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 بةر لة خويَندنةوة
ان لررة وةرِطيَرررف فارسررم ئررةي نؤظليَتررة ضررةنطيز ثةهلررةو 

ة تر ليَسرتم نؤظ ناوف درو) :بارةي ئةي  وةرطيَرِانةوة دةلَيَت
اي بروو  برة ي برةرِ   ( نردةوار ويَنةخ)كة بةزمانم فةرةنسرم  

ي برؤ خويَنرةري فارسرم    (زبران مرادري  )خؤي نراوو نيارانم   
زمان ثرَم يرياوتر بروو  بؤيرة ئةمرةي هةَل،رهارد  هرةروةها        

لةو ماوة كورتةف كرة لرة ئةسرتةن،ؤي نيارتة م     : دةلَيَت 
لررة زمررانم  3442مايسررم بررووي  نؤظليَتةكررةي لررة مررانطم 

 .نم فارسموةرطيَرِاية سةر زما فةرةنسييةوة
 

منرريه هررةر ئررةي ناوونياررانةي ثرريَ بررا  برروو  بؤيررة  * 
 (.زماني دايك)كردمة 

 ؤيفك س
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 سةرةتا
دةخويَنمةوة  نةخؤيم خويَندنةوةي هةية  هةرضرييةك   

رِِِؤذنامررة  : بكةويَتررة بةردةسررت  بةرضرراو دةةويَنمررةوة   
ر كتيَ،م قوتاخبانة  ئاطادارف  ثةرِة كاغةزي فرِيَدراوف سرة 

...... يررةقامان كتيَض ضيَاررت ليَنرران  كتيَ،ررم منرردا ن    
 ....هةرضم ضاث كرا بيَت

تةمةمن ضوار سالَة   رةن  ترازة دةسرتم ثرمَ كرردووة       
لرةو كاتررةدا لررة طونررديَكم بذرووك دةذيرر  كررة نةويَسررتطةي   
. يةمةندةفةري هةية نةكارةبا نة ئاوف بؤرِفء نةتةلرةفؤن 

نيا  وانرةكاني هرةر   برة ترة  . باوك   تاكة مامؤسرتاف طونردة  
لة يرةك ذووردا  ( لة ثؤىل يةكةمةوة تا يةيةي)ية  ثؤي 
مررراوةف نيَررروان قوتاخبانرررةوة مرررالَم ئيَمرررة   . دةلَيَترررةوة

يةو ثةجنةرةكانيارررم دةرِواننرررة  يطؤرِةثرررانيَكم وةرزيررر 
كراتيَ برة ضروار ثرةؤن خرؤي      . باغذةء يريناييةكةي دايكر   

دةطةيةمنررررررة دوا ثةجنررررررةرةف سررررررةرةوةي تررررررةؤرة  
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باوك  كرة لرة   . لةويَوة تةواوف ناو ثؤلةكة دةبين .ةكةطةور
بةر دةي قوتابيان رِاوةسرتاوةء لرة سرةر تةخترة رِةيرةكة      

ذوورف وانررة طوتنررةوةف برراوك  بررؤنم طررة     . دةنووسرريَت
مةرةكررة   كاغررةز  ئررارامي  بيَرردةنطمء بررةفرف ىلَ ديَررت    

 .تةنانةت لة كةيم هاوينيادا
م طؤيررتم ضرراك لررة ضيَاررت انة طةورةكررةف دايكرر   بررؤن

كراو  طؤيتاو   يري  مورِةبا  نان   لوبةرطم تةرِ  ميرزف  
منرردايَ  هةلَ،ةزودابررةز  دةنرر ء هررةرا  طررةرمايي هرراوي      

 .تةنانةت لة زستانيادا هةستم ثيَ دةكرا
كاتيَك كةيو هةوا رِيَطة نرادات لرة دةرةوةف مرايَ يرارف     
ك بكةي   كاتيَك مندايَ لة رِادةبرةدةر هراوار دةكرات  كاتيَر    

خؤيء براكةي لة ضيَات انةكة تيَكهةلَاليمء يةرِ دةكرةي    
 .دايك  بؤ تةن،آ  كردن  رِةوانةف ؤف باوكمان دةكات

لةمايَ دةردةضني  براكةي لة بةردةي عةن،ارف ثرِ لرة دار  
 .دةوةستيَت
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 وا بايرتة ليَرة مبيَنمةوة  دار دةيكيَن  -
 .بةلَمَ دايكمان خؤيحايَ دةبيَت -

يَدةثرةرِي  دةضرمة ذوورة طةورةكرةف  وانرة     لة حةوية ت
 لة بةر دةرطا كة دةوةست  . وتنةوة

 :ضاو دةبرِمة زةوف  باوك  دةلَيَت
 وةرة ثيَاةوة؟ -
ترةن،آ   : دةضمة ثيَه  هيَدف برةبنا طرويَم دةضررثيَن     -
 ...دايك ....كردن
 تر؟ ضي -

ضررونكة هةنرردفَ  ررار دايكرر  ( تررر؟ ضرري)لرريَ  دةثرسرريَت 
دةدات كة دةبيَت بةكرِيء برمَ ورترةكردن    نووسراويَك  ثمَ

: بيدةمة دةست باوك   يان دةبيَرت ترةنيا يرةك ويرة بلَريَ      
يرران هةنرردفَ  ررارف تررر تررةنيا يررةك   ..( ثزياررك  بةثةلررة)

تاد ئةوانة هةموويان ثةيوةندييان  (...04  يان 23)ذمارة
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بة مندالَةكرةوة هةيرة  كرة برةردةواي نةخؤيرم مندا نرةف       
 :دةلَيَ بة باوك  ! هةية
كتيَ،يَكررم ويَنررةداري ثررمَ  . هيذررم تررر نررا  ....نررةخيَر -

 :دةدات
 برِؤ دانياة؟

دةضمة كؤتايي ثؤلةكة  ئةو يويَنةف كة هةمياة لرة   -
ثات قوتابيية برا   بةرزةكانرةوة  يَطرةف برةتايَ دةسرت      

بةي  ؤرة هةر بة مندالَم  بمَ ئةوةف برة خرؤي   . دةكةويَت
نةخؤيررم برريَ دةرمررانم   بررزامن تررةواو بةرِيَكررةوت توويررم 

خويَندنةوة دةمب  ئةو كاترةف سرةردانم براثريةء داثرريةي     
دةكةي  لة طوندةكةف نزيكمران كرة لرة خانوويرةك دةذير       
ئاوو كارةباف هةيرة  براثريةي دةسرت  دةطريَرتء ثيَكرةوة      

برراثريةي رِؤذنامةيررةك لررة  . سررةردانم هاوسرريَكان دةكررةي  
رِوو لرررة  طريفرررانم طرررةورةف ثالَتؤكرررةف دةردةهيَنيَرررتء  

برةمنيه  ! تةمايا بكرةن  طروفَ بطررن   : هاوسيَكان دةلَيَت
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خبويَنةوة؟ منيه بةو خيَراييةي كةليَ  ضراوةرِوان  : دةلَيَت
 طة لرةو لرووت   ! دةكريَت  رِةوانء بآ هةلَة دةخويَنمةوة

بةرزييرةف برراوة طررةورة  نةخؤيررم خويَندنةوةكررةي  سررةر  
 .!..زةناتء بةكةي سةير كردمن زياتر بؤ ديَنيَت

ئررةي كذررة هرريَ ئيارريَك ناكررات  هررةموو كاتيَررك هررةر    -
 .دةخويَنيَتةوة

 !ئةي كذة هيَ ئيام تر نازانيَت -
 !ئةمة  بمَ كةلَكرتي  كاري مومكينة -
بررررة تاي،ررررةتم ئررررةو هررررةر  ....!ئةمررررة تةن،ةلَييررررة -

 ياتم لررة ....لررة  يرراتم ئررةوةف كررة   ....دةخويَنيَتررةوة
 ضم؟ ...ئةوةف كة

 مةطةر وانيية؟ وودة هةية ئةو هةموو كارة بة س -
بةيانيان  وةختمَ مايَ ضرؤلَةء هرةموو    لة طةيَ ئةوةيدا 

دراوسيَيةكامنان ضوونةتة كرار  بةويرهدانيَكم نارِةحةترةوة    
لة سةر ميَزةكرةف ضيارت انة ضرةندي   كاترهميَر رِؤذنامرة      
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ئريهء كرارف مرايَ     ....دةخويَنمةوة  لة  ياتم ئةوةف كة
يت ! دويَنم يةو باؤي اضاغةكانمو ق رِاثةرِيَن   يان قاث

ةبا  يان ورِم. يان بكةيووتوبةرطةكان باؤي ئبكرِي   ل و 
... ئةمانة هرةمووف برة تاي،رةتم    ..نييةك ئامادةبكةيييري

 .لة  ياتم ئةوةف كة بنووس 
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 لةطوتنةوة تا نووسني

هررةر لررة مندالَييررةوة حررةز دةكررةي  ضررريؤك بلَرريَ   ئررةو   
 رارو برار دايرة طرةورة لرة      . دامنراون ضريؤكانةف كة خرؤي  

يارةوة ديَتة سةر دامنان تا يارمةتم دايك  بدات  يرةوان  
داية طةورة دةماخنةويَنمَ  بؤ ئةوةف خةومان ىلَ بكرةويَت   
زؤر ضريؤكان دةطيَرِيَتةوة لةوانةف كة سةدان  ار طويَمران  

لة سرةر قةرةويَلَةكرةي هةلَدةسرتمةوةء برة دايرة      . ىلَ بوونة
 :ةلَيَ طةورة د

 !نةك تؤ ...م  ضريؤكان دةلَيَ  -
 :لة سةر كؤيم خؤي  دادةنمَء رِامدة هةذيَنمَء دةلَمَ -
 ....باية تؤ بلَمَ ......بلَمَ -

ثايران   ...طرن  نيية كة ضم بيَت...رِستةيةك دةثةرِيَن 
ترف بة دوا دا ديَرت  ضرةندي  كةسرايةتم     يهةموو يتةكان

كةسرايةتم برا ء      دةردةكةون  دةمررن  يران برزر دةبر    
خراث  هةذارو دةولَةمةنرد  برراوةو دؤرِاو  ئرةي كرارة هريَ      
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يررم دايررة طررةورة دةكةمررة ؤوةختيََرك كؤتررايي نييررة  لررة ك 
 ....بلَمةبلَ 
 ؟...باية دوايي...باية دوايي -
داية طةورة لة نيَو قةرةويلَرةف رِؤخردار دةورةويَنمَ      -

يَارت انة   فتيلةف ضرا نةوتييةكةف كز دةكاتء دةضيَتة ض
براكررامن نووسررتوون  منرريه دةخررةوي  لررة خةوتنيارردا      

لررة . ضرريؤكةكة هرةر برةردةواي دةبيَررت   روانء ترسريَنةر     
هةموويان زيَرت حةزدةكةي ضرريؤك برؤ تريالف بررا بذرووك       

سررمَ سررايَ لررة مرر    . بلَرريَ   ئررةو زيَرردة ئررازيزف دايكمانررة   
برؤ  . بذووكرتة  بؤيرة هةرضرييةكم ثرمَ بلَريَ  بررِوا دةكرات      

 :وونة دةي،ةمة سووضيَكم باغذةو ثيَم دةلَيَ من
 ر  دةتةويَت نهيَنييةكت بؤ ئايكرا بكةي؟

 نهيَنم ضم؟* 
 !ر نهيَنم لة دايك بوونت

 !خؤ لة دايك،وونم م  هيَ نهيَنييةكم تيَدا نيية* 
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 ر بةلَمَ  بة ي لة حالَةتيَكدا ئةمةت ثمَ دةلَيَ  كة سرويَند 
 !ةيتلة ؤف هيَ كةس باسم نةك خبؤيت
 .سويَند دةخؤي* 

ترررؤ منررردالَيَكم : رررر بايرررة  ضرررريؤكةكة برررةي  ؤرةيرررة 
تؤيرران لررة  ! تيررتررؤ لررة خانررةوادةف ئيَمررة ن  ! دؤزراوةف

 ! ضؤؤييةكم ؤ بةؤ دؤزيوةتةوة  بة تةواوف رِووت بووف
 !ئةمة درؤية: تيال دةلَيَت* 

ر دايك ء باوك  ثايان ئةوةت ثمَ دةلَيَ  كاتمَ كة طةورة 
نيت لة   حالَرةتيَكم برةزةيي ثيَردا هاتنرةوةدا     دةبيت  نازا

تريال دةسرت برة طريران     . برة ترةواوف ؤوازو رِووت  ! بوويت
مةطرف تؤي بة قةد براف حةقم : دةيطرمة باوة ! دةكات

