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 ڕزمە. ئیتێوینووس 2007 ڵیسا ەک ،ەوەتەوبوواڵدا ب146 -141 ەرەالپ ەوتن(دا ل ۆڵینگە) ز یعریش

 یلیمی. ئایتانیرەب ەل ریرکشیۆ ەل ەکێنێشو نگیرەزەو یکانییەرزاەب ،یمانێسل یباکور ەل ەکیەایچ ەریزنج

 یخوشک ەک ەماننووسۆر مەئ شدایراست ەل وەووینووس ەشانیناون مەب یکێمانۆ( ر1848-1818) ێنتۆبر

 مەه رویشاع مەه شیمەئ ،یەزینگلیئ یبەدەئ ەیزدۆن ەیدەس یناوبانگەب یماننووسۆر ێینتۆبر یشارل

 مەئ یکەرەس ەیکۆری. بەووینووس ەیمانۆر ەتاک مەئ رەه مانداۆر یبوار ەل مەاڵب ،ەبوو ماننووسۆر

 یگوزارشت ەاویخول وۆڵەو ت یستیوەشۆو خ ەییزەب یگاێر ەل ەک ،یە- ە/ خراپ ەچاک ەیدووان ەمانۆر

 یتێسەدوو ک وانێن یستیوەشۆخ یکۆریچ ەیبارەل ەکردنەقس ەکەمانۆر یکەرەس ێڵی. هتێکرەد ێل

 .ن-نیو کاتر فیسکلیه شیوانەئ ەک ەکەمانۆر یکەرەس

 یکانییەزاەب انیمەکیە شیوانەئ ەک ن،ەدەروود دایرکەس ینێدوو شو وانێن ەل کانەرووداو دا،ەمانۆر مەل

 ەل ەیەرەوەگ یکڵێما ەک ەنجیگر سۆسراشکر انیمەدوو ر،یرکشیۆ ەل ەکەیەناوچ ەک ،ەنگیرەزەو

 یزمان رەس ەل اتریز ەکەمانۆ. ریەادایجوگراف مانەه ەل شیوەئ ەوات کان،ییەرزاەب یرەوروبەد

 مەاڵب ت،ێوەد شۆخ انییکتریە فیسکلیو ه نی. کاترەوەتێرێڕگەد ەوەکێکارەردەروەپ انی رەوکێخەب

 وەئ یبارەس مەاڵب ،ەیکییەمندڵەوەد رەبەل کاتەد نتنیل دگاریئ ەڵگەل یریرگەهاوس نیدواجار کاتر

 ەوەکردنۆڵەت ۆب فیسکلی. هتێبەد وامەردەب رەه فیسکلیه ۆب ەیکیەستیوەشۆخ شتاێه ش،یەریرگەهاوس

 .ەیەکەمانۆر ەیکورت ەمە. ئکاتەد دگاردایئ یخوشک یالیزابێئ ەڵگەل یریرگەهاوس نتن،یل دگاریئ ەل

و  نگیرەزەو یکانییەرزاەب وانێن ەگرنگ ل یکێراوردەب ەمانۆر مەئ یگرانەخنەر ەل ێندەه کەروەه

 انیشیمەدوو ت،ێکرەد شینما یوانۆڵەسروشت و چ کوەو انیمەکیە ەک ن،ەکەد نجدایگر سۆسروشکر

 فیسکلیو ه نی. کاترتێکرەد شینما ەوەشار یلتورەک ەب کێنێو شو یشارو شارستان ەینموون کوەو

 یانکارۆڕگ وەوەتێنێمەد سۆسروشکر ەل کەیەماو نیکاتر مەاڵب نگن،یرەزەو یکانییەرزاەب ەیردەروەپ

 ەک نیکاتر س،ۆشکرۆسر ەل کەیەماو ەیماو ۆب ەیوەمان ی. دواتێد دایچوونۆب فتاروەر رەسەب

 ۆب یستەه ەندەرچەه کات،ەد فتارەو ر کاتەد شینما ۆیخ کێخانم کوەو کانییەرزاەب ۆب ەوەتەڕێگەد

 هاەو و تۆڕێگەد ەیکەستیوەشۆخ ۆب ینیو روان تەڵێتر د یکێشت ڵیقەع مەاڵب ت،ۆڕێناگ فیسکلیه

 ەک ەیوەئ ەگاتەو د تێب یستەو پ ڕیجاەتڵگا یەیو وشک و ما شەر ەک کات،ەد فیسکلیه یرەیس

دگار یئ دایراست ە. لنتنیل دگاریئ ەب کاتەشوود ۆیەب و،ەئ ۆب ەسەرەروخان و ه فیسکلیه ەب یشووکردن

 یدوا نی. کاترییەن وەئ ۆب یکێستەه چیه نیکاتر مەاڵب ،ەنیکاتر یعاشق ەنیەکالیە نتنیل



با  ەواتە. کیتیەمەکیە یستەیشۆخ یال ڵیاەیخ وامەردەب وەمانیشەپ دایناخەل ،ەیکییەریرگەهاوس

چ  ،یخانیگەب ندەزەن ەیکەقەد ەیرانەنێکهێپ یادیبن ەیوەکردنیش یدوا نیو بزان نەیبک وانەڕچاو

 کوەو ەنێدوو شو مەئ وەیەه نکدایرەزەو یکانییەرزاەو ب ڕزمەئ یکانییەرزاەب وانێن ەل کییەندەوەیپ

 ینیهانبیج ارویپرس وەکەقەد یتیەعریش ینانێمهەرهەب ەل کۆڵێچ ر ەکەقەد ینانێمهەرهەب ەیستەرەک

و  فیسکلیو ه نیکاتر ەل ەکیەرەه ەیگێو پ نێشو نیبزان نەیبک وانەڕبا چاو هاەروە. هننیبەد داەکەقەد

 .ەنۆچ ویەچ فدایسکلیه یماسک رێژەل اریناد یوەئ نداویکاتر یماسک رێژ ەل رەکەقس یمەئ

 ەل رۆج مانەه تێشەد ایئا ؟ەیەه داەکەمانۆر ینیکاتر یتێسەک وەکەقەد یرەکەقس وانێن ەل کچوونێل ایئا

 ەیسەک وەئ وەکەعریش یرەکەقس یشقەع ەوات ت؟ێبەه داەکییەعریش ەقەد ەل وەکەمانۆر ەل شقەع

 نیکاتر ەیوەئ یدوا یتەبیتا ەب ت،ێب فیسکلیو ه نیکاتر یشقەع ەیوێهاوش ،ەشکراوەشکێپ ەیکەقەد

 ەب ێشەد انی ت؟ێبەد وامەردەب رەه فیسکلیه ۆب ەیکیەستیوەشۆخ مەاڵب نتن،یل دگاریئ ەب کاتەشوود

 ینانێمهەرهەب ۆب تێب کەیەستەرەک کوەو ڕزمەئ یکانییەرزاەو ب نگیرەزەو یکانییەرزاەب یئامرازکردن

 دنەکەقس ەوەشێوەل وەتەاڵژهۆ/ ر ژئاواۆر ەیدووان شیوەئ ەک کەیەدووان یدروستکردن ۆب کێقەد

 ەتێب گاەڵمۆدوو ک ەوەشەمانەئ مووەه یرووەسەو ل ڵقەدوو ع لتوور،ەدوو ک ا،یدوو جوگراف رەسەل

 ندوەناو انی ،یتەاڵژهۆر یوتووەو دواک ییتاەرەس یگاەڵمۆک روپاوەوەئ یشارستان یگاەڵمۆک ،ەئاراو

و  نێڵیهەدێجەب ەتەباب مەئ رەسەل کردنەقس داەرێل ڵرحاەهەو سروشت. ب یتێشارستان انی نار،ەک

 مەئ ێشەد ەک ەوەتێزۆبد ەارانیپرس وەئ یمەاڵو رەنێخو ەوەکەقەد ەیوەکردنیش ەیانیم ەل نەیدەدڵوەه

 ەوەئ ۆب کەیەئاماژ ەوەشەرێل تێوەمانەد کەروە. هەوەبکات انیرزەب انیبکات،  انیدروست  یەکەشێپ

 وەوەرانێگ ۆب اتریز ژئاواۆ/ ر تەاڵژهۆر ەیدووان یدرووستکردن تێشەد ایئا نیو بپرس نەیبک

دوو  وانێن ەل ە" من " ک ەوات تێب ەکەقەد یایجوگراف وێن ەیئاماد یتێسەک یشبوونەداب یشاندانین

  :ەهاتوو داەکەقەد یکیستپەد ەل ؟ەبوو شەداب داەتاراوگ دوێز وانێن ەل انی لتووردا،ەک

 ە/ ل ڵبا ەیقەش ەمەدە/ د ەوەنگیرەزەو یکانییەرزاەب ەعاشق / ل یکێژن یتەانیحۆ/ ر نی/ کاتر ومەئ من

 /.گرمەئارام د فیسکلیه یشەباو ە/ ل ڕزمەئ یکانەوتەسرەن ەلووتک

 ەیکەعاشق ەخانم وەئ تەڵێد رەنێخو ەیمێئ ەو ب تێنێناسەد ۆیخ رەکەقس داەکەقەد یکێستپەد ەل

 ەک داەیکەستیوەشۆخ یشەباو ەل ەیوەئ ۆب ڕزمەئ یکانییەرزاەب ۆب تێد ەوێوەل ،ەنگیرەزەو یکانییەرزاەب

 داەرێل ە. واتەیەقعاش ەژن وەئ یتەانیحۆر مەئ ەک ەوەکاتەد ەیدووبار یشۆیرخە. هتێئارام بگر ەفیسکلیه

 مەاڵب ت،ێب کێعاشق ەژن رەه یحۆر ێشەد ەک کات،ەد شینما ۆیخ کردنیگشتەب یکەیەئاماژ اتریز

 ەب ەکردوو ینیکاتر مەئ داەرێ. لەعاشق یژن یاڵبا رزوەب ەینموون نیکاتر ەوەمەئ ەیروانگ ەل ەارید

 کێماسک کوەو ی-فیسکلیه کەروەبکات. ه ۆیخ یباس ەوەوەئ یپشت ەل تاەماسک ه ەب انی کێکارۆه

 یکانییەرزاەب ەل فیسکلیو ه نیکاتر مە. ئەوەتێبشار ەویەپشت ەل ستیوەشۆخ یوەئ ەیوەئ ۆب ەناوێکارهەب

و  ۆیخ یباس ەوەوانەئ یپشت ەل ەیئامانج وەب ،ڕزمەئ یکانییەرزاەب ۆب ەوەتێگوازەد ەوەنگیرەزەو



 ،یگشت ەب بداەدەئ ەل ییەئاسا یکێبار شەمەبکات. ئ ۆیخ یرتبوونەپ یباس انیبکات،  ەیکەستیوەشۆخ

 مەئ ەک تێشت بکر رۆز یگوزارشت -ماسک -ەوەمامکەد یپشتەل ێشەد ۆوخەراست یدواندن یبرەل ەک

 یاتریز یرەهون یکیەو جوان داەکەقەد یتیەعریش ینانێمهەرهەبەل کاتەد یشدارەب شەکیکنەت

 .تێخشەبەدێپ

 یشانین ردایگێناج یکێبارەل شەوەئ وەشۆرەو پ رانەگین تێنریبەد کێسەک داەکەقەد ەیوەناو ەچوون مەل

 ەک ەستیوەنەگەڵب ەوەئ گومانێ. بەوەیەکەستیوەشۆخ ەل یەدوور یەدایایت یەیرانەگین وەئ یکارۆ. هداتەد

 شەوە. ئتەڕێگەد دائارامگرتن یدواەب ەویەحۆو ر یروونەد یبارەل قۆو شل شۆرەو پ رانەگین ۆڤیمر

 یکێژن یحۆر مە. ئتێبەد ەویەرانەگین ەبار وەئ یدروستکردن یکانەکارۆه یرەسەچار یگاێر ەل اینەت

 کێنێشو رەه ەل یەئارام وەئ ۆیە. بتێگرەئارام د داەیکەستیوەشۆخ یشەباو ەل اینەت مەئ ەواتەک. ەعاشق

 ەل ەوێوەل کاتەد ێل یوا شەمە. ئتێسنوور ناناس شقەع دایراستە. لتێچەد دایدواەب تێوەستبکەد

