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كارل   درَيــذةكــةي   و  دور  نامة  كة  كاتةدا  لةو 
لة  نامةيةك  دةِرؤيشت،   (Trier) شاري  بؤ  ماركس 
 (Trier) اليةن باوكي كارلةوة بؤ كوِرةكةي لة شاري
بةرةو بةرلين بةِرَيوةبوو. ئةو نامةية لة ِرؤذي (17) ي 
نوسراوة، كة كؤمةَلَيك  دا   (1837) نؤظةمبةري ساَلي 
سةرزةنشت و لؤمة لة خؤ دةطرَيت، كة باوكي كارل لة 
كوِرةكةي كردوة بة هؤي ئةو هةَلسوكةوتة نابةجَييانةي 
كة ئةنجامي دةدات و طلةيي و طازندةي لَيدةكات، كة 
بؤضي نامةي بؤ جَيني دةستطيراني نةناردوة، لةنامةكة 
و  دةكات  بَيزار  زؤر  من  تؤ  ِرةشبيني  نوسراوة”  ئاواها 
ئةوةش هةمان ئةو شتةبوو كة من هةرطيز ضاوةِرواني 
ئةوةم لة تؤ نةدةكرد. بةِراستي نازانم ض هؤيةكي هةية، 
كة تؤ ئةوةندة ِرةشبين و نائومَيدي؟ مةطةر نازاني هةر 
ئَيستا  هةتا  بووي،  النكدا  و  بَيشكة  لة  كة  ِرؤذةي  لةو 
هةموو شتةكان بةِرووي تؤدا ثَيكةنيوة و هةموو شتةكان 
لة خزمةتي تؤدابوون؟ ئايا سروشت هةموو شتَيكي بةتؤ 
دَلي  سةيروسةمةرة  شَيوةيةكي  بة  ئايا  نةبةخشيوة؟ 
نازةنينترين كضي شاري (Trier) بةدةست نةهَيناوة؟  
لة كاتَيكدا هةزاران كةس حةسرةتي ذياني تؤيان هةية؟ 
دةستنةهَيني  بة  سةركةوتنَيك  بضوكترين  ئةطةر  ئايا 
ئةو  تا  دةبَي  نةطةي.  خؤت  كاتي  ئارةزوويةكي  بة  و 
ِرادةية بةدبين و ِرةشبين و نائومَيد بي؟ ئايا بةمة دةَلَين 

خؤِراطري؟ ئايا ئةمة نيشانةي ثياوةتيية؟؟
لة  ثِر  نامة  نؤظةمبةر  مانطي  ي   (10) ِرؤذي 
دواي   ،(Trier) شاري  دةطاتة  كارل  هةستةكةي 
ئةوةي نامةكةي طةيشت، هةَلوَيستي باوكي لةبةرامبةر 
كة  هةَلوَيستَيك  بوو،  سةخت  و  توند  زؤر  نامةكةيدا 
ِرووي  لة  كارل  باوكي  خةفةت.  و  توِرةيي  لة  بوو  ثِر 
تةندروستييةوة زؤر نةخؤش بوو، جةرط و سي و قوِرطي 
ئازاري هةبوو، كؤكةيةكي بةردةوامي هةبوو، كة زؤري 
هةستي  خؤي  كة  شَيوةيةك  بة  كردبوو،  بَيتاقةت 
تةمةني  كؤتايي  ِرؤذاني  لة  و  ناذيت  ضيتر  ثَيكردبوو 
النيكةم  كة  دةكــردةوة  بيري  ئةو  بووةتةوة.  نزيك 
بة  دةرهةق  دةتوانَيت  كوِرةكةي  كة  كارَيك  باشترين 
باوكي بيكات ئةوةية كة ئيش و كارَيك ثةيدا بكات و 
سور بَيت لةسةر كارةكةي، بةآلم نامة دور و درَيذةكةي 
كارل ئةوةي دةخستةِروو، كة ئةو تةنها لة بيري ئاوات 
و ئارةزوو دور و درَيذ و بةدي نةهاتوةتةكاني خؤي داية. 
خؤي  لة  وشةي  هةزار   (3) لة  زياتر  كارل  نامةكةي 

لة كاروباري  لة (200) وشةدا باس  تةنها  دةطرت،كة 
خزم  لة  باس  (200)وشةدا  لة  تةنها  و  دةكات  خؤي 
و كةسي خؤي دةكات و لة باقي وشةكاني تردا باسي 

خؤي دةكات.
سةرماوةز  مانطي  ي   (9) ِرؤذي  لة  هاينريش 
(1837)لة كاتَيكدا نةيدةتواني بةباشي بةسةر جةستةي 
خؤيدا زاَل بَيت نامةيةكي تَيروتةسةلي بؤ كارل نوسي 
و هةرضي طلةيي و طازندة و شكات و ئةوةي لة دَليدا 
بؤ  هةمووي  نةكردبوو  لَيوة  باسي  بوو  ماوةيةك  و  بوو 
كارل نوسي و لة كؤتايي نامةكةيدا نوسيبووي: دةمةوَي 
بيخؤي  هةموو قسةكاني من وةك حةبَيكي ضارةسةر 

و قوتي بدةي .
لةخؤبايي  بــاس  نامةكةيدا  لة  ــارل  ك باوكي 
و  ئةدةبي  بةبَي  و  دةكات  كوِرةكةي  خؤثةرستي  و 
سةرزةنشت  و  لؤمة  و  دةكات  تاوانباري  ناِرَيكوثَيكي 
دةستبآلوة.   ئةوةندة  بؤ  كة  دةكــات،  سةركؤنةي  و 
دةستي  بة  كة  بوو  نامةيةك  دوايين  نامةية  ئةو 
كارلي  هاينريش  نامةيةدا  لةو  هةر  طةيشت.  كارل 
بة  سةبارةت  دةكات،  سةركؤنة  و  سةرزةنشت  كوِري 
كةس  و  خزم  لةبةرامبةر  كارل  كةمتةرخةمييةكةي 
كة  دةكات،  تاوانباري  باوكي  و  دةستطيرانةكةي  و 
كةمتةرخةم  بةرثرسيارييةتييةكاني  و  ئةرك  لةبةرامبةر 
بوو و تاوانباري دةكات بة طوَينةدان و كةمتةرخةمي بة 

