
  وه مریكای دۆزییه ڕا ئه گه هارات و ئاوریشم ده آۆۆمبس بۆ به
 ی وه رگان و آورتكردنه وه
 ریم ال آه تا مه عه
 ریتانیا به

 مریكا مینی ئه رزه سه
رزو شاڕی پانو  نی بینای به  خاوه  آه وه ینه آه  وتك ده مان بیر له ین، زۆبه آه مریكا ده آاتك ئستا باسی ئه

ربازی  سازی و سه تی پیشه وه هزترین ده نی به  بۆخۆی و خاوه ، جیھانكه  خواردنی جۆراوجۆرهرین و به
شتی   آه ر به وبه مه  ساڵ له٥١٢ر آۆۆمبس آاتك   زۆر جیاوازبون بۆ آریستۆفه م پشبینیانه م ئه به.  جیھانه

 .وێ  ئه یشته گه
 ڕۆژ ٣٢ی   بۆ ماوه ی آه وه و پشودان بووبت، دوای ئه وه وانه ی حهآ یه ناسه بت هه و ده ی ئه وه م آاردانه آه یه
   آه  خواردن و ئاویان پماوه نده وه تا ئه  هه وه ڕنه آانی ویستیان بگه پیاوه. ب بینینی وشكانی یكرد به ریای ته ده

 . یان آه شته ر گه سه بن لهوام  رده ر به گه  بمرن ئه بوو آه یان هه وه ترسی ئه مه.  ئیسپانیا وه نه پی بگه
ری  ی ئۆآتۆبه١١   له وامبن، وه رده  به ی س ڕۆژی دیكه نھا بۆماوه  ته رچۆنك بوو آۆۆمبس ڕازیكردن آه هه

ست ڕكوپككراوو  ده ستی به و دارده  بانده واوبوو، پۆله  داینابوو ته ی آه آه دا، آاتك س ڕۆژه١٤٩٢
 .  بوو وه آه ر ئاوه سه به داركی گوداریان بینی آه چه
و  یانیدا ئه به رله ی سه٢ آاتژمر   له وه وشه رئه وام بن و هه رده ریان سوڕما، بیاریاندا به  زۆر سه نانه م دیمه به

 . مریكای بینی و ئه ئه!" وت رآه وی ده هیی زه" ئشكگر بوو هاواریكرد  ی آه پیاوه
  له. یبینن  نه وه هۆی تاریكییه دا بت و به آه  ئاوه  له رد آه ترسی به ر مه به ، له وه هبون  نزیك نه آه ناره آه یانی له تا به
ڕان  گه آاندا ده ناره آه ل به مه.  وه  دارخورمای جوان ڕازابوه  به آی لمینیان بینی آه ریایه نارده  آه وه آانیانه شتییه آه

 . وتن آه رده آاندا سه داره یمون به و مه
 !ریانسوڕما وتن و سه رآه  ده آه نی ناوچه سه  دانیشتوانی ڕه وه دوای ئه
 : وه یگته  ده م جۆره  به و ڕۆژه آی ئه ئیسپانییه

 
  وه رسوڕمانه  سه آان، به سیحییه  مه یانوانییه  ده وه  واقوڕماوییه یان زۆر بوو،  به  ژماره ، آه آه كی ناوچه خه
  وه وریاییه آان و به  ڕیشی پیاوه دا له یان ده نجه په... آردن  و سپتی پستیان دهآانیان رگه یری ڕیشیان، جلوبه سه
  و نه آه ریاوانه   ده زانین ، نه  بگوناهیان ده  به چونكه. دان ست و قاچیان ده ڕاوی ده گه ردهه رنجی زه سه

 .گرت آانیان نه وته سوآه  هه ریان له آانی به پیاوه
 
 .وێ ڕووت بوون  دانیشتوانی ئه  بوو آه وه آانی ڕاآشا ئه رنجی ئیسپانییه  سه م شت آه آه یه
آۆۆمبس .  وه ته ركی نویان دۆزیوه  آیشوه هات آه بیریاندا نه  هاوڕكانی به هیچ آام له  آۆۆمبس و نه نه
   له ی آه یه و ناوچه وو، ئهتی ئاسیا ب ستی باشوری خۆرهه به  مه  آه- وه بدۆزته" آان  هیندییه ناوچه"یویست  ده

ی " آان  هیندییه ناوچه"ڕاستی   به ڕی وابوو آه ر باوه و هه ئه.  وه بته و چین درژ ده ره  به وه هیندستانه
ویان ناونا   دانیشتوانی ئه آانی دیكه وروپییه موو ئه وو هه  ئه  بوو آه وه وه هۆی ئه ر به هه.  وه ته دۆزیوه

 .آان ناسران  خۆرئاواییه  هیندییه  ناوچه  به وه و دۆزییه  ئه ش آه و دوڕگانه و ئه" آان هیندییه"
 
 آاندا   هیندییه دوای ناوچه ڕان به وروپاو گه ئه

ریای  ی ده  ناوچه شكی له  به و پرسیاره می ئه بوو؟ وه" آان  هیندییه ناوچه"زرۆی   تامه نده وه بۆچی آۆمبس ئه
ریای  آانی ده له شتیگه ترین آه وره  گه آك له نی یه  شاری ئیتالی خاوه وره ی گه جنوه.  وه بینرته ڕاستدا ده ناوه
ند بوو  مه وه تدا ده ری خۆرهه وسه  سوچی ئه آاندا له ڵ موسومانه گه  له وه هۆی بازرگانییه  به ڕاست بوو وه ناوه