ئارام  داێوەل اینەت ەچونک ،ەوەتێشیبن داەیکەستیوەشۆخ یشەباو ەل ڕزمەئ رەسەبدات و ل ڵبا ەیقەش

 ەل ایئا ەیەوەئ اری. پرسفیسکلیه ەب یشەیکەستیوەشۆو خ نیکاتر ەب تێنێچوەد ۆیخ مەئ داەرێ. لتێگرەد

 انی ەشقەو ع یستیوەشۆخ ەینموون نیو جوانتر نیرزترەب ەدووان مەئ یستیوەشۆخ ەوەمەئ ەیروانگ

 ەیباوان اروید ەنموون وەل یتیەستوویو ریشاع انی ت؟ێبەه ەوەكچواندنێل مەئ یپشت ەتر ل یکارۆه ێشەد

 ەینموون ۆب دایکورد یعریش ەل ەنموونۆالبدات. ب ەوەنێنرێهەد شقەع یو جوان ییاڵو با یرزەب ۆب ەک

 ەی. نموونەوەنێنرێهە...درهادوەو ف نیریو ش ڵزاەو الس و خ ندەامیسو  جەخ ن،یو ز مەم شقەع یاڵبا

  .ترن ەینموون ندانەو چ جنونەم الوەیو ل تێجول ویۆمۆر شقەع ۆب شدایهانیج یبەدەئ ەل ارید

 :تەڵێد ریشاع

 یکانەرانەگین ەگرد رەسە/ ل مکردەڵه ختەناو یکێنەمەز ە/ ل انیزر ەیکیزر ەل ڕپ کمێرزەو من

 یشنە/ چ کشاومەڵه ەریخسیە ەخاک مەئ یناخ ەل ەکێمە/ من د نمێخیشرەد مەشقیتر ەورە/ من هڕزمەئ

 /.ژاوێگ ەل ڕپ یکێشقەع یی/ پانتا نگیرەزەو یکانییەرزاەب وەرە/ ب ەبروسک

 ؟ڵسا ەیکەرزەچوار و ەل ەرزەکام و مەاڵب ،ڵەسا یکێرزەو شەکات وەئ ت،ێنێچووەکات د ەب ۆیخ مەئ

 ،یەاناویزر یکێرزەو ەک کات،ەد یارید ەرزەو وەئ یتەبیتا یتێخاس مەاڵناکات، ب یارید ەوەئ مەئ

 یکانییەرزاەو ب ۆیخ وانێن ەل کێکچوونێل ترداڵقو یکێئاست ەل داەرێ. لتێد ەیکیزر ەک کێانیزر

 ایئا مەاڵ. بتێد انیزر یمانا ەب ەیکەشتوانیدان یال ەل نگیرەزەو کداێکات ەل کاتەدروست د نگدایرەزەو

 ەب داەرێل شەمەئ دا؟ەکەقەد یگست ینیهانبیج ینانێمهەرهەب ەل کاتەد کییەشدارەب چیه ەکچوونێل مەئ

 یکێرزەو مەاڵب رز،ەو ەب تێنێچووەد ۆیخ مە. ئەوەبدات یمەاڵو ۆیخ ەکەقەتا د نێڵیهەدێجەب ەییکراو

 یستەد ەکەانیزر ەک کاتەد یاریو د داتەد شانین ەکات وە"، ئمکردەڵ" ه ی. فرمانانیزر ەل ڕپ

 بارەو نال گونجاوەن یکێکات ەب ەوات خت،ەناو یکێکات ەب شەوە. ئتێد مەئ ەک ەیکات وەئ ەوات ،ەکردووێپ



 یکانییەرزاە. بکاتەدەڵه ڕزمەئ یکانییەرزاەب رەسەو ل تێد داەرۆناج ەکات مەل مەئ. کاتەد سفەو

و  ریگێناج ەوات کات،ەد انیباس رانەگین یکێنێشو ەب وەئ ۆیەربەه ن،ین ییئاسا یکێنێشو شڕیزمەئ

 ێوەل ،یەوا باەشەر یکانگا کوەو زمرەئ یکانییەرزاەب ەویەسروشت یروو ەل گومانێ. بژاوڵەو ش قۆشل

 انیزر یهاوواتا ەب ەوەیەکەشتوانیدان نیەال ەل نگیرەزەو نۆرچە. هتێد ەینرک باەشەکات ر رۆز

 یال ەل ەندەرچە. هیەناو ببرا انی ،یەبکرا رەیس باەشەر یهاوواتا کوەو شڕیزمەئ ایشەد ت،ێنرەداد

 وانێن ەل کچوونێل ەل کێرۆج ەوەشەرێ. لەیەه انیکینز باەشەر وڕزمەئ یناو یمانێسل یشتوانیدان

 تێوەمانەد ەمێ. ئنەدوو عاشق ه شەرێدوو عاشق و ل ێوە. لتێبەدروست د داڕزمەو ئ نگیرەزەو

و  مەئ شەرێل ن،ەه فیسکلیو ه نیکاتر ێوە. لنەیئاشکرا بک ەعاشق ەدوو جووت مەئ یکانەکچووێل ەروو

 .تێکرەد شەشکێپ ەیکەعریش ەیسەک وەئ

 ەل دایراست ە. لەهاتوو ەوێکو ەل تەڵێد مانێو پ تێشێکەراد ۆیخ یرابردوو یژووێم ۆب رنجمانەس مەئ

 ۆب ەهاتوو ەوەنگیرەزەو یکانییەرزاەب ەل وەکێسەک مەئ ەک بگاتێوا ت رەنێخو ەنگەر داەکەقەد یکێستپەد

 یکێکات ەل یاناویزر یکێرزەو کوەو مەئ تێنەیەگەدیدواتر را مەاڵ. بڕزمەئ یکانییەرزاەب رەس

 یکانییەرزاەب مەئ یمەکیە ینێشو ەواتە. کەکردووەڵیه ڕزمەئ یکانەرانەگین ەگرد ەل گونجاوداەن

 مەدوو ینێشو کداێکات ە. لەتەاڵژهۆکوردستان و ر یباەشەر ەل ڕرووت و پ یکەیەناوچ ەک ،ڕەزمەئ

 ەگرد رەسەل مە. ئژئاواۆر ەو ل ایتانیرەب ەل ەریرکشیۆ یکەیەناوچ ،ەنگیرەزەو یکانییەرزاەب

 یشەباو ەل تێوەیەد وەوەتەاوەڕگ ەک ستاێئ مەئ ای. ئاتێنێخیشرەد وەیەشقیتر ەورەه ڕزمەئ یکانەرانەگین

 ەریخسیە ەخاک مەل ەیوەئ شێپ شتر،ێپ انی ت،ێنێخیشرەد وەیەشقیتر ەورەه ت،ێئارام بگر فدایسکلیه

 ۆب ەوەتێابەڕگ ەوێوەل ستاێئ کێوەئ ،ەوەکەخۆد یراوردەب یروو ەل گومانێب خاند؟یشرەید تێبکشەڵه

 ەل ەیکەستیوەشۆخ یشەباو وەوەتێابەڕگ ەشقیتر ەورەه کوەو تێشەد ایئا ،ەیکەستیوەشۆخ ێشەباو

 یتێخاس خاندنیشر وەشقیتر ەورەه یەئاشکرا ت؟ێئارامبگر دایایت تێبتوان شیمەو ئ تێب دایشوازێپ

 شەشکێئارامگرتن پ ەینیمەز یخساندنەر ۆب کەیەئاماژ چیو ه اننیزر کوەو یژیتووندو ت یکیەزاەف

 یسفەو مە. ئەشتووێهێجەب ەیرێئ وەکشاوەڵه ەکێمەد کاتەد ۆب ەیئاماژ کوەو مەاڵب ،ەبوو ەرێل مەئ .نەناک

 انی کێشەب کوەو ڕزمەئ انیمەکیە. تێگرەدەڵه ەوەکدانێل ێس شەمە. ئکاتەد ریخسیە یخاک کوەو ەرێئ

 ت،ێنڵێناەد ەوۆییەخەربەو س یئازاد یبوونەن ستەدەب ستاشیئ وتاک ەک وەئ یمانیشتین دوێز ەینموون

 ێشەالوازتر د یکێئاست ەو ب انیمە. دووتێگونجەد داەیەوەکدانێل مەئ ەڵگەل یواوەتەب ریخسیە یخاک

 ادایت یسەکەتاک یکییەئازاد چیه ەک تێب تەاڵژهۆر مووەه وەرێئ ینیمەزەس ەل ستەبەم ریخسیە یخاک

 ،یەوا رەسەستبەو د لید کوەو دایەایجوگراف مەل ەوەکانیەسەک یەئازاد یروو ەل ۆڤمر وەکراوەن مەراهەف

 ەیەرێئ ستەبەم ەک ریخسیە یخاک هاەروە. هندانیز ەل ەکێرۆج تەاڵژهۆر ەوەیەروانگ مەل ەوات

 یروو ەل ەیوەئ یربارەس ەک تێگرەدەڵه ەتەاللەد وەئ سانیژن، د کوەو ریشاع یوەئ ەب ستەوەیپ

 وەریخسیە سانید شیژن کوەو سانید ،یەوا ریخسیە کوەو ەویەسەکەتاک یئازاد یروو ەو ل یکیتنیئ

 یکانییەرزاەب وەرەو ب تێدەڵه ەرەنێخنک ەندانیز مەل ەبروسک کوەو مە. ئتێکرەد لێشێپ یکانییەئازاد



 ژاوێگ ەل ڕپ یکێشقەع ەینیمەز ەب مەو ئ ەکانیەسەک یەئازاد ەینیمەز ێوەئ ەک ت،ڕێفەد نگیرەزەو

و  نیکاتر وانێن یستیوەشۆخ ۆب نیروان یماەبن رەسەل مەئ ەیچوونۆب مەئ گومانێ. بکاتەد یباس

 یرانکردنێو ۆیهەب تێبەد نجامەرئەس وەنگەناهاوس یکیەستیوەشۆخ ەک ،ەادنراویبن فیسکلیه

 ەتێبەئاو د انی ا،یرەد یژاوێگ نۆرچە. هبنەد رانێو انداەڵیگەل انیوروپشتەد یتر یسانەو ک انیردووکەه

  .رانکردنێو و ناوبردنەقووتدان و ل ۆیه

 داڵقو یئاست ەل ریخسیە ی. خاکژاوێگ ەل ڕپ یستیوەشۆخ یخاک ۆب تڕێفەد ەوەریخسیە یخاک ەل مەئ

 یتێشارستان یتەاللەد تێشەد ژاوێگ ەل ڕپ یشقەع ییپانتا کەروەه ت،ێگرەدەڵه بوونییتاەرەس یتەاللەد

 شقەع یشەرووک ەب یجوانکردن یربارەس ەک ت،ێبگرەڵه یکانەزڵۆئا ەگرفت وەشێفشارو ک مووەو ه

 ەوەنگیرەزەو یکانییەرزاەب ەل ستاێئ ەک مە. ئتێب ژاوێگ وەشێک ەل ڕپ زوڵۆئا یکێهانیج اەڕوەناوەل مەاڵب

 یئارام یشەباو ەل ەوەوانەح یدێئوم ەب ڕزمەئ یکانەرانەگین ەگرد رەس ۆب ەوەتەاوەڕگ

 ێیوەئ یرەیسها ەو شترێپ تێشە. دێوەئ وەرەب کشاەڵه ەوەریخسیە یخاک مەل شترێپ دا،ەیکەستیوەشۆخ

 ەل ڕپ ێیوەل ستاێ. ئریخسیە یخاک ەل ەربازبوونەو د یەئازاد ینانێستهەدەب ێوەب شتنەیگ ەک تێکردب

 یوانێن ەل ستاێئ ە. واتتێئارام بگر یەیوایه وەب ەرێئ ۆب ەوەتەڕێگەو د داتەد ڵبا ەیقەش ەل ژاودا،ێگ

 ەتەاللەد وەئ شەمە. ئتێرێبژەدەڵه انی ت،ێگرەردەو انیکێکیە وەمەد رەه مەئ داێوەئ وەرێئ ەیدووان

 ەل انی م،ەئ ۆب ەیەه انیگونجاوەن یتێگونجاو و خاس یتێخاس ەرەمسەدوو ج مەل ەکیەرەه ەک تێگرەدەڵه