ئةركة ئةخالقي و كؤمةآليةتييةكان.
كوِرةكةي  بؤ  هاينريش  نامةيةي  ئةو  بةهةرحاَل 
كة لة هةموو كةسي خؤشتردةويست، شتَيك نيية جطة 
لة ليستَيكي دور و درَيذ لة كةم و كورتييةكاني كارل، 
كة هةر كةم وكورتيانةش بوو، كة دواتر نةياراني كارل 

دةيانخستة ثاَلي. 
لةو نامةيةدا هاينريشي باوكي هؤشداري بة كارلي 
خةريكة  كوِرةكةي  ئةو  بــةِراي  كة  دةدات،  كوِري 
دةبيتة كةسَيكي ناكؤمةآليةتي، بة شَيوةيةك كة هيض 
 “ نيية.  خزماني  و  برا  و  خوشك  بؤ  مرؤيي  هةستَيكي 
بة  ثارة خةرجكردن هةست  لة  خوَيندكارَيك كة جطة 
هيض بةرثرسيارَيتَيكي تر ناكات”. هاينريش لة نامةكةدا 
لة ِراستيدا خؤي سةرزةنشت دةكات، كة بؤضي لة ئاستي 
زيادةي كوِرةكةي ضاوثؤشي كردوة  ئةو هةموو خةرج 
كة ئاواي لَي بَيت. هاينريش خؤي بة تاوانبار دةزانَيت و 
لؤمةي خؤي دةكات، كة بؤضي كاتي خؤي ِرَيطةي دا 
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ئةوةش هاينريش خؤي؟ دةستطَيراني بة بطات جَيني كارل كة
بوون، ِرازي و ذنةكةي خؤي هيواية خؤي بةو كاتي دةخاتةِروو
زياتر كارل بكاتة دةستطيراني خؤي، لةبةرئةوةي كة جَيني كة
لة ثِر ذيانَيكي داهاتودا لة ئةوةي  بؤ بدات خوَيندن هةوَلي
بنيات و  فةراهةم هاوسةرةكةي  و خؤي بؤ  ئارامي و  خؤشي
ثرسيار دةكات، خؤي لة ضي بوو”. ئةنجامةكةي بةآلم بنَيت”،
شتَيكت ض بَيهيوايي نائومَيدي و لة تؤ جطة بَلَيم، دةمةوَي من
خؤشييةك و هيض شادي بةبَي  - باوكت كردوة؟ و دايك بؤ

نامةكةي،  دَيِري بة دَيِر لةسةر خؤي كارلي هاينريش – دواتر
بابي دايك و ضاوةِروانييةكاني بة نةدان طرنطي هةروةها لةسةر
كوِرةكةي دةداتة و هؤشداري دةكات  سةركؤنة و سةرزةنشت
و ناشيرين  زؤر كردةوةيةكي باوكي بؤ نامةية ئةو ناردني كة 
كوِرةكةي. لةخؤويستي و خؤبايي لة نمونةيةكة و ناثةسةندة

هةوَيني بة نامةية ئةو سةرلةبةري هاينريش
بَي و ثؤض و هيض وشةي ريز يةك و شَيتي
يةك ريز دواي لة كة يةك ماناية بَي واتا و
بة ئةوة نامةكةيدا لة كارل باوكي كراون.
ماوةي لة كة دةداتــةوة، كوِرةكةي ضاوي
هاوِرَيكاني بةرابةري ضةند ساَلدا يةك
بوون خوَيندكاريش و  بوون خؤي كةخزمي
كارل بووة.  دةستبآلو خةرجكردوةو ثارةي
خؤي ساَلي يةك دةرماَلةي هةر نةك
زؤريش بةرلين شاري لة بةَلكو خةرجكردوة،

وةرطرتوة. قةرز بة ثارةي بووةو قةرزدار
باوكي هةرضةند  ئــةوةشــدا  لةطةَل
لةطةَل بةآلم دةكات، كارل سةرزةنشتي
بؤ ثــارةي تالر (160) بِري نامةكةيدا
ئاطادار دةكاتةوة كارل هاوكاتيش دةنَيرَيت و
لة بؤدةداتةوةو قةرزةكاني جار دوايين بؤ ئةوة

داهاتوشدا كة لة وانةبَيت، ثَيشي دةكات قةرزداري ِرزطاري ذَير
لَي دةكات. ضاوثؤشي هةَلةكاني لةبةرامبةر يان يارمةتي دةدات
ئازاري هؤي بة هاينريش بةفرانباري(1838) مانطي لة
كاتَيكدا هةموو لة كةوت، جَيدا ناو لة زؤرةوة و كؤكةي سينة
نةيدةتواني ئيتر بةآلم بوو، كوِري كارلي خةياَلي الي و فيكر
لةو بنوسَيت، بةآلم كوِرةكةي بؤ درَيذ دورو وةك جاران نامةي
طةيشتبوو دةستي بة كوِرييةوة كارلي لة كة نامانةي ئةو ماوةيةدا
ماوةيةدا لةو كارل دايكي وتةي بة و كؤكردبوةوة هةمووي
دوايين دةخوَيندةوة.  كوِرةكةي نامةكاني ضةندينجار هاينريش 
لة كارل دايكي دواتر بوو، هاينريش بةدةستوخةتي كة نامةية

كوِرةكةي نارد. بؤ ثاشكؤي نامةيةكدا
باشتر باوكت كؤكةكةي نوسيبووى” لةنامةكةيدا دايكي
لة دةستداوةو لة خواردني حةزي تةواوةتي بة ئةو بةآلم بووة،

و حةساس بووة زؤر باوكت درَيذخايةنةي نةخؤشيية ئةنجامي ئةو
كارل بؤ لة نامةكةيدا دايكي دةبَيت”. شتَيك توِرة بضووكترين بة
نةرم زؤر نامةيةك بةآلم بنوسة، باوكت دةنوسَي” نامةيةك بؤ
ِرؤذانة لةو كة دةردةخات ئةوة هاينريش نامةكةي دؤستانة”. و
زيادييةكاني خةرجية الي خةياَلي و فيكر زياتر كارل باوكي
نرخ بآ هاينريش زؤر الي ثارة خودي كاتَيكدا لة “ كوِرةكةيةتي

