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 :یكەشێپ
 یەفەسلەف یووژێم ەل رەھ ،ەوەتەودنێوخ نامرۆز یبێتك ،ەفەسلەف یووژێم ڕەمەل

 یڕوائ و نرێدومتسۆپ و نڕێدوم یەفەسلەف ات ەرگب ەوەنۆك یمۆڕ و نانۆی و كیسالك

 ،ێڕۆگ ەتەوانێھ نامشیرۆز یرایسرپ و ەوەتەوارد یناكەتەباب ەل كێدنەھ ەل شیتەبیات

 چیھ ایائ ماڵەب ،نوایژ ادەنامەدرەس وەل ەك ەووتوگڵەھ نامفووسەلیەف كێدنەھ ەب تەنانەت

 ناكەفووسەلیەف وومەھ یچۆب ەك ەوودرك نامرایسرپ ای ەوەتۆدرك ەوەل نامریب تاك

 ،كیزوم ،رەنوھ ،تایبەدەئ كەو ادنایژ یەكید یناكەناپەڕۆگ و ەفەسلەف ەل یچۆب ؟نوایپ

 ەك ەنووب ەدامائ رادوان یناوایپ اھنەت ...یساننوورەد ،یرووبائ ،تەسایس ،ناشێكەنێو

 ینژ تەبڵەھ ؟ەوەتەواشوەرد و ەوارك رامۆت ادووژێم ەل نایەكەرەنوھ و ەشێدنەئ

 ینانژ ماڵەب ،ەوارك رامۆت ەوەناوایپ یوان تشینەت ەل نایوان ەك ەنووبەھ شووتوەكرەس

 ەل ێرناوتەئ ەك نرێمژەجنەپ ەدنەوەئ ،ناوایپ ڵەگەل دروارەب ەب ەنایاتناپ مەل رادوێن

 .ەفەسلەف ەتاو ،ادنامەوەندنێوخ مەئ یەوێچراوچ ەل تەبیات ەب ،نیب شۆخ ناینانێھوان

 مەئ ەك تێربب ەوەب یەپ تێرناوتەد ادناكەییفەسلەف ەگنیرگ ەقەد ەل ەنارگەنخەڕ یكێدید ەب 

 ەنیرێن یزەوائ ینامز ادەناقەد مەئ تشگ ەل ،نین رەبێب یزەگەڕ ای تەباب نەواخ ەنانیڤیەپ

 ەتەیاكیح ەك یەنەمید وەئ ،شەمەل ەدێز .تێڤخائەد نامڵەگەل ەنارادزەوائ ەك ەوەنینیبەد

 یناد یزایڤەھ وكڵەب ،نین یناھیج و ریگتشگ یكێنەمید ،یرەدناشێپ ناكەییفەسلەف

 ەك نەناتەبیات اورب و نوومزەئ وەئ رەھ .ادرتیوەئ رەسەب نتەبیات یكەیاوڕب و نوومزەئ

 ات ەرگب ەوەییسانیناوج یرۆیت ەل رەھ ناكەییفەسلەف ەییرۆیت و ناكەنامیرگ تشگ

 .ەوەییرەگیراك رێژ ەنەخەد ،یتشوورس ناب ات ەوەناكەییقالخەئ ەراتوگ ەل و یسانەفیرعەم

 یتیرەن رەسەل نندركراك و ەوەندنێوخ یكیرەخ ەك كێناسەك شەكونەھ ەوەخادەب

 ینووبەلوومرۆف ەل رەگەئ .ناگائێبدوخ ای ەڵاخ مەل نەكەد اگائ ێب نایۆخ ،یفەسلەف

 ،نینێھەد یتسەد ەب ەك یەنەمید وەئ ،ەوەنیبدرو اوائژۆڕ یەفەسلەف و رزھ یووژێم

 ،اگڵەمۆك یاڵاب ینیچ ەل تسێپ یپس یناوایپ ەتاو ،تەبیات یكێوایپ ەڵەمۆك وەل ەكێنەمید

 یووراوخ ینیچ ەل كێناوایپ ای نیگنەڕ تسێپ یناوایپ یرتگنەڕ مەك یڵۆڕ تەنانەت

 شیكێلەگوایپ وكڵەب ،نانژ اھنەت كەن ەتاوەك ،نینیبەد یراوژد ەب ادەنەمید مەل اگڵەمۆك

 .نوارن رەدەو یفەسلەف یدنەوێن ەل ەیەتسەد مەل
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 مەئ ەناوەل ناكەسرپ ەل كێرۆز یماڵەو تێناوتب ،یەكەشێدنەئ و ەچین ەك تێچەدێپ او

 ەچین یناكەرەنێشووڕ و دنوت ەنخەڕ یاڕەرەس .ەوەتادب نامەوەنارخروود و وارنرەدەو

 یرالاسوایپ ناكامەنب ،یساركومید اھەورەھ و یۆخ یەدەس یمزینیمیف یەوەنتووزب ەل

 كێرۆز یراكنیئ ەچین .ەوەنخەڕ رەب ەتاخەد ،ەواتوكاد ادرزھ و رووتلوك ەل نایەشیڕ ەك

 و اھەب یتەیویناوت ەكوونەھ ووكەوات ەك ەوەتاكەد ەفەسلەف یناكەوەندركریب مزن ەل

 ەل ەییراتنێمۆكێد و زێھ مەب نتشیەگارێو تسەد یناكمیئ وەئ .تێزێراپب یۆخ یواتسەو

 و یلمەرۆز یاگێڕ ەل ەك تێنازان روود ەب ادیرالاسوایپ و یرالاسكواب یتەموكح

 یوان یسانكەڵەچەڕ ەب ەك كێراكووڕ ەب و تێنێھب ماوەد یتەیویناوت ەوەووتوەكرەس

 ەتەواد یتسەد ییارەگنەمید ەتاو یۆخ یرزھ ەل رت یكەیامەنب اھەورەھ و ەوودركرەد

 یناكەنیناوڕێت ەك تێوەكەدرەد نامۆب ەیەوێش مەب .یتەیرادتاڵەسەد ەل ییامەنب یكەیەنخەڕ

 ەوەووڕ مەل و ەیادێت یشیرالاسكواب و یرالاسوایپ یەنخەڕ ەل یكێلەگمخۆت ەچین

 و واب یرزھ یتشگ یاتساڕ ەل ەك نادنەمریب ەل كێدنەھ یەنخەڕ و شرێھ رەب ەتووتوەك

 ەچین .ەویناز رتكاچ ەب ادیرەوەت ڤۆرم یرزھ رەسەب نایرالاسوایپ یكێرزھ ،ڵاز

 یگنیرگ و راید یەناشین .واپسەچەن و ژد تەنانەت واڕۆگ ینووچۆبوریب ەب ەكێفووسەلیەف

 ەنوومن ۆب .تێركەد یناكەنیسوون و مەھرەب ۆب ماوەدرەب ەك ەناكەیێون ەوەندنێوخ ەل ،وەئ

 لێشیم یراك ەب و ناكەییارەگەتاھكێپ تسۆپ ەب ،اسنەڕەف ەل ەنایێون ەوەندنێوخ ەرابوود مەئ
 ەب شاكیرمەئ ەل و دركێپ یتسەد "سكرام و دیۆرف ،ەچین" یناشینوان رێژەل ۆكوف

 تێرناوتەد كش ێب .ووب ەوە)نمفاك رێتڵۆڤ( نەیال ەل ەچین یمەھرەب یەڤاڕ و ناڕێگرەو

 ۆب یرۆز یەواچرەس وەئ .تێرنازب نرێدوم تسۆپ یدنەمریب نیمەكەی ەب ەچین

 .درك مەھارەف ەییرزھ ەناخباتوق مەئ یەشەگ و نووبادیەپ

 یۆخ ەك ـ ییەوەتەن یمزیلایسۆس یال ەل وەئ یاھەب و ەتینرێدوم ەل ەچین یناكەنخەڕ

 ەل تەبیات ەب نرێدوم تسۆپ یكێدنەمریب كەو نایوەئ ـ ووب نرێدوم ەژد یكەوەناڵووج

 كەو ەچین ەك ەیین ادیێت یناموگ .دناسان اكیرمەئ و اینامڵەئ ەل رتاود كێمەك و اسنەڕەف

 یڵۆڕ مەتسیب یەدەس ییاوائژۆڕ یرووتلوك یەڤۆرش ەل مەھ ،یرەوەت یكەییتەیاسەك

 ]ییۆگەرێژبڵەھ كوس[ ،ەنوومن ۆب .ادشاوائژۆڕ یەفەسلەف ینتوەكشێپ ەل مەھ و ەووبەھ

 ،اناد )نیاتشنێگتیو كیودۆل( رەسەل نایرۆز یكەییرەگیراك وەئ یەنازێمائەتڵاگ و
 .ووبەھ ترۆفكنارف یبەتكەم ۆب یشاب یكێماجنەرەد ،زەوائ ەل یناكەنخەڕ ماوەدرەب

 ەك نامود لۆپ و ادیرێد كاژ رەسەل ،ەچین یسانەتوەكرەد ەژد ییارەگنەمید یرەگیراك
 یەتوەكرەد یەبرۆز .ەواچرەبرۆز ،ننڕێدوم تسۆپ ینارگەنخەڕ ەل نایكوودرەھ
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 ،تاڵەسەد و تسناز ناوێن یدنەویەپ ڕەمەل تەبیات ەب ،ەچین یسانكەڵەچەڕ

 و ییووژێم یكالاچ وەرەب یدیعەس دراودیئ و ۆكوف لێشیم كەو یناكەییتسیسكرامۆین

 رەس ەندركشرێھ ۆب یەكەنارێلد ەڵوەھ اھەورەھ ،انڵەھ یتینێرێدوم تسۆپ یەنارگەنخەڕ

 یكەییاتناپ )تاڵەسەد( زێھ یتساوخ یرۆیت یێڕۆگەنانێھ و یتیرەن یتشوورس ناب

 گرۆئگ سناھ ،رەگێدیاھ نیترام كەو یەكید ینرێدوم تسۆپ ینادنەمریب ۆب یرابەل
 و ادوخ یگرەم یەرابەل ەچین یاڕوریب ەل .درك شۆخ رەتراس لۆپ ناژ و رێماداگ
 یكەییرەگیراك و یتسیلایسناتسیزگیئ و نڕێدوم یتایھالیئ ەل مزیلاود یەوەندركدەڕ

 یرزھ یرەگیراك یاڕەرەس ەدیز .ووبەھ شیلیت لۆپ كەو ینافووسەلیەف رەسەل یرۆز
 و رووتلوك یەكید یناكەیییاتناپ ەل شینووب ەب ەژامائ تێرناوتەد ،ادەفەسلەف ەل ەچین

