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کرد،  ەوەباسم ل داەوتار وەل ،ینووس ەوەندنێخو یژێچ رەسەل کمێوتار رەوبەمەل ڵسا دوو

 ەڕێیل انی ،ەبوو کانداەبێکت وێنەمن ب یرەفەس مەاڵب ،ەکردووەن رمۆز یرەفەس ەاستڕ

 كردووه،ەن رمۆز یرەفەكە س مەسانەك وەمن ل:” مینووس داێوەل رە. هەبوو ەوەکانەبێکت

 ڕێیلە  مەاڵب اوم،ەڕگەن تێبەن مەك یكێشار ندەو چ ێاوسدر یتاڵلە دوو و جگەێب

و  ایمبۆڵۆك تەەبووه، چووم رمەشاندینڕێ( سیرخۆو )ب نینتەرجەئ تەەچووم وهەكانەبێكت

 یرەفەهاوس شوومداێپ ەیژڕۆ ندەچ مەئ یرەفەسەل مەاڵب….” بووه رمەفە( هاوسزی)مارك

و  ەنگافورەس ۆب ەوێوەو ل ندستانیو ه سریم ەبووم و چووم ۆرڵما ێندرەئ ی”یرەوەادینا“

 ۆب کانداییەرەوەادینا ەل ڵڕۆ. ماەکید ەیگێج رۆو ز نساەرەو ف ایمانەڵئ شیو دواتر نیچ

 ۆب اومانیژەو ن نراویبەن یانیو ژ نییکولتوور و ئا رۆو ز کاتەد تمانەداو ەگێرجۆز

 ،ەبوو وەئ ینەسکەو م ڵما نیمەرزەس رۆو ز ەاویژ انیژ رۆز وەئ ەچونک وو،ەڕخاتەد

 .نەیگەن ێیپ زیرگەه ەمێئ ەنگڕە ەک

 یتیەکردوو یداغەرەق رەدالو ەک ،ۆیەمالر ێندرەئ ەیورەگ ەبارەق یکێبێکت ،یرەوەادینا

 یواڵچاپ و ب داەڕەالپ 994 ێیدوتو ەل ەشێندەئ ییریشنبۆر یندەو ناو یکورد ەب

و  تەکەملەم رۆو ز ەگێج رۆز ەب ەرەنووس یکانییەرەوەادینا ەبێکت مە. ئەوەتۆکرد

 وەئ ەیوەانێڕگ ەمەئ کوەڵب وانکردن،ڵەپاەبۆو خ ەساخت ییرەوەادی ەل اکردنڕ ۆب ەکڵێوەه

 .یتیەشتووەچ مداەستیب ەیدەس یکەیەیەد ندەچ ەیماو ەل یتیەاۆڤمر ەک ،ەیەئازاران

 رۆز رەب داەشەب مەو ل کاتەدێپ ستەد ەوەتیکر ەل ڵڕۆما یکانییەرەوەادینا یتاەرەس

و باس  کاتەد ۆیخ ڵیباس مندا داەشەب مەئ شیتەبیتاەب نیوەکەد ڵڕۆما یجوان ەیشێندەئ

 ڵڕۆ. ماتێکرەد ەندەزەم ەک ،ەختترەدبەب ەوەل رۆز داەهانیج مەل ۆڤمر ەک کات،ەد شەوەل

 ەیرانەنووس وەئ مووەه ەیکینز: “تێنووسەد ەوۆیەخ ڵیندام ەیبارەل کداەیەگێج ەل

.” ەمۆخ ڵیمندا ەل قمڕ مۆخ ڵیحا ەب شەنووساون، من ب ەوەانۆیخ ڵیمندا ەب انناسمەید

 ییەن رەاردڕیب ۆیخ داڵیمندا ینەمەت ەل ۆڤمر ەک ت،ێهاتب ەوێوەل ڵڕۆما ەیقڕ مەئ ەنگڕە



و  تێدەڵه ۆیخ ڵیمندا ەل ڵڕۆما ۆیەر بە. هنەکەد ەاستڕئا یانیژ رەوروبەو د دایانیژ ەل

