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ڕەچهڵهکی کورد
فێردیناند هینهر بیشلهر دۆست و دڵسۆزی دێرینی
کورد..
بۆ ئهوهی له نزیکهوه خوێنهری کورد بهوه بزانێت،
کهسانێکی ئهوروپی ئهکادیمیست ه�هن ،دڵسۆز و
خهمخۆری ک��وردن .ه�هردهم له ساته سهختهکاندا له
نزیکهوه هاوخهمی ئازارهکان ب��وون .بهشێکی زۆری
ژیانیان بۆ خزمهتی مێژووی گهلهکهمان تەرخان کردووە.
به پێویستم زانی نووسهرو ڕۆژنامهنوس و مێژوونوسی
بهناوبانگی نهمساوی «فێردیناند هینهر بیشلهر» که
دۆستێکی دێرین و نزیکی کورده ،تیشک بخهمه سهر
ههندێک الیهنی ژیان و بهرههمهکان ی تایبهت به کورد
ئهنجامیداون.
«فێردیناند هینهر بیشلهر» له  1946/11/3له
شاری (لینز) له واڵتی نهمسا لهدایکبووه .وهک نوسهرو
ڕۆژنامهنووس و مێژوونوس کاردهکات .ل ه ساڵی -1965
 1972خوێندن و دکتۆرای له زانکۆی ڤییهنا له بواری
مێژووی زانستی زمان تهواو کردووه .ل ه نێوان ساڵهکانی
 1990-1967بۆ کەناڵێ ()orfی نهمساوی و چهند
کهناڵێکی دیکەی واڵتانی ئهوروپی کاری کردووه .لهساڵی
 1985-1980له وهزارهت��ی دهرهوهی نهمسا فەرمانبەر
ب��ووە ،له 1985هوه وهک نووسهرو ڕۆژنامهنوسێکی
ئازادو مێژوونوس کار دهکات.
ئ �هو شوێنانهی ک��اری ل �هب��ارەوە ک���ردوون وهک:
ڕۆژهەاڵتی ناو هڕاست ،ڕۆژههاڵتی ئهوروپا ،یهکێتی
ئهوروپا ،کورد ،ئێران ،عێراق ،تورکیا ،ئیرسائیل ،فهلهستین،
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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لوبنان و قوبروس .له ساڵی  1974-1973خزمهتی
سهربازی کردووه .له ساڵهکانی  1976-1974له نوسینگهی
دهرهوهی واڵت بۆ یهکێتی ئهوروپاو ئەمهریکای التین
پەیامنێر بووە .له ساڵی  1978-1976له شهڕی ناوخۆی
شارەکانی وەکو :بهیروت ،قاهیره ،قودس ،دمشق خەریکی
پەیامنێری بووە .هاوکات لهکاتی شۆڕشی ئیسالمی ئێران
له ساڵی  1980 - 1978له تههران ڕوماڵی ڕووداوەکانی
شۆڕشی کردووە.
له ساڵی  1983 - 1980له وهزارهتی دهرهوهی نهمسا
له بواری ڕاگهیاندن و ڕۆشنبیری و ڕۆژنامهوانی کاری
ک��ردووه .ل ه سهفارهتی نهمسا له لهندن و سهفارهتی
نهمسا له ئهسینا ،یارمهتیدهری دیپلۆماتکاری نارساوی
نهمساوی «د.برونو کرایسکی» و بالیۆز «د.هربرت
همری» بووه .له سااڵنی  1984 1981-بۆ ئازادکردنی
بارمت ه دهستبهسهرکراوهکانی بیانی لهالیهن ڕژێمی
عێراقەوە ئەندامی وەفدی دانوسکار بووە .هاوکات بۆ
ئاڵوگۆڕکردنی دیلهکانی نێوان ئیرسائیل و فهلهستین،
ههزار فهلهستینی و  150شیعهی لوبنان بوون بهرامبهر
سێ سهربازی ئیرسائیلی.
له ساڵی  1991ڕێکخهری واڵتی نهمسا بوو ،که
گهورهترین یارمهتیان بۆ کوردانی ئاوارەبووی نیشتهجێی
کهمپهکانی ئێران هێنا.
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ئەو ناوەندو کەنااڵنەی
وەکو ڕۆژنامەنووس کاری تێدا کردوون:
نهمسا ،orf :ڕۆژنامهی فیرن -سهردهمی نوێ.
ئهڵامنیا :نوسینگهی پهیوهندییهکانی ڕادیۆ ،ڕاپۆرتی
گهشهپێدان له جیهان ،مافی تایبهتی ڕاکێشان ،فرهنک
سویرسی ،NDR ،دێر شپیگل ،دیدار.
سویرسا :مافی تایبهتی ڕاکێشان ،کورده گهڕاوهکان
دوای ساڵی  ،1975ڕۆژن��ام�هی برنر .له زۆر شوێنی
دیکەیش .چهندین جار له واڵتانی ئهڵامنیا ،فهرهنسا،
یۆنان ،نهمسا بە میدالیای زێڕینی ش �هرهف بۆ ئهم
خزمهتانهی که پێشکهش به کۆماری نهمسای کردووه
خەاڵتکراوە .له سهردهمی ڕاوێژکار «برونو کرایسکی»
خهاڵتی سهرۆکی یۆنانی پێبەخرشاوە.
ئهم ڕۆژنامەنوسە له ساڵی 1970وه لهبارهی مێژوو و
کولتوری کوردەوە دهنوسێت .لهزۆرێک له ڕووداوهکانی
کوردستان نزیکبووه ،هاوخهم و دڵسۆزیان ب��ووه،
ڕووداوهکانی وهک خۆی گواستۆتهوه و مێژووهکهی به
ڕاست و دروستی نوسیوهتهوه .ئهو بهرههمانهی لهبارهی
کورد نوسیویهتی:
 کورده بێ ناسنامهکان له ماڵێکی سوتاودا .1986 گێڕانهوهی ههندێك الیهن ل ه بزووتنهوهی گهلیکورد دوای ساڵی.1975
 مردن له پێناو ئازادی .1988 مێژووی گهلی کورد ،كه د .برونو کرایسکی پێشهکیبۆ نووسیوه.
 کوردهکان قوربانی گازی سامی عێراقن ،1988چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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ڕاپۆرتێکه لە کهمپهکانی سوستو و یوکسیکۆڤا لە
تورکیا ،لهگهڵ شایهتحاڵهکان ،ئ�هوان�هی به چاوی
خۆیان کارهساتهکهیان بینیوه لە ڕێکەوتی .1988/9/13
ڕاپۆرتهکه باسی بارودۆخ و تهندروستی ژیانی کوردانی
بهرکهتووی چهکی کیمیاو ی بادینان دهکات .له مهترسی
لهناوچوونیان کۆچیان بۆ تورکیا کردبوو .فێردیناند له
نزیکهوه لهگهڵ کهسهکان گفتووگۆی کردووه.
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هەندێك لەو کتێبانەی بۆ توێژەرانی کورد،
بۆ لێکۆڵینەوە لە کورد گرنگن:
یهکهم /کتێبی کوردهکان () Die Kurden
لە ساڵی  2004بە زمانی ئەڵامنی چاپکراوە ،نزیكهی
 700الپەڕەیە .باس ل ه گهلی کورد لهسهرهتا ی مێژووەوە تا
ئەمڕۆ دەکات .چەندین الیەنی وهک :کولتوری ،کۆمهاڵیهتی
و سیاسی ههر چ��وار پارچهی کوردستان ،جوگرافیای
کوردستان و  348وێنه 117 ،گرافیک .باس ل ه ڕەچەڵەک
و ڕەگ��ی ک��ورد دهک��ات .هاوکات نزیکی ئەم میللەتە
لەگەڵ میللەتانی ناوچەکە .پهوەندی ئایینی زهردهشتی و
ئایینهکانی تر ل ه ناوچهکه ،ک ه خزمایهتیا ن لهگهڵ ئایینی
جوولەکە هەیە .زمانی کوردی بهکۆنرت لهزمانی هندی و
ئهوروپی دادهنێت ،ک ه پێش ئهوان قسهی پێکراوه .ئاماژه
ب ه ئهنجامی لێکۆلینهوهکانی ههر سێ زانای جوو «ئهریل
ئۆپنهایم»« ،ئهملوت نێبل» و «مارینا فایهرمان» دهکات ،که
کوردو جوو خزمایهتی نزیکیان بەهۆی جینایەتییەوە هەیە.
ئاماژە ب ه ناوی کوردلهسهردهمی سۆمهرییهکان به، Kur
وات ه چیانشین دەکات kurdistan .بهمانای واڵتی کوردان
دێت .ل ه سهدهی 12ی زایینی بهکار هاتووه .وشهی karda-
 kurdaکۆنرتین وشهن لهجیاتی وشهی کوردستان بهواتای
واڵتی کوردان ل ه پێش زایین بەکار هاتووە .جینۆسایدی
کوردان لە شاری دەرسیم ب ه غازی قهدهغهکراوی کیمیاوی
لهالیهن حوکمهتی ئهتاتورکهو ه ڕاڤە دەکات .دامرکاندنهوهی
سهرههڵدانی کوردهکانی عێراق لهالیهن بهریتانییهکان له
بیستهکانی سهدهی ڕابردوو ،ک ه گازی کیمیاویان ب ه کار
هێنا .لێدانی کوردهکان لهالیهن سهدام بهگازی کیمیاوی.
مێژووییه لهزۆر الیهنی

ئهم کتێبە ههگبهیهکی دانسقهی
جیاجیای ژیانی گهلی کورد ل ه کوردستانی گهوره.
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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دووهم /کتێبی ڕەچهڵهکی
( ) Die Herkunft der Kurden
ئەم کتێبە ( )269الپهڕهیه ،ساڵی  2010به زمانی
ئهڵامنی له دهزگای پیرتالنگ/فرانکفۆرت -ئهکادیمیای
نێودهوڵهتی بۆ چاپهمهنی چاپکراوە )81( .خشتهی
بهیاناتی ئهنجامی توێژینهوهکان له چهند بوارێک
بهپێی ناوهرۆکی کتێبهکه تێدایە )79( .گرافیک ،که
نهخشهی کوردستانن ئهم شوێنانهی کورد له کۆنهو ه لێی
نیشتهجێبوون دەگرێتەخۆ.
کتێبهکه چوار بهشی سهرهکی لهخۆ دهگرێت:
یهکهم :بۆماوهیی دانیشتوانی ک��وردkurden und
 ،) )Populations- Genetikچهند توێژینەوەیەکی
زانستی ه ،نزیکایهتی کورد لهگهڵ نهتهوهکانی دهورووبهری
بەرباس دەدات .جوولهکه بهنزیکی کورد دادهنێت.
دووهم :شوێنهوار) )Archäologie- Onomastikon
بهپێی لێکۆڵینهوهکان ناوه کۆنهکانی وشەی کورد وەها
هاتوون Kurda,Kurta,Karda,Kurti :چهندین ناوی
دیکەش که لێکۆڵینهوهکان و سهرچاوه مێژووییهکان
یهکالییان دهکاتهوه.
س��ێ��ی �هم :زان��س��ت��ی زم���ان  Lingustikباسی
تایبهمتهندییهکانی زمانی کوردی له ماوهی مێژووی کورد
دهکات .باسی شێوەزارەکانی زمانی کوردی ،دابهشبوونیان
بهپێی ههڵکهوتهی جوگرافی و نیشتهجێبوونیان له
کوردستان .شێو هزاری کرمانجی سەروو زۆرترین پانتایی
12
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داگیر دهکات .چونکە زۆرترین ڕێژەی دانیشتوانی کورد
بهم دیالێکته دهپەیڤن.
چوارهم :ههوڵهکانی پۆلێنکردنی مێژووی کۆنی کورد
(Versuch einer historischen Einordnung von
 .) ältestem Kurdischenبۆماوهیی دانیشتوان ،هیندۆ
ئێرانی کوردستان ،هیندۆ ئاری ،زازا ،میتانی ،ئێرانی پارسوا،
پارسیس ،میدیا ،سکینت .ئهم باسانه و چهندین باسوخواسی
تر لهخۆ دهگرن .له کتێبی کوردهکانیش ئاماژهی بۆ کراوه.
بهاڵم ئهم کتێبه زانستییانه ئهم بوارانه دهخاتهڕوو ،ک ه له
بهشه سهرهکییهکانی کتێبهکه ناوییان هاتووه.
دوا ئهنجامهکانی زانستیی بۆماوهیی دانیشتوان،
زانستی شوێنهوارناسی ،زمان ،مێژوو ئاماژە بهوهدهکهن،
که ڕیشهی کورد لهبنهڕەتدا جوتیاری و ئاژەڵداری بوو .له
سهردهمی چاخی بهردین ،ئهو کولتورانهیله ناوچهکانی
باکوری واڵتی نێوان دوو ڕوبار ،که مێژوویان بۆ ()10000
ههزار ساڵ بهر لهزایین دەگەڕێتەوە ،لهسهر ئهم زهویانه
نیشتهجێن و خاوهن فهرههنگ و شارستانیهتی خۆیانن.
بهپێی بهیاناتی زانستی بۆماوهیی دانیشتوانی نوێ ،کورد
هاوبهشییهکی فراوانی لهگهڵ گهالنی ڕۆژههاڵتی ناوین و
ئهوروپاو ئاسیا هەیە.
سەرچاوەکان :
Die Herkunft der kurden - 1
Die Kurden - 2
www.fhe.cc - 3
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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مێژووی قهدهغهکردنی کتێب
کتێب یهکێکه له فاکتهره سهرهکییهکانی گۆڕان
له گشت بوارهکانی نێو ژیاندا .زۆرن ئهو کتێبانهی
ل�ه م��ێ��ژووی مرۆڤایهتییدا ک��اری��گ�هری گ �هورهی��ان
ه�هب��ووه ،ه�هروهه��ا جێی مهترسی بۆ زۆرێ��ک له
ئایدیۆلۆژیاکان و دهسهاڵتهکان بووه .ئهو هێزهی له
کتێبدا بۆ گۆڕانکاری ههیه ،له هیچ فاکتهرێکی دیکهی
ڕۆشنبیریدا نییه ،چونکە کتێب ڕاستهوخۆ کاریگهری
ل�هس�هر ب��ی��رک��ردن�هوهو عهقڵی م��رۆڤ ه�هی�ه ،ئهم
کاریگهرییهش ،کاریگهرهییهکی ڕیشهییه .لهبهر ئهوه
زۆرن ئهو کتێبانهی بهر شااڵوی له نێوبردن و سوتان
قهدهغهکردن کهوتوون .ئهلبێرتۆ مانگوێڵ دهڵێت:
((لەنێو ههر کتێبخانهیهکدا ،به جۆریک له جۆرهکان
ڕەنگ و سێبهری پهرتووکخانهیهکی دیکه ههیه ،یان
بێژین کتێبخانهیهکی دیکهی پڕ له کتێبی قهدهغهکراو،
نهفرهتلێکراو ،سوتێرناو ،دڕاوو له بیرکراو ههیه)) له
ه�هر قۆناغ و سهردهمێکدا ،ئ�هو مرۆڤانهی چ به
کتێب و چ به دهربڕینی بیروڕا ،بۆچوونی جیاوازیان
له سهردهمهکهیان ههبووه ،ڕوب��هڕوی ئاستهنگی
چهپاندنی بیروڕا ،یان قهدهغهکردنی کتێبهکانیان
بوونهتهوه .زۆرب��هی دهسهاڵته ستهمکارهکان ،له
ههر سهردهمێکدا بووبێت باوهڕییان وابووه له ڕێی
سوتاندنی کتێبی نوسهران ،یان زیندانی و کوشتنی
نوسهران ،ئهم بیرورا جیاوازانه لهنێو دهبهن .بۆ منوونه
(مارکیز دوساد) له ڕێی نوسینه سهرشار سێکسییهکانی
له سهردهمی خۆی زیندانی کرا ،چونکه دهسهاڵتی ئهو
14
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کاته ،بڕوای وابوو نوسینهکانی (دوس��اد) کاریگهری
نێگهتیڤ بۆ سهر ئهخالقی کۆمهڵگه دروستدهکات.
لهگهڵ ئ�هوهش��دا بهرههمی ق�هدهغ�هک�راوی ڕزگ��ار
بوو ههیه .قهدهغهکردنی کتێب ئهگهر به یاسایش
بێت ،نابێت ئهو واتایهی ههبێت ،بیروڕای جیاواز
له ههر ڕوویهکهوه بێت قهدهغه بکات .ههموو ئهو
دیکتاتۆرانهی ههوڵی قهدهغهکردنی کتێبیان داوه ،له
پشت ئهمهوه ههوڵێکه بۆ دابهزاندنی شکۆمهندی
مرۆڤ ،چونکه مرۆڤ تاکه بوونهوهره بیر دهکاتهوه،
کهواته دهبێت بیرورای جیاوازیشی ههبێت( .دیکارت)
له بارهی عهقڵهوه دهلێت :عهقڵ تاکه شتێکی جوانه،
که مرۆڤ له ئاژهڵ جیادهکاتهوه .کهواته عهقڵ به
مرۆڤ تایبهته ،مرۆڤ له ڕێی عهقڵهوه دهتوانێت،
دیالۆگ بکات .بێرنخ کردنی شکۆمهندی و مافی
مرۆڤ ( جیاوازی بیروڕا وهکو مافێکی ههر مرۆڤێک)
ههوڵدانه بۆ بااڵدهست کردنی یهک بۆچوون ،یهک
ئایدیۆلۆژیا .له سهدهکانی ناوهڕاستدا له ئهوروپا
یاسای (یهک ئایین ،یهک یاسا ،یهک پاشا) ههبوو ،ئهمه
قهدهغهکردنی ههموو بیرێکی دیکهیه ،کوشتنی فرهییه
له نوسین و له دیالۆگ.
مێژووی کتێبه قهدهغهکراوهکان تهنها زنجیرهیهک
له ستهمامن بۆ ناگێڕێتهوه ،به دیوێکی دیکهدا ئهوه
مێژووی سهرکهوتنی وشهیه ،ستهمکار ههوڵێکی زۆر له
ڕێگهی کاربهدهستانیهوه نهک تهنها بۆ سزادان ،بهڵکو
بۆ گهڕان به دوای نووسین و له ناوبردنیان دهدات.
مێژوو ههموو ئهو ههواڵنهی بۆ تۆمارکردووین،
که تێیدا ههوڵی قهدهغهکردنی کتێب و دهستنوسی
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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ک��راوه .ئهگهر له سهردهمهکانی پێشوودا ئهم
ک��اره به ئاسانی دهک��را ،ب �هالم بۆ ئهم سهردهمه
تهکنهلۆجیای نوێی ئینتهرنێت ههموو سنوورهکانی
بهزاندووه ،ههر کوێیهکت بوێت مرۆڤ دهتوانێت
دهستی پێبگات ،مێژووی قهدهغهکردن ،مێژووی
ه�هر کتێبێکی دهرب��از ب��ووه له لهناوچوون ،له
ههمانکاتدا مێژووی ههموو ئهو کهسانهیه ،که
ههوڵی ڕزگارکردنی کتێبێک ،دهستنووسێکیان داوه.
وهکو نوسهرو شاعیرو ڕۆژنامهنووس (هاینڕیش
هاینه  )1856-1797له ئاوارهیی دوا وانهکانی خۆی
دهنووسێت و دهینێرێتهوه بۆ واڵتی زێدی باوو
باپیرانی.
(باوڵم سانساڵ) نوسهری جهزائیری و خاوهن
خهاڵتی ئاشتی بازرگانی کتێبی ئهڵامنی له ساڵی ،2011
بهاڵم لهالیهن واڵتهکهیهوه ڕهگهزنامهی هاواڵتیبوونی
لێ وهرگیراوهتهوه .زۆرن ئهو نوسهرانهی له حاڵهتێکی
نادیاردا مردوون ،ئهوانهی به بێدهنگی لهبهر سێبهری
دیکتاتۆریدا به ناچاری دهمێنهوه و دهژین ،ئهوانهی
لهبهر ستهم و زوڵمی دیکتاتۆریدا ڕایانکردووه بۆ
دهرهوی واڵت ،له تاراوگه له دووری نشتیامنهکهیان
دهژی��ن و دهم��رن .له س�هدهی ه�هژده بۆ چاپکردنی
کتاب یا خوێندنهوهی ڕۆمان ،دهبوا داخوازینامهیهک
بدهرێت به کهنیسهو قهشه ڕەزامهندی لهسهر بدات.
خوێندنهوهیهکی خراپ بۆ ڕۆمانهکهی دۆن کیشۆت،
وایکرد قهشه بریاری سوتاندنی بدات له گۆڕەپانێکی
گشتی شار.
16
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سووتاندنی کتێب و سزای نوسهر
ل ه سهدهکانی ناو هڕاستدا بۆ ڕێگرتن ل ه ههر نوسین و
بیرکردنهوهیهکی دژوار لهگهڵ کڵێساو پهیڕهوهی کڵێسا،
ڕێی سوتاندنی کتێبیان ل ه شوێنێکی گشتی یا گۆڕهپانێک،
یان لهبهردهم کڵێسای دهگرتهبهر .خهڵکییان کۆدهکردهوه،
کهسی سزادراویان دههێنا ،کتێبهکانیان لهناو سندوق دههێنا
ل ه شوێنی دیاریکراودا ئامادهیان دهکرد ،بهیانێک لهالیهن
قازی دهخوێندرایهوه ،کتێبهکانیان دهخست ه ناو ئاگردان،
دهیان سووتاند ،ههندێکجار سزای سوتاند ن نوسهرهکهشی
دهگرتهوه .ئهو شوێنانهی ،ک ه ئهم سزایهیان ل ه ئهورووپا
ل ه سهدهکانی ناو هڕاست تێدا جێبهجێ دهکرا ئهمانهبوون:
ل ه ڤییهنا ل ه ب��ازاری نوێ ،ل ه فرانکفۆرت ل ه ڕۆم�هر ،له
بڕۆکسل ل ه گۆڕەپانی گهوره ،ل ه لهندهن ل ه گۆرهپانی پێش
ی زۆرترین خهڵک
بازاڕ ،یان بۆرسه .ئهم بڕیاران ه ئهو کاته 
ئامادهبوونایه دهکهوت ه واری جێبهجێکردنهوه ،ب ه تایبهت
پێش نیوهڕۆیان  ،چونک ه خهڵک لهو کاتهدا بۆ بازاڕکردن
دههاتن ه دهرهوه.
ب ه بڕوای (گۆته) ئاگاداربوون و ئامادهبوون ل ه ساتی
جێبهجێکردنی بڕیاڕی کتێب سوتاندن کارێک ه بۆ بیرکردنهوه
بهسود ه و نرخی ههیه( .گۆته ) ل ه بیرهوهرییهکانیدا لهژێر
ناوی (شیعرو ههقیقهت)دا ئاماژ ه بهو ه دهدات ،که
ل ه ڕێکهوت ی (18ی نۆڤێمربی  )1758له فرانکفۆرت له
( )Romerله کاتی سووتاندنی کتێبدا ئاماد ه بووه .لهو
سهردهمهدا بهپێی پرۆتۆکۆلی فهرمی حکومی کاتی ئهم
پڕۆسێسهی ه دیاریکراوه ،لهالیهن دادنوس و یاریدهدهری و
دوو شاهید وهها نوورساوه :دوای جاڕدان لهالیهن جاڕدهری
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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حکومهت ،شهش بوق لێد هرا ،ئامادهبوونی چوار دادوهر به
عهبای سوور ،سهرۆکی شارهوانی کتێبهکان ل ه ناو هڕاستی
( )60سهرباز لهبهردهم شارهوانی بازنهیهکیان پێکدههێنا،
ئامادهبوونی ( )16کهسی به تواناو بههێز بۆ پاراسنت،
سهرۆکی شارهوانی لهبهردهم باڵهخانهی شارهوانی الی
دهروازهی بازنهک ه وهستابوو ،بۆ ئاگادار بوون جارێکی تر
دههۆڵهکانیان کووتی ،دواتر بڕیار ب ه دهنگی بهرز لهالیهن
دادوهرێک خوێندرایهوه ،بڕیاری سوتاندنی کتێبهکان درا،
کتێبهکانیش سندوق بهسندوق دهدڕێرنان و دهخران ه ناو
ئاگردانهکهوهو دهسوتان.
له بهریتانیا له ساڵی ( )1763بههۆی باڵوبوونهوهی
بابهتێک ل� ه گ��ۆڤ��اری (ب��اک��وری بهریتانیا) لهالیهن
رۆژنامهنووسی دیموکراسیخواز (ج��ۆن ویکلس) ،که
ڕەخنهی ل ه حکومهت گرتبوو ،ب ه سهرپێچی کردنی یاسایی و
دژایهتیکردنی حکومهت تاوانبار کرا ،بۆی ه بڕیاری سوتاندنی
درا .لهساڵی( )1521پاپا ویستی (لۆتهر)ی ڕیفۆرمخوازی
ئهڵامنی سزا بدات و لهگهڵ نوسینهکانی بیسوتێرنێت،
بهاڵم لهالیهن ئهڵامنهکانهو ه پارێزگاری لێکرا .لهسهردهمی
میرسی کۆندا ل ه ( )3000ساڵ بهر ل ه زایین ،ههرچی کتێب
و نورساوی قهدهغهكراو ههبوو لهناوبران.
پهرتوکخانهکان ئهو شوێن ه بایهخدارانهن بۆ کتێب
شاردنهوهو ههڵگرتن .تهنانهت زۆر ل ه کڵێساکان جێی
شاردنهو ه و ههڵگرتنی کتێبی دانسقهن ،یان ئهو کتێبانهی
تهنیا ڕهبهنهکان ڕێی خوێندنهو ه و تهماشاکردنیان پێدراوه.
ل ه ڕۆمانی ( ناوی گ��وڵ)ی (ئێمبهرتۆ ئیکۆ)دا وێنهی
کڵێسایهک بۆ کتێب شاردنهوهو ههڵگرتن دهبینین .له
زۆرێک لهو شوێنان ه کتێب و بهرههمی دانسق ه و نایاب
18
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دهدۆزرێ��ن�هوه .له پهرتووکخانهی یهکێک له کڵێساکان
کتێبی ههمهجۆری دانسقهی ههموو شوێنێک ههڵگیراون،
نووسخهی زۆر بهنرخی نووسهره عهرهب ه کهم نارساوهکانی
کۆن و سهدهکانی ناو هڕاستی لهههموو بواره جیاجیاکاندا
ههن ،ههموویان بههادارن یهک دان ه کۆپیان ههیه .بۆ

