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 بة: تووكة ثيَشكةش دةكةمئةم ثةرِ

  
رِؤلَةة   ، ئةةو نةةرر كةاع مسانةانى رِةىي ةى    براطةورةم و خؤشةويست و هاورِىَطيانى 

رِشطيَرِو ةرالَة شؤيةوةو بة كاريطةريى بنريَررندالَىو بة هةستة كة هةر لة كاردة وشيار
خةةبا    يَطةاى رِ طةلَ ئازارو رةينةتةكانى طةىل كارد ئاشنا باو،ةى لةثةروةرةكنيشت ان

دا بةة  نىريؤزةكابةرو هةراو تةرةنى الوةتيى خؤى لة ثيَناوى ئاواتة ثو تيَكؤشانى طرتة
 يةوة بةخت كرد.ثاكىسةداقة  و 
 بة:هةروةها 

 ةرؤظة رئةةو   ى ناسةراو بةة رارةة قالةةى سةاوتاو     هقادر مسةبةدولَ  رارى خؤشةويستم  
ينةى  زؤرى تةرةةنى خةؤى هةةر لةة سةةردةرى زيَرِ      بةشةى هةةرة   ثةروةرةى كةنيشت ان

 ستاش كةئيَو فيداى كاردو كاردستانةكةى كرد كؤرارة جاانةرةرطةكةى كاردستانةوة
 و هياايةة، طةةرم و بةة ورة   هيَنةدة دلَ  ةى،و باسى كاردايةةتيى دةكة  طةلَى دادةنيشىدة

 ش ةرطة.و دةستى داوةتة ضةع و بؤتة ثيَشهةست دةكةى كة تازة هاتؤتة نيَا شؤرِ
 هةروةها بة:

كةة   اوتاونةجيبة ئةةرينى خيَزانةى رارةة قالةةى سة      و خؤشةويستمزؤر ئازيزثاورى     
-ؤشةى دةسةتى لةهةةراو خ  وةع شةيَرة ننيَكةى كةارد    ئةويش بة بؤنةى ريَردةكةيةةوة  

و ةة نيةان داو بة  يَذةىدرو كار و دوور لة كةسئاوارةو دةربةدةر وطر  هةلَ نيانيةكانى 
   .نيانى باوة و ناخؤشةكانىخؤشبة راناى وشة هاوخةرى رِؤنة 
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 ثيَشةكى بؤ وةرطيَرِانى كوردى
و بةةة نيةةةكى ناسةةراوى رِؤنهةةةآلتى كاردسةةتا طالَ ةةاراد رةةارادى كةسةةايةتى دوكتةةار

و ئيَسةتاش  تةى دةنى لَ ان لة دوورة وآلةية و زؤر لةريَذة لة وآلتى ئرِةضةلَةع كرراشانى
لَةةةة ةو كؤرخةةةؤى لةةةةنيَا كةةةؤرِيةتيى رِةطةةةةزى وةع كارديَةةةك خةةةاوةن نةةةاو و رِةسةةةةنا

 يةكانى ئارووثادا جيَطةى ديارة. كاردى

 و ئؤبالَىسنتكة وةع خؤى دةلَىَ هةراوى رِا ضريِؤع ضةنديننةوةى ناوسيناوبراو بة 
ةالل جة سةةيد   و كةاع وةتةة اتةة ئةسةتؤى ئةوانةةى طيَرِاويانة   دةخ نارِاستى ئةو رِووداوانة

رِانى بةؤ  ةركى وةرطيَئتالَ"، يةكى دا بة ناوى "ضةند رِاستىى كتيَبيَكلة دوو تايَ سالَحى
ؤظةةكان  و نارِةىةةتى نيةانى رر  نانكؤرةةلَيَك  سةر زرانى كةاردى خسةتاةتة سةرشةان،    

ضةاوكى  يةةكى ب نة. طاران لةوةدا نية هةريةةع لةةم ضةريِؤكانة دةكةرىَ  او    دةطيَرِيَتةوة
بةة  و وودةدةندا رِؤظايةةتى ررسةدان رِاستى لةو شيَاةية بن كة لة كؤرةلَى دواكةةتاوى  

 داةكانشةةيَاةى جؤراوجةةؤر لةسةةةر زاران يةةان لةةة الثةةةِرةى زؤر لةةة طؤظةةارو رِؤننارةة       
ضةاو ىلَ   ؤظةكانررة وةع نانى رِاستةقينةى نيانى دةبيندريَن. بؤية دةكرىَ ئةم ضريِؤكان

 بكرىَ.

ؤرى داوة لة كؤكردنةوةى ئةم ضةند ضريِؤكةدا دةردةكةوىَ كةة ناوسةةر طرينطيةى ز   
يةةكانيان. ئةةو كيَشةانةى كةة     يةة كؤرةآليةةتى  و ثيَاةنةدى ؤظةكانرر بة ثيَاةنديى نيَاان

نيشةان دةدةن، سةةرجنى    ةؤظة يةة تالَةةكانى نيةانى رر   و رِاسةتى دةبنة قسةى سةر زاران
رِيَذيَتةوة، بةةجؤريَك  ئةويان رِاكيَشاوةو هةولَى داوة بة شيَاةيةكى ئةدةبيى جاان دايان

و ىةسةرة  لةشةت   يةة تاآلنةة تةةزووى دا    استىطةلَ خايَندنةوةى هةر يةع لةم رِكة لة
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و ئةةزراونيَكى زؤريةش بةؤ    و دةرسطريةت دادةطرىَ، دةتاانى ضيَذ لةة ناوسةينةكة وةرب  
 و كؤرةآليةتى ىلَ فيَر بى.ضؤنيةتى رِيَكخستنى ثيَاةنديى بنةرالَةيى

ةع ى واكةةوتاو دوكتار طالَ اراد رارادى بة هيَنانةوةى ضةند داستان لة وآلتيَكى دو
ةوتاو يَشةك تةانى ث لَ ان كةة بةة وآل  ةو ضةند داستانيَك لةة وآلتةانى رِؤنئةاوادا وةع ئة    ئيَران

ى سةرضةةاوة دا دةتةةاانىَ ببيَتةةةلةةة هةةةر كؤرةلَطايةةةع ؤظناسةةراون، نيشةةان دةدا كةةة رةةر
ى ووتاو بةنةدى دواكةة  دروست باونى كيَشةطةىل وةع يةع. ئةطةر لة ئيَةران دا كةة كةؤ    

ة دةبةا، لة   زؤر كيَشةةى كؤرةآليةةتى طةةجنيَك بةةرةو هةلَخليسةكان     و باونى كؤرةآليةتى
 رةيان بةؤ ؤظةةكان كيَشةةى طةةو   بةىَ بنةةرايى ئةةخ قى رر   رِؤنئاواش بة جةؤريَكى ديكةة   

ى ئةةخ قى  نةى بةار  ترازا دةنيَتةوةو لة هةر دووال ئاكارةكةى هةلَاةشانى بنةرالَة و ليَك
  ؤظةكانة.رر

ل ةيد جةةال سة بةةآلم  ستا ضاث و ب ونةكراونةتةوة، ئةم ضةند ضريِؤكة هةرضةند تا ئيَ
و ردىرانى كازبؤ سةر لة ثيَاةندى طرتن بة ناوسةرى ضريِؤكةكان ئيجازةى وةرطيَرِانى 

ى ثيَةاة  كردنةى زؤرى وةرطيَةرِ   خؤرانةدوو ب وكردنةوةى وةرطرتةاوة كةة خايَندنةةوةى    
اوة كةة بةة   د، هةةولَى  ئةةم ضةريِؤكانة  كاردى لة خستة سةر زرانى وةرطيَرِ جطة  ديارة.
طةيةةنىَ  بةةجىَ ب ئةركةكةى بة باشى و ثاراو و دةستةوانةى كاردى بةجىَ جاانوشةى 

نةى زيةاتر   تةرةن دريَذى بؤ خؤراندوو كردطاتنة. هيااى ىَ دةست خؤشى ثكة جيَطةى 
 خزرة  بة زرانى كاردى بؤ دةخاازم.لة ثيَناو 

 كةرالَ كةرميى
 ى هةتاوى١٣٨٧بةفرانبارى 
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 هاوتابة ناوى بةرزة ناوى بىَ
 

 :ثَيشةكى
 كيَكىئةةم ثةرتاوكةةى لةبةردةسةتان دايةة، كؤرةلَةة ضةريِؤ       ،خايَنةرى خؤشةويسةت 

 ار، رِؤننارةة بة ضاو يان لة طؤظة و دا رِوونةدةنرِاستةقينةن كة رِؤن نية لة كؤرةلَطاكةران
ؤرةةلَطاى  كديارة نةع تةنيا لة  ،يان نةبنيو طايَ بيستىنينةوةدا نةيان خايَكانو ريديا

ناوسةةةر هةةاتاوة ئةةةو  . كةواتةةةيهةةان بةةة طشةةتىجدا، بةةةلَكاو لةةة هةةةراو كةةاردةوارى
ة يةان بة   ىةوة رِاسةتةوخؤ ديةان  بةسةرهاتانةى كة بيسةتاونى يةان ئةةوةتا لةة ريدياكانة     

دا هيضةى  ا ويان بؤتةةوةو بةة قةةول لةةوك    لةة كؤرةةلَطادا بةةرةورِو   جؤريَك لة جؤرةكةان  
انى ةكةزراونة و وةسةةريةع خسةتنى ئ   ثةرِباونى رِؤنطار، بؤية بة تيَت نةهاتاوةلةدةس
يان ىلَ نةنيشةىَ  تؤزى فةرارؤشى ؤ ئةوةىبدا داي رِشتاون رِؤران ضاارضيَاةىة لة هاتا
 . كؤرةلَطا و بة طشتى بؤو ئارؤنطارى بؤ جيلةكانى دواى خؤى النى كةم ببنة ثةندو 

كيَكى لة ؤضريِكة سةرةتا  ويستم كاع فايةق رةمحاودىخؤشة براى رنيش لة رِيَطاى
 : طاتىو  بؤى هيَنام خؤوشانسى بةسةرى داكةوتباو، نيَترِةنتةئ

ةطةر ئراث نية ثاش خايَندنةوةى خجالبة و  م ثىَزؤر م خايَندؤتةوةوئةو ضريِؤكة ةةة
ة  تةنانة ب و ديةتم زؤر جالة  . رنةيش كةة خايَندرةةوةو    ى بنيَرىبؤ طؤظاريَكو وةريطيَرِى
 :ثيَم طا  تيَداية،كةلَك و باشيشى  بةشتى زؤر 
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رِم و وة وةرطيَة ، تةا هةةراويان ثيَكةة   بكةهةراو فايلةكةى ىلَداواى ئةطةر دةكرىَ  ةةةة
ؤ دوكتةار  بة رةيةكى نيَتةوة نارِةنتةئ. ناوبراويش لة رِيَطاى ثيَاةندى بيكةرة ثةرتاوكيَك

 ا هةيةةة وو طاتبةةاوى كةسةةيَكى و كةةردو داواى هةةةراو فايلةكةةةى ىلَراد ناوسةةى اطالَ ةة
ى خؤشةحالَ  طةةلَ دةربرِينةى  ئةةويش دة وةريان طيَرِىَ بؤ سةةر زرةانى كةاردى.     دةيةوىَ
 مو تةةواو قةؤلَم لةيَ هةةلَ الَى   و  فايلةكةى بةؤ نةاردم   يةكى زؤرةوة هةراوئؤطرىخؤى بة 

و دنوارى رِةق هيَنةديَك وشةةى  و  رطضةند جاريَك ثيَاةنديم ثيَاة بؤ خؤشم كرد. ديارة 
و ئةةويش  نيو لة خؤييم ثرسيم نةدةزاننيراناكانيانكة  لة زرانةكانى بيَطانةوة هيَناباون

ةرِيَز بة دا طاجناندرن. جيَى خؤيةتى ليَرةدا سثاسيَك لةة  لة جيَطاى خؤى بؤى ناردرةوةو
 .كاع فايةق بكةم و دةست خؤشى ثيَ بلَيَم بؤ زةمحة  و راندووباونةكةى

ؤكيَكى كؤرةلَةة ضةةريِ ثيَكهاتةةةى ئةةةم ثةرتاوكةة  شةةئ ئارةانةم ثةةيَ كةرد،   ثيَهةةروةع  
كتةار  و دواوةهةراوشيان لة كؤرةلَطادا بة جؤريَك لةة جؤرةكةان رِوويةان د    وةجؤراوجؤر

ردوورنةة  كديةارة رنةيش   ، داي رِشةتاون  رِؤرانة بة شيَاةى ش هاتا"ىراراد دطالَ را"
  سىَ برِطة بة شيَاةى خاارةوة:

 م:برِطةى يةكة
 : ثيَشةكى بؤ وةرطيَرِانى كاردى1

 : ثيَشةكى وةرطيَر2ِ 

  شت ان و رةيلى طةرِانةوة بؤيضريِؤكى هةآلتن لة ني: 3 

 رةرطى ناوةخت: 4 
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 برِطةى دووهةم:
رِى و ناوسةةر هةةر بةة سةةر ديَة     ىَضةةند ضةريِؤع لةةخؤ دةطةر     بةؤ خةؤى  ئةةم برِطةيةة   

و ونت ضةريِؤكى جيةاوازدا داي رِشةتا   و لةة هةشة  يةكى ضةندة تالَ!" هيَناويةتىرِاستى"
و وةع ضريِؤكى دا هيَناورنناوةو ضريِؤع بة ضريؤع بةدواى يةع رنيش وةع برِطةيةع دام
ردو كة رِةكانى سةةرديَ  ئةطةةر ضةاوى لةة   بؤية خايَنةر ثيَى وانةبىَ يةع و دوو و ... هتد. 

اوسةر ؤكة و نضريِنةخيَر ئةوة هةشت  .بلَىَ جاخؤ ئةوة يةع ضريِؤكة و دووثا  بؤتةوة
نى زؤر ووداوةكةا بةرِاسةتى رِ  ،ناوى بردوون، ضانكة بة رِاى ناوسةرهةر بة يةع سةرديَرِ 

ىَ. هيَنة  بيةان  داو ضةريِؤع بةة دواى ضةريِؤع   ناوسةىَ ن بيةا تالَن و جيَى خؤى باوة هةةروا  
 ىو جيةا هةةر سةةرديَرِةكةى دووثةا  كردؤتةةوةو بةة يةةع و دو      ناوسةر بؤ خؤى ديارة 
.. .ى دوو و وةع برِطةيةةع و نةاوم نةاون ضةريِؤكى يةةع و ضةريِؤك      ةوة، بةآلم رةن  كردوون
  هتد.

 :سيَهةمبرِطةى 
  طايَز ضةندة جاانة دار

 .ةنينددا ىليَرِةواريَك لة نيَر ناوى جيهانيَكى ثيَشكةوتاودا كة ئيَ ة تيَ

تيَبةكة كسةرةتا ويستم بكةم، ئةويش ئةوةية كة شتيَكى ديكة كة راوة ئارانةى ثىَ
 1كةاع كةةرالَ كةةرميى    مبةةرِيَز بةراى  طةةلَ  دةدوايةة  تالَةكان"، بةآلم  يةرِاستىناو نيَم "

                                                

 : جيَطرى سكرتيَرى طشتيى ىيزبى ديَ اكرِاتى كاردستان ةةة ئيَران.  1
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وا رنةةيش  . يةةةكى تةةالَ"  ضةةةند رِاسةةتى  كةرةةة " يثيَشةةنيارى كةةرد ب  رِاويَةةذيَكم كةةردو  
  . دةكةم سثاس يشىو زؤر اوانخستة سةر سةرو سةر ضشنيارةكةيم ثيَ

 

 بىَ.ى ناوسةرةكةشيَنةرانى خؤشةويست و خاجيَى رِةزارةندى بةو هيااية كة 

 وةرطَيِر:

 jalalsalehi@yahoo.com 

 (!)يادى بةخيَر هةتاوى ى١٣٨٧ى ثاوشثةرِى ٢٠

 زايينى ى١٠/٧/٢٠٠٨

  قةآل /ةكؤي

 

 

   

 

 
 

mailto:Seyyed_jalal76@yahoo.com
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 ىبؤ مةيلى طةرِانةوةهةآلتن لة نيشتمان و ضريِؤكى 

 

 يَةك بةىَ تيَرِوانين  زؤريَك لة طةجنةكانهةروةع  لةريَذباو زؤرو سريوس كة  رةناوضيَهر
داطةري كرابةاو،   دةسةةآلتدارة كؤنةثةرسةتةكانةوة   وآلتةكةيان كة لةة اليةةن   بؤ داهاتاو، 

بؤ طاجنان   تةنانة  وبةريان طرتةغةريبايةتييةوة رِيَطاى اريَديهبة نا وهيَشت  بةجىَ
كةة لةة   رايةك" و "زيطةى"   " وطةةليَكى نةايَى وةع  انطةلَ شايَنى نيانيةان  ةدان و سازاني
و بذاردوو  هةلَةكانى "رايكل" و "زيط اند"ن، يارووثاييوة ئناكراوةى  دا كار رِاستى

و فيَربةاون  خانةةخايَش دةرةتةقةى وآلتى زرانى تا رِادةيةع  ورووثا باوننيشتةجيَى ئا
يان ثةىَ  ؤرثيؤتةةر كؤرثانيايةةكى ك يان وةسةةريةع نةاو   كةيةثار و سثيشبة كارى رِةش

هيَنةديَك جةاريش كةة    خؤيةان رِاهيَنةاباو.   ، دانيةانى شةايَنى نةايَ   طةةلَ  ةد خست، وةرِيَ
لةة نارةة ناوسةينيش نةةباو،     باسيَك . دةكرد رالَةوةيَكيان بؤ ناوتةلةف نتةنط دةباودلَ

ى ضةند سالَ دووركةتنةوة لة دا دوالة رِاستىتى ئةوةشيان نةباو. وةخو تاقة ضانكة 
يةةان بةةاون، بةةةآلم كار وبينينةةى كةةةس تارةةةزرؤىو وة بةةريى نيشةةت انكةوتنةةة بنةرالَةةة،

جيةا لةة وةآلتةى    باون كةة  دا يانناثؤرِتةكارؤريَكيان لة ثاس، يانةوةباونثةنابةر هؤي بة
 تةةاانىدةبؤيةةة ئةةةوان نةةةيان ،خؤيةان دةتةةاانن سةةةردانى هةةةراو وآلتيَكةةى ديكةة بكةةةن  

بةة  سةالَى خايانةد.    هةظةدة تا  شازدةية نزيك بة ئةم ضاوةرِوانىطةرِيَنةوة وآلتةكةيان. ب
لةةو  سةالَ   هةشةت هةر كةسيَك زياتر لةة  يةكان، رووثايىهيَنديَك لة وآلتة ئاثيَى رِيَساى 
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بةة   بةاجى  وكردبةىَ  كةار ى سةالَ ، ثيَنج داهةشت سالَة ةى ئةوورا لة ونيشتةجىَ بىَ وآلتة
رايةك و زيطةيش كةة تةازة      .ئةةو وآلتةة بكةا   دةتاانىَ داواى ثاسثؤرتى ، ىكاورة  دابىَ

طةؤرِى بةة   شةينةكانيان   ثؤرِتةائةم كارةيان كردو ثاسبةجىَ  تدةس، بةوةيان زانى باو
 و نةةداباو  سياسةة   قةةرةي  لةة  خؤشيان زؤر ضانكة. ويَ باونيثؤرِتى هاووآلتى اثاس

  :كة باوكيان ودايك لة باون ئةوة بيسيت طايَ داتةلةفاونةكانيشيان لة بةردةوام

و ضةاوران ثيَتةان بكةويَتةةوة   لةة ررد ةان    بةةر ةوىَ و دةرانة رِؤلَة ئيَ ة ثري بةاوين  " ةةة 
ى خؤيةان  وآلتة  ثؤرِتىاثاسئةوة كة داواى كةوتنة بريى رايك و زيطيش "، بينينةوةبتان

وآلتةكةةيان كةردو    سةردانى كؤنسةالطةرى لةرزةوة  وو ترسبة نابةدلَىئةوانيش بكةن. 
فؤرِريَكيان شايَنى نيشتةجىَ باونيان،  ثؤرِتىاثاسيةع لة ناسنارةو كؤثي ثيَدانيدواى 

دواى ضةةةةند  (.وآلتةكةةةةيان كرد)نيشةةةت انى دايةةةك  ثؤرِتىاثاسةةةداواى ثةةةرِ كةةةردةوةو 
ئةيئ   .خةاوةنى دوو ثاسةثؤِر   و باونةة  و ررادى دلَيان طةيشةنت بة ئارةزوو ىةوتاويةع 
دواى  و باوكيةان نةةرا.  كارو دايةك  وو سةردانى كةسنةضاونةوةى وآل ان بؤ بياناويةكي

رنيَت بةرد تةاكاو   ةنتة ةتةنانة  ثةناشةيان بةؤ ئ  لةو  و و ثرسيار لةمساورِانةوةيةكى زؤر
" ن ئةايرالينى ئريلةنةدى  رايةا "بةؤ ويَنةة   لةبةر ئةةوةى  كةوىَ بةرزانيان وةطري هبليتيَكى 

دو ئةةو  ثةيةدا كةر   ئاسةاييان اتةة بةة ناضةارى بليتيَكةى     كةو، طةشتى وآلتةكةةيانى نةةباو  
يةان  بةشةدارى  و خؤثيشةاندانانةدا لةة  ،لةة ئارووثةا  ئةةوان   هةرضةند .ىةديئاواتةيان هات
و هةةةروةكى طانةةان كاريةةان بةةة سياسةتيشةةةوة رِيَةةذيم دةكةةرانكةةة بةةة دنى نةةةدةكرد 

نةدةكرد، ضةانكة زؤر   ياندا بةشداريباو و تةنانة  لة بؤنةكانى جيَذنى نةورؤزيشدانة
تةةى لةةة وةخ، بةةةآلم نبةةةرِيَاة دةضةةاو يةكانةةةوةسياسةةى جةةار ئةةةم جيَذنانةةة لةةة اليةةةن
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رِيَةةذيم لةةة فرِؤكةخانةةةدا  كاربةدةسةةتانىكةةة نةةةكا  بةةاوهةةةر دا دلَةرِاوكةةةيان ةكةسةةةفةر
 : كة بطرن ثيَ يةخةيان

وةآلرةى  دا ى نيانتةان يَنشةا  كةانيَكى ودولة  رِؤنانلة ئيَاة رِؤنيَك  طؤيا بيستاورانة "ةةة  
طارةان  ىَبة كةةواباو  داوةتةوة،  و نةيارى دةولَةتتانسياسى كةسيَكيف ن  ضؤنى وضاع

      "!نيسياسي

لةةة  بةةةر، نةةةع ئةةةوةى ضةةةند رِؤن ى خؤيةةاننيشةةاندان حبةةىَ طانةةابةةؤ و زيطةةيش رايةةك
يةخةدارو كراسى خؤيان فيَرى لةبةركردنى بةلَكاو  ،باو تاشيسةفةرةكةيان رِيشيان نة

نايَنةةرانى  يةةكان بةة تايبةة     يبازرطانة ئارووث ئاخر .باوكرد شيبىَ كرِاوا )بؤين باغ(
 ىرت انةةةبةدةسةةت هيَنةةانى و وشةةطاكان بةةؤ رِاكيَشةةانوفرخةةاوةن  كؤرثانيةةاى "بي ةةة"و

 بةؤين بةاغ   و رِيشةى تاشةراو  ، بةةر   وبةة جةل  يةكى تايبةةتى  طرينطييةكانيان، يرشتةر
شةيك ثةؤش،    بةة ، طاجنانةدباو طةلَ شةايَنةكة  ضانكة خؤيان دةش و زيطيرايك دةدةن.

بىَ كرِاوا  وايان و ئيَستاش بةخؤدان، رِاهاتباونلة و بؤن رِيش تاشراو، كرِاوا  بةسئاو
 لةسةةر كةةريَك رِاهيَنةان    كةة  بةاو وة يان بةة ثيَايستى بؤيةهةرهةست دةكرد كة رِووتن، 

نزيةك  ىالَ بةهةةر . خؤ نةةدان بكةةن  لةة  بةؤن   ونةبةسةتنى كةرِاوا   دانانى رِيشيَكى زبةرو  
هةةراو  يةان،  ىلَسةالَ دوورى   هةةندة كةار دواى   وو كةس نيشت ان ىكةوتنةوةى سةردان

يةةكانيان  و ديةاري بةةر   وجةل  ضةةرةدانةى بىَ خةةيالَ  بةو  و هؤشيانى داطري كردباوبري
ة بةةةة سيلةضةةةاو ضةةةاويان لةةة   ةكةةةةدانيَا رِيزو لةةةة فرِؤكةخانةةةة ضةةةاون بةةةؤ و بةسةةةنت

ضةةةاونة نيَةةةا  كارةكةةان  دانةةةيئةةةةجنام بةهةةةرىالَ دواى  هاوسةةةفةرةكانيان دةكةةةرد.  
لة زيطي  وئيئ باسى ئةوةش ناكةين كة رايك  فرِؤكةكةوةو لة شايَنى خؤيان دانيشنت.
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ةويسةت  هو دةيةان ررة  باونو هاوسةفةرةكانيان بةىاكةرثيَشاازىلَ طةدة رِادةبةدةر
خةةراث و نيَطةةةتيةى نةةةباوة يةةةكى هةةيك كاريطةةةريا ارووثةةوا بنةةايَنن كةةة رانةةةوة لةةة ئ

 ،بةىَ وةيةةكانى نيشةت ان   ىنزيك سناورة هةوايخةريك باو هةر كة فرِؤكةكة  .لةسةريان
 يةكانى نيشتةجيَى ئارووثةا لةة بةةردةم   لة ثياوة هاووآلتي و نرارةيةعننان يةع كةرِة 

كؤتةايى  كةسةانى   .يةان بةسةت  رِيز فرِؤكةكةةدا  يةكانىينيَاان كارس ىرِارِةو و 2تةواليت
بشارنةوة نةع لةبةر ئةةوةى   كانياندلَةرِاوكيَ وثةشؤكاويو ترسدةتاانى رِيزةكة نةيان

دا تةى خةؤى  لةة وةخ كةة  بةاو   بةلَكاو لةبةر ئةةوة  ،و فريا ناكةون هةية سةرئاويانكارى 
دا لَةة  ىالةة هيَنةديَك   بىَ زيَةدةرِؤيى  بةة  !كيانآلثؤتةة و سةةر بةؤ طةؤرِينى   بضنة تةواليت 

 ل جاكسةةؤن، هايةةدى كلةةؤم و ك ويةةديا شةةي ر"كةة"رايكةسةةانيَك بةةة قيافةطةةةليَكى وةع 
وةع ثةةنطؤئينى   و بةىَ كةرِاوا  يةان    داخةراو  يةخة زادةيةكىىاجى  ،تةواليتدةضاونة 
و نينؤكى دريَذ، لة تةواليت دةهاتنةة   ايشت و ريكياجئارِبىَ و  و رةقنةمسة لةسةر لةضكة

و ثيةاويش بةة   طؤرِينى نن بةة ثةةنطؤئيَن   ثانياىركؤ رةستةراو ئةوةى كة وةعدةرةوة. 
 ،بةةاوبةةة سةةرةوة   و سةةرةرةيان يرسةةة قةذى كةةة ضةانكة زؤربةةةى ثياوةكةان    قةاز بةةىَ. 
نةةى كةة كةةثؤيان زل    بة تايبة  ئةو ثياوا ة سةردةكرد اييرريكةلة رؤدى ئ يانك ويَك

 راسى قؤل كار  بة قؤل دريَذكطؤرِينى  دا ئيئ باسى ليَرةشدةكردن.  ليَ قاز باو وةع
داخراو و البردنى كرِاوا  ناكةين.  يةخة، بة ئالَتاونرلاانكةيةكى طةلَ دةكراوة  يةخةو 

                                                

 W.Cرسئاح: رةستةراو، تةواليت، دةستشاويى، دةستشؤيى، ررافق، ثيَشاو،   2
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لةة   بةةردةم تةواليتةكةةدا ضةاويَكى   افريةكان لةدريَةذةى راسة   ة ديتنى ئةةو رِيةزة  برايك 
 : سةر جيَطاكةى هةستاو و وتىزيطى كردو زؤر بة هيَااشى لة

ةى ، ئةرة كةينبخؤران  ثؤتةآلكىسةرو ةطةر لة رةستةراوةكةدا ضاويَك لةخراث نية ئةةة 
   وة كؤتايى رِيزة ويَستا.ؤو ض طا 

او كةكةى ثشةت سةةريةوة دةريَنة   طضة وقة وسةند لة  جزدانةكةىبراكةى  وةعزيطيش 
 ريةزة  ةوئة  كة ناكةين ئةوةش باسي ئيئ ضاوة ثشت سةرى رايك لة كؤتايى رِيزةكةدا.

 هةر نةباو و هيك ضار، بةآلم دنوار كردباو كةرانيثيَشاازي وضؤيها  يريَ دريَذة دوورو
 ،كةةن ب ادةئارة وآلتةكةةيان   بةرثرسانى سةر سةناورى كردنى  دةباو خؤيان بؤ كؤنئِؤلَ
    .نةبادا ئرياديان ىلَ بطرن

فرِؤكةكةةةةش لةةةة هاتنةةةة دةرىَ،  ةكةةةةو زيطةةةى لةةةة تةواليتكةةةة رايةةةكدواى ئةةةةوةى 
ىةاجى   خةؤى وةع  ثؤتةةآلكى و سةةر  كة هةةر ثيَشةئ  رايك  دةبؤوة.فرِؤكةخانةكة نزيك 
فةؤرِرى رةاوى سةةرى    دةستيَكى بة سةرو وةزمسةى خةؤى داهيَنةاو     ،زادةكانى ىلَ كردباو

طاارةكةانى لةة    زيطةيش و  داو ئي اندار نيشان فةقريؤكةخؤى رِوالَةتةن كةريَك و  طؤرِيى
 رةراوى ىلَ  وةعبةاو،   خرِوخةؤلَ ك ضانكة كةريَ ،كرد سةرلة شةثكةكةىطاىَ دةريَنان و 

سةةةر جيَطاكانيةةان هيَةةااش لةو كيان هةةاتندووبةهةةةرىالَ هةةةر هةةاتباو نةةةوةكاو قةةاز. 
ارووثا لةو شارةى كة لة ئ يةطيو زيهةر ئةو رايكدةبىَ ئةوةش بلَيَني كة . ةوةدانيشتن

نزيةك   نةكةياباونى كاردواى تةواو ضاار شةو ىةوتاوى كةم الني ،ليَى نيشتةجىَ باون
 وتةر دةضةاون بةؤ ديسةكؤو دانسةينط لةة شةاريَكى       كيلؤريئ شةؤفريى كةردن،   بيستبة 

ئةو كةسةانةى لةةوىَ كاريةان    تا ئةو جيَيةى نةع هةر  باون. ئةوىَ رشتةرى هةريشةيي
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بؤيةة ئةةوىَ جيةاواز بةاو،     ناسةني.   كضةكانى ديسكؤ بةناو دةيانبةلَكاو هةراو  ،دةكرد
 !دةسةآلتدارةتر رِيَسايةكىياسا و  و ليَرةئيَستا ديَنةوة وآلتى خؤيان

 : فرِؤكةكة رِايطةياند كةرىثيَشاازىلةم نيَاةدا، لةنةكاو 

تةةا  دةكةةةمىلَ ناتةةداواو قايشةةى خؤبةسةةتنةوةكانتان ببةسةةنت  ،و برايةةان انخاشةةكةةةةة 
     ىَ.جاولَى نةخؤ يجيَ كةس لة وةتةيشيَنبة تةواوى نة فرِؤكةكة

 ونن ةوةىليَةك جياكردنة  و  دانيشتباونارسى دواوةى فرِؤكةكة و زيطى كة لة كرايك
 دنوارتر زؤر كىكةسيَ بةلَكاو بؤ هةر ،وانئة لة دواوة نةع تةنيا بؤثياوة راسافريةكان 

انى يشةثكةدارةكانيش و، ئةوانةى لة شيَاةى ثةنطؤئيَن دةضاون نن باونباو، واتة نة
ى وةئةة  بةؤ . بةاو  تريةا زن لةة ثةنطؤئيَنةةكان   ئةوانةى لة قاز دةضاون، ثياو كة نرارةيةا 

كاتى لةة بلَةىَ،  شتيَكيان ثىَرياانطرةكة بىَ ئةوةى ، كارلَ بىَ خؤسانسؤرِ كردنةكةيان
دا يزيَةك رِلةة   كةوةثيَ ئافرةتةكانيش هيَناباو و دا ثياوةكان رِيزى يةكةريان ثيَكدابةزين

دا يةان رِيةزي خؤ  ةكان هةركام لةة ياوو ثنندا هؤلَةكة لة ولة ثليكانةكان دةهاتنة خاارىَ
 زخانةةدا بالَايَة و زيطى كة لة دةرةوةو لة رايكثؤرِتى ساكاتى كؤنئِؤلَ كردنى ثلةباون. 
بةةة و  بةةة وردىو كةةةو  طارةةانوة كةةةريَك دارةكةةةلةةة رِيةةش ثةةؤلي هيَنةةاباو،  دةريةةان
لة  وةكانيانانضانكة كيانى كردو دووضاويَكى لة سةروثؤتةآلكى هةروة ى طرنةنيَاضاوان
، ن بةن جيَى طارا وىلَ قةدةغة  بؤ نيَا وآل هاتنيان  كة رِيَى ئةو كةسانةدا نةباوليستى 
    طاتى:

 دانةوة.ىَ وتةكةى رِثاساثؤ ،رةناوضيَهر و سريوس خان فةرراون و ةةة 
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ى بةةؤ وةرطرتنةةةوة و دةبةةاو قؤنةةاغى يةكةةةريان بةةرِى   كيَشةةة بةةةبيَزيطةةى  ورايةةك
وبةةرى  ةوردبةة   وردباونةةوة  وثةشؤكاويبة  .وةةكةططارر هؤلَى بضنةكانيان نةطةوببار

و دايكن لةة ضةاويا ةكةةوة  طسةالَؤنى طارر  ويئينةى  و لة ةكةططارر هؤلَىضاونة دا خؤيان
. ديَنةان  هةةلَ  بةؤ يةةوة دةسةتيان   و دوودلَةى طارانكة بة  باونو براكانيان و خاشكباوع

و كةةنني بةة ثةيَ  ؤيةان بةاش دةناسةينةوة،    وى خضةا كبةابى تيَ  ودايكو زيطى ضانكة رايك
كة وا  خؤرانني، دةدا كة دوودلَ رةبن ثيشانياندةدانةوةو وةآلريان ثيَ هةلَيَناندةست 
لَيةان بةة   دةكةة  ططارر بةرثرسةانى هةةر ضةةند   ةكةة.  طىالَ ضاونة نيَا طارربةهةر ديَني.

انةة  ئةو، انئةةو  اىبة بةرِو نشينةكان خؤش نةباو، ضانكة ريكاو ئةرية ئارووثىهاووآلتى
مسةتر،  ،يَك بؤنيبة  ئةطةر راسافريباون، بة تا ثخراو كردوونهةراو رِؤنئاوا كارى تىَ

وى ىةسةةائةةةوة ن كردنةةى ثةةىَ باايةةة، ئةةيئ ثةةةليَكى ديكةةةى خةةؤ جةةاا ويةةان هةةةر كةةةل
 طا :وة دةيانو لةبةر خؤ رِؤيشتباو

 ". وةوةرطةرِا دين لة وو بة تةواوى فاسيد"ىةنةن رةشرووبيش دةخااتةوةةةةة 

يان طاتباون كة خةلَكى ثىَ، ضانكة ئيزن بدةنىالَ ناضار باون كة هةراويان بةهةر
رايك  ساز نةكةن. نةيارو لةوة زياتر بؤ ئيس م و بةرِيَاةبةرانى وآلتةكةيان رِانةطرنزؤر 

و ر طة  بةاوةش و باوكيان لة ر، دايكتو لةرثةرةكانى برِينى قؤناغى دووةمو زيطى دواى 
بةةآلم وا  ، كةطضة يةان هيَشةتباون هةةراو    و برايانةيان كاتيَك كة بةةجيَ دواية ئةو خاشك

لةة   طةجنيَكى ئازاو رِةشيد و ننانيَكى خاوةن رندالَ بةاون، خؤيان  ئيَستا هةر كاريَك بؤ
لةة هةةر   . بةةرةو رةالَ باونةةوة   بة دوو تةكسى هةر خيَرا و و راضيان كردنطرتن باوةش
باو، دةباو وةآلرى داهاتضانكة شةو دةثةرِى، يةكة ليَى تيَكسىةكة تيَكى يانضاار رِيَ
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سىَ سةرجةم زياتر لة  و راتلَ باونةكردن ئةم كؤنئِؤلَ بدةنةوة. ثاسةوانةكانثاسدارة 
يةةة تاكسةةىيانةةة بةةؤ  ضةةةند ئةةةم رةةاتلَى  هةرطةيشةةتنة رالَةةةوة.   خايانةةد تةةا  سةةةمساتى
ن ناضار باون هةراوى ئةرانةة  شؤفيَرةكا، بةآلم يةكان بة تةواوى زةرةر باودةربةستى
   تريان نةباو.ةش ضارةيةكىوجيا لة وكةنبقةباولَ 

 ىسةةردان و زيطةى بةؤ نيشةت انةكةيان سةةرةتا     رةبةستى سةرةكى هاتنةةوةى رايةك  
 رِفيقةةة و و دؤسةةتهةةاوثؤللةةة بةراربةةةر  خةةؤ رِانةةانتةةريش كةةةريَك و، دواو بةةاوعدايةةك

يةان وةطةري   دلَخةاازى خؤ  ئةافرةتى ضةانكة لةة ئارووثةا     هةروةها ،و باو ثيَشاوةكانيان
اون بكة ىازر  كانى زيَدةكةيانكضة بةخت رِةشةنةباو ئةطةر لة نيَا  ثخرانةكةوتباو، 

 ىدؤزةخةة  لةةو كةةم   و النيبكةن ى ثىَو بة هةر نرخيَكيش بىَ شاوطةلَ هةر كةسيَكدة
ية نىئيَبةرطة ثةنطؤ وو جؤرة جلةو نيانئو هيَناوة، هةلَيَنثيَك كة ىكاورة  بؤ ننانى 

لةةو   م دؤزةخةبةداخةوة ئاورى ئة خؤشكانى زيَنةبة و كضانى ىيزبالَ يى ديكة. بدةنة
 ئةاطر لةة   يةا ن لةة كضةا  كةة زؤريَةك    بةرِة جةةر  رِادةيةةع   بةبة تايبة  بؤ ننان، وآلتةدا، 

 نىَ يةا اريةان بة  ئةةو جةهةندةرةة رِزط   دةدةن بؤ ئةوةى لة شةةرِى  جةستةى خؤيان بةر
و و سةرشةؤرِى و مسةار مسةةيب  ئةوةتا تاق يَكيان ىازرن بؤ هةآلتن لة دةسةتى ئةةو نيانةة،   

نةةى  آلم ئةوابةة ةبة دورِطةنشينةكان بة طيةان بكةرِن.   رِشيَخة مسةكةرةسةى سةرقالَى بؤ 
 يةةةىو سةةاوكايةتىئةةةم ثةسةةتى ،و نةةة خاازيةةارى ئةوةشةةنهةةةوىَ نةةرنكةةة نةةة دةيةةان

تةا   يَةنج هةةفتا و ث ثيةاويَكى   ثةرية بةة   شةاو ن كةن، تةنانةة  ىةازر  ب خؤفرؤشى قةباولَ
لة ثهاووآلتى  وو خؤيان لة شةرِى ثةنطؤئيَنى باونبكةن خؤيانهاووآلتى  سالَةى هةشتا
           كةن.برِزطار  باون دوو
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طةةلَ  ةد، و سةةلَت و ئارووثانشةني  رِةبةةن و زيطةى  هةر كةة هةةوالَى هاتنةةوةى رايةك    
م بةةة تؤشةةيان نةةةباو، بةةةآل ةويةةةكى ئخايَنةةدةواريى وضةةاوباونة زانكةةؤ نة ئةةةوةى كةةة

كةارو دةرو   وةسكبة طايَى كضانى خزم و وبانطيان دةركردباو، ائةندازيارى كارثيؤتيَر ن
  :دةكرد كة...  و نةنك ودايك لة ئةوانيش تكايان، ةوةدراوسىَ طةيشت

 هةةويَ  ةرةان د، دةمساة  كةةن وس ئاغا رةناوضيَهر و ئاغا سريداية طيان تا خاا " ةةةة 
 سةةر نايةة لة  نارِوورئةاخر لةة   بكةةين،  لةيَ  ثرسياريان....  و ئارووثا لة خايَندن لةسةر
   ".بثرسني يانليَان ةكو سةر كؤآلنشةقام

ة كايكانةى دكردنيان بة تايبة  لة اليةن ئةو  دةمساة و بةشكؤ بةم شيَاةية رياانى
دا ايَضةكةى دا دايكى رايةك، بةة ط  يةعلة رياانى د.ردةكباو، دةستى ثىَ بةشاويانكضى 

  ضثاندو طاتى:

  م. كةب هةوىَ بؤتى داوا زؤر جاانة و دةم، ئةم كضةى خاتاو رةهنيرِؤلَة طيان ةةةة 

 رايك طاتى:  

  داية ئةو خؤ ئيَستا رندالَة!ةةةة 

 :دايكى وةآلرى دايةوةو طاتى

 قسةةى كى دوكتةار كةة بةة    ثيَش ثيةاويَ ةوةرانطيَةك لة  ، قةزا  لة دايكت ،ةةةة دةلَيَى ضى
يةكةشةى ضةاار   نشةني بةاوةو لةة ننةة ئةةلَ انى     ئةلَ ان خانة خؤى دة سالَة كار ناكا و لة

كضةى خةاتاو   سةالَة،   و ىةةو  سةى يةكةشةى  نيَةاجنى كارِة بؤتةوةو  جيا رندالَى هةية و
و خااسةةةتى يةتى،سةةةالَ و دووبيسةةةتتةةةازة  انى كةةةةتةنيشةةةت  دراوسةةةيَكةى سةةةؤغرا،
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و نةباويتة سى سةالَ، رايةك   تؤ كة ئيَستا طةجنى. كردى بؤ يشةراوةنديَكى تيَروتةسةلز
 و طاتى:قسةكةى دايكى برِى

 رن لة ضليش الم داوة. ! طيان داية ئةوة دةلَيَى ضىةةةة 

 دووبارة دايكى طاتى:

 ضةااردة هةةن  بةةآلم كضةى خةاتاو ري   با سى نةبىَ و ضةل بةىَ.   ية، سالَ شتيَك نى دةةةةة 
ة خؤشةة ببيَتة   ثةيَ  ىزؤريشة و  ثةرِياة!تىَسالَ لة تةرةنى خؤناسينى  ثيَنجو  الَيةتىس

 !؟يَوكةدةدةست لة تؤ باشئ كيَى  يَكى هةندةران نشني.ئةندازيار خيَزانى

  و هيضى نةطا !يةوة ضاويَكى لة دايكى كردرايك بة كةريَك دوودلَى

ية و رياانىدراوسىَ و دةرو دؤست ،و ضاوثيَكةوتنى خزمدواى سةردان
 نلايَو ثيَتةختة ىةو  ةة هةشت رشار لة كرد، سةريَك  ىةزيرايك جؤراوجؤرةكان، 

 رِةوشى بازارِو بطةرِىَ شيكةريَك وضاويَكى بة دؤستة كؤنةكانى بكةوىَ وبدا كةسيةكةي
و كةتة زيطى دؤخةكةش ضؤنة. يش بكا تا بزانىَ رؤرثيؤتةسةودايةكى ك وو سا ببينىَ

ةدا طاارةكانى لة طاىَ كفرِؤكةكة لة  طاىَ كان كراو ىى سةر تاشراورِوخؤلَخ
 قةرةبالَغيةكاندا يةريااني يةكيَك لةطةلَ يةكيَك لة كضة خزرةكانى لة دةدةريَناباون، 

رِووى  شانسانة لةوجؤرة قة ارووثا زانى كة لة ئ ضانكة دةي باو،خؤش كرد ناقسةي
 لة رِاستةوخؤ ئةوةتا يان ناوبة تةلةف دائةو كضةطةلَ دة بةردةوامو بةرى نةدا، ناكاتيَ

بةم شيَاةية هةر  .رددةك باسارووثاى بؤ يةكانى نيانى ئجاانىو قسةى دةكرد رالَةوة



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

32 

 

طةلَ رايك جاىَ كردةوةو كةوتة بريى خؤى دة رِيَطاىرِا يةكةم دة رِؤنى ،نؤ ،هةشت لة
لة  بردنى ننو كردنى زةراوةند باسو  ؤعئيَستا ضريِ ئيئ. هيَنانو نن  داريدةزطريان

 كتيَب ايَن ةببةردةم زانكؤ  تر لةيارايك زارووثا دادةنيَني بؤ دواية. نيشت انةوة بؤ ئ
بةآلم زؤر جار  ،نةباو انبة كتيَب ىةزيَكيشىهيك ضةند ، هةردةطةرِادا يةكانفرؤشى

 كةاريَكى زانكؤ رِؤنيَك كضة خايَندك .نيدةكرِ بةآلم نةى ،دةثرسني نرخةكاني
 يشبة رِيَكةو  رايك وة كةكةيةخانة كتيَب ضاوةباو،  يةوةلة بن هةنطلَى جانتايةكى

، دا دةطةرِاويندؤز ن ايىكتيَبيَكى رِيَ بة دواى كردنى كتيَبان باو،ضاو ليَ خةريكىلةوىَ 
ة ضاوة طةورةو رِةشةكانى كضةكة كة لو ضاويَكى لة كضةكة كرد.  باو آلغرايك طاىَ قا

 خيَراو هةر ضاوى لة رايك برِىدا دةدرةوشانةوة، داثؤشراوةكانى ثرضةرةقنةمسة و نيَر 
ثةيسةرى كؤرثانيايةكى لةم كاتةدا رايكيش هةندةران نشينة.  ةكة ئةو بؤى دةركةو 

 ريوةآل ويي لةباتىةكة كرد كة كضةكة ع فرؤشاوترِرى لة ثةؤرثيؤتةو فرؤشتنى ككرِين
      طاتى: داوةو

 ية،وةساوضةةكة سةةر  لةر ؤرثيؤتةة ى كجيهةان يةان ئةةوالتر كؤرثانيةاى    دوو ضاار رِيَة ةةة
رايةك  . بضةني  ثيَكةةوة  خؤشةة  ثيَةت  ئةطةةر ةوىَ بةسةتةيةع سةى دى بكةرِم،    رنيش دةر

بةؤى   دانيَا رِيَطةا و لةة ةوةيةكةة هاتنةةدةر  ع فرؤشةى اوترِلة ثةة  سثاسيَكى كردو ثيَكةوة
اتر لةةة رةةايكى  زؤر زيةةرةو ؤرثيؤتةةةك جىكةةؤليكةةة ئةةةو كضةةة خايَنةةدكارى    دةركةةةو 
 ؛رايةك وتةى  . و هانةرى كؤرثيؤتةةرة شارةزاى تةكنيكارووثانشني ر فرؤشى ئكؤرثيؤتة
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بةرِاستى ئيَرة زؤر طؤرِاوة، ثيةاو  ارووثام. سالَة لة ئ هةندةو اوم رةناوضيَهرةرة، نوببا
 كضة خايَندكارةكةش خؤى ناساند:شةقارةكان ناناسيَتةوة. 

  .ناسينتبة  وم ساراية، زؤر خؤشحالَمنا شيرنةةة 

و رةايكيش  يةكةة بةسةتةيةكى دة دانةةيى سةى دى كةرِى     ر فرؤشةى ؤرثيؤتةة سارا لة ك
  ة.و لة يةكئى جاىَ باونةو سارا داى بةتيَكى لة طريفانى دةريَنا و ركا

نى اوتةلةةف هةةروةها  و لارووثةا و ئي يَة  يةكةى لةة ئ ر فرؤشىةرثيؤتؤنيشانى ك و ناو
 . باو راناوسبة دةست  كةسةر كارتةاوكيشى لةرالَى ب

و كاربةدةسةتان لة  و هةميةكانىرارؤستا ىيزبالَ يىكةوتى  ولة هةلَ كة هةم سارا 
ة نيانة  ولةة  ةمو هزارو وةرِةزو خاشكانى زيَنةبةى هاورِةطةزى خؤى بيَبةرثرسانى زانكؤ

طةةلَ  دةاانىَ ةطةةرِا كةة بتة   دا دبةة شةايَن وةهةا شانسةيَك    ، وةزالَة هةاتباو ية ىثةنطؤئيَن
ةم ئة ةران، هةنةد دةطةرِيَتةةوة بةؤ    م زووانةة بةة  وؤتةوةكةسيَكى كة بريى نيشت انى كرد

كةة   يشكرةاي . نيَةرىَ بةؤ ب  يَكةى ليَئي  برِيةارى دا  ؤيةة بهةرو هةةلَىَ.  جىَ بيَلَىَبة نيشت انة
هةةةم  خةةؤى هيَنةةابؤوةو براكانيشةةى لةةة رالَةةةوة  دةطةةةلَ تابةكةةةى  ثةرة لةةكؤرثيؤتةةة
 نبكةا و بيةا  نى كائي يَلَةضاو لة تاانى  يدةباو، هةيان رنيَتىةنتةئ يشو هةرركؤرثيؤتة
    .خايَنيَتةوة

    طا :  دةيدا دلَى خؤى سارا دوو دلَ باو و لة

ر ددانةى  دواتة . نايبةا  ئةاو  طاطةلةكةم خؤ ،طر  نةشي طرتي، طرتيبةرديَك دةهاويَم، ةةةة 
دةربرِينى خؤشحالَى لة طةلَ دةو ةئةدةبانةى ناوسىبليَكى يَبة جةرطى خؤى دانا و ئي 
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لةة ئارووثةا و بةة تايبةة      خايَندن  رِةوشى ضةند ثرسياريَكيشى سةبارة  بة، ناسيين
 .ىلَ ثرسىدا، يةكانىفةنن رِشتة

ةى كةرد  كةكضاورا . بؤية داواى لة بةوةكانى نةكردباونئي يَلَةرايك ضةند رِؤنيَك باو 
 بةة قسةةى  ى كةا. بةرا ضةاوكةكة   بكانى ئي يَلَةة  ضاويَك لةة  وةوةبكاترةكةى ةرثيؤتؤكة ك
   طاتى: كردو

 . بكةم ليَ ضاويان تا كاكة ثاسةؤردةكة  بلَىَةةة 

  وتى: خؤيةوة جيَيرايك هةر لة 

 ثيت بة ثيت بؤ خايَندةوة. و وشةى رايكى  ٤١ةةةة بناوسة رايك 

 طاتى: ،وكردكانى ضاو ىلَئي يَلَة يةع بة يةعبرا وريايةكةشى 

  !ةبؤ هاتا يةوةكيشت لة سارا ناويَكى هاووآلتىيَلَيَئي ةةةة 

 دايو ىضةاو بةة ثةيسةةرى ئي ةيلةةكان    لةة جيَطاكةةى هةسةتا و    رايك بىَ سةىَ و دوو  
  يةوة ئةوةكةى سارا باو.ليَكى كة خايَندىيَو يةكةم ئي  بةزاندن

زؤرى  كةة هةا    بةؤ  ايكةوةلة ر خاارةوة ىاةرِؤكةيَليَكى بةم نيَرِؤنى دواتر سارا ئي 
   ثىَ خؤش باو.

 !ئازيزساراى 

هةةر كةة   ، بةةآلم  كردوةهةر ضةند تؤ تةنيا ضةند ثرسيار  رنى تاساند، كة  ئي يَلَة
بةةة تةةةواوى  دويَنةةىَ دواى جياباونةةةوة،  . بةةاومزؤر خؤشةةحالَ كةةةو وةرطةةر ،  ئي يَلَة
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بةة هةيك   وةرنةةطر .   كةى سارامئي يَلَةنيشان و  و ناو كة بؤضى كرد خؤرم سةركؤنةي
دا زؤر خؤشحالَم كةة  ىالَلة هةر. خؤ  ثيَاةنديم ثيَاة بكةىجؤر بريم نةدةكردةوة كة 

ارووثا دريَذة بة خايَنةدن بةدةى،   ةوىَ لة ئئةطةر دةت. طةيشتثىَ وةم لة تؤئي يَلَةئةم 
 ئاطةادار  و  ة هةراو تاانةاوة بةؤ  دةثرسةم   ببةداخةوة بؤ خؤم نةضاورة زانكؤ، بةآلم 

ئارووثا و ثةيَم خؤشةة ئةطةةر دةكةرىَ      طةرِيَ ةوة بؤتر دةرن دوو ىةوتاوى. دةكةرةوة
 بين ةوة.  تر بتجاريَكى

ارا سة  طةةلَ دةان، هةلَكيَش و خؤ بىَ ثيَك و ثةنارايك نيشان دةدا كة  ىوا ئي يَلَةئةم 
م كةؤ، بةةآل  اوة كةة نةضةؤتة زان  ثيانة  هةر ضةند رايك بؤ خؤى دانى. قسة كردنتة كةوتؤ
 دازيارىئةنةة يةةانة كارِةكانو بةةاوكى لةةة هةةةراو شةةايَنيَك ب ويةةان كردؤتةةةوة كةة    دايةةك

     ن.ريَرثيؤتاك

 و بةةجىَ   آلو ىبةارودؤخ و  ناضار بةة شةرِؤظةكردن  ساراى ، ئي يَلَةخايَندنةوةى ئةم 
 ىَ، بةةارودؤخىةوة كةةة سيسةةتةرةكة نةةاطؤرِ  دبةةريى دةكةةر  .و هةةةآلتنى كةةرد هيَشةةنت

 ةكى رِووندا داهاتاوية آلتيَكولةوةها دةرِوا و  ئثرِؤن بةرةو خرا بةؤن ننان رِكؤرةآليةتى 
 ىَبة يَندةوار خا كة ريَردةكةىبؤ طرينط نةباو  ىدا زؤرطةلَ ئةوةشدةبؤ خؤى نابينىَ. 

 ىةوةو دووهةةريش ئة  يةكةم لةو دؤزةخة رِزطارى ببىَيان نا، بةلَكاو طرينط ئةوة باو، 
ةآلريَكةى  و شةياوى ، ئي يَلَةة ئةةم  بريى كةردةوة كةة    انثاش. بىَ ئينسانئةو كةسة   كة

ةلَ نرةارة  طدة جؤرة و وةآلريَكى بةم رةكةثشتى كؤرثيؤتة ضاوة بؤيةهةر .دؤستانةية
    :ناوسىبؤ نةكةشى اوفتةلة

 دلؤظان! ىرةناوضيَهر ئاغا
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خؤشة لة  ئةوةى رِاستى بىَ  زؤرم ثيَ. و راىةبةتة سؤززؤر سثاس بؤ ئةو هةراو 
ضةانكة   .موةريَةن  كرىَ لةةوىَ شة ب ئةطةةر و تةةواو بكةةم  خايَندنةكةةم  ن ئةلَ ان ساي  يا

يكى كنةتةةدا وةع بيسةةتاورة، طةةةلَ ئةةةوةش دةو كةةةريَك زرةةانى ئةةةلَ انى فيَةةر بةةاوم   
  ن:وةكى دةلَيَ بةآلم داية. يَكى بةرزو ساي  لة ئاسترى ئةلَ انةرثيؤتؤك

دا نةدن ة ثةنا خايَل ئايا دةكرىَ. يَنةرةسةرساورِه بة دراوى ئيَ ةلةوىَ خةرجى نيان ةةة 
ويَنةة  ! بؤ؟كى زانكةؤ ضةةندة  بةؤ خايَنةدكاريَ   نووريَةك كريَى  ىكةر الني !كةى؟بكاريش 

يَى سةةسةةةر كةةة دوو لة هةةةزار نةةة  بةةؤ بنيَةةرن  دووسةةةدرةةانطى  و بةةاوكمئةطةةةر دايةةك
 يَنةا و ه ىةسةارا بةةم ثرسةيارانة كؤتةايى بةة نارةكة       ؟!بةشةم دةكةا  ئايا داهاتةكةيانة، 

ة ارا خةؤى لة  باوكى سةارا زةنطةى ليَةدا، سة     ونى رالَىادواتر تةلةف سةمسا ضةند  .ناردي
و و ضةةؤنىضةةاعدواى  بةةاو، رايةةك، ئةةةو. دايةةةوة وةآلرةةى تةلةفاونةكةةةىرالَةةةوة بةةاو و 

 خانةكةةى  عواترِثةة  بةةردةم يةةكئى لةة   قةراريان دانةا  كةى، ئي يَلَة تةئيدى وةرطرتنى
يَةك  رِوايةة.  ديةكةةيان دادةنةيَني بةؤ    و خؤشةويستىو ئةوينئؤطرى ضريِؤكىزانكؤ ببينن. 

ة كةرةةى  ؤننج رِلةةو ثيَة  و يان كةرد ، ئةوان زةراوةندىثيَنج رِؤن بةر لة طةرِانةوةى رايك
و... دنانى خايَنة بةلَطةك رارةنارة، ناسنارة،دةباو تةواوى دا، يانىو ريَردايةتنيانى نن
    طةلَ خؤيان بةرىَ.بتاانىَ دة كة رايك تيَدرطيَرِبهتد، وةر

بنةرالَةةةى بةةؤ   طةيشةةتنىبةيةةةكئ ارووثةةا داواى ويةةزاى  هةةةر كةةة طةيشةةتةوة ئ  
 دايةرةى  ارووثةا. بةؤ ئ  ييةةنىَ كةرد كةة بتةاانىَ ب    )يةكطرتنةةوةى خيَزانةى(  خيَزانى

يةكطرتنةةوةى   بةؤ   ضةةند رةةرجيَكى  كؤضبةران ليستةيةكى خستة بةردةرى كة 
دةسةت بةةجىَ    رايةك بةةجىَ بكةا .   جىَ كيش دةبىَ ئةوانةتيَدا باو و راي خيَزانى
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وةشةةايَن ثيَشةةكةش كةةردو   ،ىهتةةد رارةنارةةة و ناسةةنارة و ... وةرطيَةةرِدراوى 
ترى ضةاار  ةرة  و شةةش سةى كةةم   كة النةي  خاناويةعكردنى ةئارادوةع  ىتركارةكانى
ةكى ية و رةانطيَكى نةخايانةد كةة خاناو   ئةوة كاريَكى زؤر سةادة بةاو   . كةو  ،طؤشة بىَ

بةآلم رةسةلةى باو، ترى ضاار طؤشة ةى ثةيدا كرد كة نزيك بة ضل رجيا لة رالَى براكة
 هةشت هةزارو ةزياتر ل رانطانةى باو، كة دةباو بيسةمليَنىَ كةداهاتى رانطانةطرينطئ 
و رِوو بةاو، ضةانكة خةؤى   بةةرةو  داكيَشةة طةةلَ  دةئةم كةارةى  يؤرؤ داهاتى هةية.  سة 

 كةةرئين يان ىلَ بسةتيَنن،  يَكى كةةر بة ىكاورة  يان باجنةدةن  اجببؤ ئةوةى براكةى 
بةؤ هةةركاريان   كةة رانطانةة   رةكةشيان داباو ؤرثيؤتةوشطاى كوداهاتى كؤرثانيا يان فر

دةبةاو نزيةك بةة     كةواتةة ةش بةةس نةةباو.   وكة ئةؤرؤ ي سة  شةشنزيك بة دةيكردة 
يةؤرؤ   سةة   هةشةت  هةةزارو تر لةة  زيةا  انةة رانطكاريَكيان و هةر تر خؤرِاطرنرانطى ضاار

و بةؤ بناوسةىَ   يةان ثشةتطريى كؤضةبةران   دايرةى تا بةرِيَاةبةرايةتى باجبدةن بة داها  
 ثيَكةوةو  بالَايَزخانةبضنة  يةوةثشتطريىو ئةوان بةو ئةوانيش بينيَرن بؤ خيَزانةكانيان

اون بةؤ  و ضة وةرطةرتن  وةخةت ئيَسةتا بةؤ    بكةةن.  يةكطرتنةةوةى خيَزانةى   داواى ويزاى
ريَةذة كةة   دريَذ لة رِيةزدا رِاوةسةتان بةؤ خةؤى ضةريِؤكيَكى د     ودوور شةوطةىلو  بالَايَزخانة

يةةوة  بة خؤشةحالَى بة تايبة  سارا دواى ئةوةى كة دةكةين.  ةئةويش دواتر باسى ليَا
و بؤ خؤشى كةة زطةى هةشةت رانطةة     بؤ بالَايَزخانة  ىنارد، ثىَ طةيشتوةها نارةيةكى 

كةة   نارةيةةكيان بةؤ نةارد   ةوة دوو ىةتاو دواتر لة بالَايَزخانة  .لَايَزخانةبابؤ  باو نةضاو
بةةة  داطةةةلَ بةةاوكىسةةارا دة .كةةاب بالَايَزخانةةة سةةةردانى كةةةىطرتنةةى ويزارخةةؤى بةةؤ وة

 بةشىبةرثةرسى  . كاتيَك كة نؤرةى ها ،بالَايَزخانةضاو بؤ  تارةزرؤييةوةو حالَىخؤش
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 ،ىكةةةتةةاوتاىَ كردنةةى ثةروةندةو سةةةنطاندن هةةةلَدواى  كةةة كةةة ئافرةتيَةةك بةةاو، ويزا
   طاتى:، كردو سةكتى ساراوسةرة ل ىضاويَك

و رِؤكةة بيةى  فبىَ ئيزنةى دوكتةار نةاتاانى سةاارى     وةزمسةوة بةة خاتاو يةكةم تؤ بةم ةةةة 
دةبنةة  ا وئيَةاة   تةةنيا بةؤ دوو كةسةانة و     ثشةتطريى ، دواى ئةوةش ليَرة كةىبسةفةر 

 سىَ كةس! 

 طاتى: وها  ثيَدا تةزوويةكي سارا

  !؟نئةطةر دوكتار ئيزن بدا، ويزا بةويش دةدة ةة

 ساوتا و طاتى: ثيَىبةرثرسى ويزايةكة دلَى 

 ةدةينىَ. اكةتان دن، ئيَ ة ويزى ثىَ دافرِؤكة ساارباونىئةطةر دوكتارةكةتان ئيزنى   ةة

ةر نىَ سةةف ااسةبارة  بةوةى كة دةتة طرىَ بنارةيةع لة دوكتار وةردا ىناوبراو هةولَ
 ناولةةةفبةةة تةيةةةوة بةةة نارِةىةةةتىسةةارا هةةةر ئةةةو رِؤنة كةةة بةداخةةةوة نةةةكرا. بكةةا، 

ةرى اى زؤرى بةةة سيسةةت جنيَةةو  داهيَةةزرارةةايكيش رةسةةةلةكةى بةةؤ رايةةك طيَةةرِاوة.    
كةةى  رِووداوةو كؤضبةران دايرةىو سةرلةناىَ ضؤوة بؤ  دا وآلتةكةى خؤى بةرِيَاةبةرى
  كؤضبةران طاتى: دايرةىى فةررانبةر .بؤ طيَرِانةوة

 النةي  خاناويةكىو دةبىَ و ئيَاة خةريكة دةبنة سىَ كةسطؤرِاوة بارودؤخةكةيةكةم  ةةة
دواى ئةوةش داهاتى رانطانةى ئيَاة و كةىبترى ضاار طؤشة ثةيدا ةر و هةشتضلكةم 

كة  ىبيَن ضاار رانط ثشتطريىدةبىَ و ئةوةش يؤرؤ بىَ  دوو هةزارو سةدةبىَ زياتر لة 
بةة خيَةزان   كة  دةناوسني بالَايَزخانةتر بؤ نارةيةكى ئةو وةخت. هةية ئةوةندةو داها 
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زيةاتر لةة    بةيسةة  وىةةي  ئةةم  دةنىَ. ب يةكطرتنةوةى خيَزانيتان و رندالَةكة  ويزاى
دوو دا زيةاتر لةة   داهاتةكةةى لةة رانطيَةك    سةةملاندي رايةك   تا، خاياندترى و نيايَكىسالَ

اى رانةدووباونيَكى زؤر وةطةريى كةةوتباو    وكةة د  خاناويةةكيش و  ؤيةة يؤر  هةزارو سةة 
تاكاو  خاياند ىو شةش رانطيش يةترى ضاار طؤشةةر و هةشتضلزياتر لة  ثانتايةكةى

   ويزاكة وةرطرىَ. تاانىسارا 

باوة دوو ، نةنكى بةخيَاى دةكرد "،زةرِىكة ناويان ناباو "نيَاةدا رندالَةكةيان  ولة
هةةر ضةةند ثيَةى    ثةرِ دةكرد. تيَ يةكانى كؤتايى سالَى خايَندنىتاقيكارى شو ساراسالَ

و بةاوكى كةة   دايةك  لةسةر ثيَشةنيارى بةآلم و هةلَىَ، خؤش باو هةراو شتيَك بةجىَ بيَلَىَ
ةلَ طة ةدسةارا   و دوايةة بةرِؤ.  بدة يةكانتتاقيكارىدةرسةكة  تةواو بكة و  طا ، يانةد

بةة  بةةآلم  دا، بة دا بتةاانىَ كاريَةك ئةةجنام    خؤى اارةكةىئةوةى هياايةكى نةباو كة لة ب
و رِؤنى دوايةة  كؤتةايى خايَنةدنى وةرطةر     برِوانارةةى و بةة سةةركةوتنةوة   قسةى كةردن 

 ةلة ضريِؤك سارا وآلتةكةى بةجىَ هيَشت. و ناوسى خؤى داية دةست قةزاو قةدةرضارة
 كةاتى  بةشةانةى كةة زاوا لةة   ئةةو نيانةة هاو  واتةة  كئِؤنى، يئةةل  شةاوكردنى  ترانيدياكانى
يان ثةسةند  و خاشةكى دايكهاوسةرى داهاتاوى كة و تةنيا ويَنةى لةوىَ نية  دارارةبرِين
ة، ولة وةكيلى زاواوة رارةنارةكةى وانؤ كةرد و باوكيشى ثيَيةتىو بؤيان ناردوة، كردوة
 ريَةةةردةكةةةةوتى  وكةةةة هةةةةلَ  نةةةةدةزاني لةةةةوة هيضيشةةةي هةةةةروةهابةةةاو. ئاطةةةا بةةةىَ
 ئةةو نن يةان   ئةو ننانةةى بؤيةان بةةرِىَ دةكةةن)زنان ثسةتى(     طةلَ نشينةكان دةثاارووئ

 بىَنةباو شةوةل ىناوبراو ئاطادةضاو  ويَ ، ضؤن دةبىَ.نبة ثةالنةى لةم جؤرةة هيَنان
، دةكةةن  شةاو  ئةليكئِؤنيةةوة  رِيَطةاي  لةة  تايبةة   بةة  كةة  كضانةي ئةو نةوةدي لةسةدا

داواى  دةسةت بةةجىَ  ، و نيشةتةجىَ بةاون  رانةةوة لَ سةا نريَرى دةكةن كة دواى سىَ رِؤن
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سيى خؤيان وداهاتاوى رندالَةكةشيان هةروةع ضارةناو بةم شيَاةية كةنبجياباونةوة 
 ويَ كةة  كةىالَ لةة هةةراوى رِووداو و بةسةةرهاتة   بةهةةر  و قةدةر. دةدةنة دةست قةزا

  ؤكةكة.دةخةرة سةر ضريِ دةنطىبىَ و رؤرى دةطازةريَمبىَ،  ناخؤشيشدةضىَ 
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 مةرطى ناوةخت
 

ئةةم   بةر لةوةىويست هةراويان دا باو كة دةيلة خةيالَمسةىل ئارةزووطةليَكى زؤرى 
طةةلَ  دة. وةديةى بةيَن   ،ئةبةدييةة   دونيةاى بطةرِيَتةةوة بةؤ   و وةفاية جىَ بيَلَةىَ بىَ دونيا
نةةباو،   بةة هةيك شةتيَك    بةآلم بةاوةرِى ، ةو مسةليش ناويَكى ثريؤزدا كة ناوى مسةىلئةوةى

 ئةوةوة طةليَكيان لة بارةى دادثةروةريي ضريؤعض كة  ة خاوةنى ئةم ناوةشبتةنانة  
انةى ويَنةى ئةةم كؤثلةة شةيَ رِ   باو كة بةردةوام خةيياريَك دا رِاستىلةواتة كردوة.  باس

يةان ئةةوةتا لةة     اتةةوة طدة، لةبةر خؤيةةوة  لة شامسيَرى طةورة مسارةر ىةكي ى خةييام
  3:كة لةبةر بؤى دةخايَندنةوة، وةعكؤرِة طايَرةىدا بة كةكانطضرِة كؤ

       ،هةر كارىَ دةكةم رِؤنى بةرىَ ناوسراوة» 

 و خراث خاا قةلَةرى ىلَ داوة، بؤ ضاع

 ة     رن لةثرسيار و طاناهى كردةوةم بؤ  

                                                

ارى لة شيَ رةكانى خةيي رارؤستا هةنار نةرر" كة يةكةيا  لة كتيَبى "خةييام بة كاردىديارة دةقى كاردي:  3

  دا رِؤىى بة بةردا كردوون، هيَناورنةوة:رِاستىو لةردىيةوة كردوونةتة كافارسى
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 ناوسراوة، دةبىَ بيكةم، ئيئ ضى راوة؟

 :يان لة شايَنيَكى ديكةدا

   هاتى كة باوى ة لة ىةو  و ضاارةوةزانيات

 طيَذيت و لةبريى ضاار و ىةوتا ون باوى،

              ئاساودة بذى هةزار كةرِة  ثيَتى بلَيَم 

 .نايةيتةوة طةر رردى، ئيئ ضاوى هةر ضاوى

 دةسةآلتى دةسةآلتدارةكان ئةم كؤثلةى دةخايَندةوة:يان لةسةر بىَ

 ى       م دركانطةردوون بة دزى دويَنىَ لة ال 

 هةرضى بةسةر  دىَ لة دةس ئيَ ة  زانى

 ة           دا دةسةآلو باايلةم ضةر  و خالةم 

 .ئيَستة رِةها دةكرد لة سةرطةردانى مخؤ

 يان دةخيايَندةوة:

             طةردوون كة طةرِا دنى نيازى رن و تؤ 

 مسانان بةرةضى هةشت و ىةو  بن يا نؤ؟

 ا           رن ضى هةرضى دةخيانرم كة لةشم بة  

  .«و كؤ بىَ، ض طارطى كةن ريَروولة لة طلَكؤ
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اةضةلَى  ة نيبة كارةكةانى  دانةاباو  شةى  وا ،وباو وريا ديارة لة رردن نةدةترسا، بةآلم 
شتيَكى كة  تةنيا ىَ.ةوة نرئاساودةتركا و دواية بة خةيالَيَكى ب يانتةواوو نةهيَلَيَتةوة

و لةةش سةاغى   بةؤ بؤيةة بةةردةوام   هةر. نةةخؤش كةةوتن بةاو    وىنةخؤشة  ،دةترسةا ليَى 
ئةةو كةارة    كة نةخؤشيى نايةةلَىَ  ضانكة باوةرِى واباو. ةرزشى دةكردوخؤى س رةتى 

 .دةدا يَةك تكى ىلَ و هةةراو شةتيَ  بةة ئةةجنام بطةيةةنىَ    دارِيَذراوانة ةبةرنار زةوةندو وزؤر
ونيةةاى لةةة د بةةاون.رِيزكرد مسةةةىل كارطةةةليَكى زؤرى بةةؤ خةةؤى هةةةر ضةةؤنيَك بيَةةت   بؤيةةة

اس، نةة دةروون ،وةع ئةررِؤكةةةدا هةةةر كةسةةةو وةشةةايَن كةةاريَكى تايبةةة  دةكةةةوىَ،    
. هتد، كةة  دارتاشى و ..دروو، ناس، بةر  رِاويَذكارى بنةرالَة، ئةندازيار، راف دوكتار،

 ةعيزةية ا هةر دئةسكايَى نيَمسةىل دا دةبنة ثسثؤرِ، بةآلم هةر كاريَكيان لة كارى خؤيان
يةاوى  ةرىَ ثئة ت دةثرسةيى،  شة ليَ و ئةطةةر  بةاو ب دا شةتيَك فيَةر  باو، واتة لة هةر بااريَك

ة لة  !ية؟خسةتا  طةةرِ دا وةةى خؤتةت تةةنيا لةة بااريَةك    ية يضاع! باشئ نةةباو ئةةو تاانةا   
     طا :  دا دةيوةآلم

، بزانةىَ  ويَنة دوكتاريَك دةبةىَ هةةراو شةتيَك   دا بؤلة كؤرةلَطاى ئيَ ة !؟ةةة رةطةر نازانى
 داةكةةةىريَردطةةةلَ نن يةةان ةد ةكانىنةخؤشةةيةةةكيَك لةةة  كةةة ئةطةةةر رِؤنيَةةك لةةة رِؤنان 

 ،ليَةى ثرسةى   يةكانيانةة، نهيَنةى رةةىرةرى  كة و ئاغاى دوكتار بؤ هاتة ثيَش يةكىكيَشة
كةة  بةىَ،   هتةد،  ... و رِاويَةذكارى بنةرالَةة و  ناس رافناس،  دةرووندةبىَ  ةدوكتارئةم 

دوكتةار  رةن  دا كةة  طةةلَ ئةةوةى  ةدهةراو نةخؤشةكانى لةدةسةت دةدا.   ئةطةر وا نةبىَ
هةر زانستيَك شتيَك فيَر مب كة ئةطةر رِؤنيَك شتيَكيان ليَ ثرسيم وا بةتةرام لةنيم، بةآلم 

 دا خراث نية و بةة هةر شتيَكلة ييزانيار كةريَكوةدةست هيَنانى  يةؤهةرب بة كةلَكم بىَ.
 ، بةرنارةطةةليَكى زؤرى تةاكاو بةةر   هةةروةكى طةاترا   ةرىالَبةه كةلَكى رِؤنى خؤى دىَ.
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 دا زؤر شتى دةزانىرِاستىلة. دارِشتباو جىَ بيَلَىَ، ئةم دونياية ودادةن وةى تةلَقينىلة
 ، ئةةوة بةاو كةة   بةدى دةكةرا دا كة تيَى ئةرينىخالَيَكى  و شتطةليَكى زؤريشى ناوسني.

طةةةر ثرسةةياريَكيان ىلَ بكردايةةة و   ئة .دةزا  يَكشةةتهةةةراو دةطةةا  كةةة   نةةةي قةةة 
آلرةةةى ةو بةةةةدرؤ و، هةةةةر لةةةةخؤرِا شةةةتى نةةةةدةطا   ابآلرةكةةةةى رِاسةةةت نةةةةزاني  ةو

دةيطةا  نةازا  يةان ئةةوة كةة وىَ دةضةىَ        بة رِاشةكاوى و ثرسياركةرةكةى نةدةدايةوة
 بةؤ   دةتةاا  طارانت هةيةة، بةةآلم بةؤ  طرينطةة،      و ئةطةر خؤشتئةوة رانايةكةى بىَ

    .ديَن ةوة بؤ راستةكة  رةآلوة ثاشان و بطةرِيَم

تيَك ةر بابةة هة يةكانى مسةىل ئةوة باو كةة هةةولَى دةدا،   يةكيَكى ديكة لة تايبةنةندي
و رِاهةيَن  ارِادةيةعت، بةلَكاو يةكةم: ثةسن و خؤهةلَكيَشانى تيَدا نةبىَ ناوسياية، كة بي

ة بةلَطةةوة  بة نانةة و  بةىَ الية ةم: دوور لة زيَدةرِؤيى بةىَ. دووهة  بؤ كؤرةلَطا بة قازانج و بة
 ةولَى خةؤى هة جار سةرنةدةكةو ، بةةآلم   هةرضةند زؤرثيَشكةش بكرىَ كة نيَنيَتةوة، 

   دةدا. هةر

  يشةى و هيَنديَكيانناوسةى  يةكيَك لة بةرنارةكانيشى ئةوة باو هةةر بابةةتيَك كةة دةي   
وتةيةةةى مسارةةةرى ئةةةم بةةةردةوام ضةةانكة  .ببيَتةةة كتيَةةب، لةةة داهةةاتاودا بةة و كردبةةؤوة

 ،دةزرينطايةوةدا لة ريَشكى ،«نايةيتةوة طةر رردى، ئيئ ضاوى هةر ضاوى» خةييام: 
 ررىنةة بة  ةررؤظو باوةرِيشى بةوة باو شتيَكى كة هةريشة باو ثىَ سةيريشىباوةرِيَكى 

ئةطةةر بةرهةرةةكانى بةاش بةن     ن. نديَلَيَتةوة، ئةو بةرهةرانةن كة لة دواى بةجىَ دةريَة 
ئةةوة هةةر زؤر زوو   بةن،   يشبةةآلم ئةطةةر خةراث    ،ناوةكةى بة ضاكى دةريَنيَتةةوة ئةوة 

ريَةةذووى لةسةةةر زار بةةاو و رِيَةةزى بةةؤ  طةةةورة ثيةةاوانىوى ابةةةردةوام نةة .ىَكةةرلةةةبري دة
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 دا وةعةكةةى نوورلةة  نايةة، دادةنةا.   باو و رِةطةزيَكنى نةتةوةكان لة هةر طرووثقارةرا
، كةة خؤشةيان دةوىَ هةةر لةة هانةررةنةد     كةسةيَكى  هةراو ئةةو طةجنانةةى كةة ويَنةةى     

 ةقارةرانةة ويَنةةةىكةةة بةةة ديااريةان هةلَااسةةياة،   و...هتةد، و وةرزشةةاانةكانبيَةةذطةؤرانى 
بطرة تةا خيابةانى،    يةوةرريزا كاضك خانى جةنطةلَى هةر لة وآلتةكةى يةكانىيىنةتةوة

ثةةةتى سةةيَدارةوة، بةةة يةةةكان ، ئةةةرانى، وارتةةان، رووزبةةة و قةةازى سةةتارخان، باقرخةةان
لةة ىالَةةتى ئيَ ةدام     و سةةرباز ئةناوشةة  هارايان كةةتريايى  ،ال ئاوارةةر، يةكانرامسينى
ئةطةةر ليَةت ثرسةياية     دا بةاون. لةة ديةاارى   و دةيان ويَنةةى ديكةةى   دا و قانلاوكردن

  طا : ئةرانة ضؤن دةبينى، دةي

يشةة لةة   و بةؤ هةر دان سةى ديكةة  كة اننرلايَ وةةة ئةرانة ئةو قارةرانانةن كة لة دلَى رن
ن، دةتاانى ببيَتة قارةرةا ةينضانكة بةآلم  دةريَننةوة.بة نةررى  داررؤظايةتىريَذووى 

بةؤ  يا تةن لَيَكىهةوهةراو هةولَى دةدا.  و ثايةدارةكانىبةرهةرة باشدانانى كةواباو بؤ 
كى ةر بابةةتيَ هة  سةةر هةةراو رِؤنيَةك لة   كةا. بلة رردنى كارةكانى تةواو  ئةوة باو كة بةر

ؤرةار كةردن   بةؤ ت زؤريَك لةوانةةى دةدا  ناوسى.  دادةها ، دةي بريىى كة بة كؤرةآليةت
ى و سةرناوسةةر لةة ب وكةةرةوة   قةة   هيَنديَكيانيشى نا.هيَنديَكى ب و دةباونةوةو كة 

خؤيةةوة   لةبةةر ضةانكة  نةبؤتةةوة!   ، بؤضى بابةتةكةى ب ورِؤننارةكانيشى نةدةثرسى
     :طا  دةي

بة بابةتة  قة دا طةلَ ئةوةشةد .دياة نةي خؤي نةباوةو كاورِي وكةم بيَ ىةنةنةةة 
بابةةتيَكى ديكةةدا   نيَاةرِؤكةةكانى لةة ضاارضةيَاى    ، بةآلم دا نةدةضؤوةب ونةكراوةكةش

لةة  يانة باون كةة  قازاجنة راددى و رةمسنةوي ولة ىزؤر رِقو ب وى دةكردةوة. دةرِشتاد



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

46 

 

. هةروةها ثيَى نةاخؤش بةاو   نتوةدةست دةهانى كةسانيَكى ديكةوة و راندووباوهةولَ
يش بلَةىَ يةان   بةة كةسة   خةراث شةتيَكى  دةويسةت  و نةشىبكةن ىباسبة خراثة  رلةةاشث

و رةيل تر ىةيفو فةرهةنطى كةسانىةرى، ئةدةبىويَنة، بةرهةرى هانبؤ .زولَ يَك بكرىَ
نائاسايى و ثةرجؤخؤى نة هانةريَكى  بؤمسةىل. وةرطرييَنبكرآ يان بة خراثة كةلَكيان ىلَ
 داتةى ناوسةني  لةة وةخ هةةريش  و زؤرى دةناوسىهةم هةباو و نة ئةديبيش باو، بةآلم 

نةكا  طا ،، ضانكة دةىناوسىكة دةيدةكرد ى شئةو بابةتةى و ثةجيؤريهةولَى دةدا 
نيا كةؤثى  وابةري بكةنةةوة كةة تةة    و كةسانيَكى ديكة سةر كردبىَلةى كار ر لةوكةسيَك بة

كيَكى كةة وةدةسةتى   اوو هةر رِؤننارةة و ثةةرت  بؤية زؤرى وةشايَن دةكةو ة. هةروكرد
 دةكرد. كةوتبا، ضاويَكى ىلَ

كةة  زانةى كةسةانيَكى دي  دةي دوايةة و وةرطيَرِاباونةةوة  ىةى كةة نيةاة  زؤر لةو بابةتان
ا يَةةنخسةةتنة  و دريَةةذةى نةةةدةدا و دةي داى دةنةةانكردوويانةةة هةةةروا بةةة نياةضةةلَى   

ناوسةىَ،  يىالَ لةةوة دلَنيةا بةاو ئةةوةى كةة دة     بةهةةر  و هةلَى دةطرتن. سندووقضةيةع
و ةو لةة كةسةى نةةدزيا   ةى خؤيةةتى هةلَقاوآلويى ئةو ريَشكة ضاوكتةنيا ئةو شتةية كة 

باونى و رانةةدوومسةةىل بةةاوةرِى بةةوة بةةاو كةة كةةؤثى كةردن    كؤثيشةى نةةكردوة. ضةةانكة   
. ةررانةيةشة يةكى ئاشةكرا و بةىَ   جؤرة دزيى ،كردن تةواو كةسانيَكى ديكة بة ناوى خؤ

  طا :يةوة دةيشلةبةر خؤ ىهيَااشبة بةآلم 

و بيخةاا،  دزىَيةكةةى بضةىَ شةتيَك بة    ايةتىيبؤ برس وبرسيى بىَ كةسيَك ئةطةر  ديارةةةة 
 م ثاسةاوة بةة  يةةتى شةةررى نةاوىَ.   ، ضانكة برسةي بىَ شةررانة ناوى بنيَني دزىناكرىَ 

 طا :دا هةر دةيلة دلَى خؤى بازةمة  دةطةياند. خؤى بة قةنامس
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ر هةة ى بىَ، يةكةش دزى هانةرى يان ئةدةبية و بة تايبة  ئةطةر دزيدزيهةر ةةة دزى 
بةة خةؤى    هةةروةها  كةةين. ببةةراوردى   داطةةلَ دزينةى نةان يةان سةيَايَك     ةدضةند ناكرىَ 

  دةطا :

بةرهةةرى   ك ئيةزن بةة خةؤى بةدا،    ئةطةةر كةسةيَ   ةوىَبةىَ ضةاوةرِوويى د  و بىَ شةررىةةة 
بؤ شةررانة يةكى بىَكا. ئيئ بةرة دةلَيَن دزيب رارتؤوى خؤيةوة اكةسانيَكى ديكة بة ن

  .ناو و ناوبانطيَكى درؤيني

يةةع  رِاستى و هةردةرى دةكردةوة دالة زؤر شايَن ،يةوةثاريَزيخؤ بةو هةراو ،مسةىل
جةار بةةم    تةنانةة  زؤر . رينط نةةباو بةؤ طة  يةكيشةى  هةيك بةرنةوةنةدي  طا  و باو دةي

 بةآلم دةروةست نةباو، تةةنيا لةةوة دةترسةا    يةوة.تة رةترسىوكارةى طيانيشى دةكة
 و كارةكةانى بةة نياةضةلَى نيَننةةوة.    نيَةاى بةةرن   وةى كةة بةؤى برِاوةتةةوة لةة    لةة  بةر

كةكةى ؤظة لةو وآلتانةى كة خةلَرافةكانى ررلةبةرضاوطرتنى جاريَكيان بابةتيَكى لةسةر 
طؤيةةا دواى ب وباونةةةوةى،  كةةردةوة.  بةة وثرِوثاوضةةيان هةيةةة،  زيةةاتر باوةرِطةةةليَكى  
هةةر لةةو   . بةؤ هةاتن  وة ئي يَلَةة لةة رِيَطةاى   كردن و هةرِةشةة ثشتياانىنارةطةليَكى زؤرى 

كةةة  كةةرد دةمساةتيةةانؤظةةة، ى ررةكةةانى رةةافرِؤنيَةةك يةةةكيَك لةةة رِيَكخراو يةةةدا ثيَاةنةةدي
كؤباونةوةكةةى لةسةةر، "بؤضةى    بابةةتى  . و قسةيان بؤ بكابطرىَباونةوةيةكيان بؤ كؤ

رانةةا و بةةىَ ةقسةوباسةةئةةةو و رِؤلَةةى رافةةةكانى خؤيةةان ناناسةةن ؤظةةةكانلةةة رر هةنةةديَك
طةةةةلَ ةدآلم ةو ولةةةةكاتى ثرسةةةيار هةلَبةةةذارد.  ،"!؟ثرِوثاوضةةةانةيان لةضةةةية 

تنيان نى هةرِةشةةى كاشة  اوئارانةيةكيشى بةةوةدا كةة بةة تةلةةف    ، ئارادةباوان
باسةةكةى  . هةرِةشةانة دانةانىَ   جةؤرة بةؤ ئةةم   ئةةوتؤ  ى بةآلم بايةخيَككردوة، ىلَ
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، و دةبةةاو دواى تةةةواوباونى كؤباونةوةكةةةخايانةةد ىى شةةةو١٠ سةةةمسا تةةاكاو 
ثةةاركينطى  تريَك تةةاةرةة  سةةة سةةىَ كةةردوة دةمسةةاةتىئةةةو كةسةةةى كةةة طةةةلَ دة

ةويَشةةةوة بةةة سةةةيارة و لبةةرِؤن يةةاندا بةةة ثةةيَضةةؤلَة شةةةقاريَكى بةةسةةةيارةكان 
لةنةةةكاو ، تريَكى رةاباو بطةنةةة ثاركينطةكةةة ةرةة  سةةة .ةكةةةهاتيَل وةبيطةيةنيَتةة 

ض زانةى  كةة لةة ثشةتيانةوة دةهةا ، و ئةيئ نةةيان       يان بيستدةنطي سةيارةيةك
سةةةر ، هةةةردووكيان لةهةةؤش خؤيةةان هاتنةةةوةكةةة  يةةى، تةةاكاو رِؤنى دواقةةةورا

طؤيةا   .ثاسةةوانيَك طاش رو لةبةةردة اوندا كةةوتب تةختى نةخؤشخانة لة ثةنا يةع
كةة لةة ىةالَى    نرةارةى سةةيارةكة    خيَراو لة كاتى تةسادوفةكةدا يةكيَك دةطاتىَ

ثةؤلي  دواى ليَكؤلَينةةوةى    داتةة ثةؤلي .   ةيو د، دةطرىَدةبىَدا خؤدةربازكردن
دةربازباوةكةةة كةةة دوو طةةةجنى  (4ويةةي. ئةةيَم. دةبليةةؤ)سةرنشةةينةكانى نيَةةا سةةةيارة

و نؤزدة سالَةى تاندرِةوى رةزهةبى باون، شناسةايى دةكةا و دواى قةؤل بةسةت     هةندة
 دةكةةةةن،ىلَ ثرسةةةينةوةيان ىلَ وردي بةةةة و،ثةةةؤلي  دايةةةرةي بةنةةةة دةيةةةان كردنيةةةان،

ئةةو  ة رةبةسةتةوة  بة كةة   نانيَنثيَيا يو داناونبهةر دووكيان ئارؤزا دةردةكةوىَ 
بةةةآلم دواى ئةةةوةى كةةة بةةة  يةةان ئةةةوةتا كةسةةيَك هةةانى داون. ةوكارةيةةان كةةرد
  دا طةةايىرِيَكى خةةؤلةةة كةةؤ ،رِؤنى دادطةةايي كردنةكةةة زاد كةةران تةةازةرانةةة  ئةةا

 باويان:  

                                                

4  :B.M.W 
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 وكايةتىلةة سةا  ى و بةة خةاترى ثيَشةطري   يةكانى باوك انةةة ئيَ ة بة ثيَى رِيَنايَنى
ى رِاهةرضةةةند مسةةةىل كةة  ةكةةةران ئةةةو كارةرةةان ئةةةجنام داوة،   ئايينكةةردن بةةة  

 ةآلم!بو بريوباوةرِيَك نةباو،  ئاينيو دن بة هيك دينرةتى كررىابىَ

 كة طاتاويانة: يان بيسئاوةهةروةها ليَ

دينةة و زؤر جةار لةة    يةةكى تؤخةة يةان ئةةوةتا بةىَ     يةان مسارةةري   ،يةة ئةم مسةىلةةة 
ك ي ؤرِريَة رهةةوىَ   و دةيانئاغاران بيستاوة، تةنانة  ئةو كةسانةش كة ديندارن

دينةةكان  ضةانكة بةىَ  و دةبةىَ بكةانريَن.   جيَطةاى رةترسةني   ،نندا ثيَةك بيَة  لة دين
 بةةةؤ رِيَبةةةةرة ان شةةةيزةرةري بةةة و دةكةنةةةةوةو  ودينةةةى دةضةةةيَنن تةةةؤوى بةةةىَ 

 طا : باوكم دةي بؤيةهةر. هةيةكا ان يةئايينى

 :تاويةوة كة طانبةردا وتارى ئايينى داة ريضةندين جار ئاغا)رةالى ئايينى( ل ةة

و وز دةبةىَ دةسةتى سةة  و هةةر كةسةيَك ئةوانةة بكةانىَ     لَة ةةة خايَنى ئةرانة ىةآل
 ةتىئةافر ةيةان  ضانكة دةلَيَن لةوىَ بةة د ك دةبيَتةوة. ة بةهةشت نزيلهةنطاويَك 

ةشةةتني. هيدانى بةهضةةاوةرِوانى شةةةتةةةنيا و رِيزةلَةةةيان بةسةةتاوة )ىةؤرى( جاان
 تةا  كانينبي ودةينليَي سةيارة بةلة شةقام ية ويست ئةم مسةىلبؤية ئيَ ة دةران

 :يَندةلَ هةروةع طةورةكانيشو تةوةرةلةقانة نةكا وئيئ لةم قسة هةلةق

و نيدةنريَةردريَ تةاوان  بةة شةةريكة   كة  بةآلم ئيَ ةش .خاا نايدادطا و رادطاش  ة
يةان هةةلَ دة   بلَةيَن تةىَ   و ش بكةين كة نةلَيَن لةخؤوة كاشتاويانةكاريَكي كرىَدة

 سةاوع تاوانةكةشةى بةؤ هةةركام لةة ئيَ ةة      دا، ة ئاكارل زانياة،و نةيانطةنج باون
بةةرران  نيةاةى  ثةةرِكردنى  تةىَ و ئةةويش دواى  بىَاضةند سالَيَك زياتر نلة  ودةبيَ
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و كةةةاريَكى با ةةةان ئةةةةجنام داوةئةةةةوة وتني ئةطةةةةر سةةةةركة ديةةةارة .دةدةن
ى كةةة ريَشةةك دانيَا خةةةلَكيةةة لةةةئةةةو سةةةم ثاشةةى لةةة ب وكردنةةةوةى  انئةويشةة
كةواتة ئيَ ةةش   ،ةنةرردوواديارة مسةىل  !كردوةبةش كان دةشااتةوة، بىَطةجنة
بضينة رِيزى ئةو طةجنانةى كةوا لةة رِيةزدان    ةوكرد تازة خؤ ان ئارادةناطرن. 

سةةةرةتاى رِيَطايةةة،  ائيَسةةتكةةةين. بو ناوناوسةةى  )خؤ كانةكةةان(بةةؤ بةهةشةةت
سةةر رِيَطةاى خةةلَكى    ةل طانان، ليَى طةرِىَ ضةةند كةسةيَك لةةم مسةةىل و رةليانةة     

كةة ئةرةة ئةيئ رةسةةلةى      بكةةين دوايني تاقيكارييش دةست ثةىَ و دواتر البةرين
 بىَ دين ريَدينةكان لةخؤ دةطرىَ!! هةراوبةلَكاو و دوان نابىَ، كةسيَك

زطةارى  رِيةة بةة رةبةسةتى كاشةتنى،     ئةنقةستى رِووداوةبة هةرىالَ مسةىل لةم 
ة بةةئ باشةةلةةةوىَ و نةخؤشةةخانة رايةةةوة ةضةةةند ىةوتاويةةةع لةة ئةطةرضةةى بةةاو،

 .ندةداو دريَذةى ثىَكارةكانى رِادةطةيشت

ى لةةة رِؤنيَةةك دوكتارةكةةة ضةةةند رِؤنيَكةةى رةةاباو لةةة نةخؤشةةخانة دةركةةرىَ،    
 ةطارةان لةة شةتيَك و  و ريز كة ثيَشةئ بةؤى ئةةجنام درابةاو،     يةكى خايَنيشيكار

دا ةسةةةتاورىدا و دةسةةةت بةةةةجىَ دةكةى نيشةةةانبةشةةةكةةةةو . بةةةة سةةةةرؤكى 
ةىل مسة بةوشانسةى  لةة  بةؤ بطةرن.    طةةدةى  تيشكيَكىطةلَ دةيةكى ديكة تاقيكاري

ة ةشةيَك لة  بى ناىَ لةة  ضةندين طريَى شيَرثةجناوى ضاوكةئاكارةكة باو بةوة كة 
ئةةو  ةر هة دا بيندراوةو دةباو بة زووتةرين كةا  نةشةتةرطةرى بةؤ بكةرىَ.      طةدةى
 .  ة نةخؤشخانة ئيزن درايةوة ليةكةى بة نيطةرانىهاورِيَرِؤنة 
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 سةةيَى يةةةكى سةةةركةوتاو كةةة يةةةع لةةةنةشةةتةرطةريدانةةى ئةةةجنامدواى  ىلمسةةة
دن ةرةة خةاار  لةرةودوا ناضار باو ئةيئ بةة جيَطةاى سةىَ ن    طةدةيان دةريَناباو و 

 يشوئةة را و بةةآلم بةة خيَةر طةازة    واتة، كةم خؤرى دايم خةؤر،   بيكاتة ثيَنج نةم
م بةاو، بةةآل  كةةريَك الواز ب  هةرضةةند  .رائيةزن د  لة نةخؤشخانة دواى ىةوتاويةع

انةة بةة   دنى ئةةو طةجن يَك شةكايةت هةيك   خؤى لةة دادطةا   وةعدا و برِيارىسةرىالَ
ة بة ةجنانةة  جةؤرة ط  بةاوةرِى وابةاو ئةةو   زياد نةةكا.   تاوانيَكى كة تاوشى بباون،

 ثةةةروةردةىو ردنوبةةالةةيَيَن، بةةةلَكاو و زينةةدانى كةةردن نةةاطؤرِسةةةندنةوة تؤلَةةة
ايةةا و ئةةةى ئةرةةة و خادانةةيَ لةسةةةر ياندةتةةاانىَ كاريطةةةر ىةسةةاوىو دروسةةت
 بطؤرِيَن.  

ةو لةةهةةةم ، بةةاوهةةروةع ثيَشةةينان دةلَةةيَن، مسةةىل وةع ثشةةيلة ىةةةو  طيةانى    
زالَ  جنةكةدارِووداوة رِزطارى باو هةريش تاانى تاكاو راوةيةع بةة سةةر شةيَرثة   

ختةة  رطى ناوةم رةة كةة تةا ئةة    ى بةاو ليَةى ىةالَ  دواى ئةم رِووداوانةدا تازة بةبىَ. 
نج نةرةة  و ثيَة ىطةلَ ئةم نةخؤشة دة. جؤلَ كةوىَ وجمدةبىَ كةريَك وةة، نةهاتا

دا رِاسةةتىلةبةةةردةوام وةرزشيشةةى دةكةةرد.   ، داو كةةارى زؤرةشنةةان خةةااردن 
ند دانةةة لةةة رِؤندا دةبةةاو ضةةة بةةاو، بةةةآلم بةةة قةةازانج ى بةةؤزؤر سةةاوعوةرزشةةيى 

اوى دواى خةةاارنى ىةبةةةكان ئةةبةةة دا كةةةشو كاتةةةلةةة تةنانةةة ىةةةبيش اةةاا و 
      بةسةردا دةكرد، ضاوى لةسةر كارةكةى هةلَ نةدةطر .  

مسةةىل تةرةةنى بةةرةو شةسةت سةالَى نزيةك       ثةةرِى،  سىَ سةالَيَك تةىَ   جؤرةبةم 
سةىَ يةانى    يةةع لةة  باونةة  طةةي  ، بكةا و ئةو كارانةش كة دةباو تةواويان دةبؤوة
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سةيَى طةدةشةى لةة     مسةةىل يةةع لةة   . و تةةواويان بكةا  يةع لة سيَى كارةكانى رةابا 
كةةريَك لةةخؤبايى    سيَى كارةكةانى تةةواو كردبةاون.    دوو لةدةست داباو، بةآلم 

 طا : بباو و دةي

ةر  رةةن رةةدا زالَ دةمب. يةةةشسةةةر ئةةةم رةرطةةة ناوةختةةة لةمسنةةةتى رةةن بة"ةةةةة 
ةو جةؤرة  تةاانى بة  خؤم بؤ هةريشة بةة زينةدوويى دةريَنن ةةوة".     دةرريَنم و بؤ

يَةنج  ا مسةةىل ث لةةم راوةيةةد  ةكانى وةديةى بيَنةىَ.   واتة كا و ئابدوو سالَى ديكة كار 
 خانةة. ضةاث و دانةى بةة   نو ىةسةاوى بةؤ ب وكردنةةوة ئارةادة كةرد     كارى دروست

انى يةةةك ني ئاكةةارى تاقيكةةاري يةة رِؤنيَكيةةان هةةةر وةع ثيَشةةاو بةةؤ طرتنةةى دوا    
 ةى كةةو  ا ضاوى بة دوكتارةكة نةكةدانيَكى نةخؤشخانةكةى كرد. لة سالَؤسةرد
و مسةةىل كةرد   طةشاوةىو ضاوانى شاد نيَاضاويَكى لةدوكتار . ثرسي ئةىاالَيَكيو 
   يةكةى بلَىَ، مسةىل طاتى:لةوةى قسةيةع لةسةر تاقيكاري بةر

. نةةراوة  دايايةة ئةيئ كةاريَكم لةةم دون   بةرِؤم،  رةن  دةبىَ كةنطىَ ئاغاى دوكتار ةةة 
بةةة بةةدا، دةبةةاو هةةةوالَيَكى نارِةىةةةتى ثةةىَ   طةةةلَ ئةةةوةى كةةة دة دوكتارةكةةةى

 و طاتى:  ىَهاتليَو شريينى تالَ بزةيةكىيةوة بايَريى

بلَةيَم  ىَتيَكت ثة ية  دونيا دةبةزيَنى. بةآلم دةبىَ شو زيرةكىةةة تؤ بةم نةترسيى
لةة  ة و رةترسةيدارى ديكة  طةةليَكى ضةاوع  وةرةمكة بةداخةوة خؤش نية، ضانكة 

   كريَى.بنى و دةبىَ شي ى دةررانابن كردن دةستكاري بؤ كةة بيندراو دا طةدة

 مسةىل بة ثيَكةنينةوة طاتى:

 .  ةمدبئةجنام  شةةة يانى ضةندة شانسى زيندوورانةوةم هةية، ئةطةر ئةم كارة
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 دوكتارةكة طاتى:

 .ثةجنا لةسةداشايةد  ةةة

   مسةىل طاتى:

 .  بةم شيَاةية ضةندةى ديكة ئةطةرى ئةوة هةية بذيمةةة 

 ةكة طاتى:اردوكت

 ةةة ئةوثةرِةكةى سالَيَك.  

 و طاتى:مسةىل كةريَكى بري ىلَ كردةوة

 دةطةرِيَم.  ةةة دوكتار طيان لة خيَرى شي ى دةررانى 

يَةةنج ثو ب وكردنةةةوةى هةةةر و نيشةةان بةةةو نيشةانة، مسةةةىل ضةةاث ةنةاو بةةةو نةةاو 
  يَةك لةة  اقبؤضةى ت "و يةةكيَك لةة كارةكانيشةى لةة نيَةر نةاوى       كةكةى بينىاوثةرت
ؤكانة اةرِبىَ نيَرانا و بىَ ةقسةوباسو رِؤلَى ئةو ؤظةكان رافةكانى خؤيان ناناسنرر

او، بؤظيش ى ررى ناوةندى بةرطرى لة رافةكانخةآلت هةلَبذيَراوى "،ةدا ضيلةوان
ى كةةة لةةة تةرةةةنيَك يةةةوةو شةةادىو سةةةربلَيندىبةةة سةةةربةرزىسةةةرةجنام بةةةآلم 

    كرد. نيان راآلوايى لة داسالَي دوو وشيَست تةرةني لةنةدةباو نرىَ، واتة 

 

 

 



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

54 

 

 

 

 

 
 برِطةى دووهةم

 
 
 
 



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

55 

 

 
 تالَ!يةكى ضةندة رِاستى

 
  يةكةم: ضرِيؤكى

 ئةةةةويش وةع زؤربةةةةى. دةكةةةاكةةةار دا ئاغةةةاى بينةةةام لةةةة رِيَكخراويَكةةةى ىكةةةاورى 
و لَو فيَةةفةةر هةةةر كاتةكةةةيان بة لةةة سةةةمساتيَكجةةار  طةةةليَكةةة ةكانى ديكةةة فةررانبةةةر

و ئةة  يَلَةن، جىَ دبةة شةايَنى كارةكةةيان   بةر لة دةسةت هةةلَطرتن   و دةدزن بياناويةع بىَ
  رِؤنة بة هاوكارةكةى طا :

 ،بةرِيَاةبةرايةةتى رةيةع بطةيةنيَتة ف نةة  بلَىَ بينام دةباو نا، رنيان ثرسي لةةةة ئةطةر 
بؤيةة  ، ى دةكةرد لةو جؤرة كارانةة  زؤر جارئةويش ضانكة  يَك زووتر ضؤوة.سةمساتبؤية 

ام زوو سةةةاارى ئؤثيَةةةل كةةةاديَتى راديَةةةل  نةةةبيقةةةةباولَى كةةةرد.  وتةةةةقى ليَاةنةةةةها ر
 رِوالَةتيَكى زؤربةآلم  ،باوهةي كة دةضاو سالَ ضاار لة زياتر بؤ كة باو ةكةى(١٩٦٤)

قاضةى لةة ثيَةدالَ طازةكةة     و هاتةة دةرىَ  كةيَذةرِاكلة باو،  ىثيَك وكرِيَو راتؤرِيَكى جاان
و ترافيةةك سةةاز بةةىَ، واتةةة بةةة قةةةوىل  و بةةةر لةةةوةى شةةةقارةكان قةةةرةبالَ    كةةردجةةاو

يةارى  و ىَرةالَ  وة، بطاتةة ةوةبةاكاورى شةار  لةة  كةار  باونى تةةواو لة  يةكان بةرئارووثايى
يسةت  رانةدوو ببةاو، دةيا   ةكاننةةكراو  ةيةع لة كاربة رِادة تؤثيَنةكةى لة كي  نةضىَ.
لةة  . و ضاو لة تةلةةظيزيؤن بكةا  دريَذ بىَ انسةر قةنةفةكو لةىَهةرضى زووتر بطاتةوة رالَ
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دريَذى رالَةوةى كةة  ورِيَطاى دوورو  ثةرِىتيَ ةوةيشساورتةنانة  و ضةندين ضراى زةرد
 ى سةثاردباو رِاكةة ننةكةةى    هةر لةوكاتةدا وةبةريى هاتةةوة   باو، برِى. دالةوثةرِى شار

لةةة  بكةةرِىَ. يشو ثةةةالندةسةةت( و كريَ يَكةةى كاغذذ  كلينيَك )دسةةت ال بةسةةتة ضةةةند 
نيَك بةةىَ  و هةةةر ضةةؤ دا ثةةاركينطيَكى بةرتةةةنطى دييةةةوة  شةةةقاريَكى سةةةر رِيَطاكةةةى  

  و لةبةرخؤيةوة طاتى:دا رِاطر راشينةكةى لة نيَاان دوو ثةيكان

ةرى كةةانيَكى ئةوبةة وضةةاوة دوو لةةة راشةةينةكةى دابةةةزى  !رةةن كةةة زؤر ناريَن ةةةوة  ةةةة
ويسةتى   كاتيَةك كةة  و هاتةةوة.  ثةلةةكانى كةرِين   وكةةل  ضةةند خالةةع دواتةر   . شةقارةكة

بةانطى   و نارِةىة  ديار بةاو ببةئةدةئافرةتيَك كة بة رِوالَة  ساارى راشينةكةى ببىَ، 
 ى طاتى:نؤضو اى س و و ضاعودو كرد

 ةى؟كساار  طةلَ خؤوتةشريف دةبةى دةكرىَ دةئةطةر ئاواوة  كاكة بباورةةةة 

 ردو طاتى:كبيناريش ضاويَكى ىلَ

م. ةقارة دةرِؤناكا، بةآلم رن تةنيا تا كؤتةايى ئةةم شة    ساار بة قةي اشكمخفةرراو ةةة 
 و طاتى:ى كرديَكننةكة سثاسكة دا طةلَ ئةوةىدة

   ة.شش خراث نية و زؤر باندةةةة ئةوة

و يانةةةكانرِيَ و رانةةةوة لةةة ضةةرا سةةاورة جؤراوجؤرةكةةانى سةةةر ضةةااردا نيَا رِيَطةةالةةة
هةةروا   و كةسةئةم دو تر دةباو،و زياكان كة هةر دةها ان لة رِيزى ترافيكةطريخااردني

شةتيَكى   و هةيك يشان دةدانو نيطةران كةش خؤى زؤر نارِةىة ئافرةتة ،دةنط باونبىَ
 لةم نيَاةدا بينام ليَى ثرسيى: نةدةطا .
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 ياادارمه !بؤضى؟ بثرسمدةكرىَ ، ديارىو ثةريَشان زؤر نارِةىة  !خاشكمةةة بباورة 
 ئافرةتةكة طاتى:هيك شتيَكى ناخؤش رِووى نةدابىَ! 

سةيَك  نةة كة م، غةةريب رِووى نةداوة، بةآلم بةداخةةوة لةةم شةارةدا     هيك شتيَك ةخيَرةةة ن
ةس كة اوا لةة  دثارةشم هيك ثىَ نيةة و لةرِووشةم نايةة     وو نة شايَنيَك شك دةبةمدةناسم
 طاتى: وبينام دلَى بؤى ساوتابكةم!  نازا  ضبكةم، 

ة  دام و ئةرشةةو لةة خزرةة  و دوو رنةدالَم هةيةة، ئةطةةةر ثيَةت خةؤش بةةىَ،     رةن ننيَةةك ةةةة  
 .دةبىَض  كةرمية و بزانني نية رالَى ئيَ ة، تا بةيانيش خااتةشريف بيَ انىدةتا

 ىثاسة س زؤر يةى ئاغةاى بينةام  لةو خالَق طةررىو  ة ناسانديئافرةتةكة خؤى بة مسات
، ثةةرِين تيَكة يانةوة رِيَ لة ضةندين ضاار وشؤفيَرى كردن كيَترةدواى ضةند كيلؤر كرد.
رةوة تريَك لةوالتةر  سة ضةند ورساورِانديةوة فةررانى وةالوةكىلة شةقاريَكى بينام 
ننةكةةى  . كيان دابةةزين دووو هةةر دا رِاطةر  رطاى رالَيَكدة بةردةمئؤثيَلَةكةى لة راشينة
 تةر زووكردنةى تةؤثيَن   لةيَ  ضةاو بةؤ  كة ريَردةكةى باو و لةوةى  وةسةر بانيذةكةبينام لة

دا لةةة ىطةةةلَنةناسةةراو دة الى سةةةير نةةةباو، بةةةآلم لةةةوةى كةةة ئةةافرةتيَكى  هاتؤتةةةوة 
كةة   يانكةكةاتةة ضةاو  دوو قرالَةة   نىدابةزى، سةرى ساورِراو خيَرا لة ثليكةا  راشينةكة

ة براكةةى  ديةار . ، هاتةة خةاار  بةاو  تيَةدا  سةةلَتةكةي  وجحيَةلَ  هيَةاةرة  قاتى خاارةوةي
 ةباو،رالَةةوة نة   لةة  باويةة دارةئ اوريةةتيان   يةوةبةرِيَاةبةرايةتىبيناريش كة لة اليةن 

    .داخستباورطاى رالَةكةى ةد

رِيَطةاى بةة    ووةثةيَش كةةو    ،بينام دواى ئةوةى كة دةرطةاى راشةينةكةى داخسةنت   
   و طاتى:دا ة خا  نيشانيمسات
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 ةةة فةرراو!

 و بينةام ةوةى بؤ ريَردةكةى كردةرطاى ىةوشةخيَزانى بينام د ىلةم كاتةدا شؤهرة
 بة خيَزانةكةى ناساندو طاتى: لةنةكاوةكةىرياانة 

 ية. و ئةرشةو رياانى ئيَ ة غةريبة تاز هاتؤتة ئةم شارة،  ة خانيمسات ةةة

ؤ بة ى كةرد  يانةة، رِيَن ةاي  ةتىرية ونةةريتى ريااندا ئةةو داب هيَنةانى   جيَشؤهرة دواى بة
ة ى ئةةةوةى كةةشةةؤهرة دواكةةةوتن.  سةةةرهةةةر سةةيَكيان لةةة ثليكانةةةكان وة  نوورةوةو

 طاتى: ،فةرراوى دانيشتنى كرد

 ةبةةةةجىَ ضةةةاو "، دةسةةةتيةةةةتىو ئيشةةةتيا  ىلَضةةةاييش دةخؤيةةةةوةطارةةةان بةةةىَ" ةةةة
 بةآلم تا ،شيَاان كردو دةستى بة سازكردنى داطريساندسةراوةرةكةى  ،ئاشثةزخانةكة

راوى فةةةرو ى هيَنةةاكةشةةةفةيةكى ثةةرِ لةةة ريةةاة ،ايىو سةةازباونى ضةةى سةةةراوةركةةالَين
 يؤنةكةةةىزيظطةةةرِابؤوة، تةلة بينةةام كةةة لةةةم كاتةةةدا لةسةةةر ثيَشةةاو  رياانةكةةةى كةةرد.

  :ى ثرسيةكةو لة خيَزانكردةوة

  !؟تؤثيَنى ثاريَزطاكان نيشان دةدا بةركيَىكىَ ةكةنالَةةة كام 

    دا طاتى:شؤهرة لة وةآلم

ى دا و خانةكةئاشةةثةزلةةة يَكى شةةؤهرة ديسةةان سةةةرة! الَى دوونةةازانى كانةةرةطةةةر ةةةةة 
بةة   ،ز كةرد و طرِةكةةى كة  كة كةرد و ضيَشتى سةر ضرالة برينج كة ضاويَكى دةطةلَ ئةوةى

سةةر  ضةايةكةى لة وة. طةةرِا انةيةةع قةنةدى لةسةةر بةاو،     و قةندسىَ ضايىكة كةشةفيَك 
تؤثيَنةكةةوة،  يةارى  اوة نةاخى  دا كةة ريَردةكةةى تةةواو ضةاوب    و لة كاتيَكريَزةكة دانان
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دانةةةى يشةةةاننهؤى مساتي ةةةة بةةةة . اةةةافلَيَنىَبةةةة قسةةةةكردنةوة  ويسةةةتى رياانةكةةةة  
كانى شةؤهرةش  قسةة  ثشتطريىقسة كردن نةباو و بؤ لة  ىةز ىزؤريةكةى، نارِةىةتى

و هيَنةةديَك لةةة ثرسيارةكانيشةةى بةةة بةةةلَىَ يةةان نةةةخيَر وةآلم    تةةةنيا سةةةرى دةلةقانةةد 
  دةدايةوة.