 مەئ ەیشەرکەو س یاخی ەحڕۆ وەب یندەوەیپ شەمەئ تێچەدێ. پکاتەد یتەفرەن ەب

بکات  شتەگ یتیەستوویو وامەردەب ەک یەیئاساەدەڕیگ ەحڕۆ وەئ انی ت،ێبەه ەوەرەنووس

 ەل کاندا،ەاوازیج ەکولتوور وێنەل تێوەبک ۆڤمر رەو ب تێئاشنا ب ێنو ینیمەرزەس ەو ب

 یچوونۆو ب تێوەکەردە( دکێستیژۆلۆپۆنثرە)ئ کێناسۆڤمر کوەو ۆرڵما داەکید یکێشەب

 ۆڤمر ێکات: “تێنووسەو د ووەڕخاتەد ەوەیەبار وەل شداێاکڕرنجەس یکەیەستڕ ەل ۆیخ

 انی.” ییەن یبوون ڵکام ۆڤیمر ەک تێوەکەردەد ۆیب وساەئ کان،ەشت یوانەبنجوبن ەتێچەد

 ەک کاتەد یکانەمانڕۆ یرەکاراکت ەل کێکیە ەیگوت ەب ەئاماژ ۆیخ داەکید یکەیەگێج ەل

 ؟ییەچ نسانیئ: “تەڵێد شداەکید یکەیەگێج ە. ل”کاتەید ەیوەل ییەتیبر نسانیئ: “تەڵێد

 ەل ەوەوردبوون ەب اتریز رۆز داەشەب مە. ل”لەگینێنه ەل ەیەزیو ناچ ەگچک یکەیەمبانەه

: تێنووسەد کداەیەگێج ەتا ل ووەڕخاتەد ۆخ یامانڕ کداێنێشو ندەچ ەو ل تێچەدڕۆ داۆڤمر

 ڵییقوو ەیستەواب اتریز نسانیئ یهاەب نووسدا،ەچار یوڕەمەڵەق ەل ییەدوور ن“

 .”یکانەمەاڵتا و تێب یکانەاریپرس

 مێنەناود ەبێکت مەمن ئ:” تێنووسەد ەوەشەکەبێکت مەئ یناونان ەیبارەل داەشەب مەل رەه

 یمەاڵو و نەکینا یرەوەادی یکانەبێکت ەک ەکێاریپرس ۆیمگەاڵو ەیوەئ رەبەل ،یرەوەادینا

 ”.نەکەید یرەوەادی یکانەبێکت ەک ەوەنادات شەارانیپرس وەئ

 شیوەئ ەبووەه یانیژ رەسەل انیرۆز ییرەگیکار کوشتنۆخ یووداوڕدوو  ڵڕۆما ێندرەئ

 ۆیخ یریباپ کێ. کاتەبوو یباوک یکوشتنۆخ شانیمەو دوو یریباپ یکوشتنۆخ انیمەکیە

 ەپرس مەئ ۆیگفتوگ دایباوک ەڵگەل تەبیتاەو ب تێنرێوروژەد اریپرس رۆز تێکوژەد

 ەیبارەل مەالنێگ رۆز ەیقس ،یباوکم گوت ”:تێنووسەد ەوەیەبارەل ڵڕۆ. مانەکەد

 ەجگ ،ێکوشتب ۆیخ ەوەنییۆاڵپ یکەیەرادیئ ەب ەک ک،ێسەک مەاڵب ستوون،یب ەوەکوشتنۆخ

 ەک ەیوە. ئەکردووەن یرەرامبەتر ب یکێشت چیه ەب ستمەه اتر،یز شیو ستا زڕێ ەل

 انۆیخ ەک ەگرنگ ەوەکێسانەک یالەب نهاەت ەوەنا. ئ انی ەیەانیئازا یکێکار کوشتنۆخ

 ییرەگیکار ۆیهەب ڵڕۆما ەییەیدەڕیگ ەحڕۆ وەئ ەیکید یکێشەب تێچەدێپ.” ەکوشتووەن

 وامەردەو ب ەوەتێنێبم کداەیەگێو ج تاڵو نهاەت ەل ەستوویوەین ەک تێب ەوەکوشتنانۆخ مەئ

