
 گرفتاربووهینالینیوئهبهشبهیبحهونهخواستووهیبهیبحهینالنه
 مهێیسیشبه
 
  دوواموهانهیێلكهیعرهیودووشئهیدوارۆزكهیادهڕتایكهیماوهوبهدایتریكێعریشلهینال
  كوه(.ۆتێبمخوارهتائهههێرتبچمشهنه..ۆتێبمجارهرئهگهمردممنئهنه:)تڵێده
 ینالهیگواكه,وهتهدراوهكێلوهوانهوئهمیربدولكهالعهمهانیستاۆمامنهیالولهداوانهیدمله
  دروستلهیكێچونۆوباستڕیكهیوهكدانهێللهدووره,(مردمنهۆتێبمجارهئهڵێبه:)تڵێده 

نئهرسه داكهعرهیشلهمهكههیێڕیدوهیو بهیشنڕۆبهرۆزینال. دهو تڵێئاشكرا رگهئه:
َ  ێبمجارهئه مرئهسهلهتهبهَ  ڵئه.-مردمنهۆتێبمجارهئهڵێبه-كنه,مردمنهۆتَ 
كراوهرۆزیكڕێمشتومعرهیش ئماڵبه, شتووهیگهدروستنهیكێنجامئهبهستاێتا منیاڕبه.

خوارهئه-یوشه م هیینتمهاڵمهێبدارهێل= وسادهبهئاوا, ینالاۆڕخلههیینكهیوشه.
مئهناچمكهۆبیمنوا.كاتزانراودهیكێنێشوۆبماێههیموشهئه.تێنابێهیكاربهیساكار
تێبووبیكنامهپهیكێنێشواینتهزانراوهنهێشو و ۆختهَ  یگرتبایتیبهیبوحهینال, واته.
هیینبهیبوحهینالیشتنیگهكهیبهیتبهیتاینێشو گرفتارینالینیوئهبهبهیبحهچونكه.
ژوانبووهنه بكاتداڵگهلهیتا  بهبووهیگشتیكێنێشو. یاوازیجیكهییندتمهبهیتاارهیدماڵو
یكانهییگشتنهێشوڵگهلهبووههه تردا ینالیعریشۆبادایوله-مخوارهئه-یوشهواتهكه.
هیسادهرۆز خگهئه, تهیگشتیكێنێشوۆبتێبووبنهۆخربهسهیكێناوداۆیخلهۆیر تنانهو
ش-مخوارهئه-تاچمههنهرتهشهتڵێناداكهعرهیشلهینال.داینالڵیدلهشیستیوشهۆخ
ڵگهجارلهرۆوزئهكهتڵێبمانێتاپ,تێدانانوه-خواره=یدواله-ش-یتیپواته.ۆتێب

ش–مخوارهئه–تتانانهتهتریئودوامهله ێرتبوشهشتوونڕۆینێشورۆزۆبوهكهێپدابهیبحه
واتڕونهئهێبكهینزرۆزیكێنێشوكه نا. مئهیكهعرهیشیبووننگنهلهیخاترربهله ینال,
وهبخاتهكڕێتریكێرۆجبهكههێڕدیتوانیئههیروابواگهئهچونكه.اندووهڕپهنهیهی-ش–یتیپ

ه-ش–یتیوپئهینانێكارهبهوله دا ێنڕێپهێتكههیینگله, ورئهسهلهبووهنهكێسكهینال.
وائه,تێبووبهییگشتنهێوشوئهیناو-خواره-رگهئه.تێوبكهیكدانانداپهعریشلهتانههڵحا
نیریشاڵدلهیكێنَ  ێشوكهیوهلهجگهمهئه.چووهۆبیكڵمزووزووشخهوههبووهكیمنزهه

تاچمههنهرتهشه)تڵێدهكهداعرهیشهێڕمدلهینالرنجهسهیگهێجكهیوهئه.ینالۆببووه
یكاتینالكاتكهدهوهبهئاماژهكههێڕد,نیوانڕبۆیبانهێییرپرسهگهئه(.ۆتێبمخوارهئه
  تێئاشكرابووبربهگهئهبهیبوحهینالواته.نهێوشوئهۆبتێچووبرۆزدابهیبحهڵگهلهۆیخ
ینێنهبهانی قسهتڕۆوۆهامش, ژووانو بووهرۆزوهكههیبهانیكردنو مههتێبدههیگوا.

ههتێستبیوشۆخینالبهیبحه ئازادو دووانهئهۆبگاوهڵمهۆكنهیاللهشیواوتهیكهییم و
انهییاگوزارڕئاواتێبدهشمهێئونهداناوهییسادهئاوابهیهێڕمدئهینالنه!.تێمكرابراههفه
له,نهێوشوئهتهێبچتێوهیودوانامهلهتریئكهتڵێبوهئهتێوهیدهینال.وهنهیبدهێلڕیئاو
وهكههۆیرهههبه,تێناتوانتریئوه,ترچووهیكێنێشوۆوبكردووهیشووبهیبحهیوهرئهبه
–خواره–بكاتكهنهێوشوئهیزووزویردانترسهیكهڵمووخهوههكوئهووهرانكوجاوه,تێب
هی زوویچوونهیوانهله. شوئهۆبینالیزوو نهێو  بشیرنجسهیگاێج, نهیاللهتێبوو

وهكهڵخه دهبهینالهۆیب, )تڵئاشكرا ههنهرتهشه: ئهچم خوارهتا ێبم ۆت . ینالیانی(



,وهتهێبشاریكڵخهلهكهرچووهدهوهلهبهیبحهیربارهدهۆیخڵیدینهیوبهنیمكهئهتێزانده
ئهبههۆیب كاتباسدهوهنهێوشوبهندوهیپهلهۆیخیازهڕمئاشكرا ندهێهنهێوشوئهارهید.

