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 ةکاين من و شوأش جوانأؤيي کتيبحةکايةيت
                                                                                                                                 

  يفةرشيد شةريف                                                                                                   

    
  
  
  

  
  
  

  حةکايةيتضةند 
  بوطةن کردووي ضةند سالَة

  

  

زورم بري کردوتةوة کة ئايا ئةم شتة بآلو بکةمةوة يان نا؟ئاخرةکةي بةم دةرةجنامة طةييشتم کة راستة ثياوي عاقلَ دوو جار لة کونيکةوة ثيوة 

هةر ضةند برييشم .ثيوة بووم،کتري بووينةبرادةري ي کةسيکةوة کة ساآلنيک لةمةوبةرر لة اليةن بةآلم من بةالين کةمةوة ضةندين جا.نابيت

م لةطةلَ هةموو ئةوانةشا آلبة!!!؟...ئةکردةوة بة خومم ئةوت داخو ئةم کابراية تا ضةند من بة طةمذة دةزاينَ کة ئةو هةموو غةدرةي يلَ کردووم

کةضي .وةخيت خوي ضاکةشي لةطةلَ کردووم، کةواتة با ئةو حورمةتة ِراطرم،ضةند خراثةي لةطةلَ کردوومئةم برادةرة ،وت قةيناکاتطهةر ئةم

  . بزانيت طرتنةقةدري ئةو حورمةت،ئةولةوة ناضيت 

امةکاندا ضاث کم لة يةکيک لة رؤذن ،يان باشتر واية بپيم ئةو مين ناسي ضونکة وتاريشوأش جوانأؤييم ناسي بوو بؤ يةکةم جار ۱۹۹۸سايل 

کة زاين منم ثاش ضةند رؤذيک لة تيثةأبووين ئاشناييمان ثيشنياري کرد بة يةکةوة کاري ، ببوو و ئةويش بة دواي نووسةرةکةيدا طةأابوو

نايشارمةوة زورم .)کة ئةلَبةتة رولَي ئةو زياتر هةلَةضين بوة نةک وةرطيِران.وةرطيِران لة هةردووکمان و ضاث کردنيش لةو(وةرطيَ أان بکةين 

هةر بوية .تةنانةت هةندي جار لة ضاث کردين کتيب ثةشيمانت دةکاتةوةزور زةمحةتة و ة ضاث کردين کتيب لةئيراندا ثيخوش بوو ضوونک

و برادةرة ناکةم ئةپبةتة لةم نووسينةدا باسي ضاکييةکاين ئة.(أاين دووقوپييدةستمان کرد بة وةرطو منيش بة يب سي و دوو قبووپم کرد 

ضوونکة  ضاث کراوة ،۲۰۰۵ساپي و کم بة مةعنةوي ثيَشکةشي کردووة کتيبي۲۰۰۳ضوونکة ئةوانةشم لةبةر ضاون و وةخيت خوي واتة ساپي 

 شوِرش جوانِرويي

 شوأش جوانأؤيي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 2 

ند هةر ئةو ،هةرضةتاکوو هةر هيض نةيب وةآلمي ضاکييةکامن تا أادةيةک دابيتةوةبأيارم دابوو يةکةم کتييب تاکةکةسي خومي ثيشکةش بکةم 

 فيزي ئةوةي ثيوة شوأش جوانأؤييشلةوالشةوة ثيشکةش کردنة بووة بة بةآلي طيامن و برادةرامن لةئيراندا بة دووِروويي تاوانبارم دةکةن و 

ش کردووم و ضي و ئةوة نيية کتييب ثي ثيشکةبو منوونةش  ئةوة باس ئةکات کة ؛ ومن ئةوم ثي طةياندووة  کة فةرشيد قوتايب من بووة وئةکا

بة زمانةکاين (لة بآلظوکةکاندا بآلو کردبوةوة )بةهيز يان الواز(ةرطيِرامنومن بةر لةوة شوِرش بناسم دةيان وتار و رةخنة و !!؟؟...ضي تريش

ظار و و رةنطة  )فارسي و کوردي ت شتم تيا بآلو نةطوراندا نةبيذنامةي کوردي لة ئيتةوةبووروِرش بيئيتر شو ،ري ن مين ضوسني کردوة وکوردي نوفي

  و منيش حاشا لةوة ناکةم کة هيض لة شوأشکة دوو کةس ثيکةوة کاري ئةدةبيي دةکةن يب طومان سوود لة يةکتري وةردةطرن.؟؟؟..!!!نازامن

ضةوانة،جوانأويي فير نةبوومة ر بووموةبة ثير شيت يلَ فير شت  زور بووة بةآلم بة دلَنياييةوة ئةويش زومن هةم ،لةمن في هةر هيض نةيب