 ینووب یتساوخ ،ەوەووڕ مەل .تێركب رەنوھ و یساننوورەد و تایبەدەئ كەورەھ ەشێدنەئ

 ادیناكەناپەڕۆگ و ییاتناپ تشگ ەل ـ شیوەئ یاود و مەتسیب یەدەس یرزھ ۆب وەئ یاڕوریب

 ەك تێرتوب تێرناوتەد ەوەیرێوب ەب ەكنوچ ،نامارێت یەگێج اھەورەھ و اركشائ یكێراك ـ

 یەدرەورەپ و نووبادیەپ یەواچرەس ەتەنووب یناكەیشێدنەئ ەكێفووسەلیەف اھنەت ەچین

 ەل ەك شی)مزینیمێف( نینازەد كەورەھ ،یپوروەئ یۆڕوەئ یایند ەل ناكەییرزھ ەناخباتوق

 رەسەل ەچین یرزھ و اڕوریب ەل یرۆز یرەگیراك ،ەیەفەسلەف یەكید یناكەیێون ەییرۆیت

 تسۆپ یەشێدنەئ ینووبەلومرۆف یاتساڕ ەل ەك خرەچواھ یمزنیمیف تەبیات ەب ،ەووب

 ادەچین یناكەینیسوون ەل ەدنەچرەھ ،تاھكێپ اسنەڕەف ەل نرێدوم تسۆپ و ارەگەتاھكێپ

 ۆب ینتوگڵەھادێپ ەل ەناوەناڕەگ مەل مەك یكەیەرامژ ،نانژ ۆب ەیەھ ناوارف یكەیەوەناڕەگ

 ەل نیێڵب ێب رتشاب رەگەئ ای( ەیینژ ەژد وەئ تشگ ینووب شەنامەئ یاڕەرەس .ەیادێت نژ

 رەسەل كێدنەھ ،ەنژ یادیەش و رەنێڕفڵد وەئ ەك تێرتوب تێرناوتەد ،ەچین ی)نتاڵەھ نژ

 ەرۆج رەھ یراوب ەك نوارزاوخەن و ڵات اھەو نژ رەسەل ەچین یناكەسق ەك نەڕەواب وەئ

 تێبەد ەك گنیرگ یڵاخ ماڵەب ،ەوەتێڵێھان ییارەگیرگادێپ و ینێرەئ یكێنترگرەودووس

 یحوڕ مەدرەب ەتاخەد كێسەك وومەھ و كێتش وومەھ ەچین ەك ەیەوەئ ،نیب یراداگائ

 تناك ات ەرگب ادنووتالفەئ ەل رەھ یفەسلەف یتیرەن وەئ ەوەیۆخ یناكەنخەڕ یژیتودنوت

 .نتوگ ۆب ەیەھ یرۆز یەنخەڕ و ەسق ادناكەییاتناپ یەبرۆز ەل و ەوەنخەڕ رێژ ەتابەد

 یمێژڕ ،اوەھ و وائ ،نووبێجەتشین كەو یكێسرپ ڕەمەل وەئ كەو یكێفووسەلیەف ەك كێتاك

 ەك ەیین نامڕوسرەس یاگێج ،تاكەد ەسق ..و یمەڵغاس ،یرزھ تەبڵەھ و یكارۆخ

 ەل ەگج كێتش تەڵاوڕ ەب شەناسق مەئ یچرەگەئ ،ەیەھ یەناسق وەئ ەوەشینانژ ڕەمەل
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 یاگێج تاكوەئ ،ابدركەن یەسق ەوەراب مەل ەچین رەگەئ .نبەن ەمۆل و ییۆگدنوت

 .ووب نامووگ و نامڕوسرەس

 ریەس ەوەووڕ و دنەھەڕ ێس ەل نانژ رەسەل ەچین یناكەسق تێرناوتب ەگنەڕ یتشگ ەب

 یاڕەرەس و نووترگ یرەو ەوەنانیشێپ یاڕوریب ەل ەچین ەك یەناسق وەئ ،مەكەی :نیەكب

 نامشەمەئ یراكۆھ .ەودركەن یتوەكووسڵەھ ەنارگەنخەڕ نایڵەگەل ەمێئ یناوڕەواچ

 وەئ ەتاو ،نینازب یەچین یسخەش یووزەرائ و تساوخ ەب ەك تێوەكەدرەد ۆب كێمەدرەس

 ەناوایپ یكێتیرەن كەو و ەووبەن نایكەیەغانب و امەنب ەك یەناسق وەئ ات ووب ەوەل یزەح

 و تاكب ڵووبەق ەنارگەنخەڕ یكێتوەكوسڵەھ چیھ ێب ،ەواد ناشێپ ادەفەسلەف ەل نایۆخ

 ڕەمەل ەوەئ یناكەسق یەكید یكەییدنەمتەبیات و مەھوود ینەیال و دنەھەڕ نامەھ شەمەئ

 و یتەیاسەك یزاوال مەل ،ەیۆگتساڕ یكێفووسەلیەف ەچین ەك ەوەووڕ ەل ماڵەب ،ەوەنانژ

 اد)ڕەش وریەخ یرەپوەئ( ەل )231( یڕاپ ەل و ەوەتاكەد راداگائ یەییسخەش ەووزەرائ

 كەن ،نوەئ یكێلەگ یتساڕ اھنەت ەوەنانژ ڕەمەل یناكەسق ەل كێشەب ەك تێنەد ادێپ یناد

 یرەگیراك ەل تێریگب روود ەب ۆخ ەیاو رتشاب ەتاوەك ەوەنانژ ڕەمەل كێلەگ یتساڕ

 تێناوتەد ەك نەمید و راسخووڕ نیمەیێس .ەوەنانژ ڕەمەل یناكەسق یوایشەن و اوەڕان

 یتسورد ەب وەئ ەك ەكێلەگەنخەڕ ،تێب ەوەنانژ ڕەمەل ەچین یناكەیوارتوگ یرەكاركشائ

 ووبدرب رادنایز یكێماجنەرەد ەب یەپ وەئ ەكنوچ ،ووبیەھ یۆخ یمەدرەس یمزینیمێف ەل

 یلۆپەش ەل ەكنوچ ،تێب ادێت نانژ ۆب یكێمەھرەب یناوتیەد ،ەییاتەرەس ەیەوەناڵووج مەئ ەك

 ەوەترگەداد ناكەییتەیاڵەمۆك ەییناسكەی رەسەل یێپ راجرۆز ەك ەیەوەناڵووج مەئ ادمەكەی

 و دركەد یناكەیینانژ ەییدنەمتەبیات و ەزیرەغ ینادتسەدەل نووبوایپ كەو یراینشێپ و

 ەنووبانەف مەل نترگرەب ۆب و ینازەدەن ینانژ یدنەوەژرەب ەل ەچین ەك ووب كێتش شەمەئ

 ەل ماڵەب ،یۆخ یمەدرەس یمزینیمێف یەوەناڵووج رەس ەدركەد یشرێھ یدنووت ەب

 یناكەیییكیتكارپ و یرۆیت ەتفرگ ەل كێرۆز یتەیویناوت ەیەوەناڵووج مەئ ادەمێئ یخرەچ

 یۆخ یوایش یەگنێوش ،یفەسلەف یكەییرۆیت كەو یناوت تەنانەت و تاكب لەح یۆخ

 .تێنێھب تسەدەب ادەكید یناكەیییفەسلەف ەییرۆیت ناوێنەل

 ات ەواد نامڵوەھ و ەودركێپ تسەد ەچین یرزھ یامەنب ەب نامەكەساب ادەیەوەنیژێوت مەل

 تێناوتب رەنێوخ ات نیەكب نایەب ەفووسەلیەف مەئ یناكەیییرزھ امەنب وومەھ رۆز و مەك

 و اڕوریب رەسەل یرەگیراك ەك یەوەئ و یەوەندركریب یەوێش ڵەگەل ییانشائ یاڕەرەس

 ،تێوەك تسەد ادەچین یناكەشێدنەئ یازەف ەل یرتشاب یكێنتشیەگێت ،ەواناد یەوەندركریب

 یەنخەڕ ،یرووتلوك یەنخەڕ كەو یلەگاتاو ەل تسورد یكێنتشیەگێت ەل ەگج ەكنوچ
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 ،ێون یلەگاھەب و رووتلوك یندناڕفەئ ،ناكەنۆك اھەب و قالخەئ یەنخەڕ ،تەیحیسەم

 یشەب .نیرایزاوخ ەك یەجنامائ وەئ ەنیەگان ێب نادیواج یەوەناڕەگ و تاڵەسەد یتساوخ

 یناكەگناوڕ یەوەنادكێل ەك رتاود یشەب وێن ەنووچ ۆب تاكەد نامرایەت و ەدامائ مەكەی

 نژ ،ەچین ەوەكەیالەل .یناكەنارەگدیئەت و ینژ ەژد یەگناوڕ ڵەگەل نانژ ڕەمەل ەیەچین

 نژ ەوەشیرت یكەیالەل و نێركب نارێو تێبەد ەك تێنازەد ناكەنۆك اھەب یەواچرەس ەب

 یتەیاڤۆرم و رووتلوك یەوەنووبزرەب و ڤۆرم یناڕەگتساڕەو یاویھ یووڕ ەب

 واگنەھ ناكەیێون اھەب ورووتلوك ۆب ەچین ینێگزم یاتساڕ ەل تێناوتەد شەمەب ەك تێنازەد

 ەنووچ یكەشێپ ەك ەیەتش وەئ نامەھ ،ەچین یەنارەگدیئەت و ینێرەئ یەگناوڕ ەوەتێنێڵەھ

 رەسەل ەچین ەك یەییرەگیراك وەئ یەوەنادكێل ەتاو ،مەھێس یشەب ۆب ەیەمێئ یەوەرووژ

 مەل ەچین یرزھ و ریب ەل ناوەئ ەك كێنیڕبرەد و ەڤۆرش و ەواناد یخرەچواھ یمزینیمێف

 ادەراوب مەل ەنووب رۆز یەوەنیڵۆكێل و ناڕۆگ یەواچرەس نایۆخ ەك ەووبنایەھ ەوەیەراب

 یرزھ یووژێم ەب ەچین یەنارگەنخەڕ یەگناوڕ ات نیەدەد ڵوەھ ادەیەوەنیڵۆكێل مەل ەمێئ

 .ەوەنامەكەساب یتەباب وێن ۆب ەوەنیەكب یژێرد و نیەدب ێپ ەژێرد )اوائژۆڕ( یفەسلەف

 ەژێرد ەتوەڕ مەب تەرابەس ەناسانەدراید یكێدید ات نیەدەد ڵوەھ شەراك مەئ یاڕەرەس

 ەوەنانژ ڕەمەل ەچین یەگناوڕ یەوەنتسخۆرد ەب ای ندركڵووبەق یاود ەب و نیەدب ێپ

 ەچین یاڕوریب یناكەییینێرەن و ینێرەئ ەزاوخ و لیەم وودرەھ ەل ناماگائ ەمێئ .نیبەن

 یەرابەل ەك یەنازاوایج ەڤۆرش وەئ ەتەواد نامۆخ اھەورەھ ،ەووب ەوەنانژ ڕەمەل

 ناكەزاوایج ەگناوڕ و اڕوریب اھەورەھ و نوارد ماجنەئ ەوەراب مەل ،ەوەچین یەگناوڕ

 . ەووترگ واچرەبەو نامەتەباب مەئ ینارگەنخەڕ و نارەكەڤۆرش

 و ەوەتێڕەگەد رتشێپ ینایڵاس ۆب ،ادییەوەتەنوێن یتسائ ەل ەنشەچ مەل یەوەنیڵۆكێل یەنیشێپ

