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ڕە چه ڵه کی کورد

فێردیناند هینه ر بیشله ر دۆست و دڵسۆزی دێرینی 

کورد..

بۆ ئه وه ی له  نزیکه وه  خوێنه ری کورد به وه  بزانێت، 

و  دڵسۆز  ه��ه ن،   ئه کادیمیست  ئه وروپی   که سانێکی 

له  سه خته  کاندا  ساته   له   ه��ه رده م  ک��وردن.  خه مخۆری 

زۆری  به شێکی  ب��وون.  ئازاره کان  هاوخه می   نزیکه وه  

ژیانیان  بۆ خزمه تی مێژووی گه له که مان تەرخان کردووە. 

مێژوونوسی  و  ڕۆژنامه نوس  نووسه رو  زانی  پێویستم  به  

که   بیشله ر«  هینه ر  »فێردیناند  نه مساوی  به ناوبانگی 

سه ر  بخه مه   تیشک  کورده ،  نزیکی  و  دێرین  دۆستێکی 

تایبه ت به  کورد  هه ندێک الیه نی ژیان و به رهه مه کانی  

ئه نجامیداون.

له   1946/11/3 له   بیشله ر«  هینه ر  »فێردیناند 

 شاری )لینز( له  واڵتی نه مسا له دایکبووه . وه ک نوسه رو 

له  ساڵی 1965- کارده کات.  مێژوونوس  و  ڕۆژنامه نووس 

له  بواری  ڤییه نا  له  زانکۆی  دکتۆرای  و  خوێندن   1972

مێژووی زانستی زمان ته واو کردووه . له  نێوان ساڵه کانی 

چه ند  و  نه مساوی  )orf(ی  کەناڵێ  بۆ   1990-1967

که ناڵێکی دیکەی واڵتانی ئه وروپی کاری کردووه . له  ساڵی 

فەرمانبەر  نه مسا  ده ره وه ی  وه زاره ت��ی  له    1985-1980

ڕۆژنامه نوسێکی  نووسه رو  وه ک  1985ه وه   له   ب��ووە، 

ئازادو مێژوونوس کار ده کات.

وه ک:  ک���ردوون  ل��ه ب��ارەوە  ک��اری  شوێنانه ی  ئ��ه و 

یه کێتی  ئه وروپا،  ڕۆژهه اڵتی  ناوه ڕاست،  ڕۆژهەاڵتی 

ئه وروپا، کورد، ئێران، عێراق، تورکیا، ئیرسائیل، فه له ستین، 
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خزمه تی   1974-1973 له  ساڵی  قوبروس.  و  لوبنان 

سه ربازی کردووه . له  ساڵه کانی 1974-1976 له  نوسینگه ی 

التین  ئەمه ریکای  ئه وروپاو  یه کێتی  بۆ  واڵت   ده ره وه ی 

ناوخۆی  له  شه ڕی  له  ساڵی 1978-1976  بووە.  پەیامنێر 

شارەکانی وەکو: به یروت، قاهیره ، قودس، دمشق خەریکی 

پەیامنێری بووە. هاوکات له  کاتی شۆڕشی ئیسالمی ئێران 

له  ساڵی 1978 - 1980 له  ته هران ڕوماڵی ڕووداوەکانی 

شۆڕشی کردووە.

له  ساڵی 1980 - 1983 له  وه زاره تی ده ره وه ی نه مسا 

کاری  ڕۆژنامه وانی  و  ڕۆشنبیری  و  ڕاگه یاندن  له  بواری 

سه فاره تی  و  له ندن  له   نه مسا  سه فاره تی  له   ک��ردووه . 

نارساوی  دیپلۆماتکاری  یارمه تیده ری  ئه سینا،  له   نه مسا 

»د.هربرت  بالیۆز  و  کرایسکی«  »د.برونو  نه مساوی 

ئازادکردنی  بۆ   1984  1981- له  سااڵنی  بووه .  همری« 

ڕژێمی  له الیه ن  بیانی  ده ستبه سه رکراوه کانی  بارمته  

بۆ  هاوکات  بووە.  دانوسکار  وەفدی  ئەندامی  عێراقەوە 

فه له ستین،   و  ئیرسائیل  نێوان  دیله کانی  ئاڵوگۆڕکردنی 

هه زار فه له ستینی و 150 شیعه ی لوبنان بوون به رامبه ر 

سێ سه ربازی ئیرسائیلی.

که   بوو،  نه مسا  واڵتی  ڕێکخه ری   1991 له  ساڵی 

گه وره ترین یارمه تیان بۆ کوردانی ئاوارەبووی نیشته جێی 

که مپه کانی ئێران هێنا.
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ئەو ناوەندو کەنااڵنەی 

وەکو ڕۆژنامەنووس کاری تێدا کردوون:

نه مسا: orf، ڕۆژنامه ی فیرن- سه رده می نوێ. 

ڕاپۆرتی  ڕادیۆ،  په یوه ندییه کانی  نوسینگه ی  ئه ڵامنیا: 

فره نک  ڕاکێشان،  تایبه تی  مافی  له  جیهان،  گه شه پێدان 

سویرسی، NDR، دێر شپیگل، دیدار. 

گه ڕاوه کان  کورده   ڕاکێشان،  تایبه تی  مافی  سویرسا: 

شوێنی  له  زۆر  برنر.  ڕۆژن��ام��ه ی   ،1975 ساڵی  دوای 

فه ره نسا،  ئه ڵامنیا،  واڵتانی  له   جار   چه ندین  دیکەیش. 

ئه م  بۆ  ش��ه ره ف  زێڕینی  میدالیای  بە  نه مسا  یۆنان، 

کردووه  نه مسای  کۆماری  به   پێشکه ش  که   خزمه تانه ی 

کرایسکی«  »برونو  ڕاوێژکار  سه رده می  له   خەاڵتکراوە. 

خه اڵتی سه رۆکی یۆنانی پێبەخرشاوە.

ئه م ڕۆژنامەنوسە له  ساڵی 1970وه  له  باره ی مێژوو و 

کولتوری کوردەوە ده نوسێت. له  زۆرێک له  ڕووداوه کانی 

ب��ووه ،  دڵسۆزیان  و  هاوخه م  نزیکبووه ،  کوردستان 

به  مێژووه که ی  گواستۆته وه  و  خۆی  وه ک  ڕووداوه کانی 

 ڕاست و دروستی نوسیوه ته وه . ئه و به رهه مانه ی له  باره ی 

کورد نوسیویه تی:

- کورده  بێ ناسنامه کان له  ماڵێکی سوتاودا 1986. 

گه لی  بزووتنه وه ی  له   الیه ن  هه ندێك  گێڕانه وه ی   -

کورد دوای ساڵی1975.

- مردن له  پێناو ئازادی 1988.

- مێژووی گه لی کورد، كه  د. برونو کرایسکی پێشه کی 

بۆ نووسیوه . 

  ،1988 عێراقن  سامی  گازی  قوربانی  کورده کان   -
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لە  یوکسیکۆڤا  و  سوستو  که مپه کانی  لە  ڕاپۆرتێکه 

به  چاوی  ئ��ه وان��ه ی  شایه تحاڵه کان،  له گه ڵ  تورکیا، 

 .1988/9/13 ڕێکەوتی   لە  بینیوه  کاره ساته که یان  خۆیان 

ڕاپۆرته که  باسی  بارودۆخ و ته ندروستی ژیانی کوردانی 

به رکه تووی چه کی کیمیاوی  بادینان ده کات. له  مه ترسی 

له  فێردیناند  کردبوو.  تورکیا  بۆ  کۆچیان  له ناوچوونیان 

 نزیکه وه  له گه ڵ که سه کان گفتووگۆی کردووه . 
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هەندێك لەو کتێبانەی بۆ توێژەرانی کورد،

بۆ لێکۆڵینەوە لە کورد گرنگن:

)  Die Kurden( یه که م/ کتێبی کورده کان
لە ساڵی 2004 بە زمانی ئەڵامنی چاپکراوە، نزیكه ی 
700 الپەڕەیە. باس له  گه لی کورد له  سه ره تای  مێژووەوە تا 
ئەمڕۆ دەکات. چەندین الیەنی وه ک: کولتوری، کۆمه اڵیه تی 
جوگرافیای  کوردستان،  پارچه ی  چ��وار  هه ر  سیاسی  و 
کوردستان و 348  وێنه ، 117 گرافیک. باس له  ڕەچەڵەک 
میللەتە  ئەم  نزیکی  هاوکات  ده ک��ات.  ک��ورد  ڕە گ��ی  و 
لەگەڵ میللەتانی ناوچەکە. په وەندی ئایینی زه رده شتی و 
ئایینی  ئایینه کانی تر له  ناوچه که ، که  خزمایه تیان  له گه ڵ 
جوولەکە هەیە. زمانی کوردی به  کۆنرت له  زمانی هندی و 
ئه وروپی داده نێت، که  پێش ئه وان قسه ی پێکراوه . ئاماژه  
به  ئه نجامی  لێکۆلینه وه کانی هه ر سێ زانای جوو »ئه ریل 
ئۆ پنهایم«، »ئه ملوت نێبل« و »مارینا فایه رمان« ده کات، که  
کوردو جوو خزمایه تی نزیکیان بەهۆی جینایەتییەوە هەیە. 
 ، Kur ئاماژە  به  ناوی کورد  له  سه رده می سۆمه رییه کان به
واته  چیانشین دەکات. kurdistan به  مانای واڵتی کوردان 
karda- دێت. له  سه ده ی 12ی زایینی به کار هاتووه . وشه ی

kurda کۆنرتین وشه ن له  جیاتی وشه ی کوردستان به  واتای 
واڵتی کوردان له  پێش زایین بەکار هاتووە.  جینۆسایدی 
کوردان لە شاری دەرسیم به  غازی قه ده غه کراوی کیمیاوی 
له الیه ن حوکمه تی ئه تاتورکه وه  ڕاڤە دەکات. دامرکاندنه وه ی 
سه رهه ڵدانی کورده کانی عێراق له الیه ن به ریتانییه کان له  
کار  به   کیمیاویان  گازی  که   ڕابردوو،  سه ده ی  بیسته کانی 
هێنا. لێدانی کورده کان له الیه ن سه دام به  گازی کیمیاوی. 
ئه م کتێبە هه گبه یه کی دانسقه ی مێژووییه   له  زۆر الیه نی 

جیاجیای ژیانی گه لی کورد له  کوردستانی گه وره . 
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دووه م/ کتێبی ڕە چه ڵه کی

) Die Herkunft der Kurden (

زمانی  به    2010 ساڵی  الپه ڕه یه ،   )269( کتێبە  ئەم 

-ئه کادیمیای  پیرتالنگ/فرانکفۆرت  له  ده زگای   ئه ڵامنی 

خشته ی   )81( چاپکراوە.  چاپه مه نی  بۆ  نێوده وڵه تی 

بوارێک  چه ند  له   توێژینه وه کان  ئه نجامی  به یاناتی 

که   گرافیک،   )79( تێدایە.  کتێبه که  ناوه رۆکی  به پێی 

نه خشه ی کوردستانن ئه م شوێنانه ی کورد له  کۆنه وه  لێی 

نیشته جێبوون دەگرێتەخۆ. 

کتێبه که   چوار به شی سه ره کی له خۆ ده گرێت:

 kurden undک��ورد دانیشتوانی  بۆماوه یی  یه که م: 

توێژینەوەیەکی  چه ند   ،)  )Populations- Genetik

زانستیه  ،  نزیکایه تی کورد له گه ڵ نه ته وه کانی ده ورووبه ری 

بەرباس دەدات. جووله که  به  نزیکی کورد داده نێت.

 ) )Archäologie- Onomastikonدووه م: شوێنه وار

وەها  کورد  کۆنه کانی وشەی  ناوه   لێکۆڵینه وه کان  به پێی 

ناوی  Kurda,Kurta,Karda,Kurti  چه ندین  هاتوون: 

مێژووییه کان  سه رچاوه   و  لێکۆڵینه وه کان  که   دیکەش 

یه کالییان ده کاته وه . 

باسی   Lingustik زم���ان  زان��س��ت��ی  س��ێ��ی��ه م: 

تایبه مته ندییه کانی زمانی کوردی له  ماوه ی مێژووی کورد 

ده کات. باسی شێوەزارەکانی زمانی کوردی، دابه شبوونیان 

له   نیشته جێبوونیان  و  جوگرافی  هه ڵکه وته ی  به پێی 

پانتایی  کوردستان. شێوه زاری کرمانجی سەروو زۆر ترین 
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دانیشتوانی کورد  داگیر ده کات. چونکە زۆرترین ڕێژەی 

به م دیالێکته  ده پەیڤن.

 چواره م: هه وڵه کانی پۆلێنکردنی مێژووی کۆنی کورد 

 Versuch einer historischen Einordnung von(

ältestem Kurdischen (.  بۆماوه یی دانیشتوان، هیندۆ 

ئێرانی کوردستان، هیندۆ ئاری، زازا، میتانی، ئێرانی پارسوا، 

پارسیس، میدیا، سکینت. ئه م باسانه  و چه ندین باسوخواسی 

تر له خۆ ده گرن. له  کتێبی کورده کانیش ئاماژه ی بۆ کراوه . 

به اڵم ئه م کتێبه  زانستییانه  ئه م بوارانه  ده خاته ڕوو، که  له  

به شه  سه ره کییه کانی کتێبه که  ناوییان هاتووه .

دانیشتوان،  بۆماوه یی  زانستیی  ئه نجامه کانی  دوا 

زانستی شوێنه وارناسی، زمان، مێژوو ئاماژە به وه  ده که ن، 

که  ڕیشه ی کورد له  بنه ڕە تدا جوتیاری و ئاژە ڵداری بوو.  له 

 سه رده می چاخی به ردین، ئه و کولتورانه ی  له  ناوچه کانی 

باکوری واڵتی نێوان دوو ڕوبار، که  مێژوویان  بۆ )10000( 

 هه زار ساڵ به ر له  زایین دەگەڕێتەوە، له سه ر ئه م زه ویانه  

نیشته جێن و خاوه ن فه رهه نگ و شارستانیه تی  خۆیانن. 

به پێی به یاناتی زانستی بۆماوه یی دانیشتوانی نوێ، کورد 

هاوبه شییه کی فراوانی  له گه ڵ گه النی ڕۆژهه اڵتی ناوین و 

ئه وروپاو ئاسیا هەیە. 

سەرچاوەکان :

Die Herkunft der kurden - 1

Die Kurden - 2

www.fhe.cc - 3



یوسف ئەحمەد مەنتك 14

 مێژووی قه  ده غه کردنی کتێب

گۆڕان  سه ره کییه کانی  فاکته ره   له   یه کێکه   کتێب 

کتێبانه ی  ئه و  زۆرن  ژیاندا.  نێو  بواره کانی  گشت  له  

گ��ه وره ی��ان  ک��اری��گ��ه ری  مرۆڤایه تییدا  م��ێ��ژووی  ل��ه  

له   زۆرێ��ک  بۆ  مه ترسی  جێی  ه��ه روه ه��ا  ه��ه ب��ووه ، 

له   هێزه ی  ئه و  بووه .  ده سه اڵته کان  و  ئایدیۆلۆژیاکان 

کتێبدا بۆ گۆڕانکاری هه یه ، له  هیچ فاکته رێکی دیکه ی 

کاریگه ری  ڕاسته وخۆ  کتێب  چونکە  نییه،  ڕۆشنبیریدا 

ئه م  ه��ه ی��ه ،  م��رۆڤ  عه قڵی  ب��ی��رک��ردن��ه وه و  ل��ه س��ه ر 

ئه وه   له به ر  ڕیشه ییه .  کاریگه ره ییه کی  کاریگه رییه ش، 

سوتان   و  نێوبردن  له   شااڵوی  به ر  کتێبانه ی  ئه و  زۆرن 

ده ڵێت:  مانگوێڵ   ئه لبێرتۆ  که وتوون.  قه ده غه کردن 

جۆره کان  له   جۆریک  به   کتێبخانه یه کدا،  هه ر  ))لەنێو 

یان  هه یه ،  دیکه   په رتووکخانه یه کی  سێبه ری  و  ڕە نگ 

بێژین کتێبخانه یه کی دیکه ی پڕ له  کتێبی قه ده غه کراو، 

له   هه یه((   له  بیرکراو  دڕاوو  سوتێرناو،  نه فره تلێکراو، 

به   چ  مرۆڤانه ی  ئ��ه و  سه رده مێکدا،  و  قۆناغ  ه��ه ر 

جیاوازیان  بۆچوونی  بیروڕا،  ده ربڕینی  به   چ  و  کتێب 

ئاسته نگی  ڕوب��ه ڕوی  هه بووه ،  سه رده مه که یان  له  

کتێبه کانیان  قه ده غه کردنی  یان  بیروڕا،  چه پاندنی  

له   سته مکاره کان،  ده سه اڵته   زۆرب��ه ی  بوونه ته وه . 

ڕێی  له   وابووه   باوه ڕییان  بووبێت  سه رده مێکدا  هه ر 

کوشتنی  و  زیندانی  یان  نوسه ران،  کتێبی  سوتاندنی 

نوسه ران، ئه م بیرورا جیاوازانه  له نێو ده به ن. بۆ منوونه  

)مارکیز دوساد( له  ڕێی نوسینه  سه رشار سێکسییه کانی 

له  سه رده می خۆی زیندانی کرا، چونکه  ده سه اڵتی ئه و 
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کاریگه ری  )دوس��اد(  نوسینه کانی  وابوو  بڕوای  کاته ، 

دروستده کات.  کۆمه ڵگه   ئه خالقی  سه ر  بۆ  نێگه تیڤ 

ڕزگ��ار  ق��ه ده غ��ه ک��راوی  به رهه می  ئ��ه وه ش��دا  له گه ڵ 

یاسایش  به   ئه گه ر  کتێب  قه ده غه کردنی  هه یه.  بوو 

جیاواز  بیروڕای  هه بێت،  واتایه ی  ئه و  نابێت  بێت، 

ئه و  هه موو  بکات.  قه ده غه   بێت  ڕوویه که وه   هه ر  له  

له   داوه ،  کتێبیان  قه ده غه کردنی  هه وڵی  دیکتاتۆرانه ی 

شکۆمه ندی  دابه زاندنی  بۆ  هه وڵێکه   ئه مه وه   پشت 

ده کاته وه ،  بیر  بوونه وه ره   تاکه   مرۆڤ  چونکه   مرۆڤ، 

که واته  ده بێت بیرورای جیاوازیشی هه بێت. )دیکارت( 

شتێکی جوانه ،  تاکه   عه قڵ  ده لێت:  عه قڵه وه   له  باره ی 

به   عه قڵ  که واته   جیاده کاته وه .  ئاژه ڵ  له   مرۆڤ  که  

ده توانێت،  عه قڵه وه   ڕێی  له   مرۆڤ  تایبه ته ،  مرۆڤ 

مافی  و  شکۆمه ندی  کردنی  بێرنخ  بکات.  دیالۆگ 

بیروڕا وه کو مافێکی هه ر مرۆڤێک(  ) جیاوازی  مرۆڤ 

یه ک  بۆچوون،  یه ک  کردنی  بااڵده ست  بۆ  هه وڵدانه  

ئه وروپا  له   ناوه ڕاستدا  سه ده کانی  له   ئایدیۆلۆژیا. 

یاسای )یه ک ئایین، یه ک یاسا، یه ک پاشا( هه بوو، ئه مه  

قه ده غه کردنی هه موو بیرێکی دیکه یه ، کوشتنی فره ییه  

له  نوسین و له  دیالۆگ.

زنجیره یه ک  ته نها  قه ده غه کراوه کان  کتێبه   مێژووی 

ئه وه   دیکه دا  دیوێکی  به   ناگێڕێته وه ،  بۆ  سته مامن  له  

مێژووی سه رکه وتنی وشه یه، سته مکار هه وڵێکی زۆر له 

 ڕێگه ی کاربه ده ستانیه وه نه ک ته نها بۆ سزادان، به ڵکو 

بۆ گه ڕان به  دوای نووسین و له  ناوبردنیان ده دات.

تۆمارکردووین،  بۆ  هه واڵنه ی  ئه و  هه موو  مێژوو 

ده ستنوسی  و  کتێب  قه ده غه کردنی  تێیدا هه وڵی  که  
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ئه م  پێشوودا  سه رده مه کانی  له   ئه گه ر  ک��راوه . 

سه رده مه   ئه م  بۆ  ب��ه الم  ده ک��را،  ئاسانی  به   ک��اره  

سنووره کانی  هه موو  ئینته رنێت  نوێی  ته کنه لۆجیای 

ده توانێت  مرۆڤ  بوێت  کوێیه کت  هه ر  به زاندووه ، 

مێژووی  قه ده غه کردن،  مێژووی  پێبگات،  ده ستی 

له   له  له ناوچوون ،  ب��ووه   ده رب��از  کتێبێکی  ه��ه ر 

که   که سانه یه ،  ئه و  هه موو  مێژووی  هه مانکاتدا 

داوه .  ده ستنووسێکیان  کتێبێک،  ڕزگارکردنی  هه وڵی 

)هاینڕیش  ڕۆژنامه نووس  شاعیرو  نوسه رو  وه کو 

ئاواره یی دوا وانه کانی خۆی  له    )1856-1797 هاینه  

باوو  زێدی  واڵتی  بۆ  ده ینێرێته وه   و  ده نووسێت 

باپیرانی.

خاوه ن  و  جه زائیری  نوسه ری  سانساڵ(  )باوڵم   

خه اڵتی ئاشتی بازرگانی کتێبی ئه ڵامنی له  ساڵی 2011، 

هاواڵتیبوونی  ڕه گه زنامه ی  واڵته که یه وه   له الیه ن  به اڵم 

لێ وه رگیراوه ته وه. زۆرن ئه و نوسه رانه ی له  حاڵه تێکی 

له به ر سێبه ری  بێده نگی  به   ئه وانه ی  نادیاردا مردوون، 

ئه وانه ی  ده ژین،  ده مێنه وه  و  به  ناچاری  دیکتاتۆریدا 

بۆ  ڕایانکردووه   دیکتاتۆریدا  زوڵمی  و  سته م  له به ر 

نشتیامنه که یان  دووری  له   له  تاراوگه   واڵت،  ده ره وی 

چاپکردنی  بۆ  ه��ه ژده   س��ه ده ی  له   ده م��رن.  و  ده ژی��ن 

داخوازینامه یه ک  ده بوا  ڕۆمان،  خوێندنه وه ی  یا  کتاب 

بدات.  له سه ر  ڕە زامه ندی  قه شه   که نیسه و  به   بده رێت 

کیشۆت،  دۆن  ڕۆمانه که ی  بۆ  خراپ  خوێندنه وه یه کی 

گۆڕە پانێکی  له   بدات  سوتاندنی  بریاری  قه شه   وایکرد 

گشتی شار.



17چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی

سووتاندنی کتێب و سزای نوسه ر

له  سه ده کانی ناوه ڕاستدا بۆ ڕێگرتن له  هه ر نوسین و 

کڵێسا،  په یڕه وه ی  کڵێساو  له گه ڵ  دژوار  بیرکردنه وه یه کی 

ڕێی سوتاندنی کتێبیان له  شوێنێکی گشتی یا گۆڕه پانێک، 

یان له  به رده م کڵێسای ده گرته به ر. خه ڵکییان کۆده کرده وه ، 

که سی سزادراویان ده هێنا، کتێبه کانیان له ناو سندوق ده هێنا 

له  شوێنی دیاریکراودا ئاماده یان ده کرد، به یانێک له الیه ن 

ئاگردان،  ناو  ده خسته   کتێبه کانیان  ده خوێندرایه وه  ،  قازی 

ده یان سووتاند، هه ندێکجار سزای سوتاندن  نوسه ره که شی 

ئه ورووپا  له   ئه م سزایه یان  که   ئه و شوێنانه ی،  ده گرته وه . 

