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  ری  تی ھونه ک خه زار کرۆن وه بی چل ھه
 مال کوستان جه کار  ی شوهند رمه ھونه  خشرایه  به

 
Eidfjord   Eidfjord kommune وانی    شاره  

   که  یه ی ھه سانه ی تیك خه رویچ  نه  وتی  له   وردفی یده ئه  وانی شاره  کولتوری  شی به
  نرنه ده  خۆیان  کانی کار پرۆژه شوه  دان سه  به  سانه. کار شوه  ندکی رمه ھونه  خشرته به ده
نھا  ته   ندانه رمه و ھونه ئه  م رجه کۆی سه له م  ن ، به وه بکه  ته و خه ر ئه هتا ب  هیوان شاره م  ئه
   ته و خه م سال ئه ئه   ختانه خۆشبه   که،وت  که رده ی به ته و خه ئه  ند رمه ک  ھونه یه
  40000  بی  که )ی شون  وه دۆزینه( ناوی  مال  به ی کوستان جه که ریه ھونه  پرۆژه  خشرایه به

  . کرۆنه

 1928 -1853   Nils Bergslienرویچی    ندی نه رمه ھونه  

بۆ   که   رویچ نه  کانی  وتی کاره شیوه   هند رمه ھونه  له  ککه یه ن   برگسلییه  نیلس  
  کان  که ناشیناڵ  ڕۆمانتیکه    نده رمه ھونه  کک له یه  و   دا ژیاوه م شاره له کی زۆر یه ماوه

  له  م ڕبازه ئهبردنی  وپش ره و  به کردن شه گه  له   بووه ھه  ی وره گه  کجار کی یه ریه کاریگه
  .بکات  یدا په بۆ خۆی   جیھانی  ناوبانگکی  تی نیویهاکی خۆیداو تو مه رده سه

  
کی  یه خانه مۆزه ، نده رمه م ھونه کانی ئه یه ره ھونه   بۆ پارستنی  کاره   وانیه شاره  م ئه

  کانی ریه ھونه  کاره  م رجه سه  هک   وه ن خۆیه ناوی نیلس برگسلیه  به   وه کردۆته  انتی تایبه
   نده رمه ھونه  م ئه  ژیانی  شدا  شونی م کاره ئه  ل گه له.  یخۆ  تهگرتۆ ی  نده رمه م ھونه ئه

  نی ی شایه وه ئه. کی تر  یه خانه مۆزه  بۆته )ی کهستۆدیۆ( شونی کارکردنی ی و که خانوه   واته
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   له   فته ش ھه شه  ی بۆ ماوه  توانت  ئه  وت که رده به  ی ته خه  م ندی ئه رمه و ھونه ئه   باسه
  .رت  بهر سه ژیان به  دا نده رمه ھونه  م ئه  خانوی

  
ڕاکش و  رنج  ، زۆر سه ژیاوه  تدا  ی نده رمه م ھونه ئه  که  ی یه ناو چه و و شروشتی ئه  هشو

  تیار ڕویش هدین گ چه  به   ساالنه  که  ک یه شیوه ، به  یه تی ھه ر جوانی  تایبه زۆ  نکی دیمه
کی  ریایه ر ده سه  وتۆته که   م شاره ، ئه  سروشته م هل  رگرتن وه  چژ یرکردن و ن بۆ سه که تده

 .  راوهد  وره رز ده شاخی زۆر به  به   دووالوه  رفراوان و له به
کان و  ناشیونال ڕمانتیکه  ر سه له   بوه ھه  ی وره گه  زۆر  کی ریه کاریگه  سروشت  ک وه  شون 

  ی ده سه له  ر سروشت گه ئه. تابلۆکانیان  پانتای ناو  ی پکھاته  له   وره گه  شکی به  هبۆ ت
،  .وییان ته ی نه و ناسنامه کان ناشیونال ڕۆمانتیکه  کاری  له  شک به  به  بوبت  دا ژده ھه
  له   که  چین   و پرسیارانه خشت ، ئه به ده  ند رمه ھونه   ک به مانایه  شون چ  ڕۆدا  م ی له ئه

  چته ده   فته ش ھه ی شه بۆ ماوه  رمندک ھونه  که  ن ؟ کاتک ھه  وه ماناکانی شونه  پشت
  له ست  به ، مه م  ھه 18ی  ده نال ڕۆمانتیکی  سهۆناش  ر به ندک سه رمه شونی ھونه  مان ھه

  نی مه و زهدو ر به سه  ندی رمه ھونه  دوو  ر سه له   سروشته ری  کاری گه وجگاو شون  مانکانی 
خانوی   ک له یه کردن و ژیان  بۆ ماوه شه موعایه ی وه له  کتری، جگه یه زۆر جیواز له

کارکردن و   ژیان و  ی شوه   له   هزیاتر ئاگاداربوون  بۆ  دام ھه ژده ی ھه ده ندکی سه رمه ھونه
  .ن برگسلیه نیلس  کانی مه رھه به  دایک بوونی ئینسپراشیون بۆ له   ته نهبۆ  که  ی و ھۆکارانه ئه
  باکاته  نده رمه م  ھونه ئه )ستودیۆی( شونی کارکردنی   توانی ده  ند  رمه ھونه مانکاتدا  ھه له

  م رجه دا ،سه م جگایه هکارکردن ل   فته ش ھه شهپاش    دیاره. خۆی  کارکردنی  شونی
  ی که خانه ناو مۆزه  تی و له کی تایبه پشانگایه   بته ده  تکراو ندی خه رمه ھونه  کانی کاره

  . بت وام ده رده مانگ بهو دو  ی برگسلین  بۆ ماوه نیلس
. ستانداکانی کو کاره فی له لسه پرسیاریکی فه  بۆته) شون ( دوای ماناکانی جگادا   ڕان به گه

گری  ھه  م پرسیاره ئه  ڕت، که دا بگه پرسیاره و دوای ئه  به  وت یه ده  وام رده کوستان  به
بۆ   وه که یه وه ته نه  له ریک و کولته  بۆ   وه کولتورکه  له ،   ی جیوازه وه ندین ماناو لکدانه چه
  .ی تریک توه نه
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 8  که ریدا له ناو گه  ، نیشاندانی تابلۆ له  پک ھاتوهش  دوو به  مال له ی کوستان جه که پرۆژه

مانکاتدا  ھه  له  ، وه گرت  خۆ ده  له تر تر بۆ س مه دوو مه  به ی ی جیوا تابلۆی قباره
   له مال   ند  کوستان جه رمه ھونه.  ریکه له گه  ی وه ره ده  له) ئینستالشونک ( دروستکردنی 

کو  به  ت یرکردن نایه نھا بۆ سه ر ته بینه  که بت   وت یه ده   وه هم ئینستالشون ئه  ڕیگای
ندن   چه  له   پک  ھاتووه   که ئینستالشونه .کانم  ریه کار ھونه  له شک به  تهب ده خۆی  ر بینه

دیک  بۆ چوونی  خۆی و    توانن  به ران ده بینه  نگ که نگاو ڕه کارتۆنی  ڕه   پارچه
  به واسن  یده خۆیان  ھه  پاشان  بنوست و    م کارتۆنه ر ئه سه ک بۆ  سروشت   له یه پناسه

سروشت چی   پرسایریک که  بته ش ده مه ئه . یه ھه  کدا ریه له م گه رده به له   که   وه ختکه دره
یتر جارکران خۆیان  بینهدا  ، لره کات ی سروشت ده شه ر و چۆن موعایه نت بۆ بینه یه گه ده

  . جگاکه   خشنه به کی نوتر ده مانایه
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   .بت ده وام  رده به  1.8.2010تا   و  وه کرایه  21.6.2010  له  یه م پشانگه ئه
 (ن خاتو الیه  میلی  له یموسیکیک  ند پارچه ندنی چه ژه  به  که ی پشانگه وه تای کردنه ره سه

کی  ر و مژویه ردانگه ی  ھه ناوچه  بوون  به کان تایبه ئاوازه  ، که  وه کرایه )  ڕانڤیگ دیۆنه
( ر ردانگهی ھا ن ڕاوژکاری کولتوری ناوچه الیه پاشان له.  .دا  یه ناو چه م له   یه درینی ھه

ر باگراوندی  سه  خرایه یشک ت و مال کرا کانی کوستان جه کاره  باس له ) ندرس الیف ئه
پاشان . بوو  وه ی شونه وه ناوی دۆزینه به  که ی  م  پشانگایه ئه  تی  تایبه و به ری ھونه

وازو انی جی مه دوو زه  مال له ند نیلس و کوستان جه رمه ردوو ھونه ر ھه سه ری شون له کاریگه
  . کرا باسی لوه   وه  الیفه ن یهال  ز  لهاوادوو کولتوری جی ر به وازو سهادوو توانینی جی
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