دلَنيام هةر هيض نةيب فارسييةکةم لةو باشتر کة ماستةري زمان و ئةدةبيايت فارسيم وةرطرتبوو کوردييةکةم لة ئاستيکي باشدا دةزانيي،هةميش 

  .بوو

ستا طرتوومةتة بةآلم هةرضةند بريي يلَ ئةکةمةوة بلة ذيامندا حةزم لة نووسيين بريةوةري نةبووة و نيية،  دةنطييةي تا ئي ةو يب

 کة بةر طويم کةوتوتةوة کة  تا واي يلَ هاتووة .....خوم سووکتر و سووکتر ئةکةم و شوأش جوانأؤيي طةورةتر و طةورةتر لةاليةکةوة تةا ،بةر

 طواية وةک !!!؟؟؟...يب لةطةپ تةرجومة کردم نزيکةي حةوت کتيضيطةر من وةرطيأ نةبووم بوةئ ئةي باشة......فةرشيد هةر وةرطيِر نييةو

 ،جا منوونةش ضةند وشةيةکي بة هةپة تةرجومة کراوي مين الي خوي هةپطرتوة و ثيشاين ئةم و ئةوي ئةدات کة وةرطيأاين فةرشيد ئاوا بووة

جا . شةرم نةبيتي نايزامن و ثييشيََ بلَ نةزاينَ هةيب شتيکي ئازايةيت ئةوةأيک تووشي هةپة ئةبيت و طرينط ئةوةيةيهةموو وةرطضيية قةيدي 

وةخيت خوي لة کتيبيدا :بو منوونة. هةآلنةي شوأش جوانأؤيي باس بکةم بؤ خؤي ئةبيتة کتيبيکجورة خو ئةطةر من ئةو

 و ابووةأوةرطي) بةخشني(بة ي ) data=دادة(و ) بضووک=خرد(ي بة )ئةقپ=خرد(و ) ناوي ثياو=حةسةن(ي بة)اليةين باش/ضاکة=حوسن(وشةي

 ةئينسان قابيلي هةپکة  ضونکة باوةِرم بةوة هةيةکة من هةر ثيم عةيب بوة باسي ئةو شتانة بکةم ضةندين هةپةي تري زؤر لةوة طةورةتر 

ک فيري فارسيي بوونة و دةستيان يو توز  ئةو وةرطيِرانةي کة سالَيک و دوان و سيان  لة ئيران بوونةزوربةي ليرةدا روي قسةم ئةکةمة .کردنة

  : شوِرش جوانِروييشلةوانة،داوةتة کاري تةرجومة و بة خةيالَي خويان بوونةتة وةرطيِر

  . کاري وةرطيرِِان بکاتنايب تيبطات ۲و۱هةردوو زماين ئةوةي کاري تةرجومة دةکا نةتواينَ لةئاستيکي باآلدا لة -۱

  .ئةستةمة بتوانيت وةرطيأاين باش بکات )ئاخافنت( قسة بکات۲و۱لةئاستيکي باآلدا بةهةردوو زماين تواينَ  ئةوةي کاري تةرجومة دةکا نة-۲

 ۲و۱زماين ...کولتوور،داب و نةريت وئةدةب،فولکلور،قوذبنةکاين زمان ،و ئةوةي کاري تةرجومة دةکا دةيب لةئاستيکي باآلدا بة هةموو کون  -۳

طوي طرتن بة خويندنةوة و  روذ  و وةرئةطرين و بة شةوشئيمةمانان ماستةري زمان و ئةدةيب فارسي.کات بة وةرطيِرانشارةزا بيت ئنجا دةست ب

 لة هةمووي ناو خةلَک،سةفةر و مانةوة لة شارة فارس نشينةکاندا و ، ، کتيب،بازار روذنامة ، سةتةاليت ، ،تةلةفزيون لة راديوزماين فارسي 

بة سالَيک و ئةي کورديکي کوردستاين باشوور نني،جاري وا هةية بو تاقة وشةيةک دائةمي،ي يبيست سالَ خويندن بة زماين فارس_طرينطتر ثانزة

ئةويش نةک لة شارةکاين تاران و ئيسفةهان و ،يتي ئةبي بة قوةت و دةولَةمةندةي فارسدوان و سيان مانةوة لة ئيراندا ضون فيري ئةو زمانة

اهللا  . کة سةرلةبةري دانيشتواين بة زاراوة و بن زاراوةکاين هةورامي و جايف قسة دةکةن،بةلَکوو لة ناوضةيةکي وةک ثاوة و جوانأو ...شرياز و
  .اعلم
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ستة حةز ئةکةم يب دةنطييةکي ضةند سالَة بشکينم و ثةردة لةسةر ضةند  َجا ئي
انةش ديأةم ئ ةري نووسيينهاند. بوطةن کردووي ضةند سالَة هةپ بطرمحةکايةتيکي