  آان آه  سپییه رباری آۆیله فرۆشت سه آان ده  موسومانه  یان به١Alumی    ماده آانی جنوه بازرگانه. بوو
 . آاندا آان و آۆشكه  موسمانه وره  گه  ماه تكاری له یانھنان، بۆ خزمه  ده وه شه ریای ڕه ی ده ناوچه له
 و ندك له هه. ر بوو سه یان له وره وروپا خواستكی گه  ئه  له آی آه هاراتیان ده ریشدا ئاوریشم و به رانبه به له
 - هات  ده وه والیانه ی ئه" آان  هیندییه ناوچه " ی له م زۆربه آان بوون، به  موسومانه مینه رزه  هی سه مانه رهه به

رز  وروپا نرخیان زۆر به  ئه هارات له ئاوریشم و به.  و چین) نوسیا نده ئه" (هارات آانی به دوڕگه" هیندستان، 
  مه ئه. هات آارده هاراتیش بۆ تامخۆشكردنی گۆشت به یانپۆشی و به آان ده رهو  زۆر گه نده مه وه ئاوریشم ده. بوو

یان  نده وه ی ئه وه رئه به بی له رده آانیان سه ه ی ئاژه وروپا زۆربه  باآوری ئه  زستانان له زۆر گرنگ بوو چونكه
ن  هارات ناهن گۆشت بۆگه ێ و بهخو. آانیان بكات له موو ڕان و مگه شی هه  به بوو آه ستدا نه رده به ئاف له

 .بن ش ده بكات و تامی ناخۆشی گۆشتی ماوه
ریای  شی خۆرئاوای ده  به  ئازادی له  به بوایه  ده آانی جنوه شتییه وام بن آه رده  به م بازرگانییه ر ئه سه ی له وه بۆ ئه
  دا موسومانه١٤٥٣ سای  له. ڕن  تبپه وهمان ش هه شیش به ریای ڕه و ده ره ن و به شتیانی بكه ڕاستدا آه ناوه
 . شیان داخست ریای ڕه سیحیان داگیرآردو ڕگای ده ی شاری درینی مه نییه نته آان قوسته تورآه
آان خۆیان  رنران و تورآه ده ڕاست وه ریای ناوه تی ده  خۆرهه  له كی جنوه ق خه به ی بیست سای ڕه بۆماوه

. آانیان شتییه ر آه  سه برده الماریان ده آان په  موسومانه شتیوانه رگانیدا و آهر باز سه ستیانگرت به ده
  ناوچه"و  ره  به وه دۆزیایه خۆیان نه ربه آی سه ر ڕگایه گه ڕزا ئه  داده  سامانی جنوه ڕونووئاشكرا بوو آه

 پشتگیری   بیاریاندا آه آانی جنوه داره ره پا  بوو آه وه رئه به له.  آردایه  ئازادی بازرگانیان نه و به" آان هیندییه
و  ئه. دا و ڕگایه ی ئه وه پناوی دۆزینه ڕاستدا له ریای ناوه ی ده ی ناوچه وه ره  ده ن له آان بكه ریاپشكنینه مایی ده
فریقاو   ئه مویان نزیكتر بوو له  هه  له  بوو آه و وته ریاپشكنین بوو ئه ریكی ده  خه وآاته  ئه ی آه وته

آانی  شتییه  آه  خۆیان به آانی جنوه وانه شتییه  آه برد آه زۆری نه. پورتوگال:  وه سییه ته ئۆقیانوسی ئه
دایك بوو بوو   له  جنوه آۆۆمبس له. ر آۆۆمبس بوو  آریستۆفه شتیوانانه و آه آك له یه. واسی  هه وه پورتوگاله

م  به. شتیوانی ی آه  پیشه ستیدابووه دا ده١٤٥٩   له وه  ساییهشت نی هه مه ته ر له داو هه١٤٥١ سای  له
 چو بۆ لیسبن و   بۆیه ڕۆژكی نییه  هیچ پاشه  جنوه و له  ئه آرد آه وه ستی به آاندا هه١٤٧٠ڕاستی  ناوه له
زۆرجار " و  نوسی، ئه هم ژیاننام آه ی یه پی ووته  به آاندا، وه  پورتوگالییه شتییه  آه شتیوانی له  آه ستیكرد به ده
 ".وان آك بت له آو یه روه آرد هه شتیانی ده آان آه ڵ پورتوگالییه گه له
 

 ر  به ریای گرته آۆۆمبس ده
ستۆ بۆ   ئه ریایی بگرته شتكی ده  تچونی گه ویدا پاشای پورتوگال ڕازیبكات آه دا آۆۆمبس هه١٤٨٣  له

  ی آه وه  به ی ڕاستبوایه آه ر بیردۆزه گه ئه.  ی خۆرئاواوه ڕگای ئاراسته له" آان  هیندییه ناوچه"ی  وه دۆزینه
  ك له یه ده آان سه وا پورتوگالییه ، ئه ی خۆرئاوا ئاسانتره ئاراسته شتیانی به  آه به" آان  هیندییه ناوچه " یشتن به گه
ت  ی خۆرهه ئاراسته  به فریقاوه وی ئهودیو سوچی خوار یانویست له  ده ر چووبوو آه ده هه ریاپشكنینیان به ده

 ئومدی  بوو، سای داهاتو آۆۆمبس چوو بۆ ئیسپانیا به ند نه ی پ هه و پشنیازه م پاشا ئه به.  وه بیدۆزنه
 . وێ  له پشتگیری شاهانه

