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        ؟؟؟؟فةرناندؤ بؤتةرؤ كثيةفةرناندؤ بؤتةرؤ كثيةفةرناندؤ بؤتةرؤ كثيةفةرناندؤ بؤتةرؤ كثية
 سريوان كارواين

فةرناندؤ لة ذثگةي . ئةمريكاي التينةكيشوةري  ناسراوترين نيگاركثشي ،" Botero Fernando " فةرناندؤ بؤتةرؤ 

  ژينگةي ينةمنووقةصةو لة  زؤرسةير ةكاين ناسراوة لةسةر مرؤضي"ذياليست"ة ذاستةقينةخواز بريؤكبة  نيگارةكانييةوة

گةورةنووسةري پاص  ئةو هونةرمةندة نيگاركثشة لة .تنيئةمريكاي ال

گابريل گارسيا ماركيز كة گةورةترين ذؤماننووسي ئةمريكاي جيهاين 

ية كة خةآليت نؤبلي پث "سةد ساص تةنيايي"و خاوةن ذؤماين  التينة

، لة زؤر بؤنة و يادة مثژوويةكاندا ئاهةنگي ذثزلثنان و وةرگرت

و لةو ميانةشدا خاوةن  ين بؤ ساز دةكرثتمنايشكردين تابلؤ پذماناكا

  .و لةسةر ئاسيت جيهانيدا ناسراوة جةماوةرثكي چذوپذي خؤيةيت

ة و لة كؤصؤمبيا گةورة بووة، -1932لةدايكبووي ساصي  فةرناندؤ بؤتةرؤ

وةك كةسثكي هونةروةري نيگاركثش لة ماوةي ژيانيدا بة جيهاندا  ئةو

ي نيگاركثشي خوثندووة، سووذاوةتةوة و وانةي دةربارةي هونةر

  .ةتايبةت نيگارة كؤنةكاين ئيتاصيب

  زؤربةي ةآلمبفةرناندؤ بةذةچةصةك خةصكي كؤصؤمبياية، هةرچةندة 

  .تاين تر بآلوبوونةتةوةو ذوو لة وآل بةرهةم هثناوة لة مةدريدةكاين كار

يةك لة خاسيةتة بةرزةكاين فةرناندؤ ئةوةية كة ستايلثكي تايبةت بة خؤي هةية لة بؤيةي نيگاركثشيدا و بةوةش 

پياو و تابلؤي بةناوبانگي پثرؤ دثلال فرانسثسكاي  لة بؤ منوونة، هةروةك كردؤتةوةبوارةدا بؤ خؤي لةو  كةيةكيذثچ

  .ژنثكي گةجندا بةدةردةكةوث

ةتوانث بةرهةمة مرؤض د ،ة لة پيشةكةيدا وو جةماوةردار فةرناندؤ نيگاركثشثكي ئثجگار بةبةرهةم و پثشكةوتوو

بةو شثوةية ئةو  .بةرچاو بكةوثتپاركي ئةضةنوي نيو يؤرك و پاريس و شوثنةكاين تردا لة بؤ منوونة  بةپثزةكاين ئةو

زؤر  يپؤرترةيت مرؤض و ئاژةآلن بةجواين دةكشثت و سةرجني بينةراين بة ذثژةيةك نيگاركثشة زياتر بةوة ناسراوة كة

  .بؤ ال ذادةكثشثت

لةدايكبووي وآليت كؤصؤمبياية، بةآلم بةرهةمة سةرجنذاكثشةكاين لة شوثنةكاين تري جيهاندا زياتر هةرچةندة فةرناندؤ 

كؤصؤمبيا چوارةمني وآليت گةورةي ئةمريكاي ناندؤية، نيشتيماين فةر" كؤصؤمبيا" وآليت. جثگةي بايةخ و گرنگيپثدانن

لة سايةي ئةو بارة سروشيت و پذكاريگةرييةيةوة شوثين زؤربةي جؤرةكاين سروشيت كيشوةرةكةي تثدا . باشوورة

  .وآلتةكة كةناري دوورودرثژي هةية بةرانبةر بة دوو زةريا، زةرياي وةستاو و زةرياي كارييب. بووةتةوة

كؤمةصثك چياي مةزين ئاندثرةكان لة ذؤژئاوا و . اليةن دوو دةرسنوورييةوة فةرمانذةوايي دةكرثتجوگرافياكةي لة

سةرباري ئةوانةش سث هةتا چوار هةرمثي جوگرافياي تريش . نتةختاييي ناوچةي لثرةواري ئامازؤنا لة ذؤژهةآلتةوة

  .هةية

 5000زؤر لة لووتكةكان بة ذثژةي . زجنريةچياي هاوذثك درثژبوونةتةوة لة باشوورةوة هةتا باكوور ئاندثرةكان بة سث

 Cristóbal Colón"بةرزترين خاصيان . مةتر بصند دةبن و، چةند دانةيةك لةوان چاالكانة بوركانيان لث دثتة دةرةوة

  .ي باكوورةوةال" Sierra Nevada de Santa Marta"ناكةوثتة ئاندثرنةوة، بةصكوو دةكةوثتة دةشتة بةرداويي " 

  :لة ذووي جوگرافيا و كةشةوة، بةم شثوةيةية



 

_____                                                                                                                                                                 _____ .

  "m2 1141748: "ذووبةرذووبةرذووبةرذووبةر

  ضةنةزوثلال، براسيليا، پثرو، ئثكوادؤر، پاناما: وآلتاين هاوسنووروآلتاين هاوسنووروآلتاين هاوسنووروآلتاين هاوسنوور

  كاتژمثر 6 –سوثد : كاتكاتكاتكات

هةصسةنگاندين ساصي ) (ميليؤن 7،2ژمارةي دانيشتووان (، )Santa Fé de Bogotá) "Bogotá: "پايتةختپايتةختپايتةختپايتةخت

2005(  

ميليؤن،  Barranquilla "1،4"ميليؤن،  Medellin "2،1"ميليؤن كةس،  Cali "2،4: "شارة گةورةكاين ترشارة گةورةكاين ترشارة گةورةكاين ترشارة گةورةكاين تر

"Cartagena "1  2005ساصي (ميليؤن(        

        )1مانگي ( C° 20، )7مانگي Bogotá (19 °C ): (شةو و ذؤژشةو و ذؤژشةو و ذؤژشةو و ذؤژ////پلةي گةرماپلةي گةرماپلةي گةرماپلةي گةرما

        )1مانگي (مليمةتر  39، )10مانگي (مليمةتر  158) Bogotá: (مانگمانگمانگمانگ/ / / / بارينبارينبارينبارين

        مةتر لةسةر ذووبةري زةرياوة Cristóbal Colón "5775: "بةرزترين چيابةرزترين چيابةرزترين چيابةرزترين چيا

  كيلؤمةتر Cauca (1100(كيلؤمةتر،  1700) Magdalena: (گرنگترين ذووبارگرنگترين ذووبارگرنگترين ذووبارگرنگترين ذووبار
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  :سةرچاوةكان
        ))))كؤصؤمبياكؤصؤمبياكؤصؤمبياكؤصؤمبيا((((تان بة ئةندازةي گريفان تان بة ئةندازةي گريفان تان بة ئةندازةي گريفان تان بة ئةندازةي گريفان وآلوآلوآلوآل

  سريوان كارواين: ثدييةوة بؤ كورديوةرگثذاين لة سو©

  ة دةربارةي كؤصؤمبياسوثد ي ئامؤژگةي سياسةيت دةرةوةي)708(لة ژمارة 
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Länder i fickformat (Colombia)    
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