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 پێشەكی

هیللەتێك ئەفطاًەی ًەبێت، هێژّّیػی ًییە. ئێوەی كْرد لێرە ّ لەّێ 
، زۆربەغتتتتی ُتتتتی اى ّ حیكتتتتایەتی كتتتتْرا ّ كەهوتتتتاى ُەىّردە داضتتتت 

ضتتەردەهی ئتتاییٌی ئیطتتۆهە، بتت: ًوتتًّْەە ەهْ تتك هتتەەهەد، ّاتتتاە هەلیتتك 
ەبتتو ّ لە ّاتاًتتاا ئتتاّارە بتتاّكی زّ تتر د هتتەەهەدش غتتازادە هتتەەهەد لە

ڕ تتیەی دەكەّ تت ە غتتار ك دەًتتْاڕێ بتت: ئتتاّ رەرۆغتتي، ُ:كتتاری دەبتتو، 
 ٓەرتتكەخًەبتتًّْی ئتتاّ دەررضتتێت، دە تتێيە ئە دیِتتایەە لەّ دەربەًاەیتتاا 

، ئەگەر دّّ ڕۆ  جار ك یەكێك لە خە كتی ەّ بەری ئاّی گرتّْ  ەااّێل
ێٌو تتتا ئتتاّی ڕّّبتتار بتت: ئەم غتتارە ًەكەیتتٌە اْربتتاًی ختت:ی ًتتا لەخػتت

هتتتاّەیەە بەرەاكتتتاا، هْ تتتك هتتتەەهەد دە ێتتتتە كْغتتت ٌی ئەّ ئە دیِتتتایە 
دەر:غتتو ّ بەرەّ ئە دیِتتا دەڕّا ّ ئە دیِتتا لەضتتەر هتتي، بەرگتتی ڕەزم 

 .غار ییدەكْ  ت ّ دەیكەًە غا

، ّەە ڕّّداّی ئ:دیت  ّ زۆری تتر، هاًتای لەم بابەتە ئەفطاًە زۆرە 
غتت ێكە بێتتت،  ەە كتتْرد ئەفطتتاًەی ًەبتتّْئەّە ًیتتیە هیللەتێكتتی كتت:ًی ّ

ڕۆ ُتتتی خە تتتكە. لە لێوتتاى دزراّە ّ ئەّئەّی ُەهتتاى بتتتّْە ّ بە كە تتتكە 
هێتتژدا ئتتێوەی كتتْردیع رەیتتخەّی فرەختتْایی بتتّْیٌە، بتت: ُەر بْار تتك 
خْاّەًتتتتتتا كیاى دەض ٌیػتتتتتتاى كتتتتتتردّّە، ئەّ فرەختتتتتتْاییە ئەفطتتتتتتاًەی 

یطتتتتتتت ەهی ج:راّجتتتتتتت:ری خْل،اًتتتتتتتاّّە، بەام بەوی باریراًوتتتتتتتاًەّە ض
لە ّاتتتی  فرەختتْایی لە ضتتەردەهی ەزەردەغتتتش رەیتتاهڕەرەّە بتتخاّەتەّە.

زاییٌی لە دۆ تی  333ی:ًاى ّ ڕۆهاًاا فرەخْایی بەردەّام بّْە تا ضا ی 
دّّ ڕّّبتتاردا، ئەّ هیللەتتتاًە ەضتت:هەر ّ ئەكەد ّ بتتابلی ّ ئاغتتّْریش بە 
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ًە بت: ختْا هیللەتاًی لەًتاّوّْ دەًاضتر ي، بت: ًوتًّْە ئەّڕۆ ئەّ هیللەتتا
تتتتتاكە كەضتتتتێكیاى لە جیِاًتتتتاا بەدی ًاكر تتتتت. زەردەغتتتت ی رەیتتتتاهڕەر لە 

ُەخاهٌػتتیاا ُتتاتّْەتە زُتتّْر،  تآەرەضتت دّادّایتتی دەضتت ەاتی "هتتاد" ّ
ب:یە لە ّاتی راًْر:ڕی ئێراًتاا لەرتێع فیردەّضتی ّ غتاٌُاهەكەیاا، ئەّ 

ی ئەّە بلیوەتیتتی ەفیردەّضتتیشئەفطتتاًاًە ًەبتتّْە ّ ئەگەر بتتّْیع بێتتت 
ّە خْلیتای هیللەتتاًی ئێتراى ّ ەتەّْبّْە، دّّبارە ئەّ ئەفطاًاًەی خط 

ُەّارگەكتتاًی فەرُەًیتتی باضتتی ُەرّەُتتا جیِتتاًەّە. بەًتتاە لەم ك اّەهتتاا 
كتتت:ًی بەغتتتەریەا دەكەم ّ ئتتتالیەا ّ ضیطتتت ەهی فرەختتتْایی وتتت:ًیەتیی 

 تێفكریٌی ئەّ هیللەتاًە.

ە اە ەم، ئەفطتاًەە بێیْهاى ئەفطاًە ًتاكرێ بە درۆ ّ دەلەضتە بتار ت ل
تێفكتتریٌە، ضتتازەًاەگییە، ُ:غتتیاری خەیتتا یی ئەّ هیللەتتتاًە ًیػتتاى دەدا. 

تە ڕّّ، رتتتتخى لە ّ ئەفطتتتتاًاًەی لەّ ك اّەیتتتتاا خطتتتت ّْهەضتتتتەرەًئام ئە
زەرافەا ّ لە جْاًی، لە ُ:غتیاری ّ ضتازًاەگی، رتخى لە خ:غەّیطت ی 

ردەهە حتیكوەا ّ هتافە ج:راّج:رەكتاًی ئەّ ضتە ،ّ ت: ە ّ تّْڕەبتّْى
ییي رت:ابتاّەڕرێكراّی بەراًڕەر خْداّەًاەكاًیاى. بەراًتڕەر ضیطت ەهێكی 

 ّ دّّر لە بەڕە اڵیی.

بەًتتتاە لەزەتێكتتتی بێطتتتٌّْرم لە ئەفطتتتاًەی هیللەتتتتاى ّەرگرتتتتّْە، بە 
ئەركتتتتتی ختتتتت:م زاًتتتتتی بخ تتتتتك لەّ ئەفطتتتتتاًاًەی بتتتتت ەهە بەر دەضتتتتت ی 

 خْ ٌاەّاراى، ئْهێاەّارم ضّْدی لو ّەربیرى.
 

 خورسەو جاف

 0202هەولێر 
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 ڕیشەی ئەفضانە

ّ دەّرّبەرەكەیػتی حەّزی دەریتای هیتاًراًیا ،زۆرتر لە ُەزار ضتا 
 ەرُەًیتی ی:ًتتاى ّ ڕۆهاًەكتاى بتتًّْە.یتا ف ،لە  تر دەضت ەاتی ڕاضتت ەّخ:

ضی رێػكەّتّْی دەضت ەاتی ئەگەروی ڕۆهاًەكاى ڕاض ەّخ: بًّْە ّار
ًْەر،  فەلطتتەفە، تتتا تەورضتتازی، ئەدەبیتتاا، ُتت ەلە ڕّّی جیِتتاًی ی:ًتتاى

ەتی ڕۆهتاى لە وەًتااى دّایی... ئی ر دەض ەاتی دّّرّدر تژی ئیورراتت:ری
تیی خ:یاى دەض ٌیػاى بتكەى، بەّ تْاًتا ەرێٌاضێكی ًەتەّای وّە ك:غاّى

ّ دەضتت ەاتە بەربتتاڵّەّە ڕّخطتتار ّ ڕّّی فەرُەًیتتی ی:ًتتاى، غتتێْەی 
ازی ی:ًتتاى، بە رضتتتەورضتتازیی ی:ًتتاى ّ ّردەكارییەكتتاًی دًّیتتای رەیكە

 خط ّْە ّ دار:غیٌیاى بّْبّْە هەحا . زەای خ:یاى ّەدەر

ەلطتتتەفە فضتتتەرواّە فەلطتتتەفییەكاًی دًّیتتتای رتتتخ لە ّردەكتتتاریی ختتت: 
ُەهیػە بە ڕاض ەّخ: ڕّخطاری ئەرض :، ئەفۆتّْى، ضْكراا، خ:یتاى 

 ..كەی ًیْەڕّخطار.یەّەدەرخط ّْە، یاى ُەر ًەبێت بە غێْە

ە فەرُەًیی كۆضیك لە ئەّرّّرادا ضەرواّە ب: ئەهخۆیع ضەلوێٌراّ
 ضەرەكییەكەی ضەرزەّیی ّاتی ی:ًاى بّْە. 

گرًی تتتتریي بەغتتتتی ئەّ فەرُەًتتتتیە دەّ ەهەًتتتتاە دًّیتتتتای ئەفطتتتتاًە ّ 
كاى بتتتتتتتّْە، ُەرّەُتتتتتتتا ئەّ داضتتتتتتت اًاًەە كەضتتتتتتتایەتییاى، ئەضتتتتتتت ّْرە

، ُەر ُەهتتتتتّْ ئەّاًە، رخبتتتتتّْى لە ّاًەی ئەخۆاتتتتتی ّ یتتتتتاىڕّّداّەكاً
 .دًّیای تەورضازی ّ ئەدەبیاتیعػكیاى خط ّْەتە ضەر ّ تیژداًی یّ
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ّ كارداًەّەكتتاًی  ئەضت ّْرەبەًتاە لێترەدا دەهەّ تت بخ تك دەربتارەی 
م، جتتتا بتتت: ئەّەی ّردەكتتتاراًە دەضتتتت رتتتو بكەیتتتي، دەبتتتو بتتتاش لە ّّابتتت

 و:ًیەتیی ئەفطاًەكاى بكەیي. دەی با بساًیي ئەض ّْرە وییە؟

؟ لە كْ تتتتْە ُتتتتاتّْە؟ ّغتتتتەی لە كتتتتْ ٌەّە ضتتتتەرواّەی ُە یرتتتتتّْە
ی ی:ًتتاًییەّە ّەرگیتتراّە، كە بە شMuthosشئیٌیلیتتسی لە ّغتتەی ەMythە

ش Muthologlaّاتای داض اًی دەهڕەدەهەّە د ت. ی:ًاًیی كت:ى ّغتەی ە
ی یاى حیكایەت ْاًی بەكاریاى بتردّّە، بە ًیتْە ئاّڕ كتاا ب: داض اًطەرای

، كە بێتتتەطتت ی باضتتدەردەكەّ تتت ئەّ ّغتتە ّ ّا ەیە ًاكر تتت رتتخ بە رێ
 بەداخەّە.

جتتتتیە لە  ّەڕرێكراّی تتتتتریع بە دەضتتتت ەّە ًیتتتتیەواّەی بتتتتاضتتتتەرە 
كە زۆرتر لە ویەى غایەر ّ كەضاًی ًەخْ ٌاەّارەّە ضتٌ   ،گێخاًەّەكە

بە ضتتٌ  غتت:ڕبّْەتەّە ًتتاّ خە كتتی، ئەّیتتع بە هەبەضتت ی ضتتەرگەرهی 
بتتارەی جتتاًەّەراى دەررەًتتا ّ تەهتتو بتتّْە، بتت: ًوتتًّْە لەّ داضتت اًاًەیاا 

هتترۆد دەدّى، ّەە حیكتتایەتی دّّ جّْتیتتاری ریتتر، بتتو ئەّەی بتتساًي 
هێْاًتتتتااری لە ەزئتتتتْشش ختتتتْای خْاكتتتتاًەّە، كە بە ًتتتتاّی ەبتتتتائْكیص ّ 

 فیلوْىش بّْە.

ّ حیكایەتەكتتتاى،  ەضتتت ّْرە ئەفطتتتاًەیە، ئەفطتتتاًەجتتت:ر كی دیتتتكەی ئ
كەضتتتتتایەتییەكاًی خەیتتتتتا ی ّ ڕازدارى، را ەّاًەكتتتتتاًی د تتتتتْ ّ دە ڕتتتتتا ّ 

اًي، تا ڕادەیەە كار ّ كردەّەكاًیاى لە ڕّّداّەكاى لە ّاایعتیەتەّە ئیٌط
اّەكتتتاى ًادیتتتار ّ ڕازدار ّ ضەرضتتتام ًتتتسیكي، بە در ژایتتتی زەهتتتاى ڕّّد

. بە ًوًّْە كەضایەتیی ەئاگووٌْىش ّ اارەهاًەكاًی ئەّ غەڕە ئاّەر دەبي
ّ ڕّّداّەكتتتتتاًی ًێتتتتتْاى ئەغتتتتتیر ّ ُیك تتتتت:ر ّ ُەرّەُتتتتتا ضتتتتتّْتاى ّ 

 كاّلكردى.
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 ئەضتتتت ّْرەە ویەكتتتتی دیكەیػتتتتەّە، واّضتتتتاەاى جتتتت:ری ضتتتتێِەهی ل
دەض ٌیػتتتتاى دەكەى، كە زۆرتتتتتر لە ُەاتتتتی،ەتەّە ًسیك تتتترە. ئەّ جتتتت:رە 
ضتتەرواّەكەی دەگەڕ تت ەّە بتت: جتت:ری ئتتاییٌی، غتتایەر ّ حیكتتایەت ْاًی 
ی:ًتتاًی بە ًتتاّی ەُسیتتْدش ضتتەدەی حەّتەهتتی رتتێع زایتتیي لەّ بتتابەتەى. 

اكاىشتتتتە، كە دەربتتتارەی رەیتتتاابًّْی ك تتتاّەكەی بە ًتتتاّی ەُەّارگەی خْ
خْاكاى ّ بەغەرە.  تیایاا ئەّ رەیْەًای ّ تێكەاّییەی ًێتْاى بەغتەر ّ 

ختتتا ی ضتتتەرەكی زۆرتتتتر ڕّّداّەكتتتاًە  خْاكتتتاًی دەض ٌیػتتتاى كتتتردّّە.
لەًێْاى خْاكاى ّ ُەرّەُا كت:لكە خْاكتاى ّ ویٌتی هرۆ تاا ڕّّی داّە. 

ە دەتتتتتتْاًرێ غتتتتتێْەی بخ تتتتتك دداى بەّەدا دەًتتتتتێي ئەّەتتتتتتا تتتتتتا ڕادەیە
ی تیادا دەض ٌیػاى كر ي. لەم ڕّّەّە دّّ واّضتاەی بتْاری ئەض ّْرە

 ە  ئەض ّْرەئەفطاًە ّ 

 .ارە ه:رف:رده -1

 رابرا لیٌاردۆى. -2

كۆضتیكییەكاىش  ئەض ّْرەەّە بەًاّی ەرێكەّە ك اّ كیاى باڵّكردّّەت
ّ بخ تتك داضتت اًە لەًێتتْاى هتترۆد ّ خْداكتتاى  ئەضتت ّْرەتیتتادا دە تتێيە 

ّاّی داضتتتتت اًە ك:ًەكاًتتتتتاا ئەّ تێكەاّیتتتتتیە لە تە یْەًتتتتتایی ًێْاًیتتتتتاى.رە
ئەّی ی:ًاًییەكاى لە هیللەتاًی دیكە جیاّاز دەكاا، ڕۆهاًەكاى دەبیٌر ت، 

زۆربەی ضتتتتەرواّەكاًیاى ی:ًتتتتاًی بتتتتًّْە، خْاكاًیتتتتاى دەاتتتتاّدە  ّەە 
هرۆد بًّْە. ُەّا ّ ُەّەضیاى ئارەزّّەكاًیاى ُەر ّەە بەغەربًّْە 

تەًتتاًەا لە لەظ ّ ڕەًتت  ّ ئەًااهیػتتەّە. ئتتاّا ختتْایەە بەّ دیتتاردە ّ 
بەغتتەریاًەّە زۆر لەگە   ەا تتی بەغتتەردا گًْئتتاّە ّ جتتێیەی بتتاّەڕتر 

 بّْە ب: ض ایع. 
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واّضتتتاەی ئەم بتتتْارە ەُیولی تتتْىش لەم ڕّّەّە دە ێتتتتە ی:ًاًییەكتتتاى 
خْاكاًیتتتتاى بە غتتتتێْەی خ:یتتتتاى دەضتتتتازاى، ئەّ جتتتت:رە ب:وتتتتًّْە لەّ 
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كاى، ئەفطتتتتاًەكاًی ئەضتتتت ّْرەًەبتتتتّْە، بتتتت:یە زۆربەی  ًەیتتتتاا بتتتتاّحەو
هیللەتاًی تر، ّەە هیطری فیر ەًّەكاى رەیكەری زلسەوهی ّەە ەئەبّْ 

 ەگەّرەیە درّضتت كتردّّە. بتا ئەّەیتع ب ێتیي ەُْلیاىش بەّ اەبتارە ُەر
لە هرۆد ًسیك ًەبتًّْە، زۆر  لە دۆ ی دّّ ڕّّباردا ئەّ رەیكەراًە ُیچ

بتتًّْە، ّەە گتتای با تتاار ّ ضتتەری ریتتاّ یتتاى ضتتەری ُە تت:ی ئتتاّر  تتترش
با تتاار، لەغتتی هتترۆد یتتا لەغتتی غتتێر ّ ضتتەری هتترۆد... ئیتتای تەّاّی 

 دّّربًّْە لە ّاایعیەا ّ  ەااڵًیەتەّە.ئەّاًە 

كاًی ی:ًتاًی ئەضت ّْرەبەام ئەّەی ڕًّّە اارەهاًاى ّ خْداّەًتااًی 
یەی ضەرضاهیی ًەبتّْە بە غێْەی بەًی ئادەم ّ یا ئادەهػێْەبًّْە، جێ

ّ لە ُەهتتاى كاتتتاا زۆربەی ئەّ داضتت اًاًەی لەضتتەر بٌەهتتای كەضتتایەتییە 
ّاایعیتتاًە بتتًّْە... ُەرّەُتتا ڕّّداّەكتتاى لە ضتتەردەهی ز خیٌتتاا بًّْیتتاى 
ُەبتتتّْە ّ بە ی:ًتتتاًی كۆضتتتیك ًتتتاّ دەبر تتتت ّ جێییربتتتًّْە، ئەّ دەم 

ْاری ُتتًْەر ّ دەّ ەتػتتارەكاى  لە رتتێع ُەهّْیاًتتاا غتتاری ەئتتاتيش لە بتت
تەورضتتتتتازیی ئەدەبیاتتتتتتاا ُەهیػتتتتتە رێػتتتتت،ەڕەّ  بتتتتتًّْە، لە ضتتتتتەدەهی 
غەغەهی رێع زاییٌەّە بەردەّام بّْە تا ضەدەی وْارەهی رێع زاییي، 
بەام وەًا ضەدە لەرێع ضتەردەهی ەبتریكلیصش ّ ضتْاراا ّ ئەفۆتتّْى 

گەكتتتاًی ئتتتێوە ئەّاًە ُەر یەكە بە رەرضتتت یا ڕازاّەكتتتاًی ی:ًتتتاى ّ دّڕّ 
:ر تتك ڕەًیتتااًەّەی خ:یتتاى ُەبتتّْە. هێژًّّّْضتتاًی ئەّ ضتتەردەهە، ج

 ئەّ فەرُەًیەیاى بە ضەردەهی را ەّاًاى دەض ٌیػاى كردّّە.

ئەّ  فەرُەًیە هێژًّّّْضاى بە ا:ًاغ ّ ضتەردەهی را ەّاًتاى ًاّیتاى 
بردّّە، ُەرّەُا بەًاّ كی تریػەّە، كە ەضەردەهی برًّتسیش ًتاًّراّە، 

 ی غتتتتەڕیاى ُەبتتتتّْە، ُەر ُەهتتتتّْ لەّ كتتتتاتەی لەبەر ئەّەی وەكْوتتتت:
وػتتتتێرە، ئەّە ضتتتترەرە، كاڵّختتتتْدەیە، درّضتتتتت كتتتتراّە، ئیتتتتای ئەّە غ
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، ضتتتٌ  ّ لەغر:غتتتە، تەّاّی ئەّاًە لە كتتتاتی برًّسبتتتًّْە، لە بازۆبەًتتتاە
دّّ ُەزار ضا  لەرێع زاییٌاا تْ ژ كی زۆری جّْتیتار، كە تتا ڕادەیەە 

گەی كترا ەًتاّی دّڕاضتراى، برێػكەّتّْبًّْە، بەًاّی ەهیٌّْضتیش دەً
 ، ك:غكی ڕازاّەیاى درّضت كردّّە. غ:رەتیاى دەركردبّْ

 
ئی تتتتر زۆر بیرّب:وتتتتّْى لەّ ڕّّەّە ت:هتتتتار كتتتتراّى ّ زۆریػتتتتیاى 

ی تسئتتتتْش، ئەضتتتت ّْرەئاهێس گێتتتتخاًّەتەّە، ّەە ئەضتتتت ّْرەبەغتتتتێْەی 
ُەرّەُا ویرۆكی د ْ ّ درًت  ّ دە ڕتای ج:راّجت:ری بەغتەرخ:ر، كە 

 ەكراشدا بًّْیاى ُەبّْە.لە دّرگەی 

-1433ضەرئەًئام دەض ەاتی ەهیٌّْضیش ّردە ّردە لەًتاّوّْە، تتا 
پ.ز، كە تتتا ئەّ ضتتەردەهە دە ەرەكتتاًی ئیتتژە لە  تتر دەضتت ەاتیاًاا بتتّْە، 
بەّەغتتەّە ًەّەضتت اّى دە ەرەكتتاًی دەّرّبەریػتتاى داگیركتتردّّە، ئەّ 
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ی رێتتاراّە ّ ئەضتت ّْرەغتتەڕ ّ غتت:ڕ ّ رەوهتتاراًە لە دّاییتتاا غتتێْەی 
كاًی ئەضت ّْرەضتەرەكیی ُەّ ٌتی ضەرەًئام بًّْەتە گرًی تریي هتایەی 

 ی:ًاى.

هێژًّّّْضتتاى ویتتاى ّایە لەغكركێػتتیی ب:ضتتەر غتتاری "تەرّا" كە لە 
"ئەلیتتادە"دا بە در تتژا ُتتاتّْە، كەّا بە ضتتەرۆكایەتیی اارەهاًتتاًی هیطتتیٌی 

ّ اارەهاًتاًی  ئەًئام دراّە، كەضاًی ّەەە ئاگاهوٌْى، ئتا اكص، ئ:دیطتە
 تر ب: خ:یاى ُەر یەكەیاى ب: خ:یاى غای دە ەری خ:یاى بًّْە.

ُەرا ّ پ.ز، دەّرّبەر ّ لێْارەكتتتاًی ەئیتتتژەش تّْغتتتی 1133لە ضتتتا ی 
ُ:ریتتتتتا ّ بییتتتتترە ّ بەردە ّ رەوهتتتتتاری زۆر ُتتتتتاتّْە، ەهیطتتتتتٌیشیەكاى 
دەض ەاتیاى لەدەضت داّە ّ ّەە جاراى ًەهاّى، ئی ر ضێچْار ضتەدەیە 

كی ئەّتتت: بە دەضتت ەّە ًیتتیە، ى ّ زاًیتتاریەردەهی تتتاریكی ًتتاّبراّبە ضتتە
ئەّی ڕًّّە ئەّ ضتتتتتەردەهەە ُە اری ّ ًائْهێتتتتتای ّ ًە خْ ٌتتتتتاەّاری 

ی:ًتتاى لە بتتاً ریي ئاضتت اا بتتّْە، ُەرّەُتتا ُێ ەیتتاى كتتردّّە ّ فەرُەًیتتی 
 دەگێخدرایەّە. ئەض ّْرەّردە ّردە لە فكری خە كیاا ّەە  ڕابردّّ

ّش ەریت ەر كتاتللیش وەًتااى ضتەدە ئەّ ئەضت ّْراًە بە ّتەی هێژًّّْ
لە ویەى غایەرە ك:وەرەكاًەّە غار بە غار گێخاًّەتەّە، زۆرتتر رخیتاى 

 كردّّە لە داض اًی دّّر لە ّاایعەتەّە. 

ی:ًتاى لە دًّیتای تاریكیتاا دّّبتارە  ،ەی ُەغ ەهی رێع زایتیيدتا ضە
ّەی ئەفطتتاًەكاى ُتتْهیرش ّ ئەّاًتتی تتتر بە كتت:ً ریي ضتتەرواُتتاتە ضتتەرە ە

ضتەد  یدراّى لە اە ەم، ئەگەروی ەُسیتْدش ك تاّی ەُەّارگەی خْدایتاىش
ضا  لەرێع ُْهیردا ًّْضیْە، بەام ضّْدەكاًی ُْهیر كەّتڕّْە ضەر 
زهتتتاًی خە تتتكە زۆرەكە. ُەرّەُتتتا هەلتتتەەهەی ەریٌتتترارش ەەزە  ضتتتەرای 
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اییٌتتتتتا یتتتتتاّەە ئەّ گەّرە لە دّادّایتتتتتی ضتتتتتەدەی غەغتتتتتەهی رتتتتتێع ز
ە لە ضتتتتەدەی وتتتتْاّەهی رتتتتێع زاییٌتتتتاا ّەەە یاًضتتتتاًەی ئاً تتتتغاً:ًّْ

رضتتتت : اى، ئەّاًە ڕابردّّیتتتتی ەئاضتتتت ْلْش، ضتتتتْف:كلص، ئ:رریتتتتاّە، ئ
 ی:ًاًیاى ّەە غاً:ی خط ڕّْە بەرواّ.

ا كە بە باّكی هێتژّّ دەًاضتر ت ەضتەدەی رێٌئەهتی پ.زش لە ُیرۆدّ
ك اّ كتتتتتاا غتتتتتەڕەكاًی ًێتتتتتْاى ئێتتتتتراى ّ ی:ًتتتتتاًی ت:هتتتتتار كتتتتتردّّە، لە 

 ظ دّّر ًەكەّتّْەتەّە.ەض ّْرەئ

ەضتتتتەدەی ضتتتتێیەهی پ. ز كە لە ُەرّەُتتتتا ەئەر:ل:ًیتتتتْش رّدضتتتتیش 
هیطتتردا دە یتتاى، ُەرّەُتتا ە ُەهلْكرتتاىش تەًسًّْضتتی  ەیئەضتتكەًاەرەی

ڕۆهتتتی ضتتتەدەی دُّّەهتتتی پ.ز داضتتت اًی گەلێتتتك ك:ًیتتتاى دەربتتتارەی 
ی خْداكاًیتاى ًّْضتتیْەتەّە، كە ئیورراتتت:ریەتی ڕۆهتتا ّاتتتاًی دەّرّبەر

داگیركردّّە ّ ی:ًاًی اّْا داّەە ضتەدەی دُّّەهتی پ.زش ڕۆهییەكتاى 
كاًیاى بتتّْەتە بەغتتتێك لە ئەضتت ّْرە اغتت،ی فەرُەًیتتی ی:ًتتاى بتتًّْە، 

 بیرّباّەڕیاى، خْداكاًی ی:ًاى زۆربەیاى ًاّی ڕۆهیاى لێٌاّە.

هێژًّّّْضتتی ڕۆهتتی ە ئٌییتتا یل:یش هێتتژّّی ڕۆهتتاًی ًّْضتتیْەتەّە، 
ی:ًاًییەكاًی كردّّەتە ُەّ ي، ّەًەبو ُەر  ّْرەئەض زۆرتر دەربارەی 

ئەّ بە كتتتتتّْ زۆربەی ًّْضتتتتتەرە ڕۆهییەكتتتتتاى رەًایتتتتتاى بتتتتتردّّەتە بەر 
ی:ًاًییەكتاى ئی تر ئەّی اارەهتاى ّ ضیاضتەتوەدار ّ ختاًەّادە  ئەض ّْرە

ًاضتتتتراّەكاى ّ كەضتتتتایەتییەكاى بە ّردیتتتتی لێیتتتتاى دّاّى، ئەهەظ ئەّە 
ّ ُتتتتتًْەری  ئەضتتتتت ّْرەغتتتتت،ی دەگەیەًێتتتتتت ڕۆهاًەكتتتتتاى غتتتتتیف ە ّ  ا

تەورضتتتتتتازی ّ رەیكەرتاغتتتتتتیٌی ی:ًاًییەكاًیتتتتتتاى كتتتتتتردّّەتە ُەّ ٌتتتتتتی 
 ضەرەكییاى.
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 ئاگرباران و پێكهێنانی خواكان و مرۆڤ

ُسیتتْد دەربتتارەی ەڕیػتتەی خْداّەًەدەكتتاىش ًّْضتتیْیەتیە كچەكتتاًی 
زئتتتْش درّّدیتتتاى لتتتو بێتتتت دەًتتت  ّ ًەّای غتتتیریٌن رتتتو بڕەخػتتتي تتتتا 

 ڕەگەزی خْداكاى بٌّْضن. ڕەگ ّدەربارەی 

كچەكتتتاًی زئتتتْش ًتتت: رەری بتتتّْى لە ُەّارگەی خْدایاًتتتاا لە كێتتتْی 
 بْ ەًای ئ: ەهراا ُاتًّْەتە دًّیاّە. 

خە كتتتی ئەّضتتتای ی:ًتتتاى ویتتتاى ّابتتتّْە ئەّی جتتتْاًی ّ زەرافەا ّ 
رێػكەّتي ُەیە لە بەخػیٌی ئەّ رەریساداًەّە بّْە. ب:خت:ی ەُسیتْدش لە 

ا ضتتەرگەرهی ئەّ ًّْضتتیٌەّە بتتّْە، ئەّ لە ویەى باّەڕ كتتاا بتتّْە، كەّ
تٌی ئەّ رەریاًەّە ُاًاراّە ب:یە دەضت ی بە ت:هتاركردًی وت:ًیەتی رێكِتا

ضتتتت ْلْش ّ ئەرضتتتت : اى كتتتتردّّە ّ جیِتتتتاى ّ غتتتتاً:كاراًی ّەەە ئا
 رەڕّبا یاى لو ضازاًاّّى.
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 كۆنرتین خواكانزەوی 

ێخ بّْە، ُیچ غكڵ ضەرەتای كەّى ّ تەكەّیي و:اییەكی بو بٌ  ّ ب
ّ غەهایلێك بًّْی ًەبّْە، اتْاییەكی رتخ لە ُیچتی بتو تەّاّبتّْى، ئەّ 

 ەًتاە گْزەغت ّْە تتا لەّ ەخائْششتتەحا ەتە بە ەخائْشش ًاضتراّبّْە، و
دّّ هٌتتتاا  رەیتتتاا بتتتًّْە، یەكێكیتتتاى بەًتتتاّی ەغتتتەّش ئەّی تتتتر، بەًتتتاّی 

ە ّجتّْد ّ ەئارّشش ئارّّش تْاًی تتاریكی كًْكتاا ّ ڕۆغتٌایی بِێٌێت 
ّردە ّردە  ەًاضتتتیری ئێتتترە ّ ئەّێ ك:بتتتًّْەتەّە ّ تتتت:ری زەّییتتتاى 
رێكِێٌتتاّە، بەام لە زەّیتتاا جتتێیەیەە ە ضتتەیر لەّەدایە كە لە هی تتال: ی 
ئێراًتتتاا دەربتتتارەی رێكِتتتاتٌی زەّی ّ تتتتاریكی ّ ڕۆغتتتٌایی بە ًەخ ێتتتك 

بە تتتتاریكی هتتتایەّە  ّا بیریتتتاى كتتتردّّەتەّە ەەخْضتتترەّششجیتتتاّازی ُەر
ًاّی تارتارّش كە بەضەر زەّیتیەّە ئەّ تتاركییەی هتایەّە ئی تر ُەتتا بە

ّ هاًتت  ّ ئەضتت ێرەكاى ُتتاتٌە ّجتتّْد، لە زەّیػتتاا ّغتتكایی ّ دەریتتا لە 
یەە جیابًّْەّە، ڕّّبارەكاى ڕّّ بە دەریاكاى داكػاى، دارّدرەختت ّ 

 دّّ كەضتایەتیغیٌایی ّ جەًیە  بەضەر زەّییەّە ُاتٌە ّجّْد زەّی 
ُێٌتتاًە كتتایەّە، هٌتتاااًی زۆریتتاى ّەضتتەر   شئ:راًتتْشەّ گایتتاش بەًتتاّی ە

 یەە ًا. ەُویول ْىش لەم ڕّّە دە ێتە 

ُەر بەّ غتتێْە ّا باّەڕیتتاى ّایە ڕۆ گار تتك گیتتاًلەبەراًی زلسەوهتتی 
راًی ، ئەّاى ویتتاى ّابتتّْە كە گیتتاًلەبەدڕًتتاە بەضتتەر زەّیتتیەّە دە یتتاى

ّ زۆر ُێتسی ضرّغت ییاى  ەەیر بەغەری درًاەخّْ، دەض ەاتااربًّْە 
لە  تتتتر فەرهاًتتتتاا بتتتتّْە، ّەەە بتتتتْهەلەرزە ّ گخكتتتتاى ّ ت:فتتتتاى ّ ئەّ 
داض اًاًەی دەربارەی ئەّاًە كەّتًّْەتە ضەر زهاًاى، بەام ّەە دیتارە 

 ُیچ ًیػاًەیەە لەّ گیاًلەبەراًە ئەّڕۆكە بەدەض ەّە ًیي.
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ە، ُەر ا  ّ ترضتێٌەر بتًّْێك ًاُتضەرەتا گْایە ئەّاًە دە ڕایەكی گەل
یەە لەّاًە رەًئا ضەر ّ ضەد دەض یاى ُەبّْە، ئەّاًە ضو ج:ر بتًّْە 
بەًتتاّی ە كتتاتّْش، گیتتاش، بریتتارئْشش بە دّای ئەّاًتتاا دە ڕتتایەكی تتتر 

تەًِتتا یەە وتتاّی لە ًتتاّ واّاًیتتا ُەبتتّْە.  ُەبتتّْە بەًتتاّی ەضتتیكلْ ش 
دّاًتتسە گی اًیتتاى لتتو ُتتاتّْەتە ّجتتّْد، كە ضتتەرەًئام گایتتا ّ ئ:راًتتْش 

زۆر لە بەغەر وّْى، بەام زلسەوم ّ بەُێتس ّ تْاًتا، ّەەە ەئ:ك تائْش 
ّ تی :شش كە بًّْە ضەرّەراًی دەریاكاى، ُەرّەُا ەُْررّى ّ تٌتاش، كە 

ا ُاا ّ بّْ بە ًەًك ئیٌئتا ئاش لە دّاییاەبًّْە خْدای ُەتاّ ّ هاً ، ەر
 بەُێستر ّ گەًئ ر بّْە.  ەكرًّ:شش، لە ُەهّْیاى

دایكێتك هٌتاا ە ًاغتیرًەكاًی زۆر خ:غاەّیطتت، بەام  گایا ّەە ُەر
ئەّ غتتتەظ د تتتْەی شش بە ُتتتیچ جتتت:ر خ:غتتتیاًی ًەدەّیطتتتت، ەئ:راًتتتْ

 گرد ّ بردیاًی ب: ًاّ تاریكیی زەّی.  ترضٌاكەی
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كەّتە هلوتۆى ّ تەاەوّە گایای  دایكی غتەظ دە ڕتا د  بەّ رەف تارە 
داراًی تی تاًی د  ضەرەًئام بە ُاّكاریی ەكرًّتْشش ّ بەاتیەی دەضت ەا

بە ەئ:راًْشش غ:ڕغێكی گەّرەیاى ئەًئام دا، غەڕ لەًێْاًاا دەض ی رو 
كتتترد، كرًّتتتْش تتتتْاًی بتتتاّكی بریٌتتتااركا ّ لە ختتتْ ٌی ڕ اّی بتتتاّكی 
ەئەفرۆدیتتتتتش ُتتتتاتە كتتتتایەّە، ئەفرۆدیتتتتت لە هی تتتتال: یی ڕۆهاًەكاًتتتتاا بە 

 ش:رەی ختتْ ٌی ڕ اّی ضتتەرزەّی ئ:راًتتْە ێٌتت:شش ًتتاّ دەبر تتت، لە د تت
دّّ دە ڕتتتای ًاُتتتالی ًاغتتتیریٌی كە رەخْ ٌتتتاّی رێكِتتتاتي، لە یەكەهیتتتاى 

دەكتتترد،  راًیتتتاى لەبەریاً ەكتتتاىش رێتتتك ُتتتاتي، رێطتتت ی جاًەّەك:هە ێتتتك ەگ
وە كە بە ًتاّی ەف:ریەكتاىش تتّْكی ضتەریاى خْ ٌخ ژ ّ ّەحػتی ئەّ تتاا

لە هتتتار دەوتتتّْ لەزەتیتتتاى لە ئتتتازار ّ غتتتكەًئە دەبتتترد، ەئ:راًتتتْششی 
ر لە ویەى ەكرۆًتتّْششەّە با ڕەضتتت كتترا ّ لە تتتتاریكیی گەّرەی بریٌتتاا

   ر زەّیاا، لە جێیەیەكی ًەًاضراّدا زیٌااًی كرد.
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 ی جیهاندایشەڕ مە پێناوی فەرمانڕەوا

بەّ غتتتێْەیە ئ:راًتتتْش لەضتتتەر غتتتاً:ی دەضتتت ەاا دّّر ختتترایەّە، 
یەكەهتتتیي دەضتتت ەاتی ئاضتتتواى ّ زەّی كەّتە بەر دەضتتت ی كرًّتتتْش، 

، ئی ر كەّتٌە ضتكْزا، ئاشی خْغكی كردە ُاّضەریەدی ەركار ك كە كر
ْش ترضتتتێكی لە د تتتاا بتتتّْ، ًەكتتتا هٌتتتاا ەكاًی ُەر ّەە ئەّ بەام كرًّتتت

ئتتاش ەا بتتكەى، ُەر هٌتتاا یكی بّْبتتّْایە لە ەرّبتتكەى ّ دەضتت ەاتی لتتو زە
زلسەوهیتاا گیرۆدەیتاًی دەكترد،  دەضەًا ّ اّْتی دەدا، لەًتاّ لەغتی فترە

ئتتاشی دایكتتی ەاا ی اتتّْا داّە، لە هٌتتاا ی غەغتتەم ەربەّ غتتێْە رێتتٌ  هٌتت
بێچتتارە بەّ غتتێْەیە رێتتٌ  هٌتتاا ی لە دەضتتت دابتتّْ، هٌتتاا ی غەغتتەهی 
غتتاردەّە ّ بتتردی لەًتتاّ ئەغتتكەّتی گەّرەی ەكتتراشدا حەغتتاری دا، كە 

 ئەّیاى بەًاّی ەزئْشش یاى بە اەّلی ڕۆهاًەكاى ە ّری ەرش. 
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ایكڕتتتتًّْی هٌتتتتاا ەكەیەتی ئەّ دەیساًتتتتی كرًّتتتتّْش وتتتتاّەڕّاًی لە د
ْد دە ێتتە ش فرەگێلە ّ باّەڕی رتو دەكتاا ُسیتًّْئەّەیػی دەزاًی كر

ایەّە بتتردیە بەردەضتت ی ضتتەرّەری گەّرە كتتْڕی ئتتاش بەرد كتتی رێچتتەرە
ئای ّەرگرا ّ ەئاضواى غاُی رایەبەرز ّ بْ ٌا ەكرًّْشش لە دەض ی ر

ی ئتتتتتاشیە بتتتتتّْ بە ریػتتتتتەەی ەرەبتتتتتو یەكتتتتتْدّّ اتتتتتّْتی دا، ئەم كتتتتتردار
لەًاّوًّْی دەض ەاتی تی اًەكاى ّ ضتەردەهی دەضت ەاتی خْاكتاًی ًتاّ 

 غاخی ەئ: ەهپش دەضت رو بكاا. 

گەّرەتتتر دەبتتّْ، بیتتری لە بتترا ّ  ّردە گەّرە ّزئتتْش لەّ تتخا ّردە 
ەگەڕا، ْغتتتتتكە اّْتتتتتتاراّەكاًی دەكتتتتتردەّە ّ بە دّای وارەضتتتتتەردا دخ

ی كەّتتتٌە ڕ تتیەی ەگایتتاش بە دیتتْە دّتتتا ضتتەرەًئام بە ُاّكتتاریی ًەًكتتی
وارەضتتتەری د  بە كرًّتتتْش، ضتتتەرئەًئام هتتتادەی ڕغتتتاًەّەیەە، كە لە 

ی اًەكتتاى درّضتتت كرابتتّْ، دەرختتْاردی ەكرًّتتْشش غاُەًػتتاُی تویەى 
كتتتتتترد ّ تەّاّی ئەّ هٌتتتتتتاااًەی ّا لەًتتتتتتاّ ضتتتتتتكیاا گەّرەبّْبتتتتتتّْى 
ُە یِێٌتتتتتاًەّە، ُەتتتتتتاّەكّْ بەردە رێچتتتتتراّەكەیع كە لە دّاییتتتتتاا ّەە 

رۆز لە رەرضتتتتت یای ەدّلفتتتتیشدا داًتتتتترا، ُەرّەُتتتتا بتتتتترا ّ بەرد كتتتتی ریتتتت
خْغتتكەكاى زئتتْش ئەّاًتتیع ّەە زئتتْش گەّرەبّْبتتّْى ەُەضتت یاش ّە 

ْزیتتتاّىش، زئتتتْش ّ رێتتتٌ  بتتترا ّ ەده تتترش ّە ەُیتتتراش ّە ەُتتتادشش ّە ەر
خْغكەكاًی ُاّرەیواًیەكیاى ئەًئام دا ّ غتەڕی هتاى ّ ًەهاًیتاى د  بە 

اكتاًی تی اًەكتاى ئەّ غتەڕە دە ضتا  ەكرًّْشش باّە ّ بخ كی تتر لە خْ
ّ  یتتی كێػتتاّە، ُتتیچ ویەكیتتاى بەضتتەر ئەّەی تتتردا ضتتەرًەكەّتّْەدر ژا

ضتتتەرەًئام یەكێتتتك لە ُاّغتتتەڕەكاًی كرًّتتتّْش بەًتتتاّ ەررّهی تتتْشش 
رێػتتٌیار دەكتتاا تتتا بتترا دە ڕاكتتاًی لە تتتاریكی ّەدەربِێٌتتو بە یتتارهەتی 

ْشش ئەّ م ەكرًّتتتتبەضتتتتەر دّ هٌەكاًیتتتتاا بەا ئەّاًە دەتتتتتْاًو زا  بێتتتتت
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رێػتتتتتٌیارە گتتتتترًیەی ڕەتكتتتتتردەّە، ُەر لەبەر دەهاەطتتتتتسیی كرًّتتتتتْش 
ررّهی ّْضتتی ّ بتتراكەی ئەریوی تتْش ویەًتتی ەكرًّْششیتتاى بەجێِتتێۆ ّ 
بتتتًّْە ویەًییتتتری زئتتتْش ّ براكتتتاًی، ررۆهی تتتْش ُەهتتتاى رێػتتتٌیاری بە 
زئتتْش كتترد، تتتا ئەّ دە ڕایتتاًە ئتتازاد بكتتاا، ُەرّەُتتای كتترد، ئیتتای ئەّ 

دڕًتتتاە ڕّخطتتتاراًەی ئتتتازاد كتتترد، كە ًاّیتتتاى ەتیتتتژڕەّ، ت:فتتتاى، كەضتتتە 
بسیطتتكەش بتتّْ، بەّ ئتتازادییەی گەلێتتك غتتادبّْى ّ ُەر یەكە دیاریەكیتتاى 
تەاتتاین زئتتْش كتتترد ّ كاڵّ كیتتاى بەخػتتییە ُادضتتتی لەضتتەری دەكتتترد. 

یتتاّى ّ بتتّْیە دیتتاردەی زرّەُتتا ًتتسیكەی ضتتو ضتتەریاى بەخػتتییە رُْە
 ئەّ. 

كیتٌەّە دەضت ی رتو كتردّّە، ُسیتْد ئتاّا لەّ  غەڕ دّّبتارە بە ڕ  ّ
 غەڕەی دەّێە 

رسیطتتكە ّ بریطتتكەی خْ ٌتتاّی دەضتت ی رتتو كتترد، ت:فتتاًی دەریاكتتاى، 
ئاضتتتتتتواى، ئاگربتتتتتتاراًی گخكاًەكتتتتتتاى غتتتتتتەر:لی زلسەوهتتتتتتی دەریاكتتتتتتاى، 



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

29 

هەغ ەاًیی اّْایی ئاضواى، ئەّاًە ُەهتّْ زۆربەیتاى ویەًیتری ختْای 
ەرەًئام لەغكری زئتْش لە غتەڕەكەدا گەً  ّ بەتْاًا ەزئْشش بّْى. ض

ضتتەركەّتي ّ كرًّتتْش ّ زۆربەی تی اًەكاًیتتاى ُاّیػتت ە ًتتاّ اتتّْایی 
زەّیتتیەّە ّ واّد رییتتاى بتت: داًتتاى، ررۆهی تت:ش ّ ئ:ریوی تتْش ئتتازاداًە 

 لەگە  زئْضاا ُاّكارییاى دەضت رو كردەّە.
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 ئۆڵەمپنشینان

اى دابەظ كترد، ُاّرەیواًەكتاًی زەّییتّ دّای ئەّ ضەركەّتٌە زئْش 
ب:یە ًاًّراى ئ: :هرییەكاى، زۆربەیاى لە ر:رەی ویای ئ: ەهراا ًیػت ەجو 

ەكەی گرتڕتّْە دەضتت ڕبّْى، ەزئْشش كە ضەرۆكایەتیی غت:رظ ّ غتە
بتتّْ بە ضتتەرۆكی ئەًئتتّْهەًی خْداكتتاًی ئ: ەهتتپ ّ ەُیتتراشی خْغتتكی 

ی تەّاّی خْاكاى ب:ی بطەلوێٌي بتو لێتاّاى كردە ُاّضەری خ:ی. تْاً
ى، ُەر ەراهیٌتتتی جێڕەجتتتو كەى ّ لە ُتتتیچ فەرهتتتاًێكی ضتتتەررێچیی ًەكەف

ای ئاضتتواًییاى ختتْارد، كە بە ُتتیچ ج:ر تتك لە فەرهتتاًی ُەهّْیتتاى ضتتْ ٌ
، دەضت ەاا ّ تەخ تی غی كرابّْەدەى، ّە جیە لە برّّضكەكە رێػكەوً

رتتتخ لە غتتتك:ی ُە تتت: لە ضتتتەریع بتتتًّْە دیتتتاردەی دەضتتت ەاتی زئتتتْش، 
ەكی بێطتتتتٌّْری ُەبتتتتّْە، بەام ڕەف تتتتاری ب:خ:یػتتتتی ُێتتتتس ّ تْاًتتتتای

ًاج:ریػی ُەبّْە، ّەە خاًوڕتازی بە جلتْبەرگی گت:راّە ڕۆیػت ّْەتە 
ًتتاّ هتترۆد ّ رەیْەًتتایی جٌطتتیی لەگە  ئافرەتاًتتاا بەضتت ّْە، ُیتترا كە 
بەّەی دەزاًی ئەّ  ًاًەی ّا لەگە  زئْضتاا ُتاّرێ ەفي، دەیتْا تت: ەی 

ئەزیەتیتاى ەُیتراش خت:ی ختْای لو دەضەًاًەّە ّ دەبّْە هایەی ئتازار ّ 
راراض ٌی خێساى ّ هٌاا  بّْ، راە داهتێي بتّْ، بە ویەّە ەگتا ّ تتاّّشش 

 دّّ گیاًلەبەری ریرۆزى.

 براكاًی زئْش ُەر یەكە ّ ئەركێكیاى كەّتە ضەر غاىە

ش بتتتتتّْ بە ختتتتتْدای دەریاكتتتتتاى ّ بتتتتتّْهەلەرزەیع كەّتە ىۆاەرْزیتتتتت
ی بەخػتتییە هتترۆد، بتتّْ بە   رفەرهتتاًیەّە. لەبەر ئەّەی یەكەهتتیي ئەضتتر

ئەضرەكاًیع، ئەّیع ّەە زئْضتی حەزی لە خاًوڕتازی دەكترد ّ  یخْا
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بە ڕّخطتتتاری با ٌتتتاە ّ بەراى ّ دۆلفتتتیي، لەگە   ًەكتتتاًی ضتتتەرزەّیاا 
 ُاّرێ ەف دەبّْ، لە ڕّخطاردا زۆر لە زئْش دەوّْ.

 
ّارگەی ّی بە دەگتتتوەى لە ُەەُتتتادشش بتتتّْ بە فەرهتتتاًخەّای   تتترزە

:ی ّەدەر دەُاا، یا ضتەری ُەّارگەی خْدایتاًی ئ: ەهتپ گخگرتّْی خ
تتتتتّْڕە ّ بتتتتو ڕەحتتتتن، بەام دّّربتتتتّْ لە ُەّا ّ ُەّەضتتتتی  بتتتتاا، زۆر

 غەڕاًیێسی. 
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 خێسانی خواوەندگاران

ُەر یەكە لە خْغتتتكەكاًی زئتتتْش كارّكردەّەیەكیتتتاى گتتترتە ئەضتتت :. 
ە ەُەضتت یاش ُەر كتتچ هتتایەّە، بتتّْ بە رتتار سەری ختتاًّْ ّ زەّی، خێتتساً

ی:ًاًییەكاى لە كاتی  ەهتی ختْاردًی ڕۆ اًەیاًتاا ض ایػتیاى لە ەُەضت یاش 
كردّّە، لە دّاییػاا ُەرّا. لە تەّاّی غارەكاًی ًتاّ ی:ًاًتاا جتێیەیەە 
تەرختتتاى كرابتتتّْ ّەە ئتتتتاگرداى ُەهیػتتتە رار سییتتتاى لە ًەكتتتتْ اًەّەی 
ا كردّّە، لەبەر ڕ س ّ حتْرهەتی ەُەضت یاش لە ئیورراتت:ریەتی رۆهاًەكاًتا

بە ە ط اش ًاّبراّە، كچاًێتك بەًتاّی ە طت ا ش رتار سەری ئەّ ئتاگرەبًّْە 
ّْە ّ ُەهیػتتتتە خْغتتتتكەكەی بەًتتتتاّی ەدیوتتتت ەرش ختتتتْدای كػتتتت ْكا  بتتتت

خەرهاًاًتاا ضت ایع ّ دّ ایتاى بت: كتتردّّە،  كتتاتی لە دّ تاگ:ی بتًّْە 
دّای ئەّەی ەُادشش كچەكەی بردە   ر زەّییەّە ەررضفًْەش دیوت ەر لە 

ختتتتْارەّە ّ كتتتت:ڕ ّ كتتتت:هە ی خْدایتتتتاًی بەجێِتتتتێاڵ، لە  ئ: ەهتتتتپ ُتتتتاتە
رەرض یایەكاا دە یا ّ ی:ًاًییەكاى لە ڕۆ ئاّای غاری ئاتًْاا ب: ئەّیتاى 
درّضتتتت كتتتردّّە بەًتتتاّی ەئلتتتْزیسش دّای ّەدەروتتتًّْی ەدیویتتت ەرش لە 

ًیػتەجێی غتاخی ئ: ەهتپ غاخی ئ: ەهتپ بخ تك لە ختْا بەُێسەكتاًی تتر 
جْاًی ّ ًازەًیٌی ئتافرەا، كە لە رت:رەی  فرّدیتش خْدایبًّْە ّەە ەئە

ردەی ەربتتتتارەی ئەّاًەی دەبتتتتًّْە ضەرضتتتتْرْزەرافەا دابتتتتّْە. بەام د
اى، چ ریتتاّاًی تتتْاّی تْاًتتاّە دەبتتّْە هتتایەی ئازاریتتجتتْاًیی  ًتتاًەی بە

 بەغەری ضەر زەّی یاى ًێریٌەكاًی ئەًئّْهەًی خْدایاى.

بتترا، ئەّ درەخ تتی ئەفرۆدیتتت بەوی ڕۆهاًەكتتاًەّە بە ە یٌتت:شش ًتتاّ دە
ەهتت:ردشی و زەریتته ّ ُەرّەُتتا كتت:تری بەوّە جتتْاً ریي با ٌتتاە بتتّْە، 
زۆربەی ئ: ەهرٌػتتتتیٌاى كتتتتْڕ ّ كچتتتتی ختتتتْدی ەزئتتتتْشش بتتتتًّْە، لەّاًە 
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ەئاریصش خْدای غەڕی ڕۆهاًەكتاى بە ەهتارشش ًاّیتاى بتردّّە، با ٌتاەی 
ی دا تتی ب:گەً تت:ر، جتتْاً ریي با ٌتتاەی ئەّ بتتّْە، كە ُاّتتتای كەضتتایەتی

 ًەفەرتلێكراّی ئەّ بّْە. 

ەئتتتاتٌەش یەكێكتتتی كەی لەّ خْاًتتتاگاراًەی بتتتّْە بەوی ڕۆهاًەكتتتاًەّە 
ەهیٌر تتتاشی ًتتتاّ بتتتّْە ختتتاًوی ضتتتەور ّ خْاّەًتتتای  ەاتتتڵ ّ ُتتت:ظ ّ 
رتتتتار سەری  یتتتتاًی ضتتتتەردەهاًی خە كتتتتی بتتتتّْە، ئەّ لە درزی ضتتتتەری 
ەزئتتتتتْششەّە ّەدەر ُتتتتتاتّْە، لە دّاییتتتتتاا بتتتتتّْەتە رتتتتتار سەری غتتتتتارە 

ًّتتاّداری  ەكەی ی:ًتتاى ەئتتاتيش بە دّای ئەّدا كەضتتایەتی بەًاّباًتت گەّر
ش خ:ظ ئەًاام ّ ڕّخطار ّ ڕۆهاًەكتاًیع ئەًئّْهەًی خْدایاى ەئەر:ل:

ر:لتتت:ش ًاّیتتتتاى بتتتردّّە، ضتتتتەرّەری ڕۆغتتتٌایی ّ ڕاضتتتت ی ّ بە ەئەُەر 
تیواركردى ّ ه:زیك ّ غیعر، درەخ ی دڕكتی كتردّّەتە ئەلیت:ی خت:ی، 

ُیتاى لە رەرضت یای ەدّلفتیش بت: دابتیي كتردّّە. ئەّ گەّرەتریي زیارەتیا
ەّی رەرضتتت یایە بتتتّْەتە جتتتێیەی رێػتتتی:یەكاى ّ ُەّا تتتی ًەزاًتتتراّی ز

 . ئاضواى لەّ خا دەضٌیػاى دەكرا

 

رای با اار ّ تًّْا ّ تیتژ یەكێكی دیكەی خْدایاى بەًاّی ەُرهیصشی 
یتك ّ ّ زیرەە، ڕۆهاًەكاى بەًاّی ەهركْریش ًاّیاى بردّّە، خْدای رە

رتتتار سەری هْضتتتافیرەكاى ّ ڕ ٌوایتتتاى ّ ُەرّەُتتتا واّضتتتاەی ڕّّ  ّ 
ڕەّاًتتی هردّّەكتتاى بتتّْە، لە دّا ضتتەفەریاًاا دیتتاردەی ئەّ داردەضتت ە 

 ضەیر ّ ضەهەرەكەی بّْە، كاڵّی با ااری لەضەر كردّّە.

خْغتتكی ُتتاّالْی ئەرْلتتْى ەدّاًەبتتًّْەش ئتتارتویص كە ڕۆهاًەكتتاى بە 
رتتار سەری هاًتت  ّ ڕاّ، كچتتاًی گەًتت  ّ  ًتتاًی ەدیاًتتاش ًاّیتتاى بتتردّّە 
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بتتتتاردار، دیتتتتاردەكەی درەخ تتتتی ضتتتتەر ّ كە ەكێتتتتْی ّ ضتتتتەگ بتتتتّْە. 
ضتتتتتەرئەًئام كتتتتتْڕەكەی ُیتتتتترا ُفایطتتتتت ْش كەضتتتتتێكی هیِرەبتتتتتاى ّ 
ضْ ەاۆضت بّْە، ڕۆهاًەكاى بە ە : یاىش ًاّیاى بردّّە، خْای ئتاگر ّ 

 ئاضٌیەری ّ كارّكاضڕی بّْە. 
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 یتۆشدەصتكردەكانی پیرۆم

لەّ ضتتتتتەردەهەیاا ُەّارگەًػتتتتتیٌاًی غتتتتتاخی ئ: ەهتتتتتپ دّای ئەّەی 
دەضتتت ەاتیاى لە دەضتتتت تی اًییەكتتتاى ّەدەرُێٌتتتا ّ بتتتًّْە فەرهتتتاًخەّای 
ئاضتتتتواى، زەّی ّ اتتتتْاییەكەی ّ دەریاكتتتتاى تتتتتا ئەّ حەلە بەغتتتتەر بە 
زەّیتتتتیەّە ًە یتتتتتاّە، ی:ًاًییەكتتتتتاى لەّ ڕّّەّە دّّ ب:وًّْیتتتتتاى ُەیە، 

ْاكاى وەًا ڕەگەزی هرۆ یاى خْل،اًا، ُەر ڕەگەز ك  خیەكەهیاى دە ێتە 
ی ضەردەهی كۆضیك ررۆ یط:، رێػّْتر هْتەكاهیل ر بّْە زاًا لە ئەّی

ەهكص ُرتطیرگش دەربارەی یەكەهیي ویٌەكاًی بەغەر دە ێتە " ضتەرەتا 
بە ضەردەهی ز خیي  هێردراّە تەّاّی جیِاى بەُتار بتّْە بتو تەاەو ّ 

ّ ئازّّاەی فراّاًی ُە خ ژاّە، خ:غەبەخ ی ّ  هاًاّّبّْى، زەّی بەر
اخیتتتژاى ًەبتتتّْە، ریتتتری ّ  ەرەغتتتادیی بێطتتتٌّْر ًیتتتاز بە كتتتاركردى ّ 

ًەخ:غتتی ّ دەردەداری گەلێتتك درەًتت  دّّوتتاری دەبتتّْى، ُەهیػتتە لە 
 دە یاى، ًە غەڕ ًە ُە اری بەرۆكی ًەگرتّْى. ائاّ ّ ُەّای ئازاد
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یيش ُتتتتاتّْەتە رێػتتتتەّە، بە دّای ئەّ ضتتتتەردەهەیاا ضتتتتەردەهی ەزیتتتتْ
ەرێتتتی ًیتتتازی هەیاا ّەرزەكتتتاًی دابتتتیي كتتتردّّە ّ بزئتتتْش لەّ ضتتتەردە

ّەرزەكتتتتاى هتتتتترۆد كەّتتتتتتّْەتە تەاەاّە ّ هتتتتترۆد لەگە  ضتتتتتەرها ّ 
اتتتتّْڕ ّ ًتتتتاّ برضتتتتێ ی ئاغتتتتٌابّْە، بە ًاوتتتتاری وٌییتتتتاى خطتتتت ّْەتە 

ها ّ رخاًّْییتتتاى درّضتتتت كتتتردّّە، بەّ غتتتێْەیە هتتترۆد بەضتتتەر ضتتتە
تّْە. هرۆ تتتی ئەّ ضتتتەردەهە دلێریتتتی ًیػتتتاى داّە ّ برضتتتێ یاا ضتتتەركەّ

رەیْەض ە هەەرّّریی خ:ی لەدەضتت ًەداّە، ض ایػتی خْداكتاًی لەبیتر 
دەكرد، بەدّای ئەّ ضەردەهەیاا ا:ًاەی برًّسی ُتاتە كتایەّە، دەضت یاى 

ض كردًی ئاهێرەكاًی غتەڕ ّ ختْ ٌخ ژی كتردّّە ّ غتەڕكردى ّ ّبە در
 ڕۆ اًە.  یەك ر كْغ ٌیاى كردّّەتە ریػەی

دّا ضتتتەردەم ّ ا:ًتتتاغ، ضتتتەردەهی ئاضتتتي بتتتّْە لە خْاكتتتاى، دیتتتاریی 
 كاى یاخیڕّْى بّْە، ّەە هرۆ ی ئەم ضەردەهە. اب: خْ یهرۆ 

ی:ًاًییە ك:ًەكاى لە باّەڕ كاا بًّْە، ئەّ ضەردەهە ُەهاى ضتەردەهی 
ئاضتتتتٌە، كتتتتْڕ لە بتتتتاّە بێِێستتتتتر ّ بێ ْاًتتتتاتر بتتتتّْە، ّەض ایػتتتتیاى لە 

یتتتی كتتتردّّە، كە رتتتخ بتتتّْە لە اارەهتتتاى ّ هەلتتتەەهە. ضتتتەردەهی برًّس
جْاً ریي ڕّّداّی بە ّجّْدُێٌتاًی هترۆد ُتی ضتەردەهی ررۆهی تْش 

رو یتتتْش كە ررۆهی تتت:ش گەلێتتتك بیرهەًتتتا ّ بەُتتت:ظ بتتتّْە، دیتتتارە لە ئی
تەّاّی خْاكاى بیریاى لە ّ داى ّ بەر ەّەًایی ُەهّْاى كردّّەتەّە، 

بتت: وتتاّد ریی گیتتاًلەبەراى ،   ُەر لەّ ڕّّەّە ًتتْ ٌەری زئتتْش بتتًّْە
بەوی بتتتتتتراكەی ررۆهی تتتتتتْش كە ەئیرو یتتتتتتْشش كتتتتتتابرایەكی بێِتتتتتت:ظ ّ 
لەبیتتتتركەرەّە بتتتتّْە، ئی تتتتر بتتتتو بیركتتتتردًەّە دەضتتتت ەاتی زۆر داّەتە 
گیتتتاًەّەراى، ّەەە تیتتتژی، ُێتتتس، ختتتْری، هتتتّْ، یتتتا ، ضتتتەدەف، رێطتتت ی 
ئەضتتت ّْر ّ غتتت ی تتتتر، كە ًتتت:رە د تتت ە ضتتتەر هتتترۆد غتتت ێكی ئەّتتتت: 
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ش ك:غتاّە ُە ەی بتراكەی وتارە بتاا. ررۆهی تْ یەّە تا بە هرۆ تًەهاّەت
 بكاا.

 هتتترۆد لە دەضتتتت جتتتاًەّەراى  یتتتاًێكی ًاتەبتتتای ُەبتتتّْە، ُەرّەُتتتا 
خػێ ە ئیٌطاى. ضتەرەتا ڕّّ ەبڕ دا ئاگربەدەضت ضەرهاّە، ب:یە بخیاری 

 بە ەزئْشش ّتی. 

اى زئْش ًكْ ی لەّە كرد، كە ئەّ جاًەّەراًە ئەرزظ ّ ایوەتێكی ّای
ًییە تا ئاگریاى رو بڕەخػر ت، بەام رخۆهی :ش بخیاری خ:ی دابتّْ، كە 
ُەر و:ًێتتك بتتّْە دەبتتو ئتتاگری ختتْدایی بتتااتە هتترۆد، بتت:یە ئتتاگری لە 

 بەغتتەری فێتتری وتت:ًییەتیی ئتتاگر كتترد ّ ُەتتتاّ ُێٌتتا ّ دای بە هتترۆد،
ع بتت: كارّبتتاری ریػەضتتازی ،ضتتّْدەكاًی ئتتاگر جتتیە لە گەرهكتتردًەّە

 ەغی فێركردى.ئەّ بەكارد ت،
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 ئاڵۆزیی زئوش

ًافەرهتتاًی كتتردّّە ّ بەغتتەر ّا خەریكتتي زئتتْش كە دی ررۆهی تتْش  
رّهی تتْش بەغتتێْەیەە لەب یتتاىخ:ەدەبتتٌە ختتاّەًی فەرُەًیێكتتی تتتایڕەا ب

ئتتتا :ز بتتتّْ بخیتتتاری دا ضتتتسایەكی گەلێتتتك گەّرە ّ گتتتراى ب تتتاتە ضتتتەر 
زئتتتتْش ّردبتتتتّْیەّە تەّاّی  لە ررّهی تتتتْش ّ ُەرّەُتتتتا بەغتتتتەریەا

درّض كراّەكاًی ررّهی ْش ُەر ُەهّْیاى ریاّیاى هێییتٌەی تیتادا ًیتیە، 
ب:یە بخیاری دا ڕەگەز كی هێیٌە ب اتە ًاّیاى بە غكڵ ّ غەهایر رخ بێت 

ت لە فێتڵ ّ دّّریتی ّ تە ەكە ّ بەام د  ّ دەرًّّی رخ بێت ،لە زەرافەا
 .ًابابو

 ًێتتتك كە ،  ْششی ریػەضتتتازیی ًُْەرهەًتتتاطتتتایڤفەرهتتتاًی دا بە ە ُ 
 .خْاكاىغێْەی خاًوەدرّضت كا بە 
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ەُڤایط ْضتتیش لەضتتەر فەرهتتاًی زئْضتتی بتتاّكی ُەیكەلتتی ئتتافرەتێكی  
خاًوەخْاكتتتتتاى دیارییتتتتتاى بە ُەیكەلتتتتتی  یتەّاّ ،جتتتتتْاًكیلەی ضتتتتتازاًا

ایط ّْضی درّض ی كردبتّْ، خْاًّتاگار ەئتاتٌەش  جلتْبەرگێكی جتْاى ڤُ
اى ّ وٌتیي ّ تەًّتی رهتّ غایاًی رێڕەخػتی ّ لە ُەهتاى كاتتاا فێتری دّ

یتش دًّیایەە جْاًی رتو بەخػتی كە ُەر ریاّ تك ضتەد د  ەئەفرۆد .كرد
زهتاى ّ  ضتەرەُترهصش دّاى ّ زەڕافەتتی اطتەكردًی خط ە اغ،ی بێت، 

دەم ّ لێتتْی ّ ُەرّەُتتا فێتتڵ ّ ریاكتتاری خطتت ە ًێتتْ د تتیەّە ّ ًتتاًّرا 
 ەراًاّراش.

ضتتەر زەّی ّ  اً :را بیەیەًێتت ەش تتتا رتتەزئتتْشش فەرهتتاًی دا بە ەُتترهص
ّ تەهێتتتی بتتتّْە، كە ئە ێل تتتری بتتتااتە دەضتتت ی ەئەرڕو تتتْشش لەّە گدەضتتت 

ررۆهی ْضەی لەبیر هابێت، بو ئەّەی گْێ لە اطتەی ررۆهی تْش بیر تت 
زەی ضتتەره:ری :ە رتتاً :راشی جتتْاًكیلەی كتتردە ُاّضتتەری ختت:ی ّ گتت

دیتتتاریی ُتتتاّڕای ەراً :راشغتتتی ّەرگتتترا، كە ّەە دیتتتاریی بتتتّْكیٌەی 
وتتی  اًتتاّە، بەام ئاگتتاداری گتت:زەی ضتتەره:ر ًەبتتًّْە، كەراً :ررایتتاى د

وتتی لەًتتاّ گتت:زەی  تیایتتاایە زۆری ًەكێػتتاّە خْلیتتای رەریػتتاى بتتّْ، كە
ضتتەره:ر دایە، رتتاً :را ّ ئیو یتتْش دەهتتی گ:زەیتتاى كتتردەّە ّ رتت:  رتت:  

داى جت:ر گرف تاری لەًتاّ دەرد ّ  ەزا  خەفەا ّ ضتەخرارە، ًەخ:غی، 
 ەّە.گ:زەی دەهكراّە ُاتٌە دەر

ئەهە بە یەكەهتتیي ضتتسای ەزئتتْشش دە هێردر تتت، ئەهئتتار ئتتا :زییەكەی 
ّەروەخاًاە وی ررۆهی ْضتاا ّ ئەّ ًافەرهتاًییەی ُەرگیتس ًەبەخػتی ّ 

ررۆهی :ضتتتیاى گتتترا ّ  ًتتتارد بە فەرهتتتاًی زئتتتْش دّّ ەتتتْلی زلسەوهتتتی
اەّیطتتتت بەضتتتەر لتتتّْتكەی ُڤایطتتت ْشش ئەگەروتتتی ررۆهی ْضتتتی خ:غە

بە تاغتتتەبەرد كی زلتتتسەوهەّە زًئیركتتترد ّ غتتتاخێكی دّّرەدەضتتت ەّە 
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ضتتتتٌیییەّە دایڕەضتتتتت، ُەهتتتتّْ ڕۆ  تتتتك ُە تتتت:یەكی زلتتتتسەوم بەضتتتتەر 
وٌتتت  ضتتتكی ررۆهی ْضتتتی كتتتْى دەكتتترد ّ ّ  دەًیػتتت ەّە ّ بە دەًتتتّْە

 جەرگی دەخْارد ّ ُە اەفخی.

بە ضەبیٌێاا دّای ئەّەی ضتك ّ ضتٌیی كتًْكراّی ررۆهی ت:ش ّەە  
 م دیطاى ُەهاى كاری كردّّەتەّە. خ:ی لو ُاتّْەتەّە، ُە :ی زلسەو

ئی ر ئەّە ئازاری ڕۆ اًەی ررۆهی ْش بّْە. ئەّ ئتازار ّ ًەخ:غتی ّ 
دەردە ضتتتەراًە تّْڕەبتتتًّْی زئْضتتتی داًەهركاًتتتاەّە، بتتت:یە بخیتتتاری دا 

بەغتتتەر بٌڕتتتخ بكتتتا ّ بە یەكئتتتاری لەًاّیتتتاى بڕتتتاا، ئەگەروتتتی ڕەگەزی 
یی  ەاتتتڵ ّ بتتتاتیٌیی لە زًئیركێػتتتراّ بتتتّْە، بەام تْاًتتتا یەررۆهی تتت:شش

خ:ی لە دەضت ًەداّە، یەغ ا تْاًای رێػڕیٌی ُەبتّْە ّ زاًیتْیە زئتْش 
دەیەّێ وفاّ كی ّا ُە طێٌی ڕەگەزی هرۆد لەضەر زەّیاا ًەُێ ێ ەّە، 
ب:یە كْڕەكەی ەدیْكالیْىشی لەّ ُەّا ە ترضتٌاكە ئاگتادار كتردّّەتەّە، 

ْش كە لە ًسیكتی كە خ:ی ّ  ًەكەی  ەریرُاش بخۆًە ضەر غاخی رارًاض
رەرضتتت یای ەدلفتتتیش دایە، ُەرّایتتتاى كتتترد، دّای لە ًتتتاّوًّْی ڕەگەزی 

   هرۆد، بەضەر زەّییەّە ئا :زیی زئْش داهركایەّە. 

كْغتتت زۆری ًەكێػتتا ئەّ  ى ّ ی ئەّ  ى ّ هێتتردەی لتتێیەڕا ّ ًەیتتاً
هێتردە دەًیێتتك ُتاتە گْ یتتاى تتا ُەر یەكە ك:هە ێتتك ّردە بەرد لە زەّی 

تتا  ّخطتاریاى ُە رێكتا ّ دار:غتیكارەیاى كرد ّ ضتەر ّ ڕ ُە یرى، ئەّ
ًەًاضتتتتریەى كەّتتتتتٌە ڕێ، ئیتتتتای بە دەم ڕ تتتتیەّە ُەریەكە بەرد كیتتتتاى 
دەخطتت ە ضتتەر زەّی، ئەّی ەدیْكتتالیْىش دەی طتت ە ضتتەر زەّی دەبتتّْە 

 ى، بەّ غتتتێْەی تتتت:ری زەّی  ، ئەّی ەریرُتتتاش فتتتخەی دەدا دەبتتتّْەریتتتاّ
 اى.... دّّبارە بەغەری تیا كەّتەّە ج:
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 شەڕی تەروا یان تەروادە

ب:وًّْەكتتتتاى ج:راّجتتتت:رى، بخ تتتتك لە ّدەربتتتتارەی ئەّ غتتتتەڕە بیر
باّەڕ تتتك بتتتّْى ئەّ غتتتەڕە بەغتتتێكە لە ئەفطتتتاًەكاًی ی:ًتتتاى، هیتتتژّّی 

 ی ج:راّج:ر، ضتەیر ّ ضتەهەرەئەض ّْرەاّْ ی ئەّ ّاتە رخی رخە لە 
 ئەّڕۆ ئەّاًە بە ضەرهایەی بەغەریەا دەزاًرێ.  ئەّەیە

 
ًەكاًتتتتتاا بتتتتتّْم لە تتتتتتاراى لەبیتتتتترهە كاتێتتتتتك لە كتتتتت:لیژی ًُْەرەجْا

، كتتْڕی غتتا یری دك تت:ر هیِتترداد ،ُەبتتّْ بەًتتاّی هی تتال: ی ّاًەیەكوتتاى
رەی ئێراى ەبەُارش دەرضی رو دەّتیٌەّە، كە دەربارەی ەغاٌُاهەشی گەّ

فیردەّضتتی ّ اارەهاًەكتتاًی دەدّا بەُەراكتتردى ّ جتتّْاًەّەی دەضتت ی، 
اًەكە ًێسەی ّەغتاًاّّە یتاى تیرّكەّاًتی بەكتار بتردّّە، كە و:ى اارەه

ب:ختت:ی رتتخ  ئی تتر كۆضتتەكەی ،یتتاى غتتەڕی ڕۆضتت ەهی زا  ّ د تتْی ضتتری
 ع.یاهی ّ ًوایلە دًیایەە ضەرض بّْ
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ی ًێتتتْاى یتتتبەغتتتێكی زۆری ّاًەكتتتاًی تەرختتتاى كردبتتتّْ بتتت: بەراّرد 
ئەلیتادە ّ غاًاهە، لەگە  اارەهاًاًی ًاّ ئەفطاًەكاًی ًێْ ەاارەهاًاًی ًاّ 
 .ترەّەش ەە ّ غاًاهەی فیردەّضی لە ویەكیئ:دیطە لە وی

كتتت:وی دّایتتتی  1994لە ضتتتا ی  كە  ،ُەّا تتتین زاًتتتی ،یتتتادی بەخێتتتر 
تتاشی اِارەگە  ئەفطتاًەكاًی ی:ًاًتاا یتا ە هِابئەّ بەراّرداًە چ ل كردّّە.

ّ ئەلیتادە ّ  ًەی لە ُتیچ بتْار كەّە لە غتاٌُاهەُیٌاض اًاا، ئەّ هەلەەهتا
... جارّبار بەًاەی ُە اەض اًا ّ دەیْاە ت: فاڵى داًەدەًادیطە كەه ر ئ:

اارەهاًی ّەرە ئێرە، كچێكی تریػی ُە اەبژارد، جا ب: رێكەًتیي دەهتْاە 
 بێت!  شئەفطاًەە ەتكایە كچێكی جْاى ُە ڕژ رە... دەیْاە حەتوەى دە ێی

بتتتت: رێكەًتتتتیي لە ّەاهیتتتتاا دەهتتتتْاە ئتتتتێوە كۆضتتتتەكەهاى دەربتتتتارەی 
اًەكاًە چ باغ ر ئەفطاًە ڕۆ  ّ ًەخػی ئافرەتەكە بیێخ تت. ُەهتّْ ئەفط

اًْاە دك تتت:ر تكتتتایە د تتتی اْتابییتتتاى دەیاًتتتاا لە وەرتتت ە ّ بە ُتتتاّار دەیتتت
   هەغكێٌە...

جتتتا ُەر ئەّ ڕۆ اًەیە ُ:كتتتاری تەاەوی ئەم ك تتتاّە كە ڕۆ گتتتار كی 
  ەكاًن د  ەّە بیرم.ی ضەردەهی اْتابیڕًّْی خ:م ّ ُاّالەبیرًەوّْ

ئەگەروی رەًئا ّ غەظ ضا ی بەضتەر وتّْە، لە ویەكتی دیكەغتەّە  
ًەى، بتتت:یە غتتتاًن رێْەًتتتا ّ بە هی ال: یتتتائەم هتتتیللەتەكەم كەم ئاگتتتاداری 

گْ رەی ضتەرواّە ج:راّج:رەكتاى ئەّ ڕّّداّاًەی ّا لەبەر دەضت اایە 
ك:یاًن كردەّە ّ بە زهاًە حەیتاتەكەی خ:هتاى خطت ّْهەتە بەردەضت ت، 

 ئەركی ًەتەّایەتی خ:م زاًیْە.  بەًاە ئەّەم بە
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 با بگەڕێینەوە صەر شاری تەڕوا یان )تەڕوادە( 

ی:ًاًییەكاى لە ك:ًەّە لە باّەڕ كاا بتًّْە، كە غتەڕی غتاری تەڕّا ّ 
ڕّّداّەكتتاًی ئەّ غتتەڕە حەاتتی،ەا بتتّْى، بەام واّضتتاەاًی هێتتژّّی 

ی كتت:ى ّ ئاضەّارًاضتتاى ب:وتتًّْی تریتتاى لەم ڕّّەّە ُەیە، لە ضتتەدە
ُە دەُەم ّ ً:زدەُەهاا ویاى ّابّْە ئەّ غەڕ ّ ڕّّداّەكاًی بەغتێك 

 بًّْە لە ئەفطاًە ك:ًەكاًی ی:ًاى.

ەری ەر كاًللیش هێژًّّّْضتی ًاضتراّی دًّیتای كۆضتیك لە ك اّكەیتاا 
ەئەفطاًەی ئ:دیطەشدا دە ێتە بە و، ئەّەضا لە ئاضەّاری ەحەضارلیيش لە 

ا ئاضتتتەّاری غتتتاری بەًاّبتتتاًیی بتتاكّْری خ:رئتتتاّای تْركیتتتای ئێطتت اد
 رّاش دۆزراّەتەّە. ەەت

ز 1873ئاضەّارًاضتتێكی گەًتت  بەًتتاّی ەُتتایٌریع ئاغتتیلواىش لە ضتتا ی 
كتتتتتار كی گەّرەی كتتتتتردّّە، كە وەًتتتتتااى غتتتتتاری لە تەًیػتتتتتت یەكەّە 
دۆزیتْەتەّە ًیػتاًەی ضتّْتاى ّ ئاگریتاى رێتْە دیتارە ّ لەّە د ٌیتتابّْە 

رّاشیەكە ەُتتْهیرش ًتتاّی بتتردّّە ّ ەتەكە ئەّ ئاضتتەّاراًە ُەهتتاى غتتاری 
 و:ًیەتی غەڕ ّ غ:ڕ ّ دەّرەداًی بە ّردی باش كردّّە. 

ز ئاغتیلواى بتّْ بە ُاّكتاری ئاضەّارًاضتێكی لێتساى ّ 1882لە ضا ی 
رتتتتخ لە تتتتتاایكردًەّە بەًتتتتاّی ەّیلِتتتتام دّرر لتتتتتش لەّ ڕّّەّە كەّتتتتتٌە 

كەى،  رّاش دەض ٌیػتتتتاىەرػتتتتكٌیي ّ تْاًییتتتتاى غتتتتْ ٌەُەّاری غتتتتاری ەت
ش ك:هە ێتتك ئاضەّارًاضتتی ئەهریكتتایی 1938 -1932لە ضتتااًی ەُەرّەُتتا 

تْاًییاى لەضەر ئەّ دەرّازاًەی رێع ئەّاًاا بكەًّە تەاەوّە، بەرێی ئەّ 
تتتتتْ ژی  33ئتتتتاهێرە تتتتتازاًەی بە ویتتتتاًەّە بتتتتّْە تْاًیْیتتتتاًە ًتتتتسیكەی 
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 ًیػتتت ەجێڕّْى بتتتاۆزًەّە، بەام لێساًتتتاى تتتتا بە ئێطتتت ە تێكتتتخا جیتتتاّازی
ّا رەیتتتارداى، ئەگەروتتتی تتتتْ ژی حەّتەهتتتی تبیرّڕایتتتاى ُەیە لەضتتتەر بخ

رّای دۆزراّە لە هێتژدا ەارًیػي بًّْە ئەّە حاغاُە ٌەگرە غتاری تُە 
ضتتْتێٌراّە، جتت:ری ئەّ ختتاًّْاًە ّەدەری دەختتاا كە ئەّ غتتارە دەّر 

ّە ئەّەیػتتی تیتتا گیتتراّە ّ دّ هتتي لە دەرەّەی غتتّْرەّە ڕاّەضتت اّى، 
رّا ختساًّەتە ًتاّ ەهێژدا خە تكەكەی دەّربەری غتاری تدەركەّتّْە لە 

 رّاّە. ەغاری ت

گەًتتتتتت  دّای ّردەكتتتتتتاری ّە  شُتتتتتتایٌریع ئاغتتتتتتیلیواًیەهاه:ضتتتتتت ا 
خْ ٌتتتاًەّەی داضتتت اًی ئیلیتتتادە دە ێتتتتە ُتتتیچ گْهتتتاًێكن ًیتتتیە كە غتتتەڕی 

 رّاش ڕّّی داّە.ەەت

جتتتا دّای ئەّ رێػتتتەكییەی بەًتتتاە بەرێتتتی ضتتتەرواّە ج:راّج:رەكتتتاى 
رّا ّەە ەرّا، ئە تڕەتە غتەڕەكەی تەەر ڕّّداّەكاًی غەڕی تدەڕۆهە ض

فیلوەضتتتتیٌەهاییەكەی ًیتتتتیە ّا وتتتتڵ ّ لكتتتتی ئەكػتتتتٌی ضتتتتیٌەهاییاى لتتتتو 
كتتتتتتردّّەتەّە. وەًتتتتتتااى ضتتتتتتەرواّەم بەوّەیە كاهیتتتتتتاى لە حەاتتتتتتی،ەتە 
ئەفطاًەكەّە ًسیك ترى، ُەر لەّ ڕّّەّە دەدّم دەًّْضتن، یتا ّەە لێترە 

ضتتەردەهی  یكە  دەكەم، ی:ًاًییەكتتاًّ لەّێ ضتتەرواّەكاى ت:زەكێتتك تتتێ
ڕّّداّەكتتتاًی گەلێتتتك لە زًئیتتترە داضتتت اًێك  ّ رّاەكۆضتتتیك غتتتەری ت

گرًی تتتتتتری رتتتتتتخ لە ڕّّداّ لە اە ەم دەدەى لە ُەهتتتتتتاى كاتتتتتتتاا ڕّّداّە 
ّا خْ ٌاّییەكتتتتاًی بە غتتتتاًازییەّە بتتتتاش لێكتتتتراّە، بەتتتتتایڕەا ئەّاًەی 

ڕاضت ەایٌە داّە لە ئەّ ڕّّداّاًەیتاى بە بەغتێك لە هێتژّّی ك:ً ربًّْە 
اە ەم، لە ویەى خە كتتتاًێكی ّاایعیتتتیەّە ئەّ ڕّّداّاًە ئەًئاهتتتاراّى ّە 

 بەّەدا دەردەكەّ ت ّ كەهێك خ:غڕەخ  ر بًّْە. 
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بە ّتەی ەُتتتت:هیرش خە كتتتتی كتتتت:ًی ی:ًتتتتاى گەلێتتتتك جتتتتار ڕّّبەڕّّی 
خْاكاًیتاى بتتًّْەتەّە ّ دەربتارەی زیٌتتاەگی ّ ڕّّداّەكتاًی ڕۆ اًەیتتاى 

ّ دەضتتتتت یاى لە كارّباریاًتتتتاا ُەبتتتتتّْە، لەگە  یەكتتتتتاا بە وتتتتاە ّ ختتتتترا
ی ر ەّیتاى لەگە  یەكتاا ڕاض ی:یاًە هاهە ەیاى كتردّّە ّ ُەهڕەضت ەگیەك

بتت:یە بە لەغتتكر كی داهەزراّی یەكیرتتتّْەّە ڕۆیػتت ّْى بتت:  ،ُەبتتّْە
رّاش ئەگەروی ئەّ لەغكرە لە دەض ەاتە ج:راّج:رەكاى رێك ەغەڕی ەت

ّرّدر تتژە ّا دەّری ەتەرّاشیتتاى داّە ُتتتیچ ُتتاتّْە، بەام ئەّ هتتاّە دّ
دّّبەرەكی ّ رەرتەّازەیەكیاى ًەكەّتّْەتە ًێْاًەّە، كە بڕێ ە ُ:كتاری 
كػاًەّە لە دەّرەداًەكاًتاا، لە كاتێكتاا لە رێػتاا ئەّ كت:هە ە یەكیرتتّْە 
رەیْەضتتت ە لەگە  یەكتتتاا لە غتتتەڕ ّ غتتت:ڕ ّ دّ هٌتتتایەتی دابتتتًّْە ، لەم 

اتتت:ایی هێتتتژّّی ی:ًتتتاى بەًتتتاّی ە ش.م . ڕّّەّە لێتتتساى ّ واّضتتتاەی 
 راّراش دە ێتە 

رّاشدا لە غتتەڕدا بتتًّْە ەی:ًتتاًییە ك:ًەكتتاى كە باریراًیتتاى لە غتتەڕی ەت
لەخ:بّْردًێكی ضەرضام ئاّەریاى ًیػاى داّە، تا ُەر یەكە بە ج:ر تك 
لەّ رەوهارەیتتتاا بتتتیەًە غتتتاًازی ّ ًتتتاّداری لەبیرًەوتتتّْ، لەُەهتتتّْی 

رەكەی ئلیادەیە، كە ەضەلەی راًسە ُەزار بەی ە غیعگرًی ر ّ بەرواّتر ه
ی ەئەغتتتیرش غتتتەڕكەرە ًیتتتْە ئەفطتتتاًەیەكەی یتتتّ دوّەر تیتتتادا ئتتتازادیەتی

ی:ًتتتتتاًی تیتتتتتادا ت:هتتتتتار كتتتتتراّە، كە غتتتتتەڕەكە دە ضتتتتتا ی كێػتتتتتاّە ّ لە 
ڕّّداّەكاًاا اارەهاًی ەئەغیرشی تیتادا دیتاری كتراّە، ُەرّەُتا كت:هە ە 

دیطەش كە تیادا ضەرگەغ ەگی ّ  ڕًّْی غیعری ُەزار بەی ی غیعری ەئ:
یەكێكی تر لەّ اارەهاًاًەی تیتادا ت:هتاركراّە بەًتاّی ئ:دیطتە، كە دّای 

رّاش لە گەڕاًەّەیتاا ّ  تی ًتاّ دەریاكتاى دەبێتت ّ ەّ راًكردًی غتاری ەت
 دّّواری ضەداى ڕّّداّی ضەیر دەبێت. 
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 ك تراّە بە ّتەی هێژًّّّْضی بەًاّباًت  ەهایكتر گراًتتش ئەّ دّّ ڕ
بتت: ی:ًاًییەكتتاى ت:هتتار  اىغتتیعرییە گەّرەتتتریي ّ رخغتتك:تریي فەرُەًییتت

كتتتردّّە ّ تیتتتادا ئەضتتتا ەتی ئەدەبتتتی، ُتتتًْەری، ئەخۆاتتتی، كتتت:هەایەتی، 
رەرّەردەیی بەخػیْەتە ی:ًاًییەكاى ّ لە ویەكی ترەّە رەًئەه:ر كە ب: 
ئەضتتا ەتی ڕابتتردّّی ی:ًتتاى ّ ُەرّەُتتا ڕەگەزی بەغتتەریەا، ئەگەروتتی 

جێیەی خ:ی بت: داُتاتّْ وت: كردّّە، بەام ئیلیتادە ّ ئ:دیطتە  ڕابردّّ
ڕّّداّەكتتاًی ُەر ّەە خ:یتتاى هتتاًّەتەّە ّ رتتخی رتتخى لە غتتاًازی... بە 
دّای ُتت:هیردا بخ تتك لە ًّْضتتەراًو كە لەّ ڕّّەّە ًّْضتتیْیاًە ّەەە 
ئاض یلْش، ئ:رریا، ئار:ل:، لە ضەدەی دُّّەهی رێع زاییٌتاا دەربتارەی 

 ەە ّەی ضتتەركەّتّْەكاًی ئەّ غتتەڕەیاى ًّْضتتیْە، بەام ُتتیچ یگەڕاًە
 لەّاًە ًاگەًە حەهاضەتی ئیلیادە ّ ئ:دیطەیاا.
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 طیچاوصاغی و داوەریی پار

رّاش لە كاتێكتتتاا ەڕّّداّەكتتتاى بتتتّْ بە ُتتت:ی گەهتتتارۆداًی غتتتاری ەت
بەًاّی ەئاریصش تتا  دەض ەاا  ی رێكردّّە كەّا یەكێك لە خْاكاًیدەض

كا كیٌەكار ّ ًاضتازگار ّ دّّبەرەكتی ًتاًەّە دەًتْاڕێ، ّا لە خْا حەزًە
غتتاخی ەئ: وتتپش غتتاییە ّ بەزهتتی ُاّضتتەری ەتْتتتْش ّ رەریتتی دەریتتا 
دایكی ئەغیلی اارەهاىش ب: ئەّ بەزم ّ غاییە داّەا ًەكتراّە، ئەّە ّای 
لتتو كتتردّّە تتت: ەی ئەم بتتو ڕ تتسییەی بطتتەًێ ەّە. دەفتتخ  ە ضتتەر تەوری 

ّ ضتتتێْ كی ز تتتخیي دەُتتتاّ ژ  ە ًتتتاّ بەزهەكەّە، كە بەزم ّ غتتتاییەكەدا 
 ش!لەضەر ئەّ ضێْە ز خیٌەی ًّْضیڕّْە ب: جْاً ریي خْداّەًای  ى

لەّ غاییەدا ضتو خْداّەًتای  ى ُەر یەكەیتاى خ:یتاى بە جتْاً ریي  
زاًیْە، دەبێ ە هػ ْهخیاى كە ئەّ ضتێْە ز تخیٌە بت: ئەّیتاى فخ تااّە ئەّ 

تٌەش بتّْى، ًتاگەًە ضتەرًئام ەفرۆدیتت، ئتاّەًاە جتْاًە ەُیترا، ئضو خْدا
بتتت:یە رەًتتتا دەبەًە بەر ختتتْای خْاكتتتاى ەزئتتتْشش تتتتا لەًێْاًیاًتتتاا داّەری 
بكتتتاا، ئەّیتتتع بتتتت: ئەّەی ُتتتیچ كاهیتتتتاى زّیتتتر ًەكتتتتاا ًتتتاڕّاتە   تتتتر 

ەكەتتاى بتڕەًە وی :یە ڕایتاەگەیەًێت ّا وتاكە داّەریبدەض ٌیػاى كردى. 
رّایە ّ بتاّكی ەەی غتاری تصش، كە ب:خ:ی غتازادیكەضێك بەًاّی ەرار

ص یلە غتتار ّەدەری ًتتاّە، لەبەر رێػتتڕیٌی یەكێتتك لە رێػتتی:كاى، كە رتتار
 رّا... ەدەبێ ە ُ:ی ّ راًیی غاری ت

كەّتتتّْەتە بتتاكّْری ڕۆ ئتتاّای ئاضتتیای بچتتّْەە تّْركیتتای  ،رّاەت
ئێطتت اش. زئتتْش ڕ ٌوایتتاًی كتترد تتتا بتتخۆى بتت: غتتاخی ەئایتتااش كە لە ًسیتتك 

 ص دەدۆزًەّە. یلەّێ راررّایاایە، ەغاری ت
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ضتتتو  ًە ڕەایتتتڕەكە دەدەى لە غتتتەاەی بتتتا  ّ خ:یتتتاى دەگەیەًتتتٌە ئەّ 
 صش دەدۆزًەّە، كە لەّ دەغ ْدەرەیاا غْاًیی دەكرد.یدە ەرە ّ ەرار

ص كە ئەّ ضتتتو ختتتْا ًەی دەبیٌتتتی ضەرضتتتام دەبێتتتت، ُەر یەكە یرتتتار
اى لەّضو ئافرەتە، كە ُەر یەكە ختْایەكی بەدەضت ەاا بتّْە ُەر یەكەیت

 كە ب و ئەّ ضێْە ب: ئەّ ًێردراّە. ،ص تەهاحییركەىیدەك:غي رار

كە دەیكتتاتە فەرهتتاًخەّای ئەّرّّرتتا ّ ئاضتتیا، ئتتاتٌە  ،ُیتترا رەیوتتاًی دا
رّا ەرّا ّ ی:ًتتاىشدا كتتار كی ّا دەكتتاا تەاەّ  دەدا لە غتتەڕی ًێتتْاى ە ت

ضتتتەركەّێ، ًتتتت:رە د تتت ە ضتتتتەر ئەفرۆدیتتتت، دە ێتتتتتە كتتتتار كی ّا دەكەم 
  ًی جیِاى ّا لو دەكەم  اغ،ی ضەرضەخ ت بڕێت. جْاً ریي 

 رارش لەًێْاى ئەّ ضو رێػٌیارەیاا  ەغ،ی ُە ڕژارد ّ ّتیە

لەّ ڕۆ گاراًەیتتتتاا ُەهتتتتّْاى دەیتتتتاًساًی ەُێلتتتتیيش ُاّضتتتتەری غتتتتای 
ضتتتەرزەّیە ّ زۆربەی غتتتاّ ّ  ًتتتی ئطتتترارتە ەهٌەوئتتتْشش جتتتْاً ریي 

 غازادەكاى  اغ،ی زاری ُێلیٌی غ:خْغەً  بًّْە.

ص رۆیػت ب: ئطرارتە ّ بتّْ یڕ ٌوایی ّ واّضاەی ئەفرۆدیت راربە 
ەّ كاتەیتاا ەهٌەوئتْشش ضتەفەری بە هێْاًی غا ّ ُاّضتەرەكەی ُێلتیي، ل

گەی ەكتتراشی كتترد، لەّ كاتاًەیتتاا رتتارش ُێلتتیي ڕازی دەكتتاا، كە لە دّڕ
 لەگە كتتتچە ًتتت: ضتتتا ەكەی بەجێِتتتێاڵ ّ  رّا ّەگە یتتتا بتتتخّا بتتت: غتتتاری ت

 رّا. ەّْ ب: غاری تب:ی دەرو ااطیرار

وئتْش دەگەڕ ت ەّە دەًتْاڕێ یْش لە بیڕل:تكادا دە ێتتە كە هٌەئەر:ل:ً
ُێلیي ب:ی دەروّْە ّ فخ ٌاراّە دەڕّا ب: غاری ەهیطیيش غای هیطتي 

 ەئاگاهوٌْىش برای هٌەوئْش بّْە. 
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رّا بتتتاەى، بەام لە ەُەر لەّ تتتخا بخیتتتار دەدەى كە رەوهتتتاری غتتتاری ت
ّ لەغكری غا ّ غازادەكاًی ی:ًتاى كت:بكەًەّە، بە  رێػاا تْاًییاى ضْرا

 ێخ سی بە ضەرتاضەری ی:ًاى كراّە.بە یەی ئەّەی ب
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 بێ مەینیی ئۆدیضە بۆ بەشداربوون مەو شەڕەیدا

لەرتێع جتْاًەّەی لەغتكری ئطترارتە بت: ضتەر غتاری تەرّا وەًتااى 
 ڕّّدا ّ دەًیتتتتت: لە ی:ًاًتتتتتاا باڵّبّْبتتتتتًّْەّە یەكێتتتتتك لەّ داضتتتتت اًاًە

ی دەربارەی ەئ:دیطەشبّْە، كە ڕۆهاًەكاى بە ەئ:لیص یاى یْلْضیصش ًاّ
بتتتتاّی ّگەی ەئی اگتتتتاش بتتتتّْە ّ ًاّدەبەى، ئەّ كەضتتتتایەتییەی غتتتتای دّڕ
 زیرەكی ّ لێساًی ّ فێ ساًی ُەبّْە. 

ئەّ ضتتەرەتا ًەڕۆیػتت ە   تتر داّای بەغتتااربّْى لە غتتەڕدا، ُەرّەُتتا 
  بردە ضەر.لْیەش دەضەرەكەیاا ەرٌدًّیایەكی رخ لە  یػ،ی ُاّ

 
ەئاگاهوٌْىش كە بە فەرهاًاەی گػ یی ی:ًاى ُە ڕژ ردرابتّْ، حەكتین ّ 
لێساًتتتتتی بەًتتتتتاّی ەراوهیتتتتتاشش دیطتتتتتاى ًتتتتتاردەّە وی ئتتتتتْدیص دّای 
كێػوەكێػتتی زۆر ضتتەرەًئام ئ:دیطتتە ًاوتتاری بەغتتااربًّْی غتتەڕەكە 
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بتتّْ، دّاًتتسە كەغتت ی ّ غتتەظ ضتتەد جەًیتتاّەری ئاهتتادە كتترد ّ ختت:ی 
 رّا بەڕ كەّتڕّْى.ەلەغكری ئطرارتەیاا كە بەرەّ ت گەیاًاە

  



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

52 

 

 ئەشێه

لەّ كەیٌْبەیٌەیتتاا بەًاّبتتاًی ریي غتتەڕكەری ی:ًتتاًی ەئەغتتیرش، ئەّیتتع 
اەّیطت لەّ غەڕەیاا بەغااری بكاا، دایكتی ئەغتیر یەكێتك بتّْە لە یًە

ختتْا ئاضتتواًییەكاى. كاتێتتك ئەغتتیر لە دایتتك بتتّْە ُە یژًتتاّّە لە ئتتاّی 
كصش بەّ غێْە ڕّبي تەى بّْە، ّاتە ُیچ وەكێك كاری ڕّّباری ەئط ْ

لە لەغتتتی ًەكتتتردّّە، تەًِتتتا رتتتا ًەی رتتتای ًەبێتتتت كە دایكتتتی بە دەضتتت ی 
تەًِتتا ئەّ ختتا ە وەكتتی لتتو كتتاری بتتّْە،  ئتتاّ لێتتی ًەداّە  ّ گردّّیەتتتی

ی:ًاًییەكاى ئەّەیتاى دەزاًتی بەبتو ئەغتیر ضتەركەّتي هەحتا ە، بە ّتەی 
بەضتتەر ەتەرّاشدا،  ااریی ًەكتتا ضتتەرًاكەّىر ئەگەر بەغتترێػتتی:كاى ئەغتتی

 ئەگەریع بەغااریی كاا لەّ غەڕەیاا دەكْ ر ت.

 هەكص ُەتطڕْە لەّ ڕّّەّە ًّْضیْیەتیە 

ت:ت:ش ب: دّّرخط ٌەّەی ك:ڕەكەی ەئەغیرش لەّ غەّە دەبر ت بت: 
هتتا ی هتتاهی، جلتتی كتتابرایەكی كْتا فرۆغتتی لەبەر كتترد ّ ڕۆیػتت ٌە ًتتاّ 

ًتتاى بتت: ضتتەیركردًی كْتا ەكتتاًەّە ضتتەرگەرم ك:غتتكی هتتاهیەّە، ئیتتای  
بتتّْى، تەًِتتا یەكێكیتتاى ڕّاًتتی غوػتتێر ّ ضتترەر ك لەًتتاّ كْتا ەكاًتتاایە 
ەئەغتتتتیرش دەًاضتتتتێت ّ ضتتتتەرئەًئام دەتتتتتْاًو ڕازی كتتتتا تتتتتا لەّ غتتتتەڕە 

 دا بەغااری كاا.ەگەّرەی
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 قوربانیكردنی ئیڤگنیا

 بە ُەزار كەغتتتت یی جەًیتتتتی لە بەًتتتتاەری ەئ:لیطتتتتەش ك:بتتتتًّْەّە، كە 
ُە كتا، كە ڕۆ اًە ُە تی كتردّّە،  تەهای ُە كردًی بای غیوا  بتًّْە تتا

 ، بەام ّزەی لێْەًەُاتّْە.واّەڕّاًڕًّْە

ئیتتای ئەّە ُەزاراى غتتەڕكەر وتتاّەڕّاًی ُە كردًتتی بتتا ّ جتتّْ ەی  
كەغتتتتتتتتتتتتت ییەكاى بتتتتتتتتتتتتتًّْە، ضتتتتتتتتتتتتتەرەًئام رێػتتتتتتتتتتتتتی:یەە لە ویەى 

ەی ئەگتتتتتتتتاهوٌْى لەبەر ئەّ ّّەرتویصشەّە ڕاییەیاًتتتتتتتتائاخْاّەًتتتتتتتتاگارە
ا :زە ّ ًتاُێ و بتا ُە كتا هەگەر ، ئتارتویص گەلێتك ئتكْغ ّْە ئا ی ەكاًی

ئەّ دەم بتتتا  ،گتتتاهوٌْى كتتتچە بچكتتت:اًەكەی ەئیڤییٌیتتتاش بكتتتاتە اْربتتتاًییئا
 .كاُە اە

گتتتتتتتتتتتتتتتتاهوٌْى لەبەر ئەّەی ئا 
فەرهاًتتتتاەی گػتتتت یی تەّاّی ئەّ 
لەغتتتتتتكر ّ كەغتتتتتت ییاًەی بتتتتتتّْە 
بەًاوتتتتتتاری كتتتتتتچەكەی دەكتتتتتتاتە 

ُە كردًتتتتتتی بتتتتتتا تتتتتتتا  اْربتتتتتتاًیی
كەغتتت ییەكاى لە دەریتتتادا بتتتكەًّە 
ڕێ بەرەّ غتتتتتتتتتتتتتتتتتاری تەرّا كە 

ر دەریتای ضترییەّە، دەكەّ  ە ضتە
اشی بێ تتتاّاى یتتتڤییٌبەّ غتتتێْەیە ەئی

دەكْ ر تتتتتتت ّ بتتتتتتا ُە تتتتتتتاەكا ّ 
 كەغ ییەكاى دەكەًّە ڕێ.
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 دەصتێوەردانی زئوش

لەغتتكری ئطتترارتە گەیػتت ٌە دەرّازەكتتاًی غتتّْرەی بەرز ّ بْ ٌتتای 
رّا، لەّە د ٌیتتتتابّْى كەّا ضتتتتەركەّتٌێكی ئاضتتتتاى بەدەضتتتتت ەت غتتتتاری

دەُێتتتتٌي، لەبەر  هتتتتارەی زۆری لەغتتتتكری ی:ًتتتتاى ّ لە ُەهتتتتاى كاتتتتتاا 
 اارەهاًاًی گەلێك ًاّداریاى تیادا بّْە، ّەەە 

 ئاگاهوٌْى

 هٌەوئْش.

 ئ:دیطە.

 ئەغیر.

 ئا اكص.

 غاُسادەی دّرگەی ضاوهص.

 ئەض ّْرەی حەكین.

 غاُت بیلْش.

 .دیْهاش

 غاُت ئارگ:ضی.

رتتتتتاترۆكل:ش دۆضتتتتت ُْاّدەهی ەئەغتتتتتیرشی اارەهتتتتتاى، لەّوغتتتتتەّە 
تەرّایەكاى، ئەّاًیع اارەهاًاًی بەرجەض ەیاى تیادا بتّْە، لەضتەریاًەّە 

لتتتتو دەركەی، لە تەّاّی بتتتتاّی ئەغتتتتیلی ّەُیك تتتت:رشی اارەهتتتتاى كە ًاّ



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

55 

ص، یاارەهاًەكتتتتاًی ی:ًتتتتاى ئتتتتازاتر ّ بەًاّبتتتتاًی ر بتتتتّْە، بتتتتراكەی رتتتتار
 لْش، ئاًە كْڕە ئەفرۆدیت، ئاً یطص.ترّی

 
رّاش ەبەضەر ئەّ اارەهاًاًەیاا غّْرەی هْحەكەهی دەّری غتاری ەت

بەرز ّ بْ ٌتتتتتتاییەكەی ضەرضتتتتتتام ئتتتتتتاّر بتتتتتتّْە، جتتتتتتیە لە دەرّازەی 
ر ەّەكتتتاًی... یەكەهتتتیي رەوهتتتاری ی:ًاًییەكتتتاى خەضتتتارەتێكی بەربتتتاڵّ ّ 

: ضتتتا  غتتتەڕ  هتتتارەیەكی گەلێتتتك كتتتْ راّی لتتتێكەتەّە بەّ غتتتێْەیە ًتتت
بەردەّام بتتتتتتتّْە، ُتتتتتتتیچ ویەە بەضتتتتتتتەر ئەّی تتتتتتتتردا زا  ًەبتتتتتتتّْە، 

غەڕەكەیاى  یهپشًػیٌاى لەّ ضەرەّە بە ّردیی ئاگادار ّ واّد ریەەئ:ل
ص بتّْەتە یكردّّە ئەفرۆدیتت ویەًیتری تەرّایەكتاى بتّْە، وتًْكو رتار

ُ:كاری بەدەضِێٌاًی ضێْی ز خیي، ُەرّەُا ەئاًەشی كتْڕی ًیػت ەجێی 
غەڕكەری تەرّاییەكاى بتّْە. ەئتارەشش ختْدای جەًت ، ئەّیتع  تەڕّا ّ

 ویەًیری تەرّا بّْە. 
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صش یەش لە ڕەف اری ەرتاراتٌەُیراش خْغك ّ خێساًی زئْش، ُەرّەُا ەئ
ًتتاڕازی بتتًّْە، ویەًیریتتتی ی:ًاًییەكاًیتتاى كتتتردّّە، ەئەرْلتتْىش ضتتتەرەتا 

ّ ویەًیریتتتتی ویەكتتتتتی كتتتتتردّّە، لە دّاییتتتتتاا ّەروەرختتتتتاّەتە ضتتتتتەر ئە
 ویەًەكەیاا ەزئْشش خْای خْاكاى دەك:غا بو ویەًیی خ:ی برار س ت. 

