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 ٩١١١هبی 

 

دەستبەجێ دوای ًیىەضەو، هەر ڕێک ئەوکبتەی چىوهە ًێى جێگە و ڕاکطبم، زەًگی 
تەلەفىى لێی دا. بڕیبرم دا الًیکەم پێٌج زەًگ لێ بذا ئیٌجب وەاڵم بذەهەوە، 
هیىاداربىوم لەو هبوەیەدا زەًگەکە بێذەًگ ببێ. کبتێ زەًگی ضەضەم لێی دا؛ ئیتر 

دایک و ببوکن وەئبگب ببٌەوە. ئەوسب تەلەفىًەکەم هەڵگرت. خەهی ئەوەم لێهبت کە 
 .خۆیطن ئبهبدەکرد چیٌێکی ببش سەرزەًطتی کەسی ئەوبەر هێڵەکە بکەم

 .ئەلى؟" دەًگن لەو هبڵە بێذەًگەدا زیبتر لە زەًگی تەلەفىًەکە دەًگی دەدایەوە "

 "!سکرتێری یەکەهی حیزبتبى لەگەڵە "

 .پطتن بە لێىاری تەختەخەوەکەوە دا بەو قسەیە؛ گىرج خۆم کێطبیەوە و

بەم تەلەفىًە فەرهبًێکی ببًگکردًی تبیبەتتبى پێ ڕادەگەیەًن. سەعبت یەک لە "
سەر کبرەکەت ئبهبدە بە. بە چبکەت و پبًتۆڵەوە وەرە. بە کەس ًبڵێی بۆ کىێ 

 "!دەچیت

سەرەڕای ئەوەی کە ئێوە لەم واڵتەدا بەبێ هیچ سەرسىڕهبًێک لە سەر جێبەجێ 
ًی عەًتیکەتریي فەرهبى ڕاهبتىویي، بەاڵم ئەوە ضتێک بىو هبیەی ًیگەراًی کە کرد

خىدی سکرتێری یەکەهی حیزة تەلەفىى بکب و فەرهبًێکن پێ ڕابگەیەًێ. ئبخر 
ڕایەڵی پەیىەًذی ئەو بە یەکەی ًبوەًذی حیزبەوە لە وەزارەتەکەهذا بىو. لە دۆخی 

؛ لە سکرتێری حیزبەوە وەردەگرت، کە ٥یبى کەرتی  ٩١ئبسبییذا هي فەرهبًن لە بەضی 
بە گىێرەی هیرارضیەتی ڕێکخراوەیی حیزة، ئەو جێگبیبًە زیبتر پەیىەًذییبى بە 
پێگەو جێگەی هٌەوە هەبىو. وێڕای ئەوەش سکرتێری یەکەهی حیزة دەستەواژەی 

 ."فەرهبًی ببًگکردًی تبیبەت" ی بەکبرهێٌب

ۆسەی سىپبگیرییذا بەکبردەهێٌرێت. ئەو دەستەواژەیە چەهکێکە بە زۆری لە کبتی پر
کبتێ ئەهریکب و کۆریبی ببضىور ڕاهێٌبًی سەرببزییبى لە ًیوچەدوورگەی کۆریبدا 
دەبێ، واڵتەکەهبى وەاڵهی ئەوە بە داواکردًی هەهىو ئەو کەسبًە لە سەراًسەری 
واڵتذا دەداتەوە؛ کە خزهەتی سەرببزی دەیبًگرێتەوە. فەرهبًی بەضذاریکردى لەو 



اهێٌبًەدا پێی دەگىترێ 'فەرهبًی ببًگکردًی تبیبەت'. بەاڵم کبتێ ئەو فەرهبًە جۆرە ڕ
ڕادەگەیەًرێ، ئێوە بە زۆری پێطىەخت پێی دەزاًیي، ئەویص لەو ڕێگەیەوە کە 
کەسێک بە دەستی ئەًقەست زاًیبرییەکە دزە پێ دەکب. یەکە و ضىعبە جیبوازەکبًی 

ى کە یەکتر بچىوک بکەًەوە و هەهىو 'حیزبی کرێکبراى' لە ژێر گىضبری بەردەواهذا
دەرفەتێک بۆ خۆبردًە پێطەوە و بۆڕداًەوەی یەکتر بقۆزًەوە. بەو جۆرە ئەواًەی کە 
پەیىەًذی ببضیبى بە حیزبەوە هەیە، لێذەگەڕێي کبرهەًذەکبًیبى لەو ڕۆژە 
هەًىوکەییەدا لە سەر ئیص بوێٌٌەوە، بەو جۆرە ئەهبى پێص ئەو دەزگبیبًە دەکەوى 

 .فەرهبًەکەیبى ًەزاًیىە و بۆ هبڵەوە چىوًەتەوەکە بە 

بەاڵم ئەگەر ئەوە فەرهبًی ببًگکردًێکی ئبسبیی سەرببزی بىایە، ئەوا داوام 
لێٌەدەکرا چبکەت و پبًتۆڵ لەبەر بکەم. ئێوە ئەواًەی کە بۆ بیرۆی ًبوەًذی حیزة 

و ئیص دەکەیي، پێچەواًەی ئەو کۆریب ببکىورییە ئبسبییبًەی سەر بە ًبوچە 
کۆهیتەکبًی تری حیزبي، دەزاًیي کە 'فەرهبًێکی ببًگکردًی تبیبەت' بۆی هەیە دیذار 

  .ئیل' ی بە دواوە بێ -و بیٌیٌی سەرۆکی هێژا 'کین یۆًگ

کبتێ بٌیبدەم بۆ دیذار لەگەڵ ئەودا ببًگ دەکرێ؛ هیچ ئبگبدارکردًەوەیەک بەو کەسە 
وًەوە و دیذاراًەوە بە ژەًەراڵە ًبدرێ، تەًبًەت هیچ زاًیبرییەک لە ببرەی ئەو کۆبى

پلە بباڵکبًیص ًبدرێ. لە الیەى سکرتێرێکی یەکەهی حیزبەوە؛ ئەو کەسە ببًگهێطت 
بۆ دیذاری 'کین' دەکرێ، فەرهبًی پێ دەکرێ لە ژوورێکی تبیبەتذا، کە لە الیەى گبردە 

ًی تبیبەتەکبًی سەرۆکی هێژاوە چبودێری دەکرێ، ئبهبدە بێت. لەهیبًەی کۆًترۆڵکرد
وردیبًذا، سکرتێری یەکەهی حیزة لیستێک بە ًبوی ئەو کەسبًە دەخىێٌێتەوە؛ کە 
تەلەفىًی بۆ کردووى. لۆجیستییەتی دیذارەکە تەواو ًهێٌییە. لەو ڕەوضەدا چەهکی 
'فەرهبًی ببًگکردًی تبیبەت' کۆدێکە بۆ یەکەم سیگٌبڵی ئۆپەراسیۆًێکی تەواو 

 .ًهێٌیی

ًبوەڕۆکێکی سێیەم و زیبتر ًیگەراًکەری هەبێ.  بەاڵم دەضکرێ هەهبى ئەو چەهکە
ئبخر کبتێ وەزارەتی ئبسبییطی دەوڵەت خەڵکبًی پلە بباڵ پبکتبو دەکب؛ ئەو 
دەستەواژەیە بە کبر دەبب. ئەًذاهێکی حیزة کە لە ًیىەضەودا 'فەرهبًی ببًگکردًی 

ە؛ لە تبیبەت' ی پێ ڕادەگەیەًرێ، دەکرێ بە بێ ئەوەی خێزاًەکەی ئبگبدار بکبتەو
هبڵ دزە بکبتە دەرەوە و پبضبى خۆی لە ئۆردووگبیەکی بەًذکراواًذا ببیٌێتەوە یبى 

  .لەسێذارە بذرێ



خۆضبەختبًە هي دڵٌیببىوم کە ئەو سیٌبریۆی سێیەهەیبى هٌی ًەدەگرتەوە. لە 
ڕاستیذا لە ضبگەضکەییذا بە زەحوەت خۆم پێ کۆًترۆڵ دەکرا. ئبخر تەًهب چەًذ 

تێری یەکەهی حیزة ضتێکی لە ببرەی ڕێزلێٌبًێکی ڕۆژێک لەوەوبەر سکر
   .چبوەڕواًکراوەوە بە گىێوذا دابىو

