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 ی&کیزن و &ناتـــــسدروک یت;&ھژۆڕ یک6رگ&نخەڕ و ر&ـــــسوون ؛ینیم&ئ لالیب

 ر&ـــس&ل یناک&یی&نخەڕ ]مارگاتـــسنیئ &ل رترۆز[&تـــسۆپ ی&گ6ڕ &ل &لاـــس وود

 &ب بRتک Qـــس یەو&ندرکوPب اھەور&ھ و ت;&ھژۆڕ یناریعاـــش و نار&ـــسوون

 &ک اد &یی&نخەڕ ەزاوRـش و&ب یەژ6رد &ک ]مارگRلRت یTان&ک &ل[ (pdf) یەوRـش

 و&ئ اھەور&ھ .ەوارــــسان ،نووبدرک ر&ــــس&ل یراک یتروک &ب ادیناک&تــــسۆپ &ل

 ینووبرادنیرب یۆھ ەووب ەو&ک&یال &ل ،درکەد ر&س&ل یراک واربوان &ک یەزاوRش

 یRج ەووب ەو&ـــــــش&کید یک&یال&ل ،رگ&نخەڕ و ر&ـــــــسوون نیدـن&چ یتـــــــس&ھ

 ن&یال و س&ک کـ6دـن&ھ .)ت;&ھژۆڕ &ل( نار&ـــــــسوون یڕۆک وRن یۆقمۆقم

 او اتــسRئ .&کید یەر&ب و ر&ــسوون ێدن&ھ ڵاپ &یادەد نای"ینیم&ئ" یناکەراک

 ەووب تـــــــسورد یعم&ج&تـــــــسەد و گـنەدـRب یکRنتو&کک6ڕ &ک ێو&کەدرەد

 ەرۆج م&ل &گج .ینیم&ئ یناک&نخەڕ و نیــــسوون ینتــــسخ ێوگتــــشپ ر&ــــس&ل

 ناـیواربواـن یناـک&Tو&ھ س&ک ێدـن&ھ &ک یەو&ئ &تـــــــشی&گ راـک ،&ناـیۆقمۆقم

 ،دروک ینار&ـسوون یندرک راد&ک&ل ۆب )نانمژود( یـسایـس یراک و ڵو&ھ کەو

 .اد م&T&ق &ل

 !یەدنوت ەزاوRــــش و&ئ یندراژبT&ھ و &نایۆگنەد و&ئ یەراب&ل نتف&نژ یڕ&پTام

 یەراب&ل شیکەر&س یک&یەوRش &ب و یت&بیات &ب ،و یتشگ &ب &نخەڕ و نیسوون

 ،ێون یرعیـش ،رعیـش ،یدروک یبەد&ئ ،یدروک ینامز ،نامز کەو یل&گکم&چ

 زاـــــــس اد'ینیم&ئ لالیب' ڵ&گ&ل ی&نیڤی&پڤ&ھ م&ئ رگ&نخەڕ و یبەد&ئ ی&نخەڕ

  .اد
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 ،نارـگ&نـخەڕ ،نار&ـــــــسووـن ووـم&ھ یـTاــــم و &گـRـپ کەو نـتـف&نژ یڕ&پـTاــــم

 یدازاـئ یفاـم &ب نووباوnب کەو اـھەور&ھ ؛و دروک یناRnگرەو و نادـن&مر&نوھ

 نیـــسوون یدنوت ر&ب&ل &ک( ک6ر&ـــسوون یگنەد یندنای&گ &ل &گج ،ن6ربەداڕ

 یناــک&نخەڕ و قەد یرووتلوک یک&یەوارکوPب و ر&پTاــم چیھ ،یناــک&نخەڕ و

 ناوRن&ل گۆلاید و ەو&ندن6وخ رتک&ی یۆھ &تRبب یەو&ئ ۆب ؛)ەو&تەودرک&ن وPب

 ی&نیڤی&پڤ&ھ م&ئ ،نارگ&نخەڕ و &ک&ییبەد&ئ ەدــنەواــن یناــکەزاواــیج &گنەد

 و نار&ـــــــسوون ووم&ھ &ک نیاویھ &ب .ەواد ماــجن&ئ اد'ینیم&ئ لالیب' ڵ&گ&ل

 یـکـRـکر&ئ و نـیnـبرەداڕ یدازاــــئ یـفاــــم کەو &نـیـڤـی&پـڤ&ھ م&ئ نارـگ&نـخەڕ

  .ەو&نن6وخب &کەڕ&پTام یناو&مانژۆڕ
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 ڵاـخ ێــــس ؛)ژاـمیئ( یواـن ەب ادـتکێ)بـێتک( نیــــسوون یمەوود یفاڕگەرەپ ەل :نتفەنژ

 ینووب رعیـــش یکRن&یال چیھ ۆب یتـــسناز یک6رەوRپ( مەکەی یڵاخ ؛ووڕ ەتیەخەد

 &ل( مەوود یTاخ ؛)نب یی&قیل&ـــــــس کn6ب ناک&ـــــــساب تاکەداو &م&ئ ....&یین

 نم &تاو ؛&ندرک لیاق &ی&ھ یەو&ئ ،&یین ینووب ندنامل&ـــــس ادیبەد&ئ ی&نخەڕ

 یــــــش ت6رکەد این&ت ،&یین نای &ناوج ژامیئ نPف منRمل&ــــــسب یۆت &ب مناوتان

 م&ئ یبەد&ئ ی&نخەڕ .تـیباـن ناـی تـیبەد لـیاـق ەو&گ6ڕ م&ل اـت ،تۆب ەو&م&کب

 یتـــسناز یک&یەو&ندن6وخ ر&گ&ئ( م&یRـــس یTاخ ؛)ندرکلیاق ۆب &ی&نانادTو&ھ

 ،یتـــسیلامرۆف یک&یەو&ندن6وخ &ل کیزن نای کەو کRتـــش ،تRب&ھ شین6ون

 .).ەو&تاکب ک&ی&ل د&ب و شاب ییاھەڕ &ب ت6رکان یRپ زیگر&ھ

 یک6رەوRپ ینووب&ن &تاو( تاـکەداو &م&ئ ؛ییTەد م&ک&ی یTاـخ یمەوود ی&گnب

 &ییناو تRپ ،نب یی&قیل&س کn6ب ناک&ساب )رعیش یکRن&یال چیھ ۆب یتسناز

 ت&بRتک م&ئ یدوخ یەوین یم&کینال تۆخ ی&ی&تو م&ئ ۆب ەو&ناڕ&گ &ب ر&ھ

 یTاخ &ل ؛&تۆخ یـسخ&ـش ی&قیل&ـس یندناپ&ـس شیو&ئ ،ەوەرایـسرپ ر6ژ &تاخەد

 ادیبەد&ئ ی&نخەڕ &ل( یــسوونەد ەوادRپ مەژامائ ەوەر&ــس&ل کەو ادــشیمەوود

 م&ئ یبەد&ئ ی&نخەڕ ...&ندرک لــیاــق &ی&ھ یەو&ئ ،&یین ینووب ندــناــمل&ـــــــس

 ک&ی&قیل&ــــس یووڕ&نتــــسخ ر&ھ ندرکلیاق ایائ ،)ندرکلیاق ۆب &ی&نانادTو&ھ

 یک6زاوRــــــش &ب راجک6دن&ھ اجنیئ( ؟&یین &کید یک&ی&قیل&ــــــس ر&بنار&ب &ل

 یندراژبT&ھ ایائ ،)ی&کەد زر&ف تناک&قیل&ــس ربز یکRنامز &ب و &ناڕاج&تTاگ

 و ەو&ندرکنووڕ Qب &ک یەو&ئ ۆب ەو&ت6ڕ&گاـن تـنترگ&نخەڕ &ل ەزاوRـــــــش و&ئ

 &یین &ی&قیل&ــس ی&ندرکزر&ف و&ئ ر&ھ و تی&کب یزاڕ گنەدر&ب ەو&ندرکیــش

 یـــــــساـب &ک شیم&یRـــــــس یTاـخ &ل ؟ادـRپ ناـمەژاـماـئ ادـم&ک&ی یTاـخ &ل &ک
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 نیدن&چ &ل و ادت&بRتک م&ل ر&ھ م;&ب ،پارخ و شاب &ب &قەد یندناگن&ـسT&ھ

 ناکەراج ی&برۆز &ل &ت&بT&ھ( و ی&کەد دروار&ب قەد وود ۆت ش&کید ین6وــش

 ینRھەد &کید یکRقەد &ییپارخ و&ئ یندنامل&ــس ۆب و &پارخ و د&ب نایکRک&ی

 ی&کان تـــس&ھ م;&ب ،ت6رکان ییاھەڕ &ب یTRەد &تـــساڕ ،)شاب یRنەد یوان و

 ؟ەو&تەووتـــــــشRھ&ن نووب ییەژ6ر ۆب یچیھ ەوودراژبتT&ھ ۆت یەزاوRـــــــش و&ئ

 &لپۆک &ل تناک&نخەڕ &ل ادن6وش ێدن&ھ &ل &ک &یاو مRپ نم ادش&نام&ئ ڵ&گ&ل

 ۆب یەدنRھ &یین ندرکلیاق ۆب تناک&Tو&ھ ادک6ریعاـــــش یرعیـــــش ی&ن6و نای

  .&ندنامل&س

 نم .ەرێخەن یەکەماڵەو ەیاو مێپ نم ؟ەوودرک زرەف مۆخ یەقیلەـس نم ۆخائ .١ :ینیمەئ

 یرەنوھ یکێژاـمیئ ۆب ینەھارەب ازەڕ ەک مەکەد جرەم کـێڵەمۆک یــــساـب ادەراـتو وەل

 ەواد مڵوەھ و ەویڕبرەد ناـکەجرەم رەــــسەل ممۆخ ینووچۆب مووتاـھ .نوودرک یراـید

 یدراورەب ەل ەواد مڵوەھ ادەراتو وەل .ەوەمەکب تــساڕ مۆخ ینووچۆب یێپەب ناکەجرەم

 ژاـمیئ" ؛تـێڵەد ەک مەجنێپ یجرەم تەبیاـت ەب .رەوێپ ەمەکب ەناـجرەم وەئ ادـناـکەژاـمیئ

 ماڵەب ەوازاڕ و ناوج و اـناـمێب و توەکڵەھەب کەن ؛تـێب ڕپ و رەنەیەگ و درو تـێبەد

 یاوڕب ەب .نادەـشوەلەـشو مێڵەد یێپ ەک ەواناد ەتـش وەئ رەبنارەب ەل مەجرەم مەئ ."شۆب

 یوایــش دنەچ ەناجرەم وەئ :نەنامەئ ەراتو وەئ رەــس ەتێد ەک یددیج یکێلەگەنخەڕ نم

 یڵاخ ەب تەرابەس ؟نەدەد تسەد کێقەد وومەھ ۆب ەناجرەم وەئ ۆخائ ؟ننتسەب ێپ تشپ

  :مێڵب تێبەد مەھوود

 ەقەد وەئ ەک تێتــسەوەد ەوەئ رەــسەل ،کێقەد ۆب ەناجرەم وەئ ینادەنتــسەد نای نادتــسەد

 .ێرگەدرەو کەیاقیتوب رۆچ چ ەل یۆخ ییاوەڕ و ەییرعیش یکێخانۆق چ ەب رەس

 یرعیــــش یناکەلۆپەح ڵەگەل" یگرەب ەل ەکێــــشەب یەکەد یــــساب تبانەج یەراتو وەئ

 اـت ەوەخاد ەب ."یتەیارعیــــش" یواـن ەب ەیەھ کـێراـتو ،ەراـتو وەئ شێپ ەک "ادـیروک

 نم .تـێب ناـیراداـگاـئ رەنێوخ اـت ەوەتەنوارکەن واڵب ناـیماـکچیھ ەژێووتو مەئ ینادـماـجنەئ

 ندرکەڵەمام رۆج وود و رعیش ۆب زاوایج یەگناوڕ وود یساب اد"یتەیارعیش" یراتو ەل

 .مەکەد ادنامز ڵەگەل
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 یرۆز ەب ادکێخانۆق ەل .مەکەد یراید ادیدروک یرعیــــش ەل غانۆق ێــــس نم ادەراتو وەل

 یکێخانۆق ەل .ترێنیبەد کەیانام یەوەنتـــساوگ وانێپ ەل نامز ینانێھراکەب کەو رعیـــش

 .تێرنیبەد یۆخ ییتەیارعیش ینتسخرەد ۆب نامز ەب نادەگێڕ کەو رعیش یرۆز ەب ادرت

 ،ووـبەھ یـێـپ ماوڕـب مۆـخ یەیاــقـیـتوـب وەب ،ەیەگـناوڕ وود وەئ یەوەندرـکـکـێـل یاود

 ەوەتۆخ یەگنوڕ ەل اینەت یچۆب یــسرپب ەگنەڕ .ووبەھ ەناقەد وەئ ۆب ممۆخ یەوەندنێوخ

 یکێنیـسوون ،ڵاـس تـسیب یاود ەل ەناقەد وەئ ینەواخ ەکنوچ ؟درک تەناقەد وەئ یریەـس

 ادنایۆخ شێپ ڵەگەل نایرعیــش ییزاوایج و نایۆخ یرعیــش رەــسەل ناینەیەگێت و نووڕ

 یکێتش و ەـــ"مڵگەمڵگ" یوومەھ ناوەئ یەنانیسوون وەئ ەک یەوەئ یندناملەس ۆب .ووبەن

 ادمەکەژۆرپ ەل مناوەئ یراتو نیدنەچ نم ،ەیین نایندرک رەـسەل ەتـسەوڵەھ یێج و نووڕ

 یڕەپوەئ .ەواد ناــشین مەناراتو وەئ ینووبەن ێپ چیھ و ەوەتەوودنێوخ ەتــسڕ ەب ەتــسڕ

 ؛ەنایویــسوون ادیرێژ ەل ،ەوانێھ نایۆخ یکێقەد ەل کەیەلپۆک ؛ەیەمەئ ەنایوودرک کێراک

 ۆخ رتیئ اج !ەووتاھ ادرەــسەب نایناڕۆگ ووــشێپ یرعیــش یناکاــسای وومەھ ننیبەد کەو

  .یچ ەب نووب اتسێئ و نیچ "ووشێپ یرعیش یناکاسای" نێڵان

 ،ەوەیارنێوخەد ێپ یولماـش یرعیـش یەیاقیتوب وەب نم یرعیـش ێرکان ؛ێڵەد نایکێکەی 

 ەیاوگ یەیاـقیتوب وەئ یندـناــــساـن ۆب کـێراـک ۆب ارباـک مەئ ەیەوەئ راـیــــسرپ .ەوەتێرنێوخب

 ییزاوخێون ،ەیین گنەـشێپ و زاوخێون یکرەئ ۆخائ ؟تاکان ەواتـسەو یرەـسەل یەکەرعیـش

 نم یچۆب" یراـتو ۆخاـئ ؟ەوودرک ناـیەن ەراوــــس و نارۆگ ۆخاـئ ؟ەوەتاـکب نووڕ یۆخ

 ؟یۆخ ییزاوخێون رەــسەل ەیین ندرکەــسق ،ینەھارەب ازەڕ ی"مین ییامین یریعاــش رتیئ

 ،مزیلاـیرووــــس یەیناـیەب ۆخاـئ ؟ەیڵد ەب وەئ ەک ەیین ەیاـقیتوب وەئ یەوەندرکنووڕ ۆخاـئ

 ەوەندرکنووڕ ،ەوەندرکنووڕ ەل متــــسەبەم ەراید ؟ەیین نۆتێرب ێردنەئ یەوەندرکنووڕ

  .ەیەکەریعاش یرعیش یایند یەوەنرکنووڕ ووکڵەب ،ەیین کێمەھرەب

 ەوەمۆخ یەگناوڕ ەل نم ،ووبەن ناــیچیھ ناوەئ .ەیین ادــێت یچیھ ،ەییناوەڵۆچ ەکەراوب

 ،ێڕۆگ ەتێب کێــساب یەوەئ ۆب ەوەییناوەڵۆچ وەئ ەتــسخ مکێنیــسوون .ەوەدنێوخ مناکەقەد

   .نیەکب ەسق رعیش رەسەل رتدرو ێرکەد ێڕۆگەتاھ رەگەئ ەک

 ەب نیناوتب مەھ ەمێئ ات ؛ووڕ ەنەخیب اب ،ەتەبیات یکەیاقیتوب ینەواخ ناوەئ یرعیــش رەگەئ

 نم .ەوەنینێوخب ەکەرعیــش ەیاقیتوب وەئ یێپەب نیناوتب مەھ ،نیەکب ەکاقیتوب یــساب یدرو