 !خؤي خؤ  دةويَت
 بة قةد يانو؟* 

 !ثايان يانو براف حةقم منة..…ر تا رِادةيةك



 14 

ؤ   نراوف  تيال دةكةويَتة بريكردنةوة  برة ي ئرةدف بر   * 
خانرةوادةف مر  هرةمان نراوف خانرةوادةف ئيَروةي هةيررة؟       
ئةدف بؤ  دايكة منم لرة هرةر دووكتران خؤيررت دةويَرت؟      

بررة ي مرر  ! نوبررةردةواي تررةن،آ  دةكررريَ   تررؤو يررا ئيَرروة 
 .…قةت

ترؤ هرةمان نراوف خانرةوادةف     : ر  بؤف رِوون دةكةمرةوة 
م ضونكة بةرِةمسم تؤيران كردووةترة منردالَ   ! ئيَمةت هةية

طرةيَ ترؤ برة سرؤزترة نرةك      بؤية ئةطةر دايكيا  لة. خؤيان
طةيَ ئيَمة  لة بةر ئةوةية كة دةيةويَت نياان بردات كرة   لة

 .لة نيَوان تؤء مندالَة حةقةكانيدا  ياوازف ناكات
تيال دةقيهيَنمَء برةرةو مرايَ   ! م  مندالَم حةقم ئةوي* 

 !داية.........داية . رِادةكات
تررؤ سررويَندت خرروارد هرريَ يررتيَك : ررر بررة دواف رِادةكررةي

مرر  تررةنيا طالَتةيةكررةي كرررد  بررة ي زؤر درةنرر   . نررةلَيَيت
 .بووة
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تيال دةضيَتة ناو ضيَات انة  خؤف بة باوةيم دايكرة دا  
 :دةدات
تررؤ  ! ثريَ  بلَررمَ مرر  كررورِف ترؤي  كررورِف حررةقم تررؤ  * 

 دايكم حةقم منم؟
آ  ر هةلَ،ةتة لة سةر ئةو قسة قؤرِانةف كة كردوومة  تةن،

ي كة لة دةدةكريَ   لة سةر طونييةف طةمنةياف ضؤك دادة
ثايان يانو ديَت بة خؤو بة . طؤيةيةكم ذوورةكة رِاخراوة

طونييةيةكي ترف طةمنرة يرامم لرة نزيرك منرةوة لرة سرةر        
 .تدازةوف ضؤك دادة
 تؤ لة سةر ضم تةن،آ  كراوف؟: ليَم دةثرس 

ف تريال  م  تةنيا وةكو ؤواندنةوة دةست  بةسرةر ! نازامن
 !حةرامزادةف بذووك خؤي  دةويَم: داهيَناو ثيَ  وت

ثَيدةكةنني  برة ي دةزامن كرة ئرةو لرة برةر هراو دةنطرم        
منةوة بة ئةنقةست ئةو ئياةف كردووة تا تةن،آ  بكريَت  

 .ضونكم بةبمَ م  هةلَناكاتء بمَ تاقةت دةبيَت
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ر ديسان ضريؤكطةىل طةو انةف تر بؤ تيال دةلَيَ  هرةمان  
! لة طةيَ يانو تاقم دةكةمةوة  برة ي بررِوا ناكرات    يتيه

ضونكة سالَيك لة م  طةورةترة ثيَويست بوون بة نووسني  
ئةو كاترةف كرة قؤنراغم زيَرِينرم     . درةنطرت سةر هةلَدةدات

منرردالَم تيَدةثررةرِيَت  ئررةو كاتررةف رِؤذة خراثررةكان ديَرر ء   
امن ئرةو ))سا نيَك ديَت كة بةي  ؤرة برييان ىلَ دةكةمرةوة  

ئررةو كاتررةف كررة  يررا لررة دايرركء برراوك ء   (( خررؤ  ناويَررت
براكررامن  لررة يرراريَكم نةناسررياودا دةضررمة قوتاخبانررةف      

ء لررةوفَ بررؤ بةرطررة طرتنررم خررةمم ليَررك    )*(يررةوانة رِؤذف
 !ضارةيةكم تري نيية( نووسني)دابرِانء  ودايي  طة لة 

 
 
 
ةكة لرةودا  كاتهميَريي 30قوتاخبانةيةكم (: ي،انة روزف)يةوانة رِؤذف *

قوتابم هاوكات دةرس دةخويَنمء لة ناو بةية نراوخؤيي قوتاخبانةكةيردا   
 .ذيان بةسةر دةبات
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 ييعر

كاتمَ دةضمة يةوانة رِؤذف تةمةمن ضواردة سالَة  يانوي 
( تريال )براي سالَيَك ثيَارت ضرووبووة يرةوانة رِؤذي  برة ي    

ئيَرررة يررةوانة رِؤذف كذررة   . هيَاررتا هررةر لررة ؤف دايكمررة  
يَآلنم دةولَةمةند نيية  بةثيَذةوانةوة يتيَكة لة نيَوان  اح

سررةربازطةو ديَررردا  لررة نيَرروان خانررةف هررةتيوانء خانررةف   
ئيَمررة نزيكررةف دووسررةد كذرروَلَةف نيَرروان  . تررةن،آ  كردنرردا

ضواردة تا هرةذدة سرالَني كرة خرةر م نيارتة مَ بروونء       
يويَ  خةوتنم وامران هةيرة   . خواردمنان لة سةر حكومةتة

ةف ضرةند  كةس دةبيَتةوة كرة قةرةويَلَر   34-04يَي كة  
نهؤمم تيَداية لةطةيَ دؤيةكم لة كا ئاخنراوء بةتانم برؤر   
دؤ بررم برراريكم لررة ثليَررت دروسررتكراو لررة رِيَرِةوةكررةدا      

كاتهميَر يةيم سةر لة برةيانم لرة طرةيَ زةنر      . رِيزكراون
ليَدان بيَدار دةبينةوة  ضراوديَريَكم خرةوالَوو  ذوورةكران    

هةنرديَك لررة قوتابييرةكان دةضررنة ذيَررر   . برة سررةردةكاتةوة 
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قةرةويَلَررةكانء خؤيرران دةيررارنةوةء ئررةوانم تررريه رِاكررة  
رِاكررة بررةرةو باخةكررة لررة بيناكررة دةضررنة خرروارةوة دواف   
ئرةوةف سررمَ  ررار برةدةورف باخةكررة دةسرروورِيَينةوة  دة   

ثايرران ديسرران بررة رِاكررة رِاكررة     ضررركة وةرز  دةكررةي  
خؤمرران بررة ئرراوف سررارد    . نرراو بينايةكررة دةطةرِيَينررةوة 

 لوبرررةرة لرررة بةردةكرررةي ء دةضرررينة هرررؤلَم . دةيرررويَ 
نامرةو  .خواردن  نانم بةيانيمان يريو قاوةو ثارضة نانيَكرة 

نووسررراوةكانم ثؤسررتةف رِؤذانررةو رِؤذف ثيَارررت دابررة      
دةكريَررررتء نامررررةكان لررررة ؤيررررةن بةرِيَوةبةرايةتييررررةوة  

وة هيَارتا برالَن نةبوونرة     ئيَر )كراونةتةوة برة تيَ،ينييرةوة   
كاتهميَر حةوتء نيرو  (. ئيَمة نويَنةرف دايكء باوكم ئيَوةي 

بة رِيز بوونيَكم قرةرِة ثةسرتانة لرة كاتيَكردا كرة سرروودة       
يؤرِيررطيَرِييةكان دةلَرريَني  بررة نرراو يرراردا بررؤ قوتاخبانررة   

كورِانم طةنج لة سةر رِيَطاكامنان دةوةسنت  فيتة . دةضني
واركردنةوة  وتةف ئافرةري   يران قسرةف    ىل دةدةنء بة ها
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كرررة لرررة قوتاخبانرررة    . خرامثررران بةسرررةردا دةبررراريَن   
دةطةرِيَينةوة  نان دةخؤي ء دةضينة هرؤلَم موترا كردنء   

لة نراو هرؤلَم   . تاكاتم خواردنم ئيَوارة لةوفَ دةمينيَينةوة
 .خويَندنةوةدا  رِةضاوكردنم كرِفء بيَدةنطم زؤرةمليَية

ماوةيرة دةبرمَ ضررم بكريَرت؟ ديارةكررة    برة دريَرهايي ئررةو   
بررة ي ئررةي رِاهيَنررانم     رِاهيَنررانم يررةوانة دةنووسررينةوة  
مَ ئرررةوةف توزقالَيَرررك بررر. يرررةوانةية زوو ترررةواو دةبيَرررت 

سررةرجنمان  رِاكيَارريَت  دةترروانم كتيَ،رريه خبويَنيتررةوة   
بة ي تةنيا ئةو كتيَ،انةمان هةبوو كرة دةقرم زؤرة ملريَ ء    

برةيان هريَ ضريَهو برة     ئةمرة  زؤر  رِافزوو تةواو دةب   ويَر 
بؤية لةو ماوة دريَهة بمَ دةنطيية ! كيَاييةكيان تيَدا نيية

زؤرةكييررررةدا دةسررررت بررررة نووسررررينةوةف يررررادةوةرف   
رِؤذنامةييانة دةكةي  بة خةتيَكم رِةمز ئاسا دةنووس  كرة  

لررة . خررؤي داف دةهيَررن  تررا كررةس نررةتوانيَت بي ويَنيَتررةوة
ةيء ثةذارةكامنةوة دةنووس  لة بارةف بةدبةختييةكان  خ
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بارةف هةموو ئةو يتانةف كة يةوانة لرة ناوثيَ ةفةكةمردا   
لرة برارةف ون،روونم    . بة كرِييةوة نا ضار بة طريامن دةكرةن 

براكررامن  برراوكء دايكرر   مالَةكررةمان كررة ئيَسررتا كةسررانم    
فرميَسك دةباريَن   بة تاي،رةتم  ! غةوارةء نامؤ ليَم دةذي 

ئةطرةر ضرم   ! سرت ضرووةكةي دةطررييَ    بؤ ئازادييرة لرة دة  
رِؤذانم يةك يةن،ة دواف نيوةرِؤ ئازادف ديدارف يرةكرتاان  
هةيررة  ئررةويه تررةنيا لررة نرراو هررؤلَم قوتاخبانررةف يررةوانة  
رِؤذيرردا  تةنانررةت ديرردار لررة طررةيَ كررورِانيه  بررة ي بررة       

ف ثياسرة  هرةروةها ئرازاد  . ئامادةبوونم ضراوديَريَك دةبيَرت  
طةيَ كورِانيه  بة ي دةبمَ تةنيا لة كردنيامان هةية  هةتا

لة يةقامم سةرةكم يار بيَت  ضاوديَريَكيه لةوفَ ثياسة 
ف برراي  ( يانو)بة ي ئازادف ئةوةي نيية سةردانم ! دةكات

رف ليَمرةوة دوورة   بكةي كة لة يويَنيَكم بيسرت كيلؤمرةت  
مةرجء بارودؤخيَكم وةكو حالَةتم مندايرةء  ئةويه لة هةلو
ضرروونة دةرةوةي . يَررت سررةردانم مرر  بكرراتئرةويه ناتوان 



 21 

ياريان ىلَ قةدةغرة كرردووي   ئةطةرضري تةنانرةت ثرارةف      
بؤ مندالَييرةتم خرؤي دةطرريَي      ! يةمةندةفةريامان نيية

ئريرت  ! ء خرؤي (تريال )ء (يرانو )بؤ مندالَييةتم هةر سيَكمان 
ناتوامن لة نيَو  ةنطةيَء دارسرتاندا بةسرةر زةوف يريَداردا    

ئرريرت ! بررة ثيَ واسررم غرراردةي( دةيررينةكةبةر)هررةتا ؤف 
درةختيَك نيية ثيَم هةلَ،طةرِيَ ء بيَمة خوارفَ  كاتمَ لقيَكم 

يةكيه نيية  دواف كةوتنرة  ( يانو)ضرووكم دةيكمَ  ئيرت 
نرةخيَر ئريرت نرة ثياسرةف     .....خوارةوةي  هرةلَ  بطريَترةوة  
يررةكيه ليَرررةدا نييررة  ( ترريال)يررةوانةي سررةربانانء  نررة  

 ....!يكمان زمامنان ىلَ بداتكةلةؤف دا
لرررة يرررةوانة رِؤذيررردا كاترررهميَر دةف يرررةو ضررررراكان      

ئةطرةر  ! دةكوذيَنريَنةوة  ضاوديَريَك ذوورةكان دةثاكنيَت
يتيَك  بؤ خويَندنةوة هةبيَت  ئةوا لرة بةرتياركم طلَرؤثم    
دارتيَلم كارةبا دةةويَنمةوةء ثايانيه  لة حالَةتيَكدا كة 

دةكةويَت  رِستةكان لة يرةودا لرة   بةفرميَسكةوة خةوي ىلَ 
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دايررك دةبرر   لررة دةوروبررةري دةسرروورِيَنةوة  بررة ضرررثة     
كيَادارء سةروا دار دةبر    ....دةخزيَنة طويَ   دةثارِيَنةوة