ەئەغتتتیرشی  ّ لە ضتتتا ی دەُەهتتتاا ًتتتاك:كی كەّتە ًێتتتْاى ەئاگتتتاهوٌْىش
اارەهاًەّە، ئەغتیر دەضت ی لەغتەڕكردى ُە یترا ّ لە ُەّارگەی خت:ی 

شش ختتاًوەخْا ڕّاًتتی ّا ّەدەرًەوتتّْ، بەغتتااریی غتتەڕی ًەكتترد، ەت تتْ
بو ڕ سی بە ەئەغیرشی كْڕی كردّّە، رەًای بردە غكرا ە ئائاگاهوٌْى ب

 بكاتەّە.  كرد تا ت: ەی ئەّ بو حْرهەتیەی لوبەر ەزئْشش  داّای لو 

 ْش ڕّّ بە زئْش ُاّاری كردە بە ّتەی ەُْهیرش ت 

ختسهەتن  ،بە كتردار ،ەی باّكە، ئەگەر ڕۆ گار تك بە ّتەئەی زئْش! ئ
ڕەكەم ّا بتتتتو ڕ تتتتس ّ بتتتتو كتتتتردّّە، ئەّ لتتتتْتفەم لە ُە  بتتتتكە، تتتتتا كتتتتْ

 دەزاًی ئەّ بە جتْاًەهەرگی دەهر تت.ّەە   ەم،حْرهەتاًە ًەدر ت لە اە
حْرهەتی ّا بەراًتتڕەر ەئەغتتیرشی جتتا ئەی ضتتەرّەرم ئاگتتاهوٌْى وتت:ى ًتتا

كتتتتْڕم بكتتتتاا؟ داّاكتتتتارم كتتتتْڕەكەم د  تتتت:ظ كەی... ئەی زئتتتتْش ئەی 
بتاەى بە داًاتریي ئ:لەهرٌػیي، لو گەڕ ي با تەڕّاییەكاى دەرضتێكی بتاظ 

ی:ًاًییەكتتتاى، تتتتا ًاوتتتاری كتتتْڕە دوّەرەكەم بتتتي ّ غتتتاًازی بەدەضتتتت 
 بِێٌێت...

ّْش ُەر دّّ تیتتتزئتتتْش لە ّەاهتتتاا ُیچتتتی ًەّا ّ بێتتتاەً  بتتتّْ،  
ەی ّەاهتتن ئە ًتت:ی زئْضتتی لە بتتاّەظ گرتڕتتّْ، ئیتتای ُتتاّاری كتتردە د

 ت: كەضێكی ترضت لە كەش ًییە.  !ًەخێر یب ێ باەّە ّ غادهاًن كە 
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ری ُتتتیچ ویەكتتتی ی زئتتتْش لە در ژایتتتی ئەّ غتتتەڕەیاا ویەًیتتتئەگەروتتت
ّْضتتتی دایەّە، ئەّ دەیساًتتتی ی:ًاًییەكتتتاى بە بتتتو ًەكردبتتتّْ، ّەاهتتتی تی

لە خەّدا ُتاًی ەئاگتاهوٌْىش ئەغیر كار كی ّایاى لە دەضت ًتایەا، بت:یە 
ئەغیر رەوهاری تەرّایەكاى باەى، ئاگاهوٌْى ُەهاى كاری كرد،  دا بەبو

ى ی ڕّّی دا، غەڕ ڕاگیرا، تتا غتەڕی ڕّّبەڕّّی ًێتْاغەڕ كی خْ ٌاّ
ص ئەًئتتتتتتتام بییر تتتتتتتت، دّّ لە غتتتتتتتەكر لە یەە یْش ّ رتتتتتتتارهیۆتیتتتتتتت

ی ائەّە ئاغتتتتكرا بتتتتّْ تْاًتتتت دّّركەّتتتتتٌەّە بتتتت: غتتتتەڕی  ئەم دّاًە. 
ص بەُێتتتس ّ بە تەجرّّبەتتتترە، لە ضتتتەرەتاّە ییتتتْش گەلێتتتك لە رتتتارهیۆت

ر تتت، لە دّادّایتتی ئەّ دیتتاربّْ غتتازادەی تەرّایتتی لەّ غتتەڕەیاا دەكْ 
طتتی ڕزگتتار كتترد ّ ُیك تت:ری یغتتەڕەیاا ئەفرۆدیتتت ُتتاتە ًێتتْاًەّە ّ رار

ًییەكتتاى تتتا كەًتتاری ّ ی:ًا ڕارەڕیتتيرتتا ەّاى ُتتاتە هەیتتااًەّە تەرّایەكتتاى 
 . لە ی:ًاًییەكاى بكْ ىّ  هارەیەكی یەكئار زۆر  دەریا ڕاّ بٌێي
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 ئاكامی كاری پانسوكنوش و هیكتۆر

ًەبتتتًّْی ەئەغتتتیرشەّە دّّوتتتاری كْغتتت ار كی زۆر  ی:ًاًییەكتتتاى بە
ُتتاتڕّْى، گەیػتت ڕًّْە ضتتەر ئاضتت ی بەزیتتي، ئاگتتاهوٌْى لە ضتتەركەّتي 
ًائْهێا بّْ كەّتڕتّْە كە تكەكە ەی كػتاًەّە لەّ رەوهارەیتاا، ُیك ت:ری 
رتتتتا ەّاى لە ویەى ئا اكطتتتتی اارەهتتتتاًەّە بەضتتتتەخ یی بریٌتتتتاار كرابتتتتّْ، 

ا ّ بتتریٌەكەی رتتاككردەّە ّ لەّضتتاّە خْاًّتتاگار ەئتتارْلْىش فریتتای كەّ
بەُێستتتتری كتتترد، رەوهارەكتتتاًی ُیك تتت:ر ّ ًەبتتتًّْی ئەغتتتیر تەرازّّی 
غەڕەكەی ورەضەً  كردبّْ، لە ئاّا دەّرّبەر كاا ڕاًّاًی ی:ًاًییەكاى 
ضتتتەرەتاكەی ّەدەركەّتڕّْەرتتتاترّكلْششی دوّەر بە ئەغتتتیلی ّاە تتتت: 

ڕ ًتاكەیەا، ُەر ًەبتو بتا ئەّەضا لە خەیتوەگەا دّّر ًتاكەّی ەّە ّ غتە
هي لەگە  ُێسە ُە ڕژاردەكەدا جلتْبەرگ، ختْدە ّ ضترەرەكەی تت: لەبەر 
كەم ّ بخۆهە ًاّغەڕەكەّە ّ دّ هي رێتی ّایە ئەهتي تت:م ئەّە ب:خت:ی 

 ڕّّحیی ترّایەكاى دەبەز ٌو.
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ششی اڕتتّْ  دەكتتاا ّ بەّ غتتێْەیە ئەغتتیر رێػتتٌیازەكەی ەرتتاترۆكل:
ئەغتتتیر ّ فیتتتااكاراًی یەكتتتاى ّا دەًتتتْاڕى، دەڕّاتە ًتتتاّ غتتتەڕەّە. ترّای

ُتتتتتاتًّْەتە ًتتتتتاّ غتتتتتەڕەّە ڕۆحیەیتتتتتاى وّاز دەبێتتتتتت ّ دەكػتتتتتێٌەّە. 
راترۆكل:ش بەّ غێْەیە بای ەترّّر ّ لە خ:بتایڕّْى كەّتە كەللتتەیەّە، 
زۆری ًەكێػتتتتا لەگە  ُیك تتتت:ر رتتتتاترۆكل:ش زرێ ّ ضتتتترەری ئەغتتتتیر 

 ، ُیك :ر راترۆكل:ضی كْغت.اُە یر

ّ ّ خْدە ّ زر ی لەبەر راترۆكل:ش داكەًا، ڕّاًتی كاتێك ُیك :ر كاڵ
 ئەغیر ًییە. ەئەّ

ئەغیر لە كْغ ٌی دۆض ی ئتازیس ّ خ:غەّیطت ی رتاترۆكل:ش گەلێتك 
ەەهیتتیي ّ ئاغتتْف ە بتتّْ، بەًاوتتاری ڕۆیػتتت بتت: وی ئاگتتاهوٌْى ّ ەهیتتر 

 هاری ی:ًاًییەكاًی دا. وە كاتو خ:ی گلێركردەّە ّ رەتهیاّىش

 ي لە ُەر وّە فەّارەی ضتتْرا تتتێكە  بتتّْى، ختتُْتت:هیر دە ێتتتە دّّ 
ًەڕەیەكی كرد، دەغت ّ دەر ّ  ،ْزیاّىش خْدای بەُێس ّ تْاًادەكرد، ەر

دار ّ درەخ تتتی ُێٌتتتایە لەرزیتتتي، غتتتّْرەی دەّری غتتتاری تەرّا ُتتتاتە 
 لەرزیي.

ضەرەًئام تەرّاییەكاى تْاًای بەربەرەكاًێی رەوهتاری ی:ًاًییەكاًیتاى 
غتار، جتیە لە ُیك ت:ری دوّەر، تەًِتا ڕّّبەڕّّی ًەها ّ كػتاًەّە ًتاّ 

 ەغیرش ّەض ایەّە.ەئ

ضەردەهی خ:یاى غەڕیاى دەضت رو كرد. لە  یدّّ اارەهاًی ًاّدار 
ەّە تەهاغتتاكەری غتتەڕی ئەّ دّّ اارەهتتاًە تدیتتْاًی خْدایتتاًی ەئ:لوپشتت

دەبتتّْى، ئەغتتیر داخ ّ خەهتتی راتریكل:ضتتی لە دەرًّّیتتاا دەج:غتتا، ّرد 
خا ێتتتتك لە لەظ ّ ئەًتتتتااهی ُیك تتتت:رەّە دەركەّێ تتتتتا  ّرد دەیٌتتتتْاڕی



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

61 

ئەًئام   ر وەًاگەی ًیػاًەگرا ّ ًێسەكەی لەّ ُەّا ەكا، ضەرًێسەكەی 
 خا ەی دا، ُیك :ری ُەّا ەی ئاضواى كرد.
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 گرتنی تەروا 

گەّرەتریي اارەهاى ّ جەًیتاّەری ەتەرّاش لە زەّیتاا كەّتڕْەئەغتیرش 
رتتتای بە  ّّ دەرُێٌتتتا ّ ُەرد زرێ ّ ختتتْدەی لەضتتتەر ّ لەغتتتی ُیك تتت:ر

 ەرەباًە جەًییتیەكەّە ّ وەًتااى دەّری بەراًتڕەر  بەًێك بەض ەّە ّ بە
تەهاغاكەراًی ەترّاشدا داّ بەّ غێْەیە ئا :زی داهركتایەّە ّ لەغتی بتو 

 ڕّّحی ُیك :ری اارەهاًی ب: وی غاُت ەبریاهْششی باّكی. 

ّ  گێتتخا یك تت:رڕەّا ی تەرهیتتاى بتت: ُلە ئتتاُەًیی ڕەضتتوْ تەرّاییەكتتاى
  لەّوغەّە ُەهاى ئاُەً  ب: ەراترۆكل:ششی كْ راّ گێخدرا.

بە  ا ە غتتتتەڕ دّّبتتتتارە دەضتتتت ی رتتتتو كتتتتردەّە.دّآ ئەّ رەضتتتتوْڕەّ
كتتْ راًی ەُیك تت:رش ّ هەّجتتّْدیەتی ئەغتتیر لەًتتاّ ضتتْرای ی:ًاًتتاا تتتای 
تەرازّّی غتتتەڕ بە وی ی:ًاًییەكاًتتتاا ّەروەرختتتا، غتتتەڕ بەردەّام بتتتّْ 

طتتی كەهتاًیری ّردبتتیي كە لە تیرئاّ ژتٌتاا غتتُْرەی یارزۆری ًەكێػتا ر
ػتاًەگرد كە رتا ًە رتای بتّْە ئافا  بّْ، خا ی وّازی ئەًااهی ئەغیلی ًی

غتتەڕ دّّبتتارە ُاّتتتا بتتّْیەّە،  ی كْغتتتەئەغتتیرشی دوّەر بەّ غتتێْە
ص غتتاًازیی بەّ تیرُتتاّیژتٌەی بكتتاا، لە ویەى یزۆری ًەكێػتتاّە تتتا رتتار
بەًتتتاّی ەفیلتتت:كی صش كتتتْ راّە ئیتتتای غتتتەڕ لە  اارەهتتتاًێكی ی:ًتتتاًییەّە

، تا ئ:دیطتەی فێ تساى ّ كتاراهە ُتاتە هەیتااًەّە ّ لەًتاّ ّبخاًەّەیاا ًەبْ
 فەرهاًاە ی:ًاًییەكاًاا ّتیە بیر كن لەضەر دایە، گْ ن لو بیرىە

  یر یر لە ك اّی ئٌطیاا لەم ڕّّە دە ێتە 

 بْ ٌتا ّ رتاوكە یگەّرە فەرهاًاەكاًی ی:ًاًی لە دارئەضترێكی زلسەوهت
داریاى درّضتت كترد ّ بخیاریاًتاا وەًتااى جەًیتاّەری خ:بەختت بتخۆًە 
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ًاّ ضكی ئەّ ئەضترە داریتٌەّە، ُەرّایتاى كترد، لەغتكری ی:ًتاى ضتْاری 
كەغتتتتتت ییەكاًیاى بتتتتتتّْى، لێتتتتتتْاری دەریایتتتتتتاى بەجێِتتتتتتێاڵ ّ لە تەڕّاّە 
دّّركەّتتتٌەّە ّ لە رػتت ی دّرگەیەكتتی ًسیكتتاا ڕۆیػتت ٌە هەكتت:ّە تتتا بە 

دەرّازەی ەّدا بیەڕ ٌەّە جێیەی خ:یتاى ّ بە ئەضترایی لە غتّْرە ّ غ
ًەّە. لەّوغتتەّە تەڕّاییەكتتاى ڕّاًییتتاى ّا ُەڕّّ اّی تەرّا ًسیتتك بتتّْ

ەكتتتاى لە ًاوتتتاریی گەڕاًّەّە بتتت: ّاتیتتتی خ:یتتتاى بە غتتتادییەّە :ًاًییّی
بەرەّ ُەّارگەی وتتتتتت: یی ی:ًاًییەكتتتتتتاى ڕۆیػتتتتتت ي، تەًِتتتتتتا ئەضتتتتتترێكی 

بەجێِێاڵّە، ئەّە گەّرەتتریي دەضت كەّتی تەرّاییەكتاى  زلسەوهیاى لەخ:
ئەّ  دەر ُتتاتڕّْى، بەام لە بەجێِاڵًتتیبتتّْە، بە خ:غتتییەّە لە غتتار ّەر

ئەضرە داریٌە ضەریاى ضخهابّْە، تا كابرایەكی ی:ًتاًی بەًتاّی ەضتیٌْىش 
 لەّ خا خ:ی ئاغْف ە ًیػاى دەدا ّ دە ێتە 

:ًتتاًین، كە لە ُ:كتتاری ئەّ هٌیتتاى بەجێِتتێاڵ، ئیتتای تتتا دەهتترم ًتتا ێن ی
خْدا ەى بتت: ضْراضتتیْزاری ختتاًوئەضتترەیاى ررضتتی، ّتتتیە ئەم ئەضتترەیا

 ەش ب: ئەّیاى درّضت كردّّە. ەئاً

لە بەخ ی ڕەغی تەڕّاییەكاًتاا ئەّ باضتەیاى بەڕاضتت زاًتی، ئەضتریاى 
ڕاكێػا تا بیڕەًە ًاّ غارەّە، بەام لە دەرّازە ًە دەڕۆیػت ٌە  ّّرەّە، 

: تێكاا، ب: ًوتًّْە دیتاردەی ضتەركەّتٌی ئەضتری داریٌیتاى دەرّازەیاى ب
  ە ًاّ غارەّە.برد

ئی تتتتر بەزم دەضتتتت ی رتتتتو كتتتتردەّە، غتتتتەڕا  ّ ضتتتتەها ّ یەك تتتتر لە  
 باّەغیرتي تا درەًیاًی غەّ بەردەّام بّْ.
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ئەّاًەی لەًاّ ضكی ئەضرەكەدا بًّْە كە دەًتْاڕى غتار هەضت ی هەضت ە، 
 ی ضتتتتتەركەّتي ّ غتتتتتەڕابي، ُەر ُەهتتتتتّْاى لە خەّی خ:غتتتتتیاا هەضتتتتت

لەّوغەّە لەغكری ی:ًاى بە ئاضرایی لە ًسیكی غّْرەدا خ:یاى هەاش 
واّەڕّاًی دوّەراًی ًاّ ضتكی ئەضتپ، داًە داًە، د تٌە ختْارەّە داّە ّ 

ّ رەوهتتتاری ئێػتتتكیراًی ًیْەهەضتتتت دەدەى ّ دەیتتتاى كتتتْ ى ّ ضتتتْرای 
ر ّ ضتّْتاًاى ی هەضت ّ خەّا ّْ، ئی ر كْغت اری:ًاى دەڕ  ٌە ًاّ غا
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ّ ّ راًكتتردى دەضتت ی رتتو كتتردەّە، یەكێتتك لە غتتازادە تەرّایەكتتاى لەّ 
وە ڕّّەّە ّتّْیەتیە ُاّار ّ ُەرا لە ُەر وتْار وّە بْ ٌتابّْ، ڕۆیػت 

دەدی، ًەڕەًەڕ ّ  نی ی:ًاًییەكتتتاًیەەدر ّ ًتتتاهەرد ضتتتەر بتتتاى ّ لەّ تتتخا
یەە بەرز ّ بْ ٌتتتا بّْبتتتّْ، كەّتتتتوە تەاەای ئەّە دەضتتت ە غتتتەیرّْری 

باۆزهەّە تا ضەًیەری هلوۆى درّضت بكەیي، فكرم لە ُیچ ًەدەكردەّە 
ن بەدەضت كەّێ، بەام تەاەای ٌجیە لەّەی لەّ غەڕەیاا غاًازیی كْغت 

 لە دوّەراى بێطّْد بّْ.دلێراًەی ەئاًەش ّ بخ ك 

كەّتڕتّْە دەضت ی، ی:ًاًیتاًی ضتەركەّتّْی داخ لە د ەّە غاُتت  غار 
ُەرەّەُا ضەردارەكاًی تری تەرّایتاى داًە داًە  ەرریاهْششیاى كْغت، 

 .كْغت

ەئاًەش باّكی ریری كردە ك: ەّە ّ لە غتار ّەدەروتّْ، ئی تر تتااى ّ  
بخۆ دەض ی رو كرد ّ غار دەضّْتا ّ  ًاًیاى بە ك:یلەیی گترا ّ بترد، 

غاُتت  هٌەوئْش دّّبارە ُێلیٌی بەدەضت ُێٌایەّە ّ ئەّ رێػتی:یەی ّا 
، یەصش ُت:ی ّ راًكردًتی غتاری تەرّایەترضتا، كە ەرتارەرریاهْشش لێتی د

 ضەرئەًئام ّا دەروّْ. 

 

 ضو اارەهاًی ،یاضّْى، ئ:دیطە، ّاًە
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 صەرصامئاوەر

دّای ئەفطتتتتاًەكاًی ەئیلیتتتتادەش داضتتتت اًەكاًی تتتتتر ڕّّیتتتتاى داّە، ّەە 
یاضّْى، جیطْى، گەڕاى بە دّای ختْری ز خیٌتاا، ئ:دیطتە ضتەرگەرداى 

كتتتاى ضتتتسایەكی اْڕضتتتی دّّرّدر تتتژی ادەگەڕا، خْ بە دّای ّاتەكەیتتتاا
اًە كە كْڕی ًەفرۆدەیت گی ًاّ دەریاكاًیاى ب: تەرخاى كردبّْ، ّئاّارە

بّْە لە هی ال: ی ڕۆهاًەكاًتاا بەًاّبتاًی ریي داضت اًی ُەیە، جتیە لەّاًە 
لە ڕۆ گتتاری ك:ًتتاا، داضتت اًی رتتخ لە ڕّّداّی ضتتەیر ّ ضتتەهەرەی زۆر 

بەام ئەّ ضو هەلەەهەیە لەّاًی تر بەًاّبتاًی ر ّتراّە، یاى ًّْضراّى، 
ّ بەضەر زهاًەّە بتًّْە، ئەّ ضتو اارەهتاًە یتاى ئەّ اارەهاًتاًە گەغت ی 
دّّرّدر ژی رخ لە ڕّّداّیاى كتردّّە بەًتاّ دەریتا ًە ًاضتراّەكاًاا لە 
دّرگەی ّاتتتاى تّْغتتی ڕّّداّی خْ ٌتتاّی ّ ترضتتٌاە بتتًّْە ّ تیتتادا 

رێیاى ّابّْە گەیػت ًّْەتە ئەّرەڕی دًّیتا، ضەركەّتّْبّْى، ئەگەروی 
 لە هلوۆى ّ رەوهارداى ًەكەّتّْى.
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ی ەتەرّاش ّ ضتّْتاًی ئەّ غتارە ڕّّیتاى ئەّ داض اًاًە لە دّای غەڕ
اضتّْى دیتارە ڕّّداّەكتاًی یداّە، یاى كەّتًّْەتە ضەر زهاًی خە كی، 

ًتتاى لەرتتێع غتتەڕی تەرّادا ڕّّیتتاى داّە، زۆر لە ًّْضتتەراًی كتت:ًی ی:
ز خیيشیتتتتتتاى ًّْضتتتتتتیْە، ّەكتتتتتتّْ ەریٌتتتتتتاارش لە  یدەربتتتتتتارەی ەختتتتتتْری

ضتترّّدەكاًیاا ەئەرْلیْضتتی ڕّّدضتتیش غتتەظ ُەزار بەی تتی لەّ ڕّّەّە 
ًّْضیْە، بەًاّی ئارگ:ًاتییتاش، كە بەًتاّی كەغت ییەكەی یاضتّْى ًتاّی 
ًاّەكە ًاّی ەئارگ:ش بّْە، هەلەّاًەكاًی بە ئارگ:ًەكتاى ًتاّبردّّە. یتاى 

فۆكتتتتت:شش هەلەەهەًّْضتتتتتی ضتتتتتەدەی رێتتتتتٌئەم ئەّیتتتتتع ەّالریتتتتتْش 
ەئارگ:ًاتییتتتتاشیەكی ًّْضتتتتیْە، كە بە دەضتتتت ەّەیە ّ لەًتتتتاّ ًەوتتتتّْە ّ 

 رار سراّە.

بەام ڕّّداّەكتتتاًی ئ:دیطتتتە یەكطتتتەر دّای غتتتەڕی تەرّا ڕّّیتتتاى 
داّە، ُەردّّ ئەّ دّّاًە ًەختتتتع ّ دەّر كتتتتی گرًییتتتتاى لەّ غتتتتەڕەیاا 

 ُەبّْە. 

ّ ئاكاهەكتتتتاًی ئەّ غتتتتەڕەیە ّا   تەرّا لە حەای،ەتتتتتاا ئەّە غتتتتەڕی
ی ج:راّجت:ری لتو بتّْەتەّە، ئەضت ّْرەرەلْر:ی داض اى ّ ئەفطاًە ّ 

لە دّای ئەلیتتتتتادە، ئەّ ویرۆكێكتتتتتی كەی ەُتتتتت:هیرەش بەًتتتتتاّی ئ:دیطتتتتتە، 
ًّْضتتتتیْە، كە  یُەرّەُتتتتا  یر یتتتتر لەم ڕّّەّە هەلتتتتەەهەی ەئەضتتتتیاش
 ەُەر ئەّ ڕّّداّڕۆهاًەكاى بە حەهاضتەی ًەتەّایەتتی خ:یتاًی دەزاًتي، 

ّابتتّْەتە ُەّ ٌتتی ەداً تتی، هلی تتْىش، كە ئەهتتخۆ بە دەضتت واًەّەیە... گەڕاى 
 بە دّای خْری ز خیٌاا لەضەر رێػیْیی خ:ی كردّّە.

ەبلیاشش راغای بەُێتسی غتاری ەر:ل:كت:شش، كە ضتەر زەّیتیەكەی لە  
اُی ّ دەضتت ەاتی لە ًاّەڕاضتت ی ّاتتتی ی:ًاًتتاا بتتّْە. بلیتتاش تەخ تتی غتت

اشش یتتتبە ًتتتاڕەّا ّەدەرُێٌتتتاّە، لەّ رێػتتتڕیٌیەیاا بە ەبل یاهەكەوٌیتتتی هتتت
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دە ێتتتە كتتابرایەە د تتت یەە تتتای ًە لتتی لە رتتادایە، دەبێتتت لەّ كتتابرایە 
ّ ُەم تەخ ەكەا لەًتاّ دەبتا، ئەّ  گادار بێت، كە ئەم ریاّە ُەم ضەرائا

لە رتا  رێػڕیٌییەی ُەر ّەە خ:ی ُاتە دی، كتابرای تتاە ًە تر ضتەررایی
ّ تاكێتتتك لەضتتتەر رایەكتتتاًی بتتتردّّە، ُتتتاتە ًتتتاّ ڕّّبتتتاردا ئە كە لەًتتتاّ

دەربتتارەّە ّ بە بلڕاضتتی ڕاگەیاًتتا كە كْڕەهتتاهەكەی ەیاضتتّْىش، كتتْڕی 
غتتاری زّ ولێكتتراّ، ئەّە بە ڕ تتیەّەیە تتتا هتتافی ڕەّای ختت:ی بەدەضتتت 

بلڕتتاش ًكتتّْ ی لەّەی ًەكتترد، بِێٌێتتت ّ دەضتت ەاتی خْ ٌتتاّی بٌڕخكتتاا.. 
تتا  ّ تەختت ّ بەختت بت: ئەّ دەگەڕ ت ەّە، لە  كە یاضْى خاّەى هافە ّ

ەًِاًتتاا ًەخػتتەیەكی غتتەی اًی لەضتتەردا بتتّْە، تتتا لە یاضتتّْى ُەهیػتتە ر
ڕزگاری بێتت ەبلیتاشش بە ەیاضتّْىشی ّاە ئەّی تت: داّای دەكەیتت هتي 

ایەكن ُەیە، دەبو جێڕەجێی جێڕەجێی دەكەم، بەام لەرێع ئەّەیاا هي داّ
ْری بەراًتتی ز تتخیي بیەڕ ٌێتت ەّە بتت: بكەیتتت، ئەّیتتع ئەّەیە كەّ  ّ ختت

 بلیاش، كە ضەرەتا لەیرا بّْە. 

ُە ْاضتتتراّە، لە ّاتتتتی  ئەّ كەّ  ّ ختتتْرییە ز تتتخییٌە بە درەخ ێكتتتاا
ایە، هتتي لەّە ریرتتترم تتتاهّْ ی ئتتاّا ضتتەفەر كن رێتتْە هابێتتت، ەكتت:ل یصش د

ئەگەر تتتت: ئەّ كەّ  ّ ختتتْرییە ز تتتخیٌە بیەڕ ٌیتتت ەّە، بە زئْضتتتی ُەرە 
 دەڕۆهە وّە ّ دەتكەهە غای ّاا.  ٌا دەخ:م لە دەض ەااضْ ،گەّرە

ئەّ دەیساًی ضەفەری ّا ڕ یەی ُاا ّ ًەُتاتە، گەڕاًەّەی یاضتّْى  
هەحا ە ب:یە ئاّا رەیواًێكی داّە، ئەگیٌا بلیاش ُی ئەّە ًەبّْ دەضتت لە 

ەتتتْاًو كەّ تتی دەضتت ەاا ُە یتترێ، بەام یاضتتّْى لەّە د ٌیتتابّْ، كە د
ێٌتو، بت:یە ّتتیە باغتە هتي ئەّ هەرجەی اڕتّْ  ەدەضتت بخْری ز خیي ب

 تتت ّ ن بت: درّضتت بكرهتدەكەم بە هەرجێتك كەغت ییەكی رت ەّ ّ هەحكە
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ەراًەم لەگە تتتاا بێتتتت، هتتتي ئەّ گەغتتت ەی جەًیتتتاّەراًی ًتتتاّداری ئەم دە 
 دەكەم.

دەضت بە درّض كردًی كەغ یی گەغ ەكە كرا، رەیتكەری خْاّەًتاگار 
 هەزرا ّ بّْە ُ:ی زەرافەتی كەغ ییەكە. ەئاتٌەش لە كەغ ییەكەدا دا

ی ارارەیەە اارەهتتاًی ُە ڕتتژارد تتتا ُتتاّزۆری ًەكێػتتاّە یاضتتّْى  هتت
ّ ُتتتاّراكەی  یەكێتتتك لەّاًە ُەركتتتْ ی اارەهتتتاىبتتتي، لە كەغتتت ییەكەیاا 

ُیۆش، ُەرّەُا ئ:رفەی هاه:ضت ای ه:ضتی،ا ەى، ُەرّەُتاە بیلیتْششی 
ر:لیتتتاییْش، بلتتت:كص فەرهاًتتتاە ّ بتتتاّكی ئەغتتتیر ُەرّەُتتتا ەكاضتتت ْر، 
 ڕۆهاًیش ّ خە كاًی تر بًّْە ُاّضەفەری یاضّْى.
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 گەشتی پڕ مە مەترصیی گۆڵخیط

یاضتتّْى ّ ئەرگ:ًاكتتاى كەغتت ییاى رتتخ لە ئتتازّّاەی رێْیطتتت كتترد ّ 
ڕێ، زۆری ًەكێػتتتا تّْغتتتی یەكەهتتتیي ك:ضتتترِاتي ئەّەیتتتع لە  كەّتتتتٌە

 ا هتتتاّەیە لەّێلەّ تتتخا بخیاریاًتتتا كەًتتتااّ كی رتتتخ لە زەرافەتتتتاا بتتتّْ، كە
 بەەضێٌەّە ّ ّەرزظ ئەًئام باەى.

اًەكاى لە ضتتتتتەدەی واّضتتتتتاەی بتتتتتْاری ئەفطتتتتت شگسلتتتتتی وتتتتتارلسكیيە
 ًّْضیْیەتیە ً:زدەُەهاا  یا بّْە،

كەهتتاى بە دەضتتت رۆیػتتت بتت: ڕاّ، تتتا كە ەكێتتْیەە ڕاّ كتتا،  یكتتْلُەر
ەُتتیۆششی كتتْڕە جتتْاًكیلەظ بە دّایتتاا رۆیػتتت، بەام ڕ تتیەی لتتو گتتْم 

لەّ تتتخا رەرییەكتتتاًی ًتتتاّ ئتتتاّ، ًتتتاری ئاّ كتتتاا لتتتو داًیػتتتت، بتتتّْ، لە كە
ەً:هفەكتتاىش ُتتاتٌە تەهاغتتای ُیۆضتتی جتتْاًكیلە ّ ئەّیتتاى لەگە  خ:یاًتتاا 

ُیۆضتی ئاّەكەّە، ُەركْ  ُەروتی بتاًیەّازی كترد  هەبردە ًاّ بٌی گ:
لە بٌی دەریاوەكەّە گْ ی لەّ باًیكردًە ًەبّْ، ەئارك:ش خت:ی دا بە دەم 

ی غە  كرد ّ دەركەّتەّە ّ ەُەركْ شیاى بەجێِێػت بەّ باّە ّ دەریا
غتتێْە ُەر كتتْ  لە ڕّّداّەكتتاًی ەئارگ:ًەكتتاىش بتتو بەظ بتتّْ، كەغتت یی 
ەئتتتتارگ:ش بە گْزەرگتتتتایەكی تەًیەبەریتتتتاا دەگتتتتْزەرا، لە ًسیكتتتتی ّاتتتتتی 
ئەهازۆًەكاى ضەریاى ّەدەر ُێٌا، كە ًاضراّى بە كچتاًی ەئتارشش ختْای 

غەڕكەر ّ رەوهاردەر بّْى، لەّ خا گەیػ ٌە غەڕ كە ُەر ُەهّْ  ًاًی 
ئەّ تاغتە بەردەی ّا ەررۆهی تْششی تیتادا وتْارهێ ە كێػتراّە، غتتەاەی 
بتتا ی ُە تت: زلتتسەوهەكە  ّ ًتتا ە ّ ُتتاّاری ررۆهی ْضتتیاى دەُتتاتە گتتْێ، 

 لەّ خا دوّەراى لەگە  ەُاربیشیە ب:گەًەكاًاا كەّتٌە غەڕەّە. 
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ی وٌیتتااری بتتو ڕەحەم بتتّْى، لەّ تتخا ئەّاًە گیتتاًلەبەراًێكی ب:ًڕتت:گەً

ریرەریاّ كیتتاى دی ّغتتك ُە ِتتاتڕّْ، بەًتتاّی  ییتتْش ، ُێٌتتاە برضتتێ یی 
لە وێژابتتتتّْ ّغتتتتكەّە بّْبتتتتّْ لە برضتتتتا، ئەّ ریتتتتاّەی یەكێتتتتك بتتتتّْە 

ّە ڕ سلێییتتراّ بتتّْ، بەام ەزئتتْشش ئەّەی رێػتتڕیٌیكەراى ّ بەوی ئەر:لتت:
ردّّە، ُەر كتتتاا بە د  ًەبتتتّْە بتتت:یە دّّوتتتاری ئتتتاّا هیەٌەتێكتتتی كتتت

ریتا  اىگیاًلەبەرە ب:گەًاًە ب:ًی خ:یتئەّ یەتی غ ێك ب ْاا ئەّە ّیط ْ
 ڕغاًاّّە.

لەّوغتتتتتتتەّە ەئاگتتتتتتتاهوٌْىش كە لە غتتتتتتتەڕی ریرۆزهەًتتتتتتتااًەی تەرّا 
زۆربەی وەكتااراًی لەّ ّ گەڕاّەتەّە، دّّواری ت:فاًی گەّرە ُاتّْە 

ًاضتتراّاًە كە ت:فاًەیتتاا لەدەضتتت داّە، كە كەضتتێكی تتتری لەّ فەرهاًتتاە 
ەئ:دیطتتتەش بتتتّْە لە ُەهتتتّْاى زۆرتتتتر دەرد ّ ڕەًئتتتی دیتتتْە، زۆرتتتتر لە 

  تتی ًتتاّ دەریاكتتاى بتتّْە، دّای زەجتتر ّ هیەٌەتێكتتی فتتراّاى، دەضتتا  ّ
گەیػتتتتتتتتتتتت ّْەتە دّرگەی ئی اگتتتتتتتتتتتتا، بەام ُەر ئەّ ڕۆ ە تّْغتتتتتتتتتتتتی 
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 ی وتتتی ُتتتاّادەردەضتتتەریەە ُتتتاتّْە، كەغتتت ییەكەی ً رۆبتتتّْە ّ ُەر
ًّە ّ خٌكتتتاّى، ب:ختتت:ی بەضتتتەر تەختتت ەكەیەّە ُەبتتتّْە ً تتترۆی ئتتتاّبْ

 زیٌاّّ دەهێٌێ ەّە.

ئ:دیطتتتە رتتتا دەبتتتاتە لێتتتْاری دەریتتتا ّ گتتتْزەری دەكەّ تتت ە ّاتێكتتتی 
ەئلكیٌتْشش كە غتای ئەّ ّاتە بتّْە،  خێرخْاز بەًاّی ە ایكییەكاىش غاُ

ُتت دەگێتخ  ەّە ّ ەئ:دیطەش داض اًی دە ضتا  دەربەردەریتی خت:ی بت: غا
، ئ:دیطتتە ّ هیتتْاًییەكی گەّرەی بتت: ڕ كتتاەخااغتتاُ ڕ تتسی لتتو دەًتتو 

 ّەكاًی گێخاّەتەّەە ُا ڕّّداەئەّ

ً: ضا ی ڕەبە  بای ًەفریٌكراّ ُەر ڕۆ ە بەرەّ جێیەیەە ُە یتااّم، 
لە ضا ی دەُەهاا لە ّاتێكی خێرختْازی گیاخ:راًتاا گیرضتاهەّە، لەّ تخا 

رد، ًاوتار گْ ێكیاى دەدایە وەكااراًن ُەم خ:یاى ّ ُەم هٌیاى لەبیر دەكت
بتتتّْم ئەّاًەم بە زۆر ُێٌتتتایەّە ًتتتاّ كەغتتت ییەكە تتتتا فكتتتری هتتتاًەّە لە 

 دّرگەی ەًیل:فەرشدا لەبیركەى.
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 كەڵەگای كنك ئاگرین و ددان ئەژدیها

ْل یصش گتتاًی گەیػتت ٌە ضتتەر زەّی ەەُتتاّ ّ ضتتەرئەًئام ەیاضتتّْىش
ز خیٌیتتتاى بتتتااتو لە  یداّایتتتاى لە غتتتای ئەّێ كتتترد كەّا كەّ  ّ ختتتْری

ص بەًتاّی ی:ل گاًڕەردا لە ُەر كْێ بیەّێ غەڕی ب: دەكەى، غای بەر
ی صش حەزی لە وارەی ئەّ هێْاًاًە ًەدەكرد ب:یە ڕاییەیاًتا ئەّی بە تەئا

خْریی ز خیي بێت، هەگەر لە بەراًڕەر كێاا ئازایەتی خت:ی  یتەهای كەّ 
بێت ەّە ّ  یيبطەلوێٌو، جا دەبو ب ْاًێتت ڕّّبەڕّّ دّّ گتای كلتك ئتاگر

ًڕەض ێ ەّە، داًەكتاًی ّەە تت:ّ لە زەّ تاا بْەغتێٌو، ئەّ تت:ّە دەبتٌە بیا
ەدەرد تتتتتي ّ ُەر ُەهتتتتتّْ ئەّاًە وەًتتتتتااى جەًیتتتتتاّەر ّ لە زەّیتتتتتی ّ

 ًا كا.ّتْتەفرّ

 



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

73 

یاضْى فكری كتردەّە، ُتیچ هرۆ ێكتی ئاضتایی تْاًتای ئەّ كتارەی تیتا 
یتتتارهەتییەكی ًیتتتیە ّ بێیْهتتتاى كتتتْ راّی ًتتتاّە، بەام زۆری ًەكێػتتتاّە 

اّەڕّاًٌەكراّی رێیەیػت، ُیرای خاًوەخْا ئەفرۆدی تی ڕازی كترد، كە و
ْل یص تتا گتگەی یتا بە ڕّهتی ك:ریتاش بٌێر تت بت: دّڕ كْڕەكەی ەئارّش

كتتار كی ّا بكتتا ەهیتتاییاش كتتچە غتتای ئەفطتتًّْاار  اغتت،ی یاضتتّْى كتتاا، 
كارەكە بەم غێْەیە ئەًئام درا، ەهیاییاش ب:خت:ی جتادّّگەر بتّْ، كەّتە 

یاضتتتتتتًّْەّە، بە دزیتتتتتتیەّە ڕۆیػتتتتتت ە دیتتتتتتااری یاضتتتتتتّْى، یتتتتتتارهەتیی 
 غّْغەیەە دەرهاًی جادّّبازی دا بە یاضّْى.

لەم ڕّّە دە ێتتتتە هیتتتاییا بە یاضتتتًّْی ّاە بەرەبەبتتتاى  شئتتتار:لیْشە
خت:ا ڕّّا بتكەّە ّ ئەّ غّْغتە دەرهتاًە بت ەرە ًێتْ ئتاّ، خت:تی رتو 

ا ًێتتسە ّ تەڕ بتتكە، ُێتتس ّ تْاًتتای ئەفطتتاًەییت رتتو دەبەخػتتێت... ُەرّەُتت
 ضەردەكەّی. ەیەّضرەركەتیع بەم دەرهاًە تەڕ بكە، بغوػێر ّ 

یاضّْى بە باّەڕ كی بەُێسەّە ُەر دّّ گاكەی وتْار رە  بەضت ەّە، 
ئەّ جەًیاّەراًەغتتتتتی لەًتتتتتاّ بتتتتترد ّ لە هەرجەكەدا ضتتتتتەركەّا، بەام 

بە  ئەًئاهتتااًی ّە تتاەكەی ًەبتتّْ، یاضتتّْىی ص یەغتت ا ُەر ڕازی بە تئتتا
یتتاییاش تتتْاًی هتتاری راضتتەّاًی كەّ تتی ز تتخیٌیع بكْ  تتت. ُاّكتتاریی ەه

 كەّ ی ز خیٌی بەدەضت ُێٌا ّ گەڕایەّە ی:ًاى.
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 مە ئەشكەوتی صیكنۆپەكانا

 ئ:دیطە دەربارەی گەغ ەكاًی ب: غای دەگێخاّەە

ختتتتْا حەز ًەكتتتتا  ئتتتتێوە گەیػتتتت یٌە دە ەری ضتتتتیك:ل:رەكاى، ئەّاًە تتتتتا
جتاًەّەراًە یەە واّیتاى  ّ خْ ٌ ْار ّ ّەحػتی بتّْى، ئەّ دڕًاەخّْ

ُەبّْە، ُیچ بەرُەهێكیاى ًەبّْە، ُیچ رەیْەًاییەكی دۆضت اًەیاى لەگە  
یەكاا ًەبّْە، تێكخا ئەغكەّتٌػیي بًّْە ّ تا خْا حەز بكتا بەرز ّبْ ٌتا 
ّ بەُێس بًّْە، ئ:دیطە دە ێتە ًیازهاى بە ئاّ ّ ئازّّاە رەیتاا كردبتّْ، 

گەكەیتتتاًەّە، وتتتْیٌە ًتتتاّ دّڕ لەگە  خ:هتتتاا بتتترد ّ دّاًتتتسە غتتتەڕكەرم
واّ كەّا، رخ بّْ لە هەڕ ّ بسى، لە رێع ّتێكی گەّرەهاى ّەبەرئەغكە

ّەیاا ب ْاًیي غ ێك لە ئەغكەّا بڕەیٌە دەرەّە، كتابرای ەت:  ُتاتەّە ئە
ًتتتاّ ئەغتتتكەّا، ًتتتاّی ەرتتت:لیڤینش بتتتّْ، بەرد كتتتی زلسەوهتتتی خطتتت ە ًتتتاّ 

 دەرگاكەّە، بە رەًئا غەڕكەر ًە دەجّْا. 

 ی ئێْە لە كْ اا لەًیەرتاى خط ّْە؟ررض

ّەاهتتتتتتن دایەّەە كەغتتتتتت ییەكەهاى ت:فتتتتتتاى بردّّیەتتتتتتتی، ئتتتتتتێوە ُەر 
 ئەّەًاەهاى لە ت:فاى ڕزگار بّْیي.

بٌاەضتت یاا ّ ن لە رتتخ دّّ لە ئتتێوەی گتترا ّ دایتتاًی بە دیتتْاری یلیڤ:رتت
 ُەردّّكیاًی اّْا دا.
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ئەغتتتكەّا ي ّ اْتیتتتاًی دا ّ لە یبە ضتتتڕەیٌێاا دّاًتتتی كەی لێكْغتتت  

ردی زلتتتتتسەوم ّا بەضتتتتتت ەڕۆیػتتتتت ە دەرەّە دەهتتتتتی ئەغتتتتتكەّتی بە ب
ًەهتتاً ْاًی بتتخۆیٌە دەرەّە، كە گەڕایەّە دّاًتتی كەهتتاًی ختتْارد ّ كەّتە 
غەڕابٌ:غتتیي ەتت:لەكە ّیطتت ی ًتتاّی ضتتەركردەكە بساًتتو، ررضتتی ًتتاّا 

 وییە؟

كەضتتە.ش كە ەتتْ  ئ:دیطتتە دیطتتاى زیرەكتتی كتترد ّ ّتتتیە ە ًتتاّم ُتتیچ 
ی دار كتی گەّرەیتاى ًتّْك یژ كترد ّ لە ئتاگردا ّ ُتاّااًخەّا ئ:دیطە 

 ضّْریاى كردەّە.

رخەی خەّدا بّْ لە وا ی وتاّیەّە ًسیكڕتّْهەّە ر لە ئەّ دە ێتە ئەّ
ّ بە تەّاّی تْاًتتاهەّە كتتتردهە ًتتتاّ واّیتتتاا، ختتتْ ي لە وتتتاّی فەّارەی 
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كرد، بر اً  ّ ئەبرۆی ضّْتا، گلێٌەی واّی بر ا، ُاّار ّ ًەڕەی ە:  
 غكەّتی دەلەرزاًەّە. ئە

بە ڕّخطاری خْ ٌیٌەّە داری ًّْك یژی لە وتا ی وتاّی ّەدەرُێٌتا، 
ە:لەكتتتاًی دەّرّبەری ڕاگەیاًتتتا ّ لە ئەّ دەم كەّتە ُتتتاّار ّ ًەڕەًەڕ، 

گرف تتت ویتتیە؟ كتتو  شنیلیڤْرتتەدەهتتی ئەغتتكەّتاا ك:بتتًّْەّە ررضتتییاى ُتتا 
 ت:ی ئازار داّە؟ 

 ًاّی هٌی كەّتەّە بیر ّ ّتیە 
 ەش!ُیچ ك

ُتتیچ كەش هٌتتی ّا لتتو كتتردّّە، ئەّ ّاهە ەْلەكتتاًی دەهتتی رتت:لیڤین 
 دەری ئا :ز ّ ئاغّْف ە كرد ّ بەر ئەغكەّتیاى و:  كرد.

نشی كْ ر ًاوار گتابەردی لە دەم ئەغتكەّا بەوّە یلیڤ:بە بەیاًیاا ەر 
ًتتتا، تتتتا هەڕەكتتتاًی بلەّەڕ تتتي، دەضتتت ی بەرەّ ئاضتتتواى بەرزكتتتردەّە ، لە 

 راڕایەّە تا ت: ەی لەّاًەكاتەّە ّا ّایاى لو كردّّە. ەر:زیاّىشی باّكی
ئ:دیطتتتتە ّ ُاّڕ كتتتتاًی فرضتتتتەتیاى ُێٌتتتتا ّ لە دەرگتتتتای ئەغتتتتكەّا 

 ّەدەروّْى.
ئ:دیطتتتە دە ێتتتتە دەردی هتتتي تەّاّبتتتًّْی بتتت: ًەبتتتّْ، وەًتتتااى ضتتتا  

گەی ەئایٌتاشدا لەًیەرهتاى خطتت، بەدەری ًاّ دەریاكتاى بتّْم، لە دّڕدەر
ەی جەًیتاّەراًی هٌتی كتردە بەراز ە ضیرضتەشی لەّ خا جادّّگەر ك ًیتْ

ّا لتتو بكتتاا، لەّ تتخا جتتادّّگەر، بەّەّە ڕاًەّەضتت ا دەك:غتتا ُەهّْهتتاى 
، بە گەی ەضتتیرًەكاىش دەض ەخْغتتكێكی ترضتتٌاە بتتّْىڕۆیػتت ي بتت: دّڕ
 ْ ٌا ّ گْ یرەكاًیاى لە ُ:ظ دەبترد، ضتەرەًئام یاًدە ئاّازی  اغ،اًە

ڕ تتن كەّتە  ا هتتاهەّە، ضتتەرەًئامبە تەًِتتكەضتتن بەوّە ًەهتتا، ُەر ختت:م 
ئەغتتتكەّتی كە فەرهتتتاًخّای ئەّێ ئافرەتێتتتك بتتتّْ بە ًتتتاّی ە كالیطتتترْش 
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ّا ضا  لەّێ گلی داهەّە، تا زئْش ڕەحوی رو كردم ّ فەرهتاًی دا حە
 ئازادم بكاا.

دەگێتخایەّە،  ئ:دیطە لەّ هێْاًی غاُەیاا ویرۆكتی بەضتەرُاتی خت:ی
 باًی ەفایكیش.گەی رخ لە هیِرەّتیە تا گەیػ وە دّڕ

غاُتتت ئیلكیٌتتْش فەرهتتاًی دا تتتا ئ:دیطتتە بیەیەًتتٌە دّرگەی ەئی اگتتاشی 
گە ڕّاًتی ك:غتكەكەی ّضەر ّ هٌاا ەكاًی، كە گەیػ ە دّڕُا ُەّارگەی
ئْدیطتە  ەى ّابتّْایەكاى ویترا ّ ئاغّْف ەگی لەّوغەّە ئی اگرخە لە ُە

غتكەكەی ّ زەهاًێكە هردّّە، زۆرتر لە ضتەد داّاكتار ُتاتًّْەتە ًتاّ ك:
ّ  ئ:دیطتە داّاكاری ەرٌلْرەشی ُاّضەریي تتا دەضت ەاتااری زەّا كەى،

كتتتتْڕەكەی ەترلوتتتتاخْششی گەًتتتت  ّ بتتتتازّّ ە ئەضتتتت ّْر بە جلتتتتْبەرگی 
دەرۆزەگتترەّە ڕۆیػتت ە ًتتاّ تەور ّ دیْەختتاًەكەی ختت:یەّە رتتخ بتتّْ لە  
داّاكاراًی ەرٌلْیەش ئی ر بە ُاّكاریی دّّ لە خسهەتكاراًی ەتیلواخْششی 

 گەً  كەّتٌە كْغ ٌی ئاهادەبّْاى.

ُتت:هێر كْغتت ٌی یەكێتتك لە داّاكتتاراى بەًتتاّی ئ:ریوتتاخ:ش ّا بتتاش 
خْش غوػتتتێری تیتتتژی دّّ دەهتتتی گتتتردە دەضتتت ەّە ّ ئ:ریوتتتادەكتتتااە 

كتی بت: ُاّیػتت ّ ەیەسطەی دا، لە ُەهاى كاتاا ئ:دیطە ًیرەوهاری ئ:دی
ەّتە كجتتیەری دّّ لەا كتترد، غوػتتێری لە دەضتتت كەّتە ختتْارەّە ّ 

 زەّی ّ گیاًی لە دەضت دا.

ُتتتتتتیچ یەە لەّ داّاكتتتتتتاراًە ضتتتتتتالن لەّ تەورە ّەدەرًەوتتتتتتّْى، ُەر 
بتتتت: تەختتتتت ّ بەخ تتتتی  ُەهتتتتّْاى كتتتتْ راى ّ جەو  ّ غتتتتك: گەڕایەّە

گەیػت ٌەّە یەە، دّای بیطت ضا  لە یەە دّّربتّْى،  ش،ئ:دیطەە بٌلْرە
 خە كی دّرگەی ئی اگا كەّتٌە غادی ّ خْغیْزەراًی. 
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 ی دروصتكردنی شوورەی شاری تەرواینیەتچۆ 

زئْش  دەربارەی غاری تەرّا ُاتّْە، كە لە ئەفطاًەكاًاا   لە یەكێك
ختتْای خْاكتتاى فەرهتتاى دەداتە ەئەرْلتتْى ّ رْزیتتْدىش ضتتا یك كتتار بتت: 
وئْهیتتتتاّى بتتتتكەى، كە لە دّاییتتتتاا بتتتتّْەتە غتتتتای تەرّا، تتتتتا هەرجتتتتی 

رّاش ّ ی:ًاًییەكاًتتاا بەربەرەكتتاًی غتتّْرەكەی لە غتتەڕی داُتتاتّْی ەتە
بەرگەی ئەّ رەوهاراًەی بیر ت، بە یارهەتیی ئەّ دّّ خْا دەض ەادارە، 

ا ُتیچ غێْەیەكی ضەرضتام ئتاّەر درّضت كەى تتتْاًرا غّْرەی غار بە 
ُێس ك تْاًای ُەڕّّ اًی ئەّ غّْرەی تیادا ًەبێت، داض اى ضتەرایەكی 

ضترّّدە خْاییەكتاىشی ڕۆهاًی بەًاّی ە ریٌتاراش لە ك اّەكەیتاا بەًتاّی ە
ضتتتتەردەهی كۆضتتتتیك دە ێتتتتتە كاتێتتتتك ئەرْلتتتت:ى ّ رْزیتتتتاّى كەّتتتتتٌە 
درّضتت كردًی غتتّْرەی دەّری غتتاری ەتەرّاش ، ە ئەیتتاكْشش بتتاریرەی 

 ئەغیر ئەّغیاى ُێٌایە ًاّ یارهەتییەّە. 
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دیْارەكتتتاى تتتتازە تەّاّ كرابتتتّْى ضتتتو ئە دیِتتتا لەًێتتتْ دیْارەكتتتاًەّە 
ەّتتٌە ختْارەّە تت:ریي، یەكێكیتاى هتایەّە ّ ضەریاى ّەدەرُێٌا دّاًیاى ك

بە كیفەكیتته ُە یتتژایە ضتتەر دیتتْاردا، ئتتار:ل:ى ئەّەی بە رێػتتڕیٌیی ختتراّ 
 ُاتە بەرواّ، ّتیە 

دەضتت ی لەّ جێیەیتتاا غتتْ ي  شئەی ئەیتتاكْش غتتّْرەی دەّری ەتەرّا
ُەڕّّ  تت، ئەّە دیتاردەیەكە زئتْش بت: هٌتی ت:ی تیادایە ئەّ دیتْارە دە

تەئكیا بو یتارهەتیی كت:ڕ ّ كتْڕەزای تت: ئەّ دیتْارە  ، بەّەدەرخط ّْە
ًا ُەڕّّ  ت، دەّرەداًتی غتاری تەڕّا یەكەهتیي ویٌتی ڕەگەزی تت: ئەّ 
دەّرەداًەی دەدەى، ئەرْلتتتتت: ئەّەی ّتتتتتتی حەاتتتتتی،ەا بتتتتتّْە ّ ئەّەی 

 بەجێِێاڵ بەرەّ خاً ّْش، گەڕایەّە. 

 ر:زیتتتاّى گەڕایەّە رتتتای ەخ ی دەضتتت ەاتی ختتت:ی ەئیطتتت یوْشش لەًتتتاّ
 دەریادا ئەیاكْضیػی لەگە  خ:دا برد.
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 !مرۆڤنیوەخوا و نیوە

بەغەڕدا رێك ُاتّْى چ ًێر یتا ّ ئەّاًە لە تێِە چًّْی ًێْاى خْاكاى 
هرۆ تتتتاا ّ هتتتتو ەئەغتتتتیر، ّاًە، ُەركتتتتْ ش، لەّ ُتتتتاّرێ ەفیەی خْاكتتتتاى 

 رەیاابًّْە ّ بەضەر زەّییەّە  یاّى.

ی اتتّْ ی ی:ًتتاى، لە ەهایكتتر گرًتتتش واّضتتاەی لە یەكتتاەرەّەی هێتتژّّ
ك اّی ە ی:ًاى ّ ڕۆهاىشدا دە ێتە ئەّ اارەهاًاًەی ّا لە ەئیلیادەشیتاا ًتاّ 
دەبتتتر ي، بەتتتتایڕەا غتتتەڕی ەتەرّاشی:ًاًییەكتتتاى بیتتترّڕای كتتت:هەایەتی، 
ئەخۆای، ئەدەبییاى بە ئاضاًی ّەرگرتّْە، ئەّ اارەهاًاًە لە ُەر كتاا ّ 

 سى ّ لەبیتتتر ًەكەى ئەّاى زەهاًێكتتتاا دەبتتتو تایڕەتوەًتتتایی خ:یتتتاى برتتتار
ًوًّْەی بەرز ّ باای اارەهاًیەا بًّْە، لەبیركردًیتاى تتاّاًێكی هەزًە، 
ئی ر ئەّاًە لە ُەر ئاض ێكاا بەرز ّ بتاابًّْە چ لە ڕّّی اارەهتاًیەتەّە 

 یاى دارایی یاى غ:رەا ّ باّ، ضەرر:رەی ًاّ خە كی بًّْە. 
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د  هێتتتردراّى، بەام ئەگەروتتتی ئەّاى ّەە ختتتْا ًەبتتتًّْە ّ بە هتتترۆ
رەیْەًاییەكی ڕاض ەّخ:یاى لەگە  ئاضواى ّ خْداكاًتاا ُەبّْەەُسیتْدش 
اارەهاًەكتتتتتتاى بە ًیْەختتتتتتْدا ّ ًیْەئیٌطتتتتتتاى ًتتتتتتاّ دەبتتتتتتا، ئەگەروتتتتتتی 
كتتارّكردەّەی هتترۆد ًاگتتاتە تْاًتتا ّ اتتْدرەتی خْاّەًاگارەكاًتتاا، بەام 

ای ئەّ ئەّەیع بەض ەگی بە خْخەض ەا ّ خْلیدەكرێ ًسیكیاى كاتەّە 
كەضەیە، كە تا چ ئەًاازە دەتْاًو لەّ ُێتس ّ تْاًتای ئاضتواًییەی ًسیك تر 

 بێ ەّە.
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 تامووصی غومی برونسی

بخ تتتتتك لە لێساًتتتتتاًی دًّیتتتتتای ئەفطتتتتتاًەكاى ویتتتتتاى ّایە گەغتتتتت ەكەی 
ئەرگ:ًەكتتتاى تتتتا ڕادەیەە لە ُەاتتتی،ەتەّە ًتتتسیكە، لەم ڕّّەّە ەوتتتی  تتتی 

ی گتتتتتْم بتتتتتّْدا ئەتلەً یطتتتتتكاى لە ك تتتتتاّی ئەضتتتتت ّْرەلتتتتتْیص لێساًتتتتتی 
گەی لەگە  ەتتْلی برًّسیتتاا لە ًسیتتك دّڕ ڕّّداّی ئەرگ:ًەكتتاىدە ێتتتەە
گەی ەتیتتراشدا ُەیە، بتت:یە تتتا شدا رەیْەًتتای لەگە  گخكتتاًەكەی دّڕەكتترا

ڕادەیەە گێتتتتخاًەّەكەی لەگە  ئەّاًتتتتی تتتتتردا جیتتتتاّازە، ئەّە دەزاًتتتتیي 
رە زلتسەوهەی تالّْضی ەْ  ضەرتارا لە برًّس درّضت كرابّْە، بەّ اەبتا

جتتیە لە رتتا ًەی رتتای ًەبێتتت، كە لە كەرضتت ەیەكی ًاضتتك دار:غتتراّ بتتّْە 
دا ترضتاّبّْى، لە دە ەئەرگ:ًەكاىش خراپ لەّ لە گتابەرداًەی كە تتّْڕی

كەًاری دەریا دّّركەّتٌەّە تتا هیتاییای جتادّّگەر ُتاتە ًێتْاًەّە ّ بە 
ى بت:یە ّتتی ئەرگ:ًەكاًی ڕاگەیاًا دەتْاًي بەضەر ئەّ ەْلەیتاا ضتەركەّ

واّم لتو كەى، تەلەضتوێكی لەّ ەتْلەی كترد، بیٌتایی لێتڵ ّ خْهتار كترد، 
هیتتاییا تیر كتتی دا لە تتتا بیِتتاّ ژ  ە ەتت:  گتتابەرد كی بەدەضتت ەّە بتتّْ، 

جێیەی را ًەی را برًّسی تْاّە بە كًْڕًّْی را ًەی رتای فەّارای كترد 
ئەّ  ّ ُێتتتس ّ تْاًتتتای لتتتو بتتتخاّ ّ دا ُەڕّّ ایە ضتتتەر زەّیتتتاا... ئیتتتای

لە ضەدەی ضێِەهی پ.ز ًّْضتیْیەتی، بەام  شئ:رْلیًْْشەداض اًەی ّا 
داضتتتتتتتتت اًی ڕّّداّەكتتتتتتتتتاًی ئەرگ:ًەكتتتتتتتتتاى لە حەای،ەتتتتتتتتتتاا لە تەّاّی 

كاى ك:ً رە، ئەّە ب:خ:ی ّەدەرخطت ٌی گەغت ە دەریاییەكتاًی ئەض ّْرە
ضتی برًّتسی بەّ  ت ە هەیتااًەّە، تالْەهیطٌیشیەكاًە، لێترەدا ررضتیار ك د

ەری تەایٌەّەی گخكاًی ەتیتراش ەردی دەُاّیػت ئایا ئەّە بیرەّغێْە گاب
ّەبیرد ٌێ ەّە، ئەّ گابەردە زلسەوهاًەی ّا تتالّْش دەیِاّیػتت ُەهتاى 
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وفاّی ئاگری ًاّ گخكتاًەكە ّەبیترد ٌێ ەّە، كەّا دەغت ْدەری دار:غتیی 
 بّْە، بەام كەّتٌی ەْلی تالّْش یاًی خاه:ظ ب:ًی ئەّ گخكاًەیە.
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 سی دەریاییهێ

لە ك اّەكەیتتتاا بەًتتتاّی  ئەضتتت ّْرەلە یەكتتتاەرەّەی گەّرەی دًّیتتتای 
ٌیااش، لەّ ك اّەیاا هەّایعەتتی ەضەرُاتی ئ:دیطە لەًاّ دەریای هیرەتریبە

جْگرافی ئەّ گەغ ەی دەض ٌیػاى دەكاا، بەتایڕەا ئەّ ئەغتكەّتەی ّا 
گەیە كە لەّ ئ:دیطتتتتەی زیٌتتتتااًیی كردبتتتتّْ، ئەّ دّڕەتتتتْلی یەە وتتتتاّ 
گەی ەها  تتتتایش ضتتتتراّ بتتتتّْە، لە ُەای،ەتتتتتاا ئەّە دّڕدەهەیتتتتاا كەه تتتتر ًا

هیاەتراًیا ئێط ایە، لەّوغەّە فیٌ،یەكاى كە ضەردار ّ بە تْاًای دەریای 
گەیە داّە، بەتتتایڕەا كەًتتااّەكەی ئەّ دّرگەیە دّڕ ّبتتًّْە گرًیییتتاى بە

هتاّە، كاى یەغ ا ئاضەّاریاى ّ ئەغكەّتی ضیكلْریەكاى ّ ها  ا ّ فیٌ،ییە
 گەی ها  ا ُەهاى ضەرزەّیی ضكلْرەكاًە. ەّەی د ٌیام دّڕل هي
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 داصتانی دڵدارەكان 

ئەّە حاغاُە ٌەگرە ی:ًاًییەكاًی ك:ى ّ ڕۆهاًییەكاى گرًییی زۆریاى 
بە ُەضتتتت ی  اغتتتت،اًە داّە، لە ئەفطتتتتاًەكاًیاًاا ڕّّداّی  یػتتتت،ی زۆر 

اغتت،ی گەلێتتك لە ڕّّی داّە، ئەّەیتتاى ت:هتتار كتتردّّە، كەّا  یػتت  ّ  
ەتتتتتتتر بتتتتتتّْە ّ بەضتتتتتتەریاا ك:ضتتتتتتپ ّ گرفتتتتتتت ّ بەربەضتتتتتت ەكاى گەّر

 ضەركەّتّْە. 

 
جا ئێوە لێرەدا رێٌ  ڕّّداّی  یػ،ی باش دەكەیي، كە و:ى بەراًتڕەر 
ُێسی لەخ: گەّرەتر ضەركەّتّْى، ب: ًوتًّْە داضت اًی  اغت،ی ەك:ریتا 

ەاتی كە بەراًتتڕەر ت:فتتاًی دەضتت  ّ رطتتْخەش  یػتت،ی كچەجتتْاًێكی گەًتت 
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ێت، ُەرّەُتتتا داضتتت اًی ەرییوتتتالْى ّ ابئەفرۆدەیتتتت ،  یٌتتت:شش ڕاّەضتتت ە
گاوتیاش كە ب:خ:ی زەڕافەتی  یػ  ت:هار دەكتاا ّ هرۆ ێكتی بتو ڕّّ  

 ّ ڕواّ دەگ:ڕی ە ضەر دًّیای  یػ،اا.

ُەرّەُتتا داضتت اًی ەیتتاكْش ّ فلیوتتْىش ُەرّەُتتا ەرتت:راهیص ّ تیطتتڕەش 
ًەیتتاً ْاًیْە زا  بتتي بەضتتەر  ئەّ جتت:رە  یػتت،اًە ُەتتتا ّەكتتّْ هتتردًیع

  یػ،اا. 

ًّْضیٌەكاًی ەئ:یاش كە بە ُەّارگەی  اغ،اى دە هێردر ت لە ی:ًتاًی 
ك:ًاا لە بەغی یەكەهتی ئەّ داضت اًە  اغت،اًەیاا ًّْضتیْیەتیە ُتاّار لە 
هٌتتی ڕەغتتڕەخ ی ًائْهێتتا، تیتتری  یػتت  ُتتاا ّ ختتا ی ختت:ی ًەرێكتتا، هتتي 

لە  یػتت  زیتتاتر ُیچتتی تتتری  ،لەًتتاّ گتتخی ئتتاگردام ّا دەضتتّْتێن،  یػتت 
 تیادا ًییە.

یتتتادایە، ەئْیتتتاش ْاً ریي غتتتیعری  اغتتت،اًەی تبەرُەهەكتتتاًی ەئ:یتتتاش جتتت
طتتتتەرای ڕّّداّەكتتتتاًی  یػتتتت،ی اتتتتّْایی هێتتتتژّّە گەّرەتتتتتریي داض اً

ە ُتتًْەری  یػتت ،  یػتت،ەكاى،  ًە اارەهاًەكتتاى، لە ڕۆ گتتاری بەتتتایڕەا
ّْضتتیْیەتیە ُتتتاّار ئەّدا، ُەرّەُتتا لە ضتتەرەتای ك تتاّی  یػتت،ەكاًاا ً

ب:ًی ك :  ّ ًەگڕەا، ُاّار تیری  یػ  ُاا، ُیچتی تتر ًیتیە لە  یػت  
زیاتر تیری  یػ  رێكاهی، دیلی كتردم، كە تتا ئەّڕۆ دیلتی ُتیچ كەضتێكی 

 تر ًەبّْهە. 

ئە ڕەتە ەئ:یتاش ّەًەبێتت ئەّاًەی لە خت:ّە ًّْضتی بێتت، لە هێتژدا ئەّ 
هاًەكاًتاا بتاّبّْە ّتتراّە ّ داض اًاًە ضٌ  بە ضتٌ  لە ًتاّ ی:ًتاى ّ ڕۆ

جتتێیەی تایڕەتییتتاى ُەبتتّْە، لە فكتتر ّ فەرُەًیتتی ەئ:یتتاش گەلێتتك كتت:ً ردا 
ّەبخ تك لەّاًەیتاى ّەرگتردّّە ّ بە گتْ خەی در ژیتی زەهتاى بتّْە ُتی 
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ئەّاى ّەە داضتتتتت اًی ەرتتتتت:راهیص ّ تیطتتتتتڕەش ڕەًتتتتتیە لە ّاتتتتتتی بابتتتتتر 
ّ تخا گەیػت ّْەتە ّەرگیرابیت، داض اًەكە ضەرەتا گەیػ ّْەتە ی:ًتاى، لە

كتتاى، تەّاّی ئەّ داضتت اًەی ّا لێتترەدا باضتتی دەكەم جتتیە لە ًتتاّ ڕۆهاًە
رطتتتتْخەش لە ك تتتتاّی ەه تتتتاه:رف:راشش، كە ئ:یتتتتا  ّ داضتتتت اًی ەكیْریتتتتا

ّ رطتتْخەش لە ك تتاّی كەری  كیْریتاەًّْضتیْیەتیەّە، ُەرّەُتتا داضتت اًی 
ەدەی ز خیي كە داض اًێكی در ژی وتیٌیتی تەّاّە لە ویەى ًّْضتەری ضت

ٌیتتتیەّە ًّْضتتتراّە، بەًتتتاّی ئتتتار:لیْش كە زۆر لەّ بتتتابەتە ییاًتتت:ُەهی ز
   ض ْراًەی یادداغت كردّّە ّ بەام بەداخەّە زۆربەیاى لەًاّوّْى.ەئ
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 كۆپیدۆ پضوخە

تْاًیتْیەتی بەضتەر دەضت ەاتی بە ّتەی ئار:لی:ش ئەّە ُێسی  یػت،ە 
ا ى ئەفرۆدەیتت اا ضەركەّێ، اْدرەا ّ دەض ەاتی بو رایاًی ختْیاخْد

 .ًەی ْاًی بەضەر  یػ،اا زا  بێت

ڕۆ  تتك غاُتتت ّ غتتا ًێك لە غتتار كاا دە یتتاى، ضتتو كچتتی غتت:خ ّ  
ًازداریتتاى ُەبتتّْە، بچّْك ریٌیتتاى ًتتاّی رطتتْخە بتتّْە، ُێٌتتاە ًتتازدار ّ 
جتتتْاًكیلە بتتتّْە ًاّبتتتتاّی زەرافەا ّ جتتتْاًی لە غتتتاراًاا ًاّّبتتتتاّ كی 

ّرە ّاتتتاًەّە ڕۆیػتت ّْى بتت: ە كتتی لە دّیەكئتتار بەربتتاڵّی ُەبتتّْە، خ
دی ٌتتی ئەّ كتتچە غ:خْغتتەًیەی لە ُەر غتتەاام ّ ك:اًێكتتاا دەركەّتڕتتا 

غاكەراى گْ ڕاراًیاى كردّّە، ئەّ ڕەف اری خە تكە زۆرە ڕاتْكیٌە ّ هاتە
دا هاوهتا كرد،  یٌت:شش –ُەض ی غاكاهی لە د  ّ دەرًّّی ەئەفرۆدەیت 

كەى ّ جتتتتْاًی ّ ض ایػتتتتی جتتتتْاًی ەیطتتتتْخەش دە كە بتتت: ئەّ خە تتتتكە ّا
یتتتتتاى لەبیتتتتتر كتتتتتردّّە، ئەّە كتتتتتار كی ًەغتتتتتیاّ ّ بەوی ًتتتتتازداریی ئەّ

غتتتتتیاّ كی گەّرە ّ گتتتتتراًە، لەّ ڕّّەّە ئتتتتتار:لّْش ئەفتتتتترۆدەی ەّە ًە
ًّْضتتیْیەتیە ئەّ گتترًیییەی خە تتكەكە بە جتتْاًی ب:جتتْاًی یطتتْخەیاى 
دابّْە گتخی غتاكاهی ّ ئتا :زی لە د  ّ دەرًّّتی ئەفرۆدەیتت ب ێطتەی 

وتتتت:ى دەبێتتتتت ختتتتْدایی زرافەا لەبیركر تتتتت ّ ضتتتت ایع لە ضتتتتەًاّّە 
 لەبیركر ت؟بەغەر كی ّا ئاضایی بكر ت ّ ئەفرۆدەیت 

اە ئەّە هتتٌن لە لە تّْڕەییتتاا ضتتەری ضتتّْردا ّ ورەئاضتتا بەختت:ی ّ
ئەزەلەّە ختتْدای جتتْاًی ّ زەرافەتتتن، لەًتتاّ تەّاّی هیللەتاًتتاا جتتْاًیی 

بەغتەری تەخ تی جتْاًی هٌیاى رەرض ّْە، ُەرّە با ئاضاًی كچت: ەیەكی 
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  ئاضا ئەفرۆدی ی خْا ى كا... تەًّْرەیەكی كرد ّ گەردەلّْداگیرلە هي 
كتتْڕە ًتتازدار ّ ڕّخطتتار جتتْاًەكەی باًتت  كتترد، ەكیْریتتاشی ّاە ُەضتت ە 
بتتتتتخۆ ئەّ كچتتتتت: ە جتتتتتْاًكیلە،  اغتتتتت،ی ختتتتتْ خی ریي بتتتتتو ئەخۆا تتتتتریي 

ی ّ ًتا كەی لە ریطتبەدڕەف ارتریي، ریتاّ كی ضتەر زەّی بتكە، تتا جتْاًییە
... ەكیْریاش بە فەرهتاًی دایكتی ُە طتا تتا فەرهتاًەكەی  تەباُیاا ُە ژًریت

ئەًئتتام بتتاا، كە ڕّخطتتار ّ اەدّبتتاای ەرطتتْخەشی دی یەە د  ًتتا ضتتەد 
د   اغ،ی ەرطْخەشی بّْ ّەە ّابێت یەكێك لە تیرەكاًی خ:ی درابێت 
لە رتتتت:رەی د تتتتی بتتتت:یە فەرهتتتتاًەكەی دایكتتتتی خطتتتت ە وّەّە ّ ًەی تتتتْاًی 

 ًئاهی باا... ئە
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ڕۆ گتتتار تێتتترەڕی ُەر یەكە لە خْغتتتكەكاًی ەرطتتتْخەش غتتتْیاى كتتتردە 
ض یاری رطْكەّە، ئەّە اریاّ ك ًەُاتە خْ غازادە ّ غایەە، بەام ُیچ

بتتردە  بتتّْە جتتێیەی ًییەراًیتتی دایتتك ّ بتتاّكی، بتت: ئەّ هەبەضتت ە رەًایتتاى
ەیتتتاى ًەدەزاًتتتی كەّا ختتتْدی ْلتتتْىش ئەّرێػتتتڕێٌیكەری رەرضتتت یای ەئەر

ڕاییەیاًتا رطتّْخە جلتی  ڕاا بەغاار، ئەرْلتْْریی كلە ًەخػەكەئەرّْلْ 
ڕەغتتی لەبەركتتا ّ تتتاە ّ تەًِتتا بتتخّاتە ًتتاّ غتتاخ ّ لەّ تتخا ئە دیِتتایەكی 
با تتاار لە ئاضتتواًەّە دادەبەز تتت ّ رطتتّْخە دەبێتت ە ُاّضتتەری بتتاّە ّ 

 دایكی رطّْخە، بە ًاواری ُەهاى فەرهاى ئەًئام دەدەى.

ًاّ غاخاا تەًِا هایەّە دۆ  ّ دەربەًتا كی تەڕ ّ كاتێك ەرطّْخەش لە
كترد ك:غتكێكی بچتّْكی تیتادا درّضتت  ئاّ بەدیلە ت:  ضەّزەاًی رخ 

كرابتتّْە، بەرەّ ك:غتتك بەڕ تتكەّا، ڕۆیػتت ە ًتتاّ ك:غتتكەّە ك:غتتك بتتو 
ز خ ّ زیْ ئاراضت ە كرابتّْ، ڕازاّە بە جتْاً ریي رێااّیطت ییەكاًی  یتاى، 

یادا داًراّ بّْە، دەًیێكی ُتاتەگْێ، بەام ئیای ئەّی جەّاُیراا بّْە ت
رطتتْخە ختتاّەى دەًتتیەكەی ًەدی، بەام لەّەی د ٌیتتابّْ، كە ًەكتتراّەتە 
اْربتتتاًیی ئە دیِتتتا بتتت:یە ئەّی دەًتتتیەكە ّتتتتیە ئەًئتتتاهی دا، بە غتتتەّدا 
ُێػتت ا ًەًّْضتت ڕّْ ُەضتت ی كتترد كەضتتێكی تتتریع لەًتتاّ جێیەكەیتتاایە، 

ًلەبەر كە لەبەر تتاریكیی  ّّرەكە، ًەیاەزاًی كێیە ّ وییە ّ چ ج:رە گیا
بەام ُەهتتتتاى دەًتتتت  بتتتتّْ كە لە هێتتتتژدا بیطتتتت ڕّْی، ئەّ دەم كەّتتتتتٌە 

 ّْئی تر بەّ غتێْە ُەهتتەكاًی رەیْەًای ًێْاى ًێر ّ هو لەزەرەیْەًایی 
 غەّ دەگْزەرا. 

رطتتّْخە ًەدەك:غتتا بساًتتو ئەّی لەگە یتتا ُتتاّرێ ەف بتتّْە كێتتیە ّ چ 
لەرتتتتێع ڕۆغتتتتٌایی رۆ دا رطتتتتْخەی  جتتتت:رە گیتتتتاًلەبەر كە. ئەّ كەضتتتتە

بەجێتتاەُێاڵ، بەام ئەّ رەیْەًتتایەی دّّوتتاری گرفتتت بتتّْە، ئەّیتتع ئەّ 
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اًی، ئەگەروی ُتاّرێ ەفەكەی تەی ب: دّّ خْغكەكەی ُاتي ب: ضەردكا
 ؟ رطْخە رێی راگەیاًابّْ ًەكا بك:غێت ڕّخطاری بڕیٌێت

ّْە، هتتاى ئە دیِتتایە بێتتت ّا ّترابتترطتتّْخە كەّتە  بیتترەّە ڕەًتتیە ُە
دّّ خْغتتك رێػتتٌیاریاى كتترد دەًتت  هەكە تتتا دەًتتْێ ئەّ دەم وتتراكەا 

 ڕۆغٌكەرەّە بە غوػێر بیكْ ە.

ُەهاًی كترد ّا ّتیتاى، غتەّ دّای ًْضت ٌی رطّْخە كەّتە بیرەّە ّ 
كابرا ورای ڕۆغٌكردەّە ّ غوػتێر بە دەضتت ڕاّەضت ا كەرّاًتی ئەّی 

ًتاام ریي لەظ ّ ئەلە تەًیػ ییەّە ًْض ڕّْ، جتْاً ریي ڕّخطتار، تەّاّتت
خە تّْغتتتتی ضەرضتتتتاهیی ُتتتتاتڕّْ ْطتتتتكە لەضتتتتەر زەّیتتتتاا ًەیتتتتایْە، ر

د :رێتك  ًیتا ًەبیٌتراّە،گیاًلەبەری ّا ًازداری بو  ەی  لە ُتیچ كتْ ی دّ
 كەّتە ضەرغاًی ەكیْریاش لە خەّ ُە طا. لە ه:هی ضّْتاّ 

 ڕەخت ب و لە رخ گْم بّْ... ڕەغخەی یچ بە رطْبو ئەّەی ُ

بتاّەڕرێكردًی هێتردەكەی خیتاًەتی كتردّّە، فكتری  ّا لە  رطتّْخە 
كردەّە و:ى ئەّ ُە ەیەی كردّّیەتی راضاّ داتەّە بە ًاوار دەضت بە 

، ئەّدەم ئەفرۆدەیتتت زاًتتی ەفرۆدەیتتت بتتّْ، تتتا وتتارەیەكی بكتتااداهێٌتتی ئ
 تتتتخ ّ زیتتتتْ ُەیە كیْریتتتتاًەكّْ فەرهتتتتاًی بەجیٌِابێتتتتت بە كتتتتّْ ئەّی ز

خیتاا بت:یە كەّتە درّضت كردًی گرفتت رطّْخەی یا یراُە یڕژاردّّەتە 
ّ ك:ضتتتپ لە ڕ تتتیەی رطتتتّْخەیاا وەًتتتااى هەرجتتتی ضتتتەخ ی ًەكتتتردەی 
خطتت ە رتتێع رطتتّْخە، بە یتتارهەتیی گیتتاًلەبەراًی كە ّكێتتْ هەرجەكتتاًی 
ئەفرۆدی تتتی ئەًئاهتتتاا، بەام ُە ەیەكتتتی گەّرەی تتتتری كتتترد لە ئاكاهتتتاا 

ّر ّ رطتتتتّْخە بە فەرهتتتتاًی ئەفرۆدەیتتتتت كەّتە خەّ كتتتتی اتتتتّْ  ّ دّ
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ختتتت:ی لە لەّە ڕازی بتتتتّْ، كە تْاًیتتتتْیە تتتتت: ەی در تتتتژەّە ئەفرۆدەیتتتتت 
 رطّْخە بكاتەّە.

ّە ەك:ریتتتاش ُتتتاتّْەتە ًێتتتْاًەّە، ئەگەروتتتی رطتتتّْخە زۆری ًەكێػتتتا
طتتتتتت، یّبەام كیْریتتتتتا یەغتتتتت ا ُەر خ:غتتتتتی دە رەیوتتتتتاًی غتتتتتكاًابّْ،

رطّْخەی دۆزیتیەّە تەلە ضتوەكەی دایكتی بەتتا كردەّە كەّتە رتاڕاًەّە 
 ّری رشەّە كەّا لە گرف ەكەیاا یارهەتیاەری بێت.ە  بەوی

ْاكتاى ُەبتّْ بە ئەفرۆدی یػتەّە ئار:لیْش دە ێتە  ّری ەر ُەروتی خ
 اًی كردەّە ّ ڕاییەیاًاەك:ی

اش ُەرزەكتتاراًە ڕەف تتاری كتتردّّە، بەام كتتاتی بە تتو ئەّ كتتارە ەكیْریتت
ە ئەّە ُتتاتّْە ُە ەكتتاى ڕاضتت كەیٌەّە، ڕّّی كتتردە ئەفرۆدەیتتت ّ ّتتتی

كچن ت: ًابێتت ًتییەراى بیتت لە  ى ّ كتْڕەكەا ّ رطتّْخە. .. بت:یە وم 
ەرختْارد ّاباغە رطّْخە بِێٌتر  ە ُەّارگەی ئتێوە ّ لێتْاًی ئاضتواًی د

 بە خ:غی بڕٌە ضەر. اا یریْبار ت ّ  یاى لەگە  ك

  



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

93 

 

 پیگاممیون و گاالتیا

ّجتتّْدیەتی لە  یػتت،ێكی ًەغتتیاّدا ّەدەردەكەّێ، یٌتت:ش دیطتتاى هە 
ّیع داض اًی رەیكەرتاغێكی گەًئتی ی:ًتاًییە بەًتاّی ەبییوتالیْىش ئەم ئە

، یٌە بێِێس ّ فێ ڕاز ّ ًااطيرەیكەرتاغە باّەڕی ّابّْە كەّا ڕەگەزی هێ
ّەُەروتتتی تەاەاظ بتتتكەى لەّ بتتتازًە ًاج:ریەیتتتاا ّەدەر ًتتتایەى، بتتت:یە 
بخیتتتاری دابتتتّْە ُەرگیتتتس  ى ًەُێٌتتتو ّ ڕەبەى بوێٌێتتت ەّە، ڕۆ  تتتك ئەم 

تاغتتە گەًتتئە بخیاریتتاا رەیتتكەری  ًێكتتی جتتْاى ئەًئتتام بتتتاا، بەّ رەیكەر
غتتێْەیە بە خەیتتا ی ختت:ی ئتتافرەتێكی جتتْاًی بتتو ًەاتتص بِێٌێتت ە ّجتتّْد، 
دەضتتتت ی بە تاغتتتتیٌی رەیتتتتكەرەكەی كتتتترد ّ ئیتتتتای ڕۆ  بەڕۆ  بیتتتتری لە 
وتت:ًیەتیی رەیتتكەرەكەی دەكتتردەّە، تتتا ضتتەرئەًئام رەیتتكەرەكەی تەّاّ 

 ێكی تیادا بەدی ًەدەكرا.كرد. رەیكەر ُیچ ج:رە ًەاط

بە رێچەّاًەی بیرّڕای رێیوالیًْەّە، رەیكەرەكەی لە ر:رەی زەرافەا  
ّ جتتتتتْاًی ّ تەًاضتتتتتّْباا تەّاّ كتتتتترد، ُەركە لێتتتتتی ّرد دەبتتتتتّْیەّە، 
دەیطلەهاًا بە و ئەهەی ئەّ تاغتیْیەتی رت:رەی جتْاًییە ّ ُاّتتای ًیتیە، 

 ب:یە  اغ،ی رەیكەرە دەض كردەكەی خ:ی بّْ. 

رییوتتتالیْى ...كە ضتتتەیری رەیتتتكەری لەم ڕّّەّە ًّْضتتتیْیەتیە ئ:یتتتا 
داتاغراّی دەض ی خ:ی دەكترد ّ بە ضتەری رەًتئە دەی ػتاًاە لەظ ّ 
ئەًتتااهی هەرهەرە داتاغتتراّەكەی دەیطتتەلواًا بچتتّْك ریي ُە ەی تیتتادا 
ًیتتیە ّ رتتخە لە جتتْاًی ّ زەرافەتتتی  ًتتاًە ّردە ّردە كەّتە هتتاوكردًی 

 د   اغ،ی رەیكەرەكەی خ:ی بّْ. رەیكەری بەردیي ّ ضەد 
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ئی تتر ّەە گیتتاًلەبەر كی زیٌتتاّّ هتتاهە ەی لەگە تتاا دەكتترد ّ لەگە یتتا 
اطەی دەكرد ّ دەیاّاًا ّ ّەضفی دەكرد ّ دیاریی  ًاًەی ب: دەُێٌا ّ 
ز تتتتْەر ئتتتتاوتی ریتتتتادا دەكتتتترد ّ ئەًیْضتتتتیلەی لە رەًئەكتتتتاًی دەكتتتترد ّ 

ُە اەّاضی ّ ضتەرئەًئام  جلْبەرگی لەبەر دەكرد ّ گْارەی بە گْیەیاا
دەیڕتتردە ًتتاّ جتتێیەّە ّ ضتتەریٌی ًەرهتتی دەخطتت ە   تتر ضتتەری ّ بەبتتو 

 ّغەی ئازیسم ُیچی لەگە اا ًەدەّا.
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تتتا بیتترەّەری ڕ سلێٌتتاًی ختتْا ى ئەفرۆدەیتتت ُتتاتە رێػتتەّە رییوتتال:ى 
ڕۆیػتتتت ە ڕّّبەڕّّی هیەتتتترابەّە ّ داّای لە ئەفرۆدەیتتتتت كتتتترد تتتتتا لە 

   یػ،ەكەیاا یاریاەدەری بێت.

دّای دّ تتا گەڕایەّە وی رەیتتكەرەكە، كە دەضتت ی خطتت ە ضتتەر لەغتتی 
ُەضتتت ی كتتترد گەرهە، كەّتتتتٌە گف ْگتتت:ّە، ئەفرۆدەیتتتت ختتت:ی لە بەزهتتتی 
غتتتادییەكەدا بەغتتتااریی كتتترد ّ كچێكیتتتاى بتتت: ًتتتاًّرا ەیتتتاەْشش بەًتتتاّی 

 رەرض یایەكەّە كە ب: ئەفرۆدەیت ئەًئام درابّْە. 
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 پۆمۆنا و ڤیتۆمنوش

بّْى ّ لەضتتتتتەر زەّی  یتتتتتاّى، ّەەە رطتتتتتّْخە ّ ئەّاًەی بەغتتتتتەر
رییوتتاًْى، تەًِتتا ئەّاى ًەبتتًّْە، لەگە  خْداّەًاگارەكاًتتاا رەیْەًتتاییاى 
رەیاا كردّّە ّ  یػت،ی ُەتاُەتاییتاى بەدەضتت ُێٌتاّە، رەریتی ئاضتواًی 

تەًِتا گرًییتی داّەتە بتاخی هیتْەكەی ّ رەیْەضت ە ر:ەًّای جْاًكیلە كە 
یچ یەە لە ود ٌػتتیٌەكاى ًسیكتتی بڕتتٌەّە، اەُێػتتت ُتتیخەریكتتی بتتّْە ًە

بەتایڕەا گەًئە رەلْر: باڵّەكاى دەرگای باخی ضفت ضفت بەضت ڕّْەّە 
ر:هٌتتتتتای غ:خْغتتتتتەً  ّەًەبتتتتتی دەرگەی بتتتتتاخەكەی ُەر لە هتتتتترۆد 

ّ ر:ه:ًتای  یداخط ڕێت، زۆر لە كْڕەخْاّەًاە گەًئەكاى غیف ەی جْاً
یاًەّە، ُەتتتاّەكّْ بتتّْى، بە وضتتارییەكی ڕەاەّە دەضتت ی دەًتتا بە ضتتیٌە

گیاًلەبەرە ئاضواًییەكاى ئەّاًەی ّا ًیْەیاى بتسى بتًّْە ّ ًیتْەی تریتاى 
هرۆد بتًّْە، ًاضتراّبّْى بە ەضتاتیرەكاىش ، كە ەضتاتیرش ختْدا گرًییتی 

 رێااّى.

ئەّ رەرییە ًازدارە ئەّی د ااریی بتّْە ُتیچ ڕّّیەكتی رتو ًەداّى لە 
ر ّەرز گ:ڕیي ّ رتار سەری دّاییاا  ییرت:هًّّْْش خْدا ّ گەًئی وْا

هیْەكتتاى فكتتری كتتردەّە بەخ تتی ختت:ی لەگە  رْهًْتتادا تتتاایی بكتتاتەّە، 
ضەرەتا بەغێْەی تری ویي ُاا  ب:وی لە دّاییتاا بە غتێْەی ضتێْوي، 
یتتتتاى ّەە ڕاّویتتتتی هاضتتتتی، ضتتتتەرباز ڕۆیػتتتت ە وی، بەام ُەر ڕّّی 

 خ:یػی ًیػاى ًەداّە. 
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ًێتك ّ ڕۆیػت ە خت:ی كتردە ریرە  ە ی :هیٌْشش كەّتە بیر كی تترەّە 

اش، كەّتە تتتاریه ّ ض ایػتتی هیْەكتتاًی ًتتاّ بتتاخ ّ ًتتاّ باخەكتتاًی ەر:ه:ًتت
ئیٌئتتا ڕّخطتتاری ەر:ه:ًتتاشی هتتاچ كتترد، كتتچە ضتتەری ضتتخها لەّ كتتارەی، 
بەام زۆری ًەكێػا ە ی :هیٌ:شش ڕّخطتاری خت:ی گت:ڕی بەغتێْەیەكی 

گەر تتتت: لە  تتتتر ُتتتاتە اطتتتەكردى. ئ:یتتتا لەم ڕّّەّە دە ێتتتتە لەّە گەڕێ
ُەزار ریتتتاّ بێتتتساری ًیػتتتاًاەیت، ئەّە ًاگەیەًێتتتت ئەّاى بە جتتتْاًیی تتتت: 
ضەرضام ًەبي ّ تەهەًٌای ًسیكڕًّْەّەا ًەكەى، جا گتْێ لە ریرە ًێكتی 

وتتتاًە گەڕێ، ە ی :هیٌتتت:شش ّّْەە هتتتي بیتتترە، لەّ بتتتو ضتتتەرّرا ّ ررّر
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 هي ئەّ وتاە دەًاضتن ئەّ غت ێكی تترە، ئەّ ئەُّە ڕژ رە بە ُاّضەرا، 
كەضتتە ًیتتیە ُەر كچێتتك ُە ڕژ تتری، ئەّ دەهتتْدەم ُەرزەُەّەضتتی ًیتتیە، 
ضّْرە لەضەر ّتە ّ بە ێٌی تا خْا حەز بكتا دەڕّاتە داًەّە ئەّەی تت: 
حەزا لێیەتتتتی ئەّیتتتع حەزی لێیەتتتتی، ئەّ بتتت: ُەهیػتتتە ئەّ كەضتتتەیە 

ەرّەر ٌتتتو، ئیٌئتتتا ّاضتتت اًێكی تتتتری بتتت: خ:غەّیطتتت یی لە ّجّْدیتتتا دەر
 گێخاّەتەّە.

ًیی ًەره ر بكتاا، بت:یە ّتتیە كچێكتی گەلێتك جتْاى ەّتر د ی ضتا زّ
د تتاارەكەی لە ختت:ی دّّرخطتت ەّە، ئەّیتتع لە ًائْهێتتایا ختت:ی خٌكاًتتا، 

 یرترهٌْشش د تی ە یٌ:ش لە ت: ەی ئەّدا كچەی كردە بەرد، ئەّ ّتاًەی 
ًەكتتتترد بتتتت:ی دەركەّا ئەّ ّتتتتتاًە لە د تتتتی م بەردیٌتتتتی ەر:ه:ًتتتتایش ًەر

بّْە، ب:یە ُەر ّەە خت:ی لە بەراًتڕەر ەر:ه:ًاشیتاا ر:ه:ًایاا كارییەر ًە
ختت:ی ّەدەرخطتتتت ئەّ دەم ّردبتتّْیەّە حەاتتتی،ەا لە د  ّ دەرًّّتتتی 
ر:هاًایتتاا كتتارییەریی ختت:ی ّەدەرخطتت ّْە، كە ئەّی دیتتْە لە بٌەهتتاّە 

ڕّاًتی گ:ڕاّە ّ د ی بەردیٌی ًەرم كەّتە لێااًی، ضیەر ئتاهێسی  یػت  
ەض اّە جْاًی ّ ًازداری لەّ كەه تر ًیتیە، ئەّ ریاّەی لە بەراًڕەریاا ڕاّ

لەّ ڕۆ ەّە ە یرت:هٌتتتْش ّ ر:ه:ًتتتاش ّەە ُاّضتتتەر بتتتًّْە وتتتاّد ریی 
 باخەكاى.
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 پانۆكیط و فینمون

اى ُەبتّْە، ر:ه:ًا ّ  یرت:هیٌْش ُەردّّكیاى ُێس ّ تْاًایی خْداییت
ەّە، بەام د تاارە بەغتەرییەكاى بەرێتی در ژیتی كە ب: ُەهیػە گەً  دەبٌ

ّە دەربتتارەی دّّ درەختت ە ەبەڕّّ ّ ارەریتتر دەبتتي، داضتت اًی ختتْ ضتتا 
ەهی ریتری ُەیە یسفْىش ًیػاًاەری ئەّەى،  یػ،ی بەغەری تتا ضتەردەز

 دەهێٌێ ەّە ّ لە هردًیػاا ُەر بەردەّاهە.  ّ بە گْڕ ّ تْاًاّە

یەكێك لە ڕابْاردًەكاًی ەزئْش یاى  ّری ەرش ئەّە ب:خ:ی گ:ڕیتْەتە 
تە ًاّیتتاى جار تتك زئتتْش ّ هیركتتْڕی رەیكتتی ضتتەر هتترۆد، ڕۆیػتت ّْە

زئْش بە غێْەی هرۆد دەڕۆًە ًاّ خە كەكەّە، ئەهئتارە دەڕۆًە ضتەر 
بەغتتێْەی ضتتْا كەر دەكەًّە  -كە تْركیتتای ئێطتت ایە –یتتی ەفتترییییەش ّزە

گەڕاى تا ئەًاازەی هێْاًااری خە كیتی ئەّ دە ەراًەیتاى بەدەضتت بُێتٌي. 
رهەتییتتتتتاى لەّ خە تتتتتكەیە دی، ئی تتتتتر هتتتتتا  بە هتتتتتا  گەڕاى ّ زۆر بێەْ

بەی خە كەكە دەرگەیاى ربەام زۆخْاردًیاى لە دارا ّ ًەدار داّا دەكرد، 
لتتتو ًەكتتتردًەّە. زیتتتاتر لە ُەزار ُەزار هتتتا  گەڕاى ُەهتتتاى ڕەف اریتتتاى 
 ُەبتتتّْە، ضتتتەرەًئام رەًتتتا دەبەًە بەر بەًتتتیەلەیەە لە دار ّ رْغتتتاە ّ

ابتتتتّْى، ریرهێتتتترد ّ اتتتتاهع درّضتتتت كرابّْە، لەّ ُەزار هتتتتا ەی ّا گەڕ
ریرە ًێكیتتتتاى بیٌتتتتی بتتتتّْ، لەم ڕّّە ئ:یتتتتا ًّْضتتتتیْیەتیە ئەّ دّاًە لە 
گەًئیاا بّْبّْى بە  ى ّ هێرد، زۆر یەك ریاى خ:غْیطت ّْە، زۆربەی 
 یاًیتتتتاى لە ُەهتتتتاى بەًیەلەیتتتتاا گْزەراًتتتتاّّە، ئەگەروتتتتی زۆر ُە ار ّ 

ًەتەّە، ًەداربتتًّْە، بەام بە غتتادهاًی ڕّّبەڕّّی ُە اری خ:یتتاى بتتّْ
ئەّ دّاًە ًاّیتتتتتاى ەرتتتتتائْكیص ّ هیلوتتتتتْىش بتتتتتّْە، ئەّ دّاًە بە تەّاّی 

تا دّّ هیْاًەكەیتاى ئاضتّْدە بتي، رتائْكیص هێتسی تْاًایاًەّە دەك:غاى 
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غتتتتتە  ّ لەاتتتتتی تەخ تتتتتیەكەی رتتتتتاە ّ تەهیتتتتتس كتتتتتردەّە، بە یتتتتتارهەتیی 
ئەّی ختت:راە بتتّْە خطتت یاًە ضتتەر هێتتسەكە بتت: هێْاًەكتتاى  یُتتاّ یٌەكە
هێْاًەكاًیاًتتاا دەضتت یاى بە ختتْاردًی ئاهتتادەكراّ كتترد،  ى ّ  ئی تتر لەگە 

هێرد ّردبًّْەّە، ُەر كاا دّّ لێْاًی رخ لە غتەڕا  دەبتٌەّە، گت:زەی 
غتتەڕابیع ُەرّەە ختت:ی رتتخ ّ لێتتْاى لێتتْە، تّْغتتی ترضتتێك ُتتاتي ّ 
كەّتتتتٌە دّ تتتاكردى ّ لە ختتتْدا رتتتاڕاًەّە لەّ كەیٌْبەیٌەیتتتاا ەزئتتتْش ّ 

ّ د ٌیایاًیاى كردەّە تتا تترش ّ ت:ایتاى بەوّە  هیركْریش خ:یاى ًاضاًا
 ًێي ّ ُەردّّكیاًیاى ُە یرا ّ بردًیاًە ضەر ر:رەی ویاّە.
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ڕّاًییاى وفاّ كی بو ئاهاى دە ەرەكەی دار:غی ئەّ گیاًلەبەر بّْە،  
ُەهتتّْ خٌكتتاى تەًِتتا جتتێیەیەە لە وفتتاّ رتتار سرا ُەهتتاى بەًتتیەلەی ئەّ 

هتتری زئتتْش جتتێیەی ئەّ بەًتتیەلەیە بتتّْ بە دّّاًە ّە لە راداغتت اا بە ئە
رەرض یایەكی هەزى ّ راً:كیص ّ فیلوْى بًّْە اەغتەی ئەّ رەرضت یایە 

یاًتتادا ئەّ دّّ  اغتت،ە بە فەرهتتاًی زئتتْش بتتًّْە دّّ درەخ تتتی لە راّ 
داربەڕّّ ّ زیسفتتْى، تتتا بە ئێطتت ایع جّْتیتتاراًی ئەّ دە ەرە ئەّ دّّ 

 درەخ ەی بە گەغ یاراى ًیػاى دەدەى.
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 پۆرامیط و تیضە

زاًیتتتتتتت ئەّ دّّ د تتتتتتاارە رتتتتتتاًْكیص ّ فیلوتتتتتتْى بەّ غتتتتتتێْەیەی ّا 
ڕەخع ّ خ:غی ئەًئتام بتّْى. ئەهەیتع یخْ ٌاتەّە، ضەرەًئاهیاى غاد

بەضەرُاتی دّّ د ااری دیتكەى بەًتاّی رت:راهیص ّ تیطتە. ئەم دّاًە لە 
ی یەك تتر بتتًّْە، ر یتتاّى، ُاّضتتێی دیتتْار بە دیتتْا ر:تاهیتتا ی هیسۆّاتتت

ەیواًی  یػ،یاى بە یەكەّە بەضت ّْە، بەام باّكیتاى بەّ ُاّبەضت ەگییە ر
ّ  یػتتتتتت،ی ًێْاًیتتتتتتاى ڕازی ًەبتتتتتتّْە، ُەتتتتتتتاّەكّْ لە دی ٌتتتتتتی یەك تتتتتتر 
اەدەەەكرابتتّْى، ضتتەرەًئام درز تتك لە دیتتْاری ًێتتْاى ُەردّّ هتتا ەكە 

ە دەدۆزًەّە لەّ تتخا دەًییتتاى دەگەیػتت ە یەە، زەهتتاى گتتْزەرا، ئەم دّّاً
ضەرەًئام بخیار دەدەى لەم تەم ّ  ە یەە هەحخّّم بّْى،بەم غێْەیە ل

خەم ّ هەحتتخّهیەتییەی خ:یتتاى ڕزگتتار كەى. ئەّەبتتّْ لە خێساًەكاًیتتاى 
دّّركەّتتتٌەّە، بخیتتار دەدەى یەكەم  ّاًیتتاى لە  تتر دارتتتّْە ًاضتتراّەكە 

 بێت. 

  تر درەختت ّ ئیتای ئەّە دًّیتا ّردە كچە زّّتتر خت:ی دەگەیەًێت ە 
ّە. كچە دەڕّاًو دە ەغێر كی دەه ْ ٌتاّی ّا رەی تا ّردە ڕۆغي دەبێ ە

رەی ا لە دارتّْ ًسیك دەبێ ەّە، لە ترضا رەغ ەها ەكەی بەجتو دەُێ تو ّ 
بتتت:ی دەردەوتتتو، غتتتێرەكە دەگتتتاتە بتتتي دارەتتتتّْ ّ رەغتتت ەها  بە دەهتتتی 
خْ ٌتتتتاّییەّە ختتتتْ ٌیي دەكتتتتاا ّ غتتتتخ ّ ّڕی دەكتتتتاا، زۆر ًاكێػتتتتی 

ەبێتت ەّە، رەغتت ەها ەكەی تیطتتەیە ّ ەرتت:راهیصش دەگتتاتە بتتٌە دار ّ ّرد د
خْ ٌاّییە ّ ًّئر ًّئتر كتراّە، لەّە د ٌیتا دەبتو كە جتاًەّەر ەتیطتەشی 
ختتتْاردّّە ّ ئەّە بە تتتتاّاًی ختتت:ی دەزاًتتتی بتتت:یە یەە ّ دّّ ًاكتتتا ّ 

ر:رەی د ی ّ ُەر لەّ اا دەهرێ لەّ  ەخەًئەرەكە ُە اەكێػو ّ دەیاا ل
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ّْ، دەًتْاڕی ّا ّا ر:راهیطتی كاتەیاا ەتیطەش دەگەڕ  ەّە بت: بتي داری تت
د تتتااری خەًتتتئەری لە د تتتی ختتت:ی داّە ّ هتتتردّّە، ئەّیتتتع بە ُەهتتتاى 

 خەًئەر خ:ی دەكْ  ت. 

 
ئەّ دّّ د تتتتتاارە بتتتتتًّْە اْربتتتتتاًیی دّّ بتتتتتاّكی د تتتتتخە . تەرهتتتتتی 
ُەردّّكیتتاى دەضتتّْتێٌي ّ خ: ەهێػتتەكەیاى تتتێكە  دەكەى ّ بە بتتادا تتتا 

خ كردًی دًّیتتای  یػتت ، لەّ بڕتتٌە ًوتتًّْەیەكی رتتخ لە زەڕافەتتتی ختت:بە
ڕۆ ەغتتتەّە ئەّ درەخ تتتی تتتتّْە ُەر تتتتّْی ضتتتّْری خْ ٌتتتاّی ّەبەر 

 ُێٌاّە. 
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 مردن مە پێناوی عیشقدا 

كە ی:ًتتاى لە ئاضتتیاویا دەكتتاتەّە ّ لە دّّ لە تەًتتیەبەری ەُلطتتیًْتش 
لێْاری دەریای ًێْاًیاًاا دّّ گەً  دە یتاى، یەكێكیتاى بەًتاّی ەلییاًتاەرش 

ادا دە یا، ئەّی تر كچێكی جتْاًی خاًْهتاى بەًتاّی ەُیترۆش لەبەری ئاضی
 لە لێْاری بەرەی ی:ًاًاا دە یا، ُیرۆ واّضاەی رەرض یای زئْش بّْە.

ڕۆ  تتتك ەلییاًتتتتاەرش گتتتتْزەری دەكەّ تتتت ە ئەّ رەرضتتتت یایە، لەّ تتتتخا لە 
دّّرەّە ە لییاًتتاەر ّ ُیتترۆش واّیتتاى بە یەك تتر دەكەّ تتت، تیتتری  یػتت  

ە در تژە دەكێػتتێت، دایتتك ّ ،ڕۆ گتاری ئەّ  یػتت ُەردّّكیتاى دەرێكێتتت،
بتتتتاّكی ەُیتتتترۆش بەّ رەیْەًتتتتاییە ًتتتتاڕازی بتتتتًّْە ّ ُەتتتتتاّەكّْ دی ٌتتتتی 

 یەك ریاى لو اەدەەە دەكەى. 

ُە تاەكاا  ىتا بخیار دەدەى غەّاًە یەك ر بڕیٌي، ُیرۆ ورایەە غتەّا
لەّ بەرەّە لییاًتتتتاەر بە هەلەّاًتتتتی دەریتتتتای ًێتتتتْاى دەبخ تتتتت ّ ختتتت:ی 

ًتتاەر ە ُیتترۆ، ئی تتر بەّ د ّاریتتیەی یەك تتر دەبیتتٌي، غتتەّ ك لییادەگەیەًێتت 
دەریتاّە، لەّ كاتەیتاا ت:فتاًێكی گەّرە  ّەە ُەر غەّ كی تر هتر دەًتاتە

ضتەرئەًئام  ًتركە ّ ًتا ە ّ غتەر:لی زلتسەوم،ُە اەكاا، دەریا دەكەّ  ە 
 ەلییاًاەرش تْاًای لو دەبخ ت ّ غەر:  ً رۆی دەكاا. 
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ەرهی خٌكاّی لییاًتاەر دەگەیەًێت ە لێتْاری ًسیكتی بە ضڕەیٌێاا دەریا ت

بەضتەر ُتاتّْە، رەرض یاكە، كە ُیرۆ ّا دەبیٌی ەلییاًاەرشی  اغ،ی ّای 
ئەّیع دەڕّاتە ضەر رەرض یاكەّە لەّ خا خت:ی تتّْڕ دەداتە ختْارەّە، 

 بەّ غێْەیە ُەردّّیاى لە  یػ،اا ًاكام دەبي.

 

 
  



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

016 

 

 نەفرینی خواكان

 طتتتتتاًەكاى لەّەدایە خْدایتتتتتاى جتتتتتارە ّەفیەكێتتتتتك لە دیاردەكتتتتتاًی ئ
تّْڕەبًّْیتتتاى بتتتّْەتە ُتتت:ی ئتتتازار ّ ئەزیەتتتتی هرۆ تتتی ضتتتەر زەّی، 

بەتتایڕەا ئەّ بەغتەراًەی بتو  ،بخ كیاى بە ُە  ّ بخ كی كەغیاى ًتاحە 
كتتاى یتتاى رەرضتت یای خْاكاًیتتاى اڕ تتسی ّ بتتو حْرهەتییتتاى لە حە  خْ

ى، ب: ًوًّْە فەرهاًی ّكردّّە، بو ڕەحواًە لە ویەى خْاكاًەّە ضسادرا
خْاّەًتتاگارە ئتتاتٌەش كەّا ضتتسای ضتتەركەّتّْەكاًی غتتەڕی تەرّای داّە 
كە لە كتتاتی وتتًّْە  ّّرەّەی غتتاری ەتەرّاش بتتو ڕ سییتتاى دەربتتارەی 
رەرض یاكەیاى كردّّە یاى وفاّەكەی ەزئْشش ب: دە ەر كتی رتاًْر:ڕ بە 

یتتتائ:كیص ّ ضتتتسای ر سًەگتتترتي لە ُە اراى ّ لێ،ەّهتتتاّاى لە داضتتت اًی ە
 فلیوْىشدا لەّ بابەتە ضسایەی تیادایە.

