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: کْڕە تەهەى صەسبڵییەکەم جبرێکیبى لێن ًزیک کەّتەّە ّ ّتی
هبًضّّ صیبریت )ثبثە ئەّ کتێجەی صەیٌّْسی ّەرگێڕاى ًییە، ثۆیە 

، راستە کْڕم ًّْسیي ّەک ّەرگێڕاى (ّ زۆریص ثیرصەکەیتەّە
. هي ّتن! ًییە

ەکەم زاًی لەّ رۆهبًەصا ئەّ ثبثەتەم ّرّّژاًضّّە،  (ژى)کە 
ئەّەیە ). ثّْ (تّْڕە ّ ثەگْهبى)ثّْ، زۆریص  (ضبصّهبى)

. (سیبسەت

. ی ُبّسەرم (سرّە)ی کْڕم ّ  (ضبرڤبى)ئەّ رۆهبًە پێطکەش ثە 

 

 

ضێرزاص ُەیٌی 
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کەسەکبى ّ ضْێٌەکبًی ئەّ رۆهبًە، ثیرۆکەی الثرصًی پەیکەرەکە 
، صەزاًن راهبًی ُەهەجۆریص ثۆ ئەّ چەًض (زاصەی سەیبڵە)

سۆم ّ ًّْسیٌەکەم،  (سەالهەتی)ّضەیەم صەکرێت، ثەاڵم ُەر ثۆ 
! یە صەڵێن (راستی)ئەّ 

ثۆ ًّْسیٌی ئەّ رۆهبًە، ثبثەت ّ کتێت ّ ّتبری زۆرم، لەسەر 
سْێٌضەّە، صّّثبرە گەڕاهەّە  (رّّصاّەکبى)ّ  (کەسەکبى)ضْێي ّ 

سەرەتبی )ّ  (ًبّەًضی ُەضتبکبى)سەر هێژّّی ُەّلێر، چًْکە لە 
یوضا ( رۆژًبهەگەری)ی سەصەی راثرصّّ، لە کبری  (ًۆُەصەکبى

پێْیستن، ثەّ سەرچبّاًە صەثّْ، پطتجەستي ثەّ سەرچبّاًە 
. یص ثّْهەّە (گەًج)رۆهبًەکەم ًّْسی ّ 
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پەیکەرەکە 

 

 

ئەّە صیوبًەیەکی سێرایە، کە تێضا ثەصڵسۆزی ّ ثەپبکییەّە 
 هي ّ ئەّ، .صاًْستبى ّ هلوالًێیەکی گەرهی تێضا صەکەیي

ثەیەکەّە لەگەڵ ئێْە، ثەثْێرییەّە، لسە لەسەر کبیەکی 
ئەگەر زۆرتریي کەس ثەگْێی ئەّ . ُەستیبر ّ ثەرچبّ صەکەیي

صّّ کەسە ثکەى، یبى ّرص لە صیبلۆگ ّ رستەکبًی ّرصثجٌەّە، یبى 
 (ئەّ صّّ کەسە)سەریبى لە ثەرصێکی رەق ثضەى، ثبش تێجگەى، 

ئەگەر ژهبرەیبى لەّاًە زۆرتریص ًەثي، یبى ثزاًي لە کبکلی 
ئەّاًە، ثەپەرۆضییەّە چییبى . ثبثەتەکە ثبس لە چ صەکەى

صۆزیْەتەّە، ثۆ پێص ئەّاى، ئەّە، ًەصۆزراّەتەّە؟ ئەّەی ئەّاى 
ثبسی صەکەى، ثەڕاستی صۆسیەکی ضبراّە ّ ًِێٌی ًییە، کبیەکی 

کبرەکتەرەکبى لەثەرچبّاًە، ضەّ ّ رۆژی ! ّرص ّ ثي ئبّ ًییە
!  ًییە، سبرص ّ  گەرهی ًییە

لەّ ضبرەصا ثێجبکبًە، ُەهّْ گبڤێک ّەستبّە،  (پەیکەرە)ئەّ 
ثەاڵم کبتی ! صاًیطتّْە، صەًّْسێت، الپەڕەی سپییص صەسْێٌێتەّە

سۆی ّ ئێستبش، ئەّ لەّ کتێجەصا ثبسی هي ّ تۆ ّ ئێْەی 
پەیکەرێکی سپی ثباڵثەرزی چْارضبًەیە ّ ثەتًْضی . ًەکرصّّە

جێگیر ثّْە، ئبسبًیص ًییە، لە ستًّْە ثەستراّەکەی ژێری 
ثجْلێتەّە، ثبسکرصًیطی لەُییەک لە تّْڕەیی، رەًگە 

پەلە هەکەى ّ . ًبڕەزاییەکی هیللی ثەُبّاری لێ ثکەّێتەّە
هەپرسي، زّّ لە ًبّەکە، لە ضْێٌی پەیکەرەکە، پرسیبر لە هي ّ 

: لەّ ًّْسیٌە هەکەى، تکبیە هەڵێي
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کێیە ئەّ کەسە، ئەّ کتێجە ًبّی چییە، ئەّ صیبرصەیە چییە، _
ُەهّْتبى ّەک ئێوە صەزاًي؟ 

صیبرە کەّا ثۆ ُەهّْتبى، ثەّ صّّ سێ صێرە کْرتبًە، پرسیبر ّ _
؟ !ّایە. راهبًن لەالتبى پەیضا کرص

لەًبّ ضبر ّ لەّ ًزیکبًەیەصا، ئەّە کێیە؟ _

زّّ . پەلە هەکەى، ثب صاًْستبى ثکەیي ّ ثشْێٌیٌەّە ّ ّریب ثیي_
ثڕیبری سۆتبى لەسەر ئەّ گبڤە ّ راڤەکە هەصەى، ُەڕەضە لە هي 

کەهێک هەًض ثي ّ ثیرثکەًەّە ... ّ لەّاًەی ُبّکبری هٌي هەکەى
صّایی ئبزاصى ... ّ کتێجەکە ثشْێٌەّە، ئیٌجب ًبّەکبى ثٌبسٌەّە ّ

ئەگەر صّّ رستەش ثکەًە لسە ّ جٌێْ ّ ُەڕەضەش، صەسەاڵتن 
! ًییە

ُەهّْتبى ثبش صەزاًي ّ ئەگەر ًبزاًي هي پێتبى صەڵێن، هي 
کتێجەکەم سْێٌضّتەّە، چەًض سبڵێکیص کتێجەکە لەًبّ 

کتێجشبًەکەی هبڵەّەم صاًراثّْ، کتێجەکە زۆریص صەستی هبًضّّ 
صەکرصم، گراى ثّْ ضبًی صەتەکبًضم، کە ُبّسەرەکەم ّ هٌبڵەکبى 
ّ سۆضن، تۆز ّ گەرصم لەسەریبى راصەهبڵی، ثەّ کتێجە صّّ ثەرگە 

گەّرەیە زۆر هبًضّّ صەثّْم، چًْکە صّّ ثەرگەکە گراى ثّْى، 
ئەّاًە، لە زۆریبى گراًتر ّ لّْرستر ثّْى، الپەڕەکبًی زۆر زۆر 

.  ثّْى، ثەرگەکبًیبى گەّرەتر ثّْى، کێطییبى ثەڕاستی لّْرس ثّْ

ثبش ثزاًي، کەّا کتێجەکە، لە کبیە ُەستیبرەکبى، ثە ُیچ ضێْە ّ 
کلۆجێک ًزیک ًەثّْیتەّە، کەس سۆی لەًبّ الپەڕە ّ ثڕگەکبًی 

ًبصۆزێتەّە، ثرسییەک، ثۆ پبرّّێکی گەرم، سەری هەًجەڵێکی 
تێضا ُەڵٌەصاّەتەّە، تب تبهێکی سۆش، ثۆى ّ ثەراهەیەکی 

صّّ )زّّتر، کەس ئەّەی ًەکرصّّە، ثۆیە ئەّ .! کەیفسبز ثۆى ثکبت
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، ُەرصّّکیبى، لەّ ضبرەصا، ُەرصّّکیبى لەّ کێسەصا (کەسە
سبّەى هبڵ ّ هیْاًي، ُەرصّّکیبى هرۆڤي، ثەاڵم رەگەزیبى 

جیبّازە، رەًگی چبّیبى، ئەّ ثۆًەی رۆژاًە لە گەرصەًیبى صەصەى، 
سەًّی سەر ثبلیفەکبًیبى، رەًگی ضەراثیبى زۆر جیبّازە، ئەّاًە 

جیبّازى لە زۆر صیبرصە ّ ًیگب، ثەاڵم یەکجیرى لە راهبى لەسەر 
، کە لەسەر ثەرزایی لەاڵتەکە، صاًراّە، لەصّّرەّە (پەیکەرێک)

صیبرە، لەثەر ئەّەی، رەًگی سپییە، ضەّاًەش، ثەجْاًی صیبرە، 
. ئەگەر صیبریص ًەثێت، ضەّاًە ثە الیتی ثەرز رًّّبک صەکرێتەّە

صیبرە هەثەستت پەیکەرەکەی ئیجٌی هەستەّفییە؟ _

ثەڵێ، پەیکەری ًبّصارێکە، ئەّەی جبراى لەّ سەص سبڵەی _
راثرصّّ، لەّ سباڵًە، چەًضیي، صەسەاڵتی جیبّاز، لە صەستی ُێز،  

لە چبّی ثڕیبر، لە صرّضوی ئباڵ، گەڕەک ّ لْتبثشبًە ّ 
پەرتّْکشبًە ّ صەرهبًشبًە ّ صەزگبیبى ثەًبّی ئەّ پیبّە کرصّّە، 
ثەاڵم، لەّ رۆژگبرەی ئێستب، ُیچی ثەًبّ ًەهبّە، ثبس ّ یبصەکەی 
ُەر لەّ پەیکەرەصا هبّە ّ کەهتر ثبسی صەکەى، ثەاڵم پەیکەرەکە 

...! هبّە ّ زۆر ثبضیص لەًبّ ضبرصا صیبرە

لە  (زایەر سضیك)صیبرە، ئەّ پەیکەرەی کە لەالیەى پەیکەرسبز _
ضبری سلێوبًییەّە سبزکراّە، کە لەالیەى دکْهەتی ُەرێوی 

کْرستبى، لە رۆژگبرێکی سەست، ًبڵەثبر، صاّای لێ کراثّْ 
ثۆیەش لە رۆژێکی کطْهبتب، لە ثەیبًییەکی . صرّستی ثکبت

ترسبّصا، ثەفەرهی، لە ئبُەًگێکی تبیجەتی ثچْکی چەًض کەسی 
ّ ثێ رێکالم ّ هیْاًضارییەّە، پەرصەی لەسەر الصراّە، لەّ 

ثۆًەیەصا پەیکەرەکە کراّە ثە چبّێکی ئەّ ضبرە، کراّە ثە 
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ًبّێکی ثڵٌض، ثە ریطێکی ًەتبضراّ، کراّە ثە عەثبیەکی 
.  صاپۆضراّ

پەیکەرەکە صاًرا ّ لەّ رۆژەّە ثّْە، ثە پبسەّاًی صەرگبکە، ثّْە 
ّێٌەی گەّرەی سەر ًبسٌبهەی )ثە چبّی سەڵکەکە، ثّْە ثە 

کتێجەکەی . ، پەیکەرەکە کراّە ثە هۆری ضبرە گەّرەکە(ضبرەکە
کە ثّْیتە ضبًبزی، ثەاڵم ُەر ًەسْێٌضرایەّە، ئیٌجب 

پەیکەرەکەش لەثەر گەّرەیی، زۆری الپەڕەکبًی، کتێجەکە 
صاًراّە، ثۆیەش ًبّەکەی ًبسراّە، ًبسڕێتەّە، زاًراّە ّ 

! ًەزاًراّە
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ئەّە راهبًی گبیضەکەیە 

 

یەکێک لەّ صّّ کەسە، چًْکە جیبّازییەک لە ًیگبکبًیبًضا ًییە، 
ثۆیە ئێوەش صەڵێیي، گریٌگ ًییە، کبهیبى پەیبهەکە راصەگەێٌێت، 

ثۆیە یەکێکیبى، لەّ صیوبًەصا، ثۆ صەستپێکرصى ثە ُەڵضاًەّە ّ 
کرصًەّەی سەری گرێیەکە، ثۆ ًبسیٌی صرّستی کبرەکتەرەکە، 

: گریٌگ ًییە کبهیبى ثّْى، گریٌگ ّ سبهضارە، کە ئەّ ّتی

ئیجٌی هەستەّفی رەچبّ  هي ئەّەم لە کتێجی تبریشی ئەرثلی
.  صەکرص

گبیضەکە صەستی لەّە راُبتجّْ، صەستێک ثە لژە صرێژەکەی )
پطتەّەی صاثِێٌێت، کە سەیری، ًبّصەستی صەکبت، چەًض 
صاّەهّْێکی سپی، صاًەصاًە هّْی رەضیص، لەگەڵ صەستی 

ئەّیص، هّْەکبى، لەثەرچبّی ًزیک . ُبتًّْەتە صەرەّە
لەصیبر هّْەکبى ُیچ ًبڵێت، چ ! صەکبتەّە، سەیریبى صەکبت، ثەاڵم

ثەاڵم ! ثڵێت، هّْە ّ سپی ثّْە، تەهەًە ّ رۆیطت ّ صەڕّات
راهبًێکی هەزًی لەسەر ئەّ صاّە هّْە، صّّ رەًگبًە صەکبت، کە 

کە چبّی ثە ژًەکەی ُبّضبًی ! سپییەکەی زۆر زۆرتر ثّْ، ثەاڵم
صەکەّێت، فّْێکی تًْض ّ ثەثب لە هّْە رەش ّ سپییەکبى کە زۆر 

صیبرە کەّا هّْەکبى ُەرصّّ رەًگەکە . چڕ لەیەک ئباڵثّْى صەکبت
ُێطتب لە رەگیبى ًەکراثًْەّە، ّەک هبسی کە تبزە لْاڵثێک، یبى 

تۆڕێک، لە ئبّی صەرصەُێٌێت، هّْەکبى جّْلەی ژیبى ّ 
سپییەکبى، لە رەضەکبى زۆر زۆر . ُەًبسەیبى تێضا هبثّْ



 

12 

 سەیرێکی ژًەکە، ثەژًی پەیکەرەکە، ئەّ صّّثبرە. زۆرترثّْى
،  (ثەژًی ُەرصّّکیبى صەکبتەّە

:  ئیٌجب صەڵێت

ئەّ، پێص ئەّەی هێژًّّّْس ّ ثیْگرافٌّْس ثێت، ضبعیر، 
صیبرە کەّا هەثەستن ئیجٌی . جْاًٌبسی ّضە ّ سەیبڵیص ثّْە

هەستەّفییە، راستە، ئەّ زۆرتر ثە هێژًّّّْس ًبسراّە، ئەّەش 
صەثْایە ئەّ چبکەیەکی لەگەڵ ئێوە، . کبر ّ زاًیٌی ئەّ ثّْە

لەگەڵ ئەّ ژًە ضەیضایەی ثەر پەًجەرە ّ ئبّێٌەکە، لەگەڵ 
ثەاڵم ! ُەهّْ سەڵکی ئەّ ضبرە، لەگەڵ ئەّ ّاڵتە کرصثّْایە

ئەّ لسبًە لە )! ئەّەی ًەکرصّّە، صەثْایە ئەّەی ثکرصثّْایە
کەضێکی ثبراى، ُەّرەثرّّسکە، تەم، سًْبّصا سۆش سۆش صەکرص، 

ئەگەر . (ثەاڵم سۆڵجبریي، ضبرەکە ّ ئبسۆکەی ثەرصەّام تەًیجّْە
ئەّ، ثە سبهە ّ ضەًّشًْییەکبًی، کە لە ژّّرە تبریک ّ ًەّی ّ 
الچەپەکەی پەریطبًی ثّْ، ئەّەی کرصثّْایە، ثەّەیبى ضبرەکە ّ 
ثبزاڕە لەیسەرییەکەی، صەثّْە گەّرەتریي، صرێژتریي، گەرهتریي 

لەیسەری لە ُەهّْ سۆرُەاڵتب، کە تێضا ثۆًی ثشّْر، ًەعٌبع، 
ثەُبرات، تیطکی ئبّێٌە، سەهبی سەًبّکە، صەستوبڵی ًبز، چبّی 

گێاڵس، ضلکی سەّزە، ترضی رێْاس، صەستٌّْس، سبهە، ُەهّْ 
ثە . کەرەستە، کبالکبًی زۆرتر ّ ثبضتر تێضا صەکڕا ّ صەفرۆضرا

چەًض صێرێک ثە یەک الپەڕە، ئەّ ثبسی ئەّ لەیسەرەیەی 
ژًبى . کرصثّْایە، کە ئێستب ئێْاراى ژًبى، ثە لێطبّ رّّی تێضەکەى
لەّ ضبرە زۆرتر، پێص ُەهّْ گْزەرێکی تر، کۆاڵًەکبًی ئەّ 

لەّ ضبرە، ژًبى ُیچ کۆاڵى ًەًبسي، ئەّە . لەیسەریبًە صەًبسي
لەّەتی . کۆاڵًەکبًی ئێرە،  ثۆى ّ رەًگەکبًی ئ،ێرە ثبش صەًبسي

ئەّ لەیسەرییبًە ثبزاڕ ثّْى، ئێرەش ضبر ثّْە، لەیسەری ثەر لە 
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. صرّستجًّْی سیٌەهبکبى، ًیطبًەی ضبریبى ثەّ ضبرە ثەسطیْە
ضبر ثە لەیسەری کۆى ّ کۆاڵًی ثبریکی چرصا، ضبر ثە زیٌضاى، ثە 

دەهبهی هیللی، ثە ثۆًی ثشّْر، ثە صاڵضەی چبّی عبضمەکبى، 
! ضبر ثە لەرزکرصى ّ فێڵکرصى، ثە گۆڕە غەریجبًە صەثێتە ضبر

:  راست ّ صرّست ثەصڵٌیبییەّە صەڵێیي

ئەگەر ئەّ سەهی ضبرەکەی ثْایە، تەًِب ضبرەکە، ُەهّْ 
سبًەکبًی ئەّ ضبرە کۆًە صەثّْە، کبرّاًسەرای ُەهّْ 

ثبزرگبًەکبًی رێگبی ئبّریطن، چًْکە زۆر لە هێژًّّّْسبى، صەڵێي 
ثە ًبّچەی  (رێگب ئبّریطوییەکەی چیي)ّ صڵٌیبى، کەّا 

کبرّاًە ثبزرگبًییە . هیزّپۆتبهیب ّ ثە کْرصستبًضا گْزەری کرصّّە
ئبثّْرییە سیبسییە کْلتّْرییەکەی کۆى ّ ًبّصاری هێژّّ، ثەّ 

صەڤەرە، لە چیٌەّە ُبتّْە، ثەرەّ سْارّّی جیِبى، 
سەرکەًبرەکبى، ثەرەّ گەرهبیی ثیبثبًەکبى رۆیطتّْە، لە 

صەریبکبى ًزیک ثًّْەتەّە، لەّێ پبش ثبزاڕکرصى ّ ژهبرصًەکبى، 
لەصیبر ئبّە ضیٌەکەی صەریب، ثە ثبڵ ّ هلی صرێژ ّ صًضّّکی ّرصی 

یبى ّتّْە، ئێْەش ّەک ئێوە، ثەرصەّام، لە کبرّاًب  (ًەّرەس)
! هبًضّّى

لەگەڵ ئەّ لسە ّ راهبًەصا، گبیضەکە ُەر صە پەًجەی ُەرصّّ )
صەستی لەًبّ یەکضا صەتەلبًضەّە، ًەضضەّێرا سەیری سْارەّە 
ثکبت، ئەّ ضەیضای لەڕەثبڵغییە، زۆریص لە ئبپّْڕە چڕەکبًی 

ضبریص صەترسێت، ُەًبسەی لەّ کەضبًە گیرصەثێت، لەّێص 
، لەگەڵ تەلەی پەًجەکبًی صیبرثّْ (ُەًبسەی ژیبًیص صەصات

کەّا ژًەکە پێیەکبًی ًب، ثەاڵم، جّْلەیەک، لە جەستەی 
چەلیّْی صەکبت، ًەرم صەلەرێتەّە، ژًەکە، ثەّ تەلیٌەّەیە 



 

14 

ثەاڵم ئەّ ًەژاکب . کەهێک ضٌەیەک، ثە ثباڵ ّ گرصی سوتی صەکبت
ّ ضٌەی ثباڵکەی ًەیِەژاًض، چًْکە، کتێجەکەی زۆر سْێٌضثّْە ّ 

صەیزاًی ئیجٌی هەستەّفی چی ًّْسیْە، لە کتێجەکەی ثبسی چی 
: کرصّّە، زۆر ضتی تریص، ئیٌجب ّتی

 ئەگەر لەّ کتێجە هێژّّییەصا، لە چْار ثەرگەکەی ئیجٌی 
: هەستەّفی ًّْسراثْایە

 ئەّ ضبرە لەسەر ئەّ گرصە ثبزًەییە ًبّازەیە، لەثەر چبّی 
کیژێکی کۆًی جٌەکبى، یبى لەثەر هەزًی ّ صڵۆڤبًی فریطتەیەکی 

ئەگەر ثبسی ئەّەی کرصثّْایە، ئەّە . ثبڵ رەًگیي، صرّستکراّە
کتێجەکەی ثە ئبّی زێر، ثە فرهێسکی چبّ، کتێجەکە ثە هسک ّ 

ئێستبش کەس سەهی لەّ پەیکەرە سپییە . عەًجەر صەًّْسرایەّە
ًەصەسْارص، ّەک پەیکەرە سپییەکبًی ُبصی زیبئەصیٌی، سەیریبى 

ثەس ئەّەًضەی ًّْسیجْایە، ئەّ لەاڵتە، ئەّ ضبرە، کبًی . صەکرص
چبّی ضبزاصەیەکە، کتێجەکەی ئەّ، ضبرەکە، لەاڵتەکە پیرۆزتر 

. صەثّْى

دەلوە ئەّ لسەیە ثکەم، ضبری سۆهە، هي لەّ ضبرەصا زۆر )
هي لەّ ضبرە، لەگەڵ سبهبى ّ . گریبّم، کەهتر پێکەًیّْم

هي ئەّ . یبصەّەرییەکبًن، پبرچە زەّییەکن ثۆ گۆڕەکەضن صاًبّە
لسەیە زۆر صەکەم، ثەاڵم لەّصەهبًە، لەّرۆژاًە، ّا ثّْهەتە پیبّە 

گبیضەکە، سەم لەّ پەیکەرە سپییە ثە عەهبهە ّ جْثەکە زۆر 
هي کێطە ّ سەهێکی تر ضبًی گرتّْم، ئەّیص ئەّ . صەسۆم

هي . پەیکەرەیە، ثۆیە ثە ئبراستەیەکی تر، سۆزم صەًەسطێٌن
هي . دەلی سۆهە، ضبرەکە ضبری سۆهە، ًبثێتە ضبری کەسبًی تر

کۆًە صیْارەکبى، یەکەم سبًّْ، لە یەکەم کۆاڵًی گەڕەکەکبى 
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صەًبسوەّە، کە تەلەیەک لەّ ضبرە صەکرا، زّّ صەهبًزاًی کێ 
پەیضا صەثّْ، صەهبًزاًی کیژ ّ کْڕێک  (ثەرسۆکە)کْژرا، کە 

ُبّسەرگیری صەکەى، رەضجەڵەکێکی گەرم، لە گەڕەکێکی ئەّ 
ضبرەصا صاصەثەسترێت، سْارصًێکی زۆر، لەًبّ هەًجەڵی گەّرە 

گەّرە صەسرێٌە سەر ئبگر، ضەّەکەش هەّلّْصی پیرۆزیص کراّە، 
یەکی هەستبًەش سبزثّْە، صەهبًزاًی، تەرازّّی کبم  (ئەگڵەًجە)

. (فرۆضیبر، ریزی صیْاری کبم ّەستب راست ّ صرّستي
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لەاڵتە ئەفسًْبّییەکە 

 

ّ ُێٌبًی . لەجیبتی ضیعرە عەرەثییەکبى لەجیبتی ثبسکرصى ّ ًب
لبزییەکبًی دەلەة ّ هْسل، لەثڕی ثەراّرصکرصًی صەلە 

لسەکرصى لەسەر . ضیعرییەکبى، پێضاُەڵضاى ثەیەکتری
صەستٌّْسەکبى، لەجیبتی ئەّاًە، ئەّ لەّ کتێجەصا ثبضترثّْ، ئەّ 

: ئەفسبًە جْاًەی ًّْسیجْایە

: ئەفسبًەکە ثەصرێژی

صەگێڕًەّە ّ گْهبى لە راستی سەرثرصەکەش ًییە، کەّا لە )
، کۆًتر (ُەّلێر)سەرصەهبًێکی کۆًضا، ئەّەًضە کۆى ّ صێریي ّەک 

لە سەرهبًی سبڵەکبًی ُەهّْ تەهەى ّ کەالّە ّ ستًّْەکبًی 
، صەگێڕًەّە کەّا، (عەضتبر)رۆهبى ّ چبّی کۆڵکەزێڕیٌەی 

:  پبضبیەک یبى پیبّێکی ًبزصاری سبّێي، زۆرتر ّتّْیبًە

کەّا پبضبیەک لەّ ضبرەصا، یبى لەّ صەڤەرەصا ُەثّْە، لێرە 
ثەضکۆّە صیتراّە، زۆریص ثبسی کراّى، کەّا ضبًی پیبّەکە، ّەک 

صارثەڕّّ پتەّ ّ پبى ّ ئەستّْر ّ ثەتْاًب ثّْە، چبّەکبًی، 
لەجیبتی فرهێسک ثۆًی صەرکرصّّە، ثەرصەّام ثەثێ کل، ّەک 

چبّی ژًە عبضمەکبى رەش ثّْە، تیطکی سۆر ّ تبریکی 
ضەّەزەًگ ّ غْثبر ّ گەرصەلّْل، ُەرگیز کبریبى لە ثْاری صیتٌی 

.   (ئەّ ًەکرصّّە

:  پیرۆز ّ ًیبزپبک صەثّْ ئەگەر لەًبّ کتێجەکەصا ًّْسراثْایە کەّا
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ئەّ پبضبیە دْکوی ًبّچەیەکی پبًْثەریٌی ئەّ ّاڵتە، ّاڵتبًی )
صّّر، زۆر صّّر، ُەتب سەر پبرچە ُەّرە رەش ّ سپییەکبًی 

لە ًبّچەکبًی پطت ئبّەکەی ًزیک ًەیٌەّا، . ئبسوبًیطی کرصّّە
ُەتب ضبری تەّرێز ّ سْراسبى، لەثي زەثری ضیر ّ تیری ئەّصا 

ثّْە، ًبّی ئەّ لەگەڵ ئبّ ّ ُەڵن ّ سەًّضا، ضبسبّضبر  
ئەّ . رۆیطتّْە، لەگەڵ ئبگرصا، رەًگ ّ رًّّبکی ّ پرضٌگی صاّە

پبضبیە ًبزصارە، فەرهبًی صاّە، ئەّ صەضتە ثکەًە گەًن ّ جۆ ّ 
ئەّ صەستکبر ثّْە ّ . ًیسک ّ ًۆک ّ هبش ّ ثرًج ّ کًْجی

فەرهبًی صاّە، سەڵکەکە ّاثکەى، ئبّە ضیریٌەکەی ژێرزەّی 
لەسەر زەّی، ثەلەًجە ّ ثەسەهبّە ثڕّات، جۆگەکبًی ثٌەّە، 

ثێٌە سەرەّە، لەًبّ جۆگەکبًضا ثجریسکێٌەّە، لەسەر ئەّ زەّییە 
ئبّس ثە گەًن، صاپۆضراّ ثە ُەڵن، زیْ پەسص ثکەى، سەهب ثۆ 

. تیطکی سۆر، ًبزی ئبرام ثۆ صارستبى ّ لّْڕگ ّ جْاًی ثکەى
کبثراکە صەسەاڵتی ئبگر ّ ثەرص ّ گْڵی ُەثّْە، ئەّ فەرهبًی 
ثەسەر صار ّ ثەرص ّ زیٌضّّ ّ هرصّّ ّ ضل ّ تەڕیص کرصّّە، 

ُەهّْ فەرهبًەکبًی جێجەجێکراّى، ُیچ عەضیرەت، ئبیٌزاکبى، 
کْرتەثباڵی ًبّ ئەضکەّتەکبى، صەستگەّرەکبى، ثسکطۆڕەکبى، 

ُەًبسەی کرم، جّْلەی ثبڵەکبًیص، ثە ُیچ ثیبًّْێک، السبرییبى 
! لەّ فەرهبًبًەی ئەّ ًەکرصّّە

ئەّ پبضبیە ضەّاًە، ضەّاًی ًبّ ئبسوبًە ثەئەستێرەکبى، 
ضەّاًی تبم ّەرگرتي لە دیکبیەتەکبى، ثەڵێ لەگەڵ ئبّاثًّْی 

سۆر ّ جریْەی ئەستێرەکبى، صصاًەکبًی ئەّ، ضەّاًە، ُەهّْ 
صصاًەکبًی، لە ثٌەّە ُەڵضەّەریي، ثەثێ ئەّەی ُەست ثکبت ّ 

ئبزار ّ ژاًی ُەثێت، ُەرصّّ ریزی صصاًی ثەرصەثًْەّە، صیبر 
ًەصەهبى، لەگەڵ ُەڵوی ُەًبسەکەی، صصاًە سپییە پتەّەکبًی 
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پەسطبى صەثّْى، کە سۆر ُەڵضەُبت، ثە یەکەم تیطکی سۆرەکە، 
کۆهەڵە صصاًێکی ًْێی سپی سەصەفی، لە ُەرصّّ پّْکی 

ثەیبًیبى ژًبى، صصاًە کۆًەکبًیبى لەگەڵ . سەرلەًْێ صەُبتەّە
سێجەر ّ تەم، لەگەڵ ثبًگی هٌبرەکبى، کە ژهبرەیبى زۆر ثّْى، 

کۆصەکرصّە، صەیبًکرصە هلْاًکە ّ ُەیبسە ّ هێشەکجەًض ّ 
لرصێڵەی ًەسطەسبز، صاًە صاًەیبى، لەگەڵ کەهەر ّ صەستوبڵ ّ 

پیبّەکبًیص . رّّثەًض صەًُْیەّە، صەیبًجەستب ّ ریزیبى صەکرص
صصاًە ُەڵْەریْەکبًی ئەّیبى، ّەک پەیي، صصاًەکبًیبى لەگەڵ 

ثبراى، لەگەڵ ًەرهی سًْبّ، لەّ ئبلبرە، لەًبّ تەثبرەکبى 
صەتبّاًضەّە، لەًبّ صەست ّ چبّی هٌبڵەکبى، صەثًّْە ئەستێرە ّ 
ُەّیر، زیٌضەّەرەکبى، صصاًەکبًیبى صەثرصە ًبّ ضبر ّ کْاڵًکە ّ 

.  (... ُێاڵًە ّ ًْا ّ پەًب ّ سەرصار ّ ثي پٌچکەکبى ّ

:  دیکبیەتەکە ّایە ّ ّاضوبى ثیستّْە کەّا

ُەر کەسێک لەّ صەڤەرەصا، لە یبسب ّ لە عیطك ّ لە صایک ّ )
ئەّەی السبراًە، جۆگەی ئبّی . کبرکرصى ّ هٌبڵێکیص، یبسی صەثّْ

ئەّەی ثە ضبًی پبى ّ کْتکی صەستی، ضّْرەی . پیرۆزی صەضکبًض
ئەّاًە، ثۆ ئبراهجًّْەّە ّ . ثەرزی ضبرەکەی ُەڵضەّراًض

صاّەراًەّە ّ ژیرثًّْەّە، هلْاًکەی صصاًیبى، لە صەست ّ سۆزی 
ئەّەی، لەّ صەڤەرەصا، . ژًبًی تەڕ ّ جەستەهبسی ّەرصەگرت

ئەّەی هٌبڵێکی ًبزصاری، لەسەر ثێطکە ّ جۆالًەصا . ثرسی ثْایە
ئەّ ژًەی، ًەزۆک ثْایە، ثبّەضی ژًەکەش . ًەسۆش ثْایە

ضەیضای ئەّە ثْایە، هەهکی لەصەهی هٌبڵێک ثٌێت، تێر ضیری 
ئەّ جّْتیبرەی سەرەسۆرە  ثْایە، کلۆ ّ تەزرە صاُبتەکەی . ثکبت

لەّ سەرصەهەصا، ئەّ ثبًگشْازەی صژّار ّ تًْضکبر ّ . ثمرتبًضثْایە
ئەّەی . ئەّ کەسەی صەستشەتی جْاى ًەثْایە. ًیبزسراپ ثْایە
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ئەّاًە ّ . لە دکْهەتە کبرهەًض ّ کبرسبزەکەیبى، اللّْت ثْایە
ُەهّْ ًەسۆش ّ الت ّ زیز ّ ثێوبرەکبًی ئەّ صەڤەرە، صصاًەکبًی 
ئەّیبى، ثەضێک لە رۆدی ئەّ، ثۆ ئەّاًە، ثۆ ُەهّْ ژاى ّ سەم ّ 
چبّەڕّاًییەکبًی سەڵکی گًْض ّ جۆسیٌەکبى، صصاًەکبى صەکراًە 
هلْاًکە ّ هّْریجەًض ّ چبّّزار ّ صڵضاًەّە ّ ُەتْاى ّ سەرتّْ، 

ُەهّّْ کێطە ّ ئبریطەکبًی ثەّ ثرّسکە ئێسکەی صصاًەکبًی 
. چبرەسەر صەکرا

ئەّ پبضبیە ثەرصەّام، سبڵ صّازصە هبًگ، ثەثەفر ّ ثەثبراى، 
رّّثەڕّّ لەگەڵ ُْڕە ّ گەرصەڵّْلەکبى، رّّت ّ ثێ پۆضبک ثّْ، 

ئەّ پۆضتە ًەثّْ، ُیچی لەثەر ًەصەکرص، ئیٌجب ُیچ چبّ ّ صەست 
ئەّ . ّ ُەست ّ ًەستەکبًیص، ئەّیبى ثە ًبضبیستەیی ًەصەثیٌی

لەگەڵ ثەفر ّ زریبًیص زۆر ُبّڕێ ّ ثراصەر ثّْ، لەگەڵ سەرهب ّ 
ئەّ ُەرگیز لە ّەرزی ُبّیٌضا کە . ثبُۆز کەیفشۆش ّ ثەسبز ثّْ

چەًض رۆژێکی کْرت ثّْى، گەرهبی ًەصەثّْ، ثرسی ًەصەثّْ، لە 
.  ثەرثەستەکبى تەًگبّ ًەصەثّْ

سەهی گەّرەی ئەّ ّ سزهْکەس ّ صڵسۆزەکبًی، تەًِب صۆزیٌەّە ّ 
پەیضاکرصى ّ عبضمجًّْی ئەّ، ثە ژًێکی صڵشْاست ثّْ، ئەّ ّ 

هیللەتەکەی پەرۆضی ئەّە ثّْى، ئەّ صّڵجەرێک ثضۆزێتەّە، لە 
ژًەکە، لە یەکێک لە . ًەتەّە ّ ًەژاص ّ رەچەڵەکی سۆیبى ًەثێت

ئەستێرەکبًەّە ثۆی صاثەزێت، ثّْکەکەی ضەّێکیبى لەگەڵ ثبراى، 
لەگەڵ یەکەم تیطکی سۆر، لەگەڵ رەّە ریطۆڵەیەک لە 

ئەّ جۆرە ژًەی صەّیست، تبّاًی . ئبسوبًەّە، ثکەّێتە سْارەّە
ئەّ ًەثّْ، ئەّەی چْثّْە هێطکی ّ فێریبى کرصثّْ، کەسیص 

ًەیضەزاًی، کێ ئەّەی فێر کرصثّْ، کێ ّ کەی ئەّ راز ّ صاّایە لە 
؟ !ُزر ّ سەیبڵی چبًضثّْ
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ًەّە لەصّای ًەّە لەصایک صەثّْى، گەّرە صەثّْى ّ پیر صەثّْى، 
کیژەکبى هەهکیبى، لەثي سْسوەکەًیبى، صەثًّْە ئبگر ّ پەًگر، 

چبّی کْڕەکبًیبى صەسْتبًض، چبّیبى جەرگی زۆری صەثرژاًض، 
کیژەکبى، فێرثّْى گْڵ ثڕّێٌي، ئبّی ثضەى، ثە ثەفر ضەراة سبرص 

ثکەًەّە، لەثەر سێجەر هبفّْر ثچٌي، کیژەکبى، صەثًْە ژى ّ 
ثەئبرەزّّ، لەسەر زەّلی سۆیبًەّە، ثۆ پیبّەکبى صەًْضتبًەّە ّ 

ئەّ کیژاًە، ثە چەًض ضەّێک لەّ . ثەلْرثبًیبى صەثّْى
هێرسبسبًە ئبّس صەثّْى، ثە ُەفتەیەک، صەثًْە صایک ّ 
هٌبڵەکبًیبى گەّرە صەکرص، ئیٌجب تەهەًیبى تەّاّ صەثّْ ّ 

.  صەهرصى

پیبّەکبى لەگەڵ عیطك ّ سّْتبًیبى ثۆ کیژەکبى، گەّرە صەثّْى، 
صەستیبى ثبسچە ّ کبرگەی ثە ثەرُەم ثّْ، ئەّاًیص هەزى 

صەثّْى ّ صەستجبزیبى صەکرص، جّْت صەثّْى ّ هبًضّّ صەثّْى، 
.  صەسەّتي ّ پیرصەثّْى ّ صەهرصى

ثەاڵم پبضبکەیبى، لەثەر ئەّەی ژّّاًی ًەکرصثّْ، صەست ّ 
پەًجەی هێیٌەیەکی ًەگرتجّْ، ُەر چبّەڕّاى ثّْ، ثۆیە ئەّ 

ًەصەهرص، گەّرە ًەصەثّْ، سەری سپی ًەصەثّْ، ضەّێک لەپبش 
جّْتجّْى سەًّی ثۆ ضەّێکی تر ًەصیجّْ، ثۆیە ًەصەهرص، ُەر 

چبّەڕّاى ثّْ، ژًێک لە ئبسوبًەّە، لەسەر سەریٌی ُەّرەّە، لە 
کلکی ئەستێرەیەکەّە، ثۆ ئەّ ثکەّێتە سْارەّە، ثجێتە ُبّراز ّ 

.  ُبّضەّی ئەّ، ثۆیەش ئەّ، ُەر زیٌضّّ صەهبیەّە ّ ًەصەهرص

کە پبضبکە ژًی ًەصەُێٌب، سۆزی لەسەر جەستەی ژًێک ًەسەّت، 
ضبرەکەش صرّست ًەصەثّْ، ًە ئەّ هبچێکی صەکرص، ًە 

.  (لەاڵتەکەش صەثّْە هەهک ّ سیٌگ ّ ضەهبهێکی تەڕ ّ ثبصام
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پبش رۆژێکی گەرم ثە . کە دیکبیەتەکە صەسەّێت، سەّى صەثیٌێت
چبّەڕّاًی، ضەّی صّاتر، صّّثبرە صەست صەکبتەّە ثە گێڕاًەّەی 
ثەسەرُبتی کْڕە هەزًەکە، چبّەڕّاًییەکبًی ئەّ، ضەیضاثًّْی 

هیللەتەکە، ثۆ صاهەزاى ّ صەرکەّتٌی تریفەی هبچی ئەّ لە 
گەرصەًی ضبژًێک، جّْتجّْى ّ پەیضاثّْى ّ ثەرزثًّْەّەی 

سبثبتێک، تب ثجێتە لەاڵتێکی هەزًی ئبّەصاى، ُەهّْ لەّ 
! دیکبیەتەصا چبّەڕّاًی صرّستجًّْی لەاڵتەکە ثّْى
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 ٢لەاڵتە ئەفسًْبّییەکە 

 

دیکبیەتەکە ثەرصەّاهە، پبضبکە ّ ُبّضبرییەکبى، ضەیضای ئەّە 
ثّْى کۆتبییەکەی پیبّچبکەکەیبى ثزاًي، ئەّاًەی لەثەر ُەتبّصا 

ثّْى، ئەّاًەی لەثەر سێجەرصا تەًّی گْڵیبى صەکرص، ئەّاًە 
:  صەگێڕًەّە کەّا

یبسبی سەرصەهەکە ّاثّْ، تب ئەّ ًەّەیەک ًەًێتەّە، تب ئەّ )
ژًێک ئبّس ًەکبت، هٌبڵێک ّ ّەچەیەک پەیضا ًەکبت، ًبثێ ئەّ 

لەّ سەرصەهە، لەّ هەهلەکەتە، هرصى ثۆ کەسێکی ّەک . ثورێت
ئەّیص دەزی صەکرص ثژیت ّ ثورێت، ثکبت ّ . ئەّ ًەُبتجّْ

ثورێت، ّەک سەڵکەکە ثکبت، ئیٌجب سەرکەضبًە لەًبّ 
. هیللەتەکەی، لەپەًب صیْارێکضا ثٌّْضێتەّە ّ ثەّ ژاًەّە ثورێت
ثەاڵم ُێطتب، کەس، لە ُبّاڵتیبًی ئەّ ضبرە، ئەّەیبى ًەصیجّْ، 
ُیچ ثبّکێک، ثۆ هٌبڵەکبًی ًەگێڕاثۆّە، سەسّْێک لەکبتی ًبى 

پبًکرصًەّە ّ ثرژاًضًی سەر تەًضّّر، لەکبتی چبّەڕّاًی 
ئەّاى هرصى ّ . ثەرئبگرصاًێک، ئەّەی ثۆ ثّْکەکەی ًەگێڕاثۆّە

کێڵەکبًیبى الرثًّْەّە ّ ّى ثّْى، ئەّاى رۆیطتي ّ پبضبکە، یبى 
ثڵێي پیبّەکە، لەّ ضبرە ُەر هبیەّە، ئەّ ًە گەّرەتر صەثّْ، ًە 

صەهرص، ُەرگیز لەگەڵ جەستەیەکی ًەرم ّ پبکیزەیەک ًەسەّت، 
. (ثەاڵم، ُەهّْیبى، ُەر چبّەڕّاى ثّْى
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ژًەکە، ئەّەی کەسی صّّەهی گێڕاًەّە ّ ثبسکرصًی کێطەکەیە، 
:  سەهی ثّْ، ئەّیص صەیّْت

ثریب ئیجٌی هەستەّفی، لە کتێجەکەیضا، سەرثرصەی ئەّ پبضبیەی 
ثە رۆژ ّ ثە هبًگ، ثە کرصەّە ثگێڕاثْایە، ثیٌّْسیجْایە، کەّا 

پبضبکە، چەًضیي کەسی ّەک، ضبعیر ّ هەال ّ گبیض ّ کبرّاًچی ّ 
ئبّارەکبًی ًبّچەکە راصەسپبرص، ضەرهی ًەصەکرص، ئەّ صەچێتە 

ثەرصەرگبی ُەهّْ هبڵێک، لە ضوطبڵی ضْاًەکبى، لە ُەگجەی 
گبّاًەکبى، لە صاسی تیژی چەهبّەی صرًّّە، لە جۆثبری ئبّەصاًی 

کێڵگەکبى صەپبڕایەّە، ضەرهی ًەصەکرص ّ صّّصڵ ًەثّْ ّ پێی 
:  صەّّتي

ئێْە ئەی پبسەّاًی ضەّ ّ کبرّاًەکبى، ئێْەی هرۆڤ ّ لسەزاى ّ )
سەڵکی ًبّچەکە، ُەهّْتبى، ثەرصەّام ثەصەرەّەى، لەّ کێْاًە 

ثبڵتبى کرصّتەّە ّ صەفڕى، سۆتبى صەزاًي، کە هي صەرگب ّ ضّْرە ّ 
هي ئەّەم ثۆ ثێگبًە ّ ًەًبسەکبى . پبسەّاًیین ُەر ثۆ ئێْەیە

ًەکرصّّە، ثۆیە لەثەر صڵی هي، ئێْە چبّتبى ثکەًەّە ّ جْاى ّ 
زۆر ثۆى ثکەى، تکبیە هەسەّى، ثب هٌیص، ّەک ئێْە ئیسرادەتێک 

ژًێک ثجێتە پەًجەرە ّ هبڵ ّ .  ثب هٌیص ثۆ ئبرەزّّەکبى. ثکەم
سەًّن، ثب هرصًیص ثجیٌن کێطە ًییە، کە ژًن صۆزیەّە ّ ضەّم 

ثەسەرصاُبت، ثب هٌیص ثطورم، هرصًیص لەکبتی سۆی ّەک ژیبى 
.  (!سۆضە

ژًبى، . صیبرە کەّا ًەّە لەصّای ًەّە، سەم لە پبضبکەیبى صەسۆى)
لەصیبر تەّى ّ رەًگەکبى، پیبّەکبى، لەگەڵ ئبّەصاًی رەگی 

ًەسص، لەگەڵ تەّى ّ جۆاڵکبى، چبّیبى لە . تیٌّْی صرەستەکبى
ئبسوبى، ًیگبیبى، لە ُبژەی ئبّ ّ تریفەی هبًگ ّ سەراثی ُبّیي 
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ّ سەهی عبضمبًە صەثێت، تب چبرەیەک، لە پیبّە گەّرەکەی 
ئەّ سەم ّ سۆزگەیەش هبّەیەکی زۆر . ضبرەکەیبى ثشۆى

صەسبێٌێت، چەًضیي ثەُبر ّ گەاڵرێزاى، تەّاّ صەکبت، صەرئەًجبم 
ژًێک، ئێستبش کەس ًەیزاًی، لەکێ ئەّ ! لەًبکبّ! رۆژێکیبى

.  (کیژە، ثۆ ئەّ پیبّە رّّتە، لەًبّ کۆضکەکەی پەیضاثّْ

ئەّ ژًە، ضەّەکبًی ثۆ کْرت ّ ! ئەّ ژًە، تیٌّْیەتی ئەّی ضکبًض)
ئەّیص، لبهەتی ثۆ کبًی ژًەکە چەهبًضّە، صەهی، . ثبریک کرصەّە

ژًەکەش، جلی جْاى ّ . ثۆ هبچی گەرم ّ سْصایی ئەّ ژًە کرصەّە
گەرهی ثۆ پبضبکە چٌی، پیبّەکەش، ثە ُەّەس ّ ضەّچەرە 

. (ژًەکەی کرص سەًی

 زۆر لە ُبّاڵتیبًی ئەّ ضبرە، لەسەر ئەّ ًِێٌییە جْاًە، 
پەیڤیبى صاثّْ، یەکێکیبى لەثٌی کبرێزێکی لّْڵەّە صێتە صەرەّە، 
:  ئەّ پیبّە رەًگ زەرصە، ثە ئبهبصەثّْاى ّ چبّەڕّاًییەکبى صەڵێت

هي کە ئبّەکەم کرصەّە، جۆگەکبًن سبّێي کرصەّە، ثەُێز ّ )
ضەًگەّە ثەسەر پبیەکبى، ًەرم ًەرم، سەرکەّتن، ضبرەزا ّ لێزاى 

ثّْم، صەهزاًی لەکبم زەّی ّ ثبسچە لەثٌەّەی کبرێزەکە، صێوە 
سەرم ثۆ ئبّەصاًی ّ هبڵەّە، لەثي کبرێزەکە چەکەرە . صەرەّە

هي، کە سەرم لە کًْی کبرێزەکە . صەکبتەّە، صێوە صەرەّە
صەرُێٌب، ثە چبّاًی سۆم، ثیٌین، چەًض ئەستێرەیەکی ّرص ّ 
پرضٌگضار، گەضتر صەثّْى، گەرهتر صەثّْى، ثڵێسەیبى صەصا، 

ئەستێرەکبى ثەرەّ سیٌگی زەّی صاثەزیي، صاثەزیي ّ ئەّاى ئەّ 
ژًەیبى ثۆ پبضبکەهبى، ثۆ پیبّە چبکەکەی ّاڵتەکەهبى، ُێٌبیە 

ژًەکەش، ّەک تەم ّ سەراة، ثەرەّ ثبسچەی پبضبکە، . سْارەّە
ئەّ ضبرەزاثّْ، هي . ثەئبّێتەیی لەگەڵ گْڵ ّ سًْبّ صەڕۆیطت
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هي . ثیٌین، ّەک ئبّی جۆگەکبى، ثێضەًگ ُەڵضەکطب ّ ضبرەزاثّْ
کە ژًەکە گەیطتە ُەّارە . ئەّەم ثە چبّاًی سۆم ثیٌی

ًْێیەکەی ئەستێرەکبى، سْاری ثْارەکەیبى ثًّْەّە ّ 
ُەهّْیبى ثەسێراییەّە ُەڵفڕیٌەّە، لە صّّرەّە . ُەڵکطبًەّە

صیبرثّْى، کە گچکە صەثًّْەّە، لە ضەثەًگی رًّّبکییەّە 
سۆزی ! ثًّْەّە ثە چرای چبّی ئبسوبًی ّرص ّ ًبسک، ثەاڵم

هبّەیەکی زۆر، . پێکەًیي ّ ضبثبضەکبًیبى، صەًگی صەصایەّە
لەصّّرەّە، صیبرثّْى ضبى ثەضبى سەهبیبى صەکرص، لە ضبصییب، 

سۆیبى صەگۆڕی، ثۆًیبى پەسطبى صەکرص، ُەر ثەّ ثۆًەیەّە 
ئەستێرەیەکی ًْێیبى، لەًبّ سەثەتەکەی ئبسوبى ًبُّێٌب، 

ثەجریْە، لە تبریکی ضەّصا، رًّّبکییبى ّەرصەگرت، چبّیبى لە 
. (ثەزاّاثًّْی پیبّە ًبزصارەکەی ئەّ ضبرە پیرە ثّْ

کە . ژهبرەیەک لە جّْتیبر، کە ئبرەلەی تەهەى، ضبًبزی کرصثّْى
ئەّاى، ثەرصەّام، ئەّ ثەسەرُبتە . ثەرص هبًضّّی کرصثّْى

:  صەگێڕًەّە کەّا

ئێوە، هي ّ ئەّاًی تریص، ُێطتب جّْتوبى صاًەثەستبثّْ، کە )
ثیٌیوبى لەگەڵ ثبرەترێ، لەگەڵ ثبزًەیی سەثەتە ُەًجیر، 

لەگەڵ تبهی گْێزی کْێستبًەکبى، لەگەڵ ئەّ لێْە ضیریٌبًە، لە 
ضبسێکی ثەرزەّە، ئەّ ژًە، ّەک رەًّْە ثەفر، ّەک الّالّی سەر 

کەّای سبتًّْێکی ثەًبز، لە لّْتکەیەکی ثەرزی ضبر ّ هەهک، 
سەرکەش، ّەک ثێجبکی، ُبتٌەسْارەّەی ئبّی جۆگەیەکی ثبریک، 
ثۆ ئەّ پبضبیە، ثۆ ًیعوەتی ئەّ هەهلەکەتە، لە ئبسوبًەّە، ئەّ 

ّەک ًەهبهێک، ّەک تەهێک ثۆ ئەّ، ثەًبزەّە ضەثەًگێک لە 
ئیٌجب ئەّ، لە جْاًی . ئبسوبًەّە، صاثەزی ّ صّایی ثّْە ژًێک

رەًگ ّ تبهی ًبزەّە، چەًض ُەًگبّێک صێتە پێطەّە، لبچە 
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رّّتەکبًی، لەسەر زەّی ثەرزصەثًّْەّە، ُەر ُبت، ُەتب 
ئەّ . گەیطتە کي پبضبکە، سۆهبى ئەّەهبى ثە چبّی سۆهبى ثیٌی

رۆژەش جّْتوبى ثەرصا، ثۆ چبّەڕّاًی ئەّ ئبُەًگە، کە ًەّە 
لەصّای ًەّە چبّەڕّاًی صەکرص، ئێوەش ثەستیبرثّْیي، لەگەڵ 
جّْتکرصى ّ گْڵەگەًن ّ تەهەًی ئێوە، ئەّ ژًە لە ئبسوبًەّە 

.  (صاثەزی، ئێوەش، لە سۆضیب ئەّ رۆژە گەڕایٌەّە هبڵەّە

هەالیەکی ًّْراًی، ئەّصەهبًەش سەرصەهی هەال ّ ثبًگضاى ثّْ، 
کە چبّەڕّاًی گەڕاًەّەی پەڕەسێڵکەکبى ثّْ، ئەّ سْێٌضی 

:  صەسْارص، ئەّ زاًیْیەتی کەّا

لە ضەّێکی جْاًضا، ئەگەرچی ضەّەکبًی ئەّ سْصایە، ُەهّْ )
ضەّێکیبى . ُەهّْیبى، ثۆ ستبیص ّ گەّرەیی ئەّ، پەیبهي. جْاًي

پبضب، لەسەر لجبصێکی پەرّازە سّْری الکێطی جْاى، سەّی 
کە ثەیبًی، ئەّ لە سەّ ُەڵضەستێت، ثە چبّاًی سۆی . لێکەّتجّْ

صەثیٌێت، چراکەی کْژاّەتەّە، سەریٌەکەی ثۆًی گْڵی گرتّْە، 
لەّ ضەّە . ضەراثی ُەًبر ّ هەزەی زۆری، ثۆ صاًراّە

ئەفسًْبّییەصا، سێْ ّ گْڵەپێغوجەرەی زۆر ًبیبة، لەّ سْاًەصا 
لە ژّّرەکە، لە ثبسچەکبى ُەرهێ لە سۆضیبى پێکەًیْە، . سْراّە

لە سۆضی . ُەًبری ضیریي ضەق ثّْە، ُەًگْیي ضبًەکەی ضکبّە
ضەّەکە، ئبّەصاًجًّْی هبڵی پبضبکە، ثە ضبژًیکی هیْاى، کە لە 

ثۆ رازاًضًەّەی زۆرتری کەژاّە . ثەفری سەرکەل تْاّەتەّە
جْاًەکە، ئبّریطن ژّّرەکەی صاپۆضیْە، ژًێکیص سْێٌی پیرۆزی 

لەّ ضەّەصا، لەسەر ئەّ سەریٌەصا، ئەّەًضەش . لێ ُبتْە
ثەیبًی . هبًضّّکراّە، ُەر لەّێ، سۆش سۆش، سەّی لێ کەّتّْە

پەپّْلە ّ ئبصەهیزاص ّ چرپەکبًی صەًگیص، ُەهّْیبى، سەرسبم ّ 
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تبسبّثّْى، چًْکە ُەهّْیبى ژًی ّایبى، لە گەرصّّى ّ لەّصیْی 
. (گەرصًّّیص ًەصیجّْ

لبزی ئەّ ضبرەش، لەّصەهبًە لبزی فێسی سّْری لەسەرصا ثّْ، 
یبى ئەفەًضییەکی صەرچّْی کۆلیژی یبسب ثّْ، ئەّ لەّاًە ًەثّْ، 
ئەّ لبزی زەهبًی سۆی ثّْ، ئەّیص لەّ پرۆسەیەصا ئبگبصار ثّْە، 

:  لە ُەهّْ ئیطەکبى، پرس ثەّ کراّە، ثۆیە ئەّ ّتجّْی

هي ئێستبش ًبزاًن، ئەّ صّّ صەستەم، ئەّ صّّ ثًْەّەرەم چۆى )
لەیەکتری ًزیک کرصەّە، ئبگبم لە سۆم ًەثّْە، کە هي چۆى 

ئەّاى ّەک صّّ صڵۆپە سًْبّ، . ئەّاًەم ثەیەکتری دەالل کرصّّە
ّەک صّّ صێرە ضیعر، ثەئبسبًی ّ زۆریص ثەپەلە تێکەڵجّْى ّ 

. (ًەرم ًەرم تْاًەّە

ئبّیص ثەُبژەّە، ثەُبری زەهبّەًضەکەی پبضب ّ ژًەکە، ثەّ 
:  ضەپۆالًەّە صەگێڕێتەّە

یەک هەسیٌەی ثۆًضار ثە رۆدی هي، ثۆ پبکجًّْەّەی ئەّ صّّ )
کەسە، لەثەر پێیبى صاًراثّْ، کە هي لە تْسوی ئبّم ّ ُەرگیز 
لەگەڵ ئبّی ّا، لە چبّی یەک کبًی، یبى لە ثەژًی جۆگەیەک 

ًبزاًن ّ سەرسبهن، کە ئەّ ئبّە، لەکبم کبًی ! ثەیەکەّە ًەثّْیي
ئبّێک . سەر ئەّ زەهیٌە، لە صاهێٌی کبم ضبسێکەّە ُەڵمّْاڵثّْ

ئبّێک . ثّْ ئبسبیی ًەثّْ، ثەئبسبًی ًبچێتە ًبّ صەفر ّ گۆزەکبى
سۆی تەًِب یەک . ثّْ، صەرژا ّ فرهێسکی ضبصّهبًی تەّاّ ًەصەثّْ

هەسیٌەی گەرصەى صرێژ ّ لّْلە ثبریک ثّْ، ثەاڵم کبًییەکبى، 
گۆهەکبى، . ُەهّْ سەرچبّەکبى، لەّ پڕ ئبّ صەثّْى ّ صەرژاى

ُەر ثەّ ئبّە زۆرە، ئەّ . ُەهّْ ئەستێڵەکبى، لەّ ضیي صەثّْى
صّّ کەسە، پبش ضەّێکی ئەفسًْبّی ّ کْرت ّ زۆر صرێژیص، 



 

28 

ثەًبزەّە، ثەیەکەّە، سۆیبى ثۆ جْاًترثّْى ّ پیرۆزکرصى، تب 
ُەر ثەّ ئبّە . ثەرّّێکی ثێگەرصەّە، ثێٌە ثەر ئبّێٌەی ضبرەکە

ثەیبًی زّّ، ثەیەکەّە، ئبّیبى ثە ثەژًی یەکترا کرص، چبّیبى 
.  (یەکتریبى ضّْضت، ًبّکی یەکتریبى تەڕکرص ّ سۆیبى ثسویلکرص

ضەّیص ّەک کبت، ّەک تەهەى، پبش چبّەڕّاًی صّّرّصرێژی 
تبسبّ، ئەگەرچی ًەیْستجّْ، گْێ لە چرپەکبًیبى ثگرێت، 

ضەّەکە، . ضەّەکە ًەیْیستجّْ، ئەستێرەکبًیص چبّیبى کراثێتەّە
لەصەرەّە لەّ سەرهبیەصا، کە ثۆ ًبزی ئەّ صّّاًە صرێژ صەثێتەّە، 
تبریکی چڕتر ّ رەضتر ثۆیبى صاّا کرصثّْ، ئەّ ثەتبریکیص، لەثەر 

:  چرای چبّەکبًی ئەڤیٌە گەرهەکە ّتجّْی

ُەرگیز هي ّا صرێژ ّ ّەًەّضەیی ًەثّْم، لەّ ضەّەصا )
ئەستێرەکبى ّى ثّْى، ُەّر پەًبی لەّ هیعراجە صەکرص، 

. ثەرزاییەکبًیص، لەثەر سبتری ضکۆی ئەّ ژًە، ًەّی ثّْى
کْڕەکەی ئەّ ضبرە ّ پبسەّاًەکەی ئەّ ُەّارە، سەًّی کرصە 

راستی، لەگەڵ ضبژًێک چبّی یەکتریبى رەضکرص، ُەًبسەی 
یەکتریبى ثەضکرص، صرەًگ صرەًگ، لەًبّ ثبّەضی یەکترییضا 
سەّتي، کە ثەئبگبُبتّْى، ًەیبًضەزاًی چەًض سبڵ ّ هبًگە 

هي کە ضەّی ! ثەیەکەّە، لەًبّ تەًّی ثبّەضی یەکترا ًّْستّْى
صرێژم، هي کە ضەّی تبریکن، هٌیص ًبزاًن چەًض ضەّ، لە ثبّەضی 
هٌضا ئەّ صّّ عبضمە سەّتي، ًبزاًن ضەّاًە، ئەّاى لەًبّ ثبّەضی 

سەریٌە ًەرهەکەی ثبسکی ئەّ، یبى گەرهی . هٌضا چییبى صەکرص
. (ًبزەکەی ئەّی تریبى، یەکتریبى جْاى ّ ًەرم سەّاًضثّْ 

 

 ٣لەاڵتە ئەفسًْبّییەکە 
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ثەیبًی ثەر لە کبزیْەش، یەکسەر، رەعیەت ّ هیْاى ّ کەسە 
صّّرًّزیکەکبى، کە لە سەّ ُەڵسبّى، ضبرەکەیبى، ثە کۆضکی ضب 
ّ ُەهّْ گەڕەکەکبًییەّە، ثە کۆاڵى ّ سەرثبًەکبًی، ثە هزگەّت 

ّ تەکیەکبًی، سەرا ّ سبثبتەکبًی، ئبتبضگب ّ گْهجەزەکبًی، 
.  گْفەک ّ جۆگەکبًی، ُەهّْ ضبرەکە ثّْیتە لەاڵت

لەاڵتەکە، لەّ ضەّەصا، کە پبضب لەئبسوبًەّە، ثّْکی ثۆ صێتە 
ضبرەکە، لەّ زەهبّەًضە ّ لەّ . سْارەّە صرّست ثّْە

ضەکراّسْارصًەّەیەصا، چەکەرەی کرصّّە، ثّْیتە ئبّەصاًی ّ ضبر 
ّ لەاڵت، صّایی پبش چەًض سبڵ ّ زەهبًێک، سەًذبریجی پبضب، 
یبى یەکێکی تر، ئبّی ثۆ ئەّ ضبرە سەرهەصییە، ثە جۆگە ّ ثە 

پبش ئەّ ّەچەرسبًە، ُەر چْار . کبرێز ّ ثە پبراّکرصى ثۆ ُێٌبّە
سْاکەی ئەرثل ّ سەڵکی ًبّچەکە، ثەتەًگبّی ُبتّْى لەّ 

ئبلبرەصا، ثجەًە سبّەى هْڵک ّ زەّی ّ گۆضەیەک لەّ رّّثەرە 
ضبرەکە ّ لەاڵتەکە، لەثەر . پیرۆزە، ثەًبّی سۆیبى ثکەى

گەّرەیی عیطك، لەثەر ضەّە جْاًەکەی ثەیەکگەیطتٌی ئبسوبى 
. ّ زەّی، صرّست ثّْە

سەڵکەکە، . کە ضبرەکە ّ کۆاڵًەکبى صەثێتە لەاڵت، ثەرزصەثێتەّە
لەّرۆژەّە، سْپبسگْزاری ضەّە جْاًەکەی پبضب ّ ضبژًەکە صەثي، 

کە ئەّاى، لەگەڵ سبثبت ّ سەًّەکبًیبى، چەًض هەترێک لە 
لەّ ضەّەصا . ئبستی ُەهّْ ئبّەصاًییەکبى ثەرزثًّْەتەّە

صیْارەکبى، کەرپّْچەکبى، پەًجەرەکبى ّ ًِۆهەکبًی ثٌەّە ّ 
سبرصاّەکبى ُەهّْیبى ثباڵیبى کرصّّە ّ گەّرەثّْى ّ لەاڵتەکە 

.  صرّستجّْە
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ئیجٌی هەستەّفی کتێجەکەی هەزًتر صەثّْ، پەیکەرەکەی 
صەگەیطتە ًبّ ُەّر، لە ُەهّْ گۆضەیەکەّە صەثیٌرا، هیللەت ثە 

ًێر ّ هێیەّە، ًەّە لەصّای ًەّە، کرًۆضیبى ثۆ صەثرص ّ 
کتێجەکەیبى پیرۆز صەکرص، ّەریبًضەگێرایە سەر زهبًی کْرصیص، 
سباڵًەش چبپ صەکرایەّە، ًەسطیٌتر ّ لەثبرە گەّرەتر ّ ثەرگ 

زێڕیٌتر ّ سەرچبّە زۆرتر ّ ّێٌە گەّرەتر، چبپ ّ ثاڵّصەکرایەّە، 
کتێجەکە ّەرصەگێڕصرایە سەر چەًضیي زهبى، لە پێطبًگب 

کتێجەکەی صەثّْە کتێجی . ًێًْەتەّەییەکبى ًوبیص صەکرا
ضبرەکە، ّ دکْهەتەکە، صەثّْە کتێجی هٌبڵ ّ پیر ّ ًێر ّ 

.  ئەگەر ئەّ دیکبیەتەی لەًبّ کتێجەکەصا ًّْسیجْایە. هێیەکبى

لەجیبتی ئەّەی ئیجٌی هەستەّفی، ًبّی ُەهّْ ئەّ ضێز ّ چبهە 
ضیعرییە ّضکبًەی لەًبّ کتێجەکەی ریز کرصّّە، ئیجٌی 

هەستەّفی ئەّ راستییە ئەفسًْبّییەی کرصثّْایە ثە هێژّّ ّ 
صیرۆک، هٌیص ّ ُەهّْهبى ئەّەهبى، لەّ کتێجەصا صەسْێٌضًەّە، 
ئەّەش صەثّْە هێژّّی صرّستجًّْی ضبرەکە ّ ثەرزثًّْەّەی ّ 

.  ثًّْی ثە لەاڵتە سەرکەضەکە

گبیضەکە، ثەسۆضییەّە، ئەّ رۆژە لەًبکبّ، هیْاًێکی لەصّّرەّە ثۆ 
صێت، ژًێک، کە لە ئبّیەرەّە ُبتجّْ، ئەّ هێژّّی جْاًی ّ 

: ئەفسبًە ّ لسەی سْصاکبى صەزاًی، ثۆیە ئەّ صەڵێت

ُبتّْم لە رۆدی ئەّ پەیکەرە ثپرسن، ئەّ ثۆ ئەّ چیرۆکەی 
ُەهّْ ضبکبر ّ گەًجیٌەکبى، . ًەًّْسیْە، ثەڕاستی ئەّەیە ژیبى

رّّثبرەکبى صەڕۆى، تب ضبًەی لژی ًبزصاراى ثکەى، سێجەری 
. ُەّریص ثۆ ئەّاًە، چبّی ثبراى ّ هْژصەی ثّْى، ثۆ ئەّاًە
ئیجٌی هەستەّفی ثۆ چْار سْصاکەی ئەّ ضبرەی، ًەکرصثّْ 
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پبسەّاًی ئەّ کیژەی لەاڵتەکەی ثەرزکرصیتەّە، ُەًبری ُەًبّی 
ژیبًی تێضا ثەرصەّام کرصّّە، راستە کە هێیٌەکبًە ژیبى ّ ثّْى ّ 

هەهک ّ ضیرصاى صەثەسطي، ثەّەش ژیبى ًەهر صەثّْ، ئەّ 
لەاڵتەش صیبر ّ سەرکەضتر صەرصەکەّت، لەسەری صەًّْسرا ّ 

.  ًبّی صەثّْە، لەاڵتی عیطك

ّ ججەسبًەی چەک ّ  (کًْەتیر)ّ  (گْللەتۆپ)لەجیبتی لەاڵتی 
گەڕەکی تۆپشبًە، ًبّی صەثّْە لەاڵتی عیطك، سەرثرصەکەی 
لەّ . صەثّْە چیرۆکی یەکەم لەاڵتی عیطك لەّ سۆرُەاڵتە ثەریٌە

، لەًبّ صەسەاڵت ّ (لەصەغەیە)هەیضاًەی کە ئێستب عیطمی تێضا 
فەرهبًڕەّاکەی ًبپلیۆى ّ لەیسەرەکبًیص صەثّْە، یەکەم لەاڵت 

کە گەهبرۆ ًەصراثێت، صەثّْە لەاڵتێک تەًِب عبضمەکبًی 
راصەگرێت، لەّێ تەًِب عیطك گەهبرۆ صەصرا، تەًِب لەّێ چبّەکبى 

سەیری ژّّاًیبى صەکرص، لەّێ سبپیتەکبى، ُەّاری هبًەّە ّ 
.  ژّّاى ّ ضەّە جْاًەکبًیبى راصەگرت

ئەگەر لەاڵتێک، لەثەر ژاًی عیطمەّە ثەرزکراثێتەّە، ثە 
ُەًبسەی ئبّێزاًی پەرۆضەّە، ثەرص لەسەر ثەرص ّ تّْرەگە ثە 

ئەّ . تّْرەگە، ُەڵجەستراثێت، لەاڵتێک ُەرگیز ئبّی لێ ًەصەثڕا
لەاڵتە ثبراًی لە ئبّ ّ لە ُەًگْیي صەثّْ، کْرسییەکی یەک 
پبیەیی ثْایە، تًْض ّ سۆراگر صەثّْ، ئەّ صەسەاڵتە ُەرگیز 

! ًەصەکەّت، کەسیطی تێضا ًەصەکْژرا، کەسیص ثۆی ًەصەکْژرا
صەثّْ، یەک صّّ ّ زۆرتریص  (صەستەسْضکی)ئێستب لەاڵتە کۆًەکە 

صەثّْى، ئەّاًە ُەّریبى، ثۆ چبّی ئەّ ضبراًە صەًبرص، ئەّ 
ضبراًە صەثًّْە لەاڵت، لەاڵتەکبى صەثًّْە ضبر، ضبریص صەثّْە 

ئەگەر ئەّ لەاڵتە، . پبیتەستی ّاڵتێکی پبرێزراّی یەکپبرچە
لەسەر صەستی ًەرهی عیطك، صاهەزراثْایە، هێژّّەکەی لەالیەى 
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ئیجٌی هەستەّفیص ًەصەًّْسرایەّە، کتێجەکەی ئەّیص ًەصەثّْە 
هێژّّی ئەّ ضبرە، ئەّ ًبّەضی پێْە ًەصەلکب، پەیکەرێکی سپی 

. ًەًبسراّیطی، لەثەر صەرّازەکەی ثەضکۆّە، ثۆ راًەصەگیرا
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ُبّاری گْڵطبر 

 

ُەرصّّ هٌبڵی ژًەکە، لەگەڵ زیڕە ّ ُبّار ّ پبڕاًەّەی صایکیبى، 
ثەپەلە، لە صّّ ژّّری جیبّازەّە، صەرگبکبًیبى صەکەًەّە، صێٌە 

صەرەّە، پبڵ ثە صەرگبکەی ژّّری صایکیبى ّەصەًێي، سۆیبى 
صەکەًە ژّّرەکەی ئەّ، ئەّیص، ثە صڵ ّ ثە چبّ ّ ثە رّّهەت ّ 
ثە ُەرصّّ صەستی، صەگریب ّ ُبّاری صەکرص، ئبگرەکەی ُەًبّی 

لەّ سبتبًەصا، ثەراستی، ژًەکە صەهرص ّ زیٌضّّ . پێ صاًەصەهرکب
صەثّْە، جەستەی ّەک ضەپۆل، ثەرزصەثْە، صّّثبرە ثە 

.  سەریٌەکەی ّەصەًّْسبیەّە

ئەّاى ُەرصّّکیبى، صڵسۆزاًە ّ ثەتەًگبّی ّ ثەترسەّە، صەگەًە 
.  سەر جەستەی ًیْەهرصّّ ّ ضێتجًّْی صایکیبى

یەکێکیبى ئبرەلەی سبرص ّ زۆری سەر تەّێلی صەسڕێت، ئەّی 
تریبى، لێفەکەی لەسەر الصەصات، صەیەّێ ئەژصیِبی سەًّەکەی 

لەًبّثجبت، سەری سەًّەکەی ثپەڕێٌێت، صایکی لەّ هۆتەکە 
. ترسٌبکە ئبرام ثکبتەّە

ئبرەلە ّ ریزە فرهێسکی صایکی، ثە صّّ رەًگ، ثەّ صّّ ضێْەی، ثە 
ئەّ صەیزاًی کبم صڵۆپ لەّاًە . چبّی کیژەکە صەًبسراًەّە

کیژەکە لەسەر سیسەهە . گریبًە، کبهیبى ژاًی ترسەکبًە
پبًەکەی صایکی، صاصەًیطێت، ثە پەًجەکبًی صاًە فرهێسکەکبًی 
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سەر رّّهەتی ُەڵضەگرتەّە، ًەیضەّیست ثیبًجیٌێت، زۆرتر ّ 
صّّرتر ثڕۆى ّ ثگەًە رّّهەتە گەضەکبًی، ئەّ زیرەکبًە ثە 

پەًجە ّرصەکبًییەّە، فرهێسکەکبًی پەسطبى صەکرص ّ 
تەڕایەتییەکی رەًّەلضاری، لەسەر گًْب ُەرهێیەکەی صایکی 

.  صڵۆڤبًبًە، صەسْڵمبًض

ُەرصّّکیبى، ثەّ ضەّە صرەًگە، لە ژّّرە رازاّەکەصا، کۆضص 
صەکەى، صایکیبى لەّ صێْەزهە ّ هۆتەکە رەضە، صەرثِێٌي، ئەّیص 
ثەّ صّّ ئبهێزە گەرهەی ئەّاى، سبرصەثێتەّە، سبرصەثێتەّە ّ لەّ 
سبرصثًْەّەیەصا، ئبرەلەیەکی زۆریص صەکبت، تب ئبّەکەی ُەهّْ 

ثەصەًی جلەکبًی تەڕ صەکبت، ئەّاًیص، لەسەر سەری ّ 
ثەدەپەسبّەییەّە، سەیری یەکتری صەکەى، چبّەڕّاى صەکەى تب 
ثزاًي صایکیبى، زیٌضّّ صەثێتەّە، ئەّ ژًەی ُەًبسەیەکی ثەس 
ثّْ، ثّْى ّ ًبزەکبًی  ثٌْێٌێتەّە، یبى ُەر ئەّ ضەّە ئەّ ژًە 

. لەّ رّّصاّە صەپْکێتەّە

کیژەکە تەًگبّتر صەثێت، ثەپەرۆضەّە، سەری لە سیٌگی صایکی 
صەًێت، ثەگریبى ّ ضلۆلییەّە، ًبتْاًێت ثێضەًگ ثێت، ضێتبًە، 

: لەصیبر ئەّصا ثْەستێت، کیژەکە صەپرسێت

صایە گیبى چ ثّْە؟ _

ژًەکەش، ُەر لەگەڵ تبسبًی صیتي ّ ُەستکرصى ثە سەًّە 
راستەکە، ثەّ رّّصاّەی گەیطتّْتە ًبّ ضیرازەی فبهیلەکەیبى 

: صەڵێت

! کیژەکەم ًبزاًن، هرصم ّ زیٌضّّثْهەّە، ًبزاًن هي ًەهرصّّم_
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ثزەیەکی تبڵ ّ رّّێکی ّەًەّضەیی، لە ئبکبری صەرصەکەّێت ّ 
ثەصڵٌیبییەّە، ثە صایکە کْاڵّەکەی ًبّ ئبّە گەرهەکەی سەر 

: سیٌگ ّ ًیْچەّاًی صەڵێت

ئەصی ئەّە ًییە لسە صەکەیت، ئبرەلە صەکەیت، لە هي _
! زیٌضّّتریت

ئەّاًە ًیطبًەی هرصًە، هي صەهرم، ثڕیب ُەر ثە سەًّەکە گیبًن _
. صەرچّْثْایە

صایە، ژًە جْاًەکە، چۆى تۆ ثوریت، ُەهّْهبى ثە لْرثبًی تۆ _
. صەثیي

ئەّ لەّ سەًّەصا هٌی ! تبزە هرصم، تەّاّ، ثبّکت هٌی کْضت_
سەرثڕی، ئەّ هبڵەی لە هي، تەًِب لە هي، کرصە صۆزەر، ًب ئەّ 

...! ًبتْاًێت، هبڵەکەم ًبکەهە

ئەّ سەیریبى صەکبت، سبتێک، چبّەکبًی صاصەسبت، ثەگەضی ّ 
ثەثزەیەکەّە، چبّەکبًی صەکبتەّە، صّّثبرە ُەًبسەی ئبسبیی 

هٌبڵەکبى . صەثێتەّە، رەًگی ّ ضپرزەییەکەی ئبرام صەرصەکەّێت
ُەرصّّکیبى، ثە صەستە ًەرهە ًبسکەکبًیبى، ثەسۆز ّ سەرسبهی 
رّّصاّەکە، جەستەی ترسبّی صایکیبى ثەرزصەکەًەّە، ثەّ ًبزە ّ 
. ثەّ ُبّارە ّ ثەّریبییەّە، هبرەکە لە جەستەی صّّرصەکەّێتەّە
سەّى ّ ترسە رەضەکەش، زیرەکبًە لەّ ئبپّْرەیە، ثەّ ُبًب ّ 
یبرهەتیضاًە، سۆی صەصزێتەّە ّ کلکی فێڵجبزاًەی صەپێچێتەّە، 

. لەثەر چبّاى ّى صەثێت، ُەر ُیچ ًەثێت لەّصەهبًە صیبر ًبثێت

کیژەکە، ُێطتب سەری لەسەر سیٌگی صایکی ثّْ، کە ئەّیص )
ًەیضەّیست سەری ثەرزثکبتەّە، ُەًبسەی لەّ صّّرثکەّێتەّە، 
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صیبرە کەّا ُەًبسەی ئەّ ثّْ، کە ژًەکە زیٌضّّ صەکبتەّە، 
. (ُەستی کرصثّْ ثەّ ئبّێزاًە، ئبرام صەثێتەّە

، صایە ثە گیبًی سۆت چ ثّْ؟ (کیژەکە رّّسۆش ّ چبّ گەضبًە )_

کْڕەکە ضۆک ثجّْ، ُەر ثەپێْە هبّەتەّە، ترسٌۆکبًە، سەیری )_
؟ !، صایکە ًبزصارەکەهبى، ثۆ ثۆ(صایکە گڕگرتّْەکەی صەکبت

صەرصی سۆم لە ُەًبّی سۆهە، لەثەر چبّی ئێْەیە، کە ًەهرصم، _
ثە چبّی سۆم، ُەهّْ راستییەکبًن ! ثەّ ُەّاڵە گیبًن صەرًەچّْ

ثیٌی، ئەّ ثە صەستێکی تًْض، صەیْیست هي لەّ هبڵە صەرپەڕێٌێت 
ّ ثێتە ثەر ئەّ ئبّێٌەیە، لەّ ژّّرە لەجیبتی، هي سەهب ثە لژی 

... ثکبت ّ 

ژًەکە چبّەکبًی زۆرتر صەکبتەّە، لەّصەهبًە ُیچ ًبثیٌێت، ثەاڵم 
هبرەکە، لەّ صّّرًبکەّێتەّە، لەصّّرەّە ُەر فیطکە صەکبت ّ 

کلکی ثۆ ثەرزصەکبتەّە، ئەّ ًەگجەتییەکە صەثٌێت، ثەاڵم لەثەر 
هٌبڵەکبًی تەًِب سەیری صەکبت ّ صەًگ ًبکبت، ُێزی ُبّار ّ 

فیغبًیطی ًەهبثّْ، ثەاڵم ثە پطتیْاًی ُەرصّّکیبى، ئبزاتر 
صەرصەکەّێت، لەّ رەّضەصا، ثەپەلە، ثڕیبری سۆی صەصات ّ 

صەچێتەّە ثەر ئبّێٌەکە، سەیری سۆی صەکبتەّە، چبّەکبًی زەق 
صەکبتەّە، لێْەکبًی صەکرۆژێت، گەهەیەک ثە ثڕۆکبًی صەکبت، 

لەصڵی سۆییەّە، ًەک رستەیەک، ثەڵکْ، ثڕیبرێکی صرێژ ّ تًْض ّ 
گریٌگ صەرصەکبت، ُەر ثەّ صەهە، زۆر ثەلەز، لەّ رەّضە 

ًبسکەصا، ثڕیبرەکەش جێجەجێ صەکبت، صّّثبرە سەیری ئبّێٌەکە 
: صەکبتەّە ّ صەڵێت
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هي ًەهرصم، ثبّکتبى لەثەر ئەّ ئبّێٌەیە، لەثەر صڵی هي، لەًبّ 
ثبّکی ئێْەیە، ثەاڵم کەسی ! ئەّ هرص!  ضەّەکبًن ثەیەکجبری هرص

! هي ًییە، ثە رۆژ ثۆ هي ثێت، ضەّ ّ رۆژەکبًیص ثۆ ئێْەش ثێت
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صّّ پەًجەرە 

 

ژًەکە، ّەستبیەک . لەپبش ئەّ رۆژە، لەصّای سەًّە ترسٌبکەکە
صەُێٌێتە ًبّ هبڵەکەی، صارّصیْارەکبًی ًیطبًضەصات، پێی صەڵێت، 

:  ثەڵێ، ثە ّەستب ثبریکەکە صەڵێت

ثەیبًی زّّ، ُەهّْ ضتەکبًت لەگەڵ سۆتب ثێٌە، چیت صەّێ 
ثەسێراییەّە ئەّ صاّایە ثە ّەستبکە . ثیٌّْسە، ُەر ثەیبًی زّّ

: صەڵێت

ّەستب لەّ صّّ ژّّرەی تەًیطت ژّّرەکەم، لەًبّ صیْارەکبًب، لە 
ُەرصّّ ژّّری هٌبڵەکبى، پەًجەرەیەکن ثۆ ثکەرەّە، ثب لەسەر 

ژّّرەکەی سۆهەّە، ُەًبسە ّ گیبًی ئەّاى ثجیٌن، هي ئەّاى 
! ثجیٌن ثەسوە

ّەستبکە، پیْاًەکبى تەّاّ صەکبت، هەزًضەی کەرەستەکبى صەکبت 
: ّ ثە ژًەکە صەڵێت

سەهی ُیچت ًەثێت، ثەیبًی ثەیەکجبری ُەهّْ ضتەکبى صەُێٌن،  
ئیطەکەت ثۆ صەکەم، ثەاڵم ئێْە ژّّرەکبى کۆثکەًەّە ّ پەرصە ّ 

جْاى ّ ثبش  (چلچراکبى ّ ئبّێزەکبى)جبهشبًە ّ تبثلۆکبى ّ 
! صاپۆضي، کتێجەکبى، ئەّ کتێجبًە ُەهّْتبى سْێٌضیتەّە، زۆرى

ژًەکە، سەیری کتێجەکبى ًبکبت، ثیر لەّە صەکبتەّە ّەستبکە زّّ 
ثچیت، زّّش کەرەستەکبى ثِێٌێت، زّّش ثگەڕێتەّە، ئەّ 

: سەرکەضبًە صەڵێت
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ُەهّْی سْێٌضراًّەتەّە، ئەّە گەًجیٌەی تەهەًە، زێڕ ّ سبهبًی 
هٌە، صڵن ثەّاًە سۆضە، لە صاُبتّْش ُەر ئەّاًە ُەًبسەی هي 

.  صەثي

ژًەکە سەرثەرزاًە، ُەًضێک پبرە، لە صەستی ّەستب ثبریکەکە 
: صەًێت ّ پێیضەڵیت

ثب ئەّ پبرەیەت لەال ثێت، صّایی دیسبثێک صەکەیي، ثگرە ثب ئەّ 
پبرەت پێ ثێت، ُیچ کبرێک ثێ پبرە ًبکرێت ّ تەّاّ ًبثێت، ثگرە 

! ثبضە

ّەستبکە پبرەکە صەژهێرێت، ثەجیب لە گیرفبًێکی ثٌەّەی 
: چبکێتەکەی صاصەًێت، پێی صەڵێت

سبًن پەًجەرە ّ رەًگ ّ ضێْەکبًیبى چۆى ثێت؟ 

: ژًەکە، صەستی صەلەرزی ّ هبًضثًّْی پێْە صیبر ثّْ، کە ّتی

هي صەهەّێ ّ ثزاًن، صەستن لەّ پەًجەراًەّە صەگبتە هٌبڵەکبًن، 
...  صەهەّێ ثەر لە هرصًن، ًەّەک

ًەیتْاًی ئەّ، لسەکبى تەّاّ ثکە، گریبى ُەًبسە ّ لّْڕگی 
ّەستبکەش لە ژّّرەکە صەچێتە صەرەّە، ژًەکە، لە ... صەگرێت ّ

صّّرەّە صەًگی هبڵئبّایی صەثیستێت، صەرگب صّّصەرییە ئبسٌەکەی 
تەلەی صەرگبکە )صەرەّە، لەصّای سۆی صاصەسبت، ئەّیص لەگەڵ 

. ّەستبکە لەًزیک ئەّ ًەهبّە ّ رۆیطتّْە (صەزاًێت

ئیتر لەّ رۆژەّە، ژًەکە، صّّ پەًجەرە، لە صّّ صیْارەی ژّّری 
هٌبڵەکبًی صەکبتەّە، تب ضەّاًە، ئەّاى ئبگبیبى لە سەّى ّ چرا ّ 

ضّْضەثەًضەکەی ُەرصّّ پەًجەرەکبى ّ . کتێجەکبًی ئەّ ثێت
. پەًجەرە کۆًەکەش، ثە پەرصەیەکی ثە ّرصەگْڵ صەرازێٌێتەّە
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لەّ ضەّەّە، ثە کرصًەّەی ئەّ صّّ پەًجەرەیە، هٌبڵەکبى 
ُەًبسەیبى لەّ ًزیک صەثێتەّە، ضەّاًە، ثە ُەًبسە ّ جّْلەی 

ئەّاى سەّی لێضەکەّێت، سەّی صّّر لە صیْەزهە ّ ترس، ئەّەش 
.  تەهەًێکی صرێژ ّ زۆری لەگەڵ ثەسەرصەثبت

ُەر چەًض ئەّاى، لەگەڵ سبڵ ّ گەرهب ّ سەرهب ّ رّّصاّە 
ئەّ ّەستب ثبریکەکەی صّّثبرە ثبًگ . تبڵەکبى، گەّرەتر صەثّْى

صەکبتەّە، پەًجەرەکبًی ثە ّەستب ثبریکەکە چکۆڵەتر صەکبتەّە، 
پەرصەکبى تبریکتر ّ گْڵەکبى گەّرەتر ّ رەًگەکبى هۆرتر ّ 

ّەستب ثبریکەکە، لەگەڵ زەًگی تەلەفۆًەکە، . تەڵشتر صەکبت
صەرکەّتٌی ژهبرەی تەلەفۆًەکە، صەیزاًی سبًوی پەًجەرەکەیە، 

صەیزاًی ئەّ سبڵیص چی صەّێت، چەًض رّّثەری پەًجەرەکبًی 
ُەرصّّ ژّّری هٌبڵەکبًی تەسک ثکبتەّە، یەکسەر کەرەستەکبًی 

سبز صەکرص، ئیطی لە گۆڕیٌی کەش ّ رّّثەر ّ ئبسۆی صیتٌی 
ژًەکە صەکرص، ُەتب ُەرصّّ پەًجەرەکە صاصەسبت، ثەاڵم 

صەکبت، تب سەیری پبیز  (ثبسەکەی ثۆ گەّرەتر)پەًجەرەکەی سەر 
ّ ُبّیي ّ ّەرزەکبًی ثەڕێکرصًی تەهەى ثکبت، چبّی لە گۆڕیٌی 

. رەًگ ّ ثەژًی صار ّ لمی صارەکبى ثێت

کە پەًجەرەکبى ًبهیٌێي ّ صەگیرێي، کە تەم ّ تەًّی تەهەى 
ئەستّْر ّ گەّرە صەثێت،  ژًەکە، ثە گْێگرتي لە هْزیک صەژیت، 

ضەّاًەش لّْڕگی سۆی، ثە ضەراثێکی سّْر تەڕ صەکبت، صەهی ثە 
ضیریي صەکبت، تب ثەرصەّام ُەًبسە ثضات،  (صّّ پبرچە پبلالّە)

ثە رۆژ ّ پبش تەّاّثًّْی کبرەکەی، زۆریص . ضیعر صەسْێٌێتەّە
ثۆ ًزیکجًّْەّە، لە ئبسوبى ّ لە ُەّر، ثەسەر ثەرزاییەکبًی 
گەرصەًی ئبّیەر صەکەّێت، لەّێ، لەصّّرەّە سەیری ضبرەکە 

ئەّ لەًبّ ئەّ ُەهّْ ضەلبهە ثەریٌە، لەثەر ! صەکبت، ثەاڵم
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کەس ! سێجەری زۆری صارچٌبری ثبسەکبى کەس ًبصۆزێتەّە
ثیٌبسێت، لە ثبڵەسبًەکبًب، لە ضەلبهەکبًب، لەثي صارەکبى کەس 
ًبصۆزێتەّە ًبّی ئەّ ثزاًي، رەًگی ثٌبسٌەّە، ثزاًي ئەّ ژًە ثۆ 

