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قؤناغي دواناوةندي
ساَلي  )ي  يةكةم  ِرةزبةر(تشريني  مانطي  لة  كارَل 
خوَيندنطةي   دةضَيتة  ساَليدا   12 تةمةني  لة   1830
لةو  تا ساَلي 1835  و  ويلهلم   فردريك  دواناوةندي 
لةو  هةر  و  دةبَي  خوَيندن  سةرقاَلي  خوَيندنطةيةدا 
ناوبراو  خوَيندنطةي  وةردةطرَيت.  دبلؤم  خوَيندنطةيةدا 
ذزوئيت”  “هاي  قةشة  اليةن  لة   1563 ساَلي  لة 
لة كؤنترين  يةكَيك  بة  ئةو خوَيندنطةية  دادةمةزرَيت، 
شاري  لة  دواناوةندي  خوَيندنطةكاني  باشترين  و 
كارَل  كة  كاتَيك  بةآلم  ئةذمار،  دةهاتة   (Trier)
ثَيي، ناية ئةو خوَيندنطةية ، ئيتر ئةو شوَينة لة دةستي 
داِرمان  دواي  ضونكة  نةمابوو،  كاسؤليكةكاندا  ذزؤئيتة 
وةدةرناني  و  يةكةم  ناثليؤني  ئيمثراتؤري  ِروخاني  و 
فةرةنسييةكان لة ناوضةي” رن” حكومةتي “ئةَلمانيا” 
بةِرَيوةبردني  (Trier) داطرت و  بةسةر شاري  دةستي 
ِرؤشنبيري  ِركَيفي وةزارةتي  ذَير  ئةو خويندنطة كةوتة 
لة  واتة  ِروةوة  لةم  حوكمي.  خوَيندنطةيةكي  بة  كرا  و 
زانيارييةكان  خوَيندنطةية  ئةو  بؤ  كارَل  ضووني  كاتي 
رَيذةي  دةستدةكةوَيت.  تةواوةتي  بة  كارَلةوة  لةبارةي 
ثَيشكةوتن و طةشةي كارَل لةوانة جياوازةكان، ريزي 
بؤضووني  ِراو  وتارنوسراوةكاني،   ، ساآلنةي  نمرةي 
مامؤستاكاني كة لةبارةي كارَلةوة نوسيويانة، هةمووي 
ثارَيزاو و لةبةردةستدا هةية. كؤي ئةو زانيارييانة ديد و 
لةخؤدةطرَيت.  بؤضوون و ضاالكييةكاني دواتري كارَل 
خاوةني  كارَل  كة  ئةوةي  سةرةِراي  لةوةداية  سةير 
ليستي  لة  ناوي  هةرطيز  بةآلم  زؤربووة،  بةهرةيةكي 
خؤي  هاوثؤلي  و  هاودةورة  هةَلكةوتووةكاني  قوتابية 
حةز  نةبووني  خاتري  بة  ئةمةش  ِرةنطة  و  نةهاتووة 
وانة  لة  هةندَي  بؤ  ئةو  شةوقي  شورو  و  مةيل  و 
بطةِرَيتةوة.  فيزيا  و  شةريعةت  وةك  زؤرةملييةكاني 
كارَل بؤ وانةكاني شَيوةكاري و موزيك و ئاواز و زماني 
جولةكة(يةهودي) كة بة شَيوةي ئازاد و بةدور لة هةر 
ناو  نةناوةتةوة  ثَيي  نةضووةو  دةوترايةوة،  زؤرةملييةك 
كة  ساَلدا  كؤتايي  تاقيكردنةوةكاني  لة  و  ثؤالنةوة  ئةو 
ئةنجامدةدرا،  نوسراوةيي  و  زارةكي  شَيوةي  دوو  بة 
لة  تةنها  تَينةدةثةِري،  زياتر  مامناوةند  لة  نمرةكاني 
لة  نمرةكاني  كة  نةبَي  ئةَلماني  و  ئينطليزي  زماني 

سةروي مامناوةندةوة بووة.

خوشك و براكاني كارَل
لة  ثِر  خَيزانَيكي  لةناو  كارَل  منداَلي  سةردةمي 
ذوورةكاني  تَيثةِري.   قةرةباَلغدا  و  خؤشي  و  شادي 
قةنةفةي  لة  بوو  ثِر    (Simeon gasse) خانوي 
قةبة و قورسي ئةَلماني، لةو خانوةدا 12 كةس دةذيان 

كة 2 كةسيان كارطوزار و بةردةست بوون.
ذنَيك  بة  زَي  دةكرد(شفتة  شفتةزَي  كارَل  دايكى 
دةوترَيت كة هةر9 مانط جارَيك منداَلَيك بخاتةوة). 
خستنةوة  منداَل  بــواري  لة  كــارَل  باوكي  و  دايك 
زؤرضاالكبوون. هةموو ساَلَيك منداَلَيكيان دةخستةوة، 
 1815 ساَلي  واتة  هاوسةرطيري  دواي  ساَلَيك 
 Moritz-)داظيد مؤرتيس  ناوي  بة  بوو  كوِرَيكيان 
دواتر،  ساَلي  و  مرد  ِرؤذ  ضةند  دواي  كة     (David
بة  كارَل  طةورةكةي  خوشكة   1816 ساَلي  واتة 
ناوي(Sophie)   ضاوي بة جيهان هةَلَينا و لة ساَلي 
هةموو  كارَليش  ثاش  بوو،  لةدايك  كارَل   1818
هَيرمةني  دةخستةوة.  منداَلَيكي  كارَل  دايكي  ساَلَيك 
براي كارَل (Herman) لة ساَلي 1819 و هانريت 
 (Louise) لة ساَلي 1820 و لؤئيز (Henrie�e)
لة ساَلي 1821 و ئميلي (Emilie) لة ساَلي 1822 
لة دايكبوون، بةآلم دواتر دايكي كارَل هةر بة 2 ساَل 
(Karoline) لة ساَلي  جارَيك منداَلي دةبوو. كارَلين 
لة   1826 ساَلي  لة   (Edvard)ئَيدوارد و   1824
تةنها  كة  براي هةبو  و  (7) خوشك  كارَل  دايكبوون، 
لة  دةنا  بوو،  بضوكتر  خوشكي   (Sophie)سوفي لة 
ذياني  لةبارةي   . طةورةتربوو  براكاني  و  خوشك  باقي 
تةواو  زانيارييةكي  كارَل،  براكاني  و  خوشك  شةخسي 
لةبةردةستدا نيية، تةنها ئةوة نةبَي كة نوسراوة زؤربةي 
ئةوان نةخؤش و الواز و بَيهَيز بوون و هيضيان لة ناو 
مَيذوودا  لة  كة  نةطةيشتون،  ثلةيةك  بة  كؤمةَلطةدا 
باسبكرَيت. وةك دةطَيِرنةوة هاينريشي باوكي كارَل هةر 
لة سةرةتاوة كؤمةَلَيك نيشانة و بةهرة و تايبةتمةندي 
طةورةي لة كوِرة طةورةكةي(كارَل) دا بينوة و هةستي 
بة جياوازييةكي زؤر لة نَيوان كارَل و خوشك و براكانيدا 
كردوة. ِرةنطة هةر لةبةرئةوة بووبَيت كة بووة هاندةرَيكي 
باش بؤ هةندَي لة تايبةتمةندييةكاني كارَل، بة تايبةتي 
و  سةربزَيويي  و  دةروني  خَيراي  طةشةي  بواري  لة 
سةرةِرؤيي و سوربوون لةسةر ئةوةي كة دةبَي بةسةر 
هةموو شتةكاني دةوروبةري و ذينطةي خؤيدا زاَلبَيت. 
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تري منداَلةكاني باقي طةل كارَل لة بةراوردكردني لة هاوكات
و خوشك لة بؤ دةركةوتبوو. الوازةكاني منداَلةكاني خاَلة هةموو
لة تةمةني ئَيدوارد و بة منداَلي مردوة هةر يةكيان براكاني كارَل
هؤي بة ساّلي 23 تةمةني لة كارَلين و هَيرمةن و ساَليدا 11
كردوة. دواييان كؤضي ( باريكة(نةخؤشي سيل دةردة نةخؤشي
لةناو سيل) باريكة(نةخؤشي دةردة نةخؤشي كة دةركةوت دواتر
بةو نةخؤشيية زؤربةيان باوةو نةخؤشييةكي وكةسي كارَل خزم
36 تةمةني لة كارَل خوشكي هانريتي  ثاشان ضوون، تَيدا
كارَل كردووة. داويي كؤضي سيل نةخؤشي بة هةر ساَلي
كرد، واي ئةوةش هةر و ببوو  سيل  نةخؤشي تووشي خؤشي
.لة نةكات سةربازي و ببةخشرَيت  سةربازي  خزمةتي لة كة
هةِرةشةي بةلذيكا حكومةتي كاتَيك 1845 ِرةزبةري مانطي
بةلذيكا دةردةكات، ثايتةختي برؤكسلي لة كارَل كرد، كة ئةوةي

كؤض ئةمريكا بةرةو كة كردةوة بيري كارَل
سةرؤكي نامةيةكي بؤ بةم هؤيةوة و بكات
داواي و نوسي   (Trier) شاري  شارةواني 
بةجَيبهَيلَيت، شار كة ثَيبدا رَيطةي كة لَيكرد
بة كة كرد، بةوة ئاماذةي نامةكةيدا لة كارَل
كةوتوة، سيلةوة بةر لَيبوردن نةخؤشي هؤي
تري بةشَيكي لة نةكات. سةربازي ئةوةي بؤ
1833 ساَلي لة كة نوسيويةتي نامةكةيدا
كة نوسيوة، بؤي ضارةسةركةر ثزيشكي
و هةناسة  كؤئةندامي الوازبووني هؤي بة
خزمةتي ناتوانَيت سييةكاني، لة خوَينثذان
لة دواتر سَي ساَل و ئةنجام بدات سةربازي
بِرياري ثزيشكي كؤميسيؤني 1936 ساَلي
كة: دةركرد كارَل لةبارةي خؤي كؤتايي
سييةكانيةوة بؤ ئةوة نةخؤشي كارَل بة هؤي

بكات. سةربازي سوثادا ريزةكاني لة نابَيت
 

ظوستظالن ظان جَيني
(jenny von westphalen)

كضَيكي دزييةوة بة  وةرطرت دبلؤمي كارَل  كة هاوكات
دةستنيشان (jenny von westphalen) ناوي بة
بوو جوان نة كــارَل خؤي، دةستطيراني بة كردي و كرد
ِرةش دةموضاوَيكي هةبوو، رَيكوثَيكي نةقةدوباآليةكي و
ناوي كارةكةي و خزم  توكنييةوة هؤي بة هةبوو(  تووكني و
دةستي و سةرسنط و دةموضاو لَينابوو). يان – (Moor)موور
طاَلتةوة بة خؤي هاوضةرخةكاني لة يةكَيكي بوو. توكن زؤر
تيشكي خؤر هةرطيز  دةنوسَيت: كارَل روخساري بة  سةبارةت

نةداوة. ئةندامَيكي ئةوةندة ناشيريني لة خؤي
ئةوةندة خةَلك  لةبةرضاوي كارَل روخساري كة لةوانةية 

كارَل دةزطيرانةكةي ضاوةكاني بةآلم نةبووبَيت، سةرنجِراكَيش
بوو عاشق كضَيكي كة (jenny von westphalen)
دةموضاوَيك بة شكَلي بة كوِرَيك دةدي، تر كارَلي بة شَيوةي
لَيوَيكي و بضووك زؤر لوتَيكي ، طةورة ضاوَيكي ، هَيلكةيي

ناسك.
يةكَيك –ش (jenny von westphalen) خودي
زؤري كة داواكارَيكي بوو، (Trier)كضاني شاري جوانترين لة
بةشداريكردن بؤ  كة  كاتَيك 1863 ساَلي لة  كارَل  هةبوو.
(Trier) شاري دةضَيتة دايكي، خاكسثاردني بة مةراسيمي لة
jenny von)خـــؤي خيزانةكةي بؤ نامةيةك لةوَيوة 
بة هاتووم كة ِرؤذةوة لةو “ دةنوسَيت (westphalen
von) خانوي سةرداني دةضم ِرؤذَي هةموو (Trier) شاري
دةذياي تَيدا تؤ كة خانويةي ئةو دةكةم، (westphalen

دةبينم،  خانووة ئةو كة هةرجارَيك  ،
خؤشترين كة بيردَيتةوة، طةنجيم رؤذاني
لة ثِربوو خانويةك كة ذيانم بووة. دةوراني
جةواهيرات، و ئاَلتون و خشَل ثِرنرخترين
ئةو هةموو دةضم، هةراليةك بؤ لَيرة
ئةو ، لَيم دةثرسن تؤ دةناسن كة كةسانةي
ضؤنة؟ جةذنةكان بوو كة شاجواني خاتونةي
بكةي، ئةوة وَيناى  ناتواني و  نازاني تؤ
بةديدَيت، ثياودا لة هةستَيك ض لة كة
ئةو تا هاوسةرةكةي كة  دةبينَيت كاتَيك
خةَلكدا بيرةوةرييةكاني ناو لة ئةندازةية
خؤشةويست و رَيزدا شاجوانَيكي وةك

دةمَينَيتةوة.
بوو، سةردةمة  ئةو ذني كة جَيني 
زؤر هةبوو. خوَيندةواري بةرزي ئاستَيكي
بوو. كلتور و فةرهةنط  شةيداي  و شَيت
بوو، مةشرةف خؤش و جوان و بةرز هةَلسوكةوتَيكي خاوةني
كةلةطةَل كاتةي ئةو بوو. طوِر  و  طةرم زؤر خةَلكي لةطةَل
هاينريش ــان،  دةذي فةِرةنسا ثايتةختي ثاريسي لة كــارَل
ثاريس كاتي ئةو ناوداري شاعيري (Heinrich Heine)هاينة
تةنزاوي و شيرين و ثاراو خؤش و زمانَيكي خاوةني خؤي كة
جَيني دةم و دوي و قسة و رةفتار و كردار شَيت و شةيداي ، بوو
لةندةن بؤ جَيني و كة كارَل ئةو كاتةي دواتريش ساآلني ببوو،
ديسان بةآلم دةطوزةراند، سةختيان رؤذانَيكي خرابوونةوة، دوور
دَلي كارَلي كة بوو، جَيني ثَيكةنينةكاني و بزة و قسة خؤش هةر
دةكردةوة. دَلنيا  باشتر و خؤش  رؤذاني  بؤ ئةوي و  دةدايةوة
رةخنانةي ئةو تايبةتي بة بوو، باش قةَلةمَيكي خاوةني جَيني
ودةكرَيت كاريطةربوون، و سةرنجِراكَيش زؤر دةينوسي كة
نزيك مَيردةكةي ثَيطةي لة خؤي وردة وردة ئةو كة بوترَيت

تووشي خؤشي كارَل
هةر ببوو و نةخؤشي سيل

كة كرد، واي ئةوةش
سةربازي خزمةتي لة

سةربازي و ت ببةخشريَ
نةكات
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كردبوةوة. كارَل جَيني بة نوسةرَيكي باش دةزاني و بةردةوام 
ستايشي قةَلةم و نوسينةكاني جَيني دةكرد، بةداخةوة زؤربةي 
نامةكاني جَيني لةناوضوون و نةماون، بةآلم لة ِرووي ئةو ضةند 
بة  ثَيي  دةكرَيت  لةبةردةستداية  ئَيستا  و  ماون  كة  نامةيةي 
قةَلةمة بةهَيزةكةي جَيني ببةيت. لؤدؤيط(Ludwig)  باوكي 
جَيني لة ضيني خانةداني ئةَلماني بوو كة لة ساَلي 1816 ياني 
ساَلَيك ثاش ئةوةي شاري (Trier) خراية سةر ئةَلمانيا وةك 
باوكي   .  (Trier) شاري  دةنَيردرَيتة  ثلةبةرز  فةرمانبةرَيكي 

 (Trier) جَيني بةرلةوةي بؤ شاري
 (  Salzwedel) لة شاري  بَيت 
سةرؤكي دادطاي وياليةتَيك بوو. 
شاري   لة   1814 ساَلي  جَيني 
دايك  لة    (  Salzwedel)
و  سةروةت  جَيني  باوكي  ببوو. 
بةآلم  نةبوو،  تؤي  ئةو  سامانَيكي 
ضونكة باوكي سةرؤكي دادطا بوو 
ثَيدةدا  رَيطةيةي  ئةو  موضةكةي 
كة بؤ خؤيان و خزم وكار ذيانَيكي 
خؤشطوزةرانيان  و  خؤشي  لة  ثِر 
و  ذنةكةي  و  خــؤي  هةبَيت. 
كوِري  ي   (Edgard) و  جَيني 
بذين.  طةورةدا  خانويةكي  ناو  لة 
طةورةي  باخَيكي  خانوويةكةيان 
تَيدا هةبوو. هةر لةو باخةدا بوو كة 
خوشكي  سوفي  و  كارَل  لةطةَل 
هاينريش  منداآلني  و  ــارَل  ك
نازانرَيت   . كرد  ثةيدا  ناسياوي 

كةشوهةوا  ئةو  ئاطاداري    (von westphalen) ئايا  كة 
كارَل  و  كضي  جَيني  نَيوان  لة  كة  بووة،  دَلداريية  و  عاشقانة 
دروستبووة يان نا؟ ئةطةر بة شَيوةيةكيش ئاطادار بووبَيت، لةوة 
ناضَيت ئةوةي بة هةند وةرطرتبَيت، هةروةها واش دَيتة بةرضاو 
كة خودي جَينيش ضوارساَل لة كارَل طةورةتر بوو و سةرةتاش 
ئيشارةيةكيش هةبووبَيت  و  يان هَيما  وبةينَيك،  ئةطةر كةين 
بة جؤرَيك  تةنها  ئةوةي  بةَلكو  وةرنةطرتووة،  بة جدي  زؤري 
لة هاوِرَيتييةكي ِرةواَلةتي نيشانداوة، بةآلم هاوكاتيش هَيزَيكي 
ِراكَيشان و  كَيشمةكَيشي دةروني  لة ناخي ئةواندا رؤذ لة دواي 
ِرؤذ ثةرةي دةسةند. لة اليةكي ترةوة  طومان لةوة دا نةبووة 
كة جَيني لةبارةي ئةوةي كة ئايا ئةو حةقيقةتة وةِراستدةطةِرَي 
دوودَل بووة. هؤكارةكةشي نةك تةنها جياوازي ضينايةتي نَيوان 
ئةو و كارَل بَيت و ئةسَلي نةذادي كارَل  نةبوو، كة ِرةنطة ِرَيطر 
بةَلكو  بة يةك بطةن و زةواج بكةن،  ئةوةي كة  لةسةر  بَيت 
ثَييوابوو كة   ئةوة بوو، كة جَيني كضَيكي زيرةك و ذير بوو و 

