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ت بههههۆ  تانههههە رفە م ده موو رۆژێ لههههە هههههە.  وه خوینیتههههە ده  کههههە رۆژنامە ووازی نێهههه بانگههههە

  وازه م بانگههههە ک بڵێههههی ئههههە وه.  وه یخوێنێتههههە ودیسههههان ده  وه یخوێنێتههههە ده. وێ ڵ ناکههههە هههههە

ووتووی سهه  کههە  ت ئاگههات لهها بههڕاوه نانههە ەت.  سههت نیههە بە ی مە سههی دیکههە تههۆ کە  لههە  جگههە

 ،دا پیسهههە بایی ورزان ههههە  م چاخانهههە لهههە  ی کهههە کهههە ک ده اییهههەفینجهههانی چ  ت لهههە کە سهههیگاره

: زرانهههههدن وازی دامە بانگهههههە"؛  وه یخوینیتهههههە ده  جهههههاریکی دیکهههههەبهههههۆ .  داوات کهههههردوه

زمههههانی   با لههههە هههههە باشههههیکی  تواناییههههە. زم نههههە  ، شههههێلگیر، بههههە میژوزانێکههههی روکههههاره

 دا رانسهههی زمهههانی فە  لهههەزایی  ، شهههاره روکهههاره ."ی ئاخهههاوتن راده  ی دا، تههها بهههەڕانسههه فە

زرانههههدنی  نسههههی دامەشا ،ژیههههابا  رانسههههە فە  ک لههههە یههههە بههههۆ ماوه  سههههێ  کههههە ، کەتبێ هههههە

بار بهههۆ  ووری لهههەمانگهههدا، خهههواردنێکی بهههاش، ژ  لهههە( سهههوو پە)زار  چهههوار ههههە... " پتهههره

  ەبوایههه ده. ن نهههاوی تهههۆ بکهههە  بهههە  ئامهههاژه  کهههە  مهههاوه  نهههده وه ەر ئ ههههە ."کهههارکردن وتن و خهههە

پیتهههی   بهههە  ، دوو وشهههە کرابایهههەزیهههاد   شهههی پیهههوه ی دیکە ەوشههه  دوو دانهههە  وازه م بانگهههە ئهههە

و  مههههههۆنتێرۆ، ئههههههە  تی، فلیپههههههە پیویسههههههتمان پێیههههههە. "مههههههۆنتێرۆ  فلیپههههههە"؛  وره وگههههههە ش ره

  یبوون، مێژووزانێهههه  کههههەسههههۆر  لههههە  بووه خوینههههدنی هههههە 1ی یەبورسهههه  ی کههههە سههههە کە

ینی  مابهههە  لهههە  وه تویژینهههە  ی کهههە سهههە و کە زانیهههاری بههها سهههوود، ئهههە  لهههە  روونهههی پهههره ده

سههههمی  ره  بههههە  ک کههههە ریت، مامۆسههههتایە نههههە  تههههە بووهلهههها کانی  راوه ڵگههههە ردهە زه  ڵگههههە بە

                                                           
1
 کرێت کان دیاری ده زگا حکومی و ئیدارییە ن ده ریە  بۆ خوێندنی بااڵ لە  کە  بڕێکی پاره  
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 مەدەنییەکهههههان  قوتابخانهههههە  لهههههە، و مانگهههههدا  سهههههوو لهههههە د پە نۆسهههههە  بهههههەو   مزراوه دانهههههە

  وتبایهههە کە چهههاور ت بهههە شهههنە ەم چ وازێکی لهههە بانگهههەر  گهههە م ئەاڵ بهههە. دەکهههات ایەتیمامۆسهههت

. ٥١٣، دۆنلهههیس ی؛ کە یشهههانەن. :"زانهههی رت ده شهههمە قە  بهههووی و بهههە گومهههان ده  لێهههی بهههە

 ."ن ردان بکە وخۆ سە ، راستە نیە ئارادا  فۆن لە لە تە  ژماره

گری،  ڵههههده ت هە انتاکههههەنێههههی، ج داده  کههههە ر مێزه سههههە  ت لههههە کههههە ی چاییە پههههاره

تی  بابهههە  ر لهههە ، ههههە مێژووناسهههێکی دیکهههە  نگهههە ره  دای کهههە وه بیهههری ئهههە  لهههە. سهههتی ڵده هە

ر  ههههە ،وێ و ئهههە  تهههەیاندبێ تهههۆ خهههۆی گە  ر لهههە وتبێت، بهههە کهههە  وازه م بانگهههە چهههاوی بهههە تهههۆ،

  هم بیههههر ی واز لههههە ده وڵ ده چههههی و هههههە ده  کههههە و چوارییانە ره بههههە . زرا بێههههت ئێسههههتا دامههههە

 و مێهههژووی وت رێکهههە  ڕوانی ههههاتنی پهههاس دا، بهههە چهههاوه  ەلهههو،   وه یهههەر پێ سهههە  بهههە .بێنههها

ی  وه وتنههههەبههههن بههههۆ   ینتههههدا ئامههههاده زه  بهههها لههههە ده  کههههە  وه چیتههههە دهکانههههدا  مێژووییە  رووداوه

ەوە رێههههههزێبە چههههههاوێکی واڵووکانت  خههههههە  قوتابییههههههەبەم چەشههههههنە  تههههههاکوو ،کانت وانههههههە

  نههههووکی پههههێ وه  تههههە و تههههۆ چههههاوت بڕیوه  وه بێتههههە   دهیههههنێز  کە سههههەپا .سههههەیرت بههههکەن

کانتههدا  نێههو پووڵە  ، بههەیت کههە دا دهگیرفانههت   بههەسههت  ده. بیههت  بهها ئامههاده ده. کانت شههە ره

چنههه  . ی بکهههە   بههها خهههۆت ئامهههاده ده. ردێنهههی ده( سهههێنتاو)رنجام سهههی  و سهههە تڕێی گهههە ده

اڵم  بهههە ،و  وه کاتهههە ی شهههل ده کهههە ەخێرایی  کە پاسهههە -ی خهههە گیهههر ده  کە ی پاسهههە سهههگره ده  لهههە

ک بهههۆ خهههۆت  رێگایهههە سهههتۆ پە  پاڵهههە  بهههە. بهههی انێههه  سهههوار دهبازد  و بهههە –سهههتا  راناوه

  لههههە  کانههههدا کههههە ره فە نێههههو نە  ، لههههە کەشههههۆفێر  ی بههههە ده ت ده کە ، سههههی سههههێنتاوه وه یتههههە کە ده

  سهههت بهههە ، ده هو یتهههە کە سهههتان جێهههی خهههۆت ده راوه  وه ر پێیهههە سهههە  دا بهههە کە نهههدی پاسهههە ناوه

  وتههههر لههههە  ت پتههههە کههههە جانتا  وه پتههههە بههههن بههههاڵی چە  ی، لههههەگههههر رت ده ی بههههان سههههە سههههگره ده

  کهههە  وه رگیرفانی پشههتە سهههە  یتههە خە پت ده سههتی چهههە خهههۆڕا ده  ر لههە گههری و ههههە نگڵ ده هههە

 .  ویدایە ت لە کە ی پاره شانە

و  ر لههههە یانی هههههە وبههههە مە و تهههها ده  رۆژانههههی پێشههههووه ک مڕۆش کوتومههههت وه ئههههە

،  وه یتهههههههە کە ت ده کهههههههە و رۆژنامە تی کهههههههە و داوای ناشهههههههتا ده  وه مێنێتهههههههە ده  یهههههههە چاخانە
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خۆشههههێنی،  کانههههدا ده وازه شههههی بانگە بە  چاوێهههه  بههههە.  ماوه بیههههر نههههە  ت لههههە کههههە وازه بانگە

  س لههههە هێشههههتا کههههە.  مێژووزانێکههههی روکههههاره:  یههههەوێ دیسههههان لەی دوێنهههها  کههههە وازه بانگە

ر دوایهههین  سهههە  و لهههە  وه خوێنیتهههە ده  کهههە وازه بانگە میس ههههە.  مزراوه نهههەدا  م کهههاره ر ئهههە سهههە

 .سوو زار پە چوار هە: مێنی کانی ڕا ده وشە

پێهههت   میشهههە هە. دان بێهههت ئهههاوهقامی دونسهههێلیس  شهههەهێشهههتا   کهههە  یره زۆر سهههە

  بههههە. سههههی تێههههدا ناژیههههت و کە  نههههدی شههههار چۆڵههههە ی ناوه کۆنههههە  کههههە ڕه م گە ئههههە  وا بههههووه

  ڵگای خههههانووه کۆمههههە  ی لههههە ده وڵ ده و هههههە  وه ڵدێنیتههههە نگاوان هە هههههە  رمههههە ەن ،هێههههوری

 ٥١٣ی  ژمههههارهخههههانووی  ،داکان  ره داگیرکههههە  می هێههههزه رده سههههە کانی ەنارێکههههکههههۆن و 

بههین کههراون بههۆ دوکههانی کانی دا ئێسههتا گشههت بااڵخانههە  کههە ی کههە ره گەو  لههە،  وه بدۆزیتههە

  کهههان گۆڕانیهههان بهههە ژماره .رمهههان فرۆشهههی ده تی و یهههەچی پینە ، رشهههە خشهههڵ فرۆشهههتن، وه

  لههههە ١١ی  ژمههههاره. وێندراونێو شهههه  وتووه ردا کههههە سههههە  نگیههههان بههههە ، ره ردا هههههاتووه سههههە

کی  یە بهههن نووسهههراوه  لهههە ٢٤ی  ژمهههاره  ، پالکێکهههی کهههۆن بهههە٠٢٢ی  نیشهههت ژمهههاره تە

 ی٦٠٥  ری نووسهههههههراوه سهههههههە  ڵووز لهههههههە خهههههههە  و بهههههههە  ت ناخۆشهههههههدا ون بهههههههووه خهههههههە

 موو ههههە  وه ره و سهههە لهههە. یت کهههە دهمی بیناکانهههدا  نههههۆمی دووههههە یری سهههە. هەنهههووکەیی

کان  موزاحمهههە  ۆنهههەنگهههی گراماف ده  لێهههره.  وه تهههە دراوی ماوه سهههت لههها نهههە ده  شهههتێ  بهههە

. وێن ریاندا ناکهههە سهههە  قام بهههە ر شهههە کانی سهههە ییهههە جیوه  تیشهههکی گڵۆپهههە. دی نهههاکرێن  بهههە

، هههههی  چههههن فهههرۆش ده  دا بههههە کە قامە شهههە  ەراسههههت  لهههە  کههههە ی باییانهههەرزان هە  تههههە بەباو  ئهههە

  تاشهههراوه  رده بهههەت  نانهههە تە،    هێناوه دا پێههه  نهههە  ره سهههە و ەرۆخسهههاری ئههه  لهههە گۆڕانێکیهههان

کههههان پههههۆل پههههۆل  کۆتره  کههههە یشکانی پیاوچاکههههان ردینههههە بە  ڵههههە ، کۆتەیشکان مواره ناهههههە

  ، پرووسههههههههکەشیکان ییههههههههە رده نە  ڵنیشههههههههتوون، باڵکۆنههههههههە پیلیان هەر شههههههههانو سههههههههە لههههههههە

بێچمهههی مهههرۆ  و   ریان بهههە سهههە  ن و لهههە ردینهههە بە  ی کهههە و پرووسهههکانە ، ئهههەیشکان یەمسهههی

کههههان  درێژه  ره نجههههە پە  کههههە یشکان وزه ئامههههاڵ سههههە  رده ڵ کۆلیههههاری کههههراون، پههههە ئههههاژه

  لهههەایهههی خێر  سهههێ  بهههە بهههڕی کە کان ده ره نجهههە پە  لهههەچهههاو   رکهههە ن و هە خهههە رده تهههارتر ده
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یااڵوی  خشهههی خهههە نە  لهههە. خههها دهدیوان  نهههە  خوشههها و خهههۆی لهههە ده  وه کهههە ەی ره نجە پشهههت پە

وجار  کان کولیهههاری کهههراون و ئهههە ره رده بهههان سهههە  لهههە  مێنهههی کهههە کان راده گهههول و پێچکهههە

 ٥١٣ی  ی و ژمهههاره کهههە ده  کهههە پڕووکاوه  دیهههواره  ی، چهههاو لهههە کهههە ده  وه خهههواره  روو لهههە

 .  وه دۆزیتە ده  بووه ٤٦پێشتر   کە

گێکی  سهههە  هلل کهههە  یهههە م کۆبە ئهههە: نههه  دێنهههی ده وه  رگاکهههە ی ده کۆبهههە ئاسهههپایی  بهههە

  و لهههە  گێکە ی سهههە ڵێهههی پیهههزه ده  کهههە  ک سههها  و لهههووس بهههووه یهههە راده تههها بەو   یهههە نەمسهههی

  گە و سههە کههانی ئههە اوهڵپ وچ کههە.  زانسههتی سروشههت دانههدراوه  ت بههە ی تایبههە خانههە مههۆزه

  سهههووکە  بهههە. ی ده ر ده بهههە  م کهههانزا سهههارده سهههت لهههە ، ده وه نهههە کە ت ده رسهههکە مە ڵێهههی ده ده

  لههههە ،ژوور  ی  بچێتههههە وه ر لههههە اڵم بههههە ، بههههە وه کرێتههههە ده کەرگهههها کانت ده کههههە پههههاڵێکی قامە

کان  ی ریههههههزی دوور و دریههههههژی ئۆتۆمبیلههههههە نیگههههههات ئاڕاسههههههتە  وه کانتە ر شههههههانە سههههههە

،  وه بێتههههە رز ده ان لهههها بههههەهاریهههه سههههتاون، هاڕه وه کههههان راغ خانووه قههههە  لههههە  ی کههههە کههههە ده

.  وه نهههە کە وادا بههه و ده حهههە  کانیان بهههە نگاو و ژاراوییهههە تهههە  ڵهههە ن و دووکە ده ههههۆڕن لێهههده

  ک لهههە وێنایهههە رێ نهههده ی هە واڵووییهههە واز و خەبێهههم  دونیههها  نی ئهههە دیمهههە  ی لهههە ده وڵ ده ههههە

 . یندا رابگری زه

تاریکههههایی دارنێکههههی   بڕیتههههە ی و چههههاو ده خههههە ر پشههههت داده سههههە  لههههە  رگاکههههە ده

 بهههۆنی گهههوڵ  بههها، چوونکهههە  تانهههە م  بابە یهههان شهههتێ  لهههە  وشهههە بههها حە ده  مهههە ئە. داخهههراو

ر  وهێنهههههە ترێکی گهههههران و خە ەکهههههان و بهههههۆن  ههههه رزیوه  گهههههە ک و ره و، بهههههۆنمی رووه

گیرفانتهههدا   لهههە. نمایهههت بکهههای تهههاکوو رێ دی ناکهههە ههههی  تیشهههکێ  بهههە. ر کفنکهههت بهههە  ێتهههەد

: ڵههها نگێکهههی تیهههژو ناسههه  پیهههت ده دهکاو  نهههە لە  ڕێی کهههە گهههە ک ده ەی مچە دوای شهههە  لهههە

  ێتهههە گە راسهههتدا ده  سهههتە ده  پهههێش، بهههە  ره قاو وه شهههە  سهههیزده.  تکایهههە. نههها، پیویسهههت ناکههها"

 ." بژمێره. ن و ددو دانە کان بیست پلیکانە. ڕێ ڵگە هە  تکایە. پلیکانێ 

ئههههامێزی بههههۆن و   ەلهههه. بیسههههت ودوو. راسههههتدا  سههههتە ده  بههههە. قاو شههههە  سههههێزده

ر  سهههههە  ێتههههە خە تا پهههها ده ره سههههە. ژمێههههری کانت ده قاوه ی گههههژو گیاکانههههدا، شههههە رامههههە بە
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ی لههها  بههن رقههت دا ناڵههە  لهههە  دارێهه  کههە  ختههە ر تە سهههە  چیتههە کان و پاشههان ده ردرێژه بههە

  وه بهههن لێهههوه  لهههە. نیشههها نج ده ک ئیسهههفە بهههن پێهههت وه  لهههە دا ر نهههم و شهههە بهههە  و لهههە  وه بێتهههە ده

ک  یهههە ەمچ شهههە  سهههتی، قهههاپۆڕه وه وجار راده ژمێهههری و ئهههە پلیکهههان ده  سهههت ودوو دانهههەبی

بهههۆنی   ی کهههە ده ک ده رگایهههە ده  لهههە.  وه نگڵتهههە ژێهههر هە  ک بهههە سهههتتدا و جانتایهههە نهههاو ده  لهههە

  نجام بههههە رئە سههههە . نیههههە  ی پێههههوه کۆبههههە  رگاکههههە ده. سههههتا ڵده ری لهههها هە وبە سههههنە   کۆنههههە

  سهههههت بهههههە ژێهههههر پێهههههت دا هە  ئێسهههههتا لهههههە.  وه یتهههههە کە ده  ەرگاکههههه ده ختێههههه  زه  سهههههووکە

رقهههت .  نهههاڕیکی راخهههراوه  بهههە  ن  کهههە سههه  و تهههە رێکی تە ی، راخهههە کهههە ڕی  ده راخهههە

  وجار چههههاوت بههههە ئههههە. بیههههت رانگڕێ سههههە  ماوه ی نههههە خههههزێ و هێنههههده ری ده سههههە  لههههە

و  کانی ئههههە گههههنج وچینههههە  شههههێ  لههههە بە  وێ کههههە کههههە مێشههههی ده تیشههههکیکی ئههههارام و خۆلە

 . ن خە رده ده  ره راخە

. ویبهههونگهههی دا ژنێههه  ده  کهههە  وه تهههە چۆ بیهههرت نە  لهههە ."خهههانم: "ی کهههە بانههه  ده

 ..."خانم"

 ."رگا م ده کە یە.  پتدا بسووڕێوه چە  ەست ده  ئێستا بە  تکایە"

ردا  ەسههههه  کت بهههههە رگایهههههە ی ده ناکهههههە  وه ئهههههە ڕیی اوهچههههه:  وه کرێتهههههە ده  رگاکهههههە ده

گهههی پهههڕژ  ره.  وه کرێنهههە پاڵێههه  ده  سهههووکە  موویان بهههە ر ههههە ەرگاکهههان هههه داخرابههها، ده

پشهههههت تهههههۆڕێکی   ی لهههههە وه ئهههههەک  ، وهههههههاڵێن مژۆڵهههههت ده  کان لهههههە وبههههه وی تیشهههههکە

ڵی  ت کۆمهههە دیهههده ر بهههە  دێنههە  ی کهههە و شهههتانە ی، گشههت ئهههە کهههە یریان ده سهههە  وه یەئاوریشههمی

و  لهههە  یانەتیشهههکی  گهههە م ره ئهههە  وێ کهههە کهههە رده نجام بهههۆت ده رئە سهههە. رزۆکن تیشهههکی لهههە

  دانهههدراون و یهههان بهههە کان ر تاقهههە سهههە  لهههە  کهههە  وه بنهههە هبهههالو د( 1)ڕا زری یانهههە نهههە  مۆمهههە

. ڵواسهههراون هە کهههان ر دیواره کانی سهههە گێچییهههە  ریهههزی قاو هههە  کی ناڕێههه  لهههە ەی شهههێوه

کان و،  زێوییههههە  لهههە پەلو ر کە سهههە  ریو بهههە نههه  پهههە كا ڕهوقی شهههە  یانەتیشهههکی  گهههە م ره ئهههە

ێکی قههههاو   وریههههان بههههە ده  کههههەن  خههههە دا ده یانههههە و ئاوینە کان و ئههههە کریسههههاڵە  سههههوراحییە

ی  وه ره شهههی سهههە ی بە کهههە روناکە  نیهههوه  شهههە کە  وجار لهههە ئهههە. نههه  زێهههڕین داگیهههراون ره
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  وێ کههههە کههههە سههههتێ  ده ی ده و جههههوواڵنی هێمنانههههە  وێڵههههە ره قە  اوت بههههە، چهههه کههههە ژووره

 .بانگت دێڵا  ئاماژه  ڵێی بە ده

  ی لهههههە کهههههە نە  ن ئائینیانهههههە دیمهههههە  تیشهههههکییە  شهههههانە و کاکە اڵم تههههها پشهههههت لهههههە بهههههە

  وه ەرانگرێ بوونههه سهههە  بهههە. ببینهههی  تهههە م ئافره روخسهههاری ئهههە  کهههە  تهههدا نیهههە ری دیده تهههە هە

وی رو ری سههههههە  یتههههههە بگە  یکههههههە وه ڕوێ، بههههههۆ ئە ده  ویڵكههههههە ره و خههههههوارووی قە ره بههههههە

پانتههههای   لههههە ڵێههههی ده  کههههە ،شههههێکی رواز لە . وه یتههههە هبهههها سههههووڕێ  لێبد ده  کههههە وێڵکە ره قە

ی،  دی ناکهههە بهههە  سهههتێکی دیکهههە ی ده کهههە سهههت درێهههژ ده ده  کهههە.  دا بهههزر بهههووه کهههە وێڵە ره قە

وامی  رده هێمنههههی و بههههە  بههههە  ی کههههە کههههە دهرێ   وه گههههوێ وبسههههکی بوونههههە  سههههت بههههە هە

  ی بهههە بهههزه. کههها ت دهیر سهههە  وه کانیە سهههووره ترووکانهههدنی چاوه  و بهههە  ریکی جووتنهههە خهههە

ی  کههههە ده ری  خههههەروێشههههکێ   کەوازیشههههت کردنههههی  نە  خههههۆت بههههەی و  ده روودا لێههههده

ی  نجام تۆقههههە رئە سههههە.  کههههردووه مڵههههۆسدا خههههۆی  کههههە تە سههههتی ئافره نیشههههت ده تە  لههههە  کههههە

  سهههههههتە نێهههههههو ده  کی زۆر لهههههههە یهههههههە کانی بهههههههۆ ماوه سهههههههڕه  نجهههههههە ی و پە کهههههههە ڵ ده گهههههههە لە

 .   وه مێنێتە کانی تۆدا ده قاوییە  اره

 ." وه م خوێنده ی ئێوه کە وازه بانگە. مۆنتێرۆم  من فلیپە"

 ."بۆ دانیشتن  کورسی لا نیە  ئێره،  ببوره. زانم ڵا، ده بە"

 ."بن ران مە نیگە.  ی ناکا، ئاواش باشە قە"

نابێهههت،  ئهههاوا .روخسهههارت ببیهههنم  روه  تههها لهههە  م بهههده رێگهههە  تکایهههە.  زۆر باشهههە"

ر زۆ.  م جهههۆره ڵا، بهههە بهههە. بسهههووڕێ  کە و تیشهههکە ره بهههە. دیهههار نهههابیجهههوانی لهههێم   بهههە

 ." باشە

 ." وه م خوێنده ی ئێوه کە وازه گەمن بان"

بێیههههتێ خوێنههههدنت   هم کههههار ی ئههههەتوانهههها  لههههە  پێههههت وایههههە. ی کە ، راسههههتده وایههههە"

  "ێ واو کردوه تە

  ."پاریس  ڵا خانم، لە بە"
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... وام  رده وام، بههههە رده بههههە... سههههتمبی ر ده گههههە بههههم ئە ، پێههههی خۆشههههحاڵ ده وایههههە"

 ..."پاشان   وه... ی راهاتبووین ڵ گە ک لە یە راده تابە... انی ز ده... ڵا  بە

 ی زیههههو و وه دانەوق کان و شههههە پرشههههنگی مۆمههههە  نێ  کههههەشهههه چە  چههههی، بههههە رده

بهههها گوومههههان بسههههکێکی زۆر   ن کههههە ربخههههە رپۆشههههێکی ئاورێشههههمی ده کههههان، سە بلووره

دا سهههاڵ  یهههر و بهههەپ  هێنهههده  گهههرێ کهههە قهههاوغ ده  و روخسهههارێکیش لهههەپۆشهههێت  سهههپی داده

سههههپی    یههههە خە کان و یە   و بالیفههههە رچههههە سههههە. نههههوێنا ک منههههداڵ خههههۆ ده وه  کههههە  چههههووه

پۆشههههن،  نههههدامی داده گشههههت ئە  کههههە تونههههدی و دژواری داخههههراوە  زۆر بههههە ی کههههەرز وبە

  سههههتە و ده  وه تههههە شههههاڵێ  پێچراوه  بههههە  با کههههە کی نههههە چههههە نیا مە نههههدامی، تههههە گشههههت ئە

  تهههوانی لهههە ده  و کاتهههە ئهههە  نیا تههها بهههە تهههە.  وتوه ر زگهههی کهههە سهههە  لهههە  کانیشهههی کهههە بچکۆلە

  رکهههههەو و ره نیگهههههات بهههههە  دزه  کە کەروێشههههه ی کە جووڵهههههە  سهههههاری رابمێنهههههی کهههههەروخ

کان  بالیفههههە بەرگههههی ئاورێشههههمی سههههوور و رزیههههویر  سههههە لههههە  کێشهههها کههههە کان راده نانههههە

 .  وه تە ەنب و بوو

  نم زۆری بهههههە مهههههە تە. مان بهههههدۆێین کە سهههههتە بە ر مە سهههههە  لهههههە  ی، وا باشهههههە هد"

  بڕیهههههارم داوه  سهههههتە بە م مە ر بهههههۆ ئهههههە ههههههە. نابی مهههههۆنتێرۆ ، جهههههە ماوه نهههههە  وه وه ره بهههههە

دا  رۆژنامههە  و لههە کردبههووچههاوم  رهی ژیانمههدا  مههاوه  لههە  م کههە ک پهها شههێل بکههە رێسههایە

 ." وه مە وازێ  ب و بکە بانگە

 ".رت  هاتوومە  وه م هۆیە ر بە ، منیش هەڵا بە"

 ."ی کە قبوڵی دهوابوو  کە.  ت وایە ڵبە هە"

 ."ربگرم م زانیاری زیاتر وه کە ز ده ئا، حە"

 ." یە ره مە یرو سە سە  وه رتانە  ڵا، بە بە"

ی  شههههەڵا شوو رامههههاوی، کۆمههههە  کههههە ویڵە ره مێههههزی ری قە  لههههە  تبینهههها کههههە ده

کان، ریهههههزی  فافۆنهههههە  کهههههەوچ کان، کە رداخهههههە راوجهههههۆر، پەنگهههههی جۆ ره  راب بهههههە شهههههە

تراوێکهههی   گشهههتیان بهههە - کانی دیکهههە رداخهههە رمهههان، پە ده ب و و قوتهههووی حهههە  شووشهههە
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. سهههتیدان ر ده بهههە  ، لهههە کهههە رزی ژووره ر  هههە سهههە  لهههە  کهههە -نههه  سهههپی پهههیس بهههوون ره

ی  کهههە ژووره رزی  هههە  ما لهههە ی کهههە کهههە وێڵە ره قە  کهههە  وه بێتهههە وجار بهههۆت روون ده ئهههە

تاریههههههه  و روونهههههههی   ڕێ و لههههههە پهههههههە رده ده  کە روێشهههههههکە ناکههههههاو کە  لهههههههە.  رزتره بههههههە

 .با دا ون ده کە ژووره

 ."گرم رچاو ده بە  لە  وو بۆ ئێوهس زار پە من چوارهە "

 ."وا نووسرابووش دا مڕۆ ی ئە کە وازه بانگە  ڵا، لە ەب"

 ." وه تە ب و کراوه  وایە ئا، کە" 

 ."  وه تە کراوه ڵا، ب و بە"

 راڵ ، ژینهههههههە یە وه مە کە ره کانی هاوسهههههههە رییهههههههە وه بیره  نهههههههدی بهههههههە پێوه  مهههههههە ئە"

م چهههاپ و  کهههە ز ده حهههە. بههها رێههه  و پێههه  بکهههرێن ی مهههن بمهههرم ده وه لهههەر بە.  یۆرتینهههە

 ." وه تە ساغ بوومە  م بڕیاره ئە ر سە  لە  ەک یە ماوه.  وه ب و بکرێنە

 ..."ۆی چیێ خۆی ناتوانا ڕاڵ بۆ خ ی ژینە اڵم ئە بە"

  رییههههههههە وه بیره  مانههههههههە ناب، ئە ر مههههههههرد،  جههههههههە وبههههههههە مە شێسههههههههت سههههههههاڵ لە"

 ." وه با کۆ بکرێنە ی من بمرم ده وه ر لە بە. ون کانی ئە واوه ناتە

 ..."اڵم  بە"

. م ده تیت ده یارمهههههە کانیش ناروونهههههە  تهههههە بابە  ی هێنهههههدێ لهههههە وه کردنەشهههههی بهههههۆ"

  نهههده وه ر ئە ههههە. بهههن زا ده م شهههاره رکە ازی نووسهههینی هاوسهههەشهههێو  لهههە  ره بهههە ره بە  ئێهههوه

هههههههۆگری دواجههههههار  ، وه خوێنیتههههههەو بی  وه کانی کههههههۆ بکرێنههههههە ستنووسههههههە تهههههها ده  سههههههە بە

 ..." نده چە... روون  نده بیت، چە دهی  کە شێوازی نووسینە

 ."م گە ڵا، تێده بە"

  ".، ساگا بۆ ئێره  ره کوێی، وه  ، ساگا، لەساگا"

 "کاێ"

 ."م کە مە ودهها"
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 "رویش ێ کە"

 ." وه ڕێتە گە ده. ڵا بە"

  بینهههههی کهههههە ده،  وه یتهههههەڵدێن هەکانهههههت  رز راماوه  هههههە  لهههههە  چهههههاوه  وجار کهههههە ئهههههە

کانی  گههههوێ بیسههههتی وشههههە  تههههوانی بههههۆ جههههارێكی دیکههههە اڵم ده کههههانی داگرتههههوون بههههە لێوه

م  دا ئههە م کاتههە ر لههە هههە  و پیرێژنههە ڵێههی ئههە ده  شههنێ  کههە چە  بههە -.( وه ڕێتههە گە ده) - وه ببیتههە

رت  پشههههت سههههە  لههههە. ون کههههە ده  جووڵههههە  کههههانی لههههە لێوه.  ریوه رپههههە زار ده  ی لههههە وشههههانە

ر  کانههههت بههههە هم تهههها کههههورتا چاو کان کههههە ئایینییههههە  سههههە ره ی کە وه دانەوق مێنههههی و شههههە راده

 لا کههههانی گههههە چاوه  ەکههههبینههههی  ده  وه یتههههە کە دهیری  سههههە دواجههههار  کههههە. ن خههههە ده  واره شههههە

  ر خاڵههههە هههههە  کە، سههههپی سهههپی و روونههههن، تر وره ڕ و گههههە ش تهههر، تههههە گههههە، تههههر رین بهههە

بهههن   ی پههها نهههاچا لهههە هێنهههده. شههێوێنێن ده  یهههەم روونی تی ئهههە کههها ی چاوه کانی بیبلبیلهههە شههە ره

  ما بهههووه تهههە  ڵێهههی بهههە پیرێهههژن ده. بهههن کهههانی بهههزر ده کانی پێلوویهههدا چاوه قورسهههە  گنجهههە

ڵا چهههااڵوی وشهههکی تێهههدا  کانیهههدا گهههە قوواڵییە  ئێسهههتا لهههەر  ههههە  ک بپهههارێزێ کهههە نیگایهههە

 . وه تە شاردراوه

.  یە وه ره نههههههۆمی سهههههە  تان لهههههە کهههههە ژووره.  وه مێننهههههە ده  لێهههههره  ئێهههههوه  وایهههههە کە"

 ." وه یگرێتە خۆر ده  وه ره سە

شهههوێنی خهههۆم   تهههوانم لهههە ده. گرم، خهههانم رو دڵتهههان نهههە وا بهههاش بههها سهههە  نگههە ره"

 ."م کانتان کار بکە ەووسست ن ر ده سە  لە

تتێکی  رفهههههە ده. ئەوەیە کە لێهههههرە بمێنهههههنەوە  م کهههههاره رجی مهههههن بهههههۆ ئهههههە مهههههە"

 ."  یەیزۆرمان ن

 ..."بوو ر ده گە ئە"

   ..."وراو ئە"

  بینههههی کههههە ده جههههار م کههههە بههههۆ یە ،ی کههههە ژووره  تە پێههههت خسههههتوه  وه یههههە و کاتە لههههە

،  وه کاتهههههە ی درێهههههژ دهکان سهههههتە ده  بهههههۆ جهههههارێکی دیکهههههە. کههههها ک ده یهههههە پیرێهههههژن جووڵە
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، و تی کههههە ڕاوکا ده دڵههههە  سههههت بههههە هە ەوەر خههههۆت بههههە لەهەناسههههەت قههههوورس دەبههههن و 

و  کانی ئهههە نجهههە تهههاکوو پە  وه بێتهههە درێهههژ دهبەرەوری پیرێهههژن   سهههتێکی دیکهههە ده دەبینهههی

،  سهههتاوه وێ راوه ی، کیژێههه  لهههە کهههە ری خهههۆت ده وروبهههە ده  چهههاو لهههە. سهههت ده  بگرێتهههە

  ببینهههی، چونکهههە ی خهههۆتچهههاو  تێهههر بهههەهەمهههوو بهههااڵی   ناتهههدا نیهههەتوا  لهههە  کیژێههه  کهههە

 کە هەسهههتت بە،  ناکهههاو بهههووه  لهههە  ی هێنهههدهشههه کهههە هاتنە ،و ت نێزیههه  بهههۆتەوەلێههه زۆر

ن  بیسهههتن نایهههە  لهههە ش کە نگانهههە و ده ت ئهههە نانهههە تە –نەکهههردووە نگێههه   ترین ده چووکهههە

پهههههاش   وونکهههههەچ راسهههههتەقینەن،. شهههههن قینە راسهههههتەهەن و ر چهههههۆنا بههههها  اڵم ههههههە بهههههە

  کهههههە  هێزتره بهههههە  یهههههەنگی و بێده لهههههە، چهههههوونکە زۆر  وه دێنهههههە تبیهههههر  کی دیکهههههە یهههههە ماوه

 . هەستت پێکردووە

  ." وه ڕێتە گە خۆ وتم ده"

 "کاێ"

 ."م برازاکە. م کە مە ورا، هاودهو ئە"

 ."باش  ئێواره"

مان کاتههههههدا خههههههانمی پیههههههر رسههههههایی  هههههههە  قێنا و لههههههە لههههههە ر ده سههههههە  کههههههە کیژه

 . وه کاتە و ده ی ئە کە جووڵە

  ئێمهههههههە ری  دواوه  مڕۆ بهههههههە لهههههههە.  نابی مۆنتێرۆیهههههههە جهههههههە  ڕێزه م بهههههههە ئهههههههە"

 ."دەمێنێتەوە

  م جهههههۆره ، تههههها بهههههە وه ویتهههههە کە جێهههههی خهههههۆت دوور ده  قاوێ  لهههههە نهههههد شهههههە چە

  سهههتاوه اوهچهههاوی قونجهههاو ر  وا بهههەر ههههە  کهههە کیژه. ن کهههە ان کهههوێرت نەک تیشهههکی مۆمهههە

وجار  تههههۆ ناکهههها، ئههههە  تا چههههاو لهههە ره سههههە.  وه تههههە دا شهههۆڕ بوونەیههههورم ر کانی بههههە سهههتە وده

. تیشههه  بترسهههها  چههههاوی لهههە  ی کهههە وه ک ئهههە ڵههههدێنا، وه هە ەکهههانیچاو  رمهههە نە  رمهههە نە

ریههههها،  شهههههنی ده چە  وزن بهههههە سهههههە  م چاوانهههههە ئهههههە  وێ کهههههە کهههههە رده نجام بهههههۆت ده رئە سهههههە

  وه بنهههە هێهههدی ده  ێکی دیکهههەنیشهههن، بهههۆ جهههار ێنان دهسهههت ر بە سهههە  ، لهههە دەنەوە پۆرن ده شهههە
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خههههۆت   مێنهههها و بههههە یههههان رادهلێ.  وه چنههههە ڵده پۆلێ  دیسههههان هە کههههو شههههە وجار وه و ئههههە

موو  ک ههههە ر وه وز وجهههوانن ههههە سهههە  م چاوانهههە ئهههە  ، چوونکهههە راسهههت نیهههە  مهههە ڵێهههی ئە ده

  اڵم نهههاتوانی خهههۆت بهههە بهههە. یهههان رامهههاویئێسهههتا لێ  تههها بهههە  ی کهههە وزانە سهههە  و چهههاوه ئهههە

  ، بهههەخهههوڵێێنا دا گهههۆڕان دهت ت حاڵهههە  ، لهههە وه نهههە ده پۆرن ده شهههە  م چاوانهههە ی، ئهههە بهههەفریوب

  نیا تههههۆ لههههە تههههە  پههههێش چههههاوت کههههە  نههههە خە ک ده یههههە ڵێههههی روانگە ر ده هههههە  شههههنێ  کههههە چە

 .ی زووی بکە بیبینی و ئاره  تواناتدایە

 ." وه مێنمە ده  من لێره. ڵا بە"
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  شهههنە م چە بهههە ،دا و نین ده قاقهههای پههها کهههە  پیرێهههژن لهههە ، رانهههە کەکی گهههوێ کپ یهههە راده  بهههە

 پێهههت.  ی تۆیهههە تهههە مە رحە م مە بژێهههری ئهههە  نهههد شهههوکرانە چە تههها بهههە   ینا کهههە گهههە پێهههت راده

ک  یهههە مووچە  لهههە بیهههر. کههها ریێنهههوێنی ده ت کهههە و ژووره ره تهههۆ بهههە  و کیهههژه ئهههە  کهههەڵههها  ده

  ا دیههههارهو  ش کههههە م کههههاره ها ئههههە روه هههههە، و  سههههوویە زار پە چههههوار هههههە  کههههە  وه یتههههە ەک ده

  وه توێژینهههە وەک کهههاری  کهههە  یهههە کارانهههە  م جهههۆره ت بهههەدڵههه یفت پههها دێ، ئهههاخر زۆر کهههە

ش  کی لههههە ریههههە قە تە  ناکهههها لههههە  وه پێویسههههت بههههە  ی کههههە کارانههههە  و جههههۆره لههههە . دەچێههههت

  ی یههان بچیتههە و شههوێن بکههە م شههوێن و ئههە ئههە ی یههاخۆ پههڕووکێن دا خههۆت هههیالک بکههە

  کههە  وه یتههە کە ده  وه بیههر لههەلەم کههاتەدا .  وازی دیتنیانههت نیههە  ی کههە سههانە و کە ئههەدیههداری 

بهههههاتی   لهههههە  کهههههە بهههههاش دەزانهههههیو،  ر ده  چیتهههههە ده  و ژووره دا لهههههە کیهههههژهئەو دوای   بهههههە

خشههههههی  دوای خشە: وی دوای بکههههههە کانت وه سههههههتی گوێیههههههە هە  بههههههەدەبهههههها کانههههههت  چاوه

ێ  ت رفههههە ده  ئێسههههتا لههههە .سههههت چههههن ی دهخشههههی داوێنێکهههه وی، خشە کههههە ی ده کههههە داوێنە

  ەبهههتاریکیهههدا   لهههە. رابمێنهههیکانی  وزه سهههە  چهههاوه  لهههە  بهههۆ جهههارێکی دیکهههە  کهههە رێی گهههە ده

  ت بهههەەکانههههێشهههتا چاو .ڕێی گهههە ڵ ده کانهههدا ههههە پلیکانە  بهههەدەکەوی و   نگهههە و ده دوای ئهههە

شههههی  شە  نێزیههه  بهههەکهههات ئێسهههتا   کهههە  وه بیهههر خهههۆت دێنیتهههە وه.  هاتووه تهههاریکی رانهههە

  وجار کهههە بهههی، ئهههە رسهههام ده   سەشهههااڵوی تیشههه لە نەکهههاو بە دیتنهههی، و  ڕۆیهههە پهههاش نیوه

دا  خهههۆی رده - ڵی نیهههەقهههوف  ی دیکهههە رگاکهههە ده - وه کاتهههە ت ده کهههە رگهههای ژووره ورا دهو ئهههە



 ئەوورا

15 

 

خههههواردنی شههههێو  بههههۆ  ک کههههاتژمێری دیکههههە پههههاش یههههە.  تههههە کە ژووره  مههههە ئە : "ڵهههها ده و

 ."ین کە ڕێت ده چاوه

ی وبههههوار جێههههت دەهێڵێههههت  وه یههههە کههههە داوێنههههە رمی نههههە خشههههی خشههههە  ر بههههە ەههههه

 . رووخساری ببینی  بۆ جارێکی دیکە کە ئەوەت پا نادا

  بانههههههههە وره یری هە ی و سههههههههە کههههههههە پات ده قههههههههەلەسههههههههەر پشههههههههت   رگاکههههههههە ده

.  ی داپۆشهههیوه کهههە ژووره ،بهههاتی بهههن مهههی   لهههە  ی کهههە کهههە رت ده ی بهههان سهههە کە ییە شووشهههە

  ی کههههە وه لههههە ، کههههە کانی خانووه تاریکههههە  قوژبنههههە و ڵ کههههون گههههە دن لەراوردکر بههههە  بههههە

چهههههههاوت  ئەسهههههههتێرەکانی ئاسهههههههمان لە تهههههههریفەی مانگەشهههههههەو و تروسهههههههکەیبینههههههی  ده

 - ت کههههە کانزاییە  وێڵههههە ره ر قە کی سههههە و، کههههاتا دۆشههههە گرێ دهداتهههه یەک بههههزه دەچەقههههێن،

و خەنهههی   وه یتهههە ده لێده  بهههزه ، دیسهههان وه یتهههە کە تهههاقی ده  بهههە -  نگهههی ئاڵتوونییهههە ره  بهههە  کهههە

سهههتوور  سهههووری ئەرێکی  راخهههە: گێهههڕی دا ده کهههە نێهههو ژووره  وجار چهههاو بهههە ئهههە. دەبهههی

کی  یهههە ملە سهههکە ، ئەنیتهههوونی نگهههی زه ره  بهههە ەکهههاندیوارلە بهههن پێهههت دا دەبینهههی، کههها زی 

ۆ مێزێکههههی کههههۆن بههههلەورتههههرەوە ،  ڵێکی سههههووره خمههههە ی مە کههههە گەر بههههە  ت کههههە راحههههە

،  یهههە رمی پێوه و رووکێشهههێکی چهههە  کراوهگهههوێز سهههاز  داره  لهههە  کهههەدراوە دانهههنووسهههین 

  کتێههههب لههههە  سههههێکی پههههڕ لههههە فە و قە  وانە ی شههههە وه بههههۆ خوێندنههههە کەر مێههههز رمپههههای سههههە

 .دەبینی کەبە ئاسانی دەستت پا رادەگات  کە نیشت مێزه تە

 پاڵێهههه   سههههووکە  بههههە  ر کههههە و هههههەچیههههت  ده  ی دیکههههە رگاکههههە و ری ده ره بههههە

گههههههوڵی وردورد   ی بههههههە کههههههە  ابی چینینە لههههههە  بینههههههی کههههههە مامێ  ده حههههههە ، وه یتههههههە کەی ده

وزێکی  حههههە کههههۆن مههههۆدی  بههههە، و نهههه  ئاسههههمانی کی ره ستشههههۆرییە ، ده خشههههێندراوه نە

کی  یههههە ئاوێنە  ، لههههە کههههە مامە نیشههههت حە دااڵنهههی تە  لههههە .ش لە تەنیشههههتیەوە دەبینههههی چکۆلهههە

بهههرۆ   - دارگهههوێزه  ویش لهههە ئهههە -  یهههە وه کە ەدورب  بهههە  ی کهههە کهههە یری خهههۆت ده خهههڕدا سهههە

ی  ناسهههههە هەئهههههاوێنەکە بە و   وه جووڵێنێتهههههە ت ده کهههههە چاوییەل پهههههان و  سهههههتوور و لێهههههوه ئە

  وه یتهههە کە کانهههت ده چاوه  و کاتهههە ئهههەو  دەقهههونجێنیکانت  شهههە ره  چهههاوه. گهههرێ م ده دمهههت تهههە
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و  خههههاو  پرچههههە  سههههت بههههە هیههههت ود ده ک ده یە ناسههههە هە.  وه بێتههههە روون ده ش کههههە ئاوێنەکە 

وجار  هێنههها و ئهههە کانتهههدا ده روازه  رچهههاوهو ر گۆنههها  سهههە  سهههت بهههە تدا دێنهههی، ده کە شهههە ره

ی  کهههههە اوه، ن وه شهههههارنە رت دهکانت بهههههۆ جهههههارێکی دی روخسههههها ناسهههههە هەمی  تهههههە  کهههههە

 : وه یتە کە دووپات ده

 "وراو ئە" 

ی،  کههههە بهههها ده  بههههەسههههیگار   دا دوو دانههههە کههههە وێڵە ره ر قە سههههە لههههەراکشههههاوی   بههههە

. پرچهههت دا دێنههههی  ک بهههە یە یت و شهههانە کههههە ر ده بهههە ت لە کهههە تە سهههتی، جاکە ڵده پاشهههان هە

پێیههههدا پێشههههتردا   لههههە  کههههە  وه بێنیتههههە  رێیههههەو  ی ئههههە ده وڵ ده و هههههە  وه یتههههە کە ده  رگاکههههە ده

  تهههههاکوو تیشهههههکی رمپاکهههههە  وه اڵیی بێڵیتهههههە ئهههههاوه  بهههههە  رگاکهههههە وێ ده تهههههە ده. ریبووی تێپهههههە

کههههههههانی  ره نههههههههە فە  ، چونکههههههههەبهههههههها سههههههههوودەاڵم  ، بههههههههەوه رچاوت روون بکاتههههههههە بههههههههە

ی پهههها  مههههە شههههیا گە ده. تەوەکهههها پات ده ردا قههههە سههههە  بههههەت  رگاکههههە ده( کانی ئیسههههپرینگە)

م  ئهههە. ی ناکهههە  م کهههاره ئهههە. رایکێشهههی  ، جارێههه  بهههۆ دواوه وه ی، جارێههه  بهههۆ پێشهههە بکهههە

ل  پههههە  بهههها بهههە ده ، تهههۆشو  وه مێنێتههههە دهتاریکیهههدا   لههههە  تایهههە تا هە بهههۆ هههههەدەبهههها   خهههانووه

  سههههههتە ده  بههههههە.  وه و دیسههههههان بیدۆزیتههههههە  وه ی بدۆزیتههههههەەکانر بههههههە لە کههههههون وکە ،کوتههههههان

و،   وه دۆزیتههههە ت ده ڕا رێگاکههههە کههههە نیشههههت دیواره تە  لههههە  کوێرکوێرانههههە راداشههههتووەکانت

و  اکهههایی ئهههەنێهههو رون  سهههتی ولهههە وه راده. ی کهههە ی ده پهههە  کهههە وت پالکهههی گڵۆپە ڵکهههە هە  بهههە

  دا چهههاوت بهههە کهههە رره بانی تە بنهههە  لهههە. تروکێنهههی دا چهههاو ده دوور و درێهههژو چۆڵهههە  رره تهههە

 نۆهههههههۆمی خههههههوارەوەو  ره بههههههە  کههههههە. وێ کههههههە ی ده کههههههە پێچاوپێچە  و پلیکانههههههە  رده نههههههە

مههههاڵی   بهههها لههههە ده  کههههە  یههههە کههههارێکی دیکە  مههههە ئە: ژمێههههری کان ده پلیکانههههە ،ڕێی گههههە داده

  کە روێشههههکە کانی کە سههههووره چاوه  چههههاوت بههههە. یههههتێڵی راب گههههە ا لەد خههههانمی یورنیتههههە

لێهههی دەسهههڵەمیتەوە  ، وه وێتهههە کە بهههازدان لێهههت دوور ده  کا وبهههە پشهههتت تێهههده  وێ کهههە کهههە ده

 .دەکشێیتەوە  و دواوه ره پلیکانێ  بە و
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 انهههههدنت نابێهههههت، چهههههوونکەگنخات کهههههبهههههواری   وه ی خهههههواره کهههههە دااڵنە  لهههههە

کانی  شووشههههههە  دا کههههههە اڵکههههههە ئاوه  رگهههههها نیههههههوه کههههههن ده  لههههههە  وه مۆمێکههههههە  ورا بههههههەو ئههههههە

ر  بهههە اڵم لە بهههە ،چهههی وری ده ره بهههە  وه نهههە خە رده زه  بهههە. کههها ڕێهههت ده چاوه ،نگن نگهههاوره ره

 -سهههتی وه ر گوێهههت، راده بهههە  دێنهههە  پشهههیلە  نهههد دانهههە رگ بهههڕی چە ی جهههە قیهههژه  یکهههە وه ئە

بیهههتەوە کە تهههاکوو دڵنیههها  هەڵهههدەخەی سهههتی و گهههوێ وه وورا راده نیشهههت ئهههە ەت  لهههەڵا،  بهههە

و ژووری  ره دوایهههدا بهههە  وجار بهههە و ئهههە – ەبهههوو  پشهههیلە  ئەوەی بیسهههتت دەنگهههی قیهههژەی

 . ڕۆێ دانیشتن ده

 ." مشکی زۆره  کە ڕه م گە ئە. بوو  پشیلە: "ڵا ورا دهو ئە

شههههههێکی  رووکە  بههههههەدەبینههههههی تههههههاقما موبههههههل : ڕێی گههههههە دا ده کههههههە ژووره  بههههههە

 ڵا دۆاڵب کۆمههههەلە قههههوژبنێکی ژوورەکە ،  وه تههههە ی کههههاڵ بۆ کههههە ەنگ ره  اورێشههههمی کههههەئ

، ریهههز کهههراون ی تێهههدا ڵی چینهههی چکۆلهههە و کۆتهههە  یهههە یی ههههە نمهههای شووشهههە  کهههە دەبینهههی

نگهههههی مۆسهههههیێایان لههههها  ده  کهههههەبە دیوارەکهههههانەوە هەڵواسهههههراون کهههههاتژمێر   ندانهههههە چە

 و خشهههی ئێهههرانین نە  لهههە  ر کهههە ڵا راخهههە دالیاکان، گهههۆی بلهههووری، کۆمهههە ، مهههە وه بێتهههە ده

نی گونههههههد و  دیمههههههە  ڵا تههههههابلۆ بههههههە کۆمههههههە تێکەوتههههههووە،ی  چینههههههی چکۆلههههههەهێنههههههدێ 

دەکەی  کان وزه سهههههە  رییهههههە خمە مە  رده پهههههەسهههههەیری ، هەڵواسهههههراون  وه کانە ینەگوندنشههههه

 .  هور کردو بە وزی لە رگێکی سە بە شوراو ئە. کە پەنجەرەکانیان داپۆشیوە

 "ێ دڵە  ت بە کە ژووره"

 ..."  ی کە و شوێنە کانم لە لە پەل و  با کە اڵم ده بە. ڵا بە "

 ."بۆت بێنا  ری نێو ماڵێم ناردووه کە کاره. پێویست ناکا "

 "!ر بارتان سە  ەبووم "

  ی لهههههە کهههههە ورا مۆمدانەئەو. چهههههی و ژووری خهههههواردن دهەر دوایهههههدا بهههههە  بهههههە

  کههههە وری ژووره هوار دچهههه.  داره سههههارد وشههههە  کههههە ژووره. نهههها داده  کههههە نههههدی ژووره ناوه

ر  سههههە کولیاریههههان لههههە( گوتیهههه )شههههێوازی   بههههە  کههههە  بههههۆر داپۆشههههراوهداری  ختههههە تە  بههههە
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 یههههان لەسههههەر وره گههههە  وره ی گههههەگههههوڵ و پنچکهههه  یههههی وانههههە کەشههههێوەیەکی   بههههە.  کههههراوه

یان بهههۆ چهههوار  کهههە خواردنە ی مێهههزی کهههە یر ده نیشهههی سهههە داده  ر کهههە ههههە.  خشهههێندراوه نە

کی  یە و شووشههههە  ریان داپۆشههههراوه سههههە  ووت کههههەبڵهههه  وو دانههههەد.  کههههردوه  س ئامههههاده ەکهههه

 .دەبینی  کە ر مێزه سە  ش لەورگرتوو ی  ە کۆنە

رگ  جهههەو  ئهههەبهههۆنی تیهههژی . دەکهههاتەوەکان  بڵووتهههە  کا لهههە یهههە یر ورا سهههەئەو

  شووشهههەوجار  نا و ئهههە ی دایهههده کهههە وریە ر ده سهههە  ورا لهههەئەو  مژی کهههە ڵهههده هە  هو پیهههواز

رداخی کریسهههتاڵ  پهههە  دوو دانهههە ، سهههت و سهههووره خە  و تهههراوه گری و لهههە هڵهههد هە  کهههە کۆنە

  کە رابە ی شهههە ر شووشهههە ی سهههە ر نووسهههراوه گهههە نهههاگرێ ئە  دڵهههت ئهههۆقره. ی کهههە پهههڕ ده

ورا ئەو.  ی داپۆشههههیوه کە ی سههههەر شووشههههەکە نووسههههراوهور اڵم  ههههە ، بههههە وه خوێنیتههههە نە

دوو جێههههی   چههههاو لههههە. گرێ ڵههههده او هەی بههههرژ ماتههههە تە  نددانههههە چە  ی دیکههههە کههههە بڵووتە  لههههە

  م، ئێهههوه کهههە داوای لههها بهههوردن ده: "ڵێهههی ی و ده کهههە تاڵ ده ی بهههە ملهههە سهههکە زیهههادی، دوو ئە

 "نێ کە ده  سێکی دیکە ێی هاتنی کەڕ چاوه

و  مشهههە ئە. نههها" : ی بهههرژاوه ماتهههە ڵگرتنی تە ریکی ههههە یی خهههە شهههێنە  ورا بهههەئەو

 ."شێو ناخوا  مەڵ ئێ گە لە.  سازهما نا خان کە کۆنسلۆ

 "خانێ پوورتێ کۆنسۆلۆ"

 ن تەواو بههههووی،شههههێو خههههواردلە ی  وه کهههها پههههاش ئههههە ز ده و حههههە ، ئههههەڵا بههههە"

 ."وێ تۆ بکە  چاوی بە

  وه خوێتههههە ت ده کە سههههتە خە  رابە شههههە. خههههوێ ت ده کههههە خواردنە نگی دا هدبێهههه  لههههە

 ارووئە  شهههههنە م چە ڵکوو بهههههە ی، بهههههە کهههههە هرت د وروبهههههە یری ده و جهههههار ناجهههههارێ سهههههە

ی هێلکهههههاری  کهههههە ز ده حهههههە. وێ کهههههە ت نە کهههههە نیگههههها سهههههێحر لههههها کراوه  چهههههاوی بهههههە

  ر جارێههه  کهههە ههههە چهههوون. ی ینتهههدا تۆمهههار بکهههە زه  لهههەناسهههکە   م کیهههژه روخسهههاری ئهههە

هاتوو هانهههت  وی نهههە کهههە  ی و هێزێکهههی لهههە کهههە بیریهههان ده  گێهههڕی، لهههە رده نیگهههای لههها وه

ر  بهههە نیگهههای لە  میشهههە ک هە و وه ئهههە.  هو یتهههە یری بکە سهههە  بهههۆ جهههارێکی دیکهههە  دا کهههە ده
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ت  کە دوای پهههههاکێتی سهههههیگاره  تهههههدا لهههههە کە تە نێهههههو گیرفهههههانی جاکە  کهههههاتا لهههههە. تی خۆیهههههە

  وه دێتهههە بیهههرلە نەکهههاو شهههتێکت ، وێ کهههە سهههت ده ر ده ت بهههە وره ڕێی، کلیلێکهههی گهههە گهههە ده

کانی  زه ەکمههه چە  کا لهههە یهههەقهههوفڵی   کهههە بیهههرم کهههردوە  ئهههای، لهههە : "ڵێهههی ده ارئەوو  و، بهههە

 ."وێدان کانم لە زه کا ە. بکەمەوەم  کە مێزه

کی  یە شههههێوه  بههههە "ربچههههیێ مای ده تههههە  وابوو بههههە کههههە: "ڵهههها ده  وه  مههههە نە  بههههە  وه

 . یاندی ی پا راگە مە ئە  یی ئاسایانە گلە

  وه تههههههەقامک   بههههههە  کههههههەبە ئههههههاڵۆزییەوە ئامههههههاژە بەو دەسههههههتە کلههههههیالنە دەدەی 

 . ڵواسراوه هە

 ."ی بچا وبۆم بێنا توانا سبە ن دهتا کە ره کە کاره .ی ناکا قە"

ی  یهههههە کە نەداوێبهههههوێرێ و  سهههههتت ده وتنی ده وێ كهههههە  و خهههههۆی لهههههە اڵم ئهههههە بهههههە

بهههۆ جهههارێکی  شتهههۆ ،ڵهههدێنی و ر هە نجام سهههە ره سهههە. راگرتهههووەکانی  سهههتە دههەروا بە 

ر  سههههە  گێژبههههوونی خههههۆت، لههههە  بههههی، لههههە گومههههان ده  سههههتی خههههۆت بههههە هە  لههههە  دیکههههە

  وز و پهههههڕ لهههههە سهههههە ش و گهههههە  و چهههههاوه ری ئهههههە ژێهههههر کاریگهههههە  لهههههە  انێ  کهههههەمسهههههوور

حسهههێب   م سهههیحره ی ئهههەهۆکهههار  بهههە  کە رابە تهههۆ گیرایهههی شهههەکەچهههی  ،و  دایە ترووسهههکانە

ر  سههههە  یتههههە خە سههههت ده سههههتی و ده ڵده سههههتا، تههههۆش هە ڵده ورا هەەون ئی و، چههههو کههههە ده

کانی  کهههە رووتە  شهههانە بهههۆسهههت  ده  خهههۆت رانهههابینی کهههە  ، لهههە کە ملە سهههکە جههها پهههاڵی ئە

 .  ببەیی  کە با جووڵە  ره سە یاخۆ

سههههتی  ی بهههها هە جووڵههههە بههههۆگههههوێ  .ر خۆتههههدا زاڵ بههههی سههههە ەی ب ده وڵ ده هههههە

  وه دا بکرێتهههە ر چێشهههتخانە سهههە بە  نگهههە ره  کهههە –هەڵهههدەخەی رت  ی پشهههت سهههە رگاکهههە ده

ئەم ی سههههەرەکی رووناکههههایی دوو هۆکههههار شههههرۆڤەکردنی  بههههەئەوەتهههها خههههۆت یههههان  -

ک  وه  تیشههههههه  کهههههههە  سهههههههتاوتوو لهههههههە کی پە یهههههههە بازنەواتە : ژوورە سهههههههەرقاڵ دەکەی

دیهههوارێکی کولیهههاری بەسهههەر ڕا  کهههە ر مێزه ی سهههەەک وری مۆمدانهههە ده  نگێ  لهههە بە شهههە

 ،بهههه و دەبێههههتەوە  وه وریههههە ده  بە و تاریهههه   وره کی گههههە یههههە و، بازنە  کەوتههههووە دا کههههراو
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 وورەیەکنجام  ره سهههههە .رگێهههههڕی ئهههههائوار وه  ەی چهههههاو لههههه ده وڵ ده ههههههە بەم بیهههههانوانەوە

ک  ر وه و ههههە سهههتی بگهههری و ری بهههڕۆی، ده ره سهههتی، بهههە هە  کهههە وەبەر خهههۆت دەدەی

 .ی ی بخە کە رم و ناسکە نە  نجە پە  ت لە کە ی کلیلە یادگارێ  ئاڵێە

 ."سهههپاس: "ڵههها هد  وه  مهههە نە  کههها وبهههە یرت ده ، سهههە وه کاتهههە ی کهههۆ دهکهههان نجهههە پە

 .ر ده  چیتە ده  کە ژووره  لە  لە پە  ستی وبە ڵده ەوجار ه ئە

کێشهههههههی،  راده نیشهههههههی، لینههههههه  ی ئهههههههائورا داده کە ملە سهههههههکە ر ئە سهههههههە  لهههههههە  

 قەت واپێشهههههتر   ی کهههههە کهههههە چێژێههههه  ده  سهههههت بهههههە ێنی و هەسهههههگیر ت داده کە سهههههیگاره

، بوونهههت  لهههە شهههێکی گهههرینگە تزانهههی بە ده  ی کهههە و چێهههژه ەئههه. کردبوو سهههتت پههها نهههە هە

بەری پهههها ی،  کههههە ده  م چێههههژه ەهەسههههت بهههه کهههه  وکههههواڵوییەدائێسههههتا، لەم دۆخە  ماڵ بههههە

و بە ئاکههام دەگههات   م جههاره زانههی ئههە ده ی، چههوونکە بههە ر رده سههە  ی لههە رده ، پههەنههاگری

خههههههانمی کۆنسههههههۆلۆ   تی کههههههە یههههههەو ئههههههائورا وتوو... لە هەنههههههاوت دا ئەبەدی دەبێههههههت

 ...  ڕێتە پاش شیوخواردن چاوه  لە. کا ده ڕێت چاوه

  بهههههههە ، وه سهههههههتە ده  مۆمهههههههدانێ  بهههههههە ،و دەر دەچیهههههههتژووری خهههههههواردن لە 

رگهههههای  ده ، وه یبینیتهههههە ده  ک کهههههە رگایهههههە م ده کهههههە یە. ڕی پهههههە دا تێده کهههههە خهههههان و دااڵنە دیوه

. اڵمێههه  نابیسهههتی اڵم وه بهههە ،ی ده رگههها ده ده  لهههە  نجهههە پشهههتی پە  بهههە.  وه ی ئهههە کهههە ژووره

،  وه یتههههە کە ده  رگاکههههە پاڵێهههه  ده  سههههووکە  پاشههههان بههههە.  وه یتههههە ده رگهههها ده ده  دیسههههان لههههە

وی  نگێکهههی نهههە ده  و بهههە وی کهههە ژوور ده سهههت وه بههها هە  بهههە.  ڕێتهههە و چاوه ئهههە  چوونکهههە

 ..."خانم... خانم: "ڵێی ده

چهههههۆکی   و دیهههههواره ورووی ئهههههە ره نگهههههت نهههههابا، چهههههون بهههههە ده  گهههههوێی لهههههە

ر  سهههە  ری بهههە سهههە . وه تهههە یینی رازاوهسهههمی ئههها رێوره لی ل و پهههە کهههە  بهههە  کهههە  وه تهههە داداوه

  وێ لههههە لههههە: وێ کههههە اوت پێههههی دهدوور چهههه  دوور بههههە.  انیههههدا داگرتههههووهک قونجاوه  مسههههتە

ودای  نههههههاو مههههههە  ری بههههههە ، سههههههە وه تههههههە شههههههمین دا چههههههۆکی داداوه رۆبێکههههههی زبههههههر و پە

ک  ر وه ، چهههوار چهههل ئێسهههکی بههها گۆشهههت، ههههە ، کهههز و روازه کانیدا رۆ چهههووه شهههانە
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کانی  رقهههە .جههها مهههابا  ڕاسهههت بهههە کانی نێوه ده ەمی سههه رده سهههە  لهههە  کهههە چهههاڵێ  دە کۆتهههە

و   ڕاوه ڵگههههههە تهههههها هە کی سههههههوور ەبایهههههه بەاڵمداری وشهههههه ،   ک دوو چڵههههههە ر وه هههههههە

م  وام ئهههە رده سهههەر پشهههتی بهههە  زبهههره  شهههمینە م پە ئهههە  دای کهههە وه بیهههری ئهههە  لهههە. ڵمسهههاون هە

و ئاسههههمان  ره بههههە کانی کههههاو مسههههتە نههههە  لههههە  کههههە ،کهههها سههههان ده شههههی هە لە رزیههههوەی  پێسهههتە

  کههههە  وایههههە  وه ک ئههههە ، وه وه ی جووڵێنێتههههە ده  واوه حههههە  بهههها وازی بههههە  و بههههە  وه ڵدێنێتههههە هە

سهههههت لێهههههی نێزیههههه   بههههها هە  تهههههۆ بهههههە ، چهههههوونکەڕ دێ و شهههههە کان بە ڵ وێنهههههە گهههههە لە

نی  ، سباسههههههتیە می پههههههاکیزه ریههههههە سههههههی ، مە مە:  وه تههههههوانی بیانناسههههههیتە ده ، وه ویتههههههە کە ده

یتانێ   ی نێزیکههههی خههههوا و، شههههە پیاوچههههاک، لووزیههههای پیاوچههههاک، میکائیههههل فریشههههتە

کی  یههههە رده پە ر سههههە  و لههههە  یههههە وه یە ر لێههههوه سههههە  کراوی بههههە کی مههههە یههههە نە خە ده ره زه  کههههە

م  ی  لههههە کههههە  ڵا رووخسههههاری شههههاد وبههههە نیا کۆمههههە ، تههههەدا دیههههارنخشههههاوی وکههههۆن  نە

  ی کههههە وه ر ئهههە بهههە ییهههدا دیهههارن، شههههادن لە هتووڕ  پههههر لهههەماوی و  ەخههه  نیگارییهههە  رده پهههە

ئهههاوی   ڵی پهههڕ لهههە نجهههە ڵا مە ، کۆمهههە کان داگرتهههووه خهههی یهههە دۆزهگۆشهههتی   چنگیهههان لهههە

ر نامووسهههههی  سهههههە  نهههههە کە سهههههت درێهههههژی ده ریاندا درێهههههژن، ده سهههههە  کهههههول ههههههاتوو بهههههە

سههههوود   و ئازادییانههههە گشههههت ئههههە  بههههن، لههههە خههههۆش دهر ، سههههە کههههە کانی نێههههو وێنە تههههە ئافره

ڕاسههههت نێزیهههه   ناوهی کە وێنههههە  لههههە.  رام کههههراوه پیاوچاکههههان حههههە  لههههە  گههههرن کههههە هدر وه

، خهههوێنی (مهههریەم)مان  کهههە رهمبا  ە  کانی خاتوونهههە فرمێسهههکەنەخشهههی   بهههە  کهههە  وه بیتهههە ده

یی  یتان، تهههووڕه شهههە ، شهههایی و لۆ هههانی( یسههها)مهههان  کهههە خهههاا دا کراوه  بهههە  هنهههد وهادخو

 و  دا پهههارێزراوهلکۆڵههه ئە  کی پهههڕ لهههە یە شووشهههە  لهههە  ناوێ  کهههە ب، ههههە ی مهههوقره فریشهههتە

مسهههتان   ، بهههە می کۆنسهههۆلۆ، چهههۆکی داداوهخهههان. رازاوەتەوە دڵێکهههی زیهههوینهەەوەهههها 

 چهههون لێهههی نێزیکتهههر  بهههڕێ کهههە رده لا ده گە کههها و پچهههڕ پچهههڕ وشهههە یان لههها ده شهههە ڕه هە

تێهههههی   ی فریشههههتە ی شههههاری خهههههوا، ئههههە فهههههۆراریس، ئههههە: "لێیههههان تێههههدەگەیوه  بیتههههە ده

 !"خاێنا ده ند ا مردنی دونیا چەئاخ، ت! ت یپووره و شە لە  تووڕێنە
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سههههەردڵی کههههۆخەیەکی قههههورس   کههههوتا کههههە شههههنێ  سههههینگی خههههۆی ده چە بە

کانهههدا شهههل  مۆمەو   ر وێنهههە رامبهههە بە  لهههە ،کانی وژمی کۆخهههە تهههە دەگوشهههێت و، بەههههۆی

ڵێکهههدا هێهههدی حا  لهههە .سهههتێنی ڵی ده ت و ههههەی بهههە کانی ده سهههت بهههۆ ئانیشهههکە ده. وێ کهههە ده

م  یی و وردی ئههههە حاسههههت بچکۆلههههە  لههههە ، وه یتههههە بە ی ده کههههە وێڵە ره و قە ره و بههههە هێههههدی ئههههە

م تههها  ، کهههۆم، کهههە یهههە کی بچکۆلە یهههە ڵێهههی کچۆلە ر ده ههههە .دەبهههیرسهههووڕماو  دا سە خانمهههە

  کههههە گاگۆڵە  بههههە وبههههو ده تههههۆ نەبههههوایە، تی ر یارمههههە گههههە ئە  پێههههت وایههههە. مههههاو کههههورتا چههههە

  پهههڕ لهههە  وێڵهههە ره ر قە سهههە  ی تهههاکوو لهههە ده تی ده یارمهههە. ی کهههە وێڵە ره قە پهههای  بڕۆشهههتبایە

ی تههها پشهههووی  ەکههه ڕێ ده پۆشهههی و، چهههاوه وێ، دایده کانی بخهههە کۆنهههە  نان و بالیفهههە ورکهههە

  وه کانیهههە اڵتووه هە گۆنههها وشههه   لهههە ، اڵتانە سهههە ا بههها دهد م حاڵهههە لهههە .ر خهههۆی بهههە  وه بێتهههە

 .  وه بێتە فرمێسکێ  لووز دهدڵۆپی 

  دا بههههۆ پیرێژنههههە م دونیایههههە لههههە. نابی مههههۆنتێرۆ ، جههههە بمبههههووره...  بمبههههووره "

  تکایههههە... ت  یبههههاده  چێههههژ بههههردن لههههە... گین مههههە  وه کان هههههی  نامێنێتههههە وتههههە ک کە پههههە

  ..."ستم ده  بە  م بده کە سره ده

 ..."  ورا خان وتی کەئەو"

سهههت پههها  ده  ێویسهههتەپ. م فیهههڕۆ بهههده  وێ کهههات بهههە مهههن نامهههە.  ڵا، راسهههتە بهههە"

 ."م کە سپاست ده. ین بکە

 ."یە وه نەسا ە حەب پێویستیتان  جارێ ئێوه"

 ..." رگره وهلێم ... سپاس"

 ،خههها ر داده و سهههە  وه کاتهههە ی ده قۆپچکهههە .ی کهههە خە بههها بهههۆ یە سهههت ده یرێهههژن دهپ

  ربکێشهههها و بیداتههههە ده -  وه نگههههی کههههاڵ بۆتههههە ره  کههههە -وانی  رخههههە وارێکی ئە تههههاکوو نههههە

 . ڵواسراوه هە  کلیلێکی مسی پێوه چوونکە  قورسە  کە واره نە. ی تۆست ده
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ری   لهههههەکە ی  زه کا هههههە  ڵهههههە و کۆمە ، ئهههههە وه بکهههههە  جانتاکهههههە...  و قوژبنهههههە ئهههههە"

وارێکی  نهههە... بهههۆ ئێهههره  نهههەهێانبی ،دانهههدراون  کانی دیکهههە زه ر کا هههە سهههە  لهههە  وه راسهههتە

 ." ان هااڵوهوری ده  لە رد زه

 ."اشی چاوم نابیناب  من بە"

.  تهههاریکی راههههاتووه  مهههن چهههاوم بهههە  کهههە  دایهههە وه ی لە کهههە هۆیە... ڵا ئهههای، بهههە"

نابی مههههۆنتێرۆ،  جههههە.  جانتاکههههە  یتههههە گە روا بههههڕۆ تهههها ده هههههە... راسههههتی منههههدا  سههههتە ده  بههههە

نیشههههتییان گرتههههووین و  چههههوار تە ، بااڵخههههانەو  بینهههها  بههههە.  دیههههوار گیههههراوه  ورمههههان بههههە ده

م  فرۆشهههتنی ئهههە  مهههن ناچهههار بهههە  کهههە بهههۆیە وایهههان کهههرد.  تیشههه  گرتهههووه  ریان بهههە بهههە

بهههۆ مهههن   م خهههانووه ئهههە. ر زینهههدوو بهههم نهههای فرۆشهههم سهههە  اڵم تههها بهههە ن، بهههە بکهههە  خهههانووه

ر  ڵا، ههههە بهههە. ر ده  نهههە ببە  م خهههانووه م لهههە کهههە یتە گین مە مهههە.  کانمانهههە رییە وه کۆی بیره مهههە

کانی  شهههە پاشهههان بە. ی سهههت پههها بکهههە ده  شهههە م بە ی ئهههە وه شههها خوێندنهههە ده. سهههپاس.  وایهههە

ئهههههای، . سهههههپاس. وتان بهههههاش نابی مههههۆنتێرۆ شهههههە جهههههە. سهههههتت ر ده بهههههە  مهههههە خە ده  دیکههههە

  کهههە نههها، نههها، بههها کلیلە.  وه داگیرسهههێنە  وه ره ده  لهههە  تکایهههە.  وه تهههە کوژاوه  کهههە ، مۆمە یرکە سهههە

 ."دڵنیام  ئێوه  لە.  وه بمێنێتە ری خۆت

 ." مشکی لا یە  کونە  بنەو قوژ ئەخانم "

 ."ناچم  و قوژبنە ت بۆ ری ئە قە مش ێ من"

 ." ان بێنی بۆ ئێرهک پشیلە  باشە وا"

 ."لا ماندووم گە. وم وێ بخە مە ده. وباش ی چیێ شە ێ پشیلە پشیلە"

 ."وباش شە"
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بێکی  کهههە مهههره  بهههە  کهههە  وه خوێنیتهههە ده  ردانهههە نههه  زه ره  زه و کا هههە ئهههە ، وه و شهههە ر بهههە ههههە 

ر  بههە  لههە  کههرێ کههە دی ده ر هێنههدێ شههوێن کونێهه  بههە سههە  لههە. یی کههاڵ نووسههراون قههاوه

ر هێنههههدێ  سههههە  لههههە . وتووه ر کههههە سههههە  ۆلههههووی سههههیگاری لههههەپرشههههکی پ ،می رخههههە متە کە

ی کە نسههههییە ڕه فە  زمانههههە. واری مێشههههن ئاسههههە  کههههە  دیههههاره  کیان پێههههوه یههههە ڵە کان پە ڕه رپههههە

روباڵیدا  سهههە  ی بهههە کە ره هاوسهههە  کهههە بوو نهههە  و تاریفانهههە انی ئهههەشهههای  ڕاڵ یورنیتهههە نهههە ژه

  کی زۆر لههە یههە راده  تهها بههە  یههە ت هە وه توانههای ئههە  ڵێههی کههە خههۆت ده  بههە. گههوت ڵی ده هههە

  وه گێڕانههههههههە  ر مههههههههە ، لەو تی بکههههههههە چاککههههههههاری ی کە ر شههههههههێوازی نووسههههههههینە سههههههههە

 ن کههههههە ی رابههههههردوو دهکههههههان باسههههههی رووداوه  کههههههە  م یادداشههههههتانە ئههههههەکانی  رێشههههههانە پە

  لهههههە  ر بهههههردووه سههههە بەک  زرایهههههە مە  ی لهههههە کههههە تهههههافی منداڵییە: با ت ههههههە وه پێداچوونههههە

ڵ  گههههە لە تی ، دۆسههههتایە تەواو کههههردووە  ڕانسههههە فە  لههههە سههههەربازی کههههۆلیژی ، 2ئواخاکهههها

ی بهههۆ  وه ڕانهههە ، گە بووه ههههە م دۆک دۆ مهههۆرێنی و دۆسهههت و نیزیکهههانی نهههاپلیۆنی سهههێهە

ژن  ، جهههههە3لیانیسهههههیمککانی ما ره رمانهههههده وونی بهههههۆ نێهههههو ریهههههزی فەزیکا و چههههه کهههههە مە

                                                           
2
  (Oaxca )زیکا باشووری مە  لە  تێکە یالە ئە 

3   Maximilian مسههههها و  ئارشهههههیدۆکی واڵتهههههی نە( 1381-76)ن جۆزیههههه   فێردیناڵهههههد ماکسهههههیمیلە

مسههها داگیهههر کهههرد  خهههاکی نە  شهههیان لهههە نهههد بە کان چە ییە ڕانسهههە فە  ی کهههە وه پهههاش ئهههە. کزیکا پراتهههۆری مهههەئیم
تی  یارمههههە  ک ئیمپراتههههۆر دیههههاری کهههرا و بههههە وه  کزیکاوه ن شههههکۆکانی مهههە خههههاوه  ڵا لهههە ن کۆمههههە ریههههە  لهههە
رۆک  ەسههههه  واریسهههههیێ تارانهههههد کهههههە وی کهههههرد و خە کزیکۆ پهههههێش ڕه و مهههههە ره ڕانسهههههی بهههههە کهههههانی فە هێزه
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، ١٥٤٤کان، شکسههههههههتی سههههههههاڵی  ڕه تی، شههههههههە گههههههههای پاشههههههههایە کانی باره نگههههههههە وئاهە

 . گە ک تاراوه وه  ڕانسە بۆ فە واڵت و ناردنی  ی لە وه دوورخستنە

 باسهههههیان لههههها پێشهههههتر  دی نهههههاکرێ کهههههە وتۆ بهههههە دا شهههههتێکی ئهههههە تانهههههە م بابە لهههههە

ە خ بایهههههەئەو کان و  تەناڕاسههههه گێهههههرانەوە  نی و بیهههههر لهههههە کهههههە داده کانت ەجلههههه. کرابا نهههههە

  چیتههههە ده بههههزە لێههههدان  بههههە. بهههها قایههههل ده  ریانههههە وه م بیره ئههههەپیرێههههژن بههههۆ   کههههە  وه یتههههە کە ده

 . وه یتە کە سوو ده زار پە وارهەچ  ت و بیر لە کە فە راخ پا خە قە

  ر لهههە شهههی سهههە ێر شەکهههاتژم ،ئهههامێزی گرتهههووی  ن  و ئهههارام لهههە وێكی مهههە خهههە

ی  رده پهههە  ییە شووشهههە  بانهههە وره م ههههە ئهههە.  وه کاتهههە ئاگهههات ده  یانی شهههااڵوی تیشههه  بهههە بهههە

پهههاش .  وه ویتهههە ی دیسهههان بخە ده دهوڵهه تهههدا و هە کهههە بهههن بالیفە  ی بههە کهههە ر ده سهههە . ەیهههنیپێههوە 

دا  کههههە مامە حە  سههههتی و خههههۆت بههههە ڵده ، هە وه بیتههههە شههههیمان ده ک پە خولههههە  ڕینی ده تهههها پههههە

  رێهه  وپێکههی لههە  بههە  وێ کههە کههە کانی خههۆت ده لههە لو پە کههە  چههاوت بههەوێ  ت و لههەی کههە ده

. ڵواسههههراون هە دا کههههە دۆربە  لههههە ت کههههانی دیکههههە جلههههە ،و ڵچنههههدراون هەر مێزێهههه   سههههە

یان  بهههە ره نگی بە ر بێهههده قیژێکهههی ئهههازارده قیژه  کهههە بیهههت واو ده ریهههش تاشهههین تهههە  لهههە  تهههازه

: ر گوێهههت بهههە  کهههوێڕا دێتهههە  لهههە  نگهههە م ده داخهههوا ئهههە  ی بزانهههی کهههە ده هوڵ د ههههە. شهههکێنا ده

لههههە   قیههههژه  م قیههههژه ئههههە. وێڕا هههههی  نابیسههههتی اڵم لههههە بههههە ، وه یتههههە کە ده  کههههە رگههههای دااڵنە ده

دواتهههر ،  کهههە ملە سهههکە ر ئە سهههە  چیتهههە ده. ڕا کە یەی شووشهههە  بانهههە رهو ههههە  دێهههت، لهههە  وه ره سهههە

دابنێههههی   کهههە ی کتێبخانە سههههە فە ر قە سهههە  لههههە ر رق گهههە ئە. تبەاڵم ناگەیهههه،  کهههە ر مێزه سهههە

وه و  یتهههە کە دههەورەبهههانەکە کانی  ره نجهههە پە  کا لهههە یهههەلەوێهههڕا .  کهههە بانە رهو ههههە  یتهههە گە ده

                                                                                                                                   
سههههمی  ره  ک ئیپراتههههۆری بههههە و وه کههههان بههههوونی ئههههە ک گرتووه یههههە  تههههە یالە ئە. بههههوو  و واڵتههههە کۆمههههاری ئههههە
و  پشهههت گیهههری کردنهههی ئهههە  ی لهههە کشهههە م پاشە نهههاپلێونی سهههێهە  واتهههە  رانسهههە کرد، ئیمپراتهههۆری فە قبهههووڵ نهههە

تی  رایههههە رێبە  بههههەکههههان  هێههههزی کۆمههههاری خوازه. ر ده  کزیکۆ هێنایههههە مههههە  کههههانی خههههۆی لههههە کههههرد و هێزه
کی  دادگایههههە  بههههدا و پاشههههان لههههە  وه سههههتە ده  نیان ناچههههار کههههرد خههههۆ بههههە کێرتههههاۆدا مالسههههیمیلە  واریس لههههە خههههە
 .باران کرد  گولە  حکووم بە ریدا مە شکە لە
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  نیشههههت ی تە وشههههە یری حههههە وێڕا سههههە کێشههههی تههههاکوو لههههە ڵده خههههۆت هە  وه ره و سههههە ره بههههە

  وه کانههههههەگیا  ار و دڕک و پنچکههههههەد  بههههههە  ک کههههههە یههههههە چوارچێوه ی؛ بکههههههە  کههههههە خانووه

ن،  نایهههە ژمهههاردن  لهههە -  ەوت پشهههیل ش، حهههە ینیانهههدا پێهههنج، شهههە ەماب  و لهههە  وری گیهههراوه ده

ی گههڕدا تێهه   بڵێسههە  لههە -رابگههری  واوه حههە  بههۆ سههاتا زیههاتر خههۆت بههە  تواناتههدا نیههە  لههە

رز  لهههها بههههە ڵێکی خەسههههتان دووکههههەن و  کههههە کتردا ده بههههن زگههههی یههههە  ربە هههههاڵێن و سههههە ده

چرووکی تهههههووکی سهههههووتاوی دواتهههههر هەسهههههت دەکەی ئەم بهههههۆنە بهههههۆ  کهههههە  وه بێتهههههە ده

ت  شهههنە م چە نێکی لهههە داخهههوا دیمهههە  گومهههانی کهههە  بهههە  وه خهههوار، لهههە  یتهههەێد  کهههە . یە پشهههێلە

تهههاوێ درێهههژ   کهههە  رانهههە تهههرس هێنە  م ههههاواره ئهههە  نگهههە ره: بینهههی بێهههتراسهههتی   ر بهههە ههههە

پێههه  هێنههها تهههۆدا   ی  لهههە یاڵهههە م  خە ەبهههن، ئههه ام کهههپ دهنج ره و سهههە، تهههاوێ هێهههور  وه بنهههە ده

 . بێت

زێ   کا ههههههە کههههههوتە  کانههههههت بههههههە ی، پێ وه کههههههە ر ده بههههههە  ت لههههههە کە کراسههههههە

نێهههههو   ڵێهههههی بهههههە ده  دێهههههری کهههههە راده نگهههههۆڵیەک زه نگهههههی گهههههوێ بهههههۆ ده ،و  وه سهههههریتە ده

 سهههههەیرێکی. رگهههههای ژوورەکەی تهههههۆ ر ده تههههها دەگهههههاتە بهههههە وڕێ  پهههههە تێده کەدا اڵنهههههەدا

. ڕێت پهههە تێده و  یهههە وه ەسهههت ده  بهههە یک یهههە نگۆڵە زه  کهههە  یهههەورای، ئەوە ئەو ەکههه ده  کهههە نەدااڵ

.  یههههە ناشههههتا ئاماده  ینا کههههە یرت بکههههاو پێههههت رابگههههە ڵکوو سههههە گێههههڕی بههههە رده ر وه سههههە

  نگۆڵههههە ڕێ و زه گههههە کانههههدا داده پلیکانە  و بههههە اڵم ئههههە و رابگههههری بههههە ی ئههههە ده وڵ ده هههههە

گشههههت   مایههههە تە  بههههەدەڵێههههی   شههههنێ  کههههە چە  بههههە، رینگێههههتەوەدەزروا  ی هههههە کە شههههە ره

 .ستێنا و هە خە  کان لە یەوورۆژی شە  کان، گشت خوێندنگە انەواخ نە

دااڵنههههی   چیتههههە ده  رکههههە اڵم هە بههههە ،وی کههههە دوای ده وه  وه تههههۆی کراسههههێکە  بههههە

وتنی  رگهههای ژووری خهههە ده  وه رتە پشهههت سهههە  لهههە. لێهههت بهههزر دەبێهههت  وه نههههۆمی خهههواره

سهههتێ  درێهههژ  ڕا ده اڵکهههە ئاوه  هرگههها نیهههو پشهههت ده  لهههە  بینهههی کهههە و ده  وه کرێتهههە یرێهههژن دهپ

نهها  داده ەک دااڵنههە  م و تهه  و لیکاولههە ڵغههە بە  پههڕ لههە  کههە یشههتێک تە و بە ئههارامی  وه بۆتههە

 .با ی ون ده رگاکە داخستنی ده  ەو، ب
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  ارهمج اڵم ئهههههە ، بهههههەر مێهههههزی ژووری خهههههواردنە سهههههە  ناشهههههتای بەیانیهههههت لهههههە

خهههههوێ  ت ده ل ناشهههههتاکە پهههههە لە پە  بهههههە.  کهههههردووه  س ئامهههههاده ک کهههههە یان بهههههۆ یهههههە کهههههە مێزه

  نگههههە ده. ی ده خهههان ده رگهههای ژووری کۆنسهههۆلۆ ده  و لهههە  کهههە نێهههو دارنە  وه تهههەیڕێ گە وده

هههههههی  شههههههتێ  . ینا گههههههە ت پهههههها راده ژوور  ی هاتنههههههە ئیجههههههازهی  کههههههە تیههههههژ و روازه

  ی مۆمهههههههە وه وق دانهههههههە ی، شهههههههەکان ییە میشهههههههە ە هەییهههههههتاریههههههه  و روون:  گۆڕاوه نهههههههە

 .کان زێوینە  کان و ئامێره زرییە نە

 "وتیێ چاک خە. نابی مۆنتێرۆ ش، جەیانیت با بە"

 ."بووم  وه ریکی خوێندنە ر خە نگانێ  هە تا دره. ڵا بە "

  ەمایههه تە  ڵێهههی بهههە ده  شهههنێ  کهههە چە  ، بهههە وه جووڵێنێتهههە سهههتێ  ده خهههانمی پیهههر ده

. رببههڕن تان ده کههە م بۆچوونههە ز ناکههە نهها، نهها، نهها، حههە. "کردنی تههۆ بگههرێ ەقسهه  ر بههە بههە

، کهههاتا کۆتهههایی پههها ههههات  وام بهههە رده کاندا بهههە ر نووسهههراوه سهههە  لهههە  وه پێداچوونهههە  لهههە

 ."ستت ر ده بە  مە خە ده  نی دیکەکا شە بە

 "مێ بکە  کە ردانی نێو با چە ێ سەکر خانم، ده.  زۆر باشە"

 "ێنابی مۆنتێرۆ ڵێی، جە ده  یە کام با چە"

 "م کە ی ژووره وه ره ی ده با چە"

ینهه  ورمهه ب هه رچواردهههه یکهه مهه ودهئهه . یههینیغچهه  بهها  م خههانووه ئههە"

 ."کیسچووم بل ک   غچ ،گیراو  اڵخ ن 

  نم باشهههتر بهههەتهههوا مهههدا ده کە ی ژووره وه ره ده  لهههە  م کهههە ڕه و بهههاوه ر ئهههە سهههە  لهههە"

  ."م کانم رابگە کاره

  وێههههدا هاتیتههههە  بههههە  کههههە  یههههە ی هە تاریکههههە  وشههههە و حە ر ئههههە هههههە  م خههههانووه ئههههە"

  لهههە  کهههە  کهههردووه  رده روه کهههی پهههە و رووه ڵا گیههها کۆمهههە  و شهههوێنە م لهههە برازاکهههە. ژوور

 ." یە مە ر ئە هە. رسکێن نەبا ناسا دا شوێنی ن

 ."ی ناکا خانم، قە"
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کان  ر نووسههههراوه سههههە کههههارکردن لههههە  خههههۆت بههههە تەواوی  بههههە ، یههههەیانی و بە ئههههە

ر  بههە ، یادشههتیان لههەی ریان بکههە زبههە مای ئە تههە  بههە  ی کههە شههانە و بە ئههە .ی کههە رقاڵ ده سههە

 . وه چیتە وردی پێیاندا ده  دڵت نین بە  بە  کەی  شانە و بە و ئە  وه نووسیتە ده

و  تهها بهههە  کهههە دای وه بیهههری ئههە  لههە .و تی کهههە بهها ده  ر سههیگار بهههە سهههە  سههیگار لههە

رنهههی   بهههە  با کهههە ت ههههە وه ر بهههواری ئهههە گهههە ئە. لوێ کهههات بگنخێنهههی ی بهههۆت ئهههە یهههەجێ

ت بههههههۆ  وه تی ئهههههە رفههههههە ی، ده وت بکهههههە وو پاشههههههکەسههههه زار پە هههههههە  دوازده  ده  وه مهههههە ەک

  و کههههاره وی، ئههههە ی خههههۆت بکههههە کههههە دوای کاره واو وه ک سههههاڵی تههههە یههههە  خسهههها کههههە ره ده

.   وه وویتهههەبمێکیش لێهههی دڵسهههارد  کهههەڵبراوی و  ری لێهههی ههههەکجا یهههە  بهههە  ی کهههە واوه ناتهههە

  گرنگههههههە  ی رووداوه وه نههههههەو گیڕا  وه کۆکردنههههههە  ەپێوەنههههههدی بهههههه  ی کههههههە و کههههههاره ئههههههە

ئەوجههههار  . وه تههههە سههههتت ماونە ر ده سههههە لە  ئێسههههتا بە ئههههاڵۆزی ،و کانەوە هەیە یههههەمێژوویی

امەی بهههههۆن و بەر تهههههاکوو هەوڵهههههدەدەی بە چهههههڕو پهههههڕی کاریهههههان لەسهههههەر بەکەیهههههت

شهههەڕ و نێهههوان   لهههەوێکچوونێههه  ی  ده وڵ ده ههههە .کهههارێکی تهههۆکمەی لێکهههۆلێنەوە بهههدەن

و دەرفەتە مێژوویەکههههانی ئەو سههههەردەمەدا  سههههەردەمە زیڕینەکههههانی ئیسههههپانیا  یرا هههههە

می  رده کانی سههههههە یههههههەتی مرۆڤایە  گشههههههت ئۆلگههههههووهبە سههههههەرنجدان بە  ،و بههههههدۆزیتەوە

  ویههههه  چوونێههههه  یهههههان خالهههههە ەوکهههههاتئکانی  ڵهههههە کۆمە بهههههە  وتە ەسهههههک رێنسهههههانس و ده

کانی  ت پرووکێنههههە تاقههههە  تەنجام یاداشهههه رئە سههههە.  بەرجەسههههتە بکەیههههتەوەن کانیا ەشهههه هاوبە

  تهههههە و بابەو  رێکەوتەکهههههانت کردنهههههی یاداشههههه  نێیهههههت و خهههههۆت بهههههە ر ده ال وهڕ ژینهههههە

. خهههۆت پێویسهههتنلێکهههۆڵینەوەکەی کهههاری بهههۆ   ی کهههە کهههە رقال ده سهههە  وه کانهههە ڵبژارده هە

بههههۆ   ی کههههە و کاتههههە ی، تهههها ئههههە ت ناکههههە کههههە یری کاتژمێره و تههههۆ سههههە رێ پههههە دهکههههات تێ

ر  بهههههە ت لە کهههههە تە ان جاکەپاشههههه.  وه بیسهههههتیتە ده  کهههههە نگۆڵە زهنگهههههی  ده  جهههههارێکی دیکهههههە

وێ  تههههۆ لههههە هههههاتنی  ر لههههە ورا بههههەئەو. رۆی و ژووری خههههواردن ده ره و بههههە تی کههههە ده

گی ر بهههە،  یهههە ێهههزی خهههواردن ئامادهر م سهههە  لهههە ش خهههانمی یۆرینتهههە  مجاره ئهههە.  دانیشهههتووه

ر  سههههە  کی لههههە یههههە کەچ و لە  وه تههههە ک پێجاوه یههههە ارۆکەچ  خههههۆی لههههە،  ردایههههە بە وتنی لە خههههە
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ملی  سهههههکە ئە  مجاره اڵم ئهههههە بهههههە.  وه کهههههۆم بۆتهههههەیهههههدا  کە یەوری ر ده سهههههە  بهههههە و  کهههههردووه

وێ، ئیتهههر  کهههە هد  م شهههتە ری چهههاوت بهههە پهههە دهتێ وێهههدا بەکهههاتی .  گۆریدایهههە  میش لهههە وارهچههه

خەونهههی ههههاتنی دی ر نرخهههی رزگهههاربوونی خهههۆت و وه ەگههه ئە.  گرینههه  نیهههە  وه رتهههە بهههە

مول  حههههە تە  م پیرێژنههههە کانی ئههههە یەرشههههێتی سە  کههههاره  کههههە  دایههههە مە ت لە نههههده داهێنههههانی ئایە

  کههە. ی ی بههۆ بههده م نرخههە سههانی ئههەها  زۆر بههە  کههە  دایەتواناشهه  لههە، یههت و ی، ئاماده بکههە

ک  یە ێوهشههههه  ی بهههههە ده وڵ ده ی ههههههە کهههههە ی ده کهههههە نی سهههههووپ خواردنهههههە دیمهههههە  او لهههههەچههههه

سهههااڵنێکی پهههڕ لە بیهههرەوەری لەدوای   کهههە  نێکهههە مە تە  مهههە ئە. ی نی بکهههە مهههە تەمەزنهههدەی 

لەم رابهههردووە کان  ڕبوونی سهههاڵە ی تێپهههە وه ڵگرتنهههە وێن هەشهههخهههۆی جههها هێشهههتووە و 

  لههههە.  زانههههدووه ی بە م سههههنووره ەخههههانمی کۆنسههههۆلۆ ئهههه  مێههههژه  لههههە ،ومە  سههههتە دا زۆر ئە

ئەم ، باسههههههی  وه ی تههههههۆ خویندووتههههههە یههههههەو جێ راڵ دا تهههههها ئههههههە کانی ژینههههههە ییههههههە وه بیره

کههههانی  کهههاتی هێرشهههی هیزه  رال لهههە ژینهههە ر گههههە رم ئە بهههە.  هاتووه تیهههدا نهههە رابهههردووەی

  پهههاش چهههل سهههاڵ بهههە  ، واتهههە1091  لهههە ،و ن بهههووبا مهههە ، چهههل و دوو سهههاڵی تە ەرانسههه فە

شهههههتاو دوو سهههههاڵی  رگ دا هە کهههههاتی مهههههە  لهههههەکەواتە دا مردبههههها،  م رووداوه ەر ئههههه سهههههە

ل  گهههە بوونی لە ، و تاراوگهههە4پهههاش شکسهههتی کورتهههاورۆ  بههها لهههە و ده ئهههە.  ن بهههووه مهههە تە

کی  یهههە دا کیژۆلە مە رده و سهههە لهههە  م خانمهههە اڵم ئهههە بهههە. نهههدی کردبههها ماوه دا زه م خانمهههە ئهههە

 ... بچووک بووه

خهههههههانمی   ن، چوونکهههههههەچههههههه رده ینهههههههت ده زه  ان لهههههههەک رواره بهههههههەوت و ریکههههههە

  کههههە  وه یههههە جیکە و جیکە ی و، بههههە و ناسههههکە رواز  نگههههە و ده بههههەکۆنسههههۆلۆ لەم کههههاتەدا 

 شو تهههههۆ  ورایهههههەئەو  ی لهههههە کە ی قسهههههەروو.  کردنە ریکی قسهههههە ، خهههههە لێههههها باڵهههههداره ده

تۆمههههاریکی دوور و دریهههژ و پههههڕ  بیسهههتیریکی خهههواردنی، گوێ خههههە  یکهههە وه ئە ایوێهههڕ

  و گهههازه کانی، ئهههە گوماناوییهههە  یەخۆشههه کهههانی، نە رد وئازاره ، دهدەبیهههتکانی  نهههده گازه  لهههە
                                                           

4
  QUERTARO  دا ئیمپراتۆر  تە یالە م ئە کان لە کۆماری خوازه. کزیکا ندی مە ناوه  لە  تێكە یالە ئە

 (.1376)  باران کردووه  ن یان گولە ەماکسیملی
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ی  ەکانی گرانتهههههر و زۆرتهههههرن، نهههههم و شههههه رمانهههههە نرخهههههی ده  لهههههە  ەی کههههه ییانهههههە و گلە

دا  یڤی خیزانیهههههە م پهههههە مای لهههههە تهههههە  بهههههە.  تانهههههە بابە  م ورده لهههههەهەروەهههههها و   کهههههە خانووه

دوینهههها بههههۆ   ی کههههە سههههیار بکههههەری  پر کههههە کاره  بههههەت  باره ی و سههههە شههههداری بکههههە بە

و بهههۆ   تبینیوه ئێسهههتا نهههە  تههها بهههە  رێ  کهههە کهههە کانت رۆشهههتووه، کاره کهههە ت ومەهێنهههانی شههه

  ت بههههە باره مای سههههە تههههە  بههههە.  بووه نههههە  ئامههههاده  کههههە ر مێزه سههههە  ت لههههە تکاری قههههە خزمههههە

تههها   ەی کههه گهههە تێده  وه رسهههوورمانە سە  کاو بهههە نهههە  لهههە  ی کهههە رێ  پرسهههیار بکهههە کهههە کاره

ک ئامیرێههههههه   ر وه و ههههههههە  ریوه پهههههههە رنە زار ده  کی لهههههههە یە ورا قسهههههههەئەو  م کاتهههههههە ئهههههههە

کهههی  ره ی دهرێک پاڵنهههە یڕێ لێهههی جهههاوه ر ده تی، ههههە یە کە ریکی قهههووت دانهههی چێشهههتە خهههە

 ڵا، بهههە -  رگهههە و جە ک لهههە یهههە ڵبگرێ و پارچە ی ههههە کهههە نگاڵە ، تهههاکوو کهههارد و چە بهههووه

 -  یهههە ماڵە م بنە چێشهههتی دڵخهههوازی ئهههە  مهههە ت ئە رواڵهههە  رگ، بهههە جهههە دیسهههان خهههواردنی

ی  بههههۆ برازاکههههە  وه ەپووریهههه  خیرایههههی نیگههههات لههههە  بههههە .ڵبگرێت و بههههۆ زاری ببههههات هههههە

  وه ەشههه مە م ده ر لهههە وێ و ههههە کهههە ده  لهههەجوو  دا خهههانم لهههە م کاتهههە ر لهههە م ههههەاڵ گیهههڕی، بهههە ده

 دێههههتەوە تسههههتا و، بیههههر وه نهههها و راده دادهی  کههههە وریە ر ده سههههە  ی لههههە کههههە کارده راوئەو

 .داناوه  کە ر مێزه سە  ی لە کە کارده  با کە بۆ ساتا ده ی کۆنسۆلۆخانم  کە

حاڵێکهههدا   ی، لهههە کهههە واو ده ت تهههە کهههە خواردنە: نگهههی ێ  بههها دهک نهههد خولهههە چە

یری تهههههۆ  ڵێ ، دانیشهههههتوون و سهههههە ک کۆتهههههە ر وه ق، ههههههە وشههههه  وره  و دوانهههههە ئهههههە

دا  کهههههە ر مێزه سهههههە  نهههههاتوانم لهههههە. ههههههیالکم لا گهههههە: "لههههها نجام خهههههانم ده ره سهههههە. ن کهههههە هد

  ."ی خۆم کە تا بچم بۆ ژووره  بدهتیم  ورا، یارمە، ئەو ره وه. م بخۆم کە چێشتە

وڵ  هههههە ی کۆنسههههۆلۆخههههانم بەاڵم   ورایههههەئەو  ی لههههە کە ووی قسههههەرچی ر گههههە ئە

بههههڕێ  تههههۆ ده  لههههە وخههههۆ چههههاو راسههههتە: و ری خههههۆی راکێشهههها ره بههههە رنجی تههههۆ دا سههههە ده

 ی سهههیلە  تههها خهههۆت لهههە  کت پێویسهههتە ریهههە قە تە. گێڕێ رنهههە ڵکوو تهههۆش نیگهههای لههها وه ەبههه

ئیههههدی  . وه بنههههە رد ده ق، روون وئامههههاڵ زه دیسههههان زه وونکەببههههویری، چهههه  و چاوانههههە ئههههە

زۆرجهههار   نهههین کهههە  و چرووکانهههە و چهههین و ئهههەچهههاوی ی پێلووکهههانی  رده سهههتی پهههە روه ده
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ن  و ئههههارام  مههههە  ی، کههههە کههههە ورا دهیری ئەو وجار سههههە ئههههە. ن ده دهار شهههه حەئەم نیگههههایە 

 ئههههارامی،  بههههە سههههتا و ڵده هە. بزوێنهههها کههههانی ده لێوهنگی  بێههههده  و بههههە  هههههیج رامههههاوه  لههههە

و  تگرێههه ماو ده نی پیهههر و پشهههت چهههە سهههتی خهههاتووه ده ،یااڵوی خهههە جهههووڵەیەکیکهههوو  وه

 . ر ده  باتە ده ژووری خواردن  و لە ئە هێدی هێدی

 سهههت ده  لهههە  ی کهههە گهههەەراد  یهههە و قهههاوه ی ئهههە وه خواردنهههە  ر بهههە نیا ههههە ێسهههتا، تهههەئ

ی سههههارد ک یههههە دانههههدرابوو، قاوه  کههههە ر مێزه سههههە  لههههە  وه تە کە چێشههههتە یخههههواردن پێکردنههههی

  لههە  م پرسههیاره ئههە ، حاڵێکهها برۆکانههت تێهه  گههرێ داوه  لههە .ی کههە قههوم قههوم نۆشههی ده  کههە

رەوشههههتی  ر سههههە ی لههههە سههههریمەیەکی شهههاراوه  وهنوم خهههها داخهههوا ئههههە  ی کههههە کههههە خهههۆت ده

  رگههههههە و بە بههههههە ،ی تههههههۆ کههههههە ورا جوانە، ئەو م کیههههههژه ی دانەنههههههاوەێ ئایهههههها ئههههههە برازاکههههههە

دا  م ماڵههههههە خههههههۆی لههههههە یەکههههههانیی ویسههههههت و داخوازی وه وانههههههە پێچە  ، بههههههە وه یە وزه سههههههە

ی دا  انهههەکاتو  لهههەت  تایبهههە  بهههە،  زۆر هاسهههانە ربهههازبوون بهههۆ ئەو دهاڵم  بهههە گیراوهێ رانهههە

ڵێهههی بههها  خهههۆت ده  بهههە.  وتووه ی خۆیهههدا خهههە کهههە تاریههه  و روونە  ژووره  خهههانم لهههە  کهههە

یاڵی  خهههە  و لهههە  دا زۆر قورسهههە م کیهههژه ر ئهههە سهههە  م پیرێژنهههە بهههە ری ئهههە گومهههان کاریگهههە

ورا ەوئ  نگهههە ره: پێویسهههتن ربهههازبوون بهههۆ ده  ی کهههە کهههە ده  دهزنههه مە  و رێگایانهههە خۆتهههدا ئهههە

  ی کهههە بکهههە رزگهههاردا   نجیرانهههە م زه نهههدی ئهههە پێوه  لهههە ئەو تهههاکوو کهههادە ڕوانی تهههۆ چهههاوه

  ورا لهههههەەوئ.  نهههههدووهااڵسهههههت ورقهههههی ئ ده  لهههههە  ێز و نگریسهههههەنگ ڕه شهههههە  م پیرێژنهههههە ئهههههە

تهههرس وسهههامی   لهههە  سهههێ  کهههە ، کەبههها گیههانجەسهههتەیەکی یهههاد،   وه هێنیتهههە رابردوویههدا ده

 حانههد  خههۆی رانههابینا لههە  کە لههە، کێژێکههی دڵناسهه   هفسههون کههراو ئە روونههی خۆیههدا  ده

دڵتەنگیهههانەی دێنیهههتە پهههێش   و کاتهههە ئهههە، بێهههت  قی لێهههوه تهههە مە دایەڕۆ ره سهههەپیرێهههژنە ئەم 

  ڵێههی لههە ر ده هههە  شههێ  کههە چە  ، بههەقرتێنهها ده کههانی هنگیههدا لێو بێده  لههەکە  چههاوی خههۆت

رسهههایی   ئاسهههایانە  ی، کۆیلهههە اکوو رزگهههاری بکهههەتههه  تهههۆ کهههردووه  نگیهههدا داوای لهههە بێده

دەڵێهههی ههههی  دەراوێکهههی   شهههنا کهههە چە  ، بهههەدەکهههاتەوە  م خاتوونهههە کی ئهههە یهههە گشهههت جووڵە
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 هەر ناچههههههارە ملکەچههههههی ئەم چارەنووسههههههە بێههههههت کە روونههههههی بههههههۆ نەمههههههاوەتەوە و

  .کۆنسۆلۆ خانم بکاتەوە و جووڵەی وت ڵس وکە هە دووپاتی

  دیکهههههەی  رگاکهههههە و ده ره بهههههە. ڕیت پهههههە دا راده ڕۆییە ره م سهههههە حاسهههههت ئهههههە  لهههههە

  رگههههههای خاتوونههههههە نیشههههههت ده تە  لههههههە کان و خههههههوار پلیکانههههههە  ک لههههههە رگایههههههە دهڕۆی،  ده

م ژووره  لههههههە  جگههههههە  بێههههههت، چوونکههههههە راوەوژووری ئ  ەمهههههه ئە  نگههههههە ره: یە کههههههە پیره

ش  م ژووره ئههههە. ژوور  چیتههههە و ده  وه یتههههە کە ده  رگاکههههە ده.   لهههها نییههههە ی شههههوێنێکی دیکههههە

سههههیحێکی  مەکههههۆتەڵی   م ژووره ری ئههههە نیا رازێنههههە کههههانی سههههپین و تههههە ، دیواره تاریکههههە

ر  سهههە  ت بهههە رواڵهههە  بهههە  کهههە  یهههەکی لێ رگایهههە راسهههت دا ده  سهههتە ده  بهههە.  یهههە وره ش وگە ره

چههههی،  ده  رگاکههههە و ری ده ره بههههە  لۆقههههە گورگههههە  بههههە.  وه کرێتههههە دا ده کههههە ژنەپیرێژووری 

  کهههە  وه بیتهههە سهههاغ ده  وه ر ئهههە سهههە  لهههەدەسهههت رادەگریهههت و  بەاڵم ی، بهههە سهههتی بهههۆ ده ده

ت ی بکهههە  دا قسهههە وراڵ ئەو گهههە لە پێشهههتر  وا باشهههتره . وه یتهههە ی کە وازی لههها بێنهههی و نهههە

 .و پرس بە خۆی بکەی

. ت کهههههە دێهههههت بهههههۆ ژوورهئەوا  ،یەتهههههۆ تی یارمهههههە رێی هورا چهههههاوەور ئ گهههههە ئە

ت سهههه کانی خههههۆت و ده بههههۆ ژووری خههههۆت، یاداشههههتە  وه چیتههههە ده  سههههتە بە م مە ر بههههە هههههە

جههوانی   نیا بیههر لههە تههە  بههە ،یت و کههە رامۆش ده فههە ی ژێنێههراڵکههان رده زه نهه  ره  نووسههە

هههههی   و بههههە چههههی، پتههههر ئههههە بیریههههدا رۆ ده  تا زیههههاتر بههههە هههههە.  وه یتههههە کە ت ده کههههە ورایەەوئ

 ڵکە دڵهههی خهههۆت، بهههەقی ار مهههە یهههاخۆ  یەکەیجهههوانی  ر بهههە لەر  ک ههههە نهههە زانهههی، خهههۆت ده

کی  یههههههە مینە زه .ی ی بکههههههەرزگههههههار  یههههههەتی یە م کویلە لههههههە بەتەمههههههای  کههههههە لەبەر ئەوەی

بە  سههههت ، لە ویژدانههههت دا هەو  وه تههههە خههههۆت دۆزیوه دڵههههی ی کههههە راقە ت بههههۆ مەخالقی ئههههە

 .  با گوناحی و رازی بوون دەکەی

، ئیتههههر  وه بێتههههە ده  کههههە نگۆڵە نگههههی زه ده  گوێههههت لههههە  بههههۆ جههههارێکی دیکههههە کە

نەمهههاوە کە بهههۆ ت  وه وازی ئهههە  چوونکهههە. خهههوار  ئەمجهههارە بهههۆ خهههواردنی شهههێۆ ناچیتهههە

. ڕۆ شهههاهیدی بهههووی نیهههوه  ی کهههە مۆل بکهههە حهههە تە نی رووداوێههه  جهههارێکی دی دیمهههە
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ردانت  و سههههەی تههههۆ تهههها بگههههات و پههههاش خههههواردنی شههههێ تەسهههه بە م مە ورا لههههەەوئ  نگههههە ره

 .بکا

چهههون . ی کهههە رقاڵ ده کان سهههە سهههت نووسهههە ر ده سهههە  کهههارکردن لهههە  خهههۆت بهههە

 ی،نهههه کههههە ر داده بههههە کانت لە رگهههە هێمنههههی جههههل وبە  بهههە ،بههههی ز ده ڕه یان وه وه خوێندنههههە  لهههە

م جههههار پههههاش  کههههە بههههۆ یە .وێ کههههە وت لهههها ده م خههههە رده و ده ت کههههە فە خەنێههههو پێ  چیتههههە ده

ونی  بینهههی، خهههە ده  وه شهههتێکە  تاکهههە  بهههەون  خهههە .سهههورا ت  ون دێتهههە سهههااڵنێکی زۆر خهههە

  ، بهههەتدێههه و ری تهههۆ ره بهههە  وه کهههە یە نگۆڵە زه  بهههە  و بههها گۆشهههت کهههە  ڵهههە قە ره سهههتێکی ده

س  کههههەنههههابا بههههڕۆی، لەم شههههوێنە بهههها  ده  ینا کههههە گههههە گههههوڕێنا و پێههههت راده رتدا ده سههههە

  لهههههە  وه ی چاویهههههە تاڵهههههە بە  و گهههههۆڕه بهههههە ، و روخسهههههاره ئهههههە  رکهههههە هە . وه بمێنێتهههههە  لێهههههره

  ، بهههە قهههە  اره اڵڵی شهههە و  وه ههههاوارێکی نووسهههاوه  ، بهههە وه بێتهههە روخسهههارت نێزیههه  ده

گۆنهههات   ی کهههە کهههە سهههتێکی دلۆڤهههان ده ی دهارم گهههە  سهههت بهههە هە لە نەکهههاو.  وه ئاگههها دێیتهههە

اشههههی هێو  بههههە  بینههههی کههههە دهی ناسهههه  لێههههو جههههووتالەم کههههاتەدا  .تکهههها وازیش ده نههههە

لەگەڵهههی دا   ەکههه  یهههە وه و داخهههوازی ئە  وه کاتهههە ت دهدنههه هوه ئە . وه بێتهههە کی لههها ده یهههە  مە نە

، هەسهههت بە لەشهههێکی ناسههه  بهههکەیڵکوو  بهههە ،یت کهههە سهههت درێهههژ ده ده .بهههان بهههی میهره

  کههههههە کلیلە  ر کههههههە هههههههە . ڵواسههههههراوه هە  وه نیههههههە رده ەگ  بە کلیلێهههههه   کەکی رووت  بااڵیههههههە

 کههها و ماچهههت ده  راکشهههاوەنیشهههتت  تە  ئێسهههتا لهههەهەر   کهههە دەناسهههیتەوەتێههه   ، ئافره دەنینهههی

دا  یە سههتێره بهها ئە  وه و شههە تارمههایی ئههە  لههە.  وه گرێتههە ڵده هەمههاا  ەوەپێههت  رتا بههە سههە  لههەو 

ر کفنکهههت،  بهههە  دێنهههە  وه کانیهههە چەپر  لهههە خهههۆش بهههۆنێکیاڵم  ی، بهههە ی بینینهههی ناکهههەر تهههە هە

مهههههاچی   ەبهههههۆ جهههههارێکی دیکههههه: ی کهههههە شهههههی ده نهههههدامی لە ئە  سهههههت بهههههە ئامێزتهههههدا هە  لهههههە

 . بێت  لێوه دەنگیی  ز ناکە حە ،و  وه تەی کە ده

  ێههههت لههههەهههههاوێی، گو رده شههههی ده باوه  هیالکههههی، خههههۆت لههههە  بههههە  وجار کههههە ئههههە

  ر بۆیهههە ، ههههە یانهههە بە ره ڵههها بە ده.  قبووڵتهههە ."تهههۆ مێهههردی منهههی: "بههها ی ده  مهههە م نە کهههە یە

ی خۆیههههدا  کههههە ورهژو  وێ لههههە شههههەسههههبەی   ینا کههههە گههههە هێڵهههها و پێههههت راده جێههههت ده  بههههە
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ووک و ، سههه ، ئاسهههوودهتەوەوێ کهههە وت لههها ده و خهههە  دیسهههان قبووڵتهههە. کههها ڕێهههت ده چاوه

رمی  شههههی نههههە لە  سههههت بههههە هێشههههتاش هە . وه بێتههههە تاڵ ده ەناوتههههدا بهههه هە  راق لههههە شههههل، مههههە

 . ی کە کانی، خۆ شل کردنە رزه ی، لە کە ورا دهەوئ

رز  رگهههها بههههە ده  ک لههههە یههههە قە نههههد تههههە نگههههی چە ده.  دژواره  وه ەرتهههه  رابههههوون بههههە

  رگاکههههە و ده ره ڵ بههههەبۆ بۆڵههههە  ر، بههههە ده  ت دێیتههههە کههههە فە پێخە  نجام لههههە رئە سههههە . وه بێتههههە ده

  نا کهههههەی گهههههە رگههههها، پێهههههت راده و دیهههههوی ده ورا لهههههەەوئ. واڵووی تا خهههههەهێشههههه ڕۆی، ده

  ڵ بکههههها، لهههههە گهههههە ت لە کههههها قسهههههە ز ده ڵههههها کۆنسهههههۆلۆ حهههههە ده . وه یتهههههە کە ت نە رگاکهههههە ده

 . کا رێت ده یدا چاوه کە وورهژ

  بهههە. ژن ی بێهههوه کهههە چهههی بهههۆ نوێژخانە ک ده خوولهههە  رسهههووڕانی ده وهپهههاش تێ

گهههنج و   پهههڕ لهههە  و پێلهههووه بهههن ئهههە  سهههت، لهههە بههها هە . داوه  وه کانهههە بالیفە  پهههاڵی بهههە قیتهههی

ی چههههاو  بههههە . دیههههاره  ان پێههههوهرگی مههههە رەنگههههیشههههار دروان و  کههههانی حە یدا چاوه شههههۆڕه

 . بینی دهروخساری کانی بن چاوی و پرووکانی پێستی  ڵمساوه هە  گنجە خۆت

کلیلهههههی : "کههههها ده  پرسهههههیارت ئاڕاسهههههتە تەوەڵێنێ ەی چهههههاو هههههه وه بههههها ئهههههە  بهههههە

 "ڵ خۆتدا هێناوهێ گە ت لە جانتاکە

 ."تا وه لا، ئە بە...  ڵا، پێم وایە بە"

.  وێدایههههههە ر لە هههههههە.  وه میش بخوێنیتههههههە شههههههی دووهههههههە تههههههوانی بە وجار ده ئههههههە"

 ." ااڵوهوری ئ ده  ن  ئاسمانی لە وارێکی ره نە

 ڕۆی؛ ده  و ری جانتاکهههههههە ره ، بهههههههەت کی تایبهههههههە بێزارییهههههههە  ، بهههههههە مجاره ئهههههههە

رزی  نی  ههههههەکهههههها رزیوه  درزی داره  ، لههههههە یانههههههە تریلە  ره وروبههههههە و ده کان لههههههە مشههههههکە

  بهههە  هههاردان خهههۆ  مێهههنن و بهههە تهههۆ راده  لهههە  وه بریسهههکانە  پهههڕ و چهههاوی را بهههە کهههە ژووره

کان  زه می کا ههههە ی دووهههههە سههههتە ، ده وه یتههههە کە ده  جانتاکههههە. ن کههههە کانههههدا ده کههههونی دیواره

خههههههانمی کۆنسههههههۆلۆ .  کههههههە وێڵە ره بههههههۆ ری خههههههواری قە  وه ڕێیتههههههە گە گری و ده ڵههههههده هە

قهههههههاری قااڵوێههههههه   ک قاره وه. تی یە کە یەسهههههههپی  رویشهههههههکە ریکی نازکێشهههههههانی کە ەخههههههه
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: پرسهههها تههههۆ ده  رێ و لههههە پههههە رده ده  وه یههههە کە ینگەوشهههه  و بر  قورگههههە  لههههەنینێ   پێکههههە

 "ێێد ڵ ئاژه  کەیفت بە"

ت  قههههە  کهههە دا بههها وه ی لهههە کهههە هۆیە  نگههههە ره. ت م پێیهههان نایهههەیف کهههە ، زۆر نهههە"

 ." گرتووه ڵم رانە ئاژه

و  ت لههههە تایبههههە  بههههە. گن مههههە ئە  مێکی بههههە هههههاوده. تی زۆر باشههههن بههههۆ دۆسههههتایە"

 ." نیایە ەت مرۆ  پیر و  یدا کە کاتانە

 ."وا بار با هە ن ده تمە ڵا، حە بە"

روواڵەتێکههههههی هههههههی  . نابی مههههههۆنتێرۆ خۆیههههههان نههههههاگۆڕن، جههههههە  ت لههههههە قههههههە"

 ."ن رناخە خۆیان ده  لە دەسکرد

 "ێ وتت ناوی چیە"

وی  ێڕه پههههە.  کههههە ژیههههر و زیره زۆر.  نههههاوی سههههاگایە. ڵێههههی ده  کە روێشههههکە کە"

 ." وشتییەست و سرو ربە سە. کا دهی خۆی  ریزه ە   لە

 ." یە پێم وا بوو نێره"

 "ێفەرقی نێر و ما ناکەی هێشتا   چیێ وادیاره"

ریکی  نیایی و تهههههە تهههههە  بهههههەسهههههت  زۆر هە تهههههۆ  کهههههە  یهههههە وه ی، گرینههههه  ئە ده"

 ."یت کە نە

پێمهههان   چوونکهههە. نابی مهههۆنتێرۆ نیا بهههین، جهههە تهههە  ن ئێمهههە کهههە ز ده وان حهههە ئهههە"

.  ی پیاوچاکانهههە پلهههە  یشهههتن بهههە کهههردن رێگهههای گە ری  دونیههها تهههە  خهههۆ لهههە  ینن کهههە گههە راده

 ."با هێزتر ده  لا بە فس گە دا نەریکی  نیایی و تە تە  لە  کە  وه تەچۆ انبیری  لە

 ."دەرناچا  م شتانە لە مر خانم، من سە"

  م بچیتههههە کههههە ێدهئێسههههتا داوات ل. ی ر ناکههههە ری لهههها ده سههههە  ئههههای، چههههاکتر کههههە"

 ."ت کە ر ئیشە سە
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. جههها دێڵهههی  بهههە  کهههە ژووره ت وڕۆیههه ده  رگاکهههە و ده ره ی، بهههە کهههە پشهههتی تههها ده

  بوو کهههە رگ نهههە ت جهههە نهههده وه ئە چیبهههۆ.  وه یتهههە کە ی لههها گهههڕ دهتکان دا ددانهههە کهههە دااڵنە  لهههە

و، جارێههههه  و بهههههۆ   وه ڕێیتهههههە چی ناگەوێێ بهههههۆ ت خهههههۆش ده و کیهههههژه بڵێهههههی ئهههههە پێههههها

ورا ەومای ئ تهههە  ی پههها ههههات بهههەت کۆتهههای کهههە کهههاتا کاره  ینی کهههە ، پێهههی راناگهههە میشهههە هە

کەچهههی و   وه بیتهههە نێزیههه  ده  رگاکهههە ده  لهههە  بهههۆ جهههارێکی دیکهههەیێ  ببهههە داڵ خۆتههه گهههە لە

خههانمی   ڕا چههاوت بههە رگاکههە درزی ده  نێههی و، لههە ده  ر دوو دڵههی، پههاڵی پێههوه هێشههتا هههە

  سههههەیری بههههە یێکئههههاڵ وگههههۆڕ .ق و قیههههت ، شههههە هسههههتاو راوه  کههههە توێ کههههە کۆنسههههۆلۆ ده

تێکی  ، جاکهههە ش گرتهههووه بهههاوه  ری لهههە فسهههە تێکی ئە جاکهههە دەبینهههی کە.  ههههاتووهردا  سهههە

ی کاندالیا کانی سههههوورن، مههههە رشههههانە کانی ئههههاڵتونین، سە قۆپچههههە  نهههه  ئاسههههمانی کههههە ره

گهههههازی پێهههههدا   درندانهههههەجارجهههههارە خهههههانمی پیهههههر   تێ  کهههههە جاکهههههە -دەدەنەوە   بریێهههههە

کههها و  ری ده بهههە لە  وه ر شهههانە سهههە  ەمووسههها، بههه رایده  بانانهههە میهرهتهههاو نهههاواێ گهههرێ،  ده

  رگاکههههههە ده. کهههههها ده  مای پێههههههوه قاوێ سههههههە نههههههد شههههههە چە  ،وه کانیههههههە رزۆکە لە  رقههههههە  بههههههە

 . تەوەی خە داده

مههی  شههی دووه بە  لههە ."ن بههوو مههە سههاڵی تە  ا بههووم پههازدهڵیههدا ئاشههن گە کههاتا لە"

نی  مهههە ئاشهههنا بهههووم تەڵی  گهههە کهههاتا لە: " ئەمە نووسهههراوە دای ژێهههنەراڵ کان یهههەری وه بیره

 انەیوز سههههە  چههههاوهئەو   دا بنههههێم کههههە وه بتههههوانم دان بههههە  نگههههە ره ،سههههارن بههههوو و  پههههازده

، 1376  کانی کۆنسههههۆلۆ، لههههە وزه سههههە  چههههاوه ".و کههههرد ی ئههههە منههههی گیههههرۆده  ن کههههەبههههوو

و  ره یان بهههههە اڵ یۆرینتهههههەڕ و کهههههاتا ژینهههههە  ڵ کۆنسهههههۆلۆ کهههههردووه گهههههە نهههههدی لە ماوه زه

ر  ، ههههە ڵ خۆیهههدا بهههردووه گهههە وی لە ئهههە  کهههردووه  وانهههە و پهههاریس ره ره بهههە  واتهههە  تاراوگهههە

ئیلههههام ختێکهههی  وه  سهههاتە  سهههت و لهههە قیکهههی پهههڕ هە ده  لهههە.  ن بهههووه مهههە سهههاڵی تە  پهههازده

چههههههاو   بچکۆلههههههە  لههههههە م، بووکە کههههههە بچکۆلە  لههههههە بووکە: "نووسهههههها ردا ئههههههاوا ده هێنههههههە

  کهههە دەکههها  لێهههرەدا بهههاس لەو خهههانووه ."شهههێتدا  ە  لهههە  ژی بهههووه رونهههم تهههە ده. م کە وزه سهههە

ما،  نگی سههههە کانیان، ئاهههههە ڕانههههە شههههت وگە گەاسههههی ب،  ر بههههردووه سههههە  ژیانیههههان تێههههدا بههههە
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ی  تانههههە م بابە ڕاڵ ئههههە ژینههههە .دەکههههات 5م تی دووهههههە کان، جیهههههانی ئیمپراتۆریههههە فایتۆنههههە

ان لهههها ری پیههههاو سههههە  شههههێوازێکی ئههههاڵۆز کههههە  اڵم گشههههتیان بههههە ، بههههە سهههه  کههههردووه وه

مول  حهههە کاندا پههها تە حاسهههت پشهههیلە  وم لهههە ربڕینهههی ئهههە ت بێهههزاری ده نانهههە تە. "رناکههها ده

 ...."ویسهههتن م زۆر خهههۆش ده جوانانهههە  زمانە سهههتە م بە دڵ ئهههە  پهههڕ بهههە  منێههه  کهههە. کهههرا ده

تونهههدی   بهههە: دا ده  بهههە زره ک جە یە پشهههیلە  وێ کهههە کهههە کۆنسهههۆلۆ ده  رۆژێههه  چهههاوی بهههە

لەو  ،و  وه ڵههههههدرابوه ی هە کە فشههههههە  رتبههههههوو، داوێنههههههەنێههههههو رقانههههههدا گ  ی لههههههە کە پشههههههیلە

ری خهههۆی  و ره و بهههە رنجی ئهههە سهههە  چهههی بکههها کهههە  یزانیوه راڵ نهههە ژینهههەدەمەودەسهههتەدا 

  لههههە نیا ، تههههە زمانانههههە  سههههتە زۆر بە"  :کههههە  سههههت کههههردووه وای هە چههههوونکە. راکێشهههها

م  راسهههتیدا ئهههە  لهههە ".یانهههد گە هنجام د ئهههە  ت  بهههە م کهههاره ، ئهههە وه حزه کی مهههە رووی منداڵییهههە

ی  بکهههە  شهههتەو  ر بهههڕوا بهههە گهههە ئە -  ههههارووژێنا کهههە راڵ ده ک ژینهههە دیهههەرا تههها بە  نهههە دیمە

ر  یشهههق  ده بهههە راده  ژانێکی لهههە ههههە  بهههە  وه و شهههە ر بهههۆ ئهههە ههههە -تی  و نووسهههیویە ئهههە  کهههە

م  دانی ئههههە بههههە زره جە  بههههە  وت کههههە منههههت ده  بههههە  چونکههههە. "کههههردووەڵههههدا  گە  لههههەبههههازی 

ک  مان قوربانییهههە کهههە وینە ڵێنی ئە بهههە وترکردنی شهههێوازی خهههۆت بهههۆ پتهههە  ، بهههە النەپشهههێ

خهههانمی کۆنسهههۆلۆ . ی ئەتهههوانی مەزنهههدەی تەمەنهههی بکهههەئێسهههتا  ".ی کهههە ش ده پهههێش کهههە

ئێسههتا   ر لههە نجا و نههۆ سههاڵ بههە ی پههە کە ره هاوسههە. تن بێهه مههە و نههۆ سههاڵی تەت  بهها سههە ده

پۆشههههی، کۆنسههههۆلۆی نههههازدار،  رگ ده و بههههە جههههل  وه مشههههووره  ەبهههه  نههههده چە" . مههههردووه

، کههههانی ک چاوه روه وز هههههە پۆشههههی، سههههە هد یوز ری سههههە خمههههە رگێکی مە وام بههههە رده بههههە

ی د سهههاڵ ت پهههاش سهههە نانهههە بههها، تە ده ئەبەدی  م جوانییهههە ئهههە  م کهههە ڕه و بهههاوه ر ئهههە سهههە  لهههە

ت پهههاش  ەنانههه یی، تە میشهههە کی هە یهههەجوانی. وزدا رگێکی سهههە بهههە  لهههە  شهههەمی هە..." تهههریش

وام جههههوان  رده بههههە  یکههههە وه ر ئە بههههە لە ،و نههههازی دهت  کههههە جوانیە  بههههە  هێنههههده. "د سههههاڵ سهههە

 ."ی کە ده  ره مە یر و سە ی زۆر سەرکا ، وه بمێنیتە

                                                           
5
ی لویی بوناپارت  کە زرێنە دامە  کە( 1369تا  1381)  یە رانسە فە  تی لە می پاشایە رده سە  ست لە بە مە  

 . بووه
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٤ 
ر  بههههە لە: ژیههههت دا ده م خههههانووه وار لههههەرچی ئەو بههههە لە  کههههە  وه تههههە وون بۆهئێسههههتا بههههۆت ر

دا  نفت و شههههێتە کههههە  م پیرێژنههههە تی لههههە ەرویههههوێنههههای  خولیههههای جههههوانی و  ی کههههە وه ئههههە

یەکهههههها لە کههههههوو  ک، وه یههههههە ک ئاوێنە روه هههههههەئەم ئههههههافرەتە ئەوورای . دی بکهههههها بههههههە ئە

 نێهههههههو  پهههههههارچە خشهههههههڵێکیکهههههههوو  ، وهسهههههههەر دیوارەکهههههههانی ئەم خهههههههانووە کهههههههانیتابلۆ

  یتانە پیاوچاکههههان و شههههەوێههههنەی کان،  ەکانی نێههههو قاو هههه بهههها خوێنههههە  ، دڵههههەکانی دیارییههههە

 . دا راگرتووه م خانووه لە ی کە یاڵییە سکرد وخە ده

  لههههە. ڕۆی و نهههههۆمی خههههوارێ ده ره کان دێنههههی و بههههە سههههت نووسههههە ده  واز لههههە

و  ئههههە –شههههوێنێ  بهههها   تههههوانا لههههە یانیان ده بههههە  ر لههههە سههههەئەوورا   دای کههههە وه بیههههری ئههههە

 . بۆی دیاری کردووه  چاوچنۆکە  م پیرێژنە ئە  ی کە شوێنە

ربڕینی  ریکی سهههههههە خهههههههە  کهههههههە  وه بینیتهههههههە دا ده چێشهههههههتخانە  و لهههههههە ، ئهههههههەوایە

سههههتا، بههههۆ سههههاردی  ڵده هە وە اڵیههههە ئاوه  و قورگههههە لههههە  ی کههههە ەڵمهههه و هە ئههههە.  یکههههە کاریلە

دڵهههت   نانهههە م دیمە مووی ئهههە ، ههههە ڵهههە و ئاژه ی ئهههە کە داره تروسهههکەە خهههوێنی رژاو، چهههاو

و   دووەکهههههرر  بهههههە رگێکی شهههههڕۆڵ و خوێنهههههاوی لە ورا بهههههەەوئ. دێنههههها  وه کهههههە خێڵە  لهههههە

بە شههههههێوەیەکی  ،دا یناسههههههیاو خههههههۆی لەی  وه ک ئههههههە وه.  رێشههههههانە بسههههههکی ئههههههاڵۆز وپە

 . با وام ده رده ی بە کە سابیە ر کاری قە سە  کا و لە یرت ده سە  نامۆیانە

ڵ خههههانمی پیههههر  گههههە لە  قسههههە  مجاره ئههههەن  تمههههە ر، حە ده چیتههههە ده  انەخچێشههههت  لههههە

  گاکهههەر ده  کهههە.  وه یتهههە ده چاوییهههدا ده  ی بهههە کهههە ەڕۆیی ره زیلهههی و سهههە ن ره تمهههە ی، حە کهههە ده
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ر  رامبهههە بە  و، لهههە  سهههتاوه پشهههت حیجهههابی تیشهههکدا راوه  لهههە  بینهههی کهههە و ده ئهههە  وه یتهههە کە ده

  بههههە کی، مسههههتێ سههههمێکە یانههههدنی رێ و ره م گەنجا ئههههە ریکی بە شههههێکی بههههۆش دا خههههە کە

  لههههە . راگرتههههووه  هووا حههههە  ڵێههههی شههههتێکی بههههە ر ده هههههە  شههههنێ  کههههە چە  ، بههههە حەواوەیە

 ی داشههههوێنێک  بههههەوام  رده گوشهههها وبههههە یههههدا شههههتێ  ده ی دیکە کە سههههتە ی دهکههههان نجههههە پە

ک  یە ناسههههههە ، هە وه کاتههههههە سههههههینگی خههههههاوێن ده  کانی بههههههە سههههههتە وجار ده ئههههههە .کههههههوتا ده

  شههههە وکە بۆشههههایی ئە سههههوورێنا و ڵده سههههتی هە ده  واوه حههههە  کێشهههها و دیسههههان بههههە ڵده هە

 -یبینههههی ، سههههوور سههههوور دهوایە -ڵێههههی ر ده هههههە  شههههنێ  کههههە چە  بههههە .اکهههه دابڕدابههههڕ ده

 ...  ڵێکە وڵ کردنی ئاژه ریکی کە خە

  یتههههە گە ڕی و ده پههههە خههههان و ژووری خواردنههههدا تێده دااڵن، دیوه  بههههە  لههههە پە  بههههە

نهههاخی   بهههە. کههها وڵ ده کهههە  کهههە هێهههوری کاریلە  بهههە  ریکهههە ورا خەەوئ  ی کهههە و شهههوێنە ئهههە

هههههاتنی تههههۆ   سههههتی بههههە هە  ناهێنێههههت کههههە ی خۆیههههداروو  بههههە و  یههههدا رۆ چههههووه کە کاره

  کههها کهههە یرت ده شهههنێ  سهههە چە  بهههە .یت کهههە سهههت ده خهههۆت وا هە  نگهههە رهیهههان  ، کهههردووه

 .  وا نادیاره هە ووک روه ڵێی بااڵت هە ده

پههههههاڵ بە  . وه ژووره  چیتههههههە ده. چههههههی ت ده کههههههە و ژووره ره  ههههههاردان بههههههە  بههههههە

 ت ناسههههە هە .پێههههت بنهههها سههههێ  ره کە  کههههە  یههههە وه لەترسههههت ڵێههههی  ، دهتیههههێندە  وه رگاکههههە ده

 تهههههرس لە، دات دەگهههههرێ  خورپهههههە تهههههرس ودڵە .سهههههوار دەبێهههههت و شهههههەاڵڵی  هههههارەقەی

خهههۆت   ت، لهههە کهههە ژووره  مابا بێتهههە تهههە  سهههێ  بهههە ر شهههتێ  یهههان کە گهههە ئە. ت کهههە قینە یە

ت و خهههۆت بەدەسهههتەوە دەدەیههه .ی ردا پیشهههان بهههده رامبهههە بە  رانهههابینی خۆراگرتهههووی لهههە

  بههههەکە چههههی حەز لهههها بێههههت ی  ده ده رێههههگەی پههههای و  ده ر ده ی بههههۆ بههههە رگاکههههە دهبەر 

  ملە سههههکە ر ئە سههههە  خههههۆت لههههە  وه ژاوی و تههههرس و سههههامە شههههڵە  بههههە. نێههههترتدا بێ سههههە

  ت، بهههە کە شهههە .وی کهههە تهههدا ده کە وێڵە ره ر قە سهههە  وجار بهههە ژێنهههی وئهههە ت راده کهههە تیە راحە

و دوو باسهههکی   سهههتراوه چهههاوانێکی بە  ، بهههە وه ا مابێتهههەت تێهههد ی هێهههزی ئیهههراده وه بههها ئهههە
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ههههی خههههۆت   بالیفیههه  کههههە -رادەکشهههێیت   ت هااڵنههههدووه کهههە وری بالیفە ده  لههههە  شهههل کهههە

 .  ، هی  شتێ  هی تۆ نیە نیە

  وه ونێکهههە نێهههو قهههواڵیی خە  چیتهههە چهههی، ده نهههاخی وڕوگێهههژی خۆتهههدا رۆ ده  بهههە

  نهههدجار لهههە چە. شهههێت بهههوون ربهههاز بهههوون لەدەربازبوونهههت،  بهههۆ ده  کهههە رێگایە  تاکهههە  کهههە

دووپههههاتی  .( ، شههههێتە شههههێتە  م ژنههههە ئههههە: )  وه یتههههە کە دووپههههات ده م وشههههانە ک ئههههە ریە سههههە

ر چهههاوت  بهههە  وه دێتهههە  و بێنهههی و، بهههۆ جهههارێکی دیکهههە خهههە  تهههاکوو خهههۆت لهههە  وه یتهههە کە ده

،  شهههێتە  م ژنهههە ئهههە. "کههها وڵ ده کهههە  کهههە یاڵییە خە  یاڵی کاریلهههە کی خهههە قۆیهههە چهههە  بهههەئەو   کهههە

 ..." شێتە

کههههههپ   یاڵههههههە ون و خە خههههههە  ، لههههههەوە کههههههە تاریکە ڵههههههدێرێکی قههههههوواڵیی هە  لههههههە

کە تەنهههههانەت دەنههههه  لەو زارو لێوانەشهههههەوە نهههههایەت کە دەجهههههووڵێنەوە،  مەندەکەتهههههدا

 . شاێک وری تۆ خۆ ده ره بە  بینی کە و ری تۆ دێت، ده ره بە  بینی کە ده

و رت  ره بههههە . وه جووڵێنێتههههە کانی ده بهههها گۆشههههتەو کههههز  سههههتە ده نگیههههدا، بێده  لههههە

  ی، پووکهههە کهههە خوێناوییە  پووکهههە ششهههێنا و تهههۆرووت بخ  روخسهههاری لهههە کوودێ تههها

  و بهههە ئهههەئیتهههر قیژێنهههی و  دهخهههۆت   ک بهههە یهههە بینهههی و، کانی خهههانمی پیهههر ده ا ددانهههەبههه

کههههانی  راوه ڵگههههە رد هە زه  ددانههههەتههههۆش و   وه وێتههههە کە لێههههت دوور ده  وه سههههت جۆاڵندنههههە ده

 : وه یتە ده ده ر وە بە کە ێرهدڵ هە  ، لەکۆشتەوەنێو   تە رژاونە  کە

تههههدا  ونکە خە  لههههە. وراەوی ئ زریکههههەدەنگههههی ی  ڵههههە زایەدەبهههها بە ت  کههههە قیژه

سههههههێ   کە ونکەکێنههههها، چهههههوریز هد و یەک بەخههههههۆی  سهههههتاوه بەرانهههههبەرت راوهو  ئهههههە

 .کا تۆ ده  و لەرو وجار ، ئە هیوردڵ هە  ی کە وزه سەداوێنی کراسە 

ددانەکههههههانی ، گرتههههههووە ەوەسههههههت ده بەی  کههههههە کانی داوێنە ڵههههههدراوه هە  تیتۆڵههههههە

کههها و  ۆ دهتههه  روو لهههەخهههانمی پیهههری وەک تاقمێههه  لەسهههەر ددانەکهههانی خهههۆی دانهههاوە و 

ت  لههههە  ت بههههە کانی لههههە رووتههههە  کانی، رقههههە دا، رقههههە م سههههاتە لههههە .نا کههههە بێههههدنگی پێده  بههههە

 ... فرێ دەداتخۆی   کە ێرهڵد و هە ره و بە هەڵدەوەرێن
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کردن  نگههههی خههههۆ ئامههههاده زه . کههههە نگۆڵە نگههههی زه وجار ده و، ئههههە رگهههها ی ده قههههە تە

کانی  بهههە قره  ە  ر ههههاتووی کهههە سهههە ک تووشهههی ژانهههە یهههە راده  تههها بهههە. وبهههۆ خهههواردنی شهههێ

بهههان   لهههە . ختهههە نههه  وه دره  زانهههی کهههە اڵم ده ، بهههە وه ت بهههۆ لێههه  جیههها نابێتهههە کهههە کاتژمێره

وگار  وری شهههههە ههههههە  ڕا چهههههاوت بهههههە کهههههە یە شووشهههههە  بانهههههە وره ر هە سهههههە ، لهههههە وه رتە سهههههە

 سهههتا، برسهههی و ڵده ڕێ هە گهههە شهههتدا ده موو لە ههههە  بهههە  کهههە   وه ئازارێکهههە  بهههە. وێ کهههە ده

ڕێی ههههاتنی  چهههاوهگهههری،  راده  کهههە ئاوه  لۆ هههە ر بە بهههە لە  کە ییە شووشهههە  سهههوراحییە. گێهههژ

.  کە سهههههت شهههههۆرییە نێهههههو ده  یتهههههە یکە یت و ده کهههههە پهههههڕ ده  کە احییەی، سهههههور کهههههە ئهههههاو ده

  وزی لهههە  جوونێکی سهههە مهههە  ی ددانهههت کهههە کهههە کۆنە  فڵچهههە  شهههوۆی، بهههە روچاوت ده سهههە

 -هێنهههها کانتههههدا ده ەپرچ  ڕ بههههە سههههتێکی تههههە ده . وه یتههههە ەک کانت خههههاوێن ده ددانههههە ، ره سههههە

ی  وانهههە پێچە  ت بهههە ەرکانههه م ئە یانهههدی ئهههە نجام گە ئهههە  بهههە  کهههە  خهههۆ نیهههە  ئاگهههات لهههە  دیهههاره

  وه سواسهههههە وه  بهههههە ، کهههههە دۆاڵبەی  ئاوێنهههههە  ر بهههههە رابهههههە و بە -خۆیهههههاننوتهههههی ئاسهههههایی  ره

ر  بهههە لە ەکەتت کهههەاج .ی ده هت گهههرێ د کهههە پاشهههان، بۆێنبا ە. ی کهههە ده  کانت شهههانە پرچهههە

  وێ تاکهههە لهههە .ڕۆی ی خهههواردن دهو ژوور ره بهههە و و نههههۆمی خهههوارێ ره ی و بهههە کهههە ده

 .ک بۆ تۆ جێگایە -  کراوه  خواردن ئاماده ک بۆ یەجێ

قامهههه  شههههتێ     ، بههههە وه کە سههههماڵی سههههفره بههههن ده  ، لههههە کههههە یەوری کههههن ده  لههههە

خناخ ، سهههی کووتهههاڵ دروسهههت کهههراوه  لهههە  کهههەبار  کی نالهههە یهههە لە بووکە: ی کهههە وازیش ده نهههە

بی چینهههی  کهههە مره  بهههە  .سهههتا ڵده هەتهههۆز   وه کانیە قڵشهههتی شهههانە  لهههە و  خۆڵهههەو  رد گهههە  لهههە

ئەنههههههدامە ر  سههههههە نهههههه  هێلکههههههاری لههههههە ره ی فڵچههههههە  و، بههههههە  خشههههههاووه روخسههههههاری نە

 .  پ راگرتووه ستی چە ده  ت بە کە ڵە بووکە.  کراوهرووتەکەی 

  تهههههە حاڵە  سهههههت بهههههە تا هە ره خهههههوێ، سهههههە ت ده کهههههە خواردنە  بههههها ئیهههههراده  بهههههە

  ەکەت بهههههەهۆکارێههههه  بهههههۆ خەونە ئهههههاڵ ز دواتهههههراڵم  ، بهههههەنهههههاکەیت  کە فسههههووناوییە ئە

 نگههههی هاوئاهههههەهەسههههت بە  هەروەهههههات و  وانە ی شههههە مۆتههههە هۆکههههاری، گهههها ینههههت ده زه

  لهههههە .دەکەی وار و خهههههانمی پیهههههرەوکانی ئ و جووڵهههههەواڵووەکانت  خهههههە  نێهههههوان جووڵهههههە
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  یههههههرۆ کە لههههههەگ پەتههههههایەکی . نەهێنههههههی دەکەی پەتههههههایەکیبههههههوونی هەسههههههت بە کاو  نههههههە

داوە و گوومانهههت تێهههدا دروسهههت  خهههۆی حەشهههاردا  ره هێنەترسههه  و بووکهههە ی ئهههە کڵێشهههە

ر  ی سههههە سههههره ده  بههههە. ی ده فڕیههههی ده. هههههارووژێنا سههههتی بێزاریههههت تێههههدا ده هە و دەکهههها

یت و بیهههههرت  کهههههە ت ده کهههههە کاتژمێره  ، چهههههاو لهههههە وه یتهههههە کە زارت خهههههاوێن ده  کە سهههههفره

 . کا ڕێی تۆ ده یدا چاوه کە ژووره  ورا لەەوئ  کە  وه دێتە

،  وه یتهههەب خهههان نێزیههه  ده ی کۆنسهههۆلۆ کهههە وورهرگهههای ژ ده  مات لهههە ماتهههە  بهههە

  چههههاو لههههە  بههههۆ جههههارێکی دیکههههە. رێنگێهههه  نابیسهههه ڕا هههههی  دهی کههههە ژووره  اڵم  لههههە بههههە

  بهههە  کهههە بڕیهههار دەدەی.  نۆیهههە   ات نیزێههه   بهههە هێشهههتا سهههە:  وه یتهههە کە ت ده کهههە ژمێرهکات

،  کههههههە ر داپۆشههههههرا و تاریکە سههههههە  وشههههههە بچههههههی بههههههۆ حەو پەل کوتههههههان کههههههوێڕ  کوێره

شهههتێ    ی چهههاوت بهههە وه ا ئهههەبههه  ەبههه -  وه م رۆژی هاتنتهههە کهههە یە  لهههە  ک کهههە یە وشهههە حە

 .  هکردۆتەو رووت تا نە هەتا ئێستاشو، ڕیوی  نێویدا تێپە  بە -وتبا  کە

وا  ههههە . اوهاپۆشهههرد  وزه قهههە  بهههە  یهههدا دێنههها کهههە کە یە داره شهههە  یهههواره  سهههت بهههە ده

لێههه  جیهههها   جوراوجۆرانهههە بههههۆنەو  ی ئهههە ده وڵ ده مژی و ههههە ڵههههده ی هە کە بهههۆن خۆشهههە

قههورس و   تره بههۆن  ههە بتههوانی  م جههۆره بههە بەڵههکە ،ت ناسههە ر هە بههە  دێنههە  کههە  وه یتههە بکە

ر  سهههە  ت بهههە کە مچە ی شهههە کهههە رزانە لە  بڵێسهههە.  وه رت بناسهههیتە ورو بهههە ده گرانباییەکهههانی

  کهههههەەیەی ئەو حەوشههههه،  وه کاتهههههە دا تیشههههه  بههههه و ده کهههههە سههههه  و چکۆلە تە  وشهههههە حە

رم و سهههووردا  ر گڵێکهههی نهههە سهههە  لهههە  وه کیهههە موو ریە ههههە  لهههەکهههان  جۆراوجۆره  کهههە رووه

 ەکان بناسهههیتەوەرگ رز و پهههر چهههڕو بهههە بهههە دەتهههوانی هێنهههدێ لە گهههژ و گیههها. شهههین بهههوون

کانهههدا  ر دیواره سهههە  ریان بهههە تدا سهههێبە کە مچە ی گهههڕی شهههە وه وق دانهههە بهههن شهههە  لهههە  کهههە

کهههزەی لههها کانت  و قامکهههە سهههووتاوە ی ده کهههە ت تههها قۆنچکە کهههە ەمچ اڵم شهههە بهههە. وێ کهههە ده

بتههههوانی دیتنههههی   م جههههۆره ی تهههها بههههە ئههههاگر بههههده  کی دیکههههە یە مچە بهههها شههههە ده .هەڵدەسههههتا

  رووداوه   لههههە  ینا کههههە کۆتههههایی بگههههە  بههههە  رووەکەکههههان و گشههههت کههههان کان، میوه گوڵههههە

و  ئههههە.  وه تههههە وێندوونەر خ سههههە  ونارادا شههههتت لههههە می کههههە رده کانی سههههە ره مە یرو سههههە سههههە
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  واڵووانهههە بهههۆن خۆشهههی و خە  بهههەم حەوشهههەیەدا  لهههە  ی کهههە رامۆش کراوانهههە فهههە  کهههە رووه

  ، لێهههە(ران سهههیکە)کهههانی  اڵ جنجره کان و گهههە اڵ پانهههە کان و گهههە رزه اڵ بهههە گهههە. بهههن شهههین ده

روونیههههان  سههههوورن،  رد و ده پشههههتیان  زه  ی کههههە و گواڵنههههە کانیههههان و ئههههە تێهههه  هااڵوه

کانی  مێشهههییە  خۆڵهههە  لکهههەی  دڵ، کۆ شهههێوه  ، نهههووک تیهههژ و بهههە(تهههای ریهههزی) ی اڵ گهههە

سههپی   گوڵههە  ، شمشههادی پههڕ لههق و پههۆ بههە وه یە هێشههوویانە  و گوڵههە بههە( مههاهوور)   گوڵههە

گیانیهههان   کانهههە رووه م ی تهههۆدا ئهههە کە مچە ی شهههە بهههن بڵێسهههە  لهههە(. ردون بهههە) و   وه کانیهههە یە

 رم و نیهههان کی نهههە یهههە وه بادانە  ەکانیان بههه ره دی هێهههدی سهههێبەو هێههه  وه کرێتهههە ردا ده بهههە  بهههە

لەسهههههەر خهههههۆت هەسهههههت   کانهههههە م رووه ر کهههههام لهههههە ههههههە سهههههریمەین و،  کهههههە ما ده سهههههە

  ن، لههههە ده ئههههێش و ژان ده  بههههە نایی، سههههووک وه نههههە کە ده ەکانههههتچاو ی بیبلبیلههههە:  پێههههدەکەی

و   وه نههههە کە شههههل ده  دهمههههاری ئیههههرا خشههههن، ده ، ئههههارام بە وه نههههە کە م ده ژانههههی زاوزێ کههههە

 . خشن بە روون ده ده  بە ر ت هێنە هوه ی شە کە تی یە ایەهێمن

  وه مێنێتهههە ر تهههۆ ده ، ههههە وه کووژێتهههە مت لههها ده ی سهههێهە مچە شهههە  وجار کهههە ئهههە

ڕۆی ، بههههۆ جههههارێکی  ده  کههههە و دااڵنە ره هێههههوری بههههە  بههههە. کان کههههە تری رووه و بههههۆ  ههههە

مات  ماتهههە  ر بهههەوجا دێهههرێ و ئهههە دا گهههوێ راده نخههها رگهههای کۆنسهههۆلۆ پشهههت ده  لهههە  دیکهههە

 ،و  وه یتههههههە کە ده رگهههههها نادەیههههههت و بە هێههههههوڕی لە ده. رۆی ورا دهو ژووری ئەو ره بههههههە

ی یهههه نگێکی بازنههههە بە رووناکههههایی شههههە لە ژوورەکەدا .ژوورێکههههی چههههۆڵ  یتههههە خە پهههها ده

ر  سههههە  بههههە یههههدا و کە یەکزیکی مە  وره گههههە  ر خاچههههە سههههە  بههههە، دا کههههە ویڵههههە ره ر قە سههههە  بههههە

و رت  ره لەگەڵ قەپههههات کردنههههی درگههههای ژوورەکەی بههههە  کههههە وتووە تێهههه  دا کههههە ئافره

  وه بێتههههە ده لێههههت نێزیهههه   ر کههههە و، هههههە  وه دایههههە ر بههههە وزی لە رگی سههههە بههههە راوئەو. دێ

تێهههه ،  ئافره. بریسهههکەی دێههههتو  شههههە  ک مانگههههە وه  کهههە ون کههههە رده ده یەکانیسههههپی  رانهههە

، تێهههه  ئافره : وه یتههههە کە دووپههههاتی ده  وه خۆتههههە ر بههههە  لههههە  وه بێتههههە تا لێههههت نێزیکتههههر ده هههههە

و   ەووراکههههانی ئ سههههت بههههۆ قامکههههە ده - ی دوێنهههها کههههە کیژه نەبههههوو، ی دوێنهههها کههههە کیژه

ی  کهههە تە ئافره .ووبهه ر بیسههت سهههاڵ ده نی هههە مهههە تە - ی بههە ی دهر مههە سههت بهههۆ کە ده دواتههر
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وازیش  ی نههههە کههههە بزرکاوهڵ نهههه  هە ریشههههان و گۆنهههها ره بسههههکی پەلە حاڵێکهههها  -مڕۆ ئههههە

  تهههها بههههە  وه دوێنههههە  لههههە .نههههوێنا خههههۆ ده  ن چههههل سههههاڵە مههههە تە وەک ئههههافرەتێکی – ی کههههە ده

کی  رادیههههە  کههههانی بههههە ، سههههوورایی لێوه بههههووه قههههورسکانیههههدا  چاوه  مڕۆ شههههتێ  لههههە ئههههە

تی  ڵێهههی ویسهههتوویە ده  شهههنێ  کهههە چە  بهههە ، وه تە تی ئاسهههایی کێشهههراوه حاڵهههە  رزتر لهههە بهههە

لەسهههەر   یانهههەملی کی زۆره یهههە بزه .خشههها انی ببەکههه لێوه  رێکی سهههیرک بهههە کتهههە ی ئهههە شهههێوه

، کە وشههههە ی نێهههو حەکهههانی کهههە ک رووه روه هههههە  یهههە نە خە رده م زه ئهههە، لێوەکهههانی دەنیشهههێت

  لههههە بیههههر  کههههە  ت نیههههە تههههە رفە ده لەوە زیههههاتر.  دەدەنەوە  کره نگوین و کههههە مههههاوی هههههەتا

 . وه یتە بکە تێکی دی بابە

 ." دانیشە  کە ویڵە ره ر قە سە  ەل ، فلیپە"

 ." زۆر باشە"

موو  بهههۆ خهههۆم ههههە. ی پێویسهههت ناکههها تهههۆ ههههی  بکهههە. ین کهههە ده کهههایەو  مشهههە ئە"

  ."ینم گە نجام ده ئە  کان بە کاره

نگێ ،  بە ی شههههە رچاوه دوای سههههە  لههههە  کههههە وێڵە ره ر قە سههههە  انیشههههتنت لههههەد  بههههە

لی  ل و پهههە تهههوانا کهههە ده م ئاسهههتە  زۆر بهههە  کهههە یڕێ گهههە ده  یەنههه   شهههیری ره   و تیشهههکە ئهههە

 حزوورێکهههههی  .وه دا بناسهههههیتەبهههههن تیشهههههکی  را لهههههەوەوئ حهههههزووریکهههههە و  نێهههههو ژووره

چههههاو بە   کههههە تبینهههها ده.  دەتلێههههتەوەنهههه  زێههههڕین دا  شههههێکی ره کە بههههن  ەلهههه خەیههههاڵی کە

نگههههی ڕا  ده  لههههە. کههههوێرا دێههههت  لههههە  م تیشههههکە ئههههە مههههێچکەکەدا دەگێههههڕی بەڵههههکە بزانههههی

 . چۆکی داداوه بن پێت دا  لە  کە ەیهەست دەک

  میش لهههە ههههە سهههەرمانەو بهههانم  لهههە م ههههە.   یشهههەرز بەنهههزمە و نە   ئاسهههمان نهههە"

  ." بن پێمانە

وازیش  ت نههههە کههههە رووتە  نا و رقههههە کههههە پهههها داده  کانت لههههە وییههههە ۆرهپههههێ و و گ

 .کا ده
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 ،و  ههاویشهههتوو تهههاکانتی  رقهههە  ی کهههە کهههە ئاوێههه  ده  رمهههە تینهههی گە  سهههت بهههە هە

ک  نیگایهههههههە  شهههههههوا و جارناجهههههههار دزه کانت ده قوماشهههههههێکی زبهههههههر رقهههههههە  ورا بهههههههەەوئ

کانت  پاشهههان رقهههە. کههها ده  کهههە ر دیواره ی سهههە کهههە کۆلیهههاری کراوه  سهههیحە ی مە ئاراسهههتە

ی  کهههە ئاڵۆزه  هقهههژ  لهههە  وشهههە نە وه  گوڵهههە  ندانهههە گهههرێ و چە سهههتت ده ، ده وه کاتهههە وشههه  ده

  لهههههە  وه یههههە کە  مە م نە ده  بهههههە ،6والسههههێ  سههههەمای. ێنهههههاچر ک ده یههههە  مە خههههات و نە ده

و  رم نههە  نگههی و بههە ی ده  مههە پههۆلی نە ر شههە بههە  یتههە ده خههۆت ده. ی کههە ما ده ڵی دا سههە گههە

 .نگێنی لههههە خههههۆت ده ،دەسههههپێری وی  کههههە و گرانە مەنهههه   چراندنههههە  گههههوێ بههههە ،نیههههانی

 ی جووڵههههههە  ووکەڵ سهههههه گههههههە لە  یههههههە رچاوی هە کی بههههههە یههههههەجیاوازی  ک کههههههە یههههههە  مە نە

کههها و  ی ده کە ی کراسهههە قۆپچهههە  ەهێمنهههی یهههاری بههه  بهههەهەر ئێسهههتاکە   کهههە ،کانی سهههتە ده

بهههها   ئههههاوازه و ، ئههههەو تههههۆش وێههههڕای ئههههە. هههههاڵێنا ورت ده ده  کههههوو رورو خههههۆی لههههە وه

 .سهههتا ڵده هە  وه قوڕگتهههە  کی سروشهههتی لهههە یە شهههێوه  بهههە ئەم نە هههمەیە. چڕێنهههی ده  یە وشهههە

 . وه بنههههە تان نێزیکتههههر ده کههههە فە خەپێ  لههههە ،ر سههههووڕانێ  هههههە  و بههههە  وه نههههەخولێ ده  وه پێکههههە

 ،و تی کهههههە خهههههامۆش ده  کهههههە ئاوازه رادەمووسهههههیت و وراەوزاری ئ چڵێسهههههانە ئەوجهههههار

 . ێنیتان د ماکە سە  ر شانە سپییەکانی کۆتایی بە سە    لەی ماچێ وه ڵگرتنە هە  بە

ر جهههها پههههاڵی  سههههە  ورا لههههەەوئ.  یە وه سههههتە ده  بههههەتههههۆی  یانک نههههدراوه داکە جههههلە

جهههووتی تونهههد تونهههد هەر ئێسهههتا   ی کهههەەانرانهههئەو ینی  مابهههە  خاتهههە و شهههتێ  ده  وه تهههە داوه

 (بسههههکیت)کی  یە توێشههههە. دەکههههابانگههههت   ئامههههاژه  هێنهههها و بههههە سههههتی پێههههدا ده ده .کههههردون

  کههههانی وردکههههەهەڵژانههههی   کهههها، گههههوێ بههههە کانی ورد ده ر رانههههە سههههە  ناسهههه  لههههەق و  ره

 بههۆ زارتهههیگههری و  رده لێههی وه شتههۆ ،و دەدات تههۆ  بههە  یە یەتوێشههو  لههە تێ  لههەنههادات، 

 کەی رووتههههە  ندامههههە ئە  ار چههههاوت بههههەوج ئههههە. ی ده ت قههههووتی ده حمههههە زه  ی و بههههە بههههەدە

ک  ر وه ههههە،  وه تهههە یهههدا بههه و کردوه کە وێڵە ره قە ودای مهههە  ی بهههەەکانسهههکبا  وێ کهههە کهههە ده

                                                           
6
 .یژێنن ده  ستە بە م مە بۆ ئە  کە  و ناوی سازێکە  کی ئاڵمانی یە مایە سە  
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  وه کهههههە دیههههواره  بههههە  کههههە( مەسههههی )ی  دا کهههههراوه خههههاا  و بههههە اڵکههههانی ئههههە ئاوه  باسههههکە

  سهههههکرده ده  ەر پرچههههه سهههههەلە  کی دڕکاوییهههههە  اجهههههەت کە ش سهههههیحێکی ره مە . ڵواسهههههراوه هە

لە ، و  ااڵوهرقههههانی ئهههه  وانی لههههە رخههههە رێشههههمێکی ئەئاودانههههدراوە و  ی کههههە ش و ئاڵۆزه ره

خهههۆی ک  یهههە رگەک کوشهههتا ر وه ورا ههههەەوئ. تهههاو ئهههازار چۆکەکهههانی بههه و کهههردۆتەوە

 .دەکاتەوەرووتدا   بە

  سههههکەاب  سههههت بههههە ر پشههههتت هە سههههە لههههە. چڕێنههههی گههههوێی دا ده  نههههاوەکەی بههههە

کە لێهههت  بیسهههتی ی ده کهههە رمە گە  نگهههە تهههدا دهگوێ  لهههە. ی کهههە ده  تهههە و ئافره ئهههەکانی  گۆشهههتنە

 "وێێ منت خۆش ده  تایە تا هە بۆ هە" :دەپرسێت

 ". وه مێنیتە ویست ده خۆشەمن  تۆ بۆ  میشە ، هە تایە تاهە ورا، بۆ هەئەو"

 "خوێێ ێ سوێندم بۆ ده میشە هە"

 ."ند باسوێ"

 ێ وه مێنمهههههە ر جهههههوانیش نە گهههههە ت ئە نانهههههە تە. ر پیهههههریش بهههههبم گهههههە ت ئە نانهههههە تە"

 "ڕێنێ ڵگە ر پرچیشم سپی هە گە ت ئە نانە تە

 ." میشە م، بۆ هە کە ، ئازیزه یشەم هە"

بهههاێ  دهتایی  تا ههههە ههههە  یەویسهههتی م خۆشە ەێ ئههه بشهههمرم، فلیپهههە ر گهههە ت ئە نانهههە تە"

 "ر بشمرمێ گە ت ئە نانە تە

  توانایهههدا نیهههە  ههههی  شهههتێ  لهههە. خهههۆم ه دت بهههۆ دهنسهههوێ.  میشهههە ، هە میشهههە هە"

 ." وه بکاتە کتر جیا یە  لە  ئێمە

 ". ره ، وه ، فلیپە ره وه"

ان و شههه  سهههت بهههە ی تهههاکوو هە کهههە سهههت درێهههژ ده ، ده وه ێتهههەیئاگههها د  بهههە  رکهههە هە

و سهههههەرچەفە سهههههپییەکەی دەوری ی کە ر  بالیفهههههە اڵم ههههههە ی، بهههههە بکهههههە ەووراپیلهههههی ئ

سهههتی  و تهههۆش ده  مهههاوه  ورای پێهههوهەورمای ئ هێشهههتا گهههە  کهههە سهههتت ر ده بهههە  دێتهههە بهههااڵی

 . پێدا دێنی
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 .زارتدا دێ  ی بە کە ناوه

 . سهههههتاوه راوه  کهههههە وێڵە ره خهههههوار قە  لهههههە  ی کهههههەبینههههه و ده و ئهههههە هەڵهههههدێنیچهههههاو 

و قههههوژبنی  ره بههههە هێواشههههی  بههههە. یری تههههۆ ناکهههها اڵم سههههە بههههە ، ر لێههههوه سههههە  کی لههههە یههههە بزه

  ەکههه ینێههه داده ی کەسهههێ چهههۆکر  سهههە  لهههە یکان سهههتە نیشههها و، ده داده. چههها ده  کهههە ژووره

ری بینینیههههان  تههههە بە باشههههی هە کانههههت ن و چاوهو کههههە رده دهبە ئاسههههتەم دا  و تارماییههههە لههههە

ەرە بەرەو روونههههههههاکی دەچێههههههههت، دەبینههههههههی کە لەو تههههههههاریکییەدا کە بەرە ب. نههههههههاکەن

کهههن رقهههی خهههانمی   و لهههە ئهههە: کههها وزیش ده پیهههر و چرچهههۆڵ نهههەی سهههت ئەوورا جهههووتا ده

  کهههە  ک دانیشهههتووه ملیە سهههکە ر ئە سهههە  وپیرێهههژن لهههە  پیهههر، کۆنسهههۆلۆخان، چهههۆکی داداوه

ۆ دا رووی تهههه  ک بههههە یههههە خههههانمی کۆنسههههۆلۆ بزه. ت بینههههی بههههوو ئێسههههتا نههههە  تههههۆ تهههها بههههە

  ت بهههە بهههزهو  –ئەووراش هاوکهههات سهههەری دەلەقێنێهههت  -قێنا  لهههە ر ده ات و سهههەد لێهههده

بیههر لەوە  . بهها ئیههراده  وی، بههە کههە دا ده ەکهه ختە ر تە سههە  ر پشههت بههە سههە لههە .دا روودا لێههده

  لههههههە ئەم پیرێههههههژنەش ،ورا بههههههوویڵ ئەو گههههههە لە  کههههههاتەوە کههههههە و لههههههە دەکەیههههههتەوە کە

 .  تاندا بووه کە ژووره

حەز نههههاکەی  بەاڵمی،  ماکە سههههە ی و کههههە نگە ، ده وه ێژنههههت بیههههر دێنههههەپیرکانی   جووڵههههە

 .  بووه نەوێ  و لە ئەنا   ڵێی کە خۆت ده  بەبەردەوام   وه رخۆتە بە  لەبیسەلمێنی و 

ر  سههههە  ۆ لههههەسههههتن، کۆنسههههۆل ڵده هە  وه پێکههههە ک کاتههههدا یههههە  لههههە  و دووانههههە ئههههە

هێهههدی هێهههدی  ن و کهههە تهههۆ ده  ەپشهههت لههه. رزی ر  هههە سهههە  لهههە شورای و ئەو کە ملە سهههکە ئە

پهههها  . وه کرێتههههە وتنی پێرێژنههههدا ده ی خههههەژوورر  سههههە بە  چههههن کههههە ک ده رگایههههە و ده ره بههههە

ر  رامبههههە بە  وامی لههههە رده بههههە  کان بههههە وقی تیشههههکە وێههههدا شههههە لە  ژوورێهههه  کههههە  خنههههە ده

ڕێن  گههههە ن و لێههههت ده کههههە پات ده ر پشههههت قههههە سههههە  لههههە  رگاکههههە ده .رزن لههههە کانههههدا ده نیگاره

 .تەوەوێ وت لا بکە خەورا ەوئر جێی  سە  و لەتاکو
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٥ 

  یهههە و مالیخولیههها کهههپ و بههها ورتە ئهههەر  ههههە ونیش دا خهههە  لهههە.  وت گهههران و ئهههاڵۆزه خهههە

  اتههههەخ خههههت ده ەکەت، زهوام رده بههههە دڵەراوکههههاتههههرس و  وێههههڕای  کههههەدێههههتە بەرچههههاوت 

دا  وراەوی ئ کهههههههە ژووره  رچی لهههههههە گهههههههە ئە. ت ندێشهههههههە یاڵ و ئە ر هێهههههههزی خهههههههە سهههههههە

 چهههههوونکە هەسهههههت بە گەرمهههههای ئەو .ی دەکەینیای تهههههەبەاڵم هەسهههههت بە وتووی،  خهههههە

 .  بۆ خۆت داگیرت کردووه  لە  پێت وایە  کە ناسکە ناکەی لەشە

 ش دوای خزوورێکههههی دیکههههە  دا لههههە کههههە ژووره  لههههە ، وه ئاگهههها دێیتههههە  بههههە  کههههە

 ههههههۆی  تهههههەبۆ  کهههههە  ورا نیهههههەەوئهەر   مهههههە ئە  ی کهههههە گهههههە تێدهووردە ووردە  .ڕێی گهههههە ده

و   ر جهههاره ههههە  کهههە دووچەشهههنییەلە راسهههتی دا خزوورێکهههی  ڵکە ت، بهههە کهههە ەئاڵۆزبوون

دا ی رابههههوردوو و شههههە مهههاوەی  لههههە  شهههتێ  کههههە ،چههههاوتر  بههههە  دێتهههە  وه یههههەبیچمێکی  بهههە

  ینهههە زهبەم چەشهههنە ی  ده وڵ ده وێڵت و ههههە ر تهههە سهههە  یتهههە خە سهههت ده ده.  ههههاتۆتە ئهههاراوە

کسهههپەی   وی، بهههە نگێکهههی نهههە ده  بهههە  م مالئخولیههها کپهههە ئهههە.  وه یتهههە ت هێهههور بکە کهههە ئاڵۆزه

دوای   چڕێنهههها و هانههههت دەدات کە لههههە ناختههههدا ده  بههههە ، وه وه یارکردنەوشهههههێههههزی و  یههههاد

، بهههۆتە و شهههەی دوێ زۆکهههە و وێنههها و خەیهههاڵە نە ئهههە .ڕێی گهههە بە کەی دیهههکەی بوونهههت نیهههوه

 .  یانتەئاواڵ ژ  پێت وایە  کە  ییاڵی خەجنۆکەیەکی  ی وێنەهۆی دروست بوونی 

هێههههزی   نات لههههە تههههە  ن کههههە ڵا شههههت هههههە ی، کۆمههههەنههههێد  وه بیرکردنههههە  واز لههههە

، هەسههههتیدا  هانههههت دهلە نەکههههاو   کههههە خههههووخەدەیەیو  ک ئههههە وه: هێزترن بههههە یشیاڵ خههههە

  ، لهههههە وه یدۆزیتهههههە و نە ڕێت گهههههە مامێ  بە دوای حهههههە  دا لهههههە هم ژوور ئهههههە نیشهههههت تە  لهههههە
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 لە حاڵێکههها، بچهههی  کهههە و دااڵنە ره ریکی بهههە خهههە  وه کانتهههە ۆفینی چاوهڵگڵ ههههە  حاڵێکهههدا بهههە

وی  ر کههە کانههدا سههە پلیکانههە  بههە دەکەی  وه ر زبانتههە سههە  کی تههاڵ بههە سههتاییە خە  سههت بههە هە

،  کههههە نێههههو ژووره  هێنهههها بچیتههههە تههههدا ده ناگە ریشههههی بههههن چە  سههههت بههههە دهحاڵێکهههها   و، لههههە

ڵ  دا هههههە کههههە رمە گە  نێههههو ئههههاوه  وجار بههههە ئههههە و  وه یتههههە بکە ی حەمههههامەکەی وانهههه لۆ ههههە بە

  .دی بە کی ئە رامۆشییە فە تس ده  یتە بدهبخزێیت و خۆت 

ت  کهههههە پیرێهههههژن و کیژه ی، وه خەریکهههههی خهههههۆ وشههههه  کردنهههههە کهههههاتااڵم  بهههههە

ت جههها  کهههە ک و ژووره سهههتی یهههە و دهنێههه  نهههە بده سهههت ی ده وه ر لهههە بهههە  یهههاد کهههە  وه ەدێنههه

  نهههە گە ده انەو دوو رکات ئهههە ههههە  وه بیهههرت دێتهههە .دا لههها دهیهههان  رووی تهههۆدا بزه  بهههە ێڵنبهههه

لهههها   ، بههههزه وه نههههە کە ش ده مههههدا بههههاوه ک ده یههههە  ، لههههەدەکەنشههههتێ   هاوکههههاتکتر  ری یههههە

ی  ڵێهههی ئیهههراده ر ده ههههە  کهههە ی یهههە و راده تههها بهههە چهههن و وێهههن، دێهههن، دهد خهههۆن، ده ن، ده ده ده

 ... وه تە ستراوه بە  وه یانە ی دیکە وه کێککیان بە یە

گۆنههههات     وه نەتاشههههی ریشههههت ده م ده بههههە  کههههەدای  یااڵنههههە م بیههههر و خە نێههههو ئههههە  لههههە

تاشهههینی ریشهههت   لهههە  ر خۆتهههدا زاڵ بیهههت، کهههە سهههە  ی بهههە ده وڵ ده ههههە. برینهههدار دەکەی

  لهههە  ی کهههە و بۆریانهههە و ئهههە  شووشهههە: ژمێهههری ت ده کانی نێهههو جانتاکهههە سهههە ره کە  وه بیتهههە ده

، نهههاوی  وتووه کهههە ت چهههاوت پههها نە قهههە  رێههه  بهههۆی هێنهههاوی کهههە کهههە ڕا کاره میوانخانهههە

رمهههان  کارهێنانی ده ی بهههە ی، شهههێوه ده سهههتیان لێهههده ، ده وه یتهههە کە کان دووپهههات ده سهههە ره کە

  یان حینجهههههە کهههههە ره م هێنە رههههههە نهههههاوی بە ، وه خوێنیتهههههە ده بوونیهههههانی دروسهههههت  و مایهههههە

بیهههر   ت لهههە ی دیکهههە ەو شهههت ئهههە ی تهههاکوو کهههە رقاڵ ده سهههە شهههتانەوەم  خهههۆت بهههە .ی کهههە ده

زمێکی  ا ههههی  نهههەبههه  بهههە و  سهههپی نییهههە رچە بە  نهههاو، شهههتێ  کهههە ، شهههتێکی بههها وه تهههەبچێ

ت  جانتاکههههە  کههههەێ  یههههە تههههۆ هە  لههههە کی ڕوانییههههە ورا ا چاوهەوئ. داگیههههرت دەکهههها نتیێی مههههە

 وێێ  وێ، چی ده ی، چی ده کە خۆت ده  ی پرسیار لە خە داده

پێههههت   بهههها کههههە ده  کههههە نگە ی زهوی نههههە دەنگههههی  مههههی خۆتههههدا گوێههههت لههههەاڵ وه  لههههە

ر  بههههە ت لە کە ی کراسههههە وه بهههها ئههههە  بههههە.  یههههە یانی ئاماده ناشههههتای بههههەئێسههههتا ێنا  گههههە راده
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دی  وێ بههههە ورا لههههەەوئ  تههههەی کە ده  رگاکههههە ده  رکههههە ڕۆی، هە ده  رگاکههههە و ده ره ی بههههە بکههههە

  وێ کههههە کههههە ده  هوز سههههە  و داوێنههههە اوت بههههەچهههه  ورا بهههها، چوونکههههەەوبهههها ئ ده: ی کههههە ده

،  وز روخسههههاری داپۆشههههراوه نههههدێکی سههههە رووبە  رچی بههههە گههههە یپۆشههههی، ئە وام ده رده بههههە

وێ   بهههههە  ی کهههههە ناسهههههکە  کهههههە چە و مە گهههههری، ئهههههە کی ده چهههههە مە. بەاڵم دڵنیهههههات کە ئەوە

 . رزێ لە ستت ده وتنی ده کە

پهههههها   ت تههههههە م بابە بە دەنگێکههههههی پههههههڕزە بههههههڕاوەوە ئههههههە " .یههههههە ناشههههههتا ئاماده"

 .بیستووەنەتقەت ئێستا   تا بە  ینا کە گە راده

 ."روو راست بینلەگەڵ یەکتر با   ره ورا، وهەوئ"

 "رووراست بینێ"

ت  ر رێگهههە گهههە ، ئەتهههۆی لەم مهههاڵە دا بەسهههتوەتەوەر خهههانمی کۆنسهههۆلۆ  گهههە ئە"

شههوێنە بهها و  و لههە بهها ئههە بههۆ ده. ری مههن بیههدڕکێنە ،پێنههاو خۆتههدا بژیههت  لههە  پهها نههادا کههە

 ..."  اتا کەڵمدا دێیت، ک گە  پێم بڵا بزانم تۆ لە ...دا من وتۆحاڵێک  لە

 "بڕۆم، بۆ کوێ بڕۆمێ"

دەروەی ئەم خهههههانووە نەگههههبەتە، تهههها بەم چشهههههنە بههههۆ دەرەوە، بههههۆ دونیههههای " 

ئەم ... تههههۆ نههههابا ئههههها ئەبەد خههههۆت بە دیههههار پههههوورتەوە ببەسهههههتیتەوە. پههههێکەوە بههههژین

 "ئا ئەورادەیە خۆشت دەوێێ هەمووە فیداکارییە لە پێناو چیدایەێ بەراستی

 "وێێ خۆشم دهمن "

 "یێ ودا فیدا بکە پێناو ئە  ۆت لەخ  شنە م چە با بە بۆ دهدەنا . ڵا بە"

خههههۆی فیههههدای مههههن ئەوە ئەوە کە . وێ خههههۆش ده و منههههی وێێ ئههههە خۆشههههم ده"

 ."کا ده

 ..."تۆ ناتوانیخۆ .  رکێکە ، کە یرهتێکی پ و ئافره ئاخر ئە"
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 ڵا بهههە.  ر دایهههە بهههە و پتهههری رۆه لە  ت تهههره تاقهههە  بهههەمهههن   ەو لههه ئهههەە، نههها وا نهههی"

  وم لهههها بههههە ئههههە ک وه ...وێ مههههن نامههههەبەاڵم ،  فلیپههههە...  ره هێنههههەئەو پیههههر وبێز، راسههههتە

 ..."ک یە.. .تر بێ سە

دایهه    نههوێ لههە  ر لههە بهها سههە تههۆ ده. کهها ده چههاڵ  بههە  تههۆ زینههده  ریکههە و خە ئههە"

 ."وراەو، ئ وه بیتە

نههها، ... بههها بمرێهههت ، ده وه ەتهههدایههه  بێ  نهههوێ لهههە  لهههەر  ی سهههە هو مهههرۆ  بەر لە"

داوات لههها دەکەم کە مەتمهههانەم پههها س  بهههە.  ، فلیپهههە وازی لههها بێنهههە. ی ناگهههەتهههۆ تێدیهههارە 

 ."بکەی

 ." وه کردمە بریا بۆت روون ده"

  تهههها بههههە  وه یههههەیانی بە  ر، لههههە ده  چێتههههە مڕۆ ده ، ئههههە پهههها بکههههە مەتمههههانەمر  هههههە"

 ." وه مێنێتە ده  وه ره ده  رێ لەئێوا

 "وێ ئە"

 ." ی دیکە وه ڵا، ئە بە"

 ..."ت و قە رێ خۆ ئە ده  چێتە ده"

.  تهههههههههە حمە زه کەمههههههههها بە ریەوە. ڕوات جارناجهههههههههارێ دهبەاڵم، .  راسهههههههههتە"

 ..."توانین من و تۆ ده. تا ئێوارێ  وه یەیانی بە  لە. ر ده  چێتە ده مرۆ ئەبەاڵم 

 "بڕۆێنێ"

 ."ی بکە زی پا ر تۆ حە گە ئە"

  رکههههە اڵم هە بههههە.  یههههە تیم هە رایههههە ڵێنده ی بە ڵگههههە مههههن بە. جههههارێ نهههها... ئهههها "

 ..."و کات هات ئەم کۆتایی پا  کە ئیشە

  ئێمهههههە.  وه مێنێتهههههە ده  وه ره ده  لهههههە  وه یهههههەیانی بە  و لهههههە اڵم  ئهههههە بهههههە.  وایهههههەئهههههای، "

 ."ین توانین شتێ  بکە ده

 "ینێ چی بکە"
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ک  وه. م کهههههە ده تڕێههههه ه وتنهههههی پهههههوورم دا چاوه ژووری خهههههە  و لهههههە م شهههههە ئهههههە"

 ."م کە ڕێت ده چاوه  میشە هە

نهههههدی  وه ک ره روه نههههه  دێنههههها، ههههههە ده ی وه کهههههە نگۆلە کههههها، زه پشهههههتت تههههها ده

نێزیههه  کەوتهههنەوەی خۆیهههان رادەگەیەنهههن و کانیان  نگۆڵهههە زهدەنگهههی   بهههە  گهههوورن کهههە

، خههههۆت دوور  گههههرهدوو را بخههههۆت : "ئاگههههادار دەکەنەوە کە  ری دڵ ئاسههههوودهرێبههههوا

  کههههههە نگە ی زه لههههههە ی و دوای زایە کههههههە ر ده بههههههە ت لە کە ت و کراسههههههە جاکههههههە."  رابگههههههره

  لههههە  ورنتههههەیی  کههههە ژنە بێوه. رێنمایههههت دەکههههاتاردن ژووری خههههو کووتهههها  کههههە  دەکەوی

،  کهههۆم بهههۆتەوە ویهههدا  کە دارهگرێ  ر گۆچانهههە سهههە بهههە .کههها ینهههدا پێشهههوازیت لههها ده خاکە یوهد

ی تێهههههههدا چلکهههههههکە رووبێهههههههنە تهههههههۆدارەکەی  لەبەردایەو سهههههههپی  بااڵپۆشهههههههێکی کهههههههۆن

یدا  کە سههره نێههو ده ڕێ، بههە پههە تهها ده  دانیشههت تە  ەیرت بکهها بهه ی سههە وه بهها ئههە  بههە. مههردووە

نابی  مهههاڵ نهههابم، جهههە  مڕۆ لهههە ئهههە: "ڵههها ده  وه  مهههە نە  بهههە. کههها ده فیڕێنههها و تفێههه  رۆ ده

.  ری  بکههههههە خههههههە  وه تههههههەنکا کاره  خههههههۆت بههههههە  تکایههههههە. تههههههۆ دڵنیههههههام  لههههههە. مههههههۆنتێرۆ

 ." بێتەوەچاپ و ب و بەم زووانە با  م ده کە ره کانی هاوسە یەری وه بیره

کی  یهههههە ڵە لێههههها رقهههههی بووکە ر ده ههههههە  کهههههە  وه یهههههە روازانە  و رقهههههە ڕوا، بهههههە ده

یهههههدا  کە ر گۆچانە سههههە  بهههههە .نێههههت نگاو ده دا هههههە کە رشهههههە ر فە ەسهههه  بهههههە  کههههە  یههههە نتیکە  ە

بەم   مایهههە تە  لێهههی بهههە ده  شهههنێ  کهههە چە  پشهههما، بهههە کههها و ده ێههه  رۆ ده، تف وه تهههە کۆماوه

رد  زه  رگی بووکێنییهههە بهههە.  وه ی خهههاوێن بکاتهههە کهههە گیراوه  خڵتهههە  بهههە کهههارەی سهههیپەرکە

 ت و،بیههه قوشهههێی ده . هورهێنههها ی ده جانتاکهههە  لهههە  کهههەبینهههی  ریهههدا ده بە  ەلهههی  کهههە ڕاوه ڵگە هە

لە دواکەوتنهههی  کونجکۆڵەکانهههت دەتهههوانا چهههاوە  کهههە  ەیههه نیا هێهههزی ئیراده تهههەلەم کهههاتەدا 

 . ببویڕێ وئە

ڕێهههت  چاوهدا ژووری خهههواردن   لهههە  ی کهههە نابهههە  سهههارده  و قهههاوه سهههت بهههۆ ئهههە ده

پههههاڵ   ی کههههەنیشهههه داده  و کورسههههیە ر ئههههە سههههە  ک کههههات ژمێههههر لههههە یههههەمههههاوەی بههههۆ . کهههها ده

ت  قهههە  ی کهههە کهههە ده  نگانهههە و ده ڕێی ئهههە کێشهههی و چهههاوه سهههیگار ده . وانییهههە ی کە کە پشهههتە
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مهههاڵ   خهههانمی پیهههر لهههە کە  وه بیتهههە دڵنیههها ده  ئەوەی کە سهههەرەنجامر گوێهههت، تههها  بهههە  نهههە نایە

یانههههدنی  نجام گە ئههههە  کههههاتی بههههە  لههههە بههههواری ئەوەی نیههههیە کە ناخافههههڵو ئیتههههر   رچههههووه ده

سهههتتدا  ده  لهههە  ی جانتاکهههەکلیلههه  کهههە ێرەژممهههاوەی یەک کهههات. کەتدا پەیهههدا ببێهههت سهههتە بە مە

چهههی و  ەکە دهو دااڵن ره بهههە  وهکە خانهههە دیوه  نگهههی لهههە بههها ده  سهههتی و بهههە ڵده هە .کوشههها ده

کهههات  –ک  خولهههە  پهههازده .ی خهههە ڵده ی کۆنسهههۆلۆ خانهههدا گهههوێ هەرگههها ر ده بهههە لە وێ لهههە

  رگاکههههە هێههههوری ده  وجار بههههە ئههههە. گههههری پشههههوو راده –دا  پیشههههان ده  مههههە ت ئە کههههە ژمێره

ە ژوورچاوەکانههههت لەم   ی کههههە و کاتههههە تهههها ئههههە نخێنههههی،گ و تههههاوێ خههههۆت ده  وه یتههههە کە ده

تهههههههاریکە دا هەتەری بینینهههههههی ئەو قەرەوێهههههههلەیە بهههههههکەن کە لەوبەری مۆمەکهههههههانەوە 

لەسههههەری دانیشههههتوە و خەریکههههی  هەر ئێسههههتا کەروێشههههکەکەی خههههانمی پیههههر ،دیههههارە و

ڵ  ر ههههە سهههە  نهههانی لهههە  ورکهههەوام  رده بهههە  ی کهههە یهههە وێڵە ره و قە ئهههە. کرمانهههدنی گێهههزەرە

وە  ک بڵێهههههی لهههههە وهدێنههههها،  سهههههت بە قەرەوێهههههلەکەدا رمی ده هێمنهههههی و نهههههە   بهههههە . ژاوهر

شهههار  خهههۆی حە کانیدا فە رچە بهههن گنجهههی سهههە  نهههیگەران بیهههت کە نەکههها خهههانمی پیهههر لهههە

ر کلکهههی  سهههە  یتهههە خە پههها ده .ڕۆی ده  و ری جانتاکهههە ره ، بهههە ەو قوژبنههه و ئهههە ره بهههە .تدابێههه

  ڕوا کهههههە بهههههازدان ده  ، بهههههەو کههههها  هههههار ده بهههههن رقهههههت دا  زیێێنههههها و بهههههە ، دهێ مشهههههک

  قوفڵههههە  لههههەکلههههیلە مسههههییەکە .  وه ئاگههههادار بکاتههههەلە  ههههزووری تههههۆ   کانی دیکههههە مشههههکە

یە هههههههههدانەکە  درگهههههههههایو   وه یتهههههههههە کە ده  کهههههههههە ، قوفڵەسهههههههههورێنی دا ده کهههههههههە نگاوییە ژه

 می شههههی سههههێهە بە. بیسههههتی ی ده کههههە و کۆنە وشهههه   جیههههڕی روروه جیڕه . وه یتههههە ده ڵده هە

  بههههنەوە  لههههە -  وری ئههههااڵوه ده  وارێکی سههههوور لههههە نههههە –گههههری  ڵ ده کان هههههە یههههەری وه بیره

سهههههههەر رزیهههههههون و  ی کە کۆنانههههههە  و وێنهههههههە ی، ئههههههە ەکههههههه دی ده بههههههە  ڵا وێنهههههههە کۆمههههههە

م  ئهههە .گهههری ڵیان ده ی ههههە یریان بکهههە ی سهههە وه بههها ئهههە  بهههە.  وه تە کانیان شهههکاونە سهههووچە

ی  وه بههها ئهههە  بهههەچهههی  دهر ده  کهههە ژووره  لهههە  لهههە پە  و، بە لە بهههاوەش دەگریهههت  یهههە نجینە گە

رچاو  بههههە  کان لههههە تی و چههههاوچنۆکی مشههههکە برسههههیە. ی پات بکههههە قههههە  رگههههای جانتاکههههە ده

 دەنێیهههت  وه کهههە دیواره  دا پهههاڵ بهههە کهههە دارنە  ی، لهههە خهههە داده ی ژوورەکەرگههها ده. نهههاگری
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 ی خهههۆت کهههە ۆ ژوورهبههه  وه کانهههە پلیکانە  وجار لهههە ئهههە. بێهههتەوە سهههەرخۆتهههاکوو پشهههووت 

 .دەچی

کان  رییهههههههههههە وه ی بیره ، درێهههههههههههژههەڵهههههههههههدەدەیتەوە و کان یهههههههههههەنوێ  ڕه رپهههههههههههە

  ڕاڵ یورنتههههە ژینههههە. و ئههههازار نههههج ره  کی پههههڕ لههههە یە ده کههههانی سههههە ، رووداوه وه خوێنیتههههە ده

کهههات، رێهههز و  ده 7ۆمۆنتێهههدۆ  ئیهههوجینیتی  سهههایە سهههفی کە وه  وه یە کە لووسهههە  زمانهههە  بهههە

 بڕشههههههتەکە  دەردەبههههههڕێ 8دا چکۆلههههههەنههههههاپلیونی  ئاسههههههت  ۆی لههههههەخههههههکانی  تههههههە حورمە

و پیهههههرۆس   ڕانسهههههە ڕی فە کار دێنههههها تهههههاکوو شهههههە بهههههە یەکەیربازی سهههههە دەمپهههههاراوییە

ی  ژاره م و پهههە ت و خهههە زره کههها بهههۆ ئهههە رخان ده کان تهههە ڕه رپهههە  لهههە شههها بە ،ینا رابگهههە

مەترسهههی   بهههەت  باره سهههەینهههدراوێ   راگە لێهههرەدا ، ڕانسهههە ڕ شکسهههتی فە مهههە  خهههۆی لهههە

 ،کهههها کان ده رزه   بههههە ره شههههە  ی گشههههت پیههههاوه ئاراسههههتە ی کۆمههههاری خههههوازی زمههههە دێوه

بههههۆ  کهههها، پههههڕ بەدڵ دی ده  دا بههههە 9بههههۆرنژهڕاڵ  ژینههههە  لههههە وای سههههەرکەوتنهیهههه ئاسههههۆی

، 10فهههههۆسرووداوی درێهههههی   کهههههە  یهههههە ڕه و باوه ر ئهههههە سهههههە  لهههههەو   داخهههههە  کزیکا بهههههە مهههههە

                                                           
7  Eugenie de Montijo  ه وسن پسێه ریلیونیم 

8
  مە ناپلیۆنی سێهە  ست لە بە مە  

9
 Boulanger لههههههە. رانسههههههی ڕاڵی فە ژینههههههە( 1301-1386)   ژۆرژ ئێرنێسههههههت ژان مههههههاری بههههههۆرنژه  

  سهههت بهههە سهههت بهههۆ ده ک بهههۆ ده ری سهههووپایە رمانهههده ک فە وه.  شهههداری کهههردووه مارۆدانی مێهههتس دا بە گهههە

  سهههت بهههە ده. رگری زیهههری بهههە وه  بهههوو بهههە  کی دیکهههە یهههە وهپهههاش ما.  کهههراوه  وانهههە رداگرتنی تهههونیس ره سهههە

داوای . وری خههههۆی رابکێشهههها ره ر بههههە ماوه سههههتی جههههە تههههوانی هە. رنههههرا ری وه رماده فههههە  رکراو لههههە سههههە

پهههیالن گێهههڕی کهههرا،   حکووم بهههە کانی واڵت، مهههە ییهههە ر یاسههها بنچینە سهههە  چهههاک کهههاری بکهههرێ لهههە  کهههرد کهههە

 . وشتوێ خۆی ک اڵت بۆ برۆکسێل و لە هە

10  Dreyfus  بههههە  یی کههههە رانسههههە ی فە کههههە ری جوولە فسههههە ئە( 1088-1380)ئالفرێههههد درێههههی فههههۆس  

  کان دادگهههایی کهههرا و حهههوکمی بهههە ییهههەئاڵمان  ەش بههه رتهههە کانی ئە هێنی یهههە نهههە  ڵگهههە سهههلیم کردنهههی بە تهههاوانی تە
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  بهههههۆ جهههههارێکی دیکهههههە -(  ره شهههههە) ی  ی وشهههههەوام رده بهههههە  بهههههە -ش رتهههههە فی ئە ره شهههههە

  .  لمێندراوه سە

 ان، ئیتههههر گرینگیهههههەڵههههدەوەرن ەوەسههههت ده  کههههان بههههە رزیوه  زه ی کا ههههە ڕه رپههههە

زانهههم  ده. "ی وزه چههاو سهههە  و ژنهههە ئهههەی ەوەدەرکەوتههنبیهههری   ەر لههه نیا هههە ی، تهههە ادهنهههپهها 

خشههههم،  ببە پهههها تک یههههە کورپە  متوانیوه مههههن نههههە. گریههههت، کۆنسههههۆلۆ هێنههههدێ جههههار تههههۆ ده

کۆنسهههۆلۆ، تهههۆ نهههابا " :و پاشهههان..." ژیهههانی  مایهههە  پهههڕی لهههە هەرواشرچی تهههۆ  گهههە ئە

 تێههرتویسههتی  ئایهها خۆشە. دا پێهه  بێههین وشههە م ره ڵ ئههە گههە بهها لە ده. ی بههده  فره خههوا تههە

قەت . م کههههە ده  یەویسههههتی م خۆشە سههههت بههههە وێ، هە ۆش دهمنههههت خهههه  زانههههم کههههە ناکههههاێ ده

بههههههۆت  وونکە دەزانههههههم، چههههههچههههههارەنووس بیههههههت سههههههلیمیتە  کههههههە م داوات لهههههها ناکههههههە

خهههۆت وا   دا کهههە زنهههە مە  شهههێە و  ە لهههە  کهههە  یهههە تهههۆ هە  ک داوام لهههە ر یهههە ههههە.  ره ئهههازارده

  ، شههتێ  کههەبههدۆزەوەتێههدا  گونجههاوی، شههتێکی  تههە هە ێنههاو منههداپ  لههە  کههە پیشههان دەدەی

ر  بهههە  ینهههە ببە نا پهههە  کهههە بکهههاتپێویسهههت   ی کهههە وه بههها ئهههە  ردووکمان تێهههر بکههها، بهههە ههههە

یانهههد  کۆنسهههۆلۆم راگە  بهههە: "دا ی دیکهههە کهههە ڕه رپە  لهههە ..." شهههێتانەسەرڵا خولیهههای  کۆمهههە

لەسهههههەر ئەوە سهههههوورە کە ئەم  و ئهههههە. ڵکن موویان بههههها کهههههە ههههههە  نانهههههەرما م ده ئهههههە  کهههههە

م  ئههە. نههادات تەفههرەخههۆی   ڵهها کههە ده. بکهها  رده روه پههە ی خۆیههدا کههە با چە  لههە  رووەکههانە

رۆه  بووژانهههدنەوەیبهههۆ بەڵهههکە ن،  ار نایهههەک بهههە  سهههتە جەهێزکردنی  بهههۆ بهههە  کانهههە رووه

                                                                                                                                   
ش  رتهههە و ئە  دۆزراوه سهههتی بههها تهههاوانی نهههاوبراو بە مە  بهههە  ڵگهههە ڵا بە ک کۆمهههە یهههە پهههاش ماوه. ردا بهههڕا سهههە

روا پههههها  کانی ههههههە کان و پاشهههههاخوازه ری یهههههە شهههههکە لە.  ڕانسهههههە ری فە ماوه ژانی جهههههە ههههههۆی شهههههڵە  بهههههووه

نی  کهههان ریهههە کان و کۆمهههاری خوازه ودا و سوسیالیسهههتە ر ئهههە سهههە  ر حهههوکم دابهههڕان بهههە سهههە  داگربهههوون لهههە

تههههاوانی   ناوبههههانگی بههههە  ری بههههە سههههەئیمیههههل زۆر نوو. وه دیسههههان دادگههههایی بکریتههههە  گههههرت کههههە یان ده وه ئههههە

 1097  نجام لهههە رئە سهههە. وت زنهههدان کهههە  درێهههی فهههۆس لهههە  پشهههتیوانی کردنهههی لهههە  نووسهههینی وتارێههه  لهههە

  .ش رتە نێو ئە  وه ڕایە و گە  وه تاوان شۆرایە  درێی فۆس لە
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  ی لههههە کههههە بالیفە ،دا ئەوم بینیههههیەوەکههههردن   کههههاتا وڕینههههە لە": پاشههههان." کار دێههههن بههههە

وم  ، بهههۆ جهههارێکی دی ئهههەتهههوانیممهههن ڵا،  بهههە ڵا، بهههە": کهههرد ههههاواری ده. ئهههامێز گرتبهههوو

ژیهههانی خهههۆم   شهههێ  لههە خشههینی بە بە  بهههە دەتههوانم، ئێحههزاری بهههکەمتهههوانم  ده! ئافرانههدەوە

یانههههدم  دوکتههههۆر پێههههی راگە.  دوای دوکتههههۆرم ناردبایههههە  لههههە بههههوو ده. " وه ویش بژێنمههههە ئههههە

ری  کاریگهههەژێهههر   ، چهههوونکا کۆنسهههۆلۆ لهههە وه و هێهههور بکاتهههە ئهههە  یهههەتوانایهههدا نی  لهههە  کهههە

مڕۆ  ەئهههه: "نجام رئە و سههههە ."رمههههانی هێههههزدەر ک ده نههههە  ردایە کەرمههههانێکی بهههها هۆشهههه ده

. ڕا گهههە کانهههدا ده دااڵنە  تی بهههە پێههها پهههە  بهههە  کهههە ەوەوت یانی چهههاوم پێهههی کهههە بهههە  ر لهههە سهههە

اڵم  ڕی، بهههە نیشهههتمدا تێپهههە تە  یرم بکههها بهههە ی سهههە وه بههها ئهههە  بهههە. مویسهههت رای بگهههرم ده

تیم  و رویتههە ره مههن بههە.  گره مههەلهها م  رێگههە: وتههی. مههن بههوو  ر لههە کانی هههە رووی قسههە

،  یههههههە با چە  ەدێههههههت، لهههههه  ریکههههههە خە. و ری مههههههن دێههههههت ره م بههههههەشههههههتی چههههههم و رویتە ده

یتانیش  ت شههههە نانههههە مێ  تههههە رده ، کۆنسههههۆلۆ، کۆنسههههۆلۆی دامههههاو، سههههە... وه تههههە راوه گە

 ." بووه  فریشتە

  کۆتهههههههایی بهههههههە  یە سهههههههتە هم ر بهههههههە.  ماوه نهههههههە  زیهههههههاتر هیچهههههههی دیکهههههههە  مهههههههە لە

ت  نههههههەنا مێ  تە رده ەکۆنسههههههۆلۆ، سهههههه: "دێههههههت  ڕاڵ یورینتههههههە کانی ژینههههههە رییههههههە وه بیره

 ..." بووه  یتانیش فریشتە شە

. دێهههههن کان ، وێنهههههەی بیرەوەرییەکهههههان ڕه ی دوایهههههین رپهههههە وه پهههههاش خوێندنهههههە

م  ئههە  کی کههۆن کههە یههە وێنە.  وه یەری فسههە رگێکی ئە بههە  اڵدا چههوو بههەسهه ی پیههاوێکی بههە وێنههە

 ١٣  مههههههارهری مههههههۆلێن، ژ گههههههە وێنە: ) نووسههههههراوه  وه کیە یە گۆشههههههە  لههههههە  نووسههههههراوانە

 ئەوورا، ئەوورای  پاشههههههان، وێنههههههە(. ١٥٦٢)رواری  و بههههههە( 11هۆسههههههمان بولههههههواری

ک کههههۆی  ر یههههە سههههە  لههههە  ئاڵێههههە  ئاڵێههههە  ش کههههە کی رهکێ، بسهههه وه کانیە وزه سههههە  چههههاوه  بههههە

                                                           
 . یعر ت سە بۆ خە  یە دووساتی جیاجیای هە  و درێژ کە  وره قامێکی پان و گە شە. بولوار  11
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، و  بینههها نهههراوه 12شهههێوازی دۆرێههه   بهههە  کهههە  داوه  وه سهههتوونێکە ئە  ، پهههاڵی بهههە وه تهههە کردۆ

  لهههە 13نی لهههۆرری دیمهههە وێ، دووره کهههە رچاو ده دا بهههە کهههە نەی وێ مینهههە زه  نێ  لهههە دیمهههە

کی  یە سهههره ده ، ی داخسهههتووه خهههە ر یە ی تههها سهههە کە ی کراسهههە دووگمهههە. رایهههنکهههن چهههۆمی 

  بهههههە .(١٥٤٤) رێکەوتهههههی، ئەوورا:  ردایهههههە بە  کی لهههههە یهههههە نووره تە و  یە وه سهههههتە ده  بهههههە

ک تەونهههی  وه  ئهههالۆز کهههە کیتێ حهههە  بهههە  کهههە کۆنە  پشهههت وێنهههە  و، لهههە بێکی سهههپی کهههە مره

ڕی  رگهههههههە وه مین سهههههههاڵ یهههههههە ی ده بۆنهههههههە  بهههههههە" : نووسهههههههراوه چههههههها ده  جارجاڵۆکهههههههە

ی  وێنهههە  لهههە ." ەتهههکۆنسهههۆلۆ یورین: " تهههە و خە ر بهههە ک ههههە و ئیمزایهههە." مان کهههە نهههده ماوه زه

ردووکیان  هههههە  مجاره اڵم ئههههە بینههههی، بههههە ده  وه پێکههههە  کههههە پیاوه  و پیههههره ئەوورام دا  سههههێهە

ک  ر کورسههییە سههە  لههەو ێکههدا باخ  و لههە  ردایههە بە شههتیاری یههان لە گە  ت بههە یبههەگی تار بههە

وێنەکهههههانی   لهههههە  ی کهههههە نهههههده وه ئە ئەوورا:  هێنهههههدێ  تهههههار بهههههووه  کهههههە وێنە. داینشهههههتوون

، وە تی و، ئههههە ر خۆیههههە اڵم هههههە ، بههههە نج نیههههە گههههە لەم وێههههنەیەدانههههوێنا  نج ده گههههە دیههههکەدا

بههههن   وجار لههههە مێنهههها، ئههههە مێنهههها و دیسههههان راده ن رادهکا وێنههههە  لههههە. تههههۆی... ،  وە ئههههە

قامهههه    بههههە  ڕاڵ یورنتههههە ریشههههی ژینههههە. گههههری دا رایههههان ده کە ییە شووشههههە  بانههههە وره هە

ر خههههۆت  نیا ههههە ینهههت و، تههههە ر زه بهههە  و دێنیتههههە ئهههە  وه شهههە پرچێکههههی ره  پۆشههها، بهههە داده

 . تۆی، تۆیاڵم بۆ خۆتی،  یادکراو، بە   رۆ، بزربوو، لە نە: ی کە دی ده بە

                                                           
 .یونانی کۆن  کۆنترین شێوازی بیناسازی لە Doric. دۆرێ   12

13  Lorelei و تههها   ویهههدا زۆره نههه  لە ی ده ڵهههە زایە  ناری چهههۆمی رایهههن کهههە کهههە  لهههە  وره شهههاخێکی گهههە

کی کههههۆن  یە فسههههانە ری ئە ئیلهههههام ده  م شههههاخە ئههههە.  مە زۆر ئاسههههتە  وه نیشههههتە تە  کههههان لههههە ڕێن بههههۆ پاپۆره پههههە

کهههان  کان و ماسهههی گره وانهههە پاپۆره  کهههە  ریایهههە کی جهههوانی ده یهههە  گۆیههها لهههۆرێ ری فریشهههتە  کهههە  نهههە ژێرمە

م  کهههن ئهههە  کانیهههان لهههە کێشهههی و پاپۆره وری خهههۆی رایهههان ده ره دا و بهههە ئهههاواز و جهههوانی خهههۆی فریهههو ده  بهههە

 .شکێن تێ  ده  شاخە



 ئەوورا

58 

 

  لهههههە  کهههههە ێكئهههههاوازی واڵسهههههێک  لهههههە  ، پهههههڕه ههههههاتووه  وه گێهههههژه  رت لهههههە سهههههە

ر  سههههە  هیالکههههی بههههە  بههههە. کان ڕه بۆنههههدارو تههههە  کههههە ا و بههههۆنی رووهبهههه  وه سههههتانە ده دووره

ڵێهههی  ێنههها، ده پووتهههدا ده کانهههت، کە اوهگۆناکانهههت، چ  سهههت بهههە وی، ده کهههە ده دا کهههە وێڵە ره قە

بیسههت   کههە تههۆ دزی بێههت  ی لههە و روخسههاره یبههی ئههە ێکی  ههەسههت ده  کههە  یههە وه ترسههت لە

رووی   روخسههههارێکی کههههارتۆنی کههههە .زانههههی نی ده خههههاوه  ت بههههەخههههۆ  وت سههههاڵە و حههههە

 لەمێهههژە  ی کهههە و بیچمهههە ی تهههۆ، ئهههە قینە ، بیچمهههی راسهههتە وه شهههاردۆتە یی تهههۆ قینە راسهههتە

دا  کههههە بالیفە ر سههههە  وروو روخسههههارت بههههە مههههە ده.  بیههههرت کههههردووه  اڵم لههههە ، بههههە تبووه ههههە

  لههها بفرێنههها، چوونکهههە سهههارتکهههان روخ ی بهههای رابردووه ده نهههە  ی تهههاکوو رێگهههە خهههە ده

وێ،  کهههە دا ده کهههە ر بالیفە سهههە  روو بهههە مهههە ده. کهههیس بچههها  ت لهههە م روخسهههاره وێ ئهههە ناتهههە

رتدا بهههها،  سههههە  ا بههههەبهههه ده  ەکهههه شههههتێ  دەکەی چههههاوەرێی و، یشههههێک وێ راده ر لههههە هههههە

ی،  ت ناکهههە کهههە یری کاتژمێره ئیتهههر سهههە. بگهههری بەری پههها  ەتوانتهههدا نیههه  لهههە  کهههە شهههتێ 

کههههانی مههههرۆ   هوودهبێ  کاتههههە کە بە شههههێوەیەکی خەمههههاوی  ڵکههههە بهههها کە  م ئههههامێره ئههههە

بهههۆ نوانهههدنی کهههاتە دوور ودرێژەکهههانی ژیهههانی   کهههە چکهههۆرنەی  بهههە قره و  ە پێهههوێ، ئهههە ده

شههههههاردنەوەی بههههههۆ  بەم چەشههههههنە سەرپۆشههههههێ  بێههههههتداهێنههههههراون تههههههاکوو   مههههههرۆ 

 ار  هر ار رسهههههام هێنهههههە کی سە خێراییهههههە  بهههههە  ن کهههههەمە زه ی قینە ڕبوونی راسهههههتە ێپهههههەت

م  ده  توانایههههدا نیههههە  ژمێرێهههه  لههههەهههههی  کاتلە راسههههتی دا  ،وو ئیهمالمههههان دەکەن  کەن ده

  ره م پێههههوه ئههههە نههههاتەوێئیتههههر . نجا سههههاڵ ک، پههههە یە ده ، سههههەتەمەنێهههه . بکههههات انژمێریهههه

سهههتتدا  ده  لهههە  یهههە باره ا قەبههه  وره م  هههە نهههاتوانی ئهههە ،لەبەرچهههاو بگریهههت یە ەانهههر ده فره تە

 . رابگری

تهههههاریکی دا   گری خهههههۆت لهههههە ڵهههههده هە  کهههههە ر بالیفە سهههههە  رت لهههههە سهههههە  رکهههههە هە

 .  و راشکاوه ، شە وه بینیتە ده

  وره ههههە  وه کە ییە شووشهههە  بانهههە وره ر هە سهههە  لهههە.  وتووه ردا کهههە سهههە  و بهههە شهههە

دا  وڵ ده هههههە  ی کههههە وه شههههە و مانگە ئههههە ،پۆشههههن داده و شههههە مانگە رەوەکەکههههان دەبینههههی کە
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کان دای  وره بههههههها و دیسههههههان ههههههههە ربههههههاز ده ده .ربهههههههاز بکهههههها خههههههۆی لە دەسههههههتیان ده

. ی ت ناکههههەشهههه کههههە ژمێرهیری کات ت سههههە نانههههە تە.  ماوه نههههەکت  هههههی  هیوایههههە.  وه پۆشههههنە ده

  بههههە  کههههەدا   یههههەئینفرادی و ی ئههههە وه ره ده  ی، لههههەڕێ گههههە کانههههدا داده پلیکانە  ل بههههە پههههە لە پە  بههههە

ر  بهههههە ، لە داپۆشهههههراوه ەکانبوو وه کاڵهههههە ەنهههههگ رهی کهههههۆن و  زی کهههههۆن و وێنهههههە کا هههههە

پهههاش   گهههری کهههە نگهههی خهههۆت راده بهههۆ دهسهههتی و گهههوێ  وه رگهههای کۆنسهههۆلۆ خهههان راده ده

 ..."ئەوورا: " ردا هاتووه سە  انی بەو گۆڕ  بووه ن  ، مە یەنگی بیده  مووه و هە ئە

 ..."ئەوورا: " ەبۆ جارێکی دیک

  وه بیههههرت دێتههههە.  وه تههههە کان کوژاونە یههههەزری نە  مۆمههههە.  کههههە نێههههو ژووره  تههههەچی ده

لەو  . وه تههە ئههاخر قههاڵ بوونە  کان تهها بههە مۆمههە:  بههووه  وه ره ده  مڕۆ خههانمی پیههر لههە ئههە  کههە

 . کە ویڵە ره ری قە  چیتە ده پەل کوتان  بەتاریکاییەدا 

 ..."ئەوورا: "ەکەیبانگی د  بۆ جارێکی دیکە  وه

نگهههههههی  ی و، ده کهههههههە خشهههههههپی داوێنە  خشهههههههپەگوێهههههههت لە دەنگهههههههی ئهههههههارامی 

ژ ێهههههسهههههت در ده. دەبێهههههت  نگهههههە ی تهههههۆ هاوئاهە ناسهههههە ڵ هە گهههههە  لهههههە  ک کهههههە یە ناسهههههە هە

 .وێ ست بکە رده بە ئەووراتی  کە وزه سە  رگە تاکوو بە  وه یتە کە ده

 ."نیشتم راکشا تە  لە.  ده لا مە ستم ده. نا"

نیشهههههی،  ری داده سهههههە  ، لهههههە وه بینیتهههههە ده  کهههههە وێلە ره لێهههههواری قەەل کوتهههههان بە پ

  ، لههههەدەسههههەرتبهههها . وی کههههە ده  جووڵههههە  و لههههەرادەکشههههێیت  هەڵ دێنیههههتەوەکانت  رقههههە

 ." وه ڕێتە بگە نەکاو  و لە ئە  نگە ره: "رزی لە ترسانا ده

 ." وه ڕێتە ناگە"

 "تێ قە"

سهههها   لهههە  متوانیوه ت نهههە قهههە.  ووهبههه  مانهههدووهئەو ئیتهههر . مهههن ههههیالک بهههووم"

 ."ری یەک بمێنینەوەژ زیاتر رۆ

 ..."ئەوورا"
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گهههۆڕانی   لهههە. کا ت تێهههدهپشهههت. ئەوورار سهههینگی  سهههە  یتهههە سهههت بخە وێ ده تهههە ده

 .دەکەی بەمە ست ا هەنگی ڕ ده

 ..." ده من مە  ست لە ده... نا"

 ."وێی خۆشم ده... ئەوورا"

منهههت   تایهههە تاهە بهههۆ هە  یانهههدم کهههە راگەدوێنههها پێهههت . وێهههم خۆشهههت ده. ڵا بهههە"

 ."وێ خۆش ده

.  میشههههههە ، هە وه مێنیتههههههە ویسههههههت ده خۆشە ری مههههههن لههههههە  میشههههههە تههههههۆ بههههههۆ هە"

 ..."کانت ، ماچەمتکەبااڵ گیرۆدەی

 ."روومەتمر  ، هە ماا بکە روومەتم"

 پهههرچەسهههەری تهههۆیە،  لە کهههن کە رێ  نێزیههه  دەکەیهههتەوە لە سهههە کانهههت لێوه

کانی  کههههههههز وناسههههههههکە  شههههههههانە: ی کههههههههە وازیشههههههههت ده نە رائەووی ەکەو درێههههههههژ ش ره

جلهههی . کانی نهههده گازه  پهههڕ لهههەزریکهههی دەنهههگە   زریکهههە  ی بهههە گووشهههی و گهههوێ نهههاده راده

ر خههههۆت  بههههە لەپەنههههایە بهههها و  رووتو  بچکههههۆلەئەو بههههوونەوەرە  لەبەر دادەکەنیههههت و

 یەریرگ بهههە  ی گهههوێ بهههە وه بههها ئهههە  بهههە .تەوەگری ڵهههده روخسهههاری هە  مهههاا لهههە ،گهههری و ده

بههها   ، بهههەبیهههر کهههردنەوەبههها  .روازەکەی بهههدەی مهههاچی دەکەی گازنهههدەو   ناڵهههە  پهههڕ لهههە

یههههههدا  کە ژاکاوه  گەسههههههین  سههههههت بههههههە ، دهکە ئەمە کێههههههیە  وه ی بههههههۆت روون بێتههههههە وه ئههههههە

دا بههه و   کهههە نێهههو ژووره بە رووناکهههاییەک ەشهههەومانگ یوق شهههە ناکهههاو  لهههە. خوشهههێنی ده

ڕا  و دیوارانهههە درزی ئههە  لهههەوەک تهههان پههۆ   تیشههکەم  کهها، ئهههە رسهههام ده و تههۆ سەدەکههاتەوە 

  کهههههە سهههههەرچاوەیەک . کان کلۆریهههههان کهههههردووه مشهههههکە  دەپهههههڕژێتە ئەم ژوورەوە کهههههە

ر  سههههههەلەتیشهههههه  . بە ژوورەکەدا بهههههه و دەکههههههاتەوە ی مانگەشههههههەوی زێههههههوین تریفههههههە

   ڵههههە رده زه و ی تێکشههههکاوێک، روخسههههارئەوورا دەکەوێههههتی  کههههە پڕووکاوه  روخسههههاره

. وێهههنە گهههنج تێکەوتووەکهههان زەرد و چڕچهههۆڵ تهههرنو،  کهههان یهههەری وه بیره ی ڕه رپهههە  ەکههه

ی  تریفهههە .ی مهههاا ناکهههە  بههها ددانانهههە  و پووکهههە ، ئهههە ڕ و بههها گۆشهههتانە لهههە  و لێهههوه ئیتهههر ئهههە
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 نفت، پڕووکهههههاو، کهههههە ی پیهههههر، کۆنسهههههۆلۆ خهههههان دەردەخهههههات کەمانهههه  بهههههااڵی خهههههانم

خۆشهههههت . ەبهههههوێرنخهههههۆ لە وێ کەوتنهههههی دەسهههههتەکانی درزۆک  لهههههە ون و رواز، کهههههە

 ... وه ڕاویتە وێ، تۆش گە ده

ی کۆنسههههۆلۆ  کههههە زیوینە  نێههههو بسههههکە بەاڵکانههههت  ئاوه  ت، چههههاوه کە روخسههههاره

، لەو دەمەیهههههدا هەوەرەکهههههان روخسهههههاری مانههههه  رۆ دەکەی و بهههههۆ جهههههارێکی دیدا 

ی  و کاتههههە ، ئههههەدادەپۆشههههنەوە، لەوکاتەیههههدا کە هەردووکتههههان خۆتههههان حەشههههار بههههدەنەوە

  سههههتە رجە نههههوێ بە  ەر لهههه سههههە  ک کههههە تییههههە تی، رویە می رویههههە رده ەری سهههه وه بیههههره  کههههە

 .لە ئامێزی دەگریتەوەدیسان ، وێ ر کە ر تاریکی دا سە سە  بە و  وه تە کراوه

  ودام بههههده مههههە.  وه ڕێنینههههە گە و ده ئههههە  وه پێکههههەئههههێمە .  ، فلیپههههە وه ڕێتههههە گە و ده ئههههە"

 "... وه ڕێنمە گە و ده ، ئە ووزەیەکی دیکەم بێتەوە بەرتا 
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