  :، لةوانةيک بوة شتضةند
  

هةروةها لة دريذةي ئةو . کةساين وةک منةوة وئةويش بة هوي ساويلکةيي من،شوِرش جوانرويي خةريکة زياتر لة حةقي خوي طةورة ئةبيت -۱

،وةک بةرثرسيکي ستا نازامن ضوين يلَ هاتووة ئيو ثروسةي ثاکسازي و ضاکسازييةي حکوومةيت هةريمي کوردستان کة دةسيت ثي کرد

 و بةِراسيت جيطةي دةس بةکار بووةي و روشنبريييةکاين سليمانيدا ي شوينة فةرهةنطسازترين سوي لة يةکيک لة طرينطترين و ضارةنويفةرهةنط

ةحم بةو خةلَکة بة ستةزمانة بکات هةر وةها خوا ِر.تبةجمورة خةريکة ناوةِروکي خوي لة دةست ئةدا) کةسي شياو لة شويين شياو(داخة درومشي

نةري کاروبارة فةرهةنطييةکانيان بنکة ئةيبسوِري   !!!!؟؟؟... کةساين وا هةلَ

لةم ضةند سالَةشدا .انةي کة وةخيت خوي وةک ثشت و ثةناي وابوونيويي يب حورمةيت زوري کردووة لة طةپ ئةو برادةرة ئيرانيشوِرش جوانِر -۲

تةنانةت لة ضةند شوينيکةوة بيستراوةتةوة کة حةز ناکات هيض ئيرانييةک وةتةوة بو سليماين، خوي لة هةرضي ئيرانيية ئةشاريتةوة و اة طةِرک

شي ترساندوون  بة سيخوِري تاوانبار کردووة و بةوة)ئةوانةي لة ئيراندا هاوِريي بوون(ريکي ئيراينند برادةة تةنانةت ضةند جاريک ض.ببينيت

 ئةوةندة فيلَي ضوونکة.وةآلمةکةي ئاسانة.  ؟؟؟...بو.   و دةزطا ثيوةنديدارةکانةوةکة طواية يةکيکة لة بةرثرسة طةورةکاين ئاسايش و ثاراسنت

تةوةيلَ کردوون ناويبةرةوِروويان ببي ت و لةطةلَ ئةطينا ئةطةر راست ئةکات ،ريت و قسةکانيان بيبةرةوِرووي يةکتري بکةنةوةياندا دابنيشي .  

يةکةم کةس بوة بةردي و فةلسةفةي لة ناوضةي هةوراماندا داناوة و  بيستراوةتةوة کة بانطةشةي ئةوة دةکات ئةو بةردي بناغةي فکر -۳

هةرضي داب و نةرييت ثري و  ئايا سووکايةيت کردن بة باب و باتراست دةکات بةآلم با بيت و ببيني.هاويشتوتة ئةو طومةوة و شلَةقاندوويةيت

ئايا ،ثيي ئةلَين ضاندين بةردي بناغةي فکر و فةلسةفة؟؟کةمتر ثيشکةوتووي وةک هةورامان و جوانأوکومةآليةتيية،ئةويش لة ناوضةيةکي 

وةک جاريکيشيان  ايةکي هةية؟ فةلسةفة الي ئةوان ض مان و بزاينَتبا ببيني،ئةوانةي ئةو ثيي واية فيري فةلسةفةي کردوون و ثيي طةياندوون

يةک دواتر بة ريکةوت لة ضريوکيکي جةالل ة من هيناومةتة کوردستاين ئيرانةوة،کةضي ماو/ق و کينةبةماناي ِر/»ئيرةيي«ئةيوت وشةي

ظاري سروةدا ذمارةيةکي کة لة ئةو وشةيةم بيين  دامةلةکشا ۱۱نزيکةي ضاث کرابوو،ئةويش طويي ِرش جوانِر سالَ بةر لة هاتين شورانوئي بو. 

  . نةوتمبةآلم هةر هيض

  .جوانِرو بة جي هيشتووةبةالين کةمةوة لة ناوضةي ثاوة و هةورامان و ( کوردستاننيشتماين  دميةنيکي يةکجار ناشرييين لةسةر يةکييت -۳

 ة سالَضوار لةوانة من خوم ئةوة ،وازيان لة نووسني هيناوة و هةر بيةزاري کردوون و  ضةندين کةسي لة ئةدةب و نووسني و وةرطيِران توراندووة-۴

   .ي نازامنر جا...کةي ئةضمةوة سةري.بة هيض شيوةيةک تاقةيت نووسينم نةماوةو  دةسم لة نووسني و وةرطيِران هةپطرتووة