دةبَيت  دارايي خراث  بؤ هةميشة اليةني  بكات،  زةواج  ئةطةر 
. هةَلبةتة ئةو ترسةي وةدي هات و بة ثَيي زةمةن و شوَين 
دةكردةوة  لةوة  بيري  هةميشة  جَيني  هات.  بةسةر  واي  هةر 
شاعير  و  ئةديب  بة  ببَيتة  داهاتودا  لة  دةيةوَيت  كارَل  كة 
بةخَيويان  و  بَيت  منداَلةكاني  و  ئةو  لة  ئاطاي  دةتوانَيت  ضؤن 
بكات. زؤرجار جَيني لة زماني باوكي ماركسةوة بيستبووي كة 
هؤشداري بة كوِرةكةي داوة، كة ذياني شاعير هةميشة جطة 
لة زةنجيرةيةك سةختي و ناخؤشي شتَيكي تر نيية و ئةو دةبَي 
هةميشة منةتي ئةم و ئةو بكَيشَي 
ئةو  و  ئةم  منةتي  طرةوي  لة  و 
قسةي  لة  بةشة  ئةم   ) بَي.  دا 
باوكي كارَل كة ثَيشبيني كردبوو 
يةك  خؤي  جَيني  وةديهات). 
بوو،   (Baronesse) بارؤنس 
واتة خاوةني هيض شتَيك نةبوو و 
هيض هيوايةكي ئةو تؤشي نةبوو، 
ميراتةوة  رَيطاي  لة  رؤذَيك  كة 
سامانَيك  و  سةروةت  بة  دةستي 
بطات. بةآلم كارَل هيوادار بوو كة 
بة  بتوانَيت  دايكي  مةرطي  ثاش 
ئةو  بةآلم  بطات،  زؤر  سامانَيكي 
هيوايةي كارَل رَيطايةكي دوور و 
ضونكة  بوو،  لةبةردةمدا  درَيذي 
دايكي كارَل هَيشتا زؤر طةنج بوو 
و وةختي مردني نةبوو، دواتريش 
ئةو كاتةي كة كارَل جَيني كردة 
هةموو  هَيشتا  خــؤي  هاوسةر 
مردبواية  دايكيشي  ئةطةر  زيندووبوون،  براكاني  و  خوشك 
منداَلةكانيدا  بةيني هةموو  لة  سامانةكةي  و  دةبواية سةروةت 

دابةشبكرَيت. 
جَيطايةك  بطةيةنَيتة  كارَل  لةوانةبوو  كة  تر  رَيطةيةكي 
ئةوة بوو، بؤ ئةوةي بتوانَيت ذيانَيطي خؤش بؤ خؤي و ذني و 
منداَلةكاني دابين بكات، ئةوةبوو كة بيري شيعر و شاعيري لة 
سةري بكاتة دةرةوة و وةك باوكي ياسا بخوَينَيت و ثارَيزةري 
ببَيتة  جَيني)  (باوكي  خةزوري  باوكي  وةك  يان  هةَلبذَيرَيت، 
فةرمانبةري حكومي ، بةآلم بؤ طةيشتن بة هةر كام لةو دوو 
رَيطاية، ثَيويستي بةوةبوو كة ضةندين ساَل سةبر و خؤراطري 
هةبَي و ئةوةش لة تواناي كارَلدا نةبوو . ئةو ِرؤذي كة كارَل 
بوو،  دةستطيرانداريش  و  كرد  تةواو  دواناوةندي  خوَيندني 
تةمةني 17 ساَل و ضةند مانطَيط بوو، لةكاتَيكدا جَيني تةمةن 
21 ساَل بوو. ئةطةر كارَل بِرياري دابوياية بؤ درَيذة بة خوَيندن 
دةستطيرانةكةي  زانكؤ  تةواوكردني  ثاش  و  زانكؤ  بضَيتة 
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سي تةمةن ذنَيكي جَيني دةبووة ئةو كات ئةوة بطوازتايةتةوة،
ميوانةكانييةكان شاجواني كة كضَيك هةية ئةطةري ئايا ساَل،
ضاوةِروانيدا لة ساَل ضةندين هةبَيت، داواكاري هةزاران و بواية
جَيني كة دةريانخستوة  دواتر ِرووداوةكاني بةَلَي دانيشَيت؟ 
خاوةني داهاتوي مَيردةي  ويستويةتي كة  ئةوةي هؤي بة
ساَلة ضةند ئةو كة ئامادةبوو  بَيت، بةرز  بِروانامةيةكي
لةو وةك هةر بةمشَيوة  كرديشي. و بكات قبوَل ضاوةِروانيية 
بة بووة باو كوِر) و وعاشقان(كض دَلداران بةيني سةردةمةدا
نيية ِروون بةآلم هاوسةرطيرييان بة يةكتريداوة، بةَليني نهَيني
يةكتري بة نهَينييةيان  بةَلَينيية ئةو كةي جَيني و  كارَل كة
لؤرا(Laura) ئةو كضةكةي كارَل مةرطي ثاش داوة ضونكة
هةموويان جَينيدا ئاَلوطؤِركراوة ماركس و لةبةيني كة نامانةي
هةتا بِرياريان دابوو، كارَل و جَيني قسان لة بةآلم ناوبردوة، لة
مةسةلةي خوَيندنة سةرقاَلي زانكؤ لة كارَل كة كاتةي ئةو

نةزانَيت كةس ئةوةي بؤ خؤيان، دةستطيراندارَيتييةكةي
دةخوَيند  (Bonn)بؤن زانكؤي لة كارَل . نةكةن  ئاشكرا
يةكتري بؤ نوسراوةيةك و  نامة ناردني هةرجؤرة لة بِريارياندا
بؤ بوو، زانكؤ لة كارَل كة لةو ساآلنةي جَيني بثارَيزن. خؤيان
سةرداني جارجارةيةك بَيت، دةستطيرانةكةي ئاطاداري ئةوةي
ئاطاداري رَيطايةوة لةو و دةكرد خةزوري هاينريشي ماَلي
و زانكؤ ضووة كارَل شَيوة بةم بةهةرحاَل دةبوو. كارَل حاَلي
شاري لة خةياَل و خةون  لة ثِر دنياك بة  دةستطيرانةكةشي
خؤشةويستي ثتةو رِاطرتني ثَيناو لة بةجَيهَيشت. جَيني (Trier)
تَيبكات، ِرووي طومانَيك هيض شك و نةيهَيشت كارَل، بؤ خؤي
اليةكي لة داهاتوي بوو. ذياني نيطةراني زؤر بوو كة ئةوة بةآلم
زانكؤ لة كارَليش ئايا كة ئارادا نيية، لة بةَلطةيةك هيض تريشةوة
داهاتوو ضؤن يان نا؟ بووة داهاتو، نيطةراني بيركردوةتةوة و واي
ئةو (Gluckskind) خؤشبةختي منداَلي ضاوي لة دةيتواني
هةزاران كة ، نابوو  خؤي  كوِرةكةي لة كارَل  دايكي  نازناوة
نيطةراني جَيي و تاريك بوو، مَيشكدا لة فِرانةي بةرزة بيري
بة بوو. طةشبين شتَيكدا هةمو لةبارةي هةميشة كارَل بَي؟
خؤي دارايي بارودؤخي لةبارةي هةرطيز ذيانيدا، لة تايبةتي
و ئةمِرؤ زؤر ذيانيدا لة نةكرد. قسةيةكي هيض خزمةكاني و
ِراطرتن حيساب ئةو كة تايبةتي بة دةكرد. كارةكان بة سبةي
بوون كة وا دوذمن وةك ئةو بؤ ذمارةكان و بوو زؤر بَيتاقةت
تَيكبدةن.(دواتر لَي ذياني ئةوةي بؤ يةكتري، بة بَيت دةستياندا
بِرياريدا كة (Engels)ئةنطلس كة كاتَيك كارَل ثاش مةرطي
بة كة (Das Kapital)كاثيتال داس كتًيبي سَييةمي بةرطي
كارَل كة خشتة ئاماراييانةي ئةو تةواو بكات، مابوةوة ناتةوايي
ئةوةندة بةجَيهَيشتبوون، خؤي  دواي  لة ياداشت شَيوةي بة
كَيشةيةكي ضاثكردندا كاتي لة ناِرَيكبوون، و ثَيكةَل و تَيكةَل

شارةزا ئةو كارَل كتَيبةكةي توشي طرفت كرد. نايةوةو زؤري
ثيزي بة زؤر وتارطةلَيكي كة ئابوري تيؤري ثسثؤِري طةورة و
ئةوةي تواناي ، نووسي  جيهان داهاتووي ئابووري  لةبارةي
كةسوكاري و خؤي دارايي ذياني ِرؤذانةي بارودؤخي كة نةبوو
سةر دةكةوتة زؤر بة مةسةلةية ئةو ضارةسةركردني و رَيكبخات

ضارةِرةشةكةي. هاوسةرة جَيني ئةستؤي
دةستي بة ميراتةوة نمونة لة رَيطاي بؤ ثارةيةكيشي ئةطةر
ذيانَيكي ذيرانة دةيتواني بواية، زؤر بِرةكةشي و دةطةيشت كارَل
ماوةيةك مسؤطةر بكات بؤ خزمةكاني و بؤ خؤي و خؤش باش
سود بَي بة و خؤِرا لة دةكةوت، دةستي كة ئةوةي جار زؤر ،
و ئاَلتؤن و كةلوثةل كة ناضاربوو دواتر و خةرجدةكرد ثارةكةي
بِرَيكي بة ثارة ئةوةي كة يان دابنَيت لةسةر طرةو ماَلةوة خشَلي
كارَل لة ئةنجامدا لة بدات. زؤريش سودَيكي و بكات زؤر قةرز
ِراهاتبو لةطةَل قةرز شَيوةيةك بة و طرتبوو بة قةرز خوي ذيانيدا
هاوكات هةربؤية ، بةسةر برد هةربةو شَيوةية ذيانيشي هةمو و

بوو. كةسَيك ضةند منةتباري هةميشة
خوَيندن بوو، سةرقاَلي زانكؤ لة كارَل كة ماوةيةي جَيني ئةو
هةموو بةرامبةر ئةو لة و دةذيا (Trier) شاري تةنيايي لة بة
دةكراية ناسياوةوة و كةس و خزم اليةن لة كة طوشارانةي
هاوكاتيش بةآلم بوو، ئايندة نيطةراني ئةو بوو، خؤِراطر سةري
زؤرجار دةستطيرانةكةي. لةطةَل خؤشةويستي سةر لة بوو سوور
و هةرئوميدةوار بةآلم مةترسيدار، نةخؤشي ، بوو نةخؤش
كارَلي مَيردي قةت بة بوو، كة ذنَيك ِراستيدا ئةو لة خؤِراطر بوو.
لةبةرامبةر ضؤن دةيزاني بوو،  عاشق  ذنَيكي  ئةو بوو، خؤِراطر
ساَلي هةشت جَيني . بَيت خؤِراطر ناخؤشييةكاندا و سةختي
تا كرد، هةمووشتَيكي تةحةمولي و خؤيدانا بة داني ِرةبةق
وةحشيية ثَييدةوت: كة خؤشةويستةكةي لةطةَل سةرئةنجام
ذياني كةذاوةي ناو ضووة (Schwarz wildchen)ِرةشةكة

هاوسةرييةوة. و هاوبةشي
  

(Bonn)بؤن زانكؤي
1835 تا 1836

1835 ي ِرةزبةري ساَلي رؤذي دووشةممة 17 بةياني
كارَل كرد، تةواو دواناوةندي كة ئةوةي دواي هةفتةي سَي
وباوك و دايك ناو (Trier) لة ئةسكةلةي شاري لة بةرامبةر
طرنط بوو ِرؤذَيكي ، بوو ِراوةستا كةسوكاريدا و برا خوشك و
كارَل لةو ِرؤذةدا ضونكة كةسةكانيدا، و خزم كارَل و ذياني لة
مايةي و بوو ناسرا (Glucks kind)بةختةوةري منداَلي بة كة
ئةو زانكؤ. بؤ دةضوو بوو، بنةماَلةي ماركس  داهاتوي ئومَيدي
زانكؤ دةضووة  كة ماركسةكان تائيفةي لة بوو يةكةمين كةس
رؤذَيكي وةها  ثيشبيني كارَل باوكي بوو. كةسيش دوايين  و
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كارَلي  بة  باوكي  كردبوو.  ئامادةكارييةكيشي  هةموو  و  كردبوو 
هةميشة  من  كة  شتةي  بةو  ببي  دةمةوَيت  وتبوو:  كوِري 
لةوةها  تؤ  وةك  منيش  كاتَيك  لة   . ببم   كة  دةكرد  ئارةزووم 

بارودؤخَيكدا و لة دةرفةتَيكي طونجاو لة دايكبووم.
بةلةمَيكي  ســواري  كــارَل  سةرلةبةياني  ي  كاتذمَير4 
 (Mosel) بوو، كة لة شاري (Eilyacht)سةرداثؤشراو بة ناوي
سواركةشتييةكي  دواتر  تا  دةِرؤيشت،   (Coblentz) بةرةو 
بؤ  Rhine) هاتوضؤي دةكرد،   ) ِروباري  لة  بَيت كة  طةورةتر 
ئةوةي بطاتة شاري (Bonn) ، لةوَي كارَل بةنيازبوو لةبةشي 
ياسا لة زانكؤي (Bonn) بخوَينَيت . دواي ئةوةي كارَل طةشتة 
كي لة طرانترين هؤتَيلةكاني ئةو شارة لة  شاري(Bonn) ذووريََ
ذمارة  طرت.(ذووري  بةكرَي   (Joseph strasse) شةقامي 
764) . ثاشان لةطةَل 6 كةسي تر كة هةموويان هاوشاري و 
خةَلكي شاري (Trier) بوون لة كؤلَيذي ياسا ناوي خؤيان تؤمار 
كرد. لة زانكؤي (Bonn) جطة لة بةشي ياسا بةشةكاني تري 
وةك ثزيشكي، فةلسةفة، ئايني ثرؤتستان و ئاييني كاسؤليكي 
هةركاميان  كة  هةبوو،  مامؤستاي  ياسا7  كؤلَيذي  هةبوو. 
ياساي  رؤمي،  ياساي  دةوتةوة،  وانةيان  تايبةتدا  بةشَيكي  لة 

ياساي  نَيودةوَلةتي،  ياساي  ئةَلماني، 
ياساي  رؤمي،  ياساي  دةوتةوة،  وانةيان  تايبةتدا  بةشَيكي  لة 

ياساي  نَيودةوَلةتي،  ياساي  ئةَلماني، 
ياساي  رؤمي،  ياساي  دةوتةوة،  وانةيان  تايبةتدا  بةشَيكي  لة 

بةشكَيك  بوو،  بةش  دوو  ئايني( 
كاسؤليك)  تر  بةشَيكي  و  ثرؤتستان 
ياساي مةدةني وآلتي ثروس، ياساي 
بةشَيك  ياسا.  فةلسةفةي  تــاوان، 
هةموو  بــوون،  طشتي  وانانة  لةو  
خوَيندكارَيك دةيتواني بةشداري تَيدا 
بكات و بةشَيكيتريش تايبةتي بوو كة 
تةنها خوَيندكاراني بةشي ياسا بؤيان 
ئامادةبووني  بكةن.  بةشداري  هةبوو 
خوَيندكاران لة ناو ثؤلةكاندا زؤرةملي 
نةبوو، بةَلكو تةنها ئةوة ثَيويست بوو 
خوَيندكاران لة ناو ثؤلةكاندا زؤرةملي 
نةبوو، بةَلكو تةنها ئةوة ثَيويست بوو 
خوَيندكاران لة ناو ثؤلةكاندا زؤرةملي 

هةر  خوَيندندا  ساَلي  كؤتايي  لة  كة 
نةبوو، بةَلكو تةنها ئةوة ثَيويست بوو 
هةر  خوَيندندا  ساَلي  كؤتايي  لة  كة 
نةبوو، بةَلكو تةنها ئةوة ثَيويست بوو 

نيشان  دةفتةرَيكي  مامؤستايةك 
ثؤل  لة  خوَيندكار  فالن  كة  دابواية، 
تؤماركردووة  خؤي  ناوي  وانةكةدا  و 
و ثارةي خؤي داوة . دةبواية مامؤستا 

ئةو دةفتةرة واذؤ بكات. 
طةنجَيكي  بؤ   (Bonn) شاري 
ــةِرادة  ل ثتر  شارَيكي  كــارَل  وةك 
طةنجَيكي  بؤ   (
ــةِرادة  ل ثتر  شارَيكي  كــارَل  وةك 
طةنجَيكي  بؤ   ( ) شاري 
ــةِرادة  ل ثتر  شارَيكي  كــارَل  وةك 

) شاري 

وروذَيــنــةربــوو.  و  سةرنجراكَيش 
هةزار  لة 40  زياتر  كة  بوو  شارَيك 
ضوار  و  هةبوو  دانيشتووي  كةس 

ئةو  بوو.  ذيا  تَيدا  كارَل  كة  بوو،   (Trier) شاري  ئةوةندةي 
جوَلةيةي  كة شاري (Bonn) داطرتبوو هةمووي لة سايةي 
 (Bonn) شاري  و  بوو  زانكؤ  خوَيندكاراني  و  مامؤستا  سةري 
مامؤستا  لة  زؤر  ذمارةيةكي  كة  شارَيك  بوو.  ئةوان  قةرزداري 
 (1839) ساَلي  لة  مامؤستا   (57) ئاَلمانيا  بةناوبانطةكاني 
سةرقاَلي وانةوتنةوة بة 700 خوَيندكاربوون و داهاتي خةَلكي 
ئةوشارةش ض بة شَيوةي راستةوخؤ و ض بة شَيوةي ناِراستةوخؤ، 
ئةو  خةَلكي  و  هةبوو  زانكؤوة  خوَيندكاراني  بة  ثةيوةندي 
لة  ناوداريان  زانكؤيةكي  كة  دةكرد،  بةوة  شانازييان  شارةش 
لة  لَيوانلَيو  ناخَيكي  دا  راستي  لة  كة  كارَل  هةية.  شارةكةياندا 
 . ئةو شارةدا طونجاند  لةطةَل  ئاشوب هةبوو دةستبةجَي خؤي 
روون و ئاشكرابوو كة كارَل كة طةنجَيكي تةمةن 17 ساَل بوو 
و بة تةواوي لة ذَير رةفتار و كرداري و دابونةريتي باوي بنةماَلة 
و لة ذَيركاريطةري دايك و بابي دابوو ، ئَيستا ئامادة ئةو ئازاديية 

رةهاية بةكاربهَينَيت كة زانكؤ بؤي فةراهةمكردبوو. 
باشي الي خؤي  بة  دةيتواني  كارَل  كة  ئةوةي  سةرةِراي 
ئاطاداري  حةزدةكات  ضةند  تا  باوكي  كة  بكات  وَينا  ئةوة 
نيطةراني  تاضةند  دايكيشي  و  بَيت  خوَيندنةكةي  بارودؤخي  ياساي  رؤمي،  ياساي  دةوتةوة،  وانةيان  تايبةتدا  بةشَيكي  لة 

ياساي  نَيودةوَلةتي،  ياساي  ئةَلماني، 
ياساي  رؤمي،  ياساي  دةوتةوة،  وانةيان  تايبةتدا  بةشَيكي  لة 

ياساي  نَيودةوَلةتي،  ياساي  ئةَلماني، 
ياساي  رؤمي،  ياساي  دةوتةوة،  وانةيان  تايبةتدا  بةشَيكي  لة 

بةشكَيك  بوو،  بةش  دوو  ئايني( 
كاسؤليك)  تر  بةشَيكي  و  ثرؤتستان 
ياساي مةدةني وآلتي ثروس، ياساي 
بةشَيك  ياسا.  فةلسةفةي  تــاوان، 
هةموو  بــوون،  طشتي  وانانة  لةو  
خوَيندكارَيك دةيتواني بةشداري تَيدا 
بكات و بةشَيكيتريش تايبةتي بوو كة 
تةنها خوَيندكاراني بةشي ياسا بؤيان 
ئامادةبووني  بكةن.  بةشداري  هةبوو 
خوَيندكاران لة ناو ثؤلةكاندا زؤرةملي 
نةبوو، بةَلكو تةنها ئةوة ثَيويست بوو 
خوَيندكاران لة ناو ثؤلةكاندا زؤرةملي 
نةبوو، بةَلكو تةنها ئةوة ثَيويست بوو 
خوَيندكاران لة ناو ثؤلةكاندا زؤرةملي 