سەهب )ثۆًی ضیعری لێ صێت، ثەرصەّام  ثۆ ژیبى ّ ُەًبسەکبى 
صەکبت، کەسیبى لەّ تێٌبگەى، ئەّیص  (لەگەڵ هْزیک ّ رەًگ

ًبیەّێت، کەسیبى تەًِبییەکەی ئەّ، کە ثەرگ ّ سیوبی پێْە 
 .گرتّْە ثطەلێٌي

کە پەًجەرەکبًی سەر ُەرصّّ ژّّرەکەی هٌبڵەکبى، گچکە 
صەکبتەّە، پەًجەرەکەی پطتەّەی سۆی گەّرەتر ّ ثەریٌتر 

صەکبت، کە ئەّاى، لەثەر چبّەکبًی صّّرصەکەًّەّە ّ لەّ ّى 
صەثي، ئەّ زۆرتر صەڕّاًێتە ثبسچەکەی پطتەّەیبى، پطتی 
ثەرزاییەکبى، کە ًەرم ًەرم صەرصەکەّتي، لەّ پەًجەرەّە 

ثەیبًییبى زّّ، کە لە راهبًی ئبّێٌەکە تەّاّ صەثێت، سەرپۆضەکە 
ثەسەر ُەهّْ رەًگ ّ ًبسکی ّ جْاًی ّ ُێڵ ّ زًجیر ّ 

صّّگوەکبى صاصەصات، پەرصەکە صەکبتەّە ّ سەیری ئبّێٌە 
.  گەّرەکەی صەرەّە صەکبت

ئێستب لە ژّّری ژًەکە، ُەرصّّ پەًجەرەکەی تەًیطتی ًەهبّە، 
ثەاڵم پەًجەرەیەکی گەّرەی پطتەّەی کرصّتەّە، کە سبڵ ثەسبڵ 

گەّرەتری صەکرص، ّەستبکبى ثەرصەّام صەستیبى ثەّ صیْارەّە 
ثّْە، ئبسٌگەرەکبى، جبهچییەکبى، ثۆیبغچییەکبى، پەرّازە ّ 

ثزهبرچی ّ صارتبش ّ ًُْەرهەًضێکی سبزکبر لە ًەسطی 
سەرجبهەکبى، ُەهّْ ثەرصەّام رّّ ّ ئبسۆی صەرەّەیبى، ثۆ ًزیک 

ّ رەًگیي صەکرصەّە، ئەّ ثەّ ُێڵە ّ ثەّ چبّ ّ ًیگبّە، سەیری 
، (تەڕثًّْی صڵۆپە)صەرەّە، سپێضە، سۆرئبّاثّْى، تیری ثبراى، 

.  ّضکجًّْەّەی ثبراى، فڕیٌی ُەّر ّ ُەڵوی کرصّّە
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ئەّ لەّ پەًجەرەیەّە، ئەڤیٌی لەگەڵ کۆترەکبى صەکرص، کە 
ثبڵیبى صەکرصەّە ّ سەیری ئەّ پەڕەیبى صەکرص، کە لە جەستەیبى 
صەکەّتە سْارەّە، چبّیبى لەّ تەهەًە، لە ُبّڕێیەتی ئەّ  پەڕە 

صەکرصەّە، کە هبّەیەک، گەرهی صەکرصًەّە، هبّەیەک ًەرهتر ّ 
.  پۆضتەتری کرصثّْى

ژًەکە، لەّ پەًجەرەّە، چبّی لەّ کۆتراًە ثّْە، لەّ لمبًەی 
گەاڵیبى ثە ثبی پبیز، ثە تەهەى ثەڕێکرصى، ُەڵْەریي 

جیبصەثًّْەّە، لە پەًجەرەکەّە، ژًەکە، صەرزێکی صەرەّەی 
ئەّ صەرزەی سۆی، لە پەًجەرەکەّە سبزیکرصثّْ، ! صەثیٌی، ثەاڵم

.  سەیبڵ ثکبت ّ ثەسی ثۆصیوەًەکەثْارەکەی ّا سبزکرصثّْ، 

 لەًبّ ثبّەضییضا ، ثەهەستییەّە، ُەًضێ ضەّ،لەّ پەًجەرەّە
ئبرام ّ ثەًبز سەّی لێضەکەّت، لەثەر ئەّ کتێجێک 

لەّ . پەًجەرەییەّە، ضیعرێک گەهە ثە پێلّْی چبّەکبًی صەکبت
 پەپّْلەیەک ثبڵرەًگیي صەرزە ًیگبّە، لەّ پەرصە ثەُەضتییەصا،

  گەرصاًەی سًْبّی ًبسک، ضەرهٌی سەر پەڕی،سەهبی صەکرص
ُەرگیز ئەّ ! ثەاڵم. گْڵێک، ّێٌەی چبّەکبًی ئەّ لەسەر صەًیطت

 ثەپەرۆضەّە ّ چبّەڕّاى، پەرۆضی صیوەى ّ ًیگبی ًْێ ًەثّْ،
 پەًجەرەکەّە ثّْ، سەر چبّێکی لە، چبّێکی لەسەر ئبّێٌەکەُەر

، ًەصەگۆڕاى، لەڕاستییضا، ثّْى صیوەًەکبى ثیضەًگ ّ هەًض
ئەّ، ُەر ثەیەک ًیگب، سەیری ! صیوەًەکبى صەگۆڕاى، ثەاڵم

.  صەکرصى، ُەستی پێ ًەکرصّّى

ئەّ ژًە، ثًْەّەرێکی سەیبڵ ثّْ، ثۆیە کرصًەّە ّ صاسستٌی 
پەًجەرە ّ پەرصەصاًبًی، لەًبّ تبثلۆی ًُْەرهەًضەکبًی صیجّْ، 

صەیزاًی لەڵەهە جْاًە رەًگیٌەکبى، ُەڵە ًبکەى، گەهژە ًەثّْى 
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کە پەًجەرەیبى، ثۆ هبًگ ّ ُەّر ّ صیْار ّ چبّ صرّستکرصّّە، 
ژًە )صەیزاًی کەسە ًبسکەکبى، عبضمە سّْتبّەکبى، 

، ثۆ صڵٌەّایی ّ ئبراهی صەچٌە ثەر (پەرێطبًەکبى
ئەصی هبًگ، ُەهّْ عیطمەکبًی لە پەًجەرەّە . پەًجەرەکبًیبى

ًەکرصّّە، ُەر لەّ پەًجەراًەّە، رەًگی زەرصیبى لەّ ّەرگرتّْە، 
لەّ پەًجەراًەّە ژًبى، ثە هبًگیبى ّتّْە، تۆ ضبُیض ثە، ئێوە 

ئێوە، ثە ُەًبسە ّ چەکەرە ّ ُبژەی ! ًبسەّیي ّ چبّەڕّاًیي؟
ثەر پەًجەرەّە صەژیي، هرصى ّ کْژاًەّەش، لە پەًجەرەّە، ثۆ 

.  ئێوە، صەرصەکەّێت

زۆرجبر، کیژەکەی، صەستی لەسەرضبًی صایکی صاًبّە، ثەیەکەّە 
لە پەًجەرەکەی صایکییەّە، سەیری صەرەّەی صەکرص، ثەیەکەّە 

هبّەیەکی زۆر صەهبًەّە، ثەاڵم کیژەکە صڵی صایکی زّیر ًەصەکرص، 
ئەگەرًب، ُیچی ًْێی لە ئبسۆی پەًجەرەکەّە ًەصەثیٌی، تەًِب 

صاری ًبّلەص ئەستّْر، چەًض لمی پطتیْاى ثۆ گەال ّ ُێاڵًە ّ 
، ضەّاًەش چبّی (پطتی ئبّیەر)لەصّّرەّەش . سێجەری صەثیٌی

ثەاڵم صڵسۆزاًە، ئەّ ثە صایکی . هبًگ، ثزەی ئەستێرەی صەثیٌی
صەّّت، صیوەًەکە زۆر جْاًە، ثۆیە تۆ چەًضیي سبڵە، ّا ُۆگری 

ئەّیص . ئەّ صیوەى ّ ئەّ ثەرپەًجەرەیە ثّْیت، دەلتە صایەگیبى
ًەیضەّیست، کیژەکەی ثەّ رەّضەی سۆی ًیگبر ّ ّریب ثکبت، چبّ 

: کز ّ لێْثەثبرەّە صەیّْت

لەّ ضەّەی سەًّەکە هٌی تبسبًض، هٌیص ئێْەضن ترسبًض، لەّ 
ضەّەی، هۆتەکەم ثیٌی ّ ُەًبسەی گرتن، لەّصەهبًەی ئێْەش 
گەّرەثّْى، ًبچبرثّْم ثویٌێوەّە، هي ئەّ پەًجەرەیە رزگبری 
کرصم، پەًجەرەی ًبّ رۆهبًەکبى، پەًجەرە ضیعرەکبى، ئەّاًە 

رەًگیبى کرصم، ئبرەزّّیبى ثە هي صەثەسطی، کە ئبگبم لە 
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تەهەى )رّّهەت ّ چبّ ّ صەست ّ ًبز ّ ًیگبم ثێت، گەرصّّى ّ 
. ّ ضێْەم هبًضّّ ًەکبت (ًەهگۆڕێت

کیژەکەش، صەستە جلێکی ًْێ لەثەرصاثّْ، ثباڵی ثبش ُەڵچّْثّْ، 
گەّرە ثجّْ، صڵی سۆش ثّْ، کە صایکی، چبّ لە گْڵەّرصەکبًی 

: سەر فستبًەکەی ثەری صەکبت، ثەگبڵتەّە ثە صایکی صەّّت

صایە ّەستبکە، ئەّەی پەًجەرەکبًی گەّرە ّ گچکە صەکرصەّە، 
ئیطی ًەهب، هبّەیەکی ثبش، ئەّ سەریکی پەًجەرەکبًی 

ژّّرەکەی تۆ ّ صڵ ّ چبّی تۆ ثّْ، ثێگْهبى، ئێستب ئەّ ثێ ئیطە، 
لەثیرتە، چەًض ثبریک ّ چْست ثّْ، صڵٌیبم ئەّ، ئەّە ُەر ثۆ 

ًبسیبرەکبًی صەگێڕێتەّە، ُەر ئەّیص صەزاًێت، ئێوە لەّ چەًض 
سبڵە، چەًضجبر ئەّ پەًجەراًەهبى گۆڕیْە، رەًگوبى کرصّّە ّ 

جبهوبى گۆڕیْە، لەثیری ًبچێت، چۆى لەثیری صەچێت، کە ئیطی 
! ثۆ ژًێکی ًبسک ّ ًەرم ّ تەًِبش کرصّّە، چۆى لەثیری صەچێت

ئەّیص هبچێک، لە رّّهەتە سّْرە تەڕەکەی صەکبت، 
: ثەصڵٌیبییەّە ثە کیژەکەی صەڵێت

پێجکەًە، صڵت سۆضە، کیژم ضبر گەّرەیە، ژًی تر، یبى پیبّی تر 
ُەیە، ُۆگری پەًجەرە ثي، ئەّ ّەستبیە ّ ّەستبکبًی تر ثێ 

ئیص ًبثي، لەّەتی پەًجەرە صاًراّە، ًیگب ّ سەیرکرصى ّ راهبًی 
.  ژّّرەّە، ثۆ صەرەّە، ثۆ صزەکرصًی صەرەّەش ثۆ ژّّرەّە ُەثّْە

 

 

پەًجەرەیەکی تر 
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لەّ ًیگبیەّە، صەهزاًی ثًْەّەرێک هبّە، ُەًبسەیەک صێت ّ 
صەڕّات، پەیبهی ئەّ ئبسۆیە ثّْ، کە هٌی صّّر صەثرص ّ هبًضّّ 

ًەهضەزاًی کەی صەڕۆم، ثەرەّ کبم ُەّار سەر ! ثەاڵم. ًەصەثّْم
ُەڵضەگرم، ئەّ ُەًبسەیە، کبم صڵ، تەّژهی پێ صەثەسطێت، 

:  ًەهزاًی، ُەتب ًەچّْهە سەر لەاڵتەکە ّ گبیضەکە ًەیّْت

هي لەّەتی پیطەی . هي ثۆ چبّی ژى، صرۆ ّ راستی ریز صەکەم
گبیضیین صۆزیْەتەّە، ژًبى، صەثەهە ًبّ ضْێٌەّارەکبى، 

ثەپەرۆضییەّە، لەصیبریبى صەّەستن، کە ّێٌە صەگرى، کە صەپرسي، 
کە صەثٌە پەیکەری گْڵ ّ چبّەڕّاًی، گْێن لێ راصەگرى، 

لەّصەهبًەصا، هي ُەست صەکەم ًبهرم، ًبسٌبهەکەم ُەڵەیەکی 
گەّرەی تێضا تۆهبرە، هي سبًەًطیٌێکی گەًجن، هي سەرسپییەکی 

م، صەرهبًیص ثۆ چبکجًّْەّە ّ  (ًەسۆضێکی صکتۆر)هٌبڵ ّ 
تەهەًضرێژی ّ چبالکییەکبى صەسۆم، زۆرثبش لە سْارصًەکبًب 

صەزاًن . پبرێزیص صەکەم، تب زۆرتر گبیضی ثکەم ّ لە ژًبى ًزیک ثن
، گەًجیٌەیەکە، زۆریبى لەثي کەالّە (ژى ضْێٌەّارێکی کۆًە)کەّا 

ّ چیٌەکبًی ثٌەّەی زەّی، ضبرصراًّەتەّە، صۆزیٌەّەیبى کبت ّ 
! هبًضّّثْى ّ ًّْسیي ّ هێژّّی لّْڵی صەّێت

هي ژًە هبًضّّەکەم، لەّرۆژەّە ّازم لە پەًجەرەی ًبّ ژّّرەکەم 
ُێٌبّە، ئەّ ژّّرەی، صەکەّێتە ًِۆهی سەرەّەی سبًّْەکەهبى، 

هي زّّتر، ئەّ ژّّرەم ثۆ ًّْستي ّ سەّى ّ رّّتجًّْەّە 
صیبرکرصثّْ، لەّ رۆژەّە لەسەر کێْی ئبّیەرەّە، چبّم ثڕیْەتەّە 

لەاڵتەکە، کە لەّێ، لەصیبر کەرپّْچەکبًی ثبپیرم، گبصێکن 
صۆزییەّە، سەیر صەکەم ّ ثبضیص صیوەًەکبًن لێْە صیبرە، تب 
ثزاًن گبیضەکە، کەسی تری صۆزیْەتەّە، یبى چبّەڕّاًە هي 

کە زاًین کەسی تری ًبسیْە، هي صەگەڕێوەّە ثەر . ثگەرێوەّە
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پەًجەرەکەم، صّّثبرە چبّ صەثڕهەّە ئەّ صیوەًەی، پبزصە سبڵە 
سەیری صەکەم، ئیٌجب صەگەڕێوەّە ثەر پەًجەرەکە، ًبزاًن کەی 

!  لەّ ًیگب ّ لەّ راهبًە ضێلْەصا، ثێزار صەثن

گبیضەکە ثەًەرهی صەستی ئەّ صەگرێت، ثەسۆزەّە سەیری صەکبت، 
سەیری ژًە هیْاًەکە صەکبت، ثەاڵم ئەّەی ثۆ سْێٌضًەّە ّ 

ًّْسیٌی ثّْ، ثۆ صۆزیٌەّەی ژى، ُەًبسەیەکی ًْێ، ضْێٌەّارێکی 
گەضتیبری تۆهبرًەکراّی یًْسکۆ ثّْ، تب ئەّ لەجیبتی یًْسکۆ، 

.  هبى ّ گەضە ّ پبراستٌی ئەّ ثگرێتە گەرصەى ّ ُەًبّ

ئەّ صەیزاًی، کبم الپەڕەی سەر سیٌگن، صەسْێٌضرێتەّە، لە 
ئەّ گبیض ًەثّْ، ثەاڵم هەثەستی . رێٌّْسی کبهیبى ُەلە ًبکبت

ثّْ ئەّ ثکبتە گبیض، ئەّیص گبیضی ًەصەّیست، صەیْیست ئەّ 
.  ثکبتە گبیضی تبیجەتی سۆی

ُەهّْ گبیضەکبى، یەک رێگب صەًبسي، چەًض الپەڕەیەکی هێژّّیبى 
ئەّ گبیضەش ثە صیتٌی . لەثەرە، ثەرصەّام، رستەکبًی صەڵێٌەّە

ئەّ ژًەی کە لە ئبّیەرەّە، ثە کزەی ضەهبڵێک، ثەڕێکەّتێکی 
کە ثبش ئەّ صەًبسێت، گبیضەکە، ژًەکە . ثەپەلە ُبتجّْ

، تب پەیکەرێکی ثۆ سبز ثکبت، (ُبصی زیبئەصیٌی)صەًێرێتەّە الی 
صەستی رەًگیٌی سٌە، صّّثبرە ثگەڕێتەّە لەاڵتەکە، ًەسطی 

ّەستبکبًیبى، لەّ ُەّارە ثژێتەّە، تب ُەرصّّ ًەسص یەک 
ًەسطسبز ّ کەرەستەیبى ُەثێت، یبى گبیضەکە، صەیْیست ئەّ ژًە 

لژە سپییەکەی، ثکبتە الّالّی رەًگیٌی سەر ًەسطەکبًی سبًّْی )
 (کۆاڵًێکی الچەپ، کە ضەّاًە ثە چرای ضەرهي رًّّبک کراثێتەّە

ثەڵی، ئەّ هەثەستی ثّْە لژە . ّ ُەیْاًە ّ کۆتەرەکبى
سپییەکەی، لەسەر کەرپّْچە کۆًەکبى، ثەسەر ًەسطی صەرگب 
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کۆًەکبى، ثزهبرە سەر ثەًەسطەکبى، ثکبتە کلیل ّ ّێٌە ّ 
ئەصی ّەستب سٌەییەکبى، جْاًییەکبًی . جّْلەی ًیگبر

ئەرصەاڵًیبى، لەّ لەاڵتە ًەتبّاًضّتەّە، لەّ لەیسەرییە، لە 
کۆضکەکبًی هەڵکەًضی، دەسبر ّ ُەیْاًەکبًی کۆیە، صّڵجەریبى 

. ثۆ چبّەکبى لەّ ثبڵەسبًبًە، صرّست ًەکرصّّە

ژًەکە ًەثیستجّْ لەسەر ئەّ لەاڵتەصا، لەّ ضبرەصا گبیضێک 
ُەثێت، کەسێک ُەثێت، ضەپمەیەکی پّْضی پبًی لەسەرصا ثێت، 

لژی صرێژی ُەتب سەرضبًی ُبتجێتە سْارەّە، جبًتبیەکی 
سەرضبًی گچکەی چەرهی رەضی ًەرهی، لەسەرضبًب ثێت، 

چبّیلکەکەی، ثە صاّێکی ثبریکی رەضی صرێژ، لەسەر سیٌگی 
راگرتجێت، لبت ّ ثۆیٌجبسی یەک رەًگی لەثەرصا ًەثێت، 

ّ لبیص چەرهی لەصەست ثێت، ئەّ پیبّە  (سەعبتێکی چبّ گەّرە)
: گبیضی ثکبت، لە هیْاًەکبى ثێتە پێطەّە ّ پێیبى ثڵێت

ّەرى، هي، ثەسۆڕایی ّ ثەکْرصی ّ ثەجْاًییەّە، ُەر سێ 
هي پێتبى صەڵێن، صەرگبی . گەڕەکەکەی لەاڵتبى، ًیطبى صەصەم

سْصاکبى، لەکبم ضْێٌی ئەّ لەاڵتەصا ثّْە، هي ضبرەزام ّ صەزاًن 
لە سەصەی یەکەم ّ  (ئەثرضیەی دەصیبة)ثیست لەضەکەی سەر 

ُەتب سەصەی ضەضەهی زایٌی، لەسەر ئەّ لەاڵتە، فەرهبى ّ 
.  یبى چۆى پیرۆز کرصّّە (ُێالًە)راسپبرصەکبًی سْصاکبى ّ 

ّەرى، هي، صەزاًن کێ، لەسەر ئەّ لەاڵتە یەکەهجبر کۆثًْەّە، 
یبص ّ ئبگری ًەّرۆزیبى کرصیتەّە، ُەهّْ سەرکرصە ّ ًّْسەر ّ 

.  پیبّچبکەکبى، کەم ّ زۆر، لەّ ُەّارە ژیبّى

هي ُەهّْ . ّەرى، هي، ثە کەالّەیی، لەاڵتەکەتبى ًیطبى ًبصەى
صەّڵەهەًضەکبى لەصیبر . سبًّْە ًبزصارەکبًی ًْێ صەکەهەّە
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دەّزە ئبّەکبًی، ًبّەًضی سبًّْ ّ کۆضکەکبًیبى، ثە ُەّری 
.  سّْرەّە زیٌضّّ صەکەهەّە

لە سْارەّەش، . کیژاى، لەّ لەاڵتە زۆرتر صەُبتٌە لْتبثشبًە
کیژاى ثە سەصریە ّ لرصێڵەی سّْرەّە، ثەیبًیبى، سەرصەکەّتي ّ 

.  سْێٌضەّار ّ زاًیبر صەثّْى

لەاڵتە هەهلەکەتێکی سەرثەسۆ ّ صاسراّ ّ )ّەرى،هي، صەزاًن ئەّ 
گەّرە ثەرپرسەکبى، لبزی ّ )ثّْ، ضەّاًە  (ًبسیبر

صەرهبًسبزەکبى، کرێکبر ّ ضبى ثەلّْڕەکبى ّ صارتبش، 
ضیْعییەکبى، هەالکبى، ژًە چبًّێرگزەکبى، سەرسۆضەکبى، ئبغب ّ 
چەلەثییەکبى، کبرگەچییەکبًی ئەّ لەیسەرییە، ثبسچەچییەکبًی 

ثەر کبرێزەکبى ّ ضیٌبییەکبًی ثەر ئبّی هیری ّ سبتًّْبّە ّ 
صەژیبى، ( یەک ُەًبسە)، ُەهّْیبى لەّ ُەّارەصا، ثە (سێتبلبى

ثەر لە سەرهب، لە . ئبّی ثۆ ُەهّْ هبڵەکبى صە ُێٌبى (یەک سبلی)
ُەًگْێي ّ گْێز،  (کْێستبى)ترێ، لە  (سۆضٌبّێک)پبیزاى، چەًض 

کبًیص کبریتە، لە  (چیب)ثۆ ًۆژەًکرصًەّەی سبپیتەکبى لە 
ەکبى پەًیر ّ (رەّەًض)ەکبًیص گەًن ّ فەریک، لەًبّ  (صەضت)

سّْری، ُەهّْ ضتەکبى، ثۆ سەڵکی ئەّ لەاڵتە، ثەیبًییبى ّ ثەثبر 
ّ ثەضبى ّ ثەکۆڵ ّ ثەپطت، ثەعبرەثبًە صّّ تبیەکبى، 

.  ثەکەرّثبرەّە سەرصەکەّت

لەّ لەاڵتەصا، یەک کەسی ثْێر ّ چەکضار ّ سٌکبّی ًبّ صّّکەڵی 
تّْتي ّ دەیراى، لەصیبر گۆزە سبرصەکە، ضەّاًە، ئەّ لەاڵتەی لە 

صز ّ پیبّسراپ ّ ئەغیبر صەپبراست، ُەر ئەّیص، صەرگبکەی، 
لەسەر ضبر ّ ًّْستي ّ زاًی ژًبى ّ ًەسطبًضًی تەًّەکبى، 

کە یەکێک لەّ لەاڵتە ثەرزەّە، صەهرص، لێرە ّ . صاصەسست
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لەسەرضبًی ُەهّْ لەاڵتییەکبى، ثەًبّی گەّرەیی سْصاش ثەرەّ 
... ی سْارەّەیبى صەثرص ّ (گۆڕستبًەکبى)

، لەسەر لەاڵتەکە، ژًە هیْاًەکەی، صەثبتە ًزیک گبیضەکە
کەرپّْچە ریزکراّەکبًی پەًب صیْارەکە، کە لە چەًضیي گۆضە ّ 
ثْاری الچەپب، ثەجْاًی ُەڵضراثًْەّە، ثەًبزەّە کۆکراثًْەّە، 

ُێطتب صەست ّ ! ُەرصّّکیبى، ُبّضبى لەّێ صەّەستي، ثەاڵم
: ئەّ ثە ژًەکە صەڵێت. سەرەپەًجەکبًی ًەگرتجّْ

ی تۆ ثڕاّى،  (ثبپیرە گەّرە)صەزاًی ئەّ سطتبًە، ثە صەستی 
کەّاتە، صیبرە ئەّ سطتبًە سۆڵەکەی، ثە لبزهە ّ کْڵیٌگی ئەّ 

ئەّاًە لە ّەرزی . ُەڵکۆڵضراّى، ُێٌراًّەتە سەر کّْرەکبى
پطّْی کّْرەسّْتبًضى ّ سطتجڕیٌضا، ثەکۆهەڵ ّ صەستەصەستە 

سەثەت ثە سەثەت، هطکی ّ زەثڵیبى، لەّ صەضت ّ گًْضاًە، ثۆ 
گرتٌەّە ّ سۆضکرصًی لّْڕەکەیبى ثبرکرصّّە، کەرەستەکبًی 

.  سطتجڕیٌیبى سبزکرصّّە

یەک صەهەگْڵ ّ چبّەرەًگ، لە جلەکبًی ئەّ ژًەی ثۆ سەیراًیص 
لە ًیگب ّ پەیڤەکبًی ! ُبتجّْە ئەّ ضبرە صیبرًەثّْى، ثەاڵم

: ئەّصا، گْڵ ّ ُەًبسە صەثبریي، ئەّ ّتی

کەّاتە لەّەش گًْضەکبى، سەرچبّەی ژیبًی ضبر ثّْە؟ _
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گبیضەکە، ُەهّْ ئبپّْڕەکەی ثٌەّەی لەاڵتەکەی ًەصەثیٌی، کە 
جبراى، زۆر، چبّەکبًی ثە سەیری ئەّاى هبًضّّ صەکرص، ثۆ ًبسیي 

. ّ صۆزیٌەّەی رّّ ّ ئبکبر ّ صەًگێک پەریطبى ثّْ

. ثەڵێ_

ئەّاًە، سۆڵەکەیبى کرصّّە ثە لّْڕ، ثە ئبزار ّ هبًضّّثْى 
لّْڕەکە، گیراّەتەّە ّ سۆضکراّە ّ ُەڵضراّەتەّە، ثەّەش 

ئەّ سطتبًە ثە صەستی . سّْسبّەتەّە، ئیٌجب سبزکراّە
کّْرەچییەکبى، کە ثبپیرەی تۆ، یەکێک ثّْە لەّاًە، ثە صەستی 

کە سطتە الکێطە ّ . هبًضّّیبى لەًبّ لبڵجە صارەکبى ثڕاّى
چْارگۆضەکبى، ّضک ثًْەتەّە، سطتەکبى ثەصەستی ُەزارثڕەکبى، 

، ثۆ ّضکجًّْەّە (کڵێتە)ثەًبزەّە لیتکراًّەتەّە، ّەک 
ثەرزکراّى، هبّەیەک چبّەڕّاى ثّْى، تب کزر ّ ّضک ثًّْەتەّە، 
ئەّاًە ُەهّْی ثە ئەرک ّ هبًضّّثّْى ّ ضەًّەسۆًییەّە، لەًبّ 

. لەًبّ کّْرەکبًەّە ئبگریبى تێ ثەرصاّە. کّْرەکبى ریزکراّى
سطتەکبًی ئەّ لەاڵتە، کەرپّْچەکبًی ئەّ ضبرەی سەر ئەّ گرصە 
کۆًە، ُەهّْی سّْرکراًّەتەّە، ئیٌجب ثەثبر گەیبًضراًّەتە سەر 

گبیضەکە، تبزە ئەّ ژًەی ًبسیْە، لسەی زۆر ثّْ ثۆی . لەاڵتەکە
صەثْایە لەّ ثبزًەیە، لەّ ثبثەتە، صّّرًەکەّێتەّە، ! ثکبت، ثەاڵم

: ثۆیەش ثە ژًەکە صەڵێت



 

51 

ئێستب ئەزهًّْی تیطک . سطتەکبى ثۆًی ثبپیرەی تۆیبى پێْەیە_ 
، ثۆ ئەّ سطتبًە ّ ضبًەیەکی جەستەی تۆ ثکەى، (صی ئێي ئب)ّ 

صەزاًي کبم لەّ سطتبًە، کبم لە گەڕەکبًە، ثە ثبزّّ ّ 
هبًضّّثًْی ثبپیرە گەّرەی تۆ، صرّستکراّە، ثڕّا ثکە صەزاًي، 

.  گبڵتەت پێ ًێت

ثەڵێ، ثبپیرەم لەّ ضبرەّە، لەگەڵ ّەستب سٌەییەکبى _
کبریکرصّّە، ئەّ لەگەڵ ّەستبیەک، صەثێتە ُبّڕێی گیبًی 

ثەگیبًی، ُبّضبًی ئەّ، تْێطّْی رێگب ُەڵضەگرى ّ صەڕّّى، لەّ 
. لەاڵتە ّ لەّ کّْراًە، صّّر ّ زۆریص صّّرصەکەّێتەّە

صّّرصەکەّێتەّە تب لەّ ئەرصەاڵًە، کە هي ُێطتب ًەهضیْە ّ _
سٌّْرەکەضی ثبش ًبزاًن، صّّرصەکەّێتەّە، تب ئێْە ّ ًەّەیەک 

! پەیضا ثکبت

 ّەستب سٌەییەکە، ئەّەی لەّ لەاڵتە، کە لە ًەسطبًضًی 
لەیسەرییەکە تەّاّ صەثێت، ضبگرصە کّْرەچییەکە، لەّ 

ەّە، ثەرەّ  (کەرکّْک)جیبًبثێتەّە، صاّای لێ صەکبت لە 
ثچي، تب ثۆ پبضبکبًی ثبثبى، کۆضک ّ سەرا صرّست  (هەڵکەًضی)

ثکبت، چًْکە ئەّ زۆری پێ سۆش صەثێت، کّْرەچییەکە 
. ُبّڕییەتی ثکبت، گفت ّ ثەڵێٌی هەرصاًە ّ سۆضی پێ صەصات

پێی صەڵێت، لەّێ رەًگەکبى کراّەى، ئبسوبى ًزیکە، سەًّەکبى 
. ثەّەًەّضەیی سەهب، ثە گْڵە ئەستێرەکبى صەکەى
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ثبپیرە گەّرەی ئەّ ژًە هیْاًە، زّّ، لە کۆضکەکبًی ئەّ ضبرە ّ 
ّ  (کۆتەرە)ثبزاڕەکبًی ئەّ لەیسەرییە، ثەصیبر ًەسطبًضًی 

سبزکرصًی پەرچەهە سبپیتەکبى، سپیکبرییەکبى، ریزثەًضی 
ُەیْاى، هەًضی ئبّەکەی ًبّ هێرگەکە ئیص صەکبت، سەیبڵ 

صەثێت، کە صەستی لەّ ًُْەرە ّ لەّ سبزکبرییەصا صەثێت، ئبسبى 
ًییە، چەًض رۆژ ّ چەًض هبًگ، ثەصیبری ًەسص ّ راگرتٌی کبریتە 

ّ صیْارەکبًی ئەّ ضبرە ثێت، ثتْاًێت ثگەڕێتەّە، ثۆیە 
کّْرەچییەکەی ئەّ لەاڵتە، سطتجڕییەکەی ئەّ صەضتە، صەثێتە 

ًەسطەسبز ّ عبضمی ثەرص ّ صار ّ سێجەری ئەّ ًبّچەیە، ًبیەّێ 
ضْێٌەکە جێجِێڵێت، صّّثبرە ثبرثکبتەّە، لەّێ ًبزێک، لە 

ثەرصەّام گێڕاّیەتەّە ّ ! ثبّەضی صەگرێت ّ صەهیٌێتەّە، ثەاڵم
صاّای کرصثّْ، ئبرەزّّهە یەکێک لە هٌبڵەکبًن، لە ًەّەکبًن، 

رۆژێک ثچٌە گەرهێي، لەّێ صەستی ًەسص ّ رەًجی 
سطتجڕیٌەکبًی هي، سزهْکەسن ثجیٌي، هي لەّێ، سطتن صەثڕی ّ 

ثْهە ّەستبی ًەسص ّ جْاًکبری، لێرەش، ئەّەی ئێوە لە تەالر ّ 
سێجەر ّ ُەیْاى ّ کۆتەرەکبى، سبزهبى کرصّى، ًبکرێ ّى ثي ّ 

. ثرّسێٌضرێي، صّژهٌەکبى، ئیٌجب صۆست پبرێزگبری لێ صەکەى
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ثەچبّ ّ ثەًیگب ّ ثەئبهبژەیەک، ! گبیضەکە ثە صەست ًب، ثەاڵم
: ّەک ثزهبر، ئەّ پەیڤبًە، لە ُزری ئەّ صەکْتێت ّ پێی صەڵێت

سەیرکە، ئەّ سطتبًە، سطتە ُەرە کۆًەکبًي، چەًضیي سبڵە ئەّ 
سطتبًە، لەّ لەاڵتە صێریٌەصا، گەڕەک ثە گەڕەک، هبڵ ثە هبڵ، 

ثّْە، لەّ  (سطتیص کبرّاًچی)ستبرە ثە ستبرەی کرصّّە، 
! کبرّاًبًە، هبًضّّ ًەثّْە ّ ًەضکبّە ّ سۆراگر ثّْە ّ هبّەتەّە

ئەّ سطتبًەی کە ئێستب، ثەًبز ّ ثێٌبز، کەلەکەکراّى، ئەّاًە لە 
ًبزاًن، کەی ّ رۆژی صاًبى ّ ! ُەًضێ سبًّْی ئەّ لەاڵتەصا، ثەاڵم

لیتکرصًەّەیبى لەسەر ًییە، رەًگە یەکێک لەّاًە، لە ژّّری 
صیْەسبًێکی سبپیتە ًەسطیٌی، پەًجەرە ثەضّْضە رەًگیي 

صاًراثێت،  لەگەڵ ُەًضێکی تر، کە ئێستب، لە سبًّْێکی ترصا، 
ثًّْەتە صیْار ّ صیْارثەًض، ثّْى ثە ریزی الی ژّّرەّەی 

صیْەسبًێک، ئەّاًە ضبُیضی هیْاًضارییەکبى ثّْى، ثەّەش 
سەرصەهبًێک ثۆًی ثشّْریبى کرصّّە، چبّەڕّاًی گەڕاًەّەی 

پەرەسێڵکە، ثبرەترێی رەزەکبى، گەًوی ثەجەرگی 
.  صەضتەکییەکبًیبى کرصّّە

ُەًضێک لەّ سطتبًە، زۆر رّّلبیوي، ئەّاًەی لەّ سبًّْاًەش 
کەّتًْەتە صیْی صەرەّەی ثەصەًی لەاڵتەکە، لە کۆاڵًەکبًەّە، 

ثەرصەّام، چبّیبى لە صەضت ّ رەًجی ضبًی جّْتیبر ّ ثبسچەچی 
ثەڕاستی، ئەّ لسەی . ّ پیبّاًی ًبّ کبرێز ّ ژًبًی ثەرُەتبّ ثّْە

لەگەڵ کەرپّْچەکبى صەکرص، رەًگی ئەّاًی گرتجّْ، ّەک صەستی 
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ئەّ . ّەستبیەکی گەرم ّ چّْست، کەرپّْچەکبى راگیراثّْى
سطتبًەی کە لەّ گۆضە صاًراّى ّ صاپۆضراّى، ئەّاًە، کتێجي ّ 

عەضتبر ُیچ ! رّّصاّەکبًی هێژّّیبى لەثەرە، صەزاًي، ثۆچی
ضْێٌەّاری لەّ کۆًە ُەّارەصا ًەهبّە ّ کەس لەّ چەرسەصا 

؟ !ًبیٌبسێت

ژًەکەش ثەًبزەّە، ثۆ ریزە کەرپّْچێک صەچەهێتەّە، صەیەّێ 
گبیضەکە لەجیبتی ئەّ، صەست ثۆ ! یەکێکیبى ثەرزثکبتەّە، ثەاڵم

کەرپّْچەکە صەثبت، ثەّەش ثۆًێکی سۆضی گەرصەًی، صەثێتە 
چبّێکی )پبصاضتی ئەّ صەستگرتٌە، کەرپّْچەکە ُەڵضەگرێتەّە ّ 

: ّ ثەًیبز لەّ صەکبت ّ صەڵێت (گەرم

ُەر ئەّەیبى، ئەّ ریزە کەرپّْچەش، جبرێکی تر، ثًّْەتە 
ئەّ ّضەیەی )صیْاری ژّّری ًّْستي ّ الّاًضاًەّە ّ جّْتجّْى، 

صّایی ثەئەًمەست گەرهتر ّ گەّرەتر صەرصەثڕێت ّ سەیری چبّی 
، ثۆیە ئەّاًە صەزاًي ّ ئبگبصارى، ضەّاًە (ژًەکەش صەکبت

صەستلەهالًێ ئەّصەهبًە، چەًض گەرم ّ سۆزصار ثّْە، ئەّاًە 
لەّزەهبًەّە تْاًیبى، زهبى ّ ًەّە ّ ریطەی ئەّ هیللەتە 

ثپبرێزى، ُەر ئەّاًەی ثًّْەتە صیْاری ثەًضیشبًەکەی ئەّ 
لەاڵتە، ثًْەتە سەرا ّ لْتبثشبًەکەش، ئەّاًەش کە ثبش صەزاًي 
ًبزًبّی پبضب ّ ثەسطیٌی هْڵکی ئەّ صەضتە ثەریٌە ثەثەرەکەتە، 

چۆى ّ ثەراهجەر ثە چی، ثەّ کەسبًەی پێطکەضکراّى، کە 
هبّەیەک، ثەضبًبزییەّە ًبزًبّەکبًیبى ُەڵْاسیْە، ضبى ّ یەسە 
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ّ ثەرسیٌگیبى، ثە صرّضن ّ ثە جریْە ثّْە، ئەّ کەرپّْچبًە کە 
ثًّْەتە صیْاری هبڵە پبضبیەک، صەزاًي جّْتیبرێک یبى 

، چۆى پبصاضتکراّە، ضبًبزی ّ ًبزًبّی (فەلێیەکی سەرگەرصاى)
کەرپّْچەکبى کۆًي، ُەهّْ سەرثرصە کۆًەکبى صەزاًي، . پێضراّە

ثۆیە ّا، لەّ گۆضە ّ لەّ پەًبیە، ثەژهبرە ّ ثەًبز صاًراّى، 
.  پبسەّاًیبى صەکەى، ًەّەک ثضزرێي یبى تباڵى ثکرێي

صّّ چۆلەکەی هبًضّّ، لە ئبسوبًب، ًەّی ّ لەسەر سک 
تێل ّ عبهّْصێک، یبى ثەژًی ! لەثەرچبّاى صەرکەّتي، ثەاڵم

صارێکیبى ًەصۆزیەّە، ثبڵە هبًضّّەکبًیبى، لەسەری پبى ثکەًەّە 
:  ّ ثە جریْە ثەیەکتری ثڵێي

ئبی کە ئبسوبى چەًض ثەریٌە، ُەّریص ُێطتب ثەّ سیٌگە 
.  ثەریٌەّە، ُەهّْ پبًتبییەکبًی ئەّ ئبسوبًەی ًەپطکٌیْە

گبیضەکە، سەرە سپییە ئبڵۆزەکەی ثەرزصەکبتەّە، ثەاڵم رەّە 
ثبڵٌضەکبى، لە ئبسۆکە ًەهبثّْى، ُەر ثیریطی لەکي ریزە 

کەرپّْچەکبى ثّْ، گْڵطبری ُبّضبًی ثە لێْێکی تەڕی تەًکەّە 
: پێی صەڵێت

ئەگەر ئەّ چەًض کەرپّْچەش ثضزرێي، زۆر لەّ ضبرە صەهیٌێي ّ 
ثەضی ًۆژەًکرصًەّەکبًی ئەّ لەاڵتە صەکەى، یبى ُەر ئەّەًضەى 
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کەسیص، ًەهبّە کەرپّْچی ًْێ، لەسەر ضێْەی کۆًیبى ! ّ تەّاّ
؟ !ثۆ ثجڕى

گبیضەکە، سەرێکی ثۆ صەُەژێٌێت، کەرپّْچەکەی ًبّصەستی 
لەسەر ریزەکە صاصەًێتەّە، ُەستیطی صەکرص، لە صّّرەّە، 

ًەیضەزاًی، گەًجەکە تبسەی ! گەًجێک چبّی لەّاًە، ثەاڵم
ئەّ لەگەڵ . گەرهی رازەکەیبًە، یبى، سەهی کەرپّْچەکەی ثّْ

: ژًبى، لسەی تەّاّ ًبثێت، ثۆیە صەکەّێتەّە ئبسبّتي ّ صەڵێت

ئێستب تۆ، ئەّەی لەثەر صاهێٌی ئبّیەرەّە ُبتّْیت، ثبضت زاًی 
کەّا، کبم لەّ کەرپّْچبًە، ثە صەستی کّْرەچییەکەی ثبپیرت 

ی لە  (هێرصرەّە)سبزثّْە، ثّْە ثە صیْاری ئەّ ستبرە ّ 
سەرثبًەکبى ثەرزکراّى، تب پەًجەرەی صیتي ّ زاًیي، تەسک ّ 
سٌّْرصار ثکەى، چۆى ثبپیرەی ئێْە، ئەّ ُەهّْ سطتبًەیبى ثە 

کەرپّْچەکبى . کەر ّ ثبرەکبًیبى، ثەسەر ئەّ لەاڵتەیبى سستّْى
کە ًەُبتًْەتە سْارەّە، صیبرە کەّا، کەرپّْچی زۆر کۆًي، ًەک 

کەرپّْچ، ثەرصیص جبراى، یەکجبر، ثۆ صرّستکرصى ُبتْتە 
سەرهەیضاى، ثەرصەکبى ُەر ثۆ ًۆژەًکرصًەّە لەّێ هبًّەتەّە، 
ئەّەی ثّْە ثە ثٌبغە ّ رەگ، ّەک سەرەتب ّ چبّگ هبًّەتەّە، 

لەثەر ! ئەّاًی تر، کە ثەرگەیبى ًەگرتّْە رّّسبّى، ثەاڵم
ثٌبغەکەّە هبت ّ پەاڵّاژ، چبّەڕّاًی صاًبًەّە ّ سبزثًّْیبى 

کرصّّە، ئیٌجب صّّر یبى ًزیک، ًەرم یبى رەق، لەصیْی صەرەّە 
ثەڕّّی سەرهب ّ ُەّر، یبى لەصیْی ژّّرەّە، لەصیبر ًبز ّ 
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ئەّاًە ثۆى . ضیریٌی ضەّاى ّ چبّەڕّاًی رۆژەکبى، صاًراًّەتەّە
ُەر ثەصەم رێگبّە، ئەّەت ثۆ . ّ غْثبری ثبپیرەی تۆیبى پێْەیە

: صەگێڕهەّە

َ ّرّپب،لیۆًبرصّ صافیٌطی َ  ئ َ ی ل ٍ ی َ ّر ٍ  گ َ ًض َ ره ًُْ ّ َ َ   ئ  ّ ل
ٍ هی رێٌسبًس َ رص َ ّێت ثزاًي   صاُێٌبًی زۆری کرصٍّّ،س ٍ یبً ، ص

َ ّ چۆى هرصٍّّ َ  ئ َ ر،، راست َ  لَ ف ٍ ی ک َ زار َ ّ ه َ ًبّ ،ًسبە ئ  ل
َ اڵتی  ٍ  (ئبهجْاز)ل ّ َ َ ی ئ َ لیٌ َ  گۆڕی راست َ ر ضیکبری ؟ی َ گ  ئبیب ئ

ٍ زاًي َ ى، ص َ ّ ثک َ ی ئ َ ست َ ّێ ًێژراٍّ،کبرثۆًی ثۆ ج َ ّ ل .   ئ
َ صا ٍ ک َ ًبّ گۆڕ َ ر ل َ گ َ ّ هبثێت،ئ َ ری ئ َ س َ لل ٍ زاًي ، ک  زاًبکبى ص

َ ّ ّێٌَ َ رچی ! ؟...، یبى ًب کرصٍّّصرّست  ّ پۆرترێتی سۆی  ئ َ گ ئ
ٍ ى،زاًبکبى ّ َ َ رلبڵی ئ َ ٍّ، س ً ٍ َ ڵض ُ ّ َ َ ی ئ ٍ ک َ اڵم  گۆڕ َ ّاى !، ث  ئ

ٍ ًگَ ٍ ڵێي ر َ ش ،ص ٍ ک َ ًبّ گۆڕ ٍ  سۆڵی تێضا ، ل َ ًض ّرص َ ًِب چ  ت
َ س ٍ ّ ث ّ َ  . ثضۆزً

 ٍ َ کبى سّْرى کەّاصیبر َ ی  ، ئیتبلیی ٍ ک ٍ ی گۆڕ ّ َ َ ڵضاً َ ر ُ َ س  ل
َ اڵم َ ّ، ث َ ًضی یبسبیی!ئ ٍ زاه ٍ ثێ ر َ کی  ص ٍ رگرى،  لەسەر پێط ّ 

َ ى ٍ ًسی ثک َ ر ٍ تی کْلتّْری ف ٍ زار َ ڵ ّ َ گ َ  ل   .لس

ٍ هبًَ َ ّص َ ر صاّای ضب ،صافٌطی ئ َ س َ م) ل َ ک  ثۆ (فراًسیسی ی
َ هی ضب َ ک ٍ رگرتٌی ًبزًبّی ًیگبرکێطی ی َ رصاًی ّاڵتی ،ّ  س

ٍ ًسبی کرصٍّّ َ ر َ ّێ ف ٍ ،، ل ّ َ ٍ ت َ  ضبری کلۆّ، سێ سبڵ هبّ   لَ، ل
َ ًی  َ ه َ ی پبضبکَ، سبڵیضەست ّ دەّت ت َ ّارگ َ ًزیک ُ َ   ، ل  ل
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َ سبڵی  َ ش.   هرص1519ٍّّئبهجْاز، ل ٍ  ثۆی ٍ  ،صیبر َ ًض َ ره ًُْ ّ َ  ئ
 َ َ اڵم،ئیتبلیی ٍ ًسب، ث َ ر َ  ف َ ّتّْت َ ی ک ٍ ک َ زار َ کبى! ه  ، ئیتبلیی

ٍ ی ّ َ ٍ ک ئ َ کی ئیتبلی  ئەّّ ٍ  ثّْثێت ُبّاڵتیی ّ َ َ م ل َ ش س ، ثۆی
ٍ سۆى ٍ رگرى، زاًیبری زۆرتر،ص ّ ّ َ َ ر ئ َ س َ کبًی ، ل  صّا پێطِبت

ٍّ َ ً َ َ ر تبلی ثک َ س  .  زاًستی ل

َ ّا تبثلۆی هۆًبلیزا ٍ  ک َ ّ ّاڵتَ،ّ صافیٌطی صیبر َ  سًْجلی ئ   .  ثّْیت
َ سبڵی  زاًبکبى زّّتر ٍ 2004ّ ل َ ثّْ َ یبى ُ َ رًبه  کبر ثۆ ، ث

َ ّاى َ ّ ثزاًي، ئ َ کبًی هرصًی ئ ٍ ی ًِێٌیی ّ َ َ ستیبى ،صۆزیٌ َ ث  ه
َ ى ٍ  تێجگ ٍ یبى،ثّْ َ ّر ٍ  گ َ ًض َ ره ًُْ ّ َ َ اڵت، ئ َ ّ ل َ  ل   ەصا راست

 ٍ َ ، ثەڕاستیًێژراّ َ ّی تێضای َ ی ئ َ ست ٍ  ج َ زار َ ّ ه َ اڵم!؟ ئ  ! ث
َ صاٍّ َ اڵتضاراى ثْاری زاًبکبًیبى ً ٍ س َ  ص ٍ هبً َ ّص َ   ل َ ّ پطکٌیٌ ، ئ

 َ ٍ ک َ زار َ ًبّ ه َ شصال َ ى، ثۆی َ  ، ثک َ ی َ ّ ثیرۆک ٍ  ئ  ّاصیبر
 ٍ ّ َ ٍ صات َ ڵض َ رُ ٍ  س ّ َ ٍ ثێت .  ّ ًْێ ص

ٍ ،تبثلۆی هۆًبلیزا َ ری پبریس پبرێزراّ ٍ ی لۆڤ َ  هۆز َ  ئێستب ل  ، ک
َ سبڵی  َ ی  2009ل َ ضت هلیۆى ّ ًیْ)صا ًزیک َ یریبى (ُ َ ضتیبر س  گ

َ   کرصٍّّ َ ی ژً َ  ّێٌ َ  راست َ ّ تبثلۆی َ اڵم ًبزاًضرێت ئ ، ث
 َ َ ی َ ک َ ی صایکی سۆی کرصٍّّ،ثبزرگبً َ ّ ّێٌ  .   یبى ئ

َ  ثْار ٍ کبى،صرا زاًبکبًی ئیتبلی ک َ  کبهیرا زۆر ّرصکبر َ  ، ث  ثچٌ
ٍ کَ ٍ ی گۆڕ ّ ٍ َ کبًی ژێر َ ّ تیطکبًَ  چیٌ َ ًبّ  ،، ث ٍ تْاًي ثزاًي ل  ص

ٍ کَ َ ضێکی هبٍّ ، کەگۆڕ ٍ ش زاًبکبى   ئێسک ّ پرّّسکی ث ّ َ ، ث
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َ ى ٍ ک َ ر تیطکی کبرثۆًی پرضٌگضار،کبرص َ  ث ً ٍ َ ضێکی ثض .  ث
َ ی صی ئێي َ ّ ئبًوًْ ٍ گیرێي،ی ئ ٍ رص َ کبًی ّ َ  ئێسک َ  ل  ، کە ک

َ ی صی ئێي َ ڵ ًوًْ َ گ ٍ ثێت ل َ ر تبثلۆکَ ئبص َ یي ،ی س َ راّرص ثک  ، ث
َ ّتٍّْ َ  ک َ  تبثلۆک َ کبًی ث َ ًج ٍ ست ّ پ َ ّ ص َ  ثێگْهبى ئ .  چًْک

ٍ کرێ ثزاًي ٍ ش ص ّ َ َ ک هرصٍّّ،ث َ سۆضیی َ  چ ً َ ّ ث َ    ئ ، چًْک
ٍ هیٌێت َ ّاری ص َ  ضْێٌ َ ی َ سۆضی ُ ً .

َ ًض،صافیٌطی َ ره ًُْ  َ ٍ  ل َ کێک ثّْ َ رتبش ّ زاًب   ی َ یک ّ پ
َ ژار  ٍ  جّْتیبرێکی ُ َ  صایکێکی کیژ َ ّ ل ٍ کبًی ئیتبلیب، ئ َ ّر گ

َ صایکجٍّْ َ رعی ل َ ًبض َ  ثبّکی ث ٍ  ئەّ کیژەی، ک  ، ئبّسی کرصّّ
َ تی ژیبٍّثۆیەش ئەّ پبضبى َ  سۆزی صایکی َ ش   صّّر ل ، ثۆی

ٍ ڵێي َ تی، ە سیوبی تبثلۆی، ئەّزاًبکبى ص َ تی کرصّّی  صایکی سۆی
َ ّ ستبفَ َ ی ئ ٍ  زاًستیی َ ّ کبر َ  ث ٍ ًگ  ثزاًي ئبکبری صافیٌطی  ،ر

ٍ زاًي تبثلۆکَ،چۆى ثٍّْ ٍ ش ص ّ َ َ ی صایکی ، ث َ ک  سۆیەتی، ّێٌ ً 
َ کَ َ  ثبزرگبً  . ژً

گبیضەکە، صەستی صەسبتە سەرضبًی ژًەکە، لە کەرپّْچەکبًی 
ًزیک صەکبتەّە، ًەرم ًەرم ئەّیص صەچێتە پێطەّە، ثەاڵم ضبًی 

صّّرًبسبتەّە، تب صەستی ئەّ لەسەرضبًی صّّرًەکەّێتەّە، 
لەّصەهبًە، پەًجەرەکەی ژّّری سۆی ثەثیرصێتەّە، ضەّاًەی 

سەیری ثەرئبّێٌەکەی ژّّرەکەی ثەثیرصێتەّە، ثەرازەّە ژًەکە 
:  صەڵێت
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صەثێ ئەّ صەستە ثێت، هي هبّەیەکە چبّەڕّاًی صەکەم، صیبرە 
سۆیەتی، هي ًەک ًبڵێن تکبیە صەستت لەسەرضبًن ُەڵگرە، ثەڵکْ 

لەصڵەّە صەڵێن، ئەّ صەستە ضبًی سّْک کرصم، پەًجەرەکە ّەرە 
سەیری ضبًن ثکە، چۆى ّەک ئبّیەر ثەرزثّْیتەّە، ئبّێٌەکە 
ثەرچبّت رّّى ثکەرەّە، جْاى سەیرهبى ثکە، ثزاًە هي لەّ 

کۆتراًە صەچن، کە لەًبّ ئەّ ئبپّْڕەی ثەر ًبفّْرەکە، ًزیک ئەّ 
سێجەرەی، ریزێک سەڵکی لەثەر ثەژًی ئبّەکە کۆکرصیتەّە، 
. ثەیەکەّە ُەهّْیبى، سەیری صەستی ئەّ ّ ضبًی هي صەکەى

ئەّ چەًض صێرە، لە صەفتەرە صرێژە تەًکەکەی ژًەکە، لە صەفتەر 
ّ ًبسٌبهە ّ رەگی هبًەّەی زۆر کەسی تر، ُەزارەُب سێزاى، 

ئەّاًەی ثۆ یەک ضەّ، یبى ثۆ ّەرزی سەپبًی، یبى ثۆ پبسەّاًی 
ُبتًّْەتە ئەّ ضبرە ّ ًەگەڕاًّەتەّە، ًەک ًەگەڕاًّەتەّە ّ 

: ُەر لێرەش سەریبى ًبّەتەّە، ًّْسراّە

ئەّ لەاڵتە، ًەک ثۆ هي، ثۆ چەًضیي ًەتەّە ّ رۆژگبرەکبى )
 .(یبصگبری زۆرە

.  (!ُەهّْتبى ّەرەى، تۆش ّەرە ثەضی سۆتی لێ ثضۆزەرەّە )

ئەّ صەستی کەهێک لەسەرضبًی ژًەکە، تًْض ّ گراًتر صەکبت، 
صەیەّێ ثزاًێت ژًەکە، صەڵێت صەستت ُەڵگرە، یبى صەڵێ 
صەستەکەی ترت لەسەرضبًن صاثٌێ، ُەرصّّکیبى ثکە ثە 
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پەًجەرەیەک، لەّێیەّە، هي صەهەّێ سەیری چبّت، سەری 
سپییت ثکەم، لەّ پەًجەرەّە ئبسوبًێکی ًْێ صەسْازم، پیبّە 
ثەرازەکە، ئەّەی ثەصرۆ، سۆت لە هي کرصّّە ثە گبیض، ئەّەی 
ثبش صەزاًێت، چۆى ژًێکی ئبزا، کیژە کّْرەچییەکی لەاڵتی ّ 

. سٌەیی ًەرم ّ ضل ثکبت
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 پرۆفیسیۆر ثەٌُبم ئەثْلسْف

 

ئەّ ُەر ًەیضەتْاًی، سەرصاًی کۆاڵًە ثبریکەکبًی ئەّ لەاڵتە 
ثکبت، کەسی لەّێ ًەصەًبسی، ُیچ سزهێکیبى، هبڵی لەّ لەاڵتە 
ًەثّْ، ثەاڵم یبصگبرێکی هێژّّیی هەزًی، لە ُەًبّصا لەسەر ئەّ 

ثەرپرسی )رۆژێکیبى پرۆفیسۆر ثەٌُبم ئەثْئەلسْف . لەاڵتە هبّە
، لە صاًیطتٌێکی (ثباڵی پطکٌیي ّ هۆزەی ثبکّْری ُەهّْ عیراق

رەسوی، لەسەر ئەّ لەاڵتە، لەّ ئۆفیسەی، ثەرصەّام کبریبى لە 
: ًۆژەًکرصًەّەکەی صەکرص، لەّێ ئەّ پێی ّتجّْ

تۆ، ًْێٌەرایەتی صەزگبیەکی ثباڵ ّ ثەرپرسی ئەّ ضبرە صەکەیت، 
. ثڕۆ، ثە ئەًجْهەًی ضبرەّاًییەکەتبى ثڵێ، لسەی هٌیبى پێ ثڵێ

ژّّرە ثٌویچە ثەرزەکە، کە ُەهّْ رەًگەکبى لە ًەسطی )
سەرەّەیضا پێضەکەًیي، ئەگەر ئێستب، ثەّرصی ثبس لە ًەسص ّ 
تبثلۆی سەرەّەی ژّّرەکە ثکەم، رّّپەڵێکی زۆر صەگرێت، ثۆیە 

کە ثەیبًییەکیبى هي، ئەّ . ثەسێرایی ثبس لەّ ژّّرە صەکەم
کەسەی ّا ئەّ رّّصاّەم کرصّتە دیکبیەت، صەیٌّْسوەّە، زّّ ّ 

لەگەڵ صەستپێکرصًی صەّاهی رەسوی، لەگەڵ ئەّ، ثەیەکەّە ًبى 
صەرگبی ژّّرەکە، ئەّ ژّّرەی . ّ چبیەکی رەش ّ ضیریٌوبى سْارص

ثجّْە ئۆفیسی سەرەکی صەزگبکە، ثە ّرصە ضّْضەی رەًگیي، ّرصە 
ثزهبر، کە لەًبّ صارتبضەکبًی سْارەّە کڕاثّْى صرّستکراثّْ، 

چەًض سەرەثزهبرێکی پبى، ّێٌەی چبّی گەّرەی سەر جبهەکە، 
سەرەتبّّس ّ سەرەپطیلە ّ ئیٌجبًەی رەًگەکبى، صەرگبکەیبى ثە 

چْارچیْەکە راگرتجّْ، لەگەڵ کراًەّە ّ صاسستي ّ جیڕەجیڕی 
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سیْەسیْەکەی ثٌەّە ًەثْایە، ًەتضەزاًی، ئەّەی ثەراهجەرت 
ئێستبش صڵٌیبًین، کە هي زۆر سەیری صەرگب ّ . صەرگبیە

ثٌویچەکەم کرصثّْ، یبى زۆرتر، سەیری صەست ّ ثبزًی، کیژە چبّ 
رەضەکە، ّێٌەی ئەّ کیژەم لەثیرە، ئەّەی چبّە رەضەکەی، ثبزًە 

ئەّ ثەیبًییبى زّّ، ثەر . لەف لەفە لّْلضراّەکەی هەچەکی
لەّەی صەست ثضاتە ّەسلی سەرف ّ پبرەژهبرصًی هەسرەفی 

رۆژاًەکەی ًۆژەًکرصًەّەی سبًّْە ُەڵجژێرصراّەکبى، چبیەکی 
لەثەر چبّی ئەّ ًەثّْایە، یبى لەثەر ژهبرصًی . رەضی صێن صەکرص

ئەّ ًەثْایە، ئێستب، لەّ ّەسفکرصًەصا  (ثبزًە ثبغەکبًی صەستی)
رّّصاّەکە ّ . ضەرهەزار ًەصەثّْم، زۆر ثبضن ثەثیرصەُبتەّە

صاًیطتٌەکە، زۆر کۆى ًییە، ُەر سی سبڵێک صەثێت، ثەاڵم 
ثەڕاستی لسەکبًی ئەّ صاًیطتٌە، لەگەڵ ّرصەگْڵ ّ رەًگی 

هي . گْڵەکبًی تەًّْرە کْرتەکەی ئەّ، صرّست، ثۆ هي ثّْى
ًبّەڕۆکی لسەکبى، ًبّی کیژە چبّ رەضەکەم، زۆرثبش لەثیرهبّە، 

ضەرهیص ًبکەم، ئەّە صەڵێن، ثبضن لەثیرە، ثۆیەش صەڵێن، ئەّ 
پیرە لەاڵتە کۆًە، سۆڵ ّ صارّصیْارەکبًی، زۆریبى لەثي 

ضبرصراّەتەّە، ثە کٌە ّ پطکٌیي ًەثێت، ُەهّْ ًبصۆزرێٌەّە، ُەر 
. (چەًضیص ثضۆزًەّە، ُێطتب زۆر زۆر صەهیٌێي

ئەّ لەگەڵ لسەکبًییضا، تْتٌی ًبّ پبیپەکەی، ثە پەًجە پبًە 
صەم ًب صەهێکیص، سەیرێکی پبیپەکەی . گەّرەکەی تًْض صەکرص

صەکرص، لەگەڵ جۆضی لسەکبًییضا، ئبگبی لەّە ًەثّْ، ئبگرێک لە 
پبیپەکەی ثەر ثضات، صّّکەڵە ثەلەزەت ّ سۆضەکە، لە ژّّرەکە 

 (صیوۆرە)پەسطبى ثکبت، ثْاریص ثە هي ثضات لە پبکێتە صرێژە 
کەم، جگەرەیەکی صرێژ پێ ثکەم، یبى زۆر ثەًِێٌی ّ لەًبّ 

صڵوەّە، ثەڵێ، لەصڵی صڵوەّە، ثە کیژەکەش ثڵێن، صەزاًن ئێْە 
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لەّ تەهەًەصا، دەز لە کْڕاًی جگەرەکێطی ثۆى ثەصّّکەڵ 
ئەّ لەگەڵ لسەکبًییضا، صەستەکبًی ثەسەر سکە . صەکەى

گەّرەکەی صاصەُێٌب، صەیْیست ثەّەیبى صاگیرسبًضًی پبیپەکەی 
ُەر صّاثشبت، چەًضی ئبسبّتٌەکە صرێژەی کێطب، رازەکبى 

ثبسکرا، ئەّەًضی لە ژّّرەکە هبیٌەّە، ثەٌُبم ئەثْ ئەلسْف 
پبیپەکەی ُەر صاًەگیرسبًض، لسەکبًی تەّاّ کرص، تْتٌەکەی ًبّ 

.  ەکەی ُەر ئبگر ًەصا (پبپیە صارگْێزە لّْس)

لەّ صیوبًەیە ّ صّایی ّ پبش چەًض سبڵێک، ئەّ صەزاًێت، کەّا 
ئەّ پیبّێکی جگەرەکێص ًەثّْ، رلی زۆریطی لە صّّکەڵ ّ 

ئەّ ُۆگری ئەّ پبیپە ثّْە، ! سّْتبى ّ ّێراًی ثّْ، ثەاڵم
ثەرصەّام لەکبتی صاًْستبى ّ ئبسبّتٌەکبًییضا، صەستی لەًبّ 
تّْتي، لەسەر پبیپەکە ثّْە، پڕ تّْتٌی صەکرص، صّایی لەًبّ 

ئەّ صّّثبرە ثەصیبر . کیسەکەی ثەرصەستی ثەتبڵی صەکرصەّە
سْێٌضًەّە، سەیرکرصًی ّێٌەکبى ّ ضْێٌەّارەکبًی پطکٌیي، 

پبیپەکەی صەرصەُێٌێتەّە ّ تّْتٌی تێ صەکبتەّە، ئەّ ُەرگیزیص 
کەّا ئبگر لە سبزثًّْی ! ئبگری ُەڵٌەگرتّْە، ثەاڵم سْپبسگْزارە

ضبرستبًییەکبًی ُەهّْ ئەضکەّتە گەرهە کۆًەکبى، لە گًْضە 
ضبسبّییە سەستەکبى، لە صەضتە گەرهەکبى، رۆڵی سەرەکی 

ئبگریص ّەچەرسبًێکی هێژّّیی ّ سەرەکی ثّْە، لە )ُەثّْە، 
، ضبًبزی زۆر صەرسستە ّ صۆزیٌەّە ّ (ژیبًی ُەهّْ هرۆڤبیەتییضا

ثەیەکەّە  (ئبگر) (هرۆڤ)ّ  (ئبّەز)زاًیبرییەکبًی هرۆڤ ثّْە، 
هرۆڤی سەرصەستبًیبى، ثەرز کرصیتەّە، ثە صۆزیٌەّەی ئبگریص 

هرۆڤە کۆًەکبى، لە ئەضکەّتەکبى ُبتًْەتە سْارەّە، چًْکە کە 
ثەڕێکەّت، ئەّ ئبگرە صەصۆزًەّە، ژیبًی کۆهەڵگە سەرەتبییەکبى، 

.   سۆضتر ّ ئبسبًتر ّ ضیبّتر ثّْە
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 ١٩٨٣ُەّلێر سبڵی 

 

لەّێ، لە سەرصەهێکضا، کە ضبرەکە، ُەهّْ صەڤەرەکە صەکْاڵ، کە 
ضەڕەکبًی سەرسٌّْرەکبى، ُەهّْ ئبگرێکی تێضا ثەکبرصەُبت، 
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ضەڕەکبى ثۆ ّەرگرتٌەّە سبک ّ صەسەاڵت ّ سبهبى ًەثّْ، تەًِب 
ثۆ ئەّە صاگیرسبثّْ، تب سەرکرصەکبى، لْتجەرزی ّ کەللەرەلی 

. سۆیبى ثسلوێٌي، سّْکبیەتی، ثۆ رەعیەتەکەیبى ًیطبى ثضەى
لەّێ، ئەّ ُەر ئبگری لە تّْتٌەکە ثەرًەصا، ثەاڵم ثەصڵسۆزییەّە 

ثۆ زەلیلی ّ صاهبّی ضْێٌەّارەکە، ئبگرێک لە ُەًبّی کڵپەی 
: صەکرص، ئەّ ّتی

ێکن ثۆ  (سەص هەتر)ئێْە، لەسەر ئەّ لەاڵتەصا، تەًِب رّّثەری 
هي، تەًِب رّّثەرێکی تەسکن صەّێ، تب هي ثتْاًن . ڤباڵ ثکەى

هي، لەّ رّّثەرەصا ُەر . لەسەر ئەّ رّّثەرەصا ثچوە سْارەّە
سۆم، ُبّضبًی . چْارالی چْارگۆضەکە، صەکەم ثە لبصرهە ّ پبیە

هي . کرێکبرەکبى، صەست ثە پبچ ّ ثە ثێڵ ئیطیبى لەگەڵضا صەکەم
لە ضبری هْسڵ، لەّێ لە لەاڵتێک لەصایکجّْم، ثۆیەش ًبّەّەی 
لەاڵتەکبًن سۆضضەّێت، دەز صەکەم، ثزاًن چ لە ُەًبّی لّْڵ ّ 

هي، صەهەّێ ئەّەی ئیجٌی سەڵکبى ّ . ثەریٌەکەی ضبرصراّەتەّە
ئیجٌی هەستەّفی، لەسەر ئەّ لەاڵتەیبى ًەزاًی ّ ًەیبًضۆزیەّە، 
یبى هەثەستیبى ًەثّْ ثیٌّْسي، هي چیي ثە چیي، لەثٌەّە کبیە 

ضبراّەکبى، ثۆ ئەّ هیللەتە، ثۆ هێژّّی ُەهّْ ُەًبسەکبًی 
. هرۆڤ، صەرثِێٌن

ثەگەرهییەّە لێضّاًەکەی صەصا، ّەک ئەّەی لەثەرصەم ّ چبّی 
کبهیرای تۆهبرکرصى ّ سەلوبًضًی پەیبهٌێری ئبژاًسێکی 

ًێًْەتەّەیی ضْێٌەّارًبسییضا، ئەّاًەی صەسەاڵتیبى لەّ ثْارەصا 
ُەیە، ضْێٌەکە ّ گەًجیٌەکە ثەجیِبًجّْى ّ ثەصێریٌی ثٌبسێٌي، 

ثەّ رەُەًضە، تیرۆژی ثەٌُبم ئەثْلسْف، لسە ّ رازەکبًی ثۆ 
. کەڤٌبسییەکە صەرثڕیجّْ
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لەّ صاًیطتٌە ثەیبًییە صۆستبًەصا، ئەّ چبّیلکەی لە چبّەکبًی 
صاًەگرتجّْ، چًْکە هبّەهبّە، چبّێکی سێرای لە کتێجە 

ئیٌگلیزییەکەی سەر راًی صەکرص، الپەڕەکبًی ُەڵضەصایەّە، ّەک 
ئەّەی لە چەًض صەلەیەکی تر، ئەزهًّْێکی چبرەًّْسسبزی 
:  ُەثێت ّ ثیەّێت ّاًە ّ راڤەکبًی ثەثیرثێتەّە، ئەّ  ّتجّْی

هي لە ضێْە ّ تەهەًی پبرچە تەًضّّرەکبى، کە صەیبًضۆزهەّە، 
صەزاًن، لەکْێ گەًن ّ جۆ ّ صاًەّێڵە، لەّ صەضتە یەکەهجبر 

گْڵی کرصّّە، ثە ثبش کەرّێطکەی کرصّّە ّ ثّْە ثە فەریک ّ 
ثەّە هي صەزاًن ئبّەکەی سەًذبریجی . صّایی، ثە ًبى ّ ثە زاص

ثبپیرە گەّرەی هي، هي ثەصرّستی، سۆم ثە ًەّەی ئەّ صەزاًن، 
چۆى ئبّەکەی ثەستۆڕەی گەیبًضّتەّە ئەّ لەاڵت ّ ئەّ صەضتە 

ثبّکن، صەیّْت ئێوە، ًەّەی یەکێک لە . ثەپیت ّ ثەرەکەتە
لەضەکبًی ئەرثل ثّْیي، لەّ ثیست لەضەیەی لە سەصە 

یەکەهەکبًی زایٌی، کە لەّ ضبرە ّ لەّ پەرستگبیبًەی کە لە 
.  صاُبتّْ صەیبًضۆزهەّە پەیضاثّْیي

ُەهّْ سەرثرصەی )هي لەثٌی ئەّ گرصە صەستکرصە تّْرەگەرێژە، 
ضەڕە سْێٌبّییەکبًی ئبراهی ّ ئبسّْری ّ هبصەکبى ّ 

. (عەثبسییەکبى، صّاییص تْرک ّ هەغْل ّ تەتەرەکبى صەصۆزهەّە
ُەهّْ کەڤٌبسەکبى ّتْیبًە ّ ًّْسیْیبًە، لەّصەهبًەی کە ثە 

پیتی ثزهبری، ُەتب ئەثجەصیەتی عەرەثی پەیضاثّْە، ئەّاًە لە 
ئەرضێفەکبًضا هبّى ّ ئبهبژە، ثە صێریٌی ئەّ لەاڵتە صەصەى، 

ًەیبرەکبى ّ صّژهٌبى، چەًضجبر ئەّ ضبرەیبى کبّلکرصّّە، 
چەًضجبر لًْگرە ّ پبسەّاًەکبًیبى، ثە ئبگری کّْرەکبًیبى 

سّْتبًضّّە، ثەاڵم سەرثەرز ّ سەرکەضبًە لەاڵتەکە ًەرّّسبّە ّ 
هي لەّ کٌە ّ پطکٌیٌەصا، لەّ . ژیبًی تێضا ثەرصەّام ثّْە
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کەڤٌبسییەصا، تێضەگەم، صرّست صەزاًن، کەی، کەرپّْچ، لەّ سۆڵە 
ثەجەرگە صرّستکراّە، کّْرەکبى، چەًض لەّ ضْێٌەّە صّّر ثّْى، 

.  صەست ّ سۆڵ ّ ئبّ ّ ئبگریبى چۆى ثّْە

ثەٌُبم ئەثْ ئەلسْف، ُەر پبیپەکەی صەستی ئبگر ًەصا، ُەر 
تّْتٌیطی تێ صەپەستب ّ لسەی صەکرص، ثەگەرهییەّە، لسەی 

صەکرص ّ رّّی لە هي کرصثّْ، ثەاڵم لەّصەهبًە ّ لەّ سبڵەصا کە 
ثبضن لەثیرە، ئەّ لسەی ًەصەکرص، ئەّ ضیعری صەگّْت، ئەّ 

هێژّّی صەڤەرەکەی راست صەکرصّە، ئەّ ّێٌەی صەگرت کە 
پەیڤەکبًی صەرصەثڕی، کە لسەکبًی صەکرص، سۆی لەثیر ًەهبثّْ، 

ًەیضەزاًی لە کێیە ّ چ صەڵێت، ثەسەهەّە ثبسی سەهە 
گەّرەکەی ئەّ لەاڵتەی ثۆ هي صەکرص، لەًبّ چبّ ّ لە ُەًبسە 

گەرهەکەییەّە صیبرثّْ، کەّا تبپۆکەی ئەّ لەاڵتە ثەًبّی ئەّە، 
. لسەکبًی ًەسطە ّ راستی ثەرًبهەکبى ثّْ

 : ئەّ هەثەستی ثّْ

ئەگەر لە ُیچ ضْێٌێک ئەّە ًەکراثێت، ئەّا لەّ صەڤەرەصا، هێژّّ 
راستکرصًەّەی صەّێت، صیبرە کەّا ئەّەی ًّْسراثێتەّە، لەسەر 
ئەّ صەڤەرە، لەّ لەاڵتە ّ لەّ کبرّاًە صّّرّصرێژەی ًبّچەکە، 

هێژّّێکی سْار ّ چەّاضە ثّْە، ُەر ثێگبًەکبى ًّْسیْیبًەتەّە، 
ثۆیە گْهبًجّْى ّ پێضاچًّْەّە ّ زۆرتر ّرصثًْەّە، ضبیستەی ئەّ 

.  لەاڵت ّ ئەّ پرۆسەیە

کْڕە ثبریکەلە ّ لژصرێژە الجبًگ ئەستّْرەکە، ّەک کۆترێکی لبچ 
ثجّْ، لەثەر ئەّەی زهبًی  ّ ثبڵ ثەستراّ، لەصیبر ئەّ گرهۆڵە

عەرەثییەکەی زۆر ثبش ثّْ، ثۆیە ئبسبّتٌەکەی ئەّ، زۆر جْاى، 
صەچًّْە ًبّ ُزر ّ کەللە ّ چبّ ّ صەست ّ گیرفبًی، ئێستبش کە 
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پیرثّْە، لەّ سەری صًّیبش گەڕاّەتەّە، لەّ ژًە سۆی کرصّّە ثە 
گبیضی ضبرەزا، ئێستب لسەکبًی ئەّی لەثیرهبّە، ثەچبّ ّ 

صّّریص ًییە، . ثەسیٌگ ّ ثەًیگب ثرسی ئەّ ژًەی صەفرۆضێتەّە
ثەّ لسە کۆًبًە، ثەّ ثیرصۆزەی صەیبًگێڕێتەّە، لەّ چەًض رۆژەی 
ژًەکە هیْاًە، ثجێتە گبیضێکی راستی ّ ئبزاری هبًەّەکەی سّْک 

.  ثکبت، ئەّیص لەّ تەًِبییە صەرثبز ثکبت

لەّ صیوبًەیەصا، کە ئێستب ثّْە ثە صیبلۆگێکی هێژّّیی، زۆر 
: ثەرێزەّە ثە صکتۆر ئەثْ ئەلسْفی ّتجّْ

هبهۆستب، هي لسەکبًت ثە ثەڕێْەثەری ضبرەّاًی راصەگەێٌن، _
. ُەهّْی پێ صەڵێن

ثەڵێٌی کْڕە گەًجەکەی زۆر پێ سۆش ثّْ، ئەّ کْڕەی صّا )_ 
هۆصیلی جلی ثەغضایی، لژ ّ زّڵفە پبًییەکەی ثەڕًّّی پێْە 

. ، ُیچت لەثیر ًەچێت(صیبرثّْ

ًەسێر، صکتۆر لسەکبى ئەّەًضە زۆر ّ ئبڵۆز  (زۆر ثەصڵٌیبییەّە)_
ًییە، صّّ لسەیە ّ ثەس، تۆ رّّثەری صّّ سەص هەترێکی ڤباڵی ثێ 

ئبّەصاًی ثْار ئبسبًت، ثۆ جّْالًەّە ّ ئیطکرصًی کەڤٌبسی 
صەّێت، ثۆ ئیطکرصى ّ ُەڵکۆڵێي ّ سْێٌضًەّە ّ ًّْسیٌەّە ّ 

ّێٌەگرتي ّ تۆهبرکرصًی ضبًبزییەکبًی هرۆڤە کۆًەکبى، ئەّاًەی 
لەّ گۆڕستبًبًەی ئەّ ضبرەصا، کە چْارصەّرەی ضبریبى 

تەًیْەتەّە، ًێژراّى ّ ثًْەتەّە ثە سبکْسۆڵ ثگێڕیتەّە، صەفتەر 
صیبرە کەّا ئەّ ). ّ کەرەستە ّ پەرستگبکبًی ئەّاى ثضۆزیتەّە

زۆر صڵٌیبثّْە، ئەّاًە لەثي لەاڵتەکە هبّى ّ صۆزیٌەّەیبى 
. (ئبسبًە
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 ١٩٣١هْسڵ سبڵی 

 

ثەٌُبم ئەثْ ئەلسْف، لە ثٌەهبڵەیەکی کریستیبًی هْساڵّیی ّ 
 لە گەڕەکێک ثەًبّی لەاڵت، کە لە گەڕەکەکبًی ١٩٣١لەسبڵی 
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تری ضبرەکە ثەرزترە، لەصایکجّْە، ثٌەهبڵەکەیبى زّّتر کبری 
سّْری ّ لْایبى کرصّّە، صّایی، لەّ کەرەستە ًەرهە ّ لەّ 

ثبزرگبًییەصا، رّّیبى لە صار ّ کبریتە ّ کۆتەرەی صار کرصّّە، کە 
لە ضبسەکبًی ثبکّْری کْرصستبى ثڕاّەتەّە ّ گەیبًضراًّەتە 

.  ئەّصیْ

ئەّ لە ضبری هْسڵ سْێٌضى تەّاّ صەکبت، کە زاًکۆش لە هْسڵ 
ًەثّْە، ثۆ سْێٌضى صەچێتە ثەغضا، لەّێ، هێژّّ ّ ضْێٌەّاری 

 لە ثْاری هێژّّ ّ ١٩٥٥صەسْێٌێت، لە زاًکْی کوجرصج لەسبڵی 
ضْێٌەّاری ّ ًبّکی ضبرستبًیەت، ثڕّاًبهەی صکتۆرا ّەرصەگرێت، 

لە ثبکّْر ّ ًبّەڕاستی عیراق کبر، لە رزگبرکرصًی ئەّ 
ضْێٌەّاراًە صەکبت کە هەترسییبى لەسەر ثّْە، لەّ ثْارەصا 

.  ثەرصەّام ّ سەهشۆراًە ئیص صەکبت

ئەّ، کە ثەٌُبم ئەثْ ئەلسْف صەثیٌێت، صەزاًێت ئەّ سەهی 
گەًجیٌەکبًی ثي لەاڵتی ُەّلێرە، ثەصڵسۆزییەّە، لسەی لەسەر 

گرص ّ ثٌبغە ّ الصیْار )ئەّ لەّ ثْارە ّ لە پطکٌیٌی . ئەّە صەکرص
ّ کەًضەاڵى ّ پبرچە تەًضّّر ّ ّرصەّاڵەی ًبّهبڵ ّ گەًجیٌەی 

ئیطی صەکرص، ثە ضێْازێکی ًْێ،  (ُەڵگرتٌی صاًەّێڵە ّ زەسیرە
لە کبیە ّ کبال کۆًەکبى گەڕاّە، ئیٌجب ثەرەّ ئەّ ًبّچبًە صەچێت 

ئەّ لە ًبّچەی . کە ثەًضاّەکبى، ًبّچەیەکی زۆری ژێرئبّ صەکرص
دەهریي کبر صەکبت، صڵسۆزاًە لەسەر رّّّثبی صیجلە ّ ئبسکی 
هْسڵ، لە ضێستەکبًضا، زۆر ضْێٌەّار لەّ ًبّچبًە صەصۆزێتەّە، 
لە رۆژاًەی جێجەجێکرصى ّ چۆڵکرصًی گًْضەکبًی ًبّ سٌّْری 

صەریبچەکەی صّکبًیص کبریکرصّّە، لەثەرئەّەی لەسەر لەاڵتێک 
لەصایکجّْە، ثۆیە لەسەر ئەّ ثەرزاییەکبى، ّەک ُەلۆ، ثەاڵم 

ُەلۆیەکی جەستە گەّرە ّ سەرزل ّ صەست پبى، لەًبّ لّْاڵیی 
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گرصە گەّرەکبى ئیص صەکبت، تب صەگبتە گرصەکەی لبڵیٌچ ئبغب، کە 
صەکەّێتە جەرگەی ضبری ُەّلێر، لەّێ کبری کٌە ّ پطکٌیٌی 

کرصّّە، پیبّە سەرسپییەکە، کە لە سەهی ضْێٌەّارەکبى، ُەر ثە 
: گەًجی، سەری سپی صەثێت، ثە گبیضەکەی ّتجّْ

هي، لەّ رّّثەرەصا، ثە لبصرهەکبًضا صەچوە ًبّ پطت ّ رەگ ّ 
: ًبّلەص ّ ُزر ّ هێطکی ئەّ ثەصەًە کۆًە

لەّ لەصەصا، چەًضیي ضبر ّ ئبّەصاًی ضبراّە صەصۆزهەّە، لەّ 
کبرّاًەصا، کە صەچوە ژێرزەّییەکە، ُەهّْ ضتێک صەزاًن، ثەّ 

صاسەّە ًبهرم، چبّەکبًن رەش ًبثي، صەزاًن ثەّ کبرە ّ ثەّ کٌە 
کەڤٌبسییەصا لژە سپییەکەی سەرم، رەش صەثێتەّە ّ گەًج 

صەثوەّە، صّّثبرە صەست ثۆ سێْ ّ لێوْ صەثەهەّە، کە هەست 
صەثن، ضیعریص صەڵێوەّە، کە سەیبڵ صەثن، ًّْسیٌە ّرصە 

پرّّضبّەکبًی سەر تەستە لّْڕیٌەکبًن ثۆ صەسْێٌضرێتەّە، 
کلیلەکبى صەکەهەّە، پەًجەرەکبى صەسەهەّە سەرپطت، هي لەّ 

چیٌبًەصا، لە الپەڕەکبًی هێژّّصا، کە لەًبّ سۆڵ ّ گۆزە ّ صیزە ّ 
تەًضّّر ّ ضّْرە ّ هلْاًکە ّ هّْر ّ تۆی رّّەکەکبى گْڵی ژیبى 
صەصۆزهەّە، ثەّاًە گەًج صەثوەّە، ئبی گەًججًّْەّە ثۆ تەهەى 

چەًض لبزاًجە ّ سەرهبیەکی گەّرە صەثێت، گەًجێک ثە 
ئەزهًّْی پیرێک، ثە ضبًێکی هبًضّّ ّ ُەًبسەیەکی گەرم کبر 

. ثکبت

:  پبیپەکەی ُەر ثەصەستەّە کە صەیّْت

هي لەّ تْێژیٌەّەیەصا، رەًگە ًبهەکبًی سەًذبریت، ثۆ راکێطبًی 
ئبّەکە ثضۆزهەّە، صّّریص ًییە، کە ثزاًن ئەّ ئبّە، چۆى لە 

لەّ . چەهی ثەستۆڕە گەیطتْتە ئەّ لەاڵتە ّ ئەّ ضبرە



 

74 

پطکٌیٌەصا، رەًگە ثزاًن سبسبًییەکبى چییبى لەّ ضبرە کرصّّە، 
ئبضّْرییەکبى، صّای سْپبکەی سْلفبی راضیضیي ّ ئەهەّییەکبى ّ 

عەثبسییەکبى، چییبى ثەسەرُبت، ئەّاًە چۆى ئیجٌی 
هەستەّفییبى گەیبًضە ئەّ لەاڵتە، کە تێضا ثّْە ثە ّەزیر ّ 

. هەستەّفی ضبرەکە، صیْاًە ضیعرە عەرەثییەکبًی تێضا سْێٌضەّە

هي صەتْاًن، چەًضیي ضبًبزی ثۆ ئەّ ضبرە، ثۆ کْرص ّ ثەضرییەت 
هي، ُەر پبیەک صەچوە سْارەّە . لەّ رّّثەرە تەسکەصا ثضۆزهەّە

ًەسطەی سبًّْ، ضێْازی صرّستکرصى، گەرهبّی زستبًە ّ ُبّیٌە )
صەصۆزهەّە، صەزاًن چۆى ئەّاى، هیْە ّ سەّزە ّ 

، ُەهّْیبى لەّ چیٌەصا (سْارصەهەًییەکبًیبى پبراستّْە
صەصۆزهەّە، صەزاًن چۆى  چْار سْصاکەی ًبّ ئەّ لەاڵتە، ثۆ یەک 

. سْصا کرًۆضیبى ثرص ّ ضکبى ّ ّەک سەراة رەّیٌەّە

ثەاڵم، ئەّ ًەیتْاًی لەّ چەًض سبڵە کبریبى تێضا صەکرص، ئەّ 
...  لەاڵتە ثجێتە صەفتەر ّ هێژّّ ّ ثیٌبسبزی زۆر کۆى

ئەّ ژًەش ُبتّْە، گبیضەکە ئەّاًەی ثۆ راڤە ثکبت، تب سەهی 
پبزصە سبڵەی تەًیبیی سۆی ثەّە، ثکبتە تبثلۆ ّ صەستوبڵێک، 

ئەّ لەّ ُەّارە صّّرەّە . چبّی گریبّی ئبّیەری پێ ثسڕێتەّە
ُبتّْە ّێٌەکبًی ثەرچبّی، کە لەسەر کێْی ئبّیەرەّە گیراّى، 

لەگەڵ صیوەًە جەًجبڵەکەی ثەرصەم پەیکەرەکەی ئیجٌی 
. هەستەّفی، ئبّێزاى ثکبت
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 ١٩٧٨ثبًە 

 

ئەّ، لە ضبرەکەیبى، کە لەسەر سٌّْرە صەستکرصەکە، ضبرەکە 
پطتی صاثّْە ثە ضبسێکی ثەرصیٌی ّضک، کە لەگەڵ یەکەم 



 

76 

گزًگەّە، تب ئبّاثًّْی سۆرەکە، ًیگبی لەّ کرصّّە ّ ثْاری پبرچە 
ضبسەکە، لەصێرەزەهبًەّە ئبگرصاًی ! ثەاڵم. سێجەرێکی ًبصات

ُەهّْ هبڵە سبرصەکبى، سەریٌە ثێ سەرپۆش ّ لیفە ثەتّْکەکبى 
ضبسەکە، ّەک سەکۆیەک ثّْە، ئبّصیْثًّْی لێْە ئبسبى . ثّْە

کرصّّە، ثەضەّ ثڕیٌی ترس ّ کەهیٌێک ثەس ثّْە، لّْس لّْس 
لەًبّ صەستە صڕەکبى ئبزاص ثێت، ثگەیتە ئەّصیْ، تب لەّێ 

ئەصرێسێک، ًبّێک ّ ثۆرەسزهێک، ثیطبرێتەّە ّ گەرهی ثکبتەّە، 
تب لەّێ، لە هبڵێک، کتێجێک، لەسەر صەاللەیەک، یبى ئبّێٌەیەکی 
صەست صەکەّێت، ثەّەش ضەّی یەکەهی ئبّصیْثًّْەکەی رەًگیي 

ّ ّێٌەصار ثکبت، ُەر ئەّ ضەّە هیْاًە راًّراّەکە، کەسە 
ضەیضایە پەریطبًەکە، ثەّ ضبسە ّ لەّ ئبّصیْثًّْەصا ُەتْاى 

پەیضا صەکبت، ثۆیەش، ئەّ ضبسە، ثبثەی ُەهّْیبى ثّْە، ثە 
ًبّیبى ثرصّّە، ّاتە ثەرصەکەیبى ًەرهکرصّّە ّ  (ثبثە)

. سەستییەکەیبى لّْس ّ ئبرام کرصّّە

ثەرلەّەی لەّێ، لە ضبرەکە ثۆ زاًکۆ، لەّ ضبرەّە ثچێتە ضبرە 
: گەّرەکە، ثبّکی ثە صەًگە گەّرەکەی پێیضەڵێت

