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 :بدو عه بی بدولموته عه

 كان هییفیعر مه  هییشاۆب  له ، هۆڤمر یو ترس یران گهین نینووس یگشت به
  

 الل  جه تانۆب: یسازدان
 ؟ ێكر ده ۆب یك هی ناسهپ  رهۆچ ج ۆت یال ی ئه ، هیین یكراویارید یك هی ناسهپ عریش  راسته/ پ
  وهو له انیك ژ وه عریش یشتنی گهت گومانب.  انهیژ عریش  كه ، هی وه ئه عریش ۆب یگشت ی ناسهپ/ و
 ڵ گه له  ندووهیز عریش  كه  وهو له ، گرتووه ھه یانیژ یو جموجول انیژ یكان زه حه عریش  كه تد
 عریش ش كهید ی كه وهید  به نۆك چ كات، وه ده  شه و گه دا ده  ناسه و ھه  ۆڕێگ ده و  جول ده انیژ

.  وه انهیژ یكانۆپرس و تانوپ ون  مانخاته و ده كات ده انیژ یوت كهو ر انیژ یكان شاراوه  گوزارشت له
... یك ناوه و یك ره ون، دهرو و ده  سته جه ار،یناد و ارید یت هییزمیدوال  له انیر ژ گه ئه ش هیو مانا به
  شه و گه دا ده  ناسه و ھه  ۆڕێگ ده و  جول ده  كه  هیین  وه نھا ئه ته ر ھه شیعریش  وه ئه ، نبنو ۆیخ
 یانیژ یكان هییشاۆو ب انیژ یكان هیینو نھ كان مزه و ره  ئاماژه و كراول وسبه ۆیك كو كات، به ده
مانا   به نینووس ی سهۆپر ی گهر له اوازیج یوازش  ش به وانه ئه ۆیك ، گرتووه داھهۆخ له
و   ت بهیتا  ته بابه ی گهر له انیم كه هی یر روو گه ئه م به. تب ده  سته رجه به ی كه هییبداعیئ
  هیما و بنه ر ئه سه و له بكات انیژ یمانابوون به  گوزارشت له یگشت یك هی وهش  به  وه هی كه ارهید

 یروو  وه ، ئه وه بكاته انئاس انیژ ۆب شتنمانی گهت و  نبنو یكان و ژانوژواره انیژ یت قهیق هح
و  ت هییتلقا  به ۆوخ ناراسته  وه رهیشاع یخود انی  یك ناوه یانیروون و ژ ده ی گهر له یم دووه

ك  و وه تشك روون ده و ده خود یمانابوون  خش و به نه  وه شهو ر له ھه ت،لك ده  وه انهیژ یوت كهر
 یزموون و ئه یك ناوه یانیژ ی وه ره ده  تهو كه ده ت الله و ده حایك ئ وه شدایمان كات ھه  له نۆچ

 . وه هییخود
 كراویارید یكت قهیق حه  گوزارشت له انیژ یمانابوون  به یم كه هی یر روو گه ئه مب تو مه ده دا رهل

  وه های خه  به انی  وه ناوبراوه یت قهیق حه وویو د به انیژ یمانابوون  به یم دووه یروو  وه بكات، ئه
 ی گهر له  كه ی هیو مانا به كو به ، وه نهی هت بك ناوبراو ره یت قهیق حه  كه ی هیو مانا ك به ، نه نده به

و  ت قهیق حه و  كهید یو رووند  ھه ندان ره چه یشف كه  ش ده  وه انهیژ یكان نراوهیب نه كراوول وسبه
  تهخر ده  كه  هی ره روه پهای و خه ئه ریشاع  هۆیب. نی بكه انیژ ی كهید ینت و نھ الله و ده حایندان ئ چه
 . وه فالتوونه ئه ی كه مارهۆك ی وه ره ده
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 تازمانیو م ڵای خه  كه هی كات كرده باو ده یباو و زمان یجاوز ته  شهیم ھه  كه ینانداھ ی سهۆپر دا رهل
. كات نگ ده ره یكان سنووره یران گهین ، وه تهنووسی ست ده نه یرۆز یكش به  كات، واته ده یت هیرا رابه
  لهست ھ ، نه وه كاته ده انیناكۆر ڵای خه  كات كه ده  گانهو و ییشاۆو ب له ریعب ته یبداعیئ ی كرده
 نینووس یگشت به نیب  ش ده ش هیو مانا كات، به ده انینگ ره یران گهیو ن تنووس ده انیكان هییك ره سه

و  یران گهیو ن یواو و ناته ئه ی وه واندنه ره ۆب. كان هییفیعر مه  هییشاۆب  له  هۆڤمر یو ترس یران گهین
 یوا یردوون گه ییشاۆب  كهید یك هیمانا  به.  هیدا كان هییشاۆب ی وه كردنهپ یو ھه  له ۆڤش مر ترسه