منوون ه له کڵێسای (برایان)دا کهس بۆ ی نیی ه بچێت ه ناو
پهرتوکخانهکه ،چونک ه لهم شوێنان ه کتێبگهلی قهدهغهکراوی
سهدهکانی ناو هڕاستی تێدایه ،کتێبگهلێک دانسق هن ،مرۆڤ
ناتوانێت هیچ کتێبێک بۆ خوێندنهو ه ب ه خواسنت وهرگرێت.
تهنانهت زۆرێک ل ه ڕهبهنهکان زانیاری وردیان ل ه بارهی
کتێب ه ههڵگیراوهکان نییه ،خوێنهر ناتوانێت ل ه ڕێی پرسیار
ل ه بارهی کتێب ه نایابهکانیان لێ بکهن وهکو کتێبگهلێک له
بارهی باوهڕی جوولهکهو نوس هرانی عهرهبی کۆن.
سهدهکانی ناوهڕاست به سهدهی تاریکی ئهوروپا
دادهنرێت ،ڕەخنهگرتن له ڕۆحی مێژوویی و تێڕوانین
و ب���اوهڕی مهسیحیهت ق�هدهغ� ه ب��وو ،زۆری��ک له
بهرههمهکانی ئهریستۆ تالیس و ئهفالتۆن ونبوون،
ههروهها نوسینهکانی بواری زانستی مامتاتیک و پزیشکی
و فهلهکی....هتد ،چونکه زۆرێ��ک ل�هو بهرههمانه
دژوازبوون لهگهڵ ئهو بیروڕایانهی پیاوانی ئایینی کڵێسا
و دهسهاڵت باڵویان کردبوونهوه .ههر کتێب و نوسینێک
لهگهڵ ئهوان ناتهبا بوایه مهترسی لهسهر دهسهاڵتی ئهوان
دروستدهکرد ،بۆیهش له ئێستادا تهنیا ئهو بهرههمانه
ماون ،که بۆ زمانی عهرهبی وهرگێڕدراون و پارێزراون.
قهیسهری مهسیحی یوستینیان لیس سالی 529
دوای زایین .ئهکادیمیای ئهسینای داخست لهبهر بوونی
فهیلهسوفهکان  ،له ناوهڕاستی سالهکانی (  )400لهسهر
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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ب��ڕی��اری قهیسهری ڕۆم (فالڤیۆس ڤالینس) سهرجهم
کتێبخانهکانیان له کتێب بهتاڵ کرد ،خاوهن کتێبخانهکانیشیان
لهگهڵ دهسوتاندن ،قوتابخانه کالسیکییهکان داخران ،تهنها
(کۆستهنتین پۆل وئهلیکساندریا) مانهوه ،زاناکانیان بهرهو
میزۆپۆتامیا ڕۆیشنت.
سوتاندن و دڕان��دن��ی کتێبی پهرتووکخانهکان
له س �هردهم��ی (ئهلکساندهر)دا ڕۆل��ی گ���هورهی له
مێژوودا بینی ،زانسته جیاجیاکانیش قهدهغه کرابوون.
(ئهلکساندهر) لهگهڵ دروستکردنی شاری ئهسکهندهرۆنه
له میرس بڕیاری دروستکردنی پهرتوکخانهیهکیشی به
ناوی (موزین) دا .ئهم پهرتوکخانهی ه پێکهاتبوو له:
ئهکادیمیا ،ژووری خوێندنهوه ،چهند شانۆیهک ،باخچهو
ماڵ بۆ بانگهێشتی لێکۆلهرهوان .بهپێی سهرژمێری
بهڕێوهبهری مۆزاینۆس ،که له ساڵی  300پ،ز .ئهنجامی
دابوو )400،000( ،دهستنوس و ( )90،000دانه ڕۆلهی
نورساو ههبوون .دهسته خوشکی ئهو پهرتوکخانهیه به
ناوی (سێراپیس تێمپل) له کۆتاییدا (  )40،000ڕۆلهی
دهستنوسی تێدا ب��ووه ،ههموو ئهوانه سوتێرناون و
لهناوبراون.
له سهدهی ()13دا مێژوونوس (عهبدولفاراد) ،ئهوهی
دۆزیوهتهوه که مێژوونووس و فهیلهسووفی عهرهب
(ئینب ڕوشد) بهندێک ل ه لێکۆڵینهوهکهی ئهریستۆ تالیسی
وهرگێڕاوهته سهر زمانی عهرهبی و باڵویکردۆتهوه ،کڵێسه
بڕیاری قهدهغهکردنی لهسهر نوسینهکانی ئهو فهیلهسوفه
دان��اب��وو ،بهپێی بڕیاری کڵێسا ،ک ه ه�هر نوسینێک
بهدهر بوایه له یاسای دین قهدهغه کراوبوو .ئهنجامی
بهرههمی لێکۆلینهوهی ناوهندگیری فهیلهسوف (ئینب
20
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ڕوشد) تهنها لهالیهن مهسیحییهت قهدهغهنهکرا ،بهڵکو
لهالیهن جیهانی ئیسالمیش قهدهغه کرا ،ل ه کۆتاییهکانی
سهدهی  12دهستنوسهکانی له قورتوب ه سوتێرنان ،وهکو
بهرههمهکانی ڕیفۆرمخوازی ئایینی (ئینب غهزالی).
له س��هدهی ( 6و )7دا ل�هالی�هن قهیسهرهکانی
بێزهنتیهو ه ههر نوسینێک دژی باوهڕییان بوایه به بێدین
و مولحدیان لهقهڵهم دهداو کتێبهکان دهسوتێرنان ،سهد
ساڵێک دوات��ر چهند دهستنوسێکی کهم له ئهرشیفی
(پاپا کۆنزیل) مابوونهوه ئهوانیش که بۆ فڕێدان و
دهست بهسهر داگرتن بوون ،لهو ژوورانهی ،که چوونه
ژوورهوه قهدهغه بوو ،پهرتوکی شاراوه ههڵگیرابوون،
له سهدهی  12جارێکی تر بیر له سوتاندنیان کرایهوه،
سانسۆرو سوتاندنی کتێب بهردهوام بوو ،ناوهڕۆکی ههر
نوسینێک لهگهڵ باوهڕی مهسیحیهت هاوڕاو هاودهنگ
نهبوایه پهسهن نهدهکرا ،وهرگێڕانی ههر بهشێکی ئینجیل
قهدهغ ه بوو ،بههۆکاری ئهوهی که واتای ڕاستهقینهی له
دهستدهدات ،له کۆتایی ساڵهکانی سهدهی  12شارهزای
ئایینی (دیۆسیۆس مێتزی) فرهنسی ،ئینجیلی لهالتینییهوه
وهرگێرابوو بۆ ئهوانهی که نازانن التینی بخوێننهوه
و ڕاڤهی بکهن ،قهشه ئهوهی قهدهغه کرد ،به دوای
هۆکاری قهدهغهکردنهکهیدا گهڕان ،قهشهیش وهاڵمی
پێنهبوو ،بۆیه پاپا (ئهنۆزنێز) ئاگادار کرایهوه ،قهشه
هۆکارو تێبینییهکانی بۆ نارد ،بڕیاردرا ههر ڕهخنهیهک
له قهشه قهدهغهیه.
له ساڵی ( )1229پاپاو قهشهی مهزن بڕیاریاندا که
ڕاسپارده و فهرمانی ههر شارهزایهکی کۆن ،یان نوێ بۆ
ههر زمانێک قهدهغه بکرێت ،ههروهها باڵوکردنهوهی
گفتوگۆو پرسیارکردن له بارهی باوهڕی فهرمانبهرانی
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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کڵێسا قهدهغهکرا .دڵنیاکرانهوه جارێکی تر ههر
کهسێک پابهندی ب��اوهڕی ئینجیل نهبێت ،ئهوه به
بێباوهڕو الدهر له قهڵهم دهدرێت ،بۆیه بهشێکی زۆر له
دوورخراوه و بێباوهڕو ئهوانهی ڕای جیاوازییان ههبوو،
بوونه قوربانی.
ههڵمهتی سوتاندنی کتێب و دژایهتیکردنی
بهرههمی فیکری مرۆڤ بهردهوام بوو ،ههروهک (هێرمان
رافێتسدهر) نووسیویه :لهپاریس له  ،1372/7/14کتێب،
نوورساو ،دهستنووس ،سهرجهم ئهوانهی بیرکردنهوهی
جیاوازیان ل ه قۆناغی جیاجیاکاندا ههبوو سوتێرنان .ئهم
شێوازی قهدهغهکردنه تا ئیمڕۆش به شێوهی جیاواز
ههیه ،وهکو (یۆهان هۆس) و ڕابهری ڕۆحی (جۆن کلیف)
وانهو وتارو خوێندنی بهرههمهکانیان ل ه ههموو شوێنێک
قهدهغهکرا ،بۆ منوونه ئهزموون و داهێنانهکانی (جۆن
کلیف) له ئۆکسفۆرد لهگهڵ نوسخهی وهرگێرانهکهی
ئینجیل و وانهکانی به زمانی ئینگلیزی.
ڕیفۆرمخوازی چیکی (یان هۆس) وهکو بێباوهڕ
سووتێرنا( .پاپا لیۆس) له ساڵی ( )1515بڕیاریدا ههر
دهستنووسێک ،که کلێسه ڕێگهی پێنهدا بسووتێنن .پێنج
ساڵ دواتر بڕیاری سوتاندنی نوسینهکانی (مارتن لۆتهر)ی
ئهڵامنی به ئاههنگێڕان له ڤۆرمسی ئهڵامنیا درا ،تهنانهت
بڕیاری ئهوه درا (لۆتهر) لهگهڵ کتێبهکانی بسوتێرنێت.
سوتاندن به شێوهی ئاشکرا له شوێنه گشتییهکان وهکو
کهڵهگایی پاپا بوو ،حوکمی کلێسا لهههر واڵتێک زاڵبوو،
به زۆر خۆسهپاندن بهردهوام بوو .دژایهتیکردنی بیرو
باوهڕه نوێیهکان بهردهوام بوو ،له لهندن ،ڕۆما ،پاریس،
میونشن .پاشای فرهنسا (فرانز) ،له ساڵی  1535چاپکردنی
22
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ههر کتێبێک و خوێندنهوهشی قهدهغه کرد ،لهگهل
چاپخانهو دهزگا چاپهمهنییهکان ،سزای مهرگی بهسهردا
سهپاندن .له جنێف توندڕهو (کالڤین) له ساڵی 1546
بهرههمی نوسهرێکی سوتاند ،که باڵوکرابوویهو ه  ،له
ساڵی 1553زانای ئایینی (میگویل دی سێرڤیتۆ) لهگهڵ
بهرههمهکانیدا سوتێرنا .له دیکۆمێنتی (هێرمان ڕافیتس)
دا ن��ورساوه له بهریتانیا نوسهر لهگهڵ بهرههمهکانی
دهسوتێرنا ،له گوێچکهوه یهک به یهکی ئهندامهکانی
لهشیان دهبڕی ،تا دهستیشیان لێدهکردهوه ،دهیان خسته
ناو ئاگری نوسینهکانی تاکو دهبوو ب ه خۆڵهمێش.
(درابیتۆس) بههۆی نوسینهکانییهو ه سزای توندی
لهالیهن حاکم بۆ دهرکرا ب ه بڕینهوهی ئهو دهستهی نوسینی
پێکردووه ،لهگهڵ سهر پ هڕاندنی  .بهرههمهکهی لهالیهن
(یۆهان کۆمینۆس)ی هاوڕێی چهندجار چاپکراوه .ههر
کهسێک ئهو نوسینهی پێ بگیرای ه سزای سهر پ هراندن،
زمان برین و بهشان ههڵواسین بووه ،لهسهر داوای قهیسهر
(لیۆپۆلد )1ب ه ڕێکخراوهیی سهرجهم کتێبهکانی کڕان و
دوایی لهناوبران ،بهاڵم بیری (درابیتۆس) ههر ب ه زیندوویی
مایهوه.
بنهماڵهی هابسبۆرگ ل ه نهمسا ،ههنگاریا ،هۆڵهندا،
ههمان میتۆدی حوکمی کڵێسهیان بۆ سوتاندنی کتێب
بهکاردههێنا .نهمسا لهو سهردهم ب ه دیارترین واڵتێک،
ک ه سوتاندنی کتێبی تێدا زۆر بهرچاو بوو ه دادهنرێت،
له سهردهمی قهیسهر (یوسفی) و ماریا ترێزا ،سانسۆر
گهشهیسهند .لهسالی  1767بڕیاردرا .له ماوهی ههشت
ڕۆژدا ههر کهسێک کتێبی ههبووایه ،دهبوای ه ب ه دهستی
خۆی بیسوتێنێت ،تهنانهت جانتای موسافیرهکان و
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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پۆستهیان دهپشکنی ،دهرگاو پهنجهرهی ماڵهکان دهخرانه
سهرپشت ،ماڵهکانیان دهپشکنی و ب ه خاکهناس ناو
ژوورهکانیان دهکۆلی و ب�هدوای کتێبدا دهگ � هڕان .بۆیه
ڕاپهڕینی خهڵک دژی بنهماڵهی هابسبۆرگ و بهرپابوونی
شۆڕشی فهرهنسی له ئهنجامی زوڵم و ستهمی چهند
ساڵهی حوکمی تۆتالیتاری بنهماڵهیی قهیسهرو پاشایی بوو.
خوێندنهوهو نوسین
مهرسومی قهدهغهی فێربوونی خوێندنهوهو نوسین
له بهریتانیا ههبووه ،به بۆچوونی ئهوا ن ئهوهی چهند
وشهیهک بزانێت دهبێته هۆی ئ�هوهی له داهاتوودا
دهتوانێت ههموو وشهیهک بخوێنێتهوه و تێبگات.
دهتوانێت بهڕستهیهک جیهانێکی ههبێت ،دهتوانێت به
نوسین ڕێگرییهکانی بهردهمی ببینێتهوه و گۆڕانکارییهک
بکات ،کاریگهری لهسهر ههمووان ههبێت .خوێندن و
نوسین دهبێته هۆی ئازادی کۆیلهو ڕهشپێستهکان.
پاشای بهریتانیا (کارلی دووهم) بڕیاریدا پێویسته
ههموو بهریتانییهکی کریستیان ئینجیل بخوێنیتهوه،
ب �هاڵم کۆیلهو خزمهتکار بۆیان نییه فێری خوێندن
و نوسین بنب  ،ئهوهیش له ترسی هۆشیار بوونهوهو
ڕاپهڕین .دواتر کۆیلهکانی بهریتانیاو ئهمهریکا توانیان
ئینجیل بخوێننهوه و ڕاپهڕن.
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سوتاندن و لهناوبردنی کتێب و
سزادانی نوسهر له واڵتی چین
قهیسهر (کین شیهوانگدی) ل ه ساڵی  213پ،ز .تهنها
گرنگی ب ه پاراستنی دهسهاڵت و مانهوهی ل ه حوکمکردن
دهدات ،زۆر لهدهستنوس و ناوونیشانی سوتاند  ،بۆی ه ئهو
به یهکهم کهسێک ،ک ه کتێب سوتێنهر بوو ه دادهنرێت.
لهسهردهمی قهیسهری چین (کییانلۆگ) لهساڵی ،1772
بڕیاریدا سهرجهم کتێبخانهکانی واڵت بگهڕێن ،کتێبه
دانسقهکانی بۆ ببهن ،کتێب و دهستنوسی زۆر الی
خاوهنهکانیان ههبوون کۆیان کردنهوه ،ئهو کتێبانهی
ڕهخنهیان ئاراستهی قهیسهر کردبوو سوتێرنان ،ههڵمهتهکه
بهرههمی ئهدهبی بهرزو بهنرخیشی گرتهوه .قهیسهر خۆی
لیستی کتێب ه ترسناکهکانی لهال بوو ،داوایکرد ههمووی بۆ
ئاماد ه بکهن .ئهنجام ( )2000ناونیشانیان کۆکردهوه،
بڕیاری سوتاندنیان درا ،ئهو بڕیارهی قهیسهر تاکو مردنی
ل ه سالی  1795بهردهوام بوو.
سهردهمی فهرمانڕەوایی فاشیزم
سهردهمی فهرمانڕهوایی ناسیۆنالیستی ،فاشیزم له
ئیتاڵیاو ئهڵامنیاو نهمسا تهنانهت هونهری وێنهکێشان
قهدهغ ه بوو  ،ناسیۆنالیستهکان له  1931تهواو بهسهر
قوتابخانه و زانکۆو پهیامنگاو گۆڤار و ڕۆژنامهکاندا
زاڵبوون .میدیاکارانی ئهڵامنی ل ه ڕێکهوتی  5 10-ههموو
ساڵێک یادی ئهو ڕۆژه له بهرلین دهکهنهوه ،که ڕێکهوته
لهگهڵ ههڵمهتی نازییهکان بۆ سوتاندنی کتێب و
چاپهمهنی له ئهڵامنیا.
نازییهکان له  1933/4/12ههڵمهتێکی سوتاندنی
کتێب و چاپهمهنییهکان و کتێبی خوێندنگاکانیان
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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دهستپێکرد ،له  5 /10کۆتایی پێهات .ههڵمهتهکهیان له
دوازده تێز پێکهاتبوو ،له ڕادیۆ ،چاپهمهنی ،باڵوکراوهو
شوێن ه گشتییهکان ،زانکۆکان ،خوێندنگاکان ،پهیامنگاکان
لهژێر ناوی ( جارێکی تر میوانی نا ئهڵامنی) باڵوکرایهوه
وهکو :جوولهکه زۆر ترسناکه تهنها بۆ جوولهکه بیر
دهکاتهوه .ئهڵامن دهنوسن ،بهاڵم جوولهکه بیردهکهنهوه.
ئاگاداری یههودییهت له باڵوکردنهوهی بهرههمهکانیان
به زمانی عیربی بن .تهنها دهبێت به ئهڵامنی بنورسێت
و چاپکرێت و باڵوبکرێتهوه .ئهڵامن ئهڵامن..ئامۆژگاری
بۆ خوێندنگاکانی ئهڵامنهکان ،دهبێن پرۆفیسۆر و
خوێندکاری ئهڵامنی له بیرکردنهوهی میوانهکان دڵنیا بن.
دژایهتیکردنی پرۆفیسۆرو ن��وس� هران به ئاشکرا
ڕاگهیهندرا ،بهرههمهکانیان سانسۆر دهک�ران ،لهوانه:
ماگنۆس هیرشفیلد ،تشۆلسکی ،شتیڤان تسڤێگ ،لیۆن
فیوخت ڤاگنهر ،ڤیکی باوم ،ئیمیل لودڤیگ...تاد.
لیستێکی ڕهشیان لهناو بهرههمی نوسهران دهرکرد
وهک��و 71 1-:ئهدهبیاتی ج��وان 127 ،نوسهر 4 ،زانای
ئایینی 51 ،نوسهر 2- ،هونهر  8بهرههم و  5مۆنۆغرافی،
لێکۆلینهوه 3- .سیاسی و زانای واڵت  121،نووسهر،
 5نوسینی بێ ناونیشان 4-.مێژووی ئهدهب لهگهل 5
نووسهر5- .ئایین ،فهیلهسوف ،زانستی پهروهرد ه لهگهل
 22نووسهر.
له ههڵمهتی یهکهمدا بهرههمی ههریهک له (ئیریش
کێستنهر ،شتیڤان تسڤێگ ،هایرنیش مان ،ئهلفرێد دوبلن،
له کتێبخانهکان هێرنانه دهرهوهو لهگهڵ بهرههمی کتێبی
میللی لهناوبران و فرۆشتنیان قهدهغه کرا .له - 5 6-
 1933تااڵنی کتێب له پهرتوکخانهکانی سهرتاپای واڵت
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دهستیپێکرد ،لهزۆر شوێن پێکدادان ڕوویدا .ڕێکهوتنێک
له نێوان ڕۆماو بهرلین له ساڵی  1939بۆ قهدهغهکردن
و دژایهتیکردنی نوسهران ئیمزاکرا .لیستێک لهالیهن
حکومهت دهرچوو به ناوی لیستی دوژمنانی ئهڵامنیا،
بڕیاری ڕهسمی بۆ قهدهغهکردنی چاپهمهنی و کتێب
دهرچوو ،که له  12400ناونیشان پێک هاتبوو لهگهڵ
کۆبهرههمی  149نووسهر .له  1940 4--12لیستی
تهواوی ناوی ئهو نوسهرانهی بهدوژمنی ئهڵامنیا ههژمار
دهکران دهرچوو وهکو :برتۆلد بریخت ،غراف ئۆسکا،
دبلن ئهلفرید ،یاکوب بێرتۆلد ،کێر ئهلفرێد ،لودڤیگ
ئهمیل ،مان ئهریش ،مان هایرنێس ،بریدل فیڵ ،لێربت
ئارتۆر...هتد.
قهدهغهکردنی کتێب و سوتاندن و سزادانی نوس هران
ل ه سهرتاپای جیهان بوونی ههبووهو ههیه ،مێژوویهکی
تاڵ و پڕ ل ه ئازاره ،سهرشاره لهتاوان دهرههق بهنوس هران.
ههر واڵت و دهسهاڵتێک ب ه پێی حوکم و یاسای واڵتهکهی
ڕهفتاری لهگهڵ کتێب و نوسهر ک��ردووه ،تا ڕۆژگ��اری
ئهمرۆیش ستهم و زوڵم بهرد هوامه ،ل ه کوێ دیموکراسی
نهبوو ،دین لهدهوڵهت جیانهبوو ،یاسا سهروهر نهبوو ،مافی
مرۆڤهکان لهژێر ههڕهشهی فهرمانڕ هوایهتی ئهو واڵتهیه.
له تورکیا وهرگ��ری خهاڵتی نۆبل ئۆرهان پاموک،
کتێبهکانی ل ه کتێبخانهکان دهرهێرنان و سوتێرنان .لهبهر
ئهوهی ڕخنهی لهسیاسهتی حکومهتی تورکیا له بهرامبهر
گهلی کورد و جینۆسایدی ئهرمهنییهکان له ساڵی ،1915
لهالیهن دهسهاڵتی عوسامنلی دهگ��رت .ڕۆماننووس
(سهملان ڕوشدی) به ڕەچهڵهک هندی ،کاتێک ڕۆمانی
(ئایهتی شهیتانی لە ساڵی )1988دا چاپکرد( ،خومهینی)
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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ڕابهری شۆڕشی ئیسالمی ئێران لە ساڵی ( )1989فهتوای
کوشتنی بۆ دهرکردو سێ ملیۆن دۆالری وهک پاداشت
تهرخانکرد بۆ ههر کهسێک سهملان ڕوشدی بکوژێت،
ئێستاش ژیانی نوسەر لە مەترسیدایەو هێزی تایبەت
دەیپارێزن .ل ه میرس ڕۆماننووس (نهجیب مهحفوز)
وهرگ��ری خهاڵتی نۆبڵ لهالیهن توندڕهوهکانهوه بهر
چهقۆ درا .قهدهغهکردنی بهرههمێکی نوسهری کورد
سهلیم بهرهکات له واڵتی ئوردن بهناوی (رۆمانی دڵشاد).
ل ه ساڵی  1971کاتێک (میرزا مهنگوڕی) کتێبی (گهشتیک
بهرهو مهریخ)ی چاپکرد ،کتێبهکانی سوتێرنان و لهالیهن
خهڵکی بهردباران کراو ل ه ڕانیهش شار بهدهرکرا ،بهاڵم لهم چهند
مانگی دواییدا وهک ڕێزلێنانیک ل ه شاری ڕانی ه پهیکهرییان
بۆ دانا .ل ه ساڵی  1985کاتێک نوسهری کورد (عهبدولخالق
مهعروف) کتێبی (مرۆڤ ل ه کۆمهڵی کورد هواری) چاپکرد،
دهستێکی نادیار ههمان ساڵ ل ه گهڕهکی ئازادیی ههولێر
شههیدیان کرد .نوسهر (مهریوان ههڵهبجهیی) کاتێک کتێبی
(سێکس و شهرع و ژن ل ه ئیسالمدا)ی ب ه چاپگهیاند ،لهالیهن
ئیسالمییهکانهو ه ههڕهشهی کوشتنی لێکرا ،ئهویش ناچار
بهرهو تاراوگ ه سهری خۆی ههڵگرت.
سهرچاوهکان
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هونهری قسهکردن
بۆ ڕاهێنان پێویستیم به سێ ههفته زیاتر ههیه ،تا بۆ