بةةركيَى تؤثيَنةكةة دوو بةة يةةع بةة قةازاجنى ئةةو تي ةةى كةة بينةام           اةدا كةىَ لةم نيَ
رندالَةة   طةةلَ دوو كةة دة  نانى شيَاانيش ئارادة كرابةاو ها  و ، كؤتايى ثىَاليةنطرى باو

 نوورىو نةة ديايَةك  رندالَةكانى برد شؤهرة .يانخاارد ساآلنةكةيان ثيَنجو ىةو تةرةن 
 تةختةة لةسةةر  و جيَابةانى خةويشةى بةؤ    ة تةةرخان كةرد  ى بؤ رياانةكشكارِة ضاوكةكة

و يةان و وةبريهيَنانةوةى كارى بةةيانى زيؤنلةظتةئةوان بة دواى ديتنى هةوالَةكانى . دانا
و دةبةاو  بةاون  فةررانبةةر ان شةي ضةانكة هةةر دووكي  و ...هتةد،  اسةيَكى ئاسةايى  ب قسةو
ا و مساتي ةةش  رياانةكةة د يشانى نخةوةكةيان  نوورىيةكةى زوو بضنة سةر كار، بةيانى

 و ثيةةاوة لةةةويانئةةةو نن ىررةتةةةو ىاهةةةراو رِيَةةزئةةةو طةةةلَ ةدواى ساثاسةةيَكى زؤر د
لةة   بةةيانى زوو شةؤهرة بةةر    خةوةكةةى.  نوورىطاتن و ضاوة ى ثىَخؤشة، شةو طرتا

 نةة رندالَةةكانى و نةة   ى رندالَةكانيشةى دا.  نوورخةو هةسةتاو سةةريَكى لةة    هةراويان لة
و سةاز كةرد  بةيانى  و ضاىلةم راوةدا ناننةستاباون.  ئيَستا لةخةو هةلَ يانكةشرياانة
لةةةم نيَةةاةدا  و دوايةةة رندالَةةةكانى لةخةةةو هةسةةتاند.   هةةةراويان ريَردةكةةةى  لةةة بةةةر

فلَضة و رياانداريةتى، شؤهرة خاوىل و ونةريتى وةع دابرياانةكةشيان لةخةو هةستا و 
خؤشةى   بةؤ  ئاويَةك بةةخؤى داكةا،   كةة   دا نيشةان  ىةرارةكةشةي ثيَةدا و  هةويرى ددانةى  

 بةةؤ قاتااانةةة و و رندالَةكانيشةةى و هةةةراو شةةتيَكى لةسةةةر دانةةا ى رِاخسةةتكةسةة رة



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

60 

 

انى بينام ضاويَكى لة مساتي ة و ضايى بةيدواى خااردنى نان كرد. ىازرباخضةى ساوايان 
 و طاتى:كرد

كةار   ردووك انيَ ةة هةة  بةداخةةوة ئ تةةلَخت لةيَ نةةطازةرابىَ.    ةةة هياادارم كة دويَ شةو 
  ج سةة او ثيَةن اانة و باخضةى ساوايان. كةوابو رندالَةكانيش دةبىَ بضنة قاتادةكةين

ت و تاانية ة رايتةةوة و ئةطةةر لةةم شةار   ةررِؤ يةةكانى ئة  نةنت دةدةرىَ بؤ ثيَداويسةتى 
 ةرهةةىالَ ببىَ.  و طةرنت ئازاوة ئةوة نؤشى طيانتر نةرايتةدةرةوة دةنا ئةطةمب يَكرِؤن

 .دؤزيوةيةع بؤ خؤ  و رِيَو هةريش جىَهةم كاريَكس رة   هياادارم بة خيَرو

 يةوة طاتى:و زؤر بة جيدديضاويَكى لة بينام كرد مساتي ة

ان ضةلَةكةيةكي  و ننةكةةى هةةر دووع  بينةام  هةر ليَرة دةريَن ةةوة!   !؟برِؤمةةة بؤ كاىَ 
 رانةوة طاتى:سةر ساورِ سةرةجنام بينام بة .دا وشك باوو تف لة زاريانكرد

نيةت كةة   دا بةؤ خةؤ  بي  طةلَ ئةوةشدةبباورة، ئيَ ة ناتاانني لة رالَةوة نيَنينةوة، ةةة 
يَكةةى ديكةةة دةتاانيةةت ضةةةند رِؤنناكةةا،  كةةة بلَةةيَني، قةةةي  زيادميةةان نيةةة نوورىئيَ ةةة 

 يةةكى يطةةري ثيَةى طةا ، كار  و رِةوان . بةآلم ئةةم وتةيةةى بينةام كةة رِاسةت     نيَنيتةوة
  سةر دانةنا و طاتى:لةئةوتؤى 

يةة، بةة   ديىتيَةك بينةام ئةةو ننةةى ديةى كةة زؤر جيةد       وةخدةبىَ رةن ليَةرة وةريَةنم.    ةةة 
 دةنطيَكى بةرزتر طاتى:
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و ةم خةؤم  هة هةا  و شةةويَك    دا ثيَةت  بةةزةييم   كةرد  ارةطةةر تةاو  يانى ضةى خةا ،   ةةة 
و بةىَ  رىم  ةةع بةىةةرا  ئةة  و رياانةدارميان كةردى؟!  ررةنان طرتةى هةريش خيَزا  ىا

 ضى! لةية  ررةتىىا

 يةوة طاتى:ىمساتي ة زؤر بة لةسةرخؤي

و هيك ى خؤتانة، كيَشةرياانداريتان لة رن كرد رةبةستيَكضؤن بري دةكةنةوةو بة ض ةةة 
يئ بينةام ئة  م. خؤرةة وةريَةن   ىةةقى رن كة ليَرة نةارِؤم و  . يةكى بة رنةوة نيةيَاةندىث

 يةوة طاتى:ييبة تاورِة وبىَ دةهرىخةريك باو 

 نةكة ضاو. اوتةلةفدةدةم و بةرةو هةر ئيَستا زةنط بؤ ثؤلي  ليَةةة 

 مساتي ة طاتى:

 دة. ةنط بؤ ثؤلي  ىلَرن قسةيةكم نية، زةةة 

تر هةسةتيار  نةيايست شتةكة بكيَشيَتة شايَنيَكىكاتيَك شؤهرة ئةم دميةنةى بينى، 
 انةوةوة طاتى:و ثارِلةسةرخؤو و بة قيافةيةكى هيَدى

  !ة؟وتؤدا كرد دةرىةقةةة ئاخر ئيَ ة ض خراثةيةك ان 

  دا طاتى:مساتي ة لة وةآلم

 نرةةتن هةةيك خراثةيةةةكتان دةرىةةةق بةةة ررةةة  طةةرو ىا بةةة راىيئيَةةاة جطةةة لةةة ةةةةة 
 نةكردوة، بةآلم ريَردةكة  زطى ثرِ كردووم. 
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 ، ضانكة بةر ضاوى طرو خايَن قسةية ئي انى الى خؤى نةرا بيستنى ئةم  بينام بة
  :طاتى ،دا نةباوةطةلَ ئةم ننةدة ناشةرمسىيةكى لةوة دلَنيا باو كة هيك ثيَاةنديى

اةرِؤ لةة  ثةاش نية   ىو نيةا ضةاار  سةةمسا  ئةةم ئافرةتةةم   بؤ يةكةم جار باوةرِ كة رن ةةة 
شةاهيَدى   بةؤ خؤشةت   ثةىل رالَ دةفرؤشىَ، بينياة. وى كة كةلةشطايووئةو فر دةمبةر

دا سةةمسا  يا نكةواتة ناكرىَ لة راوةى ى ثاش نياةرِؤ هاتاورةوة. ثيَنج سةمسا كة رن 
 بةىَ. ةجنام دائة  ناشةةرمسيم طةةلَ ئةةم ئافرةتةةدا كةارى     دةو م ثةيدا كردبىَشايَنيَكى ضؤلَ

  كةى! رِسكى ثةوة دانيشنت دا تةنيا لة ثةنا ننيَكشةقارى قةرةبالَغيش نيَا لةكرىَ شنا

و ؤلي شاية ثةركار و كارةكةيان كيَباون ئةو رِؤنة نةضنة س بةرهةىالَ ئةوان ناضار
 ةياند،اطرِ سراوةو رِووداوةكةى بة ناووةى كة بينام ثؤليسى ئاطادار كرددواى ئةدادطا. 

   ثؤلي  بة بينارى طا :

ىَ و رِيَ كى كةاتى جة  بؤ راوةيةدادطا لةرةرِ ئةو رةسةلةية،  برِيارىدةبىَ ئيَاة تاكاو  ةةة
تاورى قةازى دةسة   دواى ضةند رِؤنيَكةرِوان نيَننةوة. وو ضاكةنبفرةتة دابني بؤ ئةو ئا

اخؤ ئةةم  م: ئايا دكريَتةوة يةكةبو خايَنةكةيان تاقى كة بينام و مساتي ة بضنة دوكتاردا 
دةرى يةكةة  يكةاري و دووهةم: ئةطةر زطى ثرِة، ئايا ئاكارى تاق ئافرةتة زطى ثرِة يان نا

 ى بينارة يان لة كةسيَكى ديكةية!كة ئةو رندالَة ه دةخا

بؤ تاقيكارى خايَنةكة نؤبةةى طةر .   بةجىَ  بينام لة خؤى دلَنيا باو، دةست ةكضان
. كةا ب دابةني دة رِؤنى تةواو خةرج و رةخاريج و كريَى هاتيَل بؤ مساتي ة  بينام ناضار باو

و بةة  ثةرِة ى سةك سىَ رانطة  ئافرةتةكة ئةم  دةرخيستيةكة دواى دة رِؤنةكة تاقيكاري
 نية و دووهةم كة يةكةم جؤرى خايَنةكةيان يةعضان هؤ ئةو رندالَة هى بينام نية:  دوو
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الوازبةةاونى سةةثيَرِم و تؤوةكةةةى نةةاتاانىَ ببيَتةةة  هؤىرِا بةةةبينةةام لةةة بنةةةرِة  ئةةةوة كةةة
باختةانى ننيَكةى   ئةم رةسةلةية لةة اليةةع ثيَةى خؤشةحاَل بةاو كةة لةة         خاوةنى رندالَ.

و لةبةةر خؤيةةوة   ترةوة كةوتة فكرةوةو لة اليةكىةقاوةساو رِزطارى باوةشةرم و ضبىَ
   طاتى:

يةة؟!  كةىَ  يَ ة، هىئئةطةر رن ناتاا  بب ة خاوةنى رندالَ، كةواتة ئةم دوو رندالَةى ةةة 
 ثرسينةوة.يةدا ننةكةى هيَناية نيَر ىلَلةم ثيَاةندي

 هةى ة و رنداآلنة بةوة دابنىَ كة ئةة ن ناضار باو داكاتيَك شؤهرة ئةم رِووداوةى بينى، 
 طاتى:، و لة براكةنىئةو نني

وةنى ؤ بب ةة خةا  تؤ تااناى رندالَ خستنةوة  نية و ناتاا  لةةت تيَك زانيم كة وةخ ةةة
ش يةةكئران خةؤ  دين سةالَة كةة   و ئيَسةتا ضةةن  طةر  دا ثيَاةندييم طةلَ براكة دة ،رندالَ
 ىَ.ثيَايستى نةزانياة نن بيَنبؤية ئةويش بة ئةويندارى ئةوم. هةرو دةوىَ

   « !!ةتاَل يةكىِراستىضرِيؤكةكة م آلبة ِراستةقينة نني،ناوةكان لةم ضرِيؤكةدا » 

، هةةلَيَنجىَ دةضىَ دةرةجنارى جؤراوجؤرى ىلَ  وىَئةم ضريِؤكة وةخايَنىَ،  هةر كةس
 دواكةوتاو ناوسةر بؤ خؤى بة شتيَكىبةآلم  .واتة بة شيَاةى جؤراوجؤر ليَكى بداتةوة

لةة  ، وروونيَنةةر يةةكان  ئةارووثى  قةةوىل بةة  و دادةنىَبة ئافرةتى  دن و انةكؤنةثةرستو 
ةز تةةاكاو كاغةةةو هيَناوييةتةةة سةةةر ةى ئةةةررِؤى ئيَرانةةى وةرطرتةةاكؤرةةةلَطاى رِاسةةتةقين

يةة  قةازى و ئةرةة بةشةيَكة لةة كةارى رِؤنانةةى دادطاكةان       هاونيشت انة بةةرِيَزةكان بةزانن  
نيَا سة رى لةة  و كؤرةاريى ئي و غةيرة رةنديل بةسةرةكانى ئيَرانةىَ  )ر  م(رةنديل بةسةر
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ئةوانةى كة بةة تةةواوى وةع   دا، و بنةرالَةيىنايىيجو بطرة هةزاران ثةروةندةى سةدان
كةةى  ب وباونةوة يشهةرضةنددنى ننان بن، ئاشكرا و ب وى دةكاتةوة.  باآلدادستانى 

ةوةى دواى ب وباون ئةوةش ناشاررةوة كةديارة  ىَ.ب و دةم بة دةمبة شيَاةى زارةكى
ؤكة بةةوة كةة ئةةم ضةريِ     نارِةزايةةتى خايَنةةريَك سةةبارة    و ئةم ضريِؤكة لة رِؤننارةكان

و خاتاونيَكى ئيَرانيش ةب ناوسياويةتىرِ"ى بة رِةضةلَةع مسةدا ئاغاى "بن جلادلةثيَش
، دا ب وبؤتةةةوةسةةيش"ى ضةةاثى ثاريو لةةة طؤظةةارى "ئةةارش  ةتى بةةة فارسةةى ويةةوكرد

بةؤى ناوسةيم كةة هاوشةيَاةى ئةةم ضةريِؤكة       يةكى ناوسةرم كة باشةم دةناسةىَ،   هاورِيَ
بةسةرهاتةكةشةيان لةة يةةكيَك لةة رِؤننارةةكانى      و داوةي ضةند سةالَ ثةاش شةؤرِش رِوو   

"يش هةةر لةة   طارةان "بةن جلةاد   بةىَ ئةو دؤستة ناوسيباوى كةة  . وةدا ضاث كردئيَرانىَ
ئةم ئافرةتةة  باو و ضريِؤكيَكى بة زرانى فةرِانسة ناوسيداوةى ئيَرانةوة، ئةم رِوورِووى 
"دا ضةاثى  و لةة طؤظةاري "ئةارش   تةة سةةر فارسةى   يةش سةةرلةناىَ وةري طيَرِاوة ئيَراني
ةم ضةريِؤكة لةة   دواى ب وباونةوةى ئية رن تةواوى ئةم زانياريانةم بةبةم شيَاةة. وكرد

م ئةةوةى كةة ئاشةكراية رةن ئةةم ضةريِؤكةم لةسةةر        بةةآل دةسةت هيَنةا.   دا بةرِؤننارةكان
و كاتيَةك كةة   كة بؤ سةردان ضاوبؤوة بؤ ئيَران لة يةكيَك لة خزرةكا  تاري يَكى زارةكى

ئةطةةةر جةةاان ليَةةى ورد طةرِايةةوة شةةةويَك ريةةاا  بةاو و بةةؤى طيَرِارةةةوة، ناوسةياورة.    
و بىَ تةاوان وةكةى ئةةو بةة   و امئاغاى بين، جةرةيانى رِووداوةكة لةم ضريِؤكانةدا، بينةوة

 ئافرةتةانيَكى "مساتي ة و شؤهرة وةع  و زؤر بة جيددى هةولَ دراوةطاناهيان دةناسيَنىَ
" بةةة كؤرةةةلَطايان بناسةةيَنىَ كةةة  دووزرانةةةرِوو و و دووخراثةةةكار، ضةقاوةسةةاو، هةةالَؤز

ورةةكانيان  و رةزلَاتةاوان و باختانيَةك لةة ثيةاوة بةىَ    و فيَةل فةر   هةراو جةؤرة ةوىَ دةيان
لةة  دةضةىَ   يةع لةة مساتي ةة و شةؤهرة بكةةم و، وىَ    رطريجؤرة بةليَرةدا نارةوىَ بدةن. 
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دةتةاانىَ هؤكةارى    ئةةويش ، ىةنةةن كةة هةشةن،    مساتي ة و شؤهرةكانيش هةبنويَنةى 
بةةةآلم لةةة بةراربةةةر جينايةتةةةكانى وةع، نة ةةةدةكان،    هةةةبىَ. تايبةةة  بةةة خةةؤي 

دريَةذى  دةسةت كةة تةنانةة     و ىةسةةنةكان يةةكان قىرةمحاودةكان، مسةبباسةةكان، نةة  
و شةةؤهرةكان ى مساتي ةةةكانكةةردةوة، و بةةاوةننى خؤشةةيانكةةك و خاشةةكدةكةنةةة سةةةر 

بةة   نةوةو كضائةو ننلة اليةن شكايةتيَك ئةطةر تازة . طةليَكن لة بةراربةر دةريادادلَؤث
بىَ رئةةوةى تةة   عنةة ثيَشةكةش بةة دادطةا بكةرىَ،      كةرانةى ئةم ثياوة دةست دريَذىدن

و ئةوةيةةة كةةة دةزطةةاى سانسةةؤرِ لةةةوةش سةةةيرتر بةةةلَكاو ئةةازاديش دةكةةريَن. ،نةةاكريَن
لةة   جياواز لة دةست دريَةذى كردنةة سةةر كضةان،     ثياوساالريى كؤراريى ئيس رى ئيَران

 خؤيةان، بةة   وةو نةترسانةئةويش بةهؤى لةقاودانى ئةو كضة بايَر دامس اف"" بنكةكانى
 دزة بكاتةة ان ئافرةتة ى ربةة زةرة  يةة انةؤظرريةكيَك لةم كةردةوة نا كةرى ئيزن دةدةن 

ثيةاويَكى   و ناراوسةى خةؤى  شةرِةفلة هؤى بةرطرى بة يَكئافرةتدةرةوة. بةآلم ئةطةر 
و بةاون بةةرى  بةىَ بةؤ   يان جىَ رةىكاوم بة رةرطة،نىَ، دةست بةكةر بكاريَذيدةست د

و شةؤهرةكان  تيى، مساتي ةةكان رِاى طشة لةبةر ضةاوى بةريو  تاوان نيشاندانى بينارةكان بىَ
ضةؤى  و ا هة طارةان ئةطةةر   بةىَ  " دةناسةيَنن. شةرم و ضةقاوةساوبىَو خراثةكاروةع "

بة تةام  كارتانةوة لةم ضريِؤكانةى سةرةوة  وو كةسرِؤن نية لة زران خزم، ئيَرانىَ بكةن
بةة  كة لةوانةةتان  ئةطةر هةمل بؤ رِةخسا هيَنديَكى دييةوة نةبيسنت. و ضيَذيَكى تايبةتى

دا طةةليَك طةةلَ وةهةا ضةريِؤع   دةشةكم ئاشةنايةتى   ةبةز، كاغة بؤ ديَن ة سةةر   ودريَذىدوور
 وو هةةلَ  و كةردةوة سةةر بريوبةاوةرِ  يةع لةدا ثيَداضةاونةوة ئاكةام لة و ئةريَنىكاريطةرى 

      نىَ.بداان كةون
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   ةم:دووه ضرِيؤكى
دا يةكةةى و لةبةةردآلناوي رِووخسةارى رِووطةةش  لة  و شريينةكةىاان  ثيَكةنينة جقة

ى ذ، برؤيةةك بةذؤلَيَكى دريَة  و شةني،  ضةاوطةليَكى طةةورة  طةةردنيَكى بةةرز،   بزر نةةدةباو.  
ى ليَةايَك ، و بةىَ ثةةآلوى  افضةاويَكى سة   و دةمو، برِيقةاوى  وو ثرِرِةش ثرضيَكىكةوانى، 
كضةة   دةكةردةوة لةة   واى بةري  ؤظدا رةر ةم رِوانةني ى باو كة لة يةكو هةست بزويَنقةيتانى

   ةباو.يةكانة، بةآلم ئةررةنى نجاانة ئةررةنى

ةى ضةةثى الى سةةرةو   ددانيَكةي  و جاانانةى كةة دا، ئةو ددانة سثىلة كاتى ثيَكةنني
و لةةة شةةار ئةةةو كةةا  تةقريبةةةنةردى بةسةةةردا كردبةةاو و رِووكةشةةيَك لةةة ئةةالَتاونى ز 

 و ثيَكةنينةة ووخسةار و شلكى طؤنةا و رِ طةش ى ديكةشةئةوةنداو، دا رؤد بوي يةتةكان
  تر كردباو. شريينةكةى جاان

دا يةةكانى وآل  سةر سناوري لة يةكيَك لة شارةو رِووخؤشة جاانكضة  وئة ،ئةفسانة
كضى بنةرالَةيةكى تا رِادةيةع دةولَةرةندى شارى باو  اقانةئةو ت و طةورة بباو.لة دايك

و ئينشةايةكى  ئةو خة بةآلم . ثؤىل شةشةرى سةرةتايى دةرسى خايَندباو كة تةنيا تا
دا زايينةى  ىثةجنائةو جؤرةى كة لة سالَةكانى بة نارةناوسني يان  جاانى باو و طةليَك
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و دؤست نارةناوسني بؤ يةكئىواتة، دا شارةكانو لةو وي يةتانةى دوور لة ناوةند تازة
بةة رِةضةةلَةع   لة داهيَنةرانى دؤسةت طةرتن،   و ران ناوس"، رِؤكة لة "ديل كارنطى طرتن

 لة رِادةبةةدةرى ثةىَ  يةكى دا بباوة باو، هؤطرينيَا طةجنةكانلة ئةرريكايى وةرطرتباو،
 باو. 

و  نةاو و اوةكةان ن تؤراركردنىو الوةكان الثةرِةطةليَكيان بؤ  طةنج ئةو رِؤنانة طؤظارى
و بةةؤ خةةؤى دو شةوئةةة كةةةان كردبةةاون تةةةرخبةةؤ نارةناوسةةني  (ئةدريَ )ةكاننيشةةان

 دوايةني ان طةةجن و طؤظارةكةان زيةاتر دةفرؤشةران   تايبةنةندى باون: يةةكيَك ئةةوة كةة    
انى جنكةة تايَةذى طةة    ةوةئ يشدووهةردةدا بةو طؤظارانة و  يةكةيانباغةلَى ثاولَقرِانى 

لةو ن. ياياريانزو بردنةسةرى و خايَندنةوةفيَرباوندةداية سةر كؤرةلَطا زياتر خاويان 
و ان لةةة ثةةةنا كةةارةجنطةةتةةر، يةةةكىو نةةة سةةةرقالَىشةةانؤسةةينةرا بةةاو، نةةة نةى نةةة اشةةار

ئةةو   طةاي رِيَ و لةة خايَندنةوةبة  ،دووكانو ض لة و باوكيان ض لة رالَةوةدايك ياررةتيدانى
و خةؤ  انيَيةان لةة  ة نيَاان هاوتةرةنةةكانى خؤ نارةيى ل هاورِيَىو ثةيداكردنى نارةناوسني

ؤ ئةةو  ايبةة  بة  بة ت باو سةربردنى كا يةكيَكى ديكة لة رِيَطاكانى بة، داوةى وآل دةرة
  بة قازانج بىَ. يتاانىدة دةرةوة، ةهاتنةد كضانةى كة كةرئ لة رالَ

بةةاو، دروويةةى ى بةةةر فيَةر و ئةةةوةى كةةة ثةؤىل شةشةةةرى تةةةواو كةةرد  ئةفسةانة دواى 
بةةو رنداآلنةةى كةة ئي كةانى      ىدةرسة  قاتااانةيةكى كةردةوةو كاريَكى ديكةى نةباو، 

الثةةرِةى   كردنةى ضةاو لةيَ  كاتى بيَكاريشةى بةة    ودةوتةوة ضاونيان بؤ قاتااانة نةباو،
 خةةةريككةةرِين، خةةؤى ثيَةةاة  و ئةةةو طؤظارانةةةى كةةة جاروبةةار دةي رِؤننارةةةكانى بةةاوكى

كةةة  ىةانةةى ئةةةو الثةرِكردنةةخةةةريكى ضةةاو ىلَان، الو ىلةةة طؤظةةاريَك يةةانرِؤنيَك دةكةةردن.
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وى ضةةند كةسةيَك لةة    او نة ئةةدريَ  دةكةرد كةة ضةاوى بةة     بةاو،  طةرتن   هةاورِىَ  تايبةتى
 نارةناوسينى كةوتة كةللةوة. ىئارةزووو ىةزكة هاوتةرةنةكانى خؤى كةو  

ى  ثؤسةةتى لةةة  يَكنيشةةانى سةةةندووقو  نةةاوسةةةرةتا بةةؤ ئةةةم كةةارة ثيَايسةةتى بةةة   
طةةةةلَ نارةناوسةةةني دةلَ بةةةؤ ضةةةانكة ناونيشةةةانى رةةةا دا بةةةاو. ثاسةةةت بةرِيَاةبةةةةرى
كةدا هةةةراو طضةةم شةةارة لةةة سةةةرةرِاى ئةةةوةشدا، زؤر بةةاش نةةةباو و نةناسةةياوةكان

و يةةة هاوتةرةةةن قاتةةابىنيشةةانى ئاغةةاى شةةادرانيش بةةؤ   و  و نةةاويةةةكئيان دةناسةةى 
انى ئةم شةارة،  ضانكة زؤربةى طةجنئاشنا باو،  نيشانيَكىو  ناو هاوثؤلةكانى ئةفسانة

، نةةةدةباو ئةةةوةى نةناسةةرىَةيان دةخايَندنةةةوة، كةةةواباو بةةؤ و كةةك ئةةةم طؤظارانةةرِاكةة
كةرد كةة سةةندووقيَكى    و داواى ىلَخااسةت ئيزنى لةة بةاوكى   بؤية ناونيشانى رالَةوة بدا. 

هؤطرى خايَندنةوةو رِؤشنبري باو و باوكى ئةفسانة كة ثياويَكى كرىَ بطرىَ. ثؤستى بة 
بةاو كةة كضةةكةى زيةاتر لةة       ثيَشةى خةؤش  كضة جاانة تاقانةكةشةى خةؤش دةويسةت،    

لةة   يةسالَى هةندةو هةظدةيةى هةواى ضاونةدةرةوةش لةم تةرةنة الوةتيو رالَةوة بىَ
ثيَشاازى لة هؤطرى كضةكةى بة  يةوةو دآلوايىرِوويةكى خؤشهةربؤية بة كةللةى نةدا.

ئةطةةةر لةةة دةرةوةى وآل  لةةة رِيَطةةاى نارةناوسةةينةوة   نارةناوسةةني كةةرد، بةةة تايبةةة 
بةاوكى لةة رِيَطةاى    بةاوكى خؤشةحالَ دةكةرد.     ودايةك زيةاتر  ثةيةدا بكةا،   يةكى كةك  هاورِيَ

بةةةدانى ثؤستيشةةى كةةردو   بةرِيَاةبةةةرىسةةةردانيَكى  ايةةةتىبةرِيَاةبةرطةرِانةةةوةى لةةة  
كةة   تايبةتىبؤ كةلَك وةرطرتنى ندووقيَكى طضكةى ثؤستى، ةنرخيَكى زؤر كةم كليلى س

هيَنايةوة بؤ رالَةةوةو داى بةة   و طر ردا نةباو، وةةكةيانطةلَ رالَيةكى ئةوتؤى دةرةودا
بةاو  ئةفسةانة زؤرى ثةىَ خةؤش     خؤشةحالَ كةرد.  زؤر بةم كارةى كضةةكةى   كةكضةكةى 

هيَشتاكاو لةو شارةدا قاتااانةةى دواناوةنةدى كضةانى ىلَ    دريَذة بة خايَندن بدا، بةآلم 
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ندنةكةةى بضةيَتة شةاريَكى ديكةة،     ا بةؤ دريَةذةى خايَ  ةددةنة  باوكيشى ئيزنى ثىَو  ةباون
رالَةوة  ئةفسانة بؤ خؤى لة .زىدةستى كرد بة فيَرباونى زرانى ئينطلي ىبة ناضاربؤية 
بةة كةارى   خةؤى  و، سةةرةرِاى ئةةوةش    التني ئاشنا ببةاو بيَى  وطةلَ ثيتةكانى ئةلفدة

ضةةكةى  كاتيَك ئاغةاى شةادران ك   ن سةرقالَ كردباو.و وانةطاتنةوة بة رنداآل درووبةر 
داواى لةة ئاغةاى طايةا كةة تةةنيا      يةة،  فيَرباونى زرةانى ئينطليةزى   ىةزى لةر ديى كة زؤ

و ى كارِان لةو شارةدا باو و كضيَكلة قاتااانةى دواناوةند زىرارؤستاى زرانى ئينطلي
زى بةة  زرةانى ئينطلية   سةةمسا  كةةم لةة ىةةوتاودا دوو     كةرد، النةي  دوو كارِيشى بةاون،  
طةةلَ  ئةةو رةسةةلةى دة  و  نةةنا  دةسةتى رِةدى ثيَةاة  غةاى طايةا،   . ئاكضةكةى بلَيَتةةوة 

ضانكة خيَزانى ئاغةاى  ى سةرةتاييش رارؤستا باو، باس كرد. خيَزانى كة لة قاتااانة
و وةع كضةيَكى وريةا و بةئةةةدةب   ئةفسةانةى دةناسةةى.  قاتااانةةوة طايةا لةة دةورانةةى   
ى فيَةر كةةا.  نى ئينطليةز اوةكةةى كةرد، ىةنةةن زرةةا   و ثيَشةنيارى بةةة ثي زيرةكةى نةاوبرد  

سىَ  سةمسا وا ساغ باونةوة هةراو ثيَنج شة ةيةع دواى تةواوباونى كار لة كةواباو، 
بة ئةفسانة، بضةيَتة  ى زتا ثيَنجى دوانياةرِؤ ئاغاى طايا بؤ وانةطاتنةوةى زرانى ئينطلي

ى زييةكى تةواوةوة دةستى بة فيَرباونى ئينطلئةفسانة بة هؤطريرالَى ئاغاى شادران. 
 زؤرى لةيَ  رارؤسةتاكةش  وئةةجنام دةدان  يةةوة رِاهيَنانةةكانى بةة وردبينةى   و هةراو كرد

ئةفسةةانةطةليَكى لةةة زةينةةى ئةفسةةانةدا ثيَةةك   ،ىززرةةانى ئينطليةةفيَربةةاونى رِازى بةةاو. 
و دوايةةش بطةرِيَتةةوةو لةة    فيَةر بةىَ  ارووثةا و زرانةكةة بةاش    نيَك بضةيَتة ئ رِؤهيَناباو كة 

 و بة قةوىل دايكانبريى شاوكردنبؤ راوةيةع هةربؤية  ببيَتة وةرطيَرِ. داآلتةكةى خؤىو
كةريَكيش كة دةهةاتن  خاازبيَنىدا هةر ئاكاملة خؤى بردةوة.  بريلة ريَردي رالَة ةضاون

و زيارهةةةر لةةة ئةفسةةةر، ئةنةةدا نرارةيةةانضةةانكة ئةفسةةانة لةةة رِادةبةةةدةر جةةاان بةةاو،  
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كةةم   )رت الني( و هتةد، رِة دةولَةرةنةد اكة ؤستا و رار ةوة بطرة تا دةطةيشتةفةررانبةر
هةرضةند دايكى زؤرى ثىَ خؤش باو كةة كضةة   زؤر بة رِيَزةوة جاابى دةكردن، نةباون، 
يَكى كةة دةهاتنةة   فةررانبةةر رِووخؤشةكةى ببيَتة ننى ف نةة رارؤسةتا يةان    و زؤر جاان

دةويسةت   نةةي ى، كضةة هاوتةرةنةةكانى خةؤ   خاازبيَنى، بةآلم ئةفسانة بةة ثيَضةةوانةى   
 كة شاو بكا.هةناو

ى زيَنانةكانى زرانى ئينطلية رِاهو ىكانيةقاتابىةفسانة لة وانةطاتنةوة بة رِؤنيَك كة ئ
كةة لةة    هةلَ دةدانةوةالثةرِةكانى  ،ى كرِى باوكة تازة ىةوتاوانة يَكىطؤظارباو، تةواو
كةة طؤيةا لةة اليةةن      ان و ناويَكى دةرةوة لة ئةةلَ نيشانضاوى بة ناو داى نارةكانالثةرِة

كة  دةقةكةيان وةرطيَرِابؤوة، كةو ،و كارطيَرِانى طؤظارةكةوة كةريَكيان بة فارسى شى
 نةؤزدة تةا   شةازدة يةكانى تةرةةن  طةلَ كضة ئيَرانىثيَى خؤشة دةكضيَك بة ناوى ئاريانا 
ى سةالَ  شةازدة ئاريانةا بةؤ خةؤى    . رِةد و بةةدةلَى نارةة بكةةن   ى زسالَة بة زرانى ئينطلية 

ى ١٠و قاتااانةةى دواناوةنةدى ثةؤىل    سالَى هةظدةتر ثىَ دةنيَتة نطىو ضةند راتةرةن
 ثةا  يةةكى كةة سةةرو   ىزكضةةدا بةة زرةانى ئينطلية    ئةم طةلَ ثيَى خؤشة دة تةواو كردوةو

و بةةة دةسةةتةوة طةةر  ثيَناوسةةةكةى هةةةر زوو   ،بطؤرِنةةةوةفيَةةرى بةةاوة، نارةةة   وشةةكا
سةةةر ز  خةةؤى دريَةةذ كةةردو    لةسةةتى رياانانةكةةةدا  لةةة نيَاةرِا سةةةرينيَكى هيَنةةا و  

، 5بكةةر نارةيةكى زؤر كار  كة رِةستةكةى بة خستنة سةر سةرينةكة و  ئةنيشكةكانى

                                                

 : فامسل: بكةر. 5
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 My) نةاوم ئةفسةانةية  " زياتر نةباو، وةع: 8يَكوةلَناوئاو هةنديَك جار  7، كراو6كردار

name is afsana) .   هةظدة سةالَم تةرةنةة(I am 17 years old).   شةاريَك  لةة
 I live in one city wid 40 )هةةزار كةسةة   ضةل يةم كةة ىةشةي ةتةكةى    دةن

thousand people .)كك بطةرم  باشى يةكى هاورِىَلة ئارووثا ةوىَ دةر(I want 

to find one good girl freand in Europe...) "ئةةم رِسةتة    ىويَنةة لةة   و
ى aنةةة بةةة جيَطةةاى " وان " ويَبؤوشةةةطةليَكى هةلَةةةش. هيَنةةديَك جةةار بةةة و  سةةاكارانة
دةبىَ " ا " دانيَن يان بة جيَطةاى   دا" لة فارسىنآترةو بة جيَطاى " تى دروسزئينطلي
ترة. دروست انودانيشتاواتة   (Inhabitantئني هابيتانت) وشةى (Peopleثةيثلَ)
 طريىدا كةة بةؤى هةلَةة   ىالَ وةع رةشق و رِاهيَنانى رالَةوة ثيشانى رارؤسةتاكةى بةهةر

لةة   طارانى باو، بةآلم لة رِستةكانهيَنديَك  لة هةلَةباونى ىهةرضةند رارؤستاكةشكا. ب
  دا بؤى هةلَةطريى كرد.ئاستى تاانايى خؤى

و لةة ثاكةةتيَكى   ثةاع ناوسةى كةرد    دانارةكةى لة نيَر ناوى ئاريانةا هاف ةةن  ئةفسانة 
 From iran toى ناوسةى:  زو لةسةرةكةشةى بةة ئينطلية   هاويشةت ثؤسةتى هةةوايى   

germany, by air mail و  يةةوة( هؤى ثؤستى هةوايى) لة ئيَرانةوة بؤ ئةلَ ان بة
، دةكةةةراوة رِؤنانةةةى شةةةة ةضةةةانكة  ،ثؤسةةةت بةرِيَاةبةةةةرىضةةةاوة  رِؤنى شةةةة ة

و لةسةر ثاكةتةكةةى دا. دواى سةىَ ىةةوتاو،    ايى وةرطر ثؤستى هةو يَكى)ثاول(تةرر

                                                

 : ف ل: كردار. 6
 : ر  ال: كراو. 7
 : ص ت: ئاوةلَناو.  8
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، ى نيَاخةؤى وآلتةةوة طةيشةتباو    نارةكانى ديكةطةلَضاوى بة نارةيةع كة دة يانرِؤنيَك
ثؤسةت   ىتيةة ابةرِيَاةبةرهةر لةة   ةو هى ئاريانا هاف ةن باو.كةو  كة لة دةرةوة هاتا

كضيَكى طةلَ ناردباو. اريانا ويَنةيةكى رِةنطى خؤشى دةكة ئ كردةوةئةفسانة نارةكةى 
ثيَ ةان  كةة   يةكان ة رِؤنهةآلتىزةينى ئيَ بة ثيَضةوانةى بريوو جاان باو. و باآل رِيَكبةنن

دا دةبينةدرا ئاريانةا   يَنةكةةش هةةروةع لةة و  ، ةبةؤر  يانثرضة  يةةكان ارووثىئ واية هةراو
كةريَك خايَندنةوةى نارةكةى بؤ دنوار باو،  باو.هة ضاويَكى كالَىو طةليَكى قاوةيىثرض

اشةنا دةبةاو،   ى ئزبيَى ئينطلي وطةلَ ئةلفيةع كة تازة دةئةفسانةخةتةكةى بؤ ضانكة 
بةاو  ثيَايسةت  كى وةرطرتباو كة سةرةرِاى ئةوةش لة وشةطةليَك كةلَزؤر ئاسان نةباو. 

 ةفةرهةنطؤكةةو زؤر زوو هاتةةةوة بةةؤ رةةالَىَهةةةر  ئةفسةةانة لةةة فةرهةةةنط كةةةلَك وةرطةةرىَ.
ئةةو وشةانةى كةة     دالةة ثةيَش  و ىَسةر تاقةكة هيَناية خةاار كةى لةيةفارسى ةى  زئينطلي
راناكةةةى لةةة فةرهةنطؤكةكةةةدا  و يادداشةةتسةةةر الثةرِةيةةةع  لة ناوبةة نائاشةةنا ىبةةؤ

بةةآلم ديسةان   وةخةايَنىَ،   يةةوة نارةكةة  بة لةسةةرخؤيى دا زؤر هةولَى دوايةثةيداكردن، 
خؤشحالَ باو كة بؤ يةكةم جةار  لةوة ئاريانا زؤر  نةطةيشت. جاان لة نيَاةرِؤكى نارةكة
ئاريانا سةرى  .دةطةيشتثىَ ىنارةيةك يةوةستانىئةويش شارو لة اليةن كضيَكى ئيَرانى
ى فةررانبةةةركةةة  كاتيَةةككةةانى بةةاوكى بةةةو جةةؤرةى كةةة لةةة هاورِيَ لةةةوة سةةاورِراباو، 

 ةكانثيَشةكةوتاو  قةةول  بة يةتارانى ةئةلَ ان باون، بيستباو كة تةنيا كض بالَايَزخانةى
ارةناوسةني و...(  كارانةة)وةع ن جةؤرة  ةم لة ى ديكةة  كانو زؤربةى شةارة هةية يانهاورِيَ

باو كةة  ناوسةي  ىبةؤ طةةلَ ناسةاندنى تةةواوى خةؤى لةة نارةكةةدا،       ئاريانةا دة  .بةرينبىَ
و اوكيشى لة كؤرثانيايةكى ثيشةسازىهةية و ب يو خاشكيَكى لة خؤى ضاوكةتربرايةع

دايكيشةى   كةار دةكةا.  سةةررايةطازارى زؤرى كةردوة،    داطةورةى ئةةلَ ان كةة لةة ئيَةران    
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شةكرىَ رانةاى   دة و ئةطةةر نةيةكى خؤى بؤ بنيَرىَويَ خؤشةية و زؤريشى ثىَكابانى رالَىَ
ئاريانةا لةة   طؤيةا بةةوجؤرةى كةة بةاوكى ثيَةى طاتبةاو:        سةىَ. وى بؤ بناوشةى ئةفسانة
 بةاوةو  ئافرةتيَةك و ئاريانةا نةاوى   ة كة ئاريةا نةاوى ثياويَةك   يةكانةوة هاتاوشةى ئاريايى

يةكانةةو  زؤر هةؤطرى ئيَرانةى   ئاريةايني،  وةضةةى ةكان لة يو ئةلَ انىضانكة بةناو، ئيَرانى
شةارةكان   لةة  ئةةوكا  ضةانكة   سةةردانيَكى ئيَةران بكةا.    خؤشة رِؤنيَةك لةة رِؤنان  ثيَشى 

ئةفسانة بة كاريَرا كؤداكةكةى باوكى كة  ،كردنةوة نةباوزاهريكنيكى ةو تفيل ى رِةنطى
كة  وةع هةريشةدا ؤنيَكى هةينىلة رِ، ةوؤبو سثى دةرِةشويَنةى  تةنيا جيَطاى هةشت

لةةة  ويةةكان بةةى لةةةبن سةيَبةرى دار نةةانى نياةرِؤيةان  هةةراو دةضةةاونة دةرةوةى شةارو   
و نةةارنج و ثرتةةةقالَى  خؤشةةى دارة لي ةةؤ و بةةؤنى دا دةخةةااردجؤطةةة ئاوةكةةان  قةةةراغى

او بة  و داى بة تةنيا ويَنةطريَك كة لةو شارةداى طر ضةند ويَنةدةرذى، باغةكانيان هةلَ
 بةؤ ئاريانةاى   جيةاكردةوة كةة  ن ويَنةةكانى خةؤى   تةري يةكيَك لة جاان بشااتةوة.تا بؤى 
  بنيَرىَ.

بةةردةوام بةاو و ضةةندين     سةالَيَك  زياتر لةة لة نيَاان ئةفسانة و ئاريانادا  ناوسنينارة
راناى وشةى دا لة نارةى دووهةمى كة طةلَ ئةوةئةفسانة دة .يةوةكةوة طؤرِثيَنارةيان 
لةة   ى بةؤ ئاريانةا ناوسةي بةؤوة،    "نارِاسةتةقينة  و بةسةةرهاتى ضريِؤعواتة، " يئةفسانة

و ضؤنيةتى نيان و هةواى شارةكةىكةشو  يةرالَىَرندالَى تاقانةى وة كة شيةبارةى خؤ
دا هيَنايةة سةةر   ى ناوسينةكةىزئاستى تاانايى ئينطلي هتد، لة كردن لةم شارةدا و ...

نارةكانى  كيَشةبىَ تاانى بةياان ئةم دوانةدا، ئةفسانة دةلة راوةى ثيَاةندى نيَ .كاغةز
لةةة  دانةةةوةكان  هةرضةةةند وةآلم داتةةةوة.  بو وةآلريةةان  ئاريانةةا بةةة باشةةى وةخةةايَنىَ   

 ضاارضيَاةى نرارةيةع وشةى ئاسايى زياتر نةباون. 
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 هةيةة،  ىتةر يةكى لةخؤى بة تةرةنهاورِيَ ىدا ناوسى باوئاريانا لة دوايني نارةكةى
كةة لةة    طةةلَ ئةةم كةارِةدا   دة ةوىَة شةةش سةالَ لةة خةؤى طةةورةترةو دةية      تة نزيك بوا

يةانى  ، نردوةواتةة زطةى ثةرِ كة     و سىَ رانطة زطى ليَةى ثةرِة  قاوآليى دلَةوة خؤشى دةوىَ
و دة سالَىهةن اوةبازة ثيَى ناواتة ئاريانا كة ضةند ىةوتاو ثيَش ت هاوبةش ثيَك بيَنىَ.
وةى كةة  بىَ ئةو، دايك باونةكةى بؤ ئةفسانة ناردباالَرِؤنى لةسجيَذنى ويَنةيةكيشى لة 

دا ناوسةى  ىة هاورِىَ كارِةكةى زطى ثةرِةو هةةروا بةة ئاسةانيش لةة نارةكةة      ل شاو بكا،
ة ئةرةةة ض جةةؤرواى ئةةيئ  بىَ ؟!لةةة شةةاوكردن زطةةى هةةة بةةاوى! رةطةةةر دةكةةرىَ بةةةر

دا تىرِاسةةلةةهةةا (. ئةفسةةانة لةةة بةرخؤيةةةوة هةةةر ورتةةةى د   ؟!)و نيانيَكةثيَاةنةةدى
ئةفسةةانةيةكى  لةةة شةةاوكردن بةةؤ   ثرِبةةاونى بةةةر  سةةكو كردوويةةىىةةةز ىلَى رةسةةةلة

و، تباطةيشةةدا ثةةيَو ئيَرانةةى كةةة لةةة نيَةةاان خةةةلَكيَكى بةةة زؤرى راسةةالَ ان  شارسةةتانى
 تةنانةةة  ويةكةةةيانوة هةةؤى ثضةةرِانى ثيَاةنةةدى بةةا ةكانةضةةلَئةةةم رِا !شةةؤكةيةع بةةاو

يانةةى كةة   يةة فةرهةةنطى  لةو كؤرةلَطاو ثيَاةندي رؤستاكةى نةدا.نارةكةشى ثيشانى را
ى شو بنةرالَةكةنى بؤ خؤيىةياضاو كردوويى بة ئاشكرا،ىلَ ىةزدا دةنيا، ئةفسانة تيَى

 سةك و بارةوة قسةش بكةرىَ  يان خؤش نةباو لةوبنةرالَةكان ثيَبةدواوة باو و تةنانة  
بةةن  ةسةةلة تةقري رئةةم  و رةىالَة. بةآلم بارا ىَ شاوكردنى ياسايى كارةسبثرِباونى بة

كارتةة   بةري و يةةكانى كاتؤليةك  ىئةايين رِة اجيةاواز لةة كة   بؤتةةوةو   ئاسةايى  ارووثادالة ئ
 .جيَطاى سةرساورِران نيةدا، زؤر كانرةسيحى

دا بةة تةةواوى   كةيانزةراوةندةو لة شةش رانطباو بة هةرىالَ كاتيَك ئاريانا زطى بة
، زؤر لةة بةريى ئةةوةدا    ضانكة سةرقالَى نيانى نايَى باوا، شاوى كردو دةكرهةستى ثىَ

نؤباوع  هةناوكةكة  دواى ضةند رانط نةباو كة ئةفسانة وةآلرى نارةكةى نةداوةتةوة.
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دايك باونى رندالَةكةى زؤر خؤشةحالَ  ئاريانا بؤ لة ناوى نا فريدريك. وباو، كارِيَكى باو 
كةوتةةوة  رِؤنيَكيش، و كانى، دةكةوتةوة بريى هاورِيَدةخةو  كاتيَك كة كارِةكةىباو. 

و ويَنةيةع لةة  ويَنةيةكى زةراوةندةكةىو و نارةيةكى بؤ ناوسىبريى ئةفسانةى هاورِيَى
جىَ ئةفسةانة  بةة دةسةت   يةكةى نةارد. رِةكةشى بؤ هاورِىَ ئيَرانىاو كريَردةكةى ويخؤ

بةشكيَكم  كردةوة، واى بريو نةرمايكى ددلَى ، و بةم كارةىدايشاننويَنةكانى بة دايكى 
نةباو،  وابةآلم . رل بؤ شاوكردن رِاكيَشىَو ئةفسانة بة بينينى ئةم ويَنانة دلَى نةرم بىَ

بريى لة دوا ئةفسانة زياتر ولةوةخةوى بة بةرنارةطةليَكى ديكةوة دةبينى. بةلَكاو ئةو 
و رِا تا ثؤىل سةيَهةم لة ثؤىل يةكةمر، يةكى زياتتابىو وةرطرتنى قاقاتابيةكانييَنانى رِاه

دةكردةوةو هةةراو هيَةزو    سةرضاوةيةكى داها كةى وةع قاتااانةتركردنةوةى بةرين
  باو.تةرخان كردبؤ ئةم رةسةالنة تااناى 

دا كةة تةازة   طةةلَ ريَردةكةةى  دايك بةاونى فريةدريك دة  دواى لةة  يَةك ئاريانا شةش رانط
ئيَستا . ثةيداباو يان ىلَكيَشة ؤ خؤى دةباوة شتيَك،بو و ئةزراونى ثةيدا دةكرددةها 

ريانةةاى بةةة رندالَيَكةةةوة  رندالَةكةةةيان نةةةبباوة يةةةع سةةالَى تةةةواو كةةة ريَردةكةةةى، ئا   
كضةيَكى الوى  ئاريانةا   يشةت. يرِؤدا و ليَى ترطةلَ ئافرةتيَكىدة نيشانناوبىَ  وهيَشتجيَ

يةان شةةهادةيةكى    لةة كاريَةك   ةعية بةىَ هةيك ثسةثؤرِى   ثىَ نةطةيشتاوى بيسةت سةالَة و   
بضةيَتةوة الى  طةَل رنةدالَيَكى يةةع سةالَةدا تةةنيا رةاوةو نةشةي دةويسةت        دة قاتااانة

لة ضانكة بىَ ئةوةى ئةوان رِازى بن شاوى بةو كارِة كردو رندالَيان باو. و باوكى، دايك
ةرجى ثيَشةةكى بةؤ خة   " واتةة،  "اونئهالةت فارشةاس  ) اوىئةلَ ان ياسايةع هةية بةة نة  

 ،بيش يَنىَيان ون بىَ  ،و رندالَةكةى ويَلَ كاننبىَ هيك هؤيةع بة ثياويَكنيان( كة ئةطةر 
و ثشةةتياانى لةةة يةةان بكيَشةةىَ، ئيةةدارةى كاروبةةارى كؤرةآليةةةتىبةةةآلم نةةةتاانىَ خةةةرجى
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ثشةتياانى   سالَى ئةةم رندالَةة،   دوازدةتةرةنى  تا ودةطرىَئةستؤ وةرنداآلن ئةم ئةركة 
ةو تةرةنةةة بةةلةةةم قازاجنةةة بةهرةرةنةةد بةةاو، بةةةآلم  ئاريانةةا . و رندالَةةة دةكةةادايةةكلةةةو 

طةةةلَ دة ودةرةوة بضةةيَتةيةةةوة هةةيك كةةا  بةةاارى ئةةةوةى بةةؤ نةدةرِةخسةةا كةةة  الوةتةةى
و ثيَايسةت  و ثةىَ طةري  و دةستديكةدا ئاشنا ببىَ، ضانكة رندالَةكةى زؤر ساوا ثياويَكى 

لةةو ئةوينةةى   شكسةتى  هؤى اى ئةوةش ئاريانا بةبىَ، سةرةرِ شةو و رِؤن ئاطاى ليَباو 
بىَ وةفةا  وةع ريَردةكةةى بةة  ثيةاويَكى   هةةراو كة باوةرِيَكى قاولَى ثىَ ثةيةدا كردبةاو،   

ئاريانةا   دةكرد. دووريى لة ثياوانبة طشتى و لة هةراويان بيَزار باو، بؤية دةكرد سةير
و سةةر  ةيانةكةةى دةبةرد  طةلَ ئةةودا ن دةو باو،  كى فريدريكيةو ناخؤشىهةراو خؤشى

 ثيَةى نايةة  هةر كة فريةدريك   رندالَةكةى زياتر دةباو. اقانة، هؤطرى بة ترِؤن طةلَ رِؤن لة
، دةسةت  بةة تةالَ بةاو   يَك دةستى سةمساتةند بؤ ض ادايكيشى لة رِؤند باخضةى ساوايان،

او رِؤنيَةك  و هةةر تا كاريَكى ثةيدا كةرد دا طةرِا بة شايَن كار يان تا نياةرِؤيةجىَ رِؤنيَكبة
دواى كارةكةةى فريةدريكى    كرد.دة كارى يةكى ثاش نياةرِؤ لة فرووشطايةع سةمسا  تا

ئاريانةةا جيةةاواز لةةةو كاتانةةةى كةةة  و ثيَكةةةوة نةةانى نياةرِؤيةةان دةخةةاارد.دةطةةر  هةةةلَ
يَكيش بىَ فريدريك سةمساتباو تةنيا  قاتااانةلة و دواتر رندالَةكةى لة باخضةى ساوايان

تةر  ةنةط يَك درسةةمسات دا ئةطةر فريدريك تةنيا لة تةرةنيَكى لةسةرتريش د.هةلَى نةدةكر
 اوى؟بة كةاىَ   لةة دةهاتةوة بؤ رالَىَ، بة تاندى ليَى دةثرسيةوة كة  قاتااانةكاتى لة 

بة تايبة  كاتيَك كة فريدريك لة و لة ويَنةى ئةم ثرسيارانة، طةلَ كىَ باوىضت كرد؟ دة
ئةطةةةر فريةةدريك كضةةيَكى لةةة    كةةؤنئِؤلَى دةكةةرد.   زيةةاتر دا بةةاو،تةرةةةنى خؤناسةةني 

رِوويةةكى خؤشةى   هاوثؤلةكانى خؤى ديَناوة بؤ رالَىَ، ئاريانا نيَاضاوانى ىلَ طرن دةكردو 
دايكيشةى جيَةذنيَكى    دايك بةاونى فريةدريك،  لةة  ىسالَة شازدةشةوى بة كضةكة نةدةدا. 
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بةةة  فريةةدريكيشيَتةةةوة. كةةرد لةةة هاوثؤلةةةكانى بطيَرِو داواى لةةيَباشةةى بةةؤ رِيَةةك خسةةت 
و بيسةت تةواوى ثؤلةكةى واتة، هةر لة  و هةر ئةو شةوةيةوة ئةم كارةى كردخؤشحالَى

نةة  دةباوكةارِ( كةة بةة خؤيةةوة      دوازدةكةك و   دوازدةهاوثؤلةةكانى ثةؤىل دةيةةم)    ضاار
يةةكان،  ديةارى و كردنةةوةى  يَاانشة  دواى نةان خةااردنى   وة.و ثيَةنج كةةس، طيَةرِا   بيست

، تةواوى هةآلواردنيَكىطةلَ هةراو ئاريانا دة كرد.و رؤسيقا دةستى ثىَ سةرا بةرنارةى
كة هةةر   جحيَلَئاريانا وةع دايكيَكى كرد. سةراى دا كارِى طةلَ فريدريكىئةو شةوة دة

لةة  بةاو،   جحيَ يةةتى بةزوا  و هةةريش هةسةتى   هةم جةاان  سالَى تةرةن باو، و ضاارسى
  ساآلنة نةباو. هةظدةو شازدةكةريَكى لةو كضة دا دةستة سةراكردنيشجاولَة و 

يةة  بةرِي  ىىاوفريدريك ضاويَكى تةةرا ضؤلَ باونى رالَةكةيان، و رِؤيشتنى ريااندواى 
 دا طاتى:و لة دلَى خؤىدايكى

 ى دةويسةت، يةكيَك لةو كضة هاوثؤالنةى خؤى كة خؤشئا  ض باش دةباو كة سارا، ةةة 
  .راباوةئةرشةو لة الى 

 بةة  ى خايَنةدةوةو نيَاضةاوانى فريةدريك   ،دايةةوة كردنةكةى  ضاو ىلَوةآلرى  دايكيشى
و بةؤ يةكةةم جةار،    طةر   ئةاريَزى ا، لةة  زيةك د يَدآلنةةوة ن لةة  ى فريةدريك  لةة  نكةرد ضاو ىلَ

زنةى  ئيَسةتا فريةدريك ئي   تا. دركيةكانى ضلَيَساوىئةويندارانةى لة ليَاة و راضيَكى ساف
تايةتى بكةا و ئةرةة يةكةةم جةار بةاو كةة ئافرةتيَةك بةة         دؤسدا طةلَ هيك كضيَكنةباو دة
دا، ضةانكة  ئةةم راضةة هةسةتيَكى ديكةةى ثةىَ      راضةى بكةا.    تينةةوة بةيةةكى  ئةوينداري

 ئةةويش . كةةواباو  راض كردنةةكانى ثيَشةاوترى دايكةى زؤر جيةاواز بةاو     طةلَ شيَاةى دة
ةو ئة هةةر  نةى كةرد.  و راضيَكى ئةوينداراةوةطرت ئاريَزبة تاندى دايكى لة غريةتى كردو 
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لةة  لةة طةةلَى رِاى بةاارد.    و دا طةر  دةسةتى بةة سةةر فريةدريك    شةوة ئاريانا بة تةةواوى  
لةةم  ةوة ئةوة باو كة تؤ بة هةراو شةتيَك ثاساوةكةى دا وةآلرى ثرسيارةكانى فريدريك

ئةنةداريَكى ضةاوكة هةةر لةةو     ضى داية ئةطةةر  جياوازى لة، ئيَستا داكةوتاوى جةستةية
ة ئةةةةم سةةةةرلةناىَ بضةةةيَتةوة يةكةةةةم شةةةايَنى خةةةؤى! هةلَبةتةةة     ؤتةةة جةسةةةتةيةى
رِةىةة  بةاونى   سةةر  سةةرثؤش دانةان لة   وبؤ خؤ رِازى كردن جطة لة يةثاساوهيَنانةوة

و، خةؤى  يةةي شةةهةواني ية رِىوو كاقةرةباوكردنةوةى ئةو كةم يان ئارةزووى سيَكسى
ؤظةكان يان بة قةوىل ى يةكةرى ررو طةرِانةوة بؤ نيانو كارِىثيَشيَل كردنى مسارفى دايك

  نةباو. شتيَكى ديكة ،و قابيلهابيل سةردةرىيةكان طةرِانةوة بؤ ىئايينضريِؤكة 

و ىثكةى جحيَلَة  ترِؤوةفاكةى لةة  و بىَنابةرثرس كة ريَردة جحيَلَئافرةتيَكى باشة، لة 
طةةلَ  و دةديَلَةىَ  ىبةةجيَ بة رندالَيَكةةوة   داو ئةوينداريةتىطةشةكردنى ئةوينلة دةورانى 
 بةؤ  كدةرفةةتيَ ك كةة هةي  و دةرِواو ئةم ئافرةتةة جحيَلَةة   ليَى دةدا دانةناسياوئافرةتيَكى 

ة ولةة  جطة، دا نابينىَطةلَ ثياويَكى ديكةشخؤى دة غةريزةى سيَكسىدارركاندنةوةى 
دا هةر ئةةو ئافرةتةة لةة    ىطةلَ ئةوةدة !؟هةبىَليَى يةكى ديكة  ض ضاوةرِوانىدةكرىَ 

و  طةةةلَ كةارِة سةةاوا ردن دةيةان يةةارى كة   ئةةاريَزطرتن لةة دا، تةةنيا بةةة  ورانةى تةةةنيايى دة
 دادةرركاند.  يةكةىسيَكسى غةريزةدا، ريَررندالَةكةى

يةةكى  طةةَل هاوثؤلةةكانى جطةة لةة سةارا كةة ثيَاةنةدي       دة شقاتااانةة فريدريك لةة  
 جحيَلَةكارِة  ضةوانةىو بة ثيَ كةرئ هاودةنط، هةباو داؤستانةى لة ئاستى قسةكردند

 و طايَ كى خؤيان دةشةكاندو سةرهاوتةرةنةكانى ديكةى خؤى كة بؤ راض كردنى كضيَك 
كضةيَك رِوويةةكى خؤشةى دةدانةىَ، هةةولَ       ئةطةةر  ودا دةكةرد او كةانيَكى سةريان بة هةر
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تةا ئةةو    يةع يان رِوويةةكى خؤشةى بةة كضةان نةةدةدا.     ةضى ئةو هيك هؤطرىكدةباون، 
 يان دةطا :ضةكان ثيَجيَيةى كة ك

 ا :ط دا دةيانلة نيَا خؤيان هةروةها. و ترسةنؤعخاربىَ با" واتة، اتر زونشنرةةة "

رد! دا سةةراى دةكة  طةلَ دايكىدايك باونةكةى دةشةوى جيَذنى لة بينىةةة رةطةر نةتان
ن  هةاوج  : طةا  كة: رِةنطة ثياو نةبىَ يان دةيان ةوةزؤر جار بة تةوسةوة دةيى بيست

 رِةد ىالتاوانةشة ئةةم   امسةةرةجن  ،نةباو يشيةكى بة كارِانضانكة هيك هؤطرى !ازةخا
نةى كضةانى  و سةةركؤ ثة ر و لةة تةةوس  باو،  قاتااانةتا فريدريك لة نةوة. بةآلم دةكرد
 .و نةباوثاريَزراو شؤ  بةدفةرِ

م اهيَنةا و هةةرك  يان كؤتايى ثةىَ ى دواناوةنديقاتااانة سةردةرىرندالَةكان هةراو 
انةك،  ى بفةررانبةةر ة  بانكةدارى، بةاو  خةاىل ثةرِكردنى يةكيَك بة تيَ .رِؤيشنتدا بة اليةع

ن وةشةايَ  ئةوى ديكة ثةرستارى نةخؤشخانة و يةكيان نيةانى هاوبةشةى ثيَةك هيَنةاوةو    
 ،ان ثيَيةةتى انةةى كةة مسةالقةةي   باارزانكةؤدا لةةو   لة كارى خؤى كةوتاوةو تاق يَكيشيان 

)دانشةكدة(  و لةة كؤليَةذى  ناسيايست ببيَتة رافيَنة فريدريك دةوبؤ .ناوناوسيان كردوة
ئةرةةش   كةا. ب دةسةت بةة خايَنةدن   يةة،  ئةو شارةى كة ليَى نيشةتةجيَ زانكؤى  قاناونى

 اريَكىشة ضةاو  هاتنةوة بؤ رالَةوةش لة خةرجى زانكةؤى لةة   ويستى دايكى باو، ضانكة 
ر ريةةدريكى ىلَ دووةوةو هةةةريش دايكةةى ثيَةةى خةةؤش نةةةباو كةةة ف   ديكةةة كةةةم دةكةةرد 

  . تريش .....كةويَتةوةو بة هؤطةليَكىب

يةةكى  دا جيةاوازى قاتااانةطةلَ دا زانكؤ دةلةرِاستىتر باو. يةكىزانكؤ دونياة ضاون
بةة  كافئيةاى زانكؤكةةدا،   خايَنةدكارةكان لةة كةاتى خرِباونةةوة لةة      ئيَجطار زؤرى بةاو.  
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و ناىةزى ف نة كك و كارِ باسى جاانان كان كة هةراويقاتااانةتابيانى ى قاثيَضةوانة
ليَاى كام كك بؤ رذين باشة و يان ف نة رارؤسةتا   باو كة كام كارِ راضى ضاع دةكا يان

يةةكان  رةسةةلة طرينطةة كؤرةآليةةتى    لةة باسةيان  و بةةد رِةفتةارة،   ئينسانيَكى مسةةوةزى 
   دةكرد.

سةةةر وتاويَةةذ لةو يةةةكانسةةىبةةاس كردنةةى رةسةةةلة دةر طةةةلَ او، دةبةةوا جةةارىزؤر 
ة رِةوشةى ثؤلة  دنى باشةئكر و ثيَشنيار بةؤ  يةكانكؤرةآليةتى خاوةو كانى خايَندنباارة

يةةتى لةة   و هةاورِيَ رةيل دا،طةلَ خايَندكارةكانو ثيَاةندى رارؤستاكان دةيةكاندةرسى
 وينة ئةةو وادةبة ة بةؤ خةؤى هيَنةديَك جةار     وئة و كضانى نزيكئ دةكردةوةونيَاان كارِان

 ة كؤرِةكةةان هةةةولَيان دةداتاق يَةةك لةةويَنةةة يةةةكى زؤر نزيةةك. بؤو خؤشةويسةةتىطرىهةةؤ
نةديَك  ش هيَو بة ثيَضةةوانة خؤيان رِاكيَشن سةرجنى جاانئين كضى هاوثؤلةكةيان بؤ الى

ة حيَلَةة هاوثؤالنةةيان كة   ئةو طرووثةة ج دونياى ناخى بضنة  يان خؤش باوثيَلة كضةكان 
ؤر ن ئةيئ ز كةة ئةرةةيا  ويَنةة فريةدريك،   بؤ، دويَةن بةاون   و كةمكةى بةدفةرِؤلَةسةركز
و  نةة قاتااا ىةو خةاو كةةو   وهةةلَ   وةئة ئيَسةتاش  فريةدريك  نةةباو. ضةانكة    ئاسايى

ؤش. دا بردباويةة زانكة  طةةلَ خةؤى  دةبة تةواوى نةثضةرِاندباو و   طةلَ دايكىدة ثيَاةندى
 دا.طايَشى بة كضان نةدةزؤر سرِ دةهاتة بةرضاو و تر كةريَك ساردوبؤ ئةوانىبؤية 

كةةة لةةة اليةةةن زانكةةؤوة بةةؤ    دا)اكسكارسةةيان(سةةةفرةيةكى زانستىلةةة  يةةانرِؤنيَك
ثيَةاانيَكى دوورودريَةذ   ة رِيَلة كؤرسى)تيَرم( يةع و دوو داندراباو، يةانى  خايَندكارةكانى 

دا ش تيَةى قةاناوني وبةرى شاردا كةة خايَنةدكارةكانى كؤليَةذى    نيَا دارستانةكانى دةورلة
لة هاوثؤلةكانى فريةدريك ثيَكةةوة بةة دةم     و لةسةرخؤكضيَكى زؤر جاانباون،  ةشدارب



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

81 

 

كةةةوتى ئةةةم كضةةة كةةة نةةاوى  وو هةةةلَ كانى، رِووخسةةاروتةةة قسةةةكردنةوة دةرِؤيشةةنت.
بةةؤ الى خةةؤى و سةةةرنج رِاكةةيَش بةةاو كةةة فريةةدريكى دلَطةةربةةة رِادةيةةةع ياسةةةرني بةةاو، 

ةدا كة ةنيَا رِيَطةا لةة ليَرِةوار   ضيَشتخانةىوكيان لة تا ئةو جيَيةى كة هةر دو رِاكيَشاباو،
هةةر لةة    زيةاتر طةررةة قسةة بةاون.    و لة ثةنا يةكةوة دانيشةنت  نياةرِؤية، ىبؤ ثشاودان

بةةلَكاو   ،ر ضةاوى دايكةى  نةة تةةنيا لةبةة   يةكةةيان  خؤشةويسةتى سةرةتاى ئةو سةالَةوة  
رةسةلة بىَ ئةوةى لةسةر ئةوان بة باو. دا شاراوةبةر ضاوى هاوثؤلةكانيشىتةنانة  لة

ترى قسةةةكانيان تايبةةة  بةةة وانةةة يةةان رةسةةةلة      زيةةاتايبةتةةةكان قسةةةيةع بكةةةن،   
رت انةةةى يةةةكئى خةةةريك بةةاو  بةةةآلم بةةةدةم ئةةةم باسةةانةوة يةةةكان بةةاو.كؤرةآليةةةتى
شةةايَنى نةةان بةةةرةو يان كةةة لةةة ثؤلةكةةة دةهاتنةةةدةرةوةو  كدوورِؤنيَةةك هةةةررِاكيَشةةن. 
هةةر دووكيةان بةة    و نةةكاو ياسةةرني دةسةتى فريةدريكى طةر      لة دةضةاون، خااردنةكة 

دا هةسةةتى رِيَطةةا رِؤيشةةنت كةةاتىلةةة ضةةاويَكى ئةويندارانةةةوة ضةةاويان لةةة يةةةكئى كةةرد. 
ئان،  هةر .دةطااستةوة بؤ يةكئى قاركةكانةوة طاوشينىلة رِيَطاى  رِفانيانو طةررايى

و بلَيَسةةى دةسةةند  دا كيةان ثرِيشكى ئاطرى خؤشةويستى لة ضةاوى هةةر دوو  و دووبارة 
ضةاون بةؤ شةايَنى    ة رِيةزى ضةاوةرِوانى   لرِاست بىَ.  بةرخةريك باو ليَاةكانيان طرِى تىَ

نانةكةى يةكةى سةملاند. يةتىنزيك باونةوةى هاورِيَ ،دا باو كة يةكةم راضنان خااردن
دواى كةرد.  نؤشةى طيةان    يةوةو خؤشةويستىيةكى طةرم، ئةوينبة ضاوبرِكيَنياةرِؤيان 
ثةةةرداخيَك قاوةيةةان خةةااردةوةو دوايةةة     و سةةةرو كةةةئيا، ضةةاونة كافاردننةةان خةةا 

ى ثةةةاش نياةرِؤيةةةة دةسةةةتى دوو سةةةةمسا ضةةةاونةوة ثؤلةكةةةةيان كةةةة هةةةةردووكيان 
وانة نةيان دةزانى بؤضى ئةم دوو وئةم د ى مسةسر بةردةوام باو.ضاارو تا ةوةدةكردثىَ

 ادةرِووةع كيسةلَ يان ىةلةزوون هةر ةكةتوةخ طا  دة  ة ئةوةندةى خاياند!سةمسات
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ئةوان لةة تةةواوى رةاوةى وانةكةةدا هةةر       رِؤيشت.يان بة سالَيَك ىلَةسةمساتئةو دوو  يةبؤ
نرارةيةةةع لةةة  نةةةع هةةةر رارؤسةةتاكةيان بةةةلَكاو    كةةة ضةةاويان لةةة يةةةكئى دةكةةرد    

ونى دواى تةةةواوبا طةيشةةنت. ئةويندارانةيةةة لةةةم جةةؤرة ضةةاوبرِكيَ   هاوثؤلةكانيشةةيان
 وانةكةيان ياسةرني دةست ثيَشخةرى كردو طاتى:

  !ةوىَ بضى بؤ كاىَ؟ةةة ئيَستا دةت

 :طاتى لة وةآلمفريدريك 

 . ةدايكم ضاوةرِوا  ،ةوىَ بض ةوة بؤ رالَىَدةر ةةة
 ياسةرني طاتى:

تةر  رةنةط ةررِؤكةة د ويَنة ئةطةر ئبؤ اوةية.وبةد طةلَ بنةرالَةدا ئةوةشىنيان كردن دة ةةة
 ستةيةكى كردو طاتى:فريدريك هةلَايَ !رةسةلةيةع ديَتة ثيَش؟، بضيةوة

 هيك رةسةلةيةع نية.  ،نا ،ةةة نا

 ياسةرني طاتى:

م و ةرة بةؤال وكةواتةة،   !رن تيَيدا دةنيةم ئاشةنا بةى؟   طةلَ ئةو شايَنةى ةوىَ دةةةة دةت
  م.(داخلَي قس ي)ى زانكؤطةخةوثيَكةوة ضايةكيش وةخؤين، رن لة 

 طاتى: يةوةشلَةناوىو ثيَشةكى بىَبةفريدريك 

دا، ساارى ىا دةستى يةكئيَهةردووع دةست لةنيةوة ديَم. بة خؤشحالَى ةةة بؤضى نا!
و يةكسةةرة  خةوطةةى زانكةؤدا دابةةزين   ويَستطة دواتةر لةة بةةردةم    و ضةند ثاسيَك باون
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كانيان يةة دةسةتى  جانتاهةردووع باو.  دايةكةم قاتىلة ياسةرني كة  نوورةكةىضاونة 
و زيَكةةى ناوسةةنيريَتةةةختيَكى خةةةو، ترى ضاارطؤشةةةيةدا، كةةة ةلةةةو نوورة ضةةااردة رةة

سةةةر ليَةةاارى تةختةةة يةةةع  لة يةةةكى دانيشةةتنى ىلَ بةةاو، دانةةا و فريةةدريك خيَةةرا كارسةةى
 يةكةدا دانيشت و ياسةرينيش كة هةر بة ثيَاة باو، طاتى:نةفةرى

 از دةكةم،ساى ئةوة كة ئيَستا ضاى رن سةرةرِىةز  لة ض جؤرة خااردنةوةيةكة؟ ةةة 
 ةكةدا هةية. سةالجسارديشم لة و ئاوى ثرتةقالَ

 فريدريك طاتى:

 بةؤ بيَنةى،   مئةاوى فيَةنك   يةةع ئةاوةخؤرى ئةطةةر  خةاارد،   انئيَستا قاوةيةةكى طةةر   ةةة 
و بةةرةو   دةريَنالة زةنبيلةى هةورِوهؤلَةكان  يةكىئاوةخؤرىياسةرني  سثاست دةكةم.

و دةرطاكةةى كةردةوةو    دا بةاو، ضةاو  كةكةى كةة لةة ساوضةيَكى رالَةكةةى    ة ضاوسةالج
خةكةةى دايةة   اطةةلَ ثةرد دة يَنا و ثةرداخةكةى نياة كردودةرشاوشةيةع ئاوى ساردى 

ساردةكةوة  ئاوةخؤرةكة بة  دةستى هةستى بة طةررايى قاركةكانى، دةستى فريدريك
ؤقناتيسةيَك لةة يةةكى نزيةك     وةع رو كةرد بةة قسةةكردن   بةة ضةاو دةسةتيان    بةاو، كةردو   
دا بةةرةو  طةةلَ دةسةتى ياسةةرني   ئاوةكةةى دة  ئاوةخؤرةلةم كاتةدا فريدريك  كردنةوة.

هيَةااش بةةرةو الى خةؤى    و هيَةااش  الى ضةث بردو كةريَك دةستى ياسةةرينى طاوشةى  
يةةع ليَةى نزيةك    بىَ هةيك خةؤرِاطرى  بةة ضانكة ياسةرينيش زؤرى خؤش دةويست،  .هيَنا

دةسةت  ةررةكانى خؤى خسةتة سةةر ليَةاة بةتةراىةةكانى فريدريكةةوة،      ليَاة طبؤوةو 
ئةةةوان . سةةةر تةختةكةةةدا يةةةكئيان ت نةةدةوةلةو و وةع رةةار ليَةةك ئةةاآلنر ن بةةاونلةةة

ا دةم، يَندةم لةةةجنةةاو و ةزانةةى كةةة ضةةةند خالةكةةة بةةة ضةةاوى قا  دبؤخؤشةةيان نةةةيان
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يةةكئى جةاىَ    اةكةان لةة  ليَبةةآلم هةةر كةة ضةاويان كردنةةوةو      يةكئيان رةاض دةكةرد.   
دةويسةت بةة هةيك     باونةوة، فريدريك هةستيَكى تازةى بةاو و لةةو كاتةة بةةدواوة نةةي     

 . يةوةىخةيالَ بردبؤية  جؤريَك لة ياسةرني جيا بيَتةوة.

تةةر  هةيةةة كةةة   نيَكةةىدةزطريا !ياسةةةرني ليَةةى ثرسةةى، بةةري لةةة ضةةى دةكةيةةةوة؟      
 !؟ضاوةرِوانتة

  ثيَ بلَيَم لةرِووم ناية. تةوىَ شتيَكةربةآلم د وةآلرى داوة نا. ةةة

 ياسةرني طاتى:

 !ةةة بلَىَ بؤضى لةرِوو  ناية؟

 رن ناية؟ ئايا خؤشت لةةةة 

 فريدريك ضاويَكى لة ياسةرني كردو طاتى:ةةة 

 بةآلم! رن تؤم لةرِادةبةدةر خؤش دةوىَ، تؤ دةلَيَى ضى! ةةة 

 بةآلم ضى؟ 

 سةرةكى دايك ة.  كيَشةى

   :ياسةرني طاتى

 ةةة بؤضى؟ بري لةوة دةكةيةوة خؤشى لةرن نةيا! 

 فريدريك طاتى:
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دا شك كضةيَكي طةةلَ هةي  تةنانة  دةئةو خؤشى لة هيك كضيَك ناية و ئيزنيش نادا، رن ةةة 
  كردوويى بكةم.ةز ليَى

 ياسةرني طاتى:

كى يةة خؤشةة كةة كارِةكةةيان هةاورِيَ    ضانكة دايكان زؤريان ثىَ جيَى سةرساورِرانة،ةةة 
  بىَ.هةكضى 

 فريدرع طاتى:

  .ى ئةو مبئهةر ةوىَ كة رن تةنيا ةةة بة ثيَضةوانة ئةو دةي

 ياسةرني طاتى:

و بؤشةةيان زؤر ةكانيان خةةؤش دةويَةةنةوالدمسةةدايكةةان لةةة رِادةبةةةدةر  يةةة،سروشةةتى ةةةة
 ةوة.اتاىلَ دوور  يانتر رندالَةكانىيةكيَكبنةوةو  اىَيان جو دنوارة كة ليَناخؤش

 دريك طاتى:فري

 ة.وة قاولَئو دايكايةتى نية، بةلَكاو زؤر لة ةوالدمسةرةسةلة تةنيا ثيَاةندى  ةةة

 بريى بؤ هيك شتيَك نةدةضاو. سةرةجنام طاتى: ياسةرني

خةؤى   ئةوينةدارى  كة رنةى وةع دايكم زياتر لة ثيَنج سالَة : ثيَتى بلَيَم بىَ ثيَك و ثةناةةة 
و نةةة دا نةةة ثيَاةنةةدى سيَكسةةى  هةةيك كضةةيَك طةةةلَ دةكةةردوةو ئيةةزنيش نةةادا    ىةةةث 

دا كيَشاوة كة تؤ ئيَستا ئةم دةورى هةستةكا  ديااريَكى بة ضاار خؤشةويستيم هةبىَ.
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ئةيئ   نةاتاا   ،هةست بة ئازادى دةكةةم و لةرةةودوا   دياارة  بؤ هةريشة خاثاور كردو
  نم. هةوىَ دلَى بيَشيَ دا ناشمكا بةآلم لة هةران  دايكم مب، ئةويندارى

كةة   ئةةو بيسةت بةاوى   ! و واقةى ورِرةا   شةؤكة بةاو  ياسةرني بة بيستنى ئةةم قسةانة   
ن، بةة  ةكانى خؤياو زرِ كضة كةم تةرةنكك طةلَ زرِ باوكى نةفام دةو تاق يَك باوكى شيَت

دادطةةايى يان، طةةةلَ ئاشةةكراباوندةدةكةةةن، بةةةآلم  طةةةلَيةةان دةى كةةارى سيَكسةةىزؤر
كيَةك  كةة دةي بيسةت داي   بةاو  ر ، ئةرةة يةكةةم جةار   دةطة رو سزاى خؤشيان وةدةكران

 بىَ.هةدا ثيَاةندى خؤشةويستى طةلَ كارِةكةى خؤىدة

 فريدريك طاتى:

هيَشتاوةو جىَدا دايك ى بةلة تةرةنى طةجنى، باوكمو نابةرثرسةى ة خايَرييئةو سةط ة
وى تةرةنى ةوام تكيطةلَ كضيَكى بةرِةلَ  كةتاوةو هيك هةوالَيَكيشى لة خؤى نةداوةو دا

 دا باوة. طةلَ رنتةنيا دة

 ياسةرني طاتى:

 ةوىَ ض بكةى؟ئيَستا دةتةةة 

 فريدريك طاتى:

بةةآلم  دا كةردةوة،  تر  بةة رِووى رةن  نيَكىو تؤ دةروازةي جيهارن تؤم خؤش دةوىَةةةة 
 نازا  ض بكةم. بىَ.  و قةلَ ليَم بيَزار دايكمئيَستا ةوىَ نار

 :ياسةرني طاتى
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 ؟ تةرةنى ضةندةت دايك ةةة

 فريدريك لة وةآلردا طاتى:

  سالَ. بيست و دووو تازة وا رن دةنة ك بة ضل سالَيةتىنزي ةةة

 ياسةرني طاتى:

و بةة طةايَى   ةوىَدةوان بة دايكت بلَيَى كة تؤ وةع دايك خؤشت رِاست و رِباشئة كة ةةة 
  بىَ. دايَنة كة لة بريى داهاتاو هةلَ

جةاىَ   نة و ضةةند راضةيَك لةة يةةكئ    قسةا اش باس كردنى ئةةم  ثفريدريك و ياسةرني 
ررِؤ ئةةة طةيشةةتةوة رةةالَىَ.وةدرةنةةط كةةةوتن  سةةةمسا د ضةةةن دواىفريةةدريك باونةةةوةو 

 راباونة جارانىو تاوةى و ئةو تنيسرِ دا ساردوطةلَ دايكىدةسةرةرِاى رِؤنةكانى ديكة 
تن تى خةوةخويَاان خاراو و نانى ش و راضى نةكرد.نةطر  ئاريَزيشى ثيَشاو لة و وةع
دايكةى هةسةتى كةرد كةة      دا اةةوىَ. ةلَ دايكةى طيشان نةدا دةنيةكى واى هؤطرىو ها 

  . ليَى ثرسىكارِةكةى طؤرِاوةو 

  !داوة؟ ىض رِوو !رةيلى؟بىَ ةوةو بؤةنط هاتيوا دربؤضى  !لة كاىَ باوى؟

 فريدريك طاتى:

 ةيةقسة ئةةم   ئاريانةا بةة بيسةتنى   . بكةةم  ادطةةلَ سةةرجيَيت دة ةوىَ، ئةيئ نارة   ةةة داية!
 و هؤرِة هؤرِة دةطرياو طاتى:كرد بة فيضق و هؤرِىَدةستى 

 ةةة ئاخر بؤضى ناتةوىَ؟ 
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 فريدريك طاتى:

ة خةؤم بة  ةرم لةخؤ دةكةةم و  ةو شدا ثيَك هاتايَكى ناشريين لة رنهةستزؤر يةكةم، ةةة 
ةآلم بة  بؤوة،درلةةم رةسةةلةية نةةك    تاكاو ئيَسةتا زؤر بةريم   و بىَ مساتي ة دةزا .زةباون
م، وة. دووهةة باورةية رِاست لةو خةوى نةزانىدةكةم و بة تةواوى هةستى ثىَئةررِؤكة 
ش باو م ثىَ خؤرن زؤرة. وطةوج و نةفارانةم كردئيَستا كاريَكى زؤر  و رن تاتؤ دايك ى

ويَةرا ثيَتةى   بةةآلم ترسةةنؤع بةاوم و نةةم دة    وةدؤزى، بؤ نيةان  خؤ  دلَخاازى  ىثياويَك
نةة  يتةرة، باو و نيرلةة رةن مساقةلَ   كةة   دايمثؤلو هاوطةلَ كضيَكى دلؤظانئيَستاكة دة بلَيَم.

م ناسةم، بةةآل   نزيةك بةة سةالَيَكة دةي   . ميشةان دا نئةو رِيَطةاى دروسةتى نيةانى     هاورِىَ.
ةتى فرةنة قيذانةدو   ، دةياوو ئؤقرة ليَة ِ نارِةىة ارياناى لةررِؤوة ليَى نزيك باورةوة. ئ

ااش هيَة ، بةةآلم  كاتةةوة بدا هيَااشةى  كرد. فريدريك هةةولَى دة ةلة هةرضى كضيَكى جحيَلَ
ؤ بة يةدريك ثةةناى   فر طةيشت،تيَ ىلَو خةلَكيان ئالَؤز تا ئةوةى كة رةسةلةكة نةدةبؤوة،

زيؤن لةةظ تةويَذى ابةردةم وتكار كيَشاية ناس بردو تةنانة  دةروونرِاويَذكارى بنةرالَةو 
 ،خةؤش دةوىَ ى رِةكةة اكئةويندارانةة  كة  انادثيَ دانيدلة ثانةوة دايكى  .باو ئاشكراو 

. ادا سةرجيَى بكطةلَ رنهةوىَ دةو ناي دؤستبؤتة ضانكة كضيَكى ديكةى بةآلم ئيَستا 
  نا.دانة اريانائسةر لةكاريطةرى  ونةدا دادييش و وتاويَذيَكيك رِاويَذكردنهىالَ رهةبة

ا كةة  دبرِيةارى لةة هةلَايَسةتةكةى خةؤى ثاشةطةز نةةبؤوةو       يكفريةدر  دواى ئةوةى كة
ى ياسةرني لة قاتى لة خةوطةى زانكؤ، نةني داطةلَ دايكىدة تةنانة  لة نيَر ريضيَكيش

داخةةوة كؤتةايى ئةةم    بةوىَ.  تةوة بةؤ سة لَ كردو رةالَى طاا ضؤيَكيان بؤ روا نوخاارةوةد
ضةانكة   ،بةاو  بارةكةى زؤر كارةسا رِمساشق باونى دايك بة كايةى خةراوىبةسةرهاتة 
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بةة خةااردنى   ، راخةةو و ئةارارى نةة   بةاو،   بةة تةةنىَ   كةة ئاريانةا   انةىلة يةكيَك لةو شةو
ريدريك لةمسنةتى لةة هةرضةى   فبةستةيةع ىةبى خةوهيَنةر كؤتايى بة نيانى خؤى هيَنا. 

كي لةة بةاو  يةةى  دايكةى و هؤكةارى ئةةم كارةسةاتة بةىَ    سةةرةرِؤ و نابةةرثرس كةرد   باوكى 
ئةةم ضةريِؤكة   دا كةة ئةطةةر رِؤنيَةك رنةدالَيان بةاو،      بةلَيَنى بة ياسةةرني نةفارى دةزانى. 

 ية بؤ كارِةكةى وةطيَرِىَ.خةراوى

********** 
ئةةو تةاكاو   يةة بةة طةايَى ئةفسةانة نةطةيشةتةوة.      هيك كا  ئةم هةوالَة كارةسةاتاوى 

بة  طةلَ وانة طاتنةوةدة داسالَى( لة دونياى خؤى و شةشبيست)نزيكةى  ضةندين سالَ
بةؤ نةرِةخسةا    ئةو دةرفةتةةى و هيك كا  بردة سةر ىرندالَةكانى ثؤىل يةكةم تا سيَهةر

دا بةاو،  لةة خةةيالَى  كةة  دا ديل انج بةاون لةة وآلتةكةةى   و ىزكة بؤ دريَذةى زرانى ئينطلي
نى يةةكيَك لةة خزرةةكا    بةة ثيَةى نةةريتى كةؤن     يةان لةةو سةاآلنةدا رِؤنيَك   وةدةست بيَنىَ.

هاتنةة   داخةزم رِيةش سةثى   ضةةند  طةةلَ  دةبةتةرةنئ باو كة دة سالَيَكيش لةو  ئةفسانة
كة دةبىَ شاو بكاو بضةيَتة رالَةة    هيَناثيَقةنامسةتيان دا لة نيهاية  خاازبيَنى ئةفسانة و

اوةنى لةة تةرةةنى سةى سةالَى ببيَتةة خة       باو بةةر ضانكة ئةفسانةش ثيَى خؤش  خؤى.
ثيَةةك و  ويةةةكى رِيَةةكيىشةةاطةةةلَ ئةةةم خزرةةةى رِاكيَشةةاو ن دةرنةةدالَ، رلةةى بةةؤ شةةاوكرد

لة هةراو كةس دايكةى لةة    بةربؤ رِيَك خست.  ى شارستانيانةيةكبة شيَاة خنجي نةيان
 ،بةاو  هةرضةند كضةكةى تةرةنى لة سةرةوةك باو بالَى دةطر ، ضانكة خؤشيان خةري

رنةدالَي  هةرضى زووتةرة   تسو هيااشى دةخااضاوة رالَى خؤشبةختى سةرةجنامبةآلم 
لةة ثيَةك هيَنةانى نيةانى      شةةش سةالَ   ثةاش بةةآلم بةداخةةوة    .و بة قةول ببيَتة دايةك بىَ
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هانابردنةة بةةر شةيَ  و رشةاية  و...، بةةو      خيَرا  و  خيَروسةردانى دوكتارو و هاوبةش
ك ذنة دراوسيَكانى هيك شةخسيَيَهةرىالَ بة ثيَشنيارى ثريبةىالَةش رندالَيان نةدةباو. 

 ناوشةتةى ناوسيَكيش نةراباو كة ناوشتةهيك و قاربانىنةراباو كة رةرِيَكى بؤ نةكاتة 
هةةر  كةة نةةباو.    هةةوالَيَك لةة رنةدالَ بةاون نةةباو!      بة هيك جؤربن، بةآلم  بؤ نةناوسي
و هيَلكةدانضةندين جار  ورة س  يةوة ساغ ورِوانطةى فيزيكىو ريَردة لة ضةند ئةو نن

تيَةةدا  يةةةكيانورِىاو كة و مسةةارو كةةةممسةةيب  هةةيك جةةؤرة ،قي كردباونةةوة ةكانيةان تةةا تؤو
ئايا ثيَاةندى بة ئاو و هةواوة باو؟ ئايةا   دةزانى بؤضى؟ خؤشيان نةيان بؤية .نةبيندرا
جةاو  باونيةان لةة كةاتى     ئايةا ياسةا و رِيَسةاى    ؟ دةنةا كةيان كاريطةرى تيَدا دايةبذياي

ةليَك نةةدةبرد؟ ئةرانةة ثرسةيارط    نى تةؤو بةةرِيَاة  ئارادةباونى هيَلكةدانةكان بؤ وةرطرت
و سةةةرجنى زياتريةةان بةةدةنىَهةةةولَيان دةدا، دلؤظانةكةةةى بةةاون كةةة ئةفسةةانة و ريَةةردة 

دواى  ،كةةةىقاتااانةو رنةةداآلن بةةة مساشةةق ئةفسةةانة هةةةروا وةآلرةةى بةةؤ بدؤزنةةةوة.   
يَكى بنةرالَةيى سةرةجنام رِؤنيَك ضاوة الى دوكتاردةساورِاند. ى هةلَشاوكردنيش هةر 
دوكتارةكةة دواى   .رندالَدانيشةى بةؤ بثشةكنىَ    وغةةزايى بةؤ بناوسةىَ   كة دةسةتاوريَكى  

كى لةةة ضةةاويَ كردنةةةوةو دواتةةريش رةبةسةةتى تةةاقي و ريةةز بةةةو طرتنةةى خةةايَنثشةةكنني
و يةةكانى كةرد  دا ئاكارى تاقيكةاري لة كؤتايىئةفسانة و  ةستةيىج بارودؤخىو دانرندالَ
 طاتى:

 رةطةة جىَ كرشة ئةطةةر دة و يوة ليَةا لةة رةشةرووب نةادة    لةررِؤ بةوالانة خان، ةةة ئةفس
 و ئاطاشتان لةخؤ بىَ. ناكيَشى

 طاتى:ئةفسانة 
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شةم.  رةش ناكيَطةة و جدا ليَام لة رةشرووب نةةداوة رة لة تةواوى تةئاغاى دوكتار، ةةة 
 طاتى: بزةيةكةوةدوكتارةكة بة  !ئاخر بؤضى ئةرانة دةفةرراوى؟

دةزانةى لةة   نةةي دوكتةار،  ئةفسةانة بةة بيسةتنى ئةةم قسةانةى      زطت دوو رانطةة.  تؤ  ةةة
و خؤشةةيان ض بكةةاو دواى سثاسةةيَكى زؤر لةةة دوكتارةكةةة، خيَةةرا هاتةةةوة بةةؤ رةةالَىَ        

انةةتيَك  ئةوان ئةةم هةوالَةةيان بةة طةةورةترين ئةر     .شى طيَرِاوةريَردةكةى بؤ رِووداوةكة
 هةقايةة  و ش بةؤ ئةةوان بةة قةةوىل ثيَشةينان     ئةم دياريةيان بةخشراوةو دةزانى كة ثىَ
الَ هةةرى بةوة دةزانةى.  خيَرو خيَراتةة ة ئاكارى ئةو هةراو نزاو ثارِانةوةو ل، طيَرِةوةكان
 يَكى باو و ناويئةفسانة كارِ و سةرةجنامثةرِىكيَةوة تيَو دلَةرِاوبة شادى ىةو  رانط

هةر بة ناوى  قاتااانةضاوة ة كة يئةم مسةبد مسةىل بةندةى مسةىل." واتة، نا "مسةبد مسةىل
هةر لة و باوكى طةورة باو. بة نازى دايك سالَى ضااردةتةرةنى  تا دمسةبد بانطيان دةكر

و بة يانرندالَ مسةبدى تاقانةو ررد هؤى نةخؤشينيَكةوةدا باوكى بةىبالَ  باون سةردةرى
 دا دةنيةةا.ىطةةةلَ دايكةةو بةةاوكى دةقةةةىل كةةارد طاتةةةنى: وةجةةاغ كايَركةةةرةوةى دايةةك 

 ىئةفسانة لة رِادةبةدةر كارِةكةى خؤش دةويسةت و هةةر شةتيَكى كةة بيايسةتاية بةؤ      
بةةخؤدا بشةكيَتةوة.   نيَا رندالَةكانى ديكةدا كة نةكا تةنيا كارِةكةيان لة وةدةست ديَنا

و هةةؤطرى ئةفسةةانة بةةة ئةةةوينو خةةؤش رِابةةااردنى ئاريانةةا، اندندلَضةةةرِبةةة ثيَضةةةوانةى 
لةةة رِووى خؤشةويسةةتى يةةةوة نةةةباو، بةةةلَكاو ووى غةةةريزةى سيَكسةةىكارِةكةةةى لةةة رِ

دا و تايبةةةتىكؤرةآليةةةتى دةيةويسةةت كارِةكةةةى لةةة نيةةانىبؤيةةة يةةةوة بةةاو. دايكايةةةتى
 يةكانى سناوريَكى دانةدةنا و لةبؤ داواكاري ، هةربؤيةبىَ بةختةوةرترينو  خؤشبةخت

ةواوكردنى قؤناغى دواناوةنةدى،  ى دواى تمسةبدبةداخةوة  رِادةبةدةر ثيَى رِادةطةيشت.
 بةةةلَكاو ،رةكيَشةةانطةتةةةنيا ج طةةةليَكى نالةةةبار دؤسةةتايةتى كةةردو نةةة هةةاورِيَ طةةةلَدة



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

92 

 

و هةةر  ةوتةة رِيةزى رؤمستادةكةانى وآل    كةة ك  خستيانة قؤناغى راددة سرِكةرةكانيشةوة
كا، بةدا رِزطارى اضاونيَلةندا لةو طيَذاوة دووبارة دايكى هةولَىهؤش دةباو. لةخؤوة بىَ

و  و هي  ةةة بةةة هةةةولَ سةةةركةوتنيَكى كةةةرى وةدةسةةت هيَنةةا. سةةةرةجنام     بةةةآلم 
تةةنيا  يةة ضةاو كةة    خةرجيَكى زؤر، ئاكارى كارةكة تا ئةو جيَ ودايكى لةخؤباردوويى

 .الوةبيَكةار دةخةا  مسةبةد   .ن راددة سةرِكةرةكانى ديكةة نةكةةوىَ   و وةشايَبكيَشىَ ترياع
 يةةش ثةيَ  مبةة  .كةشى لة دايكةى دةسةتاند  و ثاولَ باغةلَيةى ترياعكيَشان خةرجى نيان،
بؤ خؤى سةربارى رالَىَ  مستاددا نيانى هاوبةش ثيَك بيَنىَ.ؤرطةلَ كضيَكى دةدةيةويست 

رِيَةاى لةة   ىَ، كةارد طاتةةنى: "  ويست رؤمستاديَكى ديكةش بيَنيَتةوة بؤ رةالَ دةشي باو، 
و نشني بةاون ضةند كرىَهةر ".يةوة دةبةستبة كلكىاة نةدةضاو، هةنطةلَيَكيشى كانيَ

و بؤ خؤشةى كةارى دةكةرد    و هيَنديَك جارمسةبدى وةردةطر  باوكى كار كةنارىئةفسانة 
نةةباو،  ئةةم وةزمسةةى   تاقةةتى  دايكةى  يةان نةةباو، بةةآلم    ئةوتؤى رةاددي طريوطرفتيَكى 

هةاتاوى  يانةةى كةة بةؤ دا   و نيطةةرانى هؤى ئةةو هةةراو نارِةىةةتى   بةة  بؤية ئةفسةانة هةر
لةة   ويَك بةةر ةبة ثيَى ئيزنى دوكتار هةةراو شة  كارِةكةى باونى، شةوانة خةوى نةباو و 

ضةانكة ئةفسةانة و مسةبةدى كةارِى لةة       خةوتن دةباو لةتيَك يان ىةبيَكى خةةوىَ اةاا.  
 لةة هةراو شةويَك ىةةبيَكى خةةو   ئةركى كارِةكةى باو  دا دةنيان،و لة نيَر ريضيَكيَكرالَ

ثارِانةوةو كرِووزانةوةى مسةبدى هةرىالَ، بة .بيدا بة دايكى وبتايَنيَتةوة داثةرداخيَك ئاو
دادى نةةدا و   رؤمستةادة كةة بةة دلَةى دايكةى نةةباو،      ئةو كضة طةلَ بؤ زةراوةند كردن دة

 طةةةلَ ئةةةو كضةةة تةةاانى دةدة ، هةةةروةها ضةةانكة مسةبةةدى نةةةي يضةةى ىلَ شةةني نةةةباو ه
دا بكةا و سةةرةرِاى   طةةلَ كةةوتى دة  و دا بة دلَ و ئارةزووى خؤى هةةلَ يةارووثضيةتىئ

 لةيةئةةم رةسةة  ى بؤ نةدةرِةخسا كة ثيَكةةوة بةن، بؤيةة    ةشهيك دةرفةتى ئةوئةوةش 
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هةةةناوى و وةع خؤركةةة دةروونةةى يةةةكىو نةخؤشةةىسةةةر دلَةةى يةةةع لةطةةريَبةةاو بةةة  
كةةواباو  يةة لةة دايكةى وةكةا.     بةشةى سيَكسةى  بىَدةخااردةوةو دةيةويست تؤلَةى ئةم 

ىةبى بةؤ دةتاانةدةوةو دةيةدا بةة دايكةى تةا       بة جيَطاى لةتيَك يان ىةبيَك دوو  شةوانة
بؤية هةراو شةويَك كة ئةفسانة . واتة ئاطاى لة هيك شتيَك نةبىَ رسئ بىَخةوةكةى قا
ئةةارةزووى سيَكسةةى خةةؤى ثةةىَ و ، مسةبةةدى كةةارِى دةضةةاوة طيةةانىدةكةةةو خةةةوى لةةيَ
ةن كارِةكةيةةوة ئةةجنام درا بةىَ ئةةوةى كةة      الية  ضةندين جار ئةم كارة لة دادةرركاند.

 خةو هةلَسةا، يةكى كة ئةفسانة لةبةيانى بةسةر ئاطاى ىلَ بىَ. قاورِبةخت رِةشى دايكى 
 ضةاوى ىلَ كةرد،  لةسةر ثيَشةاو  كاتيَك  داويَن كراسةكةى تةرِن.و  كة شؤر هةستى كرد 

طةةلَ هةيك   انكة دةضة طر ، يو سام دا نيشتترسى ليَديتى شاوةتى ثياوانةى ثيَاةية، 
لة ية! دواى كةريَك بريكردنةوة ى كيَئكةواتة ئةرة  .ثيَاةندى سيَكسى نةباودا ثياويَك

ثةرداخةة ئةاو و ىةبةة    كاتيَك مسةبةدى وةع شةةوانى ثيَشةاو    كارِةكةى وةطاران كةو . 
كؤريَدى بةةردةم تةةختى خةوةكةةى دانةا و     سةر ، ئةفسانة لةتااوةكةى بؤ دايكى هيَنا

ةكةة  رونوى كة مسةبدى لة ةدواى ئةو كة رِؤرانةكةى دا.اوبة خايَندنةوةى ثةرتدريَذةى 
ضةةاوة دةرىَ، دايكةةى ثةرداخةةة ئاوةكةةةى لةةة دةالقةكةةةوة رِشةةت و خةةؤى بةةة خةةةو ىلَ   

و كيَك دةرطةا دةكاتةةوة  الى نةداباو كة هةستى كةرد يةة   سةمسا دوو خةوتاويى خست. 
دةسةتى بةة   و اسةكانى خؤى داكةندنلةو كاتةدا كة مسةبدى ليب خةوةكةى. نوورى ديَتة
كةة   و ديةى ، ئةفسةانة ضةاوةكانى هةةلَيَنان   كةرد ئاوةلَ كراسةةكةى دايكةى   دانةوةى هةلَ

 تةنيا ئاخيَكى هةلَكيَشا و طاتى:كارِةكةى دةيةوىَ دةست دريَذى ثىَ بكا! 

م تا ئةو رِادةيةة بةىَ شةةر   بىَ، بؤضى  رامىة ثىَبىَ ئابرِوو، شريى رةركةكا ت ئةى ةةة 
   !باوى؟
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 يةوة طاتى:مسةبدى بة ثرِرِوويى

ةويسةت،  طةلَ ئةو كضةةى كةة خؤشةم د   هيَشت دة بؤضى نة ةةة تؤ بؤ خؤ  تاوانبارى، 
 زةراوةند بكةم. 

 دايكى طاتى:

هةةر   انكةهيَشت ئةم كارة بكةةى، ضة   نةم و داهاتاوةكة بة خاترى بةختةوةرىرن ةةة 
 روو خيَة زا و ثارِانةةوة ف بؤ ئةو هةراو نىةيتر دةبى. وةع ئةو كضة رؤمستادة بةدبةخت

 ةوة هةةلَ لةرةة بةةدواوة ئةسةلَةن ئةاواتى ئة     بةاونى تةؤ كةردم.    خيَراتةى كة بةة خةاترى   
 ا . ةندة ثةشيضىَ. ئا ! بداتكارِيَكى وةع تؤى خاا ناخاازم دايكيَك كة رندالَى نية، 

و  ناشايستو ؤىلة اليةن خ رةزن بة خاترى ئةم كارة نةخاازراوةبةداخةوة ئةفسانةى 
 ؤى هيَنةاو بةة نيةانى خة   و كؤتةايى  خؤى هةلَااسىلة اليةن كارِةكةيةوة،  ىهيَنةرم شةر

ريةاع  تةنيا بةة  تة مسةبدى باو. لةرةودوا  ية ئاطادارلةم رِووداوة نارِةىةتاويكةم كةسيَك 
 ردوبة يكةةش  دةكانى سة رراددة سرِكةرة قاثةناى بؤ سةرلةناىَ ى نةدةباو، بةلَكاو رِاز

ار نةديَك جة  دةلَةيَن، هيَ  و ثيَكةةوة لةةو شةارة رِايةان كةرد.     ى ئةو كضةة رؤمستةادة  الضؤوة 
 . لَقيَنىَكارةسا  دةخاو و خؤشةويستى جيَطاى خؤى دةطؤرِىَئةوين

و شارسةتانيةتى  ةلَطاى رةؤديَرِن ى دوو كؤرية تالَةكانرِاستىلة يةاوىخةرئةم ضريِؤكة 
 بةةةةرةةةن ، وةرطةةةرياوة. اى ئاسةةةيايىطةوةى كؤرةةةةلَبردنةةةبةةةةرةودواوة و ارووثةةةايىئ

و ئارؤنطةارى  شيَاة ناوسينى خؤم هيَناورةتة سةر تيَناوس كة رِةنطةة  يةكىطؤرِانكاري
ئيَسةتا   هيةاادارم تةا  وةضةكانى داهاتاو. هةةراو ناوةكةان نارِاسةنت.    حةتيَك بىَ بؤ يسةن

ؤ خؤم لة هةيك  يةوة تا ئيَستا ببة دلَنيايىبىَ. ى وةع ئةوةى نةناوسلة رن  كةسيَك بةر
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ئةرةةة  تةةةوة. ضةةانكةشةةم خايَندؤيم نةةةدياةو نةيلةةة يةكةةةم تةةا دوايةةني برِطةةة شةةايَنيَك 
 تةةنيا هةوالَةةة  بةة خةاترى ئةةةوةى كةة    يةكةة كةةة دزةى نةكردؤتةة هةيك شةةايَنيَك   رِاسةتى 

ائةةاخنى ئةةةم يَلةةة نبةةةآلم طؤشةةةيةكى ضةةةند خالةةةكى  .ىَاخةةؤ بةةيَةكانى نيةةطؤلَ ةةةزاوي
ئةةلَ ان كةة ئةطةةر    زيؤنى لةة  سيَهةرى تةلةظلتاورى لة بةرنارةى اضريِؤكة لة باسيَكى ك

بؤية ئةرةةم ناوسةى    .ديارة دازاييين ي١٩٧٨ يان ١٩٧٦ سالَةكاني لة وةبريم رابىَ
التةةاو و ضةةانكة تاقةة  و ىةوسةةةلةى بيسةةتنى  باختةةانى بةىَ جةةىَ بةةة دوور مب.   كةة لةةة 

ن نيةة كةة بلَةيَ    ،و ...مويَةذةيى و رِةخنةةطرانى  ثةةجيؤر ئةو ئاغايانةى كة بةناو باختانى 
 .كؤثى كردوة لة كايَ ىةئةو
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 !يةكى ضةندة تالَرِِِاستى

 

 سَيهةم: ضرِيؤكى
و كؤنةةكانى ئةلَ انةة،   دا كة يةكيَك لةة شةارة جةاان   لةم شارةش ثاييز باو، رِؤنطارى
لةسةةةر رِووخسةةارى شةةايَنةوارى خةةؤى  وةرزى طةةةآلرِيَزانديكةةة،  شةةايَنةكانىهةةةروةع 

و تةر دميةنى شةارةكةى جةاان   بة الى هيَنديَكةوةئةم طةآلرِيَزانى ثاييزة جاانى داناباو. 
و قاتابيةان ىالَةتيَكى خةةراوى ثيَةدا بةاو. بةهةةرىالَ     ديكةشةوة  لة رِوانطةى هيَنديَكى

زؤر  بةاون. بةةآلم   دااوينثشاوى هة بردنى كاتى بةسةرلة  يشقاتااانةكان ىرارؤستايان
ن اكةةيا كارةكانيةان.   و ضاوباونةوة سةةر باونةوة طةرِا ساآلنة خةسىرةرةلة تر كةسى

ثيَةى   زةمحة  كةيَش بةاو،  و هةنارو لة بنةرالَةيةكى ى دواناوةندىرقاتابى ثؤىل شةشة
و ثيَةدانى خايَنةدن نةةباو    ااانة و دريَذةة قاتضانكة زؤرى ىةز ل ى،بيست سالَ ناباوة
بةؤ   ىيشة زياتر يَةك ىةةو  رانط  نزيك بة بؤوةو،ى دواناوةنديش سالَيَك راةرضاارلة ثؤىل 
 .، بةآلم ثيَى خؤش نةةباو بطةرِيَتةةوة قاتااانةة   نةراباو يةكانى كؤتايى سالَتاقيكاري
و وانةةكان  لةة ثةؤل   رةاآلوايى  ور باو لةسةر ئةوةى كة بؤ هةريشةسا كةياانبةم جؤرة 

  بةشةيَك دا هةةروةع  ىلةرِاسةت  باو.نةة  يانىكؤتاينى قاتااانةشى ثشاوةكاكةواتة . كاب
دا، بريى لة داهاتاو نةدةكردةوةو زؤرى بةؤ  ارووثاى ناوةندىيةكان لة ئ انىئةلَ الوةلة 

زؤر بايةخى بة دا شلةو كاتةهةر  داهاتاو رِةش بني باو.بة  بةراربةر واتة طرينط نةباو
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ابردوويان وةبري كة رِ باو يانةو ئةو كارة هانةرتارةزرؤى ويَنةكيَشانبةآلم . نيان نةدةدا
قاتااانةةدا زؤربةةى كةاتى رِؤنةكةانى ثةاييزى      داخسةتنى   سةةردةرى ئةةو لة  .ديَنايةوة

شةةةةقام يةةةان رِيَةةةرِةوى ى خقةةةةراو  لةسةةةةر تةثؤلَكةيةةةةعيةةةةع كةةةة لةسةةةةر كارسةةةى
نيطاركيَشى  خؤى بةزالَ بةسةر بةشيَكى كؤنى شاردا باو، دادةنيشت و و فيلساوفةكان

بةتايبةة  وةرزى طةةآلرِيَزانى ثةاييزى شةارةكةى      يك دةكةرد. شارةكةيةوة خةر دميةنى
لةةم   ويَنةةى  ساوضةيَكةوة لةة هةةراو   ؤيةوة هةرب .و ثيَى جاان باو زؤر خؤش دةويست

ثايةةى نيطاركيَشةانةكةى    ئةررِؤكةش يةكيَك لةو رِؤنانة باو كة ضاارو كيَشابؤوةوةرزة 
ئةةم جارةيةان نةؤرةى     ةى بةاو. هةلَااسياو و خةةريكى كارةكة   الثةرِةيةكى ثيَاة دانا و

و ناوةنةدى شةارةكةى   دةولَةرةندنشةني سةر ئاوةكة بةاو كةة دوو بةشةى     ثردىكؤنئين 
  ثيَكةوة دةلكاند.

 وسةةكيل سةةااران ثاوة كةسةةانيَكيش لةةةويَاة رِةد دةبةةاون يةةان ئةةةوةتا     اوة نةةانةة
بىَ بةة ر زؤبةة طشةتى   ... كةة   ووةرزشاانانى رِاكةردن بةؤ رةشةق كردنةى نيةاة رةارِاتؤن      

لة ، ةنياىيشةيوةرزشاانة غةيرة ثو كةرثياسة وهيَنديَك لة ضؤدا باون.و لة ها  دةنطى
كى رىالَ خةريبةهة. دةكرد قةلَةم راوةكانى كةياانو نيطاركيَشىثشتةوةرِا ضاويان لة 

خؤ، و لةسةةةرةان جحيَلَيَكةةى هيَةةاركةةةيا نةةةدةدا.بةةة كةةةس و زؤر طةةايَى كةةارى خةةؤى
كةةو    ولَ هةة  ،و خايَن شرييناويَكى ساورو ضاوطةليَكى خارارض دةم وقةلَةويضكة و 

ةى نةباونة  كاجنكؤلَ ودانئةو سةرنج نةبةتايبة   ئيَسك ساوكى لةبةردآلن باو. وجاان
رد دةكة  كاجنكؤلَيَضةوانةى خؤى، كضةكانى بة ثترةوة، تاق يَك لة بة نيسبة  كةسانى

 .بةرنو ناخى بؤضاون بريوثةى بة 
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، يةةكيَك لةةو كضةانةى كةة تةرةةنى      ليزا بانطيةان دةكةرد  نى بة كة هاورِيَكائةليزابيَت 
كؤرثانيايةكى تةواو كردباو و لة  9"ىيطةررانشى" خاىلسالَةوةو تازة  نؤزدةلةسةروو 
طةلَ و دة ى نةباوهاورِيَى كارِضانكة ناوبراو ثةرِ دةكرد. تيَيةكةى كارئاراوزى طةورةدا
كةةار دواى تةةةواوباونى لةةة ىةةةوتاودا سةةىَ رِؤن  نةةةباو، جةةاانثةةىَ ى خةةؤدا زؤرئةةةوةش

نةاوبراو  . رِاى دةكةرد تر ةسىَ تا ضةاار كيلؤرة  و دةضاوة شةقارى رِيَرِةوى فيلساوفةكان
قةةراغى شةةقارةكة لةسةةر    لةة  ى كةة  ية دةدكةياانى هةركا  رِيَى لةو شايَنة دةكةو ، 

ئةةو رِؤنة ليةزاش    انة.نيطاركيَشة زالَ بةسةةر شةاردا دانيشةتاوةو خةةريكى      يةعكارسى
و كةياانةةوة هةلَايَسةتةيةكى كةرد    تةر لةة ثشةت سةةرى    كاجنكؤآلنة كةريَك زياتر لةوانى

ى دةوروبةرضاوى لة دةستى لة كاتى نيطاركيَشانى كؤنئين ثردى سةر ئاو و دارةكانى 
بةة ثردةكةة    رنةارةى كليسةاى نزيةك   خةةريك بةاو   كةةياان ثردةكةةى كيَشةابؤوةو    كرد. 
و طةةآلى زةرد دا سةةوزن، دةكيَشةاوةو   وى وةرزةكةان ارى كاج كة لةة تةةوا  طةلَ دوو ددة

يةان  دا خانةايَنى راشةينةكان كةاباوتى  قةةراغ شةةقام و لةسةةر    لةة  ساورى دارةكان كة 
رِاكردنةكةةى  ليةزا كةة ضةةند خالةةكيَك لةة       كةيةوة زياد دةكرد.يطاركيَشانةبة ندةكرد، 

 طاتى:كةياان،  برِيباوةضاوى تةواو ويَستاباو و 

  !ةزكاغديَنيتة سةر  يةكانىزؤريش بة جاانى رِاست واليستىتؤ نيطاركيَشيَكى رِي ةةة

و بىَ ثيَشةكى ضاويَكى لة ليزا كرد يةكانىطيَرِاوةو بة ضاوة خاراراويكةياان سةرى وةر
 طاتى:

                                                

 : رنشى طرى: باش كاتب، رانشى طةرى، سكرتيَرة، سكرتيَر، كاتب،  9
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 ةر كةةريَك و رِووخسةارة جاانةكةشةت بكيَشة ةوة، هةلَبةتةة ئةطة      خةؤ  ئيز  هةيةة   ةةةة
 الم رِاوةستى. و بتاانى ةبىَكاتت ه

 ئةليزابيَت ئةو ثيَشنيارةى ثىَ خراث نةباو و دةست بةجىَ طاتى:

 وةسةتم و رِةق رِادةيةوة هةر شتيَكم ثىَ بلَيَةى ئةةجنارى دةدةم و   زؤر بة خؤشحالَىةةةة 
 .نابزووم

ى تةر ضاويَكى وداوةهةلَ نيطاركيَشانةكةىالثةرِةى  يةوةييزؤر بة لةسةرةخؤكةياان 
اوةو ةسةر كيَشليَكى كةوانو  دةست دايةقةلَةرة طرافيكة رِةشةكةى  ولة ئةليزابيَت كرد

 اطةةةليَكىليَطةةةلَ و لةةاوتيَكى جةةاان دةبرؤطةةةليَكى قةةةيتانىو هيَ ةةاى دوو ضةةاوى رِةش
ةم و ؤرِرى بة دفضاآليى كيَشاوةو ضةنةطةيةكى بة كةريَك  دوايةكيَشانةوة. لةبةردآلنى 
و ؤىخة نيَةاان   يَاةى زؤرىسةرجنى داية شة بيَت بة بينينى ئةو ويَنةية، ئةليزا ضاوى دا.
تةر  رِووطةةش  وخسةارى رِو ىةةزيَكى زيةاترةوة  بةة  ثيَةك كةردو    ورِيَكزياتر خؤى ويَنةكة و 

راوى ئةو هة وة.، ئارام رايةع لة شيَاةى ويَستانةكةىبىَ هيك طؤرِانكارينيشان دا و بة
 يةةكى ويَنةةش بة قةلَةريَكى رِنةخاياند كة كةياان  زياتر لة بيست خالةكىبةسةرهاتة 

 لَةةةريَكىوةو بةة قة يةدريَةذى كيَشةا   طةةليَكى ثةرض طةةلَ  لةة رِووخسةارى جةاانى ليةزاى دة    
نةةوة  وى كةياانيَرةكةى بةة نةا   و زةردى تةآليى فؤرِرى بة ضاوةكانى دا وقاوةيى رةيلة
 يشانى دا. نوانؤ كردو 

 ئةليزابيَت لةبةرخؤيةوة طاتى:
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ند هةةةر لةةةو ضةةة .بةةن خةةؤش دةسةةتةكانت وسةةثاس زؤر هانةررةنديَكةةة! مسةجةةةب ةةةةةة
تةرى لةة   كىناوبراو سةرلةناىَ ضةاويَ و ثةجنةى رِةنطينى باو. خالةكةدا شةيداى دةست

 طةلَ سثاس كردنيَكى زؤر، طاتى:كردو دة  كةويَنة

 طرم؟ ب دةتاا  هةلَي ةةةة

 كةياان بىَ راتلَ باون طاتى:

 تر!ة، نةع كةسيَكىةتةويَشاوبؤ تؤم كةةةة 

 ئةليزابيَت طاتى:

ةبرى شةةتيَكت لةة طةةرم، النةةى كةةةم دةبةةىَ    ئةةاخر نةةاكرىَ هةةةروا بةةة خةةؤرِايى هةةةلَي    ةةةة
 دةرىَ.براندووباونةكة 

 و طاتى:و خؤرانيانة دةستى رِاتةكاندكةياان بة سيلةضاويَكى زؤر ساكار

ؤى تة م يشة دلَ رو ئةطةةةتةوشاوكيَ يةكة رن ئةوةم تةنيا بة خاترى جاانى! ةخيَرن ةةةة
 نةطرتاية، ئةم كارةم نةدةكرد.