له  سه ده کانی ناوه ڕاست تێدا جێبه جێ ده کرا ئه مانه بوون: 

له   ڕۆم��ه ر،  له   فرانکفۆرت  له   نوێ،  ب��ازاری  له   ڤییه نا  له  

بڕۆکسل له  گۆڕە پانی گه وره ، له  له نده ن له  گۆره پانی پێش 

بازاڕ، یان بۆرسه . ئه م بڕیارانه  ئه و کاته ی   زۆرترین خه ڵک 

ئاماده بوونایه ده که وته  واری جێبه جێکردنه وه  ، به  تایبه ت 

پێش نیوه ڕۆیان ، چونکه  خه ڵک له و کاته دا بۆ بازاڕکردن 

ده هاتنه  ده ره وه .

به  بڕوای )گۆته ( ئاگاداربوون و ئاماده بوون له  ساتی 

جێبه جێکردنی بڕیاڕی کتێب سوتاندن کارێکه  بۆ بیرکردنه وه  

به سوده  و نرخی هه یه . )گۆته(  له  بیره وه رییه کانیدا له ژێر 

که   ده دات،  به وه   ئاماژه   هه قیقه ت(دا  )شیعرو  ناوی 

له   له  فرانکفۆرت   )1758 نۆڤێمربی  )18ی  ڕێکه وتی   له  

له و  بووه .  ئاماده   کتێبدا  سووتاندنی  له  کاتی   )Romer(

ئه م  کاتی  حکومی  فه رمی  پرۆتۆکۆلی  به پێی  سه رده مه دا 

پڕۆسێسه یه  دیاریکراوه ، له الیه ن دادنوس و یاریده ده ری و 

دوو شاهید وه ها نوورساوه : دوای جاڕدان له الیه ن جاڕده ری 
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حکومه ت، شه ش بوق لێده را، ئاماده بوونی چوار دادوه ر به 

 عه بای سوور، سه رۆکی شاره وانی کتێبه کان له  ناوه ڕاستی 

)60( سه رباز له به رده م شاره وانی بازنه یه کیان پێکده هێنا، 

پاراسنت،  بۆ  به هێز  به  تواناو  که سی   )16( ئاماده بوونی 

الی  شاره وانی  باڵه خانه ی  له به رده م  شاره وانی  سه رۆکی 

ده روازه ی بازنه که  وه ستابوو، بۆ ئاگادار بوون جارێکی تر 

ده هۆڵه کانیان کووتی، دواتر بڕیار به  ده نگی به رز له الیه ن 

دادوه رێک خوێندرایه وه ، بڕیاری سوتاندنی کتێبه کان درا، 

کتێبه کانیش سندوق به  سندوق ده دڕێرنان و ده خرانه  ناو 

ئاگردانه که وه و ده سوتان.

باڵوبوونه وه ی  به هۆی   )1763( له  ساڵی  له  به ریتانیا 

له الیه ن  به ریتانیا(  )ب��اک��وری  گ��ۆڤ��اری  ل��ه   بابه تێک 

که   ویکلس(،  )ج��ۆن  دیموکراسیخواز  رۆژنامه نووسی 

ڕەخنه ی له  حکومه ت گرتبوو، به  سه رپێچی کردنی یاسایی و 

دژایه تیکردنی حکومه ت تاوانبار کرا، بۆیه  بڕیاری سوتاندنی 

درا. له  ساڵی)1521( پاپا  ویستی )لۆته ر(ی ڕیفۆرمخوازی 

بیسوتێرنێت،  نوسینه کانی  له گه ڵ  و  بدات  سزا  ئه ڵامنی 

به اڵم له الیه ن ئه ڵامنه کانه وه  پارێزگاری لێکرا. له  سه رده می 

میرسی کۆندا له  )3000( ساڵ به ر له  زایین، هه رچی کتێب 

و نورساوی قه ده غه كراو هه بوو له ناوبران.

کتێب  بۆ  بایه خدارانه ن  شوێنه   ئه و  په رتوکخانه کان 

جێی  کڵێساکان  له   زۆر  ته نانه ت  هه ڵگرتن.  شاردنه وه و 

شاردنه وه  و هه ڵگرتنی کتێبی دانسقه ن، یان ئه و کتێبانه ی 

ته نیا ڕه به نه کان ڕێی خوێندنه وه  و ته ماشاکردنیان پێدراوه . 

وێنه ی  ئیکۆ(دا  )ئێمبه رتۆ  گ��وڵ(ی  ناوی   ( ڕۆمانی  له  

له   ده بینین.  هه ڵگرتن  شاردنه وه و  کتێب  بۆ  کڵێسایه ک  

زۆرێک له و شوێنانه  کتێب و به رهه می دانسقه  و نایاب 
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له  کڵێسا کان  یه کێک  له  په رتووکخانه ی  ده دۆزرێ��ن��ه وه . 

کتێبی هه مه جۆری دانسقه ی هه موو شوێنێک هه ڵگیراون،     

نووسخه ی زۆر به  نرخی نووسه ره  عه ره به  که م نارساوه کانی 

کۆن و سه ده کانی ناوه ڕاستی له  هه موو بواره  جیاجیاکاندا 

بۆ  هه یه .  کۆپیان  دانه   یه ک  به هادارن  هه موویان  هه  ن ، 

ناو  بچێته   نییه   بۆی   که س  )برایان(دا  له  کڵێسا ی  منوونه  

په رتوکخانه که ، چونکه  له م شوێنانه  کتێبگه لی قه ده غه کراوی 

سه ده کانی ناوه ڕاستی تێدایه ، کتێبگه لێک دانسقه ن ، مرۆڤ 

ناتوانێت هیچ کتێبێک بۆ خوێندنه وه  به  خواسنت وه رگرێت. 

باره ی  له   زانیاری وردیان  له  ڕه به نه کان  ته نانه ت زۆرێک 

کتێبه  هه ڵگیراوه کان نییه ، خوێنه ر ناتوانێت له  ڕێی پرسیار 

له  باره ی کتێبه  نایابه کانیان لێ بکه ن وه کو کتێبگه لێک له  

باره ی باوه ڕی جووله که و نوسه رانی عه ره بی کۆن.

ئه وروپا  تاریکی  سه ده ی  به   ناوه ڕاست  سه ده کانی 

تێڕوانین  و   مێژوویی  ڕۆحی  له   ڕە خنه گرتن  داده نرێت، 

له   زۆری��ک  ب��وو،   ق��ه ده غ��ه   مه سیحیه ت  ب���اوه ڕی  و 

ونبوون،  ئه فالتۆن  و  تالیس  ئه ریستۆ  به رهه مه کانی 

هه روه ها نوسینه کانی بواری زانستی مامتاتیک و پزیشکی 

به رهه مانه   ل��ه و  زۆرێ��ک  چونکه   فه له کی....هتد،  و 

دژوازبوون له گه ڵ ئه و بیروڕایانه ی پیاوانی ئایینی کڵێسا 

و ده سه اڵت باڵویان کردبوونه وه . هه ر کتێب و نوسینێک 

له گه ڵ ئه وان ناته با بوایه  مه ترسی له سه ر ده سه اڵتی ئه وان 

به رهه مانه   ئه و  ته نیا  ئێستادا  له   بۆیه ش  دروستده کرد، 

ماون، که  بۆ زمانی عه ره بی وه رگێڕدراون و پارێزراون .

 529 سالی  لیس  یوستینیان  مه سیحی  قه یسه ری 

بوونی  له به ر  داخست  ئه سینای  ئه کادیمیای  زایین.  دوای 

له سه ر   )400  ( ساله کانی  له  ناوه ڕاستی   ، فه یله سوفه کان 
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سه رجه م  ڤالینس(   )فالڤیۆس  ڕۆم  قه یسه ری  ب��ڕی��اری 

کتێبخانه کانیان له  کتێب به تاڵ کرد، خاوه ن کتێبخانه  کانیشیان 

له گه ڵ  ده سوتاندن، قوتابخانه  کالسیکییه کان داخران، ته نها 

به ره و  زاناکانیان  مانه وه ،  وئه لیکساندریا(  پۆل  )کۆسته نتین 

میزۆپۆتامیا ڕۆیشنت.

په رتووکخانه کان  کتێبی  دڕان��دن��ی  و  سوتاندن 

له   گ���ه وره ی  ڕۆل��ی  )ئه لکسانده ر(دا  له  س��ه رده م��ی 

قه ده غه  کرابوون.  جیاجیاکانیش  زانسته   بینی،  مێژوودا 

)ئه لکسانده ر( له گه ڵ دروستکردنی شاری ئه سکه نده رۆنه  

به   په رتوکخانه یه کیشی  دروستکردنی  بڕیاری  میرس  له  

له :  پێکهاتبوو  په رتوکخانه یه   ئه م  دا.  )موزین(  ناوی 

ئه کادیمیا، ژووری خوێندنه وه ، چه ند شانۆیه ک، باخچه و 

سه رژمێری  به پێی  لێکۆله ره وان.  بانگهێشتی  بۆ  ماڵ 

به ڕێوه به ری مۆزاینۆس، که  له  ساڵی 300 پ،ز. ئه نجامی 

ڕۆله ی  دانه    )90،000( و  ده ستنوس   )400،000( دابوو، 

به   په رتوکخانه یه   ئه و  خوشکی  ده سته   هه بوون.  نورساو 

ڕۆله ی   )40،000  ( کۆتاییدا  له   تێمپل(  )سێراپیس  ناوی 

و  سوتێرناون  ئه وانه   هه موو  ب��ووه ،  تێدا  ده ستنوسی 

له ناوبراون.

له  سه ده ی )13(دا مێژوونوس )عه بدولفاراد(، ئه وه ی 

عه ره ب  فه یله سووفی  و  مێژوونووس  که   دۆزیوه ته وه  

)ئینب ڕوشد( به ندێک له  لێکۆڵینه وه که ی ئه ریستۆ تالیسی 

وه رگێڕاوه ته  سه ر زمانی عه ره بی و باڵویکردۆته وه ، کڵێسه  

بڕیاری قه ده غه کردنی له سه ر نوسینه کانی ئه و فه یله سوفه  

نوسینێک  ه��ه ر  که   کڵێسا ،  بڕیاری  به پێی  دان��اب��وو، 

ئه نجامی  کراوبوو.  قه ده غه   دین  یاسای  له   بوایه   به ده ر 

)ئینب  فه یله سوف  ناوه ندگیری  لێکۆلینه وه ی  به رهه می 
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ڕوشد( ته نها له الیه ن مه سیحییه ت قه ده غه  نه کرا، به ڵکو 

له الیه ن جیهانی ئیسالمیش قه ده غه  کرا، له  کۆتاییه کانی 

وه کو  قورتوبه  سوتێرنان،  له   ده ستنوسه کانی  سه ده ی 12 

به رهه مه کانی ڕیفۆرمخوازی ئایینی )ئینب غه زالی(. 
قه یسه ره کانی  ل��ه الی��ه ن  دا  و7(   6( س��ه ده ی  له  
بێزه نتیه وه  هه ر نوسینێک دژی باوه ڕییان بوایه  به  بێدین 
و مولحدیان له قه ڵه م ده داو کتێبه کان ده سوتێرنان، سه د 
ئه رشیفی  له   که م  ده ستنوسێکی  چه ند  دوات��ر  ساڵێک 
و  فڕێدان  بۆ  که   ئه وانیش  مابوونه وه   کۆنزیل(  )پاپا 
که  چوونه   ژوورانه ی،  له و  بوون،  داگرتن  به سه ر  ده ست 
هه ڵگیرابوون،  شاراوه   په رتوکی  قه ده غه  بوو،  ژووره وه  
کرایه وه ،  سوتاندنیان  له   بیر  تر  جارێکی   12 سه ده ی  له  
سانسۆرو سوتاندنی کتێب به رده وام بوو، ناوه ڕۆکی هه ر 
باوه ڕی مه سیحیه ت هاوڕاو هاوده نگ  له گه ڵ  نوسینێک 
نه بوایه په سه ن نه ده کرا، وه رگێڕانی هه ر به شێکی ئینجیل 
قه ده غه  بوو، به  هۆکاری ئه وه ی که  واتای ڕاسته قینه ی له 
له  کۆتایی ساڵه کانی سه ده ی 12 شاره زای   ده ستده دات، 
ئایینی )دیۆسیۆس مێتزی( فره نسی، ئینجیلی له  التینییه وه  
بخوێننه وه  التینی  نازانن  که   ئه وانه ی  بۆ  وه رگێرابوو 
دوای  به  کرد،  قه ده غه   ئه وه ی  قه شه   بکه ن،  ڕاڤه ی  و 
وه اڵمی  قه شه یش  گه ڕان،  قه ده غه کردنه که یدا  هۆکاری 
قه شه   کرایه وه ،  ئاگادار  )ئه نۆزنێز(  پاپا  بۆیه   پێنه بوو، 
ڕه خنه یه ک  هه ر  بڕیاردرا  نارد،  بۆ  تێبینییه کانی  هۆکارو 

له  قه شه  قه ده غه یه .

له  ساڵی )1229( پاپاو قه شه ی مه زن بڕیاریاندا که  

ڕاسپارده و فه رمانی هه ر شاره زایه کی کۆن، یان نوێ بۆ 

هه ر زمانێک قه ده غه بکرێت، هه روه ها باڵوکردنه وه ی 

فه رمانبه رانی  باوه ڕی  له  باره ی  پرسیارکردن  گفتوگۆو 
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هه ر  تر  جارێکی  دڵنیاکرانه وه   قه ده غه کرا.  کڵێسا  

به   ئه وه   نه بێت،  ئینجیل  ب��اوه ڕی  پابه ندی  که سێک 

بێباوه ڕو الده ر له  قه ڵه م ده درێت، بۆیه  به شێکی زۆر له  

دوورخراوه  و بێباوه ڕو ئه وانه ی ڕای جیاوازییان هه بوو، 

بوونه  قوربانی.

دژایه تیکردنی  و  کتێب  سوتاندنی  هه ڵمه تی 

به رهه می فیکری مرۆڤ به رده وام بوو، هه روه ک )هێرمان 

رافێتسده ر( نووسیویه:  له  پاریس له  1372/7/14، کتێب، 

بیرکردنه وه ی  ئه وانه ی  سه رجه م  ده ستنووس،  نوورساو، 

جیاوازیان له  قۆناغی جیاجیاکاندا هه بوو سوتێرنان. ئه م 

جیاواز  شێوه ی  به   ئیمڕۆش  تا  قه ده غه کردنه   شێوازی 

هه یه ، وه کو )یۆهان هۆس( و ڕابه ری ڕۆحی )جۆن کلیف( 

وانه و  وتارو خوێندنی به رهه مه کانیان له  هه موو شوێنێک 

)جۆن  داهێنانه کانی  و  ئه زموون  منوونه   بۆ  قه ده غه کرا، 

وه رگێرانه که ی  نوسخه ی  له گه ڵ  ئۆکسفۆرد  له   کلیف( 

ئینجیل و وانه کانی به  زمانی ئینگلیزی.

بێباوه ڕ  وه کو  هۆس(  )یان  چیکی  ڕیفۆرمخوازی 

هه ر  بڕیاریدا   )1515( ساڵی  له   لیۆس(  )پاپا  سووتێرنا. 

ده ستنووسێک، که  کلێسه  ڕێگه ی پێنه دا بسووتێنن . پێنج 

ساڵ دواتر بڕیاری سوتاندنی نوسینه کانی )مارتن لۆته ر(ی 

ئه ڵامنی به  ئاهه نگێڕان له  ڤۆرمسی ئه ڵامنیا درا،  ته نانه ت 

بسوتێرنێت.  کتێبه کانی  له گه ڵ  )لۆته ر(  درا  ئه وه   بڕیاری 

وه کو  گشتییه کان  شوێنه   له   ئاشکرا  شێوه ی  به   سوتاندن 

که ڵه گایی پاپا بوو، حوکمی کلێسا له  هه ر واڵتێک زاڵبوو، 

بیرو  دژایه تیکردنی  بوو.  به رده وام  خۆسه پاندن  به  زۆر 

باوه ڕه  نوێیه کان به رده وام بوو، له  له ندن، ڕۆما، پاریس، 

میونشن. پاشای فره نسا )فرانز(، له  ساڵی 1535 چاپکردنی 
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له گه ل  قه ده غه  کرد،  خوێندنه وه شی  و  کتێبێک  هه ر 

به سه ردا  مه رگی  چاپه مه نییه کان، سزای  ده زگا  چاپخانه و 

له  ساڵی 1546  سه پاندن. له  جنێف  توندڕه و )کالڤین( 

له    ، که  باڵوکرابوویه وه    سوتاند،  نوسه رێکی  به رهه می 

له گه ڵ  سێرڤیتۆ(  دی  )میگویل  ئایینی  1553زانای  ساڵی 

به رهه مه کانیدا سوتێرنا. له  دیکۆمێنتی )هێرمان ڕافیتس(

به رهه مه کانی  له گه ڵ  نوسه ر  به ریتانیا  له   ن��ورساوه   دا 

ئه ندامه کانی  به  یه کی  یه ک  گوێچکه وه   له   ده سوتێرنا، 

له شیان ده بڕی، تا ده ستیشیان لێده کرده وه ، ده یان خسته  

ناو ئاگری نوسینه کانی تاکو ده بوو به  خۆڵه مێش.

توندی  سزای  نوسینه کانییه وه   به هۆی  )درابیتۆس( 

له الیه ن حاکم بۆ ده رکرا به  بڕینه وه ی ئه و ده سته ی نوسینی 

له الیه ن  به رهه مه که ی   . په ڕاندنی  سه ر  له گه ڵ  پێکردووه ، 

هه ر  چاپکراوه .  چه ندجار  هاوڕێی  کۆمینۆس(ی  )یۆهان 

په راندن،  سه ر  سزای  بگیرایه   پێ  نوسینه ی  ئه و  که سێک 

زمان برین و به شان هه ڵواسین بووه ، له سه ر داوای قه یسه ر 

و  کڕان  کتێبه کانی  سه رجه م  ڕێکخراوه یی  به   )لیۆپۆلد1( 

دوایی له ناوبران، به اڵم بیری )درابیتۆس( هه ر به  زیندوویی 

مایه وه .

هۆڵه ندا،  هه نگاریا،  نه مسا،  له   هابسبۆرگ  بنه ماڵه ی 

کتێب  سوتاندنی  بۆ  کڵێسه یان  حوکمی  میتۆدی  هه مان 

واڵتێک،  دیارترین  به   سه رده م  له و  نه مسا  به کارده هێنا. 

داده نرێت،  بووه   به رچاو  زۆر  تێدا  کتێبی  سوتاندنی  که  

،سانسۆر  ترێزا  ماریا  و  )یوسفی(  قه یسه ر  له  سه رده می 

له  ماوه ی هه شت  بڕیاردرا.  گه شه  یسه ند. له سالی  1767 

ڕۆژدا هه ر که سێک کتێبی هه بووایه ، ده بوایه  به  ده ستی 

و  موسافیره کان  جانتای  ته نانه ت  بیسوتێنێت،  خۆی 



یوسف ئەحمەد مەنتك 24

پۆسته یان ده پشکنی، ده رگاو په نجه ره ی ماڵه کان ده خرانه  

ناو  خاکه ناس  به   و  ده پشکنی  ماڵه کانیان  سه رپشت، 

بۆیه   ده گ��ه ڕان.  کتێبدا  ب��ه دوای  و  ده کۆلی  ژووره کانیان 

ڕاپه ڕینی خه ڵک دژی بنه ماڵه ی هابسبۆرگ و به رپابوونی 

چه ند  سته می  و  زوڵم  له  ئه نجامی  فه ره نسی  شۆڕشی 

ساڵه ی حوکمی تۆتالیتاری بنه ماڵه یی قه یسه رو پاشایی بوو.

خوێندنه وه و نوسین

نوسین  فێربوونی خوێندنه وه و  قه ده غه ی  مه رسومی 

چه ند  ئه وه ی  ئه وان   بۆچوونی  به   هه بووه ،  به ریتانیا  له  

داهاتوودا  له   ئ��ه وه ی  هۆی  ده بێته   بزانێت  وشه یه ک 

تێبگات.  بخوێنێته وه  و  وشه یه ک  هه موو  ده توانێت 

ده توانێت به  ڕسته یه ک جیهانێکی هه بێت، ده توانێت به 

 نوسین ڕێگرییه کانی به رده می ببینێته وه و گۆڕانکارییه ک 

و  خوێندن  هه بێت.  هه مووان  له سه ر  کاریگه ری  بکات، 

نوسین ده بێته  هۆی ئازادی کۆیله و ڕه شپێسته کان.

پێویسته   بڕیاریدا  دووه م(  )کارلی  به ریتانیا  پاشای 

بخوێنیته وه ،  ئینجیل  کریستیان  به ریتانییه کی  هه موو 

خوێندن  فێری  نییه   بۆیان  خزمه تکار  کۆیله و  ب��ه اڵم 

بوونه وه و  هۆشیار  له  ترسی  ئه وه یش   ، بنب  نوسین  و 

توانیان  ئه مه ریکا  به ریتانیاو  کۆیله کانی  دواتر  ڕاپه ڕین. 

ئینجیل بخوێننه وه و ڕاپه ڕن. 
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سوتاندن و له ناوبردنی کتێب و

سزادانی نوسه ر له  واڵتی چین 
قه یسه ر )کین شیهوانگدی( له  ساڵی 213 پ،ز. ته نها 
گرنگی به  پاراستنی ده سه اڵت و مانه وه ی له  حوکمکردن 
ده دات، زۆر له ده ستنوس و ناوونیشانی سوتاند ، بۆیه  ئه و 
داده نرێت.  بووه   سوتێنه ر  کتێب  که   که سێک،  به  یه که م 
له  سه رده می قه یسه ری چین )کییانلۆگ( له  ساڵی 1772، 
کتێبه  بگه ڕێن،  واڵت  کتێبخانه کانی  سه رجه م  بڕیاریدا 
الی  زۆر  ده ستنوسی  و  کتێب  ببه ن،  بۆ   دانسقه کانی 
کتێبانه ی  ئه و  کردنه وه ،  کۆیان  هه بوون  خاوه نه کانیان 
ڕه خنه یان ئاراسته ی قه یسه ر کردبوو سوتێرنان، هه ڵمه ته که  
به رهه می ئه ده بی به رزو به  نرخیشی گرته وه . قه یسه ر خۆی 
لیستی کتێبه  ترسناکه کانی له ال بوو، داوایکرد هه مووی بۆ 
کۆکرده وه ،  ناونیشانیان   )2000( ئه نجام  بکه ن.  ئاماده  
بڕیاری سوتاندنیان درا، ئه و بڕیاره ی قه یسه ر تاکو مردنی 

له  سالی 1795 به رده وام بوو.

سه رده می فه رمانڕە وایی فاشیزم
له   فاشیزم  ناسیۆنالیستی،  فه رمانڕه وایی  سه رده می 
وێنه کێشان  هونه ری  ته نانه ت  نه مسا  ئه ڵامنیاو  ئیتاڵیاو 
به سه ر  ته واو   1931 له   ناسیۆنالیسته کان   ، بوو  قه ده غه  
ڕۆژنامه کاندا  و  گۆڤار  په یامنگاو  زانکۆو  قوتابخانه  و 
زاڵبوون. میدیاکارانی ئه ڵامنی له  ڕێکه وتی -10 5 هه موو 
ساڵێک یادی ئه و ڕۆژه  له  به رلین ده که نه وه ، که  ڕێکه وته  
و  کتێب  سوتاندنی  بۆ  نازییه کان  هه ڵمه تی  له گه ڵ 

چاپه مه نی له  ئه ڵامنیا.