 ەب نتشیەگ ۆب ەشێپەل یژێرد یكەیاگێڕ ەك ەزات رۆز ەكێساب ەك اتشێھ ادیتساڕ ەل

 كیرەخ ەوەیۆخ ەب یرۆز یكێلەگدنەمریب شەكاتشێھ و ەیاد یریب ەل ەك كێماجنەرەد

 ،ادەمێئ یاگڵەمۆك ەل ەناوەنیڵۆكێل مەئ ەك تێوەكەدرەد نامۆب ووباوەك .ەوودرك

 ۆب تێب كێكێپتسەد و كەیاتەرەس تیناوتب ەراك مەئ ەك نیراداویھ ەیین یاھەو یكەیەنیشێپ

 ەك ەوەمنێھب ریب ەب تێبەد تەبڵەھ .ادووتاھاد ەل رتواڵبرەب و رتایز یەوەنیڵۆكێل و اڵاتوم

 یتەیرادرونس و یكسەترەب ەناوەل ،ەیەھ یۆخ یتەبیات یتفرگ ێون یكێراك رەھ

 ەك ەیەوەئ ماویھ .ەناشێك مەل ەیین یڵاخ شەراك مەئ ەك یناكەیواچرەس و ەوەنیڵۆكێل

 .نێركب ەراچ ادووتاھاد ەل نارەنێوخ یناكەیراینشێپ وەنخەڕ ڵەگەل ەراك مەئ یناكەیتفرگ
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 ەچین یرزھ یامەنب 
 ؟یەكەد رەفەس ادنم یاود ەب و ؟یووب نم یزاوێش و رۆج یواردویرف و ەتفیش

 !ۆرب ادتۆخ یاگێڕ ەب ەنایۆگتساڕ

 !یەكەد نم ەل یوەڕیەپ شاوێھ شاوێھ تینیبەد

 )7• ،مەكەی یبێتك ،داش یتسناز(

  

 و نتشیەگێت ەب یتسیوێپ ،كێفووسەلیەف رەھ یرزھ یمەتسیس وێن ەنووچ ۆب نادڵوەھ

 و تساوخ یەوەنادكێل ەتاو ،ەیەھ ەفووسەلیەف وەئ یرزھ یامەنب یواوەت ینترگرەو

 ۆب ەفووسەلیەف وەئ ەك تەبیات یكەیاتاو و تەبیات ینتوگڵەھادێپ و ییووژێم ینزەم یڵاخ

 یرایزاوخ راجكێدنەھ ەوەمەكینالەب ،تابەد یراكەب یۆخ یناكەیشێدنەئ یندركنایەب

 وێن ەنووچ و ەچین ڕەمەل ەراك مەئ .ەیەناسانوورەد یكێراتفەڕ شیراجكێدنەھ و یڵدكەی

 .تێوەكەدرەد شیرتراوژد اھەورەھ و رت تسیوێپ ،ەوەییرزھ یكۆرك و ەشێدنەئ ییاڵوق

 یاڕەرەس ،ەچین یرزھ ەل تسورد یەوەنادكێل ەل اتەرەس ،یەكەییراوژد و یتسیوێپ

 ورایدان راجكێدنەھ ەك یتەییناكەگناوڕ یندركنایەب و نیسوون یتەبیات یزاوێش و لیاتس

 یەشو ،یشیامن یەژاوەتسد شاب و ناوج یەسق ەل نوێل ناوێل و نوەكەدرەد راوژد

 ییاركشائ و نووڕ نەواخ شیراجكێدنەھ و یرایدان و ییۆگەژد ەل نین یڵاخ ەك تروك

 ەتروك ەسق مەئ وێن یووتشین یخێب و ییاڵوق ات ەیەھ ەوەئ یسرت ەك ناھەو یڕبتروك و

 .دركەد ەفەسلەف رعیش ینامز ەب ەچین ،ەكید یكێنیڕبرەد ەب ،تێركەن كرەد یتسارەب

 :تێسوونەد )ڤۆرم ەیەمەئ( یكەشێپ ەل ،ەفووسەلیەف ەریعاش مەئ ،ەچین

 یاوەھ ەمەئ ەك تێنازەد ،تێژمڵەھ نم یناكەنیسوون یاوەھ تێناوتب ەك كێسەك"

 ...تێبارنێڕفەئ اھەو یكەیاوەھ ۆب ڤۆرم ێبەد .وودنیز و ەزات یاوەھ ،ەناكەییزرەب

 ەنادازائ چ !ەووتوەخ ادیكانووڕ ەل یمارائ ەب كێتش وومەھ ماڵەب ،ەكانسرت ییاھنەت 

 تسەھ ەوەنامۆخ ەل رتووراوخ ناكەتش تێرناوتەئ ەدنەچ !تێرشێكب ەسانەھ ێرناوتەئ

 یێپ و مووتشیەگێت یێل ەكوونەھ ووكەواتەھ نم ەك یەیەوێش وەب ،ەفەسلەف !نیەكب ێپ

 و انشائان یكێتش رەھ یناڕەگ ـ ادناكەكتول و ناڵۆھەس وێنەل ەنایژ ەنارایزاوخ موایژ

  "...ەنایژ ینێڕفەئرایسرپ
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 ەمێئ یەدەس یرووتلوك ڵەگەل ەزاوایج یامەنب ەل كێرووتلوك ەب یڕەواب ەچین ەك ەوەوەل

 ەل ەڕپ و ەیەناتسەم یەرۆلاب و امەس نانڵەھۆخ ەل ڕپ ەك یرووتلوك نامەھ ەتاو ەیەھ

 رتشاب ەب او ،نینیب ادسۆزینۆید ەل یەتوەكرەد و انێو نیرتشاب تێرناوتەد ەك نایژ یقوەش

 یناكەدوورس( كیبماریتید یناكەییینارۆگ ،ۆناش ،ییۆگەقسناد ،دنەپ ،رعیش ەل" ەك ێنازەد

 ەرھەب ناكەژد و تەمكیح و دنەپ ،ەزاوخ ەل و )یتسەم و امەس یفسەو ەل یسۆزینۆید

 )تشەدرەز توگ یاھەو( یەقسناد یڵكش ەك ێلەگمرۆف یناوارف ەل ەتاو ،تێرگرەو

 و نرگەد ەواچرەس ەوەكید یرووتلك نامەھ ەل ەڤاڕ و ەشێدنەئ ادەرێل .تاكەد تسورد

  ."نێجنوگب ادەمێئ یناڵقەع یرووتلوك یناكەیوێچراوچ ەل نناوتان

 وود ناوێنەل ینوورەد یكێدنەویەپ چ ادەچین ەل منازان " تێڵەد ەوەراب مەل یرلاڤ لۆپ

 ەییكەریز و یواجنوگ مەب كێسەك تاكچیھ ەك ەیەھ یراكەڤۆرش و یزاینێب یمخوت

 یواوەت ەب نم ۆب یەوەئ ،ەكیزوم ەل واراپ یمرەم مەئ یرای ەل .ەوودناڕەگەن یتسارەو

 و انام یەناووتوەكرەس رۆز یرەگیراك و نالمەلسەد ،ەنتوگڵەھادێپ و یشاب یاگێج

  ."نەنایاناز ادتەڕەنب ەل ەك ەناكاتاد

 تێبەد ،یناكەینیسوون یازەف ینتشیەگێت ۆب ەك تێنەد ادەوەب ناد یۆخ ەچین اھەورەھ

 شەمەئ و ەوەتێرزۆدب یناكەشێدنەئ یازەف ۆب كەیاگێڕ ێرناوتب ەگنەڕ ات تێركب تسورد

 نیرتڵوق و ناكەنووباوائژۆڕ نیرتروود ات یڵەگەل نیب اڕواھ ەك تادەدووڕ ادكێتاك ەل

 كیزێن ەل ،نیرگەد یەسق ەل ێوگ ەك كێتاك" تێڵەد ەوەراب مەل نێباھ مایلو .ناكەگوێشن

 یحوڕ یشێكاڕجنرەس یكانووڕ مەھ و رەنێتووس یامرەگ مەھ ادەڵاح مەل و نیەوەرگائ

 و ۆڕەدێز یوداج ەل ڕپ ییزابرگائ یمیلسەت ەك نیەگەدێت یێل ەتاك وەئ و نیەكەدێپ تسەھ

  ."نیب یناكەیییۆگ ەژد

 ەل ەك ـ ەچین یەشێدنەئ یازەف ۆب ەوەنیزۆد اگێڕ یراوژد و تسیوێپ یەكید یكێراكۆھ

 ـ تێب شەفووسەلیەف مەئ یمالەك ینایگ یناوج و زێھ یرەدناشێپ ەگنەڕ ادتاك نامەھ

 :ەیەوەمەتسیس رەسەب رووتسەئ تشپ ینیلپسید یراكشەباد ەل وەئ یەفەسلەف ینترگەنێج

 كەن ،ەناكاتكەی و تەبیات ەتش یندركنایەب ،یۆخ یەفەسلەف ینیسوون ەل ەچین یتسەبەم"