هةر  خوَيندندا  ساَلي  كؤتايي  لة  كة 
نةبوو، بةَلكو تةنها ئةوة ثَيويست بوو 
هةر  خوَيندندا  ساَلي  كؤتايي  لة  كة 
نةبوو، بةَلكو تةنها ئةوة ثَيويست بوو 

نيشان  دةفتةرَيكي  مامؤستايةك 
ثؤل  لة  خوَيندكار  فالن  كة  دابواية، 
تؤماركردووة  خؤي  ناوي  وانةكةدا  و 
و ثارةي خؤي داوة . دةبواية مامؤستا 

طةنجَيكي  بؤ   (
ــةِرادة  ل ثتر  شارَيكي  كــارَل  وةك 
طةنجَيكي  بؤ   (
ــةِرادة  ل ثتر  شارَيكي  كــارَل  وةك 
طةنجَيكي  بؤ   (

وروذَيــنــةربــوو.  و  سةرنجراكَيش 
هةزار  لة 40  زياتر  كة  بوو  شارَيك 
ضوار  و  هةبوو  دانيشتووي  كةس 

نيطةراني  تاضةند  دايكيشي  و  بَيت  خوَيندنةكةي  بارودؤخي 
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هةفتة سَي كة ئةوةي بةآلم دواي تةندروستي ئةوة، بارودؤخي
بةسةر مانط سَي نوسي. بؤ ماَلةوة نامةي يةكةمين ئةو تَيثةِري
ماوةيةدا لةو ئةو  تَيدةثةِرَي، دا (Bonn) شاري  بؤ هاتني
بة نارد. دةتوت كارَل خؤي خزماني بؤ دوو نامةي تري تةنها
لة كة بةندةي و كؤت لةو خؤي ئةوةي بؤ دةكات، وا ئانقةست
دةرباز خؤي ئاراداية، لة خَيزان لة دووركةوتو منداآلني نَيوان 
ناردبوو، زؤر كورت باوكي بؤ كارَل كة بكات. ئةو دوونامةيةي
بوو. ثارة داواكردني بة ثةيوةندي تةنها نامةكة ناوةِرؤكي بوو،
،(Bonn) زانكؤي بؤ بِروات كارَل بةرلةوةي باوكي هةرضةند
بة ثارة بِرَيكيشي تةنانةت دابينكردبوو، بؤ خةرجييةكاني هةموو
دةست بآلوي بؤ ئةوةي خةرجي بكات، بةآلم دابوية، دةستي
ولةو قةرز لةم ثارة (Bonn) شاري لة ئةو كة كارَل وايكردبوو
دةردةكةوَيت كارَلي دةنوسَيت بؤ كة باوكي لةنامةيةكدا . بكات
باوكي بؤ  كارَل نامةكاني  ناوةِرؤكي كة  لةوةي جطة  كة
ئاراداية تريش لة شتَيكي ثارةهةية، ناردني هةر بة ثةيوةندي
و ثةلة بة خَيرايي و بة زؤر نامةكاني كارَل ئةوةية كة ئةويش
نامةيةكدا لة ، باوكي ناخوَيندرَيتةوة كة هةر نوسيوة هةَلةشةوة
خراث ئةندازةيةك بة تؤ “نامةكاني دةنوسَيت: كارَل بؤ

بيخوَينمةوة.” دةتوانم زةحمةت بة زؤر من كة نووسراون،
كؤِرةكةيان نيطةراني زؤر  كارَل بابي  و دايك بةِراستي
طوَينةدان يةكةم هةبوو، هؤي دوو ئةوانيش نيطةراني بوون،

ولةو، لةم قةرزوةرطرتن و ئابوري بة كارَل طرنطينةدان و
كة تايبةتي بة بوون، ئةو تةندروستي نيطةراني دووةميش
كةسَيك ضةند مردني هؤي ببووة سةردةمةدا لةو سيل نةخؤشي
لة يةكةمين كة باوكي ئةوة بوو و كةسوكاري كارَل. هةر خزم لة
و بة تةندروستي طرنطي دةنوسَيت" وةها بؤ كارَل خؤي نامةي
بَيطةردي و ثاكي و هَيز بؤ لةكاتَيكدا بدة، خؤت سةالمةتي
خؤشت تةندروستي و سةالمةتي بؤ هةوَلدةدةي، دةروونت
روحم بَي لةم جيهانة كة ضَيت، بيرت لة ضونكة نابَي ، هةوَلبدة
لةشةِرو دةرونمان لةطةَل ئَيمة جةستةي بةردةوام بةزييةدا، و
سةر بةدبةخترين كةسي بيرمةندَيكي نةخؤش ثَيكدادان دان،
ئةو و هةروةها باوكي نامةيةي ئةو ئةم جيهانة". كارَل وةآلمي
نةدايةوة. نوسيبووي ثةراوَيزي نامةكةدا لة دايكي كة قسانةي

نوسيبوو، كوِرةكةي بؤ جيا بة كة نامةدا يةكةمين لة دايكي
، دةكات بانط  كوِر خؤشةويستترين  و  باشترين بة  كارَل
لةبارةي خؤي نيطةراني كؤمةَلَيك باسي دايكي لةنامةكةيدا
لةبارةي دايكانةي داواكاري  ضةندين  و دةكات  كوِرةكةيةوة
كارَلي كة دةيوت بزانَيت و دةكات كوِرةكةي باس تةندروستي
دةثارَيزَيت طيانييةكان مةترسيية دةروني و لة خؤي ضؤن كوِري
ثاكو ذوورةكةي ضؤن كوِري كارَلي كة بزانَيت دةيوَيت دايكي .
ثاكوخاوَيني بة طرنطي ئةو ئايا  دةكات.  رَيكوثَيك و خاوَين
النيكةم هةفتةي جارَيك كيسة ئةو ئايا دةدات. لةشي و جةستة
دةست دةطرَيت و ثارةوة بة دةست ئةو ئايا ثشتي دةدات. لة
كة تردا نامةيةكي لة دةخواتةوة؟ زؤر قاوة ئةو ئايا نيية؟ بآلو
بة 1835 دووةم) طةآلِرَيزان(تشريني ي لة 29 كارَل دايكي
دةنوسَيت، كوِرةكةي بؤ ئيماليي هةَلةي لة ثِر و ئةَلماني زماني
بةَلكو دةردةخات، دايكانةي سؤزي و خؤشةويستي تةنها نة
كارَل خراثةكاني رةفتارة و  خوو ناِراستةوخؤ  شَيوةيةكي بة

دةخاتةِروو.
زؤرةوة تاسةيةكي و شةوق بة خؤشةويستةكةم، زؤر "كوِرة
كة زؤرة ماوةيةكي دةنوسم ، بؤ نامةت طرتوةتةدةست و قةَلةمم
بؤتي بنَيرين، بةآلم ئامادةية كة و بؤ نوسيووي  باوكت نامةي
دةمطوت بكةم، نوسين بة دةست نةمدةتواني كة بووم من ئةوة
ئاطاداري و  ثَيبطات تؤم نامةيةكي سةروبةندةدا لةم  رةنطة
هةميشة من ثَيبكة بِروام بين، تؤ سةالمةتي و تةندروستي 
هةموومان بَيت بةزياد خوا . لة دةوَيت تؤم سةالمةتي و ساغي
براشت ئيدواردي خؤمانين. ئيشوكاري خةريكي و ساغين
كة بكةين، وا ثةروةردة ئيدوارديش هيوادارين بتوانين سةرقاَلة.
من ضونكة بكةيتةوة، بير وا نابَي تؤ بَيت. بةسوود، كةسَيكي
حةز زؤر بم. ذيانت ئاطاداري وةردةكاري دةمةوَيت بؤية ، ذنم
ئايا طرنطي بةوة رَيكخستووة؟ خؤت ذياني دةكةم بزانم ضؤن
بآلو نةبي و دةست بة شتةوة بطرَي دةبَي دةست كة دةدةي
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و خةرجي زيادي نةكةي، بة تايبةتي لةبارةي شتة بضوكةكاني 
ذيان؟ من ئةو هةقة بةخؤم دةدةم  كة تؤ ئامؤذطاري بكةم، كة 
نابَيت قةت لة ذياندا بةرامبةر بة ثاك و خاوَيني و رَيكوثَيكي 
و رَيكخستن كةمتةرخةم بي، ضونكة سةالمةتي و لةش ساغي 
و خؤشي و شادي ثةيوةندي بة رَيكوثَيكي و نةزم و رَيكخستن 
خاوَين  و  ثاك  بةردةوامي  بة  ذوورةكةت  بَي  لَي  ئاطات  هةية. 
دارَيذة.  خؤت  بؤ  بةرنامةيةك  لةوبارةيةوة  تايبةتي  بة  ِرابطرة، 
كارَلي خؤشةويست و ئازيزم هةموو هةفتةيةك خؤت بة لفكة 

ضؤنة؟  قاوةكةت  وةزعي  بشؤ.  سابوون  و 
حةز  دروستبكةي؟  قاوة  بؤخؤت  دةبَي  ئايا 
ذيانت  وردةكارييةكاني  ئاطاداري  دةكةم 
و  بَيتاقةت  من  نوسينةكاني  لة  تؤ  نابَي  بم. 
بكة  بؤ  باسي هةموو شتةكانم  بي.  ثةرؤش 
بنووسة.  بؤ  هةمووم  بضوك  بؤ  لةطةورةوة 
لةشساغ  و سةالمةت بي. ئةطةر بؤ جةذني 
دةنط  هةية،  شتَيك  بة  ثَيويستيت  نؤئَيل، 
خؤم  زووترة  هةرضي  تا  بنوسة،  بؤم  و  بكة 
هةوَلبدة   . بنَيرم  بؤتي  و  دابينبكةم  بؤت 
ئةي  كارَل  بي.  خاوَيني  و  ثاك  هةميشة 
كوِرة عةزيزةكةي من، هةميشة خوا و دايك 
و باوكت لةبير بَيت .  منداَلةكان هةموويان 
تؤ  دةكــةن،  ماضت  و  دةطةيةنن  سآلوت 
هةميشة لة هةموو كةس زياتر خؤشةويست 

تري. 
خوات لةطةَل

“ (Henrie�e Marx)دايكت ، هانريت ماركس
ساَلي يةكةم لة زانكؤ

باوكي  كاتَيك   ، تؤماركرد  ناوي خؤي  بةش   (9) بؤ  كارَل 
كوِرةكةي  داية  هؤشداري  بوو،  ئاطادار  كارَل  هةنطاوةي  لةو 
زياتر  تؤ   ناكةم  حةز   ، زؤرة  كؤرس   (9) من  ِراي  بة  وتي:  و 
خؤت  لة  زؤر  هةية،  تواناي  جةستةت  و  مَيشك  كة  لةوةي 
وازي  كارَل  ئةنجامدا  لة  زةحمةتةوة،  بخةيتة  خؤت  و  بكةي 
لة (بةشي جوانناسي، ئةدةبياتي التين و وردكاري و ناسكاري 
هَينا) لة بةشي ياسا( سَي بةش ) و شيعرو ئةدةبيات(سَي بةش) 
لة ئةنجامدا لة 6 كؤرس ناوي خؤي تؤمار كرد. بِريار بوو كة 
ثَيي  بة  و  بَيت  ئامادة  رَيكوثَيكي  بة  وانةكاندا  هةموو  لة  كارَل 
دةفتةري (حوزور و غياب) كة مامؤستاكان واذؤيان دةكرد، كارَل 
بة رَيكوثَيكي بةشداري هةموو وانةكاني كردوة . لةوةي كة لةو 
سةردةمةدا نمرةدان بة خوَيندكار باو نةبووة ، لةباتي نمرة وشةي 

رَيكوثَيك بة كارهَينراوة. 

طوِر  بة  زؤر  باوكي،  ئامؤذطارييةكاني  ثَيضةوانةي  بة  كارَل 
و تينةوة سةرقاَلي خوَيندن و ضاالكييةكانة بوو،  كة ثةيوةندي 
بة زانكؤوة هةبوو . لة يةكَيك لةو دوونامةيةي كة لة سةرةتاي 
ساَلي 1836 بة ناضاري و بة كورتي بؤ باوكي نوسيوة، ئاماذةي 
دايك  نيية. هةَلوَيستي  تةواو  تةندروستي   باري  كة  داوة  بةوة 
باوكي  بوو.  جياواز  زؤر  هةواَلة  ئةو  بيستني  بة  كارَل  بابي  و 
طوماني ئةوةي دةكرد كة خراث بووني باري تةندروست كارَل 
دةطةِرَيتةوة بؤ زؤر خواردنةوةي مةشروب و كَيشاني جطةرةي 
و  خوَيندن  لة  بوون  نوقم  هةروةها  زؤر، 
هةوَلداني زؤر لة خوَيندندا زياني ثَيطةياندوة و 
دوبارة هؤشداري بة كوِرةكةي دا، كة سنوور 
بثارَيزَيت و هاوسةنطي ِرابطرَيت ، هاوكات 
تر  دايكاني  هةموو  وةك  كارَليش  دايكي 
دووبــارةوة  جولةكة،  دايكاني  تايبةتي  بة 
و  ئامؤذطاري  بة  دةستي  دَلسؤزييةوة  بة 
زياتر  كة  ِراسثارد  كوِرةكةي  و  ثَيشنياركرد 
خؤي  وثشوي  خةو  و  خواردن  لة  ئاطاي 
لة  كارَل  دايكي  بدات.  ثشوو  زياتر  و  بَيت 
كارَليش  ِرةنطة  كة  بوو،  طوماندا  و  شك 
خؤي  تةندروستي  باري  شاعيرَيك  وةك 
لةوةي كة هةية زياتر نيشانبدات و وةسفي 
زياتر بكات و بارودؤخي واش نةبَيت، وةك 
ئةوةي كة باسي دةكات. دايكي بةمشَيوةية 
زؤر  كوِرة  كارَل  دةنوسَيت:"  نامة  كارَل  بؤ 
هةمووماني  تؤ  ناساغي  هةواَلي  ئازيزةكةم، 
نيطةران و ثةرؤش كردووة ، هيوادارم تا ئَيستا باش بووبَيتي . 
من هةميشة نيطةراني ذيان و ضارةنوسي منداَلةكانم و هةميشة 
ضاوةِرَيي طةيشتني هةواَلي ناخؤشم، بةآلم كوِرم كارَل، دَلنيام 
لة  واز  و  بَي  خؤت  تةندروستي  لة  ئاطات  باشت  تؤ  ئةطةر 
زيادةِرؤيي بهَيني، دَلنيا بة تةمةندرَيذ دةبي. زؤر قاوة و شةراب 
مةخؤرةوة ، جطةرة زؤر مةكَيشة، ضَيشتي زؤر توند و ثِر لة بيبةر 
مةخؤ، شةوان زؤر بخةوة، بةيانيان زؤر لة خةو هةستة. ئاطات لة 
خؤت بَي سةرمات نةبَي. مةضؤ بؤ سةماكردن هةتا تةندروستيت 
باش نةبَيت و ضاك نةبيتةوة. كوِرة ئازيزةكةم لةوانة بةالتةوة 
طاَلتة بَيت كةمن خةريكة وةك ثزيشكَيك فةرمانت ثَيدةكةم 
. دةبَي بزاني كة دايك و باب دَليان بؤ منداَلةكانيان بة ثةرؤش 
ئَيستا  تا  تؤ  ناساغي  كة  نازاني  باشي  بة  تؤ  دةبَيت.  نيطةران  و 
منداآلن  كردوة؟  بةثةرؤش  و  بَيتاقةت  و  نيطةران  ئَيمة  ضةند 
جةستةيي  بواري  لة  كة  بن،  دا  ئةوة  بيري  لة  هةميشة  دةبَي 
و دةرونييةوة ساغ و سةالمةت بن. خؤتان لة بوارةكاني ترةوة 
زستانة  ئةم  بَيت  بةزياد  خوا  لة  مةكةن.  ثةرؤش  و  نيطةران 

كارَل وازي لة (بةشي 
جوانناسي، ئةدةبياتي 

التين و وردكاري و 
ناسكاري هَينا) لة بةشي 

ياسا( سَي بةش ) و شيعرو 
ئةدةبيات(سَي بةش) 

لة ئةنجامدا لة 6 كؤرس 
ناوي خؤي تؤمار كرد
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كة باوكت خوادةكةين سوثاسي بوو. سةالمةت و ساغ باوكت 
هةرضي كارَلي عةزيزم . باشين هةموومان هةية و ئيشوكاري
ماضت خةياَلدا لة . ثَيبضَيت زؤري مةهَيَلة بدةرةوة زووة وةآلمةم

هانرَيت. تؤ، خؤشةويستي دايكي . لةطةَل خوات دةكةم
ئايا دةريبخات، كة كة لةبةردةستدا نيية جؤرة بةَلطة هيض
ئامؤذطارييانةي و ثةند بؤ طوَيي دواتر يان كاتةدا لةو كارَل
خؤيةوة لةبارةي ئيتر كارَل كردون؟ جَيبةجَيي و طرتووة دايكي
لة الثةِرةيةك  نةناردووة. باوكي  و  دايك بؤ هةواَلَيكي هيض
1836 طؤآلني مانطي ِرؤذي يةكةم لة كارَل باوكي نامةيةي
دؤستاني كؤمةَلةي ئةرشيظي لة ئَيستا و نوسيوة كوِرةكةي بؤ
هؤَلةندا لة ئامستردامة كؤمةآليةتييةكاني زانستة مَيذووي
. نةداوةتةوة دايكي  نامةكاني  وةآلمي كارَل كة دةردةخات  ،
تكات خؤشةويستي من،  كارَل دةنوسَيت: نامةيةدا لةو  باوكي 
تةنها تؤ ، بنوسة دةتةوَيت هةرضي بة سةبارةت لَيدةكةم
كة. خؤش دايكت دَلي بَيت ئاسودة دايك ئةوةي بؤ بنوسة،
باوكي و دَلنيابووني ئارامكردنةوة بؤ كة كارَل هةنطاوَيك تةنها
دوو هةَلَيبذاردبوو كؤرسةي لةو 6 كة بوو ئةوة ئةنجاميداوة،
سَي باوكي.  ثَيشنياري لةسةر ئةويش كةمكردبووة، كؤرسي 
بة ثةيوةندي كؤرسَيكيش هةبوو ياساوة بة ثةيوةندي كؤرس
حةزي و مةيل طشتي بة كارَل هةروةها هةبوو، ئةدةبياتةوة
دةستدابوو. لة  كؤلَيذ فةرمييةكاني و رةسمي وانة  بؤ خؤي
ئةو و نةبوون سةرنجراكَيش  كارَل بؤ ئيتر ياسا  وانةكاني
شتةكان فَير هةموو بؤ خؤي وردة وردة كة كرد دةستي بةوة
ضووة سةر وشةوقي زياتر شور حةز و ئةو لةوبةدوا ئيتر بَيت ،
ئةندامي بة بوو و خوَيندكارانةوة وةزعي لةبارةي لَيكؤلَينةوة
ئةو داوتريش سةرؤكايةتي طروثة خوَيندكارييةكان، لة يةكَيك