سوتاندنی  هه ڵمه تێکی   1933/4/12 له   نازییه کان 

خوێندنگاکانیان  کتێبی  و  چاپه مه نییه کان  و  کتێب 
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ده ستپێکرد، له  10/ 5 کۆتایی پێهات. هه ڵمه ته که یان  له  

باڵوکراوه و   چاپه مه نی،  ڕادیۆ،  له   پێکهاتبوو،  تێز  دوازده  

شوێنه  گشتییه کان، زانکۆکان، خوێندنگاکان، په یامنگاکان  

له ژێر ناوی ) جارێکی تر میوانی نا ئه ڵامنی( باڵوکرایه وه  

بیر  جووله که   بۆ  ته نها  ترسناکه   زۆر  جووله که   وه کو: 

ده کاته وه . ئه ڵامن ده نوسن، به اڵم جووله که  بیرده که نه وه  .  

به رهه مه کانیان  باڵوکردنه وه ی  له   یه هودییه ت  ئا گاداری 

به  زمانی عیربی بن. ته نها ده بێت به  ئه ڵامنی بنورسێت 

ئه ڵامن..ئامۆژگاری  ئه ڵامن  و باڵوبکرێته وه .  و چاپکرێت 

و  پرۆفیسۆر  ده بێن  ئه ڵامنه کان،  خوێندنگاکانی  بۆ 

خوێندکاری ئه ڵامنی له  بیرکردنه وه ی میوانه کان دڵنیا بن.

به  ئاشکرا  ن��وس��ه ران  پرۆفیسۆرو  دژایه تیکردنی 

له وانه :  ده ک��ران،  سانسۆر  به رهه مه کانیان  ڕاگه یه ندرا، 

لیۆن  تسڤێگ،  شتیڤان  تشۆلسکی،  هیرشفیلد،  ماگنۆس 

فیوخت ڤاگنه ر، ڤیکی باوم، ئیمیل لودڤیگ...تاد.

ده رکرد  نوسه ران  به رهه می  له ناو  ڕه شیان  لیستێکی 

زانای   4 نوسه ر ،   127 ج��وان،  ئه ده بیاتی   71 وه ک��و:-1 

ئایینی، 51 نوسه ر، -2 هونه ر 8 به رهه م و 5 مۆنۆغرافی، 

نووسه ر،   121، واڵت  زانای  و  سیاسی   3- لێکۆلینه وه . 

 5 له گه ل  ئه ده ب  مێژووی  ناونیشان.-4   بێ  نوسینی   5

نووسه ر. -5ئایین ،فه یله سوف، زانستی په روه رده  له گه ل 

22 نووسه ر.

له  هه ڵمه تی یه که مدا به رهه می هه ریه ک له  )ئیریش 

کێستنه ر، شتیڤان تسڤێگ، هایرنیش مان، ئه لفرێد دوبلن، 

له  کتێبخانه کان هێرنانه  ده ره وهو له گه ڵ به رهه می کتێبی 

 -  5  6- له   کرا.  قه ده غه   فرۆشتنیان  و  له ناوبران  میللی 

واڵت  په رتوکخانه کانی  سه رتاپای  له   کتێب  تااڵنی   1933
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ده ستیپێکرد، له  زۆر شوێن پێکدادان ڕوویدا. ڕێکه وتنێک 

قه ده غه کردن  بۆ  له  ساڵی 1939  به رلین  نێوان ڕۆماو  له  

له الیه ن  لیستێک  ئیمزاکرا.  نوسه ران  دژایه تیکردنی  و 

ئه ڵامنیا،  دوژمنانی  لیستی  ناوی  به   ده رچوو  حکومه ت 

کتێب  و  چاپه مه نی  قه ده غه کردنی  بۆ  ڕه سمی  بڕیاری 

له گه ڵ  هاتبوو  پێک  ناونیشان   12400 که  له   ده رچوو، 

لیستی    1940  4--12 له   نووسه ر.   149 کۆبه رهه می 

ته واوی ناوی ئه و نوسه رانه ی به  دوژمنی ئه ڵامنیا هه ژمار 

ئۆسکا،  غراف  بریخت،  برتۆلد  وه کو:  ده رچوو  ده کران 

لودڤیگ  ئه لفرێد،  کێر  بێرتۆلد،  یاکوب  ئه لفرید،  دبلن 

لێربت  فیڵ،  بریدل  هایرنێس،  مان  ئه ریش،  مان  ئه میل، 

ئارتۆر...هتد.

قه ده غه کردنی کتێب و سوتاندن و سزادانی نوسه ران 

مێژوویه کی  هه یه ،  هه بووه و  بوونی  جیهان  سه رتاپای  له  

تاڵ و پڕ له  ئازاره ، سه رشاره  له  تاوان ده رهه ق به  نوسه ران. 

هه ر واڵت و ده سه اڵتێک به  پێی حوکم و یاسای واڵته که ی 

ڕۆژگ��اری  تا  ک��ردووه ،  نوسه ر  و  کتێب  له گه ڵ  ڕه فتاری 

دیموکراسی  کوێ  له   به رده وامه ،  زوڵم  و  سته م  ئه مرۆیش 

نه بوو، دین له  ده وڵه ت جیانه بوو، یاسا سه روه ر نه بوو، مافی 

مرۆڤه کان له ژێر هه ڕه شه ی فه رمانڕه وایه تی ئه و واڵته یه .
پاموک،  ئۆرهان  نۆبل  خه اڵتی  وه رگ��ری  تورکیا  له  
کتێبه کانی له  کتێبخانه کان ده رهێرنان و سوتێرنان. له به ر 
ئه وه ی ڕ خنه ی له  سیاسه تی حکومه تی تورکیا له  به رامبه ر 
گه لی کورد و جینۆسایدی ئه رمه نییه کان له  ساڵی 1915، 
ڕۆماننووس  ده گ��رت.  عوسامنلی  ده سه اڵتی  له الیه ن 
ڕۆمانی  کاتێک  به  ڕەچه ڵه ک هندی،   )سه ملان ڕوشدی( 
)ئایه تی شه یتانی لە ساڵی 1988(دا چاپکرد، )خومه ینی( 
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ڕابه ری شۆڕشی ئیسالمی ئێران لە ساڵی )1989( فه توای 
پاداشت  وه ک  دۆالری  ملیۆن  سێ  ده رکردو  بۆ  کوشتنی 
بکوژێت،  ڕوشدی  سه ملان  که سێک  هه ر  بۆ  ته رخانکرد 
تایبەت  هێزی  مەترسیدایەو  لە  نوسەر  ژیانی  ئێستاش 
مه حفوز(  )نه جیب  ڕۆماننووس  میرس  له   دەیپارێزن. 
به ر  توندڕه وه کانه وه   له الیه ن  نۆبڵ  خه اڵتی  وه رگ��ری 
کورد  نوسه ری  به رهه مێکی  قه ده غه کردنی  درا.  چه قۆ 
سه لیم به ره کات له  واڵتی ئوردن به  ناوی )رۆمانی دڵشاد(.
له  ساڵی 1971 کاتێک )میرزا مه نگوڕی( کتێبی )گه شتیک 
له الیه ن  و  سوتێرنان  کتێبه کانی  چاپکرد،  مه ریخ(ی  به ره و 
خه ڵکی به ردباران کراو له  ڕانیه ش شار به ده رکرا، به اڵم له م چه ند 
مانگی دواییدا وه ک ڕێزلێنانیک له  شاری ڕانیه  په یکه رییان 
بۆ دانا. له  ساڵی 1985 کاتێک نوسه ری کورد )عه بدولخالق 
له  کۆمه ڵی کورده واری( چاپکرد،  )مرۆڤ  کتێبی  مه عروف( 
ئازادیی هه ولێر  له  گه ڕه کی  نادیار هه مان ساڵ  ده ستێکی 
شه هیدیان کرد. نوسه ر )مه ریوان هه ڵه بجه یی( کاتێک کتێبی 
)سێکس و شه رع و ژن له  ئیسالمدا(ی به  چاپگه یاند، له الیه ن 
ناچار  ئه ویش  لێکرا،  کوشتنی  هه ڕه شه ی  ئیسالمییه کانه وه  

به ره و تاراوگه  سه ری خۆی هه ڵگرت. 

سه رچاوه کان
1- Barck, Simone Lokatis Siegfried: Zensurspiele, Halle 

2008.

2- Assmann, Aleida und jan : Kanon und Zensur ,München 

1987

3- Batalle, Georges: Das obszöne Werk , Reinbek 1977

4- Battles , Matthew: Die Welt der Bücher, Düsseldorf 2003

5- Breuer, Dieter :Geschichte der literarischen Zensur in 

Deutschland, Heidelberg, 1982
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هونه ری قسه کردن

بۆ ڕاهێنان پێویستیم به  سێ هه فته  زیاتر هه یه،  تا بۆ 

قسه کردنێکی باش ئاماده بم )مارک توین(

مرۆڤ ڕۆژانه  وه ک پێویستییه کی ژیان بۆ ئامانجیک یا 

مه به ستێک قسه  ده کات، واتا و جۆری ده ربڕینه که  باش، 

به   خۆی  کاریگه ری  به رامبه ره که ت  بۆ  خه راپ  بێت  یان 

ئه رێ یان نه رێ به جێ دێلێت. بۆ قسه کردن به  شێوه یه کی 

سیاسی،  وتاردانی   ، وانه گوتنه وه   کاتی:  له   ته ندروست 

سیمینار، وتوێژی گروپێک له گه ڵ یه کرتیدا یان هه ر جۆرێکی 

تری په یڤین....هتد. ئه رکی  سه ره کی قسه که ر ده بێت زیاتر 

ئاماده ی  ئه وشته ی  له سه ر  بکات،  قسه   ئامانج  له سه ر 

باره یه وه   له   ده هێنێت  به  قسه کانی  کۆتایی  تا  کردووه  

بدوێت، دواتر شانازی به وه  ده کات که  چۆن دواوه . به اڵم 

وه ک  ئه وا  تێنه گه یشنت،  که سانێک  ئه گه ر  به  پێچه وانه وه  

پێویست نه دواوه  واته  ئه نجام به ده ست نه هاتووه. وه ک 

له   زانستی پراگامتیک زیاتر گرنگی به  قسه کردن و ئاخاوتن 

ده درێت،  چونکه  په یڤین و ده ربڕین پێش نوسین هه بووه  

له  ژیانی ڕۆژانه ش زۆرتر قسه  ده کرێت.
کورت  و  ڕاست  ده بێت  ده ڵێت:«  ڕۆزڤێلت  فرانکلین 
قسه  بکه یت«. پێش قسه کردن ده بێت ڕەچاوی ئه وه  بکه یت 
که  چ قسه یه کت پێشرت تاقیکردۆته وه، به  ڕاست کامه یانت 
داناوه  بیکه یت؟ حه زده که یت چ قسه یه ک بکه یت؟ میتۆدی 
باشی قسه کردن، ئاگادارییه که  بۆ هه مووان،  ئه و حه قیقه ته  
باش وه ک  له  کوێوه  قسه  ده که یت، قسه که ری  تۆ  ده زانن 
کاپتنی که شتی وایه،  که   که شتییه که  ی به  ئاڕاسته یه کی باشدا 
ده بات، بۆ ئه و شوێنه ی که  مه به ستیه تی ماوه ی گه یشنت و 

دوورییه که ی ده زانێت، کات و شوێن شاره زایه.
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دێته وه،  قسه که ر  جۆری  چه ند  له گه ڵ  حاله ته   ئه م 

شت  زۆر  له سه ر  یه کجار  به   ده یانه وێ  له وانه   زۆرێک 

بیرکردنه وه،  له :  یه کنب  وه ک  هه مووشیان  قسه  بکه ن، 

بده ن  ئه نجام  یه ک  هه ستکردن،  هه ڵسوکه وتکردن، 

ڕوون  لێدوانه که ی  قسه که ر  کاتێک  به  ده س��ت��ه وه، 

تێنه گه یشتوون،  واته   ده بێت،  دڵ  دوو  گوێگر  نه بێت، 

نه هاتووه.  به ده ست  پێویست  وه ک  ئه نجامه که یان 

هه ندێك قسه که ر هه یه  گرفتی زۆرییان ده بێت، ئاگاداری 

وه ک  شاره زایی  و  ده زانێت  که مێک  ته نها  یا  نییه  هیچ 

پێویست نییه، به ڵکوو نازانێت که شتییه که ی به ره و کوێ 

ده ڕوات؟ له  ڕاستیدا نازانێت به ره و چ که نارێک ده ڕوات، 

ده مێنێته وه ،  له وێ  ڕایده گرێت،  که نارێک  ده گاته   تا 

بێئه وه ی له م شوێنه پێویست بێت.

ئینجا  دی��اری��ده ک��ات،  مه به ست  شوێنی  کاپنت 

ته واو  ئه وه   کار،  ده خاته   که شتییه  که ی  بزوێنه ری 

ده بێت  په یڤده ر  واته   قسه که رێک،  له گه ڵ  دێته وه  

شوێنه ی  ئه و  بێت،  له به رچاو  دیاریکراوی  که نارێکی 

ده بێ له نگه ری لێبگرێت، گوێگر بۆ ئه و شوێنه  ببات 

ئه گه ر   به اڵم  بکات،  به رجه سته ی  مه به ستیه تی  که  

قسه که ر ئامانجێکی له به رچاو نه بێت، پێویست ناکات 

له   سه رکه وتن  کاتێک  هیچ  کار.  بخاته   مه کینه که ی 

نییه   ئاماده   گوێگر  ناهێنێت.  به ده ست  ئاخاوتنه که ی 

بکاته وه، چونکو  ته جروبه یه  دووباره    ئه م  تر  جارێکی 

سه فه رانه دا  ئه م  له  ڕۆشتنی  ده ستنا که وێت،  هیچی 

قسه که ر  که واته   ده گه رێته وه.  دواوه   به ره و  هه رده م 

بۆیه    ، ڕابکێشێ  بۆخۆی  گوێگر  سه رنجی  نه یتوانی 

گوێگر جارێکی تر ئاماده  نابێته وه .
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و  ده گرێت  ڕات  وانه که دا  ناوه ڕاستی  له   که سێک 

پرسیار ده کات: تۆ به ره و کامه  که ناری دیاریکراو ده ڕۆیت؟ 

ئایا ده توانی  یه کسه ر وه اڵمی ئه م پرسیاره  به  ڕسته یه کی 

ئه گه ر  که شتییه که  ؟  کاپتنی  وه ک  بده یته وه  ڕه وان 

که   تێیبگه یه نیت  بکه یت،  سوپاسی  ده توانی  نه تتوانی؟ 

به ڕاستی تۆ له م قسه یه دا خاڵی دیاریکراوت نییه ،  ئه گه ر 

ویستت له  کاتێکی تردا وانه یه ک یا قسه یه ک، لێدوانێک، 

له  هه ر شوێنێکی تردا بکه یت، خاڵی دیاریکراوت هه بێت، 

له   ده رببڕیت؟  وانه که تدا  له   بۆچوونێک  بیرو  ده ته وێت 

باس  باشرت  بیرۆکه ی  ده ته وێت  بیت؟  باشرت  قسه کردندا 

به  هێزتر  باشرتو  گوێگر  هه ستی  بۆ  ده ته وێت  بکه یت؟ 

قسه  بکه یت؟ به ر له وه ی وه اڵم بده یته وه، ده بێت وه اڵمی 

پرسیارگه لێکی گرنگ بده یته وه:

قسه که ر  بابه تی  ج��ۆری  ده یه وێت  گوێگر  بۆچی 

له سه ر هه ست و سۆزی؟ بۆچی  بێت  کاریگه رتر  باشرتو 

ئه و ئاماده ی وانه یه ک ده بێت؟ بۆ ئه وه ی تۆ زیاتری پێ 

بده یت، ده بێت هانی گوێگر بده یت. تاکو دوای قسه کان 

که  هه ڵستایه  سه رپێ چااڵکرت بێت. هۆکاره کانی قسه کردن 

بۆ مرۆڤ له وانه : زانیاریدان به  ئه وانی تر، گفتوگۆکردن، 

گرینگی  له :  دێت  پێک  هه نگاوه کان  کارکردن،  بۆ  هاندان 

پێدان، ئاگادارکردنه وه، متامنه ی گوێگر به ده ست بهێنێت، 

هه رچی  مه بڕە.  پێی  مه به ست  بێ  بێ،  زیاتر  بنجینه کانی 

ناکات، باشرتین میتۆد به  ده ست  باوه ڕ  بیڵێیت گوێگر  تۆ 

هێنانی متامنه یه ، که واته  قازانج ده که یت، به و واتایه  باشرته 

له  قسه کردندا زۆرتر هه قیقه ت و ژماره  بده یت به ده سته وه. 

به شداری  کارنیگی(ە وه   )دێل  له الیه ن  که سیک  جارێکیان 

بۆ  ڕێزی  له ش  جووڵه ی  به   کرد.  ڕە وانبێژی  کۆرسیکی 
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له  گوێگره کان  یه کێک  هه ر  پیشانده دات،  گوێگره کان 

چۆن  و  زیره که  چه ند  ئه وکه سه   که   به وه کرد  هه ستیان 

بکات،  منایش  شانۆ  له سه ر  خۆی  به  جوانی  ده توانیت 

ئه وکه سه  وه کیلی تامین بوو، له  هه مان کۆرس که سیکی 

تر به شدار بوو، زۆر روحسوک بوو، جارناجارێك به  دوای 

بوو،  که م  داهێنانی  بیرکردنه وه و  توانای  ده گه ڕا،  وشه دا 

به اڵم مرۆڤ له  ڕوخساریدا ده یزانی ئه و مه به ستی چییه و 

چی ده ڵێت بۆ ده ربڕینی بۆ چوونه کانی. 

له  گرانرته   شت  دوو  ته نها  ده ڵێت«  چەرچڵ  ونسنت 

 قسه یه ک که  بیکه یت : یه کێکیان بۆ پێشه وه  به  دیوارێکدا 

ئه و  به اڵم  بکه یت،  ماچ  کچێک  ئه ویرتیان  هه ڵگه ڕێیت، 

بێت،  ڕاستگۆ  گرنگه   قسه که ر  بۆ  ڕابکات«.  پێشت  له  

به  هه ست  نایه وێ  گوێگر  پێبکات.  متامنه ی  گوێگر  تا 

بکات  به وه   درک  به ته واوی  ده یه وێ  گوێگر  بکات.   درۆ 

قسه که ر چ هه ستێک له ناخیدا هه یه، ئه و ده یه وێت له  

دره وشاوه ی  و  خۆش   کاتێکی  چه ند  ژیانیدا  ئه زموونی 

و  باوکێک  منوونه ی  ب��ڕی��ارب��دات.  بتوانێت  هه بێت، 

به  دزی  ته مه نی هه رزه کاریدایه، کوڕه که   له   کوڕه که ی 

ناوێت... ئه وه ی  باوکه که ش  ده کێشیت،  جگه ره   ماڵه وه  

له م جۆره  وێنانه مان زۆرن،  ئێمه ش  له  کۆمه ڵگه ی  هتد. 

بیهێننه   هه یه   کێشانه   ئه و  له  ماڵه کان  زۆرێک  له   بگره  

پێش چاوی خۆتان.

مارتن لۆته ر کینگ به  یه کێک له  به ناوبانگرتین قسه که ری 

سه رده می خۆی داده نرێت. ناودارترین قسه ی ده ڵێت:« من 

خه ونێکم هه یه .«  به ناوبانگرتین کارێک که  ئه و له  سه رده می 

فه رمانره وایی خۆیدا له  سه رۆکایه تیکردنی ئه مه ریکادا کردی، 

ئیمزاکردنی بڕیارنامه ی ئازادی بۆ ملیۆنان کۆیله ی  ڕە شپێست 
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بوو، به اڵم سه د ساڵ دوای ئه ویش کۆیله کان ئازاد نه بوون.

له وه ی  به ر  بگره ،  له  قسه   گوێ  بارێکدا  هه موو  له  

گوێگر ته واو بێت بۆ گوێگرتن، هه موو قسه که رێک یه ک 

ده می هه یه ، جاروبار ده می پڕ له  که فی سپی ده بێت، له 

 بێ ئاگایی دێته  ده ره وه، بۆیه  پێویسته   له  کاتی قسه کردن 

هه ستیارو ئاگادار بیت، په له مه که  له  قسه کردن چاوه ڕوان 

به  قسه که ر ته واو بیت له  کۆتایییدا قسه  بکه. قسه  واتای 

وشه یه کی  سه فه رکردن،  گۆڕین،  باوه ڕپێهێنان،  وه ک 

ڕاست له  کات و ساتی خۆیدا ده توانێت کاریگه ری به جێ 

هیچ  کاریگه ری  ده ڵێت«نه بوونی  توین  مارک  بهێلێت، 

وشه یه ک له  کاتی خۆیدا، وه ک پشوویه  کی درێژ وایه.      

هونه ری باوه ڕ پێهێنان

کۆکردنه وه ی ئامانجی قسه کردن له  کۆمه لێک پرسیار، 

په ڕه یه که ،  ده سته وه گرتنی  به   میتۆده کان  له   یه کێک 

ئاخاوتنی  یا  وانه   بۆ  بکه یت  دیاری  مه به ست  و  ئامانج 

داهاتوو، به  ده یان بۆچوون و گریامنه ت هه یه ، به اڵم تۆ 

ده توانیت ته نها ئه وه یان هه لبژێریت که  پێت باشه.

هه رده م بیر له  دوو خاڵی گرنگ بکه وه:

 1 - رۆژانه  کاتژمێرێک له  کاتت وه ربگریت.

باش  تایبه ت  به   بیرۆکه کانت  زۆربه ی  له وانه یه    -  2

نه بن.

قسه کردن  هونه ری  له سه ر  سه عاتێک  ڕۆژانه   ئه گه ر 

ڕاهێنان بکه یت، ئه وه  ده کات زۆر.

ئه لکسانده ر گریک ده ڵێت: له  قسه کردندا سێ ئامانج 

دیاری بکه : 

1 - دۆزینه وه ی شێوازی سه رکه وتن له  بابه ته که دا.
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2 - بابه ته که  به  ته واوی به بیری خۆت بهێنه وه. 

3 - بابه ته که  به  ته واوی بگه یه نه  دڵی گوێگر.

بێنه   نوێ  بیرۆکه ی  وه ک:  ڕه وانبێژیدا  له   پاکبوون 

کۆبکه وه و  بیرۆکه کان  هه موو  خ��ۆت،  چ��اوی  پێش 

ئه گه ر  بینوسه،  ه��ات  ن��وێ  شتێکی  ه��ه ر  بینووسه ، 

شتێکت بۆ گوتن پێنه بوو ، بێده نگ بیت باشرته ، کاتێک 

ئاماده به ،  ته واو  حه ماسه تێکی  به   هه بوو  قسه یه کت 

ئنجا قسه  بکه ، تۆ ده بێت چی بڵێیت؟، و  به  حه ماسه وه  

ته واوت  ئاماده یی  بکه ،  به رجه سته   ته واو  شته که   بیڵێ،   

تێدا بێت بۆ زاڵبوون به سه ر شته که ئنجا وشه که  ده رببڕە. 