 ئازادندهێهۆیبشۆوهاتوچبووهیگشت
رگهمردممنئهنه.)كراوهنهڵبوقهوههیوبارهترلهیكێسكهچیهۆبكێسكهچیهیمهۆلكهبووه
موپاشئهمجارهرئهگهئهواته,(ۆتێبمخوارهتائههه,ێرتبشه,چمنه..ۆتێبمجارهئه
هییشۆوخوئه(خواره)هییگشتنهێمشوئهۆچمبنهتریئَ  ێرتبشه,مردممامونهۆتیچهۆك
.هیبهیبحهێبتریئ(خواره)وئهچونكه,(خواره)وئهواتهڕناتریئینال.مبكه تاۆكمۆخله
خوارهئهواتهڕبێوهیناهۆیبكه شنهڕۆدایكههێڕدله پگهئهچونكهو ,كڵخهلهتێبشڕیر
كاترتئهشهكوڵبه,تیبنهداَ  ڵگهلهمۆتاتچمههنهێرتبشهتڵێناینال.تێنابایتیبهیبحه
ئهههكهیوهبه تا خواره)و تێببهیبحهێب( تێبنهێولهبهیبحهواته) ) نهئه, تێچم ێئ.
كردووهیشووتازهبهیبحه شتووهڕۆیو بهنۆچ ویكه, وئهیردانسهۆبوهتهێدوهكهڵێچدو
نهێشو هینالیال, نكێسكهچیو هییزانراو یوهئهیحوكمبهینالكهیوهلهجگهمهئه.
یستیوشهۆخَ  ڵگهودالهكوجارانساتوسهوهتێناتوانسالمیئینیئابهبووهوادارڕبیكهیالمه
كههیینوهئهیشمانامهئهماڵبه.ترهیكهیكابرایرهاوسهتریئبهیبحهچونكه,بكاتدابهیبحه
.ینالیرادهیئلههۆیخربهسهبهیبحهینیوئهچونكه,وهباتهدهۆیخیریبلهبهیبحهتریئینال
بابهئه لتهم بهدارهێش تڕێهادهینالكهترهیرداشدوو لهتێناتوانوهكههیاللهواته. واز
لهتێنێبهبهیبحهیستیوشهۆخ وسالمیئینیئابهیبوونواڕبیحوكمبهوهشهیتریكهیالو
یناویوونبوونۆبترهیكهۆیشهمهئه.تێشوودراوببهیژنیعاشقتێناتوانیكههییتهیالمه
 لهبووهزترێهبهیكهنهیوئهینالایئاماڵبه.داینالیودواوهئهیكانهییدارڵدعرهیشلهبهیبحه

  
ۆبكهیوهئهمَ  اڵبه,وهوباسهناوئهناچمهدارهێ؟منلبووهوهوانهچهێپبهانییكهبوونهواڕب

ینالیكهچهۆك,تێبنۆرچهه.تێنێبانیچیهوازلهیتوانیتامردنهینالكههیوهئه,شنهڕۆمن
  تۆخیردنگهستملهده)یعریشیدوایتبهیتاوبهبهیبحهلهیبووندێئومێبینددوارچههه
 وهسهیاكتڕپیووڕلهماڵبه,كاتدهێستپدهوهارهڕیبرویبیووڕلهوهه(بهیبحهیئهگرهمهڵهه

وهعرهیمشئهیدواله, (ۆتێبمجارهرئهگهمردممنئهنه) ێستپدهیكردنێجبهێجیناغۆق,
 . كاتده
(خواره)نهێوشوتائهواته.رسهباتهیئه(خواره)وئهچوونهنهۆداتبئهكهمانهیمپهئهینال
   . تێناچ(ینال)مئه,وهتهێنیبنهوههۆیخبهبهیبهح
وتابووهرۆزیكێوباسقسهیگاێجشیوئهكه,داعرهیمشئهیتریكانهێڕدلهكێكهیلهینال
وهتهكراوهنهوونڕیواوتهبهستاشێئ تڵێده, هه) هلهێژڕۆموو سائهیجرانیتاو .ڵم .
َ  ێپیمردنیننامهته ینهاڵمخامنلهیاڕبهرارداێوپڵمسائهوانێنلهیاوازیج(.ۆتێبرارهَ 

 -1:وهتهێبدهستهرجهدابهوهخواره
كردووهیچۆكبهیبحهڵمسائه پهئهیرسهرارێپماڵبه, بووهلهتهو كبهكهئارادا وهچهۆم
وئاواتبهكهنهێوكڕتپقورسوتاقهندهێهبهیبحهیچهۆمكئهڵمسائه-2.تَ  ێبدهستوهیپه

یامیپهنییدوابهیبحهرارێپیانی.داوهینالیحڕۆیرخوارددهبهیبحهكهتێخوازدهرارێپیمردنه
دابهیبحهڵیدلهۆیخیشقعهیئاگریرساندنیگڵههلهینالرارێپ.اندووهیراگهینالبهۆیخ