 طرىَ، طاتى:ب بىَ هيك بةراربةريَك هةلَيدةويست بة ضانكة ليزاش نةي

شةةويَك   رِؤ يانكة بؤ نياة بناوسة كةنةكة  لة ثشتى ويَنةاوالنى كةم نرارة تةلةفةةةة 
  .نيَمدة ىلَضيَشت  ودةكةم ئاشثةزيبؤ خؤم  ضانكةكةم، بدةمساةتت 

 :و طاتىثيَشاازى ىلَ كردو خؤشحالَ باو  زؤرلة دةمساة  كردنةكةى كةياان 

 رة.نى رالَةكةاو، ئةرةش نرارة تةلةفةقةباولَ دةمساةتةكةو، بة ضاوانةةةة 
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ى نيةاة  رِاكردنة  بضىَ بؤئةليزابيَت كةرئ بؤى دةكرا ، ضاوو نيايَكى ثيَزياتر لة رانط
ؤظيش رةر  هةةواش بةةرةو سةاردى دةضةاو و    طؤرِاباو و ضانكة كاتى كارةكةى  ،رارِاتؤن

ةضةاو بةؤ   دهةةركاتيَكيش   ،ؤيةةوة بهةر. دانيشةىَ دةتاانى زؤر لةو هةواى ئةازادةدا  نةي
ى ى خةؤ كةة ةويَن بةةآلم هةةركا  ضةاوى لةة    . نياة رارِاتؤن، كةوياانى نةةدةدي  رِاكردنى

 ى شةارو جةاان ى و دميةةن شةةقام يةان رِيَةرِةوى فيلسةاوفةكان    تةوة بةريى  ودةكرد، دةكة
ئاسةةوارة   وةندمية و بينينى كةياان لة ىةالَى نيطاركيَشةانى   رِاكردنى نياة رارِاتؤنةكةى

كةى  دةنطيَد. نيَكى بؤ كةر اوفتةلةطر  و نةكةى هةلَاوفطاشى تةلةرِؤنيَكيان كؤنةكان. 
  طاتى: و ئارامهيَار

 ؟جةنابت كيَى ،س و ةةةة

 ليزا طاتى:

 !نةرت كيَشاوة؟وةبري  دىَ كة ويَس و، ة ةةة

 كةياان طاتى:

ارى ئةةو  و هةنةوة بريى فةقرييضؤن باو كةوتي ىالَت ضؤنة؟!. لةبريرةبةلَىَ، بةلَىَ  ةةةة
 بةر سناور؟ 

 ليزا طاتى:

. ىوونةةكرد  مريبدةكةورةوة بريى تؤ. كةواباو لة هةركا  ضاو لة ويَنةكةم دةكةم، ةةةة 
 ئيَستا ض دةكةى؟

 دا طاتى:لة وةآلم
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 . دةنين دااريهةن لة هانةررةندانةي ئةو نياني لةسةر بابةتيَكم ناوسيين ةريكيخةةةة 

 دا طاتى:قسةكانىئةليزابيَت لة ثشتطريى 

 بؤم وةخايَنة؟ ئةطةر ثيَت خؤشةةةةة 

 كةياان طاتى:

 كاتت نةطرم؟و ناوةخت نةبىَ باشة كةييت ثىَبؤضى نا، ةةةة 

 ليزا طاتى:

رى ئةطةةر سةاو   هةر كاتيَكى كة ثيَت باش باو. بةةآلم ، ينتؤ بة هيك جؤر رازاىيم ةةةة 
 .زؤر باشة ئيَاارةىةوتى  سةمسا لةسةر كاتيَكى دياري كراو، 

 ناوبراو طاتى:

 ةى دانا.نةكاولةسةر، تاكاو دوايى، تةلةف ةوةىتةئكيدكردنو بة  ةةةة زؤر باشة،

نى شةة طةةورةكا  تر لة بابةتةكةى كة ضارةناوسى يةكيَك لةة نيطاركيَ كةياان كةريَكى
و و جيا لةة ويَنةكانيشةى زؤر نةةدار    باوفةوتى كرد داو لة تةرةنى هةرزةكارىارووثايىئ

بةة   وتةةواوى نةةكرد   بةةآلم  و طؤيةا شةارةدارى بةةخاكيان سةثاردباو، دريَةذةى دا،     هةنار
 كةةةواباو طةةةلَ خةةؤى نةةةبا.  سةةاغ بةةؤوة دة وا  خةةاترى ناتةةةواوباونى بةسةةةرهاتةكةش 

طةلَ ئةوةى كةة  دةو دا كردئاويَكى بة خؤى، نةى لةسةر ريَزةكة داناو بابةتةكثيَناوس
بةةرةو شةةقام ضةاو    و و لةاوس كةرد  رِيشةى سةاف  كةرئ رِيشى دةتاشى، ئةم جارةيةان  



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

103 

 

نيَا ضةاوى لةة   جاخمانةيةكةةوة دا لةة ثشةتى   لةة كاتيَةك   ىَ.بكةرِ  طةالَيَكيش  ضةثكةتاكاو 
 لةبةرخؤيةوة طاتى:و ويَنة كةو ضاوى بة قاثيَكى كانيَك دةكرد، ودو

كةة طةةورة   ويَنةبةؤ  زؤريةش  و  40 × 50قاثةكةة  ئةرة بةؤ ويَنةكةةى ليةزا دةكةرِم.     ةةةة 
 يا يةازدة و شاوشةةوة كةة تةةن   بة رِةنطى سروشةتى  ةكةوقاثة لة دار دروست كرانةباو. 

ة نرخةةارةكةةة كةةرد كةةة   دووكاندداواى لةةة  يةةؤرؤ و نةةةود سةةيَنت نرخةةى بةةاو، كةةرِى.    
كى سةاورى  طةالَيَ  ضةةثكة سةرةرِاى ئةةوة   كا.ببؤشى كادؤ با و ناوسراوةكةى لةسةر ال

دا ن ثيَةى اوفكة ليزا بة تةلةة نيشانةى ىةو  بؤ ئةو ناو سةمسا و كرِى طةلَجاانيشى دة
 ةبةاو لةة  كةواتةة د بةاو نةة راشةني.     شةؤفريِى  ئيجةازةى كةةياان نةة    وةرِىَ كةو . ،باو

ر لةة شةةقارى نزيةك رالَةكةةى     ةهة كةة  يةةكان كةةلَك وةرطةرىَ    ئاررازة طاازةرةوة طشتى
  .باو ثاس يان شةرةندةفةرنزيك ثيَنج ويَستطةى  رِا تاكاو رالَى ليزاخؤى

ترى ةرة  نجثةةجنا و ثيَة   خاناوةكةةى دةنيةا.   بالَةخانةيةعى دوو نهؤريئةليزابيَت لة 
 يةةكى لةةبار  كؤرثانيةاوة خةاوةن كارةكةةى بةة كةريَ     و لةة اليةةن   ضاار طؤشةى دوو ديا

، زؤر يان نةةباو و شةايَنى نيانةكةةى كةة رةودايةةكى ئةةوتؤ     راو لة كارناوبو. يان داباثىَ
 وةسةةر كةة   رطةا كةراوةو لةة ثليكانةةكان    ةدكةياان كة لة ثاسةةكة دابةةزى،   رِازى باو. 

 و طرتبةاو لةاوتى   دا بةةر دةم كيَشةان و ضيَشتى لة ىالَى داربرينجى بؤندةكةو ، بؤنى 
يسةتنى  بليةزا بةة    هةاو. طةرةو  يَكى خةؤش، ن رتةى دةها ، ض بؤنلةبةر خؤيةوة هةر و

ة دةرةوةو سةةريَكى كيَشةاي   ،ىكردنى بؤنى ضيَشةتةكة  بةهبةو كانى كةياانالقةدةنطى 
ةكان لة ثيَضى ثليكان وهاتباونسةر شانةكانى  تاثرضة دريَذةكانى كةياان كة ضاوى بة 

 و طاتى:كةو دةهاتة سةرىَ، 
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طةةةا رةةوة، وةرةوة نوورىَ، دتةةةة بدؤزيكنيشةةةانةاانيةةةت ناوت ئاخرةكةةةةىباشةةةة،  ةةةةة
 كراوةتةوة.

ريَذ ةليزابيَت دبةرةو الى ئ كادؤكةىو ة طالَضةثكثرسني،  س و و ئةىاالَ دواىكةياان 
 و طاتى:كرد

 بة دلَت بىَ. هياادارم  ةةة

 ةكرد،نةةةد راندووباونةةة وزةمحةةة  بةةةو ثيَايسةةت دةكةةةم، سثاسةةت زؤر ئةةةليزابيَت
اى ةنيا جيَطة لَةكةةى خسةتة نيَةا طالَةدانيَكى بلاورينةةوة كةة تة       لقةة طا  .دانيشة فةرراو

 وة داينةا رياانانةكة  ساوضةيَكى لةة   زى نةان خةااردن  لةسةةر ريَة  لقيَكى تيَةدا دةبةؤوةو   
كى لةة  يشةت و كادؤكةةى كةردةوةو ضةاويَ    خؤشى لةسةر قةنةفة لة نزيةك كةياانةةوة دان  

، باوواسةي  يهةةلَ  انةكةةوة ويَنةكةى خؤى كة كةياان بؤى كيَشابؤوةو بة دياارى رياان
 و طاتى:كرد

ناية كردةوةو هيَ ةكةى بة ئةسثايى ليَزوو ويَن !بذىئةى طاران بةقةد خؤيةتى، بىَ ةةةة
و ترةو رِاسةةت دوو سةةةنتى رةةلةةة هةةةراو اليةكةةةوة، ضةةةث خسةةتية قاثةكةةةوة،و خةةاارىَ

 لةة  ىةكةة نش بةؤ خةؤى ويَ  ى بةتالَ باو كة ئةوةترةر لةسةرةوة بؤ خاارىَ سىَ سةنتى
ضةيَكى لةة   راو ديكةةى كةردةوة   سثاسةيَكى  دووبةارة  .نيشةان دةدا نيَا قاثةكةدا زةقةئ  
 كالَ ةى كردو طاتى:

 ؟ىةز  لة ض خااردنةوةيةكةةةةة 

 كةياان طاتى:
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ر هةة ى ئة  ،)شةةربة ( رياة ية خراث نية، دةنا ثةةرداخيَك ئةاو  ئةطةر ضاى سةوز هةةةةة 
 بىَ.  رياةيةع

 ئةليزابيَت طاتى:

 . ديَنم و دوايةش ضاى ساز دةكةم شةربة ة. سةرةتا نهةر دووكيان هةةةةة 

 كةياان طاتى:

 تةواوة. شةربةتةكةةةةة زؤر خؤ  راندوو رةكة، 

 ، طاتى:شةربة ئةليزابيَت دواى هيَنانى ثةرداخيَك 

و دوو  يش زةمحةة  نيةة، ئةاوى كالَيةا    رنيش بؤ خؤم ىةزم لة ضاى سةوزةو هيضة ةةةة 
 دانة نيَثتؤن.

ر ليةزاى  طةةلَ جةا  كةشةى جةار دة  نةرِؤرانتيةك نااند و باونى كةياانو لةسةرةخؤرام ئا
ة لةة ليةةزا دواى قسةةةكردنيَكى نزيةةك دة خالةةةكى، سةةةريَكى      زيةةاتر شةةةيدا دةكةةرد.  

و ويَكى لةة ضيَشةتةكة كةرد   و ضةا  رةكةة طيةكةةى خسةتة سةةر ئا   كئىدا و  ضيَشتخانةكة
دا كةةياان ليَةى   اان قسةةكانى بةاو لةة نيَة    ضةاوةرِوانى ئةةوة  دا نةاوبراو  لةرِاستىطةرِاوة. 

ة  بةة  ا  سةةبار يان ئةوةتا بة تةنىَ دةنى؟ يان رِ كارِى هةية دؤسيتويَنة ثرسىَ: بؤب
دا انى؟ بةةةآلم تةةةنيا شةةتيَكى كةةة كةةةياان بةةة زرةة  جةةؤرة قسةةانةو لةةةداهةةاتاو ضةةؤنة و 

 :ليزا غريةتى وةبةر خؤى نا و طاتىةرةجنام نةدةها ، ئةو قسانة باون. س

 طةلَ خؤ  ديَنا!خؤزطة دةزطريانةكةشت دة ةةة
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 طاتى:باون  راتلَكةياان بىَ

دا، رةطةةر،  ضةؤن بةاو ئةةوة  بةة ريَشةكى داهةا ؟ و دريَةذةى       رن دةزطريا  نيةة!  ةةةة 
 طةلَ رنى بيَكارةدا ثيَاةندى خؤشةويستى بطرىَ؟كةسيَك ىازرة دة

 و طاتى:اانكةي بة بيستنى ئةو قسانة دةستيَكى خستة سةر شانىليزا 

و ةخؤيةةةكى كةةارِى لةسةةةر هةةاورِيَ ة خةةاازةهةةةر كضةةيَك ئاواتةة ! قسةةةيةكة ضئةةةوة  ةةةة
 و دةستةكةى ديكةشى بة ثرضةكانى داهيَنا. هةبىَ تؤيانريَهرةبانى وةع 

دا لةسةةر شةانى خةؤى    خستباوة سةر دةستى ليةزا كةة   دةستةكةىدا كةياان لة ىالَيَك
 ، طاتى:وبا

 ية؟لة كايَ ةكة دةزطريان !ةةةة تؤ ضى؟

  ليزا طاتى:

و باشةى بةة دلَةى    يَستا ثيةاو يةان طةةجنيَكى ئايةديال    تا ئ يانى. دةزطريا  نية رنيشةةةة 
  .نةدياةتةوة خؤرم

 :و طاتىدرِةىة  و نياة خؤشحالَى ليزا كركةياان ضاويَكى لة رِووخسارى نياة نا

ازرة ىة  وةع تةؤ ويَنةة  بؤكةسةيَكى  ئايةا  ورِيت هةية. او ككةمبىَو نيانيَكى تؤ كة كار ةةةة
 رن كة باوةرِ ناكةم! ؟بكا وةع رن يةكىى بيَكارةيةتهاورِيَ

 ئةليزابيَت طاتى:
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ةر ديةةارة خؤشةةحالَ دةمب ئةطةة  ئةةةو قسةةانة رةكةةة، كةةار ئةوةنةةدة طةةرينط نيةةة،       ةةةةة
سةةةر  ىتةةرداهاتةةةوةو راضةةيَكى ،و لةسةةةرةخؤى وةع تةةؤم هةةةبىَدىدةزطريانيَكةةى هيَةة

  و طاتى:دةستيَكى خستة سةر رلىد. كالَ ةكانى كر

 ؟كةوىَدةو ئاغاى خؤ ، ض كاريَك لةوة باشئ وةطري ةةةة تؤ هانةررةنديَكى

بةؤ   ليةزا  شةنت. رِزلَقةى  و دةستى بة قالَتةقالَتىَ كرديةكة كئي لةو قسانةدا باون كة
ة ضةانك  ترى لة ضيَشتةكة كةردو و ضاويَكى كةسازكردنى ضاى دووبارة ضؤوة ضيَشتخانة

دا طؤشةةتةكةى سةةاور لةرِاسةةتى .كانانةةدةوة تةباغةكةةةى برينجةكةةةش دةرةةى كيَشةةاباو
ندنةةوةى  انادواى كو  كة خؤى سازى كردبةاو سيَكى جؤرة سؤكردباوية نيَا كردبؤوةو 
كضةةة  ايىبةةة ثيَةةى رِيَن ةةليةةزا برينجةكةةةى  .كردبةةاو دائةةاو لي ؤشةةى بةسةةةرتةباغةكةةة 

ةند ضة دواى شةى بةة سةةليقةى خةؤى كردبةاوى.      ئةةوي ديكة و ساز هاورِيَى يةكىهيَندي
  وة بة دةنطيَكى بةرز طاتى:كةضيَشتخانة ئةليزابيَت هةر لةخالةكيَك 

  .از دةكةمدةنا ضاى سرسيتة، دةتاانني نانةكةران اؤين ىازرة، ئةطةر ب شيَاةةةة 

 دا طاتى:كةياان لة وةآلم

زرةةة  بةةة خريش ىةةازرم و هةةةريَزةكةةة برِازيَن ةةةوةرنةةيش برسةةي ة، هةةةم ئارةةادةم  ةةةة
و تا و بةةرة ، لةجيَى خةؤى هةسة  دادةنيَني بؤ دواى نان خااردنضاكة خااردنةكة بطةم. 

 ى نان خااردنةكة ضاو. ريَز
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 طةلَةدى تو كارو ضنطالَكدوو دةورى و دوو دةست كةوضلة ضيَشتخانةكة ئةليزابيَت 
واى دكةةةياان . و ضةةاو كةةة ضيَشةةتةكة بيَنةةىَ  ةكةةة داينةةان ريَزو لةسةةةر خةةؤى هيَنةةان 

 و طاتى:شتةكانى لةسةر دانانو دةورىهةراو  رِازاندنةوةى ريَزةكة

ر نيَة تةةى بةؤ   سةةرةتا ليةزا دوو تةخ   ةطةةلَ خةؤتى بيَنةة.   دكلينيَكست هةية، ةةةة ئةطةر 
ى ضةاو  ةطةلَديش كةياانو لةكاتى طةرِانةوةدا، نهيَنا ىيَككلينيَكس طةلَدة ةكانرةجنةلَ

ئى ة شةانى يةةك  دا كة هةر دووكيان شان بةلةم كات هيَنا.يَكيان هةر كةسة و رةجنةلَو 
كئى و ضاويَكيان لةة يةة  دانانلةسةر تةختةكان و رةجنةلَةكانيان ةكة دةهاتنريَزبةرةو 
ى كةاريَك اان ةطةلَ ئةةوةى كةةي  د .سكانةوةووتربلَيَسةيةع لة ضاوى هةر دووكيان  كرد،

ةوة تانةد بةة خؤية    داو لةةكاتيَك ئاريَز طةر  ليةزاى لةة   بةةخؤى نةويَسةتا و   شةرريَان بةاو 
 اشى باو، طاتى:ط

 و لةبةردآلنى.ةةةة بةرِاستى خايَن شريين

 و طاتى:ليزا ضاويَكى ىلَ كرد

ردنيَكةى  بةة ضةاو ىلَ ك  و ةكةة ضةاون  ريَزالى هةةردووع بةةرةو   ، تةؤش هةةروا.   سثاسةةةة 
بةة   ةش بؤيةان ي ديكة ةةندو ئةو دلَةوة ناوساو نانةكةيان بة تةواوى بة، تارةزرؤيانةوة

 تر باو.تام

 يَت طاتى:كردنةوةو ئةليزابن خرِ يةكانياو رةوريدةورىدواى نان خااردن ثيَكةوة 

ة شةةرابى  لة ى ىةز هةرضةند كةياان زؤر ؟ةوانىخئةرية يان شةرابيَكى ىةز  لة ضا ةةة
 طاتى: باو،ى ثىَ باشئ شكةلة ضا، ساور و
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ر ايةة، ئةطةة  ى ساور باشةئةو ضةاكة دادةنةيَني بةؤ دو    شةراب، وةن رالَبة خؤشى خاةةةة 
 بىَ.هةئيزنى رانةوةى زياترم 

 ئةليزابيَت طاتى:

و ندوو ثةةرداخى هيَنةا   وشاوشةةيةع شةةرابى فةرِانسةةوى    هةلَبةتة كة ئيزن هةيةة، ةةةة 
ر يةةع دواتة  راوة بة رِاىةتى لةسةر قةنةفةى رياانانةكة بةؤى دانيشةنت.  هةر دووكيان 

يكايى و خؤشةةةكانى "جةةان بةةايز"ى ئةةةرر  يةةة كةةؤن لةةة طةةؤرانى يةةةع "دي سةةي"ليةةزا 
 ىو ئةةارارى رةةةم كةةانة خةةؤشدا كةةة "جةةان بةةايز" طةةؤرانى  ىالَيَةةكلةةة و سةرهاويشةةت
و نطهيَشةنت بائةةم  دا.  هةةلَ هةر دووكيان ثةرداخةكانيان بة خؤشى يةةكئى   دةخايَند،

و ئةةوةى وا  و بةة كةةياان  يةةكى تايبةةتى دابةا   طةررى ليزا، هياا و دلَدةمساة  كردنةى 
مسيَرى شاهرى، رةناوضيَبة قةوىل  بريى ليَ دةكردةوة، خةريك باو لةرِاستى نزيك وةبىَ.

  :هةلَكةوتةى ئيَرانىو بةناوبانط

      را ررد شرابيم و كبابيم و ربابيم"

 "اشا كة شرابست و كبابست و ربابستخ

 باو و نةة ئةةم  هةة دا ةلَ فارسةى ةطة ددا كة نة ئاشنايةتى ةةطةلَ ئةودبةم شيَاةية و 
و يةار  و رِوبةاب و كةبابشةراب، بؤية دا ها هةروا بة ريَشكىشيَ رةشى بيستباو، بةآلم 

ى وثريبةةرة  رِيَةاى  خةةلَك : "يشقةوىل كارد طاتةنبة  .بةرةوثريى هاتباونلةو شةوةدا 
  ". نيشتباو سةرةوة بةى دىَ ئةو باز
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ئةةليزابيَت هةيك    اوبة  مساتلَةة يةكةةى  انكة بةيانىضباو، بةآلم  داالىشةو راوةيةع لة 
ويستى  ئةليزابيَتيةكةيان بةتالَ كرد، ةوانىخ. شاوشة شةرابة ئةرنةباو يةكىنيطةرانى

 شاوشةى دووهةم بيَنىَ، بةآلم كةياان طاتى:

اىَ سةةرلةن يةزا  ىالَ دةيةا. ل و دةضةسثىَ  لةبري نةضىَ، ئيَستا ضايةكى سةوز كةضا ةةةة
اوى ئك دار و دانة نيَثتؤنى خستنة نيَا دوو ثةرداخى دةسدوو رم كردةوةو ئاوةكةى طة

بةؤ   ئةاريَزى دا كةةياان  لةةوكا  لةسةةر ضةاار ثايةكةة داينةان.     و طةررى بةسةةردا كةردن  
 دةسةتيان و خةؤى هاويشةتة باوةشةى   طرتةوةو ليزاش كة ضاوةرِوانى وةها كاتيَةك بةاو،   

دواى ضةايى   ردباو.كارى خؤى كيةكة ةوانىخئةر ةشةراب .كردن راض وراراوسان بة كرد
ة تسةةمسا و ردلة هةراو باريَكةوة قسةيان ك ييو لةسةرةخؤبة هيَااشى كةيانخااردنةوة

ة لة ضةاويَكى   يشكةةياان و نيشةان دةدا نيةاة شةةوى   يةكةة بيسةت خالةةع دواى    ديااري
 و طاتى:كرد خؤىةكةى سةمسات

ةضةىَ. ليةزا   خالةةع د  12:40 سةةمسا  ا يَك كة بةةرةو رةالَى ئيَ ةة دةرِو   دوايني ثاس ةةةة
 و طاتى:كردضاويَكى ليَ

 كةسيَك ضاوةرِوانتة؟ ىةنةن دةبىَ بضيةوة؟ ةةةة 

 و طاتى:نيَا قسةكانى رِيةةثكةياان 

و  ةيةةةمساتلَبةةةيانى كةةة دا، بةةىَ، ليةةزا دريَةةذةى نةةا، نةةا، كةسةةيَكم نيةةة كةةة ضةةاوةرِوا  ةةةة
رم باو دلَى نة كةياان !ىَ ليَرة نيَنيتةوةئةطةر ثيَت خؤش بىَ دةكر، جيَطا ان هةية

 و طاتى:لَق كردنةشى دةكردئةو خاو طؤيا ضاوةرِوانى 
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و  باشةة ، زؤر ترى بؤ خةوةكةةم هةةبىَ  ةجيَطةيةكى يةع رتةنيا  نيم، رازاىيمئةطةر  ةةة
 خؤشحالَ دةمب. 

 طاتى: زةردةخةنةيةكةوةليزا بة 

 رةوة. دا جيَت بؤ دةكةلة دلَم ،هةية كة ديارة ةةة

 ايسةت يةدكة  ليزاطةلَ ئةوةى كة سثاسيَكى كرد، لة جيَطاكةى هةستا و كةياان دة
 و راضةيَكى لةة  الدانو ثرضةةكانى  طةر   ىئاريَزلة يةكة بطؤرِىَ، لة ثشتةوةرِا "دي سي"

زانةى  نةةيان  و ئاريَز طةر يةةكئيان لةة   هةةر دووع  ليزا سةرى وةرطيَرِاوةورلى كرد. ثةنا 
 وورى خةوةكةةى بةة  دا ليةزا ن لةةوكا  . دا بةاون ئاريَزى يةةكئى لةة  ضةندةى خاياند كةة 

   و طاتى:داكةياان نيشان

و خةاويَن يةةكى  ىلخةاو    هةية كة بةرِاىةتى ليَى اةةوى، تريَك جيَطام بؤةزياتر لة رةةةة 
 طاتى:فلَضةيةكى نايَى ثيَداو 

  .رةستةراو و ىةرارةكةش لةو ساوضةوةنةةةة 

 كةياان طاتى:

 يةش زؤر ناوةو نةةهيَ ى ددا كرد، بةآلم فلَضةة ى بيَم بؤ ئيَرة، ئاويَكم بةخؤ داةرلةوةب ةةةة
 ثيَايستة.

نيَا جيَطةاوةو   كة هةر دووكيان ضاونةدووى دوانياة شةوىَ باو  وبةرىدةور سةمسا 
هةةر زؤر  كردبةاون، بؤيةة   و ورِى كاس كةيانيةية نايَخؤشةويستىو طؤيا شةرابى ساور

ةتاو و بةانيش  و هة هةةوا رِوونةاع  كاتيَةك كةةياان ضةاوى كةردةوة،     ةو . كزوو خةويان ليَ
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هةسةتانى كةةياانى   و و باويَشكجؤلَ وليزا كة دةنطى جم .كةسى ال نةراباو باون، طةرم
 هةر لة ضيَشتخانةكةوة طاتى:بيست، 

 !؟خةوى ضاكت كردةةةة 

 كةياان طاتى:

و نةان ى دا، ليةزا دريَةذة  ش نةابىَ.  و ضةاكئ لةةوة  ، خةوةكةم زؤر خؤشسثاسبةلَىَ، ةةةة 
 ؟ىةز  لة هيَلكةيةضاى بةيانيش خةريكة ساز دةبىَ، 

 كةياان طاتى:

 اوة.و ررةبا يان ثةنري تةوةلَ  زؤر سثاس، ئةطةر هةية قاوةو كةرةنةو ةةة

 ليزا طاتى:

ؤ خةؤم  ررةبا و ثةنري هةيةة و رنةيش بة    ية، بةآلمنتؤ، رِؤنة كةرةران  لة بةو شانسى ةةة
ثةيَم  بؤية اون، هةربةكةدا سةالجنيَا رِيَكةو  دوو دانة هيَلكة لة م بةلكة ناخؤم، بةآلهيَ

 طاتى. 

 كةياان طاتى:

لةة   وىَببةزياد ة تةواوو شةكر بىَ شريطةلَ قاوةيةكى بةدةو ررةباية و ثةنريئةو نانةةةة 
 . و ثيَست ان زيادينسةر

لَةيَني  بة نيةاةرِؤ بةاو، دةكةرىَ    ة نزيك بدا ضانكلةرِاستىية يان و ضاي بةيانىئةم نان
 باو.  يةتى سىَ سالَةيانةى دارِشتنى هاورِيَخو بةردى بنا، سةرةتا رِؤنةنيا



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

113 

 

ئةةو   كةةياان  مو رنةدالَ، بةةآل  شاو بكا و ببيَتة خاوةنى رالَليزا زؤرى ثىَ خؤش باو 
 نةى. بؤيةة  و سةةربارى كؤرةةلَطا دةزا  ىناوبراو خؤى بة زيةاد خؤش نةباون. قسانةى ثىَ

ة بةسنت ب ثشتة ب و بة تايبة  رندالَيش بطريَتة ئةستؤ.دةويست بةرثرسايةتى نننةي
  طا : دةي قسةكانى

بةرثرسةايةتى  ى و نةاتاا  هةةروا بةة سةاناي     ةشةياوى باوكايةةتيم نية    ولياقةة  رن  ةةة
 كةةى يةرِاست بيَةذي كةو  و  وضانكة ليزا خؤشى لة هةلَ بةآلم رندالَ وةئةستؤ بطرم. 

 تى رِاسةةتةقينة و ئةويندارانةةةى دا.يةةةهةةاورِيَسةةىَ سةةالَى تةةةواو دريَةةذةى بةةة   دةهةةا ،
طةةلَ  دا ضةةندين جةار دة  يةكةى دةطةةلَ كةةياان  دوايني سالَى خؤشةويستىهةرضةند لة 
ةى كةةة تةةازة خةةاوةن كارةكةة سةةالَةى بيسةةت و ثيَةةنجكةةاريَكى خايَنةةدةوارى ثاتريةةك، 

طةلَ دةخةريكى كار باو، دةضاوة دةرةوةو دا ى باوكىخايَندنى تةواو و لة كؤرثانياكة
سةةةرا و هتةةد، رِةدى شةةام يةةان ى كردبايةةة بةةؤ يشةةكةةة دةمساةت دا هةةةر كةةا ئةةةوةش

دا دةكرد، بةآلم لةة دلَةةوة هةةر    طةلَكةوتى دة وهةلَ يانة نةدةكردةوةو زؤريش هاورِيَ
ى كةارِ  دؤسةيت ى ليةزا  دةزانة دا كةة ثاتريةك نةةي   طةلَ ئةةوةى دةبة كةياان وةفادار باو. 

 ليَةةى نةةةباو.زيةةاترى ضةةاوةرِوانى  ئاسةةايى يةةةكىهةةاورِيَ ئاسةةتىلةةة  قةةة بةةةآلم هةيةةة، 
 ودةويسةت هةةلَ   نةةي هةرضةند لة دلَةوة ثيَى خؤش باو زياتر ليَى نزيك وةبىَ، بةةآلم  

 وهةةلَ  بؤية بة شةيَاةى  كةويَتةوة. بكة ليزا ليَى دوور  نيشان بداتيَكى وا لة خؤى وكة
كةارِى هةيةة    خؤشةويسةيت ش ليَى نةثرسى كة داخاا يقةتو  دةطر رِيَزى ىلَةوتةكةى ك

زؤر كؤرثانيةا و سةةرةرِاى ئةةوةش جحيَلَيَكةى     ثاتريك كةارِى بةرثرسةى    ضانكة يان نا.
هةيك جةؤرة رةةيليَكى     ثيَكةةوة بةاون،  دةطةةلَ ليةزا   كةة   يشو لة هةيك شةةويَك  بةئةدةب

يةانى تةنانةة     ثةىَ نيشةان نةةداباو    وة خةةوتن و ... ثيَكةة و  و راوض ئةويندارانة و راض
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و باو  دلؤظانو دا رِووخؤشطةلَ ثاتريكهةريشة دة داواى راضيَكيشى ىلَ نةكردباو، بؤية
و وةسةف  طةلَ ئةو هةراو تةاريف دة دا دةكرد.طةلَكةوتى دة وهةلَ  خؤرانيانةزؤريش 

ىةزيشةى ىلَ  و لَ ليزايةة دا  طةة ى خةؤى دة ئاسةاي دؤستايةتى كردنةدا ثاتريك دريَذةى بة 
هةةؤطرى نيشةةان دا،  بةةةو هياايةةة كةةة ئةطةةةر رِؤنيَةةك     زيةةاتر بيناسةةىَ،   نةةةباو لةةةوة 

 هةةر  .خؤشةويسةتى يةةكئى  و دارببنةة ئةوينة  و تةنانة  كةنبثتةوتر يةكةيان ثيَاةندي
لةة بةريى ضةاو     داطةةلَ كةةياان  دة سةةرجيَيى كردنةي  لةة  ئةليزابيَت باو كة لةو رِؤنانةدا 

رِيَكةةوتى  كةة نزيةك   تةا كةاتى سةاورِى رانطانةكةةى،     يةكةى اةاا، بؤيةة   يبةرطر ىةبى
، سةاورِى  شانسى ئةليزاشانسى يان بةولة  دا باو.لة دلَةرِاوكىَ ،ةشةشى هةراو رانطيَك
 . ازرى نةشؤردىرِؤنيَك وةدوا كةو  و رانطانةكةى ضةند 

 طا : بةر خؤيةوة دةيلةناوبراو 

ىةةزى  ، ضةانكة كةةياان   وابىَ، كارةساتبارةئةطةر ىَ! بكةياان  ئةم زطةم لةرِةنطة  ةةة
دا هةر لة يةكةم رِؤنى ىةةوتاوى دووهةةرى رةانط   بة ترسةوة  بؤية. يةلة رندالَ باون ن

ايست بزانىَ، ئايةا  يدة كرد. 10ىو سؤنارداواى ثشكننيو ثزيشكى ننانةى كردسةردانى 
 :ثزيشكةكة دواى ثشكنينيَكى تةواو طاتى زطى هةية؟

ضةانكة هةريشةة ئةاواتى     ،يةوة زطت هةية، ليزا لة اليةكةوة خؤشحالَ باوبة خؤشى ةةة
 داهةةاتاوى و نيطةةةرانى شةةةوة نارِةىةةة ديكة يةةةكيو لةةة الببةةىَ ىئةةةوة بةةاو رنةةدالَيَك 

                                                

10  :US = Ultra Sound،ئؤلَئا سؤند، سؤنؤطرافى، شةثؤلةكانى سةروو دةنط، الثرؤسكؤث،   : سؤنار 
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 بارضةةاونيشلةهةةيك بةةريى لةةة  بؤيةةةهةر بةةاو، بةةةآلم وةسةةةر خةةؤى نةةديَنا.  كةةى رندالَة
دواى ئةوةى لة مسيادةى دوكتارةكة  ئةوة نةباو. ىيشنييةت جؤرهيك بة نةدةكردةوةو 
شةةياو و كةةة دةبةةىَ ض بكةةا. كةةةياان طاتبةةاوى،   لةةةوة دةكةةردةوةبةةريى هاتةةة دةرىَ، 

هةةراو رِؤنيَةك    .دووطيانةة دةتاانى ثيَى بلَىَ كةة  ينة باوكايةتى نية، كةواتة هاتاويىليَ
 بةةآلم نةةي  ئةوةدا باو.  كاتةكان لة بريى و زؤربةىوة سةركارؤيةوة دةضبةو نيطةرانى

 يةى بزانىَ.بةو نيطةرانىدةهيَشت و ثيَشى خؤش نةباو كةسيَك 

واوى نيشةةانى تةةة ناو داطةةةلَ ثةروةنةةدةكانئاشةةنايةتى دةو بةةةهؤى كةةارئةةةليزابيَت 
يةةة ، بؤةوةنةةخايَند و دةيدةديةةي ارِى بةرثرسةةةكةىويَنةةة ثاتريةةك كةةو بؤهاوكارةكةةانى

 دايكنى لةة بيسةت و شةشةةرني سةالَرِؤ   ثةىَ دةنيَتةة   تةر  زانى ثاتريك ضةةند رِؤنيَكةى  دةي
    .و جيَذن دةطرىَباونةكةى

 ضةةاوةو طةر   ثةروةنةدةى كريَكةاريَكى بةدةسةةتةوة  ثاتريةةك بةاو   داهةةر لةةو رِؤنانةةة  
 ابيَت، ئةةليز ىَتادبة  ىكةرد كةة ثيَشةينةى كةارى ئةةو كريَكةارة      داواى ىلَنوورةكةى ليزا و 

 و طاتى:ندةكة كردة يةكةم الثةرِةى ثةروةضاوى ل

 سبةى رِؤنى لةدايك باونتة، رةطةر نا؟ دووتؤش  ةةة

 سةر ساورِرانةوة طاتى:ثاتريك بة 

 كاىَ دةزانى؟ ةةةة تؤ لة

 ليزا طاتى:

 ى رانطة.رِؤنى دوازدةدايك باونى ئةم كريَكارةش وةع تؤ كة رِؤنى لة ديارةةةةة 
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   ثاتريك طاتى:

 ةووؤهؤشةم ضةاوب   رن لةهةية، دا  ثةروةندةكانطةلَدةسةروكار  ئةرىَ! بةرِاستى  ةةةة
كةا   ة هاورِيَؤ ضةند كةس لب مدةمساةتيرن كارتى و دريَذةى دا، ئةم رةسةلةم نةدةزانى

 ةوىَ جيَذنيَكى طضكؤكة بطرم.دةرةو بؤ خؤشت دةمساةتى. ناردو

  ليزا بة ثيَكةنينةوة طاتى:

  ة.بؤ نةهاتارن تا ئيَستا هيك كارتيَكى دةمساةتيم  ةةة

 ثاتريك طاتى:

ة لة ة فةةرِرى  وا بة كةار  نيةة، بةةآلم    و ثيَايسةتيت بةة   تؤ ليَةرة كةار دةكةةى    هةلَبةتة ةةة
و ذنى بيسةت لةة جيَة  ئةةوةران ثةىَ ببةخشةى     كة شانازى دلؤظان دةطيَرِرةوةئةليزابيَتى 

 . دا بةشدارى ب ةرراوىَ شةشةرني سالَرِؤنى لةدايكم باو 

 طاتى: زةردةخةنةيةكةوةليزا بة 

ارِى لةةدايك بةاونى كة   ية بة رةن بةِراوة كةة ئيزنةى بةشةداريم لةة جيَةذنى        ئةم شانازى ةةة
 و طاتى:دايَذةىيَكةنينيان دا. ليزا درو هةر دووكيان لة قاقاى ثةثيَدراوبةرثرسةكةم 

 ؟ستارانلة رالَةوة جيَذنةكة دةطرى يان لة رِيَ ةةة

 ثاتريك طاتى:

 بيَنن.بؤ  بؤ ئةو شةوةم ضةند دانة ثيتزاران كةبن اوتةلةفو ويستم لة رالَةوة ةةة

 ليزا طاتى:
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 !ية؟رةقةلَيتان نو بةرهةياانرةطةر  !كةباب ساز ناكةن؟رِةنى بة بؤضى ةةةة 

 ثاتريك طاتى:

شةايَنى  و هةةياان بةردا كةة ةخبالةةنيَا   بةآلم ،نية بانيذةرانبريؤكةيةكى خراث نية، ةةةة 
 و  دةكةرىَ دو بةؤ بةرِاستى م و ياررةتيم دةوىَ. تةنيا ديارةهةية، سازكردنى كةبانان 

 يةكم بدةى؟ياررةتي يةكانخااردةرةنىالنى كةم بؤ كرِينى سبةى 

  ليزا طاتى:

طةر ئةدا و كارةكانى ديكةشلة كةباب سازكردنتةنيا بؤ كرِين، بةلَكاو  ، نةضاوان بة ةةة
  ثيَايست بىَ، ىةنةن ياررةتيت دةدةم.

شةطايةكى  ويةكةةى ضةاونة فرو  بةةيانى سةر لةة  و رِؤنى شة ة ثيَكةوة ساغ باونةوة
 هيَنةديَك و سةةرؤكايةتى كرِينةكةةى وةئةسةتؤ طةر      ابانيَككو ليزا هةروةع خااردةرةنى

 ر يَساسيسى نةؤرِنب و ضةند بةستة و رِانى رريشكسينططؤشتى طايَرةكة و ضةند دانة 
و دوو و سةثى ضةند دانة شةرابى ساورو هيَنديَك نانو ثيَنج كيلؤيى رِةنى مسةالطةيةكيو 

و ضةةةند بةسةةتة دوو كةةارتؤن سةةاردىو ى شاوشةةةيىبةةريةدانةةةيى(  دوازدة) وقوسةةند
... و نانىاويثةنريى و كةريَك و زةيتاونخةيار شؤرو بيبارهيَنديَك تةراتة و و بةستةنى

 بضةيَتة ؤنة ليزا ةكةم جار باو ئةو رِيبؤ  رِاست برديانةوة بؤ رالَى ثاتريك.و كرِين ،ىهتد
، بةاو  ترى ضةاار طؤشةة  ةرة   زيةاتر لةة سةة   كة نيَر بيناكةى  بالَةخانةيةع رالَى ثاتريك.

، تننوورى خةوشايَنى سازكردنى كةباب، و و ىةسارو با خاارةوةى بةرهةياان نهؤري
زى ريَة كةة   هةةباو  ىترى ضةاار طؤشةة  ةطةورةى نزيك ضل ر هالَيَكىو و ريااننوورى كار

و  سةةالجة طةةلَ  دة طةةورة  خانةيةكىضيَشةت ، دانةدراباو ىلَ ى لة اليةكةوة نان خااردنيش
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و ىةةرام و رةسةتةراوى   ةيةةكى زؤر وهؤلَرِهةوثةىل ديكةى ئاشثةزخانة و  وفريزيَر و كةل
انةة ثؤشةتةوثةرداخة   بالَةخئةةم   .يشى باوو ثةل شؤردنو شايَنى دةستتايبةتى رياان

 بةة كارِةكةةى.   ةوداقةاتى خةاارةوةى    ويةةتى ى بةاوكى ئة دا نهؤريخاناويةكى ضةند لة 
رالَةكةةى، داواى ىلَ   يةةى شرِوشةثرِيَاى بةة خةاترى ئةةو    ، لة هةراو شةتيَك  بةرثاتريك 
  و طاتى:كردىلَ باوردنى 

ؤى هةية و بة  ىكة رياان ئاطادارى كردباورةوةثيَشئ  ة.نةهاتا مقةرةواشةكة ئةررؤ ةةة
 هؤآلنة بشؤم. وكرا ئةو هةورِبؤ خؤشم بؤم نة. و ئيجازةى طر ناكرىَ

 ئةليزابيَت طاتى:

كان لَةهةورِوهؤنية  كاورنيش هيَنديَك جار  نابىَ،باشئ لةوة  سةلَترالَى قةى ناكا،  ةةة
 هةةراو خةؤم   بةؤ  دةبةىَ هةةر  بدا، بةلَكاو  يةكمبشؤم و قةرةواشيشم نية تاكاو ياررةتي

 .بكةمكارةكان 

 و، ثاتريك طاتى:و نياى نياةرِؤ بانزيك دوازدة سةمسا 

 . نميان ديَدةضم دوو دانة ثيتزادةخؤى،  ئةطةر تؤش نانكةريَكم برسية و  ةةة

 ليزا طاتى:

 بىَ. تربرسية. بةآلم با ثيتزاكةى رن ضاوكة تؤزيَكمباشة، رنيش  ةةة

 ثاتريك طاتى:

 ثيَت خؤشة ثيتزاكة  ض شتيَكى لةسةر بىَ؟ ةةة
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 طاتى: ردالة وةآل

 بىَ.وا رنيشى ئبا ، يةيىةز  لة ضبؤ خؤ   ةةة

ا يةكانى خسةتة نيَة  خااردةرةنىو ثيَك كرد وةكةى رِيَكئاشثةزخانتا ثاتريك هاتةوة، 
 سةتةبةندى بةخااردةرةةنى   زيَرةكة دا كة ثةرِ بةاو لةة   يسةريَكيشى لة فرةكةوةو سةالج
ى بةةؤ ك بةةؤ كارِةكةةةى ضيَشةةتطؤيةةا دايكةةى ثاتريةةك هةةةراو جاريَةة. تاكةةة كةسةةىكةةراوى 
 منى طةةر يةةكيا  ىَتةةوة رةالَ  ة نيَةا فريزيَرةكةةوةو هةةركا  ها   بةؤى خسةتؤت   وةوسازكرد

ليةزا   ةكاتةةوة. نو ضاون بؤ رِيَسةتاوران  بري لة سازكردنى ضيَشتكاتةوةو بيخاا و ئيئ ب
 دا بةريى لةةوة  لةةوكا  ثيَةك كةرد.    وو رياانانةكةشةى رِيَةك  رةالَ دواى ئةم ثشةكنينانة،  

 طا :دةي ةوة كة ض بكا؟ لةبةر خؤيةوةددةكر

و كةياانيش  بيَنمكارةكةم واز لة و ئةطةر رندالَةكةم ببىَ، دةبىَ كةياان رندالَى ناوىَ ةةة
لةوالشةةوة كةةياان    كةة خةةرجى رندالَةكةةى ىلَ بسةتيَنم.     شثةارة نةة  و هةيةة  ى نة كار

ةوىَ بةة  ةوة نارة يشة ترلة اليةةكى  و باشة و خؤشيشم دةوىَ، بةآلمجحيَلَيَكى زؤر دلؤظان
و بارودؤخيَكى ةكةم بكةويَتة رةترسىدلَى خؤم، داهاتاوى رندالَ ئارةزووىو ىةزى خاتر

و زؤريشى ثىَ خؤشة كة بب ةة هةاورِيَى.    بةآلم زؤر دةريَكة ثاتريك بةهياارة ناديارةوة.
ئةةم  يةكةى ثىَ بلَةيَم و بزانةىَ كةة دووطيةا ؟!     دا رِةواية كة رِاستىئايا لةوةها ىالَةتيَك

و دةطةر  يةة  ةو رِاسةتى بة دا ترسةيَك بةةرى   لةهةةرىالَ ، بةآلم ئازارى دةداك كةريَ بريؤكة
وا ساغ بؤوة هيك شتيَك نةةلَىَ.  كةواباو  واى بة باش زانى كة جارىَ باسى نةكا. ىخؤش

بةآلم بة طشتى لةسةر ئةةو بةاوةِرة بةاو كةة ثاتريةك جحَيلَيَكةى زؤر دلؤظانةة و زؤريةش         
زووش جيَطةةاى بةةاوكى لةةة    درةنةةط يةةان و يةةةتىو بنةرالَةةة و كارةكةة نيةةانىةةةزى لةة 
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 لةيَ  ناشةريينم  كردةوةيةةكي  ئاكةارو  بةيَ  دةطةلَ ئيَستاشي تا كةدا دةطريَتةوةوكؤرثانيا
تةاانى  دةي ئاسةانى و زؤر بةة  كةةدا هةيةةتى  كة لةة كؤرثانيا  ثيَطةيةي لةو قة  ونةدياة

 ييةةةوةو رِادةر بضةةيَتةلةةة هاوكارةكةةانى كةةة ثيَةةى خةةؤش باويايةةة  ةطةةةلَ هةةةر كضةةيَكد
   .اةنةطرتوةر ىخراثة كةلَكبةبةآلم باارداية، 

  طا : ليزا لةبةر خؤيةوة دةي

 قةةتيش و ؤتةة دةرىَ هاتدا ةطةةلَ رةن  دتاكاو ئيَسةتا كةة زانيارةة، تةةنيا جاروبةارة      ةةةة 
رةيلى  كة رنهةوىَ بةآلم وا هةست دةكةم، دةيضاوةرِوانى لةرِادةبةدةرى ليَم نةباوة. 

زانةةى، ئةطةةةر بب ةةة خيَسةةةرةرِاى ئةةةوةش، طرميةةان دةم. بةةثةةىَ نيشةةان  يةةةتىهةةاورِيَ
يةك  ثاتر ةىةوبةهةةرىالَ بةة هاتنة   سةداسةد داهاتاوى خؤم و رندالَةكةم دابةني دةبةىَ.   

واقى يانةى دين ريئةو طؤرِانكانيَا ئاشثةزخانةكة و ة  هاتةطةلَدو هةوداى خةيالَى ثضرِا
 طاتى: وةبة دةنطيَكى دؤستانةو ورِرا 

. وةةتت كةرد لةاوت يَكى بةىَ نيهاية   رِازى بةو هةراو زةمحةةتت نةةباوم،   زؤر سثاس،  ةةة
ة كةارة، وةر  ئيَسةتا دواى ئةةو هةةراو   و دريَةذةى دا،   ةخؤشة نا رِةبةةنى بةرِاستى نيانى 

 نانيَكى ضاع اؤين. 

 ليزا طاتى:

وو هاوكةا  د  نيةة،  ىية و هةيك زةمحةتيَكيشة  تةواو سروشتىشتيَكى هاوكارى كردن  ةةة
و نياةرِؤيةةةكيان خسةةتنة سةةةرىو ثيتزاكةةانى دةورى ثةةانى لةةة ئاشةةثةزخانةكة هيَنةةان 

 ثيَكةوة خاارد. 
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 .11قارتةشكرِياةو نة نة نةوتى دا ثاتريك وةبريى هاتةوة كة لةوكا 

 ليزا طاتى:

ا  دانى طالَةةك اوهةر دةبةىَ بةؤ ئة   هةية.  انةرشقارتو نةو رالَةوة  لةنيطةران رةبة،  ةةة
  ديَنم. ةطةلَ خؤمئةوانة د، لة كاتى طةرِانةوةدا رالَىَبض ةوة 

 ثاتريك طاتى:

 وا نية درةنط بىَ؟! ثيَت ةةة

 ليزا طاتى:

ى يا لةة كرِينة  ة تةةن رة ئةياررةةتيت دةدةم،   طةاتى  ثةيَم يَ ةةوة.  ةطةرِزووتةر د ، ةخيَرن ةةة
 ...نةةوةو  ركردطئاو دنلةة كةةباب سةازكر    ، بةلَكاودا نةباوو ثيتزا خااردنخااردةرةنى

 يشو رنة بكةين خراث نيةشةشةوة دةست ثىَ سةمسا ئةطةر لة ثيَم واية  داية! هتديش
 ثيَنج ليَرةم. باشة؟!  سةمسا يةوة يبة دلَنياي

 ثاتريك طاتى:

 ، لةوة باشئ نابىَ.رةرناونزؤر  ةةةة

نج نيةا و ثيَة   ضةاارو  سةمسا ضانكة تا  ،وليزا سةريَكى لةرالَةوة دا، طالَةكانى ئاودان
 و نارةيةةكى زؤر دؤسةتانةى بةؤ كةةياان ناوسةى.     ضاوة ثشت ريَزةكةىتى راباو، وةخ

                                                

 : ك يت: شقارتة، شةرضة، طؤرد.  11
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هةةوىَ  ئايةا ثيَةى بلَةىَ كةة دةي     !يان نا؟ زطى هةية كة بؤى بناوسىَلةوةى  باودوودلَ 
نارةكةةى  و ضةةندين ثرسةيارى ديكةةى لةوبابةتةة.     دا ثيَاةنةدى بطةرىَ؟   ةطةلَ ثاتريكد

 ىلةة ثيَنجة   سةةمسا  خةةريك بةاو   ا كةشيَاى ريَزةكةةى.  نيَ وةهةروا بة نياةضلَى خستة
كةريَك و تةكةى كردةبةرىو كؤكرد ثىَ هةستا شةلَاارةكةى لة نزيك وةبىَ. يةدوانياةرِؤ

تيَك كةو . وةخساار راشينةكةى باو و وةرِىَ و طرتن هةلَ ضةند دانة شقارتةىو نةو 
دةم و و كةةة خةريكةةة رةقةةةلَى ا ديتةةىلةةة دةرةوةرِطةيشةةتة بةةةردةرطاى رةةالَى ثاتريةةك، 

يةةةكانى لةبةةةر هةياانةكةةةدا بةةةرِيز كارسةةىو زطةةاى كةةةباب سةةازكردنةكة ىةةازر دةكةةادة
هةواى نة زؤر طةرم باو نة زؤريش سارد، دةكرا بةرِاىةتى لةبةر هةياانةكةدا داناباون. 
و سةاالديَكى  سةةوزى  سةةرةتا ليزا هةر كة ضاوة نوورىَ، دةسةت بةةكار بةاو،    . دانيشى

 كرد.  ىازرطؤشتةكةى بؤ كةبابةكة و دوايةش اشى سازكردب

 و هاوكةارة نزيكةةكانى خةؤى   كةةس لةة هةاورِىَ    دةطةلَ ئةوةى كةة ثاتريةك تةةنيا    دة
دايك كةة رِؤنى لةة   يشىيةكانضةند كةس لة هاوثؤلة دواناوةندى، بةآلم كردباو دةمساة 

بةة   ضةاوةرِوان نةةكراو  و رِكتاثبة شيَاةيةكى يان ويستىلة بري راباو، ثاتريكيان نى باو
ئةوان لة بةرخؤيانةةوة وايةان   و ضةند شاوشة شةرابةوة بيَن بؤ رالَةكةى. طالَ ضةثكيَك
 ة ئةةم ئةةو ئيَ ة دةضني، ئةطةر لة رالَةوة باو ض باشئ، ئةطةةريش نةةباو   كة: " داناباو
هةةر كةة    يةةوة بة خؤشى ".نةوةيو دةطةرِيَيَنيبةردةم رالَةكةى دادةنلةبؤ يانةى دياري
 خةاارةوة  نهةؤري و هةراوهاريايةكى كةة لةة   و قالَقرم رطاكة كراوة.ةدا، د يانزةنطىلة 

جيَةذنيَكى ضةاوكة و   دةها ، واى نيشان دةدا نة تةنيا ثاتريك لة رالَةةوة بةاو، بةةلَكاو    
لةة  يةةوة ضةاونة نوورىَ.   و خؤشةحالَى كةةنني بؤيةة بةة ثةيَ   خؤرالَيشةيان رِيَةك خسةتباو.    

تانةى دةورانةى دواناوةنةدى لةة    ؤ ثاتريك جيَى خؤشحالَى بةاو كةة ئةةو دؤسة    اليةكةوة ب
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نكة ثاتريةةك كةةارتى نةةاخؤش بةةاو، ضةةاة، بةةةآلم لةةة اليةةةكى ديكةشةةةوة وبرييةةان نةةةكرد
نيشةةانةكانيانى رضةةةند ناىةقيشةةى نةةةباو، ضةةانكة ناو هة بةةؤ نةةةناردباون. دةمسةةاةتي

دواى بةهةةرىالَ   دةكةرد.  دا هةسةتى بةة شةةررةزارى   طةةلَ ئةةوةش  دةنةدةزانى، بةآلم 
كةؤى  ررةتيَكى زؤرى طرتن. بةم شيَاةية بة هاتنى ئةوان، ىازؤر،  ردنيَكىوباداواى ىلَ 

 دا طةيشتنة شازدة كةس. طةلَ ليزا و خؤشىرياانةكان دة

وتاو كؤتةايى ىةة  كةرد.  يان بة سازكردنى كةةباب  ىةوتى ئيَاارةوة دةست سةمسا لة 
 تةا  يةكةةى تةةمستيل بةاو   ضةانكة بةةيانى  كاردا نةباو.  يةع لةو نيطةرانىترسباو و هيك 

يةةكئى   رِيَكةانى خؤيةان بةة   هةةراو هاو  طازةرانةديان. و خؤشةى  بةة شةايى  درةنطانيَكى 
ة ديةار د. بةة وان ناسةان  و هةاورِيَى نزيكةى خةؤى    رو ثاتريكيش ليةزاى وةع هاوكةا  ناساند

يةةةى كةةة ئةةةو جيَا تةةزيكئ لةةة دوو هاوكةةارى نيشةةان دةدا، نةةو ليةةزا ثيَاةنةةدى ثاتريةةك
 و ة بةة هةةلَ  ئةم بريؤكةية ليزاى زؤر خؤش دةوىَ. طةيشتباون ثاتريك رياانةكان وا تىَ

يةكةةةى بةةة اان طةةةررىو ريةةخؤرالَيانةةةى ليةةزا بةةة نيسةةبة  ثاتريةةككةةةوتى دؤسةةتانة و 
هةةةراو وايةةان بةةري  دةكةةرا.ةسةةتى ثةةىَيةةةوة، بةةة جةةاانى هكةةانىنيسةةبة  هةةةراو هاورِيَ

ا ة زؤر دووردلةة داهاتاويةةكى نة   ئةةوةتا  زؤر ليَةك نةزيكن يةان    دووانة دةكردةوة كة ئةو 
                                                                                             ئةويندار. دةبنة 

 هةةؤلَىزؤر تةةا درةنطةانيَكى لةةة   و رةشةرووب خااردنةوةيةةةكى دواى كةةةبابكارِةكةان  
هةرضةةند ثاتريةك ثيَشةئ    بةاون.   و سةراكردنو هةلَثةرِينسةرقالَى شايى رياانانةكةدا

تةا درةنطانيَةك    يةوةكة ئةم شةو بة بؤنةى جيَذنى لةدايك باونىبة دراوسيَكانى طاتباو 
دا لةة سةالَ  كةة  طاتبةاوى  و ئيزنى ىلَ خااسةت بةاون  و قالَ و قرمو دةيكةنة ى دةطرنشاي
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و بةةؤ رِيَزدانةةان دا طةةةلَ ئةةةوةش ، بةةةآلم دةبةةاورن تةةةنيا شةةةويَكى وايةةة و دةبةةىَ مب   
يان زةفتىنزيك بة يةكى شةوىَ  سةمسا دراوسيَكانى، تاق يَك لة  لةبةرضاوطرتنى خةوى

و قسةةة و ثيَكةةةننيدةسةةتيان لةةة  و نيةةاى بةةةيانى سةةيَ سةةةمسا  نانةةدةوة، بةةةآلم تةةاكا
كؤكردنةةوةى  اش لةة  دواى ئةوةى هةراو رياانةكان رِؤيشنت، ليز .نةطر قيا  هةلَشفي

و بةةةآلم شةةؤردنى كةةةل دا ياررةةةتى ثةةاتريكى كةةرد.  يةةةكانو كارسةةىريَةةزو و ثةةةلكةةةل
ئاطةادار   كارةكةرةكةين اوفتةلةثاتريك ثيَشئ بة ثةلةكانيان دانان بؤ بةيانى كة طؤيا 

تاانياة بىَ، كةواتة زةمحة  بكيَشةىَ  ئيَستا كة شة ة نةي كردباوكردبؤوةو داواى ليَ
دواى ئةةوةى ليةزاش   بةةم شةيَاةية،   يازدة كارةكان ئةجنام بدا.  سةمسا ع شة ة و ية

 و دؤستانةوة طاتى:دةنطيَكى هيَدىو بة كردبةآلم ثاتريك ضاويَكى ىلَويستى برِوا، 

 !بة تةنيا جيَم نةهيَلَى؟دةكرىَ ئةرشةو  ةةة

 طاتى: ةكىبة هيَااشبة جياشم بؤ رياان هةية و نايَنى و بانو  ةهةلَبةتة جيَط

 هةرضةند تؤ رياان نى. ةةة

 ا دةويست، طاتى:دئةوةى لة خاو  ليزا كة ثيَى ناخؤش نةباو

رِةنطةةة  كةةة بةةةيانى بةةيَم بةةؤ ياررةةةتيت و برييشةةم كةةردةوة  مبةةاو لةةة بةةريى ئةةةوةدا ةةةة
  نةية .و سةهاو  بةرىَ بةوةع ئةررِؤ كارةكةرةكة هةر

كةةريَك   ئةةو شةةرابة  نيةة و   ردنيشةم ك رِاستى بىَ ئيَستا ىةوسةلةى شؤفيَريئةوةى 
 دا ضاويَكى لة ثاتريك كردو طاتى:لةو كا سةرى طةرم كردووم، 

 ، باشة، دةريَن ةوة.رادام كة دةلَيَى رياان نيم ةةةة
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لةى ليةزا   رو دةسةتى لةة    بةاو  ية لة رِادةبةدةر خؤشةحالَ قسةثاتريك بة بيستنى ئةو 
 اليةز ئاخرةكةةى  و هؤطرى يةكئى باون اتريز ويان لةسةر يةكئى هةلَ نةطر ضاوكردو 

 سةرى بة سينطى ثاتريكةوة نا.

 يَةةااشهلةةة ثشةتةوةرِا   يةةوةو ىو الوانةةدسةةةر كالَ ةةكانى خسةتة  ثاتريةك دةسةةتيَكى  
ى ثةىَ  ةكى سةربة هيَااشو لة نيَر ضةنةطةيةوة هيَنايةوةو ثرضةكانى ى بردة نيَاثةجنة

يةع خؤى بؤ شل كردو اطرىبىَ هيك خؤرِش بةليزايةوة نا. ليَاى بة ليَاىبةرز كردةوةو 
انيان لةة  و قاضةاغ و شاوشةة و ثةرداخةةك   هةرضةةند قةاث  خؤيانةوة. ضاونة نيَا دونياى 

ى روبةةرةو نو  راتلَ بةاون هةةر دووكيةان    بىَ بؤ شنت داندراباون، بةآلم  ئاشثةزخانةكة
 ا :دا ثاتريك بة ليزاى طلةوكا  .رِؤيشنت تنخةو

ى رونوة وةو رنةيش دةضة   هةر ليَرة لةسةةر ئةةو تةختةة اةة    خؤشة  ئةطةر تؤ ثيَت ةةة
  انةكة دةخةوم.و رياانكار

لةة خؤشةويسةتى    ضةاويَكى ثةرِ  دا بةاو،  نيَا دةسةتى ثاتريةك  ليزا كة هةةر دةسةتى لةة   
 كةتةيةكئيان لةسةر تةخيةوة نا و ليَاى بة ليَاى سةرلةناىَو كرد ىثاتريكرِووخسارى 
ى يةان بةؤ ثيَاةنةد   ييةكجارةكو جيددى باو كة برِياري تيارةدالةو كاتة هةست ندةوةو 

الَى ةوة بؤ رة ى خااردن ليزا هاتيو ضابؤ بةيانى دواى نان و خؤشةويستى دارِشت.ئةوين
اانى ئةةو نارةة نيَاةضةلَةى كةة بةؤ كةةي      ويسةتى  و طضةكةكةى  ضاوة ثشتى ريَةزة  وخؤى

 كاو طاتى:نةلةبةآلم كا و بؤى بنيَرىَ. بتةواوى  باوناوسي

تةر ضةاو   ؤنيَك دوارِى درِاند. كةشى بكةرةوةو نارةو بؤى دةبىَ ضاوم ثيَى بكةوىَنا،  ةةة
 اتى:يةكةيانى هيَنا و طزؤر دؤستانة كؤتايى بة ثيَاةندى خؤشةويستى وكةياان الىبؤ 
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ة باونة  كةةياان  ووة ليزا لةو رِيَكةوتة بةواللةررِؤ بةوالوة تةنيا دوو هاورِيَى يةكئين.  ةةة
 اةنةةدىثيَدا طةةةلَ ثاتريةةكدة ثيَشةةى طةةا  كةةة لةةة دويَنةكةةةوةو ليَةةك نزيةةكدوو هةةاورِيَى 
 ة. يان دارةزراندوخؤشةويستى

 ضاار ىةوتاو دواتر رِؤنيَكيان ليزا بة ثاتريكى طا :

  خسةتاوة  يو سةؤنارةكةى دةر تاقيكةارى  ة الى دوكتاريَكى ننانةة و ؤتبؤ ثشكنني ض ةةة
ى ضةند زط وةودتيَكةوة سةردانى دوكتارى كروطا ، لة ض رِيَكةم نةيكة زطى ثرِة، بةآل

يك ريى لةة هة  و لةةو كاتةدا بة    ثاتريك بة بيسةتنى ئةةم هةوالَةة زؤر خؤشةحالَ بةاو      .رانطة
لةةوة   هةرطيز بريىنيانيَكى هاوبةش.  ث نيَك بؤدارِشتنى تر نةكردةوة، جيا لة شتيَكى

 بلَىَ: النى كةمنةكردةوة 

و ويندا ئاشةنا بةا  طةلَ يةةكئى ئيَ ة تازة دة ة؟ يانهةيضةند ىةوتاوة زطت  ةويَنةةةة بؤ
نةةدةها  كةة    داشكيشىبة هيك جؤر بة ريَيةكةرانة! و و خؤشةويستىسةرةتاى ئةوين

و بةةة دةسةةت بةةةجىَ ؟ةتةةرى كةسةةيَكىئةةى رنةةة يةةان ئةةثرسةةىَ، ئايةةا ئةةةو رندالَةةة بليَةةى 
 يةوة طاتى:خؤشحالَى

 ثيَكةوة بذين؟ ةوىَةةةة ئايا دةت

 ىَ.طاتى، بةلَلةقاندنةوة  دارانةى لة ثاتريك كردو بة سةرسؤزليزا ضاويَكى 

 ثاتريك طاتى:

وست رد يانيَكىنبة  دةستةوىَ بيَى بؤ الم كة ثيَكةوة كةواتة راتلَى ضى؟ كةى دةت ةةة
 !ر نا؟دةكا، رةطةكةس كةم زؤر طةورةية و بةشى سىَ خاناوبةرةساوى بكةين؟ ةو ى
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 و طاتى:ئاريَزى طر  لةنةكاو لة ليزا

ةوة  ة دا نيَنخةاناوة تر لةةو  كة دةبىَ سىَ رانطىقةبالَةبة ثيَى خؤشم دةويَى، بةآلم 
 كريَى ئةو سىَ رانطة بؤ خؤم بيدةم. دةبىَ يان ئةوةتا 

 ثاتريك طاتى:

ئةةو   ضةاو لةة ليسةتى    بةةجيَى دةكةةم.  ى كؤرثانيايةة و بةؤ خةؤم جةيَ    ئة   كةة خاناوة ةةة
 ناوخةا تى بةة  و بزانةة كةىَ سةةلَتة و ثيَايسة     بكةة  كةكؤرثانيا تةتازة هاتاونةكةسانةى 

و ئةةو شةتانةى كةة ثيَةت     ثةالنةةى كةة ثيَايسةنت    وئةةو كةةل  هةر لةةررِؤوة   رِازيت هةية.
  ؟طاازينةوة بؤ ئيَرة يةواش يةواش بيانخؤشن، 

 ى كردو طاتى:يَكو راضةوةئاريَزى طرت لةليزا سةرلةناىَ 

يةكةةى  ناوبراو بةؤ بةةيانى  يةكان كؤ دةكةينةوة. ثةلة ثيَايستى وؤوة كةلباشة لةررِ ةةة
 وو ديةاى دةكى ية ديتى، يةكيَك لة هاوكارةكانى ثيَايسةتى بةة خاناو  وة سةركار، ؤكة ض
و ةدا نيةاوة ترى ضةاار طؤشة  ةلة خاناويةكى سىَ رة ئةو هاوكارةى تاكاو ئيَستاكة هةية. 

هاوكةارة   طةةلَ ئةةو  دة. دةوىَ ؤ كضةكةى خؤىبوةو جاابى كردئيَستا خاوةن رالَةكةى 
 خؤشةى  بةؤ و باو لة رانطى داهاتاوةوة خاناوةكةى ليةزا وةربطةرىَ   ىازرقسةيان كردو 

 كاتةوة.برِةنطى 

 و بة فةرِرىدةنى داطةلَ ليزاو باوكى رِاطةياند كة دةهةر لةو رِؤنانةدا ثاتريك بة دايك
ليةزا  و بةاوكى ناسةاند.   ى خةؤى بةة دايةك   وةع دةزطريان شيَاانلة دةمساة  كردنيَكى بؤ 

هةةر  دوا بةردةوام رانطى جاريَك بؤ ثشكنني سةردانى دوكتةارى ننانةةى دةكةرد.    ولةوة
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شةى  كةو رندالَةدا ئاكةارى ثشةكنينةكانى نيشةانى ثاتريةك دا كةة بةؤ خةؤى       لةو رانطةش
ئةوانيش  وو باوكى طا بة دايك ى كةريَك درةنطئباونى ليزاثرِز ثاتريك باسى ساغن. 

. خةةؤى رانةةدوو بكةةازؤر دةويسةةت بةةة تايبةةة  خةةةزوورى نةةةيخةةؤش بةةاو. زؤريةةان ثةةىَ
كةة ليةزا زطةى بةاو بةة       كاتيَةك رِاطةر .  و سكرتيَرةيةكى ديكةى جيَطرىةوتاويةع دواتر 

 نيَا خؤدا ساز كرد. و جيَذنيَكى خنجي نةيان لةكرد شةش رانط، ثيَكةوة زةراوةنديان

نيارى بةةاو كةةة بةةة ثيَشةة جاانكيلةةةىو نةةازى نةةازكضةةيَكى  او ليةةزثةةةرِىرةةانط تةةيَنةةؤ 
 ىيةكةةيان و ريَردايةةتى نيةانى نن  لةدايك باونى سةابينة خةساوى، ناويان نا "سابينة". 

زطةةى لةة    ئةةوة بةاو كةة ئةةو    ئاطةادارى  كةة  تةةنيا كةسةيَك   . كةرد و ثتةةوتر  طةرم و طارِ
 ية نةطاتراوةىوةى ئةو نهيَنردنةو ئاسةوارى شازؤر جار نيطةرانىكةياانة، خؤى باو و 
و اسةةوارى ئةة  ئثاساوى بةؤ داثؤشةينى   بةآلم رِيَطاى بةرضاو باو، بة رِووخسارى ليزاوة 

 يةوة. يةى دةدؤزنيطةرانى

 ةرم وة طة بة ى دةدية ك جةار كةة كةةياانى    طةلَ تةواوى ئةو وةسة انةدا، هيَنةديَ  ليزا دة
كى وة تةؤى بةاو  يةة ةى بيؤلةؤنى لةة رِوانطة  بىَ ئةةوةى بلَةىَ:   طارِى ئةىاالَى دةثرسى، بة

 دا بة كةياانى دةطا :لة هةر ضاوثيَكةتنيَك .رِاستةقينةى سابينة

يانةوة و سةرةتاكةياان لةئةطةر ثيَايستيت بة ياررةتى راددى هةية ىةنةن بيلَىَ.  ةةة
و نةة نيطارخا سةةرةجنام  طرىَ.باررةتى رالَى لة ليزا وةريبة هيك جؤر ثيَى خؤش نةباو 

زاش و طرتةةى. ليةةدييةةةوة دةسةةتيَكى لةةةبارةقهةةطضةةكةى نيطاركيَشةةانى بةةة  كارطايةةةكى
 كةريَكى ياررةتى دا.
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ى بةة زؤرو و يةةدا خةةريكى ويَنةكيَشةانةوة بةا    نيطارخانةزياترى كاتةكان لةو كةياان 
واو يَنةة تةة  وىةنةةن ئةةو    بيايستاية كةة دةبةىَ  ااية يان رِؤنةكانيش ئةطةر كارى زؤر ب

جةار ويَنةة    ةىلَطناوبراو دةخةو .  و هةر لةويَشنيَك كارى دةكردشةوانة تا درةنطاكا، ب
بةةو  ون. بةةآلم نرارةيةان زؤر نةةبا   يا طضكةكان دةكيَشاوة، يةكانى بؤ كؤرثانرِيك راوى

 بة شانةوةوويَنةى زؤرى بؤ خؤى دةكيَية كةياان هةريشة خةريكى كار باو، ضانكة ثيَ
ةم كةةس  كة ى دانابةاوة،  يشة ثيَشانطايةك طةةر يةة ئة بةةو ثةيَ   دادةنةا. ثيَشانطاى كةريش 

 و فرؤشيشى زؤر نةباون.دةكردرِوويان تيَ

طةةلَ  ةدة سةالَى لةة ضةاوثيَكةوتنى ليةزا     تا كضةكةى طةيشةتة تةرةةنى شةازد   ثاتريك 
 اةيةان تةنانةة  نية    سةةمسا  ضةند  بؤ راوةى يةكى نةباو و ئةطةرئاطادارىكةياان هيك 

   !لة كاىَ باوى؟ دةثرسى ةيش ديار نةباواية، هةرطيز نكيرِؤنيَ

و رندالَةكةةى ضةرِ   و ننك، تةواوى بةريو زةينةى لةسةةر كةار    شتيَناوبراو خافلَ لة هةر 
طةةلَ  ايةة دة نةبا شليةزا  و ئةطةةر بنةرالَةكةةى طةةلَ  يةكانيشةى دة كاتةة بيَكةارى  ببؤوةو 

نة سةابي و باوكى ثاتريكيش زؤريان ئاطةا لةة سةابينة بةاو.     دايك سابينةدا بةسةر دةبرد.
زوو طةةةورة بةةاو، و هةةةراوش خؤشةةيان دةويسةةت. دآلنلةبةةةرو كضةةيَكى خةةايَن شةةريين

دوايةش ضانكة كضيَكى ثةرِ كردو و قاتااانةى سةرةتايى تيَباخضةى ساوايانسةرةتا 
و تةنيا خؤشةويستى دايك نةسابينة زيرةع باو، ضاوة قؤناغى دواناوةندى. وريا و زؤر 

و هةرضةى  كةشةى ثيَةى رِادةطةيشةنت   طةورة ةثريو بةا ع نةنكباوكى باو، بةلَكاو هةر دوو
خةبةر لةوةى كة ثاتريك باوكى رِاستةقينةى سابينة ئةوان بىَ بيايستاية بؤيان دةكرِى.

دةهاتةةة باوةشةةى   زوو هةةةلَبةةة تايبةةة  كاتيَةةك كةةة دةضةةؤوة رةةالَى بةةاثريةى،    نيةةة. 
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يةةى كةة لةة وةسةية      تةا ئةةو جيَ  باثريةيةوةو ئةويش لةرِادةبةدةر خؤشى دةويسةت،  
و سىَ لة ضاارةكةى  كردباو رى كؤرثانياكةى بة ناوى سابينةوةدا يةع لة ضاانارةكةى

  يةوة واتة ثاتريك.كةديكةشى بة ناوى تةنيا كارِة

و ثةةةةؤىل دةى دواناوةنديشةةةةى بةةةةة تةرةةةةةنى طةيشةةةةتة شةةةةازدة سةةةةالَىسةةةةابينة 
ةوة ية ؤىةي ارى رِكى لةة بة  كردباو كة دايهةستى راوةيةع باو . برِىيةوة ىسةركةوتاوي

شةاو،  ضةةوانةى ثيَ هةركا  لة قاتااانة دةطةرِاوة، بة ثيَ هاتاوة. طؤرِى بةسةردا وئالَ
وة. ر دةهاتةة زؤر جار تةنانة  ثاتريك كةة كاريشةى دةكةرد، زووتة    دايكى لة رالَ نةباو. 

رالَىَ.  ةباناوىكباوة و ونى سابينةدا ئيئ نةضؤوة سةركارديارة ليزا بة دواى لةدايك با
يةزا  لة، دةباو كة دةطةرِانةو وةختيَكوايان مسادة  طرتباو ثاتريك و سابينةش  بؤيةهةر

 ئاسا بة دايكى دةطا :جار سابينة طلةيى طةىلَلة رالَةوة باواية. 

 يشوةى رنة كارةكةة  تةنانةة  تةا هاتنةة     واداية هةراو رِؤنيَك بةؤ كةاىَ دةضةى كةة     ةةة
ك ثاتريةك  رِؤنيَة ؟ اانة دةطةرِيَ ةوة تؤ لة رالَةوة نىرن لة قاتا وةختهةر  ودةخايةنىَ

 لة قسةى كضةكةى كردو طاتى: طريىبؤ يةكةم جار ثشت

وة، تةؤ  زووتةر لةة كةاتى خةؤم هاتاورةة     رنةيش   وةخةت طيانةكةم، هةةر  رِاست دةكا،  ةةة
 ةوىَدةية  وم كضةةران ثيَايسةتى بةة تؤيةة     ئيَستا رن بة جةهةندةم، بةةآلم ئةة  نةباوى. 
سةانة  قدواى ئةو  وئاريَزى دةطرى ى كة لةيتؤ يةكةم كةس بتةوة بؤ رالَىَ، ديَ وةختيَك

 و بة كضةكةى طا :يَكى كردو راضئاريَز طر  ننةكةى لة

 ىَ. و ثيَ ان نةلَدانى كاريَكى طرينط بىَرِةنطة دايكت خةريكى ئةجنام ةةة
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 دةكةرد. دا ضةاوى ىلَ تى ويَنةكيَشانو لة كاكةى كةيااننيطارخانةليزا بة رِؤن دةضاوة 
 طا : دةيكة دا طةلَ ئةوةىدة

الَ باو سدا ضةندين طةلَ ئةوةشدة ةةةة نا، نا، رن هيك شتيَكم نية كة بيشاررةوة، بةآلم
ان، نةة بةة   ةى لة كةياباونةكئاووس رةسةلةى نهيَنى لة دلَةوة خؤى دةخااردةوةو كة 

نةوانة انةدا ئةو بريكرديدوايي لةمو نة بة ثاتريك و نة بة كةياان خؤشى. طا  ىكضةكة
ى ضةنط يَك لةة  دةيايست بة جؤرو  ىلَ زرِاندباوشةوانةش خةوى و تةنانة  ئازارى دةدان

و ونن كةوتباريَردةكةى ليَى وةطاراو هةريش ئةو بريؤكة ئازاردةرانة كة هةم كضةكةى
 خةؤى او، دا وانةةب كةة لةة رِاسةتيش   دلَى بة كةسيَكى ديكةةوة بةىَ    كة برييان دةكردةوة

 كا.برِزطار 

بةة  دا، طةةلَ ريَردةكةةى  دة يةة ساور باو لةسةر ئةوةى كة ئةةو نهيَنةى  ليزا رِؤنيَكيان 
ى ارئاكةةكةةا و ضةةاوةرِوانى  بدةزطريانةةة كؤنةكةةةى بةةاس  و كةةةياان كضةةةكةى ىةةزوورى
  :بة ثاتريكى طادا لة دةرفةتيَك .بكابىَ، يةع شى هةرضىكارةكة

طةةلَ  ةجةار د دا، و لة راوةى ئةو شازدة سالَةى نيا انىتؤ دةزانى كة خؤشم دةويَةةةة 
 يةع لة دلَمهيَنىنبةآلم نةكردووى. ىلَ يانة غة قةوو باوى ترالم خؤشةويستجار زياتر 
سةتةكةم  ية بة تؤ و كضةة خؤشةوي ةوىَ ئةو نهيَنىدةررِادةبةدةر ئازارم دةدا،  داية و لة

 تريش هةية بلَيَم. و كةسيَكى

 ئارارى طاتى:بة بىَثاتريك 
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دةويَةى   م خةؤش زؤرضانكة شكم بؤ شتيَك دةضىَ، بةآلم  !ية؟ئةو كةسةى ديكة كيَ ةةة
و نةشةم  بةة جيةدديم نةةطرتاون   تيش و قةة طةرينط نةني   بةة الوة و طارانةشم زؤر شك ئةو

  . هيضت ىلَ ثرسمويستاوة لةو بارةوة 

 ليزا طاتى:

 ةم و ثيَكةوة قسة بكةين؟كبئيزن دةدةى، كةياان دةمساة  كةواتة  ةةة

 سةرساورِرانةوة طاتى:ثاتريك بة 

 !ية؟كىَئيئ كةياان  ةةة

 يةوة طاتى:ليزا بة هيَ نى

دوودا ةى رِابةر ئةو نيطاركيَشة و رن بةة تايبةة  لةةو ضةةند سةالَ      .ةزطريانة كؤنةكةمد ةةة
ك نةديَ هيَ دةضم و ضاو لةة ويَنةةكانى دةكةةم و    وسةردانى تةىةوتاوى ضةند جار ضاورة
يم يةةكى خؤشةويسةت  هيك ثيَاةندىبةآلم ئةوةش بزانة كة جاريش ياررةتي رالَيم داوة. 

 طةلَى نةباو. دة

 ثاتريك طاتى:

 !بيدةى بة دةزطريانة كؤنةكة كةواتة رن دةبىَ كار بكةم و تؤش  ةةة

 ليزا طاتى:

تا و ئيَسة اكادوو تة بريى خراث نةكةيةوة، دلَنيا بة لة راوةى ئةو شازدة سةالَةى رِابةر   ةةة
 طةلَى نةباوة.يةكى سيَكسيم دةثيَاةندى جؤرةهيك 



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

133 

 

 ثاتريك باوةرِى كرد.

و بةةو  تداخسة ى نيطارخانةكةة دوانياةرِؤيةةكى كةةياان   كةرد.   بانطكةياانيان ئةوان 
 بةةؤ ليةةزا طةةالَيَكى جاانيشةةى كةةةياان ضةةةثكةنيشةانةى كةةة ليةةزا ثيَةةى دابةةاو، هةةا .  ناو

 هيَناباو. 

 و طاتى:ردةكةى ناسانديزا كةياانى بة ريَل

 !تةؤ  ةطةةلَ د ئاشةنايةتي  لةة  بةةر  دةزطرياني ديارة دةزطريام، كؤنة كةيااني ئةوةش ةةة
 .يةوة، ئةو كيَشاويةتىكة ئيَستا لة رالَى باوك ة رن ىيةويَنة ئةو

 ثاتريك طاتى:

  ى كة نيَر ويَنةكة  وانؤ كردوة؟تؤ هةر ئةو كةياانة !ئا ةةة

 كةوة تةئيدى كردو طاتى:كةياان بة سةر لةقاندنيَ

 و ئاشنايةتيتان خؤشحالَم. لة ضاوثيَكةوتن ةةة

 ثاتريكة.ناوى  بة كةياانى طاتباو كة ريَردةكةى ديارة ليزاش ثيَشئ

سةت كردنةى قةاوة    وردليزا خةةريكى   ية ثيَكةوة دانيشنت.ئةو ئاشنايةتىئةوان دواى 
ك ردو ثاترية رجيى نيانيان دةكة خةرج و رةخا وكارى زؤرباسى و كةياانيش باو و ثاتريك

 شيَتةوةاكةى بكيَويَنةى بؤ تةبليغى كؤرثاني ويستى داوا لة كةياان بكا كة ضةند  اونة
 اتى:طسابينةش لة قاتااانة هاتةوةو ثاتريك كةياانى بة كضةكةى ناساندو  كة
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ليةزا هةةر لةة    دا. طةةلَ رةن  لةة ئاشةنايةتى دة   كةةياان دؤسةتة كؤنةكةةى دايكةت بةةر      ةةة
تى ؤ خةؤى دروسة  بةة قةاوةو كةشةةفةيةع كةةيك كةة بة      خانةكةوة س ويَكى كةردو  شتضيَ

لةة  ى ضةاويَك  ليةزا  . هةراو لة دةورى ريَزةكةة خةرِ باونةةوة.   كةانةكردباو، هاتة رياان
 ثرِسككى ضريِؤدةنطى سابينة و كةياان كردو و بىَيةكانى ثاتريكضاوة ثرِ لة ضاوةرِوانى

ة سةالَ  و زياتر لة شازددا باونبريؤكانةى كة لة ريَشكى ةوئ وطةلَ كةياانباونةكةى دة
 بة كضةكةى طا : باس كردووانى طةلَ ، دةثيَاة دةضيَشنتئازارى باو كة 

ر لةة  سةابينة هةة  يةةوة باوكتةة. بةةآلم    بة قاربانت مب، كةياان لةة رِوانطةةى بيؤلةؤنى    ةةة
 سةرةتاوة طاتى:

 ك ة. رن هيك كاريَكم ثيَى نية و ثاتريك باو ةةة

 دا، طاتى:يةى كضةكةىييراربةر ئةو دنكردةوة جيددبة كةياان لة

 بةة  ؤمخة اسةتى  ة كةة بةرِ وطيانةكةم، رن هةظدة سالَ بةر لة ئيَستا بة دايكةتم طاتةا   ةةة
زانيةةاة كةةة بةةاوكى  مبةرِاسةةتيش نةةة ،وبةةاوع بب ةةة كةةة نةةابينم ئةةةوة لياقةةةتي و شةةياو

كى بةاش  ريةك بةاوكيَ  هةروةع لة رِابردوودا ثات، لةسةر ئةو باوةرِةميَستا . ئرِاستةقينةو
ة بة بةؤ   بةختةةوةريتان هيةااى  و بةىَ  دا باوكيَكى ضةاع لة داهاتاوشباوة بؤ ، دةتاانىَ 

 ئاوا  دةخاازم.

 ثاتريك طاتى:

باو كةة   رانطيَكضانكة ئيَ ة تةنيا  نية، رن لةزانى كة سابينة هةر لة سةرةتاوة دةم ةةة
 بةةةآلم ضةةانكة ليةةزام لةةةو نيايَةةك بةةاو. زطةةى رةةانطم ليةةزا زةراوةنةةدران كردبةةاو، بةةةآل
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طةرينط   ةالوةدةوىَ، ئةةو رةسةةلةم زؤر بة    مو ئيَستاش خؤشرِادةبةدةر خؤش دةويست
و يَت خؤشةويسةتى رةن  ئةةليزاب يةةكى تالَةة، بةةآلم    هةرضةند ئيَستا ئةةوة رِاسةتى  نةباو. 

 كضة نازدارةكةرة. سابينةش 

تةةوة كةة   رِدريَيَو شالاور باوةو دةم بة دةم دةطدا طالَطؤى زةوى ىانلة نيَاان خةلَك
ة وةرزى لة  زيةاتر يةةكان  يةة ئةوينةدارى  ثيَاةندىو  يةو خؤشةويستىبةهار وةرزى ئةوين

 ةانةةةى كةة وآلترِةنطةةة ئةةةوة لةةةو    ن.وو دةثشةةكاكةةةنردةدة ضةةرؤدا و طةةالَزارطةةالَ
 يةان تةةكان  لةة زؤربةةى وآل  رِاسةت بةىَ، ضةانكة    رِادةبةةدةرة،   لةة  يةكةيانرداريَتىوسنا

لةة  . ةنريَردرىَو شادى هةراوان دبة جيَذن تةنيا سةرةتاى وةرزى بةهار، داقاورِنةكان
ئةةم  و دةكةةن  طةشةة ؤظةكانى ئةو وآلتانةش هةروةع سروشةت لةةو وةرزةدا   دا ررئاكام

كةة  ثةا  ارووئة  بةآلم لة قاورِنةةكانى ديكةة و بةة تايبة    قسةية زياتر وةرِاست دةطةرِىَ. 
يةة، وةرزى  خؤشةويسةتى و ةراو وةرزيَةك، وةرزى ئةةوين  هة يةكة كةةرئة،  سناورداريَتى

ة ةبيةنن واتة  دبةة رِةش   و داهةاتاو ناهاريَةدى باونة يان بة ثيَضةوانةى ئةةو وةرزة   هياا
 باونيان نية.

خةرؤكى سةناوريَكى  و و ناهاريَدىو خؤشةويستىبةهةرىالَ ليَرةدا ثيَاةندى ئةوين 
و كةواتةةةة نةةةة بةةةةهار بةةةة تةةةةنيا وةرزى ئةةةةوينزيَكةةةى تايبةةةةتى ناناسةةةىَ. نيةةةة و وةر

 :  12.وةرزى خةرؤكىبة تةنيا و نة ثاييزيش  يةخؤشةويستى

                                                

 دةروون شيكارى بنةرالَةية،ئةلَ ان، كة تايبةتى  تةلةظزيانىساونةى ئةم ضريِؤكة كارتة لة بةرنارةيةكى :  12

  . ناوةكان لةم ضريِؤكةدا طؤرِدراون.    دةخادةرؤظةكان رِاستةقينةى تاق يَك لة ئيَ ة رروةرطرياوة كة نيانى 
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 كىيةكؤتايىيةكى ضةندة تالَ كة رِاستى

 !دةبىَ ىشريين 
 

   ضوارةم: ضرِيؤكى
وثةادا  اروئ نىاجةؤرة شةتانة لةةنيَا طةةجن    اةندى ئةم يَو ثرةسةلةى ئازادى سيَكسى

اةنةدى  يَو ثك كةسةيش بةة خةاترى خؤشةويسةتى    هةي و و سروشةتى بؤتة كاريَكى ئاسايى
، نة دا() لة نيَا شي ةكانكردنسيغةو اةندى سيَكسى بةر لة نن هيَنانيَواتة ثسيَكسى 

و كارِان، بة ثيَى ياسةا لةة   هةرضةند كضان .يان دةكةنو نة بةردبارانيشساوتيَننيان دة
دةتاانن ثيَكةةوة كةارى سيَكسةى بكةةن،      ترسالَ بةرةونوور هةندةيان  شازدةتةرةنى 
و سروشةتى خؤيةانن   ى غةةريزة ثةةيرِةو  رلكةض ولةم باارةدا، زؤربةى جحيَلَةكان بةآلم 

يةة  سةاود لةةم ئةازادى   هةةر لةة سةةرةتاى تةرةةنى خؤناسةينةوة       ياسا. ضانكة ىئ عنة
بؤيةة رارؤسةتايانى    .زانةن بةة ثيَايسةتى دة  زؤر جةار وةع خةؤراكى رِؤنانةة    و وةردةطرن
بةرنارةيةةكى  و بةة ثيَةى   داارةبةا يةكى تةواو لةةم  يان بة وشيارىانةرةكو رِاهيَنبارهيَنان

و لة رةترسى اترى ثيَشطريىشى كردنةوةى زيورياكةرةوةى كة لةبةردةستيان داية بؤ 
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هةر لة  بة ئةركى خؤيانى دةزانن،شي انةكان، لة تةواوى قاتااانةكانى ئةو وآلتانةدا، 
ضةندين  ة تةرةنى خؤناسني نزيك دةبنةوة،لا كة رندالَةكان رِثؤىل شةشةم يان ىةوتةم

شةةرؤظةكردنى ئةندارةةةكانى ررؤظةةة و شةةيَاةى يان لةةة وانةةةى زينةةدةوةرزانى بةةؤ سةةةمسات
بةةة و يةكةةةىزاووزىَ و شةةيَاةى ثيَشةةطريى و تةنانةةة  يَةةاان كةةك و كةةارِ  اةنةةدى نثةي

دا، اةنةدى سيَكسةةى يَتةازة الوةكةةان لةة بةةاارى ث  نةةةوةى كرد شةيَاةيةكى طشةتيى رِوون  
و  ثةةجنا دا لةة سةالَةكانى   ئةةم هةوآلنةة لةة هيَنةديَك لةة قاتااانةةكان      تةرخان دةكةن. 

و بةربةرةكانى جيددى طةلَ بةرةنطارىدةوة، بةآلم كرديةوة دةستى ثىَزايينىشةستى 
رِةوةكان بةةرةورِوو  يةة تانةد  رةزهةةبى يان  ئايينىبنةرالَة بة رِوالَة  كليسا و تاق يَك لة 

بةة   زايينةى ى١٩٧٨لة سالَى  ويَنة لة ئةلَ انبؤ هةفتابؤوة كة سةرةجنام لة سالَةكانى 
وة دادطةاى بةاآل  لة اليةن  دالة قاتااانةكان ى سيَكسىرةسةلةوتنةوةى ياسايى باونى 

رِةوةكانى ة تانةد بةربةرةكانى دايك و باوككة بةربةرةكانى كليسا و هةريش  اكر ثةسند
و كارِان لة باارى رةسةلةكانى ثيَاةنديدار بة خؤيانةوة كةواتة كضان ثاوضةلَ كردةوة.

سةرةتادا ض دةطةيةندريَن كة لة بة تةواوى تىَ ترسالَ بةرةونوور دوازدةى هةر لة تةرةن
و يدزايةكانى ئو رةترسىرندالَ باونى ناوةختى وةع ض رِووداوطةليَكئةركيَكيان هةية و 

خؤ كة ئةطةر ئاطايان لة يان دةكايضاوةرِوانيةكانى ديكة سيَكسى طاازراوةية نةخؤشى
و بنةرالَةةة و هةةةروةها سةرشةةانى  شةةانى خؤيةةان، ض بةةاريَكى طةةران دةخةنةةة سةر نةةةبىَ
  .ةكؤرةلَط

و و ياررةةةتى نةةةكردنى رارؤسةةتايان لةةة اليةةةن دايةةك هؤى طةةاىَ نةةةدانجةةار بةةةطةةةىلَ 
 سةيَزدة يةان   دوازدةهةةر لةةو تةرةةنى     و كضةكانيان،كارِهاتاوة كة  باوكةكانةوة ثيَش

ان دةري ةكانة كة زؤرجار ئةزراونيةيان دارةزراندوية سيَكسىىاةندئةو ثةييةوة سالَى
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ةو ى ثةرِ كةردو  سةالَة  سةيَزدة كضيَكى سالَة زطى  شازدةيان  ثازدةكارِيَكى  خستاوة كة
كاروبةةارى  بةرِيَاةبةةةرىو بةةاوع و و دايةةكبةةؤ خةةؤىزؤرى طةليَكى كيَشةةةبةةةم شةةيَاةية 

  ثشتياانى لة تازة الوةكان ثيَك هيَناوة.

  يةكى كار  باو بؤ ئةو ضريِؤكةى خاارةوة:ة ثيَشةكىوطةلؤ ئة 
و يَكى دريَةةذو ثرضة طةةليَكى قةةا  رةةرك  و ثيَةةك،رِيَةك  بةةنن كضةيَكى زؤر جةةاانى  ئا ثةي 

ة لة  بةةآلم ، بةاو  ى كةةم لَ ئةةوةى تةرةةن  طةدة، لةبةردآلنطةليَكى طةورةو ضاوبريقةدار، 
اوةنةدى  كى رام نةبنةرالَةي ةوالدىمسةناوبراو تةنيا  باو. ترو نيرئاقلَهاوتةرةكانى خؤى 
اارى بئا لة يث ى ىكاورةتى باون.فةررانبةرو باوكى هةردووكيان ئةلَ انى باو كة دايك

دا ستى نيانيشى لةبةردةيةكى نةباو و هةراو ئي كاناتيَكورِىاك ويةوة هيك كةمراددى
، ريَك زيةاتر كةة  دةثةرِنان كةة   سةرهؤى كارى زؤرةوة، كةرئ و باوكى بةبةآلم دايكباو. 

طةةن.  يةان رِاب و ئازيزةةوالدة خؤشةويسةت مسةة  اقانةة ئةو كاتانةى لة قاتااانة نية بةو ت
دا ىو هاوثؤلةةكان طةةلَ هةاورِىَ  دةدةرةوةى قاتااانةةى   زياترى كاتةة بةتالَةةكانى  بؤية 

يَةذة  و وتاوبةاس دا بةاو كةة هةةراو رِؤنيَةك بةشةدارى      ناوبراو لةة تةرةةنيَك  . دةبردة سةر
تةةنيا  دا شسةةدة  وىةةد لةم و كارِانى دةكردو اةندى كضانيَو ثيةكانريكة بيؤلؤنىؤتي
لةاو    طةجنة هاوتةرةنةةكان هةةر ئةةوة بةاو كةة كةام كةاِر زؤر جاانةةو كةاريش          ىباس

قة ةةرو  تةرة، بةةآلم   هةروةها كام كةك جةاانئ يةان ناشةريين    ةو لاوس بارهاتا بةرزةو
     ترة!و سةرنج رِاكيَشترخؤنايَن

دا وى جيَذنى لةةدايك باونةكةةى  هةر لة شة سالَى تةواو كردباو، ثازدةثيئا كة تازة 
لةسةةر شةتيَكى زؤر   هاورِيَى زؤر نزيك باون،  ورى هاوثؤىل كة زياتر ثيَكةوةيَطةلَ ثيتدة
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 بةةر ر يَة ثيتتؤران.  يةوةوقسةيان ليَك هةلَبةزىية، ئاسايىدا نيَا جحيَلَةكانلة ساكار كة
ى بالَغةقةةر  هؤىبةة بىَ خااىافيزى رِؤيشت. بة بةجىَ هيَشت ولة هةراويان جيَذنةكةى 

طةلَ يةكةشى لة قاتااانة دةؤ بةيانىثيئا ب ئاطايان لة رِؤيشتنةكةى نةباو. خؤيانةوة
واتة ئةةو رِؤنة بةة نيسةبة      رِانةطر طايَشى بؤ وانةكان  ى نةكردويةكقسةهيك ردا يَثيت

  ئةسةلَةن ضةاوى   و تةواو جيددى دةهاتةة بةرضةاو  وانةكانيشةوة كةرتةرخةم باو، بةآلم 
شةةو  لةكانى زيةاتر لةة رِووداوةكةةى دوىَ    هاوثؤكة كرد، بة شيَاةيةع دةلة ثيتيَريش نة

كاتى لةة ئا، ثةي نةطةياندنةةى  تةيَ  و خةؤ ننةةدا ئةةو طةاىَ ثةيَ    ثيتيَر بة خةاترى  طةيشنت.
طةلَ يةةكيَك لةة كضةةكانى ثةؤىل بةراربةةريان كةة       دا دة)ئانئِاكت(وانةكان نيَاان ثشاوي
بةؤ تؤلَةكردنةةوة   دةبةرد،  بةةخيلى ثةىَ   وو لةةو جةاانئ  بةة رِةقيبةى خةؤى دةزانةى     ثةيئا 

ئاى تاورِة كردو ثيئةو كارة  دا.طةلَىو طالَتة و جةفةنط دةبة ثياسةكردنكرد دةستى 
و نيشةتنةوةى  بؤ خااردنةةوةى قاوةيةةع   و ثؤلةكةئانئِاكتة بةوالوة نةهاتةوة  هةر لةو

ويَسةةتطةيةع وبةةةرى قاتااانةكةةةيان واتةةة   ضةةاوة قاوةخانةيةةةع لةةة دةور  رِقةكةةةى 
و كةرِى طيَلَةاازى   رةيطةة ج ثاكةةتيَك رةكيَشيش نةةباو، بةةآلم   طةهةرضةند ج تر.ووخاار

و لة طةجنيَك كة يةكى بةتالَى ديىو كارسىطيَرِاالوالدا  ضاويَكى بةمكة. ضاوة قاوةخانة
  !؟يةكىَثرسى ئةوة جيَطاى ليَى لةو بةر ريَزةكةوة دانيشتباو، 

ىةةز   ة، ئةطةةر  ضةؤلَ جيَطاى كةةس نيةة و   ةكة زؤر بةئةدةبةوة وةآلرى داوة، طةجن
لةبري ية دواوةو دانيشت و بؤ يةكةى كيَشاسثاسيَكى كردو كارسى .ية فةرراو دانيشةىلَ

بةةةآلم كةةة ديتةةى نةةة  رةيةةةع داطريسةةيَنىَ، طةيةكةةةى، ويسةةتى جبردنةةةوةى نارِةىةةةتى
نةكا دؤستيَك يان ئاشنايةكى كرد  ىوبةرضاويَكى لة دةورية و نة فةندةع. شةرضةى ثىَ

يةكةةة شةةقارتة يةةان  و لةةة قاوةضةةى رةى ثيَةةاة ببيةةنن، ويسةةتى هةسةةتىَ  طةةةو جىلَ بةةىَ
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بؤى و خيَرا فةندةكةكةى دةريَنا و  طةيشتتىَ كةطةجنة ، بةآلمطرىَبوةركى ليَكيَفةندة
ثةةيئا سثاسةةيَكى كةةردو رةةذيَكى تانةةدى لةةة رةكةةةى داطريسةةاند. طةئا جثةةي تةةا كةةردثةةيَ
رةى دةكيَشا، كؤخةيةكى تانةدى  طةضانكة يةكةم جارى باو كة ج رةكة دا، بةآلمطةج
 :كة كردو طاتىطةجنةرِووى لة  ثذا.ىلَ

 اتى:طراتلَ باون طةجنةكة بىَثةرِية قاورِط ةوة.  رد  هةية دووكةلَباوداواى ىلَ  ةةة

ة لئا كة ثيضانواية. رةكيَشان هةرطةيةكةم جارى جتكا دةكةم، رةسةلةيةكى نية.  ةةة
 رة دةكيَشىَ، طاتى:طةرِووى نةدةها  بلَىَ ئةوة يةكةم جارة ج

يَذةى اندةو درتزانى كة ئاوا ندة دةكرِم و نةشمرة تاطةئةوة يةكةم جارة كة ئةو ج ةةة
 دا:

  رةيةكى كة كرِيارة زؤر تاندة.طةطؤيا ج

 ئا كردو طاتى:ب ضاويَكى لة رِووخسارى ثيطةجنى بة رِوالَة  بةئةدة

ةآلم بة  و تانديشةن. ى، تةالَ رةى طيَلَةاازى فةرِةنسة  طةة وةع ج رةكانطةة هيَنديَك لة جةةةة 
لةةة  ،كيَشةةان كةةردطةرةبةةة جةرةوبةةةر كةةة تةةازة دةسةةتم قةةةي ناكةةا، رنةةيش دوو سةةالَ ل

او نةاوبر ت كةة  طةيشة ىَئا تة ثيطةلَى رِاهاو. دة تا ئةوةىدةكؤخيم، سةرةتاوة زؤرى ثىَ
ة رةكةةم جةا  يطةجنيَكى بة ئةزراونة و زؤر باشيش دةزانىَ كة تةنيا ئةو كةسةانةى كةة   

ة فكةرِان  لة رةكةةدا و  طةرذيَكى ديكةى لة ج ئاثيثيَى دةكؤخن. دةبةن رة طةجدةم بؤ 
 دا طاتى:لة دلَى خؤىرِاضاو و 
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طةجنةة   ؤش بةةو ، رِوويةكى خة باوة يشلة ثيتيَر كاو تةنانة  بؤ تؤلَةكردنةوةةةةة ئةطةر
 كردو طاتى: كةرِووى لة طةجنةنيشان بدا. 

 ؟ىدةخايَنم، تؤ ض تةنيشت انةوةيةى قاتااانة دواناوةندىو لةو  ئايةناوم ثيةةةة 

 طاتى:دا لة وةآلمخؤى بة هان  ناساندو  طةجنةكةش

م و وزى دةبةرِ كةار ئةارا  ى دوو سةالَةى  خاليَكةو خةريكم رن قاتااانةم تةواو كردو ةةةة
 رانطةدا تةواو دةمب. مئةرسالَ هةر لة

اى ةرجنى ثيئكةريَك س ،ديار باوسالَ  هةظدةيان  شازدةضانكة هان  بة رِوالَة  هةر 
 و طاتى:رِاكيَشا

الَةش دوو سةة خةةاىل ةةو خةريكةةوة كةةة قاتااانةةة  تةةةواو كةةردسةةالَتةر ضةةةند رةطةة ةةةةة
 دةبرِى؟

 هان  طاتى:

 ؟رةطةر بة قيافةم دةخااسالَ.  بيسترِؤنى ديكة دةنة  هةشترِاست ةةةة 

 ئا طاتى:ثي

 سالَت بىَ. هةظدةيان  شازدةبريم دةكردةوة تؤ ةةةة نةخيَر، 

 هان  طاتى:
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 !"بارِؤكةةي  سةةر " ،وتةر ديةارى  ؤ لةة ضةاو تةرةنةكةة  طةةنج    تة  هةراو ثةيَم دةلَةيَن  ةةةة 
دواى و اوةنةدى وةو نةضاورةتة دوانسيَى ناوةنديم دةرس خايَندبةهةرىالَ رن تةنيا تا 

 دةستم داية كارو كاسبى.ش خالةتةواوباونى ئةو 

 ئا طاتى:ثي

ةو شة و دوىَ يةةوةو ثةازدةم تةةواو كةرد    دة سةالَى دويَكة رن ضاورة نيَا شازةةةة سةيرة، 
 سالَيم طر . شازدةجيَذنى 

 هان  طاتى:

و جيَةذنيَكى  تىنةخةةو  يششةةو تةا درةنطةانيَك   ىَ ثريؤزباييت ثىَ دةلَيَم، ىةنةن دوةةةة 
 شتان باو!خؤشيو اشب

 مسا سةران تا رالَةكة و دريَذةى دا،ثشتطريى قسةكةى كرديَكةوة نسةر لةقاندئا بة ثي
 دوو قةرةبالَ  باو. 

 :هان  طاتى

م يبةشدار داة نةكجيَذنى لةدايك باوئاهةنطى زووتر تؤم نةناسى كة لة  سةد خمابنةةةة 
 يةكيشم بؤ ديَناى.ديارىو النى كةم  كردبا

ر ررِؤشى هةباغزةكةى ئةو شةوى دةطةلَ ثيتيَركة نارِةىةتى تؤرانةكةى دوىَ ئا ثي
 و طاتى:ينى دازؤر زوو لة بري ضاوبؤوة، لة قاقاى ثيَكةن

 ئيَستاش كة درةنط نةباوة!ة ةةة
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 هان  طاتى:

داخةةة ثةربةةانطى طارسةةؤنةكةى كةةردو  ،زؤر باشةةة، كةواتةةة قاوةيةةةع ريةةاانى رنةةى  ةةةةة
 كرد كة دوو قاوةيان بؤ بيَنىَ. بةتالَةكةى ثيَدا و داواى ىلَ

ةى بؤ ئةو وة، ئةجمارةياندئا كة تا ئيَستاش هةريشة كاكائؤى بة شريةوة خاارثي
  كرد.دةستى رِةد نةكردةوةو قاوةكةى قةباولَ ة كضيَكى جحيَلَة،كدا، ب نيشان

ةية م شةيَا بة ئا بة دةم خااردنةوةى قاوةوة دريَذةيان بة قسةكردن دا وو ثيهان 
ةكئى دا. يبة ان نياوو نرارة تةلةفونيشانزيك باونةوة تا ئةو جيَيةى كة نازياتر ليَك ن

بةةة  ديةةارة هةةان  .ىنى لةةةدايك باونةكةةةبةةؤ جيَةةذ كةةرد دةمسةةاةتي لةةةو نيَةةاةدا هةةان 
تةةنيا   ةة. ضةانك لة رالَةةو  عطر ، نة هؤلَئا جيَذنى لةدايك باونةكةى لة ثيَضةوانةى ثي

ان  هةةو هاوثؤلةةةكانى نةةةدةبؤوة.  هةةاورِىَيَكةةى طضةةكةى بةةاو و جيَطةةاى هةةةراو   رونو
لةة  سالَة  ثيَنجو بيستتر باون بطرة تا ئا و كضيَكىسالَةوة كة ثي شازدةهاورِيَكانى لة 

ةكيَك لةةة يةةديةةارة ئةطةةةر  ة كةةةيكيَك.قاشةةو يةةةعوة بةةؤ خااردنةوةطيَةةرِاهاودةورةكةةانى 
سةاوى  ةى ثيَى خؤش بااية زياتر لةةوة اةاا و اااتةةوة، دةبةاو بةؤ خةؤى      رياانةكان 
دا ةكانا طةجنة نيَئةررِؤكة ئةوة لة .يانى لةوة زياتر لةسةر ىيسابى خؤيان باو كردباية

ونيان ةدايك بالكة جيَذنى  يشتاق يَك لة طةورةسالَةكانية. تةنانة  ئاسايىشتيَكى زؤر 
نةةكان  داوا لةة رياا  يةكةدادةمساةتي ، لة ثةرِاويزى كارتىكرىَ دةطرنبة هؤلَيَكو دةطرن
ى وةع شةتى خااردةرةةن  بة ثيَى ىةةزو ئةارةزووى خةؤى دةتةاانىَ     هةر كةسيَك دةكةن 

لةة   ااردنةةوة خبةآلم  بيَنن.طةلَ خؤيان دةهتديش  ... وضيَشتى كاآلو ساالد و كةيك و 
 رياانطرةكة ئارادةى دةكا.هةر جؤريَكى كة بىَ، 
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سةتطةى  بةةرةو الى ويَ ئا دواى خااردنةوةى قاوةكة و جياباونةةوةى لةة هةان ،    ثي
ةش  ثاسةةك ك كة طةيشتىَكاتيَثاسةكان كة كةريَك لة خاار قاوةخانةكةوة باو، ضاو و 

قارى ى شةة الو رِؤيشةتنى ثاسةةكة كةة بةةرةو     اكةان رطةد ثيَاةدانى ةل بةر .رِاوةستاباو
سةي انة"  "نيَا ثاسةةكةدا ضةاوى بةة    لةة  انةوة دةضاو، خؤى هةلَدا نيَاةوة، طةضةى وئة

تطةى يةةةكيَك لةةة هاوثؤلةةةكانى خةةؤى كةةةو  كةةة لةةة قاتااانةةة دةطةةةرِاوةو لةةة ويَسةة     
 ثرسى: و ليَىدا دانيشتئا لة ثةناىثيثيَشاوةوة ساار بباو. 

 ديكة ضؤن باون؟ زةنطةكانى ةةة

دا شئاشى خؤش دةويست و لةة ثؤلةكةة  و ثيو لةسةرةخؤكة كضيَكى هيَدىسي انة 
 رِيزيَك لة ثشت ئةو و ثيتيَرةوة دادةنيشت، طاتى:

 تى:ذةدا طالة دريَ تؤ  لةدةست نةداوة.وى شتيَكى ئةشكة نةباو ونةباون زؤر باش ةةة

بةم دا رنيش ىرِاستلة .شةو زؤرى نارِةىة  نةكردبىيةى دوىَ هياادارم ئةو رةسةلة ةةة
ت ريَكى باشة كةا ة، خؤشةم ليَةى نايةة.    و جلَف كردوكة ثيتيَر ئاوا خؤى ساوعيانة ىدواي

ةريشةة  هغةروورى شةكا،    داشثؤلةكةة نيَا لةة . جاابت كةرد  وضاوىطةلَى تيَكدةكرد كة 
كةة   ردةوةدادةداوةو واى بةري دةكة  بة ضاوى كضةكانى ديكةى و دةنايىخؤى ثيَاة هةلَ

جيةاواز لةة    ،باويةةوة  كة تؤ ليَى جيةا ئيَستا كةن. بخؤى بؤ فيدا  كضةكانهةراو دةبىَ 
كى نةة، كةسةيَ  كة ئةويش تةنيا ناوةكةى كةريَك جاا ثؤلةكةى تةنيشت انةوة ىئاجنيَل 

 ئاورِى ليَ ناداتةوة. وا 

 ئا طاتى:ثي



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

145 

 

 و ديتت كةة خةؤى ض  بؤ خؤ  باويىشةويش،  دويَ ئةو هةرواية وتؤ رِاست دةكةى، ةةةة 
، زل بةاو يانى هيَندةى خةؤ ثةىَ   بةربؤتةوة دةرى فيللة نيشان دةدا كة  كردباو. واىىلَ

كةة   نبةاو  بةة دةم ئةةو قسةانةوة    اند.سة دا ثطةةلَى م دةاةندى خؤشةويسةتي يَثة يبؤهةر
لةة هاورِيَكةةى    ئا بةة طةاتنى تةاكاو بةةيانى بةاى،     ثاسةكة نزيةك رالَةكةةيان بةؤوةو ثةي    

سة ويَكى لةة دايكةى كةة      رِاست هاتةوة بؤ رةالَىَ.  ةويةكو دابةزىجيابؤوةو لة ثاسةكة 
و دوايةة  كانهةورِوهؤلَةة تازة لةسةر كار هاتبؤوةو لة ئاشثةزخانةكةدا خةريكى شؤردنى 

انةكةة دانةا   رياان قةنةفةىلة قةراغ  كةىاتجانو ضاى شيَاان باو، كردو سازكردنى نان
طةةلَ  ة كةردى، تةةواوى ويَنةةكانى خةؤى دة    يةكةم كاريَكى كة ةكةى خؤى. ورووة نو ضا

ى ال يةاارى كردنةةوةو لةسةةر ريَزةكةةش    لةة د  بةاون واسةي يو هةةلَ ثيتيَر كة كيَشاباونى
 ية كؤنانة بة ناوىةع لةو طؤرانىي"سى دىدواية " ةكةوة.و خستنية نيَا ضةك ةجبردن

يةكةى لة طاشى"يةكةوةو سى دىدةزطاى "نيَا  يةخستى ثيتة، نؤخؤشةويستى تةنيا 
بةةؤ جيَةةذنى لةةةدايك  ى هةةاورِيَىى خؤشةويسةةتى كةةة سةةي انةيَكضةةريِؤكو كةةرد كةىطايَضةة

كرد بة خايَندنةوةى. و دةستى يةوة طر باونةكةى بة ديارى بؤى هيَناباو، بة دةستى
 دوازدةة "يةةسةةى دىطةايَى بةةؤ ئةةو "  قةاوآليى ضةةريِؤكةكة و   نيَةةا ةبةة جؤريَةةك ضةاوباو  

، بريى لة تؤران دةطةلَ ثيتيَرو ئاشنايةتى رِاطرتباودةخاياند،  سةمساتيَكىكة ية طؤرانى
و ثةةةرِةى لةةة ضةةريِؤكةكة خايَنةةدبؤوة هةناوكةةة شةةازدة ال كردةوة.دا نةةةطةةةلَ هةةان دة

خؤشةويسةتةكةى كةة تةا    بةؤ راوةيةةع   ويسةتى  ئةو شةايَنةى كةة طةةجنيَك     ةطةيشتباو
 رانةةوةى ةتى ية بةة ني و بةةجىَ بيَلَةىَ  و باوكةةى  دايةك  وسةت ئاستى ثةرسنت خؤشى دةوي

خةريك بةاو   ايَنةكة بضيَتة ئاستارِاليا وش، سةرةتا بة رةبةستى شاناسايى يىهةريشة
ىةازر   داطةلَ كةس و كارىةقاورِنةيةكى ديكة و خااىافيزى د ؤب خؤى بؤ ئةو سةفةرة
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ى دةريَنا كةيةكةى لة طايَضشىطا دا. دةرطاي لةيةكيَك كة لةنةكاو هةستى كرد  دةكرد
كةا.  بدايكى بةاو كةة ليَةى ثرسةى بةؤ شةيَاان ضةى سةاز          فةرراوى كرد، وةرة نوورىَ.و 

  دا كة دةهاتة نوورىَ طاتى:دايكى، لةوكا 

 !ية؟لةبةر  ررىَ، بؤ شيَاان ئيشتيا  لة ضى ةةةة دايك

 تةوة. كة ديَديسةمساتيَكى وبةرى دةور باوكيشت راوةيةع لةرةوبةر زةنطى ليَدا و

  ئا طاتى:ثي

ير ى سةة يَة دايكةى ث طيان، هةرضى بؤ خؤتان ثيَتان خؤشة، رنةيش دةخيةؤم،    ةكدايةةةة 
ا ئيَسةت . ! ضانكة ئةوة هةر ئةو باو كة جؤرى خةااردنى بةؤ شةيَاان ديةارى دةكةرد     باو

رى دوو و ثيَشةنيا يةةوة ثرسةي دايكةى  دةلَىَ هةرضى بؤ خؤتان ثيَتان خؤشةة! دووبةارة   
 بةىَ راتةلَ   ئاثةي شةارى كةةباب.    يةان  وةتةراتة ؤنى بة ئاوىراكارِردنى كرد، جؤرة خاا

 باون طاتى:

 ؤنى.ة طيان راكارِكداي ةةةة

 دايكى طاتى:

 .از هةيةكة، ضانكة ىةساسيةتيم بة ثيا وثردورد م بؤكةثياازة ةةةة كةواتة وةرة

دانة  و ضاار اوض نةخاازراوانة لة جيَطاكةى هةستا و بةرةو الى ئاشثةزخانةكةئا ثي
ا نيَة لةة كة و بةؤ دايكةى بةةجىَ هيَشةنت     نكرد كةدا وردوثردىو لةسةر تةختةثياازى ثاع

 دا باو، طاتى:تةراتةكانبة دايكى كة لة ىالَى هةجننينى كاتةوةو ب يانرِؤنةكةدا ساور
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 اآلتةكةوة؟كاةرة نيَا ئاوة  ت بؤيةكةشؤنىةوىَ راكارِدةت ة طيانكةةةة داي

 دايكى طاتى:

 وة!كاآلةكةشى ئاو ديارةةةةة بةلَىَ، كاريَكى باشة، 

 ئا طاتى:ثي

 اوةكةوة؟ئكردؤتة نيَا نازا  داخاا خايَى تةواو   خةريكة دةكالَىَ، بةآلمةةةة 

 دايكى طاتى:

ةطةةةر ئكةةةى، بتةةارى  يَكبةةة كةوضةةك  كةةرىَدةوة، بةةةآلم بةةةلَىَ، بةةةلَىَ تةةيَم كةةرد    ةةةة
 .كةت زانى كةريَكيكةشى تيَيشثيَايستبة

ى خةاىَ  شة ديكة ضةكيَكى وكةكة سايَرة يان بةىَ خةاىَ،   بىَ ئةوةى تارى بكا ئا بةثي
كةةدا  طةررة وةنيَا ئةا خةاىَ لةة   كاردانةوةىكة لة ئاكارى  ئاوة كاآلتاوةكةوةكردة نيَا 

كة  هةر يةكةشى كردة نيَا ئاوة كاآلتاوةكةوة.ؤنىدا راكارِلةوكا  كرد.ضاكى ى يَككةف
اوةكةةى  ئكيَك كةةريَك لةة   بؤوة بة كةوضا ئاوةكةدا وردة وردة نةرم نيَيةكة لةؤنىراكارِ

 سةرى وةرطيَرِاوةو طاتى: تام كرد زؤر سايَر باو.

