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)     (ى كاندا ژمارهتى گشتى كتێبخانە گشتييەرايەبەڕێوهبە لە

 تێى دراوه2019ساڵى 

 مافی چاپكردنەوەی بۆ وەرگێڕەكان پارێزراوە

 
 

 ەڵگەو ل ەراودێڕرگەو ەوییەئاباد رەندەسکەسامفونى پاستورال ى ئ قىەد ەل
 ەوەتەکراو راوردەب زارىەا. الل انىێڕرگەو ییاهنگ روستا قىەد
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 زGide éAndr (1869-1951)ندرێ ژيد ئه
 

 .دايكبووه پاريس له له نسييهفرهناوبانگى بهرێكى نووسه   
ى ى خێزانيتى و كێشههامهووشى نهت وهمنداڵييه ر لههه

مامۆستاى  اوكى، كهزووى منداڵيدا بنێكى مهته و لهوهبۆته
اڵتدار و سهو ده و دايكێكى تووند مردووه ،زانكۆ بووه

 له وهنجييهگه . لهكى بووهيۆلسيى كاتخرسهتووندڕۆيێكى سه
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كى يهوهو بيركردنهژياوه يداباوك و دايك ئايينى نێوانىگێژاوى 
ێوان ژيد و دايكيدا كانى ننامه . لهبووهيدا ال پهقووڵى ئايينى 

و  كى بێسنوورى بۆ دايكى بووهويستييهوێ خۆشهكهردهده
 گەشتکردنىتى دواى تايبه به ،لى دايكى بووههاوكات گوێڕايه

ين ڵهوهه . لهكان زێتر بووهى نامهبۆ ميونيخ ژماره 1892 له
 و( ئهمردايهنه كهر مارهگهى خۆيدا)ئهوكراوهاڵمى برههبه

 . زۆر كات بهداڕشتووه بيانهدهكى ئهيهشێوه به ىيهنديپێوه
 ر بۆيههه ،بووهندروستى باش نهو ته خۆش بووهمنداڵى  نه

ژاو روون شڵهو ده بووهيشى رێكوپێك نهخوێندنى قوتابخانه
 رووى له وهكارييهرزهنجى و ههدواى گه . لهبووه

كانى بييهدهئه ردانى يانهو سه ت كردووهبيادهى ئهوهخوێندنه
 ستيڤان ماالرامێڵ پۆل ڤالێرى و گهتى لهو دۆستايهكردووه

رێبازى  رووى له وهوانيشهۆى ئههر بهو هه بووه
 وهكالسيكه كانى لهمهرههشێوازى به .سيمبۆليزمى كردووه

ان دواى كگرهخنهى رهبۆچوونى زۆربه اڵم بهبه ،نزيكه
ى بۆ رۆمانى (،شێوازێكى تازهییەکانمينزه نووسينى )خوانە

 .نسى داهيناوهفره
 كو له.وهرگيريى كردووهمامى هاوسهمادلين(ى كچه)ڵ گهله   
و  شبين بووهتى زۆر رهكانيدا نووسيويهرييهوهرى يادهفتهده

. وهتهپڕ بكا گەشتکردن به و بۆشاييهئه وڵيداوهدواتر هه
ند مهوڵهو ده خێزانێكى بۆرژوازى بووه خۆى له راسته
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ردانى و سه پ بووهچه ىڵگرى بيرك ههيهاڵم بۆ ماوهبه،بووه
شيمان ى پهوهڕانهو دواى گه تى كردووهتى سۆڤيهكيهيه

 كۆنگۆ و چادى زائير وميسر و جهتونس و ردانى . سهوهبۆته
ختى خۆشبه له رێگه يچ شتێك نييهه ابووهپێيو .كردووه

چێژ  و سى تر نابێ مرۆڤ خۆى بێت و كهمرۆڤ بگرێت و ده
 كتێبى )كۆريدۆن( تى لهتايبه . بهربگرێكان وهخۆشه ساته له

و خۆى ئه ،كهكانى كردووهدا باسى عيشقى نێربازى و غيلمانه
دا قووڵتر  (ەکانییمينزه خوانە)كتێبى  اڵم لهه،ببووهى ههزهحه
ى (نيچه) كانىبۆچوونه فى نێو كتێبى پيرۆز ولسهى فهشهكێ

وردبينى و  به ستر ههخوێنهدا م رۆمانهله رباس.بهخستۆته 
رى ى هونهكانرهو فيگه نگو ره رهونه ر لهزايى نووسهشاره
مفۆنياى كانى سەسروشتييهنگه و ده كاريى و ئاوازشێوه

بۆ  يهروانينێكى جوانيناسانه .دەکات بيهۆڤن دا مىشهشه
 دى،بهكى ئهيهنێو كێشه وتۆتهجيهان به موزيك. رۆماننوس كه

 قڵ و سۆزىى نێوان عهكێشه
و  دا دۆش داماوهم دووانهنێوانى تاريكايى ئه دڵ. له 
كو پياوێكى ى خۆى وهقينهركى راستهكو ئهوه هوكهاليهله

شقى عه ىنێوانو له  بۆ كتێبى پيرۆز وهڕانهئايينى و گه
كانى خۆيدا روانينى خۆى خێزانييه و كێشه نابينا كىيهكيژۆڵه

 .ربڕيوهده
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 ڕباسى خێر و شه راناوى )من(به وه،رهى چيرۆكگێڕهشهقه 
 كو شێوازبێگومان وهكات.كانى مرۆڤ دهريزييهغه تهو سيفه

رى و بايۆگرافياى وهياده دى لهووو تەكنيكى رۆمانى كۆن س
 .رگرتووهخۆى وه

زانكۆى ئۆكسفۆرد  ى لهيخرى فهبڕوانامه ندرێ ژيد،ئه  
ى و بدهى ئهخنهبى و رهدهمى ئههرهڵێ بهۆمهك. خشراوهپێبه

 ،ینییەکانمزه ەخوان :وانهله ،و رۆمانى نووسيوه ژياننامه
 وشت،ره دژه ،نيدۆكۆر تيكان،كانى ڤامينهژێرزه كان،فێڵبازه

 سك.رگاى تهت، دهسۆڤيه له وهڕانهگه
 .راوهخشبهبى پێدهاڵتى نۆبڵى ئهدا خه 1947ساڵى  له -
دا 1951شت ساڵى، له ساڵى فتاو ههنى حهمهته له -

 .ماڵئاوايى كردووه
 

 كان رگێڕهوه                                                
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 مەکیە ىداشتيا
 ١٨٩٠ رىیەبراێى ف١٠

سێ ڕۆژە بەردەوام بەفرێکى وەها دەبارێت، کە هەموو    
 من تەنانەت نەمتوانی بۆ گوندى)ر( ڕێگاکانى داخستووە.

لەوێدا ڕێوڕەسمى  کە پازدە ساڵە مانگى دوو جار ،بڕۆم
تەنیا سێ  1ش لە )البرۆڤین(هبەیانی ئەم نزا ساز دەدەم،

 وون.بکەر بۆ کڵێسا هاتنوێژ
و  فرەب ەک ،داییەناچار ڵەتاەب ەکات مەل ێوەمەد دواجار   
 کىێادیو  رگرمەسوود و ەوەشێپ ییەتیەناوێه ندانەبڕێ
 دایووڕچ  ەک ،ىەوەئ ىەبارەل کێادی ،ەوەمەبک ابردووڕ

 له(م دۆرترێ)ژ کردنىیرشتەرپەو س کردنیزگارێپار کێکات
 .گرت ۆستەئ

                                                 
11 :La Brévine 
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 و ەوەنیزۆد ىەربارەد کێشت مووەه ەستمەبەم   
وا  .بنووسم ەرزگاێپار ەحڕۆ وەئ کردنىەرەروەپ
 ەل شقیو ع رستنەپ ۆب اینەت ومەئ ەک ،تێوەکەردەد
 ندە. سوپاسى خوداوەوەرەد ەتەناوێه کىیتار رداوىەگ
 من. ىۆستەئ ەخست ىەرکەئ مەئ ەک ،مەکەد
 کانىییەرزاەب وهبێمه سانید ەک،بەرلەوەى ویو ن ڵسا دوو 
 ردانەرگەو س ێڵو ناسراوەن کىۆڵەیەکچ 2(نۆفۆدۆالش)
 ەکینز کىێژنەریپ نگانىیرەس وەرەهات تا من ب دوامداەب
 ەل ترەمۆلیک وتەح ىكهڵهما ەک ،ببات ژارەو ه رگەم

 .بوو ردوو وهئێمه
 رەکسیە رەه ،ەوۆکردبەن ەکەسکیگال ەل مكههسپەئ شتاێه   

 گرت،ەڵه کمێسۆفان مداۆخ ەڵگەکرد و لسوار مەکۆڵەکچ
 .وهڕێمهو ناتوانم بگهشهنگانى درهمزانى تا ده ەچونک

 مەئ ییساڵێرى کوسنو ەک ،کردەکات وا گومانم د وەئ تا   
 ەل ەک ،ندهەوەئ رەه مەاڵب زام،ەبست شار ەبست ب ەیەناوچ

 ىەئاماژ ەب نەڕیپێت  3ێسودر كانى گوندىەخانوو
 مرێگه ەژڕۆ وەئتا  ەک ،نیشتڕۆی کیەاگڕێ وەرەب کەۆڵەکچ
 ێترەمۆلیدوو ک ىەکیدواى نز ،ەتەبەڵه .وتبووكهوێدا نه به
 نى،یبچووکم ب زىێئام نىێنه کىەیەاچیرەد پەچ ەستەد ەل
 ختهشه بووهده كاتێک ،زستانان مدایتێنجەگ نىەمەت ەل ەک

                                                 
2  :Fonds La chaux -de- 
3 :Saudraie  
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 وەئ ێبەد ڵسا ەپازد ىەکینز ستاێ، ئکردده میاری وێله
وێ ئه ئيشم به ك چەیهشەق كهو ەچونک ،وهیدەن مەنێشو
 ،ەوۆچووب ریبەل شمەکەاچیرەد نىێشو تەنانەت ،بووهنه
 وەل ناکاوەل اتێکک ،ەوبۆچوو ریبەل هاەو مەکەاچیرەد
وا  وتەک ىێچاوم پ  داەورباووو س نێڕیز ەوارێئ وەمەد
 ەل مەیەاچیرەدو ئه ژانڕۆ ەل کێژڕۆ ەک، کردده مڵاەیخ
 .  ەووینیب وداەخ
 مەل ەک ،ىەڕپەدێت داکەڵەیەگۆج شتینەت ەب ەکەجاد   
 کانىەتخووب گرتبوو، ىەرچاوەس ەوەیەاچیرەد

 داکێنگاوۆالى زەب داییتاۆک ەو ل ىڕبەداد کێل ىەکەدارستان
 ەک ،ىەوەل بووەن کمڵییەگومان و دود چیه تریئ ،ىەڕپەدێت
 .مەڕۆد داناوە وەب ەجار مەکیە ەمەئ

 کیتار ەورد ەورد دنيا بوو،ەئاوا د کبوویرەخ رۆخ  
 ئيدى بوو،ڕیب ژمانێدورودر کىەیەگڕێ ەمێو ئ هاتەداد
 ۆب ىەئاماژ قامكى ەمن ب ىەکەبچووک ەرەبڕێ

 ێل ىەڵدووک رەگەئ ەک ،کرد کێبنارى گرد ەل کەیەچکۆخان
 کىەڵێوکو. دۆڵەو ه ۆڵچ واوەت زانىەواتد یەاستەنەڵه

 ىۆئاس ەبوو و پاشان ل نیش ىەوەخوار ەک ،سپيپات
 ەل مەکەسپە. ئەوۆچەد ردەز وەلەیم رئاوابوونداۆخ ىنێڕیز

 وەرەب نگاومەه داەکەلۆکچ دواىەو ب ەوەستەب ێكوێسبنه
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 انىیگلەوێ  کێژنەریپ تازە ەک ،نا کیتار کىێژوور
 بوو.سپارد

 داەنێشو وەئ رەسەب ىڵبا ەک ،ىییەنگەدێو ب تەبەیه وەئ   
 اشتێه ەک کێکرد، ژن ەمیراسەو س رانەیمنى ح شابووێک
 رەس ەوتبووەک ەکێڵەوەرەق شتینەت ەل نواندەد ىۆخ نجەگ
 ەشبووۆخێخوال ىەوەن وا گومانم کرد ەک ،ەکۆڵەکچ.ۆژنەئ

 وىەاڵدوک واوەت کىێمۆم ،تىیەتکارەخزم ەک،میزان دوايىو 
 .ستاەو ەکێڵەوەرەق رەرامبەب ڵەجوو ێو ب رساندیداگ
 ،ەقس ەومەبک داەڵیگەدا لمڵوەه داەژێرودرودو ەگڕێ وەل   
 .ستیبەن ێل مەکید کىێشت کەیەوش ندەچ ەل ەجگ مەاڵب

 ەب ،ەویەساەڵه شتبوویدان ۆژنەئوەستەد ىەژن وەئ   
 چکردووۆک سوكارىكه ەل وەئ من، ىەندەزەم ىەوانەچێپ
 ەک رەه ەکۆڵە. کچبوو کانىێاوسدر ەل کێکیە کوەڵب ،بووەن
دواى  به ووهچ ،هبارەنال ىەکەخانم خىۆبارود ىوبوینیب
. نابووێه پیرەژنى نگانىیرەس بۆو  انیێدراوس ىەژن وەئ

 چیه رگداەمەرەس ەل ژنەریگوتى پ يانێكهدراوس ەژن
 سپاردنكخاەب سمىڕەوڕێو کاتى  ە. وادەشاوێکەن کىێئازار

 ەناوچ مەئ ىەربۆز ەل ەک ،ىەیەوێش وەب دانا، مانهیتازو 
 مۆخ کانەپالن مووەه یەاوبوەد ،ەباو داەستانەد ەورود
 ەبووم، چونک نگەتڵد کێمەک ەک ،مێنەداد ەوە. دان بنێميبدا
 کەىێاوسدر ستىەد ەب اینەت ژنمەریپ انىیو ژ ڵام یەبواەد
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 کىێکوخ رچىەگەئ ،یەابسپارد ىەکەبچووک ەتکارەو خزم
ست وام هه ،ست بووەد هدوور رۆبوو و ز ەژارانەه

 کەیەنینجەگ داەبچووک ەنێشو مەئ کىێکونج ەل ەکكرد،ده
 چوو،بيرم بۆ هيچ نه داەسات وەلنازانم . درا بێتشار حه

 نا. ای ەیەه کىیراتگریم ژنەریپ میپرس ئيدى
 وناکوڕ ىەکەژوور کىێو کونج گرتەڵه ىەکەمۆم ەکەژن 

 ەل ەک ،نمیبب ۆنام کىێرەوەبوون میتوان مەستەئ ە. بەوەکرد
 کىێسەک کوەو وەوۆکورژ کردب ىۆخ داكهپاۆس شتینەت
 تىەواوەتەب کانىڕەپوەورەگ یەزەکاو،رچەب ەهاتەد وتووەخ
 .بوویشۆداپ یوخسارڕ
 ،ەوەتەماو یەنایناب ەکچ مەئ اینەت يانەکەزانێخ سانىەک ە)ل  
 ت،ێب ژنەریپ زاىەکچ تێبەد ەکەتکارەخزم ىەگوت ەب ەک
 کىیەەاڵچ ب ییەن ديار نایگەئ ، ەوخانیتەه ين بۆبيبه ەارڕیبوا
 .(تێد رەسەب

 ییەاشکاوڕ وەب ەداماو ۆڵەکچ وەئ نووسىەچار مینیب هک   
 وەئزۆر كارى تێكردم،  ن،ەکەدباس داۆیخ مدهرەب ەئاوا ل

 ەکێدراوس ەژن ەک ،ىەوەئ ۆ، بدادهئازار  يانوەئ ەناڵتا ەقس
 رىبهخهگوتم: ) ەوەوانێل رێژ ەبکات ل ەقس منترێه مەکیالن
 !(ەوەکەم

 ەلۆو ح ژێگ کێمەک خۆى ت،ێوتبەخ مبڕواناكه)نا! :گوتى   
تا  ەوییەانەیب ە. لگاتەدێتانيش قس ەل ەو ن کاتەد ەقس ەن
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 تاەرە. سەواڵووجەن ىۆخ نىێشو ەل م،ەرێل ەکستاێئ
 ،ییەن ەڕک تەڵێد ڵما تکارىەخزم مەاڵب ،ەڕەمزانى کوا
 وداەئ ەڵگەل ىەسق ەن زیرگەو ه ەبوو ەڕک ژنەریپ کوەڵب

 ەک ،ەرۆز کىەیە. ماوەکید سانىەک ەڵگەل ەو ن ەکردوو
 .(ەوەتۆکرد ەوەخواردن و خواردن ۆب اینەت ىمەد
 (؟ەندەچ نىەمە)ت

 تەقەب شیمنخۆ  ن،ێیڕەگ ەوەبا ل ،ەێكڵسا ە)وابزانم پازد
 (.زانمەد ەوەبارەشتى ل ەوێئ

 يژۆڵهک مەئ ەک ،هاتەن شکداێم ەب مەوەئمى و دهئه   
 مڵێب ەباشتر اینزا،  ییتاۆدواى ک مەاڵب ،خۆ بگرمله بێنەوایە
 ەکەتکارەخزم ۆڵەو کچ ێاوسدرەژن کەتەل ەک،ىەوەدواى ئ

و  ۆژنەئ رەس ەوتمەک داەکەژنەریپ ىێڵەوەرەق شتینەت ەل
 ندەخوداو ەک ،کردستەه موا ناکاوەنزا کرد ل ەب ستمەد
بێ  ىێل الدانۆشانم و خرەس ەتۆترسناکى خست کىێرکەئ

 وەئ رەه ڵەمندا وەوامدانا ئ تریئ ەوەستامەه ە. کتييهغيره
 کەیەوێش چیهەب شتاێه رچىەگەئ م،ەبب مۆخ ەڵگەل ەوەش
 ە. لرمێبسپ كێ ەب وەو ئ مەبکێچى ل ەوەدواى ئ زانىەمدەن

 ەژنەریماى پیس ڕییەو چاوم ب ستامەو داکسوچێ
 ىەپار ىەسیک ەل ىەکەچۆلو  چرچ ڕپ سيما ،ەکەمردوو

 توندى ەب انەیکەتانەیق ەک، چووەد لیزڕە کىۆڤێمر
پاشان  ،وهخواره وێتهكهێنهل کىەیەریل چیتا ه تێشابێاکڕ
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خاتوونى  ۆب مۆخ ىەکەکرد و پالن ەناکیناب ەکچ ۆب مەئاماژ
 .ەوەوونکردڕ ێاوسدر
 ۆب ەک ،انىەیب ەوا باشتر ،ەڵێکورتى گوتى:)ب ەب وەئ   

 ىەکید کىێ( و شتتێبەن ەرێل وەئ ن،ێد ەکرمهتهبردنى 
 .گوتەن

 بوونەسانا و ئاسان د ەندەچ کانەکار استىەڕب رەه   
 انۆیخ کانىەنیوانەڕساد ەل کێرۆز کانۆڤەمر رەگەئ
 نیندەچ ،یەاکردەن ەئاراست ستىیوەو چاک نىیوربود ناوىەب

 مىەردەس ەل کۆمەڵێک کار رەسەل نیکردووێل انیگرڕێجار 
 اینەت، ەیەه انمانینجامدانەئ ىەو تاس ژێچ ەک ،مانداڵیمندا

 .نیەینا ەکاران وەئ تىەقەرەد ەک ،ىەانوویب وەب
مندا  دواىەب ستەه ێب کىەیەستەج کوەو ەناکیناب ۆڵەکچ  

 انۆیجوان خ ەو بگر ڕێک وخسارىڕ کانىەندامەهات، ئ
 رەسەل بوو،ەن کىێستەو ن ستەه چیه مەاڵب نواند،ەد
 مبارىەع ەک ،ەکڵەما کانىەقادرم رێژەل ىییکا کىێگەشۆد

 ەنێشو وەئ ىڵێب کەو گرت،ەڵه کمییەتانەب ،بوو ەکەخانوو
 بوو. ەکۆڵەچک وىەخ ىێج
 ەب مانەکيژۆڵهک ەوەکێو پ نواند لوتفى ێخاتوونى دراوس  

و  شەک داڵییەساما ەوەشەمانگ وەل ەچونک شى،ۆجوانى داپ
و  رساندیداگ مەکەسکیگال سىۆسارد بوو. فان کجاریە واەه
 ىەگەڕێل اینەت ەک ،ەحڕۆ ێب ەشتۆگ ەنگەچ وەئ .وتمەکڕێبه
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لەسەر  ەندوویز ەک، نىمزاەد ەوییەشەگونجاوى ل رماىەگ
 ەگاکڕێ ییژاێدرەنوساند بوو، ب ەوەمنەب ىۆخچیچکان 

 : وتەد ممۆخەب
 کییەاوازیچ ج استىەڕب!شڕە کىێوەچ خ؟ەوتووەخ چيه)   
 ندەخوداو ىە! ئـئاه و؟ەئ ىيدارێو ب وەخ وانێنەل ەیەه
 ەشتووینەڵه داەو تار شڕە ەستەج مەل ىەوەئ گومانێب

 تێبەرنەتا ه ،ۆیەت ییتاۆکێب ەییزەب وانىەڕچاو ەکێحڕۆ
 ایئا ،ەوەتێوشەبدر دایرەسەب ۆت زىەیف ەل کێشکیت

 وەتوانام ئ پێى ەو ب مۆخ هرىیم ەتا ب ىەکەد میهاوکار
 (؟مرزگار بكه داەوەشتاريكه مەل

 ى دىکێشت ىاستڕ ەل ەجگێب دايهقسه مەل ىەوەئ ۆب   
 ێڵما هومهشتەیگ ەک ،مڵێب ئەوە راشكاوى ەناچارم ب ،ڵێمنه
 نىیەشا .ەوەبووم ندەسەناپ کىییەشوازێپ ووىەڕووبڕ

 وەئ نیدژوارتر ەل تەنانەت ،ەیەشتیفر مەکەرەهاوس ەباس
 شیکڵێزقاۆت ەکردوو مانەڕێار بجکێندەه ەک ،ىەساتانەچرک

 وەئ مەاڵ، بەکردووەن کەىبانييهميهرهباشى و  ەگومانم ل
 ەل ناکاوەو ل ەختەشوێپ کێسەک ەک ،ییەن ەوەل زىەح

 .تێب اینڵد کەىبانييهميهره
 ەئاماد نڵەسەئ،ەکێپوکڕێ وهوردبه ىئينسانێك ىوهرئهبهله  
 کەوەن ،ڕێنێتێپه کانییەتەعاد ەرکەئ ىوروسن ەل ییەن
 ەبگر ن،ێبنیدا مەرخەمتەک ەب کداێکار ەل مساردىەخ ىۆهەب
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 ىڵێب کەو ،ەیەوردى ه کىەیەوێچوارچ شىیکانییەبانەهریم
 کراویارید کىەیەوارەق ەب كنه ەکەیەنینجەگ وەئ ۆب شقیع

 .ەوەمن  و ئ وانێن اوازىیج ەتاک شەمەئ رەو ه
ڵ خۆمدا گهله ميهڵەيژۆک وئه نىیب ەک،ەوەش وەئ   

 :کردیهاوار ەوەاندنەڕو ن ڕەییو تو قڕ ەب ،وهتههێناوه
 (؟ەکردوو کییەرەسەردەتووشى چ د تۆخ ە)دووبار

و  ماوڕواق و وخسارىڕ ەو ب رسامىەس ەب کانڵەمندا  
 ستبوو،ەب انیزڕی داانیکیمن و دا ورىەدەل ەوەکراو مىەد
 کەیەشێک ريكهخه کردەستمدەوا ه انى پێشووکهجار کوەو
 ـئاه ،ەوەرەد ەبرد ەکەژوور ەل وانمەئ نێوانمان، وێتهكهده
 ەندەچ ستیموەمن د ەک ،ىەوەئ ەڵگەل وەئ فتارىڕە
 رنجىەس، زمیئاز ىۆالنهبچک ىتۆشارل اینەبوو! ت اوازیج
و  ەوودانڕئانوساتى  ەل ەتاز کىێووداوڕ كه ،بوو داەوەل

 ەتێد ەکەسکیالگەل رێكبهيان گيان له ندوویز کىێرەوەبوون
 مەاڵب کرد،ماەو س قاندنەشەڵه ستەدەب ستىەد ،ەوەخوار
 ۆب راتیم ەب انیکیدا ىەخووخد ەک ،ید کانىڵەمندا
 برديانه ەوەژوورەکرد و ل نگەدێب انیوەزوو ئ ەوەتەماو
 .وهرهده
 و،وو نائارامى ب وىێشەتووشى پ کەیەماو ۆب ەکڵەما   

 انیرەس ،ەرێکو ەکۆڵەکچ زانىدهانەین م،کانڵەو منداژن 



 ئەندرێ ژيد .....................................................ەيىمفۆنياى شوانكارەس

 18 

 نوێنىڕێ وهرۆشهجددى و په ەب انینیب کێکات ماڕسو
 .مەکەد
 گرتبوو، مەکەشۆخەن ۆڵەکچ ستىەد ەگاکڕێ ییژاێدرەب  
 ،ساەڵهێواى ل کىیهاواروو یڕەز رداەب ستمەد ەکرەه مەاڵب
 ستمەد ەل شمۆیخ روونىەد وىجڵه مابووەن ىەندێه ەک
 ۆڤهاوارى مر و ڵەنا ەل زیرگەه کانىەهاوارت،ێربچەد
 کەیەلیئازاراوى گوج ىەوەکروزان ەل اتریز کوەڵبچوو،ەدەن
 سکىەت ىەبازن ەل ىەکۆڵەکچ ەک، جار بوویمەکیە چوو،ەد
 -شىۆپەبوونى داد واوىەت ەک -کانىییەستەه ەشتنەیگێت
 کێکات ەک ،نیرزەلەوا د کانىۆژنە. ئەوەرەد یەنابووێه

 ەک ،کێسەک کوەو اکشاڕ وىەز رەسەدانا ل ۆب میکورس
توانى  دواجارگرت و  میستە. دەبووەن رێف شتنیدان زیرگەه
 ور بههه ،ێشینبدا چکانیچ رەسەل ەکەارد پاۆس شتینەتەل

 ىەچکۆخان قوژبنێكى ەل ومەئ جارمەکیە ەک ،ىەوێش
 شەکەسکیگال ناوەل .ەوۆبئارام کێمەپاش ک بينى. داژنێریپ
 ەل ەگاکڕێ ییژاێدرەو ب ەوەخوار ییەخز ەکییەکورس رەسەل

 داينهبه وە. لشتبوویدان چکانیچ رەسەمن ل ر پێىبه
 هات. ەوەهانام ەب مەکەرەهاوس

 ەستەه ەل ەشیمەه وەئ وتىەسوکەڵه نیباشتر   
 وەئ ىڵقەع دایاستڕ ەل ت،ڵێقوەدەڵه ەوییەکانییەتشسرو
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 شیکات ىەربۆو ز یەدانگەج ەل کانىەستەه ەڵگەل ەشیمەه
 .تێوەکەدرەس
: منى پرسى ەل ،کرد ەئاماد کمانێنێشو ەکۆڵەکچ ۆب کێکات  
 (.؟2نتەیبک ەکچ مەچى ل تێوەتە)د
 ختىەس ەب ەک ،کەیەوێشەب ،ەرزەل ەخست مڵد ىەکەقس   

 وەئ ىۆهەب مەاڵب ،ەوەبشارم میزارێب ستىەه میتوان
دانم  ،ەمن کردوو رىێف انییواەئاشت ەک ،ىەرانۆز ەزموونەئ
 به سانید ەک ،داەوانەئ مووەه ەل رنجمەگرت، س مداۆخەب
 وانىەوچێن رەسەخست ستمەد بوو،ستەب انیزڕی مانداورەد

 گوتم: ترەانیرەتەه رۆز کىێئاوازەو ب ەناکیناب ۆڵەکچ
 لىیمیئ مەاڵب(،ەوەنینەڕێگەد لەگێم ۆب وارهغه کىێرخە)ب

 کانىییەرکارێف ەل ەک ،بکات ندەسەپ ەوەئ بووەن ەئاماد
بوونى  ەوەکیژۆو ل ڵقەع رووىەس ەل کێشت زداۆریپ بىێکت
پاشان  ،ەیەه تىییەزاڕەنا رامىەم ەک شتمەیگێت ،ەیەه

 ەکید ىڵدوو مندا ەڵگەژاک و سارا کرد تا ل ۆب مەئاماژ
 تىیەرداێژن و م کانىییەئاسا ەشێک نواەئ ،ەوەرەد ەبچن

 ڵرقاەس ەوەانۆیکارى خ ەب اتریو ز زانىەد انەیمێئ
 داانۆیقاوغى خ ەل شيانەربۆمن ز چوونىۆب ەب ەبگربوون،

 ەب شتاێه ىڵێب کەو ەک ،مەکەرەهاوس ەڵگەبوون، پاشان ل
 ،بوو ڕەتو کێمەو ک ەنائاسوود ەکەناسراوەن ەوانیبوونى م
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 ڵەمندا وەئ ،ەبک ەقس ىەیئاسوود ە)ب :داەقس ەب میوامەردەب
 (ناگاتێت چیهەل ەداماو

 ،زمان رەس ەهات کىێلەو شتگ ىڕربەد تىیەزاڕەنا لىیمیئ   
و  ەشێک تاىەرەس ىەشانین وونڕ کىەیەوێشەب ەک
 ۆب کىێشت موکاتەه کوەبوو، گوتى و تاۆکێب کىڵییەقاەمەد

و  رەیس ەکار وەل وىەیڕەپ ەناچار سانیمدەو ه ییەوتن ن
 کىڵێقەو ع کیژۆل چیه ەڵگەل ەک ،من بکات ىەرانەمەس
 شتاێه ەک ،مینووس شترێپ ،ییەن بیرەهاوت داردەگێب
 کراومیارید کىێپالن ەکۆڵەکچ خىۆبارود ىەربارەد

 مەکیالن ای هاتبووەن شکداێم ەب مەریب وەئ تاەرە. سنابووەدان
. ابگرمڕ مانۆخ ىڵما ەل ەکۆڵەکچ ەک ،ىەوەل بوومەن اینڵد
 ىەیەکۆریب وەئ ەک ،تێبووب لىیمیخودى ئ ەمەئ تێچەدێپ

 ەب داڵەما مەل ەک ەوەتەیرناکی. گوتى: )وا بەوەشکمێم ەخست
 سەرکۆنە(پاشان منى ؟ەیەه رمانۆبخ ستیوێپ ىەندازەئ

 تریوانەئ نووسىەچار ەدانێگو یب ەشیمەه ەک ،ىەوەکرد ل
 دواىەب شەوادەو خان مەدەغارد ەوەشێپ وەرەب ەباکانێب
. ەادیو ز رەس ڵمندا نجێپ تێب وەب رەگەئ شم،ێکەادڕ مداۆخ
 تریو ئ ەبوو واوەت ەکەزانێخ ىەوارەق دۆکل کبوونىیداەل ەب
 ۆب ىۆوتەئ کىیەتوانا دۆکل کبوونىیدا ەل دواىەل وەئ
 نگىەد داەکات مەو ل ەماوەن ەکید ىڵمندا وکردنىێخەب
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 داەشکێب ناوەل ىڵێب کەو ،ەوۆب رزەب شیدۆکل انىیگر
 .تێبووب ىۆناوى خ ستىیبێگو
 حمیسەم تىەزرەح کىەیەقس ندەچ دایلیمیئ مىەاڵو ەل   
 کۆیەه چیه ەک،ەوەرمکردی. وا بمگوتنەن مەاڵباد،ی ەوەوتەک
 ەئاراست زۆریپ بىێکت کانىەوت ەب کانمەکار موکاتەتا ه ییەن

 نىێوکڕتپەو فشارى تاق ختىەس ەل ەییگل کێ. کاتمەبک
 گوت،ەن کمێو شت داێپ مەماف وەئ ەوڵەد ەل کردەد انیژ
 ەشیمەه ەبوو وەئنيا ته ەک ،مێبن داەوەدان ب ەستیوێپ
 مڵد زووىەئار ەبمن  ەک ،ەگرتوو ىەپالنان وەئ ىەرگەب

 ەتۆوتەک ەک ،ىەستانەفشار و پ وەئ اىێڕو شی. منەدامناو
 رکىەئ ەب ەک ،وتوومەک ەکاران وەئ نێشو شتاێ، هوەئ رەس
 ەو داواخوازان رمەن کىێنزما ەب داییتاۆک ەل .ەویزان ممۆخ
چ  یەمن بووا نىێشو ەل ىۆخ رەگەئ ەک ،پرسى ومەل

 ێب کىێرەوەبوو بوون ەئاماد ایئا کرد؟ەد ىەکید کىێکار
و  ەمەڵەچونگەت ناوەل ییەن کىێپشتڵپا چیه ەک ،ناەپشت و پ

چاکى ئاگادارى  ەپاشان گوتم ب ت؟ێڵێبهێج يداشۆناخ
 ڵما وىێبژ رەس ۆب مەشۆخەن ەوانیم مەو فشارى ئ ختەج