صەزاًی کەّا ! کیژەکەم، تۆم ثۆ سۆم ثۆ هبڵەّە صاًبثّْ، ثەاڵم
رەّضەکە ضلۆلە، ئبگبت لە سۆت ّ لە هي ّ لە صایکت ثێت، لەّ 

ضبرە، لەّێ، صّّرەپەرێز ّ چبّەڕّاى ثە، ًبهەّێ لەّێ لەّ 
چبالکی ّ پێطِبتبًەی ّاڵت سەردبل ثیت، صّّر ثە لە 

گرصثًّْەّەکبى، صّّر ثە لە ضەیضایی ُەّاڵ ّ ّرصەکبرییەکبى، 
هي ّاصەزاًن، ئەّ ئیٌمالثە، ثەئبسبًی ّ ثەسێرایی سبغ ًبثێتەّە، 
هبّەیەکی زۆری سەست ّ ًبڵەثبری صەّێت، ًەک ُەر ئەّ ّاڵتە، 

، سەیر کە چۆى ئەّ ًیطبًەیە (ُەهّْ ًبّچەکەش ضلۆق صەکبت)
صیبرە، لەسەرەتبّە صیبرە، کەّا ئەّاًە ُەهّْ صًّیبیبى 
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ثبضە کیژەکەم تۆ ...  ئبگرەکە گەیطتّْتە ُەهّْ... ُەژاًضّّە
... سەریکی سْێٌضًەکەی سۆت ثە

کیژەکە لەگەڵ پێچبًی جبًتبکەی، ثبّکی چەًض کتێجێکی لێ 
ّەرصەگرێتەّە، لەًبّ کتێجەکبًی ژّّرە گەّرەکەیبى 

صایبًضەًێتەّە، کتێجێکی گەّرەیبى لێ صەکبتە پەًب ّ 
ًبًّیطبًەکەیبى ّى صەکبت، ثْار ًبصات ئەّاًە لەگەڵ سۆی ثجبت، 

: ئەّیص صەڵێت

لەزات لەهي کەّێ ثبّکە، تۆ سۆت ّ پێص تۆش ثبپیرەضوبى، 
ثەرصەّام ّ ثەگەرهییەّە، لە رّّصاّەکبى ُبّضبى ّ 

ثەضضارثّْیٌە، ًبزاًن ثۆ ثبّک سۆی ُەر چی هەترسییە صەیکبت، 
لە هي هەترسە، . ثەاڵم ثْار ًبصات هٌبڵەکبًی ئەّاًە ثکەى

ئبگرەکە ًبّچەکەی گرتْتەّە، سەیرکە، چۆى ئێرەش ئبرام ًییە ّ 
لەّ سەرسٌّْراًە، چەًضیي ثبرەگب ّ ُرز ّ صەستە ّ پالى لە 

.  ئبراصایە

کیژەکە لەسەر جبًتبکەی لیت صەثێتەّە ّ صەیەّێ زەًجیرەکەی 
صاثشبت، لەًبکبّ ضتێکی تری ثەثیرصێتەّە، ثەڕاکرصى ئەّیص 

صەصۆزێتەّە، لە سْچێکی جبًتب گەّرەکە جێگبی ئەّیص 
صەکبتەّە، ئەّ ّ ضتی تریص، ُەر لەهبڵەّە صەرصەچێت، ُەر 

.  ضتەکبى کۆصەکبتەّە، ّرصەّاڵەی کیژاى تەّاّثًّْیبى ًییە

ئەّ کیژە ًبسکە، ئەگەرچی ثۆ سْێٌضًی زاًکۆ ّ صۆزیٌەّەی ضبرە 
گەّرەکبى، ثۆ ًبسیٌی تۆڕێکی ُەهەرەًگی ًْێی ژیبى 

صّّرصەکەّێتەّە، ُەرگیز ثیریص لەّە ًبکبتەّە، پطّْی ُبّیٌبى 
ّ جەژًەکبى، لە ثۆًەکبى، لەّصەهبًەی ضبر ّ سبًەّاصەکەی 

پەریطبى صەثێت، یبى کە لەّێ ضەڕەتەلە ّ گرتي صەکەّێتە ًبّ 
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کۆاڵى ّ سەرثبى ّ ثەرصّّکبًەکبى، رّّ لەّ ضبرە ثکبتەّە، رەًگە 
ُەر ثەّاًە ُەر ًەضزاًێت، ئەّ رّّصاّاًە ثە رّّصاّی تری ًْێ ّ 
جەرگجڕتر، لەثیر صەکرێي، یەکێکیبى، ئەّی تریبى رەش صەکبتەّە، 

لەّصەهبًەی کە ئەّێ، . کەسیص ًبزاًێت کێٌضەرێ ئبسّْصە صەثێت
گەهبرۆ صەصەرێت، ئەّێص لەگەڵ کۆڕەّەکە ّەک پەًب، ثێتەّە ثەر 

.  ضبسەکەیبى

کە کیژەکە صەڕّات، صەستی ثبّکی هبچ صەکبت ّ ثەڵێي صەصات زّّ 
کە ثە چْار سبڵ لە زاًکۆ سْێٌضًی ئەصەثی فبرسی تەّاّ . ثێتەّە

صەکبت، کە ثە ضیعرەکبى ّ ثە جْاًییەکبًی ئەصەة ّ زهبًەکە 
ئەّ لەّێ کە کْڕێک صەصۆزێتەّە، صەکەّێتە صاّی . هەست صەثێت

.  ئەّ

کە ضبرەکەیبى ئبراهی تێضا ًبهیٌێت، کە صەزاًێت ثبّکیطی لەّ 
رۆژێکی ّا ضەُیض صەثێت، ُیچ کْێرە رێگبیەکیص ًبهیٌێت 

کیژەکە لەگەڵ ًەثًّْی رێگب . ثێتەّە، لەگەڵ ژًبى ضیٌی ثۆ ثکبت
ّ سەرلبڵجّْى ثە رێکشستٌەکبى، لەثەر صژّاری ّ گەرهی ّتْێژ ّ 

.  هلوالًێیەکبى، سەرلبڵ صەثێت

صڵی گەّرە ّ چبّی گەّرە ّ )کە لەّێ ّ لەّ ضبرە گەّرەیەصا 
کە گەًجێکی گەرم ّ چبالک لە . (کتێجی گەّرەتر صەثیٌێت

چەًضیي تەًگبّییەکبى صەستی صەگرێت، کیژەکە صەستی ئەّ 
ثەرًبصات، ُەتب ئەًگْستیلەی ُبّسەرگیری لە پەًجەی ضیي 

. صەثێت

ئەّ کیژە ًبسکە، ثە سەثەتێک زاراّەی ضبرەکەیبى، ثە 
صەستەیەک جلی سبصە ّ ثە رّّێکی ضەرهي، ثەاڵم ئبزایبًە 

صەگبتە زاًکۆ، لەگەرهەی جًْجّْش ّ سۆصۆزیٌەّەی ضبرەکە ّ 
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صاًبًی سەکۆی جیبثًّْەّە ّ صەرثبزثّْى ّ ثڕیبری ترسٌبک، 
لەّێ . ثەضبرەزایی، ثەسبّیلکییەّە صەکەّێتە ًبّ ثەزهەکە

لەگەڵ سْێٌضًەّەی صرّضوەکبى، کە ضەّاًە، ثەثەرصەّاهی ّ 
ثەسێرایی لەسەر صیْارە صرێژە الرەکبًی کۆاڵًە تبریک ّ 

ثە صەستی )الچەپەکبى، لە ئێْارە تەهبّییەکبى ّ ثەیبًییبى 
، ثەتًْضی ُەًبّ ّ صیضی صەُەژێت، ُەهّْ (کبزیْە صەًّْسراى

ضبًە ّ ًیگب ّ جّْلەکبًی ئەّ کیژە، لەثٌەڕەتضا سەرّثي صەکبت ّ 
ُەًبسەسْار ّ پەرۆش، ُەر صەڕّات ّ پێ راًبگبت، ئیتر 

.  ًبگەڕێتەّە

 

 

 

 

 

 

 ١٩٧٩سٌە 

 

لەّ ُەژاًەصا، کە ُەهّْ ُەژاًەکبًی صایکْثبّکی لەثیرصەثبتەّە، 
لەًبسەّە، ثڕّا ثە ُزری چەپی ّضکی ثبّی ئەّصەهبًە صەُێٌێت، 

ئەگەرچی، لە کۆاڵى ّ لەسەر تەستەی سْێٌضى، لەسەر 
چەپەکە . صارّصیْاریص، ُزرێکی صژ ثەّ ثۆچًّْە زرهەی صەُبت

الفبّێکی سیٌگی رّّت ّ ثبّەش گەّرە ثّْ، صەستێکیبى ثە گْڵ ّ 
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رەضەرێذبى، ئەّی تریبى ثە صەفتەرێکی ُەراسبًکراّ ثە 
کە صەستە . سْێٌضًەّە ّ ضبرصًەّە ّ ُەڵگرتي ّ کۆپیکرصى ثّْ

چەپەکبى، ثە صەستەکبًی تر صەضکێي، کە گْڵەکبًیبى لە صەستیبى 
صەکەّێتە سْارەّە، سّْریی رەًگەکەی تێکەڵ ثە سّْری سْێٌیبى 

ثەڵێٌی )صەثێت، ئەّاًە ثەًبچبری کۆًە چەکە ژەًگبّییەکبى ّ 
، ئەّ کیژە ئەّ سەرە ضەیضای (ًبًّّْسیي، صەصەًە چەک ّ ثەرگری

ئەّ لەُییە صەثێت، ثە صّّ ًیگب ّ ئبراستەّە، لەگەڵ ئەّ ثبُۆزە 
سۆاڵّییە صەڕّات ّ ثیر لە ّچبى ّ ئبّڕصاًەّە ّ گەڕاًەّە 

.  ًبکبتەّە

کیژە ضەرهٌە گەرهەکە، لەثەر کْڕێکی ضبری صەم ئبگر، لەثەر 
ضبًبزی دیکبیەتە صرێژی ثٌەهبڵەکەیبى ثێترس، رّّ لەّ ثْارەصا 
. صەکبت، عیطمێکی سۆزصاری ثەجۆش، ئەّ هەست ّ دەیراى صەکبت

ضەّاًە ّەک ُێرضی سەر لرارگبکبى، رۆژاًەش ّەک سّْتبًی 
صرّضن ّ ثەرًبهەکبى، ثەڕێضەکەى، تب چەًض هبًگێک ّ صّاییص ثۆ 
صّّ سێ سبڵ، ئەّ صّّ عبضمە، لەّ ثەلەهە ضلۆلە، لەّ راّەراّە 
ضبى ثە ضبى گْزەر صەکەى، لەصیبر ئبگرصاًێکی سبرصەّە، لەًبّ 
هبڵێکی گەرهضا، تەًّی سجەێٌێ صەچي، ثەرص ثەرص ّ گەًجیٌە 
گەًجیٌە، سەریکی سبزکرصًی ُێاڵًەکەیبى صەثي، لەگەڵ صّّ 

کۆرپەکەیبى، ثە رۆژ، ثۆ ًبى ّ ضەّاًەس، ثۆ سەّی ئبرام پەپّْلە 
. ّ چبّەڕّاًی هبڵی صەکەى

لەگەڵ زەهەًضا، کە ئەّ چبّی رەضتر ّ کْڵوی سّْرتر ّ تەڕتر 
صەثّْ، رەًگ ّ ضێْە ّ ثباڵپۆضی جلەکبًی صەگۆڕێي، ئەّ ّ ُەهّْ 
هێیٌەکبى، ًبتْاًي ثۆ ّیستی چبّ ّ صڵ ّ ًیبزیبى جل لەثەرثکەى، 

ثەدەسرەتەّە، ثە چبّ ّ ثە ژّّاى سۆیبى ًیطبى ثضەى، 
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ثەدەسرەتەّە لەگەرهە عیطمەّە، ًەکرا صّّجبر هەست ثي ّ 
. صەستی گەرهی یەکتر لەثەر سۆرا ثگرى

ّەستبى لەصیبر صرّضوێکی ًّْسراّ ثە ثۆیەی سّْر، کە ثەپەلە ّ 
ثەکبلی ّ ًبڕێکی، پیتەکبًی ًّْسراثي، ئبسبى ًەثّْ، گەًجێک 

لەثەراهجەریبى ثجێتە ستّْى، ًیگبیبى ًەکبت، ًەک ُەر 
ضەیضایبى ثّْ، لە ًیگب ّ سْێٌضًەّەیبى ئەّ ُەر تێر ًەصەثّْ، 
ًّْسیي ّ ُێلکبرییەکبى ّ رەًگەکەی ثەس ثّْى، ئەّ زّّ تێ 

صەگبت، کەّا ئەّ ُزرە، ئەّ ثزاڤە ثەجەرگە ّ ُەهّْ 
لْرثبًییەکبى ّ . ًەُبهەتییەکبًی ئەّ هیللەت چبرەسەر صەکبت

ژّّری زیٌضاى ّ ًەسرەّتي، لەًبّ ئەّ صەستە ًِێٌییە ثّْ، 
ئەّاًیص ثەضی سۆیبى زۆر لە ئبزار ّ زیٌضاى ّ چبّەڕّاًی تبڵ 

. صەچێطت

لەًبّ سەهە گەّرەکبى ّ ئبزایەتییە هەزًەکبى، ئەّاى زۆر لەیەک 
ًزیک صەثّْى، ئبسبّتٌەکەیبى ًەرم ّ لەسەرسۆ ثّْ، 

ُەرصّّکیبى یەکتریبى صەًّْسیەّە، پەیڤەکبًی یەکتریبى چبپ )
ئەّ ُبتجّْ ئەّ ضبرە ثضۆزێتەّە، یبى پبش تەهەًێکی . (صەکرص

صّّرّصرێژ، ُبتجّْ لەّ ضبرەصا، لەّ ثەرزاییەّە سەهگیي چبّ لە 
پەًجەرەیەک ثکبت، تب لەّێیەّە کەهێک ضٌەثب، لە گەرصەى ّ 

.  سیٌگ ّ ثەرۆکی ثضات

ضبر ثۆًی سْێٌی لێ صەُبت، کْضتي ّ ثۆرصهبى ّ سبپّْرکرصى 
صیوەًی ثەرصەّام جْاًی ّ ئبّەصاًییەکبًی ئەّ ضبرە ثّْ، 

زاًکۆش، رۆژ ثە رۆژ، ئبّێٌەیەکی صەضکب، یبسبیەکی پێطێل 
صەکرا، چەپەکبى تًْضکبر ّ هەزُەثییەکبًیص تًْضتر، ُەرصّّال 
راکێص راکێطیبى ثّْ، همۆهمۆ ّ صاًْستبًەکبى ّ ًبرصًی سْپب ّ 
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ُەڵگیرسبًی ضەڕ ّ پەالهبرصاى ّ ثۆرصّهبًەکبًی ثەرصەّاهی 
ثەعسییەکبى، ژیبًی لەّ ضبرە تبڵ کرصثّْ، ُەهّْ کبیە ّ ثڕیبر ّ 

صاًْستبًەکبى کۆک ّ سبغ ًەثّْى، ثەس کیژەکە، لەگەڵ 
عەضمەکە سبف ّ ثێگەرص ثّْ، لەًبّ صّّکەڵی رەش ّ سْێٌی 

کْضتي ّ گەهبرۆی گرتي ّ راًّبًەکبًضا، ئەّ ُیْای جْاًی لە 
ّرصەًیگب، ژّّاًە کْرتە سبهٌبکەکبى، ُەڵضەگرتەّە، ضەّاًە 

ُەهّْی لەًبّ جبًتبکەی صەًب، لە هبڵە ضەّاًەکەیبًضا ثە 
.  صەستەسْضکەکبًی ًیطبى صەصا

ضەّاًە، صەرچّْى ّ ژّّاى ًەصەهب، رۆژاًەش ضیریٌییەکبًی 
صەکْژراى، لەصّّرەّە ًیگبکرصى لە صەرکەّتٌی یەکتری 

ُەهّْ ًیطبًە ّ ئبهبژەکبى ئەّەیبى صەگەیبًض . ثەدەسرەت صەثّْ
، (رۆژە سۆضەکبى کْرتي، ضەّە تبریکەکبى صرێژ ّ صژّارتر صەثي)

چەًض هبًگێک، ضبرەکە، لەثي صەستی هیللەتضا ثّْ، هیللەتیص 
سەرچبّەکبًی ثڕیبر ّ صەسەاڵتیبى، لە دزة ّ کەسبیەتی چەپ ّ 

ئەّاًەی لە زیٌضاًەکبى )هەال ّ ّاڵتپبرێزەکبى صەرصەچّْ، 
ضبُەًطب صەرچّْثْى، سۆیبى ثە کەس ّ صەًگ ّ ثەیبًی یەکەم 

، (ُەر لْرئبى دبکن ّ فەرهبًە)، هەالکبى صەیبًْت (صەزاًی
یەکتریبى ثە صارصەستی ثەعس ّ ثەغضاش تْهەتجبر صەکرص، لە 

هەڵجەًضێکی ثەرزی الچەپضا، ئیستگەیەک صەکرایەّە، لە ژّّرێکی 
تبریکی ثێ رًّّبکی، ثەیبًێک صەرصەچّْ، لە فەرهبًی دزثێکی تر 

هەُبثبصییەکبى . ًیگب ّ راهبًێکی زۆر جیبّازتر، راصەگەێٌضرا
لە سەلز . دْکوی سٌەییەکبى پتەّتر ّ یەکگرتّْترى: صەیبًْت

لە ثبًە هەترسییەکبى . ئێرەییبى ثە ئبراهی ثۆکبى صەثرص
لە ًەغەصە هەالیەک فتْای صەصا ّ صەیّْت کْضتٌی . زۆرترثّْى

ُەهّْ تبڵییەکبى ّەک کۆهەڵکْژی ّ ثْرصهبى ّ . هەزُەثی دەاللە
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پرسەصارکرصًی ًەّرۆزی ئەّ سبڵە ًەثّْ، کە یەکەم ّ صّا 
ًەّرۆزی هیللی ئەّ ضبرە ثّْ، ًەّرۆز ثە سْێٌی ضەُیضاى سّْر 
کرا، کۆثًْەّەی ئبُەًگیبى کرص، ثە کۆثًْەّەی ًبضتي ّ هرصى ّ 

. پرسە گەّرەکەی ئەّ ضبرە ضلۆلە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠١٢سٌە سبڵی 

 

گبیضەکە زۆر ثەلّْڵییەّە، گْێی لەّ لسە ّ ُەّاڵە ًْێیبًە 
راصەگرت، تب ثبش لە ًیگب ّ رازی ژًەکەش ثگبت، ضەرهی 
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ًەصەکرص، ثبش ّ رّّثەڕّّ سەیری ًبّ چبّی ژًەکەی صەکرص ّ 
: صەیپرسی

ئەصی ئەّ چەپبًە، کە ئەّەًضە ثە صەسەاڵت ّ یەکریزثّْى، کە 
چبّیبى لە تباڵى ّ راّرّّت ًەثّْ، زۆرثەیبى ئبزاری زیٌضاى ّ 
دْکوی صرێژسبیەًی ًبّ زیٌضاًەکبًیبًی ضبُەًطبیبى صیجّْ، 

زۆریبى ُبّرێی ئەزیز ّ تێکۆضەری ًەثەرصیبى لەسێضارە صراثّْ، 
ثە چبّی یەکسبى ّ ُبّرێز سەیری ژًیبى صەکرص، ثۆ تەهەًی 

ُەڤبڵجەًضییەکە ّ ثەرگرییەکەیبى ثەڕّّی صەسەاڵتە الّازەکەی 
ّ ضبرەکبًیبى  (زّّ ضیرازەکەیبى پسب)تبراًب، ّا کْرت ثّْ، 

لەصەستضا، ضەڕیبى پێ ًەکرا؟ 

. کێ صڵی ئەّ ضبرە صەسْێٌێتەّە، کە لەًبّ چٌبرا سەّز ّ هەًضە
کە پطتی صەصاتە صارێکی ئەستّْر، چبّێک لە ئبسوبى صەثڕێت، 

یبى کە ضّْضەثەًضی ُْتێلە ثەرزە الچەپەکە، سەیرێکی 
ثەرزاییەکبى صەکبت، کەضەکە ثەڕًّّی صەثێت، کەس ئبسوبًی 

گێسک ًەصاّە، صّّکەڵیص ثەلەز پەسطبى ًبثێت، ئەصی ئەّ 
ئبسوبًە ثۆ ّا رًّّە؟ رًّّە، چًْکە لەّ ضبرەصا، یەک چەرر ّ 

تۆرثیي، ثۆ ثەرُەم ّ صرّستکرصى ّ گەرهکرصى ّ سبزکرصى 
ًبسْڕێت، ضبرێکە کبرگەیەکی تێضا ًییە، ضبرێکە ثبزاڕەکبًی 

تەًِب سْارصى ّ سْارصًەّەی تێضایە، تبکە ثەرُەم ّ 
 (کەالًە)صرّستکرصًیص لەّ ضبرە، ًبى ّ سّْرکرصى ّ ثرژاًضًی 

! یە

ژًەکە هیْاًەکەی، ثەًبّ کۆاڵًەکبًی لەیسەرییە ثبریک ّ 
جەًجبڵەکە صەثرص، ئەّیص ثەپەلە ثّْ، ثگەًەّە تەًِبییەکی 

: ئبرام تب پرسیبرەکبًی ّەاڵم ثضاتەّە
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کێ ّەاڵهی ئەّ پرسیبرەی پێ صەصرێتەّە، پرسیبرێک ّ راهبًێکی 
گۆضەگیر ّ ثێسەر ثّْ، ثزاڤی کْرصستبى، لەّرۆژاًە زۆر ئبڵۆز ّ 

ُزرە )ضپرزە ثّْ، چەپ ّ هْسلوبًەکبى ّ ًەتەّەپەرستەکبى ّ 
یەکە، لەًبّ یەکترصا گیر ثجّْى، ئیٌجب ئەّاًەش چەًض  (سێلەکی

ثبڵ ّ رەّتی ئبیضلۆژیب جیبّازی صژثەیەک ّ صّّرلەیەک ّ 
فرەرەًگ ثّْى، کێطەکە ّ رەّضەکە ئبسبى ًەثّْ، ثەرثەست 

:  ژًەکە ّتی. ثکرێت

رەّضەکە ّا ثّْ، ثۆیە ضبرەکبى پبش ُێرش ّ ثەرگری سْێٌبّی 
لەالیەى تبراى گیراًەّە، گًْضەکبى ّ چیبییەکبى، هبّەیەکی ثبش 

صەستی صەرەکی، رەّضە . ثًّْە هەیضاًی ثەرگری، سۆراگریی
سیبسییەکەی ّاڵتبًی ًبّچەکە، لەّالضەّە ثەئبضکرا صیبر ثّْ 

کەّا، ُێرضەکبًی دکْهەتە ئیسالهییەکە صژّار ّ سْێٌبّی ثّْى، 
ئەّاًەش لەّارە سەرثەسۆییە کبتییەکەی، ضبرەکە ّ دزثەکبى ّ 
ئبّەزە سەرلبڵەکبًیبى، ثە صاًْستبى ّ کۆثًْەّە ّ هطتْهڕەکبًی 

. رّّسبًض

ّەک ئەّەی ُەهّْ راهبى ّ ّرصکبرییەکبًی ئەّ رەّضە )_
ًبڵەثبرەی ئەّصەهبًە راڤە کرصثێت، ئەّ لە ُەهّْ سەرەصاّەکبى 

، ئەصی (تێگەیطتجێت، ُیچ سەرەًجێکی ًەهبثێت لەّ صەپرسێت
تۆ؟ 

هٌیص، لە صڵضاری ّ سْێٌضى ّ هبًەّەکەم، صڕک ّ ژاى ّ _
ثەاڵم ئەّەی سەرکەّت عیطمەکەم )چبّەڕّاًی تبڵن ثۆ هبیەّە، 

، هي عبضك ثّْم، ثۆ ئەّ عیطمە زۆر گریبم، زۆر لە سْێٌضى ّ (ثّْ
ضیعر ّ سەرصاًی سبًەّاصەکەم، صّّرکەّتوەّە، کەّتوە ثەر 

سەڵک صاّای صەکرص ّاڵت ئبزاص . صەرگبی تێڵجەًضی زیٌضاًەکبى
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ثێت، هي صەهْیست ّ پەریطبى ثّْم، عیطمەکەم ئبزاص ثێت ّ 
ثگەڕێتەّە ّاڵتەکەم ّ پبیتەست ّ ئباڵکەی سۆهی راصەست ثکەم، 

. سەهەکبًی سۆهی پێطکەش ثکەم

، ئەّ ئبزاص ثّْ؟ (ثەپەرۆضییەّە)_

ثەاڵم پبش چبّەڕّاًییەکی تبڵی زۆر ! ثەڵێ، ئبزاصکراّ_
صّّرّصرێژ، ئەّ ُبتەّە ثەر صەستن، ثەاڵم کەسێکی رّّسبّ ّ 

لەگەڵ ئەّ لسبًەش پەضیوبًی لە ئبکبری ). ضبًطکبّ ّ پەضیوبى
. (ئەّ صەسْێٌضرایەّە

کەّاتە سەریکی ژیبى ّ ُێاڵًە ثّْى؟ _

هي ثڕّام ثە رّّسبى ّ پەضیوبًەکەی کرص، هي صەهزاًی چەلۆیە _ 
تیژەکە، چبّە زیٌضّّەکەی رۆژاًی پێص ّ رۆژاًی یەکەهی 

هي زۆر ثبش چبّم لەسەر ئەّ ثّْ، ئەّ هْڵکی . ئیٌمالة ًەهبّە
هي ثێت، ضەّی ثۆ هي ثێت، رۆژی ثۆ هٌبڵەکبى ثێت، ثەاڵم 

.  صەسەاڵت، ثْاری ًەصەصا ثژیي ّ ئبرام ثیي

لسەکبًی ئەّ چیرۆکە ُەًضێکیبى، کە لە پەًبیەکی ئبّیەر، لەثي 
کەرتە کەرپّْچەکبًی لەاڵتی ُەّلێر، ئبسبّتٌە کْرتەکبًی 

تەلەفۆًە گەرم ّ ثەسۆزەکبى کراثّْى، لەثیرکراى ّ 
. ًەًّْسراًەّە
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 ١٩٧٦سەعّْصیە 

 

لەًبّ کتێجەکەی تبریشی ئەرثل ّ لێکضاًەّە ّ تێزە صکتۆراکەی 
سبهی ئەلسمبر، کە ثریتییە، لە رۆژاًەی ژیبى ّ سەرثرصە ّ کبر ّ 
ثەرُەم ّ هبًضّّثًّْی ثێْچبًی ئیجٌی هەستەّفی، ثەاڵم رًّّە 
کە هێژّّەکە، ًبّەرۆک ّ ثبثەتەکبًی، رەًگضاًەّەی رۆژگبرەکە 

.  ًەثّْە
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هي ئەّ پرسیبرە صەکەم، کە ًیطبًەی پرسیبری ثەصّاّە ًەُبتّْە، 
ثەتّْڕەییص ًەکراّە، صیبرە کەّا پرسیبر ًییە، ثۆ ّەاڵهضاًەّەش 
ًەکراّە، کەّاتە ثێگْهبى راهبى ّ سەرەًجێکە، هٌیص ئەّ راهبًە 
ًەکەم، رۆژێک صێ، ئەّ راهبًە ُەر صەکرێت، ًبکرێ پرسیبرکرصى 

ّاهبى لێ ... لەثیر سۆهبى ثجەیٌەّە ّ ترس ّ ضەرم ّ راهبى ّ
ثکبت، ّەاڵهەکبى ثکەیٌە پرسیبر ّ چبّەڕّاى ثیي، یەکێکی تر، 

یبى ثێگبًەیەک پرسیبرەکبًوبى ثۆ ثکەى، ئێوەش ًّْسیٌەکبًیبى 
ثکەیٌەّە کْرصی ّ ثاڵّیجکەیٌەّە، ثەسەرسبهی ّ ثەئبفەریٌەّە 
ثیشْێٌیٌەّە، صەستشۆضی لەّ ثکەیي ّ ًەپرسیي، ثۆچی سۆهبى 

ئبیب ئیجٌی هەستەّفی هێژّّی ئەّ ضبرە ). ئەّ پرسیبرەهبى ًەکرص
، یبى (ّ ئەّ هیللەتە ّ رّّصاّەکبًی ًبّچەکەی ًّْسیْەتەّە
ئەّیص، لەکبتی سۆی پرسیبری ًەکرصّّە، ّەاڵهەکبًی 

ًّْسیْەتەّە، یبى لەسباڵًی سەصەی صّازصەی زایٌی ّ پێطتر 
پرسیبر ّ ّەاڵهضاًەّە ّ کۆڕ ّ سیویٌبر ّ صەهەتەلی، ًەک ُەر 
ًەثّْە، ثەڵکْ لەصەغەش ثّْە، ُیچ لە ُۆکبر ّ فبکتەرەکبًی 

؟ !ثًّْی ئەّاًە، سبز ّ ئبهبصە ًەثّْى

ئەّ کەسێکی زهبًزاى ّ ًّْسەر ّ ضبعیرێکی ثەتْاًبی عەرەة 
ئەّە راستییەکە ّ ًّْسراّە، سۆی ثە صەستی سۆی، ثە )ثّْە، 

زهبًی سۆی ًّْسیْیەتی ّ ضبًبزی پێْەکرصّّە، ضبًبزی عەرەثیص 
لەکبتی فەرهبًڕەّایی عەثبسییەکبى، صەسەاڵتی عەرەثی  (ثّْە

ئیسالهی، ثبّکی ئەّ ّەک فەرهبًجەر ّ جبثی ّ ّەزیر گەیطتّْتە 
ئەّ لەاڵتە، لەّێ هبّەتەّە، صیبرە لەّێص ژًی ُێٌبّە، چًْکە 

ئەّاًە کە ُبتّْى، ژًیبى لەگەڵضا ًەثّْە، پیبّەکبى تەًِب صەست 
ئەّاى لەّ سێجەرە . ثەضیر ّ صەست ثەلْرئبًەّە ُبتّْى

صاًیطتّْى، لە ئبّی پبکی کبرێزەکبى صەستٌْێژیبى ضّْضتْە، لەّ 
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سۆڵە ثەجەرگە سەڵکەکە سطتیبى ثۆ ثڕیْى، لە کّْرەکبى 
سطتیبى ثۆ سّْرکرصًّەتەّە، هٌبرە ّ هزگەّتەکبًیبى ثە 

سەڵکەکە صاهەزراًضّّە، هبًّەتەّە، رێگبکبًیص ثۆ گەڕاًەّە صّّر 
ّ صژّار ّ ترسٌبک ثّْە، ثۆیەش ُەر لێرە هرصّّى ّ گۆڕەکبًیبى 

. ثە پەڕۆی کەسکەّە هبّى

ژًەکە صەستێکی ثەرصەّام لە صەستوبڵەکەی سەر سەری ثّْ، 
ئەگریجەکەی ثەرچبّاًی پبڵضەصایەّە ثٌەّە، صەرزە کراّەکەی 

سیٌگی ثەصەستی صەگرت، ثەسەرسبهییەّە چبّ لە گبیضەکە صەکبت 
: ّ پێیضەڵێت

سْێٌضەّارەکبًی ُەهّْ ئیراى، سەعضی ضیرازی صەًبسي، صەزاًي 
ضبٌُبهە چەًە هەزًە، گڵکۆ ّ هەزارەکەی صیبرە، هەال ّ زاًب ّ 

سەر ثۆ . سْێٌضەّارەکبى ًّْسراّی سەر کێڵەکەیبى سْێٌضیتەّە
:  پەیکەرەکە ثەرزصەکبتەّە ّ صەڵێت

ئەّەش ّایە، صەفتەرەکەی ثي صەستی پیرۆز ّ ًبسراّە؟ 

: گبیضەکە صەڵیت

صەزاًی فیرصۆسی لەّصەهبًە ژیبّە، کە ئیجٌی هەستەّفی ئەّ 
لەگەڵ زەًگی تەلەفۆًەکە، صەست ثۆ گیرفبًی )کتێجەی ًّْسیْە، 

یەکەهی صەثبت، تەلەفۆًەکەی لەّێ ًبکەّێتە ًبّصەستی، ثەپەلە 
صەستی ثۆ گیرفبًی صّّەهی صەثبت، لەّێ تەلەفۆًەکە 

صەرصەُێٌێت، سەیری ژهبرە ّ ًبّی کەسەکەش صەکبت، کە زەًگی 
لەّ . (ثۆ لێضاّە، ئیٌجب ثەکْرتی ّەاڵهی تەلەفۆًەکە صەصاتەّە

ضبرە گەّرەیەصا، لەّ دەضبهبتەی لەّ هەیضاًەصا، ّەک ُەًگ 
، ئەّاًەی لەصیبر (صەستیبى کرصّّە ثەثبڵ ّ لسە صەکەى ّ صەفڕى)

سەهبی ئبّە سپی ّ ثەرزی پبرکەکە صاًیطتّْى، ثڕّا ًبکەم 
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کەسیبى ثزاًي ئەّ کتێجەی ثي صەستی ئیجٌی هەستەّفی چییە، 
...!  ًبزاًي

ژًەکە رەًگی سّْر ُەڵضەگەڕێت، چبّەکبًی گەضتر صەکبت ّ 
: صەڵێت

! چۆى ئەّە ًبزاًي؟ ًبزاًي ئیجٌی هەستەّفی چی ًّْسیْە

پیبّەکە، ثە صەستی چبّیلکەکەی لەسەر لّْتی راستضەکبتەّە، 
کەهێک تًْضی صەکبت، ُەست صەکبت صیوەًەکە رًّّتر ّ ثبضتر 

: صەرصەکەّێت ّ صەڵێت

لەگەڵ ئەّ رستە ثڤەیەی لەصەهی صەرصەچێت )! ًبزاًي، ثۆ ثزاًي
، دەلی سۆیبًە کە ًبزاًي، چًْکە (تّْڕە ّ ترسبّ صیبرثّْ

هێژّّەکە ثبس لە رەچەڵەک ّ سزهبًی ئەّ سەڵکە ًبکبت، 
کەسیبى ًبّی سۆیبى ّ رەچەڵەکیبى، لەّ کتێجە گەّرەیەصا 

ئەّ ثە صەستی ساڵّێک ّەاڵم صەصاتەّە، ثە ). ًبصۆزًەّە
جّْلەیەکی ًەرم صەیەّێت، کەهێک سۆی ثەرزتر ثکبتەّە، ضبًی 

، (ُەڵضەتەکێٌێت، ثەّەش صڵٌیبیی راهبًەکەی صەسەڵوێٌێت
ضیعرەکبًی ًبّ کتێجەکەی، ثبسی صڵضاری صایک ّ صاپیرەکبًیبى 

کتێجێکی گەّرەیە ّ ئەّ زۆریص . لەگەڵ ثبثە گەّرەکبًیبًضا ًییە
هبًضّّثْە کە ًّْسیْیەتی، ئبسبى ًییە پەیضاکرصًی ئەّ 

سەرچبّاًە، ثۆیە صەثێ ئەّ ضبرە ّ لْتبثشبًەکبًی ئەّصەهبًە، 
چەًض گەرم ّ ثەُبهْضّْ ثّْثێت، کە ئەّ تْاًیْیەتی ئەّ ُەهّْ 

هي صەپرسن ّ . ثبثەت ّ لێکضاًەّە ّ ضیعرەکبى تێضا کۆثکبتەّە
زۆریطن لەال سەیرە، کە ئەّ، لەّ ضبرە صەرکراّە ّ چّْیتە هْسڵ، 
صەستٌّْسەکبًی چۆى ثۆ ثبرکراّە، صیبرە زۆریص سەهی پبراستٌی 

.  سْارصّّە
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کتێجەکە صەًبسي؟ 

 

ئەّ کتێجە پیرۆزە، ثبس لە ضبرێک صەکبت، ثەاڵم کەس سۆی لەًبّ 
ئەّاًەی . صێرە کۆى ّ ًّْسیٌە کْفییەکەی کتێجەکە ًبصۆزێتەّە

صەچٌە ثەر سێجەری پەیکەرەکە، لەثەر ئەّەیە کەّا ضبرەکە 
پەیکەرەی تێضا کەهە، ضْێٌەکەضی زۆر ثەرچبّە، چبّی 

ضبرەکەیە، ثەاڵم کەسیبى ًبزاًي ئەّ لە ُەر چْار ثەرگی 
کە گەّرەیی ئەّ کتێجە ضکۆی ثەّ ضبرە . کتێجەکەی چی ًّْسیْە

ّ ثەّ لەاڵتە صاّە، ثۆیە کراّە ثە کلیلی لەاڵتەکە، ثّْە ثە 
سْتجەی ئیوبهی هزگەّتەکبًیطەّە، ُەزارەُب کەس ثەهلکەچی، 
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لەثەرصەهی صاًیطتّْى ّ گْێیبى لە لێضّاى ّ ضرۆڤەکبًی گرتّْە، 
ریزی زۆریبى گرتّْە ّ صەگرى، ثەاڵم کەسیبى کتێجەکەیبى ًەصیْە، 
کەسیبى ًبزاًي ئەّ لە ًّْسیي ّ ًبّەڕۆکی ًبّی کێی ثرصّّە، ثە 

هەرەکەة ًبّی کێی ًّْسیْە، ئیٌجب سەڵکەکە هٌبڵی ثەًبّ 
صەکەى، سْێٌضی ثە گۆڕی صەسۆى، صڵٌیبى کەّا ثەًبُّێٌبًی ئەّ 

لە ًەسۆضییەکبى چبکیبى صەکبتەّە، فەرهّْصەکبًی ُەتْاى ّ 
سۆًبر ّ پطکٌیٌە، ثۆ ئەّ ئبزاراًەی پێچیبى پێ صەکبت ّ ثەر 

.  چبّیبى تبریک صەکبت

گبیضەکە صّّ جگەرە صەرصەُێٌێت، یەکێکیبى پێطکەضی ئەّ 
صەکبت، ژًەکەش صەپرسێت، لێرە ئبسبییە ژى جگەرە ثکێطي؟ کە 

ثە ثەڵێ ّەاڵهی صەصاتەّە، ثەیەکەّە ئبگرەکبًیبى لەیەکتری 
ثب لەّ سەڵکە ثپرسیي ثزاًیي کەسیبى ئەّ صەًبسي، . ثەرصەصەى

صەزاًي لەثەر راژەی چی ئەّ پەیکەرە، ثۆ ئەّ زاًبیە سەر ثە 
عەهبهەیە کراّە، کەس صەزاًێت، ئەّ پیبّەی لەّ ثەرزاییەّە 

صاًیطتّْە، سەیری ئەّ هیللەتە صەکبت، چبّی ثڕیْەتە ئەّ 
ئبّەصاًییە، چۆى گەیطتّْتە ئەّ پبیەیە؟ چۆى ئەّ ضْێٌە 

کەس ئەّ صەًبسێت؟  ! ثەرزەیبى لەّ ضبرە پێضاّە؟

: ًبزاًن ئەّ پرسیبرە زّّتر کراّە، یبى هي ئەّە صەپرسن

کبم ضبر، لەّ صەڤەرە، ّەک ئەّ ضبرە ثەستیبر ثّْە، کەّا 
هێژّّێک ثەًبّی ئەّ ًّْسراّە، پێص ُەزار سبڵ، پیبّێکی الیضە ّ 

عەرەثێکی هیْاى، صەسەاڵتضارێکی پبرەصار، کبتی سۆی ّ چبّی 
سۆی، ثۆ ًّْسیٌی هێژّّێک تەرسبًکرصّّە ّ ًبّی ًبّە تبریشی 

ضەرم ًبکەم کە سەرم سپییە ئبسبییە ثپرسن، کەستبى . ئەرثل
! ئەّە صەزاًي
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ثۆ ُەر هي ثپرسن ّ راهبًن لەسەر ئەّ سْهجڵەی ثەر صەرگبکەی 
لەاڵتەکەهبى ُەثێت، صە تۆش ثپرسە، لە پرسیبرکرصًب ئبزاص ثە ّ 

: ثڵێ

ئەصی ئەّ ًەیٌّْسیْە، کەّا لەّ ضبرەصا، ثبزاڕ ّ لەیسەری ّ 
صّّکبى ّ ًبًەّاسبًە ّ هەکتەة ّ ضّْرە ّ جۆگە ّ جۆثبر ّ 

هزگەّت ّ گەڕەکی زۆر ّ گۆڕستبًی گەّرە ّ ثریٌی کْضٌضەش 
ُەثّْە، ئەّاًە ُیوبی ضبر ثّْى، ئەّەش ثۆ ئەّ ضبرە ّ ئەّ 

؟ !سٌّْرە ضیرازە ّ پێٌبسەی ضبرستبًی ًییە

:  هي صەڵێن

ئەّ ّتّْیەتی ّ ثە فەرهبى ّ ثە ًّْسیي ّ ثەًبُّێٌبًی زۆر، لە 
کبرثەصەستەکبًی ئەّصەهبًەی ضبرەکە، لێرە ئەهبرەتێک لەّ 
سەرصەهەصا ثەًبّی ئەهبرەتی ئەرثل ُەثّْە ّ فەرهبًڕەّا ّ 

.  صەسەاڵتی زۆری ُەثّْە

. ثەڵێ، ئەّەی ًّْسیْە ّ کتێجەکەی ثەّ ًبّەیە_

. کەّاتە هێژّّێکی صێریٌی تۆهبرکرصّّە_

ثەاڵم هێژّّەکە، ثبسی دکْهەتە صاگیرکەر ّ صەسەاڵتە _
ثێگبًەکەی کرصّّە، کتێجەکە همبهێکە ئبّازەکەی سۆزهبى 

. ًبجْلێٌێت

ّاثبضە، ثەرصەّام کبری لەسەر ثکرێت، ئەّ کتێجە ّا ثەئبسبًی _
. لەثیرًەکرێت ّ ّى ًەثێت

! ثۆیەش لەثەر چبّاى صاًراّە تب لەثیر ًەکرێي_

. ثۆ صیبرە ئێْە فێرى، ئەّەی لەثەرچبّاى ّى ثّْ لەثیر صەکرێت_
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! هەرج ًییە_

ُەرصّّکیبى، لەصّّرەّە، رّّثەڕّّ سەیری پەیکەرەکەیبى صەکرص، 
ثێ ئەّەی کەس هەثەستی ثّْثێت، ئەّ پەیکەرە ثکبتە سْهجڵی 

ضبرەکە، لەّێ صاًراّە ّ رۆژی صاًبًەکەش، سەرصەهێکی تبڵ ّ 
ًبسۆش ثّْ، لە رۆژی پەرصەالصاًەکەی، تەًِب ژهبرەیەک ثە 

چەپڵەیەکی ضەرهٌبًە، پبش کەّتٌە سْارەّەی پەرصە سپییەکە 
... صّّصڵ ثّْى لە ضبًبزی یبى 

ژًەکە چۆى رۆژاًە، لەپطت پەًجەرەی ژّّرەکەی سەیری 
ثبسەکەی ثەراهجەری صەکرص، ثەّ ضێْەیە لەصیبر پەیکەرەکە 

چەلی ثەستجّْ، لە سەیرکرصى ّ راهبًەکەش صّّصڵ ًەثّْ، 
ثۆیەش صّایی پێطٌیبر ّ پالًی گبیضەکە لجّْڵ صەکبت، ثۆ 

ئیطکرصى، ثۆ ُەڵگرتي ّ الصاًی پەیکەری ًّْسەرێک تبریشی 
ئەرثلی ًّْسیْە، ُەر لەسەر ئەّ سەکۆیە ّ لەثەر چبّە 

گەضەکەی ئەّ ًبفّْرە سپییە، پەیکەری ًّْسەرێکی تر کە 
ًّْسیْە صاثٌێٌەّە،  (تبریشی ئەرثل)ئەّیص کتێجێکی ثەًبّی 

. ئەّیبى پیبّێکی ئیوبًضاری سپی ًبسکی ُەّلێری ثّْ! ثەاڵم
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لەیسەرییەکبًی ُەّلێر 

 

ئبسبى ًەثّْ، ئەگەرًب ُەرصّّکیبى، ثەجل ّ پۆضبکی 
سەرصەهەکەی ئیجٌی هەستەّفی، لەّ رۆژەصا صەرصەکەّتي، تب 

ثەیەکەّە لە کۆاڵًی ثەراهجەری لەاڵت، صەچًّْە ًبّ 
لەیسەرییەکە، تب ثزاًي لە سەرصەهی ئەهبرەتی ئەرثل ئەّ 

لەیسەرییە چۆى ثّْە، ژى ّ پیبّێک، صەست ثە زەهجیل ّ ضبى ثە 
ضبڵ ّ ئبکبر ًّْراًی، صەکرا ثبزاڕییەک ثکەى؟ صەًگە صەًگ ّ 

تەلەتەلی سەفبر، صەستی ًەرهی کبرگەچی، چبّی سبهەًّْس، 
رّّثەری سبى، ئبپّْرەی هەزاص ّ صەاڵل، ئبّی سبرصی کْپە 

سەرصاپۆضراّەکبى، ترضی ثەتبهی گۆزەکبى، پیستی پەًیر ّ 
ضیریٌی ُەًگْیي، لە سەرصەهی سْڵتبى هْزەفەرصا ُەثّْە؟ 
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ثەیەکەّە ژى ّ هێرصێک، ئبسبیی ثّْ، ثچي لە صیوەى ّ رەًگ ّ 
.  ثۆًە تیژەکبى ثگەڕێي

پبش ُەزار سبڵ، ّا ئەّاى ثەپەرۆضەّە، ثۆ صۆزیٌەّەی ئەّاًە 
ُەًگبّیبى ُەڵگرتّْە، پەیکەرەکەیبى ثۆ تیطکی کبهیرا ّ راهبًی 

ًیگبکبى جێِێطتّْە، لە ثْارە تەسکەکبًی لەیسەرییەکە، 
گبیضەکە زۆرتر لەّ ًزیک صەکەّتەّە، ثۆیە ُەستی ثە ثۆًێکی 

.  سیذراّیی لەّ صەکرص

لەسەرصەهی ئیجٌی هەستەّفییضا، ئەّ کۆاڵًە ثبریکبًەی ئەّ 
لەیسەرییە جەًجبڵە کۆًە، ضەّاًە صەرگبکبًیبى صاسستّْە، 

سەڵکەکە لەّ ثبزاڕەصا، سۆیبى پێچبّەتەّە، ثەرەّ هبڵەکبًیبى 
سەرکەّتّْى، لەصّای سۆیبى صەرگبی لەاڵتیطیبى لەسەر سۆیبى 

صاسستّْە، ثەاڵم ضەّاًە لە ئبراهتریي ُێاڵًەصا، ًّْستْى ّ 
چبالکبًە ثەیبًیبى، صّّثبرە ُەهّْ صەرگبکبًیبى کرصّتەّە، 

ُبتًْەتەّە لەیسەرییەکبى، ثەّەش ثۆًە سۆضەکەی ضەّیبى، لە 
.  رۆژە گەرهەکبى پەسطبى کرصّّە

ئەگەر ئیجٌی هەستەّفی، لە کتێجەکەی، لە ُەهّْ ثەرگەکبًی کە 
زۆرثبش ّ رّّى ًییە، ثەرگەکبى ژهبرەیبى چەًض ثّْە، 

گەریضەکبى، ئەّاًەی صەسٌّْسەکەیبى گەیبًضثّْە صثلٌی ئیرالًض، 
ئێوە ًبزاًیي چەًض الپەڕە ّ چەًض ثبریبى ثرصّّە، . ئەّاى ثزاًي

ًبزاًضرێت، لەکبم هزگەّت، لەگەڵ کبرّاًی ُیٌضییەکبى ثّْە، یبى 
ئەّ ! لەًبّ کۆضکی عْسوبًییەکبى صۆزراًّەتەّە، کەس ًبزاًێت

صەسٌّْسبًە، پبش هرصى ّ راکرصًی ئیجٌی هەستەّفی، ثەصیبری 
یبى  (ضبم ّ هیسر ّ عەکب)ثۆ ّالی ّ سْلتبًی ئەیْثییەکبًی ّاڵتی 

ثرصّّە، لەّێص صەریبی سپییبى ثەزاًضّّە، گەیطتًّْەتە ًبّ 
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ئەگەر ئەّ لەّێ، . ضّْضە ّ جبهشبًەی ثە پەرّازەی صاسراّ
ثبسی لەیسەری ضبرەکەی ًەکرصّّە، ثۆیە صەڵێي رەًگە صەست ّ 

سبهەی ًُْەر، یبى سەیبڵی ًّْسیٌی ئیوڕۆ ثتْاًێت، ئەّەهبى ثۆ 
! ثکبت

 

 

 

 

 

 

 

صەرگبی ئەدوەصییەی لەاڵت 

 

ئەّ ًەرم ًەرم، ُەًگبّەکبًی ثۆ ُبتٌەسْارەّە لە لەاڵت 
صەژهبرص، ثۆ ئەّەش صەرگبی ئەدوەصییەی پێ ثبضتر ثّْ، سبڵضاًە 
سبڵضاًە، سۆی راصەکێطێت، تب ُبّسەًگی صاثەزیٌی لەًگ ًەثێت 

ّ صێتە سْارەّە، لەصّا ُەًگبّی رێگب لیرتبّەکە، کە تەًِب 
لەالیەى کبرهەًضاًی تبیجەت ثە ًۆژەًکرصًەّەی چەًض سبًّْێکی 
لەاڵت ثەکبرصێت، ئەّ صەگبتە ئبپّْڕە چڕەکەی ضبرەکە، کە زۆر 

:  صەیترسێٌێت، لەسەر زهبى ّ لەثي زهبًییەّە صەڵێت



 

98 

ئەگەر ئەّ ضبرە، لە ُەهّْ کبرەسبتەکبى صەرثبزی ثّْثێت، لەّ 
لەرەثبڵغییە صەرچًّْی ئبسبى ًییە، ُبّاڵتیبى ثیر لە 

! لْرثبًییەکبًی ئەّ پێطِبتە ترسٌبکە ًبکەًەّە

ضبرەکە گەّرەیە، رّّ لە لەُی ُبتي ّ کەهی صەرچًّْی 
سەڵکەکە ًبگیرێت، ئەّ ضبرە ُەر ّاثّْە، ُبتي لە صەرچّْى ّ 

گەڕاًەّە زۆرتر ثّْ، ثۆیەش ثْیتە ضبر ّ ضبرێکی ثەرصەّام 
ئەّە ثیبًّْ ًییە، ُەهّْ ضبرە گەّرەکبى، چڕ . ئبّەصاى

ثەئبّەصاًی، ئەّاًەی ُبتٌە ًبّەّەی زۆرە، صەرچًّْی تێضا کەهە، 
ئەّ جۆرە ضبراًە زۆرى، ثەاڵم ثْاری ُەًبسە ّ صەرثبزثًّْیبى 

. تێضا زۆرە

 لەًبّ دەضبهبتە چڕەکەی ئێْاراًەی ضەلبهەکەی ثي لەاڵت، کە 
ثي )ًبّێکی رەسوی ًییە ّ ًەثّْە، ُەر پێیبى ّتّْە ضەلبهی 

، ئەّ جێی پێی (چْارصەّرەی لەاڵت)یبى جبصەکەی  (لەاڵت
صەرثبزثّْى صەصۆزێتەّە، صەچێتەّە ًبّ کتێجفرۆضەکبى، سەیری 

رێزثّْى ّ رەًگ ّ ًبّی کتێجەکبى صەکبت، کە لەصّّرەّە 
کتێجەکبى لەّ صەرصەکەّى، ئەّ زۆری ثەثیرصێتەّە ّ هەستبًە 

: لەثەر سۆییەّە صەڵێت

جبراى ّ لە سەرەتبی سۆًبسیي ّ ضبرەزاثًّْن، کە ُبتوە 
ًبّثبزاڕ، لە چبیشبًە گەّرە ضّْضەثەًضەکەی عەثۆصا، لەًبّ 

کەرەّێتە زۆرەکبى، لە گەرهەی صاًْستبى ّ یبرییەکبًی ضەترەًج 
ّ صاهە ّ تەلەتەلی صۆهیٌە ّ هرصًی صّّضەش، صەستی پڕ لە 

پیبڵەی ضبگرصەکبى، ثۆ سەیرکرصى ّ پێگەیبًضًی سۆم لەّ 
لەّرۆژاًەّە . لبّەسبًەیە، ثستێک ّ ضْێٌێکن ثۆ سۆم صەکرصەّە
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عبضمی کتێت ثّْم، پبرەی پبرّّی صەهی سۆم، ثە کتێت ّ گۆڤبر ّ 
.  رۆژًبهەکبى صاّە

چیرۆکی هي ّ کتێت، کۆًە ّ لە تەهەًی سۆم کۆًترە، لە سۆم 
ئێوە کەسوبى ًەثّْ کتێجوبى ثضاتێ، کەسوبى ًەثّْ . گەّرەترە

لەکي ئەّاى کتێت ثشْێٌیٌەّە، لە هبڵی سۆهبى، لە گەڕەکی 
سۆهبى، لەًبّ سزهەکبًیطوبى، کتێت لەسەر تبلەکبى، لەتەًیطت 

سەهبّەر ّ فرفّْرییەکبى، لەًبّ ثبّلەکبى ّ لە سەًضّلە 
صارەکەش کتێت ُەر ًەثّْ، ثۆیە هي ثە سۆم ّ ثۆ سۆم زّّ کتێجن 

.  کڕیْە

لەّرۆژاًەّە، کە کتێجن ُەثّْە، ثڕّا ًبکەم، کتێجکن کڕیجێت ّ 
کتێجەکەم ّى کرصثێت، یبى ثەرگی لەثي صەستن صڕاثێت، یبى صّّ 

صێرم لەسەر الپەڕەیەکی کتێجەکبًن، ثە لەڵەهی رەش، یبى ثە 
هي کتێجن زۆرثبش ّ پبک . هەرەکەة لەسەر ًّّْسیجێت

ُەڵضەگرت، ثەًبزەّە ُەهّْم ثەرگ صەکرصى ّ ًبّم صەًّْسیي ّ 
ثەثیرم ًبێت لە . صەهسڕیٌەّە، ژهبرەم لەسەر صاصەًبى

سەفەرکرصًن ثۆ ضبرەکبى، ثێ کتێت ُبتْهەتەّە، کە لە هیْاًضاری 
کتێجێکن ًْلالًە صەستضەکەّێت، ضبصّهبى صەثّْم، هبڵەکەم 
ثەپیرۆز سەیر صەکرص، ُەرگیز ئەّ سەرصاى، ئەّ هبڵە، ئەّ 

.  کۆاڵًەم لەثیر ًەصەکرص
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کۆاڵًی کتێجفرۆضەکبًی ُەّلێر 

 

کە ثەتەهەى گەّرەثّْم ّ ثّْهە فەرهبًجەر، کە کبرّثبری سەڵکن 
کەّتە ثٌضەست، ثە کتێت ئیطن ثۆ سەڵک کرصّّە، کتێجن ثە 

کە ثّْهە سبّەى ئْتْهجێل ّ لە رۆژاًی . ثەرتیل ّەرگرتّْە
گەرهبی هبًگی تەهْز ّ ُبّیٌبًضا، لە ضەستەی زستبى ّ ثبراًب ثە 
کتێت، سەڵکن لەگەڵ سۆم سْار کرصّّە، ئەّەی کتێجێکی لەصەست 

ثْایە، لەرێگبصا ثەرگەم ًەصەگرت، کتێجەکەم لێ ّەرصەگرتي ّ 
سەیری ثەرگ ّ پێطەکییەکەم صەکرص، چەًض الپەڕەیەکی 

کتێجەکەم، ُەر ثەپەلە ُەڵضەصایەّە، سەیری ًبّی چبپشبًە ّ 
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ُەر ثە کتێجیص، ثە رۆهبًی صەگوەى . ًرسەکەی پطتەّەم صەکرص
صڵی پەپّْلەی ًبسکی چەًض ژى ّ کیژێکن، کەهۆ کرصّّە ّ 

هبّەیەکیص پەرۆضی ژّّاًیبى صەثّْم، هي کتێجی ُەهەجۆری 
.   زۆرم ُەثّْ

ثەاڵم ئێستب، پبش گۆڕیٌی ضْێي ّ ًیگب ّ تەهەًەکەم، ّاصەزاًن 
کتێت، تەًِب ثۆ سْێٌضًەّەیە، ثۆ ئەّە ًییە لەًبّ جبهشبًەی 

ژّّرەکبًی پێطْازی، لە هبڵەکبى ّ لە صەزگب ّ ئۆفیسەکبى 
صاثٌرێت، کتێجێکن ثەسۆڕاییص ًبّێ، ئەگەر صڵٌیب ًەثن کە 
صەیشْێٌوەّە، ئەگەر الپەڕەکبًی ثبثەتێکی تێضا ثێت، هي 

هي ثیْگرافیبی ُەهّْ کەسێکن صەّێ، ًّْسیٌن لێ . پەرۆضی ًەثن
صەثێت ثە ضیعر ّ زۆریص رۆهبًەکبى ّەک ضیعر صەسْێٌوەّە، 

ئەگەر ضیعریص رۆهبى ًەثێت، ّاصەزاًن ضیعر ًییە، ئەگەر 
ثیْگرافیب هێژّّی تێضا ًەثێت ثیْگرافیب ًییە، لە رّّصاّەکبًییضا 

کە لە صیبلۆگی ًبّ . عەضك ّ پیرۆزیی ّ راستگۆیی زۆر صەصۆزهەّە
رۆهبًێک، صّّ عبضك لسە صەکەى، هي لە ُەهّْ لسەکبًیبى 

کە ثبس لە ژاًی ثریٌضاری ضەڕێک، یبى ثرسیەتی . تێضەگەم
رۆژاًەی ضەڕی ًبّسۆ، زەثری کڵێسب، زۆرصاری پیبّاًی ئبیٌی، 

.  سّْتبًی رەز صەسْێٌوەّە، صیوەًەکبى ثۆ هي ًبهۆ ًییە

صا، ثبس لە  (ثەضی هي)کە سبًن سەًیعی لە رۆهبًەکەی 
ًەُبهەتییەکەی سۆی صەکبت، کە لسە لەسەر ژاًی جەستەی ژى ّ 

هبڵ ّ ُزری ّاڵتەکەی صەکبت، هي ئەّەًضە ثۆی پەریطبى صەثن، 
صەهەّێ رۆهبًە صرێژەکەی ئەّ ثە صّّ رۆژ تەّاّ ثکەم، ثەپەلە 

ثزاًن ژًە صاهبّەکە، پبش تەهەًێکی صرێژ ثە ئەضکەًجە 
صەگبتەّە سەعیضی یەکەم سۆضەّیستەکەی، ئەّەی یەکەم کەس 
ثّْ ثۆی سّْتب ّ سۆضیْیست، ثەاڵم ُزری ًەزاًیي ّ صّژهٌبًی 
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ئەڤیي، صڵ ّ چبّیبى ضکبًض ّ لەّ صّّرکەّتەّە، صەهْیست زّّ 
ثزاًن  ئەّاًە یەکجبریص یەکتری هبچ صەکەى، یبى ئەّ صّّ 

عبضمە، لە صّّ ّاڵتی صّّرەّە، ثەچبّەڕّاًییەّە چبّەکبًیبى ثە 
چبّیلکەکبًیبى گیر ّ چەسپ صەثێت، صّا ّضەش لە زهبًی 

! ُەرصّّکیبى ئەّەیە، کە ثەسْتبًەّە ًبّی یەکتری صەڵێٌەّە

ثەاڵم ئەّ رۆژەی، پیبّە گبیضەکە، لەگەڵ ئەّ ژًە، ّەک گبیضێک 
لەسەر لەاڵت، کە لەّ صەرگبیە صەچێتە سْارەّە، ثبسی کتێجی 

لەگەڵضا ًەکرص، لسەیبى لەسەر ًبًّیطبى ّ ثبثەتی رۆهبًەکبًی 
ُەرصّّکیبى صەُبتٌە سْارەّە ّ سەهی . پبهۆک ّ ُوٌگْای ًەثّْ

ئەّەیبى ثّْ، ًبّیبى لەًبّ کتێجەکەی ئیجٌی هەستەّفییضا ًییە، 
لەّ کتێجە گەّرەیەصا، کە ثەًبزەّە، لەسەر چۆکی پەیکەرەکە 

صاًراّە، رەًگ ّ ًبّیبى ًییە، ثۆیە ئەّاى ّ کەسبًی زۆری تریص 
هەثەستیبى ثّْ، الپەڕەیەکی ثگۆڕى، کتێجێک جێگبی ثگرێتەّە 
چەًض ًبّ ّ رّّصاّ ّ ثەسەرُبتی تری تێضا ًّْسراثێت، ُەهّْ 

. سەیری ثکەى ّ زهبًەکەی ثزاًي ّ ًبّەکبى ثٌبسٌەّە

پبش ئەّەی رۆژاًە، ئەّ صەثّْە تریفەی صەّری پەیکەرەکە، لە 
ئبپّْڕەکەی سْارەّە ثێزار صەثێت، ثەسەر لەاڵت صەکەّێت، ًبّی 

گبیضی ثەصّّ صەّکەّێت، صەثێتە گبیضێکی هیللی ّ سەرثەسۆ، 
ثۆیەش زّّ، ئەّ ًبزًبّە ّەرصەگرێت، گبیضەکبًی ُەهّْ ضبرە کۆى 

ّ گەضتیبرییەکبى سەریبى سپییە، زۆر گەڕاّى، ّەک کەسبًی 
سەرکەش ژیبّى، ئەّیص ثە چەًض ُەفتەیەک صەثێتە یەکەم 

گبیضی گەضتیبری، ئەّ سۆی ثەصّای گەضتیبرەکبًضا صەگەڕێت، 
ئەّ لەّاى ًزیک . سەیری چبّیبى صەکبت، تب ضتێ لەّ ثپرسي

صەثێتەّە ّ سێجەریبى ثۆ صەکبت، ثەّ تەهەًەّە کبریبى ئبسبى 
صەکبت، تب ثە گبیض ثیٌبسي، پرسی پێ ثکەى، ثە رێٌوبییەکبًی 
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ثڕّا ثکەى، ثە لسەکبًی سەرسبم ثي ّ ثەیەکەّە لبّەیەک 
ثشۆًەّە، ثەیەکەّە زۆر لسە ثکەى، لەًێْاًیبًضا ضەرهی تەهەى ّ 

.  زهبى ّ صەًگ ّ فەرُەًگ ًەهیٌێت

گبیضەکە، لە گەضتەکبًی ًبّضبرصا، تبّەری ُْتێلە ًْێیەکبًی 
لەسەر ضۆستە . پطت پبرکە گەّرەکەی، ثە هیْاًەکبى ًیطبى صەصا

ثبریکەکەی ًبّ گْڵ ّ چیوەًەکەی ضبًەصەر، چبّی گْڵی ثۆ 
صەژهبرصى، ضیعری ثە گْڵ صەضْثِبًض، صەستە صەستە 

گەضتیبرەکبًی ئبرەزّّ صەکرص، لەصّّرەّە ُەست لە ثبًگضاًی 
.  کۆًی سەر هٌبرە کۆًەکەی هزگەّتی چۆڵی ثگرى

ئەّ کە سەرسۆش صەثّْ، کە لەصّّرەّە ئبگر ّ رًّّبکییە 
ثبزًەییەکەی ضبر ّ چبّە گەضەکەی لەاڵتی صەثیٌی، ًەیضەّیست 

لەّ ضەلبهە، لە ئبست ئەّ رًّّبکییەصا صّّرثکەّێتە، ثەاڵم چ 
:  ثکبت، صەڤەرەکە ثە ضەّ کطْهبت صەثّْ، ثۆیەش ئەّ صەیّْت

هي زۆر ثەسەر ئەّ لەاڵتە صەکەّم، لەصیبر پەیکەرەکەی ئیجٌی 
هەستەّفی صەّەستن، ثیر لە صیوەًە کۆًەکبًی ئەّ گْزەرە 

صەکەهەّە، ئەّەش سّْیەکی کۆًی هٌە ّ لەهێژە هي ّا صەکەم، 
چًْکە هي لەّ ثەرزاییەّە زۆرجبر صەرگبی دەّضەکەی سۆهبًن، 
لەصّّرەّە ًبسیْەتەّە، سەرصەکەّتن ّ ثەدەسرەت ثّْم ثتْاًن 

جبرێک لەًبّ کۆاڵًەکبًی ئەّ لەاڵتضا ثسْڕێوەّە، ُەتب ًەثجّْ ثە 
کەاڵّە، ُەّاری سەڵکی گًْضە ثْرصهبًکراّەکبى، لە لەاڵتێکی 
ئبّەصاى ّ ًەسطیٌەّە، صەثێتە هبڵی سێزاى ّ ثٌەهبڵە صاهبّ ّ 

.  راًّراّەکبى

ئەّ هٌبڵ ثّْە، لە سْارەّە صەرگب صاسراّەکەی لەاڵتی ُەزارەُب 
ێکە، لەًبّ صەستێکی  (سێْ)جبر صیْە، ّایضەزاًی ئەّ لەاڵتە 
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ًبسک ّ ثەرز راگیراّە، ئەّ جبراى ّایضەزاًی سەڵکەکەی ًبّ ئەّ 
ترى، لە سەڵکی سبًەلب ّ سەیضاّە ّ گەڕەکەکبًی  (ًبسک)لەاڵتە، 

ترى، ًبسکي ّ زۆرتر تیطکی  (ًەرم)تر، جەستە ّ پێستە ّ چبّیبى 
ئەّاى ّەک لۆکە ّ . سۆر، کبر لە چبّ ّ صەست ّ پێستیبى صەکبت

ّەک ثەفرى، ثە تیطکی گەرهبی سْرهب، گەرهبی گەالّێژ 
ئەّ کە هٌبڵ ثْە ّایضەزاًی لەاڵت ضبرێکی ترە، . صەتْێٌەّە

هیللەتێکی تری تێضا صەژیي، ژًیبى زۆر صاپۆضراّ، پیبّیبى زۆر 
ئەّاى . صاسراّ، کْڕەکبًیبى لەڵەّتر، کیژەکبًیبى پەهجەترى

ضْێٌەکەیبى ثەرزترە ّ سەرثبًەکبًیبى ثەرزە ّ لە ئەستێرەکبى 
.  ًزیکترى، ئەّاى زۆرتر تریفەی هبًگ لە صەهْچبّیبى صەصات

ئەّاًەی لەّ لەاڵتە لەصایکجّْى، لەّێ چًّْەتە هەکتەة، لە 
گەرهبّەکەی لەاڵتیص سۆیبى صەضۆى، لە هزگەّتی سۆیبى ًْێژ 

.  صەکەى، گْێ لە سْتجەکەی هْفتی صەگرى

لەاڵتییەکبى سبًّْەکبًیبى صّّ ًِۆهە، ًەسطەی سبًّْەکبًیبى 
تبیجەتییە، لە دەّضەی ُەًضێکیبى دەّزی ئبّ ُەثّْە، پیبّاًی 

سەلب ثۆیبى پڕئبّ صەکبت، ئەّاى ژّّرەکبًیبى گچکە ّ 
چْارگۆضەیە، پەًجەرەکبًیبى ضّْضەی رەًگبّرەًگە، 

کەرپّْچەکبًیبى کۆى، کۆاڵًەکبًیبى ثبریک ّ صەرًبچي، 
ئبّصەستەکبًیبى، لە ًِۆهی سەرەّەیە، ثە سْاڵّکەی سیراهیک ثە 

. ثیرەکبًەّە ثەستراًّەتەّە، ستبرە ّ هێرصرەّەکبًیبى ثەرزترە
لەّ هباڵًەصا جّْلەکە ّ کریستیبى کەهە، ُبتْچّْ ّ ژاّەژاّی 

کەهترە، ضەّاًە لەاڵتەکە ثەرزتر صەثێت، ثەئبسبًی صەگبتە ًبّ 
ُەّر، سەڵکەکەش ثەّ سەثەتە ئەستێرەّە، ثە صیوەًی صەضتە 

سەّزەکەی ثەراهجەریبى زّّتر ّ ئبراهتر ُەتب کبزیْە، جْاى 
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صەسەّى، پەًجەیبى ّەک ثبراى ًەرهە، سەڵکەکە صرەًگتر صەهرص  
.  ّ زۆرتر صەژیي، ئبگری ًەّرۆزی ئەّاى صرّست ّ پیرۆزترە

ثەیبًیبى، کە صەرگبی لەاڵتەکەش صەکرێتەّە، پیبّەکبى ثەرەّ 
لەیسەری صەڕۆیطتي تب صّّکبًەکبًیبى ثکەًەّە، صەرگب صارە 

صّّصەرییەکبًیبى ثکەًەّە، تۆزی سۆڵە ًەرهەکەی سەر کبالکبًیبى 
پبک ثکەًەّە، ثە هەسیٌەیەک ًبّ صّّکبًەکە ّ ثەرصّّکبًەکبى 

صەڕضێٌي، ئیٌجب کبرگەچییەکبى سەریکی لْا ّ لجبص ّ لێفەکبًیبى 
صەثّْى، هسگر ّ سەفبر ّ زێریٌگرە جّْلەکەکبى ّ تەًکەچییەکبى 

ّ ئبّریطوچییەکبى ّ کْتبڵ فرۆضەکبى ّ کْرتبًضرّّەکبى ّ 
ًبڵچییەکبى ّ پیٌەصۆز ّ چبیەچییەکبى، زۆر چبپْکبًە 

صەجْلێٌەّە، ئەّاًە ُەهّْیبى، چبّیبى لە صەرگبی سبًەکبى 
ثّْە، ثەتبیجەتی سبًی سپی، تب ُبّصەًگە الصێیەکبى رّّیبى 

تێجکەى، پرێسکەکبًیبى لەثەر صّّکبًەکبًیبى ثکەًەّە، ثۆًی کب ّ 
صّّکەڵی ثەرئبگرصاًی ًبّسێرییەکبًیبى لێْە ُەڵوژى، چبّەڕّاى 
ثّْى، تب ثزاًي صڵیبى ثە ثبراًەکە سۆضە، یبى ُەر چبّەڕّاًي لە 

ئبسوبًەّە، ثبراًی زۆرتر، زەّی ّ ضکبرتە ّ صەغڵ ّ تەثبرە ّ 
ُەر چبّیبى لە سەڵکی )ثەیبرەکبًیبى تێرئبّ ّ رەثبس ثکبت، یبى 

لەاڵتە، تب لە ثەرزاییەکبًەّە، لە سەرثبًەکبًیبًەّە، ثۆیبى 
، تب ثبراًەکە رّّ لە (ثبًگی ُەّرەکبًی سەر سەریبى ثکەى

ئبلبرەکبًیبى ثکبت، زۆرتر تەڕیبى ثکبت، ثەّ ثبراًە زۆرەش 
صڵۆپەی ضەّاًە ثە کْرتەکی لۆکەیبى ثکەّێت، ئەگەرچی  گْێیبى 
لەّ صڵۆپە ثبراًە ًەثێت، کە ُەراسبًیطی صەکرصى، ئەّاى کە تەڕ 

صەثّْى، سْێٌیبى سّْرتر ّ چبّیبى رەضتر صەثّْ، ُەّەسیبى 
.  ثەجۆضتر صەثّْ
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ئەّاًە، کە صەُبتٌە ضبر، صّّکبًضارەکبى ئەّەًضەی لسەی سۆش ّ 
ًبًی جْاى ّ چبی ضیریي ّ صیبری ًبسکیبى ُەثّْایە، ثۆیبى 

ئبهبصە صەکرص، ئەّاًیص، ثەصڵسبفییەّە، صەسکەّتی ثەرُەم ّ 
صاُبتەکبًیبى، ثۆ هسۆگەرکرصى ّ صاثیٌکرصًی کبال ّ 

ضبرەکە . پێضاّیستییەکبى، ثەسۆضییەّە لەًبّ صەستیبى صەکرصى
.  ّاثّْ

ئیجٌی هەستەّفی، لە کتێجەکەیضا ئەّاًەی ! ثەاڵم
ًەًّْسیْەتەّە، ثە زهبًی ئەّاى، ضیعرەکبًی کۆًەکرصیتەّە، 

چیرۆکەکبًی ّا ًەگێڕاّەتەّە، ئەّەش ًەسْێٌضراّەتەّە، ثۆیە 
ُەر چْار ثەرگەکەی، کە ئێستب ثە صّّ ثەرگی لەثبرە گەّرە ّ 

ثەرگ ثریمەصار چبپکراّە، کتێجەکەی سەر کۆضی پەیکەرەکە 
سەّى ّ رەًگ ّ ثڕّا ّ سْارصًی، ّەک ئەّاًە ًەثّْە، ئێستبش 

ُەهّْ صەزاًي، کەّا کتێجەکە ثبس لە هبچ ّ لە کبر ّ سەًّی 
لێطبّی سەڵکی ئەّ ضبرە ئەّ هیللەتە ًبکبت، گبیضەکە کبرصەکبت 

. ّ صەیْیست، ئەّ کتێجە ّ ئەّ پەیکەرە ثگۆڕێت
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سْڵتبى هْزەفەر 

 

تەهەًی ئەّاًە یەک سەفەر ثّْە، ّەزیر ّ ّالی ّ لبزی ّ 
سەرکرصەکبى، یەک سەفەریبى کرصّّە، لەّ سەفەرەصا یبى لە 

رێگبصا، یبى لەًبّەًضی سەفەرەکە، یبى لە ُەّارەکەصا هرصّّى، 
هرصى تەّاّثًّْی سەفەرە ّ سەفەریص ثۆ هرصى ثّْە، لەًێْاى 

.  هرصى ّ سەفەر پەیْەًضییەکی کْرت ثًّْی ُەثّْە
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سْڵتبى هْزەفەر ُبتّْتە ُەّلێر، ثّْیتە ئیوبم ّ سبّەًی ضبرەکە 
ّ تێضا هرصّّە، ثە یەک سەفەر، ژیبًیبى کۆتبیی ُبتّْە، ثۆ هرصى 

. سەفەریبى کرصّّە ّ لە سەفەرەصا هرصّّى

کە هْزەفەرصیٌی کْکجْری، ئیوبهی ئەهبرەتی ئەرثل، زاّای 
سەالدەصیٌی ئەیْثی لەّ سەفەرەصا صەهرێت، ئیجٌی هەستەّفی 

ّاز لە ّەزارەت صەُێٌێت، لەهبڵەّە سەریکی ًّْسیي ّ ّاًەثێژی 
صەثێت، هێژّّ صەًّْسێت، هێژّّی ضیعر ّ جْاًی رازی 

رستەسبزی، زهبًی عەرەثی ثە زاًستشْازەکبًی صەڵێتەّە، ثەاڵم 
کە تەتەرەکبى، سەفەری ئەّ ضبرە صەکەى، ثۆ هرصى ئەّ ضبرە ّ 

ئەهبرەتەکە صەگرى، لەّ سەفەرەصا، ئەّ ضبرە ّ ضبر ّ 
ئبّەصاًییەکبًی تری ًبّچەکە، ّێراى صەکەى، زاڵوبًە تەڕ ّ ّضک 

صەسْتێٌي، ئەّەی سێجەری ُەثْایە صەیرّسێٌي، ئەّەی رێجْار 
ثْایە لبچی صەثڕى، زەسیرەکبى ثبرصەکەى، ًبى صەرفێٌي ّ صار 

صەسّْتێٌي، ئبسوبى ثە صّّکەڵ صاصەپۆضي، کەّاًە ّ سبپیتەکبى ّ 
ثٌویچەکبى ّ ضّْرەکبى ّ کاڵّرۆژًەکبى ّ سەکۆکبى صەڕهێٌي، 

ژیبى صەکەًە هەرگەسبت ّ کْضتي ّ سْێي ّ ُەتیوی ّ صاهبّی، 
چبّ کْێر ّ گۆرستبًەکبى گەّرە ّ زاهەکبى لّْڵتر ّ ئەسریي ّ 

.  ئەضکیص گەرم ّ ثەجۆش صەکەى

ئەّ زاًب ّ ًّْسەرە لەّ ضبرەصا، ُەّار ّ گەًجیٌە ّ یبصگبری 
ُەثّْ، چبّی لەّ رەّضە ًبڵەثبرە ُەڵٌبێت، ُەّاڵ ّ راسپبرصە 
رەّاًەی دەلەة ّ هْسڵ ّ ثەعلجک ّ دەراى صەکبت، تب ئیوبهی 
هْسڵ، لەثەر سبتری گۆڕەکەی سْڵتبى هْزەفەر ّ ًبّی ئەهیری 

ضەڕکەر ّ لەڵغبًی عەکب ّ هزگەّتی هیعراج، صاّاکەی لجّْڵ 
صەکبت، لە ضەّێکی تبریکب، لەًبّ سْپب صژّارەکە ثەُبًبی صەچي، 

لەّێ ّالی . ئەّیص عەثبی صەُبّێتە سەرضبًی ّ صەڕّاتە هْسڵ
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ئەّ ضبرە، رێز لە صاّاکەی صەگرێت، چەًض کەس ثەثبرەّە 
راصەسپێرێت، کتێجشبًەکەی ثۆ ثگْازًەّە، ثەاڵم ئەّ لەصاسی 

ثەرُەیْاى ّ کتێجشبًە ّ ضبرەکە، پبش سێ سبڵ، لەّ سەفەرەصا 
 ی زایٌی کە سبڵی هرصًەکەی ١٢٣٩لە هْسڵ صەهرێت، لەسبڵی 

تۆهبرە، لە هْسڵیص، لەّ سێ سبڵە سەریکی زاًست ّ ئەصەة 
ثّْە، صەستٌّْسەکەی تبریشی ئەرثلەکەش صەکەّێتە صەستی 

پبک، لە ضەهێی صەگرى، ثە چەرهی تەًکی ثبش ثەرگی صەکەى، 
چەًض صاًەی لەسەر صەًّْسٌەّە، هبّەهبّەش لەثەر چبّی ئیجٌی 
هەستەّفی، یبى تب ُزرەکەی لە صەڤەرەکە ًەهرێت ّ ثەزیٌضّّیی 

کبر ثکبت، کتێجەکە صەًبسرێتەّە ّ ثەرگ صەکرێت ّ پەرّاز 
صەکرێت، ثەاڵم تب ئێستبش کەم کەس کتێجەکەی ئەّیبى صیْە ّ 

! صەیشْێٌەّە ّ صەیٌبسي

ئەّ کتێجە هێژّّە، ئەّ پیبّە عەهبهە ثەسەرەش هێژًّّّْسە، 
لە . زۆریص لە ًّْسیي ّ کۆکرصًەّەش سۆی هبًضّّ کرصّّ ە

هەهلەکەتی سەعّْصیەش، پیبّێکی زاًستشْاز، لەسەر پێطٌیبری 
هبهۆستبکەی لە زاًکۆی کبهجرصج، کبر لە کتێجەکەی ئەّ صەکبت، 

لە کبهجرصج، کە ثە ضبری زاًکۆ ّ سْێٌضى صەًبسرێت، چًْکە ئەّ 
 کە سەرژهێرییەکەی سەص ُەزار کەس ثّْە، ٢٠٠١ضبرە لەسبڵی 

 ُەزار سْێٌضکبری تێضا ثّْە، کە زۆریص لە لەًضەى صّّر ًییە، ٢٢
ُەر ُەضتب کیلۆهەترێک صّّرە، ئەّ پیبّە سەعّْصییە لەّێ 

کتێجەکە صەًّْسێتەّە، ًبّەکبى صەصۆزێتەّە ّ ضْێٌەکبى ًەسطیي 
.  صەکبت

ئیجٌی هەستەّفی ًّْسیْیەتی کەّا، لەّ ضبرەصا لەیسەری گەّرە 
ُەثّْە، ثەاڵم ًەیٌْسیْە سبّەًەکبًی ئەّ لەیسەرەیە گەّرەیە 

کێ ثّْى؟  
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ئەّ ًّْسیْیەتی لْتبثشبًەی ُەثّْە، ثەاڵم صیبر ًییە، کێیبى لەّ 
لْتبثشبًەیەصا فێرە سْێٌضەّاری کرصّّە؟  

ضبرەکە ضّْرە ُەثّْە، ثەاڵم ثبسی ئەّەی ًەکرصّّە، کێ ئەّ 
ضّْرە صرێژە ثە لّْڕ ّ سطتەی صرّستکرصّّە، ضّْرەکەش 

پبسەّاًی کبم صەسەاڵت، کبم گەًجیٌە ّ هیللەتی کرصّّە؟  

ُەر لەّ کتێجەصا ئیجٌی هەستەّفی ًّْسیْیەتی کەّا، لەثەر 
جۆگە ّ جۆثبر ّ سبکەکەی ئەّ ضبر ّ ًبّچەیەصا، پبللە ّ هیْە ّ 

سەّزە ّ گەًن ّ جۆی تێضا کراّە، ثەاڵم ئەّ ثەگەّرەیی ثبسی 
! ئبرەلە ّ چبّەڕّاًی ثبراًی ّەرزێرەکبًی ًەکرصّّە

ئەّ ًەیٌّْسیْە کێ لەّ ضبرە ًێژراّە، سەڵکەکە ثە چ زۆر 
صەهرصى؟  

.  ًەّێراّە ثبس لەّە ثکبت، کبم پەتب ّ کەی سەڵکی زۆر کْضتّْە

لەّ کتێجەصا، ثبس لەّە ًەکراّە، لەّەتی سیٌگ ّ ًبز ُەثّْە، 
ئەّ ًەیْتّْە، لەّەتی هەکر ّ ژّّاى . ُەًبر لەّ رەزاًە ُەثّْە

.  کراّە، دەسبری گەّرە ّ ُەیْاًی صیوبًەکبى ُەثّْە

کەّاتە ئەّ لە کتێجەکەیضا، تەًِب لسەی لەگەڵ گەّرە 
ًبّصارەکبى ّ صەسەاڵتضارەکبى کرصّّە، هێژّّی عەهبهەی گەّرە ّ 

عەثبی پبًی ئەّاًی ًەسطبًضّّە، ئەّاًەی سێجەریبى، ثەسەر 
ئەّ صەضتەّە ًەثّْە، ئەّاًەی صۆست ّ ًبسیبرێکیبى لەّ صەڤەرە 

ُەر ئەّەًضە ُەثّْە، تب پبیزاى ترێ ّ هێّْژیبى ثەصیبری ثۆ 
ثِێٌي، ئەّەًضە ثبراًیبى ّیستّْە چبّیبى ثطْاتەّە ّ راّیبى ثۆ 

.  ئبسبى ثکبت
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ئیجٌی هەستەّفی، لە سەفەرێکی ثبّکی ثۆ لەاڵتی ُەّلێر 
لەصایکجّْە، ّا ًّْسراّە، ُەر لەّێص ژیبّە، لەّێ لْتبثشبًەی 

صاًبّە، لەّێ ّەزیری ئیوبرەتەکەی ئەرثل ثّْە، ّەک ًّْسراّە ّ 
تْێژەرەکبًیص صەڵێي ثبثْثبپیراًی لەّێ ژیبّى، لەّێ صەسەاڵتضار 

ثّْیٌە، لە دبکوەکبًی ئەرثل ّ دەلەة ّ هْسل ّ دەراى ّ 
ثبّکی هەستەّفی ّ کەسی سەر سەزیٌە . هیبفبرلیي ًزیک ثّْیٌە

ّ پبرەکۆکەرەّەی ئیوبم ّ پبضب ثّْە، ثەّ پیطەیەیبى ّتْیبًە 
هەستەّفی، ّاتە ّەرگر ّ ثبجگر، ثۆیەش پێیبى ّتّْە ئیجٌی 

. هەستەّفی، ّاتە کْڕی ثبجگرەکە

ُبّتەهەى ّ ُبًّّْسەرەکبًی سەرصەهی سۆی ثبسیبى لەّە 
کرصّّە، کەّا ئەّ، لەًبّ هبڵ ّ ثبسچەکەی ثەرصەرگبکەی 

هیْاًضاری گەرهی، لە کەسبًی ئەُلی صەستٌّْس ّ زهبًزاى ّ 
.  ضبعیر ّ ثەیتجێژەکبى کرصّّە

ئەّ لسەیە ّ ئەّ رستەیە، کە لەًبّ کتێجە گەّرەکەی ئەلسمبر 
لەسەر ئیجٌی هەستەّفی ّ تبریشی ئەرثل ًّْسراّە، ئەّەش 
هبًبی ئەّەیە، هبڵی ئیجٌی هەستەّفی لەسەر لەاڵت ًەثّْە، 

چًْکە سبًّْەکبًی لەاڵت ثبسچەیبى ًەثّْە، رّّثەری 
سبًّْەکبى ّ ثْاری ضبرەکە ئەّ رّّثەرە زۆرەی ًەثّْە، هبڵەکبى 

ثبر ّ ثبسچەیبى ُەثێت، رەًگە لسەکەضوبى ثەپێچەّاًە ثێت، 
ئەّ ًەسطەیەی لەاڵتەکە کە ئێوە صیْهبًە، لەسەرصەهی 

ئیوبرەتی ئەرثل، ثەر لە ُەزار سبڵ پێص ئێستب ّا ًەثّْە، 
ئبسبییە لەسەر ئەّ رّّثەرە تەسک ّ گچکەیەی ئێستب، جبراى 

گەّرە ّ ثەر فراّاى ثّْە، ثۆ ّەزیرێکیص گًْجبّ ثّْە، کە 
رّّثەرێکی زۆری لەّ رّّثەرە، ثۆ ثبسچەیەک ثۆ صڵٌەّایی ّ 

سێجەر ّ ُێاڵًەی ثبڵٌضە صاثڕێت، تب چەضەی ًّْسیٌی ثکرێتەّە، 
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ئەهبرەتەکە، لەثي صەسەاڵتی سۆیبى ثّْە، ُەهّْ صەهێک 
صەسەاڵت، ثەضەکبًی ّەک یەک ّ یەکسبى صاثەش ّ تبپۆ ّ 

.  سٌّْرصار ًەکرصّّە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُەزارثڕ 

 

ثًّْی ئەّ پەیکەرە ّ صاًبًی لەّ سەًتەرە، صیبرەی ئەّ ضبرە 
ئەّەش ثۆ ئەّ ژًە . گەّرە ّ چبالکە، کە ّەک ضبًەی ُەًگە

صەثێت ثە سەهێکی لْرس، چًْکە زّّتر، لەسەر ُزر ّ راهبًی 
. گبیضەکە ثّْە ثە کەسەرێکی ثەژاى، لەهێژە ثیری لێ صەکبتەّە
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هبّەیەکە ئەّ لە صّّرەّە سەیری صەکبت، ثیر لە ضْێي ّ کبتی 
ئەّ ثەصڵ ّ ثەثەرًبهە، صاّای پطتیْاًی . صاًبًەکەی صەکبتەّە

گۆڕیٌێکی کرصّّە، ثەاڵم چبّەڕّاى ثّْە پەیکەرێکی ثۆ سبز ثکبت، 
تب ضْێٌەکە ڤبال ًەثێت، کەسیص ُەستی پێ ًەکبت، ثەلەز لە 

ضْێٌەکەی ئیٌی هستەّفی تًْض جێگیری ثکبت، ئەّیص ثکبتە هۆر 
. ّ ُێوبی ضبرەکە

ژًەکە، ثە صیوەًە ًْێیەکبى، کە ُەهّْیبى ثۆ صیضی ئەّ ًْێیە، 
ًْێ لەًزیکجًّْەّە ّ ثەرجەستە، ًْێ لە تبهکرصى ّ ُبّضبًی، 
ثیری کۆصەکبتەّە، ثیر لەّ پەیکەرە ّ ئەّ پیبّە صەکبتەّە، کە 
لەسەر ثەرزاییەک صاًراّە، ُەر پێٌج فەرزەی ًْێژ ثبًگیبى ثۆ 

صەصات، عەهبهەیەکی لەسەرە ّ عەثبیەکی گەّرە ّ ئەستّْر 
صایپۆضیّْە، صاًیطتّْە ّ چبّەڕّاى صەکبت، هبّەیەکی زۆر لەّ 

ضْێٌە ثویٌێتەّە، لەّێ ثێت ُەتب ئبسۆ ّ ثەرچبّییەکی صّّریص 
. ًیگبی ثڕّاًێت ّ صەسەاڵتی ُەثێت

:   ثە صەًگ ًب، ثەاڵم ثە راز ّ تیرۆژی هەثەست، ژًەکە ّتجّْی

هي ژًێکن ثبپیرە گەّرەم، لەّ ضبرە سطتی صاًبّە، ئەّ 
ُەزارثڕێکی سطتی ثەّەج ّ ثەتبلەت ثّْە، لەّ لەاڵتە ثە 

