
 تەباب ەب انیئاتاج انیكانەسرود ینینوس ۆب رانیتا شاع ت،ێنێقڵخوەئازار د ۆیەب ندەخوداو

 (سۆریمۆ" )هتێبەن

 

  مەكەكچ ۆب ەنام

 نینشەتاراوگ یكانڵەقو ەئازار یمانڕۆ

 قیسد وانەشآخ

 

 رەسەو چ ل یگشت یئاست رەسەچ ل ،یوەز یووڕ رەسەل بنەه ەوەتەو ن لەگ مەك ەنگڕە

و  ەیئاوار نفاوەم یكانڵەو تا ختەس ەئازار ەكورد، ل كەو ەمێئ ەیندێتاك ه یئاست

 ەتەباب مەب تەبیتا یبەدەئ یكێمەرهەب كێكات ۆیەب ن،ەبگێت شتمانین ەل ەوەوتنەدورك

 نەیگەدێت ێیل ایدون یتر یتاناڵو ەل ید یكێرەنێخو رەه ەفراوانتر ل راتروێخ ەوەنینێخوەد

 ە. چونكنەیكەد رمەن دایناو یكانەوداوڕ وەكەكۆریچ ێڕید ەبیڕد ەڵگەل ەنجەو پ ستەو د

 كێشەب شتمانین ەل هاتنەڵه وەوەوتنەو دورك ەیئاوار ەوەن یدوا ەوەن ژووێم یژاێدرەب

 مانۆخ كێنینش ەتاراوگ كەو تێبوب كیەانویب رەه ۆجا ب انمان،یژ ەل ەبوو

 واەئ ت،ێبووب ەوەكانمانەارەین انیالەل رجارۆز رەگەئ شەكردار مەئ یكارۆ،هەناكردووێو

 مان،ۆخ ڵیماۆخ یتەو حزب و حكوم زانێخ كەو ،ەكراو ەوەمانۆخ انیالەجار ل كێندەه

 ەل هاتنەڵو ه شتنڕۆ زووەح ەتۆالمان ب یەنینش ەتاراوگ یتڵەحا مەجار ئ كێندەه ۆیەربەه

 یشتمانین ەب ەیوە" ئینە)ماغوت( وت تریو چ ەورەگ یكێونەخ ەتۆالمان ب شتمانین

 ووداوڕ مەئ مووەه ەك ەداخ یگاێج ەیوەئ مەاڵ" بەبوو كانمانەوێاڵپ نهاەت ەوەتەنیستوەب

 ەویمانتوانەن ،ەوامەردەب ستاشێئ تاەك شتمانین ەل ەوەوتنەو دورك شتنێهێج ەیكانۆریچ

 ن،ینیببێل انیسود مانداۆخ ەیوەتەن یزۆد یفراوانبون ەو ل یبەدەئ ەیستەرەك ەنەیانكیب

 یمانڕۆ ەل ە( یمیحڕە قیو عت ینەیحوس دیو خال فیتە)ل یفغانەئ یرانەنوس ەیوەئ كەو

 یتەیەندڕد یناساندن ۆ(دا بشێمۆڵەخاك و خ بازوەالرۆو ك ەكەندكراوەب ەوخسارڕ)

(دا كیپلە)ق یمانڕۆ ە( لەفیلەخ فاەست)م ەیوەئ انی ،ەانیكردو فغانستانەئ ەل كانەبانڵیتا