 ادرەوێپ کـێڕب ەل یۆخ ادەراـتو وەل ەیەگناوڕ وەئ ەک ،ەوەمۆخ یەگناوڕ ەل ەواد مڵوەھ
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 مال ەنارەوێپ وەل ادناکەقەد یدروارەب ەل ەییناو مێپ .مەکب ەناقەد وەئ یاــشامەت ،ەوەتێنیبەد

 .ێباد

 ۆب مەگڵەب و ەوەتێباـنێھ تـێبووب مڵدەب یەیەنوومن وەئ اـینەت نم ادـکێنێوــــش ەل رەگەئ

 ەراـبوود ەــــسق کـێڕب  ەووتــــسیومەن ەک ەیەوەئ رەبەل ەوەئ ،ەوەتێباـنێھەن یندـناـملەــــس

 .ەوەمەکب

 .٢ ؟ادرت یکەیەقیلەس رەبمەھ ەل ەکەیەقیلەس یووڕەنتسخ ندرکلییاق ۆخائ

 .تۆخ یەکەگناوڕ ۆب ەگڵەب یەوەناـنێھ ۆب ەنادـڵوەھ ،ندرکلییاـق ۆب نادـڵوەھ نم یاڕ ەب

 مۆخ یتووڕ یەقیلەــس ووڕ ەتەمووتــسخ نم یەوەئ ەوەمەکەد یەرابوود رتێراج ادەرێل

 .منێگنەسەدڵەھ ەنالپۆک وەئ مکیرەخ رەوێپ کێڵەمۆک یێپەب نم یەدب جنرەس رەگەئ .ەیین

 وەئ یەوەل مەکەد یزاوــــشێپ نم .نچاـنرەد ەناـجرەم وەل ەنالپۆک وەئ ینیبەد کەو ەو

 .ووڕ ەنەخیب ناـیناـکەنەواـخ و تـێب ەوەتــــشپ ەل رعیــــش ۆب ناـیەمکۆت یکەیەگناوڕ ەناـقەد

 ەنەخیب و تێب نایەھ رەگەئ .تێبەھ نایرەوێپ کێڵەمۆک شیناوەئ یەوەل مەکەد یزاوـشێپ

 مەھ ،نینێگنەــــسبڵەھ ناـیناـکەقەد ناـیۆخ یناـکەرەوێپ یێپەب مەھ ،ێرکەد تاـکوەئ ،ووڕ

 .نیەکب ەسق ناکەرەوێپ یدوخ ییاوەڕ رەسەل

 و ەڤۆرــــش ەل ەنم یندرکاڕ ەکەراـتو یربز یناـمز و ندرک ێپ یترقال یژێواڕ ۆخاـئ

 .٣ ؟ەوەندرکیش

 یژێواڕ نیدنەچ ناوێنەل :مێڵەد ەکەنیـسوون یژێواڕ و نامز رەـسەل ماڵەب !ھگنەڕ !منازان

 یناکەنیـسوون یژێواڕ ،"نەیالێب" ،"رەکیترقال" ،"رەکیتەیاکووـس" ،"رەکییەلگ" کەو

 یژێواڕ ەل مرۆز یـکـێقڕ نم ."رەکـیتەیاــکووــــس" و "رەکـیترقال" ەل ەکـێڵەکـێت نم

 نایەژێواڕ وەئ ەک ،نەھ نامییەنخەڕ وانەب و ییەنخەڕ ینیـسوون رۆز .ەــــــ"رەکییەلگ"

 ۆـتوەئ یـکـێـتــــش یەوەئ ێـبەب ،نەکەد یـیەلـگ یـنـیـبەد کــڵەخ رۆز یـکـێـڵەمۆـک .ەیەھ

 وەئ رەبەل .ننازەد رابناوات ەب رایدان یکێناـسەک وومەھ .نرەکرایقاب وومەھ .تێردڕۆگب

 .ییەلگ ەل ەمقڕ ەک ەیەییرەگیراکێب ،ەکۆڕەوانێب ەییەلگ وومەھ

 ناــکەتەباــب ینینیب ییەژێڕ ۆب ینێوــــش ،ەوودراژبمڵەھ نم یەیەوێــــش وەئ ۆخاــئ .٤

 ەل نووبییەژێڕ ادـتەڕەنب ەل نوچ !ەوەتەووتــــشێھیەن مێڵەد شینم ؟اـن ناـی ەوەتەووتــــشێھ

 یال مەکینال ،ەوودراژبڵەھ مەناـنوومن وەئ ەک نم .ێڕۆگ ەتەیاـن ادـناـکەنوومن یندراژبڵەھ
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 .ەیین ادێت نایناکەجرەم و ننادەـشوەلەـشو ەناریعاـش وەئ یناکەنوومن ،ەووباو مێپ ەوەمۆخ

 ناــیناــکەجرەم ەوەتەنوودرک متووق ادــناــیرەبمەھ ەل نم یەناوەئ ،ەووباو مێپ ەوال وەل

 نم یچۆب ەک نیێڕەگب نم ینینیبەنییەژێڕ ۆب ادەوەل تــێب رتتــــسورد ەگنەڕ .ەیادــێت

 نوچ ؟ێب ادــێت یەناــجرەم وەئ ەک ەوەتەواــنێھەن ەناریعاـــــش وەل رەھ مکێلەگەنوومن

 ێل مواچ متێبینیب رەگەئ ھیاو مێپ .توەکەد تــــسەد مەک ادەناقەد وەل ،ەرۆج وەل یەنوومن

 مریەــس ەناییالرەــسمال نم ێنازب ،تێڕەگب ەناقەد وەئ ێناوتەد کێــسەک .ەوودناقوونەن

 .ان نای نوودناقوون ێل مواچ و نوودرک

 

 ێوەیەد( ەک ێرگەدــڵەھ ادــیۆخ یواــنەھ ەل ەیاــعدــیئ مەئ کەیەنخەڕ وومەھ :نتفەنژ

 یرایـسرپ یماڵەو ەل تـشیۆخ ،)یراکناڕۆگ یۆھ ەتێبب یەوەئ ۆب ارائ ەتێنێھب کێگۆلاید

 و "رەکیترقال" ەل ەکێڵەکێت تـناـکەنیــــسوون یژێواڕ( ەک یێنەد ادـێپ ینادد ادووــــشێپ

 ،ندرکێپ یتەیاکووـس ەک ەییناوتێپ شیۆت ۆخائ ،زنەت یێڵان تەنانەت ،ە)"رەکیتەیاکووـس"

 ەییناوتێپ ؟گۆلاید یندرکتسورد یۆھ ەتێبان نەڵسەئ ەک ەوەنوەکەد روود ەدنێھ ەکازەف ەل

 تـسورد شیکەییراکناڕۆگ چیھ و ێرگان ێج ،تاکەن تـسورد گۆلاید ،کەیەنخەڕ رەگ

  ؟تاکان

 ؟ان نای تاکەد تسورد ییەنخەڕ یژێووتو یتەیاکووس و یترقال ۆخائ .١ :ینیمەئ

 تێوەنایەد ەک ەیەھ نەیالوود ەب یتـسیوێپ شخەبدووـس و رەبەب یژێووتو نم یاوڕب ەب

 یناـی ەمەئ .ەوەنەکب رتزرەب ناـکەتەباـب ەل ەوەنووبدرو یتــــساـئ ،ەیەھ ناـیەوەئ ییاـناوت و

 یییاناوت و تــسیو ،ەرەکیراید یەوەئ .نین رەکیراید ناکەنیــسوون یژێواڕ ەیاو مێپ نم

 وەل ماکچیھ رەــــسەل ینێرەن ییرەگیراک نێــــشووڕتــــسەھ و ربز ینامز .ەناکەــــسەک

 )!میاقووڕ یرەبنارەب(کسانووڕ و رایسرپرەب یسەک ۆب ،ەوەناوەچێپ ەب .ەیین ەنارەتکاف

 یمەھرەب و ەگڵەب و ەگناوڕ ەل تێب و تاکب رایەت رتـشاب یۆخ ەک تێب رەدناھ تێناوتەد

 کــێڕب ەیەوەئ ەیەھ یربز یکێناــمز ەک کەیەنخەڕ ییپارخ .تاــکب یرگرەب یۆخ

 .نایۆخ ەل ندرکەنیرگرەب ۆب وونایب ەنەکیب نناوتەد

 یریەـس یناوتەد .ەیەھ ادەفەـسلەف و ریب یووژێم ەل شیتەیاکووـس تەنانەت ،ندرکییترقال

 و یزێڕێب یەوەئ رێپووپ ادــێوەل .تــیەکب "یناــکەنمژد و ەوارک یاــگڵەمۆک" یبێتک

 ەب ەوەنادـماڵەو یییاـناوت و تـــــسیو کـێدـنەمریب ەیاو تـێپ .تاـکەد یڵگیھ ەب ەییترقال
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 ەل ۆخائ ؟ەوەنادەنماڵەو ۆب وونایب ەتاکەد رێپووپ یندرکیترقال ،تێبەھ یرێپووپ یناکەسق

 ەیین ەوەندنێوخ ینایاـش ،ەوودرک ڵگیھ ەب یەتڵاگ رێپووپ مادام ؛نیتـسیبەد ریژ یکێـسەک

  ؟تیەکب ادڵەگەل یڕموتشم ێرگانڵەھ و

 .مەکب یـشیناکەییـشاب یـساب اب ،درک ممۆخ یەرۆج وەل ینامز ییپارخ یـساب ەوەرەـس ەل

 ەڵۆک وەئ دـناـیەگەن ێت یۆخ سەک ،نم یەکەراـک یرت یناـکەنەیال ییقاـب کەو یەوەئ

 مەھ ،ناـمز مەھ ەک کـێلەگناـنێھاد .ووڕ ەمتــــسخ ادەیەژۆرپ وەل نم ەک ووب ەناـنێھاد

 ەژۆرپ وەئ ەیاو مێپ مێڵب ەوەناـشێکڵەھۆخ ەب ێوەمەد .ەوودرک دنەمەڵوەد ییدروک یبەدەئ

 ەوودرک رەنێوخ یـشەکـشێپ ینانێھاد ،تاڵەھژۆڕ یوودرباڕ یڵاـس تـسیب یرعیـش دەق ەب

 و راتو یوان ڵەگەل و ینێــــشخب ادنم یناکەراتو یوان ەب کێواچ یناوتەد ۆت .تاکیەد و

 نایکێڕب یریەــس .یــسەحب ەنانانێھاد وەب ات یەکب یدراورەب ادیدروک ینامۆڕ و رعیــش

 :ەکب

 .ییایرەد زێراک

 .ەنایەکەشاب وەئ الزارەئ ەل

 .نەکەد سروق "ازەڕ" کووس یەسق ەب

 .یساننوگەباگ یتسناز

  .ندنایەگ ووڕ یوائ ەب تسەد

  .نێوجنێوج

  .نینازرەکەبدروک

  .نینژب ەنالەک ەل زایپ

 ەژێواڕ وەئ منیبەد یاو نم .درکەد ناـمەژێواڕ وەئ ییــــشاـب یــــساـب ،ێچەن ناـمریب ەل

 .ەوودرک شۆخ ەنانانێھاد وەئ یارائەنتاھ ۆب یەنیمەز

 تــــسورد یراـکناڕۆگ و تـێرگاـن ێج ،تاـکەن تــــسورد گۆلاـید کەیەنخەڕ ۆخاـئ .٢

 ؟تاکان
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 ۆت .مەھرەبێب یەوەنووبۆک ەن  ،ەگنرگ رەبەب و یددـیج یگۆلاـید یاراـئەنتاـھ نم یال

 ؟ەوودرک ناتیچ ادوودرباڕ یڵاـس تـسیب ەل تیـسرپب زاوخێون وانەب یناریعاـش ەل یناوتەد

 ۆک ماوەدرەب .نەکەد ۆب تەوەنووبۆک و ڕۆک نادەـــس یـــساب راتو و بێتک ەل رتپ ناوەئ

 ؟ناـیەکەگۆلاـید یۆک و ماـجنەئ ەیەماـک ماڵەب ،ەووبەھ ناـیگۆلاـید تەڵاوڕەب و ەوەتەنووب

 ؟ەوەتەواـمەن ەمێئ یەرەب ۆب ەوەناوەل کـێتاریم ۆب ؟ناـیەکەڕمووتــــشم یماـجنەئ ەیەماـک

 اــب .ەوەــــشێپ ەتەووتاــھ گۆلاــید ەل کــێرۆج ەب ەفەــــسلەف یووژێم نینازەد وومەھ

 یەـــسق ەل نایۆخ ،نووتاھ رتاود یەناوەئ ماڵەب ،نگووبەن مەدرەـــسواھ ناکەفووـــسلیف

 ەگنرگ نم یال .ەوەنەدب ناوەئ یماڵەو ەنایووتــسیو کێرۆج ەب و ەوودنایەگ ناکەنیــشێپ

 ەتاخب ناوەڕ و نووڕ و کێڕ یکێنامز ەب ،یۆخ یەگڵەب و ەگناوڕ و تــــسێوڵەھ ۆرم

 ەروجمەب .ێنەیەگەد ێت یۆخ ،ووبەھ یییاناوت و تـــسیو کێـــسەک رەگ تاک وەئ .ووڕ

 ەوەوەندرکریب یووڕ ەل و ەیین ناـتوک ادۆخ یێج ەل ەک تـێبەد تـــــسورد ەگۆلاـید وەئ

 .نیچەد شێپ وەرەب کێڕب

 

 ەک یەوەب یبەد مووکحەم دوخەبدوخ ،یرگەد ەنخەڕ ەک ادــتاــک ناــمەھ ەل :نتفەنژ

 ینخەڕ ادـیاـیت یکیرەخ ەک تادەد ەراوب و ەنیمەز وەب ەرەپ ەمەئ .ێرێگب ێل تەنخەڕ

 ناــــسید ،یەکەد "یتەیاکووــــس" ەک ادتاک نامەھ ەل ماڵەب .ێریگەدێل تەنخەڕ و یرگەد

 چیھ ەب ەرەپ شەمەئ ەراـید .ێرکب ێپ "تـیتەیاـکووــــس" یەوەب یمووکحەم دوخەبدوخ

 یتـش ۆب نەدەد زاب ناکەییتەیاکووـس .یدکەی ەب ندرک یتەیاکووـس ەل ەگج ،تادان کێتـش

 ەرۆج وومەھ ەب یدکەی ەل نترگ رەگنەـــس و یـــسخەـــش یتەمۆت تەنانەت و یـــسخەـــش

 ەک . رت یکێتـسائ ەتێچەد یەکەد یـساب ۆت یەندرکرایەت ۆخ وەئ ،ەنخەڕ ەل ەگج کێکەچ

 تەمۆت ۆب ەوەنانێھواــساپ یتــسائ ات ەوەتێبەد رتڵووق ەکەــشێک ،ەوادیووڕ شەوێئ ۆب ەراید

 .نیشاتاد

 یکێڵەمۆک ادنم یناکەنیـسوون ەل ۆت .تاکەد تـسورد ناکەنخەڕ یژێواڕ یترقال :ینیمەئ

 کەی ادوەئ واـچ ەل ەکەییترقال ەک ینیبەد قەد ینترگکێپ و ەڤۆرــــش و ەوەنادـکێل رۆز

 ،ەیەھ ەوەنووبدرو ەب یتــــسیوێپ ەکەتەباب ەک ادنێوــــش رۆز ەل .ەیین شیتــــسیب رەــــسەل

 نم ادـێج رۆز ەل .مەکب ندرکەتڵاـگ ۆب رت یکێراـکۆھ یــــساـب اـب .ینیباـن رەھ ندرکەتڵاـگ

 ێوەمەد .منێھەد راک ەب رەنێوخ یجنرەـس یناـشێکاڕ ۆب ،کۆج یەوەناڕێگ و ندرکەتڵاگ
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 نایەنوومن نیڵێھب ێبان ەیاو مێپ نم ەک - ەــسەک ەڵەمۆک وەئ ینیــسوون یتــسائ ەل رەنێوخ

 ادراـکاد یــــساـب ەل ناـیکێکەی .ەوەمنێھەد ۆب تـکەیەنوومن نم .تـێبب راداـگاـئ -تـێب رۆز

 ناـکەینیەز ەلوولدەم ینیــــساـن ؛درکەد ناـیاواد ناـکەییراـکاد یەناڵاـخ وەل کـێکەی ،ێڵەد

 ؟ینازەد ەلەم نێڵەد ارباک ەب :میسوون ،لوولدەم و لاد یەوەندرکنووڕ یاود شینم !ووب

 وەئ یتـسائ ەل رەنێوخ ەیەوەئ ەکۆج وەئ یدرکراک ؟اوائ وان ەل :ێـسرپەد رەـسکەی شیوەئ

 یۆھ ەتەووبەن ەکۆج وەئ یەوەناڕێگ .تێتـسەوب یرەـسەل رتپ و تاگب ێت رتـشاب ەنیـسوون

 .منێڕەپب یێت رەــــسکەی ندرکەتڵاـگ ەب و ەوەمەکەن نووڕ رەنێوخ ۆب ەکەتەباـب نم یەوەئ