قسهکردنێکی باش ئامادهبم (مارک توین)
مرۆڤ ڕۆژانه وهک پێویستییهکی ژیان بۆ ئامانجیک یا
مهبهستێک قسه دهکات ،واتا و جۆری دهربڕینهکه باش،
یان خهراپ بێت بۆ بهرامبهرهکهت کاریگهری خۆی به
ئهرێ یان نهرێ بهجێ دێلێت .بۆ قسهکردن به شێوهیهکی
تهندروست له کاتی :وانهگوتنهوه  ،وتاردانی سیاسی،
سیمینار ،وتوێژی گروپێک لهگهڵ یهکرتیدا یان ههر جۆرێکی
تری پهیڤین....هتد .ئهرکی سهرهکی قسهکهر دهبێت زیاتر
لهسهر ئامانج قسه بکات ،لهسهر ئهوشتهی ئامادهی
کردوو ه تا کۆتایی به قسهکانی دههێنێت له بارهیهوه
بدوێت ،دواتر شانازی بهوه دهکات که چۆن دواوه .بهاڵم
به پێچهوانهوه ئهگهر کهسانێک تێنهگهیشنت ،ئهوا وهک
پێویست نهدواوه واته ئهنجام بهدهست نههاتووه .وهک
له زانستی پراگامتیک زیاتر گرنگی به قسهکردن و ئاخاوتن
دهدرێت ،چونکه پهیڤین و دهربڕین پێش نوسین ههبووه
له ژیانی ڕۆژانهش زۆرتر قسه دهکرێت.
فرانکلین ڕۆزڤێلت دهڵێت »:دهبێت ڕاست و کورت
قسه بکهیت» .پێش قسهکردن دهبێت ڕەچاوی ئهوه بکهیت
که چ قسهیهکت پێشرت تاقیکردۆتهوه ،به ڕاست کامهیانت
داناوه بیکهیت؟ حهزدهکهیت چ قسهیهک بکهیت؟ میتۆدی
باشی قسهکردن ،ئاگادارییهکه بۆ ههمووان ،ئهو حهقیقهته
دهزانن تۆ له کوێو ه قسه دهکهیت ،قسهکهری باش وهک
کاپتنی کهشتی وایه ،کهکهشتییهکهی به ئاڕاستهیهکی باشدا
دهبات ،بۆ ئهو شوێنهی کهمهبهستیهتی ماوهی گهیشنت و
دوورییهکهی دهزانێت ،کات و شوێن شارهزایه.
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ئهم حالهته لهگهڵ چهند جۆری قسهکهر دێتهوه،
زۆرێک لهوانه دهیانهوێ به یهکجار لهسهر زۆر شت
قسه بکهن ،ههمووشیان وهک یهکنب له :بیرکردنهوه،
ههڵسوکهوتکردن ،ههستکردن ،یهک ئهنجام بدهن
به دهس��ت �هوه ،کاتێک قسهکهر لێدوانهکهی ڕوون
نهبێت ،گوێگر دوو دڵ دهبێت ،واته تێنهگهیشتوون،
ئهنجامهکهیان وهک پێویست بهدهست نههاتووه.
ههندێك قسهکهر ههیه گرفتی زۆرییان دهبێت ،ئاگاداری
هیچ نییه یا تهنها کهمێک دهزانێت و شارهزایی وهک
پێویست نییه ،بهڵکوو نازانێت کهشتییهکهی بهرهو کوێ
دهڕوات؟ لهڕاستیدا نازانێت بهرهو چ کهنارێک دهڕوات،
تا دهگاته کهنارێک ڕایدهگرێت ،لهوێ دهمێنێتهوه،
بێئهوهی لهم شوێنه پێویست بێت.
کاپنت شوێنی مهبهست دی��اری��دهک��ات ،ئینجا
بزوێنهری کهشتییهکهی دهخاته کار ،ئهوه تهواو
دێتهوه لهگهڵ قسهکهرێک ،واته پهیڤدهر دهبێت
کهنارێکی دیاریکراوی لهبهرچاو بێت ،ئهو شوێنهی
دهبێ لهنگهری لێبگرێت ،گوێگر بۆ ئهو شوێنه ببات
که مهبهستیهتی بهرجهستهی بکات ،بهاڵم ئهگهر
قسهکهر ئامانجێکی لهبهرچاو نهبێت ،پێویست ناکات
مهکینهکهی بخاته کار .هیچ کاتێک سهرکهوتن له
ئاخاوتنهکهی بهدهست ناهێنێت .گوێگر ئاماده نییه
جارێکی تر ئهم تهجروبهیه دووباره بکاتهوه ،چونکو
هیچی دهستناکهوێت ،له ڕۆشتنی ئهم سهفهرانهدا
ههردهم بهرهو دواوه دهگهرێتهوه .کهواته قسهکهر
نهیتوانی سهرنجی گوێگر بۆخۆی ڕابکێشێ  ،بۆیه
گوێگر جارێکی تر ئاماده نابێتهوه.
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کهسێک له ناوهڕاستی وانهکهدا ڕات دهگرێت و
پرسیار دهکات :تۆ بهرهو کامه کهناری دیاریکراو دهڕۆیت؟
ئایا دهتوانی یهکسهر وهاڵمی ئهم پرسیاره به ڕستهیهکی
ڕهوان بدهیتهوه وهک کاپتنی کهشتییهکه؟ ئهگهر
نهتتوانی؟ دهتوانی سوپاسی بکهیت ،تێیبگهیهنیت که
بهڕاستی تۆ لهم قسهیهدا خاڵی دیاریکراوت نییه،ئهگهر
ویستت له کاتێکی تردا وانهیهک یا قسهیهک ،لێدوانێک،
لهههر شوێنێکی تردا بکهیت ،خاڵی دیاریکراوت ههبێت،
دهتهوێت بیرو بۆچوونێک له وانهکهتدا دهرببڕیت؟ له
قسهکردندا باشرت بیت؟ دهتهوێت بیرۆکهی باشرت باس
بکهیت؟ دهتهوێت بۆ ههستی گوێگر باشرتو به هێزتر
قسهبکهیت؟ بهر لهوهی وهاڵم بدهیتهوه ،دهبێت وهاڵمی
پرسیارگهلێکی گرنگ بدهیتهوه:
بۆچی گوێگر دهیهوێت ج��ۆری بابهتی قسهکهر
باشرتو کاریگهرتر بێت لهسهر ههست و سۆزی؟ بۆچی
ئهو ئامادهی وانهیهک دهبێت؟ بۆ ئهوهی تۆ زیاتری پێ
بدهیت ،دهبێت هانی گوێگر بدهیت .تاکو دوای قسهکان
که ههڵستایه سهرپێ چااڵکرت بێت .هۆکارهکانی قسهکردن
بۆ مرۆڤ لهوانه :زانیاریدان به ئهوانی تر ،گفتوگۆکردن،
هاندان بۆ کارکردن ،ههنگاوهکان پێک دێت له :گرینگی
پێدان ،ئاگادارکردنهوه ،متامنهی گوێگر بهدهست بهێنێت،
بنجینهکانی زیاتر بێ ،بێ مهبهست پێی مهبڕە .ههرچی
تۆ بیڵێیت گوێگر باوهڕ ناکات ،باشرتین میتۆد به دهست
هێنانی متامنهیه ،کهواته قازانج دهکهیت ،بهو واتایه باشرته
له قسهکردندا زۆرتر ههقیقهت و ژماره بدهیت بهدهستهوه.
جارێکیان کهسیک لهالیهن (دێل کارنیگی)ەوه بهشداری
کۆرسیکی ڕەوانبێژی کرد .به جووڵهی لهش ڕێزی بۆ
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گوێگرهکان پیشاندهدات ،ههر یهکێک له گوێگرهکان
ههستیان بهوهکرد که ئهوکهسه چهند زیرهکه و چۆن
دهتوانیت به جوانی خۆی لهسهر شانۆ منایش بکات،
ئهوکهسه وهکیلی تامین بوو ،له ههمان کۆرس کهسیکی
تر بهشدار بوو ،زۆر روحسوک بوو ،جارناجارێك بهدوای
وشهدا دهگهڕا ،توانای بیرکردنهوهو داهێنانی کهم بوو،
بهاڵم مرۆڤ له ڕوخساریدا دهیزانی ئهو مهبهستی چییهو
چی دهڵێت بۆ دهربڕینی بۆ چوونهکانی.
ونسنت چەرچڵ دهڵێت» تهنها دوو شت گرانرته له
قسهیهک که بیکهیت  :یهکێکیان بۆ پێشهوه بهدیوارێکدا
ههڵگهڕێیت ،ئهویرتیان کچێک ماچ بکهیت ،بهاڵم ئهو
له پێشت ڕابکات» .بۆ قسهکهر گرنگه ڕاستگۆ بێت،
تا گوێگر متامنهی پێبکات .گوێگر نایهوێ ههست به
درۆ بکات .گوێگر دهیهوێ بهتهواوی درک بهوه بکات
قسهکهر چ ههستێک لهناخیدا ههیه ،ئهو دهیهوێت له
ئهزموونی ژیانیدا چهند کاتێکی خۆش و درهوشاوهی
ههبێت ،بتوانێت ب��ڕی��ارب��دات .منوونهی باوکێک و
کوڕهکهی له تهمهنی ههرزهکاریدایه ،کوڕهکه به دزی
ماڵهوه جگهره دهکێشیت ،باوکهکهش ئهوهی ناوێت...
هتد .له کۆمهڵگهی ئێمهش لهم جۆره وێنانهمان زۆرن،
بگر ه ل ه زۆرێک له ماڵهکان ئهو کێشانه ههیه بیهێننه
پێش چاوی خۆتان.
مارتن لۆتهر کینگ بهیهکێک لهبهناوبانگرتین قسهکهری
سهردهمی خۆی دادهنرێت .ناودارترین قسهی دهڵێت »:من
خهونێکم ههیه ».بهناوبانگرتین کارێک که ئهو له سهردهمی
فهرمانرهوایی خۆیدا له سهرۆکایهتیکردنی ئهمهریکادا کردی،
ئیمزاکردنی بڕیارنامهی ئازادی بۆ ملیۆنان کۆیلهی ڕەشپێست
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بوو ،بهاڵم سهد ساڵ دوای ئهویش کۆیلهکان ئازاد نهبوون.
له ههموو بارێکدا گوێ له قسه بگره ،بهر لهوهی
گوێگر تهواو بێت بۆ گوێگرتن ،ههموو قسهکهرێک یهک
دهمی ههیه ،جاروبار دهمی پڕ له کهفی سپی دهبێت ،له
بێ ئاگایی دێتهدهرهوه ،بۆیه پێویسته ل ه کاتی قسهکردن
ههستیارو ئاگادار بیت ،پهلهمهکه لهقسهکردن چاوهڕوان
به قسهکهر تهواو بیت لهکۆتایییدا قسه بکه .قسه واتای
وهک باوهڕپێهێنان ،گۆڕین ،سهفهرکردن ،وشهیهکی
ڕاست له کات و ساتی خۆیدا دهتوانێت کاریگهری بهجێ
بهێلێت ،مارک توین دهڵێت»نهبوونی کاریگهری هیچ
وشهیهک له کاتی خۆیدا ،وهک پشوویهکی درێژ وایه.
هونهری باوهڕ پێهێنان
کۆکردنهوهی ئامانجی قسهکردن له کۆمهلێک پرسیار،
یهکێک له میتۆدهکان به دهستهوهگرتنی پهڕهیهکه،
ئامانج و مهبهست دیاری بکهیت بۆ وان ه یا ئاخاوتنی
داهاتوو ،بهدهیان بۆچوون و گریامنهت ههیه ،بهاڵم تۆ
دهتوانیت تهنها ئهوهیان ههلبژێریت که پێت باشه.
ههردهم بیر له دوو خاڵی گرنگ بکهوه:
 - 1رۆژانه کاتژمێرێک له کاتت وهربگریت.
 - 2لهوانهی ه زۆربهی بیرۆکهکانت به تایبهت باش
نهبن.
ئهگهر ڕۆژانه سهعاتێک لهسهر هونهری قسهکردن
ڕاهێنان بکهیت ،ئهوه دهکات زۆر.
ئهلکساندهر گریک دهڵێت :له قسهکردندا سێ ئامانج
دیاری بکه:
 - 1دۆزینهوهی شێوازی سهرکهوتن لهبابهتهکهدا.
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 - 2بابهتهکه بهتهواوی بهبیری خۆت بهێنهوه.
 - 3بابهتهکه بهتهواوی بگهیهن ه دڵی گوێگر.
پاکبوون له ڕهوانبێژیدا وهک :بیرۆکهی نوێ بێنه
پێش چ��اوی خ��ۆت ،ههموو بیرۆکهکان کۆبکهوهو
بینووسه ،ه �هر شتێکی ن��وێ ه��ات بینوسه ،ئهگهر
شتێکت بۆ گوتن پێنهبوو  ،بێدهنگ بیت باشرته ،کاتێک
قسهیهکت ههبوو به حهماسهتێکی تهواو ئامادهبه،
ئنجا قسه بکه ،تۆ دهبێت چی بڵێیت؟ ،و به حهماسهوه
بیڵێ  ،شتهکه تهواو بهرجهسته بکه ،ئامادهیی تهواوت
تێدا بێت بۆ زاڵبوون بهسهر شتهکه ئنجا وشهک ه دهرببڕە.
شکۆمهندی و گهورهیی له پرسیارکردندا :قسهکردنهکهت
چهند دهخایهنێت؟ بهشهگرنگهکان چین؟ ههستیاری له
سهرهتای دهستپێکردن و کۆتایی پێهێنانی؟ له کۆتاییدا
تۆ ههموو شتێکت باسکردوو ه و هیچ نهماوهتهوه
بیڵێیت ،بهاڵم زۆر جار گوێگر پرسیار لهقسهکهر دهکات،
گفتوگۆیهک دروستدهبێت زۆرجار پرسیاری ئاڵۆزو گران
دێته پێشهوه ،لهوانهی ه وهرامدانهوهی بۆ پهیڤدهر گران
بێت ،ئهوهش کاتێک دهبێت ئهگهر باش خۆت بۆ پرسیارو
وهاڵم ئاماده نهکردبێت.
به ڕاست و ڕهوانی قسه بکه ئهگهر بتهوێت قسه
بکهیت ،قسهکردنی درێژخایهن پێویستی به کهمێک
کات ههی ه بۆ دروستکردنی کهشوههوایهکی کۆمیدی
ههیه ،بۆ بێزار نهبوونی گوێگر دهتوانی نوکتهیک یان
منوونهیهکی پێکهنیناوی بهێنیتهوه ،چونک و لهوانهیه
لهکاتی بێزاربوون گوێگر شوێنهکه بهجێ بهێڵێت ،بهر
لهوهی کۆتایی به قسهکانت بهێنیت ئهو وشانه ههڵبژێره
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که جێی بایهخن ،لهگهڵ قسهکردندا دهتوانیت ئامێری
نوێی تهکنهلۆجیا بهکاربهێنیت ،کاتێک وێنه ،دیکۆمینت،
فیلمی پیشاندراوت ههبێت ،کهمێک ل ه کێشهی گفتوگۆ
کهمدهکاتهو ه ،زانیارییهکانیش باشرت ل ه بیری گوێگر
دهمێنێتهوه ،وێنهکان الب��ده ،بهاڵم کۆمپیوتهرهکهت
مهکوژێنهوه ،باشرته له کۆتایییدا پرسیار بکهیت له
گوێگران کێ پرسیاری ههیه ،گهر کهسێک پرسیاری
نهماوه ،ئێمه کۆتایی پێ دههێنین.
فۆرمی دهستپێکردن و کۆتاییهێنان به قسهکردن:
قسهکردن به هێمنی و لهسهرخۆ بێت ،قسهکردنهکه
زۆر درێژخایهن نهبێت ،ههموو قسهیهکی لهناکاو دهبێ
ڕاهێنانیوردی لهسهر کرابێت ،گوێگر لهوانهیه قسهکان
لهپڕ دهکات که تۆ وتووته ،بهاڵم ههرگیز نابێت لهبیرییان
بکهیت که له ئهساسدا چی و چۆن وتووته.
له کاتی دهست به قسهکردندا به هیچ جۆریک
داوای لێبوردن بهکارناهێنیت ،ل ه کۆتاییشدا .له کۆتایی
قسهکردندا ههرگیز نهڵێیت ( من سوپاسی ئێوه دهکهم).
مارتن لۆتهر کینگ ،جون ئیندهر ،هیچ کاتێک بهم جۆره
کۆتایییان به قسهکانیان نههێناوه  ،بیر لهم جۆره بابهتانه
بکهوه به چهند وشهیهک ( ڕۆژان��ی داهاتوومان زۆر
لهپێش ماوه ،من ڕێزم ههیه ،من ئێستا بۆ ئێوه تهواو
قسهم کرد ،من نازانم ئهو خااڵنهی بۆ ئێوهم باسکردووه
باش بوون یان نا ،بۆیه ئیستا دێینه کۆتایی ،هیوادارم
ئێوهم زۆر بێزار نهکردبێت) ،ههندێک دهستهواژهی تری
لهم جۆره دهتوانی بلێیت.
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میتۆد
دهتوانیت چ میتۆدیک بهکاربهێنیت؟ ،دوای
ئهزموونت دهتوانیت چ بکهیت؟
ڕێنامیی بۆ ئهوانهی کۆڕ بهڕێوهدهبهن یان ئیدارەی
قسهکردن دهک�هن ،دیاریکردنی میتۆدی کۆنکریت و
تهکنیک یارمهتیدهر دهبن بۆ کاتی قسهکردن .لهگهڵ
یهکگیربوون یان له کاتی توڕهبووندا ،بهدهستهێنانی
ئامانج و مهبهستی خوازراو ،تهکنیک بۆ کاتی کێشهکانی
قسهکردن ،له کاتی قسهکردندا نابێت زاتی یان شهخسی
قسه بکرێت ،دهبێت زۆر ئاسایی بیت .منوونه :دوای
ههر ئهزموونێکی سایکۆلۆژی و ڕهوانبێژی ،لهوانهیه تۆ
ڕاکێشیته ناو منوونهیهکی ئەخالقی ،ئهم جۆره ئەخالقهش
له دایک نهبووه ،بهڵکو له ئهنجامی فێربووندا هاتۆته
کایهوه.
چارهسهرکردنی ناکۆکی و بۆچوونی جوایەز ( )konflikt
لهکاتی قسهکردندا لهوانهیه ڕستهیهک یا وشهیهک
ببێته هۆی ئهوهی بهشداربووان توڕەبن و بڕۆن ه ماڵهوه.
لهوانهیه له ماڵهوه لهگهڵ منداڵهکان کێشهیهک درووست
بکات .یا گفتوگۆیهکی بێ مانا و درێژدادڕ بهردهوام بێت
و کۆتایی هیچ بێت .چۆن دهتوانیت چارهسهری ناکۆکی
بکهیت؟ له کاتێکدا ههبێت و ههموان بزانن و ههستی
پێبکهن .ئهگهر کێشهکه به تهواوی نارساو بێت دهتوانیت
چارهسهرێکی باشی بۆ بدۆزیتهوه ،لهوانهشه ناکۆکی
ڕوونهدات ئهوه بۆ تۆ زۆر باشه .باشرت ه زوو کۆتایی پێ
بێنیت .پرسیار بکه خۆت چۆن دهتوانیت به باشرتین
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لێهاتوویی چارهسهری ناکۆکییهکه بکهیت ،ههنگاوی
یهکهم ناکۆکییهکه بخهره ژێر عەدهسهیهک و بیگره
تا بتوانیت وهک پێویست زاڵبیت و به تهواوی بڕیاری
لهسهر بدهیت.
بواردان بۆ قسهکردنی ئهوهی بهرامبهر ،مانهوه له
بابهت و دهرنهچوون لێی ،بواری پرسیارکردن به قسه
یان به کاغهز ،بهرلهوهی به ڕهخنه بهشداری بکهین
پێویسته بزانین چهند تێگهیشتووین یان خوێندنهوهیهک
بۆ تێگهیشتنامن بکهین .ڕهخنه له بابهت بگرین نهک
له خودی کهسهکه ،کاتێک ک ه تێنهگهیشتی یا قهناعهتت
نهبوو دهتوانیت پرسیار بکهیت.
یاسای قسهکردن و بنهماکانی پێویسته:
ئهو قسانهی دهکرێن بنوورسێن ،وشه پێشکهش
بکرێت ،کات و بهرنامه کۆنرتۆڵکراوبێت ،له کاتی
تێنهگهیشتنی پرسیارێک دووب��اره پرسیار بکهیتهوه،
وهک :مهبهستت چییه؟ تاچهند له بابهتهکه گهیشتی؟
سوپاسگوزاری بدهیت ،زانیاری وبەڵگهکان کۆبکرێنهوه،
دهستپێکردنی گفتوگۆی بیروبۆچوونهکان ،بابهتهکان
ه �هردهم بهیهکهوه گرێدراوبن ،هۆکار بۆ پاڵنان بۆ
قسهکردن بگوترێ .پرسیارکردن لهوهی کێ پرسیاری تری
ههیه؟ بهستنهوهی قسهکردن و گفتوگۆکان بهیهکهوه،
نههێشتنی لهفو دهوران و پچڕان ل ه قسهدا ،ئاگاداربوون
لهوهی گهیشنت بهکوێ و بهرهو کوێی بابهتهکه.
ئ�هگ�هر تانهلێدهر ل��ه کاتی ق��س�هدا وهس��ت��ا یان
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تووشی شۆک بوو چی دهکهیت؟ ماوهیهک وهستان،
دهستپێکردنهوهی بابهتهکه سهرلهنوێ بهپرسیاری نوێ و
میتۆدی نوێ ،پێدانی ماوهیهک بۆ پشوو  ،له کاتێكدا
نهتتوانی ب��هردهوام بیت؟ باشرته ههستهکانی خۆت
بنوسیتهوه و پرسیار بکهیت؟ ئهوه چییه؟ ،چی بووه؟.
لهکاتی بهردهوامیدا دهتهوی زۆرترین بهشداربووت
ههبێت .بههێمنی یا بهتووندی بهشداربووان پێی
د هزانن ،له سهدا ههشتای بهشداربووان ،تهنها له سهدا
بیستی سوودمهند دهبن ،ههر قسهکردنێک حساباتی
ههیه ،زۆر ئامادهبوو بهشدار نابێت له گفتووگۆ،
زۆرێک ئاگایان لهبابهتی سهرهکی نییه ،یا بهشداربوو
ههیه دهڵێی ڕێگای ت��ری نییه ناچار م��اوهت �هوه و
دانیشتووه .قسهکهر ههوڵبدات بههێمنی بهشداربوان
بگهڕینێتهوه بۆ ناو بابهتهکه،له پهیوهندی دابێت لهگهڵ
بهرامبهرهکهی ،بهئاسانی وهاڵمی پرسیارهکان بداتهوه .بۆ
منوونه چ ئهزموونێکت ههیه له بواری کارهکهتدا له کاتی
جێبهجێکردنی ئهرکهکانتدا که بهشدار بووبیت .جاری وا
ههیه ناکۆکی له قسهکاندا ڕوودهدات.
له کاتی کات بهسهرچوون چی دهکهیت؟ ههوڵی
قسهکردن ب��دهو پرسیاری ئ �هوه بکه ئ�هم گفتوگۆو
قسهکردنه چۆنه ب ه نێگهتیڤ ،لهوانهیه زۆر به بایکۆتی
دانیشتنهکه بکهن و بڵێن ئهم قسه پوچ و بێ مانایانه
چییه؟ دهتوانیت به ئهدایهکی بههێزهوه قسه بکهیت
لهسهر گرنگی بابهت ،پرسیاری ئهوه بکه چیتان دهوێت؟
دهتانهوێت لهسهر چی قسهبکهین؟
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ئهرکهکانی دوای قسهکردن :کاتێک وهرگره بۆ ئهوهی
خۆت پێچهوانه بکهیتهوه ،چهند پرسیارێک له خۆت
بکه وهک :ئهو میتۆدهی به کارتهێناوه گونجاوه لهگهڵ
بابهتهکه؟ چ ئهزموونێک بوو له تهواوی ئهم کارهدا؟
میتۆدی جیاوازم بهکار هێناوه؟ ،چۆن توانیم ئهرکهکهم
لهکاتی قسهکردندا بهجێ بهێنم؟ ،پرسیارهکان ،پێکهاتهی
بابهتهکه ،پێکهوه گرێدانی بابهتهکه ،لهگهل کهشوههوای
ناکۆکی و کێشمهشهکان چۆن بووم؟ توانیم لهچ زۆر باش
بم؟ لهکوێ الواز بووم و پێویست دهکات کار بکهم؟،
ههڵسوکهوتی خۆت چۆن سهیر دهکهیت؟ سەرکهوتوو
بووم لهگهڵ ئامادهبوان؟ من ههردهم ئاگاداری خۆم
بووم؟ ههستم کرد لهسهر خۆم یان بهپهلهپهل بووم؟