بَي نرخة.” وةك ئةسثَي و ثَييوابووة كةثارة بووة
لةم “ دةدةوَيت زياتر لةوبارةيةوة كارل دايكي هةروةها
دارايي تؤ دَينَيتة داهاتووي بةآلم باوكت نةخؤشة، كة حاَلةتةدا
ئاسنين بِريارت ئيرادةيةكي و ورة بة دةَلَيي تؤ . هةرضةند بةرضاو
لةوةدةضَيت هيض و بكة رةها بَيدةنطييةكي لةوبارةيةوة داوة كة
ئةو مةبةستم – بكاتةوة. ثةشيمان بِريارة لةو تؤ نةتوانَيت شتَيك
تَيبطةيت ئةوة طرنطي لة ناتةوَيت تؤ دةضَيت لةوة ثيسةية- ثارة
تائيفةيةكي بةرثرسيارَيتي باوكت كة
هةندَي من ِراستة ئةستؤداية. لة طةورةي
سةرزةنشت و دةزانم تاوانبار بة خؤم جار
بؤضي كة خؤدةكةم  سةركؤنةي و  لؤمة و
دةستبآلوي لةبارةي تؤم جَلةوي و هةوسار
.لة طةيشتي ِرؤذة بةم كة كرد، وَيَل تؤ
لة ساَلي خوَيندن مانط تةنها (4) ئَيستادا 
زياتر ئَيستا تا  تؤ  كاتَيكدا لة  تَيدةثةِرَيت، 
كاتَيكدا لة خةرجكردوة، تالرت (280) لة
زستانةدا ئةم ماوةي لة من خودي داهاتي
دايكي بووة. تؤ ثارةيةي بِرة لةو زؤركةمتر
دايكَيك “ نامةكةيدا نوسيبووي كؤتايي لة
كردبوو و واذؤي دةوَيت” خؤش كة تؤي
كة تالر 280 نامةكة لةطةَل هاوكات كارل

وةريطرت. ناردبوو بؤي دايكي
لة كارل باوكي ماركس هاينريش
تةمةني لة  (1838) ساَلي طوآلني مانطي ي (10) ِرؤذي
كاتي لة كارل دواييكرد. كؤضي (Trier)شاري لة (60)ساَليدا
بةَلطةيةك لةبةردةستدا نيية هيض و لةوَي نةبوو مردني باوكي
بووة. ضؤن باوكي مردني كاتي لة كارل هةوَلوَيستي بزانرَيت كة
سيل( دةردة نةخؤشي هؤي باوكي بة مردني هؤكاري سةرةكي
زؤريبةخشيوة خَيراييةكي جةرطيشي هةوكردني و بووة باريكة)وة

كارل. باوكي هاينريشي ذياني هاتني كؤتايي بة
سي نةخؤشي ئةو بوو، كة باوةِرة لةسةر ئةو هةميشة كارل
نةخؤشيانةي ئةو بؤماوةتةوة، ميرات بة باوكي لة جةرطي و
هةروةك ئــازاردا. زؤريان تةمةنيدا ماوةي لة ِراستي بة كة 
كة كاتَيك  (1853) (ِرةشةمة) مانطي لة خؤي كاتي ضؤن 
بؤ كةوتبوو جَيدا لة جطةريدا هةوكردني و نةخؤشي هؤي بة
لة نةخؤشيية ئةم “ نوسيبوو هاوِرَيي  ي (Engels)ئةنطَلس

جار هةندَي من ِراستة
دةزانم تاوانبار بة خؤم

و لؤمة و سةرزةنشت و
كة خؤدةكةم سةركؤنةي

بؤضي هةوسار و جَلةوي تؤم
وَيَل تؤ دةستبآلوي لةبارةي

كرد
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ناو عةشيرةت و تائيفةي ئَيمةدا بؤماوةيية و باوكيشم هةر بةو 
دةردةضوو”.( نامةي ذمارة “ د3278 “ لة بنكةي نَيودةوَلةتي 
لة  ئةمستردام  شاري  لة  كؤمةآليةتييةكان  زانستة  مَيذووي 
مانطي  ي   (10) ِرؤذي  لة  كة  ِروو،  دةخاتة  ئةوة  هؤَلةندا 
لة  يةكَيك  بؤ  دا  نامةيةك  لة  كارل  خَيزاني  جَيني  (ِرةشةمة) 
لة شاري واشنتؤن  (Adolf Cluss) كة  ناوي  بة  هاوِرَيكاني 
ثايتةختي ئةمريكا دةذيا نوسيويةتي “ ضةند هةفتةيةكة كارلي 
خؤشةويستم بة هؤي نةخؤشي جطةريةوة زؤر ئازار دةضَيذَيت 

و نةخؤشييةكةي سةختر و قورستر 
تؤشي  ــارة  دوب جطةري  و  بووة 
مني  كة  ئةوةي  بووة،  هةوكردن 
ئةو  كة  ئةوةية،  كردوة  نيطةران 
نةخؤشيية لةناو بنةماَلةي كارل دا 
بؤ ماوةيية و باوكي كارليش هةر 
بةو دةردةوة طياني لة دةستداوة”.

دايك 
باوكي  هاينريشي  مردني  بة 
هةست  لة  ثِر  ذياني  ئيتر  كارل 
كارل  زةوقي  و  شةوق  و  سؤز  و 
بة مردني  ِرؤيشت،  بةرةو كؤتايي 
كارل  ثةيوةندي  دوايين  باوكي 
هةرضةند  كة  خزمةكانيةوة،  بة 
ثةيوةندييةكة طةرم نةبوو كؤتايي 
هَيزَيك  هيض  ئيتر  و  ثَيهات 
كةمترين  بتوانَيت  كة  نةبوو 
بة  طةيشتن  بؤ  هاوسةنطيية 
هةروةها  دروستبكا،  ئامانجةكاني 