 

گەّرەتریي تتاّاى دەربتارەی خْداكتاى لە ویەى ەتاً تارّش ّ ًیتْیەش  
غتتتریي ّ ًەغتتتیاّیاى كتتتردّّە ّ بتتتّْە. لە ڕاضتتتی یاا كتتتار كی یەكئتتتار ًا

 ضتتسای خْداییتتاى بتتًّْە، ًەە تەًِتتا تاً تتارّش بە تەًِتتا بە كتتّْ غتتایاًی
ەی ُەبتّْە، ُەهتاى لە تٌەا گردیتاًیەتەّە، لە ئەّی كْڕ ّ ًەّە ّ ًەتیئ

 تتالْششبّْ دەضتت ی رتتو كتتردّّە، ًاتخێساًتتی ەئاتریی:ضتتەشەّە كە ًەّەی ە
بخ تتتك لە ًەّەكتتتاًی تاً تتتالْش كە دّّوتتتاری ئەّ ًەفتتتریٌە بّْبتتتّْى لە 
دّاییتتاا كتتاری ًەغتتیاّیاى لە حە  خسهەكاًیتتاى ئەًئتتام داّە. ُەرّەُتتا 

ە  كچە هٌتاا ەكەی خت:ی ئیڤیٌیتا كە كاری بو ڕەحواًەی ئاگاهوٌْى لە ُ
 لە رێع غەڕی ەتەرّاشدا ضەری بخی ب: ُە كردًی با ب: كەغ ییەكاى.
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لە ویەكی ترەّە لە ئەفطتاًەكاًاا جارەّبتار هترۆد دّوتاری ًەفریٌتی 
خْداییاى بّْى بو ُیچ تاّاًێك، ب: ًوتًّْەە ەه یتْشش ُتیچ تتاّاًێكی لتو 

درەتی رێػتتتڕیٌی رتتتو بەخػتتتی ًەّەغتتتابّْیەّە، ضتتتسادراّە، ەئتتتارْلْش، اتتتْ
بتتتّْە، لە ئەفطتتتاًەی یاضتتتّْى ّ ئارگ:ًەكتتتاىش بەضتتتەر ئەّەیتتتاا زئتتتْش 
ُەضتت ی بە هەترضتتی كتتردّّە، ضتتسای  یٌْضتتی بتتو تتتاّاًی دا، یتتاى بتتو 
بەخ یی ەئْدی ش، ئەّ دّّاًە ویاى ّابّْە دەتْاًي لە رێػڕیٌیی غتّْم ّ 

ەتیە  ش ّتتّْیایەكی گەّرە دراّى. ەئ:دیًەگڕەا خ:یاى برار سى، ّە ضس
 هرۆد ًابێت بە ُیچ ج:ر ًا فەرهاًیی خْاكاى بكەى.
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 مردنی ئاصان بۆ تانتاموش

با بساًیي ئەّ تاّاًە گەّرەیەی ەتاً الْشش وی بّْە لە ُە  خْداكتاى 
 كردّّیەتی؟ ب:وی ئەّ ضسا اْڕضەی خط ە ضەر خ:ی ّ ًەّەكاًیػی؟

زەّی. زۆر تاً الْش كتْڕی زئتْش بتّْە، لە  ًێكتی بەغتەری ضتەر  
لە ُەّارگەی خْاكاًتتاا ەئ: ەهتتپشدا خ:غەّیطتتت ّ ًتتازرەرّەر بتتّْە ّ 
ڕ س لێییراّ بّْە، بە ج:ر ك ُیچ هرۆ ێتك لەّ تخا ئەّ رتێیە ّ جتێیەیەی 
رو ًەدراّە، ُەتا ّەكتّْ هت:لەتی رێتاراّە لە غتەڕابی ڕازداری خْدایتاى 

 ب ْاتەّە، خْاكاى دی ٌی ها ی ضەر زەّی ەتاً الْششیاى دەكرد.

ئەّ، وی ّابتّْە بە ئاضتتاًی دەتتتْاًو خْاكتتاى ب ە ەتێٌتتی ّ فێ یتتاى لتتو 
 ەّە، ڕەًتتیە بتت:وی خیتتاًەتی ّا گەّرەی لێْەغتتێ بكتتاا، ضتتەیر لەّە دایە

 بێت لە اە ەم.خ:ی لەّاى بە گەّرەتر ّ زاًاتر دا

 ەكەی خ:یتتاا، كە جتتا خْاكتتاى داّەا دەكتتاا بتت: ئێْارەخْاًێتتك لە هتتا 
رەخْاًە كْڕەكەی ەریلیْشش ضەری دەبخ ت لەضەر زەّی بّْە، ئەّ ئێْا

 ە ُاتڕّْى ب: هێْاًی ئێْارەخْاى.ّ گ:غ ەكەی دەخاتە بەر خْدایاى، ك

تاً تتتتال:ش ّای زاًیتتتتْە بەّ كتتتتارە اێتتتتسەًّە خْاكتتتتاى دەخە ەتێٌتتتتو  
م كاتێك خ:راە ب:گەً ریي ّ ًاغیاّتریي خ:راكیاى دەرخْارد دەدا، بەا

كتترد زاًییتتاى ەتاً تتالْشش وتتی  دەختتاتە بەردەضتت ی خْدایتتاى، كە ب:ًیتتاى
كتتتردّّە، بە تّْڕەبتتتّْى ّ ئتتتا :زییەّە هتتتا ەكەی بەجتتتو د  تتتي، ئەّاى 
دەیتتاً ْاًی دەضتتت بەجتتو ضتتسای بتتاەى، ًەیتتاى كتترد وتتًْكە لە باّەڕ كتتاا 

، بت:یە ُە یتاى دایە   تر بًّْە هردًی ك ْرخی ب: ەتاً الْشش گەلێتك كەهە
دابێتتت كە ئ:دیطتتە بە  زەّی بتت: وی ەُتتادشش تتتا بتت: ُەتتتا ُەتتتا لە  ەزا 
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یەكێك لە ضتساكاًی   تر زەّی وی ەُتادشش بتّْە، لەّ تخا ەتاً تالْشش بە 
 ضسا اْڕضەكەیەّە دیْە.

 
ریرەهێرد كی وّاز ّ ّغتكِەاتّْ، ئتاّ تتا   تر وەًتاگەی ُتاتّْە ئەّ 
تیٌْی یەە د ت:پ ئتاّ بتّْە ُەر كتاا تەاەای ختْاردًەّەی یەە اتْهو 

یكی تتارّەتەّە. ئەّی لە  ر رایاا دەیتاەی ئاّی كردبێت، ئاّ دّّركەّتْ
ضتتتتەریەّە درەخ تتتتی هیتتتتْەی ج:راجتتتت:ر ُەزار بە ُەزار بتتتتّْە،  بە را
ضتتەریەّە، ُەر كتتاا دەضتت ی بتت: بردبێتتت  هیْەكتتاى غتت:ڕبّْبًّْە ضتتەر

هیْەكتتتتاى دّّركەّتتتتتًّْەتەّە، بەام ەریلتتتتْیصشی ضتتتتەربخاّ، خْاكتتتتاى 
ّ زیٌتاەگاًی، بەام لەّە بەزەییاى رێاا ُاتەّە، گەڕاًیاًەّە بت: ًتاّ  یتاى 

دەوێتتت یەكێتتك لە خْاكتتاى ەدیوی تترش لەّ گ:غتت ەی خْاردبتتّْ، بتت:یە كە 
 ە ز خیاى ب: كرد.ەریلْیصش زیٌاّّكرایەّە دەض ێكی ل
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 یوبەفرمێضكەكانی ت

ریلیْش دّّبارە  یتاًێكی ئاضتّْدە ّ دّّر لە كێػتەی گترتەبەر، ئەّ 
وتًْكە خْاكتاى بێ ەّە، تەًِا كەضێكی بٌەها ەی بّْە  یاًی ّەُای ب: ها

تاّاًی ّا اێسەًّی ەتاً الْشش ُەرگیتس فەراهت:ظ ًتاكەى ّ ئەّ بٌەهتا ەیە 
 ضەرجەهیاى دّّواری ًەفریي ّ ضسا كرابًّْەّە. 

تیتتتْبە خْغتتتكی ریلیْضتتتە، ئەّ تتتتاّاًەكەی بتتتاّكی یەكەم كەش بتتتّْە 
ەرەتاّە ّا دەبیٌترا كە ەتیتْبەش دّّواری ضسا ّ ًەفتریي بتّْەتەّە، لە ضت

ێكی ئاضتتایی دەبتتاتە ضتتەر، هێتتردەكەی ەئتتاهڕیًْْىش، ئەّ  ى ّ هێتتردە  یتاً
حەّا كْڕی جتْاى ّ حەّا كچتی ًازداریتاى ُەبتّْ، تیتْبە  ەترّّر ّ 
ُەضتت ی دەضتت ەاتااری لە بتتاّكییەّە بتت: هتتابّْیەّە، ئەّ حتتا ەتە كەّتە 

  یاى ّ زیٌاەگی ضەرا لێژ كردەّە. خْلیایەّە، ُەر ئەّ ُەض ە 

رضتتتت یایەە  هتتتتارەیەە ئتتتتافرەا بە دّ تتتتاّە رۆ  تتتتك دەڕّا بتتتت: رە
ى ّ دایكتتی ئتتار:ل: ضتتەرگەرم بتتًّْە ّ اْرباًییتتاى بتتّْ ەل تتْ ّە تی اًەكتتا

 ، لەّاًە دەررضوە ئارتەهیصش كردّّە

ب:وی خ:تاى زەحوەا دەدەى ّ دّ ا ّ اْرباًی ب: ەل ْش دەكەى، هتي 
لەّ غایطتت ەترم، هتتي بە ئەًتتاازەی ەُیتتراشی  ًەختتْای زئتتْش جتتْاً رم 

ًە گْزەغتتت ە وتتتْاردە هٌتتتاا ی بتتتو ُاّتتتتام ُەیە، لە كاتێكتتتاا ەل تتتْیش لەّا
 ُە ار تەًِا دّّ هٌاا ی ُەیە، لەّاًەگەڕ ي ّەرى رەًا بِێٌٌە بەر هي.

، لەّ ّتتتتاًە ئاگتتتادار بتتتّْەتەّە بتتتو درەًتتت  زۆری ًەكێػتتتاّە ەل تتتْش
ڕۆیػتتت ّْە بتتت: وی ە ئتتتارْلْى ّ ئتتتارتەهیصش داّای كتتترد تتتتا ضتتتسایەكی 

ەش دابییي كەى، ئەّاًیع بە گْرجی داّاكەی دەضت ڕەجو غایط ە ب: ەتیْب
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ێػتتتٌە ختتتْارەّە تیرۆكەهتتتاًە جێڕەجتتتو دەكەى، لە كێتتتْی ەئ: ەهتتتپشدا دەك
خطتتت ە كتتتار، بە بەروتتتاّی ەتیتتتْبەشّە ُەروتتتی هٌتتتاا ی بتتتّْ  یكتتتاًبەُێس

 ضەرەتارایاى كْغ ي.

تەرهتتی ك:ڕەكتتاًیەّە تیتتْبە بەضتتەر ئ:یتتا لەم ڕّّەّە ًّْضتتیْیەتیە 
ئیٌئا ڕّّی كردە ئاضواى ّ ُەردّّ دەض ی بەرزكتردەّە  كرد، هاویاًی

تێر ب : لە ەەهییٌتین ئەی ەل تْشی بتو ڕەحتن، ە  یّ بەرەّ ئاضواى ایژاًا
، لە رتخ گیتسەی بەم كارەضاتەهەّە یەغت ا لە تت: بتااتر ّ ضتەركەّتّْترم

یەكێتتك لە كچەكتتاًی رێكتتا، ًەخێتتر تیر كتتی تتتر، تیر كتتی تتتر، تیر تتك ُتتاا ّ 
ەّتٌە ضەر زەّی ەتیْبەش خت:ی دایە ضتەر دّا كچیتاا ّ ُەر رێٌ  كچی ك

دّاتر دّا  ، ئەهەم ب: بِێ ٌەّە، ًەخێركەّتە راڕاًەّە، ئەهە بچّْكەكەیاًە
كچی رێكا ّ ئەّیػاى كْغتت، تیتْبە ُیچتی بت: ًەّتترا، ئتارام دەیٌتْاڕییە 
ُەر دّاًسە هٌاا ەكەیتاا ّردە ّردە بت:یە رەیكەر كتی بەردیتي، رەیْەضت ە 

واّی دەو:ڕایەّە ضەر لەغتە بەردیتٌەكەیەّە، ئەّە بتّْ بە  فرهێطك لە
ُ:ی ت:ایتاى ّ ُەڕەغتەیەكی خْ ٌتاّی تتا ُتیچ كەش زاتتی ئەّە ًەكتاا 

 بێخ سیی بكاتە خْاكاى... 
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 نەفرین، نەوەكانی گرتەوە

ئەّ ًەفتتتریٌە لەیتتترەدا تەّاّ ًەبتتتّْە ّ غتتت:ڕبّْەتەّە بتتت: ضتتتەر دّّ 
ئصش، ەتْضتتت صش  اغتتت،ی  ى رلتتتْرەش بەًتتتاّی ەتْضتتت ص ّ ئتتتاترۆكتتتْڕی ە

ێیەی لەگە تاا براكەی دەبێت ّ دّّر لە وتاّی بتراكەی رەیْەًتای ًتاّ جت
ْشش ئەّەی دەزاًتتو گەلێتتك ئتتا :ز دەبتتو ّ بخیتتاری ئەًئتتام دەدا ەئتتاترًّ

ت: ەضتتەًاًەّەیەكی ضتتەخت دەداا، كتتارە بتت:گەًەكەی بتتاریرەی دەكتتاتە 
ش دەكْ  تت ّ ەئلی:ش ّ ُەهاى ڕەف ار دەكاا، دّّ كْڕی هٌتاا ی ەتْتتْش

:راە ّ دەی تتتتاتە بەردەضتتتت ی راروەراروەیتتتتاى دەكتتتتاا ّ دەكتتتتر  ە ختتتت
 باّكیاى.

لەبەر ئەّەی ەئاترۆئْشش غابّْە ّ دەضت ەادار ەتْضت صش ًەی تْاًی  
بەراًتتڕەری ڕاّەضتت و ّ تتت: ەی لتتو بكتتاتەّە، ئەّ تتتاّاًە بێتتْەام هتتایەّە 

ەكتتاًی ُەر ًەبتتو لە ضتتەردەهی  یتتاًی ئاترۆئْضتتاا بەام یەكێتتك لە كْڕ
غ ێكی گەّرەی لتو اەّهتا. كتْڕەكەی بەًتاّی ەهیٌەوئتْشش فەرهتاًخّای 

كتتاری غتتەڕی تەرّا ّ رتە هێتتردی ەُێلێٌتتیش بەًاّبتتاًیی ُ:غتتاری ئطتترا
: غتاری گێتررایەّە بت یی:ًاى ّە دّای گرتي ّ ُەڕّّ اًی ەتەرّاش ُێلیٌ

 ئطرارتە.
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دیتتتتتتتارە ًەفتتتتتتتریٌەكە لە ڕضتتتتتتتْاییە زیتتتتتتتاتر داهێٌیەهیٌەوئتتتتتتتْششی  

كردّّەتەّە، بەام بەُێس ّ تْاًتاّە داهێٌیتری كتْڕی ەئتاترئ:شش بتّْ، ًە
كە ُەهتتاى ەئاگتتاهوٌْىشی بەًاّبتتتاًیە كە فەرهتتاًخەّای ەهیطتتیيش بتتتّْ ّ 

 ی:ًاى بّْە. فەرهاًاەی گػ ی غەڕی تەرّا ّ 
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 كوژرانی ئاگاممنون

دّای فەرهاًتتاە بتتًّْی لەغتتكری ی:ًتتاى ّ ضتتەركەّتي بەضتتەر غتتاری 
وْىش ضتتتەرفرازاًە ّ لەخ:باییتتتاًە گەڕایەّە بتتت: ی:ًتتتاى، لە تەرّادا ەئاگتتتاه

دەریتتتادا تّْغتتتی ت:فتتتاًی یەكئتتتار بەُێتتتس ُتتتاا ّ زۆربەی غتتتەڕكەر ّ 
هەلەّاًەكاًی لە ت:فاًاا خٌكاى، خ:ی  ّ وەًا كەضێك تْاًییتاى بتیەًەّە 
رتتتتای ەخ ی ەهیطتتتتیيش، خە كتتتتاًێكی زۆر ڕۆیػتتتت ڕّْیٌە ریتتتتریەّە، تتتتتا وی 

 ك:غكەكەی ُاّڕایی بكەى.

 
لە ڕّاًتتیەی ەئاگتتاهوٌْىشەّە ُەهتتّْ غتتت بەخ:غتتی دەگتتْزەرا، لەًتتاّ 
ئەّ كەضتتاًەی ڕۆیػتت ڕًّْە ریتتریەّە، وەًتتااى ڕیتتع ضتتری ّ واّضتتاغ ّ 
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ختتتاّەى تتتتاایكردًەّەظ ُەبتتتّْى، بەوی ئەّاًەّە اْربتتتاًیكردًی كتتتچە 
بچك:لەكەی لەویەى ەئاگاهوٌْىشەّە تترش ّ ت:ایتاًی لە د  ّ فكتری ئەّ 

ًابّْیەّە، كەّا هتْهكیي ًیتیە ئەّ ًەفتریٌە كت:ًە داهێٌتی  ریع ضرییاًەیاا
 ئاگاهوٌْى ًەگر  ەّە. 

 ئ:دیت ُیول ْى لەم ڕّّەّە دە ێتە 

دە ضتتا  بەضتتەر اْربتتاًیكردًی ەئیڤییٌیتتاش گتتْزراّە، بەام ئەّ تتتاّاًە 
یەغتت ا بە كتتار ّ كردەّەیەكتتی اێتتسەّەى دەدرا لە اە ەم، گەّرە ریتتاّاًی 

لێساى بّْى، دەیتاًساًی ُەر تتاّاًێكی تتری بە  غار كەضاًێكی واّضاغ ّ
دّاّەیە ّ بو ضسا ًاهێٌێ ەّە. ًیەبەتیی ئەّ كچە ُەتتاّەكّْ لە ُەّاّ ّ 
دەّرّبەری ریرۆزهەًتتتااًەی ەئاگتتتاهوْىشدا اْڕضتتتایەكی ّەدەر دەكەّا. 
خە تتكەكە دەیتتْا ڕەًتتیە تتت: ەكە درەًتت  بكتتاا، بەام بێیْهتتاى بتتو ّەام 

 ەیەكی خْ ٌتتاّی لە ك:غتتكەكەی ئاگاهوًٌْتتاا ًابێتتت، بتتو ئاگتتا لەّەی تتت:
 واّەڕّاًیەتی. 

لە ُەای،ەتاا ئەّەە تایەًط راشی  ًی ئاگتاهوٌْى بتّْە، وتركە  هتارەی 
كتتردّّە، تتتا تتت: ەی كتتچە بتتو تتتاّاًەكەی بطتتێٌێ ەّە، ّا ّردە ّردە، ئەّ 

ی دە ضتا  ئتا :زیی ّ ُەضت ی تت: ە یكاتە ُاتّْەتە رێػەّە ئەّ بە در ژا
د  ّ دەرًّّیتتتاا دەكتتتْا، لە ًەبتتتًّْی ئاگاهوًْتتتاا، بتتت:یە ضتتتەًاًەّە لە 

دۆضت ّ هە ػّْاەكەی ئایییط ْش كْڕە بچتّْكی ەتْضت ص كە دّای 
ایی:ضتت ْش ختتْاردًی گ:غتت ی كْڕەكتتاًی لە دایتتك بتتّْە، بە یتتارهەتیی ئ

ى ّ بە ّردی دەكێػتتتي ، گەّرە ریتتتاّاًی ًەخػتتتەی كْغتتت ٌی ئاگتتتاهوٌْ
ى بتتتتّْى، دەًیتتتتی ُتتتتاّاری هیطتتتتیي، لە دەرەّەی ك:غتتتتكەّە وتتتتاّەڕّا

ەئاگاهوٌْىشیتتتاى بیطتتتت، زۆری ًەكێػتتتاّە غتتتا ى، خەًتتتئەر بەدەضتتتت، 
 بەرگ ْ ٌاّی، ُاتە دەرەّە ّ خْ ي بە خەًئەرەكەی دەتكا.



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

006 

 ئٌ ْلْش لە غاً:ی ًاهەكەیاا ئاگاهوًٌْاا ّتەكاًی ّا دە ێتە

دّا خەًتتئەرم لێتتاا، دّّ ُتتاّاری هەرگیاضتتای كتترد ّ لەضتتەر وتت:ە 
ضەر زەّی خەًئەری ضێِەهیٌن ریتا هتا ی، ئی تر ختْ ي  كەّا، كە كەّتە

ڕ چكەی بەضت، هتي لەّ دەهاًەیتاا غتاًازین بە كتارەكەهەّە دەكترد، ئەّ 
ریاّە غایط ەی ئتاّا كار تك بتّْە ُەر دەبتّْا بكر تت، بت:یە هتي لێتْاًی 

 .، بێییاًن كردهەرگن رو ً:غی 
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 تۆڵەی ئۆرصتط

یەە ت:زاتتتا  رەغتتتیواى  ەكل:تاهیٌطتتت ەراّ، ئایییطتتت ْشش لەّ كْغتتت ٌە
ًەبتتتتّْى، كارەكەیتتتتاى بە كردەّەیەكتتتتی رەضتتتتٌا ّ غتتتتیاّ دەزاًتتتتی. ُتتتتیچ 
رەغیواى ًەبّْى، ُەرّەە ەئاگاهوٌْى، ئاترتْضی، تیْبە، تاً الْشش ُیچ 
كاهیتتاى لە كردەّەكەیتتاى رەغتتیواى ًەبتتًّْەّە، تەًِتتا ختتْ ي دەتتتْاًو ئەّ 

ًەكردبتتّْیەّە كە  تاّاًتتاًە رتتاە كتتاتەّە، بیریتتاى لە ًەفتتریٌە ئەزەلیتتیەكە
 داهیٌییریی ًەّە ّ هٌاا ەكاًیاى دەبێت.

 
كل:تاهیٌطتتتتت ەراّ، ئایییطتتتتت ْش، ضتتتتتا ەُا فەرهاًخەّاییتتتتتاى كتتتتترد ّا  

تێاەفكراى تەّاّی كارەكاى ُیچ هەترضییەكی ئاضواًی یاى زەهیٌتی ًیتیە، 
را بەام دّاى لە هٌتتتتاا ەكاًی ەئاگتتتتاهوٌْىش ئ:ریطتتتت ە ّ كتتتتچەكەی ئلك تتتت
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ا طتتت ەر لە دە ەر كتتتی تتتتر دە یتتتا ّ لە ترضتتتی ئەّاًتتتیرزیٌتتتاّّبّْى، ئ:
ئەگەر بیاً ْاًیڕتتتایە ئەّیػتتتاى دەكْغتتتت، ئتتتالك را لە دّّركەّتڕتتتّْیەّە، 

ُەهتتاى ك:غتتكی باّكیتتاا بتتو ڕ تتس  یتتاّە، كتتْڕە گەّرە بتتّْە بە ئْهێتتای 
 ئەّەی ڕۆ  ك براكەی بیەر  ەّە. 

ش ُەضتتت ی تتتت: ە لە م ئەّ ڕۆ ە د تتت ە رێػتتتەّە ّ ەئ:ریطتتت ەضتتتەرەًئا
رًّّیاا كەفی كتردّّە، بە رەًِتاًی دەڕّاتە ًتاّ ك:غتكی بتاّكییەّە ّ دە

ختتت:ی دەگەیەًێتتت ە ەئەلك تتتراشی خْغتتتكی، ئەّ دّاًە ًەخػتتتەی كْغتتت ٌی 
بكتتْ ی باّكیتتاى دەكێػتتي ّ بە ّردی ئەًئتتاهی دەدەى، دّای كْغتت ٌی 
كل:تاهیٌطتتتت ەراّ، ئایییطتتتت ْش، ئ:رضتتتت ص ڕّاًتتتتی دە ڕتتتتا ّ ڕهتتتتّْزًی 

واّی، ئیای  یاًی رخ بّْ لە تترش ّ ت:ایتاى. ًاحەزی ترضێٌەر د ٌە بەر
زاًی ّا ًەفریٌە ئەبەدییەكە ّا خەریكە داهیٌیریتی ئەّیتع دەبێتت. رەًتای 
بتتردە بەر رەرضتت یای ەئتتاتٌەشی بەخػتتٌاە ّ كەّتە دّ تتا ّ ض ایػتتكردى 
ەئاتٌەشی لێتساى ّ بیرهەًتا، داّای لە خْاكتاى كترد، كە ًەفتریٌەكە تتا ئێترە 

ضتتت ْشش یەكەهتتتیي كەضتتتی بٌەهتتتا ەی ًەفتتتریي بێتتتت ّ بەش، ئەّەضتتتا ەئ:
لێڕتتّْردى دەكتاا، خْاكتاى داّاكەی ئاتٌەیتتاى  لێكتراّە، داّای بەخػتیي ّ

رەضتتتٌا كتتترد ّ ًەفتتتریٌە خْ ٌاّییەكەیتتتاى لەضتتتەر بٌەهتتتا ەی تاً تتتالْش 
 ُە یرا.
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 ئۆدیب و ئیضڤینكط 

ْش ّ ّ  ەزابتتتتی فتتتتراّاى لە داضتتتت اًی ەویتتتتتتتتتاّاًی گەّرە ّ ئتتتتازار 
كتتتردەّەكەی ، بەام ًافەرهتتتاًییەكەی ئەّاى ئەگەر لەگە  ئ:دیتتت شدا ُەى

 كەه رە. رتاً الّْضاا بەراّرد بكەیت ُەر یەكئا

، ەكەبّْەْش غتتتتای ەتتتتت ش ًەّەی كتتتتادهْش درّضتتتت كەری غتتتتارویتتتت
هتتتتتاّەیەە دّای ئەّەی ویتتتتتْش لەگە  یەكێتتتتتك لە كتتتتتچە ئاه:زاكاًیتتتتتاا 

رەرضت یای  ا بەًاّی ەیْكاض ەش بەرێتی رێػتڕیٌیكەریُاّضەرگیریی دەكا
دۆلفتتتی كە ّتتتتّْیەتی لە ئاكتتتاهی ئەّ ُاّضتتتەرگیرییەدا دەبتتتٌە ختتتاّەًی 

 كْڕ ك ّ باّكی بە دەض ی ئەّ هٌاا ە دەكْ ر ت.

لەّ ضەردەهەیاا باّەڕ ّابّْە رێػڕیٌیكەری رەرض یای دّلفی هەحا ە 
درۆ بكاا، ُەر تەاەایەە ب:گ:ڕیٌی ئەّ رێػڕیٌییە ّجّْدی ًییە ّ ُەر 

 دەبو ڕّّ بااا.

یتتْش ًتتاڕەحەا ّ ًییەراًیتتی گیتتاًی ختت:ی بتتّْ، بخیتتاری دابتتّْ ُەر و
و:ًێتتتك بتتتّْە ئەّ ضەرًْیػتتت ە بی:ڕ تتتت، كاتێتتتك ەب:كاضتتت ەش كتتتْڕ كی 
دەبێت، غا كْڕەكە دەداتە یەكێك لە ریاّەكاًی تا لەًاّ ویاكاًاا فخەیاا ّ 

 لەًاّ بچێت. 

ئەّ دەم ویْش ئاضّْدە ّ ڕەحەا را ی لو داّەتەّە ّ غتاُی خت:ی 
تا خە كی غاری  دڕْارضااًێكی دّّرّدر ژ بە ئاراهی ڕای گْزەر ٌێت،دە

ەتتت ش ّ دەّرّبەرەكەی تّْغتتی دە ڕتتایەكی ًاُتتا  ُتتاتّْى، كە بە لەظ 
 ەا بتتّْە، ئەّ دە ڕتتایە لەغتتێر ّ دّّ بتتا ی ُەبتتّْە ّ بە ڕّخطتتار ئتتافر

گرتتتّْە ّ ررضتتیار كی لتتو كتتردّّە، ًەیساًتتی بێتتت ڕ ڕتتْاری باًتتاا ڕ یەّ
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اْتی داّە بەّ غێْە گْزراّە ّ خە كاًێكی زۆر تیاوًّْە ّە، ّەام داتە
كە غا ەویْشش  بّْەّ اّْتاراّى. ئەّی زۆرتر خە كەكەی ًییەراى كرد

زۆر ریربتتتتّْە، لەگە  وەًتتتتا راضتتتتەّاًێكاا لە ڕ تتتتیە ّ باًتتتتاا كتتتتْ راّە، 
 ب:كاض ە ّ خە كە زۆرەكە، كەّتٌە دّ ا ّ ض ایع. 

ًئێكتتتتی ّەرزغتتتتكار ّ لێِتتتتاتّْ ضتتتتەرەًئام دّ اكتتتتاى گیرابتتتتّْى، گە
بتت: ئەّ دە ەرە، ئەّ گەًتتئە دلێتترە بەًتتاّی ەئ:دیتت ش بە گەغتتت ُتتاتّْە 

، بەڕّّ دەبێ ەّە، دە ڕا ُەهاى ررضتیار دەكتاالەگە  ئەّ دە ڕایەیاا ڕّّ
 كاًی رێػّْی كردّّە.اْتاراّەلە  كە لە هێژدا



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

020 

دیْدّرّش هێژًّّّْضتی ی:ًتاًی ضتەدەی یەكەهتی پ.ز لەم ڕّّەّە 
 یەتیەًّْضیْ

وْار رتای ُەیە ّ دەبێتت دّّ، دە ڕا لە ەئ:دی ش دەررضێت ئەّە وییە 
 ؟لە دّاییاا دەبێ ە ضو

وْار ّ دەضت ّ رتا بە ئ:دی  ّەاهی داّەتەّەە ئەّە هرۆ ە! ضەرەتا 
رتتا دەڕّاا، كە ریتتر  دەڕّاتە ڕ تتیەّە، كە گەّرەتتتر دەبێتتتت لەضتتەر دّّ

 بێ ە ضو را.دەبێت گا :ە ەگ:را ش بە دەض ەّە دەگر ت ّ دە

ئطتتفٌكص كە دەًتتْاڕێ ّا ئەم گەًتتئە هەتە ەكەی ُە ِێٌتتاّە لە داختتاى 
 خ:ی دەكْ  ت... 

خە كی غار لەبەر ئەّ كارە گرًیەی ئ:دی  دەكەًە غای غار، ئْدی  
ر:كاضتت ە دەكتتاتە ُاّضتتەری ّ دّّ كچتتی لتتو دەبێتتت ّ ئیتتای ضتتااًێكی 

 زۆر بو دەردەضەر رێكەّە دەگْزەر ٌي.
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 دەكەو ئەگەر بتوانم!هەموو كارێك 

خە كتتتی غتتتاری تتتت  دیطتتتاًەّە خ:یتتتاى لە دەریتتتای ڕّّداّدا دیەّە، 
بتتایەكی بەربتتاڵّ دەرگتتای بە ُەهتتّْاى گتترد، ئەّ دەردە بكتتْ ە دەر ّ ّە

كەّتە تەاەوّە   ، ئ:دیتدەغت ّ ئا ەیر ّ ئتادەهیسادی ّەە یەكیتردەّە
رضت یای تا یتارهەتیی خە تكەكە ّ بترا ًەكەی بتاا، ەكرئتْىشی ًتاردّّە رە

ەدلفتتیش تتتا رێػتتڕیٌیی رەرضتت یای لەّ ڕّّەّە رتتو بیتتاا، باضتتەكەی لەگە  
ْلتتتْشی ى ەئەرواّضتتتاەی رەرضتتت یادا كتتتردەّە ّ تەهتتتاحییریی ئەّە بتتتّْ

ەّا تتی خ:غتتەّە گەڕایەّە دەرهاًتتاار وارەیەكیتتاى بكتتاا، ەكرئتتْىش بە ُ
رەرضتتت یا رێتتتی ّتڕتتتّْ ئەّ بەایە كاتێتتتك دەڕّا بكتتتْ ی غتتتای  رێػتتتڕیٌی

 ییر كر تتەویْشش غتای ڕابتردّّ، ئ:دیت  د  :غتاًە كەّتە رێػّْ دەض
غای كْ راّی ڕابتردّّی ەضتْفْكلصش، بكْ ی تەاەاّە ب: دۆزیٌەّەی 

لە غاً:كەیاا ەئ:دی  غەُریارش دە ێي لەبەر خْاض ی ّاا ّ خْاكتاى ّ 
ُەرّەُا خت:م تتا ئەّەی ب تْاًن بە دّای ًیازیاًتاا دەگەڕ تن، دەضت ن لەّ 

دەغ:رم، ُیچ ُێس ّ تْاًایەە ًاتْاًو ڕاهیر تت، بەُێتس لەكە ّ ًەًیییەی 
 خْداكاى تەاەای خ:م دەكەم.ّ تْاًای 

زۆری ًەكێػاّە، ئ:دی  حەای،ەتێكی ترضتێٌەر دەكەّ ت ە بەر دەضت ی، 
ضتتتەرەتا ەتیرزیتتتاشش واّضتتتاەی رێػتتتڕیٌیكەری بەًاّباًتتت  بە ەئ:دیتتت شی 

، لەم ڕّّەّە ّتتتّْە، تتت: ُەهتتاى گْهتتاًلێكراّی ّا بە دّاییتتاا دەگەڕ یتتت
 ّتڕّْیە 

ت ئەّ دە ەرەا لە گەًكتتتاّ ُە ژەًتتتاّّە، ئەّ بكتتتْ ەی بە یتتتئەّە ت:ی
 دّاییاا دەگەڕ یت كەش ًییە لە خ:ا زیاتر، ت: ًازاًی كو ُاّضەرتە؟



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

023 

 ًازاًی كْڕی كێیت ّ باّكت كێیە؟

هتتي رێتتت دە تتێن تتت: لە بەراًتتڕەر خ:تتتاا تاّاًتتت كتتردّّە، لە  یتتاى ّ 
ازاًی ًەفریٌی بتاّە ّ دایتك ّەە غوػتێری دّّ هەرگاا تاّاًڕاری، ت: ً

 .هایەی ًەً  ّ ڕضْایی خ:ا ّ خە كە و بخ ٌەرە؟ ت: كار كت كردّّە

 
ّتتتتاًە ئتتتا :ز دەبتتتو ّ تتتت:هەتی ریتتتادا دەكتتتاا،  ّئ:دیتتت  ضتتتەرەتا لە
ئەّ ّتتتاًە بطتتەلوێٌو. دە ێتتت ویتتْش لە ضتتێخیاًی،  ەی:كاضتت ەظش ًتتاتْاًو

ّە، وەتەكتاى كْغت ّْیاًەە ئ:دیت ش ًسیك لە رەرض یای ەدۆلفتیشدا كتْ را
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بێ اّاًە، بەام كاتێك غْ ي ّ جێیە ّ دەزاًی ًیْە بێِتْظ دەكەّ تت، لە 
  ًەكەی دەررضو ئەّ ڕّّداّە بە درّض ی كەی ڕّّی داّە؟ 

 ّەاهی دەداتەّە، درّضت لەرێع ُاتٌی ت:دا...

 ًییەراًی ّ ًاڕەحەتیی ئ:دی  زۆرتر دەبێت، ئیٌئا دە ێتە

وە ئەّ ضێخیاًە  ەرەباًەیەكی جەًیی كتابرایەە دەیراًتی كاتێك گەیػ 
ریاّ ك لەًاّ  ارەباًەكەیاا داًیػت ڕّْ، كتابرای  ارەبتاًەلێ ْڕ ًەڕاًتاییە 
ضتتەرها، تتتا لە ڕ یتتاكە ودەم ّ  ارەبتتاًە ُتتاا ّ تتتّْڕی داهە وّە، كتتابرا 
ًێسەیەكتتی هتتا ی ریاهتتا، هٌتتیع ئتتا :ز بتتّْم ّ ئەّاًتتن ُەهتتّْ كْغتتت، لەّ 

 ٌەیاا رەیكێك لە ەك:ریٌتشەّە ُاا ّ ّتیە رلیْضی ریر هرد... كەیٌْبەی

ئ:دی  دەض ی  كەر ڕاض ی ًەّتّْە ّضەرەتا ّا دەركەّا كە رێػڕیٌی
بەام رەیكی ك:ریٌ ی ّەض ا ّ داضت اًێكی گێتخایەّە،  لەّ كارەیاا ًەبّْە،

بە بیط ٌی ئ:دیت  كەّتە لەرزیتي ّ ڕەًت  لە ڕّّی بترا رەیتكەكە ًەهتا ّ 
دیتتت  لە ُەای،ەتتتتاا كتتتْڕی ەریلیڕتتتْشش ًەبتتتّْ، هتتتي ب:ختتت:م ئەّ ّتتتتیە ئ:

هٌتتاا ەم دابتتّْە ەریلیڕتتْش ّ هتترّیەش ئەّاى رەرّەردەیتتاى كتتردّّە، ئەّ 
هٌاا ە یەكێك بّْ لە خسهەكاًی غا، ئەّ هٌاا ەی رەیتاا بتّْە لەّ كاتەیتاا 
خسهەتكاری غای ُاا ّ ّتەی ئەّ رەیكەیەی ضەلواًا، خسهەتكتاری ریتر 

رێتتارابّْ، تتتا ئەّ هٌتتاا ە لەًتتاّ غتتاخاا فتتخێ دا بتت: هتتردى، فەرهتتاًی غتتای 
بەام د ن بەّ هٌاا ە ضّْتا ّ ئەّ كارەم ًەكترد، هٌتاا ەكەم دا بەّ ریتاّە 

 كْرً رەی تا ب: خ:ی رەرّەردەی بكاا. 

ڕۆغتتي بتتّْیەّە، ەئ:دیتت ش ُەرّەە لە  ەترضتتێٌەر ئیتتای ئەّ ُەاتتی،ەتە
ردبتّْیەّە، ُەم وئتْش ّ رێػاا رێػڕیٌیكەری كْ ر ەتیرزیاشش ڕًّّی ك

ُەم ئ:دی  ك:غاّى تا بخیاری خْاكتاى ُە ْەغتێٌٌەّە، ضتەر ًْیػت ەكە 
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ى بّْە، ُەر ّەە خت:ی ڕّّی داّە، بی:ڕى، بەام ئەّی فەرهاًی خْاكا
ویْش بە دەض ی كْڕەكەی خ:ی كْ راّە ّ كْڕەكەیػتی دایكتی خت:ی 

یتت  هتتارە دەكتتاا ّ دّّ كچتتی لتتو بتتّْە، ئەّی تیرزیتتاش ّتڕتتّْی ئ:د
دّّوتتاری ُتتتاّار ّ ًا ەًتتتا  دەبێتتت ّ بەروتتتاّی تاریتتتك دەبێتتتت، ُەرّا 

ئ:دیتت  غتتای تتت  بەرگەی ئەّ ُەهتتّْ ڕّّداّە ًتتاج:راًەی ڕّّی داّە، 
ًەگرا ّ ُەردّّ واّی خ:ی ُە ك: ی ّ كەّتە ًا ەًا ، بەام ی:كاض ە، 

 ئەّ ًەًیەی رو ُە ٌەگیرا ّ خ:ی كْغت.

ەیاا بتّْى، ڕّّیتاى دەركەّا. بەّ غێْەیە ئەّاًەی لەًاّ ئەّ ڕّّداّ
بخیتتاری خْاكتتاى گەڕاًەّەی بتت: ًیتتیە ّ ُەر دەبتتو ئەًئتتام بتتار ت، ئەّە 
بیٌرا كەّتٌی ەئ:دی ش لە ئەّرەڕی دەض ەاا ّ غادبەخػتیْە ضتەرالێژی 

 دًّیای هیەٌەا ّ ئازار ّ هەحخّّهیەا بّْى. 

 ضْفْكلص لە رایاًی ئەّ غاكارەیاا دە ێتە 

:دی  گەّرەتریي كەضتی غتاری ئێتْە بتّْە، بٌْاڕى ئەی خە كی ت ، ئ
خە كاًێكی زۆر غاكاهیاى رو بردّّە، بٌْاڕى و:ى ً رۆ كراّە، لە لی تاّ 

 ّ گەًیاّی ڕّّداّدا؟

باغتتە دەبتتو ئەّە ًەزاًتتي كە هتترۆد لە بەیتتي وتتّْە، دەبتتو ضتتەیری 
ضەرەًئاهی هرۆد بكر ت، ُیچ كەش ًتاتْاًو ّەًازاًر تت كەی ّ وت:ى 

 تا دەهی هەرگ.. ەز كە ُە ٌەُێٌراّت ئەّە چ ڕاخ:غڕەخ ە، كەش ًازاًێ
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 خواكان ئۆدیب دەبەنە الی خۆیان

داضتتت اًی كْ ربتتتًّْی ئ:دیتتت  لەضتتتەر تەخ تتتی ووتتتّْى لە غتتتاً:كەی 
پ.ز خطتتتتت ی ە بەر وتتتتتاّ، بەام ئاكتتتتتام ّ 436ەضتتتتت:فكلصش كە لە ضتتتتتا ی 

هێژًّّّْضتتتی بەًاّباًتتت  بتتتاش ًەكتتتردّّە ، جتتتا  یضتتتەرەًئاهی ئتتت:دیڕ
 واّضاەی دًیای ئەفطاًەكاى لەم ڕّّەّە ًّْضیْیەتیە ەهایكر كرًتش

ئەم داضتت اًە بەغتتی دّادّایتتی غتتاًْیی ەئ:دیتت  غتتایەش، كە بە دەضتت ی 
خ:ی ُەر دّّ واّی خ:ی ّەدەرُێٌاّە ّ لە غاری ەت ش ّەدەروتّْە. 
ّەكّْ ضْا كەر كی غخەر:ظ غتار بە غتار دەكتاا ّ كتچەكەی دەضت ی 

ەگتاتە دەّرّبەری غتاری ەئتاتيش كە ڕادەكێػێت، ەئاً یْگًْەش گتْزەری د
ئەّێ بەجتو  دەدەىدەیٌاضي ت:ایاى ڕّّیتاى تتو دەكتاا ّ فەرهتاًی رتو 

بِێ تتو... بەام ك:هە ێتتك یتتاری دەكەى، كتتچەكەی تریتتاى زیٌتتااًی كتتردّّە، 
لەرخ دەًیێك دەگاتە گْ ی 
ەئ:دیتتتتتتتتتت ش بەئەهتتتتتتتتتتتری 
ەزئْشش ئەی ئ:دی  تت: ّ 
ُەردّّ كچەكەا دەبر ٌە 
جتتتتتتتتتتێیەیەە خْاكتتتتتتتتتتاى 

یاریتتتاى دا ضتتتتەرئەًئام بخ
 ەدالەا ئەًئتتتتام بتتتتار ت 
ەئ:دی ش دەبر  ە بارەگتای 

 خْایاى.
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 مێدوان دەربارەی كەمتوور و ئەفضانەكان

ئەفطتتتاًەكاًی ی:ًتتتاًیی كتتت:ى تەّاّی ئەّاًە ضتتتەرواّەی ضتتتەرەكییاى 
ًەّ یەتیی ئاییٌەكەیتاًە، لەّاًیػتەّە غت:ڕبًّْەتەّە بت: ًتاّ ڕۆهاًەكتاى. 

ك باّەڕبًّْە بەغێكی ضتەرەكیی  یاًیتاى بتّْە، ئەّ ئەفطاًاًە ضەردەهێ
ئەّ %یتاى رتو ُەبتّْە، 133رۆ اًە هاهە ەیاى لەگە تاا كتردّّە، بتاّەڕی 

ج:رە ئاییي ّ باّەڕە تتا دەركەّتٌتی هەضتیەیەا ّ دەّ ەا،  دەضت ەاا 
هەضتتیەییەتی كتتردّّە بە ئتتاییٌی فەرهتتی دەضتت ەاتی ڕۆهتتاى، ئەّ بتتاّەڕە 

فكتتتر ّ زكتتتری خە كەكەیتتتاا ّەە ئتتتاییي ضتتت ّْرییەكاى ّردە ّردە لە ەئ
هتاًّەتەّە، تتا بە ئەهتخۆ.  ئەضت ّْرەكْ اًّەتەّە، بەام ّەە ئەفطاًە ّ 

بەّەیتتتتع ڕاًەّەضتتتتاّە ئەّڕۆكە گەلێتتتتك لە ًّْضتتتتەراى، ًُْەرهەًتتتتااى، 
غێْەكاراى، رەیكەرضازاى، ئەّ ئەفطاًاًە دەكەًە ُەّ ٌتی داُێٌاًتاى ّ بە 

 ی ئەم ضەردەهە، تاّەكّْ فتیلوە جْاً ریي غێْە دەی ەًە بەرواّی هرۆ
 ضیٌەهاییەكاًی ئەّ ئەفطاًاًەی دەكەًە ُەّ ٌی ضەرەكیی فیلوەكاًیاى. 

كاى بتتتًّْەتە ئەضتتت ّْرەضتتتەیر لەّە دایە ئەّ فتتتیلوە ضتتتیٌەهایاًە كەّا 
داض اًە ضەرەكیەكەی، دەبٌە رخفرۆغ ریي فیلوی ضیٌەهائی، ّەە ًوًّْە 

رخفرۆغت ریي فیلوتی ضتیٌەهائی  فیلوی ضیٌەهایی ەتەرّاش كە وەًتااى ضتا 
 بّْە.

لە كت:ًەّە تتتا بە ئێطت ا خە كتتی  ئەضتت ّْرەختا ێكی كەی گرًت  لەّەدا 
ڕەخع بتتتتّْە ّ ڕۆ بەڕۆ  ئەّ زەتتتتلتتتو هاًتتتاّّ ًەبتتتّْە ّ لە فكتتتردا لە

 رەیْەًاییە ر ەّتر ّ ر ەّتر بّْە.

لە ضتتەدەی غەغتتەهی رتتێع زاییٌتتاا بتتاّەڕەكە گەلێتتك بەُێتتس بتتّْە بتت: 
ى، بەام لە ضتتەدەكاًی رێتتٌئەم ّ وتتْارەم بە دّاّە ختتْا ج:راّج:رەكتتا
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ػتتتت ّْەتە تێیەیػتتتت ي ّ كاتێتتتتك ڕۆغتتتتٌڕیری ّ فەلطتتتتەفەی ی:ًتتتتاًی گەی
وّاز بتتّْە، بەتتتایڕەا ئەّاًەی ّا ُیتتْو ّ  رێیەیػتت ي، لەًتتاّ ڕۆغتتٌڕیراى

ُەر ّەە داضتتت اًێك دە ەبتتتای ضەرضتتتام ئاّەریتتتاى تیتتتا بتتتاش كتتتراّە، 
 ُاتڕًّْە بەرواّی ئەّ تْ ژە.

دەهی لەغكركێػتتتتتی رضتتتتتەدەی وتتتتتْاری رتتتتتێع زایتتتتتیي، ضتتتتتە دّای 
ى ّ ڕۆ ُەاا، لە دەریتای ئیتژەّە ئەضكەًاەری هەكادۆًی ب: ضتەر ئێترا

ا ُیٌاضتتت اًی داگیتتر كتتترد، تێكە تتی گەلێتتتك ئتتاییي ّ گەلێتتتك كەل تتتّْری تتت
ج:راّج:ر بّْى، ُەر ئەّ لەغكركێػییەی بە دّاییاا دەض ەاتی ڕۆهاى 

ئەضتتكەًاەر ُە یتترى، بەام ب:یتتاى ئەّاًتتیع ّیطتتی اى ُەهتتاى ڕ چتتكەی 
ًەڕۆیػ ە ضەر ّ دەض ەاتی ئەغتكاًی ّ ضاضتاًی  ّەە بەربەضت ێك لە 

بتتاریع زا ڕتتتًّْە ر ّ ضتتْرای ڕۆ ئتتتاّادا ّەضتت اى جارّبەرابتتٌەر لەغتتك
 بەضەریاًاا. 

لە دّای ضتتتتەردەهی ەُیلیٌتتتتیش ی:ًاًییەكتتتتاى تێكە تتتتی ڕۆ ُەاتییەكتتتتاى 
ُە ڕتژاردّّە، بەام ئەفطتاًەكاًیاى بّْى، زۆریتاى ئتاییٌی ئەّ ّاتاًەیتاى 

لەبیرًەوّْە، لە ضەردەهی ُیلیٌتاا ئەفطتاًەكاى لەبیرًەوتًّْەتەّە، بەام 
بتّْە، تتا ئتاییٌەكەی ًّْرەكتاًی زۆرتر لەبەر خاتری غێْە ئەدەبیتیەكەی 

ئەّێ بتتًّْە،  یغتتاری ئەضتتكەًاەری هیطتتر، ئەّ ی:ًاًیتتاًەی ّا ًیػتت ەجێ
ڕّّ، ّەەە  تەُەهی باایتاى خطت ّْەّەەە كالیواخ:ش، ئار:لیًْ:ش، بەر

ەئارگ:ًاتیوتتاش ، بەام ئەدەبیتتتاتی ئەضتتتكەًاەراًی زۆرتتتر بتتت: ضتتتەرگەرهی 
 ّە ًەە ّەە ئاییي. ّەە ویرۆە رەرەی ضەًاّ

یاى داّەتە ویترۆكە ئەفطتاًەیەكاًی ەئ: یتاش زۆر گرًیی ئەّ ًّْضەراًە
بەام ّەە ئتتتتاییي باّەڕیتتتتاى رێتتتتی ًەبتتتتّْە، كتتتتار كی كەی ًّْضتتتتەراًی 
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ئەضتتتتكەًاەرییە لەّەدایە لەّاًەّە ئەفطتتتتاًەكاًی ی:ًتتتتاى غتتتت:ڕبّْەتەّە 
 ضەدەكاًی ًاّەڕاضت ّ ُەرّەُا گەیػ ّْەتە ئێوەیع. 

یەكێتتتتك لەّ ًّْضتتتتەراًە بەًتتتتاّی ەئەهتتتترۆش هیطتتتتٌیش، وی ّایە ئەّ 
خْایتتتاًە لە بٌەڕەتتتتاا فەرهتتتاًخەّایی بەغتتتەری بتتتًّْە ّ رتتتلە ّ رتتتایەی 

ی ًّْضتتتتتیٌی ەئەهیتتتتترۆشش ُەیە خْدایتتتتتاى رتتتتتو دراّە، ڕۆهاًەكتتتتتاى ئەّ
ّەریتتاًیێخاّەتە ضتتەر وتتتیي، لە دّاییتتاا ئتتاییٌی هەضتتیەیەا دەضتت ەاتی 
ّەرگرتتّْە، رەوهتاری بیتترّڕای فرەخْاییتاى داّە، لە ضتەدەی وتتْارەهی 
زایٌتاا ەئاگ:ضت یيش كە بتّْ بە دیتاردەیەكی ریترۆز لە ك اّ كتاا دەربتارەی 

ەًای ئەّ بیرّب:وًّْە بتو غاری خْاكاى تیادا ًّْضْیەتیە ئەّاًەی راب
بٌەهایەى دّّرى لە ڕاض ییەّە، دّّرى لە خْای تاە ّ تەًِا، دّّر ًییە 
گەًئێكی خْ ٌیەرم ُەّا ّ ُەّەضی دەضت ەاتی كەّتتّْەتە كەللتتەّە ّ 
بتتتاّكی لەضتتتەر تەخ تتتی غتتتاُی وبتتتردّّە، یتتتا كْغتتت ّْیەتی، ئیتتتای لەّ 

ەی ەئاگ:ضتتت یيشی ًّْضتتتیٌەك ەّەە ابەتتتتاًە زۆر لە ئەفطتتتاًەكاًاا ُەى،ب
هەضتتتتتتیەی زۆر ًّْضتتتتتتراّى، بەام ئەفطتتتتتتاًەكاى ئەگەروتتتتتتی ئتتتتتتاییٌی 
هەضیەیەا بیرّڕای فرەخْایی اەدەەەكتردّّە، زۆر لە ی:ًاًییەكتاى ُەر 
رەیخەّی فرەخْاییاى دەكرد، ُەرەّەُا گەلێكتی زۆری ی:ًاًییەكتاًیع بە 

 ًِێٌی ڕ ْڕەضوی ئاییٌە ك:ًەكاًی باّباریراًیاى ئەًئام داّە. 

ّی رەرض یەی خْاكاى بتّْە، ئتاییٌی هەضتیەەا گ:ڕیْیتاًەتە ضتەر ئە
ئاییٌی هەضیەیەا ّ كراًّەتە ك ێطا ّ ُەزارەُا رەیكەری ًُْەرهەًااًی 

رۆم بە بەُاًەی ب رەرض ی غكێٌراّى، لە زۆربەی رەرض یاكاًاا ی:ًاى ّ 
بەرێتتی لێكتتااًەّەی ُەًاەضتتی ّ ُتتًْەری رەیتتكەری یەكێتتك لە خْاكتتاًی 

ئەّاًە ُەر ُەهتتتتّْ غتتتتكێٌراّى، وتتتتّْى دّای رەوهتتتتاری  تیتتتتادا بتتتتّْە،
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لەغكری ئیطتۆم بت: ضتەر ەهەكتكەش ئەّی ب ڕتّْە لە كتابە ّ دەّرّبەری 
 غكێٌراّى. 

ئەگەروتتتتتتتتی لە ڕّّی ُتتتتتتتتًْەرییەّە زەّی تتتتتتتتتا ئاضتتتتتتتتواى لە یەە 
جیاّازبًّْە، بخ تك لەّ رەیتكەراًە گەّرەتتریي رەیكەرضتازی بەغتەریەا 

اشش ًاّبراّ رەیكەری ەزئْششی درّضتت درّض ی كردّّە بەًاّی ە یای
 كردّّە، بْ ٌاییەكەی دّاًسە هەتر بّْە، بە ز خ ّ زیْ ڕازاًرابّْیەّە. 

بەُەرحا ، بەرێی زەهاى بیرّڕای فرەخْایی ّردە ّردە رتێیەی خت:ی 
لە دەضتتت داّە، بەام بخ كیتتاى ئەّ داضتت اًاًەیاى لە خْلیتتادا هتتابّْیەّە، 

 اًی ەئتتادەم ّ حەّا ّ كەغتتت یی ُەرّەە وتت:ى هەضتتیەەیت بخ تتتك داضتت
ًّْ ش لە فكریاًاا هەّ  دەدەى، ڕۆهاى ّ ی:ًاًی رێػّْظ ُەر ّابًّْە، 
ّەًەبێتتتتت ئتتتتاییٌی فرەختتتتْایی دەضتتتت ی بتتتت: ئاضتتتتواى ّ ئەضتتتت ێرە ّ فەزا 

 اى لە اْایی ئاضواى ًەكردّّبێ ەّە.ًەبردّّبێت ّ فكری

لە  بتتت: ًوتتتًّْە بتتتْرجی ەضتتتەرەتاىش بە ەار اًییتتتكش دەیػتتتْبِێٌي، كە
اضتوا ئەّ اتر اًەكە رتای گەغ ە ئاضواًییەكەی ەُەركْ شی رالەّاًتاا بت: ئ

 ز گرتّْە. ُەركْلی گا

لە ضەدەی رێٌئەهی زاییٌیاا دەض ەاتی ئیوررات:ریەتی ەرۆهتاش ّا بەظ 
 ەر دەض ەاتەكاًی ًاّ ئەّرّّرادا.بّْەتە ض

 هێژًّّّْش ه:رف:رد ًّْضیْیەتیە

ًّْی فرەختتْایی ّ تەاەاكتتاًی ڕەخٌەكتتاًی ئتتاییٌی هەضتتیەەا لە ب:وتت
ك ێطا ّ راراّیەا بّْ، ًەفتی ئەّ ب:وًّْتاًە لە ڕاضت یاا بتًّْە ُ:كتاری 
وەضراًاًی ئەّ ئەفطاًاًە، لە فكر ّ خْلیای بیرهەًااى ّ ًُْەرهەًااًتاا، 
ب: ًوًّْە لە ضەدەی ضتیاًسەُەهاا ەداً تیش ك:هیتایای ئیۆُتی ًّْضتیْە، 



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

030 

ی لتتتو یرە ّ بە ّردی ضتتتّْدئەفطتتتاًەكاًی كتتت:ًی كتتتردّّەتە دەضتتت ەگ
 ا بًّْی ئەض ّْرەكاى دەضەلوێٌو.ّەرگرتّْى، ئەّە ب:خ:ی رابەر

ّەًەبتی تەًِتا داً تی ئەفطتتاًەكاًی كتردّّبێ ە ّەضتیلە ە لە ضتتەدەكاًی 
، ئ: یتتتاش زۆر سەداش لە ًّْضتتتیٌەكاًی ەهی تتتاه:ریتتتاًسە ّ دّاًتتتسە ّ ضتتتیاً

ڕاضتتتت ّ ضتتّْدیاى ّەرگرتتتّْە، ختت: ًُْەرهەًتتاەكاًی ضتتەدەكاًی ًاّە
دّای ًاّەڕاضتتت لە زۆر تتتابل:ی ج:راّجتت:ردا ضتتّْدیاى لە اارەهاًتتاًی 

جیِاًیتتاى هتتي زۆر لەّ تابل:یتتاًە كە ًاّبتتاّی  ئەفطتتاًەكاى ّەرگرتتتّْە.
 تە بەرواّ.ُەیە لەم ك اّەدا خط ّْهە

ُەرّەُتتتا غكطتتتتریر، غاً:ًّْضتتتی ضتتتتەدەی غتتتاًسەُەهی ئیٌیلیتتتتسی 
گرتتتّْە، ُەرّەُتتا ەجتتاى ئەّیتتع ضتتّْدی لە اارەهاًتتاًی ئەفطتتاًەیی ّەر

هیل ْىش ًّْضەری ضەدەی حە اەُەهی ئیٌیلیسی ًّْضیٌەكاًی ەئ: یاشی 
 بە ضەرواّەیەكی دەّ ەهەًای ئەدەبی ّ ئەفطاًەیی داّە لە اە ەم. 

ی ضتەردەهی تدًّیتای ئەدەبیتائ: یا بتّْەتە ضتەرواّەیەكی ضتەرەكی 
لە   رفْزششیتتاى بەرُەهەكتاًی ەهی تتاه: لیتسابیصشی غتتا ًی بەری اًیتا...ئەە

كە ًتتا ّ بتتاّی گەلێتتك زۆری  ئیٌیلیتتسی، تەەكتتراًّ ئتتارً:ر گلتتایٌ شەویەى 
زۆربەی زۆری ضتّْدی  یەكاًی ەغكطتریرش.رەیاا كردّّە بەتایڕەا غاً:

لە ئەفطاًەكاًی ڕابردّّ ّەرگرتّْە، بت: ًوتًّْە ەُاهلێتتش كاتێتك دایكتی 
ە لە بتت: هێتتردەكەی دەگتتری ُەهتتاى حتتا ەتی تیتتْبەی كتتردّّەتە ئەلیتت: ك

دّاییتتتاا لە ویەى ئتتتار:لْى ّ ئتتتارتویص كتتتراًّەتە رەیكەر كتتتی بەردیٌتتتی 
 فرهێطكاّی. 

ُاهلێتتت لە غتتاً:یەكی غكطتتریردا ئاهتتا ە دەكتتاتە ەئتتایرریّْى ضتتاتیری 
ز. ُەرّەُتتا ك:هە ێتتك 1593ُەركتتْ ش یتتاى غتتاً:یەكەی ەرۆهیتت: ج:لیتتتش 
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ەەە ە ًّْضەر لەرێع غكطریردا ئیلِاهیاى لە ئەفطتاًەكاى ّەرگرتتّْە، ّ
زش، كە ئەّیتتتع ئیلِتتتاهی لە ًّْضتتتەراًی ّەە 1554هتتتاً ْریٌ للْ ئی تتتا ی 

ەهتتازّتیچْ ضتتالرًی اًْش، ەلتتْئیئی دارْرتتتْش، كە ئەّاى لە  تتر كتتارییەریی 
 ڕّّداّەكاًی ەر:راهیص ّ تیطەش ضّْدیاى ّەرگرتّْە.

غكطتتریر ّ ًّْضتتەراًی تتتر گەلێتتك جتتار ضتتّْدیاى لە ڕّّداّەكتتاًی 
 ریر غتتتاً:ی ەترّیلتتتْش ّطتتتّْە، ُەرّەُتتتا غكغتتتەڕی ەتەرّاش ّەرگرتتتت

ی تەرّا غاٍ ررهتاهْش لەگە  كتچە كْضیااش  یػ،ی گەًئ ریي كْڕە غا
جْاًكیلەی غاری تەرّا لە ضا ی ُەغت ەهی دەّرەداًتی غتاری ەتەرّاشدا 

بەًتتاّی  ڕّّی داّە، كە لە رتتێع غكطتتریردا غتتاً:كار ەجفتتری جاضتتەرش
   ز، ًّْضیْیەتی.1383یلْش ّ كرضیاا ترّ
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 كان مە ئەدەبیاتی ئێضتادا ئەصتوورە

ئاهتتتتتا ەكردى بە ئەدەبیتتتتتاتی ضتتتتتەدەی رێػتتتتتّْ ّ ئەم ضتتتتتەدەیەظ لە 
ئەفطتتاًەكاًی ڕابتتردّّ ختتا ی ًتتیي، رەیْەضتت ە لێتترە ّ لەّێ ئاها ەیتتاى بتت: 

رّاش لە یەكتتتااًەّەی ڕّّداّەكتتتاًی ئەّ ەكتتتردّّە، بەتتتتایڕەا ەغتتتەڕی ت
لە  یاًی رۆ اًەیاًتاا  غەڕە ّ ُەرّەُا زۆر لە كەضاًی ئاضایی ئەّاًیع

 باضی ئەضری تەرّا دەكەى ّ بە ًوًّْە دەیِێٌٌەّە. 

ی ّاتتتتی ئەهریكتتتا ئەلٌڕتتتْش ًّْضتتتەری ضتتتەدەی ًتتت:زدەُەه دگتتتار:ەئ
ضتتتتتتتتیْیەتیە لەبەر ڕّخطتتتتتتتتار ّ ڕّّی ئتتتتتتتتافرەتێكی ًتتتتتتتتازداری بە ًّْ

د ەّەوتتّْی ّەە ەُیلتتیي ُەزاراى كەغتت یی هلتتی ًتتاّەتە ًتتاّ غتتەر:لی 
 ضە فی لو داّە تا كەغ ی بئْ ێٌی تیادا دە ێتە دەریاّە، ُەزاراى كەش 

ّ تتڵ ّ ئتتاّارەی ًتتاّ دەریتتا بتتو ئەهاًەكتتاى بە ئەّرەڕی ًائْهێتتاییەّە، 
زّلتته ّ ئەگتتریئەی ضتتەر ڕّخطتتارا ئەی رەری، ضتتەر زەّیتتی ئەّاًە 
ُەهتتتّْ ًیػتتتاًەی غتتتك: ّ جەولتتتی ڕابتتتردّّی ی:ًتتتاى ّ ڕۆهتتتاى ّدەر 

 دەخەى. 

یتای ئەدەبیتاتی ڕۆهتاًی ەئت:لیصش جەضت ەی دًّرًوًّْەیەكی دیار ّ بە
كە لە ویەى ەجیوص جْیصشی ئیرلەًای كە رەیْەًتای داّە بە ڕۆ گتاری 

دەربتارەی جّْدیەا بە تایڕەا كەضتایەتیی ەلیْر:لتا بلتْمش ّهلوۆى ّ هە
گەغتتت ەكاًی لە دّبلتتتیي دا كە لەّ تتتاا بەضتتتەرُاتی ئ:دیطتتتەی اارەهتتتاًی 

ًاّ دەریاكاى بّْە، یاى بەراّرد كردّّە، كە و:ى ئ:دیطە ضەرگەرداًی 
غتتاً:یەكی ەیتت:جیي ئ:ًیتترش غتتاً:كار ّ ًّْضتتەری ئەهریكتتایی یەًتتاّی 

هتا ەی ەئتاترّئ:ششە لە ەئلك رای تازی بارش ضو بەغتەكەی دەربتارەی بٌە
 اا ضەردەهی ًاّخ:ی ئەهریكا دەدّ ت.ەًٌیلدّرگەی ًیْئی
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ی كۆضیكی ئەض ّْرەیەكێكی دیكەی غاكاری ئەدەبی ضەرواّەی لە 
ی ەئارگ:ًتاتْشش ّەرگرتتّْە، ًّْضتتەری بەری تاًی بەًتاّی ەدیڤیتتا غتیعر

 زش 1933 -1885ُەبرا ل:رًص 
 بە ّردەكارییەّە ًّْضیْیەتیە

 .ئەّەضا لە خْلیادا هاّىئەّاًە هردى ّ لەًاّوّْى ًیي، 
ا هاًت  ئەّاًەهتاى د ٌێت ە یتاد ّ وتاّەڕّاًە تتا لە  یاًتاا  اغت  ئەّەض

رػتتت ی ویاكتتتاًەّە درەًتتت  ُە تتتا ت،  بتتتیي، بە رتتتای ُیۆلیتتتی ختتت:یەّە لە
ُەرّەە غتتتتتتتاباً:یەە تەهاغتتتتتتتاكەرە، ئەّەضتتتتتتتا دەریتتتتتتتا، دەریتتتتتتتاكەی 

 ئاگ:ًاًّْضە، لە بەرەبەیاًاا ئ:دیطە فەرهاًخاًە...
  اّ ًییە.خ ی ً:غیٌی ااّە ّ ًاًی برلێیەڕێ، لێیەڕێ، جار ك ّە

ئ:دیطتە یەغت ا  یئیای دەریا بەرەبەیاًی رێْە دیار ًییە ّ كەغت ییەكاً
 راّى،  تا هي تەهاغاكەریاى بن.دّرگەكاى ًە گْ  لە

لتتێیەڕێ كتتاكە ... هاًتت  ُەر ّەە ختت:ی بەًتتازەّە ُە تتا ت، بە ڕازەّە 
ُە تتاەكاا، ئەفطتتاًەكاى ڕازەكاًیتتاى ُە ِێٌتتاّە ًە خ:هتتاى ّ ًە لێساًتتاًی 

ئتتێوەی كتتْردی ًەگڕەتیتتاى ُە ٌەُێٌتتاّە.  ًی ازی ُەرّەُتتا بتتّْجیِتتاى ڕ
ی بتتتتو ضتتتتێْەرهاى لێِتتتتاتّْە، ًەە ئەّ ئتتتتێوە ّەە درەخ ێكتتتتی بتتتتو بەر

 ەر ّ ئەرْلتتتتت: ّ ر:زیتتتتتاًّیع بێتتتتتٌە ضیاضتتتتتەتوەداراًە، ختتتتتْدی  ّریتتتتت
ضتتتا ە ئەتلێیتتتٌەّە ّ هاهە ەهتتتاى رتتتو 2533ًاهتتتاًەّە، فریاهتتتاى ًتتتاكەّى. ُا

دەكر تتتتت، لە  تتتتر رتتتتای بێیاًاًتتتتاا هتتتتافّْری ڕاختتتتراّیي، ئتتتتێوە ختتتتْدی 
 ئەفطاًەیي، ًەە ئەفطاًە ُی ئێوەی كْرد بێت.
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 یەكدانەوەی شانۆكاران و ئاهەنگضازان  مە

 كالصیكییەكان  ئەصتوورەدەربارەی 
 

كاى وتتتتت:ى تْاًییتتتتتاى ڕەختتتتتٌە بتتتتتكەًە ًتتتتتاّ غتتتتتاً:یەكاى، ئەضتتتتت ّْرە
 ویرۆكٌّْضتتتتتتتاى، ڕۆهاًٌّْضتتتتتتتاى، بتتتتتتتًّْە ُەّ ٌتتتتتتتی زۆر لە تتتتتتتتابل:

، گرًی ریٌیتتتتتتاى لە دایكڕتتتتتتًّْی بەًاّباًیەكتتتتتتاًی ئەهتتتتتتخۆی بەغتتتتتتەریەا
ەكاری بەًاّباًتتتت  ە ضتتتتافار بتتتتْتڕچیللیش ەزئْششتتتتتە، كە لە ویەى غتتتتێْ

غتتتتێْەكاری ئی تتتتالی ضتتتتەدەی رتتتتاًسەُەم، ُەرّەُتتتتا ًُْەرهەًتتتتااًی تتتتتر 
غتتتاكاریاى ضتتتازاًاّّە، ّەەە بللیٌتتتی، جیرجیتتتًْە، تی یتتتاىش ئەّاًەیتتتع بە 

 ڕەگەز ئی ا ی بًّْە.

ُەرّەُتتا دّّ ًُْەرهەًتتای تتتری ّەەە ە ئەلڕرغتتت دّررش بە ڕەگەز 
ضتەدەی غتاًسەُەم،  یی راًسەُەم ّ ضەرەتادّا دّای ضەدە لە ئە واًی،

ئەّی تر ەری ە  رر رۆبتٌصش، هاه:ضت ای غتێْەكاری ّاتتی فۆهەًتاەری 
ضتتتەدەی حە تتتاەُەم، وەًتتتااى تتتتابل:ی بەًاّباًتتت  لەبەر دەضتتت ە، ّەەە 

ەهتتتتتاى كە رێطتتتتت ەی غتتتتتێری لەبەر دایە. یتتتتتتاى تتتتتتابل:ی ُەركتتتتتْلی اار
بە  ی ەبرضتتتتیْش ّ ضتتتتەری بتتتتخاّی هەدّضتتتتای ه:هتتتتاریشئەضتتتت ّْرە

ەرییاضتّْشش ّ ئەضتری با تاار..ەرّبٌصش لە  دەض ەّەیە، ُەرّەُا تتابل:ی
ەئ: یتاشی كێػتا تابل:ی رەًیاّرەًیاا داض اًەكاًی ەهی اه:رف:زشش ّ 112

 ّ زیاتر لە ور تابل:ی هاًّەتەّە.

ُەرّەُا ًُْەرهەًا كی تر كە لە ئەفطاًەكاى ضتّْدی ّەرگرتتّْە ّ 
، ًُْەرهەًتتای ەًیك:ور:ضتتيش:كتاًی ڕّّداّەكتاًی كتتردّّەتە ُەّ ٌتتی تابل

یتتتتتتتاًی لە ڕۆهتتتتتتتادا بە ڕەگەز فەڕەًطتتتتتتتی ضتتتتتتتەدەی حە تتتتتتتاەُەم كە  
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ظ بخ ك لە كارەكتاًی ەر:ضتيشە، ّەەە ضتەركەّتٌی گْزەراًاّّە، ئەهاًە
ًڕ تتْى، وەكِێٌتتاًی  یٌتتْش بتت: ئتتافە، لە دایكڕتتًّْی رتتاكْش ڕەخٌەگتتری 

ەضتتت ە ُتتتًْەری لەم ڕّّەّە ًّْضتتتیْیەتیە ئەّیتتتع ّەە ەرۆبتتتٌصش رەیْ
كۆضتتیكییەكاى  ئەضتت ّْرەضتتّْدی لە ئەفطتتاًەكاى بتتردّّە، بەوی ئەّە 

 ڕۆیػ ّْى ّ ًاگەڕ ٌەّە، بەڕاض ی غاكاری ئەًئام داّە.

ئاُەًیطتازەكاًی ڕۆ ئتاّا، ُەرّەُتا ًّْضتەرەكاى، ًُْەرهەًتتااى زۆر 
رۆهاى، بەتتایڕەا لە  ّ بە رەرۆغەّە دەض یاى داّەتە ئەفطاًەكاًی ی:ًاى

 كتتتتراّە، لە ز درّضتتتتت1633ئ:ریاضتتتتەش كە لە ضتتتتا ی  بتتتتْاری ئتتتت:ریرای
ى ئەفطتاًەكاى بتّْە، ّەە ئەّرّّرا ضەداى ه:زیكساى ُەّ ٌی كارەكاًیتا

گەڕاّە، ُەرّەُتتا  زش كە بە دّای كەّ تتی ز خیٌتتاا1649ئتت:ریرای ەیاضتتًْە 
یتتاى ئیڤیٌییتتا لە  ز1762ەرّەُتتا ئ:رفٌتتْش ّ ئ:دیطتتە ش، 1686ُەدیتتاّاًە
كتراّەتە ئت:ریرا،  1927 ەهاا غاُتت ئ:دیت  ز لە ضەدەی بیطت1767ئ:لیص 

ز جیە لە ئ:ریرا كاری ه:زیكالیع لە 1954ُەرّەُا ترّیلْش ّ كرضیاا 
ضّْدی ّەرگرتتّْە، ّەەە بتالیەی گیتاًلەبەراًی ررۆهی ْضتی  ئەض ّْرە

ز، ُەرّەُا ه:زیكالی برّدّای ئەهریكتا، ُەرّەُتا ەضتێْی ز تخیيش 1851
 ّایە.ز، دەربارەی ترا دیای غاری تر1953
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یاى یەكێكی تری برّدّای دەربارەی ئەفطاًەكاًە بەًاّی ەجتْاًكیلەی 

، ُەرّەُتا شبییوتال:ى گتاوتەەز دەربتارەی ڕّّداّەكتاًی ًێتْاى 1913هيش 
 .شر:راهیص ّتیطەەداض اًی 
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 كانئەصتوورەهونەری صینەما و دوورئەندازیی 

یاًتاى بە ّەە زاًراّە، ًُْەری ضیٌەها بّْ بە ًُْەر كی تتازەی ڕاگە
غتتێْەی تەجەضتتّْهی ُەرّەُتتا ه:ضتتی،ی. ضتتەرەتاكەی كەهێتتك لەرتتێع 
ضتتتەدەی بیطتتت ەهاا ُتتتاتّْەتە هەیتتتااًەّە، ضتتتەرەتا بە غتتتێْەی بێتتتاەً  

 دەضت رێكراّە.

ز داًراّە، دُّّەهیي ا:ًاغ 1918 -1893یەكەهیي دەُەی ئەّ ًُْەرە 
یص بێتاەًیەكاى، ّەەە فیلوتی ئت:ل ەوز دەض ٌیػاى كراّە، فیل1953-1971

شی كچتتتی 1936ە ئەهریكاییەكتتتاى ّەە ەك:ریتتتاە وفتتتیل ز،1935فەرەًطتتتی 
 ز.1918ز، كەّ ی ز خیي 1912ەًڕ ْى 

ز، 1911گەّرەتتتریي داضتت اى غتتەڕی ەتەرّایەش ّ گرتٌتتی غتتاری تەرّا 
 لەّ خا ئەضرە زلسەوهەكە دەبەًە ًاّی غاری تەرّاّە.

 ز ئی الیا.1955ُەرّەُا فیلوی ئ:لیص 

 شز.1963كایی ەیاضْى ّ ئارگ:ًەكاى ُەرّەُا فیلوی ئەهری

ئەّە ُتتتتتًْەری ضتتتتتیٌەهاییە تْاًیتتتتتْیەتی گیتتتتتاى بڕەخػتتتتتێ ە ەتتتتت:لێكی 
ەتتتتتالْششی برًّتتتتسی یتتتتاى ئطتتتتكلی ە ریػتتتتەیەكاى بِێٌێتتتت ە جتتتتْاًەّە ّ 

 غەڕەغوػێر.

ئی تتتتتر ئەّە حاغتتتتتاُە ٌەگرە ئەّ ئەفطتتتتتاًاًە ئەّڕۆ لە بیتتتتتر ّ فكتتتتتری 
 زۆربەی خە كی دایە. 

ُەزیتتٌە ّ غتتاكار، فیلوتتی ەتەرّاشی تتتازە  ئتتاخریي فیلوتتی ضتتیٌەهایی رتتخ
رخە لە غاكاری ًُْەری ّ ّەض اكاراًە چ لەبتارەی داضت اى ّ ه:زیتك ّ 
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دە ێتتە  شهەكص ُرتطیرگەكارگێخییەّە، ئەغِەدّ غاكار كی ضیٌەهاییە. 
ئێوە چ بواًەّێ یاى ًا، لەّ بابەتەّە رەیْەًایواى لەگە  ڕابردّّدا ُەیە، 

 بە ّردی لە ئاییٌاەهاى ّردبیٌەّە.  ئەّە ب:خ:ی ُاًە ب: ئەّەی
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 خواكانی صەر شاری ئۆمەمپ

ّم، بە وتتاكن كتتارییەّە دەربتتارەی ئەفطتتاًەكاى بتتابتت: ئەّەی بە ّردە
زاًیتتتتتتْە ضتتتتتتّْد لە ضتتتتتتەرواّە ج:ربەج:رەكتتتتتتاى ّەربیتتتتتترم، ڕەًتتتتتتیە 
جیاّازییەكی بٌەڕەتتی زە  لە ًاّیاًتاا كەم دەركەّ تت، بەام بت: د ٌیتایی 

ج:رەكاى تتا ّەتە بەر گەلێك ضەرواّە، بە زهاًە ج:رازیاتر رەًام بردّّ
كەه تتر ُە ە بتتكەم، ڕەًتتیە لێتترەّلەّێ بخ تتك جیتتاّازی ًێتتْ ًییتتا خ:یتتاى 

 ّەدەرخەى، ئەّەیع زۆر ئاضاییە. 

د تٌن ّا ضتّْدم لتو ّەرگرتتّْى،  جا لە رایاًاا ًاّی  ئەّ ضەرواّاًە
غە، كە بە ّردەكارییەّە دەض ن داّەتە ئەمئەّدەم ب:ا دەردەكەّ ت بە 

ُەم ئەفطاًەكاى ّەە خ:یاى دەگێخهەّە، ُەم ّاایعەتەكاى ّەە خ:یتاى 
دەخەهە بەرواّ، ّەكّْ رەرض یاكاى لەباری تەورضتازییەّە، ّەە غتكڵ 
ّ غتتتەهایلی ضتتتەر گتتتْ  ە ّ ختتتْدی گْ ەتەكتتتاى یتتتاى ًەختتتع ّ ًییتتتاری 

 ك:غك ّ رەرض یاكاى. 

ًە  اا ئەًئاهاراّىًەی لە ی:ًاًی ك:ًئەّە حاغا ُە ٌەگرە ئەّ رەیكەرا
دەدر تي، ًە لە ُتیچ كتْ یەكی ئەًئام لە ی:ًاًی ضەدەی بیطت ّ یەكەهاا 

 ئەهخۆی جیِاًاا.

 بەًاە لێرەّە دیطاى دەگەڕ وەّە ضەر ئەفطاًەكاًی ی:ًاى ّ ڕۆهاى.

ّارضی دًّیای ی:ًتاى، چ  ڕۆهاى ّ ئیوررات:ریەتەكەیاى بًّْەبێیْهاى 
 ی یاى رەیكەرضازی.لەباری ئەفطاًەكاًەّە، یاى تەوضازی
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غ ێكە ًاّیاًیاى لە ئەفطاًەكاًاا ُەهاى ئەفطاًەكاًی ی:ًاًی كۆضیكي، 

 گ:ڕیْە، ئەگەرًا رێیە ّ جێیە ّ تْاًایاى ُەر ُەهاًي.

بەًتتاە لێتترەدا دەك:غتتن بەراّرد بتتكەم لەًێتتْاى ًتتاّی خْاكتتاًی ی:ًتتاًی 
زئْضتی ػتیيش ٌبە تەئكیتا لە گەّرەختْای ەئ:لەهر كۆضیك ّ رۆهاًەكاًاا،

 دەضت رو دەكەمە ّەگەّرە

 

  



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

042 

 

 یًاّی ڕۆهاً                            ًاّی ی:ًاًی

 Jupiter  ژوپیتەر  Zeus                         زئوش            

 

 
اًیتتتاا بتتتّْ بە گەّرە دّای ضتتتەركەّتٌی بەضتتتەر خْاكتتتاًی تی زئتتتْش 

 خْای ئ:لەهپ ّ فەرهاًخّای جیِاى. 

بەزم ّ  ی هتتتتارەكرد، بەام ب:ختتتت:ی ئەُلتتتتیزئتتتتْش ەُتتتتراشی خْغتتتتك
ڕابْاردى بّْە، لەگە   ًەخْاكتاى ّ ُەرّەُتا  ى ّ كچتی خە كتی ضتەر 
زەّی، لەّ تێِە چًّْتتتتتاًە هٌتتتتتاا ی زۆری بتتتتتّْە، وەكتتتتتی دەضتتتتت ی ئەّ 

ّەفتتتاداری ُە تتت: بتتتّْە، داربەڕّّ  یبرّضتتتكە ّ بسیطتتتكە بتتتّْە، با ٌتتتاە
 درەخ ی رەضٌای بّْە. 
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 یًاّی ڕۆهاً                                ًاّی ی:ًاًی   

    Neptun نیپتون                   Poseidon پوزیدون
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كەغتت یی  ر:زیتتاّى بتترای ەزئتتْشش بتتّْە فەرهتتاًخّای دەریاكتتاى بتتّْە،
 ە رەرضتتتت یاكەی ّ دّ تتتتا ّ لەرتتتتێع گەغتتتت ەكەیاًیاا دەڕۆیػتتتت زاًایتتتتاى

 .دەكرد، تا لە ت:فاى ّ ڕّّداّەكاى بیاًرار سی ض ایػیاى

ُەر لەّ رەرض یایەدا بە واّضاەی ّ وتاّد ریی رەرضت یا اْرباًییتاى 
بتت: ختتْای دەریاكتتاى دەكردەرْزیتتاّىش ك:غتتكێكی گەلێتتك ڕازاّەی لە  تتر 
دەریادا ُەبتّْە، بەام زۆربەی كتاتی لە ئەًئتّْهەًی خْاكاًتاا لە ویتای 

یەكێك بّْە لە خْا بەُێسەكتاى، وەكتی دەضت ی ًێتسەی  بّْە، كە ئ: ەهپ
 ّە.بّْە ئەضپ  ئا  لی رەضٌای بْور ضی 
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 یًاّی ڕۆهاً                                     ًاّی ی:ًاًی

 ئاپۆلۆ   Apollo                              Apollo ئاپۆلۆ

 

 



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

046 

كْڕە جْاًەكەی زئتْش ّ خْاّەًتای ُەتتاّ ّ ڕۆغتٌایی ّ ڕاضت ی ّ 
ەضتپ ڕایتاى دەكێػتا درّض كاری بّْە، ُەهیػە بە  ارەبتاًەیەكی وْارئ

لە ئاضتتتواًاا، لە رۆ ُەاتەّە بتتت: رۆ ئتتتاّا، لە ُەهتتتاى كاتتتتاا داًیػتتت ْاًی 
كرد، ئتار:ل: لە غتاری ەدلفتیش دەویای ئ: ەهری بە ه:ضی،ەلێااى ضەرگەم 

گەّرەتتتتریي رەرضتتت یای ُەبتتتّْە، ضتتتااًە ُەزاراى كەش ضتتتەرداًی ئەّ 
اّ رەرض یا رەرض یایەیاى دەكرد ّ هەغْەڕەتیاى لەضەر ضْرْردەكەی ً

 بّْە. ر، ئا   ی خ:غەّیط یی ئەّ دۆلفیيدەكرد، ّەە رێػڕیٌیكە
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 یًاّی ڕۆهاً                                ًاّی ی:ًاًی         

 دیانا  Artemis                             Diona ئارمتیط     

 
خْاّەًتتتتاگارەظ كچتتتتی زئتتتتْش بتتتتّْە، لەگە  ئتتتتار:ل:دا بە یەە  مئە

كڕًّْە، لە دایتتك ەدّاًەش بتتًّْە، ئەّیتتع ّەە بتتراكەی  ارەبتتاًەیەكی ضتت
ڕازاّەی ُەبّْە، غەّاًە دەڕۆیػت ە دی ٌتی هٌتاااًی تتازە لە دایتك بتّْ، 

یلەكتتاى ًاضتتیْە، رتتار سەری ی:ًاًییەكتتاى ەئارتویصشیتتاى بەوّە ختتْای ئا 
 بّْە.  ئا ی ی حەزلێكراّی ئەّ كە ەكێْیڕاّویاًیع بّْە، 
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 ًاّی ڕۆهاًی                               ًیًاّی ی:ًا

 Mercury   مركوری                       hermes هرمط

 
ّْە، كە یەكێتتك بتتّْە لە خْاكتتاًی كتتْڕی زئتتْش ّ ًەّەی ئەتتت ەش بتت

ّ زیرەكتی بتّْە، ی:ًتاًییە ك:ًەكتاى بت:   اًییەكاى، ئەّ خْای تیتژڕەّیتی
ڕۆیػت ًّْەتە رەرضت یاكەیەّە ّ داّای باراًڕاریي رەًایتاى بت: بتردّّە ّ 

اْرباًییتتتتاى بتتتت: كتتتتردّّە، كەّغتتتتی با تتتتااری لە رتتتتادا بتتتتّْە. گەلێتتتتك 
تیژڕۆیػتت ّْە، زۆرتتتر ّەە رەیتتاهیەیٌەر ەتەتەرش بەكتتارُێٌراّە لە ویتتای 

 ئ:لەهراا. 
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 ًاّی ڕۆهاًی                               ًاّی ی:ًاًی      

  Aphroditئەفرۆدیت Venus                     ڤینۆش  

 
ئەفرۆدیت خْاّەًتای  یػت  ّ جتْاًییە، ئەّ بە رػت ْ ٌێكی جتادّّیی 
كە لە كەهەریتتتتاا بتتتتّْە تْاًیتتتتْیە ُەهتتتتّْاى  اغتتتت،ی ختتتت:ی بكتتتتاا، لە 
ئەفطتتاًەكاًاا ُتتاتّْە زئتتْش ّیطتت ّْیەتی ئەفرۆدیتتت بڕێتت ە ُاّضتتەری 

  ە ەتاًتتاًی گەًئەكتتاى لە ەُڤائطتت ْششی غتتەلی ًتتاحەز ڕّخطتتار، تتتا ُە
ا ب تتتاتە وّە، بەام ئەفرۆدیتتتت لە كارّبتتتاری  یػتتت،ی خ:یتتتاا ەّەریتتتابیر

 بەردەّام بّْە رەلەّەری د  ْازی ئەّ ك:تر ّ و:لەكە بًّْە.
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 ًاّی ڕۆهاًی                                          ی:ًاًی ًآّ     

 Minerva میرنوا Athena ئاتنەنە
 

 
ّە، كە دایكتتی ًەبتتّْە ّ بە ئەم خْاّەًتتاگارە تەًِتتا كچتتی زئتتْش بتتْ

جلتتْبەرگی جەًییتتیەّە لە ًاّوتتاّاًی زئتتْش ُە  :ایتتْە ی:ًاًییەكتتاى بە 
ئتاتٌە لە خْاًّاگاری زیرەكی ّ داًایی رار سەری غاری ئاتي، ًاضتیْیاًە 

ِا هٌاا ێكی زئْش بتّْە ویەى ەزئْششەّە گەلێك خ:غەّیطت بّْە، تەً
زئتتتْش بكتتتا، ئەّ  بە وەكتتتی وەخوتتتاخە ّ برّضتتتكەكەی تْاًیتتتْیە یتتتارێ

یەكەهیي خْاّەًاگار بّْە درەخ ی زەی تًّْی لە ی:ًاًتاا ًتاّە رەلەّەری 
 بّْە. ەكْ ررەرّْەخ:غەّیط ی ئاتٌە 



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

050 

 

 ًاّی ڕۆهاًی                                      ًاّی ی:ًاًی

Hephaestus تووش هفات Volcon ڤۆڵكان 
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ە لەًتتتاّ وتتتاّاًی ك:ًەكتتتاًی ی:ًتتتاى ُتتتاتّْە دّای ئتتتاتەً لە ئەفطتتتاًە
زئْضتتەّە ُە  :ایتتْە ُیتترا لە ڕّّی غتتاكاهییەّە ئەّیتتع كتتْڕ كی بەبتتو 

 باّە لە خْدا ُێٌایە ّجّْد.

دەگێتتخًەّە ڕۆ  تتك زئتتْش ّ ُیتترا دەهەاا ێیتتاى بتتّْە ُفائطتت ْش بە 
ویەًیریی دایكی ُە اەضت و، بەام زئتْش ئەّ لە  ەڕغتەّە دەیِتاّ ژ  ە 

ە واەكتاًی بت: ُەهیػتە غتە  بتّْە. ًاّ دەریتاّە، لەّ تتّْڕداًە یەكێتك ل
ًاوتتاربّْە گتتال:ە ُە یتترێ، ی:ًاًییەك:ًەكتتاى ُفائط ْضتتیاى و ختتْایەكی 
هیِرباى ّ د ط:ز ّ رار سەری ئاضٌیەراى ّ ریػەضازاى ًاضیْە، خە كی 
غاری ئاتي رەرضت یایەكیاى لە ًسیتك بتازاڕی ئاضتٌیەراًەّە بت: درّضتت 

 كردّّە.
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 ًاّی ڕۆهاًی                                      ًاّی ی:ًاًی  

Hodes  پلوتو  هادش pluto 
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ُتتادش بتترای زئتتْش ّ فەرهتتاًخّای هتتردّّاى ّ دًّیتتای   تتر زەّی  
بتتتتّْە، لەبەر خەز تتتتٌەی زۆری كتتتتاى ّ ئاضتتتتي یەكێتتتتك بتتتتّْە لە ختتتتْا 

زۆر اْرباًییتاى  دەّ ەهەًتاییەكەیبەُێسەكاى، خە كەكە ب: ئەّەی بتیەًە 
ّ كی جادّّی ُەبّْە، ُەر كتاا لەضتەری كردبتا ب: كردّّە، ُادش كاڵ

 دەغارایەّە. 

ُادش بە دەگوەى لە  ر زەّی ّەدەر ُاتّْە، ئەّ ئەگەروی ًاضراّە 
بە خْایەكی بو ڕەحن ّ بەزەیی بەام ُەرگیس لە دادرەرضت ی ّ  ەدالەا 
وی ًەدەدا، ّا دەگێتتتخًەّە ەررضتتتفًْەشی خْغتتتكەزای بەضتتتەر زەّیتتتیەّە 

 ر زەّییەّە كردیە غا ًی دًّیای   رزەّی.فخاًا ّ بردییە   
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 ًاّی ڕۆهاًی                                      ًاّی ی:ًاًی

  Juno   ژونۆ Hera هیرا

 
ُیرا ُاّضەر ّ خْغكی زئتْش بتّْە رتار سەری  ًتاًی هێردداربتّْە 
لە زۆربەی داضتتتتت اًە ك:ًەكاًتتتتتاا ُتتتتتاتّْە ُیتتتتترا رەیْەضتتتتت ە خەریكتتتتتی 

 لە زئْش ّ د اارەكاًی بّْە.ت: ەضەًاًەّە 
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 ًاّی ڕۆهاًی                                     ًاّی ی:ًاًی

 Yestc  ڤێضتا                             Hestio هەصتیا
 

ُط یا خْغكە گەّرەی زئْش بتّْە  
ی خْاّەًتتتتتتاگاری ئتتتتتتاگری وێػتتتتتت كردً

ك:ًەكتاى لە  ًاّخێساًەكاى بّْە، ی:ًتاًییە
ا كْاًتتّْیەكی ئاگریتتاى ًاّەڕاضتت ی غتتارد

 كتتردّّە،  بتت: ئەم خْاّەًتتاگارە درّضتتت
 ًتتتتتتاًی ی:ًتتتتتتاًی لە ڕۆ ە ئاییٌییەكاًتتتتتتاا 
دەڕۆیػتتتتتتتتت ي بتتتتتتتتت: رەرضتتتتتتتتت یا بتتتتتتتتت: 
بەدەضتتت یاّردًی ئتتتاگر، ُەرّەُتتتا هٌتتتاا ە 
تازەبّْەكاًیتتاى وەًتتااى جتتار بە دەّری 
ئەّ كْاًْەیتتاا وەرخاًتتاّّە، تتتا خێتتر ّ 

 بەرەكەا ب: خێساى بِێٌي.

یەكتتتتتتاى جتتتتتتیە لە ئەم ئە تتتتتتڕەتە ی:ًاًی
دّاًسە خْایە، خْایاًی تریػیاى ُەبّْە، 

ەجێی غتتاخی ئ: ەهتتپ ًەبتتًّْە، بەًاّباًیریٌیتتاى ەدەهی رشتتتە، كە  كە ًیػتت
یتتتًْصش دایكتتتی ررضتتتفًْەی خْاّەًتتتاگاری كػتتت ْكا  بتتتّْە ُەرّەُتتتا ەد

 خْدای غەڕاّ ّ هەض ی بّْە.

 

 



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

057 

 

 ڕوویەكی كەی ئەفضانەكانی یۆنان

ی:ًتتاى زادەی فكتتر ّ ًیتتازی  ەا تتی خە كتتی  لە ڕاضتت یاا ئەفطتتاًەكاًی
ی:ًتتاًی كتت:ى بتتًّْە، لەّ حەوًەیتتاا باّەڕیتتاى بە دیٌێكتتی تتتایڕەا ًەبتتّْە، 
بەام ّەە خە كاى ّ هیللەتاًی ضەردەهی خ:یاى ك:غاّى، خْاّەًتا كی 
بەُێس ّ اْدرەتوەًا درّضت دەكەى، تا لە كاتی تەًیتاًە ّ بێاەضت ەاتیاا 

اّە ضرّّغتتت ییە گرًیتتتاًەی كە  تتتادەتەى رتتتو بتتتڕەى ّ لەّ ڕّّد رەًتتتای
 ڕّّدەدەى بڕٌە رػ ْرەًایاى.

ئەگەر بە ّردی ّردبیتتتتتتٌەّە ُ:كتتتتتتاری ضتتتتتتەرەكی ّ ڕاضتتتتتت ەایٌەی 
درّضتت كردًی ئەّ ُەهتتّْ ئەفطتتاًەیاًە یەغتت ا ڕّّى ًەبتتّْەتەّە، ئتتێوە 
جتتیە لە ضتتەرواّەی غتتا یراى ّ غاً:ًّْضتتەكاًی ضتتەدەی ُەغتت ەم تتتا 

 كەهاى بەدەض ەّە ًییە. رێٌئەهی پ.ز ُیچ ضەرواّەیەكی

اى لەگە  خْاكتتاًی بەام بەرێتتی بە یەكاًوتتاى ختتْا ئەفطتتاًەیەكاًی ی:ًتت
ەهیسۆر:تاهیاشیاى ّاتی فیر ەًّەكتاى جیتاّازى  ضەرزەّی دەّرّبەرهاى

ّ ّەە ئەّاى ختتاّەًی ُێتتسی بتتو لێتتاّاى ّ تتت:اێٌەر ًەبتتًّْە، خْاكتتاًی 
ریػتتتتە ّ  ی:ًتتتتاًی لەًتتتتاّ خ:یاًتتتتاا ُێتتتتس ّ دەضتتتت ەاا ّ ضەررەرضتتتت ی

جْگرافیای ئاضواًی ّ زەّی ّ دەریایی ّ   رزەّییتاى دابەغتكردّّە ّ 
ُەر یەە لەّ خْایتتتتتتتتاًە دەضتتتتتتتت ەاتی بتتتتتتتتو لێتتتتتتتتاّاًیاى ُەبتتتتتتتتّْە، لە 
كارّكردەّەی یەك ردا دەض ێْەرداًیاى ًەكردّّە، ُەتتاّەكّْ ضتەرۆكی 

 اى ەزئْشش ًەی ْاًیْە دەضت لە كارەكاًیاى باا.خْاك

ًی ی:ًاًی ك:ى خْاكاًیاى لە غكڵ ّ غتەهایلی لەّاًە گْزەغ ە، خْاكا
هرۆ تتتتی ضتتتتەر زەّی درّضتتتتت كتتتتردّّە ّ ڕّخطتتتتار ّ ڕّّی گەلێتتتتك 
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زەریتته ّ ختت:ظ ئەًتتاام ّ بێعەیتت  ضتتازاًاّّە. بە رتتێچەّاًەی خْاكتتاًی 
ضتتتەرزەّی ّ دۆ تتتی دّّ ڕّّبتتتار ّ ضتتتەرزەّیی فەرا یتتتٌە خْاكاًیتتتاى 

خّْخطتت ەتی  گەلێتتك ًاُتتا  ّ ًتتاحەز، خْاكتتاًی ی:ًتتاى تتتا ڕادەیەە زۆر
هرۆ اًەیتتاى تێتتاا بتتّْە، ّەەە  یػتت ، بەزەیتتی، تتت: ە، ُاّكتتاری، ڕ ٌوتتایی، 
ُەتتتتتاّەكّْ ئەّ دە ڕتتتتا ّ ئە دیِتتتتا ّ جتتتتاًەّەراًەی خْاكتتتتاًی تی تتتتاًی 
درّضتت یاى كتتردّّە ّ خطتت ّْیاًەتە ضتتەرزەّی، خْاّەًتتاەكاًی غتتاخی 
ئ: ەهتتتتپ یتتتتارهەتی اارەهاًتتتتاًی ّەە ەُەركْ شیتتتتاى داّە، بتتتت: زا ڕتتتتّْى 

 ا یاى اارەهاًێكی كەی ّەەە تسئْش.یاًابەضەر

ئەّە هاًتتتای بتتتو دەضتتت ەاتی خْداكتتتاًی ەئ: ەهتتتپش ًەبتتتّْە، خە تتتكەكە 
ُەًیتتاّی د  بە خْاكتتاى ًەًتتاّە لەّە د ٌیتتابًّْە ئەگەر بتتیكەى لە ویەى 

 خْداكاًیاًەّە ضسا دەدر ي.

ئەك:غتتن خْ ٌتتاەّاراًی كتتْرد لەگە  بخ كتتی كەی بەًتتاە لەم بەغتتەیاا 
ەغتەری ضتەرزەّی ى ئەّاًەی لە تێِە چتًّْی خْداكتاى ّ بخْاكاى ّ یا

 ُاتًّْەتە دًّیاّە ئاگاداركەهەّە.
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 ئەفضانەی هەركول

ُەركْ ، یتاى ّەە  ارەبەكتاى بە ەُەراترش ًتاّی دەبەى، ئەّ رتا ەّاًە 
بەُێستتتریي بەغتتەری ضتتەرزەّی بتتّْە ّ لە تتت:ّ ّ تْخوتتاتی ەزئتتْشش 

ەُەركتْ ش ڕۆ  تك ئتا :ز دەبێتت لە  بّْە، لە ئەفطاًەكاًی ی:ًاًاا ُتاتّْە
  ەّە ضتەرخ:ی حا ەتێكی بو ئاگاییاا  ًەكە ّ كْڕەكەی دەكْ  ت، كە د
رەرضتت یایەدلفیش دەڕّاًێتتت وتتی كتتردّّە ب:تتت:بەكردى رەًتتا دەبتتاتە بەر 

د  ە گْ ی  لەّ را دەًیی ەەیڕی
ئەّەی  ادەگەیەًێتت بت:كە رێی ڕ

خێٌر ت، دەبتو لە تاّاًەكەا بٌر
ەربەرەكتتتاًی دّاًتتتسە ختتتْاى ّ ب

ت، ئەگیٌتتا ئەّ تتتاّاًە تتتا بیْزەیتت
ی هلتتت ە، یەكەهتتتیي هتتتردى وەًتتت

ئەّەیە دەبو ئە دیِتای ً:ضتەر 
بكْ  تتتتتتتت، بەًتتتتتتتاّی ەُیتتتتتتتااش 
كْغتتتت ٌی ئەّ دە ڕتتتتایە كتتتتاری 

تتتا ئاضتتاى ًیتتیە، ئەّ ئە دیِتتایە 
یەكێتتك لە ضتتەرەكاًی دەبخ تتت، 
لە جێیەیەكتتتتتتتی تتتتتتتتر ضتتتتتتتەّز 

 دەبێ ەّە. 
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كارە ًاكر ت ًەغیاّە. ب:یە  ی ئەُّەركْ  ب:ی دەردەكەّێ بە تەًِای
كەی لەگە  خ:یتتاا دەبتتا بەًتتاّی ەر:وئتتْشش تتتا ُەركتتْ  یەكێتتك لە بتترازا

ضتەرەكاًی دەبخ تت. ئەّ ئتازا ّ گْرجْگت:  غتار ی ەی ئتاگر ب تاتە ضتتەر 
 جێیەی براّەكە تا دّّبارە ضەرەكە ضەّز ًەبێ ەّە. 

ا كتتتاری دّّەهتتتی ُەركتتتْ  دۆزیتتتٌەّەی ضتتتێْە ز خیٌەكتتتاًە، كە تەًِتتت
خْدای ئەتلەش دەیساًی ئەّ ضێْاًە لە كْ ٌەیە، بت:یە دەبتْا تت:ری زەّی 

ُاتٌەّەی ئەتت ەش ُەركتْ  ئەّ تا كە بەضەر اۆًاّغاًی ّەبّْە، دەبْا 
ئەركەی ئەًئام باابا، كە دەبْا ت:ری زەّی تا ُاتٌەّەی ُە یرێ، ضێْی 

 ّا، ُەركْ  كەّتە ئەًئاهااًی هەرجەكاًی دیتكەی ّەەز خیٌی دەض كە
كْغتت ٌی غتتیری دڕًتتاەی ەًیوتتاراش، بەدەضتتِێٌاًی رػتت ْ ٌی ز تتخیي، كە لە 
كەهەری غا ًی ئەهەزۆًەكاًاا بّْە، بە د یراًی ئە دیِای ەضربْضیش ّ 

 تەّاّی ئەّ هەرجاًەی بە ضەركەّتي ئەًئام داّە. 

لە ئەفطاًەكاًاا ُاتّْە ەُەركتْ ش لەبەر ئەّەی لە  یاًیتاا زۆر زەجتر 
ای هردًتتتی ڕۆیػتتت ّْەتە ئاضتتتواى، ّەبە فەرهتتتاًی ّ ئتتتازاری دیتتتْە لە دّ

 خْاكاى لەًاّ ئەض ێرەكاًاا جێیەی ب: تەرخاى كراّە. 
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 ئەفضانەی ئەورووپا

ە، لەم یەكێتتتتك لە جتتتتْاً ریي داضتتتت اًەكاًی ًتتتتاّ ئەفطتتتتاًەكاًی ی:ًتتتتاً
دەری ەزئْششتتە، كە وەًتا دە ە ّ ى ّ وتاّ لەداض اًەیاا باش لە ڕابْارد
ەّەدایە بەّ تْاًتتتا ّ دەضتتت ەاتی ختتتْاییەّە، كە خاًوڕتتتاز بتتتّْە. ضتتتەیر ل

هەدارای لە ُاّضتتتتەرەكەی ُەبتتتتّْە، كە ّ  ُەیڕتتتتّْە تتتتترش ّ ت:ایتتتتاى 
ەُیتتراشی ًتتاّبّْە ّ لە ڕاض یػتتاا لە یەە دایتتك ّ لە یەە بتتاّە بتتًّْە، 
ترضتتتتكەی زۆرتتتتتر لە كارداًەّەكتتتتاًی د  بەّ ئافرەتتتتتاًەی ئەّ دەبتتتتّْە 

 ُاّرێ ەفیاى.

ئیتتتتتتتتای ڕۆ  تتتتتتتتك ەزئتتتتتتتتْشش 
ی غتتتتتتاخی رەختتتتتتْای رتتتتتت:رەگەّ

                                                                                                                                                                                                                                                گەی                                                                                                                          ُەّارئ: ەهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتپ ّ 
خْاكتتتتتاى، ُەر لەّ تتتتتخا ضتتتتتەیری 
دّّر ّ ًسیكتتتتتتتتی ضتتتتتتتتەر زەّی 
دەكتتتاا، كتتتچە ًازدار تتتك لە ًتتتاّ 
ك:هە ێتتتك كچتتتتاًی غ:خْغتتتتەً  

 اًێكی ّ دارضتتتتتت لەًتتتتتتاّ بتتتتتتاخچە
خەریكتتی  لێتتْاری دەریتتا دەبیٌێتتت
بتتًّْە لە گتتْ چٌیي ّ ڕاز ّ ًیتتاز 

ترضی رێساًیٌی ەُیراش ب: رەی رتو 
ًەبتتتتتتتتتتتردى ختتتتتتتتتتت:ی دەكتتتتتتتتتتتاتە 

ُەیتڕەا بە ەكە ەگایەەشی گەلێتك 
 ّ دیوەًاار ّ لە ك:هە ی كچاًەّە ًسیك دەبێ ەّە.
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ەتتتتتی ئاّایتتتتاى  رتتتت:لەكچ تتتتتا ئەّ حەلە كە ەگتتتتای دیوەًتتتتاار ّ بە ُەیڕ 
، بە دّّریتتاا كتت:هە  دەكەى، كە ەگتتای ضتتری ّ بە دیتتوەى ّردە ەًەدیڕتتّْ

ّردە لە ئەّرّّراّە ًسیتك دەبێت ەّە ّ لە زەّیتاا دادەًیػتێت ّ ُەّەش 
دەختتاتە د  ّ دەرًّّتتی ئەّرّّرتتاّە تتتا ضتتْاری رػتت ی بێتتت. ئەّرّّرتتا 
ضْاری رػ ی دەبێت ّ كە ەگا لە وركەیەكتاا ُە تاەفخ ت بەرەّ دەریتا ّ 

یتتادا كە ەگتتا دادەبەز تت ە ختتْارەّە، دەریتتا لە غتتەر:لااى لە ًاّەڕاضتت ی دەر
دۆلفیتتٌەّە لە دەكەّ تتت ّ دەااەبەضتت ێت ّ وەًتتااى فریػتت ە بە ضتتْاری 

دەرّریاًتتتتاا دەكەًّە جّْ ەجتتتتّْ . ئەّرّّرتتتتا لەّ دیتتتتوەًە ضەرضتتتتام 
ئتتتاّەراًە ترضتتتێكی زۆری لتتتو دەًیػتتتێت ّ دەكەّ تتت ە بیتتترەّە، كە ئەم 

ە  خْاكاًتتتتاا ُەبێتتتتت لە كە ەگتتتتا لەگ یكە ەگتتتتایە ُەر دەبتتتتو رەیْەًتتتتای
 دەراڕ  ەّە تا لە ًاّەڕاض ی دەریادا بەجێی ًەُێ ێت. 