. یتیەكردو ایسور ەل ندكراوانەب یسزادان یوازێو ش كانەندانیز یترسناك ەیربارەد

 یچراكان( یستانۆڕگ وەپولەپ یندەربە)د شمانداۆخ یاتیبەدەئ ەل تێناكر یرچەگەئ

 .نیگرەن رچاوەب ەل ەكید یكڵێوەه ندە( وچسەكیب ۆركێ)ش

 یژووێم یكانەوداوڕ ۆیك ەب ەوەنیستە( ببمەكەكچ ۆب ە)نام یمانڕۆ كاتەوا د ەیوەئ ستاێئ

 ۆب كەیەستەرەك ماویت كەو ینینش ەتاراوگ یو ئازار ەاردید ەل ەرگرتنەسود و ەوەمانۆخ



 ك،ێانیژ مووەه یكۆری" چتەڵێ( درەپنهاوۆ)ش ەیوەئ كەروەه ژوو،ێم یكردن بەدەب

  "ەكێئازار یكۆریچ

 ەكەمانڕۆ یكۆریچ

 ەل ەك ،ەشێندەئ یندەناو یكانەچاپكراو ەمەرهەب ەل ەكێكیە( مەكچك ۆب ە)نام یمانڕۆ

 ە(بیداغەرەق رە)دالوێڕرگەو روە( و نوسسێدیفاتیكال رۆدیۆ)ت ینانیۆ یرەنوس ینینوس

 یمانڕۆ ێڕرگەو مانەه شیشترێپ ە. كیكورد ۆب ەراوێگیرەپاراو و جوان و یكێزمان

  .ەاوێڕرگەو یكورد ۆب ەیرەنوس مە( ئیستنیشوۆخ ۆب كێ)ژن

 ستەوەیپ ۆڤمر ەشیمەه ەك ،ەتاراوگ یكانڵەو تا ڵقو ەئازار ەل ەباسكردن ەمانڕۆ مەئ

 یونەخ تێبەد انۆیب كیدا یشتمانین ۆب ەوەرانەگ شەشیمەه وەوەانیابردوڕ ەب ەوەنەكەد

 ی(ۆ)ناس ەب ەك ە(سیۆدۆڤیئ سیۆ)پابلیناو ەمانڕۆ مەئ یكەرەس یرەكتە. كارەورەگ

 ەتێوەكەد ەریشاع مەئ ەیوەئ یدوا بات،ەد رەسەب انیژ ماڕۆ یشار ەو ل ەناسراو ریشاع

 یارڕیب رەسەیق ت،ێنوسەد ەكچ وەئ ۆب ەئاشقان یعریش وەوەكێكچ یستیوەشۆخ یداو

  .نانیۆ یتاڵو ەكاتەوودڕ یناچارەو ب داتەد ماڕۆ ەل یركردنەد

 ەك ،ەیكەكچ ۆب ەنام یناردن ەب كاتەد ستەد ەوەنانیۆ یتاڵو ە( لۆ)ناس ،ەیوەگرسان پاش

 یشۆخ اتریز ۆیخ یكچەل ۆناس مەاڵب ،ەتر یكێسەك یكچ ویەن ۆیخ یكچ دایاستڕ ەل

 ەنەكەودڕ ەماوڕۆ ەل ەك ەیانیشتەك وەئ ەیگڕێ ەل وامەردەب وەژانڕۆ ت،ێوەد

و  تێبەد سودێب مەاڵب شتمان،ین ەل یزانیئاز یراخكردنۆس ەتێوەكەد نانیۆ یكانەناراوەك

  .گاتەدێپ ەوەشتمانین ەل ەیدوو نام نهاەت یانیژ یژاێدرەب

 تێبەد ،ەكردوو ەڵیه رئاواۆخ یبا ەك ستاێئ مەكە" كچتێنوسەد كداەیەنام ەل ەریشاع مەئ

 رماەس ەل ەندەوگازەگل زیرگەه  ێناب ، ێبو شۆخ مەوحمێڕب ەانیژ مەئ ەك مەربكێف مۆخ

 یرابەش ەل ش،ۆناخ یوەخەختەت ەل ر،ەنێزەت یباەسارد، ل ڵیماەل ەندەگاز وەگل م،ەبك

 رەس ەمێبن كمێستەد  ێبەد كییەانەیب مووەه اوانیپ ینگەدێب ەو ل نژنا یشتنڕۆ ەل ستوو،ەب

 ەل ەوەئ دا؟ەدێجار ل ندەچ اندایژ ەیماوەل كڵێچما د م،ەبك یدانێل ەب ستەو ه مڵد

 ."نەه یرەوەختەب ۆپاساو ب ەدانانێل وەئ ەیژمار ەیندێه ەو بزانم ك بگرمەڵه مدایرەوەادی

