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 رۆکرتاتید رەستەب ۆکاستر  یڵدیف یشۆڕش ،ینیزا ی1561 ڵیسا یرەسمبید یمانگ یکانییەتاۆک ەر، ل وله مه له ڵسا 65 دروست
 ینگتەز ەکەشتۆڕش ،ەتاڵو وەئ ەوەرەڕێتگەو ن تێتربچەکوبتا د ەل یکجتارەیەب کتا ەد یناچار ت،ێوەکەردەس سرایپات وینسیفولگ

 یک دنەادیتتپ ۆبتت ینتتیالت یکتتایم ەئ یتتتاناڵو یاویتتژن و پ هتتاەونیمل ەک ،ێنتتو یکێمەردەستت ۆبتتوو بتت کێتترخانەچەو و انۆڕگتت
 کتانییەئازاد ۆکاستر  یڵدیتف یحتوکم یمەردەست یرچتەگەئ. بوون یوانەڕو چاو ک دەد ۆب انیباتەخ ،یتیەەاڵمۆک ەییرەروەدادپ

 یکتتانەبوار ەل ەکەتاڵو مەاڵب ،ەنتتاوێه یستتەرەه داەبتتوار وەل  هۆیتتب ئاشتتک ا،ەب ەبتتووەئتتازاد ن یاستتیس یو کتتار تێتتک ەد لێشتتێپ
 ە ێتل ەمێئت. ەبتوو دارەشتەگ یندروسترەو ت ەردەروەپ یکتانەبوار ەل هاەروەه ،ەبوو وتووەشکێپ کەیەو چاندن تا راد یئابوور
 یکتانییەتەبیو تا یزدارۆست یانیتژ رەستەل ختتەج ێوەمتانەد مەاڵب ن،ەینتاک ۆکاستر  یکانەشکستر انی کانەوتەسکەد ەباس ل

 انیتد ینستەرەف یرەنووست ەژن یک دنەئامتاد ەل شەوەئ. نەیتبک ۆکاستر  یانیتژ ەژن ل رەستەل ەقس ن،ەیبک ڵەیسا ندەچ وەئ
 (.کانەردارۆز یمیرەح) یبێکر ەل یەدوک 

 
 ەیکەتاڵو یحتوکم ڵستا 95 وەئ یرچتەگەئ ن،ەنتاس نتاک ردارۆز ەب ۆکاستر  یڵدیتف کتانییەکوب داۆکاستر  یڵدیف یانیژ ەل ژن

و  یکتوب یچ وت ەب و،ەئ یناو. زاننەکوبا د یژووێم ەب وەئ ەوییەشانازەب زانن،ەد شۆڕش یبولیس ەب ۆکاسر  کوەڵب ،ەک دوو
و  کێعاشتتت  کەو ،ڵەیستتتا 11 ینتتتەمەت ەل داەنینووستتت مەل. ەدراو ێگتتت  ارایڤتتتگ یچتتت ەیکیتتتیەنینرەرژەئ ەرەشتتتۆکێت ڕێهتتتاو

 یتەبیتتاەب ،ەاویتپ وەئ ییتیەستاەک ییکتارەناو ورد ەوەنەڕێیگەد ییەن شیوتەکەڕێب ن،ەیکەباس د کێڕێشگۆڕو ش کێبوویاخی
 انیتچوونەڵو ه انڕابتو د یزڵۆئا ڵسا نجاەپ ەیماو ەو کوبا، ک کایم ەئ وانێن یکانییەندەوەیو پ وشەر ەیوەپاش ئارامبوون

 ەیکەپتتتانۆڕەگ نتتتاوەل دا،ڵەستتتا وەئ یکتتتێژۆر ەل ،ینتتتیزا ی1599 ینتتتدنێخو ڵیکوبتتتا ستتتا ید ۆاگیستتتنر یشتتتار. ەبتتتوو داێتتتت
متن بتوار : کا ەهاوار د انیکێکیە ،ڕو مشروم ڵێقاەمەد ەرێبەد کان،ەندکارێخو یپشوودان یکات ەل  ،ییەسوعیە ەیقوتابخان

 ەورەگ انەیکەڕەشت. ۆتت کەن س،ەو ب مەبتک ێلت یچت تتوانمەمن د کا ،ەو هاوار د تەڵێد ەکەاویپ ەب. ننیبیب مێڵو ناه مەناد
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 ەب ستتتەه یکتتانەرەب اد نتتاوەل ەکەنتتجەگ مەاڵب ق،ەشتت رەب ەداتەد ەکڵییەستتا ەدەڤتتح نەمەت ەنتتجەگ ڕەکتتو ،ەکەاویتتپ ت،ێتتبەد
 یسترەو تونتد د کتا ەد ەکەاویتپ ەل ەشتەڕەه ت،ێنێهەردەد کەیەمانچەو د کا ەد یکانڕێیەهاو ی ەیشاناز س کا ،ەد ەوەب دن

 ،ەکەقوتابختان یئتازا یکیەستراۆمام مەاڵنتابوو، ب ێلت انیت(ئتال لوکتو) ینازنتاو مووەه ەک ت،ێگ ەد ۆدریدل پ ەکەجوان ەژیک
 نتتدەچ یبتتاوک ەیوەرئ بتته له ،ەکەنتتدەمڵەوەد ڕەکتتو. کتتا ەد  یستترگەد  كه ستترهەد به  مانچتته ده ڕەو کتتو کتتا ەد رەستتەچار ەکەوشتتەر
. تیتبژ واکتانەب ژ ەڵگەو ل ەکەشتار نتاوەل بتووەئاستان ن بکتا ،ەڵه ەکەنگیژ ەڵگەل یتوانەدەین بوو،ەه یرەندەوەچ ەیگێڵک
 ێپت ەیرڵگتا ەکت دووەن یتەجتورئ شیستەک ،ەبتوو کیتداەل یستاانیئ کەڵەچەڕەب یکێباوک ەل ینیزا ی1511 ڵیسا ەل ،یڵدیف

 ێوەل وەئ ،ەوەبتتووەد ژێتتدر نتتتیئور ەینتتاوچ ەیکەدوورگ یتەاڵرهۆختت تتتاەه ەوە انیتتب یرەڤەد ەل ،یبتتاوک یکتتانەکڵبکتتا ، مو
 ێپتت ەیتتی ێئ شیستتەک بتتوو،ەبتتاش ن یوشتتەر ۆیەبتتوو، بتت ەیبتت اک و ەح ی و گچكتته  ره به بتتوو، پاشتته ەوەئ وەئ ەیشتتێک ،ەاویتتژ
 یزارێتب ،ەرگ تتووەو ەوەل انیتژێچ انیتمووەه ،ەکت دوو انڕەیتتوو انیمووەه ،ەک دوو انییتیەدژا یشەکەچوار خوشک ها ،ەدەن

 وەل ێوەل ،ۆاگیستتانر ەرێتتچەد نتتدنێخو ۆبتت یکتتانەورەگ ەخوشتتک ەڵگەل یڵدیتتف ەک ،ەوەرێنیوا نتتام رەه ەکەوشتتەر مەاڵب. نەبتتک
خواردنمتتان  ەوانەئ": ینووستتەید دایتتکانەنام ەل بتتوو،ەد یاخیتت ەکە دێتتژن و م ەل وامەردەو ب تێتتبەد زارێتتب نیتتژەد داێتتت ڵەیمتتا
 ەڵگەل نجتایئ. نیکت دو یراسانەو ه دا ەد ۆ یفەکاتمان ب رۆز ەکەژنە یپ ،ەشۆناخ رۆز ەکڵەما ،ەمانیب س وامەردەب ،ێنەناد
 ینتتتیزا ی1596 ڵیستتا یویتتونی یمتتانگ ەل سیۆرۆکال بتته ەیوانتتامڕروز، ب ۆکاستتر  خانتتدرویلەئ یڵدیتتف ،ەانیتتو ژ وشەر وەئ
 .تێبەد رف ازەو س رانەکام رۆز ەوتنەرکەس وەب یکیدا ت،ێگ ەردەو
 
 ەشتازد ینتەمەت ەل کتانییەکوبا ەژیک کووەو شیوەئ ،ەکییەکوب ەژن( ۆكاسر  یڵدیف یكیدا)روز،  نایل یدەرێد ەکەکیدا یونەخ

 ەقوتابختتان ەجتتار ل نتتدەچ ەبتتوو، چتتونک دێتتنائوم ، هێڕگەالستتار و ئتتاژاو ڕەکتتو وەل کتتا ،ەد ۆکاستتر  نختتلەئ ەشتتوو ب ،ڵیستتا
 وەبکتا  و ب رەبەل ایرۆکال بته ەل یرچتوونەد یشتاکۆپ ەیکڕەکتو ،ەوەکت دەدەن ەوەل ی یتب زیترگەه ەکیو دا ئه ۆیەب رک ابوو،ەد
 کتا ەچتاک د یو قتژ کا ەد شیباش یکێاژیو مک تێوەکەردەد شۆرووخ بووبوو،ەن رانەوا کام زیرگەه  و ژنه ئه. تێنیبیب  وهەجل

 ۆیزانکتت ەرێتتچەد ەیکڕەبتتوو، کتتو ەیوەئ رەبەل شیکانییەشتتادمان متتووەه کتتا ،ەد رەبەل رۆبتت یلتتێدانر ەب نینگتتەر یکێو فستتران
 ەیکەدوور ۆزانکتت ەرێتتچەد ،ەوەرڕێستتوەد ستتتەربەس ت،ێتتبەئتتازاد د یڵدیتتف  وهەژۆر وەل رتت یئ. تێتتنێخوەد استتای ێوەل انتتا،ڤها
 ژانتد،ەهەد یندکارانێخو یتیەدرالیف زێهەب یکێیەبوو، ملمالن ڤو بزا نڤیل ەب ەکەنێشو. ەکەشار ەدوور ل خت،ەریپا یرووەس
 ڤەکاروبتتار و بتتزا ەب ستتتەد ەوێتتوەل نن،ێختتوەد کێنتتدکارێخو نتتدەچ ێوەل م،ێتترژ ەدژ ب ەینیقەراستتر یکتتێژوور ەبووبتتوو ەک
 ت،ێتتب منێهتت ەکەوشتتەر بتتوو،ەن انوویتتب کتتانەو رامان ەگەڵتتبتتوو، ب رمەگ کانەدانوستتران ەکۆزانکتت ەل. نەکەد انیکانییەاستتیس
 ەیکڕێیەبتتوو هتتاو اریتتخرەب ەوەب ۆکاستتر  یڵدیتتف. داەد یروو شییگ ڵغتتاف یو کوشتترن ف انتتدنڕ بتتوو،ەه کتت دنەقەت وامەردەب

 ەینتجەگ ڕەکتو وەئ. بتوو یوانیو پشتر کت دەد یینمتاێر وامەردەبوو، ب انۆیخ ەیکەمێرەه یکەڵخ ەیوەباالر ، ئ ازید لییرافا
  مێژر ەل ەخنەر انیکێژۆر ەک ک د،ەد شەشکێپ یکێتەخزم ەرۆج مووەبوو، ه کینز سرایپات وینسیفولگ رۆکراتید ەل رۆز
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 .ەوەرێشارەیگ تن د یت س ەل انۆیخ ەیکڵەما ەل ەکڕەکو ت،ێبەد ۆکاسر  رەسەگ تن ل ەیشەڕەو ه تێگ ەد
 

٢ 
 
 یداریتد ەبچن کا ەد ێل یداوا ت،ێدابن یڵدیف یکانییەالسار ۆب کێسرەربەب ستیوەید لییرافا ردەقژز ی تایم ەڵگەل ەیمانید

 نتتتد،ێخوەید نیلتتتیب ەل یڵدیتتتف ەیمتتتانەد وەل کتتت د،ەد ەیکەدوورگ ییواڕەرمتتتانەف ەویتتتیەنیزا ی1591 ڵیستتتا ەل ەک ستتترا،یپات
بتوون و  ۆف انکت ۆستکیف انس یستاانەئ ڵتین اەژ یزۆستڵد یوانیپشتر سیوانتەئ کان،ییەستوعیە ییرەگیبن فشار و کار ەوتبووەک
 ەکەردەقتتژز ەژیتتک ەیمتتانید وەئ یاتیتتجەناکتتا ، ل ەکەرۆکرتتاتید یردانەستت یڵدیتتف. ەباشتت یموک استتید یکێستتەک وەئ: انگو ەیتد

 ەجتتتار ب رۆز ەک نتتد،ێخوەد ۆزانکتت ەل ەیفەلستتەف ەیبتت اک ەڵگەل ەجتتوان ەژیتتک وەئ. کتتا ەد  تتتایم ،ەیکڕێیەهتتاو یخوشتتک
 کێتکیە. ەیەو ئامتاد کتا ەد وانتتەڕچاو یسریوەشۆخ کێمەد مووەه ۆت ۆب ،ەبەم پووچیەما یکار ڵیرقاەس گو ەد ەیکەخوشک

 ییئاستا یکتێژیک کەن چتوو،ەد یبتاکور یکتێژیک ەل یئاکتار وەجوان بتوو، ئ رۆز رۆز  تایم: یتیەگوتو یڵدیف یکانەرەب اد ەل
 انیتباوک ،ەیکەرەهاوست یبتانز بتوو، پتاش م دنت ییوانەشتار کۆرەست انیباوک ت،ێم ەد انیکیزوو دا  تایو م لییرافا. ییکوبا

  تتایم یانیتژ یکتانەکاروبار یورد و درشتر ەل یسترەد ەکەژن کتا ،ەد ی یرگەهاوس ەیسۆتوندکار پ  یرۆکراتید یکێژن ەڵگەل
زوو شتوو بکتا   یەبتواەد نهتاەت ت،ێئازاد ب ەیب اک ێس کەو ت،ێب یربازەد ەکەژن ستەد ەل بووەن یکێبوار چیه وەئ دا،ەردەو

 یکتیژێک وەئ: یگوتبوو وەئ نەیبک یکانێیەهاوس ەل کێکیە ەب واڕب رەگەئاسان بوو، ئ ەکەژیک مەردەب یبژار. تێب یربازەو د
بتوو،  کیتنز شیرۆخت یشتکیت ەل ینتینەکێپ... وابتوو کەیەسیدەق کەکچ بوو، و نیجوانر  وەئ... وزنەس یکانەچاو ،ەردەقژز

 یەبتت ا وەئ ،ۆزانکتت ەل یبتت ا یلییرافتتا یکتتانڕێیەنتتاو هاو ەخستترەد یژاوەو ژاو ەئتتاژاو  تتتایم. بتتوو ماەستت یداەیشتت شیتترۆز
: یگوتبتوو وەئ ن،یکر ناستیەو  بتوونەڵکێت ۆب یزانەد یاویش ەب ەک ت،ێنێناسەد ەرانەب اد وەب ۆیخ ەیکەخوشک ،ەیەخشندەب

  تتایم مەاڵب.  ێنیتۆمل ەرێبەو د تێبەد ندەمڵەوەد الینزوەف ەل ییدوا ،ناساند شیاریندازەئ یکێنجەگ ەب مۆخ ەیکەمن خوشک
 ەوەل  یتتب یڵدیتتف شتتداەمانەد وەل. ڵردەب ەرێوەنتتاک ەوانەل یستتەنتتادا ، ک ێلتت یکتتانڕێیەهاو ەل چیهتت ەنتتجەگ وەئ ۆبتت ڵتتید

 یاسترەڕب: یگوتبتوو انیتکێجار وەئ ،یکانەستریو و زووەئتار رەب ەرێتوەکەد کێتکیە ەناسێکام پ ەب ک،ێژیک ەرۆچ ج ەوەناکات
 رتت ۆز ەمێئت: یگوتبتوو شیتیدوا.  مێتبژەڵه انیتکام رەستمەئ انیت ردەقتژز یکچت وانێتنەبرتوانم ل ،یتیەمن ناتوانم و ئاستان ن

و  ەستاد کتانییەجوان ینیناست رەستەل ەمێئت ،ەو پتان ستروورەئ انیتلیشتان و پ ەیوانەئ کتان،ەخ پن ەژیک رەس ەوتەکەد مانڵد
 ەقوتابختان ەل یڵدیتف. یتیەنتاۆچ کەن ست،یوەد مەوانەئ یتیەنداەچ ەیوێش ەب ەکەڤەژۆر ەڵگەل ن،یبوو زاەشارەو ن فامڵکا
 دا ،ەد ێلتت  تتتایم ۆبتت ڵتتید وەئ ەمتتانەد وەل. ەبتتووەن  یشتتاع ەنتتدەوەئ ،ەعاشتتب بتتوو ی نتتدهەوەئ مەاڵبتتوو، ب ع یشتت یداەیشتت
 کتا ،ەد یستریوەشۆخ ەب ستتەه وەئ ،ەگتاوین مەکیە ەل زانتمەوا د: یتیەگوتتو ۆکاستر  رتایجوان ەیکەورەگ ەخوشتک انداەیوەل
 : یگوتبوو لییرافا بوو،ەه یت  یکێکارۆه ەکییەسریوەشۆخ. جوان بوو یکێسەک وەئ ەبووبوو، چونک یعاش  ەکەژیک یاسرەڕب
 .بکا   ەحڕەو نا ڕەباوکم توو ەیکەبوو ژن  وهەئ ۆب رەه شییەسریوەشۆخ وەئ
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 ەڵگەل ەشتتانیو ن ی انیستترگەد ینتتیزا ی1595 ڵیستتا یرەبۆئوکرتت ەل ،ڵیستتا ەدەڤتتح ینتتەمەت ەل  تتتا،یم  انیتتب ۆبتت ەوەانەڕگ
 کڵێبکتتا ، ستتا ەلەپ ییە یرگەو هاوستت ەوەگواستترن وەل بتتوو،ەن ەوەئ یشتتۆرەپ چیهتت یڵدیتتف ەمتتانەد وەل مەاڵب کتتا ،ەد یڵدیتتف

 شەوەئ ت،ێنێناستەد ەیکەخوشتک ردووەه ەب ەیکە انیسترگەد ێنتو یندنێخو ڵیسا یک دنێسراەد یتاەرەس ەل کا ،ەد ەڕێچاو
 شتدارەب یونتانی یماەست یکڵێسترفاێف ەل ەیکەوارێتئ ،ۆکاستر  نمتایو ئ رتایخوان. ەبتوو نیورسولی ەیقوتابخان ەو ل و ەکەڕێب
و  انیستریو ن،ەدەد ێلت ەماکەست ۆبت رۆز ڵەیپەچ ەوەشۆجەب یڵدیو ف  تایم. ننیبەد انەیب اک ی انیسرگەد وانەئ ێوەل. بنەد
 یخوشتک ینمتایئ مەاڵب ن،ەبتک انیتتەداو ەیکەوارێتئ رمرت ،ەگ ینیناست یکرت یە رتت ۆز ۆب ەکەخوشک ردووەبوو، ه شۆخ انێیپ
 م،یونتتانی یمامکتدارەد یمتن جلت ەچتتونک! مەکەد بتوردنێل یمتن نتاتوانم و داوا ،ەوەداخەب  تتتایم: تەڵێتبتوو و د ڵدوود کێتمەک

 ێوەل ن،ەیتدەمتامم د ڵیمتا ەل کێرەست ،ەبەم رانەگینت: ەوەداتەد یمتەاڵو  تتایم مەاڵب. کێسترورانرێر چیناو هت ەمێناتوانم ب
 انیتمووەه. ەوەرێتنیبم ێتیپ ەل رەه  ەکییەونتانی ەوێاڵبتا پت ییەئاستا ،ۆڕەبگت کانتتەجل م،ەداوا بتک ۆجلت بت ێندەه توانمەد
 کتا ،ەد رەبەل بتووەیه یکتانەالبۆد نتاوەل  تتایم ەیابتانیباش و نا ەجل وەل یو سا نیش یکێجل نمایئ ،ەکەسرورانرێر ەچنەد
 ییتەارمیت ەب رت یئ بتن،ەد رسامەباالر  س ازید  تایم ەب ،ۆکاسر  زانێخ ەیکەندامەئ ێرسەه. یارید ەکاتەد ۆب یشیکانەجل
 یتنو هتا نتدنێخو یرزەو یبتوون واوەپاش ت. تێنێبناس انێیو پ ەوڵەما ەوەببات  تایم تێتوانەد یڵدیف ،ەیکەخوشک ردووەه

 ەو بچتن نڕببت رەفەندەمەشت یرتیبل نەکەد ەوانەر ۆکاستر  ۆبت ەپتار ،ەکەژیتک یرنتید ۆبت ،یڵدیتف یبتاوک و کیتدا ،ەکەپشوودان
 یناچتارەب ت،ڕیبب کانەریبل تێزوو بچ تێناب یبوار ،ۆناو زانک یکانییەاسیس ڕەدانوسران و مشروم رەبەل یڵدیف مەاڵب  ان،یب
 ەک ن،یتوەبخ کت اەدەوا بتوو ن مانەکەنێشتو: یتیەگوتتو یخوشتک یرتایخوان شەوەئ رەستەل ت،ڕێتبەد انیتمووەه ۆبت ەدواو ەیپل
 ەنتدکارێخو ەژیتک یڵدیتف یکتیروز، دا نتایل ەیەوێشت وەب رت یئ.  تتاشیو م ەمێئت ن،یبووبتوو  ەکەو شت الکیه  انیب ەنیشرەیگ

 یکێرەستەو چار رمانەد ەرێبب ەژیک وەئ تێزانەد ەسریشا ەب ەوەئ ەکەژن. تێناسەک دبوون، د یردانەس ەیکەنی ینشێخو ەناسک
 م،ەبتک لویت وخ ن الەژ ک،ینیسانت دوم ەیکەرۆکراتید رەسەل تاەکود یەوا ازمیمن ن: یگوتبوو ەیوەئ ان،ەیکڕەکو ۆب یسالیم
 شەکەکتتات نجتتن،ەگ ردووکرتتانەه کتتا ،ەد ێلتت ز ەح شیتتوەئ ت،ەیتتکەد  تتتایم ەل زەح ۆتتت مەکڕەکتتو زانتتمەد: تەڵێتتد ەکەکیتتدا

 ن؟ەناک ی یرگەهاوس ۆب ەباش ن،ێبن ەکوێپ تانۆخ ۆب کێزانێخ ،ەباش
 

٣ 
 

 !ئازادی  م به ماچی ناوده

 
خوشتکمان  ن،ەڵتێد انیتباوک ەب ەیکەدوو خوشتک ەک بتوو،ەئاستان ن  تتایم یو بتاوک کیتدا ی نتاعک دنیئ ەکەزانێتخ یک دنیراز
 ەینتجەگ وەئ یچتوونۆب شیباشت بتوو،ەه مێرژ ەڵگەل ی یو هاوب یتیەسراۆد وەئ ەیوەرئەبەل ،ەیەه ەویڵەدیف ەب ییندەوەیپ
وا  دا،ۆزانکت نتاوەل ڵدیتف ییوێتبز. تێتنێنوەد یچتاالک ۆزانک یکایندەو س ندکارانێخو ناوەل نۆچ ەک ،یزانەد ەکەوشەر رەسەل
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 رتت یچ ،ەاوۆڕگت ێلت یایتدون تێتزانەبتاش د ەکەژیتک رت یئ ،ەوەبکتات  ەر ەیکەژیتک ەب یو داوا ینتدەوەیبتاالر  پ ازیتد کتا ەد
بکتا ،  یبتاوک ەڵگەسازش ل تێبەناچار د ۆیەب ،ەوڵەما یداخ او یکێندانیناو ز ەرێوەکەد وبکا   یباوک ییرەرکاب تێناتوان

 رەگەکوبتا، ئ ەوەمەڕێو نتاگ میتژەد ێوەل م،ەڕۆد یمن هاوشان کایم ەئ ەرێبچ کێکیەکا ،  نیکر ینز ەمن ل ەباوک تڵێب ێیپ
 ەچتتونک کتتا ،ەد ەیکەزۆد ەل یرگتت ەب یتونتتدەب ت،ێستترەوەد ەیەرنتتامەب وەئ یدژ ،ەکەکتتچ یبتت ا مەاڵب. میبتتژ ێوەل میتتتوان

 ڵەختتا یزاەشتتار ەکڕەکتتو ش،ەوەئ ەڵگەل ،ەهتتاتووێل یکێستتەو ک ەرۆز دوانتتداێوتتتار و ل ەل یو توانتتا ەهتت ەب لییتترافا یزانتتەید
 یو ئاکتتار وشتتتەر ،ەپ شتتنگدار یکێاویتتپ وەئ ت،یتتزانەبتتاش د ۆتتت  تتتایم: تەڵێتتد ەیکەخوشتتک ەب ۆیەبتتوو، بتت یشتتیکانەالواز
 هتاەروەه ت،ێتنێبه ۆگ انت ب یکێرووەف کێژۆر تێتوانەد ،یەداێت ییدارۆو شک یزنەم یشۆخەن وەئ تیزانەد ،یەداێت ەیسریشا
  تتتتایم. ەوەختتتوار ەبتتتدات تڕێتتتف کەیەختتتانڵەبا یمتتتەوتەح یمۆنهتتت یکتتتەیەژەیپ رەستتتەل یتتتیدوا یژۆر ەوەرێشتتتەوەد ێتتتیل وەئ
 هتا ،ەد وەب انەییت یئ انیتمووەه مەاڵب ،یانیژ یرەاوسه یبژاردنەڵه ۆب ک دەد یوانیپشر وانەئ بوو،ەه یباش یخوشکەسرەد
 یکێستتەبتتوو، ک ییکوبتتا یکێاویتتپ ییتیەستتاەک ەیجتتوان بتتوو، نمتتون رۆز ەکڕەکتتو: )شیتتوەبتتوو، ئ کتتارۆه کیە رەبەل شەوەئ
 ەل ،ەوەوتەدێتتپ یزیتتنگلیئ یزمتتان ەیوان ەیوەئ ،ەیستتراکۆمام ەژن مەاڵ، ب(بتتوون ەورەگ یکانەو باستتک ەو ماستتولک  ەبەیتتهەب

 ،ەکتت دوو شتتانیرەو پ رستتامەس ەیکەژیتتو ک ەشتتێاکڕنجەرەس ەکڕەکتتو": یگوتبتتوو بتتووید ەیکڕەو کتتو ژیتتبتتاالر ، ک ازیتتد ڵیمتتا
 وانێتتن یکانییەنتتدەوەیپ ،ەکییە انیسترگەد ەیستتۆپ  ەل کێتمانگ نتتدەپتتاش چ. "داەدەن ەکەژوور ەل شەمێئت یبتتوون ەب یخیەبتا
 ی1591ی متانگی ئوکرتۆبەری ستاڵی 11 یژۆر ەل ،ەوەرێتبەئتارام د ەکەشتەک ت،ێتبەباشتر  د ەکەزانێتخ یژۆدوار ەیزاواک یڵدیف
 ەکەزانێتتخ ردووەه ەیوەل رەب ن،ەکەد ستتاڵێک ەل ەکەک دنەمتتار یڵدیتتف ەڵگەل ازیتتد دادیتتدوال کار ستتکایف انش  تتتایم ،ینتتیزا

 .نەبک ەکەبووک ڵیما ەل انەیکەنگەئاه
 
  ەیسۆپ  ەینۆبەب سرایپات ەک ت،ێبەد رسامەس ەوەشابووێک ەیکەسرۆپ ەل یسرەد ەتاز ەک ،ەکەژیک یباوک سرایپات ییارید

 ەدروسترک او ل ەیورەگ یکتیەچ ا ەبتوو، ل یرتیب  ەک ەکییەاریتد کتا ،ەد ەوانەر ۆبت انیتکییەارید یکچت ی تایم یی یرگەهاوس
جتتتوان و  ەدابتتتوو، ک شییەاریتتتد وەب ەیپتتتار ستتترا،یپات ەک ەاریتتتد: )یوووتبتتت ەکییەاریتتتد ینتتتاردن رەستتتەروز ل نتتتایل. ەڕمەڕم

 ێگوتبتوو نتاک  ێتیپ شیرۆدکرت وتبتوو،ەک ەگێجت رەستەل ەوڵەمتا ەبتوو، ل شۆخەزاوا ن یباوک ەیوەرئەبەل(. بووەن شەسریشا
 ڵتتید یژنتت ینتتایل مەاڵب ت،ێتتب ەئامتتاد ەیکڕەکتتو ییرەهاوستت ینگەئتتاه ەل تێتتناتوان وەئ ۆیەبتت ،ەوەرڵێیبجتتو  ەکەگێجتت رەستتەل
 زارەه ەمتتن د ،ەوەنەیتتکەد   یتب ێوەل ەمێئتت ،ییەئاستتا یکێشترەگ ەوابتتزان ،ەبەم گتت انڵد ،ۆکاستر ": تەڵێتتد ێتیو پ ەوەداتەد
. "بتنەد رف ازەو ست رانەکتام نتدەچ ییەاریتد وەب وان،ەئ ێوەل ەبزان م،ەبەد انۆیب یارید کەو مۆخ ەڵگەل ،ۆت یناوەب الرۆد

بتووم،  رانەکام رۆمن ز": یزاوا گوتبوو یکیدا ت،ێک ەد وانیم یرۆز یکەیەژمار یبوونەئاماد ەب یکیم ەئ ەیانی ەل ەکەنگەئاه
 نەڵتتێد ەکڕەو کتتو ژیتتک ان،یتتردووکەه ەرامتتان و باستت یگتتاێج ەیوەئ ،"ەعاشتت  ەژێتتدر یکەیەو متتاو ەشتتادڵد یڵدیتتف مینتتیب ەک
دوور   ەاستیس یکانەشتەک ەل ەکڕەتتا کتو. نەبتک کتایم ەئ یکتانەکگ توویە ەتیەالیتو ەل مانینینگوەه یمانگ ەیماو ێوەمانەد
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 ەد": تەڵێتد ەو زاواک یڵدیتو ف  تتایم ەداتەد انیتباوک ەیکییەاریتد ت،ێتبەد شۆخ ڵید ەیەقس وەب رۆز ەکڕەکو یکیدا ،ەوەبخ
 ،ەب نگەدێتب -: تەڵێتد یکتیدا. "مەنتاک ڵقبتوو ەرۆز ەپار وەئ زیرگەمن ه ،ەبوو تێباوکم ش ەارید ،یەدا ەرۆز... الرۆد زارەه

 ەیەپتتار وەب دا ،ەد انییتتتەارمی رکیتتۆوین ۆبتت تانەکەشتترەگ ەل شەوەئ ،ەنتتاردوو ەیکەپتتار ۆیختت ۆکاستتر . ەربگتت ەو ەکەپتتار
 ەل ،ییەاریتد نیجتوانر  ەوەئ یزانتەد -: تەڵێو د ەیکەسووەخ یشەناو باو ەرێچەد ڵەواەه وەب  تایم. ننێبخو ێوەل تواننەد
 زارەه یکیشت سترا،یپات ش،ەیەپتار وەئ ەڵگەل. دا ەد رمانۆز یکییەتەارمی ەیەارپ وەئ ،ەت ەسریت  شا یکانییەارید مووەه
 رانەو کتام شۆخت انڵیتد ەناکاوانەل ییەارید وەب  تایو م یڵدیف. کا ەد ەوانەر انۆیب ەکییەرگ ەهاوس ییزباۆ یپ کەو الرۆد
 یی ێچتتاود کتانەتەچ کۆرەستت ەل کێتکیە ت ستانەد ن،ەڕۆبچتتووک د یکەیەختانەکڕۆف وەرەب کتتدارەدوو چ یهاوشتان ەب. تێتبەد