 کێشەب یرچەگە. ئەوەتۆرکردەسەب یرۆراوجۆج ینیمەرزەو س تاڵو و ەکردوو یشتەگ

 یئاساەدەڕیگ یکێحڕۆ ەرەنووس مەئ مەاڵب ت،ێبوب ەوەشیکار ۆیهەب ەرانەفەس مەل

 .تێچەن نانێسهەرەو ه ووخانڕدا وەرەب یو باوک ریباپ کوەو شیوەئ یحۆتا ر  ،ەبووەه

 ەل ەیکەتاڵو یتیەراەنێنو ەو ب تەاسیس یایدون وێنەل ڵڕۆما یانیژ ەل رۆز یکێشەب رەگەئ

 ەل ەشیمەه مەاڵب ت،ێکولتوور بووب یریزەو شیکڵێسا ندەو چ تێبردب رەسەب تاناڵو

 کداەیەگێج ە. لیانیژ ەل ەگرنگ بوو یکێشەب نیو نووس ەبوو کینز رەو هون بەدەئ



 ەکەستڕ ەک ت،ێنووسەد ادایدون ەب ەوۆیەخ یانەڕگ ەبارەل شێاکڕرنجەس یکەیەستڕ

 .”ەوەزمۆتر بد یکێشت چیو مردن، ه رەهون ەل ەجگ مین ەڕێچاو: “ەیەمەئ

 ەک ەیتییەشارستان وەو ئ سریم یتاڵو ەباسکردن ل ۆب ەرخانەت ەبێکت مەئ ەیکید یکێشەب

 ەیستەوەڵه داەشەب مەو ل ەوەتێبشار ەتاڵو وەب ۆیخ یرسامەس ێناتوان ڵڕۆ. مایتەیەه

 کاتەد رگێمولب یکەیەقس ەب ەئاماژ کداەیەگێج ە. لکاتەد ەتییەشارستان مەئ رەسەل رۆز

: تێنووسەد ەوەسریم ەیبارەل  ۆیخ ڵڕۆما مەاڵ. ب”ەحڕۆ یرەنێداه سریم:”تەڵێد ەک

 ڵڕۆما ەیوە. ئ”ەناوێه هانیج ۆب یو ئارام فاەس تێبوتر اترینڵد ەوەل تێتوانرەد“

 ەو کولتوور نێشو ینینیب ۆب وەئ ەک ەیەچاو وەئ ییەرسامەو س واڕب مەئ ەتێنەیەگەد

 ،ەیەرانەنووس ەرۆج وەل ەرەسنوو مە. ئییئاسا یچاو ەل ەاوازیج ەک ،یتەیەه اکانیاجیج

 ۆڤیمر ەل ترڵقوو ۆیەب رەه یوێن یکانەاردیو د ایدون ینینیب ۆب ەیەه ەیکید یکێچاو ەک

 .تێنێمەادڕ ەکید یرانەنووس ەو ل ییئاسا

 یکردنەئاماژ ەستانەو رەسەل ەیستیشا داەکورت ەوتار مەل ەک ەیشتان وەل ەکید یکێکیە

 میکسەم ەک ،یەایوسڕ یکانەستینۆمۆک ەرکردەس ەل کێکیە یکەیەقس ندەچ ۆب ۆیەرڵما

 ؟ییەچ یسکۆیڤستۆد رۆدیۆف یتاوان و سزا یمانۆر رەسەل اتڕ تێپرسەد ێیل یرۆگ

 ەساد ندەچ ەیەستڕ مە. ئ”کداێژنەریپ ەتاق ناوێپ ەل ەیەردەوبەنێب مووەه وەئ: “تەڵێد شیوەئ

 ەلێدۆم وەئ یناوەه ەل نڵێیب نیتوانەو د ەگرتووۆخ ەل ڵیقوو یمانا مەاڵ. برچاوەب ەتێب

 یزێو ر ناەدەدان ۆڤمر ۆب یکیەهاەب چیه ەک ،ەوەرەد ەتۆهات ەوەزمینۆمۆک ییەینیستال

 یناڵسا ەیماو ەل ەک زمینۆمۆک ییەینیستال ەلێدۆم وەبوو. ئ خداۆد نیخراپتر ەل نسانیئ

 ،ییەگرنگ ن ۆیب ۆیەکرد. ب چێاپڕ رگەم وەرەب ۆڤیمر نیۆمل نجاەپ ەل اتریز دایحکوم

 .تێبنووس کێژنەریپ یکوشتن رەسەل کێمانڕۆ کێرەنووس ەک

 یرۆراوجۆج یو کولتوور ەگێج رۆز ەبێکت مەئ ەک ەیەوەئ میڵێب ەوەتەماو ەیوەئ دواجار

 ینیچ ەل رەه ووەڕتۆخست یکانییەاسیس ەستمیس ینیەال رۆو ز ەوەتۆرکردەسەب

 یاسیس یستمیس رۆو ز زمیناز ۆب ەوەشێوەو ل یووسڕ یزمینۆمۆک ۆب ەوەزمینۆمۆک

 یکانەرۆج راوۆج ەکولتوور ەل ۆرڵما ەیامانانڕو  ەوەوردبوون وەل ەجگێب ەمە. ئەکید

 مە. ئمەبک رەسەل ەیستەوەڵه اتریز داەنینووس مەل یمتوانەن ەوەداخەب ەک ت،ەاڵژهڕۆ

 کەن ەک ،ۆرڵما یرەوەادینا کیەایرەد یشاندانیپ ۆب ەکێپڵۆد ندەچ نهاەت ەنینووس

 ەیدەس یژووێم وێنەب رەفەس ەیوەئ ۆب یەالموا ەستیوێکورد پ یرەنێخو ۆب ەیوەندنێخو

 ێپ ستەد ەوەبێکت مەل تێبەد تێب ەانۆیاستگڕو  ەنیقەاستڕ یکێرەفەو س نەیبک ستدایب

 کەن ،ەوەنووسنەید ماننووسانڕۆو  رەنووس ەنیقەاستڕ یژووێم ەشیمەه ەچونک ن،ەیبک

 ەباشتر ن،یوەبک ابردووڕ ەیدەس ەینیقەاستڕ یژووێم رەب ەیوەئ ۆب ۆیە. بژوونووسانێم



 مەل شیتەاڵژهڕۆ ەینیقەاستڕ یژووێم یەالموا ەک ن،ەیبکێستپەد ەوۆرڵام یکانەاداشتی ەل

 .ەوەتەنووسراو داەبێکت

 مەئ ۆب یکات ەوییەژێپشوودر ەب ەک یداغەرەق رەدالو ێڕرگەو و ریشاع ۆب یشۆستخەد

 ۆرڵما کاتەد ستەه رەنێجوان و خو یکییەکورد ەب یتیەو کروو ەکردوو رخانەت ەکستێت

 …یوامەردەو ب ترێنو یمەرهەب یوایهە. بیتیەوینووس یکورد ەب

 