 كوەڵب ت،ێابگرڕ نفاداەم یاریپرس مەردەب ەل رەنێخو تێویەنا نهاەت داەمانڕۆ مەل رەنوس

 یناخ ینینشەو تاراوگ یحڕۆ ینفاەم یو پرس واتەڕد شتمانین ەل ۆڤمر ینهاەت ەل ترڵقو

 ەوۆیەخ یحڕۆناو  ینفاكانەم ەل نسانیئ ەیشێك یەوا ێیپ ترویجد یكێپرس ەكاتەد ۆڤمر

 ەل ەیوەئ كەو ،ەوەنێگوازرەد انیژ یتر یكانەشەب ۆدواتر ب و نەكەدێستپەد تاەرەس

 ،ێنرەد رەدەو ۆیخ ەیكەتاڵو ەل مەادیبن ەك ییەنەوەئ نهاەت نفاە" متێنوسەتردا د یكەیەنام



 یتەاڵسەد كێسەك چیه بووەد ۆیەب  ێنرەد رەدەو یشۆخ یخود ەل مەادیبن ەك ەشەوەئ كوەڵب

  "یەشكاەتردا ن یسەك رەسەب ەیوەئ

 یستیوەشۆخ ەیوەستنەب كاتەد رەسەل یكار ڵیقوەب داەمانڕۆ مەل رەنوس ەیوەئ

 ەیەنوسەچار وەئ شقدا،ەع ناوێپ ەل شتمانین ەل هاتنەڵه ،ەوەخاك یستیوەشۆخ ەب ییەزەگڕە

 شەندێه كاتەد ەیكەستیوەشۆخ یریب ندە( چۆ)ناس ۆیەب ەوەتۆب یوەڕوبڕ ەریشاع مەئ ەك

 ەقس ۆب مڵاەیخ استڕكیە داەمانڕۆ مەئ ەیوەندنێخو یكاتەمن ل ،ەیكەشتمانین یه

 ادایدون ە" لتەڵێد ەمن( چوو، ك ی)داغستان یبێكت یرە( نوسۆڤت مزاە)ح ەیكەناوبانگەب

 یكێشتمانی)نشیوانەئ ت،ێدروست بب رەسەل انەیورەگ ێیملمالن نەوەئ ینیەدووشت شا

 ،ییەن یبوون تەئافر یینگەو ش خۆو ش ینگەشە( ن قنگەشەق یكێتەو ئافر ستیوەشۆخ

 ەمانڕۆ مەئ یرە" نوستێبەن نگەهاوس ماندایشتین یهاەو ب یستیوەشۆخ ەڵگەل رەگەئ

 ەل ۆیەب ،ەبوو ەئاوار ۆیخ یدێز ینانیۆ یتاڵو ەو ل كانەنینش ەتاراوگ ەل ەكێكیە ۆیخ

 ،ەوەئاوار ۆڤیمر یناو ناخ ەتۆچڕۆباش  ەك تێكرەد ستەه داەیكەكۆریچ ەیوەندنێخو

 كەو بكات،ەشت وەئ یزمونەئ ۆیخ ەشۆخ ێیپ بگاتێت كێشتەل ەیوەئۆب ۆڤجار مر رۆز

" تێبشك رمەس ەشۆخ مێپ مەبك ردەب یتێقڕە ەب ستەه ەیوەئ ۆ" بتەڵێ( دخۆ)فر ەیوەئ

 رەنێخو ەو وا ل كاتەشتماندین ەل هاتنەڵه یزمونەئ ۆیخ داەمانڕۆ مەل شیرەنوس ۆیەب

 ۆیخ ینینشەتاراوگ یكۆریچ ەیوەندنێخوەب وەئ ت،ێدروستب داێت یستەه مانەه كاتەد

 مەل ەرێل مەكە" كچتێنوسەتردا د یكەیەنام ەل ەیوەئ كە. وەوەتێگوازەد نفاەم یكانەئازار

 داۆیخ ەیگێج ەل ژ،ڕۆ یژدواڕۆ وا،ڕنا نەمەز م،ێل یمن ەك ادایدون ۆڵەیه وۆڵچ ەشەب

 كێكار ەتاق ،ێبنا ژڕێسا كێنیبر چیه ەرێل ،ەوەتێبچ ریب ەل چمیناتوانم ه ەرێل كا،ەد واحڕە

 ەك ییەن یبون ید ییچ ەنەمەز وەئ ،ەوەنمێبه مۆخ یادەیو كانەشت ،ەیەوەئ مەكیب توانمەد ەك

