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 ضنطياني  .. بةرطي يةكةم فؤتؤي            

  النة  ...بةرطي دووهةم فؤتؤي              
 
 
 

 : سةرنج 

 رن وتكاية لة هةَلةي زمانةواني  ببو 
ة ضاثكردني ئةم ِرؤماندةزطاكاني ضاثةمةني ئازادن لة ةمووه

 . ناوةِرؤكي ِرؤمانةكةديزانسي بةرطةكة و بةمةرجي ثاراستين
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 ثَينض  خؤشكة مةزنةكةم  : ؤمانة ثَيشكةش بةئةم ِر
 دادة فامتة 
 دادة عايشة

 دادة حةثسة
 دادة مشسة

 دادة كافية 
 نض دايكنبؤ من ثَي . ننةك تةنيا خوشك
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  :بؤ سوثاس 
بؤ  كةي داموَينةناني بةكارهَيطةي َيِرهاوِرَيم  يكاتيا  - 

 . بةرطي ئةم ِرؤمانة
ستةيةي لَيوة ئةم ِر توفيق براي نووسةر كاك هونةر - 

 (سَيكس مردنَيكي ساتية)   فَيربووم
كؤمةكي كؤمثيؤيتةري ني زؤرياسني بانيخيآل نووسةرهاوِري  -

 . كردم
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 ووتةثَيش                      
 طةي زمانةوةب السيكردنةوةية لةرَيئةرستؤتاليس دةَلي ئةدة

ِرَيطةي ووتن  لة كردارة السايكردنةوةي م ووشةَيمنيش دةَل
زيندوبووني  طشت زمانةكاني جيهان لة طةشةكردن و .  ونوسينةوة

ة لة فاكتة كداهينان لة زماندا يةكي. دةوَلةمةندكردني زمانةكةداية 
دةكرَي نوسةرَيك بيَب بة داهَينةري  .ي زيندووبووني زمان انكطرنطة

 .دةنووسَيضةند ووشةيةك بؤ ئةو زمانةي ثَي
ووشةيةك كاتَيك دةبَيت بة ووشةيةكي ِرةسةني زمان كة بتوانرَي 

 .سيت بةكارهَيناني زؤر بَي مانايةكي ثوختة و ئا
ية كةزمان و لةكاتَيكدا ِرةوا.ي زماني ميللةتَيكي ترووشة بةكارهَيناني 

كةنوسيين بابةتةكة . دا نةبَي ووشانةي تَي لةوجورة بابةتي نوسينةكة
تةكنةلؤذيا ِرؤَلَيكي طرنط لة دةوَلةمةندي زماندا  .ثيويسيت ثيةتي 

 .كةم زمان هةية لة دونيادا كؤمةَلة ووشةي تَيكةآلويان نةبَي . دةبيين 
ئيستا , ةية لة زماني ِروسيدا زياد لةسةد ووشةي كوردي ِرةسةن ه
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جياوازي زماني ميللةتَيكي بَي دةوَلةت . بؤتة بةشَيك لةو زمانة زيندوة
لةتةك ميللةتَيكي خاوةن دةوَلةت .كؤلونياليكراوي وةك كوردو

ضونكة ثاراستين شوناسنامةي سياسي و ميذووي ميللةتي . جياوازة 
 .كؤلونياليكراوة ثابةندة بةِرةسةني زمانةوة 

زماني كؤلؤنياليستةكاني كوردستان كورد ووشةي   ةخةوش 
ةوش نية كورد ووشةي زمانة زيندوةكاني تر لَي خ .بةكاربهَييَن 
بؤ ضونكة بةكارهَيناني ووشةي كؤلؤنياليستةكان ياني . بةكاربهَييَن 

ذةدان بة سِرينةوةي يردثيادةكردني ثِرؤذةي  توانةوةي زماني كوردي 
 .لونياليستةكانةوة ناسنامةي نةتةوةي كوردي بة هوي زماني كؤ

ئةطةر ئةوان  ووشةي كوردي بةكاربهَينن بؤ دةوَلةمندكردني زماني 
 .خؤيان وةك دزيين ساماني كوردستانة بؤ بةهيزكردي ئابوريان 

 .ئةم بابةتة زؤرطرنطة لةثيشةكي ئةم ِرؤمانةدا جَيطةي تةسكة  
يةك كؤمةَلة ووشة. لةم ِرؤمانةدا ضةند ووشةيةكي نؤيم بةكارهَيناوة 

جوانواني  زمان و ثَيكهاتةي جةستةي (ئيستاتيكا)ض وةك مانا ض وةك 
     .ِرستة و جوانواني رؤحي دةستةواذة و دةق

 .بووني نية و بووني   ووشةيةك بَي بووني كردارهيض 

 . نةوة هاتؤتةبوونكرداري دزيووشةي دز لة
 . ووشةي درؤزن لة درؤوة 

 . ي ضاك لةكرداري ضاكةوةووشة
 . ستةواذةكاني نووسينةةد و ستةةماي ِربن ووشة

 شؤخسادة
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 .كةشخة بةشؤخي خؤيةوة ناكات ئةو شؤخة خامنةية كة: شؤخسادة  

 شؤخكيذ
نةي كيذَيكي دةخؤينيتةوة وَي ةخؤَينةر ئةم ووشةي كة: شؤخكيذ

 .شؤخي دَيتة بةرضاو 
 كاريكي ثاك : ثاككار 

 .كةسَيكة جوان خؤي دةثؤشَي : ِرَيكثؤش 
ثةري مسبؤَلي ثاكي وناسكي وجوانية تايبةتة بةئافرةت : ثةريثؤش 

 .ئةو ووشةية بةئافرةتَيك دةوترَي كةوةك ثةري خؤي ثؤشيوة
 كَيمةندرهؤنة ةيسةليق و ناتوا و فلضةنط وبازيكردني تابلؤيةك بةِرة

 .نةخشني دةبَي 
 يئاوازَيك ةوةكنؤتةية لةكؤككردنةوةي ضةثكة مؤسيقايةك ثارضة

 . دروست دةبَيلَي
 . هونةرة شبةشَي لةكاري نووسيني 
 و دةستةواذة و ستةِر و ناني ووشةهَيباركار هونةرمةندة لة نووسةر 
 .داينووسيين سيناريؤ هونةري لة كانطرتين ِرووداوةينو

هين ةلةز (ضريؤكدا . نوظل . رؤمان) نووسيين لة ِرؤَلي سيناريؤ
  .واية  نةوَيدةقةكة وةك ئا ووداوةكاني نَيوخؤينةردا بؤ بينيين ِر

 راترخَيوونرتِر و زووتر سادةبَي ضةند ووشة.  ووشةية ؤمانزماني ِر
 .ؤمانةكةِر وكي نَيكارةكتةرَيبة دةكات نةرخوَي
 و هين خوينةرةثردي سايكؤلوجيي نَيوان ز زماني نووسينة ئةوة

 .ظيطؤرةكاني دةقةكة دروستدةكات
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 .سك دةيطرَيَيندنةوةي درامايةكدا فرمخوَي لة نةرضاوي خوَي بؤية
ا دةداتة قاقاي يدكؤميددميةنَيكي  هةمان خؤينةر لة .هةمان دةق لة
 .كةننيثَي

  .ية كي ثَيؤماني ثةيامَيهةموو ِر
 يقةبارة ي وذدادِردرَي نة بة ؤمان نةبة ووشةي ئاَلؤسكاو وكةسايةتي ِر

 . ؤمانةكةيةبة ثةيامي ِر بةَلكو.  زؤري الثةِرةكانة
رةكتةرةكاني جياوازي كا رؤظةكان بَي ودروستكةري م ئةطةرخوا

 . نتثَيبةخشيبي
 . خواي  فيطؤرةكاني  ِرؤمانة  يشِرؤماننووس

 .دا بة ووشة ِرؤح دةكات بةبةري كةسايةتَيكان 
طشت فيطؤرةكان خاوةني يةك جةستة و توانا و  دالة نووسيين رؤمان

 .قةبارة و تةمةن و ِرةنط وكارةكتةرَيك نني
دروستكردني  لة واية وةك كاري خوا بةنووسنيس ؤمانووِركاري  بؤية

 .ؤمانةكة و ِرئةكتةرةكاني نَيو  فيطور
 ميذوو و و ةطةزي خةياَلِر داهونةري كي ئةدةبي وهةموو كارَي لة

 .يان هةيةي طرنطؤَلِر . تازيافةن
كي انيان لةدةقَيووبةرةكِر(فةنتازيا . ميذوو . خةياَل)مةرج نية 

 .يةكسان بن ؤمانداووسيين ِرن لة تيئةدةبيدا بةتايبة
نووسيين  ئةوة لةسةرضاوةي ِرةسةني بَيت خةياَل  ئةطةر ئةدةب 

 . تكةآلوبكرَيتَي خةياَل دةتوانريِرؤماندا ميذوو و
 .مان ميذووةؤحي هةندي ِرؤِر ضونكة
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 وزةراني ئةملانيةط و ي طؤنرتطراس باس لةكارةسات(ثشكظلييت دوونؤ)
 .دةكات وسي تاركيانوضارةنو ي جةنطهةَلهاتووةكان

 .8811انةوةي كارةساتةكاني ِربهاالدين نوري طَي (رانةيوَي)ؤماني ِر 
براياني )و ِرؤماني  تؤلؤستويي  (ئةناكارانينا) و (ئاشيت و شةِر)
ي مكسيم طؤركي يش (دايك)ِرءماني .داستؤيؤفسكي(ارامازؤف وطَيلك

ات دةك 8881باس لةذياني كؤمةآليةتي رووسةكاني ثيش شؤرشي 
 . طشيت ِرؤماني ميذووين 

لَي  و ِروس  نةتةوةي ئةَلمان وكوردي ميذوو بةشَيكن لة نةناِرؤما ئةو
 . فؤرمَيكي ئةدةبي و بةزمان

 .دانووسؤمانِر ونووس ووان ميذونَياوازي لةجَي
كةَلك  ادةنووس ئازِرؤمان . ببةسيَت َلثشت بةخةيا ميذوونوس ناتواني

 .طرَيتبميذوو وةر خةياَل ولة
 .(ئيستاتيكا)جوانواني ذي ضَيةَلك وةرطرتن لةبةك

هونةري ذي ضَي( دةقوَلَيهةَل ضَيذةوةدةسةآلتي جواني لة)كانت دةَلي
فةنتازيا ذي هونةري ضاوطةي ضَي ضونكة . طرنطي بةكرؤكي بابةت نادا

 .خةياَلةو
 .ريتةوةبيطَيتا ِروينةداوةكة موسفريَيدئة خةياَليش

وةني اخ هةميشة نووسةر . حي نووسةرةؤِرخةياَل فةنتازياي بةَلكو
 .خةياَلةثةربووني كيشوةري تَيفيزةي 

 .خةياَلية ةمَلَييَن ئةدموسفرييكيخيدة وَيذة ئةدوسفرييةي ئةو بؤية
 : لؤذَيك وان خةياَل وجياوازي نَي
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لةثِراكتيكدا ثرؤذةي خةياَل  . ادةكردني زؤرةؤذةي لؤذيك شانسي ثَيِرث
دا دةمانطةينيتة ئةدموسفريَيكي نةوة تَيتؤخبوو زؤر و تةسكةسنوري 
 . فةنتازياش ياني دةرةوةي لؤذيك . يفةنتازيا

ةمحي ِر سةرةتاوة لة ثرؤذةيةك لة هةموو ضونكة كةَلكة خةياَل بة
 . ةوة دةترازيتة هوشياري مرؤظةوةخةياَل

 دةبَيتة لؤذيك نزيكبوونةوةي لة خةياَل و طةشةكردنيبة اجاردو 
 .لؤذيكثِرؤذةيةكي  دةبَيتة ثراكتيكدالةو  داكؤتايلة و نةخشة

 .ي خةياَلي بوو يةكثِرؤذ ثِرؤذةكة ئةوةي مرؤظ بطاتة سةرمانط  شثَي
 .ثِرؤسَيسي طةيشتين سةطَيك بؤ مانط بة خةياَل بوو جار دوا

ئيستا سةفةركردن . ئةو خةياَلةي كردبة لؤذيك( طاطارين) يةكةم مرؤظ
 .موو مرؤظَيك باوِري ثَيدةكاتبؤ مانط بؤتة بابةتَيكي لؤذيك و هة

 . وان زةمةنةكاندا دةخولقَينننَي ةكان جياوازي لةمرؤظ ةيبةم شَيوةي
ندنةوةيةكي خوَي . مكةكاني ذيان فراوانةةهَيندةي ض مكي خةياَلةض

 . ويذةيةكاندا نةك تةنيا لةبواري دةقة . دةطرَيفةلسةفيانة هةَل
سةرةتاي  ائابوريشد كؤمنيكاتيسوين و و ةلؤذياتةكنسياسةت و لة 

 .طشت ثرؤذةيةك خةياَلة
 .ضوكةي خةياَلة جيهان بؤتة طوندَيكي بئةوة ئةجنامي ثِرؤذ

 . نادةم تةذة بةم بابةا درَيلَيرةد
 .(ئةدةبة) وَيذة ؤحي ندة دةَليم خةياَل ِرهَي
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 . ثيتاَلكة و ي شارجةجناَل لة دوور يةكي خنجيالنةدَي
 .ي لةباوةشطرتبووهةذار كيزانَيخَي كؤمةَلة 

كاني وةك خؤي مرؤظة ةوشيتو ِر شتسرو ئةودَيية سروشيت جواني
 .سادةكردبوو جوان و

 يةكرتيان ندة هؤطري يةك وهَي وةَيي م و رنَي طةجنةوة بة و ثري بة
 .نويةكرت دةضو بؤ كي دَلسؤززانَيخَيئةندامي  لةدةويست خؤش

 .بوو  انكردنةوةيبري وانذياني ج بؤعةشقي جوان 
 . خؤياندا دةطؤَيزايةوة واننَيلةجوانةيان  ئةوكولتورة دواي نةوة نةوة