 ئهم بابهت ه ب ه دوو بهش ل ه ژمارهی له ڕۆژنامهی هاواڵتی 1004ڕۆژی  ،2013 /3/4و ژم��اره  1005ڕۆژی 2013 /3/5
باڵوبۆتهوه.

سهرچاوهکان:
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:
کافکا له ڕێکهوتی  1883/7/3ل ه پ�راگ لهدایک
بووه ،ئهو یهکهم منداڵی خێزانی (هێرمان کافکا /1852
) 1931یه ،دهکاته باوکی فرانز کافکاو خێزانی (یولیی،
گپ ،لۆڤی .)1934 /1856دایک و باوکی یههودی بوون.
بازاڕێکی بازرگانییان بهڕێوه دهبرد ،که بریتی بوو له
کهرهستهی بههاداری وهک :جلوبهرگ ،ئیکسسوارو
وردهواڵ �هی تر .ئهم خێزانه زیاتر به ئهڵامنی قسهیان
دهکرد ،بهاڵم لهگهڵ کرێکارهکان ب ه چیکی قسهیان دهكرد.
 ساڵی  1885برایهکی تری بوو ،بهاڵم به منداڵی مرد. لهساڵی  1889تا 1892خوشکهکانی لهدایک بوونبهناوهکانی :گابریله ،ڤالێری ،ئۆتیللی.
 له ساڵی 1893 /1889چۆته قوتابخانهی سەرەتاییئهڵامنی.
 له ساڵی  1901 /1893چۆت ه قوتابخانهی کۆنیئهڵامنی خوێندنی ئامادەیی و بااڵ (گمناسیۆم) ،ئهو
قوتابخانهیه قوتابیه ئاستبهرزهکان وهردهگرێت.
 له ساڵی  1901له پراگ چۆته زانکۆی ئهڵامنی ویاسای خوێندووه.
 له مانگی 10ی ساڵی1902بۆ یهکهمجار «ماکسب��روود»ی ناسی و ئهوه سهرهتای براد هرایهتی بوو تا
کۆتایی ژیانی بە هاورێیەتی مانەوە.
 له ساڵی  1904سهرهتای دهست بهکار کردنی بووله دەستنووسی یەکەمی( پێناسی خهبات) کۆمهڵێک
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پهخشانی کورت بوو ،بۆ جاری یهکهم دیداری لهگهڵ
«ئۆسکار باوم» لهم ساڵهدا کرد .لهژێر کاریگهری ئهو
شکستهدا کافکا ههوڵیدا پهخشانی کورتر بنوسێت ،له
پێناسی خهباتدا سهرکهوتنی بهدهستهینا ،بۆیه سوربوو
لهسهر ئهوهی پهخشانی داخراو کۆتایی پێبهێنیت ،ئهوه
ئهنجامی ئهزمونی یهکهم کتێبی چاپکراوی کافکا بوو ،له
 18پارچه پهخشان پێکهاتبوو).
 له مانگی 7ی ساڵی  1906دکتۆرای لە یاسا وەرگرت،بۆ ساڵێک ڕاهێنانی له یاسای دهوڵهت و دادگای تاوان
کرد.
 له ساڵی 1907دەس��ت��ی بە نوسین ک��ردهوه بۆدەرکردنی چاپی یهکهمی نۆڤلێتی (ئامادهکاری ئاههنگی
هاوسهرگیری له واڵت) .مانگی 8ی ههمانساڵ بۆ پشوو
چووه الی هاوڕێیهکهی «سیگفرید لۆڤی» له تریش .له
مانگی  10وهک یاریدهدهر له کۆمپانیای تامینی جرناڵ
ئهسیکورازیۆن کاریکرد.
 له مانگی 8ی 1908یهکهم پارچ ه پهخشانی کورتبهناوی (ڕامان) له گۆڤاری (هایپێریۆن) باڵوکردهوه.
 ساڵی  1909بۆ یهکهمجار نوسینی بیرهوهرییهکانیدهستپێکرد .بۆ یهکهمجار دیداری لەگەڵ «فرانز ڤیرفل»
کرد .له مانگی نۆدا لهگهڵ «ماکس بروود» و «ئۆتوی»
برای سهفهری باکوری ئیتاڵیایان کرد .ئامادهی منایشێکی
ئاسامنی فڕۆکهوانی بوون .کافکا له دهقێکیدا باسی
دهکات (فڕۆکه له بریشیا) .له پایزدا کاری له دەستنوسی
دووەمی (پێناسی خهبات)دا کرد.
 له ساڵی  1910لهگهڵ «ئۆتوی» برای و «ماکسبروود» سهفهری پاریسیان کرد.
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 مانگی 8و 9ی ساڵی  1911لهگهڵ «ماکس بروود»سهفهری سویرساو باکوری ئیتاڵیاو پاریسیان کرد .دواتر
چوو بۆ نهخۆشخانهیهک له (ئیرلن باخ) لهنزیک زیورخ،
تیپێکی شانۆیی ڕۆژههاڵتی یههودیان ناسی .کافکا پێیان
سهرسام بوو .زۆرجار ئامادهی منایشهکانیان ل ه (یهدیشه)
بوو ،بووه هاوڕێی ئهکتهر «ئیسحاق لوڤی» .کافکا
لهگهڵ برایهکی بهناوی «کارل هێرمان» یهکهم کۆمپانیای
(ئهسبتسوس)یان له پراگ دامهزراند.
 ساڵی  1912دهستی به نووسینی ڕۆمانێک به ناوی( ونبوون) بۆ دەر کردنی چاپی یەکەمی کرد ،دواتر کافکا
لە ناوی برد .لهوه بهدواوه کافکا تهندرووستی بهرهو
خراپی چوو.
 له مانگی  6و 7لهگهڵ «ماکس بروود» سهفهری(الیبزیک) و (ڤایامر)یان کرد ،چاوی بهچهند دهزگایهکی
چاپهمهنی وهک :کورت ڤۆلف و ئێرنست ڕۆڤۆلت کهوت.
داوایان له کافکا کرد دهستنوسهکانی خۆی بۆیان بنێریت.
له نهخۆشخانهی (یونگ بۆرن) مایهوه بۆ چارهسهری
رسوشتی له (ستاثێل بورگ) له (هارتز).
 لهمانگی ()8دا فیلیس باوهری بینی ،لهمانگی ()9دا لهگهڵ «فیلیس باوهر» به شێوهیهکی چڕ دهستیان
به نامه گۆرینهوه کرد ،ب �هردهوام نامهیان بۆ یهکرتی
دهنوسی .ڕۆژانه بۆ تهواوکردنی دەستنوسی دووهمی (
ونبوون) کاری دهکرد .مانگی دوازده ( :شێواندن) تهواو
بوو .دهزگای چاپهمهنی کورت ڤۆلف کورته پهخشانی
(ڕامان)ی له کتێبێکدا چاپکرد.
 له مارسی 1913بۆ یهکهمجار لهگهڵ «فیلیس باوهر»به یهکرت گهیشتنهوه .له مانگی ( ) 5دهزگای چاپهمهنی
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کورت ڤۆلڤ بهشی یهکهمی (ونبوون)ی باڵوکردهوه.
مانگی 6دا ( بڕیار) له کتێبی سااڵنهی ئهرکادیا باڵوبۆوه،
«ماکس بروود» دهریکرد .لهگهڵ نوسهر «ئێرنست ڤایس»
یهکرتیان ناسی و هاوڕێیهتیان دهستی پێکرد.
 مانگی  9و  10به تهنها سهفهری بۆ ڤییهنا ،ڤینیسیاو گاردازێ کرد .چوو بۆ نهخۆشخانهی «دکتۆر هارتونگ»
له (ریڤا).
 له مانگی  10بۆ یهکهمجار لهگهڵ «گریت بلۆخ»کۆبۆوه ،که دهیویست نێوانگری له نێوان کافکا و
فلیس باوهر بکات .لهگهڵ یهکرتی دهستیان به نامه
گۆڕینهوهیهکی زۆر کرد.
 له  1914بوو بهدهزگیرانی «فیلیس باوهر» .له 7/12سهفهری بۆ (لوبیک -شارێکی ئهڵامنیایه) کرد ،پاشان
بۆ (ماری لیست) له دانیامرک چوو .له  7/28نهمسا و
ههنگاریا بهیانی شهڕییان دژ به سڕبیا دهرکرد ،شهڕی
یهکهمی جیهانی دهستیپێکرد .لهو کاته دهستی به نوسینی
ڕۆمانی (دادگا) کرد .مانگی ( 10سزای داگیرکهر)ی نوسی.
له مانگی 12دا ( مامۆستای قوتابخانهی دێ)ی نووسی.
 له  1915مانگی یهک دهستی به نوسینی ڕۆمانی(دادگ��ا) ک��ردهوه .جارێکی تر لە «فلیس باوەر» نزیک
بۆوە ،مانگی  4سهفهری ههنگاریای کرد .مانگی  7کهوته
نهخۆشخانهی (ڕومبێرگ) له (نۆرد بۆمن) .مانگی10
دهزگای (کورت ڤۆلڤ) ( ،شێوان)ی چاپ و باڵوکردهوه .
«کارل شتێرن هایم» خهاڵتی (فۆنتانە)ی ئەدەبی بە کافکا
بهخشی.
  1916مانگی  6کاتی جەنگ بوو ،کافکا بە هۆیکارەکەی لە خزمەتی سەربازی بەخرشا ،لە مانگی  7بۆ
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یەکمجار لەگەڵ «فلیس باوەر» بۆ پشوو چوونە مارینباد،
کافکا جارێکی تر بڕیاری دا هاوسهرگیری لەگەڵ «فلیس
باوەر» بکاتەوە .لە مانگی  11بۆ جاری یەکەم لە دەرەوەی
(پ�راگ) بەرهەمی( سزای داگیرکەری) بۆ خوێنەرانی
خۆی خوێندەوە لە (میونشن ).خانووێکی بۆ کاری
نووسین لە ( کۆالنی کیمیاگەران)Alchimistengasse -
لە (هرادکین) گرت ،تەواوی زستانی لەوێ بەسەربرد،
توانی چەندین چیرۆک ل��ەوێ بنوسیت و بەرهەمە
تەواونەکراوەکانی ت��ەواو بکات .چیرۆکەکانی وەک:
دکتۆری واڵت ،دروستکردنی دیواری چینی مەزن ،الوی
پەنابەرو عەرەب ،پێشانگا.
 مانگی 4ی  1917ڕاپۆرتی بۆ ئەکادیمیا نووسی.لە هاویندا دەستی بە فێربوونی زمانی عیربی کرد .لە
 8/10تووشی نەخۆشی سیل بوو ،لە مانگی  9بەهۆی
دیاریکردنی نەخۆشی سیل داوای خانەنشینی کرد ،بەاڵم
ڕهتکرایهوه .بۆ پشوو چوو بۆ ماڵی «ئۆتێلال»ی خوشکی
لە باکوری (بۆمشن) لە دێیەک بە ناوی (زوراو) لە
پارچەیەک زەوی کشتوکاڵی كارییان دەکرد .لە مانگی 10
دەستی بە نوسینی (دەقە منوونەییەکان) کرد .لە کۆتایی
مانگی  12بە یەکجاری لە «فلیس باوەر» جیابۆوە
  1918لە مانگی  5مۆڵهتهکەی کۆتایی پێهات .لەمانگی  10بە یەکجاری حوکمڕانی دەسەاڵتی پاشایەتی لە
نەمساو ههنگاریا کۆتایی پێهات .چیکۆسلۆڤاکیا حوکمی
کۆماری ڕاگەیاند .زمانی فەرمی (پراگ) بوو بە زمانی
چیکی .کافکا تووشی نەخۆشی ئەنفلۆنزای ئیسپانی بوو.
لە کۆتایی مانگی  11کافکا چوو بۆ (زێلیزی شێلیسن-
 )Schelesen zelizyلە باکوری پراگ ،بە دابڕانەوە لە
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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(پنسیۆنێک -مێوانخانەیەک) مایەوە و ژیانی بەسەربرد.
  1919لە کۆتایی مانگی  1لە (شێلیسن) لەگەڵفەرمانبەری حکومی»جولی ڤۆریسک» یەکرتیان ناسی،
لە هاوین پێشنیاری هاوسهرگیری «جولی» کرد .لە
مانگی  10بەرهەمی (سزاکانی داگیرکهر)ی لە دەزگای
(ک��ورت ڤۆلڤ) ب�ڵاوب��ۆوە .لەبەر ئ��ەوەی خانوویان
دەستنەکەوت بەرنامەی هاوسەرگیری لەگەڵ «جولی»
هەڵوەشایەوە .لە مانگی  11کافکا نامەیەکی درێژو
فراوانی بۆ باوکی لە (شێلیسن) لە  103الپەرەدا نوسی،
بەاڵم نەگەیشتە دەستی باوکی.
 مانگی 3ی  1920ب��وو ب��ە سکرتێری ئەودەزگایەی کاری لێ دەکرد .لە مانگی 4دا بۆ ماوەی
سێ مانگ چوو بۆ چارهسهر لە (مێران) .دەستی بە
نامە گۆڕینەوه لەگەڵ «میلێنا جێسینکا» ک��رد .لە
مانگی  5بەرهەمی کۆمەلێک کورتە چیرۆکی بە
ناوی «دکتۆری واڵت» لەالیەن دەزگای (کورت ڤۆلف)
باڵوبۆوە .لە مانگی  7کافکا لەگەڵ «مێلینا» لە ڤییەنا
چەند ڕۆژێکیان بەسەربرد .دوای گەڕانەوەی بۆ پراگ
دەزگیرانیەتییەکەی لەگەڵ «جولی» کۆتایی پێهێنا .لە
مانگی  12بۆ چارەسەری پزیشکی بۆ ماوەی  8مانگ
لە (ماتالیاری) لە لوتکە چیای (تاترا) نیشتەجێ بوو.
 مانگی 2ی  1921هاوڕێیەتی لەگەڵ خوێندکاریپزیشکی «ڕۆبرت کلۆپستۆن» دەستپێکرد .لە مانگی 8
کافکا بۆ دواجار گەڕایەوە خزمەت نوسینگەکەی ،دوای
 8هەفتە جارێکی تر مۆڵەتی نەخۆشی نووسی.
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 مانگی 1ی  1922دەستی بە کارکردن لە ڕۆمانی(کۆشک) کرد .لە مانگی  2بۆ چارەسەری پزیشکی
بۆ نەخۆشخانەی (شپیندلروڤ ملیان) ڕۆیشت .لە
بەهاردا چیرۆکی (هونەرمەندی برسی) نووسی .مانگی
( 6لێکۆڵینەوە لە سەگی) نووسی .کافکا بۆ ماوەی 3
مانگ چوو بۆ (پالنا) لە خواروی (بۆهیمن) .لە7 /1
خانەنشین كرا .لە مانگی 8دا دەستی لە تەواوکردنی
نوسینی ڕۆمانی (کۆشک) ههڵگرت.
 لە مانگی 6ی  1923دوا یادنوسی ڕۆژانەی خۆینوسیەوە .مانگی  7بۆ ماوەی چوار هەفتە بۆ (موریتز)
لە دەریاچەی ڕۆژه��ەاڵت ( )Ostseeڕۆیشت ،لەوێ
«دۆرە دیامانت»ی ناسی .لە مانگی  8بۆ ماوەی چوار
هەفتە بۆ (شێلسن) ڕۆیشت .لە مانگی نۆ کافکا بۆ
( بەرلین /شتێگلیتز) ڕۆیشت ،لەگەڵ «دۆرا دیامانت»
خانووەکەیان گ��ۆڕی .کافکا تا دەه��ات ڕۆژ بە ڕۆژ
ئازارەکانی گەورەترو سەخرت دەب��وو .لە مانگی 11
و 12بەرهەمەکانی (ژنی بچوک) و (خانوو)ی نووسی.
تەندروستی بەرەو خراپرت دەچوو.
 مانگی سێی 1924بۆ پراگ گهڕایهوه ،بەرهەمی(گۆرانی پیتهر جۆزفین)ی نووسی .لەمانگی  4بۆ
نەخۆشخانەی (ڤییەنەر ڤالد) لە (ئۆرمتان ڤییەنا)ی
خواروو ڕۆیشت ،تووشی نەخۆشیی سیلی قورگ ببوو،
گوازرایەوە بۆ نەخۆشخانەی (دکتۆر هۆگۆ هۆفامن)
لە (کیرلینگ) لە (کلۆسرتنیوبورگ)« .دۆرە دیامانت»
و «ڕۆبرت کلۆپستۆک» چاودێری نەخۆشی کافکایان
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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دەک���رد ،زۆر بەکەمی دەیتوانی شتێک بخوات و
بخواتەوە ،ئازاری پێ دەگەیاند ،بێدەنگ بوو ،پێویستی
بە چارەسەر هەبوو ،لەبەر ئەوەی نەیدەتوانی هیچ
بخوات و بخواتەوە تا دەهات بێهێزتر دەبوو ،بۆیە
دوا ساتەکانی ژیانی کێشی کەم ببۆوە بۆ  45کیلۆ.
لە 6/3ی ساڵی  1924پێش نیوەڕۆ گیانی سپاردو به
یەکجاری ماڵئاوایی لە ژیان کرد .کافکا  41ساڵی تەمەنی
ت��ەواو نەکرد ،لە  6/11لە گۆڕستانی (سرتاسشنیتز-
)Straschnitzی یههودیان لە پراگ بەخاک سپێردرا.
کافکا تاکە ک��وڕی خێزانەکەیان ب��ووە دڵڕەقی
و باوکساالرییەکەی باوکی کاریگەرییان بەسەر
خێزانەکەیانهوه هەبووە ،تا تەمەنی  31ساڵیش لەگەڵ
خێزانەکەیان ژی��اوە .پهیوەندی لەگەڵ باوکی باش
نەبووە ،هەر توندوتیژی باوکیشی بوو کاریگەری بەسەر
کەسێتی کافکاوه ههبووه ،کە کەسێک بێت هەردەم لە
ترس و دڵەڕاوکێدا بێت.
لەگەڵ ئۆتێلالی خوشکی پێوەندی باش بووە،
لە کاتی پشوو و بێ تاقەتی چووهتە الی و سەردانی
کردووە .لە ماڵەوەیان بە زۆری بە ئەڵامنی قسەیان
دەکرد .لە دوکانەکەیاندا لەگەڵ کرێکارو کڕیارەکانیان
بە چیکی قسەیان دەکرد.
کافکا خۆی ج��ودا لە زمانی ئەڵامنی بە زمانەکانی
عیربی ،فرەنسی ،ئیتالی و ئینگلیسی دەیتوانی قسە بکات.
سەرەتای دەست پێکردنی نووسینی کافکا بۆ تەمەنی سێزه
و چوارده ساڵی دهگهڕێتهوه ،لهو تهمهنهدا ههوڵی ههبووه.
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کافکا ل��ە س��ەردەم��ی ژی��ان��ی خ��ۆی��دا زۆرێ���ک لە
بەرهەمەکانی فەوتاندوون ،یان تەواوی نەکردوون .وەسیەتی
بۆ «ماکس ب���روود»ی ه��اوڕێ��ی ک���ردووه ،دوای مردنی
سەرجەم بەرهەمەکانی بسووتینێت ،بەاڵم «ماکس بروود»
وەسیەتەکەی بەجێ نەگەیاندووە و بەرهەمەکانی پاراستوون.
باوکی کافکا دوای مردنی کوڕەکەی دوکانەکەی
نامێنیت ،لەگەڵ ئەوەشدا حەزی بە نوسەری کوڕەکەی
نەکردووە ،بەاڵم داوی مردنی ،بەڵێننامەیەک لەگەڵ
«ماکس بروود» بۆ بە چاپگەیاندنی بەرهەمەکانی کافکا
واژو دهک��ات ،لە 45%ی داهاتی بەرهەمەکانی دوای
فرۆشتنی بۆ «دۆرا دیامانت» بێت .باوکی کافکا لە دوا
ساتەکانی ژیانیدا ،پەکی دەکەوێت لەسەر عارەبانە
دەبێت ،لە  1931 /6/6لە پراگ دهمرێت.
«یولی لۆڤی» دایکی کافکا لە  1934 /9/27دهمرێت.
خوشکەکانی کافکا ،ئیللی و ڤالی ،بەر شااڵوی
هۆلۆکۆستی جوولەکەکان کەوتوون ،لەالیەن هەڵمەتی
دڕندانەی نازییەتی هیتلەر .بۆچوونی ئەوە هەیە لە
بەهاری  1942لە ئۆردووگای زۆرەملێی (خیلمتوی)
جوولەکەکان بووبن ،نازییەکان لەناویان بردبن .کاتێک
نازییەکان دەسەاڵتیان گرتەدەست هەڵمەتی سوتاندن
و قەدەغەکردنی کتێب و چاپەمەنیان دەستپێکرد،
بەرهەمەکانی کافکایش بەر ئەو هەڵمەتەی نازییەکان
کەوتن و قەدەغەکران .لە واڵتانی بەناو سیستمی
سۆسیالیستی و کۆمۆنیستی بەرهەمەکانی کافکا
قەدەغەی باڵوبوونەوەیان لەسەر بوو ،ناوییان لە لیستی
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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ڕەش��دا ب��وو .ئۆتێلالی خوشکی کافکا لە مانگی/10
1943م��ردووه ،ئێستایش هەر کەسێک بە جۆرێک لە
جۆرەکان کە بگاتەوە سەر خێزانی کافکا ،یان پهوەندی
هەبووبێت بە یەکێک لە خۆشەویستەکانی ،یان
هاوڕێکانی کافکا هەواڵی مەرگی لە هەر کوێیەک بێت
له ڕاگهیاندنهکاندا به گرینگییهوه باڵودهبێتهوه.
کافکا لە ڕووی پهیوەندی کۆمەاڵیەتییەوە زۆر
دوورهپهرێز بووه ،چونک ه هەردەم ترسێک لەسەر مەرگی
بووە ،ئەوەیش وەک ترسی باوکی کاریگەری لە سەری
ماوەتەوە .لە ڕووی دەروونییەوە دەم دەمی بووە ،واتە
باری دەروونی جێگر نەبووە .کافکا کەسێکی ئیرۆتیکی
بووە ،سەرەتای گەنجێتی تا تەمەنی بیست ساڵی بە زۆری
چۆتە ماڵە ژنەسۆزانییهكان و چاالکی سێکسی هەبووە،
دواتر وردە وردە بەهۆی نەخۆشیەوە ئەو ئ��ارەزووهی
جارانی نامێنیت .کاتێک لە پ�راگ ژی��اوە لە نزیکەوە
بەشداری لە کۆڕو چاالکیی سیاسی و گفتوگۆکانی نوسەرو
ڕۆشنبیرانی کردووە .کەسێکیش بووە کاتی تایبەتی داناوە
بۆ خوێندنەوەی بەرهەم ه ئەدەبی و فەلسەفییەکان.
کافکا یەکێک لە نوسەرە هەرە بە تواناکان لە بواری
نوسینی کورتە پەخشان ،کورتە چیرۆک و رۆمان دادهنرێت،
لەگەڵ ئەوەیش خهڵکی چیک بووه ،بهاڵم ب ه ئهڵامنی
دهینوسی .ئەو بەرهەمانەی کافکا دەیخوێندنەوە و
کاریگەرییان لەسەری ههبوو ه منونهی بهرههمی نوس هرانی
وهک��و :توماس م��ان ،فلوبێر ،هیگل ،هێرمان هێسە،
دیستۆیڤسکی ،ستاندال ،تۆڵستۆی ،کانت ،ئەنشتاین ،فرۆید.
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ئەو ژنانەی کافکا لەگەڵیان ژیاوە وەک هاوڕێ ،یان
پهیوهندی خۆشهویستی لهگهڵیاندا ههبووە:
 /1فلیسه ب����اوەر :دووج����ار م���ارەی ک���ردووەو
ههردووجاریش لێی جیابۆتەوە.
 /2جولی ڤۆریزیک :جارێک مارەی بڕیوەو دوایی
لە تهمموزی 1920مارە بڕینەکەی هەڵوەشاندۆتەوە و
جیابۆتەوە.
 /3دۆرا دیامانت :لە دوا ساڵەکانی ژیانی لە ساڵی
 1923ناسیویهتی :تا دوا ڕۆژی ژیانی لەگەڵی مایەوە،
دواتر بوو بە میراتگری داهاتی بەرهەمە چاپکراوەکانی
کافکا.
برادەرەکانی کافکا ئەوەی لە ماوەی ژیانی ناسیوونی:
 /1ماکس ب��روود :بەرهەمەکانی کافکا ئەو چاپ
و باڵویکردونەتەوە ،تا کۆتایی ژیانی هاوڕێی بووە،
وەسیەتەکەشی هەر بۆ ئەو نوسیوە.
 /2فێلیکس ڤێلتش :نوسەر
 /3ئۆسکار پۆالک :هاوڕێی سەردەمی قوتابخانەی
بووە ،نامەکانی نێوان خۆی و کافکای دیکۆمێنت کردووە،
ئەویش دوای تەواوکردنی قوتابخانە پراگی جێهێشتووە.
 /4ئۆسکار ب��اوم :شاعیر ،ئ��ەوەش ب �رادەری بووە،
هەفتانە لەگەڵ هاوڕێیهکانی دیکهی ڕێکدەکەوتن
دەچوونە ماڵی ئەو ،نوسینەکانیان بۆ یەکرتی بە دەنگی
بەرز دەخوێندەوە.
 /5ئیرنست ڤایس :نوسەر
 /6جسیکا لۆڤی :ئەکتەرێکی یههودی بوو.
 /7ڕۆبرت کلۆپستۆک :خوێندکاری پزیشکی بوو.
 /8میلێنا جسینسکا :ڕۆژنامەنوس و وەڕگێڕ بووە،
نامەیان لەگەڵ کافکا گۆڕیوەتەوە.
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بەرهەمەکانی کافکا
ڕۆمان ،پەخشان ،چیرۆک ،نامە ،یادنووسی ڕۆژانه،
سهفهرنامه ،ڕوانینی بچوک و دەربڕینی کورت.
ڕۆمانەکانی :ونبوون ،دادگا ،کۆشک ،ئەمهریکا.
کتێبی پەخشان :کۆمەلێک کورتە پەخشان لەکتبێکدا
بە ناوی (ڕامان).
چیرۆک :بڕیار ،پێناسی خەبات ،دکتۆری واڵت،
ڕاوچییەکانی گراگۆس ،دروستکردنی دیواری مەزنی چین،
ئامادەکاری ئاهەنگی هاوسهرگیری لە شەودا ،بوژایەوە،
یەکەم ئ��ازار ،سەبارەت بە یاسا ،هونەرمەندی برسی،
گەڕانی سەگ ،عەرەب و داڵ��دەی کچان ،ژنی بچوک،
خانوو ،گۆرانی پیتهر جۆزڤین .بەرهەمی دیکهی هەبوون
هێندێکیانی بە خۆی لەناو بردوون ،هێندێکیان بزربوون،
ئەوانەی ماوەنەتەوە کەوتوونەتە دەستی «ماکس بروود».
نامەکانیشی ههندێکیان الی هاوڕێکانی پارێزراو بوون.
بۆ یەکمجاریش بەرهەمێکی کورتە پەخشانێکی
ل��ە س��اڵ��ی  1908ل��ە گ��ۆڤ��ارێ��ک��ی دوو مانگانەیی
بەناوی( )Hyperionباڵوکردەوە .دوای مردنی یەکەم
بەرهەم ،کە چاپ بوو بە ناوی (ئەمهریکا) لە ساڵی 1927
ئەوەش رۆمانێکی تەواو نەکراو بوو بە ناوی (ونبوونی
پیاوێک) لە حاڵەتێکی تایبەت «ماکس بروود» خۆی ئە
و ناوەی (ئەمریکا)ی بۆ دانابوو .بەاڵم دواتر «بروود»
بۆی دەرکەوت لە نامەیەکدا کە کافکا بۆی ناردبوو ،لە
نامەکەدا کافکا بە ڕاشکاوی باسی ئەوە دەکات خۆی
ناوی ڕۆمانەکەی ناو ناوە (ونبوونی پیاوێک).
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کافکا ئارەزووی وێنەگرتن و وێنەکێشانی هەبوو ،ئەو
وێنانەی کێشاونی کەم ماوەنەتەوە ،ئەوانی تری لەگەڵ
دەستنوسەکانی الی «ماکس بروود» پارێزراون .وێنەی
دایکیشی کێشاوە ،وێنە فۆتۆگرافییەکانی ههندێکیان لە
ماڵی خوشکی ئۆتێلال ،لە دێی (زوراو) گیراون .سەبارەت
بە بەرهەمەکانی تا ئێستا نوسین و توێژنیەوەی زۆری
له ب��ارهوه ک �راون ،بەردەوامیش بەرهەمەکانی چاپ
دەکرێنهوه ،ئێستایش بەرهەمەکانی قسەو گفتوگۆیان
لەسەر دەکرێت .وەردەگێردرێنە سەرزمانە زیندووەکانی
تری دنیا ،لە نووسەرو ئەدیب و خوێنەران لە سەدەی
بیستەم کەم کەس هەیە ناوی کافکای نەبیستبێت و
تینووی بەرهەمەکانی نەبووبێت و نەیخوێندبێتەوە.
چەند بەرهەمێکی بزربووی دۆزرانەوە
چەند بەرهەمێکی ،کە لەالیەن «ماکس بروود»ەوە
بزر ببوون ،ل ه کتێبخانهیهکدا دۆزرانهوه .بۆ یەکەمجار
لەالیەن دەزگای (چاپی ڤاڵشتاین) لە شاری (گوتن گین)
ی ئەڵامنیا ئەو بەرهەمانە لە دوو بهنددا ب��وون ،کە
بەرهەمەکانی لە نێوان ساڵەکانی  1916 / 1906نورساون،
بهرههمی (پەخشانی یههودی) و چەندانی تری لەخۆ
گرتووە ،لەگەڵ دە بهندی تر لە مانگی  2013 /3چاپ و
باڵوکرایەوە.
نرخی بەرهەمە دەستنوسەکانی کافکا:
لە زۆر شوێنی دونیادا بەرهەمە دەستنوسەکانی کافکا
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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لە کتێبخانە و مۆزەخانەکان پارێزراون و نرخی بەرزییان
هەیە ،وەکو :ئەمهریکا ،ئیرسائیل ،ئەڵامنیا ،پراگ .من لێرە
چەند منوونەیک دەهێنمەوە:
 .1لهڕێکهوتی  2013/10/ 5-4نرخی نامەیەکی کافکا
دەگاتە ( )154000یورۆ لە بۆرسەی سالزبورگی ئەڵامنیا،
نامەیەکی هەشت الپەرەیی کافکایە ،کە بۆ «ماکس
بروود»ی هاورێی ناردبوو .مێژووی نوسینەکەی بۆ/11
 1922 /12دهگهڕێتهوه ،لە (لوزنجیی) باکوری (بۆمیش)
لە پراگ.
 .2لە ڕێکهوتی  2013/4/21لە مۆزەخانەی ئەڵامنیا/
ئەرشیفی ئەدەب لە مارباخ ،سەرجەم دەستنوسەکانی
ڕۆمانی (دادگا)ی کافکا لە پێشانگهیەکدا پێشاندران .ئەو
دەستنوسانە لەالیەن «ماکس بروود»وە پارێزراو بوون.
لە ساڵی  1988لە ئەرشیفی ئەدەبی ئەڵامنی نرخەکەی
گەیشتە ( )3سێ ملیۆن مارک.
 .3نامەی مشکەکان ،سەرەتای مانگی ،2012 /12
نرخی گەیشتە ()96000ی���ورۆ ،لە ئەرشیفی ئەدەبی
ئەڵامنی لە مارباخ .نامەیەکی کافکایە ،کە بۆ «ماکس
ب��روود»ی ناردبوو لە  4چ��وار الپ��ەرەدا ،لە ڕێکهوتی
 1917/12/3دا نورساوە ،یەکێک لە نامە زۆرەکانییەتی،
لەم نامەیەدا کافکا باسی ترسی خۆی لە نیشانەی
مشکی سەر تابلۆ دهکات .لە  2013 / 4/11لەگەڵ چەند
دەستنوس و نامەی تردا لە پێشانگایەکدا پیشاندران.
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شیعرەکانی
جیهان
ئهو دهسوڕێتهوه
مرۆڤ
دهخولێتهوه بۆ سهرهوه و خوارهوه
دهفڕم ،ههمووان وهال دهنێم و
ئهو دهسوڕێتهوه و
ڕاوهستاوه
ئهمه ناڵه و هاوارێکه لهم جیهانهدا،
که له ڕێی چاوانی منهوه خۆی دهخزێنێته ناوی.
ئێوه ئهوه ببینن!؟
بهڵێ،
بهاڵم ئهو لهڕێی چاوی منهوه خۆی دهخزێنێته ناوی
مرۆڤ
ئهوانم خوشدهوێن به ئازار و چێژهوه
ئهوان له سهرهوه و خوارهوه و
ناوهڕاسنت
له ناوهوه و دهرهوه
من له ناوهڕاستی بهلهمێکی بچووک
من له ناوهوهم
زمان تووش هاتووه
وشهم پێبده
وشهی به سوود
دهورییان دهدهم و
لهناو چاو
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جیهانی ئهو دهسوڕێتهوه ،ئێستا ههم
من له کۆتایییدا نیم،
له هیچ شوێنێك
ئهو له ڕاستیدا لهوانهیه خۆشهویست نهبێت
ئهو له ڕاستیدا لهوانهیه خۆشهویست نهبێت،
گهر من بلێم ،تۆ بۆ من خۆشهویسترتینی!
خۆشهویستی ،بۆ من چهقۆیه،
بهوه من له خۆمدا چاڵ ههڵدهکهنم.
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کورتە شیعر
به بۆنهی مارەبڕینی «ڤالی» خوشکی لە مانگی 12
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؟
پێشرت زۆر چوومەتە ماڵی داوێنپیسان ،وەک
چووبێتمە ماڵی خۆشەویستم
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57