  كه گهر ر گه تا ئه ھه ، وه تهراب كان هییشاۆب ی وه كردنهپ  به) تب ك هی گهر ر ھه  به(  كردووه ۆڤمر  له
. تداب اریناد یكژڕۆدوا له انیدوور،  یكژڕۆدوا له یكان وته ركه و ده تب شیھم وه و كانهیزیتافیم
  كه  هی سته رجه به  های و خه تازمانیو م ئه انی  هی هیران گهیھم و ن و وه ئه نینووس نیب  ش ده دا رهل
و  ئه ی وه كردنه پ  له ریعب ناونان ته یپرس نیب  ش ده نۆك چ وه.  وه نهی كه ده پ  پ یكان هییشاۆب
و  ران گهین یكبوون ۆڤوام مر رده به  واته كه). ۆڤمر/نینووس(  ن ده یپ  كات، كه ده  هییشاۆب

 ۆڤمر  نانهداھ یزا فه  وه ئه ، هی وه نانهداھ یزا فه  له ۆڤمر یوام رده به  كهید ی كه وهید به ... واوه ناته
 ریعب ته نھا ر ته ھه نانداھ ش هیو مانا به... انۆڕناونان و پرس و گ ی كهید یكت هر حا سه  خاته ده
و   و كرده ناونان  و جوله یوام رده به له ریعب ته كو ناكات، به ۆییمر یكان هییواو ناته یواوبوون ته  له

...   نجولی ده انیژ یز حه  وه شهو رله ھه و هیدایواو ناته  له  شهیم ھه ۆڤمر. كات ده یكان هییچاالك
 .تناناس یق له و قه یران گهیواو ن ته یبوون  كه تست به ده  هیما و بنه پشت به ش هی و قسه ئه

  له  وه دانهڕئاو ی گهر له یكان هییشاۆب ی وه كردنهپ ی گهر له دا دهو وام ھه رده به ۆڤمر  واته
  كه ی و بوونه ئه ،ۆیخ یواو ناته یبوون  وه نانهناونان و داھ یوام رده به ی گهر له ،یكان هییران گهین
وام  رده به ۆڤمر..  بدات ی وه ردنهكپ یو ھهوامدا  رده به یكانۆڕگ  له....  وه تهۆب نه پ) ر دگهیھا( یال
  وه شهینانداھ ی گهر ر له ھه.  هی ھه نانداھ  به یستیوبوون، پ یكان هییواو ناته ی وه كردنهپ ۆب

 .   وه داته ده  ێن گر سه ره یبوون  به ۆمر یبوون ر دگهیھا
 ی وه كردنهنھا پ ر ته ھه) ناونان( انی) نینووس( مم و ب بكه  قسه  وه و باره له ترز تو مه ده دواجار

 شیو ئه ، هی كهید یك هییشاۆب ون  وتنه وام كه رده به كو به ،ۆڤمر ن ده یپ  كه ، هیین ك هییشاۆب
 یانیم له  كه كل ارگهیپرس ، وه هییشاۆب ون  تهو كه ده  كه ك هییشاۆب انی،  مانه وه ناوه ییشاۆب

  له مامه  مهئ دا رهل...  اوهیدن  تهد  وه هییمانا  ب ی گهر له  كه كل ماناگه ت،ب ده كیدا له  وه ارهیپرس
  مهئ ن،یژ ده مانۆخ ی وه ناوه یكان هییران گهیپرس و ن ڵ گه له كو به ن،ی ناكه كاندا هییشاۆب ڵ گه له

و  حایو  ئ كانمان هییوا و ناته كانمان هییران گهین ی هڕ الپه كو به ن،ی ناكه كاندا هییشاۆب ڵ گه له  ه مامه
  وه ناونانه  به ی فسانانه و ئه ئه ۆیناونان و ك  واته كه.  وه نهی ده ده ھه كانمان هییمانا  مانا و ب

ش  وه ئه ۆو ب تترس نه ۆیخ ی وه ناوه یكان هییشاۆب  له ۆڤمر  هی وه ئه ۆب  وه شهینینوس  ، به نده به
 پ اوازیج یو مانا حایئ  به یكان هییران گهیو ن كان هییشاۆو ب تداب انۆڕگ  له ۆڤمر  ب وام ده رده به

ت  خود و بابه ر به سه نۆك چ وه ، هییزمان ن یكردن شوكرانه ر به نھا سه ر ته ھه عریش دا رهل.  وه بكاته
 239(ژ ) كاروان( یارۆڤگ  له  كه) عریش/بوون/زمان( یوتار ۆب  وه تهڕ بگه ر نهر خو گه ئه....  هیین
 ... گات ده  هی له سه و مه له ترز  وه تهۆوبب  2009یسا)