يةي دَي ئةو كي خؤشةويسيت حكايةتي عةشق ميذوويضريؤ ضةندةها
 .نووسيبوة

ان و دووريان لةدونياي جةجناَلي يوانبةهؤي ثةيوةندية بةتينةكةي نَي
ردا كي تكةسَيبةكةمي لةتةك  ةيدَي اني ئةوكةالو و ذكَيطةورةكان  شارة

 . عاشق دةبوون
 .وسةكاني لةرزانِر ووآلتيهةناوي اني سياسي رزةي طؤِربومةلة ةك

 سةرزاري ملوينةها لة ماوةيةكي كةمدا لة فشوتطوربا و وسرتؤكيايثري
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 كةسة بة هةر ؤذانةِر بوون بةدوو ووشةجيهاندا  و روسيا مرؤظ لة
 .ي لةتةكدادةكردزره وةيةك طةمةيشَي

 لة كةسةكاني تري جيهان زياتر هةموو ووسةكان لةنؤي ِر نةوةي
 .دابوونشؤفتكي سةقامطريكردني سياسةتي طؤرباضاوةِرواني ئةجنامَي

 .ةقاشَل روسيا
وِرواني ضا لةزيندانيكي فراواني ثِرزيندانَيةقاندني شَلةشين ض

 . ئازادي

 تؤريكياثريؤسةجنامي ئ نةخشةيةكي بؤ ئاسيت خؤيةوة لة كةسة هةر 
ذاي بةدرَي شابووؤليتاريا كَيثِر ئايندةي ديكتاتؤري و يذياني نؤ و

ي نواضاوةِرنيستةكان مرؤظةكان لةؤسانةوةي كؤمتةمةني ضةو
 . هةناسةيكدابوون

 بريكردنةوةي كؤمةَلطايكةي ضرَي بيسنور كيةثةلةي شوان وبؤية سةرلَي
 ئاَلؤسكان و بوريةكانائ يةتي وسياسي وكؤمةآل ثةيوةندية طؤِري و

 .ذنة ضووطرَي لة كؤمةَلطاوشيت ِرة
بةتايبةتي  و انهةذار و ضيين كريكار ئةم طؤِرانكاريةيةكةم قورباني 

 ضوكةكاني دَيهات وشارةبكاربَيطةجناني  ةسوثايةك ل ئافرةتان بوون و
 دةريايةكي ثِرز بؤ ئامَي وكي تينونؤي وةك روبارَيكي ازي ذيانَيبةنَي

 ةكاني ميرتؤثؤَل شارة طةورة ذانةِر بآلوكةثيتالي ثةرش وي ثؤلةش
 .وةسان ثيرتسبؤرط و مؤسكو

 .بوو جواني دَيكةياننةيةكي شؤخسادةي سروشيت وَيئةننا 
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كي َيدايكلةئامَيزي هوشياري ودَلسؤزي  و ندةواروَيكي خزانَيخَيلة
سوثاي  ئةفسةري خانةنشيين كيَيباوك و ئابوريناسِرةسةني ِروسي 

 .بووروسو
كةرةسةيةكي ياني باوك ودايكي تاقيكردنةوةي ذ ي وهوشيار

و  ةخشةي ئايندةنتي وةيكةرةكتةري كةساو شياريهوبؤ  نبووبةثَيز
 .لةذياندا  ئةننا بريكردنةوةي

ي ِربةدَيِرئاشناي دَيوسي وئةدةبي كالسيكي ر يشةيداايكي د 
 وؤرؤمانةكاني تؤليست يستةِر مايكؤفسكي هونراوةكاني ثؤشكني و

ضيخؤف طؤطؤل و ريؤكةكانيض دةيسكوفسكي و لريمؤنتوف و
كةكاني ثةرتو نطيرز مامؤستايةكيسانستالفسكي و شانونامةكانيو

 .بووماركسي ئابوري سةفةي ةلفتسكي ترؤلينني و
مامؤستاي  دوو يشةوةماَللةكؤمةَلي مامؤستا و قوتاخبانةلةئةننا 

 .هةبوو
ؤمانيسييت عاشقي كؤلتوري ِري بةوبوديةوة كرردةمي منداَللةسةدايكي 

ي بةجواني رؤحي شيعر وباآلي ِرؤمان وباوةش . وسيِرةسةني ِر
 .ئاشناي كردبوو املؤانكةي نؤتةي مسةظؤني.نؤظل

 ةوو خانو سادة ذوورة جواني ذيان لة لة ئةرشيفَي و ضةنكي خوتةمةنَي
بووني دايك وباوكي  كةوةذاي تةمةني ثَيبةدَي . اندا هةبووكؤنةكةي

 .خانوةكةياني نةطرتبووي يةخة يةكي زبررستة
 وةك دوو يانسروشت يةكةوة نزيك بوونهَيندة لة مرؤظة دوو ئةو 

 .ي ئةستريةيةك رووناكي يةكرتيان هةَلدةمذيقاش
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بظةي  ماركسيئابوري ضؤن دايكي بةئةدةبي كالسيكي روسي و
كي َيي وةك ئةفسةرباوكيش , ئاشنايكردبووكؤمةَلطاي سةرمايةداري 

 .تينويكردبووزياني جةنط وجواني ئاشيت بة ئةزمون خاوةن
 . هةَلتؤقني ئةننا ثةمةيةكاني سةرسنطي  طؤثكة كة

 .جوانييةكي شَيتكةري  بةسنط ولةشي بةخشي 
و ِرؤحيا ضةكةرةي كرد  سةردةمة خونضةييةدا حةزي نَيرينة لة لةو

 .بوو ي قوتاخبانةيئةلكسةندةري هاوِر شةيداي
سيا زستاني سةخت وثِركِريوةي ِرو داشيتثا بؤسروشت  هاوينة و

 .كردبوو ثةخشدا وكةناوضة و ةةكيدَي رةبةس يخؤر تيشكي ضاوي
اني جةستةي ماندوي زستاني سةخت ثشود بؤئةننا  و ئةلكسةندةر

 . يان دةكردثياسة ويةكانَيكةوَلط و طيا بؤني هةَلمذيينو
 .يانكةآلوتَيبةثردي دةسيت  رؤحيانهةناسةي طةرمي  ووردة

 . بووطرَيدةدا يدائامَيزي يةكرتلةاني ي حةزي جةستةي هةردوكَيطِر 
تةوة لةثش ضين و يكي كَيويلةيضةثكة طوَلَي بةدةم ِرَيطاوة رئةلكسةندة

 .شكةشكردَلةكةي ثَيئةنناي لةباوةشكرد وضةثكة طو
 .وة زبرةكاني ئةلكسةندةر داكي سادةي لة لَييش قرديلةي ماضَيئةننا

سةوزي  ضنارَيكي قةد انة نَيو ئامَيزي ثةَلةتراز وةلةدةشتايةكة
 .بةهاري

دَلشادبوون بة  ندة بةلةدايك بووني طةآل وةرديلةييةكانضنارةكان هَي
 .سةمايان دةكرد ي ئاستةمشنةبايةك

 .ثاَلكةوتن يطيايةكي جةستة لؤكةي لةسةرثةَلة



www.dengekan.com Page 21 
23.05.2012 

 سةرتاتكَيي دزيين ةكانةوةنارض ثةَلة ونَي لة ضاوي بةتيين خؤر تةنيا
 . دةكرد ئةننا وئةلكسةندةري نَيوان َينيةكاني نه

 .ئةلكسةندةر سةري لةسةر سنطي  ئةننا دانابوو 
نةك ناوطةَلي هةموو ئةنداماني جةستةي  .ذيمهةَلدبؤني جةستةي 

 .دةساطَلثةي حةزي لَيهةَل
 ادةطريََِ ةرداذةكةي ئةلكسةنداني بةقذة ثجنةكئةنناش ثة

 .رينةي بةرؤحي دةطةيانبؤني نَي . ضنارةكان سةماي شنةباي 
طؤثكةكاني كةوتنة  ,كَلثةي حةز بيطرَي ئةننا وطةَلي نَيئةوةي ش ثَي

 . طِروطاَلي مذين
 وي خؤر لةضا لَي يةكةجمارة . ماضدةكات نية ئةننا يةكةجمار ئةمة 

 .هين ماضةكانةي دزيين نَيَيكبَلندي ضنارةكانةوة سةرتاتدرزي باآلي 
قوآلي  بةرةو ووباَليان لَيثةيداب حيانرؤ طةرمبوون ماضةكان هَيندة

 . بةجةستةي ِرووتةوة ين ون فِرئامسا
 .يةكرتيان دةلستةوة ي سةوزثةَلةطيايةكخةيف ثَي لةسةر 

 .كشابوو ك هَلتةنورةكةي كةمَي ثاَلكةوتبووبة ثشتا ئةننا 
هةنطويين منة شةومني جياتي ئاودةربدةن  ي لةةكانانِرنةرمايي نَيوان 

 .ادةرد انروحَي
 . كةكردبووخؤشختو  سةندةريئةلكي كانجَي ثةجنة

بضوناية دَلؤثة قوآلي ناوطةَلي  و بةرة تاثةجنةكاني ئةلكسةندةر 
 .دةبوونتر و شيالويرتفر يوطةَلهةنطوينةكاني نَي
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هةنطوني كي توكاوي ثِري طومةزَيوضاَليي نَيثةجنةكان ترازانة قواَل
 . طةرمةوة

تةنيا ندة تينوبوون نةك هَي ندةري ئةلكسةثةجنةكانووشكي  زماني 
دةمي  وةك طالراويان طرتيَب ختوكةي ةوةدهةنطويين ناوطةَليان خوار

 .بةدواي منة هةنطويين زياتردا دةطةِران  .دةدا توكاويةكةيان طومةزة
 .خستةجوَل لةئةنناي  جةستةيختوكةي ثةجنةكاني ئةلكسةندةر 

ي يةكةم ضاوةِر كي ثةمشةكةيةسنطي ترازاو جةستةي و القي وااَل
   .تةكان بوو

دووطمةيةك لةكراسةكةي ترازبوو  ضةند ماضةكاندا لةسةرةتاي بازيية
 .خؤري شيتكردبوو و وان مةمكةكاني ضاوي ئةلكسةندةردرزي نَي

تيشكي  ي مذيينضاوةِر لة وةك دووماسي تازة لةدايك بووطؤثكةكاني 
 .ودةمي ئةلكسةندةربووني نَيياتةِر و خؤر

مةمةكةكاني وطشت دووطمةكاني ترازان  لكسةندةرفيي رؤحي ئة
مذيين لَيوة  و ضي تيشكي خؤرابةمكاني ةثةمةي طؤثكةئازادبوون 

 .اطؤِر ةنطيانِرزبرةكاني ئةلكسةندةر 
 .كردكةي جوانرت خؤر ميكياجي جوانَي

 .دةتكالَيي شني بوون حةزي رؤحي ضاوةكاني ئاوينةيةك
 . ةمي سيكسيذ مكةشةرمي سةرتاي ية دَلؤثي شيين نيطاي

ي دارسةر زةوي رؤحي كَلثة ضاوةكانيةوة تكانةرؤحي ئاوينةي لة
 .ئةلكسةندةر

 .ذةمي سيكس بوو ةميةك حةزي لة ئةننا بةرؤحَيكي ثِرشةرمةوة 
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 ِرةنطةكاني جةستةيكي شَيوكاربوو هونةرمةندَي رؤحي ئةلكسةندةر
ي وةك تابلؤيةكي هونةر ةكةسةوز طياثةَلة ةسةر ِرووبةري سنطي ل

 . ئةنناي بة ِرووتي دةبيين  دةسيت خوا
 هاتلَي ي سَيكسيم بوون ئةلكسةندةر فيطةرندةهَي طؤثكةكانماضي 

 . قوآلجنيةكةي ترازان َييدةرث
  .سووتانموسةآلني ئةنناي مووةكاني بةربيخي  ثةجنةكاني ي طِر 

 طومةزة تووكاويةكةيان قوتداوثك ةثةجنةكان بوون بةضثينج  هةر
 .شكا انتيونتيهةَلمذي  لينجاوي طومةزةتووكاويةكةيانرتَيثةجنةكان 

 .بوو هةرتينوو ؤحي ئةلكسةندةرر
 .ثراضكتوري ضاوي خوا ذَيركي طؤشتين ثةيكةرَي ئةننا

 .خوايبدا دةويست عةزرةت لة دِرندةيةكي عاشق ئةلكسةندةر
وةكاني لَي رةئةلكسةند زبرةكاني مسيَلية موو نبوويمذتيذليؤةكاني 

 . نكردبووتري
اض بةمشطةردني  وةكاني بدات ثشوويةك بةلَيوةك طةرةكي بَيئةننا 

 . ووي ضاوةكاني داخستثَيَل بةرزكردةوةطةردني  بكات
 .ئةننا كي بيسنوريحةزَي. حةزي بةهةشت ببييَن  دةويست باخضةي

وة و ةي لةباوةشطرت توند نوساندي بةخؤيجةستةي ئةلكسةندةر
 .امبركَينيةتةوةدةيويست ئاَلؤشي طِراوي ناوطةَلي د

 .سيكسي بوو اقيكردنةوةي يةكةمذةميت يضاوةِر
 نة بووشيلةي خوجنةي طؤثكةكاني مذينة ش ئةلكسةندةركةسَيك ثَي

 .بووووتي بيين بةِركةري طوشتين ثةَي
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 . هةَلدةسازي لَيةجةستةيان هةآلوي ح
 . ةكانضنارسةر ضاوي طةآل هةرزةكارةكاني

 .ان منايشي سيكسي ئةو لةبينيين
 نئةتروكا ةن 

 ةثةيوةندةيضركةساتي ي يةكةم قوناغي نؤي يشةرمي سةرتا
 .رؤحيةكانيان دةذمارد

كي ضاوةِري تةكانَي . شةرماوي َيبِركَي هةناسةبةضرثةي  
 . طرَيبوةرةرؤح دياري سروشت وخوا ئةلكسةندةري دةكرد تا ب

