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  هيظارهيظار) ...  ) ...  ييشيخ ياريان بةرزجنشيخ ياريان بةرزجن ( (بؤبؤ  الَميكالَميكةة و و _ _شيخ و موعجيزةو ثاراسايكؤلؤجياداشيخ و موعجيزةو ثاراسايكؤلؤجيادا  لة نيواينلة نيواين
 رانية 
Hevar_1@hotmail. com  

 تكاية(ي بة ناو خويندةوة م) يشيخ ئاريان بةرزجن(ي ووالَميك) نيشتيمان(ي  رؤذنامةي) 66 ( لة ذمارة
 عةقل نة دين و نة بوةستة ياشيخ(ي بة ناو) هيمن مةال كةرمي(ي بؤ بابةتيك) بة تاريكيةوة مةنين تفةنط

) فاتيمة(ي كضيكة بة ناوي موعجيزة لةم رووداوةش مةبةست .)ناكات قبول طاينضي  طونديرووداوةكة
 ئةم ،طةراوةتةوة مةكة و مةدينة فريوةو دواتريش  ئةمسالَدا بؤيلة حةج طواية) طاينض(ي  طونديخةلك

  كة دةسيتبة ياشيخ و هاوبرياين  راطةياندنةوة باس كراوةي لة ضةند رؤذنامةو كةناليكمةسةلةية ثيشتر
ي ئةطةر ض. ةلكيش كة ئةمة بة درؤي دةخةنةوة خيهيمن و زؤرينةي تا ووالَمةكة، بؤ بة طةردن دةكيشن

 بة ييار ردن وضةواشةك و جطة لة درؤ ضونكة و قسة لةسةر كردن نية  ووالَمشايةين  منيئةم مةسةلةية ال
شيخ (ي ووالَمةكة ة بنووسم ديرِ ليكردم كة ئةو ضةنديواي  بةالَم ئةوة، تر نيةيعةقل كردن نةبيت شتيك

ناوبراو . اتدؤو دؤشاو تيكةلَ دةك ، و شةمل كويرم ناثاريزمدةين  تفةنط بة تاريكيةوةيؤكة خ ة) ئاريان
 يةكةم كةسم لة كوردستان لة بوارمن ي ((  طوتةينيخؤي اراسايكؤلؤج ثي عامليكيبة ناو

رووداوة سةرنج ي  نةك بة ئةكادميي سالَة بة ثراكتيك30ي  تايبةمتةندمي هةية و ماوةياراسايكؤلؤجث
فاتيمة  ئيمة نةمانووتوة( (ي  دةلَيبابةتةكةشي لة كؤتاي) )  دةكةمةوةينةرةكان شسةرسةرهي راكيش و
ئةم   ناكاتةوةبةالَم ناوبراو رووين) ) ئةم كيذة بةم زيارةتة هةلَساوة بةلَكو ئيمة ووتومانة يوةخان فرِ
 هيض بة يب ئةو؟  بووةيبة ض)  بة ماشين، بة حوشتر، بة ثاسكيل، بة فرؤكة،شةمةنةفةر (بة زيارةتة

 طةورة ييةكجيزةئةمة بة موع  ديت وي، عةقلي ثيوةرو ليكدانةيةك كةمترينيب و  زانسيتيراظةكاريةك
 لةسةدان ثرسيار يخؤ  بةمةش ياشيخ!ةيزاينخوا د بةس  ئةم زيارةتة ضونيةيتي و دةشلَدةيندا

مةبةست لةمة ي؟ هةلبذارد و بؤ فراندي بؤ فاتيمة خواي؟ بؤض و موعجيزة ضية(ي ئةوة وةك، دةشاريتةوة
رافيات و درؤ و لة خوي  ئةمة دةسةملينر زانسيتيةلَطةيةكب بة ض؟ ضؤن بوة  ئةم كضةزيارةيتو  بوة وي ض

بة   ثاراسايكؤلؤجيا زانسيتيمتةند وةك يةكةمني تايبةيتا خؤ دةر دةهينريت يو دةلةسةو ضةواشةكار
 موسلَمانان يبةرمة ثيغيلةسةردةم جيا لةمة موعجيزة) هتد.. ……ئايا ؟،  بكاتةوةي شيثراكتيك

ضةندان   لةهةب و ئةيبيكةلة رووداوة كراوة بة تايبةت  حممديرةترين ثرسيار بوة كة ئاراستةوطة
جطة لة   ضونكة،موعجيزة بوة يبي كةسيك ةمبةرثيغ  كة، ئةويشي مةكةو دوااين تر سةرةتاكيرووداو

 ي كؤضيلة دوا.  عيساينة مردوو زيندوو كردنوةكة.  هةبووي موساينة عةساكة،  دةسيتيقورئانةكة
 ئةو موعجيزانةش كة لة ضريؤك و ،ةبةكةس نةداو ةمبةراين وةك ثيغي ترييش خودا موعجيزةيةكئةو