 :طؤرانم دةلَيَ ء لة ييَوةف ييعر دةردةكةون
 دويَنمَ هةموويت  وانرت بوو)

 مؤسيقاف نيَو درةختان 
 وةرثيَذانم با لةبسكامنء 

 ...( يَو دةستة كراوةكاني تؤ  خؤرة تاولة ن
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 طالَتة  ارِف

سررا نم دةيررةف ثررةجناكان   طررة لررة هةنرردفَ كةسررم     
سروودمةند لرة ئيمتيررازاتم تاي،رةت لررة و تةكرةف ئيَمررةدا      
ئررةوانم تررر هررةمووف هررةذارن  تةنانررةت هةنررديَكيان لررة      

طومرراني تيَرردا نييررة لررة   .هةنررديَكم تريرران هررةذار تريارر   
ذيررانم ئيَمررة دابينررة  خؤراكمرران هةيررة       ذيدا يررةوانةرِؤ

بررة ي خؤراكةكررة  ! بنميذرريَكمان هةيررة لررة ذيَريرردا بررهي    
ئةوةندة خراثء كةمة  هةمياة برسيمانة  لة زسرتاندا لرة   
سةرمان وةختة رِةق هةلَيَني لرة قوتاخبانرةدا ثالَتؤكامنران    
داناكةننيء لة نيَوان هةر ضرارةطة سرةعاتيَك  هةلَدةسرتني    

!   بكررةي  بررؤ ئررةوةف دووبررارة طررةري ب،ينررةوة تررا وةرز
بررة . يررويَنم خةوتنررةكانيه بررة هررةمان يرريَوة سرراردن    

ؤلَم موتررا   دةضررني  كراتمَ بررؤ هر  . طؤرييرةوة دةخررةوي  
. تانيةكانيارررمان لةطرررةيَ خؤمررران دةبرررةي  بةناضرررارف بة

دةكةي كة برؤ ئرةو    بةرلة( يانو)اتيدا م  كؤنة ثالَتؤف لةوك
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تؤيرررةكم خؤلَةميَاررريية  برررمَ ثالَ. زؤر بذرررووك بووةترررةوة
قؤثذةية  ؤتةنياتم ضةثم درِاوة  كةميك دواتر هاورِيَيةك 

زؤري ئافرةري  لرة ترؤ دةكررد كرة برةخؤو برةو        : ثيَ  دةلَيَت
ثررالَتو خؤلَةميَاررييةف بررةرت كررة هةمياررة يةخررةف كررراوة 

لررة رِيَطررةف قوتاخبانررةدا  . تةنانررةت لررة زستانيارردا! برروو
ري  ضرررونكة خرررؤي  انتررراف  انتررراف هررراوةلَيَك  هةلَررردةط

كتيَبء دةفتةرةكامن لة ناو ئةو  انتايرة  ! قوتاخبانةي نيية
 انتاكة قورِسةو ثةجنرةكامن سررِ دةبر   ضرونكة     . دادةنيَ 

نةقةلَةي رِةساس  هةية نة قةلَرةي  راف   ! ثةجنةوانةي نيية
هررةمووي قررةرد  نررة دةسررتة  لررم وةرزيررم  ئررةو يررتانة  

من ب،ةمة ؤف ثينةدؤز بؤ ضاري ثيَآلوةكاكاتمَ كة نا. دةكةي
ضراك كردنررةوة  ثريَآلويه قررةرد دةكرةي  ئةطررةر ناضررار مب    

ؤذان لةناو  مَء بياندةمةوة  ئةوا لة بةر بمَ ثيَآلوف  سمَ رِ
بالينطررانمَ دةميَنمررةوة  نرراتوامن بررة بةرِيَوةبررةرف يررةوانة  

بؤية ! رِؤذف بلَيَ   ثيَآلوف تري نيية تا ثيَم بيَمة قوتاخبانة
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ئرةويه بررِوا برة قسرةكةي دةكرات       ! يَ  نةخؤي ثيَم دةلَ
دةسرت لرة نيَوضرةوامن دةداتء     . ةكم باير  يبيقوتا ضونكة
! تات ليَية  بةؤف كةمييةوة سمء هةيت ثلةيرة : )دةلَيَت

خرؤي برا  دادةثؤير   برة ي ضرؤن      ( خؤت برا  داثؤيرة  
؟ داواكردنم ثارة  لرة دايركء   !هةقدةستم ثينةدؤز بدةي

ايةت  باوك  لة زيندانةو ضةندي  سالَة باوك  بة ميَاكمدا  ن
ك بتوانيَرت   هةر هةوالَيام نازانني  دايكيا  لة هةر يويَنيَ

. طررةيَ ترريال لررة يررةك ذووردا دةذيرر ئررةو لة! ئرريه دةكررات
هاوسيَكان  اروبار رِيَطةف ثمَ دةدةن ضيَات انةكة بة كار 

دايك  بؤ ماوةيةكم كةي لةو يرارة ئريه دةكرات    . بهيَنيَت
 .م دةخويَن كة م  ليَ

انررةوةي لررة قوتاخبانررة  دةضررمة   اريَكيرران لررة رِيَررم طةرِ
( 04)نيَكم بذووكداية كة نزيكرةف  يلة ذيَر زةم! سةردانم

ئررافرةت لررة دةورف ميَزيَكررم طررةورة دانياررتوونء لررة بررةر 
دايكرر  . رِوونرراكم طلَؤثيَررك  دةرمرران  ماررك دةثيَذررنةوة   
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لَمَ هرةموو  ةبر : كاروبرارت رِيَركء ثيَكرة؟ دةلَريَ     : دةثرسيَت
لرريَ  ناثرسرريَت ضرري   نيطررةران مةبررة ! يررتيَك رِيَرركء ثيَكررة

ثيَويست  بة هريَ نييرة     :طةيَ ئةوةيدا دةلَيَ ثيَويستة  لة
باية ئةويه : بة ي حالَي تيال ئيَستا ضؤنة؟ دايك  دةلَيَت

 ! ؤذيرِ ثاييزآ دةضيَتة يةوانة
 يتَيكم ترمران نييرة بةيرةك بلَرينَي  حرةزي دةكررد بلَريَ        
ثيَآلوةكرامن بردووةترة ؤف ثينرةدؤز  ثينةدؤزةكرة بةقرةرد      
ئياةكةف بؤ كردووي  دةبيَت بة زووتري  كات قةردةكرةف  

بررة ي بررة بينينررم ثؤيرراكة كررؤنء يرررِةكةف   ! بدةمررةوة
دايكررر ء دةستكيَارررة ذةهراوييةكانيرررةوة  نررراتوامن لرررةو   

دايك  دةطرمة براوة ء  . مةسةؤنةوة قسةف لة طةيَ بكةي
 . ناطةرِيَمةوةدةرِؤيء ئيرت

برررؤ وةدةسرررت هيَنرررانم بررررِة ثارةيرررةك  لرررة ميانرررةف   
ثاررروودانيَكم بيسرررت ضرررركةييدا  بةرنامرررةف مناياررريَكم 

ضررةند كورتررة نووسررينيَكم . قوتاخبانررةيي ئامررادة دةكررةي
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سررمَ كررةس لررة    -طالَتررة ئرراميَز دةنووسرر ء لةطررةيَ دوو   
هةندفَ  ار هةر . هاورِيَكامن بة خيَرايم ئةزبةريان  دةكةي 

رِؤلَررم تاي،ررةتم مرر   . ة سررةرثيَيمء رِاسررتةوخؤ دةيلَرريَنيبرر
هررةموو بةيانييررةك ضررةند ! ؤسرراييكردنةوةف مامؤسررتايانة

ثؤليَك ئاطادار دةكةينةوة  رِؤذف ثايرت ضرةند ثرؤليَكم ترر    
نرخررررم هاتنررررة ذوورةوة بةران،ررررةر نرخررررم يررررةك     ....

كة ذنة دةرطا وانةكرة لرة كراتم     ە(croissant)كرواسانتة
 .يفرؤييَتثاوودا دة

منايارررةكان برررا  بةرِيَوةدةضررر   سرررةركةوتنيَكم لرررة  
بينررةران تررا بررةردةمم   . رِادةبررةدةر وةدةسررت دةهيَررنني  
تةنانرةت مامؤسرتاكانيه   ! رِيَرِةوةكة يةكرتف ثايَ دةدةن

ئررةو مةسررةلةية هةنرردفَ   ررار ناضرراري . بررؤ بينينمرران ديَرر 
 !دةكات لةثرِ ؤساييكردنةوةكةي بطؤرِي

رِؤذييةكرةدا  هرةمان ئرةزموون لرة      لة حةويرةف يرةوانة  
 .طةيَ هاورِيَياني تر بة نووسينطةىل تر دووبارة دةكةمةوة
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لة كاتم يةويادا لة يويَنم خةوتنيَكةوة بؤ يرويَنيَكم  
ان دةثارِيَنرةوة  ليَمر . ترف خةوت  دةضني  داوةت دةكريَني

ئةويررتء ثرياسرركانةف كررة كذررانم  طررةيَلة! بذررينة ؤيرران
انم خؤيران وةرطرترووة  ميوانردارف    طوندف لة دايركء باوكر  

ثيارةكانيه برةبمَ  يراوازف      ئيَمةف هونرةر . رِيَك دةخةن
ثررارة  يرران خررؤراك وةردةطررري   بررة ي بررة نررررخرتي ء       
بةرزتري  هةقدةسيت ئيَمة  ئةو دلَ ؤيمء بةختةوةرييةية 

 .كة خةلَكان خبةينة ثيَكةنني
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 ء زمانةكانم دوذم  زمانم دايك

يةك زمان هةبوو  يتةكان  كةلوثةلةكان  سةرةتا تةنيا 
هةستةكان  رِةنطةكان  خةونةكان  نامةكان  رِؤذنامرةكان   

نةمردةتوانم وازةن بكرةي كرة    ! هةموويان بةو زمانة بروون 
يةك قسررةزمررانيَكم تررريه دةكرررآ هررةبيَت كررةوا كةسرريَك  

لة نيَو ضيَارت انةكةف دايكر ء لرة    ! بلَيَتء م  تيَم نةطةي
ك   لرررة كلَيَسرررةف مامرررة طيَ رررزا  لرررة قوتاخبانةكرررةف بررراو

يةقامةكان  لة مالَةكانم ناو طوندء هةروةها لة يارةكةف 
بابةء داية طةورةمشدا  هةموويان وةكو يةك بة يةك زمران  
! قسرةيان دةكرردو هررةرطيز زمرانيَكم ترر لررة ئرارادا نررةبوو     

دةيانطوت ئةو قةرة انةف لة داويَنم طوند نياتة يَ   بة 
يَرر   بررة ي واي دةزانررم ئةمررة زمررانيَكم  زمررانيَكم تررر دةدو

! داهيَنراو بيَت كة تةنيا لة ناو خؤياندا بة كرار دةهيَنريَرت  
بة تةواوف وةكو ئةو كاتةف م ء يانوف براي برة يريَوةيةك   
. دةدوايرر  كررة ترريالف برررا بذررووكمان نررةتوانيَت تررمَ بطررات
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هةروةها واي دةزانم قةرة ةكانيه لة بةر ئةوة وادةكرةن  
داخم نياررانكراويان مةةانررةف طونديرردا  ثررةر لررة ضررونكة 

هةبوو  ثةرداخم تاي،ةت برة ئرةوان  لرة برةر ئرةوةف هريَ       
كةس نةيدةويست لرةو ثةرداخانرة خبواترةوة كرة قرةر يَك      

هررةروةها دةيررانطوت  قةرة ررةكان   . ثيَررم خواردبيَتررةوة 
هةلَ،ةترررة قةرة رررةكان يرررتم زؤريررران  . منررردا ن دةدزن

خررانووة قورِةكانيانرردا  بررة ي ئةطررةر بةبررةردةي ! دةدزف
تيَدةثةرِفء ئةو مندالَة زؤرانةت دةديت كة لة دةوروبرةرف  

ئرةو كرات مررؤظ لرة     ! ئةو كةؤوة خانووانة طرةمان دةكرةن  
؟ !لة بةر ضم دةبيَت مندالَم زيراتر بردزن  : خؤف دةثرسم

وَيرِاي ئةمرة  كراتَم قةرة رةكان دةهاتنرة نراو طونردف برؤ        
ةكانيان  يان سرةبةتةو  ساغ كردنةوةف كةلوثةلة سوالَةتيي

تريانررةكانم خؤيرران  بررة يرريَوةيةكم ئاسرراييء بررة هررةمان 
 .زمانم ئيَمة قسةيان دةكرد
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تةمةمن نؤ سا ن بوو كة كةلوثةملان تيَك ناو لة ياريَكم 
سةر سنوور نياتة مَ بووي   بةؤيةنم كةمةوة ضواريةكم 