كە ەگا رێی دە ێتە جْاى فكرا كردّّەتەّە، هي ت:م ّەە ُاّضتەری 
دەتتتتتڕەم بتتتت: دّڕگەی ەكتتتتراش لەّ تتتتخا ختتتت:م ُە ڕتتتتژاردّّە ّ ئەّەضتتتتا 

 .دەًیػوەّە

لە دّاییاا ئەّرّّرتا لەّ 
رەیْەًتتتاییەی ضتتتو كتتتْڕی 

ُەرضتتتتتتتتتێكیاى بتتتتتتتتتّْە ّ 
رلەّرتتتتایەی ًیْەخْداییتتتتاى 
لەضتتتەر زەّیتتتاا بەدەضتتتت 

 ُێٌاّە. 
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 وش و ئاندرومدائئەفضانەی پرص

ە كچە تاااًەكەی كتْڕ كی كدەبیٌی،  راغا د خەاەكەی غاری ئاتي خەّ
دەبو ّ دەبێت ە ُ:كتاری كْغت ٌی غاُتت، ئكریطتیْش لەّ خەّەی گەلێتك 

كتتتتتتا ّ لە دەغتتتتتت ە ێ ّ فەرهتتتتتتاًی داّە كتتتتتتچەكەی ُەرگیتتتتتتس هێتتتتتترد ًە
 ضارداّخاًەی ك:غكەكەیاا زیٌااًی دەكاا.

، بو ئەّەی ُتیچ ّّەغازادە غەّ ّ ڕۆ ی لە تاریكیاا گْزەراًا ئیای
كەضێك بڕیٌی تا ڕۆ  ك ەزئْششی گەّرە خْاّەًای غتاخی ئ: ەهتپ بە 
غتتێْەی بتتاراًی ز تتخیي داكػتتاّەتە ًتتاّ زیٌتتااًەكەی ەداًتتاًەشّە، لەّ تتخا 

ئەگەر ڕازی بێتتتت بڕێتتت ە ُاّضتتتەری لەّ  زئتتتْش بە تتتێي بە داًتتتاًە دەداا،
 اا ڕزگاری دەكاا. ەیتاریكط اًی زیٌااً

 
ُەرّایاى كرد دّای وەًا هاًیێك ەئكریطیْششی غاُتت زاًتی بە تو ّا 
غتتازادە بتتاردارە، بخیتتاری دا كتتچەكەی بكْ  تتت تتتا لەّ رێػتتیٌییەی ختت:ی 

ارەی ڕزگاركتتاا، بەام ریتتاّە ئاییٌییەكتتاى بە غتتایاى ڕاگەیاًتتا ًەكتتا ئەّ كتت
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بكاا خ:ی ّاا ب اتە هەترضی ّ ت: ەی خْاكتاًەّە بت:یە بخیتاری داّە 
ّ تتتتّْڕدر ٌە ًتتتاّ  هٌتتتاا ەكەی ب تتتر  ە ًێتتتْ ضتتتٌاّّاێكەّەكتتتچەكەی ّ 

ی خ:یتتتاا دەریتتتاّە ەزئتتتْششی ُەّەضتتتڕازی غتتتەّا  رەلیتتتا لە ُەرزەگیتتت
یەكێتتتتتتتك لە ی ەداًتتتتتتتاًەشی لەبیروتتتتتتتّْە. بەردەّام بتتتتتتتّْە. بەضتتتتتتتەرُات

گتتتاتە غتتتای دّڕگە كە ەداًتتتاًەش دەبیٌتتتی  اغتتت،ی دّڕگەكەكتتتاى، ُەّا  دە
جْاًی ّ خاى ّ هاًی دەبێت ّ دەیكتاتە ُاّضتەری خت:ی. ەررضتیْشش لە 
دەریادا گەّرە دەبێت ّ غای هێردی دایكی دەیەّێ بە ُەرو:ًێك بّْە 

اری بێتتتتت. داّا لە ەررضتتتیْشش دەكتتتا بتتت: لە ررضیْضتتتی گتتتْرًەتە ە ڕزگتتت
 ەهەدّزاشی ب: بِێٌو. جە ًی بیرەّەریی غْكردًی دایكی ضەری 

ەررضیْشش ُیچ زاًیاریەكی دەربارەی ئەّ جاًەّەرە ًەبتّْە، ەئتار:ل:ش 
لە واّضاەیی رەرض یا دەربارەی هەدّزا دەررضێت، لە ّەاهیاا واّضاغ 
رێتی ڕادەگەیەًێتت، ئەّە گیتاًلەبەر كی ُەرّەە غتەی اى دڕ ّ خْ ٌ تتْار 

ّی ڕّّبەڕّّی ّایە، ئە ە هتتتاری ضتتتەری ّەاتتتژتەرًتتتاكە، تەّاّی ّ خە
 ئاّری ەهەدّزاش بی ەّە دەبێ ە بەرد. 

رضتێٌەرە كْغت ٌی ت ّ ررضیْش زۆر ترضابّْ، جاًەّەر تك بەّ تْاًتا
  ەّە ب: وی غا ّ باا لە  ر بە ێتٌەكەی لەّ كاتەیتاا هەحا ە ّیط ی بیەڕ

دّّ خْاًتتتاگاری لتتتو رەیتتتاا بتتتّْ، ئتتتاتەًە ّ ُەرهتتتص، بە ررضیْضتتتیاى 
لەًتتتاّبردًی هەدّزا. ررضتتتیْش ڕ تتتیەی ڕاگەیاًتتتا وتتت:ًیەتی كْغتتت ي ّ 

گەیػتتتتتتتت ە دە ەری تاریكطتتتتتتتت اى ّ ُەّارگەی هەدّزای گتتتتتتتترتەبەر  ّ 
 ئەغكەّتی هەدّزا.

ئتتتاتٌەی خْاّەًتتتاگار ئتتتاّ ٌەیەكی بە ەررضتتتیْشش  دا، لە ڕ تتتیەی ئەّ 
ئتتاّ ٌەیەّە بٌتتْاڕ  ە هەدّزا، كاتێتتك بتت:ی دەركەّا ّا هەدّزا ًْضتت ّْە 

ًی غوػێر ضەری هەدّزای رەڕاًا، بو لێی ًسیك بّْیەّە ّ بە یەە لێاا
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ئەّەی ضتتەیری وتتاّی هەدّزا بكتتاا، كەللتتتەی هتتاراّی هەدّزای خطتت ە 
كیطتتەیەكەّە ّ كە بە ُتت:ی رتتێاڵّی تێتتژ كە  ُتترهص رێتتی بەخػتتی بتتّْ، 
گەڕایەّە بتتت: دّڕگەی راغتتتای بەُتتتاًەگیر، لە دّاییتتتاا ررضتتتیْش بەرەّ 

ی بە زًئیتر بەًتاكراّ ی:ًاى بە ڕ كەّا لەًاّ غاخ ّ بەًاەًێكاا ئتافرەتێك
، كە ّردبتتتتّْیەّە گەلێتتتتك جتتتتْاى ّ زەریفتتتتی یەبە تەختتتت ە ضتتتتەًیێكەّە

 ُاتەواّ، كە ًاّی ەئاًارّهااش بّْە. 

ررضیْش بە دی ٌتی ەئاًارّهتااش  اغت،ی دەبتو بە یتارهەتی خْاًّتاگار 
 ەئاتٌەش كچە لەّ بەًاە ڕزگار  دەكاا.

ّ دایكتتتتتتتی ئاًارّهتتتتتتتاا لە هێتتتتتتتژدا ّتتتتتتتتّْیەتی كتتتتتتتچەكەم لە ُەهتتتتتتتْ
خْاّەًاگارەكاى جتْاً رە. ئەّ ّتەیە بتّْەتە ُت:ی ئتا :زیی ەئەفرۆدیتتش 
بتتت:یە بەّ دەردەی بتتتردّّە ّ لەّ تتتخا بەّ غتتتێْەیە بەًتتتای كتتتردّّە تتتتا 

بێ تتتاّاى ب تتتْاا، بەام  ەی ًتتتاّ دەریتتتا بێتتتت ّ ەئاًارّهتتتااشیئە دیِتتتاك
بەّ ررضتتتیْش وتتتاّەڕّاًی ُە ڕتتتژارد، تتتتا ئە دیِتتتا ختتت:ی ّەدەر ختتتاا، 

 ی ّا  ئاتٌە رێی دابّْ ئە دیِا بكْ  ت. غوػێرە ز خیٌە

ضەرەًئام خ:ی ّەدەرخطت ّ ررضیْش غوػتێری ز تریي بەدەضتت 
رەوهاری ئە دیِتا ئەّ كتاتە  ّ رێاڵّی تێژڕەّی ەُرهصشی لە رادا بّْە، 

دەبێتتت كە ئە دیِتتا ختت:ی ّەدەرختتاا. ەررضتتیْشش ئە دیِتتا دەكْ  تتت ّ 
ّ غتتتتتادی بتتتتت: خە كتتتتتی غتتتتتاری ًسیكتتتتتی ئەّ ڕّّداّە دەیتتتتتكەًە جە ى 

ەُاّجّْتیی ررضیْش ّ ئاًارّهااش جە ى ّ غاییەكی گەّرەیاى ئەًئام 
 داّە.

ًئام ررضتتتیْش دەگەڕ تتت ەّە بتتت: ُەهتتتاى دّڕگە ّ وی راغتتتای رەضتتتە
ًابەكتتتار بتتت:ی دەردەكەّ تتتت دایكتتتی دەركتتتردّّە ّ دایكتتتی گەڕاّەتەّە 
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ی:ًاىەررضتتیْشش ضتتەری بتتخاّی ەهەدّزاش ّەدەر د ٌتتو ّ غتتا ّ تەّاّی 
اًی دەربارەكەی دەكاتە بەرد ّ لەّ خا دەگەڕ ت ەّە بت: ی:ًتاى بت: داًیػ ْ

 دۆزیٌەّەی دایكی.

ێی ّەرزغتی لە گەڕاًەّەیاا ب: غاری ەئاتيش ئەّ دەهەی بّْە رێػڕخك
لە غتتتتتاردا ئەًئتتتتتام دەدرا، لەضتتتتتەر داّای ەئاًارّهیتتتتتااشی ُاّضتتتتتەری 
رێػتتتڕخكێی ەاتتتْرششدا كە رتتتاروە ئاضتتتٌێكی رتتتاًْر:ڕە ّەرزغتتتكارەكاى 

 اى دەدا، تاكی لە ُەهّْاى زۆرتر تّْڕی داتە دّّرترەّە. تّْڕی

لە دّای ئەّەی ررضیْش ضەری بخاّی هەدّزای دەبا بت: رەرضت یای 
ەرتتتارتەًْىش بەضتتتەر ەضتتترەرەكەیش ئتتتاتٌەّە دایٌتتتا تتتتا كەش لە ترضتتتی بە 

 ًەبێت رەوهاری غاری ەئاتيش باەى.بەردبًّْاا زاتی ئەّەیاى 

ضتتا  رتتێكەّە  یتتاى وەًتتااى هٌتتاا یاى  ئی تتر ئەّ دّّ د تتاارە ضتتا ەُای 
خطتت ەّە، كە هتتردى خْاّەًتتاگار ُەردّّكیتتاًی كتتردە دّّ ئەضتت ێرە لە 

 ك:هە یای ئەض ێرەكاًاا.
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 ئەفضانەی ئەصپی باڵداری بگاصووش

ئەهەیتتع داضتت اًێكی كەی ئەفطتتاًەكاًی ی:ًتتاًی كتت:ًە، لە دّای ئەّەی 
رەجتتتْاى ررضتتتیْش ضتتتەری هەدّزای اژهتتتاری بتتتخی ئەضتتتری با تتتااری ف

 بەًاّی ەبیاضْشش ُاتە دًّیاّە ّ لە ئاضواًەكاًاا دەبیٌرا.

بەیٌەدا غەّ ك خْاّەًتاگار ئتاتٌە دەڕّاتە خەّی را ەّاًێتك لەّ كەیٌْ
بەًتتاّیەبلیرۆف:ىش ّ رێتتی دە ێتتتە ضتتڕەیٌو دەڕۆیتتت بتت: كتتاًیی ریتترۆز ّ 
ئەضتتری با تتاار د تتت ەبیاضتتْشش دەڕّاا بتت: ئتتاّخْاردًەّە لەضتتەرخ:ا 

م دەبێتتت. بە بەیاًیتتاا ەبلیرۆفتت:ىش لە خەّ بٌەدەهتتو بتت:ا را ختتاّ بتتخۆ، لە
ُە اەضتت و ّ دەًتتْاڕێ لە ختتاّز خیي لە وی جێیەیەكتتاا داًتتراّە، ختت:ی 
دەگەیەًێتتتت ە كتتتتاًیی ریتتتترۆز ّ زۆرًاكێػتتتتو ئەضتتتتری با تتتتاار د تتتتت بتتتت: 

ی ّ لە ش لەضتتەرخ:  دەڕّا لەختتاّ دەًتتاتە دەهتتئتتاّخْاردًەّە ەبلیرۆفتتْى
ّ لە اەبتّْزەی ەبیاضتْشش دەًتا ّ ضتْاری دّاییاا بو كێػتوەكێع لەختا

دەبێتتت ّ دەكەّ تت ە ضتتەفەر كی دّّرّدر تتژ، لە ڕ تتیەدا تّْغتتی دەبێتت ە 
جتتاًەّەر كی زۆر دڕًتتاە، بەًتتاّی ەویوتتاراش، ەویوتتاراش بە لەظ غتتێر ّ بە 

 ّەدەر دێ.  دەهوكلك هار ّ ئاگر لە
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 ەبلیرۆفتتت:ىش ُەر لە بەرزایتتتیەّە ەویوتتتاراشی دڕًتتتاە دەداتە بەرتیتتتر ّ

دەیكْ ێ، دّای كْغ ٌی ئەّ دڕًاەیە بلیرۆفْى بە ج:ر ك لەخ:ی بتایی 
دەبێتت وی ّابتّْە لە ئاضت ی خْاكاًیػتاا ًیتیە، دە ەًێت ە ەبیاضتتْششەّە 

تت: ئەّ تا بەرەّ غاخی ئ:لەهپ بخّااەبیاضْشش ًتاڕّاا ّ رێتی دە ێتتە 
كتتارە هەكە ّ بە زیاًتتت تەّاّ دەبێتتت. بە گتتْ ی ًاكتتا ّ ب:ختت:ی بە ریتتادە 

اەگژ  ە غتتتتاخی ئ: ەهرتتتتاا لەًیْەڕ تتتتتاا رێتتتتی خلیطتتتتكا ّ لە غتتتتتاخ ُە تتتت
ضتتتتەرالێژبّْیەخْارەّە، ُەرتتتترّّى بە ُەرتتتتتخّّى بتتتتّْ، لە باابتتتتتاًەّە 
ەزئتتتْشش تەهاغتتتاكەری دەهاەطتتتسی ەرلیرۆفتتت:ىشی دەكتتترد، بیكاض:ضتتتی 
با تتتااری خطتتت ە تەّ تتت ەی تتتتایڕەتی خْاكتتتاًەّە لە دّای تتتت:ریي ُەّا ەی 

  ێرەیەە.ّ بە ئەض یای ئەض ێرەكاًی كرد، بْك:هە
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 تۆرئەصتێرەی تسئوش و گای مینا

رْزیتتاّى ختتْای دەریاكتتاى گتتایەكی ضتتری ّ جتتْاًی بە غتتای دّڕگەی 
كتتتترا دا، تتتتتا لەّ رەرضتتتت یایەدا بیكتتتتاتە اْربتتتتاًی، بەام هیٌتتتتْش غتتتتای 

ئەهتتتترەی ر:زیتتتتاّى رێتتتتی كردبتتتتّْ،  ئەّ دّڕگەكە ًەڕۆیػتتتت ە   ربتتتتاری
ی دّرگەی كترا ەهیٌتْشش ر:زیاّّى ب: ت: ەضتەًاًەّە ّ ئتازارداًی غتا

. لەّ ا  ًەكەی ضەخت  اغ،ی كْڕەگەًئێك بێتتغاٍ كار كی ّای كرد ت
 یػت،ە  ًەكەی هٌتتاا ێكی زۆر ضتەیری دەبێتتت بە لەظ ّ وتْاررە  گتتا ّ 

 بە ضەرّهر هرۆد، بەام هرۆ ێكی غاخاار.

كاتێتتك ەهیٌتتْشش لەّ لە دایكڕتتًّْە ئاگتتادار بتتّْ فەرهتتاًی ئەّ ًیتتْە  
ٌْتت:رە بتاەًە ًێتْ ئەّغتكەّتێكی ُەزار بە ُەزاری رتخ ئیٌطاى ّ ًیْە هی

ُەر كەضتێك گتْزەری كەّتڕتایە ًتاّ  لە رێچْرەًای اّْ  ّ تەّاّ ًەبّْ،
تاضتەری ر، لەّ ضتەردەهەیاا ضەەُتاتٌە دەرەّەی بت: ًەبتّْ كەئەغكەّتە

ی:ًتتتتاى لە  تتتتر دەضتتتت ەاتی دّڕگەی كتتتترا دابتتتتّْ، غتتتتای كتتتترا بتتتت: 
ا كچ ّ كْڕی گەًئی ّەە بتا  لە زەبًّْكردًی ی:ًاییەكاى ضااًە حەّ

ی:ًاى دەضەًا ّ ئەّ حەّا گەًئەی دەًاردە ًتاّ ئەّغتكەّتی ُەزار بە 
ر، ئی تر ئەّ بتا  ّ ختاّەیە ە خ:راكی جتاًەّەری هیٌ یتات:ٌُەزارەّە تا بڕ

در تتژای كێػتتا بتّْ تتتا غتتای غتتاری ئتاتي ئتتا ًْش كتتْڕ كی بتتّْ  ضتا ەُا
 بەًاّی تسئْش.

ركتْلی اارەهتاى ّردە ّردە گەّرە تسئْش ُەرّەكّْ كْڕە هتاهی ُە
بتتّْ، تتتا ئەّ ضتتا ەی كتتاتی ُەًتتاردەكردًی حەّا گەًئتتی غتتار ُتتاتڕّْ 

تتتا ئەّ یەكێتتك بێتتت لەّ حەّا كەضتتە، بە  وی بتتاّكی تسئتتْش ڕۆیػتت ە
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بتتاّكی ّاە د ٌیتتابە هتتي هیٌیتتات:ر دەكتتْ م ەئتتا ًْش غتتاٍش ضتتەرەتا ڕازی 
ا یەكێتك بێتت لەّ د بخیتاری بەّ رێػٌیازەی ًەبّْ، ضەرەًئام بە ًاواری

، بە بتتتتاّكی ّا لە گەڕاًەّەیتتتتاا ئەگەر رەروەهتتتتی ضتتتترین حەّا كەضتتتتە
 ،رەروەهەكە ڕەظ بتتتّْ هیٌیتتتات:رم كْغتتت ّْە، ئەگەرُە كردبتتتّْ بتتتساًە 

 بساًە فیاای هیللەا ّ ّاا بّْهە.

 
ئیای كەغ یی اْرباًییاى كاتێك لە دّرگەی كرا دادەبەزیي خە تكەكە 

ی غاُتت، ئەّیتع ُتاتڕّْە ّ اى، لەّاًە كچتُاتڕّْى ب: تەهاغای اْرباًییت
ئْش دەبێت ّ تت:رە بەًێكتی دەداتتی ّ رێتی دە تو دّای گرتٌتی  اغ،ی تس

ّە ّ بیڕەضتت ە دەرگتتاكەّە تتتا لە دەرگتتای ئەغتتكەّا گ تت: ە رەتەكە بتتكەرە
   ًا ّ تًْەكاًی ًاّ ئەغكەّتاا ّ ڵ ًەبی.تْ
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بە ضتتتتتتڕێٌیاا اْرباًییەكاًیتتتتتتاى بەرەّ ئەغتتتتتتكەّا بتتتتتترد ّ دەرگتتتتتتای 
ەغتتكەّتیاى كتتردەّە ّ اْرباًییەكاًیتتاى تێ طتتت ّ دەرگایتتاى لتتو گتترتي، ئ

ەتسئتتْشش بە اْرباًییەكتتتاًی ّاە ئێتتْە لێتتترە هەجتتْ ێي تتتتا هتتي هیٌیتتتات:ر 
 ەكاًتتااتتتْى تًْ ەڕ تتوەّە تسئتتْش بەًتتاّ ك:اًەكتتاى ڕغتت ەدەكتتْ م ّ دەگ

 كی اتتْڕش ّ گتتراى رزگەڕا بە دّای هیٌیتتات:ردا ًسیتتك بتتّْیەّە، بە گتتْ
. دّای كْغ ي ُەر ئەّ بەًەی ّا لە ضتەرەتاّە دایٌتابّْ، دە ڕای كْغت

ُەهاى ڕ چكەی بەًەكەی ُە یرا ّ لە ئەغكەّا ّەدەرُاتي، لە دّاییتاا 
كتتچە غتتای  اغتت،ی ەتسئتتْشش كە ًتتاّی ەئاریتتااتەش بتتّْ لەگە  تسئْضتتاا 

 بًّْە ُاّضەر. 

كەغتتتت ی بەرەّ غتتتتاری ئتتتتاتي گەڕایەّە، لە دّّرەّە ئتتتتااتی ڕەغتتتتی 
لەّە د ٌیتتتتابّْى، كە اْرباًییەكتتتتاى هیٌیتتتتات:ری دە ڕتتتتا  كەغتتتت ییاى دی،

ە بیتتری كردبتتّْەّە ئتتاای ڕەظ لختتْاردًّّی، ُە ەكە لە تسئتتْش بتتّْە، 
 وبا ّ ضری ُە كا.

غتتتتا لە ًاڕەح یتتتتاا لەضتتتتەر بەرزی بْ ەًتتتتاییەكە ختتتت:ی دەُتتتتاّ ژ  ە  
ختتتْارەّە ّ ختتت:ی دەكْ  تتتت، بە فكتتتری ئەّەی ەتسئتتتْشش كتتتْ راّە، بە 

ەئتتتا ئْشش تسئتتتْش دەبێتتت ە غتتتای غتتتاری ئتتتاتي، لەّ دّای هردًتتتی غتتتاٍ 
دەهەّە كە بتتتاّكی ئتتتا ئْش ختتت:ی ُە تتتااّەتە ختتتْارەّە، ئەّ دەریتتتایە 

 ًاًّراّە دەریای ئیژە یاى ئیئە!
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 ئەفضانەی ئۆدیپۆش

غتتتتەّ ك وئیتتتتْش غتتتتای غتتتتاری تتتتتیص ەتتتتت ش خەّ دەبیٌتتتتو، كە  ًە 
هتتارە بتتاردارەكەی كتتْڕ كی دەبێتتت ّ دّای ئەّەی دەیكْ  تتت دایكیػتتی 

 دەكاا.

ەوئیتتْشش ئەّ خەّە ختتراپ دەیػتت ە  ٌێت بخیتتاری ختت:ی دابتتّْە ُەر  
ُاتە دًّیاّە لەًاّی بڕاا، ًت: هاًت  ّ ًت: ڕۆ  هٌتاا  لە دایتك دەبێتت ّ 
دەیاا بە یەكێك لە باّەڕرێكراّەكتاًی تتا لەًتاّ ویاكاًتاا تّْڕیتاا تتا بڕێت ە 

ەیڕتتتا بتتت: ختتت:راكی جتتتاًەّەراى، غتتتْاًێك ئەّ هٌتتتاا ەی دەدۆز تتت ەّە ّ د
دەربتتاری غتتای غتتاری كْریٌتتت ەئ:دیرتت:شش لە دەربتتاری غتتادا گەّرە 

 دەبێت ّ دەبێ ە گەًئێكی باابەرزی بازّّ ەئەض ّْر.
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رۆ  تتتتتتك ئ:دیڕتتتتتتْش دەڕّاتە دەرەّەی غتتتتتتارەّە ّ  ارەبتتتتتتاًەیەە 
تًْتتتاّتیژ لێتتتی ًسیتتتك دەبێتتت ەّە ّ ُەر دەگتتتاتە ًسیكتتتی ئەّ، بە تەّاّی 

 ە ضتەرّگْ ۆكی ەئ:دیرت:ششدا ئ:دیرت:ش تْاًایەّە ّ ااهچییەە دەهتا ێٌێ
لەّ كارە ًەغیاّەی ئەّ كابرایە یەكئار ئا :ز دەبێت، بە هػ ێك هێػتكی 

غتاری ەوئیتْشش بتّْە كْغت ّْیەتی، كە لە دەرژ ٌو ئەّ كْ راّە غتای 
ڕاض یاا باّكی خ:ی بّْە كْغت ّْیەتی، ئْدیڕتْش بخیتار دەدا گەغت ێك 

ر كی خْ ٌ تْار بەًتاّی ئطتفٌكص یتاا جتاًەّەبكا ب: غاری ەت ش لە ڕ یە
رێ، ئەّ جتتاًەّەرە  یتتاًی لە غتتار ّ ئەّ دە ەرەی تتتا  ڕ تتیەی رتتو دەگتت

كتتردّّە، ئەّ ئطفٌكطتتی بە لەظ ّ وْاررەلْوٌتت  غتتێر بتتّْە، بەضتتەر ّ 
ڕّخطتتار ئتتافرەا ّ دّّ غایالیػتتی ُەبتتّْە. ئ:دیڕتتْش ضتتەر دەكەّێ 

ا ررضیار كی بەضەر ئەّ جاًەّەرەیاا ّ دەیكْ  ت، بەام لەرێع كْغ ٌیا
كتتردّّە ئەگەر كتتابرا بیساًیڕتتایە لێتتی دەگەڕا بتتخّاا، ئەگیٌتتا دەی تتْارد ّ 
دەیررضیە ئەّە چ گیاًلەبەر كە كە بەیتاًی وْاررتای ُەیە ّ ًێتْەڕۆ دّّ 

 را ّ غەّیع ضو را؟

ی غتای غتار ئاگتادار بتّْى ّ ویتاى ٌلەّوغەّە خە كی غار لە كْغ 
 ّابّْە كە ەئطفٌكصش كْغ ّْیەتی.

ەرهّْاًی غاری ەت ش ڕاییەیاًابّْ ئەّی ّەاهی ئەّ جاًەّەر دەم و
 بااتەّە بیكْ  ت دەكر  ە غای غار ّ غا ًیع دەكر  ە  ًی. 

ە ەكەی ەئطتفٌكصش بتت: ئ:دیڕتتْبص ُێٌتاە ضتتەخت ّ د ّار ًەبتتّْە، هەت
زۆر بە ئاضاًی ّەاهی داّەتەّە، ّەاهی ڕاضت ەایٌەی ئ:دیڕتْش بتّْ بە 

كی ئەّتت:، ئەّ جتاًەّەرە لە ایٌتا لەضتەر ویتا ُ:ی ئا :زی ّ ًتاڕەحەتییە
خ:ی ُاّیػ ە خْارەّە ّ خت:ی كْغت ّْە ەئ:دیڕتْشش بتو یەكتْدّّ لە 

 ّەاهی ەئطفٌكصشدا ّتڕّْی ئەّە ئیٌطاًە. 
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خە كتتتی غتتتار لە ڕّّداّەكە ئاگتتتادار دەبتتتٌەّە، ڕۆیػتتت ٌە رێػتتتْازی 
ئ:دیڕْضتتەّە، یەكطتتەر تتتاجی غتتاُی دەخەًە ضتتەر، ئ:دیڕتت:ش دەكتتر  ە 

غتتا ى، بتتو ئەّەی ئ:دیڕتت:ش ئاگتتادار بێتتت ّا بتتّْە بە هێتتردی ی هێتترد
 دایكی، لەّ رەیْەًایەیاا دّّ كْڕ ّ دّّ كچیاى بّْە. 

بەام خْاكتتتتتاى ئاگتتتتتاداری ئەّ ُەاتتتتتی،ەتە تتتتتتا ە بتتتتتّْى، ًەخ:غتتتتتیی 
 واّەاْلەیاى لە غاری ەت شدا باڵّكردّّە.

 خە كی غاری ئ:دیڕْش رەًایاى بردە رەرض یای ەدلفیشی ّ دەضت بە
داّ ٌتتتی  ًەكتتتتْ رە لێتتتساًەكەی رەرضتتتت یابّْى تتتتا ُاّكتتتتاری ئەّ بەای 

 ًەخ:غیەی بساًي.

لە ّەاهتتاا ّتتتّْیەتیە لەًتتاّ ئێْەیتتاا كەضتتێك اى تیتتادایە غتتای غتتاری 
 كْغ ّْە ّ دایكی خ:یػی كردّّەتە  ًی خ:ی.

ئ:دیڕْش فەرهاًی دا تا ئەّ تاّاًڕارەی باۆزًەّە، ب:خ:یػی ڕۆیػت ە 
ار، لە ّەاهاا رێی ّتّْەە ئەّ بكْ ە ت:یتت، ب:خت:ا غ ڕیٌیكەریوی رێػ

 باّكت كْغ ّْە ّ دایكت هارە كردّّە.

ئ:دیڕتتْش یەكخاضتتت دەگەڕ تت ەّە بتت: ك:غتتكی غتتاُی دەًتتْاڕی  ًەكە 
ەدایكتتیش ختت:ی كْغتت ّْە ّ ئ:دیڕتتْش ُەر لەّ تتاا ُەردّّ وتتاّی ختت:ی 

 ّەدەر د ٌو. 

ًتاّ دەربتارەّە  لەّ كەیٌْبەیٌەیاا خە كی غتار بە تّْڕەبتًّْەّە د تٌە
 ّ ەئ:دیڕْشش لە غار ّەدەر دەًێي.

خە كتتتی غتتتار ئ:دیڕْضتتتیاى بە ُ:كتتتاری ًەخ:غتتتی وتتتاّاْ ە زاًیتتتْە، 
داّیاًەتە بەربەرد، تەًِا كچە بچّْكەكەی كەّتە تەە باّكە كتْ رەكەی، 
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ئەّ دّّاًە دّای ڕۆ گار تتتك گْزەریتتتاى دەكەّ تتت ە غتتتاری ئتتتا  لەّ تتتخا 
ڕْش ّ كچەكەیاى رەًادا لە رایتاًی ئەم تسییْش ّ  ًەكەی ەئاریااًەش ئ:دی

 اى ضتتا  زیٌتاەگی لە دەربتاری ئاّیتتااًەد،داضت اًەیاا ُتاتّْە، دّای وەًتا
 بەام كْڕەكاًی دّّواری ًەفریٌی باّكیاى بّْى ّ ُەردّّ كْ راّى.

لە ضتتتتەرواّەیەكی دیتتتتكە ُتتتتاتّْە خْاكتتتتاى بەزەییتتتتاى بە ئ:دیڕتتتتْش 
ی خ:یتتاى تتتا ك:تتتایی بە ُتتاتّْەتەّە ّ ختت:ی ّ كتتچەكەی ُە اەكێػتتٌە و

ترا یایای  یاى ّ بەضەرُاتی بِێتٌي، كە لە ُەای،ەتتاا جتیە لە ًەفتریٌەكە 
ًەبێت ب:خت:ی ئ:دیڕتْش ُتیچ تتاّاًێكی ڕاضت ەّخ:ی ًەكتردّّە، ئەّەی 

ئەهە دّّبتتتتتارە ًیتتتتتیە بەضتتتتتەری ُتتتتتاتّْە لە ٌەتتتتتتی خْدایتتتتتاى بتتتتتّْە. 
 ضەرواّەیەكی كەیە بەم ج:رە دەربارەی ئ:دی  دەدّێ.
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 انەكانئەفض

زۆربەی زۆری هیللەتتتتتتاى ُەر یەكە بە ج:ر تتتتتك ویرۆكتتتتتی رتتتتتخ لە  
ئەفطاًە ّ ڕّّداّی ضەیر ّ ضەهەرە ّ د ْ ّ درً  ّ ئە دیِتای با تاار 
ّ هێتتتتردەزهە ّ ضتتتتەداى جتتتتاًەّەری غتتتتاخ ّ غتتتتفرەدار ّ تتتتت:اێٌەر لە 
داضتت اًەكاًیاًاا ّتتتراّە، بەام كەهیتتاى گەیػتت ًّْەتە ئاضتت ی ئەفطتتاًەی 

خۆلكراّ، لە ویەى ُێس كتتی داهەزراّی بەتْاًتتای ختتاّەى ئەخۆاتتی ّ كتت:ً 
ئەًئتتّْهەى ّ داهْدەزگتتادار، ّەە ئەفطتتاًەكاًی ی:ًتتاى، ًیػتت ەجێڕًّْی 
غتتاخی ئ: ەهتتپ. لێتترەدا كاتێتتك بتتاش د تت ە ضتتەر ئەفطتتاًەكاى لە دًّیتتای 
ئەهخۆدا وەًااى ضەرزەّی ّ ڕەگەز ُەى لە اْایی هێژّّ ُاتّْى ّ تتا 

اًّەتەّە، تتا بە ئێطت ا كاتێتك باضتەكەهاى بێت ە بە ئەڕۆیع ّەە ڕەگەز ه
ضتتتتەر ئەفطتتتتاًە ك:ًەكتتتتاى ّ تتتتتا بە ئەهتتتترۆ ُەهتتتتاى هتتتتیللەا لە ُەهتتتتاى 

 ضەرزەّی  یاّى ّ دە یي ًّاكرێ باش لەم ئەفطاًاًە ًەكر ت.

تا كەّا رخى لە ڕّّداّی ج:راّجت:ری  یػت  ّ ائەفطاًەكاًی هِابِار
ّ رتتا ەّاًی ّ ضتتەر ّ  تتت: ە ّ جتتاًەّەراًی خەیتتا ی ّ هلوتتۆى، رەوهتتار

جتتادّّ ّ بكتتْ  ّ بڕتتخ ّ خیتتاًەا ّ كارّبتتاری بازرگتتاًی ّ زەلتتسەلە ّ 
ّ ضیطتت ەهی فەرهتتاًخّایی رتتخ لە ضتتەیر ّ  ی خرۆغتتاّگخكتتاى ّ دەریتتا

 ضەهەرە. 

تتتای ًتتتاّ گەوًتتی ّاتتتتاًی رتتتاًْر:ڕی ابێیْهتتاى ڕّّداّەكتتتاًی هِابِار
ئەّەیتتتتع ا. ُیٌاضتتتت اى، یەكتتتتێكە لە دەّ ەهەًتتتتاتریي ئەفطتتتتاًەكاًی دًّیتتتت

حاغاُە ٌەگرە ُەر  یٌكەیەە ڕّّداّی ئەفطاًەكاًی ًەی ْاًیْە لە وْار 
تەًیػتت ی  یتتٌیەی ئەّ هتتیللەتە دّّركەّ تت ەّە. ئتتاّاتەخْازی ئەّ تْاًتتا ّ 
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دەض ەاتە لە ئەفطتاًەكاًیاًاا ّتتراّە لە تەّاّی ئەفطتاًەكاًی ەئەلیتادە ّ 
 ئ:دیطەشی ی:ًاًاا.

اریەكتاًی كترە ُتاتّْە، یتاى گرف  بە ًْدرەا ًتاّی ضتارای كركتای   
ە رتتێچەّاًەّە رتتخى لە ڕّّداّی ًتتاّ دەریتتا ّ ًتتاّ ضتتارا ّ دًّیتتای لتتن. ب

 جاًەّەراًی دەریای ّ غەر:  ّ دّڕگە ّ كەغ ی ّ هەلەّاًاى.

 
ئەفطتتاًەكاًی ی:ًتتتاى ّ بە دّایتتتاا ئەفطتتتاًەكاًی ڕۆهتتتاى، كە ب:خ:یتتتاى 

طتاًەكاًەّە تتا بیتاتە غْ ي را ُە یری ی:ًاًییەكاى بًّْە چ لە ڕّّی ئەف
تەورضتازی ّ رەیكەرتاغتیي ّ تەّاّی بەغتەكاًی ُتًْەر. ئەّ هتتیللەتە لە 
تەّاّی هیژّّ تتا بە ئەهتخۆ ُەهتاى هتیللەا بتًّْە ّ ڕیػتّْی ڕەگەز ّ 
ًە ادیاى لەّ ضەرزەّیەیاا دەگەڕ  ەّە بت: ُەزاراى ضتا ی بتو دابتخاى تتا 

 بە ئەّڕۆ.
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تی فەرا یٌە، ئەّ ّاتەیەیع ئەفطاًەكاًی هیطر ّ ضەردەهی دەض ەا 

یەكتتێكە لەّ ّاتتتاًەی ختتاّەًی فەرُەًتت  ّ ب:وتتًّْی تتتایڕەتیی خ:یتتاى 
بتتًّْە ّ وضتتاییاى لە هیللەتتتاًی تتتر ًەكتتردّّەتەّە، جیتتاّازی بیتترّڕای 
ئاییٌی ئەّاى لەگە  هیللەتاًی تردا، بە رتێچەّاًەی خْاكتاًی ی:ًتاًی كت:ى، 

ّ ُەّەضیاى زۆر لە هترۆ ەّە كە غێْە ّ غەهایلیاى، ُەرّەُا ئارەزّّ 
ًسیتتك بتتًّْە ّ جتتیە لە خْابتتّْى هْاضتتەفاتیاى لەگە  هرۆ تتاا جیتتاّاز 

ًەكاى خاّەًی دیوەًتی ترضتێٌەر ّ ت:ایتاى ًّەبّْە، بەام خْاكاًی فیر ە
ْاى ئەّ خْایتتتتاًە ّ هرۆ تتتتی بتتتتًّْە، بە غتتتتێْەی دە ڕتتتتا ّ بٌیتتتتادی ًێتتتت

 فەرا یٌە ّ تەًِا ترش ّ ت:ایاى بّْە.  ضەرزەّیع
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ئەفطاًەكاًی هیسۆر:تاهیا یاى ًێْاى دۆ ی دّّ ڕّّبتار، كە ئەّرۆ ئەّ 

 ضەرزەّییە ًاضراّە بە دەّ ەتی  ێرا .
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لە دۆ تتتی دّّ ڕّّبتتتاردا وەًتتتا دەضتتت ەاا  یتتتاّى، ئەّ دەضتتت ەاتاًە 
تْاًیْیتتتاًە ئیورراتتتت:ریەا رێكڕِێتتتٌي، بە تەئكیتتتا دەضتتت ەاا ّ اتتتْدرەا 

دەضتتتتتت ەاتە زۆردار ّ  بەضتتتتتەر هیللەتتتتتتاًی تتتتتتردا ب:ختتتتت:ی خ:بەختتتتت:
داگیتتتركەرەكە ختتت:ی بە ختتتاّەًی ضتتتەرّها  ّ فەرُەًتتت  ّ كەل تتتّْر ّ 
ُتتًْەری   تتر دەضتت ەكاًی دەزاًتتی، لە ك:ًتتاا ئەّ دەضتت ەاتاًەی لەّ تتاا 

  یاّى، ئەهاًەی خْارەّەىە

 ض:هەریەكاى.

 ئەكەدیەكاى.

 بابلییەكاى.

 ئاغّْریەكاى.
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كاىش بّْە، لەّ وْار لە باكّْر ّ ڕۆ ُەاتیػەّە ئیوررات:ریەا ەهادە
ڕەگەزە ئەّرۆ لە ضەرتاضتتتتەری جیِاًتتتتاا تاكەكەضتتتتێكیاى ًەهتتتتاّى بەّ 

رتتێع لە  ًتتاّاًە، ئەهتتاًەیع دەگەڕ تتٌەّە بتت: وْارضتتەد، رێٌئطتتەد ضتتا  
ٌیٌتتتاا، بەرێتتتی ضتتتەرواّەكاى لە ًسیتتتك دّّ ُەزار ضتتتا . دیكتتت:هێٌ ن زایی

بەوّەیە ّەە ّتار تتتتتتتك لە رۆ ًتتتتتتتاهەی ەبتتتتتتتاششی ُەف تتتتتتتاًە بتتتتتتتاڵّم 
 ًّەتەّە.كردّ

ەفطتتتتاًەكاًی ی:ًتتتتاًە، هتتتتي لەم ك اّەهتتتتاا تەًِتتتتا باضتتتتن دەربتتتتارەی ئ
ی تتتتر ُەر یەكە ضتتتەداى ك اّیتتتاى لەضتتتەر ًّْضتتتراّى ّ لەم ئەفطتتتاًەكاً

باضتی بەًاەیەیتاا تەًِتا ڕّّداّی ًتتاّ ئەفطتاًەكاًی ی:ًتاًە ّ بەش. بە تتو 
لەّاى زۆرتر دەربارەی ئەفطاًەكاًی ی:ًاى بە زهتاًی ج:راّجت:ری زۆر 

اّى، بەام بە زهتتاًی كتتْردی زۆر كەم لەم ڕّّەّە ًّْضتتراّە ّ ًّْضتتر
ك اّخاًەی ئێوەی كْرد ّەە زۆر بتابەتی تتر لەم ڕّّەّە ُە ارە، بیترە 
ُەر یەە جار. جا لێرەدا دەك:غن كْرتەیەە دەربارەی ئەّ ئەفطتاًاًەی 
ّا ًاّیتتتاًن ُێٌتتتاّە ت:زەكێتتتك بتتتاّم. ئەّ دەم بیەڕ تتتوەّە ضتتتەر باضتتتە 

ئەفطتتتتاًەكاًی ی:ًتتتتاًە ّ راغتتتتْەًاەكەی ئەفطتتتتاًەی  ضتتتتەرەكییەكەم، كە
ڕۆهاًەكتتتتاًە، بەام لەرتتتتێع ئەّەیتتتتاا ًتتتتاكرێ ت:زەكێتتتتك دەربتتتتارەی ئەّ 
ئەفطتتتتتتتتتتاًاًەی ًەكەم كە ُەزاراى ضتتتتتتتتتتا  لەهەّبەر ُەبتتتتتتتتتتًّْە ّ ئەّ 
هیللەتتتاًەیع تتتا ئێطتت ا لە ّاا ّ دە ەرەكتتاًی خ:یاًتتاا دە یتتي ّ ًەّەی 

اّەڕیتتتتاى بەّ ئەفطتتتتاًاًە بتتتتّْە ّ باّەباریراًیتتتتاى ب ئەّ هیللەتتتتتاًەى، كە
بەغێكی ضەرەكیی  یاًی ڕۆ اًەیتاى بتّْە، لەّاًە رتاڕاًّەتەّە، ترضتاّى 

لە خ:غتتتی ّ ًاخ:غتتتیاا، لە تەّاّی ّردەكتتتاریی رەًایتتتاى بتتت: بتتتردّّى 
 یاًیاًتتتاا بەغتتتاار بتتتًّْە، ُەر ًەبێتتتت بە بتتتاّەڕ ّ ب:وتتتًّْی خە تتتكەكە 
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بەخ تی كتارّكردەّەی ئەّاًي بخیاردەر ئەّاًي، هایەی خ:غتڕەخ ی ّ بەد
  یاًیاى. 

راتتتتاش هەلتتەەهە غتتتیعر ك بِاِاگەّرە ەه اراتتتا، یتتتاًی غتتای ُەرەِهِاب
دەربارەی هلوۆى ّ كێػوەكێع ّ غەڕی خْ ٌاّییە لەًێتْاى ەكاّرافتاش 

راتتتاش بِاِاهّ باًتتاافاشش ئەّ دّاًە دّّ و تتي لە یەە بٌەهتتا ەی بەًتتاّی ە
لە بٌەهتتا ەی دری اراغتت رای كە ب:خ:یتتاى فەرهتتاًخەّا بتتًّْە، ەكارّافتتاشش 

یەكەم بتتّْە، كە ب:ختت:ی كْ ربتتّْە، لەبەر كْ ربتتًّْی ًەی ْاًیتتْە بڕێتت ە 
غاُت ّ براكەی بەًاّی ەیادّش كە بٌەها ەی ەباًاافاشش لەّە رەیتاا بتًّْە، 

ەكتتتتتتردّّە ّ لە راغتتتتتتایەتی دەضتتتتتت ی بەام باًتتتتتتاّ راغتتتتتتایەتی تەّاّ ً
راغتتتتت راش جتتتتتێیەی ّ بتتتتتّْە بە ەدەرّ تتتتتعشەّە، ەدری ارا دّّەتەّەگتتتتتر

 راش كە ُە یرتتتتتتّْە ّبتتتتتّْە بە غاُتتتتتت، ئی تتتتتر كْڕەكتتتتتاًی ەدری اراراغتتتتت
بە كارّافتتتاش لەگە  رێتتتٌ  ئاه:زكاًییتتتاا كْڕەكتتتاًی باًتتتاّ  ًاضتتتراّبّْى

رێكەّە گەّرەبًّْە ّ ُەهیػە هلوتۆى ّ غتەڕەا:چ لەًێْاًیاًتاا ُەبتّْە، 
زۆر گەّرە ێیەكتی ێْاى دّّ ئتاه:زادا بتّْەتە هلوۆًئەّ ّردە هلوۆًە لەً

 ّ خْ ٌاّی، ضەرەًئام كار گەیػ ە ئەّەی دّّرب ر ٌەّە ب: ّاتی تر. 

داض اًەكە دّّرّدر ژە ّ بەضەرُاتیاى زۆر در ژە، بەام ضەرەًئام  
رەًتتا دەبەًە دەربتتار ّ دەضتت ەاتی ەدّریتتاداشی بە دەضتت ەاتەّە دّاى لەّ 

دراّبادیش لە برایاًە دّّ كچی غاُت دّریادا دەبٌە ُاّضەریاى بەًاّی ە 
ضتتەردەهی دّّرخراًەّەیاًتتاا باًتتاافاش ڕۆیػتت ٌە خسهەتتتی ەكریػتتٌاشّە 
ضْ ٌای ّەفادارییتاى بت: ختْارد ّ داًیتاى ًتا بە رەرضت یای ەفػت ْىش كە 
ب:خ:ی بّْ بە رػ یْاى ّ واّضاەییاى تتا لە ُە ەكتردى بیاًرار س تت، لە 
 غتتتتتتتتەڕەكاًیاًاا یارهەتیتتتتتتتتاەریاى بتتتتتتتتّْە، د  بە كاّرافتتتتتتتتاش ّە دّای
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گەڕاًەّەیتتتاى بتتت: ّاتتتتی خ:یتتتاى ّاتیتتتاى كتتتردە دّّ بەغتتتەّە بەضتتتەر 
 ئەّەغاا ئاغ ی تەّاّ لە ًێْاًیاًاا ًەُاتەدی . 

ەیْدُػتتتت راش یتتتتاریی تاّ ەیتتتتاى كتتتترد لەگە  ەباًتتتتاا اشی بتتتترا گەّرە ّ 
ەكاّرا تتتتتاش بە ًتتتتتْ ٌەرایەتی ەدّریْداًتتتتتاش، بەام ە دّریْداًتتتتتاش لە ویەى 

ا لەّ یاریەیتتاا یْدُػتت را ُەهتتّْ غتت ێكی هتتاهەیەّە ەغتتاكْفیش یارهەتیتتار
لەّ یاریەیتتاا دەّڕاى ُەتتتاّەكّْ ەدراّبتتادیش ، بەّ ُتت:یەّە ەباًتتاا اشش 

اى بەردەّام یتتتدّّبتتتارە ًاوتتتار كتتتراى كە دّّركەًّەّە، ئی تتتر دەربەدەری
پ.زش 653-853بّْ، تا غەڕی ەكْرّكػی راشی گەّرە كە لەًێْاى ضتا ی ە

ًسیتتك رتتای ەخ ی ئێطتت ای ُیٌاضتت اًە  ڕّّی داّە ّازاًتتراّە ئەّ غتتەڕە لە
ەدلِتتتیش تەّاّی غتتتازادەكاًی ەكاّرافتتتاشش لەّ غتتتەڕەیاا كتتتْ راّى، بەّ 
غێْەیە ەیْد ُػت راش بتّْەتە غاُتت فەرهتاًخەّایەكی در تژای كێػتاّە تتا 
ُەضتت ی بەّە كتتردّّە ئیتتای ئەركتتی ختت:ی ئەًئتتام داّە لە  یاًتتاا. بتت:یە 

 رەّ ئاضواى بەڕ كەّتّْى.ّازی لە غاُیەتی ُێٌاّە ّ خ:ی براكاًی بە

هێژّّی ئەهە دەگەڕ  ەّە ًسیكەی ەضەدەی رێٌئەهی پ.زش ّا باّە كە 
ش لە ویەى كەضتتتێكەّە بەًتتتاّی ە یاضتتتاش هِابِاراتتتتائەم داضتتت اًە گتتتْایە ە

تەاەو زۆر كتتتراّە تتتتا بساًر تتتت وتتت:ى وتتت:ًیي، لە ڕاضتتت یاا ًّْضتتتراّە 
ە زۆربەی زۆری گەیػ ّْەتە ئەم  ئاضت ەی بەام ئەّەیتاى حاغتاُە ٌەگر

ئەّ ڕّّداّاًە دەگەڕ تتٌەّە بتت: ا:ًتتاەی ە یتتایەكاىشی ضتتەدەی ُەغتت ەهی 
رتێع زایتیي، بەام ئەّی دەبیٌتتی ّا ڕ ك تراّە لە ا:ًتاەی ەەْیڕ یەكتتاىشدا 

 ڕ ك راّە لە ضەدەی وْارەهی رێع زاییي.

تا در ژتریي غیعرەە غیعری هەلەەهتیش لە جیِاًتاا، ضتەرجەم اارِهِاب
بەیتت ە ّ ُەرّەُتتا رتتاروەی رەخػتتاى یەە هلیتتْى ّ حەف تتاّوْار ُەزار 

ُەغت ضەد ُەزار ّغەیە، اەبارەكەی دە ئەّەًاەی اەبتارەی ەئەلیتادە ّ 
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، یەئ:دیطەیەش، رێٌ  بەراًڕەر ك:هیایای ئیۆُییە، وْار بەراًڕەر ەرۆهایاًاش
بەام هەلتتەەهەی غاُتتت حیطتتاری تیڕی تتی ّ هەلتتەەهەی هاًاضتتی ارەیتتسی 

 تا زۆرترى.اارِئەّ دّاًە لە هِاب

راتتتتاش حەهاضتتتەیەكی ە ضتتتەر ئەّەی ب ێتتتیي ئەگەروتتتی ەهِابِاهتتتاّەتەّ
ّ ڕّّداّە ئاكاهەكتاًی  هەلەەهەیە، غتەڕە بەًاّبتاًیەكەی ەكْرّكػتی راش

غتتریواد، ەەهِابِاراتتتاشرخی رتتخە لە ب:وتتًّْی فەلطتتەفی ّ ئتتاییٌی، ّەەە 
ە بِاەافادوی تتتاش، ّە هڕەضتتت ەكاًی  یتتتاى ەب:رّغارضاضتتتیش كە بتتتری ییە ل

ەدارهتتتتتاش ّاتە حە  ّ ەئارضتتتتتاش ّاتە هەبەضتتتتت ەّە. ەكاهتتتتتاش ّاتە لەزەا، 
 ەهْكػاش ئازادی.

تتا بەغتێكی گەلێتك گرًیتی اتارەی ابەّە غێْەیە دەردەكەّ تت هِابِار
بت: هەبەضت ە ُیٌاض اًە، ًّْضراّ كی ضەرەكی ُیٌاۆضییە ڕّّداّەكاًی 

گە  ئیٌطتتتتاًییەكاًە ّ وتتتت:ًیەتی رەیْەًتتتتایی تاكەكەضتتتتی ّەدەردەختتتتا لە
ك:هە یەی جیِاى ّ و:ًیەتی ضرّغ ی ًاخی خْدی هترۆد ّ وت:ًیەتی 

 لەزەتەكاًی. 

هِابِاراتتتا لە ُەای،ەتتتتاا غتتتەڕ كی خْ ٌتتاّییە لەًێتتتْاى دّّ بٌەهتتتا ەی 
 خْاكاى بە غێْەی هرۆد بًّْە.

بەًاە دەربارەی هِابِاراتا لەم ك اّەیاا ئەّەًاەی بتاش دەكەم، ئەگەر 
ًیازی بە وەًااى ك تاّە، ئەّەیتع لەم باضتەی  تەًِا لە ەهِابِاراتاش باّ ن

 بەدەرە. 
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 :ئەفضانەكانی ئێران 

، بەرێتتی ڕەگەزە لەرتتێع غتتاٌُاهەكەی ەفیردەّششیتتاا لێتترەّە ّ لەّێ 
غتەڕ  جیاّازەكاى، جْگرافیای دە ەرەكاى، داض اًی رخ لە د ْ ّ درً  ّ 

ّ  ّ غ:ڕ ّ بییرە ّ بەردە ّ رەوهتار ّ داگیركتردى ّ  یػت  ّ خیتاًەا
ئە دیِتتتتتتا ّ ُێتتتتتتسە ئاضتتتتتتتواًییەكاى، ُێتتتتتتسە ًەبیٌراّەكتتتتتتتاى، لە دە ەرە 
ج:راّج:رەكاًی دە ەر ّ ّاتە بەرباڵّەكەی ئێراًاا ُەبّْە ّ لە فكر ّ 

 زاتی خە كەكەیاا ه ،ی داّە.
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لە رێع فیردەّضتیاا غتا یر كی ئێراًتی بەًتاّی ەدەای،تیش لە ضتەدەی  
ضتتتاًییەكاى بتتتّْە ّ وتتتْارەهی ك:ویتتتاا  یتتتاّە ّ غتتتا یری دەربتتتاری ضا

رەیخەّی ئاییٌی زەردەغ ی بتّْە ّ ًەبتّْە بە ئیطتۆم. لەضتەر فەرهتاًی 
ًتتتّْحی كتتتْڕی ًەضتتتری ضتتتاهاًی غتتتاًاهەی ًّْضتتتیْەتەّە تتتتا بەی تتتی 

 ریادا ڕۆیػ ّْە، بەام لە ویەى یەكێك لە ك:یلەكاًیەّە كْ راّە.ش1358ە

غتتتتتت بەی ەیتتتتتاا ضتتتتتەردەهی زەردەغتتتتتت ّ لەّ ُەزار ّ رەًئتتتتتا ّ ُە
 اضپ غای ڕۆغٌكردّّەتەّە. ػ گ

بەیت ە  1358ی دەضت بە ًّْضیٌی غاًاهە دەكاا ئەّ كاتێك فیردەّض
بەیتت ە  غتتاًاهەكەی 63333دەگتًْئێٌێ ە ًتتاّ غتتاًاهەكەیەّە، كە ضتتەرجەم 

 فیردەضی وْاربەغە.

بەًاە دەك:غتن هاًػتێ ەكاًی ًتاّ غتاًاهە بت ەهە ڕّّ، كاتێتك بتاش لە 
بتتتاش لە ڕّّداّەكتتتاًی غتتتاًاهە ئەفطتتتاًەكاًی ئێتتتراى دەكر تتتت، ًتتتاكرێ 

ًەكر ت، بە ُەای،ەا غتاًاهەی فیردەّضتی غتاكار كی جیِتاًییە ّ ُیچتی 
 لە ئەلیادە ّ ئ:دیطە ّ هِابِاراتا كەه ر ًییە.

بەًاە كاتێك اْتابی بّْم لە ك:لیژی ًُْەرە جْاًەكاى، ب: بەرباڵّیتی 
 ەىە ویفكری اْتابی ّاًەیەكواى ُەبّْ بە ًاّی ەهی تال: یش ئەّ ّاًەیە ل

داد بەُتتار دەّتتترایەّە، اْرئتتاى بە حەاتتت رخْالێ تت:ظ بتتّْ دّك تت:ر هیِتت
:ى غوػێری دەّەغتاًا اضی غەڕەكاًی ڕۆض ەهی دەكرد، كە وبكاتێك 

یاا ەّ تیری دەُاّیػت، بە جْاًەّەی دەضت ّ ُەراكردى، لەًاّ كۆضك
 ّاهاى دەزاًی غاً:یەكە ّ تەهاغاكەری ڕۆض ەهی زا یي.

ز 2339ە  اغتت،ی غتتاٌُاهە ّ لەم ڕّّەّە لە ضتتا ی بەًتتاە لەّ كتتاتەّ 
ك تتاّ كن ًّْضتتیْە بە وتتارن گەیاًتتاّّە بە ًتتاّی ەدرۆیە كتتاّە زّّحتتاكی 
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ُەزار بەیتتتتت ەكەی غتتتتتاٌُاهەیاا 63333ًەكْغتتتتت ّْە؟ش ضتتتتتەرجەم بەُەر 
لێتتتتترەدا تەًِتتتتتا  ّ ئەگەروتتتتتی ّەە ّاًەیتتتتتع خْ ٌتتتتتاّّهە...وتتتتتّْهەّە 

 ر ت:ز تك زۆرتتر ئاگتاداریْ ٌەهاًػێ ەكاًی غاٌُاهە دەخەهە ڕّّ، تا خت
 ە  بي
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 مانشێتەكانی ناو شانامە

بێیْهاى دّاى ّ ُە طەًیاًاًی غاًاهە یاى گێخاًەّەی، كارّكردەّەی 
ك تاّەدا تەًِتا هەبەضت ن ڕًّّكتردًەّەی دەّری زۆری دەّێ. بەًاە لەم 

 كاّە ّ رەیْەًایی ًێْاى ئەّ ّ زّحاە ّ فەرەیاًّّە ّ بەش...

ەّڕۆی كتتتتْرد ُێٌتتتتاە ئاگتتتتاداری غتتتتاًاهە ّ دەزاًتتتتن خْ ٌتتتتاەّاراًی ئ
ڕّّداّەكتتاًی غتتاًاهە ًتتیي، هتتي ُەر ّەە ضتتەرد خ ڕّّداّە گرًیەكتتاى 
دەخەهە بەروتتاّ، بتت: ئەّەی بساًر تتت غتتاًاهەی فیردەّضتتی غتتاكار كی 
جیِتتاًییە ّ هتتْ كی ضەرتاضتتەری بەغتتەریەتە، وغتتن ّایە لەگە  ڕەگەزی 

 ًی ب: ًییە. تاا ئەّ غاكارە دەهێٌێ ەّە ّ لەًاّوّْبەغەریە

 



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

089 

وەُرشم ڕّّى كتتردّّەتەّە، ْبەًتتاە، تتتا ضتتەردەهی دەضتت ەاتی ەهەًتت
ڕەًتتیە خْ ٌتتاەّار كی تتتر اتت: ی لتتو ُە وا ێتتت ّ ضەرتاضتتەری غتتاًاهە 
ّەرگێخ  ە ضەر زهاًی كْردی، هي ئەّەی بە دّّر ًتازاًن ّ بە كتار كی 

 غیا ّ ریرۆزی دادەًێن، لە ئێط اّە دەض  :غیی لو دەكەم.

 ك خْ ٌەراى بەم ضتەرد خاًە دەوّ تٌوەّە، تتا ئەّ ڕۆ ەی بەًاە جار 
 ك ێڕ اًەی كْردی دەبێ ە خاّەًی ّەرگێخاًی ضەرتاضەری غاًاهەە 

 

 بەرگی یەكەم:

 راغایەتی ەهەًْوەُرش ضەد ّ بیطت ضا ی كێػاّە.
 داض اًی لە دایكڕًّْی زا .

 هەًْوەُر، لە كردەّەی ضام ّ زا ی  یر ئاگادار دەبێ ەّە.
 ضاهی ًەریواى ّ زا  ب: زابْلط اى. ڕۆیػ ٌی

 ضام راغایەتی دەدا بە زا .
 زا  دەڕّا ب: خسهەتی هیِرابی كابّْلی.

 زا   اغ،ی ەڕّّدابەش دەبێت.
 ك:یلە ّ كەًیسەكاًی ڕّّدابە دەڕۆى ب: دی ٌی زا .

 گەڕاًەّەی كەًیسەكاًی ڕّّدابە.
 زا  دەڕّا ب: دیااری ڕّّدابە.

ختتتتت:ی ّ ڕّّدابە ّ رەیْەًتتتتتاییاى ڕای  ەداى دەربتتتتتارەیزا  لە ریرهتتتتتْب
 دەخْازێ.
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 زا ، ًاهە ب: ضام دەًّْضێت.
ضام دەربارەی خێر ّ غەڕ ّ رەیْەًایی زا  ّ ڕّّدابە، لە هّْبەدەكاى 

 دەررضێت.
 .ئاگاداری  یػ،ی ًێْاى زا  ّ ڕّّدابە دەبێت دّخت،ضیي 

 هیِرا  ئاگادار دەكر  ەّە لە كردەّەی ڕّّدابەی كچی.
  یػ،ی زا  ّ ڕّّدابە ئاگادار دەكر  ەّە.هەًْوەُر لە 

 ضام دەڕّا ب: غەڕی هیِرا .
 زا  دەگاتە خسهەتی هەًْوەُر.

 هیِرا  لە ضیي دّخت تّْڕە ّ ئا :ز دەبێت.
 ر.زا  ًاهەی ضام دەگەیەًێ ە هەًْوەُ

 هّْبەدەكاى زا  تاای دەكەًەّە.
 زا  ّەاهی هْبەدەكاى دەداتەّە.
 ًەر ًوایی دەكاا.زا  لە خسهەتی هەًْوەُردا ُْ

 ّەاهی ًاهەكەی ضام هەًْوەُر دەیااتەّە.
 دەربارەی لە دایكڕًّْی ڕۆض ەم.

 ضام ب: واّرێكەّتٌی ڕۆض ەم د ت.
 رۆض ەم فیلی ضری دەكْ  ت.

 ڕۆیػ ٌی ڕۆض ەم ب: غاخی ضیٌا ّ گرتٌی اەا.
 زا  ًاهە ب: ضام دەًّْضێت.

 ًی هەًْوەُر.تەهێی ەًەّەزەرش كردى لە ویەى هەًْوِرەّە ّ هرد



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

090 

 ًەّزەر دەبێ ە غا.
 رەغەً  لە هەرگی هەًْوەُر ئاگادار دەبێ ەّە.

 ئەفراضیاّ د  ە ًاّ ئێراًەّە.
 غەڕی ًێْاى ەباراهاى ّ اْبادش ّ كْ راًی اْباد.

 غەڕی ًێْاى ًەّزەر ّ ئەفراضیا ّ ب: جاری دّّەم.
 غەڕی ضێیەُەهی ًەّزەر ّ ئەفراضیاّ.

 كاا. ئەفراضیاّ ًەّزەر دەض ییر دە
 ّەیطە كْڕەكەی خ:ی دەكْ  ت.

 رەوهاری غواضاش ّ خسرەّاى ب: ضەر زابْالط اى ّ غەڕی زا .
 زا  دەڕّاتە یارهەتیی هیِرابەّە.

 ئەفراضیاّ ًەّزەر دەكْ  ت.
 زا  لە كْغ ٌی ًەّزەر ئاگادار دەكر  ەّە.

 ئەفراضیاّ ەئ ریاضیش برای دەكْ  ت.
 راغایەتی زّتەُواض  رێٌ  ضا  بّْە.

 اغایەتیی گەرغاض  ً: ضا  بّْە.ر
 كێػی ئەفراضیاّ ب: ضەر ئێراى. لەغكر

 ّتّْ ژی زا  لەگە  ڕۆض ەهاا ّەاهااًەّەی ڕۆض ەم.
 ڕۆض ەم ڕەخع دەگر ت.

 زا  ڕّّبەڕّّی ئەفراضیاّ دەبێ ەّە.
 ڕۆض ەم كەی،ْباد لە ویای ئەلڕّْرز د ٌێ ەّە.
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 راغایەتیی كەی،ْباد ضەدضا  دەخایەًێت.
 ڕی ئەفراضیاّ دەكاا.رۆض ەم غە

 ئەفراضیاّ لە باّكییەّە ًسیك دەبێ ەّە.
 رەغەً  دەیەّ ت لەگە  كەی،ْبادا ئاغت بێ ەّە.

 كەی،ْباد دەڕّا ب: ئط ەخری رارش.
 راغایەتی كەیكاّش ضەدّ رەًئا ضا  دەخایەًێت.

 ًازدار ك د  ە وی ەكاّشش ّ ُەّای هازیٌاەراى دەكەّ  ە خْلیایەّە.
 كاّش دەكاا.زا  ئاه: گاریی 

 كاّش ّەاهی زا  دەداتەّە.
 كاّش دەڕّا ب: هازیٌاەراى.

 رەیاهی كاّش ب: زا  ّ ڕۆض ەم.
 ڕۆض ەم بەرەّ هازیٌاەراى دەڕّاا.

 حەّت ْاًی ڕۆض ەم
 غەڕی ڕەخع لەگە  غێردا.خْاًی یەكەم، 

 خْاًی دّّەم، دۆزیٌەّەی كاًیاّ لە ویەى ڕۆض ەهەّە.
 ەكْ  ت.خْاًی ضێِەم ڕۆض ەم ئە دیِا د

 خْاًی وْارەم، ڕۆض ەم  ًە جادّّگەر دەكْ  ت.
 خْاًی رێٌئەم ئەّود لە ویەى ڕۆض ەهەّە دەض ییر دەكر ت.

 خْاًی غەغەم، رۆض ەم ئەر ەًیی د ْ دەكْ  ت.
 خْاًی حەّتەم د ْە ضری لە ویەى ڕۆض ەهەّە دەكْ ر ت.
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 كاّش ًاهە، دەًّْضێت ب: غای هازیٌاەراى.
 ڕۆض ەهەّە دەدر  ە غای هازیٌاەراى. رەیاهی غا لە ویەى

 غەڕی كاّش ّ غای هازیٌاەراى.
 كاّش ئەّود دەكاتە غای هازیٌاەراى.

 گەڕاًەّەی ب: ئێراى ّ بەڕ كردًی ڕۆض ەم بەرەّ ضیط اى 
 غەڕی كاّش ّ غای ُەهْەراى.

 غای ُەهْەراى، كاّش دەض ییر دەكاا.
 ئەفراضیاّ رەوهاری ئێراى دەداا.

 ەًێر  ە ضەر غای ُەهْەراى.ڕۆض ەم رەیام د
رۆض ەم ضْرا گلێر دەكاتەّە ّ غتەڕ لەگە  غتای ُتاهْەراى ّ هیطتر ّ 

 بەربەر دەكاا.
 غەڕی رۆض ەم لەگە  ضی راغادا ّ ئازادكردًی كاّش.

 كاّش كەی رەیام دەًێر  ە ضەر غای رۆم ّ ّەاهی دەض ییر دەبێت.
 كاّضی كەی ًاهە ب: ئەفراضیاّ دەًّْضێت.

ّش لە ُتتتتتتتتاهْەراى ّ غتتتتتتتتەڕی لەگە  ئەفراضتتتتتتتتیاّدا ّ گەڕاًەّە كتتتتتتتتا
 ضەركەّتٌی.

 كاّش جیِاى دەڕاز ٌێ ەّە.
 غەی اى كاّضی گْهخا ّ لە خ:بایی دەكاا ّ دەڕّا ب: ئاضواى.

 ڕۆض ەم كاّش دەگێخ ٌێ ەّە.
 داض اًی غەڕی حەّا را ەّاى.
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 غەڕی ڕۆض ەم ّ تّْراًییەكاى.
 ریلەم غەڕی لەگە  ئێراًییەكاى دەكاا.

 ضیاّ لە هەیااًی غەڕدا ُە ا ت.ئەفرا
 داض اًی ڕۆض ەم ّّ زۆراّەضُْرا ش.

 خسهەا گەیػ ٌی غای ضەفیاى. ّ ّ بەڕۆیػ ٌی ڕۆض ەم ب: ڕا
 ڕۆض ەم دەگاتە غاری ضەهٌیاى.

 تەهیٌەی كچی غای ضەفیاى دیااری ڕۆض ەم دەكاا.
 زۆراّ ەضِرا ش، لە دایك دەبێت.

 ئەضپ اەرا  لە زۆراّ ەضِرا ش دەگر ت.
 فراضیاّ بارهاى ّ ُْهاى دەًێر  ە وی ضِرا .ئە

 زۆراّ ەضِرا ش دەگاتە اەای ضری.
 غەڕی زۆراّەضِرا ش ّ گرد ئافەریا.

 گژدُەم ًاهە ب: كاّش دەًّْضێت.
 اەای ضری لە ویەى زۆرابەّە دەگیر ت.

 كاّش ًاهە ب: رۆض ەم دەًّْضێت تا بخّاتە غەڕی زۆرابەّە.
 ش ّ تّْڕەبًّْی كاّش لە ڕۆض ەم.ڕۆض ەم دەگاتە خسهەتی كەیكاّ

 كاّش ّ ڕۆض ەم لەغكر ك: دەكەًەّە ب: غەڕی زۆراّ.
 ڕۆض ەم  ەًاەرزم دەكْ  ت.

 زۆراّ ًاّی را ەّاًە ئێراًییەكاى لە ُەجیر دەررضێت.
 زۆراّ رەوهاری لەغكری كاّش دەداا.
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 غەڕی ڕۆض ەم ّ زۆراّ.
 گەڕاًەّەی ڕۆض ەم ّ زۆراّ ب: ًاّ لەغكر.

 راّ دەكْ  ت.رۆض ەم زۆ
 رۆض ەم ەً:غاارّش لە كاّش داّا دەكاا ّ ًایااتو.

 غێْەًی ڕۆض ەم بەضەر زۆراّدا.
 ڕۆض ەم دەگەڕ  ەّە زابْلط اى.

 دایكی زۆراّ تەهیٌە لە كْغ ٌی كْڕەكەی ئاگادار دەبێت.
 ضەرەتای داض اى. –داض اًی ضیاّەظ 

 لە دایكڕًّْی ضیاّەظ.
 ضیاّەیع لە زابْلط اى دەگەڕ  ەّە.

 دایكی ضیاّەیع دەهر ت.
 ضْدابە  اغ،ی ضیاّەیع دەبێت.

 ڕۆیػ ٌی ضیاّەیع ب: وی ضْدابە. 
 ڕۆیػ ٌی دّّبارەی ضیاّەیع ب: غەبط اى.

 ب: ضێیەهیي جار ضیاّەیع دەڕّا ب: غەبط اى.
 ضْدابە، كاّش فریْ دەداا.

 ضْدابە دەضت بە داهێٌی  ًە جادّّگەر دەبێت.
 ضاى دەخْاز ت.كاّش وارەی كار، لە ئەض ێرەًا

 ضیاّەیع دەخر  ە ًاّ ئاگری تاایكردًەّە.
 كاّش لە ضْدابە ئا :ز دەبێت.
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 كاّش لە ُاتٌی ئەفراضیاّ ئاگادار دەكر  ەّە 
 ضیاّەیع بەرەًیاری ئەفراضیاّ دەبێ ەّە.

 ضیاّەظ ًاهە ب: كاّش دەًّْضێت.
 كەیكاّش ّەاهی ضیاّەظ دەداتەّە.
 دەت:اێت. ئەفراضیاّ خەّ دەبیٌێت ّ لەّ خەّە

 ئەفراضیاّ هْبەدەكاى ك: دەكاتەّە تا خەًّەكەی ب: لێك باەًەّە.
 ڕای لێااًی ئەفراضیاّ لەگە  هیِ ەراًاا.

 گەرضیْەز دەگاتە  و ضیاّەظ.
 ضیاّەیع رەیواى لەگە  ئەفراضیاّدا دەبەض ێت.

 ضیاّەیع رۆض ەم دەًێر  ە وی كەیكاّش.
 ش.رۆض ەم رەیاهی ضیاّەیع دەگەیەًێ ە كەیكاّ

كەیكتتتتتاّش لە ڕۆضتتتتت ەم تتتتتتّْڕە دەبێتتتتتت ّ ڕۆضتتتتت ەم بە ئتتتتتا :زییەّە 
 دەگەڕ  ەّە ب: ضیط اى.
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 كاّش ّەاهی ضیاّەظ دەداتەّە.

 هەغْەرەتی ضیاّەیع لەگە  بەُرام زەًیەغاّەراًاا.
 زەًیە دەڕّا ب: وی ئەفراضیاّ.

 ئەفراضیاّ ًاهە ب: ضیاّەیع دەًّْضێت.
دەڕّا بتتت: تتتت:راى بتتت: وی ضتتتیاّەیع ًتتتاهە بتتت: كەیكتتتاّش دەًّْضتتتو ّ 

 ئەفراضیاّ.
 ئەفراضیاّ ضیاّەیع ڕا دەگر ت.

 ًەرًوای ضیاّەیع لە هەیااًاا.ُْ
 رەیْەًای ضیاّەظ ّ ئەفراضیاّ.
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 ریراى كچەكەی دەداتە ضیاّەیع.
 ّێ.دریراى دەربارەی فەرەًییص ب: ضیاّەظ دە

 ریراى لەگە  ئەفراضیاّدا دەدّێ.
  ى ّ هێردی ضیاّەیع ّ فەرەًییص.

 فراضیاّ ّاتێك دەبەخػێ ە ضیاّەظ.ئە
 اەای كٌ  دەضاز ٌێت.ضیاّەظ لە ەكٌ  د ش 

 ضیاّەیع دەربارەی ًیازەكاًی لەگە  ریراًا دەدّێ.
 ًاهەی ئەفراضیاّ دەگاتە ئێراى.
 ُاتٌی ریراى ب: ضیاّەظ گرد.

 ئەفراضیاّ گەرضیْەز دەًێر  ە وی ضیاّەظ.
 گرف اری ضیاّظ.

 ی ئەفراضیاّ زەكردًی بەوی ئەفراضیاّەّە.گەڕاًەّەی گەرضێْەز ب: و
 دّّبارە ُاتٌی گەرضیْەز ب: وی ضیاّەظ.

 ە ب: ئەفراضیاّ دەًّْضێت.هضیاّەظ ًا
 ئەفراضیاّ د  ە غەڕی ضیاّەغەّە.

 ضیاّەظ خەّ دەبیٌێت.
 ضیاّەغی تەهیی فەرەًییص دەكاا.

 ضیاّەظ لە ویەى ئەفراضیاّە دەض ییر دەكر ت.
 دەكاا. یئەفراضیاّدا گریاى ّ زارفەرەًییص لە رێػیای 

 ضیاّەظ لە ویەى گرّّرەّە دەكْ ر ت.
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 ریراى فەرەًییص ڕزگار دەكاا.
 كەی ْضرەّ لە دایك دەبێت.

 ریراى كەی ْضرەّ دەضرێر  ە غْاًەكاى.

 ریراى كەی ْضرەّ د ٌێ ە وی ئەفراضیاّ.
 گەڕاًەّەی كەی ْضرەّ ب: ضیاّەظ گرد.

 ریری خ:ی.غكایەتی فیردەّضی لە دەضت ّ 
 كەیكاّش لە كاری ضیاّەظ ئاگادار دەبێت.

 ڕۆض ەم دەگاتە خسهەتی كەیكاّش. 
 غەڕی فەراهەرز ّ ڕازاد. 

 ضْرخە بە لەغكرەّە  رەوهاری ڕۆض ەم دەداا.
 لەغكركێػی ئەفراضیا ّ لە ت: ەی ك:ڕەكەیاا.

 ئەفراضیاّ لە دەضت ڕۆض ەم ڕادەكاا.
 خْضرەّ دەًێر  ە خْتەى.ئەفراضیاّ 

 ایەتی ڕۆض ەم لە ت:راًاا ّ بەضەر تەخ ی ئەفراضیاّەّە داًیػ ي.راغ
 زەّارە دەڕّاتە ًێچیرگای ضیاّەظ.

  ەّە ئێراى ّ ئەفراضیاّیع ب: ت:راى.ەڕ ڕۆض ەم دەگ
 گْدەرز، كەی ْضرەّ لە خەّدا دەبیٌێت.

 گیْ دەڕّا ب: ت:راى ّ گەراى بەدّای كەی ْضرەّدا.
 گیْ ّ كەی ْضرەّ دەدۆزر  ەّە.

 ّ كەی ْضرەّ دەڕۆى ب: ضیاّەظ گرد.گیْ 



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

211 

 كەی طرەّ بەُساد دەض ییر دەكاا.
 كەی ْضرەّ لەگە  فەرەًییص دا دەڕّا ّ گیْیع دەگەڕ  ەّە ئێراى.

 گْ ڕاد ّ ًەض یِەى لە دەض ی گیْ ڕزگاریاى دەبێت. 
 ریراى بە دّای كەی طرەّ دەگەڕ ت.

 غەڕی ریراى ّ گیْ. 
 گیْ ریراى دەض ییر دەكاا.

 ریراى لە دەض ی گیْ ڕزگار دەكاا. فەرەًییص
 دّای كەی ْضرەّدا. ئەفراضیا دەڕّا بە

 گف ْگ:ی گیْ لەگە  با یاًاا.
 كەی ْضرەّ، گیْ، فەرًییص دەگەًە ئێراى.

 اّش. ككەخْضرەّ دەگاتە كەی
 تّْش لە كەی ْضرەّ یاخی دەبێت.

 گْدرز، دەگەًە خسهەتی كەیكاّش ّ داّای غاُی دەكەى.
 ریڕەرز ب: اەای بەُوەى ّ ضەرًەكەّتٌیاى.ڕۆیػ ٌی تّْش ّ ف

 كەی ْضرەّ ّ گْدەرز اەای بەُوەى دەگرى.
 گەڕاًەّەی كەی ْضرەّ بە ضەركەّتٌەّە.

 كەیكاّش كەی ْضرەّ دەكاتە غا.
 ت ضا  دەخایەًێت. راغایەتی كەی ْضرەّ غەض

 زا  ّ ڕۆض ەم دەڕۆًە دیااری كەی ْضرەّ.
 اّەظ دەدا بە كەیكاّش.كەی ْضرەّ رەیواًی ت: ەضەًاًەّەی ضی
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 كەی ْضرەّ را ەّاًەكاى دە هێر ت. 
 كەی طرەّ ز خ ّ گەًئیٌە دەبەخػێ ە را ەّاًەكاى.

 كەی ْضرەّ لەغكر دەڕاز ٌێ ەّە.
تّْش دەڕّا ب: تّْركط اى ّ لەگە  فرّّدی كْڕی ضیاّەغاا بەغتەڕ 

 د ت.
 فرّّد لە ُاتٌی تّْش ئاگادار دەبێت. 

 فرّّد ّ تەخْار دەڕۆى...
 ەُرام دەڕّا ب: ویا ب: دیااری فرۆد.ب

 فرۆد ریْتیس دەكْ  ت.
 فرۆد، زەڕ ئەضپ دەكْ  ت.

 غەڕی تّْش ّ فرۆد ّ كْغ ٌی ئەضرەكەی فرۆد.
 گیْ لەگە  فرۆدا بەغەڕ د ت ّ ئەضرەكەی دەكْ  ت.

 غەڕی بێژەى ّ فرۆد.
 فرۆد دەكْ ر ت.

 جەریرە ویەًیرەكاًی دەكْ  ت.
رّد ّ كتتْ راًی رۆغتتاى بە دەضتت ی رەوهتتاری تتتّْش بتت: ضتتەر كاضتتە 

 بێژەى.
 یارام كەیْدە دەگر ت.

 غەڕی ئێراًییەكاى لەگە  تژّاد.
 ئەفرضیاّ لەغكركێػی تّْش ئاگادار دەكر  ەّە.
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 ریراى لە غەّدا رەوهاری ضْرای ئێراى دەدا.
 تّْش دەگەڕ  ەّە ضْرا، دەضرێر  ە فەریڕەرز.

 فەریڕەرز ه: ەا لە ریراى دەخْاز ت.
 ّتٌی ئێراًییەكاى لە غەڕی تّْركاًاا.ضەرًەكە

 بەُرام بە دەض ی تژاّ دەكْ ر ت.
 دەگەڕ  ەّە وی كەی ْضرەّ. ئیراًە

 
 بەرگی دووەم: 

 راغایەتی كەی ْضرەّ تا دّادّای ضە  ەًەتی لِراض .
 داض اًی كاهّْش كێػاى ضەرەتای داض اًە. 

 كەی ْضرەّ تّْش تەُّیي دەكاا.
 ێراًییەكاى دەبەخػێت.كەی ْضرەّ تاّاًی تّْش ّ ئ

 كەی ْضرەّ تّْش دەًێر  ە تْراى.
 ریراى رەیام دەًێر  ە ضەر ضْرای ئێراى.
 ئەر ەً  لەویەى تّْضەّە دەكْ ر ت.

 غەڕی ُیرهاى ّ تّْش.
 غەڕی دّّەهی ئێراى ّ تّْراى.

 بەكاربردًی جادّّ د  بە ئێراًییەكاى. 
 ی بەُواّەى.ئێراًییەكاى دەڕۆًە ویای

 ویای بِواّەى ّ بە دّای ئێراًییەكاًاا دەگەڕ ت. ریراى دەگاتە
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 غەبی ًّْكردًی ئێراًییەكاى.
 كەی ْضرەّ ضْراكەی ئاگادار دەكر  ەّە.

 یڕەرز، فەرُەًییطی دایكی كەی ْضرەّ هارە دەكاا.رفە
ڕۆض ەم ّ فریڕەرز دەڕۆًە یتارهەتیی ئێراًییەكتاًەّە ّ تتّْش ضتیاّەظ 

 لە خەّدا دەبیٌی.
 كاهّْش دەًێر  ە یارهەتیی ضْرای تّْراًەّە. ئەفراضیاّ خاااى ّ

 خاااًی ویي دەگاتە بِواّەى.
 گْدەرز لە ُاتٌی ڕۆض ەم ئاگادار دەكر ت.

 خاااًی ویي ّ كاهّْضی دەڕۆى ب: دی ٌی ضْرای ئێراى.
 فریڕەرز دەگاتە ویای بِواّەى.

 ریراى ّ خاااى رێكەّە تەكڕیر دەكەى.
 غەڕی گیْ ّ تّْش لەگە  كاهّْش دا.

 ۆض ەم د  ە بەرەّە.ڕ
 بەراًڕەر یەە ّەض اًی ضْرای ئێراى ّ تّْراى.

 غەڕی ڕۆض ەم ّ ئەغكەرّْش.
 ریراى دەربارەی ُاتٌی ڕۆض ەم دەررضێت.

 ڕازاًاًەّە ّ ئاهادەبًّْی دّّ ضْرای ئێراى ّ تّْراى.
 ئەلْا لە ویەى كاهّْضەّە دەكْ ر ت.

 ڕۆض ەم كاهّْش دەكْ  ت.
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وتتیي ّ ئاگتتاداربًّْی خااتتاى لە كتتْ راًی  داضتت اًی ڕۆضتت ەم ّ خااتتاًی
 كاهّْش.

 وٌكع لە ویەى ڕۆض ەهەّە دەكْ ر ت.
 خاااى ُْهاى دەًێر  ە وی ڕۆض ەم. 

 تەكڕیری ریراى لەگە  ُاهّْى ّ خاااًاا.
 ریراى  دیااری ڕۆض ەم دەكاا. 

 ڕۆض ەم ب: لەغكرەكەی دەدّ ت.
 ضەرەتای غەڕ.

 غەڕی ڕۆض ەم ّ غٌیر ّ ُەاتٌی غٌیە .
 ضاّە ّ گەُاری گەُاًی ُەردّّ بەدەض ی ڕۆض ەم دەكْ ر ي.

 خاااًی ویي دەض ییر دەكر ت.
 لەغكری تّْراى ڕاّ دەًر ت.

 ڕۆض ەم ًاهە دەًێر  ە وی كەی ْضرەّ.
 كەی ْضرەّ ّەاهی ڕۆض ەم دەداتەّە.

 ڕاًّاًی لەغكرەكەی ئاگادار دەكر ت. لە ئەفراضیاّ
  :رەّە.ڕۆض ەم دەڕّاًە غەڕی كافّْری خە ك

 ئەفراضیاّ لە ُاتٌی ڕۆض ەم ئاگادار دەكر ت.
 ئەفراضیاّ ًاهە ب: ر:ودّەًا دەًّْضێت.
 ر:ودّەًا لەگە  گیْتّْضاا بەغەڕ د ت.

 غەڕی رۆض ەم ّ ر:ودّەًا.
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 زۆراًی ڕۆض ەم ّ ر:ودّەًا.
 ئەفراضیاّ لە دەض ی ڕۆض ەم دەردەوێت.

 گەڕاًەّەی ڕۆض ەم ب: دەرباری غا.
 ر  ەّە ب: ضیط اى.ڕۆض ەم دەگە

 غەڕی ڕۆض ەم ّ ئەكْاًی د ْ.
 خْضرەّ دەًێر ت بە دّای ڕۆض ەهاا ب: غەڕی ئەكْاًی د ْ.

 ئەكْاى ڕۆض ەم تّْڕ دەداتە ًێْ دەریاّە.
 غەڕی رۆض ەم ّ ئەفراضیاّ ڕاكردًی ئەفراضیاّ، كْغ ٌی ئەكْاًی د ْ.

 ڕۆض ەم دەگەر  ەّەی ب: ئێراى.
 ژەى.تای داض اًی هەًیژە ّ بیەضەر

 دادخْایی ئەرهاًییەكاى لە كەی ْضرەّ.
 ڕۆیػ ٌی بیژەى ب: كْغ ٌی گەلەبەراز.

 گْرگیي بیژەى ُە اەخە ەتێٌێت ّ دەیڕاا ب: بەزهی هەًیژە.
 هەًیژە بیژەى ُە اەخە ەتێٌێت ّ دەیڕا ب: بەزهی هەًیژە.

 هەًیژە، بیژەى دەباتە ًێْ ك:غكەكەیەّە.
 ّ.گەرضیْەز، بیژەى دەباتە وی ئەفراضیا

 ریراى غەفا ەتی بیژەى دەخْاز ت.
 بیژەى دەخر  ە زیٌااًەّە.

 گْرگیي دەگەڕ  ەّە ئێراى ّ دەربارەی ضەرًْیػ ی بیژەى درۆ دەكاا.
 گیْ، گْرگیي دەباتە وی كەی ْضرەّ.



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

216 

 كەی ْضرەّ لە جاهی جیِاى ًوادا بیژەى دەبیٌێت.
 كەی ْضرەّ ًاهە ب: ڕۆض ەم دەًّْضێتت.

 دەگەیەًێ ە وی رۆض ەم. گیْ، ًاهەی كەی ْضرەّ
 ڕۆض ەم بەزم ب: گیْ ضاز دەكاا.

 رۆض ەم دەگاتە خسهەتی كەی ْضرەّ.
 درّض كردًی كەی ْضرەّ لەگە  را ەّاًەكاًاا. بەزم

 بە تكا ّ راڕاًەّەی ڕۆض ەم كەی ْضرەّ گْرگیي دەبەخػێت.
 رۆض ەم لەغكر ئاهادە دەكاا.

 رۆض ەم دەڕّاتە دیاەًی ریراى لە خْتەى.
 ە دەگاتە خسهەتی رۆض ەم.هەًیژ

 بیژەى لە ُاتٌی ڕۆض ەم ئاگادار دەبێت.
 ڕۆض ەم بیژەى لە وا  دەرد ٌێت.

 غەبەی ًْی ڕۆض ەم ب: ًیْ دەرباری ئەفراضاّ.
 ئەفراضیاّ دەڕّاتە غەڕی ڕۆض ەهەّە.

 ئەفراضیاّ دەبەز ت.
 گەڕاًەّەی ڕۆض ەم ب: وی كەی ْضرەّ.

 كەی ْضرەّ بەزم دەگێخ ت.
  اًی دّازەرخ.ضەرەتای داض

 گلیركردًەّەی لەغكر لە ویەى ئەفراضیاّەّە.
 كەی ْضرەّ گ:درز دەًێر  ە غەڕی تّْراًەّە.
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 گ:دەرز گیْ دەًێر  ە وی ریراى.
 ڕۆیػ ٌی گیْ ب: ّەیط ەگرد ب: وی ریراى.

 ئاهادەبًّْی دّّ لەغكر.
 ڕۆیػ ٌی بیژەى ب: وی گیْ.

 ْاز ت.ُْهاى داّای فەرهاًی غەڕكردى لە ریراى دەخ
 ُْهاى لە ڕُام ڕّّبەڕّّبًّْەّە دەخْاز ت. 

 ُْهاى دەیەّ ت لەگە  فریڕەرزدا ڕّّبەڕّّبێ ەّە.
 ُْهاى زۆراًڕازی لە گ:دەرز دەخْاز ت.
 بیژەى لە كاری ُْهاى ئاگادار دەكر  ەّە.

 گیْ ضرەری ضیاّەظ دەداتە بیژەى. 
 ُْهاى دەڕّاتە غەڕی بیژەًەّە.

 بیژەى، ُْهاى دەكْ  ت.
 ِەى غەّ رەوهار دەدا ّ لە غەڕدا دەكْ ر ت.ًەضی

 گ:دەرز داّای یارهەتی لە خْضرەّ دەكاا.
 اهەی خْضرەّ ب: گ:دەرز.ّەاهی ً

 خْضرەّ ضْرا ئاهادە دەكاا.
 ریراى ًاهە دەًّْضێت ب: گ:دەرزی كػْاد.

 گ:دەرز ّەاهی ًاهەی ریراى دەداتەّە.
 ریراى داّای یارهەتی لە ئەفراضیاّ دەكاا.

 ضیاّ ّەاهی ریراى دەداتەّە.ئەفرا
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 غەڕی ئێراى ّ تّْراى بە ك:هە .
 گیْ ّ ریراى بە غەڕ د ي ّ ئەضری گیْ دەگلێت.

 ریراى ّ گ:دەرز رەیواًی غەڕەف یڕازدەرەخ دەبەض ي.
 ریراى بٌیاتی و:ًیەتیی غەڕ دادەًێت.

 ریراى گ:دەرز دەكاتە ضەرداری غەڕەكە.
 د.غەڕی فریڕەرز ّ گْ ڕاد ّ كْغ ٌی گْ ڕا

 غەڕی گیْ لەگە  گردّی دا.
 غەڕی گْرازە ّ ضیاهەە ّ كْغ ٌی ضیاهەە.
 غەڕی فرُّە  ّ زەًیەلە ّ كْغ ٌی زەًیە ە.

 غەڕی ڕەُام ّ بارهاى ّ كْ راًی بارهاى.
 غەڕی بیژەى ّ ڕّئیي ّ كْ راًی ڕّئیي.

 غەڕی ُەجیر ّ ضیِرم ّ كْ راًی ضیِرم.
 ى.غەڕی گْرگیي ّ ئەًارهاى ّ كْ راًی ئەًارها

 غەڕی برتە ّ كەُرم ّ كْ راًی كەُرم.
 غەڕی زەًیەی غاّەراى ّ ئەخْاضت ّ كْ راًی ئەخْاضت.

 غەڕی گ:دەرز ّ ریراى ّ كْ راًی ریراى.
 گەڕاًەّەی گ:دەرز ب: وی گْاى ئیراى.

 ُەّا  گەیػ ٌی ریراى ب: وی فەرغیا لِاە.
 ُەاتٌی لِاە ّ فەرغیا.

 دا.گط ەُن دەڕّاتە دّای لِاە ّ فەرغیا
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 بیژەى دەڕّاتە دّای گط ِەم دا.
 گط ِەم، لكِاە ّ فەرغیا دەكْ  ت.

 بیژەى گط ِەم  لە هێرگْزاردا دەبیٌێت.
 ت:راًییەكاى لە كەی ْضرەّ دەراڕ ٌەّة.

 بیژەى ّ گط ِەم دەگەڕ  ەّە.
غتتتەڕی گەّرەی كەی ْضتتترەّ لەگە  ئەفراضتتتیاّدا ّ ض ایػتتتی ضتتتْ  اى 

 هەحوّْد.
 غەڕی ئەفراضیاّ. لەغكر ئارای كەی ْضرەّ ب:

ئەفراضتتتیاّ لە كْغتتت ٌی ریتتتراى ّ لەغكركێػتتتیی كەی ْضتتترەّ ئاگتتتادار 
 دەبٌەّە.

 كەی ْضرەّ لە ئاهادەبًّْی ئەفراضیاّ ئاگادار دەكر  ەّە.
 رەغەً  ّ ئەفراضیاّ ڕاّ ژ دەكەى.

 ئەفراضیاّ رەیام دەًێر  ە وی كەی ْضرەّ. 
 كەی ْضرەّ ّەاهی ئەفراضیاّ دەداتەّە.

 ْضرەّ لەگە  ەغیاەشی كْڕی ئەفراضیاّدا.غەڕی كەی 
 غیاە بە دەض ی كەی ْضرەّ دەكْ ر ت.

 غەڕی لە ك:هە ی دّّ لەغكر.
 ئەفراضیاّ لە غەڕدا ڕاّدەًر ت.

 كەی ْضرەّ ُەّألی ضەركەّتٌی غەڕ دەًّْضێت ب: كاهّْش.
 ئەفراضیاّ دەگاتە كٌ  د .



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

201 

 اّدا.كەی ْضرەّ لە ڕّّباری جەیەْى دەگْزەر ت بە دّای ئەفراض
 دّّبارە غەڕە كەی ْضرەّ لەگە  ئەفراضیاّدا.

 ئەفراضیاّ خ:ی دەگەیەًێ ە اەای بەُەغت.
 ئەفراضیاّ ًاهە ب: فەەفّْری ویي دەًّْضێت.

 كەی ْضرەّ دەگاتە اەای كٌ .
 جیِي هاهەی ئەفراضیاّ دەگەیەًێ ە كەی ْضرەّ. 

 كەی ْضرەّ ّەاهی جیِەى دەداتەّە.
 یا ّ گرتٌی اەای كٌ  د .غەڕی كەی ْضرەّ ّ ئەفراض

 دەروًّْی ئەفراضیاّ لە اەای كٌ .
 كەی ْضرەّ خ:ریػاًی ئەفراضیاّ دەبەخػێت.

 كەی ْضرەّ ئێراًییەكاى ئاه: گاری دەكاا. 
 ضەركەّتٌی ب: كەیكاّش دەًّْضێت.كەی ْضرەّ ًاهەی 

 گەڕاًەّەی ئەفراضیاّ لەگە  فەەفّْردا ب: غەڕی كەی ْضرەّ.
 ی ْضرەّ دەًّْضێت. ئەفراضیاّ ًاهە كە

 غەڕی ئێراًییەكاى ّ تّْراًییەكاى.
 غەّ رەوهاری ئەفراضیاّ ب: كەی ْضرەّ ّ ضەرًەكەّتٌی.

 خاااًی ویي ًْ ٌەر دەًێر  ە وی كەی ْضرەّ.
 گەڕاًەّەی ئەفراضیاّ لە ئاّی زرە.

 كەی ْضرەّ گیراّەكاى ّ دەض كەّتەكاى دەًێر  ە وی كەیكاّش. 
  ْضرەّ.ًاهەی كەیكاّش ب: كەی
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 كەی ْضرەّ  رەیام دەًێر  ە وی فەەفّْریی ویي ّ غای هەكراى.
 غەڕی كەی ْضرەّ لە ئاّی زرە دەگْزرەر ت.

 كەی ْضرەّ دەگاتە كٌ .
 گەڕاًەّەی كەی ْضرەّ لە كٌ  د ەّە ب: ضیاّەش گرد. 

 گەڕاًەّەی هەی ْضرەّ ب: ئێراى. 
 گەڕاًەّەی كەی ْضرەّ ب: ًاّ خ:یػاى.

 ْم ڕزگاری دەبێت.ئەفراضیاّ لە ُ
 كاّش ّ خْضرەّ دەگەًە ًسیكی ُ:م. 

 ئەفراضیاّ دەض ییر دەكر ت ّ لەگە  گەرضیْەزەردا دەكْ ر ت.
 كاّش ّ خْضرەّ دەگەڕ ٌەّە فارش.

 كەیكاّش دەهر ت ّ خْضرەّ دەكر  ە غاُت.
كەی ْضرەّ جیِەى لە زیٌااى ئازاد دەكتاا ّ تەخ تی غتاُی تت:راًی رتو 

 دەبەخػێت.
 لە دًیادا ًا ئْهێا دەبێت.كەی ْضرەّ 

 اەوی واككردًەّەی كەی ْضرەّ.لێساًاى دەكەًّە تە
 گیْ ُەّا ی رەریػاًی كەی ْضرەّ دەگەیەًێ ە ڕۆض ەم ّ زا .

 گف ْگ:ی دّّبارەی فەرهاًاەكاى لەگە  كەی ْضرەّدا.
 كەی ْضرەّ ضرّّظ لە خەّدا دەبیٌێت.

 زا  ّ ڕۆض ەم دەگەًە وی خْضرەّ ّ تەهێكردًی.
 ی ْضرەّ ّەاهی زا  دەداتەّە.كە
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 زا  كەی ْضرەّ ضەرزەًػت دەكاا.
 كەی ْضرەّ ّەاهی دەداتەّە ّ زا  داّای لێڕّْردًی دەكاا.

 كەی ْضرەّ تەهێی ئێراًییەكاى دەكاا.
 كەی ْضرەّ ّەضیەا ب: گ:دەرز دەكاا.

 ب: ڕۆض ەم دەكاا. ی ْضرەّكەهەًػّْر زا  داّای 
 .كەی ْضرەّ هەًػّْر دەداتە گیْ

 غایەتی دەدا بە لِراض .كەی ْضرەّ را
 كەی ْضرەّ خْاحافیسی لە  ًاى دەكاا. 

 كەی ْضرەّ دەڕّاتە ًێْ ویاكاًەّە ّ لەًاّ بەفردا گْم دەبێت.
 را ەّاًاى لەًاّ ُەرەضی بەفردا دەخٌكێي.

 لە ُەرەضا لە ًّڕًّْی گػ اض  ئاگادار دەبێ ەّە. 
 كێػێت.راغایەتی لِراض  ضەد ّ بیطت ضا  در ژە دە

 لِراض  ئاگارداى لە بەلخ درّضت دەكاا.
 گػ اض  بە تّْرەبًّْەّە لەوی لِراض  دەڕّاتە دەرەّە.

 گػ اض  لەگە  زریردا دەگەڕ  ەّە.
 گػ اض  دەڕّا ب: ّاتی رۆم.

 گػ اض  دەگاتە ًاّ ڕۆهاًەكاى.
 داض اًی كەتایًّْی كچی اەیطەر.

 رد بە گػ اض  دەكاا. كەتایّْى هێ
 دّّەهی اەیطەر دەخْاز ت.هیریي كچی 
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 گػ اض  گْرە دەكْ  ت.
 ئەُرەى كچی ضێیەهی اەیطەر دەخْاز ت.

 گػ اض  ئە دیِا دەكْ  ت ّ اەیطەر كچەكەی ئەُرەى.
 ًُْەرًوای گػ اض  لە هەیااًاا.

 اەیطەر ًاهە ب: ئەلیاش دەًّْضێت.
 غەڕی گػ اض  ّ ئەلیاش ّ كْ راًی ئەلیاش.

 اض  دەكاا.اەیطەر دّای داّای با  لە لِر
 زریس رەیاهی لِراض  دەگەیەًێتە اەیطەر.

 گەڕاًەّەی گػ اض  ب: ئێراى ّ لِراض  تەخ ی غاُی ب: دەگەڕ  ەّە.
 

 

 :بەرگی صێیەم     

فیردەّضتتتتتی لە خەّدا ەدەای،تتتتتیش دەبیٌێتتتتتت ّ ُەزار بەی تتتتتی ەدەای،تتتتتیش 
 دەگًْئێٌێ ە ًاّ غاًاهەّە.

 راغایەتی گػ اض  ضەد ّ بیطت ضا  دەكێػێت.

 ٌی زەردەغت دەضەلوێٌێت.یگػ اض  ئایردەغت د  ە هەیااًەّە ّ زە

ٌی یگػ اضتتتت  رەیتتتتخەّی ئتتتتای دار دەبێتتتت ەّە كەلەّەی ئاگتتتتائەرجاضتتتت  
 زەردەغ ی دەكاا.

 ێت.ًاهە ب: گػ اض  دەًْض ئەرجاض 

 ئەرجاض  رەیام دەًێر  ە ضەر گػ اض .



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

204 

 .ّەزەریر ّەاهی ئەرجط  دەداتە

 گػ اضڕەّە دەگەڕ  ەّە. یّەاه یراًی ئەرجاض  بەِە رەیاه

 .دەكا ب: غەڕی گػ اض ئاهادە لەغكر ئەرجاض  

 ك:دەكاتەّە. گػ اض  لەغكر

لە ڕّّی ئەض ێرەًاضییەّە ضەرئەًئاهی غتەڕەكە لێكتاەداتەّە  جاهاض 
 ّ دەیساًو.

 
 دّّ لەغكر بەراًڕەر یەە ڕادەّەض ي.

ڕەغیاضتتت  ّ ڕ سگتتترتي لەًێتتتْزاری ضتتتەرداری كتتتْ راًی ئەردەغتتتێر ّ 
 راًی.ئێ

 زەریر براكەی گػ اض  دەكْ ێ.
 ئەفطەًایار لە كْغ ٌی زەریر ئاگادار دەبێت. 
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 دەڕّاتە غەڕی ئەرجاضڕەّە.ئەضفەًایار 
 ئەرجاض  لە غەڕدا ڕادەكاا.

 ئەضفەًایار تّْركەكاى دەبەخػێت.
 گػ اض  دەگەڕ  ەّە بە خ.

گػ اض  ئەضفەًایار بە وتْار ودا بت: باڵّكتردًەّەی ئتاییٌی زەردەغتت 
 دەًێر ت.

 گرزەم زەهی ئەضفەًایار دەكاا.
 جاهاض  دەگاتە وی ئەضفەًایار.

 گػ اض  ئەضەفەًایار زیٌااًیی دەكاا.
 ئەرخاض  ضْرا دەڕاز ٌێ ەّە ّ گػ اض  دەڕّا ب: زابْلط اى.

 لەغكری ئەجاض  دەگاتە بە خ ّ لِراض  دەكْ  ت.
خ گػ اضتتت  لە كْغتتت ٌی لِراضتتت  ئاگتتتادار دەبێتتتت ّ ضتتتْرا بەرەّ بە تتت

 دەڕّاا.
 گػ اضڕاا ضەر دەكەّ ت.ئەرجاض  بەضەر 

 جاهاض  ب: دیااری ئەضفەًایار دەڕّاا.
 ئەضفەًایار ّ جاهاض  ب: وی گػ اض  دەڕۆى.

 ئەضفەًایار دەگاتە وی گػ اض  لە ویا.
 غەڕی ئەضفەًایار ّ ئەرجاض  ّ دەض ییركردًی ئەرجاض .

 ر  ەّە.گػ اض  دّّبارە ئەضفەًایار ب: غەڕی ئەرجاض  دەًێ
 ض ایػی غاُت هەحوّْد. –داض اًی حەّا خْاًی ئەضفەًایار 
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 ضەرەتای داض اى.
 . خْاًی یەكەم ئەضفەًایار دّّر گْرگ دەكْ  ت

 خْاًی دّّەم ئەضفەًایار وەًا غێرێ دەكْ  ت.
 خْاًی ضێیەم ئەضفەًایار ئە دیِا دەكْ  ت.

 خْاًی وْارەم ئەضفەًایار  ًە جادّّكەر دەكْ  ت.
 ٌئەم ضیورخ لە ویەى ئەضفەًایارەّە دەكْ ر ت..خْاًی رێ

 خْاًی غەغەم ئەضفەًایار لە بەفر ّ ُەرەش ّ باراى دەگْزەرێ.
ختتتتتْاًی حەّتەم ئەضتتتتتفەًایار لە ڕّّبتتتتتار دەگْزەر تتتتتت ّ گْرگطتتتتتار 

 دەكْ  ت.
 ئەغطفەًایار بە بەرگی بازرگاًییەّە دەڕّاتە اەای ڕّئیٌە.

 ئەضفەًایار خْغكەكاًی دەًاضێ ەّە.
 ْتي رەوهاری رییي اەا دەداا.رػ

 جاض  دەكْ  ت.رئەضفەًایار ئە
 ًاهەًّْضیٌی ئەضفەًایار ب: گػ اض  ّ ّەاهەگەی.

   داض اًی غەڕی ڕۆض ەم ّ ئەضفەًایار.

 داض اًی غەڕی ڕۆض ەم ّ ئەضفەًایار.
 ضەرەتای داض اى.

 ئەضفەًایار داّای تەخ ی غاُی لە باّكی دەكاا.
 ر دەداتەّە.گػ اض  ّەاهی ئەضفەًایا

 ئەضفەًایار لەغكر دەباتە ضەر زابْلط اى.
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 ئەضفەًایار بەُوەى دەًێر  ە وی رۆض ەم.
 بەُوەى دەگاتە وی زا .

 بەُوەى رەیام دەگەیەًێ ە ڕۆض ەم.
 ڕۆض ەم ّەاهی بەُوەى دەداتەّە. 

 بەُەهەى دەگەڕ  ەّە.
 رۆض ەم دّّبارە ّەاهی دەداتەّە.

 ئەضفەًایار ڕۆض ەم دە ْەا ًاكاا.
 ئەضفەًاەر داّای لێڕّْردى لە ڕۆض ەم دەكاا.

 ئەضفەًایار ڕەگەزی ڕۆض ەم بە ًاراە ًاّ دەباا.
 ڕۆض ەم ّەاهی ئەضفەًایار دەداتەّە. 

 ئەضفەًایار ض ایػی ڕەگەزی خ:ی دەكاا.
 ڕۆض ەم ض ایػی را ەّاًیەتی خ:ی دەكاا.

 ەی دەخ:ًەّە.رۆض ەم ّ ئەضفەًایار رێكەّە ه
 ڕۆض ەم دەگەڕ  ەّە دیْەخاًی خ:ی.