بووهاوڕبوایه موددهئهیالبهیواوتهبهكهترازووهیتارارێپ. وهتهشكاوهداهییعو ماڵبه.
بوونوبهییشۆخیكهیرجارانتروسكهگهئهیانی,ماوهنهشدایرچاوبهلهتریئبهیبحهڵمسائه
رههینالندهرچههه-3.مانهشهیوتروسكهئهتریئڵمسائه,تێببووایڵدلهوهبهیبحهینینیب
بهیبحهلهبووهاوڕبوایهوهرارهێپله وتاڵسهدهوبهپتهواڕوبندارییئایكێسككهوهماڵبه,
وانڕچاوهیشهاتێپبوونبهواڕوبمهردهوسهئهیاریوووشریشنبڕۆیكێسككهخواووهییزهبه
ندهێشداهلهیخانهله(یئه,نێئ,ید)ندهرچههه.بووهاڵیدللهمهئهیكیباریكێداو,كراونه
رگهئهماڵبه,ستوورهئهۆڤمریرسهیكهیمووهڵدتاقهبهوهكهێپانیزاردانهنجاههپهكهكهیبار
ئهئه بكتریبارشوهلهینالیلهمهو تێبوو ئهههشتاێه, بووهمهر ههل بووهو گرفت. یجا
تائهكهبووهادایولهبهیبحهیكهچهۆك شتێهنهیشیلمهئهیكهیبارهڵو بهزگهۆخینالهۆیب,

تێخوازدهرارێپیمردن ئكهیوهئه-4. شلهستاێتا بهداعرهیم دلهیتبهیتاو كێلداهێڕم
وئهۆبكوڵبه,هیینۆیخۆربههوهناخهلهیانهیمهاواروگرئهینالكههیوهئهوهتهدراوهنه

بووهبهیبحهیتووشكهشهكهیتارنوسهچاره داوهیورهئازاردهدووالوهلهینالواته. كهی,
ینالكهیوهئاخربه.ۆیخبهیبحهییشهڕختوبهڵۆڵیكیودووئازاربهیبحهیدووریئازار
كهمهردهوسهلهسهوكهئهیانی,بكاتۆیخیهییعوموددهئهیسهمونافهوهیتوانینه بهیكێسدا
ممدائاماژهمباسهئهیمكههییشبهكلهوه.بووهیتهیاڵمهۆكیكهیگاڕوگاێنجوخاوهتاڵسهده
 ) : تڵێدهناكاتكهۆیخینێخوباسلهاۆڕخلهینال,كردێپ
  واته(.بهیقهڕیتمنهایمهۆخینێخوبزانهوه..بهیبحهیئهگرهمهڵههتۆخیردنگهلهستمده
َ  ێوخوئهیقههشبهمهوئهگرهمهڵههێستملده,تڵێدهبهیبحهبهینال بكهریسهمشتنهڕنَ 
یهییستیوشهۆمخئهیریسهوونانهزهێقتهومنهكوئهموهكهیالنانی.تێژرڕدهداهڕشهمله كه

بهوتاوانبارهئه,داهیشهێمكمنلهیزهێوهاوهئه,ترهێوچاودئه)كهێربدهیخهیوبامنبكه
مئه.رتاسهبهكاتیمندهیوشكاندنۆیخیادانۆڕخبه(منینیوئهیقههبهوۆتۆییمریقهه
پلهتاڵسهدهبهكاتئاماژهدهیباسدارهێلینالكهبهیقهڕیتنهیم دهیهیوپاو لهكاتكهكابرا
ندرچهههبیقهڕیوشهكهوهمهبكهوونڕوهمئهكهزدهحه.یتهیداههیرنالسهبهوهووهڕكێندهه
وهێلیباس_دكاربه_تنهیفهیوماركدهێتیمانابهدایكیكالسیعریشولهتێدرێچاودیانامبه
..بهیبحهیئهگرهمهڵههتۆخیردنگهستملهده:)داهێڕمدلهیمننالیواڕببهماڵبه , تێكرده
َ  ڕیتمنهایمهۆخینێخو بزانهوه مێمنپ.ناوهَ  ێكارهبهیعموددهیاتیجلهیبیقهڕ,(بهیقهَ 
مهئارهینالهیوا جئهندانهزوو بهلهیهێیكۆڕگێم كردووهیعموددهمانادا كهئه. كهیسهو
بداوێزافلالفوگهدایدارڵدیوداساتوسهیدانیمهلهبووهنهكێسكه,داواكردووهیبهیبحه
بناسۆیخ ناگاتهبهیبحهۆبكێسكهچیهیستیوشهۆخهیگواكهشیكڵخهوبهبهیبحهبهێنێوا
وگاێنجخاوهیشتووڕۆیستدهیكێسكهسهوكهئه._یعموددهواته–مئهیستیوشهۆخۆیژنئه
  , بهیبحهینێخوازبتهچووهنهدابهیبحهڵیدیگاڕێبهسههوكئهارهیدوه.بووهیتهیاڵمهۆكیگاڕێ
هیمكابرائهواتهكه.اندووهینجامگهئهبهیكهكارهوهبهیبحهیسوكارباوكوكهیگاڕێبهكوڵبه
 هاتووهكێروتكهكوزهوهاتریزداوهێمنله,بووهییئاسایكێركهینێخوازبونهبووهیعموددهنه
. 
یماوهۆبهیمكابرائه.یعموددهیوشهلهترهریگێجكێلگهبیقهڕیئاواداوشهیكێخۆبارودله

كردووهیرێمچاودههڵدووسا وههیكانسهێلكاسهنهیالله) یورمدهوههوهبهیبرحهسهبه(



َ  یت یشییئاسایندوهیپهماڵبهبووهنهینالیعاشقندهرچهههبهیبحهكهیوهبهوهینیبیشیركدهَ 
لهیشینانێكارهكبهووهرهێچاودیكههییرفماناحهبهكهبیقهڕیوشهواتهكه.ڕیبداڵگهله
دكارهبهانیوهركدهێتدایكیكالسیعریش داگئهیناساندنۆبیتهۆیخیستێپبهڕپ, یرهركهیو
  ستدهلهیانووشیب,یعموددهێیجلهبیقهڕیوشهینانێكارهبهكهیوهلهجگهمهئه.بهیبحه