 وەئ رىۆز کىییەناتوانم هاوکار ەک ،مەوەداخەب رۆو ز
 مداڵوەه نجامەرەس م،ەسووک بک رشانىەو بارى س مەبک
 ڕەییتو ۆڤمر ییەن اویش ەک ،ەوەمەبکورێه ەیەقس مەب وەئ

 ىڵخا گوناهداێو ب ەوساوەچ کىێرەوەبوون رەسەب ىۆخ
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 ەورەگ تریسارا ئ ەک، کردەوەب مەپاشان ئاماژ ،ەوەبکات
بکات و  زىەوەرەه داڵناوما ىکاروبار ەل تێتوانەو دەبوو

 .خسيووهم رهخه له شی)ژاک(
 رەس یەناێه ستىیوێپ کىەیەوت ندەچ ندەخوداو ،کورتىەب   

 استداڕ ىەگەڕێب ىەوەئ ۆب مەبک وەئ کىەمۆزمانم تا ک
 ىەوەرکردنیو ب امانڕ شىۆیخ رەگەئ امینڵ. دواتڕب
 .رەبەگرتەد ىەیەگڕێ مەئ رەه یەانابوێکارهەب ىۆخ واوىەت
 زانى،ەد ەکڵییەقاەمەد ىەبراو ەب ممۆخ رۆتا ز مەک 
 ىچرا ەو ب ەوۆئارام ب زمیئاز لىیمیئ مینیب کێکات تەبیتاەب
 ەل ەک مەاڵب شت،ڕۆی(دۆرترێژ)الى  وەرەب وهييهستەد
 ەکۆڵەکچ راپاىەس کە،نىیب ئەوەى ىۆچاوى خەب دایوناکوڕ
 سایەاڵه نىیئاگرى ق ەدوبار ،ژوونهڵ و دخۆو پ سیپ ندهچ

! ەخودى تاعوون ىۆخ رهه ەمەکرد: )واى، ئيو هاوار
! ەوەرەد ەنا! ل ەرێ! لەبد تۆخەل ەچڵف!ەوەسەڵه ەزووک

ناو  ەتێچە! واى! دیەاخود ىە! ئەنێکەتەڵه کانتەشاکۆپ
 ەل ىەندەوەئ ادایدون ە! لەوەشیمن کانىڵەمندا ىەستەج
 ناترسم!(( ەکید کىێشت چیه ەل ترسم،ەد سپىەو ئ شکڕ

 ەل ڕەپ ەکەداماو ۆڵەکچ انىیو گ شەل ەک ،بووەن گومانم   
 ییژاێدرەب ە.... ک کێکات ەک مێدابن ەوەدان ب تێبەو د عباده
 ووىڕ شۆناخ کىێستەکردبوو ه شەباو ەل موەئ ەگاکڕێ
 .کردبوومێت
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 ندەو چەوەپاککرد مۆتوانامدا بوو خ ەل ىەندەوەئ تا   
 تید ممەکەرەهاوس ،ەکەژوور ەوەامەڕر گدوات کێکەخول

 وێن ەتۆخست رىەو س ەشتوویدان ەکەفەنەق رەسەل ەک
 .تێژەڕێد سکێفرم ڵوک ەو ب کانىەستەد
تووشى  ۆت ستیوەمدەن زیرگەگوتم:)ه ەبانانەهریو م منێه 

 ەوەش ستاێئ ،ەبوو كهئيشه ەتاز م،ەبک ەشنەچ مەل کىێئازار
 مەل رەه وەش ەکۆڵە. کچەکیتار ایو دون ەنگەو کات در

الى  ەل وەش شیمن ت،ێوەخەد ەکەئاگر کینز ەل ەنێشو
قژى کورت  انىەی. بتێبەد ەکەئاگر ەو ئاگام ل مەکەدەڕێب
 رەه ن،ۆیشەجوانى د ەب ىەستەو ج رەو س ەوەنەیکەد

 ت،ەیبک رىەیس ەوییەگرژ و ىیهڕتو ێبەب تیتوان کێکات
 ،کردێیداوام ل، پاشان تێب ىێو ئاگات ل وەئ ەتەیبگ تیتوانەد
 .تەڵێن کانڵەمندا ەب کێشت چیه ەوەبار مەل ەک

 مانەکەریپ ەتکارە( خزمزالىڕۆهات.) ەوارێنانى ئ کاتى   
 ەک، کردەد مانىۆڵەیەكبچ ەوانیم وەئ رىەیس ەدوژمنان

 ەقاپ ەوۆییەزرەتامەو ب مۆخ ىڵبارێژ ەخستبووم
 رۆخوارد،ز نگىەدێبەب مانەوارێنانى ئ .کردەدڕف ىەرباکۆش
تا  مەباس بک کانڵەمندا ۆب ەکەرهاتەسەب کردەزمدەح
ئاوا  کىێرەوەبوون ەب رەرامبەب انەییزەو بزۆس ستىەه

 ەچونک، گوتەن چمیه شداەمانەئ ەڵگەل نم،ێداماو بوروژ
 ىڵێب کەو لى،یمیبوونى ئ ڕەتوو ىۆه ەببم سانیترسام د
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 ەويهەبار مەل کەیەقسچ هي بڕيارمان دابوو موومانەه
 ریبەل ەکەتەباب توانىەماندەن ەک ،بووديار ىچرەگەئ ،ينكهەن

 .ەوەنەیبک ەکید کىێشت ەل ریو ب نەیبک
 شتنڕۆی وتنەخ ىێج وەرەب وانومەدواتر ه کێرێکاتژم  

 ەل مڵد شت،ێهێج داەکەژوور ەل اینەت ەمنى ب شیلیمیو ئ
 ،تید مۆڵە(ى بچکتۆ)شارل کێکات ەرزەل ەوتەک انیشۆخ
 ەب و ەوەکرد ىەرگاکەد بوو و رەبەل وىەخ کىێکراس ەک
 ەب ،ەوەشمەباو ەخست ىۆو خ وهەژوور هاته ەوییەخاوسێپ

 جوانى ەب) :وتى وهچپه بهمنى کووشى و  کانىەبازوو
  (گوتىپێنه وشادمەش
 ۆداچوونى ب دواەب وکونجکۆڵى  ستىەه ىۆه ەپاشان ب   

 ۆڵەکچ ەکید کىێجار وتنەخ شێپ ستیوەید کانەشت
 ،کرد وەئ ۆب ىەبچووکى ئاماژ ىەنجەپ ەب تێنیبب ەناکیناب
 وىەخ سنوورداێب کىییەگوناهێو ب ەییزیپاک ەل ەک
 گوتى: واشىێه ەو ب وتبووەکێل
 (کرد؟ەماچ ن ومەئ چىۆب ەواتە)ک 
 گومانێب ت،ەیماچ بک وەئ توانىەد انىەیب ىە)سبگوتم: 

 وەرەب ومەپاشان ئ ،(نەیدەن کێت ێل ىيەئاسوود ەواباشتر
 ەوەامەڕ(. گەوتووە)خ برد و گوتم: ەکەژوور رگاىەالى د
کارم کرد:  انىەیو تا ب ەوەمام ەوییەدارێب ەب ،وههژوور

 کرد. ەدواترم ئاماد ىەفتەوتارى ه قىەو د ەوەندێخو بمێک
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 وتەد ممۆخەب ەوەش وەئ ەک، ەرمیبەچاک ل شتاێه   
 ەترنباەهریم رۆز ىد یکانەورەخوشک و برا گ ەل تۆشارل

 کانىڵەمندا رەگەپرسى م ممۆخەپاشان ل مەاڵمندا، ب ەڵگەل
 ەک ەژاک مەئ ؟ەوەڵەه ەنەناخ ۆڤمر داەنەمەت مەل شەکید
 تاداەرەسەل ەوەخاتەدوورد منەل ىۆو خەبوو ەورەگ ستاێئ
 ناڵمندا ەوەکاتەردیوا ب ۆڤمر ەڵێبوو... ب ەیەوێش مەب رەه
زمان  ەب وانەئ رداەرامبەبەل ،ەیەه انیجوان کىێلەستگەه
 انۆیخ ىەگێج داەمێئ ىڵد ەن لووسى لو زما نىیریش
 .  ەوەنەکەد
 ریەبراێى ف٢٧ 

. ەشۆخ انڵید ەندەچ ناڵمندا،ەویبار فرەب وەش ییژاێدرەب   
 ،ەوەرەد ەنیبچ نیتوانەد ەرەنجەپ ەل اینەت داەزوان وەل نەڵێد
 اینەو ت ەراویگ ڵما ىەوەژوورەهاتن رگاىەدبەر  استىەڕب
 مەندەزە. مەوشەح ەتیبچ ەوەمامەح رگاىەد ەل تێتوانرەد
 ت،ێریبگ کێنێگشت شو ۆب مانەگڕێ کەیەتا ماو کردەد
 ىەندازەئ ەگونددا ب ناوەل ەک ،بووم اینڵد نىێدو ەوەرئەبەل
 ،ییەجار ن نیمەکیە ەمە. ئتێوەکەستدەد ەئازووق ستیوێپ
 کانىەو ناوچ نێشو وەرەب مانەکەگڕێ ەزستان فرىەب ەک
 ەیەندازەئ مەتا ئ فرەب تیەنا رمیب مەاڵب خات،ەداد ێل ەکید

 ەلەه وەئ تێچى ب رەه ت،ێداخستب ىۆهاتوچ گاکانىڕێ
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 ندەچ ە، ک مەدەد ەکۆیرچ وەب وامىەردەو ب مەناد ستەدەل
 .کردێپ ستمەد رەوبەوەل کێژڕۆ
 مەشۆخەن ەرەوەبوون مەئ ەک ،کێگوتم کات داەمەئ شێپەل   
 ىەکڵەما ىێکوەل تێبەد زانىەمدەن چیه ،ڵما ەوەبردەد

 ەبچووک ڵو ماەتەکەو شزێهێب مەکەرەهاوس مزانىەدم،ێدابن
 ،بووم شۆخڵد مەاڵب،ەورداروسن جگاریە ەمێو تواناکانى ئ

و  ەکارم کردوو کانمەڕەروباویو ب تڵەسەخ ىێپەب ەک
 ،ەبوومەن مەکەکار کانىەچووێو ت رجىەخ رىیبەل کڵێزقاۆت

 ەڵگەل ەوانەکدانێل ەرۆج وەمن ئ چوونىۆب ەب ەچونک
 ەب ستبوونەادڕ. تێستەوەدژ د زۆریپ بىێکت انىکییەرکارێف

شانى  رەسەخستن ۆو بارى خ ەکێشت ندەخواستى خوداو
 شتمەیگێت ەک،اندیخاەن ىەندێه ،ەیەکید کىێشت ەکید سانىەک

 ەندێه لى،یمیشانى ئرەس ەتۆقورسم خست کىێرکەچ ئ
 بم. رانەگیبوو ن قمەه ەک ،قورس

 ەکۆڵەى کچقژ ىەوەکورتکردن ەل يمتوان تا توانیم   
 ەب ەکار مەئ ەک ،نىیمبەد ەدا، چونکممەکەرەهاوس تىەارمی
هات،  ىنردۆش ىەرۆن کێکات مەاڵب کات،ەد ەوییەزەڕو
 ئيدى. مەبک لىیمیئ ستىەادڕ ەکەکار ۆوخەاستڕ یەبواەد
 ىەوەپاککردن شىەب نیشترۆو ناخ نیختترەس شتمەیگێت

 کىییەتییەزاڕەنا چیه تریئ لىیمیئ مەاڵب،ەداو وەب مەکۆڵەکچ
 ەکەتەباب ەل رىیب وەش ییژاێدرەب ىڵێب کەو ى،ڕبەرنەد
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 ەکردبوو، بگرندەسەپ ىەکەتاز ییەتیەاریرپرسەو بەوەتۆکرد
 ،کێکات ەچونک گرت،ەردەو ىەکەکار ەل شىیژێچ ڵێىب کەو
هس ەتۆوتەک کەیەنەخەردەز ەک م،ینیب ەوۆپاکب دۆرترێژ ەک

 ەکۆڵەکچ ىەکەتاشراو ەرەسەل ممەرهەم .لىیمیئ وانىێر ل
 ش(یلیمیئ). شىۆداپ رمەسپى س کىێواڵک ەو ب سووىەڵه
ناو  یەخست ەک ،ىەکەویزڕ و نۆک ەرگەجل و ب برىەل

 نىێخاو مەاڵب،ەنۆک کىێشاکۆپ ەپارچ ندەچ ،ەوەئاگر
و  رەس ەکۆڵەکچ داەکات وەکرد، ل ەکۆڵەکچ رەبەى ل(سارا)

 شی(دۆرترێژ)ناوى  رگرتبوو،ەو نىڕێفڵد کىیەمایس
 چیه کرد، ندمانەسەپ رەکسیە شەمێو ئ ناێیل تۆشارل

 ەن بوو،ەن خۆى ىەکەنیقەاستڕ ەناو ىەبارەل کمانییەاریزان
 متوانىەد شیمن ەن زانىەد کىێشت ەکەویتەه ۆڵەخودى کچ

 چووەدێواپ م،ەبک کێدواداچوونەو ب اریپرس ەوەمبارەل
 وەئ ەچونک ت،ێسارا بچووکتر ب ەل کێمەک دۆرترێژ
 ستاێئ ەوەسارا بچووک ببوون ۆر بپا ىڵسا ەک ،ىەشاکانۆپ
 بوون. وەئ ىەندازەئ

 ییەتەکەو ش الکىیه وەب مێدان بن ەستیوێپ  داەرێل   
 ەوانیهاتنى م کانىەژڕۆ نەڵیوەهەل ەک، مۆخ ىەرۆز

 کردنىەردەروەپ ۆب تاەرەس تووشى بووم. وهەکەتاز
 عیواق مەاڵ، بمێشكدا بوو ەل رمۆز کىێلەپالنگ دۆرترێژ

و  ندوبارىەب ێب م،ێبن الەو ەوانەئ اتریناچارى کردم ز
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گشت  وخسارىڕ واوىەخولقى ت ێب مڵێب ترباش ای باکىێب
 ژڕۆ واوىە. تکردەوشک د ەوەگڕە ەل کىێنانێو داه ەکۆریب
 کىێخۆبارود ەشیمەو ه اڵووجەدەن ەکەئاگردان شتینەت ەل
 کمانىێکیە نگىەد کێ. کاتگرتەد ىۆخەل ىەکارانیرگرەب
 ەوۆبەد کینز ىێل کێسەک کێخراپتر کات ەوەل انی ست،یبەد
 ەل موچاوىەو د کیەناو  ەونوچەد ىێڵوەت کانىەچۆل

 زىێانگەڕش کىێنگڕەو  رەدەهاتەد داییەخولق ێب ەخۆبارود
 وەئ رنجىەس ستیوەید کێسەک کێ. کاتگرتەد ۆخەل
 نەڕین  ەوتەکەد کەڵێئاژ کوەو تێشێابکڕ ىۆالى خ وەرەب

من  ەک ،ەوەشتینەد ىەکییەڕەتوو ئەوکاتە اینەو ت نەڕیو و
 ەب وساشە. ئناەددا مىەد رەبەل کمێخواردن ەقاپ
قووت  هاەو ىەکەوەخواردن واوىەت ئاژەڵیانە کىییەسڵێچ
 ەک ىەووەەل وروژاند،ەد ىۆڤمر ەییزەب ستىەه ەک ،داەد
 دواىەب ستىیوەشۆخ ەتەببەو موح ستىیوەشۆخ ەوەئ

 ەب ەرەوەبوون مەئ قىەڕەللەو ک ىڕساردوس ت،ێنێد داۆیخ
منى  زارىێو ب زىەڕێپەدوور ستىەکات ه نىەڕیپێت
 ژىڕۆ ەد ەل ەک م،ێبن داەوەدان ب ەستیوێپ ەڵێب وروژاند،ەد
 ستىەد مابووچى واى نه ەک ،ببووم الکیه ەندێه تاداەرەس
 ەک ،ەوەببم مانیشەپ ەزۆو س بانىەهریم وەو ل مۆبش ێل

 ىکێ. شتنمێبه ەنێشو وەئ وەرەب وەئ ىەوەئ ىۆه ەببوو
 ،لىیمیئ مەاڵب ،ەوەبشارم مینگەتڵد توانىەمدەن ەک ،ەرەیس
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 ستەدەو ئازارى من بوو ل نجڕەو  گيرىگۆشه رىەنیب ەک
 ەو ب بووەه ەکۆڵەکچ ۆب لىەیم اتریئاشکرا ز ەب دۆرترێژ
 .کردەد وەل رستارىەپ ەوڵیەد ییاڵقو ەو ل ىڵشحاۆخ
 مڕێهاو کێکات بووەه هامەو کىێخۆبارود ىەکییەکورتەب   

و  ە( رسڤەترا ڵاڤ) کىەڵخ وە. ئمینەدید ەهات نیمارت رۆدکت
بدات.  کانىەشۆخەن ەل کێرەهاتبوو تا س ەرێئ ۆب ەکات وەئ

من  کانىەقس ەل ىێگو ەوییەشۆرەوردى و پ ەب نیمارت
 ماڕسو رىەس .اگرتڕ دۆرترێژ خىۆبارود ىەربارەد
 کىڕییەموکوەک یینایناب ەل ەجگێب ەک ،دۆرترێژ ەک ،ىەوەل
. تێوتبەدواک کردنەشەگ ەل هاەو تێبەد چىۆب ،ییەن ىەکید
 رێژ ەل ىەکییەشۆخەن ربارىەس وەئ ەک، ەوەوونکردڕ مۆب

 ەک ،ەبوو نەمەتەو کوند و ب ەڕک کىێژنەریپ رشتىەرپەس
و  ەکردووەن وداەئ ەڵگەل ىەقس شەوش کیە ەب  تەنانەت
و تواناى  تەرفەد تداەڕەبن ەل ەکۆڵەچک ەیەوێش مەب
گوتى  نیمارت رۆدکت .ەناوێهەن ستەدەب کردنىەشەگ
دوچارى  ۆخەربەو من س ەوبو ەڵەه مەوەرکردنیب وازىێش

 ژىڕێداب الرەت ىەبناغ ىەوەل رەب ۆ)ت :ەبووم دىێنائوم
 ەک ،تێب ریبەل تەوەئ ت،ێیبن اتینب ەکەالرەت تێوەتەد
 ىەکییەتیەساەک شتاێه و ەواوێش ەرەوەبوون مەئ شىۆه

 ندىەوێپ ەستیوێپ تاەرەس ،ەاوزرەمەو دان ەگرتووەن ىڵشک
و  دانێل ستەد کانىەکردووەنەشەگ ەستەه وانێن ەل
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 وامەردەب ىەوەکردنەدووبار ەو ب تەیتامکردن دروست بک
ناچار  وەئ کانەو وش نگەد کێندەه ستنىەبەوەکێو پ

 ،ەوەکاتب ەدووبار کانتەو قس تێبگر ۆت ەل ێگو تەیبک
 ندەچ کێژڕۆ رەه ەستیوێپ ت،ەیبک ەلەپ تێناب زیرگەه مەاڵب

 ەکەکار شیکێو گشت جار ىەبکرخانەت وەئ ۆب کێرێکاتژم
 (.ەوەتەیکەن ژێدر
 ەوازێوردى ش کىێباسکردن ىەوەدواى ئ نیمارت   

 دا: يکانەقسەب وامىەردەب ىۆخ ىەکەازکراویشنێپ
و  مزڕە چیه ەوازێش مەئ ەک، ەبزان ەوەئ اىەڕرە)س   
 شەکید کىێرۆز ،ەوەتەویزۆمدەن شیو من ییەن کىییەنێنه
 ژانىڕۆ ەل ەک ،تیەنا رتیب رەگەم ،ەبردوو کارەب انەیوەئ

 کاتىەل ستاکانمانۆمام داەفەلسەف ىەوان ناوەو ل ندنێخو
(ى حدارڕۆ رىەکەی)پ رىیۆو ت4اکیندۆک ىەبارەکردن لەقس
 (       کرد؟ەد ەشنەچ وەل کىێرهاتەسەب ەب تەبارەس انەیقس
 و پاشان گوتى: کرد  کىەیەستەوەڵه نیمارت رۆدکت   

 کىێارۆڤگ ەپاشتر ل مەکەووداوڕمن  تێچەدێوا پ)   
 ەک ،ەریبەل مەوەئ تێچى ب رەه ،ەوەتێندبێخو روونناسىەد
 ۆڵەکچ وەناوى ئ تەنانەت م،یکڵەاچڕ ەوەتەباب مەئ ىۆهەب

                                                 
4 :  1780)-Etienne Bonnot de Condillac(1714  وونناس و رهسوف،دهيلهفه

ى ناسين رچاوهسه ى بهڤستى مرۆهه  نسىرهئابووريناسى كوێرى فه
 نا.داده
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خراپترى  کىێخۆبارود وە،ئ5جمانیبر راۆ: لەریبەل شمەداماو
 کێشکی. پزڵاڵو  ەڕک مەبوو و ه رێکو مەه ەچونک بوو،ەه
 ەبوو، ک راەنگلتیئ کانىەتیەالیو ەل کێکیە کىەڵخ ەک

 ابردووڕ ىەدەس کانىەاستەڕناو ەل ییەن ریب مەیکەناو
 ەستیوێپ شۆ. تۆستەئ ەگرت ىەکۆڵەکچ کردنىیرشتەرپەس
گشت  وەئ ،ىەبک شکیپز مانەه وازىێش ەل وىەیڕەپ

 ڵەوەه مەکیالن ای، ەکۆڵەکچ کانىەوتنەشکێپ کێژڕۆ
 ىەکۆڵەکچ ندروستىەچاکبوونى بارى ت کانىیەیراەب
بۆ ماوەى چەند . کردەد ادداشتی نگاوەه ەب نگاوەه

 ستەد یەداەد کىێنووسێو پ رزىەد اینەت هەفتەیەک
 ىەکۆڵەکچ کانىەنجەو پاشان پ بداتێل انیستەدتا ەکۆڵەکچ
،  pinو  pen: ەدوو شت مەئ زىینگلیناوى ئ رەس ەخستەد
 ندەتا چ ەکار مەنووسرا بوون. ئ ناینایناب تىەستخەد ەب ەک
 کێحڕۆ چیه ىڵێب کەبوو،وەن کىێنجامەئ چیه کەیەفتەه
 دىێئوم ەکەشکیپز مەاڵب بوو،ەن ەیەستەج وەئ ناوەل
 کىڵێچا مەردەبەل ىڵێب کەو:گوتەید ىۆخ دا،ەن ستەدەل

 ەوۆماندبەچ مۆخ ەکڵەناو چا وەرەو ب ستابوومەترسناک و
 کوەڵب ،ەوەخوار ەوۆکردبۆڕش کمێسیگور ەدانێومو نائ

 کمێگومان چیه ،ەوەرەد ەتێو ب تێبگر ىەکەرەس کێسەک
و  ەوڵەچا وەناو ئ ەتۆوتەک کێسەک ەک ،ىەوەل بووەن

                                                 
5  :gmanLauura Brid 
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 کێژڕۆ داییتاۆک ە. لێبواسەڵه ەتەپ مەب ىۆخ ەوانەڕچاو
 وخسارىڕ رەسەل نینەکێپ ىەوێهاوش کىێشت ەکەشکیپز
 کانىەچاو داەساتەچرک مەل تێچەدێو ت،ێنیبەد ارۆل

 ،ییخودا زىەیو ف شىۆخ سکىێفرمەل تێبووبڕپ ەکەشکیپز
خوداى  شىیو سوپاس و ستا ۆژنەئرەس ەتێوتبەک ەنگڕە

و ەشتووەیگێت ەکەشکیپز ستىەبەم ەل ناکاوەل اۆر. لتێکردب
 ەدواوەب ەژڕۆ وەل وەقوتارى ببوو. ئ ەیەوێش وەب
 ییراێخ ەب ەکۆڵەکچ ،ەویەناێه ستەدەب ىۆخ کانىەستەه
 ییاینەت ەب ىۆخ ەک ،بردەن ىەندێو و هچو شێپ وەرەب

 شداییتاۆک ەل کرد،ەتاز کىێلەگەشت ربوونىێف ىڵرقاەس
 کردنىەردەروەپ کىێرەنتەس رشتىەرپەس ىۆتوانى خ

 مەئ ەنگڕە ،مین اشینڵد ەتەبەڵه ت،ێبگر ۆستەئ ەل انینایناب
 مەل ەاوانم وەئاخر ل ت،ێبووب ەکید کىێسەک ەاریرشتەرپەس
و  ەژنامڕۆو  نەدەوودڕ رۆز ەالنەسەم ەرۆج
 ەوەانەیبارەل ژێورودرود ىرتۆاپڕندين چه شیکانەارۆڤگ

 ەل ەوییەمانڕرسوەس ەب شیرۆز کىێلکەخ ن،ەکەچاپد
 کێژڕۆ تواننەد شەرانەوەبوون مەئ ە: واتپرسنەد انۆیخ
 مەل کێکیە رەه دایاستڕ ەبن؟ ل شۆخڵد ژانڕۆ ەل

 ەڵگەل کیەیندەوێپ ەرۆج ەانیویتوان کێکات رەه ەرانەوەبوون
 کانىییەشۆخڵد ىەربارەد واەئ ن،ەبکدروست داەکید سانىەک
 مەئ شینووسانەژنامڕۆ گومانێب .ەکردوو انەیقس انۆیخ



 ئەندرێ ژيد --------------------------------------. يىەى شوانكارمفۆنياەس

 33 

 رىەیس تەبریو ع ندەپ کوەو و انوویب ەنەکەد ەتانەباب
 کانىەخششەب ەل ەک ،نەکەد ەوانەئ نشتىەرزەو س نەکەد
 ەل نایزار کێکات چیه مەاڵب ندن،ەسوودم ستەه نجێپ رەه
 .تێوەناک اڵو سکا ەییگل
 (دا نیمارت) رۆمن و دکت وانێن ەل کۆیەگفتوگ داەرێل   

 ستمەدژ بوو ەک ،کرد ەوەو منى ناچارى ئ ەویەکاەهات
 ەشتمەیگ کانىەقس ىەوەکدانێل ەل.کانىییەنیشبڕە رەرامبەبەل
 اینەت کانمانەستەه ەک ،تێوانەڕد وا وەئ ەک ،ىەنجامەئ وەئ

 مەاڵبکانمانن،ییەختەدبەب ىەرچاوەسو  رىەسەردەد ىیەما
وردى  ەگوتى: )ب ىۆخ کانىەقس ىەوەوونکردنڕ ۆب وەئ
 رۆمن ز ،ەوەتەداوکتێل ۆت ەک ،ییەن ەشت وەئ ستمەبەم
و  اتینب ەل ۆڤمر رچىەگەئ ەک دام،ەڕەباو وەل ەییسادەب
 ەاردید ەل ووڕ اتریز داۆیخ کانىییەخود ەوەرکردنیب

خراپى و  ەل ووڕ ىەوەائت کاتەد کانەنگەگونجاو و هاوس
و  نەکەد واڵو گ سیپ هانیج ۆوخەاستڕ ەک ،کانییەسووک

 ەستەه ەک ،ییەنلەوەداگومان  ن،ەدەکدێت ىەرازیش
( نێنەدەوێپ مانڵپا ەانیخراپ مەئ وەرەب کانمانەییەستەج
 ەل ۆخ تىڵەحا ەومەجار بک کێندەه یەوا ەوەئ کوەو
 ەکید کىەەیوێش ەب لیرجڤێ ىەناودار ەیەوت وەئ رکردنیب

 :تەڵێ.(دا درەیس ختىەشبۆ)خ عرىیشەل وەئ.ەوەنمێبخو
 کانییەباش ەئاگاى ل ۆڤمر رەگەئ بوو،ەد شۆخ ەندە)چ
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 ندە: )چمڵێب مێنەداد باشەمن واى ب ەوەب رەرامبەب بوو،ەد
و  سىیپ ىەبارەل ارىیزان ۆڤمر رەگەئ بووەد شۆخ
 (.یەبواەن کانەڵییەپەچ

 کانىەکیڕۆچ ەل کێکەیرەس ەکشاند ىەقس وتىڕە پاشان   
 لهامیئ ەکۆیرچ وەئ گومانێب گوتەید نی. مارتکنزید زڕڵچا

و  ەبوو ەوەجمانیبر راۆل رهاتىەسەب ەل ىەکەنێوەو ه
 کىیڕۆدواتر چ ژڕۆچوار  .تێرێبن مىۆب ییزووەدا بينەڵێب
 مەکەکیڕۆچ واوىەت ەوەژێچ ەو من ب شتەی(گڵما نورىە)ت

 نەمید ەل ڕەاوپڕو پەژێدر کەیەاددڕتا کىێکۆیرچ.ەوەندێخو
 نایناب کىێکچ کىیڕۆچ رە. نووسزاوىۆس لىەگەنێو و

 نانىێمهەرهەب ىەکارگ ىەکەژارەه ەباوک ەک، ەوەتێڕێگەد
 ،تێنەیەگەد ەکۆڵەکچەوا ل ىەکەو باوکەیەه ارىی لىەلوپەک
 ەک کاتەد ڵاەیوا خ ەکۆڵەو کچ ەنینگەو ز ندەمڵەوەد ەک
 .یەتواناەو ب ندڵەوەد وەئ

 کىۆیە)در ەب ەکەووداوڕ داۆیخ ىەکەشاکارەل کنزید   
خوا  ۆمن سوپاس ب مەاڵب ت،ێنە( دادزێئام ندىەوەرژەب

 ۆدر مۆخ وىێو بژ انیژ وازىێش ىەربارەد بوومەنر ناچا
 .مەبک دۆرترێژ ەڵگەل

 ەوتمەک ندایمارت ەڵگەل دارمید ژىڕۆ ىیەانەیب وەل رەه   
 ىێپەب نیمارت ىەکەازکراویشنێپ ەکیکنەت ەک ،ىەوەئ رەس

 ژگارىۆو ئام ەاسپاردڕ متوانىەن ەک غێدر م،ەبب کارەتوانا ب
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 دۆرترێژ کانىەنگاوەه نڵیوەو ه مەبک ێجەبێج مەکڕێهاو
 -شتمەڕۆید ەرانێکو داێیت شمۆیخ ەک -داەکیتار ەگڕێ مەل
 تاداەرەس کانىەفتەه ەل تمەو تاق ستڕ. بمەبک ادداشتی

 ەکات وەئ ستمەبەم تىەواوەتە. ببووەن کردنڕباو اوىیش
 کرد،ەد رجمەخ داەکۆڵەکچ کردنىەردەروەپ ناوێپ ەل ەک ییەن
 ەنشتکردنانەرزەس وەئ رەرامبەب مۆخ گرتنىەرگەب ەل کوەڵب
 انیمووەه ە. خراپتر لکرانەشاباشم د ەژانڕۆ ەک م،ێدوەد
 شەمەئ ست،یبەد ەوییەلیمیزارى ئ ەل انمیگشت ەک ،بوو ەمەئ
 وەل اینەت مەکەد ەقس ەوەتەباب مەئ ىەبارەل رەگەئ ە، ک مڵێب
 وەب تەبارەس نمیق نیبچووکتر تریئ ەک ،ەیەوەووڕ

و  وونىڕ ەب ەمە. ئەوەتەماوەن داڵد ەل لىیمیئ ىەفتارڕە
. ەیەنیقەاستڕ ەک ،مۆخەد ندێو سو نووسمەد ەوییەئاشکرا

 رەگەم ،ەوەتێنێبخو ەقەد مەئ ىۆخ لىیمیئ کێژڕۆ ەنگڕە
 کىیڕۆچ ىەوەنناێه دواىەل حیسەم تىەزرەح ەک ،ییەوان
 نێجو ەل تێبەد ەک ،رناکاتێف مانەندەپ وەونبوو( ئ رخىە)ب

و  ڕەمن تو کێجار چیه ن؟یب شۆخ نشتکردنەرزەو س
 ىۆهەب تەبیتاەب مەکەرەهاوس ەک ،ىەوەل بوومەن نجاوڵڕەد
 ەب داەد میڕۆفەب دۆرترێژ ۆب ەک ،ىەرانۆز ەرێکاتژم وەئ

 مىەاڵو تسیوەید مڵد ەتەبەڵه کردم،ەد سەرکۆنەىتوندى 
 بووەن کىەڕێباو چیه ەچونک م،ەبک نشتىەرزەو س ەوەمەبد
بێ  مەئ بەڵێبگات.  رەب ەمن ب کانىەنجڕە ەنگڕە ەک ،ىەوەب
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 ەختانەشبۆخ مەاڵب نجاند،ەڕەمنى د ەک،بوو وەئ وىەڕییەباو
 ستاێجار گوتى:)ئ نیندەچ ەک تێزانە. خوا دبوومەن دێنائوم

 ەل دەس لىیمی..  ئیەبواەه کىێسود مەکیالن رەگەئ سانید
 ەکار وەناگات، ئ چیهەمن ب کانىەنجڕە ەبوو ک اینڵد دەس
: گوتەیو د ناەکات داد دانىیڕۆفەب ەمنى ب ىەکەنیەژخاێدر
 رجەخ رچاکت کىێکار ۆب ەرۆز ەکات مووەه مەئ تتوانىە)د
 ەڵگەکار بووم ل ىڵرقاەمن س ەک ،کێجار رە( هىەبک
 کەپ مەکەکار ەتا من ل ەویەزۆدەد کىێانویب دۆرترێژ