 ێب و زۆڵائ و ویپسەچەن و رگیەپ ەك یەوەئ تێزاوخەد وەئ .دنەوێن ای یتشگ یرابوراك

 ییووترگكەی ..تێزێراپب نایژ یكات یتشورس ،شیرتوورەس وومەھ ەل ،ەیەوێچراوچ

  ."ەیین گنرگ یۆب ەدنەوەئ یرزھ

 و ەوەنێركب ێج ادكێمەتسیس ەرۆج چیھ ەل یەكەرزھ و ەچین تێرناوتان ەوەوڕ مەل

 یناسائ ەب ەچین یەفەسلەف ێرناوتان" ەوەناكەییدنەبەلپ ەوێچراوچ وێن ەتێرخب یەكەفەسلەف
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 ەكید یناكەیراوب و یسانیناوج ،ڵارۆم ،یسانەفیرعەم ،تشوورس ناب كەو یلەگشەب ۆب

 یژد ەن و ەیەناوتشیەگێپ واوەت یكەیەوێش ەب ەن وەئ یقالخەئ ەنوومن ۆب .نیەكب شەباد

 یۆخ یتسیلایسناتسیزگیئ یلیەم یتشینەت ەب تشینەت یمزیڤیتیزۆپ یمخوت .ەییارەگڵقەع

  ."تاكەد اركشائ

 ەب مەھ و مزیلایسناتسیزگیئ ەل كێرۆج ەب مەھ ەچین یەفەسلەف ێرناوتەئ ەوەوڕ مەل 

 .تێرنازب ..تاڵەسەد و زێھ یەفەسلەف ەب مەھ و مزیلاتیڤ

 

  

 ناکەنیرێد ەواچرەس
 ەب تاكوومەھ ەك ـ ەچین یرزھ یەغانب وامەنب نیەدەد ڵوەھ ادەشەب مەل

 ەك ێلەگەژۆمائ و امەنب ەب نادجنەرەس ەب ـ تێسوونەد )aphorism( ییۆگەرێژبەكووس

 ەوەییسانەنیرێد و یسانكەڵەچەڕ یراوب ەل و نیەكب ەڤاڕ ،ەووتاھ ادیناكەمەھرەب ەل

 .نیەخڵەھ ۆب یكێجنەرەس

  

 رەنوھ و ینیبشەڕ ،ناكەیینانۆی
 ،)1872( یقیسوم یحۆڕ ەل یدیژارت ینووبكیاد ەل ،ادیۆخ یبێتك نیمەكەی ەل ەچین

 رەھ ەل رتێز .ەوودرک ساب ینانۆی یدیژارت یگرەم و نووبكیاد ەل ڕەمەل ىکێلەگیرۆیت

 .ووڕەتاخەئ ینانۆی یحۆڕ ەل ێون یكەیانام ادیۆخ یەكووترەپ مەل ەچین ،ەكید یكێتش

 ،اناز ی)Silcuns ـ سۆنلیس( و )سادیم( اشاپ یۆگوتفگ یكۆریچ ،اداتەرەس ەل وەئ

 تێسرپەد یێل یرگادێپ ەب اشاپ ەك ەوەتێڕێگەد )Dionysus ـ سۆزینۆید( یرەفەسواھ

 :تێڵەد ادماڵەو ەل شیسۆنلیس و "ەرتزاوخڵد و رتشاب كێتش وومەھ ەل ڤۆرم ۆب كێتش چ"

 شیوەئ وەروود تاكوومەھ ۆت ینتشیەگاڕێو تسەد ەل و ەرتشاب ناوومەھ ەل ەك كێتش"

 رتووز ،ەرتشاب كێتش وومەھ ەل ۆت ۆب ەك یەوەئ راجاود و نووبچیھ ،نووبەنكیادەل

  ."ەندرم

 ۆب تێڵەد ەك سۆنلیس ڕەمەل ،نانۆی یەنۆك ەناسفەئ مەئ یەوەناڕێگ ەب ەچین ادیتساڕ ەل

 ناكەیینانۆی یەنایارەگعقاو یەگناوڕ ،نووبكیادەل ەل ەرتشاب نووبەنكیادەل نازاوخانەف

 ەنانیبشەڕ یكێدید ادشیماجنەئ ەل و ناوەئ یتەڵغەس و جنەڕ یتسەھ و نووب یناكەسرپ ۆب

 ەیینانۆی كەورەھ ،)ەنایژ یفوسەلیەف( مەئ ەچین .تادەد ناشێپ ،ووب نایەھ نایژ ۆب ەك
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 یتسەھ ڤۆرم ەك یەسرت و فۆخ وەئ و نایژ یچووپ و سرت ەل ووب اگائ ەب ناكەنۆك

 ەیین رواھنپۆش كەو ەچین یەشێدنەئ ماڵەب ،ووبەد نیزرەل و ێكواڕەڵد یشووت و دركەدێپ

 و )ۆگێڵەب( یكێفوسەلیەف ەچین .تاكەد نایژ یەوەندركیفەن رەسەل یرگادێپ ەك

 ێب ینتوگێڵەب ،یناوارف و یژێڕوێل یووبكیاد ەل ،اڵاب یكەییۆگێڵەب" :ەنایژ یرەكڵووبەق

 ادنووب ەل ەك كێتش رەھ ەب و هانوگ و رازائ و جنەڕ ەب تەنانەت ،نایژ ەب جرەم و ترەش

 ی)ەنایارەگچووپ( ەییتسیلھن ەگناوڕ مەئ تێناوتان ەچین ،ەوەووڕ مەل ."...ەبیرەغ و رایدان

 ەكیەوەئ كەورەھ ،ەوەتاكب یفەن یتەیچووپ یراكۆھ رەبەل نایژ و تاكب ڵووبەق سۆنلیس

 یفەسلەف ،ییووژێم ەواچرەس یەوەنیڵۆكێل ەب ەچین .دركەن نایاھەو شیناكەنۆك ەیینانۆی

 ڤۆرم یەریەس ەزاڕ مەئ یرەكەڤێڕ یلیلك ،ینانۆی یناكەتسیتامارد ەییسانەروتسوئ و

 رەنوھ" :تاخرەس ادەیینیبشەڕ مەئ رەسەب ناكەیینانۆی یناوت ەك یەوەئ ەتاو ،ەوەتێزۆدەد

 راومەھ ەمێئ ۆب نایژ ەك یەییكەرەس ەزارمائ وەئ ەیەمەئ !رەنوھ ەل ەگج كێتش چیھ و

 یەنزەم ەرەنێوزب وەئ .نایژ ەب تاكەد یزاڕ ەمێئ ەك یەیەروەگ ەییشێكڕ وەئ ،تاكەد

 ەب رەنوھ اھنەت كەن ەچین ."...تەقیقەح ەل )رت ییادوخ( ،ینیبشەڕ ەل رتزێھەب ..نایژ

 رەسەب ەوەیۆھ ەب ەك كێزارمائ اھنەت ەتاو ،تێنازەد نایژ یندركەتسارائ یزارمائ اینەت

 شخەبیراگزڕ یكێزێھ كەو وكڵەب ،تیوەكبرەس ادەنایژ وەئ یتەیچووپ و نایژ ەل سرت

 :تێنیبیەد شیرەكراگزڕ و

 نۆچ و نێقڵوخ سرت یتەڵسەخ یەناوەئ یراگزڕ ـ تسناز یوایپ ییراگزڕ كەو رەنوھ

 رەنوھ .كیژارت ینیسان یناوایپ ،ننیبب نزاوخەد و ننیبەد دوجو یرەكڵووبەق یچۆب و

 نێقڵوخ سرت یتەڵسەخ اھنەت كەن یەناوەئ یندركراگزڕ ـ راك یوایپ ییراگزڕ كەورەھ

 ەب نەكیب ێوەھنایەد و نایژ ەب نەكیەد وكڵەب ،ننیبەد نووب یرەكڵووبەق یچۆبو نۆچ و

 كەورەھ ،ووتیدجنەڕ یتاجەن كەو رەنوھ .نامەراق و زاوخڕەش كیژارت یڤۆرم ،نایژ

 ەب ناڕۆگ ،ەدوسقەم و داروم یناوتیدرازائ ادنایایت ەك كێتاڵاح یووڕ وەرەب كەیاگێڕ

 یكەییتسەم ەل ەكێراكووڕ ییووتیدجنەڕ ەك كێنێوش ،تاگەد كەیادوخ ەب ،تادەد ەوێش

 .نزەم

 نیرتڵوق شەمەئ و اینیبشەڕ رەسەب ووب ناكەیینانۆی ینتوەكرەس یزاڕ )رەنوھ( ەتاوەك

 یناكەدرك و ناكەراژب یەوەنتید ەرابوود مارد" ەكنوچ ،ەیینانۆی یمارد یەناشین

 یڕەپوەب ادكیزوم ەل تەبیات ەب و رەنوھ ەل ەك )یدیژارت ینووبكیادەل( ."...ەییسۆزینۆید

 .تاگەد یۆخ
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 یتشورس و ییۆرم ینایژ یسرتەم و یكانسرت ەل نووباگائ ەب ناكەیینانۆی یچرەگەئ

 مەئ تسەد ەیادەن نایۆخ ماڵەب ،نووب راداگائ یناكەدرەد و جنەڕ ەل و ناھیج یەنیقەتساڕ

 ەییاگائ یدرەد مەل نایدووس ناوەئ .نایژ ەل ارێگەنرەو نایۆخ یووڕ و ەیینیبشەڕ

 یكەیەدراید كەو ناھیج ڵەگەل نایۆخ ینایژ و یرەنوھ ینانێھاد ەیاد نایتسەد ،ترگرەو

 ینایژ و ناھیج یراسخووڕ یندركرتناوج و رتشاب یڵوەھ ناوەئ .تسخكێڕ یسانیناوج

 ،)ێڵەب( نیێڵب ناوج یكەیەدراید كەو نایژ و ناھیج ەب نناوتب ەوەیاگێڕ مەل ات ادەد نایۆرم

 تشگ یاڕەرەس ەك تێشخەبەد ڤۆرم ەب ەییتشوورس ناب ییاینڵد مەئ رەنوھ" ەكنوچ

 ەوەكاپ یكێژێچ و زێھ ەب ەك ەنایژ نامەھ ناكەتش یناخرێژ ،ناكەییراكووڕ ەناڕۆگ

 ەب تێبەد قالخەئ كەن رەنوھ" :ەیاھەو یڕەواب ەچین ەیەوەووڕ مەل رەھ ."شێپ ەتێچەد

 اھنەت ناھیج یدووجو ..نینازب ڤۆرم یكیزیفاتیم ای تشوورس ناب یتسورد یكالاچ

 ."ەندركڵووبەق یاگێج یرەنوھ یكەیەدراید كەو

 ەدنەھەڕ یاڕەرەس نایژ یندركڵووبەق یاناوت ەك ـ ناكەیینانۆی یەیینیبشەڕ مەئ ەچین

 ەتاو ،تابەدوان )ەنازێھەب ینیبشەر( ای )ەنادنەمرەنوھ ینیبشەر( ەب ـ ەیەھ یناكەكانسرت