ئبرەلەی ئەّ ّ سزهەکبًی، سطتیبى ثۆ ئەّ ضبرە سّْر کرصیتەّە، 
تب ثبراى ّ ُْڕەی گەرهب کبری لێ ًەکبت، تب صیْارەکبى لەسەر 
ئەرزەکە گراى ّ لّْرس ًەثي، ئەّ ثە سّْتبًی کب ّ پّْضەّە 

کّْرەیبى گەرهکرصّّە، کەرپّْچیبى سّْرکرصیتەّە، ُەهّْ 
ًەسطەکبى، ُەهّْ ثەرصەکبًی ثٌبسە ّ سێجەر ّ ًْای 

گەرهجًّْەّەیبى، ثە سطتی صەستی کّْرەچییەکبًە، ثە تریفەی 
هبًگ ّ چبّە جْاًەکەی، لّْڕە گیراّەکە صەسْسبیەّە، ثۆ 
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ثڕیٌیبى لەًبّ لبڵجی تەسکی سطتەکبى، ّەک هەرُەم ًەرم 
صەثّْ، ثە ُەتبّیص، سطتی ثڕاّی ُەزارثڕەکبى ّضک صەثًّْەّە، 

.  ثۆ ًبّە کّْرەکبى کڵێتە کڵێتە سبز صەکراى

ئەّ سطتبًە ثە ُەتبّ  ّ هبًگ صرّستجّْى، ثۆیە زۆر پیرۆزى، 
ئیٌجب ّا پبسەّاًێک، ثەًبّی زاًست ّ ثە ئبهرازی ًّْسیي ّ 

ثبًگشْازییەّە، صەیەّێ ضبرەکە صاگیر ثکبت، صاگیرکرصى لە سبڵی 
الّازەّە ترسٌبکە، ئەصی ئەگەر لە سەًتەر ّ کبپیتلەّە ثێت، 
. لەًبّ چبّی ّریبی ئبّەصاًییەّە ثێت، ئەّەیبى زۆر ترسٌبکترە

ثەاڵم صیبرە کە ! گبیضەکەش الی کەس ئەّەی ًەصرکبًضّّە
: هەثەستی ثّْە  ئبزایبًە ثڵێت

ئەّ سۆی ًەهبّە، کەسی ًەثّْە، لە ًەّەکبًی کەسی ًەهبّە 
صاّای لەّاًە کرصثێت، صەست ّ ًُْەرێکی ثۆ تەرسبى ثکەى، 

هەرصاًە ضکۆصاری ثکەى، لە ثەرزتریي ّ پبیەصارتریي هەلبم ّ 
سەکۆ یبصگبرێکی ثۆ صاثٌێي، سۆی ثەر لە هرصًەکەی، صاّای 

ًەکرصّە، سەڵکی ئەّ ضبرە هەرصاًە، ریزی ثگرى ّ پەیکەری ثۆ 
ثکەى، ئەّە سۆهبًیي ّ ًبزاًیي ثۆ، سۆهبًیي کە تێٌبگەیي ثۆ 
هرصّّێک زیٌضّّ صەکەیٌەّە، ّاًە ّ پەیڤێکی ُەڵە صّّثبرە ّ 

. ثەرصەّام لەثەر سۆهبى صەڵێیٌەّە

گبیضەکە، ثەجۆضەّە، ثبس لە ثەرًبهەیەک صەکبت، ضبرەکە 
ثضەًەّە صەست یەکێکی تر، کلیلی لەاڵتەکە، تب ژەًگی ًەگرتّْە 
لەًبّ عەثبکەی ئەّ صەرثِێٌي، تب کلیلەکە صصاًەکبًی ًەضکبّە، 

لەّ سەفەرەصا ثەّ ژًەی ّت کە . لە کەلەًێک عبسێ ًەثّْە
: ًەّەی کّْرەچییەکبى ثّْە
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راهبى ّ پالًێکن لەثي سەرە، لەهێژە گلیٌگلن پێ صەصات، لەّەتی 
ُەستن کرصّّە ئەّ پەیکەرە، ّا ُەًگبّ ثە ُەًگبّ پێیەکبًی 

صەثبتە ًبّ ُەهّْ گەڕەکەکبى، گەیطتّْتە پۆلەکبًی سەرەتبیی، 
لەًبّ سەّصای کڕیي ّ فرۆضتي ّ پۆضبک ّ ًبى ّ صرۆ ّ راستگۆیی ّ 
سەفەر ّ رۆیطتٌەکبى ثەگەرهییەّە چەسپیّْە، صەترسن ّ سۆم ثە 

ضەرهەزار صەزاًن، کە کەسوبى صەسەاڵتوبى ًییە، کەسوبى 
لەجیبتی ُەهّْهبى، ثەری گۆهەکە ًبکەیٌەّە ّ ثۆگەًییەکە 

هي صەزاًن ئەّ پەیکەرە، سێجەر ّ ضبًی ... پەرت ًبکەیي ّ
گەیطتّْتە ُەهّْ ثْارەکبًی ضەّ ّ رۆژ ّ سەًّەکبًوبى، تەًِب 

ضیعر هبّە لّْڕگی ثگرێت، تەًِب ئەّە هبّە، جْرئەت ثکبت ثڵێت 
... کەّا هبچ دەراهە

: ژًەکە کە پبزصە سبڵە هبچ صەصاتە ئبّێٌەی ژّّرەکەی ّتی

! ثۆچی هبچ دەرام ًییە

: ئەّیص ّتی

ثەئبضکرا ّ لەثەر چبّی ُەهّْ سەڵک ثێت دەاللە، ثەاڵم ثەصزی 
.  دەراهە

کەی لێْ ّ گەرصەى ّ صەست، ئبرەزّّیبى چّْە هبچکرصى ّ تْاًیبى 
هبچەکە ثکبت، ئەّە ئەّ هبچە پیرۆزە دەاللە، ئەّ هبچەش 

زیْاًەکبى صەرصەُیٌێت، هّْرەکبًی کۆصەکبتەّە ّ ًیگەراًییەکبى 
. فەراهۆش ّ سبهۆش صەکبتەّە
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پەیکەری هەسیخ لە ریْ صی جبًیرۆ 

 

ّەرە ثب یەکتری هبچ ثکەیي، ثەّ هبچە : ُەرصّّکیبى، لەّێ، ّتیبى
پەیکەرەکەی ثەراهجەرهبى رّّى ّ ثبش، لە سۆی ّ لە راهبًەکەی 

. تێضەگبت، ُەست صەکبت تەهێک صەکەّێتە ثەر ًیگب رًّّەکەی
ثەڵێ، ئەّ لجّْڵی ًییە ّ ًبتْاًێت، ثەرگەی تەّس ّ چەضەی 
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هبچی ژیبى ّ ئەڤیي ثگرێت، ئەّ ًەثّْیتە پەیکەرەکەی هەسیخ، 
کە ثەرزاییەکەی صەگبتە چل هەتر ّ لّْرسبییەکەی ضەش سەص ّ 

پەًجب تۆًە، هەثەستوبى پەیکەرە ثەرزەکەی ثەرازیلە، ًەک 
پەیکەرەکەی ثْلیڤیب، کە ثەرزاییەکی کەهێک لەّیص زۆرترە، 

.  ُەرصّّ پەیکەر، ثە ضێْاز ّ ضێْە، لەیەکتری جیبّازى

 پەیکەرەکەی ثەرازیل، ٢٠٠٧لەسەر صاّای زۆری سەڵک، لەسبڵی 
.  صەثێتە یەکێک لە دەّت سْهجڵە سەیرەکبًی صًّیب

 صاّا صەکەى سْهجڵێک ثۆ ١٨٥٠کریستیبًەکبًی ثەرازیل، لەسبڵی 
هەسیخ لە ّاڵتە گەّرەکەیبى صاثٌێي، ثەاڵم جێٌطیٌی 

ئیوپراتۆریەتەکە، کە لە پرتگبلەّە ُبتجّْى، پبضبکبًیبى لەّێ 
سۆیبى کرصثّْە، سەرصاری ئەّ ًیطتوبًە، ثْاری صاًبًی ئەّ 

.  پەیکەرە سبز ًبکەى

کە سیستەهی کۆهبرییص لەّ ّاڵتە راصەگەێٌضرێت، ئەّاًیص 
، (ثەرەسوی جیبکرصًەّەی ئبیي لە صەّڵەت ثەرجەستە صەکەى)

ثەّەش سەًّی هەزًی هیللەتەکە، ئبسبى ًبثێت ثێتە صی، ثەاڵم 
ُبّاڵتیبى سۆیبى، کبر ثۆ ئەّ صەکەى ّ کۆڵ ًبصەى، ئیتر لە 

سەرەتبی سەصەی ثیستەم، ئەّ سەًّە صەکەًە راستی، لەسەر 
ثەرزایی دەّت سەص هەتر لەسەر ئبستی صەریبّە ثەرز، لە ریْ 

پۆل )صی جبًیرۆ ثە سەرپەرضتی پەیکەرسبزی فەرەًسی 
ّ ُبّکبری ژهبرەیەک، لە پەیکەرتبش ّ ًُْەرهەًضە  (الًضّیسکی

کبری لەسەر صەکەى، ثە هبّەی دەّت سبڵ کبرکرصى ّ صاُێٌبى، 
پەیکەرەکە تەّاّی صەکەى، ثە سەرپەرضتی سەرۆکی ّاڵت ّ لە 
 .کەرًەڤبڵێکی هەزًیص، پەیکەرەکە لەّ ضْێٌە ثەرزە صەکرێتەّە
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پەیکەرەکەی ئەّ ضبرە، سەیری کەّا ّ جْثەی سۆت کرصّّە، ثبش 
سۆت ًبسیْە، گْێی لەّ ثبًگەّازە ثگرە، تۆ چەًض سبڵێکە ثە 

هیْاًی ُبتّْیتە ئەّ ضبرە، کتێجەکەت لەسەر چبّاًوبًە، زۆرهبى 
سْێٌضیتەّە ّ ثە صەًگی سۆش صێرەکبًن ّتْتەّە، ثە رەًگی جْاى 

کتێجەکەهبى ئەزثەر  (چبّی کْێر)ّضەکبًوبى ًّْسیْەتەّە، ثە 
کرص، صەرکەّت تۆ تەًِب سْهجڵ ًیت، تۆ صەرگبّاى ًیت، تۆ صەستت 
سستّْتە ًبّ ُەهّْ هبڵەکبًوبى، ًبّ ُەهّْ سێزاًەکبًوبى، لسە 
لەسەر سْاى ّ هەضرّثەکبًوبى صەکەیت، گلەییت لەسەر کاڵّ ّ 
پطضێٌەکبًوبى زۆر زۆرە، تۆ ّەک پەیکەرەکەی ریْ صی جبًیرۆ 

تۆضوبى ّەک ئەّ لەسەر ثەرزاییەکی ! ثێالیەى ّ سْهجڵ ًیت
پیرۆز صاًبّە، سۆت صاًیطتّْیت، رۆژاًە ُەزارەُب کەس سەرصاًت 
صەکەى، تبثلۆکەت صەسْێٌەّە، ُەزار سبڵە هرصّّیت ّ تەًِب صّّ 

سێ جبر ثەگەرهییەّە ثبستکراّە، صەستٌّْسەکەت چەًض 
زاًستشْازێک سّْصیبى لێی ّەرگرتّْە، کەس هەزارەکەت 

ًبًبسێت ّ کێڵێکت ًییە، هەزارێکت ًییە، هبّەهبّە ضەلبهێکی 
ئەّ ضبرە، لْتبثشبًە ّ پەڕاّسبًە، یبى ُەّارێکت ثەًبّکراّە، 

هبّەیەکی زۆرە تۆ لەکي ئێوە، لەکي ئەّاًەی ثۆیبى هبًضّّ ثْیت 
.  تۆ لەثیرکراثْیت

ُەّری سۆز ّ سەیبڵ صەگێڕًەّە، گْایە ژًە سْڵتبًێک، کیژە 
پبضبییەک، ثە صەًگی سۆزی زەهجیلفرۆضێکی صاهبّ ّ ثرسی عبضك 

صەثێت، لە صّّرەّە ثۆی صەسّْتێت، ئیتر لەّصەهبًەّە سۆی ّ 
زەهجیلەکبًی، ثًّْەتە هەزاری رەًگبّرەًگ، ثریمەصار ّەک چبّی 

عیطك، لەثەرصاڵى ّ ئبهبصەیە ّەک سّْتبًی عیطك، چًْکە ُەر 
عیطمە ًبهرێت ّ ژیبى ثە ژیي صەکبت، ًەک ُزرێکی ّضکی صّّر 
لە جْاًی عیطك، ثۆیە زەهجیلفرۆضەکە ًەهرصّّە ّ  هەزارەکەی 
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ئباڵی سەری صەضەکێتەّە، کێڵەکبًی ضەّاًە رًّّبکي، لەگەڵ 
ثبراى رێگبی ئبّ سبز صەکەى، ثەاڵم تۆی هێژًّّّْسی ئەهبرەت ّ 

. سْپب ّ ثٌەهبڵەیەک، ّەکْ هرصّّێک ئەژهبرص صەکرێت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

؟ !ئەّە صیْاًی جەثبرە ئبغبی کبًییە

 

هي ُێطتب لەصیبر ثبزًەی پەیکەرە گەّرە ثەرزەکە ًەسْڕاثْهەّە، 
چبّم ُەر لەسەر کتێجەکەی سەر کۆضی ثّْ، ّاهضەزاًی کتێجەکە 
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صیْاًەکەی ًبڵییە، یبى صیْاًەکەی جەثبرە ئبغبی کبًییە، یبى 
یە، ثەگەّرەیی ّ ًەسص ّ  (ًبڵەی جْاصیی)ضەرەفٌبهە، یبى 

ًیگبرەّە چبپکراّە، ثۆیە راز ّ ًبڵە سبرص ّ گەرم ّ سّْتبًەکە ّا 
گەّرە ّ لەثەیە، ُەر لەثەر پیرۆزی ّ سۆزی سّْتبًەکەیە، کە 

لەّ ضْێٌە ثەرزە، لەسەر کۆضی ئەّ پیبّە ثە ُەیجەتە صاًراّە، 
یبى کتێجەکە هەّلّْصًبهەکەی رەضبص هْفتییە، کە ًّْسیٌی 

هەلّْصًبهە، لەّ سباڵًە ّ ثە زهبًی کْرصی، زۆرتر 
.  هەلّْصًبهەکەی پیرۆزتر کرصّّە

ژًەکە ُێطتب ثەڕێکەّت گبیضەکەی ًەصیجّْ، ُەر ئەّاى 
گەیطتًّْەتە ًبّضبر، سیوبی لەاڵتەکە، صاًیطتٌی پەیکەرەکە 
سەرًجی راکێطبّە، سەری ثۆ ثەرزکرصیتەّە، ثەّەش سەرسبم 
صەثێت، کە ئەّ پەیکەرە لەّ ضْێٌە ثەرچبّە ّ ثەگەّرەییەّە 
صاًراّە، صیبرە کەّا گْزارضت لە کەسێک صەکبت، کە ًبّەکەی 
صەزاًێت، ُەست صەکبت ئەّ ًبّەی ثەّ ضێْەیە ّ ثە صارضتي ّ 

ًبزًبّی زۆرەّە ثیستّْە، ثەاڵم ُەرگیز ئەّ ًبّە ّەک کزە 
ثبیەکی فێٌکیص ئبراهی ًەکرصّّە، ثۆیە ئبسبییە کە ُیچ 

.  زاًیبرییەکی، لەسەر ئەّ زاًبیەش ًەثێت

: گەًجێک لەّاى ًزیک صەثێتەّە ّ پێیبى صەڵێت

صیبرە ئێْە ئیراًییي؟ 

: یەکێکیبى زّّ ّەاڵهی صەصاتەّە
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ثجّْرە . ًەسێر ئێوە کْرصی سۆرُەاڵتیي، هي سْضکی هەستّْرەم
صرّست سْضکی ئەّ ًین، لەیەک صایکْثبّک ًیي، ثەاڵم ئەّەًضە 

پەیکەر ّ ّێٌەی ئەّهبى لەثەرچبّە، ئەّەًضە ثە ًبزصاری ًبّهبى 
ثیستّْە، ثۆیە ّاصەزاًن زۆر ثەیەکەّە ثّْیي، ّاصەزاًن لەیەک 

هبڵضا ژیبّیي، ئەگەرچی ئەّ لە ثەگزاصەکبى ثّْە، ثەاڵم 
ُەرصّّکوبى، ُەهّْ کیژاًی ئەرصەاڵى زۆرهبى ثەیەکەّە یبری 
کرصّّە، ثەیەکەّە ضیعرهبى لە گەرصەًوبى صاّە، زۆر ثەسەر 
ثەرزاییەکبًی کێْی ئبّیەریص کەّتیي، ثەاڵم لەثەر گۆڕاى ّ 

ًبسەلبهگیری ثٌەهبڵەکەیبى، زۆر صڵی لە ضبرەکە ّ لە رەّضەکە 
تًْض صەثێت، ثْسچە ّ سبهە ّ کل ّ کلضاى ّ ضەصەکەی 

کۆصەکبتەّە، صەگبتە گەرهێي، لەّێص ضیعر ّ عیطك هبرەی 
صەکبتەّە، لە ئێوە صّّرصەکەّێتەّە، ثۆیەش ئەّ ّەک سْضکن 

.  ّایە، ئەّ سْضکی ُەهّْهبًە

ئەّ زّّتر ُبت ّ چبّی لەّ صەڤەرە لە کل ًبّە، ئبزا ثّْ لە 
ەکە، زّّ صەرثبزی ثّْە، ئەگەرًب لەّێ صەهرص ّ  (تبعّْى)

. ًبّەکەضی ئەّەًضە پرضٌگضار ًەصەثّْ

رەًگە ئەّ زۆر رۆهبًە کۆًەکبًی ًەسْێٌضثێتەّە، ثۆیە 
هەترسییەکبًی تبعًّْی ًەصەزاًی، ثەّ ًبّە راًبچڵکێت، 

ًبّەکەش ّەک ُەر ّضەیەکی تری عەرەثی کە هبًبکبًی ًبزاًي 
: تیژپەڕ تێضەپەڕێت، ثۆیەش کْڕەکە لە ّەاڵهضا ّتی

صەیٌبسن، ئەّ ژًە صەًبسن، هي زۆرم ّێٌەکەی ئەّم صیْە؟ 
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یەکێکی تریبى کە زۆر تیٌّْ ثّْ، لەگەڵ ُبّاڵتییەکی ئەّ ضبرە 
: کەهێک ثضّێت، ثەپەرۆضییەّە ّتی

لە کْێ ّێٌەی ئەّت زۆر صیْە؟ 

کْڕەکە رّّی صەسّْڕێٌێت، رّّی لە ئبراستە صّّرەکەی پبرکە 
: گەّرەکەی ضبر صەکبت ّ صەڵێت

لەّ پبرکەصا، ئەّ سەّزاییەی لە صّّرەّە صیبرە، لەّێ ئەّ ژًە 
صاًیطتّْە، لەّێ ضەصە ّ هْرّّەکبًی ثەرلژ ّ سەًبّکەی، لەگەڵ 
صیوەًە ثەجۆضەکبًی پبرکەکە سەهب ّ ًبز صەفرۆضێت، هي لەّێ 
ئبزاصاًە، صەتْاًن لەگەڵ ئەّصا ثپیڤن، لە جەستەی ژًێک ًزیک 

ثجوەّە، ژًێک لە هي صّّرًەکەّێتەّە، ثب ثەرصیص ثێت، ثب 
سبرصیص ثێت، لەّێ هەستّْرە ُبّڕێی هٌە، زۆریص سەرصاًی 

ئەّ تْاًبی ًییە ثڕّات، ئەگەرًب ُبّضبًن صەُبتە صیبر . صەکەم
ئەّ پەیکەرە، ّەک جبراى، کە لە ضبری سلێوبًی ثّْە، لەگەڵ 

ضبعیرەکبى ثەضضاری کۆڕ ّ کۆثًْەّەکبًیطی صەکرص، کە لە 
ئەسپی )ئبپّْڕەکەی ئەّ ضبرە ًیگەراى ّ هبًضّّ صەثّْ، سْاری 

ێک صەثّْ، صەگەڕایەّە سەر عەرضەکەی لەّ پبرکە سەّزە  (ضیعر
راُبتّْە،  (تەًِبییە جْاًە)هەًضە فێٌکە، ئەّ لەّێ لەّ 

! تەًِبییص زۆرجبر پێْیست ّ جْاًە
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یەکێکیبى صڵٌیبثّْ، کەّا ئەّ گەًجە پێٌبسەیەکی ّرصی ئەّ 
کەسەیبى ثۆ صەکبت، کە پەیکەرەکەیبى لەثەرصەم لەاڵت ثەرز 

: راگرتّْە، ثۆیە صەپرسێت

ئەّ ئیجٌی هەستەّفییە کێیە؟ 

کە تیطێرتە سپییەکەی ثەری چەًض ّضەیەکی )گەًجەکە 
، زۆر ثەپەلە، ّەک ئەّەی ثیەّێ (ئیٌگلیزی لەسەر ًّْسراثّْ

: ّەاڵهێکی صرّستیبى ثضاتەّە ّتی

ئەّەًضەی لەسەر پبرچە هەڕهەڕەکەی ! هي ثەس ًبّەکەی صەزاًن
تەًیطتییەّە ًّْسراّە، ئەّەش ثبش ًبزاًن، چًْکە 

. ًەهشْێٌضیتەّە

: ژًەکەش ثەسەرسبهییەّە ثبسکی کْڕەکەش صەگرێت ّ صەڵێت

، ثەاڵم ئەّ زۆرتر لە (کْڕەکە لەّاى صّّرصەکەّێتەّە)ثۆ؟ 
ًبیٌبسیت، ! پەیکەرەکە ًزیک صەثێتەّە، لەثەرسۆییەّە صەڵێت

ئێْە ًبیٌبسي، صەثێ ئەّە کەسێکی هەزى ّ سْهجڵێکی هەزًی ئەّ 
ضبرە ّ ئەّ هیللەتە ثّْثێت، چًْکە کلیلی ضبر ّ چبّی ضبر ّ 
صەرثەًضی ضبری لەثي صەستە، صیبرە کەّا ضْێٌەکەی ثەرزە ّ 

ئەّ ثە . گەیطتّْتە ُەهّْ پبیەکبًی ئەّ ضبر ّ ئەّ صەڤەرە
چبّەکبًی ُەهّْ پۆستەکبًتبى صەثیٌێت، ئەّ کەسە ثەرزە 

ًِێٌییەکبًتبى صەزاًێت، ضْێٌەکەی ئەّ ّایە، ئەّ صەزاًێت چ 
.  صەکەى ّ کێْە صەچي
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ثەاڵم صڵٌیبم، کەّا ئەّ ًبزاًێت، لەّ ضبرەصا کەسێک ُەیە، لەّ 
چەًض رۆژەی هي لێرەم ثجێتە ئبّێٌەکەم، ئەّ ئبّێٌەیەی لە 

ژّّرەکەم پبزصە سبڵە، هي سەیری صەکەم، هبّەیەکی صرێژە ثە 
لەص تەهەًی سۆم لەصیبرییەّە هبت ّ ثەدەسرەتەّە صاصەًیطن، 
ثۆی رّّت صەثوەّە، جْاى صەثن ّ سیس صەثن ّ سەیبڵیص صەثن، 

ُەر لەصیبر ئبّێٌەکەّە، کەسێک لەجیبتی ضّْضە ّ چْارچیْە ّ 
! جیْەی ئبّێٌەکە صەثێتە ئبّێٌەی رًّّی هي

ًەهضەیْیست تب ُەهّْ جەستەی ئبپّْڕەی ضبرەکە، لەیەک 
ُەڵضەّەضێٌەّە، تب ئەّاًەی ثەپەلە صەڕۆى صەرثبزیبى ثێت، هي 

چبّ لەسەر صەستە ثەرصیٌەکە، چبّە زّّرگەکەی، ضبًە کەڤرەکە، 
ُەر سەیرم صەکرص . پێیە زًبرەکەی ّ رەًگە ثەفریٌەکەی ُەڵگرم

.  تب ثگەهە ثڕیبرێک ّ لسەی صڵی سۆم، لەسەر ئەّ پەیکەرە ثکەم

لەصّّرەّە ثبڵەسبًەیەکی ضّْضەیی، کە الپەڕەیەکی پڕ ّرضەیە 
ثبڵەسبًەکە ثە ّێٌەی کۆًی ! ثەاڵم. ّ لەّ ضبرەصا سۆی صەًْێٌێت

زّّتری، لە هي ّ لە ئێْە صەرصەکەّێت، ّەک جەستەیەکی سپی 
هبًضّّی، کەالّەیەکی جەرگ ثە گْللە کًْکراّ، چبّ کْێرکراّی 
ضبًطکبّ، ّەک صیوەًێک، کە هبّەیەکی زۆر لبڵجی ثەّ رەًگە ّ 

ثەّ ضێْازە گرتجّْ، ثۆیە ثەئبسبًی صیوەًی ثبڵەسبًەکە 
ئەّ ثبڵەسبًەیەی ثەرصێکی گەّرە ثّْ، ثۆ ُبّیطتي . لەثیرًبکرێت

ّ ضکبًضًی سەری لەاڵتەکە، تب صەثێتە کەالّەیەک، تەًِب ثیری 
! ًۆژەًکرصًەّەی لێ ًەکرێتەّە



 

12

5 

ئەّ ! هي ثبڵەسبًەیەکی ضّْضەیی، لە رەًگی کلی چبّاى ًبثیٌن
ثبڵەسبًەیە، ُەر ثە صیوەًە سپییە کەالّەکە صێتە ثەرچبّاًن، 

کە هبّەیەک ُێوبی ضەرهەزاری ّ ئبکبری تًْضّتیژی هرۆڤ، 
. رەّضی ئەّ ضبرە ثّْە

ثبڵەسبًەکە، ّێٌەکبًی زۆر صەًبرصە ثەر صیضەی ئەّ ژًەی، ! ثەاڵم
لەثەر سێجەرەکەی ئیجٌی هەستەّفی، ثۆ هبًەّە ّ صۆزیٌەّەی 

چبّە ُەًگْیٌییەکەی لەثي ثیرێکی لّْڵ ّ صاپۆضراّصا، ئەّ ژًە 
سبتوەیەک صەکبت، لەگەڵ ُەڵْەستەکەصا صەهیٌێتەّە، ًەصەکرا 

ثەّریبیی ُەڵجستێتەّە، ثۆیە لەّێ چەلیجّْ، ّایضەزاًی کەّتْتە 
ًبّ تۆڕێکی هبسیگر ّ ریطۆڵەکبى ّ سەری گیراّە، صەرثبزثًّْی 

ژًەکە لەّێ چەلیجّْ، لەثەر پەیکەرێک لەسەر . ئەستەهە
لەاڵتێکی ضبًبز، لە ثەراهجەر ثبڵەسبًەیەکی ضّْضەیی ًبسکی 

کە ثجّْە ًیطبًەی یەکەهی ئبّڕصاًەّە ّ ُەڵسبًەّە، . رّّگەش
! ثۆ ئەّ ضبرە ّ ئەّ ُەرێوە

سەیبڵ ّای صەکرص، یبى چبرەًّْسەکە ّاثّْ، ئەّ ژًە تبزە لەثەر 
ئەّ پەیکەرە صەرثبزی ًەثێت، ًەتْاًێت لەّ ثێتە سْارەّە، ئەّ 

ئەّ . ًبتْاًێت، لەّ ثەرزاییە چبّ ّ ُزری ثەیەکەّە صاثشبت
ّایضەزاًی پبش سەرکەّتٌیبى لبصرهە ثە کەرپّْچە ضڕەکە سۆی 

پێچبّەتەّە، صیبرە کەّا لە ثەستی ئەّ، لەّ سەفەرەصا 
کەرپّْچیص سۆی صەپێچێتەّە، ُەهّْیبى هبًضّّثْى ّ لەهێژە 

ئەّ ُەر لە سەرەّە ًبهیٌێتەّە، . صاًراّى ّ سۆیبى پێچبّەتەّە
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گبیضێک ُەر صەصۆزێتەّە، صەستی صەگرێت ّ جگەرەیەکی ثۆ 
صاگیرسێٌێت، تب لەًبّ تەهی صّّکەڵەکە ّى ثي، یەکێک لەّ 

ثەرزاییە ُەر پەیضا صەثێت، ئەّیص صەستی ثگرێت، ئەّ ُبتّْە 
صەستێک یەکێکی ثۆ ثضۆزێتەّە، یەکێک لە ئبّێٌەش ًبسکتر ّ 

.  رًّّتر ثێت

ثب کەهێکی تر، سەیری ثبڵەسبًە سپییە هبًضّّە ثەرزەکەی 
ثەراهجەری ثکبت، ثْارەکە لەّ ئبسۆییەّە، ُەر ئەّەی لێْە 

صیبرە، ئەّەش ضیبّی ًیگب ّ پرسیٌە، ثب کەهێک، چبّەکبًی ثەّ 
هبًضّّ ثکبت، لەّێ زۆر الپەڕەی ضبراّەی ئەّ ضبرە صیبرە، ًەک 

. لەًبّ کتێجە کۆًەکەی سەر کۆضی ئیجٌی هەستەّفی

کێ صیوەًەکەی ثۆ صەگۆڕێت، پبیەکبًی صاثەزیي ّ سیوبی 
ثبڵەسبًەکە ّ راستی پەیکەرەکە ثۆ ئەّ ژًە هیْاًە سپی صەکبت؟ 

کێ صەتْاًێت ئەّ ژًە سەیبڵ ثکبت؟ ئەّەش گبیضێکی صەّێت، 
کەسێکی لێزاى، لە زهبًی ژى ّ سەیبڵ ّ لە راستی رّّصاّەکبًی 

. ضبرەکە

ئەّ ثەتەًیطت ئەّ صّّکبًبًەی رّّکبریبى، ثە کەرپّْچی سپی 
ثەاڵم . صاپۆضراثّْ سەرصەکەّێت، صەگبتە پەًب پەیکەرەکە

صیبرە کەّا ُەر پەیژە ّ . لبصرهەی گەڕاًەّە ًبصۆزێتەّە
ًێرصەّاًی ثەر سەرثبى ّ هێرصرەّەکبى ُەڵٌبگیرێت، ّا لبصرهەی 

لەاڵتەکەیبى، ثۆ ئەّ ُەڵگرت ّ گەڕاًەّەش ثۆ ئەّ ژًە ًەهب، 
ثۆیە صەثێ سەیرێکی صەفتەر ّ پەڕاّەکەی ثي صەستی، ئەّ ثەرصە 
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ثکبت، کتێجەکە صێرێکی تێضایە، ئەّ ثجبتە ًبّ جەًجبڵییەکەی 
.  سْارەّە ّ ثەسەالهەتی صەرثبزی ثکبت

لەّ صەفتەرە صەثێ ثزاًێت ّ تێجگبت، ئەّ ثبڵەسبًە ضّْضەییە 
ئەّ ًبچبرە زۆر لەّ ثەرزاییە ثویٌێتەّە، . ثۆچی ثەرصثبراى کراثّْ

لەّێ صەیەّێ صرّست ئیجٌی هەستەّفی ثٌبسێت، لە ثەرًبهە ّ 
هبًەّە ّ ئبیٌضەی ئەّ ّ ضبرەکە تێ ثگبت، تبزە سەرکەّتّْە، 

کەرپّْچەکبًیص سۆیبى ُەڵگرتّْە، پبیەکبًیبى پێچبّەتەّە، ثب 
. لەّ ثەرزاییە، گبیضێک ثضۆزێتەّە ّ سەردبلی سۆی ثۆ ثبس ثکبت

ئەّ لەّێ یەک یەک، الپەڕەکبى ُەڵضەصاتەّە، کەس لە زهبًی 
ئەّ تێٌبگەى، ئەّ کْرصێکی ئەرصەالًییە ّ فبرسییەکی تبراًی 
صەزاًێت، لەّ ضبرەش ُۆالکۆ ضکبّە، ئەسکەًەصەری هکضۆًی 

صەرلەتی ًەُبتّْە، سبسبًییەکبى لەهێژە لەّ ضبرە ًبهۆ ّ صّّرى، 
ُەهّْ ًەتەّەکبًی ُبتًْەتە ًبّ ئبیٌی ئیسالم، سەریبى لەّ 

ضبرە صاّە، رستە ّ زاراّە ّ زهبى ّ پبرچە ًەسطێکی 
ضبرستبًیەت ّ کْلتّْرەکەیبى لێ ثەجێوبّە، لەگەڵ صەرپەڕاًضى 
ّ ُەاڵتي، کەرتە رستە ّ ثەرگە کتێت ّ گۆزەیبى لە ُەگجەکبًیبى 

کەّتّْە، لە ًیگبری سْێٌی ضوطێرەکبًیبى، زۆر کبرەسبت 
صەسْێٌضرێتەّە، هێژّّش ثێ رەدوبًە ثە ئبرەزّّی سۆی 

ًّْسیْیەتی، ُەًضێکی سّْتبًضّّە، ُەًضێکی ثرژاًضّّە، زۆریطی 
گۆڕیْە، ّا ثە صەستی ُەّلێرییەکبًیص، پەیکەرێکیبى لەًبّ 
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جەرگەی ضبر لیتکرصیتەّە، ئەّیص ثەرصە ّ ثەرصیبى ًیطبى 
.  صەصات

پرسیبر سەرسبهە، ًبزاًێت رّّ لەکبم رّّ ّ گەرّّ ثکبت، سەیری 
کبم چبّ ّ ًیگب ثسّْڕێتەّە، سۆیبى ّایبى لێ ُبتّْە، کەسیبى 

یەکتری ًبًبسي، ضبرە ّ ًبًّیطبًەکبى صیبر ًییە، ثبڵەسبًەکبى 
ئەّیص . زۆرى، ضەلبهەکبى تەّاّثّْى ّ سّْڕاًەّەیبى ًەهبّە

پیبّێکی چبّەڕّاى صەکبتە، گبیضی سۆی ّ پرسیبرەکبًی ّەک لْلن، 
! ّەک صڵۆپەی ًەرهی ثبراًی لەّ صەکبت

 

 

 

 

 

 

ئەرضیفی جیستر ثیتی ّ ئەّاًی تر 
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ثەر لەّەی سۆرُەاڵتٌبسی ثریتبًی ئبرثری ثورێت، لەگەڵ ژاًی 
 ئبسبًکبری ثۆ کۆًە ١٩٦٩ًەسۆضییەکبًییضا، لەسبڵی 

صثلۆهبسییەکی عەرەثی سبًەًطیٌی سەعّْصی صەکبت، کە ئیص ّ 
راڤە، لە صەستٌّْسەکەی تبریشی ئەرثلی ئیجٌی هەستەّفی ثکبت 

: ّ پێی صەڵێت

لە ئەرضیفی جیستر ثیتی لە صثلي، چەًض الپەڕەیەکی زەرصی کۆى 
ُەیە، لەّێ کتێجێک ثەًبّی تبریشی ئەرثل، کە پبش چْار سبڵ 
لە هرصًی ئیجٌی هەستەّفی، صّّثبرە ًّْسراّەتەّە، لەّێ ثێٌبز 

صاًراّە، ثەاڵم صەلێکی ًبّازەیە، ثۆ کْلتّْر ّ ئەصەثەکەتبى 
جێگبی ثبیەر صەثێت، کتێجەکە چْار ثەرگی ًبزصارە، ثەاڵم ئەّەی 

سەیری کرصّّى، ّتْیەتی ئیص ّ راڤەی زۆریبى صەّێت، 
گەًجیٌەکی ئبڵۆز ّ پەریطبًە، صیکۆهێٌێتێکی هێژّّییە، 

.  گەُّەرێکی ثەُبصارە

ثۆ ئەفسەرەکبًیص کبری ئەرضیفی )گەریضەیەک، یبى ئەفسەرێک، 
، یبى لەضەیەکی ُەڵوەتە سْێٌبّییەکەی (ّ صیکۆهێٌیتیبى کرصّّە

سبچپەرستەکبى، کە ضەڕەکە تەّاّ ثّْە، سەالدەصیي ئبگرثەسی 
هۆرکرصّّە، یەکێکە لەّاًە صەستٌّْسە کۆًەکبًی ُەڵگرتّْە، یبى 

ئەّ زاًبیە فەرەًسیبًەی، ثەًبز ّ ثەسْپبسەّە ّ ثە پبپۆڕی 
تبیجەت، لەگەڵ ًبپلیۆى ُبتجّْە هیسر، لە لبُیرە لەًبّ کۆضکی 

صّّ ًِۆهی پەًجەرە گەّرە ّ سبپیتە ثەرز ّ ُەیْاى فێٌک ژیبّى، 
ئەّاًە، صەستٌّْسەکەیبى ثرصّّە، لە سّْتبى ّ رزیي ّ 
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سبستەکرصى ّ فرۆضتي ّ صزیي رزگبریبى کرصّّى، گەًجیٌەکبى ثە 
.  ُیوەتی ئەّاى، گەیطتّْتە ئەّ ئەرضیفە ئیرلەًضییە

ًبپلیۆى لەگەڵ تۆپ ّ چەک ّ ضەڕکەر ّ جەًگبّەرەکبى، 
ئەصەثضۆست ّ ضیعرپەرّەر ّ ًەسطەسبز ّ ّێٌەکبر ّ ّەرگێڕ ّ 

َ  لەگەڵضا ثّْە، ... هەیتبر ّ سبیس ّ ئبسٌگەر ّ کبپتي ّ  ک
َ کبى ٍ ًسیی َ ر َ ّێکی زریبى،ف َ  ض َ  صا، ل َ پۆل َ ڵ ض َ گ  ل

ٍ راست ٍ ریبی ًبّ َ ی ص َ ک َ ّژه َ ت َ  ،ث َ زیي، ک َ ًبری هیسر صاث َ  ک  ل
  ٍ ّ َ َ ّ ض َ رثبزیبى 20تێضا ئ َ ستّْریبى لێصەسٌکێت، س   زیبًی ئ

َ ّصە َ ی ێک َ ک َ ت َ ڵو َ کبًی ُ َ ًگی لْرثبًیی َ  پێط َ ش ثًّْ َ ّاً ت، ئ
َ ر ّاڵتی هیسر  . ًبپلیۆى ثۆ س

 َ َ ک َ ت َ ڵو ٍ کبًی ُ َ رثبز ٍ ی س َ  ،ژهبر َ یطت ٍ گ  پەًجب ّ چْار ص
َ زار َ س ُ َ کبى  ثّْک ٍ ًسیی َ ر َ صا ف َ ّ کبرّاً  زاًبیبى 160، ل

َ ڵضاثّْ َ گ َ کبى. ل َ کبصیویی ٍ زاًي زاًبکبًی ،هێژًّّّْسبى ّ ئ  ّاص
َ کَ ٍ ًسیی َ ر َ ًیبى  ،ًبّ سْپبی ف َ ه ٍ ی ت َ ّ 23 رێژ ٍ ثّْ، ئ  سبڵ ص

َ  زاًکۆ َ ش ل ٍ ی ٍ ًسب گْڵجژێر ژهبر َ ر َ کبًی ف . کراثّْى ّ فێرگ
َ هێژثّْ َ صا،ًبپلیۆى ل َ رًبه َ  ث َ ی ل َ ّ ثیرۆک  زۆری یثّْ، کۆضص  ئ

ٍ ًسی رازی  َ ر َ رثبزی ف ٍ کبًی سیبسی ّ س َ هّْ صائیر کرصثّْ، تب ُ
َ ک َ  زاًبی ٍ ست َ ّا ص َ ،ثکبت، ک َ    ل َ ڵ سۆیضا ثجبت َ گ َ ی ل َ ک َ ت َ ڵو ُ

َ ّیص رێگبگرتي ثّْ َ ستی ئ َ ث َ ی ،هیسر، ه ٍ ک َ ّر ٍ  گ َ  ُێز  ل
َ ّزی  ٍ تْاًێت کۆًترۆڵی ثبزرگبًی د ٍ ش ص ّ َ َ  هیسر، ث ثریتبًیب ل

ٍ راست ٍ ریبی ًبّ  .  ثکبت ثۆ فەرەًسبص
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َ تی : هێژًّّّْس ٌُری لۆرًس ّتّْی

ٍّ َ َ  ئ َ ت َ ڵو ُ ّ َ َ ستی ل َ ث  رًّّبکی ّ تیطکی ، ثّْ ًبپلیۆى ه
َ ّ ًبّچبًَ َ  ئ َ یٌێت ٍ ًسی ثگ َ ر ی یْلیۆی  2 رۆژی  لَ.  زاًستی ف

َ ضتی1798سبڵی  َ ک ک َ ی َ  ل َ  ئبهێر، ثێجگ َ ی   ک ٍ ست َ ر ّ ک
ٍ ریب ًمّْم  َ  ص َ  صەثێت،زاًبکبًی تێضاثّْ ل َ هّْی ل َ ّاًی تر ُ  ئ

َ ًضریَ َ سک َ ًضاّی ئ َ ٍّ ،ث َ کبى ًیطتٌ َ پۆڵ َ ڵ ضێتی ض َ گ َ  .   ل ک
َ  لَ ٍ ک َ عبتێک زاًبکبى  پبپۆڕ َ  س ٍ ک ٍ ی چبر ٍ ریب ًمّْم ثّْ، هبّ  ص

ٍ ستبثّْى،  َ رسبم ّ ٍ کبًیبى س َ  پیرۆز ٍ ست َ ر َ صیبر گّْهجًّْی ک ث
 َ ٍ ستبً َ ر َ ّ ک ٍ ستضاًی ئ َ ص َ زى ،ل  ثۆ زاًبکبى زیبى ّ  کۆستێکی ه

َ ر ُێرضی تًْض َ ث ٍ ستبى ل ّ َ ٍ ست َ ثّْ، ص َ اڵتیبى ً ٍ س َ اڵم ص ّ  ثّْ، ث
َ لجّْى َ ثل َ  ئ ٍ ریبک َ ی ص َ ری  (ًیکۆال کۆًتی). ضێتبً زاًبی صاُێٌ

َ ی ًّْسیجّْی َ ک َ کضا ثۆ ژً َ ی َ  ًبه َ هی گرافیت، ل َ ڵ :  ل

ٍ ک ٍ رزاًی ّ رّّ ّ ٍ َ هّْ ،زاًبکبًی زیٌض َ  ًبسۆضتریي رّّصاّ ُ  ل
ٍ ستضا َ ص َ کبًیبى ل َ ل َ لْپ َ کبى. ک ٍ  هێژّّیی َ رچبّ َ هّْ س َ پێی ُ  ،ث

  َ َ ت َ یطتًّْ َ تی گ َ اڵه َ س ٍ صا ث َ  صژّار َ ّ کبرّاً َ هّْ زاًبکبى ل ُ
ٍ ًسی . هیسر َ ر َ   (ئبیف الیسْس)هێژًّّّْسی ف َ  کتێج ل

َ ًبّی  َ یضا ث َ ک َ کَ)ًْێی َ  زاًستیی صا  ( هیسر، گیبًفیضایی
َ تی :  ًّْسیْی

َ  زاًبکبى َ ی ًبپلیۆى،ک َ ڵ سْپبک َ گ َ  ، ل َ ًضری َ سک َ ر سبکی ئ َ س  ل
ٍ زاًی ثۆچی ُبتّْى، ئبگبصاری ُیچ  َ یبًض َ سیبى ً َ زیي، ک صاث

َ رًبهَ ٍ ُب  ث َ رّ َ ثّْى، ُ َ ی سۆیبى ً ٍ ی َ رکرص َ ّ س  ّ پالًی ئ
َ ّ کبرّاًَ ٍ زاًی  ل َ ضیبًض ً، ٍّ َ ٍ هیٌێٌ َ ًض ص َ هّْ زاًبکبى .   چ ُ

َ ڵ ًبپلیۆى پۆًبپرت  َ گ َ  ث َ کی گیبًفیضایبً ٍ زّّی ٍ ک ئبر ّ
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َ ّتجّْى، ثًّْی زاًبی هبتوبتیکی ًبّصار  ّ  (جبسجبر هًْجی)ک
َ ّرٍ َ ری گ َ ّتي  ّ  (کلۆص ثرتْلیت) ّ ًبّصار  کیویبگ َ رک زاهٌی س

 َ َ ک َ رگرتٌی گیبًفیضایی َ ّ ضبرٍ. ثّْى س ٍ  ئ َ یطتجّْ َ  گ َ  سْپبک ،  ک
َ ّرٍ َ کی ستراتیژی گ َ ی َ  ًبّچ َ  ث َ ًضری َ سک َ ّزی  ئ ٍ ی د ٍ رّاز  ّ ص

َ ًی  َ ه َ  ت ٍ ًبسرا، ک ٍ هبری زیٌضّّی ثبزرگبًی ص ٍ ریبی سپی ّ ضبص ص
َ ڕاًضثّْ َ زار سبڵی تێپ َ ش ُ َ  ض . زۆرتر ل

  َ َ ًضری َ سک ٍ کبًی ئ ّ َ َ ًضی تْێژیٌ َ ڵج َ ری ه ٍ ث َ ڕێْ ئبیف )ث
َ تی (ئْهجریریر :  ّتّْی

َ اڵت ثّْ ٍ ی ستراتیژی ثبزرگبًی سۆرُ ٍ رّاز َ  ص َ ًضری َ سک . ضبری ئ
َ اڵم زاًبکبى َ ،ث ٍ ک ٍ کبًی ضبر َ ّار َ  ضْێٌ َ    زۆرتر ث َ ک ّ ًبّچ

  َ َ ره ٍ  گ َ ر ٍ ڤ َ ّ ص ٍ کبًی ئ َ ڕ َ  ض ٍ کبًیص ل َ رثبز َ رسبم ثّْى، س س
َ راسبى ثجّْى َ ری . زۆر ُیالک ّ ُ ٍ فت َ  ص ٍ کبى ل َ رثبز َ  س َ کێک ل ی

َ کبًی سۆیضا ًّْسیجْی ٍ ریی ّ ٍ  : ثیر

  َ َ اڵم زاًبکبى، هبًضّّثّْیيزۆرئێو َ ّار، ث َ  ضْێٌ ّ   زۆرتر ث
َ کیبى  ٍ ی َ  ژهبر َ رسبم ثّْى، ثۆی َ کبى س َ تی هیسریی ضبرستبًی

َ  ثبکّْر َ یطتٌ َ اڵتی ثبکّْری هیسر گ َ  ،ّ سۆرُ َ ّاً جیْفری ) ل
َ ڵضاثّْ (سبى ُیالر َ گ  . یبى ل

َ کبى َ صیج َ کبى ّ ئ   ًبپلیۆًیبى ُبًضا ضبری ،زاًبکبى ّ هێژًّّّْس
ٍ ش صاگیر َ ّاى لبُیر َ اڵم ئ ٍ کبى ،ثکبت، ث َ ڕ َ کبًی ض َ یضاً َ  ه  ل

َ  سۆیبى صّّر َ ّاى ث َ  ئ ٍ گرت، ثۆی َ  لَ راص َ هی گچک َ ل  رّّثبری  ث
ٍّ َ َ ڕیٌ َ رۆژی ،ًیل پ ٍ تججّْى، ل ٍ  ر َ ًیطیت الجیز َ ت ی  21 ث
َ کبًیبى کرصثّْ، 1798یْلیۆی سبڵی  َ ًبّثبًگ َ  ث ٍ ه َ ر َ تی ُ ٍ راس  ص
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ٍ ش ّ ٍ َ صّّر َ اڵم ثَ،ل ٍ گرت، ث َ کبى راص َ ی تْپ َ  گره  ُیچ   گْێیبى ل
  َ َ کێک ل ٍ کرص، ی َ ص ٍ کبًیبى ً َ ڕ َ ضضاری ض َ ک ث ٍ ی ضێْ
َ تی َ  ّتّْی ٍ  ک ّ َ ٍ گێڕێت َ  ًبپلیۆى ص َ کبى ل :  هێژًّّّْس

َ ى َ یرک ٍ کبًن  س َ رثبز َ ت ،س َ  ضبرستبًی َ  کبت ّ ل ٍ  ل َ ص  چْار س
ٍ کبت ٍ رّاًتبى ص َ  چبّ َ ُراهبً َ ّ ئ َ رّّی ئ َ  س . ل

ٍ هبًَ َ ّص َ   ،ل َ یطت ٍ گ ٍ  ص َ رژهێری لبُیر َ زارصّّ سەص ّ ضێست س ُ  
ٍ صا َ ّ ضبر َ س، ل َ  سێ سەص ،ک َ ًضێ ل َ اڵم ُ َ ّتیطی تێضاثّْ، ث  هزگ

ٍ ی تریبى ّتٍّْ َ کبى ژهبر ٍ کبًی .  هێژًّّّْس َ رثبز َ  س َ ًضێ ل ُ
َ ّ ّتّْیبًَ َ  گیراٍّ ،ُبّڕێی ئ َ ل ٍ  ثێ ت َ ّا لبُیر َ ڕی تێضا   ک  ّ ض

َ ّهبٍّ َ ل ٍ کی سۆی.  ً َ ر ٍ گبی س َ  ،ًبپلیۆى ثبر ٍ کی الزثکی َ ڕ َ  گ  ل
 ّ َ ٍ گبی ئ َ ًیطت ثبر َ ت َ زراًضثّْ، زاًبکبًیطی ُبًضاثّْ ل صاه

ٍّ َ َ ٍّ ثویٌێٌ ًّ َ َ ک َ ّ صّّرً َ لی .   ّ ل َ اڵم زاًبکبى زۆر گْێرای ث
َ ّاى کبر َ ثّْى، ئ ً ّ َ ٍ ّیست،  ئ َ ڕاًیبى ص َ ی گ َ رًبه ّ ث

َ کبًیبى لَ ٍ ضوبڵ َ کیبى ر ٍ ی َ  ژهبر َ کبًیبى جیبّازثّْ، ثۆی َ رًبه  ث
ٍ کبى ثّْ،  َ ًض َ ه ٍ ّڵ ٍ کی ص َ ڕ َ  گ َ ڵضاثّْ، ک ُ  َ ٍ کی الٌبصری َ ڕ  گ

َ ّرٍ َ ّێ کۆضکی گ َ   ل ً ٍ َ  سبّ  ّ ًبزصاری زۆری تێضاثّْ، ک
َ کبًی لَ َ ی  هوبلیک َ ًبّ ثبسچ َ کبى ل  ترسبى رایبًکرصثّْ، کۆضک

َ ّرٍ َ رفراز گ ٍ  ضبری صا ّ س َ  ثجّْ َ ک ٍ یبى ًبّچ ّ َ  صرّستکراثّْ، ث
َ ی هیسری  . زاًستی ّ ئبهۆژگ

َ یضا َ ک َ  کتێج َ  ل َ ک َ  ،هێژًّّّْس َ ّ ئبهۆژگبی ٍ ت ث َ ثبر  س
َ تی  : ًّْسیْی
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َ ّ ئبهۆژگبیَ َ کبى  ،ئ َ ُراه َ ی ئ ٍ ک َ ڕ َ  ض  پبش هبًگێک ل
َ زراٍّ َ ى ًبپل صاه َ الی َ ضی ل َ ک َ زراًضً َ ی صاه ۆى ی، ثیرۆک

 .  پۆًبپریت ثٍّْ

ٍ ڵێي َ  ص ٍ ه َ رص َ ّ س ٍ کبًی ئ َ  رّّصاّ ٍ زا ل َ سبًی ضبر   :ک

َ ًضٍ لەًبپلیۆى َ ڵج َ ّ ه َ زراًضًی ئ َ اڵت ،  صاه ٍ س َ ستی ص َ ث  زۆرتر ه
 ٍ  ئەّ  زۆرتر، لە ثرصًی ئەّ زاًبیبًەش .ّ سۆلبیوکرصى ثّْ

َ ست َ ث َ ی زاًیبریُەثّْە، ًەک ی ەه َ ض  .  لەّ ّاڵتەصاگ

َ  چْار ٍ ک، هبتوبتیک ّ فیزیب ئبهۆژگبک َ ش ثّْ ّ ّ ئبثّْری  ث
َ ر  . ّ ئبصاة سیبسی ّ ًُْ

 َ َ ّ ئبهۆژگبی ٍ سوی ئ َ ر ٍ ثًّْی ،ث َ ئبهبص ٍ ر   زاًبپبزصە ث ّ تْێژ
َ  هۆًج َ ّاً َ  ،ل َ 1798ٍّی ئۆگستی سبڵی  22 ل ٍ ت ٍ ڵێي   کراّ ، ص

ٍ تب ًبپلیۆى َ ر ٍ  ثۆ ،س ٍ ستٌیطبًکرصّّ َ کبًی ص ٍ  زاًستیی  سۆی ثْار
 ٍ ٍ تب صاّایکرصّّ َ ر َ سبزی ًبى ّ ،کبرکرصًی زاًبکبى، س َ  پیط  ل

ٍ اڵهی سێرای   . ثضەًەّەصرّستکرصًی ثبرّص ّ

َ  ثْاری هێژّّی  ٍ ی پبریس ل َ  هۆز َ یلسْف ّ زاًبّ هێژًّّّْس ل ف
َ تی (جۆى هبرک)سرّضتی    :ّتّْی

َ ّ زاًبیبًَ ٍ یبى کرصٍّّ ،ئ َ ّر َ    کبری زۆرثبش ّ صاُێٌبًی گ ، ثۆی
َ رسبم ثٍّْ .  ًبپلیۆى پۆًبپرت زۆر پێیبى س

َ ر پێٌج رۆژ  ٍ ثّْ، ُ َ  ص َ  ئبهۆژگبک َ کبًیبى ل َ  زاًستیی صیوبً
َ  سبز َ ک ٍ  ثبسی  جبرێک صیوبً ّ َ َ ک َ ی ٍ کرا، زاًبکبى ث ص



 

13

5 

َ ڵ  َ گ ٍ کرص، ل َ کبًیبى ص َ  پێْیست َ  زاًستیی َ ل َ س َ کبى ّ ه پێطِبت
َ کبى ٍ ًسیی َ ر ٍ کرا ،ف َ کبًیص ص َ کی ُْضیبری هیسریی َ ی ٍ ست  ص

ٍ ثي،  َ ی ئبگبصاری کْلتّْری سۆرئبّاثّْى)ئبهبص َ ّاً َ تی ل َ تبیج  (ث
ٍ ًسی َ ر َ ری ف ٍ ة ّ ًُْ َ ص ٍ کبًی ئ َ  ثْار ٍ زایبى ل َ ثّْصاّ ضبر ُ  .

ٍ کبًی ًبپلیۆى َ ر َ فس َ ّ ،ئ َ ر ث ٍ یبًزاًی ًبپلیۆى زۆر ثبی  ص
ٍ ُبت  َ ص َ ڵٌ َ ّاى ُ َ هّْیبى چبّیبى ث ُ  َ ٍ صات، ثۆی َ  ص زاًبیبً

َ زیبى لێ ٍ کرصى د َ ص ً . 

ٍ کبًی  ّ َ َ ًضی تْێژیٌ َ ڵج َ  ه َ ضی هێژّّ ل َ رۆکی ث ثبتریس ثریت س
َ تی َ کسبزی ّتّْی   :ثباڵی چ

َ کبى لَ َ ًی صیوبً َ ًض الی ٍ ثّْىا، چ ٍ  ص َ کبًیص ئبهبص  ، زاًب هیسریی
َ  ُزری سۆرئبّا ًزیکجّْى َ ی ل َ ّاً َ تی ئ َ تبیج زاًبکبى زۆر . ث

َ رۆضی زاًست ّ َ ّ  پ َ کی ئ َ ی َ هّْ گۆض ُ  َ پطکٌیي ثّْى، ثۆی
َ رۆژی  ٍ پطکٌی، تب ل َ یبى ص  1799ی یٌبیری سبڵی  22ّاڵت

َ ّێ کبًزای  ٍ ش، ل َ اڵتی لبُیر َ  سۆرُ َ ت َ یطتًّْ َ کیبى گ َ ی ٍ ست ص
َ ى زاًب ثرثْلیت  (کبرثًْبتی سۆصیْم)ًبترّى  َ الی ، صەصۆزرێتەّەل

َ ر  َ کبى ثۆ س ٍ ًسیی َ ر َ ی ف َ ک َ ت َ ڵو َ ش ضبًبزی ُ ٍ ی ّ َ َ ّ صۆزیٌ ئ
 . هیسر

َ کبًی جیزٍ ٍ ه َ ر ُ   َ َ ت َ یطتًّْ َ سی زۆریبى  زاًبکبى گ  ّ ثبی
َ عیض.  پێضاٍّ َ کبًی س َ  ًبّچ َ ت َ یطتًّْ  ، لەّێّ سْیس زاًبکبى گ

ٍ ریبی سّْر ٍ ی ص ّ َ َ ستبً َ ری ث َ گ َ  ئ ٍ ریبی سپی  ثیریبى ل ّ ص
  ٍ ّ َ َ ک َ ی ٍ راست ث َ ًضازیبر کرصیتەّەًبّ فریٌبًض )، کبری ئ

َ  سبڵی  (صیلسیس َ  ل َ  1869ک َ ًبڵی سْیس سّْصی ل  ثۆ لێضاًی ک
َ ًضازیبری رێگبّثبى ّ  َ تی ئ َ تبیج َ ّاى ثیٌیجّْ، ث َ ی ئ َ ک ثیرۆک
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ٍ کبى  ٍ  (جبک هبری لْثیر)پرص َ  ثّْ َ ک َ ًبڵ َ  پبضبى ک ثە ، ک
َ سضار َ ًبڵێکی ثبی َ  پێٌبّیضا ،ک َ ڕیبى ل ٍ کبى ض َ  زڵِێز  ّاڵت

َ ڵگیرسبًض ُ  .

  َ ٍ ضیضیبى ل َ رصی ر َ صا ث َ ّ کبرّاً َ کبى ل ٍ ًسیی َ ر ی 19زاًب ف
َ 1799ٍّیْلیۆی سبڵی  ٍ ت َ ریکی   صۆزیْ ٍ کبى س َ رثبز َ  س ، ک

َ ر َ ًگ َ رگری ثّْى س َ اڵصاًبًی ث ٍ یبى ،ّ ل َ یر ٍ  س َ رص َ ّ ث  ئ
ٍّ َ ٍ ت ٍ ر .  صۆزیْ زۆر  (جۆى هبرک صرّیي)هێژًّّّْس ّ تْێژ

  َ ٍ ی کرصثّْ، ک َ رص َ ّ ث ٍ  ثبسی ًرسی زاًستی ئ ّ َ َ س َ ثبی ث
َ ًض َ ًض سّْه َ ثْاری زاًستیضا چ َ ی ثۆ  ثٍّْ ل ٍ ک َ  هێژّّ  196، ک

َ رثێت  َ س َ سْع ساڵّی سْصای ل َ صایکجًّْی ی سبڵ پێص ل
ٍّ َ َ ڕێت ٍ گ َ رسّْهێک تۆهبر.  ص َ  ه ٍ ک َ رص َ ر ث َ س َ  ثَ،کراثّْ ل   ک

َ ّ ) سێ زهبًی ُیرّگلیفی ّ صهیبتی  َ یی هیسری ئ زهبًێکی ًبّچ
َ ثٍّْ ٍ ه َ رص ٍ   ( س ٍ ش ثّْ ّ َ َ غریمی ًّْسراثّْ، ئ ثە ّ زهبًی ئ

َ سضار ثۆ زاًب َ ًگێکی ثبی َ رُ َ اڵم گرێی  ف ٍ کبى، ث ٍ رگێڕ ّ ّ
َ  تب  َ ک َ ٍّثیست ّ سێًّْسیٌ َ کرای ٍ ًسی   سبڵ ً َ ر ، تب زاًبی ف

َ سبڵی  (جۆى فراًسْا ضبهجلیْى) َ کبًی کرص1822ل   ،ٍ ٍّیت کلیل
  َ َ لێطبّ رّّیبى ل ٍ کبًی هێژّّ، ث ٍ ر َ ش زاًبکبى ّ تْێژ ثۆی

 ٍ ٍ ،هیسرکرصّّ َ کبًیبى کرصّّ َ رعۆً َ تی ف َ تی ضبرستبًی ٍ راس  ، ص
 ٍ ّ َ ٍ ت َ ڵضاّ ٍ یبى ُ َ ر ٍ ڤ َ ّ ص ٍ کبًیبى ی ًِێٌی،هێژّّی کۆًی ئ

ٍ ّ سْریب ضکستی .  ئبضکراکرصٍّّ َ ر َ ی ث َ ک َ  ُێرض َ  ًبپلیۆى ل ک
َ ٍّ،ُێٌب َ  هبی َ ّ ًبّچبً َ کی زۆر ل ٍ ی َ  ئۆگستی سبڵی   هبّ ، تب ل
ٍ  هیسر1799 ّ َ َ ڕای َ ٍّ، گ َ ڕای ٍ ًسب گ َ ر ٍ ّ ف َ ر ٍ  ث ّ َ َ ّێط َ  .   ل ک

َ ی  َ ک ٍ  ّاڵت ّ َ ٍ ت َ ڕاّ ٍ تب)گ ٍ رّاًی کرصٍّّ( کْص َ ک چبّ َ   ی ، ثۆی
ّ َ ٍ ی ئ ّ َ َ ّتٌ َ  سْپبکَ،صّّرک  زیبًی زۆری  ، ّ ضکستی سْپبکَ  ل
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َ  کبر َ ر  ث َ ث ٍ یبًْیست ل َ ّاى ص َ یبًضثّْ، ئ َ ی زاًبکبى گ َ رًبه ّ ث
َ یبى َ ری سْپبک َ ى،سێج َ  کبرثک ٍ ّام ّ ئبزاصاً َ رص  .  ث

ٍ ًرال  لَ َ رضتی ژ َ رپ ٍ هی س َ رص ضتٌی یّ پبش رۆ (کلیجر)س
َ ًێْاى هبًگی یبزصە ،ًبپلیۆى َ ستراثّْ، ل  صاًیطتٌی زاًیبری ث

َ ی ًۆزصە، 1800 تب یًْیۆی سبڵی 1799ئۆگستی سبڵی   صیوبً
َ ستراثّْ َ  لَ،زاًستی تر ث ٍ ًراڵ هیٌْ ثّْ  ک ٍ هی ژ َ رص .  س

َ تی  : هێژًّّّْس ثبتریس ثرت ًّْسیْی

َ کَ لَ ٍ ًسیی َ ر َ  ف َ ت َ ڵو َ ستیبى ، کۆتبیی ُ ٍ کرص،   زاًبکبى ُ ص
َ ّاى کبرێکی زۆریبى َ  ئ ٍ  هیسر، چًْک ّ َ َ ڕێٌ ٍ  ثگ ٍ  ُبتّْ ّ َ  کبتی ئ

 ٍ َ ّتٍّْ کرصّّ ٍ سک َ هی ثبضیبى ص َ رُ َ تی زاًیبری  ّ ث َ تبیج ، ث
َ کبى َ رعۆً ٍ هی ف َ رص َ ر هیسری کۆًی س َ س . ل

َ رۆژی  َ ستۆلی 1801ی هبرسی سبڵی 1ل ثریتبًی کەضتییەکبًی  ئ
َ زیٍْ َ  صاث َ ًضری َ سک َ ًضاّی ئ َ  ث َ ی ،ل َ ک َ ت َ ڵو ٍ ش ُ ّ َ  ئ

ٍ  ًبپلیۆًی کۆتبیی پێ َ صا.ُێٌبّ َ ّ سبڵ َ ر ل َ کبى ، ُ  ثریتبًیی
 ٍ ٍ یبى صاگیرکرصّّ ٍ تَ،لبُیر َ کبى سۆیبى صاّ ٍ ًسیی َ ر ٍ ست   ف  ص

َ کبى ٍ ،ثریتبًیی َ یوبًێکیبى هۆرکرصّّ َ کبى ، پ ٍ ًسیی َ ر َ ّا زاًب ف  ک
َ م  َ رُ َ هّْ ث ٍ ًێ ُ َ یبى ثض َ ک َ  زاًستی َ ّت ٍ سک َ رصّّ ،ّ ص َ اڵم ُ  ث

 َ ٍ  ،ّ جیْفری سبى ُجلیت زاًب فْریی ٍ یبى کرصّّ ّ َ َ ی ئ ٍ ض َ ڕ ُ 
َ ّا  َ ى، ئ َ ر ًبچبریبى ثک َ گ َ کبى )ئ َ  زاًستیی ٍ ستٌّْس َ هّْ ص ُ

ٍ سْتێٌي َ ًضیي (ص َ کبى تْاًیبى چ َ  کۆتبیی ثریتبًیی َ اڵم ل ، ث
َ ی گریٌگ َ ڵگ َ ّێت، ،ث ٍ سک َ کبًی ُیرّگلیفیبى ص َ ر ًّْسیٌ َ س  ل

ٍ ش پبش ًیْ  ّ َ َ ضی سۆیبى ثرصثّْ، ئ َ کبى ث ٍ ًسیی َ ر ٍ  ف ّ َ َ ّالض ل
َ صٍ ٍ رچٍّْ ،س ٍ  ص َ ّر َ ّاری گ َ  کتێجێکی ضْێٌ َ    ل َ ّ کتێج ، ئ
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َ کبى  َ هّْ پێْاً ُ  َ َ ی ًبپلیۆًی ث َ ک َ  ضکست َ ت َ ڵو ُ
 ٍ َ ّتّْیی تۆهبرکرصّّ َ رک َ س .  ث
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ثەڵێ ئێوە، لە ُەڵوەتە سەرثبزییەکبى گەًجیٌەکبًیبى 
رزگبرکرصّّە، لْرثبًیبى ثۆ ئەّاًە صاّە، ثەگەرهییەّە لە 

ثبّەضیبى کرصّّە، ثەرگیبى کرصًّەتەّە ّ کۆپی ّ راڤەیبى 
. کرصّّى

پیبّە صثلۆهبتە سبًەًطیٌە عەرەثەکە، ثەسەرسبهییەّە سەثبرەت 
: ثە صەستٌّْسەکەی ئیجٌی هەستەّفی صەڵێت

ثۆ ئەّ صەستٌّْسە هبّە؟ 

سۆرُەاڵتٌبسە ًەسۆضەکە ثەگراًییەّە ضبًێکی صەجْڵێٌێت، 
ثەاڵم ًبتْاًێت لەسەر جێگەکەی ُەڵجستێتەّە، صەستٌّْسێکی 
ُبّضێْە ّ ُبّتەهەًی تبریشی ئەرثلی ًیطبى ثضات، ثۆیە ُەر 

: تبلەتی ئەّەی صەثێت کە صەڵێت

ُەهّْیبى ! صەزاًن ئێْە ُەهّْتبى ّاصەزاًي ئەّ ثەرگبًە ّى ثّْى
لە ئەرضیفەکبًی ئێوە ُیچ ثەڵگەًبهە ّ صەستٌّْسی ! فەّتبّى

ئێوە ُەهّْ گەًجیٌەکبًی سۆرُەاڵتوبى )کۆى ّى ًبثێت، 
، صیْاًە ضیعرییەکبى، صەستٌّْسە هێژّّییەکبى، (پبراستّْە

. کەضکۆلە ًبزصارەکبى ُەهّْیبى هبّى ّ صەهیٌێي

صثلۆهبتە سبًەًطیٌەکە، کە تبلەتی ثبضی ثە ثەرصاهبثّْ، ثە 
کۆستەهێکی رەش ّ پۆضتەییەّە، صەستێک لە چبّیلکەکەی صەصات 

: ّ لسەکەی ئەّ پطتراست صەکبتەّە
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. ثەڵێ، ّایە

هبهۆستب ئبرثری، ثەر لەّەی ًبّی هبهۆستبی زاًکۆکەی ثۆ ئبضکرا 
: ثکبت، کە سەرپەرضتی تێز ّ کبرەکبًی ثێت، صەڵێت

صەزاًی ئەّ صەستٌّْسبًە، ُەهّْش لە صیْەسبى ّ هزگەّت ّ 
هبڵە ثەگزاصەکبى، ثە پبرەی ئەستّْریص کڕاّى، ثە پبرە کڕاّى ّ 

ثە هەترسی ّ صڵەڕاّکێ، ثەصزییەّە لە سٌّْرەکبى ّ لەًبّ 
پبپۆڕەکبًی ُێٌبًی ئبّریطن ّ ثەُبرات، ثە کبرّاًی چەًض هبًگی 

رێگبّثبًە سەستەکبًضا، ُەًضێکیبى صەرثبزیبى ثّْە، کە ئێستب 
هیللەتبى ّ  ضبکبرەکبى ضبًبزی پێْە صەکەى، لێرەّە صّّثبرە 

گەڕاًّەتەّە کتێجشبًەکبًی سۆرُەاڵت، گەڕاًّەتەّە ثەر تیطکی 
.  عەصەسە ّ ّرصثیٌییەکبى، تب پیت ّ رستەکبى ثٌبسرێٌەّە

لەّرۆژەّە، ئەّ صثلۆهبتە عەرەثە، سەم لەّ صەستٌّْسە صەسْات، 
ثەرصەّام سەریکی لێکضاًەّەی هبًب ّ رێٌّْس ّ لێکچًّْی 

ّضەکبى ّ ًبّەکبى ّ ضیعرەکبى ّ ثەسەرُبت ّ هێژّّەکبى ّ 
.  زاراّەکبى صەثێت، ئیجٌی هەستەّفی لە هرصى رزگبر صەکبت

صیبرە کەّا تەتبرەکبى، کە رەضوبڵیبى، لە صەضتبییەکبى ُەڵضاّە، 
ثە ئەسپەکبًیبى سوکۆڵیبى کرصّّە، سۆیبى صاّەتە ثەر سۆرە 
گەرهەکەی ئەّ صەضتە سبّێٌە، ثریٌەکبًیبى تیوبرکرصّّە ّ 

ًەسۆضەکبًیبى پێچبّەتەّە، ثەر لەّەی ثێٌە ًبّ ضبرەکە، سْپبیە 
ضڕەکەی ئەتبثکییەکبى ّ تْرکەکبى ّ عەثبسییەکبى راّثٌێي، 
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پطّْێکیبى صاّە، لەّرۆژاًە سەریکی فەریک سْارصى ّ صاًبًی 
ُەگجەی ًبى ّ سْێی ّ ضیرًەهەًی ثّْى، ّالییەکەی هْسڵ، 

لەسەر صاّای زاًبکبًی ئەّ ضبرە، لەسەر راسپبرصەی ّالییەکبًی 
عەکب ّ دەلەة ّ دەراى، ًبهەی ثۆ ئیجٌی هەستەّفی ًبرصّّە، 

صاّای لێکرصّّە، لە سبى ّ دْجرەکەی ثێتە صەرەّە، پەلە ثکبت تب 
تەتەرەکبى ًەگەیطتًّْەتە ُەّلێر، تب صەفتەر ّ ثەیبزەکبًی 

ًەصزراّى، تب عەثب ّ عەهبهەکەیبى لێ ًەفڕاًضّّە، ثب چّْست ّ  
چبالکبًە سۆی صەرثبز ثکبت، ئەّاًە صّایی رێگب ّ پرص ّ ثْارەکبى 
صاصەسەى، پیتەکبى ّەک صڕکی زەرص صەسّْتێٌي، صەستٌّْسەکبى 

ثەئبّ صاصەى، عەثبکەت ضیتبڵ ضیتبڵ صەکەى، عەهبهەکەت لەسەر 
ئەّاى ثۆ کْضتٌی پیبّەکبى، صەچٌە ًبّ ثیر ّ . فڕێ صەصەى

کبرێزەکبى، ثۆ لڕکرصًی ژى ّ هٌبڵەکبى، سەر لە کۆڵیتی هریطک ّ 
.  جّْجکەش صەثەًە ژّّرەّە

ّاعیزەکبًی ًبّ سٌّْری صەسەاڵتی عەثبسییەکبى، ًەیبری 
سەلیفەکبى ّ ضبعیرە ًەیبرەکبى ّ ّالییەکبى ّ دبکوەکبى 

صەًگۆی ئەّەیبى ثاڵّصەکرصەّە، کەّا تەرتەرەکبى ثەضر صەسۆى 
.  (ژًەکبًیبى لە پیبّەکبًیبى صڕتر ّ ثکْژترى)

یبى صاثّْە ثەر  (هْستەعسن ثبللە)ئەّاى سەلیفەی عەثبسی 
ضەق، ئەگەرچی ثەًبهە، ثەثەڵێٌیص ثەغضای تەسلین کرصثّْى، 

ئیٌجب ُۆالکۆ، ثەصەستی سۆی پەتی لە هل کرص ّ سٌکبًضی، 
ثەّەش کۆتبیی ثە سەالفەتی عەثبسییەکبًی لە ثەغضا صەُێٌێت، 
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ثەّەش ًەّەستبّى ّ ُێرش ّ سْتبًەکبًیبى ثەرصەّام ثّْە، کە 
گەیطتًّْەتە ًزیک ُەّلێر، صەزاًي کەّا ئیجٌی هەستەّفی لە 

سْڵتبًەکبى ًزیک ثّْە، لە سەلیفەی عەثبسییەکبى، لەگەڵ 
ئەهبرەتی هْسڵ ًزیک ّ سزم ثّْە، ثۆیە صڵسۆزەکبًی صاّایبى لەّ 
کرصّّە، ثەپەلە سۆی لەّ گێژاّە، صەرثبز ثکبت ّ سەری کۆت ثکبت 

. ّ رزگبری ثێت، تب ثگبتە هْسڵ ّ لەّێص ًبًبسرێتەّە 

ئیجٌی هەستەّفی، لەگەڵ گەیطتٌی ًبهەکبًی ّالی هْسڵ ّ 
تەًگبّکرصًی ثۆ صەرثبزثًّْی لە لەاڵتی ُەّلێر، لەًبّ ضبریص لە 

رێگبّثبًەکبًیص ضبُیضەکبى، رێجْارەکبى سەرثرصەی سْێٌبّی 
زۆریبى ثۆ گێڕاثّْە، ثۆیە کێچی کەّتجّْە کەّڵ، ترسی لێ 

ًیطتجّْ، سەثر سەثر صەستٌّْسەکبًی پۆلیي صەکرص، ژهبرەی ثۆ 
.  صاصەًبى، دْثرە الّاز ّ سیسەکبًی رەضتر صەکرصًەّە

ُەهّْ صەیبًزاًی سْێٌی سّْری ئەّ زێر ّ گەُّەرە، چبّی ئەّ 
کبًی ّ ئەستێرەیە، صەیبًزاًی ًّْسیٌەکبًی ئەّ، ئەگەر هێژّّی 
ئەّ ضبرەش ًەثێت، ئەّە هێژّّی هرۆڤبیەتییە، ًبّی پیبّچبک ّ 

ُەهّْ سەهی ئەّەیبى ثّْ، ئەّ ثە کەّا ّ ثە سەًضّّق . زاًبکبًە
ّ ُەگجەکبًییەّە ًەکەّێتە ثي سوکۆڵی ئەسپ ّ ضیری 

ثۆیە ئەّ لە ضەّێکی تبریکضا، لە صەرزێکی ثبریکب، ثە . تەتەرەکبى
کبرّاًێکی سبهٌبک، لە لەاڵت صایضەثەزێٌي، لەگەڵ دْضترەّاى ّ 
سْێ فرۆش ّ جەهجبزەکبى ّ لەتبری کبرّاًێکی ًِێٌی، ئەّ ثەرێ 

. صەکەى، لە هْسڵ صەگبتە ثەر پەًجەرەی ّالی ضبرەکە
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ضەّی یەکەم، پێٌبّ ّ تەتەرەکبى رەّاًە صەکبتەّە، ئەّ ضەّە 
ثەگەڵیبى ًبکەّێت ّ چبّەڕّاى صەکبت، ئەّاًیص لەًبّ کۆفیەی 

: ثەستراّ ّ ثە سوێڵ ّ ریطی پبًیبًەّە صەڵێي

ثە ئێوەیبى ّتّْە ّالی پەریطبًە، تب ئەّ هەالیە صەرثبز صەکەیي، 
ّتیبى ضبثبضی سۆتبى زّّ ّەرصەگرى، ئەّ تەًگبّ ّ چبّەڕّاًە، 

پیبّێکە ثەتەًِبیە ّ سْارێکی ئبهبصەیە، پیرێکی ًەسۆش ّ 
چبّێکی کزە، ثەاڵم صیبرە ّالی ثۆ ئەّ زۆر تەًگبّە، ئەّیص لە 

یەکێکیبى کبرسبز ثّْ . سەهی صەستٌّْسەکبًی زۆر لەسەرسۆیە
: ثەّ صەڵێت

زاًین ّتیبى ثبری گراًە، سەًضّلی زۆری پێیە، صەیەّێ 
سەًضّلەکبى لە سّْتبى ّ فەّتبى صەرثبز ثکبت، ئەّ پەرۆضە ّ 

صەیەّێ، سەًضّلەکبًی ًەکەًّە ثەر ضەپۆلی ئبّ ّ لەُی 
ًبیەّێ سەًضّلەکبًی )کەًضەکبى، ًەثٌە ئبّهبڵکی ثەستەکبى، 

، ًبیەّێ ُەتب ُەّر سکی لەسەر ئەرز ثێت، سەفەر ثەّ (تەڕ ثي
یەکێکیبى ُەًبسەی ّەک کّْڕسبًە لەًبّ . سەًضّلبًە ثکبت

: عەثبکەی صەرصەچّْ ّتی

ثبضە ئەّ سەًضّلبًە چییبى تێضایە، صەثێ گراى ثي، ثبرەکبًوبى 
. پێ ُەڵضەگیرێت

: پیبّە کبرسبزەکە صەڵێت

. ُیچ ًییە تەًِب پەڕە کبغەز ّ چەرم ّ سبم ّ ضەهێي
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صثلۆهبتە سبًەًطیٌەکە، کە سەیری صەستٌّْسەکبى صەکبت، 
دْثرە سّْر ّ ضیٌەکبى ّ الپەڕە گەچراّ ّ صێرە کْژراّەکبى، پیتە 

چەهبّەکبى، ًبّە صرێژەکبى ّ ضیعرە ثە کێص ّ لبفییەکبى 
صەثیٌێت، صّّصڵ ّ ترسبّ ضبى ثە ریزثەًضی کتێجشبًە ّ 

.  ئەرضیفەکە صەّەستێت

ثەاڵم ُبّکبت ئەّ، ضبًبز ّ زاًبیبًە، لەّ هەیضاًە ًبترسێت ّ 
صەست ثە تْێژیٌەّەکەی صەکبت، لەگەڵ پیتەکبى ّ ضیعر ّ 

ًبّەکبى صەثێتە سزم ّ ًبسیبّ، ئەّ ثەئبسبًی صێرەکبى صەًبسێت 
ّ صەستیبى ثەسەرصا صاصەُێٌێت ّ سبزیبى صەکبتەّە، صیبرە کەّا 

زۆریص ضۆسی ثەّ ثەرُەهە ُبتّْە، ئەّەش ثە کبرێکی صثلۆهبتی 
ّ ثە کێطوەکێص صەزاًێت، ثۆیە هبًضّّ ًبثێت ّ ئەزهّْى ّ کەضە 

سۆضەکەی لەًضەى ئبراهی صەکبت، تب ثبضتر کبر ثکبت ّ رەًجی 
ئیجٌی هەستەّفی ثۆ ضکۆی عەرەثی ّ ئیسالهی ّ ئەتبثکییەکبى 

. ثضّرێتەّە

سۆرُەاڵتٌبسەکە، لە پیبّە صثلۆهبتە ثەتْاًبکە، صڵٌیب صەثێت ّ 
ئبهۆژگبری صەکبت، کە صەستجەرصاری ئەّ صەستٌّْسە ًەثێت، ثب 

رەًگی دْثرەکبى ّ ًبڕێکی الپەڕەکبى هبًضّّی ًەکبت، چەًض 
سبڵە، ئەّ گەًجیٌە ّى ثّْە، چەًض سبڵە ئەّ کتێجە ًبّی ُەیە ّ 

ًبّەڕۆکی ًییە، ّاز هەُێٌە ّ تۆش چبرەگە سەصەیەک لە کبری 
صثلۆهبتی کبرتکرصّّە، لەگەڵ ئبریطەکبى ئبضٌبثّْیت، چەًضیي 

کێطەت رّّثەڕّّ ثّْیتەّە، لەّ کبرەش ًەرم ّ لەسەرسۆ ثە، 
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راستە الپەڕەکبى پەرتەّازەى، ًبّەکبى زۆرى، ضیعرەکبى رەق ّ 
! ّضکي، ثەاڵم تۆ کەسێکی صثلۆهبتی صەرەلەتی ئەّ کێطەیە صێیت

صەستٌّْسەکە صەگەڕێتەّە، ئەّ صەستٌّْسەکە صەصۆزێتەّە، ثەر 
لەّەی ئەّ سەفەرە ثکبت، ثەر لەّەی ثزاًێت چبرەًّْسی 

سْێٌضًەکەی ثەّ هێژّّە صەگیرسێتەّە، ئەّ ُەر لەهبڵەّە کە 
لەدەسبرە ضّْرەثەرزەکەیبى صێتە صەرەّە، لەًبّ ثەژًی 

صارسْرهبکبى ًیگبیەکی تر لەهبڵەکەیبى صەکبتەّە، سەرەتب 
دەجی هەککەی پیرۆز صەکبت، ُیوەت ّ ثەرەکەت لە پیرۆزی 

ثەضێک لە تەهەى ّ ضبًی . ثەرصە رەضەکە ّەرصەگرێت
هبهۆستبیەک ّ گۆضەیەکی الچەپی زاًکۆیەک صەثبت، تب کتێجەکە 

صەثێتە ثەرصێکی سپی، ثەرگی کتێجەکەی صّّرثەصّّری ثە 
کتێجەکە لە ئەّرّپبّە صەگەڕێتەّە ! ضبرەکە ًیطبى صەصاتەّە

ثەغضا ّ لەّێص صێتەّە ُەّلێر، لە ُەّلێریص پەیکەرێکی سپی، 
.  لەثەرصەم ئبپّْڕە ّ گەرهەی ثبزاڕەکبى، ثۆ لیت صەکەًەّە

ثەاڵم کەسیص ًبزاًێت، ئەّ صەستٌّْسبًە، ئەّەی ئیجٌی 
هەستەّفی ّ سەصاى زاًب ّ ثیرهەًضەکبًی سۆرُەاڵت، چۆى 

گەیطتًّْەتە صەرەّە، کەی ئیمبهە ّ هبًەّە ّ کبری پبراستٌیبى 
ثەاڵم ّا هي، صەزاًن چۆى ئەّ لەثەر ئەّ کتێجە . ثۆ ئبسبًکراّە

ثّْە ثە پەیکەر، ثّْە ثە ثەرصێکی پیرۆزی سپی ًەک رەش، لەّ 
ضْێٌە ثەرزە ثەثەرزییەّە راگیراّە، ثۆیەش ًبتْاًیي ّ ئبسبى 

ًییە، ثەرصەکە لەّ ضْێٌە، ثەّ ضێْازە ّ لەّ رۆژگبرە ثگۆڕیي، کە 
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ئیوڕۆ، سجەی ئەگەر لەالی هٌیص رّّى ثێت، ! صّێٌێی رًّّە، ثەاڵم
الی ئەّ رّّثەرە چڕەی رێجْارەکبًی ًبّ ضەلبهەکبى لێل ّ 

! ضێْاّە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سْێٌەری الپەڕەکبًی لّْڕ 
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تەُب ثبلر لّْڕی صەسْێٌضەّە، ئەّ ُەهّْ ثزهبرەکبًی ًّْسیٌی 
ئەکض ّ سۆهەرییەکبًی، لە جەستەی ضبرەکبى ّ هیللەتەکبى 

ثەًەرهییەّە، ثەاڵم زاًستییبًە صەصەرُێٌب، ئەّ ضبًی گلگبهطی 
گرتجّْ، لەثەرچۆکی ئەّ، کرًۆضی ثۆ ثرص ّ ُەهّْی ًّْسیەّە، 

لەسەر صەستی ئەّ، لەسەر صەستی فْئبص سەفری زاًب ّ ًّْسەر ّ 
صەچێتە ًبّ ثْاری  (زّثیر ثیالل ئیسوبعیل)کەڤٌبس هبهۆستب 

ضەیضاثّْى، ثە ضْێٌەّاری کۆًی ئەّ ضبرە، پەرۆضبًە لەًبّ 
ثەرگە کۆًەکبًضا، لە هێژّّی کۆًی کْرصەّارییضا صەگەڕێت، 
.  ئەّیص ثەرگێکی گەّرە لە کتێجی تبریشی ئەرثل صەًّْسێت

ئەّ کْرصییبًە ّ هیللیبًە هێژّّەکە صەًّْسێتەّە، هێژّّەکەی 
ئەّ، ثەصرّستی ّ ثەثەڵگەّە صیبرە، کەّا ًیْچەّاًی ُەّلێر 

ثەگەرهی ّ صڵسۆزاًە هبچ صەکبت، ثە لبتە ًەرم ّ لەفبفە 
ُێڵضارییەکەی هلییەّە، لەًبّ کۆًە کتێجەکبًی ثبثْثبپیراًییەّە، 

لە گەڕەکێکی سبک ثەرزتر، لە سبًّْێکی دەّضە گەّرەتر ّ پڕ 
ئەّ . لە گْڵ ّ ُەًگ ّ سێجەر ّ ضٌەصا، ئیص ثۆ ُەّلێر صەکبت

لەگەڵ رەّ ّ کۆچ ّ سەرُەڵضاًی ثبزراًییەکبى، صەچێتەّە ئبراس 
ّ سٌّْرەکبى صەثڕێت، تفەًگ ّ فیطەکضاًەکبًیبى هبچ صەکبت، 
هبًضثًّْیبى ضبًبزتر ّ ئبرەلەیبى ثۆًضار صەکبت، لەّ ثبسچە 

ی، ّەک تیطکی سۆر، چبّیبى لە  (صارپرتەلبڵەکبى)سێجەرییە کە 
ئبسوبى ثّْ، ثە سۆر پێضەکەًیي، لەّ دەّضەصا کە ریزێک 

کەرپّْچی تەًکی کّْرەچییەکبى، چیوەى ّ فریزەکەی، لە لك ّ 
لەص ّ چەکەرەی صارەکبى جیبصەکرصەّە، ئەّ ثە رۆثە 
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ئەستّْرەکەی سەرضبًییەّە، ّضە کۆًەکبى ّ سەرثرصە 
سْێٌبّییەکبًی ئەّ هێژّّەی، صەثرصە ثەر سێجەر، ئەّ ثە 

چبّیلکە ًبسکە ضّْضەییە تەًکە چْارچیْە رەضەکەییەّە 
صاصەًیطت، ُەڵەثڕی کتێجی هێژّّی ئەهبرەتی سۆراًی صەکرص، 

ثەر لە صەرچّْى ّ لەصایکجًّْی صەستٌّْسەکەی هێژّّی 
ُەزثبًییەکبى، سەم لە رەچەڵەکی ثلجبسەکبى صەسْات، لك ّ 

.  رەگی زهبًی کْرصی لەًبّ ثبسچەکەی ضرۆڤە صەکبت

ی ئیجٌی سەڵکبى صەسْێٌێتەّە، صەیەّێت  (ّەفیبتی ئەعیبى)ئەّ 
ثڵێت ّ ثٌّْسێت، ئەّە پیبّە ُەّلێری ّ کْرص ثّْە، پرسییص ثە 
هەزارەکەی ضێشی چۆڵی صەکبت، تەهەًە کْرتەکەی ثە هێژّّی 

.  ئەّ هیللەتە، ئەّ ضبرە ضبًبز ّ ضکۆصار صەکبت

گْڵطبر، ژًە هیْاًەکە، ُیچ لەّ کتێجبًەی ًەصیجّْ، ًەیضەزاًی 
کەّا صّّ هێژّّی ئەرثل ًّْسراّەتەّە، یەکێکیبى لەًبّ 

ئەرضیفەکبًی صەرەّە صەصۆزرێتەّە، ّضەکبى ّ صێرەکبى ّ ُەر 
چْار ثەرگەکەی، ثبس لە کەسبًێک صەکەى، ُەهّْیبى ًبهۆى ّ 