ناساندنی خەبات

3

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
ئێستا مببەخشن!
کوێت دەوێت؟
لە دەرەوە چاوەنۆڕبە.
کێ چاوەنۆڕە؟
من نازانم
هەروەها تۆ درۆت کرد،
نەخێر.
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5

6
ئەو ساڵە خەمناکە بەسەر چوو
باڵی باڵندەکان خەوتوون
مانگ شەوە ساردەکان ئاشکرا دەکات
ب��هری داری ب��اوی و زەی��ت��وون کاتێکی درێ��ژە
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 بەختەوهری توایەوە،
قاچەکان هێور بوونەوە،
لەژێر تریفەی مانگ لە باڵکۆن
لە دواوە کەمێک گەالی دار،
ڕەش وەک قژ
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کافکا لە دەفتەری یادنوسهکانی ڕۆژانەو سەفەریدا
گهلێك شیعری تاکدێڕی نوسیو ه منوونهی ههندێکیان:
 .1نوسەران قسەی بۆگەن دەکەن
 .2یەکێک هەیە دێت،
یەکێک دێ و یەکێک دەڕوات
یەکێک جیادەبێتەوە ،زۆربهیان ماڵئاوایی ناکهن
 .3به ڕم له بابم گۆڕ ههڵدهکهنم
 .4کۆشک لە فریدالند ،زۆر بواری بۆ دینت تێدایه :لە
سەرەوە بۆ پردێک ،لە باخچە ،لەنێوان گەاڵی دارەکان،
لە دارستان بەنێوان داری مەزندا ڕەت دەبیت.
 .5جاران لەو کاتەدا هەڵبژاردن بوو.
 .6چی دروست دەکەیت؟ من چالێکی ئامادەم
دەوێت ،دەبێت لە پێشرت بێت ،سەرەوە جێگای منە.
 .7ئێمە هەڵدەکەنین ،چاڵی بابل.
 .8دوو س��ەرب��از ل��ەم دۆڵ���ەوە ه��ات��ن ،لێرەوە
سەرکەوتن.
 .9تۆ هەناسە هەڵدەکێشیت!؟
 .10تواناکان خنکێنەرن.
چەند لێکۆڵینەوەیەکی ئەدەبی و ڕۆژنامەوانی
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 .11تۆ بچکۆلەت لە دارستان نەبینی؟ تۆ لێگەڕای
ئەو بە تەنها بڕوات؟ (من کاتم نییە).
 .12من کەمێک پیانۆ دەژەن���م ،شتێکی کۆنی
بچووکی سەردەمی الوێتی ،.ئەوەی جاران فێربووم،
جارێکی تر نەچوومەتەوە سەری.
 .13عامودەکان وەستاون ،لە پشت هەورەکانەوە
مانگ خەرمانەی داوە.
 .14ئەم شانۆیە چۆڵە! پێش نیوەرۆیە ،دوێنی ئێوارە
قەرەبالغ بوو!
 .15گوێم لێدەگرت ،ئاخ گوێ مەگرە.
 .16تەنها خەتێک.
 .17گوڵی سپی و بەفری سپی.
 .18لە بازهەڵدانی گەورە ،کەوتن نزیکە.
 .19ئەم کتێبە چەند وشەی تێدایە؟ دەبێ وەبیر
خۆتی بێنییەوە! دەتوانی هەموو وشەکان بهێنیتەوە
بیرت ،ئەم وشانەی خهراپن وەک بەسەر کەوتنی
چیاییەکه .بەنرخەکان نه له چیا بهرزهکان و نه له چیا
نزمهکان نایهێنن.
 .20کاتێک شەمەندەفەر دەڕوات ،بینەران جێگر
دەبن.
 .21من لە پێنج ساڵییەوە بەهێز بووم و ئێستا
دەموێ لەسەر پشتی ئەسپ ڕاکەم.
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 .22چی من لەودایه ،ئەو لە مندایە.
 .23خۆشەویستی نێوان خوشک و ب �را ،وەک
خۆشەویستی نێوان دایک و باوک وایە.
 .24نهێنی تەنها لە ژیاننامەدایە.
 .25ئەو خەوتووە ،من بەئاگای ناهێنم .بۆچی ئەوت
بە ئاگا نەهێنایەوە؟ ئەوە بەختی من و بێ بەختی منە.
 .26دیواری مەزنی چین لە باکوور کۆتایی دێت ،لە
ڕۆژهەاڵتی خواروو و ڕۆژئاوای خواروو و لێرەوە یەکی
گرتۆتەوە.
 .27بەداخەوە یاساکانی ئێمە هەمووی نەنارساون،
نهێنی الی گرووپێکی بچووکی مافپەروەره ،کامەیان
فەرمانڕەوایی ئێمەدەکات!
 .28شارێکی کۆن ،کۆاڵنی تەنگەبەر ،پیاوێك لە
بلووزێکی شیندا زەحمەترت دەڕوات ،سەر دەکەوێت.
 .29پاسەوانی ئەم پارکە دەناسی؟
بەڵی ،بە دڵنیایییهوه
هەروەها بڕوا ناکەیت ئەو شێتە؟
 .30منیش چاوەڕێم دەک��رد ،تۆ پیاوی ،پێویستە
دژایەتی کردنی ئەو دیوارە فرێبدەی.
 .31ئەو ساڵە بەسوودە.
 .32دادپەروەری ،بەاڵم بەشێوەیەکی هات و هاوار.
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بهرههمهکانی کافکا

بەرهەمەکانی کافکا لە شێوەی کاسێت لە باندێکدا تۆمار کراون،
چەندین جار بە کۆبەرهەم چاپ و باڵوکراونەتەوە ،بەاڵم دەزگای
فیشەر بۆ چاپ چەندین جار کۆبەرهەمەکانی چاپکردووه .دوا
چاپی کۆبەرهەمەکانی کافکا لەالیەن دەزگای فیشەر لەشێوەی
کتێبی گیرفان لە ساڵی  2008چاپکراوە بەم شیوەیە:
( /1دکتۆری واڵت)  384الپەرە.
 /2ڕۆمانی (ونبوون) لە  352الپەرەدا.
 /3ڕۆمانی (دادگا) لە  304الپەرەدا.
 /4ڕۆمانی (کۆشک) لە  416الپەرەدا.
( /5ناساندنی خەبات) له دەستنوسهکانی بوو لە  240الپەرەدا.
 /6لە (دروستکردنی دیواری مەزنی چین) ،ل ه دەستنوسهکانی
دوای خۆی بوو ،لە  272الپەرەدا.
( /7پرسیار کردن لە یاسا) ،له دەستنووسەکانی دوای خۆی بوو،
لە  208الپەرەدا.
( /8ژن و مێرد) ،ل ه دەستنووسەکانی دوای خۆی بوو ،لە 272
الپەرەدا.
 /9یادنوسی ڕۆژانە  1912 1909-له  432لە الپەرەدا.
 /10یادنوسی ڕۆژانە  1914 1912-لە  408الپەرەدا.
 /11یادنووسی ڕۆژانە  1923 1914-لە  384الپەرەدا.
 /12سەفەرنامە لە  336الپەرەدا.
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