زمان   چونكه ت، ده) بارت النۆر(ك  وه  هیین  زمانه یكردن  شوكرانه  ر به نھا سه ر ته ھه عریش
و  ئه  وه شهو ر له ھه. م بكات راھه فه ۆیخۆب ر نهكارھ به نیرترۆز  كه  هیدا وه ئه یو ھه  له  شهیم ھه
 یت هیشكالیئ ، وه هییك ره سه یت هییشكالیدوو ئ ون  تهو كه ، ده زمانه  ر به سه  كه ی هییخالق ئه  دهید
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و  زمان  م له دووه یت هییشكالیئ ، هی وه كهڕۆ ناوه و رمۆف ڕی شه  به یند وهی په ۆوخ راسته م كه هی
 یك هیق ته مه ده  له م كه هی یت هییشكالیر ئ گه ئه ، وه تهگر ده ھه ۆیخ  وه زمانه ی وه رووتكردنه

موو  ھه  كه ی هیو مانا به ، وه تهكورت بكر وازداش  بگات و له تاۆك  به كڕۆ ناوه و رمۆف ی النهیعاد
 ۆنا ب په  ش م ده دووه یت هییشكالیئ ۆب  وه ئه ت،نھ م ده رھه به ۆیخ به ت بهیتا یوازش كۆڤمر

 و هب  شتنهی گه نیر، نووس ك نووسه كات نه زمان قسان ده: ت ده  كه ن،یر به)  ماالرم( یك هی رسته
 ایج م كه هی یت هییشكالیئ  واو له ته  وه) ماالرم( ی هی و رسته له. ك من نه ۆگ تهزمان د  كه ی پنته

، )زمان و من( یشتنی گهت  كردن له و قسه ره م به دووه یت هییشكالیئ  كردن له دواجار قسه ، وه نهیب ده
 تگر ده ھه  ناسهند پ چه عریش  كه ، هیین  وه له  قسه مب تو مه ده.  وه كاته مان ده)زموون زمان و ئه(
باو  یجاوزكردن و ته انیژ یكان جموجوله  كه ی هیو مانا به نی بكه عریش  له  قسه  ب ده كو نا، به انی

  ناسهپ عریش  هیین  وه گرنگ ئه گومان، ب گرتووه ۆخ له یت هییعریو ش وازش یكان هییند تمه بهیو تا
 عریش یكان تهینكرۆك  ناسهپ  له ریب  شهیم ھه ی وه ئه ، نانهگرنگ داھ كو به ت،رناك انی تكر ده
  باو به یجاوزكردن ته  له نترس ده نانداھ  له ی وانه ئه  شهیم ھه. تترس ده شینانداھ  ، له وه كاته ده
 زیرگ ھه. ن ناكه انۆڕو گ یاوازیج یقبو زیرگ ھه  ن كه وانه ئه.  وه نه كه ده س  وه هییموو ماناكان ھه
 . ن م ناكه رده سه یاوازیج یچوونۆو ب اوازیج ی ناسهپ یقبو

مانا بن   ب ر، نتهس انیبن  یزراو چ په ، هیین  وه كانه شته  به یند وهی په عریش متوانم  ب ده دواجار
كان و  الدانه یند وهی په یزا فه  له كو به ، وه تهكاندا كورت ناكر شته یخود  له عریش. مانادار انی
  شت چیھ ، هیین یعریش  شت چیھ ش هیاو مان به ت،ب ده  سته رجه به  وه كانه هینو  ارهیپرس ژوچ

 یدرووست عریش ینینووس یخت وه ساته  كه  هی هیزا و فه ئه  هییعریش ی وه ئه ، هیین ت هییعریش ین خاوه
ماشاكردن و  ته ی گهر وام له رده به كو به ، هیین ی نهیق راسته یكبوون ت هییعریش. كات ده

 ڵحا مه عریش یكردن ناسهكات پ وا ده  شه وه ر ئه ھه ت،رك ده ق خه  وه اوازهیج ی وه ندنهخو
و  ره به  وه كهم ده عه  له كان ته سه ده یواو ته یبداعیئ یعریش  هیما و بنه ر ئه سه له.  وه تهو بكه
 ڵ گه له یاریو گومان  ییایند وانن  له  كه  هی ژهو چ ئه یبداعیئ یق ، ده وه كاته ده  كهید یكم ده عه

 .كات زماندا ده یكان الدانه
 ان؟یردووك ھه انی ،یساز شهپ انی  هیحایئ عریش/ پ
 یفیعر و مه ییریشنبۆر یك هی ژهۆك پر وه ،یقیق و حه یب ده ئه یكنانك داھ وه عریش  كردن له قسه/ و