 ای ،ەهاتوو دوامداەب سەفالن ک گوتەید ەنموون ۆبخات، ب
 ای ،ەداوەن نجامەئ کمێکار ەک ،ىەوەب ەوەکردمەئاگادارى د

 ۆب مەبک رخانەت ىەکید سانىەک ۆب ەستیوێپ ەک کێکات
 کێتووشى شت وەئ تێب رچىەه م،ەدەد ىیڕۆفەب دۆرترێژ

 ندەچ ەکچون ،ەکانیدا کىۆو چاوچن ژدىڕ شنىەچ ەببوو ل
 ەوینیمبەن کێکات چیه :گوتەید ەبوو ک ەوەل مێگو کێجار

 ەتەبەڵ( هىەابگڕ تۆخ کانىڵەمندا ەب ەیەاددڕ وەتا ئ ۆت
 ت،ێوەدشۆخ رۆز کانممڵەمندا رچىەگەئ.گوتەد شىیاستڕ
 وانڕەو  کڕێ ەک ەویزانەن ممۆخ رکىەئ ەب زیرگەه مەاڵب
 .مەابگڕ انیو بار کارەب

 ەل شتنەیگێت ەک ،ەکردوو وونزمەئ مەوەکات ئ ىەربۆز  
 ،ییەئاسان ن کىێونبوو( کار رخىە)ب زىێندئامەپ کىیڕۆچ
 بازىڕێ ەب انیوەپت کىەڕێباو ەک ،ىەوانەئ ۆب تەنانەت
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 ىەوەب تێبکر رەباو تێتوانرەد ختىەس ە. بەیەه حیسەم
 ەل تێگرنگتر ب کەڕێم ەتاک ەوەشوان الىەب جارێندەه ەک
 انیرێبو ەدارانەڕباو وەئ رەگەئ ەنگڕە ،ەکەلەگێم واوىەت
 وویەڕئاشکرا بخستبوا ەب انۆیخ ىڵناو د ىەقس یەبواەه
 ىەسنوورێب ییەبانەهریو م زۆس ەل وڵیوانێل ەیەوت مەئ واەئ
 ناەداد رىەروەو نادادپ مکارىەست کوەو انیردگارەروەپ

 :تەڵێد لداینجیئ ەل کێکات
ون  انیکێکیەو  تێبەه ىەڕمسەر  دەس کێسەک رەگە)ئ   
 دواىەو ب تێڵێناهێج شتەد ەل انۆیو ن تەوەن ای، ئا تێب
 (ت؟ێناچ ەکەونبوو ەڕەم

و  نجڕە ۆوخەاستڕ دۆرترێژ ىەنەخەردەز نەڵیوەه   
 کانمىەنجڕەقات پاداشتى  دەو س شتێهەن مداڵد ەئازارى ل

 رەگەئ :مەڵێد تانێپ کێگومان چیه ێ: )بەچونک ،ەویەدا
 ەل ،ەوەزمۆبد ونبوو کىێرخەب تێخودى من ب ەک ،کێشوان

 وەل ىەوەئ کەو تێبەد شۆخ مڵد اتریز وداەئ ىەوەنیزۆد
 داەوەدان ب ەانۆیاستگڕ( بوونەون ن ەک ،ىۆیەو ن دەوەن
 مىڵد کانمڕۆڵە ەل کێکیە ىەنەخەردەز زیرگەه ەک ،مێنەد
 ەک ،ىەوەئ کەشادى و ەل کردبووەن وێوانلێل هاەو
 انىەیب کێژڕۆ. مکردێوا ل ىڵد دۆترێرژ ىەکەنەخەردەز
 کىێنگڕە وەئ رئاساىەکەیو پ ستەهێب موچاوىەد ناکاوەل
 ەک ،نىیب مەوەئ وونىڕ ەگرت. ب ەوۆیەخەب ىەانیکەستەه
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 وەو ئ مەرهەب ەتۆشتەیگ ژێدورودر ژانىڕۆ نجىڕە
 وەئ مووەه ەو ب ەیەه ربوونێف ۆب رىۆز کىۆییەزرەتام

 .داتەد شانین ڵقوو کىێرنجەس مەیڵێد ەک ،ىەشتان
  کوەو مەوەئ مانگى ئازار بوو، نجىێپ ەژڕۆ وەئ   
 ەل ىەوەئ ،ەکردوو مارۆت کبوونیداەل ژىڕۆ ژووىێم
 ەرۆج کوەڵب ،ەنەخەردەز اینەت کەن مینیب وەئ وخسارىڕ
 وخسارىڕ کانىەلێه ىڵێب کەبوو، و خۆبارود کىێانۆڕگ
 رەس ەهات کێنگڕە. تێهاتب رداەبەو انیانیگ تىەواوەتەب
 ىەوێهاوش ر،ۆخ اکاوىنەل تنىەاڵه ىەوێهاوش وخسارىڕ
 کانىەوێک رەسەل انەیبەرەب ىەویکاز وانىەرخەئ شکىیت
 فراوىەب ىەلووتک ەک ىەکات وەل ر،ۆخ تنىەاڵه ەل رەب پڵئا
 رەس ژڕۆ وناکىڕ وەرەب وەش کىیتار ەل دىێه دىێه
 کىێنگڕە ىەوەوشانەدر ەب وخسارىڕ. بارى تێنێردەردەد
ى 6سدا( تی)بوىاڵچا ەیەنەخەردەز وەئ .چووەد زێئام نىێنه
ئاسمان  ەل کەیەشتیفر ەک ،ىەکات وەل رم،یب ەویەناێه

 ىڵێب کەو ت،ێنێقەبشل کانەستاوەو ەتا ئاو تێزەبەداد
 ئاساىەشتیفر کىێخۆبارود دۆرترێژ موچاوىەد ناکاوەل
و  شىۆخ ەل ڕمنى پ ىڵد استڕوەکیە ەک ،گرت ۆخەب

 وداەو ل هاتەد وداەئ رەسەب ىەوەئ ىڵێب کەشادى کرد، و

                                                 
-3ننا)ى ئينجيلى يۆحهوهگێڕانه به بيت المقدس ،كه له : ناوى چااڵوێكه 6
 .يهخشى هه( ئاوێكى شيفابه5، 2
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. تێب ڵقەو ع حڕۆ کەبوو ن شقیع اتریز کوتاەداد گىەڕ
 حىڕۆخودا  بانىەهریو م زۆس شکردنىیسوپاس و ستا

 بردەوا گومانم د ەک ،کردبوو ىۆخ ىەستەردێژ هاەمنى و
کرد  مەکۆڵەجوانى کچ وانىەوچێنەل ەک ىەماچ وەئ
 . ەکردوو ندمەخوداو رگاىەردەب شىەشکێپ

 کانىەوتنەشکێپ مەاڵبات،هستەدەب ختىەسەب نجامەئ مكهيه  
 نجامدانىەئ تىیەنۆهات، چستەدەو ئاسان براێدواتر خ

 جارێندە. هییەن ریب ەدواتردا باش ل ژانىڕۆ ەل مەکەکار
 ەک، ىەوتنەشکێپ وەب دۆرترێژ ەک ،تێد شکداێم ەب مەوەئ

من  ىیەکیستماتیس ەئاراست وەئ تێستەدەڵه ىێپ ىۆخ
 اتریز تاداەرەس ەل ەک ،ەماو ریبەل مەندێه اینە. تداتەکدێت
 ەوەکردەد کانەنەت کانىەتخاسيه تىیەنۆچ رەسەل ختمەج
 : انیکانەرۆج ەل کەو

 ق،ڕەو  رمەن ن،یریو ش ڵتا ند،ەمامناو ،رمەو گسارد   
: کانڵەجوو ەب کردەد ستمەپاشان د قورس و سووک و...

  ن،ڕیو بەوەرزکردنەب ،ەوەوتنەک کیو نز ەوەوتنەدوورک
و  ەوەکردنۆکردن و ک واڵو ب رشەپ ،ەوەستنەکبێدانان و پ

نابوو  ەالوەو مەکییەکیستماتیس یەرکارێف ەکنچو.تریو ئ تریئ
 رنجدانەس ێب دا،ەڵیگەل کردنەقس ەکرد ب ستمەزوو د رۆز
 ەب ەنا، ب اخودی گاتەد کانمەقس ەل شیوەئ ایئا ەک ،ىەوەل
 ێل ارمیتا پرس وروژاندەد ومەئ ەوییەژێو پشوو در منىێه
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 ەخستەد کانمەشت ەک ،ىەکاتان وەل شىۆه گومانێب بکات،
 ەک کێجار رەه ەبوو، چونک کاڵچا ىۆخ ىۆستەئ رەس
 .کردمەد رسامىەس ەتاز کىێشت ەالى ب ەچوومەد
 وداەمن و ئ وانێنەل ەک ىەکیتار وداەم وەئ کردەستمدەه
 گوتەد ممۆخ ە. بەوۆبەد مترەک ژەڕۆب ژڕۆ ئارادابووەل
 شیهارەناسکى ب واىەهوشەو ک بارەل رماىەگ گومانێب
زستان  رماىەس رەسەب دىێه دىێه ەوێش مانەهەب

 ناکاوىەل مانىەارنید ەل ەک،ەوتووەککڕێوا رجارۆز.تێبەدڵزا
 مووەه کەیەفێل کوەو تاەرەس فرە. بەماوڕسو رمەس فرەب

 ەوەتوان ەب ستەد ەوەرێژەل کێو کات تێشۆپەداد کێنێشو
 ىۆخ دراوەنێل ستەد کىێشت کوەو تداڵەواڕ ەل کاتەد
 تڵەواڕ اینەزستاندا ت ییتاۆک ژانىەڕۆل ەک،لىیمی. ئتێنێنوەد
 کىییەانکارۆڕگ شتاێه فرە: )نا بتەڵێد ەشیمەه تێنیبەد
 شتاێه نەکەوا گومان د موانە( هەهاتووەن رداەسەب
 ،ەویشۆداپ کىێنێشو مووەه فرەب ستوورىەئ خىیەاڕ
و  ەوەتێتوەد ەوەرێژەل ۆڵییەهەس ەژێتو وەئ رداەرامبەبەل
 تێتوانرەد ەوەکانەبچووک ەنێلەدرز و ک ىەگڕێ ەل تەنانەت
 .تێنریبب ەوەانیو ژ ەشەگ ىەشانین ۆوخەاستڕ
 سیس داڵکونجى ما ەل دۆرترێژ ستیوەدەین چیه مڵد  
 ەبردەد مداۆخ ەڵگەل ومەئ مەک مەک ەمەئ رەبەل ت،ێبب
و  شتەگ ىەئاماد ەرجەم مەب اینەت وەئ مەاڵب ،ەوەرەد
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 ،ىەوەئ شێپە. لتێنێبنووس مڵقو ەب ىۆخ ەک ،بوو ەاسیپ
 ىەکییەماوڕترس و واق و ىۆهەب  تێنێبدرک مۆب ىۆخ ەک
 زیرگەه شترێپ شتمەیگێت ەوەل ڵماەل ەوەرەد ەچوون کاتىەل

 ومەئ ەک ىەیەچکۆخان وە. لەبووەن ىەوەرەد ەچوون رىێبو
 اینەت دا،ەدەنێپ ووىڕ کێسەک چیه ،ەۆوبیزۆد داێت

 ەل ەاڵخوازەن بدات و انىیژ ەب ەژێتا در داەدێپ انیکێخواردن
رى وسنو ەب وەئ ىەکەکیتار ەهانیج .تێبمر تىیەبرس

 ىێج زیرگەه ەک ،بوو ەستەواب ەرژوو وەئ کانىەوارید
 وەرەب انیژوور رگاىەد ەک نانیهاو رەگەم شتبوو،ێهەن
 وەو ئ ەوەکردەد ووناکىڕ ىۆڕسنوورى پان و پ ووىڕ
 مەردەب ەتێنەیەبگ ىۆخ ەک ،ىۆخ رەب یەداەد ىەوەئ رىێبو
 .  ەرگاکەد
 ئاواز ەویزانیوا  داەکاتانوەل ەک م،باسکرد ىۆپاشتردا ب ەل  

 ،ییشناڕۆ کانىییەندەتمەبیتا ەل ەکێکیە ندانڵبا ىەکیو چر
 موچاوىەو د ستەد رەب ەک ،رمىەگ کەو کىێشت هاەروەه
 گوتەی. دووناکىڕ کانىەتیەخاسەل ەکێکیە شیوەئ ەوتووەک
 رىیوا ب ەوەتێورد بووب ەتەباب وەل رۆز ەک ،ىەوەئ ێب

 واىەهوشەک ەک ،ییەئاسا واوەت کىێشت ەک ،ەوەتۆکرد
 کێئاو کوەو کڕێ ت،ێربچەد ێو ئاوازى ل ەکیچر شیرمەگ
 ەل وەئ دایاستڕ ە. لپڵقو ەپڵقو ەتێوەکەئاگر د رەسەل ەک
تا  ەبووەن وونىڕ کىییەاریزان چیه داۆیخ رىەوروبەد
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 ەک ،ىەژڕۆ وەدروست بکات و تا ئ ەڵگەل ندىەوێپ تێبتوان
 کىییەستووەقبەو چ شىۆهێب ەل کردێپ ستمەد ىەڵگەمن ل

چ شادى و  ەک ،رمیب ەوەتێ. دەبردوو رەسەب انىیژ واوداەت
 ۆب مەوەئ کێکات کردێت ووىڕ تاىۆناک کىییەرسامەس
 کىێرەوەبوون ەل ەنزم و ناسکان ەنگەد مەئ ەک،ەوەوونکردڕ
 ۆب ىڵێب کەو ەک ،ىەاندارانیگ وەئ ،ەوەرەد ەنێد ندوویز
 مرىەو ن ەییشیمەه یتا شادمان ندراونێافرئ ەوەئ

 .نڕرببەد ییەشاد وەو ئ نەبک شێک انۆیخ وەرەسروشت ب
 کەیەندڵبا کوە: )من وگوتەید ەشیمەه ەدواوەب ەژڕۆ وەل
 کىێمەغ ەل داەساتان ەچرک وەئ مانەه ەل مەاڵب ،(شمۆخڵد

 ەشادمان ەئاواز وەئ زانىەید ەچونک بوو،ەنقووم د داڵقوو
 ،ەدارۆشک رۆز کىێو جوانى سروشت نگىەشەق رىەشاندین
 .ەبوو شەبێب نىینیب ەل وەئ ەک

 ،ىەوەئ کوەروەسروشت ه استىەڕب رەه ای: )ئا گوتەید   
 ەکید سانىەک چىۆب ەواتەک ؟ەجوان نەیڵێد کانەندڵبا ەک

 ەوێئ چىۆ، ب ەوێئ ەنموونۆب رەه ن؟ەناک ەوەبارەل کىەیەقس
 ەک ،ىەوەل نێترسەد ای( ئان؟ەناک ەڵگەل مەقس ەوەبار مەل

 ەڵەه ەوێئ مەاڵب نم؟یبیناتوانم ب ەک ىەوەبم ل نگەتڵمن د
 کانەندڵئاوازى با ۆب ێچاکى گو ەب توانمەمن د ن،ەکەد
 ىێل نەیڵێد رچىەه ەک ،وا مەزەندە دەکەمو  رمێادڕ
 .مەگەدێت
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 ردۆرترێ)ژ :مگوتەد ەوەوەدانڵد کىێوزوەو ئار لەیم ەب   
 ەچاکى ل ەب ۆت کەو کانەچاوساغ ۆڤەمر ەل کێکیە چیه

 (نەناگ کانەندڵزمانى با
( ن؟ڕناچ رانىۆو گئاواز ەکید کانىەڵەئاژ چىۆ)ب:پرسىەید  

 ەمیراسەو سماوڕرسوەمنى س جارێندەه وەئ کانىەاریپرس
 ،ەوەمەبک کێلەگەاردید ەل ریب بوومەناچار د ەچونککرد،ەد
 اندایال ەب ەوەو وردبوون انرنجدەس ێب شترێپ ەک
 ەیەتاز ەیەفیعرەم وەب مداڵوەه ەنموون ۆب بوومەڕیپێت

 ەک کەڵێئاژ رەه ىەوەل ەشتوومەیگێت ەک ،مەبک اىئاشن
 مەپاشان قس ،ەمبارترەغ تێب کترینز وىەز ەو لقورستر

 کرد. ۆب کانىییەاریو  ەرۆسم ىەبارەل
 ن؟ڕفەد ەک کنەڵێئاژ ەتاک کانەندڵبا ایپرسى: ئا ردۆرترێژ

 (نڕفەد شیکانەولوپە: )پگوتم
 ( ننێخوەد ەکیئاواز و چر شیوانە)ئ
 ەکید کىەیەوێش ەب انۆیخ شىۆخ وانە: )ئەویەدا ممەاڵو  
 ڵەبا ەب انۆیو شادى خ شىۆخ کانەپولەپ وو،ەڕنەخەد

 ىەقیبر نگىڕەنگاوڕە( پاشان نەکەد شینما انیکانەنینگڕە
 .  سفکردەو ۆب کانمەپوولەپ ىڵبا
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 ریەبراێى ف٢٨   
 میرۆز کىێشەب ێنێدو ەچونک ،ەوەمەڕێگەد ابردووڕ ۆب   

 ەب تەبیتا تىەسخەد ىەوەئ ۆ. بشتێهێج وتراوىەن ەب
 رىێف مۆخ تاەرەس یەبواەد م،ەبک دۆرترێژ رىێف انینایناب
 وەئ ەک ند،یەخاەن ىەندێه مەاڵب ،یەبکردبوا ەتەستخەد وەئ
 ەتەسخەد وەئ رەسەمن ب ەل اتریز جگاریە کىەییەکارام ەب

 ،وەئ ىەوێهاوش کەن مەنانینووس وەئ ەک ،کێبوو، من ڵزا
 تەحمەز ەب شیچاو ەب کوەڵب نا،ێهەدادێپ ستىەد ەک
 بووم،ەن وەئ رىەرکێف اینەمن ت داەوانێن مەل ،ەوەندێمخوەد
 شۆخڵد رۆز رەدیتەارمی ستىەد بوونىەه ەل تاداەرەس ەل

و کارى  رکەو ئ بووەن ستمیوێکاتى پ ەبووم، چونک
دوور  انیکانڵەما ەک  م،ییساڵێکارى ک ووبىتخ شتوانىیدان

و  شۆخەن نىەدی. دبردمەد ێل رىۆز کىێبوو کات کەیەل
. کردمەد شىێلکەدوور پ ىەگڕێ وەرەب ەشیمەه شیژارانەه

 ستىەو د شتبووڕۆی زانۆل ۆب داەیەماو مەل ەک ،ژاک
 رىەس کانىەوپشو ۆالهوت ب شىەب ەل ندنێخو ەکردبوو ب

 فرەب رەس سکانىیخل ىۆهەم بەاڵب ،ەوڵەما ەویەاەڕگ ڵاس
قورس  ىەکییەشکاو ەختانەشبۆشکا. خ ستىەو د ەوۆربەب
 ىیزوو ەداواى من ب رەسەل ەک ،نیمارت رۆو دکت بووەن
 ێبەئاسانى و ب ەهات و ب مەکڕەکو نگانىیرەس وەرەب
 وەئ مەاڵب کرد، رەسەچار ىەکەشیک تارەیب تىەارمی
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دانابوو  ىۆب رۆکتد ەک،ىەانیشکیپز ەارداسپڕو  ژگارىۆئام
و پشوو بدات. ژاک  ەوەتێنێبم ڵما ەژاکى ناچار کردبوو ل

 مىەردەس ەل داەدەن ردۆرترێژ ەب ووىڕ تاداەرەس ەل ەک
 رکردنىێف ەو ل ەوێیەبوو پ ندەبڵد ختىەسەب داەیکیەشۆخەن

 ێس ىەکیژاک نز کانىەدانیتەارمیهاوکارى کرد،  تداەخ
 دۆرترێو ژ اندیخا ىەوەتا کاتى چاکبوون کڕێ ەوات ەفتەه
 نى،یب ەوۆیەخەب رچاوىەب کىێوتنەشکێپ داەیەماو مەل

 ىڵێب کەو برد،ەد شێپ وەرەب وىەئ ىەهاوتاکێب ییەرۆزەتام
و  ەوەتۆداربێنووستبوو ب ێنێدو کوەتاو ەک ،کێزەئاو
 استڕوەاستڕ تێنەڵێه نگاوەه توانىەدەین ەک ،کۆڤێمر
 وەل ەماوڕسو رمەس شتاێ، هکردبوو اکردنڕ ەب ستىەد
 ووىەڕنخست ەل دۆرترێژ ەک، ىەییەو کارام کىەریز
 کىییەارێخەب وەئ کرد،ەد رفىەس ىۆخ کانىەچوونۆروبیب

نمايشێكى  ەب کەن کانىەچوونۆروبیتوانى ب کراوەنێپەڕباو
. ووەڕبخات ەوڵییەو قو و دروستى استڕ ەب کوەڵب ،ەناڵمندا

 ،ىەنانەت وەئ وێن ەل ەانچوونۆب مەئ سنکردنىەپ ۆب دۆرترێژ
 ەناوێهەد کىێکچواندنێپ ندەچبوون،ەه رىەوروبەد ەل ەک
 ەمێئ ایئاشنا ببوو  انێیپ ەتاز ەک ىەنانەت وەئ ىەبارەل
 رەبەل ەک،کێلەشتگ ایکردبوو،  ۆب مانەقس ەوەانەیبارەل
 سفەو ۆب تىەواوەت ەب مانەشتان وەو ئ بوونەن ستەد

 ەشیمەه کانەنەت سفکردنىەو و رکردنێف ۆکردبوو. ب
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 توانىەید وەئ ەک گرتەردەو کێشت ندەچ ەسوودمان ل
 وازىێش داەکار مەو ل بکاتێپ انیستەو ه بداتێل انیستەد
 .ناێهەد کارەب ومانێوداپەم ای ترىیمەلیت

 کردنىرێف کانىەناغۆق واوىەناکات ت ەوەب ستیوێپ چیه   
 ناکانیگشت ناب کارىرێف ەل گومانێب ەک م،ەباس بک وەئ

 م،ەکەد نگڕە ىەاردید ەب ەئاماژ ەنموون ۆ. بەباو کىێشت
 ەل ەکێکیە انینایناب واوىەت رکردنىێکارى ف ەل ەشیمەه ەک
 کىێشت ەوەالمەب .رکارانێف کانىەمەڵەو چ نگەت نیترەورەگ
 ىەبارەل کەیەقس چیه زداۆریپ بىێکت ەل ەک ،بوو رەیس
 مەاڵبن،ەکەچى د ەکید سانىە. نازانم کەکراوەن ەوەکانەنگڕە

 ىەوەکردنیش ەب ستمەد ەنێڕیزەلکەپ کىێسفکردنەوەمن ب
 وازىێش ىێپ ەب کانمەنگڕەو  دۆرترێژ ۆکرد ب کانەنگڕە
 نگىڕە دۆرترێژ مەاڵب ژمارد، ۆب ەنێڕیزەلکەپ خستنىڕێ
 ەک شتمەیگێت داەسات وەل چوو،ەد کێت ێل وناکىڕ ەڵگەل
 ىەوەو ئ دایووناکڕو  رەبێس وانێنەل تێناتوان وەئ
 کییەاوازیج نەڵێدێ(ى پکانەنگڕە نسىێکوی)فر شانێکگارین

 ىڵکا رى،ێت ى،ڕچ ەبوو، ک ختەس جگاریە وەئ ۆبکات. ب
 ەل ەک، شىەتەباب وەئ هاەروەدرک بکات، ه کێنگڕە
 شومارێب ەکید کىێنگڕە ندەچ ەنگانڕە وەئ وکردنىەاڵکێت
 مەل وامەردەب وەدژوار بوو. ئ ىۆب سانید ەویەکا ەنێد

 ەمەئ ىەندێه کەیەدبارد چیو ه کردەد اىڕو  سڕپ ەوەبار
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تا  خساڕە کێلەه داەوانێن مە. لکردەدەن ڵرقاەس شکىێم
 ىڕۆڵ 7(ێڵ)نوشات ەل مەبب کێرتێنسۆک ۆب مۆخ ەڵگەل وەئ

 ەوەمەڕێبگ کردمێليوا اداینۆمفەس ەل کانەرێئام کىەیەب کیە
 وەرەب م(دۆرترێژ) رنجىەس تاەرەس کان،ەنگڕە تىەباب ۆب

 رەه ەک ،برد کانەرۆراوجۆج ەکۆرەناو و نگاوەالى ه
 نن،ەژەید اوازیج کىێرۆج ەب ییواەو ه ىێیژ کىێرێئام

پشت  ەب کێرێگشت ئام ەک ،ووەڕخست مییەاستڕ وەپاشان ئ
 ىەکییەاویو توانست و ش نگىەد ییەندەتمەبیتا ەب ستنەب
 ەل کانەنگاوەه اوازیج کىییەرمەن ایتوندى  ەب ىۆخ
 ۆب ارمیشنێ. پننێهەد مەرهەب کانەتۆن نیتا نزمتر نیرزترەب
 ىەوێهاوش ىڵقاەسوور و پرت کانىەنگڕە ەک ،کرد وەئ
 کانىەنگڕە(و ناڕ=زونۆمبۆ( و )ترپورەی= شنیرۆ)ه نگىەد
 نترباسۆو کۆلەو چەمانچەک نگىەد ەڵگەل وزەو س ردەز
 ت،ێدابن ۆب انیکێنگەد ندەسروشتدا چ ەبکات و ل رەرامبەب

 کىێرێئام ندەچ ەڵگەل تێرتوانەد نیو ش ەییوشەگوتم بن
 ەرێ. لتێبکر رەرامبەب واۆبۆو ئ تێفلووت و کالرن کەو

 نىێشو ڵقوو کىێژێو چ ەوۆب ڵکا ىەکەگومان ەک ،بوو
 .ەوەگرت
 نجوا ەندەچ تێبە)د:ەوەکردەد ەدووبار ىەوەئ وامەردەب   

 !(تێب

                                                 
7 : Neuchâtel 
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 تێبەنازانم دچى؟ ەتێبەسپى  د ەواتەک ىەپرسى: )ئ ناکاوەل
 (ت؟ێبکر رەرامبەب دایچ ەڵگەسپى ل

من  ىەوانێپ وازىێش شتمەیگێت ەک، بوو ەوەشەوەل رەه
 .ییەن ەانەییورد و کارام شەندێه

 وونڕ ۆب ىەکەتەباب ەدووبار مداڵوەه داەمانەئ ەڵگەل   
 داێیت ەک ،ەکێوروسن نیووناکترڕسپى  ەرکەی: )سەوەمەبک
 کیە ەبنەد ەوەکێو پ بنەد کەیەب ەڵکێت کانەنزم ەنگەد
 ەنگەد وبوونىەاڵکێتخووبى ت نیکتریتار شیشڕە نگ،ەد
 ەن کرد،ەد لیمنى قا ەن ەیەوەوونکردنڕ مەئ مەاڵ(بەکانەرزەب
و  نینزمتر ەک ەویەناێهەمنى د ریب ەب ەزرنگان وە. ئدۆرترێژ
 ێییو چ ژ ییواەچ ه کانەرێئام کانىەنگەد نیرزترەب
 ایج کتریە ەل تێو ناتوانر ەیەه کتردایە ەڵگەل انییاوازیج

  ەک ،ەوەشێپ ەتۆجار وا هات رۆز ەدواوەب ەوەل ،ەوەنێبکر
 .ەوەزمۆگونجاو بد کىێلەگەنموون ەویمتوانەن کچواندنێپ ۆب

سپى  ەک ەبک ناىێوا و ،ەباش رۆگوتم:)ز داییتاۆک ەل   
 کینگڕە چیه داێیت ەک کێخۆبارود ،ەپاک واوەت کىێخۆبارود

 ە. بەواوەت کىییەوناکڕ کێشت مووەو هەوەتێنێنام
 ەک ەیەه نگڕە ىڕچ ەندێه شداڕە ەل ێواى دابن ەوەوانەچێپ
 (.تێبەو تار د شڕە کێشت مووەه

 ەتا ب ەویەناێه داەرێل ۆیەب مۆیەو گفتوگ ێقەتەمەد مەئ   
 ەل وامەردەب ەک مەبک کەیەشێک ندەچ ىەبارەل ەپوختى قس
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 ،ەوەبوومەد انیووەڕووبڕدا  دۆرترێژ رکردنىێف ییپانتا
 ەتا ب ەبوو، ک ەمەئ دۆرترێژ ارىید ىەچاک نىیەال مەاڵب

 نڵەسەئ نا،ێهەدەنێوازى ل ،یەشتبواەیگەن کێشت ەدروستى ل
 ەل ننێنوەد انۆیوا خ تداڵەواڕ ەل ەک بووەن کێسانەک کوەو

 ەتەباب وەب ىۆخ شکىێم ەیەوێش مەو ب شتوونەیگ کێتەباب
 ەفیعرەمەب انیو ز نەکەدڕپ ەانیمومژاوەنادروست و واتا ت

 .ننەیەگەد انۆیخ نىیو زان
 وونڕ دۆرترێژ ۆب کێتەباب ەک ىەکات وەتا ئ ،رێخەن  
 ەب زڵۆو ئا اریناد کىیەگشت واتا واەئ ،ەویەواببەن

 شکىێو م کراەد ژمارەه نگىەتڵو د ۆستەپڵەپا ىەرچاوەس
قورس   ەندێدوو ه کانەنگڕەگرفتى  بوو،ەد ەنائاسوود

 ەب دایشۆه ەل رماەو گ ووناکىڕ ناىێو ەبوو، چونک
 میتوان تەحمەز ەببوون، دواتر ب ەڵکێت ەوەکێپ تىەواوەت
 .ەوەمەجودا بک کێل وداەئ شکىێم ەل ەانیواتا وەئ

 ەک ،کردمەردێف ىەوەئ وامەردەب وداەئ ەڵگەل کارکردن   
 کىییەاوازیچ ج ستندایب هانىیو ج نینیب هانىیج وانێنەل
 ەدوان وەئ راوردکردنىەو ب نگاندنەسەڵو ه ەیەه ەورەگ
 .ڵەقورس و کرچ و کا ەندەچ کىێشت دایکتریە ڵەگەل

 ریەبراێى ف٢٩
 تىەواوەتەب ەک، بووم کانەکچواندنێنقوومى پ ەندێه    

 ىەکەرتێنسۆک ستنىیب ەل دۆرترێژ مڵێچوو ب رمیبەل
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باشى  ختىەب ەو شادمان بوو. ل ڵشحاۆخ ەندەچ ێڵشاتۆن
 ،8شکراەشکێپ( ڵاۆر)پاست اىینۆمفەس ەوەش وەئ ەمێئ
 ەک ،ەیەوەووڕ مەل مەکەباش( د ختىە)بىەبارەل ەقس رەگەئ
 مەئ ەڵگەل دۆرترێژ ەک ،وابوو زوومەئار دایاستەڕل
 کىەیەماو وەئ قا،یسۆم هانىیناو ج ەتێبن ێپ داەمەرهەب
 ەل ،ەویەما نگىەدێب ەب ەکۆڵەه شتنىێهێدواى ج رۆز

 ،ەمەرهەب مەئ رىەگیکار رێژ ەوتبووەک ەوییەاڵوقو
 وەئ دایاستڕ ەل ایگوتى:)ئا هات و ەقس ەب نجامەرەس

 جوانن؟( ەیەندازەئ مەب ننیبەید ەوێئ ەک ىەشتان
 (زم؟یزەکام جوانى ئ ە)ب
 (بارێجو نارىەک نىەمیجوانى د ە)ب
 ەمەل رمیب ەچونک ،ەوەمەبد وەئ مىەاڵو رەکسیە متوانىەن  
 هانیج ەانیهاوتاێب اینۆمفیو س قایسۆم وەئ ەک ،ەوەکردەد
 ەک ىەیەوێش وەب کوەڵب ،ەەیه ەک ىەیەوێش وەب کەن
 ەل رەدەب ەوات شن،ێکەد ەنێو تێواب تێبەو د تێتوانرەد
 کردبووەن مەوەئ رىێبو شتاێه ەکات وەو تاوان. تا ئ سىیپ

 .مڵێب دۆرترێژ ەو تاوان و مردن ب سىیپ ىەبارەل کێتش
 انۆیخ شىۆخڵد ەل کانەچاوساغ ۆڤەوتم: )مر پاشانداەل    

 (ئاگانێب

                                                 
8  :Pastorale شادمانى مرۆڤى  شى بتهۆڤن،كهشه مفۆنياى ژمارهسه

 . سروشت كردووه  ڵ بهتێكه
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 مەاڵب ،ییەمن؟ من چاوم ن ىە) ئ کرد:يوارها رەکسیە وەئ   
 (. زانمەد ستنیب شىۆو خ ژێچ