ئةستؤ. طرتة طروثةي

ندكارييةكان خويَ طروثة ناو بؤ كارَل ضووني
خوَيندكاري طروثي دوو ئةندامي بة بوو كارَل سةرةتا
و رةفتاري طروثي تر ئةوةي و ئةدةبي طروثي يةكَيك ،
ِرؤذَيك كة ئومَيدواربوو  هةر هَيشتا ئةو ،بةآلم كؤمةآليةتي،
مةبةستة بةو هةر لَيدةرضَيت. ناوداري ئةدةبَيكي ئةهلي و شاعير
شاعَيران(Poetbund) كة دةستةي طروثي ئةندامي بوو بة
و شؤِرشطَيِرةوة دامةزرابوو. ضةند خوَيندكارَيكي نوسةر لةاليةن
زانكؤ لة مةبةست بةهةمان كة بنكةيةك طةَل لة طروثة (ئةم
ملمالنَييان و ثَيشبِركَي دامةزرابوو، (Goe�ngen)شاري
ئةوةي هؤي بووة ناو طروثي شاعيران، بؤ كارَل ضووني بوو).
نيطةرانييةوة. بكةوَيتة كوِرةكةي داهاتووي لة كارَل باوكي كة
هةموو سياسييةكاني ضاالكيية  لة وردة وردة كــارَل 
ئةمةش تَيطةيشتبوو، (Bonn) زانكؤي بة سةر كولَيذةكاني
كة نةبوو، وَيناكردنيش تةنانةت و قبوَل جَيي كارَل باوكي بؤ

دةرفةتَيكي سروشتي هةموو كة بةهرةوة، هةموو طةنجَيك بةو
ببَيتة داهاتوودا لة دةتوانَيت و كراوة فةراهةم بؤ كؤمةآليةتي و
شاعيري بضَيت بَيت ئَيستا ياساناسَيكي لَيهاتوو ، يان ثارَيزةرَيك
كة كارَل باوكي سياسةتةوة. طؤِرةثاني ناو بضَيتة و هةَلبذَيرَيت
بوو، كة ثيشةيةك ضةند خاوةني بوو ئيشكةر ثياوَيكي خؤي 
ئةوةي كوِري، بؤ كارَلي كة دةيزاني ئةو هةبوو داهاتَيكي زؤري
بووة نةبَيتةوة، بؤية ذيان سةختييةكاني و بةرةوِرووي حةقيقةت
بةهرة كوِرةكةي كة بوو ناخيشةوة دَلنيا لة هةروةها شاعير، بة
بة بوون يان بوون، بؤ شاعير ثَيويست  سروشتي غةريزةي و
كات ئةو نة ئةوةشدا  لةطةَل نيية. تَيدا ئةدةبي كةسايةتيةكي 
مَيشكي خؤي لة شاعيربووني بة خةياَلي كارَل نة دواتريش و
فيكري تواناي و هَيز هةموو دواتريش ساآلني و دةرنةكرد
كة حةماسي و جؤراوجؤر  شيعري نوسيني بؤ  ضِركردووة

بوون. ئةو هةستي دةرخةري
بة خوَيندكاري تر طروثَيكي ناو ضوونة كارَل هاوكات
بة بوون هؤكاري وة. (Landsmannscha�)ــــاوي ن
ويستة كة  ئةوةي بؤ دةطةِرَيتةوة، طروثة ئةو لةناو ئةندام 
ناو لة كارَل طةنجَيتي درونييةكاني هةستة و كؤمةآليةتييةكان
طروثة ئةو و تَير بكات كارَل نةيتواني بوو لة زانكؤ وانة ثؤَلةكاني
ئةو كؤبوونةوةكاني بَينَيتةدي. كارَل ويستةكاني توانيبووي
لةباري ِرواَلةتي و سادة مشتومِري و ملمالنَي هةميشة طروثة
ناو خوَيندكاران جياوازةكاني توَيذة و ضين ِراي بؤضوون و و ديد
مامناوةند ضيني بوذروا و لة خوَيندكاران لة ضيني هةندَي كة بوو،
زمانَيكي هةروةها زؤر، زيرةكي و هؤش خاوةني كة كارَل بوو.
طروثة ئةو سةرؤكي و زوويي رابةري بة زؤر تواني بوو توند
كةم هةموويان طروثة ئةو ئةنداماني هةرحاَل بة ئةستؤ. بطرَيتة
بة خؤيان كاتي كارَل وا بوون، كة زؤربةي وةك هةر زؤر، تا
مةشروبخواردنة و خؤدةرخستن و وتن طؤراني و شةونخوني
شةِري زؤرجار و دةكرد تَيثةِر شةِرودةمةقاَلة و سةرخؤشي و

. كرد بريندار و ثةكتريان دةكرد يةخةيان دةستةو

يةخة دةستةو شةِري و قةرزةكان
خةنجةري شَيوةي لة لة سارد ضةكَيكي هةميشة كارَل
بةرثرضي ئةوةي بؤ كةس دوو بوو كة شوَينَيك ) دوئيل ثَييوو.
زياتريش و كرد يةخةيان  دةستةو شةِري بدةنةوة،  يةكتر
ئةمة بةكاردةهَينا، شمشيريان و خةنجةر يان ضةقؤ يان دةمانضة
خؤرئاوايي و ئةروثي وآلتاني زؤربةي لة سةدةكاني ِرابردوو لة
و دةخواردةوة مةشروب زؤري هةميشة وةك كارَل بوو). باو
، دةكرد و زؤربَلّيي ضةنةبازي بوو، زؤريش سةرخؤش هةميشة
تَيدا كة (Cologne)شاري بوو. لة خؤدةرخستن لة حةزي زؤر
ثؤليسي دةستطير كرا. بة ضةكةوة بوو، هةَلطرتن قةدةغة ضةك
زانكؤ بةرثرساني بة كارَلي دةستطيركردني هؤكاري شارة ئةو
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لةبارةي  زانكؤ  بةرثرساني  كة  نيية  ِروون  بةآلم  ِراطةياندبوو، 
زؤر  بةَلطةيةكي  ضونكة  دةركــردوة،  بِريارَيكيان  ض  كارَلةوة 
هؤي  بة   (1837  –  1836 ساآلني(  لة  خوَيندكاران  لة 
ئةو  ترةوة  اليةكي  لة  ناوضوو.  لة  زانكؤ  لة  ئاطركةوتنةوةيةك 
مانطي  لة  دةريدةخات  دةستكةوتن،  زانكؤ  لة  كة  بةَلطةنانةي 
و  هةرا  هؤي  بة  كارَل   1836 (حؤزةيران)ساَلي  جؤزةردان 
كاتذمَير)  ورؤذَيك(24  ماوةي شةو  بؤ  دةنط  دةنطة  و  هوريا 
لة (Karzer) دةستبةسةردةكرَيت. تاوانةكةي كارَل لة اليةن 
بةرثرساني زانكؤوة زؤر طرنطي ثَينةرداوة و بة اليانةوة شتَيكي 
ئةوتؤ نةبووة، ضونكة لةو ماوةيةي كة دةستبةسةر بووة هاورَي 
و برادةرةكاني توانيويانة لة زيندان سةرداني بكةن. ثَيشتريش 
هةر  جياجياوة  هؤي  بة  تر  خوَيندكاري   52 ساَلةدا  لةو  هةر 
لةو زيندانة  بؤ ماوةيةكي جياواز ( هةندَيك بؤ ماوةي 8 ِرؤذ 
) زينداني و دةستبةسةركراون ، هةَلبةت ئةوانةي كة زينداني 
كراون ماوةيةكيان لة بِروانامةكانياندا تؤمار دةكرا، بؤ ئةوةي بؤ 

هةميشة بمَينَيتةوة.
بؤ   (Bonn) زانكؤي  لة  كارَل  طواستنةوةي  كاتي  لة 
زانكؤي بةرلين لة بٍروانامةكةي كارَل دا بةم شَيوةية نوسرابوو” 
بة  و  زانكؤ  و هَيمني  ئارامي  تَيكداني  بة هؤي  ئةم خوَيندكارة 
زيندان  بة  كاتذمَير   (24 ماوةي(  بؤ  سةرخؤشييةوة  هؤي 
دا   ئةو  لةطةَل  ثةيوةندي  لة  تر  تاوانَيكي  بةآلم  كراوة،  حوكم 
بة  دارايي  باري  لة  ِرةوشتي و نةك  و  رةفتاري  باري  لة  نةك 
بةرثرساني زانكؤ نةطةيشتوة، بةآلم دواتر دةركةوتوة كة كارَل 
لة شاري (Cologne) بة هؤي ضةك هةَلطرتن كةلةو شارةدا 
قةدةغةية دةستطير كراوة و لَيكؤَلينةوة لةوبارةيةوة بةردةوامة. 

دةستبآلو  زؤر  كــارَل 
نةيدةزاني  كةس  بوو، 
ثــارةكــانــي خــؤي 
خةرجدةكات.  ضــؤن 
ساَلي  ســةرةتــاي  لة 
باوكي   (1836)
بة  بانكي  ضةكَيكي 
بؤ  “تالر”   (50) بِري 
بةآلم  دةنَيرت،  كارَل 
ــدا  ــةوةش ــةَل ئ ــةط ل
ِرؤذ  ــــــةدواي  ِرؤذل
قةرزةكاني  ئاستي 
و  دةبَيتة  بةرز  كــارَل 
هؤكاري  نةيدةتواني 
بؤ  قــةرز  هةموو  ئةم 
بكاتةوة  ِروون  باوكي 

واي  ئةمةش  نةبوو،  باوكي  بؤ  لةوبارةيةوة  ثاساوَيكي  هيض  و 
كردبوو كة باوكي زؤر نيطةران و بةثةرؤش بَيت و لةوبارةيةوة 
تؤش وةك  كارَلي خؤشةويستم حسابةكاني  دةنوسَيت:  باوكي 
زؤربةي شتةكاني ديكةت ئاَلؤز و تَيكةَل و ثَيكةَلة، تةنانةت لة 
لةسةر خوَيندنةكةيةتي  بير و هؤشي  قوتابييةكيش كة هةموو 
كة  كارانةي  و  ئيش  ئةو  هةموو  كة  دةكرَيت،  ضاوةِرواني 
وثَيك  رَيك  كةم  الني  نيية  خوَيندنةكةشيةوة  بة  ثةيوةندي 

بَيت. 
لة ساَلي 1836 هةموو سةروةت و ساماني باوكي كارَل 
نزيكةي 21594 هةزار تالر دةخةمَلَيندرا . داهاتي ساآلنةي 
هؤي  بة  بةآلم   ، بووة  تالر   1500 نزيكةي  كارَل  باوكي 
ناساغي و باش نةبووني باري تةندروستي، ساَل  لة دواي ساَل 
واي  ئةوةش  هةر  بوو،  دا  دابةزين  و  داكشان  لة  ئةو  داهاتي 
كردبوو كة بيرَيكي ئابوري هةبَي لة خةرج كردن و دابينكردني 

ثَيويستييةكاني ِرؤذانة.
هةرنامةيةكي كة كارَل بة ثؤستةي خَيرادا بؤ باوكي دةنارد 
ئةوةي  بؤ  ثَييوت:  باوكي  هةربؤية   ، تَيدةضوو  تالري   1 بِري 
ثارةي زيادةي نةضَيت و ثارةكةي بة خؤِرايي نةِروات نامةكاني 

بة ثؤستةي بازرطانيدا بنَيرَيت .
يةك  لةسةر  نامةكانت  هةموو  با  لَيطةِرَي  كوِرةكةم   "
كةَلةكة بَيت، دواتر هةموويان ثَيكةوة بثَيضةوة و بة ثؤستةي 
بازرطانيدا بؤمي بنَيرَي، هيوادارم ئةو ثَيشنيار و ِراسثاردانةي من 
لةبةرضاو بطري، بؤ ئةوةي ثارةكةت بة فيرؤ نةضَي و دةست 

ثَيوة بطري.
لة سةرةتاي مانطي ِرةشةمةي ساَلي 1836 دا كؤي ئةو 
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كردبوو، خةرجي نامةكاني ناردني مةِر لة كارَل كة ثارانةي
داية هؤشداري نامةيةكدا لة دوبارة باوكي تالر. (160) طةيشتة
ئاطادارت دوبارة خؤشةويستم كارَلي دةنووسَيت" و كوِرةكةي
بة ئامادةم باوكَيك وةك من دةكةمةوة دوبارة لَيت و دةكةمةوة
باوكي كة نةضَيت لةبير بةآلم يارمةتيتبدةم، هةموو شَيوةيةك
هةية ترم منداَلي ضةندين بةَلكو نيية، تؤم تةنها و تائيفةم يةك

نيم." دةوَلةمةند ئاطاداري كة من باش خؤشت و
سةرخؤش و بةردةوام خواردنةوة ترةوة، مةشروب اليةكي لة
شةِركردني بؤ هةَلطرتن ضةك لة كارَل باكي بَي بوون،
ئةو . كردبوو و بةثةرؤش نيطةران كارَلي زؤر باوكي هاينريشي

بكوذرَيت. كوِرةكةي كَيشانةدا شةِرو لة دةترسا
1836 ساَلي هاويني ناوةِراستي لة
دوئل كــرا(  بانطهَيشت دوئــل بؤ ــارَل ك
دةستةو شــةِري تَيدا  كة  بوو شوَينَيك
نةبوةوة، ِروون هةَلبةت دةكرا) تَيدا ئَيخةي
ئةو يان  كرابوو، بانطهَيشت كــارَل ئايا
ثَيدةضَيت كردبَيت، بانطهَيشت كةسَيكي
خوَيندكاراني لة يةكَيك بةرامبةرةكةي كة
بةهةرحاَل ، بووبَيت (Borussia) طروثي
كــارَل لة زياتر بووبَيت  هةركةسَيك
باش شمشَيربازَيكي و شمشَيربووة شارةزايي
و سةركةوتووة دا بةسةركارَل بووة،ضونكة
. دةبَيت بريندار كارَل ضاوَيكي شةِرةدا لةو
برينداربووني هةواَلي باوكي كة ئةوةي ثاش
دةبَيت ثِر سةبري كاسةي دةبيستَيت كارَل
بؤ (Bonn) زانكؤي دةبَيت كة دَلنيا ئيتر و
كارَليش  . نيية مانةوة  شوَيني  كوِرةكةي 

تةمموز) يةكةمي ثووشثةِر( رؤذي بوو، بِرياري باوكي ئةو لةطةَل
نامةيةكي ثارَيزةرَيكي رةسمي داد باوكي كارَل وةك هاينرشي
بةشي ماركس خوَيندكاري كارَل بةِرَيز نوسي" بؤ شَيوةية بةم
لةوة جطة  كارَلي كوِرم بة من ،(Bonn) زانكؤي  لة ياساي 
ئةو كة ِرادةطةيةنم خؤشم بِرياري ثَيدةدةم،بةَلكو رَيطةي كة
بطوازَيتةوة. بةرلين زانكؤي بؤ  زانكؤكةي داهاتوو كؤرسي بؤ
رةسمي شَيوةي بة داد رةسمي ثارَيزَيكي وةك هاينريش

نامةكةي واذؤ كردبوو.
شاري كــارَل 1838 ثووشثةِري مانطي 22 رؤذي
(Trier) بؤ ئةوةي شاري بؤ طةِرايةوة و (Bonn) را جَيهَيشت
ِرةزامةني بة  جَيني و كارَل  . ببات  بةسةر لةوَي هاوَينةكةي 
فةرمي و ِرةسمي  شَيوةي بة دزييةوة بة كارَلةوة كةسوكاري 
دةترسان لةوة وبابي دايك  ، يةكتر  دةستطيراني بة بوون
كارَل خودي بةآلم ، بزانن كارة  بةو  جَيني بابي و دايك كة

نةدةكرد. ترسَيك بة هيض هةستي لةوبارةيةوة

بةرلين زانكؤي لة كارَل
(1836 تا 1841)

شاري لة كارَل يةكةم) ٍرةزبةر(تشريني مانطي ناوةِراستي لة
شاري بةرلين وةِرَيكةوت. دانيشتواني بةرةو شاري وة (Trier)
و دةزاني ثروس دةوَلةتي بة سةر خؤيان هةرضةند (Trier)
كة دةكرد هةستيان بةآلم دةزاني، بةثايتةخت بةرلين شاري
واي كارَليش خودي و  بَيطانةن و غةريب و  نامؤ شارةدا لةو
خؤي كة  بوو، سةخت بؤي زؤر ماوةيةكي تا و كرد هةست 
زانكؤيةك خاوةني  شارةي ئةو  ، بزانَيت  شارة ئةو خةَلكي  بة
هةزاران و هةبوو جيهاني كةناوبانطي بوو
زانكؤيةدا لةو جياجياوة وآلتاني خوَيندكار لة
ئةو لة دايكبووي كة دةيانخوَيندن. ئةوانةي
زؤرةوة سةرقاَلي جدييةتَيكي بوون بة شارة

بوون. و تَيكؤشان هةوَل و ذيان
بؤ وة (Trier) لة شاري كارَل ضووني
بة ئؤتؤمبَيلَيك رَيطةوة لة بةرلين شاري
بوو ئؤتؤمبَيلَيك  (جؤرة دليجان” “ ناوي 
لة ئاسن رَيطاي هَيشتا سةردةمةدا لةو .(
ِرؤذي (5) ماوةي نةببوو. ثةيدا ئةوروثا
ئةو بةرلين. شاري طةيشتة هةتا ثَيضوو
تَيثةِري. ناخؤشي بة زؤر كارَل بؤ سةفةرة
و ساَلي ( 18 تةمةني( كاتة لةو كارَل
لةدوو الوة بوو. ئةو سةفةرة ضةند مانطَيك
ئةو كضةي جَيني اليةكةوة لة بوو، ناخؤش
لة نةيدةتواني دةويست، خؤش زؤري كة
سةبارةت اليةكي تريشةوة لة و بخاتةوة دوري خةياَلي خؤي
ئايا دةكةوة بيري بوو. بةثةرؤش  و نيطةران  زؤر داهاتوش بة
خوشةويستةكةي بؤ خؤش ِرادةيةك تا ذيانَيكي دةتوانَيت
(18)ي ِرؤذي ياني لة دواتر ساَلَيك دابين بكات؟ و فةراهةم
دا ِرؤذانةي لةو 1837 ساَلي دووةم) طةآلٍرَيزان(تشريني
و وةرز بَيتاقةت زؤريان كارَليان كة بؤضووناني و ديد هةموو ئةو
ناوبانطةكةيدا بة نامة و لة سةر كاغةز هَيناية هةمووي كردبوو
دونيايةكي جَيهَيشت، ماَلةوةم من كاتَيك : نوسي" باوكي بؤ
عةشق لة لَيوانلَيو جيهانَيك قوتكردووة ، خؤي لةبةردةممدا تازة
اليةكي لة سةرخؤشي دةكردم و عةشق كة خؤشةويستي ، و
لَيدةسةندنم، تةنانةت ئومَيدَيكي و هيوا جؤرة ديكةشةوة هةموو
مني بواية تر كاتَيكي ئةطةر كردم، بةرلين بؤ كة سةفةرةي ئةو
تام و نوَي و تازة شتة بينيني لة و دةكرد سةرقاَل بة خؤيةوة
ثَيكنةهَينا لةمندا شتَيكي هيض ئَيستا لة بةآلم ، وةردةطرت ضَيذم