هةرجؤرة هةستَيك كة سةبارةت بة شاري (Trier) كة ثَيشتر 
هةيبووي، بة تةواوةتي لةناوضوو، بة تايبةتي كة كارل هةرطيز 
ثةيوةندييةكي نزيكي ئةوتؤي لة طةَل خوشك و براكاني نةبوو 
و هةست و سؤزيشي بؤ دايكي وةك كوِرَيك، بة تايبةتي كوِرة 
طةورة نةبووة، ئةطةر جار نا جارَيكيش وشةطةلي وةك” دايك 
لةبةرامبةر دايكيدا بة  فريشتة ئاسا” يان “ ذني سةرسامكةر “ 
كاريدةهَينا تةنها وشةطةلَيكي ِرؤتيني بووة و ئةم وشانة لة زماني 
ئةو  بةكارهَيناني  و  بةكاردةهَيندرَيت  زؤر  دايكان  بؤ  ئةَلمانيدا 
دَلةوة سةرضاوةي  ناخي  لة  و  بووة  زياتر سةرزارةكي  وشانةش 
ئةو  هةتا  باوكي  لةبةردَلي  زياتر  كارل  تايبةتي  بة  نةطرتوة. 
ئةطينا  بةكاردةهَينا،  بؤدايكي  ئةو وشانةي  كاتةي كة زيندوبوو 
دواي مردني باوكي ثةيوةندي نَيوان كارل لة طةَل دايكي كة بة 
ِراي كوِرةكةي ذنَيكي بورذوابوو، ثةيوةندي دايك و كوِر نةبوو و 
ثةيوةندييةكة زياتر لةسةر ئةساسي مادي بوو، كة لةو ِرَيطايةوة 
كارل ثارةي لة دايكي وةردةطرت، ثةيوةندي نَيوان دايك و كوِر 

هيض مانايةكي نةبوو.
لة مانطي ِرةزبةري  (1838) شةش مانط دواي مردني 
باوكي كارل، هانريتي دايكي كارل بِري (180) تالر ثارةي بؤ 
كوِرةكةي نارد، كة كارل داواي لَيكردبوو، كة ئةو بِرة ثارةيةي 
ثَيويستة بؤ ئةوةي ديبلؤم وةربطرَيت، بةآلم دواتر دةركةوت كة 

كارل هَيشتا خوَيندةكةي تةواو نةببوو.
كارل دواي مردني باوكي بة شَيوةيةكي ِراشكاوانة رايطةياند 
ضاوثؤشي  و  بدات  ياسا  بةشي  لة  خوَيندن  بة  درَيذة  نايةوَيت 
لَيكردوة، هَيشتا سَي ساَلي مابوو كة 
بةآلم  بكات،  تةواو  خوَيندنةكةي 
خوَيندكارانَيك  باقي  وةك  ئةو 
 “ مةكتةبي  بة  سةر  خؤيان  كة 
ِريزي  ناو  ضووة  دةزاني  هيطَل”  
بؤ  خؤيان  و  خوَيندكارةكان  ئةو 
دبلؤم  بِروانامةي  بةدةستهَينانى 
دةكرد  ئامادة  فةلسةفة  بةشي  لة 
دةخستة  طوشاري  ــةردةوام  ب و 
بؤ  ثارةي  ئةوةي  بؤ  دايكي  سةر 

بنَيرَيت. 
لة دوايين نامةي دايكي كارل 
 (1840) طوآلني  مانطي  لة  كة 
نوسراوة  دايكي كارل ئاماذة بةوة 
كوِرةكةي  دةست  لة  كة  دةكات 
كة  ـــةوةي  ل ــة  ــارةحــةت ن زؤر 
بةردةوام طوشاري خستوةتة سةر 
لةبةرئةوةي كة ثارةي بؤ بنَيرَيت، 
هةروةها طلةيي و طازةندةي هةية 
لةوةي كة بنةماَلةي جَيني ( هاوسةري كارل) هيض طرنطييةك 
باش  ماَلي خةزوري  نَيوان كارل و  (ثةيوةندي  نادةن  بة كارل 
سؤز  هيض  كارل  كة  ئةوةشة  نيطةراني  كارل  دايكي  نةبووة)، 
دواتريش  و  نيية  كةسوكاري  و  خزم  بؤ  خؤشةويستييةكي  و 
ثَيشتر  كة  شتانةي  ئةو  هةموو  كارل  كة  دةكات  ئةوة  باسي 
الي خؤشةويست بووة هةمووي وةالناوةوثشتي كردوةتة هةر 
جؤرة وابةستة بوونَيك. دايكي دةنوسَيت” تؤ هةرطيز ناتواني ئةو 
لةخؤبردوويية ويذدانييةي كة خزمةكانت بؤيان كردوي نايكةي 
“ و لة كؤتايي نامةكةيدا دةنوسَيت” دةمةوَيت بزانم كة ئايا تؤ 

سةرئةنجام بِروانامةي ديبلؤمت وةرطرتوة ؟”
تا ئةو كاتةي كة كارل تواني ديثلؤمي خؤي وةربطرَيت، لة 
اليةن دايكةوة ثارةيةكي بة بِري هةزار و (111  ) تالري بة 
ميراتيية  ئةو  لةبري  ثارةية  بِرة  ئةو  طةيشتبوو.هةَلبةتة  دةست 
بوو، كة لة باوكييةوة ثَيطةيشتبوو ( هةَلبةت دةبواية ئةو ثارةية 

دواي مردني باوكي بةدةستي طةيشتبواية) .
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سةرجةم كرد، دوايي  كؤضي  كارل  باوكي  كة  كاتةي ئةو
(5) ــرو  ــال (110)ت و ــةزار ه (22) ئــةو ساماني و ــارة ث
ئةو نيوةي دةخةملَيندرا، كة فنيك يازدة طروش(Grosche) و
ثارةيةك باقي  و بوو كارل دايكي هي تالر) 136 11) ثارة
بِري كارل دابةشكرا، منداَلةكاندا ناو لة يةكسان شَيوةيةكي بة
بِرَيكي ثارةية بِرة لةو  جطة ئةو كة ثَيطةيشت،  (800)تالري