 ."ەوەڕیپێت ەك ەیەه ەنەمەز وەئ نهاەت كوەڵب ، ەڕێپەدێت

 ەتا ل ت،ێبەد وامەردەب ەتاراوگ ەل ەعاشق ەریشاع مەئ ینیمگەغ یكۆریچ ەیەوێش مەب

 ڵسا شتەه ەل اتریز ەیماو ۆب بدایرەغ یتاڵمانفا و و ە(لۆ)ناس ەیوەپاشمان داویتاۆك

 یچۆك یكجارۆیەب وەوەتێنەردەس ەیكەعشوقەو م شتمانین ەل یدور یمەخەب نجامەرەس

 .كاتەد یدوا

 :ەكەمانڕۆ یزێهەب ەیدوان كەو زمان و كیكنەت

 ەڵگەل رەنێخو كاتەوا د ەتاوەرەس ەل رەه ەك ەمانڕۆ مەئ یكانەزێهەب ڵەخا ەل كێكیە

پاراو  ەزمان وەئ یبوون ت،ێنێبه ەیوەندنێخو ەواز ل تێتوانەو ن ەوەتێڵبه داۆیخ

و  لكاندنەل ەجگ ەمەئ كات،ەد كانەستڕ وەوش ەب ەمەگ ەرانیشاع رۆز ەك یتیەیەعریش

 ەكیكنەت وەئ یبوون ەیگڕێ ەل شەمەورد، ئ یچنێگر ەیوێش ەب كانەستڕ ینڕیربەكوت د

 رەنوس ،ەناوێه یكارەب كانەنام ینینوس یوازێش یكخستنڕێ ۆب رەنوس ەك ەیرزەب



 ۆیخ یكانیەتەهامەو ن انیژ یكۆریچ ەوەكانەنام ینینوس ەیگڕێ ەل ەداوڵیوەه یرچەگەئ

 ەقاندوڵخو یوا یكیەنگەد ەفر مەاڵب وو،ەڕبخات یگشت یاڕ ۆب ،ۆڤمر ەل كەیەنمون كەو

 ەمانڕۆ مەئ ەكردو یوا ەشەمەئ رە. هتێب ووداوڕ ەو فر نیەالەفر ەیكەكۆریچ یماێت ەك

 یرەهون مانڕۆ" تەڵێ(ش دیلەع اریختە)ب ەیوەئ كەو وتوو،ەركەس یكێمانڕۆ ەتێبب

 ت،یبناس شۆڤیمر ەیوەئ ۆب ،ەكانەنگەدێب ۆڤەمر یو ناساندن ەقس ەنانێو ه ەوەكردنەئاماد

 ەورەگ یكیەستیوەشۆو خ ەورەگ یكیەنیابیدون ەب تتیستیوێپ ت،ینێناسیو ب ەقس ەتینێهیب

 "تیبنوس نگەدەفر یمانڕۆ تیونكرد ناتوان تەدوان وەئ ەك ،ەیەه

 :ەنمون كە( ومەكەكچ ۆب ە: )نامەینام یمانڕۆ

 چوونۆب كێندەه ەك مان،ڕۆ ینینوس یكانەنۆك ەرەه ەوازێش ەل ەكێكیە ەیینام یمانڕۆ

 ەل ەیوەئ ۆب ستاێئ ،ەنوسراو ەكیكنەت مەب یوروپەئ یمانڕۆ ینینوس یتاەرەس ،یەوا ێیپ

 یمانڕۆ" تەڵێد ەك نەیبەالچ( د دەیڤی)د ەیكەباو ەناسێپ ۆب ناەپ نەیبگێت ەیینام یمانڕۆ

 یندەتمەبیتا كەڵێمۆك ینەخاو مەاڵب ،ییەسەك مەكیە ەییوەانێڕگ ەل كێرۆج ەینام

 یكۆریچ كداێكات ەل ت،ێناكر یدەب داەیاننامیژ یناسراوتر ەیوێش ەلەك ،ەكراویارید

 یبەدەناو ئ ەل نینوس ەل ەرۆج مە" ئەناسراو ەوەرێڕەگ ۆب یكردنێستپەد ەل رەب كەیەاننامیژ