 نایەتڵاگ رۆز یکێڕب ،ەسەک ەڵەمۆک وەئ یدوخ ،تیب راداگائ نای تێباد تجنرەس رەگەئ

 وەئ ڵەگەل ەک کـێناــــسەک ەب :نەنامەئ ناکەنوومن .ەوودرک رت یناــــسەک ەب و رتکەی ەب

 ،تـــشۆرفەد نایرەنێوخ ەب یزاوخێون و نانێھاد یخرن ەب ناوەئ ەک یەییرەبوورەـــسێب

 یتەییفەلەــــس و یزاوخێون" یواـن ەیەھ ناـیراـتو واـن ەب .یفەلەــــس :توگناـیەد ،نووبەن

 اوخ .ەی"ەناخەقەچ یتەییفەلەـس و ەمێئ" یوان ەیەھ نایراتو وانەب .ەــــــ"نڕێدۆمرپووـس

 .ەوودرکەن رت یناسەک و کەی ەب ناییچ ادەورس ەل ەناڵاس وەئ ێنازەد

 .ووب ەوەرێژ ەل یڕێگنالیپ و تەڵاوڕ ەل ییگنەدـێب ناـکەواریگ ێل ەنخەڕ یەوەنادراـک

 یوان ەب - نایــــسەک اتــــسێئ ات ."یڕدنێھن" نیێڵب یێپ ەــــشو کەی ەب نیناوتەد ەک یەوەئ

 یجیەپ کـێڵەمۆک .ەووتوەن ناـکەنخەڕ رەــــسەل ناـیواـکــــشاڕ یکێتــــش - ەوەناـیۆخ

 مقات ،ناکەواریگێلەنخەڕ ەک ادەوەب .درکتـسورد ەکەژۆرپ ینادێل ۆب نایکیەف یمارگاتـسنیئ

 و مقات یڵاپ ەیادەد نایەکەژۆرپ ،نان ەوەییکیرات ەب ریت کەو کێدناب و مقات رەھ ،ندناب و

 یەگێپ یرەرەز ەب و نووبەن یزاڕ یێپ نایچیھ ەک تاھەد ەوەوەل ەمەئ .رەبنارەب یدناب

 لالیب ،توگیەد ووبەن ەوەنادـماڵەو ۆب یچیھ ،ووبەھ تەناـنەت .ینازەد ناـیناـیۆخ ییبەدەئ

 تـــــشپ ەل یماروەھ یکێراـتوگ ناـیباـنەج یەتوگ ەب ەیاوگ و ەییتێچیماروەھ یکیرەخ

 ،مین ماروەھ نم !ێنەم ەوەییکیراـت ەب ریت ،ووب ەوەئ نم یماڵەو .ەیەوەنم یناـکەنخەڕ

 !مدروک مۆخ و نفاج مکواب و کیاد

 دــنەچ یێڕ ەل .ووب ناــیکێریعاــــــشەکلۆک یەوەنادراــک ،ەوەنادراــک نیرتەناــتتــــسەپ

 ەبزیح ەل کــێکەی یڕەپڵاــم ھــل - نووب ینەموجنەئواــھ رتــــشێپ ەک - ەوەییکەیێڕواــھ

 یکیرەخ کــێــــسەک ەیاوگ ەک ەوەدرک واڵب ناــیەزرپــــش یکێڵاوەھ ،ادــناــکەییدروک

 رەھ .ەییمالــــسیئ یراــمۆک ینالیپ ەمەئ و ەتاڵەھژۆڕ ینارەــــسوون ەب ندرکیزێڕێب

 ەڵاوەھ وەئ یتـــسەبەم ەک مۆب درانەھ نایکێمایەپ ،ەوەبزیح یوانەب ،ناکەیینەموجنەئواھ
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 ،درو یرێدواـچ ەناد دـنەچ ناـیووبیــــسوون ناـکەیینەموجنەئواـھ ،ووب ەوەئ ریەــــس .یۆت

 رەگەئ نوچ ،ەوەیتێبدـنێوخ کـێــــسەک ەییناو مێپ نم .ەوەتەدـنێوخ ناـیۆت یناـکەنیــــسوون

 ەمەئ یەوەئ ەتاگەد وکڵەب ،ەنالیپ ەمەئ یەوەئ ەتاگان ،ەوەتێنێوخب نم یناکەراتو کێـسەک

 !ەوەییترقالەب ێرکەد .تاـکب راـگزڕ تاـیقــــشیف ەل یدروک یبەدەئ یەوەئ ۆب ەکێڵوەھ

 ێبب راچان ات ،ەووب یمالــسیئ یرامۆک ۆب نایکەیەــشەڕەھ چ ،ناواریگێلەنخەڕ ،نیــسرپب

 ؟ ێتوکنایب

 وەب ەژێواڕ وەئ .مەکەد یــــساـب مۆخ ەک ەمووترگ شەیەژێواڕ وەب .ەووترگ مەنخەڕ نم

 ینۆت یندراژبڵەھ ،ەوەنەدب ماڵەو کەی یەلپ ەب ووبەد ەناوەئ .ناتۆب ادمڵەھ ەک ەناییــــشاب

  .ووب نایۆخ یتسەد ەب نایشەکەنیسوون

 ەل کەو :مێڵب ەیەنامید مەئ ینارەنێوخ و ەوێئ ەب گنرگ یکەییتـساڕ ەک توگ مەگمەھ مەئ

 یەوەئ .ەیین ەزات یکێتش ەنابیبدەئ وەئ ۆب ،یزێڕێب تەنانەت و ەتڵاگ ،اد مەژامائ ادەوەرەس

 رەگەئ .تـێنێخووڕب ناـیەکەنیۆرد ەگێپ ێناوتەد ەک ەیددـیج یکەیەنخەڕ ؛ەیەزاـت ناوەئ ۆب

 یتێچواتــسام و نادڵەھایپ ،تاڵەھژۆڕ یەڵاــس تــسیب مەئ یەناوەئ کەو نم یناکەنخەڕ

 یتــــسوێپ ،ەیاوب قەد یەوەرەد یۆگنەد و یتویتو یــــساب ناوەئ یھ کەو رەگەئ ،ەیاوب

 نم یەکەییتـــساڕ .یەکەنیۆرد ەگێپ یناغڵەق ەتاکب کێبزیح کێریعاـــشەکلۆک درکەدەن

 ێت رتــــشاـب .ووب رتپ مۆخ یناـکەنخەڕ ەب ماوڕب ،ەریعاــــشەکلۆک وەئ یەراـک وەئ یاود

 ەیاو مێپ .ەیین نایەوەنادماڵەو یییاناوت مووب اینڵد .ەتـساڕ ناینووبکیەف یاعدیئ ەک متـشیەگ

 .ەناینووبکیەف یرەنێملەس یۆخ ەراک وەئ

 راج راج رەگەئ ەناوەئ ینازب ێبەد .درک مناکەواریگێلەنخەڕ یدوخ ناوێن ییکۆکان یساب

 ناـیقەد یــــساب هدـنێھ ،ەوودرک ناـیتویتو یــــساب یەدـنێھ ،تـێبترگ کەی ەل ناـیــــشەنخەڕ

 ،قەد رەـــسەل ھیەنخەڕ ەیەھ یەوەئ .ینیبان یتویتو ادنم یەکەراک ەل ۆت ماڵەب .ەوودرکەن

 وەئ یەنوومن .مەکب قەد یەوەرەد یــــساـب نم تەیاـن شێپ .رەکەتڵاـگ یکێژێواڕ ڵەگەل

 ەوەیاڕاپ مێل ناڵف ێڵەد ەیەھ :ەوەتەوارک واڵب ەوەنخەڕ و گۆلایاد یوان ەب ەک ەناییتویوتو

 .ینیبان ادنم یەکەژۆرپ ەل ەناساب وەئ ماڵەب .منێھب یوان ادمراتو ناڵف ەل

 

 ەـسانێپ و کمەچ کەو )کیتیرک( ەنخەڕ رەـسەل ۆت ینووچۆب ،ادەرایـسرپ مەل اب :نتفەنژ

 وومەھ یال تەبڵەھ ؟ەیێک رگەنخەڕ ؟ەییچ ،ەنخەڕ نێڵەد یێپ یەوەئ ؟نینازب ندناــسان و
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 ەــــساــب ەل ێکەی ەب ەووب ادــیدروک یبەدەئ ەل ەنخەڕ ینووبەن کــێبیدەئ و اڕ نەواــخ

 ۆت ینووچۆب ەب ،ەوارک ەـسق یرەـسەل کانـسرت یکەییڕوکومەک کەو و ناکەییەـشیمەھ

 یچ ۆب )تاڵەھژۆڕ ەل اـینەت کەن ،شیرووــــشاـب ەل تەبڵەھ( یبەدەئ یەنخەڕ ینووبەن

 ؟ەوەتێڕەگەد

 ەوەییــسنەرەف ینامز ەل ەوەمەھەدژەھ یەدەــس یاتەرەــس ەل critique یەــشو :ینیمەئ

 کێنیـسوون ەب یەژامائ ادیناکەییاتەرەـس ەنانێھراکەب ەل ەیەـشو وەئ .یزیلگنیئ وان ەووتاھ

 ناـی یرەنوھ یکێمەھرەب یندرکیرەوداد و ندرکفــــسەو رەــــس ەتەواژرەپ ەک ەوودرک

 رەھ ،ەوەــشیـــــــ critique یوان ەل to critique یراک ینووبتــسورد یاود .یبەدەئ

 .ەوەتەوام تایبەدەئ رەسەل نیسوون ەب ەیەشو وەئ ییدنەویەپ

 یبەدەئ یرووتلوک یێون یکەیەوێــــش ەک ادـکێمەدرەــــس ەل ادـیزیلگنیئ ەل ھـیەــــشو مەئ

 رۆتاــتکپــــس کەو یلەگراــڤۆگ ەک کــێمەدرەــــس .ێچەد راــکەب رتەرف ،ێوەکەدرەد

 ەک ادێوەل .تێبەد رتتسیوێپ ناکەمەھرەب ەل ەوەنووبدرو و ێوتوات ەک ادێوەل .نوەکەدرەد

 رەـسەل نادرایڕب و ەقیلەـس یووڕ ەل ناکەییبەدەئ ەمەھرەب ینارەنێوخ ؛تێرکەد تـسەھ

  .ەرەبێڕ ەب ناییتسیوێپ ،ناکەمەھەب

 رعیـش و ەمانۆناـش و نامۆڕ ینانێھمەھرەب کێتوەڕ .توەڕ وود ەب ێبەد تایبەدەئ ادەرێل

 ەوەنادکێل و ناودێل یکیرەخ کێتوەڕ .تێرگەد ۆخ ەل ییووژێم و یفەـسلەف یمرەھەب و

 ووب critique رتیئ .ادەوەندنێوخ و راتو یەوێــش ەل ەیەنامەھرەب وەئ یەوەندرکنووڕ و

 ؛نیــــسوون یێون کەیەداڕ اــت یکێرۆج ەب ندرکەژاــماــئ ۆب کــڵەکەب یکەیەــــشو ەب

 ندرکیرەوداد و ەقیلەـس کەو یلەگتەباب ەب ەک کێتایبەدەئ .تایبەدەئ رەـسەل کێتایبەدەئ

 یناـناڕ و ووڕەنتــــسخ یێون یکێرۆج .ەکیرەخ ەوەنادـێپ یراـیناز و یراـیــــشۆھ و

  .ناکەنووچۆب

 یکەیانام ،ادمەھەدزۆن یەدەــس ەل ،ارەتلگنیئ یەوەرەد یناکەییفەــسلەف و یرکیف ەــشەگ

 واڵب یناـکەراـک تـناـک ەک ووب ادـمەھەدژەھ یەدەــــس یییاـتۆک ەل .اد critique ەب ناـیێون

 رەــــس ەناردڕێگرەو critiques ناــکەنخەڕ کەو تــناــک یەناــمەھرەب وەئ .ەوەدرک

 کەو اتـسێئ یزیلگنیئ یوان ەووبتاھ ەوەییـسنەرەف ەل یۆخ یتاک ەک ەیەـشو وەئ .یزیلگنیئ

 ۆب ووچ ەوەبەدەئ ەل critique ەک ادەرێل .ووچەد راــکەب یناــمڵەئ ی kritik یاــتواــھ
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 یندرکارکــــشائ ۆب ووبارناد ەک درکەد نیــــسرپ ەل کێزاوێــــش ەب یەژامائ ،ەفەــــسلەف

  .تەبیات یکێکمەچ نای ایدیائ ینووبادیەپ یناکەجرەم

 ڤۆرم ینتــشیەگێت یناکەروونــس و تــشوورــس یەوەنیزۆد یکیرەخ یتناک یکیتیرک

  .ڤۆرم یکشێم یییەغانب یرچکارتس یەوەنیزۆد .ووب

 یناکەییرووبائ ەوارزەماد ەل ،ادڤۆرم یکـشێم ەل ەن یەنایییەغانب ەرچکارتـس وەئ سکرام

  .یڕۆگ یکیتیرک یەتسارائ ەمەب و ینیبەد اداگڵەمۆک

 .ەوادـێپ ەرەپ یۆخ ییدـنەویەپ critique یناـکەزاوێــــش وومەھ ڵەگەل یبەدەئ یەنخەڕ

 ینووچۆب ەل ،ەوەییتناـک یکیتیرک ەب یبەدەئ یەنخەڕ یناـکەییدـنەویەپ نیمەکەی ێرکەد

 یەواچرەـــس ەک ەوەتێرنیبب اد imagination ەـــشێدنەئ ەب تەرابرەـــس ناکەکیتنامۆڕ

 یێج ادینادزەی یکـــشێم و ڤۆرم یکـــشێم ناوێنەل ھک ینازەد کەیەرھەب ەب نایتایبەدەئ

  .ەووترگ

 ،مزیلارچکارتــس ،مزینێمێف ،مزیــسکرام - ەنخەڕ یناکەزاوایج ەزاوێــش ،ەواودەب ەتاک وەل

 ناـییەنخەڕ یکێلەگیرۆیت ،اـیج ەب چ ،کەی ڵەگەل چ - یــــساـنناـمز ،یراـکیــــشنوورەد

 ناـکەییبەدەئ ەمەھرەب یدرو ییراـکیــــش و ێوتواـت ەیەوەئ یەڵەکڵەک ەک ەواـنێھ مەھرەب

 یەنامەھرەب وەئ یەخۆد وەئ رەس ەنێژرەپەد ەناییەنخەڕ ەییرۆیت وەئ ەوەئ ەگجێب .تاکب

 نای ەوەناڕێگ یناکاــسای ،نامز و رووتلوک یرچکارتــس کەو یکێناتــش .نگووبادیەپ ادێت

 .نێد مەھرەب ادناکەییتەیانیچ اگڵەمۆک ەل یەناییژۆلۆدیائ وەئ

 

 ەل ێتخەو critique یەـشو یووژێم رەـسەل ووب کەیەتروک ،تاھ ادەوەرەـس ەل یەوەئ

 ێبەد یرۆز ەب ،یــسرپەد ەوەئ یەگناوڕ ەل کێکمەچ یەــسانێپ ەب تەرابەــس کێــسەک

 وەئ ەنخەڕ نم یال .ەوەتاکب رادروونــس ەکەکمەچ ەــسەک وەئ یەکەــسانێپ ،یب ێڕەواچ

 مەئ ەراـید ارکــــشاـئ .ێرگەد نووبڵەدـنەگ ەب رەب .تـێنەگب اـگڵەمۆک ێڵێھاـن ەیەیێوخ

 یەنایانام وەل کێرۆز ەک کێرۆج ەب ،ەوەتاکەد رادروونــس رۆز ەنخەڕ نم یەیەــسانێپ

 ەنخەڕ ۆب نم یەــسانێپ مێڵب یەوەئ یێج ەب ووب ەوەئ رتــشاب .تێنەیەگان ووبیەھ کیتیرک

 و یڵەدـنەگ ەک نم یال .ێبەھ یەدرکراـک مەئ ەنخەڕ مەکەد ێڕەواـچ نم مێڵب ،ەیەمەئ

 ێبەد کەی یەلپ ەب ەنخەڕ نم یال .ادبڵەھ رەــس ەنخەڕ اکەد تــسیوێپ ،ووبەھ یــشۆخەن
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 ،یب ێڕواچ تێرکان راجرۆز .تێنب یوان ،تێنێـسانیب ،تاکب ناـشینتـسەد ەییـشۆخەن وەئ