خؤشةويستم ي كارلَ
وةك تؤش حسابةكاني

زؤربةي شتةكاني ديكةت
ة، ثَيكةلَ و تَيكةَل و ؤز ئالَ

قوتابييةكيش لة تةنانةت
هؤشي و بير هةموو كة

ندنةكةيةتي خويَ لةسةر
ت، دةكريَ ضاوةِرواني
ئيش و ئةو كة هةموو

بة ثةيوةندي كة كارانةي
الني نيية ندنةكةشيةوة خويَ

بَيت وثَيك ك ريَ كةم
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و  بَيتاقةتي  رَيذةي  ثَيضةوانة  بة  و  نةدامَي  خؤشييةكي  وهيض 
ماندويةتي و بَيزاري لةمندا بةرز كردةوة. ئةو بةردانةي لة قةراغ 
جادةكان كةوتوون، بة قةدةر دَلي من سارد و بَي طيان و بَي 
ِروح نةبوون. ئةو شارة قةرةباَلغانةي كة لةسةر رَيطاكةم بوون 
بة قةدةر خوَيني ناو دةمارةكاني ثِر جولة و هةَلضوون نةبوون، 
ئةو ضَيشتانةي لة سةر مَيزي رَيستؤرانتةكان دانرابوون بة قةدةر 
خةياَل و ئةندَيشةي من قابيلي هةزم نةبوون. هيض جوانَيكيش 

بة قةت جَيني جوان نةبوو." 
زانكؤي  و   (Bonn) زانكؤي  نَيوان  لة  زؤر  جياوازييةكي 
بةرلين هةبوو. بةرفراواني زانكؤكة، هةروةها بةرزبووني ئاستي 
زانستي زانكؤكة سةرنجي هةموو ئةو كةسانةي ِرادةكَيشا، كة 
ئةو خوَيندكارانةي  تايبةتي  بة  زانكؤية،  ئةو  ناو  تازة ضووبوونة 
كة لة شارو وياليةت و شارة بضوكةكانةوة هاتبون. لةو زانكؤية 
بوون  خوَيندن  سةرقاَلي  خوَيندكار  هةزار   2000 لة  زياتر 
خوَيندكاراني  ذمارةي  ئةوةندي  سَي  خوَيندكاران  ذمارةي  و 
تةمةن  بةربةراوردكردني  ئةطةر ضي  بوون.   (Bonn) زانكؤي 
زانكؤكاني  ضاو  لة  بةرلين  زانكؤي  دامةزراندني  مَيذووي  و 
نوَي  و  كةم  زؤر  ئيتاليا،  كؤنةكاني  زانكؤ  تايبةتي  بة  ئةوروثا 
تَيدا  كة  مادانةي  ئةو  و  زانستي   ئاستي  بواري  لة  بةآلم  بوو، 
ئةو  زانستي  ئاستي  بةرزبووني  بوو و  تر  لةسةر  دةوترايةوة زؤر 
كةشوهةواي  كة  ئةوةي  سةرةِراي  بوو.  حاشاهةلنةطر  زانكؤية 
هةست  اليةكةوة  هةموو  لة  ثروس  وآلتي  لة  ديكتاتؤري 
و  سةربةست  تةواو  شوَينَيكي  بةرلين  زانكؤي  بةآلم  ثَيدةكرا، 

ئازاد و شةوق بزوَين بوو بؤ خوَيندكاران.
نزيكةي  بةرلينةوة  زانكؤي  ضووة  كارَل  كة  ساَلةي  ئةو 
كة  تَيدةثةِري،  زانكؤيةدا  ئةو  دروستبووني  بةسةر  ساَل   (25)
 Karl wilhelm) ناودار  فةيلةسوفي  هيمةتي  و  هةوَل  بة 
سوثاي  كة  ئــةوةي  ثاش  دامــةزرابــوو،   (v.Humbolat
ناثليؤني  لة     (Jena) بةناوبانطي  لة شةِري  (ئةَلمانيا)  ثروس 
ئةلةكساندر   ، هةرةسهَينا  و  خوارد  قورسيان  طورزَيكي  يةكةم 
بة   (Karl wilhelm v.Humbolat) براطةورةكةي 
فردريك ظيلهؤم سَييةم ثاشاي ثروس وت: “ئَيستا كة سوثاي 
ئَيمة ئةو طورزة قورسةكةي لَيكةوتوة و شكستي هَيناوة ، كاتي 
ئةوةية كة لةبةرامبةردا زانكؤيةك دامةزرَينين كة خوَيندكارةكاني 
زانست  هةَلطري  جيهان  تري  خوَيندكاراني  هةموو  لةضاو 
اليةن  لة  نيشتمانخوازيية  ثَيشنيارة  ئةو  ثاش  بن.  زانياري  و 
حكومةتةوة بِري (150) هةزار تالر (ئةو بِرة ثارةية ، ثارةيةكي 
خةياَلي بوو) درا بة (Karl wilhelm v.Humbolat) بؤ 
ئةوةي زانكؤي بةرلين دابمةزرَينَيت. زانكؤي بةرلين زانكؤيةكي 
طةورة بوو كة ثَيكهاتبوو لة كؤلَيذي هونةرة جوانةكان، زانست، 
بةشي  ئاناتؤمي،  و  توَيكاري  زانستي  طةورة،  كتَيبخانةيةكي 

ثسثؤِراني  و  مامؤستا  هةموو  بانطهَيشتني  دواتر   ، ِرووةكناسي 
وآلت كرا، بؤئةوةي لةو زانكؤيةدا وانة بَلَينةوة، ساَلي (1810 
تةنها  نة   ، زانكؤية  ئةو  بوو  بةرلين  زانكؤي  كردنةوةي  )ساَلي 
لة  بوو  زانكؤ  باشترين  بةَلكو  بوو،  ئةَلمانيا  زانكؤي  باشترين 

سةرتاسةري ئةوروثادا.
وانــةيــان  ــةدا  ــكــؤي زان ــةو  ل كــة  مامؤستاياني  ــةو  ئ
هوالند  ويلهؤم  كريستؤف  لة  بــوو  بريتي  ــةوة،  ــوت دةط
ثزيشكي  بةشي  لة    (  Christophw.Hufeland)
 (Johann Go�eb fichte) فيشتة  طوتليب  يؤهان   ،
 Friedric) شاليرماخر  فردريك  و  فةلسةفة  بةشي  لة 
Schleirmacher) لة بةشي زانستي ئايني ، بارتؤَلد جؤرج 
ني بور(Barthold georg niebuhr) لة بةشي مَيذووي 
 Friedrich karl von) رؤما ، فردريك كارَل فؤن ساظيني
savigny) لةبةشي ياساي مةدةني و ضةند مامؤستايةكي تر .

خؤياندا،  بةشةكاني  لة  مامؤستايانة  لةو  هةركام  هةَلبةتة 
طةورةترين كةسايةتييةتي بوون، بةآلم بةرجةستةترين مامؤستا 
 (Georg w. Hegel)هةمان ثرؤفيسؤر جؤرج ويليهؤم هيطل
بوو كة لة سال 1818 ( ئةو ساَلةي كة كارَل لة دايك بووة)  
ئةويش لة زانكؤي بةرلين دةستي بة وانةوتنةوة كردووة  و هةتا 
سةرقاَلي  زانكؤية  لةو  كرد،  دوايي  كؤضي  كة   1831 ساَلي 
بيرمةندي  طةورةترين  ثياو  ئةو  شك  بَي  بوو.  مامؤستايةتي 
سةردةمي خؤي بوو و بيرؤكة فةلسةفييةكاني ئةوة زةمينةيةكي 

نوَيي بؤ داهاتوي فةلسةفة لة دونيادا هَيناية ئاراوة. 

وانة و مامؤستاكان
كؤمةَلَيك  بةرلين  زانكؤي  بضَيتة  كــارَل  بةرلةوةي 
طؤِرانكاري لة جؤري وانةكاندا كردبوو، كة  دةريدةخست كة ئةو 
زانكؤ بة ض وانةيةك طرنطي زياتر دةدات و لة داهاتودا لةبواري 
رَيطايةك  ض  سياسي  ئايدؤلؤياي  نةك  زانستي  ئايدؤلؤذياي 
زياد  زانست  مَيذووي  و  زانست  و  ياسا  دةثَيوَيت.وانةكاني 
بوون كةم  ناخؤش و كؤن  وانانةي كة وشك و  ئةو  كرابوو و 
كرابوونةوة . لة بارةي ميذووة ئةوةندة باسي بةَلطةكان دةكرا، 
مامؤستايةي  ئةو  نةدةكرا.  مَيذوو  فةلسةفةي  لة  باس  ئةوةندة 
كة لة ئامادةكردن و نيشانداني ئةو رضةي نوَيية بةرلة هةمووان 
كاريطةري هةبوو ، " ليؤ ثلد رانكة" (Leopold Ranka) بوو 
كة ساَلي 1825 هاتبووة زانكؤي بةرلين ، ئةو نوسيبووي” خوا 
بةبووني  و هةست  بووة  ئامادة  مَيذووةكاندا  رووداوة  هةموو  لة 
ئةو دةكرَيت”. ئةو ثَييوابوو كة تةنها بة خوَيندن و لَيكؤلينةوةي 
ئاطاداري  دةتوانين  مَيذووييةكان  بةَلطة  لةبارةي  تــةواو 
 Leopold)  . ِروويانداوة  كة  جؤرةي   بةو  بين  ِرووداوةكان 
Ranka)  بة هؤي ئةو سيمينارانةي كة دةيطرتن بؤ ماوةي 
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لة 1886 ساَلي لة دواتر لَيكؤلينةوة بوو، سةرقاَلي ساَل 60
(Leopold Ranka) كرد. دوايي كؤضي ساَليدا 91 تةمةني
مَيذوودا لة لَيكؤلَينةوة و ثةروةردة بةشي لةبارةي مةكتةبَيكي
ناو هةموو زانكؤكاني لة بةَلكو ئةَلمانيا، لة نة تةنها دامةزراند، كة
بةرزي كةسايةتي بةردةوامة. ئَيستاش و ئاراوة خؤرئاواداهاتة
ثَيدةكرا، هةستي تةواوةتي بة زانكؤدا لةناو مةزنة ثياوة ئةو
Leopold) بة ثرؤفيسؤر طرنطَيكي نةتةنها هيض كارَل بةآلم
قةَلةم لة سود بَي كةسَيكي  بة  ئةوي بةَلكو  نةدا (Ranka
ِرؤيشت هةَلكشان بةرةو  تةمةني  كارَل  كة  دواتريش دةدا،
هةموو ثياوة “ئةو نووسي: (Leopold Ranka) لةبارةي
كةَلكي هيض بردةسةر و بة بَي سود و بة خؤرايي خؤي تةمةني
و طرنط ِرووداوة هةموو (Leopold Ranka) ضونكة نةبوو،
شتة ئةو و ثرسيارةوة رةخنة و خستة ذَير مَيذووي طةورةكاني

نيشاندةدا.” بضوك بة طةورةكاني
كةمتر و بوةوة كةم وانةكان بؤ مةيلي كارَل وردة وردة
كؤرس سَي ماوةي  بؤ لة ثؤلةكاندا دةكرد، سةرةتا  بةشداري
لة كة  كؤرسةي و تَيرم  نؤ لةو . زانكؤوة ناو نةناية  ثَيي هةر 

12 )تةنها 1841 هةتا  1836 ساَلي  لة ) بوو بةرلين
ياسا بة  تايبةت وانةيةكيان ضةند تةنها كة هةَلبذارد، وانةي 
مَيذووي ، جوطرافي ، كؤمةَلناسي وةك تر بةشةكاني لة بوو،
(Euripides) تراذيدياي جوانةكان، هونةرة مَيذووي طشتي،
كة ئيسرائيلي (Isaish) لةبارةي  و يؤناني  نووسي تراذيدي ،
بِرؤنؤ مامؤستا و  ذياوة  زايين ثَيش ) ي  740) بؤ (710)
كارَل بةشداريكرد. ، دةوتةوة وانةكةي (Bruno Bauer)باور
نَيوان هةَلضوونةي درَيذةي بةو ثةيوةندي ثِر لة زؤر ساآلنَيكي
خوَيندنةوة بة خؤي كات زؤربةي كارَل دا. مامؤستاكةي و خؤي
ثؤلةوة نةدةضووة و لَييةتي حةزي خؤي كة بابةتانةدةكرد ئةو

نةدةدي. مامؤستاكاني و
ئيتر بةرلين زانكؤي بؤ  كارَل ضووني  لةطةَل هاوكات
و ناودار مامؤستا ضونكة نةبوو، جاران وةك زانكؤيان ئةو
لةطةَل هةرضةند ، نةمابوون ذياندا لة زؤربةيان بةناوبانطةكان
قورسايي زانكؤية ئةو هَيشتا بةآلم مامؤستايان، ئةو نةبووني 
ئةَلمانيا سةرتاسةري خؤي خوَيندكاران لة مابوو.(كاتي هةر خؤي
مامؤستاياني لة شت ئةوةي بؤ ئةوروثاوة سةرتاسةري لة بطرة و
زانكؤيةيان ئةو  سةرداني فَيربن، زانكؤية  ئةو
دوو زانكؤية ئةو  مامؤستاكاني لةناو  دةكرد)
و بوون زيندوو  هَيشتا  كة هةبوو،  مامؤستا 
زؤر ئةواني كارَل وانةوتنةوة بوون ، سةرقاَلي
ئةو هةبوو، ئةوان بؤ تايبةتي رَيزي بوو، بةدَل
ساظيني فؤن كارَل فردريك مامؤستاية دوو
(Friedrich karl von savigny)
بوون (Eduard Gans) طانس ئَيدوارد و
بوون،  (Hegel)هيطَل مةكتةبي بة سةر  كة
بة –يان هيطَل فةلسةفةي ئةوان بةآلم
دةكرد. ِراظة و شرؤظة خؤيان حةزي و مةيل
مةزنة، مامؤستا دوو  ئةو  باسةكاني  و وانة
بؤضوون و ديد لةسةر قوَلي زؤر كاريطةرييةكي
ئةوانيش ضؤن هةروةك دانا، كارَل ِراكاني و
كةوتبوونة دا طةنجَيتي لة مامؤستاكة) (دوو
(هيطَل). مةزنةكةيان مامؤستا ذَيركاريطةري

زانكؤدا لة  خؤي يةكةمي ساَلي لة  كارَل
فةلسةفةي فَيربووني سةرقاَلي  جدي بة زؤر
بوو، بةآلم يةوة "دياردة ناسي" هيطَل لةبارةي
هيطَل. شوَينكةوتوي نةبوو بة هَيشتا كاتة ئةو
10 ِرؤذي كة دا نامةيةك لة كارَل دواتر
بؤ 1837 ( دووةم (تشريني طةآلِرَيزان ي
جياجياكاني بةشة من دةنوسَي: دةنَيرَي باوكي
بةو بةآلم خوَيندوةتةوة، هيطَلم فةلسةفةي
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شَيوةي كة دةبواية سةرنجي منيان ِرانةكَيشاوة .
 Friedrich)كارَل بؤ يةكةمين جار لة وانةكاني ثرؤفيسؤر
karl von savigny) لةطةَل ضةند كتَيبَيك كة مامؤستاكةي 
نوسيبووي ئاشنايةتي ثةيدا كرد، يةكَيك لةو كتَيبانة ، كتَيبي 
“ مافي خاوةندارَيتي “ بوو كة باشترين كتَيبَيك بوو، كة تا ئةو 
سةردةمة لةبارةي مافةكاني موَلكدارَيتييةوة نوسرابوو. كتَيبَيكي 
لة  كة  ناوةِراستدا”  سةدةكاني  لة  ِرؤما  مَيذووي   “ ناوي  بة  تر 
كتَيبانةي  ئةو  كة  ئةوةي  ثاش  كارَل   . كؤكرابؤوة  بةرطدا   6
بةرضاوكةوت و ناسياويي لةطةَلدا ثةيدا كردن و ثةي بة طرنطي 

ئةوان برد بة شَيوةيةكي جدي ِرؤي كردة 
 Friedrich) موتاآلكردن.  و  خوَيندنةوة 
كتَيبانةيدا،  لةو   (karl von savigny
تري  نوسراوةي  ضةندين  لة  هةروةها 
خوَيدا دوو ئايديا و بيرؤكةي زؤر دياريكراو 
دةروني  ثةيوةندي   “ يةكةم  دةخاتةِروو، 
ثَيكةوة”  كؤمةَلطة  يةك  رَيكخراوةكاني 
ئةو  ِراي  بة  مَيذوو”.  درَيذايي   “ دووةم   ،
جةستةي  جيانةكراوةي  بةشي  ياسا 
نيية  جلوبةرطَيك  ياسا  ميللةتة.  يةك 
كرابَيت،  كؤمةَلطةدا  يةك  بةري  بة  كة 
هةركاتَيك حةزيان لَي بوو بتوانن بيطؤِرن 
بة  سةبارةت  لةبةربكةن.  تري  جلَيكي  و 
لةسةر  مَيذووش  درَيذايي  و  بةردةوامبوون 
ئةو باوةِرةبوو، كة قسةيةكي  كاَل و الوكي 
و بَي بنةماية، كة دةوترَيت هةر نةوةيةك 

لة دروستكردني مَيذووي خؤي ئازادة و مَيذووي خؤي دروست 
دةكات. 