 یکتانەاویپ بتووەه شەوەئ یرەگەببتوو، ئ انەیتمانید یڵدیف ەڵگەل وەئ دا،ەانییدوا وەل ەچونک ک د،ەد یڵیدیف یکانییەچاالک
 وەئ یئاگتتادار شەکەبگتت ن، بتتووک انەیتتخیە انیکانەلەستتەم ەیوەکالکتت دنیە ۆبتت ن،ەکەد یوانەڕچتتاو ەکەختتانەکڕۆف نتتاوەل وەئ

 .بووەن شەزمەو ب ۆهاتوچ
 
 ێوەل ن،ڕفتتەد یامیتتم یکتتانەنارەک وەرەب ەبتتووک و زاواک ک،یەال متتووەه یچتتاو و ئاگتتادار ەدوور ل ،یدزەب رکیتتۆوین وەرەب

. ختوارد مەڵتدووک ەب ینۆلم سته ییو ماس کیجار سر مەکیە ۆب ،ێوەمن ل: یوتبوو یڵدیف ک دن،ەد یوانەڕچاو ی سایف یلێهوت
 رکیتۆوین وەرەب ەکەلێئوتتومب وەب ن،ڕکتەد لنۆنکتیل ەیمتارک ەل کێلێئوتومب شت مەکیە الر،ۆد زارەه ەب ،ەکە دێژن و م مەاڵب
 ەوەکەیەب ەمێئت بن،ەم رانەگین: تەڵێد انێیپ ییاینڵد ۆب داێو ت تێنووسەزاوا د ڵیما ۆب کەیەنام  تایم ەمانەد وەل. نەڕۆد
 ەوەکەیەالمتتان و ب ەنەبتتگ ،ەکتت دوو ەیکەرەبتت ام و هاوستت یلییرافتتا ەل یداوا یڵدیتتف ن،ینتت نهتتاەتەب ت ستتنەم ن،یرانەکتتام رۆز
و  یتەالمەستەب رت یئ ت،ڕێخوەدێتل ەکەلێمتن، ئوتتومب ەیبت اک ت،ێتبەمانتدوو د یڵدیف ەک رەه ن،یوەکەد ەڕێب رکیۆوین وەرەب

 بتن،ەد  یتگێمنهتاتن ج یقامەشت ەل ٢٢ ەژمتار ەیشتوق ەل ێوەل رک،یتۆوین ەنەگەد کیەال مووەه. مانەکەوارەه ەنەیگەئارام د
 ستتتەه ،ڵیستا کیەو  ستتیب نەمەت یکتتێنجەگ ،ەکڕەکتو ێوەل. نەنتتاونووس بتک ۆزانکت ەل انۆیتخ نتتدنێخو ۆبت نیبچت یەبتواەد
 ت،ڕێتکەد ەکەشتار یکتانەبخانێکر ەل یزیتنگلیئ یزمان ەکارل مارکس ب یداریەرماەس یکێبێکر ،ەیەه نڕیربەراد ییئازاد کا ەد

 یرووختان ەب ەئامتاژ کێتبێکر دا ەبتوار د کتا،یم ەئ کەو یزمیالیسوست ەدژ ب یکتیتاڵو نۆبکتا ، چت ڵقبتوو انەیوەئ تێناتوان
 ەک تێتتبەد رستتامەس یڵدیتتف ەوییەتیەەاڵمۆکتت یئاستتر رەستتەل. تێشتت ۆبف  ەو ئتتازادان دا ەد ەکەتاڵو ییداریەرماەستت یمەستتریس
متاچ  یکرت یە رونینستیب  ۆیزانک ناوەو ل کەڵخ رەرامبەبەل انیکانڕەو کو ژیک نۆچ ت،ینیبەد کانییەکیم ەئ یرالۆو م وشتەر
 ەب انیتتردووکەه ،ینتتێنه یو کتتار  ەبتتاب رۆز ینتتیدوو مانتتگ و زان ەیوەپتتاش متتان. نێنتتەد یکرتت یە یمەنتتاودەل مەو د نەکەد

 یرەفەست یردارەستربەد مەاڵب نن،ێتهەد کتایم ەئ ەل نتدنێخو یونەخ ەکوبا، واز ل ەوەنەڕێگەد انەیکەلنۆنکیل ەمارک ەلێئوتومب
زاوا . ونەک ده ەڕێب ربونۆست ۆیزانک ەل ندنێخو ۆب سیپار وەرەب ت،ێگ ەد ەیکەژن یسرەد یڵدیف ەدووبار ر یئ. نابن ندنێخو
 ەل. نیبتژ سیپتار ەل ربگت م،ەو نتدنێخو یکییەکورست ێوەل ێوەمەد: تەڵێد ێیپ دا ،ەد ەیکەژن ەب مانەیو پ زۆس ەکەنجەگ
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. بکتا  نتدنێخو ەب ستتەد یڵدیتف ە ێتل ،یتیەن  ەحتمەز زانتنەد: تێنووستەد ەکڕەکتو یبتاوک ڵیمتا ۆبت کەیەنتام  تایم سیپار
 یششتۆک ،ەکت دوو مەقست مەکە دێتم ەڵگەمتن ل م،ڕفتەد انییشۆخ ەشادمانم و ل رۆمن ز ت،ێربگ ەو ۆزانک ەل کییەرسۆک ێک ەد
 ۆبتت تێرناگ ەستت انیتتردووکەه یکتتیدا یونتتەخ انتتا،ڤها ەوەرەڕێتتگەد یڵدیتتف ەک! مەاڵب. ید ەنیتتنێبه کانمتتانەونەخ نەیتتکەد رۆز

 یحزبت یگتاەبار ەرێتچەد ت،ێڵێتهەد ێسان الزار و جت یقامەش ەیکەلێهوت ەل ی تایم وەئ  ،ەاسیس ەل یڵدیف ەیوەوتنەدوورک
 ییەکتتار و چتتاالک ەیرگەب ەکەژن. بکتتا  یکتتوب ییاستتیس یمەستتریس ەل یپاکستتاز کتت دەد یبتتاتەخ ەیحتتزب وەئ ،یرپوژکستتەئ
 ەکەتاڵو یکتانەرەڤەو د کەڕەگ ەبتوو، ل رۆز ەیمتانید و ەوەبتوونۆک یکتیرەخ وامەردەب وەئ گ  ،ەدەن ەیکە دێم یکانییەاسیس
  .ک دەد یڵیدیف ەیوەانەڕو گ واوبوونەت یوانەڕچاو ەیکەلێئوتومب ناوەل شیرۆو ز عا ەس ندەچ ەبوو، ب ڵرقاەس
 

٤ 
 

 ەوەبوونەد کینز ێیل رۆژنان ز  هۆیبوو، ب  ێجوام یکێاویك د پ شۆرام فه ی كه ره هاوسه  وه هیت هیحزبا ۆیه به
 
 ،ەوەنێ ستتیگەد مێیەو ستت مەدوو یکانێڕییەستت ەل دادویتتف یکتتەڕەگ ەل ،ەکەنتتجەگ ە دێتتژن و م رانەگینتت مەاڵب ییئاستتا یکێانیتتژ
 وەل کتت ا،ەد ێلتت یگومتتان ەیکەوامەو د نتتدنێخو یرۆجتت مەاڵب ت،ێتتبەنتتاونووس د ۆزانکتت ەل گ ێگتتو یکێنتتدکارێخو کەو یڵدیتتف
 هتاتنەد کانەوارێو ئ ەفرەه ییتاۆک یژانۆر یکانەپشوودان ەل ەک ،یشیکانەخوشک ەڵگەل وەبوو، ئ انیدووگ ەیکەژن شەمانەد
 یوانەڕچتتاو ەکەژن ەک دا،یتتنیزا ی1595 ڵیستا ینیهتتاو ەل. بتووەه یکتتانڵەراۆو م یچتتاالک ەل انیتگومان ت ستتان،ەد یڵدیتف ەل

 شتادڵد انەیتکەبووک یانیتو گ یشتۆخ ەب متووەه ن،یتژەد  انیتب ەل ەیینمتوون یکڵێستا یڵدیتف ەیکەزانێتخ ک د،ەد یبوونڵمندا
 ەکە دێتژن و م وارانێتئ. بکتا  نیدابت انەیتکەرپۆک ۆداهاتوو ب ەل ەئارام و ئاسوود یکێانیتا ژ ک دەد یششۆک شیڵیدیف بن،ەد
 انەیقست رتت ۆز شتا،ێکەد انەیترەو جگ ەختواردوەد انیشت وبەم ،ینتیبەد یکتانڕێیەو هاو لییترافا ێوەل نتار،ەک رەست ەچوونەد
بتوو،  نگتاوت ەو ت شتر ۆجەب انیتمووەه ەل داەوشتەر وەل یڵدیتف ک د،ەد انۆینیدوم ەیمەگ شەماوەاوم ک د،ەد  ەاسیس رەسەل
. گت  ەد کانەدانوستران ۆبت ێیگتو هتا ،ەداد وەش تاەه ەیەوێش وەب شەکەژن ،ەوەک دەد رزەب ینگەو د ک دەد یهاوار وامەردەب
 ەکڕەکتو یو بتاوک کیتبوو، دا رەمبەارێس یمانگ یکیە ەکەژۆر ت،ێبەد کیداەل رویڵیدیف ان،ەیکڕەکو ندایهاو یرزەو ییتاۆک ەل
 یڵدیتف ەژانۆر وەل. ەوەختاتەدوور د  ەاستیس ەل انەیتکڕەکو ڵەمندا وەئ یبوون زاننەبوون، وا د رانەکام رۆز ەبوونڵمندا وەب
 ەیبت اک کوەڵب ،ۆیخ ەب کەن کان،ییەمارکس ەبازن ەل ندامەئ ەریبوو وەئ ەک ت،ێو ئاشک اش ناب ەوەروون ناکات ۆب انەیوەئ

. ۆزانکتتت ەل کانییەوعیشتتت یالوانتتت یتتتیرێکیە ەل نتتتدامەئ ەبتتتنەد انیتتتردووکەه رتتت یئ کتتتا ،ەد ەبازنتتتان وەئ یچتتتێراپ شیرائتتتوول
 باالر   ارید ڵەیماەبن ەل کەمۆو ک یتەارمی ەیکەژن بووەن ڵیقبوو یڵدیف ۆیەبوون، ب سرایپات ەیکەمێرژ یدژ ەیوەرئەبەل
 .بووەه یتەارمی ەب انیسریوێپ ەکە دێژن و م یرچەگەئ ت،ێربگ ەو
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 ەداو ارمڕیتب شۆیەبت ،یتیەمتن ن یرەدەق ەشتار وەئ س،یپتار ەمن ناچم تەڵێد  تایم ەب وا ڕنا مەاڵب سیپار ەرێبچ تێوەیەد
و  مەکەد بتا ەخ سینگ ۆکت ەل انتا،ڤها ەئورپتوژکس ل یحزب یدیکاند ەبمەد ،ەوەنمێمەکوبا د ەمن ل ربون،ۆس ۆیزانک ەچمەن
 یردارەستتربەد یکجتتارەیەو ب ناکتتاوەوا ل ێنتتاک  یڵدیتتف مەاڵب -: تەڵێتتد ەیکەژن متتداەاڵو ەل.  ەاڵستتەد ەمەگەد رەه کێتتژۆر
 ت،ەیتبک ەوەئ یڵدیتف ێنتاک  ۆیەبت. سیپتار ەنیتمتن دابتوو بچ ەب نرتانەڵێو باوکتت ب کیتو دا ۆتت. تیب کانمانەژۆو پ  ونەخ
 یمتەاڵو یڵدیتف ت،ێچەدەڵتو ه تێتبەد ڕەتتوو  تتایم ۆیەبت ت،ڕێتفەد انەیتکەجوان ەستیپار یکتانەونەخ ناکتاوەل. ەمن ەل تێگو
  تتایم ەوەانیتگ ەب یچتاوەب ،ڵدیف. کا ەد یو ورد دا ەد داەکەرزەئ ەب نابوونێه ۆیب یارید ەب سرایپات ەیچ اک ،ەوەداتەد
 ناریمیو ست ۆڕک ێوەولە ێل کا ،ەد یشدارەب کانەوەبوونۆک ەل دا ،ەد دوانێل کانەژنامۆر ەل ،ەوەرەد ەواتەڕو د تێڵێهەد ێج
 یمتەکەب رۆز ،یڵدیتف: یبووینووست داەکەنتام ەل: تێنووستەد انەیتوڵەما ۆبت کەیەنتام یناچتارەب ەکەژن ت،ێتوەکەردەو د کا ەد
 ەاویتپ وەئ مەکەد ستتەمتن ه.  ەاستیو س رپتوژکسەئ یحزبت ەت بتووه وەئ یانیتژ ،ەیەوەرەد ەل وامەردەب ،ەوڵەمتا ەوەرەڕێگەد
 ەوێتئ ەیەیپار وەئ رەگەئ ،ەیەوەرەد ەل وامەردەب ەژانۆر ن،ەیکەد ەوەکەیەب شەقس مەک رۆز ،ەناوێمن ه ەل یواز یکجارەیەب
 .نەیچ بک( رویڵیدیف) مەکڵەو مندا مۆنازانم خ م،یبژ ێیپ ییەن چمیه ن،ەکەن ەوانەر مۆب
 
  ەوەکەیەب بوو،ەن انیبوار ک د،ەدەن انیکەیەاسیپ نهاەتەهاتبوو، ب ێل انیوا ەکە دێژن و م انیکانییەندەوەیپ یکچوونێت

 ەژیتک( دییتمارتتا ف ا) کەو ،یکانڕێیەهاو ەژیک یتەبیتاەب ،ەوەبوونەد ۆک یڵدیف ەل رەب اد کەڵێمۆک وامەردەب ،ەوەرەد ەبچن
 کت دەد ەوەئ ۆبت یشتیئ یڵدیتف. بکتا  بتا ەخ کتانەنجەگ ڕەکتو یدابتوو هاوشتان یارڕیب ەک ،یشکیپز یژیلۆک ەیکەندەمڵەوەد

 متتتووەه وانەئ ەک ،فتتی 12ئەی،  11 ەیاکیتتکافر  ەچتتووەد یکتتتانەرەب اد ەڵگەل ختتتەریپا ەبتتن، ل رۆجتتەمەه یکتتانەرەب اد
 متتتووەه یڵدیتتتف. کتتت دنەد ی ەیو ستتت شتتتتینەداد ەیکەژن شتتتتینەتەل کییەکورستتت رەستتتەل شیتتتوەئ بتتتوون،ەد ماەستتت یرمەرگەستتت

 کت د،ەد  ەداو کتانەلمیف یرنتید ۆبت یکتێرەب اد نتدەبوو، چ یاسیس کسیلور یماەنیس ەچووەد ەبوون، ک یاسیس یکانۆڵەجموج
بتوو، ژنتان   ێجتوام یکێاویتپ یڵدیف ەیوەرئەبەل. نەشاپلن بک یشارل ی(رۆکراتید) ەیکەخوازڵد ەلمیف ی ەیس ک دنەد یتەداو
: یوتبتوو ەکەبوو، ژن یکانەح یس یداەیبوو، ش رسامەس ێپ یرۆز ەک( زی ناندیف رایکونش) ەوانەل ،ەوەبوونەد کینز ێیل رۆز

 ەستاد یکێاویتپ شیتوەدرابتوو، ئ ێلت ەاویتو پ ئته ۆبت رۆز ەکەژن. یەداێتت یزێهەب رۆز یشانێراک یفشار رسامم،ەس وەب رۆمن ز
 یونتتەخ ەیکێیەنتتو ەاتڤتتج ەبتتوو ل نژنتتا یژۆدوار یشتتۆرەپ شیتترۆز ستتت،ەبەد یپتتان یدارێڵتته یکتتێچێو ملا کێتترێبتتوو، چاک

 ی یرگەهاوست ەیستۆپ  ەیوەرەد ەل ڵیراب دوو، دوو مندا ەیدەس ینجاکانەپ یتاەرەس ەل وەئ یرچەگەئ. ینیبەد یزراندنەدام
 ەوەرەڕێتپەد کێقامەشت رەستەل ینتیب مەکەژن ەک: وتبتوو یو بتاوک کیتدا ەب یڵدیتف ش،ڵەدوو منتدا وەئ یبوون ۆب. تێبەد وەل
 یی یرگەهاوست یانیو ژ یو چاالک ەڤژۆر ەب  ەبارەس کانەرووداو. ستیو شمۆخ گاداین مەکیە ەبوو، ل یعاش  ،بووم ی انەیح
 یکەیەبتتازن نتتاوەل یرپوژکستتەئ یحزبتت یکۆرەستت ینتتیزا ی1561ی ئۆگستتری ستتاڵی 15 یژۆر ەل. نێرەگتتوزەد نیلتتزگ رۆز یڵدیتتف

 ەل یڵدیتتف ەیکەتەمیزانتتا و بلتت یم دنتت ەب ت،ێتتکوژەد ۆیو ختت تێتتنەد  وه هۆیتتخ ەب کێکەشتتیف دا،یۆییتتراد یدانوستتران و ئاختتاوتن
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کوبتا،  ییتیەکاۆرەست یبژاردنتەڵه یکتات ەل کێژۆر ندەچ ەل رەب. تێربگ ەو ەیکەسرۆپ تێنیبەد  وهەوەب ونەخ وەئ  ،ەاسیس
 وەل... ەوەرێتنیژەهەد ەکەنێشو کانەربازەس یتوند یدروشم  ،اڵو ەیربازگەس نیت ەورەناو گ ەچنەد ویفولگونس یکانەربازەس
 ییتیەکاۆرەست یشتکۆنتاو ک ەبتاتەد یرگت ەب ێبتەب سترایپات ت،ێنتدر هەیگەراد  اڵو ەل ینگتاوەو ت یباشتەئاماد ەیمتاو ەمانەد
 ،ەکێیەنتو ەتەنتاو حکتووم ەرێتچەد وەئ تێتنەێگەراد ێتیپ کتا ،ەد ەیکەخوشتک ی دێتم ەڵگەل ەباالر  قس ازید لییرافا.  اڵو

 رەست ەداتەد ڕێفت یسترەد ەیکەنۆفتەلەو ت تێتبەد ڕەتتوو رۆز ەیەقست وەب یڵدیف. ەکەتەناو حکووم ەرێب دا ەد شیوەئ یهان
 ەب یڵیدیتف یکەیەنتام ەکەژن ەیکییەانەیتب ،یکتانەچاو ەرێنتاچ وەخ ،یژنت ی تتایم ەیکەوەشت. تێڵێهەد ێج شەکڵەما ،یوەز
چ  ،ەوێتئ ەیکڵەمتاەبن ینتدامانەئ تێتوەک ردهەرابت دوو، د ەیعاتەست ندەچ وەل  تا،یم مەکەزیزەئ: یبوینووس ەک گا ەد ستەد
دوژمتن و  ەڵگەمن نتاتوانم ل م،ەکەد ۆب ەڕیمن ش ەیو ئامانج وایه وەل ەدوور رۆز وانەئ یسرێوەڵو ه ەگێپ کن،ێتوخم ەرۆج
 .نەڕۆتا ب اکانت ن ەوەمەڕێگەن ەداو ارمڕیب ۆیەب ن،یب شەو هاوب میخانوودا بژ کیە ناوەل کانمەارەین
 

٥ 
 

باوکم و  ەڕیو باو ەرنامەب ەدژ ب مەکە دێم: بووینووس یزوور خه ۆب ۆكاسر  یر رسام بوون هاوسه سه ێیكان پ ژنه موو هه
 کا ەد با ەخ مەب اک

 
 وەل ستترا،یپات ەدژ ب بتتا ەو خ ەڕشتت یانتتدنەیراگ ۆبتت تێتتبەدروشتتم د ینیواستتەڵه ڵیرقاەستت وامەردەب یڵدیتتف گستتت،ۆئ یمتتانگ

 ەناچتتتار ک ابتتتوو ل ەیکە دێتتتم ەکبووبتتتوو، چتتتون یردانەرگەو ستتت مەخ وێتتتن ۆینغتتت  ،ەیکڵییەستتتا 11 نەمەت ەژن شەمتتتانەد
 یرویڵیدیتف ەڵگەل اینەتەب ەژانۆمن ر": تێنووسەد ەیکە دێم یباتڵما ۆب کەیەنام ەکەژن ۆیەب ،ەوەرێوەدوور بک ی كه ره هاوسه

 ." کا ەد با ەخ مەباوکم و ب اک ەڕیو باو ەرنامەب مووەه ەدژ ب مەکە دێم ،ەوەمێنیمەد ڕیکو
 

 یوانەڕچتاو ش،ۆخت ەینیهتاو یکتێژۆر ەل ،ەوڵەمتا ەل دییتمارتتا ف ا ینتیزا ی1562ی مانگی یولیۆی ستاڵی 15مونکادا  یژنان
 ەب ەکەشتار ەک ەمتانەد وەل شەکەرووداو. تێتچەد وەئ ەیکڵەمتا وەرەب یربازەست یکێلێئوتتومب ندەچ ناکاواەل ک د،ەدەن یسەک
. ونەکەد ژوورەب ێتیل ەیکڕەو کتو  تتایم نجتایئ دا ،ەد انەیترگاکەد ەل کێتکیە. بووبتوو ەشتا ز شیئاستا یاوانیپ یرۆز یزێه
 ت،ێتنەد ەکەژن یسترەد نتاوەل یکەیەژنامۆر کا ەد ەندەوەئ رەه ت،ێرناچەد مەد ەل ەیوش کیە سابوو،ەپەو ح رسامەس ەکەژن
 مەدوو ۆیاگیستانر یشتار یشتیئاسا ەیوەمونکتادا، ئ ەیگۆڵمت رەست ەنەکەد  شێته یکانڕێیەو هاو یڵدینووس ابوو، ف داێیت ەک
و  مەخ رەبەمارتتتتا، ل. نێکتتتوژرەد شیکانەرە شتتتبێه ەل رۆز ت،ێتتتناگ  رەستتت ەکە شتتتێه. کتتت دەد نیدابتتت یکوبتتتا یشتتتار ەورەگ

 ێجت ڵیمتا ەمتانگ نتدەچ ،ەداو یئتازار نتدەچ ەکەیەمتاو یڵدیتف یزانتەید ت،ێتبەد رانەگین  تایم ەیکەخوشکەسرەد ینووسەچار
  تتایم "ت؟یتگ ەردەو یژنەوێتب ەیمانگتان ەیپار ،ەداو ەیکڵەما یکانێیەو ک  کانەمانگان ایائ": تێپ سەد ێیل ۆیەب ،ەشرووێه
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 ەک ەویتتمزانەن م،ینتت وەئ یمتتن ئاگتتادار. نتتازانم یڵدیتتف یدروستتر ڵتتیواەه چیمتتن هتت تەڵێتتد ێتتیو مانتتدوو بووبتتوو، پ ستتاسەک
و  ەکەژن ان،یتتردووکەه ۆیەبتت نن،نتتازا چیهتت. ەستتروویبەن وەئ رەستتەل ،ێینتتو یشتتر چیهتت ەژۆر نتتدەچ ،ەکتت دوو انەیکە شتتێه
 یکتتانەرەب اد یزانتتێخ. نەکەد یکتتانەرەب اد یردانەستت ەوەکەیەب ،یڵدیتتف رەستتەل یاریتتو زان ەوەنیتتزۆد ۆبتت ەیکەخوشتتکەسرەد
 ،ەکتوژۆڤم  یکێستەک یڵدیتف: تێتنێژیقەو د انیرەست ەکتاتەهتاوار د یتونتدەب انیکێکیە ن،ەناک ەکەدوو ژن ییشوازێپ یرمەگەب

کوژرابتتوو،  انیکانە انیستترگەو د ڕکتتو ەیوانەل ێنتتدەه. ەدکتتارەب وەئ ،یکانەشتتێو ک ەنتتاو ئتتاژاو ەونەبتتک کانمتتانڕەکو ێوەنتتام
 ەل سەک نتتدەچ تێستتریبەد یتتۆراد ەل ەک  تتتا،یم. قەشتت رەب ەنەانتتدەید ن،ەڕۆن ەلەپەزوو و ب رەگەئ ن،ەکەد ێلتت انەیشتتەڕەه
 وەل یڵدیتتتف ەنتتتگەر ەوەکتتتاتەد ەوەل شی یتتتب ،ەانتتدووەیگ کتتتانەتاوانبار ەب یانیتتتز ەکییەژێستتتردرەکتتتوژراون، د کانەرە شتتبێه
 وا ەڕو راستت د پەچ دا ،ەد رگتاەد نینتدەچ ەل ەیکە دێتم ۆب کێبووردنێل یرک دنەد ۆب  تایم. تێبووب یربازەد داییەردەبەن

 وەئ ینتتاردن ەب  تتتایم. تێتتبگ  یڵدیتتف یینتتدوویزەخواردبتتوو ب یندێو ستتو نەڵتتێب ستترایپات ەوۆیەختت نیەالەل ت،ێپ ستتەو د
 رەست ەیکە شتێه ەل ەیوانەئ ،ەوەکتاتەد ایتنڵد یڵدیتف یبتاوک ڵینووست ابوو، متا ەستوپاو ییتیەرک داەست نیەالەل ەینووس او

 زانتنەد انیتمووەه ەنووس او وەب. ندوونیز انیردووکەو ه یەداێت انۆیکاسر  ڵو راوو یڵدیف ،ەبوو انیربازەمونکادا د ەیگۆڵم
 .ەماو اندایژ ەو ل ەکوژراوەن یڵدیف
 
 یدیتتتها) ەوانەل کێتتتکیە ،ەبتتتوو انیتتتربازەد ژیتتتدوو ک ،یڵدیتتتف یکتتتانڕێیەهاو ەل انیتتتگوت یڵدیتتتف ەیکڕێیەهتتتاو ەژن ردووەه

زوو  ەکەنیکر ناستیەپتاش  ت،ێناستەد ۆکاسر  یڵدیف نجایئ ک دبوو،یرا اناڤها وەرەب ەوڵەما ەزووت  ل ەیوەئ ،یە(ایسانرامار
 یتتیتیەراەبێو ر یرشتترەرپەس یڵدیتتف ەیوانەئ کتتان،ییەنێنه ەوەبتتوونۆک ییکەرەستت یگتتاەبار ەرێتتبەد ،ەنتتجەگ ەژن وەئ ەیکەشتتوق

 ەیکەژیتتک یتتی اێخەب رۆز شیتتوەئ رت،ێنێناستتەد وەب ۆیختت ەیکەنی یشتت رۆز ەخوشتتکەسرەد ،ەکێیەنتتو ییەاستتیس ەرەراب. کتت دنەد
: یگوتبتوو ەژیتک وەئ ،ەبتوو یدادگتا قتاز ەل کەیەماو ندبوو،ێخو یاسای وەبوو، ئ زی ناندیملبا ه یناو ەکەژیک. تێوەد شۆخ
  جگته کتا ،ەمتن د ەڵگەل ەقست ەک ،ەزێتهەب یکییەتیەستاەک کتا ،ەد  انتتەیح یڵدیف یسرەناو د ەبگات سرتەد ک،ڤێگا رەه"
 ا ،ڤتج ەڵگەو ئاختاوتن ل ک دنەقست ۆبت ۆکاستر . "ەوەمەتت  نتاک یچتیه ەل  یترابگت م، ب ێلت ێیگو ،ێمەبد ینجەرەس ەیوەل
 یکتتات ەل کتت د،ەد ەیقستت یرمتتەنەب وەئ": یتیەگوتتتو زی نانتتدیه ایتتمل نۆچتت کەبتتوو، و کە یتتو ز زاەژنتتان، شتتار یتەبیتتتاەب

 ۆکاستر  ییژگتارۆملبتا ئام. "تێنێال بدرک کتییەنێنه ێویەب ەیوەئ کەو ،ەوەرێبەد کینز کەڵخ ەل ک د،ەد ەیاسیپ ک دناەقس
 وەئ یالەل ەچتونک ،ەوەرەبک  یب  ۆخ یشكێم ەب وامەردەب": تەڵێو د کا ەد یکێسوفەلەیف ندەچ یینماێر ،ەوەرێنیبخو کا ەد

 ."تەیبک یرگ ەب ێبەد  ۆخ ییکە یز ەب مەاڵب ،ەیەه رووژاندنتەو ۆب انوویب شیت  یوەو ئ
 
 یستازەئاماد وەبتوو، ئ ەوەئ ەیمانتاک ەک ت،ەڵێتملبتا د ەب کڵێتواەه یڵدیتف ،ەکە شتێه شێپت ژۆر ێست ەکەگۆڵمت رەست ی شێه
 ەیوانەئ ،ەبتک ەبچتووک ئامتاد یشتر ێنتدەملبتا، ه": گوتبتوو ەیکەژیتک ەب هتاەروەه ،ێنتو یکتییەردەبەو ن ەستۆپ  ۆب کا ەد
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. ەنێتبه  ۆخت ەڵگەل شەوەئ یتەبیتتاەب ت،ێتبەد ێوەل شییدیها ەکچون ت،ێبەد شادڵو د اریخرەب ت،یبگ  انەڵیه تیتوانەد
روون  کتانییەکارەورد ەکە شتێه یوەشت تتاەه مەاڵب. "کتانەکەچ ەیوەشاردن ۆب کا ەد کێدانڵگو ەب ەئاماژ یسرەد ەینجەپ ەب

 شت ک دنەم ەکت د ب انیسرەد کانەاویپ کان،ەشۆکایە ەئوتوو ک د، جل کانمانەجل ەیوەپاش ئ": تەڵێملبا د بوون،ەو ئاشک ا ن
کتت د  یرمتتانەف مەاڵب ،ێنتتو ییاریتتزان نیرتتت ۆز یرگ تنتتەو ۆبتت ەوەنیبتتووەد کیتتنز یڵدیتتف ەل یدیتتمتتن و ها. کتتانەکەچ رەستتەل

 داەکە شتێه ەل ەمێئت ەک نیبوو اینڵد ردووکمانەه. نیبوو دێنائوم ەمێئ شۆیەب گا ،ەد ێپ مانێنو یرمانەبن تا ف وانەڕچاو
 ینتتاخ ەل شۆڕشتت": گتتو  میڵدیتتف ەب ،ڕیربتتەد مییزاڕەمتتن نتتا ۆیەبتت ن،یختت او زێتتراوەپ ەک ەاریتتد مەاڵب ن،ەیتتکەد انییشتتەهاوب

: یگتوت متداەاڵو ەل وەئ. ەوەنەو دوورمان بتخ نەبک زێراوەپ ەمێئ ییەن یرەروەدادپ ۆیەب ،ەبوو  یگێو ج ەیەه یبوون شداەمێئ
و راوول و  یڵدیتف مەاڵب. بتوو یسترەبەم شیڵیدیتف ستتیوەید ەکەژن ەیوەئ. "کت د اریسرەه رۆز یکڵێخا ەب  ەئاماژ ۆت یزانەد