 ینووب ۆب ەگڵەب ەیەوەئ یکرەئ رترۆز .تاکب ەکەییــــشۆخەن یرەــــسەراچ یۆخ ەنخەڕ

 یواوەت یناوت رەگەئ رتاود .ەیەھ ەکەییــــشۆخەن ێنێملەــــسیب .ەوەتێزۆدب ەکەییــــشۆخەن

 ەک .واوەت یکەیەنخەڕ ەب ێبەد ،ەوەتێزۆدب ەکەییــشۆخەن یناکەییدنەمتەبیات و ناکەناــشین

 یکەیەدرک ناوێنەل ەیەــسانێپ مەئ .ەرون الەع یرون ەوەئ ەوەتێزۆدب شیرەــسەراچ یناوت

 نێکەتڵەھ و ەناڕێگـشڕۆـش یکەیەدرک ەب ەنخەڕ ،ادەنازاـسکاچ یکەیەدرک و ەناڕێگـشڕۆـش

 کەلکەل یێج ەب سەکناڵف کاک ەگزۆخ :یێڵب ارباک ەب ەیین ەنخەڕ ەوەئ نم یال .تێنازەد

 !قەلقەل ەیاسوونتب

 ێـسەحەد ەکەییـشۆخەن ەب ەک ەیەکەریز ەکات وەئ رگەنخەڕ نم یال ەوەیەگناوڕ مەل رەھ

 ەب نیــــسەح ەل ەنخەڕ .تادەد یندرکناــــشینتــــسەد و ناـنواـن و ندـناــــساـن ۆب ڵوەھ و

 یندرکناـشینتـسەد و ندناـسان یییاناوت ەکەـسەک رەگەئ .تاکەد ێپ تـسەد ەوەکەییـشۆخەن

 .یێنب ێل یرگەنخەڕ یوان ێرکەد ،ووبەھ

 ەجرەمولەھ وەئ یۆھ ەب دروک یەوەتەن .ەوەتێڕەگەد یچ ۆب ەنخەڕ ینووبەن ەتویــــسرپ

 یازەراــش یرگیب ۆت ادکێراوب رەھ ەل ،یتەیەھ یەییــسانکڵەخ ،ییایفارگوج ،یــسایــس

 ۆک یناکەرھەب یەوەل ەرگێڕ ،ادایجایج یرازەوێـش و تاڵو رەـس ەب ینووبـشەباد .ەمەک

 و ناــمز ەب تەمزخ ەتەنوارخ یناــکەرھەب ەل کــێــــشەب یەوەئ ەگجێب ەمەئ .ەوەنبب

 و راوەدــنێوخ یەوەئ دەق ەب کــێڕ .ەیەھ ناــمیدروک یەنخەڕ مێڵەد نم .رت یکێبەدەئ

 یناخ یریب ەوەتاخەد نم ،ادیدروک یبەدەئ ەل ەکەــــشێک .ەیەھ نامەنخەڕ ،ەیەھ نامنازێل

 ریعاــش ،ەرگڵەھ ەکەییناخ .یلاخ تید ێڵامەک ێنادیەم ،یلامەکیب ێلامەک ژ یناخ :ێڵەد

 ەکەنادیەم ینووبڵۆچ رەبەل ناکەـسەک یەبرۆز .یەکەنێوـش ەرەخب ،دروک یرگەنخەڕ و

 ەک ەییاـسائ .ەوانێھکێپ نایکێتاڵو ەک ینیبەد راـش وود ادرووـشاب ەل ۆت .ننێتاڕەت یکیرەخ

 ەخۆد مەئ ۆب شاب یرەــسەراچ نم .کێتــش ەب تێبەد تێــسڵەھ ێــسەکرەھ ادەتاڵو وەل

 شیەمەئ .دروک وومەھ یبەدەئ ەب نیەکب ،ناـکەرازەوێــــش یبەدەئ ەمێئ ەک منیبەد ادەوەل

 یەناـخبێتک ێبەد .نبب رێف ناـکەرازەوێــــش دروک یرەــــسوون و رەنێوخ ەک ێبەد ەوەب

 ناـکەرازەوێــــش ناوێن یناڕێگرەو ێبەد .نب یدروک یەناـخبێتک ،یجناـمرک و ینارۆــــس

 .ەنانیداب ادەراوب مەل شاب یەنوومن .ناکەرازەوێــش ینووبرێف ەب ادب یۆخ یێج و ێنێمەن

 ینارۆــــس یقەد ،یجناـمرک یقەد دەق ەب ادـیەکەبێتک ەل ،ەووینیب مینیداـب یرگەنخەڕ نم

 .تاــکەد گــنەت ناــکەکیەف ینێتاڕەت ۆب نادــیەم ەمەئ منیبەد یاو نم .ەوەتەوودــنێوخ
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 و ەوەندــنـێوـخ یـێـجەب نـتوەکەد ۆـب ناــکەــــسەک ؛ەوودرـک یاو ،ناــکەکـیەف یـنـێـتاڕەت

  .نب ەوەییدنەویەپ یەوەنیزۆد نێوش ەب نانێھاد و ندنایەگێپۆخ

 و ەیاد متــــسەد ەیۆب .ینازەد رەــــسەراچ ەب مــــشیمۆخ یەکەژۆرپ کەو یکەیەژۆرپ نم

 .اد مماجنەئ

 

 ێوەمەد ؛رگەنخەڕ و ەنخەڕ رەــــسەل ندرکەــــسق ەب نیەدـب ەژێرد یەوەل رەب :نتفەنژ

 ،ەتوودرک یـشەوەئ اتـشێھ ادکێتاک ەل ؟یەبەدوان ەژۆرپ ەب تۆخ یناکەڵوەھ نۆچ مـسرپب

 ەکنوچ ،ناـکەوارکناوڕەواـچ ەماـجنەئ مێڵەد[ناـمیناـکەوارکناوڕەواـچ ەماـجنەئ و ەوارنیبەن

 .ەوینیبەن ]ێرگەدـڵەھ وارکناوڕەواـچ یماـجنەئ نیدـنەچ ادـیۆخ ڵەگەل یدـیج یەژۆرپ

 اـت شەناـیرەگیراـک و توەکێل وەئ ،ێنەداد یرەگیراـک و توەکێل شیکەیەژۆرپ وومەھ

 ێکەی ەرێل یتەیۆخ یێج ؟ەویڕەپەنێت یزاجەم یاینەد وێن یۆقمۆقم ەل و نوارنیب اتــــسێئ

 ۆخ یێج ۆب کـێرۆج ەب ادـتەڕەنب ەل ؛ەوەمژێڕباد ،ووبتاـھ ناـمۆب ەک یەناراـیــــسرپ وەل

 کەو کەن ،نترگەنخەڕ ەل ەرۆج مەئ ەتەواد تتسەد ناکاتەرەس ندرکرەد وان و ەوەندرک

 وود مەئ یێپەب .تـێب یدروک یناـمز و بەدەئ ۆب تـیرۆخمەخ ەل یەکەد یاـعدـیئ یەوەئ

  .ێرنبێل یەژۆرپ یوان کێراج مەکینال تێرکان ،تێب ەڵاخ

 متـسەد ەیۆب .ینازەد رەـسەراچ ەب مـشیۆخ یەکەژۆرپ کەو یکەیەژۆرپ نم" :ەتویـسوون 

 یرۆج ەک ەیاوتێپ رەھ شاـتــــسێئ اـیاـئ !ەویناز ترەــــسەراـچ ەب ".اد مماـجنەئ و ەیاد

    ؟ەرەسەراچ ،ەوێئ یەمەئ کەو یندرکراک

 نراتو کـێڵەمۆک ،"تـێبەن رۆز نایەنوومن اب" یەژۆرپ مێڵەد یێپ نم یەوەئ .١ :ینیمەئ

 یێج .تاڵەھژۆڕ یزاوخێون واـنەب یناریعاـــــش یەنخەڕ و رعیــــش و ناـمز رەــــسەل

 واڵب ،ەلیاـف یــــس یەکیزن ەک ەیەژۆرپ وەل لـیاـف جنێپ اـینەت اـتــــسێئ اـت ەک ەنادـێپەژاـماـئ

 یـکـێـجـناــماــئ واــنـێـپ ەل ،ەراــتو ەڵەمۆـک وەئ نوـچ ؛ەژۆرـپ مـێـڵەد یـێـپ نـم .ەوەتەوارـک

 .نۆڕەد ادوارکیراید یکەیەتسارائ ەب و نوارسوون ادوارکیراید

 رتمەک یراـکۆھ .تاـخناـیاـن نووبەژۆرپ ەل ،اـن ناـی نبارنیب نم یناـکەنیــــسوون ەک یەوەئ

 ەکەژۆرپ ەک ادەوەب .ەوەتێڕەگەد ەکەژۆرپ یدوخ ۆب مەکەی یەلپ ەب ،ەکەژۆرپ ینارنیب

 ەوەــسەک رۆز نەیال ەل ەوارکناوڕەواچ ،سەک رۆز ییبەدەئ یەگێپ رەــس ۆب ەیەــشەڕەھ
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 و ەوەرەکواڵـب مەھوود یەلـپ ەب .تــێردــب یـنارـنـیـبەن ۆـب ڵوەھ و تــێرـکـب یـتەیاژد

 یڵد ینترگاڕ واــنێپ ەل شیوەئ ،درک ڕەک ەیەژۆرپ وەل ناــیۆخ ەک ،نێد ناــکەڕەپڵاــم

 واڵب کــێبێتک تــێوەیاــن سەکچیھ :یتوگ کەیێڕواــھ کەو .ووب ناــکەواریگێلەنخەڕ

 یەوەنووبەنواڵب و نارنیب رتمەک ۆب رتێراـکۆھ !یتەیناـکەبێتک یەبرۆز یژد ەک ەوەتاـکب

 و یدروک و ەنخەڕ و بەدەئ نم یال یەکەییتــساڕ .ەوەتێڕەگەد مۆخ یراکائ ۆب ەکەبێتک

 ێنەیەگاـن ێت ێل یۆخ سەک میناز ەک !ێــــسەک ەل مێنب ووڕ ێنێھاـن رتەروەگ شیناوەل

 ریەــــس .ێبەن سەک ییتەمرای ەب متــــسیوێپ ەک ەوەمەکب یواڵب فێئ.ید.یپ ەب اد مرایڕب

 بێتک یراک ەیەھ کێڕەپڵام .ووبەھ ەـــشێک رەھ شیفێئ.ید.یپ یەوەندرکواڵب ۆب ەیەوەئ

 ەب ندرکتسەد ەل رەب .ەوەتاکەد واڵب ەوارکەنواڵب یفێئ.ید.یپ و ەیەناتش وەئ و یدروک و

 میەکەرەبەوێڕەب - ەنۆچ ەکەژۆرپ ینازەدیەن اتشێھ یەتاک وەئ - ناکەتەباب یەوەندرکواڵب

 ەناواکشاڕ ،اد ۆب مگنەز .ێڵب مێپ تێد تسەد ەل مکێراک تیناز رەگەئ :یتوگ یۆخ .ینیب

 ،مووچەن یرەـــسەل نم .ەوەیانێھ یوونایب و ڕب کێڕب ،ەوەمەکب یواڵب مرێوان توگیەن

 یەسق ەب تڕەواب رەگەئ ھک توگ مەنامائ .ەوەتیەکب یواڵب یرێوان ەک ادیواچ ەب ادمشیەن

 مەدرەب یناـکەــــشێک .یەکب ەکەییاـتناـپ یریەــــس کووــــس یکێواـچ ەب یناوتب ،ەیەھ نم

 .ەیەکەبێتک یرەگیراک یرەدناشین یۆخ ەکەبێتک یەوەندرکواڵب

 ەک یەوەئ .ەیەھ ادکێـــسەک وومەھ ەل .ەییتـــشوورـــس یکێتەباب ،ندرکرەدوان ەب زەح .٢

 یرەنڵاپ رەگەئ .نیتسەوب یرەسەل تێبەد ،تاکب رەد وان ەوەکەیەگێڕ  چ ەل ێوەیەد ۆرم

 .تێرــــسوونب او یکیبێتک ووبەدەن ؛ەیاوب ندرکرەدوان اـینەت ەبێتک وەئ ینیــــسوون ۆب نم

 یناوتەد ،نادڵەھایپ و یدنەویەپ ەب یەدنەوەئ اددروک وانەل تێرگانڵەھ اشاح نوچ ؟یچۆب

 و ندـناـتڕەم ەوال ەل و یکەریز و یریژ و ەوەندرکریب ەب ەدـنێھ وینیوین ،تـیەکبرەد واـن

 یێپ نم ەک ەووبەھ کەییـشۆخەن و یکێڕان مێڵەد نم .تیەکبرەد وان یناوتان ،ندناـشووڕ

 تەبڵەھ ،ەووبەھ شیندرکرەدوان ەب زەح .منێــسانیب ەمووتــسیو .مواد یرازائ و مویــسەح

 ەل رترۆز ندرکرەدواـن ادـیدروک یبەدەئ واـنەل .یەکەواـب و تــــسورداـن ەوێــــش ەب کەن

 مۆخ یەراـک وەب نم .ادەکەییاـتناـپ واـن ەل ەییەداـماـئ و نادـڵەھاـیپ و نادزرەقەبناـن یەگێڕ

 مێنەد یواـن نم و ەراوبێڕمەک و تـخەــــس ،ێڕاـگ یەناوەچێپ ەک مووچ ادەیەگێڕ وەب

 .ێڕەڵەک
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 ینادڵەھ و ندناـسان تەمزخ ەتەیاتـسخب مەتاک و ییاناوت وەئ نم رەگەئ ەوەرەکب ەوەل ریب

 ەل ریب ەک .ارـشێکەدەن ێپ نایلالیب اتـسۆمام یگنابوان ،رەڤۆلک و رـسکاب ەتـسێئ ،ناکەکیەف

  :یووبتوگ ەک وولماش یریب ەموەکەد ،ەوەمەکەد مۆخ ینایژ و راک

 تساخنرب دوخ ِنتشک ھب عیجف ھنوگنیا یسک زگرھ

 !متسشن یگدنز ھب نم ھک

 (مایژ نم ەک یەرۆجمەب ،یڕەپەناڕ یۆخ ینتشوک ۆب ،ەناقەڕڵد اوائ سەک دەق).

 ینیــسوون ەل رەب .ەنێوخیدروک یناجنەگ ۆب رتپ ،تێبەھ کەییزۆــسڵد رەگەئ ەیاو مێپ .٣

 نم یەوەئ کەو کێراتو ەک واچ رەب ەتاھەد مناڵاس ەدزۆن ــــ ەدژەھ یکێناجنەگ ەکەبێتک

 ەراــتو وەئ ەوەدرـکەد مرـیـب .ەوەنـنـێوـخەد ،ەوودرـک مـێوـتواــت اد"نـیـنازرەکەبدروـک" ەل

 یراوەدـنێوخەن و یلێگ یماـجنەرەد ەوەئ ننازەد او اج .نەگان ێت ێل یچیھ و ەوەننێۆخەد

 مریب نای .وێد ەب تێبەد ێل نایەکەرەــسوون و تێنێمان نایۆخ ەب نایڕەواب ەمەب و ەنایۆخ

 ەواچرەـس ەب ێبەد ،ەڵەھ ەل ەڕپ - ەوەنامز یووڕ ەل - ەک یەنیـسوون وەئ رەھ ەوەدرکەد

 ەک یەناـمەئ ۆب شیرەگەئ نم یەکەبێتک ەیاو مێپ .جنەگ کـێڵەمۆک ینووبرێف یدروک ۆب

 مەکینال ێناوتەد ،ەوەتاکەن نایکاچ و تێبەن یدووــــس ،تێبەن رۆز نایەنوومن مرایزاوخ

 .تێب رتیددیج ووتاھاد یەرەب تاکب او ێناوتەد .تێب رۆز نایەنوومن تێڵێھەن

 

 و كــێراــک ەب تەکەژۆرپ ییڵەد تۆخ کەو ناــی تەکەراــک ۆت نێڵەد کەو :نتفەنژ

 کـێراـک وومەھ ەک نینازەد کەو ؟ەڵاـکیداڕ ادـێوک ەل ؟یەبەد واـن ڵاـکیداڕ یکێڵوەھ

 و ڵوەھ ینووبڵاکیداڕ یتــسیوێپ ۆب واــساپ نۆچ ۆت ،تێب ەناڵاکیدار ەیین ەوەب یتــسیوێپ

 یکەیالەل ؟ەوەتیەکەد اـیج نۆچ ڵاـکیداڕاـن و ڵاـکیداڕ یەنخەڕ ؟ەوەتینێھەد تەکەژۆرپ

 ڵەگەل یــشاتــسێئ ائ ەواتەرەــسەل رەھ ،یرگەدێل نایەنخەڕ ۆت ەک یەیەوەن وەئ ەوەــشیرت