ي دابووة دةست حةزةكاني كليلي طشت ئةنداماني جةستة بؤية 
 . بآلوكردبووةوو القةكاني شلل  رةئةلكسةند

 . دجوآلندةِرؤحي  ئةلكسةندةري  جةستةيسروشت ِرؤحي ئامسان و
 ِرؤحي اويكثي ناسكيةكي زريكة ئةننا . ةوةيوطةَلكةترازانية نَي

 .باآلبَلندةكاني خستة سةما كاني ضنارةساوا ضةثكة نؤتةيك بوون طةآل
بةدةست  كيانياوي بوون هةردووندةطِرذي تةكانةكان هَيضَي

 .داكةوة طرَيثَيوالقةكانيان 
 . هةرزةكاري ئاَلؤشاوي كيدواي ضةند تةكانَي

  ةَلي بوونناوطتَيكةآلوي هةنطويين طةرمي ين طةش خوَي َيثضةند دَلؤ
ر ذَي تاساوةكانيسةوزة  دةمي تينوي ضَلةطيا ترازانة خؤاري وتك تك 

  .اشك...تينؤتيان بة ئاو و خوين . يان سووركردمسيت ئةننا
 .ة و جةستةي مةَلؤيةك كَلثةي حةزة ساَل81منتة

 .ة كي سةوزخةيف هةورَيثَي لةسةر
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ِرووناكي خؤر و سةماي طةآلي ضنارة باآلبَلنةكان وةتي لةذَير خَي
 كةوةبوونةوةثَيعةشقي اني بةيان جةستةي هةردووكَيوطةَللينجاوي نَي

 .طريدا
دواتنؤكي تا  بووذةمةكانيان ئةوةندة زؤر . بوون شةيداي يةك ضونكة

 .ية نَيوطةَلي ئةنناوة نةتكا دةرتةِراي جةستةي ئةلكسةن

 . سيكس نةشكاي تتينوو ئةننا ئؤقرةي 
 .ك مارةبِريةرؤحي هةردووكياني لةي ِرؤحية و جةستة ئةم ئاشنا

 . مكة ذيان دةَلَيت ئاسايدا دةبَيت ساتة زةماوةنديان لةو
ةموو باآلي رةنط ودةنطي هوةكاني نةك لَي ماَلةوة ئةننا طةِرايةوة

 . نبوو زةردةخةنة
 . ي لةدايك وباوكي كردكسآلوَي 

 .جةستةي دةخواليةوة  لةدةوري بةري شةرمَيكسَي
 .زةثاكَي يسةري مريةمدةوري وةك ِرووناكَيكةي  ةكووناكَيِر بازنة

 . لةدةوري سةري ئاآلبوو. بوو كةذاوةيةكي بةختياري 
  بييندةكةي وناكيةِرتةنيا دايكي  

دةوري  يةيووناكِرئةو و شةرمة تةنكة سةرثؤشة  ئةوهةستيكرد 
 .كي نؤي ذيانةبِريين قؤناغَيئةننا سةري 
طفتوطؤيةكي بَيدةنطي  لة يداؤدا لةتةك خيوينةكةائ لةبةرئةننا 

 .بريي لةضَيذي تةكانةكان دةكردةوة  .زدابوودةخةنة ئامَيزةر
 . بيين  ئاوينةكةوة نةي دايكي لةوَي كة

 ....بَلي داية  سيتدايةوة ويكي َيئاوِر
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 :ووتي  طرَيدادايكي ثرسيارةكةي سةري زماني 
ؤحَيكي بزيوو بةسروشت ِرروسيا  هةتاوي دواي زستاني سةخيت -

 . ومرؤظ دةبةخشَي
 ؟ِرؤذةكةت ضؤن ِرؤذَيك بوو  -
 ذووي كي مَيِرؤذَيداية طيان    -
تةمنتان  هةردووكتان  . باشةكي زؤرطةجنَي ئةلكسةندةركضم  -

دروستكردني منداَل بةآلم بؤ . يةكرتي بةختياربكةن . تادايةرةلةسة
تةنيا  ضونكة ئةركي دايك . بكةن ي حةزتانكؤنرتؤَل . زووةهَيشتا 

بةَلكو ِرؤح بةخشني وكات بةخشني وخؤشةويسيت شريثةخشني نية 
 .وئةركي زؤر زؤرة 

 . قؤناغَيكي زؤرجواني تةمةندايت جةرطةكةم تؤ لة

دَلنيابة ئايندة باوةشي  برِبة بة هوشياري وجوانيةوة قؤناغةئةم 
 انمنداَلةكانت بةختياري بؤ تؤ و ئةلكسةندةر و و ةنةزةردةخ

 .دةكاتةوة 
 .كرديايكاد بة خؤشيدا لَيوي خؤارةوي طةست وباوةشيلة

 . نةي ضاوة شينةكاني تةنيايةكي تةنكي خؤشةويسيت طلَيتةِر
  ؟ هانيوة وةكؤي ت لةهوشيارية طيان ئةم هةمووداية -
 ؟مان كردووةكسَيسمِرؤ ئيئةلكسةندةر  وزانيت من ضؤن  -
بةثريي لةدايك  . طةنج بووم منيش لةسةرةتادا وةك تؤكضم   -

طةجني وةك ئةلكسةندةر و ؤستاي سةدةها كيذي الو من مام . نةبووم
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تةنيا ضاوةكامن تؤ  . تؤ جةرطي مين كتم وجطة لةمةش من داي.  بووم
 . داتؤ بينيين ت لةش ضاوم دةكةوَيرؤحم ثَي . نابينن

ساتانةي لةناكاو تايةكي طةرم جةستةتي دةهاذان من  ئةولةيادتة    -
وكت ِرادةضَلةكيم  دةهامت بؤ ذوورةكةت ؟ زي بالة ثرخةي خةو و ئامَي

  ؟ دةزاني بؤ
 نا   -
 منيش نازامن  -
 ئةي كَي دةزاني ؟ -
 .تةنيا خوا  -
 خوا  ؟ -
 وا بةَلي خ -
 دةزاني ؟خوا ضؤن  -
 منيش نازامن ضؤن خوا دةزاني  - 
 كة تؤ نازاني بؤ ئاماذة بةخوا دةكةيت ؟ -
 .كضم واز لة ثرسياري خوا بينة  -
لةماناي عةشق با تةمةنيشم هةبَي  . منيش بةطةجنييت عاشق بووم -

 .جطةري مينؤت . دةطةمتَي

  . دةطةمنةت طلَيدةنطةكاني بَي هينةونَيلةبؤني هةناسةت من  تةنيا
 .ِرةنطي ضاوةكانت طؤِراون ؤئيمِر -
 دةستيانطرتوةةكانت دةوري حةزي ضاو لة يزبةِررذانطةكانت ب

 .سةمادةكةن رؤحتي سيقاموبة
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 سووراوي مذينيان لَيدةتكَي؟  لَيوةكانت بَي سووراو نية ئةوة -
 . ئةم سووربوونةي لَيوت ئاكامي ماضةكاني ئةلكسةندةرة -
جياوازي ماضةكان  . زامن يةكةجمارنية ماضت دةكاتدة واية ئا 

 .لةوةداية ماضي تةك سَيكس ماضي طِراوية
 .بيانطري هةر تينوي ماضن لَيوةكانيشت قرضة ئةطةر -

 .دونياي جةجناَل دةترازييَن مرؤظ لة . ةي كاتيسَيكس مردنَيك
 :راي ئاوينةكةي كرد ووتي سةيركي خَي

نةك سةما برذانطةكامن  . خؤياننك وة  هةرةنطي ضاوةكامندايكة ِر -
 .ناكةن  جووَلة

عةشقي رؤمانسييت رؤحي  نةيان بيين لَي لةلةئاوينةدا  دةكرَي -
كاني ئةم ئةدةبَي ثةرتووكة ئةطةر . اوةطؤِر سروشتيانيدا بةئةد

 ةوةبؤخويندنك ثةرتوكَي ضةند تةوةكةبووتدونياية لةعةشق ِر
  .دةمينَيتةوة

ؤمان ِر وهونراوة  . عةشقبةمرؤظة  شت وئةوة ثيوسيت سرو -
 .هونةر وئةدةبي دروستكردوة    و اومؤسيق

عةشق جوانرتين دياري  .هيض مانايةكي نية عاشقبوونبَي ذيان  -
خواية بةعشقةوة جواني ذيان  يئةوة زاناي .سروشتة و خوا 
 .مرؤظةكان دةدات  ينيشان

 .ئةو مرؤظةي عاشق نةبَيت نةخؤشة -

 . دةهات سةبوري مبةنوسني رؤحئةوساتانةي لةباوكت دوربووم  -
من لةئابوري ماوةي بينمان تةسك باوكت لةكؤليجي سةربازي و
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باوكت نةنووسيوة بَي ضةثكة ووشةيةكي نامةيةكم بؤ . بوو
 . شيعري

 .جنييت بكاتوةك تاسةي كاتةكاني طة
 ووتي كي هةَلكيشاوةهةناسةي

م وكتوتابياني زانكؤ زؤر بريي ماضةكاني باشةوَيك لةشَؤينذيين ق -
 .رؤحم  بؤ بؤني هةناسةي زيِرةي كردبوو  و دةكرد

  : ئةمةم نووسي  -

 كةتؤ لَيرة نةبووي من تةنيا بووم
 تةنيا بووم  هاتي هةر كةتؤ

 ماض بووتةنيا نةبوونت  جياوازي بوون و
 ماضمان نةكرد  تؤ هاتي و بؤية كة

 وةك  بَي تؤ هةر تةنيا بووم هةر
 هي ثؤشكينة؟ راوةيةكةجوانة ئةم هؤن طيان دايةئؤي  -
 نا كضم هونراوةي ثؤشكني نية  -

 كة هي ض شاعريَي -
  خؤمة هيض شاعريَيك نية هي هي -
 ؟ يشي ونةمزانيوةتؤ شاعري -

و جواني  عاشقي حةزةكان من شاعري نيم من سؤيف و كضم نا -
 . سروشتموثريؤزي خوا و 

 ؟ ئةي سؤيف ضية...ديسانةوة خوا  -

 .كاني سروشت و خوا دةبَيتسؤيف ئةو كةسةية كة عاشقي جوانية -
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 ؟داية خوا جوانة  -

 ؤز خوا ثري... ئا خوا جوانة  -

 .بؤ  -

 .هةية بووني سروشت  نةنةبوون ضؤنكة بَي بووني خوا -
 .نةجواني 

 ئةي ناشريينةكاني سروشت ؟ -

 ئةو ثرسيارة بؤ تةمةنت هةَلطرة  -

 بؤ ؟ -

 . داتةوة نةك منيدة وشياريت ضونكة وةآلمي ئةو ثرسيارة  ه -

 بؤ -

 .ي طةنج نية وةآلمي تؤ  بةتةمةنمي مينوةآل -

 . داية تؤ هوشياري ؟ضؤن ناتواني وةآلمي ئةم ثرسيارةم بدةيتةوة -
 خوا لةكؤي وخوا ضية ؟

 .باوكت وةآلمان بؤ بووني خوا هةية  من و -

تؤ , َل خؤمان كردؤتةوة كؤبؤية هةردووكمان كةنيسةمان لة  -
ادةم جَلةوي طة بةخؤم نَيمن ِر. ضؤن بري دةكةيتةوة ئازاديت 

. بريكردنةوةي تؤ بة بري و كلتوري زةمةني خؤم جَلةو بكةم 
 .كي خؤيةتي ضونكة هةموو نةوةيةك خاوةني كولتورَي

لةسةر ثرسيارةكاني  ياثيويستة مرؤظةكاني نةوةي نؤي خؤيان بِر  -
زةردةشتة كة ئةمة جوانرتين فةلسةفةي .  بدةن زةمةني خؤيان

 . اتئازادي بؤ مرؤظةكان مسؤطةردةك
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 زةردةشت ؟ -

 ئةمةيان كَيية ؟  -

 .يةي ووني فةلسةفةئةو ثيغمبةرة مةزنةي دونيا .ئا زةردةشت  -

 . يةكاني ئةم سةردةمةنةباوكي طشت دي -

بدةن تا منداَلةكانيان ت ثيويستة دايك وباوك ئازادي بةدةَلَي  -
خؤيان منداَلةكان  يساَل81دواي  . ساَل 81تةمةنيان دةطاتة 

 .وكياننةك دايك وبا رنبذَيدينةكان هةَل

تاوانرتين  . ئةم ترِيوانينةي زةردةشت رؤحي دميوكراسي ذيانة -
كولتوري خؤيان ك وباوك ئةوةية منداَلةكانيان بةتاواني داي

 .ثةروةردة بكةن و بة ديين خؤيان بريكردنةوةيان يةخسري بكةن

 ك نني؟ةهيض كةنيسةيسةر بة تؤ دةزاني ئَيمة تائيستا   -

 ئةي سةر بةضني ؟ -

بة رؤحي ؤمانسيت ِربة . شت  بة ثريؤزي خوابة جواني سرو -
 . شيعر

 .شتَيكي سروشت جوان نيةةمووه . جواني سروشت -

 ئةي ناشريينةكاني ؟ -

 ؟ناشرين تةنيا وَينة نية  -

 ئةي ضية ؟ -

جواني  ئةوة . بةطشت بوونةكان دةبةخشَي جواني رؤح جواني -
 .رؤحة ِرةنطة ناشريينةكان ِرةنطاَلةي دةكات 
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. زةهري مارة مرؤظةكان لة هةندي نةخؤشي رزطار دةكاتئةوة  -
 . جوانن امةَلةيان لةطةَل بكرَيتناشريينةكانيش طةر هوشيارانة م
 .مرؤظ لةسةرما دةثارَيزَي ةئاطر مرؤظ دةسوتيين و هةر ئاطر