شکۆمه ندی و گه وره یی له  پرسیارکردندا: قسه کردنه که ت 

چه ند ده خایه نێت؟ به شه  گرنگه کان چین؟ هه ستیاری له  

له  کۆتاییدا  پێهێنانی؟  کۆتایی  و  ده ستپێکردن  سه ره تای 

نه ماوه ته وه   هیچ  و  باسکردووه   شتێکت  هه موو  تۆ 

بیڵێیت، به اڵم زۆر جار گوێگر پرسیار له  قسه که ر ده کات، 

گران  ئاڵۆزو  پرسیاری  زۆرجار  گفتوگۆیه ک دروستده بێت 

دێته  پێشه وه، له وانه یه  وه رامدانه وه ی بۆ په یڤده ر گران 

بێت، ئه وه ش کاتێک ده بێت ئه گه ر باش خۆت بۆ پرسیارو 

وه اڵم ئاماده  نه کردبێت.

قسه   بته وێت  ئه گه ر  بکه  قسه   و ڕه وانی  به  ڕاست 

که مێک  به  پێویستی  درێژخایه ن  قسه کردنی  بکه یت، 

کۆمیدی  که شوهه وایه کی  دروستکردنی  بۆ  هه یه   کات 

یان  نوکته یک  ده توانی  گوێگر  نه بوونی  بێزار  بۆ  هه یه ، 

له وانه یه   چونکو   بهێنیته وه،  پێکه نیناوی  منوونه یه کی 

به ر  بهێڵێت،  به جێ  شوێنه که   گوێگر  بێزاربوون  له کاتی 

له وه ی کۆتایی به  قسه کانت بهێنیت ئه و وشانه  هه ڵبژێره  
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ئامێری  ده توانیت  قسه کردندا  له گه ڵ  بایه خن،  جێی  که  

نوێی ته کنه لۆجیا به کاربهێنیت، کاتێک وێنه، دیکۆمینت، 

فیلمی پیشاندراوت هه بێت، که مێک له  کێشه ی گفتوگۆ 

گوێگر  بیری  له   باشرت  زانیارییه کانیش  که مده کاته وه ،  

کۆمپیوته ره که ت  به اڵم  الب��ده ،  وێنه کان  ده مێنێته وه ، 

له   بکه یت  پرسیار  له  کۆتایییدا  باشرته   مه کوژێنه وه ، 

پرسیاری  که سێک  گه ر  هه یه ،  پرسیاری  کێ  گوێگران 

نه ماوه،  ئێمه  کۆتایی پێ ده هێنین.

قسه کردن:  به   کۆتاییهێنان  و  ده ستپێکردن         فۆرمی 

قسه کردنه که   بێت،  له سه رخۆ  و  به  هێمنی  قسه کردن 

زۆر درێژخایه ن نه بێت، هه موو قسه یه کی له  ناکاو ده بێ 

ڕاهێنانی  وردی له سه ر کرابێت، گوێگر له وانه یه  قسه کان 

له پڕ ده کات که  تۆ وتووته ، به اڵم هه رگیز نابێت له بیرییان 

بکه یت که  له  ئه ساسدا چی و چۆن وتووته .

جۆریک  به  هیچ  به  قسه کردندا  ده ست  له  کاتی 

کۆتایی  له   کۆتاییشدا.  له   به کارناهێنیت،  لێبوردن  داوای 

قسه کردندا هه رگیز نه ڵێیت ) من سوپاسی ئێوه  ده که م.( 

مارتن لۆته ر کینگ، جون ئینده ر، هیچ کاتێک به م جۆره  

کۆتایییان به  قسه کانیان نه هێناوه  ، بیر له م جۆره  بابه تانه   

زۆر  داهاتوومان  ڕۆژان��ی   ( وشه یه ک  چه ند  به   بکه وه  

ته واو  ئێوه   بۆ  ئێستا  من  هه یه ،  ڕێزم  من  ماوه،  له پێش 

قسه م کرد، من نازانم ئه و خااڵنه ی بۆ ئێوه م باسکردووه  

هیوادارم  کۆتایی،  دێینه   ئیستا  بۆیه   نا،  یان  بوون  باش 

ئێوه م زۆر بێزار نه کردبێت(، هه ندێک ده سته واژه ی تری 

له م جۆره  ده توانی بلێیت.
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میتۆد

دوای  به کاربهێنیت؟،  میتۆدیک  چ  ده توانیت 

ئه زموونت ده توانیت چ بکه یت؟

ڕێنامیی بۆ ئه وانه ی کۆڕ به ڕێوه ده به ن یان ئیدارەی 

و  کۆنکریت  میتۆدی  دیاریکردنی  ده ک��ه ن،  قسه کردن 

له گه ڵ  قسه کردن.  کاتی  بۆ  ده بن  یارمه تیده ر  ته کنیک 

به ده ستهێنانی  توڕه بووندا،  کاتی  له   یان  یه کگیربوون 

ئامانج و مه به ستی خوازراو، ته کنیک بۆ کاتی کێشه کانی 

قسه کردن، له  کاتی قسه کردندا نابێت زاتی یان شه خسی 

دوای  منوونه :  بیت.  ئاسایی  زۆر  ده بێت  بکرێت،  قسه  

هه ر ئه زموونێکی سایکۆلۆژی و ڕه وانبێژی، له وانه یه  تۆ 

ڕاکێشیته  ناو منوونه یه کی ئەخالقی، ئه م جۆره  ئەخالقه ش 

هاتۆته   فێربووندا  له  ئه نجامی  به ڵکو  نه بووه ،  دایک  له  

کایه وه .

 )konflikt (  چاره سه رکردنی ناکۆکی  و بۆچوونی جوایەز

وشه یه ک  یا  ڕسته یه ک  له وانه یه   قسه کردندا  له کاتی 

ببێته  هۆی ئه وه ی به شداربووان توڕە بن و بڕۆنه  ماڵه وه . 

له وانه یه  له  ماڵه وه  له گه ڵ منداڵه کان کێشه یه ک درووست 

بکات. یا گفتوگۆیه کی بێ مانا و درێژدادڕ به رده وام بێت 

و کۆتایی هیچ بێت. چۆن ده توانیت چاره سه ری ناکۆکی 

بکه یت؟ له  کاتێکدا هه بێت و هه موان بزانن و هه ستی 

پێبکه ن. ئه گه ر کێشه که  به  ته واوی نارساو بێت ده توانیت 

ناکۆکی  له وانه شه   بدۆزیته وه ،  بۆ  باشی  چاره سه رێکی 

ڕوونه دات ئه وه  بۆ تۆ زۆر باشه . باشرته  زوو کۆتایی پێ 

به  باشرتین  ده توانیت  چۆن  خۆت  بکه   پرسیار  بێنیت. 
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هه نگاوی  بکه یت،  ناکۆکییه که   چاره سه ری  لێهاتوویی 

بیگره   و  عەده سه یه ک  ژێر  بخه ره   ناکۆکییه که   یه که م 

بڕیاری  به  ته واوی  و  زاڵبیت  پێویست  وه ک  بتوانیت  تا 

له سه ر بده یت.

له   مانه وه   به رامبه ر،  قسه کردنی  ئه وه ی  بۆ  بواردان 

قسه   به   پرسیارکردن  بواری  لێی،  ده رنه چوون  و  بابه ت 

بکه ین  به شداری  به  ڕه خنه   به رله وه ی  کاغه ز،  به   یان 

پێویسته  بزانین چه ند تێگه یشتووین یان خوێندنه وه یه ک 

نه ک  بگرین  له  بابه ت  ڕه خنه   بکه ین.  تێگه یشتنامن  بۆ 

له  خودی که سه که ، کاتێک که  تێنه گه یشتی یا قه ناعه تت 

نه بوو ده توانیت پرسیار بکه یت.

یاسای قسه کردن و بنه ماکانی پێویسته : 

پێشکه ش  وشه   بنوورسێن،  ده کرێن  قسانه ی  ئه و 

له  کاتی   کۆنرتۆڵکراوبێت،  به رنامه   و  کات  بکرێت، 

بکه یته وه ،  پرسیار  دووب��اره   پرسیارێک  تێنه گه یشتنی 

گه یشتی؟  له  بابه ته که   چییه؟  تاچه ند  مه به ستت  وه ک: 

کۆبکرێنه وه  ،  وبەڵگه کان  زانیاری  بده یت،  سوپاسگوزاری 

بابه ته کان  بیروبۆچوونه کان،  گفتوگۆی  ده ستپێکردنی 

بۆ  پاڵنان  بۆ  هۆکار  گرێدراوبن،  به یه که وه   ه��ه رده م 

قسه کردن بگوترێ. پرسیارکردن له وه ی کێ پرسیاری تری 

به یه که وه  ،  گفتوگۆکان  و  قسه کردن  به ستنه وه ی  هه یه ؟ 

نه هێشتنی له فو ده وران و پچڕان له  قسه دا، ئاگاداربوون 

له وه ی گه یشنت به کوێ و به ره و کوێی بابه ته که .

یان  وه س��ت��ا  ق��س��ه دا  ل��ه  کاتی  تانه لێده ر  ئ��ه گ��ه ر 
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وه ستان ،  ماوه یه ک  ده که یت؟  چی  بوو  شۆک  تووشی 

ده ستپێکردنه وه ی بابه ته که  سه رله نوێ به پرسیاری نوێ و 

له  کاتێكدا  پشوو  ،  بۆ  ماوه یه ک  پێدانی  نوێ،   میتۆدی 

خۆت  هه سته کانی  باشرته   بیت؟  ب��ه رده وام  نه تتوانی 

بنوسیته وه  و پرسیار بکه یت؟ ئه وه  چییه ؟، چی بووه ؟.

له  کاتی به رده وامیدا ده ته وی زۆرترین به شداربووت 

پێی  به شداربووان  به تووندی  یا  به هێمنی  هه بێت. 

له  سه دا  ته نها  به شداربووان،  له  سه دا هه شتای  ده زانن، 

حساباتی  قسه کردنێک  هه ر  ده بن،  سوودمه ند  بیستی 

گفتووگۆ،  له   نابێت  به شدار  ئاماده بوو  زۆر  هه یه ، 

به شداربوو  یا  نییه ،  سه ره کی  له بابه تی  ئاگایان  زۆرێک 

م��اوه ت��ه وه  و  ناچار  نییه   ت��ری  ڕێگای  ده ڵێی  هه یه  

به شداربوان  به هێمنی  هه وڵبدات  قسه که ر  دانیشتووه .  

بگه ڕینێته وه  بۆ ناو بابه ته که،  له  په یوه ندی دابێت له گه ڵ 

به رامبه ره که ی، به  ئاسانی وه اڵمی پرسیاره کان بداته وه  . بۆ 

منوونه  چ ئه زموونێکت هه یه  له  بواری کاره که تدا له  کاتی 

جێبه جێکردنی ئه رکه کانتدا که  به شدار بووبیت. جاری وا  

هه یه  ناکۆکی له  قسه کاندا ڕووده دات.

هه وڵی  ده که یت؟  چی  به سه رچوون  کات  کاتی  له  

گفتوگۆو  ئ��ه م  بکه   ئ��ه وه   پرسیاری  ب��ده و  قسه کردن 

قسه کردنه  چۆنه  به  نێگه تیڤ، له وانه یه  زۆر به  بایکۆتی 

مانایانه   بێ  و  پوچ  قسه   ئه م  بڵێن  و  بکه ن  دانیشتنه که  

قسه  بکه یت  به هێزه وه   به  ئه دایه کی  ده توانیت  چییه ؟ 

له سه ر گرنگی بابه ت، پرسیاری ئه وه  بکه  چیتان ده وێت؟ 

ده تانه وێت له سه ر چی قسه  بکه ین؟ 
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ئه رکه کانی دوای قسه کردن: کاتێک وه رگره  بۆ ئه وه ی 

له  خۆت  پرسیارێک  چه ند  پێچه وانه  بکه یته وه ،  خۆت 

له گه ڵ  گونجاوه   به  کارتهێناوه   میتۆده ی  ئه و  وه ک:  بکه  

کاره دا؟  ئه م  له  ته واوی  بوو  ئه زموونێک  چ  بابه ته که ؟ 

ئه رکه که م  توانیم  چۆن  هێناوه ؟،  به کار  جیاوازم  میتۆدی 

له کاتی قسه کردندا به جێ بهێنم؟، پرسیاره کان، پێکهاته ی 

بابه ته که ، پێکه وه  گرێدانی بابه ته که ، له گه ل که شوهه وای 

ناکۆکی و کێشمه شه کان چۆن بووم؟ توانیم له چ زۆر باش 

بکه م؟،  کار  ده کات  پێویست  و  بووم  الواز  له کوێ  بم؟ 

سەر که وتوو  ده که یت؟  سه  یر  چۆن  خۆت  هه ڵسوکه وتی 

خۆم  ئاگاداری  هه رده م  من  ئاماده بوان؟  له گه ڵ  بووم 

بووم؟ هه ستم کرد له سه ر خۆم یان به  په له په ل بووم؟

- ئه م بابه ته  به  دوو به ش  له  ژماره ی له  ڕۆژنامه ی هاواڵتی 

 2013  /3/5 ڕۆژی   1005 ژم��اره   و   ،2013  /3/4 ڕۆژی   1004

باڵوبۆته وه .

سه رچاوه کان:

 1- Besprechungen mit biss, Dagmar Vögel Biendl, 

Monika weiderer.2008.

2-Dale Carnegie, Training, Besser Sprechen, 

Überzeugend Auftreten,2012. 
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کافکا و شیعر

ژیانی کافکا:

له دایک  پ��راگ  له    1883/7/3 ڕێکه وتی  له   کافکا 

بووه ، ئه و یه که م منداڵی خێزانی )هێرمان کافکا 1852/ 

)یولیی،  خێزانی  کافکاو  فرانز  باوکی  ده کاته  (یه،   1931

گپ، لۆڤی1856/ 1934(. دایک و باوکی یه هودی بوون. 

له   بوو  بریتی  که   ده برد،  به ڕێوه   بازرگانییان  بازاڕێکی 

ئیکسسوارو  جلوبه رگ،  وه ک:  به هاداری  که ره سته ی 

قسه یان  ئه ڵامنی  به   زیاتر  خێزانه   ئه م  تر.  ورده واڵ��ه ی 

ده کرد، به اڵم له گه ڵ کرێکاره کان به  چیکی قسه یان ده كرد.

- ساڵی 1885 برایه کی تری بوو، به اڵم  به  منداڵی مرد.

- له  ساڵی 1889 تا 1892خوشکه کانی له دایک بوون 

به  ناوه کانی: گابریله ، ڤالێری، ئۆتیللی.

- له  ساڵی1889/  1893 چۆته  قوتابخانه ی سەرەتایی 

ئه ڵامنی.

کۆنی  قوتابخانه ی  چۆته    1901  /1893 ساڵی  له    -

ئه و  )گمناسیۆم(،  بااڵ  و  ئامادەیی  خوێندنی  ئه ڵامنی 

قوتابخانه یه  قوتابیه  ئاستبه رزه کان وه رده گرێت.

و  ئه ڵامنی  زانکۆی  پراگ چۆته   له   ساڵی 1901  له    -

یاسای خوێندووه .

»ماکس  یه که مجار  ساڵی1902بۆ  10ی  مانگی  له    -

تا  بوو  براده رایه تی  سه ره تای  ئه وه   و  ناسی  ب��روود«ی 

کۆتایی ژیانی بە هاورێیەتی مانەوە.

- له  ساڵی 1904 سه ره تای ده ست به  کار کردنی بوو 

کۆمه ڵێک  خه بات(  پێناسی  یەکەمی)  دەستنووسی  له  



یوسف ئەحمەد مەنتك 42

له گه ڵ  دیداری  یه که م  جاری  بۆ  بوو،   کورت  په خشانی 

ئه و  کاریگه ری  له ژێر  کرد.  ساڵه دا  له م  باوم«  »ئۆسکار 

له   بنوسێت،  کورتر  په خشانی  هه وڵیدا  کافکا  شکسته دا 

سوربوو  بۆیه   به ده ستهینا،  سه رکه وتنی  خه باتدا  پێناسی 

له سه ر ئه وه ی په خشانی داخراو کۆتایی پێبهێنیت، ئه وه  

ئه نجامی ئه زمونی یه که م کتێبی چاپکراوی کافکا بوو، له  

18 پارچه  په خشان پێکهاتبوو(. 

- له  مانگی 7ی ساڵی 1906 دکتۆرای لە یاسا وەرگرت،  

تاوان  دادگای  و  ده وڵه ت  یاسای  له   ڕاهێنانی  ساڵێک  بۆ 

کرد.

بۆ  ک��رده وه   نوسین  بە  1907دەس��ت��ی  ساڵی  له    -

دەرکردنی چاپی یه که می نۆڤلێتی )ئاماده کاری ئاهه نگی 

هاوسه رگیری له  واڵت(. مانگی 8ی هه مانساڵ بۆ پشوو 

له   له  تریش.  چووه  الی هاوڕێیه که ی »سیگفرید لۆڤی« 

جرناڵ  تامینی  کۆمپانیای  له   یاریده ده ر  وه ک   10 مانگی 

ئه سیکورازیۆن کاریکرد.

- له  مانگی 8ی 1908یه که م پارچه  په خشانی کورت 

به  ناوی )ڕامان( له  گۆڤاری )هایپێریۆن( باڵوکرده وه .  

- ساڵی 1909 بۆ یه که مجار نوسینی بیره وه رییه کانی 

ده ستپێکرد. بۆ یه که مجار دیداری لەگەڵ »فرانز ڤیرفل« 

»ئۆتوی«  و  بروود«  »ماکس  له گه ڵ  نۆدا  مانگی  له   کرد. 

برای سه فه ری باکوری ئیتاڵیایان کرد. ئاماده ی منایشێکی 

باسی  له  ده قێکیدا   کافکا  بوون.  فڕۆکه وانی  ئاسامنی 

ده کات )فڕۆکه  له  بریشیا(. له  پایزدا کاری له  دەستنوسی 

دووەمی )پێناسی خه بات(دا کرد.

»ماکس  و  برای  »ئۆتوی«  له گه ڵ   1910 ساڵی  له    -

بروود« سه فه ری پاریسیان کرد.
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- مانگی8 و 9ی ساڵی 1911 له گه ڵ »ماکس بروود« 

دواتر  کرد.  پاریسیان  ئیتاڵیاو  باکوری  سه فه ری سویرساو 

چوو بۆ نه خۆشخانه یه ک له  )ئیرلن باخ( له  نزیک زیورخ، 

تیپێکی شانۆیی ڕۆژهه اڵتی یه هودیان ناسی. کافکا پێیان 

سه رسام بوو. زۆرجار ئاماده ی منایشه کانیان له  )یه دیشه( 

کافکا  لوڤی«.  »ئیسحاق  ئه کته ر  هاوڕێی  بووه   بوو ، 

له گه ڵ برایه کی به  ناوی »کارل هێرمان« یه که م کۆمپانیای 

)ئه سبتسوس(یان له  پراگ دامه زراند.

- ساڵی 1912 ده ستی به  نووسینی  ڕۆمانێک به  ناوی 

) ونبوون( بۆ دەر کردنی چاپی یەکەمی کرد، دواتر کافکا 

به ره و  ته ندرووستی  کافکا  به دواوه   له وه   برد.  ناوی  لە 

خراپی چوو. 

سه فه ری  بروود«  »ماکس  له گه ڵ  و7   6 مانگی  له    -

)الیبزیک( و )ڤایامر(یان کرد، چاوی به  چه ند ده زگایه کی 

چاپه مه نی وه ک: کورت ڤۆلف و ئێرنست ڕۆڤۆلت که وت. 

داوایان له  کافکا کرد ده ستنوسه کانی خۆی بۆیان بنێریت. 

چاره سه ری  بۆ  بۆرن(  مایه وه   )یونگ  نه خۆشخانه ی  له  

رسوشتی له  )ستاثێل بورگ( له  )هارتز(. 

- له  مانگی )8(دا فیلیس باوه ری بینی، له  مانگی )9(

ده ستیان  چڕ  به  شێوه یه کی  باوه ر«  »فیلیس  له گه ڵ  دا 

یه کرتی  بۆ  نامه یان  ب��ه رده وام  کرد،  گۆرینه وه   نامه   به  

 ( دووه می  دەستنوسی  ته واوکردنی  بۆ  ڕۆژانه   ده نوسی. 

ونبوون( کاری ده کرد. مانگی دوازده : ) شێواندن( ته واو 

په خشانی  کورته   ڤۆلف  کورت  چاپه مه نی  ده زگای  بوو. 

)ڕامان(ی له  کتێبێکدا چاپکرد.

- له  مارسی1913 بۆ یه که مجار له گه ڵ »فیلیس باوه ر« 

به  یه کرت گه یشتنه وه . له  مانگی )5 ( ده زگای چاپه مه نی 
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باڵوکرده وه .  )ونبوون(ی  یه که می  به شی  ڤۆلڤ  کورت 

مانگی 6دا ) بڕیار(  له  کتێبی سااڵنه ی ئه رکادیا باڵوبۆوه ، 

»ماکس بروود« ده ریکرد. له گه ڵ نوسه ر »ئێرنست ڤایس« 

یه کرتیان ناسی و هاوڕێیه تیان ده ستی پێکرد. 

- مانگی 9 و 10 به  ته نها سه فه ری بۆ ڤییه نا، ڤینیسیا 

و گاردازێ کرد. چوو بۆ نه خۆشخانه ی »دکتۆر هارتونگ« 

له  )ریڤا(. 

بلۆخ«  له گه ڵ »گریت  یه که مجار  بۆ  له  مانگی 10   -

و  کافکا  له  نێوان  نێوانگری  که  ده یویست  کۆبۆوه ، 

به  نامه   ده ستیان  یه کرتی  له گه ڵ  بکات.  باوه ر  فلیس 

گۆڕینه وه یه کی زۆر کرد.

- له  1914 بوو به  ده زگیرانی »فیلیس باوه ر«. له  7/12 

پاشان  کرد،  ئه ڵامنیایه (  شارێکی  بۆ  )لوبیک-  سه فه ری 

و  نه مسا   7/28 له   دانیامرک چوو.  له   لیست(  )ماری  بۆ 

شه ڕی  ده رکرد،  سڕبیا  به   دژ  شه ڕییان  به یانی  هه نگاریا 

یه که می جیهانی ده ستیپێکرد. له و کاته  ده ستی به  نوسینی 

نوسی.  داگیرکه ر(ی  مانگی 10 )سزای  )دادگا( کرد.  ڕۆمانی 

له  مانگی 12دا ) مامۆستای قوتابخانه ی دێ(ی نووسی.

به  نوسینی ڕۆمانی  یه ک ده ستی   مانگی  له  1915   -

نزیک  باوەر«  »فلیس  لە  تر  جارێکی  ک��رده وه .  )دادگ��ا( 

بۆوە، مانگی  4 سه فه ری هه نگاریای کرد. مانگی 7 که وته  

مانگی10  بۆمن(.  )نۆرد  له   )ڕومبێرگ(  نه خۆشخانه ی 

ده زگای )کورت ڤۆلڤ(، ) شێوان(ی  چاپ و باڵوکرده وه  . 

»کارل شتێرن هایم« خه اڵتی )فۆنتانە(ی ئەدەبی بە کافکا 

به خشی.

- 1916 مانگی 6  کاتی جەنگ بوو، کافکا بە هۆی 

بۆ  لە مانگی 7  کارەکەی لە خزمەتی سەربازی بەخرشا، 
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یەکمجار لەگەڵ »فلیس باوەر« بۆ پشوو چوونە مارینباد، 

کافکا جارێکی تر بڕیاری دا هاوسه رگیری لەگەڵ »فلیس 

باوەر« بکاتەوە. لە مانگی 11 بۆ جاری یەکەم لە دەرەوەی 

خوێنەرانی  بۆ  داگیرکەری(  سزای  بەرهەمی)  )پ��راگ( 

کاری  بۆ  خانووێکی  )میونشن.(  لە  خوێندەوە  خۆی 

 )Alchimistengasse -نووسین لە  ) کۆالنی کیمیاگەران

بەسەربرد،  لەوێ  زستانی  تەواوی  گرت،  )هرادکین(  لە 

بەرهەمە  و  بنوسیت  ل��ەوێ  چیرۆک  چەندین  توانی 

وەک:  چیرۆکەکانی  بکات.  ت��ەواو  تەواونەکراوەکانی 

دکتۆری واڵت،  دروستکردنی دیواری چینی مەزن، الوی 

پەنابەرو عەرەب، پێشانگا.