بررؤ ! دانياررتووانةكةف بررةزمانم ئررةلَمانم قسررةيان دةكرررد
! هرةنطاريايي ئةمررة زمرانيَكم ناحررةزو دوذمر  برروو   ئيَمرةف  

ضررررونكة دةسررررة تم  نةمسرررراف بررررري دةخسررررتينةوةء   
هةروابيَتةوة زمانم سةربازانم بيَطانة بروو  كرة ئرةو كراتي     

سالَم ثايرت سرةربازانم  ! و تةكةي ئيَمةيان داطري كردبوو
زمرانم  خويَنردني  بيَطانةف تر خراكم ئيَمرةيان داطرري كررد      

خبانرةدا برووة زؤرةملرمَ  ئريرت زمانرةكانم      رِووسم لرة قوتا 
ئررةو ! كررةس زمررانم رِووسررم نررازانمَ.بيَطانررة قةدةغررةبوون

مامؤستايانةف وانرةف زمانرة بيانييرةكانم وةكرو ئرةلَمانم       
فةرةنسايي  ئينطليزييان  دةوتةوة  ضةند مانطيَك ضروونة  
خرروليَكم ضرررِوثرِف فيَررر برروونم زمررانم رِووسررم  بررة ي بررة 

م ئةو زمانةيان نةدةزانمء هريَ ئرارةزووف   دروستمء رِةوان
قوتابيانيه هيَ ئرارةزووف فيَرر بروونم    . وتنةوةيان نةبوو
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هرررةمووان يارمرررةتم ثرؤسرررةف  ! ئرررةو زمانرررةيان نرررةبوو 
ييرةكم  رويَرانكردنم هرزرف زمرانم دوذمر  دةدةن  بةرةنطا   
ئابرةي   ....سةل،يانةف ئاسايي طة لَة نةكراو  خؤ  ورووذيَ 

وق بابرررةتم  وطرافيررراو ميَرررهووء  رررؤرة برررمَ يرررةوقء زة
ئررةدةبياتم يررةكيَتم سررؤظييةت وةكررو فيَركررردنء وانررة      

بةمة  نةوةيةكم نرةزان لرة قوتاخبانرةكان    . دةطوترايةوة
 .دةردةضيَت

لررة تةمررةنم بيسررتء يررةك سررالَيدا لررة طررةيَ ضرروومن بررؤ    
سويسررررا بةهةلَكرررةوت لرررة يررراريَكم فةرِةنسرررم زمانررردا   

رِووي زمانيَكم نةزانراوف نياتة مَ دةمبء بةتةواوف رِوو بة
ئاليَرةداية كة خةباتم م  بؤ زالَ،وون بة سةر . تر دةمبةوة

خرةباتيَكم دريَره خايرةنء    . ئةو زمانةدا دةست ثمَ دةكات
 !توند كة بة دريَهايي ذيامن بةردةواي دةبيَت

. زيراتر لرة سرم سراَلة برةزمانم فةرِةنسرم قسرة دةكررةي       
بررة ي ! ووسرر بيسررت سررالَة كررة بررة زمررانم فةرِةنسررم دةن
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تةنيا برة هرؤف   ! هيَاتا نايزامنء بمَ هةلَة قسةف ثمَ ناكةي
طةرِانةوةف بةردةواي برؤ فةرهرةنطم زمرانء ويرة دةتروامن      

هةر لة بةر ئةوةية كة زمانم فةرِةنسم بةزمانم . بنووس 
هؤكراريَكم ترريه هةيرة كرة لةمرة      . دوذم ء ناحرةز دةزامن 

دف هيَدف زمانم  دديرتة  ئةويه ئةوةية كة ئةي زمانة هيَ
 .دايكم  ىلَ دةكوذيَت
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 مردنم ستالني

سرتالني مررردووة  لرة دويَنررم    0592لرة مرانطم ئررادارف   
دةزامن كررة خررةم،ار برروون لررة يررةوانة  نرردةئيَرروارةوة ئةوة
بمَ ئةوةف قسة لة طةيَ يةكرتي  بكرةي   ! رِؤذيدا زؤرةكيية
 : سةر لة بةيانم دةثرسني! بؤ خةوت  دةضني

 وة؟وثا ئةمرِؤ -
نةخيَر  وةكرو رِؤذانرم ئاسرايم دةضرينة     : ضاوديَر دةلَيَت

 قوتاخبانة  بة ي سروود ناخويَن 
ئاسراييانة دةضرينة قوتاخبانررة  برة قررةرِة ثةسرتانة رِيررز     

لة بةرزايي بيناكانةوة ئا   ! دةبني  بة ي سروود ناخويَنني
مامؤستاف ثؤلةكةمان لرة  : سوورو رِةيةكان دةيةكيَنةوة

كاتررهميَر يررازدة  زةنطررم  : وانم ئيَمةدايررةو دةلَيَررتضرراوةرِ
يةك ثمَ هةلَدةستنةوةء بؤ مراوةف  ! قوتاخبانة ىلَ دةدريَت

 .يةك خولةك بمَ دةن  دةوةسنت
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ئيَستا تا ئةو كاتم ئيناايةك بنووس  كة بابةتةكةف برة  
لررةي ئيناررايةدا سررةبارةت ! بيَررت( مردنررم سررتالني)نرراوف 

 بؤ ئيَروة   بروو  سرةرةتا    بةوة بنووس  كة هاورِفَ ستالني
 .باوكيَك بوو  ثايان ضراف رِفَ رِؤينكةرةوة بوو

 .........يررةكيَك لررة قوتابييررةكان دةكاتررة هؤقررة هررؤق   
كذؤلَة طيان ددان بة خؤتاندا بطرن  ئيَمة : مامؤستا دةلَيَت

هةموومان لة رِادةبرةدةر خرةم،ارو دلَطريير   برة ي هرةويَ      
لرة برةر ئرةوةف لرة     !  دةدةي   لَةوف خةمةكرةمان بطرري  

حالَرررةتيَكم ناخؤيرررريدانء طرررورزيَكم طيررررانم تونرررردتان   
 .بةركةوتووة   هةلَسةنطاندن بؤ ئيناايةكةتان ناكريَت

ئيَمررةف قوتابيرران دةنووسررنيء مامؤسررتا  لررة ثؤلرردا     
زةنطيَرك ىلَ  . دةستم لة ثاتةوة  طرترووة ديَرتء دةضريَت   

 مامؤسررتا! ئيَمررة  رِاسررتةوخؤ هةلَدةسررتينةوة!دةدريَررت
ديرارة دةبروو   . تةماياف كاتهميَر دةكات  ضاوةرِفَ دةبرني 

ةيةك لة نزيك كذؤلَ! لةو كاتةدا ياوورف ياريه ىلَ  بدريَت
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ئةمررة : ثةجنررةرةوة تةمايرراف يررةقاي دةكرراتء دةلَيَررت   
ديسان دادةنيارينةوة    ! زةنطم تاي،ةت بة زبلَ كيَاةكانة
كررةميَك دواتررر زةنطررم  ! لررة بررةر خؤمانررةوة ثيَدةكررةنني  

. اخبانةو ياوورف يرار بةتيَكرة وف دةنر  دةدةنرةوة    قوت
بررة ي هيَاررتا هررةر بررة   ! سررةر لررة نرروفَ هةلَدةسررتينةوة  

. مةسررةلةف زبررلَ كيَاررةكانةوة طرتوومانررةو ثيَدةكررةنني     
بررةدةي  . مرراوةف يررةك خولررةك بررةي  ررؤرة دةوةسررتني     

. ثيَكرررررةنينيَكم ثرررررةن  خرررررواردووةوة دةهةذيَينرررررةوة 
ضررةندي  سررالَة ! يَتمامؤسررتاكة  تررةباف ئيَمررة ثيَدةكررةن

ويَنة رِةنطاو رِةنطةكرةي سرتالين  لةطريفانردا هرةلَطرتووة      
بة ي بةتةواوي لةساتة وةختم مردنيدا تيَدةطةي كة بؤضم 
ثررووري  اريَكيرران كررة منرريه لررةوفَ بررووي  ئررةي ويَنةيررةف 

 !درِاندووة
وتةف بةرز رِاطرتنم يادةكةف زؤر بةهيَز بوو  كاريطرةرف  

رؤدؤلرر  . و طيررانم طررةجنان هررةبووتاي،ررةتم لررة سررةر ورة
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ف رِووس ةف سررةماكارف بررةر هةلَسررتكارف طررةور–نرروري  
لررة رِؤذف مردنررم سررتاليندا  ضرروومة دةرةوة بررؤ : )دةلَيَررت

ؤدفَ  ضاوةرِفَ بووي رِووداويَكم لة عرةقلَ برةدةر رِووبردات    
كة سرويت وة مم ئرةي تراذيديايرة بداترةوة  برة ي هريَ      

ك هررررررررررةبوو  نةنياررررررررررانةية! يررررررررررتيَك نررررررررررةبوو
نررةخيَر بوومةلررةرزة ثررا  سررمء   ......نةبوومةلةرزةيررةك

ئةمررة  وة مررم سرويررت نررةبوو   .يررة  سررايَ رِووف دا
بةلَكو وة مم كؤمة نم خةلَك بوو  دةبوواية ترةواوف ئرةو   

ف هةموومان بةرِاستم (باوك) سا نة ضاوةرِف مباباينةوة تا
بكوذيَتررررةوة  ( ضررررراف رِفَ رِؤيررررنكةرةوة)مبريَررررت تررررا 

برةر ثرسريارييةتم    .....ئوميَدةواري بؤ هةتا هرةتايي بيَرت  
هريَ كرةس ئةمرة    . لة ئةستؤف ئرةو دايرة   ان قوربانيضةند

نازانيَت  لة رِؤمانيادا هيَاتا هةر مردووةكان دةذميَري   لة 
! سررم هررةزار كررةس برروون  0592دا لررة سررالَم اهررةنطاري

ئرررةوةف كرررة هرررةرطيز ناتوانريَرررت ليَرررك بدريَترررةوة رِؤلَرررم  
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قانررردنم كارةسررراتيَكة كرررة ديكتاتؤريَرررك لرررة بررروارف    خولَ
فةلسةفة  هونةرو ئةدةبياتدا لة و تانم رِؤذ هة ت طةمةف 

يرررةكيَتم سررؤظييةت بررة سرررةثاندنم   . لررة سررةر كررردووة   
ئايديَولؤذياف خؤف نرةك هرةر بووةترة لةم رةر لرة برةردةي       

لَيارم داوة  وطةية كردنم ئابوورف ئةي و تانة  برةلَكو هة 
. نةتررةوةيمء ناسنامةيرريان لررة نرراو ب،ررات  كررة كولترروورف

ئةوةنرردةف ئاطررادار بررني هرريَ يررةكيَك لررة نووسررةرة بررةر    
يان . هةلَستكارةكانم رِووسيا خؤيان لةو مةسةلةية نةداوة

هررةر باسيارريان نررةكردووة ئةوانررةي دةبووايررة بةرطررةف    
دةسة تم ديكتاتؤريانةف خؤيان بطرتاية   لة برارةف ئرةو   

خةوة  ويَرِاف دةسة تم بيَطانة  واتة و تة بذووكة بمَ باية
دةبووايررة بةرطررةف دةسررة تةكةف ئررةوانء و تةكةيرريان   

بري لة ضم دةكةنةوة؟ ئايا يرةرميان ثيَيرة  يران    . بطرتاية
رِؤذفَ لررة رِؤذان يررةري لررةو مةسررةلةية دةكررةن؟ ليَرررةدا    
دةبيَررت طررةورة نووسررةرف نةمسررا تؤمرراس بيَرنررارد بررري     
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لرة   -ةخنةو سةرزةنارت كرردن  خبةينةوة كة هةرطيز لة رِ
لرة   –ثايَ عيانء نةفرةتء هةروةها بة طالَترة  ارِييرةوة   

و تةكرررةف خرررؤف  يررران رِؤذطارةكةيررردا لرررة نيَرررو ئرررةو      
 .كؤمةلَطةيةدا ئارامم نةطرتووة كة تيَيدا دةذيا

كؤضم دوايي كرد  بؤ نايتنم  03/3/0535بيَرنارد لة 
وةيي بررةرثا هرريَ رِيَررورِةمسيَكم نةتررةوةيي  يرران نيَونةتررة 

نررة ! نررةكرا  نةفرميَسررك بارانرردنيَكم بررةدرؤ باسررم هررةبوو 
ترةنيا خويَنرةرة برة سرؤزةكانم     ! فرميَسكيَكم رِاسرتةقينة 

نررةبيَت  كررةمنيه يررةكيَك  لررةوان كررة دركيرران بررةو لررة      
تؤمراس بيَرنرارد   ! دةستدانة طةورةيةف ئةدةبيات كردووة

لررررة  نانووسرررريَت  لررررةوة  خررررراثرت  رِيَطررررةيان  ئرررريرت 
ردنةوةف ئةو دةستنووسانةيي طرتووة كة لة ثايم بآلوك