  . وهخوارهتهخستووهێپانییچندهوپاگهڕوپزانناحه
  تخهتبهخه..مالكهییعنائارامهتهێبمنكهیخامهینوك:)تڵێدهدایكێعریشلهینال
یوهكدانهێلئاگامانلهتێبدهكهتڵێدهمانێپینالیانی(.كادهییمانیتسورهیخشنهیزهاریئ
   . نڕیپهنهێتایرسهبهیواتاكانلهڵقوویامانێڕتێبوبهیئاسانروابهوههتێبیكانعرهیش
عردایشلهشنهڕۆیستبهمهندهرچهههینالیانی ئارامهماڵبه, وزهێهبهدایعریشلهییعنا

خاسمهلهییساده نئهیعریشیتهیعنادا هییم كهدهیاویشبهدارهێل. شئهمڵێبزانم یعرهیم
منئهنه) ۆتێبمجارهرئهگهمردم یدواڵدووسابه( یئهگرهمهڵههتۆخیردنگهلهمستده)

چووهدانهوهئهیالتبهقهینال.كنهیشهێكیروسهروئهمسهئهانیردووكههوداناوه(بهیبحه
پهڵترداكیكێباربهینالانیمجارهئه.دژوارترهیكهنانهێوازهلهرۆزبهیبحهیوهوتنهدووركهكه
ێنێستده ( خاده: هڵییروونم ڵێنادهیكنهوه, . ۆتێبهاوارهڕپچیكێوارهه. . یروونده(
..براوهیوێتانخهیشكیواملهیلسیوسئه)وههیكهژهێدرقژهبهبهیبجارانحهچونكه,هڵییخا
شكهچێپڕپ و ن بهخه, خهم و م كراوهقهڵحه, به( واڵئایرگبهو بهاڵو والرهنجهلهو
هرالهزهییكازوهرهدهرمندهشه..یقسهڕییجلوهویڕیفهۆلینهینپكههوچشه)وههیكهنهڕێفڵد

سه مادا به( وانێشیژێنوێنێدونهیسیدوگمهله( وههیكههییسپستهێپو . سپیانیبه. یدهیدا
یرابشهیستمه,بازهدهیدینێشاه)وههیكهنهیریشوزمانهیكاننهێشاهچاوهوبه(وانێسیباخ
مئهینهێو.بووئامادهداینالیرووندهله,(بهیفرڵودشێكڵد,وازهنهڵوددارڵد..نازه

یروونجاراندهڵێبه.وهبووهدهتازهوههیینال یچاویراێكاملهكێمووجارشههبوونهئاماده
ئاوهینال بهئاوا بهیبحهدانبوو هڵییخاستاێئماڵبه, ینگئاههنهبهیبحهێبچونكههییڵخا.
ادروستیتیوئهیكانندووهیزنهێمووئهڵیایخهیژانهڕۆیژووانونهتێدرسازئهایتیكنامهپه
بهیبحهۆبیتهیهاوارهاواروهناخهلهندهێه.نهڵینایكیررخهههبگرهندهوهرئهكههنه.تێبده
  . هاوارلهڕپیكێوارههبهبووهیناخكه
هڵییخایرووندهوهكههیاللهینال  ,ماوهنهایتیواوتهربهههیبهیبحهناكهوهرئهبهله,

,وهئهیانیگیوارههیشتوویدانشهیمهه-تێبشیادگاریكوودواوهمهباله-بهیبحهچونكه
شیانیكوژموهوههماوهنهنهێوشولهیكیزیفیكوبوونموهههبهیبحهكهیوهرئهبهلهكوڵبه

یروونده.وههینراێكوژ(بهیبحهڵیدواته)یشڵیدیوقشهروۆشیوچراایربهبهاڕساتبكاره
شبهبهیبحهچونكههییَ  ڵخاینال لهدهكهیهیوهێو .هییناریدووونههیبووادایرووندهبوا
واتهكه.ناوهیدااندایگریژاوهكهلهانیژستاێئهیاینكهێپوهانهیمژدهبههیبوادهكهكهیبهیبحه
ئهوهبهیبحه دهكهیوهكو ئئاوهێپینالیروونجاران بوو نمهستاێدان بهییوجود گومانێو
تێبدهڵیخابوونهوجودومهئهێبشینالیروونده وشارهلهبهیبتاحهئاخرهه. مابوو مئه,
ههڵیواههینیزانبهیروونده خودبهیبحهیژهڕۆموو چاوهبهیبحهییجوانیو یكردنوانڕو
یرهاتسهبهبهیكههڵییخاروونهده,وانهئهیگاێجلهستاێئ یچكه.نبوودائاوهارینادیشهاتێپ
دامكاتهلهینال.دانهئاوهبهیبوحهۆیخیروهرهێكوڕپیودوامهئهیانیوهاوارهاواروژڵتا



بهههندهێه كهدهییاینتهست شارهلهێنازانێپكات زو ههیكێروهندهیدا تێبتر یبارله.
بهههوههییروونده ناكاتیكڵخهیبوونست ئهبهله, تر یزانێئاووههییحڕۆیبارلهیوهر
بووهنههیدووالیورهگهندهێهیكێتفهخه بهیبوحهۆیخ) ایَ  ڵگهلهیشۆوهریمووبههكه(
لهبهیبحهكههیینوهرئهبهله.ینالۆب هیینایتیسكههبیبحهێببهمشارهئه.بووهریرگده
گرنگترهوشارهئهیكڵخه نا, بهینال, .ناكاتوشارهئهیكَ  ڵخهیریسهوهنزمهیچاوئاوا
ئاوانادابهبهیبحهڵیزفه.وهبهیبحهیبوونۆیپاشكداناخاتهوشارهلهكهڵوخهئهیبوونواته
ینالۆبیتریكهیبهیبداحهوشارهلهكههیوهئهینالیستبهمه.داوشارهئهیكڵخهموورههسه
داێتیسكهینالۆبمشارهئه.َ  ێنێبشكبهیبكحهوهینالیهیوتاسهئههیینكێسكه.هیینایت
اینمتهئه.ێندادهوهدانبهداكهعرهیشلهۆیخشیونالكڵخهلههڕپكهشارهۆخنایگئه,هیین