بِرا. وةريطرتبوو ثَي خوَيندن بؤ ثَيشتر كة (311) تالر زياتر
دايكي ذنَيكي دةوَلةمةند كة كارل ثَيشتر ثَييوابوو، طةرضةى
هةزار (11) بِري بة قةت دايكي هانريتي بةآلم ساماندارة، و
بِرة ئةو دايكي ِريزي دةوَلةمةندةكانةوة. طريمان ناو ناضَيتة تالر
لة بؤنمونة داناوة، هؤَلةندا  بانكةكاني لة  يةكَيك لة ثارةيةي
ساآلنة و داناوة (Lion phillip) خوشكةكةي مَيردي بانكي
دوو بِرة  ئةو  كة وةرطرتووة، بانكة  لةو قازانجي سودو   (%8)
بةوثَيي و  ئةَلمانياية بانكةكاني  قازانجي  و سود بةرابةري 
دةبَيت ساَلدا لة  تالر هةزار بؤ (900) ئةو ساآلنةي  داهاتي 
باقي كوِري  كارلي لة جطة كة ذنَيك، بؤ ثارةيةش بِرة ئةو  و
نةكردوة شويان بةآلم شووكردنة، وةختي كضةكاني كةتةمةنيان
نةبوو ئةوتؤ ثارةيةكي خؤيان حاَلي و ماَل سةر نةضوونةتة و
دةوَلةمةند ئةو نةيتدةتواني ثارةية بِرة ئةو دَلنياييةوة بة و
نمونة بؤ بوو، لةضيني هةذار كارل دايكي دَلنياييةوة  بة بكات.
ئةويان ()1848وةسَيتنامةكةي لةساَلي كة ئةوكةسانةي
ثينةضي يةكيان و كاريكردوة هؤتَيل لة يةكيان كردوة، واذؤ
ساَلي لة بووة.كاتَيك دارتاش كابرايةكي كةسيش سَيهةم بوو،
خؤي وةسَيتنامةكةي كارل دايكي جار دووةمين بؤ (1859)
بوو، تَيدا شاهيدي دوو ئامادةكرد، طؤِرانكارييةوة هةندَيك بة
قةفةنةدروستكردن وةستاي دووهةمين و ثينةضي يةكةميان كة
ثةيوةندييةكي هيض كاتةدا كة كارل لةو بوو كاتَيكدا لة ئةمة بوو،
ضيني لة كة  (von westphalen) و نةبوو دايكييةوة  بة
) نةبوو نَيوانيان كارل  دايكي طةَل لة بوو  زادةكان نةجيب
هيض و دةكات) بةوة  ئاماذة خؤيدا نامةكةي لة  كارل دايكي
وةك ئةويش كة كارل خَيزاني جَيني تةنها و ثَينةدةدا طرنطيان
بةردةوامي بة نةدةهات خةسوي بة كةيف زؤري مَيردي كارلي

سةرداني دةكرد.
فةلسةفة دكتؤري

تَيكةَل زؤر طةنج بيرمةنداني لةطةَل بةرلين لة كارل
بة  سةر بوون طةنج هاوِرَيكاني هةموو كؤمةَلى بوو، هاوِرَي و 
دكتؤرةكان طروثي ئةندامي هةمووشيان كة هيطَل” “مةكتةبي
بِروانامةي كة نةدةكرد، ئةوانةي شمولي تةنها طروثة ئةو بوون.
ئةو ئةندامي زانكؤش خوَيندكاراني بةَلكو هةبَيت، دكتؤرايان
كافترياكاندا هؤَلي ناو  لة  طروثة ئةو  ئةندامي  بوون. طروثة
بيروبؤضوونةكاني ئاَلوطؤِركردني بة دةكرد دةستيان كؤدةبوونةوةو

زؤرجاريش مةزهةبيةوةو و فةلسةفي بابةتي لةبارةي خؤيان
ئةديب كةساني جطة لةوان دةمةقاَلةي لَيدةكةوتةوة. و مشتومِر
بةآلم بةشدارياندةكرد، كؤبوونةوةدا لةو دؤستيش ئةدةب و
سةر كة بوون كةسانة ئةو كؤبوونةوانة ئةو سةرةكي دانيشتواني
ثَيكهاتبوون، دةستة لة دوو و ئةوانيش بوون هيطَل مةكتةبي بة
ناوي بة تر  دةستةيةكي  و “موحافزةكار” ناوي بة  دةستةيةك 

. شؤِرشطَيران”
لة بةشداري بةبةردةوامي كة بوو، دانةبِراو ئةنداماني لة كارل
طفتوطؤكان و مشتومِرةكان دةكرد. زؤربةي دانيشتن و طفتوطؤ
شَيوةي طفتوطؤكردنةكان زماني زؤرجاريش و دةخاياند زؤري
شةرابي بيرةو هةندَي جاريش و بةخؤ دةطرت طاَلتةي و تةنز
لة دةدا ِرووي لةوَيدا ئةوةي بةهةرحاَل تَيدادةخورايةوة،
شَيوةيةكي بة لةباتي تَيدا  كة فةلسةفي  كةشوهةوايةكي
فةلسةفييةكان بيروبؤضوونة  بةشَيوةي زؤرتر بَيت شؤِرشطَيِرانة 
بوو، شاري بةرلين كاتي ئةو كةشوهةواي بة هةمان واتة بوو،
كؤدةبوونةوة. يةكتر دةوري لة طةرا  ئايدياليزم طةنجةكاني كة
(10) كةم الني  هةموويان طروثة  ئةو بةِرَيوةبةري  ئةنداماني
بوو، ئةوان طةنجتر ضاو لة كارل و بوو تةمةنتر كارل بة لة ساَل
و هةست فام و هؤش و ولَيهاتوويي زيرةكي بواري لة بةآلم 
كةمتر لةوان هةر نةك توندِرةوانة بيروبؤضووني و وشياري و
هةندَيك كة شَيوةيةك بوو بة سةرتر زؤر لة لةوان بةَلكو نةبوو،
و دةست دةطرتة دانيشتنةكاني و طفتوطؤ هةوساري و جَلةو جار
كةس سَي كاتانةدا لةو دادةِرشت. داهاتوو بؤ ثالني بةرنامة و
زؤر كارل لةطةَل  طروثةكة  تري  ئةندامي  ضاو  لة كة  هةبوون
سَي كةسةش ئةو كة بوون ئةو نزيكي دؤستاني لة و هاوِري 
Adolf) و  (Bruno Bauer) باوَير برؤنؤ “ لة  بريتين
لةو (Karl Friedrich Koeppen) و (Rutenberg
بوو لة (1809) دايكبووي لة (Bruno Bauer) سَي كةسة
ئايينةكان زانستة بةشي ثلةيةي مامؤستا لة بة توانيبووي زانكؤ
باريك، لوتَيكي هةبوو، ناونجي باآليةكي مامؤستاية ئةو بطات،
هةميشة هةبوو، باريكي و ناسك لَيوَيكي بةرز، ناوضاوانَيك
زؤر دةضوو، فةِرةنسي  ناثلؤني لة زؤر شَيوةي بوو، لَيوبةخةندة 
تةشةراوي و تةوساوي زمانيكي بة بوو، زيرةك نةترس، و ئازار
كة دروستكردوة ئةوةي بؤ خوا  دةيطوت  وةآلميدةدايةوة،
ِراستيدا لة  كة وايكردبوو ئةوةش هةر بَيت، ِرابةر و  سةركردة
ضةند ثاش ئةستؤ. طرتبووة هيطَلي طةنجاني سةركردايةتي
ثةيوةندي هةر نةك كارل هاوِرَييةتي، و دؤستايةتي ساَل
لة يةكَيك  لة  بةَلكو ثضِراند، مامؤستايةي ئةو لةطةَل  خؤي 
توندي بة زؤر ثيرؤز” خزمي “ ناوي ذَير لة خؤيدا نوسينةكاني