لررة ! برروو بررؤ كؤمةلَطررة ( نررةخيَر)ئةمررة دوا .بررة مَ مرراون
ئرةو كتيَ،رة   (  Ja –برةلَمَ  ) نووسرةريَكم بليمرةتم خراوةن   
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لةطةيَ ضةند كتيَ،يَكم تر لة سةر ميَزف بةران،رةري دانرراوة   
 :وةكو

Beton,Der Untergeher,Der 

Stimmenimitator,Holzfillen 
 

يةكرررررةمني كتيَ،ررررررم ئرررررةوة كررررررة   ( Ja  -برررررةلَمَ  )
ئررةي كتيَ،ررةي بررؤ خويَندنررةوة بررة ضررةند . خويَندوومةتررةوة

هاورِيَيةكيا  داوةء طوتوومة لة طةيَ هريَ كتيَ،يكرم ترردا    
ئةوةنردة ثررمَ نةكررةنيوي  كتيَ،ةكرةيان ثرريَ  داوةتررةوة بررمَ   

برة بؤضروونم ئرةوان  ئرةي     ! ئةوةف تاكؤتايي بي ويَننةوة
بةرطرة  )ء يرياوف  (رِةير،نيء نائوميرد بةخارة   )ة زؤر كتيَ،

( ثيَكررة نينرراوف برروونم  )سررةبارةت بررة  . نررةبووة( طرررت 
لرة  . دةقةكة   لة هيَ يويَنيَك يرتيَكيان نرةدؤزي،ووةوة  

ضرونكة ئرةو لرة    رِاستيدا ناوةرؤكم كتيَ،ةكة مةترسريدارة   
برؤ مرةرة  واترة     كيرة ( برةلَمَ )بة ي  .ية(بةلَمَ)حةقيقةتدا 

 .ة بؤ ذيان(نةخيَر)



 41 

تؤماس بيَرنارد بيةوفَ  يان نةيةوفَ  تا هةتايم دةذيتء 
دةبيَتة رِةمزو سريم،وليَك برؤ هرةموو ئةوانرةف بانطةيرةف      

  .نووسةر بوون دةكةن
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 يادةوةرف

لةرِيَطررررةف رِؤذنامررررةكانء تةلةظزيَونررررةوة دةزامن كررررة   
م لرة  مندالَيَكم دة سالَةف تورك لة كاتم ثةرِينةوة بة نهيَن

سنوورف سويسرا  لة طةيَ دايكء باوكيدا  لة برةر سرةرماو   
قاضاغذررييةكان . سررؤلَةف تونرردو يررةن  ليَرروِان مررردووة  

دةبووايرة  . ئةوانيان لة نزيرك سرنوورةوة برةرةلَآل كرردووة    
. يةكرِاست برِؤياتناية تا بطةنة يةكةمني طونردف سويسررا  

دا بوون  ضةندي  سةعات بةرِيَطةف ناو ضياو دارستان لة رِيَ
ئةجناي باوكةكة مندالَةكة لة كرؤيَ دةكرات  برة ي كارةكرة     
وةدرةن  كةوت،وو  كة طةياتنة طوندف  مندالَةكة لة برةر  
هيالكررم زؤرء سرررةرماو سررؤلَةف تونررردو يررةن  ليَررروِان     

 .....مردبوو
يةكةمني كاردانةوةف م  وةكو كاردانرةوةف هرةرتاكيَكم   

ةوة دةكررةن خررةلَكم ضررؤن زاتررم ئرر !)ئاسررايي سويسررريية
دا خؤيان خبةنة نيَو ئةي  ؤرة رِووداوة انطةيَ مندالَةكانيلة



 43 

مةترسيدارانةوة؟ ئةي  ؤرة رِةفتارة نا بةرثرسريارةتيية   
طرورزف طةرِانرةوة سرةختء برمَ دواكةوتنرة       !( يياو نيية

باف ساردف مانطم سةرماوةز  هورووذي ديَنيَتة نيَرو ذوورة  
ف لررة منررم سررةر تررةواو طةرمةكررةف مرر ء بررانطم يررادةوةر 

ضرؤن؟ هرةموو يرتيَكت لرة برري      ) سام،وودا دةوروو ذيَنيَت
كردووة؟ تؤ خؤت ئةي كرارةت كرردووة رِيَرك ئرةي كرارةت      

مندالَةكةيررت هيَارررتا مةلؤتكةيررةكم ترررازة   .....كررردووة 
تةمةمن بيستء يةك سرالَة   ! بةبريي ديَت....بةلَمَ  ...(بوو

مررانطي   دووسرالَة زةماوةنرردي كررردووة  كذررؤلَةيةكم ضرروار 
لة كاتم خؤر ئاوا بوونم رِؤذيَكم مانطم سةرماوةزدا . هةية

لة سنوورف هةنطارياو نةمسرا دةثةرِينرةوة  دوو برة دووف    
ئيَمة . قاضاغذييةك كة ناوف ذؤزيَ  بوو  ئةو با  دةناس 

كؤمةلَيَكم نزيكةف دة كةس دةبني  ضةند منردالَيَكمان لرة   
! وكم دةخرةويَت طةلَداية كذؤلَةف بذووك  لرة باوةيرم برا   

لررة يررةكيَك لررة  انتاكانرردا   . منرريه دوو انتررا هةلَرردةطري 
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يوويررةيةكم يررريف منرردايَ  ثؤيرراك  كةلوثررةىل طررؤرِينم  
لة  انتاكةف تردا ضرةند فةرهرةنطيَكم    ....ثؤياكم مندايَ

يةو زاراوة  نزيكةف يةك سةعات برةبمَ دةنطرم لرة دواف    و
! اطرترووة تاريكييةكم تةواو ناوضرةكةف د . ذؤزيَ  دةرِؤي 

 ررار نررا  ررار مويررةكء طوللررةف رِؤيررنكةرةوة  هررةموو      
دةنررر ء وذذةف طوللرررة  . يرررويَنيَك  رِوونررراك دةكاترررةوة  

! دةبيسرتيَت  ثايران برمَ دةنطرمء تراريكم دةطةرِيَترةوة     
 :ذؤزيَ  لة رِؤخ دارستانةكة رِادةوةستمَء ثيَمان دةلَيَت

   ئيَوة وا لةنةمسان  دةبيَت رِاستةو رِاست بةردةواي بر  -
براوة  لرة ذؤزيَر   وةرديَرن   ئيَمرة      . طوندةكة دوور نييرة 

هةموومان ئةو ثارةيةف ثيَمانة بةوف دةدةي  بة هةر حايَ 
ماوةيرةكم زؤر برة   ! ئةو ثارةية لة نةمسا فلسيَك ناهيَنيَت

ناو دارستانةكةدا دةرِؤي   لقم درةختةكان  سةرو ضاومان 
ريررروة دةرِوويررريَن   دةكةوينرررة نررراو قؤرتررران  طرررة  وة  

ثاتةثيَمان لة ثنذكء . رِزيوةكان ثيَآلوةكامنان تةرِدةكةن
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ثارف درةختان دةئالَيَت ضةند ؤيترم بذرووك داطريسراون     
بررة ي تررةنيا رِؤيررنايي دةخةنررة سررةر ضررةند ثةلَةيررةك       

سررتا لررة  دةبوايررة تررا ئيَ .....)درةخررت لررة دواف درةخررت  
 دارستانةكةدا دةربذوويناية مةزةندةمان واية كة بةدةورف

 :مندالَيَك دةلَيَت. خؤماندا دةخوليَينةوة
دةترس   دةمةويَت بطةرِيَمةوة بؤ مرايَ  دةمرةويَت    -

مندالَيَك دةست برةطريان  ! بذمةوة سةر قةرةويَلَةكةي
 :ذنيَك دةلَيَت! دةكات

 !ون بووي  -

 :كابرايةكم  احيَلَ دةلَيَت
بارِاوةسررتني  ئةطررةر بررةي  ررؤرة بررةردةواي بررني     -

ةوة نراو هرةنطاريا كرمَ دةلَرمَ ئيَسرتا       ديسان دةضين
 نة وولَيَنةوة؟! لةوفَ نني

دووبرررارة ....سرررةريَك هةلَدةكيَاررر ء ضررراويَك دةطيَررررِي  
هةموومان دةزانني ئةمرة  يرانم   ! خوَبينينةوة لة هةنطاريا
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واترة زينردانم بررةهؤف ثةرِينرةوة برة ناياسرايي لررة      ! ضرم؟ 
 !سنوور

بازانم رِةنطرررة لرررة سرررنوور رِووبرررةرِووف طوللرررةف سرررةر 
 .سةرمةستم رووسيا ب،ينةوة

كابراف  احيَلَ دةضيَتة سةر درةختيَك  كراتمَ كرة ديَترة    
 : خوارةوة دةلَيَت

بررررة تةمايرررراكردنم ! دةزامن ئيَمررررة لررررة كررررويَني -
رِؤيرررناييةكان ئاراسرررتةكةي دؤزيوةترررةوة  لرررة دواف  
منررةوة وةرن  بررةدواف ئررةوةدا دةرِؤيرر   دارسررتانةكة 

ةوة  سررةرةجناي دةكةوينررة وردةوردة رِوونرراك دةبيَترر
سةر رِاستة رِيَطايةكم برمَ لرنء ثرؤثم درةختران  برمَ      

لررة هيكرررِا رِؤيررناييةكم  ....قررؤرتء بررمَ ثنذرركء ثررار
 .بةهيَز ليَمان دةداتء دةنطيَك دةلَيَت

 !بوةستة -

 :يةكيَكمان بة زمانم ئةلَمانم دةلَيَت
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 .ئيَمة ثةنا بةري  -
ةوة وة ي سرررةربازانم سرررنوورف نةمسرررا برررة ثيَكةنينررر 

 .دةدةنةوة
بررؤ نرراو طونررد   طومامنرران هررةبوو لررة طررةلَمان وةرن -

رِيَنماييمان دةكةن  لةوفَ خةلَكيَكم زؤر لة هة تووان 
 :دةبينني  ثاريَزطار دةطات

 .ئةوانةف مندالَيان هةية  بيَنة ثيَاةوة -

ئيَمة لة نيَو خانةوادةيةكم طوندف ناتة مَ دةكرةن كرة   
ف مندالَةكررةوة ديَرر   خواردمنرران بررة هانررا !زؤر بررة سررؤزن

 يَرم سرةر سرورِمانة    . دةدةنمَ  قةرةويَلَةمان ثمَ  دةدةن
كة لةو يتة زؤرانة كةم  لة زةيندا ماوة  وةك بلَيَيرت ئرةي   
يتانة هةموويان لة خةوندا رِوويان دابيَت  يان لة ذيانيَكم 
تررر يرران بلَيَيررت ميَاررك  نةيويسررتووة ئررةي سرراتةي بررري      

. بةيرريَكم زؤرف ذيررامن  لررة دةسررت داوة بكةويَتررةوة كررة 
نووسريوة    يدةفتةرف يادةوةرييةكامن كة بةرِةمزو ئامراذة 
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هررةروةها يرريعرة بةراييةكانيارر  لررة هررةنطاريا بررة  ررمَ     
براكرانء براوكء دايكمر  برة مَ هيَارتوون  برمَ        .هيَاتووة

ئةوةف ئاطاداريان بكةمةوة  بمَ ئرةوةف خروا حافيزيران ىلَ    
 .ئوميَدف يةكرت بينينةوة بكةي  يان بلَيَ  بة

ة رِؤذف كؤتررايي سررةرماوةزف بةتاي،ررةتم لررةو رِؤذةدا كرر 
ة بؤ هةتا هةتايي ثةيوةست،وونم خؤم  لة طرةيَ  (0592)

 .ميللةتيَكدا لة دةست داوة
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 خةلَكة رٍِِاطويَزراوةكان
لررة طونررديَكم بذررووكم نةمسرراوة كررة لةهررةنطاريياوة      

رةو ظيةننا دةكةوينرة  طةياتووينةتة ئةوفَ بة ئؤتؤبوس بة
بةرثرسم طوندةكة بليتةكانم بؤ برِيروي  برة دريَرهايي    . رِفَ

لرة رِؤخ  . ةكةي لة سةر ئرةذنؤكامن دةخرةويَت  رِيَيةكة  كذؤلَ
يررةقامةكةدا طلؤثررة درةويرراوةكان بررةرِيز دةرِؤن  تررا كررو 
ئيَسررتا هررةرطيز ئررةي  ررؤرة درةويررانةوة زجنريةييانررةي    

يررةنناوة  بررؤ خررؤ ثررمَ  لررة طررةيَ ضرروونة نرراو ظ . نررةبينيوة
ناساندن  بنكةيةكم ثؤليسرم ثاسرةوانم دةبينينرةوة لرةو     