 .ەوەمەئ ەیروانگ

 :ەهاتوو داەکەقەد ەل

 ەو/ ل مێد ەوەفانۆت یکێرزەو ە/ ل نگیرەزەو یکانییەرزاەب ە/ ل ەڵتیز یکێکۆ/ زار ومەئ من

/  مێکڵەچە/ من راد ەرزەلەبووم کە/ و گرمەد ەخاک وەئ یرانەیح ەل ێ/ گو ڕزمەئ یکانییەرزاەب

 یتەانیحۆ/ ر ؟یستیناب ەردانەب مەئ ڵید ەیوەوزانڕک ۆ/ ت ڵێجووەمن د ەیتاس یتەقودر ەب ایچ ەیستەج

 کەیەرەنجەو/ پ گرمەد فیسکلیه یستە/ د مێد ەوەنگیرەزەو یکانییەرزاەب ە/ ل ومەعاشق / من ئ یکێژن

 /.ەداخراو تەاڵژهۆر یکانەتەسرەح رەسەل ەکێمەد ە/ ک ەک ەوەمەکەد

 ەخانم وەئ یحۆر انی ،ەنیکاتر ەوەئ تێد ەیسەک وەئ ەک ەیوەل ەوەداتەد ییاینڵتر د یکێجار مەئ

 ویەئاشکرا ەیکیەرکەس ە. ئامانجڕزمەئ یکانییەرزاەب ۆب تێد ەوەنگیرەزەو یکانییەرزاەب ەل ەک ەیەعاشق

 رەه ۆب ەیەوننمو نیکاتر ەک ەنیکاتر یحۆر مە. ئتێئارام بگر فدایسکلیه یشەباو ەل تێد ەوەئ ۆب

 ەیرۆوجەل یکێعاشق رەه ەینموون ەتێبەد فیسکلیه رداەرامبەبەل گومانێ. بمەئ ەیرۆمجەل یکێشقەع

 ۆب اتریز شەوەئ ەک کات،ەد شەشکێپ ەوەکچوواندنێل یگاێر ەل ۆیخ سانید مە. ئمەئ ەیکەدارڵد

 فانداۆت یکێرزەو ەو ل ەڵتیز یکێکۆزار ەب تێنێچوەد ۆیخ ستاێئ مە. ئیتۆیەخ یشوناس یرخستنەد

 ییسروشت یکەیەاردید یتێخاس مداەکیە یجار ەل ە. واتەشقیتر ەورەه ەب چواندەد ۆیخ مەئ شترێ. پتێد



 ەیەوەگواستن شەمەئ ەک کات،ەد شەشکێپ ۆیخ کۆزار کوەو ومداەەد یجارەل مەاڵب ت،ێخشەبەد ۆیخەب

 یکێنگاوەه مەاڵب روشت،س یکانەزەگەر یو جوان یهادارەب یربارەس شەمەئ ەک ،ۆڤمر ۆب ەوەشت ەل

 یهاکانەب مووەه یرووەس ەل ۆڤمر یهاەب ەشیمەه یەئاشکرا ەک ،ۆڤمر ۆب ەوەشت ەل ەیەوەگواستن

 ێگو داەرێل ەک ت،ێب شۆڤیمر یکانەتێخاس یگرەڵه تێبەد ستیوێپەب تێد ۆڤمر کوەو ەک مە. ئەیەوەتر

 یەئاشکرا ەچونک ،ڕزمەئ یکانییەرزاەب یخاک گومانێکام خاک؟ ب مەاڵب ت،ێگرەخاک د یرانەیح ەل

. ینیکڵەراچ ۆیه ەتێبەد شەگرتنێگو وە. ئێیل ەکێشەب ڕزمەئ ەک ،ەیەنیمەرزەس وەئ یمەرهەب رانەیح

 داەرێل ەک ،یتەیەه ەخاک مەئ ینگەد ەب مەئ یحۆر ییەیئاشنا وەئ ینجامەئ ەل تێبگوتر تێشەد ەواتەک

 یشۆرەپ یشەکەکارۆه تێشە. دتێکڵەچەراد داۆیخ یناخ ەل مەئ کات،ەد ەنگەد وەئ ەیستەرجەب رانەیح

 یبوون ەل کێزەگەر کوەو وەیەئاماد مداەئ یرەوەادی ەل ەک ەنگەد وەئ یستنیب ۆب تێب مەئ ەیو تاس

 یچ مەئ ەیەیو تاس یشۆرەپ مە. ئیژەد ینگەدێب ەب مەاڵب ت،ێبەن یشینگەد رەگەئ مداەئ ەیانیجۆلۆنتەئ

 تڵێجوەد ایچ ێ. کاتتینڵێجوەد ایچ ەزێهەب ندێه ەیکەستیوەشۆخ یئارام یشەباو ۆب یچ وەنگەد وەئ ۆب

 ،ەوەتێبەرزدەب ێل انینگەد کانەردەب ەوات ت،ێسكڕبب ایگ ینگەر ،ەوەنێووزڕبک کانەردەب تێچەد ەوەل

 ایچ یکانەردەب ەیوەووزانڕک ینگەد وەئ ایئا تێپرسەد ەیکەستیوەشۆخ ەل مە. ئتۆڕێگەد ایگ ینگەر

 .یوونۆڕیگ وڵەجو یەتێخستوون مەئ ەیتاس ەک ،ێنیناب ەاکیچ یایگ ینگەر یسکانڕبەڵه انی ت،ێستیناب

 یکانییەرزاەب ەل وەنیکاتر ەک ەناسراو شیوەئ وەعاشق یکێژن یتەانیحۆر ەک ەوەکاتەد یداگرێپ سانید مەئ

 ەیکەئامانج مەاڵ. بتێبگر ۆیخ یفیسکلیه یستەد ەیوەئ ۆب ڕزمەئ یکانییەرزاەب ۆب تێد ەوەنگیرەزەو

 یزمان رەسەل شەیەرەنجەپ وە. ئەوەبکات کەیەرەنجەپ داەوەئ ڵپاەل تێوەیەد کوەڵب ت،یەنا ییتاۆک داەرێل

 ەکەقەد ەک یەیکەرەس ەاریپرس وەئ ەوەرێ. لەداخراو تەاڵژهۆر یکانەتەسرەح رەسەل ەژێم ەل ەوەوەئ

 ەوڕەزمەئ یکانییەرزاەب ەل مە. ئەتەاڵژهۆر ینانێناوه شیوەئ ەک ت،ێبەئاشکراتر د کێمەک ەیەویەدواەب

 ەک رپشت،ەس ەبخات کەیەرەنجەپ تێوەیەد وەئ یستەد ناوەل ستەد ،ێیەوەل ۆیخ یفیسکلیه ەک

: بداتەڵرهەس شەاریپرس وەئ ەنگە. رنێنریبب ن،ێبکر شینما ون،ەربکەد ەوێیەل ەرێئ یکانەتەسرەح

 یزووەو ئار تێخوازەید ەرێئ ۆڤیمر ەیوەئ گومانێب ؟ییەچ تەاڵژهۆر یکانەتەسرەح ەل ستەبەم

ئاخ  نجامەرئەو س تێرامناکر ۆیو ب اتناگ ێیپ یستەبکات و د ێیجەبێج تێو ناتوان تێوەیەو د کاتەد

 وەئ ،ەوەچوونۆب مەئ یپشت ە. لتەاڵژهۆر یکانەتەسرەح ەل نیتیبر ت،ێشێکەدەڵه ۆب یو داخ فۆو ئ

 یەئازاد ۆیک یپاندنەو چ رکوتکردنەکپ کردن و س ەینیمەز تەاڵژهۆر ەک تێد مەرهەب ەتەاللەد

 مەئ ەیوەکردن ۆب ەوەتەڕێگەد ەوێوەل مەئ ەک ژئاواۆر ەوات ،ێوەئ رداەرامبەبە. لەکانییەسەکەتاک

 ەشوناس ن نەخاو یسەکەتاک یدروستبوون ۆب مانەبن ەک کانیەسەکەتاک یەئازاد ێوەل ،ەرێل ەیەرەنجەپ

 کوەڵب ەستەج یئازاد رەه کەن ەرێل کداێکات ەل دایراست ەل وەخراوەدان رەسەل انەیرەنجەپ ەن رگاوەد

 ەک نەڕۆد ەسنوور وەتا ئ کانییەئازاد ێوەل رامن،ە...کان ح یتیرەو ن ینییو ئا یکریف یەئازاد ۆیک

 ەک ەیەنیمەز مەئ یئاشکرا یکیەاوازیج شەمەتر. ئ یوانەئ یئازاد ەیوەکردن سکەرتەب ۆیه ەبنەن



 یتیەراەنێنو نگیرەزەو یکانییەرزاەب ەک داێوەئ ەینیمەز وەئ رەرامبەبەل تێنێنوەید ڕزمەئ یکانییەرزاەب

 .کاتەد

/  من  ڵبا ەیقەش ەمەدە/ د ڕزمەو ئ نگیرەزەو وانێن یزاەف ەعاشق / ل یکێژن یتەانیحۆ/ ر ومەئ من

 ینەو/ ت تەاڵژهۆر ینوور ێنە/ ت ەوەنووسمەد ەنەدوو ت وەئ یشتنەیگەکنێپ وانێن یکانەئاماژ نڕیف ەب

   ./ژئاواۆر یتیەفزوول

 داڕزمەو ئ نگیرەزەو وانێن یژێدر ەفراوان و ماو یزاەف ەعاشق ل یکێژن یتەانیحۆر کوەو مەئ

ئارام  ۆب شیوەئ فدا،یسکلیه یشەباو ەبوو ل ەوەشتنین ەرێئ ۆب ەوێوەل ینڕیف یئامانج شترێ. پتڕێفەد

 تداەاڵژهۆر یکانیەختەدبەب رەسەب کەیەرەنجەو پ تێبگر وەئ یستەد ەیوەئ ۆب هاەروەه وەوەبوون

 ەب تێوەیەد مەئ ەک ەیەوەئ شیوە. ئەیەوەمەئ ینڕیف یپشت ەتر ل یکێئامانج انەیمجارەئ مەاڵ. بەوەبکات

 ەنەدوو ت وەل ستەبە. منەناگ کترەیەب ەنەدوو ت مەئ نەدەد یشانین ەک ەوەتێبنووس ەئاو ئاماژان نڕیف

 انی ؟ەشارداوەح انۆیخ فدایسکلیو ه نیکاتر یمامکەد رێژەل ەک ،یتەیەکەستیوەشۆو خ ۆیخ ایئا ؟ییەچ

 زیرگەه ەویەجوگراف یروو ەل نۆرچەه ەک ڕەزمەئ یکانییەرزاەو ب نگیرەزەو یکانییەرزاەب ستەبەم

 یتیەراەنێنو انیمەکیە ەک ن،ەناگ کترەیەب ەوەشیتر یکییەندەتمەبیتا چیه یروو ەل ن،ەناگ کترەیەب

 کات؟ەد تەاڵژهۆر یتیەراەنێنو انیمەدوو ژئاواوۆر

 زیرگەه ەدووان مەئ ەک دات،ەد یشانین نڕیف ەب مەئ ت،ێب ەیکەستیوەشۆو خ ۆیخ ستەبەم رەگەئ

 کترەیەب مەاڵب کتربوون،یە یشقەع ەیوەئ یربارەس فیسکلیو ه نیکاتر نۆرچەه ن،ەناگ کترەیەب

 انیوانێن یکانەوارید مووەو ه کیە ەانکاتیب ەیوەئ یبرەل انەیکەشقەع نجامەرئەو س شتنەیگەن

 یخاک مەئ ەیوەئ شێپ رەگەئ شیمەروخاند. ئ یانیشیرەوروبەد یتر یسانەو ک انۆیخ ت،ێنێوخڕب

 ت،ێشتبێهێجەب ەیکەستیوەشۆخ ێوەب شتنەیگ یستەبەم ەو ب تێعاشق بووب ت،ێشتبێهێجەب ەیریخسیە

و  ینیبەن داۆیخ یئاست ەل یفیسکلیه اوۆڕگ ێل ۆییخ داەگێسامان و پ یناوێپ ەل نیکاتر نۆرچەه

 ەیرێئ ژئاواۆر ەب شتنەیگ یئامانج ەب مەئ انیکرد،  نتنیل دگاریئ ەڵگەل یریرگەو هاوس شتێهێیجەب