 نایژ یژێروێل ەل ەك كێدنەمرەنوھ ای دنەمریب یندركڤەھرەب یۆھ ەتێبەد ەك كەیینیبشەڕ

 ینیبشەڕ یووژەوائ كێڕ ەك ،یقالخەئ یبەھزەم ینیبشەڕ ەل و تێشێكەد جنەڕ

 یەداز كەن ەك( كەیینیبشەڕ یەوەئ یۆھ ەتێبەد ەتاو ،تێنازەد زاوایج ەب ەیەنادنەمرەنوھ

 و یراژەھ یماجنەئ ەل وكڵەب یزاینێب و )یرەگنارێو وكڵەب ،ندناڕفەئ و ەژێڕ

 ادەڵاح مەل ڤۆرم ەكنوچ ،تێنازەد یتسەپ یەناشین ەب ەیینیبشەڕ مەئ ەچین .ەیەوەییتسیوێپ

 رەنوھ اھنەت و نادجنڵێھ ەتێوەكەد و تاگەدێت سۆنلیس ،ناتسراد یدەزیئ یتەمكیح"

 نووب یتەیچووپ ای ەوەنیشخەب ڕەمەل ەنارەوائجنڵێھ ەشێدنەئ مەئ ینۆچ نۆچ ەك تێنازەد

  ."تێردب نایژ ەب ەژێرد ەوەنایۆھ ەب ێرناوتب ەك كێلەگ ەوەنادكێل ۆب تێڕۆگب

 ەسۆنلیس )ییارەگچووپ( یتسیلھین یەگناوڕ یژد ەچین ،اردێپ یەژامائ رتشێپ كەورەھ

 یڤۆرم ەك ەدنەچرەھ" :ەكنوچ ،ەزاوایج سۆنلیس ینیبشەڕ ڵەگەل وەئ ینیبشەڕ و

 ووبراچان واوەت ،ووبدركادیەپ ینیسان دووجو یتەشحەو و یكانسرت ەب تەرابەس یرەمۆھ

 ینووبكیادەل یەواشوەرد یڵایەخ ەتەشحەو و سرت وەئ و یۆخ ناوێن ەل ەك نایژ ۆب

 چ ،دركەد ەتسارائ ڤۆرم ۆب نایراكۆھ ەیەوێش مەب ناكادوخ ..ێنباد یاگێج ەل یپمڵائ

 ەل نووب ،رادەگڵەب یسانادوخ یرەكیزاڕ یەوێش اھنەت ەیەوەئ رەھ و ێبنایەد نایۆخ

 ادنایۆخ یدوخ ەل ناومەھ ەك ەیەتش وەئ نامەھ نایادوخ یەواشوەرد یرۆخ یگنیزگ

 مەل ادكوچب ینەمەت ەل ەكەیادێوەل یرەمۆھ ڤۆرم یەنیقەتساڕ ینارگڵد و یرایزاوخ
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 سۆنلیس تەمكیح یەوەنارێگڵەھ ەب ەكوونەھ ەتاوەك ،ەوامێج ەتەبیات ەواشوەرد ەرۆخ

 و ەناكەتش ینیرتپارخ ییووز ەب یگرەم ،یرەمۆھ یڤۆرم ۆب ەك تێرتوگب ێرناوتەئ

 ."تێرمب كێژۆڕ ەك ەوەل رتپارخ

 ترگەدرەو ادیرەسەب نتوەكرەس ۆب ینیبشەڕ ەل نایدووس ناكەیینانۆی نامینیب كەورەھ

 یدیژارت ادتەڕەنب ەل رەھ ..نتوەكرەس ادیرەسەب ـ ینیبشەڕ ەب اد نایناڕباد ناكەیینانۆی"

 ،نووب كیژارت ینادنەمرەنوھ ناكەیینانۆی ."ەناكەیینانۆی ینووبەن نیبشەڕ یەناشین كێڕ

 ساب )ناكەتب یەراوێئ وەمەد ەل( ایدیژارت یساننوورەد ڕەمەل نیسان و كیژارت یاتاو ەچین
 ەك ادەد مەڵەق ەل "كیژارت یفووسەلیەف نێڵەوەھ" ەب ادوخ ادەیانام مەل و تاكەد

 :)نیبشەڕ یفووسەلیەف( یرەسمەج ەژد و واوەت یوارنادرەبمارەب

 ەك یتەیرایزاوخ ـ نایژ ،یناكەسرپ نیرتراوژد و نیرتبیرەغ ات نایژ ەب نتوگێڵەب

 ەوان وان مەمەئ نم ،یۆخ یتسیوەنۆخ یتشوورس ینابروق ەتاكەد ناكەنشەچ نیرتاڵاب

 ەرابوود ادێت مكیژارت یریعاش یساننوورەد ۆب ەوەرووژ ەنووچ یاگێڕ و یسۆزینۆید

 یكەیرێوس ەل دوخ ینتواڵاپ ۆبەن ،ییەزەب و سرت یگنچ ەل نووبراگزڕ ۆب كەن .ەوەییسان

 ـ ینازەد یەڵەھ ەب ۆتسەرەئ ەك یەیەوێش وەب ـ وەئ یدنوت یندركیڵاخ ەب رادیسرتەم
 ینووب ،نووبەنادیواج یژێچ ەل ەكەسەك یدوخ ادییەزەب و سرت یرەپوەل یەوەئ ۆب وكڵەب

 .ۆخەتێرگەد شیندركنارێو یژێچ ەك كێژێچ ،تێوەكەد تسەد

 ،ووبەھ نایەكیژارت ەرەنوھ مەئ شیناكەیینانۆی نامتوگ كەورەھ ەوەووڕ مەل

 :نەكب راگزڕ ناینایژ و نایۆخ كەیەوێش چ ەب ات درك یەناوەئ یرێف ەك كەییدنەمتەبیات

 یكەیەوەنووبوڕەبووڕ یاود و جنەڕ نیرتڵوق و نیرتیوارازائ یوایش ووب كێسەك ینانۆی"

 و تشورس ییەزەب ێب اھەورەھ و ناھیج یووژێم یكانسرت یراكلواك ڵەگەل ەنارێلد

 ،رەنوھ .ەوەیینیبەد یۆخ تساوخ یەنایارەگادوب یفەن یندركووزەرائ یسرتەم ەل ،نووب

  ."دركراگزڕ ینایژ ەوەوەئ یاگێڕ ەل و ،وەئ

  

 قالخەئ ەب ەكنوچ ،ەوەدرك یفەن یدیژارت یۆتسەرەئ و نووتالفەئ یەگناوڕ ەچین

 یەگناوڕ ێپ ەب ەكنوچ ،ووب ژد رەواھنپۆش ڵەگەل ەوەراب مەل اھەورەھ نینازەد یەنارەواب

 یاگێڕ ەل یۆخ نایژ یەزیرەغ ،ەیایج یكەیەسۆرپ یانام ەب یدیژارت " رەواھنپۆش

 ەل كێدنەھ توگیەد ەك یەیەسق وەل رواھنپۆش و تابەد وانەل ەوەییرەنوھ یەزیرەغ

 ەچین یاورب ەب ەكنوچ ،ینازەد ەلەھ ەب ناد ینیبشەڕ یتەمزخ ەل ناكەییرەنوھ ەمەھرەب

 وێن یزاوخ یچۆب و نۆچ و كانسرت یتش ینادناشێپ تاكانرێف نووب میلسەت یدیژارت
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 یوان ەب اھەو تێسرتان نایێل وەئ ادكێدنەمرەنوھ ەل ییەروەگ وزێھ یتەمزخ ەل ەزیرەغ