يوويرة يررييَكم   . بنكةيةدا  ثؤياكم مندالَةكةي دةطؤرِي
دةرِيرريَتةوة  ثؤليسررم بنكةكررة ناوونياررانم    . دةدةمررمَ

بنكةيرةكم ثةنابرةرامنان دةداترمَء يرةمةندةفةريَكمان برؤ      
لةناو . ئةوفَ دةستنياان دةكةن كة بة خؤرِايي دةمان،اتة

يةمةندةفةردا  خاتوونانم ثؤيتةو ثةرداخ مندالَةكرةي لرة   
 .باوة  دةكةنء ثارةي لة طريفانم دةنيَ 
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بنكررةف ثةنابررةران بينايررةكم طةورةيررة  رِةنطررة ثيَارررت   
لرة نيَرو هؤلَرة فراوانةكانردا     . كارطة  يان سةربازطة بووبيَرت 

ها خرراون  هرةروة  رِادؤيةكم ئاخنراو لة كا لة سرةر زةوف  
. طةرماوف بة كؤمةيَء سالَؤنيَكم طةورةف خواردنم تيَدايرة 

لررررة رِؤخ دةرطرررراف ضرررروونة ذوورةوةف ئررررةي هؤلَررررةدا     
ةندي  ئاطرررادارف تةختةيرررةكم رِة  هةلَواسرررراوة كرررة ضررر

خرةلَكم  .داطةرِانم لرة سرةر نووسرراوة   ثةيوةست برة يرويَن  
بةدواي خزيء هاورِيَيرانم خؤيانردا دةطرةرِيَ  كرة لرة كراتم       

ة لة سنوور  ثيَه يان ثرا  ثةرِينرةوة لرة يرارف     ثةرِينةو
ظيررةننا  يرران لررة نيَررو حةيرراماتم خةلَكةكررةو قةلَررةبالَ م    

هاوسةرةكةي وةكو . بنكةكةدا ليَك دابرِاونء ليَك ون بووينة
دؤزينرةوةف و تيَكرم ثرةنا    بؤ خةلَكانم تر بة دريَهايي رِؤذ 

. اتبةر وةرطر لة بالَيَوزخانة  ؤراو  ؤرةكان بة سةر دةبر 
بذووكةكةي دةميَنمةوة كرة لرة سرةر     ةمنيه لة ؤف مندالَ
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دؤيةكة لةكا دروستكراوةكامن دريَه كردووةو بة ط ةو ب رة  
 .طةمة بة ثةرِةكايةكان دةكات

ناضراري فيَررف ضرةند ويرةيةكم ئرةلَمانم بر،  ترا بترروامن        
مندالَةكررة . ثيَداويسررتييةكانم مندالَةكررةي  يَ،ررة مَ بكررةي 

دةضرمة ضيَارت انة طةورةكرةف    . مندةخةمة سةر باسكةكا
بنكة  بة ثياويَك دةلَيَ  كرةوا زةن دةكرةي سرةرؤكم ئيَررة     

 .بيَت
...(  سابوون بؤ مندا ن؟)يان (  تكاية يري بؤ مندا ن؟)

. هةر ضييةك داوادةكةي  ئةو ثيراوة برة خرؤف ثريَ  دةدات    
كاتيَك يةمةندةفةريَكم سويسرف دةطري   نزيك برة يرادف   

ر رِةفررةف ثةجنرةرة لقررم دار كرراذ  دوو  لررة سرة . كريسمسرة 
ئةمرررة يرررةمةندةفةريَكم . ضررروكليَتء ثرترررةقايَ دانرررراون

 طة لة كارمةندانم ضاوديَر  تةنيا هةنطارييةكانم . تاي،ةتة
ئةي يةمةندةفةرة  تةنيا لرة سرنوورف سويسررا    . تيَداية

لررةوفَ ئؤركيَسرررتايةك بررة سررازو مؤسرريقاوة   . دةوةسررتيَت
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خاتوونرررة ميهرةبانرررةكان لرررة   !ثيَاررروازاان ىلَ دةكرررةن 
ثةجنررةرةوة ثيالَررة ضرراف طررةريء ضرروكليَتء ثرتررةقالَمان     

دةطةينررة لررؤزان  لررة نيَررو سررةربازطةيةكدا لررة    . دةدةنررمَ
لررررة نزيررررك . بةرزاييررررةكانم يرررراردا نياررررتة مَ دةبررررني

طؤرِةثانيَكم تؤثم ثمَ  ئافرةترانم طرةنج كرة ثؤيراكم لرة      
ةردةخةنرةف   يان لة بةردايرة  بةز يييَوةف ثؤياكم سةرباز

دلَ ؤيكةرةوة   مندالَةكامنان ىلَ وةردةطرن  ثياوانء ذنان 
ثؤيراكةكامنان برؤ   . بؤ سةر يووينت ليَك  ودا دةكةنةوة

 .ثاككردنةوةو تاقيمكردن دةبةن
كة ثيَارت هةمان ئةو بارودؤخرةيان   ثايان ئةوكةسانةف

بة طيان تاقم كردبرووةوة  دانرم ثيَردادةنيَ  كرة ترسريان      
مة  هةموومان هةست بة بارسووكم دةكةي   هةبووة  ئيَ

ضونكة خؤمانء برة تاي،رةتيه  مندالَرةكامنان ثراكء تيَررو      
ةكةي برررة ئرررارامم لرررة نيَرررو تةسرررةي دةبينينرررةوة  كذرررؤلَ

بيَارركةيةكم  وانرردا كررة هررةرطيز ثيَارررت نررةي،ينيوة  لررة   
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يةك يرةةة  دواف  . تةنيات قةرةويَلَةكةف م  نووستووة
ديَر  ترا لرة ثارت رة رةرةكانم       يرارف فوت،َرويَ  خرةلَكم   

هةلَ،ةترررة ضررروكليَتء . بنكرررةف ثاسرررةوانم ئيَمرررة ب،يرررن  
ئرةي  . ثرتةقايَء هةروةها  طةرةو ثارةمشران ثرمَ دةدةن  

بررررارو دؤخررررة  ئرررريرت ناماخناتررررةوة يررررادف ئؤردوطررررا   
. زؤرةمليَيةكان  بةلَكو زياتر لة باغذرةف ئراذة ن دةضريَت   

ة ناكررات  ئابرِوومةنرردتري  كررةمسان زاتررم ضرروونة حةويرر  
ثيَذةوانةف ئةوانم تر كة لة كةليَنم رة ةرةكانرةوة  برة   
دةست دريَهكردن بؤ وةرطرتنم يتم بةؤ   كرات بةسرةر   

لة هةفتةدا ضةندي   ار خاوةن ثياةو كارطرةكان  . دةبةن
هاورِيَيرران  ئايررنايان ! ديَرر ء بررةدواف كريَكرراردا دةطررةرِيَ 

م خؤيران برة   دةرِؤنء ناوونياان. كارو خانوو ثةيدا دةكةن
 . مَ دةهيَلَ 

دواف مانطيَك لة لؤزانء مانطيَكيه لرة زوريَر   برة سرةر     
لررة قوتاخبانةيررةك لررة نيَررو دارسررتاندا نياررتة مَ . دةبررةي 
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دةبررنيء وانررةف زمامنرران ثررمَ  دةلَرريَ   بررة ي مرر  لررة بررةر  
ذيرانم مر  ضرؤن    . كذؤلَةكةي برة كرةمم بةيردارف دةكرةي    
؟ واف برؤ  !هيَارت،ا دةبروو  ئةطرةر و ترم خرؤم  برة مَ نة     

دةضررر  زةرترررةترت  هرررةذارتر كرررةمرت دابررررِاو  رِةنطرررة      
ئةوةف ليَرم دلَنيراي ئةوةيرة لرة هرةموو      .....بةختةوةريه

 .يويَنيَكء بةهةموو زمانيَك دةمنووسم
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 بيابان

وريَ رررةوة  بةسرررةر لرررة رِيَطرررةف بنكرررةف ثةنابرررةرانم ز 
بررةي  ررؤرةء . ادا دابررةمشان دةكررةنسةرانسررةرف سويسررر

ئةو . رِيَكةوت بؤ نوياتل  يان وردتر بلَيَ  بؤ ظالنهن ديَنيبة
يررويَنةف كررة ئاثارَررانيَكم ئامررادةو رِايررةخكراو  كررةدوو   

وستين تيَدايرة لرةؤف دانيارتووانم طونردةوة لرة      وذوورف ن
دواف ضةند حةفتةيةك لة كارخانةيرةكي  . ضاوةرِوانيمانداية

ة ئريه  دةسرت بر  ( فونتني ملرون )دروستكردنم كاتهميَر لة 
نران  . كاتهميَر ثيَنجء نيوف بةيانم لرة خرةو رِادةمب  . دةكةي

ثايان خؤي  . بة مندالَةكةي دةدةيء  لكم لة بةر دةكةي
رِيَررك دةخررةيء كاتررهميَر يررة ء نيررو سرروارف ئؤتؤبوسرريَك 

 .دةمب كة دةم،اتة كارخانة
. مندالَةكررةي دةبةمررة دايةنطررةو خررؤي دةضررمة كارخانررة  

كذرؤلَةكةي لرة   . ةوفَ ديَمرة  دةرفَ كاتهميَر ثيَنجم ئيَوارة ل
دووبرارة سروارف ئؤتؤبروس دةمبء    . دايةنطة وةردةطرمةوة
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لرة دووكانرة بذرووكةكةف طونردف     . بؤ مالَةوة دةطةرِيَمةوة
لرة ئةثارَانةكةمانردا   )ئاطرةكرة ثرمَ دةكرةي    . يت دةكرِي

خررواردنم ئيَرروارة  ( ئرراميَرف طةرم،ةخاررم ناوةنرردف نييررة  
قراثء قاضراغةكان   . دةخرةويَن   مندالَةكرةي . ئامادة دةكةي

 .دةيؤي كةميَك دةنووس ء ثايان دةخةوي
. كارخانةكة بؤ يريعر نووسرني  يَطةيرةكم زؤر لرة برارة     

بؤية دةتوانيت برري لرة يرتم    . كارةكة بةيةك نةزي دةرِوات
ئاميَرةكررانيه دةنرر ء ئرراوازف ناخؤيرريان . تررر بكةيتررةوة

. بطرررن طررة برِطررة كردنررم يرريعرةكامننييررة تررا رِيَطررة لررة برِ
. هةمياة ضاوف ميَزةكرةي ثةرِةكاغرةزو قةلَرةميَكم تيَدايرة    

كة ييعري برؤ ديَرت  يةكسرةر دةينوومسرةوةء بةيرةويه      
 .هةمووف لة دةفتةريَكدا ثاكنووس دةكةي

كةسم هةنطاريايني كة لةو كارخانةيةدا ئريه  ( 04)ئيَمة
لة ميانةف ثاووف نيوةرِؤدا لة كراتم نراخنواردن   . دةكةي 

طرةيَ ئرةو خواردنانرة    لةني  بة ي خواردنرةكان  يةكرت دةبين
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دةتوامن بلَيَ  هيَ .  ياوازن كة ئيَمة خوومان ثيَوة طرتووة
بة  بة حالَم خؤي  ئةوة بؤ يةك سايَ دةضريَت   . ناخؤي 

لرة كارخانرةدا   . نيوةرِؤيان تةنيا يريو قراوةو نران دةخرؤي   
ن    بةران،رةرما طةيَ ئيَمةدا ميهرةبانم دةنويَن هةمووان لة

رِوو برررة ثيَكرررةنين   دةمانررردويَن   برررة ي هررريَ يرررتيَك    
ئاليَرةدايررة كررة بيابرران دةسررت ثررمَ دةكررات    ! تيَناطررةي 

بيابرررانم كؤمة يرررةتم  بيابرررانم رِؤيرررن،ريف  لرررة دواف     
هةلَذوونء ورووذانم رِؤذانم يؤرِ ء رِاكة رِاكة   بيَدةنطم 
ديَت  تةنيايي  دلَترةنطم برؤ ئرةو رِؤذانرةف وامران دةزانرم       

ييَكمان بةر ةلةيةكم طرينطدا  لة ميَهوودا بةةنطة لة مةسرِ
خررةمم هةسررتم غررةري،م  لررة دةسررتدانم    .....كررةوت،يَت

خانةوادةو هاورِفَء خؤيةويستان  بة هاتنمان بؤ ئيَرة  لة 
ضرراوةرِيَم يررتيَكدا بررووي   نةمانرردةزانم ضرراوةرِيَم ضررم     

لرة   نةك ئرةوة  رِؤذانرم ثررِ    بة ي بة دلَنياييةوة ! دةكةي 
خررةم،ارف كررار  ئررةو رِؤذ ئاوابوونررة بيَدةنطررة  ئررةي ذيانررة   
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 .....بمَ سةرسرامم  برمَ ئوميَرد    ان ضةق،ةستووة  بمَ طؤرِ
لرة  . لة رِووف مادييرةوة كرةميَك لرة رِابرردوو بايررت دةذير       