  .ستان خةپکيکي زوري بةدطومان کردووة بةرانبةر روشنبري و فةزاي روشنبرييي باشووري کورد-۵

رةجنـي ضـوار سـالَ شـةوخنووين و نووسـني و      و ورةترين غـةدري لـةمن کـردووة    ةطـ ،لة هةمووي طرينطتر  -۶
بـو  (ي سـالَ هةلَبـذيردرا   وةرطيِري منووونةوةک منةوة ةجنانةيوةرطيِراين بة با دام و لة سايةي هةر ئةو دةسرِ    

نـازامن  (خةآليت ئـةو ناونيـشانةشي وةرطرتـووة     و   )۲۰۰۴(يردراوي سالَ   کتيبةکةش بوو بة کتييب هةلَبذ    و   ) کتييب دميوکراسي ضيية؟  

  .لة خوارةوةشدا باس لةو غةدرانة ئةکةم کة ضون بووة؟.)ضةند مليون دينار
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 ضريوکةکاين استيدا يةکيک لةکة لةِر) لة سنة( ضريوکنووس بکةمتوفيق موشريثةناهيدةسثيکردين باسکردن لةو ثأوذانة با باسي کاک لة بةر 

بوو بو تاقيکردنةوةي من لة بواري وةرطيأاندا کة ئايا شياوي ئةوة هةم لةطةلَ شوأش )ثيوةر/سنط حمک(ئةو بةِريزة وةک فارس دةلَين

ق موشريثةناهي ضريوکيکي خوي بةناوي!!!!!!!جوانأوييدا کاري وةرطيأان بکةم يان نا؟ فيبةسةرهاتةکةش ئةوة بوو تو)نةرةکان و مذدةهي

ئةم برادةرة واتة ! کاکة:شوأش بة مين وت.کة بة زماين فارسيي نووسيبوو،دابووية دةست شوأش جوانأويي بوي بکا بةکوردي)طولَةنيرطزةکان

ق موشريثةناهي کاريکي ثي راسثاردووم کامت نيية تةرجومةي بکةم، تو ئةمة بکة هةم کارةکةي ئةومان ثةِراندوتةوة و  فيهةميش با بزامن لة تو

دکاري زمان و ئةدةبيايت فارسيي بووم لة ئةوکاتة خوين.خوت بآلوي بکةرةوة و دوايييش بو !!!!!بواري تةرجومةدا لة ض ئاستيکداي

 کاکة بة نيازم ويت.قسةکةم بو طيأايةوة. کرد و لةطةلَ جةنايب توفيق موشريثةناهيدا ئاشنا بوومئاويةرم هةفتةنامةيسةرداين .»سنة«زانکوي

هةر ضريوکيکم داوة بة برادةريک و توش .ئةو کومةلَةضريوکةي کة بة زماين فارسيي نووسيومة بيکةم بة کوردي و لة هةوليردا بآلوي بکةمةوة

 هيض بوم تةرجومة کرد بة رةفاقةت و بة يب. بآلوي ئةکةمةوةةوةئةمة تةرجومة بکة و دواجار هةر بة ناوي خودي وةرطيأةکان

ظاري رامان ذمارة.ضاوةأوانييةک نةضوو لة طو ري ثيق موشريثةناهييةوة۴۴يان۴۲وابزامن-زوفيکةکة بآلو بوةوة بة ناوي توالل ة . ضريو

ريوکةت بةناوي م وت ئةري کاکة بو ئةو ضيئةو برادةرة هةر کوردي نازاينَ بنووسيت ضون بوو بة ضريوکنووسي کورديي؟سةردانيکم کرد و ث!!؟؟.اکرب

زوري داواي ليبوردن کرد کة طواية خةتاي ئةو !....خوت بآلو کردوتةوة؟هةر هيض نةيب ناوةکةي منيشت لة ثةنا ناوي خوتدا وةک وةرطيأ دابناية

ظاري رامانةوة بوةوة و بة ت کة ضاکي  نةبوة و هةلَةکة لة اليةن طوريدةني وابزامن روونکرنةوةکة لة .بکةنزووترين کات روونکردنةوةيةکيان بو

  !!!!!!مالَي ئةويش ئاوةدان و بذي ضريوکي کورديي.ناو تةث و توزي سةر سنوورةکاندا طريي کردبيت و نةيتوانيبيت بثةأيتةوة

  

  :دا ثأؤذةکاين من لةطةپ شوِرش جوانأؤيي
  
  
  )کارل ثوثةر: (ة  وانةي ئةم سةدةي-۱

سةعات بو حةوت  بوو کة نزيکةي شةش مانطي رةبةق روذي بةالين کةمةوة ضوار ک ثؤثةر يةکةم کتيبيي کارپ)وانةي ئةم سةدةية (کتييب