 حایئ  له عریش ، وه انهیژ ون  ونه كه ده  كه ی وانه نهیزۆو د یكریف  نده ھه و ره ئه ۆیك له  كردنه قسه
  له تب نه شیكرۆج یگشت به یب ده ئه یم رھه به  كه  هیین ش هیو مانا به م به ، هییر ن ده به
 ...یساز شهیپ

و  اوازیج یت الله ندان ده چه یرچ گه ئه  وشه...  وه تهد  وشه  له عریش ینینووس ی سهۆپر نیزان ده ك وه
  وشه یت الله ر دوو ده سه كار له یعریو ش یب ده ئه ینینووس  له م به ، گرتووه ھه داۆخ له ینگ ره  فره
 یزموون ئه  له یخود یت الله ده یئاست ر گه ئه.  هیحائیئ یت الله و ده یخود یت الله ده شیو ئه تكر ده
  وه كراوهیارید یپور له زمان و كه  به ت بهیتا یفیعر و مه ییریشنبۆر یند و باگكراوه ت بهیتا
ست و  ست و نه ھه ۆیك ، ارانهیناد ارید  رچاوه و سه ئه ۆیك نداینووس ی سهۆپر  و له  وه نهیگر ھه
وان  رفره به یك هی وهش  به ییحایئ یت الله ده یئاست  وه ئه ون، ربكه گوزارشتكردن ده  له كان هییاوازیج
 ......تنیزر مه داده بداعیئ یكان هیك ره ده  ته الله ده
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ماناو   كه  وهو له ، هیین ربوونیگج  به یواب  كه  نده به  حاوهیئ  به  وهو له یبداعیئ یعریش
 ، هیین كراویارید یت الله مانا و ده  به یواب  كه  وهو نگن، له ره  ند و فره ھه ره  فره یكان ته الله ده
مانا   شهیم ھه  رانه نهداھ یعریش....  نیب ده یك ره سه یكبیك پرنس وه یاوازیو ج یئازاد  كه  وهو له
  به كر نهر خو ھه  ش ده...  ئازاده یك هیزا فه عریش یاننداھ یزا فه...  وه تهلھ ده یی كراوه  به
 یزا فه...  رهیگج یكدلول مه یگر ھه  نه و كراوهیارید یك هین مانا خاوه  نه بكات،ل ی قسه كرۆج

  وه ژهو چ یجوان  به یبوون یب ده ئه یت هسا ئه  وه شهو ر له ھه ، وهرب ن و به هیال  فره عریش ینانداھ
 یعریش یق ده نیب  ش ده ش هیما و بنه ر ئه سه ر له ھه...  هیین یكبوون چیھ نایگ ئه ت،ب ند ده به

ئازاد و  یزا فه  هكات، ك ده كان هییئازاد ی سهیسۆپر  كه  هی خشه به حایئ  قه و ده ئه  رانه نهداھ
 یروو سه له  وه كه هیموو مانا ھه  به نانداھ..  وه خاته ده یاوازیج ۆوان ب رفره به یك هییپانتا

 ........ یزانقئاو ده  له نیتیبر   ده) بارت(ك  وه شیكان هییب ده ئه  مه رھه موو به ھه.  هی وه نتماكردنهیئ
 ینشو  كه  هی و گوتاره ئه یب ده ئه یگوتار  كه ی وه ئه  نهی گه ده  كردنه و قسه ئه ۆیك  له مب تو مه ده
 ی كھاتهپ  مانا له  له رۆز یكش به  ێند ر ھه به ر له ھه ، گرتووه ھه داۆخ له یكان هییحایئ  ته الله ده
 ی وه ندنهشفكردن و خو كه  به یستیوپ و وه تهو كه ده اریناد ی كه روونه  وهش  به دایب ده ئه ی اردهید
 ........ ئاراوه  تهد  وه اوازهیج یر نهخو  له شیاوازیج ی وه ندنهخو ، هی ھه اوازیج

ك  وه  كه تد  هیو مانا به یو بازرگان یساز شهیپ  له  شهیكرۆج یعریش یم رھه به م ده ككات
و  به...  وه هییئاگا ڕیو بازا  فهیعر مه یبازار ون  تهو بكه  ش ده یفیعر و مه یكیتستیئ یك هیكا

 تد  هیو مانا به كو به. تب  انهییساز شهیپ یك هی وهش یعریش ینینووس ی سهۆپر  كه ت هینا  هیمانا
 یشیساز شهیپ یكرزش ئه ی كه هییك و ناوه یو عنه مه  رزشه ئه  له  جگه  ش ده یب ده ئه یم رھه به  كه
 یكیتستیئ یرز به یو ئاست ییلتور و ئاگا كه  به ۆوخ ش راسته رزشه و ئه ئه گومانب.... تب ھه
 یئازاد  ، به نده به  مه رده سه یت هیق عه و وه ركردنهیب  به ۆخو راسته ، لك ده  وه گه مهۆو ك ت سه ده
 . سته وهی په  وه هییاوازیو ج ت هییردان فه و وه ركردنهیب