 ،ییەن مترەک نیکاتر ۆب فیسکلیه یخیەبا ەل دایراستەل مەئ ۆب ەرێئ یخیەبا ەک ت،ێشتبێهێجەب ۆییخ یدێز

. ەوەتێنووسەد شتنەیگەکترنەیەب یکانەئاماژ نڕیف ەب مە. ئنیکاتر ۆب ەفیسکلیه ەیوێهاوش مەئ ۆب ەرێئ ەوات

 نجامەئ دایشاۆب ەل انیئاسمان،  ەل نڕی. فەماوەن انیشتنەیگ کترەیەب ۆب کێدێئوم تێنەیەگەد ەوەئ شەمەئ

. ەمەستەئ دایەزاەف وەل شتنەیکترگەیەب یرەگەئ ەک دا،ڕزمەو ئ نگیرەزەو وانێن یزاەف ەل ەوات ت،ێدرەد

و  تەاڵژهۆر ینوور ەل نیتیبر ەک تێبەئاشکرا د واوەت مداەئ ینڕیربەد ەل ەنەدوو ت وەئ یشوناس مەاڵب

 تەاڵژهۆ. ریەتەاڵژهۆر یحۆر یوەنوورو پرت ت،ەاڵژهۆر ینوور ەل ستەبە. مژئاواۆر یتیەفزوول

گونجاندن و  اوینۆو هارم تیەمانسۆسروشت و ر وەشێندەئ ڵاەیو خ حۆر یشراقاتیو ئ حۆر یهانیج ەب

و  یسازەشیو زانست و پ تیەماد یهانیج ژئاواۆر کداێکاتەل ت،ێناسرەسروشت د وێن ەیساد یئازاد

 یداوەزانستدا، ب یدوا ەب ەانەڕگ یتیەفزوول ژئاوا،ۆر یتیە. فزوولەیەوەرکردنیو ب ڵقەع اویجۆلۆکنەت



و  ژموونەو ه تەاڵسەد یدوا ەب ادناندا،یو بن نانێمهەرهەب یدواەئاشکراکردندا، ب وەوەنیزۆد

 .ستبوونداەداڵبا

و  تێخاس ەب ەکیەرەه ونەکەردەد کترەیەب رەرامبەب یکەیەدووان کوەو ژئاواۆ/ ر تەاڵژهۆر داەرێل

 انی ییهاوتا داەرەمسەدوو ج مەئ وانێن ەل یەئاشکرا مەاڵ. بەوۆیەخ یکانییەندەتمەبیو تا مەرهەو ب فاتیس

 یتێشارستان ،ەوەرکردنیب ،ڵقەع ژموون،ەه ت،ەاڵسەد ز،ێه ند،ەناو کوەو ژئاواۆ. رییەن یکسانیە

 ،ڵاەیکراو، خ رداەسەب ژموونەه ت،ەاڵسەد ێب ز،ێه ێب نار،ەک یتەاڵژهۆر رەسەب ەستترەداڵبا

 یکانەئاماژ نڕیف ەب مە. ئنەناگ کەیەب ەکسانیەنا ەرەمسەدوو ج مە. ئبوونداییتاەرەسروشت و س ،ەشێندەئ

 نگیرەزەو یکانییەرزاەب وانێن ەیاوم انی ،یزاەف نۆرچەه ەواتە. کەوەتێنووسەد ەشتنەیگەن کترەیەب مەئ

 مانەهەب ن،ەناگ کترەیەب ەنێدوو شو مەئ وەژێدر یکەیەفراوان و ماو یکیەزاەف ڕزمەئ کانییەرزاەو ب

 یتەاللەد داڵقو یئاست ەل شتنەیکترگەیەب دایراست ەل ە. کنەناگ کترەیەب ژئاواشۆو ر تەاڵژهۆر ەوێش

 ەل یکسانیە انی ییهاوتا یکیەماەبن چیه ەک ژئاواۆر و تەاڵژهۆ. رتێگرەدەڵه یکسانیە انی ییهاوتا

 .ەالواز رۆز انیشتنەیگ کترەیەب یرەگەئ ،یەن اندایوانێن

 یوەو ئ کاتەد ەستەرجەب ندایکاتر یتێسەک ەل ۆیخ ەک مەئ یشتنەیگ کترەیەب ەیربارەد یچ ەیئ

 ژئاواوۆر ەب فیسکلیو ه نیکاتر  تێشەد ایئا ت؟ێکرەد ەستەرجەب فدایسکلیه یتێسەک ەل ەک یستیوەشۆخ

 ەل ەفتەه نجێپ ەیماو ۆو ب داتەد یالمارەپ گەس نیکاتر ەک ەوەیەروانگ وەل ن؟ێنرێبچو تەاڵژهۆر

  مە. ئەتر یشارستان یکێنێشو ێوەئ نگیرەزەو یکانییەرزاەب ەب راوردەب ەک ،ەوەتێنێمەد سۆسروشکر

 ەو ب یوانەپاس یگەس تکاروەخزم نیەال ەل ەزراوێپار یکراو رۆکید یداخراو یکڵێما ەینموون ەخانوو

سروشت و  نگیرەزەو یکانییەرزاەب کداێکات ەل ،ەوەڕێب واتەڕد ەانییشار یتیرەو داب و ن تێکەتەئ

 یانکارۆڕگ ەوەتێنێمەد ێوەل ەیەیفتەه نجێپ وەئ یدوا نی. کاترتێنێنوەد ەییسروشت و ساد یاینۆهارم

و   قەو ر یکۆشەر یکێیەالد کوەو و خاتەردەد ییشار یکێخانم کوەو ۆیو خ تێد دایفتارەر رەسەب

 یلتورەک یگرەڵه ەتێبەد نیکاتر ەوەیەروانگ مە. لکاتەد فیسکلیه یرەیس کردنێپەتڵگا یەیو ما ستەپ

 انیمەکیە ەیوەئ ەک ،ێو الد ییتاەرەس انیسروشت،  یلتورەک یگرەڵه ەیکەستیوەشۆشارو خ

ناتوانن  یستیوەشۆخ یربارەس ەوەئ رەبە. لتەاڵژهۆر انیمەدوو یمەو ئ تێنێنوەد ژئاواۆر

  ەوات ،ەفیسکلیه ەینێو ەیکەستیوەشۆو خ یەژئاواۆر ەوات ،ەنیکاتر ەینێو مە. ئنەبک یریرگەهاوس

 ەشتنانەیگەن کترەیەب مەئ یکانەشانین نڕیف ەب ستاێئ مە. ئنەبگ کەیەب تێناکر ەوەئ یرەگەئ وەتەاڵژهۆر

 ،ێوەئ وەرێئ یشتنەیگەکنەیەب ژئاوا،ۆو ر تەاڵژهۆر یشتنەیگەکنەیەب ەل نیتیبر ەک ،ەوەتێنووسەد

 ەقەد مەئ ەیسەوکەئ ،ەیکەستیوەشۆخ و ۆیخ یشتنەیگەکنەیەو ب فیسکلیو ه نیکاتر یشتنەیگەکنەیەب

  .کاتەد شەشکێپ ییەیعریش

  :تەڵێد ریشاع



 فیسکلیه ەل یشوازێمن پ ێوەبوون / ل وزەس ڕزمەئ یکانییەرزاەب ەل کانمەستەد تاەوە/ ئ ومەئ من

/  کمێعاشق یی/ من تارما ەوەکاتەد شنۆر ۆڵخ یگاین ماشامە/ ت نێرسیگەداد مۆم کەو کانمەنجە/ پمەکەد

خوداکان /  یرگاەد رەبە/ ل مێدەڵه ەوەتەاڵژهۆر یکانەدێسپ ە/ لمەکەد رە/ گوز ییدوو پانتا وانێن ەل

 یکانەییەشیمەه ەنگاوەپشت ه ە/ ل تەوەڵخ یژوور ناوە/ ل ژئاواشۆر ە/ ل شکیت ەل کێختەدر ەبمەد

 ./ مەگەد مۆخە/ من ب یینهاەت

 یکانییەرزاەب ەل ەیوەئ یاتیج ەل ،ەفیسکلیه یستیوەشۆخ ینیکاتر ەک تێنەیەگەدیرا مەتر ئ یکێجار

 شترێپ مە. ئکاتەد ێل یشوازێپ زمرەئ یکانییەرزاەب ەبکات، ل فیسکلیه ەل یشوازێپ نکیرەزەو

 فیسکلیه ۆب ەیکیەستیوەشۆخ مەاڵکرد. ب نتنیل دگاریئ ەڵگەل یریرگەو هاوس شتێهێجەب یفیسکلیه

 ەویەشۆخ ەو ب ەیکەنۆک ەشقەع ۆب ەوەتەڕێگەد ەویەمانیشەپ ەل کێرۆجەب ستاێئ ۆیەب هات،ەن ییتاۆک رەه

 ەقەد مەئ ەک ندوو،یز داڵدەل یستیوەشۆخ یوەئ ایبکات. ئا ەیکەدارڵد ەل یشوازێپ ەیەوەئ یوانەڕچاو

 مەئ تاەه ەوەبکات یشەاوب ەیەو ئاماد تێبەد یراز یەشوازێپ وەب انی ت،ێد ەکردوو شەشکێپ ەیکیەعریش

 ەبار وەئ یو باس کاتەد ەیکەستیوەشۆخ ەب ەوەشتنەیگ ۆب ۆیخ یشۆرەپ یباس مەئ ت؟ێئارام بگر دایایت

و  تێد وامەردەب کێشقەع ییتارما کوەو و یەدایایت داەرێو ئ ێوەئ وانێن ەل ەک کاتەد شەریقامگەناس

 ژئاواوۆر وانێن ەل ەوات داەرێو ئ ێوەئ وانێن ەل مەئ ەک کاتەد ەشبوونەداب وەئ یباس ە. واتتێچەد

  .ەشبووەداب نتندایل دگاریو ئ فیسکلیه وانێن ەل انی تدا،ەاڵژهۆر

 یماەبن رەسەل یەژئاواداۆو ر تەاڵژهۆر وانێن ەل ەک مەئ یرکردنەگوز انی مەئ یشبوونەداب دایراست ەل

 ەوات ت،ێدەڵه ەوەتەاڵژهۆر یکانەدێسپ ەل مە. ئەدروستبوو ژئاواۆ/ ر تەاڵژهۆر ەیدووان یاوازیج

عاشق و  کوەو شترێپ ندەرچەه ،ەرۆخ مەئ ت،ەاڵژهۆر یکانەدێسپ ەوات کات،ەد یارید ەیکات وەئ ێیپەب

 تاوەه یشکیت ەل انی رۆخ ەل ەوەئ یوانەڕچاو ستاێکرد. ئ شەشکێپ ۆیخ کێعاشق ییتارما کوەو

 مەاڵرووبدات، ب واداەشوهەک انی ،یجوگراف یسروشت ەل یانکارۆڕگ ژئاواوۆر ەبگات ەک تێکرەد

 وە. ئشکیت ەل کێختەدر ەتێبەخواکاندا د یرگاەد مەردەبەل کوەڵب ژئاوا،ۆر ەناگات ەرۆخ مەئ یشکیت

 ژئاوادا،ۆ/ ر تەاڵژهۆر ەیدووان ەل مەئ ەچونک تن،ەاڵژهۆر یخوداکان کاتەد انیباس مەئ ەیانیخودا

 ەوەئ دایراست ە. لشکیت ەل کێختەدر ەتێبەخوداکان د یرگاەد رەبەل مە. ئەتەاڵژهۆر یرەمسەج ەل شتاێه

 ەنییئا یایو و دن تێکرەر دەیس حۆر اویجۆلۆسیم یهانیج کوەو شتاێسروشت ه کوەو ەتەاڵژهۆر

 کوەخوداکان و تیشەد کەروە. هییەخودا ەفر یهانیج شێیەپ وەب وەکانیەرزەو ئ یئاسمان ەرۆراوجۆج

 ایجۆلیۆدیو ئا نییو ئا کانەرۆز ەژمار ەب ەتدارەاڵسەد ەتاک روۆکتاتید روۆمپراتیئ یالتەد یگرەڵه کێدال

 ەل ەکیەرەه ەبن، ک تەاڵژهۆر یداخراو یلتورەو ک تیرەن تەنانەو ت تەاڵژهۆر  یکانەداخراو