هیبهیبحهیعاشق نیسكهیعاشقیانی, هییتر حهگهئه. واتڕببهیبر نیكێسكهیانی, هییتر
چونكه,هیینداَ  ێتیسكهینالتبهبارهسهمشارهئهواتهكه.وهتهَ  ێبگرۆبیوئهیگاێج
ئازارهبه–ینالواته-شیمئهوشتووهڕۆیبهیبحه ههوهتهێتلئهوهو   ئهو یشڵیقموو به
گئهیتخزمهتهخستووهیتواوهته وهروگرفتهیم یبوونستبهههكههیینیقناههینالواتهكه.
دادوووشارهلهكهكهڵخیبوونبهینالیكردننهستههواتهكه.داۆیخیروروبهدهسناكاتلهكه
هینههیال ووهنهێوكڕتپتاقهیكێتفهخهبهوههیبوونریگۆیهبهیتهۆیخییئاگاێبانیكهیال.
كنمنباله.)وهتهێبگرۆبیبهیبحهیگاێجداكهوشارهلهكهێسكهیبووننهانیشیتریكههیال

ئهیوجود جناسناسو . شارهئههیینداێتیسكه. ۆتێبم لهوهئه(. )ڵێدهداكهتهیبهتا
ئهیباوجود جناسناسو ) بهیبحهلهانیبوونۆخربهسهوكهكهڵخهیبوونلهینكوولواته,
ڵیدیدانوئاوهانیژتامبردنلهلهینكوولكوڵبه,-نینبهیبحهیبوونۆیپاشكواته-ناكات

.سكهیووڕبهیێناڵههرهێكومیینایب)تَ  ڵێدهدایعرهیمشئهیتریكێڕێدلهینال.كاتدهۆیخ
 موژه. ۆتێببزمارهێیڵدهكهیكهیم . كهیووڕبهیێناڵههمیینایبهۆیبیانی( سدا چونكه,

دهبرژانگه بهڵێیكانم بزمارن داكوتراون چاومدا لهبرژانگه. كهدهوهكانم یرزگهێپاررچوون
كانمبنچاوه داكوتراونوبزمارنبهڵێیدهۆتیچهۆمكئهیكوشستوچهدهبه ستاێئ. چاوما

واتهكه.نمیسببناتوانمكهتریئ,بوومرێمنئاواكویوهرئهبهله.وهتهندوومهسهێلانیینایب
بكاتكهانیریسووكسهبهندهێوهتێبكهڵوخهلهیقڕیوهئهۆب ناكاتماێهشداهێڕمدلهینال
یانهۆیمریستوههریبینخاوهبهیبحهێببنكهوهئهیاویشنه وتێدابنانیبوونۆبخهیبانه
ردهبهوهئهكهێنهیبگهمانێتیوهئهۆب,بزماربهێنێشوبهدهیكانبرژانگههۆیبینال.بنانۆیخ
ونهیرنادهبزمارانهمئه,وهتههینهبهیبتاحههه.هیینداێتیوئهیوتاوانهیینالیرادهیئله
داوشارهلهتێناتوانتریئشینالواتهكه,شتووهڕۆیتازهبهیبحهێئ.وهنهێشناكرمچاوانهئه
بهینالیهیهاڕستكردنهمههئه.تێنیسببكهتێوناتوانرهێكوبهیبحهێبچونكه,تێشیدابن
وتێبیچنَ  لههێپانینگتهشیزانناحه,یساتهرگهممهلهجگهادوشارهلهتێچدهوهله,ییاینته
تێبوههیینالیهانابهتێكرابنهۆیبكێسكهچیهكه,یرسهلهتێبووبچنێگركهالنهیپشندهێه

ب شلهشیوئههۆیو هیوانهلهدایعرهیم پهئهیكهستهبهمهیاڕرهسهیتێستبیو ییلهگامهیو
  . تێنهیابگهڕكهڵوخهبهۆوخاستهڕنایكهیوهێشبهشزهێئام
ئاشنامۆتاتواته()ۆتێبارهیغموومئهمووبهستاێمئه..ئاشنامبوون,یئاشنابوومۆتتاهه
یتیبهلهكه-هیداههمشارهلهیرچكردوههدهامیدنیریسهوهوونهڕشوگهیكێچاوبه یبوو



داكهڵمووخهههوئهڵگهلهوهشادمهڵیدۆیهمووئاشنامبوونوبههه=باسمكردنشووداێپ
بووموزارێبمۆخیانیگله,یشتووڕۆیویماونهمۆتكهستاێئمَ  اڵبه.شتمیندائه وستامدهڵهه
..گانهێبالبووتهشمۆیخیشلهیمووتمووبهنانهته,كێسكهچیوهكێشتچیهمهنادهێگو
..بووئاشنامهه,یئاشنابوومۆتات:ێبرهۆمجبهكهتهیبهیمكههییوهین یعنامهێشگونجئه
 . 383هڕالپه(
  شێپ.وهرهسهیعرهیشهێڕودئهۆبهیینالیوانیدیستاكهۆمامێسیوهكدانهێلوهرهسهیمهئه
  یتهیئاشنایدروستبوونیلهسهمهمڵێده,مبكهكههێڕدیهڤاڕمداۆخیچوونۆبیباربهیوهئه
 . تێبدروستدهیتهیئاشناكداڵخهیعیواقیانیژیسهڕۆپلهواته.هییتهیاڵمهۆكیكهیلهسهمه
 هیینوهكانههۆڤمریشۆوناخشۆخڵیدبهیندوهیپهیگشتیكهیوهێشبههییتهیمئاشنائهواتهكه
. 
 گومانێب.ئاشنابوونیسهڕۆپییمادیكهیهیپابهتێببتێوناتوانهییكالوهاتریزهیاردهیدوئه
وبهشكهعرهیشونه–وهرهسهیكهوانهناوكهیوهكدانهێكلوه-وهتهكردووهیریئاوابینالنه