لة  ماف"  زانستي  "مَيذووي  طؤظاري  يةكةمي  لةذمارةي 
مةيلي  بة  ناتوانَيت  نةوةيةك  "هيض  دةنوسَيت:  ساَلي 1815 
نوَي  ياساي  خؤي  ِرابــردوي  بة  بةستن  ثشت  بَي  بة  خؤي 
دابِرَيذَيت و بنوسَيتةوة، بةَلكو هةميشة بة دواي ياساكاني ِرابردو 
تيؤرييةكاني  لة  بيرؤكانة  ئةم  كاريطةري   ). ثةلكَيشدةكرَيت" 

كارَل ماركسدا لةبارةي مادي بووني مَيذوو دةبيندرَيت.)
كةسايةتييةكي ديكة كة كارَل هةميشة لة وانةكاني ئامادة 
دةبوو، ئَيدوارد طانس(Eduard Gans) بوو. ئةو مامؤستايةش 
 (Friedrich karl von savigny) وةك  هــةر 
ئةوةي  ثاش  ساَل  دوو  بوو.  هيطَل  مةكتةبي  شوَينكةوتوي 
وانة وتنةوة  بؤ  بَيرط “ –ةوة  زانكؤي “ هايدل  لة  كة هيطَل 
بؤ زانكؤي بةرلين بانطهَيشت كرا، (Eduard Gans)كة لة 
ديارترين خوَيندكارةكاني خؤي بوو، تةمةنيشي تةنها 23 ساَل 
بوو بانطكرد، بؤ ئةوةي بضَيتة زانكؤي بةرلين، تا هاوسةنطيية 

 Friedrich karl) لة نَيوان ئةو و خوَيندكارةكةي تري خؤي
بكات،   دروست  موحافزةكار  كةسَيكي  كة   (von savigny
كة لةو سةردةمةدا (Friedrich karl von savigny) لة 

ناوخوَيندكاراندا ناوبانطَيكي زؤر دةركردبوو.
دوايي كرد  لة ساَلي 1831 كؤضي  ئةوةي هيطَل  ثاش 
 (Eduard Gans) و (Friedrich karl von savigny)
ِركابةرَيك  هيض  بَي  بة  كة  بوون،  طةورة  فةيلةسوفي  دوو 
بة  بةرليندا دةوتةوة و هةر كاميان  زانكؤي  لة  ياسايان  وانةي 
جؤرَيك و بة ثَيضةوانةي يةكترةوة فةلسةفةي هيطَليان ِراظة و 
شيدةكردةوة. هةركام لةو دوو كةسايةتيية 
سةيري  تايبةتةوة  ديدطايةكي  لة  مةزنة 
ثَيشوازي  دةكرد.  هيطَل-يان  تيؤرييةكاني 
 Friedrich karl von) بيرؤكةي  لة 
savigny) دةكرا كة بِرواي بة ثةيوةندي 
دةروني لة نَيوان مَيذوو و ِرووداوةكان بوو. 
لَيدةكةوتةوة.  هةنوكةيي  وةزعي  مانةوةي 
ئةو مامؤستاية لة تيؤري هيطَل لةبارةي “ 
ثةيِرةوي  ياساكان”  مانةوةي  خؤي  وةك 
دةكرد و جةختى لة سةر نةطؤِربووني ياسا 
باسة  (شاياني  دةكردووة.  سةرةكييةكاني 
حكومةت و رذَيمي ئةَلمانيا بؤ بةهَيزكردني 
هيطَلي  تيؤرييةي  ئةو  خؤي  ثَيطةي 

بةكاردةهَينا).
لة  زؤر  ذمارةيةكي  ترةوة  اليةكي  لة 
كة  زانكؤ  بيرتيذي  و  زيرةك  خوَيندكاراني 
سةرةوة  تيؤرييةي  ئةو  بةرانبةر  لة  لةوان،  بوو  يةكَيك  كارَل 
هيطَل" وةك خؤي مانةوةي ياساكان" شوَين تيؤرييةكي تري 
كة  بوو،  وةستا  ديالَيكتيك  بنةماي  لةسةر  كة  كةوتن  هيطَل 
زياتر اليةنَيكي شؤِرشطَيرانة و ثَيشكةوتووانةبوو، ضونكة بة ِراي 
ئةوان شَيوازي ديالَيكتيك مانةوة و هةميشةيي بووني بنةما و 
بنةِرةت و ِرةضةَلةك رةتدةكردةوة و بةو طؤِرانكاريانةي كة لة 
دةرةئةنجامةكةي باشتربووني بارودؤخةكة بوو، هيوا و ئومَيدي 

دةبةخشي.
طومانةوة  و  وشياري  بة  كارَل  سةرةتا  لةوانةية  هةرضةند 
بة  وردة  وردة  ئَيستا  بةآلم   ، وةرطرتبَيت  هيطَلي  تيؤرييةكاني 
كة  بوو،  هيطَل  بيرؤكةكاني  شةيداي  و  شَيت  ئةندازةيةك 
هيطَل  كتَيبةكاني  خوَيندنةوةي  بؤ  خؤي  كاتي  هةموو  ئيتر 
بة   ، نةدةخوَيندنةوة  تري  كتَيبَيكي  هيض  و  تةرخانكردبوو 
و  هيطَل  كتَيبةكاني  هةموو  ساَلَيكدا  ماوةي  لة  كة  ِرادةيةك 
هةموو ئةو بابةت و نوسراوانةي كة لةبارةي هيطَلةوة نووسرا 
بوو هةمووياني خوَيندنةوة. ( هةموو ئةو باس و نوسراوانةي كة 

ي يةكةمي  كارَل لة سالَ
خؤي لة زانكؤدا زؤر بة 

ي فَيربووني  جدي سةرقالَ
فةلسةفةي هيطَل لةبارةي 
"دياردة ناسي" يةوة بوو، 

بةآلم ئةو كاتة هَيشتا نةبوو 
نكةوتوي هيطَل بة شويَ
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(Eduard Gans) اليةن لة نوسرابوون هيطَلةوة لةبارةي
بوون بريتي نوسراوانة ئةو كؤكرابوونةوة). كارَلةوة مامؤستاكةي
ضةند لؤذيك، زانستي ، ديارةناسي مَيشك ، ماف فةلسةفةي لة
كؤكردنةوةي ثرؤذةي ، مَيذوو فةلسةفةي لةبارةي وانةيةك

فةلسةفة. تةواو لة زانستي قاموسَيكي
ضةند زانكؤبوو خوَيندكاري هَيشتا  كارَل كة كاتةي ئةو
كة نوسي، هيطَلةوة لةبارةي ثَيكةنيناوي طاَلتةئامَيزو نامةيةكي

بوو. لةوانة يةكَيك خوارةوة ئةمةي
لةناو خؤم بيرؤكةي قوَلترين و باآلترين كة "ئةوكاتةي 
خؤم ئةو و وةك بووم توند خوا وةك خؤمدا دؤزييةوة، مَيشكي

داثؤشي." ثارضةيةكي ِرةشدا لةناو
طةِران لة زؤر ماوةيةكي دةنوسَيت" تردا دانةيةكي لة
بيرو ــاي دةري شةثؤلةكاني  ناو  وضوومة بووم  وثشكنيندا
ئةوةي : طوَيلَيبوو مةزنةم ثةيامة ئةو هةتا ، بؤضوونةكانم

دؤزيوتةتةوة بةتوندي بيثارَيزة".
خوَيندن دووةمي  ساَلي لة  و   (1837) ساَلي لة  كارَل
طةنجاني طروثي " ئةندامي  بة بوو دا بةرلين  زانكؤي لة
ناوي ئةوةي ثاش كارَل ساَلةدا لةو هةر هيطَل. شوَينكةوتووي
تؤمار بكةن  تَيدا بةشدارييان دةبواية كة وانانةي ئةو بؤ  خؤي
خوَيندنةوة و فَيربوون بة دةستي تينةوة و طوِر بة زؤر ، كرد
بةردةوامي بة  بوو،  خوَيندنةوة خةريكي بةيان تا  شةوان  كرد.
كتَيبي دةخوارد. ناني  ناِرَيكوثَيكي بة زؤر و  دةكَيشا جطةرةي
ياداشتدةكرد. دةفتةرةكةيدا لة بابةتي هةندَي و دةخوَيندنةوة
و مةبةست " دةنوسَيت:  رؤذانةوة ئةو لةبارةي دواتر  كارَل
فَيربووني دةرياي  لةناو زياتر  خؤم كة  بوو، ئةوة من  ئامانجي
هةوسار ئاذةّلَيكي وةك كاتةدا لةو كارَل بكةم". تر نوقم هونةر
شيعر لة و وتن شيعر كردة ِرووي فةلسةفةوة خوَيندني لة ثساو
و ضيرؤكي كورت و شانؤ دةقى نوسينى ِروويكردة نوسينةوة 
هؤنراوة. هؤنينةوةي و فةلسةفة فَيربووني سةر طةِرايةوة دوبارة
شتانةي ئةو كارَل تةمةني وةك (18) ساَل خوَيندكارَيكي بؤ
سةرسوِرمان جَيي سةيرو ِراستيدا لة ببوو، فَيري تةمةنةدا لةو كة
كتَيبة ئةو زؤربةي  كارَل زانكؤدا ساَلي يةكةمين لة  هةر بوو.
نوسرابوون و ياساي ئةَلمانيا لةبارةي ياساي ِرؤم كة طرنطانةي
بنةماكاني و هةَلطرتبوون لَي ياداشتي ضةندين و خوَيندةوة
ضةندين لة ــاوي(Pandects)دا  ــرن ذَي لة كة ِرؤم ياساي
بوو. فَيريان و خوَيندنةوة هةمووياني كؤكرابوونةوة بةرطدا
بةآلم ثَيشكةوتووبوو،  هةموو  ئةم كة ئةوةي  سةرةِراي كارَل 
بكشَيت تامةزروويي ئةوةي  بؤ بؤية  هةر نةبوو.  رازي هَيشتا
و هةَلَينجا (Pandects) يةكةم بةرطي لة بابةتي كؤمةَلَيك
لة كة ياداشتانةي ئةو دواتر . ئةَلماني  زماني سةر وةرطَيراية
لة جؤراوجؤرةكان كتَيبة  و ِرؤم  ياساكاني  خوَيندنةوةي  كاتي

كؤكردةوة، كتَيبَيكدا لة هةمووياني نوسيبووني دةفتةرةكاندا
لة هةروةها هةبَيت،  يان مانايي  ثةيوةندي  كة شَيوةيةك  بة
كؤتايي لة  بن. ئاشكرا و ِروون ياساكان فةلسةفةي روانطةي 
تووشي كارَل زانكؤ دووةمي ساَلي سةرةتاي و يةكةم ساَلي
خوَيندنةوة لة بةردةوامي و خَيرايي بوو. دةروني قةيرانَيكي
كارَلي ئَيخةي جاروبار كة  بَيهيوايي و نائومَيدي  فَيربووند، و
توِرةيي كةَلةكةبووني فيكرييةكان، سودة بَي هةوَلة ، دةطرت
بة نامة نوسيني بؤ دةرفةت  نةبووني ، نةخؤشي  هةَلضوون، و
بيستني هةروةها ، دةستطيراني  جَيني بؤ  راستةوخؤ شَيوةي
دةستي يةكتر، دةستيان دابووة جَيني هةموو هةواَلي نةخؤشي
جةستةيي بواري لة كارَل خستني ثَي لة زةمينةي بؤئةوةي

نةيدةتواني  ضيتر ئةو جةستةي بكةن. فةراهةم دةروني و 
جطةرةي كةَلي دوو لة و ذووري ثِر خةويي بَي و سيل نةخؤشي

بكات. تةحةمول ثرؤكَينةر تاقةت
دووةم) طةآلِرَيزان(تشريني مانطي ِرؤذي يةكةم لة
زؤر دةرونيم باري دةنوسَيت: باوكي بؤ كارَل 1837 ساَلي
لة ذيان و شار لة دةرةوة ضوونة ثزيشكةكةم مةترسيدارة،
بؤ من . كردوم  ثَيشنيار ثَي ئازادي و سةربةست هةوايةكي 
بة (Stralow) دةروازةي بةر هةتا شار هةموو جار يةكةم
بةجَيهَيشت شاري كارَل ثزيشك بِرياري لةسةر ِرؤيشتوم. ثياسة
ِروباري قةراخ لة (Stralow) لة بضووك طوندَيكي لة و
وةك سةرةتا ئةو طيرسايةوة. بضووكدا خانويةكي لة (Spree)
دوو دةسوِرايةوة. خانوةكةدا باخي بةدةوروبةري شَيت كابرايةكي
ثشووي بِرَيك بطرَيت و كةمَيك ئؤقرة تا كارَل خاياند ِرؤذي
ئازاد كةشوهةواي لةو وردة وردة تواني دواتر سةرخؤي، بَيتةوة
كة شَيوةيةي بةو روبار قةراغ جواني ذينطةي و سةربةستدا و
كة شَيوةيةك  بة وةربطرَيت. ضَيذ و تام دةكرد حةزي خؤي 

نووسي: باوكي بؤ نامةي
بة بضم." ِراو ماَلةكةم بؤ خاوةن توانيم لةطةَل من "تةنانةت
بهَينَيتةوة دةست بة تةواوةتي بة خؤي تةندروستي تواني زوويي
ئةوةندة " وت: هاوِرَيكاني و دؤست بة و شار بؤ بطةِرَيتةوة و
بة خةَلكي باوةش شةقامدا لة دةمةوَيت كة شادم خؤشحاَل و
و خؤشي و شادي ئةو بطرم." ئامَيزيان لة و بكةم نةناسراودا
ثَيشوو شَيوةي هةمان بة دوبارة و نةخاياند ئةوةندةي طةشبينيية
سةرقاَلي قوَلي بة زؤر تايبةتي  بة ئيشوكار،  بة دةستيكردوة
هةوَليدةدا و بوو مافةكان  فةلسةفةي و ياساكان  فَيربووني
ثَيكردن لةناو هةستي دةرونةوة لة كة ثرسيارانةي وةآلمي ئةو
تيؤريية و مافةكان ياساي لةبارةي كة جؤراوجؤرةكاني كتَيبة
فَيربووني بؤ . بدؤزَيتةوة نوسرابوون ئةَلمانيا تازةكاني و كؤن
Francic)بيكن فرانسيس كتَيبةكاني كردة ِرووي زانستةكان
Hermann)ــمــارؤس راي سامؤيل هَيرمةن و (Bacan
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ئاذةآلن  غةريزةي  لةبارةي  كة   (Samule Reimarus
(كة  هيطل  لة  جطة  تيؤرييةكان  فَيربووني  بؤ   . نوسراوبوون 
بةدرَيذايي كؤرسي دووةم هةموو نوسينةكاني هيطَلي خوَيندبوو) 
 (Fichte)تة فيش  وةك  تري  نوسينةكاني  كردةوة  ِرووي 
لةبارةي ياسا سروشتييةكان ، شيلينط (Schilling) لةبارةي 
فةلسةفةي سروشتةوة.  بؤ فَيربووني وانةي ئاينييةكان هةموو 
 (Lanceio�)و النسة لتي (Gra�on)نوسينةكاني طراتيان
دوو  ئةو  نوسينةكاني  لةبارةي  زؤري  ياداشتَيكي  و  خوَيندنةوة 

خوَيندن  بؤ  و  كؤكردةوة  مةزنة  مامؤستا 
كة  ئةَلمانيا  دادي  ياساكاني  لةبارةي 
 Friedrich karl) خؤي  مامؤستاكةي 
هةروةها  von savigny)نوسيبووي، 
رؤذمَيري   (Klein)كلين نوسراوةكاني 
طرل  فةن  كتَيبي  و  ياساكان  بارودؤخي 
لةبارةي   (Von Grolmnamm)مان
تــاوان  ياساكاني  زانستي  بنةماكاني 

بةكاريهَينان.
 10 رؤذي  ــــة  ل كــــــــارَل 
 1836 دووةم)  طةآلِرَيزان(تشريني  ي 
نامةيةكي بؤ باوكي نوسي و لةو نامةيةدا بة 
تايبةتي ئاماذةي بةوةدابوو كة “ من هةموو 
ئةو كتَيب و وانانةي كة ثةيوةندي بة ياسا و 
ياساكاني دادةوة هةية، بؤ ئةوة نةمخوَيندوة 
هةموو  بةَلكو  ثارَيزةر،  بة  ببم  ــك  ِرؤذَي

زةحمةت و هةوَلي من  بؤ ئةوة بووة، لة بابةتةكاني دةرةوةي 
سروشت تَيبطةم و هةوَلدةدةم كة بة فَيربووني ماف و ياساكان 

ثةي فةلسةفةي ئةو ياسانة ببةم .”
كارَل وةك خوَيندكارَيكي راستةقينة بة شَيوةي جدي ئةو 
بابةتانةي كة لةناوكتَيبةكاندا هاتبوون، وةك ئاو دةيخواردنةوة، 
ضةمكي  و  بنةما  حةقيقةتي  بة  ثَي  ِراستي  بة  كة  ئةوةي  بؤ 

راستييةكان ببات.

ضوونة دةروونييةكاني طةنجَيتي هةلَ
ِراوَيذكارَيكي  بَي بووني  كارَل لة تةمةني( 18) ساَليدا بة 
شارةزا و بة ئةزموون، بؤ ئةوةي بؤ هةَلبذاردني رَيطايةكي دروست 
ِرَينوَيني بكات ، بة بَي ئةوةي خؤي بة ِروون و ئاشكرايي بزانَي 
كة ضي دةوَيت ، هةستي بة حةز و شور شةوقَيكي تَيرنةبوو و لة 
ِرادةبةر بؤ فَيربوون و ثةي بردن بة راستي بنةماكان دةكرد. بة 
كةَلك وةرطرتن لة بةهرةيةي كة خوا ثَيي بةخشي بوو، تواني 
ئةو طوشار دةرونيانةي كة هةم لة ناخييةوة و هةم لة دةوروبةر 
و ذينطةوة كرابوونة سةري، خؤي دةرباز بكات و زؤر قةيران 

لة اليةن  دةرةكييانةي كة  ئةو طوشارة  بةتايبةتي  تَيثةِرَينَيت، 
نيطةراني  باوكي قةلةق و  ببوونةوة، -  باوكييةوة بةرةو ِرووي 
كارَل بوو ، ئةويش لة بةر الوازي جةستةيي و كةمبوونةوةي 
ئةنداماني  باقي  ضارةنووسي  لةبارةي  نيطةراني  و  داهات 
ضارةنوسي(  لةبارةي  بةرثرسيارَيتي  بة  هةست  خَيزانةكةي- 
لةبارةي  نيطةراني  نةكردبوو-  شويان  هَيشتا  كة  )كضي،   5
جَيني دةستطيرانةكةي كارَل- ئةمانة واي لَيكردبوو، كة زياتر 
لة داهاتووي  بنةماَلةي   ، رزطاربووني  بةختةوةري  ببِرَيتة  ضاو 
ئايا  بةآلم  دةدةي،  كارَلدا  ثرشنطداري 
خؤراطرييةكي  و  ئيرادة  خاوةني  كة  كارَل 
دةروني نةبوو، دةيتواني ئةوهيوا و ئومَيد و 
لة راستي و حةقيقةت  باوكي  ئارةزووانةي 
نزيك بكاتةوة. ئةوةي كة ثتر لة هةر شتَيك 
ببووة هؤي نيطةراني دايكي كارَل، ئةوةبوو 
ئةو نيطةراني داهاتوي دةستطيرانةي كارَل 
زيرةك  كضة  ئةو  ضارةنووسي  ئايا  بوو. 
كارَل  باوكي  دَيت؟  بةسةر  باوةفاية ضي  و 
كة  بةَلَينةي  ئةو  نةبوو،  دَلنيا  ناخةوة  لة 
داوة،  دةستطيراني  جَيني  بة  كوِرةكةي 
ثةيماني  و  بةَلين  خاوةني  و  سةر  بيباتة 
خؤي بَي . هةربؤية لةونامانةي كة بؤ كارَلي 
كوِري دةنوسي، تا ئةو جَيطايةي كة كارَل 
هةبواية،  وةرطرتني  و  تةحةمول  تواناي 
دةكرد  ئةواني  داهاتوي  و  ئيمكانات  باسي 
دةروني خؤيةوة هةستي  لة  كارَل  دةدا.  كارَل  بة  و هؤشداري 
بةوة دةكرد و دَلنياش بوو كة ئةو هؤشدارانة باوكي تةنها لةبةر 
هةية،  جيهانةدا  لةم  كة  شتَيكي  هةموو  لة  ئةوي  كة  ئةوةية، 
خؤشتر دةوَيت، هةربؤية نامةكاني باوكي كارَلي زؤر بة ثةرؤش 
تاَلتر  لَي  بارودؤخةكةي  زياتر  ناِرةحةت دةكرد و  و  نيطةران  و 
دةكرد. بةداخةوة ئةو هؤشدارة باوكانةية كة هةمووي لةِرووي 
دَلسؤزي و خؤشةويستي و ئاواتةوة سةرضاوةيدةطرت، تةنها دوو 
ساَل بةردةوام بوو، ضونكة باوكي كارَل لة ساَلي 1838 كؤضي 
دةبووة  زياتر  باوكي  هؤشدارييةكاني  ثَيضةوانة  بة  كرد.  دوايي 
هؤي ئةوةي كة كوِرةكةي خؤراطرتر نةبَيت و نةتوانَيت بِريار 
ثَيي  دةيةوَيت  داهاتوودا  لة  بدات، كة  رَيطايةوة  ئةو  لةوبارةي 
وردةوردة  دةستطيراني  جَيني  بؤ  كارَل  خؤشةويستي  دابِروات. 
وةك كابوسي لَيهات. كارَل ضارةنوسي خؤي وةك ضارةنوسي 
بوو    (Goethe)رؤمانَيكي طؤتة ثاَلةواني  (Werther) كة 
سةرةتاي  دةكاتة  كة  كارَل  طةنجَيتي  لةسةردةمي   )  . دةبيني 
قوَلي  كاريطةرييةكي  طؤتة  رؤماني  ثاَلةواني   ،  19 سةدة 
وةك  خؤيان  كة  دانابوو  طةنجانة  هةموو  ضارةنوسي  لةسةر 

من هةموو ئةو كتَيب 
و وانانةي كة ثةيوةندي 

بة ياسا و ياساكاني 
دادةوة هةية، بؤ ئةوة 

ك ببم  ندوة ِرؤذيَ نةمخويَ
كو هةموو  زةر، بةلَ بة ثاريَ

ي من  بؤ  زةحمةت و هةولَ
ئةوة بووة، لة بابةتةكاني 

دةرةوةي سروشت تَيبطةم و 
دةدةم كة بة فَيربووني  هةولَ

ماف و ياساكان ثةي 
فةلسةفةي ئةو ياسانة ببةم 
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و دةضوواند ئةو بةو خؤيان و  بةرضاو دةهاتة (Werther)
دةشوبهاند.