 ؛ادـیدروک یەنخەڕ و بەدەئ وێنەل ننازەد ڵاـکیداڕ ەب ناـیۆخ یناـکەڵوەھ ناـیەنیرۆز تـێب

 ۆب تەوەندنێوخ ،ارکەد تـسورد ۆب نایتـسەبرەب شیناوەئ ادەییاتناپ وەل رەھ شەمەل ەگج

 ؟ەییچ ەمەئ

 .ەواـنێھەن راـکەب ،مۆخ یەکەژۆرپ ۆب کـێواـنڵەواـئ کەو ،مڵاـکیداڕ یەــــشو نم :ینیمەئ

 ەکەژۆرپ ەیاو مێپ ،تـێب نێکەتڵەھ و ەوەرەکتەڕ ،ڵاـکیداڕ ەل تـــــسەبەم رەگەئ ماڵەب
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 ەواجنوگ یکێوانڵەوائ ڵاکیداڕ ینیبەد ؛یەدب ەکەژۆرپ یوان یجنرەـــس رەگەئ .ەڵاکیداڕ

 ناــیڵاــکیداڕ یتــــسێوڵەھ ،ەوەمنووبیزۆد نم یەناــتفرگ وەئ ەیاو مێپ نم .ەکەژۆرپ ۆب

 زرەف یــشەنیــسوون ەوێــش وەئ ەک ووب یددیج یەوەندرکتەڕ ییتــسیوێپ رەھ .تــساوخەد

 ،)ەنابیدەئ وەئ یراتو یەتـــسڕ ەب ەتـــسڕ یەوەندنێوخ(مۆخ یەیەوێـــش وەئ ەگجێب .درک

 .مەکب نێلۆپ تەباب یێپەب ەکەژۆرپ نم ارکەد .ووب مەدرەبەل مرت یکەیەوێـش ەدراژب کەو

 ەڵەھ یناکەرۆج وومەھ ادیێت و ەوەمەکب ایج نیـــسوونیدروک یتەباب یناوتمەد ەنوومن ۆب

 ییەنخەڕ یراتو یناکەراــسەخ وومەھ ارکەد .ەوەمنیبب ۆب یەنوومن و مەکب ناــشینتــسەد

 ڵد ەب مەیەوێــــش وەئ نم .ەوەمنیبب ەنوومن شیوەئ ۆب و ەوەمزۆدـب ەبیدەئ ھـڵەمۆک وەئ

 یەڵەھ کێڕب رەگەئ .تاخانرەد شاب ەکەتاـــسەراک ەیەوێـــش وەئ ووباو مێپ نوچ .ووبەن

 ماڵەب .تاکەد ەڵەھ سەک وومەھ !ەییاـسائ :ێڵەد تێد رەنێوخ ،یەکب ناـشینتـسەد ینامز

 یرەبەلرەـس ەکەنیـسوون ێنیبب رەنێوخ و ەوەتینێوخب ەتـسڕ ەب ەتـسڕ کێنیـسوون رەگەئ

 ەتــسڕ ەب ەتــسڕ ییەنخەڕ یکێراتو رەگەئ .تاگەد ێت ەکەتاــسەراک ەل تاک وەئ ەیەڵەھ

 یراـسەخ نیدنەچ ێرکەد ،ادکێفارگاراپ رەھ ەل ەک یەدب ناـشین رەنێوخ ەب و ەوەتینێوخب

 .ەوانێھ ادبەدەئ و نامز رەـــسەب نایکێتاـــسەراک چ ھناـــسەک وەئ تاگەد ێت ؛ینیبب ەروەگ

  .ەیین یکەمەڕەھ یکێتسێوڵەھ ەوەندرکتەڕ ەک اکەد یڵووبق رەنێوخ اجنیئ

 ،ەوەندرکنووڕ ،ەوەنادکێل ،ندناگنەــــسڵەھ ،نامتوگ و درک نامکیتیرک یــــساب رتــــشێپ

  .ترگەد ۆخ ەل ...ینادێپ یرایشۆھ و یرایناز ،ندرکیرەوداد

 ێل یواچ زاــسکاچ یەنخەڕ یرەبنارەب کەو تێرکەد ەک ڵاکیداڕ یەنخەڕ ەیاو مێپ نم

 ،ییەنخەڕ یکێریب نەواخ یکەریز یکێسەک ەک تێبەد ینترگ ەب تسوێپ کێتاک ،تێرکب

 ،ەییقەھان ،یشۆخەن ،یکێڕان مەئ .ەیەھ کەییقەھان ،یشۆخەن ،یکێڕان ەک ێسەحەد ەوەب

 نارنیبەن ،خەیابێب یکێمەھرەب یندرکەروەگ ەل یۆخ ێرکەد ادتایبەدەئ کەو یکێراوب ەل

 .ەوەتێنیبب ادمڵگەمڵگ نای رەنێوخ ەقیلەس یندنازەباد ،زرەب یکێمەھرەب یندرککووس نای

 ینووڕان یتـسناز یمەھرەب یەناوەچێپ ،یتەبیات ەب رعیـش و یرۆز ەب یبەدەئ یمەھرەب

 ،یماـسرەـس یێپ ەک ادکـشێمەھرەب ەل تەنانەت ەکب ریەـس .نایناکەییدنەمتەبیات ەل ەکێـشەب

 .ێبان ۆمەتسەد تۆب واوەت ەکەمەھرەب یەکەد تسەھ .تۆب ننووڕان ەک نەھ کێناکشەب

 سەک کـێڕب یداـیەــــش ۆب ەنیمەز ەک ەتاـیبەدەئ یەییدـنەمتەبیاـت وەئ ەمەئ منیبەد یاو نم

 ماڵەب ،ەیین ەوەرعیـش رەـس ەب یڕف ینازەد ۆت ،ێـسوونەد کێرعیـش ارباک .تاکەد شۆخ
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 یەــــشێک یرگب ڵەگەل ییدنەویەپ یناوتان رەگەئ ۆت تـێڵب ێناوتەد یەکەریعاــــش ەکڵۆک

 ەڵەمۆک وەئ مێڵب ەمکەرەگ .تەیان شێپ ەرۆج مەل یکێخۆد یتسناز یکێمەھرەب ۆب .ەتۆخ

 ناوەئ .ەوەتەووتزۆق ناـیتاـیبەدەئ یەییدـنەمتەبیاـت وەئ ،نووترگ ێل مەنخەڕ نم یەبیدەئ

 ەووتــشێھمەن ەوەمراــشیان .ەوانێھراکەب نایۆخ ییازەراــشان یەوەندراــش ۆب نایینووڕان

 .تێچب وەنایرەسەب

 وەئ .ەیاو کـێڕ ،ەوودـناـــــساـن ڵاـکیداڕ ەب ناـیۆخ ،یۆخ یتاـک ەناـمەئ یێڵەد ۆت ەک اـج

 نکیرەخ نازەنێل چیھ و ازەراـــشان کێڵەمۆک ؛ووب ەوەئ میـــسەح یێپ نم یەییـــشۆخەن

 ادکێخۆد چ ەل نیـسوون شێپ نم ینازەد ەتـسێئ .نێنەداڕ دراگناڤائ و ازەراـش کەو نایۆخ

 مــشیێپ .تــسیوەد یڵاکیداڕ یتــسێوڵەھ ،ەنینازرەکەبدروک و یڵەدنەگ وەئ نم یال ؟مووب

 یدــنەھەڕ وکڵەب ،ەیین یبەدەئ یدــنەھەڕ اــینەت ەکەنینازرەکەبدروک و یڵەدــنەگ ووباو

  .ەیەھ یشیقالخەئ

 .ەوارک تــسورد ۆب نایتــسەبرەب شیناوەئ یۆخ یتاک ەک یەوەئ یرایــسرپ ەب تەرابەــس

 ،ەووتاـھ شێپ نم ۆب یەیاـناـم وەب تــــسەبرەب ،نووب یــــشووت ناوەئ یەوەئ :مێڵب ێبەد

 و یرعیــــش ەمەھرەب یەوەندرکتەڕ ،تــــسەبرەب نێڵب یێپ ناوەئ ەگنەڕ یەوەئ .ەووبەن

 یەوەندرکواڵب ۆب ناوەئ ەیەوەئ تــــــسەبرەب .ەوەرەنێوخ نەیال ەل ەناــیناــکەییەنخەڕ

 ،رەنێوخ یەوەندرکتەڕ ماڵەب .ەووبەن او یتـــش .نبووب ەـــشێک یـــشووت نایناکەمەھرەب

 !ەنازاوخێون ییدنەوەژرەب ەل ووتاھاد توگنایەد یەوەئ یەناوەچێپ .ەماوەدرەب شاتــشێھ

 ،شێپ ڵاــس تــسیب مەکینال .ەووبەن رتــشاب ،ێبووبەن رتپارخ نایخۆد ،ڵاــس تــسیب یاود

 !ووبارخەنرەد نایناکەتسژ ییچووپ

 یرەنێملەــس ەب رەنێوخ یندرکەنیزاوــشێپ کەن ،مۆخ یناکەنیــسوون نم مێڵب ادییاتۆک ەل

 ماڵەب ،ەوەتەووترگ ۆب یـــشەواب رەنێوخ ەیەھ او یمەھرەب نوچ .منازەد ناوەئ ییتێکیەف

 .ەرتکووس نازاوخێون یمەھرەب ەل نم یال

 

 تاڵەھژۆڕ ەل یدروک یبەدەئ یڵاـس تـسیب یەوەندرکتەڕ ەک ەییناوتێپ تـشیۆخ :نتفەنژ

 یڕوکومەک یاود ەب ەیین ناڕەگ اینەت ەنخەڕ ؛نیێڕەگ شینادژیوێب ەل .ەیەنانادژیوێب رۆز

 ۆب یکێرگەنخەڕ ەب ەییناوتێپ .کـێقەد یپارخ یندـناـملەــــس ناـی ،قەد وێن یناـکەڵەھ و

 ،کـێتاڵو ێبەدەئ یڵاـــــس تـــــسیب یەوەندرکتەڕ ڵەگەل نم" یێڵب یــــسنەڕەف ەنوومن
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 تسیب مەئ یەوام ەل ەک منێملەسیب مناکەنخەڕ ەب یەوەئ ۆب ەوودرکێپ تسەد مشیکەیەژۆرپ

 شیوەئ ؛"تێب ەنخەڕ و ەڤاڕ و ەوەندنێوخ ینەیاـش ەوودرکەن نایچیھ ەنابیدەئ مەئ ادەڵاـس

  .تاکەد تریەس کێنادژیوێب کەو اوەئ ،تاکەن تریەس ەناڕاجەتڵاگ رەگ

 ادکێتــــش رەھ وێنەل یڕوکومەک و ەڵەھ یاود ەب ناڕەگ ەییناو تێپ ،مێڵب رت یکێرۆج ەب

  ؟یەخباد ەتش وەئ وێن یناکەییشاب تسائ ەل تواچ تەبیات ەب ،ەناسائ یکێراک

 ەل اـینەت ەنخەڕ ەک تاـکەد ەیاـگدـید وەب تەمزخ ۆت یەکەژۆرپ ەیاومێپ نم مێڵب شەوەئ

 ڵوەھ ۆت یەوەئ یزاواـیج ەب( ەوەتاـکەد تروک ادـقەد یــــشاـب و پارخ یندـناـگنەــــسڵەھ

 یبەدەئ یناـکەڵووق رۆز ەــــشێک ەل ەکێکەی شەمەئ ،)!ەپارخ ۆب ەک ینێملەــــسیب یەدەد

 .یدروک

 یڵاــــس تــــسیب یدروک یبەدەئ یەوەندرکتەڕ ەیاو مێپ "نم" ،اـن "مــــشیۆخ" :ینیمەئ

 ەب رەگەئ .ەوودرکەن مەراــک وەئ نم مێڵب ێوەمەد .ەیینادژیوێب ،تاڵەھژۆڕ یوودرباڕ

 تەرابەـس مرتیتـساڕ کێڕب تاک وەئ ەیانێھبراکەب ترعیـش یەـشو "بەدەئ" یەـشو یێج

 "تێبەن رۆز نایەنوومن اب" یەژۆرپ - ەموویسوون یرەسەل نم یەوەئ .توگەد رعیش ەب

 ەب ەک ەیەنانیـسوون و ەنخەڕ وەئ و رعیـش رەـسەل .یتـشگ ەب بەدەئ کەن ،ەرعیـش رەـسەل -

 رەــــسەل تەناـنەت ەکەژۆرپ یناـی .ووب ەوەتاڵەھژۆڕ یزاوخێون واـنەب یرعیــــش یروەد

 وانەب یرعیش رەسەل اینەت یچۆب :مێڵب ادەرێل اب .ەیین شیتاڵەھژۆڕ یناسوونرعیش وومەھ

 ۆب تێنەدڵەھ نم و ەوودرک مــــساب رتــــشێپ یەییــــشۆخەن و یقەھان وەئ نوچ .ەزاوخێون

 نەھ سوونرعیـش رت یکێرۆز .ارنیبەد ادەنازاوخێون وانەب وەئ یراک ەل رتقەز ؛نیـسوون

 ێل مەنخەڕ نم یەنامەل نایتـسائ ەناریعاـش وەئ .ەوەتێنێوخەد رترۆز نایرعیـش یکڵەخ ەک

 ،ەناــــسوونرعیــــش وەئ نوچ .ندرکەن مــــساـب نم ادــــشەوەئ ڵەگەل .ەرتمزن ،نووترگ

 یازەراــــش نەدان ێل ەوەئ یفال ەناوەئ .ەنارەبــــشرێھ ات ەیەناراکیرگرەب نایتــــسێوڵەھ

 یوان ەک نایەبرۆز .ننێونان ەوەنافووـــسەلیەف یوان ەب نایۆخ .نێون یرکیف و ەفەـــسلەف

 ۆب نم یال ەناـمەئ !اـکەدرەد ریل ناـیتــــسێپ ،ێبەد ڵاـھ ناـینادد ،ینێھەد ناـکەفووــــسەلیەف

 و نیاتــشنگتیو و ادیرد و رێــسووــس یوان ؛ەیەوەئ نم یال هروەگ ییقەھان .نبان ەنخەڕ

 اتـشێھ .تینازەن ەنادنەمریب وەب تەرابەـس ناکەتـش نیرتییاتەرەـس یچەک ،ینێھب نبماگائ

 ەوەئ یفال ەوال وەل ،ەوەتیباـم ادرۆفاـتێم و یمینۆتم و لوولدەم و لاد یەوەندرککێل ەل

 ەل ەیەوەئ تاــــــسەراــک .تــیاواــئژۆڕ یەنخەڕ و بەدەئ یازەراــــــش ەک یەدــب ێل
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 تەنانەت مێڵب شەوەئ .یگنەـشێپ ێباو تێپ ،ێبەھ تەـشێک ادکەییدۆراپ یندرکناـشینتـسەد

 .ەووینیبەن ادتــسائ کەی ەل منایوومەھ نم ،ادــشیەزاوخێون وانەب ەڵەمۆک وەل ندرکــساب ەل

 نم .ەی"ەنایەکەــــشاب وەئ الزارەئ ەل" ناکەلیاف ەل کێکەی یوان ؛ێباد تجنرەــــس رەگەئ

 ماڵەب ،ەیەوەرەکتەڕ و نێکەتڵەھ نم یەکەراــک .مرگەد شیناــنێھاد نیرتکووچب ەل زێڕ

 و "ڕۆباگ" و "ییاینەت یاــشداپ" و "ابریب" ەک کێبەدەئ دەق نم .ەیین یکەمەڕەھ و ەدرو

 ەمووبڵاـئ و "ەکاڕک" و "ەڵاڵەھ یتخەب یوەرگ" و "نیژەگرەم" و "لـیزازەع یقۆت"

 .ەوەمەکان تەڕ ،تێب ادێت ی"ماکەسانەھ وەنای" و "ماکەمرەو وورایجۆڕ" یناکەییرعیش

 یقەھان مـشیتوگ .ێبەد تـسیوێپ یەک نم یال ەنخەڕ ەک درک مەوەئ یـساب ادەوەرەـسەل .٢

 ەل ێناوتەد یقەھاـن .)ندرک اڵەت ەب ەکەنەت(ەیین خەیاـبێب یکێمەھرەب یندرکەروەگ اـینەت

 رەـــسەل ەنخەڕ ێرکەد اھەورەھ .ێب اد شیـــشاب یکێمەھرەب یندرککووـــس و نارنیبەن

 و رتزرەب ەگنەڕ .تـێب کـێپوکێڕ و زرەب و رەگیراـک و تـێبەن شیوارکیراـید یکێقەد

 مماجنەئ نم یەمەئ کەو تێب کێتوەڕ و کەیەدراید رەــــسەل ەنخەڕ ،کێقەد ەل رتواڵب

 اب .تـێب کـێلەگقەد ،ێبەن کـێقەد اب .قەد رەــــس ەوەتێب تـێبەد رەھ شیوەئ راجاود .ەواد