 ...ەوەتاكب یفەن كەن تێنێمڵەسەد رەنوھ ەیین ینووبەنانیبشەڕ یرەنوھ

 ەب تاورەد رەواھنپۆش ڵەگەل ژد یكەیەتسارائ ەل ەچین یەزیرەغ یتشگ یكەیەوێش ەب

 .ەوێش نیرتەنانزۆرد و نیرترایدان نیرتكانسرت ەب تەنانەت نایژ یكێندركەتسارائ ینەیال

 ەچین .ەوەتێبێزۆد یكیدیژارت ەك تێنەداد سەك نیمەكەی ەب یۆخ ەچین ەكەیەوەوڕ مەل رەھ

 كەییازەراش ەل ەك تێنازەد كێتش ەب یدیژارت ادیدیژارت ینووب كیادەل یەتوەح یراپ ەل

 اھنەت ەك ەووب كیاد ەل لووق یكەیدێموئ وان ەل و )نووب( دوجو یواوەت یچووب و سرت ەل

 تێنێھب مەھرەب واوەت یوزینوید یكەیشۆخ تێناوتەد ناكەروەگ ەیدیژارت یاڵاب یناوج

 ناكەكانسرت ێكوارەلد یراگزڕ ەل شیدیژارت یانام اھەورەھ و ڤۆرم یراگزڕ ۆب

 .نەكەد فەھرەب ایت نامنەمەز و گرەم ەك تێنازەد

 ینیبشەڕ رەبمارەب ەل ووب ناكەیینانۆی ینتوەكرەس یزمەڕ ەك یەرەنوھ وەئ ەیەوێش مەب

 شرێھ( كەورەھ )یلاعتم( اڵاب ینامرەخ ەچین ەك ەوەوەل یمۆزینوید كیدیژارت یرەنوھ

 ناكەیینانۆی ەب نیرەفائ تێرگەد واچرەب ەو )سرت رەسەل نادنەمرەنوھ ینتوەكرەس و

 ،ووژێم و تشوورس ەل سرت رەبمارەب ەل نایەكەنارێلد ەوەنووبوورەبووڕ رەبەل تێڵەد

 تساوخ یەنایرەگاڕ ۆب یندركیفەن ەل نووبەن ەوەكەیانەپ و ەگنێوش یاود ەب ناوەئ ەكنوچ

 ات دنارفەئ نایدیژارت ەوەئ یرب ەل وكڵەب درك ێپ یراتفەڕ رەواھنپۆش ەك یەوەئ كەورەھ

 و دنەسەپ ناوج یكەیەدراید كەورەھ ناكەتش تشگ یارەرەس نایژ نناوتب ەوەیۆھ ەب

 یمارد یرەنوھ یەواچرەس یەوەنیلۆكێل ەنیەدب نامۆخ تێوەنامب رەگەئ نەكب دیئەت

 نیرگب واچرەبەو ۆب یزاوایج یەواچرەس وود یتشگ یكەیەوێش ەب تێناوتەد ینانۆی

 نەواخ ەك )لایەخ و نوەخ و راسخووڕ یادوخ Apollo ینۆلۆپائ( یەواچرەس نایكەی

 یرەنوھ یرەنێون و ەیەزادنەئ و نیلپسید یەدووسائ یەناوخ ۆخ كەو یەتوەكرەد

 و یكەرەنوھ )ینوزینۆید( یەواچرەس نایشیرتیوەئ و ەیینانۆی یزاسانیب و یشاترەكیەپ

 ەتاو ەیادكیزوم ەل ەوەنایشوومەھ یوورەس ەل و ناكەلەمۆك ەب امەس ەنۆب ەل یرەسات

 .تێوەكەدرەد ەب یەوەناڵوج و ییاقیسۆم یەوێش ەب ادیایت رەنوھ

 ەنایژ ۆب زاوایج یەگناوڕ وود ڵەگەل یجنەرەس رەنوھ یەنازاوایج ەواچرەس وود مەئ

 وود ەل ناكەیینانۆی یتسەد ەب ەكەی یپمەلائ یكەیادوخ رەسەل یندناملەس نایەكەیرەھ

 نایژ ۆب ەمێئ یەگناوڕ و تێب رەگەئ نوارخرەد ینۆلۆپائ و سۆزینوید یھالیئ یەتسەج

 و تێڵب نایژ ەب )ان( ەیەوێش مەب و ینیبشەڕ و یسرتەم و سرت ینووبتسورد یۆھ ەتێبب

 ڵایەخ و نوەخ مەھەو ەل كەیەدرەپ )ەیتسیلھین( ەییارەگچووپ ەگناوڕ مەل ندركاڕ ۆب
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 یكەرەگناوڕ رەبەتەنامووترگ ەك یەیاگێڕ وەئ اوەئ ادیتساڕ یراسخووڕ ەب نێشكب

 یەكەسرت و یرۆز و ملۆز تشگ یارەرەس نایژ و تێب رەگەئ ماڵەب ەیینۆلۆپائ

 نیێڵب ێپ ی)ێڵەب( یناكەسرت و جنەڕ تشگ یارەرەس و یشەواب ەنیرگب ەناوتوەكرەس

 )نۆلۆپائ( ەك یەوەئ یندركدایز ەب ەوودرك نامنایژ یریەس )ینۆزینوید( یكێدید ەب اوەئ

 ینترگواچ رەبەو )یتەوایپ( و )یتەیانژ( ەل نكەیانێو نایەكەیرەھ ەچین ۆب )سۆزینوید( و

 )یتەفیس نژ( رەس ەتێشێكەد و تەسایس و رەنوھ ،ریب ،رووتلوك ەل ینۆلۆپائ یەگناوڕ

 تاكەد )یرالاس وایپ( یتەمرای سۆزینوید یەگناوڕ ینترگواچشێپەو ەك وەئ ەكوونەھ و

 .ننیبب سۆزینوید و نۆلۆپائ رەبمارەب ەل وایپ و نژ یرەبمارەب ەك ەوەرێل

 یمخوت ڵەگەل یواوەت ەب یرەسەل ناكەمكاح اھەب ەو ەمێئ یرووتلوك ەك ەیاورب وەل ەچین

 یرەگیراك ێب تێب سۆزینوید و یتەوایپ یانام ەك یكێتش رەھ و نواڵەكێت )ەنانژ(

 .ەوودرك

 ای )یتەفیس نژ( كەو یلەگەشو ەل ەچین ینترگرەو دووس ەك تێب ریب ەل نامشەوەئ ماڵەب

 ەنایەھ ادەناژۆڕ ینایژ ەل ەك ەیەناشو مەئ یرەگیراك و یدنەمتەبیات رەبەل اھنەت )یتەوایپ(

 و ەنخەڕ رەب ەتاخەد ناكەییتیرەن ەدراید ەل كێدنەھ و نانژ یدنوت ەب ەچین یچرەگەئ

 و ن)تەفیس نژ( ەك ەنەھ رۆز یلەگوایپ ادوەئ یەشێدنەئ ەل ماڵەب ەوودرك یەنۆكرەس

 یتسناز ینامز چ و ەناژۆڕ ینامز چ ادنامز ەل ەكێتفرگ ەمەئ ن )ایپ( ەك نەھ رۆز ینانژ

 یدنەویەپ وكڵەب ەیین )یوایپ و نژ( یكوومەرێن یكێنامز ەمەئ ۆكوف یەسق ەب ەیەھ

 ەل ەواناد رەسەل نایرەگیراك ناكەییتەیاڵەمۆك و یسایس یرووتلوك ەتاھكێپ و تاڵەسەد

 ەب یدیژارت ینووبكیاد ەل ەمەب ندركدایز تێد ەوەراب مەل رتێز یتەباب ادییاود یناكەشەب

 كەورەھ( تێسخیرەد ەك ەیەھ سۆزینوید و ینۆلۆپائ یزێھ وود یەوەنووبۆك و نترگكەی

 ای ەناوود مەل ێكەی ینووبەن و )ناكەزەگەڕ ییەناود یلەگەل ناز و نووبكیاد ەل

 و نتوەكرەس مەئ ەمێئ تێد ییاتۆك یدیژارت ەب نایرتیوەئ رەسەب نایكەی ینتوەكرەس

 ینتوەكرەد ەب شیوەئ یاود و تارکوس ینتوەكرەد ەب شیدیژارت یگرەم اھەورەھ

 ورەنوھ یەزاوایج ەواچرەس وود مەئ رەس ەنیچەد رتایز ەكوونەھ نینیبەد تەیحیسەم

 .ەنۆك ادوخ وود مەئ

  

 سۆزینوید و نۆلۆپائ

 وود مەل نترگرەو ماھلیئ ەب یقیسوم یحۆڕ ەل یدیژارت ینووبكیاد ەل یبێتك ەل ەچین

 و ێنێسانەد كێل رووتلوك ەرۆج وود سۆزینوید و نۆلۆپائ ەتاو ەنۆك ەییھالیئ ەرەكیەپ
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 نامەھ ەتاو یتارکوس ەل رەب یرووتلوك تێنەداد ەیدنەبنێلۆپ مەئ یامەنب ەب تارکوس

 وكەواتەھ ەكەتارکوس یاود یرووتلوك و ناكەییاتەرەس ەیینانۆی ینێلێھ یرووتلوك

 ەل شێپ یرووتلوك یرەدڵەھادێپ ەچین ەوەتێرگەد ەمێئ ییۆروەئ ی)نرێدوم( یرووتلوك

 ەچین ،ەوەندركەنۆكرەس و ەنخەڕ رەب ەتاخەد یدنوت ەب وەئ یاود یرووتلوك و ەتارکوس

 ینەمید و ەتوەكرەد و )سۆزینوید( ەب ووشێپ یتەیناتسراش ورووتلوك ینەمید و ەتوەكرەد

 مەئ یتساڕ ەب ەك نینیبب تێبەد ەكوونەھ ێنەداد نۆلۆپائ ەب رتاود یناتسراش و رووتلوك

 ەب ەچین یەفەسلەف یرەساترەس ەك ەییچ نایانام سۆزینوید و ینۆلۆپائ ەتاو ەیەشو وود

 .نیەگبێت نیناوتەد رتشاب ەوەناوود مەئ یتەمرای

 و یكێجول ینیلپسید و یناڵقەع یوەرێڕ یرەنێون ناكەڵایەخ و مھەو یادوخ نۆلۆپائ

 نەواخ كێتش وومەھ ادیایت ەك یتسەرەپ یناوج و یمارائ و یتشائ یادوخ ،ەیناتسراش

 و انام یمەلاع یرەدناشێپ یەكەرەنوھ و ەییانیب و وەئ ییووتشیەگێپ ەیەوێش و ەزادنەئ

 ەوەووڕ مەل ،ەڵایەخ و گنەڕ ،یكانووڕ ،ناكەراید ەراسخووڕ یوەڕمەڵەق و تسەبەم

 وەئ ،ڵایەخ ینوورەد یناوج و ەنایواڵایەخ یكەیایند ،ەنانژ ەكەیایند ینۆلۆپائ یمەلاع

 یۆخ یەسانێپ ەچین ییارەگ كات یتەڕەنب ەل ەكەیەنێو و ەناشێكەنێو و یشاترەكیەپ یادوخ

 یكات ەب ،واوەت تێد ەیانام وەب ینۆلۆپائ یەشو" :ووڕ ەتاخەد ەیەوێش مەب نۆلۆپائ ۆب

 و نووڕ ،كانووڕ ،زێھەب تادەد نێواخ ەوەتاكەد ەداس ەك یەتش وەئ رەھ ەب ،وارسان

 ."اداسای یرەبێس رێژەل یدازائ تاكەد ڤەھرەب اركشائ

 یەزیرەغ و قوەز و یشۆخ یادوخ ،یرەوەتخەب و یتسەمرەس یادوخ سۆزینوید

 و جنەڕ یرەكیزاوشێپ ،ەییدیژارت و مارد ،كیزوم ،زاوائ و امەس یادوخ وەئ ،بایان

 ەییتەیاكات یرەبمارەب یڵاخ و تشوورس ڵەگەل ەییلەزەئ یتەدحەو یادوخ و یسرتەم

 یتەیاسەك و یتەیاكات ەل دوخ یندركراگزڕ ەب ەڤۆرم یرۆج یرەنڵاپ وەئ )ەییارەگ كات(

 و ییاقیسوم وەئ یتەمیلب ،ەتەوھەش و ەزیرەغ نایژ یریگناكەی یزێھ ەل وەئ و ییۆرم

 ەیەوێش مەب سۆزینوید یۆخ ەچین ،ەیەناوایپ یكەیایند سۆزینوید یمەلاع ،ەیەوەناڵوج

 یرەپوەئ ۆب ووزەرائ ،نترگكەی ەل نووچرەد یانام ەب سۆزینوید یەشو :تاكەد ەسانێپ

 ەل رپ یژێڕوێل یكۆزرەل ەب ادلوولەدرەگ وێنەل یتساڕ اگڵەمۆك ییەناژۆڕ یتەیاسەك

 تشگ یكەییاینڵد و زنرپ رت كشەڕ یەوێش ینوورەد ۆب جنەر و درەد و یشۆخان

 ەب یەزادنەئ نامەھ ەب كێڕ ەوەتێنێمەد یۆخ رەھ ەك كێتش كەورەھ نایژ یدنەمتەبیات

 یندركشەباد كێناڕۆگ رەھ یەوام ەل ،یرەوەتخەب یەزادنەئ نامەھ ەب كێڕ ،یزێھ

 ێب یندركڵووبەق و نیرتكانسرت تەنانەت ەك مەغ و یداش یدووجو یتەدحەو یەروەگ
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 ،ەوەنتسخ ڵادنم ۆب ینادیواج یەرادیئ تێنەداد ەشاب ەب نایژ یناكەینۆچ یالوەئ والمەئ