 ئةويش ئةينووسيةوة و ،ةم شيوةية کة من دةقة فارسييةکةم لةبةر خومدا ئةخويندةوة و ئةمکردة کورديب ، وةرطيأاين ئةو کتيبة بووينخةريکي

،کة تةواو بوو بة يةکةوة ضاکمان ئةکرد و وشةکامنان ثاش و ثيش ئةکرد و ئينجا ئةضووينة سةر ديأي دوايي ثاش تةواوبووين هةر ديأيک 

ي بو بنووسم منيش راستييةکةي ضوونکة زؤرم لةبارةي کارلَ ثوثةرةوة نةئةزاين جطة لةو کتيبةي کة ليمان يثيشنياري کرد من ثيَشةک

 بو ئةوةي ثيشةکييةکي بو بنووسي کة ماپي ئاوةدان ئازادخيواز جةليلهةر بو َية کتيبةم برد بو سنة بو الي کاک  خوم يلَ دزييةوة  ،وةرطيأابوةوة

لة شاري کرماشان کة وةفديکي سليماين و هةوليريش کايت بةِريوةضووين کونطرةي سةيدتاهريهامشي تةنانةت لة .بيت و بوي نووسي

،کاک رةئوف بيطةردبرادةراين ميوان لةوانة کاک  يک کرا لةوانةش تةرجومة و برادةريکدا دانيشتني و باسي هةموو شتشةوةکةي لة مالَيهاتبوون،

استيدا يةکةم کةس بوو شيت يلَ دزمي،بةآلم بة لةِر کة ضريوکنووسيکليرةشدا شتيکم هاتةوة بري حةيفم يلَ ديت باسي نةکةم،باسي 

ق موشريثةناهي ...دةنطم نةکرد ،انأوييحورمةيت هاوأييةيت لةطةلَ شوِرش جو فيتو    
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باسي شوِرش جوانِرويي ، و ضةند کةسيکي تر کة بةداخةوة ناوةکانيامن لة بري نةماوةکامبيزکةرميي،کاک جةليل ئازادخيواز،کاک فةريد زامدار

بة بيانووي ئةوة کة طواية خةپکي بةآلم دواتر  .ةم سةدةيةي کارلَ ثوثةرينئ کتييب وانةي أاينرطي وةةرشيد خةريکيلةوة کرد کة من و ف

ثاکنووسکردين کتيبةکةي طرتة ئةستو و وتيشي هةر خوم ئةينيرم بو کاک ،کوردستاين باشوور دةسخةيت ئيمةي ئيرانييان بو ناخوينريتةوة 

ئةرکي ثاکنووسکردن و ضاثکردين کتيبةکةي طرتة ئةستوي جورة واتة بةم ( ضاثکردن و ئيتر تو کارت بةسةر هيضةوة نةبيت بوئازاد بةرزجني

زوري  عاتيفيةوة روحي و وو بةآلم ضونکة لة رووي شدا نةبي ناوي من لة کولةکةي تةِربةآلم دواي ضةند مانطيک کة کتيبةکة بآلو کرايةوة.)خوي

  کة ئةطةر!!؟؟م نةهات هةر هيضي ثي بپيم تةنانةت تاقة ثرسياريکيشم يلَ نةکرد کة بوضي ئةو کارةي کردووةووم لة روبووة بوثي وابةست

لةطةپ شوأشي ميرديدا )مانطي تةواو۶( خيزاين وةکوو ويذدان لة بريي مابيت ئةتواينَ طةواهي ئةوة بدات کة من ضةند شةو و روذ شريين خاين

 الثةِرةي يلَ ۱۶ کة بةو کتيبةوة خةريک بووين شوِرش خوي بةر لةمن ؛ يةک شتم لة بري نةضيتئةلَبةت.ئةو کتيبة بووينخةريکي 

   .ي کتيبةکة%۱۰  نزيکةي،واتةوةرطيِرابوةوة

  

  ):طونتةر طرا س(هةشت نامة -۲
نامة کرد هةر بة هةمان شيوازي جاران، واتة من فارسييةکةم لةبةر هيشتا وانةي ئةم سةدةية بآلو نةکرابوةوة کة دةستمان بة وةرطيأاين هةشت 

کةوة ضاکمان ئةکرد و وشةکامنان ثاش و ثيخومدا ئةخويندةوة و ئةمکردة کوردي، ئةويش ئةينووسييةوة و ثاش تةواوبووين هةر ديأيک بة 

 حةکايةيت کتييب ثيشوو ثاکنووسي کرد و ناردي بو سليماين بو کة تةواو بوو وةکوو هةمان. ئةضووينة سةر ديأي دواييثاشانثيش ئةکرد و 