  .ێبەن ەواوەح ەب ەکەنخەڕ ەیەوەئ ەگنرگ .تێب ەنخەڕ ،ێبەن رعیش ەکەقەد

 یکێناتـش یـساب ؛مەکب ەـسق ەییـسنەڕەف ەوارکەنامیرگ ەرگەنخەڕ وەئ ڵەگەل رەگەئ نم .٣

 و یلاـن رەــــسەل یبێتک ەیەھ ناـمدروک مێڵەد یێپ !تـێنەکب دروک ەب ڕپ و رێت مەکەد ۆب

 یکەچەنب" یەتـــسڕ ەب مزیلارچکارتـــس رەـــسەل یەکەراتو .ەوویـــسوون ێون یەنخەڕ

 زنۆپ سیــسنارف ەل رتاود ەڕەپال وود .تاکەد ێپ تــسەد "ەیێون یــساننامز ،یزاوخامەنب

 .ننێڕووـسیەو شاب .نرگڵەھ کەیەـشو ؟ەووینیب ەوەکیزن ەل ناتناکەـشو" ەک ەوەتێڕێگەد

 یەـشو ژنۆپ ێڵەد اجنیئ ."یەکەکۆڕەوان ەتێبەد یۆخ ۆب ات نناوڕب یێل شاب ەوال دنەچ ەل

 یناـکەتیپ وومەھ درک یەوەئ یەیاـعید و جنرەــــس رەب ەیاد ی)ەزۆگ(cruche  شۆرک

 !یچکەنەح یدروک :ێڵەد شیـــسنەڕەف یارباک .ادەد ناـــشیپ ەکەزۆگ یکێنێوـــش شۆرک

 و ھشو ناوێنەل ەک ووب ەوەئ رێسووس یناکەسق نیرتەروەگ ەل کێکەی !یرێوبەداڕ نامێپ

 نتوەکێڕ یێپ ەب ناکەـــشو ەیەھ یەوەئ .ەیین یتـــشوورـــس یکەییدنەویەپ چیھ ادیەکانام

 .نوارناد

 ادـکڵەخ رەــــسەب یماـفڵاـک یواـنڵەواـئ ،ووب ناـمەھ مێڵب یــــسنەڕەف یارباـک ەب ێرکەد

 نامڕێگرەو :مێڵب یێپ ێرکەد .نشیەمرۆفد :توگەد ینشکەرتسناکد ەب یچەک ،ەوەییشەبەد
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 یەوەئ یـساب ێرکەد .اڕێگەدرەو یدروک رعیـش ؛ووبتـسیبەن یرەدەناـش یتوەکـشەئ ووبەھ

 نتاـیبەدەئ یادـیەــــش هدـنێھ ،ناـکەتراـپ یۆریبتیلۆپ یناـمادـنەئ ،ناـتــــسدروک ەل ەک مەکب ۆب

 ناکەییــــسایــــس ەوادووڕ ێژرەپنایان یبەدەئ یەنخەڕ یەوەندنێوخ ەب یڵاقرەــــس رەبەل

 .ەوەننێوخب

 و ەڵەھ وومەھ وەئ ناڵاــس ەب .تێب ناــسائ یکێراک ەڵەھ ۆب ناڕەگ ەیین او مێپ نم !ان .٣

 یدەوخ یێل کێناـــسەک ووبەد ەیاوب ناـــسائ رەگ .ەوەتەویـــسرپەن یێل سەک ەووبەھ ەڵەپ

 نم یەوەئ .ەیین یزۆدەڵەھ و ینچەڵەھ ەموودرک نم یەوەئ :مێڵب شەوەئ اـج .نوەکرەد

 نایقرەف نینازەن و ەڵەھ ڵەگەل نینازرەکەبدروک .ەنینازرەکەبدروک یندناــسان ەموودرک

 !تاــکەد ەڵەھ شیرەلتیھ تەناــنەت .تاــکەد ەڵەھ سەک وومەھ .ەییاـــــساــئ ەڵەھ .ەیەھ

 ێت مـسیڵاروتان ەل ەڵەھەب ؛ەکەـشو یتەڵاوڕ رەبەل ارباک ێناد یاو .مێڵەد ێپ تکەیەنوومن

 ەمەئ .ێبتـشیەگ یێت تـشوورـس ەل ندرکزەح و مزیڵاروتـساپ ەل کیزن کێتـش ەب و ێبیەگ

 رەسەل یراتو ارباک رەگەئ ماڵەب .واوەت و ەکەسەک ۆب ەوەتیەکب یتساڕ یناوتەد و ەیەڵەھ

 یناکەدوومرەف یــسنێرفڕ یناناد و ەواچرەــس یوان ینیــسوون ەب و یــسوون مــسیلامرۆف

 نایێپ ووبەوەئ !انێھ نایێون یمرۆف کێڵەمۆک ؛نووبەھ ریعاــــش کێڵەمۆک :تێــــسوونب

 .رەنێوخ ەب ەییتەنمێب .یدروک ەب ەییتەنمێب ەمەئ .ەیین ەڵەھ رتیئ ەمەئ .تـسیلامرۆف :نتوگ

 اـینەت و ەوەتێرنێوخاـن ەراـتو مەئ ەک ەوەییناوڕەواـچ مەب ەنیــــسوون .ەنینازرەکەبدروک

  .تێردرێمژەد

 ەد ،شێپ ڵاـــس جنێپ .ەوودناقوونەن ەنامەھرەب وەئ ییـــشاب ەل مواچ کێجولک چیھ ەب نم

 و یڵادنم ەل کێراج مۆخ .ووبەن ەمەئ ادەناقەد وەئ رەبمەھ ەل نم یتـسێوڵەھ ،شێپ ڵاـس

 کـێرعیــــش ادـیدروک ەل نێڵەد توگ منازەنیدروک یکەیێڕواـھ ەب ادـمۆخ یینوومزەپێب

 دەق نم !مووبتــــسیب شەراـچێب ینم !ەیەوەناـھیج یرعیــــش شێپ ەل کـێغاـنۆق ،ەووتاـھاد

 ەوەووبتـسەب ەوەتـشپ ەل نایناھیج یبەدەئ یتـسەد ەک ادەنازرەب ەقەد وەئ ڵەگەل مییدنەویەپ

 ەشیمەھ ەیۆب .تاکب ۆب مەناقەد وەئ ییشاب یساب ێبەھ کێسەک ووب ماوخ ەل نم !ترگەن

 ماڕەگ کێنەچ ێنازەد اوخ .تاکب ەناقەد وەئ ییـشاب یـساب ،مووب ەوەکێلەگراتو نێوـش ەب

 یال !ناـیارب یرعیــــش ەب ووب تەبیاـت ەک درک ادـیەپ مراـبێرز یراـڤۆگ یەیەراـمژ وەئ اـت

 رەــــسەب متەیلیھاـج یمەدرەــــس مەخب تــــسەد ەراـڤۆگ وەئ تاـک رەھ توگمەد ەوەمۆخ

 رەھ متوگ کەو !دروک یراـیتمەک و ەنەکڵەھڕۆگ ینێتاڕەت ؟منیبب چ ،مینیب ێتاـک !تـێچەد

 هزات ،ەوەدنێوخ مناکەراتو ەک .نێوخراتو ەدرک ینم ەناقەد وەئ ییـشاب ینینیب ۆب ییادیەـش
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 یەوەنتـسخۆرد ەب مەکەبێتک یگرەب وود نم ەک .درک یەرەکەچ ادنم ەل ەناقەد وەل ناموگ

 ؟تێبووبەھ نایشیشاب ەناقەد وەئ ەیەھ یێڕ ،تێبووب نارگەنخەڕ وانەب ینادڵەھایپ

 .ەوودرک ممۆخ یەکەراک یــساب مەھ ،یتــشگ ەب ەنخەڕ یــساب مەھ ادەوەرەــسەل نم .٤

 ادەکەژۆرپ ەل .مب ەوەنینازەنێل و ەڵەھ نێوــــش ەب تـــــساوخیەد ادەیەژۆرپ وەل مەکەراـک

 یناکەییـــشاب .مەدب رەنێوخ یناـــشین کێقەد یناکەییـــشاب مەدەد ڵوەھ نم ەک ەیەھ شیلیاف

 شیزرەب یکێقەد ینارنیبەن متوگ کەو ەک .تادب یناـشین ووبیناوتیەن سەک دەق ەک کێقەد

 ەک ەــشیەڵەھ و ێرکان تەنانەت و تاکان تــسیوێپ .تێچان تووق مێپ نم و ەییقەھان رەھ

 کـێکەی یماڵەو ەل .ەوەتاـکب ۆک ادیۆخ ەل ەنخەڕ یدرکراک یناکەرۆج وومەھ کەیەنخەڕ

 :متوگ ادناکەرایسرپ ەل

 ،مزیلارچکارتـس ،مزینێمێف ،مزیـسکرام - ەنخەڕ یناکەزاوایج ەزاوێـش ،ەواودەب ەتاک وەل"

 ناـییەنخەڕ یکێلەگیرۆیت ،اـیج ەب چ ،کەی ڵەگەل چ - یــــساـنناـمز ،یراـکیــــشنوورەد

 ناـکەییبەدەئ ەمەھرەب یدرو ییراـکیــــش و ێوتواـت ەیەوەئ یەڵەکڵەک ەک ەواـنێھ مەھرەب

 یەنامەھرەب وەئ یەخۆد وەئ رەس ەنێژرەپەد ەناییەنخەڕ ەییرۆیت وەئ ەوەئ ەگجێب .تاکب

 نای ەوەناڕێگ یناکاــسای ،نامز و رووتلوک یرچکارتــس کەو یکێناتــش .نگووبادیەپ ادێت

  ."نێد مەھرەب ادناکەییتەیانیچ اگڵەمۆک ەل یەناییژۆلۆدیائ وەئ

 یەخۆد وەئ رەـــس ەتیێژرەپب ؛ادکێقەد ییتـــسیلامرۆف یکەوەندنێوخ ەل ێرکەد :مـــسرپەد

 ەنخەڕ یناـکەدرکراـک وومەھ تاـکواـھ ێرکاـن مێڵەد ەیەوەئ ؟ەگووبادـیەپ ادـێت یەکەمەھرەب

 یتــــسکێتناک یــــساب تێبەن نامکەیەنخەڕ ەمێئ ەک یەوەئ .ەوەتیەکب ۆک ادکێنیــــسوون ەل

 ادـیەکەبەدەئ یووژێم ەل رادەنزەخ فراـم یەوەئ کەو - تاـکب ناـکەقەد ینووبادـیەپ

 کێتەباب یدەب و یـــشاب یـــساب ەوەگڵەب ەب ھک کەیەنخەڕ ماڵەب .ەییڕوکومەک - تاکیەد

 ادنایێپ کیتیرک یکمەچ ەک ادەناغانۆق وەئ وومەھ ەل ارکــساب کەو .ەیین یەــشێک تاکەد

 ەب نم یەکەراک .یناکانام ەل ەووب کێـــشەب ندرکیرەوداد و ندناگنەـــسڵەھ ،ەویڕەپ ێت

 یرت یناکەدرکراک یاـشامەت کووـس یواچ ەب ەک ەیین ەوەئ ماڵەب .ەندناگنەـسڵەھ یرۆز

 ەنەیال و تــسکێتناک رەــس ەتێژرەپب ەک کێنیــسوون نم یال ەوەناوەچێپ ەب .مەکب ەنخەڕ

 اـت ەوەنخەڕ ەل ،نب واوەت رەگەئ ەناـقەد وەئ نم یال .ەزرەب رۆز ،ناـکەقەد یناـکەییرکیف

 ەناراک وەئ .نب ەرۆج وەل ادووتاھاد ەل مناکەراک مەکەد زەح .نێشکەدڵەھ یزۆدریب یتسائ

 وەئ ەوەمراــــشیان .ەموودرک نم یەمەل ەرتزرەب نایتــــسائ ،نب واوەت رەگەئ متوگ کەو
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 وەئ ۆب شەوەئ .ادەوەندرکریب یزرەب یکێتــــسائ ەل ەیین ندرکراک ،ەموودرک نم یەراک

 او نم .ووب مزن رۆز نایتــسائ ەرەــسوون ەڵەمۆک وەئ یمەھرەب ەک ەوەتێڕەگەد ەییتــساڕ

 ەوەب و ەوودرک شەبێب رتیددیج ینیــسوون ەل مۆخ ەناقەد وەئ رەــس ەل نیــسوون ەب منازەد

 .ەوودرک مۆخ ەل مردەغ

 

 یکێتــسائ ەل ەتوودرک ۆت یەوەئ ؛یێڵەد ۆت ؛ەیایت یکێفارتعیئ تناکەــسق ییاتۆک :نتفەنژ

 تەنخەڕ ەک نەناـمەھرەب وەئ یمزن یتــــساـئ شەکەواــــساـپ ،ەیین ادەوەندرکریب یزرەب

 و ەنخەڕ رەــــسەل ووڕەمەخەد مۆخ یــــسخەــــش ینووچۆب ادەرایــــسرپ مەل .نووترگێل

 ڵەگەل ەیێنالملم ەنخەڕ ەیاو مێپ نم .مەکاـن کـێــــسوونەماـنژۆڕ کەو شەکەراـیــــسرپ

 ۆب قەد یناـکەووڕ و نەیال نیرتەواراـــــش ادـتاـک ناـمەھ ەل و نیرتزێھەب و نیرتوەتپ

 تێرکەن شەمەئ ات .ەکید یزێھەب و وەتپ یۆخەبرەـــس یکێقەد و انام یەوەنانێھمەھرەب

 یناکەقەد یەکب ریەـس رەگەئ ۆت .ەکەقەد یۆکـشاپ ەتێبەد ،ۆخەبەـس یکێقەد ەتێبان ەنخەڕ

 یێڵەد تــشیۆخ اجنیئ( نرت یقەد ێڵەمۆک یۆکــشاپ کیڕ ۆخەبرەــس یقەد ەتەنووبەن ۆت

 ەیەھ ییەنخەڕ یکێقەد یــسرپب ێــسەک رەھ ەل یەد .)!نمزن تــسائ یمەھرەب ێڵەمۆک

 ەک ێچەد ەوەئ ۆب یریب رەـــسکەی ،)ننێھب مزن تـــسائ یکێقەد یوان(قەد ەناڵف رەـــسەل

 و ەوەندـناـــــشەوڵەھ ەنخەڕ ەیاومێپ شینم .ادـیاود ەب ێچاـن و ەمزن یتــــساـئ شەکەنخەڕ

 ۆت ماڵەب .ەکەرەـــسوون یابائ و دادجەئ کەن قەد یناکەرەبەلەک و نوک ماڵەب ەندناکەتڵەھ

 ۆب کێتــش چیھ درک نامــساب شیرتــشێپ کەو رەھ .تێنەد ەکەرەــسوون ەل ەرۆتان و وان

  .ەوەتیڵێھان گۆلاید

 ەب .تێب دراژبڵەھ مناینیرتمزن ،ادقەد نیدنەچ ناوێنەل نم ەیین ەوەئ ەکەــــشێک .١ :ینیمەئ

 مناـینیرتیددـیج و نیرتگنرگ نم ەوەکەژۆرپ واـن ەنێب ارکەد ەک ادەناـقەد وەل ،ەوەناوەچێپ

 ەوەئ .نین زرەب یکێناـقەد ،ەناـقەد وەئ ینیرتیددـیج ەک ەیین نم یەــــشێک ەوەئ .دراژبڵەھ

 یفال یەوەئ ڵەگەل ،تاڵەھژۆڕ ینازاوخێون وانەب ەک ەنم یناکەـــسق یرەنێملەـــس رەھ

 و ێوەناــمب .ەیین نتوگ ۆب ناــیۆتوەئ یکێتــــش ،نەدەد ێل نووبڵاــکیداڕ و یگنەــــشێپ

  .ەوانێھکێپ نایتاڵەھژۆڕ یدروک یرعیش و ەنخەڕ ۆڕمەئ ەک نەناقەد وەئ تێوەنامەن

 ۆخاـئ ؟ەگنرگ یدروک یبەدەئ ۆخاـئ ؟ەگنرگ دروک ۆخاـئ :مەکەد کـێراـیــــسرپ دـنەچ نم

 یھ شیوەئ ،یدروک یەنخەڕ و رعیـش یوانەب ەناقەد وەئ ۆخائ ؟ەگنرگ یدروک یرعیـش
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 ارکەدەن - یمزن رەبەل - ەناقەد وەئ نیێنباد یاو رەگەئ ؟ەوەنێرکان واڵب ،دراگناڤائ یەرەب