 رگاوەد نەرانۆج راوۆخودا ج مەئ رەه وەیەه ەیانیخوا یهاەر یتەاڵسەد داۆیخ یوەمرەڵەق یسنوور

 ەرێئ ۆب ەوەتەڕێگەد ەژئاواوۆر ەل ەوێوەل مەئ و،ەداخستوو تەاڵژهۆر یکانەتەسرەح رەسەل انەیرەنجەپ

خوداکاندا  یرگاەد مەردەبەل ەرێل مەئ .ەوەبکات ەتانەسرەح مووەه وەئ رەسەل کەیەرەنجەپ ەیوەئ ۆب

و  ڵقەع وەئ تێشەد ایئا ت؟ێبەد یچ شکیت یختەدر یمەرهەب ای. ئاشکیت ەل کێختەدر ەتێبەد



 ەڵیشخەم ەتێبب تێشەد انی تن؟ەاڵژهۆر یخوداکان یمەرهەب ەک ەوەروون بکات ەکانیتار ەوەرکردنیب

 انی ؟ەوەبکات شنۆر تەاڵژهۆر یکانەرەونک تاوۆک ێو ب کەو نوت کیتار ەناڵدا وەورەگ یکیەرووناک

 انی کات،ەد ێجەبێتر ج یکێرکەچ ئ تداەاڵژهۆر یخوداکان یرگاەد رەبەل شکیت یختەدر کوەو مەئ ایئا

و  بوونییتاەرەس یتەاللەد تەاڵژهۆر یکانەدێسپ تێشەد کەروەه ؟ۆستەئ ەتێبگر کێرکەچ ئ تێتوانەد

 ەویەتاەرەس مەل یتەاڵژهۆر یکێسەک کوەو مە. ئتێبگرەڵه تسروش کوەو تەاڵژهۆر ەیوەمان

 .کاتەدێستپەد

 ۆیخ داینهاەت ەو ل تەوەڵخ ەل ژئاواۆر ەل شک،یت یختەدر ەتێبەد تەاڵژهۆر ەل کداێکات ەل مەئ

 وبوونەاڵکێت زوێهەب یتیەەاڵمۆک یندەوەیپ ەینیمەز تەاڵژهۆر یهانیج کداێکات ەل گومانێ. بەوەتێنیبەد

 ەل ەکیە رەه ەوات ،ەسەکەتاک یبوون ەینیمەز ژئاواۆر ،یکترەیەب یەگاەڵمۆک یکانەتاک یستنەو پشب

 یینهاەت ەل ەکێرۆج ۆیخ ۆب شەوەئ ەک ،یژەد ۆیخ ۆو ب یتۆیەخ ینەخاو ویەداۆیخ ەیکەتەبیتا ەهانیج

دوو  یمەرهەب ەمەئ کوەڵب ت،ێب داۆیخ سەکەتاک یستەد ەل ەک ییەن کێشت شەمەئ گومانێ. بتەوەڵو خ

 وەئ رە. هەانیژ یاوازیج ەینیمەدوو ز اوازویج یتیەەاڵمۆک یندنەسەرەدوو پ اوازویج یلتورەک

  .ەدروستکردوو یژئاواۆ/ ر تەاڵژهۆر ەیدووان ەک ەشەانییاوازیج

  :ەهاتوو داەکەقەد ەل

/ من ڕزمەو ئ نگیرەزەو وانێن ەل کشانمداەڵه ەبا / ل یمەرچەپ رەسەل یحانێر یکێ/ گزنگ ومەئ من

/  تەسرەح یلولەردەگ ەل ڕپ یکێابانیب ۆ/ ت فیسکلیه ەی/ ئ ڵبا ەیقەش ەمەدە/ دۆشاهەنیش ەبمەد

 کانمەستە/ د ەویەقرمز یکێشکۆک ەیرەنجەپ ەو ل مێ/ من د ێوەئ یکانییەرزاەبە/ ل ەبک نمڕیف یوانەڕچاو

روخسارم  رەسە/ ل مەڕێگەد مداۆخ یجاران یدواەروخسارت ب رەسە/ ل ەسحابەئ یشنە/ چمەکەد ژێدر

 کانتەنارەک ە/ لۆت یسووتان یناو ژوور ەمێ/ د ەوەرێئ یئاگاکانەب ەباخچ ە/ من لەڕێیگەد  تداۆخ یدواەب

  ./تەاڵژهۆر یئازار ەل ڕەپ مەستەمن / ج ڵیمنا ینۆب ەل ڕەپ تەستە/ ج مێکشەراد

 وانێن ە. لەفیسکلیه یشقەع ەک ەیژن وەئ ەوات ،ەنیکاتر مەئ ەک ،ەوەکاتەد ەیدووبار وامەردەب مەئ

 ەل یپشت ەک ەیەوەئ رەبەل ەگرتنەو ئارام ن ۆهاتوو چ مە. ئتێچەو د تێد داڕزمەو ئ نگیرەزەو

 یال ڵیاەیخ رەه مەئ مەاڵتر کرد، ب یکێسەک ەڵگەل یریرگەکردو هاوس ەیکەستیوەشۆخ

کرد،  ۆب مانەئاماژ شیشترێپ کوەو مەاڵ. بوەئ یئارام یشەباو ەوەتەڕێگەد ڵاەیخەو ب یتەیەکەستیوەشۆخ

 یتەاڵژهۆر یکێسەک یزووەو ئار لەیم ەوەمامکەد وەئ یپشت ەو ل مامکنەد فیسکلیو ه نیکاتر یناو

 یەتیەاندوەیگ ەوات ،ێوەئ یەتیەاندووەیئاشکراکردندا گ یدوا ەب ستیخواست و و انی رەدەق ەک

 یکانییەرزاەب رەسەبدات و ل ڵبا ەیقەش ەل تێوەیەد ەوێوەل – ژئاواۆر – انی نگ،یرەزەو یکانییەرزاەب

 ەیوێش مانەه مەئ ۆب زمرەئ یشەباو داەرێ. لتێو ئارام بگر ەوەتێشیبن تەاڵژهۆر ەل ەرێل ەوات ،ڕزمەئ

 ت،ێئارام بگر ەیوەئ ۆب فیسکلیه یشەباو ۆب ەوەتەڕێبگ تێوەیەد نی. کاترنیکاتر ۆب ەفیسکلیه یشەباو



 شیتەاڵژهۆر ەک شقەع مەکیە ەوات زمر،ەئ یکانییەرزاەب یزێئام ۆب ەوەتەڕێبگ تێوەیەد شیمەئ

 یرزگار ژئاوۆر یتەوەڵو خ یینهاەت یکانەییەشیمەه ەنگاوەه ەو ل تێئارام بگر ەیدێئوم وەب تێنێنوەد

 .تێب

 یماس ەب ۆشاهەنێش دایراست ە. لۆشاه ەنیش ەتێبەد ەک تەڵێد دایایو ت تێرێنەد فیسکلیه ۆب کیامەیپ مەئ

 یماێه کوەو ەشیکیەایچ وەندڵبا یناو ەک ەیوەل رەدەب دایکورد یزمان ەل ۆ. شاهتێبرەناود شەگر

 اتریز زێه یماەبن ەوات شیەماەبن وەئ رەسەو ل تێکرەباس د تەمەڵو ه ۆڵیو گورج و گ ییهاتووێل

 کێابانیب کوەو فیسکلی. هۆشاهەنیش ەتێبەد ،ەگرتوو ینیکاتر ینێشو ەک مەئ داەرێل مەاڵ. بەیەنیرێن یماێه

 یب یمەرهەبێو ب یوشک یماێه ابانیب یە. ئاشکراەکردوو یریداگ تەسرەح یلولەردەگ ەک کاتەد سفەو

 وەل رەگەئ کەروە. هیەوا ابانیب کوەو نیکاتر ێب ەب فیسکلیه یانیژ ەک تێنەیەگەد ەوەئ شەمە. ئیەانیژ

 ەک ،ەستەپ وڕجاەتڵو گا قەو ر شەر وابووێیپ نیکاتر ەک ت،ێبکر فیسکلیه یرەیس ەوەیەروانگ

. ەیەه بوونیتەاڵژهۆر ۆب کەیەئاماژ ەوەشەروو مەل ناوەداد وەئ ۆب یناشارستان یتێخاس ەب یشەمانەئ

 ەژئاواوۆر ەل ەوات ،ەوێوەل مەبکات ئ یوانەڕچاو ەک تەڵێد ێیپ مەئ ف،یسکلیه ەیسفکردنەو مەئ یدوا

 و،ەئ ۆب کاتەد ژێدر یکانەستەد ەویەقرمز یکێشکۆک ەیرەنجەپ ەل مە. ئتێد وەئ یال وەرەو ب تڕێفەد

 ت،ێگرەدەڵه یتێو شارستان یدانەئاو یتەاللەد یقرمز یشکۆک گومانێ. بتەسرەح ەپر ل یکێابانیب ۆب

 یرەگەئ یە. ئاشکراتێگرەدەڵه یستۆرگدەو م یوشک یتەاللەد شیتەسرەح ەل ڕپ یابانیب ژئاوا،ۆر ەوات

 شقداەع ەڵگەل شەمەئ ەک ت،ێبکر ەوەدانکردنەئاو انی مرانیع یکێرۆج چیه اباندایب ەل ییەن ەوەئ

و  وتنەشکێو پ انیبوون و ژ ەیرچاوەس شقەع ەک ەیەه ەرۆوجەل یچوونۆب ەچونک تێناگونج

  .یەتێشارستان ینانێمهەرهەب

 تەاڵژهۆر انی ف،یسکلیه انی ،ەیکەدارڵد ەوات وەئ یروخسار رەسەل وەوەتێد ەژئاواوۆر ەل ەوێوەل مەئ

 م،ەئ یکانییەرەوەادی م،ەئ یرابردوو م،ەئ یژووێم یەواێیپ مەئ ەوات. تەڕێگەد داۆیخ یرابردوو یدواەب

 ،ەکبوویدا ەل دایایت ەینیمەز وەل ەوات ن،ەدەد شانیرابردوودا ن ەل مەئ یبوون ەوەکێپ ەمانەئ مووەه ەک

 وەیەرێل ەیشڕیگوەر مەئ ەیەوەئ یمانا شەمە. ئتەاڵژهۆر ەل ،ەیەرێل مەئ یرابردوو یبوون ەواتەک

بکات و ئارام  ۆیخ یبوون ەب ستەه ێوەل تاەه ڕزمەئ یکانییەرزاەب یزێئام ۆب ەوەتەڕێبگ تێوەیەد

 یدوا ستاێئ وەوەتەتواو وداەئ یبوون ناوەل وەبوو فیسکلیه یعاشق نۆچ نیکاتر ەیوێش مانەه ت،ێبگر

 ف،یسکلیه یرکردنیبەل ینیتوانەو ن یرانەگین ەب یستکردنەو ه نتنیل دگاریئ ەڵگەل یکردنیریرگەهاوس

 ەک تێنریبەد ەبیرەت ەکچوونێل مەئ داەرێل ە. واتتێو ئارام بگر فیسکلیه یزێئام ەوەتەڕیبگ داتەدڵوەه

 ەب ەرابردوو ۆب ەوەانەڕگ شداەکەشێهاوک ردووەه ەو ل کاتەردیاگد ەکەقەد ییپانتا ەفراون ل یکێرەرووب

 یمەئ ەیوەانەڕگ انی ف،یسکلیه یشەباو ۆب تێب نیکاتر ەیوەانەڕگ یچ ،یئارام ینانێستهەدەب یستەبەم

 ەرێل یرابردوو یانیژ یکێناغۆق وەمەئ یدێز ەک ڕزمەئ یکانییەزاەب یشەباو ۆب یتەاڵژهۆر

  .ەربردووەسەب



 رەسەل شیفیسکلیه کەروە. هتەڕێگەد داۆیخ یروخسار یدواەب فیسکلیه یروخسار رەسەل مەئ

 ت،ێنیتردا بب یوەل ۆیخ یروخسار داتەدڵوەه ەکیەرەه ە. واتتەڕێگەد داۆیخ یدوا ەب مەئ یروخسار

 مانەه انیردووکەه مانەئ انی ،ەتر یوەئ ەیوەنگدانەر ەکیەرەه ەیەوەئ یمانا شەمە. ئەوەتێزۆبد انی