و  كردن شهیپ  به یم غه یعریش ینینووس ی سهۆپشت پر له كر كات من ھه یواب به ش كهید ی كه وهید به
  و به كراو ه گه یكخۆو بارود ییژووم یكخۆبارود... ستا وه یگانو بازر یساز شهیپ

... یك ككار شهیك پ وه) ییریشنبۆر( ڕیبازا  له یب ده و ئه بید ھات و ئه ییریشنبۆر یزراوكراو دامه
 ن،ۆڕگ ده نینووس  له ك هی وهو ش ره به  انهییریشنبۆناو ر به  زراوه و دامه و ئه بانید ئه  وهو له تریئ

 یر نووسه  به  ش ده ۆوخ راسته  داواكراوانه  نهیو نووس ئه ن،نر ناو ده) داواكراو ینینووس(  به  كه
 كان كاره شهیپ  ره نووسه یرۆز  ره ھه ی ربهۆز مب تو مه ده  وه رهل ت،ند ب به  وه بازرگانه كارو شهیپ
  به ۆوخ ش راسته وه ئه ، هییپشت ن له انییرز به ییریشنبۆر یك هییو ئاگا یفیعر مه یكم غه چیھ
 كر كات ھه...  وه نه ناكه یب ده ئه یژدانیلتور و و كه  له ریب ككات چیھ...  لك ده  وه شهیپ یناتیتۆر

زا ئازاد و  و فه ئه كر كات ست دا، ھه ده له شتنۆو فر نیك ی گهر له ۆیخ یو جوان ژچ ب، ده ئه
و  تبك ڕبازا و ستهۆرش سه یب ده ك ئه وه كان وهش  له ك هی وهش  داخست، به ۆیخ ی هییاوازیج

 ،یرب سه دا انهڕییبازا یكنگ ره ناوپ له یكان نگه ره  یواو ته عریب و ش ده ئه ككات...  تشۆبفر
گومان و  یواو ته ،یكان ارهیو مانا ناد ت هییعریو ش ییحایئ  زه گه ره یواو ته ریشاع ككات

و  یب ده ئه یت قهیق حه تریئ.  وه خورد كرده كراویارید یك هی پاره  به كك بازرگان وه یكان هییران گهین
 ...بای با ده یب ده ئه یژدانیو و یبداعیئ یم ھه
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 اریو د اریناد یما و بنه یر ھونه یز گه ره ك مهۆك  له ی وه ر ئه به له  رانه نهداھ یعریش یم رھه به 
 ، ند یكورت) اریناھوش ی گه مهۆك ڕیبازا یت بهیتا به( ڕبازا  له ك كا وه  شهیم ھه  هۆیب ، كھاتووهپ

 یك هییستیداوك پ مووان وه ھه  هیین كئامراز ی وه رئه به له ، هیین ڕیبازا یزمان  كه هیكا ی وه رئه به له
 یارانیك  له  ێند ھه یچاو این ته  انهییسازا شهیو پ ڕیبازا یكك شت وه  هۆیب نن،بھ یكار به  ژانهۆر

  تهن هی مووان ناگه ھه ك هیك كا وه ، هییمووان ن ھه ۆب ك هیك كا وه  چونكه... ید یچیو ھ ره سه له
 كژۆر چی، ھ وه خورد كاته ڕبازا  له ك هیك  وه  ماته و ته عریش تو هی ده ی وه ئه... ما و سه ژچ
 ، نیب ده ك هیك  وه  كهۆفر ینیو ف حۆر ینیف ، وه تهۆكرد نه عریش یكان ارهیناد  رووه  له یریب

 .. ریو شاع بید ك ئه نه ، لهخ  نیب چاو ده ك هی  به نجانیو با عریش ی وه ئه
و  انكردنینما یزمیكانیم  به یو گرنگ تب كر نووسه  و ناكات كه له ۆینك كس كه چیھ
  له پ یكانیبدات و ژ  انهیمادد یقازانج  به یبدات، گرنك یكان هییب ده ئه  مه رھه به یكردنڕبازا به
 یكان هییستیداوپ یرۆز یكش به یرچ گه ئه ، نست بھ ده به  وه هییكان مه رھه به ی گهر له ۆیشك

و  یبازرگان یئامانج ڵ گه له یمر و نه كان هییبداعیئ  هییستیداوپ  به ستبوون وهی و په نینووس
 .  وه تهكناگر هیرووت  یساز شهیپ
 ی ماننووسانهۆو ر له  كهك هیو  تنووس ده یسیلۆپ یمانۆر  كه) نیھارالن كو( یكیمر ئه یماننووسۆر