ًەًبسراّى، ًەّەکبًیبى لەّ ضبرەصا کەسیبى ًەثّْى، ثە 
ًبًەّایەک لە کۆاڵًێکی صەرًەچّْی ئەّ ضبرە، کەسیبى ًەثّْى، 
ثە ّەرزێرێکی صەستگەّرە، ئبّ ثە لسەی سۆش، ثۆ ضیٌبییەکبًی 
لە چیبّە راثکێطێت، ئەّاًی ئەّ ثبسی کرصّّى کەسیبى ًەثّْى، 

ێکی الّازی کەپّْ گچکەی زاًب، لە سپیکرصًەّەی  (سەفبر)ثە 
ئەّاًەی ئەّ ًبّی ُێٌبّى . تبرهبیی ّ رەضبییەکبًی تەهەى
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یەکی صّازصە عیلن، ّەک  (هبهۆستب)کەسیبى ًەثّْە، ثە 
ثبثْثبپیراًی هبهۆستب زّثیر ثیالل ّ هەال سضری صەضتی، لەّ 

 (لۆڵچی)ّ  (سەّزەفرۆضەکبى)ّ  (پەڕەچییەکبى)کتێجەصا ثبسی 
ی ئەّ ضبرە  (پۆلیسی سْارە)ّ  (کبرهەًضی پۆست)یەکبى ّ 

ًەکرصّّە، ئەّاًەی لەّ کتێجەصا ًبّیبى ُبتّْە، ًەّەی کەسیبى 
لە دزثی ُیْا ّ صارکەراى ّ ضیْعی، کەسیبى  (ئەًضام)ًەثًّْەتە 

ی ثەکبرًەُێٌبّە، کەسیبى  (رۆژثبش)یەکەهجبر ّضەی 
ًەچًّْەتە سبثاڵر، لەگەڵ ثەرگری ّ ثْار صۆزیٌەّەصا ئبّی 

 (سوچی)ئبراسیبى ًەثڕیْە، ئەّاًەی ئەّ ثبسیبى صەکبت، کەسیبى 
 (ئبسٌگەر)ّ  (کاڵّصرّّ)ّ  (ثیرلێضەر)ّ  (جۆاڵ)ّ  (تەًّکەر)ّ 

ەکبًی ئەّ ضبرە ًەثّْى، ئەّ ثبسی هەًجەڵی گەّرەی 
سبّەرکْاڵًضى، صاسی سەپبى، سەرضۆر، رُّّەڵگر، کّْرەچی 

دەهبهەکبى، صیٌگی گەّرەی ئبش، فبًّْسی گەش، یەکەم 
هەکیٌەی کبرەثب، ئبّی کەسکْسّْر، صەّرییەکبًی ًبّضبر، ژًە 
تەضی رێسە ثەتْاًبکبى، ئەصی زّڕًبژەًەکبى، ئەّاًەی ثەپبرە 

صاریبى صەضکبًض، رەّە رێطۆڵە ّ کێطکەکبًی ًەکرصّّە، هەڵێي ثۆ 
ئەّاًە، هي ثەّ ثبڵی ئەّ ثبڵٌضاًبًە، صەهزاًی صًّیب گەّرەیە، 

ثەرصەّام ضەیضای گەڕاًەّەی ئەّاى ثّْم، لەّاًە ّ لە 
سبڵشبڵۆکەهبى صەپرسی، لەّ صًّیبیە چەًض رّّثبر ّ ئەضکەّت ّ 

ضەراثی )ّ هەالی ًەجیجزاصە ّ  (سەرکرصەی زاڵن)هەیضاًی ضەڕ ّ 
صەثْایە ئەّ کتێجەی ئیجٌی هەستەّفی ئەّ . ُەیە (کۆى

ًەک پیبّێکی سبًەًطیي لە )صًّیبیەهبى ثۆ ثضۆزێتەّە، 
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ئەّەی ئەّ ! (سەعّْصیەّە ثچێتە صثلي ّ لەّێ کتێجەکە ثضۆزێتەّە
ثبسیبى صەکبت، ُیچ لە ًەّەکبًیبى، لە ُێرضەکەی ُۆالکۆ، کە 

صەثبثەکبى ُبتًّْەتە ًبّضبر، کە دەرەس لەّهی گەهبرۆی صەصا 
.  لْرثبًییبى ًەصاّە

هێژّّەکەی ئیجٌی هەستەّفی، ًبّی ئەّ کیژاًەی تێضا ًییە، کە 
کەّایبى لە ضبیی ّ سەًەثەًضاى صەثًّْە هبًگ، ئەّ ثبسی لە 

ئبرەلە ّ پێکەًیٌی چبّ ّ صەستکْضیٌی ًبّ تبریکی ضبییەکبًی 
ًەکرصّّە، کە زًبری سەرکەش، صەستی گرصی کەسک، کە رّّثبری 
ضیٌی ضبًی صەضت، کبرهبهز ضْێٌی ئبّی ثۆ گەرهجًّْی ئەڤیي ّ 

. ژیبًی گرتّْە، کتێجەکە ثبسی ئەّ تێکەڵجًّْبًەی تێضا ًییە
هێژّّەکەی ئەرثلی زّثیر ثیالل ئیسوبعیل، هێژّّی سەڵک ! ثەاڵم

.  ّ ضبر ّ لْتبثشبًە ّ ُۆز ّ تیرە ّ ًەثەرصییەکبًە

ئەّ ژًە ُبتجّْ، لەّ کبرّاًەصا، ثەرئبّێٌەکەی ضەّاًەی هبڵەّەی 
لەثیرثچێتەّە، ُبتجّْ ثڵێ، لە گۆڕستبًەکەی ثەر گًْضەکە، لەًبّ 

کێڵە ثەرصیٌە ضکبّەکبًضا، صەًگی سەیض ئەسغەر کپ ثّْە ّ 
.  (ثێ ًیطبًە)هەزارەکەی 

ئەّ ُبتجّْ یەکەم سەفەری ثۆ صۆزیٌەّەی رەًگ ّ ُەًبسەی ضکبّ 
لەثەر چبّی سْرهبیی ئەّ ثّْە، کە ًیگبکبى لە . ّ صاهبّەکبى ثێت

گبیضەکە زۆرتر صەثێت ّ ّرصتر، لە ثەرًبهەکەی راهبى صەکەى، 
ضبرێک، ثە ُەهّْ صەزگب ّ گۆضەکبى، ًّْستْەکبى ّ 
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سەرسۆضەکبى ّ ًەسۆضەکبى ّ گەّرەکبى، ُەتب ّرصیلەکبًیص لەّ 
.  ثەئبگبصێت

کەالّەکبًی لەاڵت، کە چەًض سبڵە لیژًەی ثۆ صاصەًێي، ُێطتب 
صیْارەکبًی صارەڕێیەکیبى ! ُەر سەری ثە کبریتە ًەگیرایەّە

؟ ئەّاًیطیبى لەّ گبیضە ُبر کرص، ّتیبى !لەسەرە ّ تەّاّ ًبثي
ُەهّْیبى ثێضەًگ ًەثّْى ّ . کەالّەکبًت ثەسەرصا صەرّّسێٌیي

ُەّاڵیبى صاثّْە ُبّسەرەکەی، ئەّیص ثە صّعب ّ ًزاّە، لەگەڵ 
صّعبکبًب، صەستەکبًی ئەّەًضە ثەرزثجًّْەّە، گەیطتجًّْە 

. ثەرزایی عەرضی فەلەک

 

 

 

 

 

 

 ١٩٦٥سەیضاّە لەسبڵی 
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هبڵەکەهبى، لەّ لەاڵتەی کە ئێستب، ثّْیتە هْڵکی ئیجٌی 
هەستەّفی، زۆر صّّر ثّْ، هي کە ئێستب، ثەصیبر پەیکەرە 

سپییەکەی ئیجٌی هەستەّفی هبت ثّْم ّ دیکبیەتێکی لەسەر 
.  دیکبیەتی ژى ّ گبیضەکە. صەگێڕهەّە

ًێْاًوبى، هبڵەکەهبى لە گەڕەکی سەیضاّە، لەگەڵ لەاڵتەکە، 
ضەلبهی )ّ  (ضڕە صّّکبى)ّ  (سەرەکۆاڵى)ّ  (جۆگە)ّ  (کەًض)چەًض 
ًێْاى هبڵەکەهبى ّ پیرەلەاڵتەکە . ثّْ( ثبسچە ّ ضیٌبیی)ّ  (ضکبّ

هەیضاًی کبفرۆضراى ّ )ّ  (صّّکبًی فیتەری یەک لەپەًگ)چەًض 
ّ ( کەًضەپیس)ّ ( ئیٌزیجبتشبًە)ّ ( ثبسی ضبر)ّ  (هەیضاًی کەراى

ثۆ گەیطتي ثە سێجەر ّ . ّ ثۆًی عەتبرەکبى ثّْ (ضێشەاڵ)
ُەیجەتەکەی ئەّ لەاڵتە، صەثْایە هي ّ هٌباڵًی ئەّ گەڕەکە 

ّ  (رهجبزی جەهجبزەکبى)ًّْستْەی ًبّ لّْڕ ّ سەم ّ ثبراى، 
ثۆًی )ی سەر سەثەتەکبى ّ  (ثبًگی صەاڵڵی هیْەفرۆضەکبى)

ّ ( سەصای الّکی چبیەسبًەکبى)ّ  (پێستی پەًیر ّ ژاژی
ّ  (سەرتبضەی صەست ثەگْێزاًی سەر تەًکە رًّّی ثەتبڵی لۆپبّ)
ّ صّکبًێکی کبرەثبچی ّ صیْار ّ  (صارّرەثەی گەًوفرۆضبى)

تبثلۆییە چْارگۆضەییە ثەُەیجەتەکەی یبًەی )صەرّازە ّ 
ّ ( صیوەى)ّ ضەرەثەتی هێّْژی ًبیبة ّ زۆر  (فەرهبًجەراى

پبرە ثە )ّ  (پبرە لەرزکرصى)ّ  (سْێٌضسْارصى)ّ  (ُبتُْبّار)
ّ جیِبًێکی کۆى ّ ًْێی ئەّ سەرصەهە ثجڕیت،  (سەلەم ّەرگرتي

.  تب لەثي لەاڵتەکە ًزیک صەثْیتەّە
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یەک جیِبًی ثەریي، ثەرەًگ ّ ثەصەًگ ّ ثەفەرُەًگ، 
هبڵەکەهبى ّ گەڕەکەکەهبى لەّ لەاڵتەّە  صّّر ثْیي، کە ئێستب 

هي ثە گێڕاًەّەی دیکبیەتێک، سەری سۆم ّ سەری ئەّم 
. ئێطبًضّّە

هي ضەرم ًبکەم ّ صەڵێن ّ صەگێڕهەّە، کەّا زۆر ثەدەسرەت ثّْم، 
رۆژێک ثچوە سەر ئەّ لەاڵتە، لە کۆاڵًەکبًی ئەّ ضبرە ًبهۆیەصا، 

ّ  (ُێاڵًەی چۆلەکە)پیبسەیەکی تەًِبیی ثکەم، سەیری 
ّ  (ًەسطی ستبرەی سبًّْەکبى)ّ  (ریزثەًضی کەرپّْچەکبى)

ەکبًی ئەّ ضبرە  (ُەیْاى)ّ  (لەهتەرەی کۆضک)ّ  (سبرصاّ)فێٌکی 
زۆریص سەهن صەسْارص، ثۆ ئێوەش هبڵە پّْرێکوبى، . ثکەم

سزهێکی ثبّکوبى، ُبّڕێیەکی هەکتەثوبى، هبڵیبى لەّێ ًەثّْ، تب 
ثەثۆًەی ئەّاًەّە، رۆژاًی ُەیٌی، یبى یەکەم رۆژی جەژى، ئەّ 
ضەّاًەی کۆاڵًەکەهبى، ضەڕەتەلەی لێ صرّست صەثّْ، کە ُەهّْ 

کۆاڵًەکبًی گەڕەکەکەهبى، چْارصەّرەی صەگیراى، پۆلیس ّ 
دەرەس لەّهی، هبڵ ثەهبڵ صەرگب تەًکە ضڕەکبًیبى لەسەر 

صەکرصیٌەّە، ئیٌجب ئەّاى ضێت ّ صّژهٌبًە، صەکەّتٌە ًبّ 
گْش ّ )ەکە ّ  (ثەرهیلە ضڕ)ّ  (ُەرزاڵە)ّ  (ثبّل)ّ  (ثْسچە)

سەًضّلە صارەکەی )ّ  (جْاڵە ثەستراّەکبًی ثي لبصرهەکە
ثٌەثبًی ژّّرەکبًوبى، ئەّەی ثە ُزر ّ ًُْەری ثبّکی 

، ئەگەر ًبسیبّێکوبى لەّێ (ًُْەرهەًض صارا کبهال صرّستکراثّْ
ثْایە، سۆهبى لەّ لەاڵتە صەپەستب، ثۆ سۆهبى ئبرام صەثّْیي، 

. ثەیبًی زّّ ثێ کێطە ّ صّاکەّتي صەچّْیٌە هەکتەة
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لێتبى ًبضبرهەّە، ثەدەسرەت ثّْم، زۆریص دەزم صەکرص، سەرێک 
ّ  (سەرا)لە ُەر سێ گەڕەکەکەی ئەّ لەاڵتە ثضەم، لە گەڕەکی 

کەی، ثەًبّ کۆاڵًە ثبریکەکبًی، ّەک  (تەکییە)ّ  (تۆپشبًە)
صّّکەڵی تەًضّّرەکە، ثبًگی هەاڵی هزگەّتەکە ثبڵ ثگرم، 

صەرگبیەکی صاری ًەسطیٌی ًبسکن لێ ثکرێتەّە، لە صەرّازەی 
یەکێک لە سبًّْە جْاًە صّّ ًِۆهەکبًی، ثچوە ژّّرەّە، لەًبّ 

ُەیْاًەکەییضا سەرێک ثەرزثکەهەّە، سەیری کۆتەرە ّ 
صارُەیْاًە ًەسطیٌەکبًی ثکەم، لەًزیک دەّزە ئبّەکە، لەًبّ 

دەّضە کەرپّْچە تەثەلرێژە فێٌکە سبّێٌەکەیبى، ثْەستن ّ یەک 
ثەیەک، ُەر ثەزەّق، کەرپّْچەکبًی ثي پێیەکبًن ثژهێرم، تب 

ثۆیبى ثەسلوێٌن، هي لە ثیرکبری ّ ژهبرصًب، زۆر ثبضن ّ لە 
.  سەیضاّەش ئێوە صەچیٌە هەکتەة

هي ثە ضەّلەّە، دەزم لەّ لەاڵتە ثّْ، چًْکە سبًّْەکەی سۆهبى 
ًْزاًەّەی )صّّ ژّّری لّْڕ ثّْ، کە ثە صەستی صایک ّ ثبّکن، 

، رەزیلیکرصى لە (ضلکرصًەّەی لّْڕەکە)، (ئێوە لەثەر گەرهب
، ضکبى ّ چەلیٌی (پسبًی سێتی ّەستبکە)ثەکبرُێٌبًی کبییەکە، 

هبًضّّثًْی زۆر ّ زەدوەتی راگرتٌی )صاری سبکەًبسەکە، 
، (تیژی لبهیطی دەسیرەکبى)، صارەڕێیەکە، (کبریتەکبى

لّْڕەپەست ّ هبرًجکرصًی زۆر ّ سطتجڕیي ّ لیتکرصًەّەیبى، 
ًەثًّْی پبرەی کڕیٌی صەرگب ّ پەًجەرەیەک، سەهشْارصى لە 

ُێٌبًی ئبّ ّ کبرەثب، سبًّْەکەهبى صرّستکراثّْ، ثەاڵم پبضبیبًە 
.  تێضا ژیبًوبى ثەسەرصەثرص
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ُەر لەّ سبًّْەصا، کە لەصّّرەّە زۆرجْاى لەاڵتەکە، لەًبّ 
هبڵەکەهبى، کە صەرگبی دەّضەهبى ًەثّْ، لەاڵتەکە ثەُەیجەتی 

صیْارەکبى، تیطکی زێڕیٌی کەرپّْچەکبًی، ثەژًەکەی کە 
ئێوە لەّ سبًّْەصا صەژیبیي، لەّ . صەگەیطتە ئبسوبى صیبرثّْ

ثۆًەیەصا سۆڵی سەرگۆڕی ُەرصّّکیبى، صایکن ّ ثبّکن هبچ صەکەم، 
کە )کە ثەئبزایەتی ئەّاى، سبًّْی سۆهبى ُەثّْ، تبپۆی رەضی 

پبرچە کبغەزێکی رەضی لّْلضراّ ّ ثەستراّثّْ، لە گۆضەیەکی 
ئەهیٌی تبلە ثبّلەکەی هبڵەکەهبى صاًراثّْ، کە ًّْسیٌەکبًی 

، ثەڵێ تبپۆکەی ثەًبّی ثبّکن (سەری ثە رەًگی سپی صەرچّْثّْ
ثّْ، ئێوەش یەکەم سێزاى ثّْیي، لەًبّ ُەهّْ سزهەکبًوبى، 

سبًّْی ثەتبپۆهبى لەّ ضبرەصا ُەثّْ، ُەر ثەگەّرەیی ّ فەزلی 
ئەّ سبًّْەش ثّْ، کە ُەرگیز لەّ ضبرەصا، لەًبّ دەسبرێکی 

گەڕەکی سەعضًّبّە، یبى کۆاڵًی عبرەثبى ّ تەعجیل ّ سبًەلب، 
ژّّرێکوبى ثەکرێ ًەگرتجّْ، ُەر ثە سێجەری ئەّ سبًّْەش ثّْە، 

کە ُەرگیز لە ضبرەکەهبى کرێی هبًگبًەهبى ثۆ ًیطتەجێجّْى 
.  ثەکەس ًەصاّە

ئێوە ًەک ُەرگیز کرێچی ًەثّْیي، ثەڵکْ صایکن، سبڵێکیبى 
ژّّرێکی لەّ صّّ ژّّرە، ثۆ صڵٌەّایی ّ ئبّەصاًی، ثەکرێ صاثّْە 

پیرەژًێکی تەًِب ّ ثەجێوبّ ّ چبّەڕّاى ّ لبهک ثبریکی چبّتیژی 
ێک  (گڵۆڵە هّْ)ّ ُزرثبش ّ لسەزاى، پیرەژًێک ثەڕاستی ُەًضی 

ثّْ، زستبى ّ ُبّیٌبى صّّگرصێکی کۆًی ُەهەرەًگی پیٌەکراّی 
پەرّازە ثەهّْری، لەپطتە کۆهە رەلەکەی صەثەستب، ئەّ لەًبّ 
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ژّّرەکەصا لۆرتێکی ثبزًەیی ُەڵکەًضثّْ، رێک لەًبّەًضی 
ئەگەرچی ُەهّْ . ژّّرەکەصا ثّْ، زستبًبى ئبگری تێضا صەکرصەّە

صڵسۆزەکبًی کە ئەّ ثۆیبى صەگریب، جێیبى ُێطتجّْ، ثەاڵم ضەّاًە 
ثەر ئبگرصاًە سبرص ّ سۆڵەهێطییەکەی ئبّەصاى ثّْ، ئێوە ّ 

هبڵەکەی پطتەّەهبى، ئەّ صّّ هبڵەیبى سبًّْەکەیبى، رّّیبى لەّ 
لەاڵتە ثّْ، کە لەسەرثبًی ئەّاًەّە ُەهّْ صّّکبى ّ سەّصاکبًی 

ثبزاڕیبى لێْە صیبرثّْ، ئەّ هباڵًە ّ ئەّاًەی هبڵیبى 
لەپطتەّەهبى ثّْ، ضەّاًە ئەزیەتیبى ًەصەکێطب ثسْڕێٌەّە، ُەر 

لە سەرثبًەکەّە ئبّصیْ صەثّْى، ثە ترپەی پێیەکبًیبى، 
.  صەهبًزاًی ئەّاًیص ُبتي

. ئێوە ثەپەلەثّْیي تب زّّ ثەسەرُبتی دیکبیەتەکبى ثزاًیي
ئەّاى ّ هیْاًەکبًوبى، کیژ ّ کْڕەکبًی ئەّ هباڵًە، سەرەژى ّ 

گەًجەکبًی گەڕەکەکەهبى، پیبّە دەهبهچییەکە، کە تب 
ئێْارەیەکی صرەًگ چبّەڕّاًی ئەّهبى صەکرص، ُەهّْهبى ضەّاًە 
لەّ گڵۆڵە هّْە ژًە، لەّ پیرەژًەی کە ّەک ئەّەی لە سوەرلەًض 

ژّّرەکەی . ّ لە تجریز ّ لە هیعراجب، گەڕاثێتەّە کۆصەثْیٌەّە
ئەّ، لە ُەهّْ هبڵەکبًی ئەّ گەڕەکە، رەًگە راست ثێت، ئەگەر 

ثڵێن لە ُەهّْ ضبرەکەش، گەرم ّ ئبّەصاًترثّْ، ئەّ ثەتەًِب 
ثەاڵم ضەّاًە سەڵکی کۆاڵًەکەهبى، لە ژّّرە تبریکەکەی ! صەژیب

ئەّ کۆصەثًّْەّە، ُەهّْهبى هەًض ّ ثەضەّلەّە گْێوبى لە 
کەی )دیکبیەتەکبًی ئەّ صەگرت، کە تەّاّثًّْیبى ًەثّْ، 

ّ تەّاّ صەثێت؟ تەّاّ ًبثێت  (دیکبیەتی ئەّ گەرصًّّە تەّاّ ثّْە
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چًْکە ثە کْضتٌی یەکێکی ًبّ دیکبیەتەکە، تەًّی تۆڵەکرصًەّە 
صاصەرێژرێت، کە چبّێک صەکرێتەّە، صڵێکیص ثۆ عیطك ّ سەم ّ 

سۆز ّ سّْتبًەکبًی لێ صەصات، دیکبیەتی ًْێ صەست ثەرّّصاى ّ 
.  گێڕاًەّە ّ تەًّەکبًی صەکبت

پیرەژًە صّّگرص لەپطتەکەهبى، ُەهّْ ضەّێک صێْێکی رەش یبى 
سپی ًْێی، لێوبى زیٌضّّ صەکرصەّە، کیژێکی تری عبضك ّ ضەیضا 
صەکرص، کْڕێکی پبضبی پەرۆش ّ پەریطبى صەکرص، پیرەژًەکە لەّ 
ژّّرە سەر ثەکبریتەیەی، کە صڵۆپەی ثبراى ُەًجي ثە ُەًجٌی 

. کرصثّْ، ُەهّْ صەریب ّ چیبکبًی صًّیبی لێوبى ًزیک صەکرصەّە
ئەّ لە ژّّرە تبریک ّ ًەّی ّ صیْارە صڕەکە، ثبسی کۆضک ّ سەرا 

ّ صیْەسبًی هیچی رازاّە، دەّز ّ کبًی ّ ًەسص ّ ًیگبرەکبًی 
ّاڵتبًی پطت صەریبکبًی ثۆ صەکرصیي، ئەّ ثۆ ئێوەی تەًِب ّ 

سەرهبثرصّّ ّ ترسبّ، ثبسی سْارچبکی ّ سەفەری ًبّ ئەستێرە ّ 
ئەّ پیرەژًەی ُبّیي ّ زستبًبى ُەر . صّّڕ ّ هەرجبًی صەکرص

سەرهبی ثّْ، ضەّ ّ رۆژ ثەئبگبثّْ، ئیجب ئەّ ثۆ گەًجبًە 
ضەّاًە، دیکبیەتی سّْتبى ّ ضەیضایی ژیبى ّ سەثبتی 

.  صەگێڕایەّە

:  ئەّ ثەّ پیرییەّە صەیّْت

ئبّی دەیبت لەّصیْی کێْەکبًضا ُەیە، ئبّەکە لە ُەزارەُب 
جۆگەّە سەرچبّەی گرتّْە، ئبّەکە صەڕّات ّ ّضکجًّْی ًییە، 
ئبّەکە صەگبتە لّْڕگی ثەچکەضێرەکبى ّ پیبّە ئبزاکبى ّ ژًە 
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عبضمەکبى ثەس، ّەک ئەّەی ئبّەکە تەًِب ضبیستەی ئەّاًە ثێت 
!  ّ ثەس

ئەّ کە لسەی صەکرص جەستەی صەلەرزی، چبّەکبًی ثە فرهێسکی 
گەرم صەضّْرا، زۆرتریي صەهبری لەسەر صەستە ثەلۆچەکبًی 

:  صەرصەکەّت ّ صەیّْت

عیطك ثەیەک ًیگب صرّست صەثێت، ُەرگیز عبضمەکبى سیبًەت 
.  ًبکەى، ُەر چەًض صّّر ثڕۆى، ُەر صەگەڕێٌەّە ضبر ّ ئبّاییەکبى

لسەکبًی ئەّم ئێستبش ثبش لەثیرهبّە، ثۆیەش لە لۆًبسی 
ًبّەًضی دیکبتەکبًن، ثۆ هبهۆستبی زهبًی کْرصیوبى، کە تبزە ّ 
یەکەم سبڵ ثّْ، ئەّ ّاًەیە، سراثّْە ًبّ ّاًەکبًی سْێٌضًوبى، 

هي ّ ُبّڕێیەکبًن، صەهبًکرص ثە راپۆرتی صەرچًّْی سەرە 
.  سبڵوبى

پیرەژًەکە، ئەّەی هبًگبًە کرێی ژّّرەکەی، ثۆ صایکن لە یەکێک 
لە گیرفبًی لّْڵ ّ تەًیطتی کْرتەکەکەی، ثەزەدوەتی 

ئەّ چەًض . صەرصەُێٌب، تبکە صیٌبرەکبًی تری ثەجْاًی صاصەًبیەّە
سبڵ ثّْ هێرصی هرصثّْ، ثەاڵم لەّ پیبّە ًبئْهێض ًەثّْ، ُەر 

صەیّْت ئەّ صێتەّە، ًبّیطی ًەصەُێٌب، صڵی ًەصەُبت ًبّی ئەّ 
.  ثِێٌێت، صەیّْت ئەّ صێتەّە، پیبّەکەی هي ًەهرصّّە

ُەهّْ ضەّێک ئەّ لسەیەی ثۆهبى صّّثبرە صەکرصەّە، ضەّاًە ّ 
ثەگەرهی، لەضەّاًی سبرصا، لە سەرەتبی دیکبیەتەکبًب، یبى 
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ئەّ  . لەکۆتبیی ثەسەرُبتەکبًب، ثبسی هێرصەکەضی صەکرص
: صەیّْت

 هێرصەکەم پیبّێکی زۆرثبش ثّْ، زۆر هٌی سۆضضەّیست، پیبّێک 
ثّْ ُەتب رۆیطت پرچی ًەثڕی، گۆضتی ًەسْارص، چبّی لە کل 

صەًب، کە صەسەّت لەگەڵ کبزیْە صەجْال، یەکجبر ًەسۆش کەّت، 
یەکجبریص صڵی هٌی ضکبًض، صڵی ضکبًضم کە رۆیطت ّ لە هي 
صّّرکەّتەّە، ئێْەش ثڵێي ئەّ صێتەّە، کە ُبتەّە صەیجیٌي ّ 

. صەزاًي چۆى پیبّێک ثّْ، ئەّ ثۆ هي ُەر صێتەّە

دیکبیەتەکبًی پیرەژًە پطت کۆهبّەکە، ًەرم ًەرم رّّصاّی 
ئەفسًْبّیبى صەگێڕایەّە، ُەر ئەّیص فێری کرصم، ئێستب 

دیکبیەتێک ثگێڕًەّە، پبڵەّاًەکبًی لە چەًضیي ُەّارەّە 
ُبتّْى، ُەر یەکێک هەثەستێکی ُەیە، ثبسی کۆى ّ ًْێی 

: تێضایە، ئەّ فێری کرصم ئەّ دیکبیەتە ثگێڕهەّە

لەّ ضبرەصا ُەثّْ، لە سەرصەهی  (پیبّێکی عەرەة)ُەثّْ ًەثّْ 
ئەتبثیکییەکبى، لە سەرصەهی دْکوی سْلتبى هْزەفەر ّ 

عەثبسییەکبى، ّەزیری ئەهبرەتی ئەّ ضبرە ثّْە، ثبّکیطی 
صەسەاڵتضاری ئەّ زەهبًە، ثبجگری گەًجیٌەکبًی ئەّ صەسەاڵتە 

ثّْە، پیبّەکە لە کۆًە صەفتەر ّ سەرثرصەًی رێجْارەکبى، 
لەگەرهەی ئبسبّتٌی هزگەّت، هەیضاًەکبًی ضەڕ، چبصرەکبًی 

هەغْل، صەّارەکبًی عەرەة، کبرّاًی عەجەهەکبى صیرۆک ّ ضیعر 
.  ّ ثەسەرُبتی صەًّْسیەّە
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ئەّ زۆری ًّْسیجّْ، کتێجێکی ًّْسیجّْ، ّەک ًّْسەرەکبًی پێص 
، ئەّ پیبّە کەس (ًبّی ضبرەکەی لە کتێجەکەی ًبثّْ)سۆی 

ًبزاًێت ژًی ُەثّْە یبى ًب، ّەچەکبًی لەگەڵ سۆی ثرصّتە 
هْسڵ، یبى ُەر لەّ ضبرە ژیبّى، رەچەڵەکی ثبّکیبى 

لەثیرکرصّّە، کەس ًبزاًێت ئیجٌی هەستەّفی لەکبم سبًّْی 
لەاڵتەکە ژیبّە، لەکبم سەرا ّ صەزگبصا صەّاهی کرصّّە، کە لە 

.  هْسڵیص هرصّّە لەکبم گۆڕستبى ًێژراّە

ًبّی ئەّ لە چەًض پەراّێز ّ ثەیبز ّ سەرچبّەصا ُەثّْە، ُەتب 
پیبّێکی فێرسْاز، لە ثریتبًیب ّ لەسەر صاّای پرۆفیسیۆرێکی زاًب، 

ئیص ّ راڤە لەسەر کتێجەکەی صەکبت، تبریشی ئەرثل زیٌضّّ 
ئەّ هرصّّە یبى کْژراّە، ئەّهبى ثۆ زیٌضّّ صەکبتەّە ّ . صەکبتەّە

پلەیەکی زاًستی ثەّ کبرە ّەرصەگرێت، کتێجەکەش ثە صّّ ثەرگی 
. گەّرەی ًبیبة چبپ صەکبت

سبڵ صێ ّ سبڵ صەڕّات، لە سەرصەهبًێکی زۆر صّّر ًب، ًزیک ّ 
تۆهبرکراّصا، صّّثبرە ئەّ پیبّە ّ ئەّ کتێجە زیٌضّّ صەکەًەّە، 

ثەاڵم ئەهجبرە ثە کۆًکریت ّ رەًگی سپی، ثە عەهبهە ّ عەثب ّ 
ریطەّە، ثەاڵم لە ثەرص ًەک، لە لْهبش ّ سیرە ّ ضەعبصە ّ سبم، 

لەسەر کۆضی ئەّ کتێجێکی ًەًّْسراّ، صەفتەرێکی ًەثیستراّ ّ 
. هێژّّێکی ًەّیستراّی صاصەًێي

لەّ رۆژاًەی ئەّ پیبّە ثّْە ثە پەیکەر، لەّ صەرّازە صیبرەی 
ّ  (پبرەی صڕاّ)ضبرەکە صاًرا، ضبر گەهبرۆ صراثّْ، ثبزار ثە 
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، رەزلی کلیلضراّ، رۆژی هبت ّ (ّرصەی ئبسٌی گراى ّەرًبگریي)
.  ضەّە تبریکەکبى گیراثّْ

لەّ ضبرەصا، لەّ رۆژاًەصا گْێن لێ صەثّْ، کەّا ژًێک ُبّاری 
صەکرصە، سەر کیژە لرصێڵە لەسەرەکەی، کە لژی ثۆ هەکتەة ثە 

ضبًەیەکی صار ثۆ صاصەُێٌب صەًّْزایەّە، ثەسەهێکی رەضەّە 
: لسەی ثۆ صەکرص ّ ئەّیص صەیّْت

صایە هبهۆستبکەهبى ّتی، تب سەرهبتبى ًەثێت ّ ئەّ پەًجەرە 
.  ضکبّاًە چبک ثکەیٌەّە، صەثێ لەهبڵەّە پبرە ثِێٌي

ژًێک چبّە رەضەکبًی، کە ُیچ ثرّّسکە ّ ژیبًی تێضا ًەثّْ، لە 
: هیْاًضاریی سزهێکیبًضا ّتجّْی

ئەّ پیبّەی هي، هێرصە صاهبّەکەم، پبش ضەش هبًگ ئیطکرصى لە 
ئبستٌجۆل، صیسبى لە رێگبی یًْبى گیراّە ّ ًەکرا رزگبری ثێت ّ 

 . صەریبی ئیجە ثە سەالهەتی ثجڕێت

کە پیرەژًەکە تەًّی دیکبیەتەکبًی صەکرصەّە، کە کْڕەکەی 
ئبزایبًە صەًبرصە، ًبّ ّرچ ّ ُرسەکبى، کە ضەّاًە صەست 

ثەسەًجەرەکبى کیژەکبًیبى صەڕفبًض، ضبر گرێ صەگرت ّ پبضب 
گۆضبّگۆش سەرصەثڕا، کیژە پبضب ثۆ گەیطتي، ثە کْڕە کەچەڵێکی 
ثەرصەگبی کۆضکەکەیبى، ضەّێک پلکە پێٌبّێک صەرثبزی صەکبت ّ 

.  صەگبتە، کْڕە دەیراًی ًبّ ُەّارێکی سبڵی
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لەّصەهبًە، لەگەڵ سرّّتی گێڕاًەّەکەصا، کەسوبى لسەی ژًە 
گڵۆڵەهّْەکەهبى ًەصەثڕی، کەسوبى ضیص ّ صارهبى لە 

ئبگرصاًەکەی ئەّ ّەرًەصەصا، کەسوبى ًەهبًضەّّت پلە چبیەکت 
تبڵە، یبى زۆر کْاڵّە، صایکیطن ثە ُێٌبًی ّ تێْەرکرصًی پیبڵەکبى 

ئەّی ُەراسبى ًەصەکرص، ئێوە چبیەهبى صەسْارصەّە، سەهبى لە 
. صّّرکەّتي، کْژراًی سەًّێک، کەّتٌی تبجی پبضبیەک صەسْارص

تەهەًی پیرەژًەکە تەّاّ ثجّْ، ثەاڵم دیکبتەکبًی ئەّ تەّاّ 
ًەصەثّْى، ُێطتب ًەهبًزاًی کْڕە کەچەڵەکە، لەگەڵ کیژە 

سْڵتبًەکە ثەیەکەّە سۆش ژیبى، تێگەیطتیي ئەّ کْڕە کەچەڵە 
چۆى تیرە کْێرە صّّرەکەی، ثەر صڵە ًبسکەکەی ئەّ ضبزاصەیە 

کەّتجّْ، ًەهبًضەزاًی ئەّ پیرەژًە، چۆى ئەّ ژّّرە تبریکەکەی 
رًّّبک صەکرصەّە، چۆى گەڕەکی سەیضاّەی صەگبتە گەڕەکی 

ُەهیطەسەّزی سەهەرلەًض، چۆى کبًییەکبى صەتْاًي چەهێک 
، ًبّچەیەکی فراّاى ئبّصێر ّ گْڵپرژێي (صاًْة)ثکەًە رّّثبری 

ئەّ ًّْر ّ ئبزایەتی ئیوبهی . ثکبت، ئەّ تجریزی ًزیک صەکرصەّە
عەلی ّ ُەهزەی هبهی پێغوجەری هەزًی، لە ُەًبّهبى 

یەّە پبڵەّاًبًە ثە صّّ  (ئبگری)صەچەلبًض، چۆى عەگیضێک، لە 
ضەّ ّ صّّ رۆژ، صەگەیطتٌە دەلەة، لەّێص ُەهبى ضەّ لە 

پەًجەرەیەک کیژە عەتبرەکەی صەصۆزیەّە، ثبزرگبًەکەی 
ُەڵضەسەڵەتبًض، هسگر ّ صەًگشۆضەکەی صەکرصە ُبّڕێ، 

.  ثەیەکەّە ثەرەّ ضبسەکبى ثەڕێضەکەّتي
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ضەّاًە، ُەهّْهبى سەرهبى لە پەًجەرە ثێ ضّْضە تەڵجەًضەکە 
صەثرصەّە صەرەّە، تب ثزاًیي، لە صەرەّەی سۆهبى، لەپطت 

ثەستەکە، لەّصیْی لەاڵتەکە، صًّیبیەکی تریص ُەیە، لەّ 
:  صًّیبیە تەًِب ئەّ لەاڵتە ُەیە، پیرەژًەکە صەیّْت

لە دەلەثی ضبم لەاڵتێکی ّا ُەیە، ئەّ صەیّْت هٌبرەی ّا لە 
ُەهّْ ضبری هْسلوبًەکبًضا ُەیە، صەیّْت سْڵتبًەکبى تب 

صەسەاڵت ّ فەرهبًڕەّایی ًیطبى ثضەى، زّّ هزگەّتیبى 
سٌبى )ئبّەصاًکرصّتەّە، گْهجەتیبى ًەسطبًضەّە، لە ُەًضەراى 

لسەکبًی ئەّ صّایی لەًبّ . ی صەسترەًگیٌبى ُێٌبّە (پبضب
کتێجەکبًضا صەرکەّتي، دیکبیەتەکبًی ئەّ ثّْى ثە صیکۆهێٌت ّ 

: ئەرضیف، ئەّ صەیّْت

کْڕیٌە کە گەّرەثّْى، کیژەکبى کە ضّْتبى کرص، ژًەکبى کە ّەک 
هي صەستبى لەرزی، کبریتەکبًی سەر سەرهبى، صەضتە 

ئبّەصاًەکەی ثەرصەهوبى، گًْضە صّّرەکبى، ضبرە ثە 
لەیسەرییەکبى، رێگب ثە لەهتەرەکبى، گۆڕستبًی جّْلەکەکبى کە 

لەّ صًّیبیە ثەزەلیلی ّ ثێ سزهەت کْێرصەثٌەّە، ثبش ثزاًي 
دیکبیەتەکبى، ّەک لسەکبًی هي، سەرثرصەی گەّرە ّ 

پیبّچبکەکبى، ًّْسیٌی ًبّ کتێجەکبى، پیتی سەر رەضٌّْسەکبى 
ُەهّْ سەیبڵي، هي ّا ئبزاصاًە، ثۆتبى صەًەسطێٌن ّ ثۆتبى 

صەگێڕهەّە، ثۆیەش ثبش ثزاًي کەّا سەیبڵ ثەرصەّاهە، پبضبکبى، 
سەیبڵ هەزًی کرصّّى، ضیرەکبى ّ رهجبزییەکبى، گراًی ّ 
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لبتْلریی ّ زەثری عْسوبًییەکبى ّ زەلیلی ئەلجبى ّ سرثەکبى ثە 
صەست سْلتبًە عْسوبًییەکبى، ُەهّْ سەیبڵي، کەسبًی ّەک هي، 

.  تًْض ّ ضل ّ ًەرهی کرصّى

ئەگەر سەیبڵ ًەثێت ئەّ لسە، سەرثرصەی ًبّ دیکبیەتەکبًی هي، 
چۆى کْڕە ثەگزاصەیەک، یبى چۆى کْڕێکی سوێڵ ثبریکی تْرکی 
ئبستٌجۆل، گەیطتّْتە ثەلگراص، لەّێیەّە کەًیزەی ثۆ ضێالًی 

! پطتی سْلتبى، سبرصکرصًی ضەراثی ضەّاًە ًبرصّّە

سەیبڵە، ئەگەرًب ثەلەهێکی ضڕ، ثە لّْلە تۆپێک ّ صّّ فەرصە 
ثبرّص، چۆى گەیطتًّْەتە ّاڵتی ضیلی ّ سەرکەًبرەکبًی ئەّ 

ّاڵتبًە، لەّێ کڵێسبیبى صاهەزراًضّّە، ضبرستبًیەتییبى 
! گەیبًضّّە

ًەچي، صًّیبم . دیکبیەتەکبًی ئەّ، دیکبیەتەکەی هٌیص، سەیبڵە
لێ ثکەًە صّژهي، ثە ًۆکەری ئیراى ّ سەعّْصیە ّ ئەهریکب ّ 

ضیعە هەزُەة ّ کۆهپبًیبی پترۆل ّ سەرهبیەگْزارییەکبى ًبّم 
.  ثجەى

هي سەیبڵن گێڕاّەتەّە، ئەّ ّضە رەضبًەی، ًبّ ئەّ کتێجە تیراژ 
کەم ّ صەگوەًە، ًبتْاًێت، ئەّ ُەهّْ ّاڵت ّ سەرکرصە ّ رۆژًبهە 

ئەُلییەکبى ّ لیستەکبًی ُەڵجژارصى ثکبت ثەگژ یەکترصا، 
صرێژ صەزگبکبًی هیضیب، ثبزاڕ ّ سەرسٌّْرەکبى ّ ًرسی هبّەیەکی 
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کبال چیٌییەکبى، سەّزەی ئیراًی ّ سْرییەکبى ّ پۆضبکە 
! تْرکییەکبى صەضێْێٌێت

 

 

 

 ١٩٢٨ُەّلێر سبڵی 

 

لەًبّ صەفتەرە جْاًەکبًی هبهۆستب زّثیر ثیالل ئیسوبعیلضا 
ًّْسراّە، کەّا ئەّ لەاڵتە زێریٌە، ئەّ صەستەگْڵە، پیرۆزە ثە 
سێجەر ّ سرّّتی سْصاکبى، ثە هبًەّە ّ ثەرصەّاهی ژیبى، لەّ 

ئەّ لەاڵتەش سەرثرصەی زۆرە، ّا چیرۆکێکی . صەڤەرە صرّست ثّْە
کە لەالیەى ئەّ، لەًبّ کتێجشبًە صەّڵەهەًضەکەی، ثە ًّْسراّی 

هێژّّ ّ کتێجی پیرۆزی ثٌەهبڵەکەیبى رًّّبک ّ هیِرصار ثّْە 
: ًّْسیْیەتی

ثەضی سۆرئبّای ثەصەى ّ چبّ ّ ُەًبسەی، ئەّ لەاڵتە، لەسبڵی 
 لەسەر صەست ّ لەسەر ّیستی، ئەدوەصە فەًضی صەثڕێت، ١٩٢٨

هەتر  (سێ ُەزار ّ پێٌج سەص)صەگێڕًەّە، کەّا ئەّ رّّثەری 
چْارگۆضە زەّی، لە صّّری لەاڵتەکە صەثێت، دکْهەت ُەر 

ەّە، چبّی لەسەر ئەّ ئەرزە ثّْە، تب ثیکبتە ١٩٢٥لەسبڵی 
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ئەّ فێسە رەضەکەی سەری، . لْتبثشبًە ّ صەزگبی پۆستی ضبرەکە
لەسەر هێزە گەّرەکەی هْتەسرفیەت، لەصیبر تەلەفۆًە رەضە 

سەر گەّرە ثە ُیٌضرەکە صاصەًێت، سەری صەسْرێٌێت ّ ثەر 
لەّەی ًبهەکەی ثگبتە لیْای ُەّلێر، ثە تەلەفۆًیص، ثەاڵم 

ثەتّْڕەیی ّ ثەُەڕەضە ّ ثەزیرەکییەّە، ئبگبصاری لیْا ّ 
: ضبرەّاًی صەکبتەّە ّ صەڵێت

 هي ئەّ رّّثەرە زەّییەتبى صەصەهێ، صّّ ُەزاریطی ثەسۆڕایی 
لەجیبتی ثەضەکەی تری زەّییە ! صەثەسطوە پرۆژەکە، ثەاڵم

ثبضەکەم، کە لەًبّ ضبرە، ئەرزەکەی سۆم لەًبّصڵی ضبرە، 
ێکن  (ثبسک)رّّثەرێکن لە ثەصەًی لەاڵت ثۆ ثجڕى، تەًِب 

هي صەهەّێ ضبرەکەم، کە هي . ی ئەرزەکەم ثۆ ثجڕى (صڵ)لەجیبتی 
تێضا یەکەم هْتەسەریفی ثّْم، هي کە کْڕە ًەجیجزاصەیەکی ثّْم 
ثرازێٌوەّە، تێضا ریزە صّّکبًێکی لەسەر صرّست ثکەم، ثب ُەًضێ 
لە صّّکبًضار ّ ثبزرگبى ّ ثەرثەر ّ هْغبزەکبى، لەًبّ لەیسەریی 

.  ثگْازًەّە ئەّ صّّکبًە ًْێیبًە

دکْهەت ثە هْتەسەریف ّ ضبرەّاًی ّ ئەًجْهەًەکەییەّە، 
ثەًبچبری، تب پیبّە گەّرە ّ ًبّصارەکەش صڵشۆش ثکەى، ضبى لەّ 

لەاڵتە صەًێي، ثەضێکی ثەرُەتبّی ّ ًبّضبرەکەی ثۆ صەثڕًەّە، 
رّّثەرەکەی ثۆ سبز صەکەى، کە رّّثەرە ثڕاّەکە ثەصەًی 

 هەتریبى ثۆ ثڕیْە، ١٦٧٩لەاڵتەکە، صەپێْى، صەرصەچێت کەّا 
ئەّیص جەرگە ثڕاّەکەی لەاڵتەکە ثّْە، گەًوە ثەجەرگەکەی 
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زەّییەکە، صەکبتە ریزێکی صرێژ لە صّّکبى ّ هْغبزە ّ جبهشبًەی 
.  سەر ثە چبتی ّ کەرپّْچی هۆصیلی ًْێ

لەثەرئەّەی ئەّ، ئەفەًضییەکی صەسەاڵتضار ثّْە، ثۆیە ُەر زّّ 
 ی دْزیراًی سبڵی ٦ّەزارەتی ًبّسۆ ّ صارایی ثەغضاش، لە رۆژی 

 ثەّ گۆڕیٌەّە رازی صەثي، ثڕیٌی ثەصەًی لەاڵتەکە لەثەر ١٩٢٦
.   رّّیضاّە١٩٢٨سبتر ّ ّیستی هْتەسریفەکەی سلێوبًی، لەسبڵی 

لەّصەهبًە، ئەّ لسبًە ُەر ًّْسیٌی رەدوەتی هبهۆستب زّثیر 
ثیالل ئیسوبعیلە، ًْێٌەری ضبری ُەّلێر لە پەرلەهبًی 

 ّ ١٦ئەّصەهبًەی عیراق، هەعرّّف جیبّک، لە صاًیطتٌی ژهبرە 
 ی هبًگی تەهْزی سبڵی ٢٦ ّ ١١ ی سْلی صّّەهی رۆژاًی ٢١

، لە ّەزیری کطتْکبڵ ّ ئبّصێری صەپرسێت، کە ثەرپرسی ١٩٢٨
هْڵکە هیرییەکبى ثّْە، کە چۆى صەکرێ، لەثەر ثەرژەّەًضی 

کەسێک، ثەصەًی ئەّ لەاڵتە صەثڕى ّ لەاڵت ّ سەڵکەکەی 
صەسەًە هەترسییەّە، سبًّْە کەلەپّْرە صێریٌە جْاًەکبى 
صەسەًە هەترسییەّە، هي ّەک ًبئیجی ُەّلێر ّ سەهشۆری 

!  ثەرصەّاهی صارّثەرصی ئەّ ضبرە ّ ئەّ لەاڵتە ًبرازیین

ثەاڵم لەّصەهبًە لسە ّ صاّا ّ هەترسییەکەی ئەّ کبر ًبکبت ّ 
صّّکبًەکبى صرّست صەکرێي، ئەّ ریزە صّّکبًە، سەر ثە چبتییبًە 

.   صّّکبى ث٩٩ّْ صەهیٌێت کە ژهبرەیبى ١٩٧٨تب سبڵی 
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گبیضەکە لەگەڵ ژًە چبّ سْرهبییە سٌەییەکە، ثبسی ئەّ 
ثبثەتەیبى کرصّّە، کە لسەیبى کرصّّە ّ گْێیبى لە گۆراًییە 

: ئەّ ّتْیەتی. کۆًەکبى گرتّْە

ئەّ ضبرە هێژًّّّْسی ّا صڵسۆزی ُەثّْە، ئەّەی ضەّاًە تب 
لەاڵتەکە سەرهبی ًەثێت، ثە صەفتەرەکبًی هێژّّ جْاى 

. صایپۆضیْە

ژًەکەش سەهی لەّە سْارصّّە، کەّا گبیضەکە، زۆر ثیر لەّ کێسە 
.  صەکبتەّە، رەًگە لەّ رەّضەصا سەری زۆرتر سپی ثکبت

ثە سەرسپیجّْى، ّاز لەّ پەیکەرە سپییە ًبُێٌن، تۆ ئبزاثە ّ زّّ 
ثەرصێک لەسەر صەزگبی ُبصی زیبئەصیٌی صاثٌێ، ئەّیص ضبى 

ثضاتە ثەر ئبّیەر، لەًبّ گەلەرییە ًبزصارەکەی، ضەّاًە تب کەس 
ًەزاًێت، رۆژاًە تب ثەرصەکە سپی تر ّ رًّّبکتر صەرثکەّێت، 

ئیص ثکبت ّ ثەرصەکە ثە پەًجە ًبسکەکبًی ثتبضێت، هي ًبترسێن 
ّ ُەهّْالیەک ضەر لەسەر سەرە سپییەکەم صەکەى، ُەهّْیبى 

صەزاًي کەّا هي، سەهی ضبرەکەهە، صەزاًن ئەّ کەلتّْرە ضەرهٌە 
ئەّ ... ترسٌۆکە، زیبى ثەّ ضبرە صەگەێٌێت ّ ئبضەکە راصەگرێت ّ

ئەّ لەاڵتە، لە سەرصەهی ُەزثبًییەکبًەّە ! ضبرەهبى گًْبدە
لەرزیْە، تبلەتی ثەرگری ًەهبّە، کە ُێالًە صەڕّا ّ لەًزیک 
لْصس گیرسبّەتەّە، لەّێص صەهرصێت ّ صەًێژرێت، ضبرەکە ّ 

لەاڵتەکە، چبّەڕّاًی گەڕاًەّەی ئەّەى، ّاصەزاًێت کەّا ئەّ، 
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صەتْاًێت غْثبرەکەی لەرّّصا ثتەکێٌێت، عەضتبرەکەی ثۆ زیٌضّّ 
. ثکبتەّە

گْڵطبر سۆی صەپێچێتەّە، تب زّّ ثەپەلە ثگبتە ًبّ گەلەرییەکەی 
: زیبئەصیٌی ّ لەّێ پێی ثڵێت

هٌیص ّەک هەستّْرە، هٌیص ّەک کّْرەچییەکبًی ثبپیرم، 
کەّتوە ًبّ ئەّ کبرّاًە، ُبتّْم ّ هێژّّێکن ُێٌبّە، تۆش 

صەستەیەک گەًج، لە کیژ ّ کْڕاًی ًبسک، ّەک گْڵ ّ ًەرم ّەک 
کبًی، کۆکەرەّە ّ رێٌوبییبى ثکە، پەیکەرەکە زّّ ثکە ّ ثەرصەکە 

ثکە ثە پیبّێکی سپی ّ ًەرم ّ جْاى، ّەک زّثیر ثیالل 
. ئیسوبعیل

ئەًضازیبر فەریضّى، کۆًە ُبّڕێی گبیضەکە، یەکسەر ّ ُەر ئەّ 
رۆژە، ّەک ئەّەی ئەفسەرەکبًی سەرسٌّْر ئبگبصارییبى 

کرصثێتەّە کەّا گْڵطبرەکە، ژًە چبّ سْرهبییەکە گەڕاّەتەّە، 
: ثۆیە تەلەفۆًی ثۆ صەکبت

! صەزاًی ثبست صەکەى، ًبّ ُبتّْە؟

: ئەّیص تەلەفۆًەکە ثبضتر لە گْێی ًزیک صەکبتەّە

صەکەم ... هي صەهەّێ ثبسن ثکەى، هي ثبسیبى صەکەم، ثبسی ضبر ّ 
! تب ثبسن ثکەى، ئەّەم صەّێ

؟ !ثبضە، صەی صەزاًن ثبکت ًییە، ئەّ ژًەت چۆى ئیزًضا، ثۆ رۆیطت
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تۆ چۆى صەزاًی ئەّ رۆیطت؟ 

! صەزاًن

! کە صەزاًیت، ثۆ صەپرسی

... ئەّ ژًە ًەصەکرا ثڕّات، هي ثبڵن کرصثّْ، هي 

ئەّ هیْاًی هي ثّْ، ئیطوبى ثەیەکەّە ُەیە، ئەّ صەگەڕێتەّە ّ 
هەرص ثە ّ ُبّکبرهبى ثە، هي صەهەّێ، ضبرەکە ّ لەاڵتەکە 
ّەرگێڕم، ئەّیص زۆری پێ سۆش ثّْ ُبّکبرم ثێت، ئەّیص 

گەرهە ّەک )ثبثْثبپیراًی لەّ ضبرە ثّْە، ئەّیص ُبّضبرییە، 
! (ُەّلێر

زۆر گەرهە؟ 

! ئەّ گەرهەیەی تۆ هەثەستتە ئەّە ًب

پبش سەًذبریت پبضب کەسی تر، ُیچ صەسەاڵت ّ سْپبسبالری تری 
صەست ثە ضیر ّ تیر، لەًبّ کۆضکەّە فەرهبًیبى ًەصاّە، سزهەتی 
ثکەى، ئەّ ئبّی لە ثەستۆڕەّە ُێٌبّە، لەّ چیبّە ثۆ ًبّ لەاڵت، 
کە ُێاڵًە رۆیطت، کە لەضەکبًی سەر کْرسی ئەثرضییەکە یەک 

لەصّای یەک، ُەر ثیستیبى صاًیطتي، لە سەصەی صّّەم ّ ُەتب 
ًبّەًضی سەصەی ضەضەهی زایٌی، سبچیبى کرصثّْە لەڵغبًی ئەّ 

ضبرە، سْپبکبى صەرگبی لەاڵتەکەیبى ًەضکبًض، ُەر لە هەتراى 
.! چبّیبى لەّ لەاڵتب ثّْە (دٌبًب)ُەتب صّا هەتراى  (فمیضا)
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هي  ّ ئبّێٌەکەم 

 

ضەّێکیبى، ئەّ ًەرم ًەرم، ثە پبیەکبًی ژّّرەکەی لە ًِۆهی 
سەرەّە سەرصەکەّێت، ًیگبیەکی صّّری سێراش صەثڕێتە 

پۆرترێتەکەی سۆی، کە لە رۆژی صەرچًّْی لە زاًکۆ گرتّْیەتی، 
ثەالصیْارەکەی ثەرصەرگبیبى  لەتەًیطت تەلەفۆًی هبڵەّەیبى، کە

ئەّ لەگەڵ ثەسەرکەّتي، ثەسەر ُەهّْ . ُەڵْاسراثّْ صاًراّە
پبیەکبًضا، ئەّەی ثەثیرصێتەّە، کە چەًض سبڵ ّ کبت ّ سەیراًی 

سۆضیبى لەگەڵ ئەّ کرصّّە، کە لە زاًکۆ دەزیبى لەیەکتری 
کرصثّْ، ئەّ سْێٌضکبرێکی چەپی تًْضڕەّی سبّەى ُزری 

سۆضەّیستی ُەهّْ هرۆڤبیەتی ثّْ، کەسێکی جیِبًی، ّایضەزاًی 
ُەهّْ ضبرەکبًی ئەّ ّاڵتە، یەک ئبسوبًی ُەیە، ئەستێرەکبى لە 

ُەهّْ ضْێٌێک ّەک یەک صیبرى، کْڕێکی سْێٌضەّاری سبکی، 
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لەًبّ گەرصەلّْلی رۆژگبرەکە، صڵی ثۆ ضیریٌی ُەًگْیٌی 
. عیطمیص لێ صەصا، تب گْڵطبر ثەگْڵەّە لەّ ضبرە صەصۆزێتەّە

ژًەکە، لەصیبر ئبّێٌەکەصا رّّتضەثێتەّە، گۆضەیەکی صّّر ّ 
رەًّەلضاری ئبّێٌەکە، پەًجەیەکی تیژی ئبّێٌەکە ُەڕەضە لە 

هەهکەکبًی صەکبت، گۆضەیەکی دەراهزاصەی ًەیٌۆکەکە 
صەیترسێٌێت، صەرزێکی کۆًی ئبّێٌەکە، کە ًەصەکرا ضْێٌەکە ّ 

چبّەکبًی ئەّ، ثەسیسییەّە . ضێْاز ّ ًەسطەکەی، ثگۆڕى
صەیڕّاًییە، سًْچەیەکی تری جەستە هەلەّاًەکەی ًبّ ژّّرەکە، 
ئبّێٌەکە صیبرییەکی کۆى ثّْە، لەگەڵ ئەّاى، لەگەڵ ژّّرەکە ّ 

سبًّْە سێ ًِۆهەکەی تەًیطت ثبسەکە، ثەیەکەّە 
کە ضبریص چۆل صەکرا، کە ضەڕیص گەرم ّ صژّار . ثەستراًّەتەّە

صەثّْ، ئەّ ُەر سەهی ئەّ ئبّێٌەیەی ثّْ، ثۆیە صەستەسْضک ّ 
: سْضکی گەّرە ّ صەفتەرە ضیعرەکە پێیبى ّت

سەهێک لە سۆت ثشۆ، ئەگەر هەهک صەستکبری ًەکرێت، ّەک 
الصیْارێکی کۆى ثەثبراى ّ رەضەثب صەتەپێت، ثب صەهێکی تیٌّْی 

پیبّاًە، سێْەکەت لەتبریکی ضەّەکبًضا ثشْات، ثەتبهەّە 
ثیمرتێٌێت، لەگەڵ سًْبّ ّ سۆڵە سّْرەکە ّ ضەّەکبًی صیبر 

تریفە ،سەیری کۆچی ثبڵٌضە رەّەًضەکبى ثکبت، هەترسێ جەستە 
ّ ُەّەستت، صّّثبرە سێْێکی تر ّ ثبرێک لە سێْە صەگرێتەّە، 

هەترسێ، سێْەکبى، تەّاّ ًبثي ّ گْڵەکبًی ئەّ ثبسچبًە ُەهّْ 
. صەثٌە سێْ، ئەّ سیٌگە ًەرهە ثەئبّە، پەرۆش ّ ضەیضای ژیبًە
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ئەّاى، کە صەزاًي ژًە سْێي ضیریٌە کەسەکەیبى هبت ّ 
:  ثەدەسرەتە، ئەّاى پێیبًّْت

صەی لسەی ئبّێٌە هەضکێٌە، ُەستە ثڕۆ، ئەّ زۆرتر لە تۆ ّ لە 
ضبر ّ لە صایکت، لەّ پیبّەی کە لە ژّّرەکەی سْارەّە، پبش 

ی سۆی، ثەصیبر  (لێْاى ضەراثی صەستکرص)ًۆضکرصًی صّّ سێ 
سْێٌضًەّەی کتێجێک، ثەصیبر ثەضە فبرسییەکەی ثی ثی سی 

صەسەّێت، ئەّیص ضبرەزای ئەّ صّّ سێْە سّْر ّ زەرص ّ ًەرهە 
ًییە، گْهبًوبى ًییە یەکێکی تر ُەر ُەیە، ثزاًێت گەهە، ثەّ 

صّّ سێْەی تۆّە ثکبت، ئەّاًیص ثەسۆزەّە لەًبّ صەستی 
. رەضجەڵەکی ئەّصا، ّەک ئەسپ لەسەر سیٌگت ُەڵضەپەڕى

گۆضە ترسبّ ّ ضەرهٌەکەی پەًب کتێجەکبى، کە زۆریبى رۆهبًي، 
ًزیک ئبّێزە ًبسکە سەّتّْەکە، ثەراهجەر ثبّەضەگْڵەکە، 
سەرّّی ریزە فٌجبًەکە، کە ُێطتب لێْیبى هبچ ًەکرصّّە، 
رّّثەڕّّ لەگەڵ کًْی صەرگەکە، کە ثەرصەّام کلیلە سەر 

ثەتبجەکەی لەًبّە، ثەترسەّە، ًیگبیەکی صەکرص ّ ئەّ پەیبهەی 
: صەگەیبًض

جەستە ئبّ ًەصرێت، صەثێتە سۆڵەهێص، لەگەڵ ُەًبسەیەکی 
زەرصا صەچێتە ئبسوبى، ًبئْهێض ضبرەکە صەتٌێتەّە، ئبّیەریص 

ثەلەص صّّگرصێک تەسک )تەهبّی صەکبت، ُەًگبّێک ًەّیتر ّ 
هي ئبّێٌەیەکی ّضکن، ُیچ ئبّم تێضا ًییە، ُەهّْیبى . (صەثێتەّە

ُەڵوژی تب هٌیبى رەلکرصەّە، هٌیبى سّْتبًض ّ پبًیبى کرصهەّە، 
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ئیٌجب ثْهەتە ئبّێٌە، هي ُیچن پێ ًبکرێت، ثڕۆ صّّرثکەّە ّ 
لەسەر ضْێٌێکی ثەرز، لەصیبر ثەرصێکی سپی رەلی هرصّّ 

چبّەڕّاى ثکە، لەّێ گیبًێکی زیٌضّّ ّ چبّێکی هبًضّّ، ثەاڵم زۆر 
کراّە ّ ّریب، لەًبّ صەستە جلێکی سبکی ّ سبصە، لەسەر صّّ 

! لبچی رێجْارێک ثۆت ّەستبّە

کە ئبّێٌەکە، ئەّ لسبًە لەگەڵ ئەّ صەکبت، ئەّ جبرە ثۆی رّّت 
ًبثێتەّە، ژًەکە، یەکسەر ثە پبیەکبى صێتە سْارەّە، پبیە پبیە 

رّّصاّەکبًی ثەثیرصێتەّە، ثیریبى لێ صەکبتەّە، رّّصاّێکی 
تەهەًی گەّرەثّْ، ضەکەتی چەًض سبڵ ّ هبًگەکبى، کە هبّەیەک 

ُەًبسەی ُەر هبّە، لەگەڵ ئەّاًە ! ژیبّە ّ ًەهرصّّە، ثەاڵم
صەگبتە ًزیک ّێٌەکەی سۆی، صەست صەصاتە تەلەفۆًەکە، لسە 
لەگەڵ سْضکی صەکبت، سەرثرصەی ئبّێٌەکەی ثێ پێطەکی ثۆ 

صەگێڕێتەّە، ئەّیص صەڵێت، ئەّە کەی رّّیضاّە، صیبرە ًبیەّێ ثە 
سْضکە گەّرەکەی ثڵێت ُەر ئێستب، چەًض صەلەیەک پێص ئێستب، 

: لەجیبتی ئەّە، یەکەم صرۆی سپی لەگەڵ صەکبت ّ صەڵێت

هبّەیەکە، کە ضەّاًە ثبراى صەثبرێت، کە ثبسەکەی ثەراهجەرهبى  
ین، صەکەّیٌە  (ئبّێٌەی ثّْکیٌی)عبضمەکبى صەرصەکبت، هي ّ 

ثەیەکەّە فێری ئەّ . لسە، ئەّەی تۆ ثەصیبری ثۆت سبزکرصثّْم
ثەزهە ثّْیي، ثەیەکەّە لسە صەکەیي، ضەرم لەیەکتری ًبکەیي، 

زّّتر هي ثۆی رّّتضەثْهەّە، سەیری جەستەی سۆم صەکرص، کە 
گەّرەتر صەثّْم، جەستەم ًەرم صەثّْ، ضل صەثّْ، کە پەًجەی 
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صەستی ثۆ ًەصەُبت، لێْی صەهی ثۆ ًەصەپطکْت، ئبّی 
لەّصەهبًە ضبرەکەی ثە ثەزهی گۆراًی ّ چڕیي . صەرًەصەکرص

ُەراسبى ًەصەکرص، چًْکە هي ئبرەزّّم ًەثّْ، ئەّ ئبهبصەثّْ، 
! ئەّ سبز ّ تیژثّْ، ثەاڵم هي ًب

ُەهّْ ثژارەکبًی سەیراى ّ چًْە ًبّ ئەستێرەکبى، صەسبتە ًبّ 
کۆضی سْضکەکەی، ئەّ سەرپطک صەکبت، صەڵێت سْضکەکەم 

ثوفڕێٌە ّ صّّرم ثشەرەّە، صەثێ ثڕۆم، ئەگەرًب، تبکە ُیْا ّ 
تبکە ُبّرازەکەم، ئبّێٌەکەم، زّێر صەثێت ّ صەتۆرێت، ئبّێٌەکەم 

صەضکێت ّ چبّم صەرژێت، لەگەڵ تۆش صاصەثڕێن، رەًگە ثەرەّ 
صەریب ثڕۆم ّ ثچوە ًبّ ثەستەڵەک، رۆژێکیبى ثچوە صەرەّە ّ 

ًەزاًن ثگەڕێوەّە، کەس ًەًبسوەّە، کەسیص ًەهٌبسێتەّە ّ لە 
ُەّارێکی ًْێیضا، ًبّی سۆم ًەزاًن، ًبّێک لە سۆم ثٌێن ّ 

لەّ ّاڵتە ثێسەرپۆش ثسّْڕێوەّە، . ضبرێکی تر ثکەهە ضبری سۆم
لەّ ضبرەصا، ثچن جگەرە ثەلێْهەّە ثٌێن، لەًبّ ضەلبهەکبًضا 

صەثێ هي ثڕۆم، . یەک صّّ ُەًگبّ رێ ثکەم ّ لۆڵجەستن ثکەى
! سْضکە گەّرەکەم صەثێ ثڕۆم

ئەّ رۆژەی ثڕیبرهضا ثجوە ُبّڕێ ّ ُبّسەری ئبّێٌەی ژّّرەکەم، 
ئەّ ژّّرەی، پطتی ثبسێکی گەّرەیە، پطتی ئبّێٌەکەم لە 

ثبسەکە کرصثّْ، سۆم رّّثەڕّّ لەصیبر ئبّێٌەکە، ثەس ثۆ ئەّ 
رّّت صەثْهەّە، ثڕیبرێکە ّ صّاثڕیبرە ثەًّْسیي ّ ثەسۆز، 

صّاثڕیبرە، کە چّْهە سەر ئبّیەر، ئەّصەهبًە ثْاری گەیطتي 
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ئبسبى ًەثّْ، لەجیبتی رێگب ّ ئبّەصاًی، ئبّیەر سەرثبز ّ هۆڵگە 
ّ صڕک ّ سبضبک ثّْ، ئبّیەر ّ ضبرەکە صڵی یەکتریبى صەصایەّە 
ئەّ صەگریب، ئەّی تریبى ًەّایی صەکرص، ئەّ صڵی صەثّْە ثەرص ّ 

کەڤرێکی چەلیّْ، ئەّی تریبى صەثّْە سۆاڵڤ ّ ًەرهی صەکرص، 
ئەّ ثرسی صەثّْ، ئەّی تریبى گۆضتی ًەرهی ثۆ صەکرصە کەثبة ّ 

هي لەّێیەّە لسەم لەگەڵ ضبرصا کرص، ثە ضبرم . سّْر ُەڵضەگەڕا
ّت، ثە سوێڵە گەّرەکبًی ضبرم راگەیبًض، ّەک صّّکەڵی زەرصی 

جگەرە، ثە رەضییەکەیبى ّەًّْسبم، پێن ّتي هي چیتر ژى ًین، 
، ُەهّْ پیبّەکبى (ضّْم ثە ئبّێٌەیەک کرصّّە)چیتر ًبسەّم، 

پیبّەکبى ُبتٌە ثي صارچٌبرەکبى، ُبتٌە . ثەّ ئبّێٌەیە ًبگۆڕهەّە
ثەرسۆرەکە، تب ثبش صیبرثي، صەستیبى ثەچبّاًیبًەّە ّەًب ّ 

رّّیبى لە ئبّیەر کرص، پرسیبى ئەّ ژًە کێیە ًەعلەتوبى صەکبت، 
کێیە ّا ثەفیزەّە سەیرهبى صەکبت، صّێٌێ ّا ًەثّْ، دەزی لە 

سێجەر ّ ُەًبسەی ئێوە ثّْ، کێ ئەّ ژًەی ّا گۆڕی، کێ ژًەکەی 
کرصە جەستەی ثەرصەم ئبّێٌەی ژّّرەکەی، کەسیص ُەیە 

!  صەرهبًی ثکبت

ّەرە پەًجەکبًت ثۆ هي ثێت، صّّصڵ هەثە ّ ثوٌّْسەّە، ّاز لە 
ُەّر ّ سەیراى ّ ضەّاًی هەستی ّ هبست ّ سیر ثِێٌە، چبّی هي 

ثٌّْسەّە، رۆهبًێک صّّاًن لەالیە، ضێتی پیبّاى ثۆ ژى صەزاًن، 
صەزاًن چەًض پیبّی ضبًگەّرە ّ صّّکەڵ گەرم، ُەًبسەی 

سبرصیبى، ثۆ جەستە ّ لبهەت ّ تبهی ژى ُەڵکێطبّە، ئەّاًەت 
ُەهّْ ثۆ صەگێڕهەّە، ئەّ صارگْێزە صەثیٌیت، کە سێجەری ًەک 
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ُەر لەّ هبڵە، لەّ کەپرە، لەّ سەًّە کرصّّە، سێجەرەکەی ّەک 
سێجەری ئبّیەر پبى ّ ضیریٌە، لەّ سێجەرە صەفتەرێک صاهەزرێٌە، 

لبّەسبًەیەک گەرم ّ ثەجۆش ثکە، لەّێ هي لەثەرصەهت ّەک 
پەپّْلە ثە ثبڵەکبًن سەهب صەکەم، ُەتب ّزەی سەهب ّ ئبّاز 

.  ُەڵپەڕیي هبثێت، ثبڵەکبًن ًبسْتێت

تۆ ثەس ثٌّْسە، لسە لەگەڵ ئەّ ئبّێٌەیە ثکە، کە هٌی صیْە ّ 
صەهٌبسێت، هي ُەهّْ ئبهرازەکبًت ثۆ ئبسبى صەکەم، ثب ثەرصەّام 
ّ ثە ُبژە ّ ثەتەّسەّە، لەثي صەستت ضەراة ثڕّات، ثب ثەّرصی 

، ثە صەستوبڵی پەهجە، (رێٌّْسەکەت پبک ثکەًەّە)چەًض کەس 
ثە چبّی ًەرهەّە، ُەهّْیبى ثەرصەستیت ثۆ ثکەى، ُەهّْیبى 
سەهبت ثٌّْسٌەّە ّ ًیگبت ثڕێسي ّ ًەسص ّ ًیگبری لێ سبز 

. ثکەى

تۆ ثۆ ّا ثەئبسبًی کەّاکەت صایە صەستی هي، کەّای پیرۆزی 
ئیجٌی هەستەّفیت هبچ ًەکرص، ثەّەیبى ُەهّْ هرازەکبًی ئەّ 

هەیسەر صەثّْى؟ ثۆ السبری صەکەیت ّ ضەیضای سەرکەضی ّ 
؟ !سەرچڵییەکبًیت

لە تەلەفۆًکرصًە گەرهەکەصا، گبیضەکە ثە گْڵطبر صەڵێت، یبى ئەّ 
ثە گبیضەکە صەڵێت، صیبر ًییە ّ ًەزاًرا کبهیبى ّتیبى، ثەاڵم 

: رەًگە ُەر گبیضەکە زۆرتر سەهشۆری ضبرەکە ثّْە، کە ّتّْیەتی
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ثب سەهێ لەّ پەیکەرە ثشۆیي، سێجەرەکەی ّضک ثکەیٌەّە، 
صەفتەرەکەی ّرص ثشْێٌیٌەّە، ثب چیتر گەًجەکبى ّێٌەی ضبًبزی 

لەثي ًەگرى، ثْار ًەصەیي ثبڵەکبًی ثگبتە سەر ُەهّْ کەپر ّ 
. ەکبى (ُەتبى)سبثبت ّ 

لەّەیبى صڵٌیبیي، کەّا ئەّەیبى ئبسبّتٌی ئەّ ثّْە، کە گْڵطبر 
: ّتجّْی

سەهی ئەّ پەیکەر ّ کتێجبًە لەکي ئێوەیە، ئێوە صەزاًیي 
ئیْە یەک ئیجي هەستەّفیتیبى، ! سەًّیبى چەًض گراى ّ ترسێٌەرە

ّەک رّّکبرێکی سپی گەّرەی ًەًبس صاًبّە، تەًِب یەک کەستبى 
کرصّّە ثە ًوبیص، لەّ ضبرەصا صّّ کەس ًبّی ًبزاًي، صّّ کەس 

لەّ صەڤەرە کۆتری ّضەکبًی ًبّ کتێجەکەیبًی ئەّیبى 
ُەڵٌەفڕاًضّّە، لەهبڵی کەس ُێاڵًەیبى ثۆ هێژّّەکەیبى 

ًەکرصّّە، کەسیص ثە سەرثرصەی هێژّّەکەی گریبًی ًبُێت، 
.  ضبًبزییەکی پێْە ًییە

ئەّ ثەرصە گەّرەیە لەگەڵ ثەرصەکبًی ُبصی زەیبصیٌی ئێوە 
جیبّازە، ئێوە سەص ئیجٌی هەستەّفییبى لەثەر کراّە، ًبًوبى ثە 

ە ثەثي ریطی  (صۆڵی سّْ)صەستی ئەّاًە، ئبّهبى لە سیرّاى ّ لە 
ئەّاًضا صەڕّات، ئەّاًە ثەًضاّی ئبّى، ئبضی گەًن ّ چبّی 

ئەستێرە ّ هەزەی ضەّاًي، لەّاًەّە ُەًبسە صەرصەچێت ّ ُەتب 
ئەّاى ثْار ًەصەى، ُەًبسە جبریکی تر ًبگەڕێتەّە ّ ژیبى 

سەهی ئەّ ثەرصاًە ّ صێری ئەّ کتێجبًە، لەکي . ثەرصەّام ًبثێت
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ئێوەیە، لەگەڵ تەهەى ّ چبّ ّ ئبسوبًوبى ُبّجّْتي، ُەر چەًض 
! صّّرصەکەّیٌەّە، صەرثبزهبى ًبثێت

 

 

 

 

 

 

سْصاکبًی ُەّلێر 

 

ضرثل ّ سْصاکبى، ئەّ لەاڵتەیبى ثەرزکرصیتەّە، ثۆیەش زّّ 
صکتۆر ثەٌُبم ئەثْئەلسْف صڵٌیبثّْ، کەّا لەثي چیٌەکبًی 

ثٌەّەی ئەّ لەاڵتە، جەستەی ضکبّی سْصایەک لەّاًە 
صەصۆزێتەّە، ئەّ صەیْیست ثڵێت سْصاش صەضکێت ّ ضکبّە، ثەاڵم 

ُزری ثبش ّ زیٌضّّ، سْصاش صەصۆزێتەّە، ثەرزی صەکبتەّە ّ 
.  پەرستگبکەی صەکبتەّە
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هي صەزاًن، ًیگجەتی کْضتي ّ ضکبًەکبى، سْصاضی : ئەّ صەیّْت
.  گرتّْتەّە، سْصاش سیبًەتی لێ کراّە

ئەصی تەهەى ّ پیری، سیبًەتی لەّ زاًبیە ًەکرص، لە سپتەهجەری 
 لە ئبّارەیی، لە عەهبًی پبیتەستی ئْرصى ّ صّّر لەّ ٢٠١٢

سبکەی، کە زۆر لەثٌەّەی ئیطی صۆزیٌەّە ّ ُەڵکۆڵیٌی ثۆ کرص، 
دەهەص ّ ضکۆی )ثەاڵم لەسەر سبکێک سەری ًبیەّە، صّّر لە 

ثّْ، صەثێ غەزەثی ئەّاى ثّْە، کە لە ئبّارەیی سەری  (سْصاکبى
. ًبیەّە، چًْکە ًەیتْاًی سْصایەک زیٌضّّ ثکبتەّە

ئەّ چۆى سْصاکبى ّ گەّرەکبى ثضۆزێتەّە، ُەزار سبڵ ثەر لەّ 
ثەرّارە، لەگەرهەی صەسەاڵتی سەالدەصیٌی ئەیْثی، کەسیبى 

زیٌضّّ ًەکرصەّە، پبضبکبًی دەصیبثەکبى، ژهبرەیەک 
ثبڵەسبًەیبى لە لْصس صرّستکرص، لەّاًە ثبرەگبیەکی هەزى ثۆ 
ضبژًی لەاڵتەکە، ُێاڵًە، کە صەثێتە جّْلەکە ّ صەچێتە لْصس، 

لەّێص ّەسیەت صەکبت، چەًض گۆڕێک ثۆ سبًەّاصەکەی لەّ 
ُەّارە، لە ثەرص ثۆ ُەڵکۆڵي، ثۆیەش گۆڕ ّ هەزاری سۆی ّ 

کْڕەکبًی، صەکەًّە ئەّ صەڤەرە، کە ئێستبش ثە گۆڕی سْڵتبًبى 
. ًبسراّە

ثبضە هي لەّ ضبرە جەًجبڵە، لەّ ثبزاڕەصا کەسن ًەًبسی، ُبتن 
لەّ ضێشە ثەُەیجەتە ًزیک ثّْهەتەّە، لەثەر سێجەرەکەی ًزیک 

ثّْهەتەّە، ّاهزاًی ضبعیرە ّ یەکسەر لە ژاًی هي تێضەگبت، 
صە سبڵ تەًِب )ّاهزاًی، پێص هي، ضیعری ثۆ ئەّاًە ًّْسیْە، کە 



 

18

1 

، ئەّاًەی ًۆ سبڵە تەًِب ئەسریي (ئبّێٌە ئەّاًی ثەڕّّتی صیْە
ثە چبّاى ضبًبزە، ئەّاًەی صە سبڵە ّ زۆرتر ّ کەهتر، تەًِب ضیعر 

تیوبریبى صەکبت، کتێت ئبگبصاریبى صەکبتەّە، ّاهزاًی 
صەفتەرەکەی ثەرچبّی، صێرەکبى ُەهّْیبى ًبّى، سەرثرصەی ُبتي 

. ّ رۆیطتٌەّەی چەًض کەسێکي ّ ثەس

پبزصە سبڵە ئەّ پەیکەرە، لەّ ُەّارە ثەرزەصا، لەّ هەجیلسە، لە 
صّّرەّە، سەیری هەیضاًی ئبپّْڕەی ضبرەکەی کرصّّە، لەثەر 

زۆری ًیگب ّ سەیرکرصًی جەًجبڵی ثبزاڕەکبى، گەرهی ّ تّْڕەیی 
فرۆضتي ّ کڕێي، سەرسبم ّ هبًضّّە، ئێستبش سەّتّْە ّ 
ُەڵٌبستێت، ثەئبگبیە ّ سەّ ًبچێتە چبّەکبًی، لەّەتی 

صاًیطتّْە، ثْاری ًەثّْە یەک ُەًگبّ ثچێتە پێطەّە، ثْاری 
ًەثّْە، لەڵەهی ًەثّْە صّّ صێر، یەک ّضە، هێژّّێکی ئبڵۆز ّ 

. سەرەصاّی رّّصاّێک، لە کتێجەکەی سەرچۆکبًی تۆهبر ثکبت
ەکەی  (دبجی لەللەق)پبزصە سبڵە ئیجٌی هستەّفی، کە جبرّثبر 

سەر هٌبرەکەی سبًەلبش هیْاًی صەثّْ، لەّەتی ئەّ لەّێ 
ًەهبّە، کە لە رۆژێکی رەضی ضەرهەزارییەکبًی ضبرەکە کْژرا، 

. پەیکەرەکەش هبت ّ هەلّْلە

پرسی کەرپّْچە صاًراّەکبى ُەثّْ، ئەّیص رلەّ صەزگبیە ثە
.  ئەّاًیص پبسەّاًیبى ُەثّْ،ّّە چبّصێرةچەًض کەسێکی کرص

کەرپّْچەکبى ثە ژهبرە صاًراثّْى، ثەریز پۆلیي کراثّْى، لبڵت 
تەهەى ّ ثە رەًگ ّ ثە رّّثەر ّ  لەثبرە ّ ثە ضێْە ّ ثە  ثە،لبڵت
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ثە پبًْصرێژییەکبًیبى ّەک یەک ثّْى، ئەّ کەرپّْچبًە لە 
، چەًض سبڵە ّەزارەت، راپۆرتە ّەزارەتیص ژهبرەیبى صەزاًرا

رەسوییەکبًی ًۆژەًکرصًەّە، لە ثبزًەی ُەًگبّی ُەڵگرتٌەّەی 
ثەسەرُبتی ئەّ کەرپّْچبًە . کەرپّْچەکبى تێپەڕی ًەکرصّّە

 چەًض ،ژە ّ سەرثرصەیبى زۆرەێصّّرّصرێژە، پیرى ّ تەهەًیبى صر
  ثە لسل،جبر کراّى ثە صیْار، ثًّْەتە صیْاری صیْەسبى

 ثّْى ثە صیْاری  ثە لّْڕ سْاسضراّى، چەًضجبرکراّى،چەّر
 تێضا ًّْستْە ّ ،ی( سبًوێکی سپی ّەک لۆکە) ،ژّّری ًّْستي

ُەًبسەی گەرهی ُەڵوژیْە، ُەر ئەّ کەرپّْچە کراّە ثە پبیەی 
 ثًّْەتە سبرصاّ، ، چًّْەتە ژّّرەکبًی ًِۆهی صّّەم،لبصرەهەکبى

 سەیری صەضتی ،کەی لەاڵتًەثًّْەتەّە صیْارەی ثەصە
 صەضتە سیذراّییەکەی  ثڕیْەتەاىضەهبهکیبى کرصّّە، چبّی

ثەرصەّام رّّی لە ئبسوبى، چبّیبى لە یەکەم صڵۆپەی ثبراًە، 
سبهبڵیص، ضەّاًە لەجیبتی ئبّێک ثۆ لّْڕگی تێٌّْ ئەستێرەی 

. چبّ گەضیبى ًیطبى صەصات

ئەّ، ئەگەر لە کەّاکەی ئیجٌی هستْفی ًزیک  ثجێتەّە، 
ثەپەرۆضەّە،  ثبسی سەالدەصیي ّ لەضکر ّ ضەڕەکبًی ثۆ 

گەڕاًەّەی ضکۆی عەثبسییەکبى، لە ضبم ّ کەًبرەکبًی صەریبی 
صەثەزێٌێت،  (فبتیوییەکبى)ًبّەڕاست ّ هیسری ثۆ صەکرص، کە چۆى 

یص ضکۆ ّ  (دەتیي)ئەّ سەرکرصە لێجّْرصەیەی، لە ضەڕەکەی 
سْپب ّ لەاڵتی سبپەرستەکبى صەگرێت، لەگەڵ ُبّاڵتییەکبى ثبش 
ّ صڵگەّرە صەثێت، تەًِب ئەّ سەرکرصەیە، سەرکەش ّ لّْتجەرزە 
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سەرصەپەڕێٌێت، کە ثڕیبری صاثّْ، سْپب ّ صاگیرکرصًەّەکبًی 
لە ًەجض ّ دیجبز  (گۆڕی پیرۆزی پێغوجەر)ُەتب هبڵی سْصا ّ 

ًەّەستێٌێت، ئەّ پەیکەرە سەرثرصەی کْکجْری ثۆ صەگێڕێتەّە کە 
ثەُبًبی سەالدەصیٌی ئەیْثی ثەرەّ عەکب صەڕّات، ئەّ کە 

صەگەڕێتەّە ُەّلێر، ّاز لە کێطوەکێطی فەلەستیي صەُێٌێت، 
سەهەکە لە سەرضبًی سەالدەصیي جێضەُێڵێت، ثۆیە صاّای 

صەکبتەّە ّ لەًزیک ئەّ لەاڵتەّە، سْپبیەک ثۆ یبرهەتیضاًی 
صەثبت، ثەاڵم کە لە عەکب ثەڕّّی سبچپەرستەکبى صەّەستێت ّ 
صەضکێت، صەگبتە جەرگەی ضەڕەکە، کْڕە ُەّلێرییەکبى صەثبتە 

 ئبضتی لەًێْاى ُەرصّّ ١١٩٢لەسبڵی )ئەّێٌضەرێ، ثەاڵم کە 
ّ پبضبی ئیٌگلیز سْپبکە صەگێڕێتەّە، سباڵًە  (ثەرە صەثێت

سەریکی هەّلّْصی لەصایکجًّْی دەزرەتی فەسری کبئیٌبت 
.  هذەهەصی هەزى صەثێت

ئەّ هبّەیەک، ثۆ سبزکرصًی ثەرًبهەکە، هبّەیەک ثۆ ًبرصًی 
ًوبیٌضە ثۆ صاّەتی هیْاًەکبى، چەًض رۆژێکیص سەلەّات ّ 

ضیریٌی ّ ستبیص، لە لەاڵتەّە صەُێٌێتە سْارەّە، کە ضەڕەکبًی 
سەالدەصیي، لە عەکب تەّاّ صەثێت، ئەّ ضەڕی ضەیتبى صەکبت، تب 
سێرّثەرەکەتی لەثەر سبتری هەلّْصی هەزى، صەضتەکە ئبّەصاى ّ 

ثەاڵم کە تەتەرەکبى، صەگەًە ئەّ ضبرە ّ . چیبکبى سەرکەش ثي
ضەڕ ّ ثەرگرییەکبى هبًضّّی صەکەى، ضْێٌەّاری ئەّاًیص لەّ 
ُەّارە صەڕەّێتەّە، ّەک هەزارێک، ثۆ پیرەژًی ثێوراص ّ سۆزە 
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ثەئبکبم ًەگەیطتّْەکبى صەهیٌێتەّە، ثەاڵم سْێٌضًی هەّلّْصی 
! تێضا ثەرصەّام صەثێت

چەًض کەسێک، لەثەر ثباڵی ثەرزی سپی پەیکەرەکە، ّێٌەیبى 
صەگرت، یەکێک صەیْیست، لەّێ چبّی ضبر ثضۆزێتەّە، چبّەڕّاًی 

صەرکەّتٌی ُەّاڵ ّ هْژصە ّ ئێْارەیبى صەکرص، لەثەرزایی 
لەاڵتەکە، ضبرێک پەرت ثجّْ، چەًضیي کۆاڵى ّ ثبزاڕ ّ صاًیطتٌی 

سەرسۆضی، ثەتباڵًجرصًی سبهبى ّ گەًجیٌەکبى، ضبرصًەّەی 
. جْاًییەکبى ّ صزیٌی هبچەکبًی صەثیٌی

هٌیبى کرصّّە ثە ثەرص ّ ثە ًیطبًە ّ ثە ئەصرێس ّ صیوەًی 
ّێٌەگرتي ثۆ هێْاًەکبى، کەسیبى الپەڕەکبى ًبًّْسٌەّە، 

سْێٌضکبرەکبى راپۆرت لەسەر ثەرُەهەکبًن ًبکەى، ثەرُەهە 
ًّجّْەکبًوبى ًبصۆزًەّە، ًبیکەًە کْرصی، ًەیکەًە زەًجیرەی 

تەلەفزیۆًی، ثّْک ّ زاّاکبى ّێٌەم لەصیبر ًبگرى، سێجەرم لەثەر 
.  ّ ثرسیەتی ئەّ ضبرە صەهپێچێتەّە (ثبراى صەهطْاتەّە)ًبکەى، 
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سەرەتبی ئبضکراثًّْی پالًەکە 

 

لەّرۆژاًەی لەگەڵ ژًەکە، لەثەرزی لەاڵتەّە، ًەسطەسبزی ضەّ 
ّ ثەرًبهەرێژی رۆژیبى صاصەًب، زۆر صەترسب ثراصەرێک، رێجْارێک 
ئێرەیی ثەّ ثجبت، صەترسب لەپەًب سێجەرێک، لەگەڵ ژًەکە ئەّ 

ئەّ صیوەًە، ئەّ پطتیْاًییە ثە صیضی چبّ ثڵێي، ضەرم . ثجیٌي
ضەرم ًەکەى ّ ئبگبصاری . ًەکەى، ثە لّْت ّ ُەًبسە ثڵێي

رێگبکە ثکەًەّە، کەّا ئەّ، لەّ رۆژاًە ثّْیتە ئبّێٌەی ژًێک ّ 
ێکی ًبسک، ژًێک کە زۆر  (سەزێن)صەستوبڵێکی گْڵضار ّ 