 ردووەه ینتاو ژوور ەرێتچەستارجنت د ،ەکەندانیز ناوەل انیکێژۆر. نێک ەد رەبۆسن ەیدوورگ ەیوانەو ر نێ یگەو ملبا د یدیها
 رەگەئ ،ۆیەتتتت ەیبتتت اک یچتتتاو انەیتتتوەئ": تەڵێتتتد انیتتتکێکیە ەو ب دا ەد شتتتانین ێپتتت انیتتتکۆڤێم  یچتتتاو ،ەکەنتتتجەگ ەژیتتتک

 یمتەدوو یچتاو نیبتەناچتار د ەمێئت ت،ەیتکەن انیباست ۆتت درکانتدن،ەین وەئ کتانییەنێنه کت دن،ەن یباست وەئ یکانییەکارەورد
 ەیقستت نۆڵیکتتەڵچتتاو ه ەب و،ەئ رەگەئ": یگوتبتتوو متتداەاڵو ەل ستتتیوەد شۆختت ەیبتت اک رۆز یدیتتها. "نینتتێربهەد  ەبتت اک

 وەل": تەڵێتد ێتیو پ تێتنەد ەوێتپ یکتەیەرەو جگ تێتگ ەد ەکەژیتک یستارجنت باستک. "مەبتک ەبرتوانم قست نۆمن چت ت،ێک دبەن
  اڵو ینتاوێپەمت دن ل ەچتونک ،ەم دووەن وەئ": تەڵێد مداەاڵو ەل ەکەژیک. "کوشت ومانەئ ما،ەن شتەکە انیسرگەد ۆت ،ەوەژۆر

 ."وامەردەب یانیواتا ژ
 

٦ 
 
 یوردەمتتن ب": ژووێتتنتتاو م ەرێتتچەد یتتیدوا ەک بتتوو،ەه ەاویتتپ وەئ ەڵگەل یوەپتتر یکییەنتتدەوەیپ ،ەوۆیەختت ەیکەنتتدانیز نتتاوەل

 شیتت  یوانتەئ ،ەوەت کت دووه یڵدیتف ەل نهتاەت  میتب نمت ،ەوەستات وەدروستت ل ،ەوەمتانەد وەل مەاڵب ،ەماوەن  یبەل کانمەشر
 یووەڕرووب یتوانەدەیتن( ۆكاستر  یڵدیتف یر هاوسته)  تا،یم  تایم ەیکەچوونەڵه "سەبوون و ب ەڵو دووک ورەه ەڵەپ نهاەت
 ەڵگەل یقتاز یرتوین کتا ەداوا د کتا ،ەد کێشتر متووەه ،ەیکە دێتم یدانیتتەارمی ۆبت مەاڵب ،ەوەرێسترەبو ەوانڵەپا ەژیک وەئ
 یمتانگ ی15 یژۆر ەل یڵدیتف. ەوەرڕێببت ۆبت یینتدانیز شڵیستا دەبا س ت،ێکوژرەن سەب: تەڵێد ێیپ ەک ت،ێب رمەن ەیکە دێم

 ۆبتتت ڵیستتتا ستتتتیب یینتتتدانیز یحتتتوكم ەکییەدادگتتتا ییتتتتاۆک یئاکتتتام ت،ێتتتک ەد ییدادگتتتا ،ینتتتیزا ی1562 ڵیستتتا یرەبۆئوکرتتت
 ەنتتجەگ ەژیتتک ەک ،ەوەرۆڕێگتتەد کتتانڵەاەڤه ەڵگەل ەنتتام نینتتدەچ ،ەوەنتتدانیز ەل یڵدیتتف ی انتتیگ ەیمتتاو ەل. ەوەرێدرڕبتتەد

 ەرێ ێتنەد ۆبت یسوم ستت موگتام یرتانیب  یماننووسۆر ی(نەڤیئ یکاروان) یمانۆر ەوەرەد ەل ت،ێبەئازاد د ندانیز ەل ەکەعاش 
 ۆبتت ۆیختت یشتتان رووتتت ەییرەوچەشتت یفستتران ەب یکتتەیەنێو ەییشتتاراوەب شەکەبێتتکر یکتتانەڕەالپ نتتاوەل مەاڵب ،ننتتداینتتاو ز

 مەاڵب ،ەوەکت دەد  ەاستیس ەل ی یتب نهتاەت یرچتەگەبختا ، ئ ێپشترگو ەیکەنێتو ەن ،ەکەژیتک ەن یروانەین ،یڵدیف. تێ ێنەد
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 یرەهاوستت ی تتتایم انیتتکێژۆتتتا ر. ک دبتتوو وەئ یزۆو ستت یستتریوەشۆخ ەب ەیئامتتاژ داێیتتت ت،ێنووستتەد ۆبتت ییزدارۆستت ەینتتام
 یزۆو ست یوانەڕستووتان و چتاو داێتت بوو،ینووست ەیکەسترۆد ەژیتک ۆبت ەیکەنتام یڵدیتف گتا ،ەد ستتەدەب ەڵەیهەب یکەیەنام
 ەب خیەبتتتا ەداواکتتتار نهتتتاەنووستتت ابوو، ت  تتتتایم ۆبتتت ەیکەنتتتام ەیکەستتترۆد ەژیتتتک شەوەئ رەرامتتتبەب. بتتتووڕیربەد ۆبتتت یرمتتتەگ

 ەیام و ئامتاژەیتپ چیهت ەکەنتام وەئ ێبتەب ،ەیکەسترۆد ستەد ەگاتەد ت،ێب یندنێخو ەل یبدا  و چاو ەیکڕەکو ییوارەندێخو
 نیەالەل ەکییەزارەرمەشتتت مەاڵناکتتتا ، ب ەکەنتتتام ینتتتاردن ەڵەیه ەب ستتتتەزوو ه  تتتتایم. تێتتتبووب داێتتتت یفتتتاەو و یزدارۆستتت
 ت،ێتتبەد ڕەتتتوو رۆز ەکەژن. تێتتبەد ڕەو تتتوو تێچەدەڵتته ،ەکییەرعەشتت ەژن شەوەب ت،ێتتبەو ئاشتتک ا د تێنتتدرێدرکەد ەوەکێکتتیە
 ەکەژن ەڵگەل مەمتن قست: یتیەوتتوو داەوشتەر وەل ۆیەبت ،ێیەک تێزانەو د تێناسەیدو  تەڕێگەد ی دێم ەیکەسرۆد ەژن یدواەب

 ەک ،ەوەکتاتەئاگادار د کانییەکارەورد مووەه ەل یڵدیف یباوک ڵیما هاەروەو ، ه ێیپ نمی یت سناک و ناش یشر ندەک د، چ
 متووەه ،ەوەرێتڕێبگ ەیکەژن یڵدیف یەبواەد ەکەڕەش یاندنەیراگ.  یرگەهاوس یکێاویپ یدوا ەرێوەکەد  دێم نەخاو یکێژن نۆچ

و  ەوەرەد ەرێتتچەد رەبۆستتن ەیدوورگ ەل  تتتایم رتت یو ئ تێوەکەردەستت شەوەل ت،ێتتببوور ێتتیل ەیکەژن ەیوەئ ۆبتت کتتا ەد کێشتتر
 ەکەنووسستازەچار ەناستک ەستات ەل ەیکە دێم تێزانەوا د ،ەکەژن ەوە یو ب شۆه مووەه ەب ت،ێنێهەد ەیکەردانەس ەب ییتاۆک
 ەئامتاژ داێت ت،ێنەێگەراد سرایپات ەیکەتەحکووم یناوەب یکێامەیپ لوجیر یۆیداهاتوو راد ەیممەش ەل مەاڵب ،ەدووک  ربازەد
 ەب ێتتیپ زیتترگەه ەکەژن یرچتتەگەئ ،ەرگ تتتووەو یلتتیرتەب ەچتتونک ،ەوەنەیتتخەدوور د ەیکەستترۆپ ەل  تتتایم ەک ابتتوو، ک ەوەب
: تەڵێتد داێیتت ت،ێنووستەد ەیکەژن ۆبت کەیەنتام ت،ێستریبەد ەکڵەواەه ەوەنتدانیز نتاوەل یڵدیف. وتبووەکەن سرایپات یشکۆک
 ەل ۆتت ەویتمزانەن زیترگەمتن ه یرچتەگەئ ،ەوەت دوور خسترووه ەیوێئ  ەزارەو ەک ،ەومیمن زان یۆراد یکانڵەواەه ەل...  تایم"
 رەستەدادگتا ل ەل کیەاواد ،ەوەبختات ۆدرەب ەکڵەواەه یتونتدەب رۆز دا ەهان د ەیکەژن ،یڵدیف. "تیبووب رەرمانبەف  ەزارەو

: تێنووستەد ەیکەژن ۆبت یڵدیف ۆیەب. ۆیەدر وەئ یسرنەبەڵه ەل ،ەبووەه یسرەد وەئ تێوەکەردەد ەبکا ، چونک مارۆت ەیب اک
 مەاڵب ،یئتازارەب ڵو د نیمگتەخ نتدەچ زانتمەمن د ،ەکەوەووبونەڕرووب ەل ەبەم ڵو دوود ەبک ەکەزۆد ەڵگەل ەڵەمام ەانیئازا"
 ەب ێوەیەد ەوەکێنووستەژنامۆر ی گتهڕێ لته یڵدیتف ەوەنتدانیز ەل. "تێتوەد شۆخت مۆمتن تت تیو بزان تەیمن بک ەب واڕب ۆت ێبەد

 ەرێتچەد لییترافا ەیەوارێتئ وەئ رەه. ەوەکتاتەد کوشترنۆخ ەل  یتو ب ەرانەگینت رۆز وەئ ەک ت،ێتنەێرابگ ەیکەژن یب ا یلییرافا
 ەمێئت ەسەب ،ەوەرەو ەمێئ ەڵگەو ل ەنێبه کانتەشر مووەه ەواز ل ،ەسەب ە ێئ تاەه  تا،یم": تەڵێد ێیو پ ەیکەخوشک ڵیما

دوور  ەشتێک وەو ل تێ ێبژەڵه ۆیخ ەیکەزانێخ ت،ێبەناچار د  تایم کانییەتەحڕەو نا مەخ رەبەل. "ە ێبژەڵه  ەکەزانێو خ
 کتایم ەئ یکتانەکگ توویە ەتیەالیو وەرەب ەکوباو ەل رویڵیدیف ،ەیکڵییەسا نجێپ نەمەت ڕەکو ەڵگەل دا ەد ارڕیب ،ەوەرێوەبک
 بتتنەل مەکڵەمنتتدا یتتیەن مڵمتتن قبتتوو": تەڵێتتد ەمتتانەد وەو ل تێتتنێزەبەد کانەزنتتدەم متتووەه یڵدیتتف ەیوەکتتاردان مەاڵب وا ،ڕبتت

 ی11 یژۆر. :کتا ەد ێپت ستتەد  تتایو م یڵدیتف وانێتن ەیکەڕەشت ەوەژۆر وەل رت یئ. متنن یدوژمنت ەک ت،یتبژ کێزانێخ یچیبنم
ئورالنتتدو  ینتتاوەب رۆدکرتت یکێاویتتپ یرەهاوستت یستتمەڕەب فولرتتا،یر یناتتتال یرچتتەگەئ ینتتیزا ی1561 ڵیستتا یمارستت یمتتانگ

 کڵێتواەه یسترنیب رەبەل شەکەژن ییشتۆشاەر ت،ێنێنوەد یمبارەو خ تێشۆپەد شەر یجل ەژۆر وەل مەاڵبوو، ب  ریف زی ناندیف
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 ەپ ست ەوییەمبتارەخ ەل شەکەو ژن ستتەد ەرێگت ەد  ەاڵستەد سترایهتاتبوو، پات داێیتت ەک ،ەوەک ابتوو واڵبت یتۆراد ەل ەبوو ک
دروستت  ۆبت یتونتد و باشت یقتوفل ێست کتا ەداوا د ێوەبازار، ل ەرێچەد ،ەکەشۆشاەر ەژن ەژۆر وەل. تێشۆپەد شەو ر تێنەداد
 ینتاوەب کێستەک ۆبت شیمێیەست یقتوفل ،یتیەکاۆرەست یوراوڵێپتا ۆبت انیمەئورپوژکس، دوو یحزب یکۆرەس ۆب انیکێکیە ن،ەبک
 یدواەب ش،ۆرەو پ دێتتنائوم ەژن وەئ. نەتونتتدت  بتتک ەقتتوفالن وەب انیتتکانڵەما یرگتتاەتتتا د کتتا ،ەد ەوانەر ۆستتر کا یڵدیتتف
 ەل ەک کتتا ،ەد یرستتامەس ۆکاستر  یزمتتایکار ییتیەستاەک داەانەڕگ وەل ت،ێتتب شتتدارەگ یکانییەشترمانین ەهتتزر اەڕگەد کێتاویپ
 ییوانیپشتتر ەکەژن ،ینتتیزا ی1562 ڵیستتا ی ینتتای یمتتانگ یکتتێژۆر ەل ،ڵستتا کیەپتتاش  ت،ێتتبنەید نتتدکارانێخو یکێوانێتتاێر
 یرۆجت یكێئوتوک او و ك اس یکۆڵێپانر یڵدیف ەمانەد وەل. دا ەد فولرایخاتوون ر یرگاەد ەل شیوەئ کا ،ەد ڵقبوو ەکەاویپ
 .تێوەد یشۆخ گاداین مەکیە ەل تێبنەید ەکەنڵۆسا ناوەل ەکەژن ەبوو، ک رداەبەل ی فانیچوار گ ییکوبا ییئاسا ی ایابیگا
 

٧ 
 

 زیتترگەه ەک ختتوا ،ەد ەکەختتواردن ەوەژێتتچەب شیتتوەئ ت،ێتنەداد مەردەبەل یناناستتەئ ەبتت ژاو ب یشتترۆگ ەکەژن ەکە شتتێه یپالنت
 یڵدیتتف. کتتا ەد ۆبتت ەیکێڕییەشتتگۆڕش ڤەبتتزا یو پالنتت ەرنتتامەب یباستت ش،ەکەتتتامەب ەختتواردن ەڵگەل کتتا ،ەن  یتتبەل ەیکەتتتام

 شیوامتەردەب ستت،ەد ەگ تبتوو یتەاڵستەد بت ەز ەو ب یژیتونتدتەب سترایپات ەچتونک کت د،ەدەن یونیزستۆپۆئ یتینێرەن ییرگ ەب
 ەیکەنکیتکل ەئورالنتدو، ل ەیکە دێم ان،یکانەقس ەیرمەگ ەل. تێبەد شەکەتەاڵسەد یردارەسربەد ەوێش مانەه ەب وەئ گو ەید
 ەرێتتبکتتا ، بب ۆمەستترەد ەیکەژن یتیەویتتتوان تێتتزانەد ۆستتر کا گا ،ەدێتتت ەکەلەستتەم ەل ەلەپەب رۆز ەکەاویتتپ،ەوەرەڕێگەد
 یڵدیتتف ەداوا ل یناتتتال. انینتتدامەئ ەرێتتبب کتتا ەد یشتتی دێم ەیکەکیبتتار ێڵستتم ەاویتتپ ەداوا ل ڵتتیدوود ێبتت ۆیەبتت ان،ینتتدامەئ
ک دبتوو،  یکتانەانی یردانەجتار ست رۆز  تتا،یم یک دنتیراز ۆزووت  بت ەچونک ت،ێناچ یڵدیف مەاڵب نس،ەت ەیانی ەبچن کا ەد
 کتا ،ەد ڵقبتوو ەیکەاریشتنێپ شەکەبکتا ، ژن نتدکارانێخو یکانەشتاندانیپۆخ ییشدارەب کا ەد ەکەژن ەداوا ل ،یڵدیف مەاڵب
 یانبتازیگ یانیتگ ،ەکەژن ەاریتد ،ەکەدوانێل ۆیکەس رەس ەباتەد ەکەژن یڵدیف دا،ەکەکەڵخ ناوەل. کا ەد یشدارەب ەیکەوارێئ

پتاش . بووەه ەیخانەسرەناو خ یشک دنیئ نهاەت یزووەبوو، ئار کێاویپ ەیکە دێم مەاڵبوو، ب داێت یبوونیاخیو  ڵیرچەو س
 کتتانڕێیەهاو ەڵگەل ان،ۆیتتخ ییکەرەستت ەیگەو بتتار ەبتتنک ەکتتاتەد یناتتتال ەیکڵەمتتا یڵدیتتف ک،ەیەفتترەه نتتدەچ یبتتوونەڕاێت
 هتتا ،ەدەن وانەئ یکتتانییەچاالک یکتتەڵک ەب ا،یستتانرامار یدیتتها ەیکەختتانوو ەاریتتد ەچتتونک ن،ەکەد ێوەل انیتتکانەوەبوونۆک
 ەل یتتتژ یکێانیتژ ەو ل ەکەوشتتەر یشتاژن ەرێتتبەد شەکەژن ن،ەبتد نجتتامەئ داێتت انیتتکانییەچاالک ینتێهنەب یکانەشتتان کت اەدەن

 ەک ژن،ەڕێتداد ەکەپتالن انیتردووکەه. تێتکوژرەزوو د یڵدیتف ەوەک دەد ەوەل ی یب ،ەتاوەرەس ەل وەئ. یژەد دایوێو بز یچاالک
 ،یک دبتتوو، ناتتتال رەستتەل انۆڤەیتتپ  ەوەکەیەزووتتت  ب ەک ،ەوەنێختتوەد انەیتتکەانەیمونکتتادا ب ەیگۆڵمتت ینتتپتتاش گ ت نۆچتت
 ،ەوەمەبتتک واڵبتت انتتاداڤها نتتاوەل یکتتانەدان متتووەه مەئامتتاد: تەڵێتتد نجتتایئ ،ەوەرێنووستتەد ەیکەانەیتتب پیتتتا ەب یجتتوانەب
 نتتدەچ ەل ەبتتوو یرتتیب  ەک ت،ێتتبەد یڵدیتتف ەیکەوتتتار ەیوەنتتدنێخو ەیرێئتتاو ەک  ن،ێبژەدەڵتته شەکەکیمتتوز انیتتردووکەه
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 زارەه شەشت ڕیبەب یکانڵەخش یشرنۆف  ەب ەکەژن. وزی لیو ماهل  و ب افیو ب وکوف نۆڤهبر یمێیەس یاینۆمفیس ەل کەیەگڕب
 ییەو چتاالک یکانەوەبوونۆک ەب شرنەیو گ ەوەگواسرن ۆب کێلێئوتومب ینڕیک ۆب یکێکیو ش داەد ەیکڕێیەهاو ییتەارمی سوس،یب
 .ێداتەد یکانییەنێهن
 
 ون،ەکەد ەڕێب ۆاگیستانر وەرەب ،یتۆولی یمتانگ ی٢٤ یژۆر یانەیتکوبتا، ب یوانڵەپا ەرێبەد ێک ەبزان ەکە شێه یوتنەکەرنەس
و   شێتتتتته یکتتتتتات ەوەئ ،ەوەرەد ەرۆچتتتتتەم ڵەمتتتتتا وەزوو ل یانەیتتتتتب تتتتتتاەه: ەوەرەڵێتتتتتد ەکەژن ەب کتتتتتانییەنماێر یڵدیتتتتتف
ئاشتتک ا  متتانەکەو پالن ەگ تتتووەن انەیتتمێئ ەیەوەئ یمانتتا ەوەئ ت،یتت ایگەن ۆتتت ەمتتانەد وەئ تتتاەه رەگەئ ،ەمتتانەکەالماردانەپ
 ،یمنت یزیتزەئ ۆتت م،ێڵهتب ێج ۆت ییەئاسان ن یزانەد”: تێبەد انیو ن رمەن ەیکڕێیەهاو ەژن ەڵگەل یڵدیف ،ەژۆر وەل. بووەن

 ەکەژن ەداواش ل. ەوەتەکت دوو گتا ێج مڵد ناوەل ۆت تیبزان ێوەمەمن د ،یکر یە ۆب ەوەنەڕێیگەد انیردووکەه ەنازانم کام ل
 ڵیستتا یتتۆیولی یمتتانگ ییتتتاۆک ەل ەرۆجتت وەب رتت یئ. کتوژرام داەڕەشتت وەمتتن ل رەگەئ ت،ێتتب رویڵیدیتتو ف  تتتایم یئاگتتادار کتا ەد

 وەشتت ێیستت عا ەستت ت،ێتتوەناک ێلتت یوەخ یناتتتال ،ەوەشتت وەئ. یڵدیتتف ییستتریوەشۆخ یداو ەرێتتوەکەد یناتتتال ،ینتتیزا ی٣٥٥٣
و  دارەتمەاستتیس ینتتاو ەوۆیەرختتەبەل ،ەوەختتواتەد ەقتتاو یکێفنجتتان ،ەویکتتاز یوانەڕچتتاو ەڵگەل ت،ێنێ ستتیگەداد کەیەرەجتتگ

 ەوێتتپ ییشتتاناز ەبکتتا ، ک شەداب رداەستتەب انەیتتکەانەیب یانەیتتب ەک ،ەوەرەڵێتتد کتتانەژنامۆر یرەرنووستتەو س ستترکارەڵرهەب
روو  ۆیەبت ،ەنتاوێه یشکستر انەیکە شتێه تێتزانەد ،ەد عا ەس یانەیب یڵدیف یکانەوادارەه مووەه کەو شیوەئ مەاڵب ک د،ەد
 ەیکەژن تێتتزانەد ەیکە دێتتم ەک. کتتا ەد شەب ەکەشتتەق ەڵگەل یکتتانێیەاوکڵەڕتتت س و د کتتا ،ەد انەیتتکەکەڕەگ یستتاڵێک ەل
 مەاڵب. تێتب یو ئاگتادار ەوەرێنیبم یهاوشان کا ەد ەیکە ێشوف ەداوا ل ،ەک دوو انیتڵەخەس کانەو رووداو ەژاوڵەو ش رانەگین
 انۆیتب ەکە شتێه یوتنەرکەست ەبتوو، ب ازیتنەب ەیکەڵتخ وەئ رەستەل ەکەانەیتب دا،ەدەن یرەب ەیکییە ێشگۆڕش ەو هزر ستەه

نتتاو  یکانییەتیەستتاەک. بتتوو شیو ونتت اریتتد ەمتتانەد وەل ەیکەستتریوەشۆخ ینووستتەچار یتەبیتتتاەب ،ەوەکتتاتەد واڵببتتا ، بتت
 وەئ ەڵگەل یکانییەنتدەوەیپ متووەو رابکتا  و ه ەوەرێتنیمەن ۆیخ ەیکەنێشو ەل ن،ەکەد یناتال ییژگارۆئام شەکەونیزسۆپۆئ
 ۆیەبکتا ، بت  یتبەل یکانەسکەک ەچاو یتوانەدەین یڵدیف مەاڵب ندان،یناو ز ەتەوتووەک سراێئ ەک ت،ڕێباچ ێڕەگەئاژاو ەاویپ
 رۆز ەینتام نم،ەێرابگ ێپ متۆخ یسرەه ،ەنامەکورت ەب توانمەد اهنەت یزانەد ،ینات": تێنووسەد ۆب یکەیەنام ەوەندانیز ەل

 کەن م،ۆتت یرزارەمتن ق کت د،ەدەن ۆتت ەل چمیهت یوانەڕو چتاو تیتبوو ۆراسترگ ۆتت م،ڵتێب رتت ۆز ینتاتوانم شتر ەکور ، چونک
 ."مەکەد شەشکێپ متۆخ یانیمن گشت گ ەوەوانەچێپەب مەاڵب ک د،ەدەن ۆت ەل چمیه یوانەڕمن چاو ت،ێبەه ۆت رەسەل رزمەق
 
 یزانتەید ەچتونک نتدان،یز ەنتاردەد یڵدیتف ۆبت ینگتیبلیک اردیرود یدراوێڕرگەو ەع یش ەوەخیەباەب یناتال ندانیناو ز یکانەنام
. بکتا  وەشت ەب کتانەدار یدەق یوتنتەرکەو ئاستمان و د رئتاوابوونۆخ یوانەڕچتاو تێتتتا بروان کتا ،ەد ەع انیش وەب زەح وەئ

و  ەشتتەگ ەل کت د،ەد ەوانەر ۆبت یکتانییەبەدەئ ەوتتتار ،ەوەکتاتەو روونتاک د شەگ یڵدیتف ەیکەنتتدانیز نۆچت یزانتەید ،یناتتال
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. کتتا ەد ەوانەر ۆیبتت و ،ەکەد ستتتەد ەیشتتنەچ وەل یکێتەبتتاب رەه ،ەوەکتت دەد یئاگتتادار ڵیرتتایئ یماەنیستت یکتتانییەچاالک
 وامەردەب انەیتکەنەڤیئ ەنانینووست وەب ،ەیەوەندنێخو وەب درابوو،ێگ  یکر ەیەب یکێو ژن اویپ وانێن ،یسریوەشۆخ ،ەکەشەک

 ەرێتتبەد ،ەکەوانڵەپتتا رەستتەل انیتتکانەو راز گتتایروالنتتد، ن ەیکەمتتانۆر ڤیستترویک  نۆجتت یمتتانۆر یوانڵەپتتا. بتتووەد شۆجتتەو ب
 ەب بتتوو،ەد ەوییەناتتتال نیەالەل متتووەه شەوانەنتتدنێخو وەئ. تڕێتتبەد کانەستترەربەب متتووەو ه ەیینمتتوون یکێو ئتتاواز کیتتموز
 ۆبت ەکەوشتەر ت،ێنیمەت  ن یسەک رەسەل یو رامان تێب چەو ملک اهنەتەب تێوەیەد ،ەکێژن یووەڕو رووبەئ ت،ێنەێگەراد یڵدیف
متن ": کت دەد ۆبت یکتانیەزانێخ ییەتەبیتتا ەشتێک یباست یڵدیف ک د،ەد واوەت یوەئ ەکەبوو، ژن یحانۆر یکیەیەکا انیردووکەه
و  مەبتک انەینۆرکەدادگتا بنووستم و ست ۆبت کەیەنتام ێوەمەد م،یبتژ کانەشێک ەدوور ل دا ەبوارم د ندانیز ،ەوتوو  تامیم ەب

 یڵدیتف تێتزانەد یناتال کاندا،ەنام ەل. ڵسا ستیب ەب ەک اوەن ڵیسا نجێو پ ستیب ەل مەسزاک ەیماو نۆچ م،ەبک ێل انیداوا
 رەه ەڕەیالپ یانتتێڕرگەو ەڵگەل. تیتتبژ تێتتناتوان وەئ ێبتت شیتتوەئ ت،ێتتناب ڵیحتتا ەاویتتپ وەل وەئ ،ە تتاوڵخوەن  تتتایم ۆبتت
 متتووەه نتتاوەل کتتان،ەڕەالپ متتووەه ەل ۆتتت ینتتات": ینتتیبەد ەیکەجتتوان ەیکەو بتتز شەگ ەو روو ستتکەک ەچتتاو یڵدیتتف ک،ێتتبێکر

 شەوەئ ەباشت ن،یبت ەوانەنتدنێخو وەئ یکانییەشتۆو خ زۆست یشەهاوب ێوەمەد. ەیەبوونت ه کانداەوش مووەه ناوەل کان،ەرسر
 ."م؟یو داماو ن اهنەتەمن ب ەواتەک ،یمن یزۆسەب یکڕێیەهاو ۆت ەیەوەئ یمانا
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 تێبنووس ەیکەرەهاوس ۆب رمەن یکەیەنام کا ەد ێل یداوا ەیکەسرۆد راەسەب تێچەد لیدیف ەیکەخوشک

 
 ەل مێو گتو نمیتبب کانتتەئاماژ متووەه تتوانمەد: گتو ەید ۆیەب ست،یوەد شۆخ ەیژن وەئ یکانەو ئاکار یتیەئازا مووەه یڵدیف
و  چتتوونۆو ب  یتتب ەبتوو ل کێتتژن وەئ. کت دەد ەفەلستتەف ەب یزەبتتوو، ح وەئ ەیکەژن ەیوانەچێدروستتت پت یناتتال تێتتبب نگتتەد
 ەل شیترۆز ،ەکەدارۆشتک ە ێجتوام ەاویتپ ،ەوەتەویتزۆد ۆیخت ەیکەییەمتوونن ەاویتپ یزانتەد یوا یناتتال. بتووەن یت س شیکەچ
 کەڵتخ ۆتت: تێنووسەد یڵدیف ۆب ۆیەبوو، ب ۆیخ یکانییەکار و چاالک ڵیرقاەس وامەردەب ەیوەدوور بوو، ئ ەیکە دێم یوشرەر
 یکەیەنتام وەئ کبتوون،یداەل یژنتەج ەیوەکبتوونینز ەب. نێنت یو بب ونەربکەد ێوەانەید نۆچ کەو کەن ت،ینیبەد انۆیخ کەو
 یشتیجل هتاەروەه ،ەوەکتاتەرووناک د یمەردەب پۆگل ەک ،ەوڕیک ڕیکو یرویڵیدیف ۆب یموتیر ەب یکێلێئوتومب ەک ت،ێنووسەد ۆب
 یرەست یکتانەنگەئاه ەرۆجت متووەه  ،ەاڵستەد ەبگتات رەگەئ ،ەوەکت دەد ەوەل ی یتب یڵدیف یزانەید وەئ ایئا! مەاڵب. ەوڕیک ۆب

 ەل یکتارک دن یناتتال کتا ەوا د ن،ەڤتیئ ۆبت ەیکەرمەگ ەزۆو ست یستریوەشۆخ رەبەل هاەروەه. ەوەرێنێشەوەدەڵه الدیو م ڵسا
 وامەردەناکتتا  و ب شیئتت رۆز ەمتتانەد وەل ەژن وەئ کتت د،ەد انەیتتوەئ یباستت رۆز یکتتانەرەبکتتا ، ب اد  یتتبەل ستتوشیئا ەیکتتارگ
تت ،  یکتەڵخ ەنەبتوو، بتد وەئ یسترەد بتنەل ،یکتانییەنێهن یتیەدارا یەستۆد بتوون،ەناچتار د یکانەرپ ستەب ۆیەب. ییەن ەئاماد
 .ستەد ەرێبدر یتەمانەئ کێئاسر ەبگات ێناک  ،ە ێشگۆڕش یکێک دبوو ژن انیسرەه ەچونک
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 وەبتوو، ئتاخ  ئ رۆز انەیتژمار کت د،ەد ینووستەد یڵدیتف ۆبت انەیتنام ەک کت دەد ەژنتان وەل ەی یتغ ،یناتتال یکر یە ەل ە یغ
 یریەفبت ا یمانگ ی٢٧ یژۆر ەل ،ەدوور وەل ەچونک ک د،ەد ەکەژن ەل ەی یغ شیوەئ مەاڵب ن،ینووسەد ۆب ەینام یڵیدیف ەژنان
 مێگتو ێوەنتام ،یناتتال مەکەزیتزەئ": تەڵێتد داێیتو ت ەوینووست ینات ۆب یکەیەامن ەوەندانیز ەل یڵدیف ،ینییزا ی٣٥٥٤ ڵیسا
 ێلتتت مۆڵەتتتت یتونتتتدەب ێوەتەد ەاریتتتد ،ەڵەیەه ەڵەیەه ،ەڵەیەه ەوەکتتتورتن، ئ کتتتانمەنام ۆیەبتتت ،ەمەبتتتوارم ک تێتتتب ەوەل