 کڵێمندا کوەو وەو ئ نیشتەڕۆید گاداەڕێب ەک ،ىەکات وەل   
 ،ەشەق زەڕێب)، گوتى:بوویواسەڵه ەوەبازووى من ەب ىۆخ
 ەمەنا، نا ئ ؟بەختەوەرم ندەمن چ ەک ىەگەدێت ەوەل ایئا
 رەگە! مەمن بک کىێرەی. سمڵێنا ەوێئ شىۆخڵد رەبەل

 استڕ ەک ەوەتێنرێبخو ەوەئ ۆڤمر وخسارىڕ ەل تێناکر
 مەکەد ارىید ەوەئ رەکسیە ەوەنگەد ىۆهەب ەناکات؟ من ک

 ەک ەریبەل تانەوەنا. ئ انی تەڵێد استڕ رەرامبەب سىەک ەک
، ىەژڕۆ وەئ مانە( هت؟یگرەد کىیرەگوت خ تانمێپ کێجار

 نشتىەرزەبوو( س مەکەرەهاوس ەل ستىەبە)مێپور ەک
و من هاوارم  نەناک ۆب کىێکار چیه ەوێئ ەک ،ىەوەکردن ب
 ەوەب ستىیوێپ چیه ـ! ئاهەکەم ۆ، درەشەق زەڕێکرد: ب

 مانە. هنیگرەتا بزانم د مەبد تتانەومڕ ەل ستەد کردەدەن
پاشان ، (نەناک استڕ ەک، شتمەیگێت ەوەل ەوەنگتانەدەسات ل

 ستىیوێپ چی:)نا هەوەکرد ەدووبار ىەوەئ رزەب نگىەد ەب
 ام،ەڕگەڵسوور ه ،(مەبد تانیەنەه ەل ستەد کردەدەن ەوەب

 انیرنجەس کێبوارڕێ ندەو چ نیشار بوو ەل شتاێه ەچونک
 ت؟ینیبە)د :داێپ ىدرێژه دۆرترێژ رمان،ەس ەخستبوو

 ىەوەئ رەبەشت ل مووەه شێپ ت،ەیبد ومیفر ەدەمڵوەه
 ە...( و بییەباش ن کىێکار نایناب کىۆڤێمر ودانىیفر
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 ىەکیەاستڕ ،ییەن شىیکێسود ۆخ ستاێگوتى: )ئ ەوەنینەکێپ
 رەگەم ن،ین کڵۆڵ و بێبەخت ەوێئ ۆخ! ەشەق زەڕێب ڵێب
 ( ختن؟ەدبەب

 ەل کێشەب ەل ەک ،نمەیەبگێت وەئ دایمنێه ەل ستیموەد    
برد  کانمەوێل ۆب میستەد وم،ەئ رزاربارىەق بەختەوەریمدا

ئاخر  م،ین کلۆڵنا! من  !دۆرترێ: )نا، ژەویەدا ممەاڵو و
 بم؟(. ختەدبەب تێبەد رچىەبەل
 (تیگرەجار د ێندەه داەمەئ ەڵگە)ل
 ( جارێندەه ،ەڵێ)ب
 (ت؟یاویگر ەدواوەب شەتەڕەک وە)ل

 (اومیگرەن ستاێتا ئ ەوەجار وە)نا، ل
 (ت؟یبگر ەستوویتوەن شیکات چی)ه

 !(دۆرترێژ ،ەستوویموە)نا، ن
تا  ەوساوەل ای! ئاەوەرەبد انەیمەئ مىەاڵو ستاێئ ،ە)باش

 (ت؟ینێتەڵەبمخ ەتداوڵوەه چیه ستاێئ
 (مەکڕۆڵە)نا، 

 (ت؟ەیبد ومیفر ىەدەنڵوەه کێکات چیه ىەدەد مانەی)پ
 (مەدەد مانەی)پ
 بزانم من جوانم؟!( یڵێزوو ب ەواتەک ىە)د
 مانىڕرسوەتووشى س دۆرترێژ ىەناکاوەل ەاریپرس مەئ   

 ەساتەرکچ وەئ کوەتاو ەک ،ىەوەووڕ وەل تەبیتاەکردم، ب
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 ىەکەکراوەنێل ۆڵینک ییەجوان ەل رنجەس ستبوویموەن
 ەک چوومەدۆب یوا ستاێئ شەوەئ اىەڕرەس م،ەبد ەکۆڵەکچ

 ەو ل ەتەباب مەئ ەبدات ىۆخ رنجىەس ەک ،ییەن کىێسوود
 :میپرس امانڕ کێمەدواى ک ت،ێب ئاگادار ۆیجوانى خ

 ( گوتى:زانى؟یب ەک ەیەه تۆب کىێ) چ سوود   
 تێوەمەد م؟یڵێب نۆ... چەبزانم ک تێوەمەد مڵودو)من د   

 کیەاینۆمفەس ىەوەرەد ەل کەیەتۆن کوەو ایئا ەک ،بزانم
 بپرسم؟( ەکید ىێک ەل توانمەد ەوێئ ەل ەجگێب ەمەئ م؟ین
 تىڵەواڕ ەب کىێشیئ چیه کەیەشە)قالداو گوتم: مۆخ 

 (ییەن کانۆڤەمر
 (ن؟ۆ)چ

 (ىۆب ەسەب وىەعنەجوانى م ە)چونک
 ڵێىدهگرت و گوتى: ) ۆخەل نىڕێفڵد کىێنگڕە موچاوىە)د

 بەوەى وابیربکەمەوە، کە تەیبک یمازڕ ەک ،پێت باشه
 !(نمیناشر

 ى،زانەد تۆ! خدۆرترێکرد: )ژو هاوارم گيراخۆم بۆ نه   
 !(ىجوان ەک

 ییژاێدر ەب موچاوىەو د گوتەن کىێشت دىیئ ەکۆڵەيژک   
 وو.ب ارىنەه كسوور وه کىێنگڕە مانەکەشتەگ ىەگڕێ
دژى  ەک، اندمەیگێیت لىیمیئ ،ێڵما ەوەنیشتەیگ كهرەه   

 برىەل ەییشیمەه تىیرەن کوەو ەبوو ەژڕۆ وەئ ىەرنامەب
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تا  اەڕگێبکات ل مانیتیەدژا شتنڕۆی ەل رەب ەک ،ىەوەئ
 ەتەبەڵه ت،ێبگر ەخنڕە تێتا دواتر بتوان تێب واوەت ەکەکار
 گىنەدێبەب ىەکییەنگەتڵد مەاڵب ،کردمەن نشتىەرزەس
 ەکەرتێنسۆک ۆب دمۆرترێمن ژ زانىەید ەک ،ەتاز شاندا،ین

 ەکەرنامەب ەب تەبارەس چوونمانۆروبیب توانىەید ەبردوو
 ىۆشادمانى خ  توانىەید .بژاردەڵه نگىەدێب مەاڵب ت،ێبپرس

 ییەو شادمان شىۆبدات و خ شانین ەکەکچ شىۆخڵد ەب
 ىەکییەدنگێب ەتەبەڵبکات، ه اتریز ەکۆڵەکچ ىەکەمەک رۆز
 ستیوەید ستەنقەئ ەب ىڵێب کەو شا،ێکەن ىەژێدر ەندێه

 پووچ. کىێلەشتگ ىەربارەد اینەت مەاڵبکات، ب بازىنهچه
 کیەال ەبرد میلیمیئ وت،ەخ مانەکۆڵەکچ ەک،وەش داییتاۆکەل

 ىڕەتوو تێوەکەردە: )وا دەک وتگمێپ ەوەییەگل ەو ب
 (ەکەرتێنسۆک ەتۆبرد دمۆرترێژ چىۆب ەک ،ىەوەئ رەسەل

 تۆخ کانىەسەک ەل کێکیە چیه ۆب ەکاران مەئ ۆ)ت   
 ( تەیناک
 ەوەل کانۆڤە. مرەییشیمەه ىەشێک مانەه سانیمدەه   

 (ستچووەدەل ىڕۆڵە ىەوەانێڕ)گ ۆب تێبەد ەک ،نەناگێت
 ۆوخەاستڕ ەک ،کێسانەک ۆب کەوەو ن تێنرێبنو ىڵشحاۆخ
 چىۆب ەک ،ىەوەب شتەچەئازارم د ەمەئ ربارىەس ن،ڵماەل
نادات و  دۆرترێژ شبوونىۆخەن ەب کییەگرنگ چیه لىیمیئ
گشت  ەل ەمەل ەجگێب ەواکەنێب ۆڵەچک ەک ناگات،ێت ەوەل
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 ەل کێکیە رەه ەک ،زانىەید لىیمی. ئەشەبێب ەکید کىییەشۆخ
کردنن،  ارىی ىڵرقاەس ای ەیەه انیکێکار ای کانڵەمندا

 رەگەئ تەنانەت بوو،ەن قایسۆم ەل زىەح نڵەسەئ شىۆیخ
 شیوەو ئ یەساز بدرابوا کێرتێنسۆک گاشمانرەد رەبەل
 ەواتەک کرد،ەدەنێت ووىڕ زیرگەه یەبواەن کىێکار چیه
 داڵییەرقاەکاروبار و س ەمووەه مەئ ەڵگەمن ل ستاێئ

 ەرنامەب ەژڕۆ مەئ اینەت ۆب ختەب پشتىڵپا ەب بوومیتوان
 يهيى وگاندهگله مووو ههئه تا ،بووەن کێکارۆه چیه مێدابن

 .بكات
 رەبەل لىیمیئ ەبوو، ک ەوەئ داەئازار د اتریمنى ز ىەوەئ   

 یەژاەڵڕێه ىەو گازاندان ەییگل ەمووەه وەئ دۆرترێچاوى ژ
 ەو ب کیەال یەنابووێه ومەئ ەک ىەوەئ ەڵگەل رم،ەس
 کێشت مووەه دۆرترێتا ژ کردەهاوارى د ستەنقەئ
  ىەکەوتەسوکەڵه ەل ،بم نیمگەغ ەک پتر لەوەى ت،ێستیبب

 ەکەژوور ەل لىیمیئ ەک ىەوەئ رەه ،بووم زارتوڕە و بێ
 ەستەچووم، د دۆرترێالى ژ وەرەب ەوەرەد ەچوو
: تمەوومڕ رەس ەو خستم ەوەستمەد وێن ەخست مەیکەناسک

 (اومیگرەن تریئ ەمجارەئ نى؟یبە)د
بکا  ەنەخەردەز داەد ڵیوەه ەک ،داەکات وەل دۆرترێژ   

ى سکێفرم مینیب وناکاەل ،(ەمن ىەرۆن تریئ ەمجارە)نا، ئگوتى:
 .وهخواره چاودا دێته به
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 مارسى ٨
 مەکیب لىیمیئ شىۆخڵد ۆب توانمەد ەک ،کێکار اینەت   

 وە. ئمەکەن کێکار وەئ ستىیو ىەوانەچێپەب ە، کەیەوەئ
 ەک ،ەکێتەرفەد ەتاک ستىیوەشۆخ شاندانىین ىەخراپ ەوێش
 ەک ت،ێنازان ىۆخ کێکات چیه ،ەوەتەشتوومێه ىۆب وەئ

 ستیوەیخوا د ەزگۆخ ،ەمن دژوار کردوو ەل انىیژ ەندەچ
! مەبد نجامەئ ۆب ختىەس کىێکار کردەمن د ەل ىداوا وەو ئ
 وەئ رەبەل یەبوایبمتوان رەگەئ بوومەد ڵشحاۆخ ەندەچ
 کەو مەاڵ! بمەبب داریترسەو م ەرانێبو کىێکار ۆب ستەد
 کەو ت،ێدەڵو ه ەزارێب  ییئاسا کىێگشت شت ەل وەئ ىڵێب
کورت  داەمەل اندایژ ەل وتنەشکێپ وداەئ چوونىۆب ەل ىڵێب
 رەس ەتەیداهاتوو بخ کانىەوێهاوش ەژڕۆ ەک ،ەوەتێبەد

 رەس ەبخات کێشت ەیەئاماد ەنابردوو،ڕ کانىەوێهاوش ەژڕۆ
 ەتاز کىێتەلیزەو ف ەچاک ندەچ ەو ن ىۆخ کانىەچاک

 شیمن ەب ەتانەلیزەو ف ەچاک وەئ تەنانەت ت،ێنێبه ستەدەب
 ەل ەجگ ییەن کێشت تیەحیسەم ەوەوەئ الىە. بێنیناب واڕە
و  شۆج رەه کان،ەزگماک ەزووەو ئار زەح کردنىۆمەستەد

 ەدواوەب لبوونىیناقا رەگەئ ،ەکید کرىیف کىێشانۆخر
 .کاتەد ىەنائاسوود مەکیالن ت،ێبەن

 ەنواند و ل میمەرخەمتەک کێجار ەک ،مێنەداد ەوەب دان   
 ەب لىیمیئ ەک ک،ێارچوو ک رمیبەل ێڵشاتۆن ۆب کداێشتەگ
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 ەوەمەبد مانەکەرزەق ەوات م،ەبد نجامىەمنى سپاردبوو ئ
 م،ڕبک ۆب سراوىڕێ زووىەد ەپۆت کیەو  ەکەدوکان نەخاو

 نشتەرزەس ممۆبووم و خ نگەتڵد وەل اتریز مۆخ مەاڵب
 ێجەبێج وەئ ىەبچووک ەاسپاردڕ وەدامنابوو ئ ەنککرد، چو

 ندەچ تێبتوان کێسەک رەگە)ئ :هگوتوو راستيان. مەبک
 ەکار تىەقەرەد واەئ ت،ێردرێبسپ ێبچووکى پ کىێکار

 لىیمیئ ەک ،مزانىەد ەمانەئ اىێڕو، (تێد شیکانەورەگ
 ،ەوەداتەدکێشت ل کیەو  زارەه ەمن ب ىەکەرکردنیبەل
 مەاڵبکات، ب نشتمەرزەس ەک ،داەد وەب مەماف وەئ استىەڕب
و ەوەنیپرسێل برىەل ەکیجارانى د مووەه کوەو وەئ
!  خئا وا،ڕەنا تىەمۆت بستنىەڵه ەکرد بيستەد مێل کردنەییلگ
 رەگەئ ،ەوەبوونەد مەک ندەچ کانەشێجوان و ک ندەچ انیژ
و  نیسازاەد مانۆخ ىەانیعیواق ەئازار وەئ ەڵگەل ەمێئ
 ەنڕێو و ڵاەیخ کانىەوێد ستەدەب مانڵقەع ىەوەئ ێبەب

 نووسمەد کێلەشتگ کمیرەخ ەک ،مەکە. وا گومان دنیرێبسپ
. ساڵێناو ک کارىیژگارۆو ئام ندەپ ەڵگەل ەگونجاو اتریز ەک
 : ەهاتوو ەوەئ 29 تىیەئا ەدوازد شىەب تتاداەم لىینجیئ ە)ل
 تداەڕەبن ە(( لەزێبپار واوێو ش شانێرەپ شىۆه ەل تۆ)خ  
و  ىڵقەع کردنىەردەروەو پ شتنەیگێپ کىۆیرچ ستیموەد

با  ەواتەک ن،یشتەیگ ەرێب ەک ،بنووسم دۆرترێژ حىڕۆ
 .  ەکەکیڕۆچ ۆب ەوەنەڕێیبگ
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 وتىڕە نێشوەب نگاوەه ەب نگاوەبووم بتوانم ه وارەدێئوم  
 ەژماردنى دان ەکردبوو ب ستمەبچم و د داەکۆڵەکچ انىۆڕگ

 شىۆچاوپ ەب مەاڵب و،ەئ ندنىەسەشەگ کانىەناغۆق ىەدان
 ،ییەن ستمیوێکاتى پ انیمووەژماردنى ه ۆب ەک ،ىەوەل
 ەل کانەووداوڕ واوىەت ەک ەختەس مۆب رۆز تریئ ستاێئ
 ىۆخ دواىەمنى ب هاەو ەکیڕۆچ مە. ئەوەنمێبخولق شمداۆه
 ستەد ەل کانمەکات کداهاتنىیە یدواەب ەک ،ەکردوو شێلکەپ

 وەل ەک ىەانۆیگفتوگ وەئ تەنانەت ایدواتر  کانىەو قس ەداو
 ،ەو پاشم کردوو شێپ ەمبووەه داۆرترێژ ەڵگەل ەماوان

 ەتێوەبک وتەکەڕێب ەنینووس مەئ رەگەئ ەک کەیەوێشەب
 ەک ،ىەوەل تێبەد کۆتووش ش گومانێب کێسەک ستىەد
وا  تىیەویتوان ییزووەب ەندێه یەنایناب ۆڵەکچ مەئ نۆچ

 ت،ڕێربەد ىۆخ کانىەکۆریب ییەوونڕ مەو بەوەربکاتیچاک ب
 کىییەراێخ ەب شیاستەڕب دۆرترێژ ەک، ەباس ىەگێج ىەوەئ

 شکردنىێک ەل ىەکییەراێخچوو،ەد شێپوەرەب کراوەنێپەڕباو
 شیستا ىیەما کردەد نیداب مۆب ەک ،ىەانیحڕۆ ەراکۆخ وەئ

چاکى  ەب گرت،ەردەباشى وەب کانىەتەباب واوىەت بوو،
 ەل ىەتانەباب وەئ وامەردەو ب ەوەکردەد انێیل رىیب
 ەختەشوێپ مووکاتەه ەک ىڵێب کەو.بردەو دناێهەد دایشکێم
 کردمەد مانىڕسورەتووشى س زانى،ەمنى د کانىەچوونۆب

 ەب ،ەویەناێهەمن دەچاکترى ل کىیەکارەگەڵب وەو ئ
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و  رزەئ دەق ەب ڕۆمەئ ىەکۆشاگردى گفتوگ کەیەوێش
 بوو. اوازیج ێنێدو ىەکۆشاگردى گفتوگ ەئاسمان ل

 وەئ شکىێم ەک ،نرایبەدەن ەوەئ تریئ کێمانگ ندەچ دواىەل  
 شتنىەیگێو ت شۆه ەڵێب،ەبوو دایشۆهێو بوەخ ەل کێناڵسا
گرفتارى  ەک، ىەنجانەگ ەکچ وەئ ىەنیرۆز ەل دۆرترێژ
 هاکانەبێب ەربردنەسەب کاتەب انۆیخ کانىەهرەو ب تنڵەواڕ
 نگومانى م ەب ەوەئ اىەڕرەبوو، س رزترەب نەکەد یڕۆفەب
کردبوو  مەزەندەمان ەک ،ىەوەلبوو  اتریز رۆز وەئ نىەمەت

 داۆیخ ندىەوەرژەب ەل ەندێه ىەکییەرێکو ىڵێب کە، و
 ەک ،ىەوەل کردەگومانم د دىێه دىێه ەک نابوو،ێکارهەب

قازانجى  ەب کانەنیەال ەل کێرۆز ەل ییەماسێک مەئ ەنگڕە
 تۆشارل ەڵگەل ومەئ ەوۆخەکات ل کێندەه ت،ێب وەئ
 پرسىەد تۆشارل ەل رسمەد ەک ،جارکێندەهکرد،ەد راوردەب

 مەکەکچ شکىێم کێشێورژى م ەورژ نۆچ ەک ،نىیمبەو د
 :گوتەد ممۆخ ەب کاتەد ڵرقاەس
چاکتر و  ەندە، چ تێنیبب یەبوایتوانەین مەکەکچ  رەگە) ئ   

   .!(کردەشل د کانمەقس ۆب ىێورددتر گو
 ،ەوەندێخوەد بىێکت رۆز دۆرترێژ ەک ،بڵێم وهبێ ئهده   
 زمەمن ح ەک ،تێب ەوەب رىەیس کییەستانتۆپر ەنگڕە
 زوومەارئ کوەڵب ،ەوەتێنێبخو بێکت ییاینەت ەب وەئ بووەنێل
 ەچونک ،ەوەنینێبخو ەوەکێپ زۆریپ بىێکت تەبیتا ەب کردەد
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دواتر  .ومەبک وەئ کانىەکۆریب نێشو ەب ستیموەد
 ەوەل رەب مەاڵب ،ەگرنگ ەتەباب وەئ رەس ەوەمەڕێگەد
چاکى  ەب رەگەئ مەبک نرخێب کىێووداوڕ ەب ەئاماژ ەستیوێپ
 . دایووڕ ێڵشاتۆن رتىێنسۆدواى ک کێمەک ،تێب رمیبەل
 رەب ەفتەه ێس ەرتێنسۆک وەئ مۆخ ىەندەزەم ەب ەڵێب   
ژاک  سانیمدەه داەکات وەسازدرا، ل نیهاو کانىەوپشو ەل
 دمۆرترێکات ژ ىەربۆز ەژانڕۆ وەبوو، ئ ەمێئ الىەل ڵماەل
 ەل ەبچووک ۆانیپ مەئ سا،ڵێک ەبردەد ۆانیپ نىینەژ ۆب
 ،9(مێدوال ئ  زیخاتوو)لو ەبوو ب ستەوەیپ دایاستڕ

 ستىەد شتاێه مێ. خاتوو دوال ئدۆرترێژ ستاىێئ ىێخوەخان
 ەڵگەل شیو من کردبووەن دۆرترێژ ەب قایسۆم رکردنىێفەب
 کىێشت ەمەه قایسۆم ۆب ەک ،ىەرۆز ییەستیوەشۆخ وەئ
 الىەل داەمەئ ەڵگەل م،ەبک رىێتا ف زانىەدەنێل مۆوتەئ

 نىێشو مداڵوەپاشان ه شتم،یدان شتىینەتەل ەکەرێئام
 (.ەوەمەبکیتاق مۆخ ەبد ەگڕێنا :)نا،گوتى،مڵێب وەب کانەدوگم

 چوونىۆبەب کیەالەل ەچونک،ماەڕگيێل رەکسیە رەه شیمن   
بوو  تراڵبا ەزۆریپاک و پ ەداخراو یەرستگاەپ وەمن ئ

و  نیشیدابن کیە کەتەدوو ل ەدوو ب ەمێئ ەک ،ىەوەل
بووم.  شیکەڵخ کىۆلەو قس ەقس رانىەگین ەوەشیتریکیەالەل
 کەڵخ ىەقس ەب ێگشتى من گو کىەیەوێشەب رچىەگەئ

                                                 
9  :Loouis de la M. 
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 رەبوو، ه ەکەلەسەم ناوەل ەکۆڵەکچ ەجار مەئ مەاڵب م،ەناد
 ساڵێک ەل رمەس کداێکار دواىەب یەبواەد ەک ،کێجار

 ەمەئ اىێڕو برد،ەد مۆخ ەڵگەل شمیدۆرترێژ واەئ یەبدابوا
 کێرێکاتژم ندەچ موەگوتم ئ ەک، ىەانۆیه وەئ رەبەو ل

دواى.  وهەچوومەد ەوەانەڕکاتى گ اینەو ت ێاڵهەدێج اینەتەب
 کىێدواداچوونەو ب منىێه ەب نۆچ ەک ،بووم ەوەئ رىەنیب
گشت  ،ەکانیەنۆهارم ربوونىێو فەوەنیزۆد کىیرەخ ەوەرۆز

ئاگاى  ەک ،نىیمبەد وەالى ئ ەچوومەد ەک ،وارانێئ کێژڕۆ
 کیە دواىەب کیە کانەتاز ەو ئاواز ەاوڕب ۆخەل

 . تێنەانژەیو د ەوەکاتەدیتاق
 ای رەوبەمەمانگ ل شەش شتداەمانگى ه تاکانىەرەس ەل   

 کێژنەوێب ىڵما وەرەب ەوەدانڵد ۆب کێژڕۆ اتریز کڕێب
 ەزووتر ل بوو،ەن ڵماەل ەکەژن ىەوەرئەبەل مەاڵچووم، ب

 وە. ئساڵێک ەوەامەڕگ دۆرترێژ ىەوەبردن ۆب ییکاتى ئاسا
. ەوەمەڕێبگ ییزووەب ەندێمن ه ەک،کردەدەن ىەوەئ نىیشبێپ
 نگىەد ەکۆانیپ نگىە. دماڕسو رمەس داێوەژاک ل نىینیب ەب
 دۆرترێون کردبوو و ژاک و ژ داۆیخ ناوەل کانمىەنگاوەه

 ،ییەن مەتیرەن وەمن ئ.بووەمن ن ىەوەژوورەهاتن ەل انیئاگا
 ەک ،یەوا مەڕباو مەاڵبگرم، ب کەڵخ ەل ێگو ەوییەدزەب ەک
 ەب ندىەوێپ تێبەه ەوەدۆرترێژ ەب ندىەوێپ کییەچ رەه
 ەل نگەدێب کىێلەنگاوگەه ەب تێب کێنۆرچەه ،ەیەه ەوەشیمن
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 ىۆکەس ەاندەیگ مۆو خ وتمەرکەس کەیەقادرم ندەچ
 ،ەکید سانىەک نىینیب ۆب ەنێشو نیباشتر ەک ،وتاردان

 مەئ ەک ،ىەیەماو وەئ واوىەتەل ەک ،مڵێب ەوەئ تێبەد
 مکەیەقس زیرگەه ەوەمۆخ رىێچاود رێژ ەخست مەدوان

 ەڵگەل ن،ەکیب مۆخ ووىەڕووبڕ تواننەن ەک ن،ستیبەنێل
 وەل ستیوێپ ىەاددڕ ەل ادیژاک ز ەک ،نىیب مەوەئ داوشەئ

گرت تا  وىەئ ستىەد شیکێجار ندەو چ ەوەتۆب کینز
. تووشى ەکۆانیپ کانىەدوگم رەس ەبخات کانىەنجەپ

 ەوەرۆز کىێزەح ەب دۆرترێژ ەک،ىەوەبووم ل مانڕورسەس
 داەوەئ ەڵگەگرت، لەژاک د انىکەو قس یینماڕێ ەل ىێگو
 ىۆخ کاتەزدەح ەک، ەوۆمن دووپات کردب ۆب ىەوەئ

 .ەوەتێزۆبد کانەدوگم نىێشو
و گوتى:  کرد ىەکەێرکاتژم کىێرەیژاک س داییتاۆک ەل    
باوکم  ستاێئ م،ڕۆب ەهاتوو ەوەکاتى ئ ستاێئ ،ە)باش

و  میکڵەاچڕ اتریز ەنەمید مەئ نىینیب ەب ،(ەرێئ ەوەگاتەد
 شتمەڕۆید وانەالى ئ وەرەب کبوومیرەبووم. خ نگەتڵد

ژاک تا  ستىەد یەدا ستىەد ەوەتاس ەب دۆرترێژ کێکات
 .واتڕبکات و ب اچم ستىەژاک د

 کانەقادرم ەل داسهو  نگەد ێپاشتر ب کێسات ندەچ   
تا  ەوەکرد سامڵێک ىەوەناو رگاىەد ،ەوەخوار ەهاتم

 مێپ ەن تازم ەک ،و وا گومان بکات تێبێل ىێگو دۆرترێژ
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 ىەئاماد دۆرترێژ ەباش رۆ:)زمی. پرسەساوڵێناو ک ەتەناو
 (.؟ واتەڕد نۆچ تكههنینەژ قایسۆم ؟ەوەتەیبب ڵمن تا ما

 ەب رۆ:)زەویەدا مىەاڵو ەوییەسروشت واوەت کىێنگەد ەب
 ەوۆخەب شچوونمێوپەرەب استىەڕب رەه ڕۆمەئ باشى،

 (.ەوینیب
،  کمانێکیە چیه مەاڵب، مڵد رەس ەوتەک قورس کىێتەفەخ  
 ەل ەک ،ىەوەب کمانەیەئاماژ نیمن بچووکتر ەن وەئ ەن

 . کردەن دابوویووڕ ساێکل
 داەیینێش ەو ل یەبواینیژاکم بب یەبوا کێنۆرچەه یەبواەد  

و  دۆرترێو ژ کانڵەمندا ،یەبکردبوا ەڵگەل مەقس
 وتنەخ ۆزوو ب رۆگشتى ز کىەیەوێشەب مەکەرەهاوس

 کێنگانەمن و ژاک تا در اینەت ان،یکانەژوور ەچوونەد
 ڵەگەگونجاو بووم، ل کىێلەه وانىەڕچاو کرد،ەکارمان د

 ەک ،کردبووم ڕپ ىڵد هاەو کیەوێشەو پ مەخ داەمانەئ
و  ردەد ىەبارەل کێو شت ەوەمەبک ممەد توانىەمدەن

 ىەکییەنگەدێب ىۆخ داییتاۆک ە. لمڵێب وەب مۆئازارى خ
 ەل ەمێئ الىەل ەکەپشوو واوىەت ەیەشکاند و گوتى پالنى ه

گوتبووى  شترێپ کێژڕۆ ندەچ رداەرامبەبەل ،ەوەتێنێبم ڵما
بکات و من و  پڵئا کانىییەرزاەب وەرەب شتەگ ەازینەب

کردبوو.  ندمانەسەپ ەوڵییەشحاۆخ ەب شیمەکەرەهاوس
 وانىەڕ)ت( چاوىەکەرەفەو هاوس ىڕێهاو ەک ،مزانىەد
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 وەب ندىەوەیپ ىەکەپالن انىۆڕگ ىڵدود ێب ەواتەک کات،ەد
ئاگرى  کەیەبوو. ماو دایووڕ ساڵێک ەل ەک ،بووەه ەوەشت
 ەک ،ىەوەئ سىتر ەل مەاڵداگرتم، ب راپاىەس ڕەییتو
 دواىەب مانىیشەزمانم و پ رەس ەتێب گونجاوەن کىەیەقس
 وەو ئ مەبد ستەدەل مۆخ وسارىەه ای تێنێبه داۆیخ

کرد و  میزێپارۆخ اویشەن کىەیەوتنى قس ەب مەناچار بک
   گوتم:  ەوییەئاسا کىێنگەد ەتوانامدا بوو بەى لە هێند

 (؟ییەن ۆت وانىەڕ)ت( چاوتڕێهاو ىە)ئ
 ۆب ەوەکێپ ەک ،ییەن ئاراداەوا ل کىییەستیوێپ چی)نا، نا، ه   
 رىەوروبەد کانىییەرزاەب ەو ل ەرێل رەمن ه ن،ڕۆیب شتەگ
 ەک ،ەوەمەکەد ریوا ب ستاێئ م،ەدەچاکى پشوو د ەب مانۆخ
 ەتا ل ربگرمەو مەکەکات ەچاکتر سوود ل انمتوەد ەرێل

 (.وىێپەو لوتک وانىەشاخ
 تتەبیتا کىێابواردنڕو  ربردنەسەکات ب ەرێل رەگە)م   
 (؟ەوەتەویزۆد

 ەوێپ ىەو خواز نزەت کێمەمن ک نگىەد ەک ،چووەدێپ وا   
 شتبووەیگەن ىەو واتاک کارۆه ەل ەچونک مەاڵب ت،ێب ارید
 ەیەوەل زمەح اتریز ناسن،ەاش دمن ب ەوێگوتى: )ئ ەباکانێب

واق  ە(. بوانىەتا دارى شاخ تێب ستەدەل کمێبێکت
 نگهره! زیئاز ىڕێهاو ەڵێو  گوتم:)بکرد رمەیس وهييهماوڕو
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 شەوەندنێخو بێکت ەل ۆانیپ ىەوەگوتنەوان جارێندەه
 (؟ییەوان ت،ێب شترێاکڕ رنجەس
سوور  ووخسارىڕ ەک ،زانى ىەوەئ شىۆیخ گومانێب   
 کەو گرت، وهييهچاوموده به ستىەد ەچونک ،ەاوەڕگەڵه
 کێمە. کەچراک ووناکىڕ شکىیت ەبکات ل زىێپارۆخ ىڵێب

 ەندێه ەزگۆخ ەک ،کێنگەد ەو ب ىۆخ رەس ەوەدواتر هات
 ،ەباوک ،ەبەم ڕەتو ندهوهئهگوتى:) یەبواەن ییاینڵد ەل وێوانلێل

 دایاستەڕل ،ەوەبشارم ەوێئ ەل کێشت بووەن ستمەبەمن م
دان  ۆب ستیموەد ۆخ نایگەکرد، ئ تانەلەپ کێمەک ەوێئ
 (.ەوەالتان ەمێب دانانێپ

 کێتەباب ىڵێب کەو کردەد ىەقس ەوییەنینگەس ەب ەندێه    
 ییتاۆک منىێه ەب هاەو کانىەقس ،ەوەتێنێخوەد بێکت رەسەل
 ەوەوەب ندىەوێپ نڵەسەئ ەکەتەباب ىڵێب کەو ەک ،ناێهێپ
 وەرەمنى ب رەکسیە ىەکەرەدەبەاددڕ ەل ییەمنێ. هییەن

 تاەرە: ستڵێب ستیوەید ىڵێب کەو نا،ەوێپ ڵپا ڕەییتو
( نەبک تانۆخ ىەپاشان قس ت،ێب واوەمن ت ىەقس ەڕێگێل
 دایرەسەو ب کاندەامتڕتوندى  ەگرت و ب مۆڵیمن ق مەاڵب

پاکى   انىیگ نمیبب ەک ،ىەوەل رەب ە)چاکتر هاوارمکرد:
 رەبەل ىەکەد سیپ ردانىەرگەو س واوىێش ەب دۆرترێژ