 

بەو جۆرەی کە پێن گىترا بىو؛ جىاًتریي چبکەت و پبًتۆڵون لە بەر کرد و بىێوببخن 
بەست. لە پیۆًگ یبًگ لە دوای ًیىەضەوەوە چیذی ئىتىهۆبێلی تبکسی ًبهێٌێ و دەبێ 

بیبەتی هەبێ تب بتىاًێ ضەواًە ئىتىهۆبێل بئبژوێ. هەر کەسێک هۆڵەتٌبهەیەکی ت
ئەگەرچی دەرەوە تبریک و ًىوتەک بىو، بە سىوکە ببزێک سىار پبسکیلەکەم بىوم و 
بەرەو ضىێٌی ئیطەکەم کەوتوە پبیذەرلێذاى. پبیسکیل لێرە یەکێکە لە گریٌگتریي 

ەی خەڵکذا هۆکبرەکبًی گىاستٌەوە، بەاڵم پبیسکیلەکەی هي لە چبو پبیسکیلی زورب
هەر تەواو ًىێ و خزهێکوبى کە لە دەرەوەی واڵت ًیطتەجێی بىو؛ بە تبیبەت بۆی 

 .هەًبردبىوم

هیچ گڵۆپێک لە ضەقبهەکبًذا داًەگیرسببىو. بێذەًگی لە پبیتەختذا هێٌذ چڕ بىو کە 
تب تبرهبیی ڕەضی سێبەرئبسبی ڕێبىاراى لە بەردەهوذا دەرًەدەکەوتي، ًەهذەبیٌیي. 

دوو بٌکەی بەرهەههێٌبًی کبرەببی هەیە، بەاڵم دابیٌکردًی کبرەبب لە  ئەگەرچی ضبر
قەیراًێکی بەردەواهذایە. بٌکە دێریٌە تێرهۆئەلیکتریکییەکەی بەرهەههێٌبًی کبرەبب 

بە یبرهەتی یەکێتی سۆڤێت داهەزراوە؛ ئەوە لە کبتێکذا  ٩١٩٩لە پیۆًگ یبًگ سبڵی 
کبرەبب لە خۆرهەاڵتی پیۆًگ یبًگ لە بٌکە تێرهۆئەلیکتریکییەکەی بەرهەههێٌبًی 

دا دروست کراوە، بەاڵم هیچکبهیبى وزەی پێىیست بۆ دابیٌکردًی کبرەببی  ٩١٩١سبڵی 
تبقە دەڤەرێک بەرهەم ًبهێٌي. بەو جۆرە کبرەبب وەک ڕۆحێکی گىًبهببر بە پیۆًگ 

 .یبًگ دا دەگەڕێ و ڕۆژی چىار سەعبت لە هەر دەڤەرێکی ضبردا ال دەدا

گیى' ە؛ کە  –ەضذا بەضێکی ضبر هەهیطە ڕووًبکە. ئەو ضىێٌەش 'جىوًگ لەگەڵ ئەو
ەوە. ئۆفیسی ًبوەًذیی حیزة، خبًىوبەرەی  –دەکەوێتە ًبوجەرگەی پیۆًگ یبًگ 

ئەًذاهبًی بباڵی حیزة و خبًىوبەرەی خەڵکبًی بیبًی دەکەوًە ئەوێىە. بۆ ًوىوًە 
زارەتی بەرەی یەکگرتىو ی وە ٩٠٩ئىتێل 'کىریۆ'. ضىێٌی ئیطەکەی هي و ئۆفیسی 

دەکەوًە ًبوجەرگەی ئەو دەڤەرە ڕووًبکەوە. کبتێ لەوێ ًزیک بىوهەوە، بیٌین لە 



دۆخی ئبسبیی ڕووًبکترە، لەبەرئەوەی گڵۆپەکبًی دەریطەوە داگیرسێٌرابىوى و 
سەرەڕای ئەوە کببیٌەکبًی پبسەواًییص هەر ڕووًبک بىوى. کبتێ بە دەروازەکەدا 

 "!ڕ بە خۆم گىت:"بەڵێ! بە دیذاری ژەًەراڵ دەگەمچىوهە ژوورەوە؛ کتىپ

لەوێ لە حەوضە الًیکەم سی سەرببز بە جلکە سەرببزییە زەیتىوًییەکبًیبًەوە، کە 
لە هەهبى جلکی گبردە تبیبەتەکبًی سەرۆکی هێژاى،ڕاوەستببىوى. ڕاست و چەپ 

یبًەوە قبیطی تبیبەتی چەرهیبى بەستبىو لە سیٌگ و دەهبًچەیەکیص بە هەر القەدێک
بىو. سێ پبسی بچىوکی ڕەًگ بێجی هبرکەی ًیسبى؛ بە پەردەی دادراوەوە لە دوای 
یەکەوە پبرکیبى کردبىو. وا وەپێص چبو دەهبت کە هەر یەکەی جێگەی دەرزەًێک 
هىسبفیریبى تێذا دەبێتەوە. سکرتێری حیزة بۆ کبروببری کۆریبی ببضىور هبتە پێطێ و 

ئەو سکرتێرەی یەکەهی حیزة کە تبوێ لەوەوبەر بەخێرهبتٌی کردم. بەراورد بەو، 
تەلەفىًی بۆ کردم، وەک بىوًەوەرێکی تىوڕەهبت دەیٌىاًذ. ئەو بۆ الی ژەًەراڵێکی دوو 
ئەستێرەی بردم کە وا پێذەچىو لەو ضىێٌەی بە لیڤبکسێک بە دەستەوە ڕاوەستب بىو، 

ە 'هبوڕێ سەرکردایەتی ئۆپەراسیۆًەکە بکب. سەرببزەکبًی تر ئەو پیبوەیبى ب
 .بەڕێىەبەری جێبەجێکبر' ببًگ دەکرد

ژەًەراڵ بە خێرایی لە سەرەوە بۆ خىارەوە هەڵیسەًگبًذم و پبضبى فەرهبًێکی بە 
دەًگی بەرز دەرکرد:" بیبەى لەو دوورەوە ڕای بگرى!" تەهبضبی ئەو ضىێٌەم کرد کە 

لە ڕیزێکذا ئەو ئبهبژەی بۆ کرد و بیٌین هەرە پیبوە پلە بباڵکبًی کۆریبی ببکىور 
ئىک'  -سىى' ی وەزیری کبروببری کۆریبی ببضىور، 'ئین تىًگ –ڕاوەستبوى. ' کین یۆًگ 

 –ی بەڕێىەبەری یەکەهی جێبەجێکبر لە وەزارەتی بەرەی یەکگرتىو، 'چبی چبًگ 
سى' بەڕێىەبەری -گیىک' بەڕێىەبەری سیبسی هەهبى وەزارەت و 'پبرک یىًگ

تر لە وەزارەتی بەیەکگەیبًذًەوەی جێبەجێکبری سیبسی لەگەڵ دوو کەسی 
ئبضتییبًەی ًیطتوبى. دۆخەکە گرژ و هي دوودڵ بىوم ساڵو لەو ضەش پیبوە 
دەسەاڵتذارە بکەم؛ کە وەک قىتببی گچکەی قىتببخبًە لە ڕیزێکذا ڕاوەستببىوى. 

