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  ..دةينوسيت  رِةشيدرِةطةز  

  
     بةتالَ بةتالَيي طةورةو ثيطة طةورةو ثيطةييدرومشدرومش.. .. زانكؤزانكؤ

 وةك طةورةترين دروشم ي، كورد كة هةميشة لة زانكؤكاينييةكيك لةو درومشة زةق و بةرضاوانة
 كة زانكؤ وةك ئةو درومشانةن، دةرازيننةوةي ثهةلَدةواسرين و لة بؤنة و يادةكاندا جادةو ديوةرةكاين

 فكر و فةلسةفةو هونةر ثيناسة دةكةن و مامؤستاو دكتؤرةكانيش وةك  طةورة بؤ بةرهةم هيَناينيثيطةيةك
 ثرِة لة يئةشيت ئةو جؤرة درومشانة تا رِادةيةك بؤ زانكؤيةك رِاست بن كة كتيبخانةكة.. ثيغةمبةر

 ئيمة ض ؤ ئةو جؤرة درومشانة بؤ زانكؤكاينبةآلم داخ..  و مةيدايني فكرييكؤلَينةوةو تويذينةوة
 باش و دوو ي دةرِوانيت ضوار تويذينةوةيلة كاتيكدا لة ئةرشيف و كتيبخانةكة،مانايةكيان هةية

  كة خاوةن دووكتييبيئةمة جطة لةوة..  نادؤزيتةوةي كوردي كؤمةلَطةيريطاضارة بؤ ئةو فةوزا طةورةية
 دكتؤر و مامؤستاكانيش كة وةك ثيغةمبيةر يجا دةربارة.. ناضيت دةري نية و لة هونةريش سةريفكر

 ي هةنديكييكة دةضيتة موحازةرة،)لةطةأل ريزم بؤ هةنديكيان (ثيناس دةكريَن هةر مةثرسة
 ي مةةج هةشتاكاين كة عةقلَيةتيان لة عةقلَيةيتدةزاين،ئةطةر يةك تؤز مةعريفةت ثآ بيت،تريشيان

من ..  كة لةدةست ئةوان دةر دةضيتي و بةرهةمة فكريةجا قور بةسةر ئةو قوتايب.. ابيتعيراقةوة تيثةر ن
يةو ،كة ئةشيت وةك قةترةيةك سةير بكةين لة رِوباريكدا،ليرة ئةمةويت ضةند منوونةيةك ينمةوة

 ية بؤ ئةوةضونكة ثيم واي..  تر باس بكريني تر فةرامؤش نةكرين و لة مينبةرهيوايةشم منوونةكاين
دةبيَت ئةو منوونانة خبرينة رِوو و ئةو مامؤستاو ي، جد بةرهةم هيناين زانكؤ ببيتة شويينبةراسيت

  ..  بةعسيزمنيمةةج و ياسايانةش خبرينة ذير ثرسيارةوة كة بةرهةم
وومت كة لة  ثآ ئةطي جياواز لة ثسثؤريوانة) 10 (ضوار سالَداي  لةماوة،من دكتؤريكم هةبوو لة كؤليذ

 يلة هةر يةكيكيش لةو وانانةدا خؤ..  ثآ دةكرد بؤ ئيستاتيكاو فةلسةفة و ميذووةوة دةسيتدةرونزاين
دةيطووت ، ماجستير يان دكتؤراكةم تايبةتة بةو ثسثؤريةي و ئةطةر نةيطووتباية نامة دةزاينيبةعةبقةر
 سةيرةكةش لةوةدابوو تا كؤليذيشم تةواو كرد ثيي وابوو كة..  نامةكةم تةرخانة بؤ ئةو بابةتةيبةشيك

 يةهووديةتن و ي زايؤنيزمن و بةرهةم دةسيتي تريش دةستكرد و ضةنداينفرؤيد و سلفادؤر دايل(
  موحازةرةكايني دةطووتةوة زؤر بآ منةتانة لةسةر الثةرِةيكة ميذووش. .)جولةكةكان طةورةيان كردوون

 دكتؤر قدس لة فةلةستني يئة:  ووتيبريمة رِؤذيك قوتابيةك ثآ. .)امةقدس لة ش ( دةنووسنييبؤ
ندووتةوة كؤنةو قدس هةر لة شام ي و ئةو سةرضاوةتؤ نايزاين، ووتينةبوو بؤ هاتة شام؟ دكتؤر ثيخوي 

رِؤذيك بة ، تيدا دةخويندراي كوردبرادةريكم هةبوو لة يةكيك لةو كؤليذانة بوو كة ئةدةيب.. بووة
  دةلَيتي دكتؤرةكة لة وةآلم ثي،بكةم ضآ) شيرزاد حةسةن (ئةمةوي رِاثؤرتيك لة سةر، دةلَيتيتؤرةكةدك

  ض كارةية؟؟) شيرزاد حةسةن(
 فكر و هونةر بدؤزةوةو ببينة ض شؤخيةك لةنيو يجا تؤ وةرةو لة نيو ئةو هاوكيشة سةيرانةدا بةرهةم

 ئةو زانكؤيانة دةبيتة مامؤستاو نةوةية بكة كة لةبةر دةسيت ئةو يئةو درومشانة ديتة دةري و سةير
 يةكةمةكان ديتة بةرهةم و لة يةكيك ي قوتابيةك دينمةوة كة بة ثلةيمنوونة من لة كؤتايي دا.. تويذينةر
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بؤ عةرةبةكان ئيعتراف بة (ي  دةثرسيلي قوتابيةك رِؤذيك  ميذوو ويدةبيتة مامؤستا لة ئامادةيةكان
 وةك و  صالحةددين ئةيويبيمةسةلة (؟ ئةويش لة وةآلم دا دةلَيت)  ناكةن صالحةددين ئةيويب بووينكورد

 يجا ئةوةية بةرهةمة باشةكة. .) تا ئيستا يةك ال نةبؤتةوة كة كوردة يان عةرةبة، زاأل وايةيرِؤستةم
  .. و ئةوةية داهيناني كورديزانكؤ

 r_ragaz@yahoo. com
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