ك  نه ، ناوهستھ ده به دایكان مانهۆر یشتنۆفر  له یسنوور  ب یكوتن ركه سه نینووس ی شهیك پ وه  كه
 ماننووسۆك ر وه. كاشیمر ئه ی وه هر ده  له كو به كایمر ئه یكان كگرتووه هی  تهناو و  نھا له ر ته ھه
) نیكو( یكان هییسیلۆپ  مانهۆر ی باره له) كینت تله ئه( یارۆڤگ  له  كه یكوتار  له) سبرگیكون كیریئ(
 یروو له م به ، هییھادار ن به  نده وه ئه  وه هییر ھونه یروو له یرچ گه ئه   ده  وه تهۆكرد یوب
 شراوۆفر ی دانه نیۆمل) 2.7(  له ۆیخ  كه  ناوهستھ ده به یرز به  نده وه ئه یكوتن ركه سه  وه هییشۆفرپ

 ، هیین  وه ئازاده ی وه نهینووس ی سهۆپر  به یند وهی په  هییو بازرگان یساز شهیپ  وتنه ركه و سه دا، ئه ده
  نده به  وه هییبازرگان یكان بهیپرنس  به كو به ، نالك  وه ره نووسه یكان هییبداعیئ  رزشه ئه  نھا به ر ته ھه

 یكان زمهیكانیو م اندی راگه یكان نده وهن و وه وكردنهب یكان هیزگا زرا و ده دامه یند وهی په ۆو ب
 یرچوون ده یكات  له  كه  وه تهڕ گه ده  ورانه گه  كردنه شه و بانگه ئه ۆیشكردن و ك و دابه كردن پاگندهۆپ

 . تكر ده ڵرقا سه  ا پیدن) نیكو( ینو یكبر كت ھه
 
  وهئ یال ت،در نجام ده ئه كان ره كدهت  وزاو كاره فه یراگرتن ناوپ له  زانن كه ده ڵو ھه نیدوا به نینووس عریش كند ھه/ پ
 ؟ هیدایچ له عریش یرك ئه
  هی ژهو چ ئه عریك گوتم ش وه  كه تد  وهو ش له وه ئه.  بووه نه عریش یرك ئه  به وامب زیرگ من ھه/ و

 ناوپ له   ش ده ش هیو مانا به. كات زماندا ده یكان الدانه ڵ گه له یاریو گومان  ییایند وانن  له  كه
 . راسته یش كه وانه چهمان كاتتدا پ ھه  له ، ست بوه كان ره كدهت  وزاو كاره فه یراگرتن

كار  به قایسۆم یبر له عریش ی كه ئارامه  رووه كان، هییووزا و پش فه یراگرتن ناوپ  له نیبتوان  نگه ره
  له  وه ئه كو به ت،ب عریش یكراویارید یرك ئه  وه ئه  كه ، هیین  هیو مانا به زیرگ ھه م به ن،ینبھ

ر  گه ئه ش كهید ی كه وهید به نۆك چ وه كات، ده یشف كه كراویارید یكر نهخو  كه  هی وه كه هی وه ندنهخو
دان  ناسه ھه ۆب ك هیزا فه نیبتوان  ش ده  وهو له تریو ئ  هییو جوان ژچ عریش  كه تب ھه  وه به وامانب

وزاو  دواندن و فه یت هحا  نهی بخه كان حهۆر  وهو له  ش ده ن،ی درووست بكه ۆو گفتوگ شتنی كگه هی و له
 ...نیرابگر  وه و دواندنه ۆگفتوگ ی گهر له یوپش



www.dengekan.com 
December 2, 2009 Page 6 
 

و  كر كدهت وانن له گومانب م به ، هیین عریش یرك ئه  به واممن ب یرچ گه ئه مب تو مه ده
جوانگوتن و  یرز به یكئاست  له  رهیو شاع ئه كرج مه  چم، به ده عردایش یال به ترز كریشاع

 یرز به یكئاست  له ، وه تهگر ھه ۆیخ كایتستیئ و نهزمان و و  یرز به یكئاست  له ت،ب گوتندایچ
 یخود  به اندی گه انیز یئاست  نھا له ته كر كدهت ڵ گه له نایگ روو، ئه  بخاته ۆیخ  وه ته هییعریش
زمان و  یئاست  كه كریشاع وانن یاوازیج.  وه ونه كه ده اوازیج  وه هۆییمر یست و ھه یت هیاۆڤمر
  وه كاته ده یھا خورد رزانبه ھه  به ڕبازا  بات و له ده یژو ل ره به) ك مهۆك( یت هیق عه و وه ركردنهیب