  .ڕۆیطتن و لە دوای ڕیزەکەدا ڕاوەستبم

. بەاڵم دەستبەجێ دەًگێک ژەًەراڵ دەبیٌیي؟" بە چرپە بە کەسەکەی پێطوەوە گىت"
 "بیسترا. ًەڕاًذی: "بێذەًگ! تێذەگەى!؟



بە تىوڕەییەوە تەهبضبی سەرببزەکەم کرد و خەریک بىو پێی بڵێن ئبیب ًبکرێ بە 
 .دەًگێکی کەهێک بە ئەدەببًەتر بذوێ، بەاڵم ًیگب ضەڕاًگێزەکەی پەژێىاًی کردهەوە

الی ئەویترهبى دەهبت و کۆًترۆڵی هبوڕێ بەڕێىەبەری جێبەجێکبر' لە یەکێکوبًەوە بۆ '
ًبسٌبهەکبًوبًی دەکرد. بە بێذەًگیی سەرکەوتیٌە ًبو پبسەکەی ًبوەڕاست و ضىێٌی 
خۆهبًوبى تێذا گرت. دواییي کەس ئەو سەرببزە سەرکەوت کە تبزەکی بە سەرهذا 
ًەڕاًذبىوی بێذەًگ بن. هي پێوىابىو گەًجن بۆیە ئبوهب بە سىوکییەوە تەهبضبم دەکب، 

م ئێستب بیٌین کە هەهبى ئەو تۆًە بێ ئەدەببًەیەی لەگەڵ ئەو ئەًذام حیزبییە بەاڵ
  .پلە بباڵیبًەضذا بەکبرهێٌب کە دوو عىهری هٌیبى هەبىو

 "!ًەڕاًذی:" دەست لە پەردەکبًەوە هەدەى! لە جێگەکبًتبى هەڵوەسي! قسە هەکەى

بوڕێیبى بىو کە ًبخۆضتر لە بێئەدەبییەکەی ئەو سەرببزە، وەاڵهە زەلیالًەکەی ه
ئىک، دوواى لە هەرە  -سىى و ئین تۆًگ –دەیبًگىت:"بەسەرچبو!" تەًبًەت کین یۆًگ 

ئەًذاهە بباڵکبًی حیزة، لە چبو گبردە تبیبەتەکەی سەرۆکی هێژادا؛ وەک بىوًەوەری 
  .تىوڕەهبت وەپێص چبو دەهبتي

سەرکەوتٌە ًبو لە هیبًەی دەرگبی کراوەی ئىتىهۆبێلەکەوە؛ سەرببزەکبًی ترم بیٌیي 
دوو ئىتىهبیلەکەی دی. پبضبى دەرگب داخرا و هەکیٌەی پبسەکە کەوتە ئیص. کبتێ 
ئىتىهۆبێلەکە کەوتە جىوڵە؛ هي ئەوەًذە پەضۆکب بىوم کە دڵن تێکەڵ دەهبت، 
هبوکبتییص دەضوزاًی کە ئەوە ضبًبزییەکی ئێجگبر گەورەیە بٌیبدەم بە دیذاری 

    .سەرۆکی هێژا بگبت

پبسەکە لەهذیىەوە بە پەردەی قبوەیی ئەستىور ضبردرابىوەوە و پەًجەرەی 
پەردەیەکی هبوضێىەیص ئێوەی لە ضۆفێرەکە جیب کردبىوەوە. هەستن دەکرد کەهێک 
دڵن تێکەڵ دەهبت لەبەرئەوەی دەرەوەم ًەدەبیٌی. دوای دوو سەعبت ڕێگە بە 

وکی بێذەًگیی، ئیذی دواجبر لە ضبًسی هٌذا گەییطتیٌە وێستگەیەکی بچى
ضەهەًذۆفێر. سەعبت ًزیکەی چىاری سەرلەبەیبًیی بىو. لە ئىتىهۆبێلەکە دابەزیي و 
کبتێ تەهبضبیەکی دەوروبەری خۆم کرد، هەستن کرد ئێوە لە وێستگەی ضەهەًذۆفێری 
کاڵسی یەک، 'یىًگ سەًگ' یي. لە هەر هەهىو ژهبرەی داًیطتىاًی واڵتی ئێوەدا کە 

دوو هبواڵتی کاڵسی یەک زیبترهبى ًییە، ئەواًیص: زیبتر لە بیست هلیۆى کەسیي، لە 
ئیل' ى. وێستگە کاڵسە یەکەکبى تەًهب بۆ ئەواى  -سىًگ' و 'کین یىًگ -'کین ئیل



تەرخبًە و بە دەیەهب وێستگەی ضەهەًذۆفێری لەو چەضٌە لە سەراًسەری واڵتذا 
یەکبى بە هەى. سبپیتەکەی بە ڕەًگی سەوز حەضبر دراوە بۆ ئەوەی ئبهرازە سەتەالیتی

هبسبًی ًەیذۆزًەوە، لە ئبستی زەویذا هیچ تببلۆیەک ًەبىو کە ئبهبژە بذات ئبخۆ 
ئەوێ چ خبًىوبەرەیەکە، بەاڵم بە گبردی پڕ چەککراو چبودێری دەکرا و بە ضىورەی 

 .بەرز؛ دەورە درابىو

وێستگەی ضەهەًذۆفێری 'یىًگ سەًگ' دەکەوێتە ببکىوری قەراخی پیىًگ یبًگەوە. 
ضىێٌەوەی کە لێىەی هبتیي تب ئێرە بە حبڵ ًیى سەعبتێک ڕێگە دەبێ. هي خۆی لەو 

خبًىوبەرەکەم ًبسییەوە لەبەرئەوەی پێطتر چەًذ جبرێک بە الیذا تێپەڕی بىوم. 
ئێستب لەوە حبڵی ًەدەبىوم کە بۆچی بۆ گەییطتي بۆ ئێرە ئەو هەهىو کبتەهبى پێ 

ەی چبوبەستوبى لێ بکەى بە چىو، پبضبى بۆم دەرکەوت کە ئىتىهۆبێلەکبى بۆ ئەو
الڕێی درێژدا هێٌببىویبًیي. ًەهتىاًی زەردەخەًە ًەهگرێ. لە هەودای ًێىاى پبسەکبى 

 .و ضەهەًذۆفێرەکەدا چەًذ جبرێکی تریص کۆًترۆڵی ًبسٌبهەکبًوبى کرایەوە

ئەو ضەهەًذۆفێرە تبیبەتەی کە بۆ ئەم بۆًەیە تەرخبى کرابىو، لە هیچ 
ر ًەدەچىو. ئەهالوالکبًی بە تۆًی جۆراوجۆر لە ڕەًگێکی ضەهەًذۆفێرێکی ئبسبیی ت

سەوزی گیبیی بۆیە کراو و سبپیتەکەی ضیي بىو. لە دەرەوەڕا وای دەًىاًذ لە واڵتی 
بە پیتیی  Beijing  چیي دروست کرابێ، لەبەرئەوەی لە سەر دەسکی دەرگبکەی وضەی

کەوە، لە سەر لۆگۆتبیپی سىوری کبڵی چیٌی ًىوسرا بىو، بەاڵم کبتێ چىوهە ًبو واگۆًە
هیتسۆبۆضییەکە دەرکەوت کە لە ڕاستیذا ضەهەًذۆفێرەکە ژاپۆًییە. لە بری کىرسی لە 
واگۆًەکەدا تەختەخەوی یەک ًەفەری داًراو و ًەخطەکێطییەکەی هەر تەواو کراوە 

  .بىو، دەضێ لەبەرئەوە بىوبێ تب پبسەواًەکبى هبسبًتر بتىاًي چبودێریوبى بکەى

کە دەستی پێ کرد بە تىًذی فەرهبًوبى بە سەردا درا:" دەست لە کبتێ سەفەرە
پەردەکبًەوە هەدەى. بەتبًی لە ژێر تەختەخەوەکبًذا هەیە. بە درێژایی ڕێگەکە 
لەسەر تەختەخەوەکبًتبى ًەجىوڵێي. تب ضەهەًذۆفێرەکە دەوەستێ ئێىە بٌىوى. ئەگەر 

ی ئەم یبسبیبًە بکب ئەوا پێىیستتبى بە تەوالێت بىو بە ئێوە بڵێي. ئەوەی سەرپێچ
 ".دەسبەجێ لە قیتبرەکە فڕێ دەدەرێتە دەرەوە

گبردەکە کە هەر زۆر بە تبیبەتی ورد دداًی بەو وضەیەی دواییذا ًب. هەستێک 
دایگرتن کە هي لە هەر لەحزەیەکذا بێت لە هەردوو ضەهەًذۆفێر و هەر هەهىو ئەو 



ە درێژایی ئەو سەفەرە درێژە ًبزو ًیعوەتەی پێن درابىو؛ فڕێ دەدرێوە دەرەوە. ب
ضەوەکییە، کەس هتەقی؛ تەًبًەت بۆ داواکردًی چىوى بۆ تەوالێتیص، لێىە ًەهبت. 
تبقە ضتێک کە دەبیسترا تەپەتەپی ضەهەًذۆفێرەکە بىو لە سەر ڕەیلەکە. چبوم 