. هةَلكوتايةسةري
باشترين بة كارل كة (Adolf Rutenberg) دكتؤر
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هاوِرَيي خؤي بانطي دةكات، هةر لة سةرةتاي هاتني بؤ زانكؤ 
لة طةَل ئةودا ناسياويي ثةيدا دةكات و دؤستايةتييةكي قايم و 
توند لةناو ئةو و كارل دا دروست دةبَيت. يةكَيك لة طةنجاني 
بووة  مَيذوو  و  جوطرافي  مامؤستاي  كة  كاتَيك  و  بوو  توندِرةو 
كة  ئةوةي  هؤي  بة  سةربازييةكان  ئاكاديمية  لة  يةكَيك  لة 
ثروس”  حكومةتي”  دذي  بة  توندي  لَيدواني  جارَيك  ضةند 
بةند كرابوو.  و  ئازاديخوازي كردبوو دةستطير  لة  باسي  و  دابوو 
ثَيشِرةوترين  لة  يةكَي  بوو.  طةورةتر  كارل  لة  ساَل   (10) ئةو 
بؤ  وتاري  ئةو  بوو.  بةرلين  شاري  كاتي   ئةو  رؤذنامةنوساني 
ئةوة  ئةو  تايبةمةندييةكاني  لة  دةنارد،  وياليةكان  رؤذنامةكاني 
ئازاديخوازةكاني خؤي بة شَيوةيةك دةخستةِروو  بوو كة بيروِرا 
بة  نةياندةتواني  حكومييةكان  دامودةزطا  لة  يةكَيك  هيض  كة 

تاواني دذايةتي كردن بةدواداضووني بؤ بكةن. 
 (1842) ساَلي  لة   (Adolf Rutenberg) دكتؤر 
 (Rheinische Zeitung) بةسةرنوسةري طرنطترين رؤذنامة
هةَلبذَيردرا، كة دواتر لةو ثؤستة دورخرايةوة و ثؤستةكةي درا بة 
كارلي هاوِرَيي، كارليش لة يةكَيك لة وتارةكاني دا لة ِرؤذنامةي 
دكتؤر  دورخستنةوة  هؤكاري    (Rheinische Zeitung)
شايستةي  ئةوةي  بؤ  دةطةِرَينَيتةوة   (Adolf Rutenberg)

ئةو ثؤستة نةبووة، بؤية دور خراوةتةوة.
 Karl Friedrich) كارل  نزيكي  هاوِرَيي  سَييةمين 
تةمةنترة  بة  كــارل  لة  ســاَل   13 كة  ة   –  (Koeppen
كَيشانةوةي  لة  ِرةنطيني  دةستَيكي   (Fredrich Engels)
كاريكاتَير هةبوو. ضةند ساَل دواي ئةوةي كة كارل شاري بةرليني 
بةجَيهَيشت سةرداني (Karl Friedrich Koeppen) كرد و 
لة كاريكاتَيرَيكدا بةم شَيوةية ئةو نيشاندةدات( ضاويلكة، لوتَيكي 
سةر  لة  ثاَلتؤيةكةك  بوةتةوة،   نزيك  ضةنةي  لة  كة  درَيذ 
شانةكاني ثلةيةكي سةربازي ثَيوة ديار بوو، شميشَيرَيكي درَيذي 
بة الي كةمةريدا هةَلواسيبوو، لةبةردةم مَيزَيكدا دانيشتووة، كة 
 Karl) .(ضةند بوتَلَيكي بةتاَل و نيوة بةتاَل لةبةردةمي ريز كراوة
Friedrich Koeppen) كة ثيشةكةي وتنةوةي مَيذوو بوو 
لة هةرة  و  لَيهاتوو  و  كارامة  و  بةخؤ  و  بيرمةند  و  زانا  ثياوَيكي 
سةرةتاوة  لة  هةر  ئةو  بوو.  ئازاكان  و  جةرط  بة  سؤسياليستة 
وةها شَيت و شةيداي زيرةكي كارل بوو، كة ثاش ئةوةي كة 
كتَيبَيكي لةبارةي” ذياننامةي فردريكي مةزن “ نوسي و ضاث و 

بآلويكردةوة كردي بة دياري بؤ كارل .
 Karl) بةجَيهَيشت  بةرليني  شاري  كةكارل  ئةوةي  دواي 
Friedrich Koeppen) لة نامةيةكدا كة بؤ كارلي نوسي” 
بة  و  كارخانةي  و  كارطة  تؤ  ئةندَيشةي”  و  بير  طةنجينةي  تؤ 
وتةي خةَلكي بةرلين تؤ” نمونةي بؤضوونةكاني” . دؤستايةتي 
هةرطيز   (Karl Friedrich Koeppen) و  كارل  نَيوان 

دوو   (1861) ساَلي  لة  و  نةدي  بةخؤيةوة  دابِراني  و  ثضِران 
كؤضي   (Karl Friedrich Koeppen) بةرلةوةي  ساَل 
دوايي بكات، كارل لة كاتي طةِرانةوةي بؤ بةرلين سةرداني ئةو 
هاوِرَي و دؤستة دَيرينةي خؤي دةكات و وةك ئةوةي دةوترَيت 

هةردووال لةم سةردانة خؤشحاَل بوون .