 م به ، هیین ۆوت ئه یكشت ت،س ده ھه  وه كدانهت یكار به  كه ك،ر كدهت ڵ گه له  وه مكه چه یروو له
و  ییئاگا ریك شاع وه ستاتا ئ ھه ی وانه ئه .تبگر ھه  كهید ی قسه  وه هییت هیناۆچ یروو له  نگه ره
  و كاره به ر كدهك ت وه ی وانه له ترنز رۆز  كردووه رانو انییكورد ی گه مهۆك یست و ھه وق هز

گوتن و  یزمان و گوتن و ئاست یھا به ۆب كسابیح چیھ ریك شاع وه ی وانه ئه ساون، ھه
 .  ران كدهت  له ترنز رۆن، ز ناكه یعریش ییریشنبۆو ر یفیعر مه یو ئاست ت هییعریش
 ؟ هیین یرز به یكئاست نڕی راپه یدوا ی چه وه یعریش مر ب گه تیب ده كۆمندا ك ڵ گه له شۆت/ پ
ت  كه گوتنه  له كش به ڵ گه من له م به ، وه تهو كه ده یگشت رۆز  رهۆو ج له یكردن قسه  ببوره/ و

درووست   نده وه ئه ، هییدرووست ن  نده وه ئه  وه ركردنهیب له  وهو ش من ئه یاڕ به نۆك چ وه ام،ڕھاو
  رهۆو ج به وامب  وه هییاییند  به  ته به ھه( كان هییب ده ئه  چه موو وه ھه  كه ی نهو شو تا ئه  هیین
دوا  له ك هی  هی موو ده ھه  وه چن، ئه ده یكرچ و كا یال به انی كه وره گه  شه به)  هیین  وانه اكردنهیج
 ت هییعریش ینانمھ رھه به یتوانا  كه نی بكه  بچووكه  شه و به له  قسه  ب ده  هۆیب ، وه تهگر ده كان كه هی

م و  رده سه یكان هییانكارۆڕگ  ئاگامان له  ب ده ، هی ھه انییاوازیج ینیابیو  دن اوازیج ینو پرس و زما
 .تب  انهییم رده سه ینیابیم و دن رده سه یعریش ی فهیعر مه
 یش به نۆك چ نووسن وه ن جوان ده نج ھه گه ك مهۆك یكورد یعریش یند وهن له ۆم من ئه یواب به
 یو پرس اوازیج یكم رده و سه ناغۆق نڕی راپه یدوا ی چه وه یعریش.  وه ونه كه ده ڵكرچ وكا انیرۆز
  به یستیوپ نڕی راپه یدوا ی چه وه یعری، ش پشته له ینگ نگاوره ند و ره ھه ره فره ی فهیعر و مه اوازیج

و  كردن له قسه.  هی ھه یت هی مهۆو ك یاسیو س ییریشنبۆو ر یب ده ئه یند وهن ۆیم ئه ی وه ندنهخو
  ب ده.  هیئارادا  له ستائ  كه تب  وه خهۆو بارود ئه ۆیك ی وه ندنهخو  ی گهر له  ب ده  هی چه وه

.  ووهیین ته ییریشنبۆو ر یب ده ئه یند وهن یستائ  كه ی نرخكردنانهو ب ئه یواو ته  له  كردن ب قسه
  ب. كان نده ھه ره فره  هییاوازیج و وه ركردنهیب یو ئازاد یئازاد یزاكان فه  له  كردن ب قسه  ب ده

  له ردنك قسه ت،ننا ده  وه هییست ده به یب ده ئه یند وهن ۆیم ئه ی ه نده گه  و گوتاره كردن له قسه
 یند وهن ی نانهمخو رپووت و كه په  زراوه و دامه ایدیو م كردن له قسه  ب ت،ند یكورت  ێنو ی چه وه
 . وه تهپووچ د  هیما ،یر ھونه یعریو ش یقیق حه یب ده ئه  كردن له قسه ،یكورد ییریشنبۆر
 یچ به ن،ڕی پاش راپه ی وه و نه انۆیخ یشووپ ی وانه ئه ڵ گه وان، له له كنك هی  وهئ  كه یكورد یعریش یشتاكان ھه ی وه نه/پ
 ؟ وه تهكر ده ایج
 ك هی ی نجه په  به  كه ك هی دهیس ند قه نھا چه ته  ، چونكه وه شتاكانه ھه ی وه نه ون  ومه من بكه  ناش/ و
ك  ر من وه گه ئه م به. نا ید یچیو ھ  وه كرده ومشتا ب ھه یكان هسا نیدوا  له تردرژم ست ده ده
  ێند ھه ڵ گه ھا له روه ، ھه وه كرده وب) ئاو یر بهس( یناو به كمعریش  ه مهۆكان ك ده وه نه  له ی وه ئه
و  چوونۆدوو ب  له  قسه  ش ده  وه م، ئه بكه  ركرد، قسه ده) راب سه( یناو  به كمانارۆڤگ انڕیھاو  له