 .ینارێو و ندرگڤەھرەب یتسیوێپ یریگناكەی یتسەھ ەوەنارەگ ۆب ،یرپگز ۆب

 ناھیج ەتاو یەكەبێتك و رەواھنپۆش ەب ەرەگیراك رۆز ادیدیژارت ینووبكیاد ەل ەل ەچین

 یەگناوڕ ەل ندركانێو و ەداریئ كەو ناھیج یناناد ندركانێو و ەداریئ كەورەھ

 و ەتوەكرەد اھەورەھ سۆزینوید ینیناز ەل ەچین یرزھ یەواچرەس ،رەواھنپۆش

 ناوێن یتەیرەبمارەب یزێھ واچرەب و راسخووڕ كەورەھ نۆلۆپائ و ەداریئ یراسخووڕ

 ەكەی رەواھنپۆش یرەبمارەب ،یدیژارت ینووبكیاد ەل و نۆلۆپائ و یسۆزینوید یلیەم

 ەك تادەد ناشێپ ادەبێتك مەل ەچین ەك ەدنەچرەھ ەیاد ندركانێو و ەدارێئ ناوێنەل

 .رواھنپۆش ەل و ەیۆخەبرەس

 یرووتلوك تێنەداد رتكەی رەبمارەب ەل رووتلوك وود ەچین اردێپ یەژامائ رتشێپ كەورەھ

 تشپ ەك ەیەرووتلوك وەئ نامەھ سۆزینوید یرووتلوك ،ینۆلۆپائ یرووتلوك و سۆزینوید

 وەئ نامەھ ەتاو ەكالاچ و ووتسچ وزێھەب یرووتلوك و ەنازێھ ەب ینیبشەڕ ەب ەروتسەئ

 یتارکوس و ینۆلۆپائ یناكەمخوت ەل ەووتاھكێپ ەمێئ ینرێدوم یرووتلوك ەك یەیدنەمتەبیات

 .ەییرەبێب یێل

 و سرت ەل ەیەنایژ یندركاڕ مەئ تەیحیسەم ەك ەیەرەواب وەئ رەسەل اھەورەھ ەچین

 یتارکوس و ینۆلۆپائ یناكەمخوت ەل ەیەكید یكێكەی یۆخ .ەودرك یەمێئ ەك یتخەبدەب

 نییراوخ ەتساوخ و تاكەدێپ تسەد ناكەلیۆك یقالخەئ یشڕۆش ەك ەیادتەیحیسەم ڵەگەل

 ەك سۆزینوید ادەرێل ەتاوەك نێرنێسانەد یدنەمۆكشواھەب ەب نایناكەییوورەس و

 ەل یحیسەم رەبمارەب ەل رتیئ ەكوونەھ ،ووب نۆلۆپائ رەبمارەب ەل ەكوونەھ ووكەواتەھ

 و نووتالفەئ و تارکوس نوارنێسان ییاركشائ ەب ناكەنمژود تیتێلەوەئ ادواردچاخ

 .حیسەم یدوخ كەن تەیحیسەم

 ینتوەكرەس ەب ینانۆی یدیژارت یرەنوھ یدنەمۆكش و ییەروەگ ەك ەیادەرەواب وەل ەچین

 رەبەل دركێپ یتسەد یدیژارت یگرەم ادیتساڕ ەل و ییاتۆك سۆزینوید رەسەب ینۆلۆپائ

 ناوێن ەل اركشائ ڵەگەل ەگج كیژارت یرادرك و یدیژارت ینووب كیاد ەل ەك یەوەئ

 ەناود ڵەگەل رەنوھ ینارۆگ ەك ەتساڕ ەین راومەھ سۆزینوید یمەلاع و ینۆلۆپائ یمەلاع

 ڵەگەل نووب كیاد ەل ەك اھەورەھ ەتسەویەپ ییارەگ سۆزینوید و ییارەگ نۆلۆپائ یدید

 ەل ەییكەیرەبمارەب ەمەلاع وود مەئ و ەزاوایج ەزیرەغ وود مەئ ماڵەب ،ادناكەسنج ییەناود

 .نەبەد رەسەب ادكەی رەبمارەب اركشائ یكێرەش
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 ینانۆی )یەداریئ( ەل ووترگەواچرەس یتشوورس ناب یەزیجعوم یۆھەب ادماجنەئ ەل ات" 

 ینێتائ یایدیژارت ەتاو ،رەنوھ ەل كەیەوێش راجاود ،ادەییتەیكەی مەل و نوەكرەد ووترگكەی

 ."ەییسۆزینۆید و ینۆلۆپائ یەزادنەئ نامەھ ەب ەك تاكب ڤەھرەب

 ەیەوێش مەب و ادسۆزینۆید رەسەب توەكرەس نۆلۆپائ یچۆب ەك نینیبب تێبەد ەكوونەھ

 ووب كێرایسرپ ەمەئ تێڵەد یۆخ ەچین ەك یەرۆج وەب رەھ ؟ایدیژارت ەب انێھ ییاتۆك

 :ووبدركریگاد یوەئ یریب و كشێم

 ەڵەتەم ەل ێكەی ،ینانوی ینایگ ینوورەد ەل ینۆلۆپائ و یسۆزینۆید ینانادرەبمارەب ەل

 یتشوورس ەك یەوەتاك وەل رەھ ،یوان ەتەموارشێك درك متسەھ ەك ەناكەروەگ

 مووبەن ەمەل ەگج كێتش چیھ یەشێدنەئ ەل ،ادتەڕەنب ەل .ەوەجنرەس رێژ ەتسخ مناكەیینانۆی

 ینیوەزرێژ ەل ەیاوبەد ینانۆی یڕەواب ـ نۆلۆپائ یچۆب مەدبێل ەوەئ یەنامیرگ ەك

 ەتێبب ەك ووبەھ ەوەب یتسیوێپ یسۆزینۆید ینانۆی یچۆب ،تێنێھرەد رەس ەوەییسۆزینۆید

 و رایدان ،یدنەھەڕ دنەچ ،كانسرت یراك ۆب یۆخ یناكەلیەم و ووزەرائ ەتاو ؟ینۆلۆپائ

 ەل رەكێجەبێج و ییەداس ،رابەل و ەزادنەئ ەب ووزەرائ و لیەم ەب تێڕۆگب رادیسرتەم

 .انام و ەوێچراوچ

 و ەییسۆزینۆید و ینۆلۆپائ یرەنوھ یۆك یدیژارت ،اردێپ یەژامائ رتشێپ كەورەھ

 مەئ یدوخ .ەیەھ ەرەنوھ وود مەئ یوودرەھ ەب تسیوێپ ادایدیژارت ەل شەمەئ یاڕەرەس

 ینۆلۆپائ یایند .ەیەھ یرتكەی ەب نایتسیوێپ نایۆخ ،شەییسۆزینۆید و ینۆلۆپائ یایند وود

 ەوەیۆخ یناكەنوەخ و ڵایەخ و مھەو یتەمرای ەب ات ەیەھ یسۆزینۆید یایند ەب یتسیوێپ

 یتەمرای ەب ەك تادب ناشیپ و یسۆزینۆید یایند ییاتناپ و سرت رەسەب تێب ڵاز

 یایند .تێرنێھب ییۆرم یرازائ و جنەڕ ەب ییاتۆك تێرناوتەد ینۆلۆپائ یناوج یوەڕمەڵەق

 اھەو یۆخ یناكەیینوورەد ەییتەیاژد ات ەیەھ ینۆلۆپائ یایند ەب یتسیوێپ شیسۆزینۆید

 یادوخ یناكەبازەع و جنەڕ یتۆك ەل نووبراگزڕ ەكنوچ ،تاكب نایلومەحەت ەك تاكبێل

 .یدەتێد نۆلۆپائ یتەمرای ەب اھنەت ،سۆزینۆید

 و تێب ڵاز ینۆلۆپائ یایند یندركنارێو ەب یۆخ یمەغ رەس ەب تێزاوخەد سۆزینۆید

 .نناسكەی یاھەب نەواخ ،ەنارەنوھ وود مەئ و ینامداش و یرەوەتخەب ەتاگب ەندركنارێو مەب

 یگنەسواھ ەكنوچ ،ایدیژارت یگرەم یۆھ ەووب ییارەگتارکوس و تارکوس ینتوەكرەد

 ەتسخ یتسناز یووتشین و كشو یرزھ و درب وێن ەل یەرەنوھ وود وەئ یۆك و

 و نووتالفەئ یەكۆریب ەل تێبەد یەكەواچرەس و یتسناز یرزھ ینێھن .ەوەیەكاگێج

 نامیۆخ كەو ناھیج تێناوتەد ەك ەیەوەئ تسناز یمھەو .نێڕەگب یۆب ادییتارکوس یدنەپ
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 یواڵایەخ ینەیال تسناز ەك تێرتوب ێرناوتەد ادیتساڕ ەل .تێڕۆگیب ای و تێنێسانب ێپ

 تاڵەسەد ،ەداریئ ینەیال اھەورەھ و یەكەیینۆلۆپائ ینەیال ەتاو ـ ناھیج ینێھن و زاڕ ەل ڕپ

 ەب ییاتۆك ەیەوێش مەب و تێرەب وێن ەل یەكەییسۆزینۆید ەنەیال ەتاو ـ ناھیج یزێھ و

 .تێنێھب یدیژارت

  

 ییارەگتارکوس
 تارکوس راجمەكەی ۆب ،ەوەی)یقیسۆم یحوڕ ەل یدیایژارت ینووبكیادەل( یبێتك ەل ەچین

 كەیەناشین ەب یشیقالخەئ وەئ یاود و دناسان نانۆی یەوەناشەوڵەھ و یتسەپ یزارمائ ەب

 ،تەییحیسەم ەل ،قالخەئ یاڕەرەس وەئ .ترگ واچرەبەو یپارخ و نووبینەگۆب ەل

 مەئ یەناشین كەو ،ناكەمزیلائەدیئ تشگ و رەواھنپۆش یەفەسلەف ،نووتالفەئ یفەسلەف

 كیتكێلاید ،قالخەئ ییارەگتارکوس یۆھەب ەك كەییتسەپ .ناد مەڵەقەل یەییپارخ و ینەگۆب

 یواڵبوشرەپ و یشۆخەن و نووبوودنام یەناشین نایوومەھ ەك ووب تسورد یوەڕنایم و

 ۆب كێراكۆھ كەورەھ ،)رەنڵاپ( یژد )زەوائ( .ەیەوەناكەرەنڵاپ یجرەم و جرەھ ەل ڕپ

 و ناكەرەنڵاپ ات یڕۆھلم ەب یڕۆگ ی)ڵقەع( تارکوس ،درك یراتفەڕ نایژ یندركنارێو

 .یۆخ یەلیۆك ەتاكب ـ ینازەد یندربەپارخ وەرەب و یشۆخەن یراكۆھ ەب ەك كەییاگائدوخ

 یەدرەبوەرگب ەل ناكەشۆخەن ەڤۆرم ات ووب ەدامائ ەك ینازەد كێكشیزپ ەب یۆخ تارکوس

 یندركیتەیاژد ەك یەوەل ووب اگائێب ادكێڵاح ەل ،ەوەتاكب كاچ ناكەرەنڵاپ و ەزیرەغ

 مەل ییاناز و یتەیرادزەوائ و رەكرەوەتخەب ەن و تێبەد شخەبافەش ەن ناكەزیرەغ

 :ووبەن ەكید یكێتش ،كەییشۆخەن ەل ەگج یۆخ ،ادەیانام

 ،راك گنەرد ،درەس ،نایژ كەورەھ ەواشوەرد ،كەیاھەب رەھ ەب یتەیرادزەوائ..." 