 ەگەڵب کوەو تێشەد انیتریوەئ یروخسار رەسەل داۆیخ یدواەب انەیکیەرەه یانەڕرووخسارن. گ

دوو رووخسار،  ەل ستەبەم تێشەد کەروە. هیهاتنەن ییتاۆو ک انەیکەشقیع یلماندنەس ۆب تێربکرەیس

 یکانییەرزاەب ەیگێپ یتەواوەتەب فیسکلیه ەک تێنریبەد ەوەئ ستاێئ مەاڵ. بتێب ژئاواۆو ر تەاڵژهۆر

  .کاتەد یرەیس ۆیخ یبوون و رابردوو انی ۆیخ یدێز کوەو شیمەو ئ تێدرەدێپ یزمرەئ

 ەک ەیەنگەهاوس ەرۆج وەب ژئاواۆو ر تەاڵژهۆر یندەوەیپ ایئا داتەدەڵرهەس ەاریپرس وەئ داەرێل مەاڵب

 ەچونک یەداێت یراست ەل کێرۆج شەمەئ ەڵێب ت؟ەڕیبگ داۆیخ یشوناس یدواەب اندایتر یوەل ەکیەرەه

 تەاڵژهۆر ەیندووا ەل  ەوەیەروانگ مەل رە. هتێد ستەدەب یاوازیج راوردوەب یماەبن رەسەشوناس ل

 ەتاک وەئ وەدووان یناوەب تێنێنام کێشت ،ەوەنڕیبس ەاوازیج ەرەمسەدوو ج وەل رکامەدا ه-ژئاواۆ/ ر

 ەیدووان ەل ەواتەک ،یتەیەه تردایوەئ رەرامبەبەل ەک تینێنام ەیتەاللەماناو د وەئ ەوەتێنێمەد ەیرەمسەج

 .ەستانەو کتردایە رەرامبەبەو ل یاوازیج کوەڵب ،ییەن ینگەو هاوس یکسانیە ەگرنگ ەیوەئ رداەرامبەب

 یال ۆب وەئ یال ۆب ەوەتەڕێگەد ەژئاواوۆر ەل ەوات ،ەوێوەئ یئاگاکانەب ەباخچ ەل مەتر ئ یکێجار 

 ێکات تێنریبەد مکەچ کوەو تەاڵژهۆر اتریز داەرێل ەک ت،ەاڵژهۆر ۆب انی ،یمەکیە یستیوەشۆخ

 ت،ەاڵژهۆر ەل یەتیبر داەرێل ۆ". تمێکشەراد کانتەنارەک ەل ،ۆت یکانەسووتاو ەناو ژوور ەمێ" د تەڵێد

 نێشو ەیوەرەد ەل نۆچ کەروەه ،یەراکشان ن نێشو ەیوەرەد ەل ەوات ت،ێبەد نداێشو ەراکشان ل ەیوش

 یکانیەرانێو و یموکورتەک مووەه شیتەاڵژهۆر یکانەسووتاو ە. ژوور ییەن یبوون کێرووداو چیه

 ۆب ەوەتەڕێگەد ەوێوەل ەک مە. ئەویەشیکانۆییەو نامر ۆییمر ەرچاوەس ەب ننێنوەد تەاڵژهۆر

 یکانییەرەوەادی شتاێه ،ێوەئ ەتەشتووەیگ ەوەرێل ەک مەئ کاتەد ەوەئ یباس ،ڕزمەئ یکانییەرزاەب

 ەل تەاڵژهۆر ەل ەرێل مەئ ەچونک ن،یژەد دایبوون ەل ەمەردەس وەئ یکانەو ئازار ڵیمندا یمەردەس

. ییەرابردوو ئاسان ن یکانییەرەوەادی ەیوەنڕیس تڵێب تێوەیەد مەئ ە. واتەیەدێز مەئ ەیوەن وەکبوویدا

 داۆیخ ەڵگەل ۆیخ یرابردوو ژئاوا،ۆر ەتێچەد یتەاڵژهۆر یمەئ کێکات تێنەیەگەد ەوەئ هاەروەه

و  ییژووێم ەپاشخان وەب مەئ نایگەئ  ت،ێبەه یاوازیج ەوەنێشو یروو ەل اینەت ێشەو د ێوەئ ەباتەد

و  تیرەو ن نیروان مانەهەب وەوێش مانەه رەسەل شێوەل ژئاواوۆر ەتێچەد ەوەتەاڵژهۆر ییەیلتورەک

 ەک ،یتەاڵژهۆر ۆڤیمر ەینیرۆز ەک ەرچاوەبەل یکەیەاردید ەوەئ ە. واتیژەد ەوەرێئ یلتورەک

. نەکەدروست د انۆیخ ۆبچووک ب یکێتەاڵژهۆر ژئاوا،ۆر ەینیمەز رەسەل ژئاوا،ۆر ۆب ەوەشگوازنەد

 یکێنەمەت یربردنەسەب یدوا ەیانیتەاڵژهۆر وەئ ت،ێنریبەکات د ەیربۆز ،یەشداەوەئ ینجامەئ ەل رەه

 شیمەئ تاەوە. ئەهاتووەن رداەسەب انییانکارۆڕگ وەوەتەماون انۆیخ کوەو رەه ژئاواۆر ەل شیژێدوورودر

 ەیستەج شتاێه ەک کاتەد ەوەئ یباس ،ڕزمەئ یکانییەرزاەب ۆب ەوەتێد ەوەنگیرەزەو یکانییەرزاەب ەل ەک



 ەل ڕەپ شتاێه ەیستەج هاەروە. هەبوو ەرێل ەک ەیمەردەس وەئ ەیرامەو ب نۆب ەوات ،ڵیمندا ینۆب ەل ڕەپ

 .ەوەتێابیج ێیل ەوویتوانەیو ن مەئ یبوون ەل ەکێشەب تەاڵژهۆر ە. واتتەاڵژهۆر یکانەئازار

 یکشانەڵو/ ه تەاڵژهۆر یکانییەرزاەب یداکشان وانێن ەعاشق / ل یکێژن یتەانیحۆمنم / ر ەوەئ

 یهاوار ە/ ل باەشەر ەل نڕپ زمرەئ یکانییەرزاە/ ب مینووران یکڕێ/ من گ ژئاواۆر یکانییەوێنش

 یکێزنگگ شی/ من ایگرەد اەڕوەناو ەل نتنیل دگاری/ ئ شقەع ۆڵینگەز ەل ڕەپ شی -نگیرەزە/ وفیسکلیه

 ەییشیمەه یکێ/ حزور ژئاواۆو ر تەاڵژهۆر یکانییەرزاەب یئاسمان ەبا / ل یمەرچەپ رەسەل میحانێر

    ./نائارام یکێخاک رەسەل شراقیئ یماێ/ ه ماێه ەل مڕ/ پ ارمیناد

 شەشکێپ ەوەکەرەمسەج ردووەه ەیبارەتر ل یاریزان مەدا ئ-ژئاواۆ/ رتەاڵژهۆر ەیدووان ڵپاەل

 یگاێر ەل شەوەئ دایراست ە. لنێنریبەد گونجاوەن کوەو ەانییاریزان وەئ نراودایب یئاست ەل ەک کات،ەد

. ییەئاسا یکەیەندووا داەئاست مەل ەک ە-وێ/ نش ییرزاەب ەیدووان شیوەئ ەک داتەد شانین ەوەکەیەدووان

 گومانێ. بژئاواۆر شێپ ەتێخرەد وێو نش تەاڵژهۆر شێپ ەتێخرەد کێناوەڵئاو کوەو ییرزاەب مەاڵب

 ێشەد نەیبک ژئاواۆر یکانییەوێ/ نشتەاڵژهۆر یکانییەرزاەب یرەیس داەکەقەد ینراویب یئاست ەل کێکات

 ەل انی نراویبەن یئاست ەل مەاڵ. بتێنرابێکارهەب ەوەئ یجوگراف ینیوانێڕماناو ت ەب ەک ەوەنەیکبدێل یهاەو

 ،ڵقەع ا،یجۆلۆکنەت وتنەشکێزانست، پ ،یشارستان یتەاللەد یەزمان ەنڕیربەد مەئ داەکەقەد ڵیقو یئاست

و  نێکشەداد تەاڵژهۆر یکانییەرزاەب ەک تێنەیەگەد ێچ ەوەئ ایئا مەاڵ. بتێگرەدەڵه لتورەک ر،یب

  ن؟ێکشەدەڵه ژئاواۆر یکانەوێنش

 ەوەتێکبدرێل هاەو ،ەیەه ەوێیپ یندەوەیپ ەکەقەد ەیعیواق وەب ەیوەستنەب وەکەقەد ەیوێچوارچ ەل تێشەد

 یتێشارستان ەل ستەبەم تەاڵژهۆر یکانییەرزاەب ،ەبوو یتێشارستان ەینیمەز تەاڵژهۆر شترێپ ەک

و  یرانێو ئ یندیو ه ینیچ ینیرێد یتێشارستان شەانیتێشارستان وەئ ەینموون ەک تێبوو ب تەاڵژهۆر

 تەاڵژهۆر ە. واتەناوێه انیسەرەه تەاڵژهۆر ەیانیتێشارستان وەئ ستاێ. ئەنۆک یسریم اویتامۆپۆسیم

 یتێشارستان ژئاواۆر یارید یتێشارستان نداۆک یمەردەس ە. لەداویستەد ەل بووەیه ەیرزەب ەگێپ وەئ

 یکێئاست ەل ژئاواۆر ت،ەاڵژهۆر ەب راوردەب ەک داتەد شانینیوا مەئ مەاڵب .ەبوو مانۆو ر کیگر

 ەل ستاشێتاکو ئ وەبوو داەکشەپاش ەل تەاڵژهۆر ەیندازەئ وەب ستاداێئ ەل مەاڵ. بەنزمتردا بوو

 .یەچوونداەڵه ەل ستاشێتاکو ئ وەبوو چوونداەڵه ەل ژئاواۆر ،یەداەکشەپاش

 یکڕێگ مەاڵب ت،ێنێناسەد کڕێگ کوەو ۆیخ ژئاوادا،ۆر یکشانەڵو ه تەاڵژهۆر یداکشان وانێن ەل مەئ

 ەینیمەز ەک تەاڵژهۆر کەروە. هەیەه یشراقیئ انی ینییئا یکێتەاللەد ینووران ەک یە. ئاشکراینووران

 ەئاشکراکردن ل وەوەنیزۆد ۆب ەکەیەنیمەو ز تێبرەناود شراقیو ئ وەپرت یایدن کوەو ەتیەمانسۆو ر حۆر

 ەکێشەب ەوەشڕیگوەر یروو ەل دایراست ەل کات،ەد شەشکێنوور پ کوەو ۆیخ ەک مە. ئەوەحۆر یگاێر

 ینوور کوەو ۆیخ مەئ کداێکات ە. لەشیوفەسەزوهدو ت ەیرچاوەس ەک یەیتەاڵژهۆر ینوور وەل



 ڕەییتو ەینیمەز ەوات. یەباەشەر یکانگا ەتەاڵژهۆر یهاوتا ەک زمرەئ ت،ێنێناسەد تەاڵژهۆر یشراقیئ

 ستاێ.. ئەیەفیعات زوۆو س ستەه ەینیمەز ەوات ،یەریقامگەو ناس چوونەڵو ه ییوێو پش یزڵۆو ئا

 فدایسکلیه یهاوار ەل ەک تێنرەداد نگیرەزەو رەرامبەبەل باەشەر یکانگا کوەو ڕزمەئ یکانییەرزاەب

 ڕزمەئ یکانییەرزاەب رەگەئ دایراست ەل مەاڵ. بشقەع ۆڵینگەز ەل تێبەدڕپ شکاوڵد یکێعاشق کوەو

 انیمەکیە ەشیمەه واەئ ت،ێب ژئاواۆر ەینموون نگیرەزەو یکانییەرزاەو ب تێب تەاڵژهۆر ەینموون

 رەه مەئ مەاڵ. بشقەع ەینیمەز ەتێبب ێبەد تیەمانسۆر زوۆو س ستەو ه حۆر ەینیمەز کوەو

 ەڵگەل یکردن یریرگەو هاوس فیسکلیه ەب رەرامبەب نیکاتر یستێوەڵه ەب ستنەپشتب ەب وەتاوەرەسەل