وةك ملونةك  ئةو هةستة جوانةت تؤ دةَلَيت من شاعري نيم ضؤن -
 ؟ هؤنيوةتةوة

شيعر  .شيعرَيكي خوايت تؤش ثارضة . جوانيةك شيعرة هةموو -
 . شيعرَيك يثةجنةتووتةبةدةستم بطاتة من ناتوامن  ندة بَلندةهَي

دةتواني دةست  شيعر بؤية . ةييدةنطشيعر هاواري روحي بَي 
 .ثةرييَنو مرؤظ هةَل يَنت مرؤظ بطرَيلةملي ئاوازيك بطرَي

 .ضونكة شيعر زؤر لة رؤحةوة  نزيكة

بَي نةك ري نوسةرةكةي لةرؤحدا شاع نة كةشيعر كاتَيك ِرةسة -
 . اغةزَيكتةنيا لةسةر ثارضة ك

خؤش دةوَيت كةواتة خوا جواني . خوا تؤي جوان نةخشاندوة  
ئةوة تاوانة تؤ يان  . خشيينمرؤظةكان جوان دةنة يةبؤ

جواني خوا بكات وجواني خؤي بة  هةركةسَيكي تر نكؤلي لة كاري
 . ويسيت ناشريني مرؤظ بشَيوييَن

دةيدةن بة ِرووي و سةرثؤشةي موسوَلمانةكان  ئةو ثةضة - 
و واني خوا وة دةستكاري كاري جئة جواني ئافرةتدا

 . سوكايةتيكردنة بة سيستةمي لؤذيكي ذيان
يان بؤ ثريؤزي خوا هةية نة بؤ ئةوانةي وابري دةكةنةوة نة رَيز 

 . ةكانشت نة بؤ ئازادي مرؤظسرو
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 بؤ ؟ -
 .ت مرؤظ و دينةكاني جيهان كؤنرتن سروشت لة طشوخوا  -
 واية  -
مرؤظ بةشَيكة لة سروشت جواني كةكةواتة جواني سروشت  -

ضي زؤر وسيوة كةمرؤظ هةية ووشةيةكي نةنو. دةستكردي خواية 
ثؤشكني و مايكوفسكي بؤية مةزنن  . شاعريانة لةذيان طةيشتوة

و هةمو .بوون نووسينيشدا شاعري ضونكة لةذياندا شاعري و لة
باي دةقةكةدا تة كنووسةرةكةي لةتة كي ئةدةبي طةرَينووسين

لةذياني  دةبَي شاعري.ةسةن نيةِرنووسةرة  ئةو شاعرية ئةو نةبَي
بدا ةتةك جواني ئةد لة بكاتةوة ومامةَلةؤذانةشدا شاعريانة بريِر

وةك تؤ ثيويستة شاعريانة مامةَلة لةتةك جواني خؤت و .بكات
ةر وابَيت ئةوة تؤ نزيكرتين كةسي ئةط.سروشت وذياندا بكةيت 

 .لةخواوة ضونكة سةرثيضي كاري خوات نةكردوة 
 ثرضي جواني . ةوةخؤت بةِرووثؤشَيكي ِرةش نةشاردؤت ِرووي

 .نةضةوساندؤتةوة  ِرةنط خورمايت لةذَي سةرثؤشدا
 .خوا لةم ذوورةدا ئيستا لةتةك ئَيمةداية  -

 .ا دايةوة ئةننا ئاوِرَيكي كةمَيك ترساوي بةذوورةكةد
 داية كؤا خوا ؟ -
 خؤا دةتواني هةمووشيَت ببييَن. كضم كةس ناتواني خوا ببييَن  -

 ضةن جوانة ئةم شيعرةي خةيام 
 و مةست بضنة جةهةنةم  طةر عاشق
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 .بةهةشت ضؤَل وهؤَل وةك بةري دةستة 
ضونكةجواني .خواش عاشقة؟ خواش شاعرية كضةكةم دةزاني  -

 .سروشت ومرؤظي دروستكردوة
ي بةري هونةر ئةوة . ب بؤجواني ذياني مرؤظ دةنوسرَيتدةئة

جواني ئافرةت شيعر دَينَيتة  . سروشتة تؤي جوان نةخشاندوة
دروستكردوة تؤ ثارضةيةك  ةوةجوان وناسكيبةم تؤي  خوا . طؤ

زبرةكاني  ريشة يشةيداتؤي شيعر  . شيعري دةسيت خوايت
ؤي ناسكة ثيست يشي زبرةوة بؤتِربةئةلكسةندةر  . ئةلكسةندةريت

 .جوانة
سةيري لَيوةكانت بكة ضؤن لَيوي زبري ئةلكسةندةر سوراوي  -

حيكمةتي خواية  ةئةم. لَيوةكانيت سوورتر و ِرؤمانسي كردوة
ناسكيةوة  بةو ئةو تؤش بؤ. لَيوي زبر لَيوي ناسك جوانرتبكات

ناسك , ئةمة فةلسةفةي جواني خواية زبر ناسكي دةوَيت .جوانيت
تينؤييت ضاوةِرواني  .ديوانةدةكات  سكي تؤ ثياودةنطي نا.زبر 

 :دةشكَييَن 
 دةنطي تؤ لةدةنطي ئاوا دةضَي      

 لةبيابانيشدابَي      

 ..طؤيم لةدةنطت بَي     
 تينؤيتيم دةشكَي       
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ئةطةر  . وايةياساي سروشتة .دةنطي ناسكي ئافرةتةشةيداي  ثياو -
و كي تؤ وانَيذ  هةموو بطةيت لةتَي كةتلةزماني ئاوينة

 :ت َيئةوراستية دةَلئاوَينةكةت نةكةتدا ئاوَي
 (؟ئةننا تؤ بؤ ئةوةندة جواني)  
 .جواني خؤت دةبيين جار ضونكة ِرؤذانة ضةند طؤَيت لَينية تؤ -

 وح وو ِر م مانطةوة لةتةك جةستةةيةك وام واية كورثة لةمن بِر
 ذيانة وجوانيةي تؤبةري ئة دايكدا طةشةدةكات ئةو سايكؤلوجييت

ؤح ئارام بوو جةستة كة ِر . وان من وباوكتةزةي نَيرَي ثِر جوان و
 يكي شةيداؤحَيسروشت ِر تؤ.  يَنواني دةشكَيووبوني ضاوةِردمان
ؤحي نةرمت ةروي ِركي سروشتية تينوتي طشتَي . بةخشيويتثَي
 ؟ بشكَي جةستةي زبري ئةلكسةندةر بة
 . نةوةةنطي مَييش بةِرو ئافرةت جوانة رينةوةةنطي نَيِر بة رنَي

كي ئارام ذيانَي يكةوبوونةنطة جوداية تابلوي ثَيِر بةم دوو
 يؤمحان مارةةتةك باوكتدا ِرساتةوةي ل لةو . دةنةخشني

 كرد ودةوَلةت  و ثشتمان لةياساي كةنيسة. يبِرسروشتيان 
 .زةماوندمانكرد  جواني وخوا و بةياساي سروشت 

تؤ دةزاني  . بكةوَياوكت خةوم لَيزي ببؤني ئامَي ك نية بَيشةوَي 
 تائيستا من وباوكت بةثَي ياساي دةوَلةت وكةنيسة ذن ومريد نني؟

هاوسةرانة بةختيار تر و  باوكت زؤر لةوو تؤ دةزانيت من 
دةوَلةت زؤري لَيكردون ثَيكةوة  ِرازطؤترين كةياساي كةنيسة و

 ؟ بذين
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سروشتة ي  داوة ياسائةوةي ذياني من و باوكيت بةيةكةوة طرَي
 و وضةوانضرضي نَي سةيري ثرضي سثي ونةك كةنيسة ودةوَلةت؟

 ة هةرزةكارةكوِر ووةك ئةشلي ثيستم مةكة ئيستاش باوكت بؤمن 
 .ضيكردماكة بؤيةكةجمار م قؤزةية جوان و

 . يحةزَيكي شةيداية ئامَيزي ثَيخةفَيكي ِرووتدا بةل 
 .ئاشناكردمئةو ديوو سروشيت ذيامني ثَي 

 يةكةم هةنطاوم بؤ ناسيين باوكت نا؟ن مدةزاني 
كؤيوة هات يةخةي رؤحي مين  زة لةخؤشم نةمدةزاني ئةو هَي

  ؟لةنَيو ئةو هةموو كوِرة طةجنةدا تةنيا باوكتم هةلبذاردو طرت
ِرستةيةم خؤَيندةوة هَيندةي هةموو دوو لةثَيشةكي ِرؤمانَيكدا ئةم  -

 : دةنووسَيت. دةقي ِرؤمانةكة الم جوانرتبوو 
مرؤظيش نازاني .ازاني كةي باراني بةسةردا دةبارَي ؤن زةوي نض -

 .كةي عاشق دةبَي 

  ...جوانة دايكةووتةيةكي زؤر  -
 . بووينك تَيورَيكة يمة لةوةدابوو هةردووكمان ضاوةِرشانسي ئَي  -
بةطةجنييت خامنَيكي طةلَيك تؤ.دايكة وَينةكانت طشتيان ماون -

 .ند جار عاشق بوويت دةثَيم بَلَي لةذيانتا ضة.جوان بوويت 
 :يةك طرتي و ووتي ةنةرمة زةدةخةن

عةشقَيكي خؤي  و كضم هةموو قؤناغَيكي تةمةن جوانيةكي خؤي -
 81ةكي تةمنت خونضةي. تؤ ئيستا عاشقي ئةلكسةندةري . هةية
ئةوة .ين وَيبال ِرؤمانسييت سروشت لة ئاميزيتدا طةر رؤحي.ساَلة 
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ِرؤ بةديداري ئةو حةزة متؤ ئي. لةهةموو قؤناغَيكدا تؤ عاشقي 
ئةمة حةزي ئةم تةمةن  . تثيويست بوو بطةيطةيشيت كة

ئيستا نةمن .  َيك دَي تؤ شةيداي حةزَيكي تربيذِرؤ. وقؤناغةتة
 .دةزامن ضية نة تؤ 

 ئةي كَي دةزاني ؟ -

 . ذيانت  -

 ؟ثرسيارت كرد ضةند جار من عاشق بووم  -

ةوة ذيانَي عةشقمردن بة ...ذيان بَي عةشق مردنَيكي بَي ِرةنطة  -
 .ثِر ِرةنطة

كة (ِرةنطة مردن بةعةشقةوة ذيانَيكي ثِر)داية لةمة تَيناطةم  -
 ِرةنطي ضي ؟ مرؤظ مرد ذياني ضي ؟

باشةكانيان هةَلويستة  كارة مرؤظانةي ئةو مةبةستم ئةوةية -
 نيانضريؤكةكاني عةشقيان بةزيندوي دواي مرد . جوانةكانيان

لة رؤحي ميذوودا ردون لَي ضةستة مئةوان بة .دةمَينَيتةوة 
 .زيندوترن مردووي زؤر لةزيندوة بَيكةَلةكانبة

بةزيندوي  غاندي .ثؤشكني  .ؤظ مبيين شارلي شاثلن تا مر -
 .دةمَيننةوة

 .شارلي شاثلن عاشق نةبوو  -

بؤية خؤشةويستة .ئةو عاشقي جواني ذيان بوو نةك تةنيا كةسَيك -
 .بكةننَين ثاية  ويسيت بوو مرؤظةكان لةجياتي طرضونك

 .عاشق بيت  ثيويستة.  بوويئةطةر تؤ ذيانت خؤش -
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. ئةويش باوكت بوو يةكجار.ثرسيارتكرد  ضةند جار عاشق بووم  -
نةمرين لةيةك  ةيةكةوةئةطةر ب.من وباوكت وةسيتمان كردوة 

ئايا . دةهَيَلني ئةمشيان بؤ ويذداني تؤي بةجَي. طؤِراد مبان نَيذن
 دةكةيت؟بةجَيوةستيةكةمان جَي

  ؤز ضاوةكاني كاَلكردةوة س
 .نتان مةهَينة دتوو خوا داية ناوي مر -
 .م دذي شتَيك مةبة كةثيويستة بيَبكض -

 .دذي شتَيك بة كة ثيويست نةبَي وبيَب  -

 تَينطةملةم فةلسةفةية  -

ضةوسانةوةي مرؤظ  .مردن ثيويستة بيَب ضونكة ياساي سروشتة  -
 .دذي بة ئةطةربوو .نابَي بيَب 

كةس نازاني دواي مردن ئةوذيانة  . ةذيانمردنيش بةشَيكة ل -
لة طؤِرَيكدا  وةضؤنة؟ بؤ من وباوكت ئةوة ذياني دواي مردنة ثَيكة

 . بني
. كي ئارامم كردبَي ز باوكت خةوَيك بَي ئامَيبريم نايةت شةوَي - 

ساتانةي تؤ  ئةو مةطةر . كةكامنانةضر ةناسةمان الياليةيه
 .باوةشي منبؤ  دةطرياي كتدةطرت ووِربةمنداَلي 

لةشرييش بِرابويتةوة كةضي  .دةخستةوة رمن دوو لة باوكت
 .مكي من بويت ةتامةزروي مذيين طؤثكةكاني م

 ؟طيان ببورة ئةو تاوانةشم بةرامبةر كردون داية  -
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تؤش وةك كؤرثة بؤني . نا كضم تاوانت نةكردوة   -
 .ةهةناسةي منت ثيويست بوو سةرسنط و

لةتةك منت  ني سنطيبؤيت ذاي تةمةني منداَلبةدرَي -
ك دةهاتيتة باوةشم ثاش كةمَيبؤية كة. هةَلمذيوة شريدا 
 طشيت جوانةوة دياري ئةو ئةمة . كي ئارامت دةكردخةوَي

 .دةَلَين خواسروشتةية كة دينةكان ثَي
 كيَيبون ؤذةتان بيَب بةسةرتاي ثَيكةوةبةهيواي ئةوةي ئةم ِر -