، ییەن ۆت دانانىێدانپ ەب میستیوێپ چیمن ه ت،یچاوم ون ب
 ەب ەک ،تینزم و چروک ب ەندێه کردەدەگومانم ن وا زیرگەه



 ئەندرێ ژيد .....................................................ەيىمفۆنياى شوانكارەس

 66 

الواز  ەرەوەبوون مەئ شىۆخەو ن ەییساد ەخراپى سوود ل
و  ییئاسا ەب ەندێه تیتوانەچون د ت،یربگرەو ەیددەمو ست

 رەرامبەبە! من لتێبەه شتۆه ت؟ەیبک ەڵگەل مەقس باکىێب
 ەرگەب ییەچ شیکێژڕۆ تەنانەو ت رپرسمەدا ب دۆرترێژ

 تەنانەو ت تەیبدێل ستىەد ى،ەڵهاو ەتیبب ۆت ەناگرم ک
 (.نىیبیبش
 ،کردبوو ڕەمنى تو ەک ،ۆییرخەسەل  مانەه ەب ژاک   

 : ى دايێدرێژه
 دۆرترێژ ەل زڕێ ەوێئ تەقەمن ب ەابینڵ! دەباوک ئاخر)   
 تەنانەو ت وتمەسوکەڵه ەل تەیکەوا گومان د رەگەئ گرم،ەد
 ،ەدراو شارەح واڕەنا کىێرامەم مڵکونجى د نیترڵوقو ەل
 دمۆرترێ. من عاشقى ژتیبوو رەیس کىەڵەیەتووشى ه واەئ

 ەک ىەنیوانڕ ەرۆج وەئ تەنانەت وم،ەئ ندىەبڵتوندى د ەو ب
خراپى  ەب اي،ەوییەوێشەو پ شانىێرەناو پ ەتێوەبک دۆرترێژ
 تێریربگەو ىەکییەگوناهێو پاک و ب ىەکییەنایناب ەوود لس
( پاشان ەونەزێق رۆز شدایمن شکىێم ەل ۆت کەروەه
و  رەهاوس ەتێبب تێوەیەد ەک ،ەوەکرد ەوەل ختىەج

 ەک ،ىەکات وە. گوتى تا ئدۆرترێژ ناىەو پشت و پ ىڕێهاو
 ۆب ەکەتەباب ەک ەویزانەن ىۆخ رکىەئ ەب ەناوەدان ىەرنامەب

 ەئاگاى ل شتاێه دۆرترێبکات، پاشان گوتى ژمن باس 
 ەقس تاەرەس ەبوو یستەبەم وەو ئ ییەن وەئ ىەکەرنامەب
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 ۆ: )بناێه ىەکەقس ەب ییتاۆمن بکات، پاشان وا ک ەڵگەل
 ەبک ەڕباو ،ەوێالى ئ ەمێب ستیموەد ەک ،بوو ەدانانێدانپ مەئ
 (مێبن داێدانى پ ییەن مەکید کىێشت ەمەل ەجگێب

 نمێخو ىەترپ نگىەد ەک ،من کرد ەکارى ل ەندێه کانىەقس
 ،ەویەکردبووەن کێشت چیه ەل رمیب ست،یبەد کانمەالجانگ ەل

 ناوەل  وەئ رداەرامبەبەل و،ەئ نشتکردنىەرزەس ەل ەجگ
 تەکەش هاەو  ،ەوەشتێهەن ڕەییتو ۆب کىەیەگێج چیه مداڵد

کى ێشت چیه متوانىەبوو، ن واوەت کانىەقس کێکات ەببووم ک
 رمداەسەب ىڵبا ختەو س ژێدورودر کىییەنگەدێ. بمڵێب ێپ
 ستمەد داییتاۆک ەل ەوەسابوومەڵه مۆخ نىێشو ە. لشاێک

 انىەیب ن،یوەبخ نیبا بچ ڕۆشانى و گوتم: )ب رەس ەخست
 (مەڵێدێپ متۆخ چوونىۆب

 (تین ڕەتو ەوەمن ىۆهەب ەک ڵێب مەکی)الن
 (ەوەمەبکێل رىیو ب تەڕێپێت کێوەش ەستیوێ)پ

 ەک ،جار بوو نیمەکیە ىڵێب کەو ێدواتر ژىڕۆ ىەدێسپ   
 تریئ مەکڕەکو ەک، شتمەیگێت ەوەل ناکاوەل نى،یبەژاکم د

 وە. ئشتووەیگێپ کىڕێکو ەتۆب ىۆخ ۆو ب ییەن ڵمندا
 کێکات اینەکردبوو، ت ەمیراسەمنى س ەک ،ىییەستیوەشۆخ
 شتووەیگەنێپ کىڵێمندا وەئ ەک ،ەوەترس ەبمخات توانىەید
 ەک ،ىەوەب مەبک لیقا مۆخ مداڵوەه وەش واوىەت  ت،ێب
. ییەو سروشت ییئاسا واوەت ەرۆج وەل کىێشقیع ستاێئ
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 وەئ ەمەئ ؟هاتده ەوێکو ەمن ل ىەکەبوونیازڕنا ەواتەک
 کردەد مەژاکدا قس ەڵگەل وت،ەرکەد مۆبوو پاشتر ب ییەنێنه

 ەب زىیرەغ کىێستە. هگوتەد وەب ممۆخ ىەرنامەو ب
 کێنرخ رەه ەب تێبەد ەک ،تگوەمنى د ەب ەوەژدانیزمانى و

 بگرم. ییەریرگەهاوس مەل شیپ تێب
 کێشت رەه ەل رەبرد و ب ەکەباغچ والىەئ وەرەب ژاکم   

 (؟ەکردوو دۆرترێژ ەڵگەل تەپرسى: )قس مێل
 ت،ێمن کردب ستىیوەشۆخ ەب ستىەه ىۆخ ەنگڕە:)نا،گوتى

 (.ەگوتووەن وەب کمێشت شتاێمن ه مەاڵب
 ەقس کەیەوێش چیهەب ەک ،نەیبد نەڵێب تێبەد ەواتە)ک
 (تەیکەن وەئ ەڵگەل

 ایئا مەاڵبم، ب ەوێئ چىەملک ەک ەداو مانمەیمن پ ،ە)باوک
 (رچى؟ەبەل تڵێیب تیتوانەد
 وەئ ىەوەل بوومەن اینڵد ەبووم، چونک ڵدوود کێمە)ک
 سەژاک ب کردنىیازڕ ۆب شکمدابوونێم ەل ەک ،ىەکارانۆه
تا  کردەد ژدانمیو ەل میوەیڕەپ اتریز داەووداوڕ مەل ت،ێب
 .(کیژۆو ل ڵقەع

 ادەیل تەوەئ ،ەبچووک رۆز شتاێه دۆرترێگوتم: )ژ دواجار
  10زۆریپ وىێش سمىڕەوڕێ ەل شدارىەب شتاێه ەک ،تێب

                                                 
یەکان لە تەمەنى پێگەیشتندا بۆ منداڵەکانى ڕێوەڕسمێکە مەسیح . 10

نوێژ و خۆیان دەیکەن، لەو تەمەنەدا منداڵ ئەرکە ئاینییەکانى وەک 
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 ییئاسا کىێکچ وەئ ەوەداخەب ەک ،زانىەد تۆ. خەکردووەن
و  ەلکیساو ەندێه گومانێب ،ەوتووەدواک ىەشەو گ ییەن

 ۆوخەاستڕ زێهرئامیم ىەشو نیمەکیە ەب ەک ،ەڕەشباوۆخ
 ەکارۆه مەئ رەبەل کڕێ کات،ەو گرفتار د ستەادڕ ىۆخ
 ڵزا ت،ێبکر ەڵگەل ىەقس ەوەشتان مەئ ىەبارەل تێناب

 رىێناجوام کوەو تەاڵسەدێب کىۆڤێمر هاەو رەسەبوون ب
 چیوتت ه رچىەگەئ ت،ین رێناجوام ۆت ەک زانمە. دیەوا
 ەب کانەزۆو س ستەمن ه ،ەبووەن ندتەسەناپ کىێستەه

 ندەچ ەل ەجگێب نین چیه ەچونک م،ێنەداد ندەسەناپ
 ت،ێب ىۆخەئاگاى ل تێناتوان دۆرترێ. ژخێرا کىێچوونەڵه
 مان،ۆخ ىۆستەئ ەنەیبخ ەبوونۆخەل ئاگا وەئ ەمێئ تێبەد
 ( ەوەژدانیو ىۆهەب شەوەئ
 کێکار رەه ەل ىێل کردنیگرڕێ ۆب ەک ،یەداەمەژاک ل چاکى 
 نىەمەت ەل ت،ەیبک ژدانىیو ستىەادڕ وەئ ەسەب ەندێه

 وەل کرد،ەد داەڵیگەل مەکار مەکات ئ ىەربۆز دایشڵیمندا
 رەگەئ ەک ،ەوەکردەد ەوەل رمیب کردەد میرەیس ەک ،ىەکات
 شىیناچارى ستا ەب واەئ تێنیبب وەئ یەبایتوانیب دۆرترێژ

                                                                                                    

، ئەم ڕێوڕەسمە لە عەرەبیدا)تناول القربان ڕۆژوو ....ى دەکەوێتە سەر
لە کوردیدا دەشێت  .المقدس( و لە فارسیشدا)عشاى ربانى( پێدەوترێت

، لەم شێوەدا پارچە نانێک و کەمێک شێوى پیرۆزى بۆ بەکاربهێنین
 شەراب دەخورێتەوە وەکو ئاماژەیەک  بۆ دوا ئێوارە خوانى مەسیح. و



 ئەندرێ ژيد .....................................................ەيىمفۆنياى شوانكارەس

 70 

 کەن ەک ،کیەاڵو با ژنەب کرد،ەد ىەکڤەزرا اڵو با ژنەب
. نازکیشو  شۆخ و شەنگ کوەڵب ، اوڕکسمێو ت ژێدر اینەت

 ەڵگە، ل بووەو جوانى ه تیساف و ق کىێوانەوچێژاک ن
 ەک ،ەناڵمندا شتاێه کىێموچاوەو د ەو کراو شۆخ کىێووڕ
 رىەبێس رۆز کىییەنینگەو س یمنێه ناکاوەل ىڵێب کەو
 وەلەیم ەبوو و پرچ تۆک رىەس شابوو،ێک رداەسەب
 رىەالى س وردوەه ەلوولى ل ەب ىەکەژێو در شىێمۆڵەخ
 ەک ىییەکورس وەئ رەسەل .شىۆپەداد کانىەچکێگورەس
 کانمەقس ەب میوامەردەو ب سامەڵه نیشتبوویدان رىەسەل

 م،ەباسى بک خوازمەد ەک یەدا ئاراەل شەکید کىێتەدا: )باب
داوات  ت،ڕۆیب شتەگ ۆب ىەدوسب تێوەتەد ەگوتبووت ک

 کیە ەک یەدا ەوەل ەچاک ى،ەخەدوان تەکەشتەگ مەکەدێل
 شىیژڕۆ کیە تەنانەت ەک مەکەدێداوات ل ت،یبەن ەرێمانگ ل

 کرد؟( ندتەسەپ ،ەوەتەیکەن مەک ێل
 (مەکەد تانیەڵیاێڕمن گو ەباوک ،ەباش رۆ)ز
 ى،ەڕپ واوىەت ەب ووىڕو  نگڕە ەک ،رچاومەب ەهات وا   

  داەمانەئ ەڵگەل ما،ەن داێت انینگڕە کانىەوێل ەک کەیەوێشەب
 رىەگیکار ەک،يهوهرئهبهله ىیەراێخ ەستبوونەادڕ وەئ میزان
 ەوەووڕ مەو ل ییەن رەسەل ىڵو قوو زێهەب کىێشقیع
 شەوەئ ربارىەکرد، س وێوانلێل مىڵد ەندازەئێب کىییەشۆخ
 نى،یبەد یەڵاێڕگو هاەژاکم و ەک ،ىەوەبووم ل ڵشحاۆخ
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نوساند و  ەوییەوانەوچێن ەب کانمەوێگرت، ل شەباوەل ومەئ
باش  مەکەزیئاز ڕەکو ەک ،زانىمەگوتم: )د رمىەن ەب
 مەاڵب ،ەویەشاێک ىۆخ کێندەه ەک ستمکردە( وا ه ناسمەد
 .مەبد ەتەباب مەب کییەگرنگ خواستەدەین مڵد
 مارسى ١٠

 کیە نىێشو ناچارىەب ەک ،ەبچووک ەندێه مانەکڵەما   
 ەتۆکرد مەکیە مىۆنه ەبچووکم ل کىێ. ژوورنەیکەد نگەت

و  شمیدابن داێوەانم لتا بتو مۆخ ىەکەکار ىەنگینووس
 ختىەس ىۆه ەتۆب ڵبچووک بوونى ما مەاڵب نم،یبب کەڵخ
 ەب ەانییختەس مە. ئمەکەشیئ کانىەرکەئ کردنىێجەبێج ەل

 ەل کێکیە ەڵگەل تێوەمەد ەک نەدەوودڕ کێکات تەبیتا
 ستمەبەم ىەوەئ ێبەب م،ەبک ۆگفتوگ مەکەزانێخ ندامانىەئ
 ەل کانییەئاسا ەتادداشی ىەربۆز کوەو کانمانۆگفتوگ تێب

 ەب ربگرن،ەو رمىەف کىێندەهڕە مداەکارک ىەنگینوس
 مەل انی(زۆریپ نىێ)شویناو ەتڵگا ۆب کانڵەمندا ەک تەبیتا

 انیووڕ وەرەکات ب مووەه ىەرگاکەو د ەناو ەیەچکۆژور
 ێڵشاتۆن ۆژاک ب داەیکییەانەیب ەل ەژڕۆ وەئ مەاڵب ،یەەاڵئاو
و  شەک ت،ڕێبک ىۆخ ۆب وانىەشاخ کىێنیتۆتا پ شتبووڕۆی

 انىەیخواردنى نانى ب دواىەل کانڵەبوو و مندا شۆخ واەه
 کاتىەل وانەئ ،ەوەرەد ەچووبوون داۆرترێژ ەڵگەل
بوو،  کترەیەل انیو ئاگا پاراستەد انیکتریە کردنداەاسیپ
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 تۆشارل نىیمبەد ەک،بوو رۆز کىڵییەشحاۆخ ىیەما
 تێب کێنۆچ رەه دات،ەد دۆرترێژ ەب تەبیتا کىییەگرنگ
 مینیب شتنیژوورى دان ەچا چووم ىەوەخواردن ۆب کێکات

 ستمەوا ه ەختەوێپ کىێرامەم چیه ێبەب ن،یلیمیمن و ئ اینەت
 ە، ب مەبک داەڵگەل ىەقس ەتەببا وەئ ىەربارەد تێبەکرد د

 ن،یب اینەت ەب دایلیمیئ ەڵگەل ەک ،داتەوودڕ ەوەئ نەگمەد
 وەئ ىڵێب کەکرد، و رمەش کێمەک ەب ستمەه ەوەووڕ مەل

 مۆخ دانانىێدانپ مڵێب وىەب ستیموەد ەک ،ىەگرنگ ەتەباب
وا  مەبک کردنەقس ەب ستەد ەک ،ىەوەل رەژاک. ب کەبوو ن

 شۆخ انیکتریەو ەکیە انیانیژ ەک،ۆڤدوو مر کردەستمدەه
 ەبن و ل زێئام نىێنه کترىیە ۆب ەندەچ تواننەو د تێوەد

 ،ستنەبو کەیەر لودو نراودایبەن کىێوارید ووىڕدوو 
دى  ەیوەب کێلەگەوش کێکیەرەدا ههاەو کىێخۆبارودەل
 کێکوشەچ ەو ل تىەکەو ش الکىیه ۆب نەئاماژ ەک،تەڵێد
 ەبخات کێتا درز تێدرەد ەندەوێن ەوارید مەل ەک ،چنەد
 کەیەچرک انیکۆڤێمر رەه  رەگەئ ىڵێب کەو ،ىەکەيیوەپت
 ىەکیەوەو پت ستورىەئ وامەردەب واەئ تڵێبخاف ەوارید وەل
 . کاتەد ادیز
 ەمتمان نگىەد ەل چیه گومانێب ەک ،ەوەکۆرزەل کىێنگەدەب  
کرد: )ژاک  کردنەقس ەب ستمەد کرد،ەدەژاکى ن بوونىۆخەب

 ىەوکاتەمندا کرد( و ل ەڵگەل ىەقس ڕۆمەو ئ وەش نىێدو
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 ەوەرزەترس و ل مانەه ەب کردمەدێت ۆچاى ب رمەهاوس ەک
 (ەبوو دۆرترێعاشقى ژ تەڵێ)د دا:کانمەقس ەب میوامەردەب

 ەک ،کەیەوێش ەبکات و ب کمێرەیس ىەوەئ ێبەب لىیمیئ    
زمانم  رەس ەتێنابێو ئاشکرام ه وونڕ کىێشت ىڵێب کەو
 بوو و گوتى: ڵما کانىەکار ىڵرقاەس

 (.ەکردوو تداەڵگەل ىەقس ەک ەچاکى کردوو کىێ)کار
بکات و  داۆرترێژ ەڵگەل رىیرگەهاوس تێوەیە)گوتى د

 (ەداناو ىەکەرنامەب شىۆیخ
 ،ەباش رۆگوتى: )ز ەوڕەییەتو ەو ب کانداەتەڵشانى ه لىیمیئ
 بوو( ارید ۆخ ەمەئ

 مەئاگات ل ۆت ەواتە)ک :میبووم و پرس نگەتڵد کێمەک   
 (بوو؟ەه ەتەباب
 ،ێنریبب ەشت مەئ کراەد شێوپەمەل رۆز کىەیەماو ە)ل   

 (ننیبب ەشتان ەرۆج مەناتوانن ئ اوانیپ مەاڵب
وابوو،  نجامەئ ێب کىێشت کوەو کێبوونیازڕنا رەه ەکچون  
 ندهوهر ئههه اینەت بوو،بۆيه تەقیقەح شیلیمیئ کانىەقس 

 (ەوەتەیئاگادارم بک تتوانىەد ەزگۆ: ) خمڵێب میتوان
 وەل انى،كهوێلرەس ەوتەوشک ک کىەیەنەخەردەز    
 گوتنىەو ن ەوەشاردن ۆب جارێندەه ەک، ىەنانەخەردەز

 ەوەکردرزەب رىەپاشان س،ەویەوێل رەس ەخاتەید کەیەقس
 کاتەد داەکید کىێسەک ەڵگەل ەقس ىڵێب کەو کەوێش ەب
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 ەل رنجەس ەک کێجار رەه یەستبوایبمو رەگەگوتى: )ئ
 ...!(واەئ ،ەوەمەبک گادارتئا تینیو ناب تەیناد کێشت
 ستیموەدەن ،مزانىەد ەچى بوو؟ن ەیەخواز مەل ستىەبەم  
 .ناێه ەکەتەباب ەوازم ل ەوەرئەبەل.زانمیب

 بزانم( ەوەبار مەل ۆت چوونىۆب ستیموە)د
 تیزانەد ەک ۆت ز،یئاز ىڕێو گوتى: )هاو شاێکەڵه کىێئاه   

 وێنەل ڵەمندا مەبوونى ئ ەب بوومەن لیقا کێکات چیمن ه
 (. مانەکەزانێخ

 ەل رەب متوانىەکردم، ن ىڕەتو ابردووڕ رىەوەریب   
بوونى  ەکەتەباب اداستێکاتى ئ ەبگرم و گوتم: )ل مەکڕەییەتو
 (ییەن دۆرترێژ
 مزانىەکات د مووەن هم :داێپ وامىەردەب رەکسیە لىیمیئ  
 وزەس ێل ىەکید چىیه رىەسەردەد ەل ەجگ ەتەباب مەئ

 (تێناب
دوا  ەب مۆخ ەوەرئەبەل بوو،ەن ەشێمقو و ک ۆمق ەل زمەح  
 ییەریرگەهاوس مەئ ۆت ەواتەو گوتم: )ک واسىەڵه ىەستڕ
 ەمەئ ستیموەد شیمن ى،ێنەداد رىەسەردەدو  ەشێک ڕپ ەب

 مەوە(پاشان ئەکیە کەو چونمانۆب ەک ەباش ەندەبزانم، چ
و  کارۆه وەئ ستنىیژاک دواى ب ەک، رەس ەخست
 ىێج تریو ئ ەبوو ستەادڕ ەگوتوو مێپ ەک ىەانیژگارۆئام
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 کىێشتەگ ۆب ەوییەانەیب ەل ەارڕیوا ب ەچونک ،ییەن رانىەگین
 .واتڕب ەمانگ کیە
 شیمن ىەوەرئەبە: )لگوتێوام پ کىێنجامەئ شدایتاۆک ەل  
 دۆرترێژ ىەوەانەڕگ دواىەژاک ل تێوەنام ۆت کەو کڕێ
 ەکۆڵەکچ ەیەوەئ گاڕێ نیباشتر ەک،ەوەتۆکرد رمیوا ب تێنیبب
 وەئ ىڵما ەل شەدواوەب ەمەل رم،ێبسپ مێخاتوو دوال ئ ەب

 ەمن ل تێبەن چیه ەچونک ت،ێوەکەدێیچاوم پ ەخاتوون
 ێب تێبەد ەک ،ەشان رەسەل کمێرکەئ ندەچ وداەئ رەبرامەب
 ێیەخوەخان ەڵگەل مە، قس مەبک انێیجەبێوون جچوندەچ

 ەک ،ىەوەب دڵخۆشه رۆز وەئ ،ەکردوو دۆرترێژ ىەکەتاز
 مەئ ەیەئاماد ەوڵییەناخى د ەبکات و ل مانیهاوکار تێتوانەد

 دۆرترێژ کانىەشێک ەل ۆت مەه ەیەوێش مەبکات، ب ەتەخزم
 وەئاگاى ل يشمێخاتوو دو ال ئ مەو ه تێبەد ترزگاڕ
 (. ەوەتەڵێدێپ نىۆهارم ىەو وان تێبەد
 ت،ێب نگبوونەدێب الىەب لىەیم لىیمیئ ەکياربوو،د وا  
 ەژاک ل ەک ،ییەن داەوەل ندىەوەرژە:)بداێپ مدرێژه ەوەرئەبەل

 دا دۆرترێژ ەڵگەل نىەدید ەمێئاگادارى ئ ێبەداهاتوودا ب
خاتوو دوال  ەب ەتەباب مەئ ییەباشتر ن ۆت واىڕبەب ت،ێبەه
 ( مان؟ۆخ مىەو هاود ەڵهاو ەنەیبک شیوەو ئ نڵێیب شیمێئ

 مەاڵب ،ەوەقس ەمەبخ لىیمیئ ستیموەد ەوەاریپرس مەب   
 ،ێنێبزوەن وىێدابوو ل ىۆخ ەب مانىەیپ وەئ ىڵێب کەو
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 کىەیەقس ەک،ىەوەئ اىێڕوبوو، راویگەنەرگەب کىیییەنگەدێب
 ەک ،ىەوەل ییەگومانم ن چیه ستاێ)ئ گوتم: بوو،ەن مەکید

 ییەداەیو ش ۆییزرەتام مەل ىەکەوەانەڕژاک تا کاتى گ
چى  وەئ کەو نىەمەت مەک کىۆڤێئاخر مر ت،ێب زگارىڕ
 (  گات؟ەدێت ەستانەه مەل

 دواىەل ەنگڕەگوتى: ) ەوەزێئام نىێنه کىێنگەد ەب لىیمیئ   
 (گاتەنێت کێشت زیرگەه ەوەشەوەئ
 متوانىەن ،دروستمو  استڕ کىۆڤێمر مۆخ ەک،ىەوەرئەبەل 

 لىیمیئ ىەزێئامتوانج  و سوێ به ەئاواز وەل رەس
 ىەکەچوونۆب کردێلداوام ەوەنجاوڕە کىڵێدەب ،ئيدىمەربکەد
گوتى:  ەوەتەفەخەب .ووەڕبخات وونترڕ کىەیەوێش ەب

 ۆت ىەقس ەل رمیب ز،یئاز ىڕێهاو بوو،ەن کمێستەبە)م
 ەانیئاگاێب ەک، ىەشتان وەل ردمکێداوات ل ەک، ەوەکردەد
 (. ەوەنمێبه ئاگاتەب ىەڕپەدێت ەوەانیالەب

 دواتر؟( ،ە)باش  
 ،ىەشتان وەئ ەقورس ەندەچ ەک ەوەکرد ەوەل رمی)دواتر ب  
 ( ەوەنەیبخ انیریب نەناگێت ىێل ەکید سانىەک ەک

و  ییەن ەو خواز ەئاماژ ەل زمەگوتم ح ەک ،ىەوەئ کوەو   
 رەگەکرد:)ئهاوارم.ەنیەو دووال زڵۆئا ىەقس ەل زمەڕو
 مە(ئىەبک ەقس وونترڕ تێبەد م،ەبگێت تانتکەقس ەل توێده
 وەئ رەه ەک ،زمانم رەس یەناێزبرى ه ەب ەندێه مەیەستڕ
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 ،ەرزەل ەوتنەک لىیمیئ کانىەوێ. لەوەبووم مانیشەکات پ
 ەب شتنڕۆی ەب کردیستەو د ەویەساەڵه ا،ێڕرگەو ووىڕ
 .کۆزرەو ل واوێش لىەنگاوگەه
 رەگەى؟مەنائاسوود شتاشێه لىیمیئ کرد:هاوارم ەدووبار 
 کڕێ ستیوەید مانڵد ەک ىەیەوێش وەب کێشت مووەه
 (؟ەوتووەکەن

 کرد،ێپشتم ت دات،ەئازارى د ماشاکردنمەت ستمکردەه وا   
 ەوەناگەچ رێژەخست ستمەد،ەکەزێم رەسەخست کانمەشکیئان

توند و زبر  کێمەک نگمەد م،ەکەد بوردنێو گوتم: )داواى ل
 بوو(
 بە ستىەد کانىەناسک ەنجەپ ەب ،ەۆوب کیمن نز ەل   

گوتى:)ئاخ   ەوەناسک کىێنگەد ەو ب داهێنام یوانەوچێن
 من!( ژارىەه ىڕێهاو
 .ەوەرەد ەچوو ەکەژوور ەل رەکسیە
 لىیمیئ کانىەقس کانىەاریناد ڵەخا ەل کەیەماو دواى   
 ەک ،بوو ەیەوێش وەب مانەژڕۆ وەئ ىەکۆگۆ. گفتشتمەیگ

 شتمەیگ ڵەخا وەل وونىەڕب اینەت ەژڕۆ وە. ئەوەتەومینووس
 .واتڕب ەمێئ الىەل دۆرترێژ ەهاتوو ەوەکاتى ئ ەک
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 مارسى ١٢
 کێژڕۆگشت  ەک ،ىەوەل ناەداد رپرسەب ەب مۆخ   
بوو  ەستەواب ەکات مەئ م،ەبک رخانەت دۆرترێژ ۆب کەیەماو

بوو و  کێرێژمکات ندەچ جارێندەه ،ەوەمەکید کانىەکار ەب
 وەئ ەک ىەژڕۆ وەئ انىەی. بکێکەخول ندەچ شیجارێندەه

 رمۆز کىێکردبوو، کات دایلیمیئ ەڵگەل مەرەیس ۆگۆگفت
 ەبوو، ل بارەو ل شۆخ واەو ه شەک ،بوو ستداەردەبەل
 رەس کوەتاو ەوەکەداستان ىەگڕێ ەل دمۆرترێژ  داییتاۆک
 وانىتەد داێوەل تێب شۆخ واەهوشەک رەگ برد،11راۆژ چىێپ
 رووىەس ەو ل کانەدار کانىڕەچ ەپشتى لق ەل تەنانەت
 پڵئا رزىەب سارىۆتا ک ەکەشتەد والىەئ ەکەسووک ەمەت
 خوومان پێوەگرتبوو ەک ،ایەکگێج ەنیشتەیگ کێکاتت،ێنریبب
 الىەل رۆخ دا،ەو پشوومان د نیشتینەداد لێى کێندێه
 ستمانەئاوابووندا بوو. ه خرىۆئاخروئ ەل پمانەچ ەستەد
 کردەد وێنش کىێپاوان کانىڕەو پ ڕکورت و چ ایگژوگ ەب
 داەرەوروبەد وەل کیەمانگا ندەچ کانمان،ەقاچ مەردەبەل
 سارانۆکەل ەک ،ەڵگاگ نىمانگاکا واوىەت ان،ەڕوەلەد
 .ەیەوەملەب انیکۆڵەیەنگەز نەڕێوەلەد

                                                 
11  :Jura  نسا و سويسرايەر سنوورى فرهسەلە كەچايە يرهجزن. 
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 راێدەادڕمانگاکان  ىۆڵەنگەز نگىەد ەل ىێگو ەک،دۆرترێژ   
  ەکەنەمیچاکى د ەب انیکانەنگەوازى زئا ەب ەمانەگوتى: )ئ

 .(شنێکەد ەنێو
 وونڕداواى  داەپشوومان د کداەیەگێجەل ەک،ەشیمەه  

 مکردێداواى ل شەمجارەئ کرد،ەمن د ەل ىەوەکردن
 ەنێشو مەئ ۆت ۆخ مەاڵ: )بگوتم.مەبک سفەو ۆب ىەکەنێشو

 ىەنێوشوەئ مانەه ن،یدارستان کینز ەل ەمێئ ناسى،ەد
 (ەپڵئا وەووڕ ىەکەنەمید
 (ت؟ێنریبەچاکى د ەب ەکەوێک شڕۆمە)ئ
 (تێنریبەد ەوییەندەمۆو شک رزىەب واوىەت ەب ەڵێ)ب
 کێژڕۆ رەه ەانیایچ ەریزنج مەئ ەک،منت گوتبوو ە)ب
 (نم؟ێبچو انیکێچ شت ەب ڕۆمەئ ،ەیەه انیاوازیج کىەیەوێش
 مەئ گومانێب دا،ەنیهاو ژىێدر کىێژڕۆ ەل تىێنویت ە)ب

 واداەهەب تىەواوەت ەب ەوارێهاتنى ئ ەل رەب ەانیایچ ەریزنج
 (.چنەد
 (ن؟ەه شیرێشل ڵەگو داەرگێم مەئ ییپانتا ەبزانم ل ەراقمە)م

 ەرۆج ەنگڕە ت،ێوڕنا ەانییرزاەب مەل رێشل دۆرترێ)نا ژ
 ( نەبک ەشەگ داەرێل رێشل کانىەنەگمەد

 چى؟( ییەوێک رىێشل انیناو ەک ىەوانەئ ىەئ ە)باش
 (تێوڕنا شتداەد ەل رێ)شل

 (ل؟ێشاتۆن کانىەشتەد ىە)ئ
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 (ییەن وىێک رىێشل ناوىەب کمانڵێگو نڵەسە)ئ
 ەرێشل ەل تىیەرمووە)د.خ( فحیسەم چىۆب ەواتەک ىە)ئ
  12(نن؟ێامڕ کانیەوێک
 وداەکاتى ئ ەل ەک ،ەبوو ەوەئ رەبەل تىیەرمووەف رەگە)ئ  
 مەئ ەندێه ۆڤمر مەاڵب بوون،ەه ەرانێشل ەرۆج وەئ
 (ەبردوو ناوەل ىەناڵگو وەئ واوىەتا ت ەوێاڵک ىەشتانەد
 ەل رەب ایدون تانگوتەکات د ىەربۆز ەوێئ ەک ەرمیب ە)ل   
وا  ایئا ،ەیەه ەڕو باو شقیع ەب ستىیوێپ کێشت رەه
 تێبەه اترىیز کىەڕێباو ۆڤمر رەگەئ ەک ،ەوەتەیکەردیب
 رەه ەبک ەڕباو ت؟ێنیبب کانەرێشل ێنوەرلەس تێتوانەد

 استىڕ ەب ستمیبەد ندەوداوخ ىەیەقس وەمن ئ ەک کێجار
 سفەو ۆب تەناڵگو وەئ ىەکەزدەح نم،یبەد ەناڵگو وەئ

 نگىڕە ەب کێلەنگگەز چن،ەد ەقیبر ەب کىێنگەز ەل م؟ەبک
باى  ماىەو س شقیع نىۆب ەل وێوانلێئاسمانى، ل نىیش
 ؟ییەئارادان ەل کێرێشل ەرێل نەڵێد ەوێئ شتاێه ،ەوارێئ وەمەد
 انەیرگێم مەئ نىێداو وا نمیبەد م،ەکەدێپ انیستەمن ه ۆخ
 ( ەکردوو ڕپ

 (نىیبەید ۆت ەک ،ىەوەل نیجوانتر ن ەوانەئ م،ەکەزی)ئاز
 (ییەن مترەک وەل  انەیکییەجوان ڵێ)ب
 (.نىیانبەیجوانى د ەب ۆت ەک ،جوانن ەیەندازەئ وەب کڕێ)

                                                 
 28،6،  تتا: ئينجيلى مە 12
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من  ):داێپ وامىەردەب حیسەم ىەوت ىەوەانێڕگ مەدەب   
شان و  واوىەت ەب شیمانێ: سلمەڵێدێپ تتانەقیقەح کڕێ