 .ًىوقبًذ، تەپە ڕیتویکەکبًین دەژهبردى و هەوڵن دەدا بٌىوم

هىسبفیرەوە لە سەعبت ضەضی بەیبًییذا  ضەهەًذۆفێرە تبیبەتەکە بەو حەوت
گەییطتە جێ. خۆهبى لە 'گبلوب'، کە وێستگەیەکی ضەهەًذۆفێری کاڵسی یەکی ترە لە 
هەرێوی گبًگیىى، بیٌییەوە. کبتێ لە ضەهەًذۆفێرەکە دابەزین ضٌەی فێٌکی 
بەرەبەیبى دەیذا لە ڕووخسبرم. بۆ یەکەم جبر هەستن کرد کە چەًذە لە هەبىوًی 

گىک سىوکە پبڵێکی پێىە ًبم و  -کبًذا وەیالى بىوم. چبی چبًگسەرببزە
زەردەخەًەیەکی بەریٌی هبتێ. لە هٌذاڵێک دەچىو کە ًبتىاًێ ضبگەضکەیی خۆی 

 .وەضبرێت

دیسبى بۆ جبرێکی تر هۆکبری گىاستٌەوەکەهبى گۆڕی و چىویٌە هیٌیبىسێکەوە کە 
سەر ضەپۆلطکێٌێکی گچکە  چبوەڕێی دەکردیي. دوای سەعبتێک ڕێگە بە بێذەًگیی؛ لە

دابەزیي، لە هەهىو الیەکەوە بە ضىورای چیوەًتۆیی دەورە درابىویي. سىار بەلەهێکی 
هبتۆڕدار بىویي کە چبوەڕێی دەکردیي. ضەپۆلەکبى بە ًەرهی خۆیبى لە بەلەهەکە 

  .دەدا و دەیبًقىڵپبًذ، بەاڵم بۆًی خىێی زەریب بە کەپىودا دەچزا

و گڤىهىڕێکی گىێکبسکەری هبتۆڕەکە کەوتە ئیص. بۆ بەلەهەکە بە ڕاچەًیٌێک 
لەحزەی دواتر لە خەیبڵی ئەوەدا ڕۆچىوم کە ئەوە یەکەم جبرهە سىار بەلەم دەبن. 
خێراییەکەی هێٌذ ترسٌبک بىو کە وەک بیەوێ فڕێن بذاتە ئبوەکەوە. خۆم چەهبًذەوە 

ببزێک لە تب دەست بە لێىاری پێطەوەی بەلەهەکەوە بگرم، بەاڵم دەستبەجێ سەر
ًبکبوڕا لە دواوە گرتوی و هەردوو ببسکی گىوضین و بە لەضوەوە جىوتی کرد. هەستن 
بە ضٌەیەکی سبرد لە سەر پطتن کرد. دڵی خۆم دایەوە کە تب لە سەرۆکی هێژا ًزیک 
ببیٌەوە؛ دەبێ ئبضکراتر ببوەڕ و هتوبًەی خۆهبى بۆی پیطبى بذەیي. کبتێ بە الچبو 

دەبیٌن هەر یەک لە هبوسەفەرەکبًن سەرببزێکی بە سەرەوە  تەهبضبی ئەهالوالم کرد؛
ڕاوەستبوە و وەک قبیطێکی هرۆڤبًەی دڵٌیبیی ڕەفتبری لەگەڵ دەکب. بە ًیگبیەکەوە لە 
دوور؛ کبتێ هەردوو هێڵە سپییەکەی پبضبوەکەهبى ڕەویٌەوە و بىوًە یەکێک، بە هەر 

بێت، قیژاًذم:" ئبیب ئەم هەهىو هێزی قىڕگن تب بە سەر گڤىهىڕی هبتۆڕەکەدا زاڵ 
 "بەلەهە لە ئىستىڵی بەلەهەکبًە؟



گبردەکەم ًێىچەواًی گرژ کرد و هەوڵی دا تێبگب چی دەڵێن، بەاڵم پبضبى بە 
زەردەخەًەیەکی گبڵتەجبڕاًەوە گىتی:" ئىستىڵ؟ هب! ئىستىوڵەکە بەلەهی ئبوا تیژی 

 "ت خێرایە؟ًییە. ئەم بەلەهە هی ئێوەیە. ئەهە هی گبردەکبًە. هەر بە ڕاس

گبردی تبیبەت بەرپرسیبرە لە سەالهەتی گیبًی کین و خێزاًەکەی. لە سەد هەزار 
سەرببز؛ کە هەر سێ هێزی سەرببزی پیبدە و ئبو و ئبسوبى دەگرێتەوە؛ پێک هبتىوە. 
ئەگەرچی دەبىو گبردەکە بیٌەڕاًذایە، بەاڵم سەرًجن دا وازی لەو ضێىازە ًیوچە 

ی زیبتر ئبسبیی دەدوێ، ڕەًگە لەبەرئەوە بىوبێ کە کەس فەرهییە هێٌبوە و بە تۆًێک
بیٌەرهبى ًەبىو. ڕێک وەک ئەوەی ئەو گىتی، بەلەهەکە زۆر تیژ و بب کلێتەی یەکێک 
لە پبسەواًەکبًی برد و لە سەر ڕووی ئبوەکە ًیطتەوە. کلێتەکە تب دەهبت بچىوک 

  .دەبۆوە تب دواجبر لە دووراییڕا دیبر ًەهب

ت دەقیقە کبتێ لە دوورگەیەکی بێطەاڵى ًزیک دەبىویٌەوە، دوای ًزیکەی بیس
خێراییەکەهبى کەم بىوەوە. کەوتوە داڵغەی ئەوەوە کە پێذەچێ لە ڕووبەرێکی گچکەدا 
خىوالبیٌەوە، ڕێک وەک ڕێگەکەی وێستگەی ضەهەًذۆفێری یىًگ سئىًگ. بەلەهەکە 

لەًگەرگە بە لەًگەری گرت و ئێستب هي بە ڕووًی دوورگەکەم دەبیٌی. هەر لە 
درەوضەکەوە تب دارستبًە جىاى بڕدراوەکە لە هەردوو دیىی ئەرزە بەردڕێژ کراوەکەوە؛ 
هەر هەهىوی بەبێ بچىوکتریي پەڵە بىو. هەر هەهىو جێگەکە وا پێذەچىو دوێٌێ 
دروست کرابێ. وا بە خەیبڵوذا هبت کە ڕەًگبێ سەرۆکی هێژا لە لەًگەرگەکە ڕاوەستب 

ی لە فیلوە ضۆڕضگێڕییەکبًذا دەیکب بە ئبهێزی کراوەوە بێ و ڕێک هەروەک ئەوە
 .چبوەڕێوبى بکب. ًەختێک ترسبم کبتێ تەهبضبم کرد کەس بۆ پێطىازیوبى لەوێ ًییە

گبردەکبى بەرەو خبًىوبەرەیەکی زۆر ًزم بردیبًیي، دەبىو لەوێ لە هۆڵێکذا کە وا 
چبوەڕێ بکەیي.  پێذەچىو ًزیکەی هەزار هەتر چىارگۆضە گەورە بێت، دابٌیطیي و

فەرهبًوبى پێ کرا بێذەًگ بیي. هەر هەهىو ضتێک سپیی بىو: کىرسییەکبى، ئەرز و 
دیىارەکبى. هیچ پەًجەرەیەکی تیب ًەبىو، لە بری ئەوە تەختەبەًذی تێذابىو کە لە 

 .دیىارەکبًذا لێذرابىوى و تیطکێکی هەیلەو سەوزیبى لێىە پەخص دەبىو

ىار سەعبت دوای ئەوەی گەیطتبىویٌە دوورگەکە، سەعبت بىوبىوە دوازدە و ًیى، چ
کتىپڕ ضتگەلێک ڕوویبى دا. گبردەکبى بە دەسکێطی سپییەوە ضتێکیبى بە سەر ئەو 

 .کىرسییەدا پرژاًذ کە سەرۆکی هێژای لە سەر دادەًیطت



هبوڕێ بەڕێىەبەری جێبەجێکبر' پێی گىوتیي کە دیسبى بە ڕیزێک ڕاوەستیي. '
هۆکبری ئەهٌیی کبتژهێرەکبًی دەستوبى دابکەًیي و فەرهبًوبى پێ کرا لەبەر 