 يرراتم ذووريَررك  دوو ذوورمرران هةيررة  بررةرِادةف ثيَويسررت  
ي برة   برة    رِةذوومان هةيةء خؤراكةكة  بةمشان دةكرات 

بةراورد بةوةف كة لة دةستمان داوة  باجء بةهايرةكم زؤر  
 !طرامنان داوة

سةر لة بةيانييةكم لة نيَو ئؤتؤبوسدا  بليرت فررؤ  لرة    
تةنيات منةوة دادةنياريَت  ئيردف هرةموو برةيانيان برةي      

ثيرراويَكم قةلَررةوء ضراؤكة  بررة دريَررهايي رِيَطةكررة  .  ؤرةيرة 
يَم ناطةي  برة ي دةزامن  بةتةواوف ت. قسةي لة طةيَ دةكات

دةيرررةويَت دلَنيررراي بكاترررةوة كرررة سويسررررييةكان رِيَطرررة   
دةلَيَررت ئرريرت نابيَررت  ! بةرِووسررييةكان نررادةن بيَنررة ئيَرررة 

ئيَستا حالَم حازر . ترست هةبيَت  ئيرت نابيَت خةم،ار بيت
ناتوامن ثيَم . بزةخةنةيةك دةكةي. لة هيَمنمء ئاسايايداي
ةكان ناترس   يران ئةطرةر خرةم،اري    بلَيَ  كة م  لة رِووسيي
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دةبينم  زياتر لة بةر ئةوةية كة ثرت لة ثيَويست ئاسايا  
هةروةها لة بةر ئةوةية كرة نرةدةتوامن كراريَكم ترر     ! هةية

بكةي  يان بري لرة كرارَيكم ترر  طرة لرةء كرارة بكةمرةوة         
كارخانة  يت كرِي    ل يووينت  ضيَات ليَنانء ئةمرةء  

 طررة لررة ثاررووف  !هيذررم تررردا نرري ئرريرت لررة ضرراوةرِوانم 
ِرؤذانم يرةك يرةةة ترا خبرةويء كرةميَك زيراتر خرةون برة         

ضؤنم بؤ رِوون بكةمةوة برمَ ئرةوةف   .خاكم خؤمةوة ب،ين 
بة ضرةند ويرةيةك كرة لرة فةرةنسراوة فيَررف       ! بريِةجنيَن 

بررووي  خرراكم  رروانم ئررةوان بررؤ ئيَمررةف ثررةنا بررةران  لررة   
كة دةبيَت ثيَيدا تيَ ةرِي ء بة  بيابانيَك! بيابانيَك زيَرت نيية

... يويَنيَك بطةي  كة ثيَم دةلَريَ  طوجنراو  سرةرجنرِاكيَه   
لةي ساتةدا هيَاتا نازامن  كة هةنديَك كرةس  هرةرطيز برةي    

دووكررةس لررة ئيَمررة سررةرةرِاف ئررةوةف  . ئاسررتة   ناطررةن
دةيانزانم زيندانم دةكريَ  طةرِانةوة هةنطاريا  دوو كةسي 

بررؤ   سررةلَت بررؤ دوور تررر رِؤياررتوون   تررريه  دوو طررةجنم
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ضروار كةسري    .كةنرةدا  وياليةتة يةكطرتووةكاني  ئةمريكا 
تريامان هيَاتا بؤ دوورتر  ترا ئرةو يرويَنةف كرة دةكررفَ      

ئةي ضروار كةسرة كرة لرة     . برِؤن  ئةوديوف سنوورف طةورة
ئايرررررنايانم مرررررن   لرررررة دوو سرررررالَم سرررررةرةتاي دوور 

كيان برررة حرررةبم يرررةكيَ! خرانةوةمانرردا  خؤيررران كويرررت 
! خةوهيَ ء ئةوف تر بة غراز  دوووةكرةف ترريه برة ثرةت     

 !!طةجنرتينيان تةمةنم هةذدة سايَ بوو  ناوف طيزؤ بوو
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 ضؤن دةكرفَ ب،يتة نووسةر

بةييَوةيةكم ئاسرايي  سرةرةتا دةبيَرت برةر لرة هرةموو       
  يتيَك بنووسيت ثايان دةبيَت لة نووسني بةردةواي بيت

. سررةرجنم هرريَ  كةسرريه رِانةكيَارريت  تةنانررةت ئةطررةر  
تةنانةت ئةطةر هةستت كررد  كرة هرةرطيز لرة داهاتوويردا      
سرررررةرجنم كرررررةس رِاناكيَاررررريت  تةنانرررررةت ئةطرررررةر    

ةف ميَزةكةتدا خرِب،نرةوةء  زدةستنووسةكانيه لة ضةكمة
 .يتيَكم نويَرت دةنووسيت كة لة بري بكريَ  لةو كاتةف 

  برة نووسرةر   ئةو كاتةف هاَة سويسررا  هريَ ئوميَرديَك   
بوون نةبوو  هةلَ،ةتة ضةند ييعريَك  لة طؤظاريَكم ئةدةبم 
هرررةنطارف بآلوكرررردةوة  برررة ي هرررةيء تواناكرررامن برررؤ      

 .بآلوكردنةوة  لة هةمان يويَندا كؤتايم هات

دواف ضرةند سرالَيَكم ثررِ لرة كرارف سرةختء زةرتررةت        
سةركةومتء تواني   برة زمرانم فةرةنسرم كؤترايي  برة دوو      
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بةترةواوف نةمردةزانم ضريان ىلَ بكرةي؟     . بهيَرن   يانؤطةرف
 ئةمانة بؤ كوفَء بؤ كيَيان بنيَري؟

 John etيةكةمني يانؤطةرف ثيَاكة  كراوي بة ناوف 

joe   يةكدا لرة قاوةخانرةف دوماريرة    ( بيسرتؤ)بوو كة لة
cofe du march     رِؤذانرم  . لة نويراتل ثيَاركة  كررا

ديَكم ناثيارةيي   هةينمء ضوار يةةان ضةند ئارةزوو مةنر 
لة ويَدا لة دواف خواردنم ئيَوارة  يانةيةكم يةوانةيان رِيَك 

بررةي  ررؤرة رِةوتررم كررارف مرر  بررة ناوونياررانم  . دةخسررت
سةركةوتنم ئةو يرانؤ  . يانؤنامةنووس دةست ثمَ دةكات

طةرييةف كة ضةندي  مان  لة سةر تةختةف يانؤ بوو  لةو 
هيَنرراو بررة   رِؤذطاريرردا بةختةوةرييررةكم طررةورةف بررؤ مرر   

دوو سرايَ ثايررت    . طةرموطورِييةوة  درِيهةي بة نووسني دا
 Tarenتروي   يانؤطةرييةكم تري لرة تةمايراخانةف ترارن   

tule    لررة سررانت ئررؤبSaint Aubin    كررة طونررديَكم
بذووكة لة نزيك نوياتل  ديَتة سةر يانؤ  ئةوةييان هرةر  
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لةؤيرررةن هونرررةر ثرررةروةرانم ناثيارررةييةوة ثيَاررركة     
 .ريَتدةك

وا ثيَدةضررريَت كرررة ثيَاوةضررروونم كارةكرررةي ليَررررةدا    
بوةستيَتء بةمة  دةيان دةستنووس  لة نيَو ضةكمةزةدا 

خؤيرررر،ةختانة يررررةكيَك .هيَرررردف هيَرررردف دةثووكيَنررررةوة
ئةمرة   . ئامؤذطاري  دةكات كة كارةكامن برؤ رِاديَرو بنيَرري   

سةرةتاف رِةوتم كراريَكم تررة  واترة نووسرةرف رِاديَرويي       
بةرهةمررةكامن بررة هررؤف هونةرمةنرردانم ثياررةييةوة  ليَرررةدا

ثيَارركة  دةكريَ  يرران دروسررترت بلَرريَ  دةخويَندريَنررةوةو  
لة ميانةف سرالَم  . مافم دانانةكةيم رِاستةوخؤ وةردةطري

  Radioسويسرررا رِؤمانررد   دا رِاديررؤي 0532  0593
Swiss Rom Ande         ثيَرنج يرانؤطةرف مر  ثيَاركة
برؤ نووسرينم     ف سالَيادف مندايَدةكات  تةنانةت بة بؤنة

برررةي  رررؤرة واز لرررة . دةقيَكرررم يرررانؤيي رِادةسررر يَردريَ 
دا رِةزامةندف لة سرةر   0532لة سالَم . يانؤطةرف ناهيَن 



 64 

هاوكرررارف كرررردمن برررة قوتاخبانرررةف يرررانؤطةرف بنكرررةف   
ئررةركم مرر  نووسررينم   . رِؤيررن،ريف نويرراتل وةردةطررري  

دلَر  زؤر برةو     ابميانؤطةرييةكم رِاهيَنانيية بؤ ثازدة قوتر 
لرة هرةموو رِاهيَنانررةكان برة يرردارف    . كرارة خرؤ  دةبيَررت  

دةكررةي خولررةكانم فيَركررارف بررة يرريَوةيةكم ئاسررايم بررة   
هررةموو  ررؤرة راهيَنررانيَكي يررياوي  ةسررتةيي دةسررت      

مر  دةخةنرةوة يرادف      ثيَردةكات ئرةو رِاهيَنرانء مةيرقانة    
مرر ء  .يررتيَك كررة لررة قؤنرراغم مندالَيرردا ئررةجناةان دةدا   

براكةي  يان  هاورِفَ كذةكةيء م   مةيقةكانم بيَردةنطم   
دةست دةكةي بة نووسينم بابرةتم زؤر  ....دانيانت  رِؤذة

كورتم ثةيوةسرت برة يرادةوةرف منردالَم  هيَارتا زؤر برة       
دوورف دةزامن كررة رِؤذيكيرران ئررةو بابةتررة كورتانررة ب،نررة     
كتيَب  بةي  ؤرة دواف دوو سايَ دةفترةريَكم طرةورةي لرة    

ر ميَزةكةمدا هةية كة ضريؤكيَكم رِيَركء ثيَكرة لرة طرةيَ     سة
هيَارتا دةبيَرت   . سةرةتاو كؤتايم وةكو رِؤمانيَكم دروست
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تاي م بكةي  هةلَةضرنم بكرةي  دووبرارة تراي م بكةمرةوة       
 ......ئةوةف كة زيادة ؤف بدةي  هةلَةضنم  بكةمةوة

تررا دةقةكررة بررة يررياوف  ...ديسرران هةلَةضررنم بكةمررةوة
 .ردنء خستنة رِوو بزامنثيَاكة  ك

لَيرةدا هيَاتا برة ترةواوف نرازامن دةبرَم ضرم لرةو دةقرة        
؟ برؤ  كيَرم بنيَرري؟ بيدةمرة كرمَ؟ هريَ بآلوكاريَرك        !بكةي
هرةر لرة   ! كةسم وا  ناناس  بآلوكاريَرك بناسريَت  ! ناناس 

 Lage( ؤذدؤي)خؤمةوة برمَ زانرني برري لرة بآلوكرةرةوةف      

d,Hommne يررةك ثرريَ  دةلَيَررتةكةمررةوة  بررة ي هاورِيَد :
دةبيَررت لررة طررةيَ سررمَ بآلوكررةرةوةف طررةورةف ثرراري     ))

ئةو ناوونيارانم سرمَ بآلوكرةرةوةي    (( دةست ثمَ بكةيت؟
سررمَ دانررة لررة   ( سرروف–طراسررة  –طاليمررار )بررؤ ديَنيَررت  

دةقةكةي ئامادة دةكرةيء برة سرمَ دةسرتة دةيان،ةسرت ء      
 ررررةنابم ) :سررررمَ نامررررةف وةكررررو يررررةكيه دةنووسرررر  
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ئررةو رِؤذةف  كررة هررةر سرريَكيان دةبةمررة    ...( بةرِيَوةبررةر
 : ثؤست انة  بة كذة  طةورةكةي دةلَيَ 

 .رِؤمانيَك  تةواو كردووة -
بةرِاسرتم؟ لرةء برِوايرةداف كةسريَك هرةبيَت      : ثيَ  دةلَيَت
 ضاثم بكات؟

بررةلَمَ  بررة دلَنياييررةوة  لررة رِاسررتيدا هررةتا بررؤ   : دةلَرريَ  -
ةدايء دلَنيايرر  كررة  ترراويَكيه دوو ديَ  نررامب  لررةو برِوايرر   

رِؤمانةكرررةي  رِؤمرررانيَكم بايرررةو برررمَ هررريَ طرفرررت برررآلء   
لةي رِووةوة زيراتر سةرسرام  ترا دلَطريبروون      . دةكريَتةوة