 .ة طيان زؤر سايَرةكةةةة داي

  دايكى طاتى:

 و ئاويَكى ثيَةدا دةرِيَذين يةكة دوو قاولَتى دان، دايؤنىهةر كة راكارِ، كضم ةةةة قةى ناكا
ئيَسةةةتا تةراتةةةة و ثياازةكةةةةش ئارةةةادةى    يةكةةةةى دةرِوا.سةةةايَرى ئةةةيئدةكةةةةين 
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يةكة دةكرد كة دايكى لَتى راكارؤنىةقائا خةريك باو ضاوى لة قالَتثيساوركردنةوةن. 
 و طاتى:كةرةكةوة ها و تةختةى ثيااز وردتاويَكبة 

ر لةسةةر سةاو   تةاكاو تةراتةة و ثيَاازةكةةى   بؤ رن كة داغةة   تةباغةكةضاوة لة  ةةةة ئةم
 و،ةجنةلَةكةةةوةر و كةةةريَك رِؤن بكةةةرةدارِيَةةذةكةةة يةراكةةارِؤنى و تةةؤش ئيَسةةتاكةرةةةوةب

 و طاتى:كردثيَ ديكةشىضاوةكةى 

كةة  يةكةى ؤنىراكارِ كةريَك داغ باو، هةر كة سةر.شيان بؤ تؤ رةجنةلَةكةى اةةئةو ةة
نج ةع بةري م وةكى كةة ية بةة طةرراي ةرة نيَا رةجنةلَةكةوةو ليَةى طةةرِىَ   كب، رِشتاوة دا 

ثيةةاازة لةوكاتةةةدا كةةة ئةوانةةةى بةةة كضةةةكةى دةطةةا ، بةةؤ خؤشةةى       دةم بكيَشةةىَ. 
و لَةةة و ئاكةةريَك بيبةةار هةجنراوةكةةى سةةاور دةكةردةوةو تةراتةكةشةةى كةردة نيَةةاى،    

سةةةاثى كيسةةةةيةع و بةسةةةةردا كةةةرد و سةةةةوزى ويشكيشةةةى  زةردةضةةةيَاةو خةةةاىَ 
كةة  ئا ثيناوة.  سةرى تاوةكةىو ئاوى سارديشى كرد بةسةرا  كردوتيَئارادةكراويشى 

ة لة و كةردو  ، زووتةر كارةكةةى تةةوا   ياررةةتى دايكةى بةدا    يةكةم جار باو لة ئاشثةزخانة
بؤية دةنطى  كاتةوة. زطرِى طازةكة كبةآلم لة بريى ضاو كة  .ورد ببؤوةدةستى دايكى 
 ضةة و قرضةقردةها  كة دايكى بة بيستنى ئة لة بنكى رةجنةلَةكةدا كةقرضةقرضى رِؤنة

 طاتى:

ا كةردة نيَة   بةؤ خؤشةى كةةريَك ئةاوى     بيخة سةر نرارةى يةع،طرِى طازةكة كز كة و ةةةة 
  اارىَ. شو دوايةنةساوتىَ ى ثيَدايةكةراكارِؤنىكة  وةرةجنةلَةكة
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دو دريَةذ كةر   رياانانةكةدا قةنةفةىخؤى لةسةر ئا كارى ئاشثةزخانة تةواو باو، ثي
لةة  كى خةةريكى سة رة رِاخسةنت بةاو كةة ضةاويَ       دايكيشةى كةرد.   رِؤشنتةلةظزيؤنةكةى 

 كة كردو طاتى:سةمساتة

  باوكيشت دةبىَ بطاتةوة.  ئيَستاهةر ةةةة 

 ئا طاتى:ثي

ؤ دوو بة  وةندةيةةع ثةر رِووداوى"سةرِيالَى  ررِؤ ثيَنج شة ةية و تةلةظزيؤن دايكة ئةةةةة 
تةازة  ىَ، طيَةرِ دة يَةدا ى تنهيَنى ثؤليسى ئةو سرِيالَةى كة "راتاال" رِؤلَ، ى هةية"ثؤلي 

ن ةبىَ، نةا نة ةوَى ضةاوى ىَل بكةةى؟ رةن كةة تةا ئةةو فيل ةة تةةواو         كردوة، ناتدةستى ثىَ
 ناخؤم.

 دايكى طاتى:

كةواتةةة  باوكةةت تةةا ئيَسةةتا نةطةيشةةتؤتةوة، رنةةيش تةةا ئةةةو نةيةتةةةوة نةةان نةةاخؤم. ةةةةة
 ة!باشبكةين، دةتاانني ثيَكةوة ضاوى ىلَ

 ئا طاتى:ثي

سةتا  ئيَ .ةوةوخسةتة نيَةا ئةا   ةو تةررةكةةيان  اشتاك، يةكيَكيان وةرة ةكةةةة كةواتة زوو
كةةةةريَك دةنطةةةى  غةواسةةةى خةريكةةةة لةةةة رِووبارةكةةةة دةري ديَنيَتةةةةوة.     ثؤليسةةةى 

و ة شةةش ل سةمسا  دانيشت. كضةكةى و لة كند كردو دايكيشى ها زياتةلةظزيؤنةكةى 
ى يَكو سة و اتةة نوورىَ ه بةاو، ئا باوكى ثةي  ها ،كة دةنطى الق  دا باونياى ئيَاارة الي

 و طاتى:و ننةكةى كردراضيَكى لة كضةكةى وواسىو هةلَيبالَتاوةكةى داكةندكردو 
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 هةم راندووم و هةريش برسى. ئاى! ض رِؤنيَكى دريَذ باو. ةةةة 

 ئا طاتى:ثي

ر خؤشةة،  زؤةبةىَ،  دةكةم هيَااش بة تاكاو ئةو فيل ةة تةةواو د  ةةةة باوكة طيان داوا  ليَ
 يت بؤ وةطيَرِم، باشة!ةوىَ كارتةيةكئةطةر دةت

 باوكى طاتى:

ئةةوكا    ،دةسةت بةة ئةاويَكى بطةيةة     ، كةواتةة ئيةز  بةدة    ثةيَم خؤشةة   كضةم باشة ةةةة 
 اباول ةكة نةرخالةكيَك زياترى بؤ كؤتايى فيضةند خؤشة كة بؤم وةطيَرِى. زؤريشم ثىَ

ة بةة  فيل ةكة  ةكة  طيَةرِاوة دة ةكةى بةؤ  بة تام و ضيَذيَكةوة ضريِؤكى فيلو كة باوكى ها 
ى نى كؤتةاي اتؤال و دةسةتطريكرد نةكة لة اليةن ركا ثياو ىةو ىةشارطشاناسايى شايَن

و طةةلَ ضةا  دة وىةازر كةةش  نانةانانةدبؤوةو  ئا طازةكةى كلةو نيَاةدا دايكى ثيها . ثىَ
  . نكرد بة نان خااردىةوتى شةو، دةستيان  سةمسا كردن لة هةوالَةكانى ىلَ

وكا  كة تا ئةة باو، بةآلم ضانى ثةرِئا و هان  تيَنزيك ىةوتاويةع لة ئاشنايةتى ثي
 ودايةك   طةلَةد شتيَكىهيك بارةوة  ئاش لةوباو، ثيدانةلة خؤى هان  هيك هةوالَيَكى 

ةلَ طة ايةتى دةنة لةبارةى جياباونةوةى دةطةلَ ثيتيَرو نة ئاشةن  ،باس نةكردباوباوكى 
ى ى ليَةدا. بةاوك  نةكةيان زةنطاوفكة تةلة باوهةشتى تةواو  ةمسا سئةو شةوة  دا.هان 

وةيةةع  دواى را. دايةة  دةسةت يةكةى لة رالَ نةباو، بةآلم دايكى لة رالَةوة باو و طاشى
 طاتى:
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لةة   ئاثةي  ناسم.ناي لة هاوثؤلةكانتة، ثيَم وابىَ يةكيَك هانسة، كارى بة تؤية. !كضمةةةة 
 و طاتى:ةرىَةكةى هاتة دورون

 طر . يةكةى هةلَةةةة سثاس دايكة و طاشى

 ضةند رِؤنيَكة ليَت بىَ خةبةرم.س و هان ، ضؤنى؟ 

 هان  طاتى:

يان لةة  ان هةةراو رندالَةةك ويستم ئةررِؤ وةبري  بيَن ةوة كة بةةيانيت لةةبري نةضةىَ.    ةةةة 
ةطةةر  رتؤش ىةنةةن كةة ديَةى،    " لة شةقارى سةرةكى شاردا كؤ دةبنةوة. تى فانى"
 نا؟

 ؟!نا بؤ بيَ ليستةكةدا لة ناوم و كرابيَتم دةمساة  ةطةرئ

 هةلَبةتة كة تؤ لة سةروو ليستةكةوةى.

 دةكا؟ضةند دةست ثيَ سةمسا 

 ئا طاتى:دا ثيلةوكا هةشت،  سةمسا 

دةسةةةةةتى خسةةةةةتة سةةةةةةر  ،  يةكة  ثىَ بىَضةند ضركةيةع طاشى بباورةهان ! ةةةة 
 يةكة و طاتى:طاشى

بةؤ   ردوومكة  دةمسةاةتي تازةكةرة و بةؤ سةبةى شةةو     هاورِيَ ان دايكة طيان ئةوة هةةةة 
يةز   ئاوكيشةم  بجيَذنى بيستةرني سالَرِؤنى لةدايك باونةكةى، ئيز  دةدةى بضم؟ ئايةا  

 دةدا؟
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 دايكى طاتى:

يةكةة  شةى لةسةر طا ئا دةستىيَم وابىَ باوكيشت رِازى بىَ. ثيث رِؤلَةطيان،قةى ناكا  ةةة
 و طاتى:طر  هةلَ

 راوى؟ هيَلَو هان ، لةسةر س  ةةة

 بةلَىَ، فةرراو! :نةكةوة بيستىاوى تةلةفروبةلة دةور

 بؤ  بيَنم؟ يت دةوىَض ئا طاتى: زؤر باشة!ثي

 هان  طاتى:

 !!هيك زياتر خؤ  لة ةةة

 يةكةى دانا.و طاشىكةواتة تاكاو بةيانى خااىافيز

 ئا هةراو رِووداوةكةى بؤ دايكى طيَرِاوةو طاتى:دواية ثي

 ةلة تيَكيشةم  نةةداباو، هةيك ش   ضانكة هان  تاكاو ئيَسةتا هةيك هةةوالَيَكى لةة خةؤى     ةةةة 
يتيَةر  ثدةوىَ.  ئيَستا وا باشئة بزانن كة هان  رنى خؤشة. بارةيةوة بة ئيَاة نةطاتا
ة يشم بة تيَكشجيَذنةكةوة كة هيك لةخؤبايى باو و لة شةوى و ئينسانيَكى خؤ بةزل زان

وة كةرد  كى باشمكاريَيَكا  طاتيان رارةيةكيش لة هاورِو نةباو رانشةرِة، ئيَاة نةطاتا
رضةةند رةةن  هةئةةو ثيتيَةةرة زؤر لةاو  بةةرزة،     دةلَةيَن،  ئةةوان  باورةةةوة. كةة ليَةى جيةا   
  .بةسةر ئةودامكةريَكيش 

 دايكى طاتى:
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ان دةبةىَ  رِؤلَةطيان، ئينستر رِؤيشت. ضانكة زووتر لةوانىبة شتيَك كردباو،  مهةستةةةة 
 بيَتةةوة.  ورد زيةاتر تةنانةة  هاوبةشةى نيةانيش بةؤ داهةاتاو،      هةلَبذاردنى دؤسةت و  لة 

و ىرةتانةةة ، لةسةةةرةخؤيئةةةخ ق، و جةةاانى زؤر طةةرينط نةةني، بةةةلَكاو  خةةؤش تيثةةى
 ادةيةةع لةة  كةيتةةوةو بزانةى تةا ض رِ   بتؤ دةبىَ هانسيش تةاقى   طرينطن. ظةؤرر ش اورى
 ةكةةا.دبةةة بةرثرسةةايةتى  هةسةةت دايةةةتىكاروبةةارى كؤرةآلو ويسةةتةكانى تةةؤ بةراربةةةر

 هيةااى و بةاوع  هةريشةة دايةك  . يةةوة زؤر طرينطةة  بةهةرىالَ ئةزراون كردن بة وشيارى
وا  ةوالدةكانيان بةةة ئةةا مسةةو بةختةةةوةر بةةؤ  و نيةةانيَكى بةةاش و خؤشةةحالَىسةةةركةوتن
          دةخاازن. 

 ئىند رِؤن ثيَشة ضةة  اتااانة ضؤنيةتى دةمساة  كردنةى لة ق يةكةى،ئا بؤ بةيانىثي
بةؤ  كى دا دانيشتباون، طيَرِاوةو لةةبارةى هانسيشةةوة كةةريَ   كة لة ثةنا يةع بؤ سي انة

 باس كردو طاتى:

ةرةة نيَةر   كةةوتى زيةاتر ا   وخراث ناضىَ، بةآلم دةبةىَ هةةلَ    جحيَلَيَكىلة ثيَم وابىَ  ةةةة
 و تاقى كردنةوةوة.ضاوةديَرى

ةجنا ثة ة سةةدو  بة نزيةك   ،شةكاند ةوة، دةغيلةكةةى  دوانياةرِؤ كة لةة قاتااانةة هاتة   
و كراسةيَكى  ابؤيىشةلَااريَكى ك، و ضاوة بازارِطر هةراو ثارةكةى هةلَ يؤرؤى تيَداباو.

ة ب نزيك مسا سة لةدايك باونى هان  لةبةرى كردن.و هةر ئةو شةوة بؤ جيَذنى ثىَ كرِى
 ووى لةة ئا رِدايكةى ثةي   .و باوكيشةى لةة رالَةةوة بةاون    و دايةك او كة طةيشةتةوة ىةو  ب

 ريَردةكةى كردو طاتى:
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ى، تازةيةةت  ئا بةؤ جيَةذنى لةةدايك بةاونى هةان  كةة هةاورِيَى       رِاسةتى ئةةم شةةو ثةي    ةةةة 
 .كراوة دةمساة 

 باوكى طاتى:

 ؟!ها ناكا، بةآلم ثيتيَر ضى ليَ قةيةةةة 

 ئا طاتى:ثي

 .يَتةوةدةطيَرِو بؤ  ةةةة باوكة طيان هةر باسى رةكة، دايكم دةزانىَ

 باوكى طاتى:

 وابيَيةوة فرياى دوايني ثاس بكةوى. وئاطا  لةخؤ بىَ ةةةة

و  و ضةارةع بةاو  هةشةت  سةةمسا  يةكةة  "تةى فانى ئا طةيشتة بةةردةرطاى " كاتيَك ثي
ئا هان  بة بينينى ثةي باون.  تر نةها و كارِى ديكة كةسىو ضةند ككجياواز لة هان 
شةازدة   تةرةةنيان تةر  كضةيَكى و ئا يث تةنيايشى ناساند. ترو بة هاورِيَكانىزؤر خؤشحالَ
لة نؤزدة سةالَ  و هةندة زياترو كارِةكانيش تةرةنى كضةكانى ديكة لة ىةظدةسالَ باو، 
طةةليَكى ديةارى كةراو    و كارسيلة رِيزيَكهةراو ضاونة كلاوبةكةوةو  باون. تربةرةونوور
و ضل خالةكى يةكة هةشتديااري سةمساتة، دانيشنت. طرتباو يان"هان "بؤ كة ثيَشئ 

هةر لة ضةثكة طالَةوة بطرة تةاكاو   تاق يَكيانو ثيشان دةدا كة هةراو رياانةكان هاتن
لة  هيَناباو. يانطةلَ خؤدةوةع ديارى  ،هتد... و و ناقلَنىيطضكةى شري طةليَكىبةستة

و كةة بيسةت  كؤرِة ئةو  وةع بة تةرةنئين هاورِيَى هان  سةرةتاوة يةكيَك لة هاورِيَكانى
ثةةرِ كردبةاو و   كؤثلة شيَ ريَكى بؤ هان  كة دةورانى تازة الوةتى تةيَ باو،  ثيَنج سالَى
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 ،نةةاباو خةةؤى داي وبةةةرةونوور طةجنةةة بيسةةت سةةالَةكان نيَةةا جةرطةةةى ثيَةةى نةةابؤوة 
دواى طا . يان ثىَىثريؤزبايرِيَزان ضةثلَةبة دواية هةراو كرد، خايَندةوةو ثريؤزبايى ىلَ

 هةيك دةرفةةتيَك بةؤ   و و شادىو خؤشىهةلَثةرِينسةرا و بة كرد دةستيان ةو ئاهةنطة، ئ
  قسةكردن نةرا.

 ى:ةكةى كردو طاتسةمسةاتئا ضاويَكى لة نزيك يازدةو نيا باو كة ثي سةمسا 

 ةةةة دةبىَ برِؤم تا فرياى دوايني ثاسةكة بكةوم.

 هان  طاتى:

 .دةطةرِيَ ةوةو ةوة رالَىَية طة ثيَت خؤش بىَ بؤ خؤم دة ئةطةر ةةةة 

 ئا طاتى:ثي

 لة دوازدة بطةرِيَ ةوة. ئاخر باوكم طاتى دةبىَ بةر ةةةة

 هان  طاتى:

 .طةية ةوة دة  و كا لة بةر !باشة ةةةة

 ناوبراو طاتى:

 .تر رةسةلةيةع نةبىَ، زؤريشت سثاست دةكةمئةطةر بؤ رياانةكانىزؤر باشة،  ةةةة

 رِووى لة رياانةكان كردو طاتى: دواى دة خالةكيَك هان 

 ئا دةطةية ةوةو دةطةرِيَ ةوة.لةسةر ئيزنتان ثيةةةة 
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 هةراو طاتيان:

 نية. ةةةة رةسةلةيةع

"تةةى  طةةةراجىكةةة لةةة   بةةاون كةو سةةاارى سةةةيارة ئا و هةةان  هاتنةةة دةرىَ ثةةي
نةة  كةوت سةنت، ثاراستنةكة ببةخؤقايشى كاتيَك كة ويستيان  ،ةكةدا رِاى طرتباوفانى"ي

ى ئةةو  تةةواو . و يةكئيان رةاض كةرد  و لةنةكاو ضاويان لة يةكئى برِىبةراربةرى يةكئى
باو نةرِةخسةا  دةرفةةتيَكيان بةؤ   وةهاو سةرايان كرد، هةلَدةثةرِين بةيةكةوةراوةى كة 
ةى سةةيارةك  هان  هةليَكى باش باو.ة بؤية ئةو ،انة ضاو لة يةكئى بكةنكة ئةويندار

انابؤوةو كضةةراى رياانانةكةةةيان نةةةهةناوكةةة طةيانةةدةوة رةةالَىَ، ئاى هةةةلَ كةةردو ثةةي
ئاى رةاض  ثةي سةرلةناىَ باون.  و باوكى نةخةو ئةوة باو كة دايك بة نيشانةىئةوةش 
ؤ بة و هةان  طةةرِاوة   و لة سةيارةكة هاتة خاارىَشةو باشيان بة يةكئى طا كردةوةو 

 الى رياانةكانى.

ئا ئةو دةرفةتةى هيك كا  ثي، بةآلم دةثةرِىان تيَيةيلةو خؤشةويستىدوو رانطيَك 
يةكانى تاقيكارىدا هان  و لةم نيَاةشو باوكى بناسيَنىَبة دايك كة هان  نةرِةخسابؤ 

 زؤربةةى كؤرثانياكةان لةة    داواى لةة لةة كةار دةطةةرِا و    كردبةاو و  ثةةرِ  كؤتايى سالَى تةيَ 
ئا اةدا النةى كةةم ثةي   لةةم نيَة  دباون. كردباو بؤ كارو نارةى بؤ نةار  ئةلَ انسةرانسةرى 

يةازدةو دوازدةى شةةو دةرايةةوة.     سةةمسا  و تةا  ىةوتاوى جاريَك دةضاوة رالَى هان 
لةة   يانيةكقسةة  ى طةجنةةكان لةةو تةرةنةةدا، هةيك     زؤربةة  اووةكة لةو دةورانةدا ئةوان 

ة ثيَةى  بة ، هةولَى دةدا داطةلَ هان دة ئا لة كاتى جاو  باونثيبةآلم  داهاتاو نةكرد.
ديارة لةو تةرةنةدا نة هةان  ثيَةى    خؤى بىَ. ئةوةى لة قاتااانة فيَرى باوة ئاطاى لة
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ئا كةاتى رنةدالَ بةاونى    ثةي  هةةم بيَكةار بةاو و هةةريش    خؤش باو رندالَى ببىَ، ضةانكة  
دةيةويسةت دريَةذة بةة     لةوةش جيائةويش قاتااانةى تةواو نةكردباو. نةباو، ضانكة 

دا تا سةر دةريَنيَتةوة يةان نةا!   طةلَ هان كة ئايا دةدلَنيا نةباو خايَندن بداو لةوةش 
تةةر كةةة  شةةاريَكى ىيةةةكدةمسةةاة  نارةيةةةكى لةةة اليةةةن كؤرثانيا  لةةةو رِؤنانةةةدا هةةان   
لةةو نارةيةةدا ثيَشةنيارى     بةاو، بةؤ هةا .    داطةلَ ئةو شارةى ئةوانرةودايةكى زؤرى دة

اش زؤرى ثىَ خؤش باو كة هان  كارى ئنارةكةى نيشانى ثيئا دا. ثيكارى ثيَدراباو. 
 دؤزياةتةوة.

 :دةبىَ وةخت زطى ثرِبة نارتا ثي

بىَ ئةةوةى  و بةة طةر   باوةشخؤشيان يةكئيان لةو لة هةردووكيان هاتنةوة بؤ رالَىَ
و خؤشةى  ضةاونة دونيةاى جحيَ يةةتى    وة يان نا،ئا ىةبى دنى سكثرِى خااردداخاا ثي

بىَ بةة ئا سةكى ثةرِ دةبةىَ،    هةر لةو جةاو  باونةةدا ثةي    هةراو شتيَكى لة بري بردنةوة.
بةو كؤرثانياية دةضيَتة رِؤنيَك دواتر هان  بؤ ناساندنى خؤى ئةوةى بؤ خؤشى بزانىَ. 

بة شةايَن   ،ارةى كارندواى وةرطرتنى بةلَيَنئةو شارةو دةست بةجىَ وةريشى دةطرن. 
رانطةةوة   لةة سةةرةتاى   رلَةك،  و فرؤشةتنى نكةرِي لةة ناوسةينطةيةكى   و خاناودا دةطةرِىَ

و هةةةر ئةةةو رِؤنةش  دةبةسةةتىَ ئيجةةارة نارةكةةةش  وكرىَ دةطةةرىَةبةةيةةةع خاناوبةرة
ثيَةى دةلَةىَ دوو ىةةوتاوى     دةداو ئا ليَبؤ ثي يَككاتى طةرِانةوةدا زةنطلة دةطةرِيَتةوة.

 دةمب.  خؤشةحالَ نيئةطةر لةو راوةيةدا زياتر يةكئى ببينو بةجىَ ديَلَىَةو شارة ئديكة 
 زطةى  زانيةاة كةة  و ئيَستاش نةيسةردانى النى كةم ىةوتاوى دوو جار دةضيَتةئاش ثي

و هان  بةةلَيَنى دةداتةىَ هةةر كةة بةة      دىَ سةرةجنام رِؤنى خااىافيزىلة هان  هةية. 
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زؤربةةةى كؤتةةايى  و لةةة كارةكةةةى رِازى بةةاو، رِةكةوتةةة سةةةر طةة و تةةةواوى جيَةةى طةةر  
  .ضاويان بة يةكئى بكةوىَكة كا بىةوتاوةكان دةمساةتى 

طةةلَ   دةمسادة نةباوة. دةست بةجىَئا بينيى كة ثيسةرةتاى رانطةكةى ديكة باو، 
ةديةار  وو تاقيكةارى،  دواى ثشةكنني  دايكى بةاس دةكةاو ثيَكةةوة دةضةنة الى دوكتةار.     

 يةكةةوة بةة  كةا، بةةآلم لةة ال   ب ىتاانى كارتةان هةرضةند كة دةيدةكةوىَ كة سكى ثرِة. 
بىَ. بدةويست بةو زووانة رندالَى تريشةوة نةيى لةبارضاون باو و لة اليةكىدنجيددى 

نةدالَ  ردواى ، برِيةارى دا طةةلَ نةةدةكرا.   كار لة كةار ترازابةاو و هيضيشةى دة   بةآلم تازة 
دا، بةة هةيك   شو، لة داهاتاوراآلنةى كة رندالَيان نابىَباونةكةى، رندالَةكةى بدا بةو بنة

ةدا نى لة خؤى هيك هةوالَيَككة رندالَى باوة. بةداخةوة هانسيش جؤر باسى ئةوة نةكا 
يةة  رِازىى ئايةا ليَة   !بارةكةى ضؤن دةرِواتة ثةيَش؟  كاروو تةنانة  بؤشى نةناوسى كة 

 خةبةر باو.ليَى بىَ تةواوىبة ئا يان نا! بةم شيَاةية ثي

كةآلنةةى وةع  نييةةوة، كضةؤلَةيةكى   هةظةدة سةالَى   ةوكة ثيَةى نةةنابا  ئا كة هةناوثي
ضةانكة   ، بةةآلم ةنكة بكةة بةةخيَاى   بةاو  خةؤش  و باوكيشةى زؤريةان ثةىَ   دايك خؤى باو،

 هةةلَ كارةكةشيان دةست لة دةتاانى و نةيانى ىكاورةتى باونفةررانبةرهةردووكيان 
كى ةبة بنةرالَةية ئا كضةكةى ببينىَ، دايان بىَ ئةوةى كة ثيو بةنابةدلَى كةواتة بة ،طرن

ئا دواى دوو رِؤن ثةي كةةن بةؤ خؤيةان.    بو بةةخيَاى  ى قةباولَرندالَى خؤيان بةكة  نةزؤع
و طةلَ ئةوةى كة لةةو كةارةى ثةةنياان   دةرانةوة لةو نةخؤشخانةية برديانةوة بؤ رالَىَ. 

و دريَةذة بةة خايَندنةكةةى بةدا     ، بةآلم برِياى داةوةرندالَةكةى دةكردلة بةردةوام بريى 
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و رنةدالَى نةةوىَ   قةة  ة شةاو بكةا، ثياويَةك هةلَبةذيَرىَ كةة      ئةطةر رِؤنيَكيش ساغ بؤوة ك
 ئةويش رندالَى نةبىَ.

ى بةةة خايَنةةدنى زانكةةؤدا قاتااانةةةى تةةةواو كةةرد، ئا لةةة تةرةةةنى نةةؤزدة سةةالَىثةةي
وس"  كة "ؤسةتايةع بةة نةاوى    طةلَ رارنةضاو كة دةو هيَندةشى ثىَسةركةوتنةوة برِى

، بةاون ب ة ئاشناطةلَ ئةوةى زؤر نةباو ثيَكةودة .ى ليَى ضاو و باونة دؤستئاشنا و دلَ
او ك ىةازر بة  ئا بةة رةةرجيَ  بةآلم ثيكة ثيَكةوة زةراوةند بكةن.  ك وس ثيَى خؤش باو

 نابىَ رندالَيان ببىَ. ثيَك بيَنىَ كة طةلَى دةنيان

 ك وس طاتى:

 . اوعببة هيك جؤر ناتاا  بب ة بة ثيَى دةست نيشان كردنى دوكتارةكان ةةةة 

ئا و ثةي كة وس  يةوة زةراوةنةديان كةرد.  كةواتة دواى راوةيةكى كار  بة خؤشحالَى
و ئا بباوة سةى ة ثيبردة سةر كنيان يان ي هةشت سالَةكييةوة نزبةو ثةرِى خؤشحالَى

  و شةش.سىَ سالَ و ك وسيش سى

دا ميةكانى كة وس لةة ثةؤىل دةيةة    و يةكيَك لة قاتابىيانا كضيَكى تةرةن شازدة سالَ
لةة   كيان دةطةرِانةةوةو ئاشنايةو باوكى لة رالَى بةداخةوة رِؤنيَكيان كاتيَك كة دايكباو. 

ى طةةلَ خؤيةان  اتااانةةى كضةةكةيان دةضةاون كةة دة    بةرةو ق ةوةقةرِةبالَغ شةقاريَكى
و دا دةدةندةكةوتةة ثيَشةيانةوة، بةيةةع   يةع كة يطةرةطةلَ هةندة تدة رالَىَ، رنةوةةب

ضةاوةرِوانى، سةةرةجنام زةنةط بةؤ      سةةمسا  يانةا دواى نيةا   تيَدا دةضةن.  هةر دووكيان 
ةكةة  لةة شةايَنى رِووداو   ثةؤلي   و بةاوكى، دةداو بة جيَطاى دايةك  ى دايكى ليَرؤبايلةكة

بةهةةرىالَ  . دةداتةةوة  ىوةآلرة و نيَا سةةيارةكةدا دةبةىَ  طايَى لةة زةنطةى رابايليَةك لةة    



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

160 

 

طةةةلَ بةةةآلم دةسةةت بةةةجىَ ئةةةوان دة  .بةةة يانةةا نةةالَىَ  ىثةةؤلي  ضةةؤنيةتى رِووداوةكةةة 
و ضةةؤنيةتى و دةيبةنةةةوة بةةؤ رةةالَىَياريةةدةدةريَكى كؤرةآليةةةتى دةضةةنة قاتااانةكةةةى

 رِووداوة دلَتةزيَنةكةى بؤ دةطيَرِنةوة.

لةةم ليَكةدانى    يةكةةى و باوكةة ناسروشةتى  دايةك بة دواى كةانرانى  ياناى زؤر نيطةران 
 نةةةاوى دايكةةةة بةةةة شةةةايَن   ةوةتؤراركردنةةة ىبةرِيَاةبةةةةر لةةةة اليةةةةن سةةةةيارةيةدا، 

نيشةةانى و ناوىتاكةيةترارؤسةةو ضةة ا ئةةةو ئيَسةةتا خيَزانةةى دا دةطةةةرِىَيةكةةةىسروشةةتى
كة وس لةة    دةدرىَ.ئا لةيَ و ثةي زةنطةى دةرطةاى كة وس    رِؤنيَةك يةة.  رارؤستاكةشى ثيَ

رةى  ة دةلَ لة ناوبراو ياناى تةرةةن شةازدة سةا   و بؤ خؤى دةرطاكة دةكاتةوة.  رالَةوةية
يةكةةى يانةا ضةةند    و باوكةة ناسروشةتى  زانةى كةة دايةك   ك وس دةيدةرطاكةدا دةبينىَ. 

 بؤيةة اوة. سةيارةوة طيانيةان لةدةسةت د   سارناكةىهؤى ئةو ليَكدانة بةىةوتاو ثيَش 
اتةةة طةةلَى، دةيب دةطةةةلَ هةاودةردى كةةردن دة  ودةكاتةةوة خؤشةى لةةيَ ةسةةرلةناىَ سةر 
 :رالَةوةو دةلَىَ

 ست دىَ بؤتى بكةم؟ضم لةدة ةةة

ى ثةىَ  ئيزنة كةا،  دة ،ارؤستايةكى زؤر زؤر دلَؤظانى دةزانىَربة يانا داوا لة ك وس كة 
 .ةةناوسةى خةؤى دةكاتةةو   برييَةك بةؤ ضار  دا بةذى تةا   طةلَ ئةوانبدا تةنيا سىَ رانط دة

 و طيان قةباولَى دةكا و بة ننةكةشى دةلَىَ:ك وس بة دلَ

ادانى هؤى ثيَكةد يةكةى بةة و باوكة ناسروشتىةرةوبةر دايكبةداخةوة يانا راوةيةع لةةةة 
 كارو رىبةرِيَاةبةو دواية ئيَ ة دةبىَ ىتةنيا سىَ رانط رياانسةيارةوة لةدةست داوةو 

 تازةالوان رِيَطا ضارةيةكى بؤ دةدؤزيَتةوة.رِاطةيشنت بة ثيَبارى 
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ةو سةىَ  اوةى ئية كة لة رريهيَنانةوةجيَى وةبيةوة قةباولَى كرد. ئاش بة نابةدلَىثي
ةم لة  .كةرد  هةةلَيان  و باشةيش ثيَكةةوة  ئا زؤر ئةؤطرى يةةكئى بةاون   رانطةدا، يانا و ثةي 
ئةةو ثرسةيارة   و وانرِاطةيشنت بة تازةالكاروبارى ثيَ بةرِيَاةبةرىهؤى نيَاةدا ك وس بة

ثيَةةى  قةة  ئا بةةوةى زانيةةاة كةة كضةى ثيئايةة، هةرضةةند ثةي      لةة خةؤى كةة ئايةا يانةا      
ة و رنةةدالَى بةةاوةو داويةةةتى بةةة   ئةةاووس دا ىقاتةةابى بةةةاون تباو كةةة لةةة كةةاتى    ةطانةة 

دا وىدةويسةت بةة رِو   نةةي و ضانكة ك وس خيَزانةكةى خؤش دةويسةت  يةخةكيَشيا .
داوتةةة بةةة   ة كةةة تةةؤ ثيَشةةئ كضةةيَكت بةةاوةو   داتةةةوة كةةة بؤضةةى بةةة رنةةت نةةةطاتا   ب

يةةتى  كاروبةارى كؤرةآل  يَاةبةةرى رِبةخؤيان لة دا، يانا وةع كضى يةخةكيَشيا ، برِيارى
 ئا بة ك وس دةلَىَ:دواى سىَ رانط ثيوةربطرن. 

 باو؟ سىَ رانط تةواو وارةطةر قةرار نةباو دواى سىَ رانط يانا برِوا،  ةةة

 ك وس دةلَىَ:

 .ةوىَ وةع كضى خؤم قةباولَى بكةمدةرنا! دةبىَ يانا نيَنيَتةوة.  ةةة

 :يةوة دةلَىَئا بة تاورِةيىثي

ى شةازدة    كضةيَك و سةرةرِاى ئةوةش ناتاارةطةر قةرارران نةباو كة رندالَ ان نةبىَ ةةة
 طا : دا دةيسالَة قةباولَ بكةم. لة دلَى خؤى

  كضةيَكى نازدارةكةةى خةؤم داوة بةة يةخةكيَشةيا ، ئيَسةتا ضةؤن دةتةاا         رن كضةةةةة 
 تر وةربطرم؟!شازدة سالَةى خةلَكى

 كةوشيَك كردو طاتى: لةئا هةر دووع القى ثي
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 يانا برِوا.دةبىَ قةباولَى ناكةم، ىةنةن  ةةة

 ئا دةلَىَ:و ياناش دةيةوىَ نيَنيَتةوةو بة ثيدةطرىَ ك وس ثيَدا

ى ة رنةدالَ ةيةةكت لةة رةن ديةاة؟ بؤضةى بة      رةطةر لة راوةى ئةو سىَ رانطةدا ض خراث ةةة
 !خؤو قةباولَ ناكةى؟

ة ت دةكا بئا دةسثي ئاخرةكةىسىَ. ئا دةثرة لة ثيتةئكيدةوك وسيش هةر ئةوة بة 
  و دةلَىَ:طريان

رة باوطةيشتةنكة بؤ خؤم لة ئيَستا  ئاخر رن كضة نازدارةكةى خؤم شازدة سالَ بةر ةةة
لَم ةوىَ رنةدا رة طةلَ تؤ كرد كة نارةرجيشم دةبؤية ا  و دام بة يةخةكيَشي هةظدة سالَ،

كةة بةة   يَكى دي داوا لةة رةن بكةةى كةة رنةدالَى كةسة      ببىَ، ئيَستا ضةؤن دلَةت بةرِوا ديَنةىَ    
الَةكةةى  دا شازدة سالَة نةازا  ضارةناوسةى رند  لةىالَيَكةوالدى خؤرى قةباولَ بكةم، مسة

 خؤم بة دةست كيَاةية؟

 ك وس ضاويَك لة هةردووكيان دةكا و دةلَىَ:

 كةى.ب ةوالدى خؤى قةباولَمسةةوىَ بة بؤية دةرهةر ئةو كضةى خؤتة، يانا ةةةة 

ى ةو بة ك وسودا ىطريان بانطىلة طر  و دووبارة  وةشبا ةساوى ياناى لةببة ىةئا ثي
   طا :
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 :  13 بة قاربانت مب. لةرِادةبةدةر خؤشم دةويَى. ةةة

 

 
 

 

 

 
 
 

                                                

اةرِؤيانة لة دةروون شيكارى بةناوبانط ساونةى ئةم ضريِؤكة لة جةرةيانى بةرنارةيةكى تةلةظزيؤنى دواني:  13

 ئاجنليكا كالااس" وةرطرياوة.خاتاو "
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 يةكى ضةندة تالَ!رِاستى
 

  ثَينجةم: ضرِيؤكى
                                                                                                                                                                    14اى درونت برهنة از تقاى                 كز برون جارةى ريا دارى

 س دى                                       
                                                                                استرو روى ريدد فروشى كة، بهئ از زه روى و ريائى نباد     بادة فروشى كة درو،

 حافظ

دةويسةةت وةع رِابةةردوو ئةةيئ نةةةيان، خةةةلَك كةةةوتباوتةةىَ ىجةةؤلَ وجةةم وآل  كةةةريَك
ؤلَةم و زؤردا  و لةة نيَةر سةيَبةرى ز   ثيَرِةويَكى رِةها بن يان درىَبىلَ  دةستاوريان بةسةردا

زيةاتر لةةوةى كةة    يةةكان  ية ضينايةتىو جياوازىتاقة  ثرِووكيَنة بدةندريَذة بةو نيانة 
و زؤربةةى خةةلَكى   تايَذة باآلكةان دا دونرنايةتى لة نيَاان رِاستىلةقةباولَ بكةن. ، هةية

                                                

ى ننان) يةكيةتيى ننانى ديَ اكرِاتى كاردستانى ةة ئيَران( ناردو 19ة ئةم ضريِؤكةم بؤ طؤظارى نرارة : ديار 14
نكة تازة ةوة، ضاناون شيَ رةكةم وةكاو خؤى ناوسياةتةوة، بةآلم ئةوان بةم جؤرة هيَناويانة و رنيش ليَرةدا دةي

 ب وبؤتةوة: 
 ةر داية. يا  لةبكة لة دةرةوةش بةرطى رِ                " ئةى ئةو كةسةى دةروونت تةقااى تيَدا نية   

 سةمسدى
 رة. رةى فرؤشيَك كة رِيا كار نية                    باشئة لةو زووهر فرؤشةى كة رِياكا

 ىافز  
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و ئطةةلَ رِؤن قةاولَ  ةدرِؤن و لةةم دؤلَةةدا   ئةةو ثةةرِى خةؤى   دا طةيشةتباوة  زةمحة  كيَش
هةةر نرخيَةك   بة نبةاو ليَ ِا خاراوةكانبةش و كراوليَ ستةمخةلَكة قاولَئ دةبؤوة. بؤية 

بةةختيارى بةة ضةاوى    و بةةو هياايةة كةة دادثةةروةرى    سيستةرة بطةؤرِن،  كة باوة، ئةم 
  خؤيان ببينن.

سةت دادثةةةروةرى لةةة هةةةراو  كةةة دةيايبةةاو و دلَثاكانةة  ىاسةيَن لةةةو الوة بةهةسةةت 
لة سياسةةتيش سةةرى دةرنةدةضةاو،     و وباطةلَ ئةوةى كة الو دة ري بىَ.جيَط شايَنيَك

لةةو   نيَا الوةكانو لة الودا تازةتااانةشقاضةند لة هةر لةو بارودؤخة زؤر رِازى نةباو.
قسةةيةكى ناىةةزى لةة     قةة  باو، بةآلم  ئاسايىكى شتيَتةرةنةدا قسةى هةلةقارةلةق 

يةةة طةةةورة  ئةةةو طؤرِانكةةاري  سةةةردةرىلةةة  نيش نةةةباو.و الواز كةةاةدةرتةةهانةدةدةم 
 ى١٣٥٦ى دةطةرِيَتةةةوة بةةؤ سةةالَى  كةدا، كةةة سةةةرةتا يانةةةى وآلتةكةةةى كؤرةآليةةةتى
رارؤسةتاكانى لةة تةةواوى     و بةة هانةدانى  سةالَ بةاو    شةازدة تةرةنى نزيةك بةة   هةتاوى، 

 يةةةكانو دنى نادادثةةةروةري ثيَشةةاو بةةة دنى رِيَةةذميى خايَنةةدكارانخؤثيشةةاندانةكانى 
رةةيلى رِوالَةةتى بنةرالَةكةةى بةة     هؤى بةة دواى سةركةوتنى شةارِش،   بةشدارى دةكرد.

و كةوتنةة   هةةواى ىةاكم   وو كاريطةرى كةةش لةويش زؤر نةباو  كة ئةم رةيلة بةر ئايني
بة تةةواوى هيَةزةوة ثشةتياانى    يةكانى خؤيةوة، بريوباوةرِة ئايدياليستىنيَر كاريطةرى 

ةكانى درو ة ابةنةدى  ثبةةدةر  ىاسيَن لةة رِادة كةى دةكرد. يةو لقة رةزهةبىشؤرِش لة
لة رِيَطاى فة ن شةايَنةوة   " "،داجيهانشؤرِش بة تةواوى  و ثةرةسةندنىب وكردنةوة"

"،  زةرةان رِيَبةةرران بةؤ بثةاريَزة    ريخاايا خاايةا تةا ئةاخ   ""، دةبىَ بطةيينة ف نة شايَن
لةةوةها  "، بةاو.  بةؤ خةةلَك بةرةكةتةة    شةرِ دا "لة دوايى" و شةرِ، شةرِ تا سةركةوتن"

يسةتة  لةة نيشةانة ناسيؤنال  و يةةكيَك  هةوايةةكى ديكتةاتؤرى وآلتةى جريانةكةةران     وكةش



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

166 

 

نةاوى رِووبةارى سةةر    ثةميانى ئاشتى نيَاان دوو وآلتةى شةكاندو   دا، كايَرةكان لة جيهان
رشى كردة يَاليةنطرةكانى هو هاندانى و بة ياررةتىسناورى وةرطيَرِاية سةر زرانى خؤى

 بةةةردةمااتةةة  لةرثةةةريَكويسةةتى بةةةم كةةارةى   ئةةةو سةةةر نيشةةت انةكةى ىاسةةيَن. 
سةرةرِاى ئةوانةش رِيَبةرانى تةازة بةة دةسةةآل  طةيشةتاوى     ثةرةئةستاندنى شؤرِش. 

دةر و ضاونةيةكانى خةلَك دواى شؤرِشسةرةوبةرةيىبىَبؤ داثؤشينى  ش، تةنياوآلتي
دا بةةؤ ثاراسةةتنى ئاكةةامو لةةة داباويةةانن لةةة شةةؤرِش بةةةر يانةةةى كةةةو بةةةلَيَنىةو قةةةوللةة

طةةليَك كةرد كةة دونرنيةان هةان دةدا.      دروشمدةستيان بة دارِشتنى دةسةآلتى خؤيان، 
دونرةن هيَرشةى كةردو بةشةيَك لةة خةاكى نيشةت انةكةى ىاسةيَن كةوتةة          شيَاةية، بةم 

 كةةة الوة نةةةريَكبةةاوة ثالَئةرةةة هانةةدراوة.  ةيةةةكانى ئةةةم دونرنةةدةسةةتى هيَةةزة نيزارةةى
و كاتةوة كة بةر بة ثيَشرِةوى ئةرتةشةى بيَطانةة بطةرن   بكؤ  وآل  ثاريَزةكانبةهةست و 

لةةو  ىاسةيَنى الو،   ى لة سةناورى نيشةت انةكةيان بكةةن.   يبةرطرو نيَننلة وآلتةكةى رِاو
تااانةةى دواناوةنةدى   قايةكانى كؤتةايى سةالَ،   تاقيكاريلة  يةكةم كةسانة باو كة بةر

ئةو كة تازة ثيَى نةاباوة هةةندة سةالَى،    كرد. ناوناوسى شةرِ  كانىبؤ بةرةو هيَشتجىَ
 كةردو  شةرِطةيانكارتى نيزارى، رِةوانةى خةتى ثيَشةوةى ى خاليَكثةرِكردنى دواى تيَ

و و دةسةت  نةا ةو والَقانةد اسةةى خ ىةربةو جؤرةى كة دواتر ئاشكرا باو، لةة شةةرِطةدا   
ئةو كة بةة دوو سةالَ ئةةزراونى خايَنةاوى     نطى دابؤوة. شةرِةكةى دةيةكانى ثيَشخةري
طةةلَ ئةةو   دةدا ثسةثؤرِى وةدةسةت هيَنةاباو و    لة نيزارىكرابؤوةو  تاقي شةرِ،تاكتيكى 

. باورةا هةةر   كةة هةناوئةجةةىل نةةهاتباو،    ضانكةكردن هةراو رِيسكة زؤرانةى كة دةي
رةوةى سةةةةر رةةةني هةةةةلَط كانى طرووثةةةى رةبةةةاوة يةةةةكيَك لةةةة فةررانةةةدة   هةربؤيةةةة
طرووثةةى  كردنى الوةكةةان بةةؤ ضةةاونة سةةةر رينةةةكان( و دواتةةر )يةةانى ئارةةادةجاددةكان
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 هةةنطاو وهاطرينطةكانى سةةر سةناور   خؤرثارة هاويَذ كة لة ئازادكردنى يةكيَك لة شارة 
 يةكةكانى زريَهى ئةرتةشى بةجيَ او لة رِيَذميى ثيَشاو، رِؤلَيَكى بةرضاوى بينى. طةلَدة

و ثيَشةةطريى لةةة هيَزةكةةانى دونرةةنفيةةداكانى ديكةةةدا بةةؤ  طيةةانةلَ طةةرووثةكةةةى دةط
بؤيةة  هةررايةةى تةةواويان دانةا.    بؤ شةارة طرينطةةكانى ديكةةى سةةر سةناور،      هاتنيان 

و بةخشرا. ىاسةيَن كانى شةرِى ثىَيةتىشانازى وةرطرتنى رةدالياى يةكيَك لة قارةرانة
وةع طرتنةةةوةى  كانى شةةةرِدا،بةةةرةو رةترسةةيدارترين لةةة هةسةةتيارترين  كةةةىثةطروو

ئةةةم و طرووثةكةشةةى، بةةؤ خةةؤى نةةاباون. يةةان ، داهتةةد ... ويةةةكاندوورِطةةة سةةناوري 
تةرةةنى رةام ناوةنةدى ئةنةدارانى      .رةئ اوريةتانةيان بةة دلَيَكةى ئةاوةآلوة وةردةطةر     

سةةر  ةيى بةرِيَذ دواى سةركةوتنيَكىبةرةكةيان نزيك بة هةظدة سالَ باو، يةكةى هيَرش
وةع هيَزى ياررةتيةدةر رِةوانةةى   يةكان، كيَك لة شارة سناوريو طرتنةوةى يةدا ندونر
 و دووبيسةت  تةرةةني  نةاباوة  ثيَيىاسيَن كة تازة دةكردن.  يانشةرِ كانى ديكةىبةرة
يةكى دوو ىةةوتاويى كةاتى   لة رةرةخةسىو نةران، شةرِى رانسالَ و دواى ضاار ىسالَ

كة دوو سالَ ثيَشةئ لةة   ، و ثارةى رةدالياكةىو باوكىدايك و زؤرىشةرِ كة بة ثيَداطرتن
هةةر لةةو كؤآلنةةى    رةالَيَكى   يان داباو،ثيَبة خةآل  يةدا ئازادكردنى ئةو شارة سناورى

دراوسةيَى ديةاار    تةرةن هةندة سالَةىطةلَ رانريةى و دةباو، كرِىى ىلَكة بنةرالَةكةيان
دا ديارة ئةويش لة بنةرالَةيةكى وشةكة رةزهةةبى   بة دلَى دايكيشى باو، كة بة ديااريان

بىَ دةنطةةةى و بةةةةهةةةةر زؤر زوو نيةةةانى هاوبةشةةةى ثيَةةةك هيَنةةةاو  ثةةةةروةردة كرابةةةاو، 
 دوور لةة بؤربةارانى هةةوايى   و بةة رالَى بةاوكي  خانةكةيى لة نيَرزةراوةنديَكى خنجي نة

بةةرةى  وة بةؤ  سةةرلةناىَ طةةرِا  ىاسيَن ىةوتاويةع دواى زةراوةندةكةى . خستوةرِيَ
 دةرفةتيَكى كة بؤى برِةخسةاية، نارةيةةكى  كارتة هةر لة  رِيزى يةكةم. خستيانةو شةرِ
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كة  سالَةكان ثازدةو ضااردةلة ىةراسةخاولَقيَنى الوة و بؤ رانريةى خيَزانى دةناوسى
ك و لة هيَنةديَ بىَ ترس دةضاونة سةر رينة دنةتانطةكانبةدا و كليلى بةهةشتيان لة رلى

بؤ ثاوضةلَ كردنةوة، ان، رينةكة نةدةتةقينةوة، بةآلم يهؤى لةش ساوكيدا بةشبااري
يةةكان  دةدؤزرانةوةو رِيَطايان بةؤ تانكةة خةادى   و ثسثؤرِةكانةوة، لة اليةن يةكة تايبة 
كةةم   ىاسةيَن لةةو نارانةةى كةة النةي      زؤرى بؤ دةكةرد.  و تاري يَكىخؤش دةكرد، باس

دواى كؤتةايى  باسى ئةو نيانة بةختةوةرةى  ةة دريَذبى دةناوسني، دانةىةوتاوى دوو 
بؤ دريَذةثيَدانى خايَندن  خؤشةويستةكةىوسةرة اهطةلَ كة دة دةكردبؤ هاتنى شةرِى 

بؤيةةة ئاطايةةةان لةةةوة بةةةاو كةةة لةةةةو ضةةةةند رِؤنة    هةر هةةةردووكيان دةضةةةنة دةرةوة. 
بةربةسةتيَك  خيَزانى زطى ثرِ نةةبىَ كةة بةة دةسةتى خؤيةان      دا، يةى ىاسيَنرةرةخةسى

و خةيالَةةةكانيان خةةةونو هةةةراو سةةةر رِيَةةى دريَذةثيَةةدانى خايَندنةكةةةيان ثيَةةك بيَةةنن لة
رةرةخةسى ضةند دواى تةواوباونى بةديارة رانرية هةر جاريَك ببيَتةوة بلَقى سةر ئاو. 

 يةكانى رِؤنانةى خةؤى بةةم بريؤكةة   و ضاوةرِوانىةرِاوكىَكاتة ثرِ لة دلَدا، ىاسيَنرِؤنةى 
دووكيان بةؤ  هةاتنى شةةرِ هةةر   ثةةرِ دةكةرد كةة دواى كؤتةايى     ئاواتانةوة تيَو هيااثرِ لة 

ةن ىاسيَنةوة بةة  شةوانة ئةو نارانةى كة لة الي دةضنة دةرةوة.دريَذةثيَدانى خايَندن 
و خةةةو دةى ئةوةنةةدةى دةخايَندنةةةوة تةةا بةةة تةةةواوى هةةي ع  دةسةةتى طةيشةةتباون، 

نةرو سةةةرنج ن بةرنارةطةةةليَكى زؤر سةرسةةاورِهيَرةةانرية دةيةةدى كةةة ىاسةةيَ بةةردةوة. 
سةةةر ئةةةم بةرنارانةةة، بريكردنةةةوة لةجةةؤرة، ةكةةةيان هةيةةة. بةةةم رِاكيَشةةى بةةؤ داهاتاو
دا، رِاسةةتىبةةريى لةةة شةةتى ديكةةة دةكةةردةوةو لة   و كةةةرئبةةؤ ثةةرِ  كاتةةةكانى رِؤنانةةةى
 كردةوة. يةكةى كةم دةبابةتانةدا، وردة وردة لة دلَةرِاوكيَثيَداضاونةوة بةم 
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ؤنةان  بةة ريلي  خةسارى رالَى دابةاو و ئاكام كة بة ريليارد دؤالر سةرةجنام شةرِى بىَ
رة ديةا . دةها باو كؤتايى ثىَةكان باون، خةريك الوكةسى كردة قاربانى كة زياتريان 

يةةكى  ازيىو الوةى ئةو شارة طرينطانةى سةر سناورطرتنةوتاانى دواى ئةم شةرِة دةي
 شةسةت لةة   ىةازر بةة دانةى زيةاتر    شيَخةكانى ناوضةةكةش  كانى دونرن كة رِيَذةيى هيَزة
تةكةةةى يةةةكانى شةةةرِ بدةنةةة وآل زةرةررةنةةديوةع قةرةباوكردنةةةوةى  ريليةةارد دؤالر

تايبة   وآل  بة نيزارىبةرثرسانى ناشارةزا لة كاروبارى ىاسيَن، كؤتايى باتاية، بةآلم 
 دةسةةآل ،  دةررِاسةتةكانى تينةاوى  ربةةى  و زؤو كةللةشةقى شةؤرِش تؤلَةستيَنرِيَبةرى 
و طةيشنت يانيَويست تاكاو رِووخانى ديكتاتؤرِى دراوسدةيان ونةباون ئاشتى اليةنطرى

 بةة شةةرِ   و ب وكردنةةوةى شةؤرِش، دريَةذة   ثةرةثيَةدان بة رةبةسةتةكانى خؤيةان واتةة،    
و باونيَسةةةداربلَدا ئةةةوان ئةةةوكا  بةةةردةوام بةةاونى نيانةكةةةيان لةةة   رِاسةةتىلةبةةدةن. 

ى رِيَبةةةردا، بةةةو جةةؤرةى كةةة رِاطةيةنةةةكان هةةةوالَيان. ييةةطةشةةانةوةى شةةةرِةكةدا دةد
ة ى رِيَكخةةةراوى نةتةةةةو٥٩٨نارةةةةى ركردنةةةى برِيارلةةةة دة شةةةؤرِش ىةوتاويةةةةع بةةةةر

 سةر بةردةوام باونى شةرِ ثيَى ضةقاندو طاتى:لة يةكطرتاوةكان

ة هةةيك شةةتيَك بةةنى دونرةةن لةةة رِووخةةا دا جيةةاشةةةرِ لةةة وآلتةكةةةران و تةةاوىتةةنيةةةةة "
  ".........ةراوةرةودايةكى ئةوتؤ نبة تةراى خاا تا طةيشنت بةم رةبةستة، و دانابةزىَ

بةم شيَاةية شةِر دريَذةى كيَشةا و سةةدان هةةزار الو لةةم رِيَطايةةدا طيانيةان بةةخت        
لة خااردنةةوةى   لة كؤتايى هاتنى شةرِو بةر رِؤنةكانى بةرهةر لة يةكةم ىاسيَن كرد. 

ى رِيَكخةراوى  ٥٩٨نارةةى  رى برِياواتةا  و قةةباولَ كردنةى  لةة اليةةن رِيَبةةر    ةهرثيالَةى ن
دةرةةو ئيَاارةيةةكى رِؤنئةاواى    ثةمياننارةى ئاشةتى، لةة   و وانؤى نةتةوة يةكطرتاوةكان
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كى خؤى سةنطةريَهاوبؤ رِزطاركردنى طيانى رِؤنةكانى شةرِ لة بةرةى شةرِدا، لة يةكيَك 
لةنةةكاو طاللةيةةكى   ثشةتى شةةرِطةكةوة،   كؤلَى كردباو كة بيطةيةنيَتة لة ريندار و كة ب

هةةريش  و هؤى تةقينةوةكةى هةم ىاسةيَن بة خارثارةى دونرن رِاست لة بةردةرى داو
تةاانى بريندارةكةة رِزطةار    ىنة تةنيا نةة  ، ثارضةثارضة باون.يةوةبريندارةكةى بة كؤلَى

و ضةةةاوة رِيةةةزى ئةةةةو كةةةارة جااريَرانةيةةةةىانى خؤشةةةى بةةةاوة قاربةةةكةةةا، بةةةةلَكاو ب
و باون كةةة ناسةةني ى هةةةردووكيان بةةة جؤريَةةك هةلَتةةةكا  و ضةةاوسةةةرهاوطرووثةكةةةى. 

    زؤر دنوار باو.جياكردنةوةى تةررةكان 

ى هةاتن يى لةة كؤتةا   رِؤنى دواتر هةوالَى شةهيدباونى ىاسةيَن رِاسةت ضةةند رِؤن بةةر    
 و دوويسةت بجحيَلَةة   هاوسةةرة و  دا بةة بنةرالَةة  سةالَى  و شةشبيستشةرِ و لة تةرةنى 

يةةكى  يك يادطاريرانرية ئيئ هساز باو. و باوكةرِؤيةع طريانو سالَةكةيان دا كة ض شني
ةكةى ارضة كراوثتةررة ثارضة بةآلم  ،تةنانة  زطيشى ليَى ثرِ نةباولة ىاسيَن نةباو، 

وةع  .ةرالَةكةةى و دايانةةوة بةة بن  دايك باونشايَنى لةتطاى زيارةىاسيَنيان هيَناوة بؤ 
وة الثيَداهةةةلَطاتن لةةةة  و و تةةاريف شةةةني طيَةةرِى زيارةتطاكةةة بةةؤ   هةريشةةة ئاخانةةدى   
كان ةهةريشةة بةؤ هةةراو الوة شةةهيد    يةع جةؤر وتةار كةة    و رينبةرشةهيدةكان ضاوة 

و و لةةة ئةةازايى، دووثةةا  دةكةةردةوةدةخسةةت طريةةانوةخايَنةةدةوةو خةلَكةكةةةى  دةي
ش ةتى شةةرِي كة خاوةنى خةةآلتى قارةرانة  م الوانة و بة تايبة  ىاسيَن ئةقارةرانةتى 
 تى:وةوة كردو طاارِا، شةقاريَكى بة نةم كاتةكانهةر لة يةك وهةلَ ِىباو، دةنطى 

  ناررن و نةررن.شةهيدان هيك كا  ةةة 
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يةكى سةةر ثارضةة  سةثى لة  خةةتيَكى بةة   شةهيدان ناررنو ى درلةو رِؤنة بةدواوة 
ايبةة   تةتطا و بة رِؤنيَك لة زياريةكيَكيان كردة رةئ اور كة هةراو رى طيَراو دةو رِةش

ر دوو سةة بةةكان ثارِانةوةى رِؤنةكانى هةةينى رِووبةةرِووى ئافرةتة   و كردن لة كاتى نايَذ
 لةة ى شةهيد كةى ىاسيَنةهاوسةررانرية  زةينى بريوئةم درو ة لة دارةوة رِاطريىَ. 
 ة بةة ثيَةى  هةريشة هيااى وابةاو كة  . و ضةسثاجيَى طر بى، شكة رةزهةيبنةرالَةيةكى و

و ةرة الوة شةةهيدةكةى زينةدوو بةىَ   هاوسة يةةى كةة شةةهيد نةةررة، دةبةىَ      تيةؤرى ئةو 
       سةردانى بكا!

دةضةاوة   ،و بةة تايبةة  رِؤنةكةانى هةةينى    هةةراو رِؤنيَةك  رانريةى بيَاةنن كةوتاو، 
يةكى طةررىدلَو ى بة طايَى خؤى ببيستىَهياابةخشةكانى ئاخاندةكة وتةزيارةتطا كة 

كا  ئاخاندةكة دةضةاوة سةةر   هةرىاسيَنةكةى ديَتةوة. كة سةرةجنام  بداى ثىَزياتر
ننةةةكان لةةة ثشةةتى ئةةةو ثةردةيةةةى كةةة ئةةافرة  و ثياوةكةةانى جيةةاكردبؤوة،  و رينبةةةر
 ةبةةالح ز وشةكة رةزهةةبى  يى وقية خان، رِوبؤ وتةكانى رِادةطر ، وةع هةريشةيان طاىَ
 دةررِاسةةتةكانى ئةةةو نةةاوة يةةةكيَك لةةةبةةة كةةة  وةو نةةاقؤآلسةةةرو طةةايَ كيَكى درشةةتبةةة 

 ى"وونشةهيدان هةريشة زينةد "و ى و طةورةيةى كة درئةو ثةردة رِةشدةنريَردرا، 
لة ثياو و رندالَةكانيان دةكردةوةو رِووبةرِووى ننةكان كة زؤربةيان ، سةر ناوسراوباولة

بةاوةرِ  رِوقيةة خةان يةةكيَك لةة      دةطةر . رِا بةة ثيَةاة  دةست داباون، ةى شةرِدا لبةرةكان
يةان ثيَكةةوة   طؤيةا سةيغةى خاشةك و برايةةتى     بةاو كةة  ى زيارةتطاكة ئاخاند كراوىثىَ

بةؤ ننةةكان شةى دةكةردةوةو     ئاخاندةكةى  دا قسةىنىكاتى باولة جارزؤر  خايَندباو.
ثشةتطريى  شةهيد دةباون، دةكيَشاو دا شةرِ لة بةرةكانى ئةوانةىهؤبالَى زيندووباونى 
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و دةكيَشةةان كةةةريَكيش خةةؤى ثةةيَ هةةةلَ و تةنانةةة  لةةة قسةةةكانى ئاخاندةكةةة دةكةةرد 
  طا :يدة

بةةآلم   اتؤتةةوة. ه ا ى يةكيَك لة هاورِيَكشةهيد يبة ضاوةكانى خؤم ديارة كة ريَردةةة 
 يَم، ئةةيئئةطةةةر شةةتيَك بلَةة م. ضةةانكة يةةة بةةة كةةةس نةةةلَيَ قةةةومل داوة كةةة ئةةةم نهيَنةةى 

 :ىطاتدا لة دريَذةى قسةكانىرِوقية ناطةرِيَتةوة! 

و نيَةا كةةس  دا ديَنةةوة  ترينةى ئةةم شةةهيدانة لةة شةةوانى هةةينى      بة ئي ةان  رزؤر جاةةة 
و هةةريش بةة   لةخاا ترسو بنةرالَةكةى هةم و كارديارة بةو رةرجةى كة كةس كاريان.

 ئي ان بن.

 ة خان دةلَىَ:رِؤنيَك رانريةى ساويلكة بة رِوقي 

و بةة   جىَ ديَةنم ينى راو بة رةاو بةة  و دةستاوراتى دكة تةواوى فةرِزبخاشكىَ باوةرِ ةةة 
 ةرطةكةةم رهيةاادارم كةة ريَةردة جاانةة      ودلَيش باوةرِةم هةيةة كةة شةةهيدان زينةدوون    

سةةةرى  رِوقيةةة خةةان دةسةةتيَكى بةةةتةنانةةة  بةةؤ جةةاريَكيش بةةىَ، دووبةةارة ببين ةةةوة.  
 طاتى: رانريةدا هيَنا و

ةشةاوةى  طثةاراو و  يةكانى داهاتاودا رِؤىى هةينى لة يةكيَك لة ،دلَنيا بة كة خاشكمةةة 
 بىَ.ثيَ نةدا ضاوثيَكةوتنىرِةنطة ئيَستا خادا ئيزنى  ثياوة شةهيدةكة  ديَتة خةو ،

خانى رِوقيةة  رِؤنةكةانى هةةينى   زؤربةةى  هةريشةة وةع ، ثةةرِين ضةةندين ىةةوتاو تةيَ   
ضةةند ثرسةيارى    يةةى كةة بةاوى   ر جارةى بةو خايَندنة سةرةتايىشكة رةزهةبى، هةيو
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وةآلرةةى  ولةةةوةى ئاخاندةكةةة بضةةيَتة رينبةةةر ليَةةى دةثرسةةى و بةةةرناوسةةيدةسةةاكارى 
 طا : ويَنة دةيبؤ وةردةطرتةوة.

ة، اوسةراو نسةر شةهيدان هةريشة زيندوون"ى لةى "ةةة ئةطةر لةو كاتةدا ئةو ثارضةية
 ةكى دةسةتم نيَةا زيارةتطاكةةوة، رةضة   ضاونيان بؤ لة كاتىان كردؤتةوةو ثياوةك مبةرز

يَنةديَك  و هن نن؟ ئايا ثيةاو زيةاتر بةة تاوانبةار دةنريَةردرىَ يةا      طاناىة يان نا؟! ببينن، 
  ثرسيارى ديكةى لةم ئاستةدا.

ىَ. نةوة طةؤرِ طةلَ ديَنانةى دةساسةرلةناىَ ئةو با ،رارؤستا وتارىتةواوباونى دواى 
ن لةة نيَةاا  كانى رةانريةى  و هيةاا و ثرسةيارة  يالَةخة يةةكى ديكةةدا   ينىخان لة هةة رِوقية

ة خاكسةثارى  بة ئةةو ئاخانةدة كةة لةة كةاتى       باس كةرد.  كةطةلَ ئاخاندةدا دةقسةكانى
دا ئةاواتى  يةكةى رةانريةى الو ببةاو، لةة دلَةى خةؤى     يداى جاانىةش ىاسيَنى شةهيددا

تةا   طةجنة ضةكى نةدةكرد كة ئةم هيك كا  باوةرِرِؤنيَك بيخاتة داوةوة.  دةخااست كة
طةلَ دة وة شتيَكىبةهةرىالَ لةم بارة دلَ ثاع و خؤش باوةرِ بىَ.ئةو رِادةية ساويلكة، 

 طاتى:رِوقيةدا باس نةكردو تةنيا 

بةدا   ى شةهيديشئيزن بة ىاسيَنهياادارم كة خادا رِةىم بةم ئافرةتة طةجنة بكا و ةةة 
 بؤ ديتنى هاوسةرةكةى.  كة بيَت

 يةوة طاتى:دلَنيايى بة

ا تةةنيا خةا   طةا، بةةآلم  طاران رانرية بة ئاواتى خةؤى دة ، بىَثيَى بلَىَ، ناهاريَد نةبىَةةة 
 يةكانى ديكة.ية يان هةينىهةر ئةم هةينى دةزانىَ.وادةكةى 
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ى داوة. خؤشة  دةقةى ئةةو شةتانةى بةؤ طيَةرِاوةو دلَ      لة رانرية سةاويلكةتر،  ىرِوقية
سةثى   ىثةردةيةةك كةة  دةالقةكةة  سةةر  تةا درةنطانيَةك لة  هةينى رانرية هةراو شةوانى 

يَةةر ن لةةةآلنةكةةةى هةةةراو كؤ ثةردةكةةةوةقالينضةةكيَكى و لةةة دادةنيشةةتثيَةةداداباو، 
ىةةى ىاسةةيَنة وويانةةةدا رِلةةة يةةةكيَك لةةةم هةةةينىكةةة ، بةةةو هياايةةة دةطةةر  ضةةاوةديَرى

ى ولَوة بة قةا ةر شتيَكةك لة بارةى هؤظة كاتيَررديارة خؤشةويستةكةى بيَتة بةرضاوى. 
و زؤربةةى خةةيالَ  و اة دةبينةىَ ثيَة  خةةوي يةوة اةوىَ، بة خةيالَىبريى ىلَ بكاتةوة يان 

يانةة كةة   ينىيةةكيَك لةةو شةةوة هةة    . خةوي ديَنةبة شيَاةيةكى رِاستةقينة  بريؤكةكانى
ةكةة و  سةةر دةالق لة هةريشةة سةةر طلَكةؤى ريَردةكةةى هةاتبؤوةو وةع     تةازة لة رانرية 

ةر سةةةلة ،يَةةةا قةةةاوآليى ئةةةةم بريؤكانةةةةوة ضةةةؤوة نو وبةةةةرِووى كؤآلنةكةةةة دانيشةةةتورِ
يةةةكى رِةش نزيةةك  تاررةةايىدا بينةةى كةةة لةةة خةةةوى و كةةةو يةكةةةدا خةةةوى ىلَ كارسةةى

لةةم كاتةةدا    ىاسةيَنم، قاو  بؤتةوةو بانطى كرد، رانرية!  دةالقةكةيان لة كؤآلنةكةدا
ةديى. كةسةى نة   نيَا كؤآلنةكةة كةرد  اويَكى لةة و لة دةالقةكةوة ضة ةرِىرانرية لة خةو رِاث
 ة طاتى:و بة طريانةوخانى ديى، رِوقيةبؤ زيارةتطاضاو يَذى نياةرِؤية بةيانى كة بؤ نا

و  اثةةرِيم رِو تةا لةة خةةو    دوىَ شةو ىاسيَن تا بةر دةرطاى ثشت دةالقةكةةران هةا   ةةة 
  ون باو. مبكةرةوة، لة بةرضاو دةرطا بض ة خاارىَ ويستم

ريةى ةوةو بةة رةان  و ثارِاوة كة جاريَكى ديكةة بيَتة  خايَند ى لَوةو قالجار ية ضةند رِوق
 طا :
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بةة   م رةسةةلةى رِوقيةش سةاويلكانة ئةة  هياادار بة، ىةنةن جاريَكى ديكة ديَتةوة.  ةةة
 تةؤ  شةالَةكة  مب، و خةؤ  طةلَ ئاخاندةكة باس كرد كة ئاغةا بةة قاربةانى    دة دةنطىبىَ

 :يةكةوة طاتىبزةئاخاندةكة بة تى شةهيدان زيندوون. بة رِاسرِاستت كرد، 

 شكة رِوقية، رةطةر تؤ طارانت باو؟ اخةةة 

 :وةآلرى دايةوة

بةؤ   و رةانرية ضةانكة ىاسةيَنى شةةهيد طةرِاوةتةةوةو زوو ون بةاوة      ئيئ ئيَستا نا! ةةةة
 خؤى ديايةتى! 

 ئاخاندةكة طاتى:

خان ة م كة رانريهياادار كانى دةداتةوةودارةؤظة ئي انئاورِ لة ررا خؤشحالَم كة خاةةة 
دا و ة طيَلةى لة ئاخاندةكةة خةؤى   هةةبىَ.   داطةلَ ىاسةيَن جؤرة ضاوثيَكةوتنانةى دة ملة

 وة؟يشان دانخؤى  يَاةيةعطا  ئةو شةهيدة قارةرانة بة ض شثرسى، رانرية نةي

 دا طاتى:رِوقية لة وةآلم

 طاتى: ئةوبؤضى بؤضى،  ةةة

  و بةانطى  خةؤى بةة ثارضةةيةكى رِةش داثؤشةى بةاو      ةرو ضةاوي ة سة كة يةةع  رِةشايىةةة 
 و دوايةش ون باوة. سيَنئةرنم ىا كردوة رانرية!

 ئاخاندةكة دواى بيستنى ئةم ضريِؤكة طاتى:
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 هاوسةةةةرةةهيد بيَتةةةةوةو ضةةةاوى بةةةة  هيةةةاادارم كةةةة سةةةةرلةناىَ ىاسةةةيَنى شةةة   ةةةة
 يك شةتيَك هة  ئيَسةتا  يشخانو نة رانريةوا باشئة نة تؤ ، بةآلمبكةوىَ خؤشةويستةكةى

  باس نةكةن.كةس طةلَ لة بارةى ئةم ضاوثيَكةوتنةدا دة

الَرِؤنى ويسةةتيان سةةبنةرالَةةةى ىاسةةيَن  وثةةةرِىتةةيَ دارِووداوة سةةةر ئةةةمبةرانطيَةةك 
لَى رةا  كةةى نزيةك  يان لةة زيارةتطا ةم كارة ياررةتىبؤ ئشةهيدباونى كارِةكةيان بطرن. 

ةر اسةةيَنةوة كرابةةاو تةةا سةةوى ىةى كةةة بةةة نةةاشةةةقارئةةةو  و تةةةواوىخؤيةةان وةرطةةر 
ن ن فةةرش ضة  و سةرانسةةرى كؤآلنةكةشةيا  ويَنةى ىاسيَن رِازاندباويانةةوة بةكؤآلنةكة، 

بةرةى  ىا ويَنةلة ويَنةى زةراوةندةكةيةوة بطرة تو تةواوى ويَنةكانى ىاسيَن هةر كرد
ند شةةايَنى لةةة ضةةة وسةةنيكانةةةوة هةةةلَيان واشةةةرِو وةطرتنةةى خةةةآل  و...، بةةة دياارة 

 لةة بةةردةم  دةكةة  رينبةةريَكى بةؤ ئاخان  ش و رةانرية  و طاآلويان داناطالَدا كؤآلنةكةش
شةت  ة بانطهيَاليةةن بنةرالَةكةيةةو   خةايَنى لةة   رِةوزةرالَةكةى خؤيان كة بةة رةبةسةتى   

 و رانريةش بةؤ و رِةش ثؤشتازيةبارو باوكى ىاسيَنى شةهيد، دايك كرد. ىازركراباو، 
 ىةازر ، خةةياآلويى و ك ليباسى رِةشةةوة، بةةآلم رِووخسةاريَكى نةاورانى    بة دةستيَخؤى 
 باون.

بةةةر لةةة هةةةراويان بةةة طريانةةة  و ضةةاوة سةةةر رينبةةةر  وكاتةةةدا ئاخانةةدة هةةا   ولةةة
لةةو   ةانة تاووشةك هةآل شةةهيدة ليَةا   و  ةو سةةر بةرِاو  لة  باس كةردن و خؤى رِياكارانةكةى
لةةة طةةةرووى  هةةؤرِيشفلَقاو طريةةانهةةةراو ننةةةكانى خسةةتة  و سةةاباقةدا،دةشةةتة طةةةرم

لةة  بىَ بةاونى ئاسةةوارى هةيك فرريَسةكيَك     دواى ئةةوة بةة   دةهاتةة دةرىَ.  ةوةثياوةكان
و بةايَرى شةةهيدة الوةكةانى    باسةى ئازايةةتى  دا و تازة بة دةنطيَكى بةةرزيش  ضاوةكانى
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 قةة  و  ن الى خةادا و واشةةهيدةكان زينةدوون  سةةر ئةةوة كةة    بةة ثيَةداطرتن لة  دةكرد. 
لةة  و ثياوةكةانى  ةوة كةة نن ية ىرِووى لة ننةكان لةة ثشةت ثةردةيةةع الى رِاسةت    اررن، ن

 دا و طاتى:يةكئ جيا دةكردةوة، كردو رستيَكى لة نيَاضاوانى خؤى

ان هةةم خؤية   ئةوانةة و ثياوةكانيان شةهيد باونة. ئةى خؤزطة بةو كةسانةى كة كارِةةة 
يدان درو ةى "شةةه   كةة بةة ثيَةاة    وقيةةخانيش رِو هةريش شةهيدةكانيان. بةهةشتني
يةى ئةم قسةة  كردبؤوة. بة بيستنىبة دةستةوة باو، بةآلم ئيَستا ليَكى نة زيندوون"ى

نةى سةةرةتا سةةريَكى بةة نيشةا    كةوة، يةكةةى لةة ساوضةيَ   ديتنى طريانة رِوالَةتىئاغا و 
و دايكةى  رةانريةو  بةرز كةردةوة.  و ةكةىدردوايةش و قسةكانى بؤ لةقاندسةملاندنى 

 يان لةةو ثةةردة  ضةاو ئةةوةى كةة   طةةلَ  دةو دا دانيشتباونكانتةةئافرنيَا خةساوشى لة
اش ويَنةةكانى ئاغة  شيان بؤ قسةة بةىَ  ، طايَية تازة كراوةية دةكرد ة سثىو درورِةش

و هةؤرِة  ى طريةان دةنطة دا دةهةا ،  و هةركاتيش وشةةى شةةهيدان بةة زارى    شل كردباو
 ة. بةرز دةبؤونةى كة بنةرالَةى شةهيدباون، ئةواو بة تايبة  هؤرِى ننةكان

ننةةوة.  بةة زينةدوويى دةريَ  كةة شةةهيدان   كة دلَنيةاي كردنةةوة   ةئاخاندئةو رِؤنةش 
دان شةةهي "يةوة، ليَاىبة جيَطاى طريان بةردةوام لة نيَر رِوقيةخانى وشكة رةزهةبيش 

 ش كؤتةايى ثةىَ  ية و سالَرِؤنى شةهيدباوني ىاسيَنيئةو هةينى ةوة.زيندوون"ى دةطات
طةةةلَ دةو نارِةىةةةتيش برينةةداررةةانريةى دلَ و هةةةراو ضةةاونةوة رالَةةةكانيان.   هةةا 

و دواى  ة طلَكةةؤى ىاسةةيَن دالةةو بنةرالَةةة شةةةهيدةكانى ديكةةةدا سةةةريَكيان  خةسةةاوى
و بةىَ  ة خؤيةان ضةؤوة رالَة  رانرية بةة تةةنىَ   زؤر هاتنةوة بؤ رالَةوةو و شياةنيَكى طريان

  و طاتى:كةوتةوة بريى ريَردةكةىردنى شيَاانى بىَ، ئيشتياى خاائةوةى 
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او بة خةيالَةةدا   لةةو  يَتةةوة يةان نةا!   بشةوى سةرى سالَةدا لةم  ىاسيَنةكةم تؤ بلَيَىةةة 
 دايكى كة دياار بة دياار باون هةوداى خةيالَى ثساندو طاتى:

 دةخؤى بؤ  بيَنم؟  نانى شيَاانكضم ةةة 

 وة: رانرية بة ئةوينةوة وةآلرى داية

  ها مخةساو خالةع ثيَشئيشئيشتيام ىلَ نية، ضةند  !زؤر سثاسطيان،  ةكداي ةةةة ن
  طاو:و رن نةرتاانى، بةآلم بة شايَنم دا

  بكةم. دةردى دلَكةريَك دا ىى ىاسيَنووطةلَ رِدةرةوىَ تةنيا مب و دةةةة 

نيَةك  ا درةنطاتة  ،ةتةواو لةو خةياآلنةدا باو كة ئايا ىاسيَن ديَتةةو ئةو شةوة رانرية 
لةة   ،كةةو  ر قةنةفةكةة خةةوى ىلَ  سةة لةدا رانةدوو و هةي ع   لة ئاكةام  ةو .كخةوى ىلَ نة

ةو خة ة لة  كردنةةوة نيان خاويَن دةكؤآلنةكاو بازارِكة  كريَكارانى شارةوانىو هةراى دةنط
 .ةتاوكةة ىلَ خةةوى بة دانيشتنةوة رياانانةكة  قةنةفةىسةر ى كة هةر لةتو ديثةرِىرِا

 ة رةةالَىو يةكسةةةر ضةةاوبةةةيانى خايَنةةد ىنايَةةذتةةةوةو ونةكةة ئةةيئ خةةةوى ىلَودواى ئةةة
. دةسةتىَ  لَو نايَةذى بةةيانى هةة   ئةويش بؤ نةزا و ثارِانةةوة  زانى ضانكة دةي ،خةساوى
 وةدةسةةت بةةة دومسةةا   كةةةبةررالَةسةةةر ديتةةى لةطةيشةةتة رةةالَى خةسةةاوى،    وةختيَةةك

و ضةايةكى  اننزوو ، نةضيَتة سةر كار ناشتا لةبةر ئةوةى باوكى ىاسيَن بة دانيشتاوة.
هيدباونى ئةةوةى كةة سةالَيَك لةة شةة      طةةلَ دةو باوكى ىاسةيَن  دايك .ساز كردبؤ باشى 

 ست، ضانكةكك و باوكى خؤيان خؤشيان دةويهةر وةع بةآلم  ،دةثةرِىكارِةكةيان تيَ
  .يان دةزانىجيَى رت انةو و بة كضيَكى وةفاداردةها بؤنى ىاسيَنى ىلَ
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دا دةضةةاوة سةةةر طلَكةةؤى طةةةلَ خةسةةاوىدةرةةانرية كةةة بةةةردةوام رِؤنانةةى هةةةينى 
   رِؤنيَكى ثيَنج شة ة مسةسرةكةى بة خةساوى طا : ىاسيَن،

وى شةةو، شةة  ضةانكة ئةر ثيَكةوة بضةينة سةةر طلَكةؤى ىاسةيَن.      يةةةة ئةررِؤ دلَم ثيَاة
يةةوة قةةباولَى   خؤشةحالَى خةساوى بة انى هةينى دةضني. ية، ئيَ ة هةريشة رِؤنهةينى
لةة  ن دةردى دلَيةا  سةةمسا  و ضةةندين  سةتانى شةةهيدان  طؤرِسةةر  ثيَكةوة ضةاونة  كردو 
 نلةة رِؤيشةتنيا   و بةةر هةستانراندوو باون، و وةرِةزدواى ئةوةى لة طريان  كرد.دا طةلَ

اتيحةا  ى كةة بةؤ ف  ية ئاخاندةكةةيان د  لةنةةكاو  كةة حايةةع بةاون   يفات خةريكى خايَنةدنى 
 دواى كةةةردو ئاخاندةكةةةةشىلَسةةة ويان . هاتؤتةةةة سةةةةر طلَكةةةؤى شةةةةهيدانخايَنةةةدن 
ؤ و فاتيحايةكى بة دا ضاونة سةر قةبرى ىاسيَنو خةساوىرانريةطةلَ ثرسي دةئةىاالَ
    .ةبؤو اىَيان جىلَبة طاتنى خاا ليَى خؤش بىَ، دةستيَكى بة رِيشى داهيَناو داداو 

يةانى   ى ضةةند ىةةوتاو دواتةر   يزينى ثةا يةكيَك لة ثيَةنج شةة ة شةةوة سةاردةكا    لة 
و تةنانة  لة "شةةقارى  زؤر بة كةرى لة كؤآلنةكةيان شضؤ وها باو كة شةوى هةينى 
لةة   ئةةم جارةيةان رةانرية نةةع تةةنيا      هةريشةة وةع  بةرضاو دةكةةو .  داىاسيَن"يش

يةكةةى  مسةسرةكانى ثيَنج شة ةش كة بةؤ بةةيانى  بةلَكاو دا، هةينىرِؤنةكانى مسةسرى 
نةكةةى دةخسةتة نيَةر    كؤآلهةةراو   ى دةربيجةكةةوة لةة ثشةت شاوشةة   ية، رِؤنى هةينى
هةةةر بةةةو يةةةكى رِةش ييشةةةو لةةة نيةةاة الى نةةةداباو كةةة لةنةةةكاو تاررةةا   ضةةاوةديَري.

 رِاسةت سةةر كؤآلنةكةةوة وةدةركةةو  و    دا بينةى بةاوى لة  ى كة لةة خةوةكةةى  نيشانانة
طةةةلَ ئةةةوةى كةةة هةةةوا سةةارد بةةاو  دةو رةةانرية شةةلَةناو بةةةرةو رةةالَى ئةةةوان دةهةةا . 
ي كةةة يةةد يةكةةةىيتاررةةايدا رِوانةةى. دةريَةى  و زيةةاتر بةةةدةالقةكةةى كةةةريَك الخةةالَ كةةرد 



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

180 

 

رانرية لةبةر  ضاويَكى لة دةالقةكةيان كردو زوو رِووخسارة داثؤشراوةكةى وةرطيَرِاوة.
  . بيناسىَ ىجاانبة تاانى زؤر  نةي هةواتاريكايى 

  و طاتى:ددةالقةكة ويَستا و س ويَكى كر اوةيةع لة بةررِةشةكة ر ةيتاررايى

بيةنم،   ة بةت اتاوم كة ةةة ئةرنم ىاسيَن، بةآلم ئيز  ثىَ نية لةوة زياتر وةريَنم، تةنيا هة 
طةةر  ئةتةؤ لةة رةالَ نةةباوى!     آلم دا هاتاوم، بةثيَشئ دوو جارى ديكة لة شةوى هةينى

  بةىَ.  تةةنيا الى خةؤ  و ىى كةس نةةدركيَن ية لة الئةم نهيَنىةوىَ دووبارة بيَ ةوة، دةت
تاوةكانى داهةاتاودا،  ىةةو تر لةة يةةكيَك لةة    يةكىهةينى تاكاو شةويدووبارة ديَ ةوة، 

ى كةردةوة  بةري  ،نةةدةكرد  طةؤي  زرةاني اللَ بباو و و رانرية ىةثةساو خؤ بىَ. ئاطا  لة
آلنةكةةش  لة كؤ ةشةية رِتاررايى تا ئةوبةآلم نا، بةخةبةر باو و تةنانة   ،خةو دةبينىَ
  بةاو لةةوةى  لة اليةكةةوة زؤر خؤشةحالَ   ىاسيَن خؤى باو.كرد، ضاوى ىلَهةر ئاوا باو، 

زنةى  ئيضى لةوة زياتر كة بؤباو  زؤر نارِةىة ترةوة ةو لة اليةكىزيندوو ريَردةكةىكة 
تا زووتةر،  كةة بؤضةى لةة ئيَسة     بةاو  تةاورِة لةة خةؤى    و بيَتةة نوورةوة؟! وةريَنةىَ نةباو 
ةم و بؤضةى لة  ةكانى ثيَنج شة ة واتة شةوانى هةينى نةضؤتة سةر طلَكؤى ىاسةيَن رِؤن

 :ىطاتلة بةرخؤيةوة ة؟ وشةوانةدا ضاوةرِوانى هاتنى نةكرد

ة ضاوو كراوةوة رِؤنى دواية بة رِوويةكى خؤش .ها  ئاخرةكةىخااية زؤر شاكار  ةةةة
وقيةة  بةة رِ  ةوةشةو داوةى دويَك شتيَكى لة بارةى ئةو رِووتةنانة  هي، بةآلم زيارةتطا
 لةة  يةةع سةةر دةريَنةىَ، بةةآلم    نهيَنىطةلَ ئةوةى رِوقية دةيايست لة هةراو دة نةطا .

ى ةسةت ىالَةةش ه  وبة .ثةرِىتىَ زؤر بة ئاسايى ليَى يةوةوخؤشحالَى رانريةشى نةكؤلَى
  رِاطةياندو طاتى: كةخؤشحالَ باونى رانريةى بة ئاخاندة
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و تةر الَثيَشاو سةرى ضاو رِؤنةكانىئةم رِؤنانة رانرية لة ، ررملَةكة  شا لة بةرئاغا ةةة 
اطةنةدة بةؤ   كةةم كةةم خةريكةة ثرِوث    ،دةخةايَنىَ زيةاتريش   ىنايَذى زياتر دةكةا و دومسةا  

 شةهيدان هةريشة زيندوون" دةكا. و ى "در

 ئاغاش طاتى:

 دةكا. رِيَن ايىؤظةكان زياتر بؤ رِيَطاى رِاست خادا ررةةة 

 سةةمسا  دين رةوة ضةنزياتبة ئاوا  و هياايةكى تيَاةرساورِاوةو رانرية ينى دوو هة
هةم و واتةة سةيَ  ثيَنج شة ة شةبةآلم هةوالَيَك نةباو.  دادةنيشت، وةلة ثشت دةالقةكة

نةةكردو   رةانريةش رةاتلَى  داوةو شةوى هةينى، سةرلةناىَ ئةو شتة رِةشة سةةرى هةةلَ  
زوو  بةؤوةو  كليَةى نزية   بةر دةرطةا رِاوةسةتا تةا   لة وىَيةكسةر لة ثليكانةكان ضاوة خاار

ة رةانري ة. ئةم جارة ئةو)ىاسيَن!( باو كةة هاتةة رالَةةو   كردةوة. دةرطاى ىةوشةى ىلَ
ةسةةر  و هيَةااش لةة ثليكانةةكان و   طةر  رِةشةةكةى   شةتة دةسةتى  بىَ ئةىاالَ ثرسى بة

رةانرية  يةةع،  رازاىي ةةتى و هةةر جةؤرة طارةان   بؤ ثيَشطريى لة و ضاونة نوورىَ.كةوتن
الَ سةيان لةة رة   كة خةوتاون يةان كة بؤ ئةوةى وا بنايَنىَ تةواوى ضراكانى كاناندنةوة، 

 و طاتى:طر  باوةششتة رِةشةكة رانريةى لة نية. 

بةةآلم   كةا، باضى ردةبىَ زوو برِؤم و ىةوتاوى داهاتاو دةطةرِيَ ةوة. رانرية ويستى  ةةة
 اتى:و طهيَشت دةم و ضاوى ئاشكرا بىَ ئةو نةي

بة بينينى دةم و ضةاوم نارِةىةةتت   ةوىَ ، ناريةشثرزةو خايَناوى و ضاوم هةروادةم ةةة 
هةةوىَ  خةاا دةي  شةرةرِاى ئةةوة سة خاادام،  كردنةوةى رن ئيَستاش لة نيَر تاقيكةم. 
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و ئازاريةان هةيةة. دواى   تاانةايى ئةيَش   كاتةوة كة تا ض رِادةيةعبتاقى  بةندةكانى خؤى
 زوو ليَى دا رِؤيشت و طاتى:كارتة ئةم ضاوثيَكةوتنة 

ان ركةوتنةةم ضةاوثيَ تاكاو ىةوتاوى داهاتاو، دووبارة جةختى لةوة كردةوة كةة ئة  ةةة 
 بىَ. نارِةىة بة كةس نةلَيَى كة خادا ليَ ان و بة نهيَنى نيَنيَتةوة

ى رةةانرية لةةة ترسةةى ئةةةوةى كةةة نةةةكا ىاسةةيَنةكةى نةطةرِيَتةةةوة، ئةةةم رةسةةةلة    
ا كةة لةة   بة قيافةش خؤى نيشانى رِوقيةخانى وشكة رةزهةةبى نةةد  ة  شاردةوةو تةنان

تةةةيش و هةةةةر وةخهةةةةرىالَ رةةةانرية لةةةة دلَةةةةوة زؤر خؤشةةةحالَبة. ثرسةةةيارانى طةةةرىَ
ار دةكةردو ضةةندين جة   و خةؤلَى ىلَ س ويَكى خةستئاخاندةكةى لة زيارةتطاكة بدياية، 

ةكةةوىَ،  نليَى وةطاران  بؤ ئةوةى كةس .سةدةقةى شالَةكةى دةكردو بة قاربانخؤى 
ان يشة نارة، وةع بيَةاةننيَكى جحيَةلَ كةة ريَردةكةةى شةةهيدو تازيةةب       خةؤى  والَة رِبة 

لَكةؤى  طدةضةاوة سةةر    دوا هةم رِؤنةكانى ثيَنج شة ة و هةةريش هةةينى  ولةوة دةدا.
 طا : و دةيدةكرد داطةلَدةردى دلَى دة سةمسا و ضةندين ريَردةكةى

ة مسةسةردا  دواى ئةةوة هةةر لة   و زيةاتريش وةريَنةى.   زووتةر بيَةى  شةةو   هيةاادارم ئةةم  ةةة 
دا نةانى  ىو خةةزوور  طةةلَ خةسةاو  دةسةاز دةكةردو    نةانى شةيَاانى  و دةطةرِاوة بؤ رةالَىَ 
  دةباو. شت دةالقةكةوة ضاوةرِوانو لة ثو زوو دةهاتةوة بؤ رالَىَشةوى دةخاارد

ضةاوثيَكةوتنةى بةة كةةس     ئةةو  لةوةودوا ئةم ىاسيَنة لةةوة دلَنيةا بةاو كةة رةانرية     
رةانرية   الىتةا درةنطانيَةك لةة    ىةوتاويةع كاتى خؤى دةها  و بؤية هةراو نةطاتاة، 
تةاانى  رةانرية نةةي  تاكاو ئةةوةى رِؤنيَةك   باش زوو دةرِؤى. و دواى رِابااردنيَكى دةراوة

ضةاوة   بةة رِوويةةكى كةراوةو ليَةا بةة بةزةوة      و يةةى وةشةارىَ  لةوة زياتر ئةو خؤشةحالَى 
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يةةى رةانرية، دواى ئةةىاالَ ثرسةى     بة ديتنى ئةةم خؤشةحالَى   رةتطاكة. رِوقيةخان،زيا
 طاتى:

  خؤشحالَم كة وا سةرىالَت دةبينم، ئايا هةوالَيَك هةية؟بةوة زؤر ةةة 

  دا طاتى:رانرية لة وةآلم

 ةوة. م كة نةيةتناتاا  هيك شتيَك بلَيَم، دةترسكة رِاستت دةوىَ بةلَىَ، بةآلم ةةة 

 رِوويةكى خؤشةوة طاتى:بةو يةخان ثيَكةنىرِوق

سةةةر بةرةةانرية ئاخرةكةةةى هةةا ! لَؤظانةةة و شةةةهيدان نةةةررن؟ طةةا ، خةةاا د نةةةمةةةةة 
ليَةى   بةةآلم . دتةئيةدى كةر  دةويست شتيَك بلَةىَ،   يةوة كة نةيلةقاندن بةآلم بة نابةدلَى
و الى ىَة كةةس نةةلَ  ية بكة ئةم نهيَنى دلَنياى كردةوةئةويش ثارِاوة كة بة كةس نةلَىَ. 

 خؤى وةريَنىَ.

ثشةةتياانى كةةردن لةةة و يةكةةةى خةةؤىةرىالَ رِوقيةةةخان بةةؤ سةةةملاندنى تيةةؤرى هةةبة
و ة ضةاوكةكان ئةم رِووداوةى لةة كةؤرِ   ،بدا طريَتاانى زرانى نةيقسةكانى ئاخاندةكة، 

يةة  ا، ديَنرن"نةر شةهيدان"و ى سةر درزياتر طارانيان لةئةو كؤرِانةى كة بة تايبة  
شةةهيدان   رىنةةر كةة بةاوةرِى بةة     ئافرةتيَكبة  بانطةشةكةىبؤ سةملاندنى ئةو  طؤرِىَ.

 :نةباو، طاتى

دى ةرن شةاهي ئة ، و سايَندم بؤ دةخؤى كة بةة كةةس نةالَيَى   دةدةيةى ميبةلَيَنئةطةر  ةةةة
 نةالَىَ.  كةةس ئةةو ئافرةتةة سةايَندى بةؤ خةاارد بةة       زيندوو  بؤ ديَنم كةة ليَةى ثرسةى.    

  اتى:طدا بة  اونة هيَناوةو هاتنةوةى ىاسيَنى لة هةراو شةويَكى هةينى، رِوقيةخان
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ة كة يةةى ديكةةم   ئيَةاة لةةو هةاورِيَ   ئةطةر باوةرِ ناكةةن ئةةوةتا لةة رةانرية بثرسةن.      ةةة 
ثيَةةى  اندةسةةتتوةع  اونةةة بةةؤم هيَنانةةةوة،  ريَردةكةةةى بةةةردةوام ديَتةةةوةو رنةةيش  

 مئةة يَرةيةة.  ئةرةةيان خةؤ ل   شارةدا نيةة، بةةآلم  لةم ضانكة  ثرسنبرِانةطةيشت كة ليَى 
ارى ىلَ ةى ثرسيبىَ ئةو، رِؤنيَكيان خؤى لة رانرية نزيك كردةوةو خاتاونة دونياديتاوة

و و رؤمسجيزةى خااو لةو خااثةرستىو رةزهةبباسى دينكةوىَ، بليَى وةطاران بكا يان 
ى رةانرية دةيةد  كةرد.  ثةىَ  رانرية تةواو بةاوةرِى تا ئةو جيَيةى كة جؤرة شتانةى كرد. 

ن شةةوانى  ىاسةيَ رِوقيةةخان طيَرِاوةتةةوة، بةةآلم    رِووداوةكةةى بةؤ   طةلَ ئةةوةى كةة   دة
ى ئةةم  زؤر بةة نهيَنة  ئةطةةر   زانىواىة. بؤية ونديةكةى نةثضرِاو ثيَاةندىر دىَهةينى هة

 ندلَؤظةا ؤر زطةيشةتاو و  تةيَ  خان كةة ئةافرةتيَكى  ووداوة رامسجيزةئاسايةش بؤ فاتي ةة رِ
ريشةة بةة   هةشةةهيد بكةرىَ،   دا هةر كةسيَك كة لة رِيَطةاى ئيسة م  بلَىَ  بطيَرِيَتةوةو باو،

ى لةة شةةوان   ىاسيَنى هاتنى ضؤنيةتىبؤية هةر. ، رةسةلةيةع نةبىَنةررى دةريَنيَتةوة
 ارا و طاتى:فاتي ةخان زيرةكانة كةريَك لة شتةكة رِطيَرِاوة.  ىدا بؤهةينى

دةوام بةةةركةواتةةة رِاسةةتة، ئاغةةا كةةة  . طةيشةةتى ئاواتةةتة خؤشةةحالَم لةةةوةى كةةة بةة ةةةةة 
 يةوة طاتى:ثاكىرانرية بة دلَ طا ، شةهيدان نةررن.دةي

لةة نيَةر تةاقي    يةة و  طا ، خايَنةاوى  ثىَ نيشان نةدام و دةيبةآلم رِووخسارى ةةة بةلَىَ، 
ىَ لةة  وةنارهةلَبة   دةرِؤى. شدا زووطةلَمسةرجيَى كردن دةخاادام و دواى  كردنةوةى

و دةم و دابىَيةكةةى نةة  تاقيكةاري  و تا ئةةو كاتةةى  كةى خاا رِة  بيَتةوةكردنةوة تاقي
بؤم خؤى، ئاسايى نةطةرِيَتةوة سةر دؤخى خااوة  كراوةكةى لة اليةن ة و ثضاوة لة 
رةانريةى   كانةكةىلو سةاوي رِاسةت   ةةخان قسةة  يفات و ضةاوى نةةبينم!  كة دةم ئاسايية
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دواى ئةوةى تةواو دلَنيا بؤوة كةة  باوةرِيَكى ئةوتؤى نةباو، نة بيست و ضانكة بةم شتا
بةةآلم سةاويلكةية بةة داوةوة بةاوةو      ،طةنج و جاانة ئافرةتةئةم و و فيَلَيَكى تيَدايةفر 

رِووداوةكةةى بةؤ   وةردةطةرىَ. بؤيةة   خراث  ىكةلَكيةى ئةو لةم ساويلكةيىكةسيَك هةية 
كةةة زانةةى ىةسةةةن ئاغةةاش دةي. يَةةرِاوةىةسةةةنى ريَةةردى كةةة نيةةاة رةزهةةةبى بةةاو، ط 

ئةرةة فيَلَيَكةة بةؤ وةضةنط     يةةوة نيةةو ىةنةةن    هاتنةوةى ىاسيَن فرِى بةسةر رِاسةتى 
وةدواى بة شةيَاةيةكى نهيَنةى   ئةوان برِياريان دا، . خستنى ئةم ئافرةتة شؤ  و شةنطة

  يَنن.برةسةلةكة دةر بنج و بناوانىو كةونبئةم رةسةلة 

نياة رةزهةبى و ئاشنايةكى دا دؤستدةولَةتى كاربةدةستانىيَا نلةكة ىةسةن ئاغا 
لةةقاودانى  بةؤ دؤزينةةوةو    وخؤرِافاتيَةك نةةباون  ثابةند بة وةهةا   كة باون ىزؤرئيَجطار 

آ نزيكانةةى خةؤى   بةؤ ئةةو هةاورِ    كةىئةو رةسةةلة  .سةريان دةخاراوةها رِووداوطةليَك 
هيَنةى  بةة ن  ساغ باونةوة كةة باوةرِ باون، ئاغا هاوبريء ةطةأل ىةسةناوة. ئةوانةى دطريِ
ضةاار ىةةوتاوى تةةواو    كةون. ئةوان بة بيستنى ئةةم رووداوة  ب ئةم رةسةلةية شايَنوة

ن، لةة  وبانيةا ء سةرةئةجنام كة دلَكانئؤلَى خؤيانخستة نيَر  ثؤشةيان كابرا رِةشئةم 
، ةالَى رةانري ة ضةاوة رة  كةابرا رِةشة  ةوةى كة ئةم ئدواى  سةمسا نيا دا شةويَكى هةينى

كراسةةيَكى  كةةةداثؤشةراوى   دةم و ضةةاو بةةةو نوورىَ ضةاونة بةةؤى  داءرالَةكةةيان طةةةرارؤ 
 نرية طرتيةان. اخةوةكةى ر جيَطالة  ى لةبةر داباو،ثانتؤلَبآى ى رةشى طةورةئاوداريَن
و كانى دا دوىانيان كة لة ئاست ضاوئةو تاورةكة رِةشة، ضاوى رانريةوة ة بةربئةوان 

يان كة ئةم ئاغاية رةال شةاقةل شةؤرِةكةى   تدي دارالَى، يان، لة سةركردباوتيَبؤ بينني 
ئةةو  طةةلَ  و هةةراو ىةوتاويةةع دة  الى رالَى خؤيانة و خؤى كردؤتةة ىاسةيَنى شةةهيد   

كةة لةة دلَةةوة قينةى لةة هةرضةى        كاربةدةسةتةكان يةةكيَك لةة    دةبةايَرىَ. يبيَاةننةدا رِا



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

186 

 

ديكةةيان   كاربةدةستيَكىدا، بةآلم زللةيةكيشى ىلَ ، ت يَكى ىلَ كردو ويستىباو ةئاخاند
 طاتى:دةستى طر  و 

 دةيدةين بة دادطا. ليَى طةرِىَ، ةةة 

 :بيستىبة بؤلَةيةكةوة 

 كام دادطا؟! ةةة

بةىَ   هةةر بةةو كراسةة شةؤرِة    بةنديان لة دةستى ئاخاندةكة كةردو  دةستسةرةجنام 
 دادادطةا  ندةكةة لةة  ئاخابنةرالَةيى. طاى ويَشةوة بؤ دادو لةة بةندخيانةبرديان ثانتؤلَةوة

  بؤ بةرطريى لة خؤى طاتى:

 ! وةخايَندخاتبةى سيغةم كارةكة لة بةرخؤرةوة دانى لة ئةجنام رن بةر ةةة

 رلةبةة رةاليةةتيان   بةةرطى يةكةةى  تةشةقةلَةبازى تةنيا بة خةاترى  دادطاش بة رِوالَة  
ةيان سةةر كةردو ئاخاندةكة   يان ثةاوش بة رةسةةلةكة  زةربةة شةةل ق   داكةندو بةة ضةةند  

طةنةدى  دةويسةت لةةوة زيةاتر    نةةيان يةكان هةرضةند قازىطااستةوة بؤ شاريَكى ديكة. 
و بةؤ ديةن   انىةةياو ئابرووية  لةةو ناوضةةيةدا    بةةآلم  ،و طةةورة بيَتةةوة  دةربةىَ رةسةلةكة 

 ىو باوكى ىاسيَندايكيانةى وةع بنةرالَة وشكة رةزهةبىكةيان نةهيَشتةوةو ئةو ئايينة
و لةة هةةراو   بيَةزار بةاون   ئايينيَةك و ديةن لة هةراو  طةنجرانريةى و باوكى و دايكشةهيد

  كؤثلة شيَ رةى ىافزى شامسيَريان دةوتةوة كة دةلَىَ:شايَنيَك ئةم 

                 كنند  رى كاين جلاة در نراب و رن  واعظان" 

 ." كنندن كار ديطر رىآروند ضان بة خلا  رى 
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و  يَشاك دارةتطاهيَلَيَكى بة دةورى زيا ة هةراويان رِوقيةخانى وشكة رةزهةبىزياتر ل
ة بة سةةرةتا   بةة هةيك شةتيَك نةةراو    و ة خةلَك بةكةر زانينةةى درِانةدو بةاوةرِى    ئةو در

ضةاوة  ، ثؤرِ اسثؤرِتى كةردو دواى وةرطرتنةى ثاسة   ثضاون بؤ زيارة  داواى رةبةستى 
، ارجيىخى زرانى فيَرباون دواىرانريةش ةطةرِايةوة. و ئيئ نيةكيَك لة وآلتة جريانةكان

بةةو   تةاانى ، طةرن بو وةرى ارووثا ثيَاةنةدى بطةرىَ  ئطةلَ يةكيَك لة زانكؤكانى تاانى دة
بةة   ذةدريَة ، يةكى كةرى بنةرالَةكةةى خةؤى  دانةيةى كة دةيان داية و ياررةتىشةهيبرِة 

نى تةةا كؤتةةايى هةةات و بكيَشةةىَ دادومسةةاشو ةى بةةداو هيَلَيَةةك بةةة دةورى نايَةةذ خايَندنةكةة
 خايَندنةكةى شاوى نةكردةوة.

نةد  يَكةى ئاخا وآلتو لةة   كة رن تازة زارةكى بيستاورةئةرة ضريِؤكيَكى رِاستةقينةية 
بة ؤنةى رِتاش هةر ودريَذ رِووى داوةو ئيَسدواى كؤتايى هاتنى شةرِيَكى دووردراودا، ليَ

 رِوو ةم وآلتةةدا لة و باوةرِدارةكان ينبة دة فرئاخاندة شيَاةطةليَكى جؤراوجؤر لة اليةن 
لةةة ش يةةةع دوو دانةيةةةكيانيئةطةةةر دةدا كةةة هةةةراويان ديةةزة بةةة دةرخؤنةةة دةكةةةن.  

يشةان  نى كةةم  وةيةةك لةةم وآلتةةدا، دنكردة   دةسةةآلتدار رِادةبةدةر ئاشكرا بن، رِيَذميى 
ة لة رِوالَة   دةخياتة ئةستؤى ضةند ئاخاندى بة وتةوةدةكايةك ى  دةداو بة شيَاةيةع

 .ة وانيةك دةزانن ا ئةم ئاغايانةش لةم وآلتةدا بؤ خؤيان باشىالَيَكلة دين وةرطةرِاو، 

م نةاون  خةؤم دا  ديارة جيَطاى ىلَ وردباونةوةية كة تةواوى ناوةكان لةم ضريِؤكةدا بؤ
 و رِاستةقينة نني.

 كراو وؤظة زولَم ليَتنى هةراو رربة ئاواتى سةركةو

 !خؤرِافاتيَك ينةوةىو سرِاضاونيَنلة
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 يةكى ضةندة تالَ!رِاستى
 

   15 شةشةم: ضرِيؤكى

و خراثةةةكان، بةةاشالوةتةةى، دونيةةاى وةسةةةريةع خسةةتنى ئةزراونةةة      سةةةردةرى
دروسةت  هةلَبذاردنى رِيَطايةةكى  كردنةوةو  تاقي، طؤرِةثانى و طارانةكانسرِينةوةى شك

ئةةةو بةرنارةةة   ، تةةةواوىسةةالَ نةةؤزدةئةليَكسةةاندرى تةرةةةن  هةلَةيةةة بةةؤ نيةةان.  يةةان 
هيااداربةاون  و شةت يةان دارِ ؤدا برندالَى سةردةرىو باوكى كة هةر لة دايكخةياآلويانةى 

و ، ليَةى تيَةك دان. دايةك   ئةو رِيَطاية بطريَتةة بةةر  ، يانشكة كؤرثة تاقانة خؤشةويستةكة
 ةرىسةةرد ، نة لةة  باون بةوشيَاةية خؤريَكيرةشرووب  و نةرةكيَشطةباوكيَك كة نة ج

نطةةانيَكى لةةة تةةا درةو نةةة شةةةوانةش و رِيَكخراويَةةك بةةاونبة هةةيك ىيةةزبدا سةةةرالوةتةةى
 .بةاون  شو ئةم جؤرة شتانةخةريكى سياسة  ؤطروهنة رِابااردن وةرالَىَ نةكةونةوة، 

دا يةان و باوكبة رِيَطةاى دايةك  هةرو هيااداريش باون كة كارِةكةشيان ئةوان وا ضاوةرِوان
و لةة ثةةنا   نيةانى هاوبةةش ثيَةك بيَنةىَ    كا و ثيشةيةع فيَر بةىَ،  بتةواو  دةرسةكةىبرِوا، 

 ويةة كؤرةآليةةتى  و ضةاالكى بة سياسة نيانةكةشى دابني كا و ئيئ كاريَكى دا ثيشةكةى
و لةة  طاىَ رِايةلَيَكى الوسالَى  هةندةكة تا تةرةنى بةآلم ئةليَكساندر  نةدابىَ. هتد، ...

                                                

( لة طؤظارى يةكيةتيى الوانى ديَ اكرِاتى رِؤنهةآلتى 33و  30: ديارة ئةم ضريِؤكة بة دوو بةش)نرارةكانى  15
 دا ب بؤتةوة. اردستانك
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رةى كةةةرى لةةة وانةةةكان  ةةلةنةةةكاو طةةؤرِا، ةضةةاو، بةةةآلم ى دةرنةدو بةةابقسةةةى دايةةى
شةةةوى وابةةاو تةةا  درةنةةط دةهاتةةةوة بةةؤ رةةالَ،   قاتااانةةةبةةة رِؤن دواى  وةردةطةةر ،
هةريشةة  دةستا. درةنط لةخةو هةلَيةكانيش بةيانىنةدةهاتةوةو زؤربةى درةنطانيَكى 

كة  وةدرةنط ااانةقاتكارِم هةستة دةستاند، دايكى ثيَاةى دةررد تا لة خةوى هةلَ
فريةاى  هؤى درةنط لة خةةو هةسةتانى   زؤر جار ثيَش دةها  بة ضا سازة.و نانكةو ، 

و دوانيةاةرِؤى  نيةاةرِؤ  و هةروا بة برسةيايةتى وةدةردةكةةو .    كةودةنة و ضاكةىنان
و تةنيا دايكى لةرالَةوة بةاو،  نةطةرِابؤوة باوكى لة ئيدارة هةناوكةكة  زؤربةى رِؤنةكان

سةةرو  طةةلَيان ئاشةنا و زؤربةةيان    دةديَنانةةوة بةؤ رةالَىَ كةة تةازة      طةليَكى نايَى يَهاورِ
بةشةيان زؤر بةة دلَةى دايكيشةى نةةباو.     ئةم و نالةباريان باو. قؤآلئالَؤز، نا ثؤتةآلكيَكى

، بةة قةةول نةةي دةشةكاندةوة.     بةآلم دايكى بؤ تاقة جةاريَكيش بةة ضةاوى دانةةدةداوة    
بةةةآلم ئةةةو بةةاون،  هةةةراو شةةتيَكخةبةةةر لةةة بةةىَليَكسةةاندر ئةو بةةاوكى ئةطةرضةةى دايةةك

كةةة زيةةاتر لةةة طازةرانةةةكان، خةةؤش هةةةرزةكارةجةرطةةةى طرووثيَةةك لةةة  ايَةةضةةاوباوة ن
هةةراو  ويسةت  دةيةان دا و لة رِاسةتى بة نيان ةسةرةوبةرطةليَكى دةولَةرةندى بىَةلَبنةرا
رة نةهة و هةةر   " ئةيَ  دى ئيَلَ" و "ارجيااناررةو ىةشيشةوة بطرة تا "طةلة ج شتيَك
و هاورِيَكةانى ئةاليَك  كةة سةةر     زؤربةةى  كةنةةوة. بتةاقى   دايةة،  تر كة لةة بةازارِ  راريَكى

رؤمستادانة باون كة ئةزراونيَكى زؤريان  هةرزةكارةلةو ثؤتةآلكيَكى باشيان نةباو، هةر 
ىَ. لةة  رِوالَةةتيَكى باشةيان نةةباو، دايكةى زؤرى رِوو نةةدةدان      ضةانكة لةو بةاارةدا بةاو.   

 ةوة هيك كةرايةسةيان ييو لة باارى راددلة بنةرالَةطةليَكى دةولَةرةنددا زؤربةيان ىالَيَك
   نةباو.
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نةةة كةةة ئةوا نةشةةى دةزانةةىو هةةةواى ئةةةوان نةةةدةدا و دايكةةى طةةايَى بةةة ىةةالَ قةةة 
دةضةىَ   وىَو ئةطةةريش بيسةتبيَتى،   هةةر نةبيسةتبىَ   رؤمستةادى وشةى ن. رِةنطة رؤمستاد
 نيبىَ.ى نةزاكةرانا

ى "يشة وة "ىةشيشاوة نة اكةرد، دوايةة نة   ثةىَ  رةوة دةستىطةئاليَك  سةرةتا لة ج
يةةةةكانى كةةاتى  يةةة و تايبةنةنةةدي وى رةةاددة هؤشةةةبةرةكان انةة دةكيَشةةا و دواتةةريش   

 ىدوا زؤرووةلةة كانةةوة.  مستادةاريةكةى ضاوة رِيةزى  بة كارديباو.  هيَنديَكيشيان فيَر
نةباو  زرىاةآلم باو، ب ىدواناوةنديشدوايني سالَى  ضةندتااانة نةرا، هةرمسةالقة بة قا

هيَنةا و   تااانةة وازى لةة قا  هةا  تا وايى ىلَ بةشدارى بكا دايةكانيشوايني تاقيكاريلة د
    .ة سةردةبرددا يةكانىطةلَ هاورِىَ نايَةكاتةكانى دزؤربةى 

بةشةةى ةرِووى بةةردةم ثةةاركيَكى طشةتى لةةة بةشةيَك لةة دارسةةتانى رِووبة     رِؤنيَكيةان لة 
سةةةر بةةةرديَك لة رؤمستادةكةةان وبانطىانبةةة قاوةخانةيةةةكى بةراربةةةر، ثيشةسةةازى شةةار

"ئيسةكني  كةان بةة ثيَضةةوانةى    رؤمستادةديةارة   .يةةوة مسالةرى خؤ ضاوباوة باو،دانيشت
و سةاكار لةة نيةان    زؤر سةادة و ثياوى قرِةوهةةلَ  و ئةةم جةؤرة شةتانة نةني     "، هيدةكان
و هاوبةةش دةبنة دا هةراو شتيَك لةكان رؤمستادةو كضة ةش كارِسةرةرِاى ئةو دةرِوانن.

طةةرد"يش بةة قةةرز بةة     "دا هاوبةشةة.  طةةلَ يةةكئى  كيان دة، واتة هةراو شةتيَ كشةري
هاوكةا  دوو  ئةطةةر كضةيَك   و تةنانةة   يةكئى راض دةكةن ئةويندارانة، دةدةن يةكئى

كةارى سيَكسةى   و رِادةبةايَرىَ طةةلَ هةةر دووكيةان    دة ئاسايى، زؤر بة كارِى خؤش بايَن
زؤريان بةؤ  و كضى طرووثةكانى ديكةش كارِ بؤ خؤى بةلَكاوتةنيا  كارةدا، نةلةم دةكا. 