ندی پاشا  ماوه هۆی زه  به وه آیانگرتبوه  یه راگۆن و آاستای تازه ردوو شانشینی ئیسپانی ئه دا هه وآاته له
زرۆی آبآی پورتوگال بوون  ردوآیان زۆر تامه  هه آه) آاستای(و شاژن ئیزابال ) راگۆن ئه(فردیناد 

ڕان  دوای ئامۆژگاری پسپۆڕاندا گه بینینی آۆۆمبس پاشاو شاژن به به. ریاپشكنین و بازرگانیدا بواری ده له
  وه ه"آان  هیندییه ناوچه "  دووریان له یاند آه ڕاستی ڕایانگه ان بهآ دا پسپۆڕه١٤٩٠  له. آانی ی بیردۆزه رباره ده

وی و  ی زه باره  قورسایی قه رچاو له آی به یه شوه و به ها ئه روه هه آات، وه  آۆۆمبس باسیده  آه  زیاتره وه زۆر له
 .   ئۆقیانوسه  آه وه مكردۆته وی آه ی ڕوی زه شه و به ئه

                                                 
1   Alumمھ رهه  به  له آه هی   مادهجۆ ب آارهاتووه  قوماشدا بهینان رگ وه. آان نگه هڕ یرآردنیگ  



و  ی تچونی ئه وه  ڕابكشت بۆ ئه ره نساو ئینگلته ڕه رنجی پاشاآانی فه  سه ویدا آه س ههمانكاتدا آۆۆمب هه له
 . آرد  نه وآاره زی به س حه هناو آه ست نه ده وتنی به رآه م سه ستۆ، به  ئه  بگرنه ریاییه  ده شته گه

ڕای خۆی گۆڕی و بیاریدا دا شاژن ئیزابال بیرو١٤٩٢ هاوینی  له.  شانسی آۆۆمبس گۆڕا وه دوای ئه
  آۆۆمبس له. شتی بچوآتر نیناو پینتا سانتا ماریا؛ و دوو آه: ریاپشكنینك بدات بۆ س پاپۆڕ تچونی ده

ردا خۆی  مبه ی سپته٦  له. آانی آاناری  دوڕگه یشته ی ئابدا گه٨  ڕێ و له وته ی ئابدا آه٣   له وه ری پاۆسه نده به
لفادۆر  ك ناوینا سان سه یه  دوڕگه یشته ردا گه  ی ئۆآتۆبه١٢  سی و له ته  ئۆقیانوسی ئه  له وه ڕینه آرد بۆ په ئاماده

  یشتۆته  گه آۆۆمبس دنیا بوو آه. آان  خۆرئاواییه  هیندییه  ناوچه له) ی واتلینگ ن دوڕگه ئستا پی ده( 
  بوو آه وه ك ئه یه نھا آشه ته. ی وابوو آه و بیردۆزهآ ق وه قاوده موشتك ده هه. ری ئاسیا مسه ك له یه ند دوڕگه چه

 .بینران آان ده نھا دارستان و خه  ته-   وه بوو تا بیدۆزنه رنجاآشی لنه شاری سه
 

 ؟ وه آۆۆمبس چی دیته
   آه بوو وه  آۆۆمبس تبینی آرد ئه لك شتدا آه نوان گه له.  بوون  وریاو دۆستانه و دوڕگانه دانیشتوانی ئه

ردوآیان بۆ   هه و دوو آرداره ئه. وتن خه دا ده  جۆالنه  له ، وه)توتن( آشا  یان ده ی پچراوه وان گه ئه
. یان بوو  پوه آه كه  خه  بوو آه  زانه و خشه رنجاآشتر ئه ش سه وه ها له روه هه. آان نوێ بوون وروپییه ئه
  وته ر آه آسه  آۆۆمبس یه ن آوبا وهًَل  دت پیده وه تره وره آی گه یه  دوڕگه  ز له وت آه رآه وان بۆیانده ئه
می چنگ   آوبا زكی آه شدا له وه ئه گه له. بت سیپانگو یان یابان بت  ده یه و دوڕگه  ئه ی آه وه ی ئه ندشه ئه
دۆمینیكای / هایتی( یسپانیۆال یان ه" ئیسپانیای بچوك" وت ناوینا  ڕكه آی بچوك به یه و دوڕگه ره وت، به آه
 ). مۆ ئه

آان،  مینی آاریبه رزه  سه- یه  هه وره ركی گه  آیشوه وه آه  پشت دوڕگه  له یاند آه دانیشتوانی هیسپانیۆال پیاناگه
  ریاوانه بت ده آانیش ده  آاریبه ، وه  چینه وه ر ووتی ئه آسه آۆۆمبس یه. آان  مرۆڤخۆره گریسه  نه دوژمنه
:  وه ك شت بدۆزنه  یه دا بوون آه وه ی ئه ندشه  ئه نھا له آانی ته دا آۆۆمبس و پیاوه مكاته له. آان بن چینییه
 ؟! دت آووه  له آه زه
  آرد آه وه ستی به با، آۆۆمبس هه ریك بوو پویستی لده  خه ڵ بوو وه گه م پیاوی له آی آه یه ی ژماره وه رئه به له

  ی آه وه  بۆ ئیسپانیاو ئه وه ڕته بیاریدا بگه. وامبت رده دوای زدا به ی به آه ڕانه ر گه سه نت لهئستا ناتوا
ناری   آه شتی سانتا ماریا له ستت، آه  هه م آاره ی به وه رچی پش ئه گه ئه. نت یه وانی ڕابگه  به وه تییه دۆزیویه

بوو بۆیان،  باخ ده ره وا زۆر قه  نیناو پینتا ئه ته ی بكردایه آه كه هموو خ ر هه گه ئه. ردینی هیسپانیۆالدا شكا به
 . آانی سانتا ماریا دروستیانكردبوو خته  ته  له جھشت آه آدا به یه یته  آۆخه  پیاوی له٣٩ آۆۆمبس  ربۆیه هه
 