لەصّّرەّە ُبتّْە، ّاڵتەکە گەّرەیە ّ لە گۆضەیەکی صّّرەّە 
ئەّ ژًە ُبتّْە، ئبهبصەیە ُەهّْ . ُبتْە ّ هبًضّّش ًەثّْە

ثەرًبهەکەی پەسٌض ثکبت، لەگەڵ ئبسی ُەًبسەیەک صاّا ثکبت 
جگەرەیەکی تری ثۆ صاگیرسێٌێت، ثڵێت ئبی کە چبیە ثەُێلەکە 
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زۆر سۆش ثّْ، ثەیەکەّە سەر لەسەر ًەسطەکەیبى ًەّی ثکەى، 
.  زۆر ثەگەرهییەّە ثۆًی جەستەی ثکبت

:  گبیضەکە ثە سێجەرەکەی صەّّت

. ثب کەس ثەیەکەّەهبى ًەثیٌێت، ثب کەس گْهبًوبى لێ ًەکبت

گبیضەکە تەلەفۆًێکی ثۆ ُبت، زۆر ثەپەلە پەًجەکبًی گەیطتٌە 
سەر رّّی تەلەفۆًەکە، زەًگەکەی راگرت، صەًگەکە لەًبّ 

: تەلەفۆًەکە صەیّْت

صیبرە لێرە هبّیت، ثبضت صاکْتبّە، صەڵێي ًبڕۆیتەّە ّ سۆضت لێ 
ئەّ ثْاری ًەصەصا لسەیەک ثکبت، پرسیبری تەًضرّستی )ُبتّْە، 

ّ سەرسپیجّْى، صّا ًەسطەی کبرەکبًی لێ ثکبت، ریزی 
ئبسبّتٌەکەی صرێژ ّ تًْض ّ تّْى ّ صەهبهکضار ّ کراّە ّ ًبڕێکیص 

، صەڵێي ژًێکت هیْاًە، ثباڵی ثستێک لەسەر ثباڵی تۆیە، (ثّْى
ژًێکە . ژًێک، لە ضبسەّە صاثەزیْە، لەًبّ ئبّ ُبتْتە صەرەّە

لەثەر ئبّێٌە گەّرە ثّْە، تیطکی سۆر ثەهٌبڵی ّ ثەگەًجی لژی 
صاُێٌبّە، ژًێکە ّ ثەُبر صەًبسێت ّ ضەّاًە ُەر ضیعر 

... صەسْێٌێتەّە ّ ئبهبصەیە

ئبسبى ًەثّْ لسەکبًی ئەّ ثجڕێت، ثەاڵم کە صەًگی کەهێک ثەرز 
ّ لبین کرص، کە تەلەفۆًەکەی لە گْێی صّّرسستەّە ثْاری 

: ّەرگرت ّ پرسی



 

18

7 

چۆى ثّْ ئیوڕۆ هٌت ثەثیرُبتەّە؟ 

: ئەّیص لە ّەاڵهضا ّتی

. سۆت ّ هیْاًەکەت ئیوطەّ هیْاًی هي ثي

گبیضەکە تێگەیطت کەّا، ثەرًبهەکەی صەست ّ ًیبزی تری 
: تێکەّت، سەیرێکی پەیکەرەکەی صەکبت، لەثەرسۆیەّە صەڵێت

صاًیطە، تبزە ئبسبى ًییە، کەس ثتْاًێت تۆ لەّ پبیە ّ هەلبهە 
ثجْلێٌێتەّە، ئیوطەّ ثچوە ئەّ صاًیطتٌە، ئەّ ژًە ثجەم یبى 
ًەیجەم، تبزە چبّیبى تێجڕیْە، ًیبزیبى ثبش ًییە، صەست لە 

. ثەرًبهەکەم ّەرصەصەى

گْڵطبر ثەڵێ، ژًەکە ًبّی گْڵطبر ثّْ، تبزە ًبّەکەی زاًزا ّ ضبر 
ّ تەلەفۆى ئەّیبى ًبسی، گبیضەکە لە صّّرەّەش، ثە صەستی 

:  ّەاڵهی ساڵّی یەکێکی صّّر لە ُەرصّّکیبى صایەّە ّ ّتی

ثب هٌیص ًبّەکەی ئەّ ثڵێن، کە ُەهّْ ئەّیبى ًبسی، هي ثۆچی 
.  ئەّ ثطبرهەّە

گْڵطبر، زۆر لە گبیضەکە ًزیک ثّْ، کە صەستوبڵەکەی 
ثەرزصەکرصەّە ّ صەسستەّە سەرضبًی، صّّ سێ صاّی ًەسطیٌی 

صەستوبڵەکەش ثە لژی صرێژی سپی گبیضەکە صەکەّت، دەزی 
صەکرص، زۆرتر ثۆًی پیبّە گبیضەکەی ثۆ ثێت، لەًبّ ئْتْهجێلەکە 

لەّ ًزیکتر ثێت، ثەاڵم ئەّ ضەرم لە سْضکەکە گەّرەکەی صەکبت، 
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گبیضەکەش سۆی لە یەکەم صیوبًەیەصا، ثە سْضکە گەّرەکەی 
:  صەڵێت

.  فەرهّْ تۆ لەپێطەّە صاًیطە

ثەّ صاّایەی، کە ُیچ راهبى ّ لێکضاًەّە ّ ًیبزێکی تێضا 
ًبهیٌێتەّە، ئیتر گْڵطبر ُەر ئەّەًضەی ثۆ صەهیٌێتەّە، لەپطتەّە 

لەثەراهجەر، ئبّێٌە ثچّْکەکەّە صاثٌیطێت، چبّەکبًی لە 
گۆضەیەکی چبّ، لە ضّْضەیەکی چبّیلکەکەی، ًیگبیەکی ًبئْهێض 

. ّ ضەرهٌبًە لەّ ثکبت

ضەّ، لەسەر هێزێکی گەّرە، ُەهّْیبى ثەیەکەّە چەًض سەعبتێک 
ضەراثیبى ًۆضی، صّّ ضبر، صّّ تەهەى، لەگەڵ سەصاى راز ّ 

: ثەیبًی گْڵطبر زّّ ثە گبیضەکە صەڵێت. سۆزگە تێکەڵجّْى

ثراصەرەکەت، پیبّەکەی ضەّ کە ثەیەکەّە زۆر ثبسی گۆراًیوبى 
. کرص، ئەّەی چەضەی ثەرزی لە ًبسیٌی صەًگ ّ هْزیک ُەثّْ

، ّەک (هْزیک جْاًە ّ تەڕە)سەرەتب هي ُەستن کرص ئەّ ّەک 
. ژێی کەهبًێک، صەزاًێت ًبز سبز ثکبت، لە غْرثەتضا جْاى ثگرێت

گبیضەکە، ئبرەزّّی صەکرص، جگەرەکێص ثْایە، سەری لەًبّ تەهی 
صّّکەڵ ّى کرصثّْایە، کە گْێی لەّ لسە صەثێت، کە ژًەکە ئەّ 

گرێیە ئبڵۆزە صڕکبّییەی، لەثەرصەم صاصەًێت، پەًجەکبًی کْرت ّ 
جەستەی ّرص ّ چبّەکبًی تەهبّیی صەثي، ثەسەرسبهییەّە 

: صەڵێت
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چ کرصّّە ّ چ ... ثراصەرەکەم، ضەّ ثبسی هْزیک ّ جْاًی صەکرص ّ
! ثّْە؟

: گْڵطبر ّتی

کە ئێوەی گەیبًض، کە ضەّ هي ژهبرەی هْثبیلەکەی سۆم پێضا، 
یەکەم زەًگی تەلەفۆًەکەی ثۆ هي ثّْە، ثەیبًی زّّ تەلەفۆًی 

! ثۆم کرص، ثەّ تەلەفۆًکرصًە هٌی ُەژاًض

: گبیضەکە پرسی

کەی تەلەفۆًی کرص؟ 

: گْڵطبر ّەاڵهی صایەّە

ثە ضەّ ُەر ًیْ سەعبت، پبش جیبثًّْەّەهبى، ! ثەیبًی زّّ
صیبرە ُێطتب ئەّ لە رێگبی گەڕاًەّەی ثّْە ثۆ هبڵەّەیبى، 

ّیستْیەتی پێص ئەّەی ثگبتەّە هبڵەّە، لسەم لەگەڵضا ثکبت، 
یبى ّتن رەًگە ثبش هەست ثّْە، صەیەّێ ضەّەکەی سۆی رازاّەتر 

هي سۆم صەگۆڕی، کەهێک سەیری ئبّێٌە ثچّْکەکەی . ثکبت
. ژّّرەکەم صەکرص، لەًبکبّ زەًگێکن ثۆ ُبت، سەرەتب ّاهزاًی تۆی

: ثەپێکەًیٌەّە گبیضەکە ّتی

ثبضە چی ّت، ثەّ ضەّە ُەر ثبسی ! صیبرە کەّا هي ًەثّْم
هْزیک ّ ضیریٌی ضەّی صەکرص؟ 
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: ژًەکە ّتی

ثەڵێ، ثبسی ضیریٌی کرص، ثەاڵم هي زّّ صاّام لێکرص ّازثێٌێت، 
کبتی لسەکرصى ًییە، ئەّیص صیبرە ًزیک هبڵەّە صەثێتەّە، ثۆیە 

پێص ئەّەی ثڵێیت ثەاڵم چ، هي ثۆت )! ضەّەکەی تەّاّ کرص، ثەاڵم
ثەیبًی هێطکی ثرصم تەلەفۆى لەصّای تەلەفۆى، . (تەّاّ صەکەم

صەیّْت، سۆت لە سْضک ّ پْرزاکەت صاثجڕە، هیْاًی هي ثە، ّاز 
. لەّ پیبّە سەرسپییە ثِێٌە

ثیستْهە ئەّ سەرسپییەی ُبّڕێن، گۆثەًضێکی لەثي سەرە، رێگبی 
ّ ترسب صەڕّات،  (کێڵگەی هیي)سۆش ّ سبز ُەیە، ئەّ ثەًبّ 

. کێطە ثۆ سۆی ّ ثۆ تۆش صەًێتەّە

ئەًضازیبر فەریضّى، لەگەڵ گبیضە سەرسپییەکە هبّەیەکی زۆر 
ثەیەکەّە کبرکەر ّ فەرهبًجەر ثّْى، زۆریص لەیەک ًزیک ثّْى، 

زۆر سبڵ ّ ُێڵی ُبّثەضیبى ُەثّْە، رۆژاًەش ُەتب ضەّاًەش 
.  لەیەک ًزیک ثّْى

ئەّ صەزاًێت گبیضەکەی ُبّڕێی ثەًیبزە گْڵطبری کیژە 
کّْرەچییەکە، ئەّەی ُبتّْە ثبپیراًی لەّ لەاڵتە، لەًبّ ئەّ 
کەرپّْچبًە ثضۆزێتەّە، صەستێک، لەّ پەیکەرە سپییە ثضەى، 

ثەیەکەّە ُبّکبر ّ صەست ثي، ثۆ الصاًی پەیکەرەکە، ثۆ صاًبًی 
پەیکەری پیبّێکی سپی ّ ًەرم ّ سەهشۆری ضبرەکە، ثۆیە ثە 

: ژًەکەش صەڵێت
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ئەّ لەًبّ گۆهی ضێلّْ ّ ثە ضەپۆل، دەزی .! لەّ پیبّە صّّرثکەّە
ئەّ چەًضیي سبڵە هي صەیٌبسن، سەرکەش ّ . لە هەلەّاًییە

صەستْەرصاى لە ُەڵگرتٌی . سەرچڵە ّ رّّ لە کێطە ّ ثەرەًگبرییە
ئەّ پەیکەرە ئەّ ضبرە صەُەژێٌێت، گەّرە ّ گچکە زاهضار صەکبت، 

ثەّەیبى سەڵک صەُێٌێتە سەر ضەلبم ّ کۆاڵًەکبى ّ صارّصیْار 
ئەّ ُەهّْ صًّیبی پطکٌی . صەلەرزێٌي، ثەرصّصار صەسّْتێٌي

ُیچی ثە ُیچ ًەکرص، صەیەّێ ثەّ پەیکەرە، لسەکرصى لەسەر 
ئەّ صەیەّێ ثە سەری . ُەڵگرتٌی پەیکەرەکە، ًبّێک صەرثکبت

سپییەّە، پبیە ّ هەلبهێک پەیضا ثکبت، ثجێتە سْهجلی ضبرەکە ّ 
لە صّّرًّزیک تف ّ لەعٌەتی لێ ثکەى، تۆش لەّە ًبسکتری ثەر 

. ئەّ ثەرصثبراًە ثکەّیت

کە گبیضەکە، ُەهّْ لسەکبى لە گْڵطبر صەثیستێت، سەری ثۆ 
ثبصەصات، ضبًی صەتەکێٌێت، ژهبرەی یەکەم ثۆ ًبڕەزایی ّ 

ثەرثەستی الثرصًی پەیکەرەکە صاصەًێت، ثەاڵم لەالیەى کێ، کێیە 
کێیە ثبسی صەکبت ّ صەیەّێ سبرصی ! ئەّ ثەیضاسە ثەرز صەکبتەّە

؟ ُبّڕێیەکی ًزیکی سۆی، چًْکە ئەّ یەکەم کەس ئەّ !ثکبتەّە
! ثّْ ثەرًبهەکەی ثیستجّْ
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لەاڵتەکەی هي 

 

ئیجٌی هەستەّفی کتێجەکەی سەر کۆضی صاصەسبت، ثەّەش جْاى 
ًبّەکەی لەسەر ثەرگەکە صەرصەکەّێت، کتێجەکە لە پەًبیەک 

صاصەًێت، ثەثێ ئەّەی صەستێک ثضاتە ثەرسۆی، یبى صارضەلێک 
ُەڵجگرێت، یبى کەهەی گۆپبڵێک ثەرزی ثکبتەّە، ّەک پیتی 
ئەلفی ًبّ کتێجەکەی ثەرزصەثێتەّە، ثەتّْڕەییەّە یەسەی 

گبیضەکە صەگرێت، ژًەکەی ُبّڕێی صەیەّێ لە لیژە ثضات، کە 
پەیکەرەکە صەثیٌێت، لەسەر سەکۆکەی ُەڵضەستێتەّە، صەیەّێت 

ُەرصّّکیبى راّ ثٌێت، پبسەّاى ّ ئبسبیص ّ کبرهەًضاًی 
صەرثەًضی )ثْژاًەّەی لەاڵتییبى لێ ئبگبصار ثکبتەّە، ثەرصەکە لە 

 :یەّە ُبّارێک صەکبت (گەرّّی ّضکی

! ئێْە ثبس لە هێژّّیی ّ سْصاکبًی ُەّلێر، لەاڵتەکە صەکەى
.  سۆتبى سەرلبڵی ئەّە کرصّّە
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هي چەًض سبڵە، لەّ ُەّارە ثەرزەّە، چبّم لە ُەهّْ 
.  کبرەکبًتبًە

ّ  (ّایەر)ّ  (کەرەستەی هەکیٌە)ّ  (عبرەثبًە)ّ  (ثْرغی)هي ثە 
ی ثبزاڕەکەی ثٌەّەم، صەّرم گیراّە،  (ّاضەر)ّ  (پالک)

ُەًبسەسْارم، تەًگەًەفسن، چەًض سبڵە صەهەّێ، ثۆًی گْڵێک 
ثکەم، رەضەرەیذبًی ثەر پەًجەرەکبى ّ چیوەًی ًبّ کەڵەًی 
! صیْارەکبى ًەهبّە، ُەستن ثە ضیٌبیی ّ سًْبّی تەڕ ًەکرصّّە

هٌبڵەکبى، ژًە . لەّەتی هي لێرەم، سەهجبر ّ صاهبّ ّ چبّەڕّاًن
ًەسْێٌضەّارەکبى، سەرسپییەکبى، ئەّاًەی ثەزەدوەتەّە 
! سەرصەکەّى، هي رۆژاًە ئەّاًە صەثیٌن، هي ئەّاًە صەًبسن

ضەّاًە . لەّەتی هي لێرەم، ثّْهەتە پبسەّاًی ئەّ لەاڵتە
ُەهّْتبى صەچٌە پبڵ ژًەکبًتبى، صەچٌە ثبڕەکبى، صەچٌەّە ّ 

صەکەى،  (رّّتی ژًە ئەکتەرە تْرکەکبى)سەیری سیٌگ ّ هەهکی 
ثەصیبر فیلوە سّْک ّ گبڵتەجبرییەکبى پێضەکەًي، ثەزهتبى زۆر 

. گەرهە، هٌیص ثەتەًِب صەرگبی لەاڵتەکەم ثۆتبى راگرتّْە

هي . ُەر هٌن پبسەّاًی کەرپّْچەکبًی، ًبّ کەالّەکبى صەکەم
.  ثٌویچەکبًن ثۆتبى راگرتّْە

ُەر هٌن صیْارەکبًن راگرتّْە، لەثەر هي ًەثْایە ُەهّْیبى 
ئبّصیْ صەکرص، ُەهّْیبى صەفرۆضت، چەًض سبڵە ُەر صەثیٌن کۆًە 

ُەر کۆًە . کەرپّْچەکبى صاصەًێٌەّە ّ پبکضەکەًەّە
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پەًجەرەکبًی کۆًە صارتبضەکبًی ضبرەکە، صّّثبرە ثۆیە 
.  صەکەًەّە جبهی تێضەگرًەّە

لەّەتی هي، لەّ ثەرزاییەّە، چبّم لەّ ئبپّْڕەیەی سْارەّە 
ثڕیْە ّ سەیریبى صەکەم، صیوەًەکبى ثە ضێْازەکبًەّە گۆڕاّى، 

گْێی لە ئبسبّتٌەکبًیبى صەگرم، ئەّاًەی کە لێیبى 
پبضگەزصەثٌەّە، کە جْاى ّ ًبزصارى، ثەاڵم ُزریبى ضێْاّ ّ 

.  ضلۆلە

پەیکەرەکە تًْض ثەستراّە، چیوەًتۆرێژکراّە، ًبکرێ ثجْلێتەّە، 
ًبکرێ صەست ثْەضێٌێت، ئەگەرًب صەیزاًی ّ ثبش لەّ هەسەلەیە 

.   تێضەگەیطت، کەّا گبیضەکە ّ ژًەکە، چییبى لەثي سەرە

صاّە،  (ثەرپرسی ضبرەکە)ئەّ صەیزاًی گبیضەکە، سەری لە 
ثەڕًّّی لسەی لەگەڵ ئەّ کرصّّە، ثەًیبزى ثە صزی ثێت، یبى 

ثەئبضکرا، ثەرەزاهەًضی ثەرپرسەکبًەّە، پەیکەرەکە لەّێ 
. ُەڵگرى، صّّری ثشەّە ّ صەستی لە ثەرۆکی لەاڵتەکە ثکەًەّە

ُەًضێک لەّ ثەرپرسبًە، لسەیبى لەگەڵضا کراّە، زۆریبى لەصڵەّە 
ثیرۆکەکەیبى پێ ثبش ّ پەسٌضە، ثەاڵم ًبّێرى لسە ثکەى، 

جْرئەت ًبکەى، صەڵێي ثبضە، ثەاڵم لجّْڵیبى ًییە ًبّیبى ثِێٌي، 
ًبیبًەّێ ًبّیبى ئبضکرا ثکەى، لە هیضیبکبى ًبّیبى ثِێٌي، ُەر 
ثەًبّی ثەرپرسێک، کە ًەیْیست ًبّی ئبضکرا ثکبت، ُەّاڵەکە 

.  صزە صەکبت ّ ثاڵّصەثێتەّە
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ئەّاًیص صەزاًي کەّا گًْجبّ ًییە، هێژًّّّْسەکبًی ئەّ ضبرە، 
ئەّاًەی زۆر لەسەر صرّستی ضبرەکە لێکۆڵیٌەّە ّ تْێژیٌەّەیبى 

کرصّّە، ئەّاًەی عەضتبریبى، لە سەّصا صیْە، لەگەڵ ژًە 
ًبزصارەکەی عەضتبریص، لسەیبى لەگەڵ ئبسوبى کرصّّە، لەگەڵ 
سْصاکەی ئەڤیي ّ سۆضەّیستی، لە سۆضیب هْچرکییبى ثەلەضضا 

.  ُبتّْە

پەیکەرەکە صیبرە کەّا ُەست صەکبت پطتیْاًی ُەیە، ثۆیە 
: ئبزایبًە صەڵێت

گبیضە سەرسپییەکە ّاز لە هي ثِێٌە، هي چین ًّْسیْە، ثبسی 
 کێطە ، یبى کْرصێکی ثەرەگەز عەرەثن،(هي عەرەثن)چین کرصّّە، 

ًییە، هي کتێجێکن ثەًبّی هێژّّی ضبرەکەتبى ًْسیْە، زۆر هبًضّّ 
ثْم، سەصاى پبرچە کەضکۆل ّ کۆًەثەیبزی تەکیە ّ هزگەّت ّ 

 چەًضیي ، سەرم لەّّە کۆکرصیتەّە، زۆر ضبرم کرصمصیْەسبًەکبى
تەکیە ّ هزگەّتی تبریک صاّە، لەّێ لەًبّ تۆز ّ غْثبر ّ تەًّی 
جبڵجبڵۆکە، صّّ صێرە ضیعرەم ُەڵگرتْتەّە، لەسەر پەراّێزێکن 

.  ًّْسیًْەتەّە

هي لەّێیەّە لە ئبّێکی تەًک، لە ضەّێکی سبهٌبک، لە ثبراًێکی 
.  ئەستّْرم صاّە، ثەصّای ًبّێک ضەیضایبًە پرسیبرم کرصّّە

کە هي ّەزیریص ثّْم، ُەر سەریکی کۆکرصًەّەی ًبّ ّ هێژّّ ّ 
پێتبى صەڵێن . سەرثرصەی زاًب ّ هەال ّ ضبعیر ّ پیبّچبکەکبى ثّْم
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ّ ًبترسێن، ّەزیرەکبًی ئێْە، ئێستب ئەّە صەکەى، پبرە ّ 
ًبّصارییەکبًیبى هبًضّّ صەکەى، چبّیبى ئبزار صەثیٌێت، لّْتیبى 

عەهبهەیەکی )، ثە (عەثبیەکی ضڕ)گەًی صەثێت، ّەک هي ثە 
، گەڕاّم ثەصّای کەضکۆلێک، ّەک هي ثۆًی پێست ّ (چڵکي

!  چەرهەکبًیبى کرصّّە کە ثۆ ًّْسیي ثەکبرُبتّْى؟

ثۆ هي لێرە ُەڵضەگرى، هي ًەُبتّْم، ثوکەًە پەیکەر ّ سپیین 
. ثکەى ّ ثەرزم ثکەًەّە

ئێْە سۆتبى پبسەّاًییەکەی ئەّ لەاڵتەتبى، صاثّْە صەستی هي، 
ئێْە، یەسەی یەکترتبى گرتجّْ، کە هي ضەّاًە ثەصیبر 

کەرپّْچەکبًەّە صەهبهەّە، صەستی صزەکبًن صەچەهبًضەّە ّ 
.  ًبهەّێ ًبّیبى ثِێٌن

هي هێژّّی سۆم ًّْسیْە ّ تەّاّ، ئەگەرًب لەّصەهبًەی هٌتبى 
زیٌضّّ کرصیتەّە، زۆرم صیْە تب ثیٌّْسوەّە، زۆرم ُەست 

پێکرصّّە ئبضکرایبى ثکەم، ّازم لێ ثِێٌي، یەسەی هي ثەرثضەى، 
،  (سۆتبى ُبتي، هٌتبى کرصە ثەرص، لە کەستبى ًەپبڕاثّْهەّە)

صاّام پێطکەش ًەکرصثّْ، سۆتبى ُبتي ّ لە ضەّێکی تبریکضا 
ئەّ ُەر . ًُْەرهەًضێکتبى ئبگبصارکرصەّە، هي زیٌضّّ ثکبتەّە

هٌی ًەصەًبسی، کتێجەکبًی هٌی ًەصیجّْ، ضێْەی هٌی ًەکرصثّْ، 
کرێي ّ )ئێْە ُەّاڵتبى ثۆ ًبرص ّ پبرەتبى لەثي صەستی صاًب، 

تبى، ثۆ ُێٌبًەّەم ًبرص، هٌتبى ثبرکرص ّ هٌتبى ثە  (فالت
.  سەرصاری ئەّ لەاڵتە صاهەزراًض
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ئێستبش هي ُەر گەًجن ّ سبًەًطیي ًبثن، ئەّ ُەّارە چۆڵ 
صەریبیەک سەڵک ّ ئبسوبًێک چبّ ... چًْکە هي، ثەڵی هي. ًبکەم

ّ لەتبرێک ئیوزام ُبّضبًە، هي ئبیي ّ هەزُەثێک، ُەزارەُب 
...  صەًگی ًبّ هٌبرە ّ گْهجەتەکبًن لەگەڵە، هي

گبیضەکە رۆژًبهەکبًی ًبّصەستی رێکشستەّە، لەثي ُەًگڵی 
تًْضی کرصى، ُبتە ّەاڵهی ثەرصە سپییەکە ّ رازە ضبراّەکە ّ 

: ّتی

جەًبثی ئەثْ ثەرکبرەت، ّەزیرە سبّێٌەکەی ئەهبرەتەکەی 
ئەرثل، تۆ لە هەلبهێکی ثەرز، لە کۆضکی رەًگیٌضا ژیبّیت، تۆ لە 

صەسەاڵت ّ فەرهبًی سەالدەصیٌی ئەیْثی ّ زاّاکەی 
هْزەفەرەصیي کْکجری ًزیک ثّْیت، تۆ لبّەچی ّ پبسەّاًت 

ُەثّْە، لەًێْاى ئەّ ضبرە ّ هْسڵ ُبتْچّْت ثّْە، لەّێیەّە 
. پەرۆضی ُەّاڵی دەلەة ّ ضبم ثّْیت

: ثەرصە سپییەکە صەرثەًضێکی ّضکی لێ کرایەّە ّ لە ّەاڵهضا ّتی

راستە هي سۆم ّ ثبّکیطن، لە ئەهبرەتەکەصا، ّەزیر ّ ثبجگر ّ 
هەستەّفی ثّْیي، لە کۆضک ّ سەرا ّ فەرهبًەکبى ًزیک ثّْیي، 

کە تەرتەرەکبى ُبتي ّ ضبریبى صاگیرکرص، کە هبڵ ّ ! ثەاڵم
صیْەسبى ّ هزگەّتیبى سّْتبًض، ًبزاًن هْسلوبى ثّْى یبى ًب، 

ثەاڵم ُۆڤیبًە سەری هْسڵوبًیبى صەثڕی، چبّی ئیوبًضاریبى 
. صەکۆڵی، ًبًیبى ًبّ سبًەلب ّ هزگەّتیبى لّْل صەصا ّ صەیبًجرص
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هي لەگەرهەی ئەّ کبرەسبتەصا، لە ژّّرێکی الچەپی ثێ 
پەًجەرە، ثە زهبًی ثەرّّژّ، لەسەر صّّگرصێکی ضڕ ّ دەسیرێکی 

رەق، ُەر سەریکی کۆکرصًەّەی ضیعرە تەڕە رەًگیٌەکبى ثّْم، 
، ثە چبّی کز ّ (ثە ثرسیەتی زهبًی عەرەثین، صەّڵەهەًض صەکرص)

ثەترسەّە، ئبزایبًە راڤەی زهبًی عەرەثین ثۆ ًەتەّە ّ 
. فەرُەًگی عەرەثی، ثۆ ًەجض ّ دیجبز ّ کْفەم صەکرص

گبیضەکە، ثْار ًبصات ئەّ ثەرصە زۆرتر سەری ثطکێٌێت، ُەًگبّی 
ثە سبتوەیەک سەسڵەت ثکبت، صەست لە ًّْسیٌی ًبّ صەفتەرە 

: ثچکۆڵەکە ُەڵضەگرێت، ثۆیە صەڵێت

چیت ثۆ ئێوە کرصّّە، کبم ضبًبزی ثە ًبّی تۆ ّ ثە کۆضص ّ ثە 
پیبّێکی ئیٌگلیز لە زاًکۆی . ثەیبزەکبًیبى صڵطبصهبى صەکبت

کبهجرصج، کۆًە صەفتەرەکبًی تۆی، ثە فێرسْازێکی عەرەة ًیطبى 
صەصات، تۆ ّ ضیعر ّ ًبّەکبًی ًبّ ثەرگەکبى ّ صەستٌّْسەکبًی 
ًیطبى صەصات، ئەّیص سەرێکی ُێٌبّە ّ صەیەّێ، لەّ کبرّاًەصا 
لە ضبری ضکسپیر ّ ضبری تەهضا، صەستجەتبڵ ًەگەڕێتەّە، صڵی 

صایکی سۆش ثکبت، ثە ئیص ّ ثەرُەهەکبًی هبچی گەرهی صایکی 
ثەصەست ثِێٌێت، ثۆیە کبر لەّ هێژّّە صەکبت، زۆریص هبًضّّ 

صەثێت ثۆ سبسکرصًەّەی ُەهّْ ئبڵۆزییەکبى، کە تۆ ّ زاًبکبًی 
.  تری ُبّزەهبًی تۆ سەریبى لێ صەرًەکرصّّە

ثەرصەکە لچکی کەّاکەی ثەرزصەکبتەّە، صەستێکی ثە ریطە 
سپییەکەی صاصەُێٌێت، سەیرێکی سەرە سپییەکەی گبیضەکە 
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صەکبت، کە لەگەڵ سەرە سپییەکەی ئەّ، صّّ ضێْازی جیبّازى لە 
: ریص ّ لژصاًبًب، ثێ هٌەتبًە صەڵێت

هي لێرە صاًراّم، هي ّەک صارێکی چەلیّْم، ثّْهەتە سْهجڵی ضبر 
ّێٌەکەم لەسەر صرّای )ّ هزگەّت ّ ًْێژەکبًتبى، هبّەیەکی تر 

ّ ثبزاڕەکبًتبى صاصەًرێت، ثەضکۆّە ثەژًن ّەک ًبفّْرە ّ  (ثبًک
تبڤگە صەثریسکێتەّە، کەسیص ًبتْاًێت لە صیضگبی هي چبّەکبًی 

صاثشبت، پێلّْی چبّەکبًتبى جْرئەت ًبکەى لە ًیگبکرصًن 
...  هي. چبّەکبًتبى صاثشەى

گبیضەکە، سەیرێکی ژًەکەی ُبّضبًی صەکبت، صەیەّێ ثزاًێت لەّ 
. صەهەتەلێیە ًیگەراى ّ ًبڕەدەت ًەثّْە

پەیکەرە سپییەکە، ثێوەًتبًە ّ پطت ئەستّْر ثە ًِێٌییەک، 
پطتیْاًییەکی ًبصیبرەّە صەستێکی ثەرز صەکبتەّە، ُەڕەضەش 

: صەکبت

ئێْە ًبتْاًي، هي رەش ثکەًەّە، هي ثە سپییەتی ثەصەست ّ ُزر 
ّ ئەزهًّْی ًُْەرهەًض زاُیر سضیك، ثە صاّا ّ پبرەی کْرصی ّ 

دزثی کْرصی، هبًبی سۆتبًەّە، هي لێرە صاًراّم، تبزە ًبتْاًي هي 
!  رەش ثکەًەّە

هي ُەر سپی ثّْم، ثە سپییەتی لێرە صەهیٌێوەّە، سباڵًەش 
سپیترم صەکەم، رۆژاًەش هیللەتێک سەیرم صەکبت، ئەّ ژًەی 

ُبّضبًت صەستی صەرەّەکی هەزُەثی رەّاًەی کرصّّە، ئەّاى ثە 
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ًیگبی هەزُەثەّە ُبتّْى، هبّەیەکە کەستبى ثیرتبى لە ًبهۆیی 
هي ًەکرصۆتەّە، صیبرە صەستی صەرەکی ّ پالًێک هەثەستی تری 

لەپطتەّەیە، صەیەّێت هي الر ثکبتەّە، لەّ ُەّارە ثەرزەّە 
. ثەرەّ چبڵێکی رەش غلۆرم ثکەًەّە

: گبیضەکە ّ ژًەکە ثەیەکەّە ُبّار صەکەى ّ صەڵێي

سەیرکە سەیرکە، هەسەلەکە صەثبتەّە کبم ئبراستە، سەیر کەى، 
ثبضە صەًگت ثەرز هەکەرەّە، ُبّار هەکە، ثۆ ئێوە لسە ثکە، 

سەڵکی لبّەسبًەکە، چبّەکبًی ثەر ًبفّْرەکە، صەستی 
گەًجە . ثەتەزثێذی چْارصەّرەی سبًەلبکەهبى لێ کۆهەکەرەّە

!  (سەڵکە ًەفبم ّ ّضەکبًوبى لێ ُبر هەکە)تیٌّْ ّ 
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صاًْستبًێکی گەرم 

 

کتێجەکەی هي پیرۆزە، لْرئبًێکە ّ لەسەر کۆضن صاًراّە، پیرۆزە 
ّەک راڤەکبًی ثْسبری، دەصیسە راستەکبى، فەرهّْصە پیرۆز ّ 
صرّستەکبى، هێژّّی ُەهّْ سەلیفەکبًە، ُەّاڵی صرّستکرصًی 

.  ُەزارەُب هزگەّت ّ هبڵی سْصا ّ هٌبرەیە

هي کتێجەکەم ثەرزکراّەتەّە، گْهجەتە ّ راگیراّە، ئبّی کەّسەر 
ّ زهزهە ّ ثەپەرۆضییەّە صەسْرێتەّە، ثەرصی رەش ّ ئەلذەص ّ 

سەرثرصەی هیعراج ّ ثبڵی هەالئیکەت ّ عەهبهەی ئەسذبثەکبًە، 
.  کەستبى ًبتْاًي هي ثجْلێٌي

ئێْە ثە صەستی هەزُەثییەّە ُبتّْى، ثەرًبهەی صّّثەرەکی ّ 
ًبکۆکییتبى پێیە، هي ّەک صّّرگەکبًی کەًضاّ سەیر صەکەى، هي 

. ّەک ثیرە ًەّتییەکبًی ثبضّْر ئەژهبرص صەکەى

ثە ًەسێرێکی گەّرەی تّْڕەّە گبیضەکە ّەاڵهی صەصاتەّە ّ پێی 
: صەڵێت
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.  تۆ ّەزیر ّ ثبجگرێکی تباڵى ّ صاگیرکرصى ّ ثێگبًەکبى ثّْیت

تۆ لەّ سەری صًّیبیەّە، صەست ثەضیر ّ لەڵغبًەّە، سّْصتبى لە 
الّازی عەثبسییەکبى ّەرگرت، ًبّچەکەتبى ثۆ سۆتبى صاثڕی، ئێْە 

تۆ ّەک . ثبزرگبًیتبى ثە پیرۆزییەکبًی ئەّ ئبیٌە پیرۆزە کرصثّْ
ًّْسەر ّ هێژًّّّْسێک صاًراّیت، ّەک کلیلی ضبر ّ صەفتەری 

.  ئبّەصاًی ًبّچەکە لەّێ رێزت لێ گیراّە

:  هي ئبزایبًە پێت صەڵێن

تۆ سەلیفە ّ ئەسذبثەیەکی سپی ثێگەرص ًیت، ثەّ ًبّە، ئەّ 
ًیْچەّاًە جْاًەی ضبرهبى صاگیر هەکە، ثەّ ُەڵجەستبًە 

عیطمەکبًوبى ثەتبڵ هەکە، ثەّ زهبًە رێزهبًوبى ضلۆق هەکە، 
ّەرە سْارەّە، کْرسییەکە ثۆ پیبّێکی ئیوبًضاری سبّێٌی 

ُەّلێریی چۆڵ ثکە، سەکۆکە ثۆ زّثیر ثیالل ئیسوبعیل ڤبال ثکە، 
ئەّ پبیە ثۆ هێژًّّّْسبى صاًراّە، ئەّ سەکۆیە هزگەّت ّ هەًجەر 

، (ئێرە ئبّی زهزهی لێ ُەڵٌبلْڵێت)ًییە، ئێرە ثۆ تەّاف ًییە، 
کتێجەکەی تۆ، صەفتەری هێژّّ ّ چبّی رّّصاّەکبًی ضبرەکەهبى 

. ًەثّْە

ئەّ پیبّە جبرێکی تر، لەگەڵ گۆڕاى ّ ثەسەرُبتەکبًب ُەاڵتّْە، 
کتێت ّ صەستٌّْسەکبًی، ثەچەًض ثبرەّە ثرصّّە ّ ثەرەّ هْسڵ 

ئیتر ثەسە ئەّ ضەّگبرە، ُەر ئەّ ضەّە کتێجەکەت . رۆیطتّْە
.  لەثي ُەًگڵی ثٌێ ّ ثڕۆ
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. کە ثەیبًی ضبرەکە لە سەّ ُەڵجستێت، سەیر ثکەى تۆ ًەهبّیت
ضەّ، کە پبسەّاًەکبى، جێگۆڕکێ صەکەى، تۆ رۆیطتجیت ّ ًەرم 
ًەرم صّّثبرە ثگەڕێْە هْسڵ، سٌّْرەکبى صاًەسراّە ّ رێگبکبى 

کراّەیە، لەّێ صاّا ثکە کێڵ ثۆ گۆڕەکەت ئەگەر صیبر ّ ًبسراّە 
صاثٌرێت، ئەگەر ئەّەًضە پبک ّ صەستپیرۆز ّ چبّ ئەستێرەی 
ئبسوبًیت، گۆڕەکەت ثٌبسەّە ّ صّّ کێڵی سەرّثي، ثۆ سۆت 

صاثٌێ، ثب ًبّەکەت لەسەر صاثٌێٌي ّ یەکێتی هێژًّّّْسبًی لمی 
هْسڵ یبصت ثکەًەّە، ئەرضیفی کتێجە کۆًە عەرەثییەکبى 

. ثەرُەهەکبًت چبپ ثکەًەّە

هي ّەزیر ّ ًّْسەر ّ تْێژەرێکی سبًەًطیٌی ثێ ًەّەم، ًە کْڕم 
ُەیە ًە کیژ، ثۆیە ًبّم رەش صەثێتەّە ّ ًبتْاًن ثچوە ًبّ ثبسی 

یەکی ًیطتەجێجّْى ثکەم، ی ًبتْاًن صاّای پبرچە زەّ،ضبر
ضەُیضەکبًیص ّاى، سەرۆک عەضیرەت ّ ًّْسەر ّ یبریزاى ّ 

، هي هێژّّی ئەرثلن ًّْسیْە)هبهۆستبکبًیص ئەّ سەهیبى ُەیە، 
...  (ثۆیە لێرە ًبڕۆم

هي پێص ُْتێلی رۆتبًب ّ ئەهپبیر ّ هبجضی هۆلەّە لێرە ثّْم، 
رّّپەڕەکبًن رۆژًبهەیەکی رۆژاًەی ئەّ ضبرە ثّْە، ثە کتێجەکەی 

هي، ًبّی ضبرەکە لەسەر صەستٌّْسەکبى ُبتّْە، کە لەگەڵ 
ُەزارەُب صەستٌّْسی تری، ًبّچەکە گەیطتّْتە ُیٌض، لە 

کتێجشبًە گەّرەکبًی جیِبى، لە کتێجشبًەی کۆًگریسی ئەهریکب ّ 
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هي ثّْم، زّّتر هْژصەی ئەّەهبى صاثّْ . ئەسکەًضریە صاًراّى
 .کەّا ضبرەکە، صەثێتە سەًتەرێکی صیبری ًبّچەکە ّ جیِبى

تۆ چْار ثەضت لەّ هێژّّە ًّْسیْەتەّە، ًبڵێن ثەصاسەّە کە 
ثەرگێکیبى صیبر ًییە، لەّاًە تۆ ثە یەک صێریص ثبسی سْصاکبًی 

ئەّ ضبرەت ًەکرصّّە، ًەتٌّْسیْە کێ ًْێژی ثۆ صەکرصى، کبتی 
کرًّْضجرصى کەی ثّْە، ثبسی ئەّەت ًەکرصّّە، سْصاکبًی ئەّ 

ضبرە، کە چْار سْصا ثّْى، پەرستگبکبًیبى لە سبًّْ ّ کۆضکەکبى 
ثەرزترثّْ، ًەًّْسیجّْ، ئبّێکی پیرۆز لەثەر پیرۆزی چبّاى 

 !؟...ُەڵمْاڵّە، ثۆ ُەرگیز ثبسی ئەّ سْصایبًەت ًەکرصّّە

ژًێک . گڵۆڵە صاّێکی سّْر کۆاڵرەیەک، صەثبتە ًبّ سیٌگی ئبسوبى
الًکێکی ًْێ لە کۆاڵًە . صەستوبڵی سەری تًْض ثەستبّەتەّە

ثبریکەکەی ًەجبرەکبى صێتە صەرەّە، لەسەر تەًیطتی ًّْسراثّْ، 
کەّا ئیجٌی هەستەّفی ّتّْیەتی زۆرى ئەّ کەسبًەی ستبیطی هي 

:  صەکەى ّ صەڵێي

 سۆر ّ هبًگ ّ ئەستێرەکبًی ُەّلێر ثّْە، زۆر ،ّفیەستەئیجٌی م
ە، چەًضیي سبڵە ئەّە  ثەّ ًبّە پێٌبسەیبى کرصّّ،لە هێژًّّّْسبى

. لە یەسەی ئەّ ضبرە صراّە، ضبرەکە ثەّ صێراًە ثۆیەکراّە
هێژّّی صیوطك ثە ) ًّْسراّە، (هێژّّی ثەغضا ثە چْارصە ثەرگ)

 ،(یەک ثەرگە) ًّْسراّە، ثەاڵم هێژّّ ُەیە تەًِب (ُەضتب ثەرگ
، کتێجەکەی ئەّیص ُەهّْ ضبرەکبى هێژًّّّْسبًی سۆیبى ُەثّْە

 .هێژّّی ئەّ ضبرە کۆًەیە
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ئیجٌی هەستەّفی پطتی ئەستّْرە، ئبیي ّ ُەزارەُب کەس ّ 
ی هێژّّی لەپطتە، ثبش  (ًەسْێٌضەّارەکبى)صثلۆهبسییە صّّڕّّ ّ 

ئەّ لەًبّ کەلەًێک، لەگەڵ ُْڕە ّ . رەّضەکەی پطکٌیْە
رەضەثبیەک ُبتّْە، لەّ ضْێٌە ثەرزە صایکْتبّە، لە رۆژێکی 

تبریک ّ لە ضەّێکی رًّّبک ثەئبگری ضەڕ ّ ًبکۆکییەکبى، تًْض 
سیٌگی لەسەر ثەرزاییەکە لبین کرصّّە، ئبسبى ًییە ثە کۆضص ّ 

لسەی لّْسی گبیضێک ّ ژًێکی پەریطبى، ئەّ لەّ ضبرە ّ لەّ 
لەاڵتە صاثجەزێت، ُەّارەکە ثێ لەرەثّْ ّ ثێ صەستوبیە ڤبال 

.  ثکبت

ئەّ ًبڕّات ّ صەتْاًێت ضبرێکی سبهۆش ّریب ّ ئبگبصار ثکبتەّە، 
ئەّ ّا صەکبت، لیژەی ژًبى ّ ثبًگەّازی هٌبرەکبى ّ 

صەستفرۆضەکبى، صاهبّەکبى ّ زاًبکبى ثِێٌێتە ًبّ کۆاڵًەکبى، 
ثْارێکی ثەرتەسکی ُەستیبر ّ لەّێ ُەڕەضە ثکەى، ُەهّْ 

جْاًییەکبى ثترسێٌي، ثەرزەکبى ثِەژێٌي، ئەّ صەتْاًێت گبیضەکە 
. لەّ ضبرە ًەفرەت ثکبت ّ ژًەکەش ئبثڕّّضکبّ ثکبت
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لە سەعّْصییەّە ثۆ ُەّلێر 

 

 ّەک سْێٌضکبرێکی ضەیضای زاًست ّ هێژّّ، یبى لەثەر سبهی
گەرهب، رۆژە رۆتیٌەکبى، ُەراسبى ّ هبًضّّ ثّْە، کە رّّ لە 

ئەّرّپب صەکبت، ثەاڵم ئەّ زۆر لە صەرەّە ژیبّە، ثۆیە صەرچًّْی 
ئەّ . ئەّ ثۆ زاًست ّ سْێٌضى ثّْە، کە رّّ لە صەرەّە صەکبتەّە

ًەچّْیتە صەرەّە، تب ثە ًبهە ّ پەیبهەکبًی، ثبسی پبرک ّ کیژ ّ 
پیرۆزی کبت ّ سیستەهی زاًکۆکبى ثۆ ُبّڕێ ّ کەسْکبرەکبًی 

.  ثکبت

ئەّ زۆر گەڕاّە، صۆسییە سیبسییەکبًی جیِبى هبًضّّ ّ پەریطبًی 
کرصّّە، کە ئەّ کبرەش صەکبت، هەثەستی ُەثّْە، دەزی لە 

گەًجیٌە ًّجّْە )تْێژیٌەّە ّ صۆزیٌەّە ّ ُەڵگرتٌەّەی 
 صەچێتە ئەّ لە ثیبثبًی عەرەثییەّە،. ثّْە (عەرەثییەکبى

، لەّێ عەثبکەی ئیٌی ( صەصۆزێتەّەهبى ثۆلەّێ ُەّلێر)ثریتبًیب 
 ، ثە ُەهّْ ثەرگەکبًییەّەهستەّفی ّ کتێجەکەی تبریشی ئەرثل

، لەًبّ تۆز ّ سۆڵی تەهەى ّ ثێکەسی ّ ُەتیوی صەصۆزێتەّە
ثەرگەکبًی ئەّ هێژّّە، الپەڕە ثە الپەڕە، ثۆ هێژّّی ئەصەة ّ 
.  ضیعری عەرەثی، کەسبیەتی عەرەثی ّ ئیسالهی ُەڵضەگرێتەّە
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لەّێ، پرۆفیسۆرەکەی هبًضّّی صەکبت، ُەهّْ سەرچبّە ّ 
ژێضەرەکبًی سەرصەهی عەثبسییەکبى، کبتی ُێرضەکبًی تەرتەر ّ 
هەغۆلەکبًی پێ صەسْێٌێتەّە، لە دەلەثەّە صەیجبتەّە هْسڵ، لە 

عەکبّە، ثۆ صیْەسبى ّ لەاڵتەکبًی ّاڵتی ضبم، ضیری تیژی 
سبچپەرستەکبى، زیرەکی ّ لێِبتّْیی سەالدەصیٌی ئەیْثی ّ هبم 

.  ّ زاّا ّ کەسْکبرەکبًی، کە لە ُەڵوەتەکە ُبّضبًی ثّْى

، تەهەًێکی ئەّ هێژّّێکی ّى ّ فەراهۆش ُەڵضەگرێتەّە
ثۆ سْێٌضًەّە،  لەًبّ سبلۆًەکبًی زاًکۆی کبهجرصج ،صّّرّصرێژ

ًّْسیٌەّە ّ لێکضاًەّەی ًبّەکبى ّ ضْێٌەکبى ّ هێژّّەکە 
. ثەسەرصەثبت

ثە کۆضص ّ هبًضثًّْی ئەّ ثّْ، کە کتێجەکە، لە ئەرضیفێکی 
ثریتبًییەّە صەگبتەّە کتێجشبًەکبًی سۆرُەاڵت، ًبّەکە زیٌضّّ 

سەم ّ ضەًّشًْی ئەّ سْێٌضکبرە سەعْصییە، کە . صەثێتەّە
ًبّەکە زیٌضّّ صەثێتەّە، صّّثبرە ئەّ سْهجڵە عەرەثییە صەگبتەّە 

ئەّ ضبرە، ضبرەکەش ّەک گەّرەیی هەّلْصًبهە ّ صەف ّ زیکری 
. سْاپەرستی، صّّثبرە ئیجٌی هەستەّفی صەکەًەّە ًیطبًە ّ چبّ

: گبیضەکە ثە ژًەکەی ّت

ئەّە سەرثرصەی ئەّ کتێجەیە، کە لەًبّ صەست ّ لەثەر چبّی ئەّ 
.  صاًراّە، کەسیص لەّ ضبرە، هیْاًەکبًیص ًبزاًي چ تێضا ًّْسراّە
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هي گبیضێکی ضبرەزام ّ ضەیضای ئەّەم، ُەر چْار سْصاکەی ئەّ 
ضبرەم ثۆ ثضۆزًەّە، سْصاکبى ثە هْهیبکراّی، ثە پەیکەر ّ ثە 

ئبسبّتٌەکبًیبى، پەرستگب ّ ًەسطەسبزییبى ثۆ ثکەًەّە، 
، سْصایەک ثۆ سۆر (سْصاکبى ثێٌەّە ّ دْکوی لەاڵتەکە ثکەًەّە)

یەکێکیبى کبرێزەکبًی ئبّ پبک ثکبتەّە، صەضتەکبًی . ّ ئبّەصاًی
ثە کەسکبیەتی پۆضتە ثکبتەّە، چەم ّ گرصەکبًی ثکبتەّە سێجەر 

.  ّ ثەرُەم

سْاصیەک ثەًبّی عەضتبرەّە ثێتەّە، سۆضەّیستی ّ هبچ ّ 
تبّاًەّە، لەّ ضبرە، لەّ صەڤەرە ثچێٌێتەّە، تب ُەهّْالیەک ّ 

سۆضەّیستەکبى ئەڤیي لەگەڵ . ُەهّْصەم یەکتری هبچ ثکەى
سۆیبى ثجەًە ًبّ گۆڕەکبًیص، لەّێص هبچ ثۆ یەکتری رەّاًە 

هي ّ . ثکەى، ُیْایبى ثە زیٌضّّثًْەّەی سۆضەّیستی ُەثێت
ئەّاًە، ثکبتە هرۆڤێکی ثبثلی، ئەڤیي پیرۆز ثکەم، ُەر سێ ژەم ّ 

.  ُەهّْ چرکەیەک هبچ ّ ژّّاى سێجەرهبى ثێت

ئەّەم لە چبّی عەضتبر، لە هۆزەی ثریتبًی سْێٌضەّە، کە زّّهی )
کبهیرەکەم لە پەیکەرەکە صەکرص، چبّە گەضەکبًی لەگەڵ چرای 

رًّّبکییەکبًی ُۆلەکە، سەهبی ئەڤیٌی صەًْاًض، لەًبّ ئبپّْڕەکە 
ضەرهی ًەصەکرص، ثْاری صەصۆزیەّە لسەی ئەڤیٌی سۆی ثە ُەهّْ 
زهبًەکبى ثڵێتەّە، هٌیص لەصیبرە پەیکەرەکە، رەًگی لەاڵتەکە ّ 
گرصەکەی لبڵیٌچ ئبغبم لەّ صۆزیەّە، تیطکەکبًی ئبکبری ساڵّیبى 

ثە هي، ثۆ ُەهّْ گرصەکبًی چْارصەّرەی ضبر، کە ُەهّْیبى 
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ژّّاًی ئەّ ثّْى، گەڕەک ّ هبڵەکبًی ئەّ ثّْى، ئەّ ُەهّْ ًبّ ّ 
ثەرزایی گرصەکبًی صەزاًی، سەرەتب ًزیکەکبًی ّت، لبلیٌچ ئبغب، 

. (... کلک هطک، پیرصاّص ّ سەعضاّە ّ

: گبیضەکە ثە صثلۆهبتە سەعّْصییەکەی ّتجّْ

پیبّە صثلۆهبتە زۆرزاًەکە، تۆ لە لەًضەى ثۆچی پەیکەرەکەی 
عەضتبرت ثۆ ئێوە ًەُێٌبیەّە؟ ثۆچی لەجیبتی هێژّّەکەی ئیجٌی 

هەستەّفی، عەضتبرت ثەثبڵ ّ ثە چبّە جْاًییەکبًیبًەّە 
.  ًەُێٌبیەّە

لەّەتی ئەّ لەّ صەڤەرە ًەهب ّ ثبریبى کرص، صّّریبى ثرص ّ 
ثەئبسوبى، ثەًبّ ئبّ ّ لەسەرپطتبى ثبریبًکرص، سۆز ّ ئەڤیي ّ 

راهْسبى ّ هبچیبى ثۆ سۆیبى ثرص، ثۆیەش ُەهّْیبى، لەثەر چبّی 
ئبّی تبیوس، لەگەڵ سەهبی هبًگ ّ پرضٌگی سۆر ّ رەًّەلی 

ضّْضەی پیطبًگبکبى، کە هەستي، کە زۆر هەستي، کە صەسۆًەّە، 
کە صەسْێٌي، کە ثەیەکەّە زەاڵتەیەک صرّست صەکەى، کە 
هبڵئبّایی لە سەرثبزەکبًیبى صەکەى، فێرثّْى یەکتری هبچ 

! ؟(ئەّاى لە عەضتبرەّە فێرثّْى)صەکەى، 

عەضتبر، یەکجبر لەّ لەاڵتە، لەسەر کەژاّەکەی صاصەثەزێت، 
لەّێ، صّّرصەکەّێتەّە کە فێٌکی ّ جْاًی کبرێزەکبًیص 

.  سەرسبهی کرصثّْ، صەضتە ثەریٌەکە ضەیضای کرصثّْ
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ئەّ لەگەڵ تەثبرەی گەًن، هبچی گەرهی ئبّی ثبراى، صەست 
ئەّ صەڕّات ّ . لەهالًێی ُەّر ّ سبکە سّْرەکە دەیراى صەثّْ

هەهکی )ضْاى ّ گبّاى ّ ّەرزێر ّ ئبسٌگەر ّ چەکەرەی صار ّ 
ّ چبّی ًێرگز، ثۆ صیتٌی ئەّ ًبزصارە، چیبی ًّْستّْ ّ  (ُەًجیر

ئەّیص صەڕّات ّ گەڕاًەّەی . صۆڵی هبًضّّش ئبگبصارصەکەًەّە
لەثیرصەچێتەّە، کەژاّەکەی لێ صەثێتە صڕک ّ کًْەهبر ّ ثێ 

.  ئبّڕصاًەّە ُەر صەڕّات

ئەّ لەّ کبرّاًەصا، ضْاًێک کە سێجەر ّ ُەژهًّْی ئەّ صەثیٌێت، 
کە ضْاًەکە ُەست ثە ًبز ّ تریفەکەی ئەّ صەکبت، ثەرسێکی ثۆ 

سەرصەثڕێت ّ هیْاًضاری صەکبت، تب گۆضتەکە صەسۆى ثەزهیبى 
.  گەرم ّ صۆستبیەتییبى صەگبتە هبچ ّ راهْسبًیص

سْصایە هیْاًەکە، عەضتبرە ًبزصارەکە، لەالی ضْاًەکە 
صەهیٌێتەّە، ضْاًەکە ثەرسی صّّەهیطی ثۆ سەرصەثڕێت، 

ضْاًەکە کە ثە . ثەیەکەّە ضەّچەرەی ثەُەضتی ثەڕێضەکەى
جْاًییەکەی عەضتبر هەست ّ پەریطبى صەثێت، ئەّیص سەّی 

سێجەرەکەی پێ سۆش صەثێت، زۆرتر هبًەّەی پێ سۆش صەثێت ّ 
ضْاًەکەش، ثەرسی سێیەهیص ثۆ صەکبتە کەثبة، ثەیەکەّە 

گۆضتە ًبسک ّ تەڕەکەی صەسۆى، ثەضی ُەلۆ ّ ثبز ّ ئبژەڵە 
ُبتجًّْە سەیراًی چبّ ّ سیٌگ ّ )کێْییەکبًی تریص صەصەى، کە 

، ضەّەکبًی ضْاًەکە ّ سْصاکەی عیطك (گەرصەًی ثەرزی عەضتبر
ّ سّْتبًی صرێژ ثەسًْبّ، ضەیضا ثە سەًّی ثەُەضتی صەثێت، 
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، لە چبّی (سوێڵە صڕەکەی ضْاًەکەی ال ًەرم صەثێت)عەضتبر 
ئەّەّە سٌّْری دْکوڕاًییەکەی لە صەضتی ًەیٌەّا ّ صّّرتریص 

.  صەثیٌێت

ئەّ لەگەڵ ضْاًەکە زۆر صەهیٌێتەّە، لەّێ صاستبًی عیطك ّ 
سّْتبى پەیضا صەثێت، لەّێ رۆهبًەکبى، یًْبًەکبى لەسەر کەًبری 

ًیل، لە ثیبثبًیص، سەڵکەکە صاّا صەکەى، سْصای جْاًی ّ عیطك 
ّ سەّتٌی سەر ثبڵی سْصا، سەیرکرصًی چبّی سْصای عیطك 

.  زیٌضّّ ّ ًەرم ثێت

ُەرصّّکیبى لەّێ ضْاًەکە ّ سْصاکەی ئەّ لەاڵتە سەهب صەکەى، 
لەّێ ضوطبڵ ّ ضەّثەکێْ ّ عیطك، لە پبضب ّ لە صەسەاڵت 

گەّرەتر ّ هەزًتر ّ پیرۆزتر پەیضا صەثێت، ضْاًەکە تب 
عیطمەکەی ُەر صرێژ ّ هیْاًضارییەکەی ُەر ًەهر ثێت، ُەهّْ 

صڵی سۆضی صەکبتە )ثەرر ّ گیسکەکبًی ثۆ سەرصەثڕێت ّ 
جەستە سۆضەکەی عیطك، ثۆیە ضْاًەی ثەستەزهبى ّ  (لْرثبًی

چەلیّْ، لەثەر تەلیسوی ًبز ّ ضکۆیی هیْاًەکەی، ثەثێ ئەّەی 
عەضتبری ثێگەرصی سْصا، ئبگبصار ّ ُْضیبر ثێت، گیسکێکی لەًبّ 
هێگەڵێکی ًبسیبر ّ ُبّسێی سۆیبًی ثۆ صەصزێت، تب ثیکبتە صیبری 

هبًەّەی عیطك ّ ثەرصەّاهی ژّّاًەکەیبى، تب ثە هّْەکبًی 
عەضتبر ّەک کبثبى ّ چبّی گْڵ . رەضوبڵ ّ ًْاکەیبى تەّاّ ثکەى

ّ سەهبی ثبراى، لەّ صەضتە ثەدەسرەتە ثویٌێتەّە، ثەاڵم ثەّ 
صزیکرصًە، ثەّ ثەتباڵًجرصًی گیسکەکە، ضْاًەکە لەّصەهبًەّە 
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صەثێتە گْرگ، عەضتبریص پبش ئەّ صزیکرصًە، لەّ ُەرێوە 
صەتۆڕێت، گْرگەکبى زاّزێ صەکەى ّ رەّە ّ گەڵەگْرگ ّ 

رەضەگْرگ ّ هەیضاًی گْرگبى لەّ صەڤەرە زۆر صەثێت، ضەّەکبى 
ترسٌبک ّ رۆژەکبى ّ رێگبکبى ّ ثەر کبًییەکبى ّ ًبّ کبرێزەکبى ّ 

سێجەرەکبًی ُەًجیر ّ ئبّی ُەًبر ّ سەهبی گەًن ّ زیکزیکەی 
.  زیٌضەّەر، لەّ صەڤەرەصا، هبّەیەکی زۆر صەتۆرێي

گبیضەکە، لە چبّەڕّاًی عەضتبرا، رلی لەّ پەیکەرە سپییەیە، کە 
یەک کزەثبی عیطمی تێضا ًییە، پەیکەرێکە ّضکە ّەک 

دّْضترالْک ّ صڕکەزەرصە، عەثبکەی ثەری ّ کتێجەکەی ثي 
صەستی، چبّە زیتەکبًی، ضیعرەکبًی ًبّ صەفتەر ّ 

ئەّاًەی لەّ . صەستٌّْسەکبًی، ثە ًبهۆ ّ ّضک صەًبسرێت
دیکبیەتە ُبّڕێی هٌي، ئێْە صەڵێي چی، ئەّاًە ّ ئەّ 

هیللەتبًەی، کە رەّیبى کرصّّە، لە سەفەتی رۆیطتٌی عەضتبر 
ثبریبى کرصّّە، دەلیبى ثّْە؟ 
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سەرکەًبری صەریب رەش  

 

 زۆر ًزیک لە ژًە ، ئەّ(ڤبرًب)  ُبّیٌەُەّار ّ کەًبریلە
گبیضییەکە صاًیطتجّْ، سەیری لیستی ًبّی گەضتیبرەکبًی ًبّ 

صەستە ًەرهەکەی ئەّی صەکرص، تێضا ًّْسراثّْ، هیْاًەکبى 
ژهبرەیبى چْارصە کەسە، ُەهّْیبى صەکرێ لە زهبًی ئیٌگلیزی تێ 

ّّى، صّّ ژى ّ صّّ پیبّ ةثگەى، چْاریبى لە کۆلٌی ئەڵوبًیب ُبت
 سّْکە جبًتب ّ کبهیرایەکی یبى لەثەرصاثّْ،ثّْى، جلی سبصە

گچکە ّ یەکێکی گەّرەیبى پێجّْ، گەّرەکە لەجیبتی سەًبّکە 
 . ثەهلی ژًێکیبى ّەثّْ

  ئەّاًەش،ثّْى یصّّ هٌبڵیص تەهەًیبى سەرّّی صە سبڵ
ثّْى، صایکْثبّکیبى  صیبرکیژثّْى، ًەرم ّ لّْس ّ ًبسک ّ هەًض

 ثەاڵم صەهیبى ًەصەجْال، سەیری ،پۆلۆًی ثّْ، چبّەکبًیبى صەجْال
 . تر ئەّاًی.رەزە ترێیەکبًی ُەرصّّالی رێگبکەیبى صەکرص

 ثجێت  رۆژێکیبى سەًّی ثەّە صەثیٌی، ئەّ پیبّە ثّْ،اىکییەکێ
 لە ّاڵتەکەی ئەّ ئیطە ثکبت، ثجێتە گبیض ، یەکەم کەس ثێت،گبیض

، لە  ئەگەر ُبتي ثەرەّ کێٌضەرێیبى ثجبت،ثەاڵم سەڵک ّ هیْاى
لەاڵتی ضبرەکەیبى، ئەگەر عەضتبری لەّێ ثْایە، لە هبڵەکەی 
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سۆی ثْایە، لە پەرستگبکەی ًْێژ ّ ًزای کرصثّْایە، ئەّ لەاڵتە ّ 
ضبرەکە ّ سٌّْرەکە ّ صەضتەکە، ّەرزی گەضتیبری صەثّْە ّەرزی 
پێٌجەهی سبڵ، هبًگی چْارصەی هبًگەکبى، سبڵی ثبراى ّ ًێرگزی 

. ثۆى ّ ثەرەکەتی تەهەى ّ هێژّّ

 ُەهّْ ، ًبّێکی لێ صەًێن، ّا لەّ چەًض رستەیەصا،ئەّ پیبّە
 ، سەری لە کۆًە کڵێسب ّ کبتضرائیە ّ صێر ّّەصًّیب گەڕا
، لەصیبر سەرثبزە ّە صای ئەّرّپب پەرلەهبًەکبىثبڵەسبًەی

لەثەر ثبراى ، ّەپبسەّاًەکبًی ثەرصەم پەرلەهبًەکبى ّەستب
پیبسەی کرصّّە، زۆر سەیری ُبّار ّ ثبسکەهەلەی ضەپۆلەکبًی 
لەسەر لوە تەڕ ثە سًْبّ ّ ثبراى ّ ضٌەثبی کرصّّە، ثە هەستی 

ُەڵفڕیْە، لەثەر سێجەرێکی ضێضار، لەًبّ گۆهێکی سەّز 
سبّثْیتەّە، ئیٌجب سبڵضاًە سبڵضاًە گەڕاّەتەّە سەر ئەّ لەاڵتە، 

لەّێص ثّْیتە گبیضی ژًێکی ئەّصیْ، سەًبّکە پسبّەکەی ثۆ 
کۆصەکبتەّە، ثسکە ضبراّەکەی صەًُْێتەّە، ثڕیبریطە ثەیەکەّە 

ئەّ پەیکەرە سبًەًطیي ثکەى، کە زۆر پیرثّْە، تێگەیطتّْى 
راژەکەی ثەرُەهی ًەثّْە ّ ًییە، ثب چیتر کبهیرا ّ صەست ّ پێی 

 .ّ کتێجەکبى چەّاضە ًەکەى

 ُەر ثە گبیضەکە ثبًگی ، ّا لێ ثٌێن تبیجەتییێکثۆچی ًبّ
 ثۆ چییە،  ًْێی تری، ًبّی ّ ثەسصەکەى، ثب ُەر گبیضەکە ثێت

 ئەصرێسی سەر هبڵپەڕەکبى ّ  ّژهبرەی تەلەفۆًەکەی
 .  ثەسەەکەیفەیسجْک
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 عەثبیەکی کە لەصیبر پەیکەرە سپییەکە ّەستبثّْ، ،گبیضەکە
 ، پیبّێکی ضبرصّتەّە، عەهبهەیەکی گەّرە،گەّرەی صرێژی ثەریي

 ثە صەسەاڵت ّ ،لەسەر ثەرزاییەکی ضبرەکە ثەًبدەق کرصّّیبًە
 سەیری کتێجەکەی سەر کۆضی ،پبیەصار ّ پبیەصیبری ئەّ ضبرە

.  کە ًبّی لێ ًبّە تبریشی ئەرثل،صەکبت

ۆ ثەصّای گبیضی سۆتەّە، تبزە ڕتۆ ُبتّْی یەسەی هٌت گرتّْە، ة
ژًێکن ثیٌی، ژًیک سەری ثەسەر کتێجەکەم ًەّی کرصثّْ، 

ی ی ثۆًێکەچبّیلکەکەی لەًبّ جبًتبکەی صەرُێٌب، لەًبّ جبًتبک
ًە ّ ثبڵە ێ ّکرصّتە پیتەکبًی ًبّ کتێجەکبًی  کە صەُبت،سبزگبر

  ثڕۆ یەسەی هي ثەرصە ّەکە ّ ّرصەثبراى، ژًێکی ًبزصار ثّْ،لچۆ
ّتی صێوەّە ّ زۆر ضلۆلیص صیبرثّْ، ئەّ  .ئەّ ثضۆزەّە

 ُەست ، صاگرتّْەیصلەّصەهبًەی ئەّ سەری ثەّ کتێجەی هي
 زیٌضّّ ثًْەتەّە، ثًّْەتە فیلوی  کتێجەکەمصەکەم الپەڕەکبًی

 ًبّ تە کەّتٌە ًبّ تۆڕ ّ هبڵپەڕەکبى، چًّْە،پی صی ئێف
کتێجشبًەکبى، صەکرێ سەرێک لە کتێجشبًەی ئەسکەًضریەش 

  . لەّێ صەیضۆزیتەّە،ثضەیت

رەًگ ّ سیوب ّ ضێْاز ّ   ًبّ ّ تەهەى ّ،ئەّ ژًە لیستێکی صرێژی
ّ سەڵتەی پێ ثّْ، لەگەڵ  ژهبرەی پۆضبک ّ کەّا ّ عەثب

 زەًگْڵەش صەًگی صەُبت، ،صاًبًەّەی ضتەکبًی ًبّ جبًتبکەی
 . صەلەرییەّەصەًگی ثەُێز ّ لبیوی چەًض زەًگْڵەیەک
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 ًبّ جبًتبی صەستی ژًێکی هیْاًی کەیصەًگی زەًگْڵەثۆ 
 ثۆًەکبى، لەڵەهی هبسک  لەگەڵ ّرصە ضّْضەیگەضتیبری هبًضّّ،

 زیبصی هۆثبیل ّ سەهبعەیەکی یّ پۆصرە ّ صەفتەر تەلەفۆى ّ پبتر
سپی صرێژ ّ سیوکبرتێکی زیبص ّ پبرەی صّّ صەّڵەت ّ چەًض 

  ثۆ،ًْضتە صۆالر ّ یۆرّش ئبسبییە، ثەاڵم صەًگی زەًگْڵەیەک
ًبسیٌی کتێجەکەی ثي صەستی، ئەّ تەًگبّ ثّْ، صەیْیست الپەڕە 

ثەرصیٌەکەی ُەڵجضاتەّە، ثەاڵم زهبًەکەی ًەصەزاًی، 
رێزهبًەکەی ضبرەزا ًەثّْ، عەرەثییەکەی ُەراسبى ّ هبًضّّی 

کرص، ژًەکە جبًتبکە صەپێچێتەّە ّ سەیرێکی ًزیک پێیەکبًی، ثي 
صەستی، ئبسۆیە تەهبّییەکەی ثەرچبّاًی صەکبت، تب یەکێک 

هبچێک لەّ ًیگبیە ثکبت، تب یەکێک ثضۆزێتەّە صەستی ّا ثگرێت، 
.  صەهبر ثە صەهبر ثەیەکەّە تێکەڵ ّ ئبّێتە ثي

گبیضەکە، لەّصەهبًە لەثەر ئەّ سێجەرە ّ لەسەر ثەرزاییەکەّە، 
چبّی لەّە ثّْ، چۆى صەست ثە ثەرًبهەکەی ثکبت، کێ ُبّکبر ّ 

ُبّصەستی ثێت ثۆ الثرصى ّ صّّرسستٌەّەی پەیکەرەکە، چۆى 
صەست ثەّە ثکبت ثبًگێک ثضات، ُبّارێکی لبین ثکبت، تب زۆرتریي 

.  سەڵک گْێیبى لە ثبًگەّازەکەی راثگرى

گبیضەکە ثڕیبری سۆی صاثّْ، کتێجەکەی ثبش سْێٌضثّْە، کە تبزە 
ُبتجّْە کتێجشبًەکبًی ضبرەکە، ُەرصّّ ثەرگەکەی کڕیجّْ، زّّ 
کتێجەکبى صەثبتە ًبّ ئْتْهجێلەکەی، ًەّەک یەکێک کتێجەکبًی 

: لە صەستی ثجێت ّ پێی ثڵێت
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ئەّ صّّ ثەرگە ثبس لەّ ضبرە صەکەى، ثەرگی پیبّەکبًی ئەّ 
ضبرە ثّْى، کلی چبّ ّ صەستوبڵی هلی ژًەکبى ثّْى، کتێجەکبى 

صەثْایە ئەّ ثەصڵٌیبییەّە لە ّەاڵهی . هێژّّی ضبرەکەیە
: رێجْارێکی ًەًبس ّ سەرکەضضا ثڵێت

ًەسێر کتێجەکە، ثبس لە هێژّّی ئەّ ضبرە ّ سەڵکی ضبرەکە 
ًبکبت، ثەاڵم ًبّەکەی ّایە، صەڵێي گْایە ًّْسەرەکەی 

هێژًّّّْس ثّْە، لەّ لەاڵتەصا ژیبّە، کە تەتەرەکبى ُبتّْى، کە 
ترس ّ ًیطبًەی هەرگ رّّثەڕّّی ئەّ لەاڵتە سەرکەضە ُبتّْە، 

ئەّ ّیستْیەتی لە ضەّێکی سبهبڵ ّ لە رێگبیەکی ًەرم ّ ثە 
 .کبرّاًێکی ئەهیي صەرثبزی ثجێت

 ،ُەرصّّ ثەرگەکەی کتێجی تبریز ئەرثلی صکتۆر سبهی ئەلسمبر
ّەک صّّ کەرپّْچی زەرصی صاًراّی ریزەکبًی کەرپّْچی ثي 

 ّاثّْى، ثەڕێْەثەرایەتی گطتی ەکەالصیْارەکبًی سەر لەاڵت
 هبّەهبّەش ، ثە ًّْسراّی رەسوی ّ ثەصڵٌیبییەّە،ضْێٌەّارەکبى

ری صەًّْسی کە ێ ثۆ صەستەی ضْێٌەّاری ُەّل،صّّپبتی صەکرصەّە
 ثّْ، کە لە ەکەکەی لەًبّ کۆضکێکی ضبُبًەی ًبّ لەاڵتاثبرەگ

  .یت لەّێ ًزیک ثّْصەرّازە کۆًکریتییەکە سەرصەکەّ

 سەرت لەًبّ سەر ّ ئبپّْڕە ّ کبرّاًەکبى صەرصەکەّت، کە
 ّەک سبًوێک، ّەک عەرضێکی ضبُبًە، ّەک گْڵضاًێکی ،کۆضێک

کۆضەکە کتێجێک  . ّ چبّی گەّرە ّ ثرۆی کەّاى گەاڵ ثەسًْبّ،تەڕ
ثّْ ُەزار سبڵە، صەًّْسرێتەّە ّ صەسْێٌضرێتەّە، لەثەر صەکرێت 
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ّ ًەسطەسبزی ثۆ صەکەى، تب لەّ ضبرە، لەسەر ئەّ لەاڵتە ثّْە 
ثەّ پەیکەرە سپییە ثەرزە، لەسەر لّْتکەی صڵی ئەّ هیللەتە 

ثەزاًیٌەّە صاًراّە، ثّْیتە هۆر ّ سەًضێکی یەلیي ّ ُەڵگرتٌی 
.  ثەصەستی کەس ئبسبى ًییە

ئەگەر پیبّە گبیضەکە، ثەرًبهەکەی سەر ًەگرێت، لەصاسبًب 
ثەیبًییبى کْرسییەک، لە چبیەسبًەکەی هەچکۆ ثەلەرز 

ّەرصەگرێت، لەصیبر پەیکەرەکە صاصەًیطێت، ُەتب ئێْارە ّ تب 
صەهی ضەّاًەی هەزە ّ صّّکەڵی جگەرەی سّْتبى صاصێت، لەسەر 
ئەّ کْرسییە، لەثەرصەم ئەّ سەکۆییەصا، ئەّ ثە سەڵکەکە ثڵێت، 
ثە کبهیراکبى ثڵێت، پرسیبى پێ ثکبت ثۆ الثرصًی ئەّ پەیکەرە، 

پێیبى ثڵێت کە ئەگەری ئەّە ُەیە، ئەگەر ئەّە ُەڵٌەگیرێت 
پەیکەری تری ثەصّاّە صەثێت، یەکێکی هەڕهەڕ ثۆ سْلتبى 

هْزەفەر صاصەًێي، صّّ پەیکەری تری ثەرصیي ثۆ ُەرصّّ زاّاکەی 
ثەرز صەکەًەّە، یەکێکی تری گراًێت ثۆ سرفتکیي زیٌی ّ 
پەیکەرێکی تریص لە ضّْضە، ثۆ هْجبُیضئەلضیٌی لبیوبز 

صاصەًێي، صەیْیست لە پرسیبر ّ ّەاڵهی رێجْارەکبى، 
صەرئەًجبهێک صەستٌیطبى ثکبت، لەّەّە ثەرًبهەکەی جێجەجێ 

 . ثکبت
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هرصًی پیبّە سپییەکە 

 

پیبّە سپییە ًبسکەکە، زّثیر ثیالل ئیسوبعیل، لە تەهەًی ضێست 
سبڵییضا، زّّ ّ ثەًەسۆضی، لەڵەهە گەُّەرەکەی هێژّّی 

ئەّ رۆژەی ئەّ کۆچیضّایی صەکبت، . لەصەست صەکەّێت ّ صەهرێت
ّەک ئێستب ثْارەکبًی هیضیب ّا ثاڵّ ّ سبز ًەثّْى، تب زۆر ثبسی 

ثکەى ّ ًبّی ثِێٌي، ثەاڵم هرصًەکەضی ّەک تیرێکی سێراش 
ًەثّْ، ثەاڵم راستییەک ُەیە، ًبکرێ ثبس ًەکرێت، کەّا ئەّ 

ثەصاسەّە زّّ هرص، ُێطتب صەکرا زۆرتر الپەڕەکبًی هێژّّی 
ضبرەکە ّ ّاڵتەکە ّ ضۆرش ّ ئەهبرەتە کْرصییەکبًی ثٌّْسێتەّە، 

!  زۆری لە ُزرصا هبثّْ، ثەاڵم هەرگ صەرفەتی ًەصا

ئەّ پیبّە ُەّلێرییە، ئەّ هبهۆستبیە زاًبیە، زۆرتر ئێْاراى لەًبّ 
کتێجشبًەکبًی ضبرصا، ًەرم ًەرم الپەڕەی کتێجەکبًی 

ُەڵضەصایەّە، ثەًەرهییەّە چەًض الپەڕەیەکی ثۆ ضەّچەرەی 
ئیص ّ ًّْسیي ّ راهبًەکبًی، ثۆ هبڵەّە لە گەڕەکی ضۆرش 

صەپێچبیەّە، ئەّ تەهەًی ثرصثّْە ًبّ سبڵەکبًی هێژّّ ّ رّّصاّە 
. تبڵەکبى، کە زۆر صرێژى، ثژاری صەکرصى ّ ئیٌجب صەیٌّْسیٌەّە
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ئەّ، ًیْ سەصەی لە هێژّّێکی ئبڵۆز ّ پڕ لە کێطەی لەًبسیضا 
ُەڵگرتجّْ، زۆریص ثەپیطەییەّە، کبریکرصّّە ّ ثبری ثە ُیچ 

الیەى ّ ُزر ّ ثەرەیەک صاًەصاّە، پبرسەًگییەکەی ًەضکبًضّە، 
هێژّّی ّەک چبّەکبًی سۆضْیستْە، ثۆیەش ئەّ ضبیبًی 

زۆرتر لە )پەیکەرێکە لەسەر ثەرزایی ئەّ ضبرە، چًْکە کْرصاًە 
، زۆرتر لە صّّ سەص ّ پەًجب ثبثەتی (ثیست کتێجی ُەثّْە

هێژّّیی کْرصستبًی ًّْسیْە، ثەًبسکی ُەهّْ لۆًبسەکبًی 
هێژّّی کْرص ّ کْرصستبًی ُەڵضاّەتەّە، ثێ ئەّەی صیوبًە ثکبت 

ّ لەًبّ ّ ًبّصارییەّە ثگەڕێت، ًبّی ثّْیتە پەیکەرێکی سپی، 
ثّْیتە هەیضاًێکی ئبّەصاى، ثْیتە صەرّازەی لەاڵتەکە، ثەاڵم 

ثەصاسەّە پیبّێکی تر، هێژًّّّْسێکی تر، کە زۆریص رّّى ًییە 
ًّْسیٌەکبى ثە صەستی ئەّ، یبى ثە راهبًی ُەّلێریبًە 

ًّْسراثێت، ئەّیص ئیجٌی هەستەّفییە کە ضْێٌەکەی ئەّی 
. گرتّْە

پیبّە سپییەکەی ئەّ ضبرە، لەڵەهێکی ًْێ ثّْە، صەست ثە 
پەڕەهّْچە ًەثّْە، ثەاڵم ثبسی هێژّّی کۆًی کرصّّە، عەثب 

لەثەر ّ عەهبهە لەسەر ّ ُزرێکی کۆًی لە هێطکضا ًەثّْە، ثەاڵم 
.  جْاى رّّصاّە کۆًەکبى ّ سبڵە سْێٌبّییەکبًی ًّْسیْەتەّە

زّثیر ثیالل ئیسوبعیل جەستی لەّە کرصیتەّە، ئەّ ًّْسیْیەتی 
ُەّلێر لە هێژّّی کۆًضا، لە چەق ّ سەًتەری )کەّا ضبری 

، لەصیبر ئەّ لەاڵتەی، کە (رّّصاّە گەّرەکبًی ًبّچەکەصا ثّْە
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ئێستب پەیکەری ئەّی لەسەر صاًەًراّە، سەڵکەکە ّ ئەرضیفەکبى 
ًبّی ئەّیبى لەثیرًەهبّە، لەّێ ثبُۆزی ضەر ّ هلوالًێیەکبى 

لەسەر گۆڕیٌی ئبیي ّ لڕکرصًی ًەتەّە ّ زهبى ّ کْلتّْر ّ هێژّّ، 
لەاڵتەکە ضبُیضە، کە ئەسکەًضەری . گەرم ّ سْێٌبّی ثّْە

هەکضًّی، چۆى ّەک رەضەثب ُەڵیکرصّّە، چبّی ضبرەکەی ثە 
.  سْێي ّ تبّاى صاسستّْە

گبیضەکە، کە رۆژاًە جبرێک ثە صەّری لەاڵتەکەصا صەسّْڕێتەّە، 
لەًبّ ئبپّْڕەکەصا ثْاری صەرثبزثّْى صەصۆزێتەّە، ئەگەر ضبًیطی 

ثە ضبًی چەًض رێجْارێکیص ثکەّێت، ثەرًبثێتەّە، ئەّ ُەر 
رۆژاًەش جبرێک، کە سەرێک لە کْضکە رازاّەکە، ثە چەًضیي 

رۆژًبهە  ّ گۆڤبر ّ کتێت، لە صەرگب گەّرەکەی ثەراهجەر پبرکی 
ضبر سەرصەکەّێت، ثە ضەلبهەکەی ًبّەًضی لەاڵتەکە تێضەپەڕێت، 

سەیرێکی ًەسطە ُەڵْاسراّەکبى ّ تبثلۆکبى صەکبت، لە صەرگبی 
ئەدوەصییە صەچێتە سْارەّە، لەّێص صەچێتە ًبّ 

، چەًض ساڵّێک صەکبت ّ (کتێجفرۆضەکبًی کۆاڵًە ثبریکەکە)
سەیری ًبًّیطبًی زۆریبى صەکبت، ُەًضێکیبى هبًضّّ ّ ثێزاری 

صەکەى، ثەاڵم ًبّی ئەّ کتێت ّ ًبًّیطبًبًە ًبُێٌێت، کە زاهضری 
!  صەکەى

ئەّ کۆضص صەکبت، کەّا ًبّی پیبّە سپییەکە، لەجیبتی ئیجٌی 
هەستەّفی زیٌضّّ ثکرێتەّە، ثەاڵم ئەّ پیبّە ُەّلێرییە 

هیْاًضۆستە، ثبس لە گەّرەیی هەستەّفیطی کرصّّە، ّاصەزاًێت 
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کەّا ًّْسیٌەکبًی ئەّ، ثەضێکي لە هێژّّ ّ چبّی ئەّ لەاڵتە 
سەرکەضە، ئەّ لە سەرصەهی صەسەاڵتی ئیسالهی تْرکی 

ثکتکیٌییەکبى صەفتەرێکی ًّْسراثْە، صەڵێي ًبّی ًبّە هێژّّی 
ئەرثل، ثبس لەّ ضبرە ّ سەڵکەکەی صەکبت، ثەاڵم کەسی ئبزا ّ 
الیەًی ثێالیەى، صەڵێي کتێجەکە چبهە ّ پەڕاّێکی ئبیٌی ّضکە، 

ُیچ پەیْەًضی ثە هێژّّی ضبرەکە ّ زاًستی هێژّّش ًییە، 
ئەگەر ضبًبزی ُەهّْکەس ّ ضبر ّ هەهلەکەتێک ثێت، ئەّا 

کتێجەکە، ثۆ سەڵکی ئەّ ضبرە، ئەّ ًبّە، ئەّ سەرصەهە ًەک 
تکبیە ئەّ رستەیەی صّاّە، )ضبًبزی ًییە، ثەڵکْ ضەرهەزارییە 

ئەّەی ثبس لە ضبًبزی ّ ضەرهەزاری صەکبت، سەثرسەثر ّ 
ثەصەًگی ًّْسبّ ّ ًزم ثشْێٌەّە، چًْکە ًەیبرەکبى صڕى ّ تّْڕە 

. (...ًبثي، ئەّاى رەسٌە ًبگرى، ُەڕەضەش ًبکەى، ثەڵکْ ترسٌبکي
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 ١٩٧٤ُەّلێر 

 

کە کتێت ّ کبغەزی کْرصی، تبزە ثە سۆرە جْاًەکەی ئبصار ّ 
ئبضتییەکەی، ئەّ چْار سبڵەی دەفتبکبًی سەصەی راثرصّّ، سەّز 

صەثێت، کە تبزە رۆژًبهە ّ گۆڤبرە کْرصییەکبى، ثاڵّصەکرێٌەّە، 
ئەّیص کْڕە گەًجەکە ّ هبهۆستب ضبرەزاکەی هێژّّ، زّثیر ثیالل 
سەم لە صەّراى ّ سبڵەکبًی کۆًی ضبرەکەی صەسْات، سّْص لەّ 

تیرۆژە ئبزاصەی ًبّچەکە، کْژاًەّەی ضەڕەکبى ّەرصەگرێت، 
صەستی لەرزۆکی ئبّەصاًییەکبى صەثیٌێت، کتێجەکەی ثە زهبًی 

 ٣٨٢ثە لەثبرەی  (ارثیل فی اصّراُب االرثعە)عەرەثی ثەًبّی 
الپەڕە چبپ صەکبت، کە ثبس لە تەهەًی چْار ُەزار سبڵەکەی 
ئەّ ضبرە صەکبت، ُەر لە سەرصەهی ئەکضییەّە ُەتب سەرصەهی 

.  تبجی پبضبیەتی ّ ُبتٌی ئیٌگلیزەکبى

ئەّ کتێجە صەثێتە ثەرگ، چبّی هێژّّی ئەّ ضبرە، کتێجەکە لە 
ُەهّْ هبڵێک، لە ُەهّْ گۆضەکبًی کتێجشبًەی هباڵى ّ 

لْتبثشبًەکبى، جێگبی گرتّْە، لەّصەهبًە ُێطتب تبریشی 
ئەرثلەکەی ئیجٌی هەستەّفی، لەًبّ صەاللە کۆًەکبى ّ تبلی 

ُەًضێ ضیعرە . ئەرضیفە صّّرەکبى ّ پەراّێزەکبى صاًراثّْ
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عەرەثییەکبًی ًبّ کتێجەکە، ُەر چْار ثەرگەکەی ثبڵیبى 
.  ًەکراثّْە

دەّت سبڵ پبش ئەّەی سبًەی ئەلرەضیضی ثەغضای تبیجەت ثە 
کتێجە هێژّّیی ّ کۆًەکبى، تبریز ئەرثلی چبپ صەکبت، ئەّ 

 ١٩٨٧لەسبڵی  (ارثیل ثیي الوبضی ّ الذبضر)کتێجێکی تر ثە ًبّی 
ئەّ لبچێکی لەسەر گرصەکەی . لەسەر ئەرکی سۆی چبپ صەکبت

لبلیٌچ ئبغبی ًبّضبر، چبّێکی لە ئەضکەّتەکەی ضبًضەر ثّْە، 
، صەست ثە (هرۆڤەکبًی ًیبًضرتبلی ثەصرّستی ًبسیْەتەّە)

صەفتەر ّ لەڵەهەّە، چّْە ثۆ گرصەکبًی سەعضاّە، ئەّ ئبزایبًە 
گەیطتْتە ثەر پەیکەرەکەی ثەًی دەریر ّ صەڤەری کەًضێٌبّە ّ 

صەضتی ُەّلێر، ثەرصەّام ئەّ سەریکی سْێٌضًەّەی صەلە 
.  کۆًەکبى ثّْە

ژًەکە صەیْیست ّەک ئەّ ثیرثکبتەّە، هەثەستی ثّْ لەّ ًزیک 
ثجێتەّە، کە ثۆچًّْەکبًی لەّ ًزیک ّ تەریت صەکرصەّە؟ 

: ثە گبیضەکە صەڵێتهەثەستی ّاثّْ؟ ئەّ 

چی تری ًّْسیٌە ئەّ پیبّە ُەّلێرییە، ّەک سۆت صەفەرهّْی 
پیبّە سپییە ًبسکەکە؟ 

گبیضەکە ُەست صەکبت، ًەک چبّی، ثەڵکْ صڵی ژًەکەضی ثرصّّە، 
لەّ صیوبًە کْرتەصا، لەّ ثەرًبهە ترسٌبکەی لەثي سەریەتی، 
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ثەتەهبیە صاّای ثکبت ّ ئبزایبًە لسەی رّّى ّ ئبضکرای لەسەر 
: ثە ژًەکە صەڵێت. ثکبت

ئەّ، کە ًەرم ًەرم، ّەک چۆى لەسەر ضۆستەکبًب صەڕۆیطت، ثۆ 
ًّْسیٌی هێژّّش ًەرم ّ لەسەرسۆ ّ پبک ثّْە، سەهی ًّْسیٌی 

هێژّّی ئەهبرەتەکبًی ثّْە، کە ّیستْیەتی صەستٌّْسەکەی 
 ثاڵّثکبتەّە سبًسۆر ١٩٧٨لەسەر ئەهبرەتی ُەزەثبًییە لەسبڵی 