ئةليَكسةاندر  دا نية. بةآلم و بةخيلى لة نيَاانيان باغزو كينةتر، بة واتايةكىطرينط نية. 
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نةةهاتباو كةة ئةةم    بةم شةيَاة نيانةة رِا   هةناوكة، ةوةنيَا طرووثةكةيانكة تازة هاتبؤوة 
 طةةةلَدةثيَشةةئ  سةةةمسا كةةة ضةةةند  ئةطةةةر كضةةيَك  ويَنةةة، بؤكةةا. بقةةةباولَ دميةنانةةة 
طةةلَ ئةةو   ةوىَ دةدةية و سةةدةقةى يةةكئى دةبةاون، ئيَسةتا     دا، بةة قاربةان  تركارِيَكى
ى زؤريشة بةةلَكاو   ،بةاش نةةباو  دا بكا، نةع زؤرى ثةىَ طةلَكارةشى دةو هةر ئةو رِابايَرىَ

وة قةنامسةةةتى بةةة رةةذيَك ىةشةةيش ديَنةةاو بةةة نيسةةبة  اوة نةةابؤيةةة نةة او.نةةاخؤش بةةثةةيَ
يةةوة  و بة وريايىديكةشةوة كةريَك سلَى دةكرد 16بةرةكانى" و راددة هؤشاانارجيار"

  كة تاقى نةكردباونةوة.هةناودةكردن، ضانكة ضاوى ىلَ

ؤشةى  بةىَ بريكردنةةوةو بةؤ خ   جاروبةار  ا يتةن شطرووثةكة بةنازىو جاان كضةئانيت 
طةةلَ  و باىةالَ و طالَتةةى دة  بةردةوام سةرخؤشرةى ىةشيشةكة دةداو طةجرذيَكى لة 

و ضةةانكة زؤر جةةاان. سةةةرةرِاى ئةةةوةش دةكةةةنىثةةيَ دا دةكةةردو قاقةةاهةةةر كةةارِيَكيش
بةةةآلم بةةة و هةةار ببةةاون. بةةؤى شةةيَتو بةةةناز بةةاو، كارِةكةةان هةةةراو رةشةةرةف خةةؤش
 كةارِيَكيش بةة   راضةي ئةطةر  ةنط ساغ دةبؤوةو، زؤر دريةكةىقرتىثيَضةوانةى شؤ  و 

بةةآلم ئةطةةر   . طةةلَ نةةدةكرد  كةارى سيَكسةى دة  و سةةرجيَيى  ئاسةانى  داية، هةروا بةة ب
 شةةررى نةةدةكرد   يةعشةيَاة بة هيك كة بة كةرى رِووى دةدا،  خؤشى لة كةسيَك باتاية

دا بكةا.  طةةلَى ةوىَ دةكة اليةنةكةى دةي كاريَكى ة هةرىازرو كة ثيَى بلَىَ خؤشى دةوىَ
 و داواى ىلَكردنةى  بة راضكرد و دةستى كرد ثيَدا باوةشي وطر  ىئاليَكس دلَي رِؤنة ئةو

                                                

رااد خمدر: راددة طيَذكةرةكان، راددة بيَهؤش كةرةكان، راددة سرِكةرةكان، راددة ىؤل كةرةكان، :  16
   راددة ورِكةرةكان، راددة هؤشبةرةكان.
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طةةلَ  كة دةيةدى ئةةم كضةة دة   ئاليَك  ، بةآلم ا دةرىيَااتة ندةم  نةئةوينداراكة  كرد
و لةة خةؤى    كى ثيَاةنةا دا دةكا، ثالَيَطةلَارةى دةةم ك، ئايةطرتبيهةر كارِيَكى كة دلَى 

وى لةة ئةاليَك  دوور   طةا  و بةة تةؤرا   ةوةو ئانيتيش قسةيةكى ناخؤشةى ثةىَ  دوور خست
سةةرى  سةةر ئةةو بةةردة دانيشةتباو،     يةةوة لة ئاليَك  بة نارِةىةتىبؤية كةوتةوة. هةر

ثرضةة  دا دةسةتيَك  و بريى لة دونياى دةروونى خةؤى دةكةردةوة كةة لةةوكا     بةردابؤوة
  سةرى بةرز كردةوة. وةنطةكانى طر رِ يةقاوةيى

 س و!

  :طاتي كردو دريَذ بؤ تؤقةي دةسيت هاوكا  بري لة ضى دةكةيةوة؟!

  ئةرن "رار"يم.ةةة 

ةقريبةةةن كةةة ت و ثةةرض بةةؤرى جةاان كضةةيَكى باآلبةةرز ، رِوانةةى ئةاليَك  كةةةريَكى ثيَةدا  
 طاتى: زةردةخةنةيةكةوةدا بة لة وةآلم. هاوتةرةنى خؤى باو

 بةستم ئةليَكساندرة.رنيش ئاليَكسم، رةةةة 

كةة  خالةةع   ضةنددانيشت. دواى  لة ثةناىسةر بةردةكة لةخااست و رارى ئيزنى ىلَ
  و طاتى:خستة سةرشانىئاليَك  هةر نارِةىة  ديارباو، رارى دةستيَكى 

 زؤرى بةؤ دا، ، دريَةذةى بةىَ  ضةاوةرِوانى وةآلرةكةةى  ئةةوةى  بىَ بؤضى نارِةىةتى؟ بةةةة 
دوايةة دةسةتى بةة كؤكردنةةوةو فرِيَةدانى ئةةو زيثكةة         ا دوو رِؤنة!دارةضؤ، دونيا تةةني 

خةايَن  يةكى تةواو بالَى بةسةةردا كيَشةان. ئاليَكسةى    دةنطىبىَبةردانةى بةرقاضى كرد. 
لةة ال   كضةيَكى و ديتةى بة ثرضيَكى قاوةيى بريقةةدار كةة    شريين، خؤش تيثى جاان ضاع
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و بةاآلى تةا ئةةو كةا  كةةرئين      بةةنن لة  واتة جياوازن. خؤشحالَ باو طةليَك اوةدانيشت
يةةكى  و هةاورِيَ طةةلَى دانيشةىَ  ت دةهةر كضيَك ئاواتى دةخااسة كاريطةرى داناباو. بؤية 

 دا طاتى:ئاليَك  سةرى هةلَيَناو سيلة ضاويَكى لة رارى كردو لة دلَى خؤىنزيكى بىَ. 

ودريَةذ، لةة   ووردرِادةيةةع  يةكى تةا  دةنطىبىَدواى دا جياوازةو طةلَ ئانيتئةرةيان دةةةة 
  دا طاتى:وةآلرى رارى

ديكةة   كىن كةسةانيَ تاق يَك هةةن نةاتاان  رن ئةو نيانة ئةوةندة بة هيَند ناطرم، بةآلم ةةة 
وة قاوةيةةةع ثيَكةةة ضةةؤنةت ثيَةة ،كان يةكسةةان نةةنيررؤظةةةبطةةةن كةةة تةةىَو دةرع كةةةن
و، بةىَ  قسةةكانى رِاطرتبةا  دةنط و زيرةكانة طايَى بؤ رارى كة تا ئةوكا  بىَ اؤينةوة؟

 دةمساةتةكةى قةباولَ كردو طاتى:ئةوةى بثرسىَ ئينسان ضى؟...... 

رةارى  دا ئاليَك  هةستا سةر ثىَ و دةسةتى  لةو كا طيان، بضينة كاىَ؟ بة بة دلَ و ةةة 
لةةةو  ."رؤمستادةكةةان"بضةةنة قاوةخانةةةى كةةة ضةةاونة ئةةةو بةةةر شةةةقارةكةوة  طةةر  و 

و ئةةاليَك  رةةارىيةةةكان يةةةكئيان دةناسةةى. و رشةةتةرىقاوةخانةيةةةدا تةقريبةةةن هةةةرا
و هةر لة ثةناى دةرطاكةوة شةايَنيَكيان دييةةوة بةؤ دانيشةنت.      ونة نيَا قاوةخانةكةضا

لةةة  دةهةةا .  دووكةةةلَيَكى سةةةير قاوةخانةكةةةى داطرتبةةاو و بةةؤنيَكى تايبةتيشةةى ىلَ     
طةلَ دة انةى ئاليَك تااقا سةردةرى" هاورِيَى رِاستى هةر ئةو قاوةخانةدا "جاننيَاة
طةةلَ  كةةو  دة  ضةاوى بةة ئةاليَك    ، هةةر كةة   كةانى ديكةةى دانيشةتباو   رؤمستادة هاورِيَ

رةيةةةكى بةةة طة" ج"جةةان اليةةان. و هةةا  بةةؤكضةةيَكى تةةازة هةةاتاودا، هةسةةتا سةةةرثىَ 
بةةة ثةةاريَزةوة ئةةاليَك  دا. رةةذيَكى ىلَكةةة كةةرد  ىبةةاو و فةةةرراوى ئاليَكسةة  دةسةةتةوة
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هةةةراو دووكةلَةكةةةى   ا وو رةةذيَكى ضةةاكى ليَةةد قاركةةةكانى انرةكةةةى خسةةتة نيَةةا جطة
 طاتى: كردو ةوة ضاويَكى ىلَييبةتىيةكى تارارى بة وشياري. هةلَ ذ 

 رةش دةكيَشى؟ طةجةةة 

 ئاليَك  طاتى:

تةرى هةيةة.   ضةيَذيَكى يةةكانى ديكةةدا جيةاوازةو تةام و     رة ئاسةايى طةطةلَ جئةرة دة ةةة
 ى؟ ةليَددةتةوىَ رذيَكى 

اخؤش ثيَةى نة   ليَةدا و رةذيَكى  رةكةى بة دةسةتةوة طةر   طةكردنةوة ج رى بؤ تاقيرا
ارام ئة  بةةلَكاو  ،يةكانى ديكة تاندو تةالَ نةةباو  رة ئاسايىطةدووكةلَةكةى وةع ج نةباو.
 تنيَكة؟ ، ئةرة ض جؤرة تاوو ثرسى "طةرةكةى داوة بة "جانباو، دواية ج شكةرةوة

 دا طاتى:لة وةآلم

  .طراس يَكة لةجؤرةةة 

 و طاتى:جان رِووى لة ئاليَك  كرد

 ئيَاارة ديَيةوة! ئةم ةةة 

 ئاليَك  طاتى:

 ىةنةن ديَ ةوة.  ،ةةة ىةنةن

 جان طاتى:

 خؤ  بيَنى. طةلَ يةكةشت دةدةكرىَ هاورِيَةةة 
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 رارى بة جيَطاى ئاليَك  طاتى:

دةبةىَ  بةؤ  دا، ذةىريَة و رِووى لة ئاليَك  كةردو د  ، ئةطةر بؤم كرا رِةنطة بيَمرةرناونةةة 
 ؟ يةبؤنةيةكى تايبةتىئايا  بضى؟

 ئاليَك  طاتى:

نطةة  و رةةنطةة  رِ .ئاهةنطةضانكة لة رالَى كارِةكان شةةو  ،نةوةدةب هةراو خرِنا نا، ةةة 
 طةلَ رن وةرة.الوةو دة بنىَ

 رارى طاتى: 

 ئةطةر سةربار نيم، بة ضاوان ديَم. ةةة 

 ئاليَك  طاتى:

  خؤشحالَيشم دةكةى.ربار نى، بةلَكاو هيك ئةوة كة سةةةة 

رةالَى ئةةو طرووثةةدا    كة لة نيَرخانى  ضاو بؤ شةوئاهةنطى كارِةكانوة رارى ئةو شة
ةطةلَ هةراويان ئاشةنا  د سةمسا كانةوة ثةياةست و دواى ضةند رؤمستادةبة كؤى باو، 
ثيَضةةوانةى  ئةةو بةة    يةكةةيان ثتةةوتر بةؤوة.   يةةتى هةاورِيَ دا طةلَ ئةاليَك  بةآلم دة ،باو

طةةلَ  طرووثةدا باو، جيةا لةة ئةاليَك  دة   تا ئةو كاتةى لةو  ةكانرؤمستادتاق يَك لة كضة 
 هةلَبةذاردنى دا كةة رةارى لةة    طةلَ ئةوةىهةرىالَ، دة. بة باونة جاو تردا هيك كارِيَكى

كةة لةة    دةباارد، شةةيداى ئةاليَك  ببةاو   خؤى ىلَ وىاحلاىل، وازوازىهاورِيَى كارِدا زؤر 
واتةة هةةر    لة دةروونةوة وةع رؤقنةاتي  بةةرةو ئاليَكسةى رِادةكيَشةا.    دا هيَزيَك ستىرِا

  ويش ئةجنارى دةدا.ةكرداية، ئكاريَك كة ئاليَك  بي
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بةاو، لةة نيَةاةوة     نهةؤري  ضةاار  بالَةخانةةي بينايةة كةة دوو   خةاارةوةى ئةةم    نهةؤري 
خاوةن رالَةكة لةة  باو.  نةداداارؤمستو لة دةست ئةم طرووثة ثيَاةند دراباونةوةثيَكةوة 
ىةوالَةة  دا بةؤ  بةةردةوام كةرىَ رالَةكةةيان بةة ثؤسةت     ئةةم طةجنانةة   تردا دةنيا. شاريَكى
ار كةةس  ضا ةب بالَةخانةيةكيانئةطةرضى هةر نةباو.  ةوةيانو ئةويش كاريَكى ثيَدةكرد

كةةواباو   طةةلَ بةاو.  يان دةان كضيَكى هاورِيَكام لةوانيش كارِ يهةر اباو، بةآلمكرىَ دبة
دا دةنيةان كةة   يَةك وروثيَكةةوة لةة ن   يَكو كضة و هةر دوو كةارِ كةس باون شازدةسةرجةم 

و ونبةا كة جؤرة نيشةتةجىَ سالَ،  بيست و دوودى تةرةنى ئةوان نزيك ئاستى رام ناوةن
و بةةاوننةةةدار  يانهةةةراوهةةةروةكى بةةاس دةكةةرا،  .بةةاونيةةانيَكى هاوبةشةةيان ثيَكةةةوة 

دةنةط بةاون،   ضانكة بة زؤرى بىَ باو، ئاوةآلدا سةر يةكئىةلةكانيشيان نووردةرطاى 
ئاهةنطانةةدا بةة تايبةة  هةةركاريان تةنانةة        ةلةو شةةو  نةباو. ةوةيانكارى ثيَكةس 

قاتةةابى و زياتريةةان ... هتةةد، كةةة كةةةريش نةةةباونو و رةةارىرياانةةانيَكى وةع ئةةاليَك 
نوان شةك نةةدةبرد،   شةايَنيَكيان بةؤ    و هةيك و باوكيان دةنيةان و لة رالَى دايك طانخايَند

، دةضةاونة  رِابةايَرن يان كةةدؤسةت طةلَ يَك دةسةمساتند يان خؤش بااية بؤ ضةئةطةر ثيَ
نةباو. لةة نيَرخةان يةان     ةوةيانكارى ثيَيش ةكانى قاتى خاارةوةو كةسورولة نيةكيَك 

كةراوى   تلةة دار دروسة  طةليَكى كؤنة و كارسي قةنةفةى هةر ئةو شايَنى شةوئاهةنطة،
شاوشةة شةةرابى سةاورى    كة نرارةيةكى زؤرى  باوليَ ىو ريَزيَكيشبة رِادةى ثيَايست 

 يانلةة سةةر   ئةاو و ...  ثيثسى، فانتةا، ة شةرابى فةرِانسةوى هةرزانئن، ئيتاليايى كة ل
تينةةاو و سةةةرى زؤربةةةى شاوشةةةكان كراباونةةةوةو هةةةر كةسةةيَك كةةة      و دانةةدراباون
رؤسةيقاش  ، ليَايَةك تةةرِ كةا.    شاوشةةوة هةر بة  ثةردا  و بىَتاانى بة دةيبيايستاية، 
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دو تاق يَكيش لة دةورى يةةع خةرِ   دا تاق يَك سةرايان دةكرلةوكا  .هةر رِربةى دةها 
  و طرِاسيان دةكيَشا.رةطةدةوريَك ثيَكةوة جباونةوةو ب

طةةةلَ دة قسةةةكردنو ى سةةاورئةةاليَك  و رةةارى بةةة خااردنةةةوةى كةةةريَك شةةةراب    
ا لة نيَة جان"يش ياةست باون كة "رةكيَشةكان ثةطةكؤى جبة  دالة ئاكامن، هيَنديَكيا
سةةةرةيان كةةة . تدانيشةةيةةان دةورو لةةة كةةردن ى ىلَيَكجةةان هةةا  و سةة و، دا بةةاوئةةةوان

و بةةة يةةارد كةةؤرِةدائةةةو نيَا لةةةبةةةو شةةيَاةيةى  .رةكةةة داطةان لةةة جهاتةةةوة، رذيَكيشةةي
كى دونيايةة  بةرةوطةجنةكان يةكانى ىةشيش ي، تايبةنةندوةطيَرِا دةيان كاننةئةزراو

 رةذيَك لةة   دواى ليَةدانى ضةةند  رةارى و ئاليَكسةيش   خةيالَى دةبا و سةرخؤشيان دةكةا.  
ة بةةةنطةةى رؤسةةيقايةكة دةسةةتيان  طةةةلَ ددةيةةان الى خةةؤ نةةةراو  ىزةينةة، رةكةةةطةج

ةى ئارةان بة قةاركى  كردن و جان هةراى ىلَ ،دنسةراكريَك سةمساتدواى  كرد. كردنسةرا
 :و طاتىكرد

 . وةرن بؤ ئيَرة ةةةة

 ،ئ بةاو يان بةة تةرةةن  كةة لةة هةةراو    ةكانرؤمستاد" يان تاراس)هاورِيَى هةراو تام"
 .دابةةيشةةان نشةةتيَكيان  يايسةةتدةى تةرةةةن بةةاو(، سةةالَ بيسةةت و هةشةةتنزيةةك واتةةة 

و نى كةةوتن ، هةر دووكيان وةشةايَ لة ثليكانةكان وةسةر دةكةو " "جانلةوكاتةدا كة 
  كةة  ة تام كةوضاويان بنةكانى قاتى خاارةوة، بالَةخايةكيَك لة ة يةكةم نوور لة ضاون

ة قى كةردن كة  لَو خةا هاتاوةكةان كةرد   تةازة لة س ويَكى لة اليةكى ريَزةكة دانيشتباو و 
  نيشن.ة داى ريَزةكسةر كارسى ئةو بةرلة
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كةى طضة  ث سةتيكى "تام" بةستةيةكى اطريساندو ددا رؤرى سةر ريَزةكةيان كا لةو
ؤ هيَنةا  ب كةخانةضيَشتكةوضكيَكى طةورةيان لة و يَنا لة تؤزيَكى سثى لة طريفانى دةرثرِ
كةةة ةتؤز و دواى ضةةةند ضةةركةيةعاىيَةةنكةةردة و تؤزةكةةةى طةةر  لةسةةةر رؤرةكةةة رِايو 

و ئةاليَك  ئةةم   يةكةةم جةار بةاو كةة رةارى     . دا لةة باسةكى خةؤى    سؤرِةنطيَكبة تااوةو 
ا ئةوكاتةة  تة . لةةخؤ دابةاو  شةلة سةرِكةرةى   ثيَشئ جةان ئةةم   طؤيا م ةآلدميةنة ببينن. ب

 لَرِووشةيان هةة  لةيةة و  وى ئةةو تةؤزة ضةى   كة نا دةزانىو رارى تةنانة  نةشيانئاليَك 
دةزانى  ية هيَرؤئينة و تةنيا ئةوةندةياندواية زانيان ئةم راددة سثى نةدةها  بثرسن.

 شةتيَكيان  هةيك  ىدواتةر  كانىوارةة ئاسةة . بةآلم لة وةنةشة دةخائينسان  ليَدانةكةىكة 
 ىكردنة  خةؤ رِزطةار  و، دةزانى كة ئةطةر كةسيَك رؤمستاد بانةيان رِابنةرِة و لة نةدةزانى

ةهةاتن و  لةةو كةسةانةى تةازة د   ، كانو كاركاشةتة ثيشةةيى  رؤمستادةديارة  زؤر دنوارة.
 انكةنةةةوة، هةةيك ثارةيةةةكي  بكةةةرِة  تةةاقى  بةةؤ ضةةةند   يشةةان دةدانخؤيةةان  ىرةةةيل

ان هةرضةةةند ئةةةو تازةهاتاوانةةة بةةؤ خؤيةة     بةةاو، خةةؤرِايىبةةة قةةةول  وةرنةةةدةطر  و 
ى رار ةهةرىالَفرؤشيارى فةرِرى ئةم راددةيةن. بدةزانى كة نارِاستةوخؤ رياانى نةيان

يَنةان  دريةان بةؤ   زؤلة بينينى ئةم دميةنة كة بة تايبة   و ئاليَك  زياتر ورد دةباونةوة
   يَك  ضاويَكى لة رارى كردو طاتى:كةنةوة. ئالبتاقى ىةنةن 

 كةينةوة؟ بثيَت خؤشة ثيَكةوة تاقى  ةةة

 طاتى، بةلَىَ. ةوةبة سةر لةقاندنيَكةةةة 

ئةطةر  وبؤ خؤى رؤمستاد ضانكةية تةواو سةرخؤش باو. ئةو دةرزي ليَدانى" بة "تام
ةكةيةوة اليةن سةرؤك ، طةردةكةى لةبيَنايةهةراو ىةوتاويةع ضةند رشتةرى نايَى بؤ 
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ئيزنى ثيَدراباو، ثيَةنج   لة اليةن سةرؤكى باندةكةوةدا لة هةر قؤناغيَكيشجانى باو. رة
و كةةم   الوئاليَكسةى  لةو طةردة بة خؤرِايى بداتة تةازة هاتاوةكةان.   تا شةش تاورةكة 

 ئةزراون رِووى لة تام كردو طاتى:

 كةين؟ ب سازئةرة لة كاىَ  ةةة

 و طاتى:شت الى خؤى رِادا بؤ" قاركى "تام

 الى رن. ةةة 

 ئاليَك  طاتى:

 . كةينةوةباقى تةوىَ ضانكة دةران؟ يةثىَئيَستا دوو دانةى ديكة  بؤ رن و رارى ةةة 

 كيان كردو طاتى:دوو "تام" ضاويَكى لة هةر

و  رِيَكةة  رة تؤ و هاودةدةبة ديارى نةيان كة دوو دا يةةةة بةلَىَ، ضةند دانةى ديكةم ثىَ
 كةن. بثةيدا  سؤرِةنطةكةةآلم بؤ خؤتان برياانى رنن، 

 " طاتى:"جان

انةةم رةاوة،   يةةع جةار بةةكار براو    سةؤرِةنطة خراث نية، رن ئيَستاش شةش دانة لةو ةةة 
بؤ خؤشى دةيايست كةلَكى سىَ دانةى هيَنان، ضانكة  ةكةىوروهةستا و زوو ضاو لة ن

و  وة كةردة نيَةا كةوضةكيَك   لةةو تؤزانةةيان)طرد( ثيَكةة    تاورةكةة دوو ئةوان وةرطرىَ. ليَ
كرد كة بةشى رةارى  دا دابةشيان سةر سىَ دةرزىسةر رؤرةكة، بة جؤريَك بة خستيانة

 تةؤزة ئةةو   ليَةدانى ئةةوان لةةو شةةوةدا بةة     و جةان كةةرئ بةىَ.    كةريَك لةة هةى ئةاليَك    
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درةنطانيَةةك ثيَكةةةوة تةةا خؤشةةيان رِابةةااردو دوايةةةش هاتنةةة خةةاارةوة.  يانةةة، ىخةةؤرِاي
كةةة  بالَةخانةكةةةداى يةةةكيَك لةةة نوورةكةةانسةةةرةجنام لةةة  بةةاون.سةةةراكردن  خةةةريكى

خةاوةن رالَةكةة بةؤ شةونشةينى ضةاوباونة رةالَى يةةكيَك لةة         لةبةختى ئةوان ئةو شةوة 
   ، خافلَ لةوةى كة بيَنةوة يان نا، ليَى خةوتن.نو لة رالَ نةباوخزرةكانيان

 اديَكىرؤمستة اونةة  بب كى خاياندو بةرِاسةتى لة سالَيَيةتى رارى و ئاليَك  زياتر هاورِيَ
ةسةت  وةد اسبيشكو كاربىَ بة و نيانيان ىلَ ىةرام وكار ةتؤ  و بىَ ئةو راددة سرِكةران

و ؤنىدا بةة كةارى طارسة   نةكانضيَشتخائةوان هةركاريان شةوانة لة  دنوار باو.هيَنانيان 
ددةى ةى كرِينى رةا ثاريةع و تا رِادةنيان بذياىدا بة فرؤشنت لة فرووشطاكانرِؤنانيش 

و رةةارى وةع دوو دواى ئةةةوةى كةةة ئةةاليَك   سةةرِكةرى ثيَايسةةتيان وةدةسةةت ديَنةةا.   
يان ر  و نيانةكةة طة كرىَ نووريَكيان بةة تر، طرووثةكة طااستيانةوة بؤ شاريَكى رؤمستادى

نيةان   بةذياى ؤ بة دايك و بةاوكى  تيشةى لةة  ياررةهيَنةديَك جةار ئةاليَك     كةرد.  دةست ثةىَ 
 مستةادةو وا رؤرِاسةتى كارِةكةةيان   كةة بة دةزانةى  دايك و بةاوكى نةةيان  بةآلم  وةردةطر ،

بةة  ةضةؤوة، دايكةى   داريش كةة بةة سةةردان    بجارو دا دةنى.طرووثى رؤمستادةكاننيَا لة
 طا : دةي ئاخيَكةوة

  باوى؟ رةطةر نان ناخؤى؟ دايكت ررىَ، بؤضى وا كزةلَؤكة ئةيةرِؤ ةةة

 طا :ةيد دا باوكيشى لة دووررِاوكا ها

و رِووى لة ئةاليَك   ئةوة كة هاورِيَكةى واى دةوىَطؤيا ئةررِؤكة الوازباون رؤدة يان ةةة 
رة بةؤ سة رةتى   طةة جرة نةكيَشةى.  طةواباشئة هيَندة ج بةآلم كارِمكردو دريَذةى دا: 

كارِةكةةيان تةنانةة    دةزانةى  نةةيان  دائةساسلة زؤر خراثة و شيَرثةجنةى بةدواوةية. 
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تةةةاقى كردؤتةةةةوةو   هتةةةدىاانةةةا، هيَةةةرؤئني، ئيَةةةلَ ئةةةيَ  دى و ...  رجيارىةشةةةيش، 
 طا :ئاليَك  لةبةر خؤيةوة دةيية. ساكنايىرةكيَشانةكةشى تةنيا بؤ طةج

اوكى لةة بةاارى   بة بةهةةرىالَ دايةك و   تةريش!  رةكة بااية نةع شةتى طةخؤزطة هةر جةةة 
 باتايةة،  بةىَ ثةارةييش   تاوشةى  و ئةطةةر رِادةطةيشةنت يةةوة بةةو تاقةة كارِةيةان     رادديى

 رارى رِادةطةيشت. دةكردو ئةويش بةيان ثىَياررةتىطاران، بىَ

يةكانى ئةو دووانة، و درؤ رةسلَةىةتىنهيَنى لةبةر ضاوى دايك و باوكى نيانيَكى نياة
ش بةىَ،  بىَ ئةوةى كةة ثيَةى خةؤ   رِؤنيَك رارى دةثةرِى. دا تيَةكانرؤمستادنيَا طرووثى لة

 دا بةاو، بةرِاسةتى رِاي  يةة لةةو بارودؤخةةى كةة تيَةى     ثةرِي  سةك ئةةو  ثرِة! بينى كة زطى 
ة ةو كةسةةي ئضانكة هةستى بةوة كردباو نة ئاليَك  و زؤرى ثىَ ناخؤش باو. ضلَةكاند

 ، دةيو نةة بؤخؤشةى بةةو وةزمسةةى كةة بةاوى      كة بةرثرسايةتى رندالَ وةئةستؤ بطةرىَ 
 رةةاباو كةةة دةبةةىَ ض بكةةا!بؤيةةة تةةيَ. و نةةة لةباريشةةى دةبةةرددايكيَكةةى بةةاش بةةىَ تةةاانى

بةةم شةتة   يك كةةس  دةويسةت هة   نةةي  لةوةش طرينطئ، ،دا بة تةواوى داراباورِاستىلة
 هةةةندة تةرةةةنىلةةة  شةةاردةوة. الى ئاليَكسةةيش دةنطةةى نةةةكردو ليَةةىو تةنانةةة  بزانةةىَ
ةوةى ل بةرةكةم كاريَك بؤية ي كارةسا  باو. ىو رؤمستادى بةرِاستى بؤ ثرِىز دا سالَى

  لةةةو ئةةاليَكهةرضةةةند يانةةة لةةة ئةةاليَك  جيةةا بةةؤوة،  كةةة زطةةى طةةةورة بةةىَ، هةةاورِيَ 
دا زؤر لةة  ئةو لة مسالةةرى رؤمستةادى   نةوةية نةدا. ضانكةدا طايَى بةو جياباودةرفةتةش

  او. بكك  يةتىهاورِيَو تةنيا شتيَكيش كة ئيئ بةاليةوة طرينط نةباو، رى لةسةرتررا

 دةكةرد.  ة لةة ىةةوتاودا طارسةؤنى   سةىَ رِؤن هةةر ئةةو   و طر  ىَبةتةن يَكىورورارى ن
و كةرىَ  نيةان  بةذياى بةشةى  داهاتةكةى زؤر طران نةدةباون،  ىئةطةر ترياع و ررياكةكة
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دةتاانى وازى نةيبةآلم  ،اتةوةكبهةولَى دةدا كيَشانى راددةكان كةم  .دةكردرالَةكةى 
و ةكةان رؤمستادة سةةردانى  ةوة دةضةاو جارة بة كراسةيَكى قةسةرى طةةور    جار. بيَنىَ ىلَ

دةويست كةس ثيَى بزانةىَ كةة زطةى    بةآلم نةي بة خؤرِايى دةكيَشا. ىىةشيش رذيَكيش
لةة   ، بةةآلم بؤ ئافرةتانى دووطيان باش نيةة زؤريش هةرضةند راددة سرِكةرةكان هةية. 

 هيَنةةةديَك جةةةاريش ئةطةةةةر ثةةةارةى باايةةةة  دةدا و يةةةةوة رذيَكيشةةةى ىلَ رِووى ناضةةةاري
ئةىاالَيَكيشةةى و  و ضةةاويَكى بةةة ئاليَكسةةى هةةاورِيَى دةكةةةو    دةدا ىلَيةكيشةةى رزيدة

بةة يةةكجارى   باو،  ليَى ديارباو بة شةش رانط و تةواو  ىبةآلم كاتيَك كة زطدةثرسى. 
دنوار  ئيَسةتاش زؤرى بةؤ  بةةآلم   يةكةى ثسةاند. ثيَاةندي و طرووثةكةدا طةلَ ئاليَك دة

باونةكةةى سةىَ جةارى ديكةة      تةا كةاتى رنةدالَ   . ةرانة بيَنةىَ واز لةو راددة سةرِك  باو كة
وة ؤدا بةؤ جةارى سةيَهةم كةة ضة     ثرِيةكةى سك ئؤخرى ئاخروتاقيكارى ئةجنام دا كة لة 
تةاكاو رندالَةكةةى    و خةوانةديان بةة رؤمستادباونةكةةيان زانةى   نةخؤشخانة، دوكتارةكان 

دا كضةيَكى نيكةلَةة،   رةكةان تاديَرى تايبةةتى دوك ضةاو  نيَررارى لةزؤرى نةخاياند دةبىَ. 
كةة لةة    لةةو كاتةةوة  رةارى  كة هةردووكيان ىالَيان زؤر باش بةاو.   باو مسةيبىساغ و بىَ

و ىةوتاويةةكيش  باونةكةةى  لة رنةدالَ  نةخؤشخانة خةواندباويان واتة سىَ ىةوتاو بةر
دا و تةنانةة   بة ليَةا لةة هةيك جةؤرة راددةيةةع       هيَشةت  نةةيان باونةكةةى،   دواى رنةدالَ 

بةةآلم بةة    باو.وازى ىلَ هيَنةا دةكرىَ بلَيَني تةقريبةن  رة كيَشانيشى ىلَ قةدةغة كرا.ةطج
و نةةةتاانىَ بيَتةةةوةبرؤمستةةاد  سةةةرلةناىَلةةةوة نيطةةةران بةةاو كةةة وةزمسيَكةةى كةةة بةةاوى، 

ئيزنةى دا   ،دايك بةاونى لةة دواى هةر لةة يةكةةم سةاتةكانى     بؤية. كاببةخيَا رندالَةكةى 
ثةةرِيباو كةة   يا ىةوتاويةةع تةيَ  تةةن . كة رندالَيان نةابىَ رالَةيةكى بنة بدريَتة رندالَةكةى

 "."ثيا ليَناان شيئةو كؤرثةيان بة رندالَى خؤيان قةباولَ كردو ناويو ثياويَكى طةنج نن
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 ىلة باوةشةى دايكة  ثةية تةنيا بؤ ساتيَكيش ركة ئةو كؤئةوان زؤر بةوة خؤشحالَ باون 
، بطةيةةنن و باوكايةتى بة باشى بةجىَ ئةركى دايك دا نةباوةو ئةطةر ئةوانسلَى خؤىئة
   ى ىلَ دىَ.خؤيانو جطةر طؤشةى وةع رندالَى سروشتىهةر

 ونةةباو   سةاواكةى  ئيئ هةيك هةةوالَيَكى لةة كؤرثةة    رارى كة لة نةخؤشخانة دةركرا، 
 رةاددة  بىَضةندين رةانط بةة   بؤوة. دةست بةكارسةرلةناىَ ضؤوة سةر كارى ثيَشاو و 

ىَ هةةةةواى ضةةةاوثيَكةوتنى هةةةاورِ راوةيةةةةع دواى ئةةةةوة،ان خةةةؤى رِاطةةةر . سةةرِكةرةك 
 .يَنىَهةةلَ بةة تايبةة  ئةاليَك      وان دا سةريَك لةوبرِيارىو  وة كةللةكةوتةةكانى رؤمستاد
فةةانى لةةة طيَةةذاوى تاوىةةالَى زؤر بةةاش نةةةباو،  و ضاويشةةى بةةة ئةةاليَك  كةةةو .  ضةةاو 

ى لةة  رةار  دنوار بةاو.  طةةليَك ارباونيشةى  طو رِزدا طريو ثؤنطاوى خااردبةؤوة رامستادباون
ةنيا نةةكرد. تة   بة بنةرالَةيةكى بىَ رنةدالَ، هيضةى بةؤ بةاس    و ثيَدانى كةيانكؤرثةبارةى 
   طاتى:

رةارى بةة ديتنةى وةزمسةى      .بةيَم  وبةرةداةم دةورب تاانيم و نةمنةخؤش باوراوةيةع ةةة 
لةة قةاوآليى    و خااردباوطريى دا و زةوىنيَاةرِاستى ئانانلة  ئاليَك شيَااوى ئالَؤزو 

 يةة تةا ئةةو رِادة  وةع ئةاليَك   دةويسةت  يشو نةواز لة رؤمستادى بيَنىَدلَةوة دةيةويست 
بةةآلم  . بةسةةر بةىَ   ىلَ خؤى خؤش دةويست،طيانى  قة بة تيَكى كة وةخو برِواتة ثيَش

 دةكةرا لةيَ رةترسى ئةةوةى  ، ئيَستاش هيَناوة وازى ىلَ طةلَ ئةوةى كة ضةند رانطيَكةدة
كةة  و رؤمستادةكان ئاليَك جار بؤ الى طةىلَ . ضيَتةوة هةلَتيَ ك سةرلةناىَيَبة ضراساور

دةهاتةةوة   يةكى ديكةى بة بةةردا ، هيَزو تاانايىو ئةوانى بةو وةزمسةوة دةبينى دةضاو
كا و لة دلَةوة ثيَى خؤش بةاو ليَةى   بخؤى لةم شةرِة رِزطار  درةنطئ نةباوة لةوة كة تا
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دوو يةكةةى وةدؤزىَ.  وةدةست هيَنانةوةى س رةتىضارةيةع بؤ  كةويَتةوةو رِيَطادوور 
 زيَدةرِؤيىئاليَكسى طةنج بةداخةوة لة ئاكارى  باو. ثةرِيباونةكةى تيَ سالَ لة رندالَ

دةزانةى  نةةي و دا كة كضة نيكةآلنةكةى تةةنيا دوو سةالَ  ىالَيَكو لة لة راددة سرِكةرةكان
طيةانى لةة دةسةت دا.     دا،سةالَى  بيست و سىَة تةرةنى يشيان هةية، لئةسلَةن كة رندالَ
سةر ئةوة ساور بةاو  ا زياتر لةهةر لةو كاتةدداضلَةكانيَك باو بؤ رارى و رردنى ئاليَك  

هةر نرخيَك و بة كة دواى نزيك بة ضاار سالَ رؤمستادباون، دووبارة بضيَتةوة نةخؤشخانة
لة نةخؤشخانة خؤى خةوانةد كةة جاريَةك    ةو رةبةستةوة رارى ب .بيَنىَ ىلَ ىوازباوة كة 

رةةاددة سةةرِكةرةكان  و ئةةيئ لةةةوةودوا ىةةاونى  ى بيَتةةةدةرىَخةةاويَنبةةة بةةؤ هةريشةةة  
و خةوانةديان  رارى نزيك بة شةش ىةوتاو لة نةخؤشةخانةى رؤمستادةكةان   نةكةويَتةوة.

ى شةةش رانطةةى   كخةاليَ و  ثشةاوى دا سىَ ىةوتاوش لةرالَةوة دا باو، ديَرىنيَر ضاولة
لةو راوةيةدا تةنانةة    ثةرِ كرد.تيَ ثيَشينةكانشى بؤ رؤمستادة (Therapy)تراثى""

بةؤى   ةكةةى طةجن ةو رردنةى ئاليَكسة  هةنةدىَ جةار كؤرثةكةةى    نةةدا.  رةشطةلة جليَاى 
بةةآلم تةةنيا بةة     و تالَئين دميةنةكانى نيانى بةاون كةة وةبةريى دةهاتنةةوة.    ئازارهيَنةر
بةة  تاانى بةسةر ئةم بريؤكة كاشندانةدا زالَ بةىَ.  ، بةردةواملَ باونى و سةرقاكارى زؤر

هةرضةةند تةةنيا ثيَةنج رِؤن لةة     جيَطاى ىةوتاوى سىَ رِؤن كار، كرديةة شةةش رِؤن كةار،    
كاريشةةةى وةردةطةةةر  و بةةةة جيَطةةةاى زيَدةكةةةا، بةةةةآلم بىةةةةوتاودا ىةةةةقى بةةةاو كةةةار 

طةةلَ  دةكةرد، دة ى كةة كةارى ىلَ  خانةضيَشتلةو  يانرِؤنيَكتريش كارى دةكرد. كةسانيَكى
ئةةم جحيَلَةة،   تةر ئاشةنا بةاو،    نةبة تةربةئةدةبى ثيَنج سالَ لة خؤى طةجنيَكى ئارام و 

رةةارى ؟ دةتةةاانىَ دووبةةارة بيبينيَتةةةوة  ئايةةا  اررةتةةةوة لةةة رةةارى ثرسةةى   ىزؤر بةةة 
خااسةةتى هةلَايَسةةتةيةكى كةةرد، ضةةانكة دواى ئةةاليَك ، ئةرةةة يةكةةةم طةةةنج بةةاو كةةة   
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ى نةاخؤش نةةباو كةة    شة و ثيَ باورةاريش بةةر دلَةى كةةوت    و يشةان دةدا نيةتى ثىَ يَهاورِ
 ونةكةةى بةؤ ناوسةى   اوفةلةت نرةارة بةىَ، وةآلرةى ئةةريَنى داوةو    طةلَ ئاشةنا  ى دةزياتر

ويليةةام نةةاوى "ةلَى دةريَنةةاو داى بةةة رةةارى كةةة ويزيتةةى لةةة باغةةطةجنةكةةةش كةةارتيَكى 
  ناوسراباو. سةرى لة"ريَواطن

 ى:رارى طات

 دةكةةم و  ثيَةنج رِؤن لةة ىةةوتاودا و هةنةدَي جةاريش شةةوانى شةة ةش ليَةرة كةار         ةةة 
 سةةمسا  كة لة  يةكا رييَكادةتاانى لة كاتة بباو مب بينى، ت طةرةكدريَذةى دا، ئةطةر 

  .ضيَشتخانةبيَى بؤ  ،ارمنيا تا شةشى ئيَاارة بيَك دوو

 ةتاوةو لةةو بارةيةةوة نة   طةةجنى بةسة   سةةردةرى رارى بة قسةى خؤى ثةروةندةى 
 كةا.  وةو ناشةي هيك كةسيَكى ديكةدا قسةى نةكردطةلَ تةنيا دةطةلَ ويليام، بةلَكاو دة

يَكةى  يليةام جحيَلَ ديتةى كةة و  دا، طةةلَ ويليةام  ةند جار ضاوثيَكةوتنى دؤستانة دةدواى ض
ثةىَ  ى يةة و زؤريشة  و ريَردايةةتى و نيةانى نن ساغى نيَاان كك و كةارِ ثابةند بة ثيَاةنديي 

دا ىطةةلَ رةار  ةيليام لة ضةاارةم ضةاوثيَكةوتنى د  ونيانى هاوبةش ثيَك بيَنىَ. خؤشة كة 
 رن؟  يَكى وةعئايا هيك بة خةيالَت دادىَ كة رِؤنيَك ببيتة هاوسةرى كةسليَى ثرسى، 

حيَلَيَكى جرن تؤ  رِاى بةةةة رارى لة يةع كا  و بىَ راتلَ باون وةآلرى داوة، بؤضى نا! 
دا ثيَكةوتنرنيش ئةطةر ثيَم خؤش نةبااية هةر لة دووهةم ضةاو و بةئةدةبىو لةسةرةخؤ

 بكةةا، بؤيةةة بةةةخؤى ضدةزانةةى لةةة خؤشةةيانا نةةةيدا ويليةةام لةةةوكا كؤتةةاييم ثةةىَ ديَنةةا. 
 دا و طاتى:سةر طؤناى كردو دريَذةىراضيَكى  ،ى طر  وباوةشو لة  نةوةستا
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نةدا، اوثيَكةوتلةو ضةند ض هةرة، ضانكة  بدةيةووزؤر لةوة دةترسام كة وةآلرى رِةةةة 
ببيةةة كةةة  خااز بةةاومدا ئاواتةةةو خةةةيالَمنزةيةة لةةة بةةريو وبةةاوم ئاشةةقتلةةة رِادةبةةةدةر 

 هيَنةةةرةى تةؤ، خةريكةةة هاوسةةريَكى  اونةة بةةؤم. بؤيةة ئيَسةةتاكة بةةو وةآلرةةى شةادى     
   ةوة.ننزيك دةب يةوةرِاسيتلةخةيالَةكا  

رى بةة  رةا كةة   نةةبباو  ثةةرِ يةكةيان تةيَ يَك لة ئاشنايةتىتر لة ضةند رانطزيا هةناوكة
رةبرِينى لةةة دةفتةةةرى رةةا فةةةرِرىهةةةردووكيان بةةة  فةةةرِرى بةةاوة دةزطريانةةى ويليةةام و

 نةةيان خنجي زةراوةنةديَكى  دا و ثيَكةةوة  ثةميانى نيانيَكى هاوبةشيان طرىَدا دةولَةتى
ايةك و  يا كةسيَك هاتباو، ضةانكة د تةن دا لة خزرانى رارىلة زةراوةندةكةيانساز كرد. 

ام و رة ن نةةباو.  يالة ئةرريكا باون كة ئاطاى ليَ و براىدوو زرِ خاشكو نةراباونباوكى 
ةند لةة ضة  او و كة لة شاريَكى ديكةة دةنيةا، هةاتب   تةنيا ثاوريَكى ثريى خالَيشى نةباو، 

و ادىشةةة بةةزةراوةندةكةةةيان . طيَرِابةةؤوةيةكانيشةةى لةةة دؤسةةت و هاوكةةارة نةةايَ كةةةس
   رد.ساز كةكرد، ا ددتيَنةى رارى كارى ضيَشتخالةو خؤشى 

اونةة  يةان، ب و ريَردايةةتى ئةوان دواى دوازدة سالَ نيانيَكى ئةارام و لةسةةرةخؤى نن  
ارى يك كةا  رة  هة لة راوةى ئةم دوازدة سةالَةدا،  و كضيَك(. خاوةنى سىَ رندالَ)دوو كارِ

نى ةويسةتةكا بة ويليام و رندالَة خؤش يةكةىةراويخو شتيَكى لةسةر رِابردووة ناخؤش
ة ى دةكردةوبريى ئةوة يةكةم رندالَةكةى. تةوة بريىوهةندىَ جار دةكةنةطا ، بةآلم 

قاتااانةكةةى  و ضةؤن  يةكةم ثيت فيَر باوة، ضؤن دةضيَتة باخضةى سةاوايان ضؤن كة 
 ؟!باى بةسةر دةةتى، ضؤنسةردةرى بالَ  باونيكة ةو ئيَستا وكردثىَ دةست
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هةةر لةة يةكةةم    "يةان  ى "رارىكةة و نيكةآلنة" كة كضةة جةاان  "تارسنت" و "سيلكة
ةروةكى ثيَشةئ  و هة كةرد  بةة رنةدالَى خؤيةان قةةباولَ     يةةوة ىةوتاوةكانى لةدايك باونى

يةكى كة بةرِاستى باسى نةاكرىَ،  بة ض زةوق و شادي "،باو "ثياويان ناا، نبانان كرد
و زيةاتر  كضيَكى زؤر جةاان  .دا باوسالَى شازدةا يَا لةنئيَستا ئيئ ثي كردباو. يانطةورة

. تاكاو دايكى كة ثةرض بةؤر بةاو    دابؤوةو جاانى باون، كة ثرضيَكى قاوةيىسةر باوكى 
رِؤنيَةك بةؤى   برِياريةان دا،   17يةكةةى دايك و باوكة ناسروشةتى دا لة تةرةنى ثانزدة سالَى

بةة خؤيةان دةطةا :    . ضانكة ةوةرطرتااةيةع بة رندالَى خؤيان بة ض شيَبطيَرِنةوة كة 
   يةكةى كىَ باون.ئةسلَى ة" ىةقى خؤيةتى كة بزانىَ دايك و باوك"ثياةةة 

دا، ضةاويان لةة   طةلَ كضةكةىو دةكار هاتبؤوةسةر تازة لةكة "تارسنت"  يان،رِؤنيَك
و  18يةخةكيَشةةيا باسةةةكة لةسةةةر   دةكةةرد. كؤرةآليةةةتىزيؤنى ةلةةةظبةرنارةيةةةكى ت
طريوطرفةت  و داثؤشينى هةندىَ لةو يةكانناسروشتى يَنديَك لة دايك و باوكةضاوثؤشى ه

ى ةسةرى كضةةك دا باوكى دةستيَكى بةسةر كا لةو  .باوى كة ديَنة ثيَش، يانةو نهيَنى
   راضيَكى كردو طاتى: داهيَنا،

                                                

يى والدين ناخااندة: دايك و باوكى ناسروشتى، دايك و باوكى ناياسايى، ئةو كةسانةى كة رندالَيَك هةر بة كؤرثة 17
رة دةطةلَ دا نية، كةواتة ئةم جؤيةكةى خؤى دةستيان لة طةورةباونىبؤخؤيان بةخيَاى دةكةن و دايك و باوكة ئةسلَى

 دا جياوازة.   زرِ دايك و باوع
: فرزندخااندطى: بةرندالَ وةرطرياو، وةع رندالَى خؤ وةرطريا، رارؤستا هةنار لة هةربانةبؤرينةدا،  18

 وة. "يةخةكيَشيا "ى هيَنا
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كةة تةؤ   ا و دايكةت لةرِادةبةةدةر تؤرةان خةؤش دةوىَ. ئيَسةت     كضى خؤم، دةزانةى رةن   ةةة
بينةى،  يةكت ثىَ بلَيَم و وةكةى دةش ةوىَ نهيَنىدةر و نيرى،و كضيَكى جاانرة باويطةو

و نيَىيَ ةة بةة تاوانبةار دانةة    ى كةة لةة داهةاتاودا ئ   ية يةة ئاطةادار ب  ةم نهيَنةى لة  خؤتةرافى 
  .تاوانبارران نةكةى

 و بة ىةوسةلةوة طاتى:"ثيا" ضاويَكى لة باوكى كرد

 !ية؟ية ضىبلَىَ ئةم نهيَنىةةة 

 "تارسنت" طاتى:

ؤ خؤرةان  ضةانكة ئيَ ةة بة   و ىةةو  رِؤن  بةاو،   دايك بةاوى كةة تةؤ تةازة لةة     وةختيَةك ةةة 
 يةوة تؤران بة رندالَى خؤران قةباولَ كرد. بة خؤشحالَىرندالَ ان نةباو، 

 دووبارة "ثيا" ضاويَكى لة باوكى كردةوةو طاتى:

 ؟تركىا  بة كةسانيَبؤية داويتم ، خؤشيان نةويسيةكا ئةسلَىئايا دايك و باوكة ةةة 

 "تارسنت" طاتى:

كةة   يكةة بةاوة  ىَ هؤكةارى د ئةةوةى لةةبريم رةاب   رن شتيَك لةم بارةوة نازا  و تةةنيا  ةةة 
م لةة يانت باوبىَ. ضةانكة  لة ناخؤشةويستىنةع ئةوةى كة  تربة كةسانيَكى داوةتؤيان 

و تاورِيةان  يَنكانيان خةؤش نةةو  و نيةة كةة رندالَةة   دونيايةدا هيك دايةك و باوكيَةك نةابينى   
 دةن.هةلَ

 " ثيا " طاتى:
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 و دايكم رنتان خؤش دةوىَ؟ةةة ئايا ئيَستاش تؤ

ة لتؤران ! ئةوة ض قسةيةكةو ثيَكةنينةوة وةآلرى داوة، بة رِوويةكى خؤش ""تارسنت
 و دلَى خؤران خؤشئ دةوىَ.طيان

 " طاتى:"ثيا

 كةم ضية؟ يةئةسلَىدايكى باوم و ناوى دايك ناوى ئةو نةخؤشخانةى كة ليَى لةةةة 

ثيةةا ضةةاوة  " بةةة سةةؤزى باوكانةةةوة زانيةةارى تةةةواوى دا بةةة كضةةةكةى.    "تارسةةنت
و دةهةةاتن ورِيزةلَةةةيان بةسةةت  دا و ثرسةةيارطةليَكى زؤر لةةة ريَشةةكى نوورةكةةةى خةةؤى

 ئايةا داوة؟  تةر كىكةسانيَ كةم رنيان بةيةئةسلَىبؤضى دايك و باوكة ويَنة، بؤدةضاون. 
ى بؤضة كةم  النيدةنا لة كاىَ دةنين؟ خؤشيان لة رن نةهاتاوة؟ يان ئةوةتا رردوون؟ 

يةةان ثرسةةيارى و دة! كةةةم هةةيك هةةةوالَيَكى ىلَ نةثرسةةياوم؟يةئةسةةلَىدايكةةة تةةا ئيَسةةتا 
  لةو بابةتة.ديكةى 

و ئةةةم و بةةاوكى ئةسةةلَى خةةؤى وةدؤزىَ  يةةةوة دةويسةةت دايةةك  "ثيةةا" بةةة وريةةايى  
ةو نةخؤشةخانةى كةة ليَةى    اى طةةرِانيَكى زؤر هةةر لة   ودسةرةجنام كا. ثرسيارانةيان ىلَ ب

و و ثشةةتطريى لةةة رنةةداآلن ؤرةآليةةةتىكاروبةةارى ك بةرِيَاةبةةةرىدايك بةةاو بطةةرة تةةا  لةةة
نيشانى رالَى دايكة ئةسلَةكةى ناو و ...،نيشانى بنةرالَةكانتؤراركردنى ناو بةرِيَاةبةرى

رةارى  رةالَى  بةةردةرطاى  رِاستةوخؤ ضةاوة   كردنةوةبىَ ئاطاداربةرِؤنيَكيان  يةوة.ييدؤز
تةا بزانةىَ بؤضةى     بكاىلَ يانةىئاسايى دةيايست هةر ئةو ثرسيارو لة دةرطاى دا. واطنيَر

بةةآلم بةة ثيَضةةوانةى     ؟تةر كةسةانيَكى بة  يةداوي، يةوةدايك باونلةلة رِؤنى دايكى هةر 
سةى   ئةافرةتيَكى   باونةوةى قا و دةرطاى رالَةكةطةلَ كرانةوةى دةيةكةى ضاوةرِوانى
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لةة بةةردةم   ئافرةتةى وةع كضى ئةو س وكردنةكةى خؤى طةلَ "ثيا" دةسالَة،  و ثيَنج
تةنانة   وةرى نةطر .و رارى دةرطاكةى لةسةر داخستبةآلم ، ناساند دةرطاكةدا باو،

 دةويسةت رِابةردووى  رةارى نةةي  بكةا.  رةجاىل ئةوةشى نةدا كةة "ثيةا" ثرسةيارةكانى ىلَ   
دةويسةت  نةةي  ضةىَ، بىلَ تيَةك  يةشى ئةو نيانة نايَ نةكا شئةوةو لة ترسى وةبريبيَتةوة
كاتيَةك كةة   ؤش نةةباو بيشةي ناسةىَ.    ثيَى خ، بؤية كة "ثيا" كضيةتى كابئةوة قةباولَ 

 دةرطا  ىلَ ثيَاةدا؟ و ريَردةكةى ليَى ثرسى، ئةوة كىَ باو وا بة تاندى ؤوة نوورىَض

 ناى بؤ درؤيةكى رةسلَةىةتى بردو طاتى:دا ثةرارى لة وةآلم

 وةباو رنيش ثيَم خؤش نة وثةلةكانيان دةكةنبؤ كةل هاوارلةو دةست فرؤشانةن كة ةةة 
كةةم ىلَ  ى دةرطابؤية بة تانةد بدةم، هةرو... بكرِم و ثارةيان ثىَطةسكى كارةبا و طؤظار

  ثيَاةدان.

تةنانةة   يةكةى ئةسلَى ةيكلةوةى بؤضى دا و زؤريش نارةىة  باوزؤر تاورِة" "ثيا
دايك  داوةكةى بؤضؤنيةتى رِووهاتةوة بؤ رالَةوةو  هياابرِاوانة ويست بيبينىَ!دةنةشى 

اوكى بة دايك و ةهيَنا. دواى ئةوةش وازى هةر نطيَرِاوة، بةآلم  يةكةىو باوكة ناسروشتى
اةنةدى  ثيَ ناوفةلةيةكةى ثيا بة تدايكة ئةسلَىطةلَ و هةولَيان دا دةيان داوةىخؤشدلَ

  طا :ةيددةناساند، رارى  و خؤيان دةداليَزةنطيان هةركا  ئةوان . بةآلم بطرن

تارسةنت و سةيلكة و ثيةا ضةةندين     . ةوةيةكةةى دادةخسةت  نرارةكة هةو نيةو طاشةى ةةة 
ئةطةةر  هيضة ان لةة تةؤ نةاوىَ، تةةنيا      هيَناباويةان كةة   دا و لة نارةكاننارةيان بؤ ناوسى
بةةآلم رةارى بةة     كةة.  ضةند ثرسيارانةران بؤ بدةرةوةو ئيئ هيضىم دةكرىَ وةآلرى ئة
شةيَاةية   وبةة هةويسةت  و دةيطةةلَ بطةرىَ  يةان دة نةةباو ثيَاةنةدي   ىازرهيك شيَاةيةع 
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بؤية ثيَى واباو ئةطةةر ئةةم رِووداوة ئاشةكرا ببةىَ، ئةةو      رِابردووةكةى لةبري خؤى وةبا. 
نةكانى اوفةلةناوبراو نةع ئةوةى كة وةآلرى تيةوة. ى دةكةويَتة رةترسىشيةنايَ نيانة

 دا رةارى ترسةى لةة   رِاسةتى لةهةراو نارةكانيشى بةؤ دةناردنةةوة.   نةدةدانةوة، بةلَكاو 
و ئاشةةكراباونى تىطةةةجنيَ سةةةردةرىيةةةكانى بةشةةيَك لةةة نيةةانى  بةةاس كردنةةى رِاسةةتى 
ةى ثةروةنةةدثيَةةى خةةؤش نةةةباو سةةةرلةناىَ   بةةة هةةيك جةةؤربؤيةةة  رِابردووةكةةةى بةةاو.

ةطةةةلَ دبةةارةوة رةةارى هةةيك شةةتيَكى  لةةةو داتةةةوة.هةةةلَ يةكةةةىطةجنييةةةتى سةةردةرى 
رنةدالَيَكى  ئةطةةر ويليةام ئاطةادارى     كةة  ريَردةكةى بةاس نةةكردباو و لةةوةش دةترسةا    

و لةيَ تيَةك دةضةىَ    يةكةةى و ريَردايةةتى نيانى ننباونةكةى بىَ، رؤمستادناشةرمسى)زؤلَ( و 
  و بة سىَ رندالَةوة تةآلقى دةدا!ناريَنىَردةكةى ريَسيقةى الى ئيئ لةوةودوا 

لةة وةآلرةى   و وريةا و زيةرةع،   سةالَ  شازدةكة باس كرا، "ثيا"ى تةرةن جؤرةى  وبة
رةتةلَؤكة هةر شيَاةيةع باوة ئةم بة هةويستنةطر  و دةيئةو ثرسيارانة دةستى هةلَ

و 19يَةةذيَكى بنةرالَةةة دةروون تارِؤنيَكيةةان ثيةةا ضةةاوة الى   كةةا. ب ىةةةىلو هةةةلَ بيَنةةىَ 
دايكةة  هةربؤيةة  خؤش باو كةة ياررةةتى بةدةن.    ى بؤ شى كردةوةو زؤرى ثىَةرِووداوةك
دا وةآلرةى ئةةو   يةةكانى و باوكةة ناسروشةتى  دايةك يةكةيان بانط كرد كة لةة رِووى  ئةسلَى

وةدةسةتى   ةكة بةو زانيارانةةى   ،يةكةكؤرةآليةتى تايَذةدةروون . ثرسيارانةيان بداتةوة
لةة  دا باون، تةاانى  نانةى كة لةبةردةستىاوفتةلةو ئةو ناونيشانباون و لة رِيَطاى هيَنا

ئةوانةة ليَةك    ااة رِيَكى ، و دانانى ثةيام لةسةر ثةيارطريناوفةلةو تنارة ناوسني رِيَطاى

                                                

 : روانكاوى خاناادة: دةروون شيكارى بنةرالَة، دةروون تايَذى بنةرالَة، دةروون تايَذى كؤرةآليةتى.  19



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

212 

 

و ياسةةايىةكةةة، بةةة ثيَةةى ئةركةةة   دةروون تايَذهةةةولَيَكى زؤرى دواى اتةةةوة. بكنزيةةك 
طةةلَ "ثيةا"   دةةوىَ كةة ناية  نى قةنامسةتيش بة رارى بيَنةىَ، ئيَسةتا   تاايةكانى، ئةخ قى

دايكةةةة وةآلرةةةى ئةةةةو ثرسةةةيارانةى كةةةة لةةةة اليةةةةن  كةةةةم  رِووبةةةةرِوو بيَتةةةةوة، النةةةي
رجانةةى خةاارةوة،   ةرارى بة دانانى ئةةو ر ، بداتةوة. يَنليَى دةكر يةكةيةوةناسروشتى

  كة وةآلرى ثرسيارةكانيان بداتةوة. قةباولَى كرد

 طةلَ ثيا رِووبةرِوو نةكريَتةوة.بة هيك شيَاةيةع دةكةم: ية

و ة ثةيَش نةيةننؤ بةلَيَنى ثىَ بدةن كة لةرةودوا بة هيك شيَاةيةع طريوطرفتى بدووهةم: 
نةة  و ةننيشةى بةؤ بكة   اوفتةلة، واتةة نةة نارةةى بةؤ بناوسةن، نةة       كيَشةى بؤ نةنيَنةةوة 

  بنةوة.برِوو طةلَى بةرةودة ر والشلة

ئةةم   خؤارِاسةتةو نةةكا ن  كةو باسى ليَاة نةكةن لة هيك شايَنيَك بة كةس نةلَيَنسيَهةم: 
 طا : بةردةوام دةي. رِووداوة بة طايَى ريَردةكةى بطاتةوة

يَردةى رةطةر ئةو ئضانكة دريَتةوة. ىلَ هةلَ ثةروةندةى رِابردووى سةرلةناىَةوىَ نايةةة 
 ىلَ تيَك دةضىَ. ئيَستاى بزانىَ، نيانةكةى 

 يةكةةى ىدايةك و باوكةة ناياسةاي   و ، رةارى داكةة دةروون تايَذة نؤرِينطةىلة رِؤنيَكيان 
دايكةة  "ثيا"شيان رِوودةرِوو كردنةوةو وةآلرى هةندىَ لةةو ثرسةيارانةى كةة لةة اليةةن      

يشةت،  هةر كة بةة خةالَيَكى هةسةتيار طة    ليَى دةكران، داوة، بةآلم يةكةيةوةناسروشتى
لةة  نيَاةدا، ثيةا كةة   داتةوة. لةم بنةشى دةويست وةآلرى و رارى تاقةتى بيستنى نةرا 

يكةة  و ويسةتى لةة دا  كةرد  دانؤرِينطةكةة خةؤى بةة    طؤدوطاربةزباو،  ى تةنيشتيانيَكورون
هةةر  رةارى  بداتةوة؟  يانةوىَ وةآلرى ثرسيارةكانيةكةى بثرسىَ، ئاخر بؤضى نايلَىئةس
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دةرطاكةةى بةة تانةدى    و ةةوهاتةةدةر  نؤرِينطةكةة لةة  زوو كة ضةاوى بةة "ثيةا" كةةو ،     
ئةةننؤكانى  لةنةكاو هةستى كةرد كةة   ، ضاوثليكانةكان ثيَبة هةآلتن تا نياةى ثيَاةدا و 

سةةر  ثليكانةكان طر  و هيَةااش لة ثيَدةستى بة ريلةى باون. و سست وةلةرزين كةوتن
دةويسةت  دا رةارى وةع دايكيَةك نةةي   لةرِاستى .لة بانطى طريانى داو دانيشتقادررةكان 

دواى ضةةند خالةةع لةة    وةيةةلَىَ.  وةآلم و كضةة نيكةآلنةكةةى بةىَ   ابردوو لةبري بةريَتةوةرِ
ديةارة تةةنيا كةسةيَك كةة     بةؤ نوورى دوكتارةكةة.   جيَى خؤى هةستا و دووبارة طةرِاوة 

ضةاوة دةرىَ،   كة رارى وةختيَككة باو. دةروون شيكارةدلَنيا باو رارى دةطةرِيَتةوة، 
طةةلَ  دةو دةطةرِيَتةةوة.  اوانةكان طا  كة ئيَستا تاقة  ناطرىَراو ئةرةى بة دانيشتناوب

  لةة خؤشةيان دةطةشةايةوةو فرريَسةك    رِووخسارى "ثيا" رارى بؤ مسيادةكة،  ىهاتنةوة
هاتة سةر ئةو قةنامسةتةى بؤ خةؤى  ئةم جارةيان رارى  .ندا قةتي  راباولة ضاوةكانى

   وةآلرى ثرسيارةكانى "ثيا" بداتةوة. 

 كة بؤضى رنت نةويستاوة؟  لةسةر ئةوةى

ةشةم  اش مب و ندايكيَكةى بة  تاانى باوم و نةم رؤمستادوةآلرى داوة: تؤم ويست، بةآلم ةةة 
 كةم. ببةدبةختت دةويست 

  باو ض هةستيَك باو؟ زطت بةرنةوة وةختيَك

م دةو دةكةرد هةسةت ثةىَ  دا نيَا زطملة جؤلَةكانتم و م خؤش دةويست و هةراو جمتؤةةة 
 . نبذارد

 دا باوى؟سالَةدا هيك لةبريم شازدةلة راوةى ئةم  يائا
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ةآلم ويست رِابةردوو لةة بةري وةبةةم، بة      هةرضةند دةمدا باوم، ية كة لةبري سروشتىةةة 
 هيك كا  لةبريم نةدةضاويةوة.

 ية؟باوكم لة كاىَ

 هؤىبةة دا ىسةالَ  بيسةت و سةىَ  ى كة تؤ تةنيا دوو سةالَت بةاو، لةة تةرةةنى     ئةو كاتةةةة 
  ست دا.دةةوة طيانى لةةرِؤيى راددة سرِكةرةكانزيَد

 ئايا ويَنةيةكت لةو هةية؟

ةو اطرتة  دا دةطةلَ خةؤم هةةلَم  كةمجانتابةلَىَ ئةرة ويَنةى باوكتة كة رن هةريشة لة ةةة 
 ئيَستا دةيدةم بة تؤ.

 !؟دونيا هيَنايةتان كة رن ئايا باوك ت خؤش دةويست

 . اومبرؤمستاد و بة خاترى ئةويش دةويست ئةو كا  لةرِادةبةدةر باوكتم خؤشةةة 

 زؤر دانةوة.ديكةى هةرىالَ وةآلرى ثرسيارطةليَكى لةو بابةتةى بة

 رارى بة كضةكةى طا :

يةكان لةسةر رِابردووى و رندالَةكا  هيك زانياريو ريَرد رن ئيَستا نيانيَكى نايَم هةيةةةة 
بطةةي.  ليَم تىَدةم. هياادارم كة بك ى لة خؤم تيَهةوىَ ئةم نيانة ية و ناشمنخؤم و تؤ 

ةوة خؤشةحالَم كةة   بة  يةش و زؤرقةا  لةة رةن باشةئن      ئةو دايةك و باوكةةى ئيَسةتا سةة    
يكةة  ا"ثيةا" دواى بيسةتنى ئةةم ثرسةيارانةى د     .ةوكردطةورة تؤيان  تارسنت و سيلكة

قةنامسةةتى هيَنةا و بةة تةةواويش دةركةى كردبةاو كةة        كردنةوةكانى،  رِوون ئةسلَةكةى و
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و براكةانى  زرِ خاشةك  اودووردووربةةآلم  . بكةا لةسةةر رِابةردووى    قسةةيةع ةوىَ ناية ضى بؤ
  :  20طةلَ نةكردن.قسةيةكى دة بةآلم هيك كا  ،دينيدةو ديَرىضاو دةخستة نيَر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

  لة بةرنارةيةكى دةروون شيكارى تةلةظزيؤنى لة ئةلَ ان وةرطرياوة.  : 20
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 يةكى ضةندة تالَ!رِاستى
 

  حةوتةم:  ضرِيؤكى

 بوونة ثيشة؟! 21يشدةآلَلفرؤشى و  ئايا لةش
و ئةالَؤزة  ر ليَدراوةكةران بةة رِادةيةةع زؤر  تةكانى نيشت انة ديكتاتؤطريوطرفكيَشة و 

و رِيَكخةةةةراوة كؤرةآليةةةةةتى، ثةةةةار  ى رِاريةةةةارى ةةةةةةانانو ضةةةةاالكاكةةةةة رِؤشةةةةنبريان
دةرةوةى  رِاطةيةنةكانيشةيان، بةة تايبةة  لةة    و تةنانةة  زؤربةةى    ةكانبةرهةلَستكار

طرينطةةةى سةةةرةوة لةةة  ثرسةةةئةةةم و شةةايَنيَكيان بةةؤ بىَ زيَةةدةرِؤيى هةةيك وزةبةةةوآل ، 
يان ئةوةتا ئةطةر جاريَةك ئةاورِيَكى ىلَ وةدةن، لةة ئاسةتيَكى      تةرخان ناكةنكؤرةلَطادا، 

                                                

ثياوانةى كة نن ، كؤستةع، دةآللَ، ديارة بةو و ككرِاست كةر، رِاكةر، دةآللَى نيَاان كارِ دالل نبت::  21
كةسانة  دا بةو جؤرة، بةو كةسانةش دةلَيَن، دةآللَ بةآلم لة كاردةوارىبؤ ثياوان دةبةن بؤ كارى سيَكسى

ة ن، كة لة زؤر لاوهيَناوران ندةلَيَن "طةوواد". كة رةبةستى ئيَ ة لةم ضريِؤكةدا "طةووادة"كةية و بة "دةآللَ"
ية: نانيش هةندا بؤ ادةكان بةكار دةبةن. بةآلم لةثةنا ئةوةشناوضةكانى كاردستان ئةو وشةيةش بؤ طةوو

ى ديَنىَ، دةآللَ و ئافرة ؤ ثيابيانى ئةو ئافرةتةى كة  " داّلل"، ننىَ كة بؤ ثياوان نن تاو دةكا.داللة: ريَينةى
  بةرطى هةنير: فارسى ةةة كاردى( 2ننان. )فةرهةنطى 
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دا هةر ئةم بابةتة لة دريَةذراوةدا طةةورةترين كاريطةةرى ئةةريَنى     ىالَيَكلةزؤر نزم داية. 
بةرِيَاةبةةةرانى  و سةةةرجنىرِاهيَنةةان ،ثيَاةنةةدى بةةة ضةةؤنيةتى بارهيَنةةان   يةةان نةريَنى)
  ( بؤ وةضةكانى داهاتاو هةية.يةوآلتةوةداهاتاوى 

 ئةزراونيَك كة ناوسةرى ئةم ديَرِانة وةدةستى هيَناوة، ئةوةية كة: 

 و ئيَسةتاش كةة  سياسةى ةةة نةتةةوةيى دةناوسةى     ئةطةر لة رِابردوودا وتةارى ويَنة، بؤ
يةةكان  يَتىرنةنتةئرالَثةرِة  رو، طؤظا)رِؤننارةزؤربةى رِاطةيةنةكانهاوكا  لة دةناوسىَ، 

، نةة  وكراوابئةةم  ضةانكة طؤيةا سةرناوسةةرة بةةرِيَزةكانى      و ب و دةكراوة،تؤرار و...(
 رك جةا ئةطةةر هيَنةديَ   و دةكةةن، بةةآلم  كةردوون لةيَ ة ضةاويان  انة يةةكى رِؤن وةع ثيَايستى

ا و ؤرةةلَط ك بةؤ كة ئةويش بة برِواى ناوسةةر،  بابةتيَكى ديكةى كؤرةآليةتى لةم جؤرة، 
 وسةرابىَ، نازؤر ثيَايستة، كةم ناوسراوةو ئةطةةريش   داهاتاو وةضة طةشةكردووةكانى

تةاون.  يةةوة وةريةان طر  بةةدلَى بةة نا نرارةيةكى كةريان ىلَ ب وكردوونةوةو بةو ىالَةش 
ى كةة بةة   نة ئةوةدةطرييَنةوة، بابة  و هةنطاوانةى كة لةم باارةدا هةلَئةم دا ىالَيَكلة

طةةليَك  كى وةدا دةتاانن تا ئاستيَبةلَكاو لة دريَذرايةكانى رِؤن، ة سياسىوتار ئةندازةى
ة يةةكى زيةاتر بةة وةضةةكانى داهةاتاو لة      و ياررةةتى كؤرةةلَطادا كاريطةةر بةن   لة تريش ياز

و يةةةة سياسةةةىو وةرطرتنةةةى بةرثرسةةةايةتىهةلَايَسةةةت نةةةةباونبةةةىَئارةةةادةكردن بةةةؤ 
  و سامل، بطةيةنىَ.رى بةختةوةو ثيَكةوة نيانيَكيةكانكؤرةآليةتى

، وةع طةةليَكى لةةم جةؤرة   ، ناوسةينى بابةة   كةرا ئارةانةى ثةيَ  هةرىالَ، هةةروةع  بة
لةةة  هةرةثيَايسةةتة. بؤيةةة هيةةاادارم و... بةةؤ كؤرةةةلَطادةآللَةةى ،فرؤشةةى ثيشةةةى لةةةش
زيةاتر بدةنةة   و ثسثؤرِانى بةاارى زانسةتى كؤرةآليةةتى، سةةرجنى     رِؤشنبريانداهاتاودا، 
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لةة ثيَايسةتى هةةر    بةشةيَك  ، 22فرؤشةى  لةةش  دةضةىَ  هةرضةةند ويَ انة. وتارجؤرة ئةم 
يةةكان لةة   ئيسة رى باونةكةشةى زؤر ثيَايسةت بةىَ، هةةروةع      رِةنطةة   وكؤرةلَطايةع بىَ

واى ضةارةطة سةةدةيةع، سةةرةجنام بةةو ئاكارةة طةيشةنت كةة بةة بةرتةسةك          دا دئيَران
و ترسةةى طايان بةةؤ ضارةسةةةر نةةاكرىَفةىشةةا، دةردى كؤرةةةلَكردنةةةوةو ثيَشةةطريى لةةة 

سةرةوبةرةييانة هةراو كؤرةةلَطا بةةرةو فةىشةا    بىَية تاندوتيذيئةوةش هةية كة بةو 
 بةرن. 

جةةؤرة قةىبةخانةيةةةكى هةةةنطاونان بةةؤ دارةزرانةةدنى بنياتةةةكانى "مس ةةاف"، واتةةة   
هيَنةةةا، دانثيانةةةانيَكى خيَةةةراو راقاوآلنةةةة بةةةاو بةةةةو هةةةةراو       يةةةان ثيَةةةك ئيسةةة ري

كرد، بة ىلَ نيةى كة قسةراو ثيَايستىكردن باسطةلَ ئةو هةراو لةيانةيان. ؤكاريطةحل
بةة   ةكردنة اوكايةتى سة يةكةةم:  وةع ناسةينى ثيشةةيةع،    فرؤشةى  لةشبرِواى ناوسةر 

اةية كة لة بةو شيَو دووهةم: طؤرِينى بؤ كااليةكى كرِينو  دائافرة  لة كؤرةلَطا ثيَطةى
و خاوةنةةانى فرؤشةةى لةةةشدا بةةة ياسةةايى كردنةةى يةةةكانايىوثةةاروهيَنةةديَك لةةة وآلتةةة ئ

ساوكايةتى كردنة بة رالَيا  بدةنة ىكاورة ، دةبىَ  فرؤشةكان و لةشقةىبةخانةكان
زةربةيةةع لةة   لةة دريَةذراوةدا   بةىَ، ضةانكة    ساودناتاانىَ كاريَكى بةؤظة و رةزنايةتى رر
هةرضةةند  يَةك قةةرةباو ناكريَتةةوة.    و رِاهيَنان دةدا كةة بةة هةيك نرخ   بارهيَنانضؤنيةتى 

لةةم  طارةان  بةىَ دا بةاس هةةلَطرة، بةةآلم    خةؤى لةة خةؤى    هيَنانى ئةم جؤرة بانطةشةةية 
طةةةلَ قازاجنةةةكانى. لةزةرةرةكةةانى ثةةئة لةةة   وةع ثيشةةة، فرؤشةةى لةةةشسةةةدةيةدا 

                                                

فرؤشى، قةىبة، ) ديارة بة شايَنةكةشيان دةلَيَن، قةىبةخانة  : فاىشةطرى) تن فروشى(: فاىيشةطةرى، لةش 22
 "فاىشة خانة" (.    
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را يةكان بة شيَاةيةكى خيَطةياندنى زانياريو شيَاازى فيَرباون ىية طةورةكانطؤرِانكاري
تةا   وةلةة اليةكةة  دا، ةدةى بيسةت و يةكةةم  سة كئِؤنةكانةوة لةة  ةليلة رِيَطاى سيست ة ئ

و بكةةين  فرؤشةى  لةشضاوثؤشى لة  ودريَذ، ناكرىَ بة شيَاةيةكى طشتىراوةيةكى دوور
و لةة  و لةةش كةرِين نةةبىَ   فرؤشةى  بةة لةةش  سةتى  ثيَةك بيَةنني كةة ثيَاي   يةةع  ثيَكى و رِيَك

و ثياوان ستى سيَكسى بؤ ننان، ثيَاية زانست سةملاندوويةتىان سالَدةيترةوة، اليةكى
هةةر بةةو   يةة،  بةة كةارى سيَكسةى   ثياويَةك ثيَايسةتى   بةو رِادةيةة كةة    دوو اليةنةية، واتة

و لةةم بةاارةدا   نةكةةوتاوة ئةطةر تا ئيَسةتا ئةةم شةتة جةيَ     ثيَايستة. يشبؤ ننان رِادةية
ةكى زانسةتى نيةة، بةةلَكاو كؤرةةلَطا و     هؤية و هةةن، هةيك   زياتر تةةراىكار بةاون  ثياوان 

و وةع ئةايني بؤرةان بؤتةة خاوخةدة.     ؤرةى بارهيَنةاوين ئةةم جة  كالتاورى باوع ساالرى 
ئةطةةةر لةةةم بةةاارةدا بؤيةةة  ،ثرسةةيارهةلَطرةكةةة باسةةى وةهةةا شةةتيَك   ناوسةةةر دةزانةةىَ

طةةةليَكى دايةةان نةةيَني بةةؤ باسةةيَكى سةةامل و وةآلم    ثرسةةيارطةليَك بيَنةةةثيَش، دةكةةرىَ  
    يانةشيان بؤ بدؤزينةوة.لؤنيكى

ؤظانةة ثةةنا   م ررتاق يَةك لةة  ، بؤضى ثرسنلة خؤيان وىَ دةضىَ هةندىَ كةس  ديسان
خاوة باوةو هةية كةة  بة برِواى رن هةر ئةو باشة،  !؟دةآللَىو فرؤشى دةبةنة بة لةش

رِاهيَنةاوة  ئافرةتانةةيان وا  نن بارهيَناوةو تاق يَةك لةةو   و بة خاوةنى تةراىكارثياوانيان 
رِاست هةر ئةو رةسةلةية كة هيَنديَك كة خؤيان تا ئاستى شتيَكى لؤك  بيَننة خاارىَ، 

وةع كااليةةع   و ئةوانانة يَذى سيَكسى تةنيا بؤ ثياوضكة  دةكةنةوة بري لة ئافرةتان وا
هةرضةةند ئةةم خالَةةش بةؤ خةؤى بةاس هةةلَطرة،        خؤيان دةدةنة بةردةم فرؤشةتنةوة.  

و دةآللَةى يةان   بؤ ثةنا بردنة بةر فةىشةا ةتاانني سىَ هؤكارى طرينط، دبة طشتى بةآلم 
  ئةوانة ناوبةرين:  وةع
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ى ةسةت كةار  دهةآلتن لة  بة طشتى ،كنيك و ثيشةكانباونى تةهةآلتن لةبةر فيَريةكةم: 
 و فيكرى.فيزيكى

 ارة!بةكاربردنى ئةو خاوخدة باس كراوة بؤ ئاسان بةدةست هيَنانى ثدووهةم: 

يانةى كة ررؤظة نةةتاانىَ لةة   هيَنانى ئةو ثيَايستىبةجىَ وثيَايستى ثتةوى رالَى :ةميسيَ
 يانة بة سانايى بةدةست بيَنىَ.ثيَداويستىرِيَطاى ديكةوة ئةو 

هةةراويان  يان هةية، بةةآلم  يةوة جياوازيلة رِوانطةى بيؤلؤنيكيؤظةكان ضةند ررهةر
 سةةركاتى  ،تةةوةزةىل و تةربةةلَى و زؤرن.  خاوةنى تاانا و بةهرةيةكى تا رِادةيةع كةةم 

 تاانةا و بةةهرةكان،  ثةةروةردة كردنةى   و بةة ثيَضةةوانةوة    داؤظةة لة رر و تاانايى ةتىيلب
كةةةواباو دةكةةرىَ بةةة و رِاهيَنانيةةان هةيةةة نةةةع هؤكةةارى بؤرةةاوةيى.  هؤكةةارى بارهيَنةةان

ؤظيَك لة بةااريَكى  ر رر، تاانا و بةهرةكانى هةىوساةو بارهيَنانيَكى دروست و ىرِاهيَنان
بةةو  بةةم شةيَاةية   كةين بؤ داهيَنةرى. بئارادةى و ، رِابيَننييةتىىةزى ىلَدا كة تايبةتى

و كةرتةرخةةةرىيةةان  و رِاهيَنةةانيَكى دروسةةتبارهيَنةةانئاكارةةة دةطةةةين كةةة لةةة ئاكةةارى  
بةة  ؤظةةكان  سةةر طةشةةكردنى رر  لة فاسةيد  وبةةريَكى دةورو كاريطةةردانانى  رابةاالتى بىَ

طارةان  دةنةىَ.  ثيَةاة   يانو نةريَنى بةرةو رِيَطاطةليَكى جؤراوجؤر ثالَشيَاةيةكى ئةريَنى
 بةة دؤزةرةوةو رِيَطةا ضةارةى    ثةارة زؤربةةى خةةلَكى هةةر كؤرةلَطايةةع،     لةوةدا نية كة 

وةدةسةت  ىةازرن بةؤ   ؤظةةكان  جيَيةةى تاق يَةك لةة رر   دةزانن، تا ئةةو   كيَشةكانهةراو 
واتة دةست بدةنة كارطةليَكى وةع، . نيَنو شةرةفيشيان دااراوسهيَنانى ئةم ثارةية ن

 و لةةةشوادىوطةة ئاخرةكةةى  و ى راددةسةةرِكةرةكانرِيشةاةخؤرى، قاضةاخ  دزى كةردن،  
باية  باوة  و ثرِؤظةكان طرينطبؤ ررية بةرِادةيةع ئةم ثارة لةمسنةتىفرؤشى هةلَبذيَرن. 
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ىةةق  و خةايَنى بةؤ رِناوةو   خةالَقيَن بةاوة   كيَشةة  شةةرِو بةدريَةذايى ريَةذوو،   تةنيا  كة نة
رةكانيشةى بةةخؤوة خةةريك    وو شةامسيَرة طة كراوةو دةكرىَ، بةلَكاو ئةديبان كاشى تيَدا

ع اوثةةرِت و خراثةكانى ضيها و لة قازاجنة باشنةباون يَرهةر تكردنى  باسة كة لة وكرد
(، ) زر ثةارة  رياوىطة  سةيَحر طةلَ دةلة ثيَاةندى ناوسراوةو شيَ رييان بؤ هؤنياةتةوة. 

ناسى ناودارى سةدةى و كؤرةلَبريرةندشيَ ريَكى هةية كة ى زويليام شيَكسثريى ئينطلي
و ضانكة ثيَاةندى فارسىطيَرِاوةتة سةر  نةرر ئيَحسانى تةبةرى وةريبيستةرى ئيَران، 

   يةكة وةع خؤى ديَن ةوة:وةرطيَرِدراوة فارسىبةم باسةوة هةية، ليَرةدا 

 اى جادوى رخشندة، اى زرثر بها، " اى فلز 

 طشتة زيبا، ترية طان از تا رنارزشت از تا 

 ىق، ناك  دالور كذبثست واال، ثري برنا، 

 ضيست طائيد اى خدايان! از ضة رو اين ديا اصغر

 كاهنان و زاهدان را راند از ر بد بة ر  

 بالش ارارش بي ار بربايد از بسئ

  باد يكسر ردين و طاهى دين دهد بطة بسازد 

 رايةى اررزش جرم است بى فرران داور

 رنج رنكر نآدور سازد زشتى  جذامىاز 

 دزد را بر رسند اقبال سازد تاج بر سر
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 شهر  و جاة و ج ل و قدر  و فراشد او را 

 منظروان مسجاز شام را سازد مسروسى نيك 

  ان! اى ثليد ترية طاهر!"لشا اى ديا ردوور 

 ،وور ناخةنةةوة د لة خؤيانية نةمسلةتى زرةديَاةع ئةوةى ئةم نة هيَنديَك كةس هةن،
ىَ ثةو ئاستة ئؤظايةتيشى تا ارةتى ررركةو بايةخى بةرز بةلَكاو بؤ وةدةست هيَنانيشى

نابىَ  يى بكةن كةهيَنديَك كةس طلةوىَ دةضىَ ةى ثيَاة دةكةن. رارةلَديَننة خاارىَ كة 
ديةارة ئةرةة قسةةيةكى    تةر.  بةؤ كةسةانى   ئةةخ قى  رارؤسةتاى ثيَشةةنط و  ببيَتة ؤظة رر

ةخ قى وانةى ئة  بؤ هيك كةسبلَيَني كة ئةم رةسةلة  شدةبىَ ليَرةدا ئةوة، بةآلم رِاستة
 ةشلة ويَنةة  دا ئةطةر كةسيَك ثيَةى وايةة بؤ  تىرِاسة. ليةىطشترةسةلةيةكى ، بةلَكاو نية

ى، ردارى، دزرِيشةةاةخؤرى، ك وبةةة طارةةانشةةتيَكى خةةراث نيةةة، بةةىَ دةآللَةةىو فرؤشةةى
ىَ، بةؤى  وةدةسةت د ىلَ ثارةيةان كة بة ئاسةانى   ،و...هتديشى راددةسرِكةرةكانخقاضا

. دةدا ىةةزة ابةةم كةردةوة ن  رِةوايةى  لةة كؤرةةلَطادا   واتة نارِاستةوخؤ رةسةلةيةع نية. 
لةة   رسقةا  ى واابىَ نارِاسةتةوخؤ زةربةيةةك  نة  ؤظداية كةة رةر   ليَرة طرىَ كايَرةى كارةكة

 نارةيةةكى لةة بةر يةةدا ئةةم ضةريِؤكةى خةاارةوةى     ناوسةر لةةم ثيَاةنةدي  . كؤرةلَطا بدا
يَاةى و لةةة ضاارضةة اةوةرطرتةة لةةة ئةةةلَ ان  ىزيؤنةلةةةظو دةروون تايَةةذى تكؤرةآليةةةتى

 ايةعياسة و زةق كردؤتةةوة تيَدا ى ة ثارةهؤى هةرةثيَايستى بو رِشتاوةدا دايضريِؤكيَك
 وةثيَك هيَنا ىؤظانةرربؤ ئةم كؤرةلَطادا، سةر ةسةآلتدار بةو دسيست ى وةديهاتاو كة 

و ن رِازىؤظةةكان كةة ئةطةةر بؤخؤشةيا    لةة رر تاق يَةك  ، ياسةاية ئةم ثيَايسةت و  كة ضؤن 
  فرؤشى دةكا. بة لةشيان خؤش نةبىَ، ناضار ثيَ
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 ةباونة  لةريَةذ دا كة و كةم ئةزراون لة نيانسالَ بيست و ثيَنجتةرةن  راريانا كضيَكى
 ةلة كة  ضةلَةرانةى وتةنطتةواوى ئةو بةم شيَاةية، سةرةرِاى . د باونباوكى رردايك و 

شةةى وةئةسةةتؤ خاشةةكة طضكةكةدةبةةاو بةرثرسةةايةتى "كةةارؤال"ى دا بةةاون، بةةةردةرى
 بكا؟  ضدةزانى دةبىَ باو، نةيىالَ و بىَثةريَشاندا طةليَك لةوةها بارودؤخيَكبطرىَ. 

-نىني و بىَ ئةةزراو نةزاندا بة هؤى ىباوك دايك ولة كاتى باونى  هةرضانكة يةكةم: 

 شت بةسةنت بةةو  كردةوةو بة ث ،الوةكان تازةبؤ  كةل و ثةىل ئارِايشىوكانيَكى ود يةوة
، ةوةية ىاسةب ك و بةة هةؤى نةةباونى كةار     لة ئاكارةدا دووكانة قةرزيَكى لة بانك وةرطر . 

هيضةيان  يةوة رينةدابةهؤى دايك و باوكيشى  قةرزدار باو و زؤرو داخست دووكانةكةى 
ئةةو   بتةاانىَ  تةة بةةو بةشةة رريا   كةم و الني بطا كة بة رريا  ثيَى نةراباو جيَلةثاش بة

 . بداتةوة قؤآلنةى ثىَ و قةرز

كارى تيَدا بكةاو نيانةكةةى ثةىَ    كة بتاانىَ  ثيشةيةكى تايبةتيشى نةدةزانىدووهةم: 
قةرزةكةةش بداتةةوة.    وردة دةو وربةالَى  يَرو خاشكة طضكةكةشى ااتة نهةلَساورِيَنىَ

خاشةكة طضةكةكةى   دةطةيشت ئةوة باو كةة   يا شتيَكى كة بة ريَشكىنلةو ىالَةتةدا تة
 قةةرزو  دانةةوةي  بةؤ  خؤشةي  و هةتياخانة بؤ خاشكةكةي بردني بة. هةتياخانةببا بؤ 

لةة راوةيةةكى زؤر   دةكةردةوة   ضانكة واى بةري  .فرؤشي طرتةبةر لةش ريَطاي قؤلَةكاني
و ئةيئ وازى ىلَ بيَنةىَ  قةةرزةكانى بداتةةوةو دواى ئةةوة     لةم رِيَطايةةوة دةتاانىَ دا كار 

بةةآلم ئةةزراونيَكى لةةم ثيشةةيةدا نةةباو و      كةا.  ببؤ خؤى دةسةت ثةىَ   ئاسايىنيانيَكى 
: ئةطةةر كةسةيَكى وةع   ةدةناسى كة ليَى بثرسىَنكيشى فرؤشيَ لةشسةرةرِاى ئةوةش 
ئةطةةةر دا طةةةلَ ئةةةوةشلة ، دةبةةىَ ض بكةةا؟يشةةةوةهاتبيَتةةة نيَةةا ئةةةو ثخةةؤى كةةة تةةازة 
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رةطةةر لةةرِووى دةهةا     طةةلَى ئاشةنا باايةة،    يان دة بدياية فرؤشيشى لةشئافرةتيَكى 
 لةةةش، بةةةو جةةؤرةى كةةة بيسةةتباوىشةةيَاازو ضةةؤنيةتى كارةكةةةى ىلَ بثرسةةىَ. ضةةانكة 

لةة  ة هةيك جةؤر خؤشةيان    بة ة  بةة تةرةنةةكان   و بة تايبة كانيش رِةقيبى يةكئينفرؤشة
بةؤ  دةبةاو  سةةرةرِاى ئةةوةش    تةر نةةدةها .  و طةةنج ترئافرةتى كةريَك لة خؤيان جاان

 دةآللَيَكةةوة لةة اليةةن    فرؤشةيَك  لةةش هةةر   ئيَحت ةالَى،  طةةليَكى لةة رةترسةي  ثيَشطريى 
 دةآللَيَكيشةى و نةدةناسى شايَنيَكى كارىةوةها لكةسيَكى راريانا ثاريَزطارى ىلَ بكرىَ. 

كةة هةةوا كةةريَك تاريةك     دا و لة ئيَاارةيةةكى ثةاييزى  هةلَ الَى قؤلَى ىلَ كةواباوىلَ نةباو. 
ضةاوة بةةر   و تةسةكى لةبةةر كةرد   و كراسةيَكى  و جاوتيَك طؤرةوىكار بباو، دارةنيَكى 

خؤ جةاان كردنيشةى   ثيَايسةت بةة   شيَاةيةى كة دةيةدى،  و، بةرِواني دابةخؤيو  ئاويَنة
لةبةةر دةرطةاى   شانة كةردو  يا كةريَك ثرضةكانى تةنجاان باو،  طةليَك، ضانكة نةدةكرد

لةة   .دانةبةةزى  بةاو،  داتا دوايةني ويَسةتطة كةة لةوبةةرى شةار      ثاسيَكرالَةكةيان ساارى 
دا دارستانيَك باو كة كةريَك تاريةك دةهاتةة بةرضةاو،    ، لة رِووبةرِووىثاسةكة كة دابةزى

وةكةى ديةار بةاو، شةايَنيَكى     ، زرياةيان دةها طةليَك ةوبةر دارستانةكةوة طلَؤثلبةآلم 
و تةرس  رِةوينةةوةي بةهةةرىالَ راريانةا بةؤ    كراوى ضةسثاو بةشةارةوةية.   تازة دروست

وبةةرى  بة جةاانى بةدةور  تريَك طةرِاوةوةر  سةند ةتاريكايى ئةو دارستانة، ض لة خؤف
ا ضةؤلَ لةة ثياسةةرِؤكةد    يةانيَكى تةا رِادةيةةع   رِيَ سةر ضاارلةسةرةجنام و دا رِوانىخؤى

زؤر بةة دنوارى راسةافريةكان    ودةخسةت  شةةوارة  بةة  ررؤظي ةكانضراى سةيارويَستا. 
بةذاردباو، زؤر  هةلَى لةش فرؤشىلةو شةقارةى كة بؤ كارى ضؤش  وو ها دةناسرانةوة

كة بيزانياية كةسى ثىَ نية  سةيارةيةكىهةر كة رِاويَستاباو، بةقةرةبالَ  نةباو. راريانا 
دةثةةرِى، بزةيةةكى   يان هةر ثياويَكى كة بة تةنيا لةةويَاة تةيَ   و بةس شؤفريةكةيةتى،
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يشةان دةدا كةة   نواى كةةوتى   وو شةيَاةى هةةلَ   برؤهةلَتةةكان  ،و بة ضاوداطرتندةهاتىَ
دا ئةةو  رِاسةتى لة ، رنةيش هةةوم.  يةة رة كارانةةو جةؤ لة  ىةز و ت خؤش بىَئةطةر تؤ ثيَ
و شايَنيَكى تايبة  نةباو بؤ ئةم ئاسايىيَكى يانةى كة ليَى رِاويَستاباو، شةقارضاار رِيَ

يَكى وةهةاى بكردايةة، دةسةت    دانيشتاوى ئةو دةظةرة طارانو ئةطةريش كةسيَكى كارة
جىَ ثؤليسيان ئاطادار دةكردةوة كة ف ن كةسيَك وا ليَرة نييةةتى خؤفرؤشةى هةيةة،    بة
 ثرسينةوةليَئةطةرى زؤريشى باو بةؤ  و جةرميةشى دةكردثؤلي  دةها  و طاران بىَ

يَنةا و كةةس ليَةى وةطارةان نةكةةو  و      بةهةةرىالَ شانسةى ه  بنكةى ثؤلي . بيبةن بؤ 
زةينيان بؤ ئةوة و كةم ئةزراونيش و خةلَكى ئاسايىوبةرةدا نةها ثؤليسيش بةو دةور

لةسةةر   سةمسا زياتر لة دوو بؤ خؤفرؤشى لةوىَ ويَستاوة. بؤية  ة ئافرةتيَككنةدةضاو 
دا هياابرِاوانة ويستى سةرلةناىَ ىالَيَكلةهةوالَيَك نةباو. ، بةآلم انة ويَستايئةو ضاار رِيَ

لةنةةةكاو و بطةرِيَتةةةوة رةةالَىَ كةةة بضةةيَتةوة ويَسةةتطةى ثاسةةةكان لةةةو بةةةر شةةةقارةكةوة
كة تةنيا بةاو،  سالَ  ضل و ثيَنجتةرةن ثياويَكى ، بيَنز لةبةردةرى رِايطر  سةيارةيةكى

 شاوشةكةى داداوةو طاتى:

بةة   شةؤكاويان لةة ثة طةيةة . راريانةا   ةوىَ بضى بؤ شةايَنيَك، دةتةاا  بةت   ئةطةر دةت ةةة
و ةرطاكةى كةردةوة د، بةآلم دةست بةجىَ نةطةيشتتةواوى لة قسةكانى شؤفيَرةكة تيَ

 و طاتى:ثيَكةنى دةم ثياوةكةوةو بةدانيشت ضاوة ثيَشةوة

لَت هةية؟ ا، يان راراشني)سةيارة(ةكةد نيَالةم ليَرِةوارة لةةوىَ بؤ كاىَ بضني؟ دةت ةةة
ى لةة دلَة  ضةةند  ةدةكرد، هةربيسةتنى ئةةم قسةانةى نة     ضةاوةرِوانى دا ئةو ثياوة رِاستىلة

  طاتى: دةنطى،ىَكةريَك ببةو رةبةستةوة بؤى رِاطر  كة بيخاتة داوةوة. دواى دا خؤى
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و رنةدالَم  ة ننرةوليَةت ناشةار  رن هةر لةم نزيكانة دةنيم، لةوبةةر ئةةم دارسةتانةوة.     ةةة
 تيشة ستو ئةطةةر رِا و ضؤتةوة رالَى باوكىئةرشةو بةتةنيَم. ننةكةم تؤراوةهةية، بةآلم 

يَةت  ثشةة ئةطةةر   باكةةم.  بهةر لةبةر ئةوة بؤم رِاطرتى كة رِةنطة بتةاا  رِازيةت    دةوىَ،
كان راوسةةيَدةبةةىَ ئاطارةةان لةةةوة بةةىَ كةةة د خؤشةةة، دةضةةني بةةؤ رةةالَى خؤرةةان. بةةةآلم  

 ران نةبينن! ثيَكةوة

 راريانا طاتى:

ئاشنا  كةسيَكى ةوىَبةآلم رنيش نارئةوة بؤ رن طرينط نية كة تؤ ننت هةية يان نا، ةةة 
ارة  ئةةو كة  ةوىَكةة دةرة   ئاخر ئةرةة يةكةةم جةارة   طةلَ ثياويَكى نةناسياودا نبينىَ. دة

و جةاان كة ضاويَكى لة رِووخسةارى  ثياوة. يةكى زؤرم بة ثارةيةثيَايستىبكةم، ضانكة 
يةكةى فرييدريَذةى بة شؤئارِايشتى راريانا كردو دةستيَكى بة دةم و ضاوى داهيَناو بىَ
و لةةة يةكةةةم ثةةةرِينتةةيَاةرِاسةةتى ليَرِةوارةكةةة يَلةةة شةةةقارى ندواى ضةةةند خالةةةع دا. 

 دا رِايطر لَةكةىرا طةراجىلةبةردةم بة دةستى رِاست وةرساورِايةوةو رِاست دا شةقام
و دا و دةرطةةا كرايةةةوة دوط ةةةى دةرطاكةرةوةكةةةى لةةيَ  كةدا، سةةةيارةنيَا و هةةةر لةةة 

لةة دةرطايةةكى   و داخسةت  ةكةة و دةرطاكةةى لةة نوورةوة   طةراجا يَة بردة ن كةىسةيارة
كةةس ثيَةى    و تاريكى هةةوا، هؤى ضؤلَ باونى شةقام بة، بةآلم نوورةوةديكةوة ضاونة 

ى كةةرد كةةة فةةةرراوى راريانةةاةكةةة خةةاوةن رالَ ،ضةةاونة رياانانةكةةةثيَكةةةوة نةةةزانني. 
 :و طاتىدانيشىَ

 ؟ىةز  لة ض خااردنةوةيةكةةةة 

 دا طاتى:لة وةآلم
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 ية. هةرضى تؤ ىةز  ليَةةة 

تةثلَةةكيَك  و لةسةةر  و دوو ثةةرداخى هيَنةان  ك شةرابى سةثى يَشاوش كةضيَشتخانة لة
 و يةان رِاسةت  راريانا هةر لةة يةكةةم سةاتةكانى ئاشةنايةتى    و بؤ خؤشى دانيشت. داينان
ة ئةةم  دةسةتى داوةتة  و بةة ض رةبةسةتيَك   بؤضةى كةة   بؤ باس كردهةراو شتيَكى  رِةوان

هةةر  و لةنطةازةرا  كةسيَكى خؤش، بةآلم و رندالَكة خؤى خاوةنى ننكارة. ئةو ثياوة 
ةكةةى  تةؤرانى نن كة بةؤى رِةخسةابا كةةلَكى وةردةطةر ، ئةةم جارةشةيان       دةرفةتيَكى 

و ىننةكةة طةةلَ  و خؤشةويستى دةينئةودا زؤرى باوةرِ بة استيشو لة رِبياناويةكى باش
روشةتى  ريَكى سبة كةا و باونة خاوةنى رندالَ ئةم جؤرة شتانة نةباو، بةلَكاو نن هيَنان

دوو ى وبةةر دةور سةمسا و بااردىشةو دةطةلَ راريانادا رِادرةنطانيَكى تا دةزانني. بؤية 
  و طاتى: ؤى دايةيؤر  دوو سةكة  نياةشةوىَ باودوانياي 

 يَةت خةؤش بةىَ   ث، ئةطةةر  هةوىَ تاكسةى بيَتةة ئيَةرة    و ناشم نية سةيارة وة ئيئليَرة ةةة
ى ةوةو داواتةا بةةردةطاى خؤيةانى بةرد    و راريانا سثاسةيَكى كةرد  طةية ةوة رالَىَ. دة 

شةوى  ريانا لةبؤ رايؤرؤ   دوو سةنةكرد. بةهةرىالَ نيشى ىلَاوةلةفو نرارة تناونيشان
لَ دةطةة وة باو كةة  ئةشتيَكيش كة لةو ثياوة فيَرباو، ثارةيةكى كةم نةباو! دا، ةكةمي

كا. نزيكايةةتى نةة  و كانةدؤم،  ثةةىل ثيَشةطريى   وبىَ كةلَك وةرطرتن لة كةلدا بةهيك كةس
ة  بةة  ى خةؤى سةةبار  ثياوة بؤ ثاساوهيَنانةوةو هةسةت بةة بةرثرسةايةتى نةةكردن    ئةو 
 كةاريَكى  و ئاسةةوارى هةةر  ثةرِى  سةك ريانةاو نةترسةانى لةة    طةةلَ را يكايةتى كردنى دةنز

 هةآلواردو طاتى:ديكةش، خؤى 
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، رنيش كةىكاريَكى وةها دةكردةوة كة ئةرة يةكةم جارة  تؤ جةختت لةوةضانكة ةةة 
 كةة  ةتيم كةرد نزيكاية بىَ كةةلَك وةرطةرتن لةة كانةدؤم     تايبةتى دةطةلَ تؤدا بةبة شيَاةى 
  نةضاوبىَ. ىةبى بةرطريت لةبريهياادارم 

 راريانا طاتى:

 ةةة نا نا، هيك نيطةران رةبة، لةبريم نةضاوة.

سةةر كارسةى   كةةريَك لة تا خةوى ىلَ نةكةو  و ةكاتيَك راريانا هاتةوة بؤ رالَىَ، سةر
لةسةةةر يةكةةةم ئةزراونةةةكانى ئةةةو شةةةوةى كةةةريَك بةةريى  نةةان خااردنةكةةة دانيشةةت و

و كةةةلَكى نى ئةةةو كابرايةةةى لةةةبري نةضةةىَبةةؤ داهةةاتاو ثيَشةةنيارةكاكةةردةوة كةةة دةبةةىَ 
 بؤ ثيَشطريى لة تاوشثرِ باون، بةلَكاو سكديارة نة تةنيا بؤ ثيَشطريى لة وةرطرىَ. ليَ

لة و رندالَ طةلَ كةسيَكى خاوةن نننزيكايةتى دةهةرضةند  كانيش.يةشيباون بة نةخؤ
بة تةواوى لة داهاتاودا رةترسى كةرئى باو، بةآلم دةبىَ ، طرتنةوةى ليَنةخؤش بارةى

لةو  يةكةم كاريَك كة كردىرِيَى كةوتة دةررانانةيةع، رِؤنى دواتر كة خؤ بىَ. ئاطاى لة
هاتةوة ئةو رِؤنة بؤ شةوةكةى  هةرديسان .كاندؤرى كرِينبةستةيةع  يؤرؤية  دوو سة

رايةى بةو هيااية كة ئةو كابثاسةكان، لة نزيك دوايني ويَستطةى  جيَطاكةى ثيَشاوىبؤ 
ئةةم كةرِةتةة زيةاتر لةة سةىَ      . داوةوة ىَ بةة بة ئةةو ب  ى وةعيان يةكيَكى ديكةشةو  دويَ

ضاوةرِوان بةاو، بةةآلم نةة ئةةو كابرايةةى ثيَشةاو ثةيةداى بةؤوةو نةة كةسةيَكى            سةمسا 
دووى  سةةمسا  بةآلم ساور باو لةسةر ئةوة كةة تةا   . يةسةرجنيَكى ئةوتؤيان دا ديكةش

بةة   سةةيارةيةع كةة   شةةو بةاو  ى دوازدةنزيةك بةة    سةةمسا   دوانياةشةو لةوىَ وةريَنىَ.
ثةرِى، بةآلم ضةند هةنطاويَك ليَى دوور نةكةةوتبؤوة كةة لةنةةكاو    لةويَاة تيَ واطؤنيَكةوة
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وةرطيَرِاوةو داداوة، سةريَكى  سةيارةكةىو شاوشةى يانةكة رِايى طر لةو بةر ضاار رِيَ
ةكة ضاو، يةوة بةرةو سةياربة نابةدلَى اناكرد وةرة بؤ ئيَرة. راريبة قارك ئارانةيةكى 
 سةةةمساتيَكىدا و  ، زجنرييَكةةى تةةةآلى لةةة رلةةىباآلبةةةرزى بةةةخؤوةكةةة ديتةةى طةةةجنيَكى 

 طاتى:  يةعيكبىَ هيك ثيَشةدةستبةند تةآلى لة دةستى دا. 

 . سةركةوةوةرة ةةةة 

الى  و دةرطةةاى الى رِاسةةتى كةةردةوةو  ةرِىثةةةكةوة تةةيَسةةةيارراريانةةاش لةبةةةردةم  
 ئةو كارِة طةجنة رِووى لة راريانا كردو طاتى: دانيشت.بؤى شؤفريةكة 

 وىَ دةضىَ تازة كار بيى؟! ةةة 

 راريانا طاتى:

 تؤ لة كايَاة دةزانى كة تازة كارم؟ ةةة 

 ثياوة طةجنة طاتى:

 ةى؟!كب كار ةوىَ ليَرةو زووم زاني كة دةتبار ويَستاوىئاخر لة شايَنيَكى نالةةةة 

 و رِةوان طاتى:رِاست راريانا

كارى  ةسةرنانبىَ  هةية كة ئينسان بتاانىَ يشرةطةر شايَنيَكى وا تايبةتواية، بةآلم ةةة 
  !ىلَ بكا؟

 طاتى: كةطةجنة
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ى ئةةو  تةرةو تةةواو  ديارة كة هةية، بةةآلم ئيَةرة جيَطةاى نيةة، بةةلَكاو لةة شةايَنيَكى       ةةة 
. و قةة  نايةنةة ئيَةرة   دةزانةن ر ثةىَ ئةةو شةايَنة لةة شةا    ، ىَةم كارة بل ىةزيانكةسانةى 

ئةةم   ةسيَكىكةية. ئةطةر ةضانكة يةكةم ئةوةى كة رِاوةستان بؤ ئةم كارة ليَرة قةدةغ
ى ئةةوةش  سةةرةرِا سةزا و جةرميةةى هةيةة.    كةنةةوة،  بو ثؤلي  ئاطةادار  طةرِةكة بزانىَ

كةةم   نةي الدةم كةة  بة ئةو شايَنة  ثيشان هةوىَ، دةتاا  و بتئةطةر تؤ ثيَت خؤش بىَ
 شةوى هةزار  داها  دةبىَ. 

 دا طاتى:راريانا لة دلَى خؤى

 ئاى ض ثارةيةكى زؤرة!  ةةةة

 دا:  كارِةكة دريَذةى

ارةكةة   كبىَ نانةسةةر  بةة كةة بتةاانى   و بةؤ ئةةوةى   خةةرجى دةوىَ بةآلم ئةم كةارة  ةةةة 
 كةى! بطازارى يَك لةم داهاتى شةوانة  سةررايةبرِبكةى، دةبىَ 

 :راريانا طاتى

 ةةة ضؤن و لة ض رِيَطايةكةوة؟ 

 طاتى: كةكارِة طةجنة

و دا بة ثيَاة نةويَسةتى لةنيَا شةقامويَنة، رن دةتاا  ئةم واطؤنة  بدةرىَ كة ئيئ بؤةةة 
طةةليَكى  طةةلَ رشةتةري  و دةىرطة و طايَش لةة رؤسةيقا ب  بؤى دانيشىبؤ خؤ  بةرِاىةتى 

بؤ هةر شةايَنيَكيش  دةتاانى  او كةسيَك!طةلَ هةربىَ نةع دةهةثيَاةنديت  داتايبةتيش
بةةآلم بةةةو  طةةلَ خةةؤ  بةةرى.   دة سةةيارة رشةتةريةكانيش بةةةم   كةة ثيَةت خةةؤش بةاو،   
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لةة جيةاتى ئةةوة رةن ئةةم      . بةىَ  رةن بؤ لةسةدى داهاتةكة   سىكةم  رةرجةى كة الني
ضةانكة لةةو شةايَنانةى كةة     دةكةةم.  و ثاريَزطاريشةت ىلَ و ثشةتيااني دةدةرةىَ  سةيارة 

كةةةرانى ضةةانكة ضةةاوديَرى. ىيةةب ثشةةتياانو كةةةرضةةاوديَريبةةىَ ا  زؤرة، نةةاتاانى داهةة
و ئةةوةى لةة    ةكةةدةهاتة نيَا باغة كةم كةم  باو خةريكانن. راريانا كتر دة ئافرةتانى

طةلَ نةزم و بارودؤخى خةريك باو دةبارةوة بيستباوى، وةرِاست دةطةرِا.  ثيَشئدا لةو
داباو دريَذة بةم كةارة بةدا، رةرجةةكانى كةارِة      برِيارى ضانكةئاشنا دةباو. كارةكةش 

ئةةو كةارِة كةة ثاروويةةكى      طةلَى رِؤيشت.دةو هةر ئةو شةوة ى قةباولَ كردنكةطةجنة
رِادةبةدةريش  و لةبؤ خةرج كردثارةى زؤرى كةوتباو، ئةو شةوة  وةطريضةورى و باش
دةستيشةى  تةنانةة    ، بةآلم..و.ى خااردنةوةرةو يَاانش ؤكرد ب دةمساةتى. طر  رِيَزى

ى دوانياةشةوىَ باو كةة راريانةاى بةردةوة بةؤ رةالَى      سيَوبةرى دةور سةمسا  بؤ نةبرد.
بةةآلم  طةرىَ،  بدةويست ئةو ثارةية وةرراريانا نةي. يؤرؤشى داية سةد و ثةجناو خؤيان

 و طاتى:ثارةكةى بؤ خستة نيَا جانتاكةى رِةجاتكا و كارِةكة بة 

دوايةة  يؤرؤ دةنى، ئةوة كة شتيَك نيةة.   هةزارطةلَ تؤدا زياتر لة شينى دةهاون تةنياةةة 
ئةم واطؤنة شايَنى كارى ئةو كارِة طةجنةة  دا نيان دا بةيةكئى. لةرِاستىاوةلةفنرارة ت

هةةر لةةويَاةش   ، ةورى وةع رارياناى وةدةست كةوتبايةثاروويةكى ض يشئةطةر و، باو
 كةللة طاندانةةى كةة ليسةتةى ناوةكانيةانى    ية تةريبة رؤبايلةكةى زةنطيَكى بؤ ئةو رش

طةجنةة  ئةةم  . بة دلَى وانى هيَنةاوة دادةنا كة ئافرةتيَكى  قةرارى ودةدا و قةول، ىلَنباو
و بةةةرثرسكةةة نةةاوى زؤربةةةى  بةةاو كان دةآللَةةةانى تةةاق ى بةةةخؤوة يةةةكيَك لةةة ئةنةةدار 

طرووثةى ئةةو    سةةر  ىركةسةى يةكةة  طؤيةا  . نباوة بةرزةكانى ىكاورةتى ثىَفةررانبةر
تةر لةةو تاق ةة    ئةطةةر يةةكيَكى   .نبةاو ثىَتةنيا ئةو ليستى ناوةكانى ، ضانكة تاق ة باو
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جاانى بةداو خستاية، بؤ وةرطرتن يةان ناسةينى بةة رشةتةرى سةةرةتا دةبةاو       كضيَكى 
  ثيَاةندى بطرىَ. دايةكةطةلَ رشتةريدةكة ئةو  بضنة الى ئةم طةجنة

دةآللَةكةة هةةر بةة نةاوى      و لةةوةودوا ديارى كةرد خؤى كى بؤ لةو ثيشةدا ناويَراريانا 
دةولَةرةند طةليَكى طةلَ رشتةريدةرِا لة ضةند رانطى يةكةم"نانت" بانطى دةكرد، هةر 

جيةاواز لةة ثارةكةةى خةؤى، هيَنةديَك جةار سةةد        ، ناز بؤ دةكردنزؤرى ئاشنا و ضانكة 
يةة كةة وةع   ثةارة زيةادي  م يؤرؤيةكيشيان بةؤ دةخسةتة رةةرك بةندةكةيةةوةو ئةيئ ئةة      

هةراو قةرزةكانى دواى ضةند رانط بؤية تاانى . بؤ خؤى باوهةر بةخشش دةيان داية 
ثارةيةكيشةةى لةةة ىيسةةابى   قةةةرزى نةةةرا، بةةةلَكاو   بداتةةةوةو ئةةيئ نةةة ئةةةوةى كةةة    

، بةةةآلم ئةةيئ كةةار بكةةادةويسةةت لةةةوةودوا راريانةةا نةةةي دا كةةؤ كردبةةؤوة.يةكةةةىبةةانطى
ايسةت  يدةبة قةوىل كارد طاتةةنى: دةرةة ضيَشةتة ببةاو،     آللَةكةوةو كةوتباوة داوى دة

، كةة زؤر جةار   كةا بلةسةدى داهاتةكةةى بةداتىَ بةة قةةول بةؤى زيةاد        سىنانت زياتر لة 
، كيَشاية شةةرِو كاتةةع كةارى    دةي جارى واش باوطةلَى دةكةوتة كيَشة و تةنانة  دة

راريانةا  وردنيَك ئاشةتى دةكةردةوة.   باليَ واىابة دو هةر جارةيش  دايضةندين جارى ليَ
نة و كانىبةزل زانةخؤو دوورِوو، رِياكارية نة خؤشى لةو دةآللَة دةها  و نة لة رشتةري

 هةرضةةى زووتةةر رِيَطةةا ضةةارةيةع ةويسةةت بؤيةةة دةيبةةذاردباو. لةةةو ثيشةةةش كةةة هةةةلَي 
بةاو كاتةة   دةيبينةى كةة دة   كةا. بشايَنة رةترسيدارو ويَرانة خؤى رِزطار و لةم بدؤزيَتةوة
خالَ كاتاو و ضةةقؤكيَش،  بةرِةلَ  و خايَرى، ى يَكئينسانة كؤرةلَطةلَ يةكانى دةبيَكاري

دريَةذى  لة هةرِةشةو طارِةشة، دةسةت نيَاةرِؤكى قسةكانيان نةزان كة و ال  و ترسةنؤع
كاتةةوةو  ب ثةرِ شتيَكى ديكةة نةةباو،   و خستنة داوةوةى كضان، و ك وبةردارىىخو قاضا
و زان خؤبةةةزلكؤرةلَةةة ئينسةةانيَكى  طةةةلَ دةبةةاو دةدا كاتى كةةاريشو لةةةسةةةر بةريَتةةة
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دا لةسةةةر  كةةة لةةة ىالَةةةتى ئاسةةايى    و فيَلَبةةاز و درؤزنرِياكةةار ،دوورِووبةةني و  رِوالَةةة 
و زؤربةةيان   ن دةداريةا بةة طشةتى برِيا   دةظةةرة هةةراو ئينسةانةكانى ئةةو    ضارةناوسى 
 بةة و بكةا نزيكايةةتى  بن بةؤ كؤرةةلَطا،    اوونة  وسةررةشقو دةباو و رندالَخاوةنى نن
زؤر الوة،  دوو هةةر يانة لةيثيَكةنيناوكة ئةم دميةنة  خؤ بادا،و بكةنىَثيَدةريانةوة 

لةةنيَا  ، بةاو رشةتةرى  بةىَ كةة   دوانيةاةرِؤي رِؤنيَةك   دةكردنةةوة. ليَ و بيَزىنةباون ىدلَبة
طةةلَى  دة كةرد و داواى لةيَ لَةكةة هةا   ، لةنةكاو دةآليَك رِاكشاباوتةختلةسةر واطؤنةكةدا 
داركةةارى كةةردو ويسةةتى بةةة زؤر    رِوويةةةكى واى نةدايةةة. بةةةآلم دةآللَةكةةة    رِابةةايَرىَ. 