 كێرۆج ەل ەگج ەیین كێتش یۆخ ،یناكەرەنڵاپ ڵەگەل یتەیاژد ەل ،ەزیرەغ ێب ،رایشو

 ..)یشابتخەب( و )یمەڵغاس( و )یدنەمۆكش( ۆب ەیین ەوەناڕەگ كەیەوێش چیھ ەب و یشۆخەن

 و یڕوھلم یرووتسەد ەیەمەئ ـ دوخ یناكەرەنڵاپ ڵەگەل ندركڕەش ەوەییراچان یووڕ ەل

  ."نتشكەی ەزیرەغ و یشابتخەب ،اڵاب ەتاگەد نایژ ەك كێمەدرەس ات :نادال

 ەب و ناموگ یكێدید ەب نایەماكرەھ ،وەئ یاود یناكەفووسەلیەف و نووتالفەئ ،تارکوس

 ەكید یكێتش چیھ ەب مەغ و جنەڕ ەل ەگج ناینایژ و دركەد ناینایژ یریەس ،ەوەنینازمەك

 تارکوس .یندركتەیاژد و یێل نووبوودنام ەل ەگج دركەدەن نایكێراك ،ینازەدەن

 یكەیاھەب نایژ ،ەچین یاوڕب ەب ماڵەب ،تاكب نایژ یتەیراداھەب یرەوداد تسیوەھیەد

 ،تێبان یكێماجنەرەب رەھ كەن ،یناكاھەب ۆب ندركیرەوداد و ووبەھ یەنالیداع و ێجەل
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 یتەیراداھەب ەل كەیەشێك ەیەوێش مەب كێفووسەلیەف رەگەئ" :ەشییەژمەگ یەناشین یۆخ

 ،یۆخ یتەیرادزەوائ ەل كێناموگ ەتاو ،یۆخ ەل ەكەیەداریئ و ەنخەڕ یۆخ ،تێنیبب نایژ

 "...یتەیزەوائ ێب ەل كەیەناشین

 ینێرەن و رگەنخەڕ یزێھەب یرایشو و رەكڤەھرەب و یندناملەس یزێھ ەب ەزیرەغ ەچین

 ەتێبەد یرایشو و رەگەنخەڕ ەتێبەد ەزیرەغ تارکوس یال ەل" ەك ادكێڵاح ەل ،تێنازەد

 ییابەتان و ینامڕوسرەس ەل كێرۆج ەوەییبایان ینەیال ەل شەمەئ و رەكڤەھرەب

 ."...ەتەقیقەح

 و رگەنخەڕ یكێزێھ ەب شیراجكێدنەھ و رەنێڕفەئ و رەنێملەس یكێزێھ ەب ەزیرەغ ،ەچین

 رەنێڕفەئ یرایشۆھ و رگەنخەڕ ەزیرەغ تارکوس یال" ەك ادكێڵاح ەل ،تێنەداد ینێرەن

 یێجەبان و ییەرەمەسوریەس ەل كێرۆج ،ەوەییبایان یووڕ ەل شەمەئ و تێبەد

  "...ەییقیقەح

 ۆب تارکوس ەك كەیاگێڕ .ترگ ەوەیۆخەب یەزات یكێنایەب ،تارکوس ڵەگەل ییارەگڵقەع

 رەب .ووب )كیتكێلاید( ،دركەد یكڵەخ یرێف و رەب ەیووبترگ نایژ یرەواد و ندناگنەسڵەھ

 ەڕۆك و دنەوان ەل تەبیات ەب ـ ووب رەكەمۆل یكەیاگێڕ ەیاگێڕ مەئ تارکوس ەل

 ەروەگ یناوایپ و تسوورد یناوایپ ،ناوەئ یاوڕب ەب ەكنوچ ـ نانۆی یناكەییفارشەئ

 ەل نترگرەودووس ەك ،ەمەئ یندركدایز ەب .)نەدەد رایڕب وكڵەب ،ەوەننێھان راكۆھ(

 .ەوەتەوامەن ۆب نایكەیەراچ واگێڕ رتیئ ەك ەناكەماوەع و زاوال ەڤۆرم یاگێڕ كیتكێلاید

 )یرتفیرەش یقوەز( كیتكێلاید یەدرەورەپ ەب كێتش رەھ ەل رتایز تارکوس ەتاوەك

 ەل كێرۆجەب تارکوس یكیتكێلاید ەچین .یەوەرگێج ەدرك ی)ماوەع( و اد تسكش

 ناكەییفارشەئ ەل تارکوس ەك ەییەڕووت و ییووتیدجنەڕ یرەدناشێپ ەك تێنازەد تەیواقەڕ

 ینیچ ەل تارکوس ەك منازەد .یۆخ ینێفرڵد و واڕۆدڵد ەووبدرك یناوەئ ەك ،یتەیەھ

 یدیھاش شی)تارکوس یڕاجەتڵاگ( و ووب ناكەماوەع ەل و اگلەمۆك یووراوخ

  ."ەوەئ یناوات یتەیارەنێون

 ەراك وەئ یەوەنیڵۆكێل و ەكاچ یراك ەب یڕەواب اھنەت ەكنوچ ،ەنیبشۆخ یكێسەك تارکوس

 ینیبشۆخ و ەشەپارخ ینیسان ،ەشاب ینیسان ەكەیەڕواب وەئ رەسەل ەچین ماڵەب ،ەیەھ

 ەك یەنیبشۆخ وەئ ادتارکوس ڵەگەل" :تێد ییاتۆك ناكەزیرەغ ینووبتەل ەب ەكەییتارکوس

 ڕەواب ،ەشاب یادۆخەب ڕەواب و یسانجنامائ ،یۆخ ەتێرگان ەنادنەمرەنوھ یكێتش چیھ رتیئ

 ێس مەئ و ."تاكەدێپ تسەد ناكەزیرەغ ینووبتەل ەك تێنازەد ەكنوچ ،ەشاب یڤۆرم ەب

 :ەك نواردنێجنوگ ادتارکوس یناكەنامیكەح ەسق ەل ەك یتخەبشۆخ یەییامەنب ەمڕۆف
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 یدنەمۆكشەب ڤۆرم و تاكەد هانوگ ڤۆرم ەك ەوەیینازەن ەل اھنەت ،ەییاناد و یدنەمۆكش(

 یەییناسكەی مەئ ەكنوچ .")یدیژارت یگرەم ەیەوەئ رەھ ،تێبەد تخەبشۆخ ییەروەگ و

 ییاسال تێبەئ ڤۆرم" :ەك ەیانام وەب ،یرەوەتخەب =ینزەم =زەوائ :ەتاو ،تارکوس

 لیەم ڵەگەل ،زەوائ یرۆخ ەتاو ـ ییەشیمەھ یژۆڕ یندركتسورد ەب و ەوەتاكب تارکوس

 رەھ ەب تێب ەواشەرد و نووڕ ،نیبروود تێبەئ ڤۆرم .تێگنەجب ناكەكیرات ەتساوخ و

 یرایشوان رەبمارەب ەل ،ادناكەزیرەغ رەبمارەب ەل كێنووبمیلسەت ەرۆج رەھ :كەیاھەب

  ."..تێشێكەد یپارخ وەرەب ڤۆرم ،دوخ

 ینانوی یناسوونیدیژارت یۆھەب ەك ووب كەیەفەسلەف یرایزاوخ ،ەوەناوەچێپ ەب ەچین

 ینزەم ،نیناز ەك تارکوس یەنانیبشۆخ ییاینڵد ەل كیرەش ەتێبان ەك كەیەفەسلەف ،تاھكێپ

 یناكەییكیجۆل ەوەنادكێل ینابروق ەدركەدەن یۆخ و انەداد ەوەووبەنایج ەب یرەوەتخەب و

 مەب .دربەدراكەب رەنوھ یەواچرەس و انێو كەو یۆخ ەك كەیەفەسلەف نامەھ ەتاو ،وەئ

 تێوەكەدرەس ادیەكرەبمارەب ەب ،ەییارەگنۆلۆپائ یكێرەدناشێپ یۆخ ەك تارکوس ەیەوێش

 ینۆلۆپائ یایند ەك ەیەوێش مەب و یدیژارت ەب تێنێھەد ییاتۆك و ە)كیتكێلاید( سۆزینۆید ەك

 یچماق ەب ،ەنانیبشۆخ یكیتكێلاید" :تێنێدرەدەو رەس یسۆزینۆید ینیوەز رێژەل

 یدیژارت یكۆرك و رەھوەج ەتاو ،تێنەدرەدەو ایدیژارت وێنەل كیزوم ،یۆخ یناكەناوێپ

 ەرابوود ورەدناشێپ ەكیەوەئ رەگەم ،تێوەكان تسەدەو ەرەھوەج مەئ و تاكەد نارێو

 كیزوم ەل تێب راید یندركانێو و یسۆزینۆید یتەڵاح ەل تێب راسخووڕ یەوەرەكانێو

  ."ێنێدرەدەو رەس ادسۆزینۆید یتسەمرەس ەل ەك یڵایەخ یكێناھیج ەتاو

 .)ەزیرەغ( ینیشنێج شی)زەوائ( و )رەنوھ( یەوەرگێج ەووب )تسناز( ەیەوێش مەب

  

 

 


