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 ان ەیر  یرگەو م  ە شێک یزوومکردن 

 لیلە: جواد خنینووس

 

 شیکێکار  نیو، ئاس ات ر  تێگرتبەڵه  ەیش ێک  کڕێب  داۆیخ  ەل  کێش    موو ەه ەک  کداێمەردەس   ەل
. تێب  ەش  ێک  ڕپ یکێکار  ۆیخ ۆ ب  ەش  ێک  رەس  ەل  کردنەقس    ەتگەر  ت؛ێب  یزوومکردت  یقەرهەد
 ەو ەئ  ن،ەیبک ێتو   ۆڤیمر ۆ ب  ریکورت و گش    گ  ەیناس   ێپ  کیە  نەیبد  مانۆ خ ەب  ەگێر  رەگەئ
  داەش   ێک یدوو   ەب  ەکێس   ەک  ێتو   ۆڤی: “مرەو ەنەیبک  یپوخ   هاداەو   یکەیەرس      ەل  تێش   ەد
 ەل  نینیبەد  کێس      ەک کداێو ید  ەل ،ەو یدوو د  یکەیەش      ێک  ێتو   ۆڤیمر  ەیش      ێ.” کتەڕێگەد
  ەو ەتگەج ەتەوتوو ەو ک  ەس   او ەو   داۆییخەرەد یینێوکڕتپەتاق  ەیش  ێک  ەل ایدوت  کیە  رەراتبەب
و   رەد ەهاتووت  ەو ییەزات  ەیش     ێک  کەڵێمۆ ک  ەب  ەس     ەک  مەئ  رەتردا ه ەیکەو ید  ەل  ان،ەڵیگەل
  ەیکەواتڵەپا  ەیو ێهاوش       کێ. رنێقڵخو ەش     ێک ەتەبوو   ۆیو خ کاتەد  ەتاردەه  یکاتەش     ێک

 یهاتیو ج  زانێخ  رەراتبەو ب  ەو ەرەد  ە ێد  ەیکەژوور  ەل  کێس      امس      ا” کات  رۆ گیکافکا “گر
 ێی کۆڕاتگیگ  تەبەڵبن. ه  ڵرقاەس     ەو ییەکاتەش   ێک  ەب  کاتەد  انیو تاچار  تێس    ەو ەد  ەو ەرەد
 ییتاڵموب  اێک  ار و ب  یینێوکڕتپەو ت  اق  ی ێم  ات  دوو   ەیزاد  رۆ ز  یکەیەت  دازەت  ا ئ  شیرۆ گیگر
 ە بووت  ۆیخ  شیمەو ه  ەنێقڵخو ەش  ێک  مەه  ر،ۆ گیکاتدا گر  کیە  ە. لیتۆیەخ  ەیو ەرەد یایدوت

 .کانییەکەرەد ەشێک یقوربات

 کووەو   تێڵێهەو ت  تێنرابڵێئا ەو ێپ  ییزڵۆ ئا  ەل  کڕێب  کێکات  ؟ەش     ێک  ە ێبەد  کێچ کات  کێش      
  ۆیخ  یزڵۆ ئا  یخود  ەل  نیتاچار  ،ەش  ێک  ەل  ش   نەیگێت ۆ ب ەواتە. کنینیبیب  ەییس  اد  ەب  ۆیخ

  ەو ە ێڵێت اه  یرووت  ەب  کێ و ێڕەو ر  نێلەک  چیه  ەداخراو، ک  یکەیەکیە  کەو   یزڵۆ . ئ انینێرابم
.  ەیە ش  ێک یقەز  ەرەه  یرووکار  ۆیخ ۆ ب  یزڵۆ ئا  داەرێل  گومانێ. بیو ێت  ەنەیبک ەدز  ەو ێیەتا ل
 یو یودەل  کاتەد  س       تەه  کات،ەد  ەورەگ  ەیش       ێک یبووت  ەب  س       تەه  ۆڤمر دایزڵۆ ئا  ەل
 ەل  انیکردتەچار ەک  کێلەگەش     ێک  ،ەیەه یبووت  ەش     ێک  ەل  رۆ ز یکڕێب  ەش     یمەه  ەو ییەزڵۆ ئا
 .ەیەو ەمەئ ۆییمر یتواتا یروو ەس

دوو   ؛یتۆیەخ  ۆڤمر  ەیاتییکەتاو  یکێترس     یمەرهەب  ەتدەچ  ،یزڵۆ ئا  ەینینیب ەش   ێک  ەب  مەئ
  مە ئ  یژوو ێم  ەل  کێ  . ک  اتی ێک  اتەیەفس        اتەو ئ  یکیزی   افیم  ەو ەرکردتیب  یمەرهەب  شەن  دێه

 و ێ ت ەل  ەیەو ەرک ردتی ب   مەئ  یک ێ یەپ   ڵ یق وو   ەب  رۆ ز  ەک  نی ن ی ب ەد  ن،ی وات ەڕد  ەیەو ەک ردتڵ س       
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  یکات ەئاماژ یرووت  ەب رۆ ز  کاتداییەتاکخودا ەنییئا  یتوراس       ە. لەچوو   ۆ ر ندایئا و   ایژۆ لۆ  یم
 ەک  ەه  اتوو   ک  ات  داییەژوو ێم  ەو ەاتێڕگ  ە: لەتمووت  ۆ ب  ن،ینیبەد  ەیەو ەکردتڵس         مەپش        ت ئ

 ەب انی بووتەڵکێو ت  ێو ەل  انەی و ەم ات  کەیەم او  یب اب  ، دوا ە ێنێد  ک انەجوو   س       ر”ەبوخزتە“ت
و  نەکەد  زۆ ریپ یبێک  و ێت  یکاتەقەد ەیو ەنیتووس         یگرتگ ەب  س       تەه  کان،ییەبابل  یاریژ
  ۆیخ کوو ەو  کانییەزۆ ریپ  یو پاراس  ن  ەو ەنیتووس   یەوا انێیپ  ە. چوتکەو ەتووس نەد وراتەت
 ە. جوو کاتەئاس    ات ر د انێیل  کردنیزگارێو پار  ش     نەیگێت  کراودا،ەنیس     کارەد  یکێیەج  ەل
 کاتەد  زترڵۆ ئا  کانەقەد  ز،ۆ ریپ  یبێک   ەیو ەش نێه  یکەزار  ەبوون ب  دایەواڕب  و ەل  کانییەراەب