 .هةميشةيتان وةك من وباوكت

خاوةكةيدا هاني و ثرضة كي بةودةستَي رتوضةواني ككي نااضَيم
 .هَيشتئةنناي لةذوورةكةدا بةتةنيا بةجَي
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 . تةوذم بووةهَيندة بسياسي  يطؤِرانثريسرتؤكيا و شةثؤلي
لة ِروسيا  وئةننا وميلوينةها  مرؤظي ئةلكسةندةر كؤشكي هيواوخةوي

 .مانِر
 . ك هةبووَيباِر تةنيا كةيانداديَي لة

 .ةةكي ديَيانطةجنذواني نشوَيبةة وببو ئةم باِرة
ةرةكاني ثةجن .كؤمةَلي كورسي ومَيزي كؤن وتةلةفزوينَيكي ِرةش وسثي

 .اوي ختةَل و تةثوتؤز
 و لةبةركؤني درا اليةكةوة ضةند لةي كؤنةكانضَلكنة ثةردة 

 .ابوونطةِرهةَل زةرد ةي جطةردووكةَل بة.  نةوةوشيببو
 .بووهانيكاري هةَلي شَيووكةِر ديوارةكاني 

رةش  تةلةفزوينة اربةدي داةكةباِرؤذانة لةكةي ِرزوربةي طةجناني دَي
 .نانكاريةكاندابووواني طؤِرِرضاوةلة كةوةةوسثَي

 تةرناتيف ض سيستةم وماني كؤمؤنيست ئةَلدواي ِر نسةكاووِرثرسياري 
 ؟ بَيتدةياسي ِرذَيمَيكي س

 هةَلثةي مسؤطةركردن و ان لةمرؤظةك ني ئةم دؤزةوةوِروي ناهؤ بة
 .خؤيان بوون بوونيدةوَلةمند

ك يةخؤاردنةوةي بريةي نةبووني توانا كةسانيكيش لةبةر طةرئة
ماني ي ِربآلوبوونةوةي هةواَل يلةدوا بوايةنة يانك فؤدطاثَي ضةندو
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ي خةوي دونياكي كؤن نَيبووني تةلةفزوَيمي كؤمونيسيت وتةسيس
 . كؤكردبووة ةي لةوباِرنطشتيا كةثيتاليسيت

تةواوي .يةرٍِاظةي بكردا وةكةةتةلةفزوين لةكاتَيك سياسيةيةك 
 يكايةمامؤست بؤ يطؤذوري قوتاخبانةدابن وةكة وةك لةدانيشتواني باِر

سةيان ائاستةم هةن بةبوون دةةكان هةواَل طؤيببيسيت ابطرنهوشيار ِر
 .دةدا
 شنتدادةني كةوةثَي رايان دةكردي ئازادييةكي خَيضاوةِر ةكان زياتركوِر

 .دةكرد نؤي سةردةميرماني كؤمؤنيست و رلةسة ِراظةيان
 .شابووكَيئايندةي  كي بؤةخشةينةرينةيةك نَي هةر

 .ان ثشتطؤخيستبووينيايةكاني هاوِركضزووربةيان 
 هةموو سةرؤكي ئةمةريكيدا بة كردباوةشي وكةوت شؤف دةرتطوربا كة

ثارضةيةك  بيَب بة ياننةكةازووترين كات نيشتم ازبوو بةئاواتةخو
 .ثيتاليستةوة كة يفةنتازيا و برتازيتة دونيا و ئةمةريكالة

اي ئةلتةرناتيفيك دو بة بووني خؤيانكردبوون بةتياسؤذةوةي هةِر لةو
و قوتاربوون لة ديكتاتؤري ئازادي دونياي كةثيتاليست . بوون َلدا وَي

   .ثرؤليتاريا
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  زستان سةرما كيشةوَي
 ييطنطليي تةنيا ئةننا ةكانياندا متكردبووماَل يكةي لةي دَيدانيشتوان

نزيك لةاوكي دةخوارد بوجةستةرؤح وتاسةي ئةلكسةندةري بة
 وو وةك سةرمااكشابِر داي دانيشتنةكةةي هؤَلئاطرداني كةمينة سادةك

بوو  دئاآلندن خؤيي لةبةتانييةكجةستةي بكات اسةرتاث لة هةرةشة
 .انةكةثشيت كردبووة طةرماي ئاطرد

  ري ئاطردانةنزيك ئاطبؤالقةكاني  و بةشانيدا كي دابوودايكي بةتانَي
  .ذكردبوودرَي

 . بووداكي قوَلةبريكردنةوةي لة ئةننا
 .يةكاني نةدةزاني خودي خؤي نةبَيتئاَلؤسكاوي نهينيةهيض كةسَيك لة

 و ةكةماَل ونَي دةنطيبَي و ئاطاردانةكة وبؤني سوتاندني داري نَي
 .زةكةي بينميضي ذورةكةهَيكةم وثةكزي طَلووناكي ِر

 .اندةضوو يطدةناي بَييكي تراجيدةؤطةريدميةني شان
 و كةي لةبةركردتؤبةئةسثاي ثاَل . نةترازيين ئةوةي بريي دايكيبؤ

شةكاني كردة دةستكَي وئاآلند  كي لةململثيجَي و ركردة سةوي آلك
 .ئامادةي ضوونةدةورةوة بوو دةسيت 

 :ووي لة ئةنناكرد ووتي داطرت و ِر ضاويلكةكةي دايكي
 ؟اسةيةاتي ثَي؟ كةي كازي ضيت هةية ةنطة نَية دربةم شةو  -
 ردةنةةلكسئدةضم بؤ الي ..ناضم بؤ ثياسة  -
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 نيتةوة ؟شةو لةوةي دةمَي  -
 .ناضم بؤ ماَلةوة   -
  ؟ ئةي بؤ كوَي -
بؤ وة نةةبؤ كار و ماَل ةةوة نةكاتي هةيماَل تةئيستا ئةو كةم دةكةوَي -

  . منبينني و ذواني 
 ؟  دةضي بؤ كؤيي ئة -
ية ي طشت طةجناني ئةم دَيدةضم بؤ بارةكة ئيستا بؤتة نيشتةجَي -

 بكةمتةكبيبينم هةندي قساني لة  يبزامن لةوة
 رؤمانةكة ِروي  وو بابةتة ئاَلؤسكاوةكةي نَيؤ نَيب طةِرايةوة

 .دائاماذةي ِرةزامةندي ثَي وةرضةرخان و
بةسةر شةقام ودرخت  كي تةنكئامسان ثِرؤذةي بةفرَي و ة شةو 

 يَنَيدييةكدا دةباروخانوةكاني 
وخرمةي ترثةي دَلي خؤي  وبرسيةكان   طةي سةطةقروستةنيا 

 .دةبيستي رثَيبةفرةكاني ذَي
 كيَيتةمبةكاني ثةجنةرة ةكةالي باِر ةبطات كي مابووهةنطاوَي ضةند

 .نخببووتةَل ي جطةرةدووكةَل وثةنطخواردوةبوو 
كة لة خةَلكي مجةي اِرةب هةسيت كرد.ؤثةكاني كثكردبووووناكي طَلِر

 .دَي
 .نا داكةي باِرةكةبةستيوة لوسة هةنطاوي بةسةرثليكانةئاطايةوة بة

قايةكي ترسناك وةك موسي كؤنةكة ةي دةرطاضرِي نا كةوةي بةدةرطاثاَل 
 داةرطاكةلةتةك ضركةساتي كردنةوةي دو ةكةباِر ووناكيِر وذاية نَيِر
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َلوي ضاوةكاني تةسككردةوة وويدا ثذاو ثَيبةِر ضةرةدووكةَل هورمشي
 .نةكاني بكزَينَيتةوةكةمرتين دووكةَل طلَيتا

 . داةنةدايةوي لَيئاوِر ك لةدانيشتواني باِرةكةكةسَي
 و بريةفؤدطا و يخواردنةوةةكاني تةلةفزوين هةواَل طويطرتينمةسيت 

 .بوون ينان نوانَيسياسي  يدةمةقاَلو شانجطةرةكَي
 كؤمؤنيسيت و  دواي نوكتةي طاَلةت ئامَيزي سياسي لةسةركةنيينثَي

 .بوو الوذيةكي ناخؤشطةِرة
كي دةستَي ئاطاي بهَينَيتةوة وةك بة لكسةندةرةوةةتةنيشت ئ ضووة

 يبَي سؤزيدايةوة بةساكاري وكي لَيَيسةرشاني ئةويش ئاوِر خستة
 كيماضَي ي شؤركردةوةخؤي الؤبي سةر ووتؤكةي طرتيةخةي ثاَل

وةك جاران يةوة يان لةتةنيش خؤ نةدا يهةوَل. كردوومةتي ِر يدسار
 . انةكاني دايبنيشييَنِر لةسةر

 بَي و سارد ضةاةم مئسارديةوة ماضبكرَيت بة ةكةجماربووي ئةمة
 واسي وكةوة هةَلرسيارَيث كؤمةَلة بةهوشياري  ؤحي ئةننايِر  ؤحةِر

 .غةم دايطرت
ش اكَيسةرجنِرندة كاني هَيَيهاوِر ةكان بؤ ئةلكسةندةر ويساسي داوةوِر

ذياني   كةوةسادةي وثَيؤح وخؤشةويسيت وِر ينيادوئاطايان لة نبوو
 .ديكةيان نةمابوو

ي وانضاوةِر لة وةستا وةثَي بة ندةرةوةلكسةنيش ئةلةتةماوةيةك 
نةويسيت بيَب  قوومي لةبريةكةي داية نة كسةندةرلئة.سؤزَيك بوو

نةخشةي ومةسيت و  خواردنةوةطفتؤطؤكانيان لةبةر و مَيزوبةشي هابة
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 وي نَيةبووثةنطخوارد يكةَلودونةمابوو بووني داهاتووي ئاطاي لة
 . ناي سواركربووهةناسةي ئةن ةكةباِر

 و ضاوواني هةموويان ِرةكةي دانيشتواني باِرلة دةكزانةوة كاني ضاوة
 خواردنةوة و ةووي تةلةفزوينةكِر ن لةسةررياهوشيا هةست و

 .كَيشان بوووجطةرة
هاتين هةزارةها هةَلي بةرلني وماني ديواردميةني ِرضةند بارة ك كاتَي

ةكة وةك سةيري ياري دانيشتواني باِرثيشاندران ت ؤذهةآلاني ِرمَلئة
ك دان و يةكَيةلَيكةوتنة ضةثَل انكدا طشتَيَيتؤثني بكةن ولةكاتي طؤَل

 .ماكؤمؤنيست ِر يستاي و ووتي ئلةناوياندا بَيرتس هةستاية سةرث
 . بَيرتس قاقايان لَيدا

 ضةتؤكةي داخست وملثَياَلقوثجةي ث بةتةنياي وكةمزانني كرد هةسيت
نةهيض  و ئةلكسةندةر هيشت نةةكةي بةجَيةكةي توندكردةوة باِرشلبوو

 .نةدايةوة لَي يانئاوِر كاني َيلةهاوِر
 شاكَيي هةَلَلوكي قوةيهةناسة قامةكةشةطةيشتين بة و ةنطايةكةم ه لة
سييةكاني  لة ةكةآلوي باِردووكة وةك هةواي ثيس و ضةندجارَي و

 .دةداراي هةناسةي خَي بكاتةوةكثا
تاريك بةِرةنطي سثي  قوآلي ئامسانيان  كَلؤة بةفرةكان بوون بةؤشثِر 

  . كردبوو
 .هةنطاوي دةنا ئةسثاييبةةكاندا اَلضثِر ةشةقام سةر بة

.  كي بَيدةنطي ئامسانَيقؤآللة كانفرةةوبوةي كَلخوارةاتنةلةجنةي ه
 .ئةنناهةنطاوةكاني  ينةيوَي يكموسيقايةن بةوببو
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 ئةو ان شكاوكَيندَيهة ووكت وان سكَيسةرشةقامةكان هةندَيطَلؤثي 
ان يةكي كةمَينةوزي ِرووناكَيوونةوة وةزيندووي ماببة وثانةشيطَل
 .شةقامةكة دةدابة

ووناكيية كزةكةكاني  ِر بةفرةكاني بةرؤكَلهاتنةخوارةوةي دميةني 
 .نةكةي هانية بةرضاوؤكي نيشتماكي ضريؤناوةِرطَلؤثةكان 

ووناكيةكي كزي ِر لؤبةفرانة سةما لةبةركي وةك ئةو َكئيستا خةَل
ئاذاوةي  . لؤذيكترازانة سةرزةوي شيان نازانن كةخؤسياسي دةكةن و

 ين؟هَيةن بةسةردانسيب ضَيَيثِر طايةكي بَيسياسي كؤمةَل
كي بةبةرطَي وبرسيتداكاري سةرماي بَي يان لة ثي ئاوؤدَلدةبن بة

 ؟ةثؤشندؤذطاريان داِرسنطي زةوي  و ويواَلسةه
و  ئاو يؤثدةبن بةضةند دَلنةوة دي دةتوَيؤذهةَلك ِركةمَيكيش كاتَي 

يان رةنووسيان لةدةسيت خؤكي تاريكدا دةضن ضاةخي زةويبةنا
 دةترازيت؟

 .امي ثيويست بوو رشبينيةك بوو ئاذياني نؤي ثَيشبيين ئةننا بؤ ثَي
كي فراواني وةك تَيئابوري ووآلي سياسي وواي وابوو بؤسةقامطريئةو بِر

كي انَيثةلةبكات بةر شةثولي طوِر ئةوةشي ري دةوَيؤز روسيا كاتَيكي
 .ترسناك دةبَيتةوة

كي هةموو ثالنَي َينيان بةيةك دابووبةَللةتةك ئةلكسةندةردا وةك 
كةوة دابنيشن بؤ ئايندةيان ثَي وترين كاتداولة ز ذن وَيِردايان ناذي