نوسيني تَيزي دكتؤرا
لة سةروبةندي كؤتايي هاتني ساَلي (1839) كارل دةستي 
بة نوسيني تَيزي دوكتؤراي خؤي كرد. بابةتي تَيزةكةي خؤي 
لة ذَير ناوي” فةلسةفةي يؤناني “ كة تا ئةو كات زؤر لةبارةيةوة 

نةنوسرابوو هةَلبذارد. 
نَيوان  ــاوازي  جــي ــة”  ل ــوو  ب بريتي  تَيزةكةي  ــاوي  ن
ئَيثي  و  ديموكراتةكان  ِروانطةي  لة  سروشتي  فةلسةفةي 
 Differenz der Demokri�schen)كوريانةكانةدا

(und Epikureischen Natur Philosophie
لةوة  زياتر  بتوانَيت  داهاتودا  لة  كة  هيوايةي  بةو  كارل 
اليةك  هةموو  بؤ  طرنطةكةي  جياوازيية  تا  بنوسَي،  بارةيةوة 
هاتووة  ئةوة  كاتي  كة  ثَييوابوو  ماركس  بكات.  ئاشكرا  و  ِروون 
ستؤئيكةكان  و   Epikureischen نَيوان  جياوازي  كة 
بارةي  كة  فةيلةسوفانةي  ئةو  ِروانطةي  لة   (Skep�c) و 
دروست  و  ورد  شَيوةيةكي  بة  كردوةتةوة  بيريان  خودناسييةوة 
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بةرباس. بخرَيتة
بة دةستي بوو،  زاتيدا  لة كة تينةي و طوِر  بةو  ماركس
و يادداشت كرد،  يؤناني فةلسةفةي تاوتوَيكردني لَيكؤلينةوة و
ئةمِرؤكة و بةكاريهَيناوة لةوبارةيةوة ئةو كة نوسينةكاني و بةَلطة
ضؤن كة سةرسوِرمانةو، و شؤك دةخاتة مرؤظ لةبةردةستداية،
بةم دووساَل يان بيست و ساَل يةك تةمةن بيست و طةنجَيكي
كاركردن سةرقاَلي وردبينييةوة  و تاقةت و توانا  و وزة هةموو

لةوبارةيةوة.
فةيلةسوفةكاني( بةرهةمي هةموو وردي بة زؤر ماركس
زماني ئةوانةي كة بة ض و نوسراون التيني زماني بة ئةوانةي ض
لةوان هةركام  طرنطي ولةبارةي خوَيندةوة نوسراون) يؤناني 
زؤر لةوبارةيةوة بؤ دابينكردن ياداشت ماركس نوسي. يادداشتي
وتارنوسان و شانؤنوسان و شاعيران و مَيذوونوسان لة كةَلكي

وةرطرت.
و تايبةتييةكان : دووبةشي  بة خؤي  تَيزةكةي كارل
و ثار ثَينج بة بةش دوو لةو كام هةر و دابةشكرد طشتييةكان
تَيزةكةي كارل لة باس يةكةم بةشي كة دابةشكراوة و بةش ثاذ
سةختي )و  Epikureischen) و  فيزيا نَيوان ثةيوةندي  و
بيرمةندان لة طروثة دوو ئةو نَيوان فةلسةفةي دياريكردن لة
بيركردنةوةي جؤري و فةلسةفة نَيوان سةرةكي فةرقي و
تةرخانكرابوو دووةم بةشي تةرخانكراوة. دةرئةنجامي و ئةوان
جيهاني كة تيؤرييةك ئةتؤم(فةلسةفة، “ الِرَيداضووني بة
سادةكان)، طةرديلة يان ئةتؤمةكان،  لة  تَيكةَلييةك لة مادة
ئاسمانييةكان.كارل دياردة كات، فةزا، ئةتؤم، خةسَلةتةكاني
باشتر بة فةلسةفة لةضاو  (Epicurus) اليةكةوة  هةموو  لة
فةلسةفةكان مةسةلة لة (Epicurus) ثَييواية و دةزانَيت
كة ثَييوابوو و رَيزطرتنة و  ثةسةند جَيي  و ئاشكراتر و ِروونتر
و دةطرَيت بةخؤي تيؤري اليةني زياتر ديموكريتؤس بؤضووني
مةسةلةكاني ضارةسةركردني بة كؤمةك ناتوانَيت بؤضوونةكانيان
وشةنامة و قاموس ناو بؤ زياتر ئةوان وتةكاني و قسة و بَيت ذيان

باشترة. فةرهةنطنامةكان و
يؤنان فةيلةسوفي طةورةترين بة (Epicurus) كارل
يؤنانة، فةيلةسوفي راديكاَلترين ئةو ثَييواية و قةَلةمدةدات لة
مةزهةبة سةر هةَليكوةتاوتة زؤرةوة ئازايةتييةكي و ورة بة كة
خؤش كردوة. رؤما بؤ خوا نةناساني رَيطةي و كؤنةكةي يؤنان
يؤناني لة كة شَيوةيةي بةو خواياني ((Epicurus)بووني
فةلسةفةي كارل ِراي بة .( ِرةتدةكاتةوة ثَييبوو بِروايان كؤندا
كة مادة فةلسةفةي بة فةلسةفةية  نزيكترين  (Epicurus)
نوسراوة لة ( Lucre�us) و سةريهةَلداوة سةردةمي كؤندا لة
دةنَيت ثَيدا داني (De reum tatura)خؤي ناوبانطةكةي بة
سةردةمةدا لةو لة كاتَيكداية لة ئةمة دةكات. ثةسةندي و