 - 6ههموو تاکدێڕییهکان لهم سهرچاوهیه وهرگێڕدراون:
Reisetagebücher, Franz Kafka.fischerverlage. 2008
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وەرگرانی خهاڵتی نۆبڵی ئاشتی
خهاڵتی نۆبڵ بهناوبانگرتین و به بههاترین خهاڵت ه
له جیهاندا ،بهناوی داهێنهرهکهیەوە «ئهلفرێد نۆبڵ»
ناونراوه .ئهم خهاڵته نرخێکی مادی و مهعنهوی و
مێژوویی خ��ۆی ههیه .خهاڵتی ئاشتی یهکێکه لهو
پێنج خهاڵتهی که «ئهلفرێد نۆبڵ» دایهێنا .ئهویش به
بهکارخستنی سهرمایهیهکی زۆر له پڕۆژهی بهرههمهێندا،
که قازانجهکهی سااڵنه بدرێت بهو کهسانه ی له پێنج
بواردا داهێنانی نوێ بۆ خزمهتیمرۆڤایهتی پێشکهش
دهکهنئەوانیش بوارهکانی :ئاشتی ،کیمیا ،فیزیا ،پزیشکی،
ئهدهب .ئهم خهاڵتهیش بهبێ جیاوازی واڵت و ڕهگهز
ههموو مرۆڤێک وهریدهگرێت .ئهم خهاڵته بریتیه له
میدالیایهکی زێڕو بڕێک پارهی باش و بڕوانامهی ڕێزلێنان.
باوکی «ئهلفرێد» ن��اوی «عهمانوئێل نۆبڵ»ە،
كه ئهندازیاری مهدهنی و پسپۆڕی ڕێگاوبان و پرد
دروستکردن ب��وو .داهێنهر بوو له ب��واری چۆنیهتی
شکاندنی بهردو چیا لهسهر ڕێ و بان و تونێل.
ئهو ساڵهی «ئهلفرێد» لهدایک بوو ،باوکی ئیفالسی
کرد ،بۆیه به ناچاری له ساڵی( )1837ڕووی کرده واڵتی
فینلەندا بۆ گ �هڕان ب �هدوای ک��ارو دابینکردنی ژیانی
خێزانهکهی ،ب�هاڵم دوای��ی چوو بۆ پرتسبۆرگ ،لهوێ
کۆمپانیاییهکی بچوکی میکانیکی دانا .بههۆی ئهوهی
سهرکهوتنی باشی به دهستهێنا له دروستکردنی ئەلغامی
دهریا توانی گرێبهست لهگهڵ سوپای ڕوسی ببهستێت
و دهستکهوتی م �ادی ب�اش بهدهست بێنێت .بۆیه
خێزانهکهی له ساڵی ( )1842هێنایه پرتسبۆرگ ،سوپای
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ڕوس ئهو کاته له شهڕی ( قرم)دا له نێوان )1853،1856
لهگهڵ بەریتانیا و فهرهنسا .ڕوسیا سوودی باشی بینی له
دانانی تۆڕی مینی دهریایی له دهریای بهلتیق که کهشتیه
جهنگییهکانی بەریتانیا نهیان دهتوانی بگهن ه شاری
پرتسبۆرگ .بۆیه«عهمانۆئێل» میدالیای زێڕینی ئیمپراتۆری
ڕوسیای وهرگرت ،بههۆی ئهم داهێنانهوه باوکی ئهلفرێد
توانی زۆرترین سهروهت و سامان کۆبکاتهوه.
دوایی کۆتایی هاتنی شهڕیقرم ،دهستکهوتی ئابوری
«عهمانوئێل» باش نهبوو ،بۆیه لهساڵی ( )1862گ هڕایهوه
بۆ سویدو له ستۆکهۆمل نیشتەجێبوو .کۆمپانیایهکی دانا
ئهلفرێدیش کاری لهگهل دهکردو توانیان بڕێکی زۆر
ماددهی نیرتوجیلرسین دروستبکهن .ئهم مادهیه زۆر
بههێزه بۆ تهقینهوه ،بهاڵم له ساڵی ( )1864کارگهکه
تهقیهوهو زیانێکی زۆری پێگهیاندن ،که بووه هۆی
کوشتنی برا بچوکی ئهلفرێد به ناوی «ئهمیل» و چوار
له کیمیاگهرو کرێکارهکانی کارگهكه .ئهم کارهساته
کاریگهری زۆری لهسهر ئهلفرێد بهجێهێشت.
«ئهلفرێد نۆبێڵ» ئهندازیار و کیمیازانی سویدی
له ( )1833-10-21له ستۆکهۆمل لهدایک بووه .باوکی
گرینگی باشی به منداڵهکانیدا ،ئهویش به دانانی
مامۆستای تایبهت بۆ خوێندن و فێربوونی زانستهکانی
رسوشت و کیمیاو زمان و ئهدهب .ئهلفرێد له حهڤده
ساڵیدا زمانهکانی سویدی ،ڕوسی ،فوڕهنسی ،ئینگلیزی،
ئهڵامنی بە باشی زانیوە .زۆرتر خولیاو ئ��ارهزووی له
ئهدهبی ئینگلیزی بوو ،توانای شیعرنوسینی ههبوو ،بهاڵم
باوکی حهزی بهوه نهدهکرد ،دهیویست کوڕەکهشی وهک
خۆی ببێ به ئهندازیار ،بۆ مهبهستی خوێندن ناردی
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بۆ واڵتهکانی ئهڵامنیا و فرهنسا و واڵت ه یهکگرتووهکانی
ئهمریکا .ئهلفرێد لهم گهشتهیدا توانی له بواری کیمیا
و ئهندازیاری بخوێنێ و باش خۆی پێ بگهیهنێ .له
گهشتهکهیدا بۆ فرهنسا چوو بۆ کارگهی کیمیایی زانا و
پرۆفیسۆر «نیلۆز» بۆ سوودوهرگرتن له بواری کیمیایدا.
چاویکهوت به زانای ئیتاڵی «ئاسانوی سوبریرو» .له واڵته
یهکگرتوهکانی ئهمریکا چاویکهوت به زانای سویدی
«جوزا ئیرکسۆن» به بینینی ئهوانه ئهلفرێد سوودی زۆری
بینی له ئهزموون و داهێنانهکانیان له بواری کیمیادا.
له ساڵی ( )1866ئهلفرید توانی سهرکهوتنی باش
بهدهستبێهنێت و داهێنانی دینامێت ڕابگهیهنێت.
داهێنانه کهی دانی پێدانراو ڕێگهی کارکردنی پێدرا.
ئهلفرێد زیاتر ل ه بیست واڵت کارگهی دروستکردنی
دینامێتی دانا .کۆمپانیاکانی دروستکردنی بینا و تونێل و
ڕێگا و هێزی سهربازی سوودیان لێ بینی .به کارهێنانی
دینامیت به ههموو جیهاندا باڵوبۆوه .توانی زۆرترین
س�هروهت و سامان کۆبکاتهوه و ببێت ب ه یهکێک له
دوڵهمهندهکانی جیهان  ،داهێنهر و شای تهقهمهنی
جیهانیان پێ دهگ��وت .ئهلفرێد کهوته بهر هێرش و
ڕهخنهی توندی ڕۆژنامهنوسان به داهێنهری مردن
ناودهبرا .دهیانگوت ناوبانگ و سامانهکهی به تهقهمهنی
پهیداکردووه .کهبۆ شهڕ و ماڵوێرانکردن و مهرگی مرۆڤ
بهکار دێت .ئهم نووسین و ڕەخنانه ئهلفرێدیان دڵتهنگ
دەک��رد ،چونکه ئهو ئهم داهێنانهی بۆ خزمهتکردنی
مرۆڤ له بوارهکانی دروستکردنی ڕێوبان و تونێل و
کارئاسانی بۆ دابینکردنی پێداویستییهکانی ژیان و خۆشی
مرۆڤ داهێنابوو .کهچی بینی بۆ له ناوبردنی مرۆڤ له
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شهڕگهکان بهکاردێت و خراپ بهسهریدا شکاوهتهوه .بۆیه
بڕیاریدا به تهرخانکردنی بڕێکی زۆر له سامانەکەی بۆ
خۆشگوزهرانی مرۆڤ .بهپێی ئهو وهسیهتنامهیهی ،که له
پاریس له ساڵی ( )1895نوسیویهتی ،بڕێکی سامانهکهی
بهخشی به ب��رادهر و کهسه نزیکهکانی ،زۆرترینی
سامانهکهشی له پڕۆژەی بهرههمهێندا بهکارخست بۆ
دهستکهوتنی قازانج .قازانجی سهرمایهکهی سااڵنه
کرده دیاری بۆ ئهو کهسانهی داهێنانی نوێ پێشکهش به
مرۆڤایهتی له بوارهکانی کیمیا ،فیزیا ،پزیشکی ،ئاشتی و
ئهدهب دەکەن .دیاریهکهش به ناوی خهاڵتی نۆبڵ ،کە
ناوی خۆیەتی ناونرا.
ئهلفرێد له (  )1896 12--10له شاری سان ریمۆی
ئیتاڵیا م��ردووە بۆ یهکهم جار پێنج ساڵ دوای کۆچی
دوایی ناوبراو وەسیەتەکەی هاتەدی .خهاڵتی نۆبل له
ساڵی  1901دابهشکراو سااڵنه له ڕۆژی کۆچی دوایی
ئهلفرێد له  12/10خهاڵتی نۆبڵ دهبهخرشێت بهو
کهسانهی براوهن و شایستهی وهرگرتنی خهاڵتهکهن.
خهاڵتهکانی کیمیا ،فیزیا ،پزیشکی ،ئ �هدهب به
ئامادهبوونی پاشای سوید له پهیامنگەی سوید دهبهخرشێ.
خهاڵتی ئاشتی له هۆلی ئهنجوومهنی شاری ئۆسلۆی
نهرویج به ئامادهبوونی پاشای نهرویج دهبهخرشێ .له
مهراسیمی دابهشکردنی خهاڵتدا ئاههنگێکی شایسته
سازدهکرێ و خهڵکانێکی زۆر ئامادەدهبن .ل ه کهسایهتی
و ناوداران و پهرلهمانتار و لێپررساوانی حکوومی واڵتی
سوید و نهرویج .خهاڵتهکه بریتییه ل ه میدالیایهکی زێڕ،
که ڕوویەکی وێنهی ئهلفرێد نۆبێڵی لهسهرهو ڕووهکهی
تریشی وێنهی مرۆڤی لهسهره ،که تهعبیر له بوارهکان
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دهکات ،کە خهاڵتهکهی پێدهبهخرشێ لهگهڵ بڕوانامهی
نۆبێڵ و بڕێک پاره ،که ساڵی  2006گهیشتبوو به یهک
ملیۆن و سهد ههزار دۆالر.
 - 1901بۆ یهکهم جار دووکهس خهاڵتی ئاشتیان وهر
گرت به هاوبهشی :
 - 1فردریک باسی ئابووریناسی فهرهنسی  - 2جان
هرنی دونانتی سویرسی .
 1- :1902ئیلی دوکمیان -سویرسی 2- ،شارل ئەلبێر
غوبا -سویرسی.
 - 1903ئەلسێر ویلیام راندال کریمهر  -بەریتانیا.
 - 1904پهیامنگای یاسای نێودهوڵهتی له بەلجیکا،
دامهزراوهی زانستییه.
 - 1905خاتوو برتافون سوترن -نەمسا.
 - 1906ت��ی��ودور ڕوزف���ل���ت -س��هرۆک��ی والت��ه
یهکگرتووهکانی ئهمریکا.
 1- – 1907ئەرنستۆ تیودور مونیتا -ئیتالی 2- ،لویس
ڕینۆ -فرهنسا.
 1- – 1908کاالس بونتس ئەرنولدسن -سوید2- ،
فریدریک بایر -دانیامرک.
 1- – 1909ئوجست م��اری فرنسوا برناریت -
بەلجیکا 2-،بول دوکونستنت -فرنسا.
 - 1910نووسینگهی نێودهوڵهتی ئاشتی – له بیرن
سویرسا.
 1- – 1911توبیاس میخائیل کایل ئەرس  -هوڵەندا2-،
ئەلفرید هیرمان  -نەمسا.
 - 1912ئەلیهۆ روت -ئەمهریکا.
 - 1913هرنی الفونتین  -بەلجیکا.
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 - 1914،1915،1916ن�هدراوه پارەکە گەراوەتەوە
بۆخەزێنەی خەاڵتەکە.
 - 1917دهستهی خاچی سووری نێودهوڵهتی  -جنێف
له سویرسا.
 - 1918نهدراوه پارهکه گەڕاوتەوە بۆ بەشی دارایی
خەاڵتەکە.
 - 1919وودرو ویلسۆن -سهرۆکی واڵته یهکگرتوهکانی
ئهمهریکا.
 - 1920لیۆن بورجوا – فهرهنسا.
 1- – 1921کارل هایلامر برانتینج -سوید 2-،کریستیان
لویس النج  -نهرویج.
 - 1922فرید یتجو ناسین -نهرویج.
 - 1923،1924نهدراوه پارهکه گەڕاوەتەوە بۆ بهشی
دارایی خهاڵتهکه.
 1- - 1925سیراوسنت شامربلین -بەریتانیا – 2،تشارلز
جیتس دویز -ئەمهریکی.
 1- - 1926ئەریستید بریاند -فرهنسا 2-،گوستاف
سرتیسامن  -ئەڵامنیا.
 1- 1927پرۆفیسۆرفردیناند بویسون  -فرهنسا2- ،پرۆفیسۆر لودنیج کوید  -ئەڵامنیا.
 - 1928نهدراوه پارهکه گەڕاوەتە وە بۆ بهشی دارای
خهاڵتهکه.
 - 1929فرانک بیلینجز کیلوج  -ئەمریکا.
 - 1930الرس ئولف ناثان سود بریلوم  -سوید.
 1- - 1931ج��ان ئەوفر -واڵت �ه یهکگرتوهکانی
ئهمهریکا 2- ،نیکوالس مواری بتلر -واڵته یهکگرتوهکانی
ئهمریکا سهرۆکی زانکۆی کۆلۆمبیا.
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 - 1932نهدراوه ،پارهکه گهڕاوهتهوه بۆ بهشی دارایی
خهاڵتهکه.
 - 1933سیر نورمان ئەنجیل»رالف الن»  -بەریتانیا.
 - 1934ئەرسەر هندرسۆن  -بەریتانیا.
 - 1935کارل فون ئۆسیتزکی  -ئەڵامنیا.
 - 1936کارلوس سافیدراالماس  -ئەرجەنتین.
 – 1937ئەلورد ئیدگار ئەلجیرنون روبرت جاسین –
بەریتانیا ،دامەزرێنەری کەمپینی ئاشتی جیهانی.
 - 1938نوسینگهی پهنابهرانی نێودهوڵهتی «نانسین»
 ،له جنێف سویرسا.
 :1939،1940،1941،1942،1943ن �هدراو ه پارهکه
گەڕاوەتەوە بۆ بهشی دارایی خهاڵتهکه.
 - 1944لێژنهی نێودهوڵهتی خاچی سور -له جنێف
سویرسا بۆ جاری دووهم.
 - 1945کوردیل هل – ئەمهریکا.
 1- – 1946پرۆفیسۆر خاتوو ئەمیلی گرین بالش-
ئەمریکا 2- ،جون رالیج موت -ئەمهریکا.
 1- - 1947ئهنجومهنی خزمهتگوزاری هاورێیان-
لەندهن2- ،لێژنهی ئهمهریکا بۆ خزمهتی هاورێیان-
ئهمهریکا.
 - 1948نهدراوه پارهک ه گهڕاوهتهوه بۆ بهشی دارایی
خهاڵتهکه.
 - 1949دکتۆر جون بوید  -بەریتانیا.
 - 1950پرۆفیسۆر رالف بوش – ئەمهریکا.
 - 1951لیون جوکس – فهرهنسا.
 - 1952ئەلبێرت شویتزر  -فرهنسا.
 - 1953جورج کاتلیت مارشال – ئەمهریکا.
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 - 1954مفوهزیهی بااڵ بۆ کاروباری پهناب هران له
نهتهوه یهکگرتوهکان  -له جنێف سویرسا.
 - 1955،1956نهدراوه بهشێکیان دراوه به بهشی
سهرهکی ،دووبهشهکهی تریشیان دراوه بۆ بهشی دارایی
خهاڵتهکه.
 - 1957لیسرت بولز بیرسون – کەنهدا.
 - 1958ج��ورج ه�نری بیر -بەلجیکا ،سهرۆکی
ڕێکخراوی پهنابهران.
 - 1959فیلیب نوبل بیکر  -بەریتانیا.
 - 1960ئەلبێرت جون لوتولی  -خواروی ئەفریقا.
 - 1961داج همرشولد  -سویدی ،یهکهم کهسه ،که
دوای وهرگرتنی خهاڵتی نۆبێڵی ئاشتی له 18،12،1961
کۆچی دوایی کرد.
 - 1962لینوس کارل بولینج – ئەمهریکا.
 - 1963لێژنهی خاچی سووری نێودهولهتی -جنێف
سویرسا بۆ جاری سێیهم ،پهیوهندییهکانی کۆمهڵگهی
خاچی سوور  -جنێف سویرسا.
 - 1964مارتن لوسەر کینج – ئەمهریکا.
 - 1965ڕێکخراوی یونیسێف  -نیویۆرک.
1966و  - 1967نهدراوه بهشێکی بۆ بهشی سهرهکی
و دوو بهشهکهی تر بۆ بهشی دارایی خهاڵتهکه.
 - 1968رینیه کاسین -فهرهنسا.
 - 1969ڕێکخراوی ک��اری نێودهوڵهتی  -جنێف
سویرسا.
 - 1970نورمان بورلوج – ئەمهریکا.
 - 1971ویلی برانت -سهرۆکی ئهڵامنیا.
 - 1972نهدراوه بهشێکی دراوه بۆ بهشی سهرهکی،
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دوو بهشهکهی تر دراوه به بهشی دارایی خهاڵتهکه.
 1- – 1973هیرنی کیسنجەر -وهزی��ری دهرهوهی
ئهمهریکا 2- ،ولی دوک سۆ -ڤێتنامی دیموکراتی بهاڵم
ڕهتیکردهوه.
 - 1 – 1974سیان ماکرباید -ئیرلەندی 2- ،ئەیزاکو
ساتو -یابان.
 - 1975ئهندریه دیمرتڤیتش زاخارۆف -ڕوسی.
 1- 1976خاتوو بیتی ویلیامز  2-خاتوو میریدکوریجان -بەریتانیا.
 - 1977ڕێکخراوی ئهمنیلی جیهانی – لەندهن -
بەریتانیا.
 1- – 1978محەمەد ئهنوهر س��ادات -سهرۆکی
مرس 2-،مناحیم بێگن -سهرۆک وهزیرانی ئیرسائیل.
 - 1979دایکه تیرێزا – هیندستان.
 - 1980ئهدولف بریز ئهیسکویفیل -ئهرجەنتین.
 - 1981ئەنجوومەنی بااڵ بۆ کاروباری پهنابهران-
جنێف سویرسا بۆ جاری دووهم.
 1- – 1982خاتوو ئولفا میرال  -سوید 2- ،ئهلفونسو
گارسیا رۆبڵز -مەکسیک.
 - 1983لیخ ڤالینسا  -پوڵەندی.
 - 1984دیسموند توتو  -باشووری ئهفریقیا.
 - 1985یهکێتیی پزیشکانی جیهانی – ئەمهریکا.
 - 1986ئهیلی ویسل -یهکیت واڵت ه یهکگرتووهکانی
ئهمهریکا.
 - 1987ئوسکار ئاریاس سانشیز  -کوستاریکا.
 - 1988ه��ێ��زهک��ان��ی ئاشتی پ��ارێ��زی ن �هت �هوه
یهکگرتووهکان  -نیۆرک.
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 - 1989داالی الم��ای چ��واردهه�هم��ی تبت ناوی
خۆی(تینزن جیاستو)،چین.
 - 1990میخائیل گۆرباتشۆڤ  -سهرۆکی یهکێتیی
سۆڤێت.
 1991خاتوو ئاونج سان سوکی  -میامناریا بورمایکۆن.
 - 1992خاتوو ریجو بیرتا مینشوتوم -گواتیامال.
 1- - 1993نیلسون ماندێال -خواروی ئهفریقا2- ،
فریدریک ویلیام دی کلیرک -دوا سهرۆکی سپی پێستی
خوارووی ئهفریقیا.
 1- - 1994یارس عەرفات -سهرۆکی فهلهستین2- ،
ئیسحاق رابین -ئیرسائیل 3- ،شیمۆن پێرێز -ئیرسائیل ،بۆ
یهکهم جار درا به سێ کهسایهتی سهرۆک.
 - 1995جوزیف روتبلت  -بەریتانیا ،کۆنگرهی
باجواش بۆ زانست وکاروباری نێودهوڵهتی – کەنهدا
 - 1996کارلوس فیلیب ئهکسیمنس و خوزیه راموس
هورتا -تهیموری ڕۆژههاڵت.
 - 1997خاتوو جودی ولیامز -واڵت ه یهکگرتووهکانی
ئهمریکا ،ههڵمهتی نێودهوڵهتی بۆ نههێشتنی مینی
زهوی -ئەمهریکا.
 - 1998بین جون هیوم و داڤید تریمبل -بەریتانیا.
 - 1999رێکخراوی پزیشکانی بێسنوور -بروکسل -
بەلجیکا.
 - 2000کیم دای جونج -کۆریای باشور.
 - 2001کوفی ئهننان -غانا سکرتێری گشتی نهتهوه
یهکگرتووهکان  ،ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووهکان.
:2002جیمی کارتەر -سهرۆکی پێشووی ئهمهریکا.
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- 2003خاتوو شیرین عەبادی -ئێران.
 - 2004خاتوو وانجاری ماسای -کینیا.
 2005دکتۆر محەمەد بەرادعی -میرس ،وهکالهینێودهوڵهتی وزهی ئهتۆمی له ڤیینا -نەمسا.
 - 2006پرۆفیسۆر محەمەد یونس و بانکی گرامین بۆ
خەرجی ههژاران  ،بەنگالدیش.
 - 2007ڕێکخراوی نێودهوڵهتی بۆ گۆڕین و
گهشهپێدانی کهشوههوا سهر به نهتهوه یهکگرتووهکان.
ئهلبێرت ئارنۆڵد گۆر -ئهمهریکا.
 - 2008مارتی ئههتیساری ،فینالند.
 - 2009باراک ئۆباما ،سهرۆکی والت ه یهکگرتووهکانی
ئهمهریکا.
 - 2010لیو کسایو ،چین.
 - 2011بهخرشا به سێ ژنی چاالکوان ئهمانهن:
 1ئێلین یۆنسن ،الیبیریا - 2لیام گیۆوه ،الیبیریا
 – 3تهوهکول کرمان ،یهمهن
 2012رێکخراوی یهکێتی ئه وروپ��ا .بەلجیکا- ،1993.....1952بەهۆی گرنگیدان بە ئاشتی و دیموکراتی
و مافەکانی مرۆڤ  ،ئەم ڕێکخراوە لە ئێستادا  28والتی
ئەورووپی تیایدا ئەندامن.
 2013ڕێکخراوی قەدەغەکردنی چەکی کیمیایی ،لەهۆلەندا -دانهاخ ( ،)OPCWساڵی  1997دامەزراوە.
 – 2014بەخرشا بە دوو چاالکوانی ب��واری دژ بە
توندوتیژی بەرامبەر مندااڵن و گەنجان ،داکۆکیکردن لە
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مافەکانیان  ،بەهرەمەند بوونیان لە بواری پەروەردە و
فێرکردن،
 – 1کایالش ساتیارتی ،هیندستان ،ساڵی  1954لە
دایکبووە.
 – 2مەالال یوسفزای ،پاکستان ،لە ساڵی  1997لە
دایکبووە.
 – 2015چوارین بۆ دیالۆگی نیشتامنی -تونس لە ساڵی
 2013دامەزراوە ،بە هۆی بەشدارییان لە گەشەپێدانی
دیموکراتی و فرەیی لە دوای شۆڕشی یاسمین  2011لە
تونس.
*سهر چاوهکان پهرتوکی der nobl preis träger
* .chronicمالپهری فهرمی خهالتی نۆبل بۆ ئاشتی.
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خهاڵتی ئاشتی
خهاڵتی ئاشتی ،لهالیهن ڕێکخراوی چاپەمەنییەکان
و کتێبفرۆشانی ( بازرگانی کتێبی) ئهڵامنی سااڵنە
دەبەخرشێت .خەاڵتێکی نارساوی کولتوری جیهانیە،
له ساڵی  1 950داهێرناوه .بۆته نهریتێک سااڵنه له
پێشانگەی نێودهوڵهتی پهرتووکی فرانکفۆرت له
کڵێسهی پاول مانگی ئۆکتۆبەر لە دوا ڕۆژی پێشانگەی
کتێبی فرانکفۆرت دەبەخرشێ .خهاڵتهک ه دهدرێت بهو
کەسانەی لە یەکێك له بوارهکانی :ئهدهب ،لێکۆڵینەوە،
هونهردا بەهرەمەندن .لە یەکێک لەم بوارانەی سەرەوە
بەپێی داهێنان و هەڵسەنگاندن بەرهەمەکانیان
دەستنیشان دەکرێن .بههای بهخشینی خهاڵتهکهش
لهالیهن دهزگە چاپهمهنییهکان و کتێبفرۆشانی ئهڵامنی
دابین دهکرێ .ناوبانگی ئهم خهاڵته سنوورهکانی واڵتانی