 .يةكي نؤي بكَيشننةخشة
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ؤسكاوةكاندا دةخواليةوة ئاَل وندة لةدةوري ثرسيارة ثيويست هَي 
ك نية ةسَيك ةوةدةيزاني لةماَل ئةو ةوةي نةبووماَلةزووي ضوونةئار

 يايةكي كةخةفة تةنثَي لةت ؤحي بطرَينياني ِركي طةرم ولةباوةشَي
 . بؤني جةستةي هةَلمذيووةساَلة هةناسة و ضةند

 يوة ويةكي كؤني داتةثخانو و تةنيا دايك وباوكي ثريلةماَلةوة  
 .ندراوةخوَيجار كؤمةَلي ثةرتووكي ضةند

ي ةوةاردنوخةكة لةك دانيشتواني باِردواي كةمَيهيواي ئةوةي بة
 . ينببي  ئةلسكةندةركةنني وبةزم ماندوو بنبظؤدطاو ثَي

 طؤِري لةضكةي َيك ِرجارَي ضةند. ذكردةوةك درَياسةكةي كةمَيثَي
 .هاتة دةرَينةلَي ككةسَي وانية دةرطاي بارةكةيِردووريشةوة دة

  .ةوةماَلايةوة طةِر ناضار
دايكيشي  داثؤشيبوو  يو تةواوي لةشئاطردانةكة كردبو باوكي ثشيت لة

وان خستبووة نَي ةجنةيث كردبووة دووشؤِر ملي بةسةر ثةرتووكةدا
 . كانيةوةةثةر

ئاستةم  شكؤكان بةضاوي ثثشكؤ وو بةئاطري ئاطردانةكة ببو 
 .دادةدا خؤَلةميشكة رذَي تروسكةيان لة

لةثشت طشت بةري سَي واسراوةكةهةَل ةردةز ثةطَلؤ ووناكي تاقةِر
 .دروستكردبوو كهينةرةكاني ذوورةكةثَي

 .دةبينرا ذورةكة كي ِرةش وسثي فؤتؤطراف ةنةيوةك وَي
بوونة ب خةي باوكي ثِرئاطردانةكة وووردة  وبؤني سوتاندني داري نَي

 . نة دةروني تةنياي ئةنناوةارذكةسي وئاوازي بَي ضةثكَي
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 .ضركةي ذياني ذوورةكةي سةخترتكرد باري دةرون و
دانيشت تةخيت نووستةكة سةرلة و ورةكةيوذ ضوة و سةرَيكي بادا

كي ثرسيارَي كؤمةَلةوسكاو و ئاَل كيةدونياي وبريكردنةوةي ترازاية
 .ةوةنيشتمانةكةيئةلكسةندةر و ي وئايندةي خؤ

 .تؤ و طؤرةويةكاني داكةندثاَل كآلويشةوة ملثيض و بةدةم خةياَل 
 لة ؤثي ذورةكةيدا وةستابووتيشكي طَل رذَي ووتي لةِر وةبةني

 .ؤبةفرةكانوانية باريين كَلدةيِر ثةجنةرةكةوة
سنطي شةقامةكانيان سثيرتكردوو  ربوونان طةورةتؤبةفرككَل

 .ضاَلةكانيان ثِركردةوة
ةكان كؤن ثةرتووكة كؤمةَلة لةسةر اني وه ايدذورةكةو كي بةنَيضاوَي

 .كرد ويستةيطاي هةَلنَي
  .كردثرسياري لَي ليليين دةرهاني و  كي بةرط سووريثةرتووكَي

 و َيدي كؤضي هةميشةي لةم ذوور و يةكي ترتؤش ماوة ةنطةِر -
  .بكةيت فراوانة ووآلتة

 .ندا خشاندقةراغي ثةرتووكةكاي بةثةجناكان
 .وةاكردةجَي ؤمانةكانِرسيةكاني لةثةرتووكة سيا

 وتي خؤيةوة ولةبةر
 كةن ؟بيةكرتي شةرم  لة ِرةنطة . كةوة ناطوجنيوة ذيانتان ثَيئَي -
 ؟ كةوبونتان بةتاوان بنووسنةوةثَي يوميذو -

 .ووت بوووةِرجةستةي نَي
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ووتي لةثي بؤطةرمكردنةوةي شاني ِر ةكانايضَلةكي ئاستةم ِرسةرماي
 . اندلةشيدا خشةدةستةكاني ب

 .ند اضَلةكاؤحي ِرِر كي نامؤهةستَي
 . نوقاند ضاوةكاني  رةئةلكسةندوَينةي  بةنيازي بينيين

لةثي  وةك بريي .هيضي نةبيين تةنيا ثةردةيةكي ِرةشي قةتراني زياتر
خشاندني ئاوا حةزي بة .ةوةي بكاتِرلكسةندةري هاودةستةكاني ئة

 .كردلةثي دةسيت خؤي 
بةزةيي بةجوانية  كؤنةكةي دا خةة تةَلئاوينةمين لركي شةَيئاوِر

 .دا هاتةوةتةنياييةكةي خوَي
وين جوانيةكي كي كةخمَيؤمةزةكاني كاَلط و طؤثكةكاني مةمكي سور

 .بةخشيبوونازداري ثَي
 :لةبةرخؤيةوة ووتي 

 ئةم جةستة جوانة بةتةنيايي؟ كي هةيةض نرخَي  -
جةستةي  يةنطكةآلوي ِرجةستةم تَيِرةنطي  نم كةجواندةنووَي ككاتَي

ش مذيين طؤثكةكامن ثَي يزبر تووكةكاني سةرسنطي .ئةلكسةندةربَيت
 . طؤثكةكامن ختوكةبدةن

 ووةةجنةي زبر و لَيكةم ثؤذةوةي حةز لة ال بزوابوو يةِر لةو 
 .نيان شكاندبوومذيترسي  نةكاني ئالكسةندةربووتوكاوي

 .ذي سروشيت ثَيبةخشيمبوو خؤشرتين ضَي ئةو
وةيةك دروستكردوة كة اني بةشَيضةند جوانة كاري خوا مرؤظةك

  رومَي شةيداي يةك بن؟نَي
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ةسةني جواني ِر ييةكي كولتوركي سادةي دَيةوشتَيثةروةردةي ِرئةننا 
لةجةستةي مي كولتورةكةي لةثي دةستةكاني شةر لة بؤية بوووسي ر

 .ضاويان لةشةرمي ئةننادا داخست كان ثةِرةي ثةرتووكة.دورخستةوة
 .فةكةيةوةلَيرخوخيزاندة ذَي

وةنةوز سةرينةكةو سةر ةسةري نايوسكاوة ئاَل يي ثرسياربةكؤمةَل
 .روكاندبةئاستةم دةت ينضاوةشينةكا

ايةوة تشك نوكةمَيفةكدا وةك باوةش بةحةزةكانيدا بكات لَيرذَيلة
سكاويةكاندا تووكة ئاَلؤثةجنةي بةي وةَلناوطنَيوي خستة دةستةكان

 . وي بةرمؤسةآلني هةردوو لَيترازانةية نيو و خشاند
 .لينجاوي دةردابووطةرم بوون و نةنة

دؤخي نؤي  و سةندةركئةل نؤي وبينيينبةهيواي بةيانَيكي 
 .كةوتخةوي لَي.  كةيووآلتة

 .شاني دييةكةنةدا نييخؤ كي شيين كاَلبةرةنطَي ؤذناكي ِرووتاِر
 .ضؤَلنةبوو بارةكة

 اطشتيان لةيةك خاَلد ك بوون لَيارَيَيكةسَيك خاوةني بِر كؤمةَلةهةر
 .هاوبةشبوون 

بؤ هةميشة ديكةيان  بةياني زوونةنوون  شةوة ئةوبِريارياندابوو  
مؤسكؤ وئةوداَلي  ووبكةنة شاري سانثيرتسبؤرط وِر ن وَلبهَيبةجَي

 .كؤمةَلطاي سةرماية بن  كةثيتاَل و فةنتازياي
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هشتين ؤذةي جَيمانطريترين خاوةن ثِردك بوو لةَيسةكدةرئةلكسةن 
يايراندا ئةو كيدا بِرَيند هاوِرلةتةك ضة بةستةمة ئةو ؤب .ديكةيان 

 .بهيَلنديكةيان بةجَي ن بةياني زووشةوة نةنوو
ئةوة مرؤظة . ضةند ثيسة كةثيتاَل زؤران لةتةك ِرؤحيش دةطرَي 

   .لة زؤراني كةثيتاَلدا الوازدةبنالوازةكانن  موِراَل
تؤمؤبيلي مؤسكؤفيضي تاقة يةك ئؤوَيك اكتؤرتر دا ضةندديكةيان لةناو

ئةوانةي كي ةين شةقامي سةرنزيكرتبةبؤطةيشنت  . هةبووكؤن 
ضانتاو كةلوثةلةكانيانةوة و ن خؤيابِريارياندابوو دَيكةيان جيبهَيَلن 

 و دةوري تراكتؤرةكة كي تةِرَيَلري نقودةو ةكيية مريؤلةؤثةَلوةك ت
 .فيضةكةياندابوومؤسكؤ

ن كةس بوو ي دةوري مؤسكؤفيضةكةياندابوو شةشذمارةي ئةوانة
 .ي ئةوةدابووندةمةقاَل اوةن ئؤتؤمبيلةكةدا لةلةتةك خ

ضكةكاني كؤن والواز وبرغوكاني ناطرَي ثَيهةَل كةس زياترضوارلة
ةني خاوانةوة وتكابةثاِر. ن بكةويت ياثةك طاَيوةي ِرةنطة لةنَيذةنطاوي ِر

ئامادةنةبوون بضنة  سريطي هاوِري وناتاشاازيكرد يان ِركةمؤسكؤظيضة
 .كتؤرةكةوةي تراكؤَل

 . لةتةنيش شؤفريةكةوة يهاوِر ريطيسناتاشا ضوة كؤشي 
 .ثشتةوة ر كةسيش خؤيان تراجاندبووة كؤشونيضوا 

كة بةئةسثاي شوفرية و طةَيبةئاستةم كةوتة ِرمؤسكؤفيضةكة 
 .امةكةي دةداو شةقةكاني نَيضاَللة

 .ي ئةنناَلبوو كة طةيشتنة نزيك ما ي ئةنناناتاشا هاوِر
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 .بة ئةلكسةندةري ووت 
 بةم سةفةري تؤ دةزاني ؟  ئةلكسةندةر ئةننا -

 ئةلكسةندةر بةسارديةوة ووتي
 نة -
 ريطيس ووةك من   َيدةَل تنةطووت كَيثَي كي جوان نية بؤكارَي -

 ؟سةفةرتان بكرداية كةوةتان يةكنةدةبوو ثَيريابِر
راي ودةنطي بةخَيةكان واضَلحي ئةلكسةندةري ِرؤِر قسةكاني ناتاشا

 .بوةستة تكاية ةي ووت شوفريةك بةةوة بةرز
 . ايلةكة وةساتئؤتؤمؤب

و بةفرةكةدا دةنا بةنَيثةلةي هةنطاوي و اكردنئةلكسةندةر بةِر
ر ثَي ضةثكة نؤتةيةكي خةم مةخرمي شكاندني بةفرةكاني ذَيخر

 . وشةرم بوون وتَيكةآلوي ثةشيماني هةسيت ئةلكسةندةر دةبوونن
ي اندا و باوك ودايكَيخؤيكرد بةماَل  ي ئةنناكي ئاشنا بة ماَلوةك كةسَي

ةلكسةندةر ئ وةضاياندةخواردة ردنةكة دانيشتبوونلةدةوري ئاط ئةننا
 .ذورةكةي  كردن ضووةكي سادةي لَيبةياني باشَي

كي زي خةوَيئامَيو لة خةفةكةيداثَي سةرسنط خؤيدابوو بةلةسةر ئةننا
  .ي دةدائارامدا هةناسة

 . ئةننا الدالةسةر يفةكةلَي
 . كشاكةي بؤ سةرةوة هةَلركراسةذَي

 .بة يادطارةكاني ئةلكسةندةر داري كي نازداةنةيوَيطؤي مستةكاني 
 .كسيةكاني هاتةوة يادسَي مةذة
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وو خؤي تةسليمي يادطاريةكاني ةيداي شاربندة شئةلكسةندةر هَي
اني كي سةري ئةنناي كرد شي نوشتايةوة ماضَيبةئةسثا نةكرد

 .ةكانداضَلِر
 .ئةننا بةئاطابووة 

دميةني .ووي الداسةري ِرؤسكاوةكاني  ضاوةكاني كردةوو قذة ئاَلكة
 .ةذاوي ئةلكسةندةر سةرساميكردووي شَلِر

 تي كي كردو بةثةلة ووئةلكسةندةر ماضَي
كي خؤشرت بؤ بة دواي ذيانَي. ةكةم من دةضم بؤ سان ثيرتسبورط طوَل -

ةك مية و بؤ الت و لةتيم لة كةمرتين ماوةدا دةطةِرهةردووكمان دةطةِر
 .دةتبةم بؤئةوياخؤمد

 .كةيندةمسؤطةر زانيمانلةوي ذياني خَي -
نةداو دواي تةواوبووني مدانةوةي ض بؤاري وةآلهَي رةدئةلكسةن 
 .كردئاوي لَيماَلةيكروو كي تري ثةلني ماضَيستةكاِر

واني بةسةر يِرةدكة ة بةردةم ثةجنةرةي ذوورةكةيوضو ئةننا
ان كةي بة كؤمةَل خؤيكاني دَيَيبيين وا هاوِر داشةقامةكة

ضةكةش لةدوورةوة مؤسكؤفي ناو عةرةبانةي تراكتؤرةكة ولةسةر
 .انيكَيهاوِرمبيلةكةش ثِرة لةئؤتؤ اني ناوتاريكي دةنوان ز