 زا ، رۆض ەم تەهو دەكاا.
 غەڕی ڕۆض ەم ّ ئەضفەًایار.

 كْڕەكاًی ئەضفەًایار لە ویەى زەّارەّە فەراهەرزەّە دەكْ ر ي.
گریاًی ئەضفەًایار بەضەر تەرهی كْڕەكاًیاا ّ ًاردًی تابّْتەكاًیاى ب: 

 وی گػ اض .
 هػّْرەا دەكاا. ڕۆض ەم لەگە  خسهاًیاا 
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 ضیورغ وارە ب: رۆض ەم دەدۆزر  ەّە.
 دّّبارە غەڕی ڕۆض ەم ّ ئەضفەًایار.

 ڕۆض ەم ئەضفەًایار دەكْ  ت.
 ئەضفەًایار تەهێی ڕۆض ەم دەكاا.

 رػّْتي تابّْتی ئەضفەًایار دەبا ب: وی گػ اض .
 ڕۆض ەم بەُوەى ب: ئێراى دەًێر ت.
 رۆض ەم بەُوەى ب: ئێراى دەًێر ت.

 اًی بەُوەى ب: ئێراى دەًێر ت.داض 
 ضەرەتای داض اى. –ڕۆض ەم ّ غ اد داض اًی 

 ڕۆض ەم ب: كابّْ   دەڕّا بە دّای غ ادا.
  غای كابّْ  وا  ُە اەكەًو ّ ڕۆض ەم ّ زاری تو دەكەّى.

 ڕۆض ەم غ اد دەكْ  ت ّ بە دّایاا رۆض ەم ّ زەّارەی برای دەهرى.
ادار دەبێتتتتتتت ّ فەراهەرز زا  لە كتتتتتتْ راًی ڕۆضتتتتتت ەم ّ زەّاری ئاگتتتتتت

 تابّْتەكەیاى دەگەیەًێ ە ئەغكەّا. 
 گػ اض  تەخ ی غاُی دەضرێر  ە بەُوەى ّ بە دّایاا دەهر ت.

بەُتتتوەى ًەّەدًّ:ضتتتا  فەرهتتتاًخەّایی دەكتتتا ّ بە دّای تتتت: ەی ختتتْ ٌی 
 ئەضفەًایاردا دەگەڕێ.

 بەُوەى زا  زیٌااًیی دەكاا.
 هەرز.غەڕی فەراهەرز ّ بەُەهەى ّ كْ راًی فەرا

 بەُەهەى، زا  ئازاد دەكاا ّ دەگەڕ  ەّە ئێراى.



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

209 

 بەُوەى، كچەكەی خ:ی هارە دەكاا ّ دەیكاتە ّەلیی  ەُا.
 راغایەتیی ُوای ضی ّ دّّ ضا  در ژە دەكێػێت.

 ُوای، كْڕەكەی دەخاتە ًاّ ضٌاّّاەكە ّ دەی اتە ًاّ فْراتەّە.
 ّە. گازەر ئەّ هٌاا ە لە ئاّ دەگر  ەّە، كە ًاّی دارا  بْ

 دارا  دەربارەی ڕەگەزی خ:ی دەررضێت.
  ڕغٌْاد لە دارا  ئاگادار دەكر  ەّە.

 ّ ڕۆهییەكاى ّ ڕاًّاًی رۆهییەكاى.غەڕی دارا  
 ُوای كْڕەكەی دەًاضێ ەّە.

 ُوای دارا  دەگاتەّە غا.
 راغایەتی دارا  دّاًسە ضا  دەخایەًێت.

 دارا  غاری دارا  دەضاز ٌێت.
 ّدەًو.دارا  لەغكری غ ْیە  ڕا

 غەڕی دابار ّ فیل،ْش كچەكەیػی هارە دەكاا.
 دارا  كچەكەی فیل،ْش دەگێخ  ەّە ّ ئەضكەًاەری لو دەّ ت.

 فیل،ّْش دەهرێ ّ ئەضكەًاەر دەكر  ە غا.
 ئەضكەًاەر دەگاتە ضّْلی ب: وی دارا.

 غەڕی دارا ّ ئەضكەًاەر ّ ڕاًّاًی دارا.
 غەڕی دّّەهی دارا ّ ئەضكەًاەر.

 دارا ّ ئەضكەًاەر ّ ڕاكردًی دارا بەرەّ كرهاى.غەڕی ضێیەهی 
 دارا ًاهەی ئاغ ی ب: ئەضكەًاەر دەًّْضێت.
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 دارا ًاهە ب: بفْری ُیٌاض اًی دەًّْضێت.
 دارا لەویەى دّّ ّەزیریەّە دەكْ ر ت.

 راغایەتی ئەضكەًاەر وْاردە ضا ی كێػاّە.
 ّ كچەكەی دارا دەًّْضو. ًاهە ب:  ىئەضكەًاەر 

 ئەضكەًاەر لەویەى دایكی ەڕەّغەً شەّە. ّەاهی ًاهەی
 ئەضكەًاەر دایكی دەًێر  ە خْازبێٌی ڕەّغەً  ّ دەی ْاز ت.

 كیای ٌُاّض اى خەّى دەبیٌێت ّ هیِراى ڕای دەگەیەًێت.
 ئەضكەًاەر لەغكر دەباتە ضەر كیای ُیٌاّض اى.

 كیای ٌُای ّەاهی ئەضكەًاەر دەداتەّە.
ار غتت ی ضتتەرام ئتتاّەری كیتتای دە ریتتاّی ڕۆهتتی دەڕۆى بتت: دی ٌتتی وتتْ

 ُیٌاّض اى.
 ُاتٌی كچ ّ رسیػك ّ فەیلەضّْف ب: وی ئەضكەًاەر.

 تاایكردًەّەی فەیلەضّْف ّ رسیػك.
 ئەضكەًاەر ًاهە دەكاتە ضەر فْری ُیٌاّض اى.

 فْر ّەاهی ئەضكەًاەر دەداتەّە.
 ئەضكەًاەر لەضكر ڕ ك دەخاا ب: ضەر فْری ُیٌاّض اى.

  ت ّ ضْرەە دەكاتە غا.ئەضكەًاەر فْر دەكْ 
 ئەضكەًاەر دەڕّا ب: بیٌیٌی كابە.

 ئەضكەًاەر ضْرا لە جادەّە ب: هیطر دەباا.
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ًاهەًّْضیٌی ئەضكەًاەر ب: ایاافە غاری ئەًتاەلْش ّەرگرتٌتی ّەاهتی 
 ًاهەكەی.

 ئەضكەًاەر ضْرا دەباتە ضەر ئەًاەلْش ّ اەای غای ارفار دەگر ت.
 اافە دەیٌاضی ەّە.ئەضكەًاەر دەڕّا ب: برضْلی ّ ای

 ایاافە ئەضكەًاەر تەهو دەكاا.
 تیٌْظ ّتْ ژ لەگە  ئەضكەًاەردا دەكاا.

 ایاافە ّ ئەضكەًاەر رەیواى دەبەض ي ّ ئەضكەًاەر دەگەڕ  ەّە.
ئەضتتتتكەًاەر دەڕّاتە غتتتتەڕی بەرُەهٌتتتتاى ّ ررضتتتتیاركردًی دەربتتتتارەی 

 ڕازەكاًیاى.
 ئەضكەًاەر دەریای ڕۆ ُەاا.

 ر زەّی حەبەغە.ئەضكەًاەر دەگاتە ضە
 ئەضكەًاەر دەگاتە غاری ًەررایاى.

 ئەضكەًاەر ئە دیِا دەكْ  ت ّ لە هردى خ:ی ئاگادار دەبێت.
 ئەضكەًاەر دەگاتە غاری  ًاى ّ غ ی ضەرضّْڕُێٌەر دەبیٌێت.

 ئەضكەًاەر بە دّای ئاّی زیٌاەگاًیاا دەڕّاا.
 دەبیٌو. ەئەضكەًاەر بەدّای كچ: ەدا دەڕّا ّ ضەیر ّ ضەهەر

 ەضكەًاەر غّْرەی ئەجّْ  ّ هەئئّْ  دەضاز ٌێت.ئ
 ئەضكەًاەر دەگاتە غاخێك لەّ را لە هردًی خ:ی ئاگادار دەكر  ەّە.

 ئەضكەًاەر دەگاتە ویي ب: وی فەەفّْر.
 ضٌایاى ّ ڕۆیػ ٌی ب: ّاتی یەهەى.غەڕی ئەضكەًاەر لەگە  
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 ئەضكەًاەر دەگاتە بابر ّ گەًئیٌەی كەی ْضرەّ دەدۆز  ەّە.
 ەًاەر ًاهە ب: ئەرض : دەًّْضێت ّ ّەاهەكەی ب: د  ەّە.ئەضك

 ئەضكەًاەر ًاهە ب: دایكی دەًّْضو.
 هردًی ئەضكەًاەر ّ بردًی تابّْتەكەی ب:ئەضكەًاەرییە. 

 غێْەًی خە كی بەضەر ئەضكەًاەردا. 
 غێْەًی  ى ّ دایكی ئەضكەًاەر بەضەر گ:ڕەكەیاا.

 ْ  اى هەحوّْد دەكاا.فیردەّضی گلەیی لە ئاضواى دەكاا ّ هەدحی ض
 دەض ەاتی ئەغكاًییەكاى دّّضەا ضا  در ژە دەكێػێت. 

 ضەرەتای راغایەتی ئەغكاًییەكاى.
 بابەە ضاضاى لە خەًّاا دەبیٌێت كەّا كچەكەی رو داّە.

ّ ضەرگْزغتتتتتت ەی ئەّ لەگە   لە دایكڕتتتتتتًّْی ئەردەغتتتتتتێری بابەكتتتتتتاى
 اا.ئەردەّاً

ەى ئەردەغێرەّە ئاگادار دەبو ّ ردەّاى لە ُە یرتٌی گەًئیٌەكە لە ویەئ
 بە دّایاى دەكەّ تت.

ردەّاى ًتتاهە بتت: بەُوەًتتی كتتْڕی دەًّْضتتێت ّ رێتتی ڕادەگەیٌێتتت، كە ەئ
 ئەردەغێری دەضت بەضەر كردّّە.

تەبتتاە دەڕّاتە یتتارهەتیی ئەردەغتتێرەّە لەگە  بەُوەًتتاا بەغتتەڕ د تتت ّ 
 بەضەریا ضەردەكەّ ت.

 ّ لە غەڕدا دەكْ ر ت.ئەردەّاى لەغكر دەباتە ضەر ئەردەغێر 
 ئەردەغێر غەڕ لەگە  كْردەكاًاا دەكا ّ كْردەكاى ڕاّی دەًێي.
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 ئەردەغێر غەّ رەوهاری كْردەكاى دەدا ّ ضەردەكەّ ت.
 دارض اًی ُەف ْاد ّ ضەرگْزەغ ەی كەرەم.

 غەڕی ئەردەغێر ّ ُەف ْاد ّ ضەرًەكەّتٌی.
 هەُرەكی جەُرّّهی ها ی ئەردەغێر تااى دەكاا.

 ێر دەكەّ  ە تەاەوی كْغ ٌی كەرەم.ئەردەغ
 ئەردەغێر ُەف ْاد دەكْ  ت.

 راغایەتی ئەردەغێری بابەكاى ولْدّّ هاً  بّْە. 
 ضەرگْزەغ ەی ئەردەغێر ّ كچەكەی ئەردّاى.

 لە دایكڕًّْی غارّْری كْڕی ئەردەغێر لە كچەكەی ئردّاى.
 ًاهەی ئەردەغێر ب: كیای ّ ُیٌاض اى ّ ّەام ّەرگرتٌی.

 ەغ ەی غارّْر ّ كچی هیِاەە ّ هارەكردًی. ضەرگْز
 لە دایكڕًّْی ئْرهسد لەّ رەیْەًاییە.

 دارض اًی ّادّ ّ فەرُەًیی ئەردەغێر ّ واككردًەّەی دەّ ەتااری.
 ئەردەغێر لە ویەى خرادەّە ض اییع دەكر ت.
 دەردی د  كردى دەربارەی كردەّەی ڕۆ گار.

 ئەردەغێر تەهێی غارّْر دەكاا.
 ەردگار ّ ضْ  اى هەوەد.ض ایػی رەرّ

 راغایەتی غارّْر ّ ئەردەغێر ضا ی كێػاّە.
 لەضەر تەخ ی غاُی داًیػ ٌی غارّْر. 

 غەڕی غارّْر ّ رۆهەكاى ّ ئاغ ڕًّْەّەی غارّْر ّ اەیطەر.
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 راغایەتی ئْرهسدی غارّْر یەە ضا  ّ دّّ هاًیی خایەًا.
 ئْرهسد راغایەتی دەضرێر  ە بەُرام ّ هردًی

 ەُرام  ضو ضا  ّ ضو هاً  ّ ضو رۆ ، در ژە دەكێػو.راغایەتی ب 
 بەُرام تەهێی كْڕەكەی دەكاا.

 راغایەتی بەُرام ّ كْڕی بەُرام ً:زدە ضا  دەخایەًێت.
 راغایەتی بەُرام وْار هاً  بّْ.

 راغایەتی ًرضی كْڕی بەُرام ً: ضا  بّْە.
 راغایەتی غارّْری زّ  ئەك اف حەف ا ضا ی كێػاّە.

كتتچەكەی ًرضتتی دەڕفێٌتتت ّ غتتارّْر رەوهتتاری ّاتتتی ضتتایری  ەرە  
 یەهەى دەداا ّ كچی غای یەهەى  اغ،ی غارّْر دەبێت.

بازرگاًی دەگاتە ّای ڕۆهەكاى ّ اەیطەر دەضت ییر غارّْر بە غێْەی 
 دەكاا.

  ًێك غارّْر ڕزگار دەكا ّ رێكەّە دەگەڕ ٌەّە ّاا.
 ر دەبٌەّە.هْبەدەكاى ّ را ەّاى لە گەڕاًەّەی غارّْر ئاگادا

 غەّ رەوهاری غارّْر ب: ضەر اەیطەر ّ دەض یێركردًی اەیطەر.
رۆیػتتت ٌی غتتتارّْر بتتت: ضتتتەر ڕۆهەكتتتاى ّ غتتتەڕی لە ەبایەًطتتتی بتتترای 

 اەیطەردا.
 ڕۆهیەكاى بساًْظ دەكەًە اەیطەر ّ ًاهە ب: غارّْر دەًّْضي.
 بساًْظ ب: وی غارّْر دەڕّا ّ رەیواًی دۆض ایەتی دەبەض ي.
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یتتتتاهڕەری دەكتتتتاا ّ دەڕّاتە وی غتتتتارّْر ّ غتتتتارّْر هتتتتاًی دّای رە
 دەكْ  ت. 

 خػێ ە براكەی.بەغارّْر تەخ ی غاُیی دە
 یاًاّّە.راغایەتی ئەردەغێر دە ضا ی خا

 هاًیی كێػاّە. 4ضا  ّ 5راغایەتی غارّْر 
 یاًاّّە.ەتی باراهی غارّْر وْاردە ضا ی خاراغای

 گرد ضی بّْە.راغایەتی یسدە
 اهی گ:ڕّ ضراردًی بە هٌسری  ەرە .لە دایكڕًّْی بەُر

 بەُرام لەگە  كچێكاا دەڕّا ب: ًێچیرگا.
 ًُْەر ًوای بەُرام بە وی هٌسرەّە.

 بەُرام ّ ًیِاى ب: وی یەزدگر دەرۆى.
 یەزدگر ب: كاًیص ّ ئەضری ئاّی رەوهاری دەدا ّ دەیكْ  ت.

 ئێراًییەكاى خْضرەّ بە غا دەكەى. 
 ار دەبێ ەّە گەڕاًەّەی ب: ئێراى. بەُرام لە هردًی باّكی ئاگاد

 ئێراًییەكاى ًاهە ب: هٌسر دەًّْضي ّ ّەاهەكەیػی ّەردەگرًەّە.
بەُتتتتتترام بە لەغتتتتتتكرەّە لەگە  هٌتتتتتتسردا دەگەًە جِتتتتتترم ّ گەلێتتتتتتك لە 

 ئێراًییەكاى رێػْازییاى لو دەكەى.
ْ  تتتت ّ م غتتتێرەكاى دەكدەڕۆى ب:ُتتتاهْى ّ بەُتترا ّخْضتتترەّبەُتترام 

 دەبێ ە غاُت
 تی بەُراهی گ:ڕ غەضت ّ ضو ضا  بّْە.راغایە 
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 ئێراًییەكاى دەبەخػێت ّ ًْ واى ّ هًْسیر ب: دەڕۆى.بەُرام 
 بەُرام دەبێ ە هیْاًی لەبٌكی ئاّكێع.

 بەُرام دەڕّاا ب: وی براُاهی یەُّْدی.
 داّاكاًی براُام دەگاتە لڕٌەگ.

بەُتتترام غتتتێرەكاى دەكْ  تتتت ّ غتتتەرا  ختتتْاردًەّەی خە كتتتی اەدەەە 
 دەكاا.

هٌاا ێكی ریٌەوی خەّ دەبیٌێتت ّ بەُترام دیطتاى غتەرا  ختْاردى ئتازاد 
 دەكاا.

 بەُرام كچەكەی ئاغەّاى دەخْاز ت.
 بەُرام گەًئیٌەی جەهػیا دەدۆز  ەّە.

بەُتتترام لە ڕ تتتیەی ًەخئیتتترەّە دەڕّا بتتت: دیْەختتتاًی بازرگاًەكتتتاى ّ بە 
 تّْڕەیی دەگەڕ  ەّە.

 ەرزیٌی جّْتیار دەكاا.بەُرام دەڕّا ب: ًەخئیر ّ داخْازی كچی ب
 بەُرام غێرەكاى دەكْ  ت ّ دەڕّا ب: ها ی گەُّەرفرۆظ.

بەُتترام دەڕّا بتت: ًەخئیتتر ّ دەڕّاتە هتتا ی فەرضتتیاّرد ّ غتتەّ لەّێ 
 دەگْزەر ٌێت.

 بەُرام دارایی فەرغیاّرد دەبەخػێت.
 بەُرام دەڕّا ب: ًێچیرگا ّ غێر دەكْ  ت.

ّ دەڕّا بتتت: بەەتتتاا ّ  بەُتتترام دەڕّا بتتت: ًێچیرگتتتا ّ گتتتْرگ دەكْ یتتتت
 ئط ەخر.

 خاااًی ویي لەغكر د ٌێ ە ضەر بەُرام.
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 بەُرام رەوهاری خاااى دەدا ّ دەض ییری دەكاا.
 غِرە دەكاتە غا.بەُرام رەیواى بە ت:راًییەكاى ئیوسا دەكاا ّ 

 بەُرام ًاهەی ضەركەّتي ب: ًرضی دەًّْضو ّ دەگەڕ  ەّە ئێراى.
 اا.بەُرام ئاه: گاری واّضاەاًی دەك

 بەُرام ًاهەی خ:ی دەبا ب: ەغٌیرشراغای ُیٌاض اى.
 غٌیر ًاهەی لو ّەردەگیر ت ّ ّەاهی دەداتەّە.

 غٌیر بەزم دەگێخ ت ّ بەُرام ًُْەر ًوای دەكاا.
 بەُرام گْرگ دەكْ  ت.

 بەُرام ئە دیِا دەكْ  ت.
 غٌیر كچەكەی بە بەُرام دەداا.

 ًاهەی فەەفّْر ب: بەُرام ّ ّەاهااًەّەی.
 یر بەُرام دەًاضو ّ بە دّای دەكەّ ت.غٌ

 غٌیر دەگەڕ  ەّە ُیٌاض اى ّ بەُراهیع ب: ئێراى.
 غٌیر ّ حەّا راغا ب: وی بەُرام دەڕۆى.

 غٌیر دەگەڕ  ەّە ُیٌاض اى ّ بەُرام باجی ّاتەكە دەبەخػێ ە غٌیر.
 بەُرام لّْرییەكاى دە ْەا دەكاا تا لە ُیٌاەّە ب: ئێراى بێي.

 .بەُرام دەهر ت 
 راغایەتی یەزدگرد كْڕی بەُرام ُە دە ضا  دەكێػێت.

 ُرهسی كْڕی یەزدگرد یەە ضا  غایەتی دەكاا.
 ریرۆزی كْڕی یەزدگرد یاًسە ضا  راغایەتی دەكاا.
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 خ:غٌەّاز، ًاهە ب: ریرۆز دەًّْضێت. 
 غەڕی ریرۆز ّ خ:غٌەّاز ّ كْ راًی ریرۆز.

 راغایەتی رەوظ رێٌ  ضا  ّ دّّ هاً  دەكێػێت.
 اگاداری ضْفسای لە كْغ ٌی ریرۆز ّ ًاهەًّْضیٌی ب: خ:غٌەّاز. ئ

 غەڕی ضْفسای ّ خ:غٌەّاز ّ ئازادابًّْی اْباد لە زیٌااى.
 راغایەتی اْبادی كْڕی ریرۆز ولْضو ضا ی خایاًاّّە.

 ضْفسای بەدگْهاى دەكەى ّ كْغ ٌی ضْفسای .ئێراًییەكاى اْباد لە 
 جاهاض  دەبێ ە غا. ئێراًییەكاى اْباد زیٌااًی دەكەى ّ

اْبتتاد لە زیٌتتااى ُە تتاێ ّ كتتچە جّْتیار تتك هتتارە دەكتتاا ّ رەًتتا دەبتتاتە 
 ُی الییەكاى.

گەڕاًەّەی اْبتتتتتتتاد ّ ئاگتتتتتتتاداربًّْی لە دایكڕتتتتتتتًّْی ًەّغتتتتتتتیرّاى ّ 
 لەضەرتەخت داًیػ ٌەّەی.

 داض اًی اْباد ّ هەزدەە ّ ئاییٌی هەزدەە اڕّْ  كردى.
اتەّە ّ هەزدەە ّ رەیخەّاًتتتتی ًەّغتتتتیرّاى ئتتتتاییٌی هەزدەە ڕەا دەكتتتت

 دەكْ  ت.
 اْباد دەهر ت ّ تەهو ًاهە دەًّْضێت ب: ًەّغیرّاى.
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 :بەرگی چوارەو

 ًەّغیرّاى تا دّّ دەض ەاتی یەزدگرد.راغایەتی 

 ًەّغیرّاى ولُْەغت ضا  بەردەّام دەبێت.راغایەتی 

 ًەّغیرّاى ًاهە ب: لێساًەكاى دەًّْضێت.

ار بەغەّە ّ تەكڕیری وت:ًیەتیی ّەرگرتٌتی ًەّغیرّاى ّاا دەكاتە وْ
 باجی دەّ ەا دەكاا.

 ًەّغیرّاى ڕ ژەی لەغكر لە بابەە دەخْاز ت.

 تەهێكردًی ًەّغیرّاى بە دەض ەاتااراًی ئێراى.

گەڕاًی ًەّغیرّاى بەًاّ دەض ەاتەكەیاا ّ دیْاركێػاى لەًێْاى ئێراى ّ 
 تّْراًاا.

ّ گیۆًییەكاى دەخاتە   تر زەبتر  ًەّغیرّاى ئاوًییەكاى ّ بەلّْجییەكاى
 ّ زۆرەّە.

 هًْسیری  ەرە  بەوی ًەّغیرّاًەّە غكایەتی اەیطەری ڕۆم دەكاا.

 كیطرا ًاهە ب: اەیطەری ڕۆم دەًّْضو ّ ّەاهەكەیػی ّەردەگر  ەّە.

 كیطرا ب: غەڕی اەیطەر دەڕّاا.

 ًەّغیرّاى وەًااى اەای ڕۆهاًی دەگر ت.

 ّ تالیٌیْز ئەً اكیا دەگر ت. ًەّغیرّاى فەرهّْش ڕاّدەًێت

ًەّغیرّاى غاری زی  خْضرەّ دەگر ت ّ بەدیلییراّاًی ڕۆهی لەّ تاا 
 زیٌااًی دەكاا.
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 اەیطەر رەیام ب: ًەّغیرّاى دەًێر ت.

ًەّغتتیرّاى كتتْڕ كی بەًتتاّی ًْغتتساد دەبێتتت ّ كە لە  ًێكتتی هەضتتیەی 
 بّْە.

 ًەّغیرّاى ًەخ:ظ دەكەّ ت ّ ًْغساد ئا اّە دەًێ ەّە.

ّغتتتیرّاى ًتتتاهە بتتت: راضتتتەّاًی هەدائتتتیي دەربتتتارەی گرتٌتتتی ًْغتتتساد ًە
 دەًێر ت.

 غەڕی ڕام بەرزیي ّ ًْغساد ّ كْ راًی ًْغساد.

 ّ بْزەرجەم ُەر لێكی داّەتەّە. ًەّغیرّاى خەّى دەبیٌو

 بەزهیێخاًی ًەّغیرّاى لەگە  زاًایاًاا ّ گف اری بْزەرجەم ُەر.

 ُەر ّ زاًایاًاا. بەزهی دّّەهی ًەّغیرّاى لەگە  بْزەرجەم

 بەزهی ضێیەم ًەّغیرّاى ّ بْزەرجەم ُەر ّ هْبەداى.

 بەزهی وْارەهی ًەّغیرّاى لەگە  بْزەرجەم ُەر ّ هْبەدەكاًاا.

 جەم ُەر ّ هْبەدەكاًاا.بەزهی رێٌئەهی ًەّغیرّاى لەگە  بْزەر

 بەزهی غەغەهی ًەّغیرّاى لەگە  بْزەرجەم ُەر ّ هْبەدەكاًاا.

 ّغیرّاى لەگە  بْزەرجەم ُەر ّ هْبەدەكاًاا.بەزهی حەّتەهی ًە 

داضتتت اًی بەهِڕتتتّْد ّ كتتتْ راًی ئەّ كْڕەكتتتاًی بە جتتتادّّی زرّاًتتتی 
 یەُّْدی.

 جادّّی زرّاى ئاغكرا دەبێت لەگە  یەُّْدیاا ُەردّّ دەكْ ر ي.



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

230 

ض ایػتتتتی ئەًا ػتتتتەهەًای ًەّغتتتتیرّاى ّ درّضتتتت كردًی غارضتتتتاى ّ 
 ضّْرضاى.

لەغتتتكری ُی الییەكتتتاى ّ ڕاكردًتتتی غتتتەڕی خااتتتاى لەگە  ئتتتاً،ەری ضەر
 ُی الییەكاى ّ ف اًی دەكر  ە راغایاى.

ئاگتتتتتتاداربًّْەّەی ًەّغتتتتتتیرّاى لەغتتتتتتەڕی خااتتتتتتاى ّ ُی الییەكتتتتتتاى ّ 
 لەغكركێػی ب: ضەر خاااى.

خااتتاى لەغكركێػتتی ًەّغتتیرّاى بتت: ضتتەری ئاگتتادار دەبێتت ەّە ًتتاهەی 
 ئاغ ی ب: دەًّْضو. 

 ّە.ًەّغیرّاى ّەاهی ًاهەی خاااى دەداتە

 خاااًی رێػٌیاز دەكاا كچەكەی ب ْاز ت.

 ًەّغیرّاى هیِراى دەًێر  ە داّای كچی خاااى ّ ُێٌاًی كچی خاااى.

 خاااى كچەكەی ب: ًەّغیرّاى دەًێر ت.

 خاااى دەگەڕ  ەّە.

 ًەّغیرّاى لەگْرگاًەّە ب: تیطفْى دەڕّاا.

 . ًەّغیرّاى بەرًاهە دادەڕ ژ ت ّ جیِاى لە بیرّڕای ئاگادار دەبێت

بتتْزەرجەم ُەر تەهێتتی ًەّغتتیرّاى دەكتتاا دەربتتارەی كتترداری باغتتە ّ 
 گف اری جْاى.

     وی ًەّغیرّاى.رای ُیٌاض اى غەترەً  دەًێر  ە 

بْزەر جەهِەری ەتاّ ەش درّضت دەكاا ّ بە دیاری ب: رای ُێٌاضت اًی 
 دەًێر ت.
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 گف ار دەربارەی غەترەً .

 ًەّە.لە ُیٌاض ا ض اًی ُێٌاًی كلیلە ّ دهٌەدا

 ًەّغیرّاى لە بْزەر جەهِەری ئا :ز دەبێت.

 گف ار دەربارەی ّا ّّەكاًی ًەّغیرّاى. 

 تەهو ّ ئاه: گاری ًەّغیرّاى ب: ُْرهسی كْڕی.

 هْبەدەكاى ررضیار لە ًەّغیرّاى دەكەى ّ ّەام ّەردەگرًەّە.

 ًەّغیرّاى جاڕی غەڕكردى دەداا لەگە  اەیطەردا.

 ێ ّ ضەرگْزەغ ەی ریٌەوی.ًەّغیرّاى اەای ض یۆر دەگر

 ًْ ٌەراًی اەیطەر دەگەًە وی ًەّغیرّاى ب: داّای لو بّْردى.

 ًەّغیرّاى ُْرهس بە ّەلی  ەُا ُە اەبژ ر ت.

 هْبەدەكاى ُْرهس تاای دەكەًەّە.

 ئاه: گاری ًەّغیرّاى ب: ُْرهس.

 ًەّغیرّاى خەّى دەبیٌو كە رەیاهڕەری ئیطۆم رەیاا دەبێت.

 ًەّغیرّاى دّاًسە ضا  بەردەّام بّْ.  راغایەتی ُْرهس ّ

ُْرهس ّەزیرەكاًی باّكی دەكْ  ت ە ئیسەد كەغ  برزهِر، هتاٍ ئتازەر، 
 زەردش

 گەڕاًەّەی ُْرهس ب: دادخْاُی. 

 ضْرا ّ لەغكر ك:دەبٌەّە د  بە ُْرهس.

 ُْرهس لە بًّْی بەُراهی وْریٌا ئاگادار دەكر  ەّە.
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 لەغكر.بەُرام د  ە وی ُْرهس ّ دەیكاتە ضەر

 بەُرام بە دّاًسە ُەزار غەڕكەرەّە دەڕّاتە غەڕی ضاّەغاّە.

بەُتتتتترام ّ ضاّەغتتتتتا بەراًتتتتتڕەر یەە ضاّەغتتتتتا رەیتتتتتام دەًێتتتتتر  ە وی 
 رادەّەض ي.

 ضاّەغا دیطاى رەیام دەًێر  ە وی بەُرام ّ ّەام ّەردەگر  ەّە.

 دّّ لەغكر بەُرام ّ ضاّەغا بەراًڕەر یەە رادەّەض ي.

 ام دەًێر  ە وی بەُرام.ضاّەغا دیطاى رەی

 بەُرام ّ ضاّەغا بەغەرد ي ّ ضاّەغا دەكْ  ت.

 بەُرام ضەری ضاّەغا دەًێر  ە وی ُْرهس.

 هّْدە ب: اەای ئاّازە.غەڕی بەُرام  ّ رەڕهّْدە  ّ رەًابردًی رەڕ

 رەرهّْدە داّای رەًاُێٌاى دەكاا.

 ًاهەی ُْرهس ب: بەُرام ّ ئا ْزبًّْی بەُرام لە رەرهّْدە.

 بەُرام رەرهّْدە دەًێر  ە وی ُْرهس.

 ُْرهس لە رەیواًی بەُرام ّ خاااى ئاگادار دەكر  ەّە.

 ُْرهس گلەیی لە بەُرام دەكاا ّ جلْبەرگی  ًاًی ب: دەًێر ت. 

 بەُرام جلْبەرگی  ًاًە لەبەر دەكاا ّ دەڕّاتە ًاّ فەرهاًاەراًەّە.

 ەّە لەضەرًْیػ ی.بەُرام  ًێك لە دەریادا دەبیٌێت ّ ئاگاداری دەكات

 بەُرام ئاییٌی راغایەتی دەگرێ ّ خراد بەرزیي لە بەراهڕەری ُە ا ت.
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ُترام ضتەبەتەیەە خەًتئەری كاری بەُرام ئاگادار دەبێتت ّ بە ُْرهس لە
 ب: دەًێر ت.

 بەُرام گەّرە ریاّاى ك:دەكاتەّە ّ كْردیەی خْغكی تەهو دەكاا.

ەدا ّ دەیٌێتر  ە وی بەُرام ضكەی رتارە بەًتاّی خْضترەّ رەرّ تس لتو د
 ُْرهس.

 بەُرام ًاهە ب: ُْرهس دەًّْضێت ّ خْضرەّ بەوی باّكییەّە ُە ا ت. 

 ُْرهس ئاییي گػط  دەًێر  ە غەڕی بەُرام ّ ئاییي دەكْ  ت.

 ُْرهس خەهییي دەبێت ّ هٌاّی ّەگط ِن، ُەردّّ واّی دەرد ٌێت.

 .خْضرەّ لە كْ ركردًی باّكی ئاگادار دەبێت ّ دەكر  ە غا

 راغایەتی خْضرەّ رەرّ س ضی ّ ُەغت ضا ی كێػاّە.

 خْضرەّ دەگاتە خسهەا باّكی ّ داّای لێڕّْردًی لو دەكاا.

بەُتتترام لە كتتتْ ركردًی ُتتتْرهس ئاگتتتادار دەبێتتتت ّ رەوهتتتاری خْضتتترەّ 
 دەداا.

 بەُرام ّ خْضرەّ لەگە  یەكاا گف ْگ: دەكەى.

 كْردیە ئاه: گاری بەُرام دەكاا.

 رام ب: ضەر خْضرەّ ّ ُەاتٌی خْضرەّ.غەّ رەوهاری بەُ

 خْضرەّ دەگاتە وی باّكی ُْرهس ّ دەیكْ ر ت.

 بەُرام لەغكر بە دّای خْضرەّدا دەًێر ت.

 گرتٌی بٌاّی ّ بردًی ب: وی بەُراهی وْریٌە.
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 بەُراهی وْریٌە دەبێ ە رادغاُت.

وتْریٌە بكْ  تت، بەام ضتەرًاكەّ ت  بەُرام ضیاّەظ دەكْغو، بەُترام
 ە ا ت.ّ ُ

 دەكاتەّە. یخْضرەّ دەگاتە ڕۆم ّ اەغەیەە لە داُاتّْ ئاگادار

ضتتتْار كی اەیطتتتەر دەگتتتاتە وی خْضتتترەّ ّ خْضتتترەّ فەرهاًتتتاەكاًی 
 دەًێر  ە وی اەیطەر.

 اەیطەر ًاهە ب: خْضرەّ دەًّْضێت ّ ئاهادەی یارهەتیااًی ًابێت.

 ًاهەیەكی اەیطەر ب: خْضرەّ ّ بە ێٌی یارهەتیااًی.

 ّەاهی بە رەیواًٌاهەیەە دەًێر  ە وی اەیطەر.خْضرەّ 

 اەیطەر تەلەضن دەكر ت ّ ەخرادبەرزیيش لەّ تەلەضوە ڕزگار دەكاا.

ختتراد بەرزیتتي، ئتتایٌی ٌُتتاّاى ڕۆغتتي دەكتتاتەّە ّ ئاه: گتتاریی اەیطتتەر 
 دەكاا.

 اەیطەر لەغكر ّ كچەكەی دەًێر  ە وی خْضرەّ.

 خْضرەّ لەغكر دەًێر  ە ضەر زەڕ ئابادەكاى.

وتتتْریٌە لەگە  گەڕاًەّەی خْضتتترەّ لە لەغتتتكرەّە ئاگتتتادار  بەرُتتترام 
 دەبێت.

 غەڕی بەُرام ّ خْضرەّ كْ راًی كْتی ڕۆهی.

 ام ّ خْضرەّ ّ ضەركەّتٌی بەُرام.رُغەڕی دّّەهی بە

 غەڕی ضێِەهی بەُرام ّ خْضرەّ ّ ُەاتٌی بەُرام.
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 ضێت.خْضرەّ لەغكری بەُرام تااى دەكاا ّ ًاهە ب: اەیطەر دەًّْ

 ًیاتاًّْش لە بٌاّی ئا :ز دەبێت ّ هەریەم ئاغ یاى دەكاتەّە.

 خْضرەّ ڕۆهییەكاى ب: ّاتی دەًێر  ەّە.

 غێْەًی فیردەّضی ب: هەرگی كْڕەكەی.

 داض اًی بەُرام وّْریٌە ّ خاااًی ویي.

 هەااتّْرە بە دەض ی بەُرام دەكْ ر ت.

 غیركْری لەویەى بەُراهەّە دەكْ ر ت.

 ب: خاااًی ویي دەًّْضێت.خْضرەّ ًاهە 

خْضتترەّ ختتراد بەرزیتتي دەًێتتر  ە وی خااتتاى ّ داّای كْغتت ٌی بەُتترام 
 دەكاا.

 ی خراد بەرزیي دەكْ ر ت.یۆًبەُرام بە دەض ی الْى ّ بە ر

 خاااى لە كْغ ٌی بەُرام ئاگادار دەكریت ّ فەرهاًی تااًی الْى دەداا.

 خْضرەّ لە كْغ ٌی بەُرام ئاگادار دەكر  ەّە.

 كْردیە ّ ًاهەی ّەام دەگاتە خاااى. یخاااى براكەی دەًێر  ە و

 كْردیە لەگە  فەرهاًاەكاًاا ك:دەبێ ەّە ّ دەگەڕ  ەّە ب: هەرۆ.

 خاااى لەغكر بە دّایاًاا دەًێر ت.

 خْضرەّ بٌاّی دەكْ  ت.

 گط ِەم بە دەض ی كْردیە دەكْ ر ت.
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ْضتتترەّ ّ كتتتْردیە ًتتتاهە بتتت: خْضتتترەّ دەًّْضتتتێت ّ دەڕّا بتتت: وی خ
 غّْی رو دەكاا.

 خْضرەّ راغایەتی دابەظ دەكاا.

 خْضرەّ دەڕّا ب: ڕاّكردى ّ واّی بە غیریي دەكەّ ت.

 گەّرە ریاّاى خْضرەّ ئاه: گاری دەكەى.

 خْضرەّ غێرۆ زیٌااًی دەكاا.غیریي هەریەم دەكْ  ت، 

 خْضرەّ تەخ ی تافراییص درّضت دەكاا.

خْضتتتتترەّ رەرّ تتتتتسدا.  ضەرگْزەغتتتتت ەی بتتتتتاربْردی ضتتتتتەهاكەر لەگە 
 خْضرەّ غاری هەیااى درّضت دەكاا.

 گْف ار دەربارەی هەزًیی خْضرەّ رەرّ س.

 اەیطەر ًاهەی وارەضەری ب: خْضرەّ دەًّْضێت.

 ضەراًی لەغكر داّای ئازادكردًی غیرۆیە دەكەى.

 خْضرەّ دەض ییر دەكر ت ّ ب: تیطف:ى دەًێرى. 

 هاً  دەكێػو. راغایەتی ەاْبادش هەغِّْرد بە غێرّی حەّا

 خْضرەّ ّەاهی غێرۆی دەداتەّە.

 خەه :راًی غێرۆی دەربارەی خْضرەّ.

 باربْد غێْەًی خْضرەّ دەكاا ّ رەًئەكاًی خ:ی دەبخ ت.

 خْضرەّ لە ویەى هِرُْرهسەّە دەكْ  ت.

 غیریي خ:ی دەكْ  ت ّ غیرۆیع دەكْ  ت. 
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 ئەردەغێری كْڕی غێرۆی تەًیا غەظ هاً  راغایەتی دەكاا.

 ریرۆزی خْضرەّ دەكْ  ت.غێر لە ویەى دەرئە

 راغایەتی گرازكە تەًیا رەًئا رۆ  بّْە.

 راغایەتیی رّْراى دّخت غەظ هاً  بّْە.

 راغایەتی ئازەرّّ هیرّخت وْار هاً  بّْە. 

 راغایەتی یەزدگرد بیطت ضا ی خایاًاّّە.

رەوهاری ضە ای كْڕی ّەااش بت: ضتەر ئێتراى ّ ڕۆضت ەم بەرەًیتاری 
 ەّە.دەبێ 

 ڕۆض ەم ًاهە ب: براكەی دەًّْضێت.

 ڕۆض ەم ًاهە ب: ضە ا دەًّْضێت ّ ّەام ّەردەگێر  ەّە.

 غەڕی رۆض ەم ّ ضە ا ّ كْ راًی ڕۆض ەم.

 هەغْەرەتی یەزدگرد لەگە  ئێراًییەكاًاا ّ بەرەّ خْراضاى ڕۆیػ ي. 

 یەزدگرد ًاهە ب: فەرهاًاەكاًی تّْش دەًّْضێت.

 .ڕۆیػ ٌی یەزدگرد ب: تّْش

هتتاُْی بیتتژەى ُتتاى دەداا تتتا بتتخّاًە غتتەڕی یەزگتتردەّە ّ ڕاكردًتتی 
 یەزدگرد ّ لە ئاضیاّدا خ:ی دەغار  ەّە.

 هْبەدەكاى هاُ:ی ئاه: گاری دەكەى.

 یەزدگرد لە ویەى خْضرەّی ئاغەّاًەّە دەكْ ر ت.

 هاُْی لە كْغ ٌی یەزدگرد ئاگادار دەكر  ەّە ّ دەبێ ە رادغاُت.
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 بیژەى دەكْ ر ت.هاُْی لەضەر فەرهاًی 

غتتتاٌُاهەی فیردەّضتتتی رتتتخە لەًتتتاّی جتتتْاى، ئەّاًەی بە دّای ًتتتاّی 
جتتتتْاى بتتتت: هٌتتتتاا ەكاًیاى دەگەڕ تتتتي بتتتتا لەّ ًتتتتاّاًە ُە ڕژ تتتترى، لەًتتتتاّە 

  ارەبییەكاى جْاً رى ّ ئاضاً ر د ٌە ضەر زهاًی كْردی. ەخْضرەّش
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 ئەفضانەكانی ڕۆمان 

ەرەتای بەغتتتتەریەتەّە، بەرێتتتتی ئەّ زاًیاریتتتتاًەی بە دەضتتتت ەّەیە لەضتتتت
هتتترۆ ە ضتتتەرەتاییەكاى لە ُەروتتتی ترضتتتابي بەخْایتتتاى زاًیتتتْە، تتتترش ّ 

ری ًتتاّەتەّە، ت:ایتتاى ڕ سلێیرتٌیتتاى كتتردّّە بتت: ًوتتًّْە برّّضتتكە ئتتاگ
 ّ ، هاًتت ، ُەتتتاّەكّْ ت:فتتاًیعّزە، ُەتتتاغتت،ە، بتتّْهەلەرەرەُەرّەُتتا ت

ا، رەرضتت ٌەكە لە ُ:كتتاری ترضتتەّە بتتّْە تتتا خ:غەّیطتت ی ّ هە ٌەّیتتا
بێػك جْگرافیا ّ ضرّغ ەكەی لە ًەّ یەتی ترضاًاا ًەخػی ضازًاەی 

 ُەبّْە. 
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ب: ًوًّْە ئاییٌی هی رایی كەّا باریرەكاًی كْرد ئەّ ئاییٌەیاى ُەبتّْە 
 هاًییاى رەرض ّْە.

هتتتترۆد لە ئەغتتتتكەّا ّەدەرُتتتتاتًّْە ّ وٌییتتتتاى لە اتتتتْڕ ًتتتتاّە ّ  
ّ لە بتتاّ ّ بتتاراى دیْاریتتاى درّضتتت كتتردّّە، تتتا تیایتتاا ُەًتتْز بتتكەى 

ضەرها بیاًرار سی. بێػك دۆزیٌەّەی فكری ەدیتْارش لە ەئتاگرش دۆزیتٌەّە 
كەه تتتر ًەبتتتّْە، ئی تتتر دیتتتْار لە جتتتاًەّەر ّ ضتتتەرها ّ ضتتت: ە هرۆ تتتی 
راراضتتتتت ّْە ّ ّردە ّردە دێ ّ ودێ ّ گەّرەدێ غتتتتتارۆوكە ّ غتتتتتار 
درّضتتتتت بتتتتّْە، ئەّ تەحەّلە لەضەرتاضتتتتەری هتتتترۆ ە ضتتتتەرەتاییەكاًاا 

 داّە.  ڕّّی

ختتتتاّەًی ریطتتتتالە ّ ئتتتتێوە ئەگەر لە ئتتتتاییٌە ئاضتتتتواًییەكاى، ئەّاًەی 
ُتیچ  بیتربكەیٌەّە رەیاهڕەر بتًّْە، ّەە یەُتّْدی، هەضتیەیەا، ئیطتۆم،

یەە لەّاًە بو ئەفطاًە ًیي، لە وەًااى جێیەیاا باضتی ئەفطتاًە ّ د تْ ّ 
 ەفاریتتتت ّ كتتتارّكردەّەی خەّاریتتت  دەكر تتتت، ئەی ئەّ هیللەتتتتاًی ّا 

 ێ ەهڕەری خْدایاى ًەبّْە وی؟ر

ئایتتتتتا فكریتتتتتاى لە ُێتتتتتسە بەرباڵّەكتتتتتاًی ئاضتتتتتواى ّ زەّی ّ دەریتتتتتا 
 ًەكردّّەتەّە؟

بێیْهتتتاى كردّّیتتتاًەتەّە ّ بتتت: زۆر بتتتابەا خْایەكیتتتاى دەض ٌیػتتتاى 
كتتتتتردّّە ّ لێتتتتتی رتتتتتاڕاًّەتەّە، ترضتتتتتاّى، اْرباًییتتتتتاى بتتتتت: كتتتتتردّّە، 

تێفكتتتتتریٌە  رەرضتتتت یایاى بتتتتت: درّضتتتتت كتتتتتردّّە، ضتتتتەیر لەّە دایە ئەّ
   غ:ڕبّْەتەّە ًاّ ئاییٌە ئاضواًییەكاًیػاا.

با دّّر ًەڕۆیي ُەر لە كْردض اًەكەی وی خ:هاًتاا ضتەداى هەزاری 
ًەًاضتتراّ لە ویاكاًتتاا ضتتەرگرد ّ تەر: ەكاًتتاا گتت:ڕی بە بەردی كتت:هە  
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یتتتتتا تەخ ەبەرد تتتتتك، یتتتتتا دەّرگیتتتتتراّ، زۆر كەش بە ریتتتتترۆزی دادەًتتتتتی، 
ە بە ریتتترۆز دادەًتتتێي گتتتْایە ە حەزرەتتتتی درەخ ێتتتك، ُەتتتتاّەكّْ كتتتاًییە

 ەلتتیش لێتتی ختتْاردّّەتەّە، یتتا لە ضتتێْەرەكەیاا ُەًتتّْزی كتتردّّە یتتاى 
 تەخ ە ضەًیەكەی بە زّّلفەاار دّّ غە  كردّّە.

ئێوەی كْرد بە ّجّْدی ریترۆزی اْرئتاًەّە بەّ  هتارە زۆرە هەوی 
ًی ّ بتو ئاییٌییەّە یەغت ا ئتاّا تێتاەفكریي، ئەی ئەّ بتو ریطتالەی ئاضتوا

 رەیاهڕەر بًّْە وی؟

ًّْی بتت:یە ئەفطتتاًەكاى بەغتتێكي لە فەرُەًیتتی جتتْگرافی ّ ئتتێوە بە بتت
هیللەتتاًی بتو اْرئتاى ّ بتو ئیٌئیتر ّ بتو  اْرئاًی ریترۆزەّە ّایتي، ئەی

 تەّراا و:ى ُەرّا بو خْا هاًّەتەّە؟

ڕۆهاًەكتتاى لەرتتێع داگیركردًتتی ی:ًاًتتاا رەیتتخەّی ئتتاییٌی فرەختتْایی 
تی ی:ًاًیاى داگیركتردّّە، ُەرّەە ی:ًاًییەكتاى خْاكاًیتاى بًّْە، كە ّا

ّا بەغكردّّەتە ضەربخ ك ًیاز ّ كارّكردەّەی ڕۆ اًەی خ:یاًتاا ُەر 
بەّ هْاضەفاتە غ ێكە ًاّیاًیتاى گ:ڕیتْە، ّەئتیۆ ُەهتاى كارّكردەّەیتاى 
بەدەضتتتتتت بتتتتتّْە، كە خْاكتتتتتاًی ی:ًتتتتتاى ُەیتتتتتاًڕّْە، بەام ڕۆهاًەكتتتتتاى 

 :یاى لە خْاكاًیاى ًەبّْە، ئایا ًێرە یاى هێیە؟ ئاگادارییەكی ئەّت

تە گەیػتت ًّْە اى لەغتتێْە ّ غتتكلیاى كتتردّّەتەّە ّّردە ّردە فكریتت
ْە ّ غتتتتتەهایلی بەغتتتتتەردا ئەّ ئەّ بتتتتتاّەڕەی خْاكتتتتتاى ُتتتتتاى لە غتتتتتێ

بیرّب:وًّْاًەیاى لەە ی:ًاًەكاى، فیٌ،ییەكاى، ئیْتیەكتاى یتاى ّەرگرتتّْە، 
ضت ەتی بەغتەریاى ُەیە ّ ئەّاًتیع كەّاخْاكاى ُەهتاى غتێْە ّ خّْخە

ّەە هتتتترۆد خ:غەّیطتتتتت ی، ت: ەضتتتتەًاەّە، تّْڕەبتتتتتّْى لە ختتتتتّْ ّ 
خْلیایاًتتتاا ُەبتتتّْە، غتتت ێكە ئەّاى ریرًتتتابي، ًەختتت:ظ ًتتتاكەّى، ًتتتاهرى، 
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خەفەا ًاخ:ى، ُەهیػە گەًت  دەهێٌێت ەّە، ُێتس ّ تْاًاییتاى تەّاّبتًّْی 
 ب: ًییە.

 ئەهاًە خْا گەّرەكاًی ڕۆهاًيە

اّ ّرەی خْاكاًە، رەرضت یایاى بەضتەر بەرزتتریي گتردی ًتّری ەرە گە 
ّیریتتتت ەرشیع ُەرّەە ەزئتتتتْشش ڕۆهاًتتتتاا بتتتت: كتتتتردّّە، ەكتتتتاری : ش، ە 

 ضەرۆكایەتی ك:هە یەی خْاكاًی كردّّە. 

ج:ً:ە غا ًی خْاكاى ّ ُاّضەری جْبی ەر بّْە، ئەّ خْای ئاضواى 
ی ئەّ ّ هاًتت  بتتّْە، خەضتت ەتی خاًوتتاًەی ُەبتتّْە ّ ُەرّایتتع داّاكەر

ڕەف تتارە بتتّْە، بتت:  ًتتاًی ڕۆهتتاى یاریتتاەدەر بتتّْە لە كتتاتی هٌاا ڕًّْتتاا 
 ئاهادەكردًی  ًاى ب: ُاّضەری.

هیٌر تتتاە خْداًّتتتاگار كتتتچە گەًئەكتتتاى ّ رار سەرییتتتاى بتتتّْە، كچتتتی 
 ّریتتت ەر ّ ج:ًتتت: بتتتّْە. ُەرّەُتتتا ئاگتتتاداری غتتتەڕكەراى ّ ُەرّەُتتتا 

 ًی راراض ّْە.ُە ڕەضت ّ ُە ڕەض ْاًاى ریػەی رسیػكی ّ بازرگا

 طتتت اە ئەّ خْاّەًتتتاگارە لەًتتتاّ خە كەكەیتتتاا خ:غەّیطتتتت بتتتّْ، ئەّ 
ردی ەرۆتتتتیيشەّە ر گتتترتتتار سەری ئتتتاگرداى بتتتّْە، رەرضتتت یایەكەی بەضتتتە

 لەّ خا ئاگری ریرۆزی راراض ّْە.

كیتتتریصە كچتتتی ەضتتتات:رى ّ ّریتتتاشیە ّ خْغتتتك ّ  ًتتتی  ّبیتتت ەّە ّ 
 دایكی ەبرّضربیٌاشی خْاّەًاگاری كػ ْكا ە. 

دیاًتتاە رتتار سەری ئتتا  لە كێْیلەكتتاًە ّ دار ّ درەختتت ّ جەًیە ەكتتاًە، 
ُەرّەُا خْای هاً  لە ڕاّكردًتاا كەضتی ریتا ًەگەیػت ّْە، درەخ تی بە 

 ڕّّی بەوّە ریرۆز بّْە. 
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 یٌتتت:شە خْاّەًتتتاگاری جتتتْاًی ّ خ:غەّیطتتت ی، ضتتت:زی جٌطتتتی، بە 
 غا ًی ڕابْاردى ّ بەزهی ڕۆهاًییەكاى  هێردراّە. 

ە ضتتەرەتاّە خْاّەًتتاگاری كػتت ْكا  بتتّْە، بەام لە دّاییتتاا هتتارشە ل
غەڕ ّ لێكااى، هێردی لریاضیلڤا بّْە، باّكی ەرّهلْش ّ بّْ بە لێساًی 

باّكی هیللەتی ڕۆهاًییەكاى بە ریوْشش داهەزر ٌەری غاری رۆها بّْیە 
 دەًاضرا.

هیركتتتتت:ریە ئەم ختتتتتْایە ضتتتتتەرّكاری لەگە  ئا ْ تتتتتڵ ّ كارّبتتتتتاری 
ّریت ەر ّ هایتا رگاًاى رەًایاى ب: بردّّە، كتْڕی  ُەبّْە، بازبازرگاًیاا 

 بّْە. 

ًی تتْىە ختتْای دەریاكتتاى ّ ئەّی رەیْەًتتای بە ئتتاّە بتتّْە، ُەرّەُتتا 
ت:فتتتاى ّ بتتتّْهەلەرزەیع، ئەّی كتتتْڕی ضتتتاترّى ّ بتتترای  ّریتتت ەر ّ 

 .  یەرلْت:

 : یتتاًْشە كتتْڕی جتتْبی ەر ّ جًْتتْ بتتّْە ّ هێتتردی هایتتا ّ  ێٌتت:ش 
 ئاگر ّ گخكاى بّْە ّ گرًییی بە وەە ّ را ەّاًاى داّە. بّْە، خْای 

ّبیتت ەر ّ وتًْتتا ّ بتترای دیاًتتا بتتّْە، خْاّەًتتاگاری كتتْڕی   ئەرْلتتْە 
ه:ضتتتی،ابّْە، دّّرتتتتریي تیتتتری ُاّیػتتت ّْە بە كەّاًە ًەبیٌتتتراّەكەی، 

 خْاّەًاگاری واكڕًّْەّەی ًەخ:غییەكاى بّْە.

ّ ُتتتتتیچ یەە لە هردّّەكتتتتاى بتتتتّْە  بلْتتتتتْە ختتتتْای   تتتتتر زەّی ّ 
 ًەخْاكاى ئاهادەًەبّْى بڕٌە ُاّضەری، ضتەرەًئام ەررضتیفًْیش فراًتا، 

 كردییە ُاّضەری خ:ی، ررضیفًْی كچی دیوی را بّْە. 
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غتتای تەّاّی خْاكتتاى بتتّْە، بەام  یتت ەر بتتّْە ّضتتاتْرىە بتتاّكی  ّر
ّبیتتت ەر ّ براكتتتاًی ًڕ ًْتتتْش ، رلْتتتتْ كەّتتتتٌە غتتتەڕەّە لەگە یتتتا ّ لە  

 یاى دا.دەض ەاا و

ئەّ خْایتتتاًە ّا ڕۆهاًەكتتتاى باّەڕیتتتاى رتتتو بتتتّْە ّ بتتت:  االە ُەایەتتتت
ًیازەكاًیاى رەًایتاى بت: بتردّّى جتیە لە ڕاز ّ ًیتازی ڕاضت ەّخ: لەگە  
خْاكاًیاًتتاا بەضتتەر زەّیػتتەّە، كەضتتاًێك ُەبتتًّْە خ:یتتاى بە ًتتْ ٌەر ّ 

 ًەواّضتتاغ ّ ڕ ٌیػتتاًاەری ئەّ خْایتتاًە داًتتاّى، لەّەیتتع ضتتەیرتر ئەّا
خە تتكەكە غتتەّ رتتێیە ّ جێیەیتتاى بتت: داًتتراّە ّ رەیْەًتتاییاى رێتتْە  یەوب

 دەكرا، ئەّاًەیع ضو ج:ربّْى.

ئەّاًەی گرًیییاى دەدایە ڕ ْڕەضوی ئتاییٌی ّ باًیەّازیتاى بت: یەكەمە 
 دەكرد. 

دُّّەمە ئەّاًەی ّا اطتتتتە ّ ب:وتتتتًّْی خْاكاًیتتتتاى لەیەە دەدایەّە، 
 دەیاً ط ە بەر دەض ی زیارەتكەراى.

ئەّاًەی دیتتاردە ضرّغتت ییەكاى لە یەكتتاەدەًەّە ّ رێػتتڕیٌیی ِەمە ضتتێ
 ڕّّداّەكاًیاى دەكرد.
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 ئەفضانەكانی دۆڵی دوو ڕووبار

لەّ كتتتاتەّە هتتترۆد لە ئەغتتتكەّتەكاى ّەدەرُتتتاتّْى ّ لە دەغتتتت ّ 
كێْەكاًتتتاا وٌییتتتتاى لە ختتتاە ّ ختتتت:  ًتتتاّە ّ اْڕیتتتتاى گرتتتتتّْەتەّە ّ 

گرًی تریي ا:ًتاغ دادەًر تت لە  یتاًی  دیْاریاى درّضت كردّّە، ئەّە بە
  هرۆ ە ضەرەتاییەكاًاا. 

 
بێیْهتتتاى یەكەهتتتیي جێیەّغتتتْ ٌێك كتتت:هە یەی ًیػتتت ەجێڕًّْیاى تیتتتا 
درّضتتتت كتتتردّّە، دۆ تتتی دّّ ڕّّبتتتارە، كە ی:ًاًییەكتتتاى رێیتتتاى ّتتتتّْە 

ەدیش ّ گەّرەدێ ّ  ە، ئیتتتای وەًتتتای كێػتتتاّە تتتتا بتتتًّْەتشهیسۆر:تاهیتتتاە
ا زۆرى. ئەّەیتتع حاغتتاُە ٌەگرە هیسۆر:تاهیتتا غتتارّوكە ّ غتتار، بیتترّڕ

بێػتتتتتكە ُەرە ك:ًەكتتتتتاًی بەغتتتتتەریەا، لەّ تتتتتخا دەّ ەا ّ لە یەكتتتتتێكە 
دەضتتت ەاا ّ ُەتتتتاّەكّْ یەكەهتتتیي ئیورراتتتت:ریەا لەّ دۆ ەیتتتاا ضتتتەری 
ُە تتااّە ّ رەلْرتت:ی بتت: دّّرًّسیتتك كْتتتاّە ّ بەرێتتی ئەّ ضتتەرواّاًەی 
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 ّارًاضتتتتتاى ّ گەڕیتتتتتاەبەدەضتتتتت ەّەى كە ُەر ُەهّْیتتتتتاى لە ویەى ئاضە
 بیاًییەكاًەّە ت:هاركراّى ّ كەّتًّْەتە بەردەضت.

لەّ دۆ ەیتاا وتْاردە دەضت ەاا یتاى وتْار ڕەگەز  یتاّىە ضتت:هەری،  
ئەكەدی، بابلی، ئاغّْری، لەّ بەغی ضەری رۆ ُەاتەّە لەًاّ ویاكاًی 
زاگرۆضاا ەهادش ُاّضێی ئەّ ڕەگەزاًەی بتّْە ّ لە دّاییػتاا ئەّ وتْار 

زە ّ هادیع ُەر یەكە بە ج:ر ك ّ لە كاتێكی جیاّازدا دەض ەاتی ڕەگە
راًْر:ریتتاى رێكِێٌتتاّە. لە ُەلتتْهەرجێكی رتتخ لە تراجیایایتتاا لە دۆ تتی دّّ 

ش ئەّاًەی ئاگتتاداری 1923ڕّّبتتاردا دەّ ەتێتتك رێكِتتاتّْە بەًتتاّی ە ێتترا 
هێژّّی ئەم دۆ  ّ دەربەًاەی بي ب:خْا یەە تاكەكەضتی ًە ضت:هەری، 

ضەرتاضتتتتەری جیِاًتتتتاا بەدی  كەدی، ًە بتتتتابلی ّ ًە ئاغتتتتّْری لەًە ئە
ئەهتتخۆ ئتتێوەی كتتْردیع ئەگەر زًئیرەویتتای زاگتترۆش ًەدەبتتّْ ، ًتتاكر ي

 راغواّەی هادەكاى دەدر یي لە اە ەم.بە ًەدەبّْیي، كە 

ڕاضتتتتتتتتت ە زۆربەی ورەڕەكتتتتتتتتتاًی هێتتتتتتتتتژّّ زادەی كتتتتتتتتتارّكردەّەی 
ەڕّّ اًتتی دەّ ەتتتی ضتتەركەّتّْاًی اتتّْایی هێتتژّّى، لەبیتترهە دّای ُ

ضەردەم ّ بە تص، ُە ڕژ ترام بت: رەرلەهتاى ەكت:هە ەی ًیػت واىشی، ئتێوە 
 ضەرجەم دّّضەا كەش بّْیي، ب: ضەرجەم هیللەتاًی ًاّ  ێرا .

ڕۆ  ك یەكێك لەّ زرتە زەوهتاًە ُە طتا ّ دەضت ی كتردە ریاداُە تااى 
ە ّ بەضەر باریرەكاًیاا كەّا كْڕی ضت:هەر ّ ئەكەد ّ بتابلی ّ ئاغتّْری

 خاّەًی ك:ً ریي فەرُەًیی بەغەریەتە.

 ًەهِێاڵ ّتەكاًی تەّاّ بكاا، بە دەًیی بەرز رێن گْاە 

ەّ هیللەتتتتاًەّە ُەیە؟ ئەگەر ُەتە رتتتێن ًتتتا ێی تتتت: چ رەیْەًتتتاییەكت ب 
 جێیەی ت: ًاّ رەرلەهاى ًییە ّ دەبو ب ر ی ە ًاّ ه:زەخاًەّە. 
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ێػّْدا ئەّ ج:رە تاكەی دەتاًەّێ خە كی گْهخا كەى، لە ضەردەهی ر
بەًتتتتتاە داّا لە  ...ب:وًّْتتتتتاًە بتتتتتاّبّْە، بتتتتت:یە گەیػتتتتت یٌە ئەم ئاكتتتتتاهە

غتتیفی رەرلەهاًتتاا بطتتخًەّە. ەأًتتا رضتتەرۆكایەتی دەكەم ئەّ ّتتتاًەی لە ئە
ابتتي الەرتتارااش، دەتتتْاًی باضتتی ئەهەّی ّ  ەباضتتی بكەیتتت، ًەە ئەّ 

رێتتتتی هتتتتیللەتە لەًتتتتاّوّْاًە، كە بچتتتتّْك ریي ر:یتتتتاى بەتتتتت:ّە ًیتتتتیە ّ بە
بە دّای ئەّاًیػتاا دّای ُەزار  ضەرواّەكاًیع دەتْاًن رێتت بطتەلوێٌن.

ّ رێتتٌ  ضتتەد ضتتا  ئەگەر ەهەًتتازرەش دە ێیتتت ئەّاًە لە ضتتارای ڕۆ ئتتاّای 
 ضەرضٌّْری  ەرەبط اًاا دە یاى... كْڕە بەضە ئەم تْڕەُاتە!
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 نگامێش یا كەڵەگامێشفضانەی گئە

طتاًەكاًی دۆ تی دّّ ڕّّبتار، بە د ٌیاییەّە كاتێك باش بێت ە ضتەر ئەف
ُەر دەبو حەهاضەی گلیتاهێع بتاش بكر تت، لە ڕاضت یاا ئەّ هەلتەەهەیە 

 بە كاك ەی ڕاض ەایٌەی تەّاّی ئەفطاًەكاًی ئەّ دۆ ەیە دادەًر ت. 

ڕّّداّاًە ّ كەضتایەتیی  تا وەًا ضا  لەهەّبەر باّەڕ ّابتّْە كە ئەّ
ُتتا لەّحەگ یٌتتاًەی، ئەفطتتاًەیە ّ بەرێتتی ئەّ ُەزارە 133ە %گلیتتاهێع ك

كە بەدەضت ُاتّْى، ئێط ا ضەرواّەیەە دە ێتە دایكی لە خْاكاى بّْە 
ضتتەدەی لەرتتێع  26ّ بتتاّكی هتترۆد بتتّْە ّ یەكێتتك بتتّْە لە غتتاكاى لە 

زاییٌتتتتاا. رێٌئەهتتتتیي غتتتتای زًئیتتتترە دەضتتتت ەاتی ەئتتتت:رّەش ّ زًئیتتتترە 
دەضتتت ەاتی ضتتت:هەرییەكاى بتتتّْە، بەام ڕّّداّەكتتتاًی  یتتتاًی گلیتتتاهێع 

 ەرتاضەری ئەفطاًەى. ض

لیتتتتاهێع كە ڕّّداّ ّ بەضتتتتەرُاتی یەكێتتتتك لە بەرێتتتتی ُەًیتتتتاهەی گ
هەلیكەكاًی دەض ەاتی ەئ:رّەش بّْە، ئەّاًەی بەضەردا ُتاتّّْە ّ زا  

 بّْە. 

ی بتتتتتتتتّْە لە ەیضتتتتتتتت ّْرەلە ڕاضتتتتتتتت یاا كەضتتتتتتتتایەتییەكی ًیتتتتتتتتْە ئ 
لیتتاهێع ەهی ضتت:هەرییەكاًاا ّا ًّْضتتراّە گّەدەركەّتّْەكتتاًی ضتتەرد

ضتتتتتا  فەرهتتتتتاًخەّایی كتتتتتردّّە، رێٌئەهتتتتتیي زًئیتتتتترە دەضتتتتت ەاتی 127
پ.ز، 28ض:هەریاى بّْە، كە دّای ت:فاى حْكوی كردّّە، یاًی ضتەدەی 

 .ئەض ّْرەدّای هردًی  یاًی كراّەتە 
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لیتتتتتاهێع دە ێتتتتتتە كتتتتتابرایەكی بتتتتتاابەرزی دّل،یتتتتتراا دەربتتتتتارەی گ

یفتتتی ُەیكەلتتتااری بتتتازّّ ە ئەضتتت ّْربّْە، ڕّخطتتتار ّ ضتتتیوایەكی زەر
ُەبتتتّْە، تتتتا ختتتْا حەز بكتتتا ئتتتازا ّ رەوهتتتاردەر لە  یاًیتتتاا، كەش لەّی 
ًەكتتتردّّە، لە ُەر كتتتْ یەكی جیِتتتاى غتتت ێك ڕّّی دابێتتتت ئەّ دەیتتتای، 
ُەهتتتتّْ غتتتت ی زاًیتتتتْە، ئاگتتتتاداری تەّاّی ڕازەكتتتتاى بتتتتّْە، رەر یٌتتتتی 
ەحتتتیكوەاشی بخیتتتْە ّ ڕۆیػتتت ّْەتە ًتتتاّیەّە، ئەّی غتتتاراّەبّْە ئەّ 

 دیْیەتی...

ُەًیاهەكەیاا ُاتّْە لە غاری ئ:رّە  یاّە ّ بّْە بە غاُت ّەە لە 
ّ بتتّْەتە اارەهتتاًی ضتتەردەهی ختت:ی، ضتتو بەغتتی ختتْا بتتّْە ّ ضتتو 
بەغتتەكەی تتتر هتترۆد. دایكتتی ەًیطتتْەش یەكێتتك بتتّْە لە خْاّەًتتاگاراى، 
دایكی ختْای جتْاًی بتّْە ّ حەزی لە ڕابتْاردى ّ ڕاّ ّ هلوتۆى بتّْە، 

كْڕی ب: باّە ًەُێاڵّە ّ ُیچ كچێكتی  حەزی لە ئازاری خە كی دەكرد،
بە ضتتاەی ًەُتتێاڵّە، خە تتكەكە غتتكایەا دەبەًە وی خْاّەًتتاگار ەئتتاًْش 
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لیاهێػی درّضت كردبّْ تا یەكێكتی ئارّرّش كە گئەّیع فەرهاًی دایە ە
كەی ّەە ختت:ی بتت: درّضتتت كتتا، تتتا رتتێكەّە زۆراى ّ هلوتتۆى بتتكەى، تتتا 

ێكی ّەە ت، ەئارّرّش زلسەوهخە كەكە لە ڕەف اری گەلیاهێع ڕزگاری بێ
كیتاۆش ئەّ دّاًە بتًّْە ُتاّڕ ی گیتاًی بە خ:ی درّضت كترد بەًتاّی ەئٌ

گیتتاًی، رتتێكەّە زۆر كارّكردەّەیتتاى كتتردّّە، لە یەكێتتك لەّ ڕّّداّاًە 
 یاهێع ُاتّْەتە ُ:غا ئەّیتع اۆ تّْغی هردى ُاتّْە، ئەّ دەم گئٌكی

ّ دەّرّبەر  بتتتت:یە بتتتتو هەبەضتتتتت لە غتتتتار ّ خە تتتتكهەرگتتتتی هرۆ ە...
دّّركەّتەّە، ڕ تتتیەی دەكەّ تتت ە هەی تتتاًەیەە، ختتتاّەًەكەی دەررضتتتوە 

 گەلیاهێع ب: كْێ دەڕۆیت؟ 

ئەّ حەیتتتتاتەی تتتتت: دەتەّێ بە دەضتتتت ت ًاكەّ تتتتت، هتتتترۆد خْل،تتتتاّە 
ضەرەًئاهەكەی ُەر هەرگە ّ دەبو بورێ، لەّ دًّیتا  یتاًی ُەتاُەتتایە، 

بەرگی جتْاى لەبەر خ:غەا  بە جلتْتا زیٌاّّیت بك:غە برضیت ًەبێت، 
كە، ختتت:ا راكْختتتاّ ي ڕاگتتترە، هتتتا  ّ هٌتتتاا ت بەختتت ەّەركە،  یتتتاًی ئەم 

 دًّیایە ئەهەیە ّ بەش، ضەرەًئاهەكەی هردًە.

 میاهیع ّتیە باغە ت: ئەّەًاە ُ:غیاری ڕ یتای وی ەئ:ت:ًایػت نشگل
 رو ًیػاى ًادەی؟ 

ّ لەّەاهتتاا ّتڕتتّْیە گتتْێ بیتترەە كەش ًەی ْاًیتتْە ئەّ دەریتتا بتتو بتتي 
بتتێ ەی بڕتتخێ تتتا بیتتاتە دەریتتای هتتردى، بەام ئەی گلیتتاهێع دەریاّاًێتتك 
ُەیە واّضاەی ئەت:ًایػ ن بّْە بەًاّی ەئ:رغتاتْش دّّ رەیتكەری ُەیە 
ّ ئەّضا لەًاّ جەًیە  دایە، بخۆ بیڕیٌە، ئەگەر ڕازی بتّْ لەگە  تا بتخّاا 

 باغە، ئەگیٌا بیەڕ رەّە... 
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ض اًی هەرگتی رغات:شی دی دا: ًاّ جەًیە ەكە ەئ:گلیاهیع ڕۆیػت ب
ەئٌاكیتتاۆشی بتت: گێتتخایەّە، داّای لتتو كتتردى تتتا ئ:ت:ًایػتت نشی رتتو ًیػتتاى 

درەخ تتی گەّرە بڕتتخە،  123بتتااا، لە ّەاهتتاا ّتتتیە بتتخۆ لەًتتاّ جەًیە تتاا 
ئ:رغتتتاتْ ّتتتتیە  ئەّی گەز در تتتژ بێتتتت ّ بییتتترە ایتتتر. 33ُەر یەكەیتتتاى 

ایی غەاْغتخی لیتاهیع كەغت ییەكی ضتەرەتگلیاهێع كردی بەّ غتێْە گ
درّضتت كتترد، لەگە  ئ:رغتتات:دا ضتْاری بتتّْى ّ بەرەّ دەریتتای هتتردى 
بەڕ كەّتي، ئ:رغات: بە گلیاهێػی ّاە ًەكا دەض ت بەّ ئتاّە تەڕكەیتت، 

یاهێػتتتی ررضتتتیە بتتت:وی ّا ًئام گەیػتتت ە وی ئ:ت:ًایػتتت ن لە گلضتتتەرئە
 ًییەراًی؟ 

: بە ت: لەغت لە كەرەض ەی خْاكاًی هرۆد رێتك ُتاتّْە، خْاكتاى تت
 كْڕی خ:یاى دەزاًي، ُەرّا كەّتە تەهو كردًی، ضەرەًئام رێی ّاە 

باغتتتە تتتت: ًابێتتتت حەّا غتتتەّ ّ حەّا ڕۆ  بٌْیتتتت، بەام گلیتتتاهێع 
لەّەیاا ضەرًەكەّا، ئ:ت:ًایػ ن بە  ًەكەی ّاە ئەّ گەًئە ُە طێٌە لە 
خەّ، بتتا بیەڕ تت ەّە، ُەرّەُتتا بە ئ:رغتتات:ی ّاە ُە طتتە بتتخۆ ضتتەرّاژ 

بتكە گلیتاهێع ضتْاری كەغت ی بتّْ  ْبەرگێكی تتازەی لەبەربػ:رە ّ جل
ئەم كتابرا ئەّ ڕ تیە دّّرەی تا بیەڕ  ەّە.  ًەی ەئ:ت:ًایػ نش رێتی ّاە 

 بخیْە، ئەگەر دەكرێ یارهەتی باە.

ئ:ت:ًایػ ن تا ڕادەیەە د تی ًەرم بتّْ بە گلیاهێػتی ّاە ڕاز كتت بت: 
گیتتتایەە لە ّەدەر دەخەم غتتت كێت رتتتو دە تتتێنە ُتتتیچ هرۆ ێتتتك ًایساًێتتتت 

دەریادا ُەیە، ڕیػْەكاًی دڕكي، ئەگەر تْاًیت ئەّ گیایە بەدەضت بِێٌتی 
 ُێٌاّە.یاًی  یاًی ُەتاُەتاییت بەدەضت 
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لە ڕاضتت یاا ئەفطتتاًەكاًی گلیتتاهیع بەرێتتی لەّحە گ یٌییەكتتاى تتتێكە  ّ 
رتتێكە ي ّ ضتتەرەتا ّ رتتاییٌی بتتّْیٌە، بەًتتاە ًاوتتارم بتترۆهە بەغتتێكی تتتری 

 یع...ڕّّداّەكاًی گلیاه

ّ هتترد، گلیتتاهیع یٌكیتتادّای بریٌتتااربًّْی ئیٌكیتتاّ بە دّاًتتسە رۆ  ئ
 گەلێك ب: ئەّ دۆض ە اارەهاًەی گریا، بە دەم گریاًەّە دەیْاە

ئەی دۆضت ّ ُاّڕ ی ئازیسم ت: دایكتت ئاضتك بتّْە ّ باّكتت كەری 
ّەحػتتی دەبتتا دارضتت اًەكاى بتت:ا بیتتریي. بتتاریرە ریتتاّاًی غتتای ئتت:رۆە 

ر:رەی ویاكاى غێْەًت بت: بیێتخى دەبتا ُەروتی دڕًتاە  ررضەداربي، دەبا
ُەیە ب:ا بیریي. دەبا ئاّی زەا ی ڕّباری فْراا فرهێطكت ب: بخ ژی. 
ئەّاًە ُەهّْ ئازایەتی هي ّ ت:یاى بە واّ دیتْە. هتي ّ تت: رتێكەّە گتای 

 ریرۆزهاى كْغ ّْە، ئەّە ب: ّا بێاەًیی؟

ەگەّرەكەا ّەضت اّە؟ چ خەّ كە لێت كەّتّْە؟ ّەاهن ًادەی ەّە؟ د 
ی دار:غتتتتتی ّ ُتتتتتاّاری كتتتتترد، دەیە ئەی ۆبە گریتتتتتاًەّە ڕّّی ئٌكیتتتتتا

ًُْەرهەًتتتااى، ئاضتتتٌیەراى، ئەی ز تتتخیٌیەراى ُەضتتت ي زّّ رەیكەر كتتتی 
لەظ ّ غایطتت ەی بتت: بتتكەى... بە تەاەوی ئتتازا رەیكەریتتاى درّضتت كرد ّ 

 رەیكەری لە ز خ ّ ضەر ّ ڕّخطاری لە ریرۆزە.

 اّ گلیاهێع جلْبەرگی كردە رێط ی ر ٌ .ٌكییلە دّای هردًی ئ

جتتتاًەّەراى ڕّخطتتتار ّ ضتتتەرّرروی فەراهتتت:ظ كتتترد، لە ڕ  ّ ایٌتتتا 
دەكتتْا د  بە هتتردى، بەختت:ی ّاە بتتخۆ بتت: ویە ئ:ت:ًایػتت ن، اارەهتتاًی 
ت:فتتاى وتت:ى تْاًیتتْیەتی ڕازی ُەتاُەتتتایی  یتتاًی دەضتتت بتتكەّێ، ئی تتر 

 ّ كی ترداەُەرّا داض اًەكاًی گلیاهێع تێكەاّى لە ڕّّدا
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خْاّەًتتتاگارە ەئاًاًتتتاش درەختتت ە بەًاّبتتتاًیەكەی لێتتتْاری ُە كەًتتتا ّ لە 
غاری ئ:رّە دا دّّبتارە ًتای ضتەّزبّْیەّە لە بٌەكەیتاا ئە دیِتایەكی 

بتخی. كْغتت ّ درەخ ەكەغتی  خەبەكەدا، گلكتاهیع ئە دیِتایەكەیخ:ی 
ئاًتتا ئتتاهێر كی ه:ضتتی،ای لەّ دّّ درەختت ە درّضتتت كتتردّّ ّ بە دیتتاری 

بە گلیتتتتاهێع لەگە  داردەضتتتت ێكاا، زۆری وی ختتتت:ظ بتتتتّْ، ئیتتتتای  دای
ه:ضتتی،ای دە ەًتتی، بەام ڕۆ  تتك ئتتاهێرەكە ّ داردەضتت ەكەی كەّتە ًتتاّ 

ٌكیتتتاّ ُتتتاتە یاتتّْایی دۆزەخەّە، گلیتتتاهێع زۆری رتتتو ًتتتاخ:ظ بتتتّْ، ئ
 ویەّە، ّتیە هي ئەهخۆ ئەّ دّاًەا لە دۆخەّە ب: ّەدەرد ٌن.

خ.. جلتتتْبەرگی ختتتاّ ي لەبەرهەكە، لیتتتاهێع ّتتتتیە دەڕۆی بتتت: دۆزەگ
لەغتتتتتت بە ڕًّّتتتتتی ب:ً تتتتت:ظ وەّر هەكە، ُتتتتتیچ تیر تتتتتك هەّەغتتتتتێٌە، 

 ى ّ  ّەغتتتێٌە، رتتتێاڵّ لە رتتتا هەكە، لەّ تتتخاتەّرەكەا بەڕاضتتتەرتەّە ڕاهە
هٌاا ەكەا دەبیٌتی هاویتاى هەكە، ئەّ  ى ّ هٌتاا ەی ّا خ:غتیاًت ًتاّێ 

و، ئەّ دەم بەرا رتو لێیاى هەدە، ئەگیٌا ەدایكتی ًیٌتازّش لە خەّ ُە اەضت 
ٌكیتاۆ درّضتت بە رتێچەّاًەّە ئەّ كتاراًەی كترد، دایكتی یدەگرێ، بەام ئ

ەًیٌتتتتازّش لە خەّ ُە طتتتتا ّ لە دۆزەختتتتاا ڕایكتتتترد ّ ًەیِتتتتێاڵ دّّبتتتتارە 
 بیەڕ  ەّە ضەر زەّی.

گار بتتتردە بەر خْاّەًتتتا اهێع ُەر یەكئتتتار رەرۆظ بتتتّْ، رەًتتتایگلیتتت
خْاّەًتتاگار ەضتتیيش ئەّیتتع  ، رەًتتای بتتردە بەرەئٌلیتترش ُیچتتی بتت: ًەكتترد

ُەضتت ە بتتخۆ ك:ًتتایەە لە فەراه:غتتی كتترد، بەام بتتاّكە ئایتتاد رێتتی ّاە 
ٌكیتتاّی لتتو ّەدەر بێتتت. بەّ غتتێْە گلیتتاهێع یزەّی بتتكە تتتا ڕّّحتتی ئ

تتتْاًی لەگە  ڕۆحتتی ئیٌكیاۆیتتاا بتتاّێ. رتتێكەّە كەّتتتٌە ضتتەها، ئەّ دەم 
 ُەّا ی و:ًییەتی دۆزەخی ررضی ّ لە ّەاهیاا ّتیە 
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لەغتتتەی رتتتخە لە ُەّەش ّ لەزەا كتتترم ختتتْاردّّیەتی، ّەكتتتّْ  ئەّ
ڕەف تار لەگە  هردّّاًتاا لەضتەر بٌتاەەی راروەرەڕۆیەكی ك:ًی لو د تت. 

هٌتتاا  هتتاهە ە دەكر تتت... ئەّی هٌتتاا ی ُەبێتتت لەّ بتتٌەّە لێتتی ڕاكػتتاّە 
ی ُاكەزاییتتاا دە ی ّ كتتْڕی ُەبێتتت لە هتتا ێك یهاًتتاّّە ّ دەگتتری، ئەّ

ضتو كتْڕی ُەبێتت لە ئتاّی دۆزەختی رتو دەدر تت، ًاى دەدڕ ٌتو، ئەّی 
ئەّی وْار كْڕی ُەبێتتت د تی فرەخ:غتەا ە، ئەّی كتْڕی ُەبێتت ئەّە 

 لەگە  گەّرە ریاّاًاا ُاّ یاى ّ خاّەًی ك:غكە.
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 نكیدو مەگەڵ همباباگنگامێش و ئیمنمالنیی 

ضەّاًی درەخ ی ەئرزشتە، لە ویاكاًی لْبٌاى غتكڵ ّ هلوۆًێی ُوڕابا را
 ُەیە، ترضتتێٌەرە، ًەڕەی ّەە ت:فتتاًە، دەهتتیی طتتار كی ّەە دە ڕتتاڕّخ

ْاى ُەتتتتا لە ًتتتاّەكەی دەترضتتتي، ُەهتتترتتتخ لە ئتتتاگرە، ُەًاضتتتەی هەرگە، 
گلیتتاهیع ّیطتت ی بتت: ًتتاّ ّەدەضتت ِێٌاى بیكْ  تتت بڕێتت ە غتتای دەّراى، 

ّە ٌكیاّ تەاەوی كرد گلیاهێع بە گْ ی ًەكرد ُەتتاّەكّْ ریتایُەروی ئ
بەام گلیتاهێع گتْ ی  ،كرد تا ًەیكا ئەّاًیع تەهێیاى یرەكاًی ەئ:رّەش 

ڕۆغتتت، كەّتە ًتتْ ژكردى بتت: ختتْای  ًەبیطتتت ز ُەهتتّْ یًەدایە، ئەّاًە
ٌْىش ُەرّەُتتا ُەتتتاّ، ُەرّەُتتا رۆیػتتت بتت: وی دایتتكە ختتْاكەی ەتیطتت

ە گلیاهێػتتی ّاە زّّكە بتتخۆ ُوڕابتتا لە جەًیە تتاا خْاّەًتتاگاری ُەتتتاّ ب
ر یەكەی لەبەر ًەكردّّە، ئێطت ا تەًِتا خ:ی ًەغاردّّەتەّە ّ حەّا ز

 ٌە ًتتتتاّ ٌكیتتتتا ّ ُەردّّ ڕۆیػتتتتییەە زر تتتتی لەبەر دایە، گلیتتتتاهێع ّ ئ
 اى كْغت. جەًی ەّە بە ُەردّّ ُوڕابای
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 ئاصامنیدا گای  نكیدو مەگەڵیشەڕی گنگامێش و ئ

ٌكیتاّ گلیتاهێع، گەڕایەّە یەویەى گلیاهێع ّ ئدّای كْغ ٌی ُوڕابا ل
غتت ارش حەزی لتتو كتترد، ەُی لەضتتەرًا خْاًّتتاگار ە ئتت:رّە ّ تتتاجی غتتا

داّای كرد بیكاتە ُاّضەری  ەرەبتاًەیەكی ز خیٌتی بت: درّضتت دەكتاا. 
بەُێسی با بخّاتە ڕ تیەّە ئەّی ریاّواكتاًی رەرضت یاكاًە د تي رتاا هتاچ 

اهێع ًیاًتتت بتت: دادەًتتْ ٌٌەّە، بەام گلیتتدەكەى، تەّاّی غتتاكاًیع خ:یا
لەبەر ئەّەی ئەّی ئەّ خ:غیْیط ّْە، ئەّ رێػٌیارەكاًی ڕەا كردەّە، 

لەًاّی بتردّّە، هتي تت: ًتاُێٌن تت: ّەە كْاًتّْیەە ّایتت، ُەّكە بەفتر 
بڕار ت ختاه:ظ دەبتی، ّەە دەرگتای یەە لتٌیەی ُەرگیتس ًاگیر یتت، تت: 
ك:غتتكی ُەروتتی رتتا ەّاًە تیتتادا زەبتتّْى دەكر تتت، تتت: ّەە غتتلەایری 

ت، تتتت: هەًئەًی،تتتی، ُەركەضتتتێك لێتتتْە ًسیتتتك بێتتت ەّە بەربتتتادی دەكەیتتت
ضّْتێٌەری، تت: ّەە رتێاڵّی تەًیتی گتاز لە رتا دەگتری، كتام رەلەّەر لە 

   ی ت: ڕزگار بّْە؟ دەتەّێ ًاّی وەًااى  اغ،ت ب: ُە اەم؟اّد
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 ەغ ار لە تّْڕەبًّْاا گخی گرا ّ ڕۆیػ ە وی بتاّكی، كە ەئتاًْشی 
تتا گتای  خْاّەًاگارە، ُەرّەُتا دایكتی كە ەئتاً ْشی ختْایە ّ داّای كترد

ئاضواًی باەًو ب: لەًاّبردًی گلیاهێع، ئەگەرًا ُەروتی هتردّّاى ُەیە 
ّەاهتاا ّتتیە ئەگەر ّاى ب ت:ى. بتاّكی لە دەیاً اتە ضەر زەّی، تا زیٌتا

 ئەّ گاتە باەهو ئ:رّە حەّا ضا  تّْغی ااتیْاخی دەبێتە

گتتتتتای ئاضتتتتتواًی دابە ەغتتتتت ار ئیتتتتتای برضتتتتتێ ی لە ّاتتتتتتی ئ:رّكتتتتتاا 
ًیاّّغتتكیاى كتترد، گژّگیتتا ّغتتكڕًّْەّە، ئیتتای غتتەڕی باڵّبتتّْیەّە، كا

ًێتتْاى ئیٌكیتتاّ ّ گلیتتاهێع دەضتت ی رتتو كردبتتّْ، لە دّّ وّە رەوهتتاری 
ی تتتّْڕدایە ًتتاّ گتتای ئاضتتواًیاى دا، گتتا بە كلتتكە ئەضتت ّْرەكەی ئیٌكیتتاّ

وا ێكەّە، لە وا  ّەدەر ُاا ّ دّّ غاخی گتای گترا، گلیتاهێع تتْاًی 
دّّ گای ئاضواًییاى كْغت.  ەغت ار كەّتە بیااتە بەر غوػێر ّ بە ُەر

 غێْەى، گلیاهێع رێی ّاە ب یرم ّەە گاكەا دەتكْ م.

  



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

259 

 

 ئەفضانەكانی ئەمیادە و ئۆدیضەی هۆمیر

حاغتتاُە ٌەگرە ەُتت:هیرش گەّرەتتتریي غتتا یری ئەفطتتاًەكاًی ئەلیتتادە ّ 
ئ:دیطتتتەیە ّ لە ضتتتەدەی ُەغتتت ەهی رتتتێع زاییٌتتتاا دە یتتتا، دّّ ك تتتاّی 

ًتتتتراّە كە لە ویەى ئەم غتتتتا یرە ًابیٌتتتتایەّە ّتتتتتراّە ّ بەًاّباًتتتت  ّازا
ًّْضراّەتەّە، كە ُەردّّ ك اّ بە غاكاری دًّیای ئەّضتا ّ ئێطت ایع 

ضتتا  لەهەّەبەرەّە، وتتتیي 2833دە هێردر تتت، خە كتتی ّاتتتی ی:ًتتاى لە 
وتتتیي ئەّ غتتتیعراًەیاى ضتتتٌ  بە ضتتتٌ  لەبەر بتتتّْە ّ گێخاّیتتتاًەتەّە ّ 

در ژیتتتی زەهتتتاى زۆر ڕّّداّ ّ داضتتت اًی ًّْضتتتیْیاًە، ضتتتەیر لەّە دایە 
تری لەبیركردّّە، بەام ئەّاًەی ەُ:هیرش ُەرّەە خ:یتاى هتاًّەتەّە ّ 

 رار سراّى ّ ئەّ لە جیِاًاا زۆرتریي كەش دەیاً ْ ٌێ ەّە.

 
ك اّی یەكەهی ەُ:هیرش كە ًاّی ەئیلیتادەشیە زۆربەی دەربتارەی غتەڕ 

كە لە غتتتەڕدا ئەغیرشتتتتە،  ّ دوّەری اارەهتتتاًێكی ئەفطتتتاًەییە بەًتتتاّی ە
لەگە  خە كتتتتتی غتتتتتار ك بەًتتتتتاّی ەئتتتتتاتيش، ك تتتتتاّی دّّەهتتتتتی بەًتتتتتاّی  
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ەئ:دیطەشیە كە لە گەڕاًەّەیاا لە دّای غەڕی ەترّاش دەگەڕ  ەّە ب: وی 
جت:ر دەبێتت ّ ًتسیكەی دە ضتا  ّ یٌەكەی ّ تّْغی ڕّّداّی ج:راُّا

 ّ ڵ ّ ئاّارەی ًاّ دەریاكاى دەكر ت.
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 یادە ئەفضانەكانی ئین

ضتتتا  رتتتێع لە دایكڕتتتًّْی ەهەضتتتیاش لە رۆ ئتتتاّای ُەزار زۆرتتتتر لە 
تّْركیتتتای ئێطتتت ا لە كەًتتتاری دّّ ڕّّبتتتاردا، غتتتار كی گەّرەی رتتتخ لە 

ش ُەبتتتّْە، بە ُ:كتتتاری هلوۆًێتتتی ًێتتتْاى Troyئتتتاّەداًی بەًتتتاّی ەتتتترّا 
ایە كەوّە ّ ُەڕّّ  ٌتتترا ّ ضتتتّْتا ّ خْاكتتتاى ّ غتتتاكاهی ًێْاًیتتتاى كتتتر

 كاّلكرا.

 تتاّی ئیلیادەیتتاا غتتەڕەكە لەّ تتخا دەضتت ی رێكتتردّّە، غتتەڕكەراًی لە ك
شیتتاى داّە ّ ئتتار:ل: ًەخ:غتتی ترّای:ًتتاًی دەّرەی غتتاری غتتّْرەداری ە

تتتا ًّْی لەًێتتْاى رەوهاردەرەكاًتتاا باڵّرێكتتردّّەتەّە، بەام لە ڕاضتت یاا 
لەّ دەهەیتاا ختْدای ەكیتٌە  ئەّ غەڕە لە هێژدا دەض ی رو كردّّە، یتاًی

شش ه: ەتیتتتتاى رتتتتو ًەداّە، لە جە ى ّ غتتتتایی ئەًئتتتتّْهەًی رّ ڕ ، تتتتت
بتت: ت: ەضتتەًاًەّە ًەخػتتەیەكی دۆزەخیتتاًەی  بەغتتااری كتتا خْاكتتاًەّە

كێػتتاّە، تتتا ئەًئتتّْهەًی خْاكتتاى بەّ ئتتاراهی ّ ئاضاییػتتە ًەهێٌتتٌەّە ّ 
ب:یە بە ئاضرایی خ:ی دەگەیەًێت ە رەًتئەرەی بكەًّە تەاەو ّ هلوۆًەّە، 

ّ ضتتتێْی ز تتتخیي، كە لەضتتتەری ًّْضتتتراّبّْەە تتتتاوری ك:بتتتًّْەّەكە 
رێػكەیػتتتتە بە جتتتتْاً ریي خْاّەًتتتتاگارش دەُتتتتاّ ژ  ە تەورەكەّە، ضتتتتو 
خْاّەًاگاری جْاًی ەُیرا، ئەفرۆدەیت، ئاتٌەش ُەریەكە لەّاًە ویتاى ّایە 

ەبێتت ە گف ْگتت: ّ كێػتتوەكێع... د ەئەّ ضتتێْە ز تتخیٌە ُتتاّ ژراّە، بتت: ئەّ
دەبەًە وی گەّرەختتْای ەزئتتْشش بەام  ە ئاكتتام، ضتتەرئەًئام رەًتتاًاگتتاً

زئْش  یراًە داّاكەی ڕەا كردەّە ّ ًەڕۆیػ ە   ر باری، ّەاهااًەّە 
یتتاى ُەر بەردەّام بتتّْە، ضتتەرئەًئام ەزئتتْشش رێػتتٌیاری كتترد تتتا اّ ُەر
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ُەرضتتو بتتخۆى بتت: غتتاخی ەئایتتااش كە لە ًسیتتك غتتاری ە تەرّاشیە، لەّ تتخا 
ّ دەتتْاًی كێػتەكەتاى بت: ئاضتاى غازادەیەكی گەًت  بەًتاّی ەرتاریصش ئە

بكتتتتاا، ئەّ گەًتتتتئە یەكتتتتێكە لە جتتتتْاً ریي گەًئتتتتی ضتتتتەر زەّی. زۆری 
ص ئاهتتتادەبّْى. یًەكێػتتتاّە ُەر ضتتتو خْاّەًتتتاگار لەبەر دەضتتت ی رتتتار

طتیاى ّاە یغازادە ضەرضام ّ گێژّّ ژ بّْ، ُەرضو خْاًّتاگار بە رار
واّضتاەی ًاكرێ ضەیری لەظ ّ ئەًااهی ئتێوە بكەیتت، تەًِتا داّەری ّ 

رێػكەغت دەكر ت گْ وتاى دیارییەكاًی ئەّاًە، كە ئەّ لەضەر و:ًیەتیی 
  لێڕیرە.

ضتتتەرەتا ُیتتترا ّتتتتیە ئەگەر هتتتي بە جتتتْاً ریي ختتتاًوەخْا ُە ڕژ تتترى 
 دەتكەهە راغای ئاتەى ّ ئاضیا.

دُّّەم كەش ئتتاتٌە ّتتتیە بە ێٌتتت دەدەهتتو ەترّاشیەكتتاى، كە دّ هٌتتی 
 كەم. ئەزەلیي لەگە  ی:ًاًییەكاًاا زا 

ضەرەًئام ئەفرۆدیت ُاتە اطەە هي بە ێٌت دەدەهو ەُیلێيش جتْاً ریي 
 كچی ی:ًاى ّا لو بكەم غیف ە ّ  اغ،ی زارا كەم ّ بە یەك اى گەیەًن.

ص تاّ ك تێخاها ّ ئەّ دەم ُە طتایە ضتەررا ّ ڕّّ بە ئەفرۆدیتت یرار
ڕۆیػتتت ّ ضتتێْی ز خیٌتتی دا بە دەضتت ی ئەفتترۆدی ەّە، بەام لەّ ڕۆ یتتاا 

یلیي بّْبْە  ًی ەهٌلتْشش بترای ئاگتاهوٌْى راغتای ی:ًتاى ئەفردّدیتت. ُ
طی بتردە ئاضتواى ّ یلەّ ُاّضەرییەی بو ئاگابّْە، دّای وركەیەە رار

لە غتتاری ەهیطتتيش رتتای ەخ ی ئەّ حەلەی ی:ًتتاى دابەزاى. رتتاریص ختت:ی 
 ادەی ەترّاش بّْ بە هیْاًی هٌلْش. گەیاًاە ك:غكی هٌلْش ّ ّەە غاز



 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

263 

ّای ئەّە هٌلتْش بت: كارّبتار لە هتا  ّەدەروّْبتّْ، كە وەًا ڕۆ  د
 یگەڕاّەتەّە ًە ُیلتتتتتتتتتیي ّ ًە راریطتتتتتتتتتی ّەدی ًەكتتتتتتتتتردّّە ّ بتتتتتتتتت:

 ، كە راریص ُیلیٌی فراًاّّە.ّْەدەركەّت

غاضتتتْاری هەرداًە ڕف تتتار، لە ئەّ كتتتارە ئەّضتتتا ّ ئێطتتت ایع دّّرە 
ڕۆیػتتتتتت بتتتتت:وی ەئاگتتتتتاهوٌْىشی بتتتتترای ّ ڕّّداّەكەی رتتتتتو ّتتتتتتّْە، 

ٌْىش بە هٌلْضی برای ّاە زەهاًێكە بە دّای ُەلێكاا دەگەڕ ن تتا ەئاگاهو
دەضتتت ێكی بتتتاظ لە تەرّاییەكتتتاى بّْەغتتتێٌن، ّا ئەم ڕّّداّە باغتتت ریي 
بە یەیە ب: رەوهارداًی ەترّاش ُەر لەّ ڕۆ ەیاا ئاگتاهوٌْى رەیتاهی خت:ی 
گەیاًاە دّّ را ەّاًی بەًاّباًیی ی:ًاى ە ئەغیر ّ ئ:دیطەش تا لە غتەڕی 

ڕاهەا ّ غتتەڕەفی ی:ًاًتتاا بەغتتااری كەى، بەام ئەغتتیر لەبەر دایتتكە كە
ریتترەكەی ّ ەئ:دیطتتەش، لەبەر ئەّەی  ًەكەی تتتازە هٌتتاا ی بتتّْە، ّەاهتتی 
ڕەدیتتتتتاى دایەّە، كە ًتتتتتاتْاًي لە غتتتتتەڕەكەیاا بەغتتتتتااری بتتتتتكەى، بەام 
ئاگتتتتاهوٌْى دەضتتتت ڕەردار ًەبتتتتّْ خە كتتتتاًێكی دیتتتتكەی ُەًتتتتاردە ویتتتتاى، 

كەغ ی بتّْى ی:ًاى ضْاری  ّ را ەّاًە لەبەر غەرەفیئام ئەّ دّضەرەً
زۆری ش كەّتتتتتتٌەڕێ، تتتتتترّاا بەرەّ غتتتتتاری ەّ لەگە  لەغتتتتتكری ی:ًاًتتتتت

ًەكێػتتاّە لەغتتكری ی:ًتتاى ئتتابلّْاەی غتتاری غتتّْرەداری تەرّایتتاى دا، 
غّْرەی غاری تەرّا بە ئەًاازەیە بەرز ّ بّْ ٌتا بتّْ ّ اتاین ّ اتّْ  

ًاّّبتتتاّی دەركتتتردّّە، جتتتیە لە رتتت ەّ بتتتّْە، لەضەرتاضتتتەری جیِاًتتتاا 
دەرّازە هْحكەهەكاًی، بەام غەڕكەراًی ی:ًاًی خْدا خە ،یاًی كردبّْ 
ب: غەڕ، بەتتایڕەا ئیطترارتییەكاى رەرضت یای ئتار:ل: لە دەرەّەی غتاردا 
بتتّْە، وەًتتااى ضتتەربازی ی:ًتتاًی رەوهتتاری ئەّ رەرضتت یایەی دەدەى ّ 

ەهّْیتاى دەكتْ ى ّ كتچە ئەّی رەًابەری ئەّ رەرض یایە ُەبتّْە ُەر ُ
ئتتار:ل: بە یەخطتتیری دەگتترى ّ دەیتتڕەى  یجتتْاًە دەرّ ػتتەكەی رەرضتت یا
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بتت: وی ەئاگتتاهوٌْىش ئەغتتیر ئەّ كتتچە دەرّ ػتتی رەرضتت یایەی دیڕتتّْە ّ 
، رەیتام دەًێترێ بت: ئاگتاهوٌْى تتا ئەّ ئتافرەتەی بت: بٌێر تت ە اغ،ی بتّْ

 ەئاگاهوٌْىش داّاكەی ڕەا دەكاتەّە ّ ب:ی ًاًێر ت. 

ّە دەبێ ە ُ:كاری د یراًتی ّ زّ ریتی ەئەغتیرش ّ بخیتار دەدا ئیتای ئە
لە غتتتەڕەكاًاا بەغتتتااریی ًەكتتتاا، بە ًەوتتتًّْی ئەغتتتیر لە غتتتەڕەكاًاا 
ی:ًاًییەكتتاى ئەّی گتتْڕ ّ تْاًتتا ّ ئازاییتتاى ُەبتتّْە لە دەضتت یاى داّە ّ 

تتتا لە غتتەڕەكە بكػتتێٌەّە، لەّوغتتەّە ەئتتارْل:ش، گەیػتت ٌە بتتاّەڕ كی ّا 
. رەرض اگەكەی ئەّیتع لە ەەی ی:ًاًییەكاى بو ڕ سییاى كردبّْلەبەر ئەّ

گەرهیتتی غتتەڕدا تیتتری ئتتاگریٌی دەگتترتە ی:ًاًییەكتتاى زۆری ًەهتتابّْە بە 
ئەرْلتتْ بەّەغتتەّە ڕاًەّەضتت ا  جار تتك لەغتتكری ی:ًتتاى غتتخی غتتخ بتتي،

تتتتا ًّْی لەًتتتاّ لەغتتتكری ی:ًاًتتتاا باڵّكتتتردەّە، ئی تتتر غتتتەڕەكە  ّەبتتتای
ویەًێك بەضەر ئەّی ردا ضەركەّتي بەدەضتت  بەردەّام بّْە، بو ئەّەی

 بِێٌو.

ّەًڕتتتو غتتتەڕەكە ُەر لەًێتتتْاى تەڕاّیەكتتتاى ّ ی:ًاًییەكاًتتتاا بەردەّام 
بێتتتت، ًەخێتتتر بە كتتتّْ داهێٌتتتی غتتتەڕ گەیػتتت ڕّْە ُەّارگەی خْاكتتتاى لە 
ەئ: ەهتتتپشدا دّّ ویەًەكە ضتتتەخت د ی یەە ڕاّەضتتت ابًّْە، ئەفرۆدیتتتت 

 لەبەر بتتو ڕ سیكتتردى بە رەرضتت یاكەیص ّ بتتراكەی ّ ئەرْلتتْ یلەبەر رتتار
كتتترد، لەّوغتتتەّە خْاّەًتتتاگارە ویەًیتتتری خە كتتتی غتتتاری ترّایتتتاى دە

 حەضّْدەكەەُیراش ّ ویەًیراًی ی:ًاًییەكاًیاى دەركرد.

تەرّایەكتاى بتّْە، بەام لە ترضتی ەُیتراشدا زئْش لە د ەّە ویەًیتری 
ردّّ خطتت، ضتەرەًئام دّای ً:ضتا  غتەڕ، ُەدەخ:ی بتو ویەى ّەدەر

هی غتتتەڕ بەغتتتەڕ بتتتێي ّ ئاكتتتا صشیوی غتتتەڕ بخیاریاًتتتاا ەهٌلتتتْش ّ رتتتار
كەى ّ ُیلیي بت: ئەّ بێتت. بەّ غتێْەیە دّّ ُەروی بێت دّّو اڕّْ ی ب
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غەڕكەر بەراًڕەر یەە غەڕیاى دەضت رو كرد، زۆری ًەكێػا بە ُێتس ّ 
صش غتكا ّ كەّتە   تر یتْاًای بازّّی ەهٌلْشش غوػتێری دەضت ی ەرتار

صش خ:ی رو ڕاًەگیرا ّ ڕای كرد یػێری ەهٌلْششەّە، ەرارڕەحوەتی غو
، بەّ غتتتێْەیە ەئاگتتتاهوٌْىش یّ ختتت:ی گەیاًتتتاە رەًتتتای ەُیك تتتْرشی بتتترا

 بخیاری دا.