) يي بة هاوکاري فةرشيد شةريفيوش جوانِرِروةرطيأاين شو(و ئةجمارة لة سةري نووسرابوو  دواي ضةند مانطيک ضاث کرا.ئازاد بةرزجنيکاک 

 مندا بوو و ي لة کاتيکدا تةواوي ئةرکي تةرجومةي  لة ئةستو،ردديسان هيضم نةوت و هةر لة بةر خاتري حورمةيت هاوأييةتيمان دةنطم نةک

هةم ،لةو ماوةيةشدا کة هةشت نامة نورةي ضاثي بو طريابوو.ي بو ضاثدثاکنووسي ئةکرد و نارو ئةو تةا ئةينووسي  ذةي سيمة وةک ثأوئي 

 ئةوةش بلَيم  هيض ثارةيةکي ئةو کتيبةشم .)اوکيي خوماندا زالَ بنيفير بني ضون بةسةر ترس و دپةِر(خةريکي کتيبيکي تر بووين بةناوي 

  .نوشي طياين کرد-وةک ئيراين ئةلَين_ و شوِرش خويوةرنةطرتووة

  

  : فير بني ضون بةسةر ترس و دپةِراوکيي خوماندا زالَ بني-۳
و  دوايي دانيشتني و بةيةکةوة ثيايدا ضووينةوة.ةکةي تري منا الثةِرش تةرجومةي کرد و هةشتِرةي سةرةتاکةي شوئةم کتيبةش  ثةجنا الثةِر

کة .) بنکةي ئةدةيب طةالويذناردن بوئةجمارة ثاکنووس کردن و (وازي وةرطيأانةکةمان يةکدةس کرد و هةمان حةکايةيت جاران شي و ضاکمان کرد

 ئةجمارةيان توزيک ليي عاجز بووم کة )يي بة هاوکاري فةرشيد شةريفيووانِرش جِروةرطيأاين شو(لة ضاثخانة هاتة دةر ديسان ليي نووسرابوو 

 هاوکاري منت ،کة ئةم کتيبةت لةطةلَ من کردووة. ييويت کاکة ئيمة لةوديو بةم کارة ئةپيني هاوکار؟؟ ثيم وت ئةري بو وات نووسيوة

ئةيب لةسةر ئةو کتيبة و  اوکاري شتيکة و کاري دووقوپي شتيکي ترة ه..!رشومت کاک شو...سيوةوکردووة کةواتة شيت نادروستم نةنو

بنووسري)أاين شووةرطييي و فةرشيد شةريفيرش جوانرو(.تکات ئةطةرومت باشة .ويت کاکة دةي ئةمةش هةر ئةوة ئةطةيين هةر ئةوة ئةطةيين 

هةميشمان .  بازمان دا بةسةر باسةکةدا،قسةي خوش و تةکردي بة فشقيات و بة دوو نوک.يلَ ئةکةم واي بنوسة کة من ئةيلَيم يب سيرة کتيبةم جو

نازامن  ئةو کتيبةش ي)حق الترمجة( ثارةي . لةسةري نةأوشتمديسانبوو بة ماپي شوِرش جوانرويي و نايشارمةوة ضونکة زورم خوش ئةويست 

  !!ضون وةرطرياوة؟کةي و 
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  :)ون لوکج(ک دةربارةي ليک بوردنة نامةي-۴

 جطة لةوةي کة نزيکةي  بةناوي هةردوکمانةوة ضاث کرا و هةر بوية هيض قسةي لة سةر ناکةمةش بوو کِربةشي من و شووتةا کتييب ها

 قسةم ،نکة ناوي هةردووکماين وةک وةرطيِر لةسةر بوووبةآلم هةر ضو.ش تةرجومةي کردِري شو%۳۵ ي من وةرم طيِرا و نزيکةي۶۵%

و هاوأيي  ثيشکةش بة برا:نووسيويةيتةم الثةِرةي کتيبةکة لةسةر يةک.بةآلم لةم کتيبةشدا هةلَةيةکي واي کردووة هةر نةبيتةوة.نةکرد
هاتووة ثيشکةش نيوةي کتيبةکة و بطرة زياتريشي هي منة کةضي .؟؟؟سةخاوةتةسةيري ئةم  ؟؟؟؟؟؟؟؟خوشةويستم کاک فةرشيد شةريفي 

حق (ثارةي .کتيبةکة هي ئةوة و بة مين ثيشکةش کردووةئةوة بسةمليين کة رة بة شيوةيةکي زيرةکانة ويستوويةيت دياوة،بة خومي کرد

 لة کاتيکدا.) ئيراينمتةين ۰۰۰/۳۰ تازة،واتة نزيکةي ضاثي ديناري  ۰۰۰/۶۰(طةييشتة دةستم بة نيوة و ناتةواو شکتيبةي ئةم )الترمجة