 و ماڵ ره  به وه ڕانه گه

  هاتن له  ده وه  آانارییه  له ی آه وژمانه و ته  و ئهت  باآانی باشوری خۆرهه رگرتن له ك وه  آه آۆۆمبس به
رك   ده سی بووبوو آه ته سی ئه زای ئۆقیانه  شاره نده وه دا ئه وه ڕانه  گه له.  وه ڕییه سی په ته ئۆقیانوسی ئه

و  ره  به مجۆره به. ن هآ ده و باآور هه ره  زیاتر به ربگرت آه آان وه  با خۆرئاواییه ك له  آه  پویسته بكات آه وه به
دا نیناو  شته م گه له. ت آشان و خۆرهه ره  به وه رمۆداو دوای ئه  ئاستی به یشتنه شتیانیان آرد تا گه  آه وه ره سه

 ! آون ڕاستی و دروستی له زانی به یانده سكیان نه م هیچ آه بی به  میل زیاتریان ده١٠٠ ڕۆژكدا  پینتا له
پۆلدان، ئاسمان بوو   شه ستی آرد به ریا ده ده: "دا نوسی آه شته  یاداشتی گه آۆۆمبس له.  شوا آه ه بار وه دوای ئه

ر  گه ئه... ین آان ڕزگاربكه پۆله  شه  خۆیشمان له و پش بۆین و نه ره مانتوانی به ده نه...  یشومه  وه به
 ." وینب وا بگومان وون ده  ئه بونایه آانمان زۆر چاك نه شتییه آه
   له  آۆۆمبس آه چاو وون بوو وه م نینا له بوون، به دا نوقوم نه لوله رده و گه  هیچیان له آه شتییه رچی دوو آه گه ئه

 بۆ پاشای پورتوگالی  ر بوو آه رسامھنه شتكی زۆر سه.  پورتوگال نای برد بۆ لیسبن له پینتادا بوو په
و  و ئه  ئیسپانیایه ی پورتوگال آه وره ری گه  بۆ آبآكه وه ته ی دۆزیوه"نآا  هیندییه ناوچه "  آه وه ڕوونبكاته



گومان  آانی به  قسه ختی پاشا زۆر له بۆ خۆشبه.  نجامداوه ی خۆرئاوادا ئه ئاراسته ڕگای ڕۆیشتن به شی له آاره
 . بوات ڕگایدا  ربۆیه آرد هه آانی آۆۆمبس نه قسه ڕی به ك باوه یه هیچ شوه  به بوو وه

   ڕویكرده وه رفرازییه خۆآردن و سه ڕی شانازی به وپه  پاۆس، به وه یشته دا گه١٤٩٣ی ئازاری ١٥  آۆۆمبس له
 .  وه پیرییه كی شارو آۆشك هاتن به ردوسوری خه وش زه و له لونه رشه  به آۆشك له

 
 می آۆۆمبس  م و سیه شتی دووه گه

دوای زدا  بیاریدا به.  وه  پیاوه١٢٠٠شتی و   آه١٧   به مجاره ، ئه وه ستهشتی ڕكخ  گه آۆۆمبس جاركی دیكه
ی برد  وه  دانه وه رئه به له. تی جگیریان بكات  بینیویه ی آه پیته  به و خاآه ر ئه سه رت له ڕت و جوتیاریش به بگه
ناری آادیزی  دا آه١٤٩٣ری  مبه ته سپ له. مھنان رهه یشی برد بۆ داشت و به ی بیچنت و ئاژه وه بۆ ئه
 . جھشت به
  آه یته واركی آۆخه  هیسپانیۆال هیچ ئاسه وه یشته آاتك گه.  وه تی بوه ینه ڕوی مه دا آۆۆمبس ڕوبه شته م گه له
  خت بوو آه زۆر سه. بت نكردوو نه آی بۆگه یه ند الشه  چه مش، زبوپیسی، وه  خۆه  له  بجگه وه مابوه نه

نوان خۆیاندا  جی هشتبون له و به  ئه ی آه و پیاوانه م وادیاربوو ئه ، به  ڕویداوه ی آه وه  ڕاستی ئه دنیاببیت له
. آانیان  ژنه ندك له وتكردنی هه  زه  به آردووه شیان توڕه آه كی ناوچه  خه وه و دوای ئه قایان بوه مه ده
 . اون و آوشتونیانالماریان د  په وه وه نجامی ئه ئه له

   بۆ ئیسپانیا آه وه  دیلی نارده٥٠٠.  آه كی ناوچه ڵ خه گه  له وه ڕه  شه وته  آۆۆمبس خۆیشی آه برد آه زۆری نه
ستی   ده وه دوای ئه. وێ مردن  ئه یشتنه  گه ی آه وه م دوای ئه آی آه یه سیان ماوه  آه٢٠٠  وانه ، له  آۆیله ن به بیانكه
ژرچنگ  آانیان له  زه ی آه وه آو شوازكی ناچارآردن بۆئه ، وه آه  دانیشتوانی ناوچه ندن له  سه نهرا  سه آرد به