تەسلیویبى بکەیي. پبضبى هەریەکەهبى زەرفێکی بچىوکی پێ درا. لە ڕووکبری 
دەرەوەی زەرفەکەدا ضتێک بە پیتی ژاپۆًی ًىوسرا بىو. لە ًبو زەرەفەکەدا 
دەسەسڕێکی لۆکەی تێذابىو کە بۆًی ئەلکهىلی لێ دەهبت. هبوڕێ بەڕێىەبەری 
جێبەجێکبر ڕێٌىهبیی کردیي کە:" دەبێ بەرلەوەی ساڵو لە ژەًەراڵ بکەى، دەستتبى 
خبوێي بکەًەوە." پبضبى لە هي ورد بۆوە و فەرهبًێکی تىًذی تری بە سەردا دام:"ًببێ 
تەهبضبی چبوی ژەًەراڵ بکەیت!" وای گىت و ئبهبژەی بۆ دووەم قۆپچەی قەهسەڵە 

 "هبضبی ئێرە بکەیت. تێگەییطتیت؟سەرببزییەکەی کرد و گىتی:" دەبێ تە

کەوتوە ئەو خبیلەیەوە کە ئەوە بۆیە وایە تب لە هێطکوذا تۆهبر بێت کە هي لە چبو 
سەرۆکی هێژادا چەًذە الوازم، بەاڵم زوو بە زوو خبیلەکەم ڕەوییەوە. ئێوە بەردەوام 

ئیطی بىویي لە چبوەڕێ کردى لە کبتێکذا کە 'هبوڕێ بەڕێىەبەری جێبەجێکبر' دواییي 
لە داًبى و ڕیزکردًوبًذا کرد. بۆ جبرێکی تر کەوتوەوە دوای ڕیزەکە. حەوت کەسی 
جلکی هەدەًی لەبەر؛ لە ژوورەکەدا بىویي و زیبتر لە بیست گبرد گەهبرۆیبى دابىویي. 
ڕەپ و ڕاست ڕاوەستب بىویي و ڕەًگبێ بۆ هبوەی دە دەقیقەی تر بە بێذەًگیی، چبوهبى 

رگبی داخراوی دوو تبکیی. دەرگبکبى گەورە و سپیی بىوى و زەق زەق بڕیبىوە دوو دە
 .گىڵیبى بە ئبڵتىوى لە سەر ًەخطێٌرابىو

کبتێ دواجبر دەرگبکبى کراًەوە، گبردێک بە پلەی کۆڵۆًێل بە ڕێپێىاى هبتە ژوورەوە و 
 ".بە ڕەوضی 'وریب بە' ڕاوەستب. ڕایگەیبًذ:" هەر ئێستب ژەًەراڵ دێتە هۆڵەکەوە

ىوە بەرد. سەرم تەواوێک بێ جىوڵە ڕاگرت و ًیگبم لە سەر خبڵێک لە هەهىو ضتێک ب
ئیل  -درزی دەرگبکەدا، لەو ضىێٌەی کە هەر ئێستب دەبىو دەهىچبوی کین یۆًگ

 .دەربکەوێ، چڕ کردەوە

دەقیقەیەکی تریص تێپەڕی. پبضبى کتىپڕ تىولەسەگێکی سپی بە خێرایی فرتەی کردە 
سکي بىو. بە دوایذا پیبوێکی پیر هبتە ژوورەوە. ژوورەوە. تىولەسەگێکی ئیتبڵیی تی

 .ئێوە وەک پیبو دەًگوبى هەڵبڕی تب ساڵو لە سەرۆکی هێژا بکەیي

 "!بژی ژەًەراڵ! بب بژی ژەًەراڵ "



دەًگی بب بژییەکەهبى ئەوەًذە بەرز بىو کە گىێچکەی دەئێطبًذ، بەاڵم تىولەسەگەکە 
ڕاهبتبێ. هەرچۆًێک بێ دەبێ  هێص هیىاًی ًەبىو. وا پێذەچىو بەو چەضٌە دەًگە

سەرۆکی هێژا پێی وا بىوبێ کە تىولەسەگەکە زریٌگە، چىًکە داًەوییەوە تب دەست بە 
 .پطتیذا بهێٌێ. پبضبى ضتێکی بە گىێچکەیذا ورتبًذ

هي کبتێ سەرۆکی هێژام لە ًزیکەوە بیٌی ًبئىهێذیی دایگرتن، لەبەرئەوەی ئەو 
و؛ چىوبىوە سبڵەوە و هیچ لەو پیبوەی ًبو وێٌە پیبوەی کە لە بەراهبەرهذا ڕاوەستب بى

ًبسراوەکبى ًەدەچىو. ئەگەرچی ئێوە گەرهىگىڕ چەپڵەهبى لێ دا و هىوتبفوبى بۆ 
کێطب، بەاڵم پێذەچىو هەر هیچ ئبگبی لە ئێوە ًەبێ. ئەو هەر خەریکی گەهە کردى 

ئبخر  بىو لەگەڵ تىولەسەگەکەی دا و وا پێذەچىو هەر هیچ بە هەًذهبى وەرًەگرێ،
چىًکە ئێوە لەو گەًجتر بىویي. بەاڵم پبضبى وەک بڵێی خبیلەکبًن بخىێٌێتەوە، کتىپڕ 
سەری هەڵبڕی و ئیذی دڵن خەریک بىو لە لێذاى بکەوێ. وەک بڵێی ئێوە هەهىوهبى 

 :چبوەڕێی ئەم لەحزەیە بىوبیي، تێهەڵچىویٌەوە و بەرزتر هبوارهبى کرد

 "!بژی ژەًەراڵ! بب بژی! بب بژی "

 .ەراڵ تەهبضبیەکی ژوورەکەی کرد و بەرەو ڕووم هبتژەً

 

هي خۆم بۆ ئەو دیذارە پڕ لە ضبًبزییە ئبهبدە دەکرد، بەاڵم ئەو ڕێک بە الهذا ڕۆیطت 
و لەبەردەم تببلۆیەکذا ڕاوەستب؛ کە بە دیىارەکەی پطتی ئێوەوە هەڵىاسراو و 

و و تببلۆکە درووضوێکی لە سەر ًىوسرا بىو. درووضوەکە بە پیتی زەرد ًىوسرا
پبضخبًێکی سىوری هەبىو؛ ًىوسرا بىو:" بب ژیبًی خۆهبى بکەیٌە فیذای خزهەتەکبًی 

 "!ئیل –سەرۆکی گەورە کین یۆًگ 

  "!سىى -ژەًەراڵ هبواری کرد:" کین یىًگ

ئیل لێی پرسی:"  -سىى' بە پەلە هبتە پێطێ. کین یىًگ -سکرتێری حیزة 'کین یىًگ
اوە یبى چبپە؟" هەر بە ڕاستی ئەو دەًگە لە ئەرێ ئەهە بە دەست ًیگبر کێطر

هەودایەکی ئەوەًذە ًزیکەوە، دەًگی سەرۆکێکی گەورە بىو. هەر هەهىو پیتێکی بە 
 .دەسەاڵت و دەستڕۆیطتىویی دەًگی دەدایەوە



سىى لە وەاڵهذاًەوەدا  -هبوڕێ بەڕێىەبەری جێبەجێکبر' سەرًجی دا کە کێن یىًگ'
 ".ی دایەوە:" بە دەست کێطراوەدوودڵە، بۆیە لە بری ئەو وەاڵه

ئیل گىتی:" جىاى دەًىێٌێ. هەفتەی ڕابردوو لە ضىێٌێک بىوم دروضوگەلن  -کێن یىًگ
بیٌی کە بە هیٌب چبپ کرابىوى. بەاڵم ئەم تببلۆ بە دەست کێطراوە هەر زۆر ببضترە، 

 "ئبیب تۆیص هەر پێت وا ًییە؟

ەی دایەوە:" بەڵێ، هبوڕام سىى' خێرا وەاڵهێکی ئبهبد –ئەهجبرەیبى 'کین یىًگ 
لەگەڵتبًب. لە ڕاستیذا هي پێطتر کبرم بۆ ئەهە کردبىو، بەاڵم دواتر زاًین کە وا ببضترە 
لە سەر بەرهەههێٌبًی دروضوگەلی چبپکراو بەردەوام بیي، چىًکە ئەم بە دەست 

 ".ًیگبر کێطراواًە خەرجیی هبوردەکردًی هبتریبڵی دەوێ

سىى خەواًذ. چەًذ هەًگبوێک  -هەکەی 'کین یىًگئیل' گىێی لە وەاڵ -کین یىًگ'
گەڕایەوە دواوە. چەًذ سبتێکی تر لە دروضوەکە ورد بۆوە و بە دەست ڕاوەضبًذێکی 
بچىوک فەرهبًی دەرکرد: "هەر هەهىو تببلۆکبًی لەم ضێىەیە لە سەراًسەری واڵتذا 

 ".بکەى بە تببلۆی بە دەست ًیگبر کێطراو

سببێکی خەرجییەکەی بکەم. دەبێ ئەو پرۆژەیە چەًذی هي هەوڵن دا لەبەرخۆهەوە حی
تێبچێ؟ هەر لەو کبتەدا ژەًەراڵ بە چىار دەوریذا زڤری و هەر تەواو خبفڵگیری کردم. 