نووسی.  ئەکادیمیا  بۆ  ڕاپۆرتی   1917 4ی  مانگی   -

لە  کرد.  عیربی  زمانی  فێربوونی  بە  دەستی  هاویندا  لە 

بەهۆی   9 مانگی  لە  بوو،  سیل  نەخۆشی  تووشی   8/10

دیاریکردنی نەخۆشی سیل داوای خانەنشینی کرد، بەاڵم 

ڕه تکرایه وه . بۆ پشوو چوو بۆ ماڵی »ئۆتێلال«ی خوشکی 

لە  )زوراو(  ناوی  بە  دێیەک  لە  )بۆمشن(  باکوری  لە 

پارچەیەک زەوی کشتوکاڵی كارییان دەکرد. لە مانگی 10 

دەستی بە نوسینی )دەقە منوونەییەکان( کرد. لە کۆتایی 

مانگی 12 بە یەکجاری لە »فلیس باوەر« جیابۆوە

- 1918 لە مانگی 5  مۆڵه ته کەی کۆتایی پێهات. لە 

مانگی 10 بە یەکجاری حوکمڕانی دەسەاڵتی پاشایەتی لە 

نەمساو هه نگاریا کۆتایی پێهات. چیکۆسلۆڤاکیا حوکمی 

زمانی  بە  بوو  )پراگ(  فەرمی  زمانی  ڕاگەیاند.  کۆماری 

چیکی. کافکا تووشی نەخۆشی ئەنفلۆنزای ئیسپانی بوو. 

شێلیسن-  )زێلیزی  بۆ  چوو  کافکا   11 مانگی  کۆتایی  لە 

لە  دابڕانەوە  بە  پراگ،  باکوری  لە   )Schelesen zelizy
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)پنسیۆنێک- مێوانخانەیەک( مایەوە و ژیانی بەسەربرد.

لەگەڵ  )شێلیسن(  لە   1 مانگی  کۆتایی  لە   1919  -

ناسی،  یەکرتیان  ڤۆریسک«  فەرمانبەری حکومی«جولی 

لە  کرد.  »جولی«  هاوسه رگیری  پێشنیاری  هاوین  لە 

لە دەزگای  داگیرکه ر(ی  بەرهەمی )سزاکانی   10 مانگی 

خانوویان  ئ��ەوەی  لەبەر  ب��اڵوب��ۆوە.  ڤۆلڤ(  )ک��ورت 

»جولی«  لەگەڵ  هاوسەرگیری  بەرنامەی  دەستنەکەوت 

درێژو  نامەیەکی  کافکا   11 مانگی  لە  هەڵوەشایەوە. 

فراوانی بۆ باوکی لە )شێلیسن( لە 103 الپەرەدا نوسی، 

بەاڵم نەگەیشتە دەستی باوکی.

ئەو  سکرتێری   ب��ە  ب��وو   1920 3ی  مانگی   -

ماوەی  بۆ  4دا  مانگی  لە  دەکرد.  لێ  کاری  دەزگایەی 

بە  دەستی  )مێران(.  لە  چاره سه ر  بۆ  چوو  مانگ  سێ 

لە  ک��رد.  جێسینکا«  »میلێنا  لەگەڵ  گۆڕینەوه   نامە 

بە  چیرۆکی  کورتە  کۆمەلێک  بەرهەمی    5 مانگی 

ڤۆلف(  )کورت  دەزگای  لەالیەن  »دکتۆری واڵت«  ناوی 

ڤییەنا  لە  »مێلینا«  لەگەڵ  کافکا   7 مانگی  لە  باڵوبۆوە. 

پراگ  بۆ  گەڕانەوەی  دوای  بەسەربرد.  ڕۆژێکیان  چەند 

لە  پێهێنا.  کۆتایی  »جولی«  لەگەڵ  دەزگیرانیەتییەکەی 

مانگ   8 ماوەی  بۆ  پزیشکی  چارەسەری  بۆ   12 مانگی 

لە )ماتالیاری( لە لوتکە چیای )تاترا(  نیشتەجێ بوو. 

خوێندکاری  لەگەڵ  هاوڕێیەتی   1921 2ی  مانگی   -

 8 مانگی  لە  کلۆپستۆن« دەستپێکرد.  »ڕۆبرت  پزیشکی 

کافکا بۆ دواجار گەڕایەوە خزمەت نوسینگەکەی، دوای 

8 هەفتە جارێکی تر مۆڵەتی نەخۆشی نووسی.
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لە ڕۆمانی  بە کارکردن  - مانگی 1ی 1922 دەستی 

پزیشکی  چارەسەری  بۆ   2 مانگی  لە  کرد.  )کۆشک( 

لە  ڕۆیشت.  ملیان(  )شپیندلروڤ  نەخۆشخانەی  بۆ 

بەهاردا چیرۆکی )هونەرمەندی برسی( نووسی. مانگی 

 3 ماوەی  بۆ  کافکا  نووسی.  سەگی(  لە  )لێکۆڵینەوە   6

 7 لە1/  )بۆهیمن(.  خواروی  لە  )پالنا(  بۆ  چوو  مانگ 

تەواوکردنی  لە  دەستی  8دا  مانگی  لە  كرا.  خانەنشین 

نوسینی ڕۆمانی )کۆشک( هه ڵگرت.

- لە مانگی 6ی 1923 دوا یادنوسی ڕۆژانەی خۆی 

نوسیەوە. مانگی 7 بۆ ماوەی چوار هەفتە بۆ )موریتز( 

لەوێ  ڕۆیشت،   )Ostsee( ڕۆژه��ەاڵت  دەریاچەی  لە 

بۆ ماوەی چوار   8 لە مانگی  ناسی.  »دۆرە دیامانت«ی 

بۆ  کافکا  نۆ  مانگی  لە  ڕۆیشت.  )شێلسن(  بۆ  هەفتە 

دیامانت«  »دۆرا  لەگەڵ  ڕۆیشت،  شتێگلیتز(  بەرلین/   (

ڕۆژ  بە  ڕۆژ  دەه��ات  تا  کافکا  گ��ۆڕی.  خانووەکەیان 

 11 مانگی  لە  دەب��وو.  سەخرت  گەورەترو  ئازارەکانی 

نووسی.  )خانوو(ی  و  بچوک(  )ژنی  بەرهەمەکانی  و12 

تەندروستی بەرەو خراپرت دەچوو.

بەرهەمی  گه ڕایه وه ،  پراگ  1924بۆ  سێی  مانگی   -

بۆ   4 لەمانگی  نووسی.  جۆزفین(ی  پیته ر  )گۆرانی 

ڤییەنا(ی  )ئۆرمتان  لە  ڤالد(  )ڤییەنەر  نەخۆشخانەی 

ببوو،  قورگ  نەخۆشیی سیلی  تووشی  ڕۆیشت،  خواروو 

هۆفامن(  هۆگۆ  )دکتۆر  نەخۆشخانەی  بۆ  گوازرایەوە 

دیامانت«  »دۆرە  )کلۆسرتنیوبورگ(.  لە  )کیرلینگ(  لە 

کافکایان  نەخۆشی  چاودێری  کلۆپستۆک«  »ڕۆبرت  و 
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و  بخوات  شتێک  دەیتوانی  بەکەمی  زۆر  دەک���رد، 

بخواتەوە، ئازاری پێ دەگەیاند، بێدەنگ بوو، پێویستی 

هیچ  نەیدەتوانی  ئەوەی  لەبەر  هەبوو،  چارەسەر  بە 

بۆیە  دەبوو،   بێهێزتر  دەهات  تا  بخواتەوە  و  بخوات 

کیلۆ.   45 بۆ  ببۆوە  کەم  کێشی  ژیانی  ساتەکانی  دوا 

به   سپاردو  گیانی  نیوەڕۆ  پێش   1924 ساڵی  6/3ی  لە 

یەکجاری ماڵئاوایی لە ژیان کرد. کافکا 41 ساڵی تەمەنی 

)سرتاسشنیتز- گۆڕستانی  لە   6/11 لە  نەکرد،  ت��ەواو 

Straschnitz(ی یه هودیان لە پراگ بەخاک سپێردرا.

دڵڕەقی  ب��ووە  خێزانەکەیان  ک��وڕی  تاکە  کافکا 

بەسەر  کاریگەرییان  باوکی  باوکساالرییەکەی  و 

تا تەمەنی 31 ساڵیش لەگەڵ  خێزانەکەیانه وه  هەبووە، 

باش  باوکی  لەگەڵ  په یوەندی  ژی��اوە.  خێزانەکەیان 

نەبووە، هەر توندوتیژی باوکیشی بوو کاریگەری بەسەر 

کەسێتی کافکاوه  هه بووه ، کە کەسێک بێت هەردەم لە 

ترس و دڵەڕاوکێدا بێت. 

بووە،  باش  پێوەندی  خوشکی  ئۆتێلالی  لەگەڵ 

سەردانی  و  الی  چووه تە  تاقەتی  بێ  و  پشوو  کاتی  لە 

قسەیان  ئەڵامنی  بە  زۆری  بە  ماڵەوەیان  لە  کردووە. 

کڕیارەکانیان  کرێکارو  لەگەڵ  دوکانەکەیاندا  لە  دەکرد. 

بە چیکی قسەیان دەکرد.

زمانەکانی  بە  ئەڵامنی  زمانی  لە  ج��ودا  خۆی  کافکا 

بکات.  قسە  دەیتوانی  ئینگلیسی  و  ئیتالی  فرەنسی،  عیربی، 

سەرەتای دەست پێکردنی نووسینی کافکا بۆ تەمەنی سێزه  

و چوارده  ساڵی ده گه ڕێته وه ، له و ته مه نه دا هه وڵی هه بووه . 
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لە  زۆرێ���ک  ژی��ان��ی خ��ۆی��دا   ل��ە س��ەردەم��ی  کافکا  

بەرهەمەکانی فەوتاندوون، یان تەواوی نەکردوون. وەسیەتی 

مردنی  دوای  ک���ردووه،   ه��اوڕێ��ی  ب���روود«ی  »ماکس  بۆ 

بروود«  »ماکس  بەاڵم  بسووتینێت،  بەرهەمەکانی  سەرجەم 

وەسیەتەکەی بەجێ نەگەیاندووە و بەرهەمەکانی پاراستوون.

دوکانەکەی  کوڕەکەی  مردنی  دوای  کافکا  باوکی 

کوڕەکەی  نوسەری  بە  ئەوەشدا حەزی  لەگەڵ  نامێنیت، 

لەگەڵ  بەڵێننامەیەک  مردنی،  داوی  بەاڵم  نەکردووە، 

»ماکس بروود« بۆ بە چاپگەیاندنی بەرهەمەکانی کافکا 

دوای  بەرهەمەکانی  داهاتی  %45ی  لە  ده ک��ات،  واژو 

دوا  لە  کافکا  باوکی  بێت.  دیامانت«  »دۆرا  بۆ  فرۆشتنی 

عارەبانە  لەسەر  دەکەوێت  پەکی  ژیانیدا،  ساتەکانی 

دەبێت، لە 6/6/ 1931 لە پراگ ده مرێت.

»یولی لۆڤی« دایکی کافکا لە 9/27/ 1934 ده مرێت.

شااڵوی   بەر  ڤالی،  و  ئیللی  کافکا،  خوشکەکانی 

هەڵمەتی  لەالیەن  کەوتوون،  جوولەکەکان  هۆلۆکۆستی 

لە  هەیە  ئەوە  بۆچوونی   هیتلەر.  نازییەتی  دڕندانەی 

)خیلمتوی(  زۆرەملێی  ئۆردووگای  لە   1942 بەهاری 

کاتێک  بردبن.  لەناویان  نازییەکان  بووبن،  جوولەکەکان 

سوتاندن  هەڵمەتی  گرتەدەست  دەسەاڵتیان  نازییەکان 

دەستپێکرد،  چاپەمەنیان  و  کتێب  قەدەغەکردنی  و 

نازییەکان  هەڵمەتەی  ئەو  بەر  کافکایش  بەرهەمەکانی 

سیستمی  بەناو  واڵتانی  لە  قەدەغەکران.  و  کەوتن 

کافکا  بەرهەمەکانی  کۆمۆنیستی  و  سۆسیالیستی 

قەدەغەی باڵوبوونەوەیان لەسەر بوو، ناوییان لە لیستی 
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مانگی10/  لە  کافکا  خوشکی  ئۆتێلالی  ب��وو.  ڕەش��دا 

لە  جۆرێک  بە  کەسێک  هەر  ئێستایش  1943م��ردووه ، 

په وەندی  یان  کافکا،  بگاتەوە سەر خێزانی  جۆرەکان کە 

یان  خۆشەویستەکانی،  لە  یەکێک  بە  هەبووبێت 

هاوڕێکانی کافکا هەواڵی مەرگی لە هەر کوێیەک بێت 

له  ڕاگه یاندنه کاندا به  گرینگییه وه  باڵوده بێته وه .

زۆر  کۆمەاڵیەتییەوە  په یوەندی  ڕووی  لە  کافکا 

دووره په رێز بووه ، چونکه  هەردەم ترسێک لەسەر مەرگی 

سەری  لە  کاریگەری  باوکی  ترسی  وەک  ئەوەیش  بووە، 

واتە  بووە،  دەمی  دەم  دەروونییەوە  ڕووی  لە  ماوەتەوە. 

ئیرۆتیکی  کەسێکی  کافکا  نەبووە.  جێگر  دەروونی  باری 

بووە، سەرەتای گەنجێتی تا تەمەنی بیست ساڵی بە زۆری 

هەبووە،  سێکسی  چاالکی  و  ژنەسۆزانییه كان  ماڵە  چۆتە 

ئ��ارەزووه ی  ئەو  نەخۆشیەوە  بەهۆی  وردە  وردە  دواتر 

نزیکەوە  لە  ژی��اوە  پ��راگ  لە  کاتێک  نامێنیت.  جارانی 

بەشداری لە کۆڕو چاالکیی سیاسی و گفتوگۆکانی نوسەرو 

ڕۆشنبیرانی کردووە. کەسێکیش بووە کاتی تایبەتی داناوە 

بۆ خوێندنەوەی بەرهەمه  ئەدەبی و فەلسەفییەکان. 

کافکا یەکێک لە نوسەرە هەرە بە تواناکان لە بواری 

نوسینی کورتە پەخشان، کورتە چیرۆک و رۆمان داده نرێت، 

ئه ڵامنی  به   به اڵم  بووه ،  چیک  خه ڵکی  ئەوەیش  لەگەڵ 

و  دەیخوێندنەوە  کافکا  بەرهەمانەی  ئەو  ده ینوسی. 

کاریگەرییان لەسەری هه بووه  منونه ی به رهه می نوسه رانی 

هێسە،  هێرمان  هیگل،  فلوبێر،  م��ان،  توماس  وه ک��و: 

دیستۆیڤسکی، ستاندال، تۆڵستۆی، کانت، ئەنشتاین، فرۆید.
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ئەو ژنانەی کافکا لەگەڵیان ژیاوە وەک هاوڕێ، یان 

په یوه ندی خۆشه ویستی له گه ڵیاندا هه بووە :

ک���ردووەو  م���ارەی  دووج����ار  ب����اوەر:  فلیسه    /1

هه ردووجاریش لێی جیابۆتەوە.

دوایی  بڕیوەو  مارەی  جارێک  ڤۆریزیک:  جولی   /2

و  هەڵوەشاندۆتەوە  بڕینەکەی  مارە  ته مموزی1920  لە 

جیابۆتەوە.
ساڵی  لە  ژیانی  ساڵەکانی  دوا  لە  دیامانت:  دۆرا   /3
مایەوە،  لەگەڵی  ژیانی  ڕۆژی  دوا  تا  ناسیویه تی:   1923
بەرهەمە چاپکراوەکانی  داهاتی  میراتگری  بە  بوو  دواتر 

کافکا.
برادەرەکانی کافکا ئەوەی لە ماوەی ژیانی ناسیوونی: 
چاپ  ئەو  کافکا  بەرهەمەکانی  ب��روود:  ماکس   /1
بووە،  هاوڕێی  ژیانی  کۆتایی  تا  باڵویکردونەتەوە،  و 

وەسیەتەکەشی هەر بۆ ئەو نوسیوە.
2/ فێلیکس ڤێلتش: نوسەر

قوتابخانەی  سەردەمی  هاوڕێی   پۆالک:  ئۆسکار   /3
بووە، نامەکانی نێوان خۆی و کافکای دیکۆمێنت کردووە، 

ئەویش دوای تەواوکردنی قوتابخانە پراگی جێهێشتووە.
بووە،  ب��رادەری  ئ��ەوەش  شاعیر،  ب��اوم:  ئۆسکار   /4
ڕێکدەکەوتن  دیکه ی  هاوڕێیه کانی  لەگەڵ  هەفتانە 
دەچوونە ماڵی ئەو، نوسینەکانیان بۆ یەکرتی بە دەنگی 

بەرز دەخوێندەوە.

5/ ئیرنست ڤایس: نوسەر

6/ جسیکا لۆڤی: ئەکتەرێکی یه هودی بوو.

7/ ڕۆبرت کلۆپستۆک: خوێندکاری پزیشکی بوو.

بووە،  وەڕگێڕ  و  ڕۆژنامەنوس  جسینسکا:  میلێنا   /8

نامەیان لەگەڵ کافکا گۆڕیوەتەوە.
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بەرهەمەکانی کافکا

ڕۆژانه ،  یادنووسی  نامە،  چیرۆک،  پەخشان،  ڕۆمان، 

سه فه رنامه ، ڕوانینی بچوک و دەربڕینی کورت.

ڕۆمانەکانی:  ونبوون، دادگا، کۆشک، ئەمه ریکا. 

کتێبی پەخشان: کۆمەلێک کورتە پەخشان لەکتبێکدا 

بە ناوی )ڕامان(. 

واڵت،  دکتۆری  خەبات،  پێناسی  بڕیار،  چیرۆک: 

ڕاوچییەکانی گراگۆس، دروستکردنی دیواری مەزنی چین، 

ئامادەکاری ئاهەنگی هاوسه رگیری لە شەودا، بوژایەوە، 

برسی،  هونەرمەندی  یاسا،  بە  سەبارەت  ئ��ازار،  یەکەم 

بچوک،  ژنی  کچان،  داڵ��دەی  و  عەرەب  سەگ،  گەڕانی 

خانوو، گۆرانی پیته ر جۆزڤین. بەرهەمی دیکه ی هەبوون 

هێندێکیانی بە خۆی لەناو بردوون، هێندێکیان بزربوون، 

ئەوانەی ماوەنەتەوە کەوتوونەتە دەستی »ماکس بروود«. 

نامەکانیشی هه ندێکیان الی هاوڕێکانی پارێزراو بوون.

پەخشانێکی  کورتە  بەرهەمێکی  یەکمجاریش  بۆ 

مانگانەیی  دوو  گ��ۆڤ��ارێ��ک��ی  ل��ە   1908 س��اڵ��ی  ل��ە 

یەکەم  مردنی  دوای  باڵوکردەوە.   )Hyperion(بەناوی

بەرهەم، کە چاپ بوو بە ناوی )ئەمه ریکا( لە ساڵی 1927 

)ونبوونی  ناوی  بە  بوو  نەکراو  تەواو  رۆمانێکی  ئەوەش 

ئە  بروود« خۆی  تایبەت »ماکس  لە حاڵەتێکی  پیاوێک( 

»بروود«  دواتر  بەاڵم  دانابوو.  بۆ  )ئەمریکا(ی  ناوەی  و 

لە  ناردبوو،  بۆی  کافکا  کە  نامەیەکدا  لە  دەرکەوت  بۆی 

خۆی  دەکات  ئەوە  باسی  ڕاشکاوی  بە  کافکا  نامەکەدا 

ناوی ڕۆمانەکەی ناو ناوە )ونبوونی پیاوێک(.
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کافکا ئارەزووی وێنەگرتن و وێنەکێشانی هەبوو، ئەو 

لەگەڵ  تری  ئەوانی  ماوەنەتەوە،  کەم  کێشاونی  وێنانەی 

وێنەی  پارێزراون.  بروود«  »ماکس  الی  دەستنوسەکانی 

لە  فۆتۆگرافییەکانی هه ندێکیان  وێنە  کێشاوە،  دایکیشی 

ماڵی خوشکی ئۆتێلال، لە دێی )زوراو( گیراون. سەبارەت 

زۆری  توێژنیەوەی  و  نوسین  ئێستا  تا  بەرهەمەکانی  بە 

چاپ  بەرهەمەکانی  بەردەوامیش  ک��راون،  ب��اره وه   له  

گفتوگۆیان  قسەو  بەرهەمەکانی  ئێستایش  دەکرێنه وه ، 

لەسەر دەکرێت. وەردەگێردرێنە سەرزمانە زیندووەکانی 

سەدەی  لە  خوێنەران  و  ئەدیب  نووسەرو  لە  دنیا،  تری 

و  نەبیستبێت  کافکای  ناوی  هەیە  کەس  کەم  بیستەم 

تینووی بەرهەمەکانی نەبووبێت و نەیخوێندبێتەوە.

چەند بەرهەمێکی بزربووی دۆزرانەوە

بروود«ەوە  »ماکس  لەالیەن  کە  بەرهەمێکی،  چەند 

یەکەمجار  بۆ  دۆزرانه وه .  کتێبخانه یه کدا  له   ببوون،  بزر 

لەالیەن دەزگای )چاپی ڤاڵشتاین( لە شاری )گوتن گین(

کە  ب��وون،  به نددا  دوو  لە  بەرهەمانە  ئەو  ئەڵامنیا  ی 

بەرهەمەکانی لە نێوان ساڵەکانی 1906 / 1916 نورساون، 

لەخۆ  تری  چەندانی  و  یه هودی(  )پەخشانی  به رهه می 

گرتووە، لەگەڵ دە به ندی تر لە مانگی 3/ 2013 چاپ و 

باڵوکرایەوە.

نرخی بەرهەمە دەستنوسەکانی کافکا:

لە زۆر شوێنی دونیادا بەرهەمە دەستنوسەکانی کافکا 
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لە کتێبخانە و مۆزەخانەکان پارێزراون و نرخی بەرزییان 

هەیە، وەکو: ئەمه ریکا، ئیرسائیل، ئەڵامنیا، پراگ. من لێرە 

چەند منوونەیک دەهێنمەوە:

1. له  ڕێکه وتی 4-5 /2013/10 نرخی نامەیەکی کافکا 

دەگاتە )154000( یورۆ لە بۆرسەی سالزبورگی ئەڵامنیا،  

»ماکس  بۆ  کە  کافکایە،   الپەرەیی  هەشت  نامەیەکی 

بۆ11/  نوسینەکەی  مێژووی  ناردبوو.  هاورێی  بروود«ی 

12/ 1922 ده گه ڕێته وه ، لە )لوزنجیی( باکوری )بۆمیش( 

لە پراگ.

2. لە ڕێکه وتی 2013/4/21 لە مۆزەخانەی ئەڵامنیا/ 

دەستنوسەکانی  سەرجەم  مارباخ،  لە  ئەدەب  ئەرشیفی 

ڕۆمانی )دادگا(ی کافکا لە پێشانگه یەکدا پێشاندران. ئەو 

بوون.  پارێزراو  بروود«وە  »ماکس  لەالیەن  دەستنوسانە 

لە ئەرشیفی ئەدەبی ئەڵامنی نرخەکەی  لە ساڵی 1988 

گەیشتە )3( سێ ملیۆن مارک.