بهیبتاحههیگواكهنڕۆیبداكهعرهیشڵگهلهانیشیمدووهیوهكدانهێلێیپربهگهئه.واڕئهدائاقاره
لهوانهئهتریئماوهئارادانهلهبهیبحهچونكهیانی.بووهههیئاشناینال,بووهینال یئاشنا
باشه.دواوهتهچوونهینالیتهیئاشنا یتهیساكهۆیهبهانیوهبهیبحهیاللیخلهتێبدهۆب!
َ  ڵگهلهانیتهیئاشناكڵخهوهبهیبحه تێبووبرهنتهمسهئهبهیبحهتێبهدۆ؟بتێستببهداینالَ 
خهینالكه دهیكترهیبهوههێیلكڵو بئاشنا ؟ پلهئهبهیبحهیچۆبن یهییتهیاڵمهۆكهیوپام
شینالینداریوئهكهكداێكاتله,وههیینالیتخزمههیتهیخستوویچۆبروابووهگهئه؟وهبووههه
كهبووهنه دئهیهڤاڕتهوا؟ بارهههبهوهرهسهیهێڕو ناگونجكهردوو دهَ  ێدا نێشوبهێبو

,(ئاشنامبوون,یئاشنابوومۆتاتهه:)تڵێدههۆیبینالمڵێمنده.ۆیبنیبوهترهیكهیمانا
ینالبوونبهئاشناوهانهیكهشهێكێیدووتولهكهڵوخهئهیانی یستیوشهۆخیلهسهمهواته.

رۆزیكێكانڵخهكهیوهئهۆیهبهبووههیشهێوكرئهسهلهكڵخهیوباسوقسهبهیبحهۆبینال
به یئاشناببن ئاشنائه. داستانبهیندوهیپهیندهوهئهداینالڵگهلهكڵخهیهییتهیم یو

هیههوهشقهعه هیینوههۆیخینالیخودبهیندوهیپهندهوهئه وین, یشووبهیبحهتا واتهكه.
یكێكانڵخهۆیخۆشبمهوئهرمبووهگهانیرسهلهكڵخهیوباسقسه,شتووهڕۆیونهكردووهنه
ورهبهوهكهڵخهیالمداستانهئهتریئدابهیبحهیشتنڕۆڵگهلهماڵبه.ئاشناكردووهینالبهیرۆز
لههاتووهییتاۆك كاتههو كلهینالچونكهشدایمان دشقهعهیشهێم  یگاێجتریئاوهۆڕدا

شهینشترزهسه نهكانهییفۆس. جووهینالیتریارانیو مئهانۆیخییشهیمههیوهنهاڵكو
ێپیوئهیتهیساكهكداڵناوخهولهیرنالسهۆبردنبرشێهیتریكێازڕئامبهنكهده ساتهكاره
 . نكهداردهكهله
وپاشوهتهێبمدهكهیرسهوباسلهقسهۆیخۆبییتاۆكگاتهدهكهشیكهیشهێمووكههتهبهڵئه

تێبدهشۆخامیرسهلهكڵخهكهیماوه پبه. ێبهێیم ربهتهوتووهكهوهكههیاللهینال,
لهوههیكانارهینهیقورسیندهوپاگهڕپ وهاتووهییتاۆكۆیخكهشهێكچونكهوهشهیتریكهیالو

لهكێسمووكهههینالواتهكه,سفربهبووهینالیقازانجوبهوههیوبارهلهكڵخهیتهیئاشنا
تێزاندهگانهێببهوههیكهنهیوئهینگهۆس بهوهتهشكاوهیئاواهعدایواقشلهكهلهسهمهكڕێو
دووریساتكارهانیمكههی.وههییتهامهنهیكهیشهۆناوچوارگتهوتووهكهتریئستاێئینال.ایرسه



ێیلهیبهیبحهیوهوتنهكه ,وتووهكهێیتكههیبهیبحهیروهرهێكولهڕپیانیژانیمدووه,
دانهیوئهیدانیومهلهیكهكشكانهێتانیشیمچوره,یتهیكانزهناحهیوهانهڕبێبیرشێهانیمهێیس

)هیدارهَ  ێئالینالواتهكه.كانداهییتهیاڵمهۆكهییندوهیپهیدانیمهلهیشیكشكانێتۆیهبهبووه
تڵێبكهیوهئهگاتهده(وههیكهنهیوئهڕمهلهدایكانهییتهیاڵمهۆكهییندوهیپهیكشكانێتیدانیمهله
  مووستاێمئه..ئاشنامبوون,یئاشنابوومۆتاتهه:)
كهیالمهاینتهكڵخهیالینالكهتێچنهریبمانلهوهئهتێبدهماڵبه(.ۆتێبارهیغموومئهبه
نیتواناترمبهوههرهیشنبڕۆمههیكههییتهیالمهلهجگهكوڵبه,تێبووببهیبحهیعاشقكه هیین