 . آان ی ئیسپانییه وه نگاربوونه ره  به ستیان دایه ھاتن و ده و گرد و چیاآان هه ره وان به م ئه به. ربھنت ده
"  ین ریكه هه"لولكی  رده ، گه  هیسپانیۆالوه  ڕگا له وه وته و ماڵ بكه هر هیوا بوو به  به دا آه وآاته ری ئه وروبه  ده له
٢Hurricaneیكرد و زۆربه  هه كشكاند شتییه ی آهكه موو خه  هه باشبوو آه وه به. آانی ت شتا  و آاته  له آهدا ه
 بۆ  وه  شونكی گونجاو بدۆزنهی وه جیھشتن بۆئه  به آرد آه وانه آۆۆمبس داوای له.  وشكانیدا بوون ر له هه

  وه یشته دا گه١٤٩٦یرانی   حوزه و له وه ڕایه  گه وه شتییه  دوو آه خۆی و به  به وه دوای ئه. دروستكردنی شارك
.  وه ڕابوه  گه وه م زه  بكی آه بوو پشوازی لبكات، آۆۆمبس به س دیار نه  آه مجاره ئه.  آانی آادیز ناره آه
م  ه  قه و وایدایه ئه. م دابینبكات شتی سیه ت بوو بتوانت پشتیوانی بۆ گه حمه  زه بوو وه  خۆشنه وه س دی به آه
ر  گه  ئه و هۆشداری دان آه ئه.  وه  شۆڕبۆته آی ئاسیاوه ره مینی سه رزه  سه له ، آه ی مالیزیایه  دوڕگه  آوبا نیمچه آه

  رگرت و له ندی وه زامه نجامدا ڕه  ئه له. وێ  ئه نه مجار بگه آه آان یه  پورتوگالییه یه وانه له،  وه ڕته ن بگه ده ڕگای پنه
 . ر به وه ریای گرته دا ملی ده١٤٩٨

وێ  مۆ، له والی ئه نزه ریای ڤه نار ده مریكا، آه آی ئه ره مینی سه رزه شی باشوری سه  به یشته  آۆۆمبس گه مجاره ئه
ر لواری  سه  له وت آه رآه آۆۆمبس بۆی ده. ستیان  ده آرده یان ده وره رجانی گه  مه آه هدانیشتوانی ناوچ

مدا  شتی دووه گه  له آانی آه  پیاوه شی باشوری هیسپانیۆالدا بینی آه  به له.  م وای زانی چینه ، به ركه آیشوه
 . سانتۆ دۆمینگۆ  بوو به ی آه وه  ئه- دروستكردنی شارك  به ستیانكردووه جیھشتون ده به

آی   آابرایه  بوو آه وه  ڕقیان له وانه آان، ئه  ئیسپانییه جبووه  نیشته ندك له ڵ هه گه  له وه  ناآۆآییه وته آۆۆمبس آه
ی  ه خراپی مامه  به رخست آه  ئیسپانیا وایان ده وه یشتنه گه  ده ی آه و نامانه ئه. رمانداریان بت  فه كی جنوه خه
یویست   ده ی آه وتانه ستكه و ده ر ئه سه  له بووه ، پشبینی نادروست و ناواقیعی هه آانی آردووه ڵ پیاوه گه له
رمانداركی   فه  فردیناند و ئزابیال بیاریاندا آه ربۆیه هه. س نابیستت آه  ئامۆژگاری له ستیان بھنت وه ده به

  جبووه و نیشته  آۆۆمبس ئه  آه وه  بۆی ڕونبوه آه  نویه رمانداره  فه. وه ی جگای بگرته وه  بنرن بۆئه دیكه

                                                 
2  Hurricaneه  به لوله رده و گه  ئهسا  آه هی زه ژ هه  دهكایمر  ئهیآان ناره  آه نهن،خهیر زار سه  له هی م ووشه  ئهت  و  ئهین سه هِ ریكوه  
  .و.  وه هییزینگلی و ئیسپانی ئی زمانو ن تهۆهات



ی  وه  بۆ ئیسپانیا بۆ ئه وه دا آۆۆمبس نررایه١٥٠٠ سای   له رچون وه رمانی ده فه  له  آه  داوه سداره ی له نویانه
 . رن ئابوی به

 
 شتی آۆۆمبس      دوا گه
  سانكی دیكه  ئستا آه نده رچه  هه  فردیناند و ئزابیالی ڕازیكرد آهی، آۆۆمبس آه رباری ئابوچونه سه

   آه پشكنیوه ی نه ریایه و ده سك ئه م هیچ آه ، به وه و دۆزیونییه  ئه  آه یان پشكنیوه و دوڕگانه باشورو باآوری ئه
  آان له  هیندییه  ناوچه یشتن به ی گه روازه ه د  داگرت آه وه رئه سه و پی له ئه.  وه  خۆرئاوایانه وته آه وخۆ ده ڕاسته

 هیسپانیۆال نزیك  رجك له مه م به رگرت به ی وه ندی پشكنینكی دیكه زامه و ڕه ئه.  یه ووه  له الی خۆرئاواوه
. بتآاندا دروستب جبووه وو نیشته نوان ئه  له زیاتر آشه وه ویست له یانده  پاشاو شاژن نه چونكه.  وه بته نه
و  ره دا به١٥٠٢  آۆۆمبس له.  وه هاراتیش بھنته نرخ و به ردی به رجان، به  ز، زیو، مه وان داوایانلكرد آه ئه
  یه و ناوچه  ئه  آه وه  بۆیوونبوه وه آه  دانیشتوانی ناوچه شتیانیكرد و له مریكا آه ندی ئه آانی ناوه ناره آه
 ئۆقیانوسی  یشتن به بوو بۆ بینی وشكانی و گه ستدا نه رده به هۆآاری پویستی لهو  ئه.  وییه آی باریكی زه یه مله