 ندةثانتاي شةقامةكةش هَي وشت مؤسكؤفيضةكةوة بوثتراكتؤرةكة لة
ي دةبواية طشتيان ضاوةِر يةبؤ ش مؤسكؤفيضةكة بكةويتكة ثَيونةبو

ةجنةرةي ثتراكتؤرةكة ودانيشتواني ك لةدةستَي ضةند.ئةلكسةندةربكةن
 .كرداذةي سةالميان بؤ ثةجنةرةكةي ئةننائاموة مؤسكؤفيضةكة
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سكؤفيضةكة دميةني مؤ ووردة ي ووردةبِر ضاوي لةشةقامةكة
ضكةي ن ثَيلةسةر شوَياني هةرمان ضاوةكةن وتراكتورةكة لةبةرديدةيدا

 .مابووتراكتورةكة وِرفيض ومؤسكؤ
ندة لةتةك ايةوة لةسةر تةخيت نووستنةكةي دانيشت وهَيطةِر

بوو هةسيت بةسةرماي جةستةي دا مةست ثرسيارةكاني خوَي
 ةوةمي كؤمونيسيت و ديوارةكةي بةرلينذَياني ِرنلةدواي هةرسهَي.نةكرد

 .كردثَيي منيش دةسيت ةهةرةسي هيوا و نةخش
 . لة ئايندةي نيشتمان وميللةتةكةي دةترسا. واي بة بِر ةشبيين بووِر

 .كردَيبريكردنةوة بَيدةنطي وخةمةوة بةِرتةنياكاني بة كاتة
 .واني نامةيةكي ئةلكسةندةربوووةِرلةضا

روشيت جوان ووي سم ِريةكي كةاطةرم ي بةهاربووكي سةرتاؤذَيِر
ةك وطوَل ئةنداماني وِر وكةش و هةوا خؤش ببوةي كربوو ةنطاَلِر

 .بووزيان ثؤشيةوو ووزةي س طةنِر يانماَلثشيت باخضة خنجيالنةكةي 
سةرطةرمي ثاككردنةوةي  دايانةو باخضةكةي ثشيت خانوةكلةنَي

 .بيست  يكةيانارطدة دانيدةنطي لَي.  ويةكان بووكَي ووةكةِر
ندا ةكياَلهاتووي كؤن لةبةرمافي ذةنطهةَلكي مبماشينَي شةقامةكةوانيةِر 

كي مؤديرن وبةرطَي لبةج َيدةرطاكةي كردةوة ناتاشاي هاوِر. بوووةستا
 رةش وتةنكي تؤيةكي وي بةرز ثاَلآلي سور ثَيوو ضاوي ماسكارا ولَي

 .كي طرانبةهاي لةملدابوو َيشاَل
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نداية بةرطة كؤن يسؤزي  تةمةني بوو طؤةكي دَلَية هاوِرناتاش ضونك 
داكردو هةروةك سةردةمي ثَي يباوةشئةننا ودةستة ثيسةكاني 

 .اضيكرد قوتاخبانة م
 .سةرسامكردبوو دميةني نؤي ناتاشا ئةنناي

 لةتةنيشت يةكةوةوة كةوة ضوونة ذورةثَي سؤزدَل َيهاوِر وةك دوو
 .دانيشنت

 داكةيدؤالري دةرهاني لةتةك نامة022اتاكةيدضان بة دةستيكرد ناتاشا
 .داية دةست ئةننا

وينةدا تةنيا لة.بطريت دةستةوة بة ا دؤالرديكةجماربوولة ذيانيةئةننا 
  .بينيبوي 

 .ووتيناتاشا 
 .تؤنامةي ئةلكسةندةرة و ئةمةش ديارية بؤئةمة   -

نرخي .ي ئةلكسةندةربووَلاندة تامةزروي هةوهَيئةننا 
 امةكةنةدا كةوتةثرسياركردني لة ئةلكسةندةر نروالدؤ022بة

 ؟ةكؤيناتاشا ئةلكسةرندةر لة -
 ؟دةيبيينتؤ -
 ؟ ض كاريك دةكات -
 ؟ةنطي نيةدبؤ -
 .نةدةكرد ميوةاَل يضاوةِر و كرديثرسياردة دواي  ارلةثرسي 
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مي طشت بةئاراميةوة وةاَل طةيشت و جوانةي ئةنناهةستة ناتاشا لةو
 ئةلكسةندةر كاردةكات و سانكرد بةوةي يخؤشوة دَلةثرسيارةكاني داي

 .ثةيداكردن وذيانة ةني ثارطؤرةثا ثيرتسبؤِرط
ئةماندا كؤمؤنيست  يةزداني كرد كة لةسةردةمي الوسوثاسي ي

مان نةبووبة ش ئةكي ثَيةهةرةسيهاني و تةمةنيان وةك ضةند نةوةي
 .قورباني

ني لةتةك ووربةي ساتةكاؤذيك ناتاشا لة ديكةيان مايةوة زضةند ِر
 وون و ناونيشاني خؤيؤذ ذمارةي تةلةفدوا ِر.بةسةردةبرد ئةننادا

 ثيرتسبؤرط ايةوة بؤ سانطةِر.دابةئةننا
ئةلكسةندةر و كي لةَيهيض هةواَل كي بةسةرضوومانطَي ضةند ماوةي

ك ضوو ؤذَيِر ئؤقرةي ضاوةِرواني هاتة كؤتايي و.نةطةيشتتاشاوة ثَينا
طةي بدةن يان تكاي كرد رَيكةي خؤدَيلةطةورةتر كي ةيليسخانةي دَيؤث

طةي َيؤليس ِرثيرتسبؤرط بكات كابراي ث بؤ سان كي كورتةفونَيتةل
تةلةفووني  كةمَيكثؤليسةكة  بة ي داؤبَلِر 852ننا ضار ئةانةدا بؤية ن

 .شاد بوون هةرضةندة بةطوبيسيت يةكرتي دَل. لةتةك ناتاشادا كرد 
ثرسيارةكة لة يناتاشاي خؤدةكرد  رلَي كةثرسياري لة ئةلكسةند

 .يت بة درؤي وةآلمةكاني كردهةسئةننا دةدزيةوة 
سوزي و بةر بة ناتاشاي هاوري و دَلهوشياري و هةستةكةي بةرام

ترسَيكي قةبةي  ي ئةلكسةندةرخورثةي رؤحي بؤ بَي هةواَل
ديكةيان ئةو شةوة ناخؤشرتين  ساتةكاني ايةوة بؤطةِر ةكةكردكةَلال

 .بوو ذياني
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.  دةكردتةنيا دايكي هةسيت ثَي بووكي زؤر بةكوَلكةي طريانَينطَيدةبَي
 .ووتان طرفتةكةي ثَيوتنة دولةتةك دايكيدا كةو

كي سان ثيرتسبؤرط دانَيسةربؤ سؤراخي ئةلكسةندةر دا ياريبِر 
 .  بكات 

 :ووت يكي ثَيدا
 .نيةمةش ئةوثارةيةمان ئَي تدةوَي كضم  ئةم سةردانة ثارةي -
و لةنَي.دؤالرةكةي نةكردبوو 022سيبادايكيدا  اتة لةتةكتا ئةوس ئةننا
 ني دايكي داودؤرةكةي دةرهاني و نيشا 022ك لةثةرتووكةكاندا يةكَي

دؤالري دا 822بؤ يةكةجماربوو دؤالر ببيين و دايكشي وةك ئةننا
 طرت بؤ خؤي هةَل822بةدايكي 

 ردسةيري ئةم ديو و ئةودوي ك. دايكي وةك لةتةك دؤالرةكدا بدوَي
 ئةننا ووتي 

 .ثارةيةكي سةيرة . دايكة منيش يةكةجمارة دؤالر دةبينم  -

 بؤ وا بةديقةتةوة سةيري دةكةيت ؟ -
بةديقةتةوة سةيري دةكةم ضونكة ئةم ثارةية فاكتةري طشت  -

ئةمة مرؤظةكان لة مرؤظةوة دةكات .جةنطة خويناويةكاني دونياية
 .بة دِرندة

 بةياني سةرداني يارمداوة بِروة سادايكة  ئؤقرةم نةماوة ئارامييم ث -
 .ثيرتسبؤرط بكةم سان
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 كري بضي بؤ شارَيَيوضؤن دة ايكي زؤر شؤخي وبةتةنتؤ ئافرةتَي  -
دووجار ئةوشارةم بينيوة ئةو  من لةذيامندا؟ ي شارةمريولةية دةَل

 ؟ناترسي . ش وةك ئيستا جةجناَل نةبوو ةنساتا
ةزامن ئةو وةك ناونيشانةكةي دتةلةفوومن بؤ ناتاشا كردوة  -

 .دةكاتثَي منيام لةوةي كؤمةكواية دَلخوشكم 
زووي يان تؤش ئارة ؟ئةلكسةندةرتةنيا  تي ئةم سةفةرةطِر   -

 ذياني ديكةمانت نةماوة؟
 .كة لةتةك طرياندا دةذيم دةمَي زؤرتةنيا ئةلكسةندةرة .ي داية بةَل   -
 ؟ ي ئةلكسةندةر تؤي لةياد نةكردوةنياتؤ دَل   - 
نامةيةكي بؤ نووسيوم طشت هيواكامني سةوزكردوة من .نيام دايةدَل  -

كرد  شاتةلةفوومن بؤ ناتا كةوانيدام ضاوةِر لة هيوايانةوة بةو
 .كرد دةبةري درؤمةكانيدا هةستم بة ترس و سَيلةوةآل

 كي تر دةبَي بزامن من ضيدةكةم ؟َييان ساَل دايكة ئيستا بَي يان سبةي
يةدا دةذيم اكاني ئةلكسةندةرةوة لةم دَيهيوخؤشةويسيت تؤوباوكم وبة
 .ثيرتسبؤرط سان ووةكاني طشتيان سةفةريانكردوة بؤ مؤسكو ال

   . م سفةرة بكةمئة دةبَي. يار لةئايندةي خؤم بكةم مايف خؤمة ثرس
 وةنةوزي ضاوةِرواني دةختةويينمن دةزامن هةمووشةوَيك .بِرؤ  -

وةِرواني بةشَيك لةذيامن ضا تؤ تَيدةطةم ضونكة منيشلة
مة سةردةمي كوشتين سةردةمي ئَي .كرد مباوكتشكةش بةثَي.بوو

. ئاو . مرؤظ . درخت .  شتةجوانةكاني سروشت بوو وهةموو مرؤظ
 يانرزطار جةنط تاوانيدةرياش لة كاني قوآلييتةنانةت ماسيية
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واني ِرم ضاوةوانبوونةي مندا من ضاوةِرئا لةوتةمةنة جوا نةبوو
يةكي ثرترسدا دةذيام نوامن ضاوةِر وومن وةكي ئةوةي تؤ نةب

سةركةوتين سؤظَيت خؤشكةربوون بؤةكان طشيت دَلهةواَل هةرضةند
ت نةبَيشنت نِرخوَيكوشتين مرؤظ وةمزاني سةركةوتنيش بةدلَي 

 .مسؤطةرنابيت
واني كاتي ضاوةِرلةقينم . خورثيةي باوكتابووملة دَلةلة هةميشة  -

واني ؤضاوةِرئيستا ت.بوو لةكوشنت.جةنطةكةبوونةبوو قينم لة
ي باوكتم ضاوةِر ئةوساتانةي.وانيةكةي تؤلةهي من ناكاتضاوةِر

ئيستا . م َيباوكتا بطةِر بةدواي ةك ئيستاي تؤوةتواني دةكرد نةمد
ا دراري ئةم ووآلتة بةدواي ئةلكسةنةشاربةشتؤ ئازادي دةتواني 

 .ت َيبطةِر
  : ي ووتييكي بِراقسةكةي بةد ئةننا

وان نَيشةِري .ي ساردشةِر مواية دواي نةمانيمن ثَيدايكة  -
كث خؤيناوي  كي طةرميبةَلكؤ جةنطَي؟ بةرذةوةنديةكان سارتر نابَيت 

 . ةنط دروستدةبَيتبَيدو
تيزاو يئاو اني كةمَيضاوةكبةهوشياري كضةكةي دَلخؤش بوو دايكي

  :ووتيبةسنطيةوة نا سةري 
ضؤن جةنطي  .كضم منيش دةزامن ئةجنامي ئةم طؤِرانة ضيدةبَي  -

 دملوينةها مروظي برسيكرثاشكؤ وطةرم جةنطي ساردي كرد بة
ناوي بةدواديدا كي تري خوَيجةنطي سارديش جةنطَيكؤتايهاتين 

 .دةبَي تيرؤظايةشت مجةنطي برسيكردني ط ةموايثَي.يَندَي
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طرفت م لَي ئةوةش بزانة ذيان بَيشادهوشياريت دَلبة -
ةكان دةكات مرؤظيةكساني باس لةوسيستةمةي كةئة.ناخؤشة

 ِروانيةيِرؤمانسيانة دة ية تةنانةت خودي ماركسيةتيشخةياَلزؤر
 .ةكاني مرؤظ كَيشذيان و

 كجؤرَي لةكؤمةَلطايةكدا ِرةنطة.سةرماية و كَيشةي كار -
 موايةمن ثَي.جيهاندالَي نةك لةسةرجةم . سةقامطريبووني هةبَي 

ي وسةقامطري ئارامي كؤمةَلطاشانس بة كؤمةَلطاِرؤشنبري هوشياري و
نةك تةنيا قسة . وان كارو سةرماية دةبةخشَي شةي نَيكَي

ندة طرفتةكاني مرؤظ هَي سروشيت مرؤظة قةبارةي ةئةم.ونوسني
ؤف شتي طورباالة ئاسيت هوشياري و توان فراوانة ضارةسةري

 .طاندا نيةرَيو

ي ئيستا سةردةمي ثاراستين بةرذةوةندي تاكة بؤية تاكةكان هةوَل -
ذياني دواي ذان زؤر  ,ئاطات لةخؤت بَي . ردن دةدةن يةكرتي خوا