 کىێرگەجل و ب ەب ەوانەل کێکیە کوەو ەوۆیەخ ۆیشک
وا  ەناسک بوو ک ەندێه نگىەد 13(ەوۆنرابێازەڕن هاەو
. ستمیبەد حیسەم ىەقسان مەئ ەجار نەڵێوەه کردەستمدەه
شان  واوىەت ە: )بەوەدووپات کرد ىەوەئ ەرانیژ دۆرترێژ

 (.ەوۆیەخ ىۆو شک
گوتبوو  مۆت ەب ۆ:) من ختمبوو، گو نگەدێب کێسات   
 ێناتوانن سوودى ل ەیەه انیچاو ەک ىەوانەئ دۆرترێژ
 ىەنزام کرد:) ئ ەوەمڵد ییاڵقو ەگوت و ل مەمە( ئربگرنەو

 ەک ىەشت وەئ رەسەل ۆت ۆب شی! سوپاس و ستاندەخوداو
 وکارانىێڕەپ ەو ب ەوەتیشارەد ندانىەشمۆچاوى ه ەل

 (.تەیدەد شانین تىۆخ ىیەڵاێڕگو
، تزانىەد رەگە! ئخهاوارى کرد: )ئا ەشادمانان دۆرترێژ   

 ەب ندەمن چ ەک تەیبک ەوەئ ىەزندەم تتوانىەد رەگەئ
 نىەمید تێوەتە! دشمێکەد ەنێو شکمداێم ەل ەمانەئاسانى ئ

پشت و  ەو ل ەوەرەس ەل م؟ەبک سفەو ۆب تەرێئ
 ەدەق ەب کانەرزەب ەرەبۆسن ەختەدر ەوەرمانەوروبەد

 واوەت انەیناو وەئ ەوەانەیکیەاوریتهک ەنۆو ب سوور
 انیئاسمان ەک ،ەوەوبوونتاڵب هاەو انیکانەپۆوپلق ،ەویشۆداپ

                                                 
 29،6،تتا: ئينجيلى مه 13
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و ڵەنا ،ەوەتێنێمەانچیب تێوەیەبا د ەک ،ەکردوو کیتار
و  وزەس ەرگێم وەئ ،ەوەتێبەد رزەئاسمان ب ۆب انەینوز

 رەسەل ەیەکراو کىێبێکت یەدا مانێپ رێژەل ىەنینگەڕ
 مەئ زىێم کوەو شەکەوێکو  ەکەوێکورسى بنارى ک

 ىۆخ ورىەچوارد ەب وزەس ىنگڕە ەک ،یەیەکورس
 ەڵگەل کانەرەبیس کانىەنیش ەنگڕە ارىیو  تێنێژڕپەد
 ەوش .شینما ىەختەت رەس ەخاتەد رۆخ نىێڕیز شکىیت
و  ەو الل ەوشەو بن باخڵەگو ەشینما مەئ کانىەکراویارید
 نگىەد ە، مانگاکان بنەجوانان ییەمانێسل ەرێشل مەئ
 کانەشتیو فر ەوەنەکەادیج ەوشان وەئ انۆیخ کانىۆڵەنگەز
 کانىەگوتت چاو ەک ەتاز ،ەوەخوار ەنێد انەیوەندنێخو ۆب
 ەل ەک مەباس بک تانىۆب ەبد ەگڕێ ستراون،ەب کەڵخ

 مىەت ەل وێوانلێل نمیبەد ۆڕپانوپ کىێوباروڕ ترەوەخوار
 کێوبارڕ ت،ێشۆپەداد مزڕەو  ازڕ ڕپ کىۆڵێد ەک نگڕەریش
 ەب گاتەد ەوەکید ىەکیەالەو ل سنوورێفراوان و ب کیەالەل

 وە، ئپڵئا کانىەرەنێهڕرسوەو س ستەدەدوور ەبنار
 ەوەئ ایبکا. ئا ۆب شتىەگ تىیەرامەژاک م ەک ىەنێشو

 .بکا؟ ( شتەگ انىەیب تێوەیەژاک د ەک ،ەاستڕ
 (؟ەگوتوو ۆت ەب کىێشت چیه ۆب وات،ڕب انىەیب تێبەد،ەڵێ)ب

 ،ەکردوو مەندەزەم مۆخ مەاڵب ،ەگوتووەمن ن ەب چىی)نا ه
 (ت؟ێنیەخاەد رۆز ىەکەشتەگ
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 ،ەیەه ۆت ەل کمێاریپرس دۆرترێژ ،ەوەتێنێمەد کێ)مانگ
 الت؟( ەتێد ساڵێک ەل وەئ گوتەمنت ن ەب چىۆب
 ەل کێشت ستیوەمدەالم، نا من ن ۆب ەدووجار هاتوو اینە)ت
 انتڵد تێناب ەک ەوەکردەد رمیوا ب مەاڵب ،ەوەبشارم ەوێئ
 (.نمێنجڕەب ڵەواەه مەب

 (ەوەتیبشار ێل کمێشت ە، ک تینێنجڕەمەد کێ)کات
ى درێژه ا،ەڕگەدواى مندا د ەب  واداەه ەل ستىەد ەک كاتێ
 ؟ییەوان کات،ەد مبارەغ وەئ ەمێئ شتنىێهێ: جپێدا
عاشقى  ەک ،ەگوتوو ىۆت ەب وەئ ای! ئاڵێمبێپ دۆرترێ)ژ
 (؟ۆیەت

 کێشت ىەوەئ ێمن ب مەاڵب ،ەگوتووەمن ن ەب چىیه وە)نا، ئ
 ۆت ىەندازەئ مانەه ەب م،ەکەدێپ ستىەى هکچا ەب ستمیبب

 (تێوەد شۆمنى خ
 (نگى؟ەتڵد وەئ شتنىڕۆی ەب ایئا د؟ۆرترێژ ۆت ىە)ئ

 مىەاڵمن ناتوانم و ەچونک وات،ڕب ەباشتر ەوەمەکەردی)وا ب
 (ەوەمەبد ىەکییەستیوەشۆخ
 (نگى؟ەتڵد شتنىڕۆی ەب ۆت ای! ئادۆرترێژ ەوەبد ممەاڵ)و
 شمۆمن خ ىەوەئ ەشەق نابىەج زاننەباش د تانۆخ ەوێ)ئ
 ؟ەدواو ەوەننێکشەد ستتانەد چىۆ....ئاه! بنەوێئ تێوەد
 تەڵگەل مەقس ەکید کىێرۆج ەب یەبواەن کتێرەهاوس رەگەئ
 ىۆڤمر ەڵگەل رىیرگەهاوس کێسەک چیه یەوا مەاڵب کرد،ەد
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 شۆخ مانیترکیە تێناب چىۆب یەئاوا ەک ستاێناکات، ئ نایناب
 ەمەئ ەوەتەیکەد ریوا ب ایئا ڵێب ەشەق زەڕێئاه! ب ت؟ێبو

 (؟ەخراپ کىێکار
 (ەو پاک ەرەدەب کییەسیپ ەرۆج رەه ەل شقیع نىێ)داو

 ،ییەبوونى ن ەکید کىێشت خوازىەچاک ەل ەجگ مداڵد ە)ل
 ،ەکید کىێسەک چیه ەژاک و ن ەن م،ەژاک ئازار بد تێوەنام

 (مەشادمان بک ەکید سانىەک تێخوازەد مڵد اینەت
 بکات( ۆت نىێخوازب ستیوەی)ژاک د

 م؟ەبک داەڵگەل ىەقس ىەکەشتەگ ەل رەب تەیدەدێپ تمۆڵە)م
من  ستىیوەشۆخ ەواز ل تێبەد ەک نمەیەبگێت وەئ تێوەمەد
 ەالوەب تەوەئ ؟ییەوان ،ەاستمەڕب تری، ئ ەشەق زەڕێب ت،ێنێبه

 م؟ەبک کێسەک ەڵگەل رىیرگەمن ناتوانم هاوس ەک باشە
 (م؟ەبک ەڵگەل ىەقس تەیدەدێپ تمۆڵەم ستاێئ
 (وەمشەئ رەه ،ەڵێ)ب

 (وتنىەکەڕێب شێپ کڕێ انى،ەی)نا، ب
 مەل ەمێئ بوو،ەئاوا د ونئاساەخ کىییەندەمۆشک ەب رۆخ   
 ەوەکردەقس مەد ەب ەو ب ەوەنیساەڵه داەبارەل واەو ه شەک

 .رەبەگرت مانڵما کىیتار ىەگڕێ
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 دووەم ياداشتى
 ێڵپرەى ئ٢٥

 .ستاومەو نینووس ەل ەکەیەماو
 ،ەوەکران گاکانڕێو ەویەبوو توا وىەز رەسەل ىەفرەب وەئ 
 کێرۆز مانەکەگوند گاکانىڕێ رانىیگ ىۆهەب داەیەماو مەل
 م،ەابگڕ انیمووەه ەب یەبواەو د وتبوونەدواک کانمەکار ەل
 کردبوو. داەیپ مڵتاەکاتى ب کێمەک ێنێدو اینەت
 ...ەوەندمێخو بوومینوس رەوبەمەل ىکییەچرەه وەش ێنێدو 
 کانىەستەه ىۆوخەاستڕ شاندانىین ،ووەڕخستنەل پێشترێ 

 ەیەه مەوەئ رىێبو ەک ،ڕۆمەئ کرد،ەد میزێپارۆخ مڵناو د
 ،ىەوەل ەماوڕسو رمەس مڕرببەد مۆخ ستىەه اشکاوىەڕب
 ەل کێندەه نۆچووبووم؟ چ داەڵەه ەب ستاێتا ئ چىۆب ەک

کو ەو رچاومەب ەل ەوەتەناومێه داەرێل ەک ،یلیمیئ کانىەقس
 دواىەل نۆچت؟ێنێنوەد ىۆخ زێئام نىێنه کىێشت
 مۆخ شقىیع ەگومانم ل دۆرترێژ ىەناڵمندا دانانىێدانپ
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 ەبوو ک ۆیەه مەئ رەبەل ەمانەئ مووەه گومانێکردبوو؟ ب
 واڕەنا ەب مەکەرەهاوس شقىیع وىیودەل کمێشقیمن ع

 ەک ،ىەو تاس زەح وەئ توانىەمدەکاتدا ن مانەه ەو ل ناەداد
 م،ێدابن واڕەنا ەب کاتەد شێلکەپ دۆرترێژ الى وەرەمن ب
منى  دۆرترێژ ىێڵفرتوف ێو ب وانڕەو  استڕ دانانىێدانپ

 کردبوو. ەئاسوود
 تێناکر ەنیقەاستڕ شقىیع ،ڵەمندا وەئ گوتەد ممۆخ ەب   
 ەوەکید کىێوڕ ەل ان،ەڕگەڵو سوره رمەش ەل تێب ىڵخا
 شۆخ ەیەندازەئ وەب ومەمن ئ ەک ،ىەوەب کردەد لیقا مۆخ
 وەئ شۆخەن ىکڵێمندا ۆب تێشەد ەک، تێوەد
 وەچاوم ل شۆخەن کىۆڤێمر کوەو ت،ێبەه تییەستیوەشۆخ
 مڵناو د ىەساد ستىەه داییتاۆک ەل ەک کەیەوێشەب بوو،ەد
 .وشتىڕە کىێرکەو ئ مانەیپ ۆب اۆڕگ
 ەک ىەوەش وەئ مینووس ەک ،ىەوەئ کوەروەه ەڵێب   
 مڵبووم و د شۆخڵد شتاێکرد ه مداەڵگەل ىەقس دۆرترێژ
کاتى  تەنانەو شادمانى، ت ەییئاسوود ەبوو ل وێوانلێل

 ەشۆخ ەخۆبارود وەل شتاێه شىیکانەقس ىەوەنینووس
 مەڕو باو کردەد ژمارەتاوان ه ەب شقمیع ندابووم، م

 حمڕۆ مینیب ەدواتر ک دات،ەئازار د حڕۆتاوان  ەوابوو ک
 کڵێزقاۆت ەوەرئەبەل ،ییەن کێزارو ئا نجڕە چیه لىید

 .تێب ئاراداەل کێشقیع ەک کردەن ەوەگومانم ل
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 کەن مەیەوارێئ وەئ رهاتىەسەو ب ۆگفتوگ داەوانێن مەل   
 ،ەوەتەوینووس دابوویووڕ ،ىەیەوێشوەو ب وردىەب اینەت
چاکى  ەب شمانمیدوک رەه روونىەو د خۆبارود کوەڵب
 ەب چاومەک وەمشەئ رەه دایاستڕ ەل ،ەکردوو ەستەرجەب

 ەکەرهاتەسەب ییاڵوقو ەدرکم ب ەوەخشاندەد کانمەنینووس
 کرد.

 کىێوتڕە ەمێئ ىەژانڕۆ انىیژاک ژ شتنىڕۆی دواىەل    
 ەل رەب دۆرترێمن ژ تىۆڵەم ەگرت، بۆخەل منىێو ه ییئاسا
 شتڕۆی شتەگ ۆکرد. ژاک ب داەڵیگەل ىەژاک قس شتنىڕۆی
 مانداەڵگەل کانىەووپش کانىەژڕۆتاۆک ىەوەانەڕگ دواىەو ل

 دۆرترێژ ەل ىۆخ ىڵێب کەو داەژانڕۆ وەبرد. ل رەسەب
 ىەمندا قس ووىڕ وەرەب ەل اینەو ت گرتەد زێرەپەدور

خاتوو  ىڵما ۆب ەکەپالن ىێپەب شیدۆرترێ. ژکردەد ەڵگەل
 ەل مەاڵب دا،ەدێل رمەس کێژڕۆگشت  شیو من شتڕۆی زیلو

 ەقس داەنداراید مەل داەمدڵوەه شقیع رسانىیترسى داگ
و  شۆج ەمانخاتەد ەک ،مەکەن کێلەشتگ ىەبارەل

و  دایتەیەشەق شاکىۆو پ رگەب ەل اینەت تریمن ئ،ەوەشۆخر
 ەوان زدایخاتوو لو بوونىەئاماد ەل اینەت شیکەیەاددڕتا
 مىیراسەم ۆب وەو ئ ەوەوتەد دۆرترێژ ەب کانمییەنیئا
 مەل رەه وەئ داییتاۆک ەل کرد،ەد ەئاماد زۆریپ وىێش
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 نیمەکیە ەل شدارىەب داییەدوا مەئ ىەوەپاکبوون نىژەج
 کرد. زداۆریپ وىێش
سازدانى  داەوەپاکبوون ژنىەج ىەیەممەکشیە مەل   
 مندا بوو. ىۆستەئ ەل زۆریپ وىێش مىیراسەم

. ژاک ەوەڕیپێت داەکات وەئ رەسەب ژڕۆ ەپازد ستاێئ   
تووشى  ختىەس ەب شەمەو ئ کردنمیهاوکار ۆب هاتەن

 ەل کانەپشوو ىەفتەه واوىەت ەل وەکردم. ئ مانىڕرسوەس
 مىیراسەم ەل کێکات چیه ەوەوانەچێپ ەب مەاڵبوو، ب ڵما
 ەژڕۆ وەئ شیلیمیئ ەک غێدر دام،ەن تىەارمی زداۆریپ وىێش
 نڵەسەئ شمانداەهاوب انىیژ نىەمەت ەجار ل نیمەکیە ۆب
دابوو  انیارڕیب ەوەکێپ ەدوان وەئ ىڵێب کەو سا،ڵێک ەهاتەن

و  نەیەن ەدارۆشک ەسمڕەوڕێ مەئ ۆدانابوو ب انەیمرناەو ب
 ەوەکید کىێووڕ ە. لننەیەمن بگ ىەکییەشادمان ەب کێانیز
 وانەئ دۆرترێژ ەک ،ەباش ندەچ کىێگوت شت ممۆخ ەب

شانى من.  رەس ەتێوەکەد ەکەختەس ەواوى بارەو ت تێنیناب
 مەل امینڵد ەک، ناسمەباش د ەندێه یلیمیمن ئ

 ىۆخ ۆوخەاستڕنا کىێنشتکردنەرزەس داەیوتەسوکەڵه
 ەقس وانڕەواستڕو  ەردەپێب زیرگەه وەئ ،ەشارداوەح
 ىەکەلبوونیناق کوەڵناکات، ب ىۆخ کانىییەنگەتڵد ىەبارەل
 .داتەد شانین نىێرەن کىێفتارڕە ندەو چ زىێرەپەدور ەب
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و  انیگ رەسەوا ب کىەیەوێش ەب دگومانىەو ب ژدانىیوێب  
نابووت  ىەکەوەپت ەڕەباو ەببوو، ک ڵزا لىیمیئ روونىەد

 کەیەوێش ەکردم، ب مبارىەغ رۆز ەووداوڕ مەکردبوو. ئ
 ەوەامەڕگ ەک م،ەبک ەوەبارەل ىەقس ێوەنام نڵەسەئ ەک
 مەاڵب کرد، ۆنزام ب ەوەمڵد ناخى ەو ل ەانۆیاستگڕ ،ڵما

 ىەکید کىۆیەه داەنزاک سمىڕەوڕێ ەژاک ل بوونىەنەئاماد
 ىۆو ه بووەه داەڵیگەل کمۆیەگفتوگ کەیەدواى ماو بوو،ەه
 ئاشکرا کردم. ۆب ىەکەهاتنەن
 ىەى م٣

تا من  کێرەنڵپا ەبوو دۆرترێژ نىییئا کردنىەردەروەپ   
 وەرەب تاەه ،ەوەنمێبخو ەتاز کىێنیوانێڕت ەب زۆریپ بىێکت
 ىڵێب کەو سپا،ەچەال د مەتەباب مەئ اتریز نیچووەد شترێپ
 کانىەقس رەسەل ەک ىەوەل اتریز کانمانییەنیئا ەڕەروباویب
 سىۆڵپ کانىەوەکدانێل رەسەل تێب ستاەو حیسەم تىەزرەح
 ىەيیکهرەس ەتەباب وەئ رەه شەمەو ئ ەستاوەو ردراوێن

 من و ژاک بوو. وانێن ىۆگفتوگ
و  تیەفەلەس ەب ىەڕو باو ەوشک و گرژ کىۆڤێمر ژاک   
 ىەوەئ رەسەل کاتەد نشتمەرزەس وەئ هەیە. رستىەپەنۆک
 زم لهحه) ەک ،ەکردووێوا ل کانمییەحیسەم یەرکارێف ەک

 ،ىەنانیوانێڕت وەل اینەو ت (رمێبژەدەڵه ەوەئ تێب كرچييههه
 وێنە. من لوانمەڕد انێیل سندنەپ ەوەالمەب مۆخ ەک
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 ،ییەن تەبیتا کىەیەوەاکردنیج ەب مەڕباو حدایسەم کانىەقس
 سیدەق سىۆڵو پ حیسەم وانێنەل تێب ارڕیوا ب رەگەئ مەاڵب

 رم،ێبژەدەڵه حیسەم ەک، یەئاشکرا واەئ ،رمێبژەڵه انیکێکیە
 اوازىیج ەدان ب تێناچار ب باداەن ىەوەترسى ئ ەژاک ل

 کتریە ەل اوازیو ج ایج ەب واەئ ت،ێدابن ەدوان مەئ وانێن
ئاشکراى  اوازىیج ەبدات رنجەس ییەن ەو ئاماد تێنیبیاننا
 ىەو قس ۆییمر انیکێکیە ىەقس مەڵێد کێکات ان،یوانێن
 کانىەچوونۆب تاەهت،ێگرەد ەخنڕەژاک ،ییەخودا انیتریەوەئ
 زیرگەه وەئ ەک ،مەگەدێت اتریز ەندێه تڕێبەردەد تریکێژۆل

 ییداخو کىەیەوت کوەو حیسەم ىەقس کڵێزقاۆت تێناتوان
 درک بکات.

و  کردنێرمان پهف دواى ەب لداینجیئ ەل ەندەرچەه    
 م،ەڕێگەد ەوەو ئاگادارکردن کردنەشەڕەو ه ەوەوتنەدوورک

 رەس ەب انیمووەه ەقسان ەرۆج مەئ ،ەوەزمۆدەد مترەک
 ىەقس ەژاک ل کێکات مەاڵهاتوون، ب سدایدەق سىۆڵزمانى پ

 مانىڕرسوەتووشى س،ەوەتێزۆئاوا ناد کىێلەشتگ حدایسەم
 ەک ،نەکەد ستەوا ه وەئ کەو کىێلەگۆڤمر کێکات ت،ێبەد
 انۆیخ ،ییەن ستەداڵو با واڕەرمانەف اندایرەسەب کێسەک

 وەچاو ل انۆیخ زووىەئار ەب ەسانەک مە. ئنەکەد اڕگوم
 ۆب ەمافان مەئ نین ەئاماد گومانێو ب شنۆپەد ەانیئازاد

 ندەچ تێوەانەید وانەئ ن،ێدابن واڕە ەب ەکید سانىەک
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 ەوییەردارۆو ز ژىیتوند و ت ەب کیەیەوپاەو پل وتەسکەد
 ەوییەستیوەشۆو خ شقیع ەب اینەت ەک نن،ێبه ستەدەب
 .نێنرێبه ستەدەب ەانیو پا ەو پل وتەسکەد مەئ تێانرتوەد

 بەختەوەرى ارىیخواز شیمن ،ەباوک ئاخر:)گوتەید ژاک
 (کانمۆڤەمر حىڕۆ

 .(مرۆڤەکانى ستبوونىەادڕو  ىچەملک دواىەب ۆتزم،ی)نا ئاز
ــــــدىەبوتۆک ەل بەخــــــتەوەرى) ى ۆخــــــ ســــــتبوونداەادڕو  ن

 .(ەشارداوەح
سوود و  ىەگەڕێل تێویەب کۆڤێمر رەگەئ ،زانمەد ەوەئ   

بگات،  بەختەوەرى ەب ستىەد بەختەوەرى کانىەییرەگیکار
 ۆب مەاڵب ،ەوییەترسەم ەخاتەد بەختەوەرییە وەخودى ئ واەئ
 کمێشت وم،ەکەرنەد رستەپۆخ کىێسەک  کوەو ىەوەئ
 ىۆڤمر ەڵێ. بوەئ ىۆستەئ ەخست مییتاۆک ىەو قس گوتەن

 ستەه ىۆخ ىەکەعشوقەم رەرامبەب ستبوونەادەڕعاشق ل
 ەوەکید کىێووڕ ەل لێوه کات،ەو شادمانى د شىۆخ ەب

 شقیع ەل رەدەب ستبوونىەادڕ ەک مەبک ەندەزەناتوانم وا م
 ەژاک ل ەتەبەڵه ،ەوەدوور بخات ختىەشبۆخ ەل ۆڤمر
 ،ەستەداڵبا کىێسەک دایکار کیژۆو لەوەنانێهەگەڵب
 ىەکییەریمارگەو د رستىەپەنۆک رەگەئ ەک ،کەیەوێشەب
 واەئ ،یەنواندبواەن ىۆچاوم خ شێپەل داریسترەم ەندێه
. کردەد ومەئ کىیژۆل زىێو ه کارىەگەڵب شىیستا گومانێب
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 کىێروونەو د ڵمن د ەک ،رچاوەب ەتێد مەوەکات ئ ىەربۆز
، بۆيهو ەوەدبم نجترەگ کێژڕۆو گشت  ەیەه وەل نجترمەگ
 :ەوەمەکەد ەدووبار وههمۆخ رەبەل ەگوزارشت مەئ وامەردەب

تا  ند،ەخوداو مىێرەناو ه ەتەیبخ ێپ تیناتوان زیرگە)ه   
 (.ەوەتیبەبچووک ن ناڵمندا کەو

 کداێشت رەه ەل ەوەرەس ىەیەقس مەل رەگەئ ایئا    
 حیسەم کانىیەرکارێف ەل نینیبب ەرانانەکام کىێانیژ وازىێش

 ؟ەکردوو وەئ ىەکەلینجیئ رەرامبەب مانیو ناپاک ەالمانداو
 ندەرچەه ،ەرکەئ حىیسەم کىێسەک رەه رەسەشادمانى ل

. باتەد ناوەل رانىەشادمانى و کام ژىیگومان و توندوت
شادمانى  کىییەتوانا رۆتا ز مەک ندوویز کىێرەوەنبوو رەه
 داەیەگڕێ مە، ل واتڕشادمانى ب وەرەب ەستیوێو پ یەداێت

 وەئ واوىەت ەل ەترەرکارانێف دۆرترێژ کىەیەنەخەردەز تاقە
  .ەوەمەڵێدێیپ ەک ى،ەرسانەد

من  رچاوىەب داەبازڕێو  ەگڕێ مەل شیحیسەم ىەقس    
 کتانێتاوان چیه ،یەبوبانا رێکو ەوێئ رەگە:)ئەوەکاتەد وونترڕ
و  کاتەو تار د شڕە ۆڤمر حىڕۆ ەک،ەتاوان ەمەئ(بووەدەن
 واوىەت رىەوەختە. بىەکییەشادمان مەردەبەل گرڕێ ەتێبەد
 ەیەوەنێشو وەل تڵێقوەدەڵه دایبوون راپاىەسله ەک،دۆرترێژ
 ەل ییەتیبر استڕوەاستڕ وەبوونى ئ ت،ێتاوان ناناس وەئ ەک
 .شقیو ع وونىڕ
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 کانىەامەیسروش و پ کان،ەزمورەم،ەکەلینجیچوار ئ رەه   
تا  دۆرترێژ ىەکەارانیشۆه ەستەد رەب ەخست ننامەحیۆ
 وداەو ل ییەووناکڕنور و  ندە:)خوداوەوەتێنێبخو اندایایت

 ەلینجیئ ەل ەوەئ شێپ ەل ەوێش انمەه ە(بییەبوونى ن کىیتار
ببوو:)من  رەزگارکڕبانگى  ەل ىێگو داۆیخ ىەکەبچووک

تووشى  ت،ێوەمن بک نێشو ەک کێسەک هانم،یج ییشناڕ
 م،ەنادێپ سىۆڵپ کانىەامەیپ زیرگە(  نا! من هتێناب کىیتار

 ت،ێتاوان ناناس یینایناب تىەکەرەب ەب ەک ،وەئ ستاێئ ەچونک
 ەمەبخ کێزمان ەب ونىروەساغى د تێبەد چىۆب
 : تەڵێد ەک ەویەترسەم

 ىێنو کىەیەوز و زێهات ه نییئا ەک ىەوەکات وە)تاوان ل
 ەرۆج مەب وەئ روونىەو د حڕۆپاکى  تێبەد 14(رگرتەو

 م؟ەکبدێت ەوشان
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 13،7كان،بۆ رۆمييه يامپه:  14
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 ىەى م٨
 وەئ ،ەمێالى ئ ەهات نۆفۆدۆالش ەل نیمارت رۆدکت ێنێدو   
 کانىەچاو ىرەیس15پۆسکۆفتالمۆئ ەب ژێدر کىەیەماو

 ە(  کڕۆ) رۆدکت ەڵگەل ەک گوتمێیکرد ، پاشان پ دىۆرترێژ
 ىەبارەل مەقس زانۆشارى ل کانىۆڕەپسپ ەل ەکێکیە
 وەئ کانىەنیپشکن نجامىەئ ەارڕیو واب ەکردوو ەوەدۆرترێژ

 انەڕیباو انیردووکەه ەچونک و،ەئ ستىەردەب ەتبخا ەژڕۆ
 ت،ێربک رەسەچار تێکرەد دۆرترێژ کانىەچاو ەک، یەوا
 کمانییەنتێگر ىەکات وەتا ئ ەک ،وادانرا داەمانەئ ەڵگەل
تا  ەوات ن،ەڵێین ەکۆڵەکچ ەب کێشت چیه ەناوێهەن ستەدەب

 رە. هەوەکاتەئاگادارم د نیمارت رۆدکت ەک ،کێکات
 دۆرترێژ ەب کێدێو ئوم مانەیپ تێبەد چىۆب شیاستەڕب

 اىەڕرەنا؟ س انی ەیەه مىەرهەب نینازان شتاێه ەک ،نەیبد
 ەک ،شىەخۆبارود مەئ وێڕاى ستاێئ وەئ رەگەم شەمەئ
  ؟ییەن رەوەختەب یەداێیت

  ىەى م١٠
 ەل دۆرترێژاک و ژ داەوەپاکبوون ژنىەج سمىەڕوڕێ ەل  
 دىۆرترێژاک ژ مەکیالن ەوات نى،یب انیکیەچاوى مندا  رەب
 ىەگشتى قس کىێشت ندەچ ىەربارەد اینەت مەاڵب نى،یب

                                                 
15  :eophthalmoscop ،ى لهسهتى بۆ مهتايبه بهئامێرى پشكنينى چاو

 تۆڕى چاو و ئاوى سپى.
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من  ەک ،بووەن ەیەوێش وەب وەئ رىەگیکرد، کار ەڵگەل
 ەک ،سوور کرد ەوەئ رەسەل اتریز ىو من بووەه ىێترسم ل

 مەب ەندێه توانىەدەین یەواوبەه نىیتەب کىێشقیع رەگەئ
 ەک ،شىەوەئ اىێڕو ت،ێبگر ەشقیع مەل رەب ییەئاسان

 ىۆخ شقىیع ەل وىەپاردا ئ ىڵسا شتىەگ شێپ ەل دۆرترێژ
 ەوەل ەوڵییەشحاۆخەب داەندەوێن مەل ساردکردبوو، ەناسەه
 کات،ەد دۆرترێژ ەڵگەل ە( قسەوێ)ئ ەژاک ب ەک ،شتمەیگێت
 مەب ىۆخ ەک ،شتمەیگێو ت بووەمن ن ارىیشنێپ تریئ ەمەئ
 ،ەرۆز ىەچاک نىیەژاک ال گومانێب ،ەشتووەیگ ەنجامەئ
 ەڵگەل وامەردەب داۆیناخى خ ەنازانم ل دوورىەب مەاڵب
 .تێداب ێو ملمالن ەڕش ەل ىۆخ
 تێچەدێپ ەک ،ەیەوەئ ەکەووداوڕ شىۆناخ رۆز کىێووڕ   

بارى  ىۆخ ىڵد رەسەل ەک ،ىەيیناچار وەئ مانەژاک ه
 ەندەسەخوازراو و پ کىێشت ىۆخ ىەڕباوەو ب ەکردوو

 مەئ ت،ێبزان واىڕەو  ندەسەپ ەب شەکید سانىەک رەسەل
 وەئ داەرێل ەک ،کردپێدرک  کۆیەگفتوگ ىێدوتو ەل مەنیەال

 ،بووەن16(ۆکۆشفڕۆدو ال ) رەگەم ،ەوەتۆگواست مۆیەگفتوگ
 :گوتەید ەک

                                                 
16 : 1680)-Rochefoucauld(1613François de La  و  نسييەهرێكى فرنووسە

 .جێهێشتووهدواى خۆيدا بە ى كورتى لەوتە
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 مەيیرێبو وەئ ەتەبەڵه(؟ىۆخ ىڕجاەتڵگا ەاتكەد ڵقەع ڵ)د  
 تىیەساەک ەچونک م،ڵێژاک ب ەب ۆوخەاستڕ ەمانەئ ەبووەن
 انێیملمالن رەگەئ ەک ،يهسانهكه وەل زانمەو د ناسمەد وەئ
 ،بنموكڕ ده انیکانەچوونۆب رەسەل اتریز واەئ تەیبک ەڵگەل
 ۆیەب ،ەوەتیب ووىەڕووبڕ ۆیخ کىەچ ەب اینەت بێده مەاڵب
 امەی)پمىەیەچوارد شىەب مىێیەس تىیەئا ەل وەش مانەه
 وەئ ،ەویەزۆد رمەامبەیپ سىۆڵپ کىەیەستڕ دا(کانیەمڕۆ ۆب
: ەوەیەکەژوور ەنووسى و خستم زەکاغ رەسەل مەیەستڕ
 ەک تێگرەن کێسەک ەل ەخنڕەناخوات  کێشت ەک ىەوە)ئ
 وەب ىییەزڕۆ وەئ ندەخوداو ەچونک خوات،ەد ەشت وەئ

 (.ەداو
  ەشەب مەئ رىەدێپەژێدر ەل کەیەپارچ متوانىەد ەتەبەڵه  

 :تەڵێد ەک ،بنووسم
 چیه ەک ،ەیەه نمیقیە سایع ندىەخوداو ىەوت ەو ب زانمە)د

 ەک ،کێسەک ۆب رەگەم ،ییەن سیپ داۆیخودى خ ەل کێشت
 ،ىەوەئ ترسىەل مەاڵب ،17بکات( ژمارەناپاک ه ەب ەشت وەئ
 یتیەسوکا ەب دۆرترێژ ەب تەبارەمن س ىەکۆریژاک ب ەک
 شەمەئ بووەن مەوەئ رىێبدات بو مەڵەقەناباو ل کىێکردنێپ

،  کاتەد راکۆخ ەب ەئاماژ داەرێل ەک زانمەد ەڵێبنووسم. ب
 کانىەتیەئا ەل کێرۆز ەل ەک ،نینازان ەمێئ رەگەم مەاڵب