ص دۆڕاًتتتتتتاّّیەتی، لەم كەیٌتتتتتتْبەیٌەدا یبە تتتتتتو لەغتتتتتتەڕەكەدا رتتتتتتار 
ُتتاّ ژی ّ بە دەغتتەڕكەر كی گەّجتتی ی:ًتتاًی تیر تتك بتتّْ ەهٌلتتْششّە 

ا ّ دیطتتاى غتتەڕ بە گەرهتتی دەضتتت رتتو ضتتەخ ی هٌلتتْش بریٌتتاار دەكتتا
ە دەكاتەّە، تەرّاییەكتاى بە تەّاّی تْاًتاّە رەوهتاری ی:ًاًییەكاًیتاى داّ

كەّتتتٌە كە تتكە ەی ضتتّْتاًاًی كەغتت ییە ی:ًاًییەكتتاى، لە  ىًّتتا ّ ڕّایتتاى
ئتتتاّا ُەلْهەرجێكتتتاا ەرتتتاترّكلْشش ُتتتاّڕ ی گیتتتاًی بە گیتتتاًی ەئەغتتتیرش 

، بو ئەّەی ئەغیر بساًێتت زرێ ّ ەەّڕۆیػ ە ًاّ  وادرگەكاًی ەئەغیرش
 لەبەر كرد ّ گەڕایەّە ًاّ غەڕەكە. یضرەر ّ وەكەكاًی ەئەغیرش

ی:ًاًییەكتتتاى گتتتْڕ ّ باّەڕبەخ:بًّْیتتتاى دّّ بەراًتتتڕەر بتتتّْ. غتتتەڕ  
گەرهتتتی گەرم بتتتّْیەّە ّ لەغتتتكری تەرّاییەكتتتاى تتتتا دەرّازەی غتتتار 

ەهتتتتاًەّە ، لەّ غتتتتەڕەیاا ەرتتتتاترّكلْشش لە ویەى ُیك تتتت:ری اارىارڕاًّتتتت
كتتتْ را. كْغتتتت ٌی رتتتتاترّكلْش ئتتتتاگری كیتتتتٌە ّ ڕ  ّ ئتتتتا :زی لە د  ّ 
دەرًّّی ەئەغیرشدا گتخی گترا ّ جلتْبەرگی غتەڕی كتردە بەر ّ خت:ی 
گەیاًتتاە دەرّازەی غتتار ّ ًەڕاًتتای تتتا ُیك تت:ر بێتت ە دەرەّە بتت: غتتەڕی 

غوػێرە ًەبخە بێػك كْ راّی  ُیك ْرش دەیساًی ە ئەغیرش،بەراًڕەركی ە
ەرّازەی غار ّەدەرُاا ّ دّّ را ەّاى  كەّتٌە غەڕی هاى ّ ًاّە لە د

ًەهتتاًەّە، زۆری ًەكێػتتا ًێتتسەی لێساًتتی ئەغتتیر ضتتیٌەی ُیك تت:ری كتتْى 
 كرد. 
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یەتتی ترّاییەكتاى ُەردّّ رتای ّە ڕازی ًەبّْ بت: وّازكردًتی ڕۆحبە
ُیك تت:ری بەضتت ەّە ّ بەضتت ی بە  ارەبتتاًە جەًییتتیەكەّە، تتتا ارارگتتاكەی 

 یك :ری اارەهاًی بە زەّیاا ڕا كػا. تەرهی بێییاًی ُ

رریاهی ریری ك:ضكەّتّْ، غای ترّا كە ئەّ دیوەًە د  ەز ٌە دەبیٌتی، 
ّا كتتتتْڕە اارەهتتتتاًەكەی بەضتتتتەر زەّیتتتتاا ڕادەكێػتتتتر ت، لەضتتتتەر بتتتتاًی 
غّْرەّە لە تاّا گخی تێڕەر دەبێت، ُەهتاى غتەّ بە جلتْبەرگی گت:ڕاّە 

ە وی ئەغیر دەوەهێ ەّە خ:ی دەگەیەًێ ە ُەّارگەی ئەغیر ّ كە دەگات
 ّ ُەردّّ رای ئەغیر هاچ دەكاا ّ بە گریاًەّە دە ێتە 

هتتي بتتاّكی ریتتاّ كن تتت: ئەّڕۆ بە بەروتتاّیەّە كتتْڕەكەا كْغتت ّْە، 
گەلێك ًاهەرداًە بەضەر زەّیاا تەرهەكەا ڕاكێػتاّە، هتي غتای ەتترّاشم 
گەًئیٌەی غارا دەدەهو ّ ّەە دیت ُەردّّ راتن هتاچ كتردّّە، داّام 

 ایە تەرهی كْڕەكەهن باەی ەّە، تا بە دەض ی خ:م بی ەهە ًاّ گ:ڕەّە. ّ

امش زۆر رەغتیواى دەبێت ەّە لە رهتیغیر لە بیطت ٌی ّتەكتاًی غاُتت ەرئە
تەرهی بػ:رى ّ گْاّباراًی كەى ّ لە كفٌتی ًتێي كرداری، فەرهاى دەدا 

تتتتتتتا بتتتتتتاّكی بریٌەكتتتتتتاًی كتتتتتتْڕەكەی ًەبیٌتتتتتتو ّ تەرهەكەی خطتتتتتت ەًاّ 
ّْ بە ریرهتتتاهی ّاە ّ خطتتت یە دّای ریرهتتتاهی ك:ضتتتكەّت ارەبتتتاًەیەە 

تەرهتتتتتی كتتتتتْڕەكەا بتتتتتڕەرەّە لەّە د ٌیتتتتتاا دەكەهەّە تتتتتتا  ەزاداری ّ 
 ڕ ْڕەضوی بە خاكطراردى تەّاّ ًەبێت غەڕ دەضت رو ًاكاتەّە.

ڕ ْڕەضوی بە خاكطراردى ً: ڕۆ ی خایاًتا، لەّ ًت: ڕۆ ەیتاا ّەەە ە 
ویەكەّە ًە ُتاّ ژرا، بەام لە  ئەغیرش بە ێٌتی دابتّْ تتاكە تیر تك لە ُتیچ

طتاا ڕّّبەڕّّ یدّای ً: ڕۆ ەكەدا ئەرْلْ لە دیوەًی ریاّ كتاا لەگە  رار
ّ رێتتی  گێتتخاّەتەّە ش ئەغتتیلی بتت:تەًتتی ەغوػتتێر ًەبتتخی يرۆیتتدەبێتت ەّە، 
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تەًِتتا ختتا ی وّازی  ّتتتّْەە ُتتیچ تیتتر ّ غوػتتێر ك لە ئەغتتیر كارًاكتتا،
ێ  ەُتتتراّی بێتتتت، ئەگیٌتتتا تی دەبتتتو، تیر تتتك كە دەیِتتتاّ ژرتتتا ًەی رتتتایە

صش بەضتتەر غتتّْرەّە كەهتتاى بە دەضتتت ّ یًایكْ  تتت، بە ضتتڕەیٌێاا ەرتتار
تیتتتتری  ەُتتتتراّی بەدەضتتتت ەّە بە تەّاّی تْاًتتتتایەّە تیتتتتری ُاّیػتتتتت، 
ئەرْلْظ كار كی ّای كترد تتا تیتری  ەُتراّی لە ُەهتاى ختا ی وّازیتاا 

ّ  ُەضت ا  كاتێك تیر دای لەّ خا ە وّازە، ئەغیر ُاّار كی بْ ەًای لتو
 ئەضرەكەی كەّتە خْارەّە، جێڕەجو گیاًی ضرارد. لە

دّای هردًتتتی ئەغتتتیر، تەرهەكەیتتتاى ضتتتّْتاًا ّ لە گ:ڕەرتتتاًی غتتتەڕ 
ضتتتتتتەركردەكاى بخیاریاًتتتتتتاا كەّا زرێ ّ ضتتتتتترەر ّ خطتتتتتت یاًە وتتتتتتا ، 

كاڵّخْدەكە بڕەخػٌە غایط ەتریي غەڕكەری ی:ًاًی، تەّاّی خە تكەكە 
ر یە كە دەدر  ە ئ:دیطتە یتاى ئتا اكص، لە باّەڕ كاا بّْى ئەّ ضرەر ّ ز

بّْى، ئاگتتتتاهوٌْى لەًێتتتتْاى ئەّ ّراًاضتتتتكە ئەّ دّاًە بە غایطتتتت ەتریي 
دّاًەیاا خطت ییە بەختت ئازهتاییەّە بت: ئ:دیطتە دەروتّْ، بەام ئتا اكص 
لەّەدا ضتتتتەرًەكەّا لە تتتتتاّا غوػتتتتێرەكەی لە زەّی داًتتتتا ّ ختتتت:ی بە 

 اكص غتتتەڕكەراًی اْڕضتتتاییەّە ُاّیػتتت ە ضتتتەری ّ بە خ:كْغتتت ٌی ئتتتا
ًاًی ترش ّ ت:ایاى لەضەر ئەًئاهی غەڕەكە كەّتڕّْە د یاًەّە، كەّا :ی

 كەّتًّْەتە بەر ڕای خْدایاى. 

ئ:دیطتتە بّْبتتّْە فەرهاًتتاەی ڕاضتت ەّخ:ی ضتتْرای ی:ًتتاى، ئەهتتری 
كردە دارتاغەكاى لە دّّرگەیەكی ًسیكاا ئەضترێك بە اەبتارەی گەّرە لە 

ا دە كەضێك جێیەی بڕێت ەّە، كە تەّاّ دار درّضت بكەى، كە لەًاّ ضكیا
 ەّە ئێرە ّ لە لێْاری دەریادا دایٌەى.بیِێٌٌی غەّاًە یبّْ بە كەغ 

ئەضتتری تەختت ەداری تەّاّكتتراّ بەّ غتتێْەیەی ەئ:دیطتتەش ّتڕتتّْی ّ 
دە ضتتەربازی ئتتازا ّ جەربەزە ڕۆیػتت ٌە ًتتاّ ضتتكی ئەضتترەّە. لە  یتتْخ:
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ي ّ  ییەكاًیاى بتتتهێتتتژدا فەرهتتتاًی دابتتتّْ لەغتتتكری ی:ًتتتاى ضتتتْاری كەغتتت
:یتتاى هەاش بتتاەى تتتا تاریتتك داد تتت، بكػتتێٌەّە لە دّّرگەی ًسیكتتاا خ

 ئەّدەم بیەڕ ٌەّە.

بە بەیاًییەكەیتتاا وتتاّد راى ڕّاًییتتاى لەغتتكری ی:ًتتاى كػتتاًّەتەّە ّ 
ضەرتاضەریاى رێچتاّەتەّە  بٌەّبارگەیاى تاكە واّد ركیاى ًەهاّەتەّە ّ

ەوم ڕّّ بە دەرّازەی غتاری ّ تەًِا ئەضرێكی لە داردرّضت كراّی زلتس
 ئاتي داًراّە وەًااى باوكەیػی لە  ر دایە. 

خە كی غار ئەهەیاى بیطت، ضەرجەم لە غار ّەدەرُاتي ّ بە غتادی 
ّ بەزهەّە بەرەّ ُەّاری بەجێوتتتتتتتتتتتاّی ی:ًاًییەكتتتتتتتتتتتاى ڕۆیػتتتتتتتتتتت ي، 

ش لە ئەضتتتری زلسەوهتتتی بەجێوتتتاّ ضتتتەریاى تەڕّاگەّرەریتتتاّاًی غتتتاری ە
ئەّە دیتتارییە بتت: رەرضتتت یای ایتتاى بتتاّەڕ كتترد ضتتخهابّْ، ضتتەرەًئام ّ

ەئاتٌەشی غارە بە جێیاًِێاڵّە، ب:یە بخیاریاى دا ئەضری داریي  بِێٌٌە ًاّ 
غارەّە بەام ەوئْكْىشی ریرە دەرّیػی رەرضت یا، دەیساًتی ئەّ ئەضترە 

 كەبەجێوتتاّە هتتایەی فێتتڵ ّ ًەگڕەتتتی غتتارەكەیە، زۆری ًەهتتابّْ خە تتكە
ی ّاًەكەى ئەّ ئەضرە بِێٌٌە ًتاّ غتارەّە، بەام ئەضرەكە بطّْتێٌي، كار

لەرخ ر:زیْدّى لەًتاّ دەریتاّە ئە دیِتایەكی لە دەریتاّە ڕّّ بە كەًتاری 
دەریتتتا ُەًتتتارد ّ ئە دیِتتتا یەە ڕاضتتتت رەوهتتتاری وئْكتتتًْی دەرّ ػتتتی 
رەرضتت یای دا ّ رێچتتایە گەردەًتتی ّ ضتتەرّهلی ّ وئْكًْتتاا، كْڕەكتتاًی 

ەّە، بەام ئە دیِتتتا كتتتاری ختتت:ی كتتترد ّ وئْكتتتْى ُتتتاتٌە یتتتاریی باّكیتتتاً
وئْكًْی دەرّ ػی رەرض یا خٌكێٌرا، خە كەكە كەّتٌە باّەڕ كەّە بە تو 
ئەّە كاری خْاّەًاگار ەئاتٌەشیە، ئەّ ئە دیِایەی ًتاردّّە تتا كەضتی تتر 
د  بە رۆیػتت ٌە  ّّرەّەی ئەضتتری بەجێوتتاّ ُتتیچ ًە تتێي، ئی تتر خە تتكەكە 

لە دەرّازەی غتاریاى بتردە  ّّرەّە كەّتٌە ڕاكێػاًی ئەضتری داریتي ّ 
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ّ لە تەًیػتتت رەرضتت یای ەئاتٌەشیتتاا دایتتاى ًتتا... ئەّ غتتەّە ضەرتاضتتەری 
خە كی غار كەّتٌە ُە رەڕكو ّ غەڕاّخْاردًەّە، بەزم ّ غادی كتردى 
تا درەًیاًێك بەّ بەزم ّ غتادییەّە ضتەرگەرم بتّْى، هاًتاّّ ّ هتردّّ 

ارام لەضەرخ: لە ضكی ئەضپ رەكەر خەّیاى بردەّە، ئ:دیطە ّ یاراًی ئ
ُاتٌە خْارەّە، زۆر بە ئاضاًی راضەّاًاًی دەرّازەی غاریاى كْغتت ّ 
دەرّازەیتتاى كتتردەّە، بەرێتتی ًەخػتتەی داڕ تتژراّ ضتتەربازە ی:ًاًییەكتتاى 
لە  ر با ی تاركییاا گەڕابًّْەّە ّ لە بەًاەض ی غّْرەی غاردا خ:یاى 

غتتاریاى دی ُەزاراى غتتاردبّْیەّە، كە غتتار ی ەی ئاهتتا ەی كتتردًەّەی 
غتتەڕكەری داخ لە د  ُتتاتٌە ًتتاّ غتتارەّە، خە كتتی هەضتتت ّ خەّا تتّْی 
غار، لە ُەرا ّ ُاّاردا ُەض اى، بەام كتار لە كتاراى ترازابتّْ، غتار رتخ 
بتتتتّْ لە وەكتتتتااری ی:ًتتتتاًی، كەّتتتتتٌە تەاەای ختتتت: ڕزگتتتتاركردى، بەام 

ضتا یاى لە  ُێرغەكە لەّەدا ًەبّْ، ضەربازە ی:ًاًییەكاى ڕ  ّ كیٌەی دە
د  دابّْ، بو ڕەحواًە كەّتڕًّْە كْغت ار، تەّاّی غتاری ئاتٌیتاى دا بە 
دەم ئاگرەّە، كْڕە گەًئەكەی ەئەغیرش بە تەًِایی ڕۆیػ ە ًتاّ ك:غتكی 
غتتتتاُیەّە، لە رتتتتێع ئەّەی ەریرهتتتتامش لە تەخ تتتتی خەّ بێتتتت ە ختتتتْارەّە 

 غوػێری وەااًاە ضەر د یاا ّ كْغ ی.

كتتتتتْڕە بچتتتتتّْكەكەی ُیك تتتتت:ر   ًەی ُیك تتتتت:ری اارەهتتتتتاى ّیطتتتتت ی
ەئٌتتارّهاكەش ڕزگاركتتا، ضتتەربازە ی:ًاًییەكتتاى بە دیلتتی بردیتتاى ّ كتتْڕە 

ئٌتارۆهاكەیاى هٌاا ەكەی ەُیك :رش لەّ ضەرباًەّە ُاّیػ رایە ختْارەّە، 
بتتتت: ئاگتتتتاهوْى، ئی تتتتر تتتتتااى ّ وەرتتتتاّ ّ ئاگرًتتتتاًەّە  بە دیتتتتاری بتتتترا

خ تتك كەش ضەرتاضتتەری غتتاری گتترتەّە. غتتاری ئتتاتي گتتخی گرتڕتتّْ، ب
رەًایاى بردبّْە رەرض یای ئتاتٌە ُەر ُەهّْیتاى كتْ راى ، ُەتتا ّەكتّْ 
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اضتتاًاراش لە هیەتتراّەكەدا كتتچە غتتای ختت:بەخ كەری رەرضتت یای ئتتاتٌە ەك
 .ضەر بخا
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 ئۆدیضە

كاًەّە، دّای داگیركردى ّ كاّلكردًی غاری ەتەرّاش لە ویەى ی:ًاًییە
ئتتتتتا :زی ّ و بەزەییتتتتتاًە، ئەّ كتتتتتردارە بتتتتتئەّ ڕەف تتتتتارە خْ ٌاّیتتتتتاًە، 

 ەهپشًػتتیٌی لتتێكەّتەّە بە تتتایڕەا ئتتاتٌە، كە تّْڕەبتتًّْی خْاكتتاًی ەئ:
ب:ختت:ی یەكێتتك بتتّْە لە ویەًیراًتتی لەغتتكری ی:ًتتاى بتت: ئەّ هەبەضتت ە، 
ضتتتتەرداًی ر:زیْدًّیتتتتاى كتتتترد، ختتتتْدای دەریاكتتتتاى، تتتتتا لە گەڕاًەّەی 

ی دۆزیتیەّە، ئەّ كتاتە ەهٌلتْشش ُێلیٌتغەڕكەراًی ی:ًاًیاا ضسایاى بتااا، 
ی:ًاًییەكتتتتتاى ضتتتتتْاری كەغتتتتت ییەكاًیاى بتتتتتّْى، هەەتتتتتخّّراًە هەضتتتتت ی 

 ضەركەّتي بّْى.

 
تتتتی خ:یتتتاى گتتترتەبەر، كە دەریتتتا بتتتّْ. ر:زیتتتْدّى بێكتتتار ڕ تتتیەی ّا 

ًەّەضتتت ا ت:فتتتاًێكی ّای ُە كتتترد، زۆر لە كەغتتت ییەكاتی تێكْرێتتتك دا ّ 
هەتییتتاى ضەرًػتتیٌەكاًی ً تترۆی ًتتاّ ئتتاّ كتترد، بەتتتایڕەا ئەّاًەی بێەْر
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دەربارەی رەرض یاكاى كردبّْ، زۆربەی زۆری اارەهاًاًی ئەّ غەڕە لە 
 دەریادا ً رۆ بّْى.

ئ:دیطە دە ضا  لە غەڕدا دّّر لە  ًەكەی بّْ، لەّ ت:فاًە گەّرەیە، 
بتتو بٌتتْبێ ی دەریتتای  لە ًەخٌكتتا، بەام بتتو ضتتسا ًەهتتایەّە. دە ضتتا ی تتتر
كی تتتردا كەغتت یی ئ:دیطتتە رتتاًْر:ردا ّ تتڵ ّ ضتتەرگەرداى بتتّْ، لە ت:فتتاًێ

دەریتا كەغتت ییەكەی ئ:دیطتتەی تتّْڕدایە دّّرگەیەكەّە بەًتتاّی ەضتتیررش 
ئ:دیطتتتتتتە ّ یتتتتتتاراًی لەّ دّّرگەیە دابەزیتتتتتتي، بخیاریاًتتتتتتاا لە ڕ تتتتتتیەی 

یتتتاى یەكّغتتتكاییەّە خ:یتتتاى بیەیەًتتتٌەّە ی:ًتتتاى، بەام لەبەر ئەّەی هیْە
بت: ُەهیػتە خْارد بەًاّی ەًیلْفەرش تّْغتی فەراه:غتی ُتاتي، بخ كیتاى 

دّڕگەیە هتتتتتاًەّە ّ ئەّاًەی هتتتتتاًەّە. دّّبتتتتتارە لەگە  ئ:دیطتتتتتەیاا لەّ 
كەّتتتتٌە ئەغتتتكەّتێك لەّ تتتخا ەتتت:لە  ڕ یەیتتتاى كەّتتتتٌە تەاەوّە، ئێتتتْارە

ًْضتت ڕّْ ەئ:دیطتتەش اا  تتزلتتسەوهە یەە وتتاّەكە بەًتتاّی ەضتتیكلْپش لەّ
لە جتْ ی  ەّەاّخْاردًڕّاًی تەغ ێك لە بٌاەضت ی ەضتیكلْ ش دایە، بت: ئت

لە غتتەڕاّ ّ دّای ئەّەی ەتتْ  هەضتتت بتتّْ، بەّ  ّّەكتترد یاّ رتتخ رتتخئتت
ئاگرەی ّا كرابّْیەّە ًیسەكەی لە دار درّضتت كترد ّ تیتژەكەی خطت ە 
ًتتاّ گتتخی ئتتاگرەّە، تتتاكە وتتاّەكەی ەتتْلەكەی كتتْ ر كتترد ەەتتْلیش كتتْ ر 

م اكەّتە رػتتتكٌیٌی ًتتتاّ ئەغتتتكەّا بە دّای ئ:دیطتتتە ّ ُاّەاًیتتتاا، بە
:یتاى غتاردەّەّ تْاًییتاى بەّ غتێْە لە ئەغتكەّا لە  ر ضكی ئا ەیڵ خ

  ّەدەروي.

با گْزەغتتت یاى ەدّای ئەّەی ئ:دیطتتتە ّ برادەراًتتتی لە دە ەری ڕەغتتت
، ارهەتیی فەرهتتتتاًخەّای غتتتتاركتتتترد گەیػتتتت ٌە لێتتتتْاری دّڕگەیەە بە یتتتت

كەغ ییەكی تریاى ئاهادە كرد تا بیەڕ ٌەّە ب: ی:ًاى لە ڕ یەیاا گەیػت ٌە 
اًە  ًتتاًی با تتاار بتتّْى، ضتتەری هتترۆد لەظ ّ دّڕگەی ەضتتیرًەكاىش ئەّ
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یتتتاى بەدەًتتتی غتتتێر بە ئتتتاُەًیی جتتتادّّ ئتتتاهێساى ڕ ڕتتتْاراًی ًتتتاّ دەریا
 خە ەتاًا، بەرەّ دّڕگەكەیاى ڕ ٌوایاى دەكرد.ُە اە

ئ:دیطتتتتە بتتتت: ئەّەی جەًیتتتتاّەراى  گتتتتْێ بتتتت: ئتتتتاّاز ّ ئاُەًیتتتتاًە  
لەّ   ُە تتٌەخەى، ُەردّّ گتتْرەی غتتەڕكەراًی رتتخ لە هتت:م كتترد تتتا گْ یتتاى

ضتتت ٌە دەكەلە ەڕیتتتتا بئتتاُەًیە ڕازاداراًەی ًەبێتتتت، ُەرّەُتتتا فەرهتتتاًی دا 
ئەضتتت ّْرەكەی كەغتتت ییەّە، تًّْاتًّْتتتا بەضتتت یاًەّە كە لە ًسیتتتك ئەّ 
دّڕگەی دّّركەّتتتٌەّە گەیػتت ٌە دّڕگەی ەگالڕطتتْش لەّ تتخا رەڕەیەكتتی 
گەلێتتتك جتتتْاًی ختتتاى ّ هتتتاى ەئ:دیطتتتەشی دەضتتت ییر كتتترد ّ ُەرّەُتتتا 

در ژایتتتتی حەّا ضتتتتا  لەّ دّّرگەدا زیٌتتتتااًی كتتتتراى، تتتتتا  ُتتتتاّەاًی بە
خْاًاگارەئاتٌەش ُاتە ڕەحن ّ بەزەیی ّ یارهەتیااى تتا بەلەهێتك درّضتت 

 .ب:ی دەروّْىكەى ّ لەّ دّڕگەیە دّّركەًّەّە، 

وەًااى ڕۆ  ّ غتەّ بێ تْاردى ّ ئتاّ لەًتاّ ئەّ بەلەهەیتاا بتّْى، تتا  
ی دەریتتا، لەّ تتخا راغتتای ئەّ ئەّ دەهەی غتتەر:  ئەّاًەی گەیاًتتاە كەًتتار

دە ەرە كە ختت:ی ب:ختت:ی یەكێتتتك بتتّْە لە غتتتەڕكەراًی غتتەڕی ەتتتترّاش 
یەكخاضتتت ئ:دیطتتەی ًاضتتی ّ یتتارهەتی دا، تتتا بیتتاتە ًتتاّوە ّ غتتارەكەی 
خْاّەًتتاگار ەئتتاتٌەش بە غتتێْە ّ غتتەهایلی ریرەهێرد تتك بەراًتتڕەر ئ:دیطتتە 

 ەرێ.حازر بّْ، ئاگاداری كردەّە كە وی لە ها ەكەیاا دەگْز
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ّەە زاًتتتراّە ئ:دیطتتتە  ًێكتتتی گەلێتتتك جتتتْاى ّ ختتتاى ّ هتتتاًی ُەیە، 
بەًاّی ەبٌلْیەش كە ُەّا  گەیػ ە ی:ًاى ّا غەڕكەراًی ی:ًاى ُەهّْیاى 
ت:فاى لەًاّی بردّّى، ریاّە ًاضراّەكاًی ئەّ دە ەرە ّ دە ەرەكاًی تتر 

، ەبٌلتتْیەش، تتتا بتتیكەًە ُاّضتتەری خ:یتتاىكەّتتتٌە كە تتكە ەی بەدەضتت ِێٌاًی 
ئی تتر ُەر یەكە ّ بە ج:ر تتك لە ُەّ تتی خ:یتتاا بتتّْە، گْ سرابتتًّْەّە بتت: 
هتتتا ەكەی  ەبٌلتتتْیەش بەام بٌلتتتْیە بتتتاّەڕی بە زیٌتتتاّّبًّْی ئ:دیطتتتە لە 

 خْلیادا بّْە ّ ًەدەوّْە فكریەّە كە ئ:دیطە هردّّبێت. 

ئی تتتر ُەر بەُتتتاًە ّ ّەضتتتیلەیەە رەًتتتای دەبتتترد تتتتا لەّ داّاكتتتارییە 
گەیاًابّْ كەّا خەریكی وٌیٌی كفٌتێكە بت: ی اركا، ڕاًاهەرداًە خ:ی ڕزگ

ئ:دیطەی هێردی تا ئەّ حەلە ًابێت كەش ًسیك بێ ەّە، بەام وٌیتٌەكەی 
تەّاّبًّْی ب: ًەبّْ ئەّەی كە ڕۆ  دەیچٌی، بە غەّ خاّی دەكردەّە، 

، یەكێتك ُتاّ دەهە  ًەكتاًی ەبٌلتْیەش فتێ ەكەی ًەگترا ئەّ فێ ە تتا ضتەری
ئەّاى تْاًییاى لە گاتی كر كردًەّەی كفتٌەكەدا بییترى  گەیاًاە داّاكاراى
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ّ ەتتتتتافلییری كەى، تیلوتتتتتاكْش كتتتتتْڕی بٌلتتتتتْیە ّ ئ:دیطتتتتتە بّْبتتتتتّْە 
ُەرزەكتتار كی بیطتتت ضتتا ە، ئی تتر تتتاهّْ ی داّەكارییەكتتاًی دایكتتی رێتتْە 
ًەهابّْ، بخیاریاا ك: ەباری ضەفەر بڕەض و ّ بخّا بە دّای دۆزیتٌەّەی 

دیاربّْ تازە لە كەغ ی دا بخ ك هەلەّاًی دیت، باّكیاا، لە كەًاری دەریا
دەریتتتایی گەڕابتتتًّْەّە لەّاًتتتی ررضتتتی، ئەّاى ُتتتیچ ئاگادارییەكیتتتاى لە 
ئ:دیطە ًەبّْ، تەًِا ّتیاى هٌلْش دەتْاًو لەّ ڕّّەّە یارهەتیت بتااا، 
كاتێك تلواكْش گەیػ ە ئطرارا هٌلْش رێػْازیی باغی لو كرد ّ رێتی 

ُەهتتّْاى دّّوتتاری ت:فتتاى ُتتاتیي، بەام ّاە ئتتێوە دّای غتتەڕی تتترّا 
كەغ ییەكەهاى لە ًسیك ّاتی هیطتردا گەیػت ە كەًتار ّ ڕزگارهتاى بتّْ، 
بەام ئەّەی هتتي بتتساًن ئ:دیطتتەیع ّەە ئتتێوە دّّوتتاری ت:فتتاى ُتتاا ّ 

یەى  ًە ڕزگتتتتتتاری بتتتتتتّْە لە ت:فتتتتتتاًەكە ّ لە دّڕگەی ەگالیڕطتتتتتتْش لە و
ا ەی گەلێتتك غتتادّهاى ، تیلوتتاكْش بەّ ُەّجتتادّّگەر كەّە ئەضتتیركرە

بتتّْ، زّّ زّّ گەڕایەّە بتت: دّڕگەی ەئای یتتاش تتتا هتتژدەی زیٌتتاّّبًّْی 
باّكی بە دایكی باا خسهەتكارەكە كە ریربّْبّْ باًیی كردە وّە، ڕّاًتی 
ریرەهێرد كتتتتی غتتتتخۆ  لە تەًیػتتتت یا داًیػتتتت ّْە، ەتیلوتتتتاكْشش لە دی ٌتتتتی 

 ە دەكەیت؟ریرەهێرد ضەرضام بّْبّْ، لێی ررضیە ت: وی ها ی ئێو

ریرەهێتتتتترد لە كاتێكتتتتتاا فرهێطتتتتتك لە واّیتتتتتاا دەوتتتتت:ڕایەّە ڕّّ بە 
ّەرە كتتتْڕە ئتتتازیسەكەم هتتتي بتتتاّك ن ئ:دیطتتتە. ە ی ّاتیلواكْضتتتی گەًئتتت

ئتاتٌەی گەّرە ختْا  تیلواك:ش خ:ی ُاّیػە باّەغتی بتاّكییەّە ّ ّتتیە
یارهەتی دایي تتا لە دەضتت رەریتی جتادّّگەر ڕزگارهتاى بێتت، ئێطت ایع 

ە. كە اًاتّْە ًەخػەیەە بكێػیي بت: ّەدەرًتاًی ئەّ داّاكتاركاتی ئەّە ُ
غەّ داُاا كْڕ ّ باّە وەكتی غتەڕیاى لە  ەهارەكتاى ّەدەرُێٌتا ّ لە 
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جێیەیەكتتتاا غتتتاردیاًەّە بە ضتتتڕەیٌێاا ەبٌلتتتْیەش ئەّی ختتتْازبیٌیكەر بتتتّْ 
 داّەتی لو كردى ب: ها ی خ:یاى.

یػتت ي بتت: وی ئی تتر داّاكتتاراى بە د یەرهیتتیەّە خ:یتتاى ڕازاًتتاەّە ڕۆ
لتتتْیەش ُەر یەكە ّ بە دیتتتارییەكی گراًڕەُتتتاّە، بەام ەبٌلتتتْیەش ُتتتیچ لە ٌەب

دیارییەكتتتتتاًی اڕتتتتتّْ  ًەكتتتتترد، بٌلتتتتتْیە لە ًاّەڕاضتتتتت ی دیْەخاًەكەیتتتتتاا 
تیرّكەهاى بە دەضتت ڕاّەضت ابّْ، ڕّّی كتردە داّاكتاراى ّ ّتتیە ئەهە 

یر تتك ەی ب تتْاًو تتیرّكەهتتاًەەی ەئ:دیطتتەشیە، هتتي دەبتتوە  ًتتی ئەّ كەضتت
بتتتازًەی بچكتتتّْە بییْزەریٌێتتتت، ُەر یەكە لەّاًە بِاّ ژ تتتت لە دّاًتتتسە 

ُتتاتٌە رێػتتەّە تتتا خ:یتتاى تتتاای كەًەّە تیرُاّیػتت ي، ُەر دەبێتتت   تتی 
كەهتاًەكە لەّضتەری كەهتاى بچەضترێت، ئەّ دەم دەتتْاًی تیتر بەكتار بڕتا، 

 یتتتكە لەضتتتەر ًتتت:رە ًتتت:رە ُتتتاتٌە رێػتتتەّە ُتتتیچ یەە لەّاًە ًەیتتتاً ْاًی 
كە بچەضتتتترێٌي، لەّ كاتەیتتتتاا ریرەهێرد كتتتتی غتتتتخۆ  ُتتتتاتە ًتتتتاّ كەهتتتتاًە

ى رادیْەخاًەّە، داّای كرد تا لە تاایكردًەّەكەی بەغااری بكاا، داّاكا
د  بەّ داّایە كردیتتتاًە ُەرا، وتتت:ى كتتتابرایەكی ضتتتْا كەر لەگە  ئتتتێوەی 

 دەّ ەهەًا ّ دەض ەاتاار بڕێ ە ُاّتا؟

ە ُەهتتتّْاى دەتتتتْاًي لەم بەام بٌلتتتْیە ئەّاًەی ئتتتارام كتتتردەّە ّ ّتتتتی
رێػڕخكێیەدا بەغااریی بكەى، ریرەهێردی غخۆ  ُەهاى خْدی ەئ:دیطتەش 
بتتّْ، زۆر بە ئاضتتاًی   تتی كەهتتاًی خطتت ە ضتتەر جتتێیەی ختت:ی ّ لە ُەر 
دّاًسە بازًەدا بچّْكەكەّە تیرەكەی گْزەراًا، بو ئەّەی باا لە لێْاری 

ابّْ، لەرتخ ئ:دیطتە ُیچ كام لە بازًەكاى، داّاكاراى ُەرّا ضتەریاى ضتخه
دەهتتاهكەی لە ڕّخطتتار كتتردەّە ّ ّتتتیە ئەم ُەهتتّْ ضتتا ەی تەهەًتتن لە 
رێٌتتتتاّی ضتتتتەربەرزیی ّ غتتتتەڕافەتی ئێتتتتْەدا لە غتتتتەڕدا بتتتتّْهە، لەگە  
دّ هٌاًی ئێتْەدا ّا رادداغت ن بتاەًەّە، تەهتا  بتكەًە  ى ّ هتا ن؟ ئەهەیە 
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دارەكە ضتتسای ًتتاهەرداى ، ًتتتا هتتااّْاى، تیلوتتاك:ش ّ ریتتتاّە ریتترە ّەفتتتا
ئ:دیطە دەرگای دیْەخاًیاى ك :م كترد ّ ئی تر ئ:دیطتە بە تیتر ُاّیػت ي 
تێیاى ًیػت، ًەیِاڵ یەكێكیاى بە ضتەوهەا لە دیْەختاًەكەی بە زیٌتاّّی 

 ّەدەروي. 
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 مێژووی كۆنی یۆنان

بتتّْە ّ لە  ئەّە حاغتتاُە ٌەگرە ی:ًتتاى بێػتتكەی فەرُەًیتتی ئەّرّّرتتا
 ّ جیِاًیع دە هێردر ت. ُی ُەهْبخ كی تری بْارەكاًاا بە 

 

هتتتترۆد ُەر ّەە ەتتتتْ  ّ گیتتتتاًلەبەر كی ئەفطتتتتاًەیی لە ئەغتتتتكەّا 
ّەدەرُتتتتاا، بە ا:ًتتتتاەی ج:راّجتتتت:ردا تێتتتترەڕی، لە ئەغتتتتكەّتاا رەی بە 
گرًییتتتتی ئتتتتاگر بردبتتتتّْ، لە ئەغتتتتكەّتیع ّەدەر ُتتتتاا. بتتتت: بژ تتتتْی ّ 
گْزەراًی ًاواری ڕاّكردى بّْ، ّردە ّردە كەّتە بیری ًیػ ەجێڕّْى، 

 تتر ا:ًتتاەی كػتت ْكا  ّ ئا ە تتااری ّ ئتتاهێرە ضتتەرەتاییەكاًی بەدەضتتت ئی
ُێٌا. تْاًی وەكی بەردیي بیت:ڕ  ە ضتەر فلتس، دّای ئەّەی كتاًی هتص ّ 
ئاضتتتٌی دۆزیتتتیەّە، بە درّضتتت ی ًەزاًتتتراّە وەًتتتای خەیاًتتتاّّە، تتتتا ئەّ 

 ّیْردە ًیػتت ەجێڕًّْی لە ضتتو وتتْار ختتاًّ ا:ًاەتتاًە بڕخ تتت ئی تتر ّردە
دێ بتتتتّْ بە غتتتتارّوكە ّ بەرێتتتتی ئەّ دیك:هێٌ تتتتاًەی  بە دێ، كتتتتردّّە

بەدەض ەّەیە ضەرەتای ًیػ ەجێڕّْى لە دۆ ی ەهیسۆر:تاهیاش بتّْە، یتاًی 
دۆ تتتتتی دّّ ڕّّبتتتتتاری دیئتتتتتلە ّ فتتتتتْراا، بە گتتتتتْ رەی ئەّ بە یتتتتتاًەی 
بەدەضتتت ەّەیە هتتترۆ ە ضتتتەرەتاییەكاى كاتێتتتك لەًتتتاّ ویاكتتتاى ُتتتاتًّْەتە 

دا زًئیترە ویتا لە دۆ تی دّّڕّّبتارخْارەّە ًیػ ەجو بًّْە، ًسیك ریي 
ّ وغەّە ُاتّْى ّ لە دۆ تی ًتاّبراّدا ویاكاًی زاگرۆز بّْە. ئی ر لەهۆ

ئەهە ضتیٌارۆیەكی خەیتا ی  لە ًس تك وەهچەهتا ی ئێطت ادا گیرضاًّەتەّە.
ێتتتتی ضتتتتایك:ل: یەتی هتتتترۆد ختتتتْ ّ رًیتتتتیە، ّاایعیەتێكتتتتی هێتتتتژّّییە، بە

ا جیتتابّْەتەّە ّ لە جتتێیە ّ خەضتت ەتی فەرهتتاى ڕاًتتیي لە كەللتتتە ّ فكریتتا
غتتتتْ ٌی تتتتتردا ك:بتتتتًّْەتەّە. ڕەًتتتتیە ُ:كتتتتاری بژ تتتتْی ّ كەهڕتتتتًّْی 
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زەّیتتْزاریع یەكێكتتی تتتر بێتتت بتت: جیتتابًّْەّەی. ّەە زاًتتراّە وەًتتااى 
غار ّ دەضت ەاا لە دۆ تی دّّ ڕّّبتاردا رێكِتاتّْى، یەكێتك لەّ غتارە 

و گەّراًە دەضتتتت ەاا ّ ُێتتتتسی زۆرتتتتتر بتتتتّْە ّ وی ّابتتتتّْە دەتتتتتْاً
رەوهتتاری غتتارە ًسیكەكتتاًی كەی داّە ّ داگیتتری كتتردّّە، بە تەئكیتتا لە 
جتتتتتێیە ّ غتتتتتْ ٌی تتتتتتریع ُەرّابتتتتتّْە، بەام دّّڕّّبتتتتتار بەرێتتتتتی ئەّ 
دیك:هێٌ تتتتتتاًەی بەدەضتتتتتت ەّەیە بە ُەّارگەی ضتتتتتتەرەتایی بەغتتتتتتەریەا 
ًاضتتراّە، ئی تتر دەضتت ەاتااراًی هیسّر:تاهیتتا یتتاى دۆ تتی دّّڕّّبتتار بەّە 

ەّتتتًّْەتە رەوهتتاری جێیەّغتتْ ٌی دّّرًسیتتك، بەّ ڕازی ًەبتتًّْە ّ ك
غتتێْە لە دۆ تتی دّّڕّبتتاردا دەضتت ەاتە گەّرەكتتاًی ضتت:هەر ّ ئەكەد ّ 
ئاغتتتّْر بتتتابلی  رێتتتك ُتتتاتّْى ئەم غتتتێْە  یتتتاًە لە ُەّارگەكتتتاًی كەی 
بەغتتەردا دّّبتتارە ّ وەًتتابارە بتتّْەتەّە، ًسك تتریي لەّ دەضتت ەاتاًە لە 

ض ەاتی فەرا یٌە ّ دەض ەاتی ی:ًاى هیسۆر:تاهیا ضەرزەّی هیطر ّ دە
بتتتًّْە، غتتتەڕ ّ غتتت:ڕ لەًێتتتْاى دەضتتت ەاتی هیسۆر:تاهیتتتا ّ دەضتتت ەاتی 
هیطتتتتتری فیر ەًّیتتتتتاا ڕّّیتتتتتااّە، بەتتتتتتایڕەا دەضتتتتت ەاتی ئاغتتتتتّْری 
ّیط ّْیەتی ّاتی هیطری فەرا یٌە داگیركتا، فتیعلەى ّاتتی  یڕرییەكتاى 

گْزەرا، بەام ًەی تْاًی  ّ ئەّوتریػی داگیركردّّە ّ لە ڕّّباری ەًیرش
ضتتەر لێتتْاری دەریتتای گەیػتت ّْەتە هیطتتر داگیركتتا، لەّوغتتەّە ئاغتتّْر 

ە ّْەتضتتتری ّ ًەی تتتْاًی لە تەًتتتیەبەری دەردەًیتتتر بتتترەڕًەّە ّ ًەگەیػتتت 
 ضەر زەّی ئاضیای بچّْە كە تْركیای ئێط ایە... 

لە ی:ًاًاا دّّ دەضت ەاتی دّّ غتاری گەّرەی ی:ًتاى غتاری ئەضتیٌا 
تە ُەبًّْە ّ غەڕ ّ غ:ڕ لەًێْیاًاا ڕّّی داّە، غاری ئەضیٌا ّ ئطرار

بە بازرگتتتاًی ّ ڕۆغتتتٌڕیری ّ دًّیتتتای فەلطتتتەفە ّ یرفتتتاًەّە بەًاّباًتتت  
بتتتتّْە، غتتتتاری ئطتتتترارتە ّ دەّرّبەرەكەی بە غتتتتەڕ ّ ضتتتتەربازگەیەّە 
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ضتتتتەرگەرهڕّْى. بتتتت: ئەّ هەبەضتتتت ە ُەر لە هٌتتتتاا ییەّە هٌتتتتاا ەكاًیاى بە 
ری دًّیتتتای ضتتتەربازیەّە ڕادەُێٌتتتاى. ُتتتیچ ّەرزظ ّ ضتتتەخ ی ّ د ّا

ْ ڕّّداّ كتتی ضتتەربازی لەًێتتْاى دەضتت ەاتی ی:ًتتاى ّ دەضتت ەاداراًی ًێتت
، ئەگەروتتی  یتتاى ّ غتتێْەی زیٌتتاەگی دۆ تتی دّّڕّّبتتاردا ڕّّی ًەداّە

ی:ًاًییەكتتتاى لەگە  گەوًتتتی دەّرّبەریاًتتتاا جیتتتاّازبًّْە ُەتتتتاّەكّْ لە 
تتتر لە ًتتاّ ۆرُەبتتّْە  یاًیتتاى زبتتاری جتتْگرافییەّە تایڕەتوەًتتای خ:یتتاى 

ضتتتتتتتەداى دّّرگەی گەّرە ّ بچتتتتتتتّْە ّ دۆ  ّ تەًتتتتتتتیەی دەریتتتتتتتای 
ج:راّجتتت:ردا  یتتتاّى كتتتاری ضتتتەرەكییاى دزی ًتتتاّ دەریتتتا ّ رەوهتتتاری 

گەی ەكتتراش یەكێتتك بتتّْە لە  ی بازرگتتاًی كارّكاضتتڕیاى بتتّْە. دّڕكەغتت
ّ دەّ ەهەًتتاتریي دەضتت ەاتی ئەّ دّرگتتاًەی لە ڕۆ ُەاتتتی هیتتتاەتراًیا 

ئاضتتیای بچتتّْە ّ ًیتتْە دّرگەی ی:ًتتاى دا  یتتاّى، بە وەپ ّ ڕاضتتت ّ 
دّّردەض ەی دەریای ضتری ًاّەڕاضت اا بت: بازرگتاًی ّ ڕّّتكتردًەّەی 
كەغتتتتت ییە بازرگاًییەكتتتتتاًی كە لە تەاەودا بتتتتتًّْە ریػتتتتتەی ڕۆ اًەیتتتتتاى، 
راغتتاكاًیاى ُێٌتتاە دەّ ەهەًتتا ّ دەضتت ەاتااربّْى با ْ سیتتاى دەًتتارد بتت: 

ەُێسەكتاى ّەە دەضتت ەاتە فیر ەّەًەكتاًی هیطتر ّ ًُْەریتتاى دەربتارە ب
بتت ەًە بەروتتاّی ئەّ ّاتە ّ گەوًتتی كە، بە درّضتت ی ئاگتتاداری ًتتاّی 
راغاكاًی دّرگەی ەكراش بەدەض ەّە ًییە، كە ضەرواّەی ًُْەرەكەیتاى 
لە غتتاری ەباهیطتتيشی ی:ًتتاًی ّەردەگتترا ّوضتتاییاى لتتو دەكتتردەّە. هتتي 

ەكاًی ئێتتتراى لەگە  غتتتار ّ دەضتتت ەاتەكاًی ّەە هێتتتژّّ بتتتاش لە غتتتەڕ
ی:ًاى ًاكەم كە و:ى ەخػتایار غتاٍش لە دەردەًیتر رەڕیتْەتەّە ّ ی:ًتاًی 
داگیركتتردّّە، یتتاى غتتەڕە دەریایەكتتاًی ًێتتْاى ئێتتراى ّ ی:ًتتاى ضتتەردەهی 
دەض ەاتی دّرگەی ەكتراش بە زهتاًێكی ضتەرەتای ی:ًتاًی دەدّاى، بەام 

لە غتتەڕكەراًی ئەّرّرتتای خ:یتتاى  ضتتا  رتتێع زایٌتتاا غتتەر:لێك1333لە 
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گەیاًتتاە ئەّ دّرگتتاًە ّ لەگە  داًیػتت ّْە رەگەزەكتتاًی دّّرگەكتتاى، لە 
گتتتت:راًی هەلتتتتەەهە ّ غتتتتیعرەكاًاا بتتتتاش لەّ غتتتتەڕاًەی دەكتتتترێ ّەە 
غیعرەكاًی ەُْهیرش ّ ئەفطاًەكاًی ەئەلیتازەش ّ ئەّ ُت:زە رەوهتاردەراًە 

 ُەبّْە. ج:ر ك ًُْەری زبر ّ بو زەرافەا ّ ضەرەتاییاى 

  

درّضتتتت كردّّە  یاىی:ًاًییەكتتتتاى لە ضتتتتەرەتادا لە دار ّ رەرضتتتت یاكاً
بت:  ّّر كیاى ب: خْاكەیاى درّض كردّّە ّ گتْ  ەی داری ئەضت ْریاى 

ڕاڕەّەكتتاًی بەكتتاربردّّە، ئەّ كتتارە بە گەلێتتك ضتتەخ ی ئەًئتتام دراّە، 
ا پ زشد6333ئەّاًە بە باریرەكتتاًی ئیطتترارتیەكاى دەًاضتتر ي لە ضتتااًی ە

ە بەردتاغتتتتتیي، تەًِتتتتتا ّّتغتتتتتێْەی داریتتتتتاى بەوّە ًتتتتتاّ رەًایتتتتتاى بتتتتترد
بٌویچەكاًیتتاى لە داری رتت ەّی ئەضتت ّْر ەدارەراش دەكتترد، ئی تتر غتتێْەی 
رەرض یاكاى لە ی:ًاًاا گ:ڕاّە تا ڕادەیەە زەرافەتی تیادا دەبیٌرا ّ ّەە 
رەرضتت یاكاًی هیطتترییەكاى اەبە ّ زلتتسەوم ًەبتتّْى ّ هتترۆد بە دی ٌتتی 

ەهاًا كەّا دەضتت كردی هتترۆ ي. دیتتارە بیتترّڕای ی:ًاًییەكتتاى ّەە دەیطتتل
خە كی هیطرًەبّْە.. غارە ی:ًاًییەكاى گەّرە ًەبّْى زۆرتر لە لێتْاری 
دەریاكاًتتتتاا رەختتتتع ّ باڵّبتتتتّْى ّ رەیْەضتتتت ەظ كێػتتتتوەكیع ّ ُەرا. 
لەًێْاًیاًاا بەردەّام بّْە، لەًێْاى غار دەض ەاتەكاًی ی:ًاًاا رەختع ّ 

گرًی تتریي ّ گەّرەتتتریي غتتاری ی:ًتتاى غتتاری كتترا ّیەّە بە باڵّبّْبتتْ
 دە هێردرا. 

ئەّ غارە گەّرەتتریي ّ بەرباڵّتتریي ّ گرًی تریي كْدەتتای ُتًْەری 
ّ فەلطتتتەفی ّ ڕۆغتتتٌڕیری لە هێتتتژّّی بەغتتتەریەتاا ئەًئتتتام دراّە، بە 
ّردی ڕەًتتیە ئاضتتاى ًەبێتتت بتتساًیي ئەّ كْدەتتتایە لە كەیەّە دەضتت ی رتتو 

واّضتتتاەاى ویتتتاى ّایە گتتت:ڕاًی رتتتایە ّ گتتتْ  ەی دار بە كتتتردّّە، بەام 
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بەردتاغیٌی گْ  ەی بەردیي لە رەرض یاكاًاا بە ضەرەتا دادەًر تت، بەام 
ّارێاەوو لە ەضتەدەی غەغتەهی پ.زش دەضت ی رتو كردبێتت. ی:ًاًییەكتاى 
كاتێك دەض یاى بە رەیكەرتاغیي كردّّە لەّ خا دەض یاى رو كتردّّە ّا 

ّرییەكاى رێتتتتتتی گەیػتتتتتت ّْى، ئەّاى وضتتتتتتایی هیطتتتتتترییەكاى ّ ئاغتتتتتتْ
رەیكەرتاغتتتتتتیٌی  هیطتتتتتترییەكاًیاى دەكتتتتتتردەّە، ّردە ّردە دەكەّتتتتتتتٌە 
تتتتاایكردًەّەی خ:یتتتاى ّ دەك:غتتتاى لە  تتتر وتتتادری غتتتێْەی هیطتتتری 
ّەدەربتتێي. ًُْەرهەًتتااًی ی:ًتتاًی ڕ چتتكەی تتتایڕەتی خ:یتتاى ُە یرتڕتتّْ. 

 یتتایاششفەرهاًی رەیكەرضتتاز كی بەًاّبتتاًیی ئەّ دەهەی ی:ًتتاى بەًتتاّی ە
رێیارا تا رەیتكەری خْدایتاًی ی:ًتاى درّضتت كتا، بەداخەّە رەیكەرەكتاًی 
ئەّ ًُْەرهەًاە لەًاّ ڕۆیػ ّْى، بەام لە ئەدەبیاتی ی:ًاًتاا زۆر باضتی 
لە  یایاضی رەیكەرضازكراّە ُێٌتاە ّردەكتاری ّ زەرافەتتی ًیػتاى داّە 

. ڕۆ  تتك لە رەیتتكەری یەكێتتك لە خْاكتتاًی بە غتتێْەی هتترۆد كتتردّّە..
ًتتتتسیكیەّە ًتتتتاى دەختتتتْا ڕّّبە رەیتتتتكەرەكە دە ێتتتتتە ّەرە ًتتتتاًن لەگە  
ب :...ئرهیا رەیاهڕەر لە تەّڕاتی اەدیواا ًەُی لە رەیكەر كردّّە تا ّەە 
هیطتتر ّ ئاغتتّْر ًەبێتت ە دیتتاردەی رەرضتت ي ُەهتتاى حتتا ەا گەیػتت ّْەتە 

یتاهڕەر ًاّ ئیطتۆم، بەام دّّ ضتەد ضتا  لە ی:ًتاى دا  ّتەكتاًی ئرهیتا رە
 ُاتًّْەتە دی ّ اْرباًییاى ب: ئەّ رەیكەراًە كردّّە. 

دیتتارە دّای ضتتەركەّتٌی هەضتتیەیەا لە ضتتەدەی ضتتێِەهی زایٌتتاا ئەّ 
رەیتتكەراًە غتتكێٌراّى، ئەّی بە دەضتت ەّە هتتاّە ًْضتت ەی دُّّەهتتی ئەّ 
رەیتتتكەراًەیە دّّبارەضتتتازی كتتتراّى لە ضتتتەردەهی دەضتتت ەاتی ڕۆهاًتتتاا 

ەی ە یتتتایاشش ئەًئتتتاهی داّى ّەە ب تتتی گەّرە بەتتتتایڕەا ئەّ رەیتتتكەراً
ەباوش یاى ئاتٌتاش كە  یتایاش درّضت ی كترّّە، بْ ٌتای دە هەتتر ّ ضتو 
ضاً یوەتر بّْە ڕۆهەكاى دّّبارەضازییاى كردّّە ّ بە جەّاُیر ّ ز خ 
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ّ زیتتتْ ڕازاًتتتاّّیاًەتەّە. ئەّ رەیتتتكەرە بە ئەًتتتاازەیەە بەرز ّ بْ ٌتتتا ّ 
ە ەخاتە داًەّە. رەرض یەی ئ:لەهتپ رتخ بتّْڕازاّەیە ُەیڕەا ّ ت:ایاى د

ضتتتاًەی بەوی خ:یتتتاًەّە هْخلیطتتتی لە رەیتتتكەری اارەهاًەكتتتاى، ئەّ كە
خْاكتتاى بتتًّْە ّ لە رێٌتتاّی ئەّ ختتْدایەدا ضتتەری ختت:ی داًتتاّە، لەم دّا 
دّایەیتتاا ئاضەّارًاضتتاى زۆر ّردە رەیكەریتتاى لە رەرضتت یەی ئ:لەهتتپ دا 

 ّض كراّى. دۆزیْەتەّە، زۆربەیاى لە برًّس در

ضتتتتتا  لە دّای 23ُەرّەُتتتتتا لە رەرضتتتتت یەی ەرتتتتتارتەًْىش ًتتتتتسیكەی 
رەرض یای ئْلەهپ درّضت كتراّە، ضتەرەًئام ُتًْەری رەیكەرضتازی ّ 

ٌتتتاا تتتتا ضتتتەدەی یتەورضتتتازی ی:ًتتتاى لە ضتتتەدەكاًی وتتتْارەهی رتتتێع زای
یەكەهی دّای زاییي ًُْەر تێكەڕا لە ی:ًاًاا گەیػت ّْەتە رت:رە، بەًتاە لە 

ردا باضن لە تەورضازی ّ رەیكەرضازی دەّراًی تری ی:ًتاى بەغەكاًی ت
 كردّّە، جا ب: دّّبارە ًەكردًەّەی لێرەدا ئەم باضەم دەبخهەّە.

ّاتتتتتتی ی:ًتتتتتاى لە هێتتتتتژدا ًەخػتتتتتەی گەّرەی ُەبتتتتتّْە چ لە ڕّّی 
فەرُەًیتتی بەغتتەریەتەّە یتتاى لە بتتْارە ج:راّج:رەكتتاًی تتترەّە، خە كتتی 

ری ّا ضەرضتتتتام ئاّەریتتتتاى لە ختتتت: كتتتت:ًی ئەم ّاتە یادگتتتتار ّ ئاضتتتتەّا
بەجێِتتتتێاڵّە ئەّڕۆ بە دایتتتتكە ضتتتتەرەكییەكاًی بەغتتتتەریەا دەًاضتتتتر ي، 
بەتتتایڕەا تەورضتتازی ّ رەیكەرتاغتتیي، ئەگەر بە ّردی لەّ رەرضتت یایاًە 
ّرد بیٌەّە، كە تا ئەهخۆ ئاضەّارەكاًیاى ًاز ّ غاًازی دەفرغٌە در ژی 

ەُتتا بتتْاری تێكتتخای یع ُەرّەزەهتتاى ّ ُەرّەُتتا هرۆ تتی ئەم ضتتەردەه
ُتتتتًْەر ّ ئەًا ػتتتتەی ضیاضتتتتی ّ فەلطتتتتەفی ًەە ئەّرّّرتتتتا، بە كتتتتّْ 
ضەرتاضتتەری جیِتتاى حطتتاّ دەكتتر ي، ئەگەروتتی زۆر ضتتەرواّە زۆرتتتر 

دەًتتتتێي، بەام لە ڕاضتتتت یاا غتتتتاری ئتتتتاتي بە ُەّارگە ضتتتتەرەكییەكەی دا
 را زۆرتر غایط ەی ئەّ ًاّەیە. دّڕگەی ك
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 صاڵ پ.ز(0451تا  2211شارصتانیەتی مینوصی )

رش ُتتتتاتّْە، كە ە هیٌتتتتْشش غتتتتای لە ئەفطتتتتاًەی ەتسئتتتتْش ّ هیٌەتتتتت:
دّرگەی كتتتتترا لە ك:غتتتتتكە ڕازاّەكەیتتتتتاا داًیػتتتتت ّْە ّ فەرهتتتتتاًخەّای 

فەرهاًی دابّْ ضااًە  هارەیەە لە گەًئتاًی ضەرتاضەری ّاتی ی:ًاًە، 
غاری ئاتي ّەە با  ّ اْرباًی رێػكەظ كەًە ئەغكەّتەكەی ەهیٌەتت:رش 

 ەّاًێكی جەربەزە ّ ئتتتازای ئتتتاتەًی بەًتتتاّی ا:راكی، بەام رتتتتتتتا بڕتتتٌە ختتت
ەتسئتتتْشش بە تەًِتتتا دڕّاتە تًْتتتاّتًْی ًتتتاّ ئەغتتتكەّتەكەّە ّ هیٌەتتتت:ر 

 دەكْ  ت. 

خە تتكەكە زۆر باّەڕیتتاى بەم ئەفطتتاًەیەی ًەكردبتتّْ تتتا لە ضتتەرەتای 
ضەدەی ً:زدەُەهتاا  هتارەیەە لە ئاضەّارًاضتاى راغتواّەی ك:غتكێكی 

حیاى لە لێْاری دەریتا لە بتاكّْری دّڕگەكە دۆزیتاًەّە، گەّرە ّ زەبەو
ُەزار ضتتتا  لەهەّبەر، ُەرّەُتتتا 4333ئاضتتتەّارەكەی دەگەڕ تتت ەّە بتتت: 

بەضتتتتەر دیْارەكتتتتاًیەّە بە ضتتتتراهیك ّ تتتتٌەی گتتتتا ّ رەیتتتتكەری گایتتتتاى 
دۆزیەّەتەّە، ًیػاًەكاى ّاّەدەر دەخەى كە خە كەكە گایاى رەرضت ّْە، 

ەظ گتا ّ بەضتەر هترۆد بتّْىش بت:یە ّایتاى ّەەە زاًراّەە ەهیٌەت:ر بە ل
 ضەلواًاە ئەّ ئاضەّارە ُەهاى ك:غكە زلسەوهەكەی هیٌْش غابّْە. 
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دّڕگەی ًەبتتتتًّْە، بتتتت:یە ًاّیتتتتاى  ئەّ ئاضەّارًاضتتتتاًە ئاگتتتتاداری ئەّ

، وەًتتا ضتتا  لە دّای ئەّ دۆزیتتٌەّە لەّحێكیتتاى ًتتاّە دّڕگەی ەهیٌتتْشش
اّی ەكٌطتتتتْشش بتتتتّْە، دۆزیتتتتیەّە تیتتتتادا ّەدەرختتتتراّە، ئەّ غتتتتارە ًتتتت

لەرتتتتێع زاییٌتتتتاا لە باغتتتتّْری  ضتتتتا ە2533دەركەّتتتتتّْە هیٌْضتتتتییەكاى 
ئاضتتیای بچتتّْكەّە ُتتاتّْى ّ لەّ دّڕگەیەدا ًیػتت ەجو بتتًّْە  تّْركیتتا

لەبەر ئەّەی دەض ێكی باایاى ُەبّْە لە ریػەضتازیاا، تْاًیتاًە یەكەهتیي 
هیٌْضتییەكاى غارض اًیەتی ئەّرّّرا بًّْیاا بٌێي. ئەّە ڕًّّڕّْەتەّە 

ضتتتتا  رێػتتتتەّە 4333خە كتتتتاًێكی گەلێتتتتك زیتتتترەە ّ وارتتتتك بتتتتًّْە، لە 
تْاًیْیتتتاًە ك:غتتتكی رێتتتٌ  ًِتتت:م بطتتتاز ٌيە لە یەكتتتی بتتتاەرەّە زۆر لە 
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بەر یەغتت ا ُەر ئەغكەّتٌػتتیي ّهیللەتتتاًی ئێطتت ا وتتْار ُەزار ضتتا  لەهە
 بًّْە، ەخْضرەّش. 

دەزاًترا،  رێٌ  ًِت:هی ضتاخ واى لەّ ضتەردەهەدا بە ئەفطتاًە ّ جتادّّ
ُەرّەُتتتتا لتتتتّْلەی ەضتتتتفالیش لە اتتتتْڕی ضتتتتّْركراّ، دیْارەكاًیتتتتاى بە 
غێْەكاری رخ لە زەرافەا ڕازاًاّّەتەّە. بەرێی لە یەكااًەّەی رەیتكەرە 
بچّْكەكتتتاى كە بەدەضتتتت ُتتتاتّْى هیٌْضتتتییەكاى ختتتْای دڕ ّ دە ڕتتتا ّ 
ڕّخطتتاریاى ًەرەرضتت ّْە ّ ڕ سیتتاى بتت: ختتْا بە حیطتتا  جتتْاًكیلە بتتو 

 ى ُەبّْە. ئازارەكا
ەر دیتتتتتْاری ُەرّەُتتتتتا بەرێتتتتتی لە یەكتتتتتااًەّە غتتتتتێْەكاریاًەی لەضتتتتت

ك:غتتتتتتاّى لە غتتتتتتەڕ ّ خْ ٌخغتتتتتت ي ، ك:غتتتتتتكەكاًیاى ًەخػتتتتتتاًاّّیاًە
دەردەضەر ّ ضازغەّە بّْە،  یاًی بودّّركەًّەّە ّ هەیلیاى بە وی  

تتتتا غەڕّغتتت:ڕ. لەّ غتتتێْەكاریاًەیاا  ًتتتاى ّ كچتتتاى لەگە  ریاّاًتتتاا لە 
ڕ ْڕەضوەكاًاا بەغاارییاى كردّّە، بە رێچەّاًەی زۆر  ب:ًەكاًاا یاى لە

ضتتتا  لەهەّرتتتێع  ًتتتاى لەّ ضتتتەردەهەیاا 4333لە ّاتتتتاًی ئێطتتت ا ئەّاى 
 زۆر لە گەوًی ئێط ا زۆرتربّْە. جێیە ّ رێیەیاى لە  ًاًی

ك بتت: تێ اًیەضتتلێتترەدا ررضتتیار ك د تت ە رێػتتەّە، ئتتاّا فەرُەًتت  ّ غار
 لەًاّوّْە؟

ئەّ دیك:هێٌ تتتاًەی بەدەضتتت یاى ُێٌتتتاّە ّ ئەّ ئاضەّارًاضتتتاى بەرێتتتی 
ز گخكاًێتك 1453بەردە ًیْە ضّْتاّاًەیاى لە یەكتااّەتەّە، كە لە ضتا ی 

كیلت:هەتر لە بتاكّْری ەكتراش بتّْە، 123لە دّڕگەی ەتراش تەایەتەّە، كە 
بتتتتتّْەتە ُتتتتت:ی لەًتتتتتاّبردًی ئەّ غارضتتتتت اًییەتە، تەّاّی ضتتتتتاخ واى ّ 

كتاًەّە ضتّْتێٌراّى ّ كەّتتًّْەتە ك:غكەكاًی هیٌْضتی بەُت:ی ئەّ گخ
   ر خ:  ّ  یلەه:ّە. 
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 صاڵ پ.ز 0211تا  0511شارصتانیەتی میضینی 

بە لەًتتتاّوًّْی غارضتتت اًیەتی هیٌْضتتتی ئەّاًەی لە اتتتاڵی هیطتتتیٌاا 
دە یاى ُێرغیاى كردە ضەر دّڕگەی باغّْریەكاًاا، ئەّاًەی لە گخكتاى 

یتتتر گتتترا، تْاًییتتتاى ّ بتتتّْهەلەرزە ڕزگتتتاربّْبّْى، ُەهّْیاًیتتتاى بە د
دە ەرەكاًی كەظ بت ەًە   تر دەضت ەاتی خ:یتاًەّە، بەّ غتێْەیە بتًّْە 

 ُێسی بو بەراًڕەری ضەرتاضەری ی:ًاى.

 
پ.ز ُێس كتتتی دەریتتتایی گەّرەی هیطتتتیٌی 1233لە دەّرّبەری ضتتتا ی 

بەرەّ  غاری ەتترّاشی ئەّبەری دەریتا رەوهاریاًتاا لەبەر غتّْرەی رت ە 
ەیتاً ْاًی غتار داگیتر كەى، تتا رەًایتاى بتردە بەر ّ بْ ەًای غاری ترّا ً

فیلە بەًاّباًیەكەی ئەضری داریي ّ بەّ غێْە تْاًییاى بخۆًە ًاّ غتاری 
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ەترّاشّە ّ غارەكە بە تەّاّی كاّ  بكەى، ئەّ ڕّّداّاًە لەّ غەڕاًەیاا 
ڕّّی داّە، ضتتٌ  بە ضتتٌ  گیتتراًّەتەّە زۆر لە غتتا یراى ّەضتتفی ئەّ 

كتتردّّە، بخ تتك دەربتتارەی ئتتازایەتی تەرّایەكتتاى ّ بییتترە ّ بەرداًەیتتاى 
بخ كتتی تتتریع لە ّەضتته ّ ریاُە تتااًی اارەهاًتتاًی هطتتیٌی زۆر كلتتك ّ 
گْ یتتاى بتت: ئەّ غتتەڕاًە درّضتتت كتتردّّە، بەًاّبتتاًی ریي غتتا یر ك ئەّ 
غتتتیعراًەی ّەضتتته كردّّبێتتتت ەُتتتْهێرش بتتتّْە، غتتتا یری ضتتتەردەهی 

لیادەشیتاا لە ڕّّداّەكتاى ضەدەی ُەغ ەهی رێع زایتیي، كە لە ك تاّی ەئی
 دّاّە، دّاًێكی رخ لە زەرافەا ّ ضرًئخاكێع.

واّضاەاًی بْاری هێژّّ تا زەهاًێتك لەهەّبەر ویتاى ّابتّْە غتەڕی 
تەرّا زادەی فكری رخ لە خەیا ی غا یراى بّْە ّ لە ُەای،ەتتی هێتژّّدا 

ز ئاضەّارًاضتتێك بەًتتاّی ەُتتایٌرظ 1873ڕّّی ًەداّە، بەام لە ضتتا ی 
اىش بە ڕەگەز ئە وتاًی غتاری د ریٌتی اتّْایی هێتژّّی دۆزیتیەّە، غیلو

بە دیكتت:هێٌ ی زاًطتت ی ضتتەلواًای، ئەّە ئاضتتەّاری غتتاری بەًاّبتتاًیی 
ەترهتتاشیە، ئەّ دۆزیتتٌەّە ُەرایەی گەّرەی لە بٌكەكتتاًی زاًطتت ی جیِاًتتاا 
ًتتتتایەّە، ئەّ ئاضەّارًاضتتتتە بەًاّبتتتتاًیە لە باّەڕ كتتتتاا بتتتتّْە ئەّ غتتتتارە 

رتتتێع زاییٌتتتاا بەُتتت:ی غتتتەڕ كی ّ تتتراًكەرەّە غتتتارەكە ضتتتا  لە 1233
ضّْتێٌراّە ّ كاّ  كتراّە، ُتیچ گْهاًێتك لەّەیتاا ًەهتاّە ئەّە ب:خت:ی 

 غاری ّ راًكراّی ەترّاشیە.
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   پ. ز751تا 0011صەردەمی تاریكی 

غتتەڕە ئەًییتتسی ّ دەضتت ار ژیی هیطتتیٌەكاى بتت: دەّرّبەری دّّر ّ 
تە ًیتتْە ّەحػتتییەكاًی بتتاكّْری ًسیكتتی خ:یتتاى كتتار كی ّای كتترد هتتیللە

ی:ًتتاى بتتكەًّە كە تتكەكە ەی ئەّەی رەوهتتاری هیطتتیٌییەكاى بتتاەى، ئەّاى 
ُەهیػە ئاهادەی غەڕ بّْى ّ بەربەرەكتاًی ُێرغتی ئەّاًەی بتاكّْری 
خ:یتتاى ئەكتتردەّە، بەام ًێتتسە ّ غوػتتێری ئاضتتٌیٌی ُێرغتتڕەراى گەلێتتك 

لە هتتاّەیەكی كەم ّ  بەبختربتتّْى، بەراًتتڕەر وەكتتی برًّتتسی ی:ًاًییەكتتاى،
ك:تاییاا ُێرغڕەراًی باكّْر تْاًییتاى غتارەكاًی هطتیٌی تتااى ّ ّ تراى 
كەى، ها ەكاًیتتتتاى بطتتتتّْتێٌي، ئەّی دەضتتتت كەّتیاى ُەبتتتتّْ ئەّ ُێتتتتسەی 

 353ضتەر یەكتاا ّ بت: هتاّەی  تەیاًەّّباكّْریاًە لە بٌەهاّە ُەڕّّ اًا
تاًیتتاا، بە ەدەرضتتا  ڕۆیػتت ٌە ًێتتْ دًّیتتای تتتاریكی ّ بێاەضتت ەاا ّ بتتو 

اى ك:ویتتتتاى كتتتترد ّ ُەرّەُتتتتا بەرەّ ًاوتتتتاری بەرەّ باغتتتتّْری ی:ًتتتت
ّرگەكاًی ڕۆ ُەاتی دەریای ئیتژە ك:ویتاى كترد ّ لەّ تخا گیرضتاًەّە. د

خ:یاى گەیاًاەە ضیطتیرش ی ئی ا یتا، بت: خ:راراضت ي لە رەوهتاری  بخ كیاى
ّ دّّبتتارەی باكّْرییەكتتاى دەضتت یاى كتتردەّە بە غارضتتازی لەًێتتْ گتترد 

ًّتتتتا ەرتتتت:لصش ب ٌتتتتاتریٌیاى ًاًّتتتتا بەرزایتتتتی بەریٌتتتتاا، ئەّ غتتتتاراًەیاى ًا
 كرّرْلصش.ەئە

كرّرْلطتتتاا ر ەّكتتتاریی ضتتتەربازییاى ضتتتازاًا، تتتتا لە لە دەّرّبەری ئە
رەوهارەكتتاى خ:یتتاى برتتار سى، لە ضتتەردەهی غتتەڕدا ّەە ضتتەًیەر ّ لە 

ّ ئاغ یاا ّەە ئەًئّْهەى ضّْدیاى لو ّەردەگرا، بە گْ رەی زەهتاى 
زۆربًّْی  هارەی خە كەكە غاری گەّرە ّ گەّرەتریتاى درّضتت كترد 
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ّ لە دەّربەری غتتارەكاًاا وەًتتااى ود یتتاى دەراراضتتت ّەە دەّ ەتێكتتی 
بچّْە ّ ضتٌّْردار، ُەتتاّەكّْ ضتكەی رارەغتیاى بە ًتاّی خ:یتاًەّە 
لێاا، گەّرەتریي غار ك لە ضتەردەهی تاریكیتاا درّضتت كرابتّْ، غتاری 

، تتیص، كْریٌتت، رّّدش، ەكش بّْ، ُەرّەُا غاری ئیطرارتەئاتي، یا ئاتی
ئەّ دەّ ەتػتتتتاراًە بە گتتتتْ رەی زەهتتتتاى رەیْەًتتتتایی بازرگاًییتتتتاى لەگەأ 

، ُەتتتتتاّەكّْ لەگە  ّاتتتتتی ضتتتتّْریا داّەدەّرّبەر ّ دّّردا ئەًئتتتتام 
فیٌی،ییەكتتاى رەیْەًتتای بازرگاًییتتاى ئەًئتتام دا ّ ّردە ّردە وٌییتتاى لە 

 ّ خ:یاى فێری ًّْضیي ّ خەتٌّْضیي كرد.غارض اًیەا گیر كرد 

 
لە دّادّایتتتی ضتتتەردەهی ئەًئاهتتتااًی جە ًتتتی  ئتتتاییٌییەّە كە ُەهتتتّْ 

ئەًئتتتام دەدرا، زۆربەی را ەّاًەكتتتاًی تیتتتادا بەغتتتاار دەبتتتّْ، لە ضتتتا ێك 
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تەّاّی دەّ ەتػتتارەكاًەّە بتت:ی دەُتتاتي، لەبەر ڕ تتسی خْاكتتاى لە كتتاتی 
ى ر:لیطتتتتەكاى ڕادەگیتتتترا، تتتتتا ەضتتتتواًەیاا تەّاّی غتتتتەڕی ًێتتتتْاڕئەّ ڕ ْ

خە تتكەكە ب تتْاًي زۆرتتتر بەغتتااری بتتكەى ّ ّەرزغتتتەكاًی ئەّ حەلە لە 
وەًااى بەراًڕەركیاا بەغتاارییاى دەكترد، ّەەە یەە بتازّّ، ضتو بتازّّ، 

اًڕتتتازی، تیرئەًتتتاازی، ئەضتتتپ غەڕەهطتتتت، ُەراكتتتردى، ًێسەّەغتتتاى، زۆر
هتتافی بەغتتاارییاى رزغتتاًە تەًِتتا ریتتاّاى ەتتتاّداى،  ارەباًەتتتاّداى، ئەّ ّ

ەكتاى ُەتتاّەكّْ هتافی تەهاغاكردًیػتاى ًەبتّْ، وتیادا ُەبّْە، ًەە خاً
خەاتتتی بتتردًەّەكە تاجێتتك لە گتتاڵی درەخ تتی زەی تتْى بتتّْە، ُەرّەُتتا 
غتتتێْەی رتتتا ەّاًە براّەكتتتاى لەضتتتەر دەفتتتر ّ گتتت:زە ّ دەّری ًەااغتتتی 

 دەكراى، یاى رەیكەریاى ب: درّضت دەكرد.
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 پ.ز 481 تا 751صەردەمی كۆن 

بتّْ، رەیْەًتاییە بازرگاًییەكتاى بەرباڵّتتر، تركە خە كی  هارەیاى زۆر
حا ەتی ر:لطەكاى گ:ڕاًكاری بەضەردا ُاا، ویٌتی دەضت ەادار ّ فتاهیلە 
دەّ ەهەًتتتاەكاى، ختتتاّەى زەّیْزارەكتتتاى ُەر یەكە ب:ختتت:ی  هتتتارەیەە 
ضتتتتەربازی تتتتتایڕەا بەختتتت:ی لە دەّری كتتتت:كردەّە ّ ّەە لەغتتتتكر كی 

یاى لێِتتتتتاا، بە گتتتتتْ رەی رێْیطتتتتت یی زەهتتتتتاى لەگە  یەكتتتتتاا ًتتتتتاهەتایڕە
ئەًئّْهەًێكیاى رێك ُێٌا، حتاكوی ر:لطتیاى ّەدەر ًتا ّ غتْرای تتایڕەا 

 بە خ:یاى درّضت كرد.

 
لە دّادّای ضەدەی حەّتەهی رتێع زاییٌتاا خە تكە زۆرەكە لە دەضتت 
زّ تتتتتن ّ زۆری ئەغتتتتترافسادەكاى ّ دەّ ەهەًتتتتتاەكاى د  بەّاى كەّتتتتتتٌە 

اى ّەدەرًتا ّ بخ تك ئەّ غتْرایەی، ّەضت اى ردى ّ بەرُە ط یاىغ:ڕغك
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لە ضیاضییەكاى ئەّ غ:ڕغەیاى بەُەلساًتی ّ خ:یتاى كتردە رێػت،ەڕەّ ی 
غەكە ّ بە ێٌی یاضتای  تادیۆًە ّ حكتّْهەتی دادرەرّەرییتاى دا بە ڕغ:

خە كتتی... ئەّ كتتاتە كەضتتیك بەًتتاّی ضتتّْلْى كە بە یەكێتتك لە ضیاضتتییە 
اضرا، كرایە ڕابەری ەر:لصشی غاری ئاتي، ئەّ بخ تك دەضت راكەكاى دەً

یاضای تًْاّتیژی ُێٌایە ئاراّە، ُەروی ضسای خْ ٌخ ژاًە بّْ، تتّْڕی 
دایە وّە، ئەّاًەی اەرزاری غازادە ّ هیرزادەكاى بتّْى، ُەر ُەهتّْی 
كردە بەخػتیي، بخ تك لە كەضتاًی ڕەغتْڕّّتی ًتاّ غتار ّ دەّرّبەری 

 كەّە یاضای  ادیۆًە داڕ ژى.كردە ئەًااهی غْرا تا رێ

بەرًتتتتاهەی ەضتتتتْلْىش ضتتتتەرئەًئام بتتتتّْ بە ُ:كتتتتاری درّضتتتت ڕًّْی 
دەّ ەتێتتك بەرێتتی یاضتتای غتتْراكاى داهەزرا... ُەلتتْهەرجی تتتازە بتتّْ بە 
ًوتتتًّْە بتتت: تەّاّی ەر:لصشەكتتتاى، جتتتیە لە دە ەری ئطتتترارا ًەبتتتو، كە 

ّ كت:یلەدار  رەیخەّی لەّاى ًەكرد... ئطرارتیەكاى زۆربەیاى دەضت ەاًاار
ّ دەضتتت ەاتی ضتتتەربازییاى زۆر بتتتّْە، بە ئاضتتتاًی بەری جتتتّْاًەّەی 

، كەویٌە ُە ارەكەیاى بە زۆر گترا ّ ئیتای ًەیتاً ْاًی ّەە غتارەكاًی 
یەكتاى، ەًاّەڕاضت ی ضتەدەی غەغتەهی پ.ز ئاتٌُەرّەە خ:یاى هاًەّە ل

 ضەخت ضەرگەرهی داڕغ ٌی یاضای دیوْكراتی بّْى، ئیوررات:ریەتی 
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 و ئەژدهاك!هەخامنشی  كورشیهەقیقەتی 

غتتتتازادە ەهەًتتتتااًاشی كچتتتتی ئە دُتتتتاكی دّای غتتتتای كتتتتْرظ كتتتتْڕی 
 ش رەرّەردە بّْە. ادەض ەاتی هاد بّْە ّ زۆرتر ُەر لە دەرباری ەهاد

 
ُەرضتتو ئەّ ًتتاّاًە یەكتتێكي هادەكتتاى  زّحتتاەش ،ئاضتت یاە ،ئە دُتتاەە

ّیتتتاى ئەضتتت یاە ًاغتتتاكەیاى بە ئە دُتتتاە ًتتتاّبردەّە ّ ی:ًاًییەكتتتاى بە 
ضتەراكەیاا ەغتاٌُاهەشدا كەضتایەتییەكی  ُێٌاّە ّ فیردەّضتی لە حەهاضتە
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ئەفطاًەیی هەًفی لو درّضت كردّّە، بەًاّی زّحتاە، بە تو ئە دیِتاە 
غتتتایەكی زۆردار ّ بكتتتْ  ّ بڕخبتتتّْە، ّەە ُەر غتتتایەكی ئەّ دەّرە ّ 

یتْاری زهاًە بەام ریتاّ خت:ر ًەبتّْە، دیتارە هتام فیردەّضتی دیتْار لە د
تتتتاتری ًەدیتتتْە تتتتا لە دّا غتتتای اّبتتتاریراًی ئتتتێوەی كتتتْرد ًسه تتتر ّ ك:ب

دەضتتت ەاتی ضەدّبیطتتتت ضتتتا ەی هادەكتتتاى دە ڕتتتایەكی ّەە ەزّحتتتاەش 
ە ئەفطتتتتاًە بطتتتتاز ٌو، فیردەّضتتتتی دەبتتتتّْ ت:زەكێتتتتك ّەە هێتتتتژّّ ًە

ررتتاە ّ كْرغتتیش اّ خیتتاًەا ّ كْدەتتتای ەُ دەربتتارەی وتت:ًیەًی رتتیۆى
ردبتتایەتە ئەفطتتاًە، ئە تتڕەتە ئەم ڕەختتٌەیەی بەًتتاە كردبتتا، ئەّ دەم رەًتتای ب

ُیچ لە غاكارەكەی هام فیردەّش كەم ًاكتاتەّە، بەام خیتاًەا خیتاًەتە، 
غتتا بیكتتا یتتاى ُە ار تتك، یتتا رەیاهڕەر تتك، جتتێیەی غتتْكری بتتااییە یەغتت ا 
وەًتتتتااى ضتتتتەرواّەی ی:ًتتتتاًی ڕۆهتتتتاًی، ُەتتتتتاّەكّْ ئێراًتتتتی بتتتتاش لە 

ەاا لە دەضتتت هادەكتتاى ە بەًتتاە لە اًی دەضتت لە دەضتت  ێْەردوتت:ًیەتیی 
ك تتاّی درۆیە كتتاّە زّحتتاكی ًەكْغتت ّْە لەم ڕّّەّە دّاّمش لێتترەیع 

 ت:زەكێك ئاها ەی رو دەكەمە 

داُاتّْیػتتتاا   ّ لتتتَ  یتتتَ ّ ئێطتتت ایع َُ  بٍّْ هێتتتژدا ُتتتَ  زّحتتتاە لتتتَ
  ّ لتتَ  یتتااًی ّ ضتتایك:ل: ییَ كی هَ یتتَ ًاّوّْى ًابیٌێتتت. زّحتتاە دیاردٍ لتتَ

  ە لتتَ یَ غتتێٍْ  تێك بتتَ ر هیللتتَ دا ّ ُتتَ تاًتتاا ه تت  دٍ رًّّتتی هیللَ فكتتر ّ دٍ
 ًو.  ًاازیػی ب: دادٍ كا ّ دّّرئَ ضّْهی زّحاكێك دٍ جَ كاى تَ یَ غێٍْ

،  م زاگتترۆزٍ ّ بٌتتاری ویاكتتاًی ئتتَ  م دۆ تتَ ە هتتاد ّ كتتْردی ئتتَ ٍّ  ئێوتتَ
هادا  بٌتَ  ، لتَ وًی تردا جیاّازٍ   گَ گَ هی ال: یا ّ تێفكریٌی هێژّّییواى لَ

ًتای  توَ تی تایڕَ كی زۆر و:ًییتَ یتَ تتا ڕادٍ  ّ غْ ي ّ ج:ری  یٌیَ  جێیَ
  ٍّ كتَ زۆرٍ   كتَ وی خَ كاا ّ بتَ دٍ  ا َ ی تێفكریي گَ كاى ّ غێٍْ فطاًَ ئَ
هێتتتژّّی   كر تتتت ّ بتتتَ دٍ  ی ڕابتتتردّّ رێٌاضتتتَ ایٌَ ە هێتتتژّّی ڕاضتتت َ ٍّ
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  كاًیع بتتَ خ:ها ییتتَ  كّْ ویرۆكتتَ تاٍّ ُتتَم.   تتَ اَ  ى لتتَ یتتاٍ دٍ  ایٌَ ڕاضتت َ
یی زۆرى ّ  فطتتاًَ كْردضتت اًاا ویرۆكتتی ئَ  جیتتاّازى. لتتَ  ی  یٌیتتَ گتتْ رٍ

،  رهیاًتاا ًیتاز كی تێكخاییتَ گَ  دا. ئاّ لَ كَ رٍ  َ   دٍ گَ ًاى لَ یٍْ بخ كیاى رَ
،  بٍّْ ریی ختت:ی ُتتَ رًّّیتتاا كارییتتَ تێفكریٌتتی دٍ  ی لتتَ ٍّ ًیااًتتَ ڕٍ  ب:یتتَ

ری ئتتتاّی  ە بتتتَ  دیِایتتتَ . ئَ یریاى بتتت: ضتتتازاًاٍّّ یر ضتتتَ یرۆكتتتی ضتتتَو
  ٍّ كر ت ًاجّْ ێ تَ ظ ًَ كی رێػكَ ی اْرباًییَ ف َ گر ت ّ َُ ر ك دٍ  َ دٍ

ری  ڕ ڕتْاری گتْزٍ  دش ًاّ تك بتَ هتَ رًاداا. ەهْ ك هەَ بَ  كَ ری ئاٍّ ّ بَ
 بو.  ر دٍ ئاّ بَری  كْ ێ ّ بَ  دیِا دٍ ّ ئَ  رٍ  َ ّ دٍ ئَ  ّ  َ كَ دٍ

ی ویاكاًی زاگرۆز ّ  ایٌَ ًی ڕاض َ خاٍّ  ٍّ هێژٍ  ی كْرد لَ ئێوَ  دیارٍ
ر ُتی  كاًیع ُتَ هی ال: ییتَ  فطتاًَ ی ئَ زۆربَ  یي. ب: ًوًَّْ كَ رٍ ّرّبَ دٍ

تاًی  یی هیللتتَ ضتت َ اتی ّ   ردٍ ضتت َ دٍ م ر كتتَ بتتَ لَ  . غتت ێكَ كتتْرد بًّْتتَ
هْ كی   راّكراّى ّ بّْى بَ كاًی تری وَ هاًَە ضا ّیع ٍّ ر ئَ ّرّبَ دٍ
  ئێراًتاا لتَ     لتَ راًی  تارٍ ض خۆیػ ّْ. بكتْ  ّ بڕتخ ّ تااًكتَ وًی دٍ گَ
  هیػَ ّ َُ ا ی ئَ  َ  ّدا لَ ش ّ رێع ئ1323َ -923ّضی ە هی فیردٍ ردٍ ضَ

  تتَ ٍّدّە زّحتاكی كر ر كی ٍّ ك تَ كارٍ  ، ب:یتَ بٍّْ ی خ:ی َُ ٍّ كارداًَ
  اتری لتتتَ ضتتت َ كتتتْرد بێاٍ  لتتتَ  ی. دیتتتارٍ كتتتَ ری ّاتَ   ّ داگیركتتتَ رٍَ  تتت
ّ دّا غای   هێژّّی "هاد" گرتٍّْ  وخًّْكی لَ  ، ب:یَ دیٍْ دا ًَ كَ رٍ  َ دٍ

وی  ی اًی بتَ زّحتاە ّ ئی تر داضت اًی غتَ  بتَ   دُاە"ی كتردٍّّ "هاد" "ئتَ
كی ّ  رٍ ضتتَ  هاًتتَ یاا اارٍّضتت ی فیردٍ كَ غتتاًاهَ  . لتتَ زاًتتراٍّ  ٍّ هّْاًتتَ َُ

ش ریتاّى ّ 49ًئا ًتاّى، ە كاى رَ كییَ رٍ ضٌیػاى كراّى. ضَ كاى دٍ كییَ وٍّ
ّ  كێك لتَ ، یتَ كی تێاایَ هاًی وٍّ ًئا اارٍ ا ّ رَ . دّّضَ تَ كێكیاى ئافرٍ یَ

  م غتاًاهَ رجَ ضتَ  ی اا، كَ بیطت ّ ً: بَ  ّیع لَ ، ئَ "یَ ی "كاٍّ هاًاًَ اارٍ
 .  ی اا ًاّبراٍّ ش ب29َە  ًِا لَ ، تَ ی ی غیعرییَ ش ب63333َە
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كێكي  ر ضتێیاى یتَ ُتَ  ض یاەش كتَ  دُاە یا ئَ تیی ەزّحاە یا ئَ ضایَ كَ
ی لێساًتی ّ  گتْ رٍ  بتَ  غت ێكَ  بٍّْ بّْبێت، ُتَ كاًاا ًتَ فطاًَ ئَ  بو لَ ًَ ٍّ

ّ  ی ئتَ كََ ی داضت اً گتْ رٍ  تا بَ  ّضی" ّای لو كردٍّّ واّضاەی "فیردٍ
شی  دُاكَ ەئە ی  ّردی باضی لَ  غ یاا بَ دٍر ئاییٌی زٍ  گیٌا لَ بیٌاضیي، ئَ

ی درۆ ّ درۆزًتتتتی ّ  ٍّ  ێتتتتتە" كتتتتارّكردٍ دٍ  ٍّ ّ ڕٍّّ ّ لتتتتَ  كتتتتردٍّّ
ًاّ  ، زۆرتتر لتَ ًاًتَ ُریوَ هیٌیْ" ئَ ًیرٍ ی "ئتَ ٍّ تاًاى ّ كتارّكردٍ  َ   َ َُ

ش. زّحتتاە ضتتو   دی ُاكتَ ەئتتَ  یاى زّحاكتتًَاّباًی ریٌ بتَ  كاًتتَ تتْ ژی د ٍْ
  ە گْ چكتَ غتی ٍّ ری لَ رتاضَ ، ضَ یَ ظ واّی َُ غَ  ر ّ ضو ر:زٍ ضَ

 ر.  راًی ئازاردٍ بَ دّرػك ّ گیاًلَ  لَ  غی رخٍ ّ لَ  هاضی ّایَ

ّ ئتتازاری   راًتتَ ٍّ ّ جاًَ بێتتت لتتَ  ڕتتار ت جیِتتاى رتتخ دٍ غتتی َُ ر لَ گتتَ ئَ
ڕ  زار هتَ ُتَ  گتا ّ دٍزار  ضتپ ّ ُتَ ا ئَ ّحتاە ضتَى." ز دٍ ا دٍ ریَ غَ بَ
ّی  ڕێ ئتتَ تتتا لێتتی گتتَ  ًاُیتتاشی فریػتت َ–ەئاًاُی تتا بتت: ًێریتتت  دٍ دیاری بتتَ
  ك:غتتتكَ  ردار ًابێتتتت لتتتَ ضتتت ڕَ دٍ  ٍّ ًاّ بڕتتتاا بتتتَ لتتتَ  یتتتَ ٍّ ّیَ ر زٍ ضتتتَ بَ

ر  ضتتَ ز تتخ درّضتتت كتتراّى بَ  كاًی لتتَ كتتَ ّاّی ك: َ تتتَ  یتتاا كتتَ كَ ڕازاٍّ
ی  دا بتتت: رێػتتتیا رهاًی اْربتتتاًیكردى دٍ ًیػتتتی  فتتتَ دادٍ  ٍّ ی ز خیٌتتتَخ  تتتتَ

ام  خْاكتتتتاى، بتتتتَ  كێك بتتتتّْى لتتتتَ ردّّ یتتتتَ ُتتتتَ  ەئاًاُی تتتتاش ّ ەرایش، كتتتتَ
ش یتا زّحتاە  یِاكتَ دٍ    ٍ . ەئتَ ٍّ ًتَ كَ د دٍ ی زّحتاە ڕٍ ردّّیاى داّاكَ َُ
  ّ  تَ كَ ابو ّ دٍڕازی ًت  ٍّ ى بتَ ُریوتَ كاًی ختْدی ئَ ٍّ ًتَ  لتَ  كێكتَ یَ  كَ
تْاًا  اتاار ّ بتَ ض َ مشی دٍ ام ەجَ ی "ئاگر"ی ریرۆز، بَ ٍّ ای كْ اًَ اَ تَ
 .   ٍّ گرێ ّ ًاُێ و ئاگری ریرۆز بكْ  ٌێ َ ری دٍ بَ

ڕفێٌتتو ّ  مش دٍ ی ەجتتَ كتتَ ّ دّّ كچَ  ٍّ كاتتتَ ی ختت:ی دٍ زّحتتاە ت: تتَ
  ی زّحاكتتَ ّتٌَ كَر ّ ضتتَ كتتاا. ئتتَ ا دٍ دّّ لتتَ  ڕٍ ُتتَ  هیع بتتَ ختتْدی جتتَ

كا ّ  مش ڕزگار دٍ ی ەجَ كَ هاى دّّ كچَ یاّّىشی اارٍ رٍ زۆر ًاكێػو ەفَ
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ًتا  هاى بَ ّ خا تا ئاخیرزٍ كا ّ لَ ًاا زیٌااًی دٍ هاٍّ ویای دٍ  زّحاكیع لَ
ر  ضَ ە لَ ، یَ ٍّ داتَ وهاری جیِاى دٍ رَ  كر ت دّّبارٍ ا دٍ ڕٍ بَ  بو كَ دٍ

ئتاگر ّ ئتاّ ّ   ر ّ زیتاًێكی زۆر بتَ رٍ دا ّ زٍ اتّْا دٍ راى بَ ضێی گیاًلَ
  ٍّ رغاضپشتتتتَ ى ەگَ ویتتتَ ًئام زّحتتتاە لَ رٍ ًێت. ضتتتَ یتتتَ گَ ّزایی دٍ ضتتتَ

 هێردر تتت.  كی دٍ رٍ ی ضتتَ رواٍّ ضتتَ  بتتَ  یتتاا كتتَ م گێخاٍّ كْ ر تتت. لتتَ دٍ
ّضتتتتیش ًتتتتاّ  ی ەفیردٍ كتتتتَ گ:ڕاًكارییَ  دی ًاكر تتتتت لتتتتَ ە بتتتتَ شیتتتتَ ەكاٍّ

  ًِا بتَ ّ تتَ  یَ كتی ًتاّ غتاًاهَ لێك وٍّ تێیكی گتَ ضایَ كَ  یاا. كاٍَّ غاٌُاه
كْڕی 23 ێتە  وی زّحاە ّ دٍ  تَ دراٍّ  بر ت، كَ بیطت ّ ً: د خ ًاّ دٍ

كتتاًی  رختْاردی هارٍ ، بیطتت ّ دّّیتاى كتتْ راّى ّ هێػتكیاى دٍ بٍّْ ُتَ
خى. زّحتاە ری بڕت تا ضَ  ضا دّاكْڕیػن ُێٌراٍّ ٍّ رغاًت دراّى، ئَ ضَ
   گتتتَ ّیع لَ بتتتا بتتتخّا، ئتتتَ  ٍّ ضتتت یَ دٍ  ى بَ ی بتتتاٍ كتتتَ دا كْڕٍ رهاى دٍ فتتتَ

غ:ڕغتاا   زّحتاە لتَ  د  بتَ  یاّّىش، كَ رٍ ر ەفَ بَ  ًَ بَ ًا دٍ یاا رَ كَ كْڕٍ
ربتاردا  دٍ  ڕفێٌو ّ لتَ یاّّى دٍ رٍ یع زّحاە دّّ خْغكی فَ . لێرٍ بٍّْ

 كاا.  ریاى دٍ ضَ ض ڕَ دٍ

ّ ت بیكْ  تت،  یتَ ر زّحاكتاا، دٍ ضَ بو بَ یاّّى زا  دٍ رٍ ڕدا فَ غَ  لَ
 ێيە هتافی كْغت ٌی زّحاكتت  ّ دٍ  ٍّ خْارٍ  ئاضواى د ٌَ  لَ  دّّ فریػ َ

ًتتتتاشدا  هاٍّ كاًی ویتتتتای ەدٍ ّتَ غتتتتكَ ئَ  كێك لتتتتَ یتتتتَ  تتتتتْاًی لتتتتَ ، دٍ ًییتتتتَ
ی  ضت َ دٍ ّْغڕَك وَ  م كاٍّ ی ب ێنە ئَ هَ ّێ ئَ هَ یت. دٍ ری كَ ضَ ض ڕَ دٍ

  لتتتتَ  ّ ًتتتتَ  غتتتتت دایتتتتَ ردٍ كاًی ئتتتتاییٌی زٍ فطتتتتاًَ ئَ  لتتتتَ  وی خ:هتتتتاى ًتتتتَ
ی  ە كتاٍّ هتاًێكی ٍّ ر اارٍ گتَ . ئَ یتَ ّضیػاا بتًّْی َُ ی فیردٍ كَ غاًاهَ

  یِتێاڵ بڕێتت بتَ ئاضتاًی دٍ  ، "فتارش" بتَ بّْایتَ یاا َُ غاًاهَ  وی خ:هاى لَ
 ز ّْم؟ ی هَ كْردٍ  هْ كی هاهَ
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ّكی كتتْرظ یەكێتتك بتتّْە لە هیرزادەكتتاًی   ردەضتت ەی دەضتت ەاتی بتتا
هتتاد. بتتّْە بە زاّای ئە دُتتاە دّا غتتای زًئیتترە دەضتت ەاتی هادەكتتاى 

لە رتتای ەخ ی هتتادا، لە غتتاری ی هتتادا ردەبتتًّْی كتتْرظ لە دەربتتاررەرّە
راتاًتتتتا، ئاگتتتتاداربًّْی لە تەّاّی جْهیەكتتتتاًی دەضتتتت ەاا ّ تەّاّی ئك

هتتتتتاد ّ دەضتتتتت ەاتااراًی هتتتتتاد، تتتتتتْاًی لەگە  فەرهاًتتتتتاەكاًی ضتتتتتْرای 
فەرهاًتتاەی گػتت ی لەغتتكر ّ ضتتْرای هتتاد ەُاررتتاكیش ًارتتاە دا لەضتتەر 

د ّ رارضتاا كە بٌەهای ڕ ككەّتي ّ دەض ەاتێكی هْغ ەرەە لەًێتْاى هتا
 ڕەگْڕ ػەی ەكْرغیشب: دەگەڕ  ەّە رێكڕِێٌي.

ەیی ژراّ لەغتتكری هتتاد بە فەرهاًتتابەرێتتی بەرًتتاهە ّ ریۆًێكتتی داڕ تت 
ضەكاى ەغیرازشی ئێط ا بە ڕ تكەّا لە جتْ ی رراە بەرەّ دە ەری رارُا

غەڕ ّ رەوهار ُەردّّ لەغتكر تتێكە  بتّْى ّ گەڕاًەّە بت: رای ەختت ّ 
غتتا ّ ئەّاًەی دّّضتتو ڕاضتت ەایٌەی غاُتتت بتتّْى دەضتت ییریاى كتترد ّ 
دّای غتتەظ هاًتت  ەئە دُتتاەش بە فەرهتتاًی كتتْرظ غتتای رتتارش ّ هتتاد 

ەّ دەم ًاّی هاد ّ دەض ەاتەكەی بت: ُەهیػتە بەوّە ، ئّە ەُروێژ كرا
ًراّ ّ تەًِا بّْ بە دەض ەاتەكەی رارش ّ ًتاّی ُەخاهٌػتیٌاى لێٌتا كە 

 باریرەگەّرەی كْرظ بّْە. 

ئەهە هێتتتژّّە، بەًتتتاە دّّر لە دەهتتتارگر ی، ّەە ختتت:ی باضتتتن لتتتو 
 كردّّە. 

تەّە، با ئەّەیتع ب تێنە ُتیچ لە گەّرەی ّ لێِتاتّْیی كتْرظ كەم ًاكتا
كتتت:رظ هەزًێكتتتی گەّرە ّ بلیوەتێكتتتی لێساًتتتی دەّراًتتتی ختتت:ی بتتتّْە. 
حاغتتتاُە ٌەگرە بتتت:یە تتتتْاًی لە هتتتاّەیەكی كەهتتتاا ئیوررات:ریەتێتتتك رێتتتك 

 بِێٌو. 
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ك:رغتتی گەّرە یەكەهتتیي غتتای زًئیتترە دەضتت ەاتی ُەخاهٌػتتیٌەكاى 
دّای غەڕ ّ غ:ڕغێكی زۆر لەگە  دەر ّ دراّضو ًسیكەكاًیاا ّاتتاًی 

ى ّ ًسیك بە ئێراًی داگیر كردّّە ّەە دەض ەاتااری ەلیایش لە ًاّ ئێرا
ڕۆ ئتتاّای ئێطتت ای تتتّْركیە یتتاى بابتتر لە باغتتّْری دّّ رّّبتتاری كە 
ئێطتتت ا بە  ێتتترا  ًتتتاّ دەبر تتتت، ُەرّەُتتتا ئەرهەًطتتت اى لە دّای ختتت:ی 
ەكەهڕتتتتْجیەش ّاتتتتتی هیطتتتتری داگیركتتتتردّّە بە دّای ئەّدا ەداریْغتتتتی 

اهٌػتیٌەكاى رەوهتاری ّاتتی ی:ًتاًی داّە ّ گەّرەش ضێِەهیي غتای ُەخ
ارضتتتی بە گەّرەتتتتریي ّ ای داگیركتتتردّّە ّ ئیورراتتتت:ریەتی فهەكادۆًیتتت

 راًْر:ڕتریي دەض ەاا گەیاًاّّە.
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 صەرەتای شەڕەكانی ئێران و شارە دەصتەاڵتەكانی ناو یۆنان

غتتتتتای ُەخاهٌػتتتتتیاى لە  پ.ز بە فەرهتتتتتاًی داریتتتتتْظ514 ی لە ضتتتتتا
ًیتترشەّە وتتًّْە ئەّ بەرەرەّە ّ لە ڕ تتیەی بتتاكّْری تەًتتیەبەری ەدەردە

ی:ًتتتاًەّە گەیػتتت ٌە ضتتتەر زەّی ئەّرّّرتتتا، دّای داگیركردًتتتی ر:لیطتتتی 
 ەتتتتراكیەش تتتتا ئەّبەری ڕّّبتتتاری داًتتتْ ، رێػتتتخەّییاى كتتترد، بەتتتتایڕەتی

ى كە ب:خ:یتاى جتێیە ّ غتْ ٌێكی كەّتڕًّْە دّای وەكتااراًی ضتەكایەكا
بتتتًّْە، ّایتتتاى بە وتتتاە زاًتتتی لەّ بە تایڕەتوەًتتتایاى ًەبتتتّْە ّ كتتت:وەر 

دّاداوتتتًّْە دەضتتتت ُە یتتترى، بەغتتتێك لە ضتتتْرا ّ لەغتتتكری ئێتتتراى بە 
فەرهاًتتاەیی ەهەكتتاًیسش لە بتتاكّْری ی:ًتتاى هتتاًەّە ّ ضتتْرای داریْغتتی 
كػایەّە بت: ّاا، ئەّ فەرهاًتاەیە لە هتاّەی یەە ضتا اا تتْاًی وەًتااى 

 ەتتتتی ئێتتتراى، ئی تتتر دّڕگەی ی:ًتتتاى داگیركتتتا ّ بیاًكتتتاتە باجتتتاەری دەّ
ر:لطەكاى یەە بە دّای یەكاا دەكەّتٌە   ر دەض ەاًی ئێراى، ئاتٌیەكتاى 

خە تكەكە زۆرتتر ُاّكتاری ترضیاى لو ًیػ ڕّْ، ب:یە كەّتٌە تەاەاّە تا 
یتتتااًی ّ د ی داگیتتتركەر بێتتتاەً  ًەبتتتي، ضتتتەرًئام یارهەت یەك تتتر بتتتكەى

رد غ:رغەكاًیاى یەكاى كار كی ّای ك، ُەرّەُا ضەربازی ئاتٌئیطرارتی
 پ.زش 499خ:ی ەبەبكەًە رەوهار ّ ُەّ ااًی ضەر

  

كەغتتتتت یی جەًیتتتتتی ضتتتتتەربازییاى ًتتتتتاردە یتتتتتارهەتیی 23ئاتٌییەكتتتتتاى 
غ:ڕغیێخاًەّە، دّای كْغ ٌی حاكوی ئێراًی رەوهتاری ەضتاردشیاى دا ّ 
رەرضتت یاكاًیاى ئتتاگر تێتتڕەردا. دّای ئەّەی ئەّ ُەّا ە گەیػتت ە ئێتتراى ّ 

غكر كی بەرەّ ّاتیە لیتایا ُەًتارد. ضتْرا ّ لەغتكری داریْغی غاُت لە
ئێراى ئازا تْاًییاى غ:رظ لە هەكادۆًیتا، تتراكیە ّ بتاای دە ەرەكتاًی تتر 
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خاه:ظ كەتەّە، بە دّای ئەّ غ:رغەیاا داریْظ بریاریتاا غتاری ئتاتي 
ّ ئاتٌییەكتتتاى دار :ضتتتێ ەّە، بتتت:یە فەرهتتتاًی دا تتتتا لە ڕ تتتیەی دەریتتتاّە 

 باەى. رەوهاری ئاتٌیەكاى
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 پ.ز49شەڕی ماراتون 

ئتتتتتتتێوە لەم ڕّّەّە تەًِتتتتتتتا ضتتتتتتتەرواّەیەە ّا بە دەضتتتتتتت واًەّەیە  
اش، كە بە رەًئتا ًّّْضیٌەكەی هێژًّّّْضی بەًاّباًیی ی:ًاًییە ەُیرۆد

ضتتتا  دّای غتتتەڕی هتتتاراتْى ًّْضتتتیْیەتی تیتتتادا دە ێتتتتە بە فەرهتتتاًی 
دەریتای  ەداریْظ دّای لەًاّبردًی غ:رغەكاى ُێتسی دەریتایی ئێتراى ل

ئیژە رەڕیٌەّە ّ لە تەراكیاّە بەرەّ باغّْر كەّتتٌە ڕێ، بەام لەًیتْەی 
ڕ یەدا تّْغی ت:فتاًێكی گەّرە ُتاتي ّ گەڕاًەّە، دّّ ضتا  دّای ئەّە 

ُەزار ضتەربازبًّْە، بە  63داریْظ لەغتكر كی تتری ُەًتارد، ضتەرجەم 
رە ضترا ّ فەرهاًاەیی كەضێك بەًاّی ەداتیصش تا ەئاتيش داگیركەى، ئەهئا

بتخی ًی ئێراى لەبەًاەری لیااّە بەڕ كەّتي ّ دەریای ئیژەیاى كاكەغ ییە
اا لەًتتتتیەری خطتتتتت كەّا كەّتتتتتّْەتە ًتتتتت:ّ لە غتتتتاری بچتتتتّْكی هارە

بتتاكّْری غتتاری ەئتتاتيشەّە، ئاتٌییەكتتاى ئاگتتاداری ًەخػتتە ّ بەرًتتاهەی 
ئێراًییەكتتتاى بّْبتتتّْى، لەرتتتێع ئەّەی تەّاّی ضتتتەربازییە ئێراًییەكتتتاى 

ًەّە ضتتتتەف ئارائیتتتتاى بەراًتتتتڕەر ئێراًییەكتتتتاى كردبتتتتّْ، ُەرّەُتتتتا بتتتترەڕ
ُیرّدّا دە ێتتە ئاتٌیەكتاى لە هێتژدا داّای یارهەتییتاى لە ئطترارتییەكاى 
كردبتتتتّْ، بەام ئطتتتترارتییەكاى داّاكەیتتتتاى ڕەكتتتتردّّەتەّە بەُ:كتتتتاری 
ڕ ْڕەضتتوی ئتتاییٌییەّە داّایتتاى كردبتتّْ، كە دّای دّّ ُەفتت ە دەتتتْاًیي 

تەًِا هتابًّْەّە ي، ئاتٌیەكاى وارەیەكی تریاى ب: ًەهایەّە، ُاّكارتاى بی
 بەراًڕەر ضْرای ئیراى.
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كە دّّ لەغتتتكری بەراًتتتڕەر یەە ڕاّەضتتت اى، ضتتتەرەتا ضتتتْرای ئێتتتراى 
تْاًییتتتاى ڕیتتتسی ضتتتْرای ئاتٌییەكتتتاى بػتتتكێٌي، بەام لەبەر بتتتًّْی ەگتتتْم 

یە زّهتتتیش دّّوی ضتتتْرا ًەیتتتاً ْاًی لەّە زیتتتاتر رێػتتتخەّیی بتتتكەى، بتتت:
فەرهاًاەی ضْرای ئێراى بخیاریاا بكػێ ەّە ّ لە ڕ یەی دەریاّە ُێترظ 

 بكاتە ضەر ئاتي.