 و رەـس ەنیچب ،راوخ ەنیتاھ ەک ادەیەژیەپ وەب نیناوتەد ،ەوەنێرنێوخب و تێردب ێپ نایێوگ

 تاکان تـسیوێپ ،ەمزن یتـسائ ەدروک یتـش یچرەھ مادام ؛یەماجنەئ وەئ ھنیەگب راجاود

 یکێخۆد ،ندرکەن ناـی ندرکراـک یدروکەب یناـیێڕوود ەب نتــــشیەگ !ێردـب ێپ یێوگ

 شێپ مۆب اداتـــسێئ ەل نم .شێپ ەتێد ،تێبەن یچتایقـــشیف ەک کێـــسەک رەھ ۆب و ەییددیج

 یواساپ ینارەسوون و ناریعاش وانەب ەک ادکێبەدەئ ەل ندرکراک :مسرپەد مۆخ ەل .ەووتاھ

 ؟ان نای ەیاوەڕ !نووبەنرێف یدروک ەناخباتوق ەل ەیاوگ ەک ەوەنەدەد ەوەب نینازەنیدروک

 ەل رۆز یکێـــشەب دەممەحم دووعـــسەم ووبەدەن ؛یەکەد ەنخەڕ یـــساب ۆت یەرۆج وەب
 .نین ۆخەبرەــس و نۆکــشاپ یقەد ەناوەئ ۆت ینیڕبرەد ەب نوچ .تێــسوونب یناکەنیــسوون

 یریەــس ۆڕب .ەکب "ڵات یکەیەواق ۆب رکەــش کێکچوەک" یبێتک وان یناکەراتو یریەــس

  :ەوویسوون یکەیارباک ۆب .ەکب "کەیەمان" یراتو

 ،"یگنەفەئ" ،"گــنەم" ەنێرکب "دــنەبرەد" ،"یدــنەفەئ" ،"دــنەم" یەــــشو ێرکاــن"

 ینتواخائ یووتوەکـشێپ ەرەھ سیراپ یەوێـش ادیـسنەرەف ەل مێڵەد ەنوومن ەب ."گنەبرەد"

 ینیـسوون ەل ماڵەب .ەوەننێوخەد "غ" ەب "ر" یگنەد سیراپ یقڵەخ .ەیەـسنەرف یتەلــــــلیم

 .ەوەننێوخیب "غ" ەب شیسیراپ یقڵەخ اب تێرسوونەد "ر" ەب رەھ "ر" یگنەد ادیسنەرەف

 تــساڕ کەیارباک ۆب ەداــس ەدنێھ یەڵەھ ،ەوەتەوودرکەن ەوەل یۆک دەممەحم دووعــسەم

 ەب ارکەد .ەیووینیب ەک ەووب کەییکێڕاـن یەوەندرککێڕ وەئ یال ەنخەڕ نوچ ؛ەوەتاـکب

 وەئ ینانێھەن راجاود ەک .مێب واوج ەب یرەــــسەل نم ێنێھان ەنیــــسوون وەئ :تێڵب یۆخ

 ۆب ییاـناوت و تاـک ەیواـنێھ دروک وەئ یال ەراـید .دروک یناـنێھەن ەب ەوەتاـگەد ەنیــــسوون

 ەک کێتـــش .ەرایـــسرپ مال ەل اتـــسێئ ماڵەب .ووب اھەو شێپ ڵاـــس وود شینم یال .تێنباد

 رۆز اتــسێئ ؛ەیەمەئ ەواڕۆگ اددەممەحم دووعــسەم یمەدرەــس و نم یمەدرەــس ناوێنەل

 رۆز اتـــسێئ .ێنێھەدراکەب یۆخ ینینازەنێل یەوەندراـــش یتـــسەبەم ەب نووبدروک سەک

 و ەوەنزۆدەد سراـف یکێریعاـــــشەکلۆک نچەد .ەوەتێزۆقەد ەکەنادـیەم ینووبیڵاـخ سەک

 ،ەییایئوڕ اڵڵودەی یناتـــسدروک یقل ێکەی .هریعاـــشەکلۆک وەئ یناتـــسدروک یقل ەب نبەد

  !ەییھاچاباب یلەع یھ ێکەی

 یرۆز یکێـــشەب ؛نینازب ۆکـــشاپ ەب ،ەوارـــسوون رت یکێقەد رەـــسەل ەک کێقەد رەگەئ

 یناکەنیـسوون یۆکـشاپ ،ادیرد یناکەنیـسوون نیژێب نیناوتەد ەرۆجوەب .ەیۆکـشاپ ەفەـسلەف
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 ەب تــشیەگ درک ێپ یتــسەد ەوەرێــسووــس یdifference ەل ادیرد رخائ !نرێــسووــس

differance.  

 یرعیــش یەنخەڕ ەل تیێڵان نامێپ ،ادقەد نیرتوەتپ ڵەگەل ەیێنالملم ەنخەڕ یێڵەد ەک ۆت.٢

 نم یەناـقەد وەل ەک نەھ رت یکێناـقەد ەیاو تـێپ ؟نەناـماـک ناـکەقەد نیرتوەتپ ،ادـیدروک

 یتسناوت یڕەپوەئ ،ەویسوون منایرەسەل نم یەناوەئ ؟نب رت یددیج ،ەویسوون منایرەسەل

 کێڕب اد مڵوەھ و درک یراید مناکەنیــسوون یتــسائ ادەواگنەھ مەل نم .ەییدروک یەنخەڕ

     .منێھبرەد ەتایقشیف وەل ناکەساب

 یـکـێژـێواڕ ەب نـێد ووـمەھ .ەوەتـیـبـب درو رـت یـناوەئ و نـم یـیزاواــیـج ەل یـناوـتەد

 میدروک یەنخەڕ واـنەب مووتاـھ نم .ەیین ناـمیدروک یەنخەڕ ەمێئ :نێڵەد ەنارەکراـیقاـب

 یەوەئ نم یەکەژۆرپ یاود ەیاو مێپ .ەییچ یەــــشێک و ەییچ منازب ەک ەوودرک ێوتواـت

 .ەوەتاکان واڵب ەنخەڕ یوان ەب نیسوون ەل ەرۆج وەئ ،ێبەھ یایەح

 یوان ەرۆتان و وان وانەب ۆت شیەوەئ !ەوەتەوودناـــشەوەنڵەھ مـــسەک یادجەئ و ابائ نم.٣

 ینووبرێف یــسرۆک ەنانانێھاد وەئ .نانێھاد ەب ەییدروک یبەدەئ یندرکدنەمەڵوەد ؛ینێھەد

 !نامز ڵەگەل نندرکەڵەمام

 

 ۆخەبرەس یکێقەد ەتێبب ەنخەڕ نۆچ مێڵەد ،ەیۆکشاپ ەنخەڕ مێڵان نم :ینیبێت وود :نتفەنژ

 مزن تــسائ مێڵەد ێتاک شیرت یەکەیینیبێت .ێچبرەد واریگێل ەنخڕ یقەد یتەیۆکــشاپ ەل و

 ۆت یەغاـنۆق وەئ ەییناومێپ کەن نم نەڵــــسەئ اـنیگەئ ،ەوەتەموتــــساوگ ەوۆت یناـمز ەل

 .منازەد یناکەشاب ەغانۆق ەل ێکەی ەب وکڵەب ،نب مزن تسائ نایناکەقەد ،یەکەد یەنخەڕ

 اواد ،ناکەـشاب ەخانۆق ەل ەکێکەی ەخانۆق وەئ ەیاوگ ەک تەکەیینیبێت ەب تەرابەـس :ینیمەئ

 یەوەندــنێوخ یاود مەکەد ینیبــــشێپ .ەوەتینێوخب ناــیوومەھ نم یناــکەلیاــف ەک مەکەد

 تێڕۆگب تنووچۆب ناکەراتو

 

 وەل"ەنوومن ۆب مێڵب شەمەئ ،مووــشێپ یەکەرایــسرپ یەوەندرکنووڕ ۆب رەھ اب :نتفەنژ

 ارەت و کاـت ەب شەناریخاـئ مەئ اـت ەک(رووــــشاـب یکێرەنێوخ مەدرەب ەنیەخب ۆت یەناـقەد
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 وەل مێڵەد( ،تـێبەد رێف ەناـقەد وەل یچ ،)ەووبەن تاڵەھژۆڕ یبەدەئ ەل ناـیاـگاـئ ،تـێبەن

  .)ەیین تناکەراک یۆک متسەبەم ینای ،ۆت یەناقەد

 ینامز یکێڕان یەوەندرک کێڕ یکیرەخ ەک یەنانخەڕ وەئ شیرووــشاب ەل ،لالیب کاک

 ینامز یناناوەساپ( یەژاوەتسەد اتسێئ ەک یەتسائ وەئ ەتەووتشیەگ .ەووب رۆز ،نناکەقەد

 ەک و ەوادـڵەھیرەــــس ەناـنخەڕ مەئ رەبنارەب ەل کـێراـتوگ ،ندرکێپەتڵاـگ ەتەووب )یدروک

 یناـمز یناوەــــساـپ ەتەنووب یەناوەئ یەنیرۆز( شەناوەل ێرگەد ۆخ ەل کـێڵاـخ دـنەچ

 ،تاکەد رت یناکەوارـــسوون و قەد رەـــسەل ەـــسق ەوەیۆخ یەکەچوان ینامز ەل یدروک

 یکێروونــــس ەل یدروک یناـمز ێوەناـیەد ؛و یدروک یناـمز یندرک ەــــشەگ ەل نرگێڕ

 دـنەچ اـینەت و نەکب ناـکەقەد ۆب ەڤاڕ و ەوەندـنیوخ ننازاـن و نناوتاـن ،ەوەتێنێمب ادەناـیدـنوگ

 یـناــنەناد رەــــسووـن ەب و ەکەقەد یەوەندرـکـتەڕ ۆـب رەوـێـپ ەنەکەد یـناــمز یـکەیەڵەھ

 یـــساب اتناکەنخەڕ ەل شۆت ەک شیـــسوونێڕ یەـــشێک ۆب .)ەکید ینادنەچ ...ەکەرەـــسوون

 اتـــشێھ ەک ەیەوەل ەکەـــشیک ،ەیین رەـــسوون یەـــشێک ەوەئ ەیاونایێپ ەناوەئ رەھ ،یەکەد

 یرۆتیدەئ ێبەد ەک ەناکاگزەد یەــــشێک ەوەئ نێڵەد نای ،ەوارکەن درادناتــــس ەب سوونێڕ

 ەناوەئ ەیاویێپ ەک ەیەھ شیکەیاڕ .ەوەتێچب ادناکەقەد ەب و ێبەھ ادەراوب وەل نایرەگەــشیپ

 ۆب یتروک ەب .ەیییـسوونیڕ یکێڕان ێدنەھ یەوەندرک کێڕ ەدنێھ ەوەنخەڕ یەناخ ەنچان

 .ەوەتێرنێھەد واساپ نیدنەچ ەنخەڕ ەل ەرۆج وەئ

 یەنخەڕ و رعیــش یتــسائ و خۆد یندناــسان نایراک ،کەی یەلپ ەب ەناقەد وەئ.١ :ینیمەئ

 یندـناــــساـن ەگجێب ناـکەلیاـف ەک ادەوەئ واـنێپ ەل نم ،تـێزارتب ەوەل .ەیەبیدەئ ەڵەمۆک وەئ

 ەژێرد یددیج یکێــساب وەراج رەھ ؛تێبەھ رەنێوخ ۆب یرت یلەگدووــس ،ناکەراــسەخ

 ەک نای .ەوەمەکەد نووڕ رەنێوخ ۆب نیاتــشنگتیو یناکەنووچۆب یــساب ەنوومن ۆب .مەدەد

 رگەنخەڕ ەک .مەکەد یدروک یتـسینڕێدۆمتـسۆپ یقەد یـساب ،ووب مزینڕێدۆمتـسۆپ یـساب

 .ەوەمەکب نووڕ یرەنێوخ ۆب مەدەد ڵوەھ ،ووباـنێھراـکەب ەڵەھ ەب یناـکەییەنخەڕ ەکمەچ

 .مەکب یساب یدرو ەب مەدەد ڵوەھ ،ێرکەد یساب ادناکەراتو ەل ەک کێرعیش ەنوومن رەھ

 یرەنێوخ ەب نم یناکەقەد ەک نەناتــش وەئ ەنامەئ .مەکەد یدروەب شینامز ینەیال یــساب

  .تێشخەبەد

 مێڵب اداتەرەـس ەل .ەیادێت یراـسەخ کێڵۆک ەک ەییددیج کێتەباب نیـسوونیدروک یتەباب .٢

 نوچ ؛هوودرکەن مــــسوونێڕ یــــساب .ەوودرکەن مــــسوونێڕ یــــساب دەق ادەژۆرپ وەل نم
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 .تـێبب یرێف تـێناوتەد ەڕەپال ەزناـپ ەد یەوەندـنێوخ ەب سەک رەھ و ەیەداـــــس یکێتەباـب

 لالیب ەیاوگ ەک یەوەئ .مــــسوونب یرەــــسەل نم ەک ەیین یۆتوەئ یکێتــــش ،سوونێڕ

 ەوەتیەکب ریب یناوتەد .تتێبتـــسیب ەوالوەل والمەل تێچەد ێپ ،سوونێڕ رەـــس ەتێژرەپەد

 ەک یەناوەئ ؟ان نای ەووینیب تـسوونێڕ یـساب دەق ،ەوەتەنوودنێوخ تۆخ یەنالیاف وەل ەک

 نایشیکێڕب .ننازان سوونێڕ و نامزێڕ یقرەف رەھ نایکێڕب ،ەوەنەکەد واڵب ەیۆگنەد وەئ

  .نەکیەد ەکەراک یندرککووس ۆب تسەقنەئ ەب

 چیھ ،رەـسوونەکیەف و ەکیرەف کێڕب ەک واـساپ ەتێبان ووترگکەی یـسوونێڕ ینووبەن ـــــ

 !"ەواشێکراکەلمتسەد" ؛یسوونب ادکێقەد ەل ۆت تێبان .نەکەن واچەڕ یسوونێڕ یکەیینیبێت

  !"زێھ ەب" :یسوونب تیێب ەوال وەل

 یناکەناو اتـشێھ ڵاـس شەـش یاود ؛ووبەھ یزاـسنامرەد یکێراکدنێوخ ادنامەکۆکناز ەل

 یکێنامرەد ەکیرەخ ەک ادەد ێل یەوەئ یفال ەوال وەل .ووبدرکەن واوەت یمەکەی یڵاس وود

 یەکەنامز ننازان .ناــسو شەمێئ !یناکەرەــسوونەکیرەفەکیەفەکلۆک !ەوەتێزۆدەد ێون

 یفال ەوال وەل ،ێرکان واچەڕ ێپ نایەداــــس یکێــــسوونێڕ ،ننێھب راکەب یکێڕەب نایۆخ

 !نڵبۆن یوایش تێردەد ێل ەوەئ

 رت یـسەک نای تێنێـسانب زێراپیدروک ەب یۆخ نایەکەرەـسوون ھک یەناقەد ەرۆج وەئ نم

 مەک ،متێب کووــــس و ەناـماوەع ادــــشەوەئ ڵەگەل و تـێنێــــساـنیب ەرۆج وەب ەوەتڵاـگ ەب

 و دەممەحم دووعـسەم و نمێھ ناکەنیـشێپ ەل ەوەتەموودنێوخ نم یەوەئ .ەوەتەوودنێوخ

 .نگووب نەـــسەح قیرەفەمەح و دیعەـــسەمەح شەییاود مەئ یەنامەل ،یجڵزق ینەـــسەح

 کەو نایۆخ ەک- یەناقەد ەرۆج وەئ نم .نووب ێجەب و نووڕ و کێڕ نایوومەھ یەسق

 یقەد تـێــــشەد ەک مەکاـن اــــشاـح ماڵەب ،ەووینیب مەک م-نب ەناـماوەع و نێناڕ زێراـپیدروک

 ەک ادەناوەئ ڵەگەل نبەھ شیرەگەئ ەناـمەئ .نب شیرادەــــشێک و رۆز و تـێبەھ ەرۆجوەل

 ،نەدب ناــشین خەیابێب و کووــس ،نیــسوونتــسورد ەب تەرابەــس ندرکــساب تێوەنایەد

 ەل کێتـــسائ ەتەنووتـــشیەگ ەک نەناوەئ نم یال گنرگەرەھ یەـــشێک .نێرکان دروارەب

 .ناکەنازۆسڵد و تسورد ەساب ەب نتەنمێب .نیسوونتسورد یتەباب ەب نتەنمێب ەک ییایەحێب

 ەییتەنمێب وەب ەوەمراـشیان .مەکب راک ەیەـشێک مەئ رەـسەل ەک منازەد یمۆخ یکرەئ ەب نم