                                                 
 14،14كانيام بۆ رۆمييه: په 17
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 وو،ەڕتێبخر ەوەکدانێل ێس ایدوو  تێتوانرەد زۆریپ بىێکت
 :تەڵێد ەک ،ىەنێشو وەل ەنموون ۆب
ناندانى  ىەوەنانێه ەنموون ای 18...(ۆت استىڕچاوى  رەگە)ئ
 ەل رىیرگەهاوس نگىەئاه جووىەڕپ ای 19سەک زارەه نجێپ

 زۆریپ ىەوت ەک ،ییەن ەمەئ ستمەبەم ەتەبەڵه تر؟یو ه 20قانا
 رۆز ەکەتیەخودى ئا م،ەبک ۆڤەشر مۆخ زووىەئار ەب

 اسا،ی کەن ىەکەو سنور ەفراوان رۆواتا و ز ڕگرنگ و پ
 سیدەق سىۆڵپ ەک ،ربۆيههه کات،ەد ارىید شقیع کوەڵب

 تەبراک رەگەئ:)کاتەد ستىیوەشۆخ ەب ەئاماژ رەکسیە
 ىەگەڕێل تریچ ۆت ەک ەبزان واەئ ،ەریزو تێل راکۆخ ىۆهەب
 ت،ێبەن شقیع ئەگەر ، ەڵێب ،21(نىیێناەڵه نگاوەه شقدایئ

 رەه یەخودا ىەئ ت،ێنێنێهەد ۆب رشمانێه زىێانگەڕش
.. ەوەدورک مىێل ۆیەنام شقیع ەڵگەمندا ل ىڵد ەل ەک کێشت
 ەومەژاکدا بک ەڵگەل ەک بووەن مەماف وەئ شیمن ەواتەک

 رەسەل زمەکاغ مانەدواتر ه ژىڕۆ ن،ەچ ەنەو چ ێملمالن
 تىیەئا مانەه رىەدێپەژێژاک در ،ەویەنیب مۆخ ىەکەزێم
: بووینووس ەکەپشتى کاغ ە(ى لکانییەمڕۆ ۆب ماەی)پ

                                                 
 9،18، تات: مه 18
 14، 21-16،تات: مه 19
 2نا،ن:يۆحه 20
 15،16كان، يام بۆ رۆمييه: په 21
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 ەسەک وەئ ىەڕباو تۆخ راکىۆخ رەبەل  ەدەمەگڕێ)
 (.خشىەب انىیگ وداەئ ەیگڕێ ەل حیسەم ەک ت،ەیناوببەل

 ەوەکێسپەد ەل رەه ەک ،ەوەنمێخوەد مووىهه ەکەشەب   
 مەناو ئ ەمەبخ دۆرترێژ تێبەد ای. ئاییەتاۆک ێب کىێیەملمالن

 ەورانەه مەب ىەکڵەساما ەو ئاسمان نیەو پەرێشا ەرێگ
 کترینز حیسەم ەل دۆرترێو ژ مۆخ ایئا م؟ەو تار بک شڕە
 وەئ رەسەل وەو ئ مەربکێف وەئ رەگەئم. تار بكه ،ەوەمەناک
 ەک ،ەتاوان ەوەئ اینەت ،ییەن چیتاوان ه ەک ،نمێابهڕ ەڕەباو

 رىەوەختەب انی تەیبد کێت ەکید سانىەک رىەوەختەب
 . ەوییەترسەم ەتەیبخ تۆخ

 رىەوەختەب ەڵگەل ەک ىەشانۆه وەئ ۆگرانم ب داخى   
 ەو ب نەبک ندىەسەناتوانن پ ،ەیەه انەیدوژمنکاران کىێووڕ

 مكهز دهحه ندەچ خ،... ئاەوەستنەوەد رىەرامبەتوندى ب
 ریب م،ەبک ىوێننڕێ ییخودا ەییزەو ب زۆس وەرەب وانومەه
داواى  وامەردەب نۆچ ەک، ىەوەل ەوەمەکەد لىیمیئ ەل
 ووڕ مەناچارى بک تەنانەو ت رەسەمەبخ فشارى ، مەبکێل
 چیه ەک ،ىەناڵگو وەئ کوەو وەئ مەاڵبکات، ب رىەوەختەب ەل

 ،ەوەننێکشەد انۆیخ ەشیمەو ه تێنێپشکو انینا کێرۆخ
 رەه رىەیو س نهکەد شەبێب انیژ کانىەهرەب ەل انۆیخ
 من.خهدڵ بهو  ەنائاسوود نهکەد کییەچ

 منى گوت:  ەب کداێاریپرس مىەاڵو ەل ەوانوز وەل رەه   
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 !(مین نایمن ناب ەک ،حەیف م؟ەکەزیزائ ییەچ ستتەبە) م
ژان و  ەنەخەد مڵد ەندەچ وەئ کانىەخواز ەک ،داخى گرانم  
 ەومەکەن وداەئ رەرامبەبەبم تا ل ختەرسەس ەندەچ تێبەد

 مزهره ەک، ناگاتێت ەوەل چىۆئاخر ب !ەوییەاڕگوم
 دۆرترێژ ندامىەئمەک ىەربارەد وەئ کانىەزێئامەخواز

 لىیمیئ وتىەسوکەڵه ت،ێب کییەرچە. هكاتستم دهپه ەندەچ
 ىيتاۆکێب ابردووىڕ شکردنىیستا ەب شووێپ ەل اتریمن ز

ژێرترۆد  ەستوویمبەن زیرگەه ت،ێنێوروژەد دۆرترێژ
بکات  کێسەباسى ک ەپاشمل ەل شیکەیەوش ەتاک ەب تەنانەت
 ەک ،تێب کەیەقس ەل ىێگو ەداوەن مەگڕێ زیرگەه ت،ەبەڵه

 ئازارى بدات.
 شقهع ژاندنىڕپەب ەرەوەختەب ەرەوەبوون مەئ ك بڵێىوه   
 ،ەوەکاتەوداڵب رانىەو کام شىۆخڵد ۆیخ ورىەچوارد ەل
 نىۆو تارى و گرژوم شڕە داۆیخ رىەوروبەد ەل شیلیمیئ
  ىۆخودى خ ەک ،تڵێب توانىەید لىیمیئ ،ەوەکاتەد واڵب

 کداێنێشو ەل  22(لیمه. )ئەوەکاتەوداڵب نىیشبڕەو  دىێومنائ
 رشەپ کیتار کىێشکیت وداەئ روونىەد ەل ەک تىیەوینووس

 ڕپ کێژڕۆ دواىەل کێکات کەیەوارێ. گشت ئەوەتێبەدواڵو ب
 ەڵگەل داریو د کانەرۆز ییەگرفتار ەل وێوانلێو ل تىەکەش ەل

                                                 
22  :1881)-(1821Frédéric Amiel–Henri   شبينى رو شاعيرى رهنووسه

 سويسرى.
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 کىڵێد ەو ب الکیو ه تەکەش انیواەنێو ب شۆخەو ن ژارەه
 ڵما وەرەب ىەیو ئاسوود ستىیوەشۆخ ۆب نوویت
 ەندێه کىێشەک ووىەڕووبڕکات  ىەربۆز ەوەمەڕێگەد

 انىیو زر رماەس ەک، ەوەبمەد ەو نائاسوود ڕسساردو
باش  ەوەئ شیمن.مێنەباشتر داد ەب ەوەجار ل زارەه ەوەرەد
 وکاتومەه ەمێئ ىەکەریپ ەتکارە(ى خزمزالىڕۆ) ەک،زانمەد

 ىەقیلەس ىێپەب کانەکار مووەه ىەوەئ رەسەل ەروسو
 ڕاۆخەل مێو دهموەه ىەکیەقەڕەللەک مەاڵب ،بكات ىۆخ
 وەئ ەک ،ییەن قەه رەسەل لىیمیئ ەشیمە: همڵێچاکتر ب ،ییەن

 .تێنێو وازب تێگرەڵه قىەڕەلەک ەل ستەد کاتەناچار د
 بەاڵم هاروهاجن، ىڵو گاسپار مندا تۆشارل زانمەباش د
هاوار بکات؟  اندایرەسەب ەدنوهئه لىیمیئ ەک ،چيه ىسوود

 وەئ ەڵگەل ەمەدەمەو د نشتکردنەرزەس ەمووەم هەئ
، کانەنارەکرەس ۆب ەکانەلۆپەش رشىێه کوەو کڕێ ەناڵمندا

 ەکەنارەک ۆوا ب نىیلم کىێوارێکات ل بوونىەڕپێت ەب ەک
 .نەبکێکارى ل کڵێزقاۆناتوانن ت تریئ ەک ن،ەکەدروست د

 وەئ ىۆڵەو ب ەپرت ەب ێمن گو ەل مترەک ەبگر کانڵەمندا
 دىۆو زارى کل انیگر ىۆه تەڵێد کڕێ لىیمیئ ن،ەدەد

 ەک مەاڵب نن،ێردەردەس ەتاز ەک ،تىەیەددانان وەئ ۆڵەبچک
تا  نەکەادڕسارا  انی لىیمیئ ،ەوەتێبەد رزەب ێل نگىەد
 ڵواز مندا  جارێندەه رەگەئ ىەوەل امینڵد ،ەوەنەبک رىیژ
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 تێسەڵهێهاوارى ل ىۆخ نگىەدەب کیە کاتەزدەتا ح ننێبه
 کێکات مەاڵب ت،ێبەهات و هاوار دروست د مترەک واە، ئ

 ەوەئ شنێکەو نازى د نەکەد شەباوەل ڵمندا وامەردەب
 .تێنەڕێنەد وامەردەب شیوەئ ەک ەوونڕ
 كىيهقوتابخانه ۆسارا ب یەبایبمتوان کردەزمدەح ەشیمەه   

 شەمەئ ت،ێچەد کىیدا ەل رۆز ەچونک رم،ێبن انهژڕۆو  وەش
 ژگارىڕۆو  کىیدا تىێنجەگ مىەردەس ەب کەن ەوەداخەب
و  وىێشەپ ەل ەک ،ىەکیدا مەئ کوەڵب مان،یرانیزگەد

 ىەانیگرفتار وەئ ،ەنقووم بوو ەژانڕۆ انىیژ کانىییەگرفتار
دروستى کردوون.  ىۆخ ستىەدەب ىۆخ دایاستەڕل ەک

 وەئ داوەناخى ئ ەل توانمەد مەستەئ ەب تریئ ەداخى گرانم ک
 رەس ەخاتەد ەنەخەردەز مڵد کانىەترپ ەک نمیبب ەیەشتیفر
 کىییەندەوەیپ زووىەئار ەک، ىەیەشتیفر وە. ئوانىێل
 رەگەئ ەوەکردەد رمیو وا ب بووەه داەڵیگەل اومڕپچەن
 زگارىڕو  ووناکىڕ ەب گومانێب واەئ ، مڕۆب وداەئ دواىەب
ى من ەبوو ک شقیو ع ندىەبڵد داەکات وەل ایئا م،ەگەد

و  شەووکڕ ەکار ەل ەجگێب شڕۆمەئ ،ەڵێب دا؟ەودیفر
 کوەو شیوەئ نم،یسارادا ناب ەل ەکید کىێشت کانەسواو

 تەنانەت ،ەکانیەکەبچووک و الو ەتەباب ىڵرقاەس اینەت کىیدا
 دایوخسارڕ ە. لەسیس کەیەاددڕاو تمبارەغ ماشىیروسەس
 شنڕۆناخى  ەک تێناکر دىەب کێنیت وارىەئاس چیه
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 خشانەو پ عریش ىەوەندنێخو ۆب زىەح نیمترەک ،ەوەبکات
 ىڵرقاەس کدایدا ەڵگەل ەستویمبەن زیرگەه ،ییەن داێت

 داێت شدارىەب تێبێل زمەح شیمن ەک ت،ێب کۆیەگفتوگ
 ئازارم ییاینەژانى ت انمیالەل کێکات ەوەوانەچێپە. بمەبک
 مداۆژوورى کارى خ ەل ەک ىەکات وەل اتریز ەبگر دات،ەد
 ەچمەد اتریز داەژانڕۆ مەل ەک، ەیەوەئ رەبەل ام،ینەت

 .مۆخ ىەکەژوور
و  رکەئ هک رەه ت،ێداد وەزووتر ش هزییپا ىتههوەل   
 ەمۆستەئ ەل ەک ،ىیەساڵێک وەئ وىڕەمەڵەق کانىییەنەدید
 رەسەل ڵما ەوەمەڕێو بتوانم زووتر بگ ێبدات کمێتەرفەد

 استىەڕب ،ەوەمۆخەد مێدوال ئ زیالى خاتوو لو کیەچا گاڕێ
 رۆدکت ازىیشنێپ ەب وهپاره رىەمبۆڤێن ەل مڵێچوو ب رمیب

 ناىیناب ىڵمندا ێس کردنىیرشتەرپەس زیلو نیمارت
و  ندنێخو دۆرترێ. ژىۆخ ىۆستەئ ەتۆخست شىەکید

 وەو ئ کاتەردێف انەیکیبچووکى د کىێکار ندەو چ نینووس
ييان ەییەو کارام ییزاەشار داەکانیکنەت مەل ەناڵمندا

 .ەناوێه ستەدەب
 ىڵبا نڕێفڵو د ڕوگورمەگ زانىێخ کىیەواەهوشەک   

 کىییەمنێهو ئارامى  ەک ،ەشاوێک زدایلو ىڵما رەسەب
 رەگەئ تەنانەت ەک ،ىەوەب مەئاسوود ،ێخشەبەدێپ هاوتامێب

 خىۆد نیباشتر ەل کێشت مووەه ێوەئ ەچمەن شیکەیەماو
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 ەب ەوەنگانەت ەتێوەبک ىەوەئ ێبەب وەئ ،چێدهڕێوهبه داۆیخ
 رەگەئ ت،ێبەد ىترەیکڵەمندا ێو س دۆرترێژ ەل اگاىاکى ئچ

 ،ییەن کییەرانەگین چیه  ىەگێج، ێبەه شىیاتریکارى ز
 نەئاماد ەک ن،ەه داەیکڵەماەل تکارەکچى خزم ێس ەچونک

  ودۆرترێژ تىەکەرەو ب رێخ ە.بنەبد تىەارمی ڵو د انیگ ەب
و  ییەو ئارام شییئاسا نەخاو ىۆخ مەباش ه کىێتەروەس
و  ژارەه ستىەد ەگاتەد ىەو چاک رێخ ەشیمەم هەه
نواندن  ستىیوەشۆخ ۆب اینەت وەئ ىڵێب کەو وماوان،ەقێل

 رێژەل ىۆخ ىەکەردەز وەلەیم ە. پرچەاویدون ەتۆهات
 ىەکەنەخەردەز مەاڵب ،ەوەتێشارەد ستچنەد کىێچکەل
 نگىەو د ەکڕێ رۆو بزاوتى ز ڵەوو جو ەیەناڵمندا شتاێه
 کەن دۆرترێژ وتىەسوکەڵه ،ەشۆو خگونجاو ەندازەئێب
 شىەخووخد کوەڵب کردن،ەقس رىۆو ج نگەد ەل اینەت

 مەئ ەتڵگاەمن ب ،ەهاتووێل ىەکێخوەخان ىەوێهاوش
 انیکێکیە چیه مەاڵب ،ەوەمەدەداد چاوەب انەیکچوونێپ
 .نەبک ندەسەپ ییەاستڕ مەئ ێوەانینا
 انیالەل کەیەماو توانمەد هک ،ەیەه شمۆخ کىێستەچ ه  
 دۆرترێژ شنینەداد کیەالى ەل ەک ،نمیانبیو ب ەوەمنێبم
ناو  ەخاتەد ستىەو د ىەکڕێشانى هاو رەس ەخاتەد رىەس
 رۆکتڤی ای نیالمارت کانىەعریش کێپاشان  کات و،ەئ ستىەد
    .  رنێدەادڕ ۆب مێگو انیکوردوەه ەوەنمێخوەد ۆب انۆیگۆه
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 نمیبەد اندایناخ ەل ەعرانیش مەئ ىەوەنگدانڕە کێکات   
 شەبچووکان ەرخوازێف مەئ تەنانەت بم،ەنقوومى شادمانى د

 ەزێهرئامیو م خشەبەئاسوود واەوهشەک مەسوود ل
 ەک ،نەڕۆد شێپ وەرەب باشىەوا ب وانەئ گرن،ەردەو
گوتى  زیخاتوو لو ەجار ک نیمەکیە. ەمانڕرسوەس ىەگێج
 انیماەس انیرونەو د ندروستىەت زکردنىێهەب ۆب تێوەیەد
 وم،ێل رەس ەوتەک یمانڕرسوەس ىەنەخەردەبکات، ز رێف
 انیکانەو جوان بارەناسک و ل ەجوول شىییستا ڕۆمەئ مەاڵب
 مەئ ىەکەرزەب هاەب ىەبارەل کێشت انۆیخ گومانێب م،ەکەد

 ىەوەئ دروستىەب زیخاتوو لو ەتەبەڵنازانن، ه ەکار
 نن،یناب انۆیخ کانىڵەجوو وانەئ رچىەگەئ ەک ەوەوونکردڕ
و  کىڕێ ەب ستەه انۆیخ کانىەندامەئ واوىەت ەل مەاڵب

 ییەجوان ەب شی(دۆرترێژ). نەکەد ەناڵجو وەئ نگىەهاوئاه
و  کاتەد داەانیماەس مەل شدارىەب  ىەکەرەرسامکەس
 شیزیخاتوو لو جارێندە. هتێنیبەد ێل رىۆز کىێژێچ
 انۆیانیپ شیدۆرترێو ژ ەوەانیماکانەس ىەناو بازن ەتێچەد
 ىەگێج قادایسۆم ەل وەئ شچوونىێوپەرە. بتێنەژەد ۆب

و  داتەدێل ۆانیپ ساڵێک ەل موانەکشیە،  ییەمانڕرسوەس
 رانەژکێنو کانىەسروود کەتەل قایسۆم ک،ێسپەد برىەل
 .تێنەژەد
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 ەب کانمڵەو منداەمێئ ىڵما ەتێد نیفراو ۆب موانەکشیە  
 رچىەگەئ ن،ەکەدێل شوازىێپ ەوۆییەزرەو تام ەتاس

 ەژانڕۆ مەل شیلیمیئ .تێبەد اتریز ژەڕۆب ژڕۆ انیاوازیج
 ەڕۆوینانى ن کردنىیوانداریچاو و م شێپ ەتیەنا ڕەتو ەندێه
 شىۆو خ رێخ ەب کییەرەسەردەو د ەشێک چیه ێب ەب
 ەڵگەل مانەکەزانێخ واوىەنان ت دواىە. لتێدێپ ییتاۆک
 سرانەوعەمەو چاى د نەڕۆد 23الگرانژ وەرەب دۆرترێژ
 ىەانربردنەسەو کات ب ەاسیپ مە. ئەوەنۆخەد ێوەل
 ۆب بێسنووره کىیەيشۆخ انوموەکشیە سرانىەوعەمەد

 انیمەد کانەتامەب ییەنەمەرنیش ەب زیلو ە. چونککانڵەمندا
 تەنانەت ت،ێگرەادڕ انیناز چاکىەو ب کاتەد نیریش
 له چۆو ل ەوەمەئ رىەگیکار رێژ ەتێوەکەد ش(یلیمیئ)
 کیە ەانیژ مەب ت،ێوەکەردەد نجترەو گ تێنێنام وخسارىڕ

 مەچاو ل مەگومان ناک تىەیەه وەئ ەک ،ىەنگڕە
 .تێشۆبپ ییەنگەڕەمەه
 
 
 
 
 

                                                 
23 : La Grange 
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 ىەى م١٨
 سانیمدەه ت،ێبەد شترۆخ ەکیرەخ واەهو شەک ەک ستاێئ  
 کىەیەماو ان،ەڕو گ ەاسیپ ەبچم داۆترۆرێژ ەڵگەل توانمەد
 کەیەماو بوو،ەن انەڕو گ ەاسیپ ۆب کێفتەرەد رۆز
داخستبوو،  واوەت گاکانىڕێ ،بوویبار فرەب سانید رەوبەمەل

 اینەتەب ەک، چووەد رۆز کىەیەماو ۆب ەمەئ اىەڕرەس
 .نیبووبووەن ەوەکێپ
 شت،ێهاوەد نگاومانەه ییراێخەب ەژڕۆوەئت،ێب کێنۆرچەه 

 كردبۆوهور وس دىۆرترێژ کانىەتەوومڕسارد  کىیەباەشن
 یوخسارڕ والىەو ب مەب ىەکەییەقاو ەمەرچەپ وامەردەب

 ەوەکردێل کمێرەبەک ەلک ندەچ ن،ڕیەپێت کێلکاوەز ەل دا،ەداد
 وەب میرچپ د،ۆرترێژ وىاڵناو ک ەقاندەچ انمیکانەو السک
 .تێبەن زڵۆئا سانیتا د ستەب ەالسکان

 ەماو وەدواى ئ ەک ىەوەب نیبوو رسامەس ردووکمانەه
 دۆرترێژ ناکاوەل ن،یبوو نگەدێب ن،یاینەت ەب ەوەکێپ ەرۆز
 و پرسى:  اێڕرگەالى من و وەرەب ىەکەپاک ەوخسارڕ

 (ت؟ێوەد شۆمنى خ شتاێژاک ه ەک ەوەتەیکەردی)وا ب
 :ەویەدا ممەاڵو رەکسیە
 بکات( ربازەد انڕداب مىەغ ەل ىۆخ تىیەویتوان وە)ئ 
 ەوێئ تێزانەد ەوەئ وەئ ەک ەوەتەیکەردی:)وا بداێپ وامىەردەب

 (ت؟ێوەد شۆمنتان خ
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 ەک ،ىەڕپەدێت داۆیەگفتوگ وەئ رەسەب کێمانگ شەش   
 وو،ەڕخستم شترێکردمان و پ ەوەکێپ شووێپ نىیهاو
 شقیع ىەبار ەل کىەیەوش کمانێکیە چیه ەک، ەرەیس
 ەمێگوتم  ئ شترێپ ەک ،ىەوەئ کوەزمانى، و رەس ەهاتبووەن
 ندەچ کىێو شت نیبووەن کیە ەڵگەل اینەت ەب کێکات چیه

 ەخستم ىڵوا د دۆرترێژ ىەکەاریئاوا بوو. پرس ەک،ەباش
 .ەوەخاوتر کرد کانمەنگاوەه ناچار ،ەخورپ

 ەک ،زاننەد وانومەهخۆ  دۆرترێگوتم: )ژ رزەب ىێكنگەد ەب
 (.تێوەد شۆخ مۆمن ت
 مىەاڵو ەوێئ:)نا،نا،بەبێ ئەوەى بکەوێتە هەڵەوە گوتى ئەو

 .(ەوەنەمن ناد
 ەو گوتى:)پوور ەوەکرد ۆڕش رىەسبوو، نگەدێب کێسات  
 ەندەچ ەتەباب مەئ ەک زانمەباش د شیمن ت،ێزانەد لىیمیئ
 (.کاتەد نگىەتڵد

 مەئ ێبەب وە)ئگوتم: ەوییەو گوماناو اڕاڕ کىێنگەد ەب   
 ەل وەئ نڵەسەئ ،ەنگەتڵد رەه تێب کێنۆرچەه شەتەباب

 (.ەیەرۆج مەب داۆیناخى خ
 ورێمن ه تێوەتانەد ەشیمەه ەوێگوتى: )ئاخ، ئ ەلەپ ەب   
 ەل ەوێئ ت،ێناو ميهەوەوربوونێه مەمن ئ مەاڵب ،ەوەنەبک

شت  رۆبم، زنه نیمگەغ ای نگەتڵمن د ەک ،ىەوەئ ترسى
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 ەوەانەیبارەل چیمن ه ەک ،رۆز کىێلەشتگ ،ەوەشارنەد منەل
 ...(هک ىەکیەياستڕنازانم، 

بوو،  نگەدێب ناکاوەل ،ەوۆبەد واشترێه وامەردەب نگىەد  
 مییاۆتک کانىەوش ا،ڕبێل ىەناسەه ىڵێب کەو

 ...؟(هک ىەکیەاستڕ: )ەوەکردەدوبار
 : وام بووردهبه ەوەيیمبارەخ ەب
 وەئ مووهه ەک ،چمەد ۆواى ب جارێندەه ىەکیەاستڕ)
 رزاربارىەق ەب مۆخ من ەک ،ىیەشۆخڵو د رىەوەختەب
 (.دروست بووه وهیيهئاگاێب ماىەبن رەسەل ،زانمەد ەوێئ

 (؟ ىەڵێچى د وهئه دۆرترێ)ژ
و  شىۆخڵد ەرۆج مە: من ئمڵێب تانىێپ ەبد تۆڵە)نا، م   
من ... من  ەبزانن ک ەوەئ ەوێئ تێبە. دتێناو میەراەامک

بزانم  تێوەمەبم. د رەوەختەب ەیەوێش مەب تێوەنام
من  ەک نەه ندەسەو ناپ وێدز کىێلەشتگ ر،ۆز کىێلەشتگ

 ەل ەشتان وەئ ییەن تانەماف وەئ ەوێئ مەاڵب نم،یانبیناتوانم ب
 رمیب رۆزستان ز ىەمانگان مەئ ییژاێدرەب ،ەوەبشارن نم
 ەک تێبەن یەجوان مەب ایدون ترسمەد ،ەوەتۆکرد ەتەباب مەل
وا  اینەت کەن ترسمەد نن،ەیەابگڕمنى  ەب ەستتانەبەم ەوێئ
 .(تێب ەکید کىێرۆج تداەڕەبن ەل کوەڵب ت،ێبەن

 ،من کرد ەکارى ل هاەو ئاخاوتنى و ەکۆریب نىیو ت زێه   
 ەنیقەاستڕ:)مڵێب ەوەو ترس کاوىۆشەپ ەب میتوان اینەت ەک
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 نىیو ناشر تێکدابێت اىیدون ۆڤمر تێچەدێوا پ ەک ەیە،مەئ
 (تێکردب
 ،ەوەمەرى بخودو ۆیەگفتوگ مەل کێمەک مداڵوەه   

بم،  وتووەرکەس داێیت بووەن مۆوتەئ کىێدێئوم رچىەگەئ
 ندەچ مەئا ئ وانىەڕچاو وەئ ىڵێب کەو شداوهەئ ەڵگەل

 ندەچ کوەو ىەوشان مەئ رەکسیە ەبوو، چونک ەیەوش
 ىەکەاوڕپچ ەریزنج ێنوەرلەتا س ناێکارهەب کەیەقەڵح

 کرد:يهاوار ،ەوەتێستەبب ەوەکێپ ەکۆگفتوگ
 ەک ،ىەوەل ابمینڵد تێوەمە! من دتریئ یەئاوايانى  ە)باش

 (.کانییەخراپ رەس ەمەخەخراپ ن ىەکید کىێشت چیه
 مانەکەژێدر ەگڕێ نگىەد ێب ەب راێخ لىەنگاوگەه ەب  

 وەئ مووەه ەل رىیب شترێپ کردەد ستمەوا ه ،ەویەکوتا
 کێشت ترسامەد م،ڵێبێیپ تێوەمەمن د ەک ەوەتۆکرد ەشتان

 رىەگیکار رێژ ەبخات ردوکمانەه نووسىەچار ەک ،مڵێب
 نیمارت رۆدکت ىەکەچوونۆب ەل رمیب کێکات ،ەوۆیەخ
 ۆب ییشناڕۆ تێبتوانر ەنگڕە ووىگوتب ەک ەوەکردەد

 نێوکڕپ تەتاق کىێترس ،ەوەتێندرەڕێبگ دۆرترێژ کانىەچاو
 .گوشىەد مىڵد

 گوتى: دۆرترێژ دواجار   
 .(ووەڕمەبخ مەکەاریپرس نۆبپرسم.... نازانم چ ستیموە)د
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 ىەکەتا قس ەوۆکردبۆک ىۆخ رىێبو مووهه گومانێب   
 مۆخ رىێبو مووههمن  ەک ،ىەیەوێش وەب کڕێبکات، 

 ێکو ەل مەاڵبگرم، ب ىەکەقس ەل ێتا گو ەوۆکردبۆک
 (؟ەکردوو تەتاقێب وىەئ ەندێهوا  کێرایچ پرس یەایبمزان

 ەنێد یینایناب ەب رەه ناشیناب کىێسەک کانىڵەمندا ای)ئا   
 (  ؟ەاویند
 مەاڵب دا،ەئازار د اتریز مانەکام ۆیەگفتوگ مە)نازانم ئ  

. ينواويشى بكهته یەبواەد کردبووێپ ستمانەد ەک ،ەتاز
 :ەویەدا ممەاڵو
 وا کىێشت تداەبیتا رجىەلومەه ەل ەنگڕە دۆرترێ)نا ژ 
وا ەک ،ییەئارادان ەل کەیەگەڵو ب کارۆه چیه مەاڵب ووبدات،ڕ
، وتەکەردەوا د (.داەوودڕ نەتمەئاوا ح کىێشت ەوەنەیربکیب
 چىۆبپرسم ب کردەزمدەح ،ەبوو ڵاشحۆخ رۆز ەک

 بووەن میەرێبو وەئ مەاڵب ،ەمن کردوو ەئاواى ل کىێاریپرس
 دا: کانمەقس ەب میوامەردەب ەوەرکردنیب ێو ب

 ەستیوێپ تاداەرەسەل ڵمندا بوونىەه ۆب د،ۆرترێژ)
 .(تێبکر رىیرگەهاوس

 مەئ ەک ،زانمەمن د ۆخ ،ەشەق زەڕێب ،ەکەم ەیەقس مە)ئ
 .( ییەن استڕ ەیەقس

 تیرەنوداب ەک ،گوت کمێگوتم:)من شت مداەاڵوەل 
 کێلەشتگ کانییەسروشت ساڕێواسای نایگەئ ت،ێخوازەید
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 کانییەو خودا ۆییمر ساڕێوساای ەک ن،ێنەداد واەڕەب
 کردوون.( انەیغەدەق
خوا  کانىەاسپاردڕو  ساڕێ ەک ،ەجار گوتووتاننیندەچ ەوێ)ئ
 (شقنیع ساکانىڕێو  اسای کوەو
 ەییزەب ەک، ییەن کێشقیع ەل ستەبەم داەرێل خۆ)
 ( نەڵێدێپ یشەوەداهاتنێپ

 (  ت؟ێوەد شۆمنتان خ ەوەداهاتنێپ ەییزەب ىۆهەب ەوێئ ای)ئا
 (ییەن ەرۆج مەب ەک زانىەباش د تۆخ ز،یئاز دىۆتررێ)ژ
 ەمێئ شقىیع ەک ىەکەد ندەسەپ ەوەئ تێب ێیەپ مەب ەواتە)ک
 (ت؟ێچەردەد ندەخوداو کانىەاسپاردڕو  ساڕێسنورى  ەل

 .(؟ییەچ ستتەبە)م
 مەل کێمن شت ییەن ارڕیب واەک ،زاننەباش د ۆخ ەوێ)ئ

 .(مڵێب ەوەیەبار
 وەسوود بوو، ئ ێب م،ەالدێ ل ىمۆخ مداڵوەه ندەرچەه    

 ،مزانىەو د ەوەبوونەد ڵناخمدا کا ەل ەالوازان ەوەنانێهەگەڵب
 ەوییەکاوۆشەپ ىەڕوپەب ن،ین هێزبه كانمپاساوه ەک

 کرد: هاوارم
 .(ت؟ەیکەد ژمارەه سیپ ەب شقیع ایئا دۆرترێ)ژ
 ەڵێب مان،ەکەشقە..... عمڵێب تێبە: )دەوەاستکردڕ ىەکەقس
 .(یەداڵدەوام ل کىێستەه ەشقیع مەب تەبارەس
 (؟ییەچ ستتانەبەم ،ەواتە)ک 
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 ىەوەالالن کىڵێشک نگمەد ەک، ىەوەل ماڕسو رمەس  
 ىەوەئ ێبەب وەئ رداەرامبەبەل،ەگرتوو ەوۆیەخەب
 : ناێه ىەکەقس ەب ییتاۆا کههو تێمژەڵه ێنو کىەیەناسەه

ئێوەم ناتوانم هەرگیز من  ەمانەئموو هه اىەڕرە)س
 .(خۆشنەوێت

 تاەرەس اندا،یووڕ ێنێدو مووىهه رەه ەووداوانڕ مەئ  
 ییەن رمیب ،ەوەاننووسمیب ەک، ىەوەل بووەگومانم ه

 سانىەک ىەوێهاوش هات،ێپ ییتاۆک نۆچ مانەکەاسیپ
 ەب باسكيمتوندى  ەکرد، ب راترێخ کانمانەنگاوەه تووەاڵه
 مەستەج ەوا ل انىیگ کردەد ستمەوا ه لکاند،ەد ەوەمۆخ
و  ەوەبدات رمانەب تێتوانەد ردەب نیترووکبچ ەک ەاوڕداب

 . ەوییەوەز رەس ەبمانخات
 
  ىەى م١٩
 تێکرەبوو، گوتى د المانەل انىەیب ڕۆمەئ نیرمارتۆدکت   

 مە( ئڕۆ) رۆدکت ت،ێبکر دۆرترێچاوى ژ ۆب رىەرگەشتەن
 کەیەماو ەکردوو مانێو داواى ل ەوەتۆدوپاتکرد ىەنیەال
 مەئ چىێرپەناتوانم س رچىەگ و،ەئ ستەد ەنەیبد دۆرترێژ