ی:ًاًییەكاى ئەّەیتاى زاًتی بە گتْرجی تْاًییتاى بیەڕ تٌەّە بت: دەّری 
 غاری ئاتي ّ ضەًیەربەًایی خ:یاى بكەى.
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 پ.ز481شەڕی ترومبێه و صەالمیط صاڵی 

 

ە  تەًیەبەرییەّە، ًاهەیتاى بت: دّای غەڕی هاراتْى ی:ًاًییەكاى كەّتٌ
هیطرییەكاى ًارد كە لە  خ دەض ەاتی ئێراى دابتّْى تتا غت:رظ دەضتت 
رتتتو بتتتكەًەّە، داریتتتْظ فەرهتتتاًی دا بكػتتتێٌەّە ّ بخیتتتاری دابتتتّْ دّای 

غتتی هیطتترییەكاى دّّبتتارە بیەڕ تتٌەّە بتت: ی:ًتتاى، بەام لە رًەُێاڵًتتی غ:
ػارارغاُتت جتێیەی پ.ز هردّّ لە دًّیا دەروّْ، كْڕەكەی خ486ضا ی 

گتتتردەّە ّ بخیتتتاری دا ئەّ كتتتارەی بتتتاّكی ًەی تتتْاًی تەّاّی بكتتتاا ئەّ 
 ئەًئاهی باا ّ ّەاهی ضەرًەكەّتٌی غەڕی هارات:ى بااتەّە.
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پ.ز ضتتْرا ّ ضتتاًی ئێتتراى یتتاًی دە ضتتا  دّای غتتەڕی 483لە ضتتا ی 
هاراتْى، ضتْرا ّ لەغتكر كی گراًتی ئێراًتی بەرەّ ی:ًتاى بەڕ كەّتتي، بە 

اًی داریْظ لەغكری ئێراى كرایە دّّ بەغتەّە، بەغتێكیاى ریتادە ّ فەره
ئەّی تریتتتاى ُێتتتسی دەریتتتایی داریتتتْظ ّ ُێتتتسە ریتتتاًەكە لە تەًتتتیەبەری 
ەدەردەًیتتتترش كردیتتتتاًە ئەّ بەرەّە، لە ڕ تتتتیەی ّغتتتتكاییەّە بەرەّ ئتتتتاتي 

  لەغتتتكری ّا گەّرە ّ گتتراى گەیػتتت ە بەڕ كەّتتتي... كە ُەّا تتتی ضتتْرا ّ 
ی یكەررێػتڕیٌ ەرض یای ەدّلفیش تا بتساًي ایاى بردە بەر ری:ًاًییەكاى رەً

بخ ك لە ی:ًاًییەكاى لەّ بخّایە دابّْى تا تەضتلیوی رەرض یا وی دە ێتە 
خػتتایار غتتاٍ بتتي، بەام بەّە ڕازی بتتّْى تتتا بتتساًي خْاكاًیتتاى وییتتاى 

كەری رەرض یا ڕاییەیاًتا كەە بەرەّ ئەّرەڕی یرێاە ێت، ضەرەًئام رێػڕیٌ
دەروي ّ لە هتا ە بەردیٌەكاً تاى دّّركەًّەّە، تەًِتا دیتْارە  دًّیا ب:ی

 تەخ ەبٌەكاى دەتاى رار سى.

گەّرەریتتتاّاًی ەئتتتاتيش ّایتتتاى لە یەكتتتاایەّە غتتتار وتتت: كەى ّ ضتتتْاری 
كەغتتتتت ییەكاً اى بتتتتتي ّ غتتتتتەڕی هتتتتتاى ّ ًەهتتتتتاى بتتتتتكەى، ئەهئارەیتتتتتاى 
 ئطتتترارتییەكاًیع ُتتتاتٌە ُاًتتتای ئاتٌەكتتتاًەّە، دّا رێكِێٌتتتاًی غتتتْرایەكی

جەًیتتی ّا بخیاریاًتتاا ... ریتتادە ڕەهْەغتتێٌەكاًی ئیطتترارا بە فەرهاًتتاەیی 
رش بیرى، تتا  ى ّ هٌتاا ی ئتاتٌی ب تْاًي لە راشش تەًیەبەری ەترهْبیەلیًْی

غار ّەدەروتي، ضتەربازە ئاتٌییەكتاى خ:یتاى بت: غتەڕی دەریتایی ئاهتادە 
بە  ییەكاىبكەى، كاتێك ضتْرای ئێتراى گەیػت ٌە ئەّ تەًتیەبەریەی ئطترارت

فەرهاًتتاەیی ەلیتتًْیراشش، غتتەڕی هەرگ ّ  یاًیتتاى كتترد ّ تْاًییتتاى بەری 
بە ُێرغتتتی ئێتتتتراى بیتتترى، بەام لە ویەى كەضتتتتێكی كەّە ی:ًتتتتاًی لەبەر 

دەض ِێٌاًی ز خ ّ رارە ڕ یەیەكی تری ریػاًی ئیراًییەكاى دا ّ تْاًییتاى 
یتاى لەرػ ەّە رەوهاریاى باەى ّ تاكە كەضێكیاى دەرًەوي ّ ُەر ُەهّْ
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 بكتتتْ ى ّ بەم غتتتێْەیە ڕ یتتتای تەًتتتیەبەری ترهْبێتتتر ُەهتتتْار كتتترایەّە، 
بەام ئەّ بەراًڕەركێیە خْ ٌاّییە بتّْە ُت:ی ڕزگتاربًّْی  ى ّ هٌتاا ی 

یار غتتاری ئتتاتي، بتت: ت: ەضتتەًاًەّەی ضتتّْتاًی رەرضتت یای ضتتارد، خػتتا
كرۆرت:لیصش ضتّْتێٌرا، بەام غتاری ئتاتي غاُت فەرهاًی دا رەرض یای ەئە

 ەهّْ ّەدەر ڕۆیػ ڕّْى. ُەر ُ

ەكەًااّی ضتاوهیصش  لە زاًی ّا كەغ ییەكاًی ی:ًاى كاتێك خػایارغا
كەغتتتت یی بتتتتتًّْە، بە ُەزار  383دا ك:هە یتتتتاى كتتتتردّّە كە ضتتتتەرجەم 

لە ویەى ئێراًییەكتتاًەّە رەوهتتار دراى لەّ غتتەڕەیاا، كەغتت یی جەًییتتیەّە 
ًی دەیتتاً ْاًی لەبەر ئەّەی كەغتت ییەكاًی ی:ًتتاى بچتتّْە بتتّْى بە ئاضتتا

وەپ ّ ڕاضتتتت بتتتكەى، بە رتتتێچەّاًەی كەغتتت ییەكاًی ئێتتتراى لەّ وەپ ّ 
ڕاض كردًەیاا ًاكام بّْى،  هارەیەكی زۆری ضتەربازی ئێراًتی كتْ راى، 
غای ئێتراى ڕّاًتی بت: ّەدەضت ِێٌاًی ّاتێكتی ّا بچتّْە رێْضتیت ًاكتا 

لەّ ئەم ُەهتتّْ اْربتتاًییەی بتتاا، بتت:یە بخیتتاری دا لە ی:ًتتاى بكػتتێ ەّە، 
كاتەیاا ئێراى ختاّەًی رتاًْر:ڕتریي ئیورراتت:ریەا بتّْە لە ضەرتاضتەری 

 .  ااجیِاً

ضتتەركەّتي بتتّْیە گەڕاًەّەی ضتتْرای ئێتتراى لە غتتەڕی ەضتتاوهیصشدا 
ُ:ی بەُێسبًّْی باّەڕبەخ:بًّْی ی:ًاًییەكاى. ب:یە دّای یەە ضتا  لە 

م دا، ڕۆ ئتتاّای غتتاری ەئتتاتيشدا غتتەڕ كیاى لەگە  ضتتْرای ئێراًتتاا ئەًئتتا
تیادا ضەركەّتي بەضەر لەغكی ئێراًاا، بە غەڕی دەغ ی رۆتە ًاضراّە، 

 ئێراًییەكاى ًاواركراى ّاتی ی:ًاى ب: ُەهیػە بەجو بِێ ي.
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 پ. ز323تا  481صەردەمی كالصیك 

دّای ئەّ دّّ غتتتتەڕە ەهتتتتارات:ى ّ ضتتتتاوهیصش ی:ًاًییەكتتتتاى ترضتتتتی 
كاى رێػٌیاریاى كرد ب: هەبتادا رەوهار كی تریاى ُەر لە د  دابّْ، ئاتٌییە

ّا واكە تەّاّی ر:لیطەكاى رێكەّە غْرایەكی تێكخایتی رێتك بِێتٌي، ُەر 
پ.ز دەّ ەتػتتتتتارەكاًی گەّرەی ی:ًتتتتتاى لە 478 بەّ ُتتتتت:یەّە لە ضتتتتتا ی

بەرًتتاهەی غّْرەكێػتتاى بە  ىدّڕگەی ەدّلتتصشدا ك:بتتًّْەّە، ئاتٌییەكتتا
ٌیازەیاى ڕەا كتردەّە، دەّری ئاتٌاا رێػٌیار كرد، ئطترارتیەكاى ئەّ رێػت

 ّتیاىە ئەگەر ئێراًییەكاى ُاتي ّ دّّبارە ئاتٌیتاى داگیركتردەّە، ئەّ دەم 
ئەّ غّْرەی غاری ئاتٌە دەبێت ە اتاڵیەە بت: ئێراًییەكتاى، لە داًیػت ٌەكە 
كػتتتتتاًەّە، بەام ئاتٌییەكتتتتتاى تْاًییتتتتتاى غتتتتتْرایەە درّضتتتتتت بتتتتتكەى ّ 

 ضەرۆكایەتییەكەیاى بەدەض ەّە گرا.
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دەربتتاری  لە ًتتاا لەًێتتْ دەربتتاری خػتتاریار غتتاُاا كْدەتتتایەەلە ئێرا 
ّ  ئەًئتتام درا ّ خػتتایار غتتای تیتتادا كتتْ را، بتت: هتتاّەیەە دّّبەرەكتتی 

كەّتە ًتتاّ دەضتت ەاتی ُەخاهٌػتتیٌەّە ئاتٌییەكتتاى ئەّەیتتاى بە ُە  ُەرا 
زاًتتتی، رەوهتتتاری دّڕگەی ەاْبرششیتتتاى دا ّ گردیتتتاى ّ لەّ تتتخا كەّتتتتٌە 

لەگە  غ:ڕغتتیێراًی هیطتتریاا، تتتا د  بە دەضتت ەاتی  تەاەا ّ رەیْەًتتای
لەّ ڕّّەّە وەە ّ رێااّیطتت ییاى بتت: ُەًتتاردى، ئێراًتتی بێتتاەً  ًەبتتي، 

بەام ئەردەغتتیری یەكەم كە تتتازە بّْبتتّْە غتتاٍ، بەُتت:ی كەغتت ییەكاًی 
فیٌ،ییەكتتاًەّە تتتْاًی لەغتتكر كی بەُێتتس بٌێر تتت بتت: هیطتتر ّ غ:رغتتەكە 

 ەكاًیع لە اْبرش ّەدەر بٌێي.خاه:ظ كاتەّە، ُەرّەُا ئاتٌی
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 صەردەمی زێڕینی ئاتن

ئەگەروتتی رێكِێٌتتاًی غتتْرای یەكیرتتتّْی ەدلتتْشش بتت: بەربەرەكتتاًیی 
ئێراًییەكتتتتاى رێتتتتك ُتتتتاتڕّْە، بە در ژایتتتتی ضتتتتا  ئاتٌییەكتتتتاى دارایتتتتی ّ 

یەكاًیاى لە دەریتتای ضتتریاا دەضتت ەاتێكی زۆریتتاى بەدەضتتت ُێٌتتا، كەغتت ی
گەغەیەكی ئابّْری بەرواّ لە غاری ئاتٌاا  لە ّاتاًیاى دەكرد، ُاتْو:

بەروتتتتتاّ دەكەّا، بەام بەّەّە ڕاًەّەضتتتتتت اى كەّتتتتتتٌە ڕازاًتتتتتتاًەّەی 
غتتتتتارەكەیاى، ئاضتتتتت ی ُتتتتتًْەری تەورضتتتتتازیی رەیكەرتاغتتتتتیي گەلێتتتتتك 
بەرزتربتتتّْیەّە لەّ ضتتتەردەهەیاا ضیاضتتتییەكی گەًئتتتی ئتتتاتٌی بەًتتتاّی 

ای ج:راجت:ری ەبریكلصش كارّبتاری دەّ ەتتااری بەدەضت ەّە گترا، یاضت
 ضتتتازًاەی بتتت: خسهەتیتتتْزاری ُێٌتتتایە ّجتتتّْد، رەرضتتت یای بەًاّبتتتاًیی

 .ەّەر:لیطەرارتەًْىشی درّضت كرد، بەضەر ئەكرّ

گف ْگتت: غتتریٌەكاًی، ڕەف تتارە بە ّاارەكتتاًی، غتتەُادەتی ڕابەر كتتی بە 
تْاًتتا ّ لێِتتاتّْ دەدا، بتت:یە لە د  ّ دەرًّّتتی خە تتكە زۆرەكەدا گەیػتت ە 

 ڕزاهەًای. ر:رەی خ:غەّیط ی ّ
 

ی غەڕ ّ كْغ ار ّ تااى ّ بخۆ بتّْ، ٌبریكلص ئاغ ی ْاز بّْ، دّ ه
غەڕی ًێْاى ئێراى ّ ی:ًتاًی لە بەر ەّەًتایی ّاتەكەی ًەدەزاًتی، بت:یە 
كەّتە تەاەاّە تتتا خە تتكەكە ڕازی بكتتاا بتت: ئاغتت ی ْازی لەگە  ئێراًتتا، 

داى دێتتراى تتتْاًی رەیوتتاًێكی ئاغتت ی ْازی لەگە  ئێراًتتاا ّا ّّ بكتتاا، ئ
بٌاتە ضەرّەریی ی:ًاًا، ی:ًتاى دەضت ٌەخاتە ئاضتیای بچتّْەە تّْركیتای 

 ئێط اش تا د  بە ئێراى غ:رظ بكەى...
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رەرەی ضتتتتتتتتتەًا ّ  بە دّای ئەّ رەیواًەیتتتتتتتتتاا بازرگتتتتتتتتتاًی ی:ًتتتتتتتتتاًی

ْو:ی بەًتتتتاەرەكاًی ئێراًییەكاًیتتتتاى دەكتتتترد، ُەر كەغتتتت ییەكاًیاى ُتتتتات
اّی ئابّْرییتتاى بە دەضتت ِێٌا ّ بازرگتتاًیە ئاتٌییەكتتاى گەغتتەیەكی بەروتت

ەتیتاى ەتراًیادا هەّجّْدییژەدا ُەرّەُا دەریتای هیتاك:غاى لە دەریای ئ
 زۆرتر بێت.

ضتتا  لەهەّبەر  یتتاّە، ئەّەضتتا كتتابرایەكی ّەە هتتي  2533بتتریكلص 
ئاّاتەخْازی ەبریكلصش كە تا لەم هیەٌەتە ًەتەّایەتییەدا ئەم كْردە خێتر 

، حەیه لە دّای دەضت ەاتی هتادەّە هەرداًە ًەدیْە بیەیەًێ ە ئاّاتەكاًی
 ریاّ كی ّەە ەبریكلصشهاى ًەدیْە.
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بتتتا زۆر دّّر ًەڕۆم، ئتتتاخ بتتت: ەگاًایشئاضتتتایە دەرش ّ ئاه: گتتتاریی 
جتتادّّیی ختت:ڕاگریی فێتتر دەكتتردیي. گاًتتای كە هتترد جّْتێتتك ضتت:  ّ 
وتتاّیلكەیەە ّ رێٌّْضتتێك ّ رەغتت ەها ێكی لتتو بەجێوتتاّە ّ هتتیللەتە یەە 

 كەی گەیاًاە دەرّازەی ضەرفرازی ّ  یاى.هلیاردیە

بەًتتتاە، د  ّ دەرًّّتتتن ئێتتتای جتتتێیەی ئتتتاخ ّ داخ ّ ختتت:زگەی تایتتتا 
 ًابێ ەّە، یاخْا ب: ُەهیػە بٌڕخهاى كاا یاى ضەرهاى خاا... 
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 صەرەتای شەڕە ناوخۆییەكانی پنوپۆنسی

ضەردەهە ز خیٌەكەی غاری ئاتي در ژایی ًەكێػا ّ ضەرجەم لە ضتی 
ًەبّْ، ئطرارتیەكاى  هارەیەكی زۆری ضتەربازیاى لە ڕ تیەی ضا  زیاتر 

 ئازادیی ی:ًاًاا اْرباًی دابّْ، بە تایڕەتی لە غەری ەترهْیرشدا. 

یەكیرتّْی دلْش ًەخع ّ لێِاتّْی ئطترارتییەكاًی بەیتاخ ك:هە ەی 
رتتو ًەدابتتّْ، لەّە گەلێتتك د یتتراى بتتّْى، بە دّای ُەلێكتتاا دەگەڕاى تتتا 

كتتی غتتاری ئتتاتي بتتكەًەّە، ضتتەرئەًئام لە ضتتا ی تتت: ەی خ:یتتاى لە خە 
 دەّ ەتػارشەّە.  -پ. ز غەڕ كەّتە ًێْاى دّّ ەرْلیص431

كْرضتتیرّە كرًتتتت كاتێتتتك دییتتتاى ّا ضتتتەربازە ئاتٌییەكتتتاى ویەًییتتتری 
هەیتتتااًەّە بە ویەًییتتتری غتتتار ضتتتیرش دەكەى، ئطتتترارتییەكاى ُتتتاتٌە ەكْر

یاى لەًاّ بخ تك غتاردا یەكیەتییەكدەض ەاتی كرًت ّ بەّە ڕازی ًەبّْە 
درّضت كرد، بەًتاّی یەكیرتٌتی رلْبتًْس لەّ ضتەردەهەیاا ئتاتي ختاّەًی 
گەّرتریي ّ بەُێستتریي ُێتسی دەریتایی بتّْى، ُەّ یتاى دا بت: ترضتاًاى 
رەوهتتاری ُاّرەیواًەكتتاًی ئطتترارەا بتتااا، بەدّای ئەّەدا ەُْرلیتشكتتاًی 

 ردراى. ئطرارا بەُێستریي ُێسی ریادەی ئەّ ضەردەهە دە هێ

لە ڕ یەی ّغكاًییەّە رەوهاری غاری ئاتٌیاى دا، لە دە ەری رۆتەیتاا 
غەڕ كی خْ ٌتاّی لەًێْاًیاًتاا ڕّّی دا، لەبەر بتو دەراهەدیتی ئتابّْری 

رێػتتتٌیازە ڕازی  ّرێػتتتٌیازی ئاغتتت ییاى دا بە ئاتٌییەكتتتاى، ئاتٌییەكتتتاى بە
ە رەیْەًتاییاى بّْى، بەام كەّتتٌە تەاەای بەدەضت ِێٌاًی دارایتیەّە، بت:ی
 بە ئێراًەّە كرد، تا لە باری ئابّْرییەّە یارهەتییاى بااا.
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داریْغی دُّّەم غای ئێتراى ئەّەی بە ُە  زاًتی تتا ی:ًاًییەكتاى لە 
ًاّخ:یاًاا بەغەڕ بێي، فەرهاًی دا بە ًْ ٌەری ئێراى لە لیایا تا بە ًِێٌی 

 یارهەتیی ئطرارتەكاى باا.

یتتاى خ:یتتاى دّّبارەضتتازی بتتكەًەّە، دّای ئەّەی ئطتترارەتەكاى تْاًی
رەوهتتتتتاری غتتتتتاری ئاتٌیتتتتتاى دا، دّای غتتتتتەڕ كی دّّرّدر تتتتتژ بەضتتتتتەر 
ئاتٌییەكاًاا ضەركەّتي، لە دّای ڕاًّراًی غاری ئاتي غاری تیص ئتاای 
ڕەُڕەریی ی:ًاًی ُە كرد، وەًااى ضا  غەڕی ًاّخ:یی ی:ًاى بەردەّام 

 ضا  در ژەی كێػا.27بّْ. غەڕەكە ضەرجەم 

ئتتابّْری ّ ضتتەربازیی ەڕە خْ ٌتتاّییە دّّرّدر تتژە تْاًتتایی ئەّ غتت
ضەر ضفر، یارهەتیی ئێراى ب: بەردەّاهیی غەڕی ًاّخ:ی  ی:ًاًی ُێٌایە

 ی:ًاى بەردەّام بّْ، ئەّ ڕەّغ ە لە دًّیای ضیاضەتاا ًاضراّ بّْە.
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 ئیمپراتۆریەتی مەكادۆنی 

بتّْى، ەفیلیتپش  لەّ كاتەیاا غار ّ دەض ەاتەكاًی ًاّ ی:ًاى لە غتەڕدا
دُّّەم غای دەّ ەتە بچّْكەكەی هەكادۆًیا خەریكی ڕ ك ط ٌی ضتْرا 
ّ لەغتتتكری ختتت:ی بتتتّْە ّ  هتتتارەیەكی زۆری ضتتتەربازی غتتتەڕكەر ّ 

 لێِاتّْی ك:كردبّْیەّە. 

بەّ درّغتتتوەی ّا ُە یكردبتتتّْ، كە هەكادۆًیتتتا ڕەگەزی ضتتتەرّەر ّ 
ە، ُاّرەیوتتاًیی بتااترى، دەتتتْاًي غتك: ّ ضتتەربازی بت: بًّْیتتاى بیێتخًەّ

زۆری لە خ:ی گلێركردەّە، بە غەڕ ّ ئاغ ی تْاًی غار دەض ەاتەكاًی 
 ە تراكیا، تڕص، ئاتي، ب اتە   ر با ی خ:یەّە.

كاتێك ئەردەغێری ضێِەم لە ویەى یەكێك لە دەربارییەكاًەّە كتْ را، 
 ئاغْف ەگی ّ ُەرا كەّتە ًاّ ئێراًەّە. 

 –تْركیای ئێط ا  –یای بچّْە فیلپ ئاهادەی رەوهاری تْركیای ئاض
بّْبتتتّْ، تتتتا ئەّ ّاتە لە  تتتر دەضتتت ەاتی ئێتتتراى ّەدەربِێٌتتتو، بەام بە 

ضتتتا  22گتتتْ رەی ریۆًێكتتتی داڕ تتتژراّ كتتتْ را، دّای هردًتتتی، كتتتْڕەكەی 
 جێیەی گرتەّە، بەًاّیە ئەضكەًاەر، یاى ئلكطاًاەر.

ُەر لەّەكاتەیتتاا ّەز تتی ًتتاّ ئێتتراى گەلێتتك رتتخ بتتّْ لە بیتترە ّ بەردە، 
كەش ب:خ:ی. دەّ ەتی ًاّەًای دەض ەاتی بەضتەر ُەر وەكتاًی تتردا لە 

پ. ز 334دەضتتت دابتتّْە، ئەضتتكەًاەر ئەّەی بە فرضتتەا زاًتتی. لە ضتتا ی 
ْرش  طتتفبە ضتتْرایەكی رتتخ وەكتتی وتتر ُەزار كەضتتییەّە لە تەًتتیەبەری ەب

گْزەرا ّ خ:ی گەیاًاە ّاتی لیای، كە   ر دەض ەی ئێراًییەكتاى بتّْى، 
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ئەضتتكەًاەر یەكەهتتیي ضتتەركەّتٌی هەیتتااًی غتتەڕ ك لە گراًیكًْتتاا دّای 
بەدەضتت ِێٌا ّ بەّەّە ڕاًەّەضتت ا ُێرغتتی كتتردە ًتتاّ ّاتتتی ضتتّْریاّە، 
لەغكری ئێراًتی دّّبتارە رێػتیاى بە ئەضتكەًاەر گترا لە ًسیكتی غتاری 

اًەّ ئەضتتتتتتكەًاەر اا دّّ لەغتتتتتتكر بە یەە گەیػتتتتتت ي ّ دیطتتتتتتئیطْضتتتتتت
 بەڕ كەّا. ضەركەّا ّ بەرەّ ّاتی هیطر 

كتترد، بەًتاەری ئەضتتكەًاەریەی  لەّ تخا دەضت ی بە كتتاری درّضت كردى
درّضتتت كتترد بتت: بەُێسكردًتتتی رەیْەًتتایی بازرگتتاًی ی:ًتتاى، ُەرّەُتتتا 
فاًّْضتتتتتی ئەضتتتتتكەًاەریەی بتتتتت: ڕ ٌوتتتتتایی كەغتتتتت ییە بازرگاًییەكتتتتتاًی 

 ئەضكەًاەر.

دّّ ضا  لە هیطر هایەّە، كەّتە ڕێ بت: بەراًڕەرەكتی غتەڕی ئێتراى، 
پ.ز دّّ لەغتتتتتكری گەّرە ّ گتتتتتراى لە دە ەری 331اییسی ضتتتتتا ی لە رتتتتت

گْگوتتر دا ڕّّبەڕّّبتتًّْەّە، ئەضتتكەًاەر بەختت:ی ڕاضتت ەّخ: لەغتتەڕدا 
،  ااەوهتتاری ًاّەڕاضتت ی ضتتْرای ئێراًیتتبەغتتااری دەكتترد، لەّ غتتەڕەیاا ر

ەخاًتتتا ّ بتتت:ی دەروتتتّْ. لە غتتتای ئێتتتراى  ەرەبتتتاًە جەًییتتتیەكەی ّەرو
راى كەّتتتتتٌە كػتتتتاًەّەیەكی دّّر لە رەكەدا لەغتتتتكری ئێتتتتجەرگەی غتتتتە

راى لە دّاّە بتتتتتتًّْە اْربتتتتتتاًی، ڕ كتتتتتتْرێكی، زۆر لە غتتتتتتەڕكەراًی ئێتتتتتت
دّای ئەّ ضتتەركەّتٌە گەّرەیە ختت:ی  رئەًتتاازاًی ی:ًتتاًی ئەضتتكەًاەتیر

گەیاًاە غاری رر لە هێتژّّی ەبابترش دّای یەكطتا  ڕۆیػت ٌە ًتاّ ختاكی 
ضتتتّْتاًا ّ  ئێتتتراًەّە، گەیػتتت ٌە غتتتاری غتتتّْظ ّ ك:غتتتكی ئاراداًتتتای

ڕۆیػتت ٌە ًتتاّ رتتای ەخ ی ك:ًەضتتا ی تەخ تتی جەهػتتیاەّە، ك:غتتكە رتتخ لە 
زەرافەتەكتتاًی تەخ تتی جەهػتتیای ضتتّْتاًا، ئەّی گەًئیتتٌەی تیتتادا بتتّْ 

 . تااًی كرد، لە دّاییاا كەّتە دّای ڕ چكەی غای ئێراى
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ُەّا تتی رتتو گەیػتتت لە دە ەری ەهەرّش غتتا لە ویەى فەرهاًتتاەكاًیەّە 
پ.ز ئەضتتتكەًاەر رەوهتتتاری ّاتتتتی رتتتاًْر:ڕی 326ضتتتا ی كتتتْ راّە، لە 

ُیٌاضتتتت اًی دا، ئەضتتتتكەًاەر بە تەهتتتتابّْ لەّە دّّرتتتتتر بتتتتخّاا، بەام 
ضەربازەكاًی لە فەرهاًەكەی یاخیڕْى، بەًاوتاری گەڕایەّە غتاری بابتر، 
لەّ تتخا تّْغتتی ًەخ:غتتیی هەوریتتا ُتتاا ّ كتت:وی دّایتتی كتترد، ئەّ دەم 

ئەضتتتتتتكەًاەر ُەرا كەّتە ًتتتتتتاّ  ضتتتتتتا  بتتتتتتّْە. بە هردًتتتتتتی33تەهەًتتتتتتی 
جێٌػتتتیٌی بە فەرهاًتتتاەكاًیەّە، لەبەر ئەّەی ئەضتتتكەًاەر ُتتتیچ یەكێكتتتی 

، ّردە غتتتتتتەڕ ك لەًتتتتتتاّ فەرهاًەدەكاًیتتتتتتاا ڕّّی دا، داًەًتتتتتتاّە ختتتتتت:ی
 ضەرئەًئام بخیاریاًاا ّاتەكاًیاى دابەظ بكەى لەًاّ فەرهاًاەكاًااە

خ:ی كتردە تلیوْش بە لەغكرەّە ڕۆیػت ب: هیطر ّ داگیری كرد ّ 
 فیر ەًّی هیطر.

 ئێراى ّ ضّْریە بّْ بە بەغی. ضلْكص 

 ئٌ یی:ش بّْ بە خاّەًی ی:ًاى ّ هەكادۆًیا. 

 برگاهْى غاٌُػیٌی بچّْكی لە ئاضیای بچّْكاا درّضت كرد.
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 پ.ز 30تا  323دەورەی هێنینی 

ًی جێٌػتتتیٌەكاى ك:غتتتاى ای جیِتتتاًییریی ئەضتتتكەًاەری هەكتتتادۆلە دّ
لەّ ّاتتتاًەی ّا داگیریتتاى كتتردّّە بتتاڵّكەًەّە، لەّ  فەرُەًیتتی ی:ًتتاًی

كاتاًەیاا ك:غاى غتێْەی تەورضتازیی ی:ًتاًی لە ّاتتاًی   ردەضت ەیاًاا 
بتت:یە ئەّی ضتتاخ واى بتتّْە لە  بٌاضتتێٌي بە هیللەتتتاًی   ردەضتت ەیاى، 

ضتتتتەردەهی ئەّاًتتتتا ُەر ُەهّْیتتتتاى بە غتتتتێْەی تەورضتتتتازیی ی:ًتتتتاًی 
تاب تتاًەّە بیتترە تتتا زاًكتت:، ُەر ُەهّْیتتاى بە ئەًئاهیتتاى داّە، ئی تتر لە اْ

 لەّ ا:ًاەەیتتتتاا لە لێتتتتْاری هیاەاراًیاًتتتتاازهتتتتاًی ی:ًتتتتاًی خْ ٌتتتتاّّیاًە. 
گ:ڕاًكتتتتتتاریی زۆر ئەًئتتتتتتام دراّە، ەر لیوْضتتتتتتی دُّّەمش گەّرەتتتتتتتریي 
ك اّختتتتتاًەی لە ئەضتتتتتكەًاەرییە درّضتتتتتت كتتتتتردّّە، تتتتتتْاًی زاًیتتتتتاراًی 

ە ئەضتكەًاەریەدا ك:بكتاتەّە. بەرجەض ە ّ ًاّداری ئەّ دەّر ّ زەهاًە ل
ُەرّەُتتا ئتتاً یْخْش كتتْڕی ضتتلْكص ك:غاُتتت بەًتتاەری ئەً اكیتتا بكتتاتە 

ی:ًتتتاى ّەە تراًیادا ەرگای بازرگتتتاًی لە حەّزی هیتتتاەگەّرەتتتتریي بەًتتتا
ضتتتەردەهی كۆضتتتیك بازرگتتتاًی گەیػتتت ە رتتتلە ّ رتتتایەی بەرز ّ بْ ٌتتتا، 

اًایتتاى لەّ ُەرّەُتتا زاًطتتت ّ ُتتًْەر گەیػتت ە ئاضتت ێكی بەرز داًایتتاى، ز
 ضەردەهەیاا گەیػ ە ر:رەی تەاەا ّ بەرُەم داًاى، ّەەە 

ُیرتتارخْش تْاًییتتاى ضتتەركەّتٌی  ئارغتتویاش، ئ،لیتتایص، ئارتطتت ي، 
 بەرواّ بەدەضت بِێٌي.
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لە ڕّّی ُتتًْەرییەّە رەیتتكەری ئەفرۆدیتتت ّ وكتت:ى لەّ ضتتەردەهەیاا 

هەكتادۆًی  ُاتّْەتە كایەّە. بە و ضتەردەهی رەوهارەكتاًی ئەضتكەًاەری
رخبّْ لە خْ ي ّ رەوهاركْغ ي، بەام جێیرەكاًی بەتەّاّی تْاًتاّە، لە 

ُەر باڵّكتتردًەّەی زاًطتتت ّ ُتتًْەر ّ فەرُەًیتتاا در  ییتتاى ًەكتتردّّە، 
ئەّ تەاەویتتتتتتاًە بتتتتتتًّْە بًْیتتتتتتاتیْزاری فەرُەًیتتتتتتی رێیەیػتتتتتت ّْتر لە 

 دەض ەاتی ئێراى ّ ڕۆهاًەكاًاا. 
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 ۆمانی و داهەڕووژانی دونیای هێنێنیەركەوتنی ئیمپراتۆریەتی ڕ د

ػتت ٌەّە ضتتەدەی ضتتێیەهی رتتێع زایٌیتتاا ی:ًاًییەكتتاى دّّبتتارە گەیلە 
یاى دّّبتارە كتردەّە  ەی ڕابردّّیي، بەام دیطاًەّە ُەدەّرەیەكی ز خ

ّ دیطاًەّە كەّتٌەّە ًاّ غتەڕی ًتاّخ:یەّە. ًەبتًّْی یەكخ تسی، ئاكتام 
ّخ:ی دّّرّدر ژ ضەرەًئام ّ ضەرئەًئاهی غەڕە ها ْ راًكەرەكاًی ًا

وّازیتتتتتی تْاًتتتتتای بەربەرەكتتتتتاًو بتتتتتّْ بە ُ:كتتتتتاری تەهتتتتتا  تێكردًتتتتتی 
ی اًییەكاى د  بە دەضتتەاتدەضتت ەاتەكاًی دەّرّبەر لە ڕۆ ُەاا ئەغتتك

ضتتلّْكی كەّتتتٌە غتت:رظ ّ هلوۆًێتتیەّە ضتتەرەًئام لە ئێتتراى ّەدەریتتاى 
  ًاى.

ی بە دّای ُەلاا لە رۆ ئاّاغەّە ئیوررات:ریەتی تازە راگرتّْی ڕۆهاً
دەگەڕا، تتتا ّاتتتاًی   ردەضتت ەی دەضتت ەاًی ُێلیٌتتی ب تتاتە   تتر ڕكێفتتی 

 خ:یەّە.

تتتا ە، غتتەڕكەراًی ضتتەردەهێكی زۆر تّْغتتی غتتەڕی كار رۆهاًەكتتاى
باكّْری ئەفری،ا ّ فەرهاًاەكەی ُاًیرتا  ُتاتڕّْى، ًەیاًتاەتْاًی لە دّّ 

بّْى، گرًیییتاى ڕزگتارّ كارتا ەكتاى جەبِەّە غەڕ بكەى كە لە ُاًیرتا  
پ.ز بە 197دایەّە ڕۆ ُەاا ّ ضتتتتاهاى ّ دارایتتتتی ڕۆ ُەاا   ضتتتتا ی 

بیتتتتاًّْی ویەًییریتتتتی غتتتتارە دەضتتتت ەاتەكاًی ی:ًتتتتاى د  بە راغتتتتایەتی 
پ.ز 146هەكادۆًیا فەرهتاًی غتەڕیاى دا لەگە  هەكادۆًییەكاًتاا لە ضتا ی 

ًتت:رە ُتتاتە ضتتەر دەّ ەتتتی ضتتلْكی كە یەغتت ا ضتتّْریایاى بە دەضتت ەّە 
هتتابّْیەّە، ضتتلْكیەكاًیع ًەیتتاً ْاًی بەراًتتڕەر ضتتْرای رتتخ ّ ر:غتت ەی 
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تتتتتازە زۆر بەربەرەكتتتتاًو بتتتتكەى، ئەّ دە ەراًەكەّتتتتتٌە   تتتتر دەضتتتت ەاتی 
 رۆهاًەكاًەّە. 

، بەام ضتەیر لەّە زۆری ًەكێػاّە غای ەرراگوْىش لە دًّیا دەروتّْ
ّ بتتا ی كتتردّّە دە ەری   ردەضتت ەاتی ئەادایە لە ّەضتتیەتٌاهەكەیاا داّ

لەویەى ڕۆهاًەكتتتتاًەّە بەڕ تتتتْە بچێتتتتت، بەّ غتتتتێْەیە تەًِتتتتا دەّ ەتتتتتی 
دەّ ەهەًتتتای هیطتتتر بە دەضتتتت ی:ًاًییەكتتتاًەّە هتتتایەّە. فەرهاًخّایتتتاًی 
ی:ًاًی هیطتر لەرتێع ئەّەی ڕۆهاًەكتاى بە غتەڕ ئەّ ّاتە داگیتر بتكەى، 
ب:خ:یاى بًّْە ویەًییری رۆهاًەكاى ب: هاّەی ضەا ضا  ّاتی هیطتر 

ەاتەكەی لە  تتر وتتاّد ریی ڕۆهاًەكاًتتاا دەڕۆیػتتت بە ر تتیەّە، ّ دەضتت 
 بەام ّەە دەّ ەتێكی ئازاد هاًەّە.
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 كینۆپاترا دوا فیرعەونی یۆنانی

پ.ز، ئەّ كتتتاتەی ەب لیوْضتتتی ضتتتیاًسەُەمش لەگە  غتتتا ى 48لە ضتتتا ی 
كیل:بتتتاترای حەّتەهتتتی خْغتتتكیاا لەضتتتەر دەضتتت ەاا كەّتتتتٌە غتتتەڕەّە، 

 اًاەكاًی ڕۆهاى بە لەغكرەّە گەیػ ە هیطر. یەكێك لە گەّرە فەره

كیل:باترا جْاًكیلە ّ زیترەە ّ فێ ڕتاز، بە ج:ر تك لە ج:رەكتاى خت:ی 
گەیاًتتتتتتتتتتتاە  ّّری ًّْضتتتتتتتتتتت ٌی ە ّلیتتتتتتتتتتتْش ضتتتتتتتتتتتسارش، كە ئەّ دەم 

بە دەضتت ِێٌا. دّّرخرابتتّْیەّە بە ًتتاز ّ ئەدا ّ كریػتتوە دلتتی ەضتتساریش 
 .ئٌ ْیٌْ ّ ئەك ایْش ًاك:كی كەّتە ًێْاًیاًەّە

ئەهئارەیع كیلْباترا تْاًی د ی ەئەً ًْیْش بەدەضت بِێٌتو، ڕازی ئەّ 
ُێسی دەریایی ڕۆهتاى بە   یػ،ە گەیػ ە ەضەًاش ڕۆم ّ ضەًا بخیاری دا 

ضەرۆكایەتیی ەئاك تایْشش رەوهتاری هیطتر بتاەى لەّ غتەڕەیاا ەئٌ ًْیتْش 
 كْ را. 

: ئەّەی كاتێتتك غتتا ى كیلْبتتاترا لە كتتْ راًی ئٌ ًْیتتْ ئاگتتادار كتترا، بتت
تّْغی ڕضْایی ّ بو ئابخّّی ًەكر ت، بە گازكردًی هار كی  ەُراّی 
خ:ی كْغت. بەّ غێْە ئاخریي دەضت ەاتااری ی:ًتاًی لەًتاّوّْ هیطتر 

 ڕاض ەّخ: بّْ بە یەكێك لە ّیۆیەتەكاًی ئیوررات:ریەتی رۆهاى.... 
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 ز331پ.ز تا 31ڕۆمادا یۆنان مە ژێر دەصتەاڵتی ڕاصتەوخۆی 

وی ی:ًتاى وەًتا ضتەدە لە  تر دەضت ەاتی رۆهاًتاا بتّْى، بەام ئەگەر
فەرُەًیتتتی ی:ًتتتاى تەورضتتتازیی ی:ًتتتاى غتتتێْەی رەیكەرتاغتتتیٌی ی:ًتتتاى، 
فەلطەفەی ی:ًاى. ئەّاى ُەر رەروەهااری ڕۆ گتاری رتخ لە دەضت ەاا ّ 

 فەرُەًیی رێیەیػ ّْی ی:ًاى بّْە.

ەًیتی رێیەیػت ّْ ی:ًاًییەكاى لە اّْایی بیتر ّ فكریاًتاا تەّاّی فەرُ
ّ تێیەیػ ّْی ی:ًاًی اڕّْ  كردّّە ّ كردّّیەتی ضەرەكی ّ بٌەهتای 

 ًُْەری ّ ڕۆغٌڕیری دەض ەاتی خ:یاى. 

بتتتو هەبتتتادا لە غتتتەڕكەراًی ًیتتتْە غارضتتت اًی بتتتًّْە،  ڕۆهاًییەكتتتاى
لەضەرتاضتتتەری ّاتتتتاًی تەورضتتتازاًی ی:ًتتتاًی ضتتتّْدیاى ّەرگرتتتتّْە 

ی ڕۆهتتتتتاًە تەًِتتتتتا لە بتتتتتْاری ئەّ وتتتتتاّلێكەریە   ردەضتتتتت ەی ڕۆهتتتتتادا
تەورضتتتتازیی ّ ُتتتتًْەردا ًەبتتتتّْە، ُەتتتتتاّەكّْ ضیطتتتت ەم ّ وتتتت:ًیەتیی 
خْ ٌتتاى ّ زاًك:كاًیتتاا، ی:ًتتاى بٌەهتتای تەّاّی ئەّاًە بتتًّْە، زاًیتتاراى ّ 
لێساًیاى لە ئاتي ّ ئەضكەًاەریەّە ُێٌتاّە بت: ڕۆهتا، ك تاّە ی:ًاًیەكاًیتاى 

فەلطتتتتەفە ّ ڕیازیتتتتاا ّەرگێتتتتخاّەتە ضتتتتەر وتتتتتیي، لەّ ڕّّەّە فێتتتتری 
بتتتًّْە... بەّە ڕازی ًەبتتتًّْە ُەتتتتاّەكّْ لە بتتتْاری ئاییٌییتتتاا  ئەدەبیتتتاا

خْاكاًیتتتاى كتتتردە ُاّتتتتای خْاكتتتاًی ی:ًتتتاى ّ لە تەّاّی ّاتتتتاًی   تتتر 
ًاّیتتاى  اڵّكتتردّّەتەّە. ُەهتتاى كارّكردەّەیتتاى ُەیە تەًیتتادەضتت ەیاًاا ب

 گ:ڕیْە. 
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 یۆنان ژێردەصتەی ئیمپراتۆریەتی بیسانط

 ز0453تا  331
 

لە ضتتتتەرەتای ضتتتتەدەی ضتتتتێِەهی زاییٌییتتتتاا ئیورراتتتتت:ریەتی ڕۆهتتتتاًی 
دّّوتتتتتتاری ُەرا ّ بییتتتتتترە ّ بەردەی ًتتتتتتاّخ: ّ دەرەكتتتتتتی بّْبتتتتتتّْ، 
دابەغتتتتكرایە دّّ ئیورراتتتتت:ریەتی ڕۆ ُەاا ّ ڕۆ ئتتتتاّا، ی:ًتتتتاى لە  تتتتر 

 333دەضتتتت ەاتی ئیورراتتتتت:ریەتی ڕۆ ُەاا بتتتتّْ ەبیتتتتساًصش لە ضتتتتا ی 
 اً یي ئاییٌی هەضیەەی ی كردە ئاییٌی فەرهیتی دەّ ەا ّ ئیوررات:ر ك:ًط

دەضتت ەاتی ڕۆهتتاى ّ رتتای ەخ ەكەی گتتْ سایەّە بتت: غتتاری اْضتت ەً یٌییە. 
ئەض ەًڕ: ی ئێط ا لەبەر رەوهاری ُ:زە بەربەرییەكتاًی بتاكّْری ی:ًتاى 
غتتتتاری ەئتتتتتاتيش فەراهتتتتت:ظ كتتتتترا، اْضتتتتت ەً یٌیە ڕۆ  بە ڕۆ  ڕەًّە  ّ 

دی، لەبەر رەوهاری ُ:زە بەربەرییەكاى بت: ضتەر ڕازاّەیی بەخ:یەّە دە
ئیورراتتت:ریەتی ڕۆهتتاًی ڕۆ ئتتاّا لەًتتاّوّْ، بەام بیتتساًص تتتْاًی ُەزار 
ضتتتا ی تتتتر بەردەّام بێتتتت، بەام اتتتْدرەتی ُێتتتسی ئیطتتتۆهی  ْضتتتواًی 

ضتتتتەرەًئام لە ویەى ضتتتتْ  اى هتتتتەەهەدی فتتتتاتیەەّە  دًّیتتتتای گتتتت:ڕی.
 ەر ئەض ەًڕ: .راّە ّ ًاّیػی گ:ڕاّە ضیكْض ەً ەًیە گ
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 یۆنان ژێردەصتەی ئیمپراتۆریەتی عوصامنی 

 ز 0453-0831

 

دّاًسەُەهتتتتاا غتتتتەڕەكاًی ضتتتتەلیڕی لەًێتتتتْاى ئیطتتتتۆم ّ لە ضتتتتەدەی 
ضتتەد هەضتتیەیەتاا بە بەُتتاًەی گرتٌتتی بەی ْلوتتْاەدەش، ئەّ غتتەڕە دّّ 

بیتتساًص كەّتە دەضتتت  ضتتا ی كێػتتاّە، بەغتتێك لە ّاتتتاًی   ردەضتت ەی
، ضەرئەًئام لە ًاّەڕاضت ی ضتەدەی رتاًسەُەهی زاییٌیتاا هْض واًەكاًەّە

رتتتتای ەخ ی دەضتتتت ەاتی بیتتتتساًص اْضتتتت ەً یٌیە كەّتە   تتتتر دەضتتتت ەاتی 
 ْضتتتتواًییەكاًەّە، بەّ غتتتتێْەیە ّاتتتتتی ی:ًتتتتاى ضەرتاضتتتتەری بتتتتّْ بە 

ضتتتا اا فەرُەًیتتتتی 433  ردەضتتت ەی دەضتتت ەاتی  ْضتتتتواًی لە هتتتاّەی 
لە ضتتتەدەی ُە دەُەهتتتاا رێیەیػتتت ّْی ی:ًتتتاى ضتتتخایەّە، ضتتتەرئەًئام 

ی:ًاًییەكاى دّای هلوۆًێی زۆری خْ ٌاّی لە  تر دەضت ەاتی  ْضتواًی 
 ّەدەرُاتّْى، دەّ ەتی ئازادی ُێلیٌی دّّربارە درّض كرایەّە. 
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 ئازادیی یۆنان مە صیضتەمی شاهییەوە بۆ جەمهووری

 ز0974- 0833
 

ەّەی بیتر لە دّای ئازادیی ی:ًاى دەّ ەتە بەُێسەكتاًی ئەّرّّرتا بتو ئ
ّەە  ، غازادەیەكی ئە واًی بەًتاّی ەئتاتْشب:وًّْی ی:ًاًییەكاى بكەًەّە

بەام ًاڕەزاییەكتتاًی هیللەتتتی ی:ًتتاى د   ،غتتای ی:ًاًیتتاى دەض ٌیػتتاى كتترد
بەّ غایە بەردەّام بتّْ، ضتەرئەًئام غتازادەیەكی كە بەًتاّی ەجت:رجی 

 یەكەمش كە بە ڕەگەز داًیواركی بّْە كرایە غای ی:ًاى.

ّای غتتتتتەڕی یەكەهتتتتتی جیِتتتتتاى ّ دەّراًتتتتتی دەّ ەتتتتتتی  ْضتتتتتواًی د
ی:ًاًییەكتتتتتاى تْاًییتتتتتاى ئەّ دە ەراًەی ّا یەغتتتتت ا لە یتتتتتر دەضتتتتت ەاتی 
 ْضتتواًییەكاًاا هتتابّْیەّە ئتتازادكەى، ّەەە دّڕگەكتتاًی دەریتتای ئیتتژە، 
هاكادۆًیتتا، بە دّای ئەّەیتتاا ی:ًاًییەكتتاى بتت: بە دەضتت ِێٌاًی غتتارە كتت:ًە 

ی تّْركیایتتتاى دا، بەام ئەتتتتاتّْرە بەرُە طتتت یاًی ی:ًاًییەكتتتاى رەوهتتتار
ز 1941كرد، ًسیكەی ضو ُەزار ی:ًاًی لەّ غەڕاًەیاا كْ راى. لە ضتا ی 

غەڕی دّّەهی جیِاًی ڕّّی دا، ی:ًتاى كەّتە   تر دەضت ەاتی ئە وتاى، 
دەض ی رو كرد، تا كْدەتتایەە  ًاّخ: یلە دّای تەّاّبًّْی غەڕ، غەڕ

ە دەضت ەاتی بە دەضت ەّە گترا، دّای یەكطتتا  لە ویەى ضتْرای ی:ًتاًەّ
بەرێی یەە ڕیفراًاۆهی هیللی، دەّ ەتتی راغتاییاى بەوّە ًتا ّ دەضت ەاا 

 ا ّ دیوْكراتییەا كرایە ضیط ەهی حْكوخاًی.كرایە جوِّْریە
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 پەرصتگا ئایینییەكانی یۆنان

ّ ك:غتاّى  ضف ْضەخت رابەًای خْاكاًیاى بتّْى ی:ًاًی ك:ى گەلێك
یایەە بتتتت: ُەر ختتتتْایەە لە خْاكاًیتتتتاى درّضتتتتت كەى، ُەم لە رەرضتتتت 

جێیەی باظ ّ بەرواّ بێت ّ ُەم لە ًەزەر تەروضازیػتەّە رتخ بێتت لە 
 زەرافەا ّ ئەًاازە ّ غكڵ ّ غەهایلی جْاًیی تەورضازیی هًْاضی .

 
ر:لیطتتتی غتتتارەكاًاا جتتتْاً ریي ّ ەكرّزۆرتتتتر ئەّ رەرضتتت یایاًە لە ئ
لە  ەكەیاى بتت: تەرختتاى دەكتترا، یەكێتتكارخ:غتت ریي جتتێیە ّ غتتْ ٌی غتت

لە كتاتی رەوهتارداًی غتارەكاًاا لە غتەڕدا  ەكرّر:لیطەكاىضّْدەكاًی ئ
خە تتكەكە رەًایتتاى دەبتتردە ئەّ بەرزی ّ بْ ٌتتاییەی لە كەًتتار ّ تەًیػتت ی 
ئەّ رەرضتت یایاًەدا ضتتاخ واًی غتتْڕای غتتار درّضتتت دەكتترا تتتا لە كتتاتی 

ًەّە دّّر ًەبتي، بە گتْ رەی در ژیتی بخیارە گرًیەكاًاا لە رەرضت یاكاًیا
زەهتتاى. ئەّ ضتتاخ واًە ًسیكتتاًە گتت:ڕاًّەتە ضتتەر جتتێیەی غاً:ضتتازیی ّ 
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كارە ًُْەرییەكتاى، ئەگەر گتْزەرا بكەّ ت ە غتارە ك:ًەكتاًی ًتاّ ّاتتی 
 ْ، ئاتٌە.... ّ  ە رەرض یاكاًی ك:ًی زئْش، ئارْلی:ًاى، واّا دەكە
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 كۆمەڵەی ئەكرۆپۆمیضی ئاتن

ای غتارە، لە ًتبە ڕۆحی ئتاتٌیع ًتاّ دەبر تت، كە لە ًاّەلیص ئەكرۆر:
ضتتتتەدەی ُەغتتتت ەهی رتتتتێع زاییٌیتتتتاا لەّ جتتتتێیە بْ ٌتتتتاە ّەە ااڵیەكتتتتی 
بەربەرەكاًو ضّْدی لو ّەردەگیرا، لە ضەردەهی ك:ًتاا دەّ ەهەًتااى ّ 
دەض خۆیػتتت ّْەكاى ك:غتتتك ّ تەوری خ:یتتتاى لەّ بەرزی ّ بْ ٌتتتایەی 

 دەضازاى

بەردەّام بتتّْە، لە ضتتەردەهی  دّایتتیە ُەرئەّ دّاّ ئەّ هتتاهە ەیە تتتا  
ش بە ضتتتەرهایەی یەكێ یتتتی دلتتتْش وەًتتتااى رەرضتتت یای رتتتخ لە ەبتتتریكلص

زەرافەتی تەورضازیی لەضتەر ئاضتەّاری ضتّْتاّی دەضت ی ئێراًییەكتاى 
 درّضت كراّە.
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ضتتتا ، یەغتتت ا ُەر ّەە 2333رەرضتتت یای ئەكرۆرتتت:لیص بە در ژایتتتی 
دەهی دەضتتتت ەاتی  ْضتتتتواًییەكاًاا بە ختتتت:ی هتتتتاّەتەّە، بەام لە ضتتتتەر

داخەّە زۆر جێیە ّ غْ ٌی ڕّّخاّە، ضتەاتیٌی  ْضتواًی ُتیچ ًترخ ّ 
بەُایەكیتتتتتاى بتتتتت: ئەّ ئاضتتتتتەّارە ی:ًاًییەكتتتتتاى داًەًتتتتتاّە، رەرضتتتتت یای 
ئەكرۆر:لیص تەرخاى كرابّْ ب: ضتْ  اًەكاًی  ْضتواًی یتاّەە جتێیە ّ 

ز 1687ی لە ضتتتتا غتتتتْ ٌێكی ضتتتتەربازی ضتتتتّْدیاى لتتتتو ّەرگرتتتتتّْە، 
 یٌطتتتیایەكاى، كە لەگە   ْضتتتواًییەكاًاا لەغتتتەڕدا بتتتًّْە، غتتتەڕەكەیاى 
كێػتتاّەتە ًتتاّ ئەكرۆرتت:لیص تتت:پ ّ تەاەهەًیتتی زۆری ریتتا تەایتتْەتەّە، 
لەّ تتخا وەًتتااى وەًتتااى ضتتٌاّّای بتتاردّّد رتتار سراّ بتتّْە تەایتتْەتەّە. 
ضتتتتاخ واًەكەی كتتتتردّّەتە ّ تتتتراًە، ئاضتتتتەّارەكەی ی:ًتتتتاى ُەر ئەّەی 

ز ل:رد ئالكیي ضەفیری بەری اًیتا هتاّە 1831دا ًەُاتّْە، لە ضا ی بەضەر
لە  ْضتتتتواًییەكاى ّەردەگر تتتتت بتتتتو ڕەحوتتتتاًە دەكەّ تتتت ە تتتتتااًكردًی 
ئاضتتتەّارەكاًی ی:ًتتتاًی ّ دەییتتتْ سی ەّە بتتت: لەًتتتاەى، ئەّی رەیتتتكەر ّ 
ًەخػی بەرجەض ەیەە لەّ تەایٌەّەیەی هتابّْیەّە، ُەر ُەهتّْی دەبتا 

ە بەضتتتتەرُاتی رەرضتتتت یای رتتتتارتًٌّْە گەّرەتتتتتریي بتتتت: بەری اًیتتتتا. ئەّ
رەرضتتت یای كتتت:هە ەی رەرضتتت یاكاًی ضتتتەر بە ئەكرۆرتتت:لیص، رەرضتتت یای 
 رارتًٌْە، دە هەترە ّ غێْەی ئەّ ضاخ واًەًاضراّە بە ضەبكی دّّریتك

، ە بەًتتتاە ك تتتاّ كن دەربتتتارەی هێتتتژّّی تەورضتتتازیی جیِتتتاى ًاضتتتراّە
ی ی:ًتاًی دّاّمش ئەّ ًەخػتە ًّْضیْە بە در ژایی لە غێْەی تەورضازی

ضەفیری بەری اًیا لە رەرض یای رتارتەًّْى دزی ّ بتردی بەرجەض اًەی 
ب: بەری اًیا، بەًاە لێترەدا ّ ٌەكاًیتاى دەخەهە ڕّّ، كە لە دەری دیتْاری 
ًاّی رەرض یاكەدا بّْە ّ لەّ تەایٌەّەیاا ُە كەًراّى، بری یي لە جە ًە 
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ًّیتای خْاّەًتاگار ەئتاتٌەش كە وت:ى لە ئاییٌییەكاى یاى وت:ًییەتی ُتاتٌە د
 ًاّواّاًی زئْش ُە  :ایْە، ُەرّەُا غەڕی ًێْاى ەئاتٌە ّ ر:زیْدّىش. 

ُەرّەُتتتتتا ضتتتتتەرواّە بەدەضتتتتت ەّەیە لەّ رەرضتتتتت یایەیاا رەیتتتتتكەری 
خْاّەًتتتاگار ەئتتتاتەًەش رتتتار سەری غتتتاری ەئتتتاتيشی تیتتتادا بتتتّْە، لە ویەى 

ششەّە، ئەًئتام دراّە، كە لە رەیكەرتاغی بەًاّباًیی زەهاًی خ:ی ە یایا
 زیر درّض كراّە. ّ  ا 

لە غاری ەئاتيشدا جیە لە رەرضت یای ضتەر ەئەكرّرت:لیصش رەرضت یای 
تری لە ەئاتيشدا ُەبًّْە ّەە رەرض یای زئْش، رەرض یای ُفاًطت ْش 

 كە خْاّەًای ئاضٌەگەری بّْە.

رتایە یتا گتْ  ەی بە دەّردا بتّْە بە  134رەرضت یای زئتْش ضتەرجەم 
هەتر بە ضەبكی تەورضازیی ەكرً تیش ئەّ رتایە ّ رەرضت یایە  17ْ ٌایی ب

ئێطت ا وەًتا گتْ  ەیەكی بە رتاّە هتاّە، بەام رەرضت یای درّضت كتراّە، 
ئاضتتٌیەراى تتتا ڕادەیەە بتتاظ هتتاّەتەّە، لەوەًتتااى  یەُفائطتت ْشش ختتْا

ضتتتەرواّەیاا بتتتاش كتتتراّە كەّا رەرضتتت یای ُفائطتتت ْش دّّ رەیتتتكەری 
یادا بّْە، لە برًّس درّضت كرابًّْە، یەكێكیتاى بت: ئتاتەًە خْاّەًاگاری ت

 ّ ئەّەی تریاى ُفائط ْش.
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 پەرصتگای ئاپومو مە دەمفی

كیل:هەتر دّّرە لە ئاتي ّ كەّتتّْەتە 183رەرض یای ئار:ل: لە دەلفی 
رۆ ئتتاّای ئەّ غتتارەّە، جتتێیە ّ غتتْ ٌەكە یەكتتێكە لە جتتْاً ریي دیتتوەًە 

ًە هلی:ًەُا گەغ یاری بت: دەڕّاا، یەكێكیتاى ضرّغ ییەكاًی ی:ًاى، ضاا
 بەًاە بّْە.

 
ی:ًاًییەكتتتتتاى لە ضتتتتتەرەتادا لە دار ّ رەرضتتتتت یاكاى درّضتتتتتت كردّّە 

 لە  ّّر كیاى ب: خْاكەیتاى درّضت كردّّە ّ گتْ  ەی داری ئەضت ْریاى
ڕاڕەّەكتتاًی بەكتتاربردّّە، ئەّ كتتارە بە گەلێتتك ضتتەخ ی ئەًئتتام دراّە، 

پ زشدا 6333یطتترارتیەكاى دەًاضتتر ي لە ضتتااًی ەئەّاًە بە باریرەكتتاًی ئ
غێْەی داریاى بەوّە ًاّ رەًایتاى بتردە بەردتاغتیي، تەًِتا بٌویچەكاًیتاى 
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لە داری رتت ەّی ئەضتت ّْر ەدارەراش دەكتترد، ئی تتر غتتێْەی رەرضتت یاكاى لە 
ی:ًاًاا گ:ڕاّە تا ڕادەیەە زەرافەتتی تیتادا دەبیٌترا ّ ّەە رەرضت یاكاًی 

ّ زلسەوم ًەبّْى ّ هرۆد بە دی ٌی دەیطتلەهاًا كەّا هیطرییەكاى اەبە 
دەضتتتتتت كردی هتتتتتترۆ ي. دیتتتتتتارە بیتتتتتترّڕای ی:ًاًییەكتتتتتتاى ّەە خە كتتتتتتی 

 هیطرًەبّْە..

غارە ی:ًاًییەكاى گەّرە ًەبّْى زۆرتر لە لێْاری دەریاكاًاا رەخع  
ّ باڵّبتتتّْى ّ رەیْەضتتت ەظ كێػتتتوەكیع ّ ُەرا. لەًێْاًیاًتتتاا بەردەّام 

دەضت ەاتەكاًی ی:ًاًتاا رەختع ّ باڵّبّْبتّْیەّە بە  بّْە، لەًێْاى غتار
گرًی ریي ّ گەّرەتریي غاری ی:ًاى دە هێتردرا. ئەّ غتارە گەّرەتتریي 
ّ بەرباڵّتریي ّ گرًی ریي كْدەتای ُتًْەری ّ فەلطتەفی ّ ڕۆغتٌڕیری 
لە هێتتژّّی بەغتتەریەتاا ئەًئتتام دراّە، بە ّردی ڕەًتتیە ئاضتتاى ًەبێتتت 

ەیەّە دەضتت ی رتتو كتتردّّە، بەام واّضتتاەاى بتتساًیي ئەّ كْدەتتتایە لە ك
ویاى ّایە گ:ڕاًی رایە ّ گْ  ەی دار بە بەردتاغتیٌی گتْ  ەی بەردیتي لە 
رەرضتتتتت یاكاًاا بە ضتتتتتەرەتا دادەًر تتتتتت، بەام ّارێتتتتتاەوو لە ەضتتتتتەدەی 
غەغتتەهی پ.زش دەضتت ی رتتو كردبێتتت. ی:ًاًییەكتتاى كاتێتتك دەضتتت یاى بە 

و كتتردّّە ّا هیطتترییەكاى ّ رەیكەرتاغتتیي كتتردّّە لەّ تتخا دەضتت یاى رتت
ئاغتتتتتتتّْرییەكاى رێتتتتتتتی گەیػتتتتتتت ّْى، ئەّاى وضتتتتتتتایی رەیكەرتاغتتتتتتتیٌی  
هیطرییەكاًیاى دەكردەّە، ّردە ّردە دەكەّتٌە تتاایكردًەّەی خ:یتاى ّ 
دەك:غتتتاى لە  تتتر وتتتادری غتتتێْەی هیطتتتری ّەدەربتتتێي. ًُْەرهەًتتتااًی 

اًیی ی:ًتتاًی ڕ چتتكەی تتتایڕەتی خ:یتتاى ُە یرتڕتتّْ. رەیكەرضتتاز كی بەًاّبتت
ئەّ دەهەی ی:ًاى بەًاّی ە یایاششفەرهاًی رێیارا تا رەیتكەری خْدایتاًی 
ی:ًتتتتاى درّضتتتتت كتتتتا، بەداخەّە رەیكەرەكتتتتاًی ئەّ ًُْەرهەًتتتتاە لەًتتتتاّ 
ڕۆیػتتتتتت ّْى، بەام لە ئەدەبیتتتتتتاتی ی:ًاًتتتتتتاا زۆر باضتتتتتتی لە  یایاضتتتتتتی 
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رەیكەرضتتازكراّە ُێٌتتاە ّردەكتتاری ّ زەرافەتتتی ًیػتتاى داّە رەیتتكەری 
ْاكاًی بە غێْەی هرۆد كردّّە... ڕۆ  ك لە ًتسیكیەّە ًتاى یەكێك لە خ

دەخْا ڕّّبە رەیكەرەكە دە ێتە ّەرە ًاًن لەگە  ب :...ئرهیا رەیتاهڕەر لە 
تەّڕاتتتی اەدیوتتاا ًەُتتی لە رەیتتكەر كتتردّّە تتتا ّەە هیطتتر ّ ئاغتتّْر 
ًەبێ ە دیتاردەی رەرضت ي ُەهتاى حتا ەا گەیػت ّْەتە ًتاّ ئیطتۆم، بەام 

لە ی:ًتتاى دا  ّتەكتتاًی ئرهیتتا رەیتتاهڕەر ُتتاتًّْەتە دی ّ دّّ ضتتەد ضتتا  
 اْرباًییاى ب: ئەّ رەیكەراًە كردّّە.

دّای ضەركەّتٌی هەضتیەیەا لە ضتەدەی ضتێِەهی زایٌتاا ئەّ دیارە  
رەیتتكەراًە غتتكێٌراّى، ئەّی بە دەضتت ەّە هتتاّە ًْضتت ەی دُّّەهتتی ئەّ 

ڕۆهاًتتتاا رەیتتتكەراًەیە دّّبارەضتتتازی كتتتراّى لە ضتتتەردەهی دەضتتت ەاتی 
بەتتتتایڕەا ئەّ رەیتتتكەراًەی ە یتتتایاشش ئەًئتتتاهی داّى ّەە ب تتتی گەّرە 
ەباوش یاى ئاتٌتاش كە  یتایاش درّضت ی كترّّە، بْ ٌتای دە هەتتر ّ ضتو 
ضاً یوەتر بّْە ڕۆهەكاى دّّبارەضازییاى كردّّە ّ بە جەّاُیر ّ ز خ 

ّ  ّ زیتتتْ ڕازاًتتتاّّیاًەتەّە. ئەّ رەیتتتكەرە بە ئەًتتتاازەیەە بەرز ّ بْ ٌتتتا
ە ڕازاّەیە ُەیڕەا ّ ت:ایاى دەخاتە داًەّە. رەرض یەی ئ:لەهتپ رتخ بتّْ

ضتتتاًەی بەوی خ:یتتتاًەّە هْخلیطتتتی لە رەیتتتكەری اارەهاًەكتتتاى، ئەّ كە
خْاكتتاى بتتًّْە ّ لە رێٌتتاّی ئەّ ختتْدایەدا ضتتەری ختت:ی داًتتاّە، لەم دّا 
دّایەیتتاا ئاضەّارًاضتتاى زۆر ّردە رەیكەریتتاى لە رەرضتت یەی ئ:لەهتتپ دا 

 یْەتەّە، زۆربەیاى لە برًّس درّض كراّى. دۆز

ضتتتتتا  لە دّای 23ُەرّەُتتتتتا لە رەرضتتتتت یەی ەرتتتتتارتەًْىش ًتتتتتسیكەی 
 رەرض یای ئْلەهپ درّضت كراّە.

لە ی:ًاًی ك:ًاا ُەر دّّ ضا  جار ك جە ًێكی گەّرە لە ئط ادیْهی 
ًسیكتتی ئەّ رەرضتت یایە ئەًئتتام دەدرا ّ لەضەرتاضتتەری ی:ًتتاًی كتت:ًەّە 
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یتاى  دەكترد تا لە بەراًڕەركتو ّەرزغتییەكاًاا بەغتااری ب:ی دەڕۆیػ ي،
تەهاغاكەر بًّْە، یاى رەًایتاى دەبتردە رێػتڕیٌیكەری ئەّ رەرضت یایە، كە 

 لە داُاتّْدا وی ڕّّدەدا ّ یاى وییاى بەضەردا د ت.

ی:ًاًییەكتتتتتتتاى لە باّەڕ كتتتتتتتاابًّْە ئەّ بەردەی ەئ:هفتتتتتتتالْشش كە لە 
رتتتتار سراّە. لە ڕاضتتتت یاا ئەّە ئاضتتتتواًەّە كەّتڕتتتتّْە ختتتتْارەّە، لێتتتترە 

ًاّەڕاضت ی تت:ری زەّیتیە، لەّ تخا  ًەكتْ ر كی رێػتڕیٌیكەری رەرضتت یاكە 
بەضتتەر رەًتتئەی ختت:یەّە داًیػتت ّْە دەربتتارەی ُەر ررضتتیار ك ّەاهتتی 

 دەدایەّە.

لە تەًیػت ئەّ رەرضت یایەیاا كەًئ تاًەیەە ُەبتّْە خە تكەكە ز تخ ّ 
  سێ. زیْ ّ ئالەتیاى تێ ط ّْە تا ب:یاى برار

پ.ز 533ئەّ ك:هە ە رەرض یایە ّا لە دلفیتاا درّضتت كتراّە لە ضتا ی 
لە ویەى تەورضتتازی بەًاّباًتت  تیتتتْدّرّش درّضتتت كتتراّى لە ضتتتا ی 

 ز ئاگر كی گەّرە ڕّّی داّە زۆر لەّ رەرض یایاًەی ضّْتاًاّّە. 373

رتتێع زاییٌتتاا دّّبتتارە رەرضتت یاكاى بە غتتێْەی بتتازًە  323لە ضتتا ی 
ەتەّە، ئەّ جت:رە ضتەبكە هیعتارییە لەضەرتاضتەری ی:ًتاى ّ درّضت كراًّ

 ەرەی ضەًاّّە ّ كاریاى رو كردّڕۆهاًاا ر
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 پەرصتگای زئوش مە ئۆڵەمپیا

  ًتای ئتاییٌی لتَ هریادشش، ًاٍّ ّرێع، ەەئْلَ هَ زار ضا  لَ ضو َُ  ًسیک بَ
ا زئتْش راغتای ّ . داًیػ ْاًی ی:ًتاًی هتَ بٍّْباغّْری رۆ اّای ی:ًاى 

ّ  ًتتاێ هتتاتی دیتتاری راّدا بتت: ر سگتترتي لتتَ َُ  ّ لتتَ  رضتت ٍّْ رَ اهاًیتتاى خْ
  رهو ّ یتاریع هتراّى. لتَ دا هێڕتَ  ًاًتَ ّ جَ كتردّّە. لتَ   ًیاى جتَ  راغایَ
 ّ  لێک گرًت  بتّْى، تتا ئتَ گتَ  ّ یاریاًتَ دیواا ئتَ   ی دًیای اَ ی خَ رّاًیَ

هاى راگیتراّى تتا   ًتَ ًتاا، جَها رهێیَ بردًی هێڕَ ڕ ٍْ هتاتی بتَ  هَ لتَ یَ رادٍ
هاى  رهێیتَ غتْ ٌی هێڕَ  ئاضتاًی خ:یتاى بتَ  راى ب ْاًي بتَ غااراى ّ بیٌَ بَ

 .ًي یَ بیَ

تریي  ّرٍ گتتتَ  هو لتتتَ هریادا یتتتَ ئ:لتتتَ   ی زئتتتْش ختتتْای ی:ًتتتاى لتتتَ ه:تتتتَ
ى  ویتتَ  زایتتیي لتتَ  ر لتتَ ضتتا  بتتَ 453  رەیتتكەرەّ  . ئتتَ هاًی جیِاًتتَ رٍ ی تتَ رَ
ّ  . ئتتتَ ًتتتاّی  یتتتایاش درّضتتتت هتتتراٍّ  ًاّباًتتت  بتتتَ  ی بتتتَرتاغتتتێ  ی َ رَ

 ی ختتتْای ەئاتٌاشغتتتی بتتت:  ه:تتتتَ  هتتتَ  ش بتتتٍّْ هاى هتتتَ ُتتتَ  ًتتتاٍ رهَ ًَُْ
 .  ئاتي درّضت هردٍّّ  ی رارتٌْى لَ رض یا رَ

ی  ضت َ . جَ تر بتٍّْ د ّ بیطتت هتَ ضَ   ی زئْش ًسیک بَ رزایی ه:تَ بَ
هتاًی ریتع  ّ هٍّْ ڕهەڕ ّ ضتەدەفی فیتر ّ هە غتفرٍ  یاى لَ  َ ّ ه:تَ ئَ
  بتتتَ ّ رەیتتتكەرە رزایی ئتتتَ . بتتتَ ردٍّّئتتتا  ّْى درّضتتتت هتتت  غتتتیاى لتتتَ لَ ّ 

ّ  .  یتایاش بتَبەرزبتّْە   هَ رضتیَ بٌویچی رَ بەرزی  بە  هَ  ک بٍّْ یَ رادٍ
 ی  اتی زئتتتْش ریػتتتاى بتتتااا. ه:تتتتَ ضتتتَ تی ُێتتتس ّ دٍ ی ّیطتتت ّْیَ هتتارٍ

تر  هتتتَ 64  ی بتتتَ هتتتَ در ژاییَ  هتتتَ ٍ ی زئتتتْش دابتتتّْ رضتتت یَ رَ  زئتتتْش لتتتَ
ر غتێْازی  ضتَ  لتَ  هتَ  یَ رضتیَ ّ رَ ی ئتَ ٍّ رٍ دٍ یەك: ەك 72.  یػ ٍّْ گَ
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.  رً  راهێػت ر هتردٍّّ یاى ضَ رضیَ ّ رَ دیوی ی:ًاى بّْى ئَ اَ بیرّڕای
.   ٍّ تتتَ راز ٌراٍّ  هی بتتو ّ ٌتَ یتَ ّ ٌَ   تتَ ه:هَ  غتتی بتَ هَ خ َ رد ڕ تژی تَ بتَ

  تتا هاتێتک هتَ  دا بتٍّْ یَ رضتیَ ّ رَ ضتا  لتَ 853  زئْش ًسیتک بتَ  ی ه:تَ
  عّ  لتَراضت یاا   . لتَ ًڕّْ یاى راگْاض ٍّْ ض َ هاى ب: ئَ ی:ًاًیَ  ًاێ لَ َُ

ّ   ا ضتّْتاٍّئتاگرد گتخی  غی لتَ هَ  تازٍ  جێیا وًْ ە  خایاًاٍّّ؛ زۆری ًَ
 . یي وٍّْ بَ  لَ  تاُەتا ب: َُ   َ ّ ه:تَ ئَ

ەیتتكەرەی زئتتْش یەكێتتك بتتّْە لە حەّتەّاًە ضەرضتتاهكەراًەی ئەّ ر
ز بەُتتتت:ی بتتتتّْهەلەرزەّە 633جیِتتتتاى، رەرضتتتت یای ئْلەهریتتتتا لە ضتتتتا ی 

ُەرّّ اّە، ئێط ە جیە لە وەًا گْ  ە ّ رەیتكەری غتكێٌراّ ُیچتی تتری 
 تیادا ًەهاّە. 
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 بەناوبانگەكانی یۆنانی كۆن

ًیی بەغەریەا بتّْە ئەّە حاغاُە ٌەگرە ی:ًاًی ك:ى بێػكەی فەرُە
ّ لە حەای،ەتاا اْتاب اًەی زۆر بْار بّْە ّ تا بە ئەّڕۆ ًاز ّ غتاًازی 

 دەفرۆغێ ە فەرُەًیی بەغەریەتی ئێط ا.

لێتتتتترە دەڕۆهەّە اتتتتتّْایی هێتتتتتژّّی ی:ًتتتتتاًەّە دەك:غتتتتتن جتتتتتْهیە 
ضتتتتتەرەكییەكاًی ئەّ ضتتتتتەردەهاًە بِێتتتتتٌوەّە بیتتتتتری ختتتتتْ ٌەر، یتتتتتاّەە 

ّ لەّێ بەرێی ضەرواّە جت:راّ ج:رەكتاى دەربارەیاى لەم ك اّەیاا لەیرا
دّاّم، بەام ّا وتتاكە بەرێتتی زەهتتاى دیطتتاًەّە ئاها ەیتتاى رتتو بتتكەهەّە، 

 بەتایڕەا ڕّّداّە گەّرەكاى، جْهیە ضەرەكییەكاى د ٌوەّە بیر.

 لە رێع زاییٌاا غەڕەكاًی ًێْاى ئێراى ّ ی:ًاى. 533

 ضەردەهی ز خیٌی غاری ئاتي.

ئیورراتتتتت:ریەتی ئەضتتتتكەًاەری  دّایتتتتااپ.ز بە 433غتتتتەڕی رلْیتتتتًْس، 
 ًی.هەكاۆ

 ئەهەیع ًاّی كەضە دیارەكاًی هێژّّی ك:ًی ی:ًاًە.

 فۆتّْى، ئەرض :.ەفەیلەضّْفە ضْاراا، ئ

 فْى.ەهێژًّّّْشە ُیرۆدّا، گسً

 تەورضاز ّ رەیكەرتاظە  یایاش.

 ضْ :كر، ئ:رریا، ئەرض : اى.غاً:كارە 

 رسیػكە ب،راا.

 یوْكرت:ش، ُراكلیاش. ریازیساىە فیطاگ:رش، د
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 بەناوبانگەكانی صەردەمی كالصیك

 پ.ز دەّرەی ُێلیٌی333

 ضا  پ.ز ضەردەهی رێػكەّتي لە ئەضكەًاەریە.233

 ئەض ێرەًاشە ئاریط اخْش، ئاراتط ي، ُیرارخْش، تلیوْش.

 ڕیازیساىە ئ،لیاش، ئارغویاش.

ئەگەروتتتتی ئەّە دّّ ُەزار ضتتتتا  گتتتتْزەراّە بەضتتتتەر داگیركردًتتتتی 
  ّ ئەًا ػتتتتتتە ّ ُەًتتتتتتّە لە ویەم ڕۆهاًەكتتتتتتاًەّە یەغتتتتتت ا فەری:ًتتتتتتاًە

هْ تتادەوتی ی:ًتتاًیی كتت:ى ب:ختت:ی ختت:یەتی ّ رتتێیەی ختت:ی لە دەضتتت 
خْلیتای لە ًەداّە، تا بە ئێط ایع ضەبك ّ دیسایٌتی تەورضتازیی ی:ًتاًی 

بخ تتتتك لە تەورضتتتتازاًی جیِاًتتتتاایە ەبەًتتتتاە ّەە تەورضتتتتاز ك یەكتتتتێكن 
ّاا، بتت: یەكەهتتیي جتتار غتتێْازی گتتْ  ە ّ  لەّاًەی ُەغتت اكاى گەڕاهەّە

رتتتتایەی ّاجیِتتتتاتی لە ضتتتتاخ واًاا بەكتتتتاربرا، بەًتتتتاە ئەّەم لە بەەاایتتتتاا 
كتتردّّەتە بتتاّ، بتت: یەكەهتتیي جتتار ریتتادەم كتتردّّە ُەرّەُتتا ضطتت ەهی 
ەدەبتتڵ  تتالیْمش كتت:لیژی تەورضتتازیی زاًكتت: بەەتتاا ّ ئەّاًتتی تتتریع ئەّ 

ٌا، بتا ڕاضت ی:بن، ئەّ گتْ  ە ضیط ەهی بەًاەیەی ّەە ّاًەیەە دەیاً ْ 
بتتاّ بتتّْە ّ لە ّ رایەیتتاًە  لە دّّ ُەزار ضتتا  لەهەّبەرەّە لە ی:ًاًتتاا 

ضەردەهی دەضت ەاتی ئیورراتت:ریەتی ڕۆهاًتاا رەرەی رتو دراّە. لە رتێع 
اا ئەّ ضتتتتەبكە ًەًاضتتتتراّ بتتتتّْە ّ ُتتتتیچ ّگەڕاًەّەی بەًاەیتتتتاا بتتتت: 

ّْ ئێطتتتت ا لە تەورضتتتتاز ك بەغتتتتێْەی دەبتتتتڵ  تتتتالی:ّم كتتتتاری ًەكردبتتتت
 ضەرتاضەری  ێراااا ڕّا  بەّ غێْە دەدر ت. 

 بەداخەّە بخ كی زۆریاى بە ُە ە ریادەی دەكەى.
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هاّەتەّە ئاها ە بە خا ێكی گرً  باەم، ًُْەرەكە لەّە دایە حا ەتێكی 
تەورضازی دّّضو ُەزار ضا  لەهەّرتێع ج:ر تك لتو بكر تت بیتًْئی 

ا، كە لە بٌەهتتتاّە لەگە  هەدیەلەگە   یتتتاًی تتتتاكی كەضتتتی ُەزارەی ضتتتێ
 یتتتاًی خە كتتتاًێكی ُەزار ضتتتا  لەهەّرێػتتتاا بیًْئێتتتت، ّەئتتتیۆ وتتتْار 

 گەیەًێت.ایای ُیچ ًای رێػەّەی ضاخ واًێك بە تەًِا گ:گْ  ەًو

اردەی فكتری دیتزەرافەا ّ ُێسەكە لەّەدایە لێِاتّْاًی جیِاى یەغت ا 
اا لە ضتتتت : لە یەە دەدەًەّە ّ لە فكریاًتتتترفەلطتتتتەفەی ئەفۆتتتتتّْى ّ ئە

زۆر لە غتتتتاً:كاراى غتتتتاً:ی ضتتتتەردەهی جتتتتێیەی غتتتتیاّدا دادەًتتتتر ي. 
لە ئەتاتر ّ ضا :ًە گەّرەكاًی جیِاًاا بە ئاهێری ًتْێ  ی ی:ًاى یكۆضیك

ّ دەًتت  ّ ڕەًتت  ّ تیػتتكی ضتتەردەهاًە ریتتادە دەكەى، زۆر لە ضتتاخ واًە 
 گەّرەكاًی جیِاى بە ضەبكی تەورضازی ی:ًاًی ك:ى ریادەكراّى.

اى بە بتتتت:ًەی ضتتتتا ی درّضتتتت ڕًّْی غتتتتاری ًػتتتتْیر لە ئەهریكایەكتتتت
باخچەی گەّرەی غاردا ضاخ واًی رەرض یای رارتەًّْى یتاى بە ُەهتاى 
ئەًاازە ّ اەبارەّە ریادە كردّّە، یاى لە خْدی غاری ئەضتیٌای ی:ًاًتاا 
ئەكادیویتتای زاًطتت ییاى ُەرّەە دیتتسایي ّ غتتێْە ّ غتتەهایلی ضتتاخ واًی 

ضتتت كتتردّّە تتتازە گتتْ  ەی بْ ٌتتا لە درّدّّ ُەزار ضتتا  لەهەّرێػتتەّە 
دّّوی ئەّ ضتاخ واًەیاا رەیتتكەری خْاّەًتتاگار ئەرْلتتْ لە وی راضتت ەّە 
ەئاتٌەش بەوی وەرەّە بەضەر گْ  ەكاًەّە داًراّى. چ زەریه ّ چ جتْاى، 
چ بە ئەًتتتتتتتتاازە ّ اەبتتتتتتتتارە، وەًتتتتتتتتا ُاّئاُەًتتتتتتتت  لەگە  وتتتتتتتت:ًییەتیی 

ّاز ّ ٌەیەكی خ:غتتتتتتتضتتتتتتتاخ واًەكەدا، ُەر ُەهتتتتتتتّْ ئەّاًە ضتتتتتتتیوف:ًا
جْاًیاُەًتت  لە وتتاّ ّ ئەًا ػتتەی بیتتٌەردا دەوەضتترێٌي، بەًتتاە دەهەّێ 
ئەّە بطەلوێٌن زۆر غت ُەى ك:ًي، بە تێرەڕبًّْی زەهاى، بەام لە فكتر 

ُكاراًە دەگێتخًەّە ّ ئەّ ُەهتّْ ضتااًە ضت اًی غتادا اّداوبیٌی رەّ زە
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یەّازی بە تتو تتتّْڕ دەدەًە وّە ّ ئتتاُەًیێكی ضتتەردەهاًە دەوتتخى ّ بتتاً
 ئەّەضا هٌن، دەوخى.

یەغتتتتتتت ا كتتتتتتت:لیژە رسیػتتتتتتتكە گەًئەكتتتتتتتاى كە كتتتتتتت:لیژ تەّاّ دەكەى 
ضتتتْ ٌٌاهەكەی ەبتتتْارادش دەختتتْ ٌٌەّە. ئەض ێرەًاضتتتاى یەغتتت ا رەیتتتخەّی 

 ُەهاى جەدّەلی ئەض ێرەًاضەكاًی ضەردەهی ی:ًاًی ك:ًي.

ًی ی:ًاًتاا دەوتی ڕیتازی دەختْ ٌي، كەّا لە كت:اْتابییاى ُەهتاى هْ تا
ار تتتتژراّى... لەم ُەزارەی ضتتتتێِەهەیاا هرۆ تتتتی ئەم ضتتتتەردەهە یەغتتتت ا د

لەهەّرێػتتی بیتت:زەرێ ّ  ًتتاتْاًو لە كتتار ّ كتتردەّەی دّّ ُەزار ضتتا 
 ....بەویەّە تازەیە

بەًتتاە لەم بەغتتەیاا دەك:غتتن تیػتتك بتت ەهە ضتتەر ئەّ بلیوەتتتاًە كەّا 
ێطت ا ختْ ٌەراًی كتْردی ئ ئەّ غاكاراًەیاى ئەًئام داّە  ڕەًتیە  زۆر لە

اى ًەبتتتتي كە ئەّ لێِتتتتاتّْاًەی ضتتتتەردەهی ەُیلیٌتتتتیش ّ غتتتتاری ئاگاداریتتتت
ئەضتتتتتكەًاەریەی ئەّ حەلەی رلەّرتتتتتایەیەكی رۆغتتتتتٌڕیراًەیاى بەدەضتتتتتت 

 ُێٌاّە، ب:یە دەك:غن تاە تاە لەّ كەضایەتیاًە باّمە 
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 صوكرات:

Σωκ :ی:ًاًی بە ضْهراا ρ ά τ η ς، 399 - ز.پ ی469ضت:هراتیص؛ 
بتتتتتتتتتتّْ هە بە یەهێتتتتتتتتتتک لە  ی:ًتتتتتتتتتتاًی هتتتتتتتتتت:ى فەیلەضتتتتتتتتتتّْفێ ی ز.پ

دادەًر تت. ضتْهراا هەضتایەتییەهی  ڕۆ ئاّایی فەلطەفەی داهەزر ٌەراًی
لێتتڵ ّ ًتتاڕًّّی ُەیە لە هێتتژّّی فەلطتتەفەدا. ئەّ ُتتیچ ًْضتتراّەیەهی لە 
خ:ی بەجو ًەُێػ ّْە؛ ئەّەی هە ئەهخۆهە دەیساًیي لەضەری ُەهتّْی 

ّْضتتتتتەراًی رتتتتتاظ ختتتتت:یەّەیە، بەتتتتتتایڕەتە بەُتتتتت:ی ًّْضتتتتتراّەهاًی ً
  .هە دّاى لە اْتابییەهاًی بّْى زیٌ:ف:ىّ رۆت:ى ًّْضراّەهاًی

 

http://www.wikiwand.com/ckb/%DB%8C%DB%86%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%81%DB%95%DB%8C%D9%84%DB%95%D8%B3%D9%88%D9%88%D9%81
http://www.wikiwand.com/ckb/%DB%8C%DB%86%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%DB%86%D9%86
http://www.wikiwand.com/ckb/%DB%8C%DB%86%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%DB%86%D9%86
http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%81%DB%95%D9%84%D8%B3%DB%95%D9%81%DB%95%DB%8C_%DA%95%DB%86%DA%98%D8%A6%D8%A7%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%86%D9%86
http://www.wikiwand.com/ckb/%D8%B2%DB%8C%D9%86%DB%86%D9%81%DB%86%D9%86
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ە كتتی ضتتْكراا ضەرتاضتتەری  یتتاًی بە گف ْگتت: لەًتتاّ غتتاردا لەگە  خ
غتتتاری ئاتٌتتتاا گْزەراًتتتاّّە، ضتتتەردەهی  یتتتاًی ضتتتْكراا ُاّا:ًتتتاەی 

 رێػكەّتٌی غاری ئاتي بّْە لە تەّاّی بْارەكاًاا.

ضْكراا لە گەًئیاا تْاًایەكی بەدەًی ضتەیری ُەبتّْە، بە رتای رەتتی 
 ّ یەە تااە كراضەّە ڕۆ اًی ضاردی زض اًی بەضەر بردّّە. 

ّْەتە بیتتتری هەفتتتاُیوی تەهەًتتتی گەیػتتت ّْەتە بیطتتتت ضتتتااى كەّتتتت
هرۆ تتایەتی ّ ختتتْدی ئیٌطتتاًەّە، ئەّ رێتتتی ّابتتتّْە هتترۆد بتتت: ًاضتتتیٌی 
جیِتتاى ّ گرف ەكتتاًی گەرەكە ضتتەرەتا ختت:ی بٌاضتتێت، ئەّ دەم بكەّ تت ە 

 فكری  یاى ّ گرف ەكاًی زیٌاەگی. 

ضْكراا ُەهیػتە ُەضت ی بەّە كتردّّە ئەركێكتی گراًتی كەّتتّْەتە 
رییەّە ُەاتتتتی،ەا بٌاضتتتتێت ّ بە ضتتتەر ئەضتتتت :ی كە دەبێتتتتتت بە ّردەكتتتا

لە طتتتەلوێٌی، ئەگەروتتتی لە تەهەًتتتی گەًئیتتتاا بتتتّْە، بەام خە كەكەیتتتع ب
 ُاتْوّْی كردّّە.  دا ەا ێكی گەّرە ّ ئەًا ػەیەكی بەرباڵّ

 

زاًیاری وخ ّ ّرد لەضەر  یاًی ض:هراا تەًُا لە ضتو ضتەرواّەّە 
ەفتتتت:ى ەهە رۆتتتت: ّ زەیٌ لێتتتاّاًەكاًیزاًتتتراّە، هە ئەّاًتتتیع گف ْگتتت: ّ 

ی ضتت:هراتيش لەگە  غتتاً:گەرییەهاًی ضتتاهُەردّّهیتتاى ویەًیتتر ّ ضەر
ّ  شئیر تک ُتافل:کەئەریط ْفاًیص. ُەًا ک لە خْ ٌتاهارەهاًی هە لەّاًە 

اى هتتتردّّە هە گتتتْایە ضتتتەرخەری ەّغتتتێْەیە ّەضتتتفیب شّا  تتتر ئتتت:ًّ ە
اّە غتتتتێْازەهاًی بەردەّاهیتتتتی زارەهیتتتتی بتتتتّْە، بەج:ر تتتتک هە ّەضتتتت 

ّتٌتتتتتتتتتتی ًەّیطتتتتتتتتتتت هە رێتتتتتتتتتتی ر ژدادڕیتتتتتتتتتتی ّ زۆرلەبەراهتتتتتتتتتتڕەر د
 هە ئەریطتت ْ اًیعلە غتتاً:گەریی ُەّرەهتتاى دا،   .ًّْضتتەهی دەّتر تتت

دایخغتت ّْە، ضتت:هراتی بەّە ّەضتتف ردّّە هە گا  ەجتتار  ە اْتابییەهتتاًی 

http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%86%D9%88%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86
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ەّەظ، ّّە هە و:ى لە دەضتت بتا  ّ ری تاک رابت ەى. ضتەرەڕای ئفێرهرد
ًاضتتراّە بەّەی هە گا  ەجتتارییە بە  زۆر تتک لە هارەهتتاًی ئەریطتت ْ اًیع

ئەگەیتتتٌە ئەّ  هاًی تتتتر! راغتتتاىئتتتیع ّ هتتتاری ًّْضتتتەر ّ ویرۆهٌّْضتتتە
ئەًئتتتاهەی هە ئەم باضتتت ردًە ًە غتتت ێ ی باضتتتەهییە ًە راضتتت ییە. بەرێتتتی 

ّى باّهی ض:هراا ًتاّی ضْفرۆًیطت :ش بتّْە ّ زاًیارییەهاًی ئەفاڵتْ
دای تتی ًتتاّی فیٌاریتتت بتتّْە هە ّەک هاهتتاى هتتاری هتتردّّە، ضتتەرباری 
ئەّەی هە بەّە باضتت راّە هە غتتێْەی جێتتی ضتتەرً  ًەبتتّْە ّ بااغتتی 
هتتتْرا بتتتّْە، ضتتت:هراا بتتتّْەتە ُاّضتتتەری زاًطتتتیڕی هە بەتەهەى زۆر 

وهڕتتترّهلیص، ەهە  ،ضتتتو هٌتتتاا ی لێتتتی بتتتّْە ّ لەختتت:ی بچتتتّْه ر بتتتّْە
بتتتّْى. ُتتتاّڕ یەهی بەًتتتاّی هری تتت:  شضْفرًّیطتتت ْش ّ هیٌی طتتتیٌْش

رەخٌەی ئەّەی لێیرتّْە هە دەض ڕەرداری هٌاا ەهاًی بّْە راظ ئەّەی 
هە داّاهەیتتتتاًی ضتتتتەبارەا بە راهردًتتتتی ضتتتت:هراا لە بەًیتتتتاخاًە رتتتتێع 

هە وت:ى ضت:هراا  ى ًیتیەجێڕەجێ ردًی ضساهەی رەرو ردەّە. ُیچ رّّ
هتردّّە. دیتارە هە دەاە ه:ًەهتاى ئاهتا ە بەّە  رۆ اًەی دابیيرێْیط یی 

ی  Symposium دەدەى هە ضت:هراا هتاری ًەهتردّّە. لە رەڕتتّْهی
اّ تەرخاً ردبّْ ب: زەیٌەف:ى، دەگێخ  ەّە لەضەر ض:هراا هە خ:ی تەّ

ًْەری گف ْگتت:ی ئەّ ُتتًْەرەی هە بە گرًی تتریي ُتتًْەری دادەًتتا هە ُتت
ضتت:هراا  اًیعُەّرەهتتاى دا، ئەریطتت ْ ریی فەلطتتەفیی بتتّْ. لە غتتاً:گە

ّەُتتتتتا ّ ٌەهتتتتتێع دەهتتتتتاا هە بەراهتتتتتڕەر فێرهردًتتتتتی اْتابییەهتتتتتاًی ّ 
بەڕ تتْەبردًی اْتاب تتاًەی ضتت:فیسم رتتارە ّ ئتتابًّْەی ّەرگرتتتّْە لەگە  
هریفتت:ى، لەهاتێ تتاا لەُەردّّ لێتتاّاًی بەرگتتری ضتت:هراا ّ ّ تتژەدەر ی 

رەرو تتردًەّەی ضتت:هراا رۆتت: ّ لە بتتاش ّ ویرۆهەهتتاًی زەیٌەفتت:ى دا، 
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دەردەخەى بەراهتتڕەر بەّەی رتتارە یتتاى ئتتابًّْە ّەربیر تتت بەراهتتڕەر بە 
 .هاراىەفێرهردًی خْ ٌا

لەًێتتتْ اطتتتەهاًی بەرگتتتری ضتتت:هراا دا زۆر بەتتتتایڕەتیی، ضتتت:هراا بە 
ُە اریتتتی ًاضتتتێٌراّ ّ دەرهەّتتتتّْ بتتتّْە، ئەهە ّەک بە تتتیەیەک لەضتتتەر 

ی ئەّەی هە تیوتت:ى فیل:ضتتی ئەّەی هە ضتت:هراا هاه:ضتت ا ًەبتتّْە. بەرێتت
باضتتتی دەهتتتاا ّ بەرێتتتی ضتتتەرواّە ًْ یەهتتتاًی تتتتر، ضتتت:هراا ریػتتتەی 
رەی ەرتاغتتیی لەضتتەر بەردی لە بتتاّهییەّە بتت: هتتاّەتەّە. لەضتتەدەهاًی 

ضتتتتتتو  رێػتتتتتتّْ ئەّ گریوتتتتتتاًەیە ُەبتتتتتتّْ هە ضتتتتتت:هراا رەی ەرەهتتتتتتاًی
ّضت  ردّّە، هە تتا ضتەدەی دّّهتی رتاظ ی درThree Gracesغ:خە

ەّە لەًسیتک رەرضت یای ئەهرۆرت:لیص، بەام زاًطت ی ًتْێ زاییٌیع هابّْ
 . ّّەّضت ًەزاًی ّ باّەڕی رێٌەهردگریواًەیەی بە در ئەم

زۆر تتتتتک لە هػتتتتت ْهخ ّ گف ْگ:هتتتتتاًی رۆتتتتتت: ئاهتتتتتا ە بەّ ختتتتتسهەتە 
ضەربازییاًە دەدەى هە ضت:هراا هردّّیەتتی، ضت:هراا ئە ێتت هە گتْایە 

ی ب:تیتایا، ئەهوفڕت: یص ْرای ی:ًاًیی لە ضو غەڕهردّّە بە ض خسهەتی
ّ دیلیتتت:م. ّ لەهػتتت ْهخە ّ گف ْگ:هتتتاًی ّ تتتژەدەر دا، ئەل یطتتتیڕیادیص 
باضی لە اارەهاًییەتیی ّ بەُێسیی ض:هراتی هتردّّە لە ُەردّّ غتەڕی 
ب:تیتتایا ّ دیلیتت:م دا، ّ ُەرّەُتتا بتتاش لەّە دەهتتاا هە وتت:ى ضتت:هراا 

ى بە ئاضتتتت لەغتتتەڕی ب:تیتتتایا دا  یتتتاًی رزگتتتارهردّّە، لەگە  ئاهتتتا ەدا
بەرزی ّ لێُتتتاتّْیی ضتتت:هراا لە غتتتەڕی دیلیتتت:م لەًێتتتْ وْاروێتتتْەی 
هػ ْهخ ّ گف ْگ:ی وهاش ەهە بەّاتتای ئتازایەتیی ّ اارەهتاًییەتی د تت 
لە ئیٌیلیسیتتتااش لەویەى ئەّ جێٌتتترا ەی هە گف ْگتتت:هەی بەًتتتاّی ختتت:یەّە 

لە هػ ْهخ ّ گف ْگ:هاًی بەرگری ض:هراا، ضت:هراا جیتاّازی  ًاًّاّە
هاا لەًێتْاى ختسهەتە ضتەربازییەهاًیی ّ ئەّ هەیٌەتیتی ّ ئتازارەی هە دە
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لەهتتاتی دادگایی ردًیتتاا، ّ دە ێتتت هە ئەگەر  ،لەًێتتْ ُتت: ی دادگتتادا وێػتت ی
یەهێتتک لەًێتتْ دەضتت ەی بخیاردەراًتتاا رێتتی ّابێتتت هە رێْیطتت ە راغەهػتتە 
ب تتاا ّ ّازبُێٌێتتت لە فەلطتتەفە، ئەّا رێْیطتت ە بتت: ئەّ هەضتتە بیتتر لەّە 

ەّە هە ضتەربازەهاى رێْیطت ە راغەهػتو بت ەى لە غتەڕەهەدا هاتێتک ب ات
پ.ز، ضتت:هراا یەهێتتک بتتّْ لە  436رێیتتاى ّادەبێتتت هە دەهتترى! لەضتتا ی 

بتتّْ،  Antiochis ئەًئتتّْهەًی ریراًتتی ی:ًتتاى ّ ًەتەّەهەغتتی، ًەتەّەی
ًەرا ە ەهە داًیػ ٌی دادگایی ردًی بەضت لەّ رۆ ەدا هە لەضێاارەداًی ج

ًی غتتەڕی ئەرج:ًطتتی بەختت:ّە دیتتت، بەُتت:ی ئەّەی هە بەغتتااربّْەها
دەضتت ڕەرداری هتتْ راّاى ّ رزگتتاربّْاى لە هەغتت ییە ًْاتتّْم بّْەهتتاى 
بّْبتتّْى بەُتت:ی دّاهەّتٌتتی هەغتت ی ُە  ٌتتراّی دّ هتتي. لەّ هتتاتەدا 
ض:هراا یەهێک بّْ لە ئەًااهە ضتەرەهییەهاًی ئەًئتّْهەًەهە، ّ داّا ًتا 

ردەّە هە رێػتتتٌیاری هردبتتتّْ، هە دەضتتت ْرییەهەی هالی طٌیطتتتی رەرو تتت
بەهەبەضتتتت لێتتتی دادگتتتایی ردًێ ی بەهتتت:هە  بتتتّْ بتتت: ئیتتتااًەهردًی ئەّ 

ەرا ە. لە ه:تاییتتاا، ضتت:هراا ئەم داّایتتاًەی رەرو تتردەّە ّ ەًُتتتەغت ج
 بەه:ی دەً  بخیاری لەضێاارەداًی جێٌەرا ەهاى درا.

هە ە ضتت ەه ار ُەّ تتی ئەّەیتتاى دا ئەضتتیٌدا، ح تتْهەتی  434ضتتا ی  لە 
ئەّاًەی د طتت:زیی لەر یریتتی خ:یاًتتاا راگەیاًتتابّْ، زۆربتت ەى ب:خ:یتتاى، 
ئەهە بە گەغتتتتتتتەرێااًییاى ّ یارهەتیتتتتتتتااًیاى لەّ هارەًەیاًتتتتتتتاا هە رێتتتتتتتی 
ُە اەض ي. لەهەدا داّایاى لە ض:هراا ّ ور هەضتی تتر هترد هە داّەری 

 ی ضێاارەداًی غاری ضۆهیس بُێٌي لە ها ەهەیەّە ب: ئەًئاهااًی بخیار 
 .داّەتەّە ئاراهی رەرویًا  هراا زۆر بەادادرەرّەراًە. ضًْ

ضتت:هراا لە هتتاّەی گتتْازراّەی گەغەضتتەًاًی دەضتتەاتی ئەضتتیٌی ّ 
غ طتتتتتت لەهاتێ تتتتتاا ئەضتتتتتیٌا بەز ٌتتتتترا بەراهتتتتتڕەر غتتتتتاری ضتتتتترارتا ّ 
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ُاّرەیواًەهاًی لە غەڕی ب:ل:ًیسدا. لەّ هاتەدا هە غاری ئەضتیٌا ُەّ تی 
ە ّ رایەهەی دەدا لەراظ ئەّ تێ ػ اًەی ضەااهییریی ّ ّەرگرتٌەّەی رل

ْهاًتاًە ّەرگرتڕێتت هە ەًیە ئەضیٌاییەهاى وێژییاى لەّ گغەڕەهە، تێیاا ر
لەدەّرّبەری دیوتتْهراتی ُەبتتّْى ّەک ّ ٌەیەهتتی وتتاوهی دەضتت ەاا. 
ضتت:هراا یەهێتتک بتتّْ لەّاًەی هە زۆر رەختتٌەی لە دیوتتْهراتی دەگتترا، 

ە ئەّ دادگتتاییەی هە ضتت:هراا هتترا ُەًتتا ک لە خْ ٌتتاهاراًی رێیتتاى ّایە ه
تەًُتتتا دەربخیٌێتتتک بتتتّْ لە ًتتتاه:هییەهی ضیاضتتتیی ُە چتتتّْ. ضتتتەرباری 

 طتتت:زی غتتتارەهەیەتی تتتتاڕادەی داًرێتتتااًاًی ضتتت:هراا بەّەی هە زۆر د
 ردًتتتتی لەگە  هتتتتتردى، ُەهتتتتتّْ ُەّ ەهتتتتاًی ضتتتتت:هراا لەرػتتتتتت هێڕخهێ

یەى ڕەّغتت ڕەرزیی ّ رابەًتتابًّْی بەُێتتسی بەڕاضتت ییەّە ڕێ لێییتترا لەو
ر تتتخەّی ئێطتتت ایی ەئەّ هتتتاتیش ه:هە یتتتای ئەضتتتیٌایی ّ ضیاضتتتەتی. زۆر 

 غتتتتاری هە هتتتتراّە، گف ْگ:هاًتتتتاا لە لەگەلێتتتتک ضتتتترارتا ضتتتت ایع لەضتتتتەر
 بّْبێتت راضت ەّخ: بەغێْەیەهی جا بّْ، ئەضیٌا ضەرەهیی هێڕخهێ ەری

 ڕەخٌەگر  تتی ّەک ختت:ی ُە ْ طتت ی ئەّەغتتاا، لەگە . ًاڕاضتت ەّخ: یتتاى
ًەی هە را ەهردًەهتاى تێیتاا ویەًتا ئەّ زۆر ًْاًا، ۆاییئەخ ّ ه:هە یەیی

ه:بتتتّْەّە ّ ًاغایطتتتەتیی هێژّّیتتتی تێیتتتاا دەضتتت یرێ رد ئەّە بتتتّْ هە 
ضتتت:هراا ضتتتەبارەا بە غتتتارەهە هتتتردی. لەبتتتری ویٌیریتتتی بتتتارّدۆخی 
ئێطتت اهیی ّ بە هتت:ی هتتارە غتتاییەهاى ڕازی بێتتت جتتیە لە ئەخۆایتتیەا لە 

ب: وّازهردًتی تێیەیػت ٌی بەهت:هە  هە  ل:جی یاا، ض:هراا هاری دەهرد
ئەّاًەی تتتر ڕ رەّییتتاى گرتڕتتّْ رێتتی ّ لەًتتاّ ی:ًاًتتاا زۆر بتتاّ بتتّْ لەّ 

 ."'ّضتت دەهتااُێس، یەهطتاًیی در'" ْاهاّەیەدا، تەًُا ئەّ ًەبو هەدەیی
ئەفۆتّْى ئاها ە بە ض:هراا دەداا هە هێػی ئەضری غتارە ەهتێع گتاز 

ڕط ێت بەهار ک، بەُەهاى ًوتًّْە ُە لە ئەضپ دەگر ت هە ّای لێاەهاا 
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هراا ُتتاًی ئەضتتیٌای دەدا هە ُە ڕطتت ي بەهار تتک ئەهەظ لەڕ تتیەی ضتتْ
گازەهاًییەّە بەغتێْەی ڕەختٌەش، تتا ئەّ ڕادەیەی هە دادّەراًتی بتو خەّ 
هردبتتتّْ ّ ُەهیػتتتە ُتتتاًی دەداى هە ڕ تتتس لە بەدیُێٌتتتاًی یەهطتتتاًیی ّ 

 ُەّ ااى ب: واهە، بیرى.

