
 ناكات تیستیوەشۆخ یشەكات ب

 و مڕبب ەقس ینەمەز ەل ناچارم

 ەخورپڵەد ینەمەز مەد ەمەدیب

 104ل ،یداغەرەق رەدالو ند،ەژەد نمیۆردۆكۆمن ئ كێژانۆر/  یعریش ەڵەمۆك ەل

 ەوییەستوون ینەمەز ەب یندەوەیپ یستیوەشۆ: خەیەه ەورەگ یاوازی( دوو جكردنە)قس ینەمە( و زیستیوەشۆ)خ ینەمەز وانێن ەل

 ،ەپچراو ینەمەو ز وتەكڕێ ینەمەز انیمەكیە ،یكەرەد انیمەدوو ،ییەكەناو انیمەكیە ،ۆییئاس ینەمەز ەب كردنەو قس ەیەه

 ینەمەز یستیوەشۆخ ینەمە! زەوەانێڕگ انیمەو دوو ەعریش انیمەكیە ،ییەوامەردەب ینەمەو ز شتنەیكگەیەب ینەمەز انیمەدوو

  .ییەرەوەریو ب زموونەئ یئاكام ت،ڵێقوەدەڵه ەوەركردنیب ەل ەوەانێڕگ ینەمە. زییەرەوەادی ینەمەز كردنەقس ینەمەز ،ەیەخورپڵەد

 زموونەئ ییعریش ەی! كردتێستەبب یرەوەریو ب زموونەو ئ یكریف یشتنەیگێت ەپشت ب ییەن رجەم ەكەیەكرد ییعریش ینەمەز

 عریخود ش ت،ێناگر ەرچاوەخود س ەل تییەعریش ،ییەختەوەسات یكەیەخورپڵەد ییعریش ەی. كردییەن كریف ،ییەن یرەوەریب ،ییەن

 ەخود ب ،ییەن یخود بوون عردایش ینینووس یختەوەسات ەل ،ەوەعریش وێن ەتۆوتەك ەك تێناسەد عریش ەكات وەخود ئ ت،ێناناس

  .ەیەوەتییەعریش ەل عریش ،ەندەب ەوەخود یزموونەئ

 ساتەچرك ەب ەكێعیواق نەمەز انی ،یەدا ساتەچرك ەل نهاەت نەمەز یعیواق یەواێیپ (Gaston Roupnel -ڵبناڕۆ نۆگاست)

 ،ەیەموومەید یحدس( كردن؛ینیشبێ)پ نەمە( زسیلو نۆبرگس ی)هنر یال مەاڵ. بەوەمەدەدوو ع وانێن ەتێوەكەو د ەدراوەوقڵئاب

بكات.  ناێو ەموومەید رەسەبوون ل ێوەیە. دییەقیقەح ینەمەز یوامەردەب یەواێیپ ،ەوەتێنیبەد داییوامەردەب ەل ییهاڕە نۆبرگس

 ،ەیەه نۆبرگس یال ەك یەیمانا وەب نەمەز ەیموومیو د ێنەدەڵه ڵبناڕۆ ەیكەزێت رەس ەالزمن( ل یە)جدل یبێباشالر( كت نۆ)گاست

 یكریف ۆیهەب ەڵێد هاەروە(. هەمنفصل ،ییەن متصل) یەایكجەیەل كوەڵب ،ییەن نووساوەوەكەیەب نەمەز تەڵێو د ەوەكاتەتدڕە

 ..ەوەنیبگواز ەكید یكێكیە وەرەب یرەوهەج یكەیەوێشەب نی)متصل( ناتوان ەوەنووساوەوەكەیەب

 ەڵێ( ددایستیوەشۆخ یشیستا ە)ل یبێكت ە( لیۆ. )ئاالن بادێنێهەد ێجەب یكریف یوتڕە ەوەكێزموونەئ یگاڕێ ەل یرەوەادی

 ایدن نیناتوان یەواێیپ ەك بات،ەد كمانەیەكریف وەرەب یستیوەشۆ. خیەدایبوونەفەسود ەل ەیكەتەقیقەح ،ەوابوونڕب یستیوەشۆخ

 ەیوەرەد ەل ییعریش ینەمە. زكاتەد ەستەرجەب یاوازیج یستیوەشۆ! ختێبەن ەوەاوازیج یدید ەل نهاەت ن،ەیبك زموونەئ

  .ژمار ێب یكێنراوێكارهەب ،ەنراوێه كارەب ایدن ،یەختداەس یكێبار ەل ایو دن ەشتنەیكگەیەب

 ،ەوەتەڕێناگ نەمەت ۆب ییعریش ینەمەز مەاڵب ن،یەژمار نا ەل كانەناغۆق داەوەانێڕگ ینەمەز ەل ییریو پ یینجەو گ ڵیمندا یناغۆق

 ەوەانێڕگ ینەمە! زتێكرەد ەوانێپ تییەعریش ەب ت،ێورێپەد نانێداه ەب ییعریش ینەمەز ت،ێناكر ەوانێپ نەمەت ەب تییەعریش

و  یوامەردەب ینەمەز ەوەانێڕگ ینەمە! زەیەخورپڵەو د یستیوەشۆو خ عریش یختەوەسات ینەمەز نەمەز ،ەرچووەسەب كانەورەگ

  .ەناكاوەو ل ختەوەسات ینەمەز عریش ینەمەز ،ەئاگردان رەب یكانەتیەكایح

 ییزاەشار ە( لەموومەید یی)ئاگا ەواتەك ،ۆیەمەستەد ەیەموومید وەئ مەاڵب ،ییەئاگا ۆیوخەاستڕ یدراوێپ ەموومەید یرچەگەئ