 رىیخواست تا ب کمێتۆڵەم انیکۆترسن ەل م،ەبک ەکار
 ەئاماد ەکار مەئ ۆب دىێه دىێه شەکۆڵەو کچ ەوەمەبکێل

 ەڕپ انیشۆخ ەل ڵەواەه مەئ ستنىیب ەوابوو ب قەه م،ەبک
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سارد و توند  مىڵد سنوور ێب کىییەوێشەپ مەاڵب م،ەرکەد
 دۆرترێژ ەب تێبەد ەک ،ەوەمەکەد ەمەل ریب کێ. کاتەکردوو

 ،ەوەتێندرەڕێبگ ۆب کانىەچاو ییشناڕۆ تێتوانرەد مڵێب
          ستێت.وهراده مڵد ەکیرەخ
 ىەى م١٩ وىەش 

 چمیه مەاڵب کرد، دمۆرترێژ نىەدید سانیمدەه   
 شتنیژوورى دان ەل کێسەک چیالگرانژ ه ەل گوت،ەنێیپ
 ەب ،ەوەرەس مىۆنه ەل ىەکەژوور ەپاشان چووم بوو،ەن
 .ەوەنیما اینەت

 ىەى م٢١
و  ڵقوو هاەو ەمێئ ۆب تەوەش مەئ ایئا ،یەخودا ىەئ   
 ەمانگ ل ،ەشۆخ واەو ه شەمن؟ ک ۆب ؟ەقاندووڵخو ەازاوڕ
 ۆب ێو من گو ەوەژوور ەتێد ەوەاڵئاو کىەیەرەنجەپ
 مڵد ەندەئاى چ م،ەکەشل د رانەوەبوون دارىۆشک نگىەدێب
ئاگا  ەتێوەکەد رداەنێئافر هانىیج سنورىێجادووى ب ەل
 ەمەکەبوونم د تریئ ستاێ! ئەوەتێتوەود نگەدێب کىێانڕبۆخەل

سنور و  شقیع رەگە! ئیە. ئاى خودامەکەقوربانى و نزا د
 کوەڵب ،ییەن ەوۆت الىەل ەسنوران وەئ واەئ ت،ێبەه کىێتخوب

 ەک رمووەبف ەوەئ تۆخ یەخودا ىە. ئەیەوەکانۆڤەالى مر ەل
 کەڵچاوى خ رەبەل ەک ىەشقیع وەئ مانەمن، ه شقىیع
 .ەزۆریپ کىێشت ۆت رچاوىەبەل تێنێنوەد ىۆخ تاوان کوەو
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 زم،ێتاوان بپار ىەکۆریب ەل مۆخ مەوەوەئ دواوىەب من   
 ىۆخ راویگەنەرگەب کىێشت کوەو رچاومەبەتاوان ل ەچونک

 ەوە. نا ئنمێبه حیسەم ەواز ل تێوەنام ەڵێب ت،ێنێنوەد
تووشى گوناه  دۆتررێژ ۆب شقمیع ىۆهەب ەک مەناک ندەسەپ

 مڵد ەل دۆرترێژ شقىیع مەزبکەح رەگەو تاوان بووبم، ئ
 تێبەد رچىەبەل نم،ێربهەد مەنیس ەل مڵد تێبەد م،ەربکەد

 اینەت یەبواەد بوام،ەن وەعاشقى ئ رەگەئ م؟ەبک هاەو کىێشت
 .یەستبوایبو شمۆخ ەوەداهاتنێپ ەییزەب رەبەل

 وەئ ەونکچ و،ەل کردنیناپاک ەوات وەئ ستىیوەشنۆخ   
 .ەیەمن ه ستىیوەشۆخ ەب ستىیوێپ

 ۆت اینەت ؟ییەچ ەچارەگڕێمن!  ندىەخوداو ىەئ   
وا گومان  جارێندە! هەبک مینموونڕێ ەواتە! کرىەرکەسەچار

 وەئ ىڵێب کەو ،ەوییەکیتار ییاڵقو ەومەکەد ەک مەکەد
 ەل ەوەتێوشەبدر دایکانەچاو ەل ەارڕیوا ب ەک ىییەشناڕۆ
 .ەراویگرەمن و حىڕۆو  انیگ

 ەارڕیو واب زانۆل ىەشخانۆخەن ەچوو دۆرترێژ ێنێدو   
 ەوەاددڕ ێب کىێترس ەب ،ەوەرەد ەتێب ەکید ژىڕۆ ستیب

 وەئ نیمارت رۆدکت ەارڕیوا ب وم،ەئ ىەوەانەڕگ وانىەڕچاو
 دارىید ۆب مێن ەکات وەتا ئ ەداوێپ مانمەیپ ،ەوەتێنەڕێبگ
 .ەکۆڵەکچ
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 ىەى م٢٢
 : شتیەگ نیمارت رۆدکت ىەنام   
 ییوتووەرکەس ەب ەکییەرەرگەشتەخوا! ن ۆسوپاس ب رۆ)ز
 (.ەدراونجامەئ

  ىەى م٢٤
 تێنیمن بب ىەوەئ ێبەب ەسات وەئ کوەتاو دۆرترێژ   
 ریب کێکات کات؟ەد رمەیس نۆچ ستاێئ ستووم،یو شىۆخ
من  ایئا ،ەوڵەقوو کىییەشانێرەپ ەومەکەد ەوەمەکەد ەمەل
 ؟ەوەتێناسەد

ترس و  ەل ڕاوپڕپ کىڵێد ەب انمدایژ ەجار ل نیمەکیە ۆب   
وا  رەگەئ مەچى بک م،ەکەد ەنێئاو رىەیس ەوییەوێشەپ
و  زۆس ەب مترەک ەوڵیەناخى د ەل مەبک ستەه
 ەوەمەکەردیوا ب جارێندەه ت؟ێوانەڕد مێل ەویەستیوەشۆخ
 .تێبو شۆخ مۆتا بتوانم ت ەوەئ شقىەع ەب ستمیوێپ ەک

 ىەى م٢٧
 ەب  کردمێلیقورس بوو وا ەدنێه مەکەرکەئ ىۆستەپڵەپا  
بگرم،   ییدوا ىەژانڕۆ وەئ ىەرگەب مترەک کىیەالکیه
 وەئ واوىەت رەسەل مەسوپاسى خودا بک ەستیوێپ

 ەانکردوویو واەکردوو ڵرقاەس انیمن ەک ىەکاروباران
 مووەه وەئ ىەنێو داەمانەئ ەڵگەل ت،یبەن مۆخەئاگام ل

 .ەوارێتا ئ ەوەدێسپ ەل ،ەرچاومەبەل کێژڕۆ
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 ىەیەفتەه کیە مەل لىیمیئ ،ێج ەوەگاتەد انىەیب وەئ   
 ،ەباشتر بوو وتىەسوکەڵه کێکات رەه ەل اتریز داییدوا
من  ەبکات ک کێکار زانىەد ىۆخ رکىەئ ەب ىڵێب کەو
 مووەه کانڵەمندا تىەارمی ەب وەئ م،ەبک ریبەل دۆرترێژ

 .کاتەد ەئاماد دۆرترێژ ىەوەهاتن مىیراسەم ۆب کىێشت
 
 ىەى م٢٨
 رەو د شتەد ەل انیکێگول رچىەه تۆو شارل گاسپار   
 ،ەوڵەما ەانیتیەناوێو ه ەوەتۆکرد انۆیک ەوەتەویزۆد

و سارا  ەدروستکردوو ىەورەگ رۆز کىێکێک ریپ زالىڕۆ
 ،ەوەتێنێازەڕد کانەدارەقیبر ەزەکاغ ەب ەکێک وەئ ەکیرەخ
 ردەتا د نووسمەو من د ەوەگاتەد ەڕۆوین ڕۆمەئ دۆرترێژ

 .ەوەمەبک مەک وانىەڕاوچو ئازارى 
و  ەوەمەکەد رزەب رەس ساتەسات ب ،ەیەازدی رێکاتژم   
 رۆدکت کاىەسکیگال ەارڕیوا بەک مەکەد ەیەجاد وەئ رىەیس

 انییشوازێپ وەرەو ب گرمەادڕ مۆخ ت،ێب داێوەب نیمارت
 ۆب ەوەکێپ ەوا چاکتر لىیمیئ رەبەل ەچونک م،ڕۆنا
 ەب مڵد داەمەئ ەڵگەل ن،ڕۆیب ەکەکچ کردنىیشوازێپ
ئاه  مبا،ەد وانەئ شوازىێپ وەرەب ئاساەکبروس کىییەراێخ
 .شتنەیگ داییتاۆکەل
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 ىەى م٢٨ وىەش
 ەییزەو ب زۆس .ەترسناک بووم کىێوەنقوومى چ ش ئاى   
 ە! من چاو لەنێبنو بانىەهریم ردگارا،ەروەپ رمووەبف
 وەئ ەدەمەگڕێ نداەخوداو ىەئ مەاڵب شم،ۆپەد مۆخ شقىیع

 .تێنابووت ب
 کێشیچ ئ ەمەبوو، ئ ىۆخ نىێشو ەل ىەکەترس استىەڕب   

و سارا  لىیمیئ ؟ەبووەه ەکار مەل کىێرامەبوو کردى؟ چ م
 ىەڵگەالنگرانژ ل ىەکڵەما رگاىەد مەردەتا  ب انگوتەید

 وانىەڕچاو رگاەد رەبەل مێدوال ئ زیخاتوو لو شتوون،ڕۆی
 ،ەوەرەد ەتێبچ ەکید کىێجار تىیەستوویو ەواتەک ،ەبوو

 ؟ەداویووڕچى  مەاڵب
 کڵێواەه ندەچ ەوەکیال رەه ەل ،ەوەمەبکۆک رمیب مداڵوەه   
 کێگشت شت شکمداێم ەل وونن،ڕو نا زڵۆئا انیگشت گات،ەد
 ىەکەوانەباغ ،ەبوو ریگ کێت زڵۆئا کىەیەولوزەد کوەو
 ۆب ىیچووۆخەل ەب دىۆرترێژ مێخاتوو دوال ئ ىڵما

 کێکات ەوینیب دىۆررتێژ تەڵێد ،ەووالنگرانژ برد ىەکەخانو
 رەسەب شیو پاشان ەکردوو ىەاسیپ ەکەوباروڕ شتینەتەل

 ىۆخ ەوەشێپ ۆپاشان ب ،ەشتووڕۆی ەکەباغ وەرەب ەکەپرد
 ەک ،ەویزانەین تاەرەس تەڵێد ،ەونبوو ناکاوەو لەوەتۆماندەچ
 ەل ،ەچووەن یەوەهانا ەب ەوەئ رەبەل ەوەكەئاو ەتۆوتەک وەئ
 کانەلۆپە. شەوەتەویزۆد کێواڵچا ناوەل دىۆرترێژ داییتاۆک
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 شتاێه مینیب ەدواتر ک کێمەک ،ێوەئ ەدابووڕێف انیوەئ
 شۆه ەل سانید مڵێچاکتر ب ای ،ەوۆهاتبەن ىۆخ شۆهەب
 ەندرابووەیەگ تاەرەس ىەوەدواى ئ ەچونک چوو بوو، ىۆخ
 ەک ،نیمارت رۆ. دکتەوۆهاتب ىۆخ شۆه ەب کێسات ۆب ێوەئ
 ییەن کىیەقسە چیهبوو ەرێل شتاێخوا ه ۆسوپاس ب رۆز
 ارىیپرس ەندەرچەه د،ۆرترێژ ىەکیەشۆهێبەب تەبارەس
 ریبوا ۆڤمر .ەوەتەویزۆدەن کىێمەاڵو چیه ،ەکراوێل
پالنى  ای ت،ێناب چیهەل ىێگو ای ەکۆڵەکچ ەک ەوەکاتەد
 ەب ت،ێشێکەدەڵه ەناسەقورسى هەب .ەداناو نگبوونىەدێب

 ەاڵزخواەن ەیەه ەوەترسى ل نیمارت رۆدکت ەک، کەیەوێش
 مىەرهەو م شاخەڵەک دۆرترێژ ۆب .تێستەبو کانىەییس

الى،  بۆ ەوەتێد دەس ەل دەس انىەیب تىیەو گوتو ەداناو
ئاگا  ەب دۆرترێژ ەبوو بەستیانەم تاەرەس ەک وانەئ

ە جل وەب ژێدر کىەیەماو بووچوو انیریب ێ لە،وەوەننێبه
 و سارد رۆز شەکە، ئاوى رووبارۆوەبما ەوەانەڕت

 ەب کێسات ۆب تىیەویتوان ەک، کێسەک اینەت .ییەوۆاڵهەس
 دۆرترێژ دەڵێ ەک ،ەبوو مێخاتوو دوال ئ تێنێبه ىەقس
، ىەناڵوگ وەئ -ەوەبکاتێ( لەکەم رمیبە)ل ىڵگو تىیەستوویو
 مەاڵب -بنەد نیفراوانى ش ەب ەکەووبارڕ ىگوێ وەل ەک

 ۆیە، بییەن کىییەزاەشار وداکانەم ىەوانێپ ەل شتاێه چونكه
 ەک ،ەشتووەیگ ەناڵو گو ایگژوگ وەل  وەپت کىەییوەز ەب
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ناو  ەتۆوتەو ک رىەس ەتۆخست ىێو پ نێوەڕئاو د رەسەل
! مەبک ەقسان مەب ەڕباو متوانىەد ەزگۆخ ،ەوەکەووبارڕ
 اینەت ەووداوڕ مەئ ەک،ەوۆبەدروون  مۆب ەزگۆخ
 کىێچ بار ەوکاتەئ نا، تریچیو هەبوو وتەکەڕێب کىێووداوڕ
ساتى  ییژاێدرە. بوتەکەدشانم ال رەسەل ورسق

 کىەیەنەخەردەز ابوردڕ شىۆخ ەب ە، ک ەڕۆوینانخواردنى ن
 کرد،ەد رانەگیمنى ن ەک چوو،ەدەالن وانىێل رەسەتوند ل

 کانىەوێل رەسەل ەسات وەتا ئ ەک کىەخورت کىەیەنەخەردەز
 ەک نمێبه مۆخەب ەڕباو مداڵوەه داەمەئ ەڵگەل بوو،ینیمبەن
 ى،ەتاز ەنیوانڕ ەرۆج وەب ەەیستەواب ەیەنەخەردەز مەئ
 ەهاتەچاوانى دەل سکێفرم کوەو ە، كکەیەنەخەردەز

منى  تریوانەئ کانىییەئاسا ییەشۆخڵد کەتەو ل ەوەخوار
 کەو بوو،ەن شدارەب ییەشادمان مەل ىۆخ وەئ دا،ەئازار د

 گومانێب یەنایبوو اینەت ەب رەگەئ ەک بوو،یزان کىییەنێنه ڵێب
 دۆرترێژ ،ماەدەن ڕسو ەوەل رىەس سەک چیه ،مگوتەد ىێپ
 وەئ ەک ،زانىنماەد موومانەه ەچونک کات،ەدەقس مەکرۆز
و کۆبوونەوە کە هەموان بە دەنگى بەرز  ۆڕک ەل تەبیتاەب

 بوو. نگەدێب ەشیمەهو کەیف خۆشییەوە دەدوان ، 
تا  ەبک کێکار ەوەمڕێپاەد تیقاپ رەبەل ند،ەخوداو ىەئ   

تێنەگەم ئیدی  ەتەباب مەل رەگەئ م،ەبک داەڵگەل یەبتوانم قس
 تىیەستوویو استىەڕبهەر  رەگەئ ؟بژیم توانمەد نۆچ
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 بوو،وهرئهبهله ىەکەپالن ایئا ت،ێنێبه ىۆخ انىیژ ەب ییتاۆک
 مەاڵب؟ەشتووەیگێت کێتش ەو ل ەبردوو کێشت ەب ىەپ ەک
 ؟قەوماوە داریترسەم کىێچ شت!نیزتریئاز ىە! ئخئا ؟ەچیل

 ەک ،ەوتووەک ساتبارەرگەم کىێچ شت ەچاوت ب پڕله ،چییە
 ؟ەویەشاردب مێل شترێپ
 میوانەڕچاو وداەئ نگانىیرەس ەل رێکاتژم دوو ەل اتریز  

چاوم  م،ەالبب وخسارىڕ رەسەچاو ل ىەوەئ ێبەب كرد،
 ەچاوى، ک کانىەناسک ەوێڵو پ ووەڕیپگنڕە ەتەوومڕ ڕیەب
 رەدەبەاددڕ ەل کىێتەفەخ ىۆستەپڵەپا رێژەل ىڵێب کەو

 کوەو ەک ،امامڕ ىهکەدارێش شتاێه ەپرچ ەون، لداخرابو
 ەناسەه ەل مێگو ،ەوەبوونبواڵب ىەکەنیرەس رەسەل ەوزەق

 گرت. کانىەو قورس ڕپچ ڕپچ
 
 ىەى م٢٩
 ەبچم ستیموەد مۆخ ەک ،ىەکات وەل کڕێ ەييانەیب مەئ   

دواى  دۆرترێناردم، ژ دایدواەب مێالنگرانژ خاتوو دوال ئ
 ە. چوومەوۆهاتب ىۆخ شۆهەب منێه کەیەاددڕتا کىێوەش

 ەل مچب ،کرد ەوەب ىەو ئاماژ نىەکێپ وومداەڕب ەکەژوور
 شیوەبپرسم، ئ ێل کىێشت راێموەن شم،یندا شتىینەت
 رەرامبەبەل تێویەب ىەوەئ کەو ترسا،ەد ەوەل رەه گومانێب
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 ۆیەب ،بکات رىیوگڵەج کێنڕیربەد ستەه ەرۆج رەه
 گوتى:  رەيەكس

 ەک ،ىەبچووکان ەنیش ڵەگو وە( ئ؟ییەچ ەڵگو وە)ناوى ئ   
 ەک ،ىەناڵگو وەئ ،نمچبي ەکەووبارڕ نارىەک ەل ستیموەد

 ،یزانەد باشترمن ەل تۆ،شینە ئاسمان نگىڕە کوەو انینگڕە
 ەل ەرێا لب بچنی ۆب ەوانەل مڵگو ەستەد کیە یتوانەد
      .مێبنیدا مەکێڵەوەرەق شتینەت

 ،مادەدى ازارئ ،بوو زۆر لەخۆکاریانە ىەکەنگەد ئاوازى  
 کىێنگەد ەب ەبوو، چونکهه وهلهئاگاى  شىۆیخ گومانێب
  گوتى: ەانیرەتەه

  ۆبچ مەکەتکا د م،ەبک ەڵگەل تەتوانم قسنا مالکیه)زۆر 
 (ەنێب ۆب مەناڵگو وەئ

(م چنى و ەکەم رمیبە)لکىێگول ەستەدواتر د کێرێکاتژم   
و  ەوتووەخ دۆرترێگوتى ژ مێخاتوو دوال ئ مەاڵبرد، ب مۆب

 .بکاتێل میشوازێپ تێناتوان وەتا ش
پشتى  رەبەل کىێنڵیبا ندەکرد، چ ومەئ نىەدید وەمشەئ   

 ەکێڵەوەرەق رەسەل کەیەندازەتا ئ کێرۆج ەدانابوو ب
 ەک ،ىە(انەکەم رمیبە)ل ڵەگو وەل کڵێچ ندەچ شتبوو،یدان
 رەسەل جوانىەپرچى دابوو و پرچى ب ەبردبوو ل مۆب
 .ستبووەب وانىەوچێن
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  ،شاێکەدەڵه ىەناسەقورسى ه ەب، بووێتاى ل دياربوو   
 ەستەناو د ەخستمنى  ستمىەد وەو ئکردژێدر ۆب ستمەد

 ەستیوێپ ەشەق زەڕێ)ب:گوتى .ستامەو شتىینەتەلى،گەرمەكان
 ترسمەد ەچونک م،ێبن کداێشت ەدان ب داەوێئ رەرامبەب ەل
 ەڵگەل مۆدر ییەانەیب مەئ م،ەبک ایدن ەل ییئاواڵما وەمشەئ

 ی"خشەمبەد ەک ،زانمەبچنم... د ڵگو ستیوەمدە. من نیکرد
 .بکوژم( مۆخ ستیموەد مڵێب تانێپ رەگەئ

 رەرامبەبەل مەربدەب کانىەکسنا ەستەد ىەوەئ ێبەب  
 اپسکاندڕ ىۆخ وەئ مەاڵب،ۆژنەئ رەس ەوتمەک ىەکێڵەوەرەق

 ەب موچاومەد وانم،ەوچێن رەس ەخست ىەوەدانڵد ستىەو د
و  تێبەن انمیگر نگىەد ستىیبێتا گو ،کاندل ەوەیەکییەتانەب

  پرسى: واشىێه ەب.  تێنیبەن کانمەسکێفرم
، (؟ەکردوو مەڵپەخراپ و چ رۆز کىێکار ەوێئ واىڕبە)ب   

 :دایکانەقس ەب ىدرێژه ،ەویەداەن کمێمەاڵو ىەوەرئەبەل
 ،زاننەد ەوەئ تانۆخ زم،یباش و ئاز رۆز کىڕێ)نا، هاو  
 ریداگ زتانەڕێب ىڵو د انیژ ناوەل رمۆز کىیەگاێمن ج ەک

 ،ەوەامەڕگ ەوێالى ئ ەک ،ەو دەمە زانیئ شمەمەئ ،ەکردوو
 رمیمن داگ ەک ،ىەنێشو وەئ شتمەیگێت ەوەل مەکیالن

تاوانى  ەوەئت،ێژێچەئازار دو ەيهکید کىێسەهى ک ەکردوو
 شتبوومەیگێیت ای شتبووم،ەیگەنتێ ەتەباب مەل شترێپ ەک،ەمن

 ەک رەه مەاڵب ،ش رازيبوومەوێئ شقىەع ەب چىكهو 
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 تىەفەخ ڕو پ شانێرەپ وخسارىڕ نى،یب ومەئ موچاوىەد
و  ەکانگ ەک ،بگرم ەوەئ ىەرگەب متوانىەن تریچ نىیب ومەئ

 تانۆنا، نا خ و..بۆ ئه بم تەفەو خ مەخ ىەرچاوەس
 ىەکییەو شاد شىۆخڵكو به م،ڕۆمن ب با ن،ەکەم ەنۆرکەس
 .(ەوەنەڕێبگ ۆب

 ەل نا،ێهەدان وانمىەوچێن رەسەب تریو چ ەویەشاێک ستىەد  
 ەب وەئ مەاڵکرد، ب سکبارانمێگرت و ماچباران و فرم مزێئام

 ىدرێژه. ەوەکشاند زمێئام ەل ىۆخ ەوكهییەمبارەترس و غ
 دا: يکانەقس ەب
: ەوەکرد ىە( دوبار مڵێب ەوێئ ەب ەمەئ ستیوەمدەنئاخر )

 ەقەئار(مڵێب تانىێپ ستیموەد ەک ،بووەن ەشت وەئ ەمە)نا، ئ
 کیەرەس ەخست کانىەوێڵپاشان پ ،وانىەوچێن رەس ەوتەک

 کەو ای  ىۆخ رەس ەوەتێنێبه شىۆتا ه کناێل کانىەو چاو
 کێنگەد ە. دواتر بەوەتەڕێبگ یینایناب مىەردەس ۆب ىڵێب
 کىەیەوێشەب تاداەرەس له ەک، ەوەکرد کردنەقس ەب ستىەد

 کانىەاوچ ەک ،م دواترەاڵب وت،ەکەردەد الکیسست و ه
 کانىەقس دواترو  دایکانەقسەب نىیوتڕگ ییراێخ ەب ەوەکرد
 گوتى: دياربوو،پێوه ڕەییتوندى و تو کێمەک و شاوىۆخر
 وەرەب کانمەچاو ەدید ییشناڕۆ ىەوەنانێستهەدەب ە)ب   
 کانمەونەخ ەل ەک ،کییەچ رەه ەجوانتر ل ەوەکران کێهانیج
 مەب ژڕۆ کردەدەن مەندەزەم زیرگەه ەبک ەڕباو بووم،ینیب



 ئەندرێ ژيد .....................................................ەيىمفۆنياى شوانكارەس

 124 

 رەب مەو ئاسمان ب ەییەوشاوەدر مەب وىەز ،ییەوناکڕ
 نىێشو دادانمڵاەیخ ەل ەک ،ەکید کىێشت مەاڵب ت،ێب ییەفراون

 زانىەد بوو، کانۆڤەمر مبارىەغ خسارىووڕ ەوۆدبەن
 ەچاوم ب کێشت رەه ەل رەب ەوێئ ىڵناو ما ەخست مێپ کێکات

 ،شت نەڵیوە: همڵێب ەوێئ ەب ەمەئ تێبە! دـ... ئاهوت؟ەچى ک
! ڕەبەرمەد تىییەزاڕەنا نا بوو، و تاوانمان ىیئاگاێب مینیب ەک
 نم،یبەد تریئ ستاێئ مەاڵب ،ییەن کتێتاوان ت،یب رێکو رەگەئ
 مێگو ،ەشینالى من داەل ەرێل ەرە! وزەڕێبى ەشەق ەوەسەڵه
 ندەبووم چ ەشخانۆخەن ەل ەک ،بڕهپێمه مەو قسەبگرێل
دام  مڵێب هچاکتر ای ەوەندێخو زۆریپ بىێکت ەل کمێشەب

 ەژڕۆ وەتا ئ ەک ،کێشەب ندەچ ،ەوەننێبخو مۆتا ب وانبه
 ندێخوەن ۆب تانەشانەب وەئ زیرگەه شەوێو ئ زانىەمدەن

 ەل کێکیە واوەت ژىڕۆ کیە ەک ،رمیب ەوەتێد ،ەوەبووم
 وههمۆخ رەبەل وامردهبه سمیدەق سىۆڵپ کانىەتیەئا
 مەاڵب ام،یژەد ساڕێو  اسای ێبەب رەوبەمە: من لوهگوتهده
ن ، مەوۆب ندوویتاوان ز هات، ەاسپاردڕو  ساڕێ کێکات

 کىۆییەزرەو تام ەتاس و رزەب کىێنگەدەب دۆرترێژ ،مردم(
 کەیەندازەئ تا داییتاۆک کانىەستڕ ە. لکردەد ىەقس انیپاێب

 ەکەژوور ەل نگىەترسام د ەک کەیەوێشەب کرد،ەدى هاوار
 رەبەل ىڵێب کەو و کناێل کانىەوپاشان چا ،ەوەرەد ەتێبچ
  :ەوەگوتەد ىەستڕ تاۆک ىۆخ



 ئەندرێ ژيد --------------------------------------. يىەى شوانكارمفۆنياەس

 125 

 .و من مردم( ەویەبوو ندووی)تاوان ز
 ۆئەوەیب ستا،ەبەید کبوویرەترسان خ ەل مڵد م،یزەت   
  :میپرس مەبک ڵرقاەس ەوەکید کىێشت ەب شکىێم
 (؟ەوەندێخوتۆ  ۆب ىەتیەئا مەئ كێ)

  :ەوەیدا مىەاڵتوندى و ەو ب بوو قڵەبەمن ئ ەل   
 ىۆخ نىییئا وەئ ەک ،تانزانىەد ئێوه ،باشە گوتم،ێی)ژاک پ

 (؟ەوۆڕیگ
 نگەدێب ەک،ەوەمڕێبپا ىێل ستیموەد ا،ڕب رەبەل مەقرۆئ تریئ 
 ەب ەک ،زانمە! دزیئاز ىڕێ:)هاوبوووامەردەب وەئ مەاڵب ت،ێب
 چیه ينى ئێمهبهەل تێناب مەاڵب م،ەدەئازار د ەوێئ استىڕ

 ەک ،شتمەیگێت ەوەل نىیژاکم ب ناکاوەل ەک ،بێتهه کۆیەدر
 کڕێژاک  بووم. وەعاشقى ئ کوەڵب ست،یوەدەشنۆخ مەوێئ
 کردەد نامێوا وەک،کێوخسارڕ ەوات،ەیەوێئ کەو وخسارىڕ

 ىيستیوەشۆمنت ناچارکرد خ رچىەبە! لـ. ئاهتێب ەوێهى ئ
 داەڵگەل رىیرگەهاوس یەایبمتوان نگهره؟ەوەمەتبکڕە وەئ

 (.مەبک
 کرد: هاوارم نەفەتاخ ەل 

 و قڕ ەب وەئ مەاڵ...( بتوانىەد ستاشێئخۆ  !دۆرترێژ )ئاى
ستى ده ،(نەبڕە ەتێبب ەارڕیواب ستاێئ وەگوتى: )ئ ەوڕەییەتو
 ەوڵییەد ییوالوق ەل ەوەشانێکەڵه خئا ەو ب كرد انیگر به
  :نەویو شڵەنا ەوتەک
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! الى ەبچم دانانێدانپ ۆب کاتەزدەح مڵد ەندە)ئاى چ   
 ،ەوەتەماوەن ۆب مەکید کىەیەگڕێمردن  ەل ەجگێب نى؟یبەد
 ە!بمێخنکەد کمیرە! ختەیبانگ بک کێسەک مەکە! تکادنوومیت
 کردنەقس بووم وهماى ئهته من به !ـ ! ئاهنێڵمبهێج اینەت
با ! ەنێبێبکا، وازم ل ژێو ئازارم سار ردەد ئێوه ەڵگەل

 يرىسهم ناتوان تری! ئوهبێته كترستى يهده ستمان لهده
 .(مموچاوت بكهده
برى  ەکرد ل مێخاتوو دوال ئ ەو داوام ل شتێهێج ومەئ   

 ەشانۆخرى سۆز ووهله ترسامەد نگانى،یرەس ەتێمن ب
 وبوەد مەاڵ، ب تێب دادواەخراپى ب کىێشت ىكهبێسنووره
 اینەت ،ەوەئ انىیز ەب داێوەبوونى من ل ەک ،ىوهرازيبم به

من ئاگادار  بوو، خراپتر خىۆبارود رەگەئ ،کرد میەتکا وەئ
 .ەوەنەبک
 
  ىەى م٣٠
 ژىڕۆ ەتێوەبک دارمانید ەک ،وابوو نووسەچار !ئاخ   

 اندنىەڕپێدواى ت ڕۆمەئ ەرەبەیانیب دۆرترێژ ن،اڵسەپ
. کناێل ایدون ەچاوى ل دەرد و ژان ڕو پئازار ڕپ کىێوەش

 گرافىەلەت ،وەئ ىەاسپاردڕ نییدوا پێى ەب مێخاتوو دوال ئ
دواى مردنى  کێرێکاتژم ندەچ وەئ مەاڵژاک کردبوو، ب ۆب

تا  چىۆب ەک ،ى كردمزۆر لۆمهژاک  .ێجەشتەیگ ەکۆڵەکچ
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 نگانىیرەس ەتەناوێهەن کمەیەشەق ەبوو ستداەردەبەکات ل
 ش،وهله بێجگه م؟ەبکوە ەئ کراەد نۆچ مەاڵب د،ۆرترێژ
 رىەگیکار رێژەل بووه زانۆل ەل ىهژانڕۆ وەئ زانىەمدەن

ژاک  کوەو و ەرداوەب ستانتڕۆپ بازىڕێ ەل ستىەژاکدا د
 ەوەکێپ انیردووکەه ئيدى ک،یلۆکاس بازىڕێ رەس ەتۆچ

 کێل وانمەئ م دنيايهەمن ل ىڵێب کەو نابوو،ێمن ه ەل انیواز
 ەتا ل نێبەڵه مێل ەک رێكەوتبوون، ەوەکێپ، ەودبێتەجوداکر

 انموموا گ داەمەئ ەڵگە. لنەبگ کەیەب خوادا گاىباره
و  امانڕ ىۆهەب نىەبڕە ۆژاک ب ىەرنامەب ەک ،بردەد
 .ڤيندارىئه رەبەل کەن ،ەبوو ەوەرکردنیب

 : گوتمێیپ خۆمدا رەرامبەب ەل ژاک  
 ەڵگەل تانەوەنیچێپێمن ل ەک،ییەن استڕ کىێشت ەوەئ ە)باوک

 (.برد ردهده وەبمنى  ەک ،بوو ەوێئ ىەڵەه ەوەئ مەاڵب م،ەبک
ر ەس ەوتمەک لىیمیئ شتینەتەلژاک  شتنىڕۆی دواى   

 ،یەتیپێ ستمیوێپ رۆبکات، ز ۆنزام ب کردێو داوام ل ۆژنەئ
 ەل ەک ،ەمێئ ندىەخوداو ىە)ئكرد  ىیەنزاەو ئ اینەت لىیمیئ

 کىەیەستەوەڵه کداێتیەئا رەه رەسەل بەاڵم ،(تیئاسمان
داوا و تکا و  ىڵێب کەو کەیەستەوەڵکرد، ه ژىێدورودر

 بوو. ەوەانڕپا
 وشکتر بوو. شیابانیب ەل مڵد مەاڵب م،یبگر کردەدزمەح   