ّ صەزگبکبًی رەلیت، ثْاری ًبصاى ّ همەسی رەلیجەکە، زۆر ثرگە ّ 
.  ثبثەتیبى ثۆ صاًبّە کە ثیجڕێت، ثۆیەش ئەّ چبپی ًبکبت

یەکێک لە کبر ّ ًّْسیٌەکبًی ئەّ، ّرصثیٌی لە پەیْەًضییەکبًی 
صەرەّەی، ئەهبرەتی سۆراى ّ پبضبی گەّرەی رّاًضّزی کرصّّە، 

ثەًبّی ئەهبرەتی سۆراى ّ گەضەسەًضى ّ رّّسبًەکەیبى لە 
ثەڵگەًبهە ًْێیەکبى، کتێجێکی ًّْسیْە، کە ثەصاسەّە پبش 

ثەاڵم ئەّەی ثەستیبری کرصثّْ، کەّا کتێجێکی . هرصًی چبپکراّە
لەسەر ضۆرضەکبًی ثبرزاى ًّْسیْە، ثەر لە هرصًی ثە چەًض 

. هبًگێک چبپ ثّْە

ژًەکە، ُەست صەکبت، چەًض ُەًگبّێک لە سْضکەکەی ّ ژًەکەی 
تری ُبّڕێیبى صّّرکەّتًّْەتەّە، گبیضەکە ُەًگبّەکبًی سێرایە، 

: ثەاڵم لە لسەکبًضا ئبگبی لە ثبثەتەکبًە ّ صەپرسێت
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ًّْسەراى زۆر صڵیبى ثە چبپجًّْی صەستٌّْسەکبًیبى سۆضە، ُەتب 
یەکەم صاًەی لەثي هەکیٌەی چبپشبًە صەرصەچێت، لە 

. چبّەڕّاًییضا تەًگبّ ّ پەرۆضي

گبیضەکە، هەثەستی ثّْ، ئەّ صّّرثشبتەّە، ُەر ُیچ ًەثێت 
ئەّاى گْێیبى لە لسەکبًیبى ًەثێت، چًْکە صەیْیست کەهێک لە 

ثبثەتەکە صّّرثکەّێتەّە، ثەاڵم ّەاڵهی پرسیبرەکەی ئەّ 
: صەصاتەّە ّ صەڵێت

ًّْسەراى، کۆضص صەکەى ثەر لە هرصًیبى، ُەتب چبّیبى صەثیٌێت 
ّ صەستیبى ًەلەرزیْە ّ صارضەلیبى ُەڵٌەگرتّْە 

ئەّاى ّاصەزاًي، ُەهّْ . صەستٌّْسەکبًیبى، ثە چبپکراّەیی ثجیٌي
چبّێک ّ ُەهّْ تْێژەرێک، چبّەڕّاًی صەرچّْى ّ ُەڵفڕیٌی 

.  الپەڕەکبًی ئەّى

ًّْسەری کتێت راهبًی ّایە، ئەّەی ئەّ صەیٌّْسێت کەسی تر 
ُزری پێ ًەکرصّّە ّ ًەیزاًیْە، ًّْسەراى کە صەسەّى صەًّْسي، 

کە رێجْارى ّ رێگبکبى صێری ًّْسیٌی ئەّاًە، کە ُەًبر ضەق 
صەثێت، ثۆ ًّْسیٌی ئەّاًە صەم صەکەًەّە، کە ثەرًبهەکبًی 

هیضیب صەًگ صەکەًەّە ثبس لەّاى صەکەى، فەریکەکبًی ئەّاى 
؟ ُێطتب ئەّ ُیچ !هبًطێت ّ سەرصێرەکبًي، ئەّاى ّا ثیرصەکەًەّە

ثبثەتی ًْێ ًەکرصیتەّە ّ ژًەکەی ضەیضا ًەکرصّّە، ثۆیە ُەر 
ثبسی ثەرُەم ّ کۆضطی الپەڕە زێڕیٌە هێژّّییەکبًی هبهۆستب 

:  زّثیری ثۆ صەکبت ّ صەڵێت
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کە صاگیرکەراى کۆضص صەکەى زهبًی کْرصی ًبضیریي ثکەى ّ 
هێژّّی زهبًی )ًبسٌبهەی کْرصی ثطێْێٌي، ئەّ کتێجێک ثەًبّی 

صەًّْسێت، چەًضیي ضًْبس ّ ثەڵگە ّ تبیجەتوەًضی  (کْرصی
زهبًەکە، ّەک زهبًێکی صێریي ّ سەرثەسۆ ّ پبراّ، پێٌبسە 

. صەکبت

گبیضەکە، لە رۆژی صّّەهی صیوبًەکەیبى، کە سۆر ثەرەّ ئبّاثّْى 
صەچێت، ضبر ّ ضەلبهەکبى فێٌک صەثێت، لەگەڵ صەًگی 
گۆراًییەکی ًبسری رەزازی، تب سۆزی ثۆ ئبّیەر ّ چبّی 

صّّرکەّتٌەّەی کەهێک الر ثکبت، لەًبّ ئبپّْڕە چڕەکەی ضبرەکە 
لەگەڵ ژًەکە، گەضتێکی سۆزصار صەکەى، لەّێ کەهێک صەًگی 
ریکۆصەرەکە کەم صەکبتەّە، کەضەکە سبز صەکبت، تب ثتْاًێت 

کەهێکی تر، ثبس لە چبالکی ّ کۆضطەکبًی زّثیر ثیالل 
: ئیسوبعیلی ثۆ ثکبت ّ صەڵێت

ثبضتریي کتێجی هێژّّیی لەسەر ئەّ ضبرە ًّْسراثێت، هێژّّی 
ُەّلێرە، کە لەالیەى ئەّەّە ًّْسراّە، زۆریص لسە لەسەر ئەّە 
صەکرێت، ئەّ کتێجە ثکرێتە ئیٌگلیزی ّ زهبًە زیٌضّّەکبًی تری 
جیِبى، ثەّەش ضبرەکەهبى زۆرتر هێژّّەکەی صەًبسرێت، ُەر 
چْار سْصاکەی، ثەُەضت ثەّ هیللەتە صەثەسطي، صّّثبرە ئەّ 

. ضبرە صەثێتەّە ثە سبّەى سْصاکبى

سْصای زۆرە ئەّ ضبرە، چْار سْصا زۆرى، کە ضبًبزی ثەّ ضبرە 
ثجەسطي، سْصای ضرثل، ضرثل ًبّێکە زۆرتر لەًبّ هبرۆًییەکبًی 
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لْثٌبى ثبّە، ئەّاى ضرثلیبى ثە ثەری سۆیبى کرصّّە، ثەاڵم 
ًبّەکە لە هێژّّی کۆًضا، ثەّە ًبسراّە، کە تبیجەت ثّْە ثە 
سْصایەکی کۆًی ضبری ُەّلێر، یەکێکە لەّ چْار سْصایە کە 

ًْێژیبى لەثەر سیٌگی ئەّ لەاڵتە کرصّّە، ئەّاى ثەر لە چْار 
ُەزار سبڵ، ثەر لە ئێستب لەّێ ثّْى، ضرثل لەگەڵ عەضتبر ّ 

سْصاکەی ضەڕ ّ سەرکەّتي، لەّ لەاڵتە ثەرەکەتیبى ثۆ سْارەّە 
.  ًبرصّّە

ضرثل کە کْڕی عەضتبر ثّْە، پبسەّاى ّ پطتیْاًی ئەّ ضبرە 
ثّْە، ّتراّە کەّا ضبر ثە زهبًی ئبضّْری هبًبی سەرکرصە ّ 

پبسەّاى ُبتّْە، ثبڵیص هبًبی سْصا ّ کْڕی سْصایە، ّاتە ًبّی 
ضرثل لەّ صّّ ّضەیەّە صرّستجّْە، ئەّ ًبّەش لەًبّ ئبضّْرە 

ّەسٌییە کۆًەکبى زۆر ثبّ ثّْە، ُەر لە دەصیبثی کۆى ّاتە 
ی ثەر لە ٦١٢ئەرثل، ُەتب رّّسبًی صەّڵەتی ئبضّْری سبڵی 

. زایي ّ سەصەکبًی کریستیبًی کۆى ثبّ ثّْە
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هەرزی دبجی ئۆهەراى 

 

، لەگەڵ سْضکە گەّرەکەی ّ ژًەکەی سزهیبى، کە کیژێکی ژًەکە
لە ُەّلێر ًیطتەجێیە، لەگەڵ یەکەم کبرّاًی ثەڕێکرصًی 

، (تەهەرسبى ئبّصیْ صەثێت)سەڵکەکە، لە سبڵی سٌّْری ئەّصیْی 
زۆریص پەرۆضە، زّّ ئەّ چەًض ُەًگبّە ثجڕێت، کە لەًێْاًی 

ُەرصّّ دکْهەت ّ سیوب ّ زهبى ّ رەًگی هۆر ّ ئبسبّتي ثەڕًّّی 
صیبرە، پبسپۆرتەکەی لەثەرصەم یەکێک، لە پەًجەرەکبى، 

: لەثەرصەم ئەفسەرە گەًجەکە صاصەًێت، ئەّیص پێی صەڵێت

سْضکن لەّێ، لەسەر ئەّ کْرسیبًە صاًیطە، چبّەڕّاى ثە، ئێستب 
! ثەڕێتبى صەکەم، ثەسەرچبّ

: گْڵطبر، سەر لەثي گْێی سْضکە گەّرەکەی صەًێت ّ صەڵێت

زهبًی کْرصی چەًض ضیریٌە، ثزاًە کە چۆى ُەهّْ ضتەکبًیبى 
. رێکْپێکە، چەًض رێزهبى صەگرى

 ثە رّّێکی جْاى ّ ،ی سەرسٌّْرکە لەثەرصەم ئەفسەرە ئەّ
 سەیری صەستْپەًجەی هۆرکرصًەکەی صەکبت، ،چبّێکی گەش
 لە هۆرە کْرصییەکەی سەر پبسپۆرتەکەی ّرص ،ثەپەلەش زّّ

 رۆژێکیبى الپەڕەیەکی ،صەثێتەّە، ُەرگیز ثیری لەّە ًەصەکرصەّە
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، (پبسپۆرتەکەی هۆرێکی کْرصی ّ ّضەی کْرصستبًی پێْە ثێت)
 لەًبّ صەستی صەُێڵێتەّە، ، الپەڕەکەی ثەکراّەیی،سبتێکی ثبش

 ًەّەک ، هۆرەکە ّ دْثرەکە ثبش ّضک ثجێتەّە،ّا ثیرصەکبتەّە
 ثەتبیجەتی ّضەی کْرصستبى، ّەک ُەّر ،ًّْسیٌە کْرصییەکە

ثاڵّثجێتەّە، ّەک تەهەى ثڕّات ّ لەّ پبصاضتە ثێجەش صەثێت، 
 . یبى تەهەًی کْرت ثێت

 ، پەًجەرەکە جێضەُێڵي،ئەّیص لەگەڵ ُەرصّّ ژًەکە
 ثەرەّ تبکسییەکە صەڕّى، ثەاڵم ئەّ ،جبًتبکبًیبى راصەکێطي

زۆرتر سەیری پبسپۆرتەکەی صەکبت، ًبیەّێ صەست ّ چبّی لە 
هۆرە رەًگ سّْرەکە جیبثکبتەّە، کە لە سٌّْریص 

 .  لەّ هۆرە جیبًبثێتەّە،صّّرصەکەّێتەّە

 ّەک ئبّێٌە گەّرەکەی ژّّری ی سەری،الپەڕە ّ هۆرەکە
 صیبرە کەّا تەهەى چەًض ،ًّْستٌەکەی ثّْ، لە ئبّێٌەکە

 لەسەر جەستەش ضْێٌەّاری ،رۆیطتّْە، کە تەهەًیص صەڕّات
. ُەیە، ئبّێٌە لە ُەهّْ کەس ثبضترە ثۆ ًبسیٌەّەی تەهەى

 صەگەًە ًبّضبر، ًبّضبریص ثْاری ًەثّْە ، ئەّاىُەر ئەّ رۆژە
پەیکەرێکی لێ راثگرى، ثۆیەش پەیکەرەکەی ئیجٌی هەستەّفی 
صەثەًە سەر لەاڵتەکە، تب لەّێ ثجێتە ُیوبیەک ّ ئبهبژەکبًی 

.  لسەی سۆی ثکبت،صەرثجڕێت
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 پەیکەرێک سێجەری ،ئەّ ثۆ ًبسیٌی پەیکەرەکبى ُبتجّْ، ُبتجّْ
 . ُەهّْ سەرثرصەی ضبرەکەی ثۆ ثگێڕێتەّە،ثۆ ثکبت

 سەرێک ثە ، ًەرم ًەرم ّ زۆر لەًزیک یەکتری،لەگەڵ گبیضەکە
کۆاڵًێکی لەاڵتضا صەکەى، ثەاڵم ثْارًبثێت زۆرتر ثچٌە ًبّ 

: سبًّْەکبى، ثەرثەستێک رایبًضەگرێت ّ صەّەستي

 تەهەًوبى ثەضی تەهبّیی ّ کْژاًەّەی زۆری ،ئێوە لەّ صەڤەرە_
. پێْەیە

 ّەک رەضجًّْەّە ّ ًّْستي ،هبّەهبّە چەًض سبڵێک لە تەهەى_
، ثەستوبى ّا ثّْە، ُەهّْهبى ئەّ ثەضەهبى لە ئەژهبرص کراّە

. ژیبى ّ لە تەهەى، ثە کْژاّەیی ّ ثەفیڕۆچّْى ُەیە

ُەهّْهبى لەّ تەهەًوبى ثەسەرثرصّّە، ثۆیەش ئەگەر ثەڵێ، _
ئەّ هبّە تبڵ ّ سبڵە رەضەکبًیص . ًە فیرصۆسیص تبهی ًەهبّەیثچ

ّچبًێک، چبّلْچبًێک، یبى چەًض رۆژ ّ هبًگێکی کْرت ّ سەرپێی 
ًەثّْە، کبرەسبتەکبى ّ گەهبرۆصاًەکبى ّ راًّبًەکبى صرێژثّْى، 

کۆتبیی ّ ثڕاًەّەیبى ثیریبى لێ ًەکراّەتەّە، ئەّاًە ًەّە ثۆ 
، یبى صّّ پطت  هبّەتەّە ثە هیرات،ًەّەی پبش سۆییەّە
.  ُبّثەضییبى کرصّّە

.  پەیکەرتبى ثۆ صاًبّە، ژًەکە پرسی،ئەّ پیبّە سپییە کێیە

: گبیضەکە ّتی



 

23

2 

 ئەّ ، لە کتێجەکەی ثبسی ئەّ کەسبًە هێژًّّّْس ثّْە،ئەّ
ضبعیر ّ زاًب ّ سەتیت ّ لبزیبًەی سەرصەهی عەثبسییەکبًی 

: کرصّّە، ّەک

 ُەتب ٥٢٤ کە لەسباڵًی ،اثْ دفص عور ثي ضوبس الشزرجی)
 ٥٧٢ کە لەسباڵًی ،ی کۆچی ژیبّە، اثْ هذوض جعفر العجبسی٦٠٠

 کە ،کۆچی ژیبّە، اثْ عجضاللە الزُری االًضلسی  ی٥٩٨ُەتب 
 کە ، ی کۆچی ژیبّە، اثْ هذوض االرثلی٦١٧ ُەتب ٥٦٠لەسباڵًی 

 کە لە سباڵًی ، کۆچی هرصّّە، اثْثکر هذوض الذبزهی٦٤٤لەسبڵی 
اثْ الذسي هذوض ثي اسوبعیل ثي .  ی کۆچی ژیبّە٥٨٤ ُەتب٥٤٩

اثی الذجبج الومضسی، اثْ الجرکبت علی ثي عجضاللە الفتخ ثي اثی 
 کەسبیەتی لەّ کتێجەصا ٣٣٧ ئەّاًە زۆرتر لە ،(الوْصلی الٌشفی

ًبّیبى ُبتّْە، ثەضێکیبى ضیعریبى ثە عەرەثی ًّْسیْە، لە 
ضبرەکبًی صّّر ّ ًزیکی جیِبًی ئیسالهی ژیبّى، یبى لێرە 

لێرە ّ لە هزگەّت ّ  ،هرصّّى، سەریبى لەّ ضبراًە صاّە
 صەرسیبى  ئەّ ضبرە ًْێژیبى کرصّّە، لە هزگەّتێکیدْجرەکبًی

، صاّەسْێٌضەّە، لە ُەّارێکی هْسلوبًەصا ّتبر ّ سْتجەیبى 
 هبًّەتەّە، یبى ثۆ لێرە سەرێکیبى لە ُەّلێر صاّە، ،ُەًضێکیبى

 ّ ثبج ّەرگرتي، ثۆ ًّْسیي، یبى ثۆ کبرێکی راسپێرصراّ ُبتّْى
لێرەش هرصّّى، ثًّْەتە ثەرصێکی ئەّ گۆڕستبًە زۆراًەی ًبّضبر، 

ثەاڵم ئەّەیبى، کە ثەرصێکی سپییبى ثۆ کرصّّە ثە پەیکەر ّ 
. یبصیبى ًەسطبًضّّە، کتێجەکەی ثّْیتە یبصگبر ّ هێژّّ
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:   ئبهبژە ثەّە صەصات کەی ئەّ پەیکەرەُەرّەُب کتێجەکە

 گًْضێکی ،سەرصەهی فەرهبًڕەّایی عەثبسییەکبى ضبرەکە لە)
صیْەسبًێکی تەپیّْی سپی ًەکراّ ، الچەپ ّ لەاڵتێکی رّّسبّ

 لە سەرصەهی سێیەهی صەسەاڵتی ، ضبرێک ًەثّْە.ًەثّْە
عْسوبًییەکبى، کە سەرصەهێکی الّاز ّ ضپرزە ّ ضێْاّ ثە 

ُەڕەضە ّ ضکبًی لە  ، هلوالًێیە سْێٌبّییەکبى،ضەڕەکبًی ًبّسۆ
 کەًبرەکبًی صەریبی لەگەڵ ئبضْثەکبًی ،سْپبیە هْسلوبًییەکبى
 ئەّ ضبرە الچەپ ّ صّّرە صەست . ًەثّْەسۆرُەاڵتی ًبّەڕاست

 سەڵکی ضبر ّ صەڤەری ،ًەثّْە، ثەڵکْ لەّ سەرصەهە رەضەصا
دەلجی ثۆ ُبتّْە، لەّ ضبرەّە کبرّاًەکبى چًّْەتە ئەًضەلْس، 

گەریضەی  دەزیبى کرصّّە کەسی صًّیبّیست ّ ،لێرەّە ًەترسبّى
 گەیطتًّْەتە سەر کەًبرەکبًی صەریب، ئەّاًە ثۆ ثێت، لێرەّە

.   (لەگەڵ لبُیرە ّ سّْسە ّ هەراکص ُبتْچّْیبى ُەثّْە

، لە تە ئەّ ضبرەًە ُبتّْ سەڵکگْێضرێژی هیسریثە 
، ثبیٌجبى ّ پبللە ثۆ ُبتّْە ثبرە سْرهبی ثبضّْری ثبزاڕەکبًییضا

 ثرصّّە، ثە لسەی ئیجٌی  لەّ ضبرەّ کّْلەکە ّ جۆ ّ هبضیبى
 ّ ثبسی (پبرەی هیسری لەّ ضبرە گۆڕصراّەتەّە)ّفی ەستەم

 ، کە لە ثبزاڕەکبًضا ثبّ ثّْە،پیطەکبًی ئەّصەهبًەی کرصّّە
. صەسترەًگیٌی تێضا ثەکبرُبتّْە

 ُەهّْ ، لەضبعیرەکبًی سۆرُەاڵت ّ سۆرئبّا ّ ئەًضەلْس
 ئیجٌی سْێٌضیتەّە، تێضا اىضیعریەکبًییضا صیْەسبًە ّ رەضوبڵ
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 کۆکرصیتەّە، ئەّەش  تێضا ضیعرە عەرەثییەکبًی،ّفیەستەم
ثبیەسێکی زۆری ثۆ فەرُەًگی عەرەثی ُەثّْە، ئەرکێکی لْرسی 

 ئەّاًەی لەًبّ کتێجشبًە ّ لْتبثشبًەکبى ،ثۆ ًەّەکبًی پبش سۆی
. ئەرکیبى ثۆ کۆکرصًەّەی ضیعری عەرەثی کێطبثّْ، ئبسبًکرصثّْ

 صّّ ُەزار ّ پێٌج سەص ، لە ثەرگی صّّەهی تبریشی ئەرثلضائەّ
صێرە ضیعری عەرەثی کۆکرصیتەّە، رازی ضەیضایی سۆز ّ ئەڤیي ّ 

 لەًبّ ضیعرەکبًضا ئبهبصە ّ ،جْاًییەکبًی ّضە ّ پەیڤی عەرەثی
سبزکرصّّە، لەّ لەاڵتەّە ئەّ ئەرکە هەزًەی ثۆ صیْاًی عەرەثی 

 . کرصّّە

پەیکەرەکە، لە جەرگە ضبر صاًراّە، ضْیٌەکەی ثەرزە ّ سیٌگی 
ضبری لەپێطە، ثەجْاًئ سەیری ئبّەصاًییەکی زۆر هەترسیضار ّ 

ثەُبژە صەکبت، ئەّ ثەرصە ّ ًبترسێ ثطکێت، سپییە ّ لەثەر 
رەضجًّْی صّّکەڵ پطت لە ثبیەکە ًبکبت، صاًیطتّْە ّ هبًضّّ 

ًبثێت، هرصّّە ّ سەّی ًبێت، هێژًّّّْسە ّ سەرثرصەکبى 
صەزاًێت، صەزاًێت صەثبثە لەکبم ئبلبر ّ سەًگەرەکەّە سۆیبى 
صەکەى ثەًبّ ضبرەکە، ثۆیە ئەّ پەیکەرە سپییە رەلە هرصّّە 
.  ئبگبصارە سْێٌضەّارە عەرەثە، زۆرزاى ّ زۆرًبس ّ زۆرّریبیە

لەًزیک ئەّ پەیکەرەّە، ژًەکە لە ثبپیری صەگەڕێت، یبى ثب ثزاًي 
لسەکەم ثێسەرّثەر ًییە، ئەّ لەپطتی ثبپیری صەگەڕێت، یبى 
ُبتّْە، ُەهّْ کْرەچییەکبى، لەًبّ صّّکەڵە رەضەکبى سپی 

.  ثکبتەّە، تب پطتی سۆیبى ثضۆزێتەّە
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پیبّە کْرتەثباڵکەی ثبپیرە گەّرەیبى، پیبّە صەست گەّرەکە، 
ەّە، کەرپّْچی ثە ئبّازی زەًگْڵ ّ ئبرەلەی  (گڵکەًض)رۆژاًە لە 

ضبًطکبًەّە ثەسەر لەاڵت سستّْە، ثەیبًییبى زّّش، ُەر کە 
ثبرەکەی صاًبّە، کەرەکەی ثە سیٌگەکەیەّە ثەستبّەتەّە، 

ّ  (لسڵی ثۆ گرتّْتەّە)ثەرصەستی ّەستب سٌەییەکەی کرصّّە، 
یە صاری گْێزی  (ثبُۆ)سۆڵی سّْر ّ هطکی ثۆ پبکرصّتەّە، 

تبضیْە، کۆتەرەی ثۆ گرتّْە، تەرازّّەکەی ثۆ ضْضتّْە، 
چەکّْچەکە سبّێٌکرصیتەّە ّ سەیری صەست ّ گۆضە ّ ریزەکبًی 

.  کرصّّە

ئەّیص لەگەڵ ریزی صیْارەکبى، لەگەڵ ضکۆی صیْەسبًەکە، 
ّ ًبّ لیسەکبى، زۆرتر کْڕە  (هێرصرەّە)ُەڵفڕیٌی کۆترەکبًی سەر 

کْرەچییەکەی صەکەّێتە ثەرصاڵى، ثۆیە لەگەڵ کۆتبیی ًەسطەکبى 
ّ رازًضًەّەی ثٌویچەکبى، کە صەستی صەضْات ّ ثبرگەی 

صەپێچێتەّە، لە رێگبی گەڕاًەّەی صەپرسێت، کْڕە کْرەچییەکەی 
ثبپیرەی ئەّ ژًە، ّەک صیبری ّ کبر ّ زاّا ّ ًبسیي ّ پەیْەًضی ّ 

ّەک چۆى ئیجٌی . رێجْار، کْڕە کّْرچییەکە صەثبتە ئەرصەاڵى
هەستەّفی ًّْسیٌی سەر صیْارەکبى، سەم ّ ًبسیٌی 

سەرکێڵەکبًی چرار، ًبّی سەر ثەرگە کتێجەکبًی ًبّ سبًەلبکبى 
صەًّْسێتەّە، ئەّیص ُبتّْە ًبّێک لە رەچەڵەکی کّْرەچییەکبى 

. ثضۆزێتەّە
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ژًەکە ثە صەستێک صەستوبڵەکەی صەسستەّە سەر سەری، ثەثێ 
ئەّەی ئەگریجەی ثطبرێتەّە، ثەثێ ئەّەی صەستوبڵەکە 

ثجەستێت، تًْضی ثکبتەّە، ثۆیە پبرچەیەک لە ئەستێرەی 
گەرصەًی سپی سپی صەرصەکەّت، لە پەیکەرەکە صەچّْە پێص، لە 

.  کتێجەکە، کە ّەک صڵی ئەّ کراثّْە

ثّْثێت،  پیرە ًّْسەر ّ ضبعیرە هێژًّّّْسەکە، هبّەیەک ّەزیر
لە ئەهبرەتی ئەّ ضبرەصا صەسەاڵتضار ثّْثێت، زۆری زاًیْە ّ زۆری 

ثیستّْە، ًبّی ضبرێکی صّّری سْارزهی ُێٌبّە، ضبرێک ثەًبّی 
ئەسفبی ثەرثەرە )، ضبرێک ثەًبّی (سال لە هەغریت)

ّ هەراکص، صیبرە لە صەست ّ چبّی تیژی تبریك  (ئەهبزیگییەکبى
ثي زیبصی ثەرثەریص زۆر ترسبّە، ًبّی ضبرەکبًی سەّتّْی سەر 

کەًبرەکبًی ئْلیبًّْس، ضبرە صّّرەکبًی ئەسپبًیبی ثرصّّە، 
چبّی گەیطتّْتە صّّرًّزیک، لەڵەهەکەی تیژ ّ ثەکبرکرصّّە ّ 
ثە دْثری سّْریص، ثبسی صەریبی سپی ّ رەضی کرصّّە، ثەاڵم 

.   ًبّی ضبرەکبًی سۆرُەاڵتی ًەثرصّّە

!  ئیجٌی هەستەّفی، ًەتضەزاًی ضبرێک لەثي ئبّیەرە ُەیە
ُەر ثەّ سەرثرصاًەّە، ئەّ ثە ! ضبرێکە دیکبیەتی زۆر صەزاًێت

صۆڵە ثبریکە چڕەکەی سّْ، ُەّرەهبى ّ ئبّیەری ثەیەک 
ثەستبّەتەّە، صەڤەرەکەی کرصّّە ثە سێجەری گەرهب ّ پرصی 

. پەڕیٌەّە ّ چبّی سەیراى ّ سەهب
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گبیضەکە لە یەکەم ًبسیي ّ صیوبًەی لەگەڵ ژًەکە، ثبسی تەّاّی 
: ًّْسیٌی کتێجەکەی ئیجٌی هەستەّفی ثۆ صەکبت، پێی صەڵێت

ئەّ کبرثەصەستبًەی ئەّ سباڵًەی سەرصەهی ضپرزەیی صەسەاڵتی 
عەثبسییەکبى، سزم ّ زاّا ّ کەسْکبر ّ صارّصەستەی سەالدەصیي 

ّە  (ضّْرەکبًی عەکب)ثّْى، ئەّ لەسەر صەریبّە ّ لەصیبر 
پطتیْاًی لەّاى کرصّّە، ئەّاًیص کە سەڵکی ئەّ ضبرە ًەثّْى، 

 (هەلّْصی پیرۆزی پێغوجەر)صاگیرکەر ثّْى، ثە سْێٌضًی 
صەسەاڵتیبى پتەّکرصّّە، لەًبّ لەاڵتەکە، لە ًبّچەکە ثێجگە لە 

.  ئبّ  ّ سبکەکەی، زهبًی عەرەثی ّ تْرکییبى چەسپبًضّّە

ثەاڵم لەّ هێژّّەصا صیبرە، کەّا صەسەاڵتیبى، تەًِب لەسەر ضبر 
ُەثّْە، ئبیٌەکەیبى لەّ ضبرەصا ثاڵّکرصیتەّە، چًْکە ثبس لە 
زاًبی گًْضێکی صّّر ّ هزگەّتی ثەر کبًی ّ جۆگەیەک ًبکبت 

ًْێژیبى تێضا کرصثێت، زاًبیەکی فرەئبّەصاى سْتجەی تێضا صاثێت، 
ثەّەش صیبرە، کەّا ئبیي ّ سْپبکە ّ تیری تیژیبى تەًِب لەسەر 

ضبرەکبًضا صەستضار ّ ثەرصکبر ثًّْە، ئەّاى لەّصەهبًە تەًِب 
. ی هەرگ ّ جەًبزەیبى لێ ثەجێوبّە (صۆڵی ئەسذبثبى)
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زاًکۆی کْرصستبى لە سٌە 

 

ُەهّْ ضتەکبًی کْڕە چبالک ّ ثزێْەکەی ثەضی لە زاًکۆصا، 
، ثەرزتر ثّْ لە هي ، ثستیک ثەژًی، ئەّ ثّْثبیْلۆژیین پێ جْاى

هبسییەکی رەضی ثچکۆاڵًەی )لەًبّ کتێجەکبًی زیٌضەّەرزاًی 
 ژًە صیلی ّ صیْارەکەی) چبّێکی رەضی ،(سەهەصی ثیِرًگی

ی پێجّْ، (  فرّّغی فرّسزاصئەفسًْبّییە ثەجەرگەکەی ئیراى
: لەگەرهەی جًْجْش ّ ضۆرضەکەی ًبّ ئیراى ئەّ صەیّْت

ە، سەرکرصە  ریطی سەرکرصەکبًیبىّەکچەپگەرییص چەًض جۆرە، 
ثّْە، ّەک ثبراى ثّْە، ّەک تەثبرەی  (ریطی ّەک تەپطّْ)ُەیە 

گەًن ّ جۆ ثّْە، ّەک پطتی صاسی سەپبًەکبى، ّەک کەزی 
  .صّڵجەرەکبى

 ، صرێژ ّ سەرئبّ ّ ڤیتٌبم ّاڵتەکەی ریطی ّەک ثبراًیە،ُۆضی هي
ئەهریکبی ) ّەک ، ریطەکەی گیڤبرا سەیرکەە، ثًّْەرم ّ تەڕ

  . ّ ثۆًی صّّکەڵی لێ صێت(التیٌی صڕ ّ ضبسبّییە

زاًب ّ صاًەری گەّرەش هبرکس ریطەکەی سبهبى ّ سەرهبیە ّ 
.  ەصارستبًی کبرکرصى ّ ثەرُەم

 .ّە ّەک سوێڵی سۆی ُەڵپبچی،یشیص دزثەکە( کیبى ًْرصەیي)
 لەجیبتی سوێڵ ّ ،سەرکرصەکبًی سۆڤیەتیص سۆیبى پبک صەتبضي

، ى( سەرگەرهی ّرگ ّ رّّهەتی سّْری سۆیبى)ریطی صرێژەّە 
. ّرگ ّ سوت ّ ثەڵغەثبثەیبى صاًبّە

 کە زۆر هٌی ،ى ّەک هبچەکبًی گەرم ثّْ،ُەهّْ ئبکبرەکبًیئەّ 
هبچ  صەکرص، ُەر ثۆ هبچی هٌیص لەصایکججّْ، گەّرەثجّْ، 
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سْێٌضًی تەّاّکرصثّْ، تب ثێتە زاًکۆ ّ لەّێ هي ثٌبسێت، هبچن 
  .ثکبت

ی تبراى ىرا صڵی ثە رّّصاّەکب،ئەّ رۆژەی ُەّاڵەکبى گەرم ثْایە
 گەضبّە ثْایە، لەگەڵ ّ ثۆچًّْەکبًی صەرەّە، ّاڵتبًی زلِێز

لە ُەر گۆضەیەک   لە ُەر ضْێٌێک،. گەرم ثّْیص زۆرهي
:  ّتّئبّێٌەیەک ُەثّْایە صەی

کیژەکەی ثەضی ئەصەثی فبرسی، زاًکۆ تەّاّ صەکەیت تب ضیعری 
 هي دەز صەکەم لەصیبر چبّی تیژی ئەّ ئبّێٌەیە ًبسکن ثۆ ثڵێت،

 صیتٌی هبچ ، ثەًِێٌی ًەثێت ثەاڵمهبچت ثکەم، هبچی ًبزصارێک
 . ّەک تبهەکەی سۆضە

 پیرۆز  ثۆ هيئەّ کْڕێکی رەفتبر سەیرثّْ، ُەهّْ ئبکبرەکبًی
ثّْى، ًەهضەتْاًی ثە ُەهّْ ضتەکبى ًەڵێن جْاًە، سۆضە ئەّ ثۆ 

 ئەّ لەگەڵ  کە. ضبر ّ سْێٌضى ّ سەّى ّ صەرچًّْن ثّْ،هي
  ضەّاًە لە زاًکۆ صەرکرا، هٌیصچەپەکبى ّ صۆستبًی صیوْکرات

 لە زاًکۆ ، تب هٌیص ًبّم ثکەّێتە ًبّ ًبّاى،صیْارم صەًّْسی
 ثەرصەّام لەثەر ، ّەک پبسەّاًەکبى، هي کە ئەّ گیرا.صەرثکرێن

  .مکەیبى صەثیٌرااصەرگ

 ثۆ هي  ًەضکبثّْ ئبّێٌەکەی هي ثّْ، ُەتب ثێگەرصیئەّ ئبّێٌەی
م صەثیٌی، یە یەک ئبّێٌە ُەثّْ، ُەر ئەّ ئبّێٌەلەّ صًّیبیە

 صەست ّ لێْ ّ ، ُەستن صەکرص ثّْ، کە هيلەثەر ئەّ ئبّێٌەش
ثسک ّ رّّهەتن ُەیە، ثەاڵم کە ئبّێٌەکەی ضکبًض، پبزصە سبڵ 

، لەًبّ صەفتەرێکی کۆى ّ لەگەڵ صا لە ضەّێکی سبهبڵ،لەّەثەر
 کە ، ئەّم گرت ّ ُەهّْ جْاًییەکبًی سۆم،صێرە ضیعرێکی فرّّغ

ُێطتب لە چەپکەگْڵ ّ سەهبی ئبّ جْاًترثّْى لەّ ّەرگرتەّە، 
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ثەری ئەّ ًەُێطتەّە  ُەهّْم ثەّ ًیٌۆکبًە لەّ صاهبڵی، ُیچن ثە
 رّّتن کرصەّە، ًەک رّّتجًّْەّەکەی جبراى، ثە کْڕە ّ

:  ّتجْاًەکەی سەًّن

، کەهێک لەثەر چبّی تبڵییەکبًی ضبر ّ رۆژاًی کْضتي ّ ثْرصهبًن
 چێطت، ئەصی ئەّ سۆم ّ زۆریص لەثەر سوێڵی تۆ، زۆرم سْارص ّ

 ثّْیت، ئەّصەهبًە سۆت ّ سێجەرەکەت اسبڵەی لە زیٌضاى صّّ
تۆم ) تۆم لەثەر صەکرص،  هي ثە ئەڤیٌەّە،ىثّْ لەصەغە

. (صەسْارصەّە، تۆم صەضّْضت ّ تۆ صەثْیتە هەزەی ضەراثن
ضەّاًە سبرصی ترس ّ صڵەڕاّکییەکبًت چەًض گەرم ثّْى، ثەّ 

گەرهییەّە ژًێکی ئبسّْصە ثّْم، ئەّەی ُەًبّم، ئەّەی ضەّاًە 
هي  ثەضی سۆم صاثّْ ثە تۆ، تۆش ثەسۆضییەّە ثەضێکت لە

 لەکبتی کبرکرصى ثە صەهبرەکبًن ، ثەرۆژە، ئەّەشکرصثّْ
پیبّەکبى ّ  ، ُەتب ُەهّْ صەستەسْضکەکبًن،صەسّْڕاًەّە

صەیزاًی تیرۆژێک رًّّبکی صەستفرۆضەکبى ًبّ گەڕەکەکەهبى، 
ُەًگێکی ضیریي لەًبّهضا ضبًە ) پرضٌگ صەصات ّ ،لەًبّ هي

. (صرّست صەکبت

 ئبّێٌەیەکی ێک، لەجیبتی پیبّئەّ ، ئەّە پبزصە سبڵە،رۆیطت
 ی صرێژتر لە ژّّرەکەیثستێک لە ثەژًی سۆکە  ،ُێڵکەیی
  صەچێتە ًبّ ُەًبّ ّ جەستە، پیبّێکە ئبّێٌەیە ئەّ.صاصەًێت

، ُەتب ئەّ ًبسەّێت ًەثێتەّە ُەتب ثۆ ئەّ رّّت ًبسکەکەی،
 کتێجێک ّ ًەصاتە صەست ، ًەکبتیسەیری جەستەی سپی ّ ًەرم

ەّە ّ ێتثەستە تًْض ىی سۆی، لێفەکە ثەستراّیە ًبّ تۆڕیێتًبچ
  لە ُیچ،ە ًبّ ضەّ ّ ضیعر ّ ثیرکرصًەّەەچێتثەئبڵۆزیی ى

. ئبّێٌەیەکەش تیطکی چبّی جیْەیی صاًبسبت
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 ثبش ّ زۆر صڵی ثە هي سۆضە، ضەّاًە ئەّیص گەضتر ّ ،ئبّێٌەکە
، جْاًتر صەرصەکەّێت، سبڵ ثەسبڵ گەّرەتر ّ ثریمەصارتر صەثّْ

:   ضەرم ًبکبت ّ صەڵێتئبّێٌەش صێتە ئبسبّتي ّ

 ّاز لە هي ثێٌە ّ ثڕۆ لەصیبر ،ژًە پەهجەکە، جەستە ثرسییەکە
 صەصۆزیتەّە، ثڕۆ لەثەر سێجەری ُەهّْ ی تر یەکێک،پەیکەرێک

لە پبریس پەیکەر )پەیکەرەکبى ًْێژ ثکە ّ چبّەڕّاى ثە، ثڕۆ 
ی  ُەهّْ گۆضەیەکی ئەسپبًیبی سەر صەریب، لە لە ثرضلۆًە،(زۆرە

، (چبّی ژًێک ثّْە ثە ثەرص)  لەّێ صەستی پەیکەرێک،ئەّ ضبرە
، رّّسبًەکەی ثّْە ثە ثەرص ّ پبضبیەک کْصەتبی لەسەر کراّە

 لە ضەڕێکی  کە ثەرەّ ئەهریکب صەڕّات،، سەرکرصەیەکپەیکەر
ێکی ثە الفبّ ّ  پەیکەرە لەّێ ثّْیت،ًبّ صەریب ثەپبپۆڕەّە سٌکبّە

  .ثە ضەپۆلی سپی

 پەیکەری ًْێص لە گەرهیي صاًراّى، ّا کەم  ژًەکە، هەّەستەثڕۆ
 پەیکەریبى ثۆ سًْبّی ضتّْە،ڕّ زۆر ضبرەکبًیبى ثە پەیکەر صا

سەر گەاڵتی کەسکی لمی ضەًگ کرصّّە، لەّێ هەستّْرە ّا 
صاًیطتّْە، هرصًی سەسرەّسبًی هێرصی ثە پەتبی تبعْى، 

کتێت لەّێ لەسەر سەرە، چبّ . رّّسبًی ئەرصەالًی لەثیرکرصّّە
ژًەکە ثڕۆ لەّێ پەیکەر زۆرە، . پیتەکبى ثەرەًگیٌی صەثیٌێت

پەیکەریبى ثۆ هەالکبى ّ لبزییەکبى ّ ًُْەرهەًضاى ّ ئبسک ّ کەّ 
 لەّێ رەًگە کە .یص کرصّّە (کەر)ّ کۆچڕەّ ّ کۆتر ّ  (کیسەڵ)ّ 

هبًضّّی تۆیبى  ًْێژت ثۆ رەًگە سپییەکبًیبى کرص، کە چبّی کز ّ
  ثۆت کەسێک ثێتە سەًّت، صەستێک ثجێتە پطضێي ّ چبرۆگە،ثیٌی

 لەّێ پەیکەرەکبى ُەزارەُب کەس ثۆ صیوبًەیبى .ضل ثکبتەّە
تۆ  .ّەرە سێجەر ّ سەکۆکبًیبى صّّرهەکەثەرسەرصاًی صەکەى، لە

پەیکەری ُەهّْ ضبرەکبًی ئەّرّپب ّ ئیراًت تبلی کرصەّە، لەّ 
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 تبزە ّا پەیکەر صاصەًێي، پەیکەرەکبى ،ضبراًەی ثبضّْریص
 ًەرم ًەرم ضبیی ،ًبسکي، تبزەى یەکێک لەّاًە صەستٌیطبى ثکە

 .  ثکە، لەّێ ضبیی رەضجەڵەک دەرام ًییەصالەگەڵ

 لەکْێ ثّْیتە پەیکەر، چبّی ئەّ لە کْێ ،ثڕۆ ثزاًە هەستّْرە
 ثب کزەثبیەکت ،زیٌضّّثْیتەّە، تۆش لەّێ صەستوبڵەکەت ضل ثکە

 (چبّی گْڵەثەرۆژە) ّ (تەثبرەی گەًن) کە ّەک ،ثەرثکەّێت
، رۆژّّەکەت صەضکێٌێت، ئبّێٌەیەکی  پێ صەکبتەّەیلەًجە

پیبّت صەستضەکەّێت، ئەّیص ًەرم ًەرم ثسکت ضبًە صەکبتەّە، 
رەًگت ثۆ ُەڵضەثژێرێت، چبّت لە کل صەًێتەّە، ثڕۆ ّ چبّ لە 
. چبّەڕّاًی هەکە، چبّەڕّاًی ئەّ صەڤەرە صرێژە ّ تەّاّ ًبثێت

 لەثي ،، تۆ چّْیتە ثەر ئیڤڵ ّ صّّصڵ هەثەئەّ سەفەرەش ثکە
 زۆر سەیری ،کەی سەرسبهی ًەسطە ّ ئەًضازەکەی ثّْیتەتبّەر

 کە چۆى ثّْیتە ،ئەّ ُەهّْ ثْرغی ّ پبرچە ئبسٌەکبًت کرص
 ّەک ڤیکتۆر ُۆگۆ ّ جبى جبک رۆسۆ ،چبّی رًّّبکی پبریس

 ثەرصەّاهیص ،ەکەی ضبرثّْیتە چبّ ّ ًیگبی ُەر چْار ثەش
 کە پێص ئەّ ،سٌض پبک صەکبتەّەرّّثبری  لە ئبّی  صەاللی،ثەژًی

ژیی هبچی سبک ّ گەاڵ ّ ێدەّت سەص کیلۆهەتر صر)زۆرتر لە 
 . (ژّّاًەکبى صەکبت

 ،لەّێ ًبهەیەک ثەصیبر پەیکەرەکەی ئیجٌی هستْفی صاًراّە
ثەاڵم ُەهّْ چبّێک ًبتْاًێت ثیشْێٌێتەّە، ثەاڵم پیبّێکی گبیض ّ 

 کە لەالیەى پەیکەرتبش زاُیر ، صەثێ ثۆت ثشْێٌێتەّە،گەریضە
: سضیمەّە ًّْسراّە
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سلێوبًی 

 

سالّ لە ُەهّْتبى، سەثبرەت ثە صرّستکرصًی پەیکەری ئیجي )
 لەالیەى صەستەی فریبکەّتٌی ١٩٩٦ ئەّ کبرە لەسبڵی ،هستەّفی

 کە ئەّ کبت سەریکی ًۆژەًکرصًەّەی ُەًضێک سبًّْی ،لەاڵت
 کە پەیکەرێک ثۆ ئیجٌی ،صاڕّسبّی لەاڵت ثّْى، ثە هي ّترا

 . لەثەرصەم صەرّازەی سەرەکی لەاڵت صرّست ثکەم،هەستەّفی
 کە ثەصاسەّە ،صەستەکە پێکِبتجّْ لە چەًض هبهۆستبیەکی زاًکۆ

ًبّی ُەهّْیبًن لەیبص ًەهبّە، ثەاڵم صەزاًن کەّا هبهۆستب ُبصی 
ص ەمەچبّضلی ّ صکتۆر هْدسیي ّ صکتۆر هذوض ّ ًُْەهەًض هخ

 .عبرفی تیضا ثّْ

 لەهبّەی سێ هبًگ ، ثەرزی ئەّ کبرە ًزیکی ضەش هەترە
سەرجی ئەّ کبتە ثیست ّ پێٌج ُەزار صیٌبری سْیسری . صرّستکرا

ثۆ تەرسبًکرا، ضبیەًی ثبسە ُبّکبری پرۆژەکە ئەّاًەی صەستەی 
فریبکەّتٌی لەاڵت ّ کبری ًۆژەًکرصًەّە ّ سەرجی پەیکەرەکە 
لەالیەى سبتّْ ُێرۆ ئیجراُین ئەدوەص صاثیٌکرا، ثەاڵم ثەًبّی 

دیزة ّ الیەًی سیبسییەّە ئەّ کبرە ًەکرا، ئەّەش ّەک 
 ئەّ پرۆژەیەی لەکبتی ...ُەّڵێکی سزهەتگْزاری ثّْ ثۆ ُەّلێر

ضەڕی ًبّسۆصا جێجەجێ کرا، ثەصاسەّە پەیکەرەکە لە ضەڕی 
ًبّسۆصا فیطەک ثەر صەم ّ لْتی کەّتجّْ، هي ًبزاًن کێ چبکی 

 کە هي صرّستن ، ّەک ئەّە ًیە، لْتی ئەّ پەیکەرە...کرصۆتەّە
. (کرصثّْ، ثۆیە چبککرصًەّەکەم ثە صڵن ًییە

 صّاییص ًەزاًضرا ،کەس ًبزاًێتژًەکە، صەگبتە کي پەیکەرەکە، 
 صەگرێت، صەستی ئەّ ژًە هیْاًەی ،گبیضەکە لەکي پەیکەرەکە
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 ًبّی ، گبیضەکە ثًّْە ُبّڕێی گیبًی ثەگیبًی ّ ثۆ یەک سّْتبى
 کێ یەکەم کەس ثّْە ثە گبیض ّ ،سۆضی ًبزاًێت! راستی چییە

 ئەّ ًبزًبّەی لێٌبّە، سۆضی ئەّەی لەثیر ،رێٌوبیی ًبّی ُێٌبّە
 کەّا ًبًّبى ّ ًبزًبّیص ، کەّا لەکۆًەّە ُەر ّا ثّْە،ًییە

 ًبّەکەی پێْە صەلکێت ّ  ئەّثەاڵم زۆریص صەزاًي ثۆ. رێکەّتە
 . ثەّ ًبّە صەًبسرێتەّە

ئەّ لەّ ضبرە ُیچ کبرێکی ًییە، رۆژاًە صّّجبر لە ثبزًەی 
 ثەس سەیری صەست ّ ، لەًبّ ئبپّّْرەکە،لەاڵتەکە صەسّْڕێتەّە

 کە زۆرثەیبى پیبّی صەهْچبّ ّ ُەًگبّی رێجْارەکبى صەکبت،
 ثەّەش چبّەکبًی هبًضّّ هبًضّّ ّ صەستی گراى ّ یەسەی کراّەى،

گێژییەکەی ّ کە ثێزار ّ ُەراسبى صەثێت، ّ گێژ صەثێت، ئیٌجب 
 صەثبتە ثەرزایی ،ُەهّْ صیوەًەکبًی ئەّ هیللەتە ُەهەرەًگە

لەاڵتەکە، ثە صەرگبکەی ثەراهجەر ثبزاڕیص ثەسەر لەاڵت 
صەکەّێت، لەّێیەّە صّّثبرە سەیری صەهْچبّەکبى صەکبتەّە، 

، (ُەهّْیبى ًەرهتر صەڕۆى) ًبسکتر صیبرى،  لەّێیەّەثەاڵم
ش گێژ صەسْات ّ ێژاّەژاّەکەش ّەک سەراة صەلەًگێت، لەّ

 زۆر سەیری ،چبّەکبًی صەکەّى، چًْکە لەثي ئەّ لەاڵتەصا
 ّ (ی ُەڵضراّەلەًگە کۆًە) ّ (ی سپیّرصەسپبًە) ّ (ّرصەثْرغی)
عبرەثبًە ) ّ (ی سْریثبرە پێاڵّی الستیک) ّ (ًبیلۆًە سیضی)

ی دەّت  تەڵزگەییّْیی ەگٌضۆر) ّ (تّْڕەی هبًضّّکراّتەهبتەی 
 ّ (ی ثە کیلۆثزهبری ّرص) ّ (ّاضەری ثەستراّصەستە ) ّ (رەًگ

، لەّێ زۆر ثەّرصییەّە سەیری ( صرێژی سەرپبىصرضتیثزهبری )
ثەرپێیەکبى، سەرصەستەکبى ّ سەرتەستە ّ پبرچە ًبیلۆًەکبى 

سەری صەسّْڕێت ّ ثە پبیە  صا، لەثي ئەّ لەاڵتە صێریٌە.صەکبت
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ضڕە کۆًە صەهطکبّەکبًی سەرصەکەّێت، صەثێتەّە ثە گبیض، ثەاڵم 
 .گبیضێک لە ُیچ گبیضی گەضتیبراًی جیِبى ًبچێت

 ثەڕاستی  صەڕۆیطت، ژًێکی ثەیمبر ثّْ، ًەرم ًەرمیصئەّ
 ًەرم  چۆى کەّ ثّْ، ّەک ّەک لەًجە ّ سوت ُەژاًی ّرۆیطتي

 رستەی ًبزی کبًی لێْە لە ًەرم ًەرهیص،ًەرم صەڕۆیطت
 . صەرصەثڕی

  : صەیّْت ثەستەزهبًبًەئەّ

هبًضّّیبى کرصم، لەّەتی چبّم کرصّتەّە هبًضّّم، سەم لە ئەّاى 
 لە صەرگبم ، کەصەصەى رۆژەکبى صەسۆم، لە رّّصاّەکبى کە رّّ

 زۆر ،ژّّرەّە  صێٌە لێن لە پەًجەرە ّ کْاڵّرۆژًەکبى، کەصەصەى
ًبهۆ ّ ثەجەرگي، هیْاًی ًبّەستي، ضەستەیەکی رەق ّ زۆر 

سەستي، رّّصاّەکبى کە ئبضٌبهبى صەثي، ثەپەلە صەڕۆى ّ صەثٌە 
 سەهیطیبى لێ ، جێضەُێڵيم ثۆ لەگەڵ ئەّەی سەم،یبصگبر
 ... ،صەسۆ

 لە صیبر ثەرصە سپییەکەی سەر سەکۆی یەکەهی  ئەّ،ًەیزاًی
یەسە صەصات، ًەیزاًی ئەّ پیبّە   سەهی گەّرەی لە،لەاڵتەکە

 کە ثّْیتە رەهز ّ سًْجڵ ّ هۆری پبسپۆرتی ،عەرەثە هْسلوبًە
،  ًەسطێکە لەسەر ًیْچەّاًی ُەهّْیبى صراّە،هیْاًەکبى

 ... ُەراسبًی صەکبت
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 ثبسی ضەلبم ّ کۆاڵى ّ ،ثەاڵم هێژّّەکەی ّ هبًضثًّْەکەی
لەیسەریی ّ صارّصیْار ّ ضّْرە ّ جۆگە ّ جۆثبر ّ لەاڵت ّ 

 سەرئبّ ّ هزگەّت ّ پەرستگب ّ سەستەسبًە ّ  ّلًْگرە ّ کبًی
.  ّەّلْتبثشبًەکبًی ئەّ ضبرەی کرص

 ضبر ّ هەڵجەًض ّ ،سەرصەهی عەثبسییەکبى ّەک  لەکە ئەّ ضبرە،
ّە، ّ ّ پەرتّْکشبًە ّ سەرچبّەی زاًستی ًبّی ثرصاکبرّاًسەر

ثبسی هەڵجەًضێکی عەرەثی ّ ئیسالهی ّ کْلتّْری ّەک  !ثەاڵم
 رەًگە ثیریص لەّە ،، ئەّ پیبّەی ثّْیتە ثەرصێکی سپیکرصّّە

 تب ، هەزارەکەضی ّەک هەزاری سْڵتبى هْزەفەری ثْایە،ثکبتەّە
رۆژاًە چەًضیي صڵی ضکبّ ّ جەرگی زاهضار ّ چبّی گریبّ ّ 

سەًّی تۆراّ ّ لبچی ضکبّ ّ صەستی ثڕاّ ّ ثسکی گەچڕاّ ّ ژًی 
 سەریبى ثە کێڵەکەی ،ضێْاّ ثۆ هەراز ّ سڕیٌەّەی ئەسریي

: گبیضەکە ثە ژًەکە صەڵێت. کرصثّْایە

هي صەهەّێ ئەّ پەیکەرە ثرّسێٌن، هبّەیەکە ثیر لەّ رّّسبًە 
صەکەهەّە، کبر ثۆ گۆڕیٌەکە صەکەم، ثەسە ثب ئەّ کْلتّْرە ّ ئەّ 

. ًّْسیٌە، لەًبّ صەفتەر ّ کتێجشبًە ّ هزگەّتەکبًوبى ًەهیٌێت
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ضەّێکی ئبڵۆز 

 

ەیەکی ئبڵۆز، کە تەًِب صەستی ڵ ّەک گڵۆ،گبیضەکە ثە سەری سپی
، ئەّ جۆرە سەر ّ ی صاّی صەرچّْى ّ کرصًەّەی پێضەزاى،سۆی

 جەستەی ضبرەکەش پەیضا ، سەرئێطە ثۆ جەستەکەی،هێطکبًە
 .  صەکبت، کە سەر لە کێطە ّ ثەرًبهە ّ پالًێک ّەرصەصات

 ژیبى لەًبّ ژّّرێکی ثچکۆڵە ّ ،پبش پبزصە سبڵ صّّرکەّتٌەّە
رّّثەًض تەسک، کە صڵی تێضا صەکْضرا، ئەگەرچی لە ژّّرەکەّە 

 کە صەیڕّاًییە سەر هێرگێک ،پەًجەرەیەک صڵی ئبرام صەکرصەّە
 ئبسوبًێک لە ، تژی لە هبهز ّ کەرّێطکێک صارستبى،لە چیوەى

 کەضەکەی ثۆ ُێْر صەکرصەّە، ،ثبڵٌضەی ثبڵ ّ صەًّْک ّ لّْڕگ
 ُەر سْار ّ پەریطبى ،ثەڵێ ئەّ ثەّ سیستەهە صەژیب، ثەاڵم صڵی

 . ثّْە

 ّ چبّەڕّاًی کبىصەًگی تیژ ّ ثەجریْەی هەکیٌەکبًی کبرگە
ُەرصیْی ژیبًی پێ ثەسطیجّْ، رەش ّ سپییەکە، ئبّ ّ ئبگرەکە، 

 ژیبّە، ّا م کبت راًەگەیطتّ ثە ئەّ ثە ژهبرصًی هبًگ ّ سەعبت 
 ُەر ثۆ سۆضی سۆی ّ ثۆ ًبسیي ّ صۆزیٌەّە، ،لێرەش لەّ لەاڵتە

 صەستی ژًێک صەکْضێت ّ ، ئەّ پیبّە هیْاًە،ساڵّ ّ صاّایەکثە 
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پەتێک ) ثەیەکەّە سەر صەثەًە ًبّ ئبژاّەیەک ّ ،صەثٌە ُبّڕێ
.  ەکە کە ثّْیتە سْهجڵی ضبر،(صەسەًە هلی پەیکەرێک

گبیضەکە ضەّ کە هەست صەثێت، لەجیبتی عەرەلە سپییەکە ّ 
 کە لەّ ثبڕاًە ّ لەّ ُْتێالًەی ،ی( ئەثسلْتە سْێضییەکە)

 لە ُەهّْ گۆضەیەکی ئەّ جیِبًە ثۆیبى ُبتّْى، ،سێرڤیسەکبًیبى
 هەست ّ ، سەڵکی ئەّ ضبرە، گەًجە ثرسییەکبى ُبتّْى،لەّێ

سەیبڵ ثکەى، ثێتبلەت ّ الّازەکبى ثە سْارصًی چەّر ّ گۆضتی 
  هەست ثکەى، هەضرّثی سەستی رًّّی ًبّ کلۆ ثەفرەکبى،،ثرژاّ

 سەر سەریٌە پەهجە ،هەستی ثٌێرًەّە  ثە،صەیبًەّێ پیبّەکبى
 لەسەر سیٌگی  ّثۆًضارەکبًیبى، هبڵەکبًیبى، تب لە سەرصەم

.  ، لەًبّ ئبهێزی گەرهیبى ثتْێٌەّەیبىژًەکبى

 ُەهّْ ضّْضەکبًی لێ صەثێتە ، لەسەر ئەّ هێزە،ئەّ ضەّاًە
پەیکەرەکەی ئیجٌی هەستەّفی، کە لەسەر هێزی لەاڵتەکە 

 چبّی ثڕیْەتە ضبصەهبری ضبر ّ راکرصى ّ ،گەرصەى کێل راگیراّە
 ژهبرەی ، لەّێ ّ لەّ سەفەرەصا.تەًگبّی سەڵکەکەی ژێرەّە

  لە یەکێک لەەکە،تەلەفۆًی ثەرپرسە گەّرەکەی ضبر
سەرسۆضەکبًی ُبّڕێی ّەرصەگرێت، ثەترس ّ ثەصّّصڵییەّە 

 ثەّ ضەّە ثێ ،ژهبرەکەی ئەّ لێضەصات، صەترسب چًْکە
ئبگبصارکرصًەّە تەلەفۆًی ثۆ صەکبت، ئبسبى ًییە ّەاڵهیطی 

 ثەاڵم ، چًْکە ًبّی ئەّی لەکي ًییە، ئەّ ًبًبسێت،ثضاتەّە
رەًگە ًبّی ثیستجێت، لە گۆضەی رۆژًبهەیەک، لە صیوبًەیەکی 

تەلەفزیۆًییضا ئەّی صیجێت، پیبّە سۆضە سەرسۆضەکەی ُبّڕێی 
: صڵٌیبیی صەکبتەّە ّ پێی صەڵێت

.  صّّصڵ هەثە، هبهۆستب ئێستب ّەاڵهت صەصاتەّە
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( لبپە زەاڵتە)تەلەفۆًەکە لەسەر هێزەکەی ئەّ، یبى لەتەًیطت 
 کە ًیطبًەی ،کەی ثەرصەهی، یبى لەتەًیطت پبکێتە جگەرەکە

الیتی پێْەیە، صەلەرزێت ّ ُەر صەلەرزێت، صیبرە ئەّیص ثە تی 
 ُەر ثە ، ثە لەرزیٌی هْثبیلەکەی صاصەُێٌێت، صەستی ًبز،چبّێک

: چبّەکبًییەّە ّەاڵهی زەًگەکە صەصاتەّە

 ،پەلە هەکە، ثب ئەّ رستەیە تەّاّ ثکەم، ثب لسەکبًی ئەّ ًەثڕم
 لسەثڕیٌیص ّەک ،ًەّەک صاّا ّ پێطٌیبرەکەی لەثیرثچێتەّە

 ئەّیص لێن زّیر  ّ ًەگًْجبّە،ًەصاًەّەی تەلەفۆى ًبضیریي ّەاڵم
. صەثێت

 تەلەفۆًەکەش صەچێتەّە ًبّ ،زەًگە ثە لەرزیٌەکە کپ صەثێت
 کەّا ّەاڵهی ًەصرایەّە ّ ،گیرفبًی گبیضەکە، چًْکە صڵٌیبثّْ

کبری پێ ًەهب، سۆ جبریکی تر صّّثبرە تەلەفۆًی ثۆ ًبکبتەّە ّ 
، کە ًبزاًضرێت، ثەّ ضەّە ئەّ لە  ئەّ ًبضلەلێٌێتیصاًیطتٌەکە

کە لسەی لەگەڵ ثەرپرسەکەی . کْێ، چۆى ّ چەًض ّ ثۆ صاًیطتّْە
: ضبرەکە ًەکرص، ثەاللّْتەّە ثە ُبّڕێیەکەی صەڵێت

 ّەاڵهی هٌی ،ُب ُەڤبڵ، ئەّە جەًبثی تەلەفۆًەکەی ُەڵٌەگرت
ًەصایەّە، سۆ هي صاّای تبیجەتیین ثەّ ًەثّْ، ُیچن لەّ 

. ًەصەّیست

 لەصەهی صەکبتەّە، لەجیبتی ئەّەی صەست ثۆ ،ئەّیص پێکەکە
: کەّچکی هەزەکە ثجبت، ّەاڵهی گبیضە تّْڕەکە صەصاتەّە

 لەّصەهبًەی کە ،راستە تەلەفۆًەکەی ُەڵٌەگرت، ثەاڵم ثڕّا ثکە
 ئەّ .تۆ تەلەفۆًت صەکرص، ئەّ ّەاڵهی یەکێکی تری صاّەتەّە

کبکە )! تەلەفۆًی ُەهّْ کەسێک ُەڵضەگرێت، ّەاڵهیبى صەصاتەّە
 .(ّەرە، پەلەهبًە ّ پبرەکەی هي چەًضە؟
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: یەکێکیبى گبڵتەی ثە ثیبًّْی ُەڤبڵەکە صێت ّ صەڵێت

صیبرە لێرەّە ئەّت لێْە صیبرە، ! ُەڤبڵ ئەّەیبى هبًبی چییە
! زۆر ًزیک ثًْەتەّەُەرصّّکتبى 

 ثەرەّ گلەیی ّ گبزاًضە ،کەسیبى ثەّە راًەگەیطتي صاًْستبًەکە
 ّ ەّە ثەلەریي، تەلەفۆًی گبیضەکە لەًبّ گیرفبًییەّە، کەثجەى

ثەصەًگ ّ رًّّبکییەکی کزی ضەرهي، گبیضەکە ئبگبصار صەکبتەّە 
. کەّا یەکێک تەلەفۆًی ثۆ صەکبت

. ثەرپرسەکە ّتی. فەرهّْى جەًبثتبى تەلەفۆًتبى کرصثّْ

ئەّیص ئەّەًضە گْێی لە صەًگی ثجّْ، ثەثێ ئەّەی ُەرگیز ئەّی 
:  صەًگەکە صەًبسێتەّە ّ صەڵێت،صیجێت، یبى ُبّڕێیەتی کرصثێت

. ثجّْرى جەًبة، رەًگە ثێزارم کرصثي

.  لێ راصەگرمتفەرهّْ ثڵێي، ئبسبییە ثزاًن چیت صەّێ، گْێ

ثەرێز صاّای تبیجەتی سۆم ًییە، هي گبیضێکن لەسەر لەاڵت 
 رێٌوبیی گەضتیبراًی ئەّ ضبرە صەکەم، ،ئێْاراى ئبرەزّّهەًضاًە

 لەّ لەاڵتە ّەک سەهشۆرێک ،لە سەرەتبی ُەضتبکبًەّە
پطتیْاًی ًۆژەًکرصًەّەی صەکەم، لە سەرەتبی ُەضتبکبًەّە 

ثەڵێٌن ثە صکتۆر ثەٌُبم ئەثْ ئەلسْف صاثّْ، لەاڵتی ثن، سەم لە 
 ثشۆم، ثە صکتۆرم ّت،  ئەّ لەاڵتە ثێکەسەصیْار ّ کەرپّْچەکبًی

هي پبسەّاًی ُەهّْ ًەسص ّ کۆتەرە ّ ًیگبری سبپیتەکبًی 
. صەکەم

کبتی صیبلۆگەکە زۆر گًْجبّ ًەثّْ، گبیضەکە هەست ثّْ، 
چیتبى )صاًیطتٌەکە کبتی پبرەصاى ّ ثەسەرکرصًەّەی ئەّە ثّْ 

.  ثّْ(کەم چەًضەپبرە) ّ (چەًض صەکبت)، کبتی (سْارصیتەّە



 

25

1 

 ثەیبًی ّ ُەر کبتێک ،ثەرپرسەکەی ضبریص گفتی ثە گبیضەکەصا
 ثەّرصی گْێ لە لسەکبًی راصەگرێت، ،ثیەّێت پێطْازی صەکبت

. فەرهّْى ّەرەى

  صائیرەکە،ثەیبًی ّ لەگەڵ صەستپێکرصًی صەّاهی رەسوی
صیبرە کەّا .  صەگبتە ژّّری ثەرپرسی ضبرەکە،گبیضەکە ثەئبسبًی

 رّّ لەّ ژّّرە صەکەى، ُەهّْ ،لەّێ ُەهّْ سەڵکی ضبرەکە
سەڵکەکە لەّێ ثّْى، ثەتەلەفۆًکرصى، ثەًبُّێٌبى، ثەدزثیکرصى، 

 سەڵک ّ ضْێي ّ پرۆژە ثە ثبسکرصى، ثە ُەهّْ ضێْەکبى ًبّی زۆر
 صەُبت، گەڕەکەکبًی ّەک ثبصاّە، ّ ثەرًبهە ّ ًەسطەکبى

 ًبّیبى صەُبت، زۆریص لەّ ًبّاًە ثۆ زاًیبری، گەالّێژ، ُەڤباڵى
ئەّ ًْێ ثّْى، ثەاڵم ثەرپرسەکە ثبش ضبرەزای کۆاڵًەکبًی ئەّ 

گەڕەکبًە ثّْ، صرّست ّەاڵهی صرّستی ئبهبصەی ثۆ ُەهّْ 
  . ئبریطەکبى ُەثّْ

صرۆیە لەثەر پیسی ّ ًەگًْجبًە کە ثبس لە )ّتیبى لەّێ 
 . ( صەکەىی ثبکّْرگْاستٌەّەی ًبّچەی سەًبعە

  : کە تەلەفۆًیبى کرص ّ ّتیبى،ئەّ لە ژّّرە ثّْ

  : ّتیبى ئەّ لەّێ کە.هٌبڵێک لەًبّ گۆهێکی چڵپبّ سٌکبّە

. پبرەی کلیٌکی صکتۆرەکبى گراًە ّ ژّّرەکبًیبى تەًضرّست ًییە
:  ئەّ لەّێ ثّْ کە ّتیبى

.   تێر ًبثي ّ ثەرصەّام صەستیبى پبًکرصیتەّە،ًُْەرهەًضەکبى

:  ئەّ لەّێ ثّْ کە ّتیبى

پبرکە گەّرەکەی ضەُیض سبهی گەّرەیە، ثەاڵم ئەّ ضبرە چەًض 
رّّثەر ّ ثە سزهەتگْزاریص ُەثێت، ئەّ   ثە،پبرکی لەّ جۆرەی
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 ئەّ ُەهّْ گەڕەکە چڕە گەش ،ضبرە گڕگرتّْە فێٌک ًبکبتەّە
. ًبکبتەّە

 گبیضەکە ثەئبرەزّّی سۆی لسەکبًی ،لەّ ژّّرە ئبسبى ًەثّْ
ثکبت، ئەّ ثەپەلە ثّْ، ثەاڵم ثْار ًەثّْ صاّاکەی صڵی ّ رازەکەی 

 ئەّ چەًض ،ثەّ ثڵێت، ثۆیە ُەڵضەستێتەّە ّ لەّ ًزیک صەثێتەّە
: ّضەیە ثەپەلە ثە جەًبثی صەڵێت

 لەثەرصەم ، ئەّ پەیکەرەی ئیجٌی هەستەّفی،هي صاّا صەکەم
لەاڵت، لەثەرچبّی هیللەت، لەًبّ صڵی ضبرەکە ُەڵجگرى، جەًبة، 

ئەّ ثتە ًیطبًەی کْلتّْری ثێگبًەیە، ُبتي ّ صاًبًی ُزری 
 کە رۆژاًە ،ثێگبًەیە، هي گیبًن ثەّ پەیکەرە صەکْضرێت

رّّثەڕّّم صەثێتەّە ّ ضْێٌەکەضی ئەّەًضە ثەرچبّە ًبکرێ 
 !سۆتی لێ ثطبریتەّە

 زۆریبى صاّا ّ راسپبرصە ّ ،ەّ رۆژگبرەئئەّ جۆرە ثەرپرسبًەی 
 ثیستّْە، لەّە راُبتّْى، لسەی اىُەّاڵ ّ ثْستبى ّ ًبڕەزایی

 کە ُەًبسەیبى ثگرێت، ثەرۆکیبى ،لّْتی صەکەّێت  ثە،زۆریبى
ثۆی لەپێ ّ تیطێرت لەثەرێکی ّثەرًەصات، ثەاڵم پیبّێکی کب

 صاّایەکی ّا ، لژ صرێژ، لەًبکبّ لەّ ثەژّّرێ ثکەّێت،سەرسپی
لّْرس ّ چبّەڕّاى ًەکراّ ثکبت، ئبسبى ًەثّْ، کبثرا 

. صەضلەژێٌێت ّ تْضی ُێضهەی صەکبت

 ،یەّە( تبڤگەی لّْڕگی)گبیضەکە ئەّ صّّ سێ رستەی لە 
 ، ّضەکبى ثەتەّسەّە ُەڵضەرێژێت.لەثەرصەم ئەّ رّّ صەکبت

چەًض ُەًگبّێک صەکێطتەّە پبش، لسەکبى جْاى صەگەًە 
ثەرپرسەکەی ضبر، ئەّیص ثبش لە هەثەستەکەی ئەّ تێضەگبت، 

  . ّەاڵهی ثضاتەّە یەکسەرثەاڵم ًەیتْاًی
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 یەکەم کەس ثە گەّرە ی،ئەّ ثەرًبهە ّ صاّا ّ یبسیجًّْەکە
ثەرپرسی رەسوی ضبرەکە راگەیبًض، ضەرهی ًەکرص، ًەترسب، 
صّایی ئەّ ثۆچی ثترسێت، کەس لەسەر لسەیەکی ّا سەری 

 . رى، صّایی رەًگە ئەّ ثە ضێت، یبى ًەسۆش ثزاًێتةًب

کرصثّْ   صاّایبى لێ، ًەثّْ، ئەّ ًەثّْەئەصی ُەر ئەّ ثەرپرس
 ، لە چْارڕیبًەکەی ئیسکبى صاثٌێٌەّە،(پەیکەرەکەی گبصگرۆس)

 . ًبّی چْارڕیبًەکەش ثەًبّی ئەّ ثکەى

  کە لە رۆژاًی راپەڕیي،گبصگرۆس فۆتۆگرافێرە گەًجە ئەلوبًەکە
 لەگەڵ چەکضار ّ لەًبّ گڕ ّ راپەریٌە هەزًەکەی کەرکّْک،

هیللەتە راپەڕیْەکە ُەڵٌەُبت، لەّێ هبیەّە ّ ضەُیض ثّْ، 
،  پەیکەرەکەی لەّێ صاثٌرێتەّە،صایکی دەلی سۆیەتی صاّا ثکبت

سۆی پبرەکەی ثۆ کرصى ّ . ثّْ، صاّاکەی ثەّ راگەیبًضثّْ ئەّ
صاًبًی پەیکەرەکە ًبرصثّْ، پەیکەرتبضەکەش هبًضّّ ثجّْ، چبّی 

.  ضبریص هبّەیەک ثەّ پەیکەرە راُبتجّْ

 ُەر ئەّ ثەرپرسە، ، لەسەر پێطٌیبرەکە،لەصّای ئەّ صاّایە
 ثەپەلە ثچٌە دەّضەکەی ،تەلەفۆًێک صەکبت، صاّا صەکبت

 لە ،پطتەّەی ضبرەّاًی، لەّێ صاّای لێجّْرصى لە پەیکەرەکە
 لە  لە ئەڵوبًیب، لە صایکی گبصگرۆس،کبهیراکەی صەستی گبصگرۆس

 ئەّاًەی کبرەکەیبى کرصثّْ ، پەیکەرتبش(صارا دەهە سەعی)
ثکەى، صڵیبى ثضەًەّە، ئەگەر سۆتبى ئەّە ًبکەى ّ ّاصەزاًن هي 

.  صەثێ ئەّە ثکەم

 صاّاکەت ثەپەلە .ەّەیي ثەچبّاى صڵی ئەّاًە صەصەّتیبى ثەڵێ،
! جێجەجێ صەکەیي، گبصگرۆس لە ضْێٌەکەی سۆی صاصەًێیٌەّە

: پێیبى صەڵێتئەّ 



 

25

4 

پەیکەرەکە ثۆیە ثکەًەّە، سەکۆکەی ثرازێٌەّە ّ ضْێٌەکە 
 لە تبثلۆیەکی هەڕهەڕی ، ثە صّّ زهبى،جیبثکەًەّە، ًبّەکەی

 ، ضبیستە صاثٌرێتەّە ُەهّْ ضتەکبىکریستبڵ ثٌّْسي،
  . ًبّ لەّ چْارڕیبًەش ثٌێي گبصگرۆس،رەزاهەًضییص ّەرثگرى

ئەّ جبرێکی تر پەیکەرێکی زیٌضّّ کرصیتەّە، ّا ئەّ جبرەش 
ضەرهٌبًە، ثەترسەّە، صاّا صەکبت ئەّ پەیکەرە ثورێٌێت، ئەّەی 

ژیبًی پەیکەرێکی لەثي صەست ثێت ّ ثتْاًێت ثە تەلەفۆًێک، 
پەیکەرێک لەًبّ هەسزەًێکی الچەپەّە صەرثِێٌێت، فەرهبى ثضات 

ثۆیە ثکرێتەّە، صەتْاًێت ّ صەستی صەڕّات، پەیکەرێکی تریص 
ُەڵجگرێت، صەتْاًێت ّ ُەر ثە تەلەفۆًێک کرێي ّ صەستەیەک 

کبرهەًض رەّاًە ثکبت، ثە یەک تەلەفۆى، صەتْاًێت فەرهبى ثضات 
پەیکەرە ثەرز ّ عەثب ّ عەهبهەی ثەرصەهی صەرگب ّ چبّەکەی 

... لەاڵت ثەر ثضات، ئەگەر ثیەّێت ّ ئەگەر
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ثلْاری ئەصەة لە سٌە 

 

ئەّ ثەثێ ئەّەی صّّصڵ ثێت، ضەّێکیبى ًبهەیەک ثۆ ژًەکەی 
ثەرئبّێٌەکە صەًّْسێت، یبى ثە ضێْازە زۆرەکبًی ئیوڕۆ 

 ئەّ ژًە ئبگبصار صەکبتەّە، پەیبهەکە ثەّ ،پەیْەًضییەکبى
 لەگەڵ ئبّێٌە ،راصەگەێٌێت، کەّا ئەّ چیتر ئەّەًضە لسە ّ راهبى

ّ تەًِبیی ًەکبت، چیتر لەصیبر ئبّێٌەکە رّّت ًەثێتەّە ّ 
 سبزکراّ (سلیکۆى)جەستە ًبسکە سپییەکەی ثە زیْ ّ جیْە ّ 

ًیطبى ًەصات، ئبّێٌەش کبًزایە ّ تیرۆژی تیژ ّ پرضٌگضاری ُەیە 
.  ّ ثبش ًییە

:  ُەر لەّ پەیبهەصا ثە ژًەکە صەڵێت

ثەسە ُەڵسە ! تەًِبییص ضێْەیەکە لە هەرگ ّ ئبّارەیی ّ هرصى
ّ ثە زهبًە ضیریٌەکەت، لەّ ضبرە ثپرسە ّ چبّەکبًت ثکە 

 پیبّەکەم ثۆ ثضۆزەرەّە، ، ثەپەلەتیرۆژێک لە پرسیبر ّ لە ًیگب
 ثەسەیبڵەّە سەیری ثەرزاییەکبًی ،ئەّەی ّەک هەسیخ لەّ ضبرە

ئەّ پیبّەی ًبسکە ّەک ثەفر، ثەاڵم صەستی تیژ ّ . ئبّیەر صەکبت
. ئەّ پیبّەم ثۆ ثضۆزەرەّە. چەلۆیە ّەک ثرّسک

پیبّێک لە هەسیخ صەچێت؟ _

. ثەڵێ_

لەّ ضبرە هەسیذوبى ُەیە؟ _

. ثەڵێ، هي ئەّ ًبزًبّەم لە سەڵکی ئەّ ضبرە ثیستّْە_
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پیبّێکە لسە لەگەڵ ثەرص ّ لّْڕ ّ لبڵت ّ چەکْچ ّ کۆًکریت 
 ثکبتە پەپْلە ّ ، لەّاًە کەسە ًبّصارەکبى ّ کبرکەرەکبى،ثکبت

 ئەّ ًییە ثەرصەکبى صەًبسێت، ؟!ُەّر، ئەصی ئەّ هەسیخ ًییە
صەتْاًێت ثەرص فێر ثکبت ضیعر ّ ستراى ثشْێٌي، صەستی ئەّ 

ضیعرێک ) سەیری ُەهّْ عبضمەکبى صەکبت، ،چبّێک صرّستضەکبت
 . ( ثبس لە جْصایی صەکبت،صەڵێتەّە ًبڵەیە

ئەّ ضێشی زیٌضّّ . ئەّ ثەرصی رەّاًەی گەرهیي کرصّّە
کرصیتەّە، ئەّ ضێشەی ئەضکەّتێکی الچەپی تەهبّیی ًبّ 

ضبسێکی گەرصەى ثەرزی کرصثّْە چبپشبًە، لەّێ لەگەڵ پیت ّ 
ثەرص ّ تٌۆکە سًْبّ ّ ضەًّن ئبضٌبثّْ، لەّ ئەضکەّتەّە  ّرصە

 ثبًگی ئیستماللی ، لەّێرۆژًبهەی ثە کْرصی صەرکرصّّە
ّّە کۆضکی سەرکرصایەتی ّ  ة ئەضکەّتەکەی کرص،راگەیبًضەّە
. ُەڤبڵجەًضی

 ّەک هەسیخ ،هٌیص گْێن لێ ثّْە، پیبّێک لەّ ضبرەهبى ُەیە_
 ّەک کەزی صرّێطبًەی صایکی سەڵکی ،ریطی ًەرم ًبزصار، ثە

سەردبل کرصّّە، صەڵێي ثلْارێک ثەًبّی ئەّ هەسیذە ُەیە، 
صەڵێي ئەّیص ّەک صایکی ًْایەکی ثۆ ئەًضێطە ّ ئەفراًضى ُەیە، 

. ئەّیص هبڵ ّ ًْای ُەیە

.  لەّ ئبّێٌەیە صّّرثکەّە ّ ثە لسەی هي ثکە،ُەڵسە_

 صەکەم، هي لەّەتی صەًگی تۆم تهي ُەهّْ ضتێکت ثەگْێ_
ثیستّْە، لەّەتی تۆم ًبسیْە، ّاصەزاًن صەستێکن صۆزیْەتەّە 

ُەڵوضەپەڕێٌێت، هي لەّ ضبرەی سۆهبى ئەّ هەسیذت ثۆ 
. صەصۆزهەّە
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 ثب ُەر هەسیذیص ثێت، ّا دەز ثە ئبضٌبیەتی ،ئەّ پیبّە
 کە گْێ لە زیکری ،هەستّْرە صەکبت، کە ضیعر صەسْێٌێتەّە

صایکی صەگرێت، کە لەگەڵ کەزی سپی صایکی صەفڕێت، ُەر ًیگبی 
 . لەسەر چبّەکبًی هەستّْرەیە

سەیر ثکە، چەًضجبر هەستّْرەی ًبسبًضّّە، جبر لەصّای جبر 
 صەریبی لّْڵ ، ّەک ًەضئەی ثەچبّەکبًی هەستّْرە

کە ُەهّْ جبرێک   کرصّّە،یًەسطبًضّّە، چەًضجبر گەرصًی کێڵ
گەُّەری زۆری تێضا صەثریسکێتەّە، ئەّ پیبّە ثب ئێْە پێی ثڵێي 

ثەرص صەکبت ثە ئبّازێکی ُەّراهییەّە ًبڵەی  هەسیخ، ئەّ ّا لە
ثەرصیص لە )جْصایی ثڵێتەّە، ئەّەی سۆی ّتّْیەتی کەّا 

 کە لە ثەرصی سپی ،، ثەرصی رەش(جیبثًّْەّە صەًگی ُەیە
جیبصەثێتەّە، ثەرصی لّْس کە لە ثەرصی هْصار جیبصەثێتەّە، 

 کە لەگەڵ ثەرصی سەر لّْتکە سەیری یەکتری ،ثەرصی ثي کبًی
لّْتکە لە ُەهّْ ت،  صەًگێک صەرصەثڕێ،صەکەى، لەًبّ ئبّەکەّە

چرپەکبًی ئەستێرە ّ سطەی سەرەرێگب ّ گەرّّە ئەستەهەکبى 
. ُْضیبر ّ ّریب صەکبتەّە

ئەّ پیبّەم ثۆ ثضۆزەّە، ئەصی ّا هي تۆم ًەصۆزیەّە، ئەّ لەًزیک 
 لەثەر سەصای زیکری صایکی ُەڵجستێت ّ ثێتەّە یە، ثبهەستّْرە

 ثۆ یەکسەر ثەرصە سپییەکبى، ثەرصەکبى ثکبتەّە ثە پەرستگب
، هي هەسیذێکن لە ثەرصە سپییەکبًی ئەّ صەّێت، ێکی ترهەسیخ

 ّەک ثەرصەکبًی فۆسۆی ئەُراهەکەی هیسر ّایە، ،ثەرصەکبًی ئەّ
 ثۆ ًّْستٌی رێجْاری هبًضّّی راًّراّ ًەرهە، ثەرص کە ،ئەّ ثەرصە

 ئەّ لە ،ُەهّْ ًەّە ّ رەگەز ّ پیرۆزییەکبى ًەهبى
ثەرزاییەکبًەّە سەرکەش هبّەتەّە، ثەرصیص کە صەثێتە هەسیخ 

 سەسرەّئبّا لەصیبر ُەّاری، ئەّ لە شصەثێتە سێجەر ّ پەًب
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 ّ کەللەسەرە گەّرەکبًضا هبًضّّ ّ دەیراًە، ثەرصەّام لەّێیە
.  صّّرًبکەّێتەّەیەک ُەًگبّیص ًبتْاًێت ثجْلێتەّە ّ

ثەرص ّ ئبکبری پەیکەرەکەی ئیجٌی هەستەّفیص سپییە، ئەّیص 
صەستێکی ًبسک ّ پیبّێکی صەست ّ کەللە ّ چبّگەّرە ّ لەڵەم 

 (زاُیر)، رۆدی لەثەر کرصیتەّە، گەّرە لسەی لەگەڵ کرصّّە
! ّ ثەرز لەّ ثەرزاییە صاًبّەتەّە (صیبر)ئەّی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُەًگبّی یەکەهی صاًبًی پەیکەرەکە 

 

، ثەڵێ یەکێک لەّ ضەّاًەی زۆر ُەّاڵ ّ کیبىێئەّ ضەّ
  ئەّ رەًگەرّّصاّەکبى تبڵ ّ ًەّیستراّ ثّْى، لەّ ضەّەصا
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 ّ (ئْتْکرصًی لەهیس ّ پبًتۆڵ)ّ صرّستکرصى  سەریکی هەزە
 یبى لە ضەّێکی تبریک رەًگە، ئەّ. هلپێچەکەی ثّْە
 یبى سەهی ئەّەی ثّْە، ًەّەک رەضەثبکە ،ەضیریٌەسەّصا ثّْ

ئەًتێلی سەرثبًەکەی جْالًضثێت، ًبچبر ثێت چەًض جبرێک ثۆ 
رێکشستٌەّەی پەسطی تەلەفزیۆًەکەی سەر لبصرهەکە 

ثکْتێتەّە، لەّ ضەّە رۆهبًەکە ّ گێڕاًەّەی دیکبیەتەکە صەست 
 کە لە صەرگبیبى صاّە ّ هیْاًەکبى گەیطتًْەتە ًبّ پێ صەکبت،

زەیەکی گچکە ثّْە، هۆزەیەک ثّْ ۆصیْەسبًەکەی ئەّ، کە م
 ی تێضاُەهّْ کەللەسەرەکبى، صەستەکبى، چبّەکبى ژّّرەکەیبى

 صیْارەکبى، سەرهێزەکبى، ثەرصەرگبکە، ،کرصثّْە چراسبى
ّرصە پەیکەر ّ ثە ثەرصی راز ّ ثەرصی هێژّّ ّ   ثە،سەرصەرگبکە

ثەرصی رۆژاًی پێطوەرگبیەتی ّ تیپەکبى ّ هەفرەزەکبى رازاثّْە، 
: لەّێ یەک لە هیْاًەکبى ّتجّْی

ًیطن، لەسەر ثەرص، ُەهّْ ژّّرەکە ثەرصی رۆح ّ ةلەسەر چ صا
  :ئەّ ّتجّْی.  لسە صەکەىى ّثەرصی ًبز

  :هبهۆستب هٌیبى ًبرصّّە ّتیبى

ثە هبهۆستب ثڵێ ئەّ ّێٌەیە، ئەّ صّّ کتێجە، ئەّ ّضە 
اًە، ئەّ ُەهّْ ضێز ّ یعەرەثییبًە، ئەّ ضیعرە عەرەثیە ئیسالهی

ّەک ). ەىا صڕ ّ ّضک ّ کۆىک ّ ئەّ ضیعر ّش ًبزصاراًە،هەال
ئەّەی لسەکبًیبى ثۆ ًّْسجێتەّە، ًەّەک یەک ّضە، یبى 

کەرەستەکبًیطیبى . رستەیەک جێگۆڕ ًەکبت، کە لسەی صەکرص
 ثە ،(یەک یەک ّ ثە ًەرهییەّە لەًبّ عەالگەکە ثۆ صەرصەُێٌب

: هٌیبى ّت ثە هبهۆستب ثڵێ
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  ئێوەش،ثەرصێکی سپی گەّرەهبى ثۆ ثکە ثە پەیکەری پیبّێک
کە .  ثە چبّ ّ کلیلی ضبر ّ لەاڵتێک، ًبًبسیي، ثۆهبى ثکەپیبّەکە

: ئێوەیبى ًبرص ّتیبى

 

 لەّرۆژاًە ثەرصەکە ثۆ ئەّێٌضەرێ ثبر ،رەّضەکە ّا صەسْازێت
ًەّە، یثکەیي، تب پیبّەکە زیٌضّّ ثکەیٌەّە، ضیعرەکبى چبپ ثکە

ُزرەکەی ثاڵّثکەیٌەّە، صارّصەستە ّ پیبّەکبًی ًبّ کتێجەکەی 
 ثیکەیٌە ثبثْثبپیری سۆهبى، سبڵ ّ هبهی ،ثکەیٌە هێژّّی سۆهبى

سۆهبى، سەلب ّ سەفبر ّ صارضکێي ّ هەیتبر ّ سەپبى ّ هەال ّ 
. هبىاىثبًگشْازەک

 لەصیبر ئبّێٌەکە ُەڵسبیت، صّضت کرص، چبّت لە کل ،ُب ژًەکە
ثیلەکەت لەًبّ جبًتبکەت صاًب، ثڕیبرتضا کبم پێاڵّ لەپێ ۆ م.ًب

صّّ پرّضە ثۆًت ! ثکەیت، صیبرە سْیجی ئْتْهجێلەکەت صۆزیەّە
. ، تەّاّ ئبهبصەیلەثي گْێیەکبًتضا

 (ژًەکە ضۆسی ثەّە صەُبت، کەّا ئەّ ثبش لەّ ضبرەزا ثّْە)
صەڵێت لەًبّ ژّّرەکەم صاًیطتّْیت، یبى لە کًْە  ثەڵێ،

 ،، یبى تۆ پیتە فبرسییەکبًیەی صەکمثچکۆاڵًەی صەرگبکەّە سەیر
 چۆى صەزاًی هي چین کرصّّە، تۆ.  هٌییسەر کتێجەکەی ًبّصەست

 هي ثۆى لەثي گْێیەکبًن صەصەم، چۆى صەزاًیت هي ،چۆى صەزاًیت
. ئْتْهجێڵن ُەیە، ُب پیبّە سەردبلەکە