ب و  ده زمان و ئه یگشت یك هی وهش به  كه نڕی راپه  ر له به یدیم، د بكه اوازیواو ج ته یدیدوو د
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ب  ده ئه  وه ئه تریئ وابوویپ  وه وانه چهپ به  كه  كهید یكدید  نیب ده  وه هییاسیس ی روانگه  له انییر ھونه
 و وهش به  ش ده  كه  هی وه ئه كو به خوازان،یئازاد یك دوژمنان و چه یچاو یچق  تهب ده  هییر ن و ھونه

ب  ده ئه  وه ئه ت،ن هی بگه كان اوازهیج  ره نهخو  ند به ھه ره  فره یو ئازاد یشۆو خ ژچ اواز،یج یتمیر
 یزاكان فه  ره ب و ھونه ده ئه  وه بات، ئه ده یاوازیو ج ینگ ره و فره ره به مان وه ركردنهیب  ره و ھونه

ب و  ده ئه  وه ، ئه وه كاته ده  سته رجه به  وه هییكان هییاوازیج ۆیك به یفیعر مه یكان نده ھه و ره یئازاد
 ارویھوش یك هی گه مهۆو ك ره به ، وه تهنبوژ ده دامان ت خنه ره ییپرس و ئاگا یكان تهئاس  ره ھونه

 .  وه كاته ده رمان نهئازاد و چاالك و داھ
و دوو  ینیابیدوودن وانن یاوازینھا ج ر ته ھه نڕی راپه یدوا ی وه و نه نڕی راپه شپ ی وه نه یاوازیج
  وهدوو زمان و دوو ش وانن یاوازیج كو به ، هیین یئازاد  له رۆو پرس و دوو ج نینووس  له  وهش
  ادهیپرس و بون  وه ئازاده ی كهید یكون و خه ڵای خه  له نڕی راپه یدوا یر زمان گه ئه ، هییئاگا  له
  كرد كه ده یت هیرا رابه كادیبون نڕی راپه ر له به یزمان  وه ئه ، وه تهژٍدابر ۆیخ یكان اوازهیج
 تب ك هییئاگا نڕی راپه ر له به ییر ئاگا گه ئه. خشان نه ده یساكانر ییرا مگه و سته ت هییتاریتالۆت

  به نڕی راپه یدووا ییئاگا  وه ئه ، وه تهكردب ژدر ۆیخ نییو خا ر روه مانپهینشت یت هییزمیر دوال سه له
 ی وه ندنهر پرس و خو به وه یكان مكه چه  كهید یك هی وهش و به اندڕ پهت ی زمانهیو دووال ئه یواو ته
 .  ئاراوه ناھ ی كهید ی واژه سته داو ده  كهید یدا و ناونان اوازیج
 ؟ لھ دهج  وه عرهیر ش سه به یجابیئ یلب سه یك هییر گهیچ كار ا،یژۆلۆكن ته یبوار یكان هییراخ  وتنه شكهپ/ پ
ر  ب و ھونه ده ئه یكان اوازهیج  موو بواره ھه ۆب  وه هیینگ ره  فره یروو له كان هییر گهیمن كار یواب به/ و

 ژو چ ران نهخو ی ژماره یشبوون دابه یروو له م به خات، ده ھه ۆیر خ ده به راده  له یك هییجابیئ  به
 یبوار ك مهۆك  گه مهۆك  كه ی هیو مانا به ت،ب ییتاۆك یسلب  به  نگه ره  وه هییفیعر و مه یكیتستیو ئ

 .شپ  تهۆھات ۆب... و ستنیو ب تنید و وه ندنهدواداچوون و خو به ۆب ی كهید
 ی گهر له  كه ی هییكیتستیو ئ یر ھونه  رزه به  و ئاسته له  كردنه قسه  كه هییجابیئ  رووه  له كردن قسه

  تهۆھات  وه وتنه شكهپ یكان رزه به  و ئاسته اوازیج ینیابیو دن ییم و ئاگا رده سه یپرس و فهیعر مه
  له  بات كه ده مان وه ركردنهیب  له  كهید یكرۆو ج ره به  كه هییسلب  رووه كردن له قسه نۆك چ ، وه ئاراوه

و  ره و به  كهید یكای ون و خه و خه ره به ت،گر ده  رچاوه سه  وه كانه اوازهیج  و بواره ینگ ره  فره
 یكان هییشۆو خ یاریو زان ژچ ی سهیسۆپر  شب  كه  وه كاته ده مان كهید یاوازیج ی چهیر ده ك مهۆك
 .نین هی بگه نجام ئه  به دات یانیژ
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