شهیریشاع لهواته. ههیستربهدهبهكڵخهكههیوههیوانگهڕم موو (یكێناتكهكاتوسهرهحه)
بوونوههیینال بچگهئه. ههسهوهنهیر كهرهعیشێڕیماندر ( تهه: بوومۆتا یئاشنا ئاشنام,

ۆتاتهه,بهیبحهبهتڵێبناكاتكهوهباسلهینالتڵێناێكباشهتێبلێبهههیوانهله,(بوون
شیوانئهستاێئماڵبمبهانیئاشنا,ستیانویئهۆكوتبوونوهههشیتریرۆز,یمنبوویئاشنا

به گانهێببوون كهههینالكهتێنهیگهدهوهئهتێوابرگهئه. دهكهلهۆیخیتهیسام دار )كات
یتهیمسوكاوهه(بووهههشدایتریهاندهوچهبهیبحهڵگهلهیندوهیكاتداپهكهیلهكهیوهله
ههدهبهیبحهبه و پرسكات ێڵێهدهێجبهشیماڵوه ێبیكێاریم ئافرهئهواته) كهیتانهو تر

ینالوازلهتریئبهیبحهیكردنچۆكبهۆب,  ینالۆوابوونببهیبكحهبوونووهینالیئاشنا
ننێد یكردنهڤاڕلهچوونهۆوبئهگومانێب.( ؟هیبووااستڕیوانكهچهێپهیبوادهكهكداێكاتله,
ببارهسهداكهتهیبه بیبهیبحهنیندچهیكردندایپههت زهینال ۆتر هاو ڵگهلهشیمانو
رۆزوهئهماڵبه.وههیینال یكردنیتهیدژایخانهتهێچدهكهنادرووستهندهێهداۆیخیكهبهیبحه
وبهیبحهبهبووهوههیكههیینداریوئهێیدووتهلهینالبهكڵخهیگشتیئاشنابوونكههیعیواق
فهدهبهیبحهیشیستاینالكههیوهشهێوله و بوونهئهڵیزكات ئاشنا وۆیبوهتهێنڕێگهدهو

بهئاماژه ئاشنائهیوهانهڕگهڵههلهكاتهدكهییاستڕش كهگانهێببههیتهیو وفاكتهبوون
ینال.ێیپگانهێببوونبهیشیكانمووهیكهیبهكهیكهۆیخلهزارهێبندهێهیشۆیتخنانهته
وهئه.تڕێبیناوههیشۆیخولهكردووهنهدایپهداكهڵمووخهوههئهڵگهلهیتهیئاشناوههۆیخله
عهئهێیدووتولهكهكنڵخه بهیبحهۆبوههیینالیشقهم دهنێد, ئاشنا پو ێیبن شوهئهوه,
یتهیئاشناوههۆیخیئاستلهكههیرنوههدهدهانۆیخیكهوانههڵپایشكانكێتیسزاكهكنڵخه

وهتهێشێكادهڕینالبهیكهبوونه لهتێبدهدارهێل. هیینالاینتهوهئهكهتێبوهئاگاشمان
یتنهیمهیشهۆچوارگیوهێشبهوهرهسهله-داۆڵیارقئاواچویكێرشێرهرامبهبهلهیتهیویتوان

  . بداتۆیخیعریشیانیژبهشژهێودروهتهێستابووهڕ-كردێمپئاماژه
ێبزارهڵسگوخاروخهۆكنتله:)تڵێدهدایكێڕێدلهینالداعرهیمشلهرنجهسهیگاێجیوهئه
 . . من
ێوبئهینشترزهكاتوسهدهبهیبحهلهییگلهواته-(.ۆتَ  ێبخارهڵگوینرمهكنمنخهله
یالماڵبه.منێبهیواڵكوگووه(بهیبحهیال)ۆتیاللهكڕدهیگواكه,كاتدهبهیبحهیهییفاوه
مهئه.-هیواكڕكودوهڵگویرمانخه,وهبهیبحهیچوونهۆوبئهیوانهچهێپبهكڕێوهشهیمئه
لئه دئهۆبكههینادروسته وهكدانهێو وهتهكدراوهێلینالیهێڕم نال. گهگهئهیئاخر تهێشتبیر

داعرهیمشلهبهیبحهیستیوشهۆخیلوتكه كات؟دهبهیبحهینشترزهسههیوهێوشبهنۆچتریئ,
ۆمانبوهئهینالكێمووجارهه.وهتهێشناوهیناللهنشتانهرزهوسهییگلهرهۆوجئهگومانێب



نیدابچترڵقووتێبدهیكانعرهیشیماناۆبكهوهكاتهدووپاتده نیندچهلهۆیخینالچونكه.
 : نیاندوویاگهڕێپیمهئهعردایش
ینالیلفازئهڵێسنهكه ) هییكردۆخ, .هییكوردۆخ, كههه. یبیتالۆیخێبناداننهكێسر
كادهعنامه 101هڕالپه( ( هییورانده. سهسهیكهێڵكهوه, ژمێگیرودا . ,یقیقدهبههۆیب.
تبهخه..مالكهییعنائارامهتهێبمنكهیخامهینووك.)212هڕالپه(ژمێبدهیرچههلهسهمه
سخاروخهۆكنتله:)تڵێدهكهیلنا.103هڕالپه(كادهیمانیتسورهیقشنهیزهاریتئخه
نبووهنهبهیبحهیشكاندنیستبهمهتقه ( منێبزارهڵگو هییو ئهقه, واهڕۆیخبهیوهت
چیهینال.مهڵقهبداتهیاریناووشیكێسكهوبهبهیبحهیتیزیریبرسه بكاتهرشێهوهینیبنه
تێبانتربزانبهۆیخڵیقوئهاباتڕدابهیبرحهسهبهۆیخیهیادهڕوئه تهێنهیناگهۆیخكێختوه
بهیبحهڵیقئهله كهیكێعریشلهیتبهیتابه, ۆیخلهبهیبحهیتهیكدوورنهیتفهخهئاوادا
نزمندهوهئهوهشهۆهیبارلهبهیبحهنۆچینال.خواتدهشبهیبحهیروهرهێكویتفهخهكوڵبه
ۆبیئاواهیوهكدانهێل.تێبوجودنهمهینالكێرجمه به,تێبڵالگویكێكڕموودههكهوهكاتهده
دروستهیاستڕبهینالیعریش نا عردایشلهبووهۆاستگڕشهیمههینال. رههشدارهێل.
.شاوهێكینهێورانهیشاعرۆز وكاوهێپیجوانئامانجرۆزدارهێلینال.كاتدهقسهانهۆیاستگڕ