: ختەوەسات ەب ییەئاگا ن،ەمەز ەب مانییباشالر ئاگا یال شیەمانا وە. بتێ( بیوامەردەب انی انڕ)داب ۆیهەچ ب ،ەراویرگەو یكەرەد

  .تێبەن ساتداەچرك ەل نهاەت ییەن یعیواق نەمەز

 یوامەردەناب انیژ یوامەردەب ە. چونككاتەباو( دروست د ەیژانۆ)ر یانیژ یوامەردەب ەڵگەل انڕداب ر،ەباشالر هون یال

  .ەكبوونیداەل

 ەب ستەه ەوەساتەچرك وەئ ۆیهەو ب ەختەوەسات وەل ەوات ن،ەیه نەیكەستدەه داەتڵەحا وەل رەه ن،یژەد داەختەوەسات وەل ەمێئ

 یدید ەل ەرێ. لەیەه هاڕە( یكیەكە)و یكییەكیەهاو انیژ ەب ستكردنەو ه ستاێئ ەب ستكردنەه وانێنە. لنەیكەد مانۆخ یبوون

 .نەیبك ستاێئ ڤەیاڕ ابردووڕ ۆیهەب نەیدڵوەه وامەردەب ەیوەئ ێبەب ن،ەیبگ ابردووڕ ەل ەستاوێئ ۆیهەب نەیدڵوەه نیتوانەد ەوەانیژ

 ەوەانێڕگ ،ەوەكاتەد ژێدر ەوەانێڕگ ەب ییعریش ەیناسەه كات،ەد یبارگاو ییعریش ەیوز ەب ەوەانێڕگ یوازێ( شیداغەرەق رەدالو)

 ەل ،ێنێلكەد ێیخورپڵەد ەو ب ەوەكاتەد ەوەانێڕگ ەل ریشاع یرە. دالوێنێخشەنەد ەوەانێڕگ ەب تییەعریش ،ەوەكاتەد تییەعریش ەب

 ەوەكەیەب یوازێش ەب رەس ریشاع یرەدالو یال عریش یای! دنێرێسپەد ەیوێڕەگۆب ەیكیدیوەئ ەب و ەوەكاتەد تییەعریش ینەمەز

 ۆیك ەل مڵێب ێشەد ،ەیەه ۆیخەب تەبیتا ینەمەز رەدالو كات،ەد ەسیسۆپر ۆیخ ینەمەز كێریشاع رە! ه؟ەكانەنەمەز یگونجاندن

( 2015 ،ەشێندەئ ییریشنبڕۆ یندەناو یچاپ ند،ەژەد نمیۆردۆكۆمن ئ كێژانۆ)ر یعریش ەڵەمۆتا ك دایكانییەعریش ەمەرهەب



 ینیچن ەل ییعریش ەیوز ەوەانێڕگ ینەمەز یجوانكردن ۆب مڵێب ەستمەبەبكات! م یبارگاو عریش ەب ەوەانێڕگ ینەمەز داتەدڵوەه

 یگاڕێ ەل تییەعریش ەبكات، وات یبارگاو ەانێڕگ ەب ییعریش ینەمەز داتەدڵوەه نۆچ كەو ،ەوەتێگرەدەڵه داییعریش ەیواژەستەد

. اوازیج ەیكیدیوەو ئ تییەعریش ،ەوەمەدەدوو ع وانێن ەتێوەكەد یرداغەق رە! دالوەوەكاتەد یتاق اوازیج ەیكیدیوەئ ینەمەز

 ەل سەكێب ۆركیش ەك ،ەیەوەئ كانداەنەمەز یگونجاندن ەوەكەیەب یوازێش ە( لیداغەرەق رە( و )دالوسەكێب ۆركی)ش وانێن یاوازیج

 یتەباب ەكاتەد ییرەژووگێم سەكێب ۆركێ! شتییەمەدەع ناوێپ ەل یداغەرەق رەدالو ،ێنێخشەنەد تییەعریش یوامەردەب ناوێپ

 ەیوەركردنیو دوو ب اوازیج یشتنەیگێدوو ت شەوانەئ مووە. هتییەعریش یتەباب ەكاتەد تییەمەدەع یرداغەق رەدالو ت،ییەعریش

 ...كاتەد انیتیەراەابڕ اوازیج ینیابیو دوو دن اوازیج

 ئاگاەب ڕپەل ەمێ. )ئەیەه ۆیخەربەس یكێنەمەز كێسەك رەه ،ەیەه ۆیخەب تەبیتا ینەمەز كێسەك رەه یەواێی( پرێگادام رجۆهانز ج

 ت،ێنەداد رێكاتژم ینەمەز ەب ینۆبرگس ینەمەز رێگادام ەرۆمجە( بەاندووەڕپێت ڵیمندا ینەمەز انی ،ەبوو ریپ كێسەك ەك نێید

 ۆیخ یرداغەق رەدالو تداەبیتا ینەمەو ز رێكاتژم ینەمەز وانێن ە. لەوەمانیتەبیتا ینەمەز ەیوەرەد ەتێوەكەد شیرێكاتژم ینەمەز

 .ەوەتێگرەدەڵه ەوەمەدەع ەل تییەعریو ش كاتەد ەوەعریش ەب تیەمەدەع ،ەویواسەڵه ەوەمەدەع ەب

 