ئةطةر  لةوةش جيا بةالَم.  خورافةيبة شيك دوور نني لة ئةفسانةو هاتوون داستان و ثةراوة ئاينيةكاندا
 خوا بيت و تا خةلك بينةوة ي تواناك خةلك و دةرخستينيهوشيار كردنةوة مةبةست لة موعجيزةش

هةر لة ئةمريكا و ئةوروثا و هيند  ،ديرنيتة و جيهانطريية مؤي ئةم سةردةميخةلك ئةوا ، راستيسةر ريطا
زانست و ثيشكةوتن و ي  لة ئةوثةريكةض، بة طاور و طاثةرست و كافر ناسراون كة و سني و يابان

هةلَدةطرن  زيارتر زؤر لةوة ئةمانة ، عةرةب و مريو خةليفةكايني زةرقاوسةربرةكاين تا،  دانيهوشيار
  وةك طاينضيضةند مالَةي لة طونديك نةك ،ئاشكرايان بؤ بنوييني موعجيزةيةكي ئةطةر بيةو خودا كة

  !.  بلين موعجيزةيةيثيش بؤ حةج فاتيمةيةك بفريين
 ي ئةوةي بة تا،نية  فاتيمة خانيقسة كردن لةسةر ئةم مةسةلة،  ثرسيارةيجيطا  مني اليبةالَم ئةوة 

  بدةميلةسةر ثاراسايكؤلؤج  زانستيشيروونكردنةوةيةك بكةم و دةمهةويت ضةند ثرسياريك لة ياشيخ
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 دةطةيةنيت) ئةو ديوو دةروون زاين(ي مانا وةك لة ناوةكةيدا ديارة هةموو شتيك ثاراسايكؤلؤجيا ثيش
 بكاتةوة كة لة يئةم توانا لة ئاست بةدةرانة شي تاقيطةي  و زانسيتيدةيةويت بة شيوازيك ئةم زانستة

واتة كار كردن  (سايكؤكينيزيا،  كردنثيشبيين( لة بوارةكاين بة تايبةت،  مروظ باالَ ترنتوانا ئاسايةكاين
ي كة بة واتا(ي  يان تةلةثاسيبري طؤرك .) ميشكةوة هيزو تواينيلة ريطا لةسةر مادةو جوالندين

 هةستة باالَكاينؤ ب هةروا) ي ثةيوةندي هيض ئاميريكيب  ديت لة نيوان كةسةكانيهؤشي  كردنيكيثةيوةند
 يضارةسةرو )  موطناتيسخةواندين (يان هيثنؤتيزم،  دوور تر وبينيين،  زياتر وبيستين وةك مرؤظ

 سايكؤلؤجيا كة سنوور و ثيوةرةكاين  لة ئاست بةدةري تريزؤريك لة توانا و دةرووين  ويموطناتيس
ماكس (ي بة ناو  ئةملانيةوةي زانايةككة يةكةم جار لة اليةن ، زانيستيةوةي تريدةبةزينن ودينة ناو لقيك

 ئةم زانستة تا يئةطةر ض، بة كار هينراوة) يثاراسايكؤلؤج (ئةم ووشةية واتة 1945-1867لة ) ديسوار
 بة يتوانا كة هيشتا زانست درك بة تايبةت بؤ هينديك  بةردةوام داية زانسيتيلة مقؤ مقؤيةك ئيستاش

بكرينة ي  كة دةكر زانسيتيياسايةك  ضةندي دؤزينةوةيلة دوا بةالَم لةطةلَ ئةوةش  نةكردوةينيةكاين
 هيزو يلة ضوار ضيوةو   مروظ خؤيةوةئةم توانا باالَيانة كة ثةيوةسنت بة تواناكاين بنةما بؤ راظة كردين

 زانايان يكؤلينةوةيل ضةنداني دوا  بة تايبةتيش، مرؤظ دانرةوةكاين ميشك و توانا شاشةثؤلةكاين
ي لة زانكؤ) دبليداج (ئةملانيا و  فريبورغيلة زانكؤ) هانس بيتر (و) وليام كرؤكس و وليام جيمس (لةوانة

وة لة . هتد. .....و د كؤفةر  جاران و سؤظيةيتي لينينطراديلة هؤلندا و فاسيليف لة زانكؤ اوترخيت
 ي تاقيريطا  لةكة  ديوكيلة زانكؤ و هاوريكاين) راين( راهينانة تاقيطةيةكاين  هةموويانةوةيسةروو
 يبة شيوازيك توانيان، ثاراسايكؤلؤجياي  ضةند كةسيكي تواناي كردنةوةيش وة لةسةر طيانداران وةكردن