 ەخاتەد فیسکلیه مەئ کەروە. هکاتەدروست د فدایسکلیه یورەدەب یناشارستان یکیەزاەف نتن،یل دگاریئ

 ەوێوەل وڕزمەئ یکانییەرزاەب رەس ەتێنێهەیو د داتەدێپ یتەاڵژهۆر یتێو خاس ەیکەدارڵد ینێشو

 داەرێل شقیع ۆڵینگەو ز شقیع ەیندەوەئ ەواتە. کتێئارام بگر مداەئ یشەباو ەل تاەه ەوەتەڕێگەد

 ەب ییەن یندەوەیپ ەندەوەئ ت،ێدرەدێپ یتەاڵژهۆر یتێخاس ەک ەوەیەروانگ وەل ەوەفیسکلیه ەب ستنەوەیپ

 ستەه تێچەدێپ مەاڵب ت،ێوەد شۆخ ینیکاتر ەوۆیەخ یال ەندەرچەه دگاری. ئەوەنگیرەزەو یکانییەرزاەب

 .یەفدایسکلیه ڵیاەیخ ەل نیکاتر شتاێبکات ه ەوەب

 یریرگەهاوس ەک نتنیل یخوشک یالێزابێو ئ نتنیل دگاریئ ف،یسکلیه ن،ی) کاترمووانەه ستاێئ دایراست ەل

 ەپارچ مەئ یکەرەس یکارۆ. هبوونەپارچ ەپارچ کیرۆجەب ەکیەرە( ه کاتەد فیسکلیه ەڵگەل

 نیکاتر یکردنیریگەهاوس ینجامەئ ەل شیوەئ ،ەفیسکلیو ه نیکاتر وانێن یشقەع مووانەه ەیبوونەپارچ

 ادنان،یو بن نانێداه یرەنڵپا ەتێبەد شقیع یزێو ه شقیع ەک ەیندازەئ وەب ەواتە. کنتنیل دگاریئ ەڵگەل

 یزێه نیترسناکتر تێبکر داەڵگەل ەڵەیمام ەرزانەو لوتب ەییشەڵەنادروست و ه ەب رەگەئ مەاڵب

 یکێسەک نیکاتر ەک ەوەروو وەل نیکاتر ەب تێنێچوەد ۆیخ وەریشاع یمەئ ەک مەئ ە. راستەرەرانکێو

 ەو پارچ رتبوونەپ ۆیه ەتێبەد شەوەئ کات،ەتردا د یکێسەک ەڵگەل یریرگەو هاوس تێوەد شۆخ

 یبرەل ەیکەرەنڵپا انیمەدوو ەیمەئ تێشەد ەخواستدا، ک یزێو ه شقەع یزێه وانێن ەل یبوونەپارچ

 مووەه ەیندازەئ ەب اینەت ەب ریشاع یمەئ تیشە. دتێب شکێم وەوەرکردنیو ب ڵقەع ،ڵد زوۆو س ستەه

 وانێن ەل تێبووب ەپارج ەپارچ مەبوون، ئ ەپارچ ەپارچ نگیرەزەو یکانییەرزاەب ەل ەیتانێسەک مەئ

 ەک دایتەاڵژهۆر ەیشڕیگوەو ر تەاڵژهۆر یلتورەک یرەگیکار رێژ ەل مە. ئژئاواداۆو ر تەاڵژهۆر

 یبوون ەل تێو ناتوان مەئ ەیانیجۆلۆنتەئ یبوون ەل ەکێشەب تەاڵژهۆر وەکبوویدا ەل ەرێل وەمەئ یدێز

 یکەیەکهاتێپ کوەو یتەبیتا ەکوردبوون ب ڵیو تا یگشت ەب تەاڵژهۆر یکانەتەسرە. حەوەتڕێسیب داۆیخ

 ەل تبوونەئافر یختەدبەو ب ڵیو ئازارو تفت و تا تەسرەح تداوەاڵژهۆر یزێراوەپ ەل یکیتنیئ

 شیتەئافر یتەواوەت یکردنیڤپاس شیتەبیتاەب داویکورد ییزێراوەداخراو و پ یگاەڵمۆک ەو ل تداەاڵژهۆر

 ەینیمەز ۆب ەوەپاشخان مەل شەوە. گواستنمەئ یستەو ه حۆر یداخوران ۆب کارنۆه یمووەه ەرێل

 یشوناس ێنائامادبوون و ب ەب ستکردنەو ه بوونۆنام یدووچار ێوەل مداەکیە یئاست ەل مەئ ەک ژئاواۆر

  .یکاەد یوەعنەو م یستەو ه یحۆر یداخوران نیترسناکتر یدووچار کاتەد



 وانێن یبوون ەپارچ ەپارچ ەینێوکڕپ حۆر یئازارو ژان مەل مەئ ژئاوادا،ۆو ر تەاڵژهۆر وانێن ەل ستاێئ

 رەهەو ل تێب ەباو یپشت رەسەالدا ب ردووەه وانێن ەل یەوا ەوەئ کوەو و یژەد داەرەمسەدوو ج مەئ

 یکێبار ،یژەد داەبار مەل وامەردەب مە. ئەیەه یتەواوەت یرانبوونێو وەوەربوونەب یرەگەئ کداێساتەچرک

 ینێشو ۆب دوێز ۆب ،ۆیخ ەیشڕیگوەر ۆب ەوەتەڕێبگ یتەواوەت ەب تێتوانەد ەن ەک قۆو شل واسراوەڵه

و  تێنەبکەڵه داۆیخ یبوون ەل ەیەشڕیگوەر مەئ ،ەرابردوو مەئ تێتوانەد ەن ن،یناسۆبوون و خ مەکیە

ئارام  داینتیل دگاریئ یشەباو ەل ە. نیەندایکاتر یبار مانەه ەل ستاێئ مە. ئتێئارام بگر اویژۆر ەل ێوەل

 شقداەع مەکیە یرمەگ یزێئام ەو ل فیسکلیه یشەباو ەوەگاتەد ەن ،ەوەتێوەبح یحۆو ر تێگرەد

 ەبار مەئ ەوات شەمەبکات. ئ ەیکەدارڵد یزێئام ەییئاسود ەو ب شقیع ەب ستەپشووبدات و ه یورێهەب

 یزێه ەک یەیتەاڵژهۆر ەرەنجەخ وەئ یمەد رەسەل ەستانەراو کوەو یتەاڵژهۆر یژن یوەئ ۆب ەقۆشل

 کوەڵب کێژن کوەو ریشاع یمەئ اینەت یحۆر کەو ن نەکەدێپ یال ال موو یاوساالریو پ نییو ئا تیرەن

 ەبار مەل وامەردەب مە. ئنڕبەردەس ێپ یبوون مووەه یحۆو ر یئازاد یحۆژن و ر مووەه یحۆر

 شراقیئ یماێه ما،ێه ەل ڕەپ مەئ ەک کاتەد ەوەئ یباس شداەبار وە. لیەداێیەراوکڵەپر د رویقامگەناس

ونبوون  ەب ستەه نۆچ ەک داەکەقەد ەل مەئ یبوونەئاماد یماەبن رەس ەل گومانێنائارام. ب یکێخاک رەسەل

 داەکەقەد یایجوگراف ەل هانیدوو ج یکردنەستەرجەب داوێوەئ وەرێئ وانێن ەل کاتەد بوونەپارچەو پارچ

 ینیتوانەن داوەهانیدوو ج مەئ وانێن یهاتن و چوون ەل ۆیخ یناکردنێو و یەژئاواۆو ر تەاڵژهۆر ەک

 مەل شراقیئ یماێه کوەو مەئ ان،یکام چیه یرداربوونەستبەد ینیتوانەو ن اندایکام چیه ەئارام گرتن ل

 .داییشاۆب ەل یەوا واسراوەڵه یکیەبوو کوەو ەک کاتەد شەشکێپ دایەریگێناج یبار

 :ەهاتوو داەکەقەد ەل

 کریمن ز نگیرەزەو یتگاەوەڵخ ە/ ل میحانێر یکێ/ گزنگ ەوەمێد ڕزمەئ یکانییەرزاەب ە/ ل ومەئ من

/  ڵکام ەرێل ە/ ن مڕپ ێوەل ە/ من ن ێوەئ یه مەکید ەیکەوی/ ن وەیەرێئ یه مەوی/ ن نکمەت یکێنە/ تمەکەد

 ڕزمەئ یکانییەرزاەب ەل کمێ/ عاشق ەوەتێمنووسەد کەیەرگوزشتە/ س ەبوونەنەڵکێت وەئ یرەرووب رەسەل

 یدوا ە/ من ب اریناد یکێاویپ ەییشیمەه ی/حزور مێڵو حداۆدوو ر یبوونەتێئاو یدوا ە/ ب نگدایرەزەو و

  /.ڵبا ەیقەش ەمەدەد داۆت یتەانیحۆر

 رەسەل یواوەت ەب ژئاواۆ/ ر تەاڵژهۆر ەیدووان یکانەسنوور ەیەکەقەد ییتاۆک ەک داەیەپلۆک مەل

 انی ت،ێچەو د تێد داەرەمسەدوو ج مەئ وانێن ەل شیمەو ئ تێشرێکەد ەکەقەد یایجوگراف ەیخشەن

 ۆیەربە. هتێربگرەو انیکێکیە یو شوناس تێئارام بگر اندایکێرەمسەج ەل ەیوەب ەوەتێناب ییکالیە

 یشوناس ،ەبوون یشوناس وەئ ۆب ەک یتەاڵژهۆر یشوناس ،ەوەدوو شوناس ەب تێنریبەد کێسەک داەرێل

 ە. لتێب انیچیه یردارەستبەد تێناتوان مەئ ە. کەنراوێستهەدەب انی راویرگەو یشوناس ەک ییژئاواۆر

 انی کێبوون یشبوونەداب ەب تێشەد ەک ت،ێبەد ەپارچ ەپارچ انی تێبەد شەداب مەئ داەوەئ ینجامەئ

 یو بوون بوونەئاماد یتێشوناس خاس ەچونک تێشوناس دابنر یشبوونەداب ەب انی تیناوببر کەیەنوونەیک



 انیبوون  یشبوونەبەد یئازار ەیندازەئ ەب کێئازار چیه یە. ئاشکراەیەنوننەیک وەئ انی ەیەبوو وەئ

 داتەد شانین ۆیخ ندایکاتر یماسک رێژەل یەیتێسەک وەئ انی ریشاع یمەئ ستاێ. ئیەن خشەشوناس ئازارب

 وانێن ەل وامەردەو ب تێئارام ناگر کیەال چیه ەل ۆیەربەه. یژەد داەشبوونەداب یبار مەل وەیەگێپ مەل

 مەاڵب تێب ێوەل ەستەج ەک ەوەتێکبدرێل هاەو ەهاتن و چوون مەئ تێشەد ەک ت،ێچەو د تێد دایوەئ وەرێئ

 .تێب ەرێل یرەوەادیو  ستەو ه ڵاەیخ ەب

 ەیکەوین وەتەاڵژهۆر ەل ەیوین ،ەویدوو ن ۆب ەرتبووەک ەک کاتەد ۆیخ یباس نکەت یکێنەت کوەو مەئ

 ە. لیەن واوەت یکیەبوو انیکیەال چیه ەل کاتەد ۆب ەیئاماژ ۆیخ کەروەه گومانێ. بیەژئاواۆر ەل یتر

 یکیەبوو کەن کات،ەد یتەواوەت یبوون ەب ستەه واوەت یکێسەک انی واوەت یکیەبوو اینەت دایراست

 ەوەشۆڤیمر ەب کێبوون مووەه ییواوەت ەچونک ەییەمانیگر یکێنڕیربەد شەمەئ یرچەگەئ شبوو،ەداب

 واوەت یسروشت ەب ییەن ەوەئ مەئ مەاڵ. بهمەو ەل ەکێرۆج واوەت یبوون انی واو،ەت ۆڤیمر وەییەژێر

 مەاڵب ،ەبوو رتەتر ک یکێجار ەیەه ەیەیوێش وەب مەئ کوەڵتر، ب یکانۆڤەمر مووەه کوەو ت،ێبەن