 ،2012  /12 مانگی  سەرەتای  مشکەکان،  نامەی   .3

ئەدەبی  ئەرشیفی  لە  )96000(ی���ورۆ،  گەیشتە  نرخی 

»ماکس  بۆ  کە  کافکایە،  نامەیەکی  مارباخ.  لە  ئەڵامنی 

ڕێکه وتی  لە  الپ��ەرەدا،  چ��وار   4 لە  ناردبوو  ب��روود«ی 

زۆرەکانییەتی،  نامە  لە  یەکێک  نورساوە،  دا   1917/12/3

نیشانەی  لە  خۆی  ترسی  باسی  کافکا  نامەیەدا  لەم 

مشکی سەر تابلۆ ده کات. لە 4/11 / 2013 لەگەڵ چەند 

دەستنوس و نامەی تردا لە پێشانگایەکدا پیشاندران.
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شیعرەکانی

جیهان

ئه و ده سوڕێته وه 

مرۆڤ   

ده خولێته وه  بۆ سه ره وه  و خواره وه

ده فڕم، هه مووان وه ال ده نێم و  

ئه و ده سوڕێته وه  و                                             

ڕاوه ستاوه 

ئه مه  ناڵه  و هاوارێکه  له م جیهانه دا ،                    

که  له  ڕێی چاوانی منه وه  خۆی ده خزێنێته  ناوی. 

ئێوه  ئه وه  ببینن!؟ 

به ڵێ،

به اڵم ئه و له ڕێی چاوی منه وه  خۆی ده خزێنێته  ناوی 

مرۆڤ                  

ئه وانم خوشده وێن به  ئازار و چێژه وه                              

ئه وان له  سه ره وه  و خواره وه  و                                          

ناوه ڕاسنت                                  

له  ناوه وه  و ده ره وه                               

 من له  ناوه ڕاستی به له مێکی بچووک                                        

من له  ناوه وه م

زمان تووش هاتووه                         

وشه م پێبده                                       

وشه ی به  سوود 

ده ورییان ده ده م و                                           

له ناو چاو
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جیهانی ئه و ده سوڕێته وه،  ئێستا هه م                                   

من له  کۆتایییدا نیم،                                           

له  هیچ شوێنێك

ئه و له  ڕاستیدا له وانه یه  خۆشه ویست نه بێت 

ئه و له  ڕاستیدا له وانه یه  خۆشه ویست نه بێت،

گه ر من بلێم، تۆ بۆ من خۆشه ویسترتینی!

خۆشه ویستی، بۆ من چه قۆیه ،

به وه  من له  خۆمدا چاڵ هه ڵده که نم.
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کورتە شیعر

لە مانگی 12  به  بۆنه ی مارەبڕینی »ڤالی« خوشکی 

1912 /

1

لەبەر ئەو هۆیانەی

ماندوو بووین

ئێمە سەردەکەوین

بە هێزێکی نوێوە

پیاوانی تاریکی

چاوەروانی چین

تا  منداڵەکە

بێهێز دەبێت

2

ئایا تۆ نائومێد بووی؟

بەڵێ، تۆ نائومێد بووی؟

ئایا ڕاتکرد؟ خۆت حەشاردابوو؟

وەک  داوێنپیسان،  ماڵی  چوومەتە  زۆر  پێشرت 

چووبێتمە ماڵی خۆشەویستم
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3

ناساندنی خەبات

ناساندنی خەبات

خەڵک لە جلەکانییدا دەڕوات

ئارەزووی کرد بەسەر چەودا بڕوات

بەژێر ئاسامنی گەورەدا

لە گردەکانی دوورەوە

بەناو گردەکانی دوورتر باڵودەبوونەوە

4

ڕووحە چکۆلە

لە سەمادا هەڵدەبەزێتەوە

هەوای گەرم کەوتە کەللە سەری

قاچەکانی لە گیا درەوشاوەکەدا بەرزکردەوە

با بە میهرەبانی قاچەکانی دەجوالندەوە

5

ئێستا مببەخشن!

کوێت دەوێت؟

لە دەرەوە چاوەنۆڕبە.

کێ چاوەنۆڕە؟

من نازانم

هەروەها تۆ درۆت کرد،

نەخێر.
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6

ئەو ساڵە خەمناکە بەسەر چوو

باڵی باڵندەکان خەوتوون

مانگ شەوە ساردەکان ئاشکرا دەکات

درێ��ژە  کاتێکی  زەی��ت��وون  و  ب��اوی  داری  ب��ه ری 

پێگەیشتوون

7

مەم وەستێنە

دەرگا و پەنجەرە کراوەتەوە

شەقامەکان دوور و بە تاڵن

 8

 من ئارەزووم لە شتی سەردەمی کۆنە

من ئارەزووم لە کاتی ئێستایە

من ئارەزووم لە داهاتووە

لەگەڵ هەموو ئەوانە دەمرم لە خانووەکی پاسەوان

لەسەر لێواری شەقام

هەردەم تابووتێکی وەستاو بووم،

پارچەیەک زەوی دەوڵەت

ژیانی خۆم بەسەر برد

گەڕانەوەم وەستا دوورتر چوو.
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9

ئای ئەوە چییە بۆ ئێمە لێرە دانراوە

جێی خەو کۆگە، لە ژێر ئەو دارە

کەمێک ڕۆژ، بۆنی شێدار

ئای ئەوە چییە بۆ ئێمە لێرە دانراوە

بەرەو کوێامن دەبا داخوازییەکان

ئەوە دەستکەوتە؟ ئەوە لە دەستامن دەڕوا؟

بێ سوود ئەو خۆڵەمێشە دەخۆینەوە

باوکامن دەخنکێنێت

بەرەو کوێامن دەبات داخوازییەکان

10

ئەوەی مابۆوە رەتکرایەوە

سنووری بەختەوه ری توایەوە،

قاچەکان هێور بوونەوە،

لەژێر تریفەی مانگ لە باڵکۆن

لە دواوە کەمێک گەالی دار،

ڕەش وەک قژ
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کافکا لە دەفتەری یادنوسه کانی ڕۆژانەو سەفەریدا 

گه لێك شیعری تاکدێڕی نوسیوه  منوونه ی هه ندێکیان:

1. نوسەران قسەی بۆگەن دەکەن

2. یەکێک هەیە دێت،

    یەکێک دێ و یەکێک دەڕوات

    یەکێک جیادەبێتەوە، زۆربه یان ماڵئاوایی ناکه ن

3. به  ڕم له  بابم گۆڕ هه ڵده که نم

4. کۆشک لە فریدالند، زۆر بواری بۆ دینت تێدایه : لە 

سەرەوە بۆ پردێک، لە باخچە، لەنێوان گەاڵی دارەکان، 

لە دارستان بەنێوان داری مەزندا ڕەت دەبیت.

5. جاران لەو کاتەدا هەڵبژاردن بوو.

ئامادەم  چالێکی  من  دەکەیت؟  دروست  چی   .6

دەوێت، دەبێت لە پێشرت بێت، سەرەوە جێگای منە.

7. ئێمە هەڵدەکەنین، چاڵی بابل.

لێرەوە  ه��ات��ن،  دۆڵ���ەوە  ل��ەم  س��ەرب��از  دوو    .8

سەرکەوتن.

9.  تۆ هەناسە هەڵدەکێشیت!؟

10. تواناکان خنکێنەرن.
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لێگەڕای  تۆ  نەبینی؟  دارستان  لە  بچکۆلەت  تۆ   .11

ئەو بە تەنها بڕوات؟ )من کاتم نییە(.

کۆنی  شتێکی  دەژەن���م،  پیانۆ  کەمێک  من   .12

فێربووم،  جاران  ئەوەی  الوێتی.،  سەردەمی  بچووکی 

جارێکی تر نەچوومەتەوە سەری.

هەورەکانەوە  پشت  لە  وەستاون،  عامودەکان   .13

مانگ خەرمانەی داوە.

14. ئەم شانۆیە چۆڵە! پێش نیوەرۆیە، دوێنی ئێوارە 

قەرەبالغ بوو!

15. گوێم لێدەگرت، ئاخ گوێ مەگرە.

16. تەنها خەتێک.

17.  گوڵی سپی و بەفری سپی.

18.  لە بازهەڵدانی گەورە، کەوتن نزیکە.

وەبیر  دەبێ  تێدایە؟  وشەی  چەند  کتێبە  ئەم   .19

بهێنیتەوە  وشەکان  هەموو  دەتوانی  بێنییەوە!  خۆتی 

کەوتنی  بەسەر  وەک  خه راپن  وشانەی  ئەم  بیرت، 

چیاییەکه . بەنرخەکان نه  له  چیا به رزه کان و نه  له  چیا 

نایهێنن. نزمه کان 

جێگر  بینەران  دەڕوات،  شەمەندەفەر  کاتێک    .20

دەبن.

ئێستا  و  بووم  بەهێز  ساڵییەوە  پێنج  لە  من   .21

دەموێ لەسەر پشتی ئەسپ ڕاکەم.
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22.  چی من لەودایه ، ئەو لە مندایە.

وەک  ب��را،  و  خوشک  نێوان  خۆشەویستی   .23

خۆشەویستی نێوان دایک و باوک وایە.

24. نهێنی تەنها لە ژیاننامەدایە.

25. ئەو خەوتووە، من بەئاگای ناهێنم. بۆچی ئەوت 

بە ئاگا نەهێنایەوە؟ ئەوە بەختی من و بێ بەختی منە.

26. دیواری مەزنی چین لە باکوور کۆتایی دێت، لە 

ڕۆژهەاڵتی خواروو و ڕۆژئاوای خواروو و لێرەوە یەکی 

گرتۆتەوە.

نەنارساون،  ئێمە هەمووی  یاساکانی  27. بەداخەوە 

کامەیان  مافپەروەره ،  بچووکی  گرووپێکی  الی  نهێنی 

ئێمەدەکات! فەرمانڕەوایی 

لە  پیاوێك  تەنگەبەر،  کۆاڵنی  کۆن،  شارێکی    .28

بلووزێکی شیندا زەحمەترت دەڕوات، سەر دەکەوێت.

29. پاسەوانی ئەم پارکە دەناسی؟

بەڵی، بە دڵنیایییه وه 

هەروەها بڕوا ناکەیت ئەو شێتە؟

پێویستە  پیاوی،  تۆ  دەک��رد،  چاوەڕێم  منیش   .30

دژایەتی کردنی ئەو دیوارە فرێبدەی.

31. ئەو ساڵە بەسوودە.

32. دادپەروەری، بەاڵم بەشێوەیەکی هات و هاوار.
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به رهه مه کانی کافکا
بەرهەمەکانی کافکا لە شێوەی کاسێت لە باندێکدا  تۆمار کراون، 

چەندین جار بە کۆبەرهەم چاپ و باڵوکراونەتەوە، بەاڵم دەزگای 

دوا  چاپکردووه .  کۆبەرهەمەکانی  جار  چەندین  چاپ  بۆ  فیشەر 

لەشێوەی  فیشەر  دەزگای  لەالیەن  کافکا  کۆبەرهەمەکانی  چاپی 

کتێبی گیرفان لە ساڵی 2008 چاپکراوە بەم شیوەیە:

 1/ )دکتۆری واڵت( 384 الپەرە.

 2/ ڕۆمانی )ونبوون( لە 352 الپەرەدا.

 3/ ڕۆمانی )دادگا( لە 304 الپەرەدا.

 4/ ڕۆمانی )کۆشک( لە 416 الپەرەدا.

 5/ )ناساندنی خەبات( له  دەستنوسه کانی بوو لە 240 الپەرەدا.

دەستنوسه کانی  له   چین(،  مەزنی  دیواری  )دروستکردنی  لە   /6  

دوای خۆی بوو، لە 272 الپەرەدا.

 7/ )پرسیار کردن لە یاسا(، له  دەستنووسەکانی دوای خۆی بوو، 

لە 208 الپەرەدا. 

 272 لە  بوو،  خۆی  دوای  دەستنووسەکانی  له   مێرد(،  و  )ژن   /8

الپەرەدا. 

9/ یادنوسی ڕۆژانە -1909 1912 له  432 لە الپەرەدا.

 10/ یادنوسی ڕۆژانە -1912 1914 لە 408 الپەرەدا.

 11/ یادنووسی ڕۆژانە -1914 1923 لە 384 الپەرەدا.

 12/  سەفەرنامە لە 336 الپەرەدا.

سەرچاوەکان:
1- Gedichte Für Frauen, Marix ver lag . 2013
2- Tagebücher :  1909 – 1923 auf  3 Bände, fischerverlage. 
2008
3- Franz kafka Beschreibung eineskampfes  und andere 
schriften aus dem nachlaß. Fischer verlag.
4- www.franzkafka.de
5- Nach gelassne Schriften und fragmente  1- 2 , fischer 

verlag

6 - هه موو تاکدێڕییه کان له م سه رچاوه یه  وه رگێڕدراون: 

Reisetagebücher, Franz Kafka.fischerverlage. 2008



65چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی

وەرگرانی خه اڵتی نۆبڵی ئاشتی

به هاترین خه اڵته   به   به ناوبانگرتین  و  نۆبڵ  خه اڵتی 

نۆبڵ«  »ئه لفرێد  داهێنه ره که یەوە  به ناوی   له  جیهاندا،  

و  مه عنه وی  و  مادی  نرخێکی  خه اڵته   ئه م  ناونراوه . 

له و  یه کێکه   ئاشتی  خه اڵتی  هه یه .  خ��ۆی  مێژوویی 

به   ئه ویش  دایهێنا.  نۆبڵ«  »ئه لفرێد  که   خه اڵته ی  پێنج 

به کارخستنی سه رمایه یه کی زۆر له  پڕۆژه ی به رهه مهێندا، 

پێنج  له   که سانه ی   به و  بدرێت  سااڵنه   قازانجه که ی  که  

خزمه تی مرۆڤایه تی  پێشکه ش   بۆ  نوێ  داهێنانی  بواردا 

ده که ن  ئەوانیش بواره کانی : ئاشتی، کیمیا، فیزیا، پزیشکی، 

ڕه گه ز  و  واڵت  جیاوازی  به بێ  خه اڵته یش  ئه م  ئه ده ب. 

له   خه اڵته  بریتیه   ئه م  وه ریده گرێت.  مرۆڤێک  هه موو 

میدالیایه کی  زێڕو بڕێک  پاره ی باش و بڕوانامه ی ڕێزلێنان.

نۆبڵ«ە،  »عه مانوئێل  ن��اوی  »ئه لفرێد«  باوکی 

پرد  و  ڕێگاوبان  پسپۆڕی   و  مه ده نی  ئه ندازیاری  كه  

چۆنیه تی  ب��واری  له   بوو  داهێنه ر  ب��وو.  دروستکردن 

شکاندنی به ردو چیا له سه ر ڕێ و بان و تونێل.

ئه و ساڵه ی »ئه لفرێد« له دایک بوو، باوکی ئیفالسی 

کرد، بۆیه  به  ناچاری له  ساڵی)1837( ڕووی کرده  واڵتی 

ژیانی  دابینکردنی  ک��ارو  ب��ه دوای  گ��ه ڕان  بۆ  فینلەندا 

له وێ  پرتسبۆرگ،  بۆ  چوو  دوای��ی  ب��ه اڵم  خێزانه که ی، 

ئه وه ی  به هۆی  دانا.  میکانیکی  بچوکی  کۆمپانیاییه کی 

سه رکه وتنی باشی به  ده ستهێنا له  دروستکردنی ئەلغامی 

ببه ستێت  ڕوسی  سوپای  له گه ڵ  گرێبه ست  توانی  ده ریا 

بۆیه   بێنێت.  به ده ست  ب��ا ش  م��ا دی  ده ستکه وتی  و 

سوپای  پرتسبۆرگ،  هێنایه    )1842( ساڵی  له   خێزانه که ی 
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ڕوس ئه و کاته  له  شه ڕی ) قرم(دا له نێوان 1853،1856( 

له گه ڵ بەریتانیا و فه ره نسا. ڕوسیا سوودی باشی بینی له  

دانانی تۆڕی مینی ده ریایی له  ده ریای به لتیق که  که شتیه  

شاری  بگه نه   ده توانی  نه یان  بەریتانیا  جه نگییه کانی 

پرتسبۆرگ. بۆ یه  » عه مانۆئێل« میدالیای زێڕینی ئیمپراتۆری 

ڕوسیای وه رگرت، به هۆی ئه م داهێنانه وه  باوکی ئه لفرێد 

توانی زۆرترین سه روه ت و سامان کۆبکاته وه . 

دوایی کۆتایی هاتنی شه ڕی  قرم، ده ستکه وتی ئابوری 

»عه مانوئێل« باش نه بوو، بۆیه  له  ساڵی )1862( گه ڕایه وه  

دانا  کۆمپانیایه کی  نیشتەجێبوو.  ستۆکهۆمل  له   سویدو  بۆ 

زۆر  بڕێکی  توانیان  ده کردو  له گه ل  کاری  ئه لفرێدیش 

زۆر  ماده یه   ئه م  دروستبکه ن.   نیرتوجیلرسین  مادده ی 

کارگه که    )1864( ساڵی  له   به اڵم  ته قینه وه ،  بۆ  به هێزه  

هۆی  بووه   که   پێگه یاندن،  زۆری  زیانێکی  ته قیه وه و 

چوار  و  »ئه میل«  به  ناوی  ئه لفرێد  بچوکی  کوشتنی  برا 

کاره ساته   ئه م  کارگه كه .    کرێکاره کانی  کیمیاگه رو  له  

کاریگه ری زۆری له سه ر ئه لفرێد به جێهێشت.

سویدی  کیمیازانی  و  ئه ندازیار  نۆبێڵ«  »ئه لفرێد 

باوکی  بووه .  له دایک  له  ستۆکهۆمل   )1833-10-21( له  

دانانی  به   ئه ویش  منداڵه کانیدا،  به   باشی  گرینگی 

زانسته کانی  فێربوونی  و  خوێندن  بۆ  تایبه ت  مامۆستای 

حه ڤده  له   ئه لفرێد  ئه ده ب.  و  زمان  کیمیاو  و  رسوشت 

ئینگلیزی،   ساڵیدا زمانه کانی سویدی، ڕوسی، فوڕه نسی، 

له   ئ��اره زووی  خولیاو  زۆرتر  زانیوە.  باشی  بە  ئه ڵامنی 

ئه ده بی ئینگلیزی بوو، توانای شیعرنوسینی هه بوو، به اڵم 

باوکی حه زی به وه  نه ده کرد، ده یویست کوڕە که شی وه ک 

ناردی  خوێندن   مه به ستی  بۆ   ئه ندازیار،  به   ببێ  خۆی 
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یه کگرتووه کانی  ئه ڵامنیا و فره نسا و واڵته   بۆ واڵته کانی  

کیمیا  بواری  له   توانی  گه شته یدا  له م  ئه لفرێد  ئه مریکا. 

له   بگه یه نێ.  پێ  خۆی  باش  و  بخوێنێ  ئه ندازیاری  و 

و  زانا  کیمیایی  کارگه ی  بۆ  فره نسا چوو  بۆ  گه شته که یدا 

بواری کیمیایدا.  له   بۆ سوودوه رگرتن  »نیلۆز«  پرۆفیسۆر 

چاویکه وت به  زانای ئیتاڵی »ئاسانوی سوبریرو«. له  واڵته  

سویدی  به  زانای  چاویکه وت  ئه مریکا  یه کگرتوه کانی 

»جوزا ئیرکسۆن« به  بینینی ئه وانه  ئه لفرێد سوودی زۆری 

بینی له  ئه زموون و داهێنانه کانیان له  بواری کیمیادا.

با ش  سه ر که وتنی  توانی  ئه لفرید   )1866( ساڵی  له  

ڕابگه یه نێت.  دینامێت  و  داهێنانی  به ده ستبێهنێت 

پێدرا.  کارکردنی  ڕێگه ی  پێدانراو  دانی  که ی  داهێنانه  

دروستکردنی  کارگه ی  واڵت  بیست  له   زیاتر  ئه لفرێد 

دینامێتی دانا. کۆمپانیاکانی دروستکردنی بینا و تونێل و 

ڕێگا و هێزی سه ربازی سوودیان لێ بینی. به  کارهێنانی 

زۆرترین  توانی  باڵوبۆوه .  جیهاندا  هه موو  به   دینامیت 

له   یه کێک  به   ببێت  کۆبکاته وه  و  سامان  و  س��ه روه ت 

ته قه مه نی  شای  و  داهێنه ر  جیهان،    دوڵه مه نده کانی 

و  هێرش  به ر  که وته   ئه لفرێد  ده گ��وت.  پێ  جیهانیان  

مردن  داهێنه ری  به   ڕۆژنامه نوسان  توندی  ڕه خنه ی 

ناوده برا. ده یانگوت ناوبانگ و سامانه که ی به  ته قه مه نی 

په یداکردووه .  که  بۆ شه ڕ و ماڵوێرانکردن و مه رگی مرۆڤ 

به  کار دێت. ئه م نووسین و ڕە خنانه  ئه لفرێدیان دڵته نگ 

خزمه تکردنی  بۆ  داهێنانه ی  ئه م  ئه و  چونکه   دەک��رد، 

و  تونێل  و  ڕێوبان  دروستکردنی  بواره کانی  له   مرۆڤ 

کارئاسانی بۆ دابینکردنی پێداویستییه کانی ژیان و خۆشی 

مرۆڤ داهێنابوو. که چی بینی بۆ له  ناوبردنی مرۆڤ له  
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شه ڕگه کان به کاردێت و خراپ به سه ریدا شکاوه ته وه . بۆیه  

بۆ  سامانەکە ی  له   بڕێکی  زۆر  ته رخانکردنی  به   بڕیاریدا 

خۆشگوزه رانی مرۆڤ. به پێی ئه و وه سیه تنامه یه ی، که  له  

پاریس له  ساڵی )1895( نوسیویه تی، بڕێکی سامانه که ی 

زۆرترینی  نزیکه کانی،  که سه   و  ب��راده ر  به   به خشی 

بۆ  به کارخست  به رهه مهێندا  پڕۆژە ی  له   سامانه که شی 

سااڵنه   سه رمایه که ی  قازانجی  قازانج.   ده ستکه وتنی 

کرده  دیاری بۆ ئه و که سانه ی داهێنانی نوێ  پێشکه ش به  

مرۆڤایه تی له  بواره کانی کیمیا، فیزیا، پزیشکی، ئاشتی و 

نۆبڵ، کە  ناوی خه اڵتی  به   دیاریه که ش  ئه ده ب دەکەن. 

ناوی خۆیەتی  ناونرا. 

له  شاری سان ریمۆی   )1896 12--10 ( له   ئه لفرێد 

کۆچی  دوای  ساڵ  پێنج  جار  یه که م  بۆ  م��ردووە   ئیتاڵیا 

له   نۆبل  خه اڵتی  هاتەدی.  وەسیەتەکەی  ناوبراو  دوایی 

دوایی  کۆچی  ڕۆژی  له   سااڵنه   دابه شکراو   1901 ساڵی  

به و  ده به خرشێت  نۆبڵ  خه اڵتی   12/10 له   ئه لفرێد 

که سانه ی براوه ن و شایسته ی وه رگرتنی خه اڵته که ن.

به   ئ��ه ده ب  پزیشکی،  فیزیا،  کیمیا،  خه اڵته کانی 

ئاماده بوونی پاشای سوید  له  په یامنگەی سوید ده به خرشێ. 

ئۆسلۆی  شاری  ئه نجوومه نی  هۆلی  له   ئاشتی  خه اڵتی 

له   ده به خرشێ.  نه رویج  پاشای  ئاماده بوونی  به   نه رویج 

شایسته   ئاهه نگێکی  خه اڵتدا  دابه شکردنی  مه راسیمی 

سازده کرێ و خه ڵکانێکی زۆر ئامادەده بن. له  که سایه تی 

لێپررساوانی حکوومی واڵتی  و  په رله مانتار  و  ناوداران  و 

سوید و نه رویج. خه اڵته که  بریتییه  له  میدالیایه کی زێڕ، 

که  ڕوویە کی وێنه ی ئه لفرێد نۆبێڵی له سه ره و ڕووه که ی  

بواره کان  له   ته عبیر  که   له سه ره ،  مرۆڤی  وێنه ی  تریشی 
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 ده کات، کە  خه اڵته که ی پێده به خرشێ له گه ڵ بڕوانامه ی 

پاره ، که  ساڵی 2006 گه یشتبوو به  یه ک  نۆبێڵ و بڕێک 

ملیۆن و سه د هه زار دۆالر.

1901 - بۆ یه که م جار دووکه س خه اڵتی ئاشتیان وه ر 

گرت به  هاوبه شی :

1 - فردریک باسی ئابووریناسی فه ره نسی   2 - جان 

هرنی دونانتی سویرسی .

1902:  -1 ئیلی دوکمیان- سویرسی، -2 شارل ئەلبێر 

غوبا-  سویرسی.

1903 - ئەلسێر ویلیام راندال کریمه ر - بەریتانیا.

بەلجیکا،  له   نێوده وڵه تی  یاسای  په یامنگای   -  1904

دامه زراوه ی زانستییه .

1905 - خاتوو برتافون سوترن- نەمسا.

والت��ه   س��ه رۆک��ی  ڕوزف���ل���ت-  ت��ی��ودور   -  1906

یه کگرتووه کانی ئه مریکا.

1907 – -1 ئەرنستۆ تیودور مونیتا- ئیتالی، -2 لویس 

ڕینۆ- فره نسا.

 2- سوید،  ئەرنولدسن-  بونتس  کاالس   1-  –  1908

فریدریک بایر- دانیامرک.

 - برناریت  فرنسوا  م��اری  ئوجست   1-  –  1909

بەلجیکا،-2 بول دوکونستنت- فرنسا.

له  بیرن   – ئاشتی  نێوده وڵه تی  نووسینگه ی   -  1910

سویرسا.

1911 – -1 توبیاس میخائیل کایل ئەرس - هوڵەندا،-2 

ئەلفرید هیرمان - نەمسا.

1912 -  ئەلیهۆ روت- ئەمه ریکا.

1913 - هرنی الفونتین - بەلجیکا.
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گەراوەتەوە  پارەکە  ن��ه دراوه   -  1914،1915،1916

بۆخەزێنەی خەاڵتەکە .

1917 - ده سته ی خاچی سووری نێوده وڵه تی - جنێف 

له  سویرسا.

1918 - نه دراوه  پاره که  گەڕاوتەوە بۆ بەشی دارایی 

خەاڵتەکە.

1919 - وودرو ویلسۆن- سه رۆکی واڵته  یه کگرتوه کانی 

ئه مه ریکا.

1920 - لیۆن بورجوا – فه ره نسا.

1921 – -1 کارل هایلامر برانتینج- سوید،-2 کریستیان 

لویس النج - نه رویج.

1922 - فرید یتجو ناسین- نه رویج.

1923،1924 - نه دراوه  پاره که  گەڕاوەتەوە بۆ به شی 

دارایی خه اڵته که   .

1925 -  -1 سیراوسنت شامربلین- بەریتانیا،2 – تشارلز 

جیتس دویز- ئەمه ریکی.

گوستاف  فره نسا،-2  بریاند-  ئەریستید   1-   -  1926

سرتیسامن - ئەڵامنیا.

-1927  -1 پرۆفیسۆرفردیناند بویسون - فره نسا، -2 

پرۆفیسۆر لودنیج کوید - ئەڵامنیا.

1928 - نه دراوه  پاره که   گەڕاوەتە وە بۆ به شی دارای 

خه اڵته که   .

1929 - فرانک بیلینجز کیلوج - ئەمریکا.

1930 - الرس ئولف ناثان سود بریلوم - سوید.

یه کگرتوه کانی  واڵت��ه   ئەوفر-  ج��ان   1-   -  1931

ئه مه ریکا، -2 نیکوالس مواری بتلر- واڵته  یه کگرتوه کانی 

ئه مریکا سه رۆکی زانکۆی کۆلۆمبیا.
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1932 - نه دراوه،  پاره که  گه ڕاوه ته وه  بۆ به شی دارایی 

خه اڵته که .

1933 - سیر نورمان ئەنجیل«رالف الن« - بەریتانیا.

1934 - ئەرسەر هندرسۆن - بەریتانیا.

1935 - کارل فون ئۆسیتزکی - ئەڵامنیا.

1936 - کارلوس سافیدراالماس - ئەرجەنتین.

1937 – ئەلورد ئیدگار ئەلجیرنون روبرت جاسین – 

بەریتانیا، دامەزرێنەری کەمپینی ئاشتی جیهانی.

1938 - نوسینگه ی په نابه رانی نێوده وڵه تی »نانسین« 

، له  جنێف سویرسا.

پاره که   ن��ه دراوه    :1939،1940،1941،1942،1943

گەڕاوەتەوە  بۆ به شی دارایی خه اڵته که .

1944 - لێژنه ی نێوده وڵه تی خاچی سور-  له  جنێف 

سویرسا بۆ جاری دووه م.

1945 - کوردیل هل – ئەمه ریکا.

بالش-  گرین  ئەمیلی  خاتوو  پرۆفیسۆر   1-  –  1946

ئەمریکا، -2 جون رالیج موت- ئەمه ریکا.

هاورێیان-  خزمه تگوزاری  ئه نجومه نی   1-   -  1947

هاورێیان-  خزمه تی  بۆ  ئه مه ریکا  -2لێژنه ی  لەنده ن، 

ئه مه ریکا.

1948 - نه دراوه  پاره که  گه ڕاوه ته وه  بۆ به شی دارایی 

خه اڵته که .

1949 -  دکتۆر جون بوید - بەریتانیا.

1950 - پرۆفیسۆر رالف بوش – ئەمه ریکا.

1951 - لیون جوکس – فه ره نسا.

1952 - ئەلبێرت شویتزر - فره نسا.

1953 - جورج کاتلیت مارشال – ئەمه ریکا.
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له   په نابه ران  کاروباری  بۆ  بااڵ  مفوه زیه ی   -  1954

نه ته وه  یه کگرتوه کان  - له  جنێف سویرسا.

به شی  به   دراوه   به شێکیان  نه دراوه    -  1955،1956

سه ره کی، دووبه شه که ی تریشیان دراوه  بۆ به شی دارایی 

خه اڵته که .

1957 - لیسرت بولز بیرسون – کەنه دا.

سه رۆکی  بەلجیکا،  بیر-  ه��رنی  ج��ورج   -  1958

ڕێکخراوی په نابه ران.

1959 - فیلیب نوبل بیکر - بەریتانیا.

1960 - ئەلبێرت جون لوتولی - خواروی ئەفریقا.

1961 - داج همرشولد - سویدی، یه که م که سه ، که  

 18،12،1961 له   ئاشتی  نۆبێڵی  خه اڵتی  وه رگرتنی  دوای 

کۆچی دوایی کرد.

1962 - لینوس کارل بولینج – ئەمه ریکا.

1963 - لێژنه ی خاچی سووری نێوده وله تی- جنێف 

کۆمه ڵگه ی   په یوه ندییه کانی  سێیه م،  جاری  بۆ  سویرسا 

خاچی سوور - جنێف سویرسا.

1964 - مارتن لوسەر کینج – ئەمه ریکا.

1965 - ڕێکخراوی یونیسێف - نیویۆرک.

1966و 1967 - نه دراوه  به شێکی بۆ به شی سه ره کی 

و دوو به شه که ی تر بۆ به شی دارایی خه اڵته که .

1968 - رینیه  کاسین- فه ره نسا.

جنێف   - نێوده وڵه تی  ک��اری  ڕێکخراوی   -  1969

سویرسا.

1970 - نورمان بورلوج – ئەمه ریکا.

1971 -  ویلی برانت- سه رۆکی ئه ڵامنیا.

1972 -  نه دراوه  به شێکی دراوه  بۆ به شی سه ره کی، 
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دوو به شه که ی تر دراوه  به  به شی دارایی خه اڵ ته که.

ده ره وه ی  وه زی��ری  کیسنجەر-  هیرنی   1-  –  1973

به اڵم  دیموکراتی  ڤێتنامی  سۆ-  دوک  ولی   2- ئه مه ریکا، 

ڕه تیکرده وه . 

ئەیزاکو   2- ئیرلەندی،  ماکرباید-  سیان   -  1  –  1974

ساتو- یابان.

1975 - ئه ندریه  دیمرتڤیتش زاخارۆف- ڕوسی.

میرید  خاتوو   2- ویلیامز  بیتی  خاتوو   1-  1976-

کوریجان- بەریتانیا.

 - لەنده ن   – جیهانی  ئه منیلی  ڕێکخراوی   -  1977

بەریتانیا.

سه رۆکی  س��ادات-  ئه نوه ر  محەمەد   1-  –  1978

مرس،-2 مناحیم بێگن- سه رۆک وه زیرانی ئیرسائیل.

1979 - دایکه  تیرێزا – هیندستان.

1980 - ئه دولف بریز ئه یسکویفیل- ئه رجەنتین.

په نابه ران-  کاروباری  بۆ  بااڵ  ئەنجوومەنی   -  1981

جنێف سویرسا بۆ جاری دووه م.

1982 – -1 خاتوو ئولفا میرال - سوید، -2 ئه لفونسو 

گارسیا رۆبڵز- مەکسیک.

1983 - لیخ ڤالینسا - پوڵەندی.

1984 - دیسموند توتو - باشووری ئه فریقیا.

1985 - یه کێتیی پزیشکانی جیهانی – ئەمه ریکا.

1986 - ئه یلی ویسل- یه کیت واڵته  یه کگرتووه کانی 

ئه مه ریکا.

1987 - ئوسکار ئاریاس سانشیز - کوستاریکا.

پ��ارێ��زی  ن��ه ت��ه وه   ئاشتی  ه��ێ��زه ک��ان��ی   -  1988

یه کگرتووه کان - نیۆرک.
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ناوی  تبت  چ��وارده ه��ه م��ی  الم��ای  داالی   -  1989

خۆی)تینزن جیاستو(،چین.

یه کێتیی  سه رۆکی   - گۆرباتشۆڤ  میخائیل   -  1990

سۆڤێت.

بورمای  میامناریا   - سوکی  سان  ئاونج  خاتوو   1991-

کۆن.

1992 - خاتوو ریجو بیرتا مینشوتوم- گواتیامال.

 2- ئه فریقا،  خواروی  ماندێال-  نیلسون   1-   -  1993

فریدریک ویلیام دی کلیرک- دوا سه رۆکی سپی پێستی 

خوارووی ئه فریقیا.

1994 -  -1 یارس عەرفات- سه رۆکی فه له ستین، -2 

ئیسحاق رابین- ئیرسائیل، -3 شیمۆن پێرێز- ئیرسائیل، بۆ 

یه که م جار درا به  سێ که سایه تی سه رۆک.

کۆنگره ی  بەریتانیا،   - روتبلت  جوزیف   -  1995

باجواش بۆ زانست  وکاروباری نێوده وڵه تی – کەنه دا 

1996 - کارلوس فیلیب ئه کسیمنس و خوزیه  راموس 

هورتا- ته یموری ڕۆژهه اڵت.

1997 - خاتوو جودی ولیامز- واڵته  یه کگرتووه کانی 

مینی  نه هێشتنی  بۆ  نێوده وڵه تی  هه ڵمه تی  ئه مریکا، 

زه وی- ئەمه ریکا.

1998 - بین جون هیوم  و داڤید تریمبل- بەریتانیا.

 - بروکسل  بێسنوور-  پزیشکانی  رێکخراوی   -  1999

بەلجیکا.

2000 - کیم دای جونج- کۆریای باشور.

2001 - کوفی ئه ننان- غانا سکرتێری گشتی نه ته وه  

یه کگرتووه کان ، ڕێکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان.

2002:جیمی کارتەر- سه رۆکی پێشووی ئه مه ریکا.
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2003 -خاتوو شیرین عەبادی- ئێران.

2004 - خاتوو وانجاری ماسای- کینیا.

وه کاله ی  میرس،  بەرادعی-  محەمەد  دکتۆر   2005-  

نێوده وڵه تی وزه ی ئه تۆمی له  ڤیینا- نەمسا.

2006 - پرۆفیسۆر محەمەد یونس و بانکی گرامین بۆ 

خەرجی هه ژاران ، بەنگالدیش.

و  گۆڕین  بۆ  نێوده وڵه تی  ڕێکخراوی   -  2007

گه شه پێدانی که شوهه وا سه ر به  نه ته وه  یه کگرتووه کان . 

ئه لبێرت ئارنۆڵد گۆر- ئه مه ریکا.

2008 -  مارتی ئه هتیساری، فینالند.

2009 -  باراک ئۆباما، سه رۆکی والته  یه کگرتووه کانی 

ئه مه ریکا.

2010 - لیو کسایو، چین.

2011 - به خرشا به  سێ ژنی چاالکوان ئه مانه ن:

 -1 ئێلین یۆنسن، الیبیریا

2 - لیام گیۆوه ، الیبیریا

3 – ته وه کول کرمان، یه مه ن

بەلجیکا-  وروپ��ا.  ئه  یه کێتی  رێکخراوی    2012-

1952.....1993، بەهۆی گرنگیدان بە ئاشتی و دیموکراتی 

و مافەکانی مرۆڤ ، ئەم ڕێکخراوە لە ئێستادا 28 والتی 

ئەورووپی تیایدا ئەندامن.

-2013  ڕێکخراوی قەدەغەکردنی چەکی کیمیایی، لە 

هۆلەندا- دانهاخ )OPCW(، ساڵی 1997 دامەزراوە.

بە  دژ  ب��واری  چاالکوانی  دوو  بە  بەخرشا   –  2014

توندوتیژی بەرامبەر مندااڵن و گەنجان، داکۆکیکردن لە 
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و  پەروەردە  بواری  لە  بوونیان  بەهرەمەند   ، مافەکانیان 

فێرکردن،

لە   1954 ساڵی  هیندستان،  ساتیارتی،  کایالش   –  1

دایکبووە.

لە   1997 ساڵی  لە  پاکستان،  یوسفزای،  مەالال   –  2

دایکبووە.

2015 – چوارین بۆ دیالۆگی نیشتامنی- تونس لە ساڵی 

گەشەپێدانی  لە  بەشدارییان  هۆی  بە  دامەزراوە،   2013

دیموکراتی  و فرەیی لە دوای شۆڕشی یاسمین 2011 لە 

تونس.

  der nobl preis träger په رتوکی   چاوه کان  *سه ر 

chronic. *مالپه ری فه رمی خه التی نۆبل بۆ ئاشتی.
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خه اڵتی ئاشتی

چاپەمەنییەکان  ڕێکخراوی  له الیه ن  ئاشتی،  خه اڵتی 

سااڵنە  ئه ڵامنی  کتێبی(  بازرگانی   ( کتێبفرۆشانی  و 

جیهانیە،  کولتوری  نارساوی  خەاڵتێکی  دەبەخرشێت.  

له   سااڵنه   نه ریتێک  بۆته   داهێرناوه .     1950 ساڵی  له  

له   فرانکفۆرت   په رتووکی  نێوده وڵه تی  پێشانگەی 

پێشانگەی  ڕۆژی  دوا  لە  ئۆکتۆبەر  مانگی  پاول  کڵێسه ی 

به و  ده درێت  خه اڵته که   دەبەخرشێ.  فرانکفۆرت   کتێبی 

لێکۆڵینەوە،  ئه ده ب،  له  بواره کانی:  یەکێك  لە  کەسانەی 

هونه ردا بەهرەمەندن. لە یەکێک لەم بوارانەی سەرەوە 

بەرهەمەکانیان  هەڵسەنگاندن  و  داهێنان  بەپێی 

خه اڵته که ش  به خشینی  به های  دەکرێن.  دەستنیشان 

ئه ڵامنی  کتێبفرۆشانی  و  چاپه مه نییه کان  ده زگە  له الیه ن 

دابین ده کرێ. ناوبانگی ئه م خه اڵته  سنووره کانی  واڵتانی 

هه ر  له   که سانێک  به  هه موو  ده درێت  بڕیوه  ،  جیهانی 

مه رجه كانی  مەرجێك  بە  بن،  جیهانه   ئه م  شوێنێکی 

پێدانی خه اڵته که ی تێدا بێت، خه اڵتی ئاشتی پێکهاتووه  

له : خه اڵتێک و         ) 25000( یۆرۆ.

وه رگێڕ  نووسه رو  و  ڕۆژنامه نووس  به    2009 ساڵی 

نوسەرە  ساڵی  ئەم  بەخرشا.  ئیتاڵی  ماگڕیزی«  » کالودیۆ 

1939 له  شارێکی ئیتاڵی به  ناوی )تریسته(  له دایکبووه. 

ئه ڵامنیا  له   ئه ڵامنی  ئه ده بی  بواری زمان و  له   خوێندنی 

و  زمان  مامۆستای  ساڵێک  چه ند  ماوه ی  کردووه.  ته واو 

شاری  له  زانکۆکانی  یه کێک  له   بووه   ئه ڵامنی  ئه ده بی 

ئەم  ئه وه یه   خه اڵته که ش  به خشینی  هۆکاری  تریسته . 

نوسەرە له  نوسینه کانیدا باسی له  گرفته کانی پێکه وه ژیان 
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له سه ر  کولتوره  جیاجیاکان  کاریگه ری  و  کارلێکردن  و 

له   ک���ردووه .  لێبورده یی  و  ته بایی  ژیانی  و  یه کرتی 

فرانکفۆرت  له   پاول  کڵێسه ی  له   ڕێکه وتی 2009/10/18 

به  ئاماده بوونی 1000 مێوان. »کارل شلۆگلی« مێژوونوس 

به   »کالودیۆ«ی  پاشان  پێشکه شکرد،  نرخی  به   وتاریکی 

ئاماده بووان ناساند. دواتر »کالودیۆ ماگریزی«ش وتارێکی 

پێشکه ش به  ئاماده بووان کرد، که  تیایدا باسی دیموکراسی 

و ئاشتی و ژیانی ته بایی و پێکه وه ژیانی کرد.

ڕۆژهەاڵتناس  بە  ئاشتی  خەاڵتی   2015 ئەمسال 

سااڵنە  بەخرشا.  کێرمانی«  »ناڤید  ئەڵامنی  نوسەری  و 

-10-18 ڕۆژی  لە  ئاشتی  خەاڵتی  بەخشینی  مەراسیمی 

2015 کاتژمێر 11ی بەیانی لە کڵیسەی پاول – فرانکفۆرت، 

بەڕێوە دەچێت.

مێژووی به خشینی خه اڵتی ئاشتیی ده زگە چاپه مه نی 

وکتێب فرۆشانی ئه ڵامنی:

بوو،  جوو  بازرگانێکی  باوکی   ، تاو  ماکس   -  1950

نوسه ر، ئه ڵامنی.

1951  - پرۆفیسۆر ئەلبێرت شڤایتزر، ئه ڵامن، نوسه ر، 

مامۆستای ئایین، لێکۆڵه ری مۆسیقا، ساڵی 1952 خه اڵتی 

له  گابۆن  نه خۆشخانه یه کی  وه رگ��رت،  ئاشتی  نۆبڵی 

دامه زراند.

1952 - ڕۆمانۆ گواردینی، نووسه ر، ئیتاڵی.

1953 - فه یله سوف مارتین پوپه ر، نه مسا.

و  دیپلۆمات  ب��ورک��ه��ارت،  یاکۆب  ک��ارل   -  1954

مێژونووس، سویرسی.

1955 - هێرمان هێسه ، ئه ڵامن، نوسه ر و شاعیر.

1956 - ڕاینهۆلد شنایده ر، ئه ڵامن، نوسه ر.
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1957 - تۆرنتۆن وایڵده ر، ئه مریکی، نوسه ر.

-1958 فه یله سووف کارل یاسپرس، ئه ڵامن.

1959 - تیۆدۆر هۆیس، ڕۆژنامه نوس و سیاسه مته دار، 

له  دوای شه ڕی دووه می جیهانی له  ساڵی 1949 به  یه که م 

به رده وام   1959 ساڵی  تا  هه ڵبژێردرا،  ئه ڵامنیا  سه رۆکی 

بوو.

1960 - ڤیکتۆر کۆاڵنچ، ئینگلیز، داکۆکیکار له  مافی 

مرۆڤ، دانه ری ده زگای باڵوکردنه وه ی کتێبی ئینگلیزی.

فەیلەسووف،  کریشنان،  راده��ا  سارڤێپالی   1961-

سه رۆک  هندستان،  ڕۆژهه اڵتی  دیانه تی  پرۆفیسۆری 

کۆماری هندستان.

1962 - پاول یۆهانس تیلیچ، پرۆفیسۆر، ئه ڵامنیا.

و  فەیلەسووف  ف��ۆن،  فریدریش  ک��ارل   1963-

ده روونناس، ئه ڵامنیا.

درامانوس،  فەیلەسوف،  مارسێل،  گابریل   -  1964

ڕه خنه گری شانۆ، فه ره نسی.

-1965 نێلی ساش، نوسه رو شاعیر، ئه ڵامنیا.

-1966 کاردینال ئه وگۆستین بیا، زانای ئایینی، ئه ڵامنیا، 

له گه ڵ ویسێر ویلیام ئاهوفت، به هاوبه شی وه ریانگرت.

-1967 ئێرنست بلۆخ، نوسه رو فه یله سوف، ئه ڵامنیا.

-1968 لیۆپۆلد سێدار سێنگۆر، شاعیرو سیاسه مته دار، 

سه رۆک کۆماری سه نیگال.

زانای  نووسه ر،  مێچه رلیچ،  ئه لیکسانده ر   1969-

ده روونناسی، ئه ڵامنیا.

-1970 گونار میردال له گه ڵ ئالڤا میردال، کۆمه ڵناس 

و سیاسه مته دار، سویدی.

1971 - ماریۆ گرێڤین دۆنهۆف، ڕوناکبیر، ئه ڵامنیا.
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مندااڵن،  کتێبی  نوسه ری  کورجاک،  یانوس   1972-

پۆله ندی، بۆ ڕزگارکردنی مندااڵنی جووله که  ساڵی 1943 

گیانی خۆی به خشی.

ن��ارساوه ،  جیهانی  یانه یه کی  کلوپ،  ڕۆما   -  1973

له سه ر ده ستی سیاسه مته داران و پیشه وه ران و لێکۆڵه ران  

مافه کانی  و  ئاشتی  پاراستنی  و  مرۆڤایه تی  خزمه تی  بۆ 

مرۆڤ و ژینگه  له  جیهان دامەزراوە.

خواپه رستێکی  سویرسی،  ڕۆج��ه ر،  فرێری   1974-

مه سیحی، داکۆکیکار له  مافه کانی مرۆڤ.

کۆمه ڵناس،  ڕوناکبیر،  گروسه ر،  ئه لفرێد   1975-

لێکۆڵه ری سیاسی، ئه ڵامنیا.

1976 - ماکس فریش، نوسه ر، سویرسی.

1977 - لێزتسێک کۆاڵڤسکی، ڕوناکبیر، فەیلەسوف، 

پۆله ندی.

سویدی،  ن��وس��ه ری  لیندگرێن،  ئاسرتید   -  1978

ڕۆماننوس و چیرۆکنوسی مندااڵن.

نوسەر،  مۆسیقار،   ، مێنۆهن  یەهودی   -  1979

سیاسەمتەدار، ئەمه ریکی .

ماوه ی  شاعیر،   قه شه ،  کاردینال،  ئێرنستۆ   -  1980

چه ند ساڵێک، وه زیری ڕۆشنبیری نیکاراگوا بوو.

ئه نتی  نوسه ر،  ئۆکرانی،  کۆپێلیڤ،  لێڤ   -  1981

کۆمۆنیست بوو، بۆیه  له  ئه ڵامنیا ده ژیا.

مێژونووس،  و  دیپلۆمات  گیۆرگ.ف.کێنان،   1982-

یەهودی ئه مه ریکی.

فەیلەسوف،  نوسه رو  سپێرپه ر،  مانێس   -  1983

ئۆکرانی.

1984 - ئۆکتاڤیۆ باز، نوسه ر، مه کسیکی، ساڵی 1990 
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خه اڵتی نۆبڵی ئه ده بی وه رگرت.

1985 - تێدی کۆلێک، یەهودی له  هه نگاریا له  دایک 

بووه ، کاری خۆبه خشانه ی کردووه  له  چه ندین ڕێکخراوی 

ئه مه ریکا،  له   بووه   ئیرسائیل  باڵیۆزی  ساڵ   -10- مرۆیی 

پارێزگاری ئورشه لیم بووه ، له  2007 کۆچی دوایی کردووه .

و  مێژونووس  بارتۆسزێڤسکی،  ڤالدیسالف   -  1986

سیاسه مته دار، پۆلۆنی.

1987 - هانز یۆناس، فەیلەسووف، ئه ڵامنی.

1988 - زیگفرید لێنز، نووسه ر، ئه ملانی.

له   سیاسه مته دار  نووسه رو  هاڤێل،  ڤاسالڤ   -  1989

مانگی12 - 1989 بوو به  سه رۆک کۆماری چیکۆسلۆڤاکیا 

له  ساڵی  واڵته،  ئه م  دابه شبوونی  دوای  ساڵی1992،  تا 

1993تا ساڵی 2003 بوو به  سه رۆککۆماری چیک، دوای 

خه اڵتی  بۆ  کاندیدکراوه    2004 له  ساڵی  جار  چه ندین 

نۆبڵی ئاشتی ، به اڵم پێی نه به خرشا.

1990 - کارل دسیوس، نوسه ر، وه رگێر، پۆلۆنیا.

1991 - گیۆرگی کۆنراد، نوسه ر، هەنگاری.

1992 - ئامۆز ئۆز، نوسه ر، ئیرسائیلی.

1993 - فریدریش شۆرلێمه ر، قه شه ، ئه ڵامن.

1994 - خۆرخه  سێمپرۆن، نوسه رو وه زیری ڕۆشنبیری 

ئیسپانی بووە، ساڵی 1988تا ساڵی 1991.

-1995 ئاناماری شیمێل، ڕۆژهه اڵتناس، ئه ڵامنی.

-1996 ماریۆ ڤارگاس یۆسا، نووسه ر، پیرۆ.

1997 - یه شار که مال، نوسه ری کوردی، تورکیا.

 -1998 مارتین ڤالسه ر، نوسه ر، ئه ڵامنی.

1999 - فریتز شتێرن، مێژوونووس، یەهودی ئه ڵامنی- 

ئه مه ریکی.
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2000 - ئاسیا جه بار، نوسه ر، ژنێكی جه زائیریه .

کۆمه ڵناس،  فەیلەسوف،  هابه رماس،  یۆرگن   -  2001

ئه ڵامنی.
2002 - چینوا ئه چێنه ، نوسه ر، نێجیریا.

2003 - سوزان زۆنتاک، نوسه ر، ئه مه ریکا.
2004 - پیته ر ئێسته رهازی، نوسه ر، هه نگاریا.

2005 - ئۆرهان پامۆک، نوسه ر، ساڵی 2006 خه اڵتی 
نۆبڵی ئه ده بی وه رگرت، تورکیا.

-2006 ڤۆلف لێپێنیز، پرۆفیسۆر له  بواری کۆمه ڵناسی، 
ئه ڵامنی.

2007 - ساول فریدلێنده ر، مێژونووس، ئیرسائیل.
شێوه کار،  هونه رمه ندی  کیفه ر،  ئانسێلم   -  2008

ئه ڵامنی.

نوسه ر،  ڕۆژنامه نوس،  ماگریز،  کالودیۆ   -  2009

وه رگێڕ، ئیتاڵیا.

-2010  داڤید گرۆسامن، نوسەر، ئیرسائیلی.

2011 – بوامل سانسال، نووسەر، جەزائیر.

2012 – لیاو یوو، نوسەر، چین.

ڕوسیای  نوسەر،  ویتچ،  ئەلیکسی  سویتالنە   –  2013

سپی.

-2014  یارۆن الینەر، نووسەر، مۆسیقی، ئینفۆرماتیک، 

ئەمه ریکی.

نوسەر،  و  ڕۆژهەاڵتناس  کێرمانی،  ناڤید   –  2015

ئەڵامنی.

سەرچاوە:

کتێبی  بازرگانی  و  چاپەمەنی  ڕێکخراوی  فەڕمی  مالپەری   

ئەڵامنی. 
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ڕێزمان و وشە لە زمانی کوریدا- 

ماوریتسۆ گارزۆنی

دادەنرێت،  کوردی  چاپکراوی  کتێبی  یه که م  بە 

ئیتاڵی  فه رهه نگێکی  بێت،  لەبەردەست  ئێستا  تا  کە 

ئیتاڵی  مژدەبەخشی   ،)1787( ساڵی   له   کوردییه  

ماوریتسۆ گارزۆنی دایناوە.

به نێوی   ، کوردییە  و  ئیتاڵی  فه رهه نگی  کۆنرتین 

ڕێزمان و وشه  له  زمانی کوردیدا. له  ماوه ی ساڵه کانی 

کۆنرتین  به  دوای  ڕاگه یاندندا،  له  ب��واری  خوێندن 

به رچاوم  شوینێک  له   ده گ��ه ڕام.  کوردیدا  چاپکراوی 

که وت، که  کۆنرتین کتێبی چاپکراوی کوردی له  ئیتاڵیا 

ساڵه کانی  دوا  بۆ  ده گه ڕێته وه   مێژووه که ی  ب��ووه . 

هه وڵێک  چه ند  و  گ��ه ڕان  دوای  ه��ه ژده  م.  س��ه ده ی 

په رتوکخانه ی  له   بخه م  به  ده ست  کتێبه که   توانیم 

شوێنی  و  ناونیشانه   ب��ه م  بایرمونشن  گشتی 

 Grammatica e(     :هه ڵگیرانی له  په رتوکخانه که دا

 Vocabolario della Lingua kurda(.Jahr:Roma

.1787. L.as,379i- Itallienich

زمانی  له   وشه   و   ڕێزمان  کتێبه که:   ناونیشانی 

کوردیدا

ده ستکه وت:  کتێبانه شم  ئه م  کتێبه   ئه و  له گه ڵ   

مێژووی هه رێمی کوردستان و بوونی تیره  ئاینییه کان، 
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له الیه ن  چاپکراوه   ناپۆلی  له    )1818( له  ساڵی 

له  ساڵی  تر  کتێبێکی  نورساوه .  کامپانیلی«  »جوزێپ 

لێکۆڵه ری  و  مژده به خش  له الیه ن  چاپکراوه ،   )1863(

کولتووری  له سه ر  دیبیانکی«  »ئه لیساندرۆ  ئیتاڵی 

کورد  مێژووی  و  نه ریت  له   باس  ن��وورساوه   کوردی 

ده کات.

نوسه ری کتێبی ڕێزمان و وشه  له  زمانی کوردیدا، 

موژده به خش  ئیتاڵی  هاواڵتی  گارزۆنی«  »مۆریتسو 

بۆ گه یاندن و باڵوکردنه وه ی ئایینی مه سیحی هاتۆته 

کوردانی  له ناو  ساڵ  بیست  م��اوه ی  بۆ   کوردستان. 

ئایینی  موژده به خشی  وه ک  ژیاوه.  ئامێدی  و  موسڵ 

هۆی  بۆته   ئ��ه وه ش  هه ر  ک��ردووه .  کاری  مه سیحی 

ئه وه ی فه رهه نگێکی زمان دابنێت. له نێوان ساڵه کانی 

)1764( و) 1770(  فه رهه نگی کوردی- ئیتاڵی داناوه،  

 )288( و  ده گرێت  له خۆ  وشه    )4500 نزیکەی)  که  

الپه ڕه یه. له  دوا الپه ڕه ی کتێبه که یدا نورساوە له  ) 27 

ی نۆڤێمبەری 1786 باڵوکراوه ته وه . وا پێده چێت له م 

دا    )1787 له  ساڵی)  و  به  چاپخانه   بردبێتیە  مێژووه  

له  چاپخانه  ته واو بووه  باڵوکراوه ته وه . ئه و فه رهه نگه  

چ��اپ��ک��راوه ت��ه وه .   )1826( ساڵی  ل��ه   ت��ر  جارێکی 

ڕێزمان  پێکهاتووە:  سەرەکی  بەشی  دوو  لە  کتێبه که  

الپەڕەی  لە  ڕێزمانە،   )74( الپ��ەڕە  تا  فەرهەنگ،  و 

ناوەڕۆکی  فەرهەنگ .  دەبێتە  الپەڕە  دوا  تا  )77(وە 

ئه لفابێی  ئه لفابێ،  پێشه کی،  جۆره یه:  به م  کتێبەکە 
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التینی کوردی به  ئه لفا بێی فارسی به راورد کردووه  به  

ژماره کانی کوردی،  ڕێزمان،  یاء.  تا  ئه لف  له   پیت   32

فۆرمی جیاوازو پێچه وانه ، وشه کانی کوردی - ئیتاڵی. 

مه الئیکه تان،  س��اڵوی  به  ک��وردی،  یه کشه م  نوێژی 

په راوێز.

و  ئیتاڵی  و  کوردی  زمانی  بۆ  کتێبەکە،  ت��ەواوی 

خۆی  گرنگی  و  بایه خ  ک��وردی  چاپه مه نی  مێژووی 

په رتووکی  چه ندین  په رتووکه و  ئه م  دڵنیام  هه یه . 

کوردییه وه   کولتوری  و  ژیان  به  په یوه ندییان  که   تر، 

هه یه .  فاتیکاندا  ئیتاڵیاو  په رتووخانه کانی  له   هه بێت 

له به ر ئه وه ی موژده به خشه کان له  سه ده کانی زووەوە 

باڵوکردنه وه ی  مه به ستی  به   کوردستان  هاتوونه ته  

به  واتای  التینی  به   موژده به خش  مه سیحی.  ئایینی 

ئایینی  پلەیەکی  ئایینێکه و  پێرەوکەری  دێت،  سه فیر 

هەیە ، بۆ مه به ستی باڵوکردنه وه ی باوه ڕه که ی زۆرتر 

به  ژیانی  تێکه اڵو  زیاتر  کارده کات.  بیانی  واڵتانی  له  

کۆمه اڵیه تی ده بێت به هۆی په یوه ندی ئایینه که یه وه . 

ئایینی  که   که سانه ،  ئ��ه و  بۆ  تایبه ته   وشه یه   ئ��ه م 

تایبه ت  ناوی  تر  ئایینه کانی  باڵوده که نه وه ،  مه سیحی 

به  خۆیان هه یه .

تێبینی: بە سوودوەرگرتن لە کتێبەی ماوریتسۆ گارزۆنی- 

ئەڵامنی. ویکیپیدیای 
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 مێژووی داهێنانی کامێرای فۆتۆ

مێژووی داهێنانی کامێرای فۆتۆ بۆ ساڵه کانی چاره کی 

یه که می سه ده ی نۆزده هه م دەگەڕێتەوە. بۆ زیاتر  زانینی 

چیرۆکی سه ره تای داهێنانی کامێرا فه رموون بابه یه که وه  

ئه م تێکسته  بخوینینه وه و داهێنه ران بناسین. 

 Youusef(نێپس نیگپۆر  یوسف  کامێرا  داهێنه ری 

له   فه ڕه نسا  له   له  ساڵی1765   )Nicephore Niepce

خێزانێکی ده وڵه مه ند له دایکبووه ،  له  ساڵی 1833 کۆچی 

دوایی کردووه .

ئه بسکوره   کامێرای  به   بووه   که س  یه که م  »نێپس« 

ئه نجامی  که   تاقیکردنه وه یه ک،  هه ر  له   گرتووه .  وێنه ی 

ئاگادار  لێ  خۆی  براکانی  دەهێناو  به ده ست  باشی 

ده کرده وه . له  ساڵی 1816 لێکۆڵینه وه  و تاقیکردنه وه کانی 

ئه نجامدا تا توانی له  ساڵی 1826یه که م وێنه  به  کامێرای 

به ده ستهێنا.  باشی  سه رکه وتنی  و  بگرێت  ئه بسکوره * 

نیگارکێش  عه ده سه یه کی الی شیڤالی  ئه وه  چه ند  دوای 

دروستکرد بۆ کامێراکه ی.

خه ریکی  »ده گۆر«  به  ناوی  هه بوو  که سێکی تریش 

دروستکردنی ئامێری وێنه گرتن بوو. بۆیه  شیڤالی هه وڵیدا 

یه کرتیشی  به   بکاته وه و  نزیک  یه کرت  له   هه ردووکیان 

ناساندن بۆ ئه وه ی به  هه ردووکیان بتوانن سوود له  یه کرت 

ببینن و زانیاری بگۆڕنه وه  تا ئه نجامی باشرت به ده ستبێنن. 

به  مه به ستی کارکردن به  یه که وه  »نێپس« و »ده گۆڕ« له 

 14،12،1829ڕێککه وتننامه یه کیان ئیمزاکرد، به  مه به ستی 
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کارکردن  له  سێزده  به ند پێکهاتبوو. گرنگرتین به نده  کان: 

دانانی کۆمپانیایه ک به  ناوی »نێپس-دەگۆر« به  یه که وه  

کارییان تێدا ده کرد، باوه ڕ به یه کرتبوون، پاراستنی نهێنی، 

باڵونه بوونه وه ی زانیاری تایبه ت به  کاره که یان.

ماوه یه ک  کرد،  دوایی  کۆچی  نێپس   1833 له  ساڵی 

دواتر  به اڵم  ده کرد،  »ده گ��ۆڕ«  له گه ڵ  کاری  کوڕه که ی 

ناوی  ب��ۆوه   په شیامن  خۆی  به ڵێنه کانی  له   »ده گ��ۆڕ« 

هه بوو،  هه رچی  تیپ(  )ده گ��ۆره   به   کرد  کۆمپانیاکه ی 

دا هێنانه   ئه م  توانی  دواتر  ڕایده گه یاند،  خۆی  به  ناوی 

ئه وانیش  فه ڕه نسی  حکومه تی  و  په رله مان  بگه یه نێته  

بایه خی زۆریان پێداو خه اڵتیان کرد. له  کۆبوونه وه یه کدا 

که   فه ڕه نسی  ئه کادیمیای  و  »ده گ���ۆڕ«  له  نێوان 

داهێنانه ی  ئه م  باسی  »ده گ��ۆر«  به سرتا.  ل��ه 17،1،1839 

زانایان  له  پسپۆڕو  ئاماده بوونی خه ڵکانێکی زۆر  به   کرد 

و نوێنه ری حکومه تی فه ڕه نسی. ئه م ڕۆژه  به  داهێنانی 

کامێرا داده نرێت. دوای ڕاگه یاندنی وێنه گرتن له  ڕۆژنامه 

و گۆڤاره کانی ئه م سه رده مه دا، ناوی »ده گۆره  تیپ« به  

هه موو فه ڕه نساو ئه وروپاو جیهان باڵوبۆوه .

دۆزینه وه ی  هه وڵی  جیهان  تری  شوێنی  زۆر  له  

کامێرا دراوە.  له  ئه ڵامنیا »فرانک فول« له  ساڵی 1839، 

بەریتانیا  له    1839 ساڵی  له   »ئیسپۆلیت«،  فه ڕه نسا  له  

پێشانگەی   25،1  ، ل��ه 1839   ، تالبۆت«  هێرنی  »ویلیام 

فۆتۆگرافی له  په رتوکخانه ی مه له کی له نده ن کردۆته وه .

»نێپس«  که   ده سه ملێنن،  ئه وه   بۆچوونه کان  هه موو 

کاغه ز  له سه ر  وێنه ی   1826 ساڵی  له   بووه،   تاکه که س 
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داده نرێت،  کامێرا  داهێنه ری  یه که م  به   واته   چاپکرووه،  

به اڵم »ده گۆڕ« بۆ به رژه وه ندی خۆی هه موو ڕاستییه کانی 

بۆوه ،  په شیامن  خۆی  به ڵێنه کانی  له   کردەوەو  ئاوه ژوو 

که  داهێنه ری  نه بوو،  ون  مێژوودا  له   ڕاستیه   ئه م  به اڵم 

یه که م »نێپس« خۆیه تی.

 * کامێرای ئه بسکوره  به  واتای ژووری تاریک دێت.

سەرچاوە:

1/ y,nicephore niepce biografi

2/fotografie geshichte  buch
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شێرکۆ فەتاح، خه اڵتی )هێڵده - دۆمین(ی 

بۆ ئه ده ب وەرگرت

ڕەچەڵەک  بە  ئەڵامنی  ڕۆماننووسی  فەتاح  شێرکۆ 

ئه ڵامنیا  هایدلبێرگی  له  شاری   2007  9-  25- له   کورد، 

شاره وانی  سه رۆکی  ڤوتزنه ر«  »ئێکارد  به ڕێز  له الیه ن  

له   ئه ده ب  بۆ   HILDE-DOMIN ئه و شاره وه  خه اڵتی

تاراوگه  پێ به خرشا. ئه م خه اڵته  له  ئه ڵامنیا ده درێت به و 

ئه ڵامنیا  له   ئێستا  به اڵم  ترن،  واڵتی  خه ڵکی  نوسه رانه ی 

)له   وه ك:   ڕۆمانگەلی  خاه ونی  ڕۆماننووس  نیشته جێن، 

سنوری واڵتان، مامۆکه(یه  . 

به رلینی ڕۆژهه اڵت  له   له  ساڵی 1964  فەتاح  شێرکۆ 

شاری  خه ڵکی  کوردی  باوکێکی  و  ئه ڵامنی  دایکێکی  له  

ده کاته   ده نوسێت،  ئه ڵامنی  به   له دایکبووه .  سلێامنی 

برازای ڕوناکبیرو سیاسه مته داری گه وره ی کورد »ئیرباهیم 

ئه حمه د«. له  سالی1975 دێنه  ئه ڵامنیای ڕۆژئاوا نیشته جێ 

خوێندوه ،  هونه ری  مێژووی  فه لسه فه  و  نوسه ر  ده بن. 

به سه ر  ژیان  به رلین  له   ئازاد  ئێستاش وه ک نووسه رێکی 

ده بات. هه ر به م بۆنه یه وه  نوسه ر له  ئێواره ی 2007-9-26 

ڕۆمانخوێندنه وەی  ئێواره یه کی  خولەک   7،30 کاتژمێر 

کرد.  پێشکه ش  هایدلبێرگ  گشتی  په رتوکخانه ی   له  

بۆ  هۆڵه ی  ئه و  هاتبوون.  میوان  له   زۆر  ژماره یه کی 

نه ده بۆوه.   تێدا  میوانانی  جێگه ی  دانرابوو  سیمیناره که  

بۆیه  کۆڕه که  له  هۆڵێکی گه وره تری په رتوکخانه  پێشکه ش 

کرا. له م ئێواره یه دا به شێک له  ڕۆمانی )له  سنوری واڵتان(

له  ڕۆمانه که   نێو  ڕووداوه کانی  خوێنده وه .  باسکردو  ی 
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 نێوان سنوری واڵتانی ئێران و ئێراق و تورکیادا بوو. دواتر 

له   زۆر  ژماره یه کی  کرایەوە،  گفتوگۆ  پرسیارو  ده روازه ی 

ئاماده بوان به شداری گفتوگۆکانیان کرد. باسه کان له سه ر 

وه رگێڕانی ڕۆمانه کانی نوسه ر بۆ زمانه کانی  ترو کولتورو 

نوسه رو  ماڵباتی  نوسه رو  به رهه مه کانی  و  کورد  زمانی 

چه ند الیه نێکی تر قسه و باسیان لێوه  كرا. نوسه ر گوتی: 

باوکم ئێستا له  سلێامنی ده ژی، شوێنی ماڵی باوکم کراوه  

وه کو  که سێک  چه ند  ئێمه ش  سلێامنی.  له   مۆزه خانه   به  

ئاماده ی ئه م ئێواره  کۆڕه  بووین، جێی خۆشحاڵی  کورد 

نوسه ر بوو.

بەردەستت  کتێبەی  ئەم  ئازیز،  خوێنەری  تێبینی: 

چەند لێکۆڵینەوەیەکە لە بواری ئەدەب و ڕۆژنامەگەری، 

لە زمانی ئەملانییەوە ئامادەکردن و وەرگێڕانم بۆ کردووە 

و مەیدانی ئامادەبوونم لە سیمنارێک، هیوادارم ئەوەی 

تێبینییەکانیشتان  ڕەخنەو  بێت،  سوودمەند  بەردەستتان 

بابەتەکە دەوڵەمەندتر دەکات.
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136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

2016رامیار مەحمود 151          هونەری  شێوەكاری نوێ

2016حەسەن بارام 152          جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە

2017بابان ئه نوه ر 153         پاکستان، گۆڕانكارییه كان 

2017ماجد خەلیل 154          پەیوەندییەکانی ئێران و هندستان

2017محەمەد چیا 155       چین و ئێران

2017ئەرسەالن حەسەن 156       ژنان لەبەهاری عەرەبیدا
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  174         پرۆگرامە ئەتۆمیەکان

  175      پەیوەندی رووسیاو ئەمریاک

  176       میواندۆستی

  177      بەرەو ئاشتی

  178      رۆشنگەری چییە؟

جەواد حەیدەری

ئه رسه الن حه سه ن

هاوار محه مه د

رێبین رەسوڵ

رێبین رەسوڵ

2017

2017

2017

2017

2017

2017ئه رسه الن حه سه ن  173         پۆست کۆمۆنیزم

2017علی محمد صالح  167        النفو ذ الهالل الشیعی

2017ئه رسه الن حه سه ن  168          ده سه اڵتی نه رمی قه ته ر

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد ئاوایی  169         سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا
2017

سۆرانسێوکانی  170         لەئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی فەرمودە
2017

هاوار محەمەد  171         مێژووی درۆ
2017

  163            فەلسەفەی هانا ئارێنت

  164           نەوت بەرامبەر زه وی

ئارام مەحمود

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2017

2017

2017بابان ئه نوه ر  165          پوخته ی سه رمایه ی مارکس

2017خالید کەریم محەمەد  166          چوارینەی دیموکراسی

 160          پێگەی ئێران

                لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

 161          مۆریتانیا

 162         هەرێمی كوردستان و

                 ملمالنێ ناوچەییەكان

بەختیار ئەحمەد ساڵح

شاناز هیرانی

ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017

2017

2017

 158        رکابەری ئەمریکاو ئێران

 159       کاریگەرییەکانی دابەزینی
             نرخی نەوت

کۆشان عەلی زەمانی

سابیر عەبدوڵاڵ

2017

2017

2017ئارام مەحمود 157       سیستەمی نێودەوڵەتی

2017ماجد خەلیل 172          پرسی کورد
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