 ئةو ينية بة سحر و جادوو و موعجيزة كة زانسنت و و ثةيوةدنيان  ئةم توانايانة بسةملينيتيثراكتيك
بكاتة  مروظ ديت و دةيةويت  زانستي سةربةخؤيوةك لقيكرةوة ثاراسايكؤلؤجيا لي. دوو ئينسانةوة

 يووشة.  هةموو كةسيك دايةي ئةو دنيا شاراوةية البدات كة لة ناخيثةردة لة روو تواناكان وي ضةق
 يكة تؤ بةلَطةيةك نيشان دةديت و ضةند جاريك دووبارةي  و كردار عةمةيليواتة شتيكي ثراكتيك
 هيلَة درشت و  بةلَطةكان و دانايني لة ريطاي بؤ دةكة زانسيتييتةوة و دواتر خويندنةوةو ثيناسدةكة

 ي هيزي لة ريطاكة دةيتواين) ميخائيلؤفيا(ي خاتونيك بة ناو وةك اليةنة ثراكتيكيةكاين ووردةكاين
 يتاق تواناكاين انةكان كامرياويئةو ضةند جار لة تاقيطةو لةبةر ضاو ميشكيةوة مادةكان جبوليين

  .  ئةو بوارةي بة توانايو دةيان كةس) هيوم (يان وةك دةكردةوة
هةولَ دةدريت بة ثاراسايكؤلؤجيا راظة  ئةمانة ثيشتر و ئيستاش دةطوازرينةوة تاقيطة زانستيةكان هةموو
ة لةم بابةتة كورتة ك،  بكرينةوةي ئةم توانايانة شيكة خؤشبةختانة تا ئيستا توانراوة زؤربة بكرين
يةكةم  من (يا شيخة كة دةليتي  من دةسورمينيت قسةكةي سةريبةالَم ئةوة.  باس بكرين ئةوة نيةشويين

 كار لةسةر زانسيتي  نةك بة ئةكادمييسالَة بة ثراكتيط 30ي  كوردمي و ماوةيتايبةمتةند
بؤ تواناو بةرنامة بة ناو ريزم لةطةلَ  منيش داوا لة ياشيخ دةكةم كة) ثاراسايكؤلؤجيا دةكات

 ي موطناتيسي ضةواشةكاريانةيجيا لة نوشتةو دوعا و قاوة طرتنةوة و خةواندنيك(ي ثاراسايكؤلؤجيةكة
 حةز دةكةم) ، دةدةنيم بة ئةجنا زانسيتيكة بة داخةوة تا ئيستا زؤر كةم لة كوردستان وةك ثرؤسةيةك

لة ( كردووين  كة ياشيخي توانا ثاراسايكؤلؤجيانة كامانانةن ئةو؟ بطةم يتي ثراكتيكي سال30َ
 و دةرووين ي و فكري جةستةيي لة ئاست بةدةريلة توانا، لة ثيشبيين،  لة سايكؤكينيزياي،تةلةثاس

 بةرضاو نيشان درابن و يكدا بةشيوةيةك خةلَي كةلةبةرضاويكامانةن ئةو ثرؤسة تاقيطةيانة) هةمةاليةندا
لةسةر ئةم زانستة  تؤ كة بليت من ضةندين بابةمت؟ )  زانستيت بؤ كردبنيارشيك( دواتريش خؤت طوتةين
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 ئةم زانستة زؤر لةوة يئةطةر ض،  ئةو بوارةيتيو تؤ شارةزايةك ئامةنا دةلين ئةوة بةهةرحالَ نووسيوة
جطة لة  ثراكتيكيت داية كة ي سال30َبةالَم ثرسيار لة . ناو زةند بكةين) تايبةمتةند (طةورةترة خومان بة

  ناوة سةبارةت بةم مةسةلةيةش كة خؤت ناوت يل، تر نيةي و ضةواشةكردن نةبيت شتيكيزيادةرؤي
بة   وةك فاتيمة خانتيرووداويك كام سةرضاوة بةلَطةو كاو ثيناس و كام ريطاو بة كام دةثرسني) زيارةت(

ئةم مةسةلةمان بؤ ي  ثراكتيكبة  دةتوايني سالَة كار لةوة دةكة30كة   ئايا تؤ، كردتةوةي شزانسيت
 ي ووةالَمدةيب  ثراكتيكيت هةبيتئةزمووين  سال30َ  بيت زانسيتيئاخر تؤ كة تاميةمتةنديك؟ بسةمليين

 ثر لة وة دةشيت لة ضاو جيهاين،  ئةم زانستةم نيةئةزمووين  سال30َ من وةك بةريزت ئةوة بدةيتةوة
تيك   لة خةلَكيبا رةش و سث هيندة دةليم بةالَم  هةبيتثاراسايكؤلؤجيادا كةمترين زانيارمي يين

  . خةلك ضةواشة نةكةين  زانستةوةينةدةين و بة ناو
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