 "ًەڕاًذی:" تۆ کىرە! ئەوە تۆیت ضیعرەکەت بە سەر لىولەی تفەًگەکەدا هەڵذاوە؟

 

ەًەراڵ! ضبًبزییە کە بە بە دەًگی بەرز وەاڵهە ورد ئبهبدەکراوەکەهن دایەوە:" بەڵێ، ژ
 "!دیذاری ئێىە دەگەم

کبتێ بەرەو ڕووم دەهبت؛ زەردەخەًەیەکی ًەختێک گەڵتەجبڕاًەی لە سەر لێى بىو. 
 :گىتی

کەسێکی تر بۆی ًىوسیىیت، وایە؟ ًەخەڵەتببیت درۆم لەگەڵذا بکەیت. سەرت بە "
 ".گۆهذا دەکەم

قبی پێکەًیٌێکی بە گرهەگرهی دا زەًذەقن چىو، بەاڵم سەرۆکی هێژا لە ًبکبوێکڕا لە قب
و بە بۆکس لە ضبًی دام. " گێلە، ئەوە پیبهەڵذاى بىو. تۆ ضکۆی هەر هەهىو سەردەهی 

  ".سىًگیىى*ت بەرزکردەوە



سىى بە  –یەک وضەم بۆ وەاڵم ًەگىت، ئەوەش ضتێکی ببش ًەبىو، چىًکە  کێن یىًگ 
 -خۆیذا دابٌیطێ، کین یىًگ تىوڕەییەوە لێن زەق بىوەوە. بەرلەوەی ژەًەراڵ لە ضىێٌی

سىى دەرفەتی قۆزتەوە و سەرزەًطتی کردم. بە گىێوذا چرپبًذی:" هەی گێلەی 
ًەفرەتی. دەبىو سىپبست بکردایە. دەبىو هتوبًەی خۆت پیطبى دابب و بتگىتبیە کە 

 "!تەًبًەت لە ًبو  قەبرەکەیطتەوە هەر ضیعری بۆ دەًىوسیت

ڕووخسبرێکی ضبدهبًبًەی بە خۆوە گرتەوە و بۆ کبتێ کە لە سەرزەًطت کردًن بىوەوە؛ 
ئیل کەوتە خۆ. سەرۆکی هێژا بەرلەوەی پبضبى لە سەر  –یبرهەتی داًی کین یىًگ 

جێگەکەی دابٌیطێ، بە دیقەتەوە دوای پبًتۆڵەکەی، ڕێک وەک ژًێک کە تەًىورەکەی 
د. ڕێک دەکب، بە دەست ڕێک کرد. هیىاًەکبًی تریص ڕواڵەتییبًە ڕەفتبریبى دەکر

ڕاستتر جیبواز لە خەڵکبًی ڕاستەقیٌە کە لە سەر کىرسی دادەًیطي، زیبتر لە کۆتەڵی 
بێ جىوڵە دەچىوى کە بە دەوراًذەوری هۆڵەکەدا داًرابي. ئەوەی لێرە زیبتریي ژیبًی 
تێذابىو؛ تىولەسەگە ئیتبڵییەکەی سەرۆکی هێژا بىو، کە بە پەرۆضەوە ًبحەزاًە بە 

  .ەسىوڕایەوەدەوری پێىپلی ژەًەراڵذا د

ئیل' تبقەتی قسبًی ًەبێ و تىولەسەگە ئیتبڵییەکەش  -وا پێذەچىو 'کین یىًگ
یەکبەخۆی سەرقبڵی کردبىو. ژەًەراڵ بەردەوام چبوی لە سەر تىولەسەگەکە بىو کە 
چی دەکرد و وا پێذەچىو پێی خەًی بێت. بەاڵم ًبو بەًبو هبواری دەکرد:" 'تۆ. ئین 

گىک' ئب وەرە ئێرە!" و ئیذی کەسی ببًگکراویص بە  -گئىک!' یبى ' چبی چبً -تىًگ
پڕتبو خۆی دەگەیبًذە الی تب وەاڵهی پرسیبرێک بذاتەوە. بە الهەوە سەیر بىو کبتێ 
دەهبیٌی ژەًەراڵ زیبتر لە هەرە هتوبًەپێکراوتریي پیبوەکبًی، بەهبی زیبتری بۆ 

 .تىولەسەگەکەی دادەًب و ڕێزی دەگرت

دەرگبیەکی دوو تبکی کرایەوە. چەًذ پیبوێک بە چبکەت و دە، پبزدە دەقیقە دواتر 
پبًتۆڵی سپی سوۆکیي و کەراواتی پەپىولەیی سىورەوە هبتٌە ژوورەوە و هەریەکەیبى 
سیٌییەکی بە ژوور سەرییەوە هەڵگرتبىو. لە سەری ئەوسەری هۆڵەکەوە چەًذ 

وى و تەکٌیکبرێک خبکەڕایبًە چەهبوە لە سەر تەختەی ضبًۆکە دەهبتي و دەچى
هبیکرۆفۆى و لەهپبیبى دادەهەزراًذ. تیپی ئۆرکسترا ضىێٌی خۆیبى گرت و کەوتٌە 

ئبهەًگەکە دەستی پێ کرد. هي ًەهذەتىاًی ًبئىهێذی داهٌەگرێ، لەبەرئەوەی  -ژەًیي
چبوەڕێی ئەوە بىوم کە جۆرێک پەیبهی فەرهی یبى قسەی داًبیبًە لە سەرۆکی هێژاوە 



ەکەوتوە کەضی ئبهەًگ و سەفبسبزییەوە. کەهەًذکێطی بژًەوم. بەاڵم وا وردە وردە د
 .ئەو کەش و هەوایە بىوبىوم

هەهىو جبرێک کە ژەهی تبزە دەهێٌرا؛ ڕەًگی ڕووًبکی لە تەختەبەًذەکبًی سەر 
دیىارەکەدا دەگۆڕا. کبتێ ژەهی سەوزەوات داًرا؛ ڕووًبکی لە سەوزێکی چڕیی 

رەی ژەهی گۆضت هبت؛ ڕووًبکی لە گیبییەوە بىوە وەًەوضەییەکی ڕووى و کبتێکیص ًۆ
پەهەییەوە بىوە سىورێکی تبریک. هي هەرگیز لەوەوبەر ًەهبیٌیبىو ڕووًبکی وەک 
بەضێک لە پێطکەضکردًی ژەهی خىاردًذا بەکبربهێٌرێت، هەروەهب ضتێکی دڵگیر بىو 
کە دەهبیٌی: هبسی لە دەفرێکذا هێٌرا هێٌذ فەرتەًەئبهێزاًە دەدرەوضبیەوە؛ کە هەر 

تبهی خىاردًەکەم ًەدەکرد. لە دەوراًذەوری دەفری خۆراک بۆ داًبًەکەدا چرای هیچ 
بچىوک بچىوکی تیطکهبوێژ داًرابىو کە پرضٌگی بە پىولەکەی هبسییەکە دەدا و 

 .دەیذرەوضبًەوە

ضەرابیص ئەوە هەر ببسی هەکە. خزهەتچییەکەی هي کە وەک هەر هەهىو 
ی تبیبەت و پلەی سەرببزی هەبىو، ئیل سەر بە گبرد –کبرهەًذەکبًی کین یىًگ 