متن  م،ەکوشتند یکتێمتن ژن: تێنووستەد ۆیبت ت،ێتوەدوا ناک ەکەمەاڵو ینینووست ەو ل ەستووتاو ،ەکەعاش  ەژن مەاڵب. "ەوەرەیبک
 ەریبتتوو  ەیست یکەیەوێشت ەب ەکێمەردەبتووم، ست داەیتپ ەیەوەن وەل کمێژنتت م،یستازەشیپ یشتۆڕو ش مۆتتەئ یمەردەست یمتەرهەب

متتن ": تێنووستتەد ۆبتت یتتت  یکەیەنتتام نجتتایئ. زمێباتتار مۆختت ییئتتابوور ییتتتا برتتوانم ئتتازاد زێرمەستت یکتتار ،ەنگینووستت ەیلێکتتو
 یرۆز ەیرب دەو ست کۆ یتچ وەئ: یە تتایم شیتوەئ ت،یناستەید ۆبتاش تت رۆز ەک ،ەب دوو رەسەب کێژن ەڵگەل شمۆخ یکەیەماو
 ییتتاۆک ەوەب ەیکەنتام. "ەگوتتووەمتن ن ەب ینی یناشت یکەیەقست زیترگەه ،ەنی یو شت نتدەو م منێه وەئ ،ەوەرێڕێانگیب ەیەه
 مەاڵب. ەنتتاوێه ێپتت ییتتتاۆناتاشتتا ک یمتتزایئ ەب ەیکەنتتام نجتتایئ ،ەکتت دوو ییشتتمیئاور یجتتوان یکێفستتران یداوا ەک ەنتتاوێه

داوا  شۆیەبت ت،ێتدوور بگ  ۆیالبار  خ ازید ڵەیماەبن ەیوەووبونەڕرووب ەل ستیوەیناتاشا د بوو،ەن ەیەوێش وەب کانییەراسر
 ەوەئ ،ەبتک ێلت یبتووردنێل یو داوا ەبنووست ۆب ەینام": تێو ئارام ب نی یو ش رمەن یرەهاوس ی تایم ەڵگەل کا ەد یڵدیف ەل

. ەبتک ەوەمن ئ یداوا رەسەمن و ل رەبەل یەتکا ،ەبارەنال یوشەر ەارید ت،ەیسووک بک یکانییەساسەو ک ڵیتا کێمەتا ک ەبک
 ەک بتوو،ەن قەح رەستەل وەئ ،ەبنووست ۆیبت ت،ێب نگیو گ  شێکڵبا یکێژن ەیوەئ کەو ،ەوەرەروون بک ۆب یکانەلەسەم یەتکا
 هتاەروەه. "ەبک ۆب مەوەئ ت،ێبەد رەسەچار ۆت ەب ،ەک دوو یمن ەڵگەل ەیکڵییەدحاەب ۆت مەکەمن، داوا د رەس ەکاتەد  شێه

 ەک کتا ەد کێتاویپ ەل یرگت ەب ،ەکت او نتداریب  یتتەرامەک ،ەکەژن ،یڵدیتف ەوەرەبک ەوەل  یب": تێنووسەد ۆکاسر  ۆب یناتال
 ینتاو زیترگەه ۆتت ەک ،ەبک و ەسوکەڵوا ه ت،یب منێئارام و ه ێبەو د تێسرەوەد ۆت رەسەل کانەشر مووەه ،یتۆیەخ یکڵمو

 ەڵگەل. نەکەراد دایتتدواەژن ب هتتاەزارەه ەیاویتتپ وەئ. "تێشتتۆبا ەیکە دێتتم ەچتتاو ل تێتتژن ناتوان زیتترگەه ت،ێستتربیبەمنتتت ن
 .کا ەد یڵدیف ەل ەوەابوونیج یداوا کێمانگ ندەپاش چ  تا،یم ەیوەئارامک دن ۆو ب رۆز ینیەالەمەه یفشار

 
 کتا ،ەکتار د نێدوو شتو ەل یبتژ ەیوەئ ۆبت  تتایم دایترۆفل ەل ،ینیزا ی٣٥٥٥ ڵیسا یویما یمانگ ەپاش ئازادبوون ل ەیمانید
 نتتدەچ ەل یڵدیتتف ەوانەڕچتتاو ەوەشتتۆرەپەب انتتا،ڤها ەل شیناتتتال. تێتتنێخوەد شیوارانیتتو ئ ستتتەردەب کەو کێستترورانرێر ەل
 کتا ،ەد رەبەل یڵدیتف ەیمتانید ۆب یسا یکێسیمەسوور و ق یکەیەنوورەت یناتال ،ەژۆر وەل. تێداهاتوودا ئازاد بک  یعاتەس
تتتا  کتتا ،ەد یئتتازاد ستترایپات ،یکتتیدا ینتتایل یداوا رەستتەو ل رەبۆستتن ەیدوورگ ەمانتتگ، ل کیەو  ستتتیب ەیوەپتتاش متتان وەئ

و  گتت ەنێو یرۆز یکڕەیەئتتاپوو نتتاوەل یڵدیتتف تێتتنیبەد ەک مەاڵب ت،ێستترەدەڵه وەخ ەزوو ل یانەیتتب ت،ێتتنێورووژەئورالنتتدو ن
 تەڵێتد کتا ،ەساز د یوانەژنامۆر یکەیەنگ ۆک یڵدیف ێوەل ،ەوەنەڵێد وەئ یناو ،ەسراوەو کانەرمەنگێخو ەشۆجەب ەندکارێخو
 ەژۆر وەو ئ تێتبەد دێنائوم یناتال ۆیەب وا ،ەڕد اناڤها وەرەب رەفەندەمەش ەب ەیکەخوشک ەڵگەل ش،ۆڕش ۆب نەیکەد با ەخ



داۆکاستر یڵدیف یانیژ ەژن ل  

 

 

18 
 

 نتاوەل نن،یتبەد یکرت یە یڵدیتو ف یناتتال انتا،ڤها ەل یدوورەدوور ب ییسریوەشۆخ ەل کێپاش مانگ. تێنیبب یڵدیف تێناتوان
 ەکەییەسترەج ەنەڤیتئ ەب یڵدیتف مەاڵب ،ەوەکەیەب ەکەعاشت  ردووەه. گ تبوو ێک ەب انۆیب یکانەخوشک ەک ،ەساد یکەیەق شو
 کێرەست ەیکەشتوق ەل ێوەیەد ت،ێتچەردەد ۆزانکت ەل ،ۆکاستر  یخوشتک ینمتایئ انیکێژۆر. ەوەرێسر ەناب انەیوەب ت،ێناب  ێت
 کێتتو ژن ەشتتروویدان کییەکورستت رەستتەل یڵدیتتف: کتت دەدەن یوانەڕچتتاو زیتترگەه تێتتنیبەد کێتتنەمید ێوەبتتدا ، ل ەیبتت اک ەل
 ەیکییەانەیتب. ەوەرێتوەکەو دوور د تێچەردەد راک دنەب رەه ۆیەت سناک بوو، ب رۆز ەکەژیک ۆب ەکەنەمید. تێڵێشەد یکانێیەپ
 ەل ەکەژیتک "ا؟ێتڕگەرنەو ەژن وەئ ۆپشترت بت ۆبت ؟یوتتەکەرنەد رزەوشتربەر یکتێژیک کەو ۆبت": تێپ ستەد ەیکەخوشتک ەل یڵدیف
 یکتتتەیەوەک د انەیتتتوەئ ت،ێڵێشتتتەد ۆتتتت ێتتتیپ نۆچتتت ،ەکیتتتو دا ەیەه ی دێتتتم ەژن وەئ زانتتتمەوا د": تەڵێتتتد یڵدیتتتف ەب متتتداەاڵو

 ەکڵەواەه. یتیەن وانتداێنەل چمتانیه ەمێئت متانم،ڵنرەمتن ج ت،یتچوو داەڵەه ەب ۆتت": تەڵێد یخوشک ەب یڵدیف. "ەیەسریناشا
بتوو، پتاش  داێتت یکێمەستیو س یکورست ەو ن زێتم ەن ەیەیشتوق وەئ. ەوەختاتەد ۆدرەب ەکەقست یڵدیف مەاڵب را،یخوان ەگاتەد
 وەرەب ،ەانتاوڤها ەل یڵدیتف یئتازادبوون ەپتاش دوو مانتگ ل. انتاڤها متووەه ەل ەشتوق نینتاودارت  ەرێتبەد کەیەفترەه ندەچ

 ەمتن ب یوتبتوو ەکەژن. بتوو انیتدووگ ەکەژن شیتوەئ گ تبتوو،ەڵه ینێ نەب یکێرجووەپ ،ەکەنجەگ ەژن مەاڵب. وا ەڕد ەتاراوگ
 .تێبەد کمانڕێکو امینڵد شیرۆمن ز ک د،ەد کمانڵێمنا یوانەڕچاو ردووکمانەو ه انمیمن دووگ ،ەوتووەن سمەک
 

٥ 
 

 ەزنەم ییاسیس یکەیەرک دەس یڵدیف: گوتبوو ڕێیهاو یکێژیک ەب ارایڤگ ؟یناس انیکر یە نۆچ ارایڤو گ ۆکاسر 
 

 بەرەو مکسیکۆ

 
 ٥٦٦ ەژمتار یشترەگ ەبتوو ب ەئامتاد ،یڵدیتف. انتاڤها ەل  وسیبتو ەیختانەکڕۆف ،ینیزا ی٣٥٥٥ ڵیسا یویولی یمانگ ی٧ یژۆر
 یکتێو ژن رەزێپتار یبتوون یرجتەم  تتایم مەاڵب ت،ێتب یرەفەهاوست رویڵیدیتف ەیکڕەبتوو کتو وانەڕچتاو ت،ڕێتبف ۆکیکسەم وەرەب

 تێتتنێخاەن رۆز دا ەد ێپتت ینتتەڵێب ت،ێتتگ ەد شەبتتاو ەو تونتتد ل رمەگ ەکڵەمنتتدا یڵدیتتف ۆیەبتت ت،ێتتنەداد ۆبتت یتکتتارەخزم
چ  ەب ەینتدیئا یزانەدەیتن ،یت ستەم ەبتوو ل یتتژ ت،یبژ ەتاراوگ ەل کێاویپ ۆب ،ەکەباوک ینەڵێب. ەیکڕەکو یال ەوەرەڕێبگ
. کت دەد ەڕێیچتاو ێوەل ،یبت ا یرائتوول مەاڵب ،یناستەدەن ێوەل یستەبکتا ، ک ێتت یروو بتووەن یکتێوارەه چیه وەئ گا ،ەد
. کت دەد ەڕێیئامبتارون، چتاو ەل ٤٢ یقامەشت ەل ەیکەشتوق ەل یکتوب ەینتدەناهەپ یکێژن ەک ز،یسانش اینرونەئ ایمار ،ێوەل
 لیدیتتف یشتترنەیگ ڵتتیواەه ەلەپەب رۆز. ەوەبتتنەد ۆکتت ەیەشتتوق وەل ستترایپات یمتتێرژ ەدژ ب یکتتانەتووەاڵو ه رەنتتابەپ متتووەه

و  دوانێتتل ەب ەکەکەڵتتخ وەئ. نەکەد ەوارەه وەروو ل و،ەئ یرنتتید ۆبتت ،ەکەکەڵتتک خیەال متتووەه ەل ،ەوەرێتتبەد واڵبتت ۆکاستتر 
 ەل ێگتو ەیوانەل کێتکیە. کتا ەد ۆب انەیقس یانەیب یرەبەرەتا ب ەوارێئ یشرەه عا ەس ەل کا ،ەد رسامەس یکانەئاخاوتن
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 ەیکیتیەنینرەرژەئ ەرۆدکرت یارایڤتگ رنستروەئ شیتوەبتوو، ئ ەناڵستا و ەو ح ستتیب نەمەت یکتێنجەگ ت،ێتگ ەراد ەیکەئاخاوتن
 ٣١ ەیمتاو ۆبت ەوەکەیەب ەوانەئ. تێتبەد رستامەس یڵدیف ییتیەساەک ەب گاداین مەکیە ەل ،یەساسەح یکانییەشۆخەن ەل رۆپسا

 کێتکیە ەب ،ەوەرێناشتار یڵدیتف ییتیەساەک ەب یرسامبوونەس ارایڤگ ن،ەکەد رمەگ ۆگفروگ سرانەراو ێب ن،ەکەد ەقس عا ەس
 تێتتزانەد ،ەحستتووکۆو ر ەستتاد ،ێیەنتتو یکێتتتوخم وەئ ،ەزنەم ییاستتیس یکەیەرک دەستت یڵدیتتف": گوتبتتوو یکتتانڕێیەهاو ەژیتتک ەل

 متووەمتن ه ن،یبەد یوانیهاوکار و پشر شەمێئ ت،ێنێ سیگەدەڵه ەکەشۆڕش وەئ وا ،ڕب ێرەندێک وەرەب ییاتووهێو ل ەانیئازا
و  نیتتەب یکییەنتدەوەیپ یدروستربوون ینتێوەه ەرێتبەد ،ەرۆز ەرستامبوونەس وەئ. "ەاویپ وەئ یقوربان ەمەکەد اهنەت کانمەشر
 ۆیەبت ت،ێوەد یرۆدکر شۆڕش یزانەید ت،ێبەد رۆدکر ەب یسریوێپ ەیکەشۆڕش ۆب یڵدیف نن،یبەد یکر یە ەژانۆر ر یئ ن،ییۆاڵپ
کوبتا  یزگتارک دنر ۆبت کەن زم،یالیسوس یکڤێبزا ەل ێب انییشەبکا  و هاوب یشدارەب انەیکەشۆڕش ەل ارایڤگ کا ەد اریشنێپ

 .ینیالت یکایم ەئ یکانەتاڵو مووەه کوەڵب س،ەو ب
 
 ارایڤتگ رنسروەئ ەبوو، ک اریخرەب ەوەب مەاڵب با ،ەد رەسەب ۆکیکسەم ەل یکۆمەخ یکێانیژ ،یڵدیف ۆکیکسەم ەل یڵدیف یانیژ

 یشتتۆڕش ۆڤەیشتت  ەوەکەیەب ،ەوەبتتدات ڵتتیبکتتا  و د یربتتازەد ییەاهتتنەو ت یکۆمتتەخ وەل یرتتوانەید وەئ کتت د،ەد ییتڕێیەهتتاو
 وەئ بتتوو،ەه( ایتتگاد لتتدایه) ەب یینتتدەوەیپ ارایڤتتگ ەمتتانەد وەئ. نەکەد یبۆکتت یشتتۆڕش ۆبتت یژەڕێرنتتامەب ن،ەکەد یکیکستتەم
بتوون  کێتژن یرەبت اد انیتردووکەه ا،یتژەد( زیاالستکڤ الیلوست) یلتینزوەف ی یشاع ەژن ەڵگەبوو، ل ینیچ یی ویب کەڵەچەرەب
 وارانێتئ یکێختوان ارا،یڤتگ ۆرنسترەئ. بتوو کانییەاستیس ەزانسر یسراۆمام یباوک ،ییکاراگوین یکێژی، ک(تورس  نایم) یناوەب
 الیلوست کتا ،ەد ڕەتتوو یڵدیتف ۆیەبت ت،ێوەکەدوا د رۆز یهاتن ەل کان،ەژیک ەل کێکیە کا ،ەساز د کانڕێیەهاو ەژن ڵیما ەل
 وەئ مەاڵب ،ەوەنەبتتک یئاشتتر ێوەانەیتتد یکانەخوشتتکەسرەد نتتدەچ رەه. ەوەرەستت ەیکەژوور ەرێتتچەو د تێتتبەد ڕەتتتوو انەیتتوەب

ناکتتا ،  ڵقبتتوو رەه مەاڵب ،ەوەرێنێبختتو ۆبتت انەیتتکێیەنو ەوانیتتد یکێع یشتت ەپتتارچ نتتدەچ ،ەوەرختتوا ەرێتتناکتتا  ب ڵقبتتوو
 یڵدیتف. ەوەنێبخو کانەع یش تواننەد رچوو،ەچاپ ک ا و د مەکەوانید ەک: کا ەهاوار د شیرزەب رۆز یکێنگەد ەو ب ڕەییتووەب
و  ەوازڵتتگەب یبتتوو، قتتژ رزەباڵبتتا یکتتێنجەگ وەئ": ەکتت دوو یوەئ یستتنەپ ەرۆجتت وەب  نتتا،یبتتوو، م رستتامەس ەژانیتتک وەدوو ل ەب
 ەب رتت ۆز وا،ەشتێو پ کۆرەست ەرێتب بووەن ارید ێل ەیوەئ یتڵەسەو خ رجەم ،ەویەاڵجوەد رۆز. بووەه ێڵیبوو، سم قەونەرەب
 یکتتێنڕیربەو د زۆستت وەئ و ەرکەد ،ەوەستتکانیب ەد یکتتانەچاو ردووەه کتت دەد ەیقستت ەک مەاڵب چتتوو،ەد رژواۆبتت یکێاریشتترەگ
 ۆیەبکتا ، بت بتا ەخ یڵدیتف یهاوشتان دا ەد ارڕیتب ەکەنجەگ ەژیک دا،ەکەشرنیخوان و دان ییتاۆک ەل. "یەداێت ەیانێڕشگۆڕش
 نتاوەل نتدامەئ ەنەو بتب نەبتک ەیکەبتاتەخ یشتەژنتان هاوب کتا ،ەد ڵقبتوو ییەکوبا ەاویپ وەئ ت،ێپ سەد ارایڤگ ۆرنسرەئ ەل

 ڵقبتتوو ۆتتت کەو یژنتتان ێکتت ەد": یگتتوت نجتتایئ شتتت،ەیگێت مەستترەبەم ەل رەکستتیەزوو و  یکتتانەچاو یکیەگتتاین ەب: ەکەگتت ووپ
. ناکتا   ەجتورئ ەکەژیک مەاڵب "؟ەک دووەمن ن ەڵگەل  ەتەباب وەئ یباس ۆوخەراسر ۆب ەباش ،ەخرەس ەکەوشەر مەاڵبکا ، ب

 ۆو تت تەیتکەچ د ە ێتل ۆتت: ڵتێب مێپت": یگوتبتوو مەاڵبکتا ، ب کانەڕەشت ییشتدارەب کانییەکوبا یهاوشان تێبەد ەئاماد لدایه
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 یمتەاڵو. ەوەمەدەد یشەکەمەاڵمن و ،ەجوان ەکەاریپ س: تەڵێد وەئ. "ت؟ەیکەچ د ە ێل ت،یکوبا ب ەل ۆت یەبواەد ەچونک ت؟ێیک
 ەیکە انیستترگەد ،ەاوانیتتپ یانوویتتب ەک دبتتوو، ب ەیقستت وامەردەب وەئ ت،ێتتنێخاەد عا ەچتتوار ستت یڵدیتتف نیەالەل ،ەکەاریپ ستت

 تێپ ستتتەد ەیکە انیستتترگەد ەل ارایڤتتتگ کێتتتژۆر نتتتدەپتتتاش چ. انەیتتتکەباتەخ ەبکتتتا  ل انییشتتتدارەب کتتتا ەد یراز ارایڤتتتگ
 ختەست انمتانڕداب یمزانتەد": یگوتبتوو لتدایه ەپ ست وەئ رەستەل. تەیبک یشدارەب تیتوانەد ،ەک دوو واوەت کانتییەکارەئاماد

 وەب م،ەبتک شتمەکەاویپ ەل ینتدارەتوانم خاوەمن د شەاتهشێپ وەئ ەڵگەل. بوو ختەس رۆز شەکییەردەبەن شرمەیگەدێبوو، ت
و  کتا ەمتاچ د لتدایه رنسرو،ەئ. مەکەد یشدارەمن ب مەاڵب ،ەتەحمەز ەکەلەسەم گومان،ێب ۆت ێبەب: ەوەداتەد یمەاڵو شەرۆج
 م،ەبتک ەگت ووپ وەئ ییشتدارەب ەداو ارمڕیتمتن ب. تێتبب ۆتت یکانەقس ەل مێگو ک دەد زمەمن ح مەاڵب م،یمن راز": تەڵێد ێیپ
. "مەکەد یشتتدارەب کێتترۆدکر کەمتتن و ن،ەیتتکەد شتت ک دنەم ەب ستتتەد یتتیدوا ،یەتاەرەستت شتتراێه ن،یژەڕێتتداد ەکەپتتالن ستتراێئ
 ت،ێتنێبخو یژۆلیۆبتا یبتوو زانستر ازیتنەب ارایڤتدانتابوو، گ اوازیتج ەیدوو ئاراستر رەستەل انۆیتخ ەینتدیئا ،ەکەعاش  ردووەه
 متانەن مووەه ەونانەخ وەئ گومانێب بوو،ەه ەیونەخ وەبوو ئ ژێمەل ا ،بک شیندیو ه نیچ ییو دوا وروپاەئ یردانەس نجایئ

 .ەوەرێشەوەدەڵه یکانەرنامەب یڵدیف ەیمانیو پاش د
 
٣١ 

  
 ی ێشتتگۆڕش یکتتێژن لتتدایه ارایڤتتگ یتشتت ەیکەرەهاوستت بتتووەه یکتتدارەچ یشتتۆڕش یرپتتاک دنەو ب  ەاستتیس یمتتەخ ات یتتز لتدا،یه
و  یمارکست یکتێژن بتوو،ەه یوەپر ییندەوەیپ کانەپەچ یو گ ووپ ۆڕت نیندەچ ەڵگەبوو، ل یزمیالیسۆس ەیرنامەو ب دانەیم

 وەئ ۆرنسترەئ. ەوەکت دەد  ەاستیس ەل ی یتب یمتەکەو ب ع یش یداەیش ،ینیبەد یونەبوو خ کێاویپ شۆرنسرەبوو، ئ یت وتسک
 پشتتەل وەئ ەیکەشتوق کت د،ەد یردانەست ەیکەشتوق نتاوەل کێجار ژۆر ێس ک د،ەد ۆب ینۆفەلەت وامەردەب ت،ێوەشدۆخ ەیژیک
 ینۆفتەلەت ۆرنسرەئ ەک ت،ێبەد ۆیخ ەیکەژوور ەل لدای، ه1569 ڵیسا یمارس یمانگ یاسرەڕناو ەل. بوو یتیەکاۆرەس یشکۆک
 ەیکەرەدولتب گا ەدێتت ەکەاویتپ نجتایئ ت،ۆڕێتگەد ینگتەد ەکەژیتک ،ەیوەمتدانەاڵو یکاتەل ،یەاینەت ەب تێزانەوا د کا ،ەد ۆب
 ەل یزەح رۆز ەکەژیتتک: تێتتنیبەد ەوەکینتتز ەل ێوەل ،ەیکەژوور ەرێتتچەد ەکەوشتتڕە یرنتتید ۆبتت ۆیەبتت ،ەکێنگەئتتاه ەیرمەگەل
 ێتیپ ەوەو تونتد ەرڵگتا یکیەداەست ەب ،ەوەکتاتەد یایتج ەیکەژوور یکەیەشتۆگ ەل کتا ،ەد یەماەس وەئ ەمانگ ندەچ ،یەماەس
 ک،ێع یشتت ەپتارچ ەرانێرشتەس ۆرنسترەئ. تەیتتکەد ماک دنەست ەب زەح ەنتدەوەئ... یو پتووچ چیهتت یکتێژیک یزانەمتدەن: تەڵێتد
 یرستامەس انەیتوەمتن ئ: یوووتبت لتدایه ەیەلەستەم وەئ رەستەل. ەکەژیتک ستتەد ەداتەد کتا ،ەد ێلت ی یرگەهاوست یداوا داێیت

 ەسترانەربەس یکێزمان ەمن ب ۆیەب. ەیەه مانەکەشخانۆخەناو ن یکێرسرارەپ ەڵگەل مییندەوەیمن پ و ەید وەئ ەک دم، چونک
 دا ەد ارڕیتتتو ب تینەکەدێتتتپ ۆرنستتترەئ ێوەل. ەباشتتتر  تێتتتپ رەگەئ ەکەرستتترارەپ یال ەوەرەڕێتتتبگ تیتتتتوانەد: یەدا متتتمەاڵو
 ۆرنستترەئ ،ەبتتووەراستتت ن ەکەاریرستترەپ ەژیتتک یکتتۆ یچ ەچتتونک. ڕێهتتاو ەرێتتبب وەئ ەڵگەو ل تێتتبب ەیکەستترۆد یردارەستتربەد
ئاشتک ا  ۆبت ۆیخت ەینیقەاسترڕ یزۆو ست تێگ ەدەڵته کەچ ژڕۆدواەل لتداشیه ،ەبکتات یتتاق ەیەلەسەم وەب ەکەژیک یسربوویو
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 شۆرنسترەئ ختوارد،ەد یکتدارەچ یشتۆڕش ەل یمەخ رت ۆز وەئ. ییەن می یرگەهاوس ەیسۆپ  ەییمن ئاماد: تەڵێد ێیپ کا ،ەد
 ەغەدەق انیی یرگەهاوست باتتداەو خ شۆڕشت ەل نینتیمتارکس و ل زیرگەه: تەڵێد ێیپ ت،ێبب ەکەژیک یردارەسربەد ستیوەیدەن
 یهاوشتان ،ەکت دوو انەیتوانەئ یرمتەگ یوانیپشتر انیکانەرەهاوست ەچتونک ،ەوەتەکت دوو انیت یب ەوانەچێپەب کوەڵب ،ەک دووەن
 .بنەد شدارەب باتداەخ ۆڕیک ەل وانەئ
 
 ەقەد ی ک دنەیست ەبچتن ەوەکەیەب کا ەد ێل یداواش کا ،ەد  ەداو کێنانخواردن ۆب لدایه ،ۆرنسرەئ ەکییەندەوەیپ یتاەرەس
 ،ەبتتوو کیکستتەم ەل ەوەئ مەاڵب ن،ەکەد  یشکستتا رەستتەل ەقستت شەوەکەیەب. تێتتو جول ویتتمۆر یەیبتتال یشتتینما ەیکییەتۆڤیەستت
 وەرەب ەیکەتاڵو متتاال،یگوات ەگتتاتەد ارایڤتتگ ەڵگەل کێتتمانگ نتتدەچپتتاش . تێتتبەد شۆو ختت رمەگ انەیکییەتیەستتراۆد ێوەل

 یمتانگ ی11 یژڕۆ ەل کت ان،ەد لێشتێپ کانییەئازاد داێیو ت یاسیس ی انەیو ق ەشێناو ک ەرێوەکەد نا،ەد ینگاوەه یچاکساز
. تێتتک ەد ربنزجتتاکوبو ئتتا یمتتاالیگوات یکۆرەستت رەستتەل تتتاەکود ،ەیئ یئتتا یستت یووانیو پشتتر ستتتەد ەب 1569 ڵیستتا یتتۆیونی
 یلتتینزوەف ینجتتەگ یکتتێژیک ک،یکستتەم یخرەریپتتا ەل ێوەل و،ەئ ەگتتاتەد لتتداشیه نجتتایئ کتتا ،ەادڕ ۆستتکیمک وەرەب ،ۆرنستترەئ
 ۆرنستترەئ وامەردەب ن،یتتژەد ەوەکەیەو ب نەکەد داەیتپ کێتتژوور ەوەکەیەب ەکەژیتک ردووەه. تێناستتەد زیالستکڤی الیلوستت ینتاوەب
. نەبەد رەستەب شۆخت یکتات شۆڕش ەل رەو ب ەوەنێخوەد ع یش الیلوس ەڵگەل ەوەکەیە، بەک دوو ەیبچووک ەشوق وەئ یردانەس
  ەداو ۆرنستترەو ئ لتتدایو ه الیلوستت ،ڵستتا یرەستت ینگەئتتاه ەینۆبتتەب ،1569ی متتانگی دیستتمبەری ستتاڵی 21 یژڕۆ ەیوارێتتئ ەل
 رکار،ەست ەرێتبچ ێبتەد ەک ەیوەئ یانوویبەو ب ەوەرێنیمەد ەکەژیک ردووەه یالەل و،ەش ۆین عا ەس تاەه وەئ مەاڵب ن،ێک ەد

 ۆرنستترەئ ەب یکانییەنتتدەوەیپ دا ەد ارڕیتتناکتتا ، ب ڵقبتتوو ەیکەانوویتتب لتتدایه مەاڵب ،ەکەتەو داو نتتگەئاه ەرێتتبچ ێویەنتتا
 چیهتت ،ەنگەئتتاه ەریتتبچ الیلوستت ەڵگەل تیتتتوانەد: تەڵێتتد ێتتیپ متتداەاڵو ەل شیتتوەئ ،ەکەنگەئتتاه ەچتتمەمتتن د تەڵێتتد ت،ڕێتتباچ
 یرۆز یخیەبتا شیتوەو ئ تێناسەد یلینزوەف یکێ یشاع لدایه مادا،ەس ەدوو پارچ وانێنەل. ییەئاسا شیرۆزو  ییەن کەیەشێک
 رۆز ەکییەناپتتاک رتت یئ ن،ێنتتەداد یانەیتتب ۆژووان بتت ،ەکیتتیەنینرەرژەئ ەاویتتپ یامتتانڕو  رنجەستت ەل ت،ێتتب رتتت ۆز ەک دا ەد ێپتت

 ێینتو ڵیستا یرەست یاریو د دا ەد یرگاەد ەل. ەکەژیک ڵیما ەرێچەد ۆرنسرەئ ،یانەیب ۆین عا ەس ەیکییەانەیب ت،ێنێناخا
و  ییەاریتنووست ابوو، د یرەستەل وز،ەست یرمتەچ یکێریرەشت ەب سر اوەب یبچووک یکێقوود ەبوو ل یریب  ەک کا ،ەد شەشکێپ
 وەئ یو هاوشتان کیتنزەل کانمەششتۆو ک بتا ەو خ ونەخ متووەه ن،ڕێدابب شیکر ەیەل شیکێژانڕۆ رەگەئ لدا،یه ەب ەشەشکێپ
 ەکتاتەد شەوەئ ت،ێتمارستدا ب یمتانگ ەل انەیکەنتدەماوەز کێترجەمەب ت،ێگ ەردەو ارایڤگ ۆرنسرەئ ەل ەکییەارید لدا،یه. تێب

 ەکییە یرگەتت  هاوست یکڵێستا ۆب ،ییەچ ۆکاتمان ب یدانان: تێپ سەد ێیل ەکەاویپ. ماالیگوات ەل انەیمانید مەکیە یژڵڕۆسا
 لتدایه کنەل نینشرانیئ یکێبێکر ،ۆرنسرەئ ەمانەودەل ن؟ەیبک ەکەندەماوەز داەمانگ وەئ ییتاۆک ەل سراێئ رەه ێک ەد ن؟ەیبک
 داێتت یکتانەڕەالپ نتاوەل ایرەردەست یجلتەب نتجەگ یکتێژیک ەینێتو شەکەبێتکر نتاوەل ت،ێڕێبگیرەو ستیوەید ەک کا ،ەد  یبەل