لةو کتيبة کة بةشة کتييب هةردوکمان بوة بو خوي هةلَي دانة ۵۰ جيا لةوةش.دينار بوة ۰۰۰/۵۰۰زياتر لة  ئةو کتيبة ي)حق الترمجة(

  !!!!!!!يةکدانةشي بو من دانابووتةا شوکر .طرتبوون و دابووين بة دوست و برادةراين

  

  ):ثيتةر کيويستو(موديرنةوثوست موديرنة -۵
 تةرجومة بکةين و وةک –کة بةشيک بوو لة کتيبيکي ثيتةر کيويستو - با ئةم وتارةةربارةي ليکبوردن ويتشورش جوانرويي دواي نامةيةک د

هةلَة و شتةکاين بطريت و ثاکنوسي بکات و و دام بة شورش ثيايدا بضيتةوة و ) بة تةنيايي(تةرجومةم کرد.کتييب طريفان بآلوي بکةينةوة

با دوايني وتاري ئةم کتيبةش ،کتييب ئيمةو موديرنيتةي داريوش ئاشوريشي ثي دام و ويت  ثياضونةوةي بوو کة ئةو خةريکي.بينيريت بو ضاث

دانيشتم و ئةويشم بة تةنيا تةرجومة کرد و ثيم دا ثيايدا بضيتةوة و .ومت باشة.ئةميش وةک کتييب طريفان بآلوي بکةينةوةتةرجومة بکةين و 

ية ،هةر بوويت ئةم کتيبانة ضونکة هةر زور بضووکن و کتييب طريفانيشن خوش نيية ناوي دووکةسيان لةسةر بيت ثاشان .بينيريت بو ضاث

 موديرنةوثوست ،دواي طةِرانةوةي بو سليماين.ومت باشة مادةم واية قةيناکا.يةکيان بةناوي خوم و ئةويتريان بةناوي تووة ضاث ئةکةم

ئيمةو موديرنيتةکةش هةر . تةبليغي بو کرابوو کةوتة بةرضاومبة هةلَکةوت لة روذنامةي کوردستاين نوي کةضاث کرد و موديرنةي بةناوي خوي 

 ئازاد؟ ويت نوسخةي کتيبةکة الي کاک کةم بوضي بو ضاث ناکةيت ) ئيمةو موديرنيتة(کة ثيم وت ئةي . تا ساپيک دواترخةبةري يلَ نةبوو

م نارد و   بوCDبة تايث کراوي لةسةربة برادةريدا .ومت باشة خوم نوسخةي ترم الية و بوت ئةنيرم .ضاثخانة ون بوةئةلَي لة  بوة و بةرزجني

شتيک لةويش لة ئايندةدا  خوا ئةزاينَ يةکم بة دةس نةطةيشتووةCDحاشاي ليکرد و ويت هيض ،هةواپم ثرسي  ساپيک کةدواي نزيکةي

   . نوسخةم ليي ماوة و جاري بة ضاث نةکراوي ماوةتةوةشوکر باشة هةر.نةکات

  

۶-دةيويد بيتهام و کوين بويل()ئاشنا بوون بة دميوکراسي(؟کراسي ضيية دميو(:  

يبة و ويت بو ئةوة کامتان بة فِريو نةضيت تو ئةم کتي ثيدام ) دميوکراسي ضيية؟ (–کتييب  رش جوانأؤيي،شووةک حةکايةتةکةي کتييب ثيشوو

  وئينجا هةردووکيان ضاک ئةکةين)بوو و ئيستاش هةر نةمدي بآلو بکريتةوة کة کتيبيکي کومةلَناسي(،تر ئةکةم بکة و منيش کتيبيکي

و ي بي يةکجاريماپي کو ئةکردةوة بة نيازي طةِرانةوةو خةريک بوو کةل و ثةيل نا)دميوکراسي ضيية؟(دواي تةواو کردين .ئةياننيرين بو ضاث
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 لة روذنامةي ئاشيت ضاثي تاراندا ضاوم بة  دواتر–شتيک کةم -دوو ساپ .......دا و خواحافيزي بةرةو سليماين نوسخةي کتيبةکةم ثي.سليماين

ولةکةي  ضاث کراوة و ناوي من لة کو جوانِروييةوةناوي شوِرش کة سةيرم کرد کتيبةکةي خومة و بة.تةبليغي کتيبيک کةوت هةر بةو ناوة

بةداخةوة ،نارد بوي ش لة دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم دا کار دةکات هةر بوية ئيمةيليکم بة ناونيشاين سةردةم بيستبووم شوِر.تةِريشدا نيية

نارد کة دةمزاين ضةندين ئيمايلم بو دةزطاي رةهةند .ئيمةيلةکةم ثينج يان شةش جاري تريش نارد بةآلم وةآلم نةبوو. هيض وةآلميکم نةدرايةوة