ە ُەّ ەهتاًی بت: گت:ڕیٌی تێیەیػت ٌی گػت یی لە هار گەیػ ە ئەّەی ه 
یەهطاًیی هە ئەضیٌاییەهاى گرتڕّْیاًە بەر، ُ:هار بتّْ لە رػتت بخیتاری 

 بەرگریتتتتی لەضتتتتێاارەداًی. بەرێتتتتی ئەّ دەاەی هە ُتتتتاتّْە لە گف ْگتتتت:ی
 هێػتی ّەضتفی بە دەض رێاەهاا ض:هراا  یاًی دا، ئەفاڵتّْى ض:هراتی

 - ررضتتی ختت:ی ُتتاّڕ ی هریفتت:ًی ەل هە هتتاتەّە لەّ ئەضتتیٌا لە ئەضتتپ
هراا ئایا لەًێْ خە  تاا لە ضتْ -د لفی  ُاتٌەخْارەّەی ّەحیی لە غاری

ّەحیتتتی ّەاهتتی دایەّە ّ ّتتتتی  ّەحیِتتێي یرتتتر ّ بە حی وەت تتتر ُەیە؟ 
ضتْكراا رێتی ّابتّْ . ًییە لەّ  یرتتر ّ بەحی وەت تر. ًەخێر ُیچ هەضێک

 ەیاریاا ئەم گر  ْ رەیە وتارهە ڕەُایی لە ُیچ حی وەتێ ی ًییە . ب:یە بخ
بەغتتتێْەیەک هە ختتت:ی ًسیتتتک ب تتتاتەّە لەّ هەضتتتاًەی هە خە  تتتی  ب تتتاا

 اّاًی دەّ ەا، ُ:ًراّەًّْضاى....ئەضیٌا رێیاى ّایە هە حەهیوي، ّەهْ ری

 هاتو ض:هراا ه:هە و ررضیاری ئاڕاض ەهردى، گەیػتت بەّەی هە لە
حەهیوتتاًەى ّ زۆر  هاتێ تتاا ُەریەهەیتتاى رێیتتاى ّایە هە ختتاّەًی بە ًێ تتی

زاًتتتي ّ ڕەُاییتتتاًە ُتتتیچ ُەریەهەیتتتاى لەڕاضتتت یاا زۆر هەم  زاًتتتاى، ئەّا
. لەّ هتتتتتتاتەدا ضتتتتتت:هراا درهتتتتتتی بەّەهتتتتتترد هە ًەبتتتتتتّْى ساىەتتتتتتتوحی 

ُێٌەرەختتتتْارەّەی ّەحیتتتتی ّەاهەهەی ڕاضتتتتت بتتتتّْ، وتتتتًْ ە زاًتتتتی هە 
بت:ی  دەزاًتی ّ ّاًەبتّْى، ئەّەلەهاتێ اا ئەّ ریاّاًە خ:یتاى زۆر بەزاًتا 

هەّا خ:یػتتتتتی ڕەُاییتتتتتاًە ُتتتتتیچ حەهتتتتتین ًیتتتتتیە، دّاتتتتتتر، لەم دّّ دەر
جیتتاّازییەّە، ختتْدی ضتت:هراا ختت:ی دەبێتت ە ختتاّەى زۆرتتتریي حتتی وەا 
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رهتتی بەًەزاًتتی ختت:ی هتترد. ەوتتًْ ە ئەّ تەًُتتا هەش بتتّْ هە ُەضتتت ّ د
ئەم حتتتی وەتە دّّ ّاتتتتاییەی هە ضتتت:هراا رێتتتی گەیػتتتت، دیتتتارتریي ئەّ 

د ّەک بتتتو هێػتتک دەردەخطتتتت، تتتتا ئەضتتیٌاییاًەی هە گف ْگ:یتتتاى دەهتتر
اى ە تاّاًڕتتار ّ گًْاُڕتتار تاّاًڕاریتتدّاتتتر بەضتتەرییا ُە یتتاى گێتتخایەّە ّ ب

هراا بەرگریی لە ڕۆ ی خ:ی هرد ّەک هێػتی ئەضتپ هە ُتاًی ْهرد. ض
ئەضتتتتیٌای دەدا تتتتتا ه:تاییەهتتتتاًی  یتتتتاًی، لەهاتێ تتتتاا هە داّای لێ تتتترا هە 

ت رێتی، رێػتٌیاری ئەّەی رێػٌیاری ئەّ غێْازە ب اا هە ضسای رێتاەدر 
ًی ضتتسا ًیتتیە، بە  تتْ رێْیطتت ە دیتتاری ب ر تتت ّ هتتافی اهتترد هە ئەّ غتتای

ختت:یەتی بەخػیػتتێ یع ّەبیر تتت ّ تتتا ه:تتتایی  یتتاًی لەضتتەر هاضتتەی 
دەّ ەا بتتتتتژی ّەک رێٌاّ تتتتتک بتتتتت: رێتتتتتااًی ُەهتتتتتّْ ئەّ غتتتتت اًەی هە 
رێْیطتتت ییەتی بتتت: بەضتتتەربردًی هتتتاا بتتت: تێ :غتتتاى لەرػتتتت گْف تتتاری 

هاى. لەگە  ئەّەغتتتتاا، اەرزار هتتتترا بە ّ راً ردًتتتتی هێػتتتت ی ئەضتتتتیٌاییە
گەًئاى، لەه:تاییػاا ضسای ضێاارەی ب: دەرهرا بەغێْەی غتەرابێک هە 

ە لە ڕّّەهتتتتتتتی غتتتتتتتْهراًی  ەُراّیتتتتتتتی دەی تتتتتتتْاردەّە، هەغتتتتتتتەرابەه
ّض  رابّْ. بەرێی ئەّەی هە لە بەضتەرُاتەهەی زەیٌەفت:ى دا ُتاتّْە، در

ییەهتی زۆر بتْ راًەی لەخت: هتردّّە ض:هراا بەدەض ی ئەً،ەضتت بەرگر
لەبەردەم دەض ەی ضْ ٌاخ:راى، وًْ ە رێتی ّابتّْ باغت ر ّایە بت:ی هە 
بور ت. زەیٌەف:ى در ژە بە گف ْگ: ّ ّتەهاًی دەداا تا ّەضفی بەرگری 

ضتەردەهی هت:ى دەهتاا ّ  ضتەخ ییەتیض:هراا ب اا، ُەرّەُا ّەضتفی 
ا ت ّ ڕزگتتتاری  تتتهەوتتت:ى ضتتت:هراا د  :غتتتە هە بە لەضتتتێاارەداًی ُە

زەیٌەفتت:ًەّە ئەّەظ تێتتاەگەیي هە . لە باضتتەهەی دەبێتتت لەّ ًتتاڕەحەتییە
هراا ُیْای بە هردًی دەخْاضت وًْ ە رێی ّابّْ بەهرداریتی هتاتی ضْ

ًئاّ بّْ بت: هردًتی. ُەردّّ تڕّْ هە بور ت ّ ئەّ هاتە زۆر گْئەّە ُا
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زۆر هراا بتتْار  ی ْئەفاڵتتتّْى ّ زەیٌەفتت:ى لەضتتەر ئەّە هتت:هي هە ضتت
باغتتی بتتت: ڕەخطتتاّە تتتتا ُە ڕێتتت لە بەًتتتای اًە ّ ڕاب تتاا، بەجتتت:رێ هە 
غْ ٌ ەّتّْەهاى ض:هراا تْاًتای ئەّەیتاى ُەبتّْ هە بەرتیتر رێػت ەظ 
بە راضتتتەّاًاًی بەًتتتای اًەهە بتتت ەى، بەام ضتتت:هراا هتتتاًەّەی ُە ڕتتتژارد 

 :بەُ:ی ُەًا ک ُ:هارەّە

بەًتتتتای اًە  لەبەرئەّەی ئەّ رێتتتی ّابتتتتّْ هە ڕاهتتتتردى ّ ُە ُتتتتاتٌی لە
ئاها ە بەترضاًی لە هردى دەهاا، ئەّ ترضتەی هە رێتی ّابتّْ هە بتًّْی 

 .ًییە وی ُەر فەیلەضّْفێ ی ڕاض ەایٌە

ەهتتاًی لەُتتیچ ا لە ئەضتتیٌا، فێرهتتردى ّاًەّتٌەّلەبەرئەّەی گەر ڕاب تتا
   ی تر ضەرهەّتي بەدەضت ًاُێٌێت.غار

ًتتتتتتتتتتاە لەبەرئەّەی ڕازی بتتتتتتتتتتّْ هە ئەّ لەّغتتتتتتتتتتارەدا دە ی ّ رابە
بەیاضاهاًی، ئەّ ختْدی خت:ی خطت ڕّْە ًێتْ ئەّ گریوتاًەیەی هە ڕەًتیە 
خە  تی غتارەهە تاّاًڕتاری بت ەى بە تتاّاً ردى ّ اەرزار ب ر تتت لەویەى 

خ:راًەّە. گەر رتتتتتتێچەّاًەی ئەّە ب تتتتتتاا، ئەّا ئەّە ادەضتتتتتت ەی ضتتتتتتْ ٌ
دەگەیەًێتتتتت هە ئەّ گر ڕەضتتتت ی هتتتت:هە ی دەغتتتت ێٌێت هە لەگە  دەّ ەا 

ّ، ئەهەظ دەبێت ە ُت:ی زەرەر بت: دەّ ەا، ُەرّەُتا ئەم ّا ّّی هردبْ
 .هردەیەظ رێچەّاًەی ئەّ ررەًطیراًەیە هە ض:هراا گرتڕّْیە بەر

 

ًە ُ:هتتتار ّ را ٌەرەهتتتاى لەرػتتتت رەت تتتردًەّەی ُە ُتتتاتي لە بەًتتتای ا
ی ئەفاڵتتّْى بتّْ، بتاش لە ه:تتایی ّ باضێ ی گرًیی گف ْگت:هەی هری ت:

ئەّ تیتتتادا ی ئەفاڵتًّْتتتاا. ی فیتتتاۆًاّە لە گف ْگتتت:هردًتتتی ضتتت:هراا هتتتر
رەت ردًەّەیەی ض:هراا ُەیە ب: راضاّەهەی هە هری ت: ّەک ُ:هار تک 
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هراا  ەُترەهەی ُەّ ااى بت: ُە ُتاتي. رتاظ ئەّەی ضتْبەهاری ُێٌا ب: 
لەضتتەر رێتتی بتتخّاا تتتا ُەضتتت  ردەّە، بخیتتاری ئەّەی بتت: دەروتتّْەختتْا

لەضتتتتتەر دەهتتتتتاا غتتتتت ێک بەتیژیتتتتتی دەوێتتتتتت بەرێتتتتتی دا. رتتتتتاظ ئەّەی 
اەرەّ تتت ەهەی رتتتا  ەّا، ئەّ هەضتتتەی هە  ەُتتترەهەی دایە، بەتًّْتتتای 
رەض اًی خط ە ضەر ُەردّّ رێی بەغێْەیەک هە ئازاری زۆری ُەبتّْ، 
وی تتر ضتت:هراا ُەضتت ی بە رێیەهتتاًی ًەدەهتترد، ُەضتت ی باڵّبتتًّْەّەی 
لەدەض ااًی ئەًااهەهاًی لەغتی بەرە بەرە دەتٌت:هی ّ دەُتاا، تاگەیػت ە 

ەّەی بور تتتت بەوەًتتتا هتتتاتێ ی زۆر هەم، ضتتت:هراا اطتتتەی د تتتی. رتتتێع ئ
هي اەرزاری ئەض لیڕ:ضن، بەت ا بیرا ًەوێتت " :لەگە  هری : هرد ّ ّتی

 رسیػت ییە خْاّەًتای ئەضت لیڕ:ش ،"'هە ئەّ اەرزاربارییەی ب: بیێتخی ەّە
 ضتتْهراا ئەّەی گەیاًتتابو ه:تتتایی ّتەهتتاًی رەًتتیە ّ گری ەهتتاى، لەوی

ڕۆحە ّ ئتازادی دەهتاا لە جەضت ە. ضتٌی ا هە  هردى غیفا ّ وارەضەری
ّە هاًیی بّْ ُەّ یتاا هە هتردًەهەی ضتْهراا بیێتخ  ەفەیلەضّْفێ ی ڕۆ

 .هاتێک دادّەر ًیرۆى ًاواری هرد هە خ:ی ب ْ  ت

تەًُتتتتتتتتا ئەّەی ب:هتتتتتتتتاى هتتتتتتتتاّەتەّە لەًێتتتتتتتتْ ضتتتتتتتتەدە ه:ًەهتتتتتتتتاى، 
، هە زۆرتتتریي ّ بەرباڵّتتتریي دەاەهتتاًە هە بتتاش لە رۆتتت:ًیە گف ْگ:هتتاًی

ضْهراا ّ هەضایەتییەهەی ئەهاا. بەرێی ًاضتاًاًی هەضتایەتی ضت:هراا 
ُاتّْە، ض:هراا بەًاّباًیڕّْە لە  رۆت:ًاا هە لە گف ْگ: ّ دەهەتەاێ اًی

بەغاارییەهاًی لە فەلطەفەیی ئەخۆایاا. لێػییەّە گا  ەجتاریی ضت:هراتی 
 ُاتەهایەّە. (Elenchus ّ غێْازی ض:هراتی ەًاضراّ بە

تائێط اظ غێْاز ّ ر چ ەی ه:تتایی لەزۆر بْارەهاًتاا بە بەرباڵّیتی  
ەزاًطتتتتت ی  ەگە  ئەّەی ج:ر  یػتتتتتەی رێتتتتتاەهر ت. للە گف ْگتتتتت:دا هتتتتتار

رەرّەردەهردىش، هە ئەهەظ گْرزەیەک ررضیار دەخاتەڕّّ هە هەبەضتت 

http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%86%D9%86
http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%86%D9%86
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، بە  تْ ُ:هتار  ە «ًیتیە»لێیاى، دەض  ەّتٌی ّەاهی تاهخەّ یتا تەًُتایی 
بتتتتت: ُاًتتتتتااًی بیرهتتتتتردًەّەی بەاتتتتتّْ ی لە بتتتتتابەتی ئاراضتتتتت ەهراّ. ئەّ 

باضی هردّّە، زۆر ک لە رێػ طت ي ّ رەرەرێتااًی  رۆت:ىض:هراتەی هە
رییەری بی ردًەّەهتاى ئەًئاهااّە، ّ ها ل: ی اا لەًێْ زاًط ی زاًیاری ّ

ّ غێْازەهاًی زۆر بەُێسبّْە بەج:ر ک هە بت:تە بٌەهتا ّ بٌتاەەیەک بت: 
زۆر ک لەهارە فەلطەفییە رۆ ئاّاییەهاى هە دّای خ:ی ُاتّْەتەهایەّە. 
ضتتت:هراا، بەیەهێتتتک لە فەیلەضتتتتّْفە هتتت:ًە ُەرە ئتتتا :ز ّ ًادیارەهتتتتاى 

 .دادەًر ت

 هێػەی ض:هراتی
ێژّّیتتتتی ضتتتت:هراا ّەک ختتتت:ی ّ رێ ُتتتتاتٌی غتتتتێْەی هەضتتتتایەتی ه

ب:وتتتّْى ّ تێراهتتتاًە فەلطتتتەفییەهاى ئەرهێ تتتی هێػتتتەدارە لە باغتتت ریي 
 Socratic) هاتەهاًتتتتاا. ئەهەظ ًاضتتتتراّە بە هێػتتتتەی ضتتتت:هراتیی

Problem) ضت:هراا ُتیچ دەاێ تی فەلطتەفیی بەجێٌەُێػت ّْە. ًاضتتیٌی ،
ی ض:هراا ّ ئاغٌابّْى رێی تەًُا لەڕ یەی دەای گف ْگ: ّ رەخػتاًەهاً

بەرێػتتتەًیی ئەّ خْ ٌتتتاهاراًە دادەًر تتتت،  رۆتتتت:. خْ ٌتتتاارەهاًییەّەیەتی
 لەگە  ئەّەغاا، ُەرّەُا هارەهاًی ُەریەک لەهێژًّّّْضاى زەیٌەفت:ى،

ایە دەربتارەی ضت:هراا. ّ ئەریط :فاًیص زاًیاریی گرًیییاى تێتا ئەرض :
هراا اًیتتی لەًاضتتیٌی هەضتتایەتی راضتت یی ضتتْرێتتااًە هە گرجێتتی ئاهتتا ە 

ك تاّ ُە ەاْ و لەخْدی هار ّ دەاە فەلطەفیی ّ دراهاتی ییەهتاًەّە ًەک 
یە لە ًّْضتتتراّەهاى هێژًّّتتتّْش بەهرداریتتتی، جتتت ّ دەاتتتی هێژّّیتتتی.

ت:ضیایایص هە ًاّی ًە ض:هراا ًە ُتیچ فەیلەضتّْفێ ی تتری ًەُێٌتاّە 
، ُیچ ًّْضراّ  ی هێژّّیی ه:ى ّ ًْێ ًییە لەضەر  لە ًّْضراّەهاًیاا

ضتتت:هراا هە بتتتاش لەضتتتەر غتتتْ ي ّ هتتتاتی رّّداّەهتتتاى ب تتتاا. ئەّەی 

http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%86%D9%86
http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%84%DB%86%DA%98%DB%8C%DA%A9
http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%86
http://www.wikiwand.com/ckb/%D8%A6%DB%95%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%86
http://www.wikiwand.com/ckb/%D8%A6%DB%95%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%86
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ضتتتەرواّاًەی باضتتتی ضتتت:هراا لەهەغتتتەّە د تتت ە ئەًئتتتام ئەّەیە هە ئەّ 
یٌ  ًازاًي، ُەرّەُا زۆریٌەغتیاى دەهەى ّەضفی تەّاّی هێژّّیی بەگر

اى دادگتتتتتتتایی ردى ّ ضتتتتتتتەرخەری ضتتتتتتتْهراتي ەئەّاًەی هە ضتتتتتتت:هراتی
اى بەجتتو ًەُێػتت ّْەش. لەهەغتتەّە، اًڕارییتتاى هتترد، ُتتیچ بخّاًاهەیەهیتتتاّ

یتاّازاًەی هێژًّّاضەهاى گراًییەک دەدۆزًەّە لە ر   ەّتٌی ئەم دەاە ج
یاى ضتتتتتتت لە ًّْضتتتتتتیٌیاًە، هە دیتتتتتتارە هەبەهە ئەّ ریتتتتتتاّاًە ًّْضتتتتتتیْ

. دەرەًئتاهی ئەّ خ:گربتّْە لە یتاًی ضت:هراا ت:هارهردًی ّەه :یی ّ
ُەّ  ّ هاًتتاّّبًّْە ُتتیچ راضتت ییەهی رێتتْە دیتتارًییە، بە  تتْ ئەًئتتاهێ ی 

ضتتتتەرواّەیەهی زۆر  ئەفاڵتتتتتّْى ر   ەّتتتتتّْە. بەغتتتتێْەیەهی گػتتتت ی،
لەضتتتەر  یتتتاًی ضتتت:هراا ّ  رێ راّە ّ زۆرتتتتریي زاًیتتتاری تیتتتادایەبتتتاّەڕ

فەلطتتتەفەهەی. لەُەهتتتاى هاتتتتاا، ئەفاڵتتتتّْى لە ًّْضتتتیٌە ّ ژەییەهاًیتتتاا 
ُەًتتا ک زیتتادەڕەّیی هتتردّّە ضتتەبارەا بە ضتت:هراا، بەغتتێْەیەک هە 

ًتتتتا ک غتتتت ی بتتتتاش هتتتتردّّە هە رەًتتتتیە ضتتتت:هراا ُەرگیتتتتس باضتتتتی ُە
 بەهتتتاری رۆتتتت: لێٌەهردبێتتتت ّ رێتتتی ُە ٌەضتتت ابێت، ئەّ لێ تتتااًەّەیەی هە

 بردّّە لە اطەهاًیاا لەضتەر ضت:هراا ئیتای ضت:هراتی راضت ی بێتت یتاى
بتتتاش ّ ّەضتتتفی هتتتردّّە، لەُەر گف ْگتتت: ّ  رۆتتتت: ئەّ ضتتت:هراتەی هە

 .اطەیە لێاّاى ّ رەخػاًێ اا، بابەتی رخ باش ّ فرە

ضتتتتەرباری ئەّە، لەزۆر تتتتک لەبە تتتتیە هێژّّیتتتتی ّ ًّْضتتتتراّەهاًەّە 
ەّە هە ضتتتتت:هراا تەًُتتتتتا هەضتتتتتایەتییەهی درّّضتتتتت  راّی رًّّتتتتتاەبێ 

ًەبتّْە. گەّاُیتااى ّ بە یەًاهەهتاًی ُەریەک لە زەیٌەفت:ى  رۆتت: خەیا ی
ّ ئەرضتتتتتتت :، ّ لەگە  یەهێتتتتتتتک لە غتتتتتتتاً:گەرییەهاًی بەًاّباًیەهتتتتتتتاًی 

، (The Clouds) ریطتتت :فاًیص بەًتتتاّی غتتتاً:گەریی ُەّرەهتتتاىئە

http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%86
http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%86
http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%86
http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%86
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ّادەهەى هە ّ تتٌەی هەضتتایەتی ضتت:هراا تەّاّ درّّضتت ڕێت لەبەروتتاّ، 
 .دّّر لە ّەضفی رۆت: ب: ض:هراا

 غێْازی ض:هراتیی
ڕەًیڕتتو ّتەهتتاًی ضتت:هراا گرًییتتتی ُتتسری ڕۆ ئتتاّایی ًْاًتتتابێت لە 

ابّْ بە غتتتێْازی غێْازتتتتی هػتتت ْهخهردى ّ گەیػتتت ٌە بەرەًئاهتتتاا بەًتتت
گف ْگتتت:هردًەّە، ئەهەظ زۆرتتتتر ًاضتتتراّە بە غتتتێْازی ضتتت:هراتی یتتتاى 
"غێْازی ئیلٌ :ش" ەهە بەّاتای هػ ْهخهردى د تش، ّ ض:هراا ُەضت ا 
بە جێڕەجێ ردًتتتتی ئەم غتتتتێْاز ّ هەًتتتتُەجە لە خْ ٌتتتتاًی تێػیەیػتتتت ٌە 
بٌتتاەەییە ئەخۆاییەهتتاى ّەهتتْ وتتاهە ّ یەهطتتاًی. ئەفاڵتتتّْى یەهەم هەش 

هە گْزارغتتتتتت ی غتتتتتتێْازی ضتتتتتت:هراتیی هتتتتتترد لەًێتتتتتتْ گف ْگتتتتتت:  بتتتتتتّْ
ضتتتتت:هراتییەهاًاا، وتتتتتًْ ە بتتتتت: وارەضتتتتتەرهردًی هێػتتتتتەیەک، ڕەًتتتتتیە 
غیڕ ر  ەّە ب: وەًایي ررضتیار، ّەاهەهاًیػتی هتاردەهەى بەغتێْەیەهی 
ڕیسبەًتتتاییاًە بتتت: گەیػتتت ي بە وارەضتتتەر  ی ختتتْازراّ. هتتتارییەریی ئەم 

رُێٌتاًی غتێْازی زاًطتت ی دا، هە غتێْازە، ئەهتخۆ ڕەًتت  دەداتەّە لە بەها
ا:ًاەی خەهاڵًاى یەهەهیي ا:ًاەەهتاًییەتی. گەغتەرێااى ّ بەریػتەهردًی 
ئەم هەًُەجە لە دیارتریي ئەّ هاراًەبّْ هە ضت:هراا بەردەّام دەی ترد، 

فەلطتەفەی  داهەزر تٌەریُەرّەُا ُەردّّهیاى ّایتاى هترد هە ضت:هراا 
، لەبەرب تتتتاا. فەلطتتتتەفەی ئەخۆایتتتتی ّ زاًطتتتت ی ئەختتتتۆ  یتتتتاى ضیاضتتتتی

ُەرّەُتتا جیتتاهردًەّە ّ بەرز ًرخاًتتاًی ّەک دیتتارتریي هەضتتایەتییەهاى 
لەُەهتتتّْ بتتتابەا ّ تەّەرە ضتتتەرەهییەهاًی رەیْەًایتتتاار بە فەلطتتتەفەی 

یەتیی بەهتتتاربردًی غتتتێْازی ئتتتاّای. بتتت: ڕًّّ تتتردًەّە لەضتتتەر وتتت:ًڕۆ 
ااًی ئەّ هەش ّ رضتتتیار ختتتراًەڕّّ بتتت: یارهەتیتتتە ێتتتک رضتتت:هراتیی، ه:ه

http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%81%DB%95%D9%84%D8%B3%DB%95%D9%81%DB%95%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%81%DB%95%D9%84%D8%B3%DB%95%D9%81%DB%95%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%81%DB%95%D9%84%D8%B3%DB%95%D9%81%DB%95%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
http://www.wikiwand.com/ckb/%D9%81%DB%95%D9%84%D8%B3%DB%95%D9%81%DB%95%DB%8C_%D8%A6%DB%95%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
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 اى دیارییگْهاى ّ ب:وًّْە بٌەڕەتییەهاًیاى ّ ڕادەی زاًیٌی گرّّراًە تا
 ب ەى. 

گراًە ب ْاًر ت هە جیاّازی ّ جیاهاریی ب ر ت لەًێْاى ب:وًّْەهاًی 
ضتت:هراا ّ ب:وًّْەهتتاًی رۆتتت:، وتتًْ ە دەرخطتت ٌی هتتاددی ًاتْاًێتتت 

ۆر گەّرە بێتتت لەًێتتْاى ب:وًّْەهتتاًی ئەم دّّ ُە یتتری جیاهتتارییەهی ز
فەیلەضّْفە. رۆت: داًەری تی:رە در ژخایەًە ًّْضراّەهاًی گف ْگ:هتاًە 
ّ ُەًتتتتا ک لەزاًایتتتتاى رێیتتتتاى ّایە هە رۆتتتتت: غتتتتْ ٌ ەّتّْی غتتتتێْازی 
ضتت:هراتی بتتّْە بەغتتێْەیەهی زۆر رێْەل تتاّ، بەج:ر تتک هەّای هتتردّّە 

یتتی ّ فەیلەضتتّْفی ختت:ی ئەضتت ەم جیتتاهردًەّە لەًێتتْاى هەضتتایەتی ّ ژە
بێت. زۆر ک لەضەر ئەّەی هە رۆتت: تیت:ر ّ ب:وتًّْی تتایڕەا بە خت:ی 
ُەبّْبێت گف ْگ: هراّە، بەام گرًی ریي ّ باڵّتریي گف ْگ:هاى لەضتەر 
هتتتتتتتاُییەتی ئەّ ب:وتتتتتتتّْى ّ تێراهاًتتتتتتتاًەى ئەهەظ بەُتتتتتتت:ی گراًیتتتتتتتی 

ّ جیتتتتتتاهردًەّەی ب:وتتتتتتّْى ّ بیرّڕاهتتتتتتاًی ضتتتتتت:هراتە لە ب:وتتتتتتّْى 
بیرّڕایەهتتتتتتاًی رۆتتتتتتت:، تەًتتتتتتاًەا گراًیتتتتتتی لە لێ تتتتتتااًەّەی ًّْضتتتتتتیٌە 

جیاهردًەّەی بیرّڕاهتاًی  ّە، ب:یەدراهاییەهاًی رەیْەًایاار بە ض:هراتە
اى ُێٌتاّە، ئاضتاى ًیتیە. ًەی هە رۆت: ّ زەیٌەفت:ى بەرُەهیتض:هراا لەّا

گریٌییػتتتتە هە ئاهتتتتا ە بەّە بتتتتاەیي هە ئەّاًەی ضتتتت:هراا ختتتتاّەًیي ّ 
ی ُەًا ک لە بیرّڕاهاى ب: ض:هراا، لەًرخی ئەّ دّّ بیرهەًاەی داًەرا 

تتتر هەهتتاەهاتەّە. ئەّەی باضتتەهە ئتتا :زتر دەهتتاا ئەّەیە هە هەضتتایەتی 
بەُتتتتت:ی زۆر  ًتتتتتاّی دەهتتتتتردّّە [2]ضتتتتت:هراتی هێژّّیتتتتتی بە ضطتتتتت ی

ررضیارهردًەّە بەبو ّەاهااًەّەی، راضاّی ئەّەی لتو دەگترى هە ُتیچ 
جتتت:رە داًتتتایییەک ًیتتتیە لە اطتتتە ّ بابەتەهتتتاًی هە ررضتتتیارییاى دەربتتتارە 
ئەختتاتە رّّ. بەگػتت ی، ئەگەر غتت ێک ُەبێتتت لێتترەدا دەربتتارەی ب:وتتًّْە 

http://www.wikiwand.com/ckb/%D8%B3%D9%88%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA#citenote2
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ر ّ فەلطەفییەهاًی ض:هراا غایەًی گتّْتي بێتت، ئەّەیە هە لەویەًتی بیت
ئەخۆ  ّ ضیاضەتەّە جیاّاز بّْ لە ئەضیٌییٌەهاى. لەهاتێ اا هە دادگایی 
دەهتترا بەتتتاّاًی تێ تتااًی هێػتت ی گەًئتتاًی ئەضتتیٌا ّ ُە یەڕاًتتاًەّەیاى، 
ض:هراا هەًُەجەهەی خ:ی بەهاربرد هە ًاّ دەبر ت بە "ئیلیٌ :ش"، تتا 

لەضتەر  ب: دەض ەی دادّەراًتی بطتەلوێٌو هە رێْاًتاًەهاًییاى بت: ئەختۆ 
بٌەهایەهی ُە ە ّ بیر  تی وەّتە. ئەّ رێتی ّتتي هە هاتێتک رێْیطتت ّایە 
ئەّاى گرًیتتی بتتاەى بە رتتاهێ ی رۆحیتتاى، ئەّاى تەًُتتا گرًیییتتاى دەدا بە 
خێساًەهاًیتتتتتتتتاى ّ هارەهاًیتتتتتتتتاى ّ ئەرهە ضیاضتتتتتتتتییەهاًیاى. لێتتتتتتتترەّە؛ 
ب:وتًّْەهەی ضتت:هراا لەضتتەر ئەّەی هە ئەضتتیٌییەهاى لە ئەخۆاییاتیتتاى 

هە ّ بخّابتتتتًّْی بەّەی هە خْاّەًتتتتا ّەک رێ ەهڕەر  تتتتی ئاضتتتتواًی هە
ًتتتتاردّییەتی، بتتتتّْە ُتتتت:ی ّەڕضتتتت ردًی ئەضتتتتیٌییەهاى، ئەهە جتتتتیە لە 

گترا لەّە هە  ض:فیطت اییەهاًیع گا  ەجارییەهەی. ضت:هراا رەختٌەی لە
ئەهر ت فەزیلەا فێری هەضاًی تتریع ب ر تت. ئەّ حەزی دەهترد تێڕیٌتی 

را تی ضتەربازیی دیتار هە باّهە ضەرهەّتّْەهاى ەّەهتْ  ەً ئەّە ب ر ت
ي لە لێساًیتی ّ بااییتاا. بت:یە "بری لیس"ش هٌاا ێک ًاخەًەّە هە لەخ:یاى بچ

ّّە ئەخۆاتتی بەرز غتت ێ ی خ:رضتت ە ّ هراا گف ْگتت:ی ئەّەی هتتردضتتْ
رەیْەًایی ًییە بەّ رەرّەردەیەی هە بتاّاى دەیتاەًە هٌتاا ەهاًیاى. رەًتیە 
ئەم ب:وتتًّْە بەغتتااربّْ بێتتت لە درّّضتت  ردًی ُەضتت ی بتتو خەهیتتی 

هراا زۆر جتار ئاهتا ەی بەراهڕەر داُاتّْی هٌاا ەهاًی. ضتْض:هراا لە 
ّض  راّی خ:ی ًیتیە بە  تْ لە ە دەدا هە بیر ّ ب:وًّْەهاًی ئەّ دربەّ
هراا زۆر تتک هەضتتی ًتتاّ   ردًی هاه:ضتت اهەیەتی. لەهەغتتاا ضتتّْضتتدر

ُێٌتتتاّە هە زۆر هاریتتتاى تێ تتتردّّە ّەک برۆدی تتت:ش ّ ُەرّەُتتتا زاًتتتا 
ئەًاهطتتتت:گ:راش. ئەّەی هە زۆر جێتتتتی تێخاهتتتتاًە ئەّەیە هە ضتتتتت:هراا 

http://www.wikiwand.com/ckb/%D8%B3%DB%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%85
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ّە ئەهە ئاها ەی بەّە داّە هە زۆر لە  ر هارییەریی دّّ ئافرەتیػاا بتْ
هراا ّتتْیەتی هە دی:تیوتا دای ی هە زۆر هاری تو هتردّّە، ضتْ جیە لە

جادّّگەریی غاری هاً یٌی فێری ُەهّْ غ ێ ی هردّّە هە زاًیْییەتی 
، ُەرّەک (eros) :هە بە ی:ًتتاًی ًاضتتراّە بە :غەّیطتت یخضتەبارەا بە

و:ى هاه:ض ای   ٌەرا ی ضەربازی بیره س هە ًاّی ئاضڕازیا بّْ، فێری 
رەّاًڕێژیتتتتتی هردبتتتتتّْ. جتتتتت:ى بێرًتتتتتت گف ْگتتتتت:ی ئەّەی هتتتتتردّّە هە 

بتّْە، بەام  هاه:ض ای ضتەرەهی ضت:هراا، "ئەًاهطت:گ:رایي ئارغتیل:ش
هە باضتت راّە. لەویەهتتی تتترەّە ئێریتتک ای بیرّڕاهتتاًی ّەک ئەّە بتتّْ ئیتت

ُتتتتافل:ک ّا دەبیٌێتتتتت هە رەیْەًتتتتای ضتتتت:هراا بە "ئەًاهطتتتت:گ:رایي"ی 
هاه:ضتت اّە بە تتیەیە لەضتتەر جیتتاّازیی بیتتر ّ ب:وًّْەهتتاًی ئەفاڵتتتّْى 

 .لەّەی هە ض:هراا بەدّایاا دەڕّاا

 بیەڕ ْە ب: ئەم ضەرواّاًە، لە ّیكیریایا ضّْد ّەرگیراّە. 

Coppens, Philip, "Socrates, that’s the 
question," Feature Articles - Biographies, 
PhilipCoppens.com. 

May ،Hope (2333). On Socrates. Belmont, CA: 
Wadsworth. ISBN 3534576344. 

Ong ،Walter (2332). Orality and Literacy. New York: 
Routledge. ISBN 3415281296. 

Kagan, Donald. The Fall of the Athenian Empire. 
First. Ithaca, New York: Cornell University Press, 1987. 

 

http://www.wikiwand.com/ckb/%D8%AE%DB%86%D8%B4%DB%95%D9%88%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://web.archive.org/web/20120826152807/http:/www.philipcoppens.com/socrates.html
https://web.archive.org/web/20120826152807/http:/www.philipcoppens.com/socrates.html
https://archive.org/details/onsocrates00mayh
http://www.wikiwand.com/ckb/%DA%98%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%95%DB%8C_%D9%BE%DB%8E%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%95%DB%8C%DB%8C%DB%8C_%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%DB%95%D9%88%DA%B5%DB%95%D8%AA%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%DB%8E%D8%A8
http://www.wikiwand.com/ckb/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%DB%95%D8%AA:%D8%B3%DB%95%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%88%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%DB%8E%D8%A8/0534576044
http://www.wikiwand.com/ckb/%DA%98%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%95%DB%8C_%D9%BE%DB%8E%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%95%DB%8C%DB%8C%DB%8C_%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%AF%DB%95%D9%88%DA%B5%DB%95%D8%AA%DB%8C%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%DB%8E%D8%A8
http://www.wikiwand.com/ckb/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A8%DB%95%D8%AA:%D8%B3%DB%95%D8%B1%DA%86%D8%A7%D9%88%DB%95%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%DB%8E%D8%A8/0415281296


 خورسەو جاف                  هانیج ىەفضانەئ ژووىێم  

 

359 

 

 ئەفالتوون

ێكە لە گەّرەتتتریي فەیلەضتتّْفەكاًی جیِتتاى لە ضتتا ی ئەفۆتتتّْى یەكتت
پ.ز لە خێساًێكتتتتتی ًاضتتتتتراّی دەض خۆیػتتتتت ّْی غتتتتتاری "ئتتتتتاتي"دا 427

ُتتتتاتّْەتە جیِتتتتاًەّە، ًتتتتاّی ئەرضتتتت :كلص بتتتتّْە، لەبەر بتتتتاابەرزی ّ 
اەبارەی ًاًّراّە ئەفۆتّْى، لە تەهەًی بیطت ضتا یاا ضتْكراتی دیتْە ّ 

ُتتتاًی ئەّەیتتتاى داّە لە ڕیتتتسی  بتتتّْە بە اْتتتتابی بەویەّە. كەضتتتْكاری
بٌەها ەكەیاى ّەدەرًەوێت ّ ئەّیع ّەە ئەّاى ضیاضەا بكاتە ریػەی، 
بەام كاتێتتتتك دادگتتتتاییكردًی هاه:ضتتتت اكەی لە ویەى زۆر ّ دەضتتتت ەاتە 
ضیاضتتییەكاًەّە كتتْ را، لە ُەروتتی ضیاضتتەا ّ ضیاضتتەتوەدار ُەبتتّْە 

ّە تتتا فریتتای بێتتسار بتتّْە. كْغتت ٌی ضتتْكراا تەهەًێكتتی ّای بتت: ًەُتتێاڵ
 ك اًّّْضیي كەّێ. 
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ئەّی زاًیتتتتتاری لەّ ڕّّەّە ئەهتتتتتخۆ بە دەضتتتتت ەّەیە بە ك تتتتتاّەكەی 
ئەفۆتًّْیػتتتتەّە، زاًتتتتراّە ُەتتتتتاّەكّْ دادگتتتتاییكردًەكەی ئەفۆتتتتتّْى 
تْاًیتتْیە بٌەهتتا ّ رتتایەگْزاری زۆر لە بتتْاری فەلطتتەفەكاًاا داهەزریٌتتو. 

ە ێتتە ئەّەی ئەهتخۆ یەكێك لە گەّرە فەیلەضّْفەكاًی ضەدەی بیط ەم د
حاغتتتتیەیە لەضتتتتەر بٌەهتتتتا لە فەیلەضتتتتّْفەكاى دەبیطتتتت ر ت لە ڕاضتتتت یاا 

 فەلطەفییەكاًی ئەفۆتّْى ّ بیرّب:وًّْە فەلطەفییەكاًی. 

ئەفۆتتتتتّْى وتتتتاك ریي ئاّ ٌەًوتتتتای هێتتتتژّّی فەلطتتتتەفەیە بە بەرُەهە 
بەًاّباًیەكەی ەًاهەی جوِتّْریەاش وت:ًییەتی دەّ ەتتی رەضتٌای خت:ی 

 خط ە ڕّّ.

پ.ز ئەكادیویتتتای زاًطتتت یی لە غتتتاری ئاتٌتتتاا 388ئەفۆتتتتّْى لە ضتتتا ی 
داهەزراًاّّە ّ بخ كی زۆری زاًط ی لەّێ خْ ٌتاّّە. دەكترێ بْتر تت 

 ئەّە ب:خ:ی بە یەكەهیي زاًك:ی بەغەریەا بٌاضر ت. 

لەّ تتتتتخا ڕیازیتتتتتاا، زاًطتتتتت ی ئەض ێرەًاضتتتتتیي، زاًطتتتتت ی ضرّغتتتتت ی، 
ا ّەە ّاًە ّتتتتتراّەتەّە. ُەتتتتتاّەكّْ تەورضتتتتازی ّ ه:ضتتتتی،اظ لەّ تتتتخ

گەًئتتتتتاى لەضەرتاضتتتتتەری ی:ًتتتتتاى ّ دّّرتتتتتتریع لەّ ئەكادیویەیتتتتتاا بە 
خْ ٌتتتتتاًەّە خەریتتتتتك بتتتتتًّْە. یەكێتتتتتك لەّ گەًئتتتتتاًە دەروتتتتتّْی ئەّ 
ئەكادیویتتتایە بتتتّْە، ب:ختتت:ی بتتتّْەتە یەكێتتتك لە گەّرە فەیلەضتتتّْفەكاى، 

 ًاضراّە بە ەئەرض :ش. 

ە ب:خ:یػتتتی ّاًەی ئەفۆتتتتّْى جتتتیە لە ضەررەرضتتت ی ئەّ ئەكادیویتتتای
تیادا ّتّْەتەّە، اْتابییەكاًی لە باش ّ ّاًەكاًی یادداغ یاى ُە یرتّْە 

وتتتتتتتتًّْی ئەفۆتتتتتتتتتّْى ڕّّى ّب:بیر ، ئەّرۆ ئەّ یادداغتتتتتتتت اًە زۆر لە
 دەكەًەّە.
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 ئەرصتۆ

پ.ز لە غتتتاری ئطتتت اگیرای بتتتاكّْری ی:ًتتتاى 384ئەرضتتت : لە ضتتتا ی 
ا یاا ڕۆیػتتت ّْە بتتت: ُتتتاتّْەتە دًّیتتتاّە. ئەرضتتت : لە تەهەًتتتی حە تتتاە ضتتت

پ.ز بتتتّْە بە ئەًتتتااهی ئەكادیویتتتاكەی 368ضتتتا ی غتتتاری ەئتتتاتيشّە. لە 
 ئەفۆتّْى.

 
ئەّ، ب: هاّەی بیطت ضتا  لە غتاری ئتاتي دا هتاّەتەّە، یتاًی هردًتی 

پ.ز دا فیلیتپ راغتای هەكادۆًیتا ّ 343هاه:ض اكەی ئەفۆتتّْى لە ضتا ی 
تتا بڕێت ە هاه:ضت ای  باّكی ئەضكەًاەری هەكادۆًی دە ْەتی لو دەكتاا 

ضتتا  بتتّْە. ئەرضتت : ئەّ 13ئەضتتكەًاەر. ئەّ كتتاا ئەضتتكەًاەر تەهەًتتی 
داّایەی اڕتتتتتّْ  كتتتتتردّّە ّ رەرّەردەكردًتتتتتی زاًطتتتتت ی ّ ئەخۆاتتتتتی 
ئەضتتتكەًاەری گرتتتتّْەتە ئەضتتت :ی بە اڕتتتّْ كردًی ئەركەكە ًەخػتتتێكی 

دا گێخاّە. دّای وەًتا ضتا  ئەضتكەًاەر بتّْەتە غتای ّّگەّرەی لە هێژ
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ًیتتتتتا ّ لە  تتتتتر وتتتتتاّد ریی ئەرضتتتتت :دا ئەضتتتتتكەًاەر دەضتتتتت ی بە هەكادۆ
جیِتتتتاًییری كتتتتردّّە. ئەرضتتتت : گەڕاّەتەّە بتتتت: غتتتتاری ئتتتتاتي، لەّ تتتتخا 
زاًك:یەكی ّەە هاه:ض اكەی درّضت كتردّّە. زاًكت:كە ك اّختاًەیەكی 
رتتخ لە ك تتاّی تیتتادا بتتّْە، ئەّڕۆ ئەّی لە ئەرضتت : هتتاّەتەّە یادداغتت ی 

دەرضتتتتْتٌەّەدا لە ڕاڕەّەكاًتتتتاا ریاضتتتتەی اْتابییەكتتتتاًیەتی. ئەرضتتتت : لە 
كتتتردّّە ّ اْتابییەكتتتاًی بە دّایەّە بتتتّْى، بتتت:یە فەلطتتتەفەی ئەرضتتت : 

 ًاضراّە بە فەلطەی ریاضە.

ّرەكتتتاًی بەغتتتەریەا، لە زۆر بتتتْاردا ئەرضتتت : یەكتتتێكە لە زاًیتتتارە گە
بلتتتیوەا بتتتّْە، ّەەە ریازیتتتاا، فیسیتتتك، ئەض ێرەًاضتتتیي، هەً یتتت ، زۆر 

ەرخطتت ّْە. ئەرضتت : یەكەم كەش بتتّْە ّتتتّْیەتیە بیتترّڕای تتتازەی ّەد
زەّی تتت:رە ێكی ختتخە. ئەّەی بە غتتێْەیەكی زاًطتت ی ضتتەلواًاّّە. ئەّ، 
ئەّەیػی ضەلواًاّّە، كە هتاًییراى ُ:كتارەكەی دەگەڕ ت ەّە بت: ئەّەی 
زەّی دەكەّ تتت ە ًێتتتْاى هاًتتت  ّ ُەتتتتاّەّە، ضتتتێْەری زەّی لە هاًتتت  

 ّەە ت:پ.كەّاًەییە، هاًای ئەّەیە زەّیع خخە 
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 ئیپۆكرات

ضتتەرواّە  ەرەبییەكتتاى بە ەبتتْارااش ًتتاّی دەبەى، بەام لە ُەای،ەتتتاا 
 ئیرْكراتە، ئەّ زاتە بە داهەزر ٌەری دًّیای رسیػكیی ی:ًاى ًاضراّە. 

ُ:كتتتتارەكەی  ًەخ:غتتتتی ّ درم لە رتتتتێع ئیرْكراتتتتتاا ّا بتتتتاّ بتتتتّْە
تێفكتریٌەی  دەگەڕ  ەّە بت: بتااتر لە ضرّغتت، بەام بتْكراا ئەّ جت:رە

 ڕەا كردّّەتەّە. 

ئەّە ئیر:كراا بّْە ب: یەكەهتیي جتار بەًتای ئەخۆاتی ّ هەرجەكتاًی 
ّەە ەضتتْ ٌاًاهەیەەش تێكە تتی ریػتتەی رسیػتتكی كتتردّّە، غتتاگردەكاًی 

ئەّ ضتتتْ ٌٌاهەیاى تتتتێكە  بە ریػتتتەی دك تتت:ری كتتتردّّە، كە لە بتتتْكراا 
ی غتاگردیاا، یاًاا ّەە بە ێٌٌاهە ُەم لە ضتەردەهكضەردەهی كاری رسیػ

ُەم لە كتتارّكردەّەی ریػتتەی رسیػتتكیاا لەبەر واّیتتاى بێتتت ّ رابەًتتای 
بتتتتي. هەتٌتتتتی ئەّ ضتتتتْ ٌٌاهەیە تتتتتا بە ئەهتتتتخۆ لە ك:لیژەكتتتتاًی رسیػتتتتكی 
دەی تتتْ ٌي. لەرتتتێع ُەهتتتّْ كارّكردەّەیەكتتتاا دەبتتتو ضتتتْ ٌٌاهەكەی ئەّ 

 ب ْ ٌي، ئیٌئا دەضت بەكار بكەى.

 ضْ ٌٌاهەكەی بْكرااە 

:ل: ضتْ ٌا دەخت:م، ُەروتی خْاكتاى ُەى، دەیتاًكەهە هي بە خْای ئار
غایەا، بە گْ رەی تْاًتا ّ لێتساًیٌن، ئەم بە ێٌٌتاهەیە ّەە خت:ی ئەًئتام 
باەم، هي ضْ ٌا دەخ:م كەضتێك كە هٌتی فێتری كتارّكردەّەی رسیػتكی 
كردّّە ُەر ّەە دایك ّ بتاّكی ڕ تسی لتو بیترم، ئەگەر ًیازهەًتا بتّْ، 

 بەظ بكەم.ئەّی دەراهەدهە لەگە یا دا
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هي ضْ ٌا دەخ:م ًەّ یەتی خْاردى ّ رار سكردًی ًەخ:غتییەكاى بە 
گتتتْ رەی ًیتتتاز بە ًەخ:غتتتەكاًن هتتت: ەا بتتتاەم، ًەە لە زیتتتاى ّ زەرەری 
ئەّاى، لەضتەر داّای ُتیچ كەضتێك دەرهتاًی زیتاًڕەخع بە ُتیچ كەضتێك 

 ًەدەم. 

 
 

هتتي ضتتْ ٌا دەختت:م تەًِتتا لەبەر دەرهتتاى ّ غیفابەخػتتی بتتخۆهە هتتا ی 
ە كتتتاًەّە ّ لە ُەر كتتتار كی ًاغتتتیریي ّ ًتتتاڕەّا دّّركەّهەّە، ئەّی خ

دەیڕیتتتتٌن ّ دەیڕطتتتتن دەربتتتتارەی ُتتتتیچ لە وی خە كتتتتاًێكی تتتتتر ًە تتتتێن ّ 
 ڕازدار كی باظ بن.

ئەگەر ئەّ ضْ ٌٌاهەیە ئەًئام باەم، ُەهیػە ضتەربّْ ٌا دەبتن، ئەگەر 
 بە رێچەّاًەی كار بكەم، هایەی غەرهەزاریوە.
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 دۆموكریتۆش

ز  یاّە، ئەّ ّتتّْیەتی 383 -473ەّ زاًیارە گەّرەیە لەًێْاى ضا ی ئ
ُەر بەدەًێتتتك لە زەڕاتێتتتك ُتتتاتّْە كە بەُتتتیچ جتتت:ر ئەّ زەراتە دابەظ 

ەكتتاى تیە زۆر لە هەّاد ّ كەرضتت ە ج:راّج:رًاكر تتت، ُەرّەُتتا ّتتتّْیە
لە بخ ك ەئەت:مشی جیاّاز یاى لە تێكەاّیی ئەّاًە رێكِتاتّْى لە گت:ڕاًی 

 ەكاى كەرض ەیەكی تر رێك د ٌي.ئەت:ه
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 فیضاگۆرش

پ.ز لە دّڕگەی ضتاهْش ُتاتّْەتە جیِتاًەّە، لە  573لە ًسیك ضا ی 
گەًئیاا گەغ ی زۆری كردّّە، ضەرّكاری لەگە  زاًایاًی هیطر، بابتر، 

پ.ز 533ضا  لەّ گەڕاًەیاا بەردەّام بّْە. لە ضتا ی  23ئێراًاا ُەبّْە. 
ك ەب تتاًەیەكی درّضتتت كتتردّّە، تتتا ڕیازیتتاا گەڕاّەتەّە ّاتەكەی ّ هە

 ّ ڕەّغ ەكاى لە یەكااتەّە. 

ئەّیتتع ّەە ضتتْكراا ك تتاّی بەدەضتت ەّە ًیتتیە، بیرّب:وًّْەكتتاًی 
 بەُ:ی یادداغ ی اْتابییاًی بەدەضت ُاتّْى. 
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 پتنیموش

اتساى ّ جْگرافیازاى، لە  یاًیاا گەلێك بەًاّباً  بّْە لە ضا ی یڕیاز 
اەرییە ُتتتاتّْەتە جیِتتتاًەّە، ضتتتّْدی لە در تتتژی ّ پ.ز لە ئەضتتتكە168ً

 راًیی جْگرافیا ّ ًەخػەی ّردی دًّیای ًاضراّی ئەّ كاتە كێػاّە.
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 ئەرخەمیدش

غتتتتاری  ی ضیطتتتتیلیە ەلە پ. ز لە دّڕگە 287هیتتتتاش لە ضتتتتا ی  رخە ئە 
ًاّباًتتت  بتتتّْە،  ردًٌّّاضتتتێ ی بە ضتتتیراهْشش لە دایتتتک بتتتّْە، بتتتاّهی گە

رییە ّ بت:  ًاە ضت ە ًئاًی تر ب: خْ ٌاى وّْە بت: ئە ەی گ ک زۆربە رّە ُە
هتتتتتتو لە  ی هێژًّّاضتتتتتتاًی بیرهتتتتتتاری ّ زاًطتتتتتتت بە یە ی:ًتتتتتتاى،  زۆربە

 هاًی ه:ًاا.  هە ردە  هێرى لە ضە تریي زاًایاًی بیرهاری ئە ّرە گە

. ّەهاى هتْ را ض ی ڕۆهاًیە ر دە ضە پ. ز لە 212هیاش لە ضا ی  رخە ئە
بتتتتارە ّ  ر، اە ی ڕّّبە ّە هتتتتاًیە یاضتتتتای دۆزیتتتتٌە ّە ی دۆزیتتتتٌە لە زۆربە

لواًا ّ  گە دّجاهتتتتتاًی ضتتتتتە ی رە ّە ری و، ّە تْاًتتتتتای ًسی  تتتتتردًە ڕّبە
ُتای  ّیتع بتّْ هە بە ر ئە هتاًی داُێٌتا. ُە ّرە غێْازی ًْضیٌی  هتارە گە

تتی. ّە لە  یە هە ّری بتازًە ّ تیرە ًتای ًێتْاى دە یْە رای دیاری هترد هە رە
هی تتاّداًە. ّە  رە ی تیت:ری ضتە ّە رە هیتاش دۆزە رخە ا ئەبْاری هی اًی تا

هتاى'  ًە ر تە ضتە ری غتلیاز لە ّی 'ُێسی را ٌە ّە ی دۆزیٌە هە هیە رە یاضا ضە
هیتاش زاًتای  رخە ضتە ر ئە هیاش ًاضتراّە ّە لە رخە بّْ هە بە یاضای ئە

ری ی بیرهتا هە ّرە هتێ ە لە ضتو زاًتا گە تیە هە یە بیرهاری "گتاّش" ّتتْیە
 .ُاّغاًی ئیطەا  ًیْتي ّ فێردیٌاًا ئێطٌیط ي
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ی بت:  هە ی تتاجە ضە ّ هە راغای ضیراهْش غ ی هرد هە ئە -هاًی هارە

غت ی  ضتڵ ًیی لە جیاتی ئا  ًْی ئە درّضت هردّە فێ ی لو هردبو، هە رە
ی بتت:  ّە هیتتاش هتترد هە لێ تت: یٌە رخە بتت: تێ ردبتتو، بتت:یە داّای لە ئە تتتری

هتتاهی  هە بیتتاا. هتتاتو لە حە ی زیتتاى بە تتتاجە ّە تە بتتو ئە م بتتابە ب تتاا لە
ّە هاتو لە ًتاّ  رز بْە رًئیاا هە ئاض ی ئاّ بە غ:رد، ضە گػ یاا خ:ی ئە

ّە،  رە ّە بت: ضتە هتاا لە ختْارە رگری لە خ:ی ئە ئاّدا ًْاوڕّْ ّە ئاّ بە
ش هترد ەئْری تا، ئْری تا ڕۆغت ّ ُاّاری ئە هە ئە هە ڕە ّە لە گە رە وّْە دە

یە  ّە م دۆزیتتتٌە بتتتّْ ئەّە" وتتتًْ ە رێتتتی ّا ّە دۆزیتتتوە بە هاًتتتای "دۆزیتتتوە
 هاا.  ر ئە ضە وارە هێػیە تاجەهە

دا  هە ًتتتتتاّ ئتتتتتاّە غتتتتتی لە ّا هە هێػتتتتتی لە رهە هیتتتتتاش بتتتتت:ی دە رخە ئە
ی  ّ ئتتاّە طتتاًە بە هێػتتی ئەه غتتی یە ی لە ّ هێػتتە ضتتْهە ضتتْهڕّْە، ّە ئە
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هطتتتتاًە بە  ی هە ڕ اّە یە ّ ئتتتتاّە ی ئە ّە، ّە رێتتتتْاًە تە گرتتتتتْە هە جێتتتتی
ی  تتتْاًو رێ ُتتاتە ّە د ٌیتتابّْ هە ئە هە. دّای ئە ی وغتتە ًتتْان بتتّْە رێتتْاًە

هتیع بە ًتْاو ردًی لە ًتاّ  ڕ تت، ئە دّایتاا بیە ی بە ّە تاجاهە بساًو بو ئە
هە هە ًْاوڕّْە  ی تاجە بارە هطاًە بە بخی اە ی ئاّی ڕ اّ یە ئاّدا، رێْاًە

هارُتتتتاتّْە  دا بە هە ضتتتتڵ هە لە تتتتتاجە هێػتتتتی ئتتتتا  ًْی ئە هطتتتتاًە بە هە یە
هە لە ضتو  ری تاجە یە درّض  ە هە ًئاهە هە. ّە ئە هطاًە بە هێػی تاجە یە

ی داڕغتتت هە  هە ًاّبتتاًیە هیتتاش یاضتتا بە رخە ّە. ّە ئە دارە درا بە ُتت:یە
 هیاش'ە رخە ًاّی یاضای 'ئە

هتتتیع  یتتتاری رد، ئەُتتتای رتتتای د هیتتتاش بە رخە ئە 'رتتتای هیتتتاش ّ رخە ئە'
ّری بتتازًە  جتت:ر  ی تتتر دە ی، یتتاى بە هە یە بتت: تیتترە ّری بتتازًە ی دە ڕ تتژە

 هێرهردًتتتتی  ُتتتایە لە ئە م بە ی، ّە ئە هە ًتتتا جتتتتارێ در ژتتتترە لە تیتتتترە وە
ی  هە ک. ّە ر ڕتازە ی ت:پ ّ لْلە هارد ت، ّە ب: رێْاًە دا بە ری بازًە ڕّبە
ضتتت هە لە  ًتتاازیاری بە هردًتتی ئە ەدا رػتت ی بە ّ ٌ هە  هێرهردًتتی ئە لە ئە
ُتتتتای رتتتتای  هْ ضتتتتٌّْر ی بتتتت: بە هطتتتتاًڕْى تتتتتاّە دا یە ّە رە ّ دە ّە ًتتتتاّە

 22/7هطتتاًە بە  ُتتای رتتای بە ّردی یە هیتتاش ّتتتیەهە بە رخە دیتتاری رد. ئە
ّا، ّە  رهە ی ی:ًتتتاًی بتتت:دە ُتتتایە اْرضتتتی  هتتتارە م بە غتتتت بە ّهتتتاتو گە

ا، دّایتتتتی  هتتتتاًی بیرهتتتتاری ًتتتتایە  ە ەّە تێ    تتتتی تتتتتاای ردًە ظ بە هە هە ئە
زً ردًتی  هتارە  یی تتری هترد هە تْاًتای خە رێػٌیازی ضیط وێ ی  هتارە

هطتتتتتتتتتاًە  ُتتتتتتتتتای رتتتتتتتتتای یە ئاضتتتتتتتتتاًی. ّە بە بتتتتتتتتتو بە هتتتتتتتتتاًی ُە ّرە گە
ەبە

3١14159١26535١89793١23846١26433١83279١53288١419
اًرێ ّە ّە ًتتاتْ هە ەیراضتت ی ُتتا بە لە ًتتسی ە هە ئە هە 71١69399١37513

 .تی دیاری ب رێ ّاّە بە تە
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 هیتتتتاش رخە ئە غتتتتادّفی بە ُتتتتا رّە ُە هیتتتتاش رخە ی ئە هە لتتتتّْلرێچیە 
یتاا  هە رە ّە ّری تە دە یە هە بە هێ ە لە ًاّیا لْلرێچێک ُە لەّلْ هە ًاضراّە

هاریتاى  ّە بە هتاًە ًئیٌە ی ئتاّ لە گە ّە رزهردًە ّە، لە ه:ًاا ب: بە خْلێ ە ئە
ی  ی ًتتتسی ە هە رێ ُتتتاتْە لە تتتتْ ێ ی داریتتتي هە در تتتژیە هتتتیع ُێٌتتتاّە. ئە

ی  ّرە دراّە بە لتتتْ  رێچێ تتتی رێ ُتتتاتّْ لە هتتتادە بێتتتت هە دە تر تتتک ئە هە
ی  هتتتتی زایٌیتتتتاا ئاهتتتتا ە هە ی یە دە جیتتتتخی جێییتتتتر،  ی رّ یتتتتْش لە ضتتتتە

وێتتتتتت. ّە لە  ّە لە لتتتتتْلرێچی هتتتتت:هلێری ضرّغتتتتت ی ئە هتتتتتردەهە ئە ّە بە
هتْ ئتاهێری رضت ٌی  هیاش ّە رخە ی ئە هە ْلرێچیەهاًاا ل هی ڕۆهاًیە ردە ضە
دا بە  ی رتتتتاًسە دە ام لە ضتتتتە هتتتترد، بە هە هتتتتاری ئە ردە م ضتتتتە ضتتتت ی ئە دە
هیتتاش  رخە ئە 1839هتتی خْل تتْاردّ هتتاری هتتردّّە. لە هایطتتی  یە رە ّە تە
ی لتْلرێچی  هرد بیرۆهە  ن هاری ئە غ ی هە بە ُە ری باّی هە بری رایاە لە

  تاا، ّە وتْار ضتا ی ّیطتت  ی ًیػتاى خە هە تا دیسایٌە رە رێػٌیازهرد. ضە
ضتتتا   2333هاى  هە باغتت رە. ّە هیطتتخیە هە لە هتت:ًە لواًای هە ئە تتتا ضتتە

ُێتتتٌي بتتت: ئتتتاّداى ّ  هتتتاری ئە هاریتتاى ُێٌتتتاّە ّ ئێطتتت اظ بە ر بە ّ بە هە لە
ضتتتتتن  35ی  هە  یي'هاًتتتتتاۆلیي' ّە تیتتتتترە ی ئتتتتتاّ ّ رێتتتتتی ئە ّە رزهتتتتتردًە بە

هیتتاش بە  رخە ی ئە هە بێتتت. لتتْلرێچیە م ئە 5، 2ی  هە ٌتتو ّ در تتژیەڕ  رە تێیە
رتو  12ّە بت:  هە ئیٌئتێ ە ی لە وتارە هە ی جیاّاز درّض  راّى تیرە رێْاًە

هیتتتاش زۆر  رخە هتتتاى. ّە ئە هارُێٌتتتاًە جیاّزە رێتتتی بە ّە بە بێتتت ە در تتتژ ئە
ی بتتتتّْ، ّە ئاهتتتتاًئی  هە زرۆی درّضتتتت  ردًی ئتتتتاهێر ّ خْ ٌتتتتاًە تتتتتاهە

هاى بّْ هە ه:ً رۆ ی هتاری  م خْ ٌاًە زاًیٌی یاضا هی اًی یە هی لە رە ضە
ًئتاهی  م، ّە ئە هە  ی جت:ری یە تا گرًییتاا بە ًتْە رە هاا. ضتە هاى ئە ئاهێرە

هاى ّ ت:هارهردًی،  ّە بری ی بّْ لەەزاًیاری یاضای ًْ  ە ی ئە هە خْ ٌاًە
هتتاى.  ا بە ًْ  ە بارە ەهتتاى فیسیتتایە ضتت هتتاًی لە گرًی تتریي تی:ریە ّە تی:ریە
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ّدا بە  هی ئە ردە ًتو ئتاهێری تتر هە لە ضتە خیػتی داّە بە ُە ُا بایە رّە ُە
 ی  ر' ًاضتتترابّْ. ّە ّیتتتر ّ تتتت:ری جتتتْاّی داُێٌتتتا ّ یاضتتتای ًتتتْە 'ڕۆ ە

ر بساًتتو بە  گە ّە ئە رز ب تتاتە ّی بە تْاًێتتت زە یتتْا هە ئە ّ ئە ّە، ئە دۆزیە
ێر  ی داُێٌتا هە وضتایی اضتواى ّ خت:ر ّ ُتا ئتاه رّە وی راگیر بّْە. ُە

زّّی بتت:  دا. ئتتارە ّە. گرًیتتی بە زۆر غتتت ئە هتتاتە هاى ئە هاًتت  ّ ُاضتتارە
ردًٌّاضتتتی  هتتترد هە گرًیتتتی بە هی اًیتتک ّ فیسیتتتا ّ گە بیرهتتاری ّای لێٌە

ی  ّاًە هتو لە هاًی تتریع بتّْە یە م گرًییااًە بە بْارە ُ:ی ئە یاا. ّ بە ًە
جێ تردى لە بیرهاریتاا. ّە  ّە ب: بْاری جێڕە رزبًْە بە ّە لە بْاری تی:ریە

ًیتی  ک هە لە جە ًتو وە ظ ُە ّاًە ّە، لە زۆر ئاهێری داُێٌا بە ًاّی خ:یە
ضتتا ی  ،ر ضتتە ەهتتاى ُێرغتتیاى هتترد هتتارُێٌرا هتتاتو ڕۆهاًیە ضیراهْضتتاا بە

هارُێٌتا  ی بەتتاّش بتّْ هە تیػت ی ُە م هە هە یتاش یەه رخە پ. ز، ئە 212
 .ی هە ر غارە غیاى هردە ضە ر هاى ُ ۆهاًیەهاتو ڕ

رهردًی  ضتتتە ری تتتی وارە هیتتتاش خە رخە پ. ز ئە 212ضتتتا ی  لە :هردًتتتی
ی داگیرهردًتی  ربتارە زاًی دە ئە ّە،،ُیچی ًە تێ ی بیرهاری بّْ لە ها ە بابە

ر لتتن  ضتتە ی لە هە تە هاتێ تتاا هە بتتابەە ّە! ل هتتاًە ى ڕۆهاًیە ویە ی لە هە غتتارە
هتترد هە  ّە ّ داّایتتاى لتتو ًّە  ّرەْهتتاى وتت ربازە ڕۆهاًیە ضتتەهێػتتا،  ئە

بە  ّەە اهتتی دایە هیتتاش ّە رخە ّێ بتت: بیٌیٌتتی هارضتتیلْش، ئە دّایتتاى بتت ە
ی  هە هتتارە ى بُتتێ ي! ّ داّای لتتو هتترد ىهتتاًن تێتتک هەدە تیتتت، بازًە یارهە

رُێٌتتا ّ  ی دە هە بتتّْ غوػتتێرە تْڕە هاى ربازە یەكێتتك لە ضتتەّاّ ب تتاا،  تە
ّا ّ ًْان بّْ لە خْ ٌی  هیاش خێرا هە رخە هیاش. ئە رخە ی لە هلی ئەدا

 .ًی دا هە هاًی تە ًاضە خ:یاا، ّە دّا ُە

https://ckb.wikipedia.org/wiki 
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 صۆفوكه و ئۆریپید  

ئەّ دّاًە ترا یایاًّْضتتاًی بەًاّبتتاًیی غتتاری ەئتتاتيش بتتًّْە، غتتاً:ی 
ّ ّەەە غتتاً:ی ئ:دیرتت:ش  ترا یتتایای ئەفطتتاًەكاًی ی:ًاًیتتاى ًّْضتتیْە

 غازادە، ئٌیی:ًە ّ هریە ًاّ بڕەیي.
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 ئەرصتۆڤان 

پ.ز  یتتتتاّە 385-453غتتتتاً:كاری بەًاّبتتتتاًیی ی:ًتتتتاًی لە ضتتتتا ەكاًی 
ڕّّداّەكتتتاًی غتتتاری ئتتتاتٌی بە غتتتێْەیەكی تەًسئتتتاهێس ُێٌتتتاّەتە ضتتتەر 
غتتتتتتتاً:ی كەضتتتتتتتە ًاّدارەكتتتتتتتاًی ئەّ ضتتتتتتتەردەهە، ّەەە كەضتتتتتتتایەتییە 

بەًاّباًیەكتتتاى، یتتتاى كەضتتتایەتییە زاًطتتت ییەكاًی  ضیاضتتییەكاى، ضتتتەربازە
غاری ئاتٌی دەكردە گا  ە. لە ُەر غتاً:گەرییەكی ئەّدا ُێٌتاە اەرەبتا خ 
دەبتتتتتّْ جتتتتتێیەی داًیػتتتتت ي ًەدەهتتتتتا لە تەهاغتتتتتاخاًەی دیْكتتتتتْ  كە لە 

 ئكرّرْلیطاا بّْە، رخی رخ دەبّْ لە تەهاغاكەر. 
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 هیرودوت

پ.ز 425-483اى ضتتتا ەكاًی هێژًّّّْضتتتی بەًاّبتتتاًیی ی:ًتتتاًی لەًێتتتْ
 یتتتاّە، یتتتاًی ُاّضتتتەردەهی خػتتتایار غتتتای ُەخاهٌػتتتی لە یەكێتتتك لە 
غتتارەكاًی ی:ًاًتتاا ُتتاتّْەتە دًّیتتاّە. ك تتاّ كی ًّْضتتیْەتەّە بەًتتاّی 

اى، بەغێكی زۆری ئەّ ك تاّەی دەربتارەی غتەڕی ًێتْاى ئێتراى هێژّّەك
ەكاًیاا ّ ی:ًاًە، دەغ ی هارت:ى كەًااّی ضاوهیص ُیرّدّا لە ًّْضتیٌ

ّەە ی:ًاًییەە فكری كردّّەتەّە، بەُەرحا  ك اّەكەی ضەرواّەیەكی 
 گرًیی ضەردەهی ُەخاهػیاى دە هێردر ت.
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 گەزنفۆن 

پ.ز  یتتتتاّە، لە 353 -433هێژًّّّْضتتتتێكی تتتتتری ی:ًتتتتاًییە لەًێتتتتْاى 
ضتتتەردەهی ئەّدا یەكێتتتك لە غتتتازادە ُەخاهٌػتتتیەكاى بەًتتتاّی ك:رغتتتی 

 كەاّاًتتی غتتەڕكەری ی:ًتتاًی دە ُەزار غتتەڕبچتتّْە ك:غتتا تتتا بەكر ییر
ضتتتتە  ەًەتی ُەخاهٌػتتتتی بەدەضتتتتت بِێٌێتتتتت، بەام لە غتتتتەڕ كاا لەگە  

لەغتتتتتتتتتتكری ئەردەغتتتتتتتتتتێری 
دُّّەهتتتتتتتتتتاا غتتتتتتتتتتەڕەكەیاى 
دۆڕاًتتا، گەزًفتت:ى یەكێتتك لەّ 
بەكر یتتتتتتتتتتتراّاًە بتتتتتتتتتتتّْە لە 
غەڕەكەدا بەغااریی كتردّّە 

لەًتتتتاّ ویاكتتتتاًی بە ًاوتتتتاری 
تەّە ب: كْردض اًەّە گەڕاًّە

دەریتتتتای رەظ، ئەّەی ضتتتتەر 
كتتردّّەتە ك اّ تتك ەحەضتتەى 
فەُوتتتتتتتی جتتتتتتتافی هتتتتتتتاهن لە 
رەًئاكاًتتتتتتتتاا كتتتتتتتتردّّیەتییە 

ك تتتتاّەكە بەًتتتتاّیە كتتتتْردیش 
ُەزار ی:ًتتتاًی دە ەگەڕاًەّەی 

 لە كْردض اًەّەش
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 ئەریضتارخوش

یەكێكە لە داًایاًی ی:ًاًی لە ضەدەی ضێِەهی رێع زاییٌتاا  یتاّە، ئەّ 
ًێتتتْاى هاًتتت  ّ زەّی  هتتتاردّّە ّ لە بە ئتتتاهێری ضتتتەرەتای ئەًتتتاازەی 

یەكتتتتتی داّەتەّە ضتتتتتێْەری كەّاًەیتتتتتی ضتتتتتەر هاًتتتتت  ُاّكتتتتتارە بتتتتتت: 
دەض ٌیػتتاًكردًی دّّریتتی ًێتتْاى هاًتت  ّ زەّی لە كتتاتی هاًتت  گیراًتتاا. 
ُەرّەُا ُەّ ی داّە فاضیلەی ًێْاى ُەتاّ ّ زەّی ئەًتاازەگیری بكتاا، 

ی هاًتتت  لە ئەّ ّای زاًیتتتْە دّّریتتتی ُەتتتتاّ بیطتتتت بەراًتتتڕەری دّّریتتت
زەّییە، بەام دّای ضتەد ضتا  داًتایەكی تتر ی:ًتاًی بەًتاّی ُیرتارخ:ش 
ّتّْیەتیە ًێْاى زەّی ّ ُەتتاّ وْارضتەا بەراًتڕەری دّّریتی زەّیتی 

 ّ هاًیە.
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 ئاراقضنت

ئەم زاتەیتتتع داًتتتایەكی كەی ضتتتەردەهی ی:ًتتتاًیی كتتت:ًە، ئەّ ك:غتتتاّە 
ًیتتتْەرۆی گەرهتتتی بتتتازًەی زەّی برێْ تتتت، داضتتت اًەكەی بەم غتتتێْەیە، لە

ُاّیٌتتاا ڕۆیػتت ّْە بتت: ئەفری،تتا گتتْایە ضتتەرخەتی ئیطتت ْا ضتتەیر دەكتتاا، 
ُەتتتتتاّ درّضتتتتت بەضتتتتەر ضتتتتەریەّەیە، ُتتتتیچ ضتتتتێْەر كی لە زەّیتتتتاا 
ڕاًەخطتت ّْە دّای هتتاّەیەە لە غتتاری ئەضتتكەًاەریەیاا لە ُەهتتاى كاتتتاا 

ضێی:غتەیەكی ًەّەا رتلە ڕەضتن كترد، ئەّ دەم بە ضێْەری خت:ی دیتْە 
 ی حیطابێكی كردّّە.حیطابی خ:
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 هیپارخوش 

پ.زشدا  یتتتتتتاّە، ئەّ 123-193ئەض ێرەًاضتتتتتتی ی:ًتتتتتتاًی لە ضتتتتتتااًیە 
 هارەیەكی زۆری ئەض ێرە دەض ٌیػاى كردّّە ّ ًاّەكاًیػی یادداغتت 

كتتتتردّّە، لەضتتتتەر بٌەهتتتتای یادداغتتتت ەكاًی ئەفطتتتتاًەی كتتتت:ًی ی:ًتتتتاًی  
ەّی ّ خ:ر، تتا كەّتڕّْە ئەًاازەگیریی ًێْاى زەّی ّ هاً ، ُەرّەُا ز

 ڕادەیەە دەی ْاًی كاتی خ:رگیراى ّ هاًیییراى دیاری بكاا. 

ئەّرۆ بەغێك لە هاً  لە ضو جێیەیاا ًاّی ضو داًای ی:ًاًییتاى لتو 
 ًاّە. 
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 ئەفضانەكانی صەردەمی فیرعەونەكان 

فیر ەًّییەكتتاى لە ُەای،ەتتتاا بخ تتك لە ویرۆكتتی ریتترۆزى،  ئەضتت ّْرە
ى رو ُەبّْە، ئەّ ئەض ّْراًە داهەزراّەیەكتی هیطرییە ك:ًەكاى باّەڕیا

فەلطتتتتتتەفی ئەّ دەهە بتتتتتتّْە لەّ كاتاًەیتتتتتتاا ّەە زاًطتتتتتتت ّ زاًیتتتتتتاری 
دە هێتتتتردرا، كە ئتتتتێوەی ئیٌطتتتتاًی ئێطتتتت ا بە دّای زاًطتتتت اا ضتتتتەخت بە 
دّایەّەیتتي. كەضتتایەتی ًتتاّ ئەّ ئەضتت ّْراًە یتتا خْاّەًتتاگاربًّْە یتتاى 

ًەیاا دەبیٌتر ي، لە ڕاضت یاا بت: ًیْەخْا. بەغەر لێرە ّ لەّێ لەّ ئەفطتاًا
بە تەّاّ ّەدەرخطتتتتتتتت ٌی باضتتتتتتتتەكەیە ّ بەش. جتتتتتتتتا ئەّ ویرۆكتتتتتتتتاًە 
ضەرتاضتتتتەریاى بە ریتتتترۆز دەًاضتتتتراى لە هیطتتتتردا. دیتتتتاردەی ضرّغتتتتت 
دەضتتەلوێٌي یتتاى وتت:ًیەتی رێكِێٌتتاًی كەّى ّ كائیٌیتتاى ّ بەغتتەریەا ّ 

اری ُەرّەُتتا زۆر بتتابەتی تتتر، كە لە ئەهتتخۆی ئتتێوەی ئێطتت ادا كە لە بتتْ
 فەلطەفە ّ زاًط ی ئیط اتیكادا لە یەكی دەدەًەّە.
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بیطتتت ّ رێتتٌ    زۆرتتتر لتتَ  كاًتتاا كتتَ ًَّ هی فیر َ ردٍ تابل:كتتاًی ضتتَ  لتتَ
  كاًیع لتَ  ى، دۆضتت ّ ك:یلتَ ّرٍ اا بتّْى، غتا ى ّ گتَ ض َ دٍ  زًئیرٍ

 كاى هاضی یا با ٌاٍ ُا تابل:ی ڕاٍّ رٍّ خػێٌراّى، َُ كاًاا ًَ دیْاری گ:ڕٍ
 رخراّى.  دٍ كاًیاًاا ٍّ ّ ٌَ  لَ  ّاًَ كاى، ئَ  ااًی ڕاّوییَ ت:ڕَُ

كاًی  رجتتَ ّی هَ یخٍ ًتتااى رتتَ رهَ كاى ًَُْ ًّتتَ ی خْاكتتاًی فیر َ بارٍ لتتَ
ی  غتتێٍْ بتتو بَ ەئ:ً:ریصش ختتْدای هتتردى دٍ ًوًّْتتَ  ، بتتَ كاریتتاى كتتردٍّّ

باغتتی  تی بَتا ری ختتَ بتتّْ ًُْتتَ ر دٍ ًتتا ُتتَ رهَ   بێتتت. ًَُْ اتتَ ری وَ ضتتَ
بیٌّْضتیڕا   ضت كاراًَ ّ ٍّ  ر بایتَ بَ ّ ڕهْزی ُیرۆگل:فی لَ  ، ّ ٌَ زاًیڕایَ
  ی لَ ضێك دّای غ ێكی تازٍ  ی ك: یڕا، ُیچ كَ رد َُ بَ  خ َ ر تَ ضَ یاى لَ
ری  ار ضتتتا اا ًُْتتتَز ی وتتتْار ُتتتَ هتتتاٍّ  لتتتَ  كرد، ب:یتتتَ دٍ ًتتتا ًتتتَ رهَ ًَُْ
بتاّ،   تتَ كراٍّ ی تیادا ًَ ، غ ێكی تازٍٍ ّ تَ ە خ:ی هاٍّ ٍّر كاری َُ غێٍْ

اتی  ضتتت َ دٍ  زًئیتتترٍ  ّى لتتتَ ە فیر تتتَ ًِا یتتتَ هی تتتتَ ردٍ ضتتتَ  ام لتتتَ بتتتَ
  تتتْازًّی ًْ  فیر تتتَ  ّ بتتتَ غتتتكێٌراّە  ر:ایٌتتتَ  دٍ ّ ضتتتَ ا ئتتتَهتتتا َُ  دٍ َُ

ل تتّْر ّ كە  . زۆر لتتَ م بتتٍّْ ً:فیطتتی وتتْارٍّیع ًتتاّی ئیو: ، ئتتَ ًاضتتراٍّ
كی  یَ غتتێٍْ  ُا ضتتا  بتتَ دٍ ضتتَ  ، كتتَ ّْەتە   تتر رتتاٍّبیرّب:وتتًّْی خطتت 

 : ّ    ّ ڕّخطتار ّ ُتَ اتَ ّ ختْدای وَ . ئتَ یركراٍّ ّ ضَ  ریرۆز زاًراٍّ
  رضتت ٍّْ ختتْای رَ ە ًِا یتتَ ّ تتتَ  ّاًی تتتری تّْڕدایتتَ وٍّ ًتتّْە ّ ئتتَ دٍ
دّاییتاا ًتاّی   ی بكێػتي.  لتَ تاّ ّ ٌتَ ە َُ ٍّ  ىش ّیط ّْیَْت ًاّی ەئا بَ

  خٌاتًّْتتتتتَ غتتتتتا ًَ ّ ئَ ئی ٌتتتتتاتّْى. غتتتتتا ًی ئتتتتتَ  :ی گتتتتت:ڕی بتتتتتَختتتتت
،  ەًفرتی تتتتتتتیش بتتتتتتتٍّْ  اتَ ضتتتتتتت َ ّ دٍ هی ئتتتتتتتَ ردٍ ی ضتتتتتتتَ كتتتتتتتَ ًاّباًیَ بَ

 . ًیي بٍّْ ڕّخطارغیریي ّ ًازدار ّ ًازٍ

   كی گ:ڕیتٍْ ی  یاًی ختَ . غێٍْ رض ٍّْ كی رَ ًِا خْایَ خٌاتّْى تَ ئَ 
زاری  ّ غتتێٍْ  كّْ ّ ٌتتَ تاٍّ ، ُتتَ ًّی ًتتْ ی ئتتاّر ًاضتتراٍّ فیر تتَ  ّ بتتَ
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داختراّ   زاراى ضتا َ ی ّا ُتَ داخراّاًتَ  بعادٍ ّ ئتَ ریػی گ:ڕی ّ ئتَ ًَُْ
ی  ًتتااى ّ ٌتتَ رهَ ًَُْ  تتتَ رهاًی داٍّ خٌاتّْى فتتَ . ئتتَ وٍّ  تّْڕدایتتَ  بتتٍّْ

  یاى كێػتاٍّ تاّدا بكێػي، ّ ٌَ   ر تیػكی َُ ری لَ ّ ّ ًفرتی ی ُاّضَ ئَ
   . ٍّ تَ ە خ:ی هاٍّ ر ٍّ َُ یع كَ ّ ّ ٌَ

 یاّضتتا ّ  بْز ًاغتتیریٌی لتتچ َُ هْاتتَ كی دٍ یتتَ ّ ٌَ  ٍّ كی تریػتتَ ویتتَ  لتتَ
ی  ایٌَ ی ڕاضتتت َ غتتتێٍْ  ٍّ ئتتتَ  ، گْایتتتَ یَ ٍّ ضتتت َ دٍ ظ بَ ڕٍ ە اْ تتتَ ٍّر ُتتتَ
یتا خت:ی   ًاغریٌَ  ّ ّ ٌَ ب: ئَ  یَ دّّب:وّْى َُ ّە م بارٍ . لَ خٌاتًَّْ ئَ

یاهێكی ئاضتواًین درۆ  ًی رَ رّا بوكێػي، هي خاٍّ و:ًن َُتی هي  ّتّْیَ
  كاى كَ ركراٍّ دٍ  ضا ئاخًْاٍ ٍّ م، یاى ئَ  ك ّ خْم ًاكَ   خْا ّ خَ گَ لَ

  را یٌتتَ ى ّ ڕ  وتتی فَ ە بكتتَ تایتتَ خٌاتّْى تْاًییتتاى كْدٍ دّای هردًتتی ئتتَ
،  وّاٍّ  ًتَ ك ْایی تّْڕدٍ ر ڕابردّّی دّّر ّ بیترّڕای یتَ ضَ  ٍّ بیێخًَ

  ك.  ب: ًاّ خَ  ٍّ خْایی دیطاى بِێٌٌَ فرٍ

ّ هیسۆر:تاهیتا   را یٌَ اتی فَ ض َ هلوۆًێی ًێْاى دٍ  ّڕاتاا باش لَ تَ  لَ
ُّْد  تی یتَ وت:ى هیللتَ  كتاا، كتَ د ّ ئاغّْر ّ بتابلیش دٍ كَ ر ّ ئَ ەض:هَ

ّ   ٍّ كتَ ویَ  وهاری ئاغتّْر لتَ ّی خ:یتاا وت:ى دّّوتاری رتَ ر زٍ ضَ لَ
ّاییاى  رهاًخٍ زاراى ضتا  فتَ كاى ُتَ را یٌَ . فَ ّوٍّ لَ  را یٌَ اتی فَ ض َ دٍ

ّ فتترّاا،   هاى كاتتتاا دۆ تتی ڕافیتتایي، ڕّّبتتاری دیئلتتَ ُتتَ  ، لتتَ كتتردٍّّ
ی  ا غتتتتێٍْ تایڕتتتتَ بَ  زاری ضتتتتاخ واًی خ:یتتتتاى بًّْتتتتَ ّاًیع غتتتتێٍْ ئتتتتَ

ررّْوكاری  كتتتَ  ورضتتتازی لتتتَ ی تَ غتتتێٍْ  لتتتَ  ج:ر كتتتَ  ەزییتتتْرااش، كتتتَ
رد ّ  ً  ّ بتتتتَ ر دّّری ضتتتتَ بتتتتَ ، لَ كاًیاى ضتتتتاز كتتتتردٍّّ ورضتتتتازییَ تَ
  ردیاى لێتٍْ كاًی هیطر كاًی بَ را یٌَ ّی فَ رزٍ ی ضَ ّاًَ رێچَ ڕ، بَ ڕهَ هَ

 . رگرتٍّْ رد  زۆرتر ضّْدیاى ٍّ ی بَ ض َ رٍ كَ  لَ  ب:یَ  ًسیك بٍّْ
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ە ّ لەّێ وەًتا داضت اًێكی بەُەرحا  بەًتاە ەالف،یتر للتَش دەك:غتن لێتر
بەم غێْەی خْ ٌاتەّە بت ەهە بەردەضت ی ختْ ٌەراًی كتْرد، ئەفطاًەیی 

 وغن ّایە هیللەتێك ئەفطاًەی ًەبێت هێژّّغی ًییە.
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 ی ئۆزیریط و صت ئەصتوورە

بەرێی ئەّ ئەفطاًەیە ەغەڕش لە جێیەی ُەهیػەیی خ:یەّە ّەدەرُتاا 
ش لە براكەی ەئت:زۆرشش كە ّ كەّتە ضەرزەّیی ئەّیع بە غاكاهی ەضت

بّْەتە غا ّ دەض ەاداری هیطتر، لە حەضتادەتی براكەیتاا ەضتتش ُەلطتا 
ّ ئ:زرضی كْغت، برا برا بكْ ێ بە تەئكیا ئەبێ ە دیاردەی غەڕ. دّای 
كْغ ٌی ُەض ا ّ بە ئاُەًیێخاًێكی گەّرە ڕ ْڕەضتوێكی بتو غتایاًی بت: 

 ەباری كرد. تابّْتەكەی كرد ّ خە كەكەی ًاواری ررضە ّ تازی

فیتتتتر ەًّییە غتتتتەڕ لە حەضتتتتادەتی ضتتتت ەّە  ئەضتتتت ّْرەبەرێتتتتی ئەّ 
ضەرواّەی ُە یرتّْە، جا ئەّ تابّْتەی ُاّیػ ە ًاّ ڕّّباری ًیلەّە، 
بەام ئیسیطتتتی خْاّەًتتتاگار تتتتابّْتەكەی دۆزیەّە، ڕّاًتتتی ضتتتت لەغتتتی 

كارەیتاا ًف یطتی خْغتكی ُاّكتاری  ّ، لەەئ:زیریصشی ُەوُەو كتردّّە
راروەكتتاًی لەغتتی هێتتردەكەی بتتاۆز  ەّە.  ئ:ًتت:ریص ب تتْاًو  كتتردّّە تتتا

ه:هیایی بكاا، كە ب:خت:ی خْاًتاگاری ه:هیتایی ّ راضتەّاًی هتردّّاًە، 
ئەّە ئاكتتتتتتام ّ ضتتتتتتەرەًئاهی هتتتتتتردّّاى دابتتتتتتیي دەكتتتتتتاا. ُەرّەُتتتتتتا 
خْاّەًتاگاری ەر(ش دّّبتارە  یتاًی بە ەئتت:زیریصش بەخػتی ەّە تەًِتا بتت: 

بێتتت بەًتتاّی ەحتتْرشش، كە حتتْرش لە  یەە رۆ  تتتا ئیتتسش هٌتتاا ێكی لتتو
 یدایكڕتتتتّْە لە زّهەكتتتتتاًی ەدەل اشیتتتتاا دەیػتتتتتار  ەّە لە  تتتتر وتتتتتاّد ری

حەتەْرشی هاًیای غیردەر تا گەّرەی كتا ّ غتەّی خت:ی خْاّەًاگار ە
لەگە  هتتاهە بكْ ەكەیتتاا بكتتا، كە گەّرە بتتّْە ەحتتْرشش بەضتتەر هاهیتتاا 

رێتتك د ٌتتی بە ضتتەر دەكەّێ، بەّ غتتێْەیە حْرضتتی ُە تت: دادگتتایی حە  
ّ ضەرۆكایەتیی ەج شی باریرەی ەحْرشش دەبێ ە غای هیطر ئت:زەریص 
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بتتتتاّكی دەبێتتتت ە غتتتتای هردّّەكتتتتاى. ُەراكە لەّ تتتتاا تەّاّ ًابێتتتتت دّای 
زەهاًێك لە ئەفطاًەكەدا ەحْرششی كْڕی ەئیتسیص ّ ئت:زەریصش دەبێت ە 
ُاّكتتاری ەحتتْرش بەتتاەتیش، ُەرّەُتتا ەضتتتش دەبێتت ە ضتتەرۆكی دّ هتتٌە 

ەكتتاى، بەام ەضتتتش لە اتتْایی زەّیتتاا ختت:ی ًتتْان دەكتتتاا ّ لە ریۆًیێخ
دّای هاّەیەە ّەە ئە دیِایەە د  ەّە هەیااى ب: غەڕكردى لە غتاری 
ەتِیتشدا كە كەّتّْەتە ًسیكی هیطری باغّْرەّە كە لە ئاضتیاّە ًتسیكە 
ە لە هیطری ك:ًااش لەبەر ئەّەی ڕّّباری ًیر لە باغّْرەّە ُە كػتاّە 

ی ئەّاًەّە بتاكّْر باغتّْرەّە ّ باغتّْریع بتاكّْرە. ب: بتاكّْر بەو
یەكێك لە هیطرییە ك:ًەكاى ب: یەكەهیي جار ڕّّبتاری ەفتْرااشی دیتْە، 
گەلێك تّْغی ضەرضاهیی ُاتّْە، ئەّ ڕّّبارەّە و:ى لە باغتّْرەّە 

 ُە كػاّەتە ضەرەّەّە. ەخْضرەّش

ى بت: ئیتای بەضتەر ضت اا زا  دەبتي ّ دەڕۆخْرش ّ حْرش بەتاتی 
دە ەری  بتتت: ىُەرّەُتتتا ەحتتتْرشش ویەًییراًتتتی دەڕۆدە ەری بیطتتت ەم، 

ەًتتْبەش بتت: یاخیڕًّْێتتك، ئیٌئتتا بتت: ضْراضتتیْزاری فەرهتتاًی دا رەیتتكەری 
 تا لە بەا بیاًرار سا. كێػيبا اار لە تەّاّی رەرض یاكاًاا بُەتاّی 

یەكی تتتردا بەًتتاّی ە لەًتتاّبردًی هتترۆدش ّا بتتاّ بتتّْە ئەضتت ّْرەلە 
اى رتتێكەّە لە ئاضاییػتتاا دە یتتاى، بەام كە خْاّەًتتاگار هتترۆد ّ خْاكتت

ەر(ش ریتتتر دەبێتتتت، هتتترۆد دەضتتتت دەكەى بە ضتتتەررێچی ّ ًافەرهتتتاًی ّ 
بەام ەر(ش زّّ بەّەی زاًتتتتتی ّ بخ كتتتتتی تتتتتتری خْاكتتتتتاًی ریۆًیێتتتتتراى، 

بەجێی بەغتتەر گف ْگ:یتتاى لەگە  ێركتتردەّە تتتا دەربتتارەی ڕەف تتاری ًتتاگل
ًتتاگار ەح ەتتّْرش بٌێتتری ە ضتتەریاى بتت: بكتتاا، رێػتتٌیاریاى كتترد تتتا خْاّە

 دار :ضاًاًیاى.
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خْاّەًاگار ەح ەْرش دەض ی باغتی لتو ّەغتاًاى ّ ًتاّی حەتەتّْر 
یاى ًا ەض وتش یاًی بەُێس كە گەڕایەّە ب: وی ەر(ش بخیاری دا دّّبارە 
ُە كتتْتێ ەّە ضتتەرباى، بەام ەر(ش بەزەیتتی بە هرۆ تتاا ُتتاتەّە ًتتاردی بتت: 

ەلێتتك هیتتْەی ضتتّْر بِێتتٌيە تەهتتاتەش، ُەرّەُتتا دّڕگەی ەئلفٌ تتیيش تتتا گ
فەرهاًی دا حەّا ُەزار بەرهیر ئاّج: ەبیترەش بِێتٌي ّ تێكەاّیتاى كترد 

 رەوهتتتاری بەغتتتەر بتتتاا، ّ ئەّ ڕۆ ەی بخیتتتار بتتتّْ ەح ەتتتْرش دّّبتتتارە
فەرهتتاًی دا ئەّ تتتێكە ەیە لە گػتتت زارەكاًتتاا داًەى، كە ح ەتتّْر دەڕّا 

تەّە ّ ضتەرخ:ظ دەبێتت ّ بخیتارەكەی ئەّ تێكە ەیە دەبیٌتو لێتی دەختْا
لەبیر دەوێ ەّە، بەّ غێْەیە خْاّەًاگاری گەّرە ەر(ش ڕەگەزی هرۆ تی 

 لە تیاوّْى ڕزگار كرد.
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 چۆنیەتی دروصتبوونی مانگ و مرۆڤ

خْاّەًتتاگاری گەّرە یەكێتتك لە واّەكتتاًی گتتْم دەكتتاا ّ كتتْڕەكەی 
ەًت  دەكەى بە ەغّْ ّ تفٌّْاش دەًێر ت تا وتاّەكەی بت: بتاۆزًەّە، در

ًاوتتتتار وتتتتاّ كی تتتتتر دەختتتتاتە جتتتتێیەكەی، بەام كە وتتتتاّە گْهڕتتتتّْەكە 
دەگەڕ  ەّە، دەبیٌو ّا ەر(ش واّ كی تتری خطت ّْەتە جتێیەكەی وتاّ لە 
خەفەتاا دەضت بە گریاى دەكاا ّ لەّ فرهێطكاًە ەرهصش درّضت دەبي 
یاًی هرۆد، بەام ەر(ش ب: د ااًەّەی واّە گْهڕّْەكەی دەیااتە دەضتت 
خْای ًّْضیٌەّە تا ُە یااتە ئاضواى غەّاًە زەّی ڕۆغتي كتاتەّە، بەّ 

 غێْەیە هاً  د  ە كایەّە.
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 !ی كەونبووندروصت

ضەرەتا ەًّْىش تاریكییەكی بو ضەرّبي بّْە، بە ئاضتواًەّە ُتیچ لەّ 
تاریكییەیتاا ًەبتتّْە، بەوم لەّ تتخا تتتْخوی بتتّْى ّردە ّردە رێتتك د تتت ّ 

 ّرضت دەبێتت، ّاتە ُەتاّ، یاًی خْاّەًاگار ەر(ش. خْاّەًاگار ەًّْىش د

لەّ ڕّّەّە لەبەر دەضت اا  ئایا و:ى درّضت بتّْە؟ ُتیچ زاًیتارییەە
ًییە. ر( بخیار دەداا بە فەرهتاًخەّایی كەّى ڕاًەّەضت ێت ّ تیػتكەكەی 
بتتتتت: دًّیتتتتتای دّّرتتتتتتر دەًێتتتتترێ، كەّا تاریكطتتتتت اًە ّ لەّ تتتتتخا ڕۆحە 

 تاّاًڕارەكاى ئازار دەدر ي.

ای ئەّەی ەر(ش جتتت ەّی فەرهتتتاًخەّایی بەدەضتتت ەّە گتتترا، تیػتتتك دّ
دەًێتترێ بتت: زەّی، لەرتتێع ُەر جێیەیەكتتاا تیػتتكی ُەتتتاّ دەكتتا لە ەلتتنش 
ئیٌئا ئەّ لوە دەبێ ە بەرد ّ ًاًّراّە ەبي بيش، ئەّ غتْ ٌە یەكەهتیي جتار 
ُەتتتتتتتاّ لێتتتتتتی داّە، دەكتتتتتتر  ە رەرضتتتتتت یا لەبەر ئەّەی بە ضتتتتتتەرەتای 

 بە ُەّ ٌێكی خْدایی دەًاضر ت. درّض ڕّْى دەًاضر ت،
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 ی چپەئەصتوورە

كاًی ًاّ هیطری ك:ًە، جّْتیتاراى ئەض ّْرەئەهەیع یەكێكی تری لە 
دە تتتێي غتتتەّاًە وتتترەیەە دەكەّ تتت ە گْ یتتتاى، وتتترەیەە دەكتتتر  ە گتتتْ ی 
كەضتتێكاا كە لە ویەى ئتتافرەتێكی گەلێتتك غتت:خ ّ غتتەً ، كتتابرا بتتو ُتتیچ 

، بە  ت بەرەّ ضەرواّەی وترەكە دەڕّالەیەكااًەّەیەە كەهەًكێع دەكر
 اّەتەّە.زرضڕەیٌێاا كابرا بە هردّّی دۆ
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 پێكهاتنی زەوی 

كاتێتتتك خْاّەًتتتاگار رژهتتتی دەّرّبەری رتتتژهیٌەكەی لە  تتتر فەرهتتتاًی 
خْاّەًاگار ەغْشدا بّْە، كە بە خْاّەًاگاری ّغكەضتا ی ًاضتراّبّْە، 

كە لە ویەى ئەّ ئتتتتتتاًّیە ّردیتتتتتتۆًەی لە رتتتتتتژهیٌەكەّە ّەدەرُتتتتتتاتّْە 
، لە تتێكەاّی ّغكەضتتا ی خْاّەًتاگار ەتفٌتْاشّە ضەررەرضتت ی دەكر تت

ئەّ ئتتتتتاًّیە ّردیتتتتتۆًە، تەرایتتتتتی ڕ ژەیەكتتتتتی ضتتتتتێیِەم لە جّْتڕتتتتتًّْی 
ی ەًتتتّْىش، ئاضتتتواى ّ رخْاّەًتتاگار ەحتتت ش، ختتتْای زەّی ّ خْاّەًتتاگا

زەّی لە دایتتتك دەبتتتي، ئاكتتتاهی ئەّ ُاّضتتتەرگیرییەی ڕ تتتژەی وتتتْارەهی 
 رێكِاتّْىە خْاّەًاەكاى

   ئ:زەریص، ئیسیص، ضت، تف یص.
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 مە نەبوونا صەرەتای بوون!

لە ُتتیچ زیتتاتر ُیچتتی ُتتیچ ًەبتتّْ، ًە ضتتەرەتا ّ ًە  ئەّضتتای ئەّضتتا،
رتتاییي، ًە وەپ ًەڕاضتتت، ًە ڕۆغتتٌایی ًە گەرهتتا، تەًِتتا ُیچتتی ەهتتْت ە ش 

بًّْێكتتتتتاا دّّ غتتتتتت درّضتتتتتت بتتتتتّْى، وتتتتت:ى  ًەبێتتتتتت. لە ئتتتتتاّا ُتتتتتیچ
ى، ُتتتتیچ لێتتتتاّاًێك لەّ ڕّّەّە لە ّضتتتت ی كتتتتردكتتتتو دردرّضتتتت ڕّْى؟ 

ئەفطاًەكاًاا ًە ئاها ەی ب: كراّە ًە زاًراّە، و:ى و:ًیي. ەگایاش زەّی، 
درّضت ڕًّْە ّ كتو درّضت ی كتردّّى، ئەّە ەئ:راًّْشش یاًی ئاضتواى، 

ڕاز كی ُە ٌەُێٌراّە، ئەّ دّاًە بتًّْە  ى ّ هێترد لەّ ُاّضتەرگیرییەی 
 خْاّەًاە. 

ڕتتتتتتا ڕّخطتتتتتتارەكاًی تی تتتتتتاًی ُتتتتتتاتٌە ّجتتتتتتّْد، ئەّ زلتتتتتتسەوم ّ دە 
خْاّەًتتتاگارە تی تتتاًییەی وەًتتتااى ضتتتەدە لەگە  یەكتتتاا لە غتتتەڕدابّْى، 

 لەضەر فەرهاًخەّایی جیِاى تا یەكێك لەّاًەیە ًاّی ەكرًّ:شش.

كرۆًتت:ش كە بتتّْ بە ختتْای بتتو لێتتاّاًی جیِتتاى خەّ تتك دەبیٌتتو، كە 
هتتاًخّایی لە وٌتت  یەكێتتك لە كْڕەكتتاًی كْدەتتتای بەضتتەردا دەكتتاا فەر
ایە لێتی دەضتەًا ّ ّْەدەر د ٌو، ئێای ُەر هٌاا ێكی لە ڕەئای خْغكی ب

 اّْتی دەدا.. 

غا ى ڕەئا لە هردًی هٌاا ەكاًی رەریػاى بّْبتّْ، كاتێتك غەغتەهیي 
ئیٌئتا هٌاا ی ُاتە جیِاًەّە، بردی ب: ضەر ویای ئ: ەهپ ّ غتاردییەّە. 

بە ەكرّتتتْشش تتتا اتتّْتی دا،  بەرد كتتی بە رتتاروەیەكەّە رێچتتایەّە ّ دای
بەّ غێْەیە ەزئتْشش ّ ئەّ خْاكتاًی تتر لە هتردى ڕزگاریتاى بتّْ. دّای 
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وەًااى ضتا  كاتێتك زئتْش گەّرە دەبێتت ّ دەبێت ە ختاّەًی ُەیتكە  بە 
دەض ْبازّّی خ:ی تْاًی وەكی ُەّرەترەغت،ە ەبرّّضتكەش لە ئاضتواى 

ّە غتتتتتەڕ ّ بە دەضتتتتت ڕِێٌو، ئەّ دەم لەگە  بتتتتتاّكی ّ هاهەكاًیتتتتتاا بتتتتتْ
بەضتتتتەریاًاا ضتتتتەركەّا، بتتتتّْ بە فەرهتتتتاًخەّای جیِتتتتاى. بەام زئتتتتْش 
ًەیاەّیطتتت ّەە بتتاّكی فەرهاًەكتتاًی بتتو لێتتااّاى بێتتت، دّّ بتتراكەی ە 
ر:زیاّىش كرایە خْاّەًتاگاری تەّاّی دەریاكتاى، بتّْهەلەرزە، گخكتاى... 
ەُادششی برای كردە خْاّەًتاگاری   تر زەّیتی هردّّەكتاى ّ ُەروتی 

 ر زەّی ُەیە. لە دّاییتاا ەزئتْشش  اغت،ی ُیترای خْغتكی بتّْ، كاًی  
كتردییە ُاّضتتەری، بەام بتت: ئەّەی خْاكتتاًی ی:ًتتاى زاتەى ُەّەضتتڕاز ّ 
 اغ،ریػە بًّْە بەتایڕەا خْای خْاكتاى ەزئتْشش لە ُەر كتْ خا زئتْش 

ًەكتتا ەُیتتراش  ئتتافرەتێكی غ:خْغتتەًیی بتتایڕایە، بە ًِێٌتتی هتتارەی دەكتترد،
ٌو. لەّ ئافرەتتتتاًە هٌتتتاا ی دەبتتتّْ. كاتێتتتك  هتتتارەی دەضتت ی لتتتو بّْەغتتتێ

خْاكتتتاًی ئ: ەهتتتپ گەیػتتت ە دّاًتتتسە، ئەّ دەم زئتتتْش هرۆ تتتی بەضتتتەر 
 زەّییەّە درّضت كرد.

بەام هرۆ ە ضەرەتاییەكاى لە لە ئەغكەّتەكاًاا دە یاى، لە ضەرها، لە 
خْكتتتاًەّە بتتتتّْ، یەكێتتتك لە ختتتتْا  یبرضتتتا، دەهتتتتردى، ئتتتاگر تەًِتتتتا بەو

رۆ ی بەّ وەغٌە زەبًّْەی دەدی، زۆر د ی دەضتّْتا بت: د ٌەرهەكاى ه
ّەز یاى، بەًاّی ررّهی ْش یەكێتك بتّْ لە كتْڕە هاهەكتاًی ەئتاگرشی لە 
برّّضتتتتتكەی وەكە ئاضتتتتتواًییەكەی زئتتتتتْش دزی ّ بە دیتتتتتاری دای بە 
هرۆد، كاتێك زئْش لە كاری ررّهی ْش ئاگادار بتّْ بە ضتەخ ی ئتا :ز 

ف،اضتتیا بە زًئیتترە بە تەختت ە ضتتەًیەّە بتتّْ، فەرهتتاًی دا لە ویاكتتاًی اە
بیڕەض ێ ەّە، بە زًئیرەی اەبە ّ ئەض ّْر، تا ُە :یەكی زلسەوم ُەهتّْ 

ّ جتیەری ّەدەر ڕۆ  ك بێت ّ ضتٌ  ّ ّرگتی ررۆهی تْش كًْكتْى كتا 
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ْاا، ئەّ ئتتازاری ڕۆ اًە بەرێتتی ُە تت:كە ّ بی تت بِێٌتتو ّ بە بەروتتاّیەّە
ام لە ویەى اارەهتتتاًی فەرهتتتاًی زئتتتْش بتتت: ُەتتتتا ُەتتتتا بێتتتت. ضتتتەرەًئ

بەًاّباًیەّە ە ُەركْ شی را ەّاًەّە ڕزگاركراّە ّ خْاكتاى كەّتتٌە تكتا 
ەزئتتتْشش ، ە ررّهی تتْشش بڕەخػتتتێت، ضتتتەرەًئا ررۆهی تتتْش  تتتتا ّ ڕەجتتا

   بەخػرا. 
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 ناوی خواوەندگارە تیتانییەكان

اش زەّی ضتتەرەتا كە لە ُتتیچ ەگایتتاش ّ ەئتت:راًصش درّضتتت بتتّْى ەگایتت
 ّشش ئاضتواى، بتًّْە  ى ّ هێترد ئی تر هٌتاا ی زۆریتاى بتّْ،بّْ، ەئ:راًْ

 ە  اى بّْەضو كْڕ ّ ضو كچیضەرجەم 

 گایا + ئ:راًْش.

 تٌیص + لْضەئاى

 رار ْشە ئای هیْش، ررۆهی ْش، ئەت ەش.

 ە دیْتە، زئْش، ئەفرۆدیت. ئای هییْش

 ە هایا، ُرهص، زئْش.ئەت ەش
 

 گایا +ئ:راًْش

 رەئا+ ك:رًّْش

 ْش، ر:زیْدّى، ُادش.ُط یا، ُیرا، زئ

 ُڤ ائْش، ئاتەًە، ئارەش.
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 گایا + ئ:راًْش

 فًْیە ، ك:ئْش.

 ل ْ، زئْش.

 ئارتویص، ئار:لْ.

ئەّ ًتاّاًەی لتو ُتاتًّْەتە لەّ غەظ كْڕ ّ كچەی گایا ّ ئ:راًتْش 
 ّجّْد.

 

 

 

 

 

 

 تەواوم كرد

23/8/2323 
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 دووەم: زمانی عەرەبی.

 ئەلیادە ّ ئ:دیطەە ُ:هیرۆش.

 غاٌُاهەی فیردەّضی. 

 هِابِاراتا.

 ئەفطاًەكاًی گەلیاهێع ّ ئیٌكیاۆ.

 ُیٌاۆض اًی ك:ىە داى ًاردۆ.
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