و ڕاڤەی ًبوەڕۆکەکەی بۆ  Baedansul ئبهبژەی بۆ هبرکەی بىتڵەکە کرد کە ًىوسرابىو
کردم بەوەی رادەی ئەلکهىلەکەی لە سەدا چلە و لە الیەى ئیستیتیۆی 'بٌکەی 
تىێژەرەواى' ـەوە ئبهبدەکراوە. ئەو بٌکەیە ئیٌستییۆیەکی ئەکبدیوییە کە خۆی بۆ 

وستی سەرۆکی هێژا تەرخبى کردووە و بەو جۆرە ئەوێص هەر سەر بە گبردی تەًذر
تبیبەت بىو. سی هەزار تىێژەر لەو ئیٌستیتیۆیەدا بۆ پەرەپێذاًی ئەو دەرهبى و ژەهە 

ئیل درێژ بکەى، کبر دەکەى. جب بۆ ئەوەی  -خىاردًبًەی کە دەکرێ تەهەًی کین یىًگ
تیبى هەیە کە پێک دێي لە پیبواًێک کە تێستی بەرهەهەکبًیبى بکەى، گرووپێکی تێس

لە ًێى هەهىو خەڵکی کۆریبی ببکىوردا هەڵبژێردراوى و هەهبى ًەخۆضییەکبًی کین 
ئیل و هەهبى تەًذروستیی ئەویبى هەى. هي ضبًبزی بە خۆهەوە دەکەم کە لە  -یىًگ

ش ببرەی ئەو داهەزراوە گریٌگەوە زیبتر لە زوربەی خەڵکی تر زاًیبریین هەیە؛ ئەوە
 .لەبەرئەوەی هبوڕێیەکن هەیە برا گەورەکەی لەو ئیٌستیتیۆیەدا کبر دەکب

ئەوسب ئیذی هیىاًذارییەکە گەییطتە چڵەپۆپە، واتە گەییطتە پبضژەم*. هي کىپێکی 
ضىوضەم بە تۆپێکی گەورە دۆًذرهە بە سەرییەوە پێ درا؛ کە خزهەتچی 

کە بەر دا و بڵێسەی ضیٌی ضلەهەًییەکی ڕووًی بە سەردا ڕضت. پبضبى ئبگری لە ببدە
ئبگر بەرز بىوەوە. کبتێ ًەختێ دۆًذرهەم بە کەوچک خىارد؛ بڵێسەی ئبگرەکەضی 



سىى بە ضبًوذا کێطبی تب ئبهۆژگبریین بکب:" تۆ بەر لەوەی  -لەگەڵذا بىو. کین یىًگ
دۆًذرهەکە بخۆیت دەبێ بە فىو ئبگرەکە بکىژێٌتەوە. بەاڵم زۆر ًەخۆیت. دۆًذرهەکە 

 .سىى ئەوەی بە تۆًێکی فطەکەراًە پێ گىتن –بەهێزە." کین یىًگ هەر زۆر 

بۆ چبوتروکبًێک هەر تەواو کەوتوە خبیلەی ئەوەوە کە ضتێک لە دەهوذا لە یەک 
ئیل' ئبهبژەی بۆ کردم  –کبتذا سبرد و گەرهیص بىو. پبضبى سەرۆکی هێژا 'کین یىًگ 

 .کە بچن بۆ الی

ضبًبزی ئەوەی پێ بڕاوە لە سەر هێزی کبتێ بٌیبدەم سەرداًی کەسێک دەکب کە 
سەرۆکی هێژا دابٌیطێت، ئەوا هەهیطە سٌذووقی پیطبًگبیەک دەبیٌێ کە ئەو 
پەرداخەی ضەرابی پێ خىاردۆتەوە لە ضىێٌی ضبًبزییذا داًبوە. هي دەهزاًی کە 
سەرۆکی هێژا ئێستب دەیەوێ کەًزێکی لەو چەضٌەم پێ ببەخطێ. خزهەتچی لە 

ەیەدا لەو ًزیکبًە ڕاوەستب بىو، دەستىبرد پەرداخێکی گەورەی چبوەڕواًی ئەو لەحز
 -ضەرابی پێ دام. هەستن دەکرد ئبهبدەیین ًییە؛ بەاڵم بە پەلە بەرەو الی کین یىًگ

ئیل کەوتوە خۆ، پەرداخەکەی  پڕ کرد لە ضەرابێکی سىوری تۆخ و گىتی:" ئبفەریي، 
 "!بەو جۆرە بەردەوام بە

ە ژێر هێزەکەدا چبوم بە پێىپلی کەوت. پێاڵوەکبًی لە کبتێ قىوڵ بۆی چەهیوەوە، ل
پێی داکەًذبىوى. چوب دەکرێ تەًبًەت ژەًەراڵیص پێی ًبسۆر و کىترابێ! هي هەهیطە 
ئەوم وەک خىدایەک هێٌببىوە بەر چبوم کە هەر هیچ پێىیستی بە سەرئبوچىوًیص 

ەیگىوت:" ژیبًی ًییە. لە قىتببخبًە ئەوەیبى فێرکردبىویي و ئەوە حیزبیص بىو کە د
ژەًەراڵ زًجیرەیەکی ًبکۆتبیە لە پەرجىوی ًبیبة و داًسقە، کە ًبکرێ هەر هیچ 
پێکەوە لەگەڵ ژیبًی ئێوەی خەڵکبًی ئبسبیی و هردەًییذا بەراورد بکرێت." جب هٌیص 
بەو ببًگهێطتە پڕ ضبًبزییە بۆ ًێى دەستە و دایەرەکەی، پێن وا بىو خۆم بە ًێى 

 .کردووەڕووبەرێکی خىداییذا 

بەاڵم ئێستب لەوێذا ڕاوەستببىوم و لە خىارەوە لە پێاڵوەکبًین دەًۆڕی، کە پبژًەکبًی 
بەرز و ًبوکەفی زیبدەیبى، کە هەبێ و ًەبێ ضەش یبى حەوت سبًتیوەتر ئەستىور 
بىوى، تێذا بىو. سەرۆکی هێژا بەو پێاڵواًە هیللەتەکەی فریى دابىو. تەًبًەت ئەگەر 

ی کراوەکەی وای لێ کردبێ ًەختێک درێژتر بٌىێٌێ، بەاڵم بە قژە تەًکە بەهەهیطەی
 .تىێی گۆرەوییەوە بباڵی لە سەد و ضەست سبًتیوەتر زیبتر ًەبىو



دوای ئەهرکردًە ضبهبًەکبًی پێطتری ژەًەراڵ؛ کەوتوە داڵغەی هەڵسىکەوتییەوە لە 
ە هەهىو سەر هێزەکە و بەکبرهێٌبًی وضەی ڕەق و زبر. هەر لەوکبتەی بچىوک بىوم و ل

ئەو کتێببًەدا کە خىێٌذووهٌەتەوە و لە هەهىو ئەو سیویٌبراًەدا کە گىێن لێ گرتىوى، 
قسەکبًی ئەو هەهیطە وەک ًوىوًەی قسە و زوببًێکی بێ کەم و کىڕی و ڕەواى 
دەهێٌراًەوە، کە سەرەڕای ئەوەش؛ ڕاستی قىوڵیبى لە ببرەی زێذی ببواًوبًەوە لە 

کی هێژا هەهیطە ژیراًە و جىاًە و بەر لە هەر خۆیذا هەڵگرتىوە. ًىتقی سەرۆ
ضتێکیص پۆضراوە بە ڕێزگرتٌی خەڵک. کەچی ئەم ئێىارەیە بکەر و فەرهبًی تێکەاڵو 
دەکرد. هەر هیچ کەسی بە هبوڕێ ببًگ ًەدەکرد، بەڵکى ئەًذاهبًی بباڵی حیزبی بە 

 .وە'تۆ' یەک یبى 'کىورە' یەک ببًگ دەکرد. ئەوە ضتێک بىو ًەدەچىوە ئەقڵە

لە دوادوای پبضژەهەکەدا ڕووًبکییەکە کز کرا. ژًێک سەر کەوتە سەر ضبًۆ کە 
عەزییەکی  سپی بێ قۆڵی هۆدی واڵتبًی خۆرئبوای لەبەردا بىو. ئۆرکستێراکە بە 
پێطەکییەکی هۆسیقبیی دەستی پێ کرد و پبضبى ژًەکە کەوتە چڕیٌی گۆراًییەکی 

 .فۆلکلۆری ڕووسی

ئیل کەوتە جىوڵە.  -ێژ گۆراًیی چڕی؛ دەهىچبوی کین یىًگهبوکبت کە خبتىوًی ستراًب
تەًبًەت ئەگەر ژًەگۆراًیبێژەکەش لەبەر ڕووًبکیذا بىوایە، بەاڵم یبسبکە وا بىو کە 

ئیل' بێت.  -لە دەرفەتی ئبوهبدا دەبىو ئێوە هەر هەهىو سەرًجوبى لە سەر 'کین یىًگ
هي بە سەرسىڕهبًەوە  بیٌیوبى وا سەرۆک دەسەسڕێکی وەک بەفر سپیی دەرهێٌب.