ت ت  ەو ەچنەد  ریبەل  انی    کێش       ەب  ەیج    ار  رەه  ،ەو ەت  یدوا  ەو ەو  لنێکرەد  فیحرەو   ە. 
 یکڕێهاو   ەخودا، ک  یالمەو ک  رمانەف  ەب دانەنێو گو   خس       نێواتا پش       گو   شەو ەرچووتیب
  مە ه  ک ان؛ەجوو   یدواە! دوابشیدی ق ائەع  ەیش       ێک  نیترەورەگ  ەبنەت اواتن و د  نیترەورەگ
  ەیچکێر  م انەه  ەب  ش،ید  یک اتەنییئ ا  یوادارڕو ب  م انڵموس         شیمەو ه  ک انەاتی س        یکر

.”  تیزێپاریو ب بگاتێپ  س   تەو ئاس  ات ر د  ەو ە ێنێبم  ەیو ەئ ۆ ب  ،ەچوون: “بنووس    کاتداەجوو 
 یکەزار  ەب  ەک  ەو ەکردەد  انی  ریبوون و وا ب  ب  اەو ت  کۆ ک  ک  داڵێخ  ا  ەل  انی  موو ەه  وانەئ
خودا و   ۆ ب ورهەگ  یکەیەش ێک  ەیرچاو ەس   ە ێبەد  شییزڵۆ ئا  کات،ەد  اتریز  یزڵۆ ئا  ەو ەش  نێه
 نیوابوو تووس  ێیپ  ەک  ،ەو ەکراتۆ س  ینیواتێڕت  ەیواتەچێپ  ە! بۆڤمر  ەیکاتۆ رزەل  ەڕیباو   ۆ ب
ئ  اس        اتکردن و   کەت  ک  انەلەس       ەم  یبن  اوات  ەل  ۆڤەمر  ەیو ەو دوورخس        ن  زکردنڵۆ ئ  ا
  ەیو ەرەدوورخ  ،ەیەش   ێک  ۆیخ  ەیو ەئ  ەڵگەل نیتووس     کرات،ۆ س     ی. ئاخر الەو ەککردتیتز
 دوورتر! یکێیەج ۆ ب ەشیتەقیقەح

 یبووتەه ۆ ب  ەیەش اتیت  کییەزڵۆ ئا  موو ەه  ۆ ئاخ  ەک  ەیەو ەئ  ،ەو ەش ێپ ە ێد  داەرێل  ەک  کێاریپرس 
  ۆڤمر ەیچووتاتۆ ب  و ەل  کێرۆ ز  ەنیواتەڕد  یورد ەب  کێکات  تر؟ەورەو گ  ەش اراو   یکەیەش ێک
 یکورت ەش      نەیگێت  مەئ  یچۆ ب  ەک  ەیو ەل  نەیگەدێت  ،یزڵۆ پش     ت ئا  یکاتەش     ێک ەب  قەرهەد
(. ەیکییەتۆ فالتەئ  ەنڕیربەد  ە) ب  ەیەکەوتەشکەئ  و ێت  یش واتیدات  ەیو ەرکردتیب  ەیو زاد  ەناو ێه

 انێیپ ۆیەب  ،ەچ باس   ەکەوتەش کەئ  ەیو ەرەد  ەتازاتن ل  ەکەوتەش کەئ و ێت یش  وواتیدات  ەچوتک
  ەیو ەرەد  ەینینیب  ەش   ێک  ەب  مە. ئەش   ێک ەب  ەتراو ەت  یکێنێش   و   ەکەوتەش   کەئ  ەیو ەرەد یەوا
 ەک  ەیەیو ێش     و ەب ی ێنینیب  ،ۆیخ  یزڵۆ ئا  یخود  ەل  ەیەو ەکردتڵس      یمەرهەب  ەکەوتەش    کەئ
ج اروب ار    ەک نەیبک  ادی   ەل  شەو ەئ  ێ. ت ابتێ خوازەید  ۆڤمر یداتڵ اەی خ و ێت  یو خوراف ات  همەو 
و   یس  روش     یکییەزڵۆ ئا یەوا  مانێو پ  نیس   ەو ەد  س   کرد”داەد  یکییەزڵۆ “ئا  رەمبەه  ەل  ەمێئ
 ەکردتیگرێر  ت؛ەقیقەه  ەل  ەرگرتنەب یش    یئ  ەدروس     کراو   ییەزڵۆ ئا  مە. ئەیەمێئ  ەییرادیئەرەد
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 ییەزڵۆ ئا  مەئ  ۆیەب نن؛ێو ێبش    مانەییو ئاس  وود نینیاتبیب  تێو ەتامات  ەمێئ  ەک  ەیاتییراس     و ەل
  یەیماتا  و ە. بداەکەنیقەراس        ەش     ێو ک  ەمێئ  وانێتەل  کێس      ەربەب  ە ێتاکوو بب  ن،ینێقڵخو ەد
  ەش     ێک و ەل  هاتنەڵه  ت؛ەقیقەه  ەل  هاتنەڵه ۆ ب  ەیەمێئ  یراێخ  یکیەگاێر  س      کرد”ەد  ییزڵۆ “ئا

 ەک  ک داییەزڵۆ ئ ا  ەڵگەو ل  نێید  ۆیەب  ن،ینیاتبی ب  تێ و ەت ام ات  ەمێو ئ  نەه  ەک  ەین اتیقەراس        
 !نینێناسەید ەکییەکەرەس ەشێک کەو و  نەیکەد ەڵەمام ەقاتدووماتڵخو  مانۆ خ

 و ێت ۆ ب  ەو ە ەڕێبش     گ  ەیکەش     یر  رەگەئ  ،ەش     ێو ک  یزڵۆ ئا وانێت  ەیکردتەڵکێت  ەرۆ ج  مەئ  
  چی ه ێب واەئ  کان؛ییەتاکخودا  ەنییئا یکهاتنێپ  یتاەرەو س         ایژۆ لۆ  یم ۆ و ب  نۆ ک  یتوراس       