و  یسكۆیڤستۆد یژارانە)ه ەوانەل وسراونن ەوازێش مەب مانڕۆ نیندەچ وەناسراو ادایدون

 ندەچ شدایكورد یبەدەئ ە( لنۆچارسیر لیئۆسام یایكالرس الویپام یكانەیەنام ەمانڕۆ

 یالیو ناز بدوالخالقەع نیژەئ ۆیرنادێف یكانە)نامیمانڕۆ ەوانەل تێكرەد یدەب كەیەنمون

 ەب نینوس ەل ەوازێش مەئ گومانێ. بنەه شیتر یمانڕۆ گومانێب ە( كینێاڵخ یبان نیاسی

 یواوەت ەویەخود ەیوەانێڕگ ەیگڕێ ەل رەنوس ەك تێنرەداد ەوەانێڕگ یگرنگ یكیەگاڕێ

 ەل نهاەت داەمانانڕۆ ەرۆج مەئ ەیوەندنێخو یكات ەل رەنێخو ۆیەب ،ەوەتێڕێگەد ەكەكۆریچ

 ەب ەسەك وەئ رجارۆز ەك تێبەد كانەوداوڕ یواوەت یئاگادار ەوەنوس ەنام یسەك یزار

 .تێبرەشتزان ناو د مووەه یاوڕ

 :ەكەمانڕۆ رەسەل رنجەدواس

 ەیماوەل ەك ەیژانێچڕگرنگ و پ ەمانڕۆ وەل ەكێكیە( مەكەكچ ۆب ە)نام یمانڕۆ

و  ەوەوەانێڕگ یرەهون ەیگڕێ ەوردو ل یكەیەقیلەسەب رەنوس ەك ،ەوەندمێخو ابردووداڕ

و  شقە)ع كەو یجد یكێپرس ندەچ مەردەب ەمانخاتەد كداەڕەڕەیەالپ دەس ندەچ ێیدوتو ەل

 ،ەیەه ەوەانێڕگ ۆب یكەیەقس ەمانڕۆ مەئ یرەنوس( ەنفاوەم عرویخاك و ش یستیوەشۆخ

 ،ەوەكاتەد یایتر ج یكانۆڤەمر ەل شەمەئ رە" هەناڵد ۆب ەوڵەد ەل نەڵێد كەو كەیە"قس

 كێرهاتەسەب یتوان ەك كاتەدێستپەد ەوەوكاتەل ۆڤمر یژووێ" میەوا ێی( پدەمەمح تاە)ع

 كێرۆز كەو ەمانڕۆ مە" ئتڕێببیدا نەاڵئاژ یهانیج ەكرد ل یوا شەمەئ رەه ،ەوەتێڕێبگ

 داەیكەوەانێڕگ یوازێش ەل ڕیداد ژێدر نداێشو رۆز ەل ویەن ەشێكێب ەكید یكانەنوسراو ەل



 یگشتەب مەاڵ. بتۆڕێناگ ەكەمانڕۆ یكەڕۆناو ەل چیه كێشەب ندەچ یالبردنەب ەك ،ەكراو

 نن،ینش ەتاراوگ ۆڤیمر انۆیخ ەك كێسانەك ۆب تەبیتاەب ،ەیەوەندنێخو یاویش ەمانڕۆ مەئ

" تێنوسەد ەوەتەسرەحەب داەكید یكەیەنامە( لۆ. )ناسەكردوو انینفاەم یزمونەئ انی

 ەل كێژڕۆتا  م،ەكیب تێبەتوانامدا ه ەل یرچەو ه زبمێهەب م،ەدەد مۆخەب نەڵێب ینگەدێبەب

 واەئ میبژ دایایت شتوانمەن رەگەجا ئ ،ەمن یشتمانین ەك ەینێشو وەئ ۆب ەوەمەڕێبگ ژانڕۆ

 ێڕیرگەو یسوپاس یتۆیەخ ەیگێج دواجارداەبمرم". ل ێیل وانمبت م،ەك یالن

 ەب ەرەنوس مەئ ەیناواز یمەرهەدووب یانێڕرگەو ۆب نەی( بكیداغەرەق رە)دالوتواناەب

 .یكورد ەیبخانێو كت یبەدەئ یایدون ەب یجوان وپاراو و ناساندن یكێزمان

 .ەرگرتووەو ەبانێكت مەسودم ل ەنینوس مەئ ۆب

 نی_ نوسقی_ ئارام سدیكورد یمانڕۆ وەرەب

 انێڕرگە_ ورەعوم نیاسی_ ەووش یرەاگیمیك

 یبەدەئ یداری_دیلەع اریختە_بكانەترسناك ەڵەنگەناو ج ەیندڵبا كەو