سةر كة لة ينرؤم دانيَكى بلاوريةوة ييبة تاورِة دا رارياناكا ةوبكا. لدريَذى ثىَدةست
دةسةت بةةجىَ    كةة  شةا و دانةيةةكى لةة ثشتةسةةرى رِاكيَ   طر تةثلَةكيَك داندراباو، هةلَي

و دةسةت بةةجىَ   ترس سةرتاثاى راريانةاى داطةر   هؤش كةو . بيَخايَن فيضقةى كردو 
ضةةند  كردنةوةو داواى ياررةتى كرد.  ى نةخؤشخانةى ئاطادارفرياكةوتنو بةشى ثؤلي 

دةآللَةكةةيان بةرد بةؤ    و طةيشةتنة جةىَ   فرياكةةوتن دةرانى ةتيياررنةضاو خالةكيَكى ثىَ
راريانا راوة تا ثؤلي  هةا .  ليَئؤ، يةكيَك لة ياررةتيدرة طةجنةكان، الى نةخؤشخانة. 

دا و هةةر لةةوكاتيش  طةرنو ترسةاوى   ناوضةاوانة و خايَنةاوى  ناوبراو كة ضةاوى لةة دةسةتة   
دةسةت  و شةةيداى بةاو.   هةر ئةوكا  مساشق و نارؤى رارياناى دةكرد،رِووخسارى جاان

 بةجىَ ليَئؤ بة رارياناى طا :

خيَرا كةة  رارياناش . نادةمليَ رِاثؤرِتت رن هيك نالَيَم وة ليَرة برِؤ و ؤلي  نةهاتاتا ثةةة 
 ةكةةى دةسةت  بةة هةلَةة جانتةاى طةوواد    بة جيَطاى جانتاكةى خؤى ،دةزانى ض بكانةي
نيَكى لةة راريانةا   اوفةلةتنرارة و ليَئؤ وةبريى هاتةوة كة هيك ناونيشانو رِؤيشت.  داية
هةةراو نيَةا واطؤنةكةةى تيَةك وةردا تةاكاو      ثةشةي ان بةاو. بؤيةة     كةةريَك  ،اةنةطرتروة
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و طةر  و هةةلَي ةثرِ ضاوى بةة جانتاكةةى كةةو    كةوىَ. لبناونيشانيَك لة رارياناى دةست 
، كةة ثةؤلي  طةيشةتىَ    سةةمساتيَك دواى نيةا  تا نةكةويَتة دةستى ثةؤلي .   يةوةشاردي

و ضةاونة نةخؤشةخانة كةة    ئارةادة كةرد  ان و رِاثؤرِتيَكية هيَنديَك ثرسياريان لة ليَئؤ كردن
ليَئةؤ  ثرسةينةوةكةيان بةدةن.   ئةطةر ئةو طةجنة هؤش خةؤى هاتؤتةةوة، دريَةذة بةة لةيَ     

جيةاواز لةة ويَنةيةةكى    دا طةةرِا، بةةآلم   دواى ناونيشةان بةة  جانتاكةى رارياناى كةردةوةو  
بلؤى و تةا طرتباويةان  هةتياخانةكةةدا بةةردةم بينةاى    و "كارؤالى" خاشكى كة لةخؤى

سةرةتا نيَكى بؤ نةبيندراوة. اوفةلةو ت، هيك ناونيشانهاتباوئةو بينايةش لة ويَنةكةدا 
ئةةو   ىناونيشةان و رانةدووباونيَكى زؤر تةاانى   سةرةجنام بةة هةةولَ  برِاو باو، بةآلم  هياا

ةوىَ دةية بة بياناوى ئةوةى كةة   بدؤزيَتةوةو كةلة رِووى تابلؤى سةر ويَنة هةتياخانةية
لة بةرثرسى ئةو بنياتة كرد كة ضةاوى بةة   يةكة بداتةوة بة راريانا، داواى ةستىجانتا د

يةوة. ليَئؤ رارياناى دؤزييةكةى لةو رِيَطايةوة ناونيشانة نايَكارؤالى خاشكى بكةوىَ. 
و سةرسةاورِرانةوة  بة خؤشةحالَى رارياناى كردو ئةويش ثشاودا سةردانيَكى لة رِؤنيَكى 

و نوورةوة بةةؤكةةرد فةةةرراوى ناونيشةةانةكةى دياةتةةةوة،  يةع كةةة ليَئةةؤ بةةة ض شةةيَاة  
ثرسينيَكى باش لة ليَئؤ سةبارة  بةةو كةارِة كةة ئايةا     ليَقاوةيةكى بؤ ساز كردو دواى 

هةةراو رِووداوى  وة، ولةةوة دلَنيةا بةاو كةة نةةررد     ئةةوةى كةة    ثاش وة؟راوة يان رردو
بةاون، بةؤ ليَئةؤى    ةآللَةكةةدا  وانةةى كةة لةة جانتةاى د    نالة ليستى ئةو جياواز ى رِابردوو

 ايةوة.طيَرِ

 ليَئؤ طاتى:  



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

235 

 

م كةة  و النةي  جانتاكةة  ىلَ بةةجيَ ا  باوم و خؤشحالَيشم لةوةى كة  ثةرؤشزؤر  بؤ ةةة 
نةةوةى  اى خاارددوبين ةةوة. ليَئةؤ   ت و بة بياناوى جانتاكةتةوة بة وةتاانيم لةو رِيَطاية

 رد بةةؤكةة دةمسةةاةتىراريانةةادا،  طةةةلَن دةاوفةلةةةو تو طؤرِينةةةوةى ناونيشةةانقاوةكةةةى
لةةو  . يةوة قةةباولَى كةرد  رارياناش بة خؤشحالَى ،بيَ رياانى ىةوتاوى داهاتاو شاريَك

لةة   يَكةةو  رِبة ليَئؤ رِؤنيَكيان رانطى خاياند.  يةكةيان ضااريةتىهاورِيَشةوة بةدواوة، 
لةة  ةند كةةس  طةةلَ ضة  بةاو دة لة نةخؤشةخانة ئيةزن درا   ضاوى بةو دةآللَةى كةدا شةقام
  و طاتى:ناساندنخؤى ثىَ ،و هاوكارة هاوشيَاةكانى خؤى كةو هاورِىَ

بينم دة ئيَستا زؤر خؤشحالَم كة  ،ى نةخؤشخانة كار دةكةمفرياكةوتنرن لة بةشى ةةة 
هؤى لةةوةثيَش بةة  دةرانة باوم كة ضةةند رةانط   رن يةكيَك لةو ياررةتيضاع باويتةوة. 

زؤرم  ديسةان طةياندنانةة نةخؤشةخانة.   هؤشةى  بةة بةيَ   اوبزةربةيةع كة وةسةر  كةوت
راريانةا لةة    دا كردن و رِؤيشت.طةلَدا تؤقةى دةلة كؤتايىخؤشة كة ضاع باويتةوة. ثىَ

و ضاويلكةيةكى رِةشيشى لةة ضةاوى    ويَكى دةكردة سةرىكترسا كاتيَك دةهاتة بازارِ، 
بةؤ  ، ئةةو رِؤنة  ة بةدشانسةى ليَئةؤ  ناسنةوة. لة كة ئةطةر دةآللَةكان بينيان نةي دةكردن

طةةةلَ خااىةةافيزى دةو و ضةةؤنىكةةاتى ضةةاع و ليَئةةؤى لةةة كةةرِين هةةاتبؤوة ئةةةو شةةةقارة
ئةةم   ،بةاو كةللةة طاندانةةى ثةىَ   ضانكة راريانةا ليسةتةى نةاوى ئةةو     دا بينى. دةآللَةكان
 راريانايةةان وةطةةري بيَنايةةة، بةةة خةةاترىو تةنانةةة  بةةؤ دةآللَةةةكان زؤر طةةرينطليسةةتةش 

بة ديتنى ئةو دميةنة لة ليَئؤ وةدةست كةوتنى ئةو ليستةية ئةطةرى كاشتنى زؤر باو، 
دا، طةةلَ دةآللَةةكان  دةو رِيَكةوتةةى ليَئةؤ   طؤيا ئةم ضاوثيَكةوتنة كار وةطاران كةو . 

ناضةار  رِةنطةة ئةةوان ليَئؤيةان    كاتةوة كةة  ب بري طارانى ئةوةى سازكردباو كة راريانا وا
ئةنداريَك لةة  خؤشى ناوىَ، بةلَكاو طةلَى ببيَتة هاورِىَ. واتة ليَئؤ كة دةبةم كارة كردوة 
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 يةة بةة  نةاوى كةسةايةتى  هةةر جؤريَةك بةىَ ليسةتى     ةوىَ بةدةيدةآللَةكانةو تةنيا طرووثى 
 وبانطةكانى ىلَ بستيَنىَ يان ليَى بدزىَ. ان

كى كةارتيَ  ئةةو ليسةتة بةؤ ئةةوان    او، ضةانكة  يان بةو ليستةية بة دةآللَةكان ثيَايستى
هيك  كة كردباون يانلغاويةكةى بة كاردي .دايةكانكةسايةتىبةرةندة باو لة بةراربةر 

تى تةةوة دةسة  بكةويَراريانةا نةيايسةت جةاريَكى ديكةة ئةةو ليسةتةية        نةلَيَن دةنا ... .
وبانط اةنبة ثةنةديَكى  نىَ. سيَثطةلَ ليَئؤدا بيةكةى دةيةتىويستى هاورِيَئةوان، هةربؤية 

ويسةتى   شليَئؤا ت. "رِيَاى تا قةبالَةى خؤى خايَندةوة، كةولَيان كرد" كة دةلَىَ: هةية
ةلَ طة يةكةةى لة و خؤشةويستى طةلَ ئةوانةدا نيةيةكى دةئةوة بسةمليَنىَ هيك ثيَاةندي

تةنانةة    وزؤرةوةيةة كةة بةة راريانةاى هةيةة      يةةكى  و هةؤطري ئةةوين لةة رِووى  راريانادا 
 دابةة طةايَى  ئةةم قسةانة   ية هةراو كاريَك بكا. ةم خؤشةويستىئئارادةشة بؤ ثاراستنى 

 ئؤدا ثساند.طةلَ ليَيةكةى دةىيةتو خؤفى ئةو تاق ة هاورِيَو لة ترسنةضاون

 اندةآللَةةك ق ى تةا ، ضةانكة  دةترسةا  راريانا ناىةقى نةباو، لة اليةكةةوة دا لةرِاستى
، ورِىَبؤتةة هةا   طةةلَ ليَئةؤدا  ايةة دة ب زانةي  يانشب و ئةطةركان بةدوايدا دةطةرِان كان بة

ايةةوة  دةكرد كة لةو رِيَطكاشتنيان ىلَ دةطر  يان ئةوةتا هةرِةشةي بةديلوةع  يانئةو
بؤوة، يَئةؤ جيةاب  للةة خةؤرِا لةة    اليةكى ديكةشةوة راريانةا  رِابطا. لة  راريانادةستيان بة 

يانةةا كةةة رارتباون طةةةلَ ئةةةوان نةةةباو و ثيَشةةى نةةةطا يةةةكى دةهةةيك ثيَاةنةةديضةةانكة 
 باو.  و طارانى راريانا بة نيسبة  ليَئؤوة لة خؤرِاكةواتة شك يةتى.هاورِيَ

بسةةمليَنىَ كةة هةيك    راريانةا  بةة  تةاانى  و هي  ةةتيَكى زؤر،  بة هةولَليَئؤ سةرةجنام 
كردنةى  لةة خةؤوة تؤرةةتى هاوكةارى     و راريانةاش   طةلَ دةآللَةكان نيةة يةكى لةثيَاةندي
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 بةةؤ راريانةةا رِوون بةةؤوة ليَئةةؤ هةةيك كةةة دواى ضةةةند رةةانط وة. تةةةبؤليَةةى جيا ةوداولةةيَ
يةكةةةيان دةسةةتى طةةةلَ دةآللَةةةكان نةةةباوة، دووبةةارة خؤشةويسةةتى يةةةكى لةثيَاةنةةدي

لةو راوةيةدا راريانا بةو ئاكارة طةيشةت   باوردنيشى لة ليَئؤ كرد.كردةوةو داواى ليَثيَ
، هةةةر لةةة ىةةةوتاوى يةكةةةرى    ئةةةوان هاودةسةةت باوايةةة  طةةةلَ ليَئةةؤ لةكةةة ئةطةةةر  

و طارانةكةى بة نيسبة  ليَئؤوة لةةخؤرِا  شك كةواباو ،ثيَاةى دةكردجياباونةوةكةيان 
 باو. 

و كى ثةي  كةة ض كةسةانيَ  يةةوة، بةؤى دةركةةو     كاتيَك ليَئؤ زياتر لةو تاق ةى كؤلَي
ة و شو هةرِةقارار قاضا ،ئةوان زياتر لة رِيَطاى هةية.  قيَزةونيشيانو ض نيانيَكى  ط و

رِا الواز، لةةة بنةةةرِة  ، بةةةآلمئاشةةكرا بكةةةنو كةسةةانةى كةةة ناوةكانيةةان  طارِةشةةة لةةة
و ةم ئةةةزراونكةةبردنةةى كضةةانى  دابةةة الرِىَدا و لةةة ئاكةةامطةةازةرانو خةةؤش بةةنيرِوالَةةة 

و و بةرقةة طةيشةتاون  زةرق ثةةىل نيةان، بةةم ثةارة     وتةرين كةةل  ثيَايستى بة سةرةتايي
 دةطةن. 

مساشةقى   لةةوةى كةة لةة دلَةةوة    دةكرد  يةكى زؤربةختةوةريو بة غروورؤ هةستى ليَئ
ؤنيَكةى  رِلةة  بكةا.  ى ئةم تاق ة رِزطارلة دةستى  لةم رِيَطايةوةتاانيايةتى راريانا باوةو 

ونة دةم ثيَكةةةوة ضةةاواتةةة، ليَئةةؤ، راريانةةا و كةةارؤالى خاشةةكى ثشةةاودا هةةةر سةةيَكيان 
 بكاو طاتى:كة شاوى ثىَ ارى بة راريانا كردلةوىَ ليَئؤ ثيَشنيرِووباريَك، 

و جىَ ديَلَةني شةارة بةة  ئةةم   ان دواى زةراوةندةكة و ثيَت خؤش بىَبى ئةطةر رِازىةةة 
 طةلَ خؤران دةبةين.كارؤالش دة

 ضاويَكى لة ليَئؤ كردو طاتى:راريانا 
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  ؟! ديَ دةكةى يان بةزةييت ثيَم دا ةوة ئةم ثيَشنيارةتلة قاوآليى دلَ ةةة

 ليَئؤ طاتى:  

بةةة دةكةةةم، بةةةلَكاو ئةةةو ثيَشةةنيارة  ثةةىَ نةةةع ئةةةوةى كةةة لةةة قةةاوآليى دلَةةةوة   ةةةةة 
و و ئةة بكةىقةباولَ ىلَئةم ثيَشنيارةم داوا لة تؤى خؤشةويستم دةكةم، يةوة خاكةرِايى

 بسةمليَنم.ت ثىَريةكةكة خؤشةويستى يةبدة دةرفةتةشم

شةةئيش ثيَخسةةت و هةةةروةكى   وةرِيَيان نةةةخنجي زةراوةنةةديَكى ليَئةةؤ و راريانةةا  
يَش هةةر  هيَشةت و ليَئةؤ لةةو   دةظةرةيان جىَ ، ئةمخستباويانة نيَا بةرنارةى نيانيانةوة

كةارى  ةى لةةو نةخؤشةخانةى كةة ريَردةكة    و راريانةاش   دريَذةى بة كارى نةخؤشخانة دا
 .اوةنةدى نى و خاشكةكةشى ناردة قاتااانةة كرد بة كارى ئاشثةزىدةستى كرد، دةىلَ

و سةةةرةجنام و ضةةاوة دواناوةنةةدىهؤى زيرةكةةى ناوةنةةدى بةةرِى كةةارؤالى خاشةةكى بةةة 
 ضةاوة يَنةدن  بة رةبةستى دريَذةدانى خاو وةرطر كى زؤر باشةوة امسةدليَرديثلؤرى بة 

 طا :دا دةيدا اايَنى، لة وةآلمكةوىَ لة ض لقيَيان دةثرسى، دةتكاتيَك ىلَزانكؤ. 

  طرم و بب ة دادوةر.بجينايى وةراايَنم و ثسثؤرِى  ياساهةوىَ دةمةةة 
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 هةشتةم: ضرِيؤكى
 بىَو و بةةةبةةة دريَةذايى ريَةذو   ؤظةةكان تاق يَةةك لةة رر و ناثةسةندةكانى  كةردةوة ناىةةز  

ةسةيَك  كةةرئ ك  رِابةردوودا  دا بةاوةو دةبةىَ كةة لةة    جياوازى لة تةواوى وآلتةكانى جيهان
و تةةا والَنيَرىئي كانةةاتى هةةةثيَشةةكةوتاوترين  طةةةلَو ئيَسةةتاش لةئاطةةادار بةةاوةيةةان ىلَ

نى تةرين وآلتةةةكا لةة ديَ ؤكرِاسةى  تةنانةة   رِؤشةنبريى لةةم بةةاارةدا،    يةش رِادةيةةكى زؤر 
بةة  و خةلَك كةسهةراو  نةداوةتة دةستدروست و ئةوتؤيان يةكى دا، زانياريجيهانيش

 وجةؤرى هةةبىَ  جؤرادةتاانىَ هؤكارطةليَكى رة بؤ خؤى ديارة ئة بن.طشتى ليَى ئاطادار 
، ندةط ةة هةرضةند بةة  ين. كةبهةراويان باس ليَاة دا ناكرىَ باسيَكى ئاوا كار كة لة 
و و ىةةيا  ئةابرِو ى كة ضاو لة رِوالَةتى رةسةةلةكة و ثاراسةتن   كك و ننى بايَر هةنتاق يَك 
و ى دةكةةن ، ئاشةكرا اةسةةريان هةات  و ئةةوةى بة ئةو ثةةردة دةدرِيَةنن   ئازايانة و ناكةن

نرةةارةى وة ئيَسةةتا بةداخةةةبةةةآلم  يةةةكانى دةسةةثيَرن، قةزيةكةةة بةةة ئؤرطانةةة ياسةةايى  
دا، يَةرة لهةرىالَ بةقةول زؤر كةرن.  يَكى ئاوا بايَر لة كةرايةتى دان، يان بةطةلئافرة 
ةرئ كة ة دةوانة ةكة ئارانة بة سىَ خالَ، كةة بؤضةى ئةةم كر   طةيشتنى زياترى بابةتبؤ تيَ

  ئاشكرا دةبن، بة ثيَايست دةزا .
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ةيان كةةة بةةةردةوام هةرِةشةة   ارةكانةةةوةبؤظةةة تاواندةم كةةاتى لةةة اليةةةن رر  يةكةةةم: 
و ارفمسدوور لة و بةبةر بة ئاشكراباونى كردةوةيةكى ناياسايى و بةم شيَاةيةدةكرىَليَ

 مسادةتيَك كة ئةجناريان داوة، دةطرن.

 زؤرةبة كةة   ةوةخؤيانة  تاق يَك لةو ئافرةتانةة  نة لة اليةنةو كردةواداثؤشينى ئدووهةم: 
ربةةر كردةوةيةةكى   بةرايةةكى تةةواو لةة    دةنطىواتة بىَيان كراوةتة سةر. دريَذيدةست

ة خةاترى  بة ردنة سةريان، تةةنيا  دريَذك و دةستداركارى كردن ،كاتةع خااردنناىةزى 
 . .و ىةياى بنةرالَةكةيان و ..ثيَشطريى لة ئابرِووضاون

 لةة اق يَةك  ت، رةام، خةالَ و تةنانةة     بةاوة ثيةارة  دريَذى كردن لةة اليةةن   دةستةم: يسيَ
و ريَردةكانيان نينةتانةى كة بؤخؤيان رِازى و زرِ كضةكانيان و ئةو ئافرباوكةكان بة كك 

تةرةةن تةا ئةةو     و هةةروةها كضةانيَكى كةةم   دةكةةن  داطةةلَ يةان دة كارى سيَكسىبة زؤر 
 دا بن.يَلَجيَيةى كة لة هةو

و يةان دةكريَتةة سةةةر  دريَةةذياآلنةةةى كةة دةسةت  دا زؤربةةى ئةةو رند  ةميسةةيَ ىلةة خةالَ  
و ئاشةكراى ناكةةن، واتةة    دةنةط دةبةن  ش لةة ترسةان بةىَ   دةكةةن، ئةةواني  هةرِةشةيان ىلَ

 دةكرىَ. كةن. بؤية ضاوثؤشى ىلَبارةكةش ئاشكرا باوى تاوانو نكارةكةيان ناويَرن

دادطاكةةانى كؤرةآليةتى)بنةرالَةةة( و  ة ئارووثةةا لةةةم بةةارةوة،  بةداخةةةوة رِؤن نيةةة لةة 
جينةايى نةكةنةةوة كةة شةيَتيَك يةان نةخؤشةيَكى        فةايليَكى  الوةكةان  ثشتطريى لة تةازة 

كةارو هةاورِىَ    ودريَذى نةكاتة سةر كضةيَكى كةةم تةرةةنى خةزم و كةةس     دةستسيَكسى 
بةؤ خةؤى   كةة   ريَردةكةيةةوة و داركارى كردن لةة اليةةن   بة زؤرنزيكةكانى يان ئافرةتيَك 
طةةلَ  بةة زؤر ئةةو كةارةى دة   دا طةلَ بكا و لة ئاكةام سيَكسى دة  رِةزايةتى نةباوة كارى
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بةةة خةةاترى ئةةةو كةةردةوة ناىةةةزةيان دةخريَنةةة نيَةةر     ة، ئةةةو جةةؤرة كةسةةانة   وردكةة
و ، وةع رِاويَةذكارى كؤرةآليةةتى  هؤى ثيشةةكةرةوة رةن بةة   يةةوة. ييليَكؤلَينةوةى ياسةا 

لةة  طةةلَ وةهةا رةسةةلةيةع    لةكةم هةر بة دوو رةانط جاريَةك    الني انالوتازةى ثاريَزةر
هةةيك كةةا   وام بةةري دةكةةردةوة،  دا لةةة سةةةرةتاى كارةكةةةم  دادطةةادا دةرطةةري دةمب.  
 ئيسة م، رِوو و بةة تايبةة    سةت اكؤرةةلَطاى رِؤنهةةآلتى نيَاةرِ  كردةوةطةليَكى وةهةا لةة   

ردةوةطةةليَكى  كضةاوم و رِاسةت    داهةلَةة  بة دواية بؤم دةركةو  كة لةو بارةوةنادا ! 
و بةة تايبةة  ئيَةران ئةةجنام دراون    و يةةكان وآلتة ئيس ريو نابةجىَ زياتر لة وةها ناىةز
س لةةة تةر  هؤى، بةة ةةلَة باونة ضة طيَئةةو كةسةانةش كةة تاوشةى ئةةم      و زؤربةةى  دةدريَةن 

ة ضاارضةيَاةى  ل لةو جؤرةرةسةلةيةكى  هيَشتاوةةيانن جؤريَكبة هيك  ئابرِووضاونيان،
ى كةةارتليَةةرةدا ضةةريِؤكيَكى  دزة بكاتةةة دةرةوةو ئاشةةكرا بةةىَ.   و بةةئازىَدا يةةانرةةالَىَ

كةة لةة    يةكةة رِاسةتى  ىتيشةك دانةوةيةةك  "، يةكى ضةندة تالَى بةشى هةشتةمرِاستى"
  داتاشراو و رِاست نني.ناوةكان  ديَن ةوة كة داوة، ارووثا رِوويو ناوةندى ئئةلَ ان

و لةطةلَ  "فالَ "ئةلَ ان لة وي يةتى اريَكى طضكة لة باشاورى رِؤنئاواى ش "النداو"
، خةاوةنى  يةةوة هةةزار كةسةي   و يةةع ضةل  بةة ىةشةي ةتيَكى  كة هاوسناورة  دافةرِانسة

 و 25و دواناوةنةةةةدى 24، ناوةنةةةةدى23سةةةةةرةتايىقاتااانةةةةةى جؤراوجةةةةؤرى وةع،  

                                                

 : ردرسة ابتدايى: قاتااانةى سةرةتايى. 23
 : ردرسة راهن ايى: قاتااانةى ناوةندى. 24
 : قاتااانةى دواناوةندى، ئارادةيى.   نظر : دبريستان/  25
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ى لةةم شةارةدا رارؤسةتا)ر لم(    رِؤبيَةر  و زانكؤيةكيشى هةية. كنيكىةتقاتااانةيةكى 
بةة   داكةشةى و شةايَنى نيانة هاوكارةكةانى نيَا قاتااانةة و لةة   لةة يانة. ناوبراو ييناوةند
كةةوتيَكى   وهةةلَ  قةة   ةول خؤش نةاوة، كةة   بة ق ،هةية ىشابو خؤشيَكى ناو رِوالَة 

 يةةوة كةوتة وةلَ هؤى ئةو هة بة ئةدةب ديارة.بةةو زؤريش ونةنااندنائاسايى لة خؤى 
بةشةرم و و خؤش رةشرةفو لةسةرةخؤ، بة طةجنيَكى زؤر هيَدىدا لةبةر ضاوى طشتى

بةة طشةتى هةةراو     يَةن، رندالَةةكانى خةؤش دةو  هةروةها لة رِادةبةدةريش  .ديارة ىةيا
بؤويَنةة  . ةو هاورِيَى كةرى هةنة دا بة تةنيا دةنىلةو شارةشخايَندكارةكان ليَى رِازين. 

طةةلَ  زؤرى دةو ريَرديَكةى طةةنج لةة هاوكارةكةانى خةؤى      دا تةةنيا نن نيَا رارؤسةتاكان لة
يةةكى زؤر  رِوبيَر  ثيَاةنةدي  ية.طةجنةة ريَردو ئةو نن رندالَى اقانةسؤزانة تتيَكةآلون. 

طةةةلَ ئةةةو  لة ىيةةةكى زؤرهؤى تيَكةةةآلويبةةةضةةؤيان دةكةةا.   ونزيةةك و بةةةردةوام هةةا  
هةةر بةة رارةةى بةانط دةكةا و لةة       و سؤزانة  ةيةبؤتة خيَزانيَكى ئةو بنةرالَ، بنةرالَةيةدا

رِؤبيَرتيان دايك و باوكى سؤزانة،  دارةسيحة( ئايينى رِيَارِةنيَكى")غسل ت  يد"كاتى 
ديارة هةر دايك و باوكيَك لة كاتى رِيَارِةنى . ناساند كةيانكؤرثةقانة اوةع زرِ رارى ت

دا كةسةيَك وةع  هاورِيَ نزيكةةكانيان و نيَا خزران" لة ينيانك"" و غسل ت  يدئايينى "
دايك و باوكى سؤزانة تةنيا رِؤبيَرتيةان   دةبذيَرن.زرِ رام يان زرِ ثاور بؤ كارِةكةيان هةلَ

يان باو، تةنانة  بة زؤرى كة ثيَهؤى باوةرِيَكى بةنةبذاردباو، بةلَكاو هةلَ بؤ ئةم كارة
هؤى لةنةةكاو بةة  رِؤنيَك نةكردة  ئاطادارى خؤشى وةسيةتيان كردباو كة ئةطةر خااىبىَ

 ديارة نةة كا. بسةرثةرشتى كضةكةيانة و ئةو بةخيَاى  رِووداويَكةوة تيداضاون، رِؤبيَر 
خؤيان، بةلَكاو هيك كةسيَكى ديكةش باوةرِيان نةدةكرد كة بةةو زووانةة تيَةدا     تةنيا بؤ
    دةضن.
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هؤى رِووداويَكةى  بةة   دا،سةالَى  دوازدةو بةدبةختى سؤزانة لة تةرةنى نةهارةتىلة 
سؤزانة جيةاواز   ةئيئ دواى ئةو .ندةست داو باوكى لةدايك سةيارةوة دلَتةزيَنى

و و ك ةن دواى شةؤردن  هةةرىالَ بة. كةسى ديكةى شك نةةدةبرد  رِؤبيَرتى رارىلة 
يةكةةيان،  و رِيَارِةنى سةرةخؤشةى سثاردنيان خاع بة و،كردنى تةررةكان دفن
، ديتيةان كةة هةاورِيَ    و باوكى سؤزانة كةرد نارةكةى دايك ضاويان لة وةسية كة 

سةرثةرشةةتى كضةةةكةيان ديةةارى  واتةةة، رِؤبيَرتيةةان وةع  لةريَذينةكةةةى خؤيةةان  
بةة  ، لةة الى رِؤبيَرتةى رةارى بةىَ. رِؤبيَةر       لةةوةودوا بؤية دةباو سةؤزانة  ة. وكرد

زؤرةوة ئةةةم كةةارةى قةةةباولَ كةةردو سةرثةرشةةتى    يةةةكى و هةةؤطريخؤشةةحالَى
ى كارةكةةى  وروندا، ةكةىوروخاناوة سىَ نلة ناوبراو زانةى وةئةستؤ طر . سؤ

 وكةةل هةةراو  بةؤى رِازانةدةوةو    جةاان  ىو رابلَ ضؤلَ كردو بة قةنةفةبؤ سؤزانة 
 .بةة خاوةنةكةةى   داوة رالَةة باوكيشةى  ى اناوة بةكريَكةة خة و ثةلةكانى بؤ هيَنان
و بةاوكى  دايك لة بي ةى خانةنشينىرةيةع ثادا بة ثيَى ياسا ديارة لةوةها كاتيَك

دةطةةر .  ؤبيَةةر  رانطانةةة دةضةةاو وةرىبةةةو رندالَةةة هةةةتياة دةطةيشةةت كةةة رِ 
ى ئاسايى دةضةاوة  والَةرى تاكاو دوو سالَيَك بة رِثيَاةندى سؤزانة و رِؤبيَرتى را

هةر كة سؤزانة طةيشةتة  بةآلم بؤ نةهاتة ثيَش.  كيَشةيةكيانو ضاوكةترين ثيَش
و خؤى ناسةى، بةة قةةوىل ثيَشةينان، هةةر كةة ضةاوة بةةر         ىااردة سالَتةرةنى ض

لةة  يةة هةيك كةةس    بةةم ثةيَ  دا رِوانى، سةرجنى رِؤبيَرتى رِاكيَشا. ئاويَنة و بةخؤى
و  بكةا  ة سةؤزانة لة  ضةاو  بة جؤريَكى ديكة كةباوةرِيان نةدةكرد دةروجريانةكانى 

بةةآلم رِؤبيَةر  بةة     خؤى واباو.سؤزانة وةع كضى دا رِاستىلة كةانضليَى برِوانىَ، 
دريَةذى سيَكسةى   سةالَى دةسةت   شةازدة يةكان تةا تةرةةنى   ضاوةرِوانىثيَضةوانةى 
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تةا   شايَنيَكيشى شك دةبردنة كار و  وضانكة سؤزانة نة خزم و كةس كرد.دةثىَ
دان بةة جةةرطى خةؤى     سةئاوانة يو نةوبةناضةارى كةواتة دةبةاو  بةرىَ، ثةناى ثىَ

لةةة ئةةةويش ئةةةوة كةةة  كى كةةة ثيَايسةةت بةةة وةبريهيَنانةوةيةةة،  خةةالَيَطةةرىَ. بدا
بةةرةونوور،   زدة سةالَ كضةان لةة تةرةةنى سةيَ    و بةة تايبةةتى   ارووثادا، الوةكةان ئ

ضةانكة  وةدرىَ. ئاورِيةان لةيَ  بةراربةريانةةوة،  لةة اليةةن رِةطةةزى     يةة ىةزيان ليَ
ئةطةةر   بؤويَنةة، ، يةيان زؤر بؤ ياساغ نسىرةسايلى سيَكو اونبارهاتئازاد ئةوان 
دا بةةىَ، بةةة شةةيَاةيةكى تايبةةةتى وةآلرةةى ، طةةرينط نيةةة لةةة ض تةرةةةنيَكىثياويَةةك
ة هيَنديَك بةااردا ئةةم الوة   رِةنطة لكردنةكةيان بداتةوة، ليَ و جؤرى ضاوثيَكةنني
 خةةؤشثةةىَكردنةةةوةى ئةوينداريةةةتيش بةةىَ، بةةؤ تةةاقيرِةسةةياوانة، ئةطةةةر  تةةازة

ى يَكثيةاوان سةةر شةانى   رسةة لة كيَكى قاواتةة ئةرةة ئةةر   كة .بدةنيشان نباونيَك 
رِةسياوانة بدةنةوة نةةع   بةم جؤرة طةجنة تازة كة وةآلريَكى باوكانة نيرو ساغ

ئةةةو بكةةةن.  و ثيَةةرِةوى ىلَيةةانبكةونةةة نيَةةر دةسةةتاوراتى غةةةريزةى سيَكسةةى   
وةع  ارةان طكةةن، بةىَ  بتاانن خؤيان كةؤنئِؤلَ  ةدا نىالَةتيَكثياوانةى كة لةوةها 

 كةسيَكى نةخؤش يان نةفارى لةقةلَةم دةدةن.  رِؤبيَر  بة 

بةؤ  و ثيسةةكانى رِؤبيَرتةى   وة ضةةثةلَ ةكرد كة ئيئ سؤزانة كاروراوةيةع باو 
يةةةةةةكانى ييرِؤنيَكيةةةةةان دواى تةةةةةةواوباونى تاقيكةةةةةار قةةةةةةباولَ نةةةةةةدةكرا، 

بىَ بةة  و هةاتنى ثشةاوى هاوينةة،   وةرطرتنةوةى شةهادةكةىو يةكةىدواناوةندى
رِؤبيَرتيش ثؤليسةى ئاطةادار    دا نةضؤوة.هةوالَيَك لة رالَ هاتةدةرو ئيئ ثيَىهيك 

طةةلَ  دةثيَاةنةدى  دا سؤزانة هةةر لةةو شةارة   دا نةطةرِا. نةكردةوةو بة شايَنيشى
رارؤسةتاى خؤشةى    كة راوةيةةع  و دايكىباوع ئافرةتيَك لة هاورِىَ لةريَذينةكانى
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دواى سةرنةطرتنى تةا سةةرى    وتراوة بؤ شاريَكىة ضهؤى شاوكردنيةوبةباوةو 
و ، طةر  بؤوةيان هةر لةو شارةدا رةا واتة ليَك جياباونةوة، يةكةيو ريَردايةتىنن

كةة نةاوى    و دايكةى باوعيةى ئةو هاورِيَتر. ئافرةتة لة وي يةتيَكى ئةوضاوة الى 
، لةةةة بةةةاوى ثةةةىَيةكةةةةناوةنةةةديكةةةة شةةةةهادةى  ىسةةةؤزانة"ئةلةكةةةة" بةةةاو، 

كرىَ يَكيشةى بةؤ بةة   وروو نكةرد  ناوناوسةى اتااانةيةكى فيَربةاونى ثيشةةكان،   ق
ثةةةرِكردنى تةةيَ خةةةريكىسةةؤزانة بةةةم شةةيَاةية  خةةؤى، زةرانةةةتى لةسةةةرر  طةة
   باو. "طةرىرانشى" سالَةى سىَ ىيَكخال

بةة  ، خايَندنةكةةى سةالَ نيةان لةةو شةارةدا و تةةواوباونى       سةىَ  ثةاش سؤزانة 
رينةة  نيَ رِةطةزييةكى بة هيك هؤطريئيئ دا، طةلَ رِؤبيَر ةى درِووداوة ئةو دواى

كيش بةؤ  تاوانبةارى سةةرة  دوورى لة ثياوان دةكردو هةريشةش يشان نةدةدا و ن
هةربؤيةة  يَرتةى دةناسةى،   لةة رِؤب يةةى خةؤى تةةنيا    كةوتة نائاسةايى  وئةم هةلَ 

ة بةةؤ وئةسةةتاندنةوة، هةةةر بةةةو رةبةسةةتة سةةةفةريَكى كةةردة تؤلَةةةكةوتةةة بةةريى 
 بةة  كةضةى ، ويسةتى رِاسةتةوخؤ بضةيَتة بةةر دةرطةاى رِؤبيَةر       شارةكةى خةؤى.  

ر  رِؤبيَة . ودا ديتةى ى شةرةندةفةرى شارى النةدا هةر لةو ويَستطة طضكة رِيَكةو 
 رانةوةسةةر سةاورِ  ، بةضاوى بة سةؤزانة بكةةوىَ  كة ضاوةرِوانى ئةوةى نةدةكرد 

   !؟ا و رِؤيشتىبىَ ئاطادارى ليَت دبةبؤضى و ثرسى لةكاىَ باوى

 و طاتى:كردضاويَكى ىلَ يةوةايةتىبة ساوك

 م؟  ية ثياو، يانى نازانى بؤضى رِؤيشتئةى خايَريبؤضى رِؤيشتم! ةةة 
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كةاريَكى  ض زانةى  دا طةر ، ضةانكة دةي  كةةريَك ددانةى بةة جةةرطى خةؤى     رِؤبيَر  
 دؤستانة طاتى: كردوة،طةلَ دةناىةزو ناشريينى 

 :طاتىثيَكةنينةوة  و بة بة و لةسةرةخؤهيَارةةة 

 بؤ كاىَ بضى؟ ةوىَئيَستا دةتةةة 

 وةآلرى داوة:

ت بيَ ةة  دةرهةويسة بةةآلم  ، يةةكى بةة تةؤوة نيةة    هيك ثيَاةنةدي هةرضةند ئيئ ةةة 
 و طاتى:  دا. دريَذةىشتيَكت بؤ بةجىَ بيَلَماياددو بةردةرطاكة 

   ثيَايستة؟ شتيَكتئايا دةتاا  ضت بؤ بكةم؟ ضاو  بة رن كةو ،  ئيَستا كة ةة

   سؤزانة طاتى:

تةا  جانت بةةجىَ  دةسة رِؤبيَر  هةراو شتيَك ثيَايستم بة ثارةية. لة  ديارة بةرةةة 
داى بةة   بةاو،  داىكةة تيَة   يةةى ؤيؤر  دوو سةة ئةةو   تةنيايةكةى دةريَنا و باغةلَى
ؤ  خة  بةؤ يؤرؤيةة؟!    سةة  تةةنيا ئةةو دوو   :و طةاتى ثارةكةى وةرطر  .سؤزانة
 .كةرى

 ر  طاتى:رِؤبيَ

 .يةهةر ئةوةندةم ثيَضةندى كة  دةوىَ؟ ئيَستا  ةةة

 سؤزانة طاتى:
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بةرِة  ةم ئة ئةطةةر  كةةى،  بثةيةدا   دةبةىَ دة هةةزار يةؤرؤم بةؤ    ، دةرةعنيتة بةة  ةةة 
سةةةر بةضةةت ىةنةةةن ديَةةم بةةؤ قاتااانةةة و دةشةةلَيَم كةةة  يةةةم نةدةيةةةى، ةثار

   ؟!هيَناوم

 رِؤبيَر  ترسا و طاتى:

ىةنةةن  ن، لة رارؤستايةتي دةرم دةكةة ةم، ئةم كارة نةكةى، دةك تكا  ليَةةة 
 ةوىَ، بؤ  ثةيدا دةكةم.كة بتكةش ئةو برِة ثارةية و هةرضةندي

 سؤزانة طاتى:

، ادسةتطةيةش و لةةم ويَ  و سةاتة هةر لةم كا  ،ىةوتاوى داهاتاو دةطةرِيَ ةوةةةة 
ذة و وتاويَة ثةرِ  وكةت دواى ئةةم ضةاوثيَكةوتنة   . ؤ بيَنةى ةبىَ ئةو برِة ثارةيةةم بة  د

و انطبةةرِاسةةتةوخؤ ضةةاوة طةةةلَ سةةؤزانةدا و جياباونةةةى،  دة رِؤبيَةةر كارتةةةى 
ةر اتةر هة  ود كردو ىةةوتاوى  ىازرو ئةو برِة ثارةيةى بؤ سؤزانة واريَكى وةرطر 

كةةم   و سؤزانة ثيَىرة سةرةتاى كارئةبةآلم  دا.و كاتةدا ثارةكةى ثيَ شايَنلةو 
 طاتى:و باو 

دا رِاسةةتىلةكةةةى. بكا  ثيَايسةةتم بةةة ثةةارة بةةاو، تةةؤ بةةؤم ثةيةةدا دةبةةىَ هةةةر ةةةةة
دا دلَةةرِاوكىَ و هةريشةةش لةة   دةردى بةداتىَ سؤزانة دةيهةويسةت لةةم رِيَطايةةوة    

دا بةةة  ىسةةؤزانة نيةةاة لةةةو ثةةارة ةكةةةى لةةةوة دايةةة كةةة  يخؤشةةيبيهيَلَيَتةةةوة. 
هةتيا لةة   وتسةرثةرشبؤ كضانيَكى بىَ كةنبخؤبةخش كة خةرجى  رِيَكخراويَكى

و دريَةذى ثيةاوانى دةولَةرةنةد   دا، بةشكم لةو رِيَطايةوة لةة دةسةت  ئةرريكاى التني
     ثاريَزن.بيان اوطةليَكى وةع رِؤبيَرتى نةخؤشبة تايبة  ثي
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 هةةر لةةو  . ةوةتة يَنيَن النةداو لةة  و بةؤ هةريشةة   دووبارة، وا ساغ بؤوةسؤزانة 
كةاريَكى   و وةشايَنيَكى بةكرىَ طر ورون باو،ى كة ثيَشئ رالَى باوكى ىلَطةرِةكة
 ئةةم  ةكانيالثةةرِ  بةاو  بةدةسةتةوة  رِؤننارةيةةكي  رِؤنيَكيةان كةةو .   و باشلةبار

، بةةآلم  انرةزراندنةةك ادالثةةرِةى  ضةاوة سةةر   هةلَ دةداوة كة  ودةكرد بارةوبار
اى دو .كةةو  نة وةبةرضةاو يةكةى ئةودا بةىَ،  لة ثسثؤرِيكة  و شياوكاريَكى لةبار

 بةة تايبةة    اوةةدد هةةلَ الثةةرِةكانى ديكةةى رِؤننارةكةةى     تاقةةتى وة بؤ بةىَ ئة
ضةيَكى  كدةكةرد كةة ضةاوى بةة بانطةةوازيَك لةة        ىهاوسةةرطري  الثةةرِةى ضاوى لة 

دةطةةرِا   دالديااية و ئدةولَةرةند كةو  كة بة شايَن ثيةاويَكى ئةارام و لةسةةرةخؤ   
 وة رِؤبيَةر  كةة  كة بةا جؤريَك هةر بةكةوتة بريى ئةوة سؤزانة  .بكاكة شاوى ثىَ

 يَةك ى رِؤريَكجة  طةلَ ئةو كضةدا ئاشةناى بكةاو  دة ةدا نةررثةجنةىوةع ريَا لةنيَا 
ة بةة  ئةةو كضة   سةررايةىو لةو رِيَطايةوة نياة لة ا كة ثيَكةوة زةراوةند بكةنا

 .ببا ةكاربةرزةكانى ب و ئاراجنةخؤى بؤ كة هؤى رِؤبيَرتةوة وةدةست بيَنىَ

دا و طةةلَى بةاو لة  و طةارِ زؤر طةةرم و رِؤبيَةر   سةةردانى رِؤنيَةك ضةاو بةؤ     ئةوة باو
 طاتى:

دةلَةيَم   كةة ثيَتةى   لةرةةودوا هةرضةى   دةبىَ ئيئ رِابردوو لة بري بةريةوة، بةآلم ةةة
و ئايةةديال دةكةةةم كةةة ئةةافرةتيَكى بةةاشئيَسةةتا ثيَشةةنيار  ثةةىَ قةةةباولَى بكةةةى.

 .نيانى هاوبةش ثيَك بيَنىو وةبينى
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، يهةةوىَ دةرِؤبيَر  لةة بةرخؤيةةوة بةريى كةردةوة، رِةنطةة بةرِاسةتى سةؤزانة        
 و لةةو ةبيةنم رِابردوو لة بةري بباتةةوةو ئةرةة ئةةو كاتةيةة كةة ئةافرةتيَكى بةاش و        

 طاتى:و هةوداى خةيالَى ثساند داكا 

 ؟ضؤن دةكرىَ كة ننيَك ببينيةوةئاخر  ةةة

 ى:ئاطادارى رِؤننارةكةى نيشان دا و طات سؤزانة

 لةرة باشئ ضت دةوىَ؟ةةةة 

رىَ، ى رِادةطة  بةؤ قسةةكة  بنةايَنىَ كةة طةاىَ    واو  ى نةكاةرِؤبيَر  بؤ ئةوةى تاورِ
 دةطر . بؤ ، طايَىطا يكة دة هةرضى

 سؤزانة طاتى:

و خةةؤى ثةةىَ باشةةئة كةةة تةةؤ نارةيةةةع بةةؤ ئةةةو كضةةة بناوسةةى، ضةةاو ىلَ بكةةة ةةةةةة
 ناسيَنى؟ب

 زانةوةو بةة بةرضةاوى سةؤ   دةسةتةوة طةر   ةى بةؤبيَر  هةر لةوىَ ثيَناوسةكرِ
ى لةةةة خاازهاوسةةةةربةةةة ثشةةةت بةسةةةنت بةةةة ئاطةةةادارى   نارةيةةةةكى دؤسةةةتانة،

   ناساند.بةو كضة بةم شيَاة خؤى  دا،كةرِؤننارة

ثةيَم  و لةم شارةدا رارؤستام و بة تةنيا دةنيمو سالَ و دووضلتةرةن  مثياويَك
تاويةةع وةآلريَكةى   ويبةةن دواى ىة تةقر ئاشةنا مب.  طةةلَت كةةوة دة خؤشة لة نزي
بةةاو و داواى  ناوسةةيبةةؤ نى خؤشةةى اوكةةة نةةاو و تةلةةةف بؤهاتةةةوةلةةةو كضةةةوة 

رِؤنيَكيةان   ثيَاةنديم ثيَةاة بطةرة.   رنةو ئاشنايةتى ىةز  بة دينتئةطةر كردباو 
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يةكةةى  بةؤ خةؤى كةة نةاوى "ئاسةئيد"ة طاشةى       كضةة  ى بؤ ليَدايَكرِؤبيَر  زةنط
قةرارى ضاوثيَكةوتنيان دانةا  ، ناوفبة تةلة و ئاشنايةتىاندنناسو دواى طر هةلَ
رِؤبيَةةر  بضةةىَ بةةة  لةةة كةةاتيَكى ديةةارى كةةراودا ئةةةو رِؤنةوا سةةاغ باونةةةوة كةةة و 

 .بةرنةة رِيَسةتارِانيَك   يششةيَاان و هةةلَيَنن نيَا شةار  سةريَك لةثيَكةوة دا و شايَنى
ةند زةنطةةى ثيَاةيةةة و دةرطاكةةةتان ضةةنةكةةةدا ليَةةى ثرسةةى اوفرِؤبيَةةر  لةةة تةلة

 ليَدةم؟ كارةيان

   :وةآلرى داوة

 ذةكةةدا لةة باني سةةرى سةةمسا    سةةرةرِاى ئةةوةش    تةنيا زةنطيَك ان هةيةة. ةةةة 
 ديَى؟ سةيارةيةعبة ض ضاوةرِوانتم. 

   طا .ى ثىَكةرارةوكة و هةريش نسةيارةرِؤبيَر  هةم راديَلى 

دا اواتىئاغة و ةولَةرةنةد دةو ناونيشةانةى كةة لةة ناوضةةيةكى     طةيشتة ئة كاتيَك 
يتةى كةة   د وةو هةةر لةة دوورة  و بةاخيَكى طةةورة بةؤوة   وي يةةع  بةةرةورِووى ، باو

 ةتى.نيضةاوةرِوا ويَستاوةو دا ئاسئيد هةروةكى طاتباوى، لة بانيذةى رالَةكةيان
ى نةةكان بةةرةو ثثليكا و هةر كة ئاسئيد رِؤبيَرتى ديى لة بانيذةكةة هاتةة خةاارىَ   

 ثليكانةةكان و تةا بةةردةم ث  دابةةزى ةكة سةةيار رِؤبيَرتيش لة  و.ضا دةرى رالَةكة
بةةةةرةو الى  ،و ضةةةؤنىضةةةاعو دواى تؤقةةةةكردن بةةةةرةو ثةةةريى ئاسةةةئيد هةةةا .

ان سةاار  ةكةى بةؤ كةردةوةو هةةردووكي   سةيارو رِؤبيَر  دةرطاى ةكة هاتنسةيار
   ون.، ضانىثيَى دةزاةى كة ئاسئيد ئةو رِيَستؤرانالى و ثيَكةوة بةرةو باون

 نيَا رِيَطادا طاتى:ئاسئيد لة
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 .مراوةيةكى زؤر نية تةنيا كةوتاوةةة 

 رِؤبيَر  طاتى:

 باويةوة؟ يارةطةر تازة لة ريَردةكة  جةةةة 

 وةآلرى داوة:

داخةةوة  بة وة.شةاوم نةةكرد   ئيَسةتا  و تا دا دةنيامو باوكمطةلَ دايكنا، دة نا، ةةة
ان ةردووكيهة لة سىَ رانط لةة يةةكئى    و باوكم ثارةكة بة رةودايةكى كةرئدايك

 ة ررياتطريةةدا ئيَسةتا لةةو خةاناو   رن هيَشت. ةنيا جىَيان كردو رنيان بة تفةوتى
 دةنيم.

 رِؤبيَر  طاتى:

 دةكةم و هياادارم دوايني غةرت بىَ.  خؤشيت ليَةسةر ةةة

اتر لةةوة زية   ،يةة ن ىةز ليَزؤرم  ةهةلَبةت، دريَذةى دا وسثاسيَكى كردئاسئيد 
ؤ بة كةة نارةة     ؤ يةكةةم كةسةى  تة ئاطاداريم بةو رِؤننارةيةدا و  بؤيةمب، هةرتةنيا 
 كضةيَكى  ةكة  ئاسئيد م دايةوة.يشناسم و وةآلرباو بتىةزم ىلَرنيش و مناوسيا

ؤشةى لةة   خ بةاو، لةة يةكةةم ضةاوثيَكةوتنى     داالَىسة  و ىةةو  سىوبةرى دةورلة 
تنيَك كةة  ضةاوثيَكةو  رِؤنيَكيان لةة  اند.ن دارةزريةتياهاورِىَو بناخةى رِؤبيَر  ها 

 ناساند، سؤزانة طاتى: رِؤبيَر  ئاسئيدى بة سؤزانة

 .  هاورِىَدا باونة رِؤبيَرتى رارمطةلَ خؤشحالَم كة تؤ دة ةةة
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 زاتةةن م ، بةآلوديار با و بة رِوالَة  زؤر بةئةدةبهيَدى رِؤبيَر طةلَ ئةوةى دة
ضةانى بةة   كلةة   ىةةز زؤرى  نةةخؤش بةاو،   يةوة، ئينسةانيَكى لة رِوانطةى جينسى

بةةةة نيسةةةبة  هةربؤيةةةة تةرةةةةن يةةةان نزيةةةك لةةةة تةرةةةةنى خةةةؤى نةةةةدةها .   
ى اىةتيشة رِو نيةانيَكى  دارو سةةرراية طةلَ ئةوةى كةريَك جةاان لة ةوةئاسئيديش
ضةةند   لةة رةاوةى  تةا ئةةو جيَيةةى كةة ئاسةئيد       .نيشةان دةدا  ىسرِ باو، ساردو
بينةى،  ى دةكةردو دةي يةة و بةىَ رةةيلى  سةرِى  ودا هةستى بةو سةارد رانطى يةكةم

 بؤية رِؤبيَرتى ويَلَ كردو ليَى جيا بؤوة.  

ضةؤنيَك بةىَ هةةولَى     هةةر بة ،وةيةةى بيسةت  هةةوالَى ئةةو جياباونة  سؤزانة كةة  
كاتةةةوةو بئاشةةتى رِؤبيَةر  ناضةةار بةةةوة بكةا كةةة بضةةيَتةوة الى ئاسةئيد و    ، دةدا

يةان بةة خةاترى     كضةة  وخةاترى ئةة   ديةارة نةة بةة    دا كة خؤشةى دةوىَ. ب نيشانى
رِؤبيَةةر  دةبيَتةةة دا لةةة نيهايةةة  كةةة بةةة خةةاترى ئةةةوةيكاو رِؤبيَةةر  خةةؤى، بةةةلَ

و سةةررايةى ىلَ  برِيَكةى زؤر لةةو ثةارة   و سةؤزانةش  سةةررايةكةى  خاوةنى نياةى
كةةةيان بكيَشةةيَتة الى  واى رِيَةةك خسةةت كةةة كارة  سةةةرةجنام سةةؤزانة بسةةتيَنىَ. 
يةةةة يىضةةة ةقريسيو ثيَةةةداطرىئاسةةةئيد كةةةة  . يَكيكارشةةةو دةرووننةةةاسدةروون
رِؤنيَكيةان   نةاس بكةةن.  ى دةروونيَكقانيع باو كة سةردانبينى،  ى رِؤبيَرتىكةيةرِوالَةتى

نط كةردة  ابئةوانى  طرتباو، ضاوثيَكةوتنى وادةىناسةى كة سؤزانة ثيَشئ ئةو دةروون
و ثيَاةنةدى ئةةو دووانةة     كةقةزية تىةى بة رِاستيَدا، زياتر ثو هةولَىخؤى نؤرِينطةكةى

 لة بة طايَ طرتنناسةكة دةروون شتةى كة تا ئةوكا  بيستباوى. زياتر لةوواتة بةرىَ. 
طةةةلَ و سةةؤزانة( و ئاشةةنايةتى زيةةاتر لة )ئاسةةئيد، رِؤبيَةةر كردنةةةوةى اليةنةكان رِوون
طةيشةتنيان   ةعهةةولَى بةية  بؤى دةركةو  كة سةؤزانة زيةاتر لةةو دووانةة      ،داةكةرِووداو
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و كةةوتى رِؤبيَةر    وو هةةلَ  ضةؤنيةتى  يةة رِوانةى دةى  يةكى زيةاترةوة وردبينى بةدةداو 
 كةردة بةانط  سةؤزانةى  ناسةكة دا دوكتارة دةروونلةوكا  .ديَرىزياترى خستة نيَر ضاو

ويستى بزانةىَ كةة بؤضةى زيةاتر لةةو دووانةة        كرد،ضةند ثرسيارى تايبةتى ىلَترو ديايَكى
  !؟ية دةدائةو ثيَاةنديىى هةولَ

 سؤزانة طاتى:

ة داو وويرِى كةة  هةةر شةتيَكيش لةةو جةريانةة    ناكا! كةةواباو  هيك كةس باوةرِم ثىَةةةة 
 فايدةية. بىَ ،ثيَتى بلَيَم

 ناسةكة طاتى:دةروون

و رِةوان ضةؤنيةتى  رِاسةت  ؤيةة بهةر. دةطةرم ةكانت سة رةان طةاىَ بةؤ ق   طةا نةا، نةا، بةىَ    ةةة
ةوة بةةؤ نةةهاتكاتيَةةك  طيَةةرِاوة. ناسةةةكةبةةؤ دةروون ىةلَ تةةا ئةةاخريقةزيةكةةةى لةةة ئةةةو 

 ةزيةيةة لةة  قويسةتى دروسةتى ئةةو    ناسةكة رِووى لة رِؤبيَةر  كةردو   دةروون كة،نؤرِينطة
  و طاتى:بةآلم سةرةتا نةضاوة نيَرىزران ئةويشةوة ببيستىَ. 

 ايةتىةى واتة ئاشنئةو كاريةكةى هةرِةشةى نة بة خاترى ثارةو دةولَةرةنديىسؤزا ةةةة
 ىَ، درؤية. لَيدة يةوةخؤشى بارةىوةو ئةوةى لةكرد داطةلَ ئاسئيددة

كةوتةةة ، رِؤبيَةةر  يةةكانى اوىهةرِةشةة لةة بةةةكارهيَنانى وشةة  كةةةريَك ناسةةكة  دةروون
تؤ ض خالَيَكى الواز  هةية كة بة هةرِةشةة رةةجباور بةة    بةآلم ليَى نةثرسى . طارانةوة

يةةوة  لة جةريانةكة ىالَى باو، بة تاورِيىكاتيَك ئاسئيد وى؟ كرا ئةجنام دانى ئةو كارة
بةةةو جةؤرةى كةةة لةةة قسةةةكانى  ناسةةةكة بةةآلم دةروون . ضةةاوة دةرىَ وبةةجيَى هيَشةةنت 
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ثةيةةكةةةى َرِارانةةةى كةةة لةةة شةةيَاةى و تةةيئةةةو وردبينةةىؤبيَةةر  وةطارةةان كةةةوتباو و رِ
 وو قةارس نيةر ئةوةى كة رِوالَةتيَكى طةلَ رِؤبيَر  دةسؤزانةشى باو، بؤى دةركةو  كة 

 يةة ئةةو رِاسةتى   ةوىَية و نادةترسةىَ  يةة ئةو رِاستى خستنةرِووىهةية لة  ئةدةبىو بةقؤلَ
 سةةةرلةناىَ دا بنةةىَ.دانةةى كارةكةةةى دان بةةة ئةةةجنام ةوىَ نايةةئاشةةكرا بةةىَ، هةربؤيةةة  

و  دايةة ؤيةةكى بةةتالَى   ديظ و ى ديكةة ةكة ةوروكةردةوة ن  بانطناسةكة سؤزانةى دةروون
 تى:طا

ى بةشةيَك وة، ردبشلَآ ئةوةى كة دةطةلَ تةؤى كة   بدةو رِؤبيَرتى نيشانىؤية يدظ مئةةةةة 
 نى تؤ! باوتاوانبار لةسةرئةرةش بؤ خؤى بةلَطةيةكة يدؤيةدا زةبت كراوةو ظلةم 

ر  لةة رِؤبيَة   ناسةكة سؤزانة رِووىو بة ىزوورى دةرووننؤرِينطةكة دووبارة هاتنةوة 
  :ثيَى طا كردو

ة يدؤكةةى لة  ظ ،قسةةكا  دةسةةمليَنىَ   و دروسةتى رِاسةتى بةلَطةيةكم هةية كة  ةةةة
 انى دا:شانى رِؤبيَرتى داو دريَذةى بة قسةكنيثىَجانتاكةى دةريَناو 

بةؤ   وايدؤيةة دايةةو   ظدا ئةةجنارت داوة لةةم   طةلَ رنلةو كارةى كة دة بةشيَكةةةة 
 اة.  ضاار سالَ دةضىَ هةلَم طرت

ة يدؤكةةظى نيشةةانى دا كةةة لةةة نيَةةاةرِؤكة ىةرةكةةةتيَكى نةةةخاازراو رِؤبيَةةر  بةة
   و طاتى:ى ىلَ بستيَنىَيدؤكةظويستى  ،دةترسىَ

و طةر  يدؤكةةى لةة سةؤزانة وةر   ظناسةةكة  دةسةت بةةجىَ دةروون  ندةية!  تؤ ةةة
 رِووى لة رِؤبيَر  كردو طاتى:
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و  نالَةيةاتر شة  زؤبيَر  طا ، رِؤخسارى رِهةر كة واى دةكةم،ىلَ ىبة تةنيا ضاو ةةة
   نيشت.ترسى ليَ

تيَكيشى تيَةدا  دا شىرِاستيدؤكة كة لةظ كردن لةدواى ضاو ىلَناسةكة بةدةروون
و ة شةك خسةت  ى، رِؤبيَرتة و بةة ثرسةيارطةليَك  ةكةةى خةؤى  وروهاتةوة بةؤ ن  ،نةباو

بةةة  رِؤبيَةةر و ى دةركةةةو  كةةة سةةؤزانة رِاسةةت دةكةةاو سةةةرةجنام بةةؤطارانةةةوة
كةةم   لَةكةة تةةنيا لةة كضةؤ     ؤظيَكةى نةخؤشةة  كةى ررلةسةةرةخؤ  وهيَةدى رِوالَةتة 
واى دسةةةرةجنام تةسةةلي ى ياسةةايان كةةردو بؤيةةة  نزيةةك دةبيَتةةةوة. ةكانتةرةنةة

 لةة رِاوةو ضةاار سةالَ زينةدانى بةؤ بة      ،يةةوة خؤ لةة زرةان  دانثيانان و دادطايى كردن
يةةوةو  نىؤزانةشةيان خسةتة نيَةر دةروون دةررةا    س دةريان كرد. رارؤستايةتيش

 يةكى تةالَ ئةرة رِاستىو نيانى ئاسايى خؤى. دواى راوةيةع هاتةوة سةر ىالَة 
و داوةو رِوو دةدا وويرِيةةةة كةةةة زؤرجةةةار لةةةة نيةةةانيَكى "رةةةؤديَرِنى" ئارووثةةةايى

ووداوة لةةم رِ  دةبن ثرِ يةكانطؤلَ ةزاوى الثةرِةى رِؤننارة شوةاوة نان بةداخةوة
      .و دلَتةزيَنانةناخؤش
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 جوانة دار طويَز ضةند
 

طةةلَ  و هةةتاوى بةاو، دة  ريَك فيَنةك دا كةة هةةوا كةة   لة كؤتةايى ىةوتاويةةكى ثةاييزى   
ارة شة ةرى يةةكيَك لةة   وبة شةقارى نيَاان دارستانةكانى دةوردا، لة رريزادى كؤنة دؤستم

نيَا تةاانى لةة  لَ ان كة تيشكى كةم تينى هةتاو بة دنوارى دةيو طةشتيارةكانى ئةجاان
قى، دةضةة  ةلَو هيَنديَك جةاريش تيشةكةكةى لةة ضةاوةكا ان هة     ثةرِىَطةآلكانيانةوة تيَ

 اونةةوةى هؤى هيَنديَك بةربةست يةان تةسةك ب  و لةسةرةخؤ ثياسةران دةكرد. بةهيَدى
 دا.ة رِىَ بةضاوين و دوا دلةويئ بةر كة و زؤر جار يةكيَك ان هةنطاويَرِيَطاكةوة بة نؤب

و دوو دةنكةةى رِةنةةط كةةة سةةةرجةم سةةى   ثرتةةةقالَىرةةريزاد تةسةةبيَحيَكى يةةاقيقى   
هؤى كيَشةاباون كةة بةة   ش ى هةةلَ وريو لة بةنيَكى سةوز رِةنطى ئادرةوشاوةى خرِ باون

ى كة باو، تايبةنةنديى ياقيقةكةوة باوبىَ، بةنةكة ئةستاورتر لةوة ،رِةنطة يان رِووني
طالَينطةيةكيشةةي  ،هةلَكيَشةةاباوندةيناانةةدو هةةةر لةةةو بةنةةةى كةةة تةسةةبيَحةكةى تةةيَ   

 دبةةةاونكر سةةةتبةةةاو، بةةةؤى درو دهاآلنةةةبةسةةةةرةكةيةوة كةةةة سةةةي يَكى زةردى تةةةيَ 
و تةسةبيَحةكةى لةة   بةاون دا قاونى دا كة دةستةكانى ثاشىالَيَكلةيةوة باو. بةدةستى

دةكردو هةلَى دةسةاورِاند، ضةانكة   و تةسبيَحاتى ثىَدةبردنو ديَناندا نيَاان قاركةكانى
و هةلَطرتنةةةةوةى نياو لةةةةكاتى ويَةةةك كةةةةوتن دةنكةةةى تةسةةةبيَحةكةش طةةةةورة بةةةاون 
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و هةةوا تةقريبةةن   دةنطيَكى رؤسيقائاساى لةو كةةش  ،هاوئاهةنطى دةكرد هةنطاوةكاني
 يةدا، ثيَك هيَناباو. دةنطىبىَ

ة جريةةةاة جريةةةاى بةةةكان لةةةةو كاتانةةةةدا، تةةةةنيا دةنطةةةى دارسةةةتانةو بةةةىَهيَ نةةةى
و دةنطةةى ويَةةك كةةةوتنى دةنكةةى     و جيةةك جيكةةى ضةةؤلةكة  جرِوجانةةةوةرةكان

 و هيَنديَك جاريش قسةكانى خؤران دةشكا.  تةسبيَحةكانى

ايى يةان  ى رِةشة و لةة خيَلَيَكة  طةلؤ، رريزاد لة يةكيَك لة ديَهاتةكانى كاردسةتان 
و كةؤن  او، يةةكيَك لةة دؤسةتة   طؤران، لةدايك بب يةكان هيَ اىبة زرانى ئارووثايى

اكاو رتبةاو، تة  . ئيَ ة بة ثيَى ئةو مسادةتةةى كةة خاورةان ثةىَ ط    باولةريَذينةكا  
رةان  ية، بريوة هةةليَك ان بةؤ برِةخسةا   اوة نة اضةندين سالَ لةرةوبةريش، ئةطةر ن

اوينة ياسةةكردن دةضة  لةو دونياية نةةدةكردةوةو رِؤنةكةانى يةةع شةة ة بةؤ ث     
انكةؤي  زئين و دواى زانكةؤى ثةرِا  كةؤن    وبةرى ئةم شةارة كؤنةة  ستانى دةوردار

 لةةة شةة انيَكييادو تةةازة، طةةةلَ هةلَ ةةذينى هةوايةةةكى سةةافهةيةة لةةة دونيةةاداو لة 
 و ناخؤشانة دةكردةوة.  رِابردوو و ئةو رِؤنطارة خؤش

وثؤشةى  ضا يةن ناضةار  و كاتى كةم، تةنانةة  رهؤى كارى زؤبةداخةوة ئيَستا بة
بةةش كةةين، ضةانكة لةةوة     يةان خؤرةانى ىلَ بةيَ    كةةين ةوا خؤشة كةرةش بلةو ه

 ةضةلَى ثةىَ  و كارةكا ان بةة نيا بطرىَ دةترسني رةرطى ناوةخت بةربينط ان ثىَ
بكةا و   نةطةيشةتاوانة ثةىَ  لةةو هةةزاران هيةااو ئاواتةة ثةىَ      رةان و راآلواييوةهيَلَىَ

 بةرةو دياريَكى ناديارران بةرىَ!   
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كةة   ةرةكاننبة دارى ئةم دارستانة بة زؤرى لة دار ضنارة بةةرزو بةيَ  بةهةرىالَ 
و لةةة بةةرِننرارةيةةةكيان ىلَ دةو هةةةلَيان داويَةةرن  وة ثؤليسةةى دارسةةتان اوة نةةانةة

وةردةطةرن.  تةر كةةلَكيان ىلَ  و بةرهةةرى يةةكان و ثةلةة دارى دا بؤ كةةل ثيشةسازى
يةةانى رِيَةةرِةوى رِيَر ة ضةةااويَنةةة لةةنةةديَك شةةايَنى ئةةةو دارسةتانةدا، بؤ بةةآلم لةةة هيَ 

ان يةةةكةةةة برِينوة اندو رياةشةةةيان ضةةة دا، دارى بةةةةرىهتةةةد... ليَرِةوارةكةةةة و 
 كةن.ارسةتانة دطةةلَ ريَةذووى   و هيَنديَكيان لةبؤية زؤربةيان كؤننقةدةغةية، هةر

داريَكةى   يةكةةدا لةبةةردةم  رريزاد لةنةكاو لة رةةوداى رِيَطاكةةران لةة باريكةة رِيَ    
ى كةةردو آلطةةةليَكى سةةةوز رِةنطةةى تةةاريكى بةةاون هةلَايَسةةتةيةكئةسةةتاور كةةة طة

دا كيَة ة ىالَلة بةةرزةكانى ئةةو ثةرية دارةو     ضاويَكى ثياخشاندو ضةاويى برِييةة لقةة   
"، ناوبة  تا طايَزةكةانى بةة تةةواوى نةطةةي    ئيَسة لةبةرخؤيةوة ورتةى دةهةا : " 

 :دو طاتىو بؤنى ثيَاة كرطةآليةكى لة دارةكة كردةوةو كةريَكى هةلَطلَؤفى

 !جاانة ار طايَز ضةنددض بؤنيَكى خؤشى هةية. ئاى،  ةةة

ةنةة  رِةنطة هةةر كةسةيَكى ديكةةش بةة جيَةى رةن باايةة، بةة بينينةى ئةةو دمي          
يةة.  يةة ضةى  ية نائاسةايى كاجنكؤلَى دةكرد كة بزانىَ رةبةستى رريزاد لةم جاانى

و طةةآل  ئةسةتاورة بةة  و ها  ليَى بثرسةم كةة ئةةم دارة نارِيَةك    نةبةآلم لةرِووم هةلَ
تةر هةيةة؟!   رةكةانى كةى لةضاو دايةكى ديرِةنطةوة ض جاانى و يةعسةوزة تاريك

لةةةوىَ يةكةةةى "رِوون نةةةباو و بةةة كةةاردى يةةة بةةؤ رنةةيشدا ئةةةم نهيَنةةىرِاسةةتىلة
 نةباوم".
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ك كةة  يَة ة، كاترريزاد دواى تةرةنيَكى زياتر لة نيا سةدة، ئيَستاش كة ئيَستاي
تانى ى كاردسة وبةرى طؤران كة لة كةؤنئين خيَلَةةكان  لَكى دةوربريى لة نيانى خة

ن دةوة يةا و ئةايينيَكى تايبةة  بةة خؤيةانن، دةكةر     و نةةريت و خةاوةنى داب ئيَرانن
لةةة  بةةريى لةةة ديَهةةاتى "كةنةهةةةر"، شةةايَنى نيشةةتةجيَى هةريشةةةيى تاق يَةةك    

 .  يةوة ديار باورةكانى دةكردةوة، ئاسةوارى نارِةىةتى بة رِووخساريخز

دروو كةانيَكى بةةر   وسةالَى لةة دو   هةظةدة يان  شازدةكاتيَك رريزاد لة تةرةنى 
بىَ كةةةى ئيةةزن دةخةةاازىَ بةةؤ راوةيةةةع بةةة     و لةةة وةسةةتا كارة دةبةةىَ شةةاطرد
خزرةةكانى،   سةةردانى يةان بةؤ   دةسةت و دةطةةلَ كةارِيَكى هاوتةرةةنى خزر    ىةق

الَى ليَى بةاو.  ةو نيشت انةى كة بريةوةرى تؤ ئ. ب26سةفةريَكى "بياةنيش" بكا
و رريزاديةش بةة ثةاورى    دواى ضةندين سالَ ئةو كارِةى خزرى ضةاوى بةة دايكةى   

دةكةويَتةةوةو سةةريَكيش لةة طلَكةةؤى بةاوكى دةدا. تاق يَةك لةة خزرةةةكانى وةع       
طةةةةلَ بنةرالَةكةةةةى كةةةة نيشةةةتةجيَى هةريشةةةةيى ئةةةاوايى دة ئةةةارؤزاى دايكةةةى

و شةةيان وةع رةةالَى ثةةاورىو هيَنةةديَكي ديكة"كةنةهةةةر" لةةة "بيةةاةنيش" بةةاون
تريةةان )ئةةةرانيش وةع كةةارِة رارةةةكانى دايكةةى( و خزرةةةكانى خزرةةةكانى دايكى

هةوارضةةى تةةةنيا هاوينةةان دةضةةاونة دةشةةتى "بيةةاةنيش" و زسةةتانانيش وةع   

                                                

يةكةى طةلَ ياررةتىةى ثشاوى ساآلنة دراف رلةسة شتيَكى ديارة لةو رِؤنطارانةدا كةس:  26
  .برِدرىَيةكةيان ىلَ نادةزانى كاتيَك لة رةرةخةسى دان ياررةتى نةدةزانى، واتة نةيان
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. ئةةةاوايى و كايَسةةةتانيان دةكةةةرد، واتةةةة طةةةةرريَندةهاتنةةةةوة دةشةةةتى زةهةةةاو
بيةةةاةنيش" بةةةة كيَةةةاة و بةةةةرينى "و ثةةةاندةشةةةتى سةرسةةةةوز "كةنةهةةةةر"، 
كةةةة  دةلكيَنيَتةةةةوة سةةةةربة زجنةةةرية كيَاةكةةةانى زاطةةةرؤس   يثيَضاوثيَضةةةةكان

بطةرة   ةوةو جاانة هةر لة ئاسكة كيَاى طةةردن دريَةذ   ،لةبةرانيَكى جؤراوجؤرطيان
و ى دةرفة  قؤزةرةوةو طةارطى هةار  و ضةقةلَو رِيَاى فيَلَبازتا كةرتيارى ناشريين

و بالَندةطةةليَكى وةع، كةةوى دةنةدووع سةاورى      و ئازاتةنانة  ثلَينطى وةىشى
بةةرةوالى   تةرةوة رةريزاد  ةيان بةة رةبةسةتيَكى  ، ئةم كةرِةتة ةروةردة باونتيَدا ث

زوو لةة تةرةةنى    سةةردةرى و شةريينةكانى  ية تةالَ خؤى رِادةكيَشىَ كة بريةوةرى
يَز، وة. "كةنةهةةر" بةة دارطةةليَكى ضةرِو ثةرِى طةا      دا تيَدا نةاىَ بكاتةة  بالَ  باونى

و  لينطةةيان نيةة  و بة هةنطةآلنة ريَشةكانى كة لة تةواوى دونيادا قةيسى، ئةجنري
و و تةةارى تةةرش طايَزانةةةطةةةآل سةةةوزة تاريكةةةكانى ئةةةو دار  بةةة بةةؤنى مسةةةتراوى

و ئةجنرية زؤر شريينةكةشى، النى كةم بةؤ  و طةورةكانية درشتشريينى قةيسى
لةة   يةة طضةكة   وبراو بةريى لةةم ئةاوايى   ارريزادى ديَهاتى تايبةتى بةاون. كاتيَةك نة   

كراوانةة   اسو داريَنى دوو كيَاى نياة بةرز هةر لةو زجنةرية كيَةاة بة   كؤتايى دؤلَ
تةةنيا   دا نةةدةرا. رةريزاد ليَةرةدا نةة    هيك شتيَكى ديكةى لةة زةينةى   دةكردةوة،

و نيةانى خةةلَكى ئةةم    كارتةيةع لة نيانى خؤى بةاس دةكةا، بةةلَكاو لةة ضةاالكى     
و بة تايبة  تاق يَةك لةة خةةلَكى طةؤران لةة ئةاوايى       لة كاردستانى ئيَران ناوضةية

لةة   "كةنةهةر"، بؤ خةلَكانيَكى غةوارةى ديكةشى دةطيَرِيَتةوة. ئيزن بدةن بةةر 
دريَةةذةى ضةةريِؤكةكة، لةسةةةر ضةةةند وشةةةى كةةاردى شةةى كردنةوةيةةةكى كةةار   

   بدةم:
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بةةآلم هةةراو خةةلَكى    رِةنطة وشةى طؤران بؤ زؤر كةةس نةاويَكى ئاشةنا بةىَ،     
ناوضةكة لةخؤ ناطرىَ. بةداخةوة زؤربةى ريَذووناوسةان ئةةم وشةةيان تةةنيا بةؤ      

و ، نيشةةتةجيَى كيَاةكةةانى داآلهةةؤ  27بةشةةيَكى طضةةكة لةةة هؤزةكةةانى كاكةةةيى    
دا ناوى طةؤران بةةم ناوضةانة بةرتةسةك     ىالَيَكبةكار بردوة. لةوارة طا وبياةنيش

دا، طؤرانةةكان بةة خةةلَكى بةشةيَكى     ناسةى ةتةوةتةوة، بةلَكاو لة زانستى نناكريَ
و بة بةشيَكيش لة كاردسةتانى مسيَةرِاق   و هةرةدانطةورة لة ثاريَزطاكانى كرراشان

ثيشةسةازةكانى طةةىل    ودا بة هؤزة وةرزيَةرِ بىَ لة كؤن دةطاترىَ. ئةوةى رِاستى
دواى طةةليَكى جؤراوجةؤر بةاون.    ة كة خةاوةنى بريوبةاوةرِو ئةايني   كارديان طاتا

دا، بةشيَكى طةورة لة طؤرانةةكان  باونى مسةرةبةكان بةسةر رِؤنهةآلتى ناظني زالَ
وةع هؤزةكانى ديكةى كارد ناضار بة قةباولَ كردنى دينةى ئيسة م بةاون. وةع    

و ... يةكان كة زؤربةيان ثيَرِةوى رِيَبةازى ىةنةةفى، شةافيَ ى، ىةنبةةىل    هةورارى
كةةة ةيان وةع كاردةكةةانى كةةةلَهؤرِ  كةةة سةةاننى رةزهةةةبن يةةان بةشةةيَكى ديكةة   

 ة.  رةزهةبى شي ةيان قةباولَ كردو

وو بةشى "رري" و "زاد" وشةى رريزاد كة ناويَكة بؤ كارِان، بؤ خؤى لة د
ة كة "رري" بة راناى ئةرريةو "زاد" لة زادة وةرطرياوة. كةواتة ثيَك هاتاو

                                                

  كاكةيى، طؤران، هةقة، ضةند تريةيةكى كاردن كة ئايينيَكى تايبةتيان هةية.: يارسان / اهل ىق:  27
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اآلن كةلَكى زادةية و ئةم وشةية زياتر بؤ ناوى رندرريزاد بة راناى بة 
 نازناوةكانىدا زووى كاردةوارى سةردةرىوةرطرياوة. لة كؤرةلَطاى ليَ

ريزادةى و "رريزاد"يش بؤ كارِانيان داناوة. هةرضةند ئةم ر"رريزادة" بؤ كضان
و لة بنةرالَةيةكى وةرزيَرِ لةدايك باوة كة بؤ خؤيان خاوةن  نيةئيَ ة، بةطزادة 

ة، بةو هيااية بذاردويان بؤ هةلَبةةقةى ئةو ناوة بنةرالَةك آلمزةوى نةباون، بة
دا رريزاد بة كةم رِؤنيَك لة رِؤنان بؤ خؤى ببيَتة رري! لةرِاستىكة النى

هؤى ايان باو، بريى دةكردةوة. ئةو بةثيَضةوانةى ئةوةى كة بنةرالَةكةى هيا
ة يانةو ثيَاةندىقيَزةونيةكى ارةتى سيستةرى ضينايةتى بة شيَاةدةسةآلتد
دا، نة يةكانى دةرةبةطايةتى كؤرةلَطاى ئةوكا  لة نيشت انةكةىنايةكسانى

باو هةولَى بؤ بدا. و نة بؤ خؤشى ىةزى ىلَ بطا دةرةبةطىتاانى بة ثلةى دةي
دةطةيشت بة ضاوى خؤى زولَم و دا كة تازة ثىَالوةتى سةردةرىضانكة لة 

دا ئةزراونى نيانيشى و لة قؤناغةكانى دواترىييةكانى دةددةرةبةطزؤرى 
و راف ثيَشيَل كردنيَكى كة لة دونيادا رِووى داوةو كردباو كة هةرضى تاوان

باوةو هةية.  دةرةبةطانةوةهةناوكةش رِوودةدا، زياتر بة دةستى هةر ئةو 
و خاوةن دةسةآلتدارةكانيشى نةدةها  نازناوةبؤية رريزاد زؤرى ىةز لةم  هةر

 دا رِاوةستاوة. لةبةرةيانو ئةوةى رِاستى بىَ ئيَستاش 

و كةةراوة، نةةاوى ناوضةةةيةع وشةةةى بيةةاةنيش كةةة ثيَشةةئ زؤرى ئارةةانة ثةةىَ   
ى سةةةربة "كةرةنةةد و شةةائاباد"ى رِؤنئاوايةةة كةةة و بةرةكةةةتبةةة ثيةةتدةشةةتيَكى 

و رِؤنةى  و ثةةنريى تةةوريَز  ةكى راهيدةشةت اية و نيسكةكةى وةع كالَبةرهةرى نؤع
و ئةةةنارى سةةاوةو شةةريينةى قةسةةرى شةةريينو لي ةةؤ و برينجةةى طةةي نكرراشةةانى
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وبانطةة. بيةاةنيش بةة بةاونى     ادا بةنئةجنريى "ريةذاو" و ... لةة تةةواوى ئيَرانةىَ    
يةةكى  ، زةوىبةةرد طلَةة سةاورةيةكى نةةرم و بةىَ     طةةلَ و بةرين لةناوضةيةكى ثان

يةة لةة كاردسةتانى ئيَرانةىَ كةة زسةتانةكانى زؤر       و نيةاة كايَسةتانى  و كةالَى تكش
ئةةاوايى كةنةهةةةر كةةة   ،و دلَطةةرى هةيةةةطةةةليَكى فيَنةةكو هةةاوينبةةةفراوى سةةاردو

و كيَاةكةانى زاطةرؤس    و دؤلَةى زجنةرية تةثؤلَكةة   رةبةستى باسةكةرانة لة داويَةن 
 كةوتاوة.  و بةرينةكةى بياةنيش كؤتايى دىَ، هةلَكة بة رةزرا ثان

دا ، لةةوكا  يةكانى ديكةى كاردسةتان ئاوايى كةنةهةر هةروةع زؤربةى ئاوايى
و لة ئيَسةتا، لةة ثةةجنا و ضةةند رةالَ زيةاتر نةةباون        واتة نزيكةى ثةجنا سالَ بةر

و وسةت كرابةاون  و كا و يةع قةا  در ويان بة قاورِرالَةكانيش جيا لة رالَيَك، هةرا
لة يةع يان دوو دةرطةا و ضةاار كةانى ضاارطؤشةة كةة دةبةاو        جياهةركاريَكيان 

باون. سةةرةرِاى ئةةوةش دةربيجةةى رالَةةكان     ةدنةخشى دةربيجةة بطيَةرِىَ، نةة   
دا و بة زؤرى ىةوشة و ىةساريشيان نةةباو. لةة هاوينةان   شاوشة باونبةناو، بىَ

ئةةةم دوو كانةةة ضاارطؤشةةة يةةان دةربيجةيةةة بةةؤ هةةةواخؤرى بةةاون، بةةةآلم لةةة     
 و ثالَةة و جلةة كةؤن بيةان ئةاخنن تةاكاو بةةو        و ثةرِؤدا دةباو بة تةلي زستانان
دا هةةراو  لة رانطةة سةاردةكان   بة سةرراو سؤلَةى بةفرو بؤران بطرىَ. رجؤرة بة

و لةةنيَا ئةةو   يةكان زياتر لة نيَةر ريضةيَك  ؤظة و ئانةلَة رالَىلةبةرةكان واتة ررطيان
طةةةلَ تريَك لةةدا تيغةيةةةكى كةةار  بةةة بةةةرزى رةةرالَةةة ط نةةة كةةة لةةة هيَنةةديَكيان

و ئانةلَةةكان  ان نيةانى ئينسةان  ضةؤى سةناورى نيَةا    ودةرطايةكى طضكة بةؤ هةا   
لةة   ىئةةم شةيَاة نيانةة    دا دةنيان.ةكردةوة، لة ثةنا يةعيةكى جيا د و لةديارى

 دا دوو ضاكةى باون:بن ريضيَك
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رسةى  دا، ئانةلَةةكان لةة رةت  و سؤلَة دنوارةى زستان يةكيان ئةوة كة لةو سةررا
 او.لةنيَاضاون لةو سةررا تاقة  ثرِووكيَنةدا رِزطاريان دةب

ر لَةة ضةاا  دووهةريش ئةوة كة بة هةاآلوى طةةرم و بةةتينى خؤيةان لةةنيَا ئةةو را      
و جيَى ئةةةديةةاارة داخراوانةةةدا، طةةةررايان سةةاز دةكةةردو بةةاقى ئةنةةدارانى نيشةةتة

 ة سةؤبة و ضةانكة ئةةو كاتانة   و سةؤلَة دةثةاريَزران.    شايَنةش لة رةترسى سةررا
ان بةة  لَةةكاني ، تاانيايانةة را كارة نةباوة، تةنيا تا كةاتيَكى كةة بةخةبةةر بةاون    

ة، خةةةةوتن بةةةةوالو ضةةةيلكة، طةةةةرم دابيَةةةنن. كةواتةةةة لةةةةكاتى  سةةةاوتانى دارو
اآلو و هةةانانةةةوة، كةةةواباو تةةةنيا كةرةسةةى طةةةررا سةةازكردن  ئاطردانةةكان دةك 

     يانة باوة.طةرراى جةستةى ئةو ئانةلَة رالَى

كةة زيةاتر لةة     ةىتايبةتة  ئةةو شةيَاازة  لةة ئةاوايى كةنةهةةر،    ساز كردن  خاناو
. ةباو، نة راديةارى دةكة   يةان يةوة بؤن شارةوانىلة اليةهةية و ثيَشئ دا شارةكان

و خاناويةةكى بةؤ خةؤى سةاز كردبةاو      ئةارةزووى خةؤى   و ىةةز و بةة   كةسةة  هةر
طضةكؤكةى   خاناويةةكى باونى نرارةى خيَزانةكانيان،  ان بة ثيَى زؤرشييَكيهيَند

نيَةةا  ى دةبينةةىدةرطةةا كةةة رِؤلَةةى يَكى و بةةة كةةةليَن لكانةةدةثيَةةاة دديكةشةةيان 
دةكرد. نيَا نوورةكانيان بة ىةسةريطةليَك كةة    ثيَكةوة دةلكاند، ساز نوورةكانى

و شةةايَنى  و ثيَةةى دةلَةةيَن "ضةةي "، دةكيَشةةا و بةةةن دةضةةنىلةةة قاريشةةى باريةةك
و ليَك جيا دةكةردةوة. شةايَنى خةةوتنى بةاوع     يانو دانيشتنو باوعخةوتنى دايك
. بةة  دةكةردةوة  ىجيةا  تةةنيا ضةيغيَك   خةاناوةدا شيان هةر لةنيَا ئةو زاواى تازة

 ىكةةرضةاو ةس سةرووكة لة  دةبىَ ثةرِتيَنيَا ئاوايى كةنةهةر جؤطةلة ئاويَكيش 
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دا، طلَكؤى سةيد دةرويَش، يةةكيَك لةة طةةورة ثيةاوانى كاكةةيى      لة كؤتايى دؤلَيَك
و خةةاوةن ئةةايينى  رانو تاي ةةةكانى طةةؤ زيارةتطةةاى هةةةراو برِوادارانةةى هةةؤز  كةةة 

لةة   يةة زؤر بةةر  ريَذووى بناخةةدانانى ئةةم ئةاوايى   وىَ دةضىَ . يةتىىلَكاكةييشة، 
ريَذووى طلَكةؤى سةةيد دةرويَشةةوة بةىَ، ضةانكة ىةنةةن خةةلَكانيَك لةة كةاتى          

دةرويَشيان بةة   لةويش لةو ناوضةيةدا نياون كة سةيد و بةرنيانى سةيد دةرويَش
دةكرىَ بلَةيَني، سةةيد   ة. بؤية سثاردوةو سةريان ثىَ كردوباولَقة رِيَبةرى خؤيان
و راريدانيَكى زؤر لةو ديةارةدا راوةتةةوةو تةا    هؤى باونى طاىَ رِايةلَدةرويَش بة

كاتى رردنةكةشى هةر لة ئاوايى كةنةهةر نياوة. بةىَ هةؤ نيةة ئةررِؤكةة زؤربةةى      
و سةةةيد دةرويَةةشوبةرةيةةةدا طةةاىَ رِايةةةلَى و دةور خةةةلَكى كاكةةةيى لةةةو ناوضةةة 

   بنةرالَةكةيني.

بةة نيَةاان رةةزراى    و بةرينى بياةنيش كة كاتيَك لة باريكة رِيَطاى دةشتى ثان
نيَةا   بضةية و بةى وايى كةنةهةةر كؤتةايى دىَ، رِةد   و بة ئةا دةثةرِىَتيَ طة  و جؤدا

ى يةةكيَك لةة   ئة  كة لة سةر رِيَطةاوة تاوشةى دةبةى    ئاوايى، يةكةم خاناوة طلَيَكى
زؤر كؤنةكانى ئةاوايى   اوةكانى دايكى رريزادة كة باوباثريةكانى لة دانيشتخزرة
و يةةان تةنانةةة  بةةة كةةؤنى  و رِةنطةةة بةةة كةةؤنى طلَكةةؤى سةةةيد دةرويَةةش   باونةةة
ؤظةة بةؤ الى خةؤى    نةدا نيشتةجىَ باونة، سةرجنى رريةكةى خؤى لةو شايَئاوايى

ة لةة دارةكةانى ريَةا،    دا بةاخيَكى طضةك  طلَةة  خةاناوة بةردةم ئةةم   رِادةكيَشىَ. لة
ى بةاثرية  سةةردةر و ضةند دارى طايَزيش هةية كة طؤيا لة سيَا، قةيسى، هةررىَ

ئيَستاش ئةو باخةة  . ئايا ناشتاةطةورةى دايكى رريزاددا، نةرارى ئةو دارانةيان 
يةةكى  ئاطةادارى  هةيك  راوةو ويشك نةباوة، رريزاد لةةم بةارةوة   هةر بةو شيَاةية
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 و قةةؤلَقةةارس ونكةسةةيَكى بةةة ئةةةزراو ايكةةى رةةريزاد، نيةةة. كةةارِة رارةكةةةى د 
يةةةكى ناديةةارةوة هؤى نةخؤشةةىدا بةةةالوةتةةى سةةةردةرىنةةاوبراو لةةة  .ناسةةراوة

لةسةةر ثيَةى خةؤى رِاوةسةتا و      شضاوةكانى لةدةست دابةاون، سةةرةرِاى ئةةوة   
ةو دا دةنيةان. بة  يةى باوكىهةر لةو رالَة ررياتى و خيَزانةكةىطةلَ ثيَنج رندالَدة

طةيشةتباون،  رندالَةةكانى ثةيَ   ئةةو كةاتى كةة   شيَاةيةى كةة رةريزاد لةة برييةةتى     
رةةةزرا بةةةرىَ واتةةة ئةةيئ     و سةةثىدةهيَشةةت باوكيةةان دةسةةت بةةؤ رِةش   نةةةيان

 تو دةسةةدارىؤى ئةرانةةة هو كةةارى قارسةةى نةةةدةكرد. بةةةآلم بةةة   خانةنشةةني
ارانى ئةاوايى دواى  و رِاويَةذك يةةكيَك لةة رِيةش سةثى     دةسةةآلتى و ، رِؤلَيةةوة ثاكى

و قسةكانيشةى بةؤ خةةلَكى    يةكانى لةسةةر شةان  و رِيَبةرى كاكةيىسةيد دةرويَش
ثايةةى كةارِة رارةكةةى دايكةى بةؤ       و . ثلةة نباوةرِ باو و جيَىيةكة قارسئاوايى

و بةةة ثيَةةرِةوى لةةة ئةندارةةةكانى ديكةةةى    بنةرالَةةةيى رِيزبةنةةدىرريزاديةةش لةةة  
و بةة تايبةة     28" خاورزرني"لتاورى اباو. ديارة لة كو بةرِيَز رزبنةرالَةكةى، بة

يةةكى نزيكيةان ثيَكةةوة    ؤظةةكانى ثيَاةنةدى  و ئةو شارانةى كة رريَا هؤزةكانلةن
رِا خؤيةةان بةةة يةةةع تةةرية دةزانةةن، لةةة اليةةةن رنةةداآلنى ئةةةو    و لةبنةةةرِة  هةيةةة

ند كةسانةوة، زياتر طةورةكان بة رارةة، خالَةة و ثةاورىَ بةانط دةكةةن، هةرضةة      
دا ئةرةةة لةةة اليةكةةةوة   نيسةةبةتيَكى ئةةةوتؤى خزرايةتيشةةيان نةةةبىَ. لةرِاسةةتى   

                                                

خؤرهةآلتى ئيَرانيان دةطا ، ئةررِؤ بة قارِنةى ئاسيا و وآلتانى ئةم لة كؤن دا بة رةلَبةندى  خاورزرني::  28
 قارِنةية ئيَذن.
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و لةة اليةةكى ديكةشةةوة خؤيةان بةة نزيكةى ئةةوان         رِيَزدانان بةؤ بةة تةرةنةكانةة   
يةان خةالَؤ رريزاد)كةارِة رةارى دايكةى( بةؤ        ؤيةكةى الل. كةواتة بة كاردىدةزانن

 .  29باو يان خالَؤ ؤكةسانى ديكةش هةر الل

دا الوةتةى  سةةردةرى بةاو كةة لةة     بةةطيَط ، رةالَي كةارِة   داؤواى رةالَى اللة  بة د
و دةست رِؤيشةتاوةكان بةشةيَكى   و دةرةبةطة دةسةآلتدار باولةدةست داباوكى 
بةؤ خةؤى جيةا لةة ثارضةة       زادةيةبة . ئةم باوداطري كرديةكانيان ىلَلة زةوي زؤر

يةةكى  ئةسةثيَك، تةانى  و كةالَى كةة لةة ررياتةكةة بةؤى رةابؤوة،       يةكى كشتزةوى
و كةويَكى دةناوع ساورى جاان شتيَكى ديكةةى نةةباو.   رِاوىَ، ت ةنطيَكى ثةرِان

 و ثيَةنج سةى سالَى باو، ناوبراو طةجنيَكى  هةظدةيان  شازدةكة رريزاد  ئةو كاتى
طةازةران، ئاشةقى كةارو رِاو بةاو كةة تةنانةة  رةزراكةةى دةدا بةة         و خؤش سالَة

نيسةبةتيَكى دوورى   طةجنةة زادة بةة  و داى ضيَنن. ئةم لَنكيَتر كة بيكةسانيَكى
طةةةلَ رةةريزاد بةةاو، واتةةة بةةؤرة خزريَكةةى دوور بةةاون. نةةاوبراو    خزرايةتيشةةى دة

ي ايةةكى ئةوتؤشةى   دقةنامسةتى بةةو نيانةة سةاكارو غةةيرة دةسةةآلتة بةاو و ئيد      
و نةباو. هيَنديَك جار كة هةواى رِاوى دةكةوتةة كةللةةوة، كةةوة دةنةاوع سةاور     

و كةةوة  دةطر  و لةطةلَ خؤى دةي برد بةؤ كيَةا  هةلَ وةة قةفةزةكةبجاانةكةى 
دادةنةةاو بةةؤ  شةةايَنبةندكراوةكةةةى بةةة قةفةةةزةوة لةسةةةر بةةةرديَك لةةة بةةةرزترين 

                                                

طاى خالَة دا ئةطةر كةسيَكت زؤر خؤشايست ثيَى دةلَيَن خالَة، كة لة زؤر ناوضةكانى ديكةدا بة جيَ: لة كاردةوارى 29
 زاد. دةلَيَن، اللة يان اللؤ. بؤ ويَنة، اللة رريزاد يان خالَؤ / خالَة رري
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 وزرانتةى بةسة خؤشى لة ىةشاردا خؤى بةؤ رةا  دةكةرد. دواى راوةيةةع كةةو     
و رةينةةتى ىةةث    لة قةفةزدا بة دةنطيَكى كةزةوة كةة بةاس لةة ئةازار      بةندكراو

ى دةكةرد بةة قاقةةباو    يةكةةى دةسةت  بة كاردى دةى قاسثاندباونةكةى دةكرد، 
و و خزرةةكانى كةة لةةو دةشةت    ى كةوة هاوجن ة. بةو قاقةباو قاقةباوقاقةباو

و كيَاانةةةدا بةةة ئةةازادى دةنيةةان، بةةة دةورى قةفةزةكةةةوة خةةرِ دةباونةةةوة.  دؤلَ
ر لةةوة كةة ئةةو طارةطارةيةةى داويَكةى      خةبةة دا كةوة بةندكراوةكةة بةىَ  لةرِاستى

و هاوجنسةانةى خةؤى كةة لةةو كيَاانةةدا      بةس رةترسيدارة بؤ تاق يَةك لةةو خةزم   
زانى ئاكارى طارةطارةكةى بةة نرخةى   دةنيان. ئةطةر ريَشكى كارى دةكردو دةي

 دةنط دةباو و جيكةةى ليَةاة  طيانى نرارةيةع لة هاوجنسةكانى تةواو دةبىَ، بىَ
ضةةانكة ريَشةةكة طضةةكةكةى بةةة ثةةةردةي نةةةزانى م بةداخةةةوة، بةةةآل نةةةدةها !

. ضةانكة ئةةو   و فيَلَيَكيان لةنيَر سةةرةوةية فر  ض ؤظةكانرردةزانى داثؤشراباو، نةي
طةلَ خؤى دةي برد بؤ كيَا، بة هةراو هيَزو تاانايةوة دةي دة زادةكةبة رِؤنانةى كة 

و طةةلَ تةانى  ت ةنطةة ثةرِانةكةةى لة   ةسةتى رِاو، بةة رةب  زادةكةبة قاسثاند. رِؤنيَكيان 
يةكةة رلةى   وبةةرى ئةاوايى  بةرزاييةكانى كيَةاى سةارانى دةور   و بةرةوطر كةوةكةى هةلَ

ة سةةر بةةرديَك داينةاو و بةؤ     كةوةكةى بة قةفةسةوة بةرد  هةريشةرِيَطايةى طر . وةع 
يةةةدا، كةوةكةةةى لةةةنيَا  دةنطةةىيةكةشةةى ضةةاونة ىةشةةارةوة. لةةةو بةةىَ  و تةةانيخةةؤي

سةةتى كةةرد بةةة قاسةةثة قاسةة . زؤرى   و دةجةةؤلَ كةةةو  وفةسةةةكةدا كةةةريَك وةجةةم قة
و دةنةةدووع سةةاورو ضةةاو رِةشةةة    نةضةةاو كةةة نرارةيةةةكى زؤر لةةةو كةةةوة جةةاان    ثةةىَ

و دوورو نزيةك بةة دةورى ئةةو    وبةرةوة هاتنيانة، يةع يةع و دوو دوو لة دةوركايَستانى
ئةةو بةةردةى كةة قةفةسةةكةى ىلَ     قةفةسةوة خرِ باونةةوة. ضةةند دانةيةةكيان لةسةةر     
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ثةرِنوب وى   تةريش لةة ثةؤىل ضةاوكة ضةاوكةدا بةة ثةاريَزو       داندراباو خرِ باونةوةو ئةوانى
يةةةكان وبةةةرةوة نيشةةنت. ديةةارة دةبةةىَ بطةةاترىَ كةةة رِاوضةةي  لةسةةةر شةةاخةكانى دةور

مسادةتيان واية كة بؤ ثاريَزطارى لة كةوةكةةى خؤيةان تةقةة لةةو كةوانةةى لةسةةر ئةةو        
ةى كةة بةة   يةةوة طيةانى ئةةو كةوانة    يةة، ناكةةن. هةربؤ  خؤيانى ىلَةى كة كةوةكةى بةرد

 زادةكةة بةة  اونةوة ثارِيزراو بةاو. كةواتةة لةةم بةاارةدا     دةورى قةفةسةكةوة خرِ دةب
تةنيا تةقةى لةو كةوانةى كةة يةةع يةان دوو شةا  لةة كةوةكةةى خؤيةةوة دوور بةاون،         

يةةع هةرِةشةى رردنيةان    ةى كةة رةترسةى  خةبةةر لةةو  دةكرد. بةهةةرىالَ كةةوةكان بةىَ   
دا لةنةكاو دةنطةى تةقةيةةع   و قاسثة قاسثىَ باون. لةوكا دةكا، خةريكى طارة طارىَىلَ

يةكةوة كة لة ثشت بةردةكانةةوة بؤسةةى دانةابؤوة، هةلَسةاو     لة لاولةى ثةرِانى رِاوضى
كةةريَك   الةةو كةوانةةى كةة بةة تةةني      و تةنيشةتى سةيَ دانةة   لة سينط  ضةند ساض ةيةع

و و بةة شةك  دوورتر لة قةفةسةكة، بة شيَاةى سىَ طؤشة لةسةر بةرديَك هةلَ نيشتباون
يةوة بةاون،  وبةرىدكراوةكة و ئةو كؤرةلَةى بة دةورية كةوة بةنطارانةوة دةيان رِوانى

و هةةلَ رِين كةة   دراو دةست بةجىَ خةلَتانى خايَن باون، بةآلم كةةوةكانى ديكةة ترسةان   
لة نيانى  دا ئةطةر بة وردى ضاوالنى كةم لة رردن رِزطاريان باو. لةرِاستى ئةم جارةيان

طةةليَك ثيَةك هةاتاوةو    ؤظةكانيش بكةين، تةقريبةن وةها دميةنو كؤرةآليةتى ررسياسى
دا خةبا  طؤرِةثانىدا ثيَك بىَ. واتة هةريشة طيانى تاكةكان لة وىَ دةضىَ لة داهاتاوش
و دةش كةوىَ. بةهةةرىالَ  ان كةوتؤتة رةترسى داوى دونرنكةزياتر لة طيانى يةكطرتاو

كةةوى نيَةا   بىَ،  ئاسايىدا شتيَكى و بالَندةكانئةم كارةساتة لةنيَا ئانةلَ ويَنةىرِةنطة 
و رِةنطةة زؤريةش بةؤى سةةير نةةبىَ،      وبةرى خؤى بة ضؤلَى ديقةفةسةكة لةنةكاو دةور

كةةاتيش كارةسةةاتةكانى ثيَشةةاوى  ضةانكة لةةة ويَنةةةى ئةةةم دميةنانةةةى زؤر ديةاةو هةةيك  
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اورِةطةةةزةكانى ااتةةة و كةةةرئ طيةةانى ه ة بةةري كةةة النةةى كةةةم رشةةاوريَك اةةاانايةتةةةو
   يةوة!رةترسى

و ضارةناوسةى   زادةكةة بةة  دا، بةسةةرهاتى رِاوى  لة باس كردنى رِيزى خاناوةكان
كى بةاس  لة رةسةلةكة دوور خسةتةوة، بةةآلم بابةةتيَ   كةريَك اوى كةوةكان، ئيَ ةى خةر

كة تةنيا ضةةند دانةة    زادةكةبة هةلَطرو دةباو باس كراباية. دواى خاناوة طضكةكةى 
دةبينةدران كةة    تةر طلَةةكانى وبةر باون، نرارةيةع لة خاناو و ئاغةلَة دار طايَزى لة دةور

زيةك بةاو. كةة    ن طايَزةكانةةوة  دار وكةة  نةرةيداوبةةرى  و دةوركةريَك لة ناوةندى ئاوايى
و تا رِادةيةع طةورةتر لةة  نهؤم دوو  خاناويةكىيةكةدا، بة الى ضةثى ئاوايى رِوانىدة 

 لة خاارةوةى و ضؤمبة بةراربةر  خاناوة ، ئةمديكة سةرجنى رِادةكيَشاى خاناوةكانى
يةةكان بةاو. لةة    و رِيَبةةرى كاكةةيى  رالَى سةيد دةرويَش كةوتباو،هةلَ داداويَنى كيَاةكة

ة ضؤرةكة لةة كؤتةايى دؤلَيَةك واتةة لةة ىةةوزى خةاار طلَكةؤى         دا باسى ئةوة كرا كثيَش
ة و تا دةم ئاوايى لةة نيَاةرِاسةتى دؤلَةكةة دةهاتة    سةيد دةرويَشةوة سةرضاوةى دةطر 

ن شةةايَنى و لةةةوةودوا ضةةؤرةكةيان بةةةرةوالى رِاسةةتى ئةةاوايى واتةةة بةةؤ خةةاارووتريخةةاار
كةارِة رةارى دايكةى رةريزاد      باخةة طضةكةكةى    برِيبةاو و تةا قةةرا    داويَنى كيَاةكة هةلَ

يةكةة ثرديَكيةان بةة دارو قةاورِ بةؤ      طؤيا ناوبراو بة ياررةتى خةلَكى ئةاوايى  باو، ىوداةر
لةة  دةلَةيَ  سةت كردبةاو. رةريزاد    يةكان بةسةةرةوة درو انةلَة رالَىو ئخةلَكىضؤى  وها 
لةةنيَا  ن يةا  تةةررى باوك ، تباوكةةو كةة تةازة هةةتاو    زوودا يةكى ثاييزى لة بةيانى رةبري

ةيد كة لة ثةنا طلَكؤى س ةسةر ئةو ثردةوة بردب ةوةاار ثياوةسةر شانى ضبو تاباوتيَك
ةر دةرطةاى  دا كةة رةريزاد بةة ضةاوى طريانةةوة لةة بة       ىالَيَكدا بينيَذن. ئةةوة لةة  دةرويَش

و دميةنى بؤ ضاوةكانى يَبةركردباوة سيةوة نيَا ضاوانىةو دةستى بةوستايَورالَةكةيان 
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انةوة طةلَ تةررةكةدا كة لة ثشت دارة طايَزةكتةررى باوكي تا دوايني كةس لة وىاخةر
تاع و تةراع   دايةكةوبةرى ئاوايىكرد. جيَى باسة كة لة دةور لةبةرضاو ون دةباو، بةرِيَ

 انىرةيةةدسةةت نةةةكراباو. واتةةة  درو ىلَ تةةرىىرةةالَيَكهةةيك نةةةبىَ و ضةةؤرةكة دارى طةةايَز
، يَةاةكرا خاناوى دوو قا  و طةورةتريش لةوةى كة باسى ل يةكة لة نيَاان ضؤم وئاوايى
و خشةتى  كا، ضةند ضني بةردو يةدا، جياواز لة قاورِدوو قاتى كةوتباو. لةم خاناوةهةلَ

دةربيجةيةةةكى شاوشةيشةةى بةةاو كةةة ئةرةةة هةةةروةكى بةةاس كةةرا، رةةالَى سةةةيد  سةةاورو
 اويَكى زةالم و بةتاقةةتى سةةيدة ثية  يةكان بةاو. ئةةم   يو رِيَبةرى ئايينى كاكةيدةرويَش
و و جيَطةةى رِيَةز  انؤظة دلَيةكان دةضاو. ناوبراو زؤر يساوركارة وةع ئارووثاي ىراو بؤر

بةاو،  كةخياا و يةكانىاررةتى خةلَكى ئاوايى باو. ئةو نة تةنيا رِيَبةرى ئايينى كاكةيى
طةةةلَ دةتاوانى ئةةاوايى كةنةهةةةر ثيَاةنةةدى نيَةةاان دانيشةةهةةؤي و خةةاوةن رلَةةكبةةةلَكاو 

خةةةلَكى  و كيَشةةكانى تطريوطرفة دةبةاو نةةاوبراو  دةولَةةتيش بةةاو. واتةة    كاربةدةسةتانى 
يةة ليَةى رِازى   ايىدا زؤربةةى خةةلَكى ئةةو ئةاو    . لةرِاسةتى بكا ضارةسةر داطةلَ دةولَة لة

دا و هةروةها لةة رِووبةرِووشةى  بة تايبة  ثشتةوةى رالَةكةى سةيدو وبةرباون. لة دةور
و و لة قةرا  ضةؤرةكة بةةرةو الى طلَكةؤى سةةيد دةرويَةش تةاق      انرةيدلة  سةرووترواتة 

يةكةةيان لةة   طايَزةكةان هيَنةديَك ئةاوايى   و دار بةاون. بةا   كى ديكةشى ىلَتراق خاناوطةليَ
 و سةةةرةتاىو طلَكةةؤى سةةةيد دةرويَةةش جيةةا دةكردنةةةوة. داويَةةن سةرضةةاوةى ضةةؤرةكة
يةةكانى  يى تةةررى كاكةةي  دنبةة خاكسةثار   ، شةايَنى وبةةرى طلَكؤكةة  دؤلَةكة، واتةة دةور 

كةة، ىةاك ى   وبةةرى طلَكةؤو زيارةتطا  ورسةرانسةرى ئةةو ناوضةةيةية. بةةم شةيَاةية دة    
يةكانى ناوضةكة باوةو هةيةة. سةةرةرِاى ئةةوةش لةة     كاكةيى وئارارطاى بؤ رردووةكان

 و قةةةرا وبةةةرى طلَكةةؤى سةةةيد دةرويَةةشوةع جيَةةذنى نةةةورؤز، دةور ىجيَةةذن كةةانىرِؤنة
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قةبرستانةكة، شايَنى جيَذنى ساآلنة و سةيرانطاى خةلَكيش بةاوة. واتةة لةةو شةايَنةدا     
 و خيَةةرا ، هةلَطرتنةةةوةى خةلةةة  يةةةكانى "خاونكةةار"، خيَةةرو زؤربةةةى جيَذنةةة ئةةايينى 

كةةة بةةة سةةةفةر دةهةةاتن بةةؤ  يانو هةةةروةها جيَةةذنى سةةاآلنةى نةةورؤز خةةررانى ثةةاييزى 
 ر . زيارةتى طلَكؤى سةيد دةرويَش، دةط

ى بةري  وتةةوة ةسةرلةناىَ هاتةةوة بةؤ كةنةهةةر، ك   دة سالَيَك دوورى كة  ثاشرريزاد 
 تةاريف  يَكىتين طارِوبة ئةوكا  زؤربةى كاتةكانى كة يةدا لةم ئاوايى رندالَى سةردةرى
نؤرةيةةع لةة نةؤرة     بةاون تةاكاو   وةئةة ضاوةرِوانى  داطةلَ هاوتةرةنةكانىنةكراو لة

الوالدا بازبازيَنيةان   بةةم  و ثةؤثى دارة طايَزةكةان  نيَا لةق زياتر لةة زؤرةكانى كةنةهةر كة 
يةان   ،ارىَخةا  اةنةة  ةو بةرزاييةدا، طايَزيَكى كةالَ ل و خااردنةكةشيان طايَز باو،دةكرد

ئةوةتا رندالَةكان بة خاترى طايَزيَك هةولَيان دةدا لة دارةكة بضنة سةرىَ كةة زؤر جةار   
 بةة ناضةارى   لة ئاكارةدا  ،طةرِيَنهةلَ داتاانى بة دارةكاندةنةيانو سةركةوتاو نةدةباون
شانسةى   و بةةر بةةرد دةدا   كاندارة تيَك ضرِناو و ضرِوثرِىو ثؤثة لق طايَزةكانيان لةنيَا

. تةازة  دةخةنةة خةاارىَ  و كةرض  كةالَ  زيضةةند طةايَ  داخةاا  تاقى دةكردةوة كة  خؤشيان
بةؤ خةؤى سةزايةكى بةاو، ضةانكة       ئةطةر سةركةوتاوش باوناية، ثاكردنى طةايَزى كةالَ  

طةةى رِةش كةةة لةةة كةةاتى   ثةةاكردنى طةةايَزى كةةالَ شةةلةيةكى دةردةدا و دةبةةاو بةةة رِةن   
كة تةا راوةيةةع بةة     نلَى طايَزةكان بة جؤريَك دةستةكانى رِةش دةكردتايَك داثاكردنى

طةةةلَ هةريشةةة دايكةةةكان دة  بؤيةةةهةرنةةةدةبؤوة. هةةيك جةةؤرة ئةةاو و سةةاباونيَك ىلَ   
طةةايَزة كالَةةةكان  تةةايَكلَىكةةة دةكةةردن ىلَن هةرِةشةةةيابةةاو و  كيَشةةةيانيان رندالَةةةكان

يةان بةةم   ةوالدةكانيان طةايَ مسةة نةكةنةوة كة دةسةتةكانيان رِةش بةىَ! بةةآلم رةطةةر     ىلَ
بةنةة   زيةاتر كة  يةكةوةنى تايبةنةندىطايَز خا تايَكلَىقسانةيان دةدا! جيَى باسة كة 
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دةكةةن كةة    رِةنةط و فةةرِش ضةنني   ؤ سةةن ةتى قةالَى  يةة رِةشةةكان بة   و لؤكةةيى ثة ى
رِةنطةكةيان ىلَ نابيَتةوةو سابيتة. رريزاد ئيَستاش دميةنى كايةةى نؤرةكةانى لةسةةر    

و ثةةةؤثى دارة طايَزةكةةانى ئةةةاوايى كةنةهةةةرى وةع فيل يَكةةةى سةةينةرايى بةبةةةةر    لةةق 
و ن لةةنيَا لةق  و دةضةن. كاتيَةك كةة نؤرةكةان لةسةةر دارة طايَزةكةا      دا ديَةن ضاوةكانى
دا طايَزيَكى نياة كالَيان لةنيَا ضة كيان  ىالَيَكدةداوةو لة ضاارض ؤلَةياندا ثؤيةكانيان

دةكةةردةوةو دواى راوةيةةةع لَةكةةةيان ىلَكدةنةةا و بةةة دوو ددانةةى تيةةذى ثيَشةةةوةيان تايَ
ع يةة خةاارىَ، نةة   و درةوشاوةكانيان دةيان رِوانىيان دةداية خاارةوة بة ضاوة تيذفرِيَ

نةةكراوةى   بري باو، بةلَكاو دميةنيَكى لة و سةرنج رِاكيَشئةوةى تةنيا بؤ رنداآلن جالب
و ا زؤر طةةورةو بةةتام  تةةني  دونياى رنداآلن باو. طايَزى دارةكةانى ئةاوايى كةنةهةةر نةة    

وةرطةرن.  كةةلَكيان ىلَ  ىَنةةباون كةة نةيةةلَ    يشى كةسيَكى تايبةتئبةلَكاو باون، ئازاش 
وةرطرتنيةان لةة ىةةو  دةولَةة  ئةازاد بةاون. رةطةةر        دالَةكان بؤ كةةلَك ىلَ هةرىالَ رنبة

بةىَ هةيك ىةاكم يةان      ويان سةربازيَكى دةولَةتى باتايةتة ئاوايى كاربةدةستئةوةى كة 
. بةداخةةوة  ورى خؤى ىةاك ى قةدةغةةكردنى بدايةة   بة دةستا دةستاوريَكى دةولَةتى