بیٌین کە کەسەکەی تەًیطتیطوەوە دەسەسڕەکەی خۆی دەرهێٌب. سەیر لەوەدا بىو هەر 
هەهىو وایبى کرد. پبضبى ژەًەراڵ کەهێک سەری ًەوی کرد و بە دەسەسڕەکە پێڵىوی 
هەڵگڵۆفی. ببوەڕم بە چبوی خۆم ًەدەکرد. هي لەوێ داًیطتبىوم و سەرۆکی هێژام 

خۆم گىت: ئبخۆ دوای ئەوەی بىوهەتە ضبیەتحبڵی دیوەًێکی  دەبیٌی دەگریب! بە
 ئەوەًذە دۆستبًە، چبرەًىوسن چیی دەبێ؟

لە ترسێکی تەواودا چبواًن لێک ًبى. کبتێ کردًوەوە سەیروسەهەتریي ضتن بیٌی کە 
لە ژیبًوذا بیٌیبێتن. هبوڕێکبًن، کە تبزەکی لە ضبدهبًییذا پرضٌگیبى دەدا بەوەی 

ادا ئبهەًگیبى دەگێڕا، کەچی کىڵی گریبًیبى بەر بىوبىو. ئەرێ لەگەڵ سەرۆکی هێژ
ئەهە چۆى بىو؟ بڵێی بوتىاًیبب بە زیٌذوویی لەوێ بچىوهبیەتە دەرەوە؟ بەاڵم 
بەرلەوەی پیبڕاگەم زیبتر بیر بکەهەوە، هەستن کرد چبوم دەبرژێتەوە و فرهێسک بە 

ي لە پێٌبوی ژەًەراڵذا دەژیبم. گۆًبهذا دێتە خىارەوە... بەڵێ، هي دەبىو بگرین. ئبخر ه



هەسەلە تەًهب ببوەڕ و هتوبًە لە بیر و کبردا ًەبىو، بەڵکى هەسەلە ئەوە بىو کە 
دەبىو هەر هەهىو ڕۆحن گىێ لە هطتی ئەو بێت. هي دەبىو بگرین. ڕێک وەک 

 –هي دەبێ بگرین  -هبوڕێکبًن. کبتێ بە بێذەًگی ئەو وضبًەم لەبەرخۆهەوە دەگىتەوە
 .ًن گەرهتر و ًبڵە و ضیىەًن لە ًبوەوەهڕا هەڵذەقىواڵیە دەرەوەفرهێسکەکب

لە کبتێکذا کە لەوێذا داًیطتبىوم و بێ هەداداى دەلەرزین، کتىپڕ گۆراًییەکە تەواو 
بىو. کەس چەپڵەی لێ ًەدا، بەاڵم ژوورەکە بە گریبى دەًگی دەدایەوە. کبتێ بە 

ىوە هەًسک، وەک ئەوەی ئەسپبیی ڕووًبکی زیبد کرا، گریبًەکە بە خێرایی ب
 .پێطىەخت هەهىوهبى پێکەوە پرۆڤەهبى لە سەری کردبێ

چبوم سڕی و بە وریبییەوە تەهبضبی پیبوەکبًی تریطن کرد. تبوی لەوەوبەر لە کىڵی 
گریبًذا بىوى، کەچی ئێستب بە سەرًجەوە تەهبضبی سەرۆکی هێژایبى دەکرد و بۆ 

. بۆ یەکەهیي جبر لە ژیبًوذا هەستن بە هەًگبوی دواتر لە چبوەڕواًی رێٌىێٌیذا بىوى
  .جۆرە ًبڕەحەتییەک لەو ببوەڕ و هتوبًە کىێراًەیەدا کرد

•  

لە گەڕاًەوەدا بەرەو هبڵەوە، خەیبڵێک هێطکی دەکرۆژتن. ببضە بۆچی سەرۆکی هێژا 
 –گریب؟ هي دەزاًن کە وەزارەتی پڕوپبگەًذە و ئبژیتبسیۆى دوای هردًی 'کین ئیل 

دا؛ ئەو کبتەی کە سیستوی دەوڵەتیی دابەضکردًی  ٩١١١لە سبڵی سىًگ' ی  ببوک 
خۆراک لە سەراًسەری واڵتذا بە سەریەکذا داڕهببىو، وەک کەسێکی دڵٌبسک و چبوبە 

دا ڕەوضەکە  ٩١١٥ئیل' ی کىڕی دەکرد. لە سەرەتبی سبڵی  -فرهێسک وەسفی 'کین یىًگ
هەر بە ڕاستی خەریک بىو  لە خىدی پیىًگ یبًگ دا ئەوەًذە خەراپ بىو کە بٌیبدەم

 .ببوەڕی بەو هەوااڵًە دەهێٌب کە دەگىترا خەڵک لە گىًذەکبًذا لە برسب دەهرى

کبتێ سەًتەرەکبًی دابەضکردًی خۆراک دەرگبکبًیبى قىفڵ داى و ئەو خەڵکبًەی کە 
بە گرووپ ئیطەکبًیبى جێذەهێطت تب بە دوای خۆراکذا بگەڕێي، بە ضێىەیەکی سەیر 

ىوى کرد، حیزة ئەم دروضوەی داهێٌب:" ئەوەی لە قەرەی هەزار هیل ڕووی لە زیبد ب
ًەبىوًیی بێت، ئەوا بە دە هەزار بەختەوەری پبداضت دەکرێ." کەهیی خۆراک ئەم 
ًبوە فەرهییەی لێ ًرا " ڕێپێىاًی دژوار" و خەڵک هبى دەدرا هەوڵ بذەى وەک 

 .ژەًەراڵ بي کە لە پێطی پێطەوە دەجەًگێ



قسەیە بسەلوێٌرێ، ئەوا سروودی 'کفتە برًجەکبًی ژەًەراڵ' پەیتب جب بۆ ئەوەی ئەو 
پەیتب لە تەلەڤزیۆًذا لێ دەدرا. لە سروودەکەدا پێ لە سەر ئەوە دادەگیرا کە 
سەرۆکی هێژا هەهىو ڕۆژێک سەداى هیل بە ًبو واڵتذا سەفەر دەکب تب یبرهەتی 

برًج دەژی. بەر لەو گەلەکەی بذا، لە کبتێکذا کە ئەو ڕۆژی بە یەک تبقە کفتەی 
ڕێپێىاًە تبقەتپڕوکێٌە، تەلەفزیۆى تەًهب سەرۆکێکی پیطبى دەدایي کە زەردەخەًە لە 
سەر لێى بەرەو سەرکەوتٌی سۆضیبلیزهی دەبردیي. کبتێ خەڵک بۆ یەکەم جبر 
فرهێسکی سەرۆکی هێژای خىداییوبًیبى لە تەلەڤزیۆًذا بیٌی، ئیذی هەر هەهىو بە 

 .وسبر پچڕاو دایبى لە هبڕەی گریبىحەضبهبت؛ خۆبەخۆ و هە

لە ڕێی گەڕاًەوەهذا بەرەو هبڵەوە؛ بیرم لەوە دەکردەوە کە چ کبرداًەوەیەکن هەبىو 
ئیل' م بە ڕاستی بیٌی، ًبڕەحەتییەکی تىًذ دایگرتن  –کبتێ فرهێسکەکبًی 'کین یىًگ 

ی و خبیلەیەکی ًیگەراًکەر ضباڵوی بۆ هێٌبم، خبیلەیەک کە ًەهذەتىاًی لە خۆه
بڕەوێٌوەوە: ئەوەیص ئەوە بىو کە ئەو فرهێسکبًە هی خىدایەکی دلۆڤبى ًەبىوى، 

 .بەڵکى هی کەسێکی پەرێطبًحبڵ و ئىهێذبڕاو بىوى

       

      