 یدوا ئاس        ەش      ووتەیگ  رخەو هاوچ  ێتو  ۆڤیمر  یال  ەل  نڵێیب نیتواتەد  کەیەو ەنیمڵەس     
 ەل  ەش    ێو ک  ێتو   ۆڤیمر تێبەئاس    ان ت  یدیچ  ەک  کێیەج  ەتەش     وو ەیگ  ،ۆیخ  یش     نەیگێپ
  یر ەنڵپا  ەیو ەئ  ؛یکەرەس         یرەفاک  ەتەبوو  داەکردتەڵکێت  مەل  ەیو ە! ئەو ەنەیبک  ای ج  یکدیە
 ەو ییەکیەتوات ا  موو ەه  ەب  ێتو   ۆڤی. مرەزوومکردت  ەیلەس       ەم  ،ەیەلک ات  ەو ەکێپ  مەئ  یمەکیە

 یکاتۆڕەو ت  یژۆ لەکنەت  ەیش     ەگ  ش     داەمەل  کات،ەد  کانەش     ێک یزوومکردت  رەس       ەکار ل
 یتاو   تێشەد  ەک  ،ەیەزوومکردن ه  ەل  کێرۆ ج  ێتو   ۆڤیمر  یال  ە. لەداو   انەیدیاری  یتدەو ەیپ
 ەب  ن،ینیبەد  رەیس  یکییەواو ێش   داەزوومکردت  ەرۆ ج  مە. ل”ەتداتەش مۆ تاه  یزوومکردت ن”ێیبن
  ەچ زمان و ش ار و تاو   ەل  تێروو بدات، با دوور ب  کەیەش ێک ایدوت  ەڕیوپەل رەگ  کەیەو ێش 
  ؛ە و ە ێس   ەبەت  ەیەیش  ێک  و ەئ  یتەخاو  ەب بوونۆڤمر  ەل  ەجگ  کێش     چیبا ه  و؛ەئ  ەیکەتاڵو و 
بکات   یزووم  تێبەد  رەه  و ەئ  ت؛ێبەت  س داەردەبەل  یشیدروس   یکیەو و داتا  یاریزات  چیبا ه
 ەل  شەزوومکردت  مەئ تێبەتە. و تڕێرببەد  ەو ەیەبارەل  ۆیخ  یو را  یرەس        ەبخات  کسۆ و ف
 ۆ جار ب  رۆ ز کوو ەڵب  ت،ێب  ەو ییەپش  ڵو پا  یمەو هاوغ  ی ێاریرپرس ەب  ەب  س  کردنەه  ەیتگۆ س 
  داەرێل  ەش       ێک  ی. وات ا زوومکردتەیەکەش       ێک  یکردتەن دێه  ت دەو چ  دانەو ت ات  ەو ەقکردتەز
 ییەت  ڵو ەه  ەتدەو ەئ و یت  ر،ەس ەچار  ێبەب  یتەیەو ەش  نێو ه  ەش ێک  ەیو ەقکردتەز  ۆ ب  ەیتدەو ەئ
 ایدوت  مەئ  ۆیه ەب  ەژاتۆ ر  ەمێئ  ەل  ییەت  سەچ کی. هەیو ەو دامرکاتدت ەکەش   ێک  یکردتڕبنب ۆ ب
 و ەئ  یاو یش       کەیەو ێش       چیهەب  ەک ن،یوتبەکەزوومکراو ت  ەیش     ێک  انەید  رەب  ەو ییەجازەم

 رۆ ز  ەک  دار،یترس ەم  ەندێه  یکێئاس    ەش  ووتەیگ داێتو   ۆڤیمر  ەل  ەخوو   مە. ئنیت  ەزوومکردت
 .ەو ەوتووتەک ێل یشیتیەەاڵمۆ و ک یاسیس ەیورەگ ەیشێو ک ی ێسەک یرۆ جار تر

  ت   دەچ  یتەخ   او   ەزوومکردت  مەئ  رتج،ەس         ێیج  ە ێبەد  داەیەو ەقکردتەز  مەل  ەک  کڵێ   خ   ا
 ی“زوومکردت  ەل  ەو ەک اتەد  یای ج  یئ اس       ات  ەب  رۆ ز  ەک  یەجودا و ئ اش       کرا  یکێتڵەس       ەخ
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ل  ”ەت    داتەش       مۆ ه ب  یرەراگوز  داەیەو ەقکردتەز  مە.  و   ەو ەش        نێه  یواس       راو ەڵه  ەو 
  مە ئ  یمەردەب  ە ێو ەکەد  کەیەش ێک  رە. هنیتەڕەبن  یتڵەس ەچوار خ دانڕێو ف  ەو ەبردتۆ رخیبەل
 و ەب  دانڕێ ف  ت،ێ ب در  ڕێو ف  تێ بنر  ەالو ەو زوو و   تێ ب  ەاتیی ک ات  تێ بەزوومکردن د  ەل  ەرۆ ج

  موو ە. هەو ە ێڵیهیب  رەس     ەچارێو ب  یواس     راو ەڵه  ەو ب دایال  ەب  ەو ە یچەت  یدیچ ەک  یەیماتا
 یو زوومکردت  ێو ت  یکێتیەکایح یو دروس  کردت  ێتو  یکەیەش ێک  یکردتەهاورد  ەب  شەماتەئ

ئ د  ەڕیوپەت    ا  ک تێ    ک رەت وات    ا   ە چ وت ک  ؟ەیەزووم ک ردت  ەرۆ ج   مەل  یزەح  یچ ۆ ب   ەگەڵ مۆ . 
 ەب یس   یو ێو پ  ەو ەباتەد  ریب  ەل  مەکیە  ەیش  ێک  یئاس  ات  ەب رۆ ز  مەدوو   ەیش  ێک یزوومکردت

 یزوومکردت ێیر  ەل  ەو ەرەرکیب  ۆیمر  شیکێ. کاتییەت ڵقوو   ەیو ەرکردتیو ب  س  انەو   رەس ەل
و   کانەش  ێک یکردتەکەڵەک  یتەقیقەو ه  ی ێراس     رەس  ەل  ەردەپ  ،ەو ەکاتەش  ێک  ەیتداتەش  مۆ ه