لةبةردةستدا شتَيك هيض  (Democritus) نوسينةكاني
ئةوة لةسةر بوو كارل ثةرتةوازة زؤر كة هةشبوو ئةوةي نةبوو،
رَيك و بة رَيكخستن و كؤبكاتةوة ئةو بةَلطانة هةموو كة بوو
ئةوان، موتاآلكردني رَيكخستني و نوسراوانة ئةو ثَيكردني و
شيبكاتةوة. زياتر جاران ضاو لة فةلسةفةية ئةو بنةماي تواني
بيروبؤضوونةكاني كة فةيلةسوفانةبوو لةو (Democritus)
نزيك مادة فةلسةفةي لة تر  ئةواني لةضاو  زؤر ِرادةيةكي تا
“ مةكتةبي بة سةر طةنجاني ِرَيطةي لة كة فةلسةفةيةك بوو.(
كارل هَيشتا هةرضةند بوو، دانا كارل لةسةر كاريطةري  “ هيطأل
فةلسةفةي ثَيي بة ) تَيبطات. لَيي بوو نةيتواني تةواوةتي بة
و نافةوتَيت و لةناوناضَيت بوونةوةرَيك (Democritus)هيض
هيض و نادات ِروو ولؤذيك بةَلطة و هؤكار بةبَي ِرووداوَيك هيض
ئةو و نيية بووني بؤشايي و ئةتؤم لة جطة جيهاندا لة شتَيك
نزيكبوونةوة لة يةكتر بريتين دةيبينين، كة ئَيمة طؤِرانكارييانةي
لة طرنطةكاني بيرؤكة (Epicurus) ئةتؤمةكان. ثَيكداناني و
بةم و ئةنجامدا و طؤِرانكاري تَيدا وةرطرت (Democritus)
بةو . نا بنيات “ راستي  هَيَلي لة الدان “ تيؤري ئةو شَيوةية
هَيَلَيكي ِرَيطاي لة ئةتؤمةكان خوارةوة هاتنة كاتي لة كة واتاية
فةيلةسوفةكاني لة هةندَيك ) ناطرَيت. ئةنجام راستةوخؤ
ناوداري فةيلةسوفي و دةزانن هةَلة بة تيؤريية ئةو هاوضةرخ
خؤشي كارل دةدات) قةَلةم لة طاَلتةجاري بة تيؤريية ئةو ئةَلماني
نيية، شتَيكي قوَل كة ئةوة و ثَييوابوو طرت لةو تيؤري ِرةخنةي
الداني تيؤري هةرضةند كة قبوَلي بوو، ترةوة اليةكي بةآلم لة
هةَلةية، بةآلم فيزياوة لة ِروانطة خوارةوة هاتنة كاتي ئةتؤم لة
بة (Epicurus) ضونكة ِراستة، فةلسةفةوة ِروانطةي لة
بووني ِراست يان هةَلةن بؤ   (Democritus) ثَيضةوانةي
هيض فيزيكييةوة دياردةيةكي ِروانطةي  لة خؤي تيؤرييةكةي
بوو طرنط ئةوةوة الي بة ئةوةي بةَلكو ثَينةدةدا، طرنطَيطي 
دةروني بة ثةيوةندي كة ِروانــطــةي(Symboliquc)وة لة
بووني لة مرؤظ ئاطاداربووني  ِروانطةي لة “ هةبوو.  مرؤظةوة

. خؤي”
شيكردنةوةي كارل دكتؤراكةي تَيزي سةرةكي تةوةري
و كــان – (Epicurus) نَيوان فةلسةفةي جــيــاوازي
ئةنجامة لة تَيزةكةيدا بةو بوو. كارل كان – (Democritus)
طرنطي كة لةوةية (Democritus) تةنها حةزي كة دةطات
لةمادةدا طؤِرانكارييةكان  لةمادةو ثَيكهاتني باري لة  ئةتؤمي
كة لةوةي جطة  (Epicurus) كاتَيكدا لة بةسةلمَينَيت، 
ِروانطةي لة سيمبولَيكي طرنطَيكي ئةتؤم فيزيكي بة طرنطيدان

ثَيدةدات. مرؤظةوة
بةبَي و ِراستةوخؤ هاتنةخوارةوةي (Democritus) بؤ
ِروو ناضاري بة  ِرووداوةكان كة دةخاتةِروو، ئةوة ئةتؤم  الداني
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دةشآ  و  حةتميية  ِروودانيان  و  بدةن  ِرووش   دةبَي  و  دةدةن 
ضارةنوسي  لة  طؤرانكارييةك  جؤرة  هيض  كة  بسةلمَينَيت 
 (Epicurus) كاتَيكداية  لة  ئةمة  ناكرَيت،  ِرووداوةكــانــدا 
لة  الدان  و  طؤِرانكارييةكان  و  ئةتؤم  هاتنةخوارةوةي  الداني 
دواتر”  بؤية  هةر  ناحةتميية،  ئةزةلي  دياريكراوي  ضارةنوسَيكي 
 (Epicurus) شوَينكةوتوي  كة   (Lucre�us)ئوس لؤكرتي 
بوو و شوَين تيؤرييةكةي ئةو كةوتبوو، ئةو الدانةي كردة بنةماي 
تيؤريية نوَييةكةي” كةسَيتي و سةربةخؤيي بووني مرؤظ” و “ 

ناحةتمي بووني ِرووداوةكان”  و بةمشَيوةية  
دةريخست، كة مرؤظ ديل و ئةسيري خو و 
ِرةوشت و هةوةسي خواكان نيية، لة كاتَيكدا 
ئةوةي  ثَيضةوانةي   (Democritus)
كة  بوو  ئةوةش  هةر  ثةسةندبوو.  بةالوة 
طةورةترين   (Epicurus) نوسي”   كارل 
هةموو  و  مرؤظة”  لَيهاتووي  وشياركةرةوةي 
  (Lucre�us) كة  ثياهةَلدانانةي  ئةو 
لةبارةي (Epicurus) كردويةتي هةمووي 

بة جَيية و ِراستة.
بؤ    (Lucre�us) كة  شيعرَيكة  ئةمة 
(Epicurus) نوسيوة و كارل دةيطَيِرَيتةوة،

كاتَي مرؤظ بة نائومَيدييةوة 
ذياندا  لةبةرامبةر  زةمينة  ئةم  لةسةر 

ثشتي دةضةمَيتةوة
لة ذَير طوشاري مةزهةبدا 

بةرز  ئاسمان  ــةرةو   ب خــؤي  ســةري 
دةكردةوة 

ترسناكترين و توندوتيذترين بارودؤخ مرؤظي هةَلدةلةرزاند
لة يؤنانةوة كةسَيكي ئازا تواني ضاوةكاني خؤي 

بؤ الي ئةو دَيوة بكاتةوة و بةجةستةي خؤي لةبةرامبةر ئةو 
دَيوةدا بجةنطَيت

نة ضيرؤك و ئةفسانةي خواكان
نة هةورة تريشقةي ئاسمان 

نةيانتواني بة هةِرةشة وطوِرةشة، ئةو مرؤظة بترسَينن
لة ئةنجامدا ئَيستا مةزهةب لة بةر ثَيي ئَيمةدا 

لةوثةِري شكست و هةرةسهَينان
ضؤكي داداوة

ئةو سةركةوتنة مةزنة ئَيمة بةرةو ئاسمان بةرز دةكاتةوة. 

 

 

راستة من هةندَي جار خؤم بة 
تاوانبار دةزانم و سةرزةنشت و 
لؤمة و سةركؤنةي خؤدةكةم 
كة بؤضي هةوسار و جَلةوي 

تؤم لةبارةي دةستبآلوي 
تؤ وَيَل كرد، كة بةم ِرؤذة 
طةيشتي .لة ئَيستادا تةنها 

(4) مانط لة ساَلي خوَيندن 
تَيدةثةِرَيت، لة كاتَيكدا تؤ تا 

ئَيستا زياتر لة (280) تالرت 
خةرجكردوة