كرراتمَ دواف ضرروار  يرران ثيَررنج حةفتررة  دةقررم رِؤمانةكررةي  
لةؤيةن طاليمارء ثايان طراسة بة ئةدةبانرةء رِةمسييرةوة   

: ةر خؤمرةوة دةلَريَ   لرة بر  . بة ثةسندنةكراوف دةطةرِيَنةوة
 .بطةرِيَ  دادةبمَ بةدواف بآلوكةرةوةيةكم تر

دواف نيَوةرِؤف رِؤذيَكم مانطم سةرماوةز لرة ؤيرةن ذيرل    
كارثنتيَر لة بآلوكةرةوةف سوف تةلةفؤمن بؤ دةكريَتء ثيَ  
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ترررازة لرررة خويَندنرررةوةف دةقرررم رِؤمانةكرررةت    : دةلَيَرررت
ندؤترةوة   بوومةتةوة  ضةندي  سالَة يتم وا  روامن نةخويَ 

دووبرارة دةقةكرةي خويَنردةوةو برِيرارة     : هةروةها دةلَيَرت 
بآلوف بكةينةوة  بة ي كارةكرة ثيَويسرتم برة رِةزامةنردف     
ضةند كةسيَكم ترريه هةيرة  دواف ضرةند هةفتةيرةكم ترر      
تةلررةفؤمن بررؤ دةكاتررةوة  هةفتةيررةك دواتررر تةلررةفؤمن بررؤ   

ئامادة طريَ،ةستم ضاث كردنم كتيَ،ةكةت ) دةكاتء دةلَيَت
 .(دةكةي

دواف سمَ سايَ لة طةيَ وةرطيَرِةكةمدا ئةريكا توفؤظ  لة 
لررررة بررررةردةي . يرررةقامةكانم بررررةرلني ثياسررررة دةكرررةي  

كتيَ،فرؤيرةكان دةوةسررتني  لرة نرراو  اوانةكانرردا دووةي   
رِؤمررانم مرر   بررةر لررة خررؤيء لررة مالَررةوةي لررة نرراو رِةفررةف  

برررؤ  هرررةذدة زمررران   ( دةفترررةرف طرررةورة )كتيَ،ةكامنررردا
 .طيَرِدراوةوةر
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. سةر لة ئيَوارة لة بةرلني ئيَوارة كؤريَكم ئةدةبي  هةية
خرررةلَكم ديَررر  مب،يرررن   طرررويَ  ىلَ بطررررن  لرررة برررارةف      
كتيَ،ةكامنررررررةوة  ذيررررررامن  ضررررررؤنيةتم برررررروومن بررررررة   

  وة مي ثرسرياري ئرةوةف   بكةن ثرسياري ىلَ......نووسةر
ئررادةميزاد   بررةي  ؤرةيررة ( ضررؤن بررووي بةنووسررةر؟ )كررة

ووسرةر ئةطرةر برةخؤرِاطرفء ثاروودريَهيء مكرورِ      دةبيَتة ن
بررمَ ئررةوةف برِوايررم بررة ئررةوةف كررة     ! برروون بنووسرريَت 

 .دةينووسيَت  لة دةست بدات
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 نةخويَندةوار

بةرنامةيرةكم  : رِؤذيَكيان دراوسمَ هاورِيَكةي ثريَ  دةلَيَرت  
بارةت بررة كريَكررارانم ئررافرةتم بيررانم    ةتةلررةظزيَوني  سرر 

دريَهايي رِؤذ لة كارخانة ئيه دةكةنء  بينيوة  ئةوانةف بة
 .يةوانة  خةريكم ئيهء كارف مايَء مندايَ دةب 

ئرةوة هرةمان ئرةو يرتةية كرة مر  لرة كراتم هراتن  برؤ            -
ويَرررِاف ئةمررة  ئررةوان   : داوة  دةلَيَررت   سويسرررِا ئررةجنام 
 !ةنسيه نازان تةنانةت زمانم فةرِ

 .منيه نةمدةزانم -

ةف كررة ناتوانيَررت ئررةو بررة هاورِيَكررةي دلَطررري دةبيَررت لررةو
سةرهاتة ثرِ لرة كاريطةرييرةف ئافرةترانم بيراني  برؤ براس       

ئرةو رِابرردووف منرم    ! بكات كة لة  تةلةظزيؤن بينيويرةتم 
بةرِادةيةك لة بري كردووة كة ناتوانيَت بيَنيَتةوة بةر ضاوف 
خؤف كة م  لة هةمان  ؤرف ئةو ذنانةي كرة زمرانم و ترم    
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خانة ئيه دةكةنء يرةوانيه كرارو   لة كار. ميواندار نازان 
 .بارف مالَةوة رِادةثةرِيَن 

ئةوانررة بررة بررري خررؤي ديَنمررةوة  كارخانررة  يررت كرررِي     
بة زةرتةت دةتوانيت  ....مندايَ  خؤراك  زمانم نةناسياو

لة كارخانة طالَترة بكرةيت  ئاميَرةكران دةنر ء هةرايرةكم      
كراتم   تةنيا لة يويَنم دةستاؤري ء لة. زؤريان ليَوة ديَت

هاورِيَيرة  .  طةرة كيَاانيَكم خيَرادا دةتوانيت قسة بكةيت
لررة   كريَكارةكررامن زانيارييررة بنةرِةتييررةكامن فيَررر دةكررةن  

هةواكة )ثيَ  دةلَيَ ( ظاي دو روز)رِيَطةف نيااندانم داةنم 
مروو   : بة دةست ليَدامن ويةطةىل تري فيَر دةكرةن ( خؤية

ةر لرة ئيَروارة برة    سر . تراد ....باسك  دةست  دةي  لووت  
لررة طررةيَ كذررة  كرراتمَ. مندالَررةوة بررةرةو مررايَ دةطةرِيَمررةوة

دةكررررةي  ةكةي بررررة زمررررانم هررررةنطارف قسررررة   بذرررركؤلَ
. بةسةرسرررامييةوة زةيرررن  دةداترررمَء تةمايررراي دةكرررات  
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 اريَكيان دةست بة طريان دةكات  ضونكة م  تيَم ناطةي  
 ! اريَكم تريه ضونكة ئةو لة م  ناطات

ويسرِا بة ثيَنج سايَ  بة فةرِةنسم قسة دواف هاتن  بؤ س
بة ي ناتوامن خبويَنمرةوة  ديسران بوومةترةوة برة     . دةكةي

كررة لررة ضرروار سررالَييةوة دةمترروانم   !....نةخويَنرردةواريَك
 !خبويَنمةوة

ويررةكان دةناسرر   بررة ي كرراتمَ دةياخنويَنمررةوة ئررةي     
ثيتةكان بؤ مر  هريَ واتايرةكيان    !  ارةيان ناياننامسةوة

زمانم هةنطارف  زمانم فؤنةتيكة  زمرانم فةرِةنسرم   . نيية
نازامن ضؤن تواني  ثيَنج سرايَ  . بة تةواوف ثيَذةوانةف ئةوة

مررانطم  اريَررك طؤظرراريَكم  . بررةبمَ خويَنرردن بررة سررةربةري 
 Gazette Littera ireئرررةدةبم هرررةنطارف برررةناوف 

Hongraise  كاتيردا يريعرةكانم خرؤي ضراث     ولة هات ةد
يَ،م هةنطاريايه هةبوو كة لرة رِيَطرةف   هةروةها كت. دةكرد

نووسرررني برررؤ كتيَ، انرررةف ذنررريَ  دةسرررتمان دةكرررةوتء  
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! زؤربررةيامنان خويَنرردبووةوة  بررة ي ئررةوة طرررين  نررةبوو
بةلَكو طرين  ئةوةية كة  اريَكم تر خبويَنينةوة ترا ئيردف   

خؤي،ةختانة توانراف نووسرينيه   ! هةرطيز نةةويَنينةوة
 .هةبوو

ية  سرالَمء دةضريَتة    كم تر دةبيَتةمندالَةكةي ماوةية
منرريه  دةضررمة قوتاخبانررة  بررؤ قوتاخبانررة    ! قوتاخبانررة

لرررة تةمرررةنم بيسرررتء يرررة  سرررالَم لرررة . دةطةرِيَمرررةوة
خولةكانم هاوينةف زانكؤف نوياتل نراوف خرؤي دةنووسر     
تا فيَرة خويَنردن مب  برؤ قوتابيرانم بيرانم خولرةكانم فيَرر       

يَررردا ئينطليرررزف  لرررة و. بررروونم زمرررانم فةرِةنسرررم هةيرررة
ئررةمريكايي  ئررةلَمانم  سويسرررِف هررةن  تاقيكردنررةوةف     
وةرطريان برة نووسرينة  زؤر خرراث وة ي دةدةمرةوةء لرة      
ثؤىل فيَر بووني سةرةتايي  دادةنيَ   دواف ضرةند وانةيرةك   

تررؤ زؤر بررا  فةرِةنسررم قسررة     : مامؤسررتا ثرريَ  دةلَيَررت  
:  بؤضررم لررة قؤنراغم سررةرةتاييت؟ ثيَررم دةلَرريَ ! دةكرةيت 
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نرررراتوامن خبويَنمررررةوةء بنووسرررر   مرررر  نةخويَنرررردةواري  
 !ثيَدةكةنيَت

 !ثايان دةبينني -
دوو سررايَ ثايرررت بررة ثلررةف نايررا  برِوانامررةف زمررانم      

دةتروامن خبويَنمرةوة  سرةر لرةنوفَ     . فةرِةنسرم وةردةطرري  
ظيكتررؤر هؤطررؤ  ظررؤلَتيَر  سررارتةر   ! دةترروامن خبويَنمررةوة

ترراد هةرضررييةك  ...سرراد كررامؤ  مياررؤ  فرِانسرري  بؤنرره  
بوويَرررت  برررةزمانم فةرِةنسررررم بي ويَنمرررةوة  دةترررروامن    

هةروةها نووسةرانم غرةيرة فةرِةنسريه كرة    , بي ويَنمةوة
فؤكنررةر  : كارةكانيران برؤ زمررانم فةرِةنسرم وةرطيَررِدراون    

ئررةو ....يررتاي  بررةة  هررةمنطواف  ئةمررة دنيايررةك كتيَ،ررة 
منرردالَم  دوو. كتيَ،انررةف سررةرةجناي دةترروامن تيَيرران بطررةي

ترمرران دةبيَررت  لررة طررةيَ ئررةوانيه ثرِؤظررةي خويَندنررةوة   
 ...........رِةوان نووسنيء حالَةتةكانم فرمانء ! دةكةي
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كاتيَررك لررة واترراف ويررةيةك  يرران دروسررت نووسررني لرريَ   
نازامن  بةلَكو دةلَيَ  تةمايرا  : ئيرت هةرطيز نالَيَ ! دةثرس 

 دةكررررةي  دةطةرِيَمررررةوة سررررةر فةرهررررةنطم ويررررةكان   
دةمبررة خويَنررةريَكم  . ماندوونةناسررانة تةمايرراف دةكررةي  

دةزامن هةرطيز نراتوامن برةو   . تامةزرؤف فةرهةنطم ويةكان
فةرِةنسيية بنووس  كة نووسةرانيَكم زطماكم فةرِةنسرايي  
ثيَم دةنووس   برة ي ئةوةنردةف دةتروامن دةنووسر   برة      

  خؤي ئةو زمانةي هةلَنةبهاردووة. بايرتي  ييَوة كة بتوامن
نا ضراري  ! قةدةرو هةلو مةر ةكان بةسةرياندا سةثاندووي

بؤ م  قورسء زةرتةتة  طرفتيَكرة  . بة فةرِةنسم بنووس 
 .بؤ نةخويَندةواريَك
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 :نووسةر لة ضةند ديَريَكدا
 

لة هةنطاريا لة  0529ئاطوتا كريستؤف لة سالَم خاتوو 
دا وةكررو زؤربررةف  0592دايررك بررووة  لررة طررةيَ يؤرِيررم  

تيررانم خررؤف  و تةكررةف بررة مَ هيَاررتووة  دواف     هاوو 
بةر رِووف كردووةتة ةوةيةكم كةي لة نةمسا  وةكو ثةنامان

سويسررراء بررة ثيَررم رِيكةوتننامررةو دابةيرركارف لررة يررارف  
ف فةرِةنسرررم زمانررردا نيارررتة مَ برررووة  لرررة  ( نويررراتل)

كارخانةيةكم كاتهميَرسازيدا دايدةمةزريَن ء برة هيَوايرمء   
هرةر برة هرةمان    . رِةنسرم فيَرر دةبيَرت   زةرتةت زمرانم فة 

لة سؤنطةف كؤمةلَة . زمانيه كتيَ،ةكانم خؤف دةنووسيَت
طؤتفريررد )دا خررة تم  3440بةرهةمةكانيررةوة لررة سررالَم  

هةروةها خرة تم  . وةردةطريَت  Gotfried kellerكيللةر 
 .تريام وةرطرتووة
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