 و كةلَةةطايى كةردن  ناىةةقى دا، و سةرةرِؤكاندةبىَ بلَيَني، لة تةواوى سيست ة ديكتاتؤرِ
ئةةم  زؤر  و و ئيَسةتاش كةةم   يةة ىئاسةاي يةوة كةاريَكى  دةولَةتى كاربةدةستانىلة اليةن 
ةكانى ديكةةى  كاربةدةستو و ناندارمدةزانن كة زؤربةى ثاسةوان ئاسايىبة  يانةناىةقى

اورةة  بةذريَردرىَ، بةة    و بةةناو بةة رلَكةى ىك   ىكاورةتى، هةر شتيَك كة خاوةنى نةةبىَ 
وة كة هةراو كرد ئازادىو ئةطةر دةولَةتيش ئةر والى باوكيان زانياةو دةزاننرلَكى بىَ
 وةرطرن، بةآلم هةرديسان بة ثيَى ثةندة بةنيَابانطة كة دةلَىَ:كةلَكى ىلَ
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اك ى ىة ثيَى بةة  كاربةدةسةتانة ئةةم   ،وةةدناهةسةت كايَخةا دةي ، بةخشةى ا دةيئاغةةةة 
 و هةيك كةسةيش نةاويَرىَ     دةكةنكةو ودا هةلَ طةلَ خةلَكةد ىلةةييد مسة سرجاوخةس
   :يان بثرسىَىلَ

نةة، رةافى   ويَطةرن بؤ نانة  بةر بة رنداآلنيش دةتة و ياسايةع بةلَطةةةةة ئيَاة بة ثيَى ض 
 !؟لة خةلَك دةطرن شيانةوةرطرتن لة بةرى ئةم دارة سروشتىكةلَك ىلَ

رريَكى ضةةكدار بةة رةبةسةتى    اطةلَ ناندنيَكيان طرووبانيَك لةرِؤكة برييةتى  رريزاد لة
دا كةة كةسةيَكى غةريبةة    ىالَةةتيَك جار لةةوةها  طةىلَ يةكةيان. يازطريى هاتنة ئاوايوسةر
، ئاتاورةةاتيكى ايةةةباونوبةةةرةوة ثةيةةدا  رريَرى لةةةو دةورنانةةدا كاربةدةسةةتانىيةةان 

الَةةكانيان ئاطةادار دةكردنةةوةو لةة زووتةرين      رندالَةكان رِؤلَى نيَرةظانيةان دةطيَةرِا، بنةر  
دا بة و دةكةردةوة. نةاخؤش بةاو، ضةانكة      نيَا ئةاوايى ةوالَة ناخؤشةيان بةة دا ئةم هكا 
نيزارى بؤ ديارى هيَنةان بةة ئةاوايى نةةباو، بةةلَكاو يةان بةؤ         كاربةدةستانىهاتنى قة  

بةؤ ئةاوايى، تةةواوى    لةة هاتنيةان    ازطريى. بؤية بةروطرتنى كةسيَك دةهاتن يان بؤ سةر
و يان ضؤلَ دةكةردو دةضةاونة شةا     ىسالَ بةرةوسةر، بة ثةلة ئاواي هةندةطةجنةكانى 

دا بسةةاورِانايةوة، لةةة شةةا  ديكةةة لةةة ئةةاوايى كاربةدةسةةتانىتةةا كاتيَةةك كةةة نانةةدارم و  
يةان كردبةاو يةان    نةدةهاتنةوةو خؤيانيان ىلَ دةشاردنةوة، رةطةر ئةوانةى كة سةربازي

ى و بةرطةة كرابةاون  و باوكيةان مسةافاو  كارِى بنةرالَة بةة خةاترى ثةريى دايةك     نةاقاوةع ت
ررةةكان شةتيَكيان دةسةت    ا. هيَنةديَك جةار كةة ناند   دا بةاو يةان لةة طريفةان   يةكةة رةةمسافى 

تةةنيا بةؤ    يشةكانو رِةنطةة دةولَةرةنةد  تةرةةن و باوكةة بةة   نةدةكةو ، تاق يَك لة دايةك 
ة، ئةةةويش تةةةنيا بةةة ثشةةت بةسةةنت بةةة      خةةؤرى دةخسةةتنة نيَةةر تةونرةةةو   رتيل ةبةة
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يةة قةني   و هيَنديَك جار درؤش كة لة اليةةن تاق يَةك لةة دراوسةيَ    طةليَكى نياةضلَزانياري
يان دةدرا، لةسةةر ئةةو بنةرايةة كةة ف نةة رةالَ دوو       لةدلَ و رةئ اور سي ةتةكانةوة ثيَ

 ! سةةرةرِاى  و باوكيةان لةة ترسةان ناردوويةانن بةؤ شةا      و دايةك يان هةةن طةجنى سةرباز
بة ناندررةكان خؤيان  رنداآلنى ئاواييش لةم رِيشاة دانة هةراوى ئةرانةش هيَنديَك جار

سةةربازيَكيان وةطةري نةكةةو     و نةدةباارد. ئةو رِؤنةى كة ناندررةكان هاتباونة ئاوايى
دا بةةة و شةةتيَكي ديكةشةةيان دةسةةتطري نةةةباو! لةةةىالَيَك   طةةةلَ خؤيةةانى بةةةرن  كةةة لة

كانيان لةةة نيَةةاان دارة طايَزةكانةةةوة ةوة بةةة نييةةةتى طةرِانةةةوة بةةؤ رؤلَطةةةيةةناهاريَةةدى
دةثةرِين، لةنةكاو ضاويان بة تاق يَك لةة رندالَةةكان بةسةةر لقةى دارة طايَزةكانةةوة      تيَ

 كةو . سةرةتا وايان بري كردةوة كة رِةنطة لةو طةجنانةى كة رةرجى سةربازى دةيةان 
و ثؤثى دارةكان خؤيان شةاردبيَتةوة. هةربؤيةة   ة ثشت لقل ةطريَتةوة لةنيَا ئةو رنداآلن

تاورةكة ة كردن كو هةرِةشةو طارِةشةوة رندالَةكانيان ناضار و تانةوتةشةربة تاورِةيى
و خؤشةيان زوو لةة دارةكةان بيَنةة خةاارةوة. دواى ئةةوةى كةة        دةنطايَزةكانيان فةرِيَ  
دييةان كةة هةيك كاريَكيةان      ارةوةوةرزةوة لة دارةكةان هاتنةة خةا   و لرندالَةكان بة ترس

و كردنيَكى ناهاريَدانةوة لةة يةةكئى  ررةكان بة ضاو ىلَاوةختى سةربازى نةهاتاوة، ناند
. بةةم شةيَاةية   ىلَ ئةسةتاندن دواية هةرِةشةكردن لة رندالَةكان، تاورةكة طايَزةكانيةان  

خاوةنةةكانى  ة بةىَ ى طةايَز خرِكردنةةوة لةة دار   بةةرتيل ررةكان تةنانة  اهيَنديَك جار ناند
و ئةازا . بةهةرىالَ طايَزةكانى كةنةهةر بة رِيادةيةةع  لة رندالَةكانيش دةستاند يانىئاواي

دا باشئين ى خؤيانررانةى هةرةدانيش كة لة شارةكةابةتام باون كة تةنانة  ئةم ناند
نة مسةيب طرن. بؤية بة خاترى ئةو طايَزادةتاانى دةستيان ىلَ هةلَ، نةيانطايَزيان هةباو

 و دلَ لة رندالَةكان دةكرِى!يان بة طيانخؤريبةرتيل و مسارى 



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

277 

 

كةة   ؤ نةةباو و بةىَ هة   و بؤنى تايبة  بة خةؤى هةيةة  طايَز جاانى لةوة طةرِيَني كة دار
ا سةةدة   لةة نية  و سةختة باو. ئةررِؤكةة كةة نةاوبراو بةري    رريزاد شةيداى ئةم دارة نارِيَك

ةبري يةكى ديكةى وطايَزةكانى كةنةهةر بريةوةرى لةوة ثيَش دةكاتةوة، سيَبةرى دارة
ة ؤلَةةى كيذدةخاتةةةوة كةةة سةةيَبةرى ئةةةو دارانةةة لةةةو رِؤنطةةارةدا، نوانطةةةى ئةوينةةداران   

كةة   ندةدية ان طةجنةكان باو كاتيَك كة دةضاونة سةر ضؤرى بؤ ئاوهيَنةان، دلَةدارةكاني  
دةدا، و  شةاويان ثايَزانةة  تازة لة رةزرا يان كيَا طةرِاباونةوةو لةة سةيَبةرى ئةةو دارة ط   

و ثةرِ  زويَندلَ بة  ىيَكالنى كةم لة نيَر ضةترى طةآلى ئةم دارانة بةة طؤرِينةةوةى ثيَكةةنين   
اتاويةان  و ثةةميانى داه يانةة، بةةردى بناخةةى بةةلَيَن    واتا و بةة ئارانةطةةليَكى رِةرةزاوي   

يكةوة ةكى ديهةر بؤنةةر زةراوةنديَك ساز دةباو يان بةدادةرِشت. هةنديَك جاريش ئةط
 بانطواى بةةن و دةهةؤلَ كةات  زوورِنةانةن  ىو غةةفاورة" رِة"نةسةاو  ،جيَذنيَك بةرثا باايةة 

 نيَذنةكةةةياج زيةةاترسةيَبةرى دارة طايَزةكةةانى دةوروبةةةرى كةنةهةةر    و لةةة نيَةةردةهةاتن 
ة كة بةاو   شينو نوانطةةى طةجنةةكا  و تةنانة  باشةئين شةايَن  لةبارترينكة  دةرِازاندةوة
و رةان ئى، طاو بة طاشينى ثةجنةى يةةك ثةرِينةكةدا دةستى يةكئيان دةطر لةنيَا هةلَ
ت باويةان،  ةنينيَكةوة بةسة و ثةميانةى كة لة ثيَكو ئةو بةلَيَندةرِةوينةوةيةكان دوودلَى

   .سةر دةردةب

يةةكى لةةبري نةةكراوةى لةةو سةةفةرةى كةة لةة        بةريةوةري بةاس لةة   رريزاد بؤ خةؤى  
ة بةرين  انةوةى خاىَ بهةرضةند طيَرِدةكا، ؤ كةنةهةر كردوويةتى، دا بىيَتهةرِةتى طةجن

ة رةدا بة و خؤشةة، كةةواباو ليَة   يةكةيةةتى داكردنة، بةةآلم ضةانكة بةشةيَك لةة بةريةوةرى     
   .طيَرِيَتةوةىيةوة دةو رِووخساريَكى خةراوى ورؤضىررِ
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بيةاةنيش،  هةاتبؤوة   يةةع لةة شةارةوة   لةو رانطةدا كة رريزاد بةةناو وةع شارسةتانى  
تةا   ورؤزةوةطةلَ سةرةتاى بةةهارو جيَةذنى نةةورؤز. لةة يةكةةم رِؤنى نةة      هاوكا  باو لة

بؤ  هةر، هةمبةرى بياةنيش ديَن بؤ كةنةهةراو خةلَكى ناوضةكانى دةورو رةبةدسيَزدة
و  ميتنةى خةز  دو هةم بؤ بةةرِيَاةبردنى جيَةذنى نةةورؤزو    زيارةتى طلَكؤى سةيد دةرويَش

اريَك ى جةم سالَكةو ... هتد، كة النى زوبةرو جيَذنة ثريؤيةكانى دةورقةوران لة ئاوايى
الَةدا دةضةاو. لةةو سة   دا بةرِيَاةطلَكؤى سةيد دةرويَشوبةرى و دةوريدانى كةنةهةرلة رة
ضةطةليَكى دا بنةرالَةيةكى زؤر لة ناولة ثةنا طلَكؤى سةيد دةرويَش يدانى كةنةهةررةلة 

 اانةايى تقةدةر  رى يةكئى خرِ بباونةوةو هةر بنةرالَةيةع لةو لة دةودوورةوة هاتباون
 لةسةةةرىرِاخسةةتباو و يةةان و راوكيَةةت يةةان بةةةتانى خةةؤى، نيَةةر رِاخةةةريَكى وةع بةةةرِة 

لةهةةر   و هةةلَيان دابةاون.  دانيشتباون يان ئةوةتا دةولَةرةنةدةكان ضةادريان هيَنةاباون   
ى  ى رةجنةةةلَاوزان بةةؤ ضةةاى، هةةةلَ اوةرى خةةةلَدا، قالَتةةةقالَتى سةةةر و كؤرِيَةةكشةةايَن

يكةةةى دابةةاو بةةة بةةةزم و شةةادى و هةوايةةةكى دكةةةشو بةةؤنى برينجةةى بؤنةةدار ضيَشةةتان
يةةان و سةةالَى نةةايَو جيَذنةكةةةى زيةةاتر رِازانةةدبؤوةو بةةةم شةةيَاةية رِؤنى نةةاىَ خةلَكةكةةة

ى تةةا ئةةةوكا  تةةةنيا هانةررةنةةدانى ناوضةةة     هةريشةةةدةكةةردة جيَةةذن. ديةةارة وةع   
 بىَدا بةة كر جيَذنيَسيان كرا، لة هةو نةساورِة كة ثيَشئ باةكان، واتة غةفاورةياكةيىك

رىالَ زانةدةوة. بةهةة  و جيَذنةكةيان زيةاتر دةرِا بؤ خؤيان دةهاتن يةباترا يانثيَ ئةوةى
و بةة  ةكانايةةوة زيةاتر لةة هةةراوان طةجنة     و بةشدارى ئةةوان بةةو دةهةؤلَ و زوورِن   باون

   و دلَ خؤشئ دةكرد.شادكانى تايبة  ئةويندارة

طةلَ دانة دانةى بنةرالَةةكان جيَذنةة   ة، ئةوان وةع نةريتى هةريشةيى دةلة سةرةتاو
و دواية دةضةاونة الى سةةركردةو   دةكرد بؤ نياةرِؤيةثريؤزةيان كردو خالَقى يةكئيان 
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طةةلَ ثريؤزبةةايى سةالَى نةةاىَ، سةةرةجنام دةهاتنةةة سةةةر    و ثةريو خةةزم و دة رِيةش سةةثى 
يةكيَك لةو بنةراآلنةى كة بةناو خااردنةكةةيان ضةةورتر بةاو، دةرانةةوة. دواى     س رةى 

باخةكة لة ثةةنا   ىرةيدانو غةفاورة دةهاتنة و ثشاويةكى كار ، نةساورِةنان خااردن
بةة  دةكةرد  دا كة خةلَكيان لة دةورة دةهاآل، دةستيان و لةىالَيَكطلَكؤى سةيد دةرويَش

يةدا هةر كة غةفاورة فاوى لةة  لة دوانياةرِؤى ئةو رِؤنة ناىَ ة.و زوورِنايليَدانى دةهؤلَ
و و بةرطيَكى نةاىَ و كارِانى الو بة جلزوورِناكةى كردو نةساورِةش لة دةهؤلَى دا، كضان

يةان لةة كةاتى زةراوةنةددا بةؤ       الَةوة كة هةراو سالَيَك تةنيا بةؤ جيَةذنى نةةورؤز   و و ئالَ
نيَةر سةيَبةرى ئةةو دارة     و لةة طةر  دةسةتى يةةكيان   دا يان دةكرِى، بة دةورى يةعباوك

بةلَةع كرد. هةرضةند لةةو رِؤنة جيَذنةةدا   شو رِةو هةلَثةرِينطايَزانةدا دةستيان بة شايى
دا هاتباوة ئةو شايَنة، بةةآلم نيةاةرِؤى ئةةو رِؤنة    طةلَ ئةوانيشو دة ؤبباوة رياانى الل
تةر، دةطةةلَ   نى نياةرِؤية وةع ئةةوانى ا. رريزاديش دواى نخزريَكى ثشتيَىباوة رياانى 

و زوورِنايةة،  كانى خةؤى هاتةة ضةاو ىَل كردنةى ئةةو زةراوةنةدو دةهةؤلَ       خزرة هاوتةرةنة
هةرضةند نزيكةى دة سالَيَك دةباو كة ضاوباونة شارو شةارةكانيش لةضةاو ديَهاتةةكان    

نةاوبراو بةة   بةاو و ئةطةةر زةراوةنةديَكيش باويايةة،     كةرئ بةزرى دةهةؤلَ و زوورِنةاي ىلَ  
يةةكى  كردنةةى كةة هةؤطرى    بةاس ، بةآلم بةو هةةراو  بضىَوتةى خؤى كةرئ بؤى دةكرا 

هةلَثةةرِينى   زؤرى بة هةلَثةرِين باوةو هةية، فيَرى هةلَثةرِينى كاردى بباو، بةة تايبةة   
لةةم جةؤرة    ىةزىكة رريزاد ئيَستاش  30"و طةرِيان ىي، سىَ ثيَجؤرى "فةتاح ثاشايى

                                                

  ئةرانة سآ جؤرة هةلَثةرِينى تايبةتى طؤرانةكانى "يارسان"ين.:  30
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و . لةوكاتةةةدا كةةة هةةةراو ثيَكةةةوة ويَسةةتاباون، يةةةكيَك لةةة كضةةة جةةاان  يةةةهةلَثةرِينانة
وبانط بةاو  او ضاو كةنالَ بةةن دا بة طةردن ئاسكهاوتةرةكانى رريزاد كة لةنيَا خزرةكانى

وبةةر  يَرطزى بةةهارى لةة كيَاةكةانى دةور   طةلَ كضةكانى ديكة لة ضنينى طالَة نو تازة لة
و طةةلَ رةريزاد ضةاع   لةسةةر سة رة نةةباو كةة دة    خةااردنيش  هاتباونةوةو لة كاتى نةان  

 خؤشةةى بكةةا، هةةةر كةةة ضةةاوى بةةة رةةريزاد دةكةةةوىَ كةةة دةسةةرةيةكى هةوريَشةة ى لةةة   
ض كردن كة لةةنيَا قةةوم و قيلةة    اوو راض و رو ضؤنىطةلَ ضاعيةوة ئاآلندوةو دةدةستى

و ثيةاو  ض كردنةى نن اوو بة تايبة  قةورةكانى طؤران رةاض و رة  لة كؤرةلَطاى كاردةوارى
باوة، هةرضةند تؤزيَك كةم رِوو بةاو، دةسةتى رِاكيَشةا و هيَنايةة رِيةزى هةلَثةرِكيَكةةوة.       

و يةكةةى وةرطةر   ضةؤثى يةةوة بةاو و سةر  بةة دةسةتى رِاسةتى    ضاو كةنالَ دةسةرةيةكى 
دةسةةتةكةى ديكةةةى لةةة دةسةةتى رةةريزاددا بةةاو كةةة ضةةةند دةور ثيَكةةةوة هةلَثةةةرِين.     

و ضةاو كةةنالَى   كةم جار ثةجنةى لةنيَا ثةجنةى طةردن ئاسةك دا كة رريزاد بؤ يةلةوكا 
كاتانةةدا هةسةتى بةة جةاانئين      اشةني، لةةو  طخزرى داباو و بة هيَااشى قاركةكانى دة

كاتةكانى يةكةم دةسثيَكى نيانى دةكرد. دواى تةةواوباونى هةلَثةرِينةكةة، ئةةو كضةة و     
كةة  بضةيَتةوة اليةان   ؤ شيَاان دايك و باوكةكةشى ساوورباون لةسةر ئةوةى كة رريزاد ب

. ةنا طلَكؤى سةيد دةرويَش ضادريان هةلَ دابةاو بة رةبةستى رانةوةى ىةوتاويةع لة ث
 ؤيةوة قةباولَى كرد، بةآلم ئيزنةى خااسةت بةة بنةرالَةةى اللة     ديارة رريزاد بة خؤشحالَى

دنى نةانى  دةطةرِيَتةوة. ئةةو شةةوة دواى خةاار    دواتر وضاوةرِوانى نةبن بلَىَ كة بؤ شام
و شيَاان زؤربةى ئةو بنةراآلنةى كة ضادريان نةباو بؤ خةةوتن هاتنةةوة بةؤ نيَةا ئةاوايى     

ررةتةةيان،  و ىابؤ ئةو هةراو رِيَةز  ثشتيَىى رريزاديش دواى سثاسيَكى زؤر لة خزرةكان
 .ؤى الليان جيا بؤوةو هاتةوة بؤ رالَليَ
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 بةةرخاردو  بةة كؤرةلَةة دوايةني    ةشةار و ئةةو  و هةلَثةةرِين بةداخةوة ئةةو ضةاوثيَكةوتن  
ةنالَ و يةةوة كةة ضةاو كة    و ضاو كةنالَ باو. دواتر رةريزاد بيسةتى  ضاوثيَكةتنةكانى رريزاد

نطةارة  ى ئةةو رِؤ و مسادة  و داب و نةريتى خيَلَةك سالَة بة ثيَى مسارف هةظدةنيكةآلنةى 
باو، شةاو  ة رردازتزؤريان بؤ هيَناباو كة بؤ ثاريَزطارى كردن لة رندالَةكانى ثاورى كة 

ة زؤرى وبراو بة و ثيَنج سةالَ تةرةةنى بةاو. نةا    بة ريَردى ثاورى بكاتةوة كة زياتر لة ضل
ةآلم رريزاد ية وةفادار رابؤوة، بو تا ئةو جيَيةى كة رريزاد ئاطاى ليَباو ئةو كارةى كرد
ية ثاكةةى كةة لةة يةكةةم دةسةت      و خؤشةويستىو يةكةم ثرِيشكى ئةوينئةو ئاشنايةتى

ةر هة ر دةريَنىَ، ة خاع سةو كاتى دةويست كة ضرؤكةى لثيَش دا زؤر نةضاوةكردنىثىَ
تيش يةوةو قةدا بة ثةنارى هيَشيتكةى دلَىؤنةكردووة لة كاجنة طضكلةو قؤناغة طةشة
وةية كةة  ، ئةتةوةية دةى هيَلَيَدةدا و بةو جاانىثريؤزى ثىَ. شتيَك كة لةبريى نةكردوة

و كى ئةةوين يةكةةم ثرِيشة  ئةةم  بةارةى   و كارِيَةك لةة  لةة هةيك شةايَن   لةوكاتةوة تا ئيَستا 
يَاة لية شتيَك باس نةكراوةو ئةوةش يةكةم جارة كة رريزاد ليَرةدا باسى خؤشةويستى

 دةكا و دةناوسرىَ.

بةةرةو   ،ودووك ان كةارِة هةةنارين  ئين، هةريةكانى يةكرن و رريزاد رةىرةرى نهيَنى
قةةوراوان  كردنى بةشةخاراو و لةيَ  ديَنينةوة، ئةويش رِزطار يةع رةبةستيش هةنطاو هةلَ
بؤيةةةة ئةةةةو خالَةةةة هاوبةشةةةانةن كةةةة ثيَاةنةةةدى  . هةريةةةةلةةةة ضةةةنط زولَةةةم و زؤردارى

يةكةرانى ليَك طرَى داوةو ئيَ ةى بةة جؤريَةك ليَةك نزيةك كردؤتةةوة كةة هةيك        دؤستايةتى
ى تايبةتي ان بؤ يةةكئى،  يةكانى نيانشتيَك لة يةكئى نةشارينةوة. باس كردنى نهيَنى

يةة  . ثيَم ىةيف باو ئةةم بةريةوةري  بةخشياةيةكةران بايةخيَكى بةرزى بة دؤستايةتى
طةةلَ وةضةةى دواى خةؤرى بةاس بكةةم، ئةةم       بةبىَ ئةوةى دة طايَز دار و جاانى ةخؤش
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ؤتةة  تهاةو ةم كةةوتا يةكة دونياية بةجىَ بيَلَم. بة وتةى ثيَشةينيان ئيَسةتا كةة دووقرِانةى    
طةايَزى   يةة خؤشةة بةاو كةة دار    طةيشتاوم كة ئةم بةريةوةري ، يانى بةرِاستى تيَستمدة

و دا دارى طةايَز نةاقؤآلو ناريَةك   بة جاانى هيَشتؤتةوة. لةرِاستى تاكاو ئةررِؤكة بؤ رريزاد
و بةردةوارةة،  وةع هيَزى زةمحة  كيَشةان خةؤرِاطر  و خؤرِاطرة، دارى طايَز هةرئةستاور

كةردوون يةةان   سةةازطةايَز   دةروازةكانيةةان لةة دار هةةراو دةرطةا و    داهةربؤيةة لةة قةةةديم  
ية ايبةنةندىبؤية ئةو تهةر! ةكردوطةلَ دارى طايَز بةراورد دة يانخؤرِاطرى هةر داريَك
 . رِازاندؤتةوةطايَزيان زياتر  تايبةتانةن كة دار
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 اوى جيهانيَكى ليَرِةواريَك لة ذيَر ن
 31ثيَشكةوتوودا

 كة ئيَمة تيَيدا دةذين
  

و دلَرِفيَنة، رِؤنى ضةةندين  و دلَطركضيَكى طةليَك جاانكة زانى بؤ خؤى زؤر باش دةي
و خةؤى دةرِازانةدةوة.   دا دةرِوانةى خةؤى  و بةاآلى و بة بةةنن  كةرِة  دةضاوة بةر ئاويَنة

نةرةكةةى)دايك و بةاوكى(، ثرضةيَكى    بةرِاستى جةاان بةاو، نةة تةةنيا سروشةت و خالَقيَ     
داباو، بةلَكاو لةة طردنةى دريَةذ،     يان ثيَدريَذو فرِ، ضاوانيَكى خارارو برؤطةليَكى كةواني

و و باريةك بىَ ثةآلوى، كةرةةر شةاوش   ولاوس و، ثيَستيَكى سافقيتسينطيَكى  ثتةو و 
ى باشيشةةى لةةة مسةةةيب و مسةةارو كةرايةسةةى بةهرةرةنةةد بةةاو. سةةةليقةيةكئةنةداريَكى بةةىَ 
طةيشةتاوةكان زؤر بةة   باو. ديةارة وةع زؤربةةى كضةة تةازة ثةيَ      رطاو بةهةلَبذاردنى جل

 و بةذؤلَى دةسةتكرد  ى نةدةكرد، خؤشةى لةة نينةؤكى دريَةذ    خةست و خؤلَى داو و دةرران
دةم و طةجنةةةة زرةةةان شةةةرِ و جيَطةةةاى سةةةةرجنى و بةةةةرطى جلَ ةةةاوىو جةةةلنةةةةدةها 

هةرضةةند بةلةكةةكانى هيَنةدة جةاان هةةروةع بلةاور        لةبةةر نةةدةكرد.   ةكانيشىدادرِاو
دةكرد يةان كراسةيَكى قةسةرى    و لاوس باون، بةآلم بةردةوام يان شةلَاارى لة ثىَساف

                                                

، بارهاتاو، ثةروةردةكراو ،: رت دن )سيايليزاسيان(: شارنشني، شارى، خاوةن شارستانيَتى، خاوةن نياةر 31
 ثيَشكةوتاو.  
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لةبةةر خؤيةةوة    ودةكةردة بةةرى   سةاكارى شؤرِو دريَذ لة جؤرى ئاوريشةم بةة رِةنطيَكةى    
 طا :دةي

 خةةلَكى سةيت  هةزيةاتر  كة بكةم  ةةةة رن كة بةشى خؤم جاا ، كةواتة بؤضى كاريَكى وا
 !ان؟دةست طةجنطرتن بدةرة يان بؤ خؤم ساونةى التاو و ث ر تىَ باروونيَنىَ

دا. بؤيةة  جحيَلَةى  سةةردةرى ناوبراو هةناوكة هةندة سةالَى بةاو، واتةة لةة جةاانئين      
 دا، بباونةة بةةآل بةؤ سةةر    يةع لة نيانىورِياك وو نةباونى هيك كةمدةولَةرةندى ،جاانى
استى رِئةوةى كا. بى تةواو شيةكةدواناوةندى خاىلنةدةدا النى كةم و ئيزنيان ثىَطيانى

ذة ثيَةدانى  يةوة لة هؤكةارة بةةرطيَرِةوةكانى دريَة   لة رِوانطةى دةروونىبىَ ئةم دوو خالَة 
هةةولَى   ةكيش بةاو و ئةطةةر ئةريادةو   يَكى زؤر وريا و زيرباون. ناوبراو كض خايَندنةكةى

دا، سةةةركةوتن وةدةسةةت بيَنةةىَ. تةةاانى لةةة بةةاارى خايَندنةكةةةىطارةةان دةيبةةىَبدايةةة 
اند كةرا، ئةةم دوو هؤكةارة، تاقةةتى دةرس خايَنةدنيان ىلَ ئةسةت      هةروةكى ئارانةى ثةىَ 

يةكةةى  وةنةدي دةورةى نا و شةةهادةى ازدةيةم ب ِىَتاانى ثؤىل ي داطةلَ ئةوةشلةباو. 
قةةتى  انةة  تا هاتنة دةرةوة لة قاتااانة، تةن بة سةركةوتنةوة وةدةست بيَنىَ. دواى

دروويةةى، ر، بةةةر ؤرثيؤتةةةنةةةباو خةةاليَكى سةةىَ سةةالَةى تايبةةةتى وةع فيَربةةاونى ك   
ةنطةةة رِرِ بكةةا. ثةةةو ... هتةةد، تةةيَفرؤشةةيارى لةةة فرووشةةطاكان، جاانكةةارى ئافرةتةةان  

ا نةةديان.  دخةؤى  لةة ئاسةتى  يان ئةةوةتا  و نةباوبىَ كردن كارئةوتؤى بةيةكى ثيَايستى
و لةة  يالزؤرى ىةز لة شاوكردن باو، بةآلم دةيايسةت شةاو بةة طةةجنيَك بكةا كةة ئايةد       

كةآلو طةلَ تيَدةستى دة طةلَى ئاشنا باونةع بة كةسيَكى هةر كة دةدا بىَ، ئاستى خؤى
 طةلَى بىَ. و تةنيا بؤ رِابااردن دة بكا
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 سةةيكى بةة رؤسةيقى ك   و طةاىَ دان ى ريَةذوويى خايَندنةةوةى رِؤرةةان  بةة  خةؤي  زيةاتر 
رة ةم جةةؤئةةو  ديسةةكؤلةةة  ديةةارة. ديسةةكؤشدةضةةاوة . هيَنةةديَك جةةار سةةةرقالَ دةكةةرد

ةوة يةرناونىرؤر بة ززؤرى ثةيدا دةكردو هةر طةجنيَكيش  خاازيارىو اليةنطرشايَنانة 
ريَكيش بةاوة  جةا كةة ئةطةةر بةؤ تاقةة      دةكةرد لةيَ  انيشة داوا تةنانةة   و بةاو ثيَى خؤش 
ن طةازةرا آلم خةؤش ةلَ  و ويَلَطةرديش نةباو، بةرِ. كضيَكى بةرِةخسنب طةلَدةدةوريَكي 

 ة كةةارِةلةةالوة طةةرينط نةةةباون، بةةةآلم ضةةاوةرِوانى   بةةاو. رِوالَةةة  و ثارةشةةى زؤر بةةة  
دةم و هاوتةرةنةكانى خؤى يةان لةة خةؤى طةةورةتريش، ئةةدةب و شة اورى ئينسةانى       

ة ةرى دةضةاو كة ا، طةجنيَك كة بةة  دباو. لة شة ة شةويَكى يةكيَك لة ديسكؤكان ىثاك
و الوة اكيَشاباو. ئةة و هتد، سةرجنى رِيةكاننة طشتىبؤو رِيَكخراوةكان، ديسكؤ، طرووث

تةر دةكةرد.   انىو كضةةك و تةنيا ضاوى لة كارِدا دانيشتتةواوى ئةو شةوة لة ثةنا ريَزيَك
يةةكى  ردبينىوبة بة تايبة  ئةو كضة نيكةآلنةية كة دواتر دةركةو  ناوى "ساندرا"ية، 

 يدةطةةلَ  دةدةبةرِي  رِةزايةةتي ة كة و هةةر جةاريَكيش   ية نيَر ضاوةديَريىزياترةوة خستى
و ة سةةنطني لةوة نيطةران باو كة نةكا ئةةم كضةة نيكةلَة   دةكردو  ضلَةكةيةكى ،برِةخسن

رةوة يةكى زيةات مساشقى باوة، بكةويَتة داوى ئةم كارِةوة! بة كاجنكؤلَىئةو ولَةى اراق
دا. رِةنطةة ئةرةةى بةة    ةراكردنكةوتى ساندرا  لةة كةاتى سة    وية ئاكارو هةلَ وانىرِدةي

 طا :دا دةيو لة خةيالَى خؤىدا هةست دةكرديةع لة خؤىجؤرة بةخيلى

 ةةةة بؤضى ئةم كضة نازانىَ كة رن خؤشم ليَى هاتاوة؟

و ةرِةخسىدطةلَ ساندرا ، ئةوة باو كة هةركا  طةجنيَك دةترسةرنج رِاكيَشلةوةش 
بكةنياية ثيَبةدةريةوة بىَ هؤ وةدةركةوتباية، بؤويَنة بة كةوتيَكى نائاسايى ليَ وهةلَ 
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زياتر كةريَك دا طةلَىبطاتاية يان لة ئاشنايةتى دة ثلَييت وهةلَيتكى يان ئةوةتا قسةية
يةةتى،  و هةسةتى بكردايةة كةة ضةاوةرِوانى بةَى جيَةى لةيَ       لة بةةرِةى خةؤى القةى دريَةذ    

ضةاوة،   يسةكؤ و كةةم بةؤ د  طةلَ نةدةكرد. ئةةم طةجنةة كاجنكةؤلَ   تر سةراى دةيَكىجار
يةة لةة   وازوازى وثةسةند  دنواررِوالَةة   خؤش بةاو ئةةم رِووخسةار جةاانى بةة      زؤرى ثىَ
 و ثيَى بلَةىَ نةي دةويَرا لة جيَطاكةشى هةستىَقة  يةش بناسىَ. بةآلم بةم ثيَ نزيكةوة
جنام دةترسا وةآلرى نةداتةوةو ئةابرِووى بضةىَ. سةةرة    . ضانكة لةوةةخسىَرِدةطةلَى ب

  طا :خزرةتكارةكةى ة بدانى بة جةرطى خؤى داناو 

  و قةلَةريَكم بؤ بيَنى؟ةةة ئةطةر زةمحة  نية قاقةز

ة لةة ثةيَش خانةكة   ضةاو  بةاو،   و رِووخؤشخزرةتكارةكة كة كضيَكى خؤش رةشرةف
بيَكى سةثى  داواى شةةرا  كةردو  سثاسي ئةويش و دةسيت داية و نابؤ هيَ و قةلَةرىقاقةز

ة كة ا، نارةيةةع  خزرةتكارةكة ثةرداخة شةرابةكةى بؤ هيَنكة كرد. لةوكاتةدا ليَديكةى 
 باو:بؤ ئةو كضة جاانةى بةم شيَاةية بؤى ناوسي

ارى، ية، بةآلم هةر بةو رِادةيةى كةة دية  جاانى جاانان، بةداخةوة نازا  ناو  ضى" 
، اةاازم لةيَ  ئيزنةت رين كضى نيَا ئةم ديسكؤيةى، بؤية ويسةتم  تو بةئةدةبتؤ جاانئين

 . برِةخسي طةلَدة دةوريَك ان، ثيَت ناخؤش نيةئةطةر 

 "هانرى   طةلَ س ويَكى طةرم و دؤستانة:لة

ة بةة  كة ةو كضةة  بكرد ئةم نارةية بدا ى ىلَوااةتكارةكة و درطةلَ بةخششيَك داى بة خزلة
 ى كارةية.ئةنطاست ئارانةى ثيَدا رةبةست
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 وةرطر  و رِاستةوخؤ بردى بؤ ساندرا. ىلَخزرةتكارةكة نارةكةى 

او يةةع لةة جيَطاكةةى هةسةت    و دوودلَةى ساندرا ضاويَكى لة نارةكة كردو بىَ هيك تةرس 
 طاتى: و لةبةر خؤيةوةدا رِؤح طةيية سةر كانة لاوتىبةرةو ريَزى هانرى ها ، لةوكا 

رةن   يَزةكةةى ةوىَ بةةرةو ر ة ثيَى خؤش نةباوةو دةية سياة كئايا شتيَكى خراثم ناو ةةة
ساندرا لةة   اتيَك كة! لة ترسان  هةستا و ويستى هةلَىَ. بةآلم كبيكاتة قررةوهةلَ بىَ و 

ة سةتاوةت ررةةتى وي هة م واى بري كردةوة كة هةانرى بةة ىا  ريَزةكةى نزيك بؤوة، يةكة
 طاتى: رِوويةكى خؤشةوةسةر ثىَ و بة

 لَ تةؤ طةة دة دةورىةنةةن دوايةني    !، بؤضةى نةا  يةكةة  رِةنى دةمساةتةسثاس بؤ  ةةة
 !م و دريَذةى دا، ئيزن هةية ليَرة دانيشم؟خسةدةرِ

وى سةةهؤآل  هانرى كةريَك ثةشؤكاو و وةع ئةوةى كة لة طةرراى ثةجنا ثلةدا جاريَك
 كةن. زؤر بة ئةدةبةوة طاتى: بةسةردا

 .نيشىتت دا مب و الم دالة خزرة كةمثيَاة دة شانازىةةةة بةلَىَ، بةلَىَ، فةرراون، 

  ساندرا طاتى:

 م بيَنم.شةةةة كةواتة لةسةر ئيزنت دةضم ثةرداخةكة

خةؤى   وةى هيَنةا  جانتاك تيَدا راباو لةطةلَ ساردى كةى كة كةريَكثةرداخة ناوبراو ضاو
 ناساند:

   ةةةة ناوم ساندراية و لة ثةناى دانيشت.
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 تر نية؟يَكى، ىةز  لة شتوتىهانرى دةست بةجىَ 

  وةآلرى دايةوة:

 ةةةة سثاس! ئيَستا نا، ئةطةر نهةوىَ ىةنةن دةنط دةكةم.

وبانطى ئةةةرريكايى اطةةؤراني بيَةةذيَكى بةةةن  يةةةكى زؤر كةةؤنى ننةةة دا طةةؤرانىلةةةوكا 
   باو. لةبارزؤر  ى هيَااشرِةخسطا  كة بؤ دةي

ى نةةنا  ةتةى بةةرخؤ  دةيدى ساندراى لة ثةنا دانيشةتاوة، غري كة هانرى  ىالَةشبةو 
  را طاتى:. بةآلم لةجياتى ئةو ساندبرِةخسيَ دةطةلَي بكا داواى ىلَرِاستةوخؤ 

  !بكةين؟ يةكية سةراةةة ثيَت ضؤن

و دةسةةتى زوو هةسةةتاية سةةةرثىَ خةةةريك بةةاو لةةة خؤشةةيان بةةالَ بطةةرىَ،بةةةم وتةيةةة 
 و ضاونة شايَنى سةراكة. ساندراى طر 

 ساندرا طاتى:

اوةندى بة ناانةى و دواى تةواوكردنى قاتاتازة ثيَم ناوةتة نؤزدة سالَى ةةةة رِاستى رن
زا ، دا نةضةةاوم. تةةةنيا شةةتيَكى كةةة دةي   شةةايَن هةةيك دةورةو فيَربةةاونى ثيشةةةيةع  

 و ئةويش لة دايك ةوة فيَر باوم. تؤ ض دةكةى؟ يةئاشثةزى

  ةوة طاتى:هانرى بة ضاويَكى بةس شادو تارةزرؤيي

تا كؤليَةذى  و نزيةك بةة سةَي رةانط بةةر لةة ئيَسة        بيسةت و ىةةو  سةالَة    ةةةة رةن تةرةة   
وةو لةوكاتةوة تا ئيَستا لة كؤرثانيايةكى بةرهةةم هيَنةان خةةريكى    نريَرياريم تةواو كرد
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 يشتةنيا ضاوم لة تؤ باو؟ و هةركةسباو ئةم شةو كارم و دريَذةى دا، رِاستى ئاطا  ليَ
 يَدا نةدةرا؟ال  بؤ سةراكردن، رِؤىم ت ةدةهات كة

  وة طاتى:زةردةخةنةيةكةساندرا بة 

 الىنةة  يةنةا  دالة ثةيَش قة  . دةزانى كضان ال ةةةة بةلَىَ، هةربؤية دةست بةجىَ هانة 
 ة بةؤ ية كؤنةى كو كؤرةآليةتى. بةآلم رن ئةو ياسا كؤنو دةست ثيَشخةرى ناكةنكارِان

نةيش بةة   ريَكيشى ثةىَ نةادةم.   و هيك سةرجنة، خست ة نيَر ثيَخؤران دروست ان كردو
 دةضةاو  ايةة، ويَ ثيَضةوانة تؤم لة نيَر ضاوةديَرى داباو و ئةطةةر ئةةو نارةيةشةت نةنارد   

 وةع ئيَستا باناية ال . 

 و طاتى:هانرى بة نيشانةى ئةرةطدارى دةستى طاشى

ردم كة  ربةرز  سةة و رؤديَرِنة. زؤربةرِاستى باونى تؤ هؤى شانازى كضانى سةربةست ةةة
ىَ بلَةيَم،  تاانى ثيَم بة ِىَ؟! رِاسةتت ثة   ةورةتر لةوة دةيية ئيَرة. ض شانسيَك طة هاتىك

ا دخراثةة  ر بتاا  بةسةر ئةةم ترسةة  ةهةست دةكةم زؤر ترسةنؤكم. ثيَم خؤش باو ئةط
 زالَ مب.

 ساندرا طاتى:

 بةؤ خةؤى   سةرةجنام بة ناوسينى ئةم نارةية ترسةكة  شكاند، رةطةةر نةا؟! ئةرةة    ةةة
 اوى يةكةم باو.هةنط

 هانرى طاتى:
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ةدا كةة  نة يةةم نيشةان   ئةو بايَري  قةيةى تؤم بااية، و ئازايةتىدةباو رن ئةو بايَرى ةةة
 لَم.ني. ئيَستا بة ئاشنايةتيت زؤر خؤشحايَم و داوا بكةم ثيَكةوة برِةخسب

  ساندرا طاتى:

 ية.سايىكى ئاشتيَ و كضيَكى ئةررِؤييوابىَ ئةم رةسةلة بؤ هةراو كارِ سثاس، ثيَم ةةة

ا و نيةاى دو يةةع  سةةمسا  بةهةرىالَ تا درةنطانيَكى شةو لة ديسةكؤكة رانةةوة. كاتيَةك    
 نياة شةوى نيشان دةدا، ساندرا طاتى:

كةةران  ا رالَةسةةمساتيَكيش تة  تةا   ةةةة بةداخةوة هيَااش هيَااش دةبىَ برِؤم، ضةانكة نيةا  
 ةي ناكا. ةوىَ وةريَنى، قدةرِةويم لةبةرة. ئةطةر تؤ دةتثيا

 هانرى طاتى:

 ية؟ن ثيَ سةيارة ةةةة رةطةر 

 وةآلرى داوة:

 . يةن يانى تةسيقم، ةوةرنةطرتا تةسيقى شؤفريِيم، ضانكة ئيَستا ةخيَرةةةة ن

 طةية ةوة.كةواباو ئةطةر ئيزن ب ةرراوى، دة 

 ساندرا طاتى:

ىةازرم. بةة    ةةةة سثاس، زؤر باشة كةواتة دةريَن ةوةو هةةركا  ويسةتت بةرِؤى، رنةيش    
دا، هانرى بانطى خزرةتكارةكةةى كةردو ثةارةى خااردنةةوةكانى     دواى ثانزدة خالةكيَك

ةكان ضةاون. هةةوا كةةريَك    ثىَ و بةرةو ثةاركينطى سةةيار   دايةو ثيَكةوة هةستانة سةر
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دا هانرى رل بةندةكةى بؤ كردة ضةةتر  بارانى باو، بةآلم نة سارد باو نة طةرم. لةوكا 
 دارةكةة سايضةى كةؤنئِؤلَ  ةكة باونةوة، هانرى بة سةيار. كاتيَك نزيكى تاكاو تةرِ نةبىَ

رةتريَك لةة ثةاركينطى     دةرطاكانى كردنةوةو زوو بؤى ساار باون. هةناوكة ضةند سة
 :ليَى ثرسىديسكؤكة دوور نةكةوتباونةوة كة ساندرا 

 هةية؟ هاورِيَى كضتئايا  ةةة

 وةآلرى داوة: 

طةةلَ  ةكةم دةةواو كةردوة، ني ةة! ضةانكة دؤسةت    كة زانكؤم ت باوم، بةآلم لةوكاتةوة ةةة
ذة بةة  دريَة  ستاورةتةوة طؤيا لةةوىَ كة بي يةشو بةو ثيَ دا ضؤتة ئةرريكايةبنةرالَةكةى

ةآلرةةى وطةةةلَ ئةةةوةى كةةة دوو نارةةةم بةةؤ ناوسةةياة، بةةةآلم نةةة   خايَندنةكةةةى دةدا. لة
طةةلَ  ةدةو ئيئ دواى ئدووم. رن يةكةشى بؤ ناروةو نة ناونيشانة ناىَتةنارةكانى داورة
ةم تا شانسةى ئةةو  تردا نةباورةة دؤسةت يةان باشةئ وايةة بلَةَيم تةاكاو ئيَسة        هيك كضيَكى

دا، نزيكةةى سةىَ سةالَة كةة     دا ئاشنا ببم. هةروةها دريَةذةى طةلَ كضيَكنةباوة بتاا  دة
و ئاشةنا بةبم   كطةةلَ كضةيَ  بةةآلم ئيَسةتا زؤرم ثةىَ خؤشةة، دة     و تةنيا دةنيم. نية هاورِيَم

ران بةىَ  و سةةبر ذة. ديارة دةبىَ كةريَك ثشةاودريَ ببيَتة هاوبةشى ئةو راوة نيانةى راور
 تا بزانني بةرةو كاىَ دةضىَ. تؤ ضلؤن؟ ئايا دؤستت)كارِ( هةية؟!

 ساندرا وةآلرى داوة:

و ةوىَ ثيةةاويَكى هةةؤطر بةةة نيةةانلَيَكة دةرةةبةداخةةةوة رنةةيش ني ةةة. رةةاوةى سةةانةةة ةةةةةة 
ةكةم ثةيدا بكةم، بةآلم ئيَستاش وةها ثيةاويَكم وةطةري نةكةةوتاوة كةة رنةى بةؤ       بنةرالَ
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 يان ئةوةتا راشكلبةرزة فرِم زؤر ئةوةى رِاستى بىَ نازا ! يان ئةوةى كة نيان باىَ. 
  نةوة.و درةنط ساغ دةثةسند

 اتى:هانرى لة قاوآليى دلَةوة ثيَى خؤش باو كة ساندرا دؤستى نية، بةآلم ط

 ثةسةةند بةةى، بةةةلَكاو ثيةةاوى شةةياوى خؤتةةت     راشةةكلري ناكةرةةةوة كةةة زؤر  وا بةة ةةة
و نسةةنطاند ؤظيَكة كة هاوبةشى نيانةكةةى بةة هةلَ  نةدؤزياةتةوة. ئةوةش رافى هةر رر

  يةوة هةلَبذيَرىَ.وردبينى

 دا طاتى:لةوكا  

لةة كةام   ن رالَةكةةتا ثرسةى  نةةم  وة، ئيَ ة هةروا خةريكة دةرِؤيةن، باوردنةبة داواى ىلَ ةةة
 ؟ةشةقار

 ساندرا طاتى:

يشةى دةكةرد   يَن ايطا  و لة رِيَطةادا، رِ ناوى شةقارةكةى ثىَ ،تا ئيَستا باش هاتاوين ةةة
 لة كايَاة برِؤن.  كة

 كاتيَك طةيشتنة بةردةرطاى رالَةكةيان، طاتى:

 راندووباونةكة .و زةمحة زؤر سثاس لة  ،ئيَرةية ةةة

 هانرى طاتى:

 و هيااى خةويَكى خؤشت بؤ بة ئاوا  دةخاازم.ى خؤشةةةة كةواتة شةويَك

 بةر لة جياباونةوة طاتى:
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 بين ةوة؟جاريَكى ديكة بت بىَ بتاا  بؤشانازى ئةوةران  تؤ بلَيَىةةةة 

  ساندرا طاتى:

ى رابايلةكةةى  ئة و نى رالَةكةراناوفو ئةوةش نرارة تةلةئيَستا رالَةكةران فيَر باوى ةةة
دةتاانى  ودةطرىَنةكة هةلَاوفالَةوة ليَدا زؤر جار دايكم تةلةبؤ رخؤشم. ئةطةر زةنطت 

رةةت ة خةةؤم وةآلبةةؤ رابايلةكةةةى خةةؤم ليَةةدا، ئةةةو يشةةتزةنط و ئةطةةةرداواى رةةن بكةةةى
، سةاندرا  طةةلَ ئةةو قسةانةى   ةلَ زةردةخةنةيةع لةة ثيَاةنةدى لة  طدةدةرةوة. هانرى لة

 و طاتى: كارتى ويزيتى كؤرثانياكةى داية

ا لةة  اض كةردو سةاندر  الوالى يةةكئيان رة   بين ةةوةو ئةةم  تر بتالَ دةمب جاريَكىخؤشح ةةة
يةةة و دوا ئةةةوديا دةرطاكةةة و هةةانرى ضةةاوةرِوان رةةاوة تةةا ضةةاوة    ةكة دابةةةزىسةةةيار
 ةكةى هةلَ كردو دريَذةى بة رِيَطا دا. سةيار

يَةدا.  لتردا هةليَكى بؤ رِةخسا و زةنطيَكى بةؤ سةاندرا   هانرى لة كؤتايى ىةوتاويةكى
و يةةكى طةةرم  و ضةؤنى و دواى ضةاع طةر  نةكةى هةلَاوفناوبراو بة رِيَكةو  بؤ خؤى تةلة

  و طاتى:طارِ، دةمساةتى كرد بؤ نانى ئيَاارة

 ين. شنا باوضينة ئةو جيَذوانطةيةى ليَى ئاام دةةةةة ئةطةر ثيَت خؤش بىَ، دواى ش

داوة،  ة زةنطى بؤ لةيَ ساندرا دةست بةجىَ قةباولَى كردو خؤشحالَى خؤى لةوةى ك
و ثيَكةةةوة وبةةرى هةشةةت بةاو كةةة هةانرى هاتةةة بةردةطاكةةيان    دةور سةةةمسا دةربةرِى.  

و هةريش ساندرا بة دايك و باوكيان طاتبةاون  ضاونة رِييَستارِان. لةم نيَاةدا هةم هانرى
ضةانكة   طةازةرا. كة ئةوانة تازة ثيَك ئاشنا باون. بةهةرىالَ ئةو شةوة زؤر خؤشيان ىلَ
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، هةانرى  يةكةةم   دوايةة دةركةةو   دا بةةو جةؤرةى كةة    رِاسةتى اشئ يةكئيان ناسى، لةب
دا وةريَنةىَ  طةةلَ هةانرى  استةقينة باو و ساندراش ويسةتى دة ساندرا بة واتاى رِ هاورِيَى

و بنةرالَةةة و هةةؤطرى نيةةانى نن   و بةةةو خةةاوةن كةسةةايةتى ئةةةويش طةةةجنيَكى كةةارى  
ة و باونى رندالَ باو، رؤمستةاد بةة هةيك شةتيَك تةنانةة       و ثيَكةوةنانى بنةرالَريَردايةتى

  و تةنانة  هاورِيَى جطةرةكيَشيشى نةباون.جطةرةش نةباو. ساندراش نة جطةرةكيَش

 يَى طا :ثةرِ نةبباو كة رِؤنيَكيان هانرى ثضةند رانطيَك لة ئاشنايةتيان تيَ

 ؟بكةى، ض دةلَيَىويَنة وةع رن داوا  ىلَ بكا شاوى ثىَةةةة ئةطةر يةكيَكى بؤ

 كردو طاتى:ساندرا ضاويَكى ليَ

 ةةةة ئايا بة جيددى داوا دةكةى يان تةنيا  اونة ديَنيتةوة؟

 وةآلرى داوة:

 ، بةرِاست ة.نةوةلَ  ةةة

 و طاتى:ساندرا دةستى طر 

 دةرةوة.نابة طةجنيَكى وةع تؤ وةآلرى ئةريَنى ضؤن  ةةة

طةةلَ بنةرالَةةةكانيان بةاس كةةردو   يةةةكئى لةرةسةةلةيان بةةةبىَ ئاطةادارى    ئةةوان ئةةةم 
دا وا ساغ باونةةوة كةة بةة    كيان لة ضاوثيَكةتنيَكدووانيش رِازى بةم كارة باون. هةرئةو

و نةريتة باوةكةان دةسةت بةةكار بةن. هةرضةةند لةة بنةرالَةطةةليَكى رةسةيحى         ثيَى داب
باو. بؤيةة هةةر ئةةو    باون، بةآلم هةر دووكيان باوةرِيان بة كليسا و ئةو جؤرة شتانة نة
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كةةيان لةة رِؤنيَكةى ديةارى     و بةؤ زةراوةندة رِؤنة ثيَكةوة ضاون بؤ دةفتةةرى رةارةبرِين  
دانى هيَنةديَك  يان طر . ئةوان سةردانى كلينيكى دةولَةتيان كرد بؤ ئةجنامكراودا وةخت

كةانى ديكةةةى  هيَنةةانى كارةو بةةجيَ دوكتةةار ثشةتطريى و وةرطرتنةةى تاقيكةارى ثزيشةكى  
دا و لة دواييشبؤ تاق يَك لة خزرة نزيكةكانيان دةمساةتىو ناوسينى كارتى ةبةرىبةرِيَا

و دةفتةةةرى رةةارةبرِين  وةدا ضةةاونةكةةاتى ديةةارى كةةراو   لةةة .كرِينةةى دوو ئةنطاسةةتيلة 
زةراوةنديان كرد. بة شةوى رارةبرِينةكةوة، دووهةةم جةارى ثيَكةةوة خةةوتنيان بةاو.      

كيان زؤر خةؤش بةاو.   دوولة سةرةتاوة، بةؤ هةةر   بة تايبة و دةسثيَكى نيانى هاوبةش
ثةرِ نةبباو كةة سةاندرا دووطيةان بةاو. دواى نةؤ رةانط       راوةيةع لة زةراوةندةكةيان تيَ

كارِيَكى باو و ناويان نا "تيل". هانرى زياتر لة ساندراى ثىَ خؤشئ باو، ضانكة بريى 
ونى ئةةودا زؤر دنوارو بةىَ   و لة نةةبا دةكردةوة، نيان بؤ خيَزانة جاانةكةشى بة تةنيايى

و خؤخاف نةدنيَكى بةاش   تاقةتيش نابىَ. باونى ئةو رندالَة بؤ ساندراى طةنج سةرطةررى
زؤر  32يةةةكىباوكةلَةةةبةةاو. ئةةيئ لةةة رالَةةةوة بةتةةةنىَ نةةةباو. بةةاونى رنةةدالَ هةةةروةع   

خؤشةويست بؤ طةورةساآلن، دةي خاف ند. هةناوكة تيل ضةةند رةانطيَكى نةةبباو كةة     
يان بةهيَز باو! ئةم جارةشةيان دواى نةؤ   را زطى ثرِ بؤوة. طؤيا كؤئةندارى زاووزيَساند

 نا "تينا". رانط، ساندرا، كضيَكى باو و ناويان ليَ

هانرى الو، تةقريبةن شةو و رِؤن بؤ كؤرثانيا كةارى دةكةرد، هةربؤيةة بةرثرسةةكةى     
و يةع كةة هةانرى  و بةةردةوام راوضةةكةى بةؤ زيةاد دةكةرد. بةة شةيَاة       خؤشى دةويسةت 

                                                

  .كةشاوشة، باوىَ، ليستؤع، لةيستؤع، لةيزتؤع، لةيزؤع، باوكةلَةاسباب بازى: كايةكلَ:   32
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يان برِاباو، خاناويةةع  خيَزانى تاانيان بةو برِة ررياتةى كة لة خزرة نزيكةكانيانةوة ثيَ
و تةقريبةن هةراو ثارةكةشى بةسةريةكةوة بدةن، بيَجطة لة ثيَنج سةالَ قيسةتى   بكرِن

رانطانة كة بة بانط قةرزدار باون، ئةو قةرزدارييةش بة بانط بؤ دةست ثيَةاةطرتن لةة   
  قةرزدار نةباون. تريا  بة ىكاورة  باو. دةنا هيضىانى رالَد

هيَنةاو   ان ثيَةك لة سةرةتاوة كة ساندرا و هانرى دلَيان ثيَكةوة باو و نيانى هاوبةشي
 لَيَني:ةكرىَ بو دوو رندالَ، دو خؤش بذيا و ثؤشتةوثةردا ئيَستا باونةتة خاوةن رالَ

و شتيَكى كةة هةةر لةة سةةرةتاى ثيَاةنةدى نن      .بةختةوةرنو ريَرديَكى تةقريبةن نن ةةة
و يانةى لة شيَاةى بةردةوارى نيةان ريَردايةتيان سةرجنيان نةدةداية، ئةو ويَنا تايبةتى

دا طةةورة  لةطةةلَى  هةةرزةكارى  سةةردةرى يةةكانيان بةاون كةة لةة     ية دةروونةى داخاازى
بةريى دةكةردةوة كةة    طرتباو و هةركاريَكيشيان بؤ خؤى بةةوجؤرة  و خاويان ثىَبباون

قةة  برييةان لةةوة    طرتةاوة.  رِيَطاى دروستى نيان تةنيا ئةوةية كة ئةةوان خاويةان ثةىَ   
، ضةانكة  بةراربةرةكةةم  ئةارةزووي  ىةةزو  بدةرةة  سةرنج زياتر دةبيَويَنة نةكردبؤوة بؤ
طةةلَ  ازاد نةيم و دةبةىَ هةةراو شةتيَك دة    رِةبةنايةتى بة تةةواوى ئة   سةردةرىئيئ وةع 

يةةكانى  و داخةاازي و رِيَةز بةؤ بريوبؤضةاون   بكةةم  ىو باسانةكةم بيَن ة طؤرِىَهاوبةشى ني
نةةبن، دةبةىَ بةة خةاترى      بةة دلَ يانةشةم  ىاليةنى بةراربةرم دانيَم، طةرضى ئةو داخةااز 

. لةبةرضاوطرتنى هاوبةشى نيانةكةم دةستيان ىلَ هةلَطرم يان النى كةم كةريَك كؤتا بيَم
ترى نيان رِيَن ايى دةكا. بةهةرىالَ و دروسترِيَطايةكى رِاست ؤظة بةرةوئةم شيَاازة، رر

دةطةةةن كةةة ض  ى نيةةانى هاوبةةةش تةةيَ  تةةتاق يَةةك لةةة طةجنةةةكان زؤر درةنةةط لةةة رِةو   
يةةكيان  و ض بةرثرسةايةتى و ضةيان دةوىَ  يةكيان لةةم نيانةة هاوبةشةة هةيةة    ضاوةرِوانى
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كة ئاويَكى سارد بة سةر مسيشقى  ئةم خاآلنة دواتر رِوون دةبنةوة، كاتيَكلةسةر شانة. 
ةوةو ضةى  تة و تةا رِادةيةةع بلَيَسةةكانى ئةةم ئةاطرة دادةرركيَ     دا دةكرىَبةتينى طةجنيَتى

و لةبةرضةاوطرتنى رةافى بةراربةةر،    تر، لؤنيكواتايةكى ديكة بريو هزر ناتايَنةوة. يان بة
وةخةبةةر   كةة رةرؤظ   كاتةية و سةرةرِؤيي دةطريَتةوة، ئةوو كةللةرِةقىجيَطاى هةلَضاون
 واية ئةم وةخةبةر هاتنة وةدرةنطىَ كةوتاوة.   ىدىَ. بةآلم جار

خةااز  و ثيَشةكةوتن ثايةة خؤشةويسةت   و ؤظيَكى ثلةة يةوة ررئاباورىهانرى لة باارى 
وةدةست بيَنةىَ،   ى خؤى لةسةرترئةوة دةكردةوة كة كاريَك لة شةو و رِؤن بريى ل باو،

و رندالَةكانى نةةدةكردو هةةراو   يةكى لة ننهيك تةنةخى يةوةهةرضةند لة باارى راددي
ويَنةةة ئةطةةةر  بةةؤ بنةرالَةكةةةى دابةةني دةكةةرد. بؤ   يةةةكى ئاسايشةةى نيةةانى ثيَداويسةةتى

انان بكرداية، هةولَى دةدا، بة ثارة بؤى بيَنيَتة مسخيَزانةكةى داواى ئةستيَرةيةكى لة 
دةكةةو  رِؤنيَةك    اتةة كةةرئ رِيَ  سةر زةوى، بةآلم ضانكة بةردةوام خةريكى كار باو، و

و واش بةةري وةكةةا كةةة ئةةةوانيش   دا بةةىَو رندالَةةةكانىو لةةةنيَا ننكارةكةةة بةةةجىَ بيَلَةةىَ 
و بةةآلم بةداخةةوة بةؤ خيَةزان    . يةة كةار ريَ يةارى هةةراو شةتيَك نةى     يان بةوةو ثيَايستى

و ى لة سةيرانرضاو نةباو. يانى ىةزديكةى لةبة رندالَةكانى جياواز لة كار هيك شتيَكى
دا  بنةرالَةةى خةةزوورى  طةةلَ تةنانة  ثشةاوى ساآلنةكةشةى دة  و خؤشى نةباو و كةيف

و مساشةق بةاو و زيةاتر بةريى لةة      دةبردة سةر. بة ثيَضةوانةى ئةو، ساندرا كضيَكى جةاان 
دا دةكةردةوةو ئةطةةر   طةلَ ريَردةكةةى طازةرانى دة و خؤش و بةر و جلرِوالَةتى خؤى

و نةدار باوناية، بةاليةوة طرينط نةباو. بؤية ئةطةر ريَردةكةى لة  زؤريش دةست كار
تاانى وةفةادارترين نن بةة   ىةوتاودا ضةند سةمساتيَكى بؤ تةرخان بكرداية، ساندرا دةي

و بةةخيَاكردنى رندالَةةكانى   ،يةكةةى رالَةدارى  دا كارة سةةرةكى ريَردةكةى بىَ. لةرِاستى
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و ضاو لة تةلةظزيؤن كردن باو. ديارة بةاونى دوو  ؤعديكةى خايَندنةوةى ضريِ سةرقالَى
دا بةةة ئةنةةدازةى ثيَايسةةت سةةةرقالَى كردبةةاو و ئةطةةةر  يةةةرنةةدالَ لةةةو تةرةنةةة الوةتةةى 
دةتةةاانى ئةةةجنارى بةةداو تةنانةةة  بةردةستيشةةى دةطةةر .    كاريَكيشةةى باوايةةة، نةةةي 

ى لةة هةيك شةتيَكى    دا تا كاتيَكى كة رندالَةكانى طةةورة نةةبباون، سةاندرا بةري    لةرِاستى
كةة  يانةةوة خةةريك بةاو. زيةاتر لةة ضةاار سةاَل بةاو         ديكة نةدةكردةوةو شةو و رِؤن ثيَ

دا زةراوةنةةديان كردبةةاو و رندالَةكانيشةةى بةةة تةةةواوى خاف نةةدباويان،  طةةةلَ هةةانرىدة
يةةة بةةاو كةةة  باو. وىَ دةضةةىَ هةةةر ئةةةو رةشةةخةلَةتى نةةة كيَشةةةيةكى ئةةةوتؤىكةةةواباو 

طرتبةاو. بةةآلم   طةازةرانى ىلَ  و خةؤش وةى لةرةةرِ تةام و تيَةذى نيةان    دةرةتانى بريكردنة
ا"ى نة يطةةلَ "ت و زيةاتر دة خضةى ساوايانئيَستا كة يةكيَك لة رندالَةكانى ثيَى ناوةتة با

و ريَردةكةشى بةردةوام خةريكى كارة، ئةم بريؤكانة باونةتة  دا لة رالَةوةيةطضكؤكةى
ناطةرِيَتةةةوةو ئةطةةةر كةةةلَكى    و ئةةيئ اريَكةةةبةةري وةكةةا كةةة طةةةجنيَتى ج   خؤركةةة و وا

و تةازة  رنةدالَى  سةةردةرى وةرنةطرى لةدةستت دةضىَ. زؤر جةار بةريى لةة رِابةردووى     ىلَ
تةةا  دةكةةةى دةكةةردةوة كةةة هةةةراو رِؤنيَةةكو نةةةباونى ريَرو تةةام و تيَةةذةكانى نيةةانالوى

و ذيَك لةة نيةانى نن  و تيَة و دةشي ديةى كةة هةيك تةام    درةنطانيَكى شةو نايةتةوة بؤ رالَىَ
 طا :جار لةبةرخؤيةوة دةي طةليَكيةدا نابينىَ. طةجنيَتى سةردةرىريَردايةتى لةم 

هانرى بةردةوام خةريكى كارةو تةنانة  لةم راوةدا بؤ تاقةة جةاريَكيش نةضةاونةتة     ةةة
و باوكيان بةسةةر  طةلَ رندالَةكانى لة رالَى دايكآلنةكةشى زياتر دةديسكؤ و ثشاوى سا
كةةة  كانيشةةى دادةنةةا بةةؤ رِؤنة ثشةةاوةكانيةهةةانرى كةةارة رالَيةةاتى بةةردوة كةةة تةنانةةة 

لةوة باو كة ريَردةكةى كاتيَكى زياترى بؤ ئةو و دوو ئةجناريان بدا. ساندرا زؤرى ىةز 
ئؤخريانةةدا   و ضاار سالَةكانى تةرخان بكردايةة. نةاوبراو لةةم ئةاخرو     رندالَة تةرةن سىَ
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رةانةى  يةةوة بةة ضةاو ئا   يَنا. هانرى بةة خؤشةرِوويى  ريَردةكةى هةلَخالَةى بة طايَى  ئةو
نيَةر   باو كة لةاويَكى و ثاس هةريشة بياناويةعهانرى ناكرىَ.  ئةم كارة قة دةكرد كة 

جةؤرةى كةة    دةر. بةةو ، بيَتةة ية و طةيشنت بة خيَزانة جاانةكةىبارى ئةو بةرثرسايةتى
هيَنةانى   دا دةهةا ، وةدةسةت  بة بريى هةانرى  كرا، تةنيا شتيَكى كةثيَشئ ئارانةى ثىَ

  دةكةردةوة و داهاتيَكى زياتر باو لة كؤرثانياكةة و واشةى بةري    تريةكى بةرزبةرثرسايةتى
بكةا، كةة    بةختةةوةر و رندالَةةكانى لةة هةةراو بااريَكةةوة     كة لةو رِيَطايةوة دةتةاانىَ نن 

ونى وةهةا كاتيَةك بةؤ    هؤى نةةبا لَةيةكى طةورة باو. هةانرى هةةر بةة   ئةوةش بؤ خؤى هة
ساندرا كةم كةم لة نيةان   تازةو خنجي نةكةى، باوة هؤى ئةوة كة و تةرِوخيَزانة جاان
هةةر دةرفةةتيَكى كةة بةؤى بِرةخسةاية يةان بةة         و لةة زار بةىَ و بيَة دا وةرِةزكردن دةطةلَى

طةرىَ.  وةرو رِابااردن كةلَكى لةيَ طازةرانى تر لة دةرفةتيَك دةطةرِا كة بؤ خؤشواتايةكى
نةةدةدا كةة ضةةند    ئةةو دةرفةتةةيان ثةىَ   قةة   هةرضةند بةخيَاكردنى دوو رندالَى طضكة 

لةةةو شةةةو و رِؤنانةةةى كةةة ريَردةكةةةى بةةؤ رةئ اوريةةةتى كؤرثانيةةا دةضةةاوة   سةةةمساتيَك
وةرطةرىَ. كةواتةة هةلةةكانيش بةداخةةوة     ، بؤ خؤى كةةلَكى ىلَ و لة رالَةوة نةباوسةفةر

و  وةردةطةةر كةوتايةةة، كةةةلَكى ىلَ بةةةآلم كةةة بةةؤى هةةةلَ كةةةرئ بةةؤ سةةاندرا دةرِةخسةةا.
طةةةلَ اندرا كضةةة تةةازة سةةىَ سةةاآلنةكةى دة . رِؤنيَكيةةان سةةبسةةتيَكى بةةة قةةةرز نةةةدةدا 

دا كة نزيك بة سالَيَك دةباو دةية دة باخضةةى سةاوايان، بةؤ تةاقى كردنةةوة       كارِةكةى
كةة تةا ض رِادةيةةع    تةةوة  بردية هةر ئةةو باخضةةى سةاوايانة. سةاندرا ويسةتى تةاقى بكا      

نةاوبراو  بىَ باونى دايكى لةة باخضةةى سةاوايان هةةلَ دةكةا و دةريَنيَتةةوة.       كضةكةى بة
سةاوايان.  باخضةةى   تةة دا بيباطةةلَ براكةةى  اى كضةة طضةكةكةى يةكةةم جةار بةاو دة     نيت

ة ا بة رندالَةكانى ديكة، بة سةرثةرشتى باخضةكةى سثاردو لنيساندرا دواى ناساندنى ت
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و باونى كةاتيَكى  طةلَ هةست بة ئازادى كردنبؤ رالَىَ لةنيَا رِيَطادا، لة ةوةىكاتى طةرِان
ية، لةوكاتةدا ى بةيانى١٠ سةمسا يةكةى كردو ديتى ة دةستىسةمساتتةواو، ضاويَكى لة 

دا ىلَ و هةةةتاوىيةةان لةةة هةوايةةةكى فيَنةةك و سةةةندةلَىكةةة ريَةةز لةبةةةردةم قاوةخانةيةةةع
وبةةردا خشةاندو   ايَسةتةيةكى كةردو ضةاويَكى بةة دةور    و، هةلَرِازاندباونةوةو ضؤلَيش بةا 

يةكى نةرم ليَى دانيشت. تةا ئةوكاتةة سةاندرا    سةرةجنام لة قةراغ ريَزيَك لةسةر كارسى
و رشتةرى الوةكى ئةو قاوةخانةية باو. داواى لةة خزرةتكارةكةة كةرد كةة     يةكةم رياان

كى خااردنةةوةى قاوةكةةى بةاو و    بة خةيالَيَكى ئاسةاودةوة خةةري   ،قاوةيةكى بؤ بيَنىَ
ضاويَكى لةة رِؤننارةيةةع كةة لةسةةر ريَزةكةة دانةدراباو، كةردو خةةريكى خايَندنةةوةى          

دا بةريى لةة ريَةردو رندالَةةكانى دةكةردةوة،      و. لةوكاتةة و وتارةكةانى بةا  الثةرِةى هةوالَ
بةري لةة   و ويستى ضةاو لةة خةالَيَكى دوور بكةاو     لةنةكاو سةرى لةسةر رِؤننارةكة هةلَطر 

دا بكاتةةوة، بةةآلم لةة    طةةلَ هةانرى  و سةةرةتاى زةراوةندةكةةى دة  سةردةرى طةجنيَتى
و لةبةةردآلن كةةو  كةة دةضةاو بةؤ      دا ضاوى بةة طةةجنيَكى جةاان ضةاع    بيست هةنطاوى

برِيبةاو و بةة ضةاوى    لةةويَاة رِاسةتةوخؤ ضةاوى تةىَ     هةةر  ،يةكةكانى سةوزى فرؤشىودو
و خةايَن  و لةبةةرآلن جنةكة بة بينينةى رِووخسةارى جةاان   يةوة ليَى دةرِوانى. طةرشتةرى

خةنةيةكى كردو دةستيَكى بؤ هةلَتةكاند. ساندرا و ضاو خاراراوى ساندرا، زةردةينشري
كة لة نةباونى ضةند شةوةى ريَردةكةى نارِةىة  باو، دةست بةةجىَ لةةو بريؤكانةةى    

دا مساشةقى ئةةو   ةكةةم رِوانةني  وةو هةر لةة ي يةو طةشاثيَشاوى الى دا و لةنةكاو خؤشحالَ
يةكانى لةبري خؤى بردنةةوةو بةة نيشةانةى رِةزارةنةدى،     طةجنة باو و هةراو نارِةىةتى

دا كةة  ىالَيَكيةكةى، لةة بة ثيَكةنينة دلَطراوى. طةجنةكةش ةوةتةكانددةستيَكى بؤ هةلَ
يةكةةى دوو  كةانى سةةوزى فرؤشةى   وهةناوكة دةستى هةةر بةة ىةةواوة بةاو، ضةاوة دو     
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دا دةيايسةت بةؤ نياةرِؤيةة سةاوبيَكى تةراتةة      كان ئةوبةر قاوةخانةكةوة. لةرِاستىودو
  و ةئالَةةةثيةةةااز، سةةةاز بكةةةا. بؤيةةةة كةةةةريَك ريةةةاة، سةةةةوزجيا ، تةراتةةةة، كةةةار ، 

يةكةةة و و لةةة كةةاتى هاتنةةة دةرةوة لةةة سةةةوزى فرؤشةةى كةةرِىَو ... زةردةضةةيَاة
ئةةم  دانيشةتاوة.   داةخانةكةطةرِانةوةدا، ديتى كة ساندرا هةناوكة لةبةردةم قاو

 و س ويَكى كردو طاتى:جارة هاتة ثيَشئةوة

 هةر ليَرة راوى!  ةةة

 دا طاتى:ساندرا بة ثيَكةنينةوة لة وةآلم

 اى ئةةوةش ، سةةرةرِ نةخااردؤتةةوة و قاوةكةشةم   هةاتاوم نابىَ كة  سةمساتيَكرن نيا  ةةة
و وايانبةؤ باخضةةى سةا   و تةازةش رندالَةةكا  بةردوون     كاو رةاوةو هةةواش زؤر خؤشةة   

  ذم.و نيطةرانى هةلَترسو نياى ثاش نياةرِؤية هةناسةيةكى بىَيةع سةمسا دةتاا  تا 

 طةجنةكة طاتى:

 زؤرتان نةبىَ، واية؟ وةختيَكىوىَ دةضىَ  ةةة

 ساندرا طاتى:

 خاراندنيشى هةية.  كاا ئينسان بة دوو رندالَى طضكةوة، كاتى سةر ةةة

 رياوش ناساند، طاتى:طةجنةكة كة خؤى بة دا

  ةةةة ئيزن دةخاازى لة ال  دانيشم.

 ، وةآلرى داوة:نىناساند طةلَ خؤساندرا لة
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  فةرراون، رةسةلةيةكى نية. ةةة

 ئةويش دانيشت و زؤرى نةخاياند كة خزرةتكارةكة ها  و طاتى:

 ؟يةىةز  لة ضى ةةة

 دارياوش طاتى:

 ساندرا كردو طاتى: تكاية قاوةيةكيش بؤ رن بيَنة و، رِووى لة ةةة

 ؟ية قاوةيةكى ديكةشت بؤ بيَنىَيَىةز  ل ةةة

 ساندرا طاتى:

 و داواىةتكارةكةةة كةةردر، زؤر سةةثاس، قاوةيةةةع بةسةةة. بةةةآلم رِووى لةةة خز ةخيَرنةة ةةةة
 ثةرداخيَك شةربةتى ثرتةقالَى كرد. 

 دارياوش طاتى:

كةةة رةتكارةك كةةة خزكاتيَةة بيَنةةة،و ثةةةرداخيَك شةةةربةتى ثرتةةةقالَ كةواتةةة قاوةيةةةع ةةةةة
 رِؤيشت، رِووى لة ساندرا كردو طاتى:

 كة رياانى رنى، ضانكة بة خاترى رن رايتةوة.بؤ شةربةتة ةةة

   و طاتى:ساندرا سثاسيَكى كرد

  باشئ باو.رةم ثىَةةةة وةكاو يةع واية! ض ليَرة وةريَنم يان بض ةوة رالَىَ، كةواتة ئيَ

 ة.طةرِاو وةيةع و شةربةتيَكى ثةرتةقالَةوةنةخاياند كة خزرةتكارةكة بة قا ىزؤر
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بؤيةة  ةر. هخةاىل دةخةاارد  و خراثةةدا  هةوا باش وكةش ونيَاةرِؤكى قسةكانيشيان لة
 ى:داو طات، هةر دريَذةى بةوةيَكي بة قاوةكة تةرِ كرددا ليَاىالَيَكدارياوش لة

  .و هةوا فيَنكةدا دةضةسثىَهةتاوة خؤش بةر ئةمبةرِاستى دانيشنت لة ةةة

    دا طاتى:قسةكانى ثشتطريىساندرا لة 

ئيَسةتا نةةم    وة تةا خةة وةردةطرم. بةآلم بةداى ىلَيَكبةلَىَ، بةرِاستى رنيش ئيَستا ضيَذ ةةة
 مب. رةنةد ةهرةبليَى و نيطةرانى بىَ ترسدا بةبةرِبةرِؤضكة و هةتاوة خؤشةدةتااني لةم 

، طلةةييم نيةة   دةطرن. ديارة ؤظرر ثيَي و دةست؟ ئةوان رةطةر رندالَةكان دةيان هيَشت
 طةلَ ناكرىَ. هيضيشى دة ويستى خؤران باوةو ئةوةضانكة 

 دارياوش طاتى:

 رةطةر تةنيا دةنى يان لة ريَردةكة  جيا باويتةوة؟ ةةة

 وةآلرى داوة:

اكرىَ ثيَةى نة   و كةارى زؤرةوة هؤى سةةرقالَى ، ليَى جيةا نةباورةةوة، بةةآلم بةة    ةخيَرن ةةة
يانى زوو كار. بةة  وةنانة  كاتيَكى ئازاديش ان بؤ دانانىَ، هةراوى كار و ت هاوكاريم بكا

كةة ضةؤتة   ند رِؤنيَو زؤر جار تا درةنطانيَكى شةو بؤى ناكرىَ بيَتةوة. ئيَسةتا ضةة   دةرِوا
 رةئ اورية .

 دارياوش طاتى:
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ى ة كاتةكةة ى زؤرةوو بةة بيةاناوى كةارو سةةرقالَ    رةئ اوريةة  بةىَ  لةة  رِاستى ئةطةةر   ةةة
 يةارة ىةنةةن  د. رِابيَةي  دةطةةلَي  و نيةة  كيَشةيةكي ض لَ ننانى ديكةدا بةسةرنةبا،دةطة

نيَكةى  دواى ن كارى زؤرةو دةبآ ئةوةش بلَيَم هةرضةند جاان ضاكيش بةىَ، ثةيَم وانةةبىَ   
 يارِ تةةوةو دا ثةرِ بكا طةةلَ ننةانى ديكةة   تؤ، ئيزن بة خؤى بدا، كاتةكةى دةجاانى وةع 

 بايَرىَ! 

 ساندرا طاتى:

يةانى   ىَيَاةية بة شة و رنيش وابري ناكةرةوة بةو  نا، نا، يةكةم لة تؤ جاان ضاكئ نية ةةة
دا جيَى نيةة. بةةآلم كةار بةؤ ئةةو      تر لة نيانىبة هيك جؤر ئافرةتيَكى .ناكةمدلَ ثيسى ىلَ

زارم ئةا لةية و تةنانةة  بنةرالَةكةشةيةتى. هةةر ئةةو رةسةة     طرينطئ لة هةراو ئافرةتيَةك 
 . دةدا

 طاتى:دارياوش 

و ة تةةؤلةةبيسةةتاوة كةةة بلَةةىَ كارةكةةةى   ليَةةتقةةة  كةةةن! ئايةةا بىةي ةةة نارِاىةةةتت  ةةةةة
 رندالَةكانى ثىَ طرينطئة؟

 ساندرا طاتى:

بينىَ كة دا دةيةىكردةوئاكارو لة  نةبيستاوة، بةآلم ررؤظن ئةوةم ىلَ، ئةسلَةةخيَرن ةةة
 ثايةى بؤ طرينطئة. و ثارةو ثلة

 دارياوش طاتى:

 يةوة دابني دةكا، رةطةر نا؟لة باارى راددى ىو رندالَةكانم ناوبراو، تؤةةة بةآل
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 ساندرا طاتى:

ةآلم بة ستى ئيَ ةة دايةة،   و هةرضى هةيةتى لة بةردة يةع ناكاىريَردةكةم هيك تةنةخ ةةة
 و رندالَ ثيَايستىننيةوة بةس نية، بةلَكاو ثيَم وابىَ تةنيا دابني باون لة باارى راددي

 ارة.ية تاكاو باونى ثو خؤشةويستىبة ئةوين زياتريان

 قسةكانى ساندرا طاتى: ثشتطريىطةلَ دارياوش لة

م ثةيَ  ،ةكةرآ دئةطةةر بةؤ    سةاز بكةةم،   ئؤرليَتيَةك  ةوىَ بةؤ نياةرِؤيةة   بةهةرىالَ دةر ةةة
 ئةم نةرة ثيَكةوة اؤين! خؤشة

 ساندرا طاتى:

يةة  و دوا يةة نو نيةا زيةاتر كةاو    يةةع  سةةمسا  خؤشة، بةآلم ئةوثةرِةكةى تةا  زؤرم ثيَ ةةة
 لة باخضةى ساوايان. داةبىَ بضم بة شايَن رندالَةكا د

 دارياوش طاتى:

ان دوو ية ة ثةيَ رةسةلةيةكى نية، رالَةكةم زؤر لةة باخضةةى سةاوايانةوة دوور نيةة، بة      ةةة
 ية. خالةكة رِيَ

 ساندرا طاتى:

 ى:و لة دريَذةدا طاتيةنوزةلَةكانى رنيش هةر لةو رِةاستى بىَ رندارِئةوةى  ةةة

اوكاريت هكةدا تةئؤرليَطةليَك سثاس لة دةمساةتةكة ، دةتاا  لة ليَنانى  ،زؤر باشة ةةة
 بكةم.
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 دارياوش طاتى:

 يَر مب.فليَنان  ئؤرليَتناضارى كردووم النى كةم تا رِادةيةع  ىرِةبةنسثاس، بةآلم  ةةة

   ساندرا طاتى:

يشةم ضيَشةت   لَةكانو دوو رنداى بة تةواو رانام و بةؤ ريَةرد  ويةكلة بري  نةضىَ كةيبانا ةةة
 ى!و ثيَكةن دا هةيةشتم لة ليَنانى ضيَررِاهيَنانى بةردةوا النى كةم ثيَنج سالَ دةنيَم،يَل

 وبةةةرى يةةازدةى بةةةيانى بةةاو، دواى خااردنةةةوةى قةةاوةو شةةةربةتى   دةور سةةةمسا 
اى كةةةة لةةةة دوو ديةةة كةةةةوتن وةرِيَو بةةةةرةو رةةةالَى داريةةةاوش ثرتةقالَةكةةةة، هةسةةةتان

 ندرا ليَى ثرسى:نيَا رِيَطادا سادا دةنيا. لةرةيةكى ضةند نهؤرىخاناوبة

 و ضؤن باو ئةررِؤ نةضاويتة سةر كار؟ض دةكةى ةةة

 وةآلرى داوة:

آلم ليَةى  كةم، بةرنداآلن كار دة نيايةكى بةرهةم هيَنانى باوكة شاوشةىرن لة كؤرثا ةةة
كى باوكةلَة كانيَوودتاويةع دةبىَ وازم ىلَ هيَناوةو بة تةرام وةرِةز باوم، بؤية دوو ىةو

ةكةةن.  دكانةكةةم بةؤ رِةنةط    وفرؤشى بكةرةةوة. هةةر ئيَسةتا كريَكارةكةان خةةريكن دو     
و ضةاونة  تنو لة ثليكانةكان وةسةةر كةةو  ئةوان بة دةم قسةكردنةوة طةيشتنة رالَةكةى

 نوورىَ.

 بةاوني  درةنةط  بةةهؤي  ،ة دانيشةيَ كة  فةةرراوى كةرد  و ى كةرد نتاهة  بةةخيَر دارياوش 
 دةسيت شؤردنةوةيان ثاش وهيَنان تةراتةي و ئاشثةزخانة ضاوة خيَرا بؤخؤي كاتةوة
دا وبةةرى سةاندرا كةةريَك بةة دةور   . ثياازةكةان  وردكردني هةروةها وهةجننينيان بة كرد
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 نوورىئاشةةةثةزخانة طضةةةكةكةى كةةةة رِووبةةةةرِووى  ضةةةاوةهةسةةةتاو  ثاشةةةانو رِوانيةةةى
    تنةكة باو و طاتى:دانيش

 ةم؟بك دروست كةم و ساوبيَكى تةراتة لةطةلَ كار ئيزن دةدةى رن كارطةكان ورد  ةةة

  دارياوش ثيَى ناخؤش نةباو و طاتى:

ؤم خةةكةةة ياررةةةتيم بةةدةى. بةةةآلم بةةؤ  زؤريشةةم ثةةىَ خؤشةةة، يةةةئةطةةةر زةمحةةة  ن ةةةةة
نى ضةاوةكا  ةوىَيئ نارة وةو ئة تازة رن ضاوم ئاويان كةرد ورد دةكةم، ضانكة  انثياازةك

  تؤش ئاو بكةن.

  و طاتى:ساندرا ثيَكةنى

ةآلم ةكردم، بدثيااز لةو سةرةتايانةوة زؤرى ىاجز  هةجننينىو ةةةة دةزا ! ثاع كردن
 كا  لةةةطرتةاوةو زؤر دةريَكةةة ضةاوة  ضةانكة ئةةوة كةةارى هةةراو رِؤنيَك ةةة، خةاوم ثةةىَ    

. اكةةن ااز ئةاو ن بة وردوثرد كردنى ثييئ و ئ بةراربةر ئةم ىةساسيةتةدا خؤرِاطر باونة
 كةرةوة.بو تؤش كارطةكان كةريَك ساور ئةطةر ثيَت خؤشة رن ثياازةكان ورد دةكةم

دانى كاتى ثيَة . لةة ضةةقؤكةى دايةة  و هةةر زوو  خةؤش بةاو    ىثيَة دارياوش لةة دلَةةوة   
اندرا سةةو الواندنيةةةوة.  كةةةريَك دةسةةتةكانى لةسةةةر دةسةةتى سةةاندرا دانةةا  ضةةةقؤكةدا

وة او نة ثياازةكةان  هةةجننينى بةة  كةرد  و دةستى هاتىَةيةكى بزوةرطر  و ىلَكةى ةقؤض
يةة يةةكئى. لةوكاتةةدا كةة داريةاوش خةةريكى       رِوانةى  ضةاو دةيةان   ىوةش بةة سةيلة  ان

   ساوركردنةوةى كارطةكان باو، ساندرا طاتى:
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ة ةم ثيةااز ئة ىَ، رةن  ةكة بةىَ كةار بة   تةباغةة و ئةطةةر ضةاوةيةكى    ةةةة ثياازةكة ئارادةية
 ور دةكةرةوة. دا كةريَك ساطةلَ تةراتةكانوردكراوانة لة

 دارياوش طاتى:

ر ارةو هةة كة اوةى تةنيشةت رةن بةىَ    ةةةة زؤر باشة، ئةطةر ثيَت وايةة ثيَايسةتة، ئةةم ضة    
 رِيَاة هةلَى كرد. لة

 ساندرا طاتى:

ةر سة ينةة  ةكةدايةةش تةراتةكةة   طةلَ كةريَك رِؤن ساور دةكةينةوةو دوةةةة ثياازةكة لة
يَةنج  و بةؤ رةاوةى ث  و رِؤنةكة و دواى ضةند خالةع كةريَكى ئةاو ثةيَ زيةاد دةكةةين    ثيااز

ة خالةةةةع لةةةة طةةةةرراى سةةةىَ ثلةةةةدا كةةةة ئةةةاو و تةراتةةةة و ثياازةكةةةة كةةةالَني، كارطةةة 
و دة دةكةةين و زةردةضةيَاةو خايَشةي تةيَ   و دواتةر ئالَةة   ساوركراوةكةى ثةالَ دةكةةين  

 ىَ. بكالَىَ، دواية ساوب ئارادةى خااردن دةب خالةكيَك ليَى دةطةرِيَن تا

 دارياوش طاتى:

ة لةةارةكةةةى و هيةةاادارم تة، بةةةآلم وىَ دةضةةىَ خةةراث نةةةبىَ ةةةةة تةةا ئيَسةةتا وام نةةةكردو 
 رن خؤشئ بىَ. كانىساوبة

دا كةةة سةةاندرا تةراتةكةةةى دةبةةرد بيكاتةةة سةةةر ثيةةاازو رِؤنةكةةة، لةنةةةكاو   ىالَيَكلةةة
رينجةان.  تنيَا دةرطاكةةدا تيَةك   ةو لةة ئاشثةزخانةكة طةرِاو دارياوش بةرةو الى دةرطاى
و سةاندرا بةة دةسةتيَكى تةراتةكةةى كةردة سةةر       يةة يةةكئى  هةردووع كةريَكيان رِوانى

و دةسةةتةكةى ديكةةةى  ةكة دانةةاختةكةةةى لةسةةةر رِةف ةةةى ثةةةنا تةباغةةةو تة ثياازةكةةة
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وش ضةاوى برِيةة ضةاوة    دا داريةا و كةريَك فشارى دا. لةوكا خستة سةر شانى دارياوش
خارارةكانى ساندراو دةستيَكى بة رِوورةتى داهيَناو لةنةةكاو ليَاةكانيةان لةة دوورةوة    

دا قةثا  وةع راقناتي  ليَك نزيك باونةوة. ضةند خالةكيَك ليَاةكانيان لةسةر يةكئى
ن. قرضى كارطةكان داضةلَةكا الى خؤ نةراباو كة بة بؤنى ثياازو قرضةو ئاطايان كراباون

 وةردا و تةراتةكةى تيَكثيااز يةعئةسكايَبة يةكةى، ىساندرا بة ثيَى شيَاازى ئاشثةز
و دوايةة كرديةة نيَةا رةجنةةلَى ثيةااز     و  و كةريَكى ئاو كردة سةةر كارطةة سةاوركراوةكة   
 تةراتةكةوةو سةرى رةجنةلَةكةى ناوةو طاتى: 

 تر دةكالَىَ.دة خالةكى ةةة

 نوورى دانيشتنةكة. و ضاونةدةستى يةكئيان طر 

 دارياوش طاتى:

 ؟ؤنىض شةرابى ساورة يكيَكثة طةلَةد بةآلم ةةةة هةرضةند ئيَستا زؤر زووة، 

  و خارارةكانى وةآلرى بةلَيَى داوة.ساندرا بة ضاوة جاان

و دوو ةكة باو، هيَناية خةاارىَ سةالجدارياوش شاوشةيةع شةرابى ساور كة لةسةر 
اردنةةوةى يةكةةم قةارى شةةرابى     ريَزةكةة دانةان. بةة خا   ثةرداخى خاويَنيشةى لةسةةر   

 يةكانيان، لةنةكاو ثرداخةكانيان خستنة سةر ريَزةكةو رِوانينة تةراح و ضلَيَساوىساور
دةست  وكرد بة راض كردنو ئةويندارانة دةستيان ى يةكئى هاويشتو خؤيان لة باوةش

 كةة  انلةسةةر قةنةفةةك   ريَةذ بةؤوة  ةو رِادةيةة د ن تا ئة رِاراوسانةكا .و ت وتل كردنبازى



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

310 

 

لةنةكاو ساندرا هاتةوة بريى كةة سةاوبةكةى    ،تةرِو تلَي  بباون ناباو نيَرخؤ يةكئيان
   ئارادةية.

ريَزى كة دارياوش  ،بة خؤشى يةكئى هةلَداثا اوةى شةرابى نيَا ثةرداخةكانيان 
ةكةةةى لةسةةةر و رةجنةلَ ةزخانةنةةان خااردنةكةةةى دةرِازانةةدةوة، سةةاندرا ضةةاوة ئاشةةث 

، دةنةا  ةختةيةكى خةرِ كةة رةجنةلَةكةةيان لةسةةر دا    طةلَ تو لةةكة هيَناية خاارىَتةباغة
و خسةتنية  ثارضةة ثارضةةى كةردن   كار  باو بة كرِي 33باطيَتى هيَنانى. دارياوشيش نان

بةؤ دارياوشةةيش  و نيَةا سةةلةيةع و لةسةةةر ريَزةكةة داينةةان. سةاندرا سةةاوبى بةؤ خةةؤى     
دةرويَشانة باو، بةآلم ثيَكةوة شاهانة نؤشةى طيانيةان    خااردنةكةيان كرد، هةرضةندتيَ

و بة سيلة ضةاو  و ضيَذةكةى لةو ضاو برِكىَ و تامدا شاهانة باونى خااردنكرد. لةرِاستى
دزةى  ؤظن تةا قةاوآليى هةةناو و دةروونةى رةر     لةيةكئ كردنانة باون كةة بةة ضةاوةكانيا   

 دةكردو كاريطةرى دادةنا. 

كةا  فةرق نا و خؤشةويستى)رِفيَنة ئةو سةردةرانةى كة ئةوين و دلَندة جاانطةلؤ! ضة
را دادةطةرىَ! سةاند   ؤظدا سةرانسةةرى جةسةتةى رةر   يةةع كةا    دا بىَ(، لةلة ض تةرةنيَك

 ضاويَكى ئةويندارانةى لة دارياوش كردو طاتى:

                                                

 ية. فةرِانسة : نانى "باطت": جؤرة نانيَكى دريَذو خرِى 33
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لةخؤ بىَ،  ! ئاطا باوبى و شتيَكم ثىَ دةلَيَن، نةكا مساشقدةدويَنطةلَ ا ةةة ضاوةكانت لة
 ةآلم دارياوشدا تةرة  بيست و ضاار سالَة، ريَرديَك و دوو رندالَم هةية. بطةلَ ئةوةىلة

 طا :دا دةيلة خةيالَى خؤى

و ريَز طةر  ى لة ئا، لةو كاتةدا ساندرالةوةها ساتيَكا خؤشةويستى ئةو شتانة نازانىَ ةةة
 و طاتى:دةرى خستة نيَا دةرى

يَت و كةوتةكةة  رنةى شة    وو هةةلَ  رِفةيَن  ، رِووخسارى دلَو ض شريين بىَثيَت تالَض  ةةة
 ،تةر يَكىيَةى خؤشةويسةتى يةان هةةر شةت     ة. ئيَستا ئةطةر تةؤ ئةرةة نةاو دةن   شةيدا كردو

يةكةشيان هةر بةردةوام باو، بةآلم ية تةراىاويو ضاو برِكيَدا راض كردنطةلَ ئةوةشلة
ةى كةردو  ةكسةةمسات يةة ال دا. سةاندرا ضةاويَكى لةة     لةة يةةكى نياةرِؤ   سةمسا خةريك باو 

 طاتى:

و ؤ رةةالَىَبةةبةرةةةوة  و بيةةانلةةة باخضةةةى سةةاوايان رندالَةةةكا بضةةم بةةة شةةايَن دةبةةىَ  ةةةةة
و  يَنةا اكةةى دةر ة جانتةزيَكى لة قة اق. رِووى لة دارياوش كردو ثارضةة  ليَنيَمشتيَكيان بؤ 
 ى:و ثيَى دا و طاتنةكةى لةسةر ناوسىاوفنرارةى تةلة

م يشة طارةان خؤشحالَ و بةىَ ةةةة هةركاتيَك ويستت، دةتةاانى لةة رِؤندا زةنطةم بةؤ ليَةدةى     
 رِيك رةةىو كةةارتيَكى وةرطةةر يةةةوة نرارةكةةةى ىلَدةكةةةى. دارياوشةةيش بةةة خؤشةةحالَى

 .كردباون ضاث يةكةىكة تازة بؤ باوكةلَة فرؤشى داية كانةكةىودو

دا ريَردةكةةى لةة رةئ اوريةة     و لةو نيَةاةش ىثةرِضةند رِؤنيَك لةو ضاوثيَكةوتنة تيَ
رِدراوة. طةرِابؤوة، بةآلم هةستى دةكرد كة خيَزانةكةى لة ضاو كةرِةتةكانى ثيَشةاو طةؤ  

طةةلَى خةؤش نيةة و هةةراو شةتيَكى دةكةردة بيةاناو بةؤ         رِووى لةوةع ثيَشاو زؤر سةرو
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تةر نةةكاو   رِةىةة  ئةوةى تةاوِرة ببةَى. هةانرى هةةولَى دةدا زيةاتر لةةوة خيَزانةكةةى نا       
و لةةةوةى كةةة بةةة دوو رنةةدالَى طضةةكةوة زؤرى بةةةجىَ ديَلَةةىَ، ىةةةقى   لةسةةةرةخؤتر بةةىَ

و وةدةسةت هيَنةانى داهةاتى زيةاتر     بةةرزتر  ثاية و ثؤستى و دةدا، بةآلم تةراىى ثلةثىَ
و رندالَةةكانى رِابطةا. سةةرةرِاى ئةةوةش     ئةم دةسةآلتةى ىلَ ئةستاندباو كة زياتر بة نن

 و سةدةقةى ننةكةى دةباو و لةوةى نةى لة رالَةوة نةباو، بةردةوام بة قاربانئةو كاتا
و بةة تايبةة    دةكرد. لةةوةها ىالَةةتيَك  باوردنى ىلَرِابطا، داواى ليَكة ناتاانىَ زؤريان ثىَ

و تةةنيا جةؤرة ثاسةاويَك    و داواى ىلَ باوردنةكةشةى ئؤخريانةةدا، مسازرخةاازى   لةم ئاخرو
دا نةدةضاو. ئةم بريؤكةية لة ريَشكى ساندرادا دةخاالوةو بةردةوام بة طايَى شساندرا
جةؤرة نيانةة ئةةويش لةةو تةرةنةة       دةكةردةوة لةةوة زيةاتر نةاتاانىَ دريَةذة بةةو      بريى ىلَ
و واى بةري دةكةردةوة،   دا دادةرِشتو ثي نى جياباونةوةى لة ريَشكى يةدا بداطةجنيَتى

و ئةطةةر وابةاو،   نى بة دوو رندالَةوة خةؤش دةوىَ ئايا كةسيَكى بؤويَنة وةع دارياوش ر
  ئايا رندالَةكانيشم قةباولَ دةكا؟!

دا طةلؤ! بةداخةوة ئاطاداركردنةوة بةردةوارةةكانى سةاندرا كةة لةة قةالَبى تةاورِةيى      
يةةةةوة زؤر بةةةة جيةةةددى نةةةةدةطريان يةةةان ئةةةةوةتا دةري دةبةةةرِى، لةةةة اليةةةةن هةةةانرى

دةنا. هانرى واى بري دةكردةوةو لةو خةيالَةدا باو يةكى ئةوتؤيان لةسةر دانةكاريطةرى
طةةلَ ئةةو رنداآلنةةدا    و زؤربةةى كاتةةكانى رِؤنانةةى دة    كة ساندرا دوو رندالَى ليَى هةية

خت بىَ واتة خاترجةةم  بةسةر دةبا. كةواتة دةبىَ ناوبراو لة اليةن ساندراوة خةيالَى تة
سةررايةيةكى باشةى ثاشةةكةو  كةرد،     دا باو، كاتيَك كة ثارةوو بةرنارةشىبىَ. لة بري

و رِاويَةذكارى رالَيةا    سةةربةخؤى نريَريةارى   ناوسةينطةيةكى و دةست لةو كارة هةلَطرىَ
و دةتةاانىَ لةة    و دةضةنة قاتااانةة  تا ئةو كةاتيش رندالَةةكانى طةةورة دةبةن     بكاتةوة،
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زيَكةى كةارو   ريَ يَك بؤ خيَزانة نيكةآلنةكةى ئةاوةدان وةكةاو  رودا نوكارةكةى ناوسينطةى
دانىَ و سكرتيَرةيةكيش بةكرىَ بطرىَ كة نياةى رِؤنىَ لةة  و ... ىلَناوفرو تةلةةرثيؤتؤك

كردنى و تاي  و ضاو ىلَةكانى وةع خايَندنةوةى نارةكانكارو كارة ساكةدا بىَناوسينطة
ى دا و بةري هةانرى  ريَشةكى  ر ئةجنام بدا. ئةرةة خةةيالَيَك بةاو لةة    ةرثيؤتؤبةرنارةكانى ك

  كردةوة.ىلَ

كارو ئازاد بىَ ؤنةرِؤنيَكيان ساندرا تازة لة باخضةى ساوايان طةرِابؤوةو ضانكة ئةو رِ
كةةة  ،تنى بيسةةاوفداريةةاوش بكةةا، لةنةةةكاو زرِةى تةلةةةنيَك بةةؤ اوفبةةاو، ويسةةتى تةلةةة

 يةكةى هةلَطر ، دارياوش باو، دواى س و و ضاع و ضؤنى طاتى:طاوشى

قريبةن كةم كة تةيةكانة نايَوو دو، زؤرم ثىَ خؤشة بيَىدةكرىَبؤ  ئةطةر ئةررِؤكة  ةةة
يشةانتى  يةكةى تةواو بةاوةو نيةاةى دؤآلبةكانيشةم دانةاون، ن    ارىك دةكرىَ بلَيَني رِةنط

 بدةم. 

  ساندرا طاتى:

م كةة تةؤ   ؤ ليَةدة نةكة ضاوم و ويستم زةنطيَكت بة اوفة ئةزقةزا هةر ئيَستا بةرةو تةلةةةة
دا، بةداخةةوة  يةازدة بيَةى بةة شةايَنم     سةةمسا  رد. ئةطةةر دةكةرىَ   دةست ثيَشخةريت ك

 و ئةوةش ناونيشانى رالَةكةرانة. نية سةيارةم

 دارياوش طاتى:

دا، ذةىم و دريَة ى ديكةة لةةويَ  سةةمسات و تا نيةا   ةةةة قةى ناكا، شةقارةكةتان لةسةر رِيَ ة
 بدةم؟ دةبىَ كام زةنطة ىلَ
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 ساندرا طاتى:

  و ناوى هةر ضااررانى لةسةرة. ة دةرطاكةرانةوةيةةةةة تةنيا زةنطيَك ب

ى هةةر جةؤريَك  را بباو و دةيةويسةت بة مساشقى سانددا دارياوش بة رِادةيةع لةرِاستى
ندراوة د لةة سةا  باوة دلَى ساندرا رِاكيَشىَ. بؤية تا ئةوكا  بةة رِادةيةةع هةسةتى دةكةر    

اوبةشةى  هيةكةى نيانى ةيانىؤ بنزيكة كة ئةطةر هةر ئةو رِؤنة لة هانرى جيا بيَتةوة، ب
الَى و بةةرةو رة  ةكةىسةةيار طةلَ ثيَك ديَنىَ. دارياوش بة وةها بريؤكةيةكةوة ساارى دة

ا رِادةيةع خيَكى تساندرا وةرِىَ كةو . ساندرا و ريَردةكةى لة رالَيَكى تةع نةبش بة با
و  يَدرال اندرا س ىنةضاو زةنطى رالَطةورة لة شايَنيَكى لةبارى شاردا دةنيان. زؤرى ثىَ

و و ضةاع  كردباو و هةر زؤر زوو دةرطاكةى بةؤ كةردةوةو دواى سة و    ىازرخؤى ئةويش 
و هاتن بةؤ  نةكة باوسةيارو هةر لةويَاة ساارى ضؤنى ئيئ فةرراوشى نةكرد بؤ نوورىَ

يان ثةةةردةى ثةجنةةةرةكان . ىكةةةباوكةلَةكةةانى تةةازة ئةةاوةدان كةةراوى فرؤشةةتنى    ودو
نيةان  ياارةكاكؤرِاسيؤنةكةى نيةاة تةةواو و كريَكارةكةان تةةواوى د    و ديَهةآلوةسي باون

 ن. باوكرد و ثيَك رِيَكو ويشكيش بباونةوةو نياة لة دؤآلبةكانيشيان رِةنط

 ساندرا طاتى:

و ن، بةةلَكا ضةؤى بةةردةوارى نةة تةةنيا رنةداآل     و و شةايَنى هةا    جيَطاكةى زؤر باشة ةةة
يةةوة نزيكةة.   و ناوةنةدي و قاتااانةةى سةةرةتايى  و باوكةكانيشيانة. ضانكة لة دودايك

 ىةنةن رشتةرى ضاكيشت دةبن.

 دارياوش طاتى:
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ةكى كةريَك ييَة كريانة باو ئيَرةم بهياادارم، رنيش هةر بة خاترى ئةو تايبةنةندي ةةة
زيةةةاتر لةةةة ئاسةةةتى خةةةؤى طرتةةةاوة. داريةةةاوش بةةةة تةةةةرا بةةةاو سةةةةرةرِاى وةويلكةةةة  

دار لةةة رِيَطةةاى  كةةؤنئِؤلَ سةةةيارةىدةفةرى كارةبةةايى، جؤراوجؤرةكةةانى وةع شةةةرةن 
 كى ديكةةةى وةع كةرةسةةةى و ثةةةليَكةةةل ورةوة، باوكةشاوشةةةى قسةةةكةرو ... ، دو

ارى، رى ديةا ويَنةة رانيةك، قةلَةةم، خادكةار، كاغةةزى نيطاركيَشةان، رِؤننريَة       ناوسني بؤ
 بيَنىَ. يشانةككارتى ثؤستالَ و هتد، بؤ خايَندكار

 كردو طاتى: ئةم بريؤكةيةشى ثشتطريىساندرا 

ةونة نيَةر  دةك انةفكريَكى طةليَك باشة، ئةوكا  هةراو خايَندكارةكانى ئةم قاتااان ةةة
بةؤ  ش، و ثةةىل سةةرقالَى ديكةة   طةةلَ كرِينةى باوكةشاوشةة و كةةل    سةيتةرةى تؤوةو لة

 .هةر ديَنةوة الى تؤو نيطاركيَشانةكانيشيان كةرةسةى ناوسنيكرِينى 

دا كةةة ىالَيَككانةكةةة، لةةة وو ثشةةكنينى دويَك سةةةردانسةةةمساتن دواى كيةةادوو هةةةر
اوش، ويسةتيان  كريَكارةكان دةضاون بةرةو نان خااردنى نياةرِؤية، بة ثيَشنيارى داري

كةةوة بةن. ديةارة ئةةم جارةيةان نةةع سةاوبى تةراتةة، بةةلَكاو بضةنة           كةش ثيَةنياةرِؤ
دا دةسةتيان لةةنيَا دةسةتى    يَكىالَلةا ضاويَكى لة دارياوش كردو ضيَشتخانةيةع. ساندر

وةو دةرطةا و  نةة نةؤنةن كةرا   كاودا باو و قاركى يةكئيان دةطاشني، هةر لةو دويةكئى
و وةع رةار  و دةريان ناية نيَا دةرى يةكئىثةجنةرة داخراوةدا يةكئيان لة ئاريَز طر 

ناوسةاندو   ةديةاارى نزيةك دةرطةاى ضةاونة دةرةوةو    ليَك ئاآلن. دارياوش ساندراى بةة  
طةةلَ ئةةوةى   ، لةكةرد  تى بة تينى طةرراى رةركةةكانى يةوة ناو هةسسينطى بة سينطى

يةكى بة تةراىى ،باونو ثتةوى قا  رةركيَكي وسينط مباو، بةآل ىدوو رندالَخاوةنى 
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و خةؤلَى  طةةليَكى خةسةت  و سينطى سةاندرا رةاض  تاريف نةكراو لة ليَا و دةم و ضاو و رل
طةيشت ئةطةةر ئةةم   و ساندرا تيَو تلَي  باونكيان تةرِدووئةو جيَيةى هةر ئةستاند تاىلَ

بىَ هةيك كةرةسةةيةع   و بةة و تةةق وكانةة رِةق وراضانة دريَذةيان بىَ، دارياوش هةر لةو د
ئةريادة خةؤى ااتةة بةردةسةتى     ثيَى دادةكةنىَ. هةرضةند ثيَشى ناخؤش نةباو كة بةىَ 

 دا طاتى:و لة دةرفةتيَكبريى كردةوة نيرانةدارياوش، بةآلم 

 بضينة كاىَ بؤ نان خااردن؟ ةةة

 دارياوش طاتى:

كةة   اش هةيةة بة ضيَشتخانةى ئيتاليايت ثىَ ضؤنة؟ هةر لةو نزيكانة ضيَشةتخانةيةكى   ةةة
 ضيَشتةكانى بةتام و سرويسى باشيشى هةية.

 ساندرا طاتى:

ةتةاانني،  دةواتةة  زايةة. ك ةةةة لةوة باشئ نابىَ؟ زياتر لة هةراو شتيَك زؤرم ىةز لةة ثيت 
 ى. يةى كة باسى دةكةبضينة ئةو ضيَشتخانة ئيتاليايى

 دارياوش طاتى:

يةاتر ...،  ، ثةيَم خةؤش بةاو ز   دةرفةتت هةيةة يةع و نيا  سةمسا ئةررِؤش تا  ىةيفةةةة 
 و طاتى:ساندرا قسةكةى ىلَ برِى

 ةةةة رةبةستت ئةوةية زياتر ثيَكةوة بني؟

 يةوة طاتى:بة خؤشحالَى
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 ساندرا ض دةلَيَ. داخااةةة بةلَىَ، و ضاوةرِوان رايةوة ة

 وةآلرى داوة:

ودوا يةة. لةرةة  شةةش دةرفةةو هة   سةةمسا   ؤ تاةةةة بة ثيَضةوانةى رِؤنةكانى ديكة، ئةررِ
دواى  لَةةكانى و ويستى خةسةاوم، رندا رانطى رِؤنيَك ئازادم، ضانكة لةسةر داواى هانرى

وة اوايانةسو تةنانة  هانرى بؤ خؤى لة باخضةى باخضةى ساوايان دةضنة الى نةنكيان
ؤنى وايةني رِ دئةوةى تةةنيا رِؤنةكةةى، بةةلَكاو ئةطةةر هةانرى       عهةلَيان دةطرىَ. رن نة

رِؤنة  ؤ يةكةةم هةراو رانطيَك لة رةئ اورية  بىَ، شةوةكةشى ئازادم. بةهةرىالَ ئةةررِ 
 شةش دةرفةو هةية و بيَكارم.  سةمسةا تا 

 ة. و ضاونة ضيَشتخانةكطالَى بةهارى طةشايةوةو دةستى طر دارياوش هةروةع 

و و ناربةةؤ داواى ثيتزايةةةع بةةة كةةار   ى خااردنةةةكان كةةردوليسةةتسةةاندرا ضةةاويَكى لةةة  
 سثيَناخةوة كردو دارياوشيش طاتى:

 يةع و شةرابيَكى ساورى ئيتاليايى.34"ةةةة "تارتالينى

 ساندراش طاتى:

  رن بيَنة. ةةةة بباورة، شةرابيَكى ساوريش بؤ

                                                

 : جؤريَكة لة راكارؤنى ئيتاليايى، هيَنديَك جار طؤشت يان قي ةشى دةطةلَ دةكرىَ.  34



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

318 

 

ية ن رِوانىدةيا ضلَيَسانةو ئةوان بة داو و ناو ضاوةرِوانى خااردنةوةو نانةكةيان باون
كانى و دارياوشةيش دةسةتة  دا ساندرا دةستى لةسةر ريَزةكة داناباونىالَيَكلةيةكئى. 
   الواندةوة، طاتى: بة شيَاةيةكى تايبة  دةيو ة سةر دةستىنخستباو

ديتنةةى  لةةةوةى كةةة وةآلرةةى ئةةةريَنيت بةةة ثيَشةةنيارةكةم داوة بةةؤ   زؤر خؤشةةحالَم  ةةةةة
 ترة. ىةرِؤيةكطةلَ تؤدا بؤم دلَطرو خؤشئ لة هةر نياش لةؤنةرِكانةكة و ئةم نياودو

، دا بةاوم لةو رِؤنةوة كة ساوبى تةراتةكةران ثيَكةوة خاارد هةريشةة لةة بةريى تةؤ    
ةلَ طة ريشةة دة ؤرم ثىَ خؤشةة كةة هة  ةآلم زب و ريَرد  هةية،دةزا  دوو رندالَهةرضةند 

ضةى  دا هةةولَى زؤر دةدةم كة تؤدا مب و زؤر شةويش خةو  ثيَاة دةبيةنم و لةخةوةكةةم  
ةوةش دا رةودايةكى ئةوتؤران نيةة و هةةر ئة   دةستم ثيَت رِاناطا، هةرضةند لة خةوةكةم
نةةدةدي،   دا برِوا ، بةةآلم تةؤم  الوالى خؤم دةباوة هؤى ئةوة كة لة خةو رِاثةرِم و بةم

 بةةؤرِا و خةةةوم ىلَ دةزئةةةوكا  لةةيَم ىةةالَى دةبةةاو كةةة ئةةةوة خةةةوةو دواى ئةةةوة ئةةيئ   
 راوةيةكى زؤر خةوم ىلَ نةدةكةوتةوة. 