  ەل وەئ تێزانەد لدایه مەاڵب کا ،ەد ەیاکداو ەیوەشانەوەڵه یداوا ت،ێنجەڕەد ۆرنسرەئ ەل ڵید رەکسیە ەکەژیک. ەوەبوو
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 .تێنینام ەکییە یرگەهاوس یو دواخسرن انڕداب ۆب کێکارۆه چیه ۆیەب ،ەانیدووگ ەوییەگسرۆئ یمانگ
 

 یدیشتاه ەرێتبەد یڵدیت، ف1566 ی متانگی ئۆگستری ستاڵی11 ڕۆژی ەتوبتوتزوتالن، ل یگوند ەل رەب اد نیباشر  ی یرگەهاوس
نتتاو  ەچتتنەد ەیوانەئ بتتن،ەد ەئامتتاد ەئتتاوار یکتتێرەب اد نتتدەچ داەکەنگەئتتاه ەل. لتتدایه ەیکە انیستترگەو د ۆرنستترەئ یک نەمتتار
. نێتڕگەد زۆستەو ب رمەگ یکێنگەئتاه ەوەکەیەب انیمووەه ت،ێنێزرەمەدیدا ،یڵدیف یشرنڕۆی ەل رەب ەیوەئ ،یۆولی ی15 ڤیبزا
 کتتا ەد زووشەئتتار کتتا ،ەد زدارت ۆستت ەکەنگەئتتاه ەل یبوونەئامتتاد یشتتۆج ز،یاالستتکڤ الیلوستت  یشتتاع ەژن یبوونەئامتتاد یڵدیتتف
 رانەبت اد ەل کەیەسترەد ۆرنسترەئ ،ەوەنەڕێتگەد ەکەنگەئاه ەل ەک. بکا  ۆب انیناوێبکا  و پ شۆخ انیوانێن ڕێیهاو یلدایه
ژوون  انیتردووکەه. ەوەونەبک کینز یکر ەیەل الیو لوس یڵدیف ت،ێبەباش بوارساز د شەوەب کا ،ەد  ەب ژاندن داو شتۆگ ەب

بتوو  ازیتنەب ەک بوون،ەئامتاد یڵدیتف ەل ک دنییئتاواڵما ۆبت ەکە دێتژن و م. ننیبب یکر یە رەبۆکرۆئ یمانگ ییتاۆک ەل نێنەداد
 یکێختتوان الیلوستت ش،ەکەشتتەک یشتتر ک دنۆخ ۆبتت نتتابوو،ێه یتتی ویب یکتتێکێک لتتدایه. کتتایم ەئ یکتتانەکگ توویە ەتیەالیتتو ەرێتتبچ
 شتتدارەب شتتداۆڕش یکانەستتات مەکیە ەل ەیژیتتک وەک ابتتوو، ئ  ەداو شی ی نانتتدیه لبتتایم دا،ەشتترنیدان وەل نتتابوو،ێه یلتتینزوەف
 ووڕ ەستتەدوو ک وەئ وانێتتنەل کێک دبتتوو شتتر ەوەب یستترەه ابتتوو،د یڵدیتتف ەب یخیەبتتا رۆز الیلوستت ەک ،یوتبتتوو لتتدایه. تێتتبەد
 .ەوەرەد ەچنەد ەوەکەیەب کێجار ندەچ ەچونک دا ،ەد
 

٣٣ 
 
 یکێ یووناکبڕو  یمارکس یکێرەژێتو ەبووەدەن زیرگەه ارایڤگ ش،یڵیدیف ێبەب یوعیش ەبووەدەن زیرگەه یڵدیف ارا،یڤگ ێب ەب

 ەیینموون
 

 یو ناپاک  ەانیخ ،یمن ک د ەب قەرحەد  تایم ەیوەئ م،ەناک ەوەئ زیرگەه ک،ێژن چیه ەخشمەناب مۆخ یمن ناو: ۆکاسر 
 بوو

 
کت د  تیتچ ۆتت ،ڵتێب مێپت: تێپ ستەد ەیکەخوشتکەسرەد ەل الیلوست شترن،یو دان ەرەوچەش ندەپاش چ ارایڤگ یچ ەیکەرەهاوس

وابتتوو، متتن  ەکەلەستتەم ەڵتتێب: تەڵێتتو د ەوەداتەد ەکەاریپ ستت یمتتەاڵو ۆیختت ارایڤتتگ مەاڵب ؟ۆرنستترەئ یک دنۆمەستترەد ۆبتتوو بتت
 وەمتتن ئ یاتیتتج ەل ۆیەبتت ت؟یتتبوو ێکتتو ەل یپ ستتەدەین وەئ م،ێ یتتمتتن بگ ستتتیوەین وەئ مەاڵب نتتدان،یز ەچتتوومەو د  امیتتگەد
 ەیکەنتتوکر ەب متتووەه. نەیتتکەد ی یرگەهاوستت ەوەکەیەب ت،ێتتوەکەد یگشتتر یبتتووردنێل رەب ەک نتتدان،یز ەرێتتوەکەو د تێتت یگەد
متن  م،ەستەک وەمتن ئ ەڵتێب -. ۆتت - ؟ۆیەتت ڕێیهتاو ێکت یدەئ: تەڵێتو د کتا ەد لتدایه ەل ووڕ شیتوەئ نن،ەکەدێپ ۆرنسرەئ
و  یڵدیتتف وانێتتن ەیکییەتیەستتراۆد تێتتزانەو زوو د ەلەپ ەب ال،یلوستت. ەکەم  یتتبەل ەوەئ زیتترگەه ،ەمۆتتت ڕێیمتت دن هتتاو تتتاەه



داۆکاستر یڵدیف یانیژ ەژن ل  

 

 

23 
 

 یکێرەژێتتو ەبتووەدەن زیترگەه یتشت ش،یڵیدیتف ێبتەب ،یوعیشت ەبتووەدەن زیترگەه یڵدیتف ،یتش ێب ەو ب ەرمەگ رۆز ۆرنسرەئ
 .ەیینموون یکێ یووناکبڕو  یمارکس

 
پتتاش  کەیەفترەه نتتدەچ ت،ێتبب یربتتازەد ەیکییەزدارۆست ەابت دووڕ ەل کتت اەدەن شەتتاراوگ ەل یڵدیتتف  تتایم ۆبتت وقەو شت زۆست
 ۆبتتت ێوەیەد ت،ێتتتگ ەردەو یاریشتتترەگ یکتتتیەزاڤی یڵدیتتتف ،ۆکیکستتتەم ەل کتتتایرەمەئ ەیزختتتانێوڵبا ەل ،ەکەجتتتوان ەرەوچەشتتت
 یرویلیدڤیتو   تتایم ێوەل ت،ێسترەبو یامیتم ەل ک،یتۆڕوین ەرێتبچ ەیوەل رەب ێوەیەد یڵدیتف. بکتا  کێشترەگ ەوەک دنۆکەپار
 یوا یکتتێتەفەدر یوانەڕچتتاو وەبتتوو، ئ ستتتیوێپ رۆز  تتتایم ۆبتت ەیەمتتانید وەئ. بتتوویدەن یوانتتەبتتوو ئ ڵدوو ستتا ت،ێتتنیبب ڕیکتتو
. ەوەبکتات وونڕ ۆیبکتا  و بت ەڵگەل ەیقست ان،ەیوەابوونیج یکارۆه ەرێبەد ەیکەلیرتەب ەیلەسەم رەسەل یوردەتا ب ک د،ەد
 ەبتتوو ل یرتتیب  ،ەویەنتتا یرۆز یکۆیەنگتتەباستتک ا و د ەیوەئ: تەڵێتتد ێتتیبکتتا  و پ ێپتت یواڕبتت ەوەرڕێپتتاەد یڵدیتتف ەل  تتتایم
متن  مەاڵب شتت،ڕمتن دا ەدژ ب انەیتکەپالن یونەت رگ  ،ەو ەکەوشڕە ەل انیسوود مەکەزانێبوو خ کێپالن ،یاسیس یکێواندنێش

 ێلت یجتاران و داوا ییئاستا یختۆد ەوەرەڕێتگەد  تتایو م یڵدیتف وانێتن کێژڕۆند ەپاش چ. تێوەد شۆخ مۆت رەه سراشێتا ئ
 ەب کتا ،ەد یڵدیتف ەیکەاریشتنێپ ڵیو قبتوو تێناب ڵدوود ەارڕیب وەل شەکەژن ،ەوەرەڕێبکا  و بگ شتەگ کیکسەم ۆب کا ەد
 .ەوەرێبەد ێوەل مانەمانیال  و د ەمەگەد رەکسیە شیمن: تەڵێد شەکەژن
 
 یپالنت یقوربان وەئ تێبەد اینڵد ەکەاویپ ،ەوەنەکەد ی یرگەهاوس  تایو م ۆکاسر  یڵدیف ەدووبار ەکییەرعەناش ەژیک نایلەئ

ک دبتتوو،   یتتداگ یڵیدیتتف ڵتتید کێتتژن انتتاڤها ەل مەاڵب ،ڵستتا شەشتت ەرێتتبەد ینتتەمەت شەکڕەکتتو ەمتتانەودەل. بتتوو یبتتاوک ڵیمتتا
 ستتەدەب ەیکەنتام یڵدیتف ەبتاوک، ک ەرێتبەد ەکانینز وەل ،ەوەکاتەد یئاگادار کەیەنام ەب وەئ. بوو ولراڕیڤ یناتال شیوەئ
 یزەح وەئ. تێتتبەد رانەکتتام رۆز شێیەنتتو ڵەمنتتا وەب ت،ێتتبەد شتتادڵد شەکڵەواەه ەهاوکتتا  ب ت،ێتت یگەد ەیناستتەه گتتا ،ەد
 ەداوا ل یڵدیتف ەک ک،یکستەم ەهاتبووەن  تایم شراێه. بکا  ەیورەگ ۆیخ یسریو  زووەئار ەب کڵێمنا ت،ێبب یکڵێمنا ک دەد

 یت ستەو م مەنتاک ەشترەگ وەئ مەکەرپۆک رەبەل تەڵێد وەئ مەاڵب ن،ەبک ی یرگەهاوس ێوەو ل ۆکیکسەم ەرێب کا ،ەد یناتال
 ی15 یژڕۆ ەل. تیتبەو مانتدوو ن تەیپشتوو بتد ێبتەو د تەیتبک شتتەگ ێوتبوو ناک  انێیپ کانەنوژدار ەچونک ر،ەس ەرێوەکەد

 یندروسترەو ت ەوەرێسترەدەڵه ەکەژن ەیوەپتاش ئ نتا،یلەئ تێتنەد یو ناو تێبەد یکێژیک ی، ناتال1565 ڵیسا یمارس یمانگ
 ت،ێت ستەد ەوەل ەکەبتاوک کیکستەم ەل مەاڵب ت،ێنەێگەادڕ ێپ ەیکەشۆخ ڵەواەه ت،ێنووسەد یڵدیف ۆب کەیەنام ت،ێبەباش د

 گتو ەد ێتیپ ەیژیتک وەئ کتا ،ەد یخوشک یایدیل ەلداوا  ۆیەب. تێبەن ەکڵەمنا ەینیقەاسرڕ یباوک وەو ئ تێبەن وەل ەکەژیک
 وەب یناتتتتال مەاڵب بتتتوو،ەن ەستتترانۆد ەکەردانەستتت. تێتتتنیبب ەکەژیتتتک ێوەو ل فولرتتتاڕی یزانتتتێخ یردانەستتت ەرێتتتبچ ا،یدڤیتتتب 

: تەڵێتد ەکەخوشتک. ەیەکڵەمنتا ی یتداپ ینتاو نتایلەئ نا،یلەئ ؟ەناو ەکەژیک ەل کرانێناو. تێبەد شۆخ ڵید رۆز ەدانانێددانا
 کتا ەد ستتەه رەکستیە ت،ێنیبەد ەکڵەمنا ەک ،ەکەوانیم ەژن. نمیبب ەکڵەک دووم منا ێل یداوا یڵدیف نم؟یبب ەکەژیک توانمەد
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 ەیستترەج ەل شەناڵختتا وەئ ،ەوەرێتتزۆدەد داێتتت ڵیختتا ێو ستت کتتا ەد  ەیستت یکانەباستتک ،ەکینتتز یڵدیتتف یئاکتتار ەل یئاکتتار
 ەل ەکڵەمنتتتا ەک ت،ێتتبەد ایتتتنڵد رتتت ۆز ەکەژن شەوەب ت،ێتتبنەد کێتتتماک ۆیژنتتەئ یپشتتر ەل بتتتوون،ەه داۆکاستتر  ڵەیمتتاەبن
 ەداتەد کەیەاستکیپ  ەیکەخوشتک ،یڵدیتف ەیکەرەنێنتو ینگەدێتب ەل کێپاش ستات تێگ ەید کۆش یڵدیف. ۆیەکاسر  ڵەیماەبن

 ەیک گتوارێتو جووت یکیکستەم یویتز یبتازن نتدەچ ەبوو ل یریب  ەکییەارید. ۆت ۆب یڵەدیف یارید ەوەئ: تەڵێد ێیو پ یناتال
 یمتانگ ەدروستت و ل مەاڵبتوو، ب  تتایم یشترنەیگ یوانەڕچتاو ەژانڕۆ ،یڵدیف شیکیکسەم ەل. ەکەژیک ۆب نیپالت ەدروسرک او ل

 ڵتیواەو ه ەوەکتاتەتت  د یکێاویتپ ەباالر ، شوو ب ازید  تایم ان،ەیکەوەپاش ئاشربوون ڵسا کیە، 1565 ڵیسا یرەبۆئوکر
 مەاڵب ،ەوەببتتات ۆیختت  یتتبەل ەکەشتتۆناخ ڵەواەه تێتتوەیەد یڵدیتتف. ەوەرێتتبەوداڵب انتتاڤاه یکەیەژنتتامڕۆ ەل ەیکییە یرگەهاوستت

  تتایم ەیوەئ م،ەناک ەوەئ زیرگەه ک،ێژن چیه ەخشمەناب مۆخ یمن ناو: کا ەهاوار د ەوڕەییەتوو ەب ت،ێبەد ەورەگ ەیکەژان
 ۆبتت یکانەخوشتتک ەل کێتتکیە دا ،ەد ارڕیتتب یڵدیتتف. بتتوو ەورەگ یکێتەانیتتبتتوو، خ یو ناپتتاک  ەانیتتخ یمتتن کتت د ەب قەرحەد

 ەو ل یبتاوک یال ەبگتات ەکڵەمنتا ونەکەکتدڕێ ەوەئ رەسەل ردووالەه ،ەیکەنۆک ەکن ژن ە تێبن ەیکڕەکو یژڕۆدوا ەدانوسران ل
 ەکێیەنتو ەرەهاوس ەڵگەل ینینگوەه یمانگ ۆب ،ەکەژن ەیوەئ شێپ ،یکن باوک ەگاتەد ەکڵەمنا. تیبژ یباوک ەڵگەل کیکسەم
  تتایم یتەانیتخ رەستەل ۆیخت یارڕیتب ەیوەپتاش ئ مەاڵب کت د،ەدەن واڕبت ەیوەئ کەیەوێش چیه ەب یڵدیف. تڕێبف سیپار ۆب
 .کا ەد یکانەاویپ ەب ختەس یربازەس یش ەم ەب ستەدابوو، د وەئ ەڵگەل
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 سەو ب تێوەد ۆیخ ۆب اینەت یوەئ یڵدیف شت،ەیگێت ەکەژیک ییەارید وەب وه شهۆڕش ی ساندنیگڵ م هه ده به یدارڵد
 

 زایت یت... ینتیزا ی1565ی مانگی یولیۆی ستاڵی 11 یژڕۆ ۆکیکس مه ەیکەونبوو ەزۆد ،ەیکەسرۆد ەژن ارایڤگ یچ ەیکەرەهاوس
 ینتدانیز ەل  او،یتگ ینجتانەگ ەل کێتگ ووپ ەک ت،ێتزانەو د ەوەرێتزۆدەد ەوەئ ایدیتم ەل ،ەکییەکوبا ەندەناهەپ ەژن یکاسوزو

 یمێژڕ یووخاندنڕ ۆب باتک دنەخ ۆب نن،ێسرەاندەڵیه وەخ ەل نانێاهڕش ک دن و ەم ۆزوو ب انییانەیب ،ەکەشار یکانەرەچبۆک
 یکتانەزۆد داەیو شت شۆرەپ ەیکەییەنمتوون ەژن. نەکەد ێپ انییربازەس یش ەم کدا،ەیەگێڵک ناوەل ەوانەکوبا، ئ ەل سرایپات

 ەژن کتا ەد وانەڕچتاو ت،ێتوەکەردەد رانەو کتام شتادڵد ،ەکڵەواەه ەیوەندنێخو ەب ،ێرێد یکەیەبز ڵەواەه وەبوو، ب یزگارڕ
 ەاویتپ وەئ ەیمتانید ەل ،ەوە کت دنیب رۆز ەل ەیکەوەشت ەیوەئ ا،یتلیل ەکەنجەگ ەژیک ،ەوەرەڕێبگ ەیکەناو ژوور ەیکەشەهاوب
 ەب رەه شۆیەبت ،ەیەغەدەق انیردانەست تێزانەد مەاڵبکا ، ب انیردانەس ەشۆرەپ ت،ێوەناک ێل یوەخ ن،ەکەد شبەم ەانیئازا
 یندەشتبیپشتت ش یکتانەبوویاخی ەاویتپ ەینێتو ەیوەئ ،ەوەرێتنیمەد انەیتکەگ ەنێو ەڵگەل ەیکەوەشت وان،ەئ ەیمانید ڵیاەیخ
مانتگ بتوو،  نتدەچ ەیکەفستران زاشی یبوو، ت ەییازاوڕو  ینازدار ەڕیوپەل ،ەکەندانیز ەگاتەد ایلیل ەک. تێگ ەد ەکەندانیز
 زایت یت: تێتبەد رستامەس نتدان،یز ەل ییەکوبا ەجوان ەدوو ژن وەئ یردانەس ەب یڵدیف. کا ەد رەبەبکا  ل یرەبەبوو ل ازینەب
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 نمیتنەکێپ ەنەمیتد وەب شیمنت... کت دەد یایتلیل یکێ ەیست ناساندم،ەد ێپ ەیکەگ ووپ یندامانەئ ەل کێکیە ەک رەه”: تەڵێد
 ەوەب یزەح( ایتلیل) ەکەژیک و،ەئ ییخرەدبەب ەل. تێنیبەجوان د یکێژیک ەک ک د،ەد ینجەگ یکڕێکو رەه کەو شیوەئ. ها ەد
 ەڵگەل ەقست ەکەژن ەک کتا ،ەد ارایڤتگ ۆرنسترەئ ەیمتانید زایت یت. “نەبک ەڵگەل یرمەن ەیقس ن،ەبک یشیسرا اوانیپ ک دەد
. گتت نەد ناشیلتتدیه ەیکەژیتتو ک لتتدایه. تێتتگ ەد ێلتت یگتتاڕێنتتادا  و  یبتتوار ینتتدیئاکتتار ه یوەڵەق یکتتێژن کتتا ،ەد ارایڤتتگ
 تێتتتوانەد مەاڵبکتتا ، ب واوەت یڵدیتتف ەڵگەل یکانەقستت تێتتناب یبتتوار زاشیتت یت ت،ێتتد ییتتتاۆک ەلەپەزوو و ب انەیکەردانەستت

 تێتبەد ترتانەخزم ەل شمەکڵەما تەڵێد ێیپ شیوەئ. بمەد تتەخزم ەمن ل: تەڵێد ێیپ ،ەکەژیک ەبدات ۆیخ ینیناس ەیپسول
 انەیتترگاکەد پشتتتەل یڵدیتتف تێتتنیبەد ەوەکتتاتەد یرگتتاەد زایتت یت نجتتدا،ێپ عا ەستت ەو ل ژڕۆپتتاش دوو . بتتوو ستتررانیوێپ ەیک
. کتا ەد ۆبت ەیقست سترانەاوڕ ێبت و،ەشت ەیازدیت عا ەست تاەه ت،ێشینەداد کییەکورس رەسەل ،ەوەژوور ەرێچەد وەئ. ەسراوەو
 ەکەژیتک ەرۆجت وەب رت یئ ت،ێگ ەد یکانەوش ەل ێو گو کا ەد یموچاوەد ی هڵجوو ی ەیس زای یت ،ەکەعاتەس شەش ییژاێدرەب
 .تێبەد یزگارڕ ەاویپ وەئ یسرەد ەکوبا ب ان،ەیکەتاڵو ەک ت،ێبەد  ناعیئ  وهەب
 
 ەکەژیتک ەداوا ل زا،ی یت ەیکڵەما ەوەرێچەد یکڕێیەهاو ەڵگەل یڵدیف ،ەیکییەانەیب ۆب کا ەد کیکالس یکیموز ەب زەح ایلیل
 ەکەژیتتک یکتتێالبۆو د ۆیختت ەیکەژوور ەبتتاتەد ەکەژیتتک وەئ ،یتتیەچ کانەشتتر ەڵتتێد ەکەژیتتک ت،ێتتگ ەڵه ۆبتت یشتتر ێستت کتتا ،ەد
بتتوون،  ینتتەمەقەو ت نتتگەو تف ەمتتانچەد شەکەلەستتەم. تێتتنێبه کتتارەب ەالبۆد وەبتتوار بتتدا  ئ کتتا ەد ێلتت یو داوا ەوەکتتاتەد
 انیتنگەئاه نەبتک ستتەتتا ه کتا ەد رزەب ەکەکیمتوز ینگتەد ت،ێتبەن انیکانەقست ەل انێیتگو انیكانێدراوست ەیوەئ ۆبت شیتوەئ
 زایت یت. وەئ یال ەبتاتەد یرۆز یکتییەنەمەقەو ت کەچ ەکەژیتک کتنەل انیکێوەشت ەوین ،ەیوەپاش مان یڵدیف یاسرەڕب. ەیەه
 شتتینەتەل ەیکەوەشت ان،ەیکەنۆناو سال ەرێچەد ەیکەژوور ەل ۆیەب ت،ێوەناک ێل یوەخ کا ەد ستەه مەاڵب تێوەبخ ێوەیەد
و  یفالتتدیبتتاخ و ف یکیمتتوز یتەبیتتتاەبتتوو، ب یکیکالستت یکیمتتوز یداەیبتتوو، شتت ڵستتا ەژدەه ینتتەمەت ایتتلیل. تێتتوەخەد یڵدیتتف

 ییەرانۆگتت ەل ێگتتو ەیکەخوشتتکەسرەد ەڵگەتتتا ل ،ڕیکتتەد کان شتتگهۆف   لتته یکتتانێیەنو ەوانەق کەیەوارێتتئ متتووەمتتوزار ، ه
 زایت یت ەیکڵەمتا یردانەست یکتانڕێیەو هاو یڵدیتف ەوەژڕۆ وەل رت یئ. تێبگ  کانییەکیکسەو م ینسەرەو ف یساانیئ  هییمانسڕۆ
 ەل ،یگستترۆئ یمتتانگ ی12 یژڕۆ ەل ت،ێتتبەد شۆو ختت رمەگ ەکەژیتتو ک یڵدیتتف وانێتتن یینتتدەوەیپ کەیەفتترەه نتتدەچ ەب ن،ەکەد
 ێپت رۆز ەیکییەاریتد شیتوەئ ،ەکییەاخی ەاویپ ەداتەد یمانەڵئ ینیشراشڕی یکەیەنیکەم ،ەکەژیک ینەمەت ڵەیسا یس یژنەج

 یڵدیتتف ەژانۆورەل. تێتتنێبه یکتتارەو ب تێتتبگ  ەڵتتیه یانیتتژ یکتتانەژڕۆدوا  تتتاەه دا ،ەد ێپتت ینتتەڵێب شێتتوەل ت،ێتتبەجتتوان د
 ڵیستتا ەل ەیوەکوبتتا بکتتا ، ئ یشتتووێپ یکۆرەستت ەڵگەدانوستتران ل تێتتتوانەکوبتتا، د ەبتتوو ل شۆڕشتت ی ستتانیگەڵه ڵیرقاەستت

 ەکەوانتگەلەم ەل انیتکر یە ایتلیو ل یڵدیتجتار ف رۆز یڵدیتف ەی یتغ. رابتووەالد  ەاڵستەد ەل سترایپات نیەالەل ینیزا ی1561
 یبووبتتوون، جلتت  ێتتف ەمیتتت وەئ یکتتانەژن ەنتتدامەبتتوو، ئ کیبیشتتابولر ەیانیتت یئتتاو یەیبتتال یمتتیت ینتتدامەئ ایتتلیل ،ینتتیبەد
 یکتێجل ەسترەد یڵدیتف انیتداهاتوو ەیمانید ۆب بوو،ەد ڕەتوو یڵدیف شەوەب ک د،ەد رەبەل انەیدوو پارچ ینسەرەف ییوانەلەم
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 ۆیخت ۆبت ایتنەت یوەئ یڵدیتف شتت،ەیگێت ەکەژیتک ییەاریتد وەب رت یئ ت،ێتنێهەد یاریتد ەب ەکەژیتک ۆب ەییکاارچیە ییوانەلەم
 کەیەجتل و شووشت کەیەسترەد نجتایئ کا ،ەد ایلیل یی یرگەهاوس یداوا یڵدیف زا،ی یت ەڵگەپاش دانوسران ل. سەو ب تێوەد
 یووخانتتدنڕو  شۆڕشتت ەکۆ یتتب رەمبەستتار یمتتانگ ەل ،ەکەنتتانێو ژنه ەکێیەنتو ەژۆپتت  ت،ێتتنێهەد ۆبتت یاریتتد ەب یینستتەرەف ینۆبت
. سەو ب بتووەه یکتەیەقەد نتدەچ یبوار ،ەیکە انیسرگەد ەڵگەل یکانەمانید ەل ەژانڕۆ وەئ ،ەوەنابات  یبەل سرایپات یمێژڕ

بکتتا  و  یشتدارەب ەکییەربازەست ییەچتاالک ەناکتا ، ل زووەو ئتار تێتوەکەردەد ەکەنتجەگ ەژیتک ،ەوەنیدزۆخت ەل کێتپتاش مانگ
 ەبکتا ، ک انییتازڕبدا  و  شانین ۆیخ یکانڕێیەهاو ناوەل ۆیخ یلووس یزمان ەب تێتوانەد مەاڵب ،یت سەم ەرێوەکەد یانیژ
. ستتتر ایبەکوبتتتا د یمتتتەکیە یختتتاتوون کەو ینتتتاو شیکەیەمتتتاو ت،ێگ ەدەڵتتته ەڵگەل انیتتتکەو چ انیهاوشتتتان ەرێتتتبەد شیتتتوەئ
 یشتووێپ ەیکە انیسترگەد ەڵگەل ێوەیەد ،ەوۆڕیتگ ۆیخت ەیکەخوشتکەسرەد تێتنیبەد ەک تێتبەد رستامەس زایت یت ،ەیکییەانەیب
 زایت یت ،ەکەژیتک رەستەل یڵدیتف ەیوەکتاردان رەستەل. کتا ەد یڵدیتف ەڵگەل ەیکەوەمانبوونیشتەپ ەب شییبکا ، شتاناز رەفەس

متن  ت،ێڕێتگەمتن، چتاو د ەباشتر  ل یکێکیە ەل ەارید و،ەئ یبیسەن ەرێناب ەژیک وەگوتبوو، ئ یمن ەزوو، ب یڵدیف”: یگوتبوو
 کتا ،ەن کانییەنێنه یباس سەک چیه یالەل زیرگەه کا ،ەد ەوێپ ییندەوەیپ یڵدیف ،ەوەخانەکڕۆف ەل. “تێمن ناب ۆب زانمەد
 .کا ەد ی یرگەهاوس ەیکە انیسرگەد ەنۆک ەڵگەل ەیکییەانەیب
 

٣٣ 
 

 شداۆڕش وێن له یساانیئ یرژواۆب یكێن كچ كه ده یسریو شهۆخ یباس ۆو كاسر  ارایڤگ
 
 رت یئ ت،ێڵێتهەد ێجت ک د،ەد ندارۆب ێپ ۆیخ ەیکەییەشەنەو ەنۆب وا ،ەڕکاسوزو د زای یت ەیکڵەما ەل ا،یلیل یدکارەب ڵیگو
 ۆکاستتر  یڵدیتتف ەشتتوو ب بتتووەن ڵیقبتتوو ەیژن وەئ ت،ێناستت ەد ەکەخواستتر او ەنازنتتاو ەب ایتتنەت ەژن وەئ ینتتاو ،ەوەژڕۆ وەل

 مەاڵب ل،یتزابیئ نەڵتێد مێمتن پت. بتنەئاشک ا د یکانەووداوڕوا  درکاندبوو،ەن یکانییەنێنه مووەه زای یت ەیوەئ رەبەبکا ، ل
 ەژیتجتوان، ک یینستەرەف یکێزمتان ەب ،یەویکوسترود لیتزابیئ ینتاو ەکەتتووەاڵه ەژیتک ەواتەک. نەبانگم بک ایلیل ەب ەباشر  وا
 شەوەئ یباست ن،ەکەادڕ  اڵو ەل کتانییەمارۆو ک کانییەفاشت ستتەد ەل وەئ ەیکەزانێتکت د، خ ۆبت ەیقست ەکییەستاانیئ رژواۆب
 وەئ ەیوەل رەب ،ەکت دووەئاشتک ا ن یکتانییەنێنه متووەه زا،ی یت. تێبەد ۆکاسر  یڵدیف یداەیش کیکسەم ەل نۆچ ەوەرێڕێگەد

 ەرۆدوو جت ەل ،ەکەژیتک ردووەه. ینتیبەد ڕۆڵی ن،ینووسەید لیزابیئ یباوک یکانییەرەگۆشان ەل ،ەبوو رەکرەئ ک،یکسەم ەرێبچ
 تکتارەخزم ەژن شەو شت گەو دوو ست ەوانگەلەو م ەورەگ یکەیەباخچ ەک دادو،یف ەیکڵەما ەل زا،ی یت ان،یژەد اوازیج یانیژ

 ،یانیتتژ یکانییەشتتاۆب ەیوەکتت دنڕپ ۆبتت لیتتزابیئ. ەاویتتژ ەتاقتتان لمتتاس،ەئ ەب نیخشتتەن یعاتەستت نینتتدەو چ لێتتو دوو ئوتومب
شتاناز  ەیکەرەو جتگ ستتەو د نۆو بت یتیەستاەک ەب ەک کت د،ەد ەیاسیپ نۆمالک یقامەش ەل ەک ەوەک د یزای یت یکانڕێیەهاو

 اون،یتتژ ەوەکەیەب ختتتەریپا ۆیکیکستتەم ەل ینتتیزا ی٣٥٥٦ ڵیستتا ەل ،ەاویتتژ ەوێشتت متتانەه ەب شیکیکستتەم ەل زا،یتت یت. بتتوون
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 ڕەتتوو رۆز زایت یت ەک انیتکێژڕۆ. ەوەناکتات یئاگتادار یڵدیتف ەب ۆیخت یکانییەنتدەوەیپ ەل ەک ەکت دوو ەڵەیه لیزابیئ مەاڵب
 ۆتت ەک یئتا -. ت؟یتبوو ڕەمتن تتوو ەل یچۆچ؟ متن نتازانم بت رەسەل مەاڵب: * بکا  ۆیخ ەل یرگ ەب ێوەیەد لیزابیئ ت،ێبەد
 تەڵێتد لیتزابیئ دا ؟ەد ووڕچ  ت،ەیتکەچ د ەوەئ م،ەکەد یڵدیتف ەڵگەل  ەکییەزدارۆست ییەنتدەوەیپ ەمتن بتاس ل! تەیناگ ێت
 نڵێتتیب ێکتت ەد. بکتتا  یشتتدارەب ەیکەشتتۆڕش ەتتتا ل کتت د،ەد ۆیو هاموشتت ۆهتتاوتوچ ،بتتوو یڵدیتتف یهاوشتتان وامەردەب زایتت یت
 یتاەرەست ەل ت،ێتبەد یکومتودونر یردانەست یوانەڕچتاو بتوو،ەد یکتانەبێکر یکتیرەو خ ەویەماەد ەیکەژوور ناوەل رۆز ل،یزابیئ
متن  شۆیەبت ،ەکەردارۆز یرک دنتەد ۆبت ش،ۆڕشت یقوربتان ەت کت دووه مۆخ یانیمن گ": بوو ارید ەوێل ەیوەئ ان،یکانییەندەوەیپ
 شتتشۆک ەوەکەیەبتتا ب تێتتگونجەد شەوەئ تتتاەه ن،ەیتتبک ی یرگەکوبتتا، بتتا هاوستت ەوەنیتتبچ ەیوەل رەب: مەکەد اریشتتنێپ ەیوەئ

 رەستتەل کتتا ،ەد بتتا ەو خ شۆڕشتت یشتتۆج ت،ێتتنیبەو هتتوبز د وستتوڕ ل،یتتزابیئ شۆزانکتت ەل. تێتتب وامەردەب باتمتتانەو خ نەیتتبک
 یینتتدەوەیپ. "ەبتتووەه دووکمانتتداەه ینتتاخ ەل ی یشتتگۆڕش یهتتزر ،ەستتااندووەچەمتتن ن رەستتەل یچتتیه وەئ": یتیەوتتتوو شەوەئ
 یوتتتار یکتتانەوادارەه نتتاوەل یڵدیتتف ەک انیتتکێژڕۆ. بتتووەه سیلۆپتت یاونتتانڕو   انیتتگ ەبتتوو، چتتونک ەو شتتاراو مەک انیتتوانێن
 کێتیەشتکا ەاریتد. ەوەرەد ەچتنەد ەکڵەمتا ەو ل تێتگ ەد یسترەد ت،ێتبەد کەیەچت پ ەل مێگو ەکۆڵەه ناوەل ک د،ەد شەشکێپ
و  ەوەنیتتوەدوور بک نەبتتد رمانداەستتەب سیلۆپتت ی وهەرلەب ،ەوەت شتتاردووه کمتتانەچ ڵەمتتا وەل ەمێئتت یگوتبتتوو کێتتکیە ،ەبتتووەه
 .نەیبک ربازەد مانۆخ
 
مانتدوو  لیتزابیئ مەاڵتت ، ب یکەیەختانڵەبا رەست ۆبت کەیەختانڵەبا ەل ن،ەکەادڕ کاناەربانەس رەسەب وانەک د؟ ئ انیاڕ نۆچ
... مڕۆنتتاتوانم بتت نگتتاوەه کیە م،ەابتتکڕنتتاتوانم  رتت یمتتن چ: کتتا ەهتتاوار د ەویتتیەنگەد متتووەه ەب ت،ێشتتکەد یکۆو چتت تێتتبەد
 ێکت ەو د ێداتتەد ەیکەرەبت اد ەیژمتار کتا ،ەانڕ ایتنەتەب کا ،ەد  ناعیئ ەکەژیک ت،ێگ ەد یزێئام ەتوند ل یڵدیف ت ساناەل
 وەل ەیکییەانەیتب. ەوەنیبتوو ایج یکر ەیەک دم و ل یکانەچاو ی ەیماچ ک د و س کر مانیە: تەڵێد: ەوەریزۆدیب ەیەژمار وەب
 یرۆز دا ،ەد رداەستەب ۆیو خت کتا ەد یوەن یرەست ،ەوەرێبشتار ۆیخت کا ەد ێل یداوا یڵدیبوون، ف لێئوتومب ناوەل ەیمانەد
  زیرگەه یڵدیف. کا ەادڕ ەکییەغڵباەڕەق ناوەل شیوەئ ت،ێبەد نداریب  وەئ داێت ت،ێبەد کەیەوەنیقەت ەل انێیگو اندیخاەن
 .ک دەدەن ۆیهاوتوچ 15 مێئ یرۆج ینگەتف ێب
 
 یکتتانەکینز ڕێیەهتتاو ەینتتدەوەئ بتتوون،ەن نتتگیگ  وەئ ۆبتت یکتتانەنگاوک دنەو ت سیلۆپتت یراونتتان ارایڤتتگ ەیکەدانەڵرهەستت
 کەو و،ەئ یچتتاو رەبەبتتوو، ل یکتتیو نز ستتتیوەشۆخ یکڕێیەهتتاو رەه کەن ارا،یڤتتگ رۆدکرتت. ەبتتووەه وەئ رەستتەل انییتترەگیکار
 وەل ت،ێتوەدواناک وەئ رەستەل کت دنەییو گل یرانتەگین ەل ارایڤتگ یچ. وابوو ناێهەد کارەب ینۆجوان و باش ب ەیواکەب ژ ەژیک

 -. نمێدرکەیتن م،ەکەن یو باست ەوەشارمیب ێناک  ،ەیەه کییەاسرڕ یزانەد": تەڵێد یڵدیف ەو ب کا ەد ەڵگەل ەیقس ەتەباب
 زانتمەد یرچتەگەئ ت،ێتزەداناب ەوەئاستمان ەل یستریوەشۆخ ەنتاتوانم، چتونک... * ەوەریشتاریب یناتوان ،ەوەریشاریب یناتوان
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 ەمێئت ،یەوا ەوییەایتنڵدەب -... نی ێتبژەڵه کانمتانەو کات نێشتو یتیەن متانەچار ەمێئت مەاڵب ،ییەگونجاو و باش ن شەکەکات
 ،یتیەن ەیینیقەاسترڕ یکێ ێشتگۆڕش وەئ ەاسترڕ ن؟یبت ەوەکەیەو ب نیبت ێک ەڵگەل نیزانەد مەاڵب ،ەیک نیو نازان ییەبژارمان ن

 وەئ واو،ەت انەیتتوەئ ،ەستتەب -.. ناکتتا  و ەستتوکەڵه شەمێئتت کەو ،یتتیەن ەمێئتت کەناکتتا ، و متتانەکەزۆد یقوربتتانەب ۆیختت
 ەوەئ -... رنتتتتادا ەب متتتتانەکەو بوار کتتتتا ەد ەشتتتتۆڕش وەل متتتتانیتڕێیەهاو شیتتتتت  یوانتتتتەئ ەڵگەو ل رمەهاوستتتت ەرێتتتتبەد

 رەستەل ەقست ،ەدوا جتار ەوەئ -. تێتناگ  شیودانێتجن ەیرگەب زیترگەبچتووک، ه یکتیەواەب ژ ەژیتک ەڵگەل ،ەیەوەزبوونەپاشگ
 کتتانمەکاروبار ەل ستتتەد سەک یتتیەن مڵو قبتتوو مەدەد مۆختت یارڕیتتب مۆختت م،ەکەچ د زانتتمەمتتن د واو،ەت ن،ەیتتکەد ەتەبتتاب وەئ
و  تێتگ ەادڕ کانەقست ەل ێگتو ل،یتزابیئ. مەدەد رەستەل یارڕیتب مۆو خت ەمۆخت یانیتژ ەوەئ ت،ێتبەه داێتت یچوونۆب ربدا ،ەو
بتوو،  رانەو کتام شەگ یووڕ ەکەدانوسران ەبوو، ب ارید ەوەژوور ەرێد انێیبوو، ل کانییەکارەورد یئاگادار ەوەرگاکەد یپشرەل
 ۆیختت ۆڵەیتتت شۆرنستترەئ ەوۆیەختت نیەالەل. کتتا ەد اراشیڤتتگ ی ەیستت ەوەورەگ ەیوەندنەستتۆڵەت یکیەگتتایو ن قڕ یکێچتتاو ەب
 ەل مەاڵب کت دن،ەد یراخۆست کێنێشو مووەه ەبوو، ل شۆرەپ انۆیب یڵدیف ەیوانەئ کا ،ەد ەژنان وەئ ەڵگەل ەقس ،ەوەکاتەد
 .تێنێوروژەن ەکەلەسەو م کا ەن ەو قس تێبگ  ەرگەب لیزابیئ یەبواەد ۆیەب ک ا،ەدەن ک دنە یغ نگەج یمەردەس
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 دام تیت ارمهیدواجار : گو  یایلیس  به ۆكاسر  یكیدا  دوور له یڵدیف ی كه هڕكو
  
 ەیکەژیتتتک ۆبتتت ەکەکیتتتدا ت،ۆڕێتتتگەد ەکەوشتتتڕەو  ەئاراستتتر متتتووەه ل،یتتتزابیئ یو بتتتاوک کیتتتدا یردانەستتت ەکەفانتتتدنڕ ی انتتتەیق
 ەناچتار بتوو ،ەوەتەمتاو ەنۆلەرشتەب ەل ایتنەتەب ،ە اویگ ێوەل یباوک ،ەانک وویاڕ ۆف انک یسرەد ەل نۆچ وانەئ ،ەوەرێڕێگەد

 ۆبتت  ەوەئ انم،یتتژ یکتتۆ یو چ ەرب دەستت ەل ەکێشتەب انەیتتوەئ ژمیتتک) ەوەرێشتتارەد ۆیبکتتا ، خت رەبەمتت دوو ل یکێربازەستت یجلت
 ستتەه یتی اێخەب رۆز ەکەژیتک(. یتیەچ یمانتا نتدەمڵەوەد یکێاویتپ ەڵگەل انیتژ تیتبزان ،ەوەرەیتبک  یتتا بتاش ب ەوەمێڕگەد
 یداوا سەک تێپ ستەد ێتیل ،ەوەکتاتەد یڵدیتف یئاگتادار ەبتوو سەک مەکیە زا،ی یت ت،ێندرێفەڕد ەک یتەبیتاەب کا ،ەد ەوەب
 ێوەیەد یڵدیتف مەاڵب کتا ،ەد رستامەس یکانەرەب اد مووەه ەکەفاندنڕ ڵیواەه. ەک دوو وەل انیکییەداواکار چیه ،ەک دوو وەل

 یانیتژ رەستەل ەژیتک وەئ ،ەوتتووم وامەردەمتن زوو و ب": تەڵێتد ەک تێنێقەشتلەد کێتمۆگ ارایڤتگ ،ەوەبکتات اینڵد یکانڕێیەهاو
 متتانەوەزووتتت  ئ ەمێئتت ،ەستتەب ۆرنستترەئ ەستتەب": تەڵێتتو د تڕێتتبەد ارایڤتتگ ەب کانەقستت یڵدیتتف ەیەستتق وەب. "ییەت ستتەم ەمێئتت
 یدواەل کیە موومتانەه ر؟ەسەکام چار -. "ەیەه کییەرەسەچار ەب سرمانیوێپ سراێئ ،ییەن یسوود ەیوەک دنەدووبار ،یزانەد

 وەل ،ەقستتان وەب .ەوەنیزۆبتتد و،ەئ ەیالشتت ەیوەئ ۆبتت متتووشەه ؟ەژیتتک وەئ ەیوەنتتانێو ه ەوەنیتتزۆد ییقوربتتان ەنیتتبەد کیە
بتتا  ت،ێتک ەن ێپت کمانییەرەستەچار رەگەئ ،یتیەن یستوود ەقستان ەرۆجت وەئ ،ەب نگەدێتب": کتا ەهتاوار د یڵدیتف داییەنگەدێتب
 وەرەب اویتدوو پ ەڵگەل ەیوەنتانێه ۆبت شیوەئ ن،ەکەد ەویڵەدیف ەب ییندەوەیپ فاندبوو،ڕ انەیکەژیک ەیوانەئ. "نیب نگەدێب
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 ەڕستت ک یکەیەمتتاد ەب انەیتتکەژیک ،ەوەزنۆبتد یشتتۆهێب ەب ەکەژیتتک تتتواننەد ت،ێتبەدروستتت د ەقەت ەڕەشتت وا ،ەڕد ەکەوازەانگبت
 ومەئ یکتانەچاو ی ەیو ست ەوەرێتبەد کیتنز مێلت یڵدیتف ،ەوەستامەڵه ەک: تەڵێتد لیتزابیئ. زێهەب یکێرمانەد انی واندبوو،ەخ

 ەل ت،ێتربچەد مەد ەل ەیوشت کیە ەیوەئ ێبتەب. کت د کر متانیە یچتاونتاو  ی ەیست رستامەو س نگەدێتب کەیەقەد ندەچ. ک د
 یشترنڕۆی یدوا یژڕۆ وا ،ڕبت لیتزابیئ یەبتواەبتوو، د ەرانێو شت ەلەپەب ەدوو عاشت  وەئ ەیکەنەڤیتئ. ەوەرەد ەرێچەد ەکەژوور

 کەو یبچتووک یکێنگەتف مەاڵب ت،ێنیبەد یڵدیف یشانیرەو پ انیگ  ەب ێوەل ،ەیکڵەتاەب ەناو ژوور ەرێچەد زای یت ل،یزابیئ
. ەشتۆڕش شیتوەئ ،ەڵتێب -تت ؟  یکتێکیە -. ەیەجتوانم ه رۆز یکێ انیسترگەد سراێئ: یوت نجایبوو، ئ شداەباو ناوەل کڵێمندا

 .بوو ختەو س زڵۆئا یکێسرۆد شۆڕش مەاڵب
 
 ەکەژیتک ڵەستا وەنتادا ، ئ یڵدیتف ینتاو زیترگەه مەاڵب ت،ێت یگەد رەمبۆڤنت یمتانگ ەل زای یبوو ت ەوەنیقەت رەسەل ەکەشۆڕش
 ی ستتانیگەڵه ڵتتیواەه ەکەژنتتامڕۆ ەل تێتتنیبەد وەجتتار، ئ مەکیە ەبتتوو، ک شتتر ۆخ ێپتت یم دنتت کانتتداەرەچبۆک ینتتدانیز نتتاوەل
 نتتاوەل.  ستتایگەڵه ەکەشتتۆڕکوبتتا ش ەل: نووستت ابوو ەک ،ەوەرێنێختتوەد ەیکەنتتدانیز نتتاوەل ،ەوەکۆستتامگ تن و شتت ەب ەکەشتتۆڕش
 وانەبتوو، ئ واوەت ەکەلەستەم: تەڵێتو د تێتنیبەد ەوەشتەگ یو چتاو شۆخت یکتێووڕ ەب ز،ی ناندیه لبایم ەکەندانیز یپانۆڕەگ
 وەئ وا ،ەڕد کوبتا وەرەب ەاویترەد ەب یڵدیتف ،ینتیزا ی1565ی متانگی نتۆڤمبەری ستاڵی 16ڕۆژی  ەل. شرنڕۆی ەمەکشیە یژڕۆ
ت ستانا  ەل ارا،یڤتگ ەیکەختاتوون مەاڵب. نەڕۆد کیکستەم ەل شت ک دنەگ انمتا پتاش م یمتەلەب ەب او،یتپ کیەشتراوەه ەڵگەل

 ،ەبتوو رەستەل یگوشتار وامەردەب بتوو،ید یرۆز یفشار وەئ یرچەگەئ شربوون،ڕۆی ەکەبوو، گ ووپ کێژڕۆ ندەچ بوو،ەن یئارام
 تتاەه تێتزانەوا د وا ،ەڕد ۆ یتب وەرەب لتدایه ەیکەژیتک ەڵگەل وەئ مەاڵب ،ەوتووەک ەڕێب  دنم وەرەب ەیکەرەهاوس ڕۆمیوا ئ

 مەاڵب ،ەمت دوو یڵدیتف یستربوویب کت د،ەخنکان د ەب یسرەه  تایم س،یپار ەل اش،یدون یرەوبەل. چوو سیکەل ییچ یێتاەه
  تتایم. کوبتا ەوەرەڕێتگەو د تڕێتبەد ەیکییەنینگتوەه یمتانگ ەیمتاو ەلەپەب  تتایم بتوو،ەن یرویلیدڤیت ەیکڕەکتو ڵیواەه چیه
 نەمەت ڵەمنتتدا نەکەد شتتشۆک وانەبتتوون، ئ یکتتانەپوور یزگتتارێپار بتتنەل ،ەکەنتتداوەب ەیستترۆش رەستتەل ەیکڕەکتتو بتتوویزانەین
 ەورەگ وەئ ت،ێتبکوژ یبتاوک ستراێئ رەگەئ ەچتونک ت،ێتکوژیب کت دەد یششتۆک سرایپات ەیوەئ ،ەوەنەبک اینڵد ەکڵییەسا و ەح
 رەست ەرێتبچ یڵدیتف ەیوەرلەب. تێتگ ەردەو یاسترڕ ەب ەیکڵەمنتدا یکوشترن ۆیەب ،ەوەکاتەد یباوک ەیوەک دنۆڵەت ەل  یب تێب

کوبتا  یزگتارک دنڕ ەیسۆپ  ەمن ل رەگەئ: کا ەد کەیەقس ەیکڕەکو ینووسەچار رەسەو ل کا ەد کێتیەسەو ،ەکەمەلەب یپشر
 ،ەتاڵو وەئ ەوەرەڕێتگەکوبا ن ییئازاد ەل رەکوبا، ب ەوەرەڕێگەن وادارمیه ،ەوەرێنیبم ۆکیکس مه ەل مەکڕەکو یەوا وامیم دم، ه

 ێپتت ییتتتاۆک ەستترانڕ وەب ەیکەنتتام. کتتا ەد شتتشۆکوبتتا ک ییزگتتارڕو  بتتا ەخ ۆبتت تێتتبەد یو بتتوار تێتتبەد ەورەگ ینتتەمەتتتا ت
 با  بووەبوو، ئاسان ن گونجاوەن ەکەوشڕە رەگەئ مەکەد ێل انیداوا  م،ێساەد کانمەخوشک ەب ،ییەردەبەن وەئ: نابووێه
 . تایم ستەد ەوەنەدیب ێناک  ،ەوەبشارن ایچ ەل ەکڕەکو
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 ۆکاستر  یڵدیتف یشترنەیگ یوانەڕچتاو زیسانشت ایلیست ،ینیزا ی1565نۆڤمبەری ساڵی ی مانگی 21 یژڕۆ ەل ابوویلیس ەیکەدۆک
 ەژن وەئ. یتیەن یشتیوارەنێشو چیو هت ەوانەڕچتاو ت،ێتوەکەد ەڕێب ۆگت ین ینتداوەک ەگ انمتا ل یمتەلەب یپشتر رەسەل ەبوو، ک

 یتەاڵرهۆختت یباشتتوور ینتتارەک ەنەگەد تتتاەه ن،ڕبکتت ۆکیکستت مه ەن لۆکتت یکتتێمەلەب کتتا ەد یڵدیتتف ییژگتتارۆئام ،ە ێشتتگۆڕش
 انیتوانەڕچاو کتانەاویپ ەڵگەل ێوەل سترن،ەبو ییەنتارەک ەشتار وەل کا ،ەد ییژگارۆئام ەکەژن هاەروەه ،ەوەنێنیبم ەکەدوورگ

 ەڵگەل ایلیستت دا،ەوەشتت وەل. کتتدارەچ یاویتتپ 11 کەن ت،ێتتبەد یستتەک ستتتیب یستتواربوون یبتتوار ایتتنەت ەکەمەلەب. کتتا ەد
 یمتەلەب ەنەبتگ کێتلیم نتدەچ ەب ەیوەرلەب کتا ،ەد انیتوانەڕچاو نتد،ڵب ەیورەگ یکێلێئوتتومب ناوەل کدارەچ یاویپ کەیەژمار

 یکتتەپ انیشتتەکەلەرێب ە ێئتتام هتتاەروەه. تێتتد ییتتتاۆک ەوەکەیەب انەیتتکەو کات نینتتزەب ت،ێتتبەد واوەت انیتتنینزەگ انمتتان ب
 م،ێتتژڕ یاوانیتتپ ەمتتانەد وەل ستترن،ەوەد ک اویاریتتد یکتتات یژڕۆدوو  ەل رەکلتتم، ب 16 یتتیدوور ەب شیوانتتەئ ۆیەبتت ت،ێتتوەکەد
 ەنتاوچ یت ستناک یرەوەنتدینتاو ز ەونەکەد ت،ێتبەد انیتربازەد انیستەک ەدوازد اینەو ت نەکەد ێل انەیقەو ت انیرەس ەنەگەد
 ۆبتتت ،ەوەنەکەد ایلیستتت یاگتتتادارئ انەیتتتوەو مان وانەئ یشتتترنەیو گ  شێتتته ەل ،ەکەنتتتاوچ یکتتتانەاریجوت. کتتتانەلکاوەو ز ەڕت
و  نتتداریب  یکێستتەک ەنەگەد ەکتتاروان وەل ن،ەڕۆد ستترایپات یکانەکتتدارەچ ەوەووبتتونەڕووبڕ ۆبتت انیتتربازبوونەو د زگتتارک دنڕ
. زامتدار بووبتوو ەدوو گتولل ەب ەبتوو، ک ارایڤتگ ۆرنسترەئ شیتوەک دبوو، ئ یراسانەه بووڕەبوو،  فسەنەنگەت ەیوەئ ش،ۆخەن
 انەیتوەب ش،ۆبتڕە یرمتانەد ەوانەل نتابوو،ێه یرمتانەد ۆیەبت ،ەبتووەه ییزاەو شار ەبوو رۆدکر یباوک ەک ،ێڕەباتگەخ ەژن وەئ
 مێتژڕ ،ەوۆیەخت نیەالەل بتن،ەد رانەگینت انیتمووەه ژڕۆچتوار  ؟ێیەکتو ەل یڵدیتف مەاڵب کتا ،ەد زگتارڕمت دن  ەل ارایڤگ یانیگ
 ەیمتتانید یشتتۆرەپ رۆو ز تێتتزانەد یمتتان ڵتتیواەه ایلیستت یتتیم دواەاڵب ،ەوەکتتاتەد واڵبتت کتتانەبوویاخی یرەابڕ یکوشتترن ڵتتیواەه
ماستتر ا،   اییستت یکتتانەگ د ەل. یتتێگ ەد انایشتتۆخ ەل ت،ێتتگ ەد یستترەد ردووەه ەب یموچتتاوەد ت،ێتتزانەد ەکڵەواەه ەک. تێتتبەد
 رف ازەو ست شتادڵد ەنتدەوەئ زیترگەه: یتیەگوتتوو ەیەمانید وەئ ۆب وەئ. تێنیبەد ۆکاسر  یڵدیجار ف مەکیە ۆب زیسانش ایلیس
 چیهت انەیتکەمانید ییشۆخ ەل شەکەاویپ. یگوش سرمەد ردووەه ەک یتەبیتاەب ،ینیجار ب مەکیە مۆکاسر  یڵدیف ەک بووم،ەن

 ەیوەب: تەڵێتتد شیتتوەئ! چ ەب تیشتترەیگ: تەڵێتتد ەکەژن. نیشتترەیگ رەه نجتتامەرئەد: تەڵێتتد یتتیو دوا تێتتناک  ۆبتت یکەیەقستت
 .تەیبد میتەارمیو  تیبگ  سرمەد
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 تێبب وەل کمڵێتا مندا مەبک کسێس ۆکاسر  ەڵگەل کێوەبوو، ش زوومەئارمن : یگوت کێژن
 

 ا،یلیستت ەداتەد یتتیتیەراەراب ۆڵتتیر ۆکاستتر  یڵدیتتف ان،ەیکەشتتۆڕش یوتنەرکەستت یمتتەکیە یژانتتۆر ەل نەکەدێتتت یروو رۆز ژنتتان
و  پتت ەنتتاو ک یژانتتۆر ەل وەئ یانیتتژ یرەبێستت ەرێتتبەد ،ەکەژن هتتاەروەه کتتا ،ەمتت دن رزگتتار د ەل یکتتانڕێیەو هاو ۆیختت ەیوەئ

وا  ،ەژن وەئ ەیژانۆر یانیتو ژ ەوشەر وەئ. کوبا یتەاڵسەد یرگ تنەو و اناڤها ەگاتەتا د اکان،یچ ییرزاەب رەس یکانەسابات
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پتتاش . ەیەه شتتداەکڵەنتتاو ما یکاروبتتار نتتاوەل یستترەد ەکەژن تێتتزانەد ەک یتەبیتتتاەبکتتا ، ب ێلتت ەی یتتغ یشتتیکیدا کتتا ەد
 انیتکێکیە ک د،ەد رەبەل انۆیکاسر  ەیوێهاوش یژنان، جل دا ،ەدەڵه رەکوبا س ەل ێو نو ۆنام ەیاردید ش،ۆڕش یوتنەرکەس
 یو بتوار تێتگ ەد ێلت یگتاێر ا،یلیست مەاڵب ت،ێبب وەل کمڵێتا منا مەبک کسێس ۆکاسر  ەڵگەل کێوەبوو، ش زوومەمن ئار یوت

 ەب ،یڵدیتف. هتا ەدەن ٢٤١٦ ینتاو ژوور ەیکەژن یتتەقەرەد مەاڵب ت،ێتگ ەد ێلت یگتاێر رۆز یکەیەراد تاەه ،ەژن وەنادا ، ئ
 ەیوەانەڕپتاش گ. بتوو رسامەس اکانیچ ییرزاەب ەل وانەئ ییوامەردەمان و ب ینک دنیداب ۆب ا،یلیس ییژێرەرنامەو ب یتیەئازا

 ڵقبتوو یکانەبتوو، خوشتک کیکستەم ەل یکانەخوشتک ەڵگەل ەک کتا ،ەد ڕیکتو یرویڵیدیتف ەیوەانەڕگ یداوا  تایم س،یپار ەل
 ەڵگەل ەکڕەکتتو ەک ەیمتتانەد وەزوو، ل یکییەانەیتتب. ەوەکتتاتەد یرفانتتدن ەل  یتتب شیتتوەنتتاگ ن، ئ یداواکتتان ەل ێگتتو ن،ەنتتاک
 ەکڵەمنتا ڕەو کتو زنەبەداد کێکتدارەچ نتدەچ گت ن،ەد ێلت انیتگاێر شەر یکێلێبوو، ئوتومب وبکیشابول ەیناوچ ەل یکانەپوور

 یکیکستەم ۆینتاوخ یتتەزارەو ەل ،ۆکاستر  یکانەخوشتک کتان،ەژن یتیدوا. بنەون د کەیەچ ک ندەچ اهنەت ەیماو ەل نن،ڕێفەد
 زاەق کەو تێترفانتدن، ناک  ەیستۆنتاو پ  ەرێوەنتاک شەوەکوبتان، ئ یتەفارەست ەل ەکڵەو منتا یکیدا ەک ،ەوەنێک ەد اگادارئ

 ەکڵەمنتتتا یرتۆو پاستتتا  یفەستتت ەینگینووستتت ەبچتتتن ەیکییەانەیتتتب ون،ەکەد کێتتتر ەوەئ رەستتتەال، ل ردووەه. تێتتتبک  ی ەیستتت
 ەیختتتان ەل ەیوەئ کەو کتتتان،ەداماو ەژیتتک": تەڵێتتتد انێیتتو پ کتتتا ەد یکتتتانەپوور ییشتتوازێپ ەوەرق ەب  تتتتایم. ەوەربگتت نەو
 انیتوانیوبژێن ەکییەماستۆدبل ەاویپ ،ییەگ ژ وەپاش ئ. "یدارۆشک ەڕیوپەل شیمن لکاون،ەز ناوەل ەوێئ سراێئ ن،یبژ ژنانە یپ
 .ەوەکاتەد ورێه شەکڕەتوو ەکیدا ،ەوەکاتەد ییئاسا ەکەشەو ک کا ەد
 
 یرتیب  ەک ت،یتبژ ەڵیگەل ،ەاکیناو چ ەیکەپ ەک ناوەل بوو،ەه ایلیس ەب یواڕب ا،هنەت یڵدیف کانەپ ەناو ک یانیو ژ ایلیس

 و ،ەخەد وەئ بتنەل ،ەکەنیرزەل ییەکورس رەسەل اشیلیس و ،ەخەد ەکەمەسیس رەسەل یڵدیف ک،ییەو کورس کێمەسیس ەبوو ل
 یگتت ەڵه و،ەئ ەیکە ێستک ت ەبووبتوو ایلیست. ک دبتوو ەئامتاد شەنگینووستت ۆبت ن،ینانتد کەو انیکێنێشتو ،ەکەپت ەک ەیوەبتنەل
: تێنووستتەد ۆیبتت ایلیستت کتتداەیەنام ەل کتتا ەد ستترایپات ییوانیپشتتر یکتتیم ەئ یتەحکتتووم تێتتزانەد ەک ،یکتتانییەنێهن متتووەه
 یکەڕێشت ت،ێتبەد واوەت ەڕەش وەئ ەک ن،ەبد انەیانەیوەک د وەئ رەسەگ ان ل یباج ێبەد کانییەکیم ەئ مۆخەد ندێسو ا،یلیس"
 یکتانەزێه ی شتێه یکتانەاویو پ یڵدیف ،یژۆر ەد یکەڕێپاش ش. مەکەد انیدژوار یکەڕێمن ش کا ،ەد ێپ ستەد ەمێئ ەیورەگ

 ٢٥ ەیمتاو ەبگت ن، ل اکتانیچ ەل کتانەپەچ ەکدارەچ ییوڕەشێپ ەل گاێناتوانن ر ر یئ نن،ێشکەد ەوەنەدەد رچەرپەب سرایپات
و  نەکەد یرگتت ەب ،ۆکاستتر  یکانەکتتدارەچ شیجتتار مەکیە ،ەکەشتتۆڕنتتاو ش ەنەگەد اویتتد ژن و پەستت نجێتتپ ەیکیمانتتگ، نتتز

 .نەبک ێپ انەیکشەناتوانن پاش سرایپات یکانەزێه
 
 ەکەکەڵتخ انتا،ڤنتاو ها ەگتاتەد ییوتووەرکەستەب ۆکاستر  یڵدیف ،ینیزا ی٣٥٥٥ ڵیسا ی ینای یمانگ ی٧ یژۆر ەل وتنەرکەس
 ۆبتت شیکتتدارەچ نتتدەچ شتتربوو،یدان یشتترینەتەل یمنتتێهەب زیسانشتت ایلیستت ەک ن،ەکەد ەیکەبێتتج ییشتتوازێپ یرمتتەگەب متتووەه
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 ەیکەژیتک ردووەو ه ڕێهتاو ەڵگەل کتو،یئتار  د یکتەڕەگ ەل ،ەوۆیەخت ەیکڵەما ناوەل  تایم. دابوو انیورەد یک دنیزگارێپار
 ەیکڕەکتتو شیوتنەرکەستت ەیشتتانین کەو ستترابوو،ەو ەکەبێتتج رەستتەل یڵدیتتف کتت د،ەد ەیکەنەمیتتد ی ەیستت یمتتەدوو ی دێتتم ەل
 کت اەد بتوو،ەبتاش د یکێبتاوک وەئ رەگەدامتاو، ئ یکوبتا یئتا": انیتگ  ەب کتا ەد ستتەد ەکەژن شۆیەبت. داەد شتانین رویڵیدیف
 ییتیەرک داەست ر،ەستمبید ی٣٣ یژۆر ەل سترایپات یتنتەاڵپتاش ه. "ساسەداماو و ک یکوبا یئا ش،یباش یکەیەرک دەس ەرێبب
 ٢٤١٦ ەژمتار یریستو ەل ەیکییەتیەرک داەست یگتاەبار ۆکاسر  یڵدیکوبا، ف ەل یکات یتەحکووم ەرێبەجاران د یکدارەچ ڤیبزا
 رەستت ەرێتتوانەڕو د رزەب ینتتیورەه یکەیەختتانڵەبا ەل ییەریبتت  ەک ت،ێتتنێزرەمەداد ختتتەریپا یانتتاڤها ەل نۆلرتتیه یلێهتتوت ەل

 ەکڕۆفت مەکیە ەب ۆرووخا ت مێرژ ەک رەه: گوتبوو یکاسوزو زای یت ەب ت،ێربچەد کیکسەم ەل ەیوەرلەب یڵدیف ەارید. ەکەشار
 ەرێتب نەنتاد یبتوار یڵدیتف یرمتانەف رەسەو ل یوانەڕچاو ەل ژۆپاش دوو ر ن،ۆلریه یلێهوت ەگاتەد ەکەژیک ەک. کوبا ەرەیگەد

 یراز زیسانشت ایلیست ینتاوەب کێتژن یەبتواەد ۆیەب ،ەماوەن وەئ یخوازڵد یرەدیاری کەو ەیگێپ وەئ تێزانەد زا،ی یت. ەوەژوور
 ڵەستا ەل یکتانییەتەارمیو   ەختزم یپتاەل ان،ەیتکەمانید یتاەرەست ەل. تێوەبک ۆکاسر  یڵدیف ەب یچاو تێبکا ، تا بروان

و  ەکت دوو وەئ ۆبت میمن چ یزانەید ،ەکەژن زانمەوا د: گو ەید زای یت. کا ەد یسوپاس یڵدیک دبوو، ف یشەشکێپ یکانەخرەس
 یریستو ەبگات تێتوانەد زای یت ا،یلیس ەب یدارید ەل ژۆر ێپاش س. بوو زمانەسرەب یکێژن وەئ. بوو کانییەکارەورد یئاگادار

 ۆبت ەیرگتاکەد ەک. ەوەژوور ەچتوون ۆبت کتا ەد ییتڕێیەهتاو ۆیخت اشیلیست ،ەکەلێهتوت یمێیەو س ستیب یمۆهن ەل یتیەکاۆرەس
بتوو،  شۆکاتیە انیترەب یشاکۆپ ەک کا ،ەردەد یکانەاویپ ۆب رمانەف ەو ک تێبەد یربازەس یجل ەب یڵدیف رەکسیە ،ەوەنەکەد
 .شربوویدان ارایڤگ ێچ شیوەئ یشرینەت ەل
 

٣٦ 
 

 بوو رانەگین ەکەناس اوەن ەژن ەل ۆکاسر  یکیدا ەوەرێبەعاشب د سانید
  
 کانمەییەخشتندەو ب ەچاک یپاداشر یرگ تنەو ەل ک د،ەد کانمەچاو ردووەه ی ەیس ەزدارانۆس رۆز کانەییەخشندەب یتەاڵخ ۆب
 ەجتتار مەکیە ەیوەئ کەو  ا،ێتتو خ ێییرپەستت یکیەگتتاین ەب وەئ ،ەوەرێتتنیمەد نتتدانیز ەل وەئ رەستتەل ڵدوو ستتا ەک ام،ەڕگەد
 ،یکتانەاویپ رەست ەوەکت دەد یهتاوار یتونتدەب شیتوەئ. "ەوەمەڕێتگەمن د ،ەوڵێجوەم": تەڵێد ێیو پ کا ەد ی ەیس ت،ێنیبەید
 ەاویتتپ وەئ زا،یتت یت. تێتترابگ  ەکەشتتار یکتتانەبازرگان ییرۆخەمشت یستتریو ستتتیوەید ،ەوەبووبتتوون ۆکتت ەیورەچتوارد ەل ەیوانەئ

 یشتتیئاکار ابتتوو،ۆڕگ یکتتانڵەراۆو م وشتتتەر اهتتنەت کەن ،ەوەرێزۆدیتتنا ێوەل ،یبتتووید کیکستتەم ەل ییەیمانستتۆر ەییەنمتتون
 مەدوو یژۆر ۆبت. بتوون ارید ویو رز شەر یکانەبووبوو، ددان ەورەگ یورگ ش ابوو،ۆداپ ەیکەژێدر ەشیر ەب یموچاوەد ابوو،ۆڕگ

بتتوو،  رداەبەل ەیکەختوازڵد ەدارێڵتته جامتاێجتتاران ب کەو شیتوەئ ،ەوەرێتتڕێبگ ۆبت ۆیکیکستتەم یکتانڵەواەدوا ه کتتا ،ەد یبتانگ
 شیتوەبکا ، ئ ەکێیەنو ەتەحکووم ییندەوەرژەب ۆب شیئ مەکیە ک دبوو،ەن ەوەرەد یتەزارەناو و یکێکیە ەڵگەل ەیقس شراێه
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 یشتتەکەنگینووس م،ەوەرەد یکاروبتتار یژکتتارێراو ەریتتبەد ۆتتت: تەڵێتتد ێتتیپ هتتاەروەه ک،ەڕۆگ یزێوڵبتتا ەبتتوو ب زایتت یت یدانتتان
 یشتەشکێرابکتا ، پ ەیوەرلەب ەتتاز ەک ،ەکێیەنتو ەالکیکاد شەکەسرۆپ یلێئوتومب ت،ێبەد نۆلریه یلێهوت ەل مەکەژوور ناوەل
بتدا ،  کتانەگانێب ەنووستەژنامۆر یکاروبتار ەب خیەبتا کتا ،ەد ێلت یداوا یڵدیتف هاەروەک ابوو، ه اناڤها ییوانەشار کۆرەس
 ەژن ەیوەگواسترن ەیکۆ یتب پشتتەل ایلیست. یرەگەژنتامۆر ەیمتانید یستازک دن ۆبت بوون،ەد وانەڕچاو ەکەنۆسال ناوەل ەیوانەئ

 وتتن،ەخەد داێتت ەیکەخوشتک ردووەه ش،یکۆرەست یکتانەکینز ەژوور ا،یتژەد داێتت وەئ ەیکەمۆنه ۆبوو، ب زای یت ەیکڕێیەهاو
 شۆیەبتت بتوون،ەد رتتت ۆز کتانەمانیو د یرەگەژنتامۆر ەینگ ۆکتت یداوا. و ەخەد یکومتودانر یریستتو ەل ایلیست ەوات ،ۆیخت مەاڵب
 و،ەئ یوتنتەدواک رەبەل ،یگوتبتوو زایت یت و ،ەکەدوا د رۆز شیجتار ێنتدەه ن،ۆڕبگ یکانەکار ەیرنامەب کا ،ەداوا د یڵدیف

 یرچتتتەگەئ. ەوەنێشتتتەوەڵه انیتتت نۆڕبگتتت کتتتانەوەبوونۆو ک ەمتتتانید یکتتتات ت،ێتتتد ەیک زانتتت اەدەن بتتتوو،ەد داەیتتتپ کەیەئتتتاژاو
 ەیوانەئ هتاتن،ەد ەنتدە وپاگپ یکار ەل رۆپسا یسانەک ەل شیرۆز یکەیەژمار ن،ۆلریه یلێهوت ەهاتنەد رۆز یکێنووسەژنامۆر
 یاریتتد  انیتتزەو کۆرەستتوپا و ستت ەیرک دەستت شتتراێه ن،ەبتتک ۆکاستتر  یڵدیتتف ەینێتتو یکانەوێو شتت رۆجتت ەل شیئتت ستتتیانوەید
کوبتا  یشتووێپ ی یفەست یایوروتی لیمانو ەداتەد شەسرۆپ وەئ ،ەوەک دەد ۆیخ یکانەنێو یسازک دن ەل ی یب وەئ ک ابوون،ەن
 یرگ تنتەو ۆبت ەکت دوو ێلت یخرتەج ەک کا ،ەد ەنۆرکەس ایلیس زا،ی یت مەردەبەل شیوەئ کا،یم ەئ یکانەکگ توویە ەالتیو ەل
 .مەکیە یو خاتوون وانید یکۆرەس ەرێبەد ەژن وەئ و ەرکەد. تێنازان ەیسریشا ەب ەک ،ەسرۆپ وەئ
 
 ێتیپ کێتکیە: تێتبەد رانەگینت ەناست اوەن ەژن وەئ یکانییەو چاالک  ەاڵسەد رەسەل ،یڵدیف یکیدا نایل ر؟ەهاوس انی رەدیاری

 ەل یکتوب یاستای. ەکت دوو انیی یرگەماستر ا هاوست  ایس ەل ەارید مەاڵب رن،ەدیاریو  ەرک دەس نهاەت ایلیو س یڵدیگوتبوو، ف
 مەاڵب. نێبنت داێپ یدان ییدوا ەبکا ، ک ی یرگەهاوس ییئاسا یسەک دا ەبوار د رگ،ەم ەل ەوەکبوونیو نز یت سناک یتڵەحا
 یال ەهتتاتبوو ردانەستت ەب رتتا،یخوان انیتتکێژۆر. بتتن  دێتتژن و م ۆو کاستتر  ایلیستت ت ستتانەد ەوەل ،ۆکاستتر  ەل کیتتنز یکتتانەژن

 شووشتت،ەد ۆیبتوو خت متامەح نتاوەل شیڵیدیتف ،ەوەژوور ەبتاتەد ەیکەخوشتک شیتوەئ ت،ێتنیبەد ەرگاکەد رەبەل ایلیس ،ەیب اک
 یکتتانەجل ،ەنێتتب ۆبتت کتتانمەجل ایلیستت: گتتو ەید ەبتتوو ک یڵدیتتف شیتتوەو ئ تێتتبەد کێتتو هاوار نتتگەد ەل ێیگتتو ناکتتاو،ەل ەکەژن
 انەیتتوەئ رەستتەل رتایخوان. تێتتنێبه ۆبت یکتتانەلیو فان ێرپتەد ت،ێتتچەراکتت دن د ەو ب تێڵێتهەد ێجتت ەیکەوانیتم ایلیستت. مەوە ێتژ

متن  یرنجەست ەیوەئ ،ەخرەو ست ۆو نتام زڵۆئا ندەچ یکێژن ەک ت،ینیبیب ەسەب ەندەوەئ ،ەژن وەل شرنەیگێت ۆب”: یتیەگوتوو
 ،ەوەبتدات مەاڵو یزیتنگلیئ یزمتان ەب یکتانەنام متووەه وەئ کتا ،ەد زای یت ەداوا ل ا،یلیس. کا ەد ەقس مەک وەئ ت،ێشێکەراد
 وەل رت یئ. نمێتبه کتارەب کتانمەدوژمن یزمتان مەکەد زەح متن گتو ەیجتار د رۆز ەچونک ،یزانەباش د ەیکەزمان ۆیخ یرچەگەئ
و  تێتتب وەئ ۆبتت نهتتاەت کۆرەستت کتت دەد یششتتۆک ەک ن،ەکەد زیسانشتت ایلیستت ەل ە یتتغ ،ۆکاستتر  یڵدیتتف ەل کیتتنز یکتتانەژن ەژۆر
 ەک بتتوو،ەد  ەحڕەنتتا شیتترۆک دبتتوو، ز ەغەدەق ینتتانێه مێتترژ ەک شتتا،ێکەد یتتیکیم ەئ یلدیشستتر ف ەیرەجتتگ ایلیستت. سەب

 .شاێکەد ەیەیرەجگ ەرۆج وەئ راشیانخو
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 ەببتتن ێوەانەیتتژنتتان د دا ،ەدەڵرهەستت ێو نتتو ۆنتتام یکەیەاردیتتکوبتتا، د ەل ەکەشتتۆڕش یوتنەرکەپتتاش ستت ێنتتو یکەیەاردیتتد
 ایلیست ۆیەبت ت،یتبب ێتیل انیکڵێتتا منتدا ون،ەبتخ یڵدیتف ەڵگەل کێوەش ست،یانوەید کانەژن مووەه تەڵێد رایخوان وان،ڵەپا
 ەژن ەل کێتکیە. تڕێتبب ٢٤١٦ ەژمتار یریستو ەب وەئ ییندەوەیپ تێواننات مەاڵب ت،ێنڕێپچەژنان د ەب یکانییەندەوەیپ مووەه
و  یشتۆخ ێبکا ، ب کێزیم وەبوو ئ وەئ کەو و،ەئ ەڵگەل کسک دنێس ک دەد انەیزندەم کانەژن: گو ەید کانەو ئاگادار کینز
 واوەو ت ەویەمتتاەد کتتانەژن ەڵگەل ەقەد کیە وەئ یکتتانەرابواردن یکتتات ەل نهتتاەت رەوابتتوو، ه کتتانەچوونۆب. بتتوون یزدارۆستت
عاشتب  ەگتاوین مەکیە ەل یڵدیتف ەدووبتار. کت دەد شۆڕشت ەل یشتیتەانیو خ شتکاندەد ۆیخت یو نتاو یتیەستاەک شەوەئ بوو،ەد
: بتوو ۆو نتام  ەیست رۆز دا ەروو د یتیدوا یژۆر ەیوەئ کتا ،ەد یردانەست ،ۆیخ یکێخوشکەسرەد ەڵگەل رایخوان ەک ،ەوەرێبەد
 کەیەاستیپ اناڤها یکانەقامەش ناوەل وەئ یو هاوشان ەوەکەیەتا ب کا ،ەد ەوانەر ەکەژن ەیوەنیزۆد ۆب کانەوانەپاس یڵدیف
 .نەبک
 
 ەینیقەراستر یبتاوک ،ەواکەبت ژ ەژن فولرتایر یناتتال یژیتک ینتایلەئ نجتایئ ک،ڵێستا نتدەپاش چ ەکەوەندنەسۆڵەت یتاەرەس
 ەکەژن کەیەوێشت متووەه ەب ا،یلیست مەاڵب ،ەوەرێتبب کینز یڵدیف ەل ستیوەید یکیدا ینات شەمانەد وەل کا ،ەئاشک ا د ۆیخ
 ەکەژن ەک ،ەوەبختات یدووور یکجتارەیەب ت،ێوەربکەست انەیتوەل تێتتوانەد چتوونۆپتالن و ب نینتدەچ ەب ،ەوەخاتەدوور د وەل
 یکتتانییەاویمیک ەکەچ ییستتازەشیپ یکتتانییەنێنه یرکتتەئ ێوەل س،یپتتار ەکوبتتا ل یتەفارەستت ەل مەکیە ەی ێستتک ت ەکتتاتەد
 دەست نجێتپ ەیکینتز ەمانگان ،یژەد سیپار یاسیئاکاس یقامەش یکێلێهوت ەل ،ەکەژیک ەڵگەل ینات. تێ ێساەد ێپ ینساەرەف
 یراز کیتئال یمتەرهەو ب ەڕوەل ەل زاەو شتار ۆڕپستا یفتوازان یەنتدرەئ تێتتوانەد ک،ەیەفترەه نتدەپتاش چ ت،ێگ ەردەو الرۆد

کوبتا  یبتیرەغ ەکەژیتک س،یپتار ەل کڵێستا ەیوەپاش مان. وزەس یکێشرەهەب ەبکات ەکەدوورگ ەیوەئ ۆکوبا، ب ەرێبکا ، بچ
پتتتاش  رەکستتتیە  ،اڵو ەوەرەڕێتتتبگ کتتتا ،ەد یکتتتیدا ەداوا ل ،یڵدیتتتف ت،ێتتتبگ  سیرپتتتا یانیتتتژ ەیرگەب تێتتتو ناتوان کتتتا ەد
 ایلیست مەاڵب ،ەبتوو کیتداەل داێیتت یڵدیتف ەیوەئ  ان،یتب ەیکەو بتاخچ زەر ەرێتبچ ێوەیەپشوودان، د ۆب یناتال انەیوەانەڕگ
 یردانەستت ێنتتاک  ت،ێتتبەن یشتتیسمەر یتۆڵەمتت ەیوەئ ،یتەبیتتتا یکتتێوارەه ەب ەبتتوو ەنێشتتو وەئ ەناکتتا ،چونک ڵقبتتوو شەوەئ

 .سەو ب تێبەد زیسانش ایلیس یسرەد ەب نهاەت شەکەتۆڵەبکا ، م
  

٣٧ 
  

 رفاندووم  ەیکەکچ ۆکاسر : ک د یهاوار رایمار یکیدا
 
کاستوزو،  زایت یت انیتکێژۆر نن،ڕێبفت وەل یڵدیتف ننیتبەد ەوەب ونەو خ نەکەد شتشۆکوبتا، ک یژنتان مووەه ،یزانەد یوا ایلیس
 ەوڕەییەتتتتووەب ایلیستتت ەوەکتتتاتەد ەرگتتتاکەد ەک ت،ێستتترەدەڵه وەخ ەل ەیکەژوور یرگتتتاەد رەستتت یتونتتتد یکتتتێقەتەقەت ەڵگەل
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 رەستەب یکانەشتۆگ مووەه کا ،ەورد د یکێنیپشکن ەکەژوور ناوەل ۆیەب ،ەوەئ ەیکەژوور ەل یڵدیف تێزانەوا د ەکەژن ت،ێنیبەد
 یمەردەست یکتێرەب اد ەنۆکت ایلیست. وا ەڕو د تێڵێتهەد ێجت ەکەژوور ،ەوەرەد ەرێتب یمتەد ەل ەوش کیە ەیوەئ ێبەب ،ەوەکاتەد

بکتا ،  ەکێیەنتو ەتەحکتووم یکانییەندروسترەت ەبتوار ەب ەشتەگ  درابوو،ێراسا ەیژن وەئ ت،ێزێناپار شیدیمارتا ف ا شۆزانک
 ییستا یکێوەش وەئ ەچونک ت،ێنیبب یڵدیف تێناتوان مەاڵب ،ەساد ەییشیپ یکێسێک ندەچ یک دنۆڤەش  ۆهاتبوو، ب ردانەس ەب
 ایلیست ت،ێنێسترەدەڵه وەخ ەل یڵدیتف وەئ مەاڵب. بکا  سەک ەیمانید بووەن یتەب دبوو، تاق رەسەب کۆڕێپاپ یپشر رەسەل

و  ەرەوچەشت هتاتوومەمتن ن - ت؟ینێسریبەڵه وەخ ەل وەئ تەیکەد  ەجورئ نۆچ: * ەکەوانیم ەرەژێتو ەژن رەس ەکاتەهاوار د
 یتەتتتومەب ۆیەبتت ستتر او،یوەن یکتتێژن ەرێتتبەمارتتتا د ەوەژۆر وەل رتت یئ. مەبتتک ەڵگەل یشتتیهتتاتووم ئ م،ەبتتک ەڵگەل یرابتتواردن
 .ەوەرێخ ەد وورکاسوزوش د زای یت ک،ێمانگ ندەپاش چ ت،ێدرەسزا د شڵیسا ێس یجاسووس

 
 ،ەوەکتاتەکوبتا د ەل کێتئاگ ( الیدونستڤیکون) ەیژنتامۆر ،ینتیزا ی٣٥٦١ ڵیستا یۆیمتا یمتانگ ەل تێتنێفەڕد مەکەژیتک ۆکاسر 
 یڵدیتتف نۆچتت ەک ت،ێتتبەلتتورانز د سیئتتال رەستتەل ەکەوتتتار ،ەوەکتتاتەد واڵبتت( تێتتنێفەڕد مەکەژیتتک یڵدیتتف) ینتتاوەب کێتتوتار

 کتتایم ەئ ،ەکەستتووتاو رگەج ەکیتتدا ەیەیوشتت نتتدەچ وەئ. ەیکڵییەستتا ستتتیب نەمەت ەژیتتک یرتتایمار رەستت ەکتتاتەد یژێستتردرەد
لتتورانز  سیئتتال(. تێتتبکوژ مەکەژیتتک نێڵهتتەن ت،ێتتبکوژ مەکەژیتتک نەدەبتتوار م  ،ێتتخەن  ،ێتتخەن ،یڵدیتتف  ،ێتتخەن) تێتتنێژەهەد

 ییرەرگەشترەن رکیتۆوین ەروزفلتت ل ەیشتخانۆخەن ەل  ینتای یمتانگ ی٢١ یژۆر ەل ەک ،ەوەکتاتەد ەکەژیتک یکتانەهاوار ەدووبار
 یرتایمار یستک ەیکەمتانگ نجێپ ەکورپ یبارب دنەل ەب کا ،ەتاوانبار د شی ریف رۆدکر وەئ ن،ەکەد ۆب ەیکەرپۆک یبارب دنەل
پتتاش  کتتا ،ەد ەیکەژیتتک ەل ەشتتەڕەه ەمتتانچەد ەب  ریتتف. د: تەڵێتتد ەکەکیتتدا. ەبتتوو یڵدیتتف ەیراستتاارد رەستتەل ەک ،یژیتتک
 ت،ێنێت ستەد شیکوشترن ەیشتەڕەه ەب ەتاوانبار وەئ ەکەکیدا ،ەشرووێه ێج ەکەژوور ناوەل نهاەتەب ەیکەژیک ،ەکەبارچوونەل
 س،یپتار ەرێچەد ر،ەکرەئ ەرێبب ەیوەئ ۆلورانز ب سیئال ەک ،ەبوو نجەگ یکێژیک وەئ. ەوەرێڕێبگ ایدیم ۆب ەکەرب دەس رەگەئ
چ  مەاڵب ن،یتتژەبتت ام د ەل ەوەکەیەب ،ەوەرێزۆدەیتتلتتورانز د شینتت یه ینتتاوەب یمتتانەڵئ یاوانیتترەد یکێرەفستتەئ ،ێوەل مەاڵب
 شینت یه ؟یبتژ ایتمانەڵئ ەل ەیکییەکیمت ەئ ەژن ەڵگەل ینیزا ی٣٥٣١ ڵیسا ەل ەکییەمانەڵئ ەرەفسەئ کا ،ەوا د کەیەکۆ یب

 ێتتیل رەرلیتتئودلتتھ ه ەک شتتربوو،یدان یئتتولما یکتتانییەاری ەیوەکتت دن ینگەئتتاه ی ک دنەیستت ۆبتت ک،ۆیەکەستت رەستتەلتتورانز ل
 ەل ەکییەمتتانەڵئ ەرەفستتەئ مەاڵب ت؟یتتبژ یمتتانەڵئ یکتتێژن ەڵگەل یمتتانەڵئ یکێرەفستتەئ کەو ۆتتت بتتوو،ەباشتتر  ن: تێپ ستتەد
 هتاەروەه ،ەوەتەویزۆدەن ایمانەڵئ ناوەل مۆخ ەیکەژن ەو باشر م، ل کە یوا ز یکێژن سراێئ تاەه: تەڵێد رەرلیه ەب مداەاڵو
 انڵیدوو منتتدا ەکە دێتتژن و م ت،ێ ستتیگەدەڵه ەکەڕەشتت ەک. کتتا ەد ڕەو تتتوو رانەگینتت واەشتتێپ ەمەاڵو وەئ. ەانیتتدووگ مەکەژن
 یبلستن - بت گن یئوردوگتا ەیوانەو ر تێتگ ەد ڵەستا نجێتپ نەمەت یرتایو مار سیلتەئ لگسترابو،ەئ ناکتاوەل انیتکێژۆر بوو،ەه
 یاپرنکت ەرێتبەلتورانز د شینت یه ر یئ ،ەوەبنەد ۆک ەدووبار ەکەزانێخ مەاڵبوو، ب کێرجووەپ ەژیژن و ک وەئ ەیوەمان. نەکەد

 ەرۆپتتاپ یپشتتر رەستتەل انیکێرستتەه ،ینتتیزا ی٣٥٥٥ ڵیستتا یریەفبتت ا یمتتانگ ٢٧ یژۆر ەل. یستتەتلەئ یایتترەنتتاو د یکۆڕێپتتاپ
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 ،یمتانەڵئ یدلب گیتها ۆیزانکت ەل رتایمار ی انتیرگەو ەینۆبتەب بتن،ەد ییایترەد یکێشرەگ ەل ن،یرلەب سیئ میئ ،ەکییەمانەڵئ
و  ۆکاستر  یڵدیتف داێتت ت،ێدرەد ۆمارەگ یکوب یکیالسر یکێمەلەب ندەچ ەب ەکۆڕەپاپ انا،ڤها ینداوەناو ک ەگاتەد ەکۆڕەپاپ
 ەوارێتئ یختواردن یزێم دا ،ەروو ن ێل انیکەیەشێک چیه ستیوەید ،ەکەکاپرن: تەڵێد سیئال. بوو داێت یکدارەچل چ ەیکینز
 ەل ەکەژیتتک یرتتوانەین اوک،کتتاپرن و بتت یلتتورانز شینتت یه ت،ێنێناستتەد وەب ەیکەژیتتو ک ەیکەژن ،ەوەرێتتنێازەڕد یڵدیتتف ۆبتت
 ەکەکتتاپرن ەو ب کتتا ەد انتتاڤها یچ اکتتان ەب ەئامتتاژ یڵدیتتف ەمتتانەد وەل. بکتتا  ەغەدەق ەکۆڕەپتتاپ یپتت د رەستت یک دنەاستتیپ
 ەب ەیقستان وەئ یڵدیتف ت؟یتنیبیب ێوەتەد ،یتیەن شۆخت ایتئا ،ەمتن یکڵمتو یمتووەکوبا ه ،ەمن یکڵمو مووەه ەوانەئ: تەڵێد

 زانتنەوا د ،ەکەکوبتاوکیدا ر یئ. منم کوبا تەڵێد ێیو پ تێگ ەد شەباوەل رایمار نجایئ کا ،ەد ەڵگەل ڕش یزینگلیئ یکێزمان
و  کتتا ەد رتتایمار ەب ینتتدەوەیپ وامەردەب ەوێتتوەل یڵدیتتف مەاڵب ت،ێتتبەد واوەت ەکەلەستتەم رک،یتتۆوین ەوەنەڕێتتگەد ەیوەپتتاش ئ

 .دا ەد ێپ یشر رۆز ینەڵێب
 

 متابووەن یستەک یڵدیتف ینتیزا ی٣٥٢١ ڵیسا ەل یپاش م دن ا،یلیس ەڵگەل ەوەکەیەب ڵسا ندەچ ەیوەپاش مان ایلیس یونبوون
. ەرێشت یکێستەک ،ەوەبکتات ی یرگەهاوست ەدووبتار ەل  یتب ،ەوەابوونیتپتاش ج ەیاویتپ وەئ: یتیەوتتوو وەبکتا ، ئ یی ێچاود

 ادا،یدیتم یچتاو ەل ،ڵستا ستتیب یانتڕو پتاش داب کتا ،ەد ی یرگەهاوست ۆیخ ەیکەنگیناو ژ یکێژن ەڵگەل ییدوا و،ەئ مەاڵب
 ەب ت،ێتبەستاز د رتایمار ۆبتوار بت ،ینتیزا ی٣٥٥٥ ڵیستا یریەفبت ا یمتانگ ی٢٧ یژۆر ەل. ەوەرێتوەکەردەد الڤ لیسوتو د ایدال
و  رکیتۆوین ەل ٢٧یقامەشت ەرێتوەکەد ەک ،ەکەژن ەداتەد ەیکەشتوق ینۆفتەلەت ەیژمار وەئ ت،ێبناس یڵدیف شدارۆج یکەیەوێش
 نەمەت ەنتجەگ ەژیتک ینتانێه ۆبت ۆیخت ەیکییەتەبیتتا ەکڕۆفت یڵدیتف ،ەفترەپتاش دوو ه. کوبتا یشاژن ەریبەد ۆگوتبوو ت ێیپ
 ەرینتاو ستو ۆبت یکتانەلەلوپەک ینتانێو ه گت تنەڵه ۆبت اویتپ ستتیب ،ەکەختانەکڕۆف نتاوەل کتا ،ەد رخانەت ەکڵییەسا ەزدۆن

 ت،ێتتبەد رستامەس یتیەکاۆرەستت ەیکەنتاو ژوور ەرێتتچەد رتایمار ەک. بتنەد ەئامتتاد نۆلرتیه یلێهتتوت ەل ٢٤١٦ ەژمتار ەیکەناست او
 ەیمەگ نتدەچ شەوانەئ ەڵگەل. بووبتوون خشتانەپ ەکەرزەئ رەستەل کانەوانەو ق ەنام مووەبوو، ه زڵۆو ئا ڵنجاەج یکێژوور
 ،ەکەنتاو ژوور ەگتاتەد ەک وەئ کتا ،ەد یڵدیتف ەیوەانەڕگ یوانەڕچتاو کێعاتەس ەل رت ۆز رایمار. ن انیبەد ێوەل شەناڵمندا
 نجتاەپ یبتوونەڕاێپتاش ت دا ،ەد ێلت یمانستۆر یکییەرانۆگت یوانتەو ق تێتگ ەد یسرەد ،ەوەخوار ەرێنێهەد کانەردەپ رەکسیە
 وداەئ یشتەباو نتاوەل ەکەمەستیس رەستەل ەک ،ەوەمتن و ئ ییادگتاری نیجتوانر  انەیتوەئ: تەڵێد رایمار ەژۆر وەئ رەسەب ،ڵسا

 نجێتتپ ەکییەرانۆگتت. ەوەمتتن و ئ ییادگتتاری نیباشتتر  انەیتتوەئ. گتت  ەد( کویمتتاج انوویتتب) ییرانۆگتت ەل متتانێگو ەوەکەیەبتتووم، ب
بکتا  و  یوانەڕچتاو ت،ەڵێتد ەیکەسترۆد ەب یڵدیتف ەمتانەد وەل رت یئ دا ،ەد ەرگتاکەد ەراوول ل ەک ت،ێتبەد وامەردەب عا ەس
 ژۆر کیە یڵدیتتف ەیکەوەانەڕگ ،ەژۆر وەئ. تێتوەد شۆخت مۆمتن تت: تەڵێتد ێتتیپ هتاەروەه ت،ەڵێتن ێتیپ تتاەه ەوەرەد ەرێتچەن
بکتا ،  یشەشکێپ نجایبکا  و ئ انیبکا ، بژار کانەنام ی ەیس ،ۆیخ یتەبیتا ەی یسک ت ەکاتەید ەیکییەانەیب. تێنێخاەد

 .تێبەگاردن  د اڤئا وودیلۆه یرەکرەئ یکەیەنام ت،ێنیانبەیو د کا ەد انی ەیس ەنامان وەل کێکیە
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 تێبكوژ یڵدیف  راوهیمار ڕێیله  یسریو کایرەمەئ ییگ ڵوا هه م كه هی یخانم  بووه ایلیس
  

 ت،ێتنیبەد ۆکاستر  ن،ۆلریه یلێهوت ەل دا،ینیزا ی1565 ڵیسا یهارەب ەل ،ەوەرێنێمەکوبا د ەل ش،ۆڕگاردن ، پاش ش خاتوو
 ەکەرۆئاسانست مەردەبەل ەک ەیکییەانەیتو ب تێتناک  ڵقبوو ێپ ەینەمید وەئ راشیمار. ەوەنۆخەد کێرابەش ەکەنۆکڵبا رەسەل
 رتایمار. دا ەد ی زللته کیە نجتایئ. ەکەگەست ت،یتبوو یڵدیتف یهاوشان ەیسەک وەئ ،ۆت ەارید: یرەس ەکاتەهاوار د ت،ێنیبەید
 ەیکەمتانەیپ یانتدنەیگێجەب ۆبت دا ،ەد ێپ یی یرگەهاوس ینەڵێب مەاڵب ت،ێڵێهەد ێیو ج وا ەڕد کا ،ەد یڵدیف ەل ەشەڕەه
 ەرێتتچەد ەییوەتەونێتتن یکەیەنگ ۆکتت ەل ک دنیشتتدارەب ۆبتت یڵدیتتف داەمتتانەد وەل. کتتا ەد شەشتتکێپ یاریتتد ەب یکەیەلینگوستترەئ
 ەیکەسترۆد ەک تێتزانەد یکتیرەمەئ یتیگ ڵواەه یکێاویتپ دا،ەشترەگ وەل. کتا ەد ییتڕێیەهتاو رایمار داەرەفەس وەل رک،یۆوین
 رتتایکوبتتا مار ەل شیکوبتتا، ف انتتک ستترورج ەگتتاتەد ەبتتوو یگتت ڵواەه ەب رەستت ەیاویتتپ وەئ. یتتیەکیرەمەئ یکییەتاڵهتتاوو یڵدیتتف
 ەل کتا ەد ێل یداوا رایمار مەاڵب. تێیک ۆت زانمەمن د: تەڵێد ەکەژن ەب ەکەاویبدا ، پ ییتەارمی ێداتەد ینەڵێو ب تێنیبەد

 یژڕۆ ەل یڵدیتف. تێتدابن یسترەد رەبەل ،یتییەسترەبەم وەئ یرۆز یتینێو نه ەنامەگەڵب شەوەئ رەرامبەبکا ، ب یربازەکوبا د
  یتبەل یر یچ ر یئ ،ەوەژوور ەرینێبه ۆب یانەیب ینان کا ،ەداوا د رایمار ەیکییەانەیبوو، ب ەوەرەد ەل رەبۆئوکر یمانگی 16
 ڕێیەهتتاو ەل کێتتکیە. ەچتتوو یرەبەو ل ەمتتاوەن یناوستتک ەیلەرپۆکتت کتتا ەد ستتتەه ،ەوەرێستترەدەڵه ژڕۆ نتتدەپتتاش چ ،ەمتتاوەن

 ۆبت یرۆدکرت یداوا ورستانفوج لویکتام رەکسیە ت،ێنیبەد ەوەنێخو ەب نۆلریه یلێهوت ەیکەژوور ناوەل ەکەژن ،یڵدیف یکانەکینز
 ەیوانڕە یرەستەچار ۆب ۆیەب ،ینێناو خو ەت شرووهەیگ ه ەژ ەکەژن ەک تێزانەد شەکەرۆبدا ، دکر ییتەارمی ێوەیەو د کا ەد
 رک،یتتۆوین ەل. تێتتبەچتتاوان ون د رەبەل سیف انتتک ستترورج  وهەژڕۆ وەل رتت یئ ن،ەکەد یکتتایرەمەئ یکتتانەکگ توویە ەتیەالیتتو

 رەستتەل یکتتیدا ەیکەوتتتار ەب ەکەژیتتک مەاڵب ا،یتتمانەڵئ ەل ۆیختت یدێتتز ەوەرەڕێتتگەزووتتت  د ەک ،ەوەرێتتزۆدەد ەیکەژیتتک سیئتتال
 .تێبەد گ انڵد ،یبوویکوبا نووس ەیکێیەنو  کهۆرەس یتیەرۆکراتید
 
 ت،ێتنێهەد کتارەب رەکتارک کەو رایمار ،یکیرەمەئ یسرخباراتیئ یئاژانس ،ینیزا ی1551 ڵیسا ەل یکیرەمەئ ییگ ڵواەه یلۆر
 کەچ ینتانێکارهەب ەل اهتاتووڕبتورک،  کسیئتال یکتێلیمەع کەو دایترۆفل ەل کەیەمتاو  نێبستا ێپ ەیکییەردەبەن ەیوەل رەب
 دانۆمتارەگ ۆبت نگتاوەپتالن و ه ەل ەبوو یریب  ە، ک٤١ ەژمار یردەبەن ەیویچوارچ ەل رایمار ،یئ یئا یس. نەکەد ێپ یش ەم

 ستتتیوێپ یکتتات ەل ،یتتیەردەبەن وەئ کتتا ،ەد ەئامتتاد کتتایرەمەئ یهاوستتنوور یتتتاناڵو ەل  یەوعیشتت ەیشتتەگ یستتكک دنەرتەو ب
 یستابیح رەستەل ۆیب س ایسو ەل ەک ،ەبوو الرۆد نیۆمل کیە رەرامبەب رایمار ۆب ەکەتەانیخ. ەبوو داێت یشی یکوشرن و غافلگ
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وا  رتتایمار. تێتتبکوژ یڵدیتتف یتتتوان رەگەئ خشتتن،ەبب ێپتت یوانڵەپتتا یتەفینازنتتاو و ستت داهتتاتووشەل ن،ێبانتتک دابنتت ەل ۆیختت
. کتا ەد ڵقبتوو یکتیرەمەئ یتیگ ڵواەه ەل ەکیتیەردەبەن ۆیەبت ،ەکوشتروو ێلت ەیکەرپۆکت ،ەبتوو یردارەستربەد یڵدیف ت،ێزانەد

. نمیتبب یڵدیتف ێوەمەد: تەڵێتد ێتیپ. ەوەکتاتەد زیسانشت ایلیست ەب یندەوەیپ ێوەل انا،ڤها ەوەگاتەو د تێبەد ەکڕۆف یسوار
 ەل کێتمانگ نتدەپتاش چ مەاڵب. ەوەنەدوور بتخ ەکەژن کتا ەد رمانەف کا ،ەد ێل یکێاریپ س ندەچ ەیوەپاش ئ ا،یلیس مەاڵب
 نتدەچ ەکەرنتامەب ێیپەب 1915 ەژمار یریسو ەل ،ەیکەنۆک ەسرۆد ،یڵدیف رەرامبەب ەوەگاتەد رایمار ،یدێئومێو ب ش ک دنەم

 یسترەد رەبەل ،ەوەکتاتەد ێلت یکتار ەدووبتار ،ەکەاویتپ ەب یدابوونەیشت مەاڵب ،یڵدیتف ەیکەرداخەناو پ ەخاتەد کێبەح ەدان
 یامیتتم وەرەب ەوەرێتتنیمەد یڵدیتتف ەڵگەل وەشتت کیە ەیوەپتتاش ئ. تێتتنەێگەادڕ یمانیشتتەو پ ەوەرێتتبەد یمیستتلەو ت تێتتگ ەد
 - ت؟یتبکوژ یڵدیتف ستتیتوەد یاسترەڕب رتایمار -: یپ ست متانێل ەکەووداوڕ رەستەب ڵستا 61 یبتوونەڕاێپاش ت مەاڵب ت،ڕێفەد
 یاسترەڕمتن ب ک د،ەدەن مەوەئ زیرگەه بووم،ەن یناوێو خو ردارۆز یکێسەبوون، من ک ر ڵزا رمەسەب ژدانمیو و ستەه  ،ێخەن
 .ستیوەد شمۆخ
 
 تڵێتو ب ەوەبتدات متمەاڵو وەئ ەنگڕە  م؟ێبن نێکام شو ۆب مەکەنام ینیزا ی1551 ڵیسا یرەبۆئوکر یکوبا مانگ ارایڤگ ئاواڵما
 ۆتت یتشت. مێتوەمن ل ت،ێبنووس یی ویب انی یڤیبول یکڵێ دمناێم ۆب ەنام م،ێوەمن ل تینووسەد کێنێشو رەه ۆب ،ەبنووس مۆب

و  ێنتاک  دا ،ەد ووڕچ  مەبتک واڕنتاتوانم بت زیترگەه م،ێگت ەن زیترگەه نووستم،ەن ۆتت ۆبت ەنامتان ەرۆجت وەئ نابوو،ێاهڕمنت 
 نۆمتن چت نیتژەن ەوێتئ رەگەبن، ئ م ەو ن نیبژ رەو ه م نەن یڵدیو ف ۆت ێبەد! تێو برکوژ تێرەب ناوەل ۆت کەیەگولل تێناب
مانتدوو بتووم، وا  انیتژ ەمتن ل م ن،ەد کیە یداوەل کیە سرنیشموۆخ ەیوانەئ نم،یبەمن د ڵەسا ەچوارد ەوەئ م؟یبژ توانمەد
 ێوەمەجتار د ێنتدەه نم،یدارخورماکان نتاب یرنید ەل وقەز ر یچ نم،یناب یجوان ەب ەکەرۆخ ر یچ ان،یژ ەبووم ل  ێت زانمەد
 ەوانڕە ێکت ۆبت مەژان و خ ەبتوون، ل یتتژ ەک یکانەنام یزانەدەین ایسانرامار یدیها. مەدابخ یکجارەیەب کانمەچاو ۆت کەو
 یڤیبتول یکێربازەست نتدەچ نیەالەل ارایڤتگ ۆرنسترەئ ەک ر،ەبۆئوکرت یمتانگ ی1 یژڕۆ ەو دروستت ل کێتژڕۆ ندەچ شێپ ا ،بک
 زنەم یکێوتنەرکەستت ەب ارایڤتتگ یکوشتترن یئتت یئتتا یو ستت یڤیلۆپتت یستتوپا. تێتتکوژرەد  ایتتگیه یگونتتد یکەیەقوتابختتان نتتاوەل
بتتوو،  ەورەو گ زنەم ،یدیتتها ۆبتت ەکەکۆشتت. تێنێ ستتیداگ ینتتیالت یکتتایرەمەئ متتووەه ،یکانەشورشتت ەب ستتتیوەید ەک زانتتن،ەد
 ەمونکتادا کوژرابتوون، ب ەیکە شێه ەل ەیکە انیسرگەو د ەیزووت  ب اک وەئ ت،ێبگ  ەرگەبکا  و ب ڵقبوو ەکڵەواەه ک اەدەن

کتار  نۆچت یچت یینمتاڕێو  یوانیپشر ێب یڵدیف م،ەبک وەئ ێب ،ەکەشۆڕش ەیسرەرجەمن ناتوانم ب: تەڵێد ەیکەژیک ەب ەوەژان
 ەیرەجتگ یایتخول ەیوەئ شیزیسانشت ایلیس یم دن ەب ەوەئ کا ،ەد یمبارەو خ کا ەد قەش یدیها یرگەج یچ رەگەئ. کا ەد
 یڵدیتف ی زاینتی،1511ی مانگی ینتای ی ستاڵی 11 ڕۆژی ەل یکانییەس ردووەه رەسەل رەکارنس ییشۆخەن ەبوو، ب لدیسر فایش
 نتاەناچتار پ ،ەژن وەئ یزگتارک دنڕ ۆبت کتا ەد کیشتر متووەه یڵدیتف ت،ێتبەد مبتارەر خۆو ز ڵد ەرێتوەکەد ەیورەگ یکێرەسەک
 ەل دا،ەژڕۆ وەل. تێتتم ەر د هتته مەاڵب کتتا ،ەناستت او د یتتیکیرەمەئ یکتتێنکیکل ەیوانڕە ەکەشتتۆخەن ،یشتتیکانەدوژمن رەب ەبتتاتەد
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 رم،ەگ یستکێف م یشترنڕ ەڵگەل. ەاوباوکتت کتوژر: تەڵێتد ێیو پ تێنێسرەدەڵه وەخ ەل ەیکەژیک یدیها ی زاینی1551 ساڵی
و  یدیتها ییتڕێیەهتاو. شتڕۆی وەکوبا بکا ، ئ ەل یڵدیف ییوانیپشر تێتوانەد ێک ر یئ تەڵێو د کا ەد ەیکەنیرەس ەب رەس
 ەیکەژیتک ەب وامەردەب شۆیەناکتا ، بت یزڵۆئتا کانەبوار مووەه ت،ێنیمەد انییتیەسراۆد ڵسا ندەبوو، چ رمەو گ وەپر ایلیس

کت اوم،  زیسانشت ایلیست ینتاوەمتن ب ،یەایلیمتن نتاوم ست ڵتێب انێیتپ ۆتت تناستن،ەد  ەکڵەماەبن یناوەب کەڵخ رەگەئ: ەوتوو
کوبتا  ەیکەمەستریس ەیوەپتاش ئ. ۆتت ۆب ەیەژن وەئ ییارید نیجوانر   ەکەناو... تێو بناس  نەبانگت بک ەناو وەب ەسریوێپ

 11 یقامەشت ەل ۆیەبت ،ەوەبتوونەدەن ایتج زیترگەه انیتردووکەه ،یڵدیتف یدارەڕبتاو یکییەتیەستاەک ەرێتبەد ایلیس ت،ێزرەمەداد
 کتانەلیو فا یەستۆد متووەه داێیتت ان،ەیکەنیقەاسترڕ ەنگیو نووست ینتێنه ڵەمتا ەرێتبەد ڵەمتا وەئ ت،ێتبەد انیتکڵێما ەوەکەیەب
 بت د،ەد ەوەڕێتب  اڵو یمەکیە یخاتوون کەو یکانەرکەگ ان بوو، ئ یکێژن ایلیس. ک اون ۆڤەش  انییانەیب یرەبەرەتا ب ێوەل
 ەل کتانەورەگ ییەستمڕە ەنگەئتاه ەل رانۆستان لت ی(گتوش یت ر) ەیکەخوازڵد ەنۆب ک د،ەد رەبەل یژێدر ەیوەرەد یفسران وەئ
 .تێب ارید ەیواکەشێپ یال  وه هییدارۆشکەب وامەردەب ستیوەید دا،ەد ۆیخ
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 بتتوو،ەژن ن رەستتەل انییتتکۆناک زیتترگەه ،ەستتەدوو ک وەئ ،ەوەکەیەب انیتتژ ڵیستتا ستتتیب ەیمتتاو ەل کتتانە انەیو ق یکۆنتتاک
 ینتیزا ی٣٥٦٣ ڵیستا ەکوبتا، ل رەسەل کانەووسڕ یژموونەو ه  ک دنیداگ یششۆو ک ولەه ەل. ەبوو  ەاسیس رەسەل ەیندەوەئ
 یداوا رەکستیە ۆیەببتا ، بت ەوەڕێتب ەژن وەئ ێبت ەکەتاڵو یتوانەدەیتن یڵدیتف مەاڵب ،ەوەختاتەدوور د ایلیست کەیەماو ،یڵدیف
 رەب ەخستربوو ەییوەتەونێتن یشتیئاسا ەی انەیتق وەئ ،یدیتکن کۆرەست ەڵگەل کان،ەمووشتک ی انتەیق یکات سانید. ەوەکاتەد
 یرتتت زیپ رانتتو ۆبتت ،ەکەژن ەیدوا نتتام ەل. ەکتت دوو یڵیدیتتف یینمتتاڕێ ەبتتوو سەک ەتتتاک ەژن وەئ کان،ییەت ستتەو م ەشتتەڕەه
 یمنتت یپشتتر چیهتت: تەڵێتتو د تێتتنەد داەوەو دان ب تێتتوەکەد ووڕ رەستتەل ەیکە یتتو ز توانتتاەب ەژن یشتتۆووپڕ ،یخوشتتکەسرەد
 رتتایمار. بتتوو ەیەلەستتەم وەئ مەورەگ یمتتەبتتوو خ ڵستتا ستتتیمتتن ب ت،ێتتبەن یڵدیتتف یکانە انیستترگەو د ستتتۆد ەژن شتتکاندبوو،ەن

 یختاتوون ەیکەژن ەیگێپت ەشترەیگەبتوو، د کە یتجتوان و ز یکەیە ێستک ت ەژنکاستوزو  زایت یبوو، ت کەیەمەگ اینەلورانز، ت
 انیتتکێکیە ایتنەت ەوانەل ت،ێتابگ ڕ ۆیخت یتتەرامەو ک ەگێپت تێتتوانەد ،ەژنتان متووەه وەئ رەرامتبەب ایلیست. ەکەتاڵو یمتەکیە
 زارێتت ، ب یکانەکالفام ەنژ ەبوو، ب یناتال شیوەئ بوو،ەژن ه کیە رەسەل ەی یغ ،یڵدیف یانیژ ەل وەئ) ک دەد یتەحڕەنا

 زمڕیتو  وستتەد شۆخت ومەئ ا،یتنەتەب وەبتوو، ئ ەوەئ یاویشت وەوابتوو ئ یواڕبت... نتا یناتتال ەب مەاڵب بوو،ەدەن  ڵەخەو س
 ەب زیسانشت ایلیست ۆبت یڵدیتف ییستریوەسۆخ(. بتوو ستتیوێپ ومەکوبا ئ یزۆد رەبەو ل ستیوەد شۆخ میڵدیمن ف مەاڵب گ  ،ەد
 رەشت زانتمەوا د. دارەتمەاستیس یکێستەک ەبتبم ،ێڕبتاتگەخ یکتێژن ەببم ک دبوو،ەنورا، من داوام ن یئا)درابوو  ێگ  ەکەشۆڕش
 وەئ... یڵدیتکوبتا و ف ییستریوەشۆخ مەکەزۆد ەئاستانر  بتوو، ل یکتیم ەئ یتەو حکتووم ایماف ییتیەدژا  له سرا،یپات یووەڕب
 (.بووەو سامان ن  ەاڵسەد ەل یبوو چاو کێژن
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 ،ەوەرێتنیبەد رتایمار ،یڵدیتف ەدووبتار ا،یلیس یپاش م دن ،ینیزا ی٣٥٢٣ ڵیسا یرەمبەسار یمانگ ەل مەکیە یشەو باو رایمار
 تێتبەد یکڕێکتو ەاویتپ وەل نتاز،یمیگ زی یب سۆمارک یلینزوەف یرۆکراتید ڕێیهاو ەرێبەد ەژن وەئ انەیکەکۆ یچ ییتاۆپاش ک

 مەاڵبتوو، ب نی یو ناستک و شت رنجەستەب یکێاویتپ یڵدیتف: )تەڵێتد رتایمار. کتا دروستت ب کڵێمنتدا یرتوانەین ۆکاسر  ەل ەک
 مەکەد ستتتەستتوپاس، ه رۆز گتتو ەید رەکستتیە نیبتتووەد واوەت ەبتتوو، ک رستتتەپۆخ یکێاویتتپ یکانەوتەستتوکەڵه ەمتتارکوس، ل
 یشتەباو نتاوەتونتد ل یڵدیتف نم،یتبیب میکوبتا، متن تتوان ەوەامەڕگ ەک ،ینگەدێب ەل ڵسا ستی، پاش ب(مڕۆب ێوەمەماندووم د

 یبتوار یڵدیتف. ەبتوو کانییەماستۆدبل ەلۆکتۆتۆپ  یزگ تنتڕی رەبەل کتوەڵب ،ەبتووەن یستریوەشۆو خ زۆست شەوەئ ەارید ،ێگ ەد
شتوو بکتا ،  ەوەرێزۆبتد کێتاویپ ۆیخت ۆبت ت،ێتب ێجەشتریکوبا ن ەل کا ەد ێل یداوا ،ەوەرێڕێبگ ۆب یکانەنۆک ەکۆ ینادا  چ

 ەیەقست وەئ ؟ە تیتبەل یڵدیتف: ەگوتتوو ێتیپ ۆیەبکا ، ب یکانییەرەوە یب ەب ەمەگ ت،ێنێبجول یسرەه یسربوویو ەکەژن مەاڵب
 ایتنەت کتانم،ییەو چاالک ەوەکت د متووەه یزانەد": تەڵێو د کا ەد ەقس رەه ەکەژن مەاڵب ت،ێبەد نگەدێو ب تێنێناجول یڵدیف
 ەهتاتوو ەوەئ یکتات ێزانتەید ەکەبتوو ژن اریتد مەاڵب ک،ۆرەست یشتان رەست ەختاتەد یسترەد رتایبتوو؟ مار ۆتت ییستریوەشۆخ ۆبت

 ."ەوەرێوەبدا  و دوور بک کێپشوو
 
 مەاڵب بتن،ەون د یڵدیف یتەبیتا یانیو ژ ەژانڕۆ ناوەل ا،یلیو س لیزابیو ئ رایو مار زای یو ت یو ناتال  تایم ەکییەنێنه ەژن
 ڕێیهتتاو یکیستتنیمتتاکس ل ەب انیتتکێژڕۆ ەیاویتتپ وەئ ەبتتدا ، چتتونک ەیکەژانڕۆو  انیتتژ ەب ینگتتیگ  ت،ێتتبەه کێتتژن یەبتتواەد

 کیتنز یکێژن ەڵگەل! وەئ مەاڵب. سەو ب ەرێش یکێسەک اینەت ،ەوەکاتەد ی یرگەهاوس ەوەابوونیپاش ج ەیاویپ وەئ: گوتبوو
 نڤتیدل. ابوویتژ ەیکڵەمتا نتاوەل نیچاو و ناس ەبوو، دوور ل ڵسا ستیب ەیماو ەک ،ەوەکاتەد ی یرگەهاوس ۆیخ ەیکەنگیژ ەل
 ینتتتیزا ی٣٥٢١ ڵیستتتا ەل ا،یلیستتت یپتتتاش م دنتتت یکومتتودونر: )یتیەوتتتتوو یڵدیتتتف کۆرەستتت یشتتتووێپ یوانەپاستتت یزی نانتتدڤی

 ینجتامەرئەد ینتیزا ی٣٥٥٥ ڵیستا یرەبۆئوکرت یمانگ ییتاۆک ەل ال،ڤ لیسوتو د ایدال ەڵگەل یڵدیف(. ەوەکاتەد ی یرگەهاوس
 ەل ەیکەنێختو نتاوەل رتایبکتا ، مار ربتازەد رتایمار یانیتژ یستربوویو ەیوەئ ونجوس،یستانفو لویکتام ەیکێڕییەشگۆڕش ەووداوڕ

 ت،ێتتچەد نتتاوەل دادیتتنیت  کیتتنزەو ل کیکستتەم ەیدوورگ ەل لو،یکتتام ەیکەکڕۆفتت. تێتتنیبەد ەوەرێر گتتهەدەڵه نۆلرتتیه لێتتهوت
 ،ەوەزنۆبتد ەکەتۆلتیو پ ەکڕۆفت یکانەو پاشتماو وارەنێشتو تتواننەد ک،ێتوونڕ ەپشک ندەچ ەیوەنیزۆد ەب زاننەوا د یکانەخزم

 یکتتێژن وەئ. بتتوو توانتتاەب ی ئتتاوێژ یکتتێوانەلەم وەئ ەبکتتا ، چتتونک ەشتتیئ وەئ  نێستتاەادڕ لویکتتام یبتت ا یژیتتک ا،یتتدال ێوەل
 ێتتیل ەکەژیتتک داد،یتتنیت  ەگتتاتەد یڵدیتتف ەک دا،ەکەرمەت یدواەب انەڕگ ەب کتتا ،ەد ستتتەد رەکستتیەبتتوو،  یستتا رۆز یرزەباڵبتتا
 ەرەزگتارکڕ ەوانەلەم ەژیتک وەئ رەستەل ت،ێوەد شۆخ ەیکەژیک ەگاوین مەکیە ەل شیوەئ ت،ێنێناسەد ێپ ۆیو خ شێپ ەرێچەد
 ەو قتژ داەدەن ۆیخت ەب یخیەبتوو، بتا کێتژیبتوو، ک وارۆڵەو کت زانەن یکیەستراۆمام ەژن ا،یدال": یتیەوتوو زی ناندین فڤیدل
 بتوو،ەن ەئاماد زیرگەه مەاڵب بوو،ەه ی یرگەهاوس ەییئاماد یڵدیف. "داەدەن یکانەکۆنین ەب یخیەبا نا،ێهەداد مەک ەیکەردەز
 یکتانییەنێنه تێتتتا بروان و ،ەکەدەرنەد کانیەستمڕە ەنۆبت ەل ایتدال ،ەیکە دێتم یرمانەف ەب) مەکیە یخاتوون ەرێبب ەژن وەئ



داۆکاستر یڵدیف یانیژ ەژن ل  

 

 

41 
 

 داەمەد وەل ،ەوەرێتتتنیمەد ینتتتێو نه ەییشتتتاراوەب ینتتتیزا ی٢١١٣ ڵیستتتا ینیهتتتاو تتتتاەه انیکانییەنتتتدەوەیپ ت،ێتتتزێباار یڵدیتتتف
 واڵبتت ایتتدال یکتتەیەنێچ ویهتت شتتر ێپ مەاڵب نن،یتتبەد کێتتنگەئاه ەل ۆکاستتر  شتتتینەتەل ردەقتتژز یکتتێژن ەینێتتو کتتانەژنامڕۆ
. ەبتووەه ەژن وەل ڵیمنا نجێپ یڵدیف ەل کا ەئاشک ا د شەوەئ ،ەوەکاتەد واڵب ەکەنێو وەئ: تەڵێد ەکەوانەپاس.  وهەک ابووەن

 ۆتتنس بت یکەییەگیاریت یڵدیتف ێوەنتازدار، ل یراسیمانیج یکەڕەگ ەرێوەکەد ەبوو، ک ەیکڵەناوما ەیکەباخچ ڵیرقاەس ایدال
 ەل ەک کتت د،ەد رەبەل ەیجتتالن وەئ ،ۆکاستتر  ەیکەرەهاوستت. ک دبتتوون ۆبتت یشتتیباسک یکەیەگیاریتتو  ەیکڵەمنتتدا نجێتتپ رەه

 کتتارەب رۆز ینۆبتت شتت ان،ۆف ەو د انڕکتتەد اشیتتنمیورید انیتت لیشتتان ەیو متتارک ینستتەرەف یشتترگاکانۆف  نیو نتتاودارت  نیباشتتر 
 زیترگەه ەژن وەئ ز،ی ناندیف نڤیدل یکانەقس ەب. ەوەرازاندەد ۆیخ ،ڵخش ەب یکانڵەو ناوما یکانڵەمندا مەردەبەو ل ناێهەد
 ەیرگەب یەبتتتواەد انەیتتتوەب ەچتتتونک ن،ینتتتێبه کتتتارەب ۆبتتت ینتتتدانیز ەیواژەستتترەد یتتتیەجتتتوان ن ەاریتتتد ،ەچتتتووەرنەد ەوڵەمتتتا ەل

 رئاگتادا یکانەوانەپاست یرپ ستەب ینتیبەد کێقامەشت ەل ینتازدار یکتێژیک ،یڵدیف ەک. تێبگ  ەوەرەد ەل یڵدیف یکانییەناپاک
 ەستتتەک رەستتەل ەوەنۆڵیکتتتێل دا،ەکتتات وەل رتتت یئ. ەوەکتت دەد یکتتتانەلێنتتاو دوا ئوتومب یکێستتتەک یئاگتتادار شیتتتوەئ ،ەوەکتت دەد

 رەگەنتتا، ئ انیتت ،ەیەه یینتتدەوەیپ ەکەژیتتک یانا ستتەید ان،ەڕگەد ەکەژیتتک یستتێدرەئ یدواەل ک د،ەدێتتپ یستترەد ەکییەقوربتتان
 ەوییەندروسترەت یتتەزارەو ەل رت یئ ،ەویەزۆدەد ۆب انیکێرمانەکار و ف ەوەرەد ەل ،یەحزب بوا یکێکخ اوڕێ یندامەئ ەیکە دێم
 یرەستت کییەشتتۆخەن ەبتتوو، ک ەوەئ ۆبتت انیانووشتتیب نتتارد،ەد ەکییەقوربتتان یکستتیو ئ نێختتو ینیپشتتکن ۆبتت انیرۆپستتا یستتانەک
 ڵیمتا ەرێتچەد ک،ۆرەست یکتانەاویپ ەل کێکیە کان،ەنیپشکن ینجامەئ یوتنەرکەد ەب ،ەوەرێبگ  ەکەشار تێوەانینا ،ەداوەڵه
 ڕبنبت یکانەو گ فر ەشێک مووەه ەکەژیک ەیەوێش وەب ر یئ ،یسرۆد ەرێبب ،ەک دوو یداوا یکومودانر ەک ەوتوو انێیو پ ەکەژیک
 یژوور ینتاوەب ەیشتاراو یکتێژوور ەیکەختانوو نتاوەل یڵدیتف ت،ێبەن رەسەل یچاو ت،ێزانەن یکانەوەک د ەب سەتا ک. بوونەد

 ی ک دنتتتێت ۆبتتت انیتتترۆز یژنتتت وامەردەب ،ەژوور وەنتتتاو ئ ەرێتتتبچ اش،یتتتدال ەوانەل یتوانەدەیتتتن سەکدروستتتت ک دبتتتوو،  ٣٦١
 ەیکەزمانەسترەب ەژن یهاوشتان یئتارامەب کانییەشتۆو ناخ ەشتێک ەل ،یڵدیتف ڵەمتا وەل رت یئ. ەژوور وەئ ەبت دەد یکانەسەوەه
 ینتیزا ی٢١١١ ڵیسا ەل ز،ی ناندیف نڤیدل ەیقس ەب شەوەئ ربچن،ەد یکانەکۆنین تێب کێژڕۆبوو،  وانەڕچاو شەکەژن ا،یژەد
 کجتاریەمتن  گتو ەید: وامەردەب وەئ ،ەبتوو یژنت وەئ نڵتێب ەبتووەن ڵیقبوو یڵدیف ەچونک ت،ێوەکەد شۆخەن یڵدیف ەک ت،ێبەد

 ان ی ا،یلیو س  تایم ەڵگەل یی یرگەهاوس وەئ ایو ئاشک ا ناکا ، ئا وونڕ ەیکەسرەبەم یڵدیف مەاڵب. ەک دوو می یرگەهاوس
 .ەک دوو شۆڕش ەڵگەل

 
 .باڵو ک اونەتەوە ٢١٣٥ی سێارەمبەری ٣٣ی مای تا ٢ئەم بابەتە وەک زنجی ە وتار لە ڕێکەوتی 

 

 ماڵاەڕی باسنیوز: سەرچاوە
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 نووسەر و وەرگێڕ شێرزاد هەینی
 

 غتتداەب یایتتژۆلەکنەت ەیژگۆئتتام ەل میوێتترووپ یشتتەب کبتتووم،یدا ەل  ێتتولەه ەل ٣٥٥٥ ڵیستتا ەل
 ،ەیەه مڵمنتتتدا شەشتتت  بتتتووم،ێولەه یوانەشتتتار ەل رچتتتوومەد  اڵو ەل تتتتاەو ه ەواوکتتت دووەت
 . میژەد لمۆکهۆو سر  ێولەه وانێنەل ،ەوڕیب انیباش یناخۆق ۆزانک یندنێخو ەل انینجێپ
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