جیهانی بڕیوه ،دهدرێت به ههموو کهسانێک له ههر
شوێنێکی ئهم جیهانه بن ،بە مەرجێك مهرجهكانی
پێدانی خهاڵتهکهی تێدا بێت ،خهاڵتی ئاشتی پێکهاتووه
(  )25000یۆرۆ.
له :خهاڵتێک و
ساڵی  2009ب ه ڕۆژنامهنووس و نووسهرو وهرگێڕ
« کالودیۆ ماگڕیزی» ئیتاڵی بەخرشا .ئەم نوسەرە ساڵی
 1939له شارێکی ئیتاڵی به ناوی (تریسته) لهدایکبووه.
خوێندنی له بواری زمان و ئهدهبی ئهڵامنی له ئهڵامنیا
تهواو کردووه .ماوهی چهند ساڵێک مامۆستای زمان و
ئهدهبی ئهڵامنی بووه له یهکێک له زانکۆکانی شاری
تریسته .هۆکاری بهخشینی خهاڵتهکهش ئهوهی ه ئەم
نوسەرە لهنوسینهکانیدا باسی له گرفتهکانی پێکهوهژیان
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و کارلێکردن و کاریگهری کولتوره جیاجیاکان لهسهر
یهکرتی و ژیانی تهبایی و لێبوردهیی ک���ردووه .له
ڕێکهوتی  2009/10/18له کڵێسهی پاول له فرانکفۆرت
به ئامادهبوونی  1000مێوان« .کارل شلۆگلی» مێژوونوس
وتاریکی به نرخی پێشکهشکرد ،پاشان «کالودیۆ»ی به
ئامادهبووان ناساند .دواتر «کالودیۆ ماگریزی»ش وتارێکی
پێشکهش بهئامادهبووان کرد ،که تیایدا باسی دیموکراسی
و ئاشتی و ژیانی تهبایی و پێکهوهژیانی کرد.
ئەمسال  2015خەاڵتی ئاشتی بە ڕۆژهەاڵتناس
و نوسەری ئەڵامنی «ناڤید کێرمانی» بەخرشا .سااڵنە
مەراسیمی بەخشینی خەاڵتی ئاشتی لە ڕۆژی -10-18
 2015کاتژمێر 11ی بەیانی لە کڵیسەی پاول – فرانکفۆرت،
بەڕێوە دەچێت.
مێژووی بهخشینی خهاڵتی ئاشتیی دهزگە چاپهمهنی
وکتێب فرۆشانی ئهڵامنی:
 - 1950ماکس تاو  ،باوکی بازرگانێکی جوو بوو،
نوسهر ،ئهڵامنی.
 - 1 951پرۆفیسۆر ئەلبێرت شڤایتزر ،ئهڵامن ،نوسهر،
مامۆستای ئایین ،لێکۆڵهری مۆسیقا ،ساڵی  1952خهاڵتی
نۆبڵی ئاشتی وهرگ��رت ،نهخۆشخانهیهکی له گابۆن
دامهزراند.
 - 1952ڕۆمانۆ گواردینی ،نووسهر ،ئیتاڵی.
 - 1953فهیلهسوف مارتین پوپهر ،نهمسا.
 - 1954ک��ارل یاکۆب ب��ورک��ه��ارت ،دیپلۆمات و
مێژونووس ،سویرسی.
 - 1955هێرمان هێسه ،ئهڵامن ،نوسهر و شاعیر.
 - 1956ڕاینهۆلد شنایدهر ،ئهڵامن ،نوسهر.
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 - 1957تۆرنتۆن وایڵدهر ،ئهمریکی ،نوسهر.
 1958فهیلهسووف کارل یاسپرس ،ئهڵامن. - 1959تیۆدۆر هۆیس ،ڕۆژنامهنوس و سیاسهمتهدار،
له دوای شهڕی دووهمی جیهانی له ساڵی  1949بهیهکهم
سهرۆکی ئهڵامنیا ههڵبژێردرا ،تا ساڵی  1959بهردهوام
بوو.
 - 1960ڤیکتۆر کۆاڵنچ ،ئینگلیز ،داکۆکیکار له مافی
مرۆڤ ،دانهری دهزگای باڵوکردنهوهی کتێبی ئینگلیزی.
 1961سارڤێپالی راده��ا کریشنان ،فەیلەسووف،پرۆفیسۆری دیانهتی ڕۆژههاڵتی هندستان ،سهرۆک
کۆماری هندستان.
 - 1962پاول یۆهانس تیلیچ ،پرۆفیسۆر ،ئهڵامنیا.
 1963ک��ارل فریدریش ف��ۆن ،فەیلەسووف ودهروونناس ،ئهڵامنیا.
 - 1964گابریل مارسێل ،فەیلەسوف ،درامانوس،
ڕهخنهگری شانۆ ،فهرهنسی.
 1965نێلی ساش ،نوسهرو شاعیر ،ئهڵامنیا. 1966کاردینال ئهوگۆستین بیا ،زانای ئایینی ،ئهڵامنیا،لهگهڵ ویسێر ویلیام ئاهوفت ،بههاوبهشی وهریانگرت.
 1967ئێرنست بلۆخ ،نوسهرو فهیلهسوف ،ئهڵامنیا. 1968لیۆپۆلد سێدار سێنگۆر ،شاعیرو سیاسهمتهدار،سهرۆک کۆماری سهنیگال.
 1969ئهلیکساندهر مێچهرلیچ ،نووسهر ،زانایدهروونناسی ،ئهڵامنیا.
 1970گونار میردال لهگهڵ ئالڤا میردال ،کۆمهڵناسو سیاسهمتهدار ،سویدی.
 - 1971ماریۆ گرێڤین دۆنهۆف ،ڕوناکبیر ،ئهڵامنیا.
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 1972یانوس کورجاک ،نوسهری کتێبی مندااڵن،پۆلهندی ،بۆ ڕزگارکردنی مندااڵنی جوولهک ه ساڵی 1943
گیانی خۆی بهخشی.
 - 1973ڕۆما کلوپ ،یانهیهکی جیهانی ن��ارساوه،
لهسهر دهستی سیاسهمتهداران و پیشهو هران و لێکۆڵ هران
بۆ خزمهتی مرۆڤایهتی و پاراستنی ئاشتی و مافهکانی
مرۆڤ و ژینگه له جیهان دامەزراوە.
 1974فرێری ڕۆج �هر ،سویرسی ،خواپهرستێکیمهسیحی ،داکۆکیکار له مافهکانی مرۆڤ.
 1975ئهلفرێد گروسهر ،ڕوناکبیر ،کۆمهڵناس،لێکۆڵهری سیاسی ،ئهڵامنیا.
 - 1976ماکس فریش ،نوسهر ،سویرسی.
 - 1977لێزتسێک کۆاڵڤسکی ،ڕوناکبیر ،فەیلەسوف،
پۆلهندی.
 - 1978ئاسرتید لیندگرێن ،ن��وس�هری سویدی،
ڕۆماننوس و چیرۆکنوسی مندااڵن.
 - 1979یەهودی مێنۆهن  ،مۆسیقار ،نوسەر،
سیاسەمتەدار ،ئەمهریکی .
 - 1980ئێرنستۆ کاردینال ،قهشه ،شاعیر ،ماوهی
چهند ساڵێک ،وهزیری ڕۆشنبیری نیکاراگوا بوو.
 - 1981لێڤ کۆپێلیڤ ،ئۆکرانی ،نوسهر ،ئهنتی
کۆمۆنیست بوو ،بۆیه له ئهڵامنیا دهژیا.
 1982گیۆرگ.ف.کێنان ،دیپلۆمات و مێژونووس،یەهودی ئهمهریکی.
 - 1983مانێس سپێرپهر ،نوسهرو فەیلەسوف،
ئۆکرانی.
 - 1984ئۆکتاڤیۆ باز ،نوسهر ،مهکسیکی ،ساڵی 1990
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خهاڵتی نۆبڵی ئهدهبی وهرگرت.
 - 1985تێدی کۆلێک ،یەهودی لهههنگاریا ل ه دایک
بووه ،کاری خۆبهخشانهی کردووه له چهندین ڕێکخراوی
مرۆیی  -10-ساڵ باڵیۆزی ئیرسائیل بووه له ئهمهریکا،
پارێزگاری ئورشهلیم بووه ،له  2007کۆچی دوایی کردووه.
 - 1986ڤالدیسالف بارتۆسزێڤسکی ،مێژونووس و
سیاسهمتهدار ،پۆلۆنی.
 - 1987هانز یۆناس ،فەیلەسووف ،ئهڵامنی.
 - 1988زیگفرید لێنز ،نووسهر ،ئهملانی.
 - 1989ڤاسالڤ هاڤێل ،نووسهرو سیاسهمتهدار له
مانگی 1989 - 12بوو بهسهرۆک کۆماری چیکۆسلۆڤاکیا
تا ساڵی ،1992دوای دابهشبوونی ئهم واڵته ،له ساڵی
1993تا ساڵی  2003بوو به سهرۆککۆماری چیک ،دوای
چهندین جار له ساڵی  2004کاندیدکراوه بۆ خهاڵتی
نۆبڵی ئاشتی ،بهاڵم پێی نهبهخرشا.
 - 1990کارل دسیوس ،نوسهر ،وهرگێر ،پۆلۆنیا.
 - 1991گیۆرگی کۆنراد ،نوسهر ،هەنگاری.
 - 1992ئامۆز ئۆز ،نوسهر ،ئیرسائیلی.
 - 1993فریدریش شۆرلێمهر ،قهشه ،ئهڵامن.
 - 1994خۆرخه سێمپرۆن ،نوسهرو وهزیری ڕۆشنبیری
ئیسپانی بووە ،ساڵی 1988تا ساڵی .1991
 1995ئاناماری شیمێل ،ڕۆژههاڵتناس ،ئهڵامنی. 1996ماریۆ ڤارگاس یۆسا ،نووسهر ،پیرۆ. - 1997یهشار کهمال ،نوسهری کوردی ،تورکیا.
 1998مارتین ڤالسهر ،نوسهر ،ئهڵامنی. - 1999فریتز شتێرن ،مێژوونووس ،یەهودی ئهڵامنی-
ئهمهریکی.
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 - 2000ئاسیا جهبار ،نوسهر ،ژنێكی ج هزائیریه.
 - 2001یۆرگن هابهرماس ،فەیلەسوف ،کۆمهڵناس،
ئهڵامنی.
 - 2002چینوا ئهچێنه ،نوسهر ،نێجیریا.
 - 2003سوزان زۆنتاک ،نوسهر ،ئهمهریکا.
 - 2004پیتهر ئێستهرهازی ،نوسهر ،ههنگاریا.
 - 2005ئۆرهان پامۆک ،نوسهر ،ساڵی  2006خهاڵتی
نۆبڵی ئهدهبی وهرگرت ،تورکیا.
 2006ڤۆلف لێپێنیز ،پرۆفیسۆر له بواری کۆمهڵناسی،ئهڵامنی.
 - 2007ساول فریدلێندهر ،مێژونووس ،ئیرسائیل.
 - 2008ئانسێلم کیفهر ،هونهرمهندی شێوهکار،
ئهڵامنی.
 - 2009کالودیۆ ماگریز ،ڕۆژنامهنوس ،نوسهر،
وهرگێڕ ،ئیتاڵیا.
 2010داڤید گرۆسامن ،نوسەر ،ئیرسائیلی. – 2011بوامل سانسال ،نووسەر ،جەزائیر.
 – 2012لیاو یوو ،نوسەر ،چین.
 – 2013سویتالنە ئەلیکسی ویتچ ،نوسەر ،ڕوسیای
سپی.
 2014یارۆن الینەر ،نووسەر ،مۆسیقی ،ئینفۆرماتیک،ئەمهریکی.
 – 2015ناڤید کێرمانی ،ڕۆژهەاڵتناس و نوسەر،
ئەڵامنی.
سەرچاوە:
مالپەری فەڕمی ڕێکخراوی چاپەمەنی و بازرگانی کتێبی
ئەڵامنی.
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ڕێزمان و وشە لە زمانی کوریدا-
ماوریتسۆ گارزۆنی
بە یهکهم کتێبی چاپکراوی کوردی دادەنرێت،
کە تا ئێستا لەبەردەست بێت ،فهرههنگێکی ئیتاڵی
کوردییه له ساڵی ( ،)1787مژدەبەخشی ئیتاڵی
ماوریتسۆ گارزۆنی دایناوە.
کۆنرتین فهرههنگی ئیتاڵی و کوردییە  ،بهنێوی
ڕێزمان و وشه لهزمانی کوردیدا .لهماوهی ساڵهکانی
خوێندن له ب��واری ڕاگهیاندندا ،به دوای کۆنرتین
چاپکراوی کوردیدا دهگ�هڕام .له شوینێک بهرچاوم
کهوت ،که کۆنرتین کتێبی چاپکراوی کوردی له ئیتاڵیا
ب��ووه .مێژووهکهی دهگهڕێتهوه بۆ دوا ساڵهکانی
س�هدهی ه �هژدهم .دوای گ�هڕان و چهند ههوڵێک
توانیم کتێبهکه به دهست بخهم له پهرتوکخانهی
گشتی بایرمونشن ب��هم ناونیشانه و شوێنی
ههڵگیرانی له پهرتوکخانهکهداGrammatica e( :
Vocabolario della Lingua kurda).Jahr:Roma
.1787. L.as,379i- Itallienich
ناونیشانی کتێبهکه :ڕێزمان و وشه له زمانی
کوردیدا
لهگهڵ ئهو کتێبه ئهم کتێبانهشم دهستکهوت:
مێژووی ههرێمی کوردستان و بوونی تیره ئاینییهکان،
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له ساڵی ( )1818له ناپۆلی چاپکراوه لهالیهن
«جوزێپ کامپانیلی» نورساوه .کتێبێکی تر له ساڵی
( )1863چاپکراوه ،لهالیهن مژدهبهخش و لێکۆڵهری
ئیتاڵی «ئهلیساندرۆ دیبیانکی» لهسهر کولتووری
کوردی ن��وورساوه باس له نهریت و مێژووی کورد
دهکات.
نوسهری کتێبی ڕێزمان و وشه له زمانی کوردیدا،
«مۆریتسو گارزۆنی» هاواڵتی ئیتاڵی موژدهبهخش
بۆ گهیاندن و باڵوکردنهوهی ئایینی مهسیحی هاتۆته
کوردستان .بۆ م��اوهی بیست ساڵ لهناو کوردانی
موسڵ و ئامێدی ژیاوه .وهک موژدهبهخشی ئایینی
مهسیحی کاری ک��ردووه .ههر ئ�هوهش بۆته هۆی
ئهوهی فهرههنگێکی زمان دابنێت .لهنێوان ساڵهکانی
( )1764و(  )1770فهرههنگی کوردی -ئیتاڵی داناوه،
که نزیکەی(  )4500وشه لهخۆ دهگرێت و ()288
الپهڕهیه .لهدوا الپهڕهی کتێبهکهیدا نورساوە له( 27
ی نۆڤێمبەری  1786باڵوکراوهتهوه .وا پێدهچێت لهم
مێژووه بردبێتیە به چاپخانه و له ساڵی(  )1787دا
له چاپخانه تهواو بووه باڵوکراوهتهوه .ئهو فهرههنگه
جارێکی ت��ر ل�ه ساڵی ( )1826چ��اپ��ک��راوهت�هوه.
کتێبهکه لە دوو بەشی سەرەکی پێکهاتووە :ڕێزمان
و فەرهەنگ ،تا الپ��ەڕە ( )74ڕێزمانە ،لە الپەڕەی
()77وە تا دوا الپەڕە دەبێتە فەرهەنگ .ناوەڕۆکی
کتێبەکە بهم جۆرهیه :پێشهکی ،ئهلفابێ ،ئهلفابێی
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التینی کوردی به ئهلفا بێی فارسی بهراورد کردووه ب ه
 32پیت له ئهلف تا یاء .ڕێزمان ،ژمارهکانی کوردی،
فۆرمی جیاوازو پێچهوانه ،وشهکانی کوردی  -ئیتاڵی.
نوێژی یهکشهم به ک��وردی ،س�ڵاوی مهالئیکهتان،
پهراوێز.
ت��ەواوی کتێبەکە ،بۆ زمانی کوردی و ئیتاڵی و
مێژووی چاپهمهنی ک��وردی بایهخ و گرنگی خۆی
ههیه .دڵنیام ئهم پهرتووکهو چهندین پهرتووکی
تر ،که پهیوهندییان به ژیان و کولتوری کوردییهوه
ههبێت له پهرتووخانهکانی ئیتاڵیاو فاتیکاندا ههیه.
لهبهر ئهوهی موژدهبهخشهکان لهسهدهکانی زووەوە
هاتوونهته کوردستان به مهبهستی باڵوکردنهوهی
ئایینی مهسیحی .موژدهبهخش به التینی به واتای
سهفیر دێت ،پێرەوکەری ئایینێکهو پلەیەکی ئایینی
هەیە ،بۆ مهبهستی باڵوکردنهوهی باوهڕهکهی زۆرتر
له واڵتانی بیانی کاردهکات .زیاتر تێکهاڵو به ژیانی
کۆمهاڵیهتی دهبێت بههۆی پهیوهندی ئایینهکهیهوه.
ئ�هم وشهیه تایبهته بۆ ئ�هو کهسانه ،که ئایینی
مهسیحی باڵودهکهنهوه ،ئایینهکانی تر ناوی تایبهت
به خۆیان ههیه.
تێبینی :بە سوودوەرگرتن لە کتێبەی ماوریتسۆ گارزۆنی-
ویکیپیدیای ئەڵامنی.
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مێژووی داهێنانی کامێرای فۆتۆ
مێژووی داهێنانی کامێرای فۆتۆ بۆ ساڵهکانی چارهکی
یهکهمی سهدهی نۆزدهههم دەگەڕێتەوە .بۆ زیاتر زانینی
چیرۆکی سهرهتای داهێنانی کامێرا فهرموون بابهیهکهوه
ئهم تێکسته بخوینینهوهو داهێنهران بناسین.
داهێنهری کامێرا یوسف نیگپۆر نێپس(Youusef
 )Nicephore Niepceله ساڵی 1765له فهڕهنسا له
خێزانێکی دهوڵهمهند لهدایکبوو ه ،ل ه ساڵی  1833کۆچی
دوایی کردووه.
«نێپس» یهکهم کهس بووه به کامێرای ئهبسکوره
وێنهی گرتووه .ل ه ههر تاقیکردنهوهیهک ،ک ه ئهنجامی
باشی بهدهست دەهێناو براکانی خۆی لێ ئاگادار
دهکردهوه .لهساڵی  1816لێکۆڵینهوهو تاقیکردنهوهکانی
ئهنجامدا تا توانی له ساڵی 1826یهکهم وێنه بهکامێرای
ئهبسکوره* بگرێت و سهرکهوتنی باشی بهدهستهێنا.
دوای ئهوه چهند عهدهسهیهکی الی شیڤالی نیگارکێش
دروستکرد بۆ کامێراکهی.
کهسێکیتریش ههبوو به ناوی «دهگۆر» خهریکی
دروستکردنی ئامێری وێنهگرتن بوو .بۆی ه شیڤالی ههوڵیدا
ههردووکیان له یهکرت نزیک بکاتهوهو به یهکرتیشی
ناساندن بۆ ئهوهی به ههردووکیان بتوانن سوود لهیهکرت
ببینن و زانیاری بگۆڕنهوهتا ئهنجامی باشرت بهدهستبێنن.
به مهبهستی کارکردن به یهکهوه «نێپس» و «دهگۆڕ» له
14،12،1829ڕێککهوتننامهیهکیان ئیمزاکرد ،به مهبهستی
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کارکردن له سێزد ه بهند پێکهاتبوو .گرنگرتین بهندهکان:
دانانی کۆمپانیایهک به ناوی «نێپس-دەگۆر» به یهکهوه
کارییان تێدا دهکرد ،باوهڕ بهیهکرتبوون ،پاراستنی نهێنی،
باڵونهبوونهوهی زانیاری تایبهت بهکارهکهیان.
له ساڵی  1833نێپس کۆچی دوایی کرد ،ماوهیهک
کوڕهکهی کاری لهگهڵ «دهگ��ۆڕ» دهکرد ،بهاڵم دواتر
«دهگ��ۆڕ» له بهڵێنهکانی خۆی پهشیامن ب��ۆوه ناوی
کۆمپانیاکهی کرد به (دهگ��ۆره تیپ) ههرچی ههبوو،
به ناوی خۆی ڕایدهگهیاند ،دواتر توانی ئهم داهێنانه
بگهیهنێته پهرلهمان و حکومهتی فهڕهنسی ئهوانیش
بایهخی زۆریان پێداو خهاڵتیان کرد .له کۆبوونهوهیهکدا
له نێوان «دهگ���ۆڕ» و ئهکادیمیای فهڕهنسی که
ل��ه 17،1،1839بهسرتا« .دهگ��ۆر» باسی ئهم داهێنانهی
کرد به ئامادهبوونی خهڵکانێکی زۆر له پسپۆڕو زانایان
و نوێنهری حکومهتی فهڕهنسی .ئهم ڕۆژه بهداهێنانی
کامێرا دادهنرێت .دوای ڕاگهیاندنی وێنهگرتن له ڕۆژنامه
و گۆڤارهکانی ئهم سهردهمهدا ،ناوی «دهگۆره تیپ» به
ههموو فهڕهنساو ئهوروپاو جیهان باڵوبۆوه.
له زۆر شوێنی تری جیهان ههوڵی دۆزینهوهی
کامێرا دراوە .له ئهڵامنیا «فرانک فول» له ساڵی ،1839
له فهڕهنسا «ئیسپۆلیت» ،له ساڵی  1839له بەریتانیا
«ویلیام هێرنی تالبۆت»  ،ل�ه 25،1 ، 1839پێشانگەی
فۆتۆگرافی له پهرتوکخانهی مهلهکی لهندهن کردۆتهوه.
ههموو بۆچوونهکان ئهوه دهسهملێنن ،که «نێپس»
تاکهکهس بووه ،له ساڵی  1826وێنهی لهسهر کاغهز
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چاپکرووه ،واته به یهکهم داهێنهری کامێرا دادهنرێت،
بهاڵم «دهگۆڕ» بۆ بهرژهوهندی خۆی ههموو ڕاستییهکانی
ئاوهژوو کردەوەو ل ه بهڵێنهکانی خۆی پهشیامن بۆوه،
بهاڵم ئهم ڕاستیه له مێژوودا ون نهبوو ،که داهێنهری
یهکهم «نێپس» خۆیهتی.
* کامێرای ئهبسکور ه به واتای ژووری تاریک دێت.
سەرچاوە:
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شێرکۆ فەتاح ،خهاڵتی (هێڵده -دۆمین)ی
بۆ ئهدهب وەرگرت
شێرکۆ فەتاح ڕۆماننووسی ئەڵامنی بە ڕەچەڵەک
کورد ،له  2007 9- 25-له شاری هایدلبێرگی ئهڵامنیا
لهالیهن بهڕێز «ئێکارد ڤوتزنهر» سهرۆکی شارهوانی
ئهو شارهوه خهاڵتی  HILDE-DOMINبۆ ئهدهب له
تاراوگه پێ بهخرشا .ئهم خهاڵته له ئهڵامنیا دهدرێت بهو
نوسهرانهی خهڵکی واڵتی ترن ،بهاڵم ئێستا له ئهڵامنیا
نیشتهجێن ،ڕۆماننووس خاهونی ڕۆمانگەلی وهك( :له
سنوری واڵتان ،مامۆکه)یه.
شێرکۆ فەتاح له ساڵی  1964ل ه بهرلینی ڕۆژههاڵت
له دایکێکی ئهڵامنی و باوکێکی کوردی خهڵکی شاری
سلێامنی لهدایکبووه .به ئهڵامنی دهنوسێت ،دهکاته
برازای ڕوناکبیرو سیاسهمتهداری گهورهی کورد «ئیرباهیم
ئهحمهد» .له سالی 1975دێنه ئهڵامنیای ڕۆژئاوا نیشتهجێ
دهبن .نوسهر فهلسهفه و مێژووی هونهری خوێندوه،
ئێستاش وهک نووسهرێکی ئازاد له بهرلین ژیان بهسهر
دهبات .ههر بهم بۆنهیهوه نوسهر له ئێوارهی 2007-9-26
کاتژمێر  7،30خولەک ئێوارهیهکی ڕۆمانخوێندنهوەی
له پهرتوکخانهی گشتی هایدلبێرگ پێشکهش کرد.
ژمارهیهکی زۆر له میوان هاتبوون .ئهو هۆڵهی بۆ
سیمینارهکه دانرابوو جێگهی میوانانی تێدا نهدهبۆوه.
بۆیه کۆڕهکه له هۆڵێکی گهورهتری پهرتوکخانه پێشکهش
کرا .لهم ئێوارهیهدا بهشێک له ڕۆمانی (له سنوری واڵتان)
ی باسکردو خوێندهوه .ڕووداوهکانی نێو ڕۆمانهک ه له
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نێوان سنوری واڵتانی ئێران و ئێراق و تورکیادا بوو .دواتر
دهروازهی پرسیارو گفتوگۆ کرایەوە ،ژمارهیهکی زۆر له
ئامادهبوان بهشداری گفتوگۆکانیان کرد .باسهکان لهسهر
وهرگێڕانی ڕۆمانهکانی نوسهر بۆ زمانهکانی ترو کولتورو
زمانی کورد و بهرههمهکانی نوسهرو ماڵباتی نوسهرو
چهند الیهنێکی تر قسهو باسیان لێو ه كرا .نوسهر گوتی:
باوکم ئێستا له سلێامنی دهژی ،شوێنی ماڵی باوکم کراوه
به مۆزهخان ه له سلێامنی .ئێمهش چهند کهسێک وهکو
کورد ئامادهی ئهم ئێواره کۆڕه بووین ،جێی خۆشحاڵی
نوسهر بوو.
تێبینی :خوێنەری ئازیز ،ئەم کتێبەی بەردەستت
چەند لێکۆڵینەوەیەکە لە بواری ئەدەب و ڕۆژنامەگەری،
لە زمانی ئەملانییەوە ئامادەکردن و وەرگێڕانم بۆ کردووە
و مەیدانی ئامادەبوونم لە سیمنارێک ،هیوادارم ئەوەی
بەردەستتان سوودمەند بێت ،ڕەخنەو تێبینییەکانیشتان
بابەتەکە دەوڵەمەندتر دەکات.
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136