واني د لةضاوةِرخؤشة كضم تؤ نازاني من ضةند ئازارخموار
لةكاتي  لةدايك بووني تؤدا تؤ منداَلت  دزارخموارضةند ئا.باوكتدا

بوون ناطةيت هةندي جار ئافرةت ناوطةَلي نةبووة لة ئازاري منداَل
هةموو .كؤرثةكةيدا دةكاتي بةخؤشة باوةشة ويشَي دواجار ئةدةقَل

 .كي باوكت بووم ي ماضَيضاوةِر َيكساَل.ذدةكاتسارَي كيئازارَي

 لةيةكةم شةوي جووتبومناندا طشت ئازارةكامن ايةوةكة طةِر -
 .ؤ لَي من وباوكت لةياد مةكةكضم بِر.لةبريضووة
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جوانةوة  و ويذداني مؤراَلمرؤظ بة.مةكةويذدانت فةرامؤش  -
اسيت كي ِركةسيش وةآلمَيدةكةن و ر لةخواجوانة زؤركةس ثرسيا

كم بؤ ثرسيارةكاني خؤم لة بووني خوا من وةآلمَي, ي نيةثَي
اَل ظةي دَل ودةرون و مورئةويش ئةوةية ئةو مرؤ. كردوةادةئام

خواش كؤمةكي  نزيكة وةخوات لةويذداني جواني  ومرؤي بَي
ك تازة بؤتةكؤرثةي  يت بؤشارَيةرةكةم تؤدةضج.دةكاتثَي
طةرةكة تا لة كةثيتال و  ئَيمةي ِروس زؤركامتان.كةثيتالي مانزبَي

خودي كةثيتال .نيسيستةمةكةي و زمان و ثاشقولةكاني بطة
مرؤظ هوشيارانة  وي هةية دةبَييبَي ئؤقرةي بز كيكرؤكَي

 ةي لةتةكدا بكاتةَلمام

( و بآلو كؤنةكاندا دايةوة  كي بةالي ثةرتووكة زورة ثةرشَيئاوِر)
 :ووتي

 ؤي مؤسكو بةشي ئؤكؤنوميم دةزاني من دةرضوي زانكتؤ كضم  -
 . هةيةزيي بَي بةةي كي توِرالست ض كرؤكَيدةزامن كةثيت

تة قورباني بةرذةووندي ضةند جار مالين مرؤظ دةبَي هةندي  -
ي لةتةك ئةمة سيستةمة كاتي خؤ كؤمثانييةك.  كَيكةسان

ت بَيدةنط كي بَيرَيئةفسةئةو دواين زؤرباوكتدا لةسةر ئةوة 
مان ووترابوو تووتي لةو وانة زياتر كة ثَي يكومنيش مامؤستاية

سان ثيرتسبؤرط  ي ذيامنان لةمة سةرةتائَي, اظة نةكةين زياتر ِر
كي ئاسيي َيسروشت تةكرة لةلَي ئريةهاتني بؤهةَل.بووين
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 داجةجناَلي لةشار.يهاوِربووين بةةَلطايةكي سادةي ديهاتي وكؤم
 .يتتة خؤشةويسسةريان ناثةرذي مرؤظةكان

ةكان نؤي جياوازن لَي جياوازييسبؤرطي كؤن ودةزامن سان ثيرت -
ةوي بةدةست ضةند َلضونكة بازار جسةردةمي تؤدا ترسناكرتة لة

 .كةوةية نةك سيستةميككةسانَي
من تؤ هوشياري لَي ذياني م ئامؤذطاريت دةكةم دةزااترتسينمن ن -

مب  سؤزتت دَلدةبَي وةك دايكَيهوشياري زياتري طةركة  ئةوشارة
 .خؤشةويسيت من ناطةيتلة بةدايك تؤ تا نةبيت

كاتي ةكةبوو لةك الي من كةَلثرسياري ةك بوو كؤمةَلدةمَيزؤر -
استبوو يان مة ِرساردا كؤمؤنيستة سةقةتةكةي ئَي جةنطي

 ؟ ئةوان كةثيتاليستة بَيوذدانةكةي
 رامدةوَينيك نةهيض شوَيخانةنشينكرام لةتا  -

تةكةي يسنؤمؤزاني وةآلمةكةي كدم ضونكة.ئةوثرسيارةبكة
 .نؤية زؤرهةراش ئةوثرسيارةتئيسنةية واشكة.يةمةئَي

 ؟طشت ويستةكاني مرؤظ مسؤطةربكات كةثيتاليست دةتواني ئايا -
يم نا سيستةمي كةثيتاليست ياني طةي خؤمةوة دةَلجَي من لة

مةش و ثضوكةكاني  كؤمةَل ئَيهيز بَي ةسيتةمي خواردني ئةندام
طةوجي  سةرمايةدارَيكي يش دةبني بةخواركي ضةندزاني ترخَيو

مة هوشياري هةية ئَيروسي ضونكة كةثيتاليست ثيويسيت بة نؤي
ةردةنةكردوة ة وزانكؤيةكدا كاديري وامان ثةرولة هيض قوتاخبان
بكات دا ثيتال و بازاري ئازادةة لةتةك كة مامةَلبتواني هوشياران
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دةتوانني .كرَيت ارنمن وتؤ ضارةسةشةية بة ئةم كَيكضم دةزامن
داهاتوودا دروست ةخؤراكي ئةو نةهةنطانةي لخؤمان نةكةين بة

ئاطات لةخؤت بَي سان ثيرتسبؤرط دةريايةكي فراوانة  بِرو.دةبن
 .نةهةنطي برسي ييت لةثِر

و جةستة مةمةك خِر  كيتؤش ماسييةكي ناسك و نازدار و شؤخَي  -
ينة ئاطات حةزي ئةوان زؤر شري طؤشيت جةستةي تؤ بؤ. نةرمي 

م تؤ نازاني تؤ بؤ من وباوكت نات ترسين .خؤت بَيتلة
يادطاري من  و جطةرك لةك تؤ ثارضةيةكضَيزؤرتر لةضيت؟

دةزامن طرفتت دةبَي  طرنط ئةوةي بة هوشياريةوة .وباوكيت 
 .طرفتةكانت ببيتةوة  يبةرنطار

طرفت لةوةداية مرؤظ .طرفت لةوةدا نية مرؤظ برتازيتة ضاَلَيكةوة -
ئةمة فةلسةفةي بةرنطاربوونةوةي .لةو ضاَلة بَيتةدةرةوة ضؤن

ئةو مرؤظانة .رؤحي ئازاي مرؤظة ئازاكانة.طرفتةكاني ذيانة
لةئاست طرفتةكاني ذياندا .بةختيارن بؤ ئازادي ذيان خةباتدةكةن

كةزؤرانت لةتةك طرفتيكدا طرد سةركةوتنت .ضؤكدانةدةيةت
ذيان بَي ئازايي و .ةبيتلةذياندا ئازاد د.بةختياريت ثَيدةبةخشَي 

 .ئازادي كؤيلةبوونة 
  .بؤيةك طريان .هةردوكيان باوةشيان بةيةكدا كرد  
كي ثريؤزي ذياني منن بةشَي شوةئَي . وةلة ئَي كمدايةطيان من بةشَي -

 . ةوشتة جوانةكاني ئَيوةمة من قوتابي ِرئةوةي شانازمي
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كي دةسيت سةيرَي تةوة ةونَيايكي بِرغةمي د ككي بَي كةمَيوةك طةرة 
ودةستيدا ؤمانةكةي نَيةي ِرِرو ثةدايكي كرد بيين دوو ثةجنةي لةنَي

 ةنينةوة ووتي كثَيبة.داناوة
 ؟ت خؤيندؤتةوةؤمانةي ضةندجارئةم ِرمناَلدايكة ثَي -
ةمة كالسييكيةكاني ئةدةبي تريناخؤم بةرهكضةكةم ئةوةي لَي -

 وةياندابةسةر خؤَيندنة ثةربوونماوةيةك تَيدواي  هةر.رووسية
بةسةليقةوة بؤ  ئةونوسينانةيئاميزي وة ثضمةحةزدةكةم زؤر

 . يويانةنووس انذي
 .بةجيهان ئاشناكردوة انوسينةتةوةي ر  هةمانةئةم بةر
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 كي تةماويييةكي رؤذَيبةيان
كةي ي جةستةي دَيتاثارسةولقي درخت وسنطي زةوي تيشكي خؤر 

ان وؤذةكةي جوي سةرةتايي ِروي ِرنسؤماِركي سثي تةمَيمةساجدةكرت 
 .بووكرد

بةئارامي  وةك هةميشة ديَي ضاالكي بوو دانيشتوانيووزةبةخشي كار و
لة لولةي زؤثاي هةندي خانووة . لةبةرضاي خواردني بةيانياندابوون

ي ئامساني سةرثؤش ية تةنكةكةبة هةمَل كةَلدةزووي باريكي دؤكةَل تَي
 .ديكة دةبوو

 لةتةك دايكيدا كةلوثةل و جل و بةرطةكانيدواي طفتؤطؤكاني  ئةننا 
 .جانتايةكدا كؤكردةوبووة ونَي لة

 .لةنان خواردني بةيانياندابوون   
 انيهةناوي ي دابِراني سَي رؤحي ثاكي ئاشنا بةيةكثةردَلةخو

وكي ووتبوو بؤية ي سةفةركردني بة بادايكي  هةواَل شةو .طريدابوو
ة ضاكةي ثياَل كي كثةوةطرانَيةب كاني دةجووةثارؤ بة بَيدةنطي باوكي

باوكي  دايك و هيشتييندةيزاني سةفةركردني و بةجَي دةطرت ئةوهةَل
دَلي بة .ئةمةويسيت ذيانةوة دةبَي بيكات.سةختةزؤربؤ هةرسَيكَيان 

 .خةفةت طريابوو وةك ئاساي نةيدةتواني بةرضايي بكات
كي ة سةرَيبةدانيشتنانةوباوكيدا وةستا باوكي  لةبةر َيهةستاية سةرث 

ضاوةكاني سةرثيَي وئةويش هةستاية  كَيمدواي كة.بةرزكردةوةبؤ
اوكي ضانتاكةي داية باوةشيان بةيةكرتيدا كردو ب.باوكي تةربوون

 ووت ثَي دةسيت
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اري دايكتةوة هةموو بروايةكم بةتؤ كضم من لة ِرةوشت و هوشي -
كم من هيض شتَي امةوةِركي بؤ طَيت طشت شتَيدايك. هةية 

مة تؤمام نية ئةوةندة بزانة ئَي ايكت جوانرت ثَيني دلةوةتةكا
 .ناوضةواني مضكرد .خوات لةطةَل كضم. رخؤشدةويزؤ

َلثي طريانةكاني خواردةوة تواناي تاقة قو ي بةدايكيدا كردباوةش
وةك منداَليكي ساوا تَير بؤني جةستةي دايكي .ووشةيةكي نةبوو 

 .هيشتجَيبة يماَل هةَلمذوو و بةضاوي ثِر فرمَيسكةوة 
نتاكةدا بةالي جاجةستةي را ودةطَيةَلجانتاكةي بةطراني بؤ ه

ادةي قري وئيستطةي ثاس ِرَيطةي بةنيازي طةيشتين بةج. ووةببالر
هَيشت دةكي شؤخ دَيكةي بةجَيطةنج كيذَي يكاتَيك كوِرَيكهةر.طرت

دانيشتواني  بةتةمةني دَيكة خورثةيةكي تةنيا لةِرؤحيان 
 .هةَلدةسا

ديكةيان  شئةنناوا كةبيين يانوةن مؤسكؤفيضةكةدراوسيةخا
ئةجنامدا ئةم نيشت لةخةمي ئةوةيان لَي َيَلدةهَيبةجَي

 .كي طةورةي مرؤظة ثريةكانخانوويةتةيةدةبَيَيد
 بؤية.شتايةؤثَي بِربة هةندي دةبواية بؤطةيشنت بةجادةي قري

ضانتايةكي قورسةوة  بة ئةنناواكةبيين سؤزةكةيان ية دَلدراوس
 .واتجادةي قريدةِر بةرةو
زانةكةي ووت ئيستا بةخَيو دكي   لةبةركريةتؤثاَل خَيرا

كينةي مؤسكؤفيضةكة تامة مؤسكؤفيضةكةداسلفي لة.مةوةدَي
 . ووبالدروست ينيخوِرات و تواناي لَياهطةرمِر
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 .ي دَيكة وونبووضاوةل ئةننا 
 طة ثَيَيوري ولةِرخلَي دراوسييةكةيان بةدواي ئةننادا

ي طاكة ماندوَيووري ِرقورسي جانتاكةي و دكرد سواري.طةيشت
ي كراوة ثةيتا ثةيتا لووتي ضاوةكانوةكاني سور كردببو سةري كومَل

ي سسوثا ردواجا ئؤتؤمبيلةكةدا حةوايةو وك لةنَيَيكةم.يدةسِر
 .ووتدراوسيةكةياني كرد ثَي

نيازي كؤيت هةية . دام كي جوان بوو زؤر سوثاس يارمةتيَيكةوتَيِر  -
 ؟ةياني زووة بةم ب

 دراوسيةكةيان ووتي 
بينيميت تؤش نيكم نية كةنيازي هيض شوَيكةوت نةبوو َينا كضم ِر -

تا  دةزامنجانتايةكي قورس و تةنيا ولي ودةهَيديكةمان جَي
ئارةزووم .ئيستطةي ثاسةكة زؤرت طةركةطةيشنت بةجادةي قري 

 نةكةيتارمةتيت بدةم  بةهيواي ئةوةي تؤدَيكةمان لةياديهةبوو 
ذي تةمةمنان ثَيكةوة كي درَيطارَيياد ئَيوة و ئَيمة ضونكة خَيزاني

 .داوة طرَي
 طةي ