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ئەو کتێجە ثچٕٔکەی ثەردەضتبٌ نێکۆڵیُۀەیەکی غیکبرییە 
ضەثبرەت ثە غبَۆَبيەی )خۀَەًَبیػێک(ی ئبٔگٕضت 

ٔیەتی ضتریُذثێرگ، کە دالٔەر لەرەداغی نە ضٕێذییۀە کرد
دا نە زَجیرەی غبَۆی ثیبَی ٩٠٠٢ثە کٕردی ٔ نە ضبڵی 

، نە دەزگبی ئبراش ثاڵٔ کرأەتۀە. کبتی خۆی ٩٩ژيبرە 
پێػەکییەکى ثۆ غبَۆَبيەکە َٕٔضی ثٕٔ، کە ئێطتب ثە 
دەضتکبرییکردَێکی زۆر ٔ فرأاَکردٌ ٔ ٔلٕٔڵجَٕٔۀۀە، 

  ثاڵٔی دەکەيۀە.کتێجە دا  نەو

غبَەیػی، کە نە غبَۆَبيەی ْەئٕ ئۀ دیًەٌ ٔ ثە
)خۀَەًَبیػیک(ۀە ٔەرگیرأە ٔ نەو نێکۆڵیُۀەیەدا 

ْێُبٌٔ، نە ٔەرگێڕاَەکەی دالٔەر لەرەداغییۀە  ثەکبرو
 ٔەرو گرتٕٔە.

 

 داَب ڕەئٕٔف 
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 ندى شانۆى تاڤ ناوهكيي  پێشو
 

کتێجخبَەی کٕردی ثۆ الٔازە نە ڕٔٔی کتێجی تێۆری 
غبَۆییۀە؟ ثۆ ئێًە تب ئێطتب کەيتریٍ کتێجًبٌ نە ثٕٔاری 
غبَۆداْەیۀ ثۆ تب ئێطتب کەش ئبيبدە َەثٕٔە چ نە 
دٕکًەتی ْەرێى یبخٕد دەزگبکبَی چبپ ٔ ثاڵٔ کردَۀە 

ئۀ کتێجبَەی کە چبپذەکرێٍ کتێت نە  غبٌ ثەغبَی ڕۆيبٌ
 !ثٕٔاری غبَۆدا چبپ ٔ ثاڵٔ ثکەَۀە؟

ئبیب ْۆکبرەکەی پەیٕەَذی ثە َەثَٕٔی خٕێُەرۀە ْەیە، 
یبخٕد ْۆکبرە راضتەلیُەییەکە دەگەڕێٕتۀە ثۆ ئۀەی کە 
ثەڕاضتی ئۀ کتێجە کەيبَەی نە ثٕٔاری غبَۆدا ْەٌ َەیبٌ 

دۀری خۆیبٌ  تٕاَیٕە ٔەک پێٕیطت خٕێُەراٌ نە
 کۆکەَۀە؟

 ئەی چیجکرێت ٔ چۆٌ دەتٕاَیٍ ئەو دۆخە تێپەڕێُیٍ؟

ئبیب ثە ٔەضتبٌ ٔ دٔٔر کۀتُۀە نە ٔەرگێڕاٌ ٔ َٕضیُی 
کتێجی غبَۆیی ئێًە چەَذیٍ ضبڵیتر دۆخی غبَۆیًبٌ ٔەک 

 !ئەو دۆخەی ئێطتب َبثێت؟

 



 

10 
 

ْەيیػە نە کبیەی غبَۆیًبَذا پرضیبرٔ گٕيبٌ ٔ لطە زۆر 
ٔەی کەيە ْەَگبٔ نێجڕاَە ثەرايجەر ئەو ثەغە ثٕٔە، ئە

 .گرَگەی ژیبریًبٌ کە غبَۆیە

ٔەک نە ضەرەتبی دايەزراَذًَبَۀە ثبَگەغەيبٌ ثۆ 
کردٔٔە ئێًە نە َبٔەَذی غبَۆی تبڤ ضەرثبری ئۀەی 
غبَۆ ثە پێٕیطتییەکی گرَگی ژیبَی خۆيبٌ دەزاَیٍ ثەاڵو 

ٌ کە غبٌ ثەرايجەر ثۀەظ پێًبٌ ٔایە ئەرکە نەضەرغبًَب
ثەغبَی ْۀڵە پراکتیکییەکبًَبٌ ئبٔڕ نە تێۆری غبَۆیی 

 .ثذەیُۀۀ کبری ثۆ ثکەیٍ

گۆڤبری تبڤی تبیجەت ثە غبَۆٔ زَجیرە کتێجی  ئەيەظ ثە
 .غبَۆیی تبڤ

ثە ْبٔکبری ْەریەک نە غبَۆکبراٌ )ئبيبَج عجذٔاڵ( ٔەک 
خبٔەٌ ئیًتیبزی گۆڤبرەکۀ )داَب رۀف( ٔەک َٕضەرٔ 

 .ی َٕضیٍثەڕێٕەثەر

کە ْەردٔکیبٌ نێجڕأاَە کبتی خۆیبٌ ثۆ ضەرپێخطتُی ئەو 
 .پرۆژاَە تەرخبٌ کردٔٔۀ ْبٔکبریًبٌ دەکەٌ

 

  َبٔەَذی غبَۆی تبڤ
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 كي پێشً
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نە ضەرەتبکبَی ضەدەی ڕاثردٔٔدا، غبَۆی ئۀرٔپی ثە 
غبَۆَبيەی )خۀَەًَبیػێک( پێ دەَێتە لۆَبخێکی 

ثێرگ ثەو دەلە غبَۆَبییە غۆڕغێکی يۆدێرَۀە، ضتریُذ
گۀرەی نە غبَۆ ٔ درايبی يۆدێرَی ئۀرٔپیذا 
ثەرپبکردٔٔە. غبَۆَبيە خۀَئبيێسەکبَی تری 

یع: ثەرۀ دیًەغك، ضۆَبتبی تبريبیی ٔ -ضتریُذثێرگ
دٔاتریع )خۀَەًَبیػێک( دیذی ئەو َٕٔضەرەٌ نە دٔای 

ٔ  ثۆ ٔالیع ٔ ڕاضتی ٔ ژیبٌ لۆَبخی )دۆزەخۀە(
 ، ْبٔکبت ڕايبَێکە نە خٕدی خۆی. ێخۆغجٌٕٔن

ضتریُذثیرگ نۀ لۆَبخەی ژیبَیذا، کە نە پبریص دەژی، 
تٕٔغی ڕەغجیُی ٔ ئبڵۆزییەکی دەرَٔٔی ٔ کۆيەاڵیەتی 
چڕ ٔ ترضُبک ٔ لەیراَێکی دیُی ضەخت ٔ گراٌ دەثێت، 

ۀە ٤٩٢١ئەو ثبرە ئبڵۆزە دەرَٔٔییەیع نە پبییسی ضبڵی 
درێژەی دەثێت.  ٤٩٢١بٔیُی ضبڵی دەضت پێذەکبت ٔ تب ْ
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ئەو َٕٔضەرە نەو لۆَبغەی ژیبَیذا ْەضت دەکبت ْەيیػە 
دٔای دەکۀٌ ٔ نە ژێر چبٔدێریی ٔردی کەضبَێکی َبدیبر 

دایە، نە ْەيبٌ کبتذا َەخۆغە، ْەژارە، تەَیبیە،  ٔ َبيۆ
دەترضێت ٔ ٔا دەزاَێت خەڵکی ٔ ْێسە َبدیبرەکبٌ 

گ دٔای ئەو لۆَبغەیع، کە دەیبَۀێت ثیکٕژٌ. ضتریُذثێر
غبرەزایبٌ نە ئەدەثی ضتریُذثێرگ ثە )دۆزەر( َبٔزەدیبٌ 
کردٔٔە، دەگەڕێتۀە ثۆ ضٕێذ ٔ دەگبتە ئبضتە لٕٔڵەکبَی 
نێجٕٔردەیی ٔ لٕتبرثَٕٔێکی ڕۆدیی ٔ ضەرفرازی ٔ ژیبٌ 
ڕۀتێکی تر نەخۆ دەگرێت. ْەرٔەْب ٔەکٕٔ َٕٔضەریع 

  ییّ َی ٔ ئبضٕٔدەڕێچکەیەکی تر دەگرێت ٔ ئەو ْبريۆ
ڕۆدییە ثەڕَٔٔی نە ثەرْەيەکبَیذا ڕەَگی دأەتۀە. 
غبَۆَبيە خۀَئبيێسەکبَیػی، کە الی ضەرۀە ئبيبژەيبٌ 
ثۆ کردٌٔٔ، ًََٕٔەیەکی لۆَبخی دٔای دۆزەخٍ؛ ْەَذێک 

ثەرۀ دیًەغك، ضۆَبتبی تبريبیی ٔ )جبر نە درايبکبَی 
َەيبیع  دا ٔالیع نە ڕێگەی خۀَێکۀە(خۀَەًَبیػێک

چَٕکە نۀێذا ضەرثەضتییەکی زیبتر ٔ نۆژیکبَە ثۆ  دەکبت،
. نە  ِٔ دۆزێتّ دِ پیػبَذاَی دیٕە غبرأەکبَی ئۀ ٔالیعە،

یػذا، دەگبتە ئبضتە ثەرزەکبَی چڕ -خۀَەًَبیػێک
کردَۀەیەکی فەنطەفی ٔ يیتۆنۆژی، ثۆ ثە دەضت ْێُبٌ ٔ 

  ثەرجەضتەکردَی چەيکەکبَی خۀٌ.
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ٔ نە تەيەَی پەَجب ٔ دٔٔ  ٤٢٠٤نەضبڵی ضتریُذثێرگ 
ضبڵیذا غبَۆَبيەی )خۀَەًَبیػێک( دۀَٕضێت. ئەو 
َٕٔضەرە نۀ دەيەدا تبزە ژَی ضێیەيی، ئەکتەری 
َەرٔیژی )ْبرییەت ثۆضە(، کە نە ضتۆکٓۆڵى دەژیب، 
ْێُبثٕٔ، ثۆ یەکەو جبریع نە ژیبَیذا نە ضتۆکٓۆڵى نە يبڵی 

ی ْەثٕٔە. نەگەڵ ْبتُی خۆیذا ژیبٔە ٔ ئەدرێطێکی جێگیر
پبیسدا، ْبرییەت ثۆضە، دٔای دەيەلبڵێیەک نەگەڵ 
ضتریُذثێرگ، يبڵەکەی ثۆ چۆڵ دەکبت ٔ تب چهٕپێُج غۀ 
ٔ ڕۆژ َبگەڕێتۀە. ئەو ڕٔٔدأە کبریگەرییەکی خراپ ٔ 

دا ثە -ثەْێسی ثەضەرۀە دەثێت ٔ نە ژیبَی ضتریُذثێرگ
یُذثێرگ نە ضترلەیراَی ضێپتێًجەر ئبيبژەی ثۆ کرأە. 

ی يبَگی َۆ دا، کە ثۆ ْبرییەت ثۆضەی ٩٢َبيەیەکی 
َٕٔضیٕە دەڵێت: )ْبٔڕێى ثگەڕێرۀە! يٍ خسيەتتبٌ دەکەو، 
گٕێڕایەڵتبٌ دەثى، تەَٓب نە غتە خراپەکبَذا َەثێت! خسيەتی 
يُذاڵەکەت دەکەو، ثە ثبٔەظ ْەڵتبٌ دەگرو! تۆیع ثە 

َبخۆظ ئبيبدەثَٕٔت، غیعرەکبَى نە ڕق ٔ کیُە ٔ غتی 
 ڕزگبر ثکە.( 

ضتریُذثێرگ ْەر نەو کبتەیػذا ثە غێٕەیەکی تەریجی کبری 
نە دٔٔ غبَۆَبيەی زۆر جیبٔاز، نە ڕٔٔی فۆرو ٔ 
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َبٔەڕۆکۀە کردٔٔە، ئۀ غبَۆَبيبَەیع: )کریطتیُب( 
ضەثبرەت ثە غبژَی ضٕێذ ٔ ئۀی تریػیبٌ 
)خۀَەًَبیػێک( ثٕٔە. ضتریُذثێرگ نە يبَگی یبَسەی 

ڵذا غبَۆَبيەی )خۀَەًَبیػێک( تۀأ دەکبت ٔ ْەيبٌ ضب
ْبرییەت ثۆضەیع دەگەڕێتۀە ثۆ الی. ئەو دەلە نە 
ضەرەتبدا ٔەک درايبیەک، کە تەَٓب ثۆ خٕێُذَۀە ثػێت، 
ضەیرکرأە ٔ زۆرثەی غبَۆکبرەکبَی ئۀ کبتە 
َەیبَتٕاَییٕە، خۀَەًَبیػێک ثە َەيبیػکرأی نەضەر 

ۀ رۆژگبرە ْێُذە يۆدێرٌ غبَۆکبٌ ثجیٍُ. دەلەکە ثۆ ئ
ثٕٔە، ثۆیە نۀ ثڕٔایەدا ثٌٕٔ، کە َە دەکرێت ثخرێتە ضەر 
غبَۆ ٔ َە ْیچ ئەکتەرێک دەتٕاَێت َٕاَذَی تیب ثکبت. ْەر 

نەضەر غبَۆکبَی  ٤٢٠١نەثەر ئۀەیع ثٕٔە تب ضبڵی 
ضٕێذ پێػکەظ َەکرأە، کە پێػکەغیع دەکرێت، ْبرییەت 

ذرای خٕأەَذ دەثیُێت ثۆضە رۆڵی )ئەگُێص( کچەکەی ئیُ
ٔ نە الیەٌ ثیُەر ٔ ڕەخُەگراَۀە پێػٕازییەکی گەريی نێ 

ی يبَگی چٕاری ضبڵی ٤١نە دەکرێت. ضتریُذثێرگ 
ری دٔاَسە ێدا، نە یبداغتەکبَیذا دەڵێت: )ئەيڕۆ، کبتژي٤٢٠١

ە. ئەو درايبیە دٔای چم -).....( دٔا پرۆڤەی خۀَەًَبیػێک
ْبرییەت ثە دٔا يُذاڵًۀە،  ڕۆژ نە ژاٌ ٔ ئبزار َٕٔضرأە،

کە ْێػتب نە دایک َەثٕٔە، ثەجێی ْێػتٕٔو. ئێطتبیع، کە 
دەلەکە َەيبیع دەکرێت، يٍ نە يبٔەی چم ڕۆژدا نە ژێر 
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زەثری ئەتًۆضفێرێکی َبخۆغی دۆزەخئبضب ٔ ْەرٔەْب 
 يبڵێکی َبخۆظ دا ثٕٔو(

ضتریُذثێرگ نە غۀی یەکەيی ئەو َەيبیػەدا، کە ثۆ 
کەظ دەکرێت، ْەضت ٔ ضۆزێکی تبیجەتی یەکەيجبر پێػ

ْەثٕٔە، گٕيبَی نۀە کردٔٔە، کە دەلەکەی ٔ َەيبیػەکە 
ضەرکۀتٍ ثە دەضت َبْێٍُ، گٕيبَێک زیبتر ثُەيبیەکی 
لٕٔڵی ئبیُی ْەثٕٔە. ضتریُذثێرگ ئبيبدەی َەيبیػەکە 
َبثێت، نە يبڵۀە ثەثێ ئبرايی چبٔەڕٔاَی ْۀاڵ ٔ 

نەو ڕٔٔۀە نە کبرداَۀەی ثیُەراٌ دەثێت، 
یبدۀەرییەکبَیذا دۀَٕضێت: )ئەو غۀ خۀَەًَبیػێک 
پێػکەظ دەکرێت. ثەیبَی ثەفر ثە ْێًُی ٔ نە کەغێکی 
ٔەضتبٔ دا دەثبری. يٍ خەریکی خٕێُذَۀەی کتێجەکەی 
یبلٕة ثٕٔو، دٔا ثەغی، کە نۀێذا ضسای یبلٕة دەدات، 

ػبٌ نەثەر ئۀەی دەیۀێت ٔەضتبیی خۆی نە خٕا زیبتر پێ
خٕایع نێی  –ثذات. یبلٕة دأای نێجٕردٌ دەکبت 

 دەثٕٔرێت( 

یەکێک نە ڕەخُەگرەکبَی ئۀ دەيەیع )داَیبل فبڵەضتریۆو( 
دٔای یەکەو َەيبیػی ئەو دەلە دەڵێت: )ئەو کبرە غیعرییە 
دەثێت تەَٓب ثخٕێُذرێتۀە، َەک تەيبغب ثکرێت. ضیذری 

ثە پێچۀاَۀە، ثەتبڵ دەثێتۀە( يبیػکردَی  َّئەو کبرە ثە 
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خۀَەًَبیػێک ثۆ زۆر نە ریژیطۆرەکبَی دَیب، ثە درێژایی 
ئەو ضەت ضبڵە ثٕٔەتە ضەرچبٔەیەکی تەژی نە ضرٔظ ٔ 
ْەيیػە گەڕأَەتۀە ضەری ٔ نە دیذی جیبٔازۀە کبریبٌ 
نەضەر کردٔە. ضتریُذثێرگ خۆی )خۀَەًَبیػێک( ثە 

ەو( َبٔ )خۆغۀیطتریٍ درايبکبَى، کۆرپەی ئبزارە گۀرەک
 دەثبت. 

یەکێک نە گرفتە گۀرەکبَی غبَۆ ٔ غبَۆکبرەکبٌ ئۀە 

ثٕٔە، چۆٌ ثتٕاٍَ چەيکی خۀٌ، ئۀ زەيەَە غهەی 

خۀٌ کبری تیب دەکبت ٔ نە چڕکردَۀەیەکی ثێ ضُٕٔردا، 

غتەکبَی تیب ڕٔٔدەدات، ثە ئبيڕازە غبَۆییەکبٌ ٔ نەضەر 

 غبَۆ ٔ نە ٔێُبیەکی ٔالیعیذا ثەرجەضتەی ثکەٌ.

ضتریُذثێرگ خۆی دەیساَی چی َٕٔضیٕە ٔ گرفتە 

تەکُیکییەکبٌ نە کٕێذاٌ، ثۆیە تب خۆی نە ژیبَذا ثٕٔە، ثە 

گریُگییۀە نەو گرفتەی ڕٔاَیٕە، ْەيیػە یبريەتی 

ریژیطۆرەکبَی دأە تب ثتٕاٍَ، خۀَەکبٌ ثەثێ ئۀەی نە 

ئبيڕازە ٔالیعییەکبَذا ثسر ثجٍ، ثکبتە ٔێُەی غبَۆیی. 

گ، ثە غێٕەیەکی ضەرضٕڕْێُەر فۆرو ٔ زەيەَە ضتریُذثێر
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غهە پڕ نە ثسۆزەکەی خۀٌ ٔ ضتراکتٕرە ئەثطتراکتەکەی 

ثەکبر دەْێُێت ٔ تێکەاڵٔی دیذێکی کۆَکرێتی ڕیبنیسو 

دەکبت ٔ دیًەَەکبٌ، ثە غێٕەی خۀٌ، یەک نەدٔای یەک 

 دەچُە َێٕ یەکتر ٔ تێکەاڵٔی یەکتری دەثٍ. 

ێذییە ٔ نۀ کتێجەیذا، کە لەغەیەکی ضٕ )کبرۆنیٍ کرۆک(

ژیبَی )ضتریُذثێرگ( ٔ )ئیُگًبر ٔٔردی کی  رأردکبرییّ ثّ

ثێرگًبٌ( دەکبت، ضەثبرەت ثە غبَۆَبيەی )خۀَەًَبیػێک( 

دەڵێت: )"خۀَەًَبیػێک" ثەرجەضتەکردَی خۀَێک َییە، 

ْەئٕ ژیبَە، کە ٔەک خۀَێک ثەرجەضتەکردَی ثەڵکٕٔ 

طۆرەکبَیع نە ْۀڵی ئۀە ٔێُب کرأە.( ْەَذێک نە ریژی

داثٌٕٔ، کە چۆٌ ثتٕاٍَ ئەو دٔٔ تێڕٔاَیٍ ٔ ئبڕاضتەیە، ثە 

غێٕەیەکی کردەیی ٔ نە فۆريێکی َْٕەریذا، نەضەر غبَۆ 

ثەرجەضتە ثکەٌ. ضتریُذثێرگ نە ْەئٕ ژیبَیذا ثە 

گریُگییۀە نە خۀَەکبَی خۆی ڕٔاَیٕٔە ٔ نە زۆرثەی 

ەکبٌ ڕەَگیبٌ ثەرْەيەکبَیذا، ثە غێٕەیەک نە غێٕ

دأەتۀە، ثۆ ًََٕٔە نە َۆڤێهتە ثەَبٔثبَگەکەیذا )تەَیبیی(، 
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دا َٕٔضیٕیەتی دەڵێت: )ثەڵێ، َبپبکەکبٌ،  ٤٢٠٢کە نەضبڵی 

. ئەگەر  ٔاَّ ثە پێچّ ڕٌ، ثەاڵو ثبِٔ ڵکێکی ثّ ْەيیػە خّ

ئۀاٌ ثە غۀ خۀَی خۆظ ٔ جٕاٌ ثجیٍُ، ئۀە يبَبی 

ًََٕٔە خۀٌ ثە  َبخۆظ ٔ َبغریٍ دەگەیەَێت؛ ثۆ

جرٔجبَۀەرۀە ثجیٍُ، ئۀە يبَبی پبرە دەگەیەَێت، ثەاڵو 

يٍ خۆو ْۆگری ْیچ خۀَێکی ثێ يبَب َبکەو، گەر 

خۀَێکیع ثجیُى، کە تەَگًپێٓڵچُێت، ڕاضتۀخۆ ْۀڵ 

دەدەو نێکی ثذەيۀە، نە پێػۀە، َەک ثە پێچۀاَۀە. ثە 

ە غێٕەیەک خۀَێکی َبخۆظ ٔ ترضُبک ثۆ يٍ ثجێت

ئبگبدارکردَۀە، خۀَێکی خۆغیع ثجێتە ْبَذاٌ یبٌ 

دڵُۀایی؛ ئەيەیع ثە غێٕەیەکی نۆژیکی، زاَطتییە؛ نەثەر 

ئۀەی يٍ ثە غێٕەیەکی خبٔێٍ نە َبٔیذاو، خبٔێٍ دیبرو ٔ 

ْەرٔەْب ثە پێچۀاَەیػۀە. نە خۀَەکبَذا َبٔۀەو ڕەَگ 

ُى، دەداتۀە، ْەر نەثەر ئۀەیػە دەتٕاَى ثەکبریبٌ ثٓێ

ْەرٔەْب چۆٌ ئبٔێُەی ریع تبغیُەکەو ثەکبردەْێُى: ئۀە 

 ثجیُى، کە دەیکەو ٔ ئبگبدارثى خۆو ثریُذار َەکەو( 
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ئەيڕۆ ئەو دەلە نە يێژٔٔی غبَۆی جیٓبَیذا، نە ڕٔٔی 

تێکػکبَی ڕۆَبَی درايی، زَجیرەی ڕٔٔدأەکبٌ، 

نەتٕپەتجَٕٔی کەضبیەتییەکبٌ، دٔٔثبرەثَٕٔۀەیبٌ، الثردَی 

ٔ غٕێٍ، گۆڕاَکبری خێرای دیًەَە یەک نە دٔای کبت 

یەکەکبٌ ٔ خٕڵمبَذَی دَٔیبیەکی ثیُرأ یبٌ ژٔٔرێکی 

غیعرئبيێسی ثیُرأۀە، ثە ڕەچەغکێٍ ٔ پێػڕۀ 

دادەَرێت. ْبٔکبت دەرٔازەیەکی فرأاَی ثۆ ضەرەتبکبَی 

غبَۆ ٔ درايبیەکی يۆدێرَی ئۀرٔپی ٔ جیٓبَی کردۆتۀە. 

دَٔٔی ٔا نەخۆ دەگرێت، کە ضەر ثە دەلەکە چەيکێکی گەر

ْیچ کبتێکی دیبریکرأ َییە ٔ ڕٔٔدأەکبٌ نە کبتێکی ڕەْب 

، ٔ ْەرٔەْب رێژەیی تبیجەتی خۆیذا دەضٕڕێتۀە

ضًجۆنەکبَیع ْێُذە دۀڵەيەَذٌ، کە دەکرێت چەَذاٌ يبَب 

 ثگەیەٍَ ٔ ثە چەَذاٌ غێٕە ثخٕێُذرێُۀە ٔ غرۆڤە ثکرێٍ. 

ذرای خٕأەَذ دەکبت، کە غبَۆَبيەکەیع ثبضی ئیُ

کچەکەی خۆی دەَێرێتە خٕارۀە ثۆ ضەر زەيیٍ تب ثچێتە 

َبٔ خەڵکییۀە، نە َسیکۀە نە ژیبٌ ٔ گیرٔگرفت ٔ 
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گٕزەراَییبٌ ثڕٔاَێت ٔ دٔاتر ثگەڕێتۀە ثۆ ئبضًبٌ ٔ 

ثبضی ڕۀغی ژیبَی يرۆڤبیەتی ثۆ ثکبت. )ئەگُێص( کچی 

ُیذا، ئەفطەرەکە َذ نە گەغتەکەی ضەر زەيی ئیُذرای خٕأِ

نە کۆغکە ْەڵچٕٔەکەدا ڕزگبر دەکبت، گٕێ نە گهەییەکبَی 

پۆضتەرچی دەگرێت، کە ْیچ غتێک ٔەک ئۀە َییە يرۆڤ 

ثیری نێ دەکبتۀە، نەگەڵ دەرگبٔاَی ئۆپێراکە دا، 

گٕێجیطتی َبئبرايی ئەکتەرەکبٌ دەثێت، نەگەڵ پبرێسەرەکە 

ری نە یبضبکبَی ْبٔضەرگیری دەگبت. ئەگُێص ضەی

ئەفطەرەکە دەکبت، کە ضەرنەَٕێ نەضەر کٕرضی 

لٕتبثخبَە دادەَیػێت ٔ َبزاَێت ٔەاڵيی )دٔٔ کەڕەت دٔٔ( 

دەکبتە چەَذ، ثذاتۀە. کچی ئیُذرای خٕأەَذ ثۆی 

کبٌ نە ژیبَێکی َبخۆظ ٔ پڕ نە  دەردەکۀێت، کە يرۆڤّ

چەريەضەری ٔ ژاٌ ٔ ئبزارێکی ثەردۀاو دا دەژیٍ، ثۆ 

ەچێت ٔ رۀغی يرۆڤی ثەو غێٕەیە ثۆ ْەر غٕێُێکیع د

دەردەکۀێت، ْەيیػە دەڵێت )يرۆڤ غبیبَی ثەزەییە(. 

غبَۆَبيەکەیع ثۀە تۀأ دەثێت، کە کچی خٕأەَذ 



 

22 
 

پەیًبٌ ثە غبعیرەکە دەدات، ْبت ٔ ْبٔار ٔ ئبزار ٔ 

ئەگُێص  ی خٕأەَذ.-گهەییەکبَی يرۆڤ ثگەیەَێتە ئیُذرا

ثۆ ئبضًبٌ ثۆ الی  ْەر ثەو پەیبيەیػۀە دەگەڕێتۀە

 ئیُذرای خٕأەَذ: )يرۆڤ غبیبَی ثەزەییە(. 

ئەو کتێجەی ثەردەضتیػتبٌ ْۀڵێکە ثۆ خٕێُذَۀە ٔ 

غیکردَۀەی ئەو غبَۆَبيە فرە يۀدا ٔ فرە ڕەْەَذ ٔ 

دۀڵەيەَذە، ثۀ ْیٕایەی ثتٕاَێت ْەَذێک نە ْێًبگەل ٔ 

ثێت  الیەَە چڕ ٔ َبدیبرەکبَی ڕٌٔٔ ثکبتۀە ٔ یبريەتییەک

ثۆ ئۀاَەی دەیبَۀێت نەو غبَۆَبيەیەدا لٕٔڵ ثجُۀە ٔ نە 

 ئبیُذەدا کبری تیب ثکەٌ. 

 

 

 داَب ڕەئٕٔف
١/٩/٩٠٤١ 

 ضتۆکٓۆڵى
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َی رٔٔ کی دِ یّ َگژِ تّ  ضتریُذثێرگ ثّ ٤٢٠٤پبییسی ضبڵی 
ٔ  کبَی، ئّ ٔ یبداغتّ  پێی َبيّ ڕێت ٔ ثّ پّ نێک ئبڵۆزدا تێذِ گّ
ٔ پطپۆڕاَی ثٕاری   کبَی ژیبَی ثِٕٔ گراَتریٍ ضبتّ  یراَّ لّ

یراَی  )لّ  ثیۆگرافیب ٔ غبَۆ ٔ ئەدەثی ضریُذثێرگ ثّ
،  ژارِ . )چم ڕۆژ ئبزار ٔ پّ دیبٌ کردِٔٔ ر( َبٔزِ ضێپتێًجّ

ک ضتریُذثێرگ خۆی  ( ِٔکبَی ژیبَى گراَتریٍ ضبتّ
 . ی ثۆ کردِٔٔ ئبيبژِ

ی،  ِٔ ثۆ ئّ  ِٔ ڕێتّ گّ یع دِ رَٔٔییّ دِ  َگژِ و لەیراٌ ٔ تّ ئّ
  ثّ ٤٢٩٤-٤٩١٩(  ت ثۆضّ ی )ْبرییّ کّ ثچٕٔکّ  ژَّ  کّ

کی  یّ پێی َبيّ ْێڵێت ٔ ثّ جێ دِ ضتریُذثێرگ ثّ  ِٔ ضکی پڕِ
ۆضتی ضبڵی ی يبَگی ئۆگ٩٩  نّ  یع، کّ ت ثۆضّ ْبرییّ
ثۆ الت(   ِٔ ڕێًّ چیتر َبگّ  تی، دەڵێت )کّ دا َٕٔضیٕی٤٢٠٤ّ

دا گٕتٕیەتی:  یّ ٔ َبيّ اڵيێکی ئّ ِٔ  یع نّ-ضتریُذثێرگ
يبَى ثۆ نێک  خێساَییّ  َذییّ و پێِٕ ک ئّ یّ ْیچ غێِٕ )ثّ
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.  کبَی ژیبًَّ ، خۆغتریٍ ٔ َبغیریُتریٍ ضبتّ ِٔ َبدرێتّ
یع  يّ ، ثّ ِٔ پێػّ  یبٌ دێتّ کّ َٓب خۆغّ َذێک جبر تّ ّْ
  غّ ی ثّ ِٔ ٔێت، ثۆ ئّ کّ ٔو نێذِ گریى تب خّ گریى، دِ دِ

ضت ٔ ضۆزێکی  دا ّْ و ضبتبَّ ( نّ ِٔ یى ثیرثچێتّ کّ َبغیریُّ
ک غباڵٔی ثۆ  یّ ئٕ غێِٕ ّْ ڵچٕٔ ثّ ْێس ٔ ّْ دەرَٔٔی ثّ

ی ٔأ تّ ٔ ثّ   ڵچُیِٕ َگی پێ ّْ ، تّ ضتریُذثێرگ ْێُبِٔ
َێٕاٌ ثیرکردَی  ضتریُذثێرگ نّ . تێکیػکبَذِٔٔ

ٔ ڕلێکی   ت ثۆضّ ڵ ْبرییّ گّ کبَی ژیبٌ نّ ختّ ِٔ ضبتّ
رَٔٔی گۀرە ٔ ضەخت  ئەضتٕردا، تٕٔغی ئبزارێکی دِ

 <٤ثێت.> دِ

تب   ِٔ کۆتبیی يبَگی ئۆگۆضتییّ  کبَی ضتریُذثێرگ نّ یبداغتّ
  ردا، ثریتییّ تۆثّغی ئۆک غّ  نّ  ت ثۆضّ ی ْبرییّ ِٔ ڕاَّ گّ
غذا، ثۆ  یّ و يبِٔ ر نّ کی لٕٔڵ، ّْ یّ ژارِ و ٔ پّ خّ  نّ

و  کّ ضت دِ ڵێت: )ّْ دا دِ ٔ یبداغتبَّ کێک نّ یّ  نّ  ًََّٕٔ
ْبتٕچۆ   ِٔ کبَی ڕۆدی يُّ غّ جٕاَتریٍ ثّ  ثّ  تّ و ئبفرِ ئّ
ثٌٕٔ. يٍ  ِٔ يی ٔ پێکّ کبت ثۆ ْبٔدِ کبت ٔ ثبَگٓێػتى دِ دِ
  پیص ثٕٔو. پیبٔی َبيۆ ثّ  ِٔ ِٔ ْۆی ئّ و ثّ کّ ت دِض ّْ

  یّ ٔ غێِٕ ٌ ٔ ثّ کّ ٔ پیص دِ کبَیبٌ ئّ َبپبکّ  تێڕٔاَیُّ
  چًّ ڕۆدِ  ِٔ تّ و ئبفرِ ْۆی ئّ ٌ. ثّ کّ يُیع پیص دِ
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،  ِٔ تّ جیبثٕٔیُّ  ئێًّ  َذِ رچّ َێٕ چڵپبٔدا. ّْ ثّ  ِٔ خٕارِ
 ( ِٔ زرَگێتّ گٕێًذا دِ  َگی نِّ د  ِٔ دٔٔرِ  نّ  يیػّ اڵو ّْ ثّ

دا  چم غۀ ٔ چم ڕۆژییّ  َگژِ و تّ ژیبَی ضتریُذثێرگ نّ 
،  ِٔ کبتّ خۆکٕغتٍ دِ  ر ٔ ڕۆژاَە ثیر نّ دۆزِ  ثێتّ دِ

ْەرٔەْب نە ْۀڵی ئۀەدا دەثێت چەيکێکی دیُی ٔ 
يۀدایەکی لٕٔڵ ٔ دیذێکی رۆدیی ٔ جیٓبَگیریی، ثەو 

خػێت، تەَبَەت ثەرأردی خۆی لەیراَە دەرَٔٔییەی ثجە
دەکبت. ضتریُذثێرگ ئۀ چم غۀ ٔ ڕۆژە،  (يەضیخ)نەگەڵ 

کە نە ڕاضتیذا چهٕپێُج غۀ ٔ ڕۆژ ثٕٔە، دەثەضتێتۀە ثە 
ڕٔٔدأە گۀرەکبَی دَٔیبٔە، ثە ئبزارەکبَی يەضیذۀە  ٔ 
ثە چیرۆکەکبَی ئیُجیم ٔ تۀراتۀە: نە يبٔەی چم ضبڵذا 

نە ثیبثبَەکبَذا دەگەڕێٍ، يەضیخ ثۆ يُذاڵەکبَی ئیطرائیم 
يبٔەی چم ڕۆژ ثە زيبَی ثەڕۆژٔۀە نە ثیبثبَەکبَذا دەژی 
ٔ غەیتبٌ نە ْۀڵی ْەڵخەڵەتبَذٌ ٔ نە خػتەثردَیذا 
دەثێت. ئۀ چم غۀ ٔ چم ڕۆژە دەثُە يەدار ٔ چەلی 
ژیبَی ٔ ْەئٕ ڕٔٔدأەکبَی تر دەچُە پەرأێسۀە. 

ۀ ٔ چم ڕۆژە نە یەکێک ضتریُذثێرگ تەَبَەت ئەو چم غ
نە دیًەَەکبَی )خۀَەًَبیػێک(دا، دیًەَی )لەرەَتیُە( دا 

 ثەرجەضتە دەکبت. 

 



 

29 
 

 ئۀ )کٕڕ(:

 دەثێ چەَذێک نێرە ثًێُییُۀە؟ 

 نێپرضرأی لەرەَتیُە: 

 چم ڕۆژ ٔ غۀ. 

 ئەو )کچ(: 

 َٕلٕٔو ثکەیٍ.  دا ریبکّ زِ ئۀجب ثبغترە خۆيبٌ نە

 ئۀ )کٕڕ(:

 ێٕی ضٕٔتبٔ ٔ گۀڕی ثەرازدا ثژیٍ؟ نێرە، نەَێٕ ک

 غبعیر:

ئەڤیٍ ْەئٕ غتێک دەثەزێُێ، تەَبَەت دٔٔکەڵی گۆگرد ٔ 
 ئەضیذی کبرثۆَیع. 

 

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک 
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ضتریُذثێرگ نەَێٕ ئەو لەیراَە دەرَٔٔییە گۀرەیەدا، 
رلبڵی َٕٔضیُی یبداغتەکبَی، َبيە ٔ   نەثری خۆکٕغتٍ ضّ

، کە ْەئٕیبٌ ڕەَگذاَۀەیەکی  ثِٕٔ  ڵێک غبَۆَبيّ کۆيّ
ڕاضتۀخۆی ئۀ گیرٔگرفتە دەرَٔٔییەی ثٌٕٔ، 
ثۀغێٕەیە نە ثیرۆکەی خۆکٕغتٍ دٔٔردەکۀێتۀە. 

َذ  تًّ یەکێک نە ثەرْەيەکبَیػی خٕڵمبَذَی جیٓبَێکی تبیجّ
کی غکۆداری )کریطتیُب(  یّ دا ٔێُّ ٔ جیٓبَّ ٔ نّ  ثِٕٔ
ٔ   ٔرِ ٔ ڕۆڵێکی گّ  بیّپ  غبژَی ضٕێذ، کّ ٤٩٩٢-٤٩٩٩

ْێس  رێکی ثّ کتّ ٔ کبرِ  ثِٕٔ يێژٔٔی ضٕێذدا ّْ  گریُگی نّ
  يبٌ کبتذا ٔێُّ ّْ  خػێُێت. نّ َّ ، دِ ٔ نێٓبتٕٔ ثِٕٔ

ی  ی غبَۆَبيّ کّ ڵکػبِٔ ّْ  کبَی کۆغکّ َٔئبيێسِ خّ
ردٔٔ  َێت. ضتریُذثێرگ ّْ ًَبیػێک( ڕۆدِ َّٔ )خّ

تی ثۆ  تبیجّ ًَبیػێک(ی ثّ َّٔ خّی )کریطتیُب( ٔ ) غبَۆَبيّ
 <٩>.َٕٔضیٌٕ  ت ثۆضّ ْبرییّ

کبَی دۀَٕضیٍ،  ضتریُذثێرگ نۀ دەيەدا، غبَۆَبيّ  کّ 
ٔ  کبَی ثەتبیجەتی ثۆ ئّ کییّ رِ ئبفرەتە ضّ  رِ کتّ کبرِ

دا  ٔ ڕۆاڵَّ ر غبَۆ ٔ نّ ضّ ی نّ-ت َٕٔضیٌٕ؛ ْبرییّ
َگ ٔ  ی دِ ثرِّ کبَی، َ ِٔ ٔت ٔ جٕٔاڵَّ ڵطٕکّ ثیُیٌٕ، ّْ
ر نێٕی، گٕزارغتی دەو ٔ چبٔ ٔ  ی ضّ َّ خّ ردِ َیگب ٔ زِ

، ٔەک  يیػّ ت ّْ ضیًبی نە ْبرییەتذا ثیُیٌٕٔ. ْبرییّ
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  ٔ نّ  دا ژیبِٔ-ثیر ٔ ْۆغی ضتریُذثێرگ  يۆدێهێک نّ
تی کبر  یع ٔیطتٕٔیّ يّ ، ثّ ی کردِٔٔ يّ کبَیذا گّ رِ کتّ کبرِ

ثۆ الی.   ِٔ ڕێتّ ی ثکبت، کە ثگّت ثکبت ٔ لبیه ْبرییّ  نّ
، جگە نۀەی زۆر نە ضتریُذثێرگ گەَجتر  ت ثۆضّ ْبرییّ

،  فطَٕبٔی ثِٕٔ کی ضرٔٔغتی ٔ ئّ َی جٕاَییّ ثٕٔە، خبِٔ
کی پڕ  کبَی ثبدايیی، ضیًبیّ ظ ٔ درێژ، چبِٔ لژێکی پڕی ڕِ

ک فیگۆرێکی  رز ٔ زیبتر ِٔ کی ثّ َٓێُی ٔ ثباڵیّ  نّ
 پێع چبٔ.   يیتۆنۆژی ْبتۆتّ

ر، دٔای چم  رۆژی پێُجی ئۆکتۆثّ  ت ثۆضّ دٔاتر ْبرییّ
ثۆ الی ضتریُذثێرگ ٔ   ِٔ ڕێتّ گّ ٔ ٔ چم رۆژ دِ غّ

  ، نّ یّ ِٔ ڕاَّ و گّ یع، دٔای ئّ-ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ
  َٓب ثّ دا ٔ تّ-کبَی ژیبَی ضتریُذثێرگ خۆغتریٍ ضبتّ

دا تۀأ ٤٢٠٤ری ضبڵی  يجّ يبَگی َۆڤّ  ک، نّ یّ فتّ َذ ّْ چّ
 <٢دەکبت.>

کبَذا  جیبٔازِ  ٔ ثۆَّ  َذاٌ َبيّ چّ  نّ  ت ثۆضّ ْبرییّ 
گُێص،  ضتریُذثێرگ  ڕۆڵی ئّ  ، کّ ِٔ ی دٔٔپبت کردۆتّ ِٔ ئّ

.  ٔ َٕٔضیِٕ َذی ثە تبیجەتی ثۆ ئّ کچی ئیُذرای خٕأِ
ثۆ   کبَیذا، کّ َبيّ  کێک نّ یّ  ضتریُذثێرگ خۆیػی نّ

ی  ثۆ دٔازدِ  ِٔ ڕێتّ گّ ی دِ کّ ٔ يێژِٔٔ  تی َٕٔضیِٕ یّْبری
ڵکػبٔەکە  ّْ  دەڵێت: )کۆغکّ ٤٢٠٤ری ضبڵی  ضێپتێًجّ
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ک  رِٔ َٕٔضى، خۀَەًَبیػێک، کبرێکی گۀرە، جٕاٌ ّْ دِ
  کّ -گُێص ئّ-کبت!  َٔێک. ثێگٕيبٌ ئەيە ثبضی تۆ دِ خّ
یە ڕٔٔثەرٔٔ یت. ثۆو ْە کّ ڕزگبر دِ  کّ کۆغکّ  نّ  کّ َذِ ثّ

  ر نّ ثبضی ئەيەت نەگەڵذا ثکەو؟( ضتریُذثێرگ ّْ
تی:  ی ژیبَیذا َٕٔضیٕیّ و لۆَبخّ کبَی ئّ یبداغتّ
  نّ  ِٔ ثیرکردَّ  یػّ ِٔ ر ئّ ثّ ر نّ ، ّْ ٔیطتی گَٕبّْ )خۆغّ
 (  یّ ٔی ّْ ر زِ ضّ نّ  ، کّ خّ تریٍ دۆزِ ٔرِ ٔیطتی گّ خۆغّ

ًَبیػێک(  َّٔ کبَی )خّ گریُگّ کی ٔ رِ يۆتیڤّ ضّ  کێک نّ یّ
یع  یّ نّ ضّ و يّ کطبَی ٔ ئبزار چێژتُّ، ئّ ی َبیّ نّ ضّ يّ
  ضتّ رجّ کبٌ ثّ پیبِٔ  رِ کتّ الی کبرِ ْێس نّ کی ثّ یّ غێِٕ ثّ
و  ثٍ، ثۆ ًََٕٔە ئەفطەر ٔ پبرێسەر ٔ غبعیرەکە، ئّ دِ

  ک نّ یّ غێِٕ ئٕیبٌ پێکۀە، ثّ یع ّْ راَّ کتّ کبرِ
کبٌ لۆَبخەکبَی ژیبَی ئۀ ثەرجەضتە دەکەٌ ٔ  ِٕغێ
زئَٕی ژیبَی ضتریُذثێرگ خۆییٍ. ْەر ثۆ ًََٕٔە  ئّ

تی:  دا َٕضیٕی٤٢٠١ّکبَی ضبڵی  یبداغتّ  ضتریُذثێرگ نّ
ژاٌ ٔ ئبزار   دٔای چم ڕۆژی پڕ نّ  یّ و غبَۆَبيّ )ئّ

 ( َٕٔضرأِ

ت  ئبفرِدژی   ، کّ رکردِٔٔ َبٔثبَگی دِ  ِٔ ضتریُذثێرگ ثّ 
ر  ضّ  کبتّ کبَیذا ْێرظ دِ يّ رّْ ی ثّ زٔرثّ  ٔ نّ  ثِٕٔ
،  نێکی غەڕاَگیسە، دڕَذِ ْێًبگّ  کبتّ ت دِ ت ٔ ئبفرِ ئبفرِ
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ی  غبَۆَبيّ  اڵو نّ ، گێم، َبپبک ٔ غێت. ثّ زيّ دێِٕ
ٔ  ٔ نّ  ت خۆظ ثِٕٔ ئبفرِ  ٔأی نّ تّ  دا ثّ-ًَبیػێک َّٔ خّ
ٔ   ِٔ ٔتۆتّ ، دٔٔرکّ یجِٕٔ ژٌ ّْ  نّ  ی، کّ ْێسِ ثّ  ڕلّ

.  ِٔ ٔأی خبٔێٍ کردۆتّ تّ  ثّ  ٔ دیذِ ی نّ کّ غبَۆَبيّ
ری خٕدا ٔ  ٔاٌ ٔ َٕێُّ َگری ئّ الیّ  تّ ثِٕٔ  ِٔ ثری ئّ نّ
ی ئیُذرا  کّ ری کچّ کتّ کبرِ  تی نّ َگی يرۆڤبیّ دِ

ْب  ٔ ڕۆڵ ٔ پێگە ٔ ثّ کبت ٔ ئّ دِ  ضتّ رجّ تێک(دا ثّ )ئبفرِ
 ت.  خػێت ثە ئبفرِ ثّ پیرۆزە دِ  ٔرِّ گ

غتێکی  گُێص، کە کچی خٕایە ٔ ٔەک َٕێُەری خٕا، گّ ئّ
  ، نّ ِٔ ئبضًبَّ  کبت، نّ دا دِ ِٔ رِ ٔ دِ  ِٔ َبِٔ  َذی ثّ خٕأِ

ٔی ٔ زۆر  ر زِ ثۆ ضّ  ِٔ خٕارِ  دێتّ  ِٔ کبَّ ٔرِ غی ّْ ثبِٔ
َی ژیبَۀە: کب زئَّٕ َێٕ ئّ  خسێُێتّ لٕٔڵی خۆی دِ  ثّ

ٔیطتی، ْبٔضەرگیری ٔ خێساٌ، داثڕاٌ ٔ  خۆغّ
ت  َبَّ ٔ تّ  ِٔ ٔتٍ ٔ ئبغتجَّٕٔ رداٌ، ڕێکّ ضتهێکجّ دِ
کبَیع،  غُّ چّ  يّ جیبٔاز ٔ ّْ  تییّ اڵیّ کۆيّ  نّ ضّ يّ

ْبٔکبت یبريەتی يرۆڤ دەدات ثۆ دۆزیُۀەی جیٓبَێکی 
کی  یّ ٔ ئبراضتّ  ِٔ يبٌ کبتذا جٕٔاڵَّ ّْ رۆدیی. نّ 

و  نەخۆ دەگرێت، نّ  ِٔ رِ ثۆ دِ  ِٔ َبِٔ  یع نّ ٔاَّ پێچّ
  جیٓبَّ  ٔ نّ  ِٔ کرێتّ ثێت، دِ دِ  ٔرِ گُێص گّ ئّ  ِٔ یّ ئبراضتّ
،  کّ ٔرِ گّ  ٔ ئبٔێساَی جیٓبَّ  ِٔ رِ دِ  دێتّ  ِٔ کّ ثچٕٔکّ
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  ِٔ غتّ و گّ ثێت. ئەگُێص نّ اڵٔی يرۆڤ دِ ردٌٔٔ ٔ تێکّ گّ
ضت ثە ئبزار ٔ  يرۆڤ ٔ ّْ  ثێتّ دِ  خٕدأِکچی   نّ

کبت. ئەگُێص نە  کبَی يرۆڤ دِ خۆغیی ٔ َبخۆغییّ
ڕٔاَگەی ضێ کبرەکتەری پیبٔۀە: ئەفطەر، پبرێسەر ٔ 
غبعیرێک، کە کبرەکتەرە ضەرەکییەکبَی دەلەکەٌ ٔ ئۀ 
ڕٔٔثەرٔٔیبٌ دەثێتۀە، دەگبتە ئۀ دۆزەخەی يرۆڤ 

ب ثۀ زاَییبرییە تبزاَۀە، داَبٔە، ت خۆی نەضەر زۀی ثۆ
 ضەثبرەت ثە چبرۀَٕضی يرۆڤ ثگەڕێتۀە ثۆ الی ثبٔکی. 

ضتریُذثێرگ ئۀ ْێس ٔ ٔزە غیعرییەی ْەثٕٔە، کە 
کبری  خٕأەَذ نەَێٕ ژیبَی ڕۆژاَەدا ثذۆزێتۀە ٔ ثّ

ثٓێُێت، نە ْەيبٌ کبتذا ئۀ يبفەیع ثە خۆی دەثەخػێت، 
ٌ، ثە تبیجەتی نە تێکەاڵٔ کە ثُەيب ٔ نۆژیکە ئەَذێػەئبيێسەکب

کردَی خۀٌ ٔ ٔالیعذا، ثەکبرثٓێُێت. ضتریُذثێرگ زۆر نە 
پێع خٕدگەراکبَۀە، ثە دٔای يبَبکبَی ژیبٌ ٔ 

 زیُذەگەرایذا گەڕأە. 

الی  ی نّ ٔرِ کی گّ ْبیّ ًَبیػێک( ثّ َّٔ غبَۆَبيەی )خّ

  تی، کّ ، ئەو َٕٔضەرە زاَیٕٔیّ ثِٕٔ ضتریُذثێرگ ّْ

  کێک نّ یّ  ، ْەر نەو ڕٔٔۀە نّ ی کردِٔٔ ٔرِ ی گّداْێُبَێک

  رگێڕِ ثۆ )ئێًیم غێریٍ( ِٔ  دا، ک٤٢٠٩ّکبَی ضباڵَی  َبيّ
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ٔیطتتریٍ درايبکبَى،  دەڵێت: )خۆغّ  ی َٕٔضیِٕ کّ ڵًبَییّ ئّ

و( ْبٔکبت ضتریُذثێرگ  کّ ٔرِ ثەضۆ ٔ گّ  ی ئبزارِ کۆرپّ

ٌ َبيەدا ثەو ْەيب يبَبکبَی دەلەکەی ثۆ ٔەرگێڕەکەی نە

غێٕەیە ڕٌٔٔ کردۆتۀە )کچی ئیُذرا ثۆ ضەر زۀی دێتە 

خٕارۀە تب ثساَێت گٕزەراَی يرۆڤ چۆَە ٔ ْەضت ثۀە 

دەکبت، کە چەَذە ضەخت ٔ گراَە. گراَتریٍ غتیع ئۀەیە: 

کە ئبزاری ئۀاَی تر ثذەیت، يرۆڤ ثۆ ئۀەی ثژی 

 َبچبری ئەيە دەثێت( 

،  ضتّ کُیک گەنێک ثباڵدِ دا تّ-کًَبیػێ َّٔ غبَۆَبيەی خّ  نّ

ڕٔٔی يبَب ٔ  ، نّ ثێ ْبٔتبیّ  ِٔ ڕٔٔی يێژٔٔییّ نّ

ڕٔٔی ْێڵی گػتی  ، نّ َذ ٔ ثێ ضُٕٔرِ يّ ٔڵّ دِ  ِٔ ڕۆکّ َبِٔ

.  َٔێک پچڕ پچڕِ ک خّ رِٔ ، ّْ ِٔ کبَّ ڕٔٔدأِ

غبَۆدا ٔ   نّ  ، غیعرِ ًَبیػێک غبَۆی غیعرِ َّٔ خّ

؟  )غیعر چییّ  يبکبَی پێکٓێُبِٔ ثُّکی غیعریی  فبَتبزیبیّ

اڵو  ثّ  ٌٔ َییّ ٔالیع ... خّ  اڵو زیبترِ نّ ثّ  ٔالیع َییّ

کٕٔ ضتریُذثێرگ نە دیبنۆگێکی  ( ِٔ َٔێکی ثێ ئبگبیّ خّ
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. ضتریُذثێرگ  ی ثۆ کردِٔٔ َێٕاٌ غبعیر ٔ کچەکەدا ئبيبژِ

چَٕٔی  ِٔ ٔپێػّ رِ کُیک ٔ ثّ زۆر ثبظ ئبگبداری تّ

،  رر ٔ يۆدێرَی ئۀرٔپب ثِٕٔ ی ْبٔچّک غبَۆیّ

.  َٕٔضرأِ  ٔ غبَۆ يۆدێرَّ یع ثۆ ئّ-ًَبیػێک َّٔ خّ

  ًَبیػێک نّ َّٔ خّ  ، کّ ثِٕٔ ضتریُذثێرگ پالَی ئۀەی ّْ

يبیع  غبَۆکەی خۆی )غبَۆی ئیُتیى( نە ضتۆکٓۆڵى َّ

کُیکێکی ضبکبری جیبٔاز ثۆ  ر ٔ تّ ثکبت ٔ پرۆجێکتّ

يب ٔ  کبر ثٓێُێت ٔ ضّ ثّ  کّ کۆغکّڵکػبَی  َی ّْ دیًّ

 . ِٔ کّ يبیػّ کبَی َّ َّ ظ ٔ دیًّ َێٕ ثّ  گۆراَی ثخبتّ

 

ثی درايیذا،  دِ يێژٔٔی غبَۆ ٔ ئّ  کی تر نّ یّ ْیچ غبَۆَبيّ

خۆ  ک نّ ی جیبٔاز ٔ چۆَیّ ًَبیػێک، ٔێُّ َّٔ ی خّ ْێُذِ

ثٍ.  دِ  ضتّ رجّ کبَذا ثّ غیعرِ  کبٌ نّ غّ ٌ ٔ ثّ َبگرێت؛ دیًّ

  ضپێٍ ٔ ثّ چّ ریًبَذا دِ ِٔ یبدِ  ْەر نەثەر ئۀەیػە خێرا نّ

ی  کی ثێ ٔێُّ یّ کی گریُگ ٔ پێگّ درێژایی يێژٔٔ جێگبیّ
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.  ضت ْێُبِٔ دِ راٌ، ثّ راٌ ٔ خٕێُّ الی غبَۆکبراٌ، ثیُّ نّ 

کرأ ٔ  ضتّ رجّ زيبَێکی دیبر، ثیُرأ، ثّ  ًَبیػێک ثّ َّٔ خّ

  يی ٔێُّ رّْ کبَیع ثّ ٔ خٕدی دیبنۆگّ  یی َٕٔضرأِ ٔێُّ

  ک نّ یّ )ٔێُّ  ضتریُذثێرگ ثّ  ی، کّ ٔ ٔێُبَّ ، ئّ کبَّ َٔییّ خّ

نەو   ٔڵیذأِ ّْ  رِ و َٕٔضّ کبت. ئّ یبٌ ثۆ دِ ژیبٌ( ئبيبژِ

رێکذا  کتّ کبرِ  کبٌ نّ پیبِٔ  رِ کتّ ئٕ کبرِ دەلەیذا، ّْ

  تێکذا. نّ ئبفرِ  نّکبَیع  تّ ئٕ ئبفرِ ٔ ّْ  ِٔ کۆثکبتّ

  کّ ئٕ غبَۆَبيّ ّْ  ، کّ ِٔ کردۆتّ  ِٔ تبدا ثیری نّ رِ ضّ

  خۆ ثگرێت ٔ نّ تێک نّ ر، پیبٔێک ٔ ئبفرِ کتّ َٓب دٔٔ کبرِ تّ

ژێر دٔٔ  کبَی نّ رِ کتّ کبَیذا کبرِ کۆَّ  ضتُٕٔضّ دِ کێک نّ یّ

ر  . ّْ ِٔ ت کۆکردَٔەتّ دا: پیبٔ ٔ ئبفرِ َبٔ یبٌ دٔٔ خبَّ

َذاٌ َبَٔیػبَی ثۆ  دا پێػُیبزی چّ کۆَبَّ  ضتُٕٔضّ ٔ دِ نّ

،  کّ ِٔ )درايبی ڕاڕِ  ، ثۆ ًََّٕٔ َٕٔضیِٕ  کّ غبَۆَبيّ

یػی  و َبٔاَّ ْب ئّ رِٔ ڵکػبٔ، کچی ئیُذرا( ّْ کۆغکێکی ّْ

: )پبیس، دٔای ْبٔیٍ، زضتبٌ ٔ  کبٌ َٕٔضیِٕ َّ ثۆ دیًّ

ًَبیػێک(  َّٔ ر )خّ ضّ اڵو دٔایی نّ َٕێ پبیس( ثّ رنّ ضّ
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کی گریُگ زۆر  یّ نّ ضّ کٕٔ يّ َٔیع ِٔ . خّ ِٔ تّ گیرضبِٔ

  ٔاو نّ ردِ ٔ ثّ  ی ڕاکیػبِٔ-رَجی ضتریُذثێرگ ضّ

ٔ   کبریٓێُبِٔ ، ثّ رگرتِٕٔ کبَیذا ضٕٔدی نێِٕ يّ رّْ ثّ

 ریبٌ ٔ کبری نەضەر کردٌٔٔ.  ضّ  ِٔ تّ ڕأِ گّ

دا  ٤٩٢٩دا، کە نەضبڵی ضتریُذثێرگ نە ڕۆيبَی )ئەفطبَە(

َٕٔضیٕیەتی دەڵێت: )دەزاَیت چی ٔا نە ژیبٌ دەکبت ثۆ يٍ 

ئبضبٌ ثێت؟ ئۀەیە، کە يٍ جبرٔثبر ٔا دێتە ثەرچبٔو تەَیب 

َیٕ ٔالیعێکە، خۀَێکی ثەد ٔ خراپە، ثە غێٕەیەک ٔەک 

ضسایەک زیبًَبٌ پێ دەگەیەَێت؛ کە يرۆڤ نە چرکەضبتی 

دەکبت، نۀێذا يرۆڤ   لیُّّ يەرگذا ْەضت ثۀ ٔالیعە ڕاضت

دەگبتە ئۀ ْەضتەی، کە ْەئٕی خۀَێک ثٕٔ؛ ْەئٕ 

 ئۀ غتە غەراَگیساَەی کردٔٔيبٍَ، تەَیب خۀَێک ثٌٕٔ( 

خۀٌ ضتریُذثێرگ نە پەیبيەکبَی خۀٌ دەگبت، ثۆ ئۀ 

ثۆ تێگەیػتٍ ٔ   پەیبيێکە نە خٕأەَذەکبَۀە، ضەرچبٔەیەکّ

ە ژٔٔرۀەی َەضتی خۆيبٌ، ثۆ چَٕٔ  زاَیبری، ڕێگبیەکّ
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ثۆ ئۀ ڕٔٔدأاَەی، کە نۀاَەیە   ئبگبدارکردَۀەیەکّ

 غٕێُی کەضێک دەکۀێت.    ڕٔٔثذەٌ، يێردەزيەیەکّ

ٔەْى نە چەلی تێگەیػتُذایە ثۆ ئەتًۆضفێری خۀٌ، 

ئەيەیع نە پێع ْەئٕ غتێکذا ضەثبرەت ثە خٕڵمبَذَی 

ٌ یع ضەثبرەت ثە خۀ-ثۆ ضتریُذثێرگ-ئۀ ٔەًْە

)ٔەًْی خۀٌ(َییە، ثەڵکٕٔ ٔێُبکردَی ٔالیعە ثە خۀٌ 

دا ٤٩٩١ضبڵی   )ئەتًۆضفێری خۀٌ( ضتریُذثێرگ نّ

ڕۆو،  دِ  ِٔ َّٔ و خّ دِ و ثّ کّ ضت دِ گٕتٕیەتی: )يٍ ٔا ّْ

و  اڵٔ ثٕٔ ثێت( ئّ ی ژیبٌ ٔ غیعر تێکّ ِٔ ک ئّ رِٔ ّْ

ی  غبَۆَبيّ  کی گػتی نّ یّ غێِٕ یع ثّ یّ ٔێُّ

يۆتیڤ ٔ   تّ ٔ ثِٕٔ  ِٔ تّ َگی دأِ ًَبیػێک( دا ڕِ َّٔ )خّ

تی  تبیجّ کبٌ، ثۆ ًََٕٔەیع ثّ غێکی گریُگی ڕٔٔدأِ ثّ

 : یّ َّ و دیًّ َذێکی پڕ ثەْبی ئّ َبِٔ

 غبعیر:

 زاَیت ٔالیع چییّ! دِ  ٔ زٔٔاَّ ثّ  ٔاتّ کّ
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 کچەکە:

 ٌٔ! یبٌ خّ

 غبعیر:

 یبٌ غیعر

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ

 

بَٔیػبَی دەلەکەیع )خۀَەًَبیػێک( ئبيبژەیەکە ثۆ َ

گەيەیەک نەگەڵ خۀَێکذا، يرۆڤەکبَیع نە خۀَەکبَییبَذا 

نەَێٕ ضًجۆل ٔ ئبيبژە ٔ دَیبیەکی تەژی نە فەَتبزیبدا، ثەَذ 

کرأٌ ٔ نە دەرۀەی ئۀ خۀَۀە تٕاَبی ْیچ 

 جٕٔڵەیەکی تریبٌ َییە. 
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 ڕۆح و جەستە لە خەودا
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کە جەضتە دۀَٕێت، رۆح ثەخەثەرە، نۀپەری ئبگبداری 
ٔ ثە تۀأی دەضت ثەضەر جەضتەدا دەگرێت، ْەئٕ   دایّ

غتێک دەخبتە ژێر کۆَترۆڵ ٔ رکێفی خۆیۀە ٔ ْەئٕ 
ثبت، کە جەضتە  دِ  ڕێِٕ کبرٔثبرەکبَی جەضتەیع ثّ

دۀَٕێت، نە ْیچ َبگبت، ثەاڵو رۆح ثە ئبگبیە ٔ ئبگبی نە 
تێکە. ئۀ کەضەی خۀَیع ثە ڕاضتی نێک ْەئٕ غ

ثذاتۀە ٔ ْەئٕ کۆد ٔ ضًجۆنەکبٌ ئبغکرا ثکبت ٔ 
يبَبکبَیبٌ نێک ثذاتۀە، ئۀە نە َٓێُییەکبَی ژیبٌ گەیػتٕە. 
ْەئٕ کٕنتٕٔری گەالٌ ٔ دیُە جیبٔازەکبَی ضەر زەيیٍ، 
ثەْبیەکی گۀرەیبٌ ثە خۀَەکبَی يرۆڤ ثەخػیٕە. الی 

َٔیع  ( خٕأەَذی خۀٌ ثٕٔە ٔ خّگرێکەکبٌ )ْیپُۆش
، کە  یبيێه ثِٕٔ ڵگری پّ َٔیع ّْ ، خّ ثِٕٔ رضتگبی ّْ پّ

نەالیەٌ خٕأەَذەکبَۀە، نەڕیگبی خۀَۀە ثۆ يرۆڤ 
َێردرأە، ثەر نە گرێکەکبَیع خۀٌ الی فیرعۀَەکبَی 

 يیطر ثبیەخێکی زۆری ْەثٕٔە. 
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ٔرد ٔ  ّ يیتبفۆریی  ٔێُّ  ثێگٕيبٌ ضتریُذثێرگ ضٕٔدی نّ
  ٔ نّ  رگرتِٕٔ کبَی خۆیػی ِٔ َّٔ کبَی خّ پبرچّ  پبرچّ

، ژیبَێکی تری  ِٔ کبرْێُبَێکی تری زيبَّ ی ثّ رٔازِ دِ
ی  ٔ ٔێُّ  ٔێُّ  تّ ثَّٕٔ  َٔبَّ و خّ ر ئّ ردا. ّْ ثّ  ثّ  کردِٔٔ

 ر ڕۆَبٔە.  ضّ ی نّ-ًَبیػێک َّٔ کبَی خّ َّ جبزی ٔ دیًّ يّ

،  کّ ڵ دٔای َٕٔضیُی غبَۆَبيّضتریُذثێرگ پێُج ضب
َبٔی  ضپێک ثّ ٔ دِ  رٔازِ ک دِ َێکی کٕرت ِٔ دیًّ
نەو َٕٔضێت؛  ًَبیػێک( دِ َّٔ َٕاَذٌ ثۆ خّ  ضپێکّ )دِ

ثبرەیەغۀە گٕتٕیەتی: )دیًەَێکی پێػەکیى ثە غیعر ٔ 
پەخػبٌ َٕٔضیٕە؛ کچەکەی ئیُذرا نەَبٔ ْۀرەکبَذا نەگەڵ 

،  ِٔ غتێكی ثۆ خٕارِ ی گّ رثبرِ ثبٔکە َبدیبرەکەی لطە، دِ
 کبت(. چی دِ ضت ثّ کبت تب ثساَێت، يرۆڤ ّْ دِ

دا ٤٢٠١یبٌ  ٤٢٠٩ضبڵی   ی نّ َّ و دیًّ ئّ  چێت، کّ ٔا پێذِ
َذ  ی ئیُذرا ٔ ئیُذرای خٕأِ کّ َٕٔضیجێت ٔ کچّ

کی  ضیًبیّ  َّ زۆر گریُگە ٔ و دیًّ . ئّ ِٔ کبتّ کۆدِ
ْەرٔەک ثەغی گرێت، ِ خۆ د يیتۆنۆژی چڕ ٔ پبکژ نّ
  ثێتّ دات ٔ دِ ئبضًبَذا ڕٔٔدە  نّیەکەيی )ڤبٔضت(ی گٕێتە 

ئٕ  ک ثۆ گەغتەکەی کچەکە ٔ ثۆ ّْ تبیّ رِ دەرٔازە ٔ ضّ
ئۀەی نەو )دەضتپێکە َٕاَذَەیع( دا .  کەیع غبَۆَبيّ

چٕارچێٕەیەکی   ٌٔ نّ کبَی خّ َذِ ّْ گریُگە، ئۀەیە، کە ڕِ
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بتیکی ڕٌٔٔ دەکبتۀە ٔ خٕێُەر ٔ غبَۆیی/يیتۆنۆژی/ئێطت
ثیُەراٌ، ثێگٕيبٌ غبَۆکبراَیع دەخبتە ثەردەو 

ضتریُذثێرگ ٌ.  ڕاضتییەکۀە، کە َبتٕاٍَ خۆیبَی نێ الدِ
ئەو دەضپێکە َٕاَذَەی ثۆ )خۀَەًَبیػێک( نەضەر ثُەيب ٔ 
ڕێطبکبَی غبَۆی ثبرۆکۀە ڕۆَبٔە ٔ ضتراکتٕرە 

ثبرۆکۀە  ڕۆيبَطی ٔ گەيەکبَی ضەرگٕزٔغتەکبَی
ٔەرگرتٕٔە. ْبتُەخٕارۀەی کچەکەیع دەرٔازە ٔ 
ضەرەتبیەکی ثەْێس ٔ ڕازأەیە؛ دەضت ثەضەر پبَتبیی 

ثۆ الی ئێًەی يرۆڤ. -غبَۆدا دەگرێت، دێتە ضەر زۀی
ئەو دەضپێکە ضُٕٔرەکبَی خۀٌ ڕٌٔٔ دەکبتۀە، خۀٌ 
ٔ ٔالیع، ٔالیع ٔ خۀٌ نە درايبتۆرگی دەلەکەدا، ٔەک 

ک ثۆ گەغتەکەی )ئەگُێص( کچەکەی )ئیُذرا(ی چٕاچێٕەیە
خٕأەَذ، دیبری دەکبت. ثەو غێٕەیەیع گەيەکە دەضت پێ 

 دەکبت. 
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 بەشی دووەم
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 ومایشێک و ووً چیرۆکی خً
 خوێىذوەوەیەک بۆ
 ئەودیوی ڕووداوەکان
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  تب نّ  ِٔ خٕارِ  دێتِّٔ  ئبضًبَّ  َذ نّ کچی )ئیُذرا(ی خٕأِ
چبٔدێری ڕۀظ ٔ ثبرٔدۆخی ژیبٌ ٔ گٕزەراَی   ِٔ َسیکّ

کبَیبٌ  يّ ٔ خّ  ژارِ ئبزار ٔ پّ  يرۆڤ ثکبت ٔ گٕێ نّ
دا -گیبَی ئبگُێص  ی )ئیُذرا(ی خٕأەَذ نّ و کچّ ثگرێت. ئّ

ٔی  ر زِ ضّ یذا نّ کّ غتّ تبی گّ رِ ضّ  ثێت ٔ نّ دِ  ضتّ رجّ ثّ
ٔاو ْەڵذەکػێت ٔ  ردِ ثّ  يی کۆغکێکذا، کّ ردِ ثّ ٔ نّ

کبت؛  دا دِ کی غٕٔغّ ضتبیّ ڵ ِٔ گّ نّ  ثێت، لطّ دِ  ٔرِ گّ
ئەو ٔەضتبی غٕٔغەیە ثە ثبٔکی ضەر زەيیُی کچەکە 
دادەَرێت. گۀرەثٌٕٔ ٔ ْەڵکػبَی کۆغکەکە ضًجۆنی 
گۀرەثَٕٔی لەثبرەی تەَگژەکبَی ژیبَی يرۆڤە نە ضەر 

یەکی پڕ نە ثسۆز ٔ گۀرەثَٕٔذا زەيیٍ، کە نە دَٔیب
  يبَبِٔ دەضٕڕێتۀە: ژیبٌ نە دیذێکی ْەيەچەغُە ٔ فرِ

دەخبتە ڕٔٔ. غتێکی ئبضبیػە، کە کۆغکێکیع نە گۀرە 
ثٌٕٔ ٔ ْەڵکػبَذایە، چَٕکە ْەئٕ غتێک نە خۀَذا 
ڕٔٔدەدات، ْبٔکبت ْەئٕ غتێک ڕاضتییە. کچەکە ٔ 

بيێسدا ٔەضتبی غٕٔغە خۆیبٌ نە ڕۀغێکی خۀَئ
دەثیُُۀە، کە ْەردٔٔکیبٌ تۀأ پێی لبیهٍ. کۆغکەکەیع 
ٔەک غتێک، دەلێک نە دەلێکی تردایە ٔ کچەکە ٔ ٔەضتبی 
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و ٔاٌ. کچەکە ٔ  غٕٔغەیع ٔەک ثیُەری دەلی دِٔٔ
ٔەضتبی غٕٔغە دٔای ئۀە ثەرۀ کۆغکە ْەڵکػبٔەکە 
دەڕۆٌ، کە )ثەکبٔەخۆ، ثە ئبڕاضتەی التەَیػتەکبَذا 

( ٔ ثەيەیع پبَتبیی َبٔۀەی کۆغکەکە پێػبٌ دەکرێُۀە
دەدات، کە ئێطتب ضبکبر دەردەکۀێت )ژٔٔرێکی ضبدە ٔ 
ڕٔٔتٕلٕٔتە ثە يێسێک ٔ چەَذ کٕرضییەکۀە. ئەفطەرێک 
نەضەر کٕرضییەک ثە جهکێکی ضەرثبزیی ثە غێٕەیەکی 
َبئبضبیی ئەو ضەردەيییبَۀە داَیػتٕٔە. نەضەر 

غًػێرەکە دەکێػێت ثە  کٕرضییەکە جۆالَە دەکبت ٔ ثە
يێسەکەدا. "خۀَەًَبیػێک"( ئەيەیع دەلێکی زۆر کٕرتە 
نەَبٔ دەلەکەدا. ئۀەی نێرەیػذا گریُگە ئبيبژەی ثۆ ثکرێت، 
ئۀەیە کۆغکە ْەڵکػبٔەکە تەَٓب ضًجۆنێک َییە ثۆ ْەئٕ 

ثەڵکٕ يبڵێکە ثۆ خٕدی  -خبن ٔ خۆڵ–يرۆڤبیەتی 
ەگەیەَێت، کە يرۆڤیع /جەضتە/ ئەيەیع يبَبی ئۀە د

غتەکبٌ نە گۀرەثَٕٔذاٌ، نە چەکەرۀە ثۆ خَٕچە ٔ 
دٔاتریع ثۆ خٕدی گٕڵەکە، کە ژیبَی يرۆڤ ثەغێکە نە 
ْەئٕ غتە زیُذٔٔەکبٌ، ثێگٕيبٌ نە ڕٔی کبتیػۀە 

ڵێت  یع ثە ٔەضتبی غٕٔغە دِ کّ کچّ  کٕرت دەثێتۀە. کّ
  ٔرِ ایە ٔ گّنە ْەڵکػبَذ  ِٔ ٔییّ زِ  ٔاو نّ ردِ ثّ  و کۆغکّ ئّ
ی  ٔ پرضیبرِ اڵيی ئّ ِٔ  ِٔ ضبَّ پّ گٕيبٌ ٔ دّ  ثێت، ثّ دِ

رگیس  ، کە ئۀ ّْ ِٔ کبتّ ٔ ئۀە دٔٔپبت دِ  ِٔ داتّ دِ  کّ کچّ
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کەی  اڵو خێرا لطّ ثجێت، ثّ  ٔرِ کۆغکێک گّ  یجُیِٕ َّ
 . ثِٕٔ  ٔرِ گّ  کّ کۆغکّ  ڵێت ٔایّ گۆڕێت ٔ دِ دِ

 کچەکە:

کە نەَێٕ ئەرزۀە گەغە دەکب، دەثیُیت نە ثەردۀاو کۆغکە
 ضبڵی پبرۀە چەَذێک گەغەی کردٔٔە؟

 ٔەضتبی غٕٔغە:

 )نەثەر خۆیۀە(

يٍ ْەرگیس نەيۀثەر ئەو کۆغکەو َەثیُیٕە، لەتیع 
َەيجیطتٕٔە کۆغکێک گەغە ثکبت، ثەاڵو )ثۆ کچەکەی، ثە 
لەَبعەتێکی چەضپبٔۀە( ئب، دٔٔ ئبنٍ گەغەی کردٔٔە، 

نەثەر ئۀەیە کە پەییُیبٌ کردٔٔە، خۆ ئەگەر تۆ  ثەاڵو ئەيە
ضەرَج ثذەیت ئۀا دەثیُیت ثیُبیەکی الٔەکی نۀ دیٕەیذا 

 دەرْبتٕٔە کە ڕٔٔۀ خۆرە. 

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک

 

ڕزگبر   رِ فطّ ٔ ئّ تب ئّ  ِٔ کّ کۆغکّ  چُّ دِ  ِٔ دٔای ئّ
ر زٔٔ  ّْ  کّ َّ . دیًّ َذ کرأِ دا ثّ کّ کۆغکّ  نّ  ٌ، کّ ثکّ
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يبڵی   نّ  کّ رِ فطّ ردا دێت ٔ دٔاتر ئّ ضّ گۆڕاَکبری ثّ
رگبی  و دِ ردِ ثّ ثیٍُ ٔ دٔاتریع نّ یذا دِ کّ ٔادِ خبَّ

ضبڵ   کّ رِ فطّ ئّ  یٍ، کّ گّ دِ  ِٔ ر خێرایع نّ دا، ّْ ئۆپێراکّ
ڕٔاَی  چبِٔ  دا نّ رگبیّ ٔ دِ و ئّ ردِ ثّ دٔای ضبڵ نّ

ڕاز ٔ َٓێُییە   رگبکە پڕ نّ . دِ یطتیی دایّٔ ڤیکتۆریبی خۆغّ
کبت ٔ  ڕأکێ دِ تٕٔغی َبڕەدەتی ٔ دڵّ  کّ رِ فطّ ٔ ئّ

اڵو  ، ثّ ِٔ ثکبتّ  رگبیّ ٔ دِ ئّ  پۆنیص ڕێگبی پێ َبدات، کّ
ر تب  الی پبرێسِ  چێتّ کۆڵ َبدات ٔ دِ  کّ رِ فطّ ئّ
گُێص  ئّ  کّ رِ دگب. پبرێسِ دا  َێتّ یّ ی ثۆ ثگّ کّ نّ ضّ يّ
ر  ّْ  ، کّ ِٔ گێرێتّ ی ثۆ دِ ِٔ ٔێذا ئّ ر نّ ثیُێت ٔ ّْ دِ

خػرێت،  ثّ ثٕاری یبضبدا پێ دِ ی دکتۆرای نّ ئێطتب ثڕٔاَبيّ
  َگی ثڕٔاَبيّ يب ٔ ئبّْ دا ضّ کڵێطبکّ  َێکی تردا، نّ دیًّ  نّ
رَبگرێت،  ِٔ  کّ ثڕٔاَبيّ  کّ رِ اڵو پبرێسِ ، ثّ یّ ِٔ خػیُّ ثّ
.  کبَی يرۆڤ کردِٔٔ ئبزارِ  رگری نّ ی ثّ ِٔ رئّ ثّ نّ

  ٔتی )فیُگبل( ٔ نّ غکّ ئّ  ثێتّ دِ  ِٔ کڵێطبکّ  نّ  کّ َّ دیًّ
  ٌ، کّ دەدِ  ِٔ گُێص ثریبری ئّ ٔ ئّ  کّ رِ يبٌ کبتذا پبرێسِ ّْ

تی  ثُێٍ. ژیبَی ژٌ ٔ يێردایّ  ِٔ رگیری پێکّ ژیبَی ْبٔضّ
ٔ َبخۆغی کۆتبیی دێت ٔ  ِ ئبژأ  ر ثّ ٔ پبرێسِ  کّ کچّ

  ڕزگبر ثکبت، ثّ  خّ ٔ دۆزِ نّ  کّ دێت تب کچّ  کّ رِ فطّ ئّ
کبَی )ضکبيطیَٕذ(  َّ َبٔ دیًّ  چیُّ دِ  کّ ڕزگبرثَٕٔی کچّ
  ِٔ ڕێتّ گّ کچەکە دِ  ِٔ َبَّ و دیًّ دٔای ئّ ٔ )فبگێرڤیک( نّ
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دا  ِٔ دداٌ ثّ  کّ ثۆ ئۀەی غبعیرێک ثجیُێت. ْبٔکبت کچّ
ٔ   ٔی ثە تۀأی ثێساری کردِٔٔ ر زِ ژیبَی ضّ  َێت، کّ دِ

 ِٔ ثۆ ئبضًبٌ.   ڕێتّ ثگّ  ثڕیبری دأِ

ٔ   ٔی غبَۆکّ گۆڕدرێت ثۆ ڕاڕِ دِ  کّ َّ نێرۀە دیًّ
ئٕ  ، ّْ ِٔ کرێتّ رگب پڕ نە ڕاز ٔ َیبزەکە دِ دٔاتریع دِ

کبَی ّ ڵ تّ َٓێُی يّ  ِٔ رگبکّ پػت دِ  نّ  داٌ، کّ ٔ ثڕٔایّ نّ
ٔێذا  نّ  یػی، کّ ٔاَّ ٔ ئّ  غبردأِ ردٌٔٔ خۆی دّ گّ

کەٌ،  دِ  رگبکّ ی دِ ِٔ ڕٔاَی کردَّ ٔ چبِٔ  ِٔ تّ کۆثَّٕٔ
  رگبکّ دِ  ضتبی غٕٔغّ ٌ. ِٔ کبٌ ثگّ َٓێُییّ  ٔێت نّ یبَّ دِ
  ِٔ رگبیّ ٔ دِ پػت ئّ اڵو دٔاجبر ْیچ غتێک نّ ، ثّ ِٔ کبتّ دِ

و  ردِ ثۆ ثّ  ِٔ ڕێُّ گّ َٕێ دِ رنّ ضّ  َذا، کّ دٔا دیًّ  . نّ َییّ
کبَی  ضبتّ  نّ  کّ و، کچّ کّ َی یّ ک دیًّ ر ِٔ ، ّْ کّ کۆغکّ

چێتّ  دِ  کّ ضٕٔتێت، کچّ یع دِ کّ ٔ کۆغکّ  يبڵئبٔاییذایّ
ٔ کڵپەی   رٔازِ دِ  ظ نّ یّ ٔ غێِٕ ، ثّ ِٔ کّ کۆغکّ
ثۆ ئبضًبٌ ٔ  ِ ٔ رێتّ گّ ثەرز دەثێتۀە ٔ دِ  ِٔ کّ ئبگرِ

  کّ ضٕٔتبِٔ  کۆغکّر ثبَی  ضّ نّ گٕڵێکیع خَٕچّ
 . ٔرِ یجَٕٔێکی گّ ثّ  گٕڵّ  ثێتّ پػکٕێت ٔ دِ دِ

کبرەکتەرەکبٌ، نەگەڵ ْەئٕ ئۀ گۆڕاَکبرییبَەدا، کە ڕٔٔ 
دەدەٌ، ٔێُە ثُەڕەتییەکەی خۆیبٌ نە دەضت َبدەٌ، ثەاڵو 

 ٔەک َۆتەی يۆضیمب، تۆَەکبَییبٌ دەگۆڕێت. 
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یًەَەکبٌ نە ڕێگبی ژیُگە ٔ غٕێٍ ٔ دیبنۆگی د
کبرەکتەرەکبَۀە، کە ثە غێٕەیەکی تر ٔ نە يبَبیەکی تردا، 
دٔٔثبرە دەثُۀە، دەثەضتێتۀە ثە یەکۀە، تب ضەرنەَٕێ نە 
کۆتبیذا دەيبَگەڕێُێتۀە ثۆ الی کۆغکە ْەڵچٕٔەکە، کە 

ْەَذێک جبر ڕٔٔدأەکبَی دەلەکە، نە ْەيبٌ دەضٕتێت. 
ردٔٔ  ّْ  نەضەر دٔٔ ئبضت دەجٕٔڵێُۀە ٔ نّ کبتذا

ظ  اڵٌٔ ٔ ڕۆڵەکبٌ داثّ یػذا، خۀٌ ٔ ٔالیع تێکّ کّ ئبضتّ
  چی نّ کرأٌ؛ نە ْەَذێک ضبتۀەختذا نە ڕاثردٔٔدایٍ، کّ

 چبٔترٔٔکبَێکذا خۆيبٌ نە ئێطتبدا دەثیُیُۀە. 

ضتریُذثێرگ، ثَٕیبد ٔ ضتراکتٕرە يیتۆنۆژی ٔ 
ە، نە کبرەکتەری ئەگُێص دا ٔ نە فەنطەفییەکەی دەلەک

خۀَەکەدا چڕ دەکبتۀە، ْەر نە خۀَەکبَیػذا ئۀ 
يبَبیەییبٌ پێ دەثەخػێت، کە )يرۆڤ غبیبَی ثەزەییە(. 
دٔٔثبرە ثَٕٔۀەی ئەو دەضتۀاژەیەظ )يرۆڤ غبیبَی 
ثەزەییە( يۀدایەکی ئێطتبتیکی ٔ لٕٔڵی فەنطەفی، ثە 

ٓبٔەر(ۀە، کە تبیجەتیع نە دیذی فەنطەفەی )غۆپیُ
ۀە ْەثٕٔە. -کبریگەرییەکی زۆری ثەضەر ضتریُذثێرگ

غٕپُٓبٔەر، یەکێک ثٕٔە نۀ فەیهەضٕفبَەی، ثە غێٕەیەکی 
، لٕٔڵ ثبضی ژیبٌ، ٔەک پەژارە ٔ ئبزارچێػتٍ، دەکبت

ئەيە جگە نۀەی غۆپیُٓبٔەر چەَذاٌ جبر ئبيبژەی ثۆ 
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ئۀە کردٔٔە )خۀَە گۀرەکەی ژیبٌ(، ژیبٌ ٔەک 
ثۆ ضەر ئەو   ِٔ ڕێیُّ گّ دٔاتر دَِێکی ْەيیػەیی. خۀ

 يەضەنەیە. 

ضتریُذثێرگ گەرەکی ثٕٔە ئۀە ثطەنًێُێت، کە 
گەردَٔٔێکی ْبٔجۆریی نەَێٕاٌ ثُەيب جیبٔازەکبَی 
خٕڵمبَذَذا ثَٕٔی ْەیە؛ جیٓبَە فیسیکییەکە ضًجۆنی دَٔیب 
ڕۆدییەکەیە، ئۀیع ثەغێٕەیەک نە غێٕەکبٌ ضًجۆنی 

 خٕایە. 

تریُذثێرگ ثۆ َٕٔضیُی خۀَەًَبیػێک، جگە نە ض
ُذٔیسو، یْەژئٌٕ ٔ کبریگەرییەکبَی ثٕدیسو ٔ ْ

کبریگەری فەنطەفەی گرێکیػی ثەضەرۀە ثٕٔە، ثەتبیجەتی 
نۀ ْسر ٔ دیذۀە، کە دەڵێت: )ئۀە ضسای خٕأەَذە، کە 

ثۆ ضەر غتەکبٌ ٔ   ِٔ ڕێیُّ ٔا نە ئێًە دەکبت ْەيیػە ثگّ
ثێگٕيبٌ ضتریُذثێرگ ثبرەیبٌ ثکەیُۀە(. دٔٔثبرە ٔ دٔٔ

ضەثبرەت  ٤١١٩-٤٩٩٩ثۆچَٕٔەکبَی )ئیًبئێم ضٕێذَجۆرگ( 
ثە خۀٌ، کە ثە يبيۆضتب ٔ ڕاثەر ٔ ڕێگەپیػبَذەری خۆی 

 دەزاَی، خٕێُذۆتۀە ٔ کبریگەرییبٌ ْەثٕٔە. 
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 ٌسرێکی سێ مەودا

 ومایشێک ووً لە خً
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یەکەو غبَۆَبيەی  غبَۆَبيەی )خۀَەًَبیػێک(

ە ٔ ْۀڵی دأە ْەيبٌ -ئێکطپرٔغیَٕیسيی ضتریُذثێرگ

ضتراکتٕر ثەکبرثٓێُێت، کە نۀۀثەر نە غبَۆَبيەی 

ٔ )ثەرۀ دیًەغك( ٤٩٩٩)ضەفەرە ثەختۀەرەکەی پێر( 

. ثەاڵو نەو دەلەیذا زیبتر نە ْەردٔٔ  کبری ْێُبِٔ ثّ ٤٩٢٩

ی  نّ ضّّ ڕٔٔی فۆرو ٔ َبٔەڕۆکۀە لٕٔڵ ثۆتۀە ٔ ضێ ي

ضترأ  ثّ  ِٔ کی پێکّ یّ ک ضێیُّ ڕَٔٔی، ِٔ  کیع ثّ رِ ضّ

دیبرِ ٔ ضتراکتٕر ٔ ثُەيب ْسرییەکبَی ئەو غبَۆَبيەیە 

( ژیبٌ  ییّ زِ يیبٌ: )يرۆڤ غبیبَی ثّ کّ ، یّ پێک دەْێُێت

، خٕداکبَیع  ٔی ئبزار ٔ ژاَّ ر زِ ضّ کی گػتی نّ یّ غێِٕ ثّ
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ٔیطتی  يیبٌ: )خۆغّ اٍَ. دِٔٔثس  و ڕاضتییّ ئّ  پێٕیطتّ

  یّ ٔاَّ ٔێت( نّ کّ ردِ ئٕ غتێکذا ضّ ر ّْ ضّ ثّ

دا  و ئبزار ٔ ژاَّ َێٕ ئّ ک نّ ٔیطتی ثتٕاَێت ڕێگبیّ خۆغّ

.  ِٔ ٔ ژیبَێکی تر ثۆ يرۆڤبیەتی داثیٍ ثکبت ثذۆزێتّ

ٔ  پػت ئّ ی نّ ِٔ ڵی جیٓبَە( ئّ تّ ڵٓێُبَی يّ يیػیبٌ: )ّْ ضێیّ

يبی  ثُّ  ئبغکرا ثکرێت، کّ  پێٕیطتّ  ِٔ طَٕٔبٔییّف رگب ئّ دِ

یبٌ يبَبکبَی،   ر ثُیبت َرأِ ضّ کبَی يرۆڤی نّ ئبزارِ

. ئەو ضێ  َذِ ثّ  ِٔ رگبیّ ٔ دِ ک ثۆ کۆتبیی ْێُبٌ ثّ ڕێگبیّ

ثُەيب ْسرییەیع درايبتۆرگی ٔ پێٕەداَگە درايی ٔ 

ٔ  ئەتًۆضفێری ثُەيب ضەرەکییەکبَی ڕٔٔدأەکبٌ پێک دێٍُ

کبرەکتەرەکبٌ نەَێٕ ئەو رٔٔدأاَەدا گەغە دەکەٌ ٔ 

َذییەکبَیبٌ درٔضت دەکەٌ. ژیبٌ نە )خۀَەًَبیػێک(  پێِٕ

دا َبئٕيێذی ٔ پەژارە ٔ ژاٌ ٔ ئبزارە، ئەو دیذە ڕەغجیُییە 

ضەراپبگیرە ٔ ثُەيب ضەرەکییەکبَی دەلەکە پێک دەْێُێت، 

ٌٔ(ە، يەتەڵ ٔ َٓێُییە گۀرەکەی پػت دەرگبکەیع )َەثٕ

 کە نۀاَەیە )خٕدا(یع ثێت، ثەاڵو تەَٓب )نۀاَەیە(. 
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یٕیطت ثۆ ثەرجەضتەکردَی ئەو ضێ  ضتریُذثێرگ دِ

يەضەنەیەظ، ضیُۆگرافیب ثەغیٕەیەکی ئبضبٌ کرأ، کە 

ثتٕاَێت ضًجۆنەکبَی خۀٌ ثەرجەضتە ثکبت، ثەکبرثٓێُێت. 

ئۀ ئبيبژە ثۆ دٔانیسيی ژیبٌ دەکبت، کە ْیچ غتێک ثۀ 

یە َییە، کە دەثێت ٔا ثێت. نەضەرەتبدا ْۀڵی دأە غێٕە

جۆرە فبَٕضێکی ضیذری ثۆ ثەدەضت ْێُبٌ ٔ خٕڵمبَذَی 

زَجیرە ٔێُەیەک ثەکبرثٓێُێت تب ثتٕاَێت ثۀ غێٕەیە، دَٔیب 

خۀَئبيێسەکەی نە زَجیرە ٔێُەیەکی ثسۆزدا ثخبتە ڕٔٔ. 

ثەاڵو تەکُیککبراَی ئۀ دەيە ْەرگیس َەیبَتٕاَیٕە ئۀ 

 یذەی ضتریُذثێرگ ثەرجەضتە ثکەٌ. د
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میتۆلۆژی و   رچاوي سً
 ومایشێک ووً کاوی خً فییً لسً فً
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ًَبیػێک(  َّٔ ی )خّ ضتریُذثێرگ ثۆ َٕٔضیُی غبَۆَبيّ
ی فیکری، يیتۆنۆژی ٔ  رچبِٔ َذاٌ ضّ ر چّ ثّ  َبی ثردۆتّ پّ

دی نێ ٔخۆ ضٕٔ کی ڕاضتّ یّ غێِٕ کبٌ ٔ ثّ کۆَّ  ئبییُّ
ٔتٕٔیػذا  رکّ رگرتٌٕٔ ٔ نە تەکُیک ٔ فۆريێکی ضّ ِٔ

 کبری ْێُبٌٔ. کۆیکردَٔەتۀە ٔ ثّ

کبرْێُبَی يیتۆنۆژیب  ثّ  ئبٔڕی نّ  ْب ضتریُذثێرگ، کّ رِٔ ّْ
ثێت  دِ  ، کّ ِٔ کردۆتّ  ِٔ ، ثیری نّ ِٔ تّ کبٌ دأِ جۆرأجۆرِ

کبٌ  یّڕۆدی  چبٔگّ  غێٕازێکی ڕاضتگۆ ٔ ثێ غێٕاَذٌ نّ  ثّ
ژیبَی ڕاضتی ٔ ٔالیعی   َذ ثێت ثّ لٕٔڵی پبثّ  ثڕٔاَێت ٔ ثّ

نێکی يیتۆنۆژیی، رۆدیی یبٌ  ئٕ ْێًبگّ ژیبٌ خۆیۀە. ّْ
  کی پڕ نّ یّ پػت چٕارچێِٕ ثێت نّ یی، دِ فطبَّ ئّ

غبر داثێت. يیتۆنۆژیب ٔ  کبریی ڕاضتییذا خۆیبٌ دّ ٔردِ
 ٤٩٩٠-٤١٩٩ر ِ ی غۆپیُٓبٔ فّ نطّ ئبییُی ْیُذٔیسو ٔ فّ
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  رَجی ضتریُذثێرگ ثٌٕٔ ٔ نّ ی ضّ جێگّ  تبِٔ رِ ضّ ر نّ ّْ
 . ِٔ تّ َگیبٌ دأِ کبَیذا ڕِ يّ رّْ ثّ  زۆر نّ

رَجی  ضّ  ِٔ ڕێگبی ثٕٔدیسيّ  ئبیُی ْیُذۆییەکبَیع نّ
  کبَیذا، کّ َبيّ  کێک نّ یّ  کێػێت، نّ ضتریُذثێرگ ڕادِ

  کبت، کّ دِ  ِٔ ثۆ ئّ ِ تی، ئبيبژ دا َٕضیٕی٤٩٢٩ّضبڵی  نّ
، ثۆ ْیُذضتبٌ  رَبيّ فّ ی کتێجێکی ضّ ِٔ خٕێُذَّ  نّ  تبزِ
  ، کّ ی کردِٔٔ ِٔ دا ثبضی ئّ يبٌ َبيّ ّْ  . نّ ِٔ تّ ثِٕٔ
ٔردیی ئبیُی ْیُذۆییەکبَیػی   کّ زۆر ثّ کتێجّ

ڕٔٔ،   تّ خرأِ  ِٔ دا ئّ یّ ِٔ ٔ ڕَٔٔکردَّ ٔ نّ  ِٔ ڕَٔٔکردۆتّ
چٌٕٔ ٔ  ِٔ ٔپێػّ رِ باڵتریٍ ئبضتی ثّچۆٌ ث  کّ
خٕد،   خۆڕزگبرکردٌ نّ  نّ  کردَی يرۆڤ ثریتییّ غّ گّ
ضتکردٌ ٔ  ضتٓێُبَی ّْ دِ یع ثّ يّ ًْێک، ثّ ک ِٔ رِٔ ّْ
و  کبت. ئّ دِ  غّ ٔاَیتر گّ کبَی ئّ ئبزارِ  یی ثّ زِ ضتی ثّ ّْ
کبَی  َذێکی گریُگی ثیرٔثۆچَّٕٔ یع َبِٔ یّ نّ ضّ يّ

 ًَبیػێک( دا. َّٔ ی )خّ خٕدی غبَۆَبيّ  ە نّ-یُذثێرگضتر

  َٓب ضٕٔدی نّ یەیذا تّ و غبَۆَبيّ ضتریُذثێرگ نّ
ڵکٕ ثە لٕٔڵیی ٔ ثە  ، ثّ گرتِٕٔ رَّ يیتۆنۆژیبی ْیُذی ِٔ

ت،  َذاٌ دیبَّ ، چّ ِٔ ٔرِ دیذی داْێُبَێکی گّ  چڕییۀە، نّ
کبت  اڵٔ دِّ ڕۆژْەاڵت ٔ ڕۆژئبٔا، يیتۆنۆژیب ٔ فبَتبزیب تێک

و  خٕڵمێُێت. نّ َذی غبَۆیی دِ تًّ کی تبیجّ ٔ يیتۆنۆژیبیّ
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ت ٔ يیتۆنۆژیبی ْیُذی، يیتۆنۆژیبی  دیبَّ  نّ  یذا جگّ کبرِ
کبَی ئیُجیم ٔ ثٕدیسو ثەکبر  فطَٕٔبٔییّ ئّ  ڵّ گرێکی ٔ ڕایّ

چیرۆکی داة ٔ َەریتی   دەْێُێت ٔ ضٕٔدی نّ
ک  زار ٔ یّ کبَی )ّْ ْب چیرۆکّ رِٔ کبٌ ٔ ّْ ضٕارچبکّ

،  ئٕ زَجیرِ و ّْ کبرْێُبَی ئّ . ثّ رگرتِٕٔ ( ِٔ ِٔ غّ
ک  َجبيذا یّ ئّ  چٍ ٔ نّ پێکذادِ  جیبٔازاَّ  يیُبتۆر ٔ ٔێُّ

 .  کگرتٕٔیبٌ پێکٓێُبِٔ راپبگیر ٔ یّ ی ضّ ٔێُّ

-نە يیتۆنۆژیبیی ْیُذی دا )يبیە( خٕڵمێُەرە ٔ غۆپیُٓبٔەر
ٔٔە، کە )يبیە( جۆرە یع ئبيبژەی ثۆ ئۀە کرد

ضەرپۆغێک ثە ڕٔٔی چبٔەکبَی يرۆڤذا دەچُێت، تب 
< )يبیە( ژیبَیػە، ئۀ ژیبَە ١ڕاضتییە ثباڵکبٌ َەثیٍُ.>

دیبریکرأەی يرۆڤە، يێژٔٔی ثەَذیخبَەیە، کە نۀێذا 
يرۆڤ نەَبٔ ژٔٔرە ضُٕردارەکبَذا، ژاٌ ٔ ئبزار دەچێژێت. 

ثۆ دەکبت،  ثۀ غێٕەیە، ئۀ ٔەًْەی )يبیە( ئبيبژەی
ثەَذیخبَە گۀرەکەی  کی َبٔ َذییّ ثّ  نّ يرۆڤ  ، کّ یّ ِٔ ئّ

ضەرپۆغەکەی )يبیە( تەَیب يبَبی ژیبَذا، ْیچیتر َییە. 
)خۀَەکبَی ژیبٌ( َبگەیەَێت، ثەڵکٕ ْێسی ئۀ دأی 
چُیُەیە، کە يرۆڤ نۀ ثڕٔایەدایە ٔالیعە، ْەرٔەْب 

ە دەثێتە دایکی دَیب ی، ک تّ ٔ ئبفرِ ی ئّ ْێًبیەکیػە ثۆ ٔێُّ
ٔ ثەردۀايی ثۆ ژیبٌ، نە ڕێگبی خطتُۀەی يُذاڵۀە. 
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ضتریُذثێرگ نە ْەَذێک نە َبيەکبَیذا ئبيبژەی ثۆ ئۀە 
کردٔٔە، کە ٔەًْی )يبیە( ثۆ کبرەکتەری )ئەفطەرەکە( 
ٔالیعە ٔ ئۀ نۀ ٔەًْەدا دەژی. ضتریُذثێرگ زۆرجبر نە 

ژیبٌ ٔەًْە،  َٕٔضیُەکبَیذا ثبضی ئۀەی کردٔٔە، کە
ْەَذێک جبر ٔەًْێکی تبڵ ٔ َبخۆظ؛ ئۀ نە دڵۀە ژَە 
جٕاَە ثچٕٔکەکەی خۆظ دۀیطت، "ْبرییەت ثۆضە" 
خۀَی خۆغۀیطتی ثٕٔ ثۆ ئۀ، نۀ ثڕٔایەدا ثٕٔ 
خۆغۀیطتی ٔ ثەختیبری دۆزیٕٔەتۀە، ثەاڵو "ْبرییەت 
ثۆضە" ٔاز نۀ دەْێُێت ٔ نەگەڵ یەکێکی تر، ئەکتەرێکی 

ێٕەَذی درٔضت دەکبت. ضتریُذثێرگ ئۀ گەَج پ
ضەرپۆغەی )يبیە( دەیچُێت، دەکبت ثە ضًجۆنێک ٔ نە 
کبرەکتەری )دەرگبٔاَەکە( دا ثەرجەضتەی دەکبت؛ 
دەرگبٔاَەکە خەریکی چُیُە. )يبیە( ثۆ ضتریُذثێرگ ئبفرەتە 

)يبیە( ثۆ ٔ نە کبرەکتەری ئبفرەتێکذا ثەرجەضتەی دەکبت، 
کرأ ٔ ْەئٕ ژَێکیػە، ئەيە ضتریُذثێرگ ژَێکی دیبری

جگە نۀەی ضًجۆنێکیػە ثۆ خٕدی ژیبٌ؛ ژٌ ضەرچبٔەی 
ن چۆٌ ضەرچبٔەی ئبزار  رِٔ خۆغییە لٕٔڵەکبَی ژیبَە، ّْ

ْبٔکبت کچەکەی ئیُذرای ٔ َبخۆغییە لٕٔڵەکبَی ژیبَیػە. 
ضتریُذثێرگ نە  خٕأەَذیع )ئەگُێص( َٕێُەری )يبیە(یە.

دا َٕٔضیٕیەتی، دەڵێت: )يٍ...  ٤٩٢١َبيەیەکیذا، کە نەضبڵی 
کەضێکى ڕلى نە ئبفرەتە، نەثەر ئۀە ڕلى نە خبکیػە، چَٕکە 
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ئۀ رۆدى دەثەضتێتۀە، ْەر نەثەر ئۀەیػە خۆغى 
دۀێت. ئبفرەت ثۆ يٍ خبکە ثە ْەئٕ خۆغی ٔ 

 جٕاَییەکییۀە، ئۀ پێٕەَذییەی، کە دەتجەضتێتۀە...( 

ئیُذرای خٕأەَذ، ثە زۆر نە نێکۆڵیُۀەکبٌ، ئەگُێص، کچی 
یع ثەرأرد دەکەٌ، ئەگُێص ٔ يەضیخ ْەيبٌ -يەضیخ

پەیبو ٔ ْەيبٌ ڕۆڵییبٌ نەضەر زۀی ْەیە، کەی 
کبرەکبَیػیبٌ تۀأ ثٕٔ، دەگەڕێُۀە ثۆ ئبضًبٌ، ئۀ 
غٕێُەی نێٕەی ْبتٌٕٔ. ئەگُێص دەثێت ثە ضًجۆنێک ثۆ 

 يەضیخ. 

  ثِٕٔ ج کچێکی َّيیتۆنۆژیبی ْیُذیذا ْی  َذ نّ ئیُذرای خٕأِ
کبر  جبز ثّ ک ْێًب ٔ يّ ِٔ  یّ نّ ضّ ٔ يّ ٔ ضتریُذثێرگ ئّ

)ئبگُی( خٕای ئبگری   نّ  یع َسیکّ-گُێص ْێُێت، ئّ دِ
  ثّ  ت ثِٕٔ کبَی تبیجّ کبرِ  َذِ و خٕأِ ْیُذۆیسو، ئّ

َذ ٔ جیٓبَی  یبو یبٌ َبٔثژیکردَی َێٕاٌ خٕأِ یبَذَی پّ گّ
یػە، کە ڕەخُەگر ٔ غرۆڤەکبراٌ، ْەر نەثەر ئۀەيرۆڤ. 

نەو ثٕارەدا ْۀڵێکی زۆریبٌ دأە ٔ چەَذاٌ َبٔی 
ْبٔثەغی يیتۆنۆژیبٌ نەگەڵ َبٔی )ئەگُێص( کچەکەی 
ئیُذرای خٕأەَذ دۆزیٕەتۀە ٔ ثەرأرد کبریبٌ ثۆ 
کردٔٔە، ئەيەیع ئۀەيبٌ ثۆ دٔٔ پبت دەکبتۀە، کە 

ێص( ڕەگێکی ضتریُذثێرگ کچەکەی خٕأەَذی َبَٔبٔە )ئەگُ
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يیتۆڵۆژی ٔ دیُی ْەثٕٔە. ثێگٕيبٌ نێکچَٕٔێکی ثەْێس 
ٔەک ئبيبژەیػًبٌ ثۆ  .دا ْەیە-نەَێٕاٌ ئەگُێص ٔ ئبگُی

کرد، ئبگُی پەیبيُێری تبیجەتی َێٕاٌ دَیبی خٕأەَذ ٔ 
يرۆڤ ثٕٔە؛ ئبگُی ْەئٕ دیکًەت ٔ گۆراَییەکبَی 
زاَیٕٔە ٔ یەکێک ثٕٔە نۀ خٕأەَذاَەی ثە )گٕێگر( 

بٔزەَذ کرأە ٔ نە ْەئٕ غتێک گەیػتٕٔە. ضتریُذثێرگ، َ
کە زاَیبرییەکی زۆری نەو ثٕاراَەدا ْەثٕٔە، نە یەکێک نۀ 

دا َٕٔضیٕیەتی دەڵێت: )ئۀ  ٤٩٢١َبيبَەیذا، کە نەضبڵی 
ڕۆدە خٕأەَذییەی، کە نە ئبضًبَذا دەجٕٔڵێتۀە ثە ئیُذرا، 

زیبترٌ نۀەی  يیترا، ڤبرێَٕە، ئبگُی َبٔثرأٌ؛ ئەيبَە زۆر
تەَٓب َبٔێک ثٍ/.../( خٕأەَذە ْیُذییەکبٌ ئۀ تٕاَب ٔ ْەل 
ٔ يەرجبَەیبٌ تیب ثٕٔە، کە نەگەڵ یەک ئبڵٕگۆڕ ثکەٌ ٔ 
ْێسێکی ْبريۆَی ٔ دیُبيیکی ثٌٕٔ؛ ئۀاٌ نە یەک کبتذا 
خٕدگەرا ثٌٕٔ، فرەيبَب ثٌٕٔ ٔ نەَێٕ ْەر پێُج 

ر، ئبٔ، خۆڵ کبَی ضرٔٔغتذا: فەزا، ْۀا، ئبگ زِ گّ ڕِ
 ْەثٌٕٔ. 

کبَی يیتۆنۆژیبی ْیُذیذا، ضێ  َذِ ئٕ خٕأِ نەَێٕ ّْ
خٕأەَذ، ثەْبیەکی گۀرە ٔ يبَبیەکی فرەيۀدایبٌ ثۆ 
)خۀَەًَبیػێک( ْەیە: ئیُذار، ٔارَٔب ٔ ئبگُی. )ئیُذرا( 
خٕای غەڕ ثٕٔە ٔ ئبگر یەکێک ثٕٔە نە چەکەکبَی ٔ 
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ثەر نە )ئیُذرا( پبدغب ْبٔکبت ثبراَیػی ثەخػیٕە، )ٔارَٔب( 
ثٕٔە، دەضەاڵتی تۀأی ثەضەر ڕیتًی گەردَٔٔذا ْەثٕٔە 
ٔ جٕٔاڵَۀەی ئبضًبَەکبٌ ٔ ئبٔی ڕاگرتٕٔە. )ئبگُی( 
َێرەری ئبگری پیرۆز ٔ خٕڵمێُەری يرۆڤ. ضتریُذثێرگ، 
نە دەضتپێکە َٕاَذَەکەیذا، نۀ دیًەَە کٕرتەی دٔای 

کچەکەی خۆی  تۀأکردَی دەلەکەی دەیُٕٔضێت، ئیُذرا
)ئەگُێص( ٔەک َٕێُەری خۆی دەَێرێتە ضەر زۀی، 

 نێپرضرأی لەرەَتیُە ٔا دەزاَێت، کە ئۀە )ٔارَٔب(یە. 

 ئەفطەرەکە:

َب، ئۀە َبگَٕجێت! )َیٕە ثەرز( ْەڵجەت ئەيە کچەکەی 
 ئیُذرا خۆیەتی! 

 نێپرضرأی لەرەَتیُە:

 یە!-کچەکەی ئیُذرا؟ يٍ ٔاو زاَی خٕدی ٔارَٔب

 يەی خۀَەًَبیػێک غبَۆَب
 

زۆرثەی ڕەخُەگرەکبٌ، دٔٔپبتی ئۀەیبٌ کردۆتۀە، کە 
رأردکردَی کبرەکتەری نێپرضرأی لەرەَتیُە ثە  ثّ

ئەفطەرەکە ٔ پبرێسەر ٔ غبعیرەکە، فبکتەرێکی گریُگ ٔ 
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ضەرَج ڕاکێػە. ثە ڕٔٔکبرێکی تری ئەو کبرەکتەراَەی 
یع نە دادەَێٍ، ْەَذێک جبر ڕٔٔکەظ ٔ ْەَذێک جبری تر

َبٔۀەدا؛ ثەاڵو ئۀەی جێگبی ئبيبژە ثۆ کردَە ٔ خبڵێکی 
گریُگی دەلەکە ٔ کبرەکتەرەکەیػە، ئۀەیە کبرەکتەری 

نە دەرۀەی ڕٔٔدأەکبَۀەیە،  نێپرضرأی لەرەَتیُە
ئەيەیع نەثەر ْۆکبرێکی ضبکبر: چَٕکە ئەو کبرەکتەرە 

ۀە -ْیچ پێٕەَذییەکی ڕاضتۀخۆ یبٌ کەضێُی ثە ئەگُێص
ییە. ئەو کبرەکتەرە نۀ ڕٔٔۀە زۆر گریُگە، کە ڕێگب ثۆ َ

دٔا دیًەَە خۀَەئبيێسەکەی َێٕاٌ ئەگُێص ٔ غبعیرەکە 
 خۆظ دەکبت. 

  یذا، کّ يّ ٔ دِ کبَی ئّ یبداغتّ  کێک نّ یّ  ضتریُذثێرگ نّ
،  ًَبیػێک( ثِٕٔ َّٔ ی )خّ ریکی َٕٔضیُی غبَۆَبيّ خّ
دَٔیب  –دەخٕێًُۀە  "ڕێطبکبَی ئبییُی ْیُذیڵێت: ) دِ
ثۆظ یبٌ پٕٔچییەکی  =)تێجیُی:   تجبزییّ ئٕی ڕٔاڵّ ّْ

 –ڕێژەییە(. گٕڕی خۆنەثەرداَەگیرأی خٕدایی )يبْبو 
یبٌ غەریسەی ە ئبتًب، تبد، ئبٔو، ثرايب( نێگەڕأە خۆی ثە يبی

ئبنطتریُگ گٕيڕا ثکب. ثەو غێٕەیە تٕخًی خٕدایی 
: خۆغۀیطتی دەضتذرێژی دەکبتە ضەر خۆی )تێجیُی

گَٕبْە، نەثەر ئۀە پەژارەی خۆغۀیطتی گۀرەتریٍ 
ثێت( ثەو غێٕەیە گێتی تەَبَەت  ثَٕٔی ّْ  ، کّ خّ دۆزِ
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 – ی گَٕبْێه دایّ چٕارچێِٕ  َیب نّ ئەگەر ْەغجێت، تّ
َٔێه"، )تێجیُی: نەثەر  َی خّ چَٕکە ثەزاَذَی ٔەًْێک "دیًّ

ژیبٌ.(  نە  َێکّ ئۀەیە خۀَەًَبیػەکەی يٍ دیًّ
، ثەاڵو ئەو ئەرکە  تکێػّ ڵِٕ تبريبییەک، تەَٓب ئەرکی خّ

نەگەڵ غەریسەی خۆغۀیطتییذا دەکۀێتە غەڕۀە، 
کی ثێکۆتب نەَێٕاٌ ثەزيگەی دەز  لبيگیرییّ ئۀەیع ثە َبضّ

رکردَی عەزاثذا دەغکێتۀە. ٔا پێذەچێت، ئەيە  ضّ ٔ چبرِ
 ْەڵٓێُبَی يەتەڵی گێتی ثێت! 

نە يێژٔٔی ئەدەثیبتذا دۆزییۀە، ڕێک ئۀەی ضەرۀەو 
ئۀکبتەی، کە خۀَەًَبیػى تۀأ دەکرد "لەاڵ گەغە 

ی يبَگەدا ثٕٔ، ثەاڵو ئەو ٤٩ضەَذٔٔەکە"، ئۀە نە ثەیبَی 
يۆڵگەی ضٕپبی ضٕارە(، ٔەک =ثەیبَییە يٍ لەاڵکەو ثیُی )

ثڵێی ثە خۆرە ْەڵٓبتٕٔەکە ڕَٔٔبک ثٕٔثێتۀە. ْۀَٕکە 
خۀَەًَبیػەکەو ٔ ٔاتبی کچەکەی ئیُذرا، "ئبییُی ْیُذی"، 
عەدەيی ثۆ ڕاڤە کردو. ثە درێژایی ڕۆژ  =َٓێُیی دەرگەکە 

 ثٕدیسيى خٕێُذۀە.( 

ئۀەی نێرەدا گریُگە ئبيبژەی ثۆ ثکەیٍ، ئۀەیە، کە 
ضتریُذثێرگ نە دٔٔ دیذۀە ْۀڵی دأە يیتۆنۆژییە 

: نە کبَی تر نەو دەلەیذا ثەکبرثٓێُێت جۆرأجۆر ٔ ئبییُّ
ضەرچبٔە ڕۆدییەکبَی ئەو يیتۆنۆژیبَە الی َەدأە، ئەو 
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ڕێجبزە ڕۆدییە پێٕیطت ثٕٔە ثۆ ئۀ، ثە غێٕەیەکی لٕٔڵ 
ثجەضترێتۀە ثە ٔالیعۀە. ئەو دیذە لٕٔڵەیػی ثۆ 

، ثٕدیسودێریُەکبٌ، ثە تبیجەتیع   يیتۆنۆژیب ٔ ئبییُّ
تب  یۀە ثخٕێُێتۀە، ثبرِ ۀ ن کتێجی جۆرأجۆرٔایهێکردٔە 

 . َٕٔضیٕە ر ثٕدیسو ضّ َجبيذا خۆیػی کتێجێکی نّ ئّ  نّ

ضتریُذثێرگ کبری نەضەر خٕأەَذەکبَیع نەَێٕ 
کبَیذا کردٔٔە ٔ ثەيەیع يۀدایەکی تری لٕٔڵی  رِ کتّ کبرِ

ثە کبرەکتەرەکبَی، ثە تبیجەتیع کبرەکتەرە پیبٔەکبٌ 
ر  َذیبٌ ثّ ثەخػیٕە؛ کبرەکتەرە پیبٔەکبٌ، پریػکی خٕأِ

، نەو ڕٔٔۀە کبرەکتەرەکبٌ خٕأەَذ نەَێٕ  ٔتِٕٔ کّ
خۆیبَذا دەدۆزَۀە. ئەفطەرەکە ثە کچەکە دەڵێت: "تۆ 
يُذاڵێکی ئبضًبَیت" کچەکەیع نە ٔەاڵيذا دەڵێت: "تۆیع 
ْەرٔایت!" خٕأەَذەکبٌ یبريەتی يرۆڤ دەدەٌ، ْێس ٔ 

َذ نە خۆیبَذا ثذۆزَۀە. ضتریُذثێرگ کبر  ٔزەی خٕأِ
ە دەکبت ٔ غبعیر ٔ پبرێسەر ٔ ئەفطەرەکە، نە نەضەر ئەي

، کچی  کّ ڕٔٔثەرٔٔثَٕٔۀە ٔ ثەرکۀتُیبَذا نەگەڵ کچّ
 ئیُذرای خٕأەَذ، ئۀ ٔزە خٕأەَذییبٌ پێ دەثەخػێت. 

ی -)خۀَەًَبیػێک( ئۀ تٕاَبیەی ضتریُذثێرگ
دەرخطتٕٔە، کە ٔەک ئۀ ْەئٕ خٕأەَذاَە، ٔەک 

اڵٔەکبٌ، نەَێٕ تەَٓب یەک يیتۆنۆژیب ْیُذییە چڕ ٔ ثەرث
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کبری َْٕەریذا، نەَێٕ چٕارچێٕەی دەلێکی ٔەک 
ٔ ڕٔٔدأی   ن ٔێُّ یّ دا زَجیرِ-خۀَەًَبیػێک

کی  یّ کّ َجبيذا یّ ئّ  ْبتٕٔ نەَێٕ یەکذا ثتٕێُۀە ٔ نّ ثُُّ نّ
 .  ِٔ کبیّ  کگرتٕٔ ثێُێتّ ری ٔ ئێطتبتیکی یّ َّْٕ
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 و "یەک" فەی"ئەوذرۆگیه" و فەلسە

 خەووەکەی ستریىذبێرگ 
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دێت، دەزاَێت ئەفطەرەکە کەضێکە ْیچ   کّ غبعیرِ  کّ
ثەرپرضیبرێتییەک ْەڵُبگرێت، پبرێسەرەکەیع ثە 
پێچۀاَۀە، ثەرپرضیبرێتییەکی گراَی ثەضەر غبَۀەیە. 
غبعیرەکە نەو ڕۀغەدا، ثە ثەرپرضیبرێتییەکی گۀرەترۀە 

ٔ پبرێسەرەکەیع پبثەَذی  دەردەکۀێت، نێرەدا ئەفطەرەکە
)يبیە(ٌ: ئەفطەرەکە ثەَذی ڕاثردٔٔی خۆیەتی، 
پبرێسەرەکەیع ثەَذی )ئێطتب(یە، دیذی غبعیرەکە ٔ ْێسی 
کبرەکتەرەکەی، نەو ْبٔکێػەیەدا َە پبثەَذی ڕاثردٔٔە ٔ 
َە ثە ئێطتبیػۀە ثەضترأەتۀە؛ ئۀ دەتٕاَێت ثەرزتر 

یەکی تریػۀە، ثڕٔاَێت، دٔٔرتریع نۀاٌ ثجیُێت. نەال
غبعیرەکە ٔ ئەفطەرەکە ٔ پبرێسەرەکە ضًجۆنی ْێسی 
ریتًی ژیبٍَ، ریتًێکی ثسۆز ٔ تەژی نە جٕٔڵە: 

 نەدایکجٌٕٔ، ژیبٌ ٔ دٔاتر يەرگ.  

ئەگەر کچەکە ثەر نە دەرکۀتُی غبعیرەکە، َەیتٕاَیجێت 
جۆرە ئبغتجَٕٔۀەیەک نەگەڵ ڕەگەزی پیبٔدا ثەدەضت 

تُی غبعیرەکە ْۀڵێکی تری ثٓێُێت، ئۀە ثە دەرکۀ
کچەکەیە ثۆ ئبغتجَٕٔۀە نەَێٕاٌ ْەئٕ غتە گۀرە ٔ دژ 
ثە یەکەکبَذا، ئۀ غتبَەی ثە ئبڕاضتەی پێچۀاَۀەٌ: ژٌ ٔ 

 پیبٔ، ئبضًبٌ ٔ زۀی، چبکە ٔ خراپە، يرۆڤ ٔ خٕا. 
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چەَذاٌ يیتۆنۆژیبی گەالٌ، ثە تبیجەتی ْیُذییەکبٌ ٔ الی 
ٔەک "ئەَذرۆگیٍ" خٕڵمبَذٔە،  ثٕدییەکبٌ، خٕأەَذێکیبٌ

ئەيەیع يبَبی ٔایە خٕأەَذەکەی َیٕەی پیبٔە ٔ َیٕەکەی 
تێگەیػتُێکی دیُی ٔ فەنطەفییە ثۆ   يّ تری ئبفرەت، ئّ

ی دەضتپێکی ْەئٕ  ٔ يبَبیّ تبکبٌ، ثّ رِ ثۆ ضّ  ِٔ ڕاَّ گّ
، ٔاتە نە )دٔٔ(ۀە ثۆ یەکەیەکی  غتەکبٌ نەیەک )یەک(دا

ک( خٕأەَذ نەَێٕ جەضتەی پیبٔ ٔ )یەک( الیەَی )یە
ژَیػذا. غبعیرەکە ٔ ئەگُێص نەو خۀَەًَبیػەدا ، نە 
پێٕەَذییە ڕۆدی ٔ ْەرٔەْب يرۆڤبیەتییەکەغیبَذا، نەَێٕاٌ 
غیعر ٔ خٕڵمبَذٌ ٔ ضەفەری کچی خٕادا دەثُە 
"ئەَذرۆگیٍ"، ٔاتە دەثُە یەک کەش ٔ نەَێٕ یەکتریذا پەیبيی 

 ئیُذرای خٕأەَذ.  يرۆڤبیەتی دەگەیەٍَ ثۆ الی

"ئەَذرۆگیٍ" ثۆ ضتریُذثێرگ، نە خۀَەًَبیػێک دا 
يبَبیەکی ڕۆدی دەگەیەَێت، يبَبی تٕاَۀەی ڕەگەزی َێر 
ٔ يێ نە یەکتریذا، ْەرچەَذە، دەکرێت يبَبیەکی 
ضێکطٕانیتیػی ْەثێت، جۆرە ئیرۆتیکێک نە تٕاَۀەی ئەو 

یبنێکی ، ثەاڵو الی ضتریُذثێرگ ئیذ یّ دٔٔ ڕەگەزەدا ّْ
ڕۆدییە ٔ ٔێُبیەکی ْبريۆَیی پێٕەَذییەکبَی ژٌ ٔ پیبٔە. 
ئەيەیع گەغە ٔ ٔەرچەرخبَێکی گۀرە ٔ نێجٕردەییەکی 

تب ئۀ دەيە   دا، چَٕکّ-ڕەْبیە نە دیذی ضتریُذثێرگ
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َٕٔضیُەکبَی ْێرغێکی ثێجەزەییبَە ثٌٕٔ دژی ئبفرەت ٔ 
 ڕەگەزی يێ. 

کۀتەکەدا چەيکی "ئەَذرۆگیٍ" نە دٔٔەو دیًەَی ئەغ
)ئەغکۀتی فیُگبل( نەَێٕاٌ غبعیر ٔ کچەکەدا چڕ 
دەثێتۀە، ثۆ ًََٕٔە ئۀ پێٕەَذییە ضێکطی ٔ ئیرۆتیکییەی 
ثە پبرێسەرەکەیۀە دەثەضتێتۀە ٔ يُذاڵیػی نێی دەثێت، ثە 
تۀأی نەو دیًەَی ئەغکۀتە ٔ نەَێٕاٌ کچەکە ٔ 

ٕاٌ غبعیرەکەدا َبيێُێت؛ نەثری ْبٔضەرگیری پێٕەَذی َێ
غبعیرەکە ٔ کچەکە، ٔەک نۀۀثەر ئبيبژەيبٌ ثۆ کردٔٔە، 

 دەثێتە پێٕەَذییەکی خٕغک ٔ ثرایبَە.

 غبعیر:

 ثۆ کٕێت ْێُبٔو؟ 

 کچەکە:

ثۆ دٔٔر نە ژأەژأ ٔ َبڵەَبڵی يُذاڵەکبَی ئیُطبٌ، ثۆ الی 
گۀرەتریٍ زەریبی جیٓبٌ، ثۆ ئەو ئەغکۀتە کە ئێًە 

دەڵێٍ کیژی ئبضًبٌ  َبٔيبٌ َبٔە گٕێی ئیُذرا، چَٕکە
 نێرەدا گٕێ نە دادٔثێذادی ئۀ خەڵکە يردەَییە ڕادەدێرێ.

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک 
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 سەرچاوەکاوی تر
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ژیبَی   ٌٔ نّ پبڵ ثٕدیسو ٔ يیتۆنۆژیبی ْیُذیذا، خّ نّ

ئەدەثی ٔ غبَۆییەکبَی ضتریُذثێرگ   يّ رّْ ثّ  تی ٔ نّ تبیجّ

  یػی، کّ َٔبَّ ٔ خّ کبَی ٔ ئّ ڕۆژاَّ  َّٔ دا، ثە تبیجەتی خّ

ٔ  . زۆرجبر ئّ تگەنێکی گریُگ ثٌٕٔ یجیُیٍ، ثبثّ دِ

کبتی  یجیُیٍ دٔاتر تۆيبری کردٌٔٔ ٔ نّ دِ  ی، کّ َٔبَّ خّ

کبری ْێُبٌٔ، نە  ریبٌ ٔ ثّ ضّ  ِٔ تّ ڕأِ َٕٔضیُذا گّ

یبداغتەکبَیػیذا، ْەَذێک نە خۀَەکبَی ثە ْەئٕ ٔردە 

ەکبَییۀە دەگێڕێتۀە ٔ ْۀڵ دەدات نێکییبٌ ثذاتۀە کبریی

ٔ ثیبَجەضتێتۀە ثە ڕٔٔدأەکبَی ژیبَی ڕۆژاَەی خۆیۀە. 

دا -ضتریُذثێرگ خۆی ئۀ کەضەیە نە خۀَەًَبیػێک

خۀٌ دەثیُێت؛ ثە ثەکبرْێُبَی ژیبَی خۆی ٔ 
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پێٕەَذییەکبَی، ْبٔکبت ئۀ ضًجۆالَەی نە ژیبَیذاثٌٕٔ ٔ 

ْێُبَی نەو خۀَەًَبیػەدا، خۆی دەثێت ضەرنەَٕێ ثەکبر

ثۀ خۀثیُەی ڕایەڵەکبَی ڕٔٔدأەکبَی ثە دەضتۀەیە. 

خۀَەًَبیػەکەیػی نە چەَذ خۀَێک، یبٌ زَجیرە 

کتێجی   خۀَێک پێک دێت. ْەر نەو ڕٔٔۀە ضتریُذثێرگ نّ

تی، ئۀە  دا َٕٔضیٕی٤٢٠٢ّضبڵی   نّ  َیبیی(دا، کّ )تّ

کی نۆژیکی ٔ  یّ غێِٕ  َٔی ثّ خّ  ، کّ ِٔ کبتّ دٔٔپبت دِ

ی  ِٔ َذاٌ کتێجی نێکذاَّ ، ْەرٔەْب چّ ِٔ تّ زاَیبری نێکذأِ

  کتێجخبَّ  ٌٔ نّ خّ  ت ثّ ثبرِ ثی ضّ دِ ٌٔ ٔ زاَیبری ٔ ئّ خّ

  . نّ ِٔ ی ضتریُذثێرگ دا دۆزرأَەتّ کّ َذِ تًّ تبیجّ

  َیع نّٔ کبَی خّ زاَیبرییّ  ِٔ ڕاٌ ٔ نێکۆڵیُّ ڕاضتیػذا گّ

ٔتٌٕٔ ٔ )ضیگًۆَذ فرۆیذ(  رکّ دِ  ِٔ کبَِّ ٤٩٠٠ڕاضتی  َبِٔ

  ٔ کتێجّ  ِٔ دا نێکۆڵی٤٢٠٤ُّٔ  ٤٢٠٠ضباڵَی   نّ ٤٢٢٢-٤٩١٩

کبٌ نە  َّٔ ی خّ ِٔ نێکذاَّ  ت ثّ ثبرِ کبَی خۆی ضّ گریُگّ

دا ثە  ٤٢٩١کتێجەکبَی فرۆیذ، نە ضبڵی .  ِٔ ڤێُب ثاڵٔ کردۆتّ

ٔە، ٔاتە ضبڵێک ثەر نۀەی ضٕێذی ثاڵٔ کرأَەتە
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ضتریُذثێرگ دەلی )خۀَەًَبیػێک( ثُٕٔضێت. فرۆیذ 

  َٔجیُەرەکە ـ ٔاتّ ئبيبژە ثۆ ئۀە دەکبت، کە ثەثێ خّ

ثیُێ ـ ْیچ نێکذاَۀە ٔ خٕێُذَۀەیەک  ٌٔ دِ ی خّ ِٔ ئّ

َبکرێت، یەکێک نە خبڵە گریُگەکبَی خۀَیع چڕثَٕٔۀەیە؛ 

پەڕەیەکذا جێگبی دەثێتۀە، َٕٔضیُۀەی خۀَێک نە َیٕ ال

ثەاڵو نێکذاَۀە ٔ خٕێُذَۀەی ئۀ خۀَە، ْەغت ئۀەَذە 

 جێگبی دۀێت. 

تب ئێطتب، ئەو دەلەی ضتریُذثێرگ )خۀَەًَبیػێک( زیبتر 

نە ڕٔٔی ثۆچَٕٔەکبَی فرۆیذ، ْبٔکبت ثُەيب 

ئەفطبَەییەکبَۀە غیکبری ٔردی ثۆ کرأە؛ گەڕاَۀە ثۆ 

ٔ کۆدەکبَی خۀٌ، فبکتەرە  تێسەکبَی فرۆیذ، خۀٌ

گریُگەکبٌ ثٌٕٔ. يیتۆنۆژیبیی ْیُذی ٔ ئیُذرای 

 خٕأەَذیع ئۀ ثُەيب تیۆرییەیبٌ ثۆ غیکردَۀەی دەلەکە

ئەفطبَەکبٌ خۆظ کردٔٔە، ثەاڵو دەکرێت  ی ڕٔاَگّ  نّ

دەلەکە چەَذاٌ ضًجۆل ٔ دەرٔازەی تر، ثۆ نێکۆڵیُۀە ٔ 

دا، -َە نە پبڵ فرۆیذغیکبریکردَێکی ٔرد ثکبتۀە، ثۆ ًَٕٔ
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زۆر  ٤٢٩٤-٤٩١١غیکردَۀەکبَی )کبرڵ گۆضتبف یۆَگ( 

گریُگە، ْبٔکبت ڕاڤەکردَی ثُەيب پڕ نە ڕاز ٔ َیبزە 

َٓێُیئبيێسەکبٌ، ئەيە جگە نە ثیۆگرافیبی ژیبَی ضتریُذثێرگ 

خۆی. "یۆَگ" ئبيبژە ثۆ ئۀە دەکبت، کە خۀَە دێریُەکبٌ 

کە نە ئەفطبَە ٔ  چەَذاٌ ٔێُە ٔ ضًجۆل نەخۆ دەگرٌ،

داضتبٌ ٔ چیرۆکە دێریٍ ٔ دیُییەکبَۀە ضەرچبٔەیبٌ 

ٔەرگرتٕٔە، ئەو ضًجۆالَەیع الی ضتریُذثێرگ ٔ 

خۀَەًَبیػەکەی پێکذاچَٕٔێکی ْبريۆَی درٔضت 

 کردٔٔە. 

  ًَبیػێک( تبکّ َّٔ ی )خّ ثێگٕيبٌ تب ئێطتبیع غبَۆَبيّ

فۆرو ٔ   یە نّثۀ غێٕە  ، کّ تریٍ غبکبرِ ٔرِ و ٔ گّ رّْ ثّ

. ئەو تەکُیکە  ِٔ کبٌ َسیک ثٕٔثێتّ َّٔ کُیک ٔ دَٔیبی خّ تّ

ی ضتریُذثێرگ ٔالیع، -َٕێیەی درايبی خۀَەًَبیػێک

کبت.  ی دِ ضتّ رجّ ٌٔ ثچێت، ئبٔا ثّ خّ  ی نّ ِٔ ن ئّ ِٔ

  ِٔ کبٌ ئبيبژەیبٌ ثۆ ئّ ِٔ پطپۆر ٔ نێکۆرِ  َذێک نّ ّْ

  ت ثّ ثبرِ ی فرۆیذ ضّ کّ ضتریُذثێرگ کتێجّ  کردٔٔە، کّ
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ٔ   ٔتِٕٔ ضت کّ ردِ َٔەکبَی ثّ نێکذاَۀەی خّ

ی تر ئۀە  ِٔ رِ َذێک نێکۆڵّ ، ثەاڵو ّْ ِٔ تییّ خٕێُذٔٔیّ

ر  فرۆیذ ٔ غۆپیُٓبِٔ  َذِ رچّ ّْ  کەَۀە، کّ دٔٔپبت دِ

ثڕٔاَُە خۆیبٌ،   چبٔێکی َٕێِٕ  ثّ  يرۆڤ کردِٔٔ  ٔایبٌ نّ

ضتتذا  ردِ ثّ ک نّ یّ رچبِٔ ػذا ْیچ ضّثەاڵو نەگەڵ ئەيبَەی

ضتریُذثێرگ فرۆیذی   ثکبت، کّ  ِٔ ئبيبژە ثۆ ئّ  َییّ

ضتریُذثێرگ   یّ ِٔ ئّ  ی نێرەیػذا گریُگّ ِٔ . ئّ ِٔ خٕێُذثێتّ

ری زیُذٔٔ،  کتّ تی کبرِ ، تٕاَیٕیّ کبَییۀِ َّٔ ی خّ ضۆَگّ  نّ

 ّ تًۆضفێری فبَتبزیئبيێس، ڕٔٔدأی ثێ ضُٕٔر ن ئّ

  دەرۀەی کبت ٔ غٕێُّ  کی جیبٔازی دٔٔر ٔ نّ پبَتبییّ

 ر ثکبت.  ثّ ضتّ دِ  ِٔ کبَّ لهیذییّ تّ

)خۀَەًَبیػێک( َەفەضێکی لٕٔڵی ضٕریبنیسو نەخۆ 

دەگرێت ٔ ثە غێٕەیەک نە غێٕەکبٌ کبریگەری ثەضەر 

ۀە ْەثٕٔە، ْەئٕ -تۀژيی ضٕریبنیسيەکبَی پبریص

ەدەٌ، ثۆ ًََٕٔە )ئەَذرییە ئبيبژەکبٌ ئۀەيبٌ پیػبٌ د

، کە ثە دايەزرێُەر ٔ ثبٔکی غەرعی ٤٢٩٩-٤٩٢٩ثرێتۆٌ( 
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ضٕریبنیسيەکبٌ دادەَرێت، ثە لٕٔڵی غبَۆَبيەی 

)خۀَەًَبیػێک(ی خٕێُذثێتۀە، ثرێتۆٌ نە يبَێڤێطتە 

ضٕریبنیسيەکەی خۆیذا، خبَٕٔثەرەی کۆغکێک، ٔەک 

ٔێُەیەک ثەکبردەْێُێت ٔ دەڵێت: "کۆغکێک، ٔەک 

بَٕٔثەرەی ْسر ٔ ثیرکردَۀەی ضٕریبنیسو ٔ ژیُگەیەکی خ

دا يرۆڤەکبٌ -رۆدیی". الی ضتریُذثێرگ، نە خۀَەًَبیػێک

خۀٌ دەثیٍُ، ثەاڵو الی ثرێتۆٌ يرۆڤەکبٌ نە فەَتبزیبدا 

دەژیٍ، زۆرجبر ضُٕرەکبَی َێٕاٌ خۀٌ ٔ فەَتبزیبیع 

 َبيێٍُ، یبٌ تێکەاڵٔ دەثٍ ٔ پێکذا دەچٍ. 

ئۀەیع دٔٔپبت   یّ و غبَۆَبيّ ٔێت ثّ یّ ضتریُذثێرگ دِ

یع  یّ و ثیرۆکّ يبی ئّ ، ثُّ یّ ژارِ ژیبٌ پّ  ، کّ ِٔ ثکبتّ

ی  ڕٔاَگّ  ڵێٍ نّ دِ  ی، کّ رچبٔاَّ ٔ ضّ ثۆ ئّ  ِٔ ڕێتّ گّ دِ

پػت  دیذێکی ڕٌٔٔ ٔ ئبغکرا. نّ  یُّ گّ دِ  ِٔ ئبزار ٔ ژاَّ

ێت: )يرۆڤ غبیبَی ڵ دِ  )ئەگُێص(، کّ  ِٔ یػّ کّ گٕتەی کچّ

،  غبردأِ ر خۆی دّ ی غۆپیُٓبِٔ فّ نطّ ( فّ ییّ زِ ثّ

کبَی  رزتریٍ ئبضتّ کبَی يرۆڤ، ثّ ْبی ئبزارِ تی ثّ تبیجّ ثّ
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ر  ی غۆپیُٓبِٔ کّ . ضتریُذثێرگ ْەژئَٕی کتێجّ پبکییّ

  ٔ ثیرۆکّ  ثِٕٔ  ِٔ رِ ضّ ٔ ثیر(ی ثّ  ک ئیرادِ )جیٓبٌ ِٔ

ی ژیبٌ زیبتر  یع )گریُگی ئیرادِ ٔ کتێجّ ی ئّ کّ فییّ نطّ فّ

ٔ  رِ َٓب ثّ تّ  ِٔ ی ئّ ِٔ رئّ ثّ اڵو نّ ، ثّ یّ ِٔ َبِٔ  نّ  ثَٕٔێکّ

ٔ  فی ئّ َّ  پێٕیطتّ  ثبت، ثۆیّ ثًَٕٔبٌ دِ َّ  ضتکردٌ ثّ ّْ

ی  غبَۆَبيّ  َٓب نّ یع تّ رییّ و کبریگّ ثکرێت( ئّ  ثَّٕٔ

  ر نّ ڵکٕ ثّ ، ثّ ِٔ تِّ دأ َگی َّ ًَبیػێک دا ڕِ َّٔ خّ

ی  دەلەکبَی تری، ثە تبیجەتیع نە ضێیُّ  ًَبیػێک نّ َّٔ خّ

َذێکی گریُگ  غك( ٔ )ضۆَبتبی تبريبیی(دا َبِٔ ٔ دیًّ رِ )ثّ

 .  ْبدارِ ٔ ثّ
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ۆَبيەیەی نە ْۆغًەَذییەکی لٕٔڵی ضتریُذثێرگ ئەو غبَ

َْٕەری غبَۆٔە َٕٔضیٕە، تەکُیکە َٕێیەکبٌ، چبرەضەرە 

ئەزئَٕگەر ٔ ڕۀتە ئەڤبَگبردەکەی غبَۆی ئۀ دەيەی 

ٔ  یع ئبگبی نّ-ئۀرٔٔپب نە گەغەدا ثٌٕٔ. ضتریُذثێرگ

ٔتە يۆدێرٌ ٔ َٕێیەی غبَۆی  َەغًَٕب ٔ گەغە ٔ ڕِ

غبَۆی   ٔايی ثّ ردِّ کی ث َذییّ ٔ پێِٕ  جیٓبَی ثِٕٔ

ٔ   ی َبضیِٕ-، گۆردٌ کرەیگ ثِٕٔ ّْ  ِٔ ٔرٔپییّ ئّ

ٔ   رنیُی کردِٔٔ رداَی غبَۆکبَی پبریص ٔ ثّ ضّ

کبَی  ضبڵّ  نّ  زاَیٕٔیەتی چی دەگٕزەرێت. ثۆ ًََّٕٔ

رداَی  ٔاو ضّ ردِ ثێت، ثّ پبریص دِ  نّ  کبَذا، کِّ ٤٩٠٠

کٕٔ  یع ِٔ و غبَۆیّ کبت، ئّ دِ  Chat Noirغبَۆی 



 

87 
 

،  کبَیبَذا ٔغّ يبیػّ َّ  ٔ نّ  ری ٔاثِٕٔ کی َّْٕ گبزیُۆیّ

کیبٌ  ریذا یّ کی ْبريۆَی ٔ َّْٕ یّ کّ یّ  ٔ يۆضیمب نّ  ٔێُّ

ٔ ثەو غێٕەیەیع فۆريێکی تر ٔ جیبٔازیبٌ، ثەپێی   گرتِٕٔ

َذاٌ  یع چّ-پێٕەرەکبَی ئۀ دەيە خٕڵمبَذٔە. ضتریُذثێرگ

کی  غبَۆیّ  ٌٔ ثّ خّ  ، کّ ِّٔ جبر ئۀەی دٔٔپبت کردۆت

 ثیُێت.  دِ  ئبْٔبِٔ

ٔ   ِٔ یع ثۆ ضتریُذثێرگ غیکردَّ-ًَبیػێک َّٔ خّ

  ، ثٕارِ ٔ ئێطتبتیکبی غبَۆ ثِٕٔ  تبلیکردَۀەی ٔزِ

ٔدیٕ ٔ  ٔ تب ئّ  ِٔ کردەیی ٔ دیذی غبَۆی تبلیکردۆتّ

  ، دیذ ٔ ثٕارِ کبرْێُبِٔ ی ئبيڕازەکبَی ثّ ِٔ َبِٔ

ی  ضتّ رجّ َٕێ ثّ رنّ گرێذأٌ ٔ ضّ  ِٔ کبَی پێکّ یّتی َبثبثّ

يبٌ  ّْ دا، ثّ یّ و غبَۆَبيّ . ضتریُذثێرگ نّ ِٔ تّ کردَّٔٔ

ئێکطپرٔغیَٕیطتییە   غبَۆَبيّ  نّ  غێِٕ

ری  ّْٔ يبغبکردٌ ٔ گّ کبَیذا، یبضبکبَی تّ گٕزارغتئبيێسِ

ر  ع ّْتی تبیجّ گۆڕێت، ثّ ٔأی دِ تّ کبٌ ثّ  ثَٕٔیبدَبَی ٔێُّ

کی دیبر ٔ  ضتٓێُبٌ ٔ خٕڵمبَذَی دَٔیبیّ دِ ڕێگبی ثّ نّ
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، ژٔٔرێک ثۆ  ِٔ ثیُرأ یبٌ ژٔٔرێکی غیعرئبيێسی ثیُرأِ

ٔأ  یع تّ يّ ک ثۆ داَیػتٍ ٔ گفتٕگۆ، ئّ ثیُیٍ، َّ

کبَی غبَۆی ڕیبنیسو  ٔژيّ ٔ تّ  ژدِ ی ّْ دِ ی ضّ ٔاَّ پێچّ

دا، ٔەک ئبيبژەيبٌ . نە )خۀَەًَبیػێک( ٔ َبتٕرانیسو ثِٕٔ

ثۆ کردٔٔە، ئێطتبتیکبیەک ثباڵدەضتە، کە داثڕاَێکی گۀرەی 

نەگەڵ ڕێطب ٔ ثُەيبکبَی َبتٕرانیسو ٔ ڕیبنیسو دا درٔضت 

کردٔٔە، ثەيەیع ثُەيبکبَی غبَۆ ٔ درايبیەکی يۆدێرَی 

 داڕغتٕٔە. 

ضتریُذثێرگ نە ْەَذێک نە یبداغتەکبَی ضەرەتبی ضباڵَی 

يکەکبَی کبت ٔ غٕێُی کردٔٔە ٔ ەکبَذا ثبضی چە٤٩٠٠

ی پێع  ٔاژِ ضتّ دِ  ٌ ثّ يّ ضتُیػبَکردَی زِ گٕتٕیەتی: دِ

ن  ی ثۆ ثکرێت، َّ یب دٔای ڕٔٔدأێکی دیبریکرأ ئبيبژِ

، )ئێطتب( َبدیبرە، نۀاَەیە   کّ َّ يّ ی زِ لیُّ َبْٔێُبَی ڕاضتّ

)ئێطتب( نەَێٕاٌ یبٌ نە پەرأێسی ڕاثردٔٔ ٔ داْبتٕٔدا، 

ٕترێت ٔ ْەثێت. غٕێٍ تەَٓب دەتٕاَرێت نە ڕٔاَگەی ثگ

جٕٔڵە، گٕێساَۀە ٔ ْبت ٔ چۆکردَۀە دیبری ثکرێت. 
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ئەگەر يرۆڤ ثۆ يبٔەیەکی درێژ ثەثێ جٕٔڵە داثُیػێت، 

ضتکردٌ ثە غٕێٍ نەدەضت دەدات، کە دەغجٕڵێیٍ،  ّْ

يرۆڤ ْەضت ثە کبت ٔ غٕێُیع دەکبت. نە خۀَیػذا 

یە، رۆدییع نە غٕێُذا َییە. ئۀ کبت ٔ غٕێٍ ثَٕٔیبٌ َی

غتەی ٔێُبی خۀَیع دەکبت، دژی کبت ٔ غٕێُە ٔ 

پێچۀاَەی یبضبکبَی ضرٔٔغتە. ْەر نەو ثُەيبیۀە، 

ٌ  يّ زِ  دەتٕاَیٍ ثڵێٍ، کە )خۀَەًَبیػێک( گٕزارغت نّ

ڵکٕٔ  ثٓێُێت، ثّ  کّ يّ ٔخۆ َبٔی زِ ی ڕاضتّ ِٔ کبت ثێئّ دِ

ری پیرثٌٕٔ یبخٕد  گّ یب ئّ يکی پیرثٌٕٔ ی چّ ڕێگّ نّ

و  کبت( ثّ دِ  يی يُبڵی گٕازرغتی نێِٕ ردِ ثۆ ضّ  ِٔ ڕاَّ گّ

  کبت، کّ غتێه دِ گّ  گٕزارغت نّ  کّ لّ دِ  یّ غێِٕ

َێت. کبت ْیچ غتێک  خبیّ تی دِ ژیبَی يرۆڤبیّ  ن نّ یّ دِ ضّ

فێری ئێًە َبکبت ٔ يرۆڤ نە ثبزَەیەکذا دەژی، کە ْەيیػە 

ٔە ثۆ ْەيبٌ خبڵی دەضتپێک. )يرۆڤ غبیبَی دەگەڕێتە

(. ئەو دٔٔثبرە ثَٕٔۀەیەظ )يرۆڤ غبیبَی  ییّ زِ ثّ

ثەزەییە( ٔەک گۆراَییەک ٔ ریتٕاڵێک ٔایە، کە ْەئٕ 
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ثەغەکبَی دەلەکە، نەضەر ئبضتێکی ثباڵ پێکۀە 

دا، دەلی -ضتریُذثێرگ نە خۀَەًَبیػێکدەثەضتێتۀە. 

ریتًئبضب، يۆضیمبیەک نە غبَۆیی دەکبت ثە يۆضیمبیەکی 

دیًەَەکبَذا ْبريۆَییبیەک درٔضت دەکبت، کە کبریگەری 

ثەضەر ْەئٕ دەلەکۀە دەثێت ٔ خۀٌ دەکبت ثۀ ٔالیع 

ٔ ژیبَەی، ضتریُذثێرگ ثۀپەری ئبگبییۀە کبری ثۆ 

 کردٔٔە. 
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 خەون لەسەر شاوۆ
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يیػە يێژٔٔی غبَۆ ئۀەيبٌ ثۆ دەگێڕێتۀە، کە خۀٌ ْە
ٔ نە ْەئٕ ضەردەيەکبَذا، نەضەر غبَۆکبٌ دەرکۀتٌٕ، 

  ڕۆژگبرِ  نّ تەَبَەت درايب ضەرەتبییەکبَی پەرضتگب
کبٌ ٔ چبخەکبَی َبٔەڕاضتیػذا، َەیبَتٕاَیٕٔە ڕێگب  دێریُّ

 نەو جۆرە دیًەَە خۀَەئبيێساَە ثگرٌ. 

کبَذا تبريبییەکبٌ ٔ نە چبخەکبَی  دێریُّ  ڕۆژگبرِ  نّ
دا، کە دەضەاڵتی کهێطب ڕەْب ثٕٔە، خٕأەَذ  َبٔەڕاضت

ٔەک ثبٔکێک ٔ فریػتەکبَی ٔ ْەرٔەْب يەریًی 
نە ضەردەيی پبکیسەیع، نەضەر غبَۆکبٌ دەرکۀتٌٕ. 

ثٕژاَۀەیػۀە )ڕێُیطبَص(، کە ثە تۀأی ثیُەر نە 
تەختەی غبَۆ جیب دەکرێتۀە، غبَۆ دەثەضترێتۀە ثە 

ع نە ڕێگبی يیتبفۆرەکبَی ئەَذێػەیەکی لٕٔڵۀە، ثە تبیجەتی
ئەکتەر ٔ ثەرجەضتەکردَی ڕۆڵ ٔ چَٕٔە َێٕ 
کبرەکتەرەکبَۀە، نەو ضبتۀەختۀە، ئەَذێػە ٔ دیذی 
غبَۆ ئۀ ثبرٔدۆخە دەخٕڵمێُێت ثۆ ٔێُبکردَی خۀٌ 
نەضەر غبَۆ، ثۆ ًََٕٔە ثەدەو خۀۀە ڕۆیػتٍ، 
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ن  ِٔ  ِٔ َّٔ ی خّ ڕێگّ  دەرکۀتُی تبريبیی، ڕاکردٌ نّ
ئەيبَە ْەئٕی نە ، ، خۆی، ٔالیع ثێ کّ َّٔ ی خّ ِّٔ ئ

 ڕێگبی، ثۆ ًََٕٔە غبَۆ نەَبٔ غبَۆ دا ثٕٔە.

نە ضەردەيی )ثبرۆک( دا ْۀڵ َبدەٌ ٔەْى ٔ خەیبڵ نە 
ٔالیع ثخٕڵمێٍُ، ثەڵکٕٔ زیبتر پەَب دەثەَە ثەر دَیبیەکی 
فەَتبزیئبيێس، ئۀەی نەضەردەيی ثبرۆک درٔضتکرا، 

ٕڵمبَذَی دَیبیەکی تبیجەت نە خٕدی جۆرێک ثٕٔ نە خ
خەیبڵ خۆیذا، ثەثێ گەڕاَۀە ثۆ ڕێگبکبَی تر، دَیبیەک 
ثەثێ ئۀەی ثیۀێت غتێکی تر ثەدەر نەخۆی درٔضت 

خەیبڵێک. ثیُەریع دەثێتە ثەغێک ٔ تەيبغبکەرێکی  –ثکبت 
ئەو دَیبفەَتبزیئبيێسە، ئەگەر دَیبکەیع دَیبیەکی خۀٌ 

دەثیُێت؛ ئبيبدەثَٕٔی   کّ ٔثیُّ ثێت، ئۀە ثیُەر رۆڵی خّ
 ثیُەر ثەغێکە نە گەيە غبَۆییەکە. 

کە ڕێجبزی ڕۆيبَطیەتیع دەردەکۀێت، ئۀە دەاللەیەکی 
تر دەکۀێتە َێٕاٌ تەختەی غبَۆ ٔ ثیُەراَۀە، کە 
دەیبَۀێت ثە ْەر غێٕەیەک ثٕٔە، نە ڕێگبی ٔەًْی 
 ئەَذێػۀە ئۀ دەاللەیە گۀرەتر ثکەٌ ٔ ضەر تەختەی
غبَۆ ثجێت ثە تبثهۆیەک. غبَۆی ثبرۆک ٔ ئۀ 
گۆڕاَکبرییبَەی نە خٕدی تەختەی غبَۆ ٔ ضەر غبَۆدا 
دەیکەٌ، نە غبَۆی ثەرضەرْبت ٔ ضەرگٕزغتەکبَذا 
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دەتٕاَێت ڕۆڵی خۆی ثجیُێت، ثۆ ًََٕٔە ژیُگە ٔ کەغە 
ثۆرژٔازییەکبٌ نە ڕێگبی دَیبیەکی فەَتبزیئبيێسۀە، زۆر ثە 

ثەضەردا دێت. خۀَەکبٌ، یبٌ دَیبی ئبضبَی گۆڕاَکبری 
خۀَەئبيێسەکبٌ، نە پػتی پەردەیەکۀە، ٔەک غبَۆ نەَێٕ 

 غبَۆ دا ثەرجەضتە کرأە )تبثهۆیەک نەَێٕ تبثهۆیەکذا(.

غبَۆ نە  کبَیع دێٍ، ْۀڵی ئۀە دەدرێت، نیطتّۆيج کە ضّ
غتە يبتریبنیسيییەکبٌ داثًبڵرێت، ثەاڵو ْەيیػە دەکۀَە 

ضًجۆنەکبَی غبَۆٔە، ثۆ ًََٕٔە دەرۀەی خٕدی 
پەردەیەکی تەَک دەگرٌ ثە ثەردەيی ْەئٕ ضەر تەختەی 
غبَۆکۀە ٔ دەیبَۀێت ْەئٕ غتێک ٔەک خۀَێک ٔا 

یبٌ دَیبیەکی فەَتبزیئبيێس، دٔاتر ئۀەی  –ثێت 
نیطتەکبٌ نەضەر غبَۆکبَی ئۀرٔپب دەیبَکرد، ثٕٔە ۆضەيج

خۀَەکبٌ دەثُە  دَیبیەکی ئەَذێػەئبيێسی ضبکبر. دَیبی
دَیبیەکی ٔالیعی. دٔای ْەئٕ ئەيبَە ضتریُذثێرگ دێت ٔ 
غتێکی زۆر جیبٔاز ٔ تبزە دەکبت: ثەرجەضتەکردَی ٔالیع 

َٔێکی  ئبيێسی خّ  نّ  ٔەک خۀَێک، ٔاتە: پیػبَذاَی ٔالیعّ
 يبیػکرأدا.  َّ
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 تەکىیکەکەی ستریىذبێرگ
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ەکە ثە غێٕەیەکی گَٕجبٔ نە ڕٔٔی ضتراکتٕرۀە، دەل
داڕێژرأە ٔ ڕٔٔدأەکبٌ نە دەرٔازە ٔ ثُەيبکبَی ڕۀظ ٔ 
ثبرٔدۆخە جٕدا ٔ جۆرأجۆرەکبَی کۆيەڵۀە، نە فۆريێکی 
ثەْێسدا چُرأە. کبرەکتەرەکبٌ نۀ دیًەَبَەدا، کە خۀٌ ٔ 

ٌٔ، ثە غێٕەی کۆيەڵ نە ڕۀغە  کّ ردِ ْیٕاکبَیبٌ زیبتر دِ
ردەکۀٌ. ضتریُذثێرگ غبَۆَبيەکەی یەکالکەرۀەکبَذا دە

ثە تەکُیکێکی ترادیػَٕئبيێسی پەردە ٔ داثەغکردَی 
دیًەَەکبٌ داَەڕغتٕٔە، تەَبَەت نیطتی کبرەکتەرەکبَیػی 

کی ٔالیعی ْیچ  ثۆ داَەَبٔە. درٔضتکردَی ضیُۆگرافیبیّ
ٔا   ٔ ٔالیعّ اڵو چۆٌ ثتٕاَیٍ ئّ ، ثّ رێکی تێذا َییّ َّْٕ

ی  ِٔ َێت ئّ یّ راٌ ثگّ ثیُّ  ٔا نّ  ٍ، کّی ثکّ  ضتّ رجّ ثّ
يبٌ کبتذا  ّْ ڵکٕ نّ  ، ثّ یجیٍُ ٔالیعێکی ئبغکرای ژیبٌ َییّ دِ
غێکی  ثّ  نّ  ، کّ رَجّ ی جێگبی ضّ ِٔ . ئّ ٌٔ ٔ غیعریػّ خّ
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  ًَبیػێک( ثّ َّٔ ی )خّ ی ثیطتیػذا، غبَۆَبيّ دِ زۆری ضّ
  و نّ زۆر کّٔ   غکرأِ کی َبتٕرانیطتی پێػکّ یّ غێِٕ

فەَتبزیب ٔ   کبٌ تٕاَیٕیبَّ غبَۆییّ  ڕیژیطۆر ٔ گرٔپّ
ٔ   ِٔ ثذۆزَّ  کّ َٔئبيێسی غبَۆَبيّ ئەتًۆضفێر ٔ دَٔیبی خّ

ٌ. ضتریُذثێرگ ْەضتی ثەو تەَگەژە  ی ثکّ ضتّ رجّ ثّ
َْٕەرییە تەکُیکییە کردٔٔە ٔ نە یەکێک نە َبيە کرأەکبَیذا 

ەثبرەت ثە خطتُە ضەر ثۆ ئەَذايبَی غبَۆی ئیُتیى، ض
غبَۆی )خۀَەًَبیػێک( گٕتٕیەتی: )خۀَەکبٌ ثکرێت ثە 
ٔێُە، ثەثێ ئۀەی زۆر يبتریبنیطێرە ثکرێٍ( ثەاڵو 

ئۀ  ٤٢١٢-٤٩١٢ریژیطۆرێکی ٔەکٕٔ )يبکص ڕایُٓبرت( 
َٓێُیبَەی دەلەکە دەدۆزێتۀە ٔ نە َەيبیػێکی ثێ ٔێُەدا 

یەکبَی ئۀ ٔاَەیەکی ثەرزی ریژی ثە َْٕەريەَذە ضٕێذی
ری ضبڵی  ی ئۆکتۆث٩٩ّ  ًَبیػێک( نّ َّٔ دەيە دەڵێتۀە. )خّ

ڕیژی   ضتۆکٓۆڵى ٔ نّ  تی نّ ر غبَۆی پبدغبیّ ضّ دا ن٤٢٩٤ّ
يبیع  )يبکص ڕایُٓبرت( َّ  يّ ٔ دِ ی ئّ ٔرِ ڕیژیطۆری گّ

  ڵێک نّ دا کۆيّ يّ ردِ ٔ ضّ کرێت. ڕایُٓبرت نّ دِ
ر غبَۆکبَی ئەڵًبَیب کبَی ضتریُذثێرگ، نەضە غبَۆَبيّ

 ٤٢٤١رگ(  يبی يّ )ضّ  ر ثۆ ًََّٕٔ کبت، ّْ ظ دِ پێػکّ
، ٤٢٩٠ڵک( ٔ )ثبٔثۆراٌ(  )کّ ٤٢٤١)ضۆَبتبی تبريبیی( 

کرێٍ ٔ  رداَی ضٕێذ دِ ری ضّ غتی َّْٕ گّ  غیبٌ ثّ زٔرثّ
ی  دِ ضّ  اڵو نّ . ثّ ِٔ کرێُّ کبَذا ًَبیع دِ ٔرِ گّ  غبرِ  نّ
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فبَتگبرد ٔ  ری، ئّ زئَٕگّ کی ئّ غبَۆیّ  کذا، کّ ثیطت ٔ یّ
، دەلێکی  ِٔ ی غبَۆکبَیبٌ کردِ رٔازِ پۆضت يۆدێُیسو دِ

کی  یّ غبَۆَبيّ  ثێتّ ی ضتریُذثێرگ دِ-ًَبیػێک َّٔ ٔەک خّ
دیذ ٔ   کبَیػیبٌ نّ يبیػّ ٔ َّ  و رێجبزاَّ گریُگی ئّ

. ْەر ثۆ ًََٕٔە  ِٔ ثێتّ کبَی ضتریُذثێرگ َسیک دِ َّٔ خّ
دا، ٤٢٢١ضبڵی   دی )ڕۆثێرت نێپبک( نّ َّ ریژیطۆری کّ

ًَبیػێک  َّٔ ضتۆکٓۆڵى خّ  تی نّ ر غبَۆی پبدغبیّ ضّ نّ
کبت  ظ دِ داثّ  کّ رِ فطّ کبت، نێپبک ڕۆڵی ئّ ظ دِ پێػکّ

ٌ جیبٔازدا، ثەيەیع  يّ تّ  ری پیبٔی ثّ کتّ ر ضێ ئّ ضّ ثّ
ە دەکبتە کبت چڕ دەکبتۀە ٔ داثەغیػی دەکبت. ئەفطەرەک

ٔێطتگەکبَی کبت ٔ غٕێٍ ثَٕٔییبٌ َبيێُێت، ْەر نە 
کبرەکتەری ئەفطەرەکەدا، چبٔەڕٔاَی نە چەيکی کبت دا 
ثەرجەضتە دەکبت ٔ چٕارچێٕەیەکی فەنطەفی پێ 
دەثەخػێت. فەنطەفی نۀ ڕٔٔۀەی کبت چەَذە ثَٕٔی 
َییە ٔ ٔەضتبٔە، ْێُذەیع ثسۆزە ٔ نە جٕٔڵەیەکی 

  رت یۆڵطۆٌ(، کّ ریکی )ڕۆثّ يّ ۆری ئّثەردۀايذایە. ڕیژیط
ضتۆکٓۆڵى   ر غبَۆی غبر نّ ضّ دا ن٤٢٢٩ّضبڵی   نّ

کی  یّ کبت، ٔێُّ ظ دِ ًَبیػێک پێػکّ َّٔ غبَۆَبيەی خّ
  کی پۆضت يۆدێرَیسيی ثباڵ نّ ثطتراکت ٔ غبَۆیّ ئّ

. خۀٌ دەثێتە ئۀ  ِٔ دۆزێتّ کبَی ضتریُذثێرگذا دە َّٔ خّ
 ە غێٕەیەکی ڕاضتر ثڵێى، دەثێتە پالتفۆريە، یبٌ ث
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ئۀ ضتراکتٕرەی کبت ٔ جٕٔڵە ٔ ئبڕاضتەی َەيبیػەکە 
دیبری دەکبت. یۆڵطۆٌ غبَەکبَی خۀٌ دەدۆزێتۀە، 
کۆدەکبَی دەکبتۀە ٔ نە ٔێُەکبَی خۆیذا، کە گٕزارغتێکی 

 ثەْێسٌ نە خٕدی خۀَەکبٌ، ثەرجەضتەیبٌ دەکبتۀە. 

 

دەرْێُبَی ڕۆثەرت  دیًەَێک نە )خۀَەًَبیػێک( نە
 ٤٢٢٩یۆڵطۆٌ، غبَۆی غبر، ضتۆکٓۆڵى 
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ثۆ   ٩٠٠١-٤٢٤٩ریژیطۆری ضٕێذیع )ئیُگًبر ثێرگًبٌ( 
و جبر، دٔای َسیکەی ضەد ضبڵ ثەضەر َٕٔضیُی ئەو  کّ یّ

ر  ضّ دا ن٤٢١٠ّضبڵی   ًَبیػێک نّ َّٔ ی خّ دەلەدا، غبَۆَبيّ
ی  کّ چّکبت. ثێرگًبٌ ڕۆڵی ک يبیع دِ تی َّ غبَۆی پبدغبیّ

ی  کّ کچّ:  ظ کردِٔٔ تذا داثّ ری ئبفرِ کتّ َێٕاٌ دٔٔ کبرِ نّ
 .ٔی ر زِ ْب کچێکی ئبضبیی ضّ رِٔ ّْ َذ ٔ ئیُذرای خٕأِ

ثێرگًبٌ غبعیرەکە دەکبت ثۀ کەضەی خۀَەکە دەثیُێت، 
ْەرچەَذە غبعیرەکە نە َبٔەڕاضتی دەلەکەدا دەردەکۀێت، 

ەتبٔە دەْێُێتە ضەر ثەاڵو ثێرگًبٌ غبعیرەکە ْەر نەضەر
غبَۆ ٔ نە غٕێُێکذا، ٔەک چبٔدێر دایذەَێت. ئەو 
چبرەضەرەی ثێرگًبٌ دەثێتە جێگبی ڕەخُە ٔ زۆرثەی 
پطپۆرەکبَی ثٕاری ضتریُذثێرگ، ئبيبژەیبٌ ثۆ ئۀە 
کردٔٔە، کە ثێرگًبٌ ثۀ چبرەضەر ٔ دەضتکبریکردَەی 

ی نە ْەئٕ چەيکە -دەلەکە، خۀَەًَبیػێک
داثڕیٕٔە. ْەَذێکی تر نە ڕەخُەگرەکبٌ  يیتۆنۆژییەکبٌ

پێیبٌ ٔاثٕٔە، کە ئۀ چبرەضەرەی ثێرگًبٌ ٔەک ئۀە 
ٔایە، ٔێُەیەکی ڕەظ ٔ ضپی ثکەیتە تبثهۆیەکی گۀرەی 
ڕەَگب ٔ ڕەَگ، ئەيە جگە نۀەی ڕۆڵی کچەکەیع، ٔەک 

ی خٕا ثۆ ضەر زەيیٍ کەو دەثێتۀە ٔ ئۀ يبَب ٔ  َێردەر
 ت. ڕەْەَذ ٔ ثەْبیەی َبيێُێ
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ثێرگًبٌ، نە ئەڵًبَیع دەگەڕێتۀە ثۆ ضەر ئەو دەلە ٔ نە 
دا نە يیَٕػٍ کبری تیب کردٔٔە، ثێرگًبٌ ٤٢١١ضبڵی 

ًَبیػێک ًَبیع  َّٔ دا خّ ٤٢٩٩ضبڵی   َٕێ ٔ نّ رنّ ضّ
کبت  ظ دِ داثّ  کّ غیبٌ ڕۆڵی کچّ يجبرِ ِٔ، ئّ کبتّ دِ
ٌ کچێکی  الیّ يذا نّ کّ َی یّ دیًّ  غذا، نّ ر ضێ ثّ ضّ ثّ
َذی ٔ  ٌ يبيُبِٔ يّ يذا کچێکی تّ َی دِٔٔ دیًّ  ، نّ ِٔ َجّ گّ
. ثێرگًبٌ، ٔەک  ِٔ َّ يّ تّ  تێکی ثّ ٌ ئبفرِ الیّ دٔاییػذا نّ  نّ

)نێپبک( کبری نەضەر چەيکەکبَی کبت کردٔٔە، ثەاڵو الی 
ثێرگًبٌ ئبڕاضتەیەکی تری ٔەرگرتٕٔە، ئۀ نەثری 

ت نە کبرەکتەری )ئەگُێص( کبرەکتەری )ئەفطەر(ەکە، کب
َذدا دەکبتە دەضتپێک ثۆ چَٕٔە  کچەکەی خٕدأِ

ژٔٔرۀەی ڕٔٔدأەکبٌ، ثۆ کردَۀەی کۆدەکبٌ ٔ 
ْەرٔەْب ثۆ ثەرجەضتەکردٌ ٔ دیبریکردَی چەيکەکبَی 
کبت. ئۀەیػًبٌ نە یبد َەچێت، کە ثێرگًبٌ ثۆ یەکەو جبر 

ٕێذی دا، خۀَەًَبیػێک ثۆ تەنەفیسیۆَی ض ٤٢٩٢نە ضبڵی 
تۆيبر دەکبت. ثەاڵو ْیچ ریژیطۆرێکی ضٕێذی ْێُذەی 

کبری نەضەر  ٤٢٩٩ – ٤٩٢٩)ئۆنۆف يۆالَذەر( 
)خۀَەًَبیػێک( َەکردٔٔە؛ يۆالَذەر دۀت جبر ئەو 
دەلەی ثۆ غبَۆ دەرْێُبٔە، نەو ڕٔٔۀە گٕتٕیەتی: )نە 
دٔای ْەر َەيبیػێکۀە، ْەَگبٔێک زیبتر نە دەلەکە 

دٔای دۀتەو جبریع ْەَذێک نە  چٕيەتە پێػۀە، ثەاڵو
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ڕاز ٔ َٓێُییەکبَی ئەو دەلە، ْەر ثە َبدیبری ٔ ثە َٓێُی 
 يبَٔەتۀە ٔ َەيتٕاَیٕە پەی ثە ْەئٕ َٓێُییەکبٌ ثەرو(

  یّ و غبَۆَبيّ کردَی ئّ ٔ ڕاڤّ  ِٔ درێژایی يێژٔٔ خٕێُذَّ ثّ
الی  چ نّ  کّ ی َبٔ غبَۆَبيّ کّ ی کۆغکّ يبٌ غێِٕ ّْ ثّ

ٔاَی  رِ راٌ ٔ پطپۆڕاٌ ٔ نێکۆڵّ َذ، یبٌ ثیُّ يّر َّْٕ
ْەڵکػبٌ ٔ داکػبَێکی ثەردۀاو ٔ گۆڕاَکبریذا   نّ  غبَۆِٔ

کی  یّ يیُّ زِ  کّ کبری ٔ يیُبتۆری غبَۆَبيّ . زۆر ٔردِ ثِٕٔ
ژیبَی خۆی ٔ   ٔخۆ نّ ٔ ضتریُذثێرگ ڕاضتّ  یّ ٔالیعی ّْ

  ِٔ ڕێیُّ گّ یبتر دِ)دٔایی ز  ریگرتِٕٔ ِٔ ِٔ یّ کّ رِ ٔرٔثّ دِ
ئبيبژەی   دا گریُگّ ی نێرِ ِٔ اڵو ئّ یبٌ( ثّ و خبڵّ ر ئّ ثۆ ضّ

یّ، کە نۀە ثگەیٍ، ضتریُذثێرگ چۆٌ  ِٔ ثۆ ثکەیٍ ئّ
ٌٔ ثکبت  ڵکێػی خّ تێکّٓ  ٔالیعییبَّ  ٔ يۆتیڤّ تی ئّ تٕاَیٕیّ

  ضتّ رجّ َٔذا ثّ رزی خّ کُیکی ثّ تّ  یبڵ نّ ٔ ٔالیع ٔ خّ
 ثکبت. 

یذا، نەژێر  کّ کی کٕرتی غبَۆَبيّ کییّ پێػّ  ضتریُذثێرگ نّ
َبٔی )ثیرخطتُۀەیەک( ٔەکٕٔ ڕَٔٔکردَۀە تێکطتێکی 

ٌٔ  کُیکی خّ ًَبیػێک ٔ تّ َّٔ خّ  ت ثّ ثبرِ گریُگ ضّ
ئۀ دەیساَی، کە خۀَێکی َٕٔضیٕە، خۀَێکی َٕٔضێت،  دِ

غبَۆیی ٔ گەيەیەکی ئێطتبتیکی، ثۆ ئۀەی ْیچ 
ڵیجَٕٔێک ڕَٔٔەدات، ئۀ پێػەکییە کٕرتەیع ثەددب
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ضتریُذثێرگ نۀ ثیرخطتُۀەیەدا دەڵێت: دۀَٕضێت. 
ئٕ غتێک  َٔذا ڕٔٔثذات، ّْ خّ  ئٕ غتێک نّ کرێت ّْ )دِ
،  ٌ ٔ غٕێٍ ثَٕٔیبٌ َییّ يّ ، زِ َٔذا غیبٔ ٔ نٕأِ خّ  نّ
ڕێطێ ٔ  ْى دِ ِٔ  کی َبدیبر ٔ ٔالیعییبَّ یّ ر ثُبخّ ضّ نّ
زئٌٕ،  یٍ، ئّ زِ  ک نّ یّ ڵّ چُێت: تێکّ نی َٕێ دِ گّ خػّّ َ

ری.  ت ٔ ڕاگٕزِ ی ئبزاد، َبيبلٕٔڵییّ ِٔ ْۆَیُّ
  ثٍ، دٔٔثبرِ ر دِ راثّ ثٍ، دٔٔثّ ت دِ کبٌ نّ تیّ ضبیّ کّ
ڕۆٌ، گرد  ٔاٌ دِ ئبخُرێٍ، ڕِ ڵى. دِ ّْ  ثُّ ، دِ ِٔ کرێُّ دِ
کبت،  ئٕاٌ دِ ڕێی ِّْ ک چبٔ اڵو ئبگبییّ ، ثّ ِٔ کرێُّ دِ
چ   ثیُێت، چَٕکّ دِ  کّ َّٔ خّ  ، کّ یّ ضّ ٔ کّ ٔیع ئبگبیی ئّ ئّ

ک، چ ثیرێکی ٔیژداَیی ٔ چ  نێک، چ َبکۆکییّ َٓێُیگّ
ری  ثیُێت دأِ دِ  کّ َّٔ ی خّ ضّ ٔ کّ ک َییٍ. ئّ یبضبیّ

ی  ِٔ ِٔ، ثّ گێڕێتّ َٓب دِ َبدٔێت، تّ  َبکبت، ڕاغکبٔاَّ
يتر  کّ  گرێت، ثۆیّ خۆ دِ تی نّ یُّ زیبتر دەرد ٔ يّ  کّ َّٔ خّ

  ٔ چیڕۆکّ ی ئّ يیبَّ ، نّ و تێذایّ غّ  ، تۆَێکی نّ دڵخۆغکەرە
ئٕ  ڵ ّْ گّ نّ  ردییّ ڵگری ْبٔدِ دا ّْ َگ تێکچِٕٔ پبرضّ

زۆری ٔەک   ر، ثّ ٌٔ، ڕزگبرکّ غتێکی زیُذٔٔدا. خّ
  اڵو کبتێک کّ ثّٔێت،  کّ دیبردِ دبڵەتێکی تەریمکەرۀە ِٔ

ٔ   ِٔ ثیُێتّ ڕێت، ئیذی خۆی ثێذارثٕٔ دِ جّ دِ  کّ ئبزارِ
  ، کّ ِٔ کبتّ ڵ ٔالیعذا ئبغت دِ گّ غتٕٔ نّ ضی ئبزارچّ کّ
  َّٔ ڵ خّ گّ رأرد نّ ثّ  ثێت، ثّ  ژارِ پّ  َذێک پڕ نّ رچّ ّْ
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  جۆرِ  ثێتّ دا دِ و ضبتّ نّ  یّ ژارِ ٔ پّ دا، ئّ کّ ئبزارأییّ
 تێک(  زِّ ن

دەتٕاَیٍ ثڵێیٍ، کە نەو درايبیەدا يرۆڤ نە جٕٔڵەیەکی 
ثەردۀايذا، نەَێٕاٌ ٔەْى ٔ غکبَذَی ٔەًْەکبَذا دێت ٔ 

پطپۆڕ ٔ   ، ک٩٠٤١ّ-٤٢٤٢دەچێت. )گیَٕبر ئۆنهێٍ( 
ری ثٕاری غبَۆی ضتریُذثێرگ ثٕٔە، ضەثبرەت ثەو  پػکُّ

ڵێت:  پێػەکییە ٔ ثەکبرْێُبَی تەکُیکی خۀٌ دِ
  َٕاَذَّ  ثّ  یذا، کّ َّٔ خّ  و َٕاَذَّ تریُذثێرگ نّ)ض
  ٔڵیذأِ ، ّْ ڵّ ڕایّ  ِٔ غك(ِ ٔ دیًّ رِ ی پێػٕٔی )ثّ کّ َّٔ خّ

  یی فۆريّ اڵو ضبختّ درأیی ثّ گرێُّ  ِٔ الضبیی پێکّ
  کییّ و ثیرخطتُۀە ٔ پێػّ ( ئّ ِٔ ٌٔ ثکبتّ ی خّ کّ نۆگیکییّ

  ، کّ یّ رِ و َٕٔضّ ئبغکرای ئّکی  یّ ِٔ چڕەیع دٔٔپبتکردَّ
کبَی  زاَیبرییّ  ِٔ نێکۆڵیُّ  ت ثّ ثبرِ کی ضّ چ ئبگبدارییّ
ٔێذا  . ضتریُذثێرگ نّ ثِٕٔ ّْ  ِٔ َّٔ ی خّ ِٔ ثٕاری نێکذاَّ

َٔذا کبت ٔ غٕێٍ ٔ  خّ  چۆٌ نّ  کبت، کّ دِ  ِٔ ثۆ ئّ  ئبيبژِ
ٕٔر ٔ ئٕ ضُ یع ثَٕٔیبٌ َبيێُێت ٔ ّْ کّ َٔجیُّ ضی خّ کّ

  ثرێت. ئەو ثیرخطتُۀەیەی ضتریُذثێرگ ثّ ک الدِ یبضبیّ
ڕاپۆرتێکی گریُگی دیذێکی لٕٔڵی غبَۆیی دادەَرێت. 
ضتریُذثێرگ ْەيیػە ثۆ کبرە َبٔازەکبَی ڕَٔٔکردَۀەی 
نە فۆريی پێػەکیذا َٕٔضیٕە ٔ دیذە فەنطەفی ٔ 
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یػذا ٤٩٩٩ضبڵی   ئێطتبتیکییەکبَی خطتۆتە ڕٔٔ، کە نّ
کی  کییّ َٕٔضێت، پێػّ ی )خبتٕٔ ژۆنیب( دِ غبَۆَبيّ

، یبضب ٔ پرَطیپەکبَی  کّ تیع ضەثبرەت ثە غبَۆَبيّ تبیجّ
تۀژيەکبَی غبَۆیەکی َبتٕرانیسو ثاڵٔ دەکبتۀە، ْەرٔەْب 

کی َبتٕرانیطت  کی ثباڵی غبَۆیّ یّ دا ًََّٕٔ کییّ ٔ پێػّ نّ
  ثَِٕٔٓب  ک تّ َّ  کییّ ٔ پێػّ ڕٔٔ. دٔاجبر ئّ  خبتّ دِ

  ی َبتٕرانیسو نّ ِٔ يبَیڤێطتێکی گریُگ ثۆ ثسٔٔتُّ
يێژٔٔی   دۆکیٕيێُتێکی گریُگ نّ  ڵکٕ ثِٕٔ ٔرٔپبدا، ثّ ئّ

 رخذا. غبَۆ ٔ درايبی ْبٔچّ

غبَۆَبيەی )خۀَەًَبیػێک( دا نە   ضتریُذثێرگ نّ
ی  ِٔ ْب ثۆ ئّ رِٔ ، ّْ ِٔ ضٕڕێتّ ئبگبدا دِ َٔێکی ثّ خّ
ثێ   َێٕ درايبتۆرگی ٔ جیٓبَّ نّ  کّ راَی غبَۆَبيّ ثیُّ

ثٍ ٔ ثساٍَ چی  َٔذا ثسر َّ ی خّ کّ ضُٕٔر ٔ َبنۆژیکییّ
  َێکذا ثّ َذ دیًّ چّ  کی نّ رِ کی ضّ یّ ثیٍُ، ثیرۆکّ دِ

  ضتّ رجّ ْێڵێکی نۆژیکیذا ثّ  نّ  کّ درێژایی غبَۆَبيّ
  َذێک جبر نّ ّْ  ِٔ غّ یّ رٔازِ و دِ ر نّ ، ّْ کردِٔٔ
 .  ِٔ رِ دِ  کبٌ دێتّ َّٔ ی خّضُٕٔر

َٕێٍُ یبٌ  ظ ٔ ضپی دِ َگٍ، ڕِ ثێ ڕِ  يیػّ کبٌ ّْ َّٔ خّ
َگیبٌ تێذا  ڕٌ ٔ دِ پّ َگی تێذِ ثێذِ  کی گػتی ثّ یّ غێِٕ  ثّ

ًَبیػێک دا  َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ  اڵو ضتریُذثێرگ نّ ، ثّ َییّ
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ی ّ ک َّٔ کبٌ ٔ خّ ٌ ٔ ڕٔٔدأِ دیًّ  خػێت ثّ ثّ َگ دِ ڕِ
.  َذ کردِٔٔ يّ ٔڵّ تًۆضفێر لٕٔڵ ٔ دِ َگ ٔ ئّ َگ ٔ ڕِ دِ  ثّ

و  یع ثّ کّ ؟( کچّ ڵێت: )غیعر چییّ دِ  کّ کچّ  ثّ  کّ غبعیرِ
  اڵو نّ ثّ  : )ٔالیع َییّ ِٔ داتّ دِ  کّ اڵيی غبعیرِ ِٔ  یّ غێِٕ

ثێذاریی   ثّ  ، کّ َّٔ اڵو خّ ثّ  ٌٔ َییّ ... خّ  ٔالیع زیبترِ
ر  ، ّْ ُرێ ...( غٕێٍ ٔ کبت ثَٕٔیبٌ ثۆ َییّثی دِ
  کّ غبَۆییّ  ِٔ ڕاڕِ  ِٔ ئٕاَّ رچبٔی ّْ ثّ نّ  یػّ ِٔ رئّ ثّ نّ
، ژٔٔری  کّ رِ ثێتّ ژٔٔری پبرێسِ گۆڕێت ٔ دِ دِ

چبٔترٔکبَێکذا ْبٔیٍ   ر نّ ، ّْ َیطّ کّ  ثێتّ دِ  کّ رِ پبرێسِ
 .پبیس... ْتذ  ثێتّ دِ
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 کانً وبیى خً
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ئۀەی نەو دەلەدا گریُگە ئبيبژەی ثۆ ثکرێت ئۀەیە، کە 
ٔثیٍ ْەٌ،  تەَٓب خۀثیُێک َییە، ثەڵکٕ چٕار خّ

کچەکە/ئەفطەرەکە، کچەکە/پبرێسەرەکە، کچەکە/غبعیرەکە. 
ْەئٕ یەکێک نەو خۀَبَەیع ثە تەَیب ٔ ْبٔکبت ٔەک ثە 

ی غێک نە خۀَی ئۀاَی تریع، گەغە دەکبت ٔ تێکەاڵٔ
یەکتری دەثٍ. ْەرٔەْب دەکرێت ٔەک دٔٔ خۀَیع نێک 

 ثذرێتۀە: پیبٔ ٔ ژٌ. 

ْەر ضێ کبرەکتەری پیبٔەکە: ئەفطەرەکە، پبرێسەر ٔ 
غبعیرەکە، کبرەکتەری ضەرثەخۆٌ، ثەاڵو ْەرضێکیػیبٌ 
غتێک کۆیبٌ دەکبتۀە ٔ ثە ْەيبٌ ڕێچکەدا گەغە دەکەٌ؛ 

کبيڵجَٕٔتر.  ٔەک ئۀەی گەغتێک ثکەٌ نە کبيڵجَٕٔۀە ثۆ
ی، کە  گەغەی ئەو ضێ کبرەکتەرە پەیٕەضتە ثۀ ڕۆڵّ

کچەکە نەگەڵ ْەر یەکێک ثە ژیبَی ئەو کبرەکتەراَۀە 
ْەیەتی؛ کچەکە ئۀ ڕۆڵە دەثیُێت، کە خۀَە تبیجەتییەکبَی 
ئۀاٌ گەرەکییەتی. ثۆ ًََٕٔە الی ئەفطەرەکە، 
یبدۀەرییەکبَی دایکی ثیر دەْێُێتۀە، ثەاڵو الی 
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رێسەرەکە دەثێتە پێٕەَذییەکی ضێکطٕانیتی ٔ ثۆ پب
غبعیرەکەیع دەثێتە ئۀ پێٕەَذییەی نەضەر ئبضتە 
لٕٔڵەکبَی رۆح تێکەاڵٔ دەثٍ. خۀَەکبَیع ثەو جۆرە 

 داثەظ دەثٍ:

 ثەغی یەکەيی خۀَەکەی ئەگُێص

 دەضتپێکە َٕاَذٌ. -٤

 نەثەردەيی کۆغکەکەدا. -٩

 خۀَی ئەفطەرەکە

 نە کۆغکەکەدا-٢

 بَی يُذاڵی ئەفطەرەکەژی-١

 ڕارۀی غبَۆکە -١

 خۀَی پبرێسەرەکە 

 َٕٔضیُگەی پبرێسەرەکە -٩

 کڵێطبکە-١

 ئەغکۀتی فیُگبل -٩
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 ژٔٔری َٕٔضتٍ -يەتجەر-٢

 ثەغی دٔٔەيی خۀَەکەی ئەگُێص 

 ضکبيطیَٕذ-٤٠

 ڤبگێرڤیک -٤٤

 خۀَی غبعیرەکە

 ئەغکۀتی فیُگبل -٤٩

 ڕارۀی غبَۆکە-٤٢

 کەکەدا.نەثەردەيی کۆغ -٤١

ْەرچەَذە ضتراکتٕرێکی ئبغکرا نە چُیُی خۀَی ْەر 
یەکێک نە کبرەکتەرە پیبٔەکبٌ نە رۀتی دەلەکەدا ْەٌ: 
ضەرەتب، َبٔەڕاضت ٔ کۆتبیی، نەگەڵ ئۀەیػذا، ئەفطەرەکە 
ٔ پبرێسەرەکە، چەَذاٌ جبری تر ضەرنەَٕێ، دٔای ئۀەی 

یی پێ ضێُی ٔ تبیجەتەکبَیبٌ نەگەڵ ئەگُێص کۆتب خۀَە کّ
ْبتٕٔە دەردەکۀَۀە، ثەاڵو غبعیرەکە دٔاتر ٔ ثەرنۀەی 

 خۀَەکەی نەگەڵ ئەگُێص دەضت پێ ثکبت، دەردەکۀێت. 
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ٔر ٔ  غی ّْ ثبِٔ  ، نّ ِٔ ئبضًبَّ  تب نّ رِ ضّ  کّ غبَۆَبيّ
  ی ئیُذرا نّ کّ کبت. کچّ ضت پێذِ دِ  ِٔ کبَّ ضتێرِ ئّ

  ٔی دێتّ ر زِّ ثۆ َبٔ تبریکی ٔ پیطیی ض  ِٔ ئبضًبَّ
ٔ   کّ ڵچِٕٔ ّْ  و کۆغکّ ردِ تب ثۆ ثّ رِ ، ضّ ِٔ خٕارِ

.  کّ ، ثۆ َبٔ غبرِ کّ ، ثۆ َبٔ يبڵّ کّ دٔاتریع ثۆ َبٔ کۆغکّ
ی  ٔێُّ  ِٔ ئبضًبَّ  ، نّ ِٔ دٔٔرِ  تب نّ رِ ک فیهى ضّ رِٔ ّْ
  ِٔ ی لٕٔڵجَّٕٔ ڕٔاَگّ  نّ  ِٔ گرێت، دٔای ئّ ٔی دِ ر زِ ضّ

کبری ٔ  کی ٔردِ یّ ٔێُّ  ، نّ ِٔ خٕارِّ ٔ ْبتُ
  یع ثّ کّ ڕۆدەچێتە خٕارۀە. غبَۆَبيّ  ِٔ راپبگیرییّ ضّ

ک،  گرژی ٔ يهًالَێیّ  ْیچ جۆرِ  ، کّ کی ٔا رۆَرأِ یّ غێِٕ
  َّ ٔتی دیًّ ڕِ  ڵکٕ نّ خۆ َبگرێت، ثّ نّ  کّ لهیذییّ تّ  غێِٕ ثّ
غتی  ر گّ ضّ  خبتّ تیػک دِ   ِٔ کبَییّ کّ دٔای یّ ک نّ یّ

و  ئّ  ِٔ ڕی ٔریبییّ ٔپّ ٔی. ضتریُذثێرگ ثّ ر زِ ضّ نّ  کّ کچّ
ثێ  کی ضبکبر ٔ خێرا ٔ ثّ یّ غێِٕ  ی ثّ گۆڕاَکبرییبَّ

ضتی  ّْ  ک، کّ یّ غێِٕ ، ثّ َجبيذأِ را ئّ ڕتٕٔظ ٔ ْبتّْٕ
غێکی گریُگی ضتراکتٕری  یع ثّ يّ کرێت ٔ ئّ پێُّ

  کُیکّ و تّ ْۆی ئّ ُذثێرگ ثّ: ضتری یّ کّ غبَۆَبيّ
  ی پبظ ٔ پێػذا، نّ ڵێک ٔێُّ کۆيّ  ، ژیبٌ نّ ِٔ َٔئبيێسِ خّ

ڕێطب   ضتذا غبَۆ نّ رثّ فۆريێکی ضّ  يیتبفۆر ٔ نّ
کبت.  ی ڕٔٔدأ ڕزگبر دِ کّ کبَی، غٕێٍ، کبت ٔ یّ لهیذییّ تّ
ڵ  گّ ، نّ رگیس گٕێًبٌ نێی َییّ ّْ  ، کّ َگًبَّ دِ  کّ َجیُّٔ  خّ
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کبٌ  يّ ئٕ گّ ْۆی ضتریُذثێرگۀە ّْ یػذا ٔ ثّ ِٔ ئّ
 کبت. ظ دِ پێػکّ

،  یّ ًَبیػێک( ثَٕٔیبٌ ّْ َّٔ کبَی )خّ ر ٔ يرۆڤّ کتّ کبرِ
  ْب پێگّ رِٔ ت، ّْ ردا َبیّ ضّ کیبٌ ثّ اڵو ْیچ گۆڕاَکبرییّ ثّ

  ِٔ ریبَّ ضّ رییبٌ ثّ ٔتی ژیبَیػیبٌ، َبتٕاَێت کبریگّ ٔ ڕِ
ٔ   کّ کبَی غبَۆَبيّ رِ کتّ ی کبرِ ٔرثّثێت. ز ّْ
ی پرَطیپ  ڕٔاَگّ ک نّ یّ ْیچ غێِٕ کبَیبٌ َبکرێت ثّ فتبرِ ڕِ

ر  ثکرێٍ، ّْ  غرۆڤّ  ِٔ ٔ پرۆضێطێکی ضیکۆنۆژییّ
کی گۆڕاَکبری ٔ  یّ ْیچ پرۆضّ  نّ  ٔاَّ ئّ  یع، کّ ِٔ رئّ ثّ نّ
  َٓب نّّ ت  راَّ کتّ و کبرِ چَٕٔذا َیٍ. ئّ ِٔ پێػّ ِٔ رِ ثّ

کبَذا ثَٕٔیبٌ  َیی ڕٔٔدأِ گرێذرأیی، یبٌ ڕیسثّ ِٔ پێکّ
ضبَێکی زۆر دێٍ  دا کّ گۆڕاَکبرییّ  پر نّ  و جیٓبَّ . نّ یّ ّْ

  ِٔ ْیچّ  َٔێک نّ ک خّ رِٔ َذێکیبٌ ّْ چٍ، ّْ ٔ دِ
ثٍ ٔ ثەغێٕەیەک نە  رچبٔ ثسر دِ ثّ ٌٔ ٔ نّ کّ ردِ دِ

ٌ.  کّ کبَی ژیبٌ دِ اَّئبزار ٔ ژ  غێٕەکبٌ گٕزارغت نّ
کی  رِ َذی ْێڵی ضّ کبٌ پبثّ رِ کتّ کبرِ  َذێک نّ ّْ

ٌ ٔ  َێٕ دیًّ ضتی ثّ رثّ ضّ  َذێکی تریبٌ ثّ ٌ، ّْ درايبکّ
و  ردِ ثّ ئٕیبٌ نّ اڵو ّْ ثسٔێٍ، ثّ کبَذا دِ ڕٔٔدأِ
دٔێٍ یبٌ  دِ  ِٔ َذێک جبر پێکّ . ّْ ِٔ ثُّ دا کۆدِ کّ کۆغکّ
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یی ٔ دار ٔ  گهّ  َذێک جبریع ثّ راٌ ٔ ّْ ثیُّ  َّ کّ ڕٔٔدِ
 خٕدی )خٕدا( خۆی.   َّ کّ ڕٔٔدِ  ِٔ ئبزارِ

دەیبنۆگەکبَی ئەو دەلە، ئۀ ْەضت ٔ زاَیبری ٔ دیذەيبٌ 
پێ دەثەخػٍ، کە ڕٔٔدأەکبٌ خۀٍَ ٔ ثە َێٕ خۀَەکبَذا 

ڕێکٕپێه ٔ  دەيبَجەٌ، ْبٔکبت دیبنۆگەکبٌ ثە غێٕەیەکی
ٔ خۀَەکبًَبٌ   ِٔ ضتێتّ ثّ دِۀە کتر یّ ّ ٔرد، دیًەَەکبٌ ث

نێ َبزڕێٍُ. دیبنۆگی َێٕاٌ غبعیر ٔ کچەکە، ْەر ثۆ 
ًََٕٔە ئۀ ْێس ٔ ٔٔزە گۀرەیەیبٌ تێذایە، کە 
ئەتًۆضفێری خۀَەکبًَبٌ ثۆ چڕ ثکەَۀە ٔ ثەغێک نە 
َٓێُییەکبَی دەلەکەیػًبٌ ثۆ ڕٌٔٔ ثکەَۀە.  دەلی 

  ت ثّ ثبرِ ضّ  یّ ٔرِ کی گّ یّ ًَبیػێک( غبَۆَبيّ َّٔ )خّ
 . َٔێک ٔایّ ک خّ رِٔ ّْ  ژیبٌ، کّ

ٌٔ ٔ  َذاٌ خّ دا چّ َّٔ ٔژيی خّ و ئەتًۆضفێر ٔ تّ نّ
، ٔەک ر ثۆ ًََّٕٔ ٌٔ، ّْ کّ دیبردِ َٔجیٍ ِٔ خّ

،  کّ رِ فطّ گُێص ٔ ئّ : ئّ نۀۀثەریع ئبيبژەيبٌ ثۆ کردٔٔە
ئٕ  . ّْ کّ گُێص ٔ غبعیرِ ر، ئّ گُێص ٔ پبرێسِ ئّ

ٔاَیتردا  ڵ ئّ گّ َٓب ٔ دٔاتریع نّ تّ  کبَیع ثّ َّٔ خّ
کێکیبٌ  َٔی یّ َذێک جبر خّ ٌ. ّْ کّ دِ  غّ ٌٔ ٔ گّ کّ ردِ دِ
کی  رییّ یع کبریگّ يّ ٔاَیتر ٔ ثّ َٔی ئّ خّ  غێک نّ ثّ  ثێتّ دِ
ئبضب  کبٌ ترٔضکّ َّ ثێت. دیًّ دِ  ِٔ کترِ ر یّ ضّ ْێسیبٌ ثّ ثّ
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  چُّ کبٌ دِ رِ کتّ ثٍ ٔ کبرِ اڵٔ دِ ، تێکّ ِٔ کّ َبٔ یّ  ُّچ دِ
  کبٌ نّ ثٍ ٔ ڕٔٔدأِ ت دِ کبَذا ڕِ دیٕارِ  ، ثّ ِٔ کبَّ دیٕارِ

یػذا  ِٔ ڵ ئّ گّ ، نّ ِٔ جٕٔڵێُّ جیٓبَێکی تبريبیی ئبضبدا دِ
ڕاضتی ژیبٌ ٔ   زۆر َسیکیٍ نّ  یٍ، کّ کّ ضت دِ ّْ  يیػّ ّْ

 . ِٔ ٔالیعّ

کُیکێکی ثەرز ٔ دیذێکی  ذثێرگ ثۀپەری ضەنیمە ٔ تّضتریُ

فرەيۀدأە، نە خۀَی ئەفطەرەکۀە دەيبَگٕێسێتۀە ثۆ 

َبٔ خۀَی پبرێسەرەکە. دٔای ئۀەی ئەفطەرەکە نە 

دەرگبکە دەڕٔاَێت ٔ ثیر نۀە دەکبتۀە، ئبخۆ چی نە پػت 

ئۀ دەرگبیۀە ثێت، کە ئۀ نە يبٔەی ئۀ دۀت ضبڵەدا، 

ی کردٔٔە، ثە داخرأی -یکتۆریبەڕٔاَی ڤکە چبٔ

ثیُیٕیەتی، دەیۀێت کەضێک ئۀ دەرگبیە ثکبتۀە، ثۆ ئەو 

يەثەضتە ٔەضتبی غٕٔغە دێت تب دەرگبکە ثکبتۀە. کە 

ٔەضتبی غٕٔغە دەگبتە غٕێُی دەرگبکە، خەڵکبَێکی زۆر 

دەثیُێت نە چبٔەڕٔاَی ئۀداٌ. ثەاڵو ثەرنۀەی دەرگبکە 

ثێت ٔ ڕێگبیبٌ َبدات دەرگبکە ثکبتۀە، پۆنیطێک پەیذا دە

ثکەَۀە. ئەفطەرەکە ثەيە تٕڕە دەثێت ٔ ثە دٔای یبريەتی 
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پبرێسەرێکذا دەگەڕێت، ْبٔار دەکبت، ثۆ الی پبرێسەر ٔ 

ی  ِٔ رِ دِ نەگەڵ ئەگُێص دەچێتە دەرۀە، ثە چَّٕٔ

ئۀاَیع ڕارۀی غبَۆکە گۆڕاَکبری ثەضەردا دێت ٔ 

 دەثێتە َٕٔضیُگەی پبرێسەرەکە. 

 پۆنیص: 

 )دێتە پێػۀە(

 ثە َبٔی یبضبٔە يٍ ڕێگە َبدەو ئۀ دەرگەیە ثکرێتۀە!

 ئەفطەرەکە:

ئبی خٕایە، چ غەڕێک تٕٔغی يرۆڤ دەثێت کبتێ دەیۀێ 

غتێکی َٕێ ٔ گۀرە ثکبت، ثەاڵو ئێًە کێػەکە دەثەیُە 

دادگب، ٔاتە الی پبرێسەر. دەی جبرێ ثب ثساَیٍ یبضب ْەیە! 

 ەر! دەی ثەرۀ الی پبرێس

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک 
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ئەفطەرەکە ٔ پبرێسەرەکە، چەَذە نێه َسیکٍ، ْێُذەیع 

جیبٔازییەکی زۆریبٌ ْەیە، ئۀ جیبٔازییەیع جۆرە 

َێٕاَذا درٔضت دەکبت، کە پێکێبَۀە  پێٕەَذییەکیبٌ نّ

دەثەضتێتۀە: ئۀاٌ پێچۀاَەی یەکترٌ. ئەگەر ئەفطەرەکە 

ت، ئۀا پبرێسەرەکە ضًجۆنی کەضێکی َبثەرپرضیبر ثێ

ضًجۆنی ثەرپرضیبرێتییەکی گۀرەیە. ئەفطەرەکە ْەرگیس 

َبتٕاَێت پبکیسەکە ڕزگبر ثکبت، نەثەر ئۀە ْەرگیس ثە 

غێٕەیەکی لٕٔڵ نەخۆی َبگبت، ثەاڵو پبرێسەرەکە 

تٕاَبیەکی گۀرەی نەخۆگەیػتٍ ٔ ڕزگبرکردَی 

پبکیسەکەیػی ْەیە. ئۀ، ئۀ پبڵۀاَەیە، کە کچەکە 

ضەرگیری نەگەڵ دەکبت. خۀَەکبَی پبرێسەرەکە، ْبٔ

رظ ٔ  ٍَٔ ثە يرۆڤۀە، ثەاڵو خۀَەکبَی ئەفطەرەکە پّ خّ

تٕاَبی ثڕیبداَی َییە ٔ ْەرگیس   کّ رِ فطّ ئّ  ثاڵٌٔ، ثۆیّ

گۀرە َبثێت، پبرێسەرەکەیع ثە غێٕەیەکی ثەْێس نەضەر 

زۀی ٔەضتبٔە، ثە لٕٔڵی ثە زۀییۀە پەیٕەضتە، ثەاڵو 

فطەرەکە غتە پێٕیطتەکبَی ضەر زۀی َبثیُێت. خۀَی ئە
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ئەفطەرەکە پەیٕەضتە ثە )کۆغک(ەکۀە، کۆغکەکەیع، 

یەکەو غتە، کە کچەکە نە گەغتەکەیذا ثۆ ضەر زۀی 

دەیجیُێت ٔ دەچێتە ژٔٔرۀە تب ئەفطەرەکە ثجیُێت. 

کۆغکەکە ثە درێژایی ڕٔٔدأەکبَی دەلەکە دٔٔثبرە 

، ضتریُذثێرگ نە ڕٔاَگە ٔ دیذی دەثێتۀە، تب نە کۆتبیذا

ڕێًُبییەکبَۀە، يۀدایەکی تری خۀَەئبيێسی 

پێذەثەخػێت: )/.../پبغیُەی غبَۆ کۆغکە ضٕٔتبٔەکە 

ڕَٔٔبک دەکبتۀە ٔ ئێطتب یەک دیٕار نە ڕٔخطبری 

پرضیبرکەراَە ٔ خەيجبراَە ٔ ثەدگٕيبَبَەی يرۆڤ ٔەدیبر 

ەکە دەکۀێت. کبتێ کۆغکەکە دەضٕٔتێ خَٕچەی گٕڵ

نەضەر ضەرثبَەکە، دەپػکٕێ ٔ دەثێتە گٕڵە ثەیجَٕٔێکی 

زەثەالح.( ثەيەیع دەلەکە تۀأ دەثێت ٔ دەگبتە خبڵی 

 کۆتبیی. 

غێکی  ٌ ٔ ثّ دا ْیچ دیًّ ًَبیػّ َّٔ و خّ ضتریُذثێرگ نّ

،  کردِٔٔ ٔخۆ دیبری َّ کی ڕاضتّ یّ غێِٕ  ی ثّ کّ غبَۆَبيّ

کبٌ ٔ  ٔغەکبٌ، ڕٔٔدأِدات ثبرٔدۆر ٔ ڕە ٔڵ دِ ڵکٕ ّْ ثّ
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یػذا  ِٔ ڵ ئّ گّ اڵو نّ ثکبت. ثّ  ضتّ رجّ َٔذا ثّ خّ  کبٌ نّ ٔێُّ

دا  کّ ضتراکتٕری غبَۆَبيّ  ظ نّ کرێت ثە ئبضبَی ضێ ثّ دِ

داثڕاَێکی کتٕپڕی یبٌ   یع ثّ غبَّ و ثّ ، ئّ ِٔ جیب ثکرێتّ

کبٌ  ضێکی گریُگ یبٌ پچڕاَذَی ڕٔٔدأِ ٔتُی کّ رکّ دِ ِٔ

کبَذا ثەرجەضتە دەثێت،  َّ ی دیًّ زَجیرِ  نّ

  ژیٍ، نّ ی خۆیبٌ دِ کبَیع ژیبَی رۆژاَّ رِ کتّ کبرِ

يرٌ،  یبٌ دِ ِٔ رِ دِ ْێُبَّ  کی گػتگیردا داَرأٌ ٔ ثّ یّ ٔێُّ

  ڵٕێطتّ ی ّْ ، ٔێُّ ڵێک ٔێُّ کۆيّ  نّ  یع ثریتییّ کّ غبَۆَبيّ

غکردٌ ٔ ّ ٔ داث  رٔازِ ثێ دِ کبَی يرۆڤ، ثّ ٔغّ ٔ ڕِ

 کبٌ. َّ ی دیًّ ِٔ جیبکردَّ
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کاوی  گریىگً  ٌێڵً
 ومایشێک ووً خً
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ًَبیػێک(  َّٔ ی )خّ ضتریُذثێرگ ثە غبَۆَبيّ
ت ثە خۆی داْێُبِٔ، ْێًب ٔ  کی غبَۆیی تبیجّ يیتۆنۆژیبیّ
  کبتّ دِ کبٌ، نە تەکُیکێکی ثباڵ دا َّٔ جبزی ٔ خّ ٔێُەی يّ

ی  ٔ يیتۆنۆژیب يۆدێرَّ کی گریُگی ئّ يبیّ ٔ ثُّ  رٔازِ دِ
َذ درٔضت  غبَۆ. ضتریُذثێرگ کچێک ثۆ ئیُذرای خٕأِ

  ِٔ َسیکّ  ٔی تب نّ ر زِ خٕارۀە ثۆ ضّ  یُێرێتّ کبت ٔ دِ دِ
راٌ ٔ ثبرٔدۆخی يرۆڤ ثڕٔاَێت، ثەاڵو  ڕۀظ ٔ گٕزِ  نّ

،  ثِٕٔ َذ ْیچ کچێکی َّ ِٔثەپێی يیتۆنۆژیبکبٌ، ئیُذرای خٕا
، ثەْێس ٔ  ِٔ َتبزیب ٔ داْێُبَی خۆیّ فّ  ثەڵکٕ ضتریُذثێرگ نّ

ی ثۆ ئیُذرا  َذییّ خٕأِ  و کچّ ٔزە غیعرییەکەی ئّ
. ئەيەیع ئۀە دٔٔپبت دەکبتۀە، کە  خٕڵمبَذِٔٔ

ضتریُذثێرگ نە ڕٔاَگەی ثیُیُی خۆیۀە يیتۆنۆژیبکەی 
يیتۆنۆژیب   ٔ نّ  َذێکی ْیُذییّ داڕغتٕٔەتۀە. ئیُذرا خٕأِ

ٔ ثبراٌ   ٔر ٔ تریػمّ کبَی ْیُذیطتبَذا يبَبی ّْ دێریُّ



 

123 
 

ثۆ )خٕای   نێک ثِٕٔ ی ْێًبگّ ِٔ نّ  جگّ  يّ َێت. ئّ یّ گّ دِ
ْێس ٔ تٕاَبی   ، کّ َبضرأِ  ِٔ َذ ثّ َگ( ئیُذرای خٕأِ جّ
یع ثۆ کبرْێُبَی ئیُذرا کی ثّ . چّ کبَی تێکػکبَذِٔٔ یتبَّ غّ

کبٌ  يیتۆنۆژییّ  رچبِٔ ، ضّ '' ثِٕٔ ئەو جەَگە ''تریػمّ
َگ دا  کبتی جّ ئیُذرا نّ  کردٔٔە، کّ  ِٔ یبٌ ثۆ ئّ ئبيبژِ

ْێس  ی ئبضًبٌ ثّ ٔر ٔ تریػمّ ی ّْ ْێس ٔ ٔٔزِ خۆی ثّ
 . کردِٔٔ

ی ئبییُی  ئبٔێتّ  ْیُذییّ  َذِ و خٕأِ ضتریُذثێرگ ئّ
ژیبَی الٔێتی   ِٔ یّ رٔازِ و دِ کبت، نّ ضیذی ٔ ثٕدیسو دِ يّ

کی گػتی ٔ  یّ غێِٕ  ئبییٍ ثّ  کبَی ثّ َذییّ خۆی، پێِٕ
کبَی  غجیُّ ڕِ  تی ٔ لۆَبخّ کی تبیجّ یّ غێِٕ  ت ثّ ضیذییّ يّ

ر( ٔ  ی )غۆپیُٓبِٔ فّ نطّ ری فّ ژیبَی ٔ کبریگّ
 )ْبٔثتًبٌ(ۀە، تێکەاڵٔ دەکبت. 

ٔایی ٔ  َٓب دڵُّ ٔی تّ ر زِ ضّ ی ئیُذرایع نّ کّ ڕۆڵی کچّ
ڵکٕ  ، ثّ کبٌ َییّ کڵۆڵّ  يۆدێرَّ  ی يرۆڤّ ِٔ ٔاَذَّ خەو ڕِ

ٔیع  ٔی، تب ئّ ر زِ ثۆ ضّ  ِٔ خٕارِ  ْبتۆتّ  ٔ ثۆیّ ئّ
چبٔی خۆی ثجیُێت ٔ ئەزئَٕیبٌ ثکبت ٔ  کبٌ ثّ غتّ

ی ئیُذرای خٕأەَذ ڕۆڵێکی  کّ غبرەزایبٌ ثێت. کچّ
يبٌ کبتذا ثێ  ّْ ٔ نّ   ٔر ثیُّ ذا دِک کبت یّ ، نّ یّ دٔٔفبلی ّْ

دا.  کّ َٔجیُّ و ضرٔٔغت ٔ فۆريی خّ ردِ ثّ نّ  اڵتّ ضّ دِ
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ٔ ڕاپۆرتی خۆی   َٕٔضێک ٔایّ ک رۆژَبيّ ِٔ  کّ کچّ
 . ِٔ گێڕێتّ تی دِ ثبری يرۆڤبیّ  ت ثّ ثبرِ ضّ

ک کبتذا  یّ ًَبیػێک( نّ َّٔ ی دەلێکی ٔەک )خّ ِٔ خٕیُذَّ
ئٕ  اڵو نەگەڵ ئۀەیػذا ّْ ، ثّ ئبضبٌ ٔ گراَیػّ

تٕاَێت غتێکی  رێک دِ رێک ٔ ثیُّ َْٕەريەَذێک، خٕێُّ
غێٕازی   ضێک ثّ ئٕ کّ ، ّْ ِٔ خۆی تێذا ثذۆزێتّ

ڕٔٔی  ًَبیػێک( دا ڕٔٔثّ َّٔ )خّ  َذی خۆی، نّ تًّ تبیجّ
 . ِٔ ثێتّ ێکی خۆی دِ-ضتریُذثێرگ

ی  ڵٕێطتّ ٔ ّْٔظ  ، ثبضی ڕِ یّ رَبيّ فّ ضّ  کّ غبَۆَبيّ
کبت؛ يیُبتۆر، يۆضبیک،  ٔی دِ ر زِ ضّ ژیبَی يرۆڤ نّ

ٔ   ِٔ رِ تًۆضفێر ٔ جیٓبَی دِ کبٌ، ئّ کبٌ، يرۆڤّ ٔێُّ
،  ِٔ کرێُّ ئبيێسدا کۆدِ َّٔ ضتراکتٕرێکی خّ  ، نّ ِٔ َبِٔ

ْب  رِٔ کرێٍ. ّْ دِ  ضتّ رجّ ثەیەکۀە دەثەضترێٍ ٔ ثّ
  ر ثۆ ًََّٕٔ کبت، ِّْ ثبضی زۆر غتی تر د  کّ غبَۆَبيّ

کطبَی ٔ  کطبٌ ثۆ خەڵکی، َبیّ دأاکبری ژیبَێکی یّ
ئبزاری ٔیژداٌ،   ضتکردٌ ثّ کبَی ژیبٌ، ّْ رییّ رِٔ َبدادپّ

چڕ ٔ ئبڵۆزەکبَی دَٔیب،   کردَی، َٓێُییّ ضت َّ یبٌ ّْ
الی يرۆڤ ٔ يبَبکبَی ئبزار ٔ  ڕخٕازی ٔ خێرخٕازی  غّ

 ژاٌ، دەکبت. 
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  َذاٌ غێِٕ چّ  کرێت ثّ ًَبیػێک( دِ َّٔ دەلی )خّ
ی جٕدا ثکرێت ٔ  ٔ ڕاڤّ  ِٔ ، نێکجذرێتّ ِٔ ثخٕێُرێتّ

.  ِٔ ی تێذا ثذۆزرێتّ غُّ چّ  يّ نی جیبٔاز ٔ ّْ ْێًبگّ
الی ضتریُذثێرگ خۆی ڕضتەیەکی ٔەکٕٔ  نّ  یّ ٔاَّ نّ

ٔ  کبَی يرۆڤ ٔ ئّ ( ئبزارِ ییّ زِ )يرۆڤ غبیبَی ثّ
؛  و ٔ ئبزار زۆرِ خّ  جیٓبَذا ْێُذِ  ی نّثۆچ  ی، کّ پرضیبرِ

کبٌ.  کییّ رِ گریُگ ٔ ضّ  رۆکّ َبِٔ  غێک ثٕٔثێت نّ ثّ
)يرۆڤ غبیبَی ثەزەییە( تەَٓب گٕزارغتێکە نە ْبٔخەيی 
نەگەڵ ژاٌ ٔ ئبزارەکبَی يرۆڤذا، ثەاڵو ئەگەر زیبتر نەو 
گٕتەیەی کچەکە ٔردثجیُۀە، يبَبی ئۀەیع دەگەیەَێت، کە 

و  ڕٔاَییع نّ ەَبٔ گَٕبْەکبَیذا دەژی. چبِٔيرۆڤ ن
ثێت  ، يرۆڤ دِ دا، يۆتیڤێکی تری گەنێک گریُگّ یّ غبَۆَبيّ
،  رِ رگیع ڕزگبرکّ ، يّ ِٔ ضتێتّ ثجّ  ِِٔ –کبت  خۆی ثّ

کی چڕ  یّ ضتّ رجّ ثّ  کّ ْب نە الیەکی ترۀە غبَۆَبيّ رِٔ ّْ
ە -رثاڵٔی ثیر ٔ ْۆغی ضتریُذثێرگ ٔ لٕٔڵ ٔ ثّ

 ڕ.  چەيکەکبَی گٕيبٌ ٔ ثبِٔ  ت ثّ ثبرِ ضّ

  کردٔٔە، کّ  ِٔ یبٌ ثۆ ئّ کبٌ ئبيبژِ ِٔ رِ نێکۆڵّ  َذێک نّ ّْ
ڕێگبی   کبٌ نّ دا غتّ یّ و غبَۆَبيّ ضتریُذثێرگ نّ

  رِ کتّ کبرِ  ِٔ خبت، دٔای ئّ ردِ دِ  ِٔ کبَّ پیبِٔ  رِ کتّ کبرِ
ک  َٓب یّ تّ  کبٌ نّ ئٕ غتّ َجبيیػذا ّْ ئّ  کبٌ ٔ نّ تّ ئبفرِ
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پیبٔ ٔ   رِ کتّ یع کبرِ ضتّ ثّ و يّ يرۆڤذا کۆدەکبتۀە، ثۆ ئّ
اڵو  غکردٌٔٔ. ثّ کطبٌ داثّ کی یّ یّ غێِٕ  کبَی ثّ ژَّ

ری  کتّ ْۆی کبرِ کی ثّ رِ کی ضّ یّ غێِٕ ضتریُذثێرگ ثّ
ئٕ  ، ئەگُێص )کچی ئیُذرا(ی خٕأەَذ، ّْ ِٔ کّ کچّ
کبٌ دەثەضتێت ثەیەکۀە ٔ  ٔ ڕٔٔدأِکبَی تر  رِ کتّ کبرِ

کگرتٕٔدا کۆیبٌ  کی یّ یّ کّ یّ  ٔەکٕٔ تۆڕی يبضی نّ
 دەکبتۀە ٔ دەیبَچُێت. 

نی ْێسی  ، ْێًبگّ کّ ر ٔ غبعیرِ ر ٔ پبرێسِ فطّ کەضبیەتی ئّ
  ِٔ رضێکیبٌ پێکّ کبَی ژیبٍَ، ْبٔکبت ّْ ِٔ ڕیتًی جٕاڵَّ

گُێص  ک چۆٌ ئّ ِٔر نی ْێسی پیبٌٔ، ّْ ٔ ْێًبگّ  ئبيبژِ
یػذا  کّ غبَۆَبيّ  نّ  ی، کّ ِٔ ٔ ئّ  تّ نی ْێسی ئبفرِ ْێًبگّ
ک  یّ یی ٔ نّ ٔ پێکذاچٌٕٔ ٔ نێجٕردِ ، ئّ گریُگّ

  َێٕاٌ پیبٔ ٔ ژَذا درٔضت دەثێت. نّ ، کە نّ یّ خۆغجَّٕٔ
ئٕ  ْبٔضەَگیی َێٕاٌ ّْ  یّ ِٔ ٔ ئبغتجَّٕٔ َجبيیػذا ئّ ئّ

ت ٔ پیبٔ، ئبضًبٌ ٔ  : ئبفرِ کبَّ کّ یّ ثّٔ دژ   ٔرِ گّ  ْێسِ
ئەگُێص ٔ ئەفطەرەکە  ڕ، يرۆڤ ٔ خٕدا. ٔی، خێر ٔ غّ زِ

ٔ پبرێسەرەکە، ثە غێٕەیەکی ئەکتیڤ رٔٔدأەکبٌ ثەرۀ 
پێػۀە دەثەٌ: ئەگُێص ٔەک ڕزگبرکەرێک دێت، 

یە، ئەگُێص ٔ پبرێسەرەکە -ئەفطەرەکە چبٔەڕٔاَی ڤیکتۆریب
ُذاڵێکیػیبٌ دەثێت. دٔاتر ْبٔضەرگیری دەکەٌ ٔ ي
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ٔیع، ثەْەيبٌ غێٕەی ئەگُێص ٔ  غبعیرەکە دێت، کە ئّ
ئەفطەرەکە ٔ پبرێسەرەکە، گەغە ثە رٔٔدأەکبٌ َبدات؛ 
نەثەغی دٔٔەيی دەلەکۀە، نە دەرکۀتُی غبعیرەکۀە، 
ڕٔٔدأەکبٌ ڕێچکەیەکی تر ٔەردەگرٌ ٔ غبعیرەکە خۀٌ 

ی  کّ ڕۆدییّ  بَّی ژی ٔ ٔالیع تێکەاڵٔ دەکبت ٔ ئبٔێتّ
 ثێت.  دِ  کّ کچّ

  ، نّ ظ پێکٓبتِٕٔ ضێ ثّ  ًَبیػیک( نّ َّٔ غبَۆَبيەی )خّ
يذا  غی دِٔٔ ثّ  ، نّ کّ رِ فطّ يذا کبرەکتەری ئّ کّ غی یّ ثّ

ڕۆڵی   کّ يیػذا غبعیرِ غی ضێیّ ثّ  ٔ نّ  کّ رِ پبرێسِ
دا  کّ و کۆغکّ ردِ ثّ و نّ کّ غی یّ . ثّ یّ کییبٌ ّْ رِ ضّ
ثێت،  ٔأ دِ ٔتی )فیُگبل(دا تّ غکّ ئّ  کبت ٔ نّ ضت پێذِ دِ
و  غی دِٔٔ ٌ. ثّ گّ ک دِ یّ ثّ  کّ رِ ٔ پبرێسِ  کّ ٔێذا کچّ نّ
  کبت ٔ ثّ ضت پێذِ دا دِ کّ رِ ٔ پبرێسِ  کّ يبڵی کچّ  نّ

ٔ ئبضًبٌ کۆتبیی دێت،  رِ ثّ  کّ ی کچّ ِٔ ڕاَّ ثریبری گّ
دا  کبت، نێرِ ضت پێذِ دا دِ کّ ٔتّ غکّ ئّ  يیع نّ غی ضێیّ ثّ

و  ردِ ثّ یع نّ کّ َّ ثیُێت ٔ دیًّ کەضبیەتی غبعیر دِ  کّ کچّ
يذا ضتریُذثێرگ  غی ضێیّ ثّ  دا کۆتبیی پێذێت. نّ کّ کۆغکّ

  اڵو ثّ ، ثّ ِٔ کبتّ دِ  و دٔٔثبرِ کّ غی یّ ثّ  َێک نّ َذ دیًّ چّ
ٔ   کّ ِٔ ی فیُگبل، ڕاڕِٔت غکّ ِٔ: ئّ ٔاَّ ئبڕاضتەیەکی پێچّ

 . کّ کۆغکّ
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ٔیع  ئّ  غك( دا، کّ ٔ دیًّ رِ ی )ثّ غبَۆَبيّ  ضتریُذثێرگ نّ
، خۆی زیبتر   ًَبیػّ َّٔ کی گٕزارغتئبيێس ٔ خّ یّ غبَۆَبيّ

  اڵو نّ < ث١ّٔێت،> کّ ردِ دا دِ کّ َبضرأ(ِ تی )َّ ضبیّ کّ  نّ
رِ  کتّ برِر ضێ ک ّْ ًَبیػێک( دا نّ َّٔ غبَۆَبيەی )خّ

دا ثەرجەضتە  کّ ر ٔ غبعیرِ ر، پبرێسِ فطّ دا: ئّ کّ کییّ رِ ضّ
ڕٔٔی  رضێکیبٌ ڕٔٔثّ ّْ  رِ کتّ و ضێ کبرِ دەثێت. ئّ

َذی  َبِٔ  ثێتّ گُێص دِ ٔ ئّ  ِٔ ثُّ ی ئیُذرا دِ کّ گُێص، کچّ ئّ
ر ٔ  کتّ ئٕ ثڕگە ٔ ثەظ ٔ کبرِ ٔ ّْ  کّ غبَۆَبيّ
ِٔ ٔ پێکیبَۀە دەثەضتێتۀە.  کبتّ کبٌ کۆدِ ڕٔٔدأِ

ڕٔاَی  چبِٔ  ٔاو نّ ردِ ، ثّ ْیٕایّ َٔجیُێکی ثّ خّ  کّ رِ فطّ ئّ
ْیٕا ٔ   يیػّ کبت ٔ ّْ ٔالیع ڕادِ  ، نّ ی خۆیذایّ ڤیکتۆریبکّ

یع پیبٔی  کّ رِ ٌ، پبرێسِ کّ کبَیػی پػتی تێذِ َّٔ خّ
جێ  جّجێ  رکّ ضت ئّ دِ  ٔی، ثّ ر زِ ضّ ، نّ ڕاضتی ٔ ٔالیعّ

  ٔ نّ  َذی ڕاضتییّ ، ثّ گیری خٕاردِٔٔ  ِٔ کبَییّ کرأِ َّ
ریذا  خی ژیبَی ْبٔضّ دٔٔر ٔ درێژ ٔ دۆزِ  پرۆضّ
غبَۆیی ٔ   ِٔ َذێک ڕەخُەگر ٔ نێکۆڵیُّ . ّْ َێژرأِ

ری  کتّ کبرِ  کردٔٔە، کّ  ِٔ یبٌ ثۆ ئّ ئەدەثییەکبٌ ئبيبژِ
ٔخۆ، لٕٔڵ ٔ  اضتّکی ڕ یّ ضتّ رجّ ٔێُب ٔ ثّ  کّ رِ پبرێسِ

ضکباڵ ٔ ژاٌ   رِ کتّ و کبرِ . ئّ ضیذّ تی يّ زرِ ئبغکرای دّ
ر  ضّ تی ثّ کبَی يرۆڤبیّ کطبَییّ ٔ ئبزار ٔ َبیّ

 . ر َییّ اڵو َبتٕاَێت ْیج ثکبت ٔ ڕزگبرکّ تی، ثّ یّ ِٔ غبَییّ
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تٕاَێت نەو کێػبَەی ژیبَذا،  َٓب غبعیرەکە دِ تّ
  ٔ ئبضتّ رِ َگبٔێک ثّ َذ ّْ چّ ٔ  ِٔ ک ثذۆزێتّ َگییّ ْبٔضّ

ی ئیُذرای خٕأەَذا ثڕٔات.  کّ ڵ کچّ گّ کبٌ، نّ رزِ ثّ
دأاکبَی   ، کّ ِٔ ثیُێتّ دا دِ ِٔ ی خۆی نّ کّ کّ کبرِ غبعیرِ

  رێت ثۆ الی ْێسِ کبَیبٌ ثّ يرۆڤ ٔ ئبزار ٔ غکبتّ
ٌٔ ٔ ڕاضتی  خّ  رِ کتّ و ضێ کبرِ ئّ  ٔاتّ کبٌ. کّ يرِ َّ

رز  َجبيیػذا غیعرێکی ثّ ئّ  ٔ نّ  ِٔ ضتُّ ثّ دِ ِ ٔ پێکّ
َذ جبرێک  ثۆ چّ  کّ رِ ر ٔ پبرێسِ فطّ َٔی ئّ خٕڵمێٍُ. خّ دِ

کبَذا  َّٔ خّ  ثَٕٔێکی زیبتریبٌ نّ ٔ ئبيبدِ  ِٔ ثێتّ دِ  دٔٔثبرِ
غی کۆتبییذا  ثّ  زیبتر نّ  کّ اڵو غبعیرِ ، ثّ یّ ّْ
ڕایەڵێکی چڕ ٔ َبدیبر ٔ ٔێت ٔ ثەغەکبَی تر، ثە  کّ ردِ دِ

 َەثیُرأ پێکۀە دەثەضتێتۀە. 

خۆ  فطَٕی ٔ يیتۆنۆژی نّ َذاٌ ْێڵی ئّ چّ  کّ غبَۆَبيّ
کبٌ گۆڕاَکبری فرە يۀدای  َّ ر ٔ دیًّ کتّ گرێت ٔ کبرِ دِ

کی  گۆڕاَکبرییّ  کّ کچّ  ردا دێت، ثۆ ًََّٕٔ ضّ خێرایبٌ ثّ
َذاٌ  ک کبتذا چّ یّ  ردا دێت ٔ نّ ضّ ٔايی ثّ ردِ ثُەڕەتی ثّ

، خێساَی  کّ رِ فطّ دایکی ئّ  ثێتّ ثیُێت: دِ ڕۆڵی جیبٔاز دِ
 . کّ کبٌ خٕغکی غبعیرِ غێِٕ  ک نّ یّ غێِٕ ٔ ثّ  کّ رِ پبرێسِ

 



 

130 
 

 کچەکە:

 ثیُیت؟ يُذا دِ  چی نّ

ٔ  کبت، ئّ دِ  کّ رِ فطّ ئّ  نّ  و پرضیبرِ ی ئیُذرا ئّ کّ کچّ
ٔ تٕٔغی   ڕٔاَّ چبِٔ  يیػّ ّْ  ی، کّ پیبِٔ  رِ کتّ کبرِ

اڵو  ، ثّ ِٔ ثێتّ دٔای یک دِ ک نّ کطبَی یّ ڕٔٔدأی َبیّ
 ڵێت: اڵيذا دِ ِٔ  نّ  کّ رِ فطّ ئّ

 ئەفطەرەکە:

  نێک نّ ردَٔٔذا... ْێڵگّ گّ  نّ  تّ ْبريۆَییّ  ی کّ ٔ جٕاَییّ ئّ
کبَی ضیطتًی خۆردا  خٕنگّ  َٓب نّ يٍ تّ  کّ  تتذایّ لاڵفّ

کبَی  ِٔ ریُّ نّ  َگی خۆغی ژێذا، نّ دِ  ، نّ ِٔ جیًُّی دِ
 ڕَٔٔبکییذا، تۆ يُذاڵێکی ئبضًبَیت...

 َٔەًَبیػێک غبَۆَبيەی خّ

 

  ثۆ ضەر ڕٔٔی زۀی تب نّ  ِٔ خٕارِ  دێتّ  کّ کچّ  کّ
، خۆیػی  ِٔ ر ثکبتّ ضّ يرۆڤ ثڕٔاَێت ٔ ژیبَیبٌ ثّ

  ثێتّ ٔیع دِ ئّ ، ِٔ يبغبکردَّ ژێر ڕٔاَیٍ ٔ تّ  ٔێتّ کّ دِ
يبٌ کبتذا  ّْ  نّ  کّ ؛ کچّ ثیُرأِ  ٔ ژٔٔرِ غێک نّ ثّ
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رە  کتّ يبغبکردَی کبرِ ژێر ڕٔاَیٍ ٔ تّ  ٔێتّ کّ دِ
 . ِٔ راَیػّ ْبٔثەغەکبَی تر ٔ ْەرٔەْب ثیُّ

  ک نّ یّ غێِٕ ثّ  کّ پیبِٔ  رِ کتّ ر ضێ کبرِ تذا ّْ ڕِ ثُّ  نّ 
ٔ   ِِٔ -گُێص ژیبَی ئّڕۀظ ٔ   َذٌ ثّ کبٌ پبثّ غێِٕ

  ، کّ یبٌ ثۆ ئۀە کردِٔٔ کبراَیع ئبيبژِ غرۆڤّ  َذێک نّ ّْ
  کّ رِ فطّ چٍ: ئّ کبَی ئبیُی ْیُذٔیٕزو دِ َذِ خٕأِ  نّ

کبری  ر ٔ چڕ ئبيبدِ کی کبریگّ یّ غێِٕ  ڕە، ثّ ری غّ َٕێُّ
کبٌ  تییّ اڵیّ یبضب کۆيّ  کّ رِ کبت، پبرێسِ کبٌ دِ ثۆ غتّ

کبَی َێٕاٌ يرۆڤ  ريبَّ کبَی کبر ٔ فّ ێسێت، ضُٕٔرِپبر دِ
کبٌ ڕێک  تییّ اڵیّ کۆيّ  ضیطتێًّ  کبت، کّ ضتُیػبٌ دِ دِ
ٔ  ر نّ فرێُّ َذێکی ئّ ريّ ک َّْٕ یع ِٔ کّ خبت، غبعیرِ دِ
ردَٔٔیبٌ  تبکبَی گّ رِ ضّ  چێت، کّ دِ  راَّ يب خٕڵمێُّ ثُّ

 . ڕاگرتِٕٔ

ی  کّ گٕڵّ  پکّ َذا، چّ يّ تُی زِڵ ڕۆیػ گّ نّ  کّ رِ فطّ ئّ
ٔ   ِٔ َّ يّ تّ  چێتّ ثێت ٔ خۆیػی دِ ضتی ضیص دِ دِ

و  ٔالیعذا ضتریُذثێرگ ئّ  ت، نّ ر َبیّ یع ّْ-ڤیکتۆریب
رگرتِٕٔ.  ِٔ ِٔ تی خۆیّ ژیبَی تبیجّ  ی نّ یّ ٔێُّ

)ضیری فۆٌ ئێطٍ(   تبی ژیبَیذا، کّ رِ ضّ  ضتریُذثێرگ نّ
تی ٔەک  غبَۆی پبدغبیّ  ، نّ ثِٕٔخێساَی  ٤٢٤٩-٤٩١٠

رگبی  ر دِ ثّ ٔ ضتریُذثێرگ نّ  ئەکتەر کبری کردِٔٔ
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  ثێت ٔ ثّ پیریع دِ  ، کّ ڕٔاَی کردِٔٔ دا چبِٔ غبَۆکّ
و  ردِ ثّ ٔ نّ  يبٌ غێِٕ ّْ ر ٔ ڕیػی ضپییٍ، ثّ ٔأی ضّ تّ
یبٌ  يجبرِ ، ثەاڵو ئّ ڕٔاَی کردِٔٔ رگبدا چبِٔ يبٌ دِ ّْ

  ، کّ ی کردِٔٔ کّ َجّ گّ  ، ژَّ ت ثۆضّ ی ْبرییّڕٔٔاَ چبِٔ
ٔ ضتریُذثێرگ   يبٌ غبَۆدا ٔەک ئەکتەر کبریکردِٔٔ ّْ  نّ

َبٔ  کبَی ضبڵذا، نّ جیبٔازِ  رزِ ِٔ  َذاٌ جبر ٔ نّ ثۆ چّ
. ضتریُذثێرگ  ڕٔاَی کردِٔٔ رگبکبَی ئۀ غبَۆیەدا چبِٔ دِ

  ی نّ کّ َی غبَۆَبيّ تًۆضفێر ٔ دیًّ ٔردی ئّ  زۆر ثّ
ر،  َذِ ، ثّ َیطّ ، کّ کّ ، کۆغکّ ْێُبِٔ  ِٔ غبری ضتۆکٓۆڵًّ

ٔ  پبپۆڕ، دٔٔرگەکبَی دۀرٔثەری ٔ زۆر غتی تر، ئّ
  ئٕ ڕۆژێک نّ ضتریُذثێرگ ّْ  ی، کّ غٕێٍ ٔ غتبَّ

  ِٔ یّ کّ ی ژٔٔرِ رِ َجّ پّ  یبَیبَذا ثیُیَٕی یبٌ نّ ی ثّ پیبضّ
بی کردٌٔٔ، ثە غێٕەیەکی يبغ ی )کباڵپالٌ( تّ َبٔچّ  نّ

کبری ْێُبٌٔ ٔ ثەغێکی  ضەرضٕڕْێُەر ٔ کبریگەر ثّ
زۆریبٌ پبثەَذ ثٕٔە ثە ژیبَی خۆیۀە. ْەر نەثەر ئۀەیػە، 
کە زۆرثەی پطپۆراَی ثٕاری ئەدەة ٔ غبَۆی 
ضتریُذثێرگ، ئبيبژەیبٌ ثۆ ئۀە کردٔٔە، کە 
)خۀَەًَبیػێک( زیبتر نە ْەئٕ ثەرْەيەکبَی تری نەضەر 

 ثیۆگرافیبی ژیبَی خۆی رۆَرأە. 
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ثێرگًبٌ نەکبتی کبرکردٌ نە )خۀَەًَبیػێک(دا ثۆ 
 ٤٢٩٢تەنەفیسیۆَی ضٕێذی، ضبڵی 

  ِٔ ٔرِ ری گّ کی َّْٕ یّ نیمّ ت ٔ ضّ دیمّ  ضتریُذثێرگ ثّ

ٔردیی   ٌ، ثّ دیًّ  ٌ ثّ ، دیًّ ی َٕٔضیِٕ کّ غبَۆَبيّ

ڕٔٔ،   خبتّ کبٌ دِ ئٕ گۆڕاَکبرییّ ٔ ّْ  دارێژرأِ

جیبٔاز ٔ   کبٌ، ژٔٔرِ ییّ ٔێُّ  َّ کبٌ، دیًّ تًۆضفێرِ ئّ

کبَی  ئٕ غتّ ٔردی ّْ  خػێُێت ٔ ثّ َّ کبَیبٌ دِ فۆريّ

 دیبری کردٌٔٔ.

  ی دٔای غبَۆِٔ ردِ ٔدیٕ پّ نێک نّ َگگّ )ئیطتب دِ

چێت.  الدِ  کّ ردِ پّ  ِٔ دٔای ئّ ر دٔاثّ کطّ یّ  ثیطترێت، کّ دِ

ت ٔ  لاڵفّ  َۆڕٌ، پبغبٌ چ ثّ ٔێ دِ نّ  کّ ٔ کچّ  کّ رِ فطّ ئّ
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،  کّ ر يێسێک دایکّ ضّ ڕیٍ. نّ گّ ڵذِ ڕٔخطبر ٔغک ّْ  چ ثّ

يیذا يۆيێکی پیٕ  ردِ ثّ ، نّ داَیػتِٕٔ  َذرٔضتبَّ َبتّ

.  ِٔ کبتّ ضتی يۆو خبٔێُی دِ يمّ  جبر جبر ثّ  ضٕٔتێ کّ دِ

  ثّ  کّ  کرأِ  کّ ڵّ ٔ کّدٔٔرأ   کراضی تبزِ  کّ ر يێسِ ضّ نّ

دات، دۆاڵثێکی جهک  تیبٌ نێذِ ڕی لبز ئیػبرِ ة ٔ پّ کّ رِ يّ

 َێت( کی ئبٔریػى دادِ ثبیّ عّ  کّ . ثبٔکّ یّ ِٔ پّ الی چّ

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ

 

درێکی ثبغی ڕیژیطۆر  ی ضتریُذثێرگ یبریذِ و رێًُبییبَّ ئّ

کبٌ  ئٕ غتّ ّْ  کّ  راَیػّ، يبٌ کبتذا ثیُّ ّْ ٔ ئەکتەر ٔ نّ 

کرأٌ. ضتریُذثێرگ،   ضتّ رجّ ٔٔردی ٔ کۆَکرێتی ثّ  ثّ

  کّ یّ ثّ  کّ ضتُیػبَی یّ ٔەکٕٔ ریژیطۆرێکی ثەتٕاَب دِ

چیٍ ٔ چۆٌ   ، کّ کبَی کردِٔٔ گۆڕاَکبری، فۆَذ ٔ کبنٕضّ

ردا دێت. ثۆ  ضّ کبَیبٌ ثّ ثٍ ٔ چۆٌ ٔ کەی گۆڕاَکبرییّ

  کّ رِ ژٔٔرێکی يبڵی پبرێسِ  و نّ ِٔغی دٔ ثّ  ًََّٕٔ
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کی  دا درايبیّ َّ و دیًّ کبت ٔ ضتریُذثێرگ نّ ضتپێذِ دِ

َبٔ  تی نّ ثچٕٔکی يیُیبتری ْبٔضەرگیری ٔ ژٌ ٔ يێردایّ

و  گُێص نّ دێت ٔ ئّ  کّ رِ فطّ کبت. ئّ دا درٔضت دِ کّ َّٔ خّ

تبی  رِ ضّ  گُێص نّ رچۆٌ ئّ کبت، ّْ ڕزگبر دِ  خّ دۆزِ

  کبت. نّ تی ڕزگبر دِ َذایّ ثّ  نّ  کّ رِ فطّ دا ئّ کّ بَۆَبيّغ

تب چێژ   ِٔ رِ دِ  ثبتّ دِ  کّ کچّ  کّ رِ فطّ ئّ  يبٌ کبتذا، کّ ّْ

)ضکبو   ثێتّ گۆڕێت ٔ دِ یع دِ کّ رثگرێت، ژٔٔرِ ژیبٌ ِٔ  نّ

ڕٔٔی جیٓبَێکی  ثّ  کّ ثچٕٔکّ  رڤیک( جیٓبَّ ضَٕذ ٔ ڤبگّ

 .  ِٔ کرێتّ أاَذا دِٔ فر  ٔرِ تری گّ

ًَبیػێک(  َّٔ ر غبَۆی )خّ ضّ  ٔ خطتُّ  ِٔ خٕێُذَّ

ثۆ   ِٔ ڕێتّ گّ یع دِ يّ ، ئّ جۆرأجۆر ثِٕٔ  يیػّ ّْ

خطبَذَی  ْەَذیی دەلەکە ٔ ڕِ ڕِ َذیی ٔ فرِ  يّ ٔڵّ دِ

کی  یّ ک ٔێُّ َذێک ِٔ ، ّْ ی جیبٔاز. ثۆ ًََّٕٔ ِٔ خٕێُذَّ

ک غیعرێک  َذێکیع ِٔ ّْ َٔێک ٔ ڕاضتی ژیبٌ یبٌ خّ

ٔ  اڵو ثۆ خٕدی ضتریُذثێرگ ئّ . ثّ یبٌ کردِٔٔ ضتّ رجّ ثّ

  یع زۆر ثّ تی ئێًّ ک غت ثٌٕٔ ٔ ٔیطتٕٔیّ یّ  ضێ دیذِ
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ر  دا گٕزِ ٔ ضێ ْسر ٔ دیذِ َێٕ ئّ ضبکبری ٔ ٔریبیی ثّ 

و دیبنۆگەی َێٕاٌ  ی ئّ ڕٔاَگّ  یٍ. ضتریُذثێرگ نّ ثکّ

دٔٔپبتی يبَبکبَی   ِٔ کّ کبرەکتەری غبعیر ٔ کچّ

 : ِٔ کبتّ دِ  کّ غبَۆَبيّ

                                                  غبعیر:

 ! زاَیت ٔالیع چییّ دِ  ٔ زٔٔاَّ ثّ  ٔاتّ کّ

 کچەکە:

   ٌٔ! یبٌ خّ

 غبعیر:

 یبٌ غیعر!

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک
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 ون و واقیع خً
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)ئەگُێص( زیبتر نە کبرەکتەرەکبَی تر   کّ کچّکبرەکتەری 
زاَێت ٔ  يرۆڤ دِ  ثبت ٔ زیبتر نّ کبٌ دِ غتّ  ی ثّ پّ

کبٌ چ  ی ڕٔٔدأِ َٕٔش ٔ ڕێچکّ چبرِ  تێذەگبت، کّ
ژیبٌ   گبت، کّ یع دِ ِٔ ر زٔٔ نّ گرٌ، ّْ ردِ ک ِٔ یّ ئبراضتّ

ٔیطتی ٔ  خۆغّ  ت ثّ ثبرِ ضّ  ًْێکّ ، ِٔ َّٔ خۆی خّ
  کّ ٔ غبعیرِ  کّ کچّ  دا، کّ کّ کۆتبیی غبَۆَبيّ  تیبری. نّخ ثّ

فێری ئۀە   کّ ، غبعیرِ ِٔ ثُّ کتری دِ ڕٔٔی یّ ڕٔٔثّ
و  ( نّ ٌٔ )زیبتر ڕاضتییّ ک خّ ر ِٔ غیعر، ّْ  کبت، کّ دِ

غیعر، نە ڕاضتی ٔ   ٌٔ، نّ خّ  اڵٔێکّ نّ دا، تێکّ چبٔترٔکبَّ
 ٔالیع.
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 غبعیر:

 ... و ثیُیِٕ ِٔ ئّ ٔا ثساَى پێػتر

 کچەکە:

 يُیع!

 غبعیر:

 َٔذا ثیُیجێتى؟ خّ  َگجێ نّ ڕِ

 کچەکە:

 غیعر َٕٔضراثێ؟  َگ ثێ ثّ یبٌ ڕِ

 غبعیر:

 غیعر َٕٔضراثێ!  یبٌ ثّ

 کچەکە:

 ! زاَیت غیعر چییّ تۆ دِ  ٔاتّ کّ

 غبعیر:

 ! ٌٔ چییّ زاَى خّ دِ  ٔاتّ کّ
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 کچەکە:

و  ٔ ئّ  ريبٌ ثیُیِٕکت ک یّ جێگبیّ  ٔا ثساَى پیػتر نّ
 ! يبٌ کردِٔٔ لطبَّ

 غبعیر:

 ! زاَیت ٔالیع چییّ دِ  ٔ زٔٔاَّ ثّ  ٔاتّ کّ

 کچەکە:

 ٌٔ! یبٌ خّ

 غبعیر:

 یبٌ غیعر!

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ                     

 

گرٌ ٔ  دِ خۆ رگێکی غیعریی نّ کبٌ ثّ َّٔ دا خّ َّ و دیًّ نّ
،  ِٔ ثُّ َسیک دِ  ِٔ کبَی ژیبَّ چبِٔر ضّ  يبٌ کبتذا نّ ّْ نّ 

گُێص ٔ  ثٍ. ئّ اڵٔ دِ تێکّ  فطبَّ ٌٔ، ژیبٌ ٔ ئّ غیعر، خّ
ٔ  کبَی ئّ یبداغتّ  ک ضتریُذثێرگ نّ رِٔ ّْ  کّ غبعیرِ

ثۆچَٕٔی جٕدأە،   َذاٌ غٕێٍ ٔ ثّ چّ  یذا، نّ يّ ردِ ضّ
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یع  کّ ( غبعیرِ ًّْ ، کە )ژیبٌ ِٔ ِٔ ئۀەی دٔٔپبت کردۆتّ
نە  یجیُێت. خۆی دِ  کّ  یّ، ڕاضتییّ  َّٔ ٔ خّ َذی ئّ دا ثّ نێرِ

یػذا، ئبٔا ثە لٕٔڵی ٔ ثە  کّ لّ ْیچ غٕێُێکی تری دِ
غێٕەیەکی غیعرئبيێس خۀَەکبٌ تێکەاڵٔ َبثٍ. نێرەدا 
خۀَەکبَی کچەکە ٔ غبعیرەکە فۆريێکی رۆدی ٔ 
خٕڵمبَذَێکی َْٕەری نەخۆ دەگرێت: غیعر ٔ خۀٌ ٔ 

ضەرگٕزغتەکبٌ تێکەاڵٔ دەثٍ، ئەگُێص ٔ  ژیبٌ ٔ
غبعیرەکە غَٕٔبضەکبَییبٌ نەگەڵ یەکتر دەگۆڕَۀە، نە 
چبٔترٔکبَێکذا کچەکە دەثێتە ٔێُەیەکی غبعیرەکە، تب نە 
چبٔترٔکبَێکی تردا غبعیرەکە ثجێتە کچەکە، ْەرٔەک 
ئۀەی ضًجۆنی )ئەَذرۆگیٍ( ٔ نێخۆغجَٕٔی تۀأیی، نەو 

یع ْەر نۀ ضبتەدا -کرێت. ئەگُێصدیًەَەدا ثەرجەضتە ث
  ضت ثّ ّْ  گبت، کّ ٔ نەپڕ نە ڕۀغی خۆی دەگبت ٔ تێ دِ

 کبت.  ٔی تردا دِ نّ  ِٔ کی تر ٔ ژیبَّ یّ ِٔ زیُذٔٔکردَّ

 کچەکە:

تۆ دەلی خۆتە ضەرزەَػتى ثکەیت، يٍ نەو خٕارۀە 
زۆرو پێ چٕٔ، ٔەک تۆ نە گەريبٔی لٕڕدا خۆو غت، ئیتر 

فڕٌ، ثبڵەکبٌ لٕڕیبٌ پێٕەیە، پێ ٔ پهەکبٌ ئەَذێػەکبَى َب
خۆاڵٔیٍ... يُیع خۆو... )ثبضکەکبَی ثڵُذ دەکبت( يٍ غەرق 
دەثى، غەرق دەثى، ثبٔکە، ئەی خٕای ئبضًبٌ یبريەتیى ثذە. 
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)ثێذەَگی( يٍ ئیتر ٔەاڵيی َبثیطتى! ئیتر ئبتًۆضفبر دەَگ 
نە نێٕی ئۀۀە َبگەیەَێتە ضەدەفی گٕێچکەی يٍ، ئیتر 

زیٕییٍ پچڕا، ثێچبرە خۆو، يٍ ثە ئەرزۀە  دأی
 ثەضترأو. 

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک

 

، ڕاضتی  ٔالیعی ئبگبیی ژیبَۀە ْبتِٕٔ  ئٕ غتێک نّ ّْ
کرێت ٔ غیعر  دِ  ضتّ رجّ َٔێک ثّ ک خّ ِٔ  ، کّ ٔالیعێکّ

کبَی  یی ٔ غیعرِ پػت دَیبدیذِ  . نّ ئبگبیّ َٔێکی ثّ خّ
کبَی  ئبيێسِ َّٔ ٔ ثۆچَّٕٔ خّ ۀە، دیذ-ضتریُذثێرگ

 ثێت. دِ  ضتّ رجّ ٔالیع ٔ ژیبٌ ثّ  ت ثّ ثبرِ ضّ
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 بەشی پێىجەم
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 کان کییً ري سً  ري کتً کاري
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  گُێص /ئّ کّ کچّ

ری ضەرەکی ٔ چەلی  کتّ ی ئیُذرای خٕأەَذ کبرِ کّ کچّ
ٔ نەثری   اڵتّ ضّ دِ َذێکی ثّ ، ئیُذرا خٕأِ کبَّ ڕٔٔدأِ

ثۆ   ِٔ خٕارِ  َێرێتّ ی، ٔەک َٕێُەری خۆی دِ کّ خۆی کچّ
چۆٌ   چبٔی خۆی ثجیُیت، کّ ، ثّ ِٔ َسیکّ  ٔی تب نّ ر زِ ضّ
  ک خۆی َبتٕاَێت نّ ک خٕایّ َذ ِٔ ژیٍ. ئیُذرای خٕأِ دِ

  یػّ ِٔ ر ئّ ثّ ر نّ ثذات، ّْ  َبضّ ٔی ّْ ر زِ ضّ ، نّ ِٔ خٕارِ
ئیُذرای خٕأەَذ  . ِٔ خٕارِ  َێرێتّ ی دِ کّ ی خۆی کچّثر نّ

  ثە کچەکەی دەڵێت:

 :دەَگی ئیُذرا

داثەزە خٕارۀە ٔ ثە چبٔی خۆت ثجیُە ٔ ثە گٕێی خۆت 
ثجیطتە... پبغبٌ ثگەڕێٕە ٔ ثۆو ثگێڕۀە، کە ئبخۆ داد ٔ 

 ثێذاد ٔ َبڵەَبڵییبٌ چ ثُبخە ٔ ثیبَٕٔیەکی ْەیە. 
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 :کچەکەی ئیُذرا

 يٍ ثۆ ئۀێ دەچى، ثەاڵو ثبٔکە نەگەڵى ٔەرە. ثبغە، 

 :دەَگی ئیُذرا

 َب، يٍ نۀێ ْەَبضەو ثۆ َبدرێ. 

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک

 

َٓب  کبَذا، تّ رِ کتّ ئٕ ڕۆڵ ٔ کبرِ َبٔ ّْ نّ  کّ کچّ
  ِٔ کبَّ ی ڕٔٔدأِ ِٔ رِ دِ  يرۆڤ نّ  کّ  کّ، تییّ ضبیّ کّ
ضێکی  ک کّ ثیُێت يرۆڤ ِٔ دِ  ، کّ ِٔ َٓب ئّ ثیُێت، تّ دِ

ضێکی  کّ  ثێتّ ژیبَذا دِ  ڵکٕ نّ ، ثّ ثِٕٔ دایک َّ ڕاَی نّ غّ
 ڕاَگێس. غّ

ٔ َبتٕاَێت   اڵتّ ضّ ثێ دِ  َذِ يرۆڤ چّ  ثیُێت، کّ دِ  کّ کچّ
ر درٔضتکردٌ ٔ خٕڵمبَذَی يێژٔٔی خۆیذا ْیج  رايجّ ثّ نّ

پبت دٔای جبر ئۀە دٔٔ ، جبر نّ ِٔ ر نێرِ ثکبت؛ ّْ
ٔ  تیع نّ تبیجّ !( ثّ ییّ زِ : )يرۆڤ غبیبَی ثّ کّ  ِٔ کبتّ دِ

ٔت ٔ  ڵطٕکّ ک ّْ یّ چ غێِٕ  ثیُێت يرۆڤ ثّ دِ  دا، کّ کبتبَّ
ئٕ  ّْ  الکبَیبٌ نّ لّ تّ  ٌ، کّ کّ کتری دِ ڵ یّ گّ نّ  ڵّ يبيّ
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گُێص َبچبری ثیُیُی  ئّ چٍ. و دِ دِ ٔ عّ رِ ثّ  ِٔ کّ ڕٔٔیّ
کبٌ  ثیُێت يرۆڤّ ثێت، دِ دِ  یّ ژارِ ٔ ئبزار ٔ پّيٕ ٔ ّْ ئّ

ثیکبت   اڵو ئۀ تٕاَبی ْیچی َییّ دٔٔچبری ئبزار ثٌٕٔ، ثّ
ی ئیُذرا )ئەگُێص(  کّ کچّ تییبٌ ثذات. ٔ َبتٕاَێت یبريّ

ک کبتذا  یّ ٔ نّ ثێت، ئّ اڵٔی يرۆڤ دِ ٔی تێکّ ر زِ ضّ نّ
َێٕاٌ  غکرای نّیع ضُٕرێکی ئب يّ ، ئّ َذیػّ ٔ خٕأِ  يرۆڤّ

کبت،  ر دِ ثّ ضتّ کبَذا ثۆ دِ تًۆضفێرِ ٔظ ٔ ئّ يرۆڤ ٔ ڕِ
، زۆر  ٔی َییّ ر زِ ڵکی ضّ ٔ خّ ئّ  یع، کّ ِٔ ر ئّ ثّ ر نّ ّْ
  ثیُێت. ثیطتێت ٔ دِ ، دِ کبٌ دەگرێت غتّ  ثبغی گٕێ نّ ثّ

ڕزگبر ثکبت،   َذیخبَّ ثّ  نّ  کّ رِ فطّ ٔڵ دەدات ئّ ّْ  کّ کچّ
ٔ  ، تب ئّ ِٔ ی خۆی دٔٔر ثخبتّ کّ کبرِ  نّ  کّ ٔاَّرگب دِ
ڵکی غم  کبَی خّ گٕێ ثۆ ژاٌ ٔ ئبزارِ  کّ رگبٔاَّ ثری دِ نّ

،  کّ رِ ژَی پبرێسِ  ثجێتّ  ی، کّ ِٔ ِٔ ڕێگبی ئّ ثکبت، نّ
  کّ کچّ . ِٔ و ثکبتّ یع کّ کّ رِ کبَی پبرێسِ ٔێت ئبزارِ یّ دِ
  ، کّ َذییۀە خٕأِ  ٔ ْێسِ ْۆی ئّّ ٔ ث ئّ  ، کّ دایّ ٔ ثڕٔایّ نّ
تی ٔ  کبَی، دژایّ ضتٕضۆزِ ی ّْ رگّ تی ثتٕاَێت ثّ یّ ّْ

کبٌ  ْبٔضەرگیری ٔ خێساَییّ  َذییّ کبَی پێِٕ َبکۆکییّ
ی  کّ تییّ ژٌ ٔ يێردایّ  َذییّ اڵو پێِٕ ِٔ، ثّ ثگرێت ٔ ثجێتّ

.  ِٔ تّغێ ِٔ ڵذِ َێت ٔ ّْ دا زۆر َبخبیّ کّ رِ ڵ پبرێسِ گّ نّ
ثیُێت تب  َذاٌ ڕۆڵ دِ الی يرۆڤ چّ ک يیٕاَێک نّ ِٔ  کّ کچّ



 

149 
 

کی  تییّ ضبیّ ک کّ ٔ ئبزاد ثکبت، خۆی ِٔ  يرۆڤ ئبضٕٔدِ
ٔ   َذێک جبر يرۆڤّ ردەکۀێت، ّْ زۆرجبر َبدیبر ٔ گراٌ دِ

ی کبت ٔ  ِٔ رِ دِ  ٔ نّ  َذێک جبریع کچی خٕدایّ ّْ
ۆڤ ٔ درۆ ٔ چبٔدێری ژیبٌ ٔ جٕٔڵەی ير  ِٔ غٕێُّ

ٔ  ضبَی ئبضبیی ئّ کّ  کبت، ثەغێٕەیەک، کّ کبٌ دِ ڕاضتییّ
  ی ئبضًبٌ، ثّ پێٕاَّ کبت ثّ  کّ کچّ . یبٌ َییّ ْسر ٔ تٕاَبیّ

ک  ٔ یّ ک ضبڵ ثۆ ئّ کبت ٔ یّ یر دِ ی کچی خٕا ضّ پێٕاَّ
ر  ضّ خت ٔ گراَی ثّ کبرێکی ضّ  ، کّ کّ رگبٔاَّ ، دِ یّ چرکّ
،  ِٔ ڵکی کردۆتّ ٔاو دڵی ثۆ ئبزاری خّ ردِ ٔ ثّ  یّ ِٔ غبَّ

ی ضبڵێک ثێت  ِٔ ک ئّ رِٔ ، ّْ درێژِ  ْێُذِ  ک چرکّ یّ
 . ْبیّ ِٔ

 ) تَٕذ تبریک دادێت ( 

 ٔاٌ: رگّ دِ  ژَّ

 گیرضێُێ( دادِ  )چراکّ 

 داْبت!  يڕۆ زٔٔ ئێٕارِ ئّ

 : کّ کچّ

 ! ک ٔایّ یّ لیمّ ک دِ ک ضبڵ ثۆ خٕداکبٌ ِٔ یّ
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 ٔاٌ: گّر دِ  ژَّ

 ی ضبڵێک درێژ ثێت! ْێُذِ  لیمّ ک دِ کرێ یّ ڵکیع دِ ثۆ خّ

 

 ًَبیع  َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ       

 

اڵو  ، ثّ ِٔ کبتّ ٔاَیتر دِ کبَی ئّ ظ ثۆ ئبزارِ ثبِٔ  کّ رگبٔاَّ دِ
  کّ رگبٔاَّ ، دِ ِٔ ژٔٔرِ  ضیع َبدات، کّ ثێتّ کّ  ڕێگب ثّ

ٔ  پیری ٔ ئّ  ثّ  ٔایّ  کّ چّک ک ، ِٔ یّ کّ کی تری کچّ یّ ٔێُّ
،  ِٔ ٔی کۆیکبتّ ر زِ ضّ ٔێت نّ یّ دِ  کّ کچّ  ی، کّ زئَّٕ ئّ
ی خۆی  کّ غبڵّ  ثەرئۀەیػە، کّ  ر نّ تی، ّْ یّ ٔ ّْ ئّ

 کبت.  ظ دِ پێػکّ

رپرضیبرێتی  رک ٔ ثّ ثبضی ئّ  کّ رِ پبرێسِ  کبتێکذا، کّ نّ
ٔ دٔٔ  ئّ  کبت، کّ دِ  ِٔ ثۆ ئّ  ئبيبژِ  کّ کبت، کچّ خۆی دِ

ثێت، ئۀ  دا تٕٔغی ئبزار دِ و َێٕاَّ ٔ نّ  یّ رکی ّْ ئّ
َذیع ثێت،  ک کبتذا يرۆڤ ٔ ْەرٔەْب خٕأِ یّ ثێت نّ دِ
، ئەيە جگە  کّ رِ يُذاڵی پبرێسِ  ر ثّ رايجّ ثّ  رپرضیبرِ ٔ ثّ ئّ

ٔێت  یّ دِ  کّ خٕدا. کچّ  ر ثّ رايجّ ثّ  رپرضیبریػّ نۀەی ثّ
تی.  خی ژٌ ٔ يێردایّ ثۆ دۆزِ  ِٔ ڕێتّ ک ثگّ ێت، َّثًر
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  کّ کچّ يرۆڤ''.   َٓب ''ثجًّ تّ  ی کّ ِٔ نّ  يردٌ زۆر ثبغترِ
 ضێ  کبَی ثّ َذییّ ڵ پێِٕ گّ ٔیذا ٔ نّ ر زِ کبَی ضّ َّ دیًّ  نّ

  کّ ر ٔ غبعیرِ پبرێسِٔ  رەکە فطّ : ئّ ِٔ کبَّ پیبِٔ  رِ کتّ کبرِ
)يرۆڤ   ٔ ڕاضتییەیع، کّ ئّ  گبتّ یبتر دِکبت ٔ ز دِ  غّ گّ

  ِٔ یػّ و ثیرٔثۆچَّٕٔ ر ثّ ( ٔ ّْ ییّ زِ غبیبَی ثّ
  کّ رِ فطّ الی ئّ نّ  کّ ثۆ ئبضًبٌ. کچّ  ِٔ ڕێتّ گّ دِ

  کّ رِ الی پبرێسِ ، نّ ِٔ کبتّ کبَی دایکی زیُذٔٔ دِ رییّ ِٔ یبدِ
الی  نّ رٔٔثٕٔو ٔ ثّ  کی ضێکطی ثّ َذییّ پێِٕ  ثێتّ دِ

رزتریٍ  ڕۆدێکی ئبگرأیی ٔ ثّ  ثێتّ یع دِ کّ غبعیرِ
رکی  ٌ. ئّ کّ دِ  ضتّ رجّ کی ڕۆدیی ثّ َذییّ کبَی پێِٕ ئبضتّ

کبَی  یبيّ دا پّ دٔٔ ئبراضتّ  ثّ  یّ ِٔ گُێص ئّ رغبَی ئّ ضّ
ضرٔٔغتی   ت ثّ ثبرِ َذ ضّ کبَی خٕأِ َێت، ڕاضتییّ یّ ثگّ
  ت ثّ ثبرِ کبَی يرۆڤیع ضّ رگ نەالیەک ٔ ڕاضتییّ يّ

ڵ  گّ نّ  کّ کبٌ، نەالیەکی ترۀە. کچّ َذییّ خٕأِ  ضرٔٔغتّ
کبَذا  چَٕٔی ڕٔٔدأِ ِٔ ٔپێػّ رِ ی گەغە ٔ ثّ رٔازِ دِ
  ِٔ ٔییّ ر زِ ڵکی ضّ خّ  کبَی ثّ َذییّ ی ٔ پێِٕ کّ َّٔ خّ

 لٕٔڵ ٔ  ئبضتّ  گبتّ يذا دِ غی دِٔٔ ثّ  ، نّ ِٔ ثێتّ فرأاٌ دِ
ئبگب  زیبتر ثّ  ِٔ يیػّ غی ضێیّ ثّ ، نّ ِٔ کبَی ژیبَّ َبٔاخُّ

 کبت. دِ  ٔ ئبضًبٌ ئبيبدِ رِ ثّ  ِٔ ڕاَّ ٔ خۆی ثۆ گّ  ِٔ دێتّ
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ْبرییەت ثۆضە نە ڕۆڵی )ئەگُێص( نە غبَۆَبيەی 
 ٤٢٠١)خۀَەًَبیػێک( دا ضبڵی 
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   کّ /کچّ کّ رِ فطّ ئّ

ر ثبڵی  ضّ دێت، ثّ  ِٔ ضًبَّ، نە ئب ِٔ رِ ضّ ی ئیُذرا نّ کّ کچّ
ر  ضّ  ری خٕدا دێتّ کٕٔ َٕێُّ فڕێت ٔ ِٔ دِ  ِٔ کبَّ ٔرِ ّْ
ٔی  ر زِ ضّ گُێطذا نّ رگی ئّ ثّ  ٔی. کچی خٕا نّ زِ
دا  کّ کۆغکّ  نّ  کّ رِ فطّ ئّ  تبِٔ رِ ضّ ر نّ ڕێت ٔ ّْ گّ دِ
  یّ َذیخبَّ ٔ ثّ ثڕێت تب نّ ردِ یی خۆیػی دِ ثیُێت ٔ ئبيبدِ دِ

 ڕزگبری ثکبت.

 : کّ کچّ

 و! کبَتب زیُذاَیت، يٍ ْبتٕٔو ڕزگبرت ثکّ ژٔٔرِ  تۆ نّ

 : کّ رِ فطّ ئّ

ثٕٔو  اڵو ْیچ دڵُیب َّ کرد، ثّ و دِ ِٔ ڕێی ئّ ت يٍ چبِٔ ڵجّ ّْ
 یت. ٔێ ڕزگبرو ثکّ تّ تۆ دِ  کّ

 : کّ کچّ

ثێت  اڵو... دِ ، ثّ یّ ٔت دیٕاری ّْ . دّ لبییًّ  کّ کۆغکّ
 ٔێ؟ ٔێ یبٌ َبتّ تّ ت ثێیٍ... دِ لّ رِ دِ
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 : کّ رِ فطّ ئّ

تێکذا يٍ  ئٕ دبڵّ ّْ ی نّ ِٔ رئّ ثّ ٔێ َبزاَى، نّ ڕاضتیت دِ
دٔٔ   ثێ ثّ ژیبَذا دِ  ک نّ  ئٕ غبديبَییّ گبت! ّْ ئبزارو پێذِ

داَیػتٕٔو   کّ  یٍ. نێرِ ی ثذِ ْبکّ و ثّ ر غّ رايجّ ثّ
ٔا  یع ثکڕو ئّ  خۆغّ  ٔ ڕزگبرثَّٕٔ ر ئّ اڵو گّ ، ثّ تّ دًّ زِ
ئبزار ثچێژو.... ئبگُێص، يٍ   ِٔ ی ئّ َذِ ِٔ ثێ ضێ ئّ دِ

 ثێ ثتجیُى! َٓب ثۆو ّْ ، تّ ِٔ ثًێًُّ  نێرِ  پێًجبغترِ

 : کّ کچّ

 ثیُیت؟ يُذا دِ  چی نّ

 : کّ رِ فطّ ئّ

  نێک نّ ردَٔٔذا... ْێڵگّ گّ  نّ  تّ ْبريۆَییّ  ی کّ ٔ جٕاَییّ ئّ
کبَی ضیطتًی خۆردا  خٕنگّ  َٓب نّ يٍ تّ  کّ  تتذایّ فّلاڵ
کبَی  ِٔ ریُّ نّ  َگی خۆغی ژێذا، نّ دِ  ، نّ ِٔ یجیًُّ دِ

 ڕَٔٔبکییذا، تۆ يُذاڵێکی ئبضًبَیت ...

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ   
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ِٔ،  َذیع ثًێُێتّ ثّ  ثێت ثّ ٔ دِ  َذِ ثّ  کّ رِ فطّ ئّ
ئبضبَی  ْب ثّ رِٔ ٔ ّْ  ادی گراَّی َرخی ئبز ِٔ رئّ ثّ نّ
کی  ٔیطتییّ خۆغّ  یػّ ِٔ رئّ ثّ ر نّ ٔێت، ّْ ضت َبکّ دِ

َٕٔضی ئەو کبرەکتەرە.  چبرِ  ثێتّ َبدیبر ٔ دٔٔرأدٔٔر دِ
تٕاَێت  ک کبتذا َّ یّ نّ  کبت، دِ  رِ فطّ و ئّ ٔا نّ  یػی، کّ ِٔ ئّ

ٔ  ر ئّ يجّرا ژیبٌ ثّ  ، کّ یّ ِٔ ضت ٔ ڕازی ثێت ئّ رثّ ضّ
ڵێت: )"ئب!  دا دِ کّ اڵيی کچّ ِٔ  ، نّ کطبٌ ثِٕٔ زۆر َبیّ

ٔ ڕۀظ   ی )ڤیکتۆریب(یّ کّ ٔیطتّ ...( خۆغّ " راَّ رِٔ َبدادپّ
ردا دێت.  ضّ خێرایی گۆڕاَکبرییبٌ ثّ کبٌ زۆر ثّ ڵٕێطتّ ٔ ّْ

چێت ٔ  دِ  دا دێت ٔ ٔی غبَۆکّ ڕاڕِ  ثّ  کّ رِ فطّ ئّ
  دێتّ  ِٔ َییّ دِ جهی يّ  کبت، ثّ یب دِڕٔاَی ڤیکتۆر چبِٔ
گٕڵێک.   پکّ چّ  تّ ضتی ثِٕٔ ی دِ  کّ ٔ غًػێرِ  ِٔ پێػّ

ڤیکتۆریب ثجیُێت،   ، کّ دایّ ِٔ ڕٔاَی ئّ چبِٔ  نّ  کّ رِ فطّ ئّ
اڵو  ثیُرأ، ثّ ضێکی َبدیبر ٔ َّ کّ  ثێتّ ڤیکتۆریبیع دِ

  ٔ ثّ  یّ سی ّْٔدا ثَٕٔێکی ثەْێ ی ئّ َذێػّ ئّ  ڤیکتۆریب نّ
  ، کّ ضێکّ َٓب کّ کبت. ڤیکتۆریب تّ ڕێ دِ  ِٔ َیػتییّ تّ

ْیج   کّ رِ فطّ ثێت. ئّ ّْ  تییّ ضبیّ و کّ کی ثۆ ئّ يبَبیّ
ی ٔ  ڕاڕِ  نّ  ، کّ َییّ  ِٔ ضبَّ ٔ کّ کی فیسیکیی ثّ َذییّ پێِٕ

َٓب ڤیکتۆریب  ٔدا تّ ی ئّ کّ جیٓبَّ  ٌٔ، نّ کّ ردِ دا دِ غبَۆکّ
. کبت  یّ ٔ ّْ َٓب ڤیکتۆریبیع ثَٕٔی ثۆ ئّ ٔ تّ  یّ ّْ
الی  اڵو کبت نّ ت، ثّ رگیس َبیّ ڕٔات ٔ ڤیکتۆریب ّْ دِ
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  پکّ ثێت ٔ چّ ٔ َبڕٔات، ئۀ پیر دِ  ضتبِٔ ِٔ  کّ رِ فطّ ئّ
ڕٔاَیی ڤیکتۆریب  ضتیػی ٔغک ٔ ضیص. چبِٔ ی دِ کّ گٕڵّ

ٔ ئبرايی کی ْێًٍ  یّ کی ٔ ٔزِ کی َبِٔ َگییّ ْبٔضّ
داتێ. نە دیذێکی  يبٌ کبتذا ْبريۆَی دِ ّْ خػێت ٔ نّ  ثّ پێذِ

ترۀە، دەکرێت چبٔەڕٔاَی ئەفطەرەکە ثە غێٕەیەکی 
ضەرەکی گٕزارغتێک ثێت ثۆ کٕرتکردَۀەی کبت. ئەگەر 
چبٔەڕٔاَییەکەی ثە پێٕەرە تمهیذییەکەی کبت، ثە پێی 

ەیەیع کبتژيێر ثپێٕرێت ئۀە زۆر درێژە، ئەگەر ثۀ غێٕ
ثێت، کە ٔەک ئۀ خۆی غبرەزای دەثێت ٔ ْەضتی پێ 

ئۀە -ْەر ٔەک زۆرثەيبٌ غبرەزای ژیبٌ دەثێت-دەکبت
زۆر کٕرتە. ضتریُذثێرگ ئەو ئەزئَٕە نە ڕٔاَگەی 

 گۆڕاَکبری ڕَٔبکییۀە ثەرجەضتە دەکبت.

 ئەفطەرەکە:

 )يۆضیمبیەکی َسو ثە ڕیتًی ضەيب، نە ضەرۀە دەثیطترێت(

 ئیتر پرۆڤە دەضتی پێ کرد!  ئبْٔب! ئێطتب

)غبَۆ ثە ڕَٔٔبکییەکی پرتە پرتکەر ٔەک ڕَٔٔبکی چرای 
 زەریبیی، ڕَٔٔبک دەثێتۀە( 

 ئۀە چییە؟ 
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)ثەدٔای ڕیتًی ڕَٔٔبکییە پرتە پرتکەرەکەدا، ثە ئبٔازۀە 
 دەکۀێتە خٕێُذَۀە( 

 ڕَٔٔبکی ٔ تبریکی، ڕَٔٔبکی ٔ تبریکی؟

 کچەکە:

 )الضبیی ئۀ دەکبتۀە(

ڕۆژ ٔ غۀ، ڕۆژ ٔ غۀ! ثەخػُذەیەکی يەزٌ دەیۀێت 
چبٔەڕٔاَیت کٕرت ثکبتۀە! ْەر نەثەر ئۀەیە کە ڕۆژەکبٌ 

 رادەکەٌ ٔ غۀەکبٌ ڕأ دەَێٍ. 

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک

ْەر ثۀ غێٕەیەی، کە ضتریُذثێرگ تبریکی ثۆ 
جیبکردَۀەی دیًەَەکبٌ ثەکبردەْێُێت، گۆڕاَکبرییەکبَی 

غۀ نە خٕدی ضتراکتٕری -ریکی/ڕۆژتب-ڕَٔٔبکی
درايبکەدا دٔٔثبرە دەثێتۀە. ثەو غێٕەیەیع 
)خۀَەًَبیػێک( ٔەک ٔێُەیەک نە ژیبٌ دەردەکۀێت. 
ضتریُذثێرگ خۆیػی نە یبداغتەکبَیذا َٕٔضیٕیەتی، کە 

 )خۀَەًَبیػەکەی يٍ ٔێُەیەکە نە ژیبٌ( 
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  کبت ٔ نّ ضت پێذِ دا دِ کّ کۆغکّ  نّ  ی، کّ َّ ٔ ضێ دیًّ ئّ
ئٕ پرۆضێطی  ضتُیػبَی ّْ ثێت، دِ ٔأ دِ دا تّ کّ کۆاڵَّ

  کّ رِ فطّ کبت. ئّ دِ  کّ رِ فطّ کبَی ئّ َّٔ کردَی خّ غّ گّ
ی  کّ یبيّ پّ  نّ  خطێت، کّ ڕِ ی ثۆ دِ نّ ٔ ّْ ضێ جبر ئّ

ک  ثێت ِٔ ّْ  ٔ کچّ ثڕٔای ثّ  يیبٌ، کّ کّ گُێص ثگبت: یّ ئّ
ژێر ڕکێفی  ثتٕاَێت خۆی نّ  يیػیبٌ، کّ رێک، دِٔٔ ڕزگبرکّ

خۆی   يیػیبٌ، کّ اڵتی دایکی ڕزگبر ثکبت، ضێیّ ضّ دِ
 ڕزگبر ثکبت.   کّ ثتٕاَێت کچّ

ئەفطەرەکە نە دیًەَی ڕارۀی غبَۆکەدا، کە چبٔەڕٔاَی 
)ڤیکتۆریب( دەکبت، دەثێتە ْێًبگەنێک ثۆ چبٔەڕٔاَی، ئۀ 

  چبٔەڕٔاَییەی، کە ْەرگیس تۀأ َبثێت.

 ئەفطەرەکە: 

ضێ  دۀت ضبڵە يٍ ثێرەدا دێى ٔ دەچى! دۀت زەرثی
 پێُجطەدٔپێُج! دەکبتە دٔٔ ْەزار ٔ ضتٕپێُج غّ ضەد ٔ

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک

ڤیکتۆریب ئۀ کەضەیە، کە ْەرگیس ئەفطەرەکە َبیجیُێت، 
ضًجۆنێکە ثۆ ئۀ غتەی يرۆڤ ثە ثەردۀاو ٔ ثەثێ ئۀەی 

دەکبت ٔ ثەدەضتی َبگبت. نەثەر کۆڵ ثذات ثە دٔایذا ڕا
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ئۀەی ڤیکتۆریب دەرَبکۀێت ٔ ئەفطەرەکە دەضتی پیب 
ڕاَبگبت، دەثێتە ضًجۆنی ئۀ غتەی، کە ْیچ ترضێک 
درٔضت َبکبت. ڤیکتۆریب ئبيبَجە ٔ ئەفطەرەکەیع ئۀ 

 ڕێگبیەیە، کە نە تەلەالی گەیػتُە ثۀ ئبيبَجە. 

  َّ ٔ دیًّ نّ  کّ رِ فطّ َٔی ئّ خّ  ِٔ ثۆچَٕٔێکی ترِ  نّ
َی  دا: )دیًّ َّٔ خّ يبٌ کبتذا زیُذِ ّْ ر ٔ خۆظ ٔ نّ  کبریگّ

،  کّ رِ فطّ دا ئّ َّ و دیًّ . نّ ِٔ ثێتّ دِ  ( دٔٔثبرِ کّ لٕتبثخبَّ
ڵ  گّ تبییذا، نّ رِ پۆنێکی ضّ  نّ  ٔرِ ضێکی گّ کٕٔ کّ ِٔ

ٔ   داَیػتِٕٔ  ر کٕرضی لٕتبثخبَّ ضّ کبٌ نّ يُذاڵّ
ثری  زِ ی گراٌ ٔ ثّ نّ يبٌ يبيّ ڕٔٔی ّْ ڕٔٔثّ

يُذاڵی دٔٔچبری ْبتِٕٔ.   ثّ  ، کّ ِٔ ثێتّ ی دِ يبيۆضتبکّ
يبيۆضتبکە نە ئەفطەرەکە دەپرضێت، کە دٔٔ کەرەت دٔٔ 
دەکبتە چەَذ، ثەاڵو ئۀ َبزاَێت ٔەاڵيی ئەو پرضیبرەی 
يبيۆضتبکەی ثذاتۀە. ئەفطەرەکە خۆی نە ڕۀغێکی 

یُێتۀە، ثەاڵو نە ْەيبٌ کبتیػذا فیگٕرێکی خۀَئبيێسدا دەث
و  نّ  خۀَەکەیە، کە کچەکە تەيبغبی دەکبت. کّ

رثجڕێت  زایی دِ ٔێت َبڕِ یّ يێُێت ٔ دِ یع ڕادِ ڵٕێطتّ ّْ
ی  ڵّ تبیی يبيّ رِ ک يُذاڵێکی لۆَبخی ضّ ِٔ  ی، کّ ِٔ نّ
ی دکتۆرای  ٔ ثڕٔاَبيّ کبتێکذا ئّ کرێت، نّ ڵ دِ گّ نّ
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، کە  ِٔ خبتّ ی ثیردِ یّ ٔ ٔاَّ ی ئّ ، يبيۆضتبکّ أِخػر پێجّ
 ثێت کبيڵ ثیت( : )دِ ثِٕٔ رگیس فێری َّ ّْ

 يبيۆضتب: 

 ! کردِٔٔ عیت َّ ڕاضت! تۆ ضّ ثّ

 کە: رِ فطّ ئّ

 زار( ريّ ) غّ

 اڵو َبتٕاَى ثیڵێى...  ، ثّ زاَى چۆَّ اڵو... دِ ، ثّ ثب، کردٔٔيّ

 يبيۆضتب:

اڵو َبتٕاَیت ثیڵێیت...  زاَیت ثّ یت! دِ غبَی پیبکّ  تۆ َیبزتّ
  و! تیت ثذِ يٍ ثتٕاَى یبريّ  َگّ ڕِ

 کێػێت( ر ڕادِ فطّ )لژی ئّ

  کّ: رِ فطّ ئّ

 ، َبخۆغّ!  ئبِ، َبجۆرِ

 يبيۆضتب:

 ثێت ... ت َّ ْیًّ کٕڕێکی ئبْٔب زل، ثّ  کّ  ڵی َبخۆغّ ثّ
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 : کّ رِ فطّ ئّ

 ِٔ( ئبزارِ  )ثّ

، يٍ  ٔێِٕ ٔاَی ئّ ى، زۆر زنتر نّکٕڕێکی زل، ئب، يٍ زن
ی  ِٔ ک ئّ )ِٔ...  دِٔٔ ٔأ کر و تّ ٔأ کبيڵى، يٍ لٕتبثخبَّ تّ
ثۆچی   ... ثبغّ خػرأِ يٍ دکتۆراو پێجّ ( ِٔ ئبگب ثٕٔثێتّ ِٔ

 ؟ خػرأِ ثّ دی يٍ دکتۆراو پێُّ داَیػتٕٔو؟ ئّ  نێرِ

 يبيۆضتب:

ت، ی کبيڵ ثکّ ثێ داَیػیت ٔ خۆت اڵو تۆ دِ ، ثّ ڵێ ٔایّ ثّ
 ؟ ثێ کبيڵ ثیت ... ٔا َییّ دِ

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ

 

نێپرضرأاَی   دا دأا نّ کّ َّ کۆتبیی دیًّ  نّ  کّ رِ فطّ ئّ 
ی ڕزگبر ثکبت:  ضت يبيۆضتبکّ دِ نّ  کبت، کّ ( دِ َتیُّ رِ )لّ

  چێتّ دِ  کّ رِ فطّ !( ئّ کبَیى ڕزگبرکّ چبِٔ  ! نّ )ڕزگبريکّ
َبثێت ٔ   ٔرِ رگیس گّ اڵو ّْ ثێت، ثّ ٔ پیر دِ  ِٔ َّّ ي تّ
  َذِ پبثّ  کّ رِ فطّ َٔی ئّ یػی َبثیُێت. خّ رگیس ڤیکتۆریبکّ ّْ
ی  کّ رِ فّ ضّ  ِٔ و کۆغکّ ر نّ یع ّْ کّ ، کچّ ِٔ کّ کۆغکّ  ثّ
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تب   ِٔ کّ کۆغکّ  چێتّ کبت ٔ دِ ضت پێذِ ٔی دِ ر زِ ضّ
َذاٌ جبر  چّ  ِٔ . دٔای ئّڕزگبر ثکبت  کّ رِ فطّ ئّ
، يیتبفۆر ٔ  کّ کبَی کۆغکّ ٔێُّ  کّ درێژایی غبَۆَبيّ ثّ

  ٔ کۆغکّ کۆتبییػذا ئّ  ٔ نّ  ِٔ ٔێتّ کّ ردِ کبَی دِ نییّ ْێًبگّ
  کّ )کبتێک کۆغکّ  ٔرِ راپبگیریی گّ کی ضّ یّ ٔێُّ  ثێتّ دِ
  کّ رثبَّ ر ضّ ضّ نّ  کّ ی گٕڵّ ضٕٔتێت، خَٕچّ دِ
 الح( ثّ یجَٕٔێکی زِ ثّ گٕڵّ  ثێتّ ػکٕێت ٔ دِپ دِ

   ری دایک ٔ ثبٔک  کتّ کبرِ

دایک ضًجۆنی دەضەاڵتێکی گۀرەیە ٔ نە زۆرثەی 
دا دٔٔثبرە دەثێتۀە ٔ ڕۆڵی -ثەرْەيەکبَی ضتریُذثێرگ

جیبٔاز دەثیُێت، ْەَذێک جبر دایک ئۀ ضًجۆنەیە، کە 
ُێت، ْەضتکردٌ ثە گَٕبِ، ٔەک ئبيڕازێک ثەکبر دەْێ

  ْەَذێک جبری تر يەرگی دایک، ٔەک يیتبفۆرێک نّ
، کە ئبزاری ٔیژداَی  یّ کبَیذا، ئۀ ٔێُە ْەتبْەتبییە لّ دِ

 ضتریُذثێرگ، دەدات. 

و  زۆر کّ، نە خۀَەًَبیػێک دا تی دایک ضبیّ ْەرچەَذە کّ
ٔێت، ثەاڵو  کّ ردِ دا دِ کّ تبی غبَۆَبيّ رِ ضّ  تی نّ تبیجّ ٔ ثّ

 :  یّ کی دیبری ّْ یّ یگەر ٔ گریُگ ٔ پبیّڕۆڵیکی کبر
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 : کّ ثبٔکّ

 ريیی(  َّ  )ثّ

 ت َبٔێت؟ يّ ئّ

 : کّ   دایکّ

ِٔ ضٕٔدی  ثبی ئبٔریػى ثۆ يٍ، ْبٔڕێی ئبزیس، ئبخر ئّ عّ
 ثًرو!  و زٔٔاَّ يٍ ثّ  کّ  چییّ

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ                    

ژیبٌ   يرێت، نّ دِ  ٔ زٔٔاَّ ثّٔ  ئّ  زاَێت، کّ دِ  کّ دایکّ
  ِٔ رگّ کبَی يّ رزِ يّ  ٔأی نّ تّ  ٔ ثّ  ِٔ ٔێتّ کّ دٔٔردِ

ر  زاَێت. ّْ دِ  و ڕاضتییّ یع ئّ کّ ْب ثبٔکّ رِٔ ، ّْ َسیکّ
اڵو  ٔێت دایک ثذٔێُێت، ثّ یّ دِ  کّ ثبٔکّ  ، کّ یػّ ِٔ رئّ ثّ نّ
 تی. کبَییّ الی يُذاڵّ ٔ زیبتر ْۆغی نّ ئّ

 : کّ ایکّد

  و ... غبديبَی ٔ غّ  خۆئّای  ! ڕِ ژیبَی يُّ  ِٔ خۆ ئّ

 :    کّ ثبٔکّ

 ئٕ غتێک! ّْ  ... نّ  کریطتیُب نێًججٕٔرِ
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 َٔەًَبیػێک ی خّ غبَۆَبيّ

و دٔٔ  ژیبَی ئّ  ت ثّ ثبرِ زۆر غت ضّ  و کۆتبییٓیُبَّ ئّ
 ڵێت: دِ  رِ کتّ کبرِ

 

 : کّ ثبٔکّ

 ( ِٔ ژٔٔرِ  کێػێتّ ر دِ )ضّ

 ؟ کّ رِ کّ کبرِ  یتّ و ثذِ کّ ٔێ دیبرییّ تّ دِ

 : کّ دایکّ

ر ثٕٔو ... ثۆچی تۆ  کّ يُیع کبرِ  ڵێ ... ثیرتجێ کّ ٔا يّ
 یت؟ کّ ضتی ثێتبٔاَێک ثریُذار دِ ّْ

 : کّ ثبٔکّ

 یت ... کّ ت ثریُذار دِ کّ ی ثۆچی تۆ ... يٍ، يێردِ ئّ

 : کّ دایکّ
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  يیػّ کبت ّْ دِ  ڵّ جٕاٌ يبيّ! کبتێ يرۆڤ  و ژیبَّ ئۆِ نّ
ک  یّ گب... يرۆڤ ثبغّ َبغیریُی تێذِ  ثّ  کّ  یّ ضێک ّْ کّ
 !  و ژیبَّ کب. ئۆف نّ ک دِ یّ راپّ خّ  ِٔ ٔالغّ کب، نّ دِ

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ    

 

دایک یەکەی کبت ٔ غٕێٍ تێک دەغکێُێت، ڕاثردٔٔ ٔ 
ە، کە کٕڕەکەی ثۆ الی ئێطتب نەیەکذا کۆدەکبتۀە، ثۆ ًََٕٔ

 خۆی ثبَگ دەکبت. 

 دایکەکە:

 ئب ئۀ کچە کێیە؟ 

 ئەفطەرەکە:

 )ثە چرپە(

 ئەگُێص!

 دایکەکە:

ئۆِ، ئەگُێطە؟ دەزاَی خەڵک دەڵێٍ چی؟ دەڵێٍ ئۀ 
کچەکەی ئیُذرای خٕأەَذە کە نە ثبٔکی پبڕأەتۀە ڕێگەی 
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ثذات ثۆ ضەر ئەرز داثەزێ تب ثساَێ گٕزەراَی خەڵک 
 ەاڵو ْیچ َبڵێ. چۆَە، ث

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک 

 

ْب  رِٔ ٔ ّْ  کبٌ دەزاَێت چییّ َجبيّ ٔ ئّ  یّ ٔرِ دایک گّ
!(  و ژیبَّ یػتِٕٔ )ئۆف نّ ژیبَیع گّ  ئەزئَٕی ْەیە ٔ نّ

ثَٕٔێکی  يرێت ٔ ْیچ ئبيبدِ دا دِ کّ غبَۆَبيّ  دٔاتر دایک نّ
  نّفیسیکی َبيێُێت، ْبٔکبت ثبٔکیع دیبرَبيێُێت. 

ی  ِٔ ثێ ئّ ، ثّ ٔالِٔ کتر ثّ ئبزارداَی یّ  غیبَذا نّ کّ َذییّ پێِٕ
َذێک  ّْ.  کردِٔٔ ثساٍَ ثۆچی ْیج غتێکی تریبٌ َّ

  َّ و دیًّ ئّ  ، کّ یبٌ ثۆ ئۀە کردِٔٔ ئبيبژِ  رچبِٔ ضّ
ثۆ ژیبَی   ە-کی ڕاضتۀخۆی ضتریُذثێرگ یّ ِٔ ڕاَّ گّ

  ر ثِٕٔ کّ یکی کبرِتی خۆی ٔ دایکی ٔ ثبٔکی. دا تبیجّ
الی ثبٔکی، نۀ يبٔەیەغذا، ثەر نە ْبٔضەرگیری، دایکی  نّ

ی  ٔ دٔاجبر ثبٔکی َبچبر دەثێت يبرِ  َذاٌ يُذاڵی ثِٕٔ چّ
 ثکبت. 

ٔ  ر ئّ کتّ َذاٌ کبرِ ًَبیػێک( دا چّ َّٔ غبَۆَبيەی )خّ  نّ
ئبزار ٔ ژاٌ   ثۆچی ْێُذِ  ، کّ ِٔ َّ کّ دِ  دٔٔثبرِ  پرضیبرِ

ٔ   ِٔ ٔضێُُّ چّ کتر دِ ٌ؟ ثۆچی يرۆڤ یّ دَٔیبدا ّْ  نّ
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اڵيێک ثۆ  ْیچ ِٔ  کّ ئبزاری یەکتر دەدەٌ؟ دایک ٔ ثبٔکّ
رَبگرٌ ٔ ْیچ نێکذاَۀەیەکیػیبٌ  )ثۆچی(یەکبَی خۆیبٌ ِٔ

ڵکٕ دایک ئۀەیع دٔٔپبت  ، ثّ ِٔ ر ئّ ک ّْ ، َّ ثۆیبٌ َییّ
ٌ. ثبٔک  کّ ئبڵۆز دِکبٌ، ژیبٌ زیبتر  پرضیبرِ  ، کّ ِٔ کبتّ دِ

  چّ ، ِٔ کّ پیرِ  چّ نی ِٔ دا ْێًبگّ کّ غبَۆَبيّ  ٔ دایک نّ
يرٌ ٔ ثە  ٔاٌ دِ ٌ، ئّ ِٔ رگّ ڕێگبی يّ ٔ ثّ ٌ  کّ کۆَّ

  ک نّ یّ غێِٕ اڵو ثّ ثٍ، ثّ رچبٔ ثسر دِ ثّ تۀأی نّ
ٔ   ِٔ يێُُّ کبٌ دِ رِ کتّ کبرِ  َذێک نّ الی ّْ کبٌ نّ  غێِٕ

 . ِٔ ْێُرێُّ ثیردِ کیع ِٔجبرَبجبرێ

ڕاثردٔٔدا ٔ   رزارثبری نّ ضتی لّ ّْ  ِٔ و ڕِٔٔ ر نّ ّْ 
  یّ ٔاَّ . نّ کی گریُگّ یّ نّ ضّ ئێطتبیػذا، يّ  ْب نّ رِٔ ّْ

ثکبت،   ٔ دایکّ ثۆ خٕدی ضتریُذثێرگ ثبضی ئّ  کّ غبَۆَبيّ
، ثەاڵو  ٔأی يردِٔٔ تّ  یبٌ ثّ  رگذایّ يّ رِ ضّ  نّ  کّ
رزارثبری  ضتی لّ ٔ ّْ  ترۆپکذایّ  اڵتی نّ ضّ ٔاو دِ ردِ ثّ

 ْێُێت. کبردِ کبَی ثّ کێک دژی يُذاڵّ ک چّ خۆی ِٔ

 ر رگبٔاٌ/پبرێسِ دِ

نێکی  ر ْێًبگّ ٔ پبرێسِ  کّ رگبٔاَّ ری دِ کتّ ردٔٔ کبرِ ّْ
  و ٔ ژاٌ ٔ ئبزار نّ ٔخۆی ئبزارچێػتٍُ، خّ ْێس ٔ ڕاضتّ ثّ

ثبضی   رِ کتّ و دٔٔ کبرِ . ئّ ِٔ تِّ َگی دأ ضیًبیبَذا ڕِ
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  یع نّ يّ ٌ ٔ ثّ کّ کبَی خۆیبٌ دِ يّ کڵۆڵی ٔ خّ
.  ِٔ کبَی ترِ تییّ ضبیّ کّ  ٔايذاٌ ثّ ردِ کی ثّ َذییّ پێِٕ

  ضّ ی کّ ی ضی ضبڵذا جێگبی يتًبَّ يبِٔ  نّ  کّ رگبٔاَّ دِ
ۆیبٌ ختی خ یی ثّ گهّ  ضبَّ ٔ کّ ٔ ئّ  کبٌ ثِٕٔ دايبٔ ٔ کڵۆڵّ

ی  کّ یع غٕێُی کبرِ ٔی غبَۆکّ ، ڕاڕِ ٔ کردِٔٔ الی ئّ
َذاٌ ڕۀغی  . نە دیًەَی )ڕارۀی غبَۆ(کەدا، کە چّ ِٔ ئّ

خۀَئبيێس نەخۆ دەگرێت، کچەکە نەو ڕارۀە غبَۆییەدا، 
خۆی نە ثبرٔدۆخێکی خۀَئبيێس یبٌ ٔێُبیەکی خۀَذا 

ُەرێک دەثیُێتۀە، ثەاڵو ثەر نە ْٕئٕ غتێک ئۀ ٔەک ثی
ثەرايجەر  چەَذ ڕٔٔدأ ٔ دیًەَێکی خۀَئبيێس دادەَیػێت. 
ئەو دیًەٌ ٔ ڕٔٔدأاَەیع ٔەک کۆيەڵێک ٔێُەی دەلی َبٔ 

 دەلێکی تر )غبَۆی َبٔ غبَۆ( دەردەکۀٌ. 

َذاٌ يبَب.  ڕارۀی غبَۆکە، ژٔٔری چبٔەڕٔاَییە ثە چّ
نەڕٔٔی يێتبفیسیکییۀە، ژٔٔری چبٔەڕٔاَییە ثۆ چَٕٔە 

َۆی ژیبٌ، نۀێع چبٔەڕٔاَی کۆتبییە ضەر غب
ثۀ ْیٕایەی نێرۀە ثچیُە ژیبَە  -يردٌ-گۀرەکەیٍ

ڕاضتەلیُەکۀە، نە ڕٔٔی ضیکۆنۆژیػۀە چبٔەڕٔاَیی، 
ر  ڵکبَی ضّ کبٌ، خّ ختّ دثّ ثّ  ژٔٔری ٔەًْە. يرۆڤّ

  کّ رگبٔاَّ ڕۆژاٌ دِ  ڕۆژێک نّ  ی، کّ ٔ غبَۆیّ ٌ، ئّ غبَۆکّ
،  ِٔ ت ٔ َبٔدار ثِٕٔ، ئێطتبیع کبری ئّ يبزاَێکی ثهیًّ ضّ
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  کّ رگبٔاَّ ڵکی ثگرێت. دِ کبَی خّ ژارِ خەو ٔ پّ  گٕێی نّ  کّ
...  غتێکّ  ِٔ ... ئّ َذ َییّ ضّ و غتێکی َبپّ ڵێت: )خّ دِ
  ْیچ(  نّ  ردبڵ غتێک ثبغترِ ّْ ثّ

  ِٔ خٕدی خۆیّ  َذی ثّ پێِٕ  کّ رگبٔاَّ ضی ضبڵ دِ  ر نّ ثّ
ر  ثڕێت، ّْ ٔ، يٍ(ی خۆیذا دادِ ڵ )ئّ گّ ضت دەدات، نّ دِ  نّ
ضت دەدات ٔ  دِ يبکردٌ نّ یع تٕاَبی ضّ یّ و غێِٕ ثّ

  ثێتّ دِ  ِٔ ثری ئّ یذا َبيێُێت ٔ نّ ضتّ جّ  يب نّ ی ضّ ترٔضکّ
  ڵکّ ٔ خّ رداری ئّ ضتجّ َبتٕاَێت دِ  کّ رگبٔاَّ رگبٔاٌ. دِ دِ

  ٔ ٔ ڕۆژ ثّ ثێت غّ ثێت ٔ دِ  يگیُبَّ دڵػکبٔ ٔ غّ
اڵو يرۆڤ َبثێت  ڵێت: )ثّ دِ  کّ کچّ  ٔايی کبر ثکبت، ثّ ردِ ثّ
  ٔ ٔ َّ غّ  ثّ  رگیس َبثێ ثُٕێت، َّ کبتی ئیػذا ثُٕێت، ّْ نّ
ٔ   ِٔ ثێتّ َسیک دِ  کّ رگبٔاَّ یع نّ دِ کّ ڕۆژ...( کچّ  ثّ

 غبَیذا،  دات ثّ یػی دِ کّ ٔ غبڵّ  ِٔ گرێتّ یػی دِ جێگبکّ
تب   ڵًژیِٕ ڵکی ّْ ئبزار ٔ ژاَی خّ  َذاٌ ضبڵّ ی چّ ٔ غبڵّ ئّ

چبٔدێری خەو ٔ پەژارەکبَی خەڵکی ثکبت ٔ نە 
 يەیُەتییەکبَییبٌ ثڕٔاَێت. 

 : کّ کچّ

 ٔاٌ( رگّ دِ  )ثۆ ژَّ
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  دا داَیػى ٔ نّ تٕاَى نێرِ رێ، دِ و ثذِ کّ ئێطتب غبڵّ
ٔ   ضتّ ڕأِ  دٔأِ  اڵو تۆ نّ کبَی خٕدا ثُۆڕو! ثّ ثذِ عّ

 !  و ثۆ ثکّ لطّ

 (   َیػێت دادِ  ِٔ کّ رٔازِ دا ٔ الی دِ خۆیذا دِ  کّ ثّ )غبڵّ 

 ٔاٌ: رگّ دِ  ژَّ

ٔاٌ  يڕۆ ئّ خرێت... ئّ دادِ  ٔ ئۆپێراکّ  يیٍ ڕۆژِ يڕۆ دٔایّ ئّ
 زرێٍ... يّ ئبخۆ دادِ  زاٍَ کّ دِ

 : کّ کچّ

 زرێٍ... چی؟ داَبيّ  ی کّ ٔاَّ ی ئّ ئّ

 ٔاٌ: رگّ دِ  ژَّ

  و ثّ دِ دِ  کّ ثیُیٍ... يٍ غبڵّ ، دِ ضیخ تی يّ زرِ ی دّ ئب، ئّ
 ريذا، يٍ... ضّ

 : کّ کچّ

 ! ئبی يرۆڤی دايبٔ

 ٔاٌ: رگّ دِ  ژَّ
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چۆٌ   ... ثُۆڕِ ثژێردرأِ ڵُّ ٔ ّْ کێک ْبت... ئّ ٔا یّ  ثُۆڕِ
 گری... دِ

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ   

 

طەرەکەیع، کە چیتر کچەکە ْەر نەو ڕۀغەدا ئەف
َبَبضێتۀە، ثە َٕێژێک نێی َسیک دەثێتۀە، کە نێرەدا ثٕٔە 
ثە ضٕارچبکێکی تۀأ، ئۀەی دەچێتە ضەر تبٔەرەکەیع، 

 ٔەک ڕزگبرکەرێک ٔایە. 

 ئەفطەرەکە:

/.../ )ثۆ کچەکە( گٕێت نە خبًَە، نێگەڕی ثچًە ضەرێ ٔ 
 ثٕٔکێى ثێُى!

 ژَە دەرگۀاٌ:

 ێ ثچێتە ضەرۀە ثۆ ضەر تەختەی غبَۆ!ڕێگە ثەکەش َبدر

 ئەفطەرەکە:

 دۀت ضبڵە يٍ ثێرەدا دێى ٔ دەچى!

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک 
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َبتٕاَێت نە يرۆڤ ٔ   ِٔ یّ کّ ْۆی کبرِ یع ثّ کّ رِ پبرێسِ
کبٌ خۆیبٌ  رێس ثێت. يرۆڤّ ٔپّ دٔٔرِ  ِٔ کبَییّ گیرٔگرفتّ

زایی ٔ  ٔ َبڕِ ت غکبیّ  ٔاٌ ثّ ِٔ، ئّ ژیبَییّ  خسێُُّ دِ
  َّ کّ ڕٔٔدِ  ِٔ کبَیبَّ لەیراٌ ٔ ئبژأِ  کێػەکبَییبَۀە، ثّ

ٔایی  َبڕِ  ثّ  ٌ، کّ کّ ضت دِ ڵکی ّْ ، خّ کّ رِ پبرێسِ
الی   دێُّ  یػّ ِٔ ر ئّ ثّ ر نّ ٔ ّْ  ڵذا کرأِ گّ یبٌ نّ ڵّ يبيّ

خۆی   کّ رِ دادگب. پبرێسِ  َێتّ یّ تب دأاکبَیبٌ ثگّ  کّ رِ پبرێسِ
اڵو  ، ثّ یّ ِٔ ثَّٕٔ ٔ دژی دٔٔثبرِ  ِٔ ثیُێتّ کطبَیذا دِ یّ  نّ

  ، َّ ٔايذایّ ردِ کی ثّ یّ ِٔ ثَّٕٔ دٔٔثبرِ  ژیبَی خۆی نّ
  غتٕاَێت غتێک نّ دە  دەتٕاَێت ٔاز ثٓێُێت ٔ َّ

ک  ٔاو ثێت ِٔ ردِ ثێت ثّ کبَی ژیبَی ثگۆڕێت. دِ ڵٕێطتّ ّْ
  کّ رِ تبیی. پبرێسِ تبّْ کی ّْ یّ ِٔ ثَّٕٔ رێک، دٔٔثبرِ پبرێسِ
کتر  یّ  پێٕیطتیبٌ ثّ  یّ ییبٌ ّْ گهّ  ی، کّ ٔ يرۆڤبَّ ٔ ئّ

 ٌ. کّ ٔأ دِ کتری تّ ٔ یّ  یّ ّْ

نە يبڵی پبرێسەرەکە، پبرێسەر ٔ کچەکە ْەضت ثە پەژارە ٔ 
چەريەضەریی ژیبَی ْبٔضەرگیری دەکەٌ. نێرەدا کچەکە 

ثەڵکٕ ٔەک دایک ٔ خێساٌ ثە چبٔدێری يرۆڤ داَبَرێت، 
ْبٔثەغی ئۀ ژیبَەیە ٔ ْبٔضۆزی نەو ڕۀغەدا خۆیػی 

َذییە ثُەڕەتییەکبَی ثە ئبضًبٌ ٔ  دەگرێتۀە. نێرەدا پێِٕ
ثُەيب خٕأەَذییەکبَۀە پچڕأە، کچەکە ثٕٔە ثە )يُذاڵی 
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زۀی( ٔ تۀلەیەکی لژ، کە نەضەر زۀییەکە دەدۆزێتۀە، 
 یری. دەثێتە يێتبفۆر ثۆ ْبٔضەرگ

 ئەفطەرەکە:

 ثڕٔاَە، تۀلەکبَی لژیػی دۆزیُۀە!

 پبرێسەر:

دیطبَۀە؟ تەيبغبی ئەيە ثکە! دٔٔ الی ْەیە، ثەاڵو یەک 
دەرزی! ئەيە دٔٔاَە، ثەاڵو یەکێکە! کە ڕاضتی دەکەيۀە 
دەثێتۀە یەک داَە! دەیچەيێًُۀە، دەثێتە دٔٔاٌ، ثەثێ 

دەگەیەَێ:  ئۀەی نە یەک داَەیی خۆی ثکۀێ! ئەيە ئۀە
ئۀ دٔٔاَە یەکێکٍ، ثەاڵو ئەگەر يٍ ئب نێرەدا ثیپطێُى! 

 ئۀجب ئەيبَە دٔٔاٌ دٌٔٔ. 

 )تۀلەکە دەپطێُێ ٔ پبرچەکبَی تٕٔڕدەدا(

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک
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 کّ کّ/کچّ غبعیرِ

کّ ڕۆڵێکی  ٔ غبعیرِ  کّ ری کچّ کتّ ردٔٔ کبرِ ّْ
  نّ  ێٕاَیبٌ زۆر جیبٔازترِ، دیبنۆگەکبَی َ یّ َذیبٌ ّْ تًّ تبیجّ

ر  کبَی تری غبَۆَبيەکە، ّْ رِ کتّ ئٕ کبرِ دیبنۆگەکبَی ّْ
،  ی کّ تبَّ ٔ ثبثّ یبٌ، ئّ کّ چڕ ٔ نیریکئبيێسِ  زيبَّ  ثۆ ًََّٕٔ

  ِٔ کّ ٔ غبعیرِ  کّ کبَی ڕۆڵی کچّ رٔازِ دِ  ضتریُذثێرگ نّ
ثێ ئبزار  رزارثبری، ٔیژداَێکی ڕٔٔ؛ ثۆ ًََٕٔە لّ  یبَخبتّ دِ

  کبَی يرۆڤ... ْتذ نّ ڕ ٔ گٕيبٌ، ئبزارِ ، ثبِٔ ٔ ئبضٕٔدِ
ڵ  گّ رأرد نّ ثّ  ِٔ، ثّ نێک ْۆغیبرییّ کی گّ یّ ڕٔاَگّ

کبَی تریع،  رِ کتّ ٔ کبرِ  کّ کبَی تری غبَۆَبيّ تّ ثبثّ
ڕۆڵ ٔ   رِ کتّ و دٔٔ کبرِ ڵ کردٌٔٔ. ئّ گّ ی نّ ڵّ يبيّ

ٔأ  کتر تّ ٌ، یّ کّ َذ دِ يّ ٔڵِّ کتر د کبَی یّ تییّ ضبیّ کّ
یبٌ  ِٔ ٔ پێػّ رِ کبٌ دەکەٌ ٔ ثّ ٌ ٔ گەغە ثە ڕٔٔدأِ کّ دِ
،  ِٔ کترِ یّ  دیبنۆکەکبَیبَذا زۆر َسیکٍ نّ  ٌ. نّ ثّ دِ
 کەٌ.  ٌٔ، غیعر، ڕاضتی ٔ ٔالیع دِ ردٔٔکیبٌ ثبضی خّ ّْ

 غبعیر:

 غیعر!  و کردۆتّ ِٔ تێک ئّ ڕِ يٍ کّ

 



 

175 
 

 کچەکە:

 ... زاَیت غیعر چییّ تۆ دِ  اتّٔ کّ

 غبعیر:

 ؟ دی غیعر چییّ ... ئّ ٌٔ چییّ زاَى خّ دِ  ٔاتّ کّ

 : کّ کچّ

اڵو  ثّ  ٌٔ َییّ ... خّ ٔالیع زیبترِ  اڵو نّ ، ثّ ٔالیع َییّ
 ثیُرێ... ثێذاریی دِ  ثّ  َٔێکّ خّ

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ

 

ی ّ ٔی زٔرث ر زِ ک يیٕاَێکی ضّ ِٔ  کّ کچّ 
ٔ  ری ئّ ثیُێت ٔ َٕێُّ دِ  کّ کبَی غبَۆَبيّ رِ کتّ کبرِ

.  دا ثَٕٔیبٌ َییّ کّ غبَۆَبيّ  ڕٔٔدأ ٔ کرداراَەیە، کە نّ
دا  کّ غی کۆتبیی غبَۆَبيّ ثّ  زیبتر نّ  کّ اڵو غبعیرِ ثّ
دا  کّ ڵ کچّ گّ ظ نّ َذاٌ ْێڵی ْبٔثّ ٔێت، خێرا چّ کّ ردِ دِ
یرەکە ٔ کچەکە دەیجیٍُ، ئێًە . ئۀەی غبع ِٔ دۆزێتّ دِ

َبیجیُیٍ، یەکەو نەثەر ئۀەی غبعیرەکە ثە چبٔی فەَتبزیبی 
غبعیر ضەیری غتەکبٌ دەکبت ٔ دٔٔەيیع نەثەر ئۀەی 
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ڕەَگذاَۀەی دیذە يێتبفیسیکییەکەی کچەکە ثۆ دَٔیب ٔ 
ژیبٌ ٔ يرۆڤەکبٌ، ٔەک ٔێُەی خۀَێک نە ْەضت ٔ ْۆظ 

 دەدەَۀە. ٔ فەَتبزیبی غبعیرەکەدا ڕەَگ 

کتر ئبڵٕگۆڕ  ر دەڵێی پێُبضی یّ ّْ  کّ ٔ غبعیرِ  کّ کچّ
کی  یّ ٔ ئبٔێُّ  ٔێُّ  ثێتّ دِ  کّ چبٔترٔٔکبَێکذا کچّ دەکەٌ، نّ

ٔێُە ٔ   ثێتّ کەیع نە چبٔترٔٔکبَێکی تردا دِ ٔ، غبعیرِ ئّ
ئبٔێُەی کچەکە. نەثەر ئۀەی غبعیرەکە، نە يبَبکبَی ژیبٌ 

تەرەکبَی تر ثبغتر نە ژیبٌ دەگبت ٔ گەیػتٕٔە، نە کبرەک
ْەرٔەک کچەکە ْەضت ثە خەو ٔ پەژارە ٔ ْبٔخەيی 

و  اڵو دٔاتر ئّ خۆی نەگەڵ يرۆڤبیەتیذا دەکبت. ثّ
کبت،  دِ  ِٔ ضت ثّ پڕ ّْ نّ  کّ ضتێت ٔ کچّ ِٔ دِ  پێکذاچَّٕٔ

کە ئبيبدەثَٕٔی ئۀ، ٔەکٕٔ يرۆڤ  نەضەر زۀی چی 
 دەگەیەَێت.

 : کّ کچّ

  ِٔ و خٕارِ یت، يٍ نّ َػتى ثکّ رزِ ضّ  لی خۆتّ تۆ دّ
 ی لٕڕدا خۆو غت... ريبٔ گّ  ک تۆ نّ زۆرو پێچٕٔ، ِٔ

 کبَى لٕڕأییٍ... کبَى َبفڕٌ، ثبڵّ َذێػّ ئیذی ئّ

 کبت( کبَی ثڵُذ دِ پێٕپهى خۆاڵٔییٍ... يُیع خۆو... )ثبضکّ
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 بٌدی خٕدای ئبضً ئّ  ثى... ثبٔکّ رق دِ ثى، غّ رق دِ يٍ غّ

اڵيی َبثیطتى! ئیذی  َگی( يٍ ئیذی ِٔ ! )ثێذِ تیى ثذِ یبريّ
فی  دِ ضّ  َێتّ یّ َبگّ  ِٔ ِٔ نێٕی ئّ  َگ نّ تًۆضفبر دِ ئّ

خۆو، يٍ   ی يٍ... ئیذی دأی زیٕییٍ پچڕا... ثێچبرِ گٕێچکّ
 ضترأو. ثّ  ِٔ رزِ ئّ  ثّ

 ًَبیػێک  َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ

 

؟ ئبیب يرۆڤ  َییّ  ژیبٌ ئبضٕٔدِ  ی، کّ ِٔ نّ  رپرضیبرِ کێ ثّ
  کّ کبٌ؟ غبعیرِ ئبضًبَییّ  یبٌ ْێسِ  رپرضیبرِ خۆی ثّ

َذێک جبری  کبت ٔ ّْ َذێک جبر يرۆڤ تبٔاَجبر دِ ّْ
ٔأی  تّ  يرۆڤ ثّ  کبت، کّ دِ  ِٔ ثۆ ئّ  تریع ئبيبژِ

دەدات، کّ   کّ ْبَی کچّ  کّ ْب غبعیرِ رِٔ . ّْ ثێتبٔاَّ
ئبر ٔ داخی يرۆڤ ْەیە، ثە زيبَێک  ئٕ پەژارە ٔ ّْ

 ٌ. کبٌ( تێیجگّ يرِ )َّ  دەرثجڕێت، کّ

نێپرضرأی   ثیُێت، کّ دِ  کطبَییبَّ ٔ َبیّ کّ ئّ غبعیرِ
َبتٕاَێت   ِٔ اڵتّ ضّ دِ  ثّ  ِٔ َذثَٕٔییّ ْۆی پبثّ ، ثّ َتیُّ رِ لّ

  ، کّ ِٔ کبتّ ئۀە دٔٔپبت دِ  َتیُّ رِ ثیبَجیُێت. نێپرضرأی لّ
کبَی ژیبَی  ژارِ َبخۆغی ٔ پّ  نّ  رپرضیبرِ يرۆڤ خۆی ثّ
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  کّ . غبعیرِ ِٔ ثێتّ دِ  و دیذِ یع دژی ئّ کّ خۆی، غبعیرِ
ثَٕٔی   ڕٔاَێتّ دِ  گٕيبٌ ٔ داَبیی ٔ ثڕٔأِ  َذێک جبر نّ ّْ

ضت ٔ ْۆغێکی لٕٔڵ ٔ ڕايبٌ ٔ  خٕا، زۆرجبر ّْ
ضبتێک ثسر َذ  اڵو دٔای چّ ، ثّ یّ رزی ّْ تێفکریُێکی ثّ

ٌ  ء! يٍ زۆرجبر خبِٔ ڵێت: )َّ ک خۆی دِ رِٔ ثێت، ّْ دِ
يب،  َّ  دڵُیبییّ ٔ  يێک ئّ ردِ اڵو دٔای ضّ دڵُیبیی ثٕٔو، ثّ

 !( ِٔ ثێتّ يرۆڤ ثێذار دِ  َٔێک کبتێک کّ ک خّ ِٔ

ی  ک ٔێُەیەکی ْبٔغێِٕ کرێت ِٔ یع دِ کّ کچّ
،  ِٔ رێتّثخٕێُ  ِٔ ک غّ زار ٔ یّ کبَی ّْ رْبتّ ضّ ثّ

  ٔ نّ  ِٔ َسیک ثۆتّ  یّ و غرۆڤّ ضتریُذثێرگ خۆیػی نّ
غیذ،  ڕِ  ڕٔٔ: ْبرَّٔ خبتّ دِ  ٔ نێکچَّٕٔ َٔێکذا ئّ خّ َّ دیًّ
ضێکی ئبضبییذا خۆی  رگی کّ ثّ  نّ  غذا، کّ ی ثّ نیفّ خّ
تب ثساَێت چۆَچۆَی   ِٔ ڵکییّ َبٔ خّ  چێتّ گۆڕێت ٔ دِ دِ
ٌ. چیرۆکەکبَی ْەزار ٔ یەک ّ ک ٔی یبضبکبَی دِ یڕِ پّ

غۀەیع ثە ضتریُذثێرگ َبيۆ َەثٕٔە ٔ ْەر نە ضەرەتبی 
ژیبَی ئەدەثیذا خٕێُذٔیەتییۀە ٔ گبریگەرییبٌ ثەضەرییۀە 
ْەثٕٔە، نە دٔا ڕۆژەکبَی تەيەَیػیذا غبَۆَبيەی 

ْەر نە ژێر ْەژئٌٕ ٔ  ٤٢٠٩)کۀغەکبَی ئەثٕ لبضى( 
يبٌ کبتذا  ّْ  ضیٕٔە. نّکبریگەری ئەو دەکبیەتگەنەدا َٕٔ
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ی ثۆ  کطبَییبَّ ٔ َبیّ کبت ثبضی ئّ دأای نێذِ  کّ غبعیرِ
 تی. یذا ثیُیٕیّ کّ رِ فّ ضّ  نّ  ثکبت، کّ

 : کّ کچّ

َذاٌ  چّ  ، چَٕکّ کبَتبٌ زۆر لٕرضّ ی پرضیبرِ ِٔ اڵيذاَّ ِٔ
 پێػجیُی َبکرێٍ...   ٌ کّ غت ّْ

 غبعیر:
  ثیُی! ثێجٕٔڵّ ر ٔای دِ ّْ *غیذیع ڕِ  ْبرَّٔ  نیفّ خّ
  ِٔ رِ ٔ ضّ ت نّ َیػت ٔ لّ ی دادِ کّ رغّ ر عّ ضّ نّ
! دٔاجبر  چ ثبضّ  ِٔ خٕارِ  نّ  کرد کّ دِ يبغبی َّ تّ

  ٔضب نّ کبَی. ئّ رزِ گٕێ ثّ  ییّ ڵک گّ دادٔثێذادی خّ
  ک کّ یّ غێِٕ ، ثّ ِٔ خٕارِ  ڕۆژێکی خۆغذا ْبتّ

َێٕ  خۆی کرد ثّ  ثێ ضرتّ ، خۆی گۆڕی ٔ ِٔ َبضرێتّ َّ
 . ت چۆَّ دانّ زعی عّ ڵکذا تب ثساَێ ِٔ غبيبتی خّ دّ

 : کّ کچّ
 غیذ ثى؟ ڕِ  يٍ ْبرَّٔ  کّ  ت خۆ پێتبَٕاَییّ ڵجّ ّْ

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ
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کبَی ژیبٌ  ، َٓێُییّ کّ ٔرِ گّ  ڵّ تّ ری يّ ضّ چبرِ  کّ کچّ
(  کّ یّ ٔێُّ  َّٔ )خّ  َّٔ کی خّ یّ کبت: ژیبٌ ٔێُّ دِ

کبَی ژیبَی  اڵيی َٓێُییّ ِٔ  کّ ٔێت کچّ یّ یع دِ کّ غبعیرِ
ٔخۆ ٔ  ْۆی پرضیبرێکی ڕاضتّ ٔێت ثّ یّ ، دِ ِٔ ثذاتّ

ٔێت ثساَێت،  یّ دِ  کّ ثگبت، غبعیرِ  کّ کچّ  نّ  ِٔ کۆَکرێتییّ
،  غتِٕٔ چی ئبزاری چّ  ٔی زیبتر ثّ ر زِ ضّ نّ  کّ کچّ  کّ

ر  ضّ ٔ نّ ثَٕٔی ئّ  ثى، ٔاتّ ّْ  ی، کّ ِٔ ڵێت ئّ دِیع  کّ کچّ
ئٕ  : )يٍ ّْ َبٔ يرۆڤذا ئبزارأی ثِٕٔ ٔی ٔ نّ زِ
 ( غتِٕٔ و چّ کبَی ئێِٕ زاثّ عّ

 غبعیر:
، چ غتێک  ِٔ خٕارِ  ی ثڕۆیت ... پێى ثڵێ: نّ ِٔ رنّ ثّ  ٔاتّ کّ
 کبَی تر زیبتر ئبزاری دایت؟ ئٕ غتّ ّْ نّ

 : کّ کچّ
و  ضت ثکّ ّْ  ی کّ ِٔ ثى، ئّ ّْ  ی ... کّ ِٔ ک ئّ ِٔ غتێکی

ک ثیطتًُی  گٕێیّ  ، کّ چبٔێک ڕٔاَیًُی الٔاز کردِٔٔ
ٔ   ڵّ رئبِٔ ثّ  َذێػّ و، ئّ َذێػّ ئّ  ی کّ ِٔ ، ئّ ڵ کردِٔٔ يجّ تّ

ک ثذرێ.  تّ لڵذا غّ ٔرایی ئّ پێچبٔپێچی چّ  و نّ کّ ڕَٔٔبکّ
نێکی پێچبٔپێچ ... چ  گّ .. چ ڕێگّ. ت تۆ يێػکێکت ثیُیِٕ ڵجّ ّْ

 نێکی خػۆکیی... گّ ڕێگّ
 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ
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ثڕێت،  ردِ یی خۆی دِ ئبيبدِ  کّ دا کچّ کّ کۆتبیی غبَۆَبيّ  نّ
رێت ثۆ ئیُذرای  ڵ خۆی ثّ گّ نّ  کّ یبيی غبعیرِ پّ  کّ

ثۆ ئبضًبٌ،   ِٔ ڕێتّ ی ثگّ ِٔ رنّ اڵو ثّ َذ، ثّ خٕأِ
،  ِٔ کّ َێٕ ئبگرِ  داتّ َێت ٔ فڕێی دِ کّ کبَی دادِ پیاڵِٔ
ٔی  ر زِ کبَی ضّ ًّْ ئٕ ِٔ ّْ  يّ ٔێت ثّ یّ دِ  کّ کچّ

  کبَی ثّ َذییّ ئٕ پێِٕ یع ّْ یّ و غێِٕ ثطٕتێُێت ٔ ثّ
يبٌ  ّْ ٔ نّ   ِٔ يێُێت. دٔای ئّ َّ  ِٔ ٔییّ ر زِ جیٓبَی ضّ
  کبَی تریع غتّ رِ کتّ يبٌ ڕیتٕاڵ کبرِ پێی ّْ کبت ٔ ثّ

،  کّ رگبٔاَّ دِ  کبَی خۆیبٌ فڕێ دەدەٌ: ژَّ َذِ تًّ تبیجّ
ضتی،  کبَی دِ ر، گٕڵّ فطّ ی، ئّ کّ غبڵّ

ضتبی غٕٔغّ،  کبَی، ِٔ رِ ، پۆضتّ کّ رِ ڵٕاضّ رّْ پۆضتّ
و  ی... ْتذ. ثّ کّ ر، پرۆتۆکۆڵی دادگبییّ ی، پبرێسِ کّ ڵًبضّ ئّ

  ًّْ کبَی خۆیبٌ، ِٔ ًّْ ِٔ کبٌ رِ کتّ یع کبرِ یّ غێِٕ
گُێص،  ئّ  ، کّ ِٔ ٔ ئبگرِ َێٕ ئّ  َّ دِ کبَیبٌ فڕێذِ يیُییّ زِ

ثۆ ئبضًبٌ.   ِٔ ڕێُێتّ گّ ی خٕدا خۆی ثۀ ئبگرە دِ کّ کچّ
ثۆ ڕزگبرثٌٕٔ   نێکّ ، ْێًبگّ ِٔ کّ کۆغکّ  چێتّ دِ   کّ کچّ  کّ
کبٌ ٔ  یُگّگر  ٔاَّ  نّ  کێکّ یع یّ يّ کبٌ ٔ ئّ ًّْ ِٔ  نّ
 تی ْیُذۆیطتەکبَیع.  ی دیبَّ کّ کییّ رِ ضّ  یبيّ پّ

 : کّ کچّ
  ِٔ ثێتّ ٔ کۆتبیی َسیک دِ  یّ ڕێِٕ يبڵئبٔاییًبٌ ثّ
 َٔجیٍ ی خّ ی زارۆکی ئیُطبٌ، ئّ خٕدادبفیس ئّ
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 ژی ثبغتریٍ ژیبٌ دِ  ی غبعیر کّ خٕدادبفیس تۆ ئّ
  ِٔ ڕێتّضٕٔ رزدا دِ ر ئّ ضّ ثّ  ِٔ کبِٔ ثبڵی غّ  ثّ

 ثێ رق دِ خۆڵذا غّ  جبر نّ جبر ثّ
  ِٔ ، پێیّ ٔتِٕٔ ری کّ ضپبیی ثّ ئّ  ثّ  ی کّ ِٔ تب ئّ

 َٕٔضێت َّ
 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ

 
زيبَە ٔێُەییەکەی )خۀَەًَبیػێک( َەک ْەر نەو 
دیًەَبَەدا، ثەڵکٕ تێکڕای ضتراکتٕری دەلەکە پێک دەْێُێت 

ذثێرگ ْێُذەی ٔ ْیچ درايبیەکی تری ضتریُ
)خۀَەًَبیػێک( ثە ٔێُە ٔ يیتبفۆری ثیُیٍ دۀڵەيەَذ َییە، 
ثەثێ ْیچ دٔٔ دڵی ٔ گٕيبَێک ٔا نە خٕێُەر ٔ ثیُەرەکبَی 
دەکبت، کە ٔێُبی خۀَێک ثکەٌ؛ ژیبٌ ٔەک خۀَێک. ثەو 
غێٕەیە )خۀَەًَبیػێک( ثەرجەضتەکردَی خۀَێک َییە، 

ێُب کرأە. نەو ثەڵکٕٔ ْەئٕ ژیبَە، کە ٔەک خۀَێک ٔ
ٔێُە نێکچٕٔەی خۀَذا، گریُگتریٍ فۆريە يۆدێرَەکبَی 

 غبَۆ ٔ درايب خٕڵمبٔە.
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  رگا'' لی ''دي فسون و ٌێماگً ئً
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ْێس  نی ثّ َذاٌ ْێًبگّ ًَبیػێک( دا چّ َّٔ غبَۆَبيەی )خّ  نّ
  ِٔ ٌ ٔ پێکّ کّ ٔأ دِ کتر تّ یع یّ و ْێًبیبَّ ٌ ٔ ئّ ّْ

ضتراکتٕری دەلەکە دا   راپبگیر نّ کی گػتگیر ٔ ضّ یّ ٔێُّ
  کّ رگب داخرأِ ٔت ٔ دِ غکّ خٕڵمێٍُ: کۆغک، غبَۆ، ئّ دِ
و تیػک ثخەيە  ٔڵ دەدِ دا ّْ . نێرِ الَّ ٔ ْێًبگّ غێکٍ نّ ثّ

  . رگبکّ نی دِ کبَی ْێًبگّ َٓێُییّ  ضەر ْەَذێک نّ

گریُگ ٔ ضًجۆنە ئبغکراکبَی   َذِ َبِٔ  کێک نّّ ی
و  ، ئّ کی داخرأِ رگبیّ ًَبیػێک( ثَٕٔی دِ َّٔ )خّ
رَج  جێگبی ضّ  ثێتّ دِ  کّ درێژایی غبَۆَبيّ  یع ثّ رگبیّ دِ

چ   ٔايذاٌ، کّ ردِ تێڕايبَێکی ثّ  کبٌ نّ تییّ ضبیّ ئٕ کّ ٔ ّْ
 یّ. ِٔ رگبیّ ٔ دِ پػتی ئّ  غتێک نّ

ردٌٔٔ ٔ  ری کێػەکبَی گّ ضّ چبرِ  ِٔ رگبیّ ٔ دِ پػت ئّ  نّ
  رگبکّ ؛ دِ ِٔ کبَی ژیبٌ خۆی غبردۆتّ اڵيی َٓێُییّ ِٔ

  ِٔ رگبکّ پػت دِ نّ  یّ ٔاَّ . نّ ِٔ کرێتّ یبٌ َّ  ِٔ ثکرێتّ
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َبدیبر ٔ   کبٌ، جیٓبَّ رَبکّ تّ کبٌ، خّ زێُّ دڵتّ  ڕاضتییّ
کبٌ ٔ َەزاَرأەکبٌ خۆیبٌ  کرأِ خّ دِ لّ  کبٌ، غتّ غبرأِ

ٔێت،  یّ ضێک َّ ئٕ کّ ّْ  َگّ ڕِ  ِٔ رئّ ثّ ، نّ دەغبر داثێت
. نە ْەئٕ ڕۀغەکبَذا، دەرگبکە  ِٔ ثکرێتّ  رگبیّ ٔ دِ ئّ  کّ

دەرٔازەیەکە ثۆ غتێکی کەضێُی ٔ خٕدگەرا، ژٔٔرێکی 
َٓێُیئبيێس. دەرگب پڕ نە ڕاز ٔ َٓێُییەکە ئەو ژیبَە نۀەی، 

اتر دێت جیب دەکبتۀە. نەو ژیبَەدا گەڕاٌ ثەدٔای کە دٔ
ثەختییبریذا، ئۀ يبَبیە دەگەیەَێت، کە پەژارە ٔ ئبزار ٔ 
ژاٌ يبَبی ژیبَە. ئەفطەرەکە نەخۆی دەپرضێت، کە غتێک 
نە پػت دەرگبکۀە ْەیە، ئۀیع ئۀە دەگەیەَێت، ئەگەر 
خٕدایەک ْەثێت؟ ْەرٔەْب يبَبکبَی ژیبَیع نەو گێژأی 

 ُییبَەدا ئبيبدەثَٕٔێکی ثەْێسیبٌ ْەیە.  َٓێ

ڵ  گّ کبٌ نّ ڕٔاَییّ ؟ چبِٔ یّ ِٔ رگبکّ پػت دِ  چی نّ
دا  کّ کبَی غبَۆَبيّ ڕثَٕٔی کبت ٔ ْەڵکػبَی ڕٔٔدأِ تێپّ
  ڕٔاَییبَّ ٔ چبِٔ َجبيذا ئّ ئّ  ک نّ یّ غێِٕ ثێت، ثّ دِ  ٔرِ گّ
بٔاز ٔ َبيۆ. يبٌ کبتذا جی ّْ  رز ٔ نّ ئبضتێکی ثّ  گبتّ دِ

ٔ   ردَّٔٔ کبَی گّ رگبکّ ئبغکراکردَی َٓێُییّ ی دِ ِٔ کردَّ
ڵێکی  تّ ڵٓێُبَی يّ اڵيیع ثۆ ئبغکراکردَی َٓێُی ٔ ّْ ِٔ
  ر نّ ّْ  و. ئێًّ دِ : عّ ک غتّ َٓب یّ تّ  ٔرِ ْب گّ ِٔ
رگب  َٔذایٍ، کە دِ خّ  الی ضتریُذثێرگ نّ   تبِٔ رِ ضّ
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ٔأ  یع تّ کّ َّٔ ، خّ ِٔ کرێتّ ییذا دِکۆتب  یع نّ کّ داخرأِ
 ثێت.  دِ

ٔ  دا، ئ٤٢٠٤ّری ضبڵی  يجّ کی يبَگی َۆڤّ یّ  ضتریُذثێرگ نّ
  ی ثٕٔثٕٔۀە، نّ کّ ٔأی نە َٕٔضیُی غبَۆَبيّ تّ  ثّ  کبتّ

کی  یّ ِٔ ڕَٔٔکردَّ  تی، کّ کبَیذا َٕٔضیٕیّ یبداغتّ  کێک نّ یّ
کتێجێکذا   ی نّ کّ یػًَّب َّٔ خّ  ت ثّ ثبرِ گریُگی ضّ

،  رگبکّ : )َٓیُی دِ ِٔ تّ دەثبرەی ئبیُی ْیُذٔیسو دۆزیِٕ
،  ِٔ دۆزێتّ ْیچذا دِ  ڵی جیٓبٌ نّ تّ ( يّ يّ دِ ْیچ، عّ

خٕڵمێُێت.  ٔ ثۆچَٕٔی تر ٔ جیبٔاز دِ  ِٔ یع خٕێُذَّ يّ ئّ
دەرگبکە ٔەًْێکە ثۆ ثەختیبری يرۆڤ، ثۆ ًََٕٔە 

يبَبی "ضەرکۀتٍ" گە نە َبٔ، ٔغەکە ج)ڤیکتۆریب(، کە 
دەگەیەَێت ٔ کبرەکتەری "ئەفطەرەکە" ثە درێژایی 
غبَۆییەکە نەثەردەيی دەگبکەدا چبٔەڕٔاَی دەکبت، ْەرگیس 
نەو دەرگبیۀە َبیەتە دەرۀە. ئەو دەرگبیە چەَذە ٔەًْە، 
ْێُذەیع ْێًبگەنی ڕێگبیەکە ثەرۀ دیُبیەکی رۆدیی، ڕۆح 

نی َییە، ثڕٔا ثٌٕٔ َبدیبرە ٔ َەثیُرأە ٔ غتێکی يبتریب
غتێک َییە ثەچبٔ ثجیُرێت، یبٌ ثە دەضت ثگیرێت. نە پػت 
دەگبکۀە ئۀ دَیب ڕۆدییە ثڕٔا ثٌٕٔ دەثەخػێت ثە 
ثَٕٔی يرۆڤ؛ نەثەر ئۀە ْیچ غتێکی ثیُرأ نە پػت 

 دەرگبٔە َییە ٔ َبثیُرێت. 
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ٔ  رِ ثّ  رگبکّ دِ  ٌ، کّ کّ دِ  ِٔ ضتُیػبَی ئّ کبٌ دِ َٔجیُّ خّ
،  دایّ ضبَّ ٔ کّ چبٔی ئّ  کبَیع نّ ثبت ٔ َٓێُییّ کٕێًبٌ دِ

  ٌٔ ثّ خّ  کّ رِ فطّ ٌ. کبتێک ئّ کّ کبٌ دِ چبٔدێری غتّ  کّ
  ، کّ دۆاڵثێکذایّ  نّ  رگبکّ ثیُێت، دِ دِ  ِٔ يُذاڵی خۆیّ

دٔای  ، نّ ِٔ ڕۆژاٌ کتێجێکی دڕأی تێذا غبردۆتّ  ڕۆژێک نّ
  ، کّ ڕٔاَی ژَێکذایّ چبِٔ  ِٔ نّ ثێتّ ری دِ ثّ ضبتێکی تر خّ

د ٔ  زار ٔ پێُج ضّ یػی )دٔٔ ّْ رگبکّ ت، دِ رگیس َبیّ ّْ
چ   ثگبت، کّ  ِٔ ی نّ ِٔ ثێ ئّ ، ثّ َجبٔ پێُج( جبر دیِٕ پّ

 غبر داثێت. خۆیذا دّ کی نّ َٓێُییّ

 : کّ رِ فطّ ئّ

ضێ  رثی ٔت زِ چى! دّ دێى ٔ دِ  دا يٍ ثێرِ  ٔت ضبڵّ دّ
د ٔ  زار ٔ پێُج ضّ دٔٔ ّْ  کبتّ ضت ٔ پێُج دِ د ٔ غّ ضّ

  گٕڵّ  کّ  رگبکّ ر دِ ضّ  خبتّ دِ  َجّ ضتێ ٔ پّ ِٔ )ڕادِپێُج! 
َجب ٔ  د ٔ پّ زار ٔ پێُج ضّ دٔٔ ّْ ( یّ ی پێِٕ کّ ڕِ چٕار پّ
ی  ِٔ ثێ ئّ ثّ  و کردِٔٔ رگبیّ و دِ يبغبی ئّ ت تّ ڕِ پێُج کّ

ر کٕێ!  ضّ  ِٔ چێتّ دِ ی کّ ئبخۆ  ِٔ ثى نّتٕاَیجێتى دبڵی 
ر  ضّ  ٔێتّ کّ یع کّ ثۆ ڕَٔٔبکی دِ ڕِ چٕار پّ  و گٕڵّ ئّ

  ڕَٔٔبکی ثێتّ  ثێ ثۆ کێ، ڕێگّ ثذاتّ دی دِ پػت... ئّ
ضێک  ؟ ئبخۆ کّ ِٔ َبِٔ  نّ  یّ ضێک ّْ ژٔٔرێ؟ ئبخۆ کّ

 ژی؟ ٔێ دِ نّ
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 ٔاٌ: رگّ دِ  ژَّ

 . ِٔ ثکرێتّ  يذیِٕ ت َّ َبزاَى! يٍ لّ

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ 

گۆڕێت، يبَبکبَی،  َێکی تر دِ ثۆ دیًّ  ِٔ َێکّ دیًّ  نّ  رگبکّ دِ
کبَیػی، گۆڕاَکبرییبٌ  ت غێٕازِ َبَّ ی ٔ تّ کّ َبٔاخُّ

رگبی ژٔٔری  دِ  ثێتّ ثەضەردا دێت، ثۆ ًََٕٔە دِ
تیذا  ژیبَی ژٌ ٔ يێردایّ  نّ  یػی، کّ ٔاَّ رگ، ثۆ ئّ جهٕثّ

  ثێتّ دِ  کّ رِ ، ثۆ پبرێسِ َذیخبَّ لٕفڵی ثّ  ثێتّ َذکرأٌ، دِ ثّ
اڵو  ، ثّ ِٔ غبردۆتّ  ِٔ پػتّ  کبَی نّ غکبتّ  ی، کّ رگبیّ ٔ دِ ئّ
ٔ   َذکرأِ ثّ  ِٔ رگبیّ ٔ دِ پػت ئّ ٔاَێک نّ پبڵّ  کّ الی کچّ نّ

ئبزاد   ِٔ کّ رگبی کۆغکّ ی دِ رٔازِ پػت دِ نّ  پێٕیطتّ
 ثکرێت.

َذاٌ ئبضتی  ر چّ ضّ ک کبتذا ٔ نّ یّ  ًَبیػێک( نّ َّٔ )خّ 
ٔ  ، ئّ یبڵئبيێسِ جیبٔاز، ڕاضتی ٔ ٔالیع ٔ غیعرێکی خّ

  ی نّ غتّ ٔ گّ کػێت، ئّ ڵذِ ثێت ٔ ّْ دِ  ٔرِ ی گّ کۆغکّ
کبت،  اڵٔ دِ کبت ٔ غٕێٍ ٔ کبت تێکّ ضتپێذِ دِ  ِٔ ئبضًبَّ

يبٌ کبتذا ژیبَی  ّْ  ٔێت، نّ کّ ردِ ْب دِ کی ڕِ ک ڕاضتییّ ِٔ
ڕاز ٔ   کی پڕ نّ یّ ٔدا ٔ ضۆَگّ ٔ ڕاضتی ٔ ٔالیع، يّ  ڕۆژاَّ

 گرێت. خۆ دِ َٓێُی نّ
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َتبزیب ٔ  ٌٔ، فّ ک خّ ک کبتذا ِٔ یّ کبٌ نّ راٌ ڕٔٔدأِ ثیُّ 
کبَّ،  ی ٔێُّ يّ ًَبیػێک گّ َّٔ ثیُێت. خّ ٔالیع دِ

ثبت  دِ  ِٔ غتّ ٔ گّ ی ئّ ێُّو ٔ کّ یّ  راٌ نّ یع ثیُّ رگبکّ دِ
کی  ، ضیُۆگرافیبیّ رگبیّ دِ  رگبکّ کبٌ. دِ تب دٔا ٔێُّ

  رگبکّ ، دِ کی يیتبفۆریػّ یّ يبٌ کبتذا ٔێُّ ّْ  ، نّ کۆَکرێتییّ
خرێت،  کبَذا دادِ تبریک ٔ َبدیبرِ  ڕٔٔی ثێئبگبیی، جیٓبَّ ثّ
 !  رگّ یع يّ ِٔ رْبتُّ ثّ خّ ثّ

، خەڵکبَێکی زۆر نە چبٔەڕٔاَیذاٌ، نە ڕارۀی غبَۆکەدا
ئەفطەرەکە نە چبٔەڕٔاَی ڤیکتۆریب دایە، دەرگبٔاَەکە 
چبٔەڕٔاَی دەزگیراَەکەی دەکبت، ْەئٕ نۀێذا 
چبٔەڕٔاَی کردَۀەی دەرگبکەٌ. خٕێُذَۀە 
يیتۆنۆژییەکبَیع ثۆ ئەو ڕارۀی غبَۆیە، ْێًبگەنێکە ثۆ 

َبدیبر، کە  دەرٔازەی ژێرزەيیٍ، ثۆ جیٓبَێکی غبرأە ٔ
 نۀێذا َٓێُییەک خۆی دەغبر دأە. 

پػت   ، ْیچ غتێک نّ ِٔ کرێتّ دِ  رگبکّ دِ  کۆتبییػذا، کّ  نّ
)ْیچ( زیبتر َبثیُیٍ،   و، نّ دِ عّ  نّ  ِٔ رگبیّ ٔ دِ ئّ

نێکی َٕێ،  ْێًبگّ  ثّ  ِٔ ثێتّ دِ  رگبکّ دا، دِ َٕێ نێرِ رنّ ضّ
ثٕدیطت ٔ   َّٕٔثیرٔثۆچ  نّ  یع گٕزارغتێکّ يّ ئّ
يبٌ کبتذا  ّْ کبَی ضتریُذثێرگ. نّ  فییّ نطّ فّ  غجیُییّ ڕِ

دٔای  راٌ تب خۆیبٌ ثّ ر ٔ ثیُّ ثۆ خٕێُّ  کیػّ یّ ئبيبژِ
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ڕێٍ.  دا ثگّ رگبیّ ٔ دِ کبَی پػت ئّ َبدیبر ٔ غبرأِ  فّ نطّ فّ
  کّ ڵکّ ٔی غبَۆ ٔ خّ يی ڕاڕِ ردِ ثّ  ِٔ ڕێُّ گّ َجبيذا دِ ئّ  نّ
  ٌ، چَٕکّ رگبکّ ی دِ ِٔ ڕٔاَی کردَّ ٔ چبِٔ  ِٔ ثُّ ۆدِک

اڵو  ، ثّ یّ ِٔ رگبکّ پػت دِ ڵی جیٓبٌ نّ تّ ری يّ ضّ چبرِ
اڵيی  ٔ ِٔ  ِٔ کرێتّ دِ  رگبکّ دِ  ، کّ ش دڵخۆظ َییّ کّ
: ْیچ. کردَۀەی دەرگبکەیع  نّ  ع ثریتییّی کّ ڵّ تّ يّ

ەکەی دەضتی، نەالیەٌ )ٔەضتبی غٕٔغە(ۀە، ثە ئەڵًبض
ْێًبگەنێکی ثەْێسە ثۆ ڕَٔٔبکی، ڕَٔٔبکیع نە يیتۆنۆژیبیی 
ْیُذی ٔ الی ثٕدییەکبٌ، ئبيبژەی دەرکۀتُی "ڕاضتییە"، 

 ْبٔکبت ڕزگبرثَٕٔە نە ْێسە غەڕخٕازەکبَی دَیب. 

دٔای ئۀەی دەرگبکە دەکرێتۀە، َٕێُەراَی زاَطت ٔ ئبیٍ: 
فەنطەفە،  ٔەزیری داد، ضەرۆکی کۆنێژەکبَی ئبیُبضی،

پسیػکی ٔ يبفُبضی دەکۀَە گفتٕگۆ ٔ ئۀەیع دٔٔپبت 
دەکەَۀە، کە نە پػت دەرگبکۀە ْیچ غتێک ثَٕٔی َییە. 

ضبَێک  پّ تٕغی ْیچ دّ  َجبيّ رِ و ثّ ثّ  کّ ْبٔکبت ئبییُبضّ
ڵٓێُبَی  ّْ  يّ : )ْیچ! ئّ َبثێت ٔ ئبيبژە ثۆ ئۀە دەکبت، کّ

ٔە ئبضًبٌ ٔ  ْیچّ  تبدا نّ رِ ضّ  ! خٕدا نّ ڵی جیٓبَّ تّ يّ
کبٌ: يبفُبش،  رِ ِٔ رزی خٕڵمبَذ( ثەاڵو ڕاضت ثیرکّ ئّ

تبَذٌ  ڵّ ڵخّ ّْ  ثّ  کّ نّ ضّ ئٕ يّ زیری داد ّْ پسیػک ٔ ِٔ
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ک  یّ ِٔ زیری داد دأای ڕَٔٔکردَّ ٌ ٔ ِٔ کّ د دِ َبٔزِ
 کبت، کچەکەیع ٔەاڵيییبٌ دەداتۀە.  دِ

 زیری داد: ِٔ

رگب  و دِ ضتی نّ ثّ ريٕی پێًبٌ ثڵێ يّ کب ثفّ ز دِ دّ  کّ کچّ
 چی ثٕٔ؟  یّ ِٔ کردَّ

 : کّ کچّ

 ٌ! ڕو پێ َبکّ ر ثیڵێى ثبِٔ ثبٌ! گّ ء، ْبٔڕێیبَی يیٓرِ َّ

 پسیػک:

 ! ت ْیچّ ڵجّ ّْ

 : کّ کچّ

 یػتٕٔیت! گّ اڵو تێی َّ اَیت! ثّتۆ ز

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ

 

َٓێُی پػت دەرگبکە ثساٍَ،  ئەو َٕێُەراَە ثەثێ ئۀەی
ثەثێ ئۀەی نە پەیبيی کچەکە ثگەٌ ٔ ثەثێ ئۀەی نە 
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گۀْەری دەرگبکە َسیک ثجُۀە، ثڕیبری ئۀە دەدەٌ، کە 
ْیچ غتێک نە پػت ئۀ دەرگبیۀە ثَٕٔی َییە. نەو 
ڕٔٔۀە، ْەَذێک نە پطپۆڕاٌ ئبيبژەیبٌ ثۆ ئۀە کردٔٔە، 

ە َبثیٍُ، نەثەر ئۀەی کە ئەو َٕێُەراَە َٓێُی پػت دەرگبک
رٔخطبریبٌ، چبٔەکبَییبٌ ٔ ضیًبیبٌ ثە ضەرپۆغەکەی 
)يبیە( داپۆغرأە؛ ئۀاٌ َبتٕاٍَ نۀە ثگەٌ، کە نە پػت 
غتە َەثیُرأەکبَۀە غتێکی تر ْەیە. ثەاڵو کچەکە ئۀ 
کەضەیە، َٓێُییەکبٌ دەثیُێت ٔ دەتٕاَێت َەثیُرأەکبَی 

 پػت غتەکبٌ ثجیُێت. 

ئبضتێکی   گبتّ دِ  ِٔ یّ رٔازِ و دِ ەر زۀی ٔ نّگُێص نەض ئّ
ردٌٔٔ  ی گّ کّ ڵّ تّ يّ  ِٔ چبٔێکی ترِ  کبٌ ٔ ثّ تری ڕاضتییّ

  ثێت، کّ دبڵی دِ  ِٔ ر زٔٔ نّ تبدا ّْ رِ ضّ  ثیُێت: نّ دِ
ک  يییّ ک ْبٔضۆزی ٔ ْبٔخّ ، ِٔ ییّ زِ يرۆڤ غبیبَی ثّ

  ثّٔ نە کۆتبیذا تی،  ئٕ يرۆڤبیّ ڵ ّْ گّ نّ
ردَٔٔیع  گّ  ی، کّ ٔ ڕاضتییّ ئّ  گبتّ یع دِ کّ ِٔ رگبکردَّ دِ

ٔ نە پػت دەرگبکۀە ْیچ غتێک   یبٌ ثۆغّ  تبڵّ ، ثّ ْیچّ
 َییە. 

ٔ   ثِٕٔ ثۆ ضتریُذثێرگ يۆتیڤێکی ٔالیعی ّْ  رگبکّ دِ
کبَی غبَۆی  ِٔ رگبکبَی َێٕ ڕاڕِ دِ  نّ  کێک ثِٕٔ یّ

  ِٔ ڕايبَّ  ریُذثێرگ زۆرجبر ثّتی نە ضتۆکٓۆڵى، ضت پبدغبیّ
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ئبخۆ   ، کّ ٔ پرضیبری ئۀەی نە خۆی کردِٔٔ  نێیڕٔاَیِٕ
ر کٕێ ٔ ثۆ کٕێ ثچێت. نەو دەلە  ضّ  ِٔ ثچێتّ  رگبیّ ٔ دِ ئّ

خۀَەًَبیػیەدا دەثێتە ئۀ دەرگب ئەفطَٕییەی، کە ڕاز ٔ 
َٓێُییەکبَی دَیبی نە پػتۀە غبردۆتۀە. )ْبرییەت ثۆضە( 

ضبڵ دٔای يردَی ضتریُذثێرگ نە چبٔپێکۀتُێکذا، چەَذاٌ 
ئبيبژەی ثۆ ئۀە کردٔٔە، کە نە ڕارۀی خبَٕٔثەرە 
کۆَەکەی درايبتٍ )غبَۆی پبدغبیەتی( دا، جۆرە 
دەرگبیەکی نۀ غێٕەیە ْەثٕٔە، کە ضتریُذثێرگ نە 
)خۀَەًَبیػێک( دا ثەکبریٓێُبٔە؛ ضتریُذثێرگ نە کبتی 

دا، ْەيیػە ضەیری ئۀ -ۆضەچبٔەڕٔاَیکردَی ْبرییەت ث
دەرگبیەی کردٔٔە ٔ ثیری کردۆتۀە ٔ گٕتٕیەتی، دەثێت 

 چ غتێک نە پػت ئۀە دەرگبیۀە ثێت.  

َٓب  دا، تّ جیبٔازییّ  غٍ ٔ پڕ نّ چّ يّ ّْ  ٔغّ و ڕِ نّ
  کّ َّ ثگرێت. دیًّ  کّ کچّ  ٔێت گٕێ نّ یّ دِ  کّ غبعیرِ

ر  ئٕ غتێکیع ّّْ ، ْ کّ يی کۆغکّ ردِ گۆڕێت ثۆ ثّ دِ
ضتیپیکرد ٔ ْەر نێرەیػذا کۆتبیی دێت؛  دِ  ِٔ نێرِ

 ثۆ ئبضًبٌ.  ِٔ ڕێتّ گّ تی ئبگر دِ یبريّ  ثّ  کّ گُێص/کچّ ئّ

 غبعیر:

 زاَى تۆ کێیت! دِ  و، چَٕکّ کّ تۆ دِ  ڕ ثّ ثبِٔ
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 : کّ کچّ

 ڵیى! ، پێت دِ ئێ ثبغّ

ت، ثرايب، ْێسی ٔێ تبٔ ثکّ ی ّْ ِٔ رنّ رایی دَٔیبدا ثّ ثّ  نّ
زَی خٕدایی، ڕۆیػت تب يبیبی دایکی دَٔیب ثۆ زأٔزێ  يّ

ڵ  گّ ی تٕخًی خٕدایی نّ ٔتُّ ککّ ریّ و ثّ فریٕ ثذا. ئّ
دَٔیب ٔ   یّ و غێِٕ زٌ ثٕٔ، ثّ رزیذا، گَٕبْی يّ تٕخًی ئّ

راثێکٍ،  کٍ، ضّ َٓب تبريبییّ ڵک تّ ژیبٌ ٔ خّ
 کٍ. یّ ٔێُّ َّٔ خّ

 غبعیر:

 خۀَی يٍ!

 کچەکە:

خۀَێکی ڕاضتی، ثەاڵو ثۆ ڕزگبرثٌٕٔ نە تٕخًی ئەرزیی، 
َۀەکبَی ثرايب ثەدٔای ثیذرێخیی ٔ عەزاثذا دەگەڕێٍ، 
نۀێذا عەزاة ٔەک ڕزگبرکبرە، ثەاڵو ئەو تبيەزرۆثَٕٔە ثۆ 
عەزاة نەگەڵ دەزی نەزەتکردٌ یبٌ خۆغۀیطتیذا دژ 

 ...دۀەضتێتۀە، ئێطتب نە يبَبی خۆغۀیطتی تێگەیػتیت

 ًَبیػێک َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ
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ئەيەیع ئۀ ئەَجبيەیە، کە کچەکە نەضەر زۀی ثە دەضتی 
دەْێُێت ٔ نێی تێ دەگبت؛ ئێًە نە دَیبیەکذا دەژیٍ، کە نە 

یی ٔ دژەکبٌ پێک ْبتٕٔە: يهًالَێیەک نەَێٕاٌ  ثٕٔردِ نێُّ
ئبزاری "چێژ" ٔ يەیُەتییەکبَی چێژ، يهًالَێی َێٕاٌ غتە 

، کە ْێس ثەرْەو دەْێُێت، ْەرٔەک چۆٌ ئبگر پێچۀاَەکبٌ
 ٌ.  کّ ٔ ئبٔ ٔزە ٔ ْێسی ْەڵى درٔضت دِ

کچەکە يبڵئبٔایی نە غبعیرەکە دەکبت ٔ دەچێتە 
کۆغکەکۀە. )يۆضیمب دەثیطترێت!  پبغیُەی غبَۆ کۆغکە 
ضٕٔتبٔەکە ڕَٔٔبک دەکبتۀە ٔ ئێطتب یەک دیٕار نە 

ثەدگٕيبَبَەی  ڕٔخطبری پر پرضیبرکەراَە ٔ خەيجبراَە ٔ
يرۆڤ ٔەدیبر دەکۀێت، کبتێ کۆغکەکە دەضٕٔتێت 
خَٕچەی گٕڵەکە نەضەر ضەرثبَەکە، دەپػکٕێ ٔ دەثێتە 
گٕڵە ثەیجَٕٔێکی زەثەالح(. غبعیرەکە، نە کبتێکذا کچەکە 
دەچێتە َبٔ کۆغک ٔ ئبگرەکۀە، نێرەدا ٔەضتبٔە ٔ ٔەکٕٔ 

ەلێکذا تەَٓب ثیُەری دەلێکی/َەيبیػێکی خۀَەئبيێس، نە د
 تەيبغبی دەکبت.  

کەضبیەتییەکبٌ ٔ ْیٕاکبَیبٌ نە چبٔەڕٔاَییەکی ئەثەدیذاٌ 
ثۆ ثەدەضتٓێُبَی غتێکی ثبغتر. دٔا ْیٕایع، کە 
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ٔ يرۆڤ چبٔەڕٔاَی دەکبت، ئۀ ْیٕایەیە، کە ە دەيێُێتۀ
ژیبٌ تەَٓب خۀَێکی ثە ئبزارە ٔ يردَیع يبَبی ثە 

 ەَێت. خەثەرثَٕٔۀە ثۆ ژیبَێکی ثبغتر دەگەی
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 بەشی حەوتەم
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 وداکان مً فريسمبۆلە 
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)خۀَەًَبیػێک( ئێجگبر دۀڵەيەَذە ثە ضًجۆل ٔ 
ضتریُذثێرگ نە دیذێکی لٕٔڵی فەنطەفی ٔ يیتۆنۆژییۀە 
خۀَەکەی چُییٕە؛ نەثەر ئۀە دەلەکە غرۆڤە ٔ 

دەگرێت، خٕێُذَۀە ٔ غیکردَۀەی جٕدا ٔ فرأاٌ نەخۆ 
غرۆڤە ثۆ ئەو دەلەیع گریُگ ٔ پێٕیطتە، نەثەر ئۀەی 
)خۀَەًَبیػێک( دۀڵەيەَذە ٔ ثەثێ خٕێُذَۀە ٔ 
کردَۀەی کۆد ٔ غیکردَۀەی ضًجۆنەکبٌ خٕێُەر ٔ 
ثیُەر ٔ غبَۆکبر، زۆر غتییبٌ نێ ٌٔ دەثێت ٔ ئۀ ثُەيب ٔ 
ئبضتە جیبٔازاَەيبٌ ثۆ ئبغکرا َبثێت، کە دەلەکە نەَێٕ 

ۆل ٔ يبَب جیبٔازەکبَذا ْەیەتی. نەو ثەغەدا ْۀڵ ضًج
دەدەیٍ، زیبتر نە چەيکی ضًجۆل ٔ کبرکردٌ نەضەر يبَب 
جیبٔازەکبٌ ٔ ئۀ ضتراکتٕرە دۀڵەيەَذەی دەلەکە 
ْەیەتی کبر ثکەیٍ ٔ زیبتر نە غیکردَۀەی 

 )خۀَەًَبیػێک(دا لٕٔڵ ثجیُۀە. 

ەضەر کچەکە، ٔەک نۀۀثەر ئبيبژەيبٌ ثۆ کردٔٔە، ن
زۀی ڕۆڵی کۆيەڵێک ئبفرەت دەثیُێت، کچ، دایک، ژَی 



 

203 
 

خبٔەٌ يبڵ ٔ يُذاڵ ٔ ْەرٔەْب خٕغک؛ نەگەڵ ْەریەک 
نۀ پیبٔاَەیػذا ٔ نەضەر چەَذاٌ ئبضتی جیبٔاز، کە 
دەیبَجیُێت، پێٕەَذییەکی تبیجەتی درٔضت دەکبت، 
پیبٔەکبَیع: ٔەضتبی غٕٔغە، ئەفطەرەکە، پبرێسەر ٔ 

ی غٕٔغە دەثێتە ثبٔکی ضەر زەيیٍ غبعیرەکەٌ. ٔەضتب
ثۆ کچەکە، دەثێتە دایکی ئەفطەرەکە، غٕٔ ثە پبرێسەرەکە 
 دەکبت ٔ يُذاڵی نێ دەثێت، دەغجێت ثە خٕغکی غبعیرەکە. 

کە، ئەگُێص ْبٔضەرگیری نەگەڵ پبرێسەرەکە دەکبت ٔ 
يُذاڵێکی نێ دەثێت، دەثێتە ضًجۆنێک ثۆ ژَێکی يێرددار ٔ 

ی ثەرايجەر ثە يێرد ٔ يُذاڵەکەی دایک، کە ئەرکی تبیجەت
ْەیە، ئەگُێص ْێسی ژَیەتی خۆی ثە ْۆی يُذاڵجٌٕٔ ٔ 
ٔەچەخطتُەکەیۀە ثەدەضت دەْێُێت. ثەاڵو نەگەڵ 
غبعیرەکە، کە دەثێتە ضًجۆنی خٕغک ٔ ثرا، ثبضی 

 يەتەڵەکبَی دَیب دەکەٌ. 

 کچەکە:

 ئێ ثبغە، پێت دەڵێى!

ت، ثرايب، ْێسی نە ثەرایی دَیبدا ثەر نۀەی ْەتبٔ ثکۀێ
يەزَی خٕایی، ڕۆیػت تب يبیبی دایکی دَیب ثۆ زأٔزێ 
فریٕ ثذا. ئەو ثەریەک کۀتُەی تٕخًی خٕایی نەگەڵ 
تٕخًی ئەرزییذا، گَٕبْی يەزٌ ثٕٔ. ثەو غێٕەیە دَیب ٔ 
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ژیبٌ ٔ خەڵک تەَیب تبريبییەکٍ، ضەراثێکٍ، 
 خۀَۀێُەیەکٍ. 

 غبعیر:

 خۀَی يٍ!

 کچەکە:

ثەاڵو ثۆ ڕزگبرثٌٕٔ نە تٕخًی ئەرزیی،  خۀَێکی ڕاضتی،
َۀەکبَی ثرايب ثەدٔای ثێذرێخیی ٔ عەزاثذا دەگەڕێٍ، 
نۀێذا عەزاة ٔەک ڕزگبرکبرە، ثەاڵو ئەو تبيەزرۆثَٕٔە ثۆ 
عەزاة نەگەڵ دەزی نەزەتکردٌ یبٌ خۆغۀیطتیذا دژ 
دۀەضتێتۀە، ئێطتب نە يبَبی خۆغۀیطتی تێگەیػتیت، 

غبديبَییەکبٌ نە گۀرەتریٍ  خۆغۀیطتیی، ثڵُذتریٍ
عەزاثەکبَذا، خۆغتریٍ غت نە تبڵتریُذا! ئێطتب دبڵی ثٕٔیت 

ِ ٔ ژٌ چییە؟ دبڵی ثٕٔیت کە ژٌ، نەيیبَەی چ گَٕب
 يردَێکۀە خۆی ثەژیبَذا دەکبت؟

 غبعیر:

 دبڵی ثٕٔو! ئەی دٔایی...؟

 کچەکە:
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ئیتر تۆ خۆت ئۀە دەزاَیت، غەڕ نەَێٕاٌ نەزەتی ئبزار ٔ 
 ثی نەزەتذا، ضبڕێژکەری خەو ٔ خۆغیی نەزەت.عەزا

 غبعیر:

 ٔاتە غەڕ؟ 

 کچەکە:

غەڕ نەَێٕاٌ دژەکبَذا ْێس ثەرْەو دەْێُێ، ٔەک ئبگر ٔ 
 ئبٔ کە ْێسی ْەڵى درٔضت دەکەٌ.

 غبعیر:

 ثەاڵو ئەدی ئبغتی؟ ئبضٕٔدەیی؟ 

 کچەکە:

ثێذەَگ، تۆ ئیتر ثۆت َییە نۀە زیبتر پرضیبر ثکەیت ٔ 
ٔەاڵو ثذەيۀە! ئەڵتبرەکە ثۆ لٕرثبَییەکە يُیع ثۆو َییە 

ڕازێُرأەتۀە، گٕڵەکبٌ پبضۀاَیی دەکەٌ، چراکبٌ 
ْەڵکرأٌ، ضەرچەفە ضپییەکبٌ ثە پەَجەرەکبَۀەٌ، چمڵی 

 ضُۀثەر نەثەر دەرگەکەیە. 

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک 
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کچەکە نەضەر ئبضتێکی رۆدیی ژیبَی خۆی نەگەڵ ژیبَی 
بت، ئۀاٌ پێکۀە ثبضی َٓێُییەکبَی غبعیرەکە تێکەاڵٔ دەک

ضًجۆنێک نەَێٕاٌ دَیبی پیبٔ ٔ دَیبی   ثُّ دِ دَیب دەکەٌ ٔ
گۆراَی   نّ یع نّۆيج و ضّ ئّ ژَجٌٕٔ. ژٌ دا: پیبٔثٌٕٔ ٔ

ثێت، کە ئەگُێص نە ئەغکۀتی  دِ  ضتّ رجّ کبَذا ثّ پۆڵّ غّ
 دا دەیچڕێت: -فیُگبل

 کچەکە:

 تەڕیٍ، ضٕێریٍ

 یٍٔەک ثڵێطەی ئبگر

 ئێًە ثڵێطەی تەڕیٍ

 کٕژێُەرۀەیٍ، ضٕٔتێُەریٍ

 پبککەرۀەیٍ، غۆرەرٔەیٍ

 ئەفرێُەریٍ، يُذاڵخەرۀەیٍ

 ئێًە، ئێًە، غەپۆنەکبَیٍ

 ثۆ ئۀەی ثبکبٌ ثذۀێُۀە

 ڕایبٌ دەژەَیٍ.
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 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک

ئبٔیع نێرەدا ضًجۆنی ئبفرەتە ٔ ئبگریع ضًجۆنی پیبٔە، 
دەکبتۀە، کە ثۆچی ئەيەیع ئۀەيبٌ ثۆ ڕٌٔٔ 

پێٕەَذییەکبَی کچەکە ثە غبعیرەکۀە، ثە جیبٔازی نە 
پبرێسەرەکۀە، ْیچ چەيکێکی ضێکطٕانیتێت نەخۆ َبگرێت، 
ثەڵکٕ زیبتر ئبيبژەیەکە ثۆ پێٕەَذییەکی رۆدی َێٕاٌ 

 کچەکە ٔ غبعیرەکە.

غبعیرەکە گٕزارغت نە َْٕەریع دەکبت، ئۀ ْێسەی 
ەتٕاَێت غتەکبٌ زیبتر نە َْٕەر ٔ ئەدەة ْەیبَە، کە د

 کبَیی غتّ ٔدیٕ ئّ کەضە ئبضبییەکبٌ ثجیُێت ٔ تٕاَبی ثیُیُی
ْەثێت، کە ئۀاَیتر ئۀ تٕاَبی ثیُیُەیبٌ َییە، ئەيەیع 
نەضەر ئۀ ثُەيبیۀە ڕاڤەی ثۆ دەکرێت، کە غبعیرەکە َە 
نەژێر کبریگەری غتە يبتریبنییەکبَذایە ٔ َە پبثەَذە ثە 

يکێکی فەنطەفی ٔ ٔەک يبيەڵەیەکیع "ئێطتبٔە"، ٔەک چە
 دا. -نەگەڵ چەيکە جٕداکبَی کبت

ْەر ضێ کبرەکتەرە پیبٔەکە: ئەفطەرەکە )ْێسی غەڕ ٔ 
جەَگبٔەر(، پبرێسەرەکە )یەکطبَی ٔ یبضبکبٌ ٔ داکۆکی 
کردٌ نە يبفەکبَی خەڵکی( ٔ غبعیرەکە )خٕنمێُەر( ثۀ 

دییەکەی يبَبیەی ئۀ غبعیرە ٔ خٕنمێُەری دَیب تبیجەتە رۆ



 

208 
 

خۆیەتی، کە َبدیبرەکبٌ دەثیُێت ٔ نە دَیب رۆدییەکەی 
ْێسێک یبٌ ضێیُەیەکی -کچەکۀە َسیکترە، پێکۀە دژە
 جٕدا نەگەڵ کچەکە پێک دەْێٍُ. 
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 ،ئەفسەرەکە

 کۆشک و ٌێسی ئاگر
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کە ئەگُێص، ثۆ یەکەيجبر ئەفطەرەکە نە کۆغکەکەدا 
ی ثکبت، ثەاڵو دەثیُێت ثەَذکرأە، دەیۀێت ڕزگبر

ئەفطەرەکە خۆی َبزاَێت چی دۀێت ٔ تٕاَبی ئۀەی َییە 
ْیچ ْەَگبٔێک ثُێت، ئەيەیع ضًجۆنێکە ثۆ ْەضت َەکردٌ 
 نە ثەرپرضیبرێتی ئەفطەرەکە، کە ئۀ َبیۀێت گۀرە ثێت. 

 کچەکە:

کۆغکەکە لبییًە. دۀت دیٕاری ْەیە، ثەاڵو دەثێت 
 دەرەلەت ثێیٍ، دەتۀێ یبٌ َبتۀێ؟ 

 ئەفطەرەکە: 

ڕاضتیت دۀێ َبزاَى، نەثەر ئۀەی نە ْەئٕ دبڵەتێکذا يٍ 
ئبزارو پێ دەگبت! ْەئٕ غبديبَییەک نە ژیبَذا دەثێ ثە 
دٔٔ ثەرايجەر خەو ثەْبکەی ثذەیٍ. نێرە کە داَیػتٕٔو 
زەدًەتە، ثەاڵو ئەگەر ئۀ ڕزگبرثَٕٔە خۆغەظ ثکڕو، 

ەگُێص، يٍ ئۀا دەثێ ضێ ئۀەَذەی ئۀ ئبزار ثچێژو، ئ
 پێى ثبغترە نێرە ثًێًُۀە، تەَیب ثۆو ْەثێ ثتجیُى!

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک
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ْبٔکبت ئەفطەرەکە، نە ڕاثردٔٔی خۆیذا گیری خٕاردٔٔە 
 خطیٕ يڕِ خّە ٔ َبتٕاَێت، ٔەک يرۆڤێکی گۀرە ٔ ن

 ْەثێت ٔ ْەَگبٔەکبَی ثُێت. ی کردار رچّ پّ

دا، -ێرگزۆرجبر نە زيبَە ضًجۆنییەکەی ضتریُذث
ٌ:  کّ يی يُذاڵی دِ ردِ ضّ  تبٔەر/ثەَذیخبَە، گٕزارغت نّ

پبکیسەیی ڕۆدە ٔ ڕزگبرثَٕٔیع خۆغۀیطتییە 
گۀرەکەیە، ْبٔکبت ڕۆدی ٔ فیسیکیییەکەیػە. ئەيە جگە 
نۀەی ٔێُەکبٌ نە ضًجۆنەکبَذا چڕ دەثُۀە، ثۆ ًََٕٔە 
کۆڵٕاَە ٔ ضەرپۆظ، تۆڕ، دەثُە ضًجۆنی تۀَە گۀرەکەی 

یبٌ؛ ضەرپۆغەکەی )يبیە(، تەَبَەت ژَە دەرگبٔاَەکە ژ
خۆی، تۀَی گەردٌٔٔ ٔ دَیبیە، کە زۆرجبر نە خٕدی 
)يبیە(دا ثەرجەضتە دەثێت. ئۀەی ثەردۀاو خەریکی 
چُیُییەتی، ئۀ دەکبتە ضًجۆنی غبژَی غۀ، غبژَی 
غۀیع يبَبی فرەيۀدای نە يیتۆڵۆژییە دێریُەکبَذا ْەیە. 

ت ٔ غبڵەکەی ژَی دەرگبٔاَەکە دٔاتر کچەکە دێ
، ئۀیع دەثێت  يّ دات؛ ثّ ر غبَیذا دِ ضّ گرێت ٔ ثّ ردِ ِٔ

 ثە )يبیە( ٔ خٕأەَذی کبت. 
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ْەَذێک نە نێکذاَۀە يیتۆنۆژییەکبٌ، ثەرأردکبرییەکی 
کبرەکتەری ئەفطەرەکە )ٔەک ضەرثبزێک( نەگەڵ )غیڤب(ی 

نە  خٕأەَذی يیتۆنۆژییە ْیُذییەکبٌ دەکەٌ. )غیڤب(
يیتۆنۆژیبی ْیُذیذا ضًجۆنی غەڕ ٔ نەَبٔثردٌ ٔ کٕغتُە، 
ئەيەیع الی ئەفطەرەکە، نە غًػێرەکەی دەضتیذا ڕەَگ 
دەداتۀە ٔ دەثێتە ضًجۆنێک ثۆ غەڕ ٔ نەَبٔثردٌ. 

غەڕ  ئەفطەرەکە، ثە پیػەکەیػی، کە )ئەفطەرە( ًَبیُذەی
 دەکبت. 

ۆ فێًیُیسو، کۆغکەکە ٔەک ضًجۆنێک ث ْەَذێک ڕەخُەگری
ٌ، کە ْەيیػە  کّ دِ ژٌ َبٔزەد يُذاڵذاَی ئەَذايی زأزێ ٔ

نە گۀرەثٌٕٔ ٔ گەغەدایە؛ ئەيەیع دەگەڕێُُۀە ثۆ 
ئۀەی، کە "ْبرییەت ثۆضە" ضتریُذثێرگ ثەجێ دەْێڵێت، 
ضکی پڕ ثٕٔە. ئەيەیع ئۀ ضًجۆنەیە ثۆ ضتریُذثێرگ، کە 
 "ْبرییەت" نەيبٔەی دٔٔرکۀتُۀەیذا نۀ، ثەردۀاو ضکی

 دایکجَٕٔی نّ ثە تۆٔی ئۀ گۀرە ثٕٔە ٔ ئەَجبيەکەیػی
يُذاڵەکەیبٌ )کچەکەیبٌ( ثٕٔە. ئبفرەتێکی دٔٔگیبٌ 
پێٕیطتی ثە ئبرايی ٔ دۀاَۀە نە غٕێُێکذا ْەیە، 

ۀە، َبیۀێت کۆغکەکە سيێًێُیفئەفطەرەکەیع نەو دیذە 
ثەجێ ثٓێڵێت، کە ئەگُێص دێت تب ڕزگبری ثکبت. 

ْەضت ثە ئبرايی دەکبت، ئەو ئبرايییەی ئەفطەرەکە نۀێذا 
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 ئەفطەرەکە نە کۆغکەکەدا ٔ نۀ تەيەَەیذا، جۆرە
ثە دایکۀە. ْەر نەثەر ئۀەیػە، کە ثەغێک   َذثَٕٔێکّ پێِٕ

نە ڕەخُەگرە ضٕێذییەکبٌ، ثَٕٔی ئەفطەرەکە نە 
ۀە. دٔٔثبرە ئەو -کۆغکەکەدا دەثەضتُۀە ثە گرێی ئۆدیت

 کبتۀە، کە ئەفطەرەکە نەيەضەنەیە، ئۀە دٔٔپبت دە
يُذاڵی خۆیذا ٔەضتبٔە ٔ َبتٕاَێت ْەَگبٔ ثەرۀ  يی ردِ ضّ

ثُێت، ْەر  اڵتی دایه ضّ دِ گۀرەثٌٕٔ ٔ ڕزگبرثٌٕٔ نە
نەثەر ئۀەیػە نە تەيەَی گۀرە ثَٕٔیذا دەگەڕێتۀە ثۆ 
ضەر کٕرضییەکبَی لٕتبثخبَە ضەرەتبییەکبٌ ٔ لۆَبخی 

ئۀ دەگەڕێتۀە ثۆ لٕتبثخبَە کبيڵ َەثٌٕٔ ٔ يُذاڵی خۆی. 
 تب ثگبت ثە کبيڵ ثٌٕٔ. 

 ئەفطەرەکە:

 )ثە ئبزارۀە(

کٕڕێکی زل، ئب، يٍ زنى، زۆر زنتر نۀاَی ئۀێٕە، يٍ 
تۀأ کبيڵى، يٍ لٕتبثخبَەو تۀأ کردٔٔە. )ٔەک ئۀەی 
ٔەئبگب ثٕٔثێتۀە( يٍ دٔکتۆراو پێ ثەخػرأە، ثبغە 

ٔکتۆراو پێ ثۆچی نێرە داَیػتٕٔو؟ ئەدی يٍ د
 َەثەخػرأە؟
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 يبيۆضتب:

ثکەیت، ثەڵێ ٔایە، ثەاڵو تۆ دەثێ داَیػیت ٔ خۆت کبيڵ 
 دەثێ کبيڵ ثیت، ٔا َییە؟ 

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک

ْبٔکبت کۆغکەکە، کە ٔەک غتێک ْەيیػە نە ْەڵکػبٌ ٔ 
ثَٕٔی  ٔرِ ڵکػبٌ ٔ گّ ّْ  نّ گۀرەثَٕٔذایە، گٕزارغتێکە

 ی ِٔ ت ثّ ثبرِ ضّ ضتریُذثێرگ، کە خەو ٔ دڵەڕأکێیەی ٔ ئّ
ْبرییەت ثۆضە ٔازی نێٓێُبٔە ٔ ثەجێی ْێػتٕٔە، ْەضتی 
پێکردٔٔە ٔ ئۀ دڵەڕأکێیەیػی ثە گەڕاَۀەی ْبرییەت 
ثۆضە َبيێُێت، کە ئەيەیع نە کۆتبییذا، نە ضٕٔتبَی 

 کۆغکەکەدا ثەرجەضتە دەثێت.

ئۀ ضێ دیًەَەی، کە نە کۆغکەکەدا دەضت پێ دەکبت ٔ 
نە ڕارۀی غبَۆکەدا کۆتبییبٌ دێت، ئبيبژەیەکٍ ثۆ گەغەی 
خۀَی ئەفطەرەکە؛ ئەفطەرەکە ضێ جبر ثۆی 

یەکەيیبٌ  –ْەڵذەکۀێت، کە نە پەیبيی کچەکە ثگبت 
ئۀەیە، کە ثڕٔا ثە پبکیسەیی، ٔەک ڕزگبرکەرێک ثٓێُێت، 
دٔٔەيیػیبٌ خۆی نە دەضت دەضەاڵتە گۀرەکەی دایک 

بٌ، کە خۆی پبکیسەکە ڕزگبر ثکبت، دەرثٓێُێت ٔ ضێیەيیػی
  ثەاڵو نە ْەئٕ جبرەکبَذا غکطت دەْێُێت. 
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 ئاگر وەک سمبۆلێک

 بۆ پاکژبوووەوە
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دەکرێت ئبگر دیذ ٔ يبَبیەکی پۆزەتیڤ ٔ ْبٔکبت 
یع نەخۆ ثگرێت؛ ئبگر کبرەضبت ٔ کبٔنکبرییە ٔ -َێگەتیڤ

دەکرێت  پبکردَۀەیػە، ضًجۆنی چبکە ٔ خراپەیە. چۆٌ
ضًجۆنی ئبگری دۆزەر ثێت، ئبٔایع ئبيڕازێک ثێت ثۆ 
گەیػتٍ ثە ئبضًبٌ. ئبگر دەثێتە ضًجۆنی ڕاضتی ٔ زاَیبری 
 ٔ ْێسێکی َبدیبری پیرۆز، چَٕکە ئبگر تٕاَبی ضٕٔتبَی

 .  یّ کبَیػی ّْ پیطّ  زاَیٍ ٔ غتّ درۆ ٔ َّ

نە )خۀَەًَبیػێک(دا ئبگر تەَٓب ئبيڕاز ٔ ضًجۆنێکی 
ڤی ْەیە. ئەگُێص نە ڕێگبی ئبگرەکۀە ثۆ الی پۆزەتی

ئیُذرای خٕأەَذی ثبٔکی دەگەڕێتۀە ثۆ ئبضًبٌ، 
ْەرچۆٌ نە ئبیُی ْیُذیذا، ئۀ کەضەی دەيرێت، 

 جەضتەکەی دەضٕٔتێٍُ، تب يردٔٔەکە ثگبت ثە ثەْەغت. 

ئبگر ثە يەثەضتی پبکژکردَۀە ثەکبردەْێُرێت، تب يرۆڤ 
کە ئەگُێص پێاڵٔەکبَی دەخبتە  نە گَٕبْەکبَی پبک ثجێتۀە.
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َبٔ ئبگرەکۀە، ضًجۆنێکە ثۆ ثەجێٓێػتُی ژیبَی ضەر 
 ،زەيیٍ ٔ گەڕاَۀە ثۆ الی خٕأەَذەکبٌ. دٔای ئۀ

َبٔ   داتّ فڕێ دِ دەرگبٔاَەکە غبڵەکەی ضەر غبَی
ئبگرەکۀە، ئەيەیع ثە ئبغکرا ضًجۆنی پبکژثَٕٔۀەیە؛ 

ع َبٔزەد ئەگەر ئەو غبڵە ثە ضەرپۆغەکەی )يبیە(ی
ثکرێت، يبَبی ئۀە دەگەیەَێت، کە چبٔی يرۆڤ ثۆ 

 ڕاضتییەکبَی ژیبٌ دەکرێتۀە. 

 کچەکە:

يٍ ئێطتب یەکەو جبر تۆز ٔ خۆڵ ٔ لٕڕ نە پێ ٔ پهى 
 دەپرٔێُى.

 )پێاڵٔەکبَی دادەکەَێ ٔ دەیخبتە َێٕ ئبگرەکۀە(

..... 

 ژَە دەرگۀاٌ:

 ()دێتە ژٔٔرۀە، غبڵەکەی دەخبتە َێٕ ئبگرەکۀە

 ڕەَگە يُیع ثۆو ْەثێ غبڵەکەو ثطٕٔتێُى؟ 

 )دەچێتە دەرۀە(
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 ئەفطەرەکە:

 يُیع گٕڵە ثبخەکبَى کە تەَیب دڕکەکبَی يبٌٔ. 

 )دەچێتە دەرۀە(

 پۆضتەرچی:

 )دێتە ژٔٔرۀە(

 ثب پۆضتەرەکبٌ ثڕۆٌ، ثەاڵو تۆڕەکە ْەرگیس!

 ٔەضتبی غٕٔغە:

 )دێتە ژٔٔرۀە(

 خٕادبفیس.  ئەی ئەڵًبضەکە کە دەرگەکەت کردۀە،

 )دەچێتە دەرۀە(

 پبرێسەر:

 )دێتە ژٔٔرۀە(

پرۆتۆکۆڵی دادگبیییەکە نەثبرەی ڕیػی پبپب یبٌ 
 ۀە.-کەيجَٕٔۀەی ئبٔی ضەرچبٔەکبَی ڕٔٔثبری گبَگ
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 )دەچێتە دەرۀە(

 غبَۆَبيەی خۀَەًَبیػێک

ضٕٔتبَی ْەئٕ ٔەًْەکبٌ يرۆڤ ئبزاد دەکبت ٔ ڕێگبیبٌ 
ەکبتۀە. ئبگر الی ثۆ ضەرنەَٕێ نەدایکجٌٕٔ د

يەضیذییەکبَیع چەَذاٌ ضًجۆل ٔ ئبيبژەی جٕدا نەخۆ 
دەگرێت، ئۀە الی زەردەغتییەکبٌ يبَب ٔ ضًجۆنەکبٌ 
لٕٔڵتر دەثُۀە ٔ ْەئٕ غتێک دەگەڕێتۀە ثۆ ئبگر ٔ 

 ئبگر پیرۆزییەکی تبیجەتی ْەیە. 
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 کان راوێسي پً
 

ری غۆر  کتّ ی ئّ ثۆضّت  ی ْبرییّ ِٔ ر نّ ضتریجێرگ، ثّ-٤
دٔٔ ژَی تری ْەثٕٔە دا ثخٕازێت، ٤٢٠٤ضبڵی   َگ نّ ٔ غّ

ٔ نێیبٌ جیب ثۆتۀە، ئۀ نۀ ضبتەدا تەيەَی پەَجب ٔ دٔٔ 
یع ثیطت ٔ ضێ ضبڵ دەثێت. -ضبڵ ٔ ْبرییەت

ضتریُذثێرگ ٔ ْبرییەت ثۆضە، نە غەغی يبَگی پێُجی 
َێٕ  ْەيبٌ ضبڵذا ْبٔضەرگیری دەکەٌ ٔ دەگٕێسَۀە ثۆ

نە َبٔچەی  ١٠)خبَٕٔثەرە ضٕٔرەکە( نە کبرالڤێگُی ژيبرە 
ی يبَگی ْەغت ٩٩کبرالپالٌ. ْبرییەت ثۆضە، ْەر زٔٔ، نە 

دا ، دٔای ئۀەی کێػەی گۀرە دەکۀێتە َێٕاَیبَۀە، 
يبڵەکە ثۆ ضتریُذثێرگ ثەجێ دەْێڵێت ٔ تب چم غۀ ٔ 
ڕۆژ َبگەڕێتۀە، ئەيەیع ثۆ ضتریُذثێرگ يبَبی )چم 

ۆژی پڕ نە ژاٌ ٔ ئبزار، گراَتریٍ ضبتەکبَی ژیبَى( ڕ
دەگەیەَێت. ضتریُذثێرگ نەو کبتبَەدا ثیر نەخۆ کٕغتٍ 
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دەکبتۀە ٔ ٔەضێتُبيەیەکیع دۀَٕضێت، کە ْبرییەت 
ثۆضە نە پێُجی يبَگی ئۆکتۆثەر، دٔای ئۀەی چم ٔ چٕار 
ڕۆژ ٔ غۀ يبڵەکەی ثەجێ ْێػتٕە، دەگەڕێتۀە ٔ 

َٕٔضیُی )پیبٔی ڕارۀەکە(، یەکەو  یع نە-ضتریُذثێرگ
دەضتُٕٔضی )خۀَەًَبیػێک( ثۆتۀە، کە نە کۆتبیی يبَگی 

 َۆڤێًجەردا تۀأی دەکبت. 

يبیػکردٌ  َّ دٔای ئۀەی دەلەکە چەَذ ضبڵێک ثەثێ
دەيێُێتۀە، ضتریُذثێرگ ثیر نۀە دەکبتۀە، ضەرنەَٕێ 

ب نە ئبيبدەی ثکبتۀە ٔ ثیکبت ثە يۆَۆدرايبیەک، کە تەَٓ
يەداری کبرەکتەری کچەکەی ئیُذرای خٕأەَذ دا 
ثطٕڕێتۀە، تب ْبرییەت ثۆضە ثتٕاَێت ثە تەَٓب َەيبیػی 
ثکبت ٔ ثە ئبضبَیع گەغتی ثۆ غبر ٔ غبرۆچکەکبٌ پێ 

 ثکبت. 

 ٤٢٠٩ْبرییەت ثۆضە نە ثیطت ٔ پێُجی يبَگی ضێی ضبڵی 
يبرییبی دەثێت، دٔای َسیکەی ضبڵێکی تر، ثە -دا ئبَُب

أی ثە خۆیی ٔ کچە تبزە نەدایکجٕٔەکەیبَۀە، تۀ
ضتریُذثێرگ ثەجێ دەْێڵێت ٔ دەگٕێسێتۀە ثۆ غٕلەیەکی 

 ضەرثەخۆ. 
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َذاٌ  دا، ثە چ٤٢٠٤ّضبڵی   رچی ضتریُذثێرگ نّ گّ ئّ-٩
لەیراَی دەرَٔٔی ضەخت ٔ گراَذا تێ پەڕیٕٔە، ثەاڵو 

:  ر ثۆ ًََّٕٔ ثُٕٔضێت، ّْ  ٔت غبَۆَبيّ تٕاَیٕیەتی دّ
غی  ، ثّ غك، کبرڵی چٕاردِ ٔ دیًّ رِ يی ثّ  غی دِّٔٔ ث

 ًَبیػێک. َّٔ غك، کریطتیُب ٔ خّ ٔ دیًّ رِ يی ثّ  ضێیّ

 

ر  ضّ و جبر نّ کّ ًَبیػێک ثۆ یّ َّٔ ی خّ غبَۆَبيّ-٢
دا ٤٢٠١پرێهی ضبڵی  ی ئ٤١ّ  غبَۆی ضٕێذی نّ

راٌ لبیم  کّ، ثیُّ يبیػّ . دٔای تۀأثَٕٔی َّ يبیػکرأِ َّ
و  ثیٍُ، ثۆ ئّ تب خٕدی ضتریُذثێرگ َّ  ِٔ رِ دِ  ثٌٕٔ ثچُّ َّ
  پێ کێػبٔیبَّ  ثّ  ِٔ کّ یّ  ڕێساٌ ثّ پڵّ یع دٔای چّ ضتّ ثّ يّ
َبچبر   ری غبَۆکّ ثّ رێِٕ ئەَجبيذا ثّ  دا، تب نّ کّ ٔیّ زِ  ثّ
ٔ ئۀەیبٌ پێ ڕاثگەیەَێت، کە   ِٔ رِ دِ  ثێت ثێتّ دِ

یًبَیبٌ دەداتێ،  ئبيبدە َییە، ثەاڵو پّضتریُذثیرگ خۆی نێرە 
  ِٔ و دأا ٔ کبرداَّ َذی پێٕە ثکبت ٔ ئّ فۆٌ پێِٕ نّ تّ  ثّ  کّ
  یّ ی جێگبی ئبيبژِ ِٔ . ئّ ِٔ راَی ثۆ ثگێرێتّ ی ثیُّ ْێسِ ثّ

ی  کّ دا ڕۆڵی ئەگُێص، کچّ يبیػّ و َّ نّ  ت ثۆضّ ْبرییّ
 . "ئیُذرا"ی خٕأەَذی ثیُیِٕ
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کێکی يیتۆنۆژی ٔ دیُییە نە دیبَەتەکبَی )يبیە( چەي-١
 ْیُذۆیسو ٔ ثٕدیسيذا، کە چەَذاٌ يبَبی جٕدا نەخۆ

. یەکێک نە يبَب گریُگەکبَی ئەو چەيکەیع، دیذی گرێت دِ
ۀە خٕڵمێُرأە ٔ چەَذاٌ نك -دَیبثیُییە، کە نەالیەٌ ثراْبو

ٔ پۆپی نێ دەثێتۀە. ضەرپۆغەکەی )يبیە( گریُگتریٍ ئۀ 
ثریتییە نە ٔەْى، ٔاتە )يبیە( ٔەًْێکە ڕاضتییە  نمبَەٌ؛ کە

 ثەرز ٔ ڕەْبکبَی ژیبَی داپۆغیٕە. 

غبَۆَبيەی )ثەرۀ دیًەغك( نە زَجیرەی غبَۆی ثیبَی -١
، نە ٔەرگێڕاَی خەثبت عبرف نە دەزگبی ئبراش ١٩ژيبرە 

 ثاڵٔ کرأەتۀە. 
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بۆ زیاتر ئاشىابوون بە ستریىذبێرگ 
ماوەی بە کوردی دەتواویت ئەم بەرٌە

 بخوێىیتەوە:

 

.  ضۆَبتبی تبريبیی، ٔەرگێڕاَی عەثذٔاڵ لبدر داَطبز، ٤
 ٩٠٠١زَجیرەی غبَۆی جیٓبَی، دەزگبی ئبراش، 

. کەڵک، ٔەرگێڕاَی خەثبت عبرف، زَجیرەی غبَۆی ٩
 ٩٠٠١جیٓبَی، دەزگبی ئبراش، 

. خۀَەًَبیػێک، ٔەرگێڕاَی دالٔەر لەرەداغی، زَجیرەی ٢
 ٩٠٠٢ی، دەزگبی ئبراش، غبَۆی جیٓبَ

. خبتٕٔ ژٔنیب، ٔەرگێڕاَی عەنی عٕضًبٌ یبلٕٔة، ١
 ٩٠٠٢زَجیرەی غبَۆی جیٓبَی، دەزگبی ئبراش، 

. جەژَی ْەڵطبَۀە، ٔەرگێڕاَی خەثبت عبرف، زَجیرەی ١
 ٩٠٠٢غبَۆی جیٓبَی، دەزگبی ئبراش، 
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. ثەرۀ دیًەغك، ٔەرگێڕاَی خەثبت عبرف، زَجیرەی ٩
 ٩٠٤٠گبی ئبراش، غبَۆی جیٓبَی، دەز

. ضەيبی يەرگ، ، ٔەرگێڕاَی خەثبت عبرف، زَجیرەی ١
 ٩٠٤٢غبَۆی جیٓبَی، خبَەی ٔەرگێڕاٌ، 

 

 :ْەرٔەْب کتێجی

ئبٔگٕضت ضتریُذثێرگ، ژیبَی يرۆڤێکی ثێذەرەتبٌ ٔ 
َٕٔضەرێکی ڕچەغکێٍ، ثیۆگرافیب ٔ راڤەکردٌ، َٕٔضیُی 

 ٩٠٤١داَب ڕەئٕٔف، دەزگبی ضەردەو، 
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 لە بەرٌەمە باڵوکراوەکاوی وووسەر

 

غبَۆی تَٕذٔتیژی نەَێٕاٌ تیۆر ٔ پراکتیکذا، نێکۆڵیُۀە -٤
٤٢٩٩ 

گٕتبری ئەزئَٕگەری نە ڕۀتی غبَۆی کٕردییذا، -٩
 ٤٢٢١نێکۆڵیُۀە 

يبیی نەَێٕاٌ ڕایُٓبرت ٔ ضتریُذثێری ٔ ضۆَبتبی تبر-٢
، دەزگبی ضەردەو، چبپی ٩٠٠٤ثێریًبَذا، نێکۆڵیُۀە، 

 .کٕردضتبٌ

ضتریُذثێری ٔ ضۆَبتبی تبريبیی نەَێٕاٌ ڕایُٓبرت ٔ -١
 ، چبپی ضٕێذ٩٠٠٤ثێریًبَذا، 

پیتەر ثرٔک نە غبَۆی ْبٔچەرخی جیٓبَیذا، نێکۆڵیُۀە، -١
 .، دەزگبی ضەردەو، چبپی کٕردضتب٩٠٠٢ٌ
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ثرٔک نە غبَۆی ْبٔچەرخی جیٓبَیذا، نێکۆڵیُۀە،  پیتەر-٩
 ، چبپی ضٕێذ٩٠٠١

غبَۆی ضٕێذی، ْەڵٕێطتە ٔ تێڕٔاَیٍ نە ڕۀتی غبَۆی -١
ضٕێذی نە ضەرەتبٔە تب ئەيڕۆ، نێکۆڵیُۀە، دەزگبی ئبراش، 

٩٠٠٩ 

يۆضیمبی ثێ دەَگ، غبَۆَبيە، َٕٔضیُی الظ َۆرێٍ، -٩
زَجیرەی غبَۆی ٔەرگێڕاٌ نە ضٕێذییۀە، دەزگبی ئبراش، 

 ٩٠٠١ثیبَی، 

يۆضیمبی ثێ دەَگ، غبَۆَبيە، َٕٔضیُی الظ َۆرێٍ، -٢
 ٩٠٠١ٔەرگێڕاٌ نە ضٕێذییۀە، چبپی ضٕێذ، 

ْبرۆڵذ پیُتەر، ژیبٌ ٔ غبَۆ، نێکۆڵیُۀە، نە -٤٠
 ٩٠٠٢ثاڵٔکرأەکبَی گۆڤبری غبَۆی تیپی غبَۆی ضبالر، 

ڤبری غبَۆی ضٕێذی، نێکۆڵیُۀە، نە ثاڵٔکرأەکبَی گۆ-٤٤
 ٩٠٤٠غبَۆ، 

 ٩٠٤٠نە کالضیکۀە ثۆ يۆدێرٌ، نێکۆڵیُۀە، ڕەَج، -٤٩
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چیٍ، غبَۆَبيە، َٕٔضیُی ئێریک ئۆدێُجبری، ٔەرگێڕاَی -٤٢
نە ضٕێذییۀە، دەزگبی ئبراش، زَجیرەی غبَۆی ثیبَی، 

٩٠٤٠ 

تەريیُبڵ. ضێ غبَۆَبيە، َٕٔضیُی الظ َۆرێٍ، -٤١
َجیرەی غبَۆی ٔەرگێڕاٌ نە ضٕێذییۀە، دەزگبی ئبراش، ز

 ٩٠٤٤ثیبَی، 

پبَتبیی ثۆظ ٔ دەرٔازەیەک ثۆ غبَۆیەکی جٕدا. -٤١
 ٩٠٤٢دەزگبی ضەردەو، 

ئبٔگٕضت ضتریُذثێرگ، ژیبَی يرۆڤێکی ثێذەرەتبٌ ٔ -٤٩
َٕٔضەرێکی ڕچەغکێٍ، ثیۆگرافیب ٔ ڕاڤەکردٌ. دەزگبی 

 ٩٠٤١ضەردەو، 

پەڕیُۀە ثە يەرزەکبَذا. دەزگبی رۆغُجیری جەيبل -٤١
 ٩٠٤١، عیرفبٌ

ژاٌ ژیُییە ئەفطبَە ٔ ٔالیع، دەزگبی رۆغُجیری -٤٩
 ٩٠٤١جەيبل عیرفبٌ، 

تیۆرەکبَی دەرْێُبَی غبَۆیی، دەزگبی چبپ ٔ پەخػی -٤٢
 ٩٠٤١ضەردەو، 
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ْبرۆڵذ پیُتەر، غبَۆیەکی ضیبضیی ٔ گەيەی  -٩٠
 ٩٠٤١دەضەاڵت، دەزگبی چبپ ٔ پەخػی ضەردەو، 

ا، دەزگبی چبپ ٔ تێۆر ٔ پراکتیک نە کتێجەکبَی غبَۆد-٩٤
 ٩٠٤٩پەخػی ضەردەو، 

تییّاڵیّيب کۆيّخێساٌ ٔ ثُّضٓێُبَی  رِ الظ َۆرێٍ، ّْ-٩٩
   ٩٠٤٩دەزگبی چبپ ٔ پەخػی ضەردەو، ، کبٌ

ۀە ثۆ ثبخی گێالش، -ئەَتٕاٌ چێخەف نە پالتۆَۆڤ-٩٢
 ٩٠٤١ دەزگبی چبپ ٔ پەخػی ضەردەو،

 دەزگبی چبپ ٔ پەخػیضبڵێک نەگەڵ کیژۆڵەکەو، -٩١
   ٩٠٤٩ضەردەو، 

دەزگبی چبپ ٔ پەخػی يٍ ٔ تۆ نەگەڵ ثب دا، -٩١
   ٩٠٤٩ضەردەو، 

 

 ثە ضٕێذی

ڕۀظ ٔ داْێُبٌ، نێکۆڵیُۀەی غبَۆ، دەزگبی کبڵطۆٌ، -٤
٩٠٠٩ 
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 ٩٠٠٩ژیبَێکی تر، غیعر، دەزگبی پیَٕیبر، -٩

دٔٔ کهۆ ثەفر، چیرۆکی يُذااڵٌ، ٔەرگێڕاٌ نە کٕردییۀە -٢
 ٩٠٠٤ثۆ ضٕێذی.   
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