
 شۆرخ سه  شهیم ھه یریشاع,یسكۆڤكۆب

 
  

 الل جه ر عومه
  

دا   1924یسا یستۆگۆئ ی 21  له یسكۆڤكۆب چارلز
و  یكیمر چارلز ئه یباوك,بوو  كیدا  له ایمان ئه  له
   . بووه ییمان ئه یشیكیدا

  له  بووه یكیمر ئه یكرباز سه یسكۆڤكۆب یباوك
 ینگ جه ینانھ ییتاۆك یدوا له  كه كایمر ئه یكان زهھ
 چیھ ێو كات و له ده ایمان ئه روو له یھانیج یم كه هی

 ك هییستیو شهۆخ چیھ ب  به كو به, انیكیباوك و دا وانن له  بووه نه یستیو شهۆخ یك هییند وهی په
  بووه ول وانل یسكۆڤكۆب ییمندا, كایمر ئه  وه نهڕ گه دا  ده 1927یسا  له,  كردووه انییند ماوه زه
 یسكۆڤكۆب ی وه له  گربووهر یھا باوك روه ھه,  وه هییباوك ن هیال  له یئازاردان ۆیھ به,  ییئازاراو یكانیژ له
  .انی كه كه هڕ گه ینمندا ڵ گه له تب ڵ كهت

  ,نگبوو دهب كل گه یكت ئافره یكیدا م به,یسكۆڤكۆب یانیژ  ر به رابه به  ووهینیب ینیناشر یكۆر یباوك
  ,یو باوك یسكۆڤكۆب ی هییشۆو ناخ ڕ و شه ر به رابه به  بووه نه یكت سته ده چیھ یكیدا ت نانه ته

 یرانی قه ینجام ئه كاركردن له له ینانشكستھ ۆیھ به تب ده شۆناخ یكانیژ یتووش یسكۆڤكۆب یباوك
  .دایرابوردوودا روو ی ده سه یكان ستهیب یسا له كه  وه رسهۆب
   
  
  هڕو تو ق رهد یكك باوك وه یكات و باوك ده ناو) باوك یرگ مه( یكۆریچ  له ۆیخ ییمندا یسكۆڤكۆب

 ی وه ندنهخو یت هینۆچ یتا ره سه  دا باس له 1982   یسا  له  كه داینووس ژنامهۆر یك هی مانهید له.تنناس ده
 دا نهو شو ر له ھه, وه مه گاكهج رژ  برده ده م النهۆچك یست ده یكتیال بووممندا  كه(كات  ده  هی وهم ش به
 كان ره شبهۆھ  وابوو ماده  وه ك ئه وه,  هیشتمای بگه ێنو ی ره په  به اتریتا ز م به,رمابوو خنكاوو گه یكش كه
  ). وه مهۆبخ
 شتنڕدا ك هی پارچه ت بهیتا به,نینووس ۆكات ب ده  وره گه یكزھ ست به ھه دایسا 10 ین مه ته جار  له م كه هۆیب

كات  واده  مه ئه,انی كه شاره ۆكات ب ده كایمر ئه یوكات ئه یكۆر سه یردان سه باس له كه  قوتابخانه  له تنووس ده



  چوونه یگار یباوك ی وه ئه ۆیھ  تهب ش ده مه ر ئه ھه, دایای خه  بكات له  النهۆچك ینانداھ یسكۆڤكۆب
 یر نهپا ی وره گه یكارۆھ به یسكۆڤكۆب دایدوا له كه ی م رووداوه ر ئه ھه,كۆر سه ینینیب ۆب تگر دهل ی وه ره ده

  كه یای و خه یانك وشه  له   وه تهب ده ایند,دایانیژ له تزان ده ی وره گه یكرووداو و به تزان ده ینینووس
  .یور و پشت ده یسان كه یرنج و سه یرسام سه ۆیھ  تهبب تتوان ده
   یتا مردن یدیو ئ تب ده ك هیینیناشر یتووش یرووخسار  وه هییشۆخ نه ۆیھ به ڵسا نجپ یدوا له
 یش وا مه ر ئه ھه, تب تر ده یكس كه  هو ناخه له یسكۆڤكۆب ل وه, وه تهناب یرووخسار له  هیینیناشر م ئه
  رووخساره ۆیھ به  وه نه ده نه یكان هییند وهی په یم و وه  وه نه بكه یرووخسار  له زكچان ق  كه كات دهل

  . ی كه نهیناشر
و  به  وه واتهڕ نگ  ده دره یك هی وارهدات ئ روو ده دایكار رزه ھه ین مه ته  له ی ورانه گه  مه و خه تر له یكك هی
  وه رهل یدیئ, ننوز گه ده یكتر هیو  یباوك یانیگ  تهو كه ده شیو و ئه دات دهل یرۆز یكدانل یباوك  وه هۆیھ

  به یند وهی په دایسا ستیب ین مه ته دواتر له,  وه هییباوك ن هیال  له كات ده یت واوه ته ی وه وساندنه چه  ست به ھه
 یكیودا  ھ دهج به شۆزانك ڵدوو سا یدوا م دات به ده ینووس ژنامهۆر یندنخو یو كات و ھه ده  وهۆزانك

  , وه تهزۆد ده كتا كار ھه لھ دهج به یشیوباوك
 یكان هییك ره سه  هییستیداوپ ینانستھ ده به یو ھه ت بهیتا و به كلتۆھ  له كژوور یكر یداكردنی په ۆب

  هۆڕك ت له نانه و ته تكر دهید به دا رهیم شاع له ییتش یكگ ره.دات ده  وه ك خواردن و خواردنه وه
ش  وه له  و جگه)  ن بده حتانمۆو ر  پاره( ت و ده ارھاوار ھاو  تهو كه ده كداۆڕك له انیكجار, دایكان هییعریش

 رۆز یسكۆڤكۆب,كرد  ده یكش شهپ) یڤۆب رنارب(  نسا كه ره فه  له ینیۆفز له ته یك هی رنامه به ۆب انیكجار
  كه رنامه به یشكار شكهو دواتر پ كداس ر كه سه دات به ده ك هی و شوشه تب ده ۆوخ راسته  كه رنامه به, وه خواته ده
  الوه به انی وه ئه ینس ره فه یر نهخو  كه  هیكداكات  له  مه ئه, تند  كه رنامه به  به ییتاۆو ك تب ده سڕ وه
  وتبوو كه یپ  كه رنامه به یشكار شكهپ یخود كداكات له  وه تهش بوه  هییكیمر ئه  رهیو شاع له ربووی سه

  .توش ده  كه خهۆد  هی وهو ش به یزانی نه م به  وه ر بخواته گه ئه  هییئاسا یسكۆڤكۆب
  )ژنب ده یكان راست خراپه  ره جار نووسه ێند ھه,خراپم یكر من نووسه( تنووس واده ۆیر خ ھه یسكۆڤكۆب
  له  شهیم ھه یانیو ژ  ناسراوه تست و ش مه یكس ك كه وه  شهیم و ھه  اوهیژ  ساده یكانیژ یسكۆڤكۆب
  .خراپدا بوو یروون ده یكخۆد
 تب كرچون ھه,) نیو نووس ییتو ھاور  وه خواردنه(تكر ده  ناسهپ ناغداۆق ر س سه به یسكۆڤكۆب یانیژ

 یسان ست و كه مه یسان كه ڵ كه له  شهیم وھه  ساده یكلتۆھ  له ێكر به تبگر كژوور تتوان ده
  .ن  كه ده یتھاور كان هییزانۆس  ته ئافره  له كرۆز,ر  سه  باته ده انیكان ژ قامه رشه سه
   وییبوون نه یكان بواره دات به ده یو پتر گرنگ كۆریچ  كورته ینینووس  كات به ست ده ده یسكۆڤكۆدا ب كاته و له
 یزوو ئاره ۆیخ  كه ی وهوش و به ترن ده یوسا ئه یكان هییب ده ئه  ارهۆڤگ ۆب یرۆز به,ییرا چگهیو ھ یست مه
  .ر سه  باته ده انیژ  وه هییشۆرخ سه به  شهیم ھه و راكه چگهیھ  اوهیپ  تهب ده دایسا 25 ین مه ته له.كات ده

 مانۆب  وه هم د له)  مڕ گه خواردن ده كند كات و ھه كم كه یدوا به كمر من نووسه( تنووس ده انیكجار
  به یواو ب تژ ده ستائ ۆو ب تڕ ناپهت  وه خواردن و خواردنه  له ی ژانهۆر یم خه  ره م نووسه ئه تو كه رده ده

 ون له ییست مه به تیو تا بتوان  دابووهییئاسا یكژۆر یوبژ ینداكردی په یو ھه و له بووه نه  ندهییئا یبوون
  .تبنو نداینووس



و  ره ر به فه سه كردل یوا ینینووس ی ونه وخه ر ئه ھه,ناسراوبوو این ته راو چگهیھ یكریشاع  به  رهیشاع م ئه
  له تب خراپ ده یروون ده یكخۆد یم تووشًال به و وه تهنم ده ڵسا ك هی ی ماوهۆر ب بكات و ھه) ركیۆوین(

  ) .سۆنجل ئه سۆل( ۆب  وه تهڕ گه و دواتر ده اتد ده كوشتنۆخ یو ھه  كه,انیژ  له ییسڕ و وه یكۆم خه
 یون به تو كه ده كت ئافره به یو چاو وه ره ده  تهچ ده  وه هییكۆم و خه یشۆرخ سه به كو شه دا هی و ماوه له ر ھه
 ڵسا  ده  پتر له  هییند وهی م په ئه تب تر ده وره گه یسكۆڤكۆب  له ڵسا  ن ده مه ته به كه)  رییكیب ینۆك نیج(

 ككار دایسا 32 ین مه ته ر له ھه,ر سه  نه به ده ییئاگاو ب ییشۆخر و سه ییئازاراو یكانیو ژ تن هیخا ده
و دوور  ینگكردن ھاوسه ۆیھ  تهب هد  م كاره ئه,) سۆنجل ئه سۆل(  له ستكردنۆپ یكار له  وه تهزۆد ده
  و كاره ینگ وسهم ھا ئه  نده رچه ھه,ایژ ده دایت ی ترسناكه  نهو شو ئه یروون ده یئازار ك مهۆك له ی وه وتنه كه
  ساده یكزمان به كان هییب ده ئه  ارهۆڤگ ۆب  وه سانهید,نیر نووس سه  وه تهڕ گه و ناچار ده تشناك  ژهدر
وامدا  رده به ی وه و كار و خواردنه نینووس وانن  له ی هسا  و ده ئه یانیواتا ژ كه,تب وام ده رده و به تنووس ده
  .  وه كاته ودهب ۆیخ یعریش  ه مهۆك نیم كه هی دایسا 35ین مه ته ر له ھه,بات ر ده سه به
  ر له رمانبه تا فه  وره گه یلمبۆتۆئ یرفۆو ش كان شتخانهچ  ر له ھه  كردووه یكار انی ده به یسكۆڤك ۆب
 یروون ده یشۆخ نه یتووش  كات كه ده ل یبوو وا  ی موو كاركردنه م ھه ر ئه ھه, ك هی نگهینووس  له ستداۆپ

دوو ( تنووس ده)  ر سنهیف ڵكار( ڕیھاو ۆبدا   1969یسا  له كه دایك هی نامه  له انیكو جار تب ده
  تا به نووسم ھه ده انی,بم  ده تبوونش یتا تووش ستۆپی نگهینووس  له  وه نمهم ده انی,  هی ھه ۆب بژاردنم ھه

  ). مرم ده یتبرس
) ۆسكیسانفرانس(  له ییب ده ئه یكارۆڤگ كانداو ژنامهۆر  له یكان نهینووس ی وه وكردنهب ۆیھ دا به وكاته له ر ھه

پتر  ی رانه نهداھ ویناسك یزمان ۆیھ به شیم ئه,  تبنووس یانۆیب كات دهل ی فتانه ھه یك هی شهۆگ یداوا
 تدر ده یسكۆڤكۆب یھان  وه هی كه بهكت ی وه ره وكهب  ن هیال ر له ھه, تب ده یباش ی وه نگدانه و ده تناسر ده
 یپ یسكۆڤكۆب  كه ی وه ئه, تناسر ده اتریو ز تب ده  وره گه یناوبانگ یدیو ئ بكت  تهبكر ی و وتارانه ئه
 40 ین مه ته ش له وه له  جگه, تناسر زووتر ده م به گات دهخت پ نگ وه دره یكریك شاع وه تناسر ده
  شهیم و ھه  وه تهنم ده  شخانهۆخ نه  له ك هی فته ند ھه و چه تب ترسناك ده یك هییشۆخ نه یتووش دایسا
 ن كه دهل یداوا كان رهۆدكت م به,  داوه ی وره ده و كهینز ی وهمردن ل یكان هییكات تارما ست ده ھه
و   وه خواردنه به  وه كاته ست ده ده ر كسه هی  شخانهۆخ نه  له یرچوون ده به م به  وه خواردنه  له یكردن غه ده قه به
  .وام رده به یك هییست مه
 یناوبانگ  وه رهل, یمان و ئه ینس ره ك فه وه یكان ندووهیز  زمانه  نهدرگ رده وه یكان بهكت دا هی و ماوه له ر ھه
  له كك هی  بوو له ییتر ھاوسه ی سهۆپر ۆڕیگ  یانیژ  كه ی وه ئه م به  وه تهب ودهب ھاندایج به یسكۆڤكۆب

 یدیئ,  وه تهنڕ گه ده ۆب یباش یینگ ھاوسه  ته م ئافره ئه  كه)  ندایل( یون به یكان عرهیش یكان باشه  ره نهخو
  پتر له ۆیخ یدوا و له تمر ده دایسا 74 ین مه ته تا له ھه  وه وكردنهو ب نینووس ۆب تن داده ۆیخ ین مه ته
 یفتاكان حه ی هی ده له  رهیعم شا ئه یدیئ.كۆریچ  و كورته مانۆو ر عریش یكان بواره  له تھ دهج به بكت 45
 ۆیھ به  كه) تد......ایسپانیو ئ ایتالیو ئ ایانَلم نسا و ئه ره فه(  له تناسر ده یت واوه ته رابوردوودا  به ی ده سه
و   خنه ره یبوار  ناسرابوو به نه  هی وهو ش به كایمر ئه  له كداكات له,  بووه  وه هیكان نهینووس یانرگ وه

 یشر ك ر سه سه ترن له كراوه رترۆز یوروپ ئه یل گه(  كه  وه تهگی ده ۆیك خ ر وه ھه, كاندا هییب ده ئه  هزراو دامه
  ). ێنو یگوزارشت یگاو ر
و  ستۆپ ی نگهیت نوس نانه و ته شكردنیئ ینیكان و شو رزانه ھه  لهتۆھ  له یكان عرهیش ی ربهۆز  رهیشاع م ئه
  وه كرده ودهب یرۆز یكم رھه به  ناسرابوو كه  رانهیو شاع له كك هیك  وه ینینووس ینشو  كردووه یكان هڕبا



 نیم كه هیو  وه ته وكردووهب یمانۆش ر و شه كۆریچ  دان كورته و سه  دهیس زاران قه ھه  پتر له  كه ینووس و ده
 یواریو د,دانل,ڵگو( یون دا به 1959یسا له  وه وكردهنگدا ب دره ین مه ته له ییعریشیم رھه به
و  كان نهو( دا هو سا ر له و ھه) كان پاره ب  ره كهیاری ۆب كان ژهدر  دهیس قه(یبدا كت 1962یسا,)ییمیھۆب
) ئاگردا  خنكان له,ئاودا   سوتان له( یبدا كت  1973یسا  له ی وه ئه   گاته تا ده  وه كاته ودهب ی) كان دهیس هق

وام  رده به  وته و ره له یدیئ)  خ زهۆد  له  كهگ سه یستیو شهۆخ( ییعریش یبكت( دا  1977یسا  و دواتر له
 یكان دهیس قه( یون به  وه كاته ودهب ییعریش یبدوا كت,   1992یتا سا  یكان بهكت ی وه وكردنهب  له تب ده
  .ردراوبژ ھه ی نامه ی وهش له  وه تهب ودهب ی كهید یبكت نیند چه مانه له  جگه,) یو ر زه سه یو شه نیدوا

   
و  له  كهك هی  رهیم شاع ئه, )سقانر ئ تا سه مراۆم من ب( تنووس ده دایكعریش  هد  له انیكجار 

گا  تا ده,ییخالق ئه یھا و به یكیمر ئه ی گه مهۆك  به  وه انهڕ گه ھه  له  هی كھاتهپ یكان عرهیش  كه ی رانهیشاع
  .كسو س ییشۆرخ سه, ییت هی مهۆو ك یو ئابوور ت اسهیو س نییئا  له  خنه ره
 یكان شخانهۆخ و نه ره نا به ده ڵپا ۆمر  هییكان ن وره گه  رووداوه  وه ئه(  هیوا یپ  رهیشاع م ئه
  ه كه و كه كان لهۆچك  و  ئازاره ئه كو به,الفاو ونه  وه وتنه ئاگركه  و نه ییدز تاوان و نه و نه, مردنه نه,ییروون ده
  .)ییتش ینار كه  تهنری و ده تنروخ ده ۆمر  كانه وامه رده به
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