بةتايبةتي ، بةرضاو دةهاتة (Werther) وةك خؤي كارَل
سروشتَيكي خاوةني دةستطيراني جَيني وةك ئةويش كة
هةوَينيش هةمان  هةر بوو،  حةساس و عاشقانة  و دَلدارانة 
ترسة هةَلبةت شؤِرشطَير.  بة كرد كياني هةردوو  كة بوو
لة ثَيدةَلَين) (Angst)ئةَلمانييةكان كة( كارَل دةرونييةكةي

دانابوو. دةستطيرانةكةي كاريطةري سةر
بيري دةستطيرانةكةي  لةبارةي  زياتر  هةرضةند كارَل 
خؤش ضؤن بتوانَيت ذيانَيكي زياتر نائومَيد دةبوو، كة دةكردةو
ئةو ساآلنَيك يان بكات، دةستطيرانةكةي دابين بؤ داهاتودا لة
كة بوو خوَيندكارَيك ئةو كاتَيكدا لة بهَيلَيتةوة، ضاوةِروانيدا لة

نةبوو. ِروون داهاتووي هَيشتا
ئةوة دةدا،  ئازار  كارَلي  زياتر لة هةموو شتَيك ئةوةي كة
ثةيوةندي ئةوةي نةبوو، بؤ ئامَيرَيك كةرةستة و هيض كة بوو
ناضار مةعشوق و عاشق هةردوو . بكات دةستطيرانةكةيةوة بة
ضونكة نةبَيت، يةكةوة بة ثةيوةندييان و بن بَيدةنط كة بوون
عةقَلي بة هةرطيز  كات، ئةو باوي  دابونةريتي لةباري  هةم
دةستطيراني كارَلي كة كاتةي ئةو هةتا نةدةهات، دا جَيني
كة كوِرَيك، نةكرَيت بؤ ثةسةند و دايكييةوة باوك لة اليةن
نامةيي ثةيوةندي و بنوسَيت نامة  خوَيندنة  سةرقاَلي زانكؤ لة
كة ئةوةي تا ، خؤشبووَيت كوِرةشي ئةو كة هةرضةند هةبَيت،
لةسةر 1837 ساَلي لة و نةخؤشكةوتن هةردووكيان دواتر

كارَل نوسي. بؤ نامةي جَيني بابي، و بِرياري دايك

شيعرةكان و شانؤكان
بة طةيشتن مةبةستي بة ِرؤذ شةو كارَل كة هاوكات
نةطؤِريية بنةما بة درككردن ياني خؤي" سةرةكييةكاني بنةما
كتَيبة خوَيندني سةرقاَلي سروشت  دةرةوةي ياساييةكاني
، كؤدةكردةوة داهاتو بؤ  ياداشتي هاوكاتيش  و جياجياكان
لة ئةدب  هونةر و بة سةبارةت خؤي شؤري شةوق و حةز و
ئةدةبي نوسيني لةسةر جدي شَيوةيةكي بة بةَلكو بيرنةكردبوو،
لة يةكةمي كؤرسي كؤتايي بوو. لة بةردةوام خؤي هونةري و
بنةماكاني لةسةر شانؤنامةي ضةندين  كارَل بةرلين زانكؤي
وةسف كةَلك بَي بة ئةواني خؤي كة ئايدياليسم فةلسةفةي
و د”يدار” و (Besuch) "ميوان" بة ناوي يةكيان ، نووسي كرد
دووكيان هةر كة فليكس” و “دووثشك ناوي بة تريشي يةكي
ناوي بة تري شانؤنامةيةكي دواتريش نوسي، بوو ثَيكةنيناوي
بوو هؤنراوة شَيوةي بة بوو، تراذديا كة نوسي (Oulanem)

بة قافية بدات. بَي ئةوةي طرنطي بة

شَيوةي بةو ِراستيدا لة فليكس و دووثشك شانؤنامةي
ثَيكةنيناوي و طاَلتةئامَيز زؤريش  بوو، نوسةر مةبةستي كة
بة زؤر هةرضةند (Scorpion felix) شانؤي هةروةها نةبوو،
دةكرد ضاوةِرواني كة كارَل بةو شَيوةي بةآلم نوسرابوو باشي

نةبوو. تراذيديايي شانؤيةكي كاريطةري
كة زؤرةي، دةرونيية بةهرة سةرةِراي كارَل بةهةرحاَل
تةنانةت و هونةر  و ئةدةب كة  هةستيدةكرد خؤي  هةيبوو
داخوازيية و ويست ــدةرةوةي  وةآلم ناتوانن فةلسةفةش،
دةطةِرا، شوَينيدا بة ئةو  كة ئةوةي و  بن ئةو راستةقينةكةي
لة جطة ِرةنطة كة تَيطةيشت خؤي ئةو ، نةبوون ئةوانة
و كرض ئةو، ئةدةبييةكاني نوسراوة باقي شيعرةكاني لة هةندَيك
ئةدةبييةكاني ئةو بةرهةمة بةهةرحاَل نين. ئةوتؤ شتَيكي كاَل و
كارَل و بةكارنةهاتوون. زؤر بَيكةَلك دةيوت خؤي وةك هةر
نةيدةتواني فليكس و دووثشك شانؤنامةي  كة بةوةدانا داني
بينةراندا. و هاندةر لةناو  سروشتي ثَيكةنيني  هؤي ببَيتة
بَي غةمناكي ضيرؤكَيكي –يش (Oulanem) شانؤنامةي
نارد باوكي بؤ شانؤيةي دوو ئةو كارَل كاتَيك بوو. كاريطةر
هيض " نوسيبوو باوكي بؤ  نامةيةكي ، شانؤنامةكان  هاوثَيضي
دةست كاتَيك بةآلم نين، ئيلهام بةخش شانؤنامانة لةدوو كام
كؤشَيكي وةك  من بؤ وتن شيعر ، دةكةم شيعر بةنوسيني 
نوسراو باقي دةركةوتني دةدرةوشَيتةوة، لةبةرضاومدا ئةفسانةي
بوةتة وتن شيعر تاريكييةوة.  ناو دةخاتة من تر  ئةدةبييةكاني

. من هاوِرازي و بةهةشت
عةشقي و  خؤشةويستي لةسةر كارَل شيعرةكاني بنةماي 
ئةو هؤنينةوةي كارَل" وتةي بة نراوة. بنيات جَيني بة ئةو
كة لةوَي هةمووي دوور دةبات، بؤ جيهانَيكي زؤر شيعرانة من
كة شيعرانةي  ئةو لةناودةضَيت". حةقيقين كة شتانةي ئةو 
ساَلي دووةم) ي طةآلِرَيزان(تشريني مانطي سةرةتاي كارَل تا
كة دةبَيت، قةبة و ئةستور دةفتةري سَي نوسيويةتي، 1836
عةشق" كتَيبي " ناوي دووةم و يةكةم دةفتةري لةسةر كارَل
بة ناوي بةرطي سَييةميش Buch)ي لَيناوة و der liebe)
سَي ئةو نوسخةي سةرةكي .(Buch der lieder)تةسنيف
لة دةفتةرانة ئةو  كاتَيك فةوتاوة. و لةناوضووة دةفتةر(ديوان) 
كة بوون، الثةرة (262) طةيشت ضاث بة 1926 ساَلي
ثارضة 35 كة ثَيكهاتبوو  ثؤلَين و شيعر لة هةموويان  كؤي
و (To jenny)كردبوو دةستطيراني جَيني بة ثَيشكةش شيعر
بؤ ئاهةنط عاشقانة “ ذَيرناوي لة شيعرةكاني تر لة ذمارةيةكي
و دةريا لة كوِري مةلةوانَيك ، ئارةزوو” “ئامانج و ، ئةستَيرةكان”

كارَل شيعرةكاني لة نمونةيةك ئةمةش نوسيبوو، هتد ....
جَيني" بؤ غةزةل دوايين "
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ئةي كؤرثةي من شتَيكي تر هةية كة دةبَي ثَيت بَلَيم :
بةرز  رن"   " الي  بؤ  خؤشييةوة  بة  من  ئــاوازي  دةنطي 

دةبَيتةوة
ضونكة دوايين شةثؤلةكاني سيمين شةثؤل دةدا

تا لةناو طياني جَيني دا ِرؤح بدؤزنةوة
لةسةر بةرد و لةسةر بةرزايي بورجةكان تَيدةثةِرن

كاتةكاني ذيان يةك لة دواي يةك تَيدةثةِرن
تا ئةوةي كة لة كؤتاييدا بة تؤ بطةن.

***
بة وَيري خؤي لةناوجلي شةوق و ثةلةدا ثَيضاوة

دَل بة شانازييةو لَيدةدا
تا بةدور لة هةرجؤرة طوشار و سةختييةك 

تَيدةثةِرَي بة هةنطاوَيكي جَيطيرةوة 
لة ذَينطةيةكي بةرفراوان

ئاسودة لة خةم و خةفةت 
لة بةرامبةر ِرووي تؤدا 

لة دةرختي ذيان رؤيا دةِرةوَين.
ئازيزةكةم،  خؤشةويستة  بؤ   " نا  شيعرةكاني  ناوي  كارَل 
jenny von westphalen كة هةميشة خؤش دةوَيت 
 1836 ساَلي  يةكةم)  (كانووني  سةرماوةزي  لة  ئةو   .  “
شيعرةكاني ناردةوة بؤ شاري (Trier) . شةوي لة دايكبووني 
حةزرةتي عيسا ، جَيني وةكو ساآلني رابردو ضوو بؤ ماَلي باوكي 
كارَل (هةميشة تا كاتذمَير 10  شةو لةوَي دةمايةوة)  كاتَيك 
دةفتةري  كؤبوونةوة،  يةكتر  دةوري  لة  كةس  و  خزم  هةموو 
شيعرةكاني كارَل ثَيشكةشي جَيني كرا. جَيني لةو كاتة كة هةم 
خةمناك بوو و هةم لةخؤشيان فرمَيسكي شادي هةَلدةوةراند ، 
شيعرةكاني بؤ بةشداربووان خوَيندةوة .( دواتر سؤفي خوشكي 
بؤ  شةوةي  ئةو  باسي  تةسةلي  تَيرو  بة  دا  نامةيةك  لة  كارَل 

براكةي نوسيبوو و بؤي ناردبوو بؤ زانكؤي بةرلين).
دواتر كارَل دةستيكرد بة كؤكردنةوةي ئاوازة ناوضةييةكاني 
ئةَلماني،  ستؤني،   ، يؤناني  ئيسثاني،  لةوانة  جيهان  وآلتاني 
ئةَلباني . خؤي سةرقاَلي شَيوةزاري طوندةكان كرد و هةمووي 
شيرينةكةم  خؤشةويستة  جَيني"  بؤ  ناردي  دواتر  و  كؤكردووة 
جَيني طيان". لةسةر بةرطي زةنجيرةيةك لةو ئاوازانة ئةو كؤثلة 

شيعرة كة لة ئاوازَيكي كؤن بوو نووسرابوو.
هةرطيز تؤم لة ياد نةكردووة
هةميشة لة بيري تؤدا بووم

تؤ هةميشة لةدَلي منداي
لة ناو دَلي منداي 

لة دَلي مندا
وةك ضؤن طوَلَيكي سور بة لقي دارةوةية.

جَيني هةموو ئةو شيعرانةي كة كارَل بؤي نوسيبوو، هةتا 
مردن الي خؤي هةَليطرت و ثاراستي و ئةو شيعر و ئاوازانةي 
كةكارَل بؤي دانابوو، هةرطيز ثيشاني هيض كةسَيك، تةنانةت 
نزيكترين كةسي خؤشي نةدا . هةرضةند جَيني و كارَل بة ئاواتي 
خؤيان طةيشتن و بؤ يةك بوون، ئيتر ئةو شيعرانة دةبواية ببنة 
طاَلتة، بةآلم ئةو شيعرو سرودانة بؤ هةميشة وةك طةورةترين 
ثاراست.  هةمووياني  جَيني  و  مانةوة  خؤشةويستي  نيشانةي 
هةندَيجار ئةطةر لةناو خزمان باسي ئةو شيعرانة هاتبانة طؤِرَي، 

كارَل واي خؤ دةردةخست كة بة اليةوة زؤر طرنط نيية . 
شيعرةكاني  بة  طرنطي  باوكم  دةَلَي:  كارل  كضي  لؤراي 
خؤي  شيعرةكاني  سةيري  ِرَيزةوة  ضاوي  بة  نةدةداو  خؤي 
شيعرةكاني   باسي  كةسدا  و  خزم  لةناو  هةركاتَيك  و  نةدةكرد 
بكراية ، باوكي ثَيدةكةني و دةيوت: ئةمانة هةمووي كةفوكوَلي 
دوايين  هةتا  كارليش  باوكي  كة  دةردةكةوَيت  وا  منداآلنةية. 
ساتةكاني تةمةنيشي شيعر وتني كوِرةكةي بة كارَيكي بَيسود 
بة  كارل  وتني  شيعر  نةيدةتواني  و  دةدا  قةَلةم  لة  مانا  بَي  و 
 1837 ساَلي  كؤتايي  لة  هةتا  وةربطرَيت،  جدي  كارَيكي 
تاَلةدا  راستيية  بةو  دان  ناضارييةوة  ِرووي  لة  كارل  باوكي 
هةَلبذاردووة،  خؤي  بؤ  نوسةري  ثيشةي  كوِرةكةي  كة  بنَيت 
ئةطةر كارل دةيةوَيت  باوةِرةبوو كة “  ئةو  لة سةر  ئةو  بةآلم 
ببَيت بة نوسةر دةبَي سةرةتا لةبارةي “فةلسةفة” يان “ ياسا و 
مافةكان” يان هةردووكيان بنوسَيت، دواتريش شيعر بنوسَيت و 
شيعر نوسين بخاتة ثلةي دووةمةوة”. دواتر باوكي كارل باس 
لةوة دةكات كة “ شيعر وتن زيان بة كةس ناطةيةنَيت ئةطةر 
بَيت و بة شَيوةيةكي جدي نةبَيت و تةنها بة مةبةستي داناني 
نيية، ئةطةر كارل دةست بة نوسيني رؤمان  ئاواز بَيت، خراث 
نوسراوانة  جؤرة  ئةو  نوسيني  لةوانةية  ضونكة  بكات.  نؤظَل  و 
ببَيتة هؤي ئةوةي كة ناووناوبانط دةربكات و بةم شَيوةية ئةو 
بتوانَيت ببَيتة خاوةني كورسي(مامؤستا) يان ثيشةيةكي تر كة 

هةميشةيي و ئابِرومةندانة بَيت.” 
لة  كــارل  باوكي  نيطةراني  هؤي  ِراستيدا  لة  بــةآلم 
خؤ   و  دياريكردن  لة  كوِرةكةي  ناجَيطيربووني  بؤ  كوِرةكةي 
يةكالكردنةوةبوو لة شتَيكي دياريكراودا. بة تايبةتي ئةوةي كة 
باوكي كارل بةو ئةنجامة طةيشتبوو كة كوِرة هةرطيز ناتوانَيت 
خراوةتة  خزمةكاني  بة  سةبارةت  كة  بةرثرسيارَيتيةي  ئةو 
سةر شاني ئةنجامي بدات. دواتر دواي مردني هاينريش  ئةو 

ثَيشبينييةي باوكي كارل وةدي هات . 
زووترة  هةرضي  كوِرةكةي  دةكرد  حةزي  كارل  باوكي 
ثيشةيةكي تايبةت و دياريكراو بؤ خؤي هةَلبذَيرَيت و هَيندة 
ئةم ال و ئةوال نةكات. باوكي كارل لةوبارةيةوة بؤ كوِرةكةي 
نوسيوة: “ تؤ دةبَي بِرياري كؤتايي خؤت بدةيت ، بةآلم نةك 
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دةبَي لة بةَلكو ، تر كاتذمَيرَيكي نة و ساتةدا و كات هةر لةم
بِرياري كة ثاش ئةوةي بدةي، خؤت بِرياري كؤتايي ئةمساَلدا
سستييةك و طومان شك و و ِراِرايي بَي هيض بة دةبَي خؤتدا
بةردةوام بِريارةت ئةو سوربَيت و لةسةر خؤت بِريارةكةي لةسةر
كوِرةكةيةتي شاني سةر ئةركي كة ثَييوابوو كارل باوكي بي.”
بكات فةراهةم كارل) جَيني(دةستطيراني ئاسودةيي بؤ زةمينة
هةروةها بسِريتةوة و مَيردةكةي داهاتوي نيطةراني لةبارةي و
هةرضي دةبَي ئايندةي  ثيشةي هةَلبذاردني لةبارةي  كارل

بدات. خؤي بِرياري زووترة
جَيني تؤ ئايندةوة لةبارةي نةدةبوو ، ئازيزم كارلي “

نيطةرانييةوة.” بخةيتة كارل) (دةستطيراني
ئةوةبوو كوِرةكةي بؤ كارل باوكي راسثاردةكاني لة يةكَيك
بآلوكردنةوةي و ضاث بؤ دةزطايةك زووترة هةرضي كة
نوسةراني بؤ شتةي كة ئةو ، بدؤزَيتةوة  خؤي  بةرهةمةكاني
بوو، دذوار سةخت و ناوبانطيان نيية كارَيكي نين و ناسراو كة
دةزطاية ئةو كوِرةكةي كة لةوةي بوو دَلنيا كارل باوكي بةآلم
مني” شانسةكةي خؤش  كوِرة تؤ ضونكة  “ دةدؤزَيتةوة.