 و لة ريطةي ئةودا ي لةطةلَ شوأش جوانأوييدا هةيةي ومت حةمتةن ثيوةندبة نووسيبووثيشةکيي بو ئةو کتيضوونکة ئةو  کاک ريبني لةويية

 کةضي بة،کولَيبايةوة بيهةر هيض نةيب توزيک لةو مةسةلة!!!! من ضاوةأيي ئةوةم ئةکرد کاک ريبني وةک روشنبرييک.دةتوامن بيدوزمةوة

 .لة جيايت ئةوةي وةآلمي من بداتةوة،ضووبوو قسةکةي بو شوِرش طيِرابوةوة دالةطةلَ ريزم  هةرديداخةوة کاک ريبني

قسةي  و ئيمةيلت بو ناردوة و بني حةياي منت بردووةيالي رلة ضيئةوة تو بوسةرةِراي هةموو ئةو قسةو باسانة کة دواتر شوِرشم بيين ويت 

 ش ببينم نامةيةکم بة برادةريکدا بو نارد ئةري کاکة بو کاري وات کردووة؟ِرجا بةر لةوة شو..!!!!!!!!رةشدا قةرزار بووم لي!!!؟؟عةجايبت کردوة

نوور ضةندين ئةو برادةرانةي کة لة کايت طةِرانةوةمدا بو سليماين رةوانةيان کردم ،دةزانن لة سةر س:بة نامة وةآلمم بو هاتةوة کة

روشتبوون ثرسيارم لة طةپيدا  تةويپةشاروضکةي م لةو برادةرانةي کة تا ومنيش ضو.کارتون کتيبم ليطريا و دةسنووسي ئةو کتيبةشي تيا بوو

و تةئکيدم کرد کة   ئةو شتةم بو باس کرد وديسان نامةيةکي ترم نارد.ضووةرد و قسةکة بة درو کرد هيضيان دانيان بة قسةکةي شوِرشدا نةنا

راستييةکةي ئةوةية :نامة وةآلم هاتةوة کة ديسان بة. بو خوم لة ئيراندا ضاثي دةکةم،ئةيب هةولَ بدةي دةسنوسةکةم بو بدوزيتةوة و مبدةيتةوة

م و دواتر لةطةپ برادةريکي تردا ليماين هةر لة ئيراندا دِراند سو ضوونکة هةپةي زوري تيدا بوو بةر لةوة بطةِريمةوة بودةسنوسةکةي تکة 

ئةو دوو قسة دذ بة يةکةش بة دةسخةيت شوِرش جوانِرؤيي لة الم {. ضامث کردوةايةوة و بةناوي هةردووکمانة وةرمان طريِيوسف زةپميبةناوي 

موو نامةکاين ئةم ضةند ةر هةطضوونکة ئة. بوةيةيانةي لة ذيامنا کردوومة هةلَطرتين ئةو دوو نامةي و يةک لةو عاقپماوة و هةپم طرتووة

 لة ضةند طلةوطازندةيانئةلَبةتة ضةند برادةريکيش لة شارةکاين ثاوة و جوانِرودا  .}.غةدرةم يلَ نةکرابابطرتاية رةنطة ئةو هةموو ةپسالَةم ه

 ..!!!!وة هةية کةي و ضوني بة خويانةيشوِرش جوانِرويي هةية کة رةنطة ئةوانيش لة کايت خويدا بيدرکينن و ئةوةش ثيوةند

  
 سالَ دةضي ۵ کتيب بآلو بکاتةوة بةآلم ئةوة بو۸سالَدا تواين نزيکةي۴ضون شوأش جوانأويي لة ئيراندا لة ماوةي ......لريةدا ثرسياريک

کةضي لةوديو کاري باش و موضةي ...و  هةبوو لة ئابووريي لة کاتيکدا تا لة ئيران بوو دةيان کيشةيوة؟وتاقة کتيبيکي جيدي تةرجومة نةکرد
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 ديأانة تاقة کتيبيکي بآلو نةکردوتةوة کة دةرخةري ئاسيت کارمةند لة ناوةنديکي فةرهةنطيدا تا کايت نووسيين ئةميت زور و غةباش و فةرا

  .بيتئةو تةرجومةي 

هيضيان هي  تةرجومةي کردوون،کة بةناو لة ئيرانداکتيبةي )۸(هةشت  شوِرش جوانِرويي لة کوي ئةو،بة ثيي ئةو قسانةي سةرةوة

  .!!!!!!!!!....سةر و روشنبريو و بوة بة نو و لة سةر کولَةکةي خةلَک مالَي کردوتةوةةجني ئةم و ئةونخوي نني و هةموويان دةسِر
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