ئێْە ثەّ لسبًە کبت صەکْژى، ثڕۆ ُەتب ئەّ ًەگەیطتّْتە ًبّ 
کبرگەکەی، ُێطتب صەستی ًەصاّەتە ثەرص ّ لەڵەم، کە ئەّ ثەسەر 

 ًبّەستێت، زّّ ثڕۆ کە ُەتب ًەگبتە سەر لّْتکە، کەّتێکثەرص
. کەم لسە ثکە، ّاز لەّ لْتف ّ ستبیص ّ سْپبسگْزاریبًە ثێٌە
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 سەیری ُەّارە کۆًەکەی ًُْەرهەًضە ، لەجیبتی هي،ثڕۆ
ثەُەیجەتەکە ثکە، ُەهّْ ًّْسەراى ّ رًّّبکجیراًی کْرص لەّێ 

سبز ّ هیْاًي، لەّێ کێت صەّێ ثیٌبسە، لەّێ ثزاًە 
سەرکرصەکبى ،  لەکبتی سۆی چۆى صەًّْسی،ثەرُەهەکبًیبى

لەّێي، ضْاًێک ثە ضوطبڵەکەی کێْی ئبّیەری پیرۆز کرصّّە، 
 کە ئبزاصی چەًض سپی ّ ًبزصار ّ لەًبّصاڵًە، لەّێ ،لەّێ صیبرە

 ّ ثەرزیبى صەزاًیت، هەستّْرە گەڕاّەتەّە ًبّ ئەرصەاڵًییەکبى
راگرتّْە، صّّثبرە ثّْیتەّە سبتًّْێکی لەصرگراًی سٌە ّ 

. سٌەییەکبى

  تۆ هٌت ًبرصە کي پیبّێکی ًەرم ّ ًبسک، ثە صیتٌی ُەهّْ
 پەًجەی  ثە گۆضەکبى، کەرەستەکبى، ثەّ صّّ سبًوەی کە

 جْاى، لەًبّ لّْڕصا ی ّەک صڵۆپەیەک لە ثبراىەّە،ًیبى
 هي لەًبّ کۆضکی سەسرەّیی صەهْیست .ًُْەرییبى صەسْڵمبًض

 .  ثلْارێکی ُەّلێرم صاثٌێتلە ،ثجوە پەیکەرێکی زیبئەصیٌی

:  ئەّ ّتی

 لە ژیبى ّ ئبزارەکبًی سەڵک ّ ،هي ثەرُەهەکبًن راز ّ صەرثڕیٌە
 . ًبّەّەی ئیٌسبى

ئەّ یەک چرکە چبّەڕّاى ًەثّْ، یەکسەر گەلەرییەکەی ئەّ 
 :صەڵێت لەّ صیوبًە کْرتەصا لەًبسەّە صەصۆزێتەّە، 

 پەًجەرەکەی ، لە لە ئبّێٌەی ژّّرەکەم،صیبرە کەّا رازی هي
 ، ثۆ هي،چەًض سبڵەچًْکە .  ًّْسراّەتەّە ّ صیبرەپطتی سەرم

، ئبگبم لە سطەی سەم ّ جْاًی ثەیەکەّە صەًّْسێتەّە
لەڵەهەکەیەتی، صەزاًن کە الپەڕەکبى ّەرصەگێڕێت، رازەکبى 
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کۆتبیی ًییە، ثۆیە ئبّێٌەکە ّێٌەکبًی کرصّّە ثە ًّْسیي، 
. ًّْسیٌەکبى ثّْى ثە صیوەى، ئبّێٌە ثّْى ثە کتێت

:  ی ّتئەّ

صیبرە کەّا تۆ هەسیذی ّ صڵی ُەهّْهبى صەثیٌیت، ئەّە لەًبّ 
صڵن صەثیٌیت؟ 

راستە هي ئبّێٌەیەکن ُەیە، جْاًی ّ ژاًی تێضایە، هٌیص ئەّ 
رازەم ًەصەزاًی، ثەاڵم صڵۆپە ضەًّوێک، جریْەی ضیعرێک هٌی 

.  ثەّەیبى صاهبّ ّ دەیراًن،صۆزیەّە

پیبّە پێطوەرگە ّ پەیکەرتبضە جْاًەکەی ضبری سْلێوبًی، 
جبرێکیبى ثەرصێکیبى لەثي صەستی صاًب، ُەهّْ کەرەستەکبًیبى 

 لەًبّ ،ثۆ تیژکرصەّە، ّرصەثەرص ّ گۆڵەلّْڕ ّ پبضوبّەکبًیبى
کیبى ثەّ ثەرص ّ جەستەکەش ەیەکبرگەکەی ثۆ الثرص، پەرص

 کبری ، ُەتب کبتی ًّْستيصّێٌێ لە رۆژاًی راثرصّّ، کە ،صاصەصا
،  ئیطی لەسەر کرصثّْ هبثّْ،لەسەر کرصثّْ، ُەتب رًّّبکی

  . صەستی لەسەر ئەّیبى، ثۆ پەیکەرێکی ًْێ ُەڵگرت

 ُەر ئەّ ضەّە، جْالى ّ ثبراًی ضبضە تەلەفزیۆًەکەی پیبّەکە
 سەیری ُەرصّّ ُەر ئەّ ضەّە، تب صرەًگ. لەثیرصەچێت

 کە ّەک ثەرگەکەی ئیجٌی هەستەّفی صەکبت، کە ثۆیبى ُێٌبثّْ،
 لەثەرصەستیبى صاًبثّْ، صّّ کتێجی لەثەی کەرەستەی پەیکەرەکە

ی  کە ًبّی یەکەمی ثەرصەهی لە کتێجەکە.ثەرگ زێڕیي
 ًبّێکی صرێژ ّ یسەیر،  لەّ هێژّّە صەسْێٌێتەّەکەسبیەتییەک،

 کە صەگبتە سەر الپەڕە ّ هێژّّی کەسبیەتی ! صەکبترەق ّ تًْض
.   ًبّی یەکەهی لەثیرصەچێتەّە، ُەر یەکسەریص،صّّەم
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 ی ًبّ کتێجەکەچەًض صێرێک لەسەر کەسبیەتییەککە ئەّ 
 ثەکْرتی ثبسی کرصثّْ، ثۆ ًوًْەش ثۆ ، کەصەسْێٌێتەّە

صیبرکرصى ّ ًبسبًضًی ثەُرەی ئەّ کەسە، چەًض پبرچە ضیعرێکی 
  ثەی ثە ژێضەر ّ کەّاًە ّ لێکضاًەّە،صرێژی عەرەثی ّضکی تژی

 . صاًبّە ی لە کتێجەکە ّ ثۆ ُێٌبّەتەّە،ًوًْە

 یبىچەًض الپەڕەیەک ئبّصیْ صەکبت، سەیرئەّ ضەّە، ُەر ثەپەلە 
 ًبّەکبى زۆر لەیەک ًزیکي، ثەرّاری ، ثبش صەزاًێت، کەّاصەکبت

ی زۆری عەرەثی صّّر ّ ًزیکی تێضایە، ضیعری کْرت ّ صرێژ
 ضیعرە صرێژەکبى ّ ،، صەڵێي ّ ّتیبى ّ صەگێڕًەّەتێضایە

 لەسەر ّضەسبزی ّ ًُْەرەکە ،لێکضاًەّەی زۆر ّ ثۆچًّْی زۆر
 . هبًضّّی صەکبت

 الپەڕەیە، ئەّ ثەسێرایی ٧٥٨ثەرگی یەکەهی کتێجەکە کە 
 ثەرگی صّّەهی .سەیریبى صەکبت، ئەّ ثەرگەیبى صّّرصەسبتەّە

 ، ثەسێرایی ُەًضێ لە الپەڕەکبًی الپەڕەیە٩٨٩کتێجەکەش کە 
 کە ُەزارەُب ًبّ ّ پبضٌبّ ّ سەرچبّە لەّ ثەرگە،. ئبّصیْ صەکبت

 .  لێکضاًەّەی ضیعرەکبًە ّّ ژێضەر ّ سەرچبّە

 لەگەڵ ئەّ صّّ کتێجە سەرگەرصاى ّ سەرگراى ،صّّ رۆژئەّ 
ثەسەر صەثبت، چەًض جبرێک صەیەّێ پەرصی سەر پەیکەرەکەی 

 کە هبّەیەکی ثبش کبری لەسەر کرصثّْ، ثۆ سەیرکرصى ،ثەرصەستی
ّ تەّاّکرصًی ُەڵجضاتەّە، هبّەهبّەش چبّێک لە ًوًْە گچکە 

لّْڕەکەی صەکبت، ثەاڵم پەرصەکە الًبثبت ّ ًبگەڕێتەّە سەر کبرە 
 لۆڵ ّ ثبزّّ ی ثەرصەستی، لەّ هێژّّە، ثۆیەشکۆًەکەی

 ًبهۆ ، صەست صەکبت ثە صرّستکرصًی پەیکەری کەسێک،ُەڵضەکبت
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ّ ًەًبس، کەسێک لە لّْڕەّە صەکبتە ثەرص ّ ًبّ ّ هێژّّ، کە 
. زّّتر ًبّیبى ًبثّْ ئیجٌی هەستەّفی

 لەگەڵ ، لە ضبری سلێوبًییەّە، پێطوەرگەکەیصەستُەرصّّ 
ثەرصە سپییەکە کبرصەکبت، یبى صەست صەصاتە چەکْچ ّ سْهجەی 

 صەستکێص ّ چبّیلکە ّ کۆسەرە ّ  ّپۆال ّ تەثبضیری رەًگبّرەًگ
سوبرتە ّ فڵچەی تەل، یبى ثە لبڵجی لّْڕ ّ کۆًکریتەّە 

 .پەیکەرەکە ثە سبزیي سبز صەکبت

 کلیل ّ سْهجڵێکی سپی تەّاّ ،ئەّ لە ثەرص ّ کۆًکریتە رەلەکە
صەکبت، کە پەیکەرەکە هبّەیەک لە تەهەًی صەثبت ّ ثە ثۆیەی 

سپی رەًگی صەکبت، ثە رێگبیەکی ثەرصیي ضبکبرەکە رەّاًە 
صەکبت، لەکبتضا کە رێگبکبى ئبّەصاًییەکی ّا تێضا ًەثّْ، 

 کە ضەڕەکبًی ًبّسۆ ثۆًی صەرەکی ّ سْێٌبّیی ّ ،لەّصەهبًەثّْ
  .کبرەسبتیبى پێْە ثّْ

ازی رپەیکەرەکە صەگبتە ئەّ ضبرە ّ پبیە پبیە ثەسەر ُەّ
 صەکەًە ، ُزرەکبًی ئەّ ّلەاڵتەکە صەکەّێت، لەّێ پیبّەکە

 .ثراگەّرە ّ پەیڤی گەّرە ّ هێژّّی گەّرەش ثۆ ضبرەکە

 

 

گۆڕیٌی پەیکەر 
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صەسەاڵتی کێیە، کبم صەست ّ صەهەضۆفڵ ّ ثڕیبرێک، ئەّەی پێ 
صەکرێت؟ ثە تەهەى ّ رّّصاّێکی گەّرە، صاًبًی صّّ ثەرص، صەثێتە 

ُەڵگرتٌی ثەرصێک یبى کێڵێک، ئەگەر . کێڵی گۆڕی هرصّّێک
.  ثەرصەکە پەیکەرێک ثێت ئبسبى ًییە

لەّ ًبّچەیە ّ لەّ سەرصەهەصا، صاًبى ّ ُەڵگرتٌی پەیکەر لە ًبى 
زیٌضّّکرصًەّە ّ . ّ ًەسطەی رێگب گریٌگتر ّ ترسٌبکترە

سەڵمکرصًی هێژًّّّْسێک ّ پیرۆزکرصًی کتێجێک، ثە ضٌەی 
ضەهبڵ ّ ًّْسیٌی ثبًگەّازێک ًەکراّە، ثە چ ّ ثۆ پەیکەرە 

صاًراّە، ثەّەش صەتْاًي پەیکەرە ثگۆڕى یبى ثڕیبر ثضەى 
ثویٌێتەّە، لەّ صەڤەرە، پەیکەریبى کرصّّە، ثە پرۆگراهی 

پیرۆزییەکبى، ثۆیەش ُەڵگرتي ّ صاًبًی ئبسبى ًییە، صیبرە کەّا 
هەثەستن، جّْلە جەستەیی ّ کێص ّ ًبّلەص ّ کەللە گەّرەکەی 

! ًییە

. لەّ دیکبیەتەصا، پالًێک ثۆ ُەڵگرتٌی ئەّ پەیکەرە ُەثّْە
پەیکەرەکەی ُەڵضەگرى، پەیکەری ئەّ کەسەی ُێطتب سْپب 

تەتەرەکە لە ضبر صّّر ثّْى، ُێطتب تۆزیبى صیبر ًەثّْ، کە ئەّ 
چەًض ًبهەی ثۆ ّالی هْسڵ ًّْسیْە، ثۆ ئەّەی ثە ُبًبی ثێت ّ 

ئەصی ًبڵێي . کبرّاًێکی ثۆ ثٌێرێت، لەّ لەاڵتە صەرثبزی ثکبت
لەاڵتەکە ُۆاڵکۆی ثەزاًضّّە، سەڵکەکە سۆراگرثْیٌە، تۆ ثۆ 

ثبرتکرص، کە سەرصەهبًێک سۆت ّ ثبّکت، ّەزیری گەًجیٌەکبى ّ 
ثبجگرثًّْی ئەّ ضبرە ثّْى، ثبّکیطت لە ئەهبرەتەکە، لەکي 



 

26

6 

سەلیفە عەثبسییەکبى ّ ئەتبثکییەکبى، ًبّێکی چەّر ّ صەًگێکی 
گەّرە ثّْ، ُەرصّّکتبى عەهبهەتبى تۆز ّ گەرصی ًەصەگرت، ُیچ 

سەگێکص ًەیتْاًیجّْ، کەّا ّ عەثبتبى ثگرێت؟  

تۆ ثۆ ّا زّّ لەًبّ چبصرەکبًی سْپب پەالهبرصەرەکە، ثە سطەسص 
صەرچّْیت، سەڵکی ئەّ لەاڵتت ثەتەًِب جێِێطت؟  

لەّێ هێژّّت ًّْسیجْایە، ئەّ رّّصاّاًە هێژّّى، ئەّاًە الپەڕەی 
پرضٌگضاری ًّْسەرێک صەثێت، کە ثریٌی ضیر ّ تیری تەتەرەکبى 

ثجیٌێت، ثبسی ژاًەکبًیبى ثکبت، ثە صّّ صێر ثبسی ثەرگری 
لەاڵتییەکبًت کرصثّْایە، ئەگەر ئەّەت صەکرص، ئێستب ّەک 

کەی هێژّّ، لەاڵتەکە، لەجیبتی ئەسپەکەی ئەّاى  (تەرّاصە)
ئەّە هێژّّە، ًەک ئەّ ًبّ ّ ضیعراًەی . صەثّْە فیلن ّ صاستبًری

تۆ، لە ُەهّْ ثەرگەکبًی تبرسی ئەرثل، ًبّت ُێٌبّى ّ گەّرە ّ 
! ضبًبزت کرصّّى

ثبش لەّە تێگەیطتي، کەّا ُبصی زیبئەصیٌی، ثە پەیضاکرصًی 
زاًیبرییەک لەسەر کەسبیەتی هۆصێلەکە، صەتْاًێت پەیکەرەکە 

ثکبت، ثە ًّْسیي ّ راهبى لەسەر رّّصاّەکبى، ضێْازی هۆصێلەکە 
ًُْەرهەًض صەزاًێت چبّەکبى ًیگبیبى چۆى ثّْە، . صیبر صەثێت

صەزاًێت ثەژًی چەًض ثڵٌض ثّْە، ضبًی ثەُێز، یبى لبهەتی 
.  گەیطتّْتە ُەًبری جْاًی ژیبى
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لە ًّْسیٌضا، لە ثیرکرصًەّەصا، هرۆڤ صەثێتە ثەضێک لە 
ثەرُەهەکە، صەثێتە لەّارەکە، ثەرجەستەکرصًی ئبسبى ّ صرّست 

.  صەثێت

کە ئەّ صەچێتە ًبّ لبلجی کەسەکە، سۆزی ًُْەرەکە، ُەهّْ 
کە ئەّ . زیٌضەّەر ّ گیبًەّەرەکبًیص ّەک ئەّ ُبّضبًی صەثي

کرصّّە، کۆترێک ثە ثبڵەکبًی، سێجەری ثۆ  (هەّلەّی)پەیکەری 
کرصّّە ّ رەًگی ثەّ ثەسطیْە، صیبرە کەّا کۆترەکبى، ضیعرەکبًی 

ئەّیبى ثۆ ُەڵگرتّْە، تب ثەرصەکە ثە صەستی ئەّ، ثّْە ثە 
. هەّلەّی

 ئەّ راپۆرتە صّّرّصرێژەکەی، لەسەر هێژًّّّْس ّ هبهۆستب زّثیر 
ثیالل ئیسوبعیل گەیطتجّْە صەست، لەّێ تێضەگبت، ئەّ پیبّە 

سپییە، ثە سبّێٌی لەگەڵ ًّْسیٌەّەی هێژّّی ئەّ ضبرە، ئبّێتە 
ئەّ ئبکبری ئەّ صەصۆزێتەّە، صەست ّ پەًجە ّ ثەژى ّ ثباڵ . ثجّْ

ثۆ ئەّ کبرە ّ ئەّ ضبکبرە، . ّ لبتە جْاًەکەی ثەری صەًبسێت
ثەرصیص لەّ کێْەی ثەراهجەریبى زۆرە، ثەرصەکبًیص ضبًبزى 

.   ثجەًە ثەژى ّ صەست ّ هەچەک ّ ضبًْضەّکەتی ئەّ

ثە ُیوەتی ُەهّْاى، هبهۆستب زّثیر ثیالل صرّست صەثێتەّە ّ 
صەگبتەّە سەر لەاڵت، ثە ئبهبصەثّْى ّ ئبگبیی چبیەسۆرەکبًی 

هەچکۆ، زّّهی کبهیرای ثەر ًبفّْرەکەی پبرکەکە، هیلی 
سەعبتەکەی ضبر، کە ّەستبًی ًییە ّ کبت صەزاًێت، پەیکەرەکە 

: صاصەًرێت، یەکێک لەّێ صەڵێت
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ئەّ پیبّە ثّْە، کە رەچەڵەکی ثلجبسی هي ًبسی، هٌی ثەگەڵ 
.  کبرّاًەکەی ئەّ سستّْە

: ژًێک چبّیلەکەی لەچبّ صەکبت ّ صەڵێت

ضۆرضی ثبرزاًن لە کبًی پەًجەکبًی ئەّ صۆزیەّە، لەّێ پطّْێکن 
لە هێژّّصا، سێجەرێکن ُەڵضا ّ چبّەڕّاى ثّْم سرّّەیەک ئبراهن 

.  ثکبتەّە

ثەرصەّام کي پەیکەرەکە چۆڵ ًبثێت، ُەهّْیبى هبهۆستبکە 
. صەًبسٌەّە، صیوبًەکبًی گەرم ّ ثەسۆز صەثێت

ّ  (ثبڵەسبًەیەکی کۆًی سٌەیی)ّاتە هۆصێلەکە، لەًبّ 
، چبّ صەًّْکی ُەلۆ ّ (پەًجە لەڵەم)ئەرصەاڵًییەکبى، پیبّێکی 

صەم کبًییەکی ُەّرەهبًی تەست، ئیطی لەسەر صەکبت، ثە 
ُبّکبری ّ صەست ّ یبرهەتی صّّ کیژە ًُْەرهەًضە، کبرەکە 

لەکبتی سۆی تەّاّ صەثێت، زّثیر صرّست صەثێتەّە، صەفتەر ّ 
.  سبهەکبًی  ُەڵضەستٌەّە

لەگەڵ ضبًی ئەّ، پبش ًْێژکرصى ّ دەهەص ّ ستبیطێک ثۆ 
ثەئبگبُبتٌەّە، هبهۆستب زّثیر صەگەڕێتەّە سەر لەاڵت، لەّێ 

صەستی ئێوە صەگرێت، یەکێک لە سبًّْە کۆًەکبًی ئەّ لەاڵتە، 
.  ًبّ صەًێت دْجرە رازاّەکەی ئیجٌی هەستەّفی
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ُبصی )لەّێ ّ لەّ لەاڵتە ًۆژەًکراّەصا ئەّ سبًّْێک، ثەًبّی 
 سەرۆک ١٩٥٨صەکبت، ئەّ پیبّەی لەّ هبّەیەی لەسبڵی  (چبّضلی

ضبرەّاًی ُەّلێر ثّْە، لەثەرئەّەی ئەّ ًەیتْاًی ُیچ 
پرۆژەیەک ثۆ ئەّ ضبرە ئەًجبم ثضات، صڵی ثەّ پۆستە سۆش 

ًەثّْە، ثۆیە لیستی هْچەکەی رەّاًە صەکبتەّە ّ ثە ژهێریبرەکە 
: صەڵێت

ئەّ ضبرە گًْضێکی گەّرەیە، ثە ثەرًبهەی ئەّ دکْهەتە، ثەّ 
رەّضە سیبسییە ضلۆلە، چۆى صەثێتە ضبر، هي ئەّە ًبکەم ّ 

.  (هّْچەکەش ّەرًبگرم، صەست لەّ پۆستە صەکێطوەّە)

ئەّ زّّتر کە لە پطضەر لبئیومبم ثّْە، رۆژی ضەهوەیەک، لە 
ُەّلێرەّە صرەًگ صەگبتەّە صەّام، ئەّ رۆژە، یەکەم ئیوزا، 

. فەرهبًی ثڕیٌی هّْچە رۆژەکەی سۆی صەکبت

سۆیبى،  (کۆییەکبى) ئەّ کە لبئیومبهی کۆیەش ثّْە، ثە لسەی 
ئەّ پرۆژەی ئبّەصاًکرصًەّەی زۆری، لە رەّضە ًبڵەثبرەکەی 

ئەّە . ی لەّ ضبرە ثە ثبر کرصّّە (سەرثبر)ًبّچەکە ئبّاکرصّّە، 
. ُبصی چبّضلی ثّْ

ُەڕەضەکرصى ّ ئبگبصارکرصًەّەی یەکێک، ثۆ صەستکێطبًەّە ّ 
صّّرکەّتٌەّە لە کرصەّەیەک ئبسبى ثّْە، ترس ّ صّّصڵی ّ پرس 

ّ ثیرکرصًەّەی ًبّێت، زۆر ئبسبى ثّْە، یەک هەسیجی تەلەفۆى ّ 
ثە صّّ رستە، ثەیەک صەلە ًّْسیي تەّاّ صەثێت، 
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ئبگبصارکرصًەّەکەش زّّ زّّ صەگبت ّ صّاًبکەّیت، ُیچ گْهبًیص 
ًبکرێت لەّەی ًبهەکە گەیطتّْە، یبى سْێٌضراّەتەّە ّ یبى 

!  گەیطتّْتە صەستی صاّاکراّەکە

ئەّە ئبسبى ثّْە، یەک ًبهەیە ّ ئبراستەی ژهبرەی تەلەفۆًەکەی 
صەکرێت، ئەّیص ئەگەر لە یەکەم چرکەش ًەیشْێٌێتەّە، 
صێرەکبى ثبراى تەڕیبى ًبکبت، هٌبڵێکی سْێٌطیریي ّێٌەی 

ی لەسەر صرّست ًبکبت، تب  (پطیلەیەکی سوێڵ تەڕثّْ ثە ضیر)
ًەسْێٌضرێتەّە، ًبهەکە ثبضیص صەسْێٌضرێتەّە ّ ّضەکبى ّەک 

ئەستێرەی جبراى، لە ئبسوبًی ضەّە جْاًەکبى صیبرى، ثەاڵم 
ًەزاًرا، کەسیص ثە لسەّە گبیضەکە، ژًە سٌەییە ُبّڕێیەکەی، 

ئەًضازیبرە ُبّڕێیەکەی، ثەرپرسە گەّرەکەی ضبر، سەرۆک 
: ضبرەّاًی، ثەرپرسی ثباڵی ًۆژەًکرصًەّە، ًەثیٌی ّ ًەیبًپرسی

ئەّ پیبّە سەر سپییەی ًبّی لە سۆی ًبثّْ گبیض، ئەّەی 
ثەًیبزثّْ، پەیکەرەکەی ئیجٌی هەستەّفی ثگۆڕێت، ثە پەیکەری 
پیبّێکی سپی ُەّلێری زۆر پبک، ثەّەی هێژّّی ئەرثلی ثەّرصی 
ّ کْرصاًە ًّْسیْە، ئەفەًضییەکی ثباڵثەرزی سپی، ًەرم ّ پەهۆ 

لەجیبتی ئەّ ثەرصە صاثٌێت، تب پرسیبر ًەکرێت ّ ًەڵێي ئەّ 
پیبّە چی لێ ُبت، چۆى ّى ثّْ، ُیچ ًبزاًیي ّ ًبکرێ لەّ رەّضە 

ئبڵۆزەصا، ئەّ سەرەصاّە ثضۆزرێتەّە، ئەّەیبى چەًض زەدوەتە 
.  ئەّەًضەش ئبسبًە
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یەکێک گْێ لەّ لسەیە صەثێت، چبیە گەرهەکەی صەستی، 
هٌبڵە )صاصەًێتە سەر تەپڵە ضڕەکەی ثەرصەهی، ّەاڵهی 

کەش صەصاتەّە، لەسەر پیبّە سەرسپییە گبیضەکە  (ثۆیبسچییە
: صەڵێت

ئەّ پیبّەی ثبسی صەکەى، لە صەرّازەی فرۆکەسبًە ثیٌراّە، 
کرێکبرێکی ثەًگالصیطی صاّای لێ کرصّّە، جبًتبکەی ثۆ ثبر 

ثکبت، ئەّیص ّەاڵهی ًەصاّەتەّە، زّّ جبًتبکەی گەیبًضّتەّە 
ەکەی ًیطبًضاّە، پێیبى  (پبسپۆرتە سّْر)سەر لبیطە رەضەکە ّ 

: ّتّْە

ئەصی ثلیتی سەفەرت؟ 

ئەّیص لەگەڵ تًْضکرصًەّەی زەًجیری یەکێک لە جبًتبکبًی، 
: ُەڵگرتٌەّەی لچکێکی پبلتۆیەکەی ّتْیەتی

لە ژّّرەّە ّ لە ئۆفیسی ُێڵی تْرکییەّە ثلیتێک صەثڕم، ! لەّێ
...! ، ئبسبییە، صەهەّێ ثڕۆم(لەّێ کبم ضبری ئەّ ّاڵتە ُەثێت)

ئەفسەرە ُەًضاهە سبّێٌە زراڤەکە، کە ُەرصّّ ئەستێرەکەی 
سەرضبًی، ثەّ ضەّە لەثەر رًّّبکییە گەضەکەی گلۆپەکبى 

: صەثریسکبیەّە، پبسپۆرتەکەی صەصاتەّە ّ پێی صەڵێت

. هبهە، ئەّەی ثلیتی سەفەری ًەثڕیجێت ًبچیتە ًبّ فرۆکەسبًە
... ثەاڵم تۆ فەرهّْ
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گبیضەکە، ُەتب صّێٌێ رێی ثە سەڵک ًیطبًضەصا، ّا ثەّ ضەّە 
صرەًگە، گەًجێک ئبسبًکبری ثۆ صەکبت، ئەّیص ثە ُەڵگرتٌی 

لّْرسی )جبًتبکبًییەّە ُەًبسەسْار ثّْە، لەعٌەت لە 
ی صەکبت، یبى یەکەهجبرە جبًتبکەی سّْک ثێت ّ  (جبًتبکبى

ثەپەلە ئبهبصەکراثێت، یبى ئەّ سۆی ًبڕەدەتە ّاصەزاًێت 
جبًتبکەی گراًە، کە هبّەیەکی زۆرە ثەرصەّام صەست ثەجبًتبی 

. گراًەّە سەفەری زۆر صەکبت

سبًّْێکی سەص )ثرا گچکەکەی گبیضەکە، کە هبڵی ئەّیص لەًبّ 
یە، رّّثبرێک ئبّی سبّێي ثە جۆگەکەی ثەر صەرگبکەیبى  (هەتری

صەڕّات، لەًبّ ئْتْهجێلەکەی ثّْ، جبهەکەی الی سۆی صێٌێتە 
سْارەّە، صەًگی ریکۆرصەرەکە کەم صەکبت، ثەّ چەًض ّضەیە 

: ّەاڵم صەصاتەّە

ی  (جەرجیر)هبى کرصّّە ّ گیبی  (کفتە)هي تەلەفۆًن ثۆ کرص، ّتن 
ئەّ زۆر ثەکْرتی ّ ثەپەلە، ُەر سۆی ّاثّْ، . جْاًن ُێٌبّە

:  تەلەفۆًەکبًی زّّ ّ کْرت ّەاڵم صەصایەّە ّتی

ثەاڵم . ثبضە صێن، زۆریص دەزم لە کفتەیە، جەرجیرەکەش ثبضتر
ثەیبًییەکەی کە تەلەفۆًن کرص، کە پرسین ثۆ صیبر ًییە، ّتیبى 

ضەّ رۆیطت، سەالجەکەی کْژاًضّتەّە ّ سۆی کۆکرصّتەّە ّ 
ئەّ کەسێکی ثەثەرًبهەیە، ُەرگیز ّا ثێ . ثەپەلە رۆیطتّْە

ثەرًبهە سەفەری ًەکرصّّە، زۆر سەیرە، ئێستبش ثڕّا ًبکەم، 
. ُەر ثەضە کفتەکەهبى ثۆی ُەڵگرتّْە
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ئەّ رۆیطت، ًەیتْاًی پەیکەرەکە ُەڵگرێت، هبًەّەی ئەّ 
الصاًی ئەّ . پەیکەرە، ثە هبًەّەی زۆر کبیە ّ راستییەّە گرێضراّە

. پەیکەرە ثە پیبّێکی سەرسپی تبکەکەس ّ ثێ پطتیْاى ًبکرێت
لسەکبًی ّا ثّْ، هبًەّەی ئەّ کەسە لەّ ُەّارە ثەرزە، گۆهەکە 

. ثە هەًضی صەُێڵێتەّە ّ ضێلّْ ًبثێت

ثەرصی صاهەی ثەرصەم )کە پەیکەرەکە صاًرا، صاًبًی ئبسبى ثّْ، 
ّ گەًجێکی ثێکبری، ثەر سێجەرێکی سۆاڵّیی ثّْ،  (صّّ پیبّی پیر

سەرثبزێکی ضەترًج ثّْ، سەًگەر ّ لەاڵتێکی پیرۆزی 
.  هەهلکەتێک، ضکۆی پبضبیەکی صەپبراست

ثەیبًییەکیبى کە سەڵکەکە ُبتٌە ًبّثبزاڕەکە، ثەّ ثەیبًییە 
هبًضّّ ّ ُەراسبى ثّْى، سەڵکە سەّاڵّْەکە، تبلەتیبى ًەثّْ 
سەیری ثەرزایی صەرّازەکەش ثکەى، ُەثّْ چەًض هبًگ ثّْ، 
ًەیزاًیجّْ کەّا، ئەّ پیبّەی ُەزار سبڵ ثەر لە ئیستب، لەّ 
ضبرەصا، لە ضەّێکی ئەًگْستەچبّی ترسب ُەاڵتجّْ، ئیوڕۆ 

کتێجەکەیبى صۆزیْەتەّە، ئەّیص ُبتّْە صاّای صەکبت، ثۆی چبپ 
، ئەّ ثەر لەّەی (رێزلێٌبًی ثۆ ثجڕًەّە)ثکەًەّە، ریزی ثگرى ّ 

ثگبتە سەر سەکۆیە ثڵٌضەکە، لەًبّ صاًیطتّْاًی چبیەسبًەکەی 
سْارەّە، سەری لە سەڵکەکەی سەر تەستە الکێطە 

رّّپرّّضبّەکبى صاثّْ، لەّێ، لەّ چبیەسبًەیەصا صاّای کرصثّْ 
کتێجەکەی ثۆ ثکەًە کْرصی، کەس ّەاڵهی ًەصاثّْە، کەسیبى 

تبلەتی ُەڵگرتي ّ ُەڵضاًەّەی ئەّ الپەڕە کۆًبًەیبى ًەثّْە، 
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کەسیبى عەرەثییەکەی ئەّیبى لەثیر ًەهبثّْ، ُەهّْ ّتجّْیبى 
کبرهبى ثەّ هێژّّە ًییە، ئەّ الپەڕە زەرصاًە سپی ثًّْەتەّە، 

ُیچ لە صێرەکبًی ًبسْێٌضرێٌەّە، ُەرگیزیص کەس 
ًەیشْێٌضًّەتەّە، ئێستبش تۆ سەر ثە عەهبهە ّ کەّای فطەّە، 

تبزە ُبتّْیت سەرلبڵوبى ثکەیت، ئەّ رًّّبکییەی لە 
.  چبّەکبًوبًضا ُەیە ّ تبزە پەیضاثّْە، تۆ ثەّ کتێجە ثیضزیت

لەّصەهبًە، ئەّ ثەرصە ثّْە ثە پەیکەر، ًُْەرهەًضێکی 
پێطوەرگەی سەثبتی ضبسیبى لەّ ضبسب ُەڵسبًضّتەّە، 

لەّصەهبًە ثە پبرەی کەهی سەرسٌّْر، کە لە صەهی ژًەضەُیضێک 
گیراثّْە، پبرەکەیبى صاثّْ، ثە چیوەًتۆ ّ رەًگ ّ پبیە ّ هەڕهەڕ 

ئەّ پەیکەرە ثەرصێک ثّْە، ثە ُەڵە . ّ ثبرکرصى (کرێی کرێي)ّ 
ثۆ ًبسیٌی کتێجێک ثەکبرُبتّْە، کە ثەرگەکەی ًەکراّەتەّە، 

ًبّەکەی چەّاضەیە، چەًضیي صەستی کرصّّە، صەستەکبًیص 
.  ًەًبسراّى ّ ًبًبسرێٌەّە، کەسیص هەثەستی ًەثّْە ثیبًٌبسێت

ەکەی سەر هٌبرەی  (دبجی لەللەق)کە ئەّ پەیکەرە صاًرا، ُێطتب 
هزگەّتە کۆًەکە هبثّْ، ئەّ صڵی ثەّە تًْض ثّْ، کەّا پەیکەرەکە 

لەّ ثەرزترە، ثۆیەش لە سەفەتب ّ ثۆ سۆکْضتي، ضەڕی ثە 
چەکضارەکە صەفرۆضێت، ئەّیص ثە صەسترێژێک صەیکْژێت، ئەّ 

ثێچّْ ّ ثبڵ ّ ُێڵکەی ثەرُەهی ُەثّْ، ئیٌجب ریزیبى ًەگرت ّ 
صّاییص سْێٌیبى رضت، ًەّەکەیبى لەّ ضبرە ّ لەّ ُەّارە 
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ئەّ ّتجّْی، ئەّ ثەرصە ّ ئەّ هێژّّە ثێ . صێریٌەصا ثڕاًضەّە
ثەرە، ثۆ ّا ثەرزتر لە هلی صرێژی هي راگیراّە؟ 

سەرصەهەکبى جیبّازە، کە صاًرا ّ لەگەڵ ئەّصەهبًەی گبیضە 
سەرسپییەکە، صەیەّێ ُێوبیەکە صّّرثشبتەّە ّ سْهجڵەکە رەش 

!  ُەهّْ جیِبى لەگەڵ ضبرەکە ثّْ، ثەاڵم)ثکبتەّە جیبّازە، 
. ًبى گراى ّ ئبّ کەم ّ رًّّبکی ًەثّْ. (کەسیطی لەگەڵضا ًەثّْ

صّّ )! ثّْى، ثەاڵم (صّّ ًبًی گەرم)لەّرۆژاًە یبرهەتییەکبى، کە 
ێک لە ثەرًبهەی ( ضیلتەر)یطی لەگەڵضا ثّْ، کە  (هّْضەک

یەکی  (رەثیە)ئبّەصاًی، ثۆ سێزاًە جّْتیبرێک راصەگیرا، 
لەّرۆژاًە سْێٌضى ُەر . چەکضاری ثەرزیطی ثۆ ضەڕ تێضا صاصەًرا

ثە کتێجە کۆًەکبى ثّْ، رۆژاًە ّ ثە ُەزار صەست هبچکرصى، صە 
کەس، لەّ ّاڵتە گەهبرۆصراّە ثەرەسوی ئبّصیْ صەثّْى ّ زاًکۆ ّ 

کە ئەّ پەیکەرە صاًرا، ثیر لە . کلیٌک ّ زاًستیبى جێضەُێطت
هێژّّ ًەصەکرایەّە، ُێطتب عەهبهە ّ کەّا سپییەکە ثەری ًْێژی 

. لەثەر ًەکراثّْ

لەصّا ئبسبّتٌی ًێْاى گْڵطبر ّ گبیضەکە، ژًەکە ثەر لەّەی 
ثەگراًییەّە، لەّ صّّرثکەّێتەّە ّ ثڕّات، لەسەر صاّای 

پیبّەکەش، کە ّتجّْی ًبهەّێ لە رۆیطتٌت ئبّڕێکیص ثضیتەّە، ثب 
کەس تۆ ًەًبسێت، ًەزاًي تۆش صەستت لە ُەڵگرتٌی 

پەیکەرەکەصا ُەثّْە، ثب صەست ّ راهبًی صەرەکی ّ هەزُەثی تێ 
ًەکەّێت، تۆ ثڕۆ ّ ثب کەس ًەزاًێت، لە هي ًزیک ثّْیت، ًە هٌت 
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ئەّیص ثەر لەّەی ثڕّات، صەفتەرە . ًبسیّْە، ًە هٌت صیْە
الکێطە ثبریکە کۆًەکەی صەرصەُێٌێت، ثە لەڵەهێک چەًض صێرێکی 

فبرسی صەًّْسێت، صەفتەرەکە ثەتّْڕەییەّە، لەًبّ جبًتبکەی 
چۆى رۆیطتٌێک، هێرّّلەیەک ! صەپەستێتەّە ّ صەڕّات، ثەاڵم

ضبسێک راثکێطێت، ُەًبسەیەک ُەّرێکی گراى ّ چبّێک ّ 
لەصڵەّە صەڵێت، هي ًبڕۆم ّ ! سّْتبًی سەرهبًێک، صەڕّات ثەاڵم

! صەڕۆم ّ تۆش ثەپەلە ثۆ الم صێیت. زّّش صەگەڕێوەّە

زۆر سەیرە، ُەهّْ صًّیب لەّ پەیکەرە ُبتجّْە ّەاڵم، گەّرە ّ 
گچکە، لەّصیْ سٌّْرەکبى، رێکشراّێکی ًێًْەتەّەیی کە ئبرص ّ 

ثرًج ّ ئبّی تەهبتەی صاثەضضەکرص، یەکێک کتێجی پیرۆزی 
کریستیبًییەکبًی چبپ صەکرصەّە ّ صاثەضی صەکرص، ًّْسەرێک 
ُبتجّْ کۆڕێک ثکبت، صّا ئەزهًّْی ًّْسیٌی سۆی ثبس ثکبت، 

: لەثەرصەم لەاڵت ّ لەپێص ثەرپرسە گەّرەکەی ضبر ّتجّْی

ئەگەر صەست لەّ پەیکەرە ثضەى، هي چیتر ضیعر ًبًّْسن، ُەهّْ 
ئەّ ضیعراًەی ثۆ ًُْەرهەًضەکبًن ًّْسیْە لە ئبّازەکبًیبى 

.  صەپچرێٌن

هەالیەک ّ یەک ًب، ثەڵکْ ُەزارەُب هەال ّ هبهۆستبی زاًست ّ 
ثیرکبری زاًکۆکبى، لەّ پەیکەرە ُبتجًّْە ّەاڵم ّ لەسەر سەری 

:  یەکێک کۆثجًّْەّە ًەیبًضەًبسی ّ صەیبًّْت
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تۆ صەتەّێ ئەّ سْهجڵە کۆًەی ئبیٌەکەهبى ُەڵضەگریت، تۆی 
، کە چەًضیي سبڵە، ئەّ ثەرصە لەّ (ثەرصێک ثجْلێٌێت)صەتەّێ 

ُەّارەصا، رەسن ثّْە ّ چەلیّْە، ثە ُەڵتەکبًضًی ریسْایی ّ 
.  ًیگجەتی، رّّهبى تێضەکبتەّە، رّّهبى رەش صەثێت

ئەّیص، لەًبّ ئبپّْڕە ثەتۆزەکە، لەگەڵ سْاڵًەّەیبى لەسەر 
سیْسیْەیەکی ثەرتەسکضا، لە صەًگە ًّْسبّەکەی، لیژەیەک لە 

: ُبّارێکی ضەرهي ّ ترسبّ صەکبت ّ صەڵێت

هي ًین، هي ئبگبم لەّ ثەزهەی ئێْە ًییە، هٌیص صەًگن لەگەڵ 
صاّاکبًی ئێْەیە، ئبگبم لە ُیچ ًییە، ثەاڵم ُبّکبرتبى صەثن، 
ثەزەدوەتییەّە هلی ثەرزصەکبتەّە، ُەّایەک ُەڵوژێت، تب 

. ثْارێک ثۆ صەرثبزثّْى ثضۆزێتەّە

کە زاًرا ثیر لە ُەڵگرتٌی ئەّ پەیکەرە صەکرێتەّە، پیبّێک چەًض 
رۆژە کبرکەرە، ثۆ صاًبًی ثەرًبهەیەک، لسەی لەّ کرصّّە ّ 

ژًێکی راسپبرصّّە، ئبکبری زّثیر ثیالل ئیسوبعیلی ثۆ سۆرُەاڵت 
 (ثبضّْر ّ سۆرُەاڵت)ًبرصّّە، لەّێ پەیکەرێکی ثۆ سبزثکەى ّ 

.  ُبّضبى ثکەى

لەثەر ئەّە لًْسلەکبى، پەًجەرە صثلۆهبسییەکبًی کرێچی، ًبّ 
.  سبًّْە گەّرە ضّْرە ثەرزە پێٌج سەص هەترییەکبى

کەًبڵە عەرەثییەکبى، کە ئۆفیسەکبًیبى، لە گەڕەکەکبًی 
ثەستیبری ّ راپەڕیي ّ ئبزاصی ثێ پبسەّاى، صەرگبیبى کراّەتەّە 
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ّ تبثلۆکبًیبى ثە صّّ زهبى ّ زۆرتریص، ًبّی کەًبڵەکبى پێٌبسە 
.  صەکەى

ثبًکەکبى، کە لە ثبڵەسبًەی ضّْضەیی سبّێي، لە ضەلبهە ثەریي 
ّ ثلْارە ثەصارەکبى کراّەتەّە، پۆلیسێک پطت ئەستّْرە ثە 

.  سزهێکی ًبّ دزثەکە، ثە ئبراهی لەّێ ّەستبّە

. ئەّاًە لەّێ پەًجەیبى ثەرزکرصیتەّە، کاڵّیبى لەسەر کرصیتەّە
هەالکبى، لە ّتبرەکبًیبًضا، گەرم ّ تبسبّ ُبّاریبى کرصّّە، 

ثبًگیبى صاّە، ُەًضێکیبى ّەک سیالّ، ئبّیبى لە چبّاى ُبتّْتە 
.  سْارەّە

ژًبى کۆصەثٌەّە ّ ًْزاًّەتەّە، کە ئەّ ُەّاڵەیبى زاًیْە، 
.  ژًەکبى صڵی پیبّەکبًیبى کًْکرصّّە ّ هبڵەکبًیبى ضێْاًضّّە

هٌباڵى، کە ًبزاًي هێژّّی ُبّچەرر، چی ثۆیبى سبزکرصّّە، 
ئەّاى پەرۆضي، ُبتّْى ّ کۆثًّْەتەّە ّ گلەیی زۆریص ثکەى، 

ُەهّْیبى ثەیەکەّە ثًّْەتە لەڵغبًی پیبّێکی عەهبهەثەسەر ّ 
جْثەلەثەر، ُەهّْیبى ریزثەًضاًە ثًّْەتە سێجەرێ کتێجێکی 

... کۆى، ُبتّْى ّ

صا، لەًبّ  (ثبزاڕی ًیطتوبى)لە ضەلبهی سەرەکی، لەثەرصەم 
ُەهّْ کۆاڵًەکبًی، ُەر سێ لەیسەرییەکە، لەًبّ ثبزاڕی سیرّاى 
کە رۆژاًێک گلۆپێکی صرەّضبّەی ضبرە تبریکەکە ثّْ، لەًبّ ثبسی 

ضبر ّ کەپرەکەی سبًەًطیٌەکبًضا، لەثەرصەم کتێجفرۆضەکبًب، 
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لەگەڵ سْڕاًی ضیطەی سّْرکراّەی گۆضتی لەفەفرۆضەکبى، 
عبرەثبًە صّّ چەرسە صەستییەکبى، هٌبڵ ّ ُەرزەکبرە 

ّرصەّاڵەفرۆضەکبى، پیرە تەزثێذفرۆضەکبى، پطضێي فرۆضەکبًی 
ثەر سێجەری ًزیک ُەرصّّ هزگەّتی ثەراهجەر لەاڵتەکە، صەم 

گەرهە چبالکەکبى، ئەّاًەی لەسەر صەستی جلی کْرصی ثە 
ُەرزاى صەفرۆضي، ئەّاًەی لەسەر کْرسییەکی تەسکی گچکەصا 

سەیبتەکبى ثە )کاڵضی ُەّراهبًی ًْێ ّ  سپی صەکەًەّە، 
، ئەّ ّەستبیەی (چکەچکی هەکیٌەکبًیبى ّ لەگەڵ چبسْارصًەّە

سەعبتەکەی ضبری لەسەر هٌبرە ًْێیەکە صاًبّە، ُەهّْ 
کبرەثبچییەکبًی ثي ًِۆهەکبًی سْارەّەی ثبزاڕ ًْێیەکە، ثْرغی 
فرۆضە ّرص ّ صرضتەکبى، صەهی کراّەیی ُەزارەُب هْزەسەی ئبّ، 

ّایەری صرێژی کبرەثبیی رەضی ئەستّْر، عبرەثبًەی فرۆضتٌی 
ُەهّْ جۆرە سیضیی ئبیٌی ّ سیکسی ّ فیلوی کۆهیضی، صارّصیْارە 
ثەضەّلەکبى، ُەًگبّە سێراکبًی گەیطتي ثە پبسەکبى، صەست ثە 

.  سْیجەکبى، لۆڵ ّ ثبسکی صەست ثەثبرەکبى

ئەفەًضییەک لەًبّ لەهیسەکبًی سەر عبرەثبًەکە، یەکێکیبى ثە 
: سیٌگییەّە صەگرێت ّ سەیری پەیکەرەکە صەکبت ّ پێی صەڵێت

ُب عەهبهە لەسەرەکە، جْثە گەّرە فطەکەت ثبضی صاپۆضیْیت، 
ّەرە پێص ئەّەی لەّ ثەرزاییە، لەثەر ئەّ لەاڵتە ُەڵگیریێت، 
ّەرە ثەسە ّ لەهیسێکی لەًگەی سەر ئەّ عبرەثبًبًەت لەثەر 

ًەکرص، کە لەثي پێیەکبًت ثە عبرەثبًە ُەڵضراّەتەّە، ّەرە ّ تۆ 
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کەّا ّ عەثبکەت ُەر فڕێ ًەصا، ضبًە ّ ئبّێٌەیەکت لەسەر 
عبرەثبًەیەکی ًزیک سۆت ًەکڕی ّ لە گیرفبى ًەًب ّ ئەّ لژەی 

ُەرگیز تیطکی سۆری لێ ًەصاّە صاًەُێٌب، تۆ ُەر سۆت 
کەضشەتر ًەکرص، تب کْڕاى ّ کیژاًی ئەّ زەهبًە ئبضٌبی 

صە . کتێجەکەت ثي، یبى کتێجەکەت لەّ سەرصەهەصا ُەر ًبهۆیە
ّەرە سەیری ئەّ ُەهّْ فیلن ّ سیضی گۆراًییەکبى ثکە، ُەر 

لەسەر ئەّ عبرەثبًە ّ صّّکبًەکبًی سیضی، ثزاًە چۆى 
. ثبًگشْازەکبى ّتبرە ئبیٌییەکبًیبى ثاڵّصەکەًەّە

صەستەصەستە ّ ثەسۆزەّە ُەهّْ ُبتي، ثًّْە ثەرثەست ّ ثًّْە 
پرص ّ ثًّْە چەکْچ،  ّەک صاس ّ چەکْچەکە سّْرەکەی 

سۆڤیەتی جبراى، سۆیبى تیژ ّ تًْض صەکرص، ّەک کبسکێتەکەی 
گیڤبرا صاهەزراى، ّەک جەهەًضاًییە سّْرەکەی ثبرزاًی تًْض 

 (ئباڵی ئیسالهییەکبى)ثەستراى، ّەک ضیرە صرێژەکەی ًبّ 
ثەرزکراًەّە، ُەهّْ ثەیەک صەًگ، ُبّاریبى کرص ئەّ پەیکەرە 

لێرە ُەڵٌبگیرێت، صەتْاًي لەاڵتەکە ثەّ ُەهّْ کەالّە ّ ًەسص ّ 
کبریتەکبًەّە ُەڵگرى، ثەاڵم ئەّ پەیکەرە ُەڵٌبگیرێت، 

صەتبًەّێ عەضتبر ّ ئەفسبًەکبًی ئەّ ّ سەرثرصەی ُێاڵًەی 
ُەزثبًییەکبى، ئەّەی هەرلەص ّ هەزارەکبًی لەًبّ 

ُەهّْ ُبتي ّ صەًگیبى ثۆ . سەُیًْییەکبًە، زیٌضّّ ثکەًەّە
: دەضبهبتەکەی ثي لەاڵتەکە ثڵٌض ّ ثەجۆضتر کرص ّ ّتیبى
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هبًەّەی ئەّ پیبّە ًّْراًییە، سێرّثەرەکەتە ثۆ ضبر ّ 
ئەّیص ثڕّات ُێڵکەی ّرصی زۆری لەثٌە، . هەهلەکەتەکەهبى

ُەهّْ ثەیەکەّە صەترّکێٌي، ثە صەستێکی گەرم، ثە ًبزێکی 
. ًبسک ُەڵضەُێٌي ّ پێڕّ صەکەى

پیبّێکی چْارضبًەی صەستگەّرە، لبتێکی تْرکی ّ هلپێچێکی 
چیٌی سّْری لەهلضا ثّْ، ئەّ ثەتەًگبّییەّە، ّەک ئەّەی پێص 

ئەّ لسە راهبًی ًەثّْثێت ّ ًبڕەزایی لەسەر صەرًەثڕاثێت، ئەّ 
زۆر تّْڕەتر لە ُەهّْیبى، هلپێچە سّْرەکەی ُەڵضەضەلبًض ّ 

: ُبّاری صەکرص

ُەرصّّ ًُْەرهەًضە گەّرەکەضت، لە سۆت صڵگراى کرص، 
ًُْەرهەًض زاُیر سضیك، ئەّەی ضبًی صاّەتە ثەرزکرصًەّەی ئەّ 

ثەرصە، ثەرصەکەی کرصّّە ثە هێژًّّّْس ّ سبّەًوبڵ ّ ّەزیر ّ 
ئەّەی تریبى ثەرصێکی رەلی گەّرەی لەّ کێْەی . ثبجگری ضبرەکە

ثەراهجەریبى ُەڵگرتّْە، ئبکبری ًەرهی سپی زّثیر ثیالل 
ئیسوبعیل صەکبتە پەیکەر، ئەّاًەت ًبڕەدەتکرص ّ ُیچت پێ 
ًەکرا، هەالکبًت ثەصەًگ ُێٌب، هزگەّتەکبًت ضلۆق کرص، لەّ 

گۆڕەپبًە ُیچت پێ ًەکرا، پەیکەرەکە هەزًتر ّ ًّْسەرەکەت 
. گەّرەتر ّ کتێجەکەت پیرۆزتریص کرص

ثە صەًگێکی ًّْسبّی ترسبّەّە، پبش صاثڕاًی زۆرتر لە ثیست 
سبڵ، دەزت صەچێتەّە صّّکەڵی جگەرە ّ ُەڵوژیٌی 

: ّ صەڵێت (ُەًبسەیەکی تبڵ)
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هي ّاز لەّ کبرە صەُێٌن، ُەهّْتبى، رەًگە ثزاًي کەّا هبهۆستب 
زّثیر ثیالل ئیسوبعیل، کە هێژّّی ُەّلێری ًّْسیْە هرصّّە، 

سەیض هەلّْص )ًّْسیي ّ راستییەکبًی ُبصی چبّضلی ًەهبّى، 
ئەّەی ُەّلێری ّا صیجّْ، جەستە گەّرەکەی پەکی  (ثێشبڵی

کەّتّْە، صکتۆر هْدسیي هْدەهەص دْسێي سەرلبڵی زاًکۆیە، 
ئەصی سْێٌضەّارەکبى، زاًستشْازەکبى هي ثەتەًِب جێضەُێڵي، 

سەرسپییەکی ّەک هي، ًەسۆضیکی ّەک هي، رۆژاًە چەًضیي 
دەة صەسۆم، تب صڵ ّ ُەًبسە ّ صەهبرەکبًن ثەڕێْە ثجبت ّ لیتن 

.  ثکبتەّە

هي صەڕۆم ّ پەیکەرەکەتبى پیرۆز ثێت، صەپرسن ئەّ ثەرصە سپییە، 
هي ! ئەّ کتێجە کۆًە، ثزاًن ثەرەّ کێٌضەرێتبى صەثبت، پیرۆزە

صەڕۆم ّ ثەرگەی ئەّ ُێرضە گەّرەیە ًبگرم، زاًستشْازەکبى لە 
تًْضترى، هٌبڵەکبى لە پبڵەّاًەکبى صەستیبى  (ًەسْێٌضەّارەکبى)

گراًترە، ژًبى لژیبى کرصّتەّە ّ صەلیژێٌي، پیرەکبى سەلەّات لێ 
.  صەصەى، هرصّّ ّ زیٌضّّم لێ راست صەکەًەّە

. ضبرێک ثۆ هبًەّەی پەیکەرێک ثّْە ثە پەیکەر ّ ثەرصی راستی
ثەرپرسەکبى یەک لەصّای یەک، ثەیبى ّ رًّّکرصًەّە صەرصەکەى، 

ثێ ئبگبیی ّ صّّرکەّتٌەّەیبى، لەّ ثبثەتە راصەگەێٌي، ثەاڵم 
.  ثەیبًەکبًیبى ضەرهٌبًە ّ کْرتي، ًبّی کەسی پێْە ًەثّْ
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گبیضە سەرسپییەکە صّّ ضەّە لە هبڵەکەی سۆی ًبسەّێت، ُەهّْ 
ثەرًبهەکبًی ضەّاًەی تێکچّْە، ثرا ّ کەسْکبر ّ 

. ُبّڕێیەکبًیطی ُەراسبى ثّْە

پەیکەرەکە هبیەّە، چًْکە گبیضەکە ثەئبضکرا ّ لەّ ضبرە راًّرا، 
ُەاڵت ّ سراپ ثەزی، یبى ژًەکەی ُەڕەضەی لێ کرص ّ گەیطتە 

.  سەری، جبًتبکەی پێ پێچبیەّە ّ ثرصیەّە

ثەاڵم ثەر لەّەی ثڕّات، لەصیبر پەیکەرەکە صەّەستێت ّ لسەی 
لەگەڵ صەکبت، ضەّە ّ کەس لەّ ثەرزاییە ًەهبثّْ، ئبپّْڕەکە تب 
ثەیبًی صەڕەّێتەّە، عبرەثبًەکبى، صەستْپێیەکبى، پیبڵەکبًی چب 

ّ لەًض ّ صیطلەهەکبى، ُەهّْ صەستفرۆضەکبى، ئەّاًەی لەسەر 
پبرچە هێزێکی ضڕصا، ثبس لە کڕیي ّ فرۆضتٌی ُەزارەُب صۆالر 

صەکەى، ُەهّْیبى ضەّە گەڕاًّەتەّە هبڵەکبًیبى، ئەّ ثبزاڕە لە 
ُەهّْ کۆاڵى ّ گەڕەکێکەّە، صەست ّ چبّ ّ ُەست ّ ًەست ّ 
.  چبالکییەکبًیبى، لەّ هەیضاًەی ثەراهجەر پەیکەرەکە کرصّّە

: ئەّ لسە لەگەڵ ثەرصەکە صەکبت ّ سەرکز ّ ثە هٌگەهٌگ صەڵێت

پەیکەرەکە هي ًەهتْاًی تۆ ُەڵگرم، ثە صزی ّ ثەئبضکرا، ضبر ّ 
دکْهەت ّ ثەیبًی دزثی ّ ترس، لە ُەهّْ ضتەکبى، لە رەش ّ 

، لە (ثۆ)، لە (ًەّەک)سپییەکبى، لە ضەّ ّ لە رۆژەکبى، ترس لە 
، لە سْصی ترسە ترسٌبکە (ئەگەر)، ترس لە (ّایە)، لە (ثبثزاًن)

گەّرەکە، ئەّاًە ّ ُەهّْ ثەیەکەّە ّ صەستەصەستە، ثێ 
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کۆثًّْەّە ّ ثە ثەرًبهە، ئەّ جبرەش تۆیبى لەّ صەرّازە پیرۆز ّ 
صیبرەی ضبرەکەم ُێطتەّە، صیبرە ُەتب رەّضەکە ّاثێت ّ ًیگب ّ 

صەزاًن زۆرتر .! ُزرەکبى ّا ثێت، تۆ زۆریص لێرە صەهیٌێیتەّە
لەّێ صەهیٌێیتەّە، ئەّەش لەثەر چبّی رەضئ تۆ ّ ًبّە 

تۆ کە ًەجْالیت، لەثەر . صرێژەکەت ّ کتێجەکەی ًبّ ثبّەضت ًییە
ئەّە ًییە، کە تۆ ثە سزهبیەتی ّ ثە سْێي ّ رەگەز ّ ثە 

ًِێٌییەکبى، لە چەًضی ّ چۆًی ثبجەکبًضا، لەگەڵ سْلتبى 
لەثەر ئەّە ًییە ! هْزەفەر ّ سەاڵدەصیٌی ئەیْثی تێکەڵییت

ثەًبهە ّ ثەراسپبرصەش، ًّْسەرەکبًی سەالفەتی عەثبسییت 
صەًبسی، ًبّت ُێٌبّى ّ ثبست کرصى، تۆ پەیبم ّ ًبهە ّ 

ضیعرەکبًی ئەّاًت ضبًبز کرصّّە، لە ًّجّْى رزگبرت کرصى، 
ثەرگەکبًت ثە پێستی هبهز ّ کەرّێطک پۆضتە صەکرص، تۆ هبیتەّە 

لەثەر ئەّە ًییە، تۆ ثەضێکی زۆر صەّڵەهەًضی کْلتّْری 
.  ئیسالهییت ُەڵگرت ّ ًّْسیجّْت

تۆ لەّ ثەرزاییە هبیەّە، چًْکە راثًّْێک لە ًبّچەکە ّ لە 
صەرەّەی ًبّچەکەش، ثە تیرّضیرەّە سوکۆڵ صەکبت، ُەڕەضە، 

ًەک لە ًبّچەکە ّ لەّ جیِبًە ثەریٌە، لەّ صەریب ّ لەى ّ 
صارستبًەکبى صەکبت، چًْکە هْژصەی فرۆصست ثە سەڵکەکە صاّە، 

ّ ثە هبستی دْضتر ّ ثە  (رەضکە)ثە ًەسۆضەکبًت ّتّْە، هي ثە 
پەهۆی ًبّ لْزاسە، ثە کْتبى ّ کْاڵى ّ ثرژاى ّ سْتبى ّ ّضکی 

ًەسْێٌضەّار ّ . رّّەکەکبى، ًەسۆضەکبى ُەڵضەستێٌوەّە
پبضکۆکبى پەًب ثۆ کەسبًی ّەک تۆ ّ راثًّْەکەت صەثەى، 
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کبرّاًێکی ئەستّْرت لە پطتە، زۆریص چبّەڕّاًت صەکەى، ثۆیە 
. تۆ هبیتەّە ّ ُەڵٌەگیرایت

هي، کە تۆم، لەسەر ئەّ سەکۆ ثەرزە، ثە صەست ّ صاّای سۆم 
کە تۆش لەسەر سەکۆیە ! ثەیەکجبری الًەثرص، هي ًەضکبّم

ثەرزەکە، ّەک چبّی ُەلۆ ّ ثبز، هبّیتەّە تۆ، ئبزا ّ ثەجەرگ 
!  ًیت

هي ّا صەڕۆم، تۆش لە ضْێٌەکەی سۆت، ًەک ًەجّْالیت ّ ضبًت 
ًەجّْالًض، ثەڵکْ تًْضتر لبچ ّ کەّا ّ عەهبهەکەت، لەّ ضْێٌەصا 

!  صاگرت

هي صەڕۆم ّ تۆش ّەک هي، ثبش صەزاًی، زۆرى کەّا هێژّّی ئەّ 
ضبرەیبى ًّْسیْە، کتێجی ّەک تۆش زۆرە، پیبّی سپی ّ ًەرم ّ 

.  ُەّلێرییص ُەیە

ثۆ ئەّ هێژّّەش ًّْسەری زۆریص ُەڵکەّتّْە، تب ئەّ کتێجە 
تەّاّ ثکبت، ئەّ ضبرەی تۆ ًبّەکەت زەّتکرصّّە، لە ثەرگێک 

صّّر لە هێژّّ، صّّر لە سەڵکەکە ثۆ سۆت زەّتکرص، ئەّەش لسەی 
هي ًییە، کە هي تۆم لەسەر ئەّ سەکۆیە ثەرزە صاًەگرت، ثۆیە 

ئەّ لسبًەت ثۆ ُەڵئەثەستن، کە کەّاکەتن ُەڵٌەصایەّە، کە 
هّْەکبًی ریطەکەتن )عەهبهەکەتن لەسەر ًەکرصیەّە، کە 

کە هي لەّ ضبرە صەڕۆم ّ ! ، هي صەفتەرەکەت ًبضێْێٌن(ًەپطکٌی
ّاز لەّ چبالکی ّ ًەثەرصییە صەُێٌن ّ ترسبّم، ُەر هي ًین کە 
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. ترسبّم، ُەر هي ًین صەرەلەتی تۆ ّ ئیوبًضارەکبًت ًەُبتّْم
ُەهّْ ئەّاًەی پبش تۆ، هێژّّی ئەّ ضبرەیبى ًّْسی، تەًِب 
کۆاڵًێکی ثبریک ّ الچەپیبى ثەًبّکراّە، لەّ دکْهەتە ّ لەّ 

پبرکە ثەًبفّْرە لەضەًگەصا، هّْچەیەکی سبًەًطیٌی 
چبّەڕّاًیبى صەکبت، ئەّاًیص لەّ ضبرە، ثبریبى کرص ّ لەثیرکراى، 

تەًِب تۆ ًەثێت، هیللەتێکی هەزًی سەرسبکێکی پبًْثەریٌت 
لەپطتە، کە ثبضت ًبًبسي، ئبسبیص ّ دکْهەت ّ هزگەّت ّ 

ثەُبکبى ّ سرّّتەکبى ّ کەللەرەلی، لەصّات صەڕۆى، کتێجەکەیبى 
!  ًەسْێٌضیتەّە ّ ًەیبًضیْە، ئیٌجب لەسەر چبّاى صەیپبرێزى

ژًێکن، لەپەًب ئەّ پەیکەرە ًبسی، ئەّ ُبتجّْە ئەّ ضبرە، تب 
. رەچەڵەکە کّْرەچییەکەی سۆیبى، لەّ ضبرە کۆًەصا ثضۆزێتەّە

ئەّ ُبتجّْ کۆاڵًێک، لە سێزاى ّ هٌبڵ ّ ثیرەّەری ّ ّێٌەی 
ثّْکێٌی، سەرثرصە ّ یەکترًبسیي، زاّاکبى ّ زیرەکی زۆریبى ّ 

سەرضێتی ژهبرەیەک ّ ئبرەزّّی گەًجێک، تبهی چێطتی سٌەیی 
ّ سەلزییەکبًی ًبّ ثٌەهبڵەکەی، لەگەڵ ئبهۆزاکبًی ئەّ ضبرە 

ئەّ ژًە چبّ سْهبرییە ُبتجّْ، هبّەیەک . ًزیک ثکبتەّە
ثەرپەًجەرەکەی ژّّری سۆی، پرسیبرەکبًی صەرًّّی سۆی 

.  لەثیرثکبت

گبیضەکە، ّیستی ئەّ ثٌێرێت، سرّّت ّ ئەًضێطەی ُبصی 
زیبئەصیٌی ُزر ّ صاُێٌبًێکی تر لەّ ضبرە ثەرزثکبتەّە، 
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. ثەیەکەّە، هێژّّێکی زۆر صّّر ّ زۆر پیرۆزکراّ راست ثکەًەّە
:  ئەّ ّتجّْی

ئێوە ئەّ پیبّەهبى، زۆر ثە ئەًفبل ّ پەیکەرەکەی ّ ئەّ 
کبرەسبتە، سەهگیي ّ سەرسبم کرص، ثە گێراًەّەی ثەسەرُبتەکبى 

هێژّّی پێ راست )ئەًفبلی هبتەهی یەسەی گرتّْە، ثب هبّەیەک 
، پیبّێکی سپی سبّێٌی ًەرهی ُەّلێرییوبى ثۆ ثەرز (ثکەیٌەّە
.  ثکبتەّە

! گبیضەکە ژًەکە ثەّ کبرە راصەسپێرێت ّ رەّاًەی سٌەی صەکبتەّە

ئەّ رۆیطت ّ لە ضەّێکی صرەًگب، لەًبّ پبسە گەّرەکەی ! ثەاڵم
فڕۆکەسبًەکە صاصەثەزێت، کە ئەفسەرە گەًجەکە ثە پەًجە ّرصە 
ًبسکەکبًییەّە، الپەڕەکبًی پبسپۆرتەکەی ُەڵضەصاتەّە، ُەهّْ 

هۆرەکبًی ئەّ فرۆکەسبًەی لێیبى صاثەزیْە، صڵٌیبی صەکبتەّە 
کەّا ئەّ ثە سبستە ًەثّْیتە گبیض، ّەک گبیضێکی ضبرەزا، ّەک 

ًەّرەسێک لەسەر کەًبرەکبى ثەًیگب ّ هبًضّّثًّْی ئبّ، 
ُبرثًّْی ضەپۆل ّ سبرصثًّْەیبى سەرسبم ثّْە، لەتەًیطت 
کڵێسبیەکی کۆى ثە هێژّّ، ثە ًُْەر، ثە کبرەسبتیص سەری 

! ثەاڵم. ی کرصّّە (زەًگە گەّرەکبى)گەرهکرصّّە، سەیری تبّەر ّ 
کە ئەفسەرەکە سەری ثۆ ثەرزصەکبتەّە، چبّە گەضەکبًی 

: صەکبتەّە ّ صەڵێت

. ئەّ ثەثیری صێتەّە ئەّ گبیض ًییە... فەرهّْ ثەرێز 
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تکبیە هۆرەکەم ثۆ لە پبسپۆرتە عیرالییەکە ثضە ّ ... سْپبس
! ئەّەم پێ ثبضترە

لەگەڵ تەلەی هۆرەکە، ُەهّْ ثەرًبهەی پەیکەرەکە، رۆژاًەی 
لەگەڵ ژًەکە لەثیرصەچێتەّە، ُەرصّّ پبسپۆرتەکەی لەثەرصەم 

ئەفسەرەکە ُەڵضەگرێتەّە، لەًبّ جزصاًە چْارگۆضەکەی هلی 
صەًێتەّە، سۆی ًەّی صەکبت، جبًتبکەی ثەرپێی ُەڵضەگرێتەّە، 

لەپطتی صەکبت ّ ثە رەّتێک ًە پەلەکرصًە ّ ًە سبّ ّ سست، 
. یەکەی ًبّ فڕۆکەسبًەکە صەڕّات (ثبزاڕە فری)ثەرەّ 

لە ثبزاڕە فرییەکە ًبّ فرۆکەسبًەکە، صّّ پبرچە پبکێتی جگەرە 
ثۆ صیبری صەکڕێت، لەصیبر ضّْضە ضەراثەکبًیص، ُەڵْەستەیەک 
صەکبت، ًّْسیٌی سەر چەًض ضّْضەیەک صەسْێٌێتەّە، صەست لە 

ضّْضەی ضەراثی ئەرژەًتیٌی ّ ئەسپبًی ّ ضیلی ّ 
.  فەرەًسبّییەکبى صەصات

ئەّ رەًگی ضەراثەکبًی ثە رەًگی چبّەکبى صەضْثِبًض، ئبی کە 
، رەًگەکبى سۆزیبى تێکەڵە، ضەراثە (ضەراة لە چبّ ًزیکە)

رەضەکە لە . سپییەکە، لە چبّێک صەچێت، لەهێژە ًّی کرصّّە
لژێک صەچێت، ثبی ّەرزەکبى ّ پەًجەکبًی سّْتبى ّ عیطك 

.  سەهبی زۆریبى پێ کرصّّە

لەّێ ئەّ، ثیر لەّە صەکبتەّە، کەّا هیْەی ُەهّْ ثبسەکبًی ئەّ 
ییەکەیبى سۆیبى،  (ًبتْر)جیِبًە کراّى، ثە ضەراة ّ هیْە 
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ئەّاًەی سۆریبى زۆر ثەرکەّتّْە، رەًگ ّ تبهیبى سۆڵەهێطییە، 
زەهبًێکی زۆرە ثەُەصەر صەڕّات، لەصیبر ضّْضەکبى ّەک ضّْضە 

صەّەستێت، پبش ئەّ راهبى ّ ثیرکرصًەّە لە ترێ ّ ُەرهێ ّ 
.  هیْەکبًی تر، سەیری ًرسی ضەراثەکبى صەکبت

گەًن ُەتب ثە ثەرصی ئبضەکبى ًەُبڕێت، ًەثێتە ئبرص، ثەئبّ ّ 
صەستی کبثبًێکی زاًب، ثەئبّ ّ سْهیرە ّ سْێ ًەکرێتە ُەّیر ّ 

ئەًگْت پبى ًەکرێتەّە، ثەئبگرێکی سّْر ًەثرژێت، ًبثێتە ًبًی 
گەرم، کە ثە ُبّکبری، ئبّەز ّ هێژّّ، صەستی کبر ّ صاُێٌبى 

صاًەّێڵە ّ ترێ ّ هێْەکبًی تریص، ُەتب ّەک گْڵەگەًن . صەگرێت
ًەُبڕێت، ًەکْڵێت، ًەسّْتێت ّ چبّەڕّاى ًەکبت، ًبثێتە ّرە ّ 

! ّزە ّ زاص ّ ضەراة

ئەّ لەّێ، صێتە صەرەّە، گەًجەکبًی سەر کبسەکەش ثە عەرەثی 
ّ ئیٌگلیزی لسەیبى صەکرص، ُەرصّّ پبرچە پبکێتەکەی ثۆ لەًبّ 
کیسە تبیجەتییەکەی ثبزاڕەکەیبى صەًێي، ئەّیص ثەسْپبسەّە 

، صّّ سێ (هەڕهەڕە زۆر پبکەکە)لەّاى صّّرصەکەّێتەّە، لەسەر 
ُەًگبّ صاّێت، صەگبتە سەر صیسکە پبى ّ ثەریي ّ لّْسی 

کبفتریبکە، لە کبفتریبکە ثە زهبًی ئیٌگلیزی ثە ژًە فلیپیٌەکە 
: صەڵێت

. تکبیە لبّەیەکی تبڵی سبصە ّ ثْتڵێک ئبّی سبرص
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، ثە کْرصی پێی (چۆلەکەیەک ثجریْێٌێت)ئەّیص، ّەک ئەّەی 
: صەڵێت

! ثەرێز ثەسەرچبّ، پبرەکە ثە صۆالر صەصەیت، یبى ثە صیٌبر؟

صەستێک ثەجبًتب ّ صەستێک ثە ئبّ ّ لبّەکە، صەگبتە سەر هێزە 
ثبزًەییە ًبسکە ثچکۆڵەکە، کە لبّەکە گەرهە ّ ئەّیص 

پەریطبًە، ثۆیە، ًیْەی لبّەکەی لێ صەرژێت، کە جبًتبکەش 
لەکۆڵ صەست ّ ضبًی صەکبتەّە، صەستەیەک صەستەسڕی کبغەز، 

لەکي کیژە چۆلەکەییەکە راصەکێطێت، هێزەکە پبک صەکبتەّە، 
ئبّەکە صەکبتەّە، ُەًبّە گەرهەکە سبرص صەکبتەّە، ئەّ صّّ 

لّْهە تبڵەی لەًبّ فەًجبًە گچکەکە هبثّْ، فڕصەکبت، کە 
چبّەکبًی ثەرزصەکبتەّە، صەیەّێ صیضەکبًی تبلی ثکبتەّە، صّّ 

، صەگەًە ًزیک کبفتریبکە، (کیژی ضبى ّ پطت رّّتی ثێگبًە)
ُەرصّّکیبى ثە ئبکبر ّ ثە زهبى صیبرثّْ، کەّا تْرکي، یەکێکیبى 

جبًتبیەکی سّْکی ًەرهی ثەپطتییەّە، ُەتب سەرسوتی ُێٌبثّْە 
سْارەّە، ئەّی تریبى ثە تەلەفۆًە تەًکەکەی صەستییەّە، ثە 

زهبًی ئیٌگلیزی ّەاڵهی زەًگەکە صەصایەّە، ُبّضبًی کیژەکەی 
ُبّڕێی صەڕۆیطت، ثەجّْتە ّ زۆر سەرکەضبًە، ثەرەّ یەکەم 

. هێزی کبفتریبکەش صەُبتي

کە الپتۆپەکەی کرصەّە ّ ًبهەکبًی سْێٌضەّە، زّّ ُەستی کرص، 
کەّا گْڵطبر یەکەم ًبهەی لەّ صیْەّە ثۆ ًّْسیْە، ثەپەلە 

: ًبهەکە صەسْێتەّە
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هي ّا ثەتەًیب، لە ًِۆهی سەرەّە لە ژّّرەکەی سۆهن، لەصیبر 
پەًجەرە ّ ئبّێٌەکە چبّەڕّاًن، ًبزاًن ُبتّْهەتە یبى ُێطتب 
لەّ ُەّلێرم ّ ثیرم لەالی تۆیە، ثەاڵم جبًتبکەم ثەًبصڵییەّە 

صیبرییەکبًن ثۆ ُەهّْیبى )تبزە، چەًض صەلەیەکە کرصیتەّە، 
، ًبهیلکەکەی تۆ، کە ثەصیبری، پێطکەضی هٌت (جیبکرصەّە

، رۆهبًی ئەّ ژًە (ثەضی هي)کرصثّْ، سستەهە تەًیطت رۆهبًی 
تبراًییەی، لە رۆهبًەکەیضا ّاصەزاًن ثبسی هي صەکبت، 

. صەکبت (ثەژاًی ئیراى)رۆهبًەکەی ثبس لە هێژّّی سەصەیەکی 

سەرێکن لە گەلەرییەکە ُبصی زیبئەصیٌی صا، ثەپەلە ُەهّْ 
ضتەکبًن ثۆ رًّّکرصەّە، صەثْایە، ُەهّْ ضتەکبًی ثۆ راڤە ثکەم، 

ثبسی ئەّەم کرص، کەّا ثەرًبهەکەهبى ُەڵْەضبیەّە، ًە هي 
سزهەکبًن صۆزیەّە، ًە گبیضەکەش تْاًی پەیکەرەی ثەر صەرگبی 

.  لەاڵتەکە الثضات

کە ئەّ لسبًەم ثۆ ئەّ صەکرص، هي ثە صەستی سۆم ًەثّْ صەگریبم، 
ئەّیص کە صەستەکبًی، لە لّْڕەکەی کبرەکەی پبک صەکرصەّە، 

:  زۆر ثەصڵٌیبییەّە ّتی

هي، ُەهّْ کەرەستەکبًن لەثەر صەستە، تبزە کەسبیەتی زّثیر 
ثیالل ئیسوبعیل ُبتّْتە ًبّ رۆدن، تبزە، ئەّ کبرەی سۆم ُەر 

.  صەکەم ّ ثڕیبرهضاّە
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هي ثەرصێکی کێْی ئبّیەر صەکەهە ئەّ پیبّە، کێطە ًییە ثۆ 
هێژًّّّْسێک کبم ثەرص ثێت، کێطە ًییە، ثەرصێکی گەّرە لەّ 
صەّەضێتەّە، ضبیستەی ثەرُەهەکبًی ئەّى، هي ثۆ سۆم ئیص 

، ّا (لەًبّ گەلەرییەکەم زیٌضّّە)صەکەم، ئەّم سۆضْیست، ئەّ 
ثەرصەّام هێژّّی ُەّلێر صەًّْسێتەّە، ژّّرەکەهی پڕ کتێت ّ 

ثەیبى ّ کۆًە رۆژًبهە ّ ًەسطە کرصّّە، ئەّ لەجیبتی کۆترەکبى 
لێن ًزیکە، لەگەڵ جّْلە ّ تەلەی ثەرصیص ُەڵٌبفڕێت ّ ًبڕۆات 

ّ صّّرًبکەّێتەّە، غەریجی کتێجشبًە ّ هبڵ ّ صەّاهەکەی ًبکبت، 
ئەّ هیْاًێکە ّ ًبسەّێت، ئەّ هرۆڤێکە ّ سێ ژەهە ُیچ ًبسْات، 

ئیوبًضارە ّ ثْاری ًییە ّ ًْێژ ًبکبت ّ لەضی پیس ًبثێت، ًە ئەّ 
صەیەّێ ثڕّات، ًە هٌیص صەتْاًن ثبڵی کۆتری ئەّ ثکەهەّە، 

. پەًجەرەیەکی ثۆ ثشەهە سەرپطت، تب ثفڕێت ّ صّّر ثڕّات

ئەّ ًبهەکە صەسْێٌێتەّە، صەیەّێ ثچێت لبّەیەکی تر لەکي کیژە 
کەپّْ کْرتە ًەرهەکە ثِێٌێت، ثەاڵم لەگەڵ ثیستٌی ًبّی سۆی، 

ەکە  (الپتۆپەکە)ئەّ سەرێک ثەرزصەکبتەّە، صەست لەسەر 
ُەڵضەگرێت ّ ثۆ صەًگەکە ُەڵضەستێتەّە، لەگەڵ کبثرا یەکتر هبچ 

صەکەى، ئەّ ُێطتب ُەستی ثەتەڕایەتی لێْی کبثرا ًەکرصثّْ، 
: گْێی لەّ ثّْ کە ّتی

! زاًین لە ُەّلێری ّ ُبتّْیتەّە، زاًین ثەزهێکت ًبثّْە زاًین

ًەصەکرا، ئەّ ّەاڵهی ًەصاتەّە، چًْکە ئەّ زۆر ثەپەرۆضی ّ 
زاًیٌەّە ئبگبی لە کێسەکەی ئەّ ثّْ، ئەگەر ثْار ُەثّْایە 
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رەًگە ُەهّْ ّرصەکبرییەکبًی ثۆ گێراثّْیە، ثەاڵم کبثرای کۆًە 
ثراصەری، زّّ ثبثەتەکەی گۆڕی، کبتی ئەّەیبى لەثەرصەم ًەثّْ، 

: ئەّ ّتی

ئەّە کبکن صەچێتە لەًضەى، لەّێ صکتۆری ُەیە، صەکرێ لە 
صیبرە فڕۆکەکەی ئەًتبلیب کبتی . تراًسێتەکە چبّێکت لێ ثێت

فڕیٌی ًزیک ثّْە، تۆ صەچیتە ئەًتبلیب؟ 

لەثەر تەلەفۆًەکە، ئەّ ًەیتْاًی ّەاڵهی ئەّ ثضاتەّە، کە 
لسەکبًی زۆر صرێژەی کێطب، کبثرا لەّ صّّرصەکەّێتەّە، ثە 

ُەڵتەکبًضًی صەستی، هبڵئبّایی صەکبت، ئەّ ثەرەّ صەرّازەکەی 
: ئەّیص لە تەلەفۆًەکە صەیّْت. صەرچًّْەکە رۆیطت

کتێجەکەی ثەًیبزثّْم پبکٌّْسەکەی تەّاّ ثکەم، لەثەر ئەّ 
پەیکەرە ّ پەیضاثًّْی ئەّ ژًە، ُبتْچّْی ًێْاى ئبسبیص ّ 

ضبرەّاًی ّ ثەرپرسەکەی ضبر، ثەصاسەّە کە ًەکرا تەّاّی ثکەم، 
ئەگەرچی گەّرەکبًی ئەّ ضبرە، ثەڵێٌی ُەهّْ ئبسبًکبرییەکبى 
پێ صاثّْم، ثەاڵم کە هەسەلەکە گەیطتە سەر الثرصًی عەهبهە ّ 

کەّا ّ جْثەکەی ئەّ، ثە تەلەفۆًێکی سۆیبى ًب، ثەڵکْ 
: فەرهبًجەرەکبى، ئبگبصارکراهەّە کەّا ئەّاى ّتّْیبًە

ئێوە ّەک ئبیضیب ّ راهبى ّ ُەڵْێستیص ُبّضبًی تۆیي، ثەاڵم 
رەّضەکە ّ گێژاّی ًبّچەکە، ثْار ًبصەى، سۆهبى لەّە صیبر ّ 

:  ئەّاى ّتجّْیبى. ثەرپرس ثکەیي
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پێوبى سۆضە ّ صەزاًیي گبیضەکە راست صەکبت، ثڕّاهبى ثە جْثە ّ 
عەهبهەکەی ئەّ ًییە، کەسوبى ثەضبًبزییەّە کتێجەکەی ئەّهبى 
لە ژّّرەکبًی رێکشستي ّ هبڵەکبًوبى ّ ثبرەگبکبًوبى صاًەًبّە، 

ُیچ ضبًە ّ سەًتەرێکوبى ثەّ ًبّەش ًەکرصّە، ثەاڵم ئێستب 
ئەّاى ثەکۆهەڵ لێوبى ...! ًبتْاًیي ّ سەڵکەکە کە ًبزاًي ثۆ

ُەڵضەستٌەّە ّ ُبّار صەکەى ّ ئباڵی سەّزی هْسلوبًیوبى لێ 
ُەڵضەضەلێٌي، ثەئبگر لْڕگیبى صەتەلێٌەّە، ُەهّْش ُەڕەضە 

!  صەکەى، الثرصًی ئەّ پەیکەرە ّ گۆڕیٌی لەّصەهبًە کبتی ًییە

؟ ژًەکەت زۆر ثەتًْضییەّە !ئەّە ثلیتی گەڕاًەّەت ثڕیْە
صاّاکبرە یەکسەر ثگەڕێیتەّە، گْڵطبریص رۆیطت ّ ئەًضازیبر 

فەریضًّیص پێی ّتجّْی، ئەّ ئبهبصە ًییە ُبّکبری ثکبت ّ 
ئەّ یبًەی کە زۆر لەڕەثبڵغە ّ )ضەّاًەش ئبرەزّّی ًییە، ثێتە 

.  (ُەهّْ کەسێکی صێتێ

ئەّ یەکسەر ثڕیبرصەصات ثگەڕێتەّە، لەّ سەفەر ّ لەّ ثەزیٌە 
پەضیوبى ثجێتەّە، یەکسەر ثەیبًی لەگەڵ کەًبڵێکی تەلەفزیۆًی 
ّ پەیبهٌێری راصیۆیەک لسەکبًی سۆی ثەئبضکرا ثکبت، ئبزایبًە  
ُەهّْ راستییەکبى ثبس ثکبت، لسەی صڵی سۆی ثکبت ّ رازەکەی 

!  ثضرکێٌێت

ئەّ ئبهبصەیە ئەّە ثکبت، یبى ئەّەیبى ضەڕێکی صۆڕاّ ّ ضکبًێکی 
ئەّ ! هسۆگەر ّ گیراًێکی ثێ تەلە، تەسلیوجًّْێکی ثێ زەهبًەتە

.  ئەّە ًبکبت، ثڕّاًبکەم ضەڕێکی صۆڕاّ ُەڵگیرسێٌێت
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ئەّ صەڕّات، ّاصەزاًێت ثەرصێکی ُبّیطتّْتە ًبّ گۆهەکە، 
لەثەرصەم ئبپّْڕەکەی پبرکی ضبر، صرّضوەکبًی راگەیبًض ّ 

لسەکەی ثە ثەرپرسەکبى ّت، ُەرصّّ صیْی سٌّْری لەّ 
.   هەترسییە ئبگبصار کرصەّە

ًب ئەّ ثەصڵٌیبییەّە صەڕّات، ضەڕ ّ هەیضاًەکە، لە یەکەم تەلە 
چۆڵ صەکبت، ثڕّاضی ّایە، ئەّ تەلەکرصًەش ُەر ثبش ثّْ، صەًگ 

تەلەکرصى لە صّّریص ثێت، ًەک ُەر ! ّ تۆزێکی ُەر ُەثّْە
لەًزیکەّە، لە صّّرەّەش تۆزی کرصّّە، یەک چرپە ثەزّّتریي 
کبت، لە ثْارێکضا صەگبت ّ صەپەڕێتەّە، هبّەیەکی ثبش سەصای 

صەهیٌێتەّە، تەلەی ئەّ سەرصەهە ّەک ضەڕە گەّرەکبًی جبراى 
ًییە، کە ثەیەک ُەّاڵ ّ ثە پەرصەیەکی تەًک ضْێٌەّارەکەی 

صەضبرصرایەّە ّ تۆزەکەی صەڕەّەیەّە، تەلەی ئەّصەهبًە ثە لەص 
ضەڕەکەی ئەلعەلەهێي ّ ُێرضەکبًی عەکبی سبچپەرستەکبى ّ 

ضیطبر ّ هبکۆکی ضۆرضەکەی سۆهبى، ّەک صاگیرکرصى ّ رهبًضًی 
لْستٌتیٌەی هەڵجەًضی هەزى ّ یەکەهی کریستیبًەکبًی 

سۆرُەاڵت، ثە ضیر ّ ّەدطیەتی عْسوبًییەکبى، صەًگضاًەّەی 
.  ُەیە

ئەّە ئەّ، ئبزایبًە یەک تەلەی کرص، کەس لەّ ضبرە تەلەی ّای 
، رەًگە لە صاُبتّْ، ّەک (صە ئێْەش تەلەیەک ثکەى)ًەکرصثێت، 

! ُیرّضیوب ّ ُەڵەثجە صەًگ ّ سەصای ُەثێت
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ضەّ گبیضەکە ثە فڕۆکە رۆیطت، ضەّێکی صرەًگ ثّْ، ئبسۆکە 
کبًی ًبّ پبرکی ضبر، لە لیسەکبًییەّە ەرًّّبک ثجّْ، کۆتر

هێیەکبًیص ثۆ ُیْای )، (ًێرەکبى ثۆ هێیەکبى)ُەڵضەفڕیي ّ 
، چەًض تەلەڵەیەکیبى لێضەصا ّ ثەرزصەثًّْەّە، صّّر (ُێڵکەکبى

، ضەّە ّ (تەیراّە)صەڕۆیطتي، صەگەیطتٌە سەر گەڕەکە چڕەکەی 
سەیری سەرثبًەکبًیبى صەکرص، چبّیبى ثە ُیچ کْلەی چْارپبیە  

ّ صەستلەهالًێی ُبّسەرگەری ًەصەکەّت، صەگەڕاًەّە سەر 
لەاڵتەکە، لەّێص لەصیبر صەستْپێی پەیکەرەکەی ئیجٌی 

هەستەّفی، ثەپەرۆضییەّە صًضّّکیبى، ّەک پەلەهگٌبتیس لە صاى 
ّ پەڵکەتۆ، لە لیرە ضکبّەکە ّ صەرزەکبى صەصا، لەّێ گْێیبى لێ 

:  ثّْ، پەیکەرەکە صەیّْت

ئەّ هەثەستی )گبیضەکە رۆیطت ّ هەثەستی ُەڵگرتٌی هي ًەثّْ، 
. (!هەثەستی ضبری ُەّلێر ثّْ...! هي ًەثّْ
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