هڵگونیوجوانترنیشترۆخنۆبۆیخبهیبحهچونكهتڵێدهینال داكڕدیرچهه, كههیههڵو
هڵمگوكنئهتهێد ستانڵگوبنبهدهانۆیخۆب, دهتئهنانهتهبهیبحهیانی. كهینگهبهمكابرا
هیتاڵگهلهستاێئ ناحهئه, یزهم من زهئه, ۆتییجوانیرهوتكهم دئه, كهڕم نۆب وییجوان,
تهبهڵئه.وههڵگویرگبهتهخسستووهیشیوئهكهشهێاكڕرنجسهندهێوهرۆزندهَ  ێهۆتییشۆخ

.هیبهیبكنحهلهكهوههڵگویتهڵحاتهێچتردهیكێكڕودكێسركهههانیسهوكهئهوساتهتائه
  ندهێهیكڵگوبهیبحه.یجارانیتهڵحاوهتهێچدهسههوكئهتریمائنهبهیبكنحهلهیندهوهرئههه

كاتلهدهاستڕینالواتهكه.ڵگوبهتێبدهوههیالرهنهێهیبهیههڵوداكڕدیرچهه,هیناوازه
  تاهیینبهیبكنحهلهخواتكهدهوهئهیتفهخهداهێڕمدلهینال.زارهڵسگوخاروخهبهیبحه كن
تێشیبنێلڵیگوینگهڕ تلهیانی. ۆكن بهیبحه) وخه( بهتێبدهچونكهرهوهختهسبهخار
وئهیمدووهێڕیدوهینلهینال.ه-ینال-منێبخهۆوبارودئهكهوهداخهبهماڵبه , زارڵگو
تهێبشڵیگوینرمهخهموارمكهناههندهێهیكێكڕمند,تڵێودهۆیرخسهكاتهدهرشێهداتهیبه

وئهیتهڵیگو,ۆیخیوبچوكبهیبحهییورهگهداتهیمبهلهینال.-كڕد-خاربهتێبكنمنده
د ۆیخیتهیكڕو بهخاوه, به–كڵخهۆبماڵبه-وئهییختن ئهشانیپۆیخیختدبهو .دات
ئههیبهیبحهیالینالنهكههیادایولهكهروگرفتهیگ ڵگوبهتێببشیمتا یالشبهیبحهنهوه,

لهیینال بكاتیزگارڕیتهیكڕدهتا –ینالواته-مئههیبهیبحهیرخاتربهلهكهتڵێناینال.
كڕدبهكاتیدهیالتهێبشڵیگو ندهوهئهینالكههیینبهیبحهیتهیدووریداخلهیانی.
یبهیبحهچونكه,ۆیخ ینالیرادهیئرلهدهبهكوڵبه,یالهیواكڕكودوهشڵیگوكهتبارهفهخه
هیینیوالدوورهوهێل وههیینالیالتهێبشڵیگوكێرمانرخهگهئهتریئ, نهاڵوگوئهانۆیخۆب,
كڕدبهبنده انۆیخكانهڵگوكوڵبه,ناكاتریسهكڕكودوهڵگوینالیانی.ڵوداكڕدبنبهده
 لهمهئه. بهرهدهبهینالیتواناش ایرسهبهتێبههیرادهیئۆیخیوهئهێبو یانیژ,
یربوونواههگاتئهنهشبهیبحهبهیرنالگهئهۆخ.داڵیگهلهوهبهیبحهیبوونبهوهتهسراوهبه
,وئهیشۆخڵودییوهێبوونوبلهینالیبوونئاگادارویژدهایتینالكهدانهێوشولهبهیبحه



ستاێئ.وهتهێندركهدهێلیكڕدبهشهڵگویاندنۆڕگیتهیوخاسوئهانهیگییتاحهڕیگاێمجئهۆب
شولهانیردووكهه لهاوازیجینێدوو دوور دهسهبهانیژكترهیو بهر ن یانیژندهرچههه.
ییروهختهبهتێتواندهكههیههیتههیوخاسئهبهیبحهماڵبه,راوهیداگیختدبهبهبهانیردووكهه
ئهتێخشببهكڵخهبه شیمو  )وههیكینزتهێبشییروهختهبهكههیههیتههیخاسوئه( ینال)
ئهبهله نیبهیبحهیوهر هییال دهدبهبه( تێبخت میڵێبوهتهێنێمدهكهیوهئه. حهگهئه: بهیبر

مئهیوانالئه,یهیتازهانهیوژبههیبوواشۆخڵد وهیبژارداڵهییئازادبهۆیخیانیژیرهاوسه
مئهكهشنهڕۆمنیال.كرددهژڕێسایمئهڵیدیزامبهیبحهیختشبهۆكردوخدهنهۆبینهوهیش
لهچهینالیانهیگر خبهند یتهۆیر بگرهندهوهئه, ئاسبهلهشیاتریزو یانیژیارینادۆیر
  . هیبهیبحه
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