 !مچەد رەد نید ەل
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 نایۆخ یێج ناکەنازۆـــسڵد و ێجەب ەنخەڕ یچۆب ؟تێد ەوەییچ ەل یتەنمێب ەل هرۆج وەئ

 کووـــس یواچ ەب نناوتەد دایەـــش کێڕب ەک ەووتاھ ێل یچ ەبەدەئ و نامز مەئ ؟نرگان

 ەمەھرەب یتــسائ یمزن یقەز یەناــشین ؟نەکب نیــسوون ینامز یگنرگ یتەباب یریەــس

 بەدەئ :ێڵەد ادـیەکەییبەدەئ یرۆیت یبێتک ەل نتڵگیئ یرت .ەیەییتەنمێب وەئ ناـکەییدروک

 نای نییائ کەو یکێتــــش کەن ووب نامز یتەبیات یکێمەتــــسیــــس ناکەتــــسیلامرۆف یال

 ناکەتــــسیلامرۆف :ێڵەد ادێوەل رەھ ،وەئ رەھ ەرابوود .یــــسانڵەمۆک نای یــــساننوورەد

 یناـمز یــــشڕۆــــش کـێرۆج ناـی رەوێپ یناـمز ەل نادال کـێڵەمۆک ەب ناـییبەدەئ یناـمز

 ،نینێھەن یراکەب ادیۆخ ینێوـــش ەل و ەییچ تـــسورد نینازەن رەگەئ :مـــسرپەد .ینازەد

 نیسوونتسورد یخەیاب تاکوەئ ،تێب نادال یوومەھ بەدەئ ەک ؟تێوەکەد رەد نۆچ نادال

 یکێتـــش .ەییچ شینانێھاد و نادال ینازان ،ەییچ تـــسورد ینازەن ات نوچ .تێوەکەدرەد

 نایکێکەی !تێبەن رۆز نایەنوومن ەمکەرەگ نم ەک یەـسەک ەڵەمۆک وەل .مێڵب ێپ تریەـس

 کەو وەئ یناکەنادال ،ەوەنەکەد ییاــسال کێتاک رت یناوەئ ەیەوەئ ریەــس .ھیەھ ینانێھاد

 ەنایاگائەبان نایناکەراک دنێھ ،ننازان یدروک دنێھ ەیەوەئ متــسەبەم .نەکەد اــشامەت رەوێپ

 ەراـبوود ،تـێب ناـمز ییاــــساـئ یکێــــشەب یەوەئ کەو وەئ یناـکەناـنێھاد ؛ەییکەمەڕەھ و

 و ەنادال ەک "ێــــسرپمەد" تـێــــسوونب "ێــــسرپەد مێل" یێج ەب ارباـک رەگەئ .ەوەنەکەد

 .نسوونەد "ێسرپمەد" رەھ ادنایناکەقەد ەل رتیئ رت یناوەئ ،نانێھاد

 

 ڵەگەل شیوەئ ،تێب زاــسەــشێک رتپ ەناوەئ وومەھ ەل ەگنەڕ ەک ،مــسرپب شەوەئ :نتفەنژ

 وومەھ ەل یدروک ینیــــسوون و ەڤار و ەوەندــنێوخ و ناڕێگرەو ینووچ شێپوەرەب

 و ەواراز و کــمەچ یندرک یدروک ەب ۆب دروک یڕێگرەو و رەــــسوون ،ادــناــکەراوب

 رەھ و تێبەد ەــشێک یــشووت ناکەییفەــسلەف و یتــسناز و ییەنخەڕ و یرزھ ەژاوەتــسەد

 شیرت یکەیال ەل و یۆخ ینامز یەقیلەـس و نتـشیەگێت یەرێوگ ەب ەوەکەیال ەل کێـسەک

 دـنەچ مەئ اـت ەنوومن ۆب( ێرگەدرەو ێل ... ناـی کـمەچ یەناـمز وەب نتــــسەب تــــشپ ەب

 یەیێپ وەب .یدروک ەتاکیەد )ەواریگرەو ەوەییبەرەع و یسراف ەل یرۆز ەب ییاود یەڵاس

 ەییتشگ رترۆز ەیەشێک مەئ ەییناوتێپ ،ەیەھ تەنخەڕ ەناندرک یدروک ەب وەئ رەسەل شیۆت

  .ێوەکەد رەب ەییکێڕان و ەنخەڕ وەل نایکێکشیرپ نسوونەد یەناوەئ وومەھ و



 

 32 

 مناـیوومەھ ادـمەکەژۆرپ ەل نم .نرۆج نیدـنەچ ناـکەڵەھ ،ادـنیــــسوونیدروک ەل :ینیمەئ

 کـێــــسەک رەگەئ .ەوەتەویزۆد مەنوومن کـێڵۆک ناــــشیماـک رەھ ۆب .ەوەتەوودرک نووڕ

 تتـسیو رەگەئ .ەوەتاکان نایەرابوود و ێبەد رێف نایێل ؛تێب ەگنرگ یۆب نیـسوونتـسورد

  .مەکەد زیڕ ۆب ەنوومن ڵەگەل تناکەشێک ادەژێوتو مەل رەھ

 ەک یەوەئ .ناکەـــشێک ەل ەکێکەی اینەت ەوەرت ینانامز ەل ناکەکمەچ یناڕێگرەو یەـــشێک

 ناــیڵەگەل و ێنیبەد ەوەیۆخ ەب ەناــکمەچ وەل کــێرۆز ەمەک یکەیەواــم ەمێئ یناــمز

 رۆز .ەیین تەقەــــس و رال و ڕێگ یاــتواــھ یندربراــکەب یرەدواـــــساــپ ،ەووتاــھەناڕ

 .ەوەنزۆقەد رەنێوخ ەل ندناوێشرەس و ندناسرت یتسەبەم ەب ەناکمەچ وەئ رەسوونەکلۆک

 اتواھ تـسەقنەئ ەب اج ،ێنەداد کێکمەچ ۆب کەیاتواھ یۆخ یەکەتەقەـس ەڵقەئ ەب ەنایەھ

 یانام ینیناز تاک وەئ .ەوەــشیانامێب یکەیەتــسڕ وان ەتاخیەد .ێنێھان یــشیەکەییزیلگنیئ

 ێـنازـباو ەگـنەڕ ،ێـبەن رـیژ رەنـێوـخ رەگەئ !ناــنـێـھـڵەھ ڵەتەم ەب تــێـبەد ەکەــــشو

 ۆب ەتەباب وەئ ،ێب زۆـسڵد رەـسوون رەگەئ .ەـشێپ ەل ەرف رەـسوون و ەوامێج و راوەدنێوخەن

 راکەب یکێکمەچ دروک یکێرەـسوون رەھ ؛مەکەد راینـشێپ ەوەرێل .ھـشێک ەب ێبان رەنێوخ

 اــتواــھ رت یــــسەک اــی ەواــنیاد یۆخ ناــی ەک یەکەییدروک اــتواــھ یاود کــێڕ ،درب

 ەل ەن ەکەقەد یییاــتۆک ەل ەن ؛ەوەمەکەد تــخەج .تــێنێھب نیتال یتیپ ەب یەکەییزیلگنیئ

 ۆڕیف ەب رەنێوخ یتاک یەوەئ ۆب ؛یەکەییدروک اتواھ یاود کێڕ وکڵەب ،ەکەڕەپال ینییاپ

 .هوەناوەک وان ەتێرخب ەکەییزیلگیئ ەشو ەیین شیتسیوێپ ەزات .تێچەن

 ەب تـێباـن ەتەباـب وەئ ،ێبەن راوەدـنێوخەن و نازرەکەبدروک و نێونۆخ رەــــسوون رەگەئ

 یخۆد رەبەل کەن ەیەکەرەــــسوون یــــسیپ یزاـین رەبەل ەــــشێک ەب تـێبەد ەک .ەــــشێک

 ینامز وان ەل ەیەکەکمەچ یووژێم ینینازەن ،یراوەدنێوخەن یکێدنەھەڕ .نیسوونیدروک

 - ەوودرک ێپ یتــسەد ەوەوەل یدروک ێنازەد او ەک - ەوەییلێگ ەل نای رەــسوون .ادیدروک

 تــێد .اــن اــی یدروک ەب ەوارک دەق ەکمەچ وەئ تــێنازب تــێڕەگاــن یڵەمەت رەبەل ناــی

 ادنم یەکەژۆرپ ەل .تێنەییدروکەد یۆخ یڵقەئ ەب یەکەییبەرەع ای یـسراف ەواردڕێگرەو

 یــساب .مەکەد ییدروک ۆب یناڕێگرەو یــساب نم ،تێرکەد کێکمەچ یــساب ەک راجرۆز

 ەرایڕب رەگەئ .ووڕ ەمەخیەد ێبەھ مراینــــشێپ مــــشیۆخ رەگەئ .مەکەد ناکەوارناد اتواھ

 ناـیناـکەییدروک اـتواـھ و ناـکەکمەچ ،تـێناوتەد ناـکەرەوەت ەل کـێکەی ،ێبەھ کـێگۆلاـیاد

 .نب
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 تەیەژۆرـپ ،تەناڵوەھ مەئ ەک توەکەدرەد ادــتـناــکەماڵو ەل ێدــنەھ وـێـنەل :نـتـفەنژ

 .یەکب راک رت یکێرۆج و یەدب کێزاب رت یناکەڵوەھ ەل ێوەتەد و ییاتۆک ەب ەوودنایەگ

 .یەکب ەسق ەوەئ رەسەل رایسرپ اتۆک کەو ەشۆخ مێپ

 .مەکب دووــــسەب و زاوایج یراک دنەچ مەکەد زەح ؛مەکب راک تێب رایڕب رەگەئ :ینیمەئ

 نانێھاد ییزاوایج ادێوەل مەکەد زەح .مـسوونب نیـسوونیدروک رەـسەل کێبێتک مەکەد زەح

 یـــساب رەگەئ اد"...نایەنوومن اب" یەژۆرپ ەل .مەدب رەنێوخ یناـــشین نانێھرەدەوۆخەل و

 مەک رۆز یکێڕب .ەنیـسوونتـسورد و نیـسوونەڵەھ یـساب رترۆز ،تێرکەد نیـسوون ینامز

 ەب ادەبێتک وەل ێوەمەد .تاــکەد ەوەناــنێھاد یێڕ ەل یدروک یندرکدــنەمەڵوەد یــــساــب

 یدروـک ێـک مەدــب ناــــــشیـن یرەنـێوـخ ەب ،یدروـک یرۆز یـکـێـلەگـقەد یەوەندــنـێوـخ

 ادـیێڕال ەب ەڵەھ ەب وکڵەب ەوودربەن یەوەــــشێپەرەب اـینەت ەن ێک ،ەوودرب ەوەــــشێپەرەب

  .ەوودرب

 یــساب ەوەییایەحێب یڕەپوەب ەک تێد ادریب ەب مدروک یکێرەــسوونەکلۆک یپیلک ەــشیمەھ

 ەب ناـنێھاد کەو یۆخ یەیەڵەھ و یلێگ وومەھ وەئ تێوەیەد و تاکەد نیــــسوون ینامز

 وەئ یناــمز رەــــسەل رت یناـــــسەک .ادەد رازاــئ رۆز نم ەوەئ .تــێــــشۆرفب رەنێوخ

 ەمکەرەگ .ەرتزرەب کێتـسائ مـسوونیب ەمکەرەگ نم یەوەئ .ەویـسوون نایەرەـسوونەکلۆک

 .مەکب شیدروک یندرکدنەمەڵوەد و نانێھاد یساب ،ەڵەھ ەگجێب

 مەکب کـێراـک مەکەد زەح ؛ێنێھیەد ەکەییاـتناـپ و رەنێوخ و کـڵەخ منازب رەگەئ هراـبوود

 یەنخەڕ ەل دەق ەگنەڕ وکڵەب ،تەیاـن اددروک ینارەــــسوونەکلۆک یریب ەب اـینەت ەن ەک

 تاڵەھژۆڕ یەناییرعیــش ەمەھرەب وەل ەناد وود کەی ەمکەرەگ .تێبارکەن ادــشیاوائژۆڕ

 وەب رەھ و ەیاوەھوـــشەک وەل رەھ ەمکەرەگ ینای .ەوەمـــسوونب منازەد نایرعیـــش ەب ەک

 وەئ نم ەتــسورد ؛مەدب ناــشین هراک وەب ەمکەرەگ .مــسوونب رت یکێرعیــش ەلەگانۆــسرپ

 کــێرۆج شەکەمەھرەب یدوخ ماڵەب ،منێــــساــنەد زرەب یکێمەھرەب کەو ەمەھرەب

 یواوەت یقەح ،ەیادـیێت ەک کـێلەگناـنێھاد و یناوج ڵەگەل یناـی .ەیادـێت یــــشۆرفمەک

  .ەواردەن یێپ ەکەتەباب

 ۆب نایوارکیـسراف ەب یدروک یکێبێتک یگرەبووڕ نای ووب یکەـشێپ منازان ەیەوام مەئ ـــــ

 ،ووبتاھ یوان ادکێرناژ ەل رووتارپمیئ کەو رتـــشێپ یۆخ ەک کێـــسەک ادێوەل .مدرانەھ
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 ەل رووتارپمیئ :متوگ رەــسکەی مینیب ەک نم !هرووتارپمیئ ادرناژ ناڵف ەل سەکناڵف تێڵەد

 وەئ منازب رەگەئ !نمژود ەب ێباـن مێل سەک نۆیلم لـچ منازب رەگەئ !ەرووتارپمیئ یناـب

 وەئ رەــــسەل مەکەد زەح ؛ەیەھ یەوەئ یــــشێک ەییاــتناــپ منازب رەگەئ ،ێنێھیەد ەبەدەئ

 !رووتارپمیئ ات ن"رووت"ارپمیئ رترۆز ەناوەئ مەکەد تـسەھ نم .مـسوونب ەنارووتارپمیئ

 !ەرتقەز رۆز ەکەـ"رووت" یژاپ ینیبەد یەکب اشامەت ەوەنم یەگناوڕ ەل رەگ

 ێبەد نای تێبەن یچتایقـشیف شیکێـسەک .ەتایقـشیف ەمێئ یتایبەدەئ یەیاک ؛ەیاو مێپ اتـسێئ نم

 .اوڕب و تــێرگبڵەھ یۆخ یرەــــس ێبەد ناــی ێنێھبیرەد تاــیقــــشیف ەل تادــب ڵوەھ

 یکلک و ناـسێل رتکەی یتـشپ و نادڵەھرتکەی یناکەڕۆت ادەبەدەئ مەئ وان ەل ەک شەرۆجوەب

 ەیاو رتــــشاـب ەیۆب .ێنێھبرەد تاـیقــــشیف ەل تـێناوتب سەک ێچاـن ێپ ،ەواـب ندـناڕک رتکەی

 تۆخ یراک ۆت نێڵەد کێڕب .مەکب شیئ ادتەـسایـس یراوب ەل مۆڕب و مرگبڵەھ ێل یتـسەد

 .منیبب یەکەییرەگیراک مناوتەن مۆخ یواچ ەب ەک مەکان کێراک نم .ێبەن تراک و ەکب

 ەکەییاتناپ و بەدەئ یندناگنەسڵەھ ەب یتسیوێپ ینادەنماجنەئ نای نادماجنەئ ەک کێراک ـــ

 یرەنێوخ یەقیلەـس ینارک ڕێگ و رال ەب تـسەھ نم .ادرعیـش یراوب ەل ەنانێھاد ،ەرتمەک

 ڕگگنەد ناڵف یگنەد ەب چووپ یکێنارعیــش ەناژۆڕ منیبەد ارباک .مەکەد یدروک یرعیــش

 کەن ەیەکەگنەد ،ەتـــسەمرەـــس یێپ وەئ یەوەئ تاکان ەوەب تـــسەھ دەق و تادەد ێوگ

 یڕێگتـسەھ و یلێگتـسەھ یـشووت ەک منیبەد رعیـش یرەنێھراکەب رۆز یکێڕب نم .ەکەقەد

 "سوونتـش" ەب ەک نەناـسەک وەئ یرەنێوخ ەک نین ەناوەئ متـسەبەم مێڵەد ەمەئ ەک .نگووب

 ەب مەکەد زەح .ەناکەــــــــ"رووت"ارپمیئ یرەنێوخ متــــسەبەم کێڕ وکڵەب ،ەووچ نایوان

 یندناــسان ەب مناوتەد اھەورەھ .ەوەمەکب تــساڕ ەییڕێگتــسەھ وەل کێــشەب مۆخ یرعیــش

 .ەیەوەندرکتساڕ وەئ ۆب مب رەدیتەمرای کێنامەھرەب

 

 