 ست،ەه یرتبوونەک ح،ۆر یرتبوونەک ،یرەوهەج یرتبوونەک کوەڵنا، ب شەرووک یکێرتبوونەک

 کوەو شەوەئ ەک ،ەویەکانەندەهەر مووەهەبوون ب مووەه یرتبوونەک ،ەوەرکردنیو ب امانێڕت یرتبوونەک

 .تێوەبک ێت ۆڤیمر ەک ەبار نیخشترەگوتمان ئازارب

 ت،ێب شەئاسود تەنانەو ت تێو بچ تێب داەرەمسەدوو ج مەئ وانێن ەل ییئاگا ێب ەب ییەن ەوەئ رەه مەئ

 مەئ رێخە. نتڵێبجو یئازاد ەب کەیەندازەتا ئ داەرەمسەدوو ج مەئ وانێن یشتەگ ەل تێتوانەد ەک کێکات

 یتیەەاڵمۆو ک ڵیقەع و یلتورەک یرەگیکار ەب یەستکردنداەه یرزەب یکێئاست ەل ەیندازەئ وەب یەتێسەک

 نۆچ ەیوەل یەئاگاەب ارویهوش شەیەندازەئ وەب ،یرەسەل ژئاواۆو ر تاڵژهاۆر ەل ەکیەرەه ییژووێو م

 مەئ وانێن ەل شبوونەداب ەک گاتەدێت شەوەو ل تێنیبب انداەیکیەرەه ەل ۆیخ یبوونەئاماد وەگێبوون و پ

 تێناتوان کێرۆج ەب ەو الوازکردوو قەل ییتەاڵژهۆر ەل ەیشڕیگوەر کیەال ەل نۆچ داەرەمسەدوو ج

 یربارەس کەروە. هەوەتێدابکوت ۆیخ ەیشڕیگوەر ەرێل وەوەتڕێبس داۆیخەل ژئاواۆر ەوات ،ێوەئ یبوون

 مەاڵب ،ەوەبکات ژئاواۆر ەل ەوات ،ێوەل ۆیخ ێیپ نێباش شو یکەیەندازەتا ئ یتێویتوان ەک ەیوەئ

 گەر ژئاواۆر ەل ێوەل یواوەتەنادات ب یگاێر تەاڵژهۆر ەوات ،ەرێئ ەیشڕیگوەر یکانییەرەگیکار

 لتور،ەک ،ڵسەئ ،ەشیگورەرابردوو، ر ەوات ،ەوەیەکەپاشخان مووەهەب تەاڵژهۆر ەوات ،ەرێو ئ تێداکوت

 ە. واتتێبگر ۆیخ یگاێج ێوەل یواوەتەب وەوەتڕێبس داۆیخەل یرەوەادی ،ەوەرکردنیب ست،ەه ژوو،ێم

  .ییەژئاواۆر یو شوناس یتەاڵژهۆر یوناسش ەک تێبب یجووت شوناس یردارەستبەد

 ەبوو یەجووت شوناس وەئ انی ،ەشبوونەداب وەئ مانەه یدووچار ریشاع یسەک ەاریئاشکرا د ەب داەرێل

 یدیعەس دواردیئ ەل ەخنەر ەک ژئاواۆر ەیگرانەخنەر وەل کێرۆز یگرتنەخنەر یماەبن ەتەبوو ەک

 مەئ یجووت شوناس یماەبن رەسەل گرنەد ەیکەناواز ییەریۆو ت یتناسەاڵژهۆر ییریۆت ینەخاو

. ییەژئاواۆو ر یتەاڵژهۆر یشوناس ینەخاو یکانەگرەخنەر یچوونۆب ەب ەک یەیتەاڵژهۆر ەندەرمیب



 ەک ەتێسەک مەئ ەیرێگو ەکوردبوون، ژنبوون ب ،یتەاڵژهۆر یشوناس یرداربوونەستبەد گومانێب

کو ەو ۆیخ یبوون یکانیەکەرەس ماەبن ەل کێشەب ەل تێنەیەگەد وەئ یردابوونەستبەد ،ەریشاع یتێسەک

 یوەئ ڵیقەو ع رەنتێسۆریۆ ژئاواوۆر ڵقەع ەیروانگ ەل یەشوناس. ئاشکرا نەخاو وەئاماد یکیەبوو

.. وتووەدواک ژویو تووندوت یو ناشارستان ییتاەرەس یوەئ کوەو التەژهۆر ،ەژئاواوۆر ینیباڵباەبۆخ

 یژێچ یکارۆه وەستەج اینەو نزم و ت مەدوو یزەگەر ترویوەئ یمانا ە. ژنبوون بتێکرەردەیس

و  تەاسیو س ڵقەع تەنانەت کوەڵب ژئاوا،ۆر کەن ە. کوردبوون کتێکرەد رەیس مەکیە یزەگەر

 یقوربان کوەو اینەت رەگەم ەژئاواوۆر ەیروانگ ەل واەئ ت،ێنان دایبوون ەدان ب شیتەاڵژهۆر یتێشارستان

... یەن یکیەهاەب چیه ەوەو شوناس بوونەئاماد یروو ەل شەوەئ ەک ت،ێنریبب ەوەییەزەب ەیروانگ ەو ل

 ەیتانێخاس مەئ تەاڵژهۆر شدایراست ەل ەک ت،ەاڵژهۆر ڵپا ەداتەید ژئاواۆر ەک ەیتانێخاس مەئ مووەه

 وەئ ە. واتەیەه انیبوونەئاماد دایستەو ن ستەه یرەرووب ەل انی ردا،یشاع یتێسەک ەل انیمووەه ن،ەه

. ەوەتڕێسیب داۆیخەل تێناتوان وەتێسەم کەئ یپاشخان ەل یەتیبر ،ەیەه ژئاواداۆر یسفەو ەل ەیتەاڵژهۆر

 ەبار مەل ەژئاواوۆر ەیروانگ ەل بات،ەناود نیکاتر ەب ۆیخ ەک یەعریش ەقەد مەئ ەیئاماد یتێسەک یمەئ

 خشەئازارب یکێبار ەک کات،ەد ۆیخ ۆب ژئاواۆر ینیروانێت ەب ستەه یشۆیخ ویەداەییەو نائاماد قۆشل

 ەپارچەپارچ لتورداەدوو ک وانێن ەل ەک ەیەتیسەک مەئ یحۆر ینائارام یرەوهەگ شەمەئ ،ەرەنێو خنک

 .ەبوو

 مانەه یرووەرووب داەرێل ەبن، وات ەڵکێت ژئاوۆو ر تەاڵژهۆر ەناکات ک ەوەئ یوانەڕچاو مەئ

 ەب یرەنوس یدیعەس دواریئ ،یتناسەاڵژهۆر یمکەچ ینەخاو یشتنەیگێو ت یتناسەاڵژهۆر یچوونۆب

 زیگەه یتناسەاڵژهۆر یمکەچ ێیپ ەب تەبەڵ. ه-ژئاواۆر -کایرەمەئ ەل ربوویگێو ج ینیستەلەف زەگەر

 ژئاواوۆر وانێن ەل ییهاوتا کوەڵب ت،ێدروست ناب داەرەمسەدوو ج مەئ وانێن ەل وبوونەاڵکێت کەن

 ،ەندنەسەرەپ ،ەوتنەشکێپ ،ەندەناو کاتەد ۆیخ یرەیوا س ەک کیەژئاواۆ. رتێدروست ناب تداەاڵژهۆر

 ،ەزێه کاتەد ۆیخ یرەیس هاەو ەک کیەژئاواۆر ،ەکردنەادیکارو پ ،ەامانێڕت ،ەریب ،ڵەقەع ،یەایلجۆکنەت

 مووەه ،ەژووێو م تێشارستان ،ەردوونەگ یکانیەنێنه یرەئاشکراک وەوەرەزۆد ،ەژموونەه ،ەتەاڵسەد

 یرەیس هاەو ن،ەکەد مەراهەف ۆب یهانیج یتێرەروەو س مبوونەکیەو  ندبوونەناو یتیەواەر شەمانەئ

 ەل ،یەودالیو ف ێڵخ یگاەڵمۆک ستاێتاکو ئ ،یەن یندنەسەرەپ ،ەوتووەدواک ،ەنارەک کاتەد تەاڵژهۆر

الوازو  ،یەنییئا یژگارۆئام وەزیوعەگوتاردان و م ەینیمەز ،ەچوونەڵه وەفیعات زوۆس ،ڵەقەع ەیوەرەد

 ەیوەرەد ەل وییەن یتێشارستان ینەخاو وەرەنێکارهەب روەکاربەب وۆو پاشک ژموونەه ێو ب تەاڵسەد ێب

 یتیەواەر ژئاواشۆو ر تێب ژئاواۆر یزێراوەپ انی نارەک نەکەد ێل یوا شەمانەئ مووەه ەک ،ەژووێم

. ەوەتێگوازیباشتر ب یکێئاست وەرەب ەیوەئ ۆب ۆیخ ەیگوت ەبکات و ب رداەسەب یژموونەه تێبەه

 یکەرەس یئامانج ەک تدا،ەاڵژهۆر یالماردانەپ ەبوو ل ژئاواۆر یزمیالینۆڵۆک یگوتار یرەوهەگ شەمەئ

 ڵقەو ع تەاڵسەو د ژموونەه زوێه ەوات -ژئاواۆر یستیالینۆڵۆک یستەداڵبا شداەوەل ەبوو. ک زمینتالیرۆئ

 تەاڵسەو د ژموونەه ێب زوێه ێالوازو ب ەیرێئ -تداەاڵژهۆر ەیرێئ رەسەب ندراێپەس -اڵبا یلتورەو ک



. ڵاەیو خ یمانسۆر یلتورەک ،یتەاڵژهۆر یلتورەک ەیرێئ رویو ب ڵقەع ەیوەرەد ەیرێئ رداکراو،ەسەب

 .ببن وەاڵکێت ەرەمسەدوو ج مەئ تێناش ەوەاوزیج ەخاندوو پاش مەب گومانێب

باش  وەاریهوش ،ەرتبووەک وەو ماندوو رانەگین وەوویشۆپ ینیکاتر یماسک داەکەقەد ەل یەیتێسەک مەئ

 یترسەم مەردەبەل ۆیەب ،ییەن تەاڵژهۆ/ ر ژئاواۆر یرەمسەج یوبوونەاڵکێت یکێرەگەئ چیه تێزانەد

 ەمچیو ن ێڵو وەراماو ژئاواداۆو ر تەاڵژهۆر وانێن ەل داۆیخ یرتبوونەک یبار یوامبوونەردەب

 ایئا بن؟ەد وەاڵکێت ەرەمسەدوو ج مەئ ایبکات: ئا ۆیخەل ەاریپرس مەئ وامەردەب تێشەد وەردانەرگەس

و  ستەه ەل ەو رووتکراو یماد یژئاواۆر ەڵگەل یتەاڵژهۆر یشاوێندەو ئ ڵاەیخ وەانیمانسۆر یحۆر

 ستەد ەیوەرەاکینڵد یکێمەاڵو مەئ بن؟ەودەاڵکێت ادایلجۆکنەو ت ڵقەع یژئاواۆر ،ڵاەیخ زوۆس

 ەسوور شەیەندازەئ وەب ژن،ۆکرەد یحۆر شبوونەداب یکانەئازارو ژان ەیندازەئ وەب ۆیەربەه ت،ێوەناک

 اینەت شەرۆج وەل یکێنێشو ە. تاکتێبگر داێت یئارام کداێوار انی کیەواەن یدواەب انەڕگ رەسەل

 یکێزێئام وەئ یچوونۆب ەب ەک ،ەشاردراوەح فدایسکلیه یماسک رێژەل ەک ەیسەک وەئ ،ەوەئ یزێئام

 یکانییەرزاەب ەنێشو وەئ انی ت،ێب فیسکلیه ەیکەوێهاوش یزێئام ەنێشو وەئ تێشەد تەبەڵ. هەئارام

 مەل ەرێل شتاێه ەیشڕیگوەر ەک و،ەئ ەینیقەراست یمانیشتین دوێز ەوات ت،ێب تەاڵژهۆر انی ،ڕزمەئ

و  تێئارام بگر ورداێه یکێزێئام ەل ەرێئ ۆب ینڕیف ەب تێوەیەد مە. ئیەداەخاک مەئ ییاڵقو ەل وەتەاڵژهۆر

 .    تێبب یرزگار ێوەئ وەرێئ وانێن یرتبوونەک ەل