(Mein Glucks kind)
بة حةزي باوكي ئةندازةي بة خؤشي كارل هةروةها

ئةوةي بؤ دةكرد  ثةخشي و ضاث  دةزطايةكي دؤزينةوةي 
هةموو وةك ئةويش  بطةيةنَيت. ضاث بة خؤي نوسينةكاني 
وةآلمي اليةك هةر لة كاتَيك  نيشان  و  ناو بَي نوسةراني
بةثةرؤش و بَيتاقةت زؤر نةدةدايةوة داواكارييةكةيان
دةزطاي بؤ شيعرةكاني خؤي 1837 ساَلي لة  كارل دةبوو.
شيعر، بوو بة ضاثكردني (Musenalmanach) كة تايبةت
، بكات قبوَل ضاثكردن بؤ شيعرةكاني ئةو دةزطاية ئةو بةَلكو
ئادال بةناوبانك شاعيري اليةن كارل لة بةآلم ئةمدوايايةي
كة (Adalbert von Chamisso) سو شامي فؤن بَيرت
Adalbert) ِرةتكرايةوة. بوو دةزطاية ئةو سةرؤكي جَيطري
فةرةنسا لة بوو، كة ئةَلماني von Chamisso) شاعيرَيكي
تايبةتي ناوبانطي ئةَلمانيدا ئةدةبياتي لة ببوو، دايك لة
بةناوي شالميل بوو خةياَليية  ثياوة  ئةو هةمان  ئةوة هةبوو، 
الي مةشهورة مةالي وةك بَلَين دةتوانين )(Schlemihl)

وابوو). خؤمان
شيعرةكاني نةكردني ضاث لةبارةي كارل كة نامةيةكدا لة
دةنوسَيت (Musenalmanach)ــــاي دةزط اليةن لة
بؤ ناردوم كورتي وةآلمَيكي شاعير سوي شامي “ بةِرَيز هاتووة:
شيعرةكانم ناتوانَيت كة لةوةي بةداخةوة زؤر كة وتويةتي و
بة كؤتايي دةزطايةش ئةو هةروةها بكات، ضاث بؤ
كاري ضيتر هَيناوة،  بآلوكردنةوة و ضاث كاري 

ناكات”. بآلوكردنةوة و ضاث
دوو كةسي بؤ خؤي نوسينةكاني كارل دواتر 
ضاث ئيشوكاريان كة (Leipzig)ــاري ش لة تر 
O�o) ناوي يةكيان نارد، بوو بآلوةكردنةوة و
Julius)ــاوي ن تريان ئةوي و (wiegand
كارليان داواكــةي ئةوانيش ، بوو (wundar

ِرةتكردةوة.
مين  60 بؤنةي  1837بة  ساَلي  لة  كارل 
لة كؤمةَليك باوكيةوة دايكبووني لة ساَلي
ئةواني و هةَلبذارد خؤي  تايبةتييةكاني  شيعرة
شَيوةي بة باوكم” بة ثَيشكةشة ذَيرناوي” لة
لة باوكي بؤ نامةيةك لةطةَل هاوثَيض ناميلكةيةك
غةزلَيك ضةند ناميلكةيةدا لةو نارد، (Trier)شاري

بةو ناوانةي خوارةوة هاتبوون كة:
ــــدان” ســــةرهــــةَل “ غـــةزلـــي ·

(Schoepfung)
(Dichtung) شيعر” غةزلي” ·

لة كةشتيوانَيك ـــاوازي  ئ غــةزلــي” ·
(Lied Eines schiffers auf see)دةريا

مــــوزيــــكــــذةن” “ ــــي ــــةزل غ ·
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(Nachtliebe)
 Wilde) شــةوانــة”  خؤشةويستي   “ · غةزلي 

(Lieder
شيعرةكاني  تواني  كارل  هةتا  خاياند  ساَلي   4 ماوةي 
لة  يةكَيك   1841 ساَلي  لة  شَيوةية  بةم   . بكات  ضاث 
ئةدةبي  بةرهةمي  تةنها  كة  بةرلين،  شاري  هةفتةنامةكاني 
 “ ناوةكاني  بة  كارل  شيعري  ثارضة  دوو  بــآلودةكــردةوة 
موزيكذةن “  و خؤشةويستي شةوانة” ي بآلوكردةوة. ( كارل 
وحشييةكان”  شيعرة   “ ذَيرناوي  لة  شيعرةكاني  لة  كؤمةلَيك 

كؤكردبويةوة).

زاني 1837 نامة طرنطةكةي 10 ي  طةآلِريَ
ساَلي  ي  دووةم)  طةآلِرَيزان(تشريني  ي   10 رؤذي 
ئةو  هةموو  بة  تةسةلي  تَيرو  وةآلمَيكي  كــارَل   1937
باوكي  نامةكاني  نوسيبوو(  بؤي  باوكي  كة  دايةوة،  نامانةي 
كارل لة كؤمةَلَيك راسثاردة و هؤشدار و سةرزةنشت و لؤمة 
ِروانطةي  لة  لة ضةند الوة  كارل  نامةيةي  ئةو  ثَيكهاتبوون). 
مَيذووة طرنطَيكي تايبةتي هةية : يةكةم: ئةمة يةكةمين نامةية 
كة لة كارل بةجَيماوة، دووةم : ئةمة يةكةمين نامةية كة لة 
كؤتايي سةردةمي منداَلي و سةرةتاي سةردةمي طةنجي كارل 
لةبةردةستداية. دواي ئةو نامةية( نامةي  10 ي  طةآلِرَيزاني 
ساَلي   24 تةمةني  تا  ياني   1842 ساَلي  هةتا   (  1837
هؤكاري  ناكةوَيت،  بةردةست  كارل  تري  نامةيةكي  هيض 
مانةوة و ثارَيزاوي ئةو نامةية ئةوةية، كة ثاش مردني دايك 
نامةية  ئةو  كارل  طةورةكةي  خوشكة  سؤفي  كارل،  وباوكي 
لةناو نامةكاني دايك و باوكي دؤزييةوة و ثاش شووكردني ئةو 
 (Schmalhausen) نامةية لة الي خزمةكاني مَيردةكةي
بووة و ثاراستيويانة. دةَلَين خودي كارليش بة تةواوي لةبارةي 
وةها  ئاطاداري  كارل  ئةطةر  بووة. ضونكة  ئاطا  بَي  نامةية  ئةو 
بَيطومان كاتَيك لة ساَلي 1863 سةرداني  ببواية  نامةيةك 
ثاش  دواتر  دةبرد.  ناو  لة  نامةيةي  ئةو  كرد   (Trier) شاري 
تَيثةربووني 60 ساَل بةسةر نوسيني نامةكة، هةروةها ثاش 
ئةو   ، كارل  بضوكةكةي  (Eleanor)كضة  كارل،  مردني 
نامةيةي بآلوكردةوة. ئةونامةية لة 4 هةزار وشة ثَيكهاتووة، 
يةك  لة  ِراستيدا  نوسيويةتي.لة  شةودا  يةك  لة  كارل  كة 
لة  كاتَيك  كارل  سةرنجة،  جَيي  نوسراوةية  ئةو  اليةنةوة 
نوسيني ئةو نامةية بوويةوة مؤمَيكةكةي بةردةمي بة تةواوةتي 
توابؤوة و ضاوةكاني لةبةر ماندوبوون و هيالكي تواناي بينبيني 
نةمابوو. – هةَلضوونة دةرونييةكةي ئةو لةمة زياتر دةرفةتي 
بة  كة  ئةوةي  نةيدةتواني  و  نةدةدا  كارل  بة  بيركردنةوةي 
دَليةتي و حةز دةكات بينوسَيت هةروةها بة ئاساني بيخاتة سةر 
كاغةز . كارل لةو نامةيةدا سةرةِراي طةنجَيتي و كةم تةمةني 

بابةتةكان  شرؤظةكردني  و  لَيكدانةوة  و  بيركردنةوة  تواناي   ،
و ِرووداوةكاني تايبةت بة خؤي بة باشي دةخاتة ِروو و ئةمة 
هةمان خةسَلةت و تايبةمةندييةكانة، كة دواتر كارل لة ماوةي 
ثايةي  ِراستيدا  لة  و  لوتكة دةطةيةنَيت  بةرزترين  بة  خةباتيدا 

تةكنيكي ديالَيكتيكي دانا.
لة راستيدا كارل لةونامةدا وةك ضؤن شَيوةكارَيك وَينةي 
خؤي  وَينةي  تةواوةتي  بة  ئاوا  ثةردة  سةر  دةخاتة  خؤي 
نيشاندةدات و لة ئَيستادا ئةو نامةية وةك ضرايةك ، ِرَيطاي 
ناساندن و ئاطابوون لة اليةنة بةهَيز و الوازةكاني كارل ِروون 
دةكاتةوة . كارل لةسةر حةزكردن بة طشتاندني دياردةكان ، 
هَيز و توانايةكي زؤر بؤ رةخنةطرتن وسوربوون و هةوَلدانَيكي 
لةِرادةبةر بؤ بةدواداضوون بؤ دياردةكان بِرياريداوة. ئةو نامةية 

بة طشتاندنَيكي سادة كاروبارةكان دةست ثَيدةكات: 

باوكي ئازيزم :
بؤ  هةية  كات  هةندَيك  مرؤظدا  تةمةني  لةسةردةمي 
كة  نيشانةيةكن  خاوةني  كاتانة  ئةو  و  دةمَينةوة  هةميشة 
ِروو  ثَيدةضَيت  كة  شَيوةي  بةو  داهاتوو  سةرةتاي  و  رابردو 
ناخمان  كة  ساتَيكداية  لةوةها  دةخاتةِروو.  ِراشكاوي  بة  بدا 
هةَلؤ  و  بوةستين  كةم   بؤماوةيةكي  كة  دةكات  ناضارمان 
ئاسا بة ضاوَيكي كراوةوة سةيري رابردو و ئَيستاي خؤمان 
بين  خؤمان  راستةقينةي  ثَيطةيي  ئاطاداري  و  بكةين 
بيركردنةوة  جؤرة  ئةم  مَيذوو  كة  راستي  بة  ئَيستادا.  لة 
رابــردو  بؤ  روانين  ــات.  دةك ثةسةند  هةَلسةنطاندنة  و 
زؤر  مَيذوو  كة  شتَيكة،  هةنوكةيي  ثَيطةي  دياريكردني  و 
لة  دةكات.  وا  شتي  لة  حةز  مَيذوو  و  ثةسةندة  بةاليةوة 
ئَيمة لة سةر  راستيدا مَيذوو هةرضةند جارَيك حةز دةكات 
كورسييةكي دةسكدار دابنيشين و بير لة خؤمان بكةينةوة، 
ئَيرة  هةتا  تاقيبكةينةوة.  خؤمان  بيركردنةوةي  جؤرةكاني 
دةست  لةمةودوا  قسةدةكات،  طشتي  شَيوةيةكي  بة  كارل 
دةكات  تايبةتي خؤي  ذياني  و وةسفكردني  بة شيكردنةوة 
شاعيرانة  هةلومةرجَيكدا  لةوةها  كةسةكان  هةندَيجار   “
لة  كؤمةَلةيةكن  طؤِرانكاري  و  طؤِران  بيردةكةنةوة، ضونكة 
شيعرةكؤنة نيشتمانييةكان و بيركردنةوةيةكة لةو شيعرانةي 
لة  بيانهؤنَيتةوة.  كة  ئةوةية  بةنيازي  مرؤظ  خودي  كة 
اليةكيترةوة بؤ ئةوةي ذيان طةشة بكات، ثَيويستة  مرؤظ 
كة  ئةوةي  بؤ  بكات  بةرثا  ثةيكةرَيك  دا  لةبةرامبةرخؤي 
لةو  ئاطاداربكاتةوة  مرؤظ  و  بدات  هؤشدار  ثةيكةرة  ئةو 
بؤ  لة كيسي ضوون، بةآلم  لة دةستي داون و  شتانةي كة 
بةدةسهَيناني ئةو ئاطاداركردنةوةية كام ثةرةستطا دةتوانين 
وةها ثةيكةرَيكي هؤشداردةر باشتر لة دَلي دايك و باوك 
باشترو راسترة  بدؤزينةوة. ئةو دآلنةي كة دادوةرييةكانيان 
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يدي
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ئةوان(دايك دَلي طةرمي . دادوةرَيك هةر قةزاوةتي هةر لة
بَيطةرد ئارةزووة خؤر طةرمي بة ئاوات و وةكو هةر وباب)
بؤ ضارةيةك ض و ِرَيطة ض و  دةبةخشن  ئَيمة ثاكةكاني و
لة ئَيمة هةَلةكاني بؤ بةخشيني زةمينة خود لة طؤِرانكاري
ِروو كة  لةوةي جطة دةكات، فةراهةم  ئةوانيترةوة اليةن 
بؤ ، باوكمان و دايك  بَيطةردةكةي و ثاك  دَلة بكةينة
شوَين و ثةرةستطة هيض دونيا ناخؤشييةكاني لة دةربازبوون
كة نابةين شك  ئةوان ثاكي دَلي لة بَيجطة جَيطايةك  و

ببةين. بؤ ثةناي
ئةو هةموو طَيِرانةوةي  بة دةستدةكات كارل  دواتر
ِروويدلةى بةرلين لة ئةوةي بؤ ساَلةدا لةو كة ِرووداوةكاني
خؤي لةو ساَلةدا، ذياني بة وتةي خؤي ضاوخشانَيكة بة و
و ئةدةبيات، زانست لة، وانة باسي دةكات هةموو شت باسي
ثَيويستيية و  وتن شيعر لةبارةي خؤي ئةزمونةكاني 
دؤزينةوةي بةدواي طةِران شيعر، وتني بؤ دةروونييةكاني
بةرثاكردني هةوَلدان فةلسةفة، بؤ راستةقينةكان شيكاريية
كؤكردنةوةي ، ياساكان بؤ جَيطير  و تيؤري تةوةركاني
ماوةيةدا لةو ئةو كة كتَيبانةي لةو طوَلضينَيك و ياداشت
كَيشابووي ئةدةبيات بؤ كة ئةوزةحمةتانةي خوَيندبوويةوة،
ِرَيي، سةر هاتبوونة كة هةرةسهَينانانةي و شكست ئةو ،
ثاش دةستبةكاربوونةوة و نةخؤشييةجؤراوجؤرةكان
و وردي ئةوشتانة بة هةموو نةخؤشييةكان، ضاكبوونةوة لة
كةوكردن شةن و بةر دةخاتة جياجياوة اليةني و ِروانطة لة

شيكردنةوة. و
باوكي كة شتانةي ئةو  سةر  دَيتة  كــارل ثاشان
لةبارةي دان بِريار  ياني دي،  بَينَيتة لَييةتي  حةزي
جَيني ئايندةي ذياني و داهاتوو ثيشةي دياريكردني
ئةوةي بؤ كة  نيشانبدات وا دةيةوَيت  كارل ، دةسطيراني 
حكومي دةزطايةكي ناو بضَيتة دياريبكات خؤي ئايندةي
بة ضاوم لةمةوثَيش ماوةيةك لةوبارةيةوةدةنوسَيت: و
(Schmidt hanner) هانةر شميت ناوي بة كةسَيك
ثَيشنياري ، بوو دادوةري دةزطاي راوَيذكاري كة كةوت،
خؤم منيش ، بكةم، ئيش دادوةري دةزطاي لة كة كردم بؤ
دادوةري كار دةزطاي لة تر شوَينةكاني لةضاو حةزم دةكرد
ثلة بةرزكردنةوةي هانةر ئةطةري شميت وتةي بة بكةم،
لة زياترة. زؤر بةرلين “وستفالي” لةضاو وياليةتي لة ثاية و
بة خزمةتكردن ساَل سَي ثاش كةسَيك لةوانةية وستفالي
بِروانامةي كةسَيك بتوانَيت ئةطةر بطات و راوَيذكاري ثلةي
لة ياسا مامؤستاي ببَيتة دةتوانَيت بةدةستبهَينَيت دكتؤرا

زانكؤ.
لةطةَل هةية جياوازي كارل نامةكةي كؤتايي بةشي
بة دةكات دةست كارل بةشةدا لةو نامةكة، سةرةتاي

بؤ منداَلَيك وةك خؤي  سؤزي و  هةست شيكردنةوةي
خَيزانةكةي، بؤ خؤشةويستي و عةشق و بابي و دايك
سورة لة و سؤزةدا زيادةِرؤيي دةكات دةربِريني ئةو زؤر لة
نازناوي نامةكةيدا لة بةشَيك لة نموونة بؤ دةربِريني. سةر
دةكات، داوا و بةكاردةهَينَيت  دايكي بؤ  ئاسا فريشتة
لةنامةكةيدا . نةدات دايكي نيشاني نامةكة كؤتايي كة
ثتر من ضاوةِرواننةكراوي و لةناكاو هاتني دةنوسَيت:
دايكة ئةو خؤشي و شادي هؤي دةبَيتة هةرشتَيك لة
كؤتايي هةست لة ثِر كة نامةكة كؤتايي ثاشان ، وةفادارةم
ئاسماني خزمةكاني هةورانةي كة هيوادارم ئةو ثَيكدَيت. “
كة ئةوةي هيواي بة ، الضن زوو تاريككردوة  ئَيمةيان 
ناخؤشييةكاني لة بةشداري كة بِرةخسَيت بؤ دةرفةتم
. بِرَيذم فرمَيسك  ئةوان لةطةَل  و بكةم خؤم  خزماني
خؤم عةشقي و خؤشةويستي و سؤز هةموو بتوانم لةوانةية
بة نةمتوانيوة ئَيستا تا و هةَلدةقوَلَيت دَلمةوة قوآليي كة لة
بكةم. ئَيوةي ثَيشكةشي ، دةربخةم ئَيوةي بؤ ِراشكاوي
دَلة هيوادارم من، دلؤظانةكةي و ميهرةبان باوكة ئةي تؤ
كردارانةي لةو خؤشةويستةكةت و سؤز و هةست لة ثِر
شَيواو بيروبؤضوونة بةهؤي يان و نةزانينةوة ِرووي لة كة
ببةخشَيت. سةريهةَلداوة  لةمنةوة و ثَيكةَلةكانةوة تَيكةَل و
تةندروستي و  لةشساغي زووترة هةرضي كة هيوايةي  بة
ئامَيز لة كات زووترين بة هيوادارم بةدةستبهَينيتةوة خؤت
بؤت كة لةناخمداية ئةوشتانةي و هةموو بطرم باوةشت و
دةبم. تؤ خؤشةويستةكةي كوِرة هةر ماوم هةتا ، باسبكةم

وةك تَيبيني رستةيةك ضةند نامةكةدا لة كؤتايي دواتر
زيادكراوة، نامةكة بؤ

و ناخؤش  خةتي  لة ببورة ، ئازيزةكةم باوكة   -1
ضواري كاتذمَير بؤ نةماوة ئةوةندةي داِرشتنةخراثةكةم،
بة ئيتر ضاوةكانم كوذرايةوة، و ناسوتَي ئيتر مؤمةكة بةياني،
دةكةم زؤر سةير ئؤقرةييةكي بةبَي هةست نابينن و باشي
و بمَينمةوة و خةياَل وةهم دونياي ضيتر لةناو ناتوانم ئيتر و
بم. حوزوري تؤدا لة و الت بَيمة هةرضي زووترة دةمةوَيت
كارل دةستطيراني جَيني كة ئةوةية تر تَيبينييةكي
رَيطةي ئةوةي بؤ  ِرازيبكات كةسوكاري كة  توانيويةتي

بنوسَيت. دةستطيرانةكةي بؤ نامة بتوانَيت كة ثَيبدةن
دةستطيرانم جَيني بة من خؤشةويستي و سؤز تكاية -2
تا كة ثَيطةيشت ئةوم نامةيةكي لةمدوايانةدا بطةيةنن،
دَلِرفَين ئاوازَيكي هةرجارَيك خوَيندومةتةوة، جار 12 ئَيستا
جوانترين ئةمة . بةهةرحاَل ثَيمواية دةدؤزمةوة لةونامةيةدا
جوان نوسينَيكي و قةَلةم ذنَيك بة ثَيدةضَيت كة نامةيةكة

كاغةز. سةر بيخاتة باشي بة