م  ، به وه و آانكی زی دۆزییه ئه.  ی مالیزیایه دوڕگه  نیمچه  له زانی آه ر وایده و هه رجۆربوبت ئه هه ئارام، به
  وتۆیان آردبوو آه  آاركی ئه وه آه نی ناوچه سه كی ڕه ن خه الیه الماردانیان له  و په آه وا، جۆری خاآه شوهه آه

 . ربھنن م بوو بتوانن ز ده زۆر سته
  ی ویستبوی له وه پاشاش ئه.  رگدایه مه ره سه یریكرد وا شاژن له  ئیسپانیا سه وه یشته آاتك آۆۆمبس گه

ن  الیه  له  آه نده یی و گازه  گله وته آۆۆمبس آه. وت بوو چاویپبكه  ڕازی نه ر بۆیه ستی هنابوو هه ده آۆۆمبس به
آۆۆمبس . مابوو وی نه تی ئه س تاقه م آه به. آرد و پولی ده  داوای پاره ، وه دا آراوه گه ی له ه  خراپ مامه پاشاوه

 .  وه ری نایه بیرآراوی سه  له آی زۆر به یه  دا تاڕاده١٥٠٦ سای  له
 
 ؟ وه ڕییه سی په ته ئه ئۆقیانوسی  س آ بوو له م آه آه یه

. مریكا  ئه ته یشتووه  و گه وه ته ڕیوه سی په ته  ئۆقیانوسی ئه  له  آه بووه س نه م آه آه بگومان آۆۆمبس یه
.  وه ڕیونه مریكا په و ئه ره  هاتبون، به وه رویجه  نه  له ،آهVikingsآان  شتی ڤایكینگه پش آه وه د ساڵ له پنجسه

 ؟  مریكای باآور آۆچیانكردووه و ئه ره آان به  بۆچی ڤایكینگه بپرسیت نگه  ڕه
  ی له وه  بۆئه آان آۆچیانكردووه ، ڤایكینگه ی دانیشتوان زیادیكردووه آاتك ژماره.  مه پیتی آه رویج خاآی به نه

ج بوون و  ریتانیا نیشته تی به آانی باآورو خۆرهه ناره  آه ندكیان له هه. ج ببن  نیشته شونی دیكه
 . ند ند و گرینله  ئایسله میشیان له آی آه یه ژماره. نسا ڕه ناری باآوری فه  آه ندكی تریشیان له هه

ناوبانگ   به ره شتی هه م گه مریكای باآور، به  ئه یشتبته  دا گه٩٨٦ سای  شتی ڤایكینگ له م آه آه چت یه پده
  بوون آه دا نه ڕه وباوه آان له شدا ڤایكینگه وه ئه گه له. دا١٠٠٣ سای   له هنجامدراو  ئه وه یف ئریكسنه ن له الیه له
پش  آان له ندییه  ئیرله دا بوون آه ڕه وباوه وان له كو ئه ، به وه ڕیونه  ئۆقیانوس په  له س بووبن آه م آه آه وان یه ئه
 دا ٨٥٠ی سای  نزیكه ی ماسیگرتن له وره می گه له  به آان به ندییه ئیرله.  وێ آۆچیانكردووه و ئه ره واندا به ئه
 . وان رله ك به یه ده  سه  زیاتر له آاته  ده  آه-  وه ڕیونه په
 

 مریكا آن؟ نی ئه سه دانیشتوانی ڕه
   آهك  خه ه م آۆمه آه یه.  وه ته مریكایان دۆزیوه  ئه بوون آه س نه م آه آه آان یه  ڤایكینگه آان و نه ندییه  ئیرله نه
هۆی  دا به وآاته له. هۆیندا می چاخی سه رده  سه ، له ر آۆچیانكردووه وبه مه  ساڵ له٣٠٠٠٠مریكا   ئه ته یشتونه گه
تاقمی بچوك . و ئاالسكا بۆن ره ر وشكانیدا به سه پ به  به  سیبریاوه  له  توانراوه ریاوه زینی ئاستی ده دابه

   وورده وورده. ی تر ڕۆیشتون آه ره و آیشوه ره  ڕاویانكردون به دا آه نه ژهو ئا دوای ئه آان به بچوآی سیبریاییه
. مریكای باشور  ئه ته یشتونه  ساڵ پش زایندا گه١٢٠٠٠ی   نزیكه و له وه دا بوبونه آه ره موو آیشوه هه به



   زیاتر له دا ژیاون، وه مریكاآه وو ئهرد  هه س له  ملیۆن آه٣٠  وێ، زیاتر له  ئه ته یشتووه  آۆۆمبس گه دا آه وآاته له
 .  دا ئاخاوتنی پكراوه رانه و آیشوه  زمان له٦٠٠
وێ آشتوآاكی زۆرباش   له آسیك ژیاون، آه  مه  ملیۆنیان، له٢٥چت  ، پده كانه و خه ی ئه زۆربه
مجار  آه بن یه وز ده ری جیھاندا سه سهرتا سه مۆ له  ئه ی آه و خواردنانه ی ئه ی نیوه نزیكه.  بووه آردوویان هه شه گه
 Amerindiansآان  مریكییه ئه ن هیندییه  پیان ده  آه- داچنراون وه آسیكه نی مه سه ن دانیشتوانی ڕه الیه له

  .  آان سوره یان هیندییه
    
  
  : رچاوه سه

David McDowall, The Columbus Project Book. Hodder& Stoughton, London.  
  . وه ته  بوکراوه دا٢٠٠٤م  شته  سای هه٨٩ و ٨٨  گۆڤاری خاک ژماره  له
  

 Heathrow خربن بۆ هیسرۆ به
 تی وه ی نوده باخترین فگه ره قه
 

ندی   ناوه  میل له١٤نھا   ته ریتانیا آه  به ی هیسرۆ له فگه
ترین باخ ره  قه مۆ به ، ئه ری خۆرئاواوه  به  له  دووره وه نه نده له

وایی   هی هه٩٠  زیاتر له. م هَڵ  قه درته تی ده وه ی نوده فگه
و  ره وخۆ به آان ڕاسته  فۆآه ووه له. هنن آارده  به یه و فگه ئه
ری  رتاسه تی سه وه  ده٨٥   شونی جیاجیا له٢٠٠ری  وروبه ده

ر  فه  ملیۆن نه٦٣ڵ خۆیاندا  گه  له فن و سانه جیھاندا ده
شتی   گه٤٣٠٠٠٠ی هیسرۆ   فگه سانه.  وه گوزنه ده

   له شته  گه١٢٠٠ی  ڕژه  به  ئامز، آه گرته تی ده وه نوده
  له.و شه آات تا نیوه ستپده  ده وه یانییه به رله ی سه٦ آاژر   له آكدا آه  خوله  له شته ك گه یه ڕۆژكداو زیاتر له

  سانه.  آه یه ی دانیشتوانی شارۆچكه ی ژماره نده وه  ئه یه م ژماره ن؛ ئه آه س آارده  آه٦٠٠٠٠ی  هیسرۆ نزیكه
ل و  لوپه ی آه وه  بۆ گواستنه  ترۆلی دانراوه٩٥٠٠دا  یه و فگه له. آرن دا تاوتوێ ده یه و فگه  جانتا له٧٥٠٠٠٠٠٠
. بت  ران ونده شتكه فونی مۆبایی گه له  ته٢٠دا تكا  باخی و تكچانه ره و قه  له ڕۆژانه. ران شتكه جانتای گه

   له وه خورته  آوپ چا ده٢٦٠٠٠موو ڕۆژك  هه
هۆی  به. خورت  ساندویچیش ده٦٥٠٠هیسرۆداو 

   چرآه٧ر   هه وه  باج ئازاده بوونی فرۆشیاری له هه
 ٥٠٠   زیاتر له آاته  ده فرۆشرت، آه بوتك ویسكی ده

 ١٤نی  یسی هیسرۆ خاوهی پۆل بنكه.  آاژركدا بوت له
رمان و  توانن بۆنی ده ئاسانی ده  به  آه گی پۆلیسییه سه
و  ندی پۆلیسیش له  آارمه٣٠٠ن و  آان بكه ره  سآه ماده
نو   له ی آه خۆشییه و نه ئه. چن دا دن و ده یه فگه
 ٤٠  سانه.  یه  آوته خۆشی ده  نه راندا زۆر باوه شتكه گه
و  ره  به ووه  یان له آانی دیكه  بۆ شونه  هیسرۆوه ی هاتوچۆیاندا له  میانه  له وه خۆشییه هو ن هۆی ئه س به آه

 . ن ده ست ده ده هیسرۆ گیانیان له



نگی جیھانی  آانی جه  بۆ دواڕۆژه وه ڕته گه ی ده آه آان مژووه وره   گه موو فگه ك هه روه ی هیسرۆ هه فگه
.  دا دروستكراوه١٩٤٤ سای   نزیك گوندی ستاینیس له خت له آی ته وییه ر زه سه  له ۆآهی ف رچه م ده آه یه. م دووه
  آك له یه.  بووه آی مژوویی هه  گرنگییه و شونه ئه

  ٣آان نگۆ ساآسۆنه رستاگاآانی ئه گرنگترین په
  ٢- ران شتكه ڕوانی گه ژر شونی چاوه  به بووه

Terminal-2گه  ئه گوندی هیسرۆ آه.  وه  هو ف  
ژر شونی   ئستا له  ناونراوه وه نوه ی به یه وره گه

.  دایه آه آی فگه ره ستانی ئۆتۆمۆبلی سه ڕاوه
!.  یه ی هه  خوو جنۆآه یه و ناوچه  ئه  آه واباوه
 نزیك   له آی ساآسۆنییان بینیوه یه شازاده
 و  ماوه و دیارنه وش نوقم بووه ر له آان و هه گۆماوه

 سواری   به و یاخیشیان بینیوه ته آی چه برایهآا
آاندا  له لوپه ی پاراستنی جانتاوآه نوان خانۆچكه و به ردابووه سه آی سسوچی له یه پقه ، شه وه شه سپكی ڕه ئه
و   بووه پشتر گوند و شونه  ئه یان گرتبت آه رچاوه  سه وه وه  له فسانانه و ئه چت ئه پده.   ی تاوداوه آه سپه ئه
شی خۆی  ر به ری جیھاندا هشتا هه رتاسه سه  له  وادیاره یه وه  بیرآردنه م جۆره ؛ ئه رستگاو گۆڕستانی لبووه په
 . یه واجی هه ڕه

آی هی  یه تی ناسرا، آاتك فۆآه وه آی نوده یه ك فگه  وه وه ه١٩٤٦می  ی آانونی دووه١  ی هیسرۆ له فگه
 شوباتی  له. و بۆینس ئایرس فی ره یانیدا به به رله مومژی سه نو ته مریكی باشور به ه ئ-ریتانی وایی به هه

و  ك شاژنك له مین جار وه آه  بۆ یه وه ڕایه گه  ده وه نتابه  ئه م له ریتانیا ئلیزابسی دووه دا آاتك شاژنی به١٩٥٢
 . ریتانیا ر خاآی به  سه دا پی نایه یه فگه
وام  رده به.  یانه آان هه وره  گه  فگه  آه بووه ر نه ده  به و آشانه مۆ هیسرۆ له تا ئه  هه وه تاییانه ره  سه و ڕۆژه ر له هه

 داواو پویستیی   بت به وه ره مده ی وه وه  بۆئه  فراوان بوون و بیناو شونی زیاترو فراوانتره پویستی به
  ن له آه  ده نده یی و گازه وام گله رده  به یه و ناوچه كی ئه  خه وه شه آی دیكه الیه له. ران شتكه زیادی گه ڕووله
 و  زیادی فۆآه دوای ڕۆژ ڕوو له ی ڕۆژ له ژماره.  یه وره  گه و فگه راو هۆریای ئه نگ و هه ده نگه باخی و ده ره قه
،  موو جیھانه گردانی هه وه كهی هیسرۆ خای پ فگه. نت یه گه ری زیاتری تاوان ده گه ران واتای ئه شتكه گه
نداو،  ی آه وروپا، ناوچه  ئه وه شه آی دیكه الیه و له وه آه یه  به وه ستته به مریكای باآور ده وروپاو ئه  ئه وه آه الیه له
 ڕگایان  مینه رزه م سه نكی ئه سه زو ڕه گه  و ڕه وه ته  نه موو جۆره هه.  وه آه یه  به وه ستته به فریكا و ئاسیا ده ئه
آانی ئاسایش و   ڕوشونه ربۆیه هه.  یه موویاندا باش و خراپ هه نوان هه  بگومان له  هیسرۆ، آه وته آه ده
 . م ه  قه درته  ده ندانی فگه آانی آارمه رآه  گرنگترین ئه آك له  یه  تاوان به رگرتن له به
  
 کان رچاوه سه

1.Airport International, By Brian Moynahan  
2. BAA- Heathrow Airport Official site [online]  

   وه ته  بوکراوه  دا٢٠٠٥  ی ٩٥    گۆڤاری خاک ژماره له 
  ر   مانچسته ندک له ماوه زه

                                                 
  و به ی ئستا آۆچیان آردووه ره و ئینگلته ره  به وه مانیایی آۆنه  ئه آاندا له  آۆنه مه رده سه  له ن آه و خنه آان ئه نگۆ ساآسۆنه ئه  3

  .نرن ی ئینگلیز داده وه ته باووباپیرانی نه



  ر ڕۆژی فیستیڤای کورته مبه  ی سپته٣ڕۆژی    
   ئاماده ودا به له. ر  مانچسته فیلمی کوردی بوو له

ردۆست و  رکی زۆری هونه ماوه بوونی جه
 فیلمی کوردی به  ندی کورته ماوه ر زه روه کوردپه

 World رشتی کۆمپانیای شانۆی جیھانی رپه سه
Theatre Coراگ  .  

  رچاو کورته کی به یه شکردنی ژماره  پشکه  له بجگه
لک چاالکی  کان گه  کوردو بیانیه  میوانه فیلم به
ڕکش  په ماو هه هری گۆرانی و میوزیک و س هونه
ی  ند رمه ک هونه ن کۆمه الیه ش کرا له پشکه

   کوردی و به  به  کهSheila Moaleyندی میوان  رمه  هڤی خان و کاک هیواو کاک لوقمان و هونه .وه کارامه
  .واو دکی تهن ماوه  زه یان کردبوو به که نده ماوه کانیان زه  خۆشه نگه  ده ئینگلیزی دوو گورانی جوانی چی، به

  میانه رده کی مۆدرن و سه یه  شوه ڕکی کوردی به په شکردنی هه  پشکه ڕکی شانۆش به په گروپی هه
  .  وه  ڕازاندبوه ی دیکه نده وه یان ئه که نده ماوه زه

نگاندنیان،  سه  هه م به ستبکه شکران و ده  پشکه م که  بکه  فیلمانه و کورته ک باسی ئه ک یه دا یه وت لره من نامه
ر ناوبردنی  رانبه  بوو به یه  کوردانه ماس و گوکوه موو حه و هه رنجی من بوو ئه  زۆر جگای سه ی که وه م ئه به

  ریک بوو شانۆکه  قاچیش خه کو به ست به  ده ر به ک هه  نه  بوو که  لدانه په و چه رکوک و ئه کوردستان و که
دا " رکوک  بۆ که وه ڕانه گه" فیلمی   له که!  داببین   ناوی کوردستان له عراق  پویسته" ی  کی بۆ گوته ته ده هه

  . هاتبوو
یان  که نده ماوه کانیان زه  جوانه   فیلمه یان کردبوو به و فیستیڤاه شداری ئه ت به ند فیلمکی کوردستانی خۆرهه چه
  .  ندتر کردبوو مه وه ده

م  وێ بوون، به نای ئازیزی کوردساتیش له و که ڕوه برد به کانی ده رنامه مین به اک ئاالن ئه ک  که شایانی باسه
م  ؛ ئه سی دیکه ر که  سه رژایه یانپه  نه وه و زۆری دۆست و ناسیاوانی خۆیانه که رنامه ی به می ماوه  هۆی که به

  . چت پویست بت هواری و پاراستنی پد  کولتوری کورده  له شکه ش به یه دیارده
وامی و  رده م و هیوای به که  ده و فیستیڤاه شداربوانی ئه موو به  هه ستخۆشی له ش ده  کۆتاییدا جارکی دیکه له
  م که که زۆر سوپاسی کاک هیواو هڤی خان و کاک ڕبوار ده. خوازم وپشچونی زیاتریان بۆده ره به

  . نده ماوه و زه بانگھشتیان کردین بۆ ئه
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