لةة   دوكةر لةة ضةاوة درةوشةاوةكانى داريةاوش      ساندرا ضةاويَكى بةةس ئةويندارانةةى   
 هةلَ يان ىلَةقانو مساش و طرياكة ترووسكةيةكى طةش باون برِيقاوآليى دلَةوة ضاوى تيَ

  طاتى: دةستا،

و بةةو شةةوة    يةكةة  دةوَى رنةيش ئةةو هةسةتةم بةة نيسةبة  تةؤوة هةيةة        ةةةة رِاسةتى 
دةطةرياو زؤر جةار دةم ويسةت    دريَذانةى كة هانرى لة رالَةوة نةباو، ئؤقرةم لةبةر هةةلَ 

شة زةنطت بؤ ليَدةم، بةآلم لةوة دةترسام رندالَةكان رِاز وةبن، خؤدداريم دةكرد. هةري
سةةركؤنة  زا ، دةبىَ ض بكةم. زؤر جار خؤم و ناشوا هةست دةكةم كة دلَم تؤى دةوىَ
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ؤشةحالَم  ! بةةآلم دووبةارة دةيلَيَ ةةوة خ   تةؤم ديةى  ة كة بؤضى لةةو قاوةخانةيةةدا   كردو
دا دةبةخشةةىَ. لةةةةوكا  ة، باونةةت ئاسةةةاودةييم ثةةىَ  لةةةوةى كةةة تةةؤم ثةيةةةدا كةةردو    
 خؤشةى كيان بةة  دووو هةةر  تة سةةر ريَزةكةة  بةكانى خسة خزرةتكارةكة ثةرداخةة شةةرا  
دا. داريةةاوش ثةرداخةةة   و يةكةةةم ثةةةيكيان هةةةلَ  دان يةةةكئى ثةرداخةةةكانيان ليَةةك  

و باريكة جاانةكانى ساندراى طر  و و قاركة شاوش شةرابةكةى خستةوة سةر ريَزةكة
 ثرِيَةك و بةىَ   دةطلَةؤفى. لةة  دةستى لة هةنطاسةتيلةكةى قةاركى دا و دةسةتةكانى هةةلَ    

 ثيَشةكى طاتى:

 دةكةى؟ ختةوةرىبةدا هةست بة طةلَ ريَردةكة ةوىَ بثرسم، ئايا دةةةةة دةر

 راتلَ باون طاتى:ساندراش بىَ

دا بةذيم،  لَىطةة   دةةية، بةآلم وىَ دةضىَ نةةتاا ! ئةطةرضى دوو رندالَم ليَى هنةخيَر ةةةة
ةرِاسةتى  ةند بهةرضة نية و هةراوى لة فكرى كارةكةى داية.  وةختىهانرى قة  بؤ رن 
اىَ بةةريى جةة و ىةةةز بةةة ثاراسةةتنى بنةرالَةةة دةكةةةم، بةةةآلم زؤر جةةارئةةافرةتيَكى رالَةةدار

دا خزرةتكارةكةةةة، ثيتةةةزا و نيَا قسةةةةكانياندا هةةةاتاوة. لةةةةاونةةةةوةم بةةةة ريَشةةةكى ب
 و طاتى: ية سةر ريَزةكةيةكةى هيَناباوة دةرىَ، خستى"تارتالينى" كة تازة لة فرِنى

ردو كيان كة انتةان، هةةر كةاريَكى ديكةةتان بةَى لةة خزرةةتتان دام. سثاسةيَ        ةةةة نؤشى طي
و لةثةةنا  ةرةخؤيىو لةسة ثةيكيَكى ديكةي شةرابيان هةلَةدا و نانةكةشةيان بةة هيَااشةى    

 و بةر دلَيان كةو .دا خاارديةكدى
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يَكى و دووبةةارة سةةةرنزيةةك يةةةع و نيةةا بةةاو لةةة ضيَشةةتخانةكة هاتنةةة دةرىَ  سةةةمسا 
اوباونةوة و ضة ةوةباونة ، كريَكارةكان لة نان خااردن طةرِاوةووكانة هةلَيَناديكةيان لة د

 و طاتى:كردنسةركار. دارياوش رِووى تيَ

ى اتنطوةو بة كانةكة ديَ ةووطرتن بؤ داخستنى دةرطاى د ست هةلَةةةة ئيَاارة دواى دة
يةاوش  ة. داركةسةةيار و ضةاونة الى  وكانةكة هاتنة دةرىَوطةلَ ساندرا لة دتا دوايى، لة

 ضاويَكى لة ساندرا كردو طاتى:

 ، كةواتة دةتاانني ثيَكةوة بني!بؤ  دةكرىَشةش  سةمسا ةةةة خؤ تا 

كيان دووو هةةر طاوشةى نيَا دةسةتى سةاندرادا بةاو،    لةىالَيَكا دةستيَكى دارياوش لة
هةةر   و لةة نيَرخانةكةةدا   طةراجةكةة  بةردة ةكةى سةةيار بةرةو رالَةوة ضاون. داريةاوش  

نةكةةيان لةة قةاتى يةكةةم.     و هاتنةة بةةردةم بالَةخا  باون 35ساارى ئاسانسؤرِ ةشلةويَا
ى بةدةستةوة باو و وةكى ئةوةى هةردووكيان بة ثةلة بن، بالَةخانةكةدارياوش كليلى 

كيان وةع ئةةوةى لةةنيَا   دووزوو دةرطاكةى كردةوةو دواى خؤيان داي خسةتةوة. هةةر  
راتةلَ بةاون يةةكئيان لةة     ئاسايش دةكةرد، بةىَ   رالَةكةدا زياتر هةستيان بة ئةرنيية  و

تةر دةبةاون   و تا دةها  راضةكان بةة تةني  ئاريَز طر . دةريان خستة نيَا دةرى يةكئى
يةةكئى بةردو تةا نوورى     ىو كةرةربةنةدى شةةلَاار  بة شيَاةيةع كة دةستيان بؤ كةراس 

قةةاتى لةسةةةر و و بةةة رِوو رةةالَىخةوةكةةة ثارضةةة ثارضةةة جلةةةكانيان لةبةةةر يةةةكئى دا
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و طةةليَكى خةؤش  ن، ض سةا  كيادووت ندةوة. ئةو سةاتانة بةؤ هةةر   تةختةكةدا يةكئيان 
يةة ضةاوة   رِوانةى دا دةييَكىالَسةر تةختةكة تليَكى خااردو لةة باو. دارياوش لة ضيَذاوى
و و ئةالَؤزى سةةر بسةكى جةاان   ساندرا، دةسةتيَكى بة  يةكانىناوىلةبةردآلخارارو 

 داديَنا، طاتى: ى و شلكجةستةى نةرم

يَةذة بةة   يم و درو هةست دةكةم ئيئ ناتاا  بةىَ تةؤ بةذ   ةةةة رِاستت دةوىَ، خؤشم دةويَى
 نيان بدةم.

  ساندرا كةريَك نيرانةتر طاتى:

، ةردةسةتت بةةةة تؤش بؤ رن مسةزيزى و خؤشم دةويَى بؤية وا بة ئةازادى خةؤم ناوةتةة    
 و ض رِيَطةةا ضةةارةيةع ندةبةةىَ ض بكةةةي بةةةآلم دةبةةىَ كةةةريَك وردتةةر بةةري بكةينةةةوة كةةة    

اكةم، خؤشى ن رن وةع دلَبةرو دلَبةندى تؤ كة ريَردم هةية زؤر هةست بة ؟!بدؤزينةوة
 ةواشةيَك ةوىَ وةع قةربؤ رةن نةهيَشةتؤتةوةو تةةنيا دةية     وةختيَكىطةرضى هانرى هيك 

يم يَسةةرج  تيَكةيش ثيَةى خةؤش بةاو    وةخ و رندالَةكانى بؤ بةةخيَا بكةةم و هةةر   رالَدارى
ك بةةىَ هةةي ئةةيئ وةهةةا بةةارودؤخيَكم بةةؤ قةةةباولَ نةةاكرىَ. ئةةةوةى رِاسةةتى  دةطةةةلَ بكةةا!

 ية وةرناطرم!ضيَذيَكيش لةو سةرجيَيى

 دارياوش طاتى:

دةم و بة كى بؤ هةراو نرخيَ ىازرمةةةة دةبىَ ئةوة بزانى كة رن ئةويندارو مساشقى تؤم و 
 ةكةم. ديا ت بؤ فيدا دا ططةلَم بذى، لة ثيَناو ؤش بىَ دةئةطةر ثيَت خ
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ى ، جلةةكان طةةلَ ئةةوةى زؤر رِازى بةاو   ثيَةنج و نيةا الى دةدا، سةاندرا لة   لةة   سةمسا 
 لةبةر كردنةوةو بة دارياوشى طا :

يةا دةنةةوة.   ليَى ج ةةةة سا  باورةوةو هةر ئةررِؤ بض ةوة بؤ رالَىَ بة هانرى دةلَيَم كة
و دا دةبريسةكايةوة كانى داريةاوش بة بيستنى ئةم هةوالَة، ترووسكةى شةادى لةة ضةاوة   

يَةزى  ههةةراو   سةرلةناىَ لة ئاريَزى طرتةوةو دووبارة لةسةر تةختةكة دريَذى كردو بةة 
 كردو طاتى:خؤى راضيَكى ديكةى ىلَ

م رِؤ دةضة ، خؤشةم دةويَةى. ئةطةةر ىةازر بةى لةطةةَلم بةذى، هةةر ئةةر         ةةةة خؤشم دةويَى
 . ن هةبىَرى خةوتنى جيا و سةربةخؤيايَكى طةورةتر دةطرم كة رندالَةكان نوورالَ

 كردو طاتى:ساندرا ضاويَكى ىلَ

 طةلَم بذى؟!ستى دةتةوىَ بة دوو رندالَةوة لةةةةة بةرِا

 يةوة وةآلرى داوة:بة خؤشحالَى

  كة طيا ت بؤ فيدا دةكةم! تؤ ضؤن بري دةكةيةوة؟ ديارةةةةة 

رن ني، بةلَكاو بة هةةراو  و دارركانةوةى سيَكسى تؤ تةنيا كةرةسةى رِةىة  كردن
 ة تةةواوى يةةكئران جةاان نةناسةياة،    شتيَكةوة تؤم خؤش دةوىَ، هةرضةند ئيَسةتا بة  

ضانكة دايكيان  ثاريَزم،و دةيانضاوةكا  خؤشم دةويَنبيلبيلةى ةكانت وةع بةآلم رندالَ
يك ةوىَ هة ةكانت بؤ رن جيَطاى رِيَزةو نارة دةثةرةستم. ديارة هانريش وةع باوكى رندالَ

يَةنم  فدةرِدا ساز بىَ، ئةطةرضى خؤشةويسئين كةسةى ىلَ يةع لة نيَاا اننيَاان ناخؤشى
يةةةة زؤرم ثةةةىَ خةةةؤش دةبةةةىَ كةةةة وة. بةةةةم ثةةةىَبلَةةةيَم، لةةةيَم ئةسةةةتاند يةةةان باشةةةئة
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دا سةاندرا  جياباونةوةكةتان ئةطةر بة خاترى رندالَةكانيش باوة، دؤستانة بىَ. لةوكا 
كانى دارياوشى دةكردو ثيَلَاوى سةةريةع  قسةثشتطريى نى و خارارةكابة ضاوة مساشق

جارىَ سةبر دةكةين تا بةزانني بةارودؤخى ئةةو    راضيَكى ئةويندارانة و طاتنى: " و بةنان
"، ليَى رالَةى ئيَستاران ضى ىلَ دىَ. ئايا هانرى دةيةوىَ تيَيدا وةريَنىَ يان دةيدا بة رن

 جيا بؤوةو طاتى:

ةرضةةند  نةكرد، هةنيتةوة بة تاكسى دةرِؤم. دارياوشيش زؤرى ىلَطةيثيَايست ناكا مب ةة
يةاتر  الةكيَك زبؤ ئةوةى ضةند خطةيةنيَتةوة طاى رالَةكةيان بيردة ىةزى دةكرد تا بةر

وىَ  بينةىَ، هةرضةةند  دةويست هةانرى بةي  بةآلم لة اليةكى ديكةشةوة، نةي ،طةلَى بىَدة
 ىَ. دةضاو ئةو زووتر لةوان طةيشتبيَتةوة رالَ

نى وهؤلَةةكا و لةة ئاشةثةزخانةكةدا هةورِ  الَىَشةش طةيشتةوة ر سةمسا ساندرا بةر لة 
وة ة ثيَكةة و ويستى بؤ شيَاان شتيَك ساز بكا كة ئةطةةر هةانرى هاتةةو   و جؤر كردنجةم

 نانةكةيان اؤن.

طةا   و هةراى رندالَةكان لة رالَةوة نةدةبيسةئاو دة  ئةرة يةكةم رِؤن باو كة دةنط
و هةستى دةكرد كةة شةتيَكى ىلَ ون   بة ئاشى داكراوة كة بؤ ساندرا كةريَك نائاسايىئاو 

دةزانةى كةة   باوة. ضانكة خاوى بة دةنط و هةةرا و يةارى رندالَةةكان طرتبةاو و نةشةى     
طؤشتى بةرازى بؤ سةاوركردنةوة لةة    لَىَ. بةهةرىالَ دوو تيكةهانرى كةى ديَتةوة بؤ را

طةةلَ  دا لةو لة تاوةيةعثياازى طةورةى ثاع و وردى كردن ةكة دةريَنا و دوو دانةسةالج
كةرد بةسةةرى دا و    طؤشةتةكةى كةريَك رِؤنى زةيت، ثيةاازو رِؤنةكةةى سةازكردو دواتةر     

ى دروسةةت كةةرد. يشةةساالد شةويشةةى طةةةرم كةةردةوةو دوايةةة كةةةريَك لةةة ثةتاتةةةى دويَ
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زانةى  ةتا ساندرا واىن زةنطى ليَدا. سةراوفدا باو كة تةلةدةوروبةرى ىةو  لة سةمسا 
طةايَى لةة   دا طةر ، لةةوكا   يةكةةى هةةلَ  داوة. بؤ خؤى طاشىكة دارياوشة و زةنطى ليَ

 طا :كة دةي باودةنطى هانرى 

تةؤ نانةكةة     و نيةا بيَ ةةوة،  نؤ سةمسا  تاةةةة خؤشةويستةكةم بباورة ناتاا  ئةرشةو 
واى و دةخيةةؤم. داطةةرى، بةةؤ خةةؤم طةةةررى دةكةرةةةوة و ئةطةةةر كةةةريَكم بةةؤ هةةةلَؤاةة
تةةر ني، زووبةةاورد  هةيةةة، زؤرم ىةةز دةكةةرد ئةرشةةةو كةة رندالَةةةكان لةةة رالَةةوة نةة   لةيَ 

ةم ن نانةكة رة بيَ ةوة، بةآلم نةاكرَى. سةاندرا بةة سةاردو سةرِى وةآلرةى دايةةوة، باشةة،         
و  يةكةةى دانةا  دةخؤم و ضةاوةرِوانت نةامب. هةانرى بةة طةاتنى خؤشةم دةويَةى، طاوشةى        

 وةلَ بةةو هة  ا ةوىَ ض بلَةىَ. سةاندر  باو داخةاا سةاندر لةة وةآلرةدا دةية     ةئةوةندة راتلَ نة 
سةةةر طةةرينطئة، سةةاورتر بةةاو لةكةوتةةةى هةةانرى كةةة كارةكةةةى لةةة هةةةراو شةةتيَك ثةةىَ

يةاوش  بةؤ دار  و نانى شيَاانى بة تةنيا خةاارد. دواى نةان خةااردن زةنطيَكةى    برِيارةكةى
 ليَدا و طاتى:

 ةنيا نان دةخؤم.جيَت خالَى، هةر ئيَستا بة ت ةةة

 دارياوش طاتى:

 رةطةر تا ئيَستاش هانرى نةهاتؤتةوة؟ ؟ىبؤضى بة تةنيا ةةة

 ساندرا طاتى:

 لةرةوبةر زةنطى ليَداو طاتى: سةمسا ، بةآلم نيا ةخيَرن ةةة
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م ةرةتا بةري ةو كةا  ديَتةةوة. سة   و دواى ئة و نيةا كارةكةةى تةةواو نةابىَ    نؤ سةمسا تا  ةةة
 دةى، بةآلم ئةو باو. دةليَ ةوة كة تؤى زةنطكرد

 دارياوش طاتى:

تيَك ة هةيك شة  نى رةن دةبةى، طةايَم بة    اوفزانى ضاوةرِيَى تةلةة م، ئةطةر دةمشةررةزار ةةة
م لةة  ةم، بةةآل دةداى. بةرِاستى دةرايست زةنطت بؤ ليَدنةدةدا و ىةنةن زةنطم بؤ ليَ

دووهةةريش   وطةرىَ  يةكة هةلَدوو شت دةترسام، يةكةم ئةوةى كة نةكا هانرى طاوشى
ضةةةندة  و بلَيَةةى هةةا! ئةةةم جحيَلَةةة،لةةةوة ترسةةام، نةةةكا لةسةةةر رةةن خةةراث بةةري وةكةةةى

 ةكا.دو رازاىي ة  ساز هةلَضنياين شةررة و تةنطى ثيَبىَ

  ساندرا طاتى:

ا ، كةة  ندالَةةك رقة  سةبارة  بة تؤ وا بري ناكةرةوة. تؤ بة رِستةيةع سةبارة  بة  ةةة
نةت  ويَةن، بةة تةةواوى دلَةى ر    و خؤشةت دة ان بةؤ دةكةةى  ةوالدى خةؤ  ىةسةاوي  مسةوةع 
ى، بةةآلم  الم دةبةاو ب ةةوة خؤشةم دةويَةى. خؤزطةة ئيَسةتا لةة       قةلهةةراو  وةو بة رِفاند

 نةكةدا طاتى:اوفهانرى لة تةلة

و هةةر  ىشةت بةرِؤ  دةهيَديَتةوة بؤ رالَىَ. ئةطةر ليَرة دةباوى نةةم  دة سةمسا ةةةة بةر لة 
 بينىَ. بيةوةو بت بةرةرِووطةلَ هانرى ستا دةةوىَ ئيَدا نارلةوكاتةش

 دارياوش طاتى:

ةوىَ هةانرى وةع نةةيارو   خؤشةة، بةا وابةىَ. ضةانكة رنةيش نارة       ةةةة هةر ضؤنيَك تؤ ثيَت
ةر ئةةو شانسةةم بةة    بكا، ضانكة لة داهاتاودا، ئةطو السار ضاوم ىلَرِةقيبيَكى كةللةرِةق
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بؤ بطيَرِم و ىةز ناكةم رندالَةكان هةست بةة  ثيارةيان ةةوىَ رِؤلَى باونسيب بكةى، دةر
و خؤشةويسةتى لةة   باونى دوو باوكى نةيارو دونرن بكةةن. ئةةم رِسةتةية ئةاطرى ئةةوين     

يَك ئةويندارانةة  سةمساتتر كرد. هةناوى ساندرا بة نيسبة  دارياوشةوة بلَيَسةدارو بةتني
دا، دةبةىَ ئةةوةش   و دريَذةىثيَكةوة قسةيان كرد. سةرةجنام ساندرا شةو خؤشى طا 

يةكةةى دانةا. ديةارة رِؤنانةى ضةاار      بزانى كة بة يادو خةيالَى تةؤوة دةخةةوم و طاوشةى   
هةشت، تةلةظزيؤن فيل يَكةى جينةايى هةيةة كةة      سةمسا شة ة شةو دواى هةوالَةكانى 

ةيان بةةهؤى قسةةكردنى زؤر   كةرِةتة ساندرا هةريشة ضاو لةم جؤرة فيل انة دةكا. ئةم 
يَك لة فيل ةكةى لة دةست ضاو، بةآلم كةة تةلةظزيؤنةكةةى   سةمساتنيا  طةلَ دارياوشلة

كرد. كاتيَةك كةة فيل ةكةة    هةلَ كرد بة خةيالَيَكى ئاساودةوة دريَذةى فيل ةكةى ضاو ىلَ
خؤ داكردو خؤى ئارةادة كةرد كةة    بةئاويَكى  او، ساندرا هةستاو ضاو بؤ ىةرام،تةواو ب

طى دةرطاكةى بيست، هةانرى  ، زةنبداددانةكانى ة فلَضة لدا كة ويستى ةاةوىَ، لةوكات
 طةلَ هاتنى بؤ نيَا داآلنةكة، س ويَكى كردو طاتى:باو. لة

 تا ئيَستا نةخةوتاوى طيانةكةم؟ ةةة

بة سةبرى وةآلريَكى داوة تا ئيَستا نةخةوتاوم و ضاوةرِوانت باوم. بةآلم وا خةريكة 
وة بضةم اةةوم. ضيَشةتةكة لةسةةر     رد  دةدةم و جلى خةةوم لةبةةر كة   فلَضة لة ددانةكا

كةةوة. هةانرى   بو ئةطةةريش سةارد بؤتةةوة طةةررى     و ئةطةر برسةيتة بيخةؤ   ةكةيةتةباغ
و بريى خةراوى هاتة بةرضاوى و كةريَكسرِى كةو  و دةنطى ننةكةى بة ساردو وهةلَ 

ة؟ و ئاشةتى بكاتةةو  دا بكا كةة دلَةى بيَنيَتةةوة جةىَ    طةلَكةوتى دة وكردةوة ضؤن هةلَ 
ثيَش كةة بةؤى كةردو ثيَةى طةا        سةمسا نى ضةند اوفلة تةلة زانى، ساندرا ىةنةنواى
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دا ناضار باوة بة و نيا بيَ ةوة، تاورِة و زوير باوة. لة ئاكامنؤ سةمسا تا بةر لة ناتاا  
سةلة لةة رِادةبةةدةر   و رندالَةكان، نانى شيَاان بة تةنيا ااا و هةر ئةو رةبىَ باونى رن

و ردةوةو بة تةةنىَ خةااردى  ضيَشتةكةى طةرم ك بريؤكانةوةة. هانرى بةم كردوتاورِةى 
بىَ دةنطةى بضةيَتة نيَةر    و كاتيَةك ويسةتى بةة   يَك دواتر ضاوة نوورى خةوةكةىنيا سةمسات

نةكةوتاوةو بةخةبةرة. ثيَةى طةا  طيانةكةةم    ليَ ةكةوة، ديتى كة خيَزانةكةى خةوى ىلَ
كةرد.  وةرطيَرِاوةو قةاونى تةىَ   كى بكا، ساندرا رِووىو ويستى راضيَتا ئيَستا نةخةوتاوى

و باوردنى دووبارةو طاتنى ئةوةى كةة، دةزا ، ئةةررِؤ بةة تةةنيا بةاوى     طةلَ داواى ليَلة
و ثيَكةوة نانى شيَاان اؤين، بةآلم ثيَت خؤش باو النى كةم رن زووتر بيَ ةوة بؤ رالَىَ

و لةةو ىالَةتةةدا ويسةتى دةسةتيَك بةة      وةاو بة كارى زؤررةوة تةؤم زويةر كةرد   رنى خةرف
و دنكةردةوةى  طةةلَ خةؤرِاطرى  الويَنيَتةةوة، لةنةةكاو لة   و بةي دا بيَنةىَ و سةينطى سةرو رل

كةردو  بةرةورِوو بةؤوةو ضةراى سةةر ريَةزى تةنيشةت تةختةكةةى داطريسةاندو رِووى تةىَ        
 طاتى:

ك ةدواوة هةي بة ؤ و ىةوسةةلةم نةةراوةو لةةررِ   كة هةانرى! لةةوة زيةاتر تاقةة      ضاو ىلَ ةةة
و رِةوان رِاسةت  ،موةت اة طةلَيم لةو رنيش لةرةودوا ىازر نيةكت لة رن نةبىَضاوةرِوانى

 ةوىَ ليَت جيا وةمب. دةر

ى ى ننةكةة ى هانرى كةو . ضةانكة بةرِاسةت  رئةم هةوالَة وةع ثيكيَك واباو كة وةسة
ةوة، ةخةاارد خؤش دةويست، هيك دنكردةوةيةكى لةخؤى نيشان نةدا و تةنيا ثيشى د

 تةنيا شتيَكى كة طاتى، ئةوة باو كة بؤضى لة رن جيا دةبيةوة؟ 

 وةآلرى داوة:
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. مبرةواشةت  ةةةة بؤ خؤ  باش دةزانى بؤضى! لةوة زياتر تاقةةو نةةراوة كةة تةةنيا قة    
و ن، ثةاع ، جةل خرِكردنةةوةو شةؤردنيا   رةالَ تةةكانى  يانى قاث شؤردن، ضيَشةت ليَنةان،   

ر كيش ئةطةة جةاريَ  نةا  و جةار بةاون لةة رندالَةةكان   لةيَ  ا  و ئاطةا و بة خاويَنى تةواوى رةالَ 
يةةةى رالَةةةوة  جةةةنابت ئةةريادة بكةةا و ثيَةةت خةةؤش بةةاو ئةةةم قةراوةشةةة ئةةةرزان بةةايى 

 !ئاساودةو رِاىة  كةىخؤتى ثىَالقةكانيت بؤ بكاتةوةو 

 خةبةر دةها  كةة بؤضةى  طر  و تازة وةية، شةرم دايهانرى بة بيستنى ئةم رِاستى
ري ة بلو رندالَةكانيشى و داهاتيَكى زياتر، خيَزانة خؤشةويستةكةى ثاية و خاترى ثلةبة 
درةنط  يةكى بؤ لةبةرضاو نةطرتاون. بةآلم تازةةو هيك كاتيَكى ئازادو سةرطةررىكردو

 و كار لة كار ترازاباو و هيك شتيَكى نةطا .

 و طاتى:يةى هانرى كةلَكى وةرطر دةنطىساندرا لةو بىَ

ةوىَ دةرة  طةةلَ بكةةم.  تةر قسةة  لة  جيةددى  باوردنةوة، ئةرشةةو دةبةىَ  بة داواى ليَ ةةة
يةاوش  دا شاو بةة دار بكةم و وىَ دةضىَ لة داهاتاوش و داواى تةآلق بض ة دادطابةيانى 

 بكةرةوة.

 ية؟هانرى ثرسى، ئيئ ئةم دارياوشة كىَ

 وةآلرى داوة:

وى دارياوش ئاشةنا بةاوةو هةسةت دةكةا     طةلَ طةجنيَك بة ناةةة ضاار رانط لةرةوبةر دة
دا لةرةةودوا  ة. سةاندرا دريَةذةى  يةى دةطةةلَ كةردو   و ئةةررِؤش سةةرجيَ  كة خؤشى دةوىَ
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و رندالَةكان ليَرة دةرِؤين يان ئةوةتا تةؤ لةة   م و لة بةيانى بةوالوة يان رنطةلَ ناخةوةد
 دا بة.فكرى شايَنيَك

 هانرى بة ىالَةتيَكى ثارِانةوةوة طاتى:

 يةوة؟دا اشيَنىكة ةبرِياربة  ضاويَكو دةكرىَ ئةم جارة نباورى ةةة

 ساندرا طاتى:

ةم طةةةلَ ئةةةنايةةةوةو ثةةيَم طةةاتى كةةة نةةاتاا  لبةداخةةةوة، ضةةةندين جةةار وةبةةريم هيَ ةةةةة
اوةو لةم نةةر نةةدا. لةةوة زيةاتر ىةوسةة    بارودؤخةدا هةلَ كةم، بةآلم تؤ هيك طايَةت ثةىَ  

ايسةت  و بةرِاسةتى دةر دووىنةةكر كاو ئةررِؤ غةيانةةو ثةىَ  ناتاا . سةرةرِاى ئةوةش تا
يان كةردن  نطئ لة ر بؤ تؤ طرينطةلَ تؤدا ثري مب. بةآلم كاباة ، واتة دة ثرضى سثيت ال

ناكةم تةؤ  نية. بةهةرىالَ قة  زؤريت ىلَ طةرِانةوة رةجاىلدا باو. ئيَستا ئيئ طةلَ رندة
   هةية، ئيَ ة دةرِؤين.و ئةطةر نييةتى رانةوةلةم رالَة برِؤى

 و نارِةىةتةوة طاتى:هانرى بة ضاوى ثرِ لة فرريَسك

. بةةآلم  نة دةرىَةوىَ قةة  لةةم رالَةة بضة    و نارو رندالَةكا  خؤش دةويَنئاخر رن، تؤ ةةة
ا تاة بتاانن ى تؤ. بة رةرجيَك ئيَئو نياةشى  ى رنةئفرؤشني، ضانكة نياةى دةبىَ بي

رى ، ئاطةادا ى فرؤشةتنةكةى لةةم رالَةةدا نيَننةةوة    قةبالَةة  شةش رانط دواى وانؤكردنى
 دةدةم بة رِؤننارةكان. 
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لَ طةةةنة لةية بةاو، هةانرى دواى ئةةم قسةا    سةاندراش رِازى بةةم ثيَشةنيارو رِيَطةضةارة    
فةكةة  و لةسةةر قةنة  طةر  و ضةاوة رياانانةكةة   دا، ليَ ة و سةرينيَكى هةةلَ خيَزانةكةى

 بؤى خةو . 

و كارةكةةى  شايَنىة ضؤو ةوةجار زؤرطيةكى يةةكةى بة نارِةىةتىيهانرى بؤ بةيانى
و ريَرديَكةةوة،  نهؤى جياباونةةوةى ن اريةكى دا بة دوو رِؤننارة كة بةة اة ئاطادهةر لةويَ

ةبار لة رخيَكةى  و ثيَةنج نوورةوة بةة ن  ترى ضاار طؤشةة زةوى ةرالَيَكى تةيار بة ثانسةد ر
 وةكة ضةؤلَ ، خاناقةبالَةنارةكة دواى وانؤىا بةو رةرجةى شةش رانط دةفرؤشىَ. تةني

 و دةدرىَ بة كرِيارةكة.دةكرىَ

زؤرى  و،و ريَرديَةك بةا  جياباونةةوةى نن ضانكة نرخيَكى لةبارو هؤى فرؤشتنةكةشى 
 كيَك لةةةيةةة بةةؤ ثةيةةداو ضةةاويان لةةة رالَةكةةة كةةرد،طةةةليَكى زؤرى نةخايانةةد كةةة رشةةتةري

ى ةوتاوىةةنارةكةةة بةةاو و دوو قةبالَةنةةى رشةةتةريةكان هةةةر زؤر زوو ىةةازر بةةة وانؤكرد 
ارةش بةة  كة . ئةةم  سةةرةيان هةا    كةارطيَرِى قةبالَةةى رالَةك ناوسةني     لةة  ضاو تاثىَ

و وةرطرتنةةى نارةةى فرؤشةةنت قةبالَةاى وانؤكردنةةى بةةةجىَ بةاو و هةةانرى دو رِاىةةتى جةةىَ 
 ةاريَك كو بة نياةكةى ديكةشى لة شثارةى خاناوةكة، نياةى كردة ىةساوى ننةكةى

ارى ثيَشةني  ناوةندى كؤرثانياكةى لةوىَ باو و بةرثرسى كؤرثانياكةش هةةر لةة زووةوة  
 ار بكةةا،نةةدى كؤرثانياكةةة كةةبةةة هةةانرى كردبةةاو، ئةطةةةر ثيَةةى خؤشةةة دةتةةاانىَ لةةة ناوة

 ياكة.كؤرثان و دوو رانط دواتر طااستيةوة بؤ ناوةندىكى ضاار دياى كرِىلَةخانةيةاب

كةةةةوة بريكارنارةيةةةةكى بةةةؤ ثةةةاريَزةريَكى وةباونةسةةةاندرا كةةةة هةةةةر لةةةة رِؤنى جيا
يةةكى  طةةلَ كةؤثى  او، نارةيةةكى لةةم ثةاريَزةرةوة لة   كاري بنةرالَةيى وانؤ كردبة داكؤكي
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يةةع لةةم داوايةة لةة اليةةن دادطةاى       دا ناوسةراباو كةؤثى  كةة تيَةى   بؤها نارةكةى تةآلق
ثيَى ياسا، دادطاى بنةرالَة،  وة بؤ ريَردةكةشى نيَردراوة. لةو نارةدا هاتباو، بةبنةرالَة

دةبىَ سالَيَك بة جيا بذين. واتة لة دوو  دانتةآلقو ريَرد بةر لة جةخت دةكاتةوة كة نن
 36و بة ىةساوى كؤرثانياكة لة ثانسيؤنيَكش كة هانرى لة رالَ هاتباوة دةرىةوتاو ثيَ

 دةكرد.دةنيا، دةستى ثىَ

ك كةة  خةؤش نةةباو. كاتيَة   ةيةى ثةىَ هيك كةس بة ئةندازةى دارياوش ئةم جياباونةو
كةانى  دا جيَى نةدةبؤوةو دواى ئةوة زؤربةةى كارة ئةم هةوالَةى بيست، لة ثيَستى خؤى

و و درادا بةا بةردةوام لة بريى داهاتاوةكةى دةطةةلَ سةان  و دووكانةكةى لة بري دةضاون
ةترو ضاار ورطة كىبالَةخانةيةبىَ ئةوةى كة شتيَك بة ساندرا بلَىَ، بة شايَن تةنانة  بة

تةةر انطىزانةةى كةةة سةاندرا و رندالَةةةكانى تةةا شةةةش رةة يشةةدة هةرضةةةندنووردا دةطةةرِا.  
نارةكةى  دا دةريَننةوة. هةر ئةو رِؤنة كة ساندراو لة رالَةكةى خؤيان دةرفةتيان هةية

 و طاتى: لة ثاريَزةرةكة وةرطر ، زةنطيَكى بؤ دارياوش ليَدا

و منناسةيَ بةكانت رشةو بيَى بؤ الران كة هةم بة رندالَة ئةطةر بؤ  دةكرىَ دةتاانى ئة ةةة
 هةريش نانى شيَاان ثيَكةوة اؤين. 

 يةوة طاتى:دارياوش بة خؤشحالَى

                                                

كراوى رانطانة، هاوراناى  ن بة ثارةيةكى دياريو خااردو شايَنىَ بؤ نيانثانسيان: رالَ:  36
 "شبانةروزى"ية.
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ثةىَ   كةت وةختيَ ةوىَ بةزا  ض سةتا دةفةرِيم، بةةآلم دةرة    ةةةة ئةطةر بالَم دةبةاون، هةةر ئيَ  
 يَم؟و كةى ب بيَكارمضاار لة دووكا  و دواى ئةو  سةمسا باشة؟ ئةررِؤ شة ةية و تا 

 ساندرا طاتى:

دةبةىَ   ىةةو  رندالَةةكان  سةةمسا    ، ضةانكة خةراث نيةة  دواوة سةةمسا  ثيَةنج بةة   ةةةة لةة  
 اةون.

 دارياوش طاتى:

 ةةةة ض شتيَكت ثيَايستة بؤ  بيَنم؟

 وةآلرى داوة:

 ةةةة ئةطةر بةستةيةع شةربةتى ثرتةقالَ بيَنى سثاست دةكةم.

اى نيت ويلتنة باوكةلَةى جاانى بة سةليقةى خؤى بؤ دارياوش لة دووكانةكة دوو دا
 و ثيَةنج بيسةت و بةسةتةيةكى  طر  و بةستةيةكى شةش دانةيى شةةربةتى ثرتةةقالَ  هةلَ
و ةوةكةيارسةة و خسةتنية نيَةا   نى فرووشطاكان كةرِين يى طالَى ساورى بةر لة داخرادانة

ةرطةاى  تة بةر ديا باو طةيشو ن نزيك بة ثيَنج سةمسا بةرةو رالَى ساندرا وةرِىَ كةو . 
 ى لةة بةةر  و لة زةنطةى دا. دواى راوةيةةع دةرطةا كةراوةو خؤشةويسةتةكة      رالَى ساندرا

 دةرى دةرطا قا  بؤوةو طاتى:

 ةةةة س و طيانةكةم، بةخيَر بيَى، وةرة نوورىَ.
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يَشةكةش  نوورةوةى بؤ داآلنةكة، سةرةتا ضةثكة طالَةكةةى ث  دارياوش دواى ضاونة
ا( بةة  نة تيةل و تي اضيَكى كردو ثيَكةوة ضاونة رياانانةكةة و رندالَةةكان )  و ر بة ساندرا

ية كةة دايكيةان ئةاوا تةاري ى     يةوة ضاوةرِوان باون تا بزانن ئةم دارياوشة كيَنضكؤلَىاك
 دةكا؟

ة بة سةتيَكى  دارياوش بة بينينى رندالَةكان سةرةتا سة ويَكى خؤرالَيانةةى كةردو دة   
دان و يَىثاباونى ى كة هيَنيةو دواية ئةو دوو بةستة اهيَنااى دنيسةرو طايَ كى تيل و ت

 طاتى:

تيلةى و   ا ، تةؤ ةةةة رن نازا  ثيَش بينى بكةم و مسيل ةى غةيبيشةم ثةىَ نيةة، بةةآلم وابةز      
اخضةةى  بو هةةر دووكيشةتان دةضةنة     اى و سةىَ سةالَتة  نة يو تؤش ت تةرةنت ضاار سالَة
 ساوايان، رِاستة؟

و طةةر و بةسةةتةكانيان لةةة داريةةاوش وةرتةئيةةد كةةردان يةةبؤلةقاندنيَكةةةوة  بةةة سةةةر
ة لة نا بةاو.  ى ضةثيشى رالَى تيئسثاسيَكيان كرد. بةستةكةى دةستة رِاستى بؤ تيل و 

 دا طاتى:كؤتايى

  ى وةعو وريةا نجةاا ةةةة رنيش دارياوشم و دووكانيَكى باوكةلَة فرؤشيم بةؤ رنةداآلنيَكى   
 خؤشةويست هةية.ئيَاةى 

 يةكى رِةزارةندانةيان ليَدا. رندالَةكان قاقا

 دا:دارياوش دريَذةى
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يَاان نةانى شة   ةةةة ىةنةن دايكتان ثيَى طاتاون كة ئةرشةةو ريةاانى ئيَةاةم و ثيَكةةوة    
 دةخؤين. 

 و تيل طاتى:انةى بةلَىَ سةريَكيان بؤ لةقاندكيان بة نيشدوو هةر

 رِاستة؟ و رندالَيشت زؤر خؤش دةويَن،ةةةة دايكم دةلَىَ تؤ ثياوى ضاكى

 و طاتى:دارياوش ضاويَكى دؤستانةى ىلَ كردن

نى ، دووكةا كة رن هةراو رندالَةكا  خؤش دةويَن ئةطةةر خؤشةم نةدةويسةنت    ديارةةةةة 
 ويَن.باوكةلَة فرؤشيم بؤ دانةدةنان، بة تايبة  ئةو دووانةتا  زؤر خؤش دة

 ان بةة كردنةةوةى  يةوة دةسةتي كيان ضاويان لة دارياوش كردو بة كانضكؤلَىدوو هةر
اتن طة طةلَ رندالَةةكان، ثيَةى   ى ئةم قسانة دةدا ساندرا دواكا لةوهةر بةستةكان كرد. 
 كةنةوة، باشة؟  و لة نوورةكةى خؤتان بيانبةستةكان ب ِن

انى رى هيَنة و بةة خةات   ساندرا فةرراوى كرد بيَتة الى نوورةوةو راضيَكى ديكةى داية
 ؤ هيَنةا بة ةلكؤىل ان سثاسي كرد. خااردنةوةيةكى غةيرة ئو باوكةلَة بؤ رندالَةكطالَةكان

هةر  ز بكا.سا كارو دواى ضةند خالةكيَك قسةكردن، ضاوة ئاشثةزخانة كة شيَايَكى سا
 لة ئاشثةزخانةوة طاتى:

 يَنى.خا ةةةة نارةى ثاريَزةرةكةم لةسةر ريَزى رياانانةكةية و دةتاانى وةي

 يةوةو دواية طاتى:ىنارةكة كردو خايَنديةوة ضاوى لة دارياوش بة كانضكؤلَى

 ديارى نةكراوة. كةوتى رِؤنى جياباونةوةكةةةةة لة نارةى دادطادا رِيَ



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

335 

 

 ساندرا طاتى:

 نيَرن. ةةةة دواية دةي

 و بة دارياوشى طا :ةكةى هاتةدةرىَرولةوكاتةدا تيل لة نو

 بةسئىَ؟ةيةع دةشيَاةةةة ناتاا  بة تةنىَ هيَلَى)ريل( شةرةندةفةرةكة ببةستةم، بة ض 

   دارياوش طاتى:

، بةآلم يةوةىش بة كانضكؤلَانيت ،لةطةلَى ضاوة نوورةكةىةةةة ئيَستا نيشانت دةدةم و 
 بةةةة بيةةةاناوى ثرسةةةياريَك لةةةة داريةةةاوش، هاتةةةة نوورى تيةةةل. ويسةةةتى بزانةةةىَ ضةةةؤن 

 باوكةشاوشةكةى هةلَ دةكرىَ تا قسة بكا.

لَةى  تنى هيَطةلَ تيل دةستيان بةة بةسة  اية لةاى دا و دونيسةرةتا دارياوش نيشانى ت
 شةرةندةفةرةكة كرد. 

ة و رندالَةةةكانى كةةبةةانطى داريةةاوش زةكةةةى رِازانةةدةوةويَسةةاندرا نةةانى سةةاز كةةردو ر
ة. بةةر  باونةو و لة دةورى ريَزةكة خرِخةريكى باوكةلَةكان باون، كرد. هةراويان هاتن

  ةكانى كردو طاتى:لة كيَشانى ضيَشتةكة، ساندرا رِووى لة رندالَ

طةةلَ  ةوة، لةان ليَةك جيةا باوينة   تة و باوك، دواى ئةةوةى كةة رةن   ةة رِؤلَةة شةريينةكا   ةة
اةى دا ببيَتةة بةاوكى دووهةةم بةؤ ئيَة     شة داهةاتاو دا باورة دؤسةت و رِةنطةة لة   دارياوش

 و طاتى:ية نيَا قسةكانى دايكىدا تيل ثةرِيخؤشةويستم. لةوكا 
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ةسةت و  ة بكةةو كى كارةبايى بةؤ هيَنةاوم و هيَلَةكةة ان ثيَ   ةةةة دارياوش شةرةندةفةريَ
 اش طاتى:نيت

 ةةةة باوكةشاوشةيةكى بؤ رنيش هيَناوة كة قسة دةكاو دةخةوىَ.

 دايكيان طاتى:

 كرد؟ تانثاسةةةة س

 دارياوش بة جيَطاى ئةوان وةآلرى داوة:

 .وو ثيَ خؤشانةيان دةست كياندوو ةةةة بةلَىَ، هةر

 دا طاتى:ذةى قسةكانىدايكيان لة دريَ

ثيَةةى  شةةة، بةةةوة. باو ثيَكةةةوة ياريشةةتان كةةرددةطةةةن كةةة ليَةةك خؤشةةة ثةةيَ زؤرمةةةةة ة
ة الى ك دةضنىةوتاو جاريَطةلَ باوكتان بةستاورانة، هةر بة دوو ثةمياننارةيةع كة دة

  ، ئؤكةى؟نةنكتانو رانطى جاريَكيش بؤ الى باوكتان

ش كةردو  دارياو ردو ضاويَكيشيان لة ثيَكةنينةكةىرندالَةكان ضاويَكيان لة دايكيان ك
 اتى:بة نيشانةى رِةزاية  سةريَكيان بؤ لةقاندو طاتيان باشة. بةآلم تيل ط

 طةورةش بتاانىَ بيَ بؤ ئيَرة بؤ الران! رةرجةى كة داية ةةة بةو

 دايكيان طاتى:

بؤ ئيَرةو  نىَ بىَاطةورة بؤ خؤى ىةز بكا، ىةنةن دةتا ةةةة هةلَبةتة، ديارة ئةطةر داية
 ا طاتى:نيدا تاازى ىلَ دةكةين. لةوكا ئيَ ةش هةريشة زؤر بة طةررى ثيَش
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 ، قسة دةكا.دةخةوىَةةةة باوكةشاوشةكةم كاتيَك 

 دارياوش طاتى:

اتةةى بةؤ   ئةةو ك  ةةةة ثيَم وانةبىَ! ئةطةر لة خةةودا بةىَ، نةاتاانىَ قسةة بكةا. وىَ دةضةىَ      
 دةنيَى، واية؟ وة داية، بة دريَذةقسةكردن هةلَت كردو

 .يَكى بؤ لةقاندسةرراناى ثشتطريى لة قسةكةى بة 

 دارياوش طاتى:

 دا، بة ثيَاة داينيَى تا نةخةوىَ.ةةةة دةبآ لة كاتى قسة كردن

 ساندرا طاتى:

  ى بةة كةار  ةوىَ ضيَشةتةكةران سةارد وةبةىَ. سةاوبيَكى تةراتةة     باشة، ئيَسةتا نارة  ةةةة 
رةى "شةةو  بةرنا  ن. دواى نان خااردن رندالَةكان ضاويان لةناباو و ثيَكةوة خااردياليَ

ا و ددا دةبؤوة، دةكردو فلَضةيان لةة دةم و ددان  ىةو سةمسا  كة لة  باش رندالَةكان"
تةا   ايكيانش دخؤيان ساز كرد بؤ خةوىَ، سةرةتا شةو باشيان لة دارياوش كردو دواية

 تى:و طاطةلَيان ضاو و راضى كردنسةر تةختةكانيان لة

 ةكا . مسةزيز رِؤلَة شةويَكى خؤشةةةة 

و لةة ئةاريَزى   دانيشةت  ضةاوة ثةةناى  و  ساندرا هاتةوة الى دارياوش لة رياانانةكةة 
دريَةذةى  هةشةت  سةةمسا   و رةاض كردنةةكانيان تةا    طر  و راضيَكى كرد. دةست لة رة ن 
واى طاىَ طةرتن  بطرىَ. د كرد تا طاىَ لة هةوالَةكان كيَشا و ساندرا تةلةظزيؤنةكةى هةلَ
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يَنةا و داى بةة داريةاوش كةة     دةرةكة سةةالج لة هةوالَةكان، شاوشة شةرابيَكى سثى لةة  
دا تةلةةةظزيؤن دواى هةوالَةةةكان ثضةةرِىَ. ديةةارة لةةة كؤتةةايى هةةةراو ىةوتاويةةةع   هةةةلَي

و خااردنةةوةى  كيان بة هاورِايى يةةكئى دووبةرنارةيةكى سةرطةررى)شؤ( هةية كة هةر
 دةكرد. ضاويان ىلَثةرداخيَك شةراب 

 كاتى خةو ساندرا ضاويَكى لة دارياوش كردو طاتى:

 و طاتى:طر  وةريَنى، دارياوش لة ئاريَزىةةةة ئةطةر ىةز  ىلَ بىَ دةتاانى ليَرة 

 وة. ةةةة ئةرة هياا و ئاواتى رنة، بةآلم جلى خةو و فلَضةى ددا  نةهيَنا

ة لة يةةكيَك   و لةة كاريَدةكةةش   ى دايةساندرا ىةرارةكةى نيشان دا و فلَضةيةكى نايَ
ك ا. هةةرت ى كردباون، بةؤى هيَنة  شو ئاتاوجلة خةوةكانى هانرى كة خاويَن شؤردباونى

رةو سةت و بةة  خثيَكةوة فلَضةيان لة دةم و ددانيان دا و دةستيان نيَا دةستى يةةكئي  
ى و تا بةةيان نوورى خةوتن ضاون. ئةو شةوة دارياوش لة خؤشيان خةو نةضاوة ضاوى

 كيان، شةويَكى طةليَك خؤش باو. دوو و بؤ هةربة خؤشى طازةراندى

ئةوة ئيئ بة بؤ هانرى، جياباونةوة لة خيَزانةكةى طةليَك سةخت و دنوار باو. دواى 
و بةةر لةة   زةينى لةسةةر رندالَةةكان   هيَنان نةكردةوةو هةراو بريو هيك جؤر بريى لة نن

ك باو شةش رةانط رؤلَةةتى خاناوةكةة    يخةر هةراو شتيَك لةسةر كارةكةى ضرِ ببؤوة.
و سةةد طةةورةترى نزيةك بةة    بالَةخانةيةكي راوةدا دارياوش  بةرةو كؤتايى دةضاو. لةو

وكانةكةى طرتباو و ووبةرى دطةلَ ثيَنج نووردا هةر لة دةورةترى ضاار طؤشة لةر بيست
ارياوشى دؤسةتى  و دو دوو رندالَةكةى ىةوتاويةع بةر لة تةواوباونى رؤلَةتةكة، ساندرا

يةكةةى. بةةر لةة هةةراو     و خاناوةكةةيان دا بةة خاوةنةة نةايَ    طااستيانةوة بؤ رالَى ناىَ
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ترى ةرة  ضةااردة يَكةى  رووورى رندالَةكانيان ديارى كةردن. ن يةدا، نوشتيَك لةو رالَة نايَ
ةرةندةفةرةكةشةةى ديةةارى كرابةةاو و ضةةاار طؤشةةة بةةؤ تيةةل كةةة لةةةودا شةةايَنى هيَلَةةى ش

بةةرةو كؤآلنةكةة تيَةداباو بةؤ      ترى ضاار طؤشةش كة دةربيجةيةةكى ةر زدةدوايَكى ورون
طةلَ ريَزيَكى ترى ضاار طؤشة لةةر ضااردةيَكى كار ئةويش نزيك بة ورون و دوايةش انيت

و ئةطةةةر ى كةةارى سةةاندرا و داريةةاوش وروو تةةةختيَكى تةةةع نةفةةةرى، وةع ن نيناوسةة
 شةازدة و نووريَكةى خةةوتن نزيةك بةة     ةرطةرن ورياانيَكيان باواية بؤ رياانةكة كةةلَكى ىلَ 

ضةل و  يَكى تةقريبةن طةورةترى نزيك بة وروو نو ساندارار طؤشة بؤ دارياوشترى ضاةر
دانةاباو، نزيةك بةة    يةان ىلَ يةوة ريَزيَكى نان خؤريترى ضاار طؤشة كة لة اليةكىةر ضاار
شةاو و مسةةربارى   كة كة دةراوة بةؤ ىةةرام، ثيَ  بالَةخانةترى ضاار طؤشةش لة ةر بيست

 يان تةرخان كردباو. خااردةرةني

دارياوش بة كةردةوة نيشةانى دةدا نةة تةةنيا ئةوينةدارو ئاشةقى سةاندراية، بةةلَكاو         
يةةان دةتةةاانىَ بةةاوكيَكى باشةةيش بةةىَ بةةؤ رندالَةةةكانى. زيةةاتر لةةة بةةاوكى خؤيةةان ثةةيَ     

كةردةوة   و ئةوينةدارى دايكيةان بةاو. تةا ضةاو      رِادةطةيشت، ضانكة تةا ئةةوكا  ئاشةق   
كيان لةو رِيَكةوتةةى كةة   دووو هةروةرساورِاوةو ساندرا سالَيَكى تىَجياباونةوةى هانرى

و ثاريَزةرو بةة ثةيَ   و بة بةر ضاوى خؤيان ثيَشئ بؤيان ديارى كردباون، ضاونةوة دادطا
و بةة فةةرِرى ليَةك جيةا باونةةوة. دوو      خؤش باونى خؤيان سةةرؤكى دادطةا تةةآلقى دان   

نارةكةدا هاتباو كة نارةكةى بؤ ناردنةوة. لة تةآلقر ثاريَزةرةكانيان تةآلقىةوتاو دوات
بة ثيَى ئةو ثةمياننارةيةى كة ثيَشئ لةسةرى ساغ بباونةوة، بةخيَاكردنى رندالَةةكان  

باوكى ىةقى هةية هةةر بةة دوو ىةةوتاو جاريَةك      هةريشةو وةع كياندوودةدرىَ بة هةر
 رندالَةكان بباتة الى خؤى.
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اوش يَك داريباو كة شةو ثةرِينيا ىةوتاويةع لة جياباونةوةى ساندارو هانرى تيَتة
 سالَى لقةوة بة نيشانةى بيست و شةشةرني بيست و شةشبة ضةثكة طالَيَكى ساورى 

بكةا.  ىَكرد كة شاوى ثتةرةنى ساندراى خؤشةويستى هاتة رالَةوةو بة فةرِرى داواى ىلَ
قةةباولَ  ى ىلَواتى خؤى طةيشتباو، بةة خؤشةحالَى داواكةة   ساندرا كة تا ئةو ئاستة بة ئا

و رنةدالَى  ثةرِ بةىَ  دا زطةى ليَةى   كردو لة قاوآليى دلَيشةوة ىةزى دةكرد لة زووترين كةا  
ارى لةة  ؤ ئاطادبببىَ. ساندرا كة هةر لة رِؤنى تةآلقةكةيةوة ىةبى بةرطرى نةدةخاارد، 

 نينيَكى طشةةتى لةةة اليةةةن  سةة رةتى خةةؤى سةةةردانيَكى دوكتةةارى كةةردو دواى ثشةةك    
ك انةى هةي و هيك جؤرة نةخؤشينيَكى نةباو. ساندرا دواى ئةةو سةةرد   اغدوكتارةوة، س

يةان  كةاري يةكةةى نةةدةديى. ئةةوان ثةاش سةالَيَك تاقي     ثرِسةك بؤ بةرطرى لة  كيَشةيةكى
يةى  يَواى سةةرج دثرِبةاون نةةباو. رِؤنيَكيةان سةاندرا     سةك ئةجنام دا، بةآلم هةوالَيَك لةة  

شةى  دا ضةاوة سةةر ثيَشةاو و كةةريَك لةة ئيسةثيَرِرةكةى دارياو      طةلَ دارياوشى دةكردن
 يةكةة دةرخيسةت كةة   يةكةى بردى بؤ تاقيطةة. تاقيكةاري  و بةيانىكردة نيَا شاوشةيةع

ةآلم ناخؤش باو، بة . سةرةتا زؤرى ثىَو نةزؤكة دارياوش تاانايى رنالَ خستنةوةى نية
ة هةيك  دةويست نارِةىةتى بكا، لةةو بةارةو  نةيو ضانكة دارياوشى زؤر خؤش دةويست

و بةؤ  رِ بةىَ نةطا . بةةآلم بةريى كةردةوة كةة دةبةَى لةة رِيَطايةكةةوة زطةى ثة         شتيَكى ثىَ
يةةةةوة ثتةةةةوباونى نيانةكةةةةيان رنةةةدالَيَكى لةةةة داريةةةاوش ببةةةىَ. ويسةةةتى لةةةةم رِيَطا   

ري ةوةى بة بىَ ئة و ثايةدارتر بكا، بةة شةوة ثتةوتريةكةى بة نيسبة  دارياوخؤشةويستى
اريَكى لة ئاكةارى داهةاتاوى ئةةو كةارةى بكاتةةوة. دووبةارة بةؤ خةؤى سةةردانى دوكتة          

 ا :ة ثيَى طنية. دوكتارةك كيَشةيةكىديكةى كردو ويستى دلَنيا بىَ كة بؤ خؤى هيك 
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نةةى كةة   و رِؤناو تاانةايى رنةدالَ باونةت هةيةة. يةةكيَك لةة      ةةةة ئةتؤ بة تةواوى س رةتى
ةنطيَكةى  اندرا زكى هاتباو و رندالَةكانيش لة الى دايكيان باون، سة هانرى بؤ ديتنى داي

 :و طاتى ليَداةى بؤ رالَى خةساوة كؤنةك

 . يةتىهانرى لة رالَةوةية كاريَكم ثيَ ةةةة

 خةساوة كؤنةكةى طاتى:

 ةى. تيَلةكاةةةة رندالَةكان وا ليَرةن، بةآلم بؤ خؤى ضةند خالةكيَك ثيَش ضاوة ه

 ساندرا طاتى:

 م.ةدةدةة باشة و زةنط بؤ هاتيَلةكةى ليَةة

 و طاتى: و نوورى هانرى ليَداساندرا رِاستةوخؤ زةنطى بؤ هاتيَل

ضةةني بةةؤ ثرسةةياريَكم بةةاو. ئايةةا دةتةةاانى تةةا دووشةةة ة وةريَنةةى كةةة ثيَكةةةوة ب     ةةةةة
  يستاوة.وو باوكى رندالَةكانى قاتااانةى تيل؟ ضانكة سةرؤكى قةتااانةكة دايك

 اتى:هانرى ط

 ةةةة دارياوش لة رالَةوة نية؟

 وةآلرى داوة:

ك وايةةش دةبةىَ كاريَة   و د هةشةتى شةةو لةة دووكانةة    سةمسا  ية و تا ةةةة ئةررِؤكة هةينى
 دةطةرِيَتةوة.  و نيادةسةمسا  بكا. 

 هانرى طاتى:



 يةكى تالَضةند رِاستى

 

342 

 

ر قسةة  وةو دواتة و ثيَكةوة قاوةيةكيش اؤينةة  ةةةة ئةطةر ىةز  ىلَ باو وةرة هاتيَلةكة
 ى دووشة ةش دةكةين كة ئةطةر كرا، رِةنطة وةريَنم.لة رِؤن

 ساندرا طاتى:

 ديكة لةويَم. ىسةمساتةةةة زؤر باشة، تا نيا 

 هانرى طاتى:

 ةةةة لة بةردةم رةخيانةى هاتيَلةكةدا ضاوةرِوانتم. 

و خؤشةى   و هانرى خراث نيةة وة، ئيَستاش ثيَاةندى رنيةكةدا بريى كردةلة تاكسى
. بةةم  يةةكى نةكةرةةوة  ئةوةش باوكى رندالَةكا ة. كةواتة بةؤ تةاقى   دةويَم و سةرةرِاى

يش و لةة دةسةتى نةادةم و هةةر    كارةم هةم دارياوشى خؤشةويسةتم خؤشةحالَم دةكةةم   
ةم بريؤع ستم. باى خؤشةوينيو تتة خاشك يان براى فةرِرى تيلرندالَيَك كة نبىَ، دةبيَ

او ضة ارِةكةة  بةوخؤ بةرةو الى ترِاس و رةبةستةوة طةيشتة بةردةم دةرطاى هاتيَلةكة و
اى و خااردنةةوةى بةة جيَطة   و ضةؤنى اعضة باو. دواى س و و  كة هانرى لةوىَ ضاوةرِوانى

 . كرد بة قسةكردنقاوة، ثةرداخيَك شةراب ثيَكةوة، دةستيان 

 ساندرا طاتى:

  كت؟الى داي كاتيَك ديَى، ليَرةى يان دةضيتة ةةةة هاتيَليَكى خراث نية، ئايا هةر

 هانرى طاتى:
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اارةوة خة قةاتى   يَكةم لةة  ورودام و زؤربةةى كاتةةكانيش ن   ةةةة زؤر جار ليَرةو لةم هاتيَلة
دةم . لةةة بةةةريَةةننو ضةةاى بةيانيشةةم بةةؤ د هةةةوىَ تةنانةةة  نةةان و ئةطةةةر بشةةمدةدةنةةىَ

 لةة رةشةرووبى  يةة، كةة زؤر   طةلَ ئةناامسى رةشةرووباتى لةيَ  لة دا سةالجةيةعةكةشورون
 .زانئنرةخيانةكةش هةر

 ةكة كردو طاتى:سةمساتساندرا ضاويَكى لة  

و لةةوىَ  ةكةة  ورورازاىيم نيم، دةتاا  بيَم بؤ ن هةية، ئةطةر وةختمدة سةمسا  ةةةة تا 
  قسة بكةين. 

ةسةتاية  هطؤيا هانريش ضاوةرِوانى وةها ثيَشةنياريَكى دةكةرد، بؤيةة دةسةت بةةجىَ      
 انرى لةة هة ة ضةاونة نوورىَ،  وتن. كة وةسةةر كةة   ةكانسةر ثةىَ و ثيَكةةوة لةة ثيَثليكانة    

 ةرداخان وثة و كرديةة نيَةا دوو   ثضةرِى  و هةةلَي  ةكةدا شاوشةيةع شةرابى دةريَناسةالج
 و طاتى:يةكيَكيانى دا بة ساندراو يةكيش بؤ خؤى

 ة لةةة و هةةةلَيان دا. دوايةةة ليَةةى ثرسةةى رِؤنى دووشةةة   بةةة خؤشةةى رندالَةةةكا ان   ةةةة
 قاتااانةى تيل ض باسة؟

 طاتى: ساندرا

و بةةاوكى ةةةةةة شةةتيَكى وا نيةةة، بةةةآلم طؤيةةا هةةةراو سةةالَيَك سةةةرؤكى قاتااانةكةةة دايةةك
كةةوتيان قسةةيان بةؤ دةكةاو ئةطةةر       وانط دةكا و لةسةر ضةؤنيةتى هةةلَ   رندالَةكان ب

و باوكةكانيشيان بة نهيَنى طةلَ دايكبىَ، لةهةطةلَ يةكيَك لة رندالَةكان لة كيَشةيةكيشى
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دا هةةبىَ، ضةةانكة  طةةلَ تيةل  وانةةبىَ هةيك شةتيَكى ئةةوتؤيان لة     آلم ثةيَم بةاس دةكةا. بةة   
 يةكى زؤر زيرةكة.قاتابى

 هانرى طاتى:

وة. دواى ةريَن ةة داوةو ئاطةادارم كردوونةةوة كةة د   ةةةة بةهةرىالَ زةنطم بؤ كؤرثانيا ليَ
داخيان دا كة ضاوى برِيبةاوة سةاندرا، ثةةر   كىالَيَكردو لة ئةوة ثةرداخى دووهةريان تىَ

سةتى  بةىَ دة  بىَ ئةةوةى ئاطةاى لةةخؤ   ؤشى يةكئى هةلَيان دا. هانرى بةة ليَك دا و بة خ
ى و لةسةر تةةخت  يةكى لةخؤى نيشان نةداو كيَشاى، ئةويش هيك بةرطريساندراى طر 

نيَةا   ان خسةتة و دواى سىَ سةالَ جياباونةةوةيان دةرية   هاتيَلةكة يةكئيان لةئاريَز طر 
كى رةبةسةةتيَو قةةاوتى وةع رةةار ليَةةك ئةةاآلن. سةةاندرا بةةة     وو و بةةة رِدةرةةى يةةةكئى 

 ريهؤى خااردنةةةةوةى رةشةةةرووبيَكى زؤر يةةةان ئةوينةةةة لةةةةبتايبةتةةةةوةو هةةةانريش بةةةة
نرى درا بةة هةا  . لةوكاتةةدا سةان  رِابةاارد ةيان بةة ئةارةزووى دلَ   سةمساتنةكراوةكةى، ئةو 

 طا :

ؤش وةع وةو تة ردو ريَةردةم نةةك  جؤر غةيانةو بة ةةةة لة راوةى ئةو سىَ سالَةدا بة هيك
يشةان  دا بةةرطريم ن و ريَردى ثيَشاوم، يةكةم كةسى كة لةة بةراربةةر   باوكى رندالَةكان

 نةداوة. 

 هانرى تةنيا طاتى:

كةة  بةاو   يةةوة، بةةآلم لةة دلَةةوة هيةاادارو ثيَةى خةؤش       ةةةة هياادارم ثةنياان نةباوبيَتى
 دووبارة دلَى وةدةست بيَنيَتةوة.
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يةةكى كةردو   يَك دواى ئةةوة لةة هةانرى جيةا بةؤوةو داواى تاكسةى      سةةمسات ساندرا نيا 
 ونةؤ  مسا  سةة و خةريكى سازكردنى شةاريَكى ئاكةازايى بةاو، هةناوكةة     هاتةوة بؤ رالَىَ

ان وة نانية بيست خالةع باو. تا نانى سازكرد، دارياوشيش لةسةر كةار هاتةةوةو ثيَكةة   
هةلَسةاو و  تيَ دةكةى نزيك بؤوةو خؤىة ريَرخاارد. ئةو شةوة ساندرا زياتر لة جاران ل

ا، يكةة نةةك  و ثيَايسةت بةة تاقيكةارى د   زؤريشى ىةز دةكرد كة ئةجمارةيان زطى ثرِ بةىَ 
 ة. يى كردودا سةرجيَضانكة هةستيَكى باشى نةباو كة دةطةلَ هانرى

 سىَ ىةوتاو دواتر كة نةكةوتة ىةيزةوة، لةبةرخؤيةوة طاتى:

 كةةم. دوو دة نةشةؤرد، سةةرداني دوكتةار    مسةازرم م ئةطةةر  ةةةة ضةةند رِؤنيَةك رِادةوةسةت   
ىةةةوتاوى ديكةةةش سةةةبرى كةةرد، بةةةآلم ىةةةيزى نةشةةؤرد. دةسةةت بةةةجىَ ضةةاوة الى  

 دوكتارو دواى ثشكنني دوكتارةكةى ثيَى طا :

ك بةاو لةة   درا خةةري تان ثىَ دةلَيَم، نزيك ثيَنج ىةوتاوية زطت هةيةة. سةان  ةةةة ثريؤزبايي
ف يةةكى تةاري  و بةة خؤشةحالَى  هاوار بكا، بةآلم دانةى بةةخؤدا طةر    و خؤشيان بالَ بطرىَ

و خةؤى  اوشكانى دارية وو يةكسةر ضاوة دودةرىَ دوكتارةكة هاتة نؤرِينطةىنةكراو لة 
ردةم ةيةة. داريةاوش لةة بةة    م دةية زطةم ه ينطيَدا ضثاند رزة طايَىو بلة باوةش هاويشت

  و راضي كرد.زى طر لة ئاريَ دا ئةويندارانة ساندراىضةند رشتةرى

دةتر ريَك ئاسةاو ساندرا خةيالَى كة ،رندالَةكانى دةضاونة قاتااانةكة كاتانةدا  لةو
ةو لةسةةر  شة و بةر  بةؤ رنةدالَى سةيَهةرى.    و جل كردنى بيَشكةىازرباو و كةوتة بريى 

 س رةى نان خااردن، بة رندالَةكانى طا :

 ة خاوةنى برا يان خاشكيَكى ديكة!ةةةة ثةثاولة خؤشةويستةكا ، بةم زووانة دةبن
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 لةنةكاو تيل طاتى:

 اش طاتى:نيو تتراشكيَكىةةةة خ

 ةةةة نا، برايةكى ديكة! 

 خةريك باو بة شةرِ بيَن كة ساندرا طاتى:

ئةةوكا    تةر ديةارى دةكةا و   ة يان كك. ضةند رةانطيَكى ةةةة ديارة ئيَستا ديارى ناكا، كار
و تةازة فةةرقي   وة خؤ بة دةست ئيَ ة نية، ض دةبةىَ ثيَتان دةلَيَم. سةرةرِاى ئةوةش ئة

 رىَ!رية، هةركاريان بىَ هةر وةع ئيَاة خؤشةويستة، باشة دايك لةبةرو و كك ضىكارِ

ان ؤنيَكية رِو سةاندراش زطةى لةنيَلَةدا هةاتباوة سةةر.      دةثةرِىو تيَكا  هةروا دةها 
 :خؤيةوة طاتى و لةبةرساندرا كة زطى هةية، زؤر نائاريدهانرى بة بينينى 

 تر وةدةستى بيَن ةوة. ضاو كة بتاا  دووبارة بؤ جاريَكى مةةةة ئةو هياايةش

(. ى تارةاس ضةند رانط دواتر، ساندرا كارِيَكى باو و ناويةان نةا تةارى)كار  كةراوة    
ادةبةةدةر  وش لةرِئةم كؤرثةية نة تةنيا بؤ ساندرا، بةلَكاو بةر لة هةراويان، بةؤ داريةا  

و ى نيةان يز باو، ضانكة هةستى دةكرد بة باونى ئةو كؤرثةيةة بناغةة  زو ئاخؤشةويست
 يةكةى بة نيسبة  خيَزانةكةيةوة ثتةوترو ضةند قا  دةضيَتة سةرىَ. خؤشةويستى

تر دةبةاو. دوو رنةدالَى   و ساندراش زياتر سةرى قةرةبالَ تارى ثيَى ناباوة دوو سالَى
ؤوة. بةآلم زؤر لةوةش خؤشحالَ باو كةة  و يةكيَكى ساواش، كاتيان بؤ نةهيَشتبقاتابى

ورِى ناكةا.  او كة و رنةدالَيَكى ليَةى بةاوةو ئةيئ هةسةت بةة كةةم       ريَردةكةى خةؤش دةوىَ 
بةرا طضةكةكةيان    باسىا دةضاونة الى باوكيان، بة ئاب و تابةوة نيوةختيَك كة تيل و ت
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زؤرى  خةؤى بةةر ثيَلةةقان دةداو   بؤ دةكةرد. هةانريش بةة بيسةتنى ئةةو قسةانة ئي ةانى        
هيةاايى نةزيكئ   و بةىَ دةكةى بةةرةو نائاريَةدى  ناخؤش باو، ضانكة باونى تارى ئاريَثىَ

و و خةؤى لةة هةةر بةاس    دةكردةوة. بةآلم لة بةر دلَى رندالَةكانى هيك شتيَكى نةدةطا 
اى نةةيرةةانطى جاريَةةك تيةةل و ت وةكةةاو هةريشةةةخااسةةتيَكى دةبةةاارد. دايكةةى هةةانريش 

ام سةردانى ساندراشةى دةكةرد. هةرضةةند بةاوكى نةةراباو،      و بةردةودةبردة الى خؤى
بةآلم دايكى دوو نةوةى باو و بة ثيَضةوانةى زؤريَك لةة خةسةاوةكانى ديكةة، سةاندراى     

دةيةدى كةة   خؤش دةويست. ئةطةر هيَنةديَك جةار شةةوانة دةهاتةة سةةردانى سةاندرا و       
 ية؟ش لة كايَدارياو دىةثرسى، ئ و نةهاتؤتةوة، دةي دارياوش لة رالَةوة نية

   طا :يةوة دةيساندرا بة نارِةىةتى

ا، وكةان داناخة  هةشتى شةةو دو  سةمسا و تا  ئيَستاش هةر لة دووكانة. بازارِى طةررة ةةة
ةوة، يةا باورة  تا ئةو جيَيةى ئيئ ئيَ ةى لة بري ضؤتةوة. بة خةاترى ئةةوة لةة هةانرى ج    

 ى خةسةاوة لةةيى بةاو كةة ال   هةاتاوة. ئةةوة يةكةةم ط   بةآلم دةبينم دارياوشيش واى ليَ
رِاوة. كةى طيَة كرد. بةينى خؤران بىَ دايكيشى زوو ئةم هةوالَةى بؤ كارِةكؤنةكةى دةي

 ، بة دايكى طا :طةررةهانرى بة بيستنى ئةم هةوالَة 

ةويش ئةةوة  دا هةلَةيةكى طةورةم كرد، ئة ساندرا رِاست دةكا، رن لة نيا  دااستىرِةةة لة
بةةريم  كةةردة دةسةةتة ضةةيلةى كةةارو ثيشةةةكةم و بةةة تةةةواوى لةةة كةةة ئةةةو و رندالَةةةكا  

ةيةةكى  يئ هةلَو ئةوة ئ طةلَ دةكائيَستا دارياوشيش ئةم كارةيان لةكردباون. واديارة 
 طةورةترة.
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ة لةةو ئةويندارانةة  طةةلَ دارياوشةيش هيَنايةة طةؤرِىَ    يةكةةى دة ةسةاندرا طل شةةويَكيان  
  و طاتى:ئاريَزى طر 

، ن لة دووكانىو و رِؤى كةم رن و تارى زياتر ثيَايستي ان بة تؤية. شةةةةة ثيَم وابىَ، الن
هةةراو   الَيَماىى؟ نة بةوةى كة هةرانة قةنامسةو هةية، كةواتة تؤ بؤضى ئةوةندة بة تةر

دا يَاا ةان كان لةة ن كة، بةلَكاو ضاوةرِوانيم ليَتة النى كةم كؤتةايى ىةةوتاوة  شتيَك ويَلَ 
 بي. 

 اة جاانةكانى ساندرا كردو طاتى:دارياوش راضيَكى لة ليَ

يَةى  جةسةيَكى  كية كةسةيَك بةةكرَى بطةرم، بةةآلم بةداخةةوة تةا ئيَسةتا        زؤرم ىةز ليَ ةةة
ى تةةواو ة بة  كةة . ئةوةى رِاستى بىَ ئةطةر بةؤ خةؤم نةةمب، دووكانة   نةدياةتةوة رت انةم

ةولَى هة ةم؟ بكة  ض، كةواتة دةبىَ دةتةكنةوةو زؤربةى رشتةريةكا  ىلَدةبىَ تةفروتاونا
ةم و رِازى بةةى. ئةةبةختةةةوةرخؤشةةم دةدةم. ضةةانكة خؤشةةم دةويَةةى، ثةةيَم خؤشةةة تةةؤ  

ةشةةكاند. كةةةرةوة وابةةاون، بةةةآلم ئازاريةةان نةدرِسةةتانةى داريةةاوش وةع ىةةةبى هيَةةار 
ةرةةىل  مسةطةاتن، بةةآلم   خؤشةكةرى د  هانريش لة سةرةتاكانةوة قسةةطةليَكى وةهةا دلَ  

 نةدةكردن. ثىَ

ندرا دا. بةة بينينةى سةا   ، هانرى هاتباو بةة شةايَن رندالَةةكان   باو كؤتايى ىةوتاويةع
ةىةتى بة و ئاسةوارى نارِدا باونىطةلَ دارياوشكانى هاتنةوة بري كة لة نيانى لةطلةيية

 يةوة ديار باو. لةوكاتةدا رِووى لة ساندرا كردو طاتى:رِووخسارى

ش هةر دلَم التة و هةناوكةة هةةر   ةةةة دةزانى دواى ضةندين سالَ جياباونةوةران، ئيَستا
 خؤشم دةويَى؟
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ى اتةة بؤضة  دةوىَ، كةو ئو خؤشدةزا  دارياوشت لة رن ثىَ باشئطةلَ ئةوةى كة لة
 ئيَستا نارِةىةتيت؟

 ساندرا طاتى:

يش دارياوشة  طةةلَ ئيَسةتا وا لة طةةلَ تةؤ بةاوم،    كةة لة  كيَشةةيةى و ةةةة هةر ئةو تةةنيايى 
 هيك كاتى بؤ نةهيَشتاوينةتةوة.  هةرة. هةر وةرالَ ناكةويَتةوةو

 هانرى طاتى:

م بةاو، بةة   ةكان هةطةلَ تؤو رندالَكةوتيَكى كة ئةوكا  لة وةةةة دان بةوة دادةنيَم هةلَ 
ؤم بة نرخيَةك   كةوتةوة كة بة هةيك و ئاكارة كارةسا  بارةكةشى ئةوةى ىلَ تةواوى هةلَة

 قةرةباو ناكريَتةوة. 

 ساندرا طاتى:

و بةذياى  اوم و ئةةوةم نةةدةزانى كةة هةةر ثياويَةك بةؤ خةةرجى نيةان        ةةةة رنيش طةنج بة 
ا و كةار  دةولَ بة هة بنةرالَةكةى، ئةويش بة تايبة  ئةطةر خيَزانةكةى رالَةدار بةىَ، دةبةىَ    

 بكا. 

 هانرى وةآلرى داوة:

دا ارةكةمكرِؤيم لة خؤ  بكةى. بةرِاستى ئةوة رن باوم زيَدةلؤرةى ةةةة نا، نا، نابىَ تؤ 
 و رندالَةكا ! تةنانة  بة خؤشم رِانةدةطةيشتم، ض دةطا بة نندةكردو 

  ساندرا طاتى:
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ة ى هةةر لة  و هةةراو  ةةةة دارياوشيش رِاست هةر ئةو كارةى ئةوكاتى تؤى كردؤتة ثيشة
 ناكةا.  و قةنامسةة  ثةةرة بةة دووكانةكةةى بةدا    ةوىَ و بةردةوام دةي داية كرى كارةكةىف

ة قاتااانة ى نياةرِؤية لدوازدةسةمسا  ا تا هةينى تةني دا رندالَةكان كة رِؤنانىلةوكا 
ان. ى دايكيو دوايةش ضاونة الباوكيان هاويشت باوةشىباون، هاتنةوةو زوو خؤيان لة 

اوةو نى ثيَضة و ثةةىل رندالَةةكا  و كةةل و بةينةدا باون كةة سةاندرا جانتةا و سةاع    لةو كةين
ن كردو دايكيا كيان راضيَكىدوو ا هةرنيو تطةلَ باوكيان باون. تيل دةئارادةى رِؤيشنت

ة ، هةآلتنة بةةر لةة رِؤيشةنت   و ئاواتى ىةوتاويةكى خؤشيان بؤ يةكئى بة ئاوا  خااست
اة دا خةؤى ثيَة  و تاريش لةة نيَايةان   ةكةيان كة باوكةلَةكانيان هةر يةكةى لة اليةعورون

 كةى؟ووشة ة، ئؤكردو طاتيان تاكاو دو راضيَكيان ىلَ و ضاونة الى تامخاف ندباون

 و بة دةست باى باى بؤ دةكردن.  يةبزةيةكى رنداآلنةى هاتيَ تام

 ةينى كةة هة دارياوش لة دووكانةكةى سةرى زؤر قةةرةبالَ  بةاو، بةة تايبةة  رِؤنانةى      
 و طاتى: . ساندرا زةنطيَكى بؤ ليَداقاتااانة زووتر دادةخرا

لةة   تةارى بةةر   بيَيةةوة النةى كةةم    هةشتسةمسا  ةةةة دةتاانى ئةررِؤكة كةريَك زووتر لة 
  بينىَ؟ خةوتن بت

بةة   و شةةوةش نى بةلَيَنى ثيَدا كة ىةنةن زووتر ديَتةةوة. بةداخةةوة ئةة   اوفبة تةلة
 .جيَطاى ئةوةى بةر لة ىةو  بيَتةوة، بةآلم زؤر درةنطئ لة نؤش هاتةوة

و راضةةى كةةردو دوايةةةش ضةةاوة الى  طةةر  بةةاوةشبةةةر لةةة هةةةراويان سةةاندراى لةةة  
 تى:كةوتباو و هةلَى نةستاندو رِووى لة ساندرا كردو طارِةكةى خةوى ىلَكا
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 ةةةة تؤ ضؤنى طيانةكةم؟

 وةآلرى داوة:

ةم كة ة النةى  دةتاانى ئةررِؤكة دووكانةكة زووتةر داخةةى كة   ةوىَ ضؤن مب؟! نة ةةةة دةت
 ى اةةوىَ، و بةر لةوةى تةار ىةو  بيَيةوةو بة قةوىل خؤشت وةفا بكةىسةمسا  بةر لة 

 بينى؟بي

 و تاورِةية، طاتى:طةيشت خيَزانةكةى نارِةىة دارياوش تيَ

ة. ن ئاواية و زؤربةةى شةةوةكا  ةةةة خؤشةويستةكةم، بةرِاستى ئةررِؤ رشةتةرى زؤر بةاون  
 نةخةم.  ضاار دايسةمسا  رِةنطة بةيانى تا 

 ساندرا بة تةوسةوة ثيَى طا :

سةت  ة خؤشةويطةلَ ريَردياترران لةتيَكى زالنى كةم وةخ ثيَ ان خؤشةرن و تاريش  ةةة
 و باوكة ريَهرةبانةكةميان هةبىَ، ضانكة خؤ ان دةوىَ. 

 دارياوش بة دةنطيَكى بةرزترةوة طاتى:

واتةة   ة ثةارة، بة يةةوة بةذى، بةةلَكاو ثيَايسةتى     ئينسان ناتاانىَ تةنيا بةة ئةوينةداري   ةةة
 كةرةسةى نيانيش هةية.

 ساندرا بة تاندى طاتى:

ة شم نةكردولة تؤ نةويستاوةو هيك ئيددي اي ئةوةو رِؤن ئةوينداريةتيم  رن كة شةو ةةة
و رِابااردنةةةوة دةنى. ئةطةةةر بةةاش وةبةةري خةةؤتى تةةةنيا بةةة هةةةوا و هةةةوةس ؤظكةةة رةةر
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زانةى  هؤى زيَدةرِؤيي لة كاركردن بةاو لةة هةانرى جياباورةةوةو ئةطةةر دةم     بيَنيةوة، بة
 ى دةرارةوة.تؤش وةع ئةو واى، دةستم لة خؤ نةدةدا و ال

 يةوة طاتى:ىدارياوش بة دةنطيَكى نياة تاورِةي

ى بضةيةوة  دةتةاان  وةةةة ئيَستاش درةنط نةباوة، ئةطةةر ثةيَم رِازى نةي، رِيَطةا ئاوالَةيةة      
 الى.

و ك كةةل ساندرا هةر كة ئةوةى بيست، ئي انى الى خةؤ نةةرا و دةهةرى بةاو. هيَنةديَ     
يةةكى  يةكةيةةوةو جمةري  ية نيَا جانتا دةستىو رندالَةكةى ثيَضانةوةو خستنثةوىل خؤى

الةةكيَك  و دواى ضةةند خ  نى ليَةدا اوفكسةى تةلةة  ةو زةنطيَكى بةؤ ت طر ةلَطضكؤكةشى ه
و بةة دارياوشةى   طةر  زةنطيَكيشى بؤ خةساوة كؤنةكةشى ليَدا و رندالَة ساواكةى هةةلَ 

 طا :

 ةةةة تؤش بة س رت و زررب دةرطاكةى ىلَ ثيَاةدا.

و لةة  ىَثيَشةاو بةاو بةة دةنطةى دةرطاكةة هاتةة دةر       ا ئةوكا  لةة سةةر  دارياوش كة ت
 تى:كردو لة دوورةوة هاوارى لة ساندرا كردو طا دةربيجةكةوة ضاويَكى ىلَ

 ةةةة بؤ كاىَ؟

 وةآلرى داوة:

ا لةةوة  تة كةواتةة رنةيش   ئةىَ  طا ، ئيَستاش درةنةط نةةباوة؟    ةةةة رةطةر بؤ خؤ  نة 
 نكى رندالَةكا .دةض ة الى نة درةنطئ نةباوة
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بةاو.  بدرةنةط   ودارياوش لةو وتةيةى خؤى ثةنياان بؤوة، بةآلم تازة كار لة كار ترازا 
 ؤ كةراوةو بة لة زةنطى دا. دةرطاى  نةضاو طةيشتة بةردةرطاى رالَى خةوساوىثىَزؤرى 
 بيستى:

 سةرةوة. رى رندالَةكانت هيَنانةوة؟ وةرةةةةة هان

 وةآلرى داوة:

 بردن.  طةلَ خؤىةى نياةرِؤية رندالَةكانى ددوازدةسةمسا  درا، هانرى ةةةة داية رنم سان

و رنةدالَى  خةوساوى ثةشؤكاو و واق ورِراو ضاوى لة ساندرا و جانتا و جمرى دةستى
يَك يةةوةو هاتنةة نوورةوةو بةةر لةة هةةراو شةت      باو و زوو ها  بة ياررةتى باوةشى برِي
  و طاتى:ليَى ثرسى

 ؟ةورِ  كردشةدارياوش طةلَ و بنة  تيَك ناوة؟ رةطةر لة ارطةةةةة ضى باوة، بؤضى ب

 ساندرا طاتى:

رى بةؤ  دايةة هةان  يةةوة.  بةةآلم قسةةران ليَةك هةلَبةةزي     نةةباو!  بةو شةيَاةية  ةخيَر،ةةةة ن
 ؟طةلَ رندالَةكان ليَرة باونيَاةرِؤية لة

 وةآلرى داوة:

 دابىَ. سةريَكى لة ويَستطةى شةرةندةفةر ، وىَ دةضىَةخيَرةةةة ن

 ساندرا طاتى:

 دةدةم.دةية زةنطيَكى بؤ ليَ ية، مبةةةة داية، ئةطةر نرارة رابايلةكةيت ثيَ
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 ساوى طاتى:خة

 ةةةة رةطةر شتيَكى بؤ رندالَةكان لةبري ضاوة؟

 ساندرا طاتى:

 طةلَ بكةم.ةوىَ قسةى دة، تةنيا دةرةخيَرنةةةة 

ةر لةة  ر بةاو هة  ةنطى دياد برِىو تعهةر لة رالَى خةساويةوة زةنطيَكى بؤ ليَدا. بة قة
ةر لةة  ةكة دان. هةانرى بةة بيسةتنى دةنطةى سةاندرا سةةرى سةاورِراو و بة        شةرةندةفةر

 دريَذةى قسةكانى، طاتى:

 دةم؟يَدةطةينةوة رالَىَ. ئيَستا لة كايَى زةنطت بؤ ل ترةةةة تا سةمساتيَكى

 ساندرا طاتى:

 وى تةةؤالةوىَ بيَ ةةة هةةةبىَ، دةرةة ةر ئةرشةةةو شةةةرةندةفةرلةةة رةةالَى دايكةةتم. ئةطةة  ةةةةة
 رندالَةكان.

 يةوة طاتى:ثرِووزةو ثةشؤكاوي هانرى بة ثةلة

دا لةةة و لةةةوكا رةطةةةر ضةةى بةةاوة؟ ديةةارة كةةة ئيَ ةةة هةةةراوران خؤشةةحالَ دةبةةني   ةةةة
ؤلَ و بليتةكةةى كةؤنئِ  رِةد بةىَ ليَةى  شةرةندةفةرةكة كة تازة خةريك بةاو   كاربةدةستى

  راى طاتةوة:و بة سانددةكردن، ثرسى
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نج ثيَسةمسا   يازدة شةرةندةفةريَكى ديكة لةويَاة ىةرةكة  دةكا و رِاستسةمسا  ةةةة 
 ةمسا سة ةنةن ى ةرةندةفةرة بيَى، زةنطم بؤ ليَدةدةطاتة ئيَرة، ئةطةر دةتةوىَ بةم ش
  مب.دةثيَنج لة ويَستطةكةدا ضاوةرِوانت 

  ساندرا طاتى:

 . وةدانايةكةى و طاشىةةةة كةواتة تا دوايى

 سةةمسا  ة كة ساندرا زةنطيَكى بؤ ويَستطةى شةرةندةفةرى شاريش ليَداو دلَنيةا بةاو   
ثرسةى،   ،و نةؤ يةؤرؤ  بيست كةسيَكةرزان، واتة بؤ هةر هيازدةى شةو شةرةندةفةريَكى 

  و رندالَيَكى ساوا هةية؟ئايا جيَطايان بؤ ننيَك

  تى:رةكة كردو طاةرثيؤتؤئيت مسا  ضاويَكى لة ك كاربةدةستى

 ن. واريطنةو تا ئيَستاش نبةتالَ كاوثةيةعدا ضةند و دووبيستةةةة لة واطؤنى نرارة 

 ساوة كؤنةكةى طاتى:خة

 و بةيانى برِؤن؟وةريَنىايا باشئ وانية شةو ليَرة ةةةة ئ

 وةآلرى داوة:

و تةاريش  ةرزانئةو رةن هة ةةةة نا، داية، زؤر سثاس، ضانكة يةكةم شةرةندةفةرى شةةو  
طةةةلَ دا. لةوو هةةانرى ديَ بةةة شةةايَن ان  و دووهةةةريش بةةةيانى ز دةكةةةوىَىلَ خةةةوران
 طاتى: دا نانيَكى ئاكازايى خااردوخةساوى

  ةةةة داية، دةطةرِيَ ةوة الى هانرى. ثيَم وابىَ بؤ هةراوران باشئة.
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 خؤش باو و طاتى:خةساوى زؤرى ثىَ

 و خؤشم دةويَى.وىو هةريشة خؤشم ويستاو دةشبىةةةة هةر كضى خؤم باوى

 ساندرا طاتى:

جةار   زؤر رؤظرة و يةع مسةيب. و هةزارو نةفارىرىةةةة ئةوةم باش دةزانى، بةآلم هةرزةكا
 ثيَايستى بة ئةزراونى تالَيش هةية و رن ئةو ئةزراونةم وةدةست هيَنا.

زقةزا داو ئةدةى شةو باو كة دارياوش زةنطى بؤ رالَى نةنكى رندالَةكانى ليَ سةمسا 
 طر ، ثيَى طا :يةكةى هةلَندرا طاشىسا

 ةةةة بؤضى زوو تاورِة باوى؟

 وةآلرى داوة:

وةع ةنيا ت ةوىَ ريئ قسةيةك ان نية. دةطاو و ئةةةة تؤ رِاست و رِةوان قسةى دلَت ثىَ
 ةوىَ تةا ى بةىَ دةرة  و بةةس. ئةةوةى رِاسةت   دا وابةىَ طةةلَ كارِةكةة   ةنةديت دة ثيَاهانرى 

ةيشتم كةة  طازة تيَجيا وةمب و بطةرِيَ ةوة الى ريَردة كؤنةكةم. ت، ليَت ةدرةنطئ نةباو
ةطرنة دازة و هةر ئةو شيَاكةوتيان دةطؤرِىَ ولة ثياوةكان دواى راوةيةع هةلَ تاق يَك 

ا  ثيَةى  هةيك كة   يةوة كة نةاوبراو طةلَتان كردم، بةآلم بةو جياوازىبةر كة تؤ و هانرى لة
طةاو!   ا تةؤ ثيَةت  وو دةتاانى بةرِؤى! بةةآلم    و بةرينةثانةوىَ، رِيَطا نةطاو، ئةطةر نات

  ليَت جيا دةنةوة. خؤشي بة هةربؤية
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او يةوة طايَى بؤ قسةكانى ساندرا شلَ كردبو ىةثةساوىدارياوش بة سةرساورِراوى
نةكةةى  اوفتةلة وطةلَيةكى زؤرةوة، خاا  لةىنةباو و بة نارِةىةتو هيضى بؤ طاتن ثىَ

 داخست.

 دووبارة ثيَى طا : خةساوى

 ةوىَ ئةرشةو برِؤى؟ةةةة ىةنةن دةت

 ساندرا طاتى:

بيسةت و   نة تةنيايؤرؤية، بةآلم شةوا و هةشتاسةدةةةة داية، بليتى شةرةندةفةر بة رِؤن 
و دةبةةىَ لةةة  يةكةةة لةةةوىَ نيةةةطةةةلَ شةةةش يةةؤرؤ، ضةةانكة بليةةت فرؤشةةى يؤرؤيةةة لة نةةؤ

نى لةة  ك ان تةا بةةيا  دوواى ئةةوةش هةةر  شةرةندةفةرةكةى بكرِم. سةرةرِ كاربةدةستى
 ليَى دةخةوين.  كاوثةكةدا

 دةوسةةمسا   يةةكى بةؤ   كسةى ةو داواى ت نى ليَدااوكسى تةلةفةساندرا زةنطيَكى بؤ ت
يةكةة كةاتى ديةارى    كسةى ةو ضاوةرِوان رايةةوة. ت دا ثىَو ناونيشانةكةى خالةع كرد ضل

  و لة زةنطى دا. كراو ها 

ة بة كةةوتباو  طةلَ رندالَةكةى كةة خةةوى ىلَ  ن راض كردو لةا و خةساوى يةكئياساندر
 :باو و طاتى يةكةةكسىو ساار تهيَااشى لة ثليكانةكان هاتنة خاارىَ

 ةةةة بةرةو ويَستطةى شةرةندةفةر.

 ثرسى: كاربةدةستةكةىو لة  بة دوازدة خالةع طةيشتة ويَستطةكة
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 يازدة لة كام سةكؤية؟سةمسا  ةةةة شةرةندةفةرى 

  ى داوة:وةآلر

 ثيَنج دةضيَتة شايَنى رةبةست، سةكؤى نرارة هةشتة. سةمسا  ةةةة ئةوةى 

بةةةةردةم دةرطةةةاى ضةةةاونة نوورةوةى شةةةةرةندةفةرى  كاربةدةسةةةتىسةةةاندرا لةةةة 
   و طاتى:ويَستطةكة بليتةكةى كرِى

 كارةية؟ بيست و دووةةةة واطؤنى نرارة 

 انى هةةر ، بةةآلم تةؤ دةتةا   ةيةة طاسةت نيشةانى دا، ئةةو واطؤنةةى دواو    ناوبراو بة ئةن
ان. ضةؤلَةك  و ضاونة يةكيَك لةة كاوثةة  ليَرةوة ساار بيى. ساارى شةرةندةفةرةكة باون

ةلَ طة ةيةكةى خسةتة ثشةت دةرطةاى كاوثةكةةوةو ل    ساندرا ثةردةكةى دادانةوةو جمري
  تا بةيانى بؤى خةوتن.  دارندالَةكةى

دةفةرةكة كةةريَك درةنطةئ   ثيَنج و ضةند خالةكيَكى بةيانى باو كةة شةةرةن  سةمسا  
شةةةةرةندةفةرةكة بةةةة بلَينةةةدطؤ بةةةة    كاربةدةسةةةتىطةيشةةةتة شةةةايَنى رةبةسةةةت و   

و لةةو دة   راسافريةكانى رِاطةياند كة دواى ضةند خالةكيَكى ديكة دةطةنةة ويَسةتطةكة  
. ساندرا بة بيستنى ئةو دةنطةة  نباوردنى ىلَ كردخالةكة وةدرةنط كةوتنةش داواى ليَ

و ثةلةةةكانى خةةرِ كردنةةةوةو دابةةةزى. لةةة ى هةسةةتاية سةةةرثىَ و كةةةلزوو لةةة جيَةةى خةةؤ
 و بةةم  دوورةوة ضاوى بة هانرى كةو  كة بة ضةثكة طالَيَكةةوة هاتؤتةة دةم سةةكؤكة   

كيان بةرةو الى يةةكئى دةهةاتن، سةاندرا ضةاويَكى لةة      دوودا دةرِوانىَ. هةرالوالى خؤى
و رِوورةتى راض كرد. هانرى  دركثيَدا ىباوةشيةوة هانرى كردو بةو خةوالَاوييةى بةيانى
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و بةةةرةو دةرطةةاى طةةرتن و ضةةؤنى، جانتةةاو جمرىيةكةةةى هةةةلَو ضةةاعدواى بةةةخيَرهاتن
ةكةى لةةوىَ رِاطرتبةاو.   سةةيار ضاونةدةرةوةو ويَستطةى شةةرةندةفةرةكة ضةاون كةة    

. و يةكسةر بؤ رالَى هانرى كة زؤر لة ويَسةتطةكةوة دوور نةةباو  ةكة باونسةيارساارى 
 و تارى طضكؤكةش وةخةبةر نةهاتباو. نةستاباون هةناوكة رندالَةكانى لةخةو هةلَ

 هانرى بة هيَااشى ثيَى طا :

 ةوىَ قاوةيةع ساز بكةم؟ةةةة دةر

 وةآلرى داوة:

 م.يَشتر رِاكية كةريَكىةو ىةزم ليَةةةة نا، نا، ئيَستا زوو

 طاتى: اويى ساندرا كردوو خةوالَعهانرى ضاويَكى لة رِووخسارى راندوو و هي 

 ، بةةآلم ةةةة بضؤ، لةسةةر تةختةكةةى رةن اةةوةو رنةيش لةسةةر قةنةفةكةة دريَةذ دةمب        
 ناكةوىَ.دةزا  كة خةوم ىلَ

 و طاتى:ى خةوةكة ضاونوروو بةرةو نساندرا دةستى طر 

 ةةةة خؤ جيَطاى دوو كةسى هةية، رةطةر نا!

 هانرى زةردةخةنةيةكى كردو طاتى:

 و دريَذةى دا:بؤضى، دةكرىَ هةروةع ثيَشاو دوو كةسى اةوينبؤضى  ةةة

ةكةةةم يدةبةةىَ ئةةةوةش بزانةةى لةةة كةةاتى جياباونةةةوةران تةةاكاو ئيَسةةتا، ئةةةوة تةةؤ     ةةةة
 دا دةخةوى.ئافرةتيَكى لةسةر ئةم تةختة لةثةنام
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 خزان.  ة و تيَضاونة نيَر ليَ وةى طرتةوةو راضي كردو ثيَكةباوةشساندرا دووبارة لة 

ةرى بةة  انرى زؤر خؤشحاَل باو و بة هيَااشةى باسةكى بةردة نيَةر رلةى سةاندرا، سة       ه
ند. يانى هةلَى نةستانؤى بة سةمسا شى و، تا ا و تاند بة خؤيةوة طاخؤيةوة ن سينطى

وتاو و بةاوة رِووخسةارى خةة    ضانكة بؤ خؤى خةوى ىلَ نةدةكةو ، تةةنيا ضةاوى بةرِي   
 رِابردوويان. سةردةرى بريى و كةوتبؤوة  هيَدى ساندرا

اتباوة هة كةة رِاسةتةوخؤ    ئةى تةام  و بةة تايبةة    و هةةراى رندالَةةكان  ساندرا بة دةنط
 :، وةخةبةر ها  و لة هانرى ثرسىبؤوةطرت ىو داية، دايةنوورى خةوةكةيان

 ضةندة؟سةمسا  ةةةة 

  وةآلرى داوة:

 داوة لة نؤ. باشت خةو ىلَ كةو ؟ ةةةة ضةند خالةكيَكى ال

 ساندرا طاتى:

 .ةةة بةلَىَ، خراث نةباو. زؤر باشئ لة خةوى نيَا شةرةندةفةرةكة باوة

 و طاتى: هيَنادا و ثرضى ئالَؤزاوىهانرى دةستيَكى بة رِووخسار

 ؤن؟لكةورِو ضاى بةيانى ساز بكةم، ىةز  لة هيَلكةى كاآلوة يان هيَةةةة دةضم نان

 ساندرا وةآلرى دايةوة:

 ية.تان ليَو رندالَةكان ىةزةةةة هةرضى خؤ 

 هانرى طاتى:
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 في دل ياية. 37"خارة"ىةةةة رندالَةكان هيَلكة ناخؤن، بةلَكاو ىةزيان لة 

 ساندرا طاتى:

 ةةةة هةرضؤنيَك بؤ خؤ  ثيَت خؤشة سازى بكة. 

 كةةرةو  از كةردو هانرى سىَ هيَلكةى كردنة نيَا رِؤنةة كةةرةوةو قاوةيةةكى باشةى سة     
و بةانطى  انةان اردنةكةةى د  يا لةسةر ريَةزى نةان خا  في دل خارةىطةلَ ررةباى هيَنا و لة

 رندالَةكانيشى كرد.و  ساندرا

يةان،  نةوة ديا بة سةرساورِرانيا تارى بردة سةرثيَشاو و تيل و تدواى ئةوةى ساندر
 و دواية لةبةر خؤيانةوة طاتيان:سةرةتا لة خؤشيان شا طةشكة باون

 آلوة!ةةةة دايك ان لة كايَاة هةلَقا

ى نةان  و ثيَكةةوة ضةاونة سةةر ريَةز    و باوةشةى كةردن  طةاتن ثةىَ  انى باشةى ساندرا بةي
 دا هانرى رِووى لة رندالَةكان كردو طاتى:خااردنةكة. لةوكا 

بةؤ هةريشةة    دا باو كة بةيَ بةؤ الرةان. هيةاادارم ئةةجمارةيان     ةةةة دايكتان دويَنىَ برِيارى
 نيَنيَتةوة.

 ا طاتيان:نيتيل و ت

                                                

 : خارة: سةرتاىَ، سةرشري،  37
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آلم خةؤ  خؤشةة كةة هةاتاوى، بةة    ضى بةاوة؟ هةرضةةند زؤررةان ثةىَ    ةةةة دايةطيان رةطةر 
 يش نةباو.و تازة ثياويَكى خراثنةباو  كيَشةيةكتدا هيك طةلَ دارياوشدة

 ساندرا طاتى:

طريَتةوة، بوةرم  باشة ئةطةر باوكتانرِاستة ئةويش ثياويَكى خراث نةباو، بةآلم وام ثىَ
 ةوىَ وةطةرِيَم.دةر

 دةستى لةسةر ريَزةكة داهيَنا و طاتى: سةرهانرى دةستيَكى بة

 دا:و دريَذةى ى دايكى رندالَةكانةئةةةة ئةم رالَة 

 . يشة ضاوةرِوانى وةها رِؤنيَكم دةكردةةةة ثيَ و  سةر ضاوم و هةر

 و طاتى:كردة هانرىساندرا رِووى 

بطةا و  يَتة نيةان   دةبةىَ لةة   ؤظك ىالَى باوم، ئةويش ئةوة كة ررةةةة لةم راوةيةدا لة شتيَ
ضةارةيةكى  ةن رِيَط، بةلَكاو دةبةىَ بةة شةايَ   بزانىَ كة ناكرىَ ضاوةرِوانى هةراو شتيَك بى

 دا بطةرِيَى.لؤنيكيانةى هةردووع اليةن

 هانرى طاتى:

 ؟دةكرىَو رندالَةكةدا ضؤن ضارةسةر طةلَ دارياوشا وةزمسى تؤ لةةةةة ئيَست

 ساندرا طاتى:

وة قةةباولَت كةرد، ئةةويش    سةةلة وىة سةةبرو  بةة ش طةلَ تةؤدا كةرا و تةؤ   ةةةة هةروةع لة
دةتاانىَ هةر بة دوو ىةوتاو يان رةانطى جاريَةك، تةارى بةريَتةة الى خةؤى. رندالَةةكان       
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و تاريشةيان بردبةاوة الى خؤيةان، سةاندراش لةةو      سةرقالَى ضاو ىلَ كردنى فيل يَك باون
و لَ داريةةاوشطةةةنيةتى رِووداوى جياباونةوةكةةةى لةو ضةةؤدةرفةتةةة كةةةلَكى وةرطةةر  

 هاتنةوةى بؤ الى ئةو و رندالَةكانى بة دريَذة بؤ هانرى طيَرِاوة.

 ساندرا طاتى:

ى بةؤ  كةاتيَك  و هةيك  ةةةة نزيكةى سالَيَك دةبىَ دارياوش ئةو كارةى تؤى كردباوة ثيشةة 
اتى و ئةطةةةر كةةو رندالَةةةكان نةدةهيَشةةتةوة. هةرضةةةند رندالَةةةكان ليَةةى رِازى بةةاونرةةن

ةردةى ر بةةو د او شتيَكى بؤ رندالَةكان دابني دةكرد. بةآلم بةداخةةوة هةة  باواية! هةر
 الى تؤوة طريؤدة باوم. 

 هانرى طاتى:

ى ىةق بةة  استدا بيَنم كة بةرِكرد. دةبىَ دان بةوةشةةةة رن دواتر بة تةواوى هةستم ثىَ
زرةة   خ ؤن لةة و رندالَةةكا  ئةسةلَةن لةبةرضةاو نةةباو و شةةو و رِ     تؤ باو و رن رافى تؤ

دا هيَنةاوةو  ؤمسةةر خة  و طةؤرِم بة كؤرثانيادا باوم. بةآلم ئيَستا وةخةبةر هةاتاوم و ئةالَ  
يا، ؤ كؤرثانبكار سةمسا  ئيئ ئةو شيَاة نيانةى ثيَشاو دووثا  ناكةرةوة. واتة هةشت 

ديكةةةش بةةؤ خةةةو و   ىسةةةمساتو هةشةةت و بنةرالَةكةةةمهةشةةتيش بةةؤ سةةةرقالَى خةةؤم  
 لةة م هةةر  و سكرتيَرةيةكيشة دانةى كارةكةان  جيَطرم بؤ ئةةجنام راىة . ئيَستا ضةند ئيس

ا يةةةوة تةةا ئيَةةاارة هةيةةة و زؤربةةةى كارةكةةان بةةةوان دةسةةثيَرم. بةةؤ خةةؤم تةةةني بةةةيانى
 م.ان دةكةو كؤتايى هةراو ىةوتاوةكانيشم بؤ رندالَةكا  تةرخبةسةريان رِادةطةم

   طاتى: و رِةوان ساندرا رِاست
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ة؟ ئةطةر بة رة  هةيراى بة تةنىَ بذى يان تةراى نن هيَنانى دووباةةةة ئايا ئيَستا بة تة
 و دووبارة رنت باىَ، دةطةرِيَ ةوة ال .تةراى

 و طاتى:برِىهانرى هةروةع سةردةرى طةجنيَتى ضاويَكى تةراىاوى تيَ

خاترى تؤ  زانى كة تةنيا بةو ىةنةن دةشةةةة وىَ دةضىَ لةم راوةيةدا ليَم ىالَى باوى
وام  رارةةوة. َلم نةداوة كةة نن بيَن ةةوةو ئةطةةر تةا كؤتةايى تةرةنيشةم باوايةة، دة       هةو

ريم هةسةةت دةكةةرد كةةة سةةةرةجنام دةطةرِيَيةةةوة الم. نةةازا  بؤضةةى، بةةةو شةةيَاة بةة      
و لةبةةر  اومثةرِ بةاو، كةةريَك هيةاابرِاو بة     دةكردةوة؟ ديةارة كاتيَةك الى داريةاوش زطةت    

و دلَ ةباومبرِاو نة نى نةبىَ. بةآلم بة تةواوى هيةاا خؤرةوة طاو، رِةنطة ئيئ ئةوة ئي كا
 خؤشى خؤم دةداوة.

 كردو طاتى:و خؤلَى ىلَو راضيَكى خةستساندرا لة ئاريَزى طر 

ةنج طة لَكاو وة، بةة يك خراثةيةكت دةرىةةق بةة رةن نةةكرد    و هةةةة تؤ باوكى رندالَةكا ى
 .طةجنيَتىباوم و داواكارى بيَ جيَى 

و لةة   ةاينيو ت باوكى رندالَةكا ى"، تيلةوة، رةبةستى ساندرا لة "بري كردهانرى واى 
 دا طاتى:دريَذةى قسةكانى

و دةوىَ ةةةة رنيش وةع دارياوش كة رندالَةكانى ئيَ ةى خؤش دةويسةت، تةاريم خةؤش   
ة يةةةى سةةاندرا كةةتةةاانىَ بةةةردةوام بضةةيَتة الى بةةاوكى. هةةانرى ئاطةةاى لةةةو نهيَنةةى دةش

 .، نةباويةضى ندالَةكا ى"رةبةستى لة "باوكى ر
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زةريَكى شةارةى كةة هةانرى ليَةى نيشةتةجَي بةاو، ثةاريَ        بةهةرىالَ سةاندرا هةةر لةةو   
و  ةسةتؤ طةر  بنةرالَةيى ثةيدا كردو جةريانى داواكةارى تةآلقةكةةى لةة دارياوشةى، وةئ    

نةةى  وةشةةايَنى كةةةو . دادطةةاى بنةرالَةةةيى ئةةةو شةةارة، دوو ىةةةوتاو دواى وةرطرت      
ةر دووع هة و ريَةردى بةة   سالَيَك رةةرجى جياباونةةوةى نن  وةع هةريشة ، يةكةداواكاري

ة بة اريةاوش  دو  اليةن رِاطةياندو بةةم شةيَاةية دواى تةةواوباونى ئةةو راوةيةةى سةاندرا      
و انكيدووةرهة و بارهيَنةانى رندالَةةكانيان بةؤ    رةرجى قةباولَ كردنةى رةافى بةةخيَاكردن   
نةةوة.  جيا باو بؤ الى باوكى، بة فةرِرى ليَكضاونى تاريش هةر بة دوو ىةوتاو جاريَك 
تة اييز بضةيَ ثة و ئارادةيةان دةكةرد بةؤ    و نيةا  لةم نيَةاةدا تةارى ثيَةى دةنةا ثيَةنج  سةالَ      

وتاو دوو ىةة  و باوكى بةة بةةردةوارى هةةر   قاتااانة. بةر لة جياباونةوةى فةرِرى دايك
او. بةةدريَةةذةى  جاريَةةك الى بةةاوكى بةةاو. دواى جياباونةوةكةةةش ئةةةو رِةوالَةةة هةةةر      

د. زؤر دارياوشيش هةراو سةرى دوو ىةوتاوان بؤ خاف ندنى تارى خةؤى ىةازر دةكةر   
. كةويَتةةوة بى دوور و براكةو خاشكلة دايكو دةويست بضيَتة الى باوكى ارى نةيجار ت
وةو و براكةشةى ثيَكةة  و خاشةك و باوعثيَشاو دايك ية لة دلَةوة ىةزى دةكرد هةروةعبؤ

رى بةةةآلم ئةسةةلَةن شةةتى وا ئي كةةانى نةةةباو. لةةة شةةةش رةةانطى يةكةةة    الى ئةةةو بةةن.  
 شةوتؤئة  كيَشةةيةكى و قاتااانةدا كارةكةة بةة ِرةوالَةى ئاسةايى خةؤى دةضةاوة ثةيَش       

 نةةي  ى باوكى،تيَك كة تارى دةهاتة الوةخنةهاتة ثيَش. بةآلم وردة وردة دواى ئةوة، 
اوكى بطةلَ لة رسى، ئاياليَى دةث. زؤر جار باوكى كيَشةى دةناوةدةويست بطةرِيَتةوةو 

 ا ناطاجنىَ يان رندالَةكانى ىاجزى دةكةن؟نيتيل و ت

 طا ، نا. تارى بةردةوام دةي
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يةاة  نو ة زؤرنرى باس كردو ضةند جاريَك بطةلَ ساندرا و هادارياوش رِووداوةكةى لة
نةى كةاتى   دازى كربةةآلم ئةةم طرفتةة بةة رِ     ،دةكرد كة بطةرِيَتةةوة نارِازى قةنامسةتيان ثىَ

ية، تةةارى ضارةسةةةركةر نةةةباو. ئةةةوان ناضةةار بةةاون بةةؤ ضارةسةةةركردنى ئةةةم كيَشةةة   
نطهيَشةت  يشةيان با و دةروون شيكاريَكى تةازة الوان يان هةبىَىتنيَكى بنةرالَةيوضاوثيَكة

ضةةارةى  كةةرد. دةروون شةةيكارةكة دواى بيسةةتنى كيَشةةةكانى هةةةردووع ال، سةةىَ رِيَطةةة 
  ثيَشنيار كردن:

يَةى  لو سةاندرا  طاازيَتةوة بؤ ئةو شارةى كةة هةانرى  ةطةر دةكرىَ، دارياوش بييةكةم: ئ
يةكةةى  و دووكةانى باوكةلَةة فرؤشةى   هؤى بارودؤخى كةارو كاسةبى  دةنين كة ئةوةش بة
 و نةدةكرا.دارياوش زؤر دنوار

و بةةةم طاازيَتةةةوة بةةؤ شةةارةكةى داريةةاوش. هةةةرا دووهةةةم: هةةانرى بةةة بنةرالَةةةوة بةةي
وة ةرِيَتةةةكةةاو بطدةتةةاانى كارةكةةةى ويَةةلَ زى بةةاون، بةةةآلم هةةانريش نةةةيثيَشةةنيارة رِا

 دا جيَطايةةان بةةؤى نةةةباو. بؤيةةة رِازىشةةارةكةى خةةؤى، ضةةانكة كؤرثانياكةةة لةةةو شةةارة
 نةباونةكةى رةنتيقى باو.

ةتى كةردو  را دنايسيَهةم: تارى بؤ راوةيةع الى باوكى نيَنيَتةوة، بةآلم بة طشتى ساند
يةان كةردو   كةؤلَى جنو هةانرى كا س نةةدةطا . لةةم بةارةوة داريةاوش    هؤيةكةشى بة كة

وىَ دةروون شةةيكارةكةش ويسةةتى بزانةةىَ بؤضةةى ثيَةةى ناخؤشةةة تةةارى بةةؤ راوةيةةةع لةةة 
نايةةتى  دباون لةسةةر ئةةوةى سةاندرا هةؤى     دنايةتى دةكا. هةةراويان سةاور   ووةريَنىَ

 كردنةكةى بلَىَ.

 و طاتى:يةكة بنىَرِاستى سةرةجنام ساندرا ناضار بةوة باو كة ثىَ لة
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و تاريشةى  اعضة طةلَ ئةوةى كة دارياوش بةؤ هةةراو رندالَةةكان بةاوكيَكى طةةليَك      ةةةة لة
ئةةم   خؤش دةويست، بةآلم بةاوكى ِراسةتةقينةى تةارى نةةباو! داريةاوش بةة بيسةتنى       

 ضلَةكةيةكى كردو طاتى: هةوالَة

 ئةةوةى  طةةلَ ينةيةتى؟! لةاسةتةق تة كىَ باوكى رِية؟ كةواةةةة ضى! ئايا دروست طايَم ىلَ
 كردم؟غةيانةتت ثىَ هةروا بة سادةيىطا ، رنت خؤش دةوىَ، بةآلم بةردةوام دة 

  ساندرا طاتى:

ر بةة  دةنيَى هةو ئةم كارةش كة ناوى غةيانة  كردنى ليَرِاستى خؤشم دةويستىةةةة بة
و نن يَاةنةةدىخةةاترى ئةةةو خؤشايسةةتنة  كةةردم و ويسةةتم رنةةدالَيَكم ليَةةت ببةةىَ كةةة ث   

ايى رنةدالَ  طةيشتم كة تؤ تاانة تر بكا. ئاخر دواى دوو ساآلن تيَيةكةران ثتةوريَردايةتى
يةر  لةيَم زو  وةىةتت بكةةم  بلَيَم و نارِدةويست ئةم رةسةلة  ثىَو نةشم خستنةوة  نية

 اوبة ت خةؤش  نةطاتى. دةرديى زؤر  ىةز لة رندالَة و ثيَة بؤية هيك شتيَكم ثيَبى. هةر
ةنيا بةة  ةويَك تة طةةلَ هةانرى كةة بةاوكى رندالَةكا ةة، شة      لَيَكت لة رن ببىَ، بؤيةة لة رندا

 كةردو  طةةلَ لة ىَ سةرجيَيمرةبةستى رندالَ باون ضاورة ئةو هاتيَلةى ليَى دةراوةو لةو
تةؤ  ة لة وة جيةا  و ئةيئ دواى ئةة   يى كردنةيةة زطم ليَى ثرِ باو، تارى ئاكارى ئةو سةرجيَ

 ة.كةدا سةرجيَيم نةكردوثياويَكى ديطةلَ هيك لة

دوو  هانرى وةبريى هاتةةوة كةة نزيةك بةة ىةةو  سةاَل لةرةبةةر شةةويَك بةؤ رةاوةى          
شةةيان شةرابي و ثيَكةةةوة ضةةةند ثةةةردا  لةةة هاتيَلةكةةةدا سةةاندرا هاتؤتةةة الى   سةةةمسا 

  دةوة. خاار

 ساندرا لة الى وان طاتى:
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و و هةةوس  و هةواينىَ هيك ئةوةةةة دةزا  ئةوة كاريَكى هةلَة باو، بةآلم ئةوةى رِاستى ب
 ويست دارياوش خؤشةبةخت بكةةم.   ةلَكاو تةنيا دةمبيةكى تيَدا نةباوة، خؤشةويستى

ياوشى خؤش و قاناونى خؤى دار ةوالدران هةروةع باوكى رِاستةقينةمسة "تارى"ئةطةر 
 يةوة. بةة تايبةة   يةى رن بة نيسبة  ويىو هؤطرىدةوىَ، دةطةرِيَتةوة سةر ئةو ئةوين

ؤ بة يةةكى نةةدةكرد. داريةاوش    بة ثيَى تاانةا هةيك تةنةةخى    "تارى"رِاطةيشنت بة لة ثيَ
وايةة  ثشت رِاست كردنةوةى قسةى ساندرا، بةؤ خؤشةى سةةردانيَكى دوكتةارى كةردو د     

و نةدالَ اوةنى رخة ، واتة بؤ خؤى ناتاانىَ ببيَتةة  ديتى كة تاانايى رندالَ خستنةوةى نية
 .واتة نةزؤكة باوع

يةان  يةةكى سةؤزداري  و طةورة كردباو و ثيَاةنديياوش تارى كارِى بةخيَاضانكة دار
ة اليةان.  بردة الى خؤى يان ئةوةتا ئةةو دةهاتة   يدا ثيَك هاتباو، بةردةوام دةلة نيَاان
ةوىَ. نةوة بةؤ ئة  و هةراو بة بنةرالَةةوة طااسةتيا  ثيَنج نوورى كرِىبالَةخانةيةكي هانرى 

 تةردا ئاشةنا بةاو كةة ئةةويش     طةةلَ ئةافرةتيَكى  و لةرياوشيش لة شارةكةى خؤى راوةدا
داو ثيَكةوة لةةو  يةكةى ثةرة ثىَخاازيارى رندالَ نةباو، بةآلم دووكانى باوكةلَة فرؤشى

 ان دا.بة ني "، دريَذةيانجيهانيَكى ثيَشكةوتاوليَرِةوارةى كة ئيَ ة ناوران ناوة "

ةطةىل بةة شةيَا   جيهةانى ئيَ ةةدا  ئةم ضريِؤكة نياة رِاستةقينةية كة هةراو رِؤنيَةك لةة   
ةوة بنةرالَة  زيؤنى، باسةى دةروون شةيكارى  يجؤراوجؤر رِوودةدا، لة بةرنارةيةكى تةلةظ

 وة ثةنةةدتيَكةةةلَ بةةثةةيَم وابةةىَ وة كةةة ؤتةوةرطةةرياوةو رنةةيش وةع ضةةريِؤكيَك دام رِشةةت
   .نوةكة هةروةع رن بري يشبىَ. هياادارم ئيَاة خايَنةرى بةرِيَز ئارؤنطارى
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