ژنێك لەناو سەردەستەی
میلیشیاكاندا

دڵشاد محەمەد  -هێمن تاهیر

2016

137

ماركس و رەخنەی سیاسهت

هاوار محهمهد

2016

138

لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی
رەنجدەرانی کوردستان

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

139

فەلسەفە لەئێستادا

دانا شوانی

2016

140

تیۆری زانینی زانستییانە

دكتۆر حەمید عەزیز

2016

141

ماركس و ئازادی

142

رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

2016
2016

 143سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران ماجد خەلیل

2016

144

هەژموونی نەوت

سۆران عەلی

2016

145

دەوڵەت

سمکۆ محەمەد

2016

146

مێژووی ئابوری جیهان

محەمەد چیا

2016

147

لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

خەڵەف غوفوور

2016

148

پارت و رێكخراوە
سیاسییەكان له توركیا

محەمەد فاتح

149

دەقی شیعری كوردی
لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

د .لوقامن رەئوف

150

تیۆری چوارەمی سیاسەت

وریا غەفوری

2016

رامیارمەحمود

2016

2016

2016

151

هونەری شێوەكاری نوێ

152

جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە حەسەن بارام

2016

153

پاکستان ،گۆڕانكارییهكان بابان ئهنوهر

2017

154

پەیوەندییەکانی ئێرانو هندستان ماجد خەلیل

2017

155

چین و ئێران

محەمەد چیا

2017

156

ژنان لەبەهاری عەرەبیدا

ئەرسەالن حەسەن

2017
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 157سیستەمی نێودەوڵەتی

ئارام مەحمود

2017

158

رکابەری ئەمریکاو ئێران

کۆشان عەلی زەمانی

2017

159

کاریگەرییەکانی دابەزینی
نرخی نەوت

سابیر عەبدوڵاڵ

2017

160

پێگەی ئێران
لەخۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

بەختیار ئەحمەد ساڵح

161

مۆریتانیا

شاناز هیرانی

2017

162

هەرێمی كوردستان و
ملمالنێ ناوچەییەكان

ئەنوەرحسێن(بازگر)

2017

2017

163

فەلسەفەی هانا ئارێنت

ئاراممەحمود

2017

164

نەوت بەرامبەر زهوی

سابیرعەبدوڵاڵكەریم

2017

165

پوختهی سهرمایهی مارکس

بابانئهنوهر

2017

166

چوارینەی دیموکراسی

خالیدکەریممحەمەد

2017

علیمحمدصالح

2017

ئهرسهالنحهسهن

2017

167

النفوذ الهالل الشیعی

168

دهسهاڵتی نهرمی قهتهر

169

سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد ئاوایی

170

لەئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی فەرمودە سۆرانسێوکانی

2017

171

مێژووی درۆ

هاوار محەمەد

2017

172

پرسی کورد

ماجد خەلیل

2017

173

پۆست کۆمۆنیزم

ئهرسهالنحهسهن

2017

جەواد حەیدەری

2017

174

پرۆگرامە ئەتۆمیەکان

 175پەیوەندی رووسیاو ئەمریاک ئهرسهالنحهسهن

176

میواندۆستی

هاوار محهمهد

 177بەرەو ئاشتی

رێبین رەسوڵ

 178رۆشنگەری چییە؟

رێبین رەسوڵ

2017

2017
2017
2017
2017
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