 یدروس  کردت ەب  تێکرەو تاواتبار د ەو ە ێتەد  راەه  داەڵمۆ ک و ێتەل  دات،ەالد  انیخس  نێپش  گو 
و   رەس  ەچار ێبەب  ەکاتەش  ێک یاتدتەڕپەنێت یتیەکردوو   مەئ  ەیو ەئ کداێکات  ەل  ،ێتو   ەیش  ێک

 !دایکردتەارچ ناو ێپ ەل ەیەنیقەراس  یزوومکردت

 ەش   ێک  یرخس    نەد  ێیو ئاماتج ل  ڵەقوو  ییکریف یکێس   ێس   ۆ پر  ”ەتداتەش   مۆ ه  ی“زوومکردت
 یکریف  یکێتەباب ەب  ەیەش    ێک  ی. کردتەکاتەرتێدۆ م  ەگەڵمۆ و ک  ۆڤمر  یکاتییەاریو ژ  یتەڕەبن

 مە. ککانەییەتووکەه  ەپرس    ەل ش   نەیگێت  ۆ ب  کێداو ەرەس    کەو   ەش  ێک  رەس  ەل  ەکردتەو قس  
 ەو ەش      ێک  ەیبارەل  س       امان،ێئ  ەگاتەتا د ەو ەتاتیۆ   ەل  ەیتداتەرمیو ب  س      و ەلەیف  و ەئ نیت

.  ەیە اتییفەلس ەف  ەیکرد  یوتنەرکەد  ییکەرەس   یکیەماەبن  ،ەش ێک یبووت  ۆیخ  ۆ ب  رەدواون. ه
  ۆی. مرنیتیەاۆڤمر  یگاەڵمۆ ک  یکاتییەتەڕەو بن  ەورەگ ش     ێک  یبناەرمەب  کانەاماتێڕهزر و ت

 و ەل  ەاوازی   ج  رۆ ز  ،ی ێک   اتەمکردتزوو   یرەنڵپ   ا  ڵقوو   ەیو ەرکردتیب  ەیو ەئ  ،ەو ەرەرکیب
  ۆیمر ەتگە. رڵت اەب  یکییەرمەرگەس         کوو ەو  ته اەت نەکەد ەش       ێک یزووم ەک  ەیەینیرۆ ز
  مە ئ  مەاڵب  ،ێنێقڵبخوو  ەکید  یلەگەش   ێک  کدا،ەیەش   ێک  یزوومکردت  یتجامەرئەد  ەل  ەو ەرەرکیب

 ەبب ات  کێ ت اغۆ ق  یتیەاۆڤ مر  کوو ەت او   یەترداەورەو گ  رزترەب  یکێئ ام اتج  ن او ێپ  ەل  ەق ات دتڵخو 
  ن،ەشێک  رەه  کەت  انۆیخ ۆ ب  س انەو و   ەییشێکێب یەوا  ێیپ  ەو ەرەرکیب  ۆیمر  ە. چوتکێشێپ
 س   راونەب  انیوتنەش  کێپ  یئاس     گاکانەڵمۆ ک  تێزاتەد و ە. ئش  نیتەڕەبن رۆ ز  ەیش  ێک کوو ەڵب
و   یس   یوماتیه  یلەگەش  ێک  ڵیرقاەس    ەیاتیگاەڵمۆ ک  و ە. ئەو ەاتیکاتەش  ێک  یرۆ ئاس  ت و ج  ەب
 اوازنیج  ن،یزوومکار  یکیرەخ  کاتداییەفەلس     ەو ف  یوجود  ەش     ێک  و ێتەل و   نەورەگ ییکریف
  انیرەس    ەل  کردنەقس    شییەورد  و ەئ ییو وردن و با  ەس  اد  انیکاتەش  ێک  ەیاتیگاەڵمۆ ک  و ەل

 .ەو ە ێتەد ژاو ەژاو 
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 تەقیقەه یکردتێڵو  انی ەشێک یکردتێڵل              

 یو تاس اتدت  ەو ەاکردتیج ۆ ب  کێناس ێپ ەبووت  نۆ چ  ،ەش ێک  یزوومکردت ەکرد ک  ەو ەل  باس مان
ت ا  ۆ ئ اخ  ەک ەو ەتەداو ەت  م انەو ەئ یمەاڵو   یرووت ەب  ش         اێه مەاڵب  ،ەمەردەس        مەئ ۆڤیمر
 ەک  ەیو ەئ  ای وات ا ئ ا  ؟یتۆیەخ  ەکەش       ێک  یخود  ک اتەد  یزووم  ێتو   ۆڤیمر  ەیو ەئ  ەت دەچ

  یر ەبێس     اخودی  ەکاتەش   ێک یزوومکردت  یراس     ەب  رەه  ،ەش   ێک یزوومکردت  ەناو ێتاومان ل
 کانییەتیەەاڵمۆ ک  ۆڕە! ت؟ییەت  ەو ەکەنیقەراس    ناێو   ەب  یهاەو   یکییەتدەو ەیپ  چیو ه  ەکاتەش  ێک

  ەم ێئ  ەیمەاڵو   مەئ  یکێش  ەب  کانەو ێش    ەل  کەیەو ێش    ەب  اک،ڤج و ێت  یکاتییەگش     ەتیەکایو ح
  رە ه  کان،ۆڕەت ەڤیژۆ ر  ە ێبەو د  داتەروو د  کەیەش   ێک  کێخ ەرو ەس     ەتمووت ۆ . بەو ەتەدەد
  ییەمع ەجەس ەد  ەرادات  مەئ  ،ۆیخ  یمژار  ەکاتەیو د  تێدو ەد  ەو ەیەبارەل  ەو ۆیەخ  یو ال  ەسەک
 ە. لنەیەیش   ێک  و ەئ یئاگادار  شەمێئ  نڵێیب ەک  کاتەد  هاەو   یکێبووتڵیدحاەب یتووش     ەنیرۆ ز
 ەل  ەیەکید  یکاتەڵخ  یرا کوو ەڵب  ،ییەت  ەکەش ێک  یجار خود  رۆ ز  گات،ەد وانەب  ەیو ەئ کداێکات
 ەو ە ێو ەکەدوور د رۆ ز  ەنینیب  مە. ئەو ەتر یواتەئ  یچاو   ەل  ەش  ێک ینینی. واتا بەکەش  ێک  رەس  
.  کان ەش   ێک  یخود  کەت  کاتدا،ەش   ێک  یرەبێس     ەڵگەل  ەکردتەڵەمام  ەچوتک  ،ۆیخ  ەکەش   ێک  ەل
و  تێکرەت  ۆیخ  ەکەش    ێک  ەینیقەراس       یکۆ ریچ ەب  واڕجار ب  رۆ ز ەکردوو  یوا  ،ێڵییەل  مەئ

  مە ئ  یتجامەرئەب نیبزات  ە. گرتگنێریربگەو   گرەنەڵحاش     اه  یکییەراس        کەو   یکاتەرەبێس     
 نمانینیب  یرەتر ب  ەیندێه کوو ەڵب  ،ەو ەتاکات  کمانیتز  ەکەش     ێک  یراس        ەل  کەت  ەزوومکردت

ت  خەڵت د  یم   او ەو  دواج   ارک   اتەتر  ب  تێ   بەد  ێ    و   داەت   دەو ێت  و ەل  ەیو ەئ  شی.   م   انۆ و 
ل  ینینیب  کەڵێ   مۆ ک  ەب  ش       راو ۆ داپ  یکێتەقیقەه  ؛ەتەقیقەه  یخود  ،ەو ە ێزرۆ ت   اد   ەڵگەتر.  
 ۆ . بنیت  ەکەمەاڵو   ۆیک  اک،ڤ  ج  و ێت  یک  اتەتیەک  ایو ح  ک  انۆڕەت  ەیمەاڵو   مەئ  ش         داەو ەئ
  کێ خ ەو   ر”ەپۆ “کارل پ ۆ ب  ەو ەنەڕێیبگ تێبەد  ،ەمەاڵو   مەئ  یمەدوو   یش     ەب  یس      خس      نەد
 نیتواتەد ر”ەپۆ پ“  ەل  رگرتنەو لهامیئ  ە. بەو ەخنەر  ەب  تێس  ەبەد  کانەش    یو راس    تەقیقەه
 یتییەلیق اب  تێ بەد  ن،ەیبگێت  ەیکەتەقیقەه  ەو ل  تێ ب  اری روون و د  ەیو ەئ  ۆ ب  ەش       ێک  نڵێیب
 ۆ ب  کێتەباب  ە ێبب ەک  ەش  ێک ە ێبەد  کێکات  ەش  ێک  ێیەپ  مە. بتێبدر  ەخنەر  رەب  تێب داێت  ەیو ەئ
  یر ەبێس      ەچوتک  ،ەمێئ یایدوت  و ێت  یکاتەش    ێک  یرۆ ز  ەرەه  یش    ەب  ش    دایراس       ەل  ،ەخنەر
 ەو دوورن ل  رەبێس     ەل  نەخنەر  ش   مانیکاتەخنەر ۆیەب  ن؛یت  کانەش   ێک  یو خود  کاتنەش   ێک
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  کاتمانەش    ێک  یزووم ەک  نەیربخەد یوا  شیش    ەرووک  ەب  ەتدەچ  رە. هەو ەکاتەش    ێک  یخود
 .نیاتیکردت رەسەو چار گرتنێل ەخنەر یکیرەو خ ەکردوو 

 

 ە وەتر  ی وانەئ ی چاو ە ل ساتەکار  ان؛ ەی ر  یرگەم

 

و   ەو ەکڵێچ  ا  و ێت  ە ێو ەکەد  بی  غرەم  ەل  ناڵس        ا  نچێپ  یکڵێمن  دا  ،ەڤژۆ ر  ە ێبەد  کڵێ  واەه
 یواتەڕچاو   یکەڵخ  هانیج  یواو ەت  ەل  ت،ێنێد  داۆیخ  یدوا  ەب  یهاتیج  ەیورەگ  یکییەزۆ هاوس

و   تگە ڵد  ێیپ مووانەه  داتەد  س   تەدەل انیگ  ەک  شییو دوا نەکەد  ڵەمندا  مەئ یرزگاربووت
و   یمەه  اوغ  مەئ  ییرس         امەس         ،ڵەواەه  مەب  مم  ات  داەکیە  یوتنەرکەب  ە. لبنەد  نیمگەغ

  ەش  ەواتەو ل نینیبەد  یش  ێاکڕرتجەو س    نەگمەد  یکێش     ەو ب  نیبەد  ەیەورەگ  ییەزۆ هاوس  
  ش  اێه یتیەاۆڤمر  ەواتەک  ،ییەیەگش    ییەزۆ هاوس   مەئ  یتەخاو   ش  اێه  هانیج  ێکەمادام نڵێیب
ل  حمێڕەب  یکەیەکیە  ەبووتەت   ەو ەکڵەواەه  اری   د  ەب  اتری   ز  کێ   مەک  ەک  ێ. لزخراو ۆ س       ەو 

  مە ئ  یپش     ەل  تێو ەکەردەد مانۆ ب  ن،ەیدەد  ەیکەییەش  ڵێک ەو ید  یالبردت  ڵیو ەو ه  نینێمەراد
.  ەیە کڵەواەه  ەیکەنراو یبەت  ەو ید  ەک  ،ەیەه  ەورەگ  یکییەحمێڕەو ب  یقڵڕەد  ،ەو ییەزۆ ه اوس       

  ەیو ەشاردت  یناو ێپ  ەو ل  ەواو ەتات  یکییەزۆ هاوس  داییراسازەه  یخۆ د  ەل  یزۆ هاوس  ەشیمەه
  کە و  ەکیتز  ەو ییەش کاریتما  ەل  اتریز  ەکییەزۆ هاوس   ؛یەداۆڤمر  ەیکەباتەهریو تام  قڵڕەد ەو ید
 و پاکژ. ەاتییسروش  یکەیەو ەکاردات ەل

  شێ پ تێبەد  ەاریپرس       مەئ  یمەاڵو  ۆ ب ؟ەهاتوو   ەو ییەچ  ەل  ییەش     کاریتما  ییەزۆ هاوس       مەئ
 ەدوو   مەل ش      نەیگێت  ێب  ەچوتک ن،ەیبگێت  ایدیو م  ەڕش       یایدوت  یخۆ د  ەل  کێش        موو ەه
و   ەڕش       کەڵێمۆ ک  ەب  کیەو   س     تیب  ەیدەپوخت. س       یکێمەاڵو   ەنەیبگ نیب وات  ەمەس      ەئ

  ەات ەڕش         مەکرد، ئ  ێپ  یس        ەد  ادای دوت  و ێت  یک اتەاوازی ج  ەپن   ەل  کێ رۆ ز  ەل  یک اولک ار
  یر ە رتاسەکاولکار و س  ستیب  ەیدەس  یکاتەورەگ  ەڕەش  ەیتدەو ەئ  داییقورسا  ەل  ەتدەرچەه
  یت دت ەس       ەش       ەو گ  ڵواەه  یک اتەرفراواتەب  ۆڕەت  ێیر  ەل  ،ەاو ی دی م  ێیر  ەل  مەاڵب  بوون،ەت
  ەید ەس   یکاتەورەگ  ەڕەش    ەل  رۆ ز  ،ەو ە ێرتەن یو ئ  کانییەتیەەاڵمۆ ک  ۆڕەت یایدوت  یرچاو ەب
کراون   راێخ  ەتدەو ەئ  یتدەو ەیپ  یکاتۆڕەو ت  ایدی. موتنەرکەد  دارتریترسەقورس ر و م  ستیب
 ەب  ۆڤمر  رەگ  ەک  ک  ات  دا،ەو کوش          ار  ەڕمردن و ش         ڵیواەه  یات  دتەی  گ  ییزوو   ەب  ەل
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  کێ شەب  ە ێبەو ت  تێربچەد  انیداو   ەل  تێب وات  ڵەحاەم  کات،ەت  داەڵگەل  انەڵەیمام  ەو ییەاریشۆ ه
  ەیمێئ  ۆ ب ەو ەرگەو م ت گەج یک اتڵەواەه  ێیر  ەل  ات دنەی راگ ەیداو   و ە. ئەیەت دڕد ەه اتیو جەل
  یما ەبن  ێیر  ەل  ایدی. مەکاتییەدیتراژ  ەمردت  ەیو ەکردتەو ساد  ەو ەکردتییئاسا یداو   ،ەو ە ێتەد
  ڵیواەه رەگە. جاران ئەو ەکاتەد  ییئاس    ا کانەرووداو   نیت رەحمەز  ،ەو ەو ەکردتەدووپات رۆ ز
  ۆیه ەب  س      اێئ ێل  ن؛یکاتدڵەچەدیرا ڵیقوو   ەب رۆ ز  س      بایبب  کمانێس     ەک  یس      داتەدەاتلیگ
  ێیج  ەش    اتەرووک  یکییەزۆ هاوس      ەو ەئ  ییبرەو ل  ماونەت  ەکاتدتاتڵەراچ  مەئ  یدیچ  ەاو یدیم

 ەب  رەگەئ  ەک  ،ەو ەتەکراوت  ییئاس   ا  کەیەو ێش     ەکوش    ن و مردن ب  یکاتڵەواە. هەو ەتەگرتوو 
 ەل  انی  ت،ێبگریرەو   ییئاس ا ەب  رۆ مردوون ز  کداەیەو ەنیقەت  ەل  سەک  15  ڕۆ مەئ ڵێیب  کێس ەک

 انیغداەب  دامەس     یدوا  یراقێع  ەل  ەیواتە. ئواو ەو ت  تێش    ێبکەڵه  کێئاه  تداڵەحا نیباش     ر
  کۆ و ش         نیکڵەچەراد ەیکەکەڵخ  خ  داە یپ ا  یک اتییەراەب  ەو ەنیقەت  ەڵگەل  ەک  زاتنەد  تێ بید
 ک  انەو ەنیقەو ت  ەو ەکرات  ەاردووب    ەتاڵواەه  مەئ  کێ  ج  ار  ت  دەچ  ەیت  دەو ەئ  رەه  ێل  بوون،ەد
  یک ەڵو خ نەدروس  ت بک  کۆ ش    تاەرەس    کەو  یتواتەاتدەیت  ەتاڵواەه  مەئ  یدیکرد، ئ انیادیز
 ەل  ەس ەک  ەتدەو ەئ  ڕۆ مەبگوتبا ئ کتێس ەک  ەب غدادەب  ەل  رەگ  تەتاتە! تکاتدڵەچەدەرات  انیغداەب
 ەل  ەباکاتێب  رۆ و ز تێب  ش      تەکڵەواەه یس       یبێگو  بوو ەدەت  یتەمردوون، تاق کداەیەو ەنیقەت

 ەورەگ  یکییەقڵڕەو د  ختەس       ییرووتەد یکێخۆ د  ەڕش       دایراس         ە. لیواتەڕد  انیمردت
  ک  انڕەرگبەج  ەو مردت  س        اتەک  ار  ەب  نیکڵەو راچ  ەئ  اراو   ە ێنێد  یتیەاۆڤ  مر  ەب  رەراتبەب

 ۆڤیمر ۆیەب  رەه  ،ێتو   ۆڤیمر  ەتەو یخش    ەب  ینراو ێو ێش      یکیەمایس      ییەقڵڕەد  مە. ئتێڵێتاه
و جوان   ەو ەککردتێر  ۆ ک ار ب  ،ەو ییەزۆ ه اوس         یش       ات داتیپ  وامەردەب  ێیر  ەل ەت اچ ار  ێتو 
 .ەو ەبکات یتەر یوامەردەب ەبکات و ب ەنراو ێو ێش مایس و ەئ یشاتداتیپ

 

 م ەاڵو  ێ و س ک ێاری پرس                      

 

 ەل  یوامەردەب ەو ب ەژاتۆ ر  ییئاس    ا  یکەیەکرد ە ێبووب  یدیتراژ  یمردت ەک  کداێمەردەس      ەل
 یتاڵمن دا  یرگەم  انی   انەی ر ەیرگەم  مەئ  یچۆ ب  ت،ێ بەه  داەڵی گەل  وتنم انەرکەب  ەاو ی دی م  ێیر
 نن؟ێقڵخو ەد یگش  یکییەزۆ هاوس ر،ەو دات یئاالن کورد کوو ەو  ەیکید
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 :ەو ەنەیبد ەاریپرس مەئ یمەاڵو  تێشەد ڵخا ێس ەب

 

 رۆ ز  ەب  ەاتڕرگبەج  یرگەو م  دیس اۆ نیو ج ڕکوش  وب  ،ەیەه  یوازێش   رۆ ز  یدیتراژ  ی. مردت1
  ،ە رەنێکهۆ و ش      اوازیج  داڵەمندا  ێس     و ەئ  یرگەم  ەل  ەیو ەئ  مەاڵ. بنێنریبب  تێکرەد  وازێش    
و  نراونیب  نەگمەد  ەب  ش رێپ  ەک  کنێلە. رووداوگەنیشێپێو ب  ەتاقات  یکێرووداو   کەو  ەاتیبووت
  ەت ەخراو ەت  انیایدیم یکس ۆ ف  ەیەو ێش   مەب  نێبووب  شیرەگەئ  نراون،یبەر تەه  اخودی بوونەه
و   اوازیج  یکەیەو ێش   ەب  یدیتراژ  ی. واتا مردتەمێئ  ۆ ب ەو ەتەگوازراوتەت  ۆ وخەو راس     رەس  
 .ەیەمردتات مەئ ڵیواەه ەیکەرەنێکهۆ ش ەتدەهەر ن،ەگمەد

 

  ەک ێمەد ەک  یەیەایدوت و ەئ و ێت  ەیکەردەگێپاک و ب  ەش ەب  ەش یمەه  دایگش    ینەیز  ەل  ڵ. مندا2
  یباج  ەو ییە ێپاک و ەب  ەک  ڵ. مندایکارەو خراپ یو ێدز  ەل  ڕەو پ  ەداو   س   تەدەل  ۆیخ یی ێپاک

 ژدانیو   یئ   ازار  دا،ەک   ارەو خراپ  و ێدز  ای   دوت  مەئ  و ێتەل  داتەد  ۆیخ  ەیاتۆیی   مر  یبووت
و   ی ێپ اک  ەب  قەرهەد  ەک  نەکەد  ەیەورەگ ەمەس          و ەب س       تەت گ و هەد  ە ێنێد  مووانەه
 یتواتا  ەماو   هاەو   ەیاتییدیتراژ  یمردت  ش    اێه  ەک نەگەدێت  شەو ەل  ،ەکراو   کڵێمندا یی اواتێب
 بکات. ێچ ەورەگ یکبووتۆ و ش نیکڵەراچ تێب داێت ەیو ەئ

 

  یرخس        ن ەد  ێیر  ەل  ،ۆیخ  ە ێخش       ەبب  ۆییمرەرزەب  ین   اێو   تێ   و ەیەد  ێتو   ۆڤی. مر3
  ییەزۆ هاوس   مەئ  کان،ەس اتبارەو کار نێکهۆ ش  ەرووداو  ۆ ب  ەو ییەمعەجەس  ەد  یکییەزۆ هاوس 

 ۆ ب ییەت  ڵو ەه  ەندێه  و یتاوان، ت  ەل بوونیرەبێو ب  یپاکۆ س   ەئ  یش  اتداتیپ ۆ ب  ەکڵێو ەه  ەیندێه
 انییزۆ هاوس     مووانەه کداێتاوات  یئاس      ەل  کێ. کاتەنیقەراس      یکییەزۆ هاوس     یرخس    نەد
 ۆ . بەییزەو ب  زۆ و س   س تەه  ەل  تڵیو خا  ییەئاس ا  ەو ەالتەب  ەارید  تڕیبەنیرەد ۆ و ت ش اتدایپ
  ییەزۆ هاوس      مەل  کێش    ەب  ەو بب  ڕەرببەد  یزۆ و هاوس      ەراکێخ  داتەروو ت  شەمەئ  ەیو ەئ

 !ەیەو ساخ  یگش 
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 نینیب یس داتەدەل ەیشێک                      

 

 نینیبب ەتمووت  کیە  ش    یمەه  ەمێئ ەک ەکردوو   یوا  داڵی ایجید یایدوت  ەل  ەش   ێک یزوومکردت
 ۆ ت  داەهاتیج  مەئ و ێتە. لەو ەنیبش   ار  مانۆ خ  ید  یکاتەاریو د  ەس    ەرجەب  ەتمووت ی نید  ەو ل
 ەل  ەک  ەش  ێک  ەبنەد  ەواتەئ تهاەو ت  رەس    ەخاتەد  انیزووم  ایدیم ەک  تینیبەد  ەش   ات و ەئ  تهاەت

و  انیگر تێو ەیەد  شیئاوها  کات،ەد ریداگ  نتینیب نۆ چ  کەو   ایدی.  منەش   ێک  اوهیدیم  یچاو 
  ەچرک  ەب  ەو چرک  ەو ەکڵەچا  و ێتەل تینیبەد  انەیر ۆ بکات. ت ریداگ  ش تیکاتەمەو غ  یزۆ هاوس 

 رەب  ەتاخات  تۆ خ  یرەوروبەد  یکاتەاتەیر  ایدیم  مانەه  ەچوتک  مەاڵب  ،ەو ە ێگوازەد  تۆ ب  ایدیم
 ن  تینیب  ۆ ت  ەیەو ەئ  یوات  ا  ەمەئ  ت؟ێ  تەیەگەد  کیەچ وات  ا  ەمە. ئتی  نیاتبی  ت  ا  شۆیت  ت،ەدی  د
 کوو ەڵب ،ینیبب  کانەش     ەو ەتۆ خ  یچاو   ەل  تیتاتوات  یدی. چەنیقەراس    ینینیب  ،ەداو   س  تەدەل

 ۆ ب  کەیەش      ڵێک ەبووت ایدیبدات. م  ش      انیپ ێپ  کاتتەتاکو، ش        تیایدیم  یچاو   ەڕێیچاو 
  ۆیخ ەک  داتەد  ەش   ات و ەئ  ی نید ەب  گاێر  تهاەو ت یگرتوو  ینینیب  یرەو ب  کانەش    یواو ەت
 .تێتەیەتاگ ۆیخ یکاتییەتدەو ەرژەئاماتج و ب ەب انیو ز ی ێس ەبەم

 

 ەب  ،ەداو   ەیمەردەس      مەئ  ۆڤیمر  ەل  ایدیم  ەک  ەیەیەکوش    ند ەگورز  و ەئ نینیب  یس     داتەدەل
 ەکردوون. ل  یو ب اس         دات اونێ پیدات ای دی م  ەک  نێترەرووداو داد  ەب  ەواتەئ  ته اەت  ەک کێ رۆ ج
  ییئاس    ا یش      کوو ەو   انیرۆ و ز نەدەروو د  س    اتەکار انەید  ەژاتۆ ر  ەمێئ  یوروپش     ەد
  ەخس     یو زووم ەو ەکرد  قەز ەیرووداوات  مەل  کێکیە  ایدیم  ەیتدەو ەئ  رەه  مەاڵب  ن،ێنریبەد
 ەبووت ”ییایدیم  یخش کردتەو رووداو. “پ  س اتەکار  ە ێبەد  ەو ییەئاس ا  یکێش    ەل  یدیئ  ر،ەس 
 ش نەیگێت  ۆ ب  ژووتووسێم  نۆ چ  کە. و کێرووداو   ک؛ێساتەکار  ک؛ەیەشێک  یبووتەه  ۆ ب  ەگەڵب
 ەگەڵب  ێیر  ەت اکوو ل  ،ۆیخ  شێپ یک اتەعەرجەم  ۆ ب  ەو ە ەڕێبگ ەت اچ ار  ییژوو ێم  یکێتەب اب  ەل

 کانییەو راس         ەو ەبکات ییکالیە  ییژوو ێم  یکەیەلەس      ەم  ەو ەکاتییەزاتس         ییەپش       ڵو پا
 ەتەب اب  ەل  ش        نەیگێت  ۆ ب  یکەڵخ  یرۆ ز  یکێش       ەب  س         اداێئ  ەل  شیئ اوه ا  ت،ێ نێلمەبس       

 ک انییەدی تراژ ەو مردت  س       اتەرووداو و ک ار یبووتەه  ۆ ب  ەو ەن اتێهەگەڵو ب ک انەییەتووکەه
 انەی کەتەب اب ییکەرەس         یعەرجەم کەو و  ە”ییای دی م یخش       کردتە“پ  و ەئ  ۆ ب ەو ەنەڕێگەد
و   یک ارڤەو را  ەو ەن دتێخو   ژووتووسێم  ەک  ەو ییەاوازی ج  و ەب  تەبەڵ. هنەکەد  یم اش        اەت
  یزاتس    یکیەماەبن  چیه  ێب  یکەڵخ  مەاڵ. بەیەه  یزاتس   یکیەماەبن  دا،یراس   یدوو   ەب  یاتەڕگ
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  انۆی خ  کەو و   انی ک اتییەای دی م ەعەرجەم  ۆ ب  ەو ەنەڕێگەد  ید  یک ارڤەو را  ەو ەن دتێخو   ێو ب
 نینیب  یتواتا  کێکات  ت؟ێبەد  وامەردەب  ەیتا ک  ایدیم  ەیعکردتەرجەم  ەب  مەئ  ای. ئاگرنەدیرەو 
 ەتا ک  یەماتا و ەب  شەمەئ ن،ێنریبب  کانەش      ۆ وخەو راس      ۆیخ  ییئاس   ا  یئاس      ەو ە ەڕێبگ
 ەک یەیم ات ا  و ەب  کوو ەڵب  ن،ەیبک  ای دی م  یتۆ کیو ب ا  نینیبەت  ەاو ی دی م  ێیر  ەل  ک انەش          یدی چ
 ە ێبب  نێڵیهەو ت تێ نیبب  ەو ەرەزێگو  یرکەئ  ته اەت  ،ەو ە ێگوازەد  ۆ ب  ک اتم انەش         ای دی م  کێ ک ات
 و ەئ  ۆ ب  ەو ەاتەڕوات ا گ  ۆیخ  ییئ اس       ا  یئ اس          ۆ ب  نینیب  ەیو ەاتەڕ. گنم انینیب  ەیو ەگرێج

 کانییەدیتراژ  ەمردت  کان؛ەس    اتەرووداو و کار ن؛ینیبب  رمانەوروبەد  یکاتەش      ەک  یەیتواتا
  کییە ریت دگەو ێت  چیه ێب  م ان،ۆ ب  ەو ە ێگوازیو ت ا نینیبیب  ەمێئ تێ و یەت ا ای دی م  ەک  ەیو ە. ئنینیبب
  یس      ێس      ۆ پر  ە. لنێیدابنێپ  یدات  یدیتراژ  یرگەو م  س      اتەرووداو و کار  کەو و  نینیبیب
  س       تەدەب  ۆیخ  یک اتەنیقەراس         ەتەاللەوات ا و د  شیدات اتێ داتپ  ن دا،ینیب  یتوات ا  ەیو ەاتێڕگ
  یرج ەم  تێتاب  ەو ەب  س  مانیو ێپ کێرووداو   ەب داتانێو داتپ دانییواەر ۆ ب  یدیو چ  ەو ە ێنێهەد
  س  اتەرووداو و کار  ینینیب  ەل نیبزات  ە. دواجار گرتگتێبەه  مانییایدیم یداتاتێداتپ یبووتەه

م ب  ورم   انەچوارد  یک   اتییەدی   تراژ  ەرگەو    ،ەیە کەورەگ  ەرەه  ەس         اتەک   ار  ینینیگرتگ ر، 
 ەو ەکید یواتەئ  ێیر  ەو ل ەرکراو یداگ  نتینیب تیزاتەتا ت ۆ . تنینیب  یس       داتەدەل  یس      اتەکار
 تەیبگێت کانییەدیتراژ  ەرگەو م  س  اتەرووداو و کار  ەل تیب وات  ەمەس   ەئ  ت،ینیبەد  کانەش   
 .تڕیرببەد ۆ ب انەینیقەراس  ییزۆ و هاوس تینیاتبیب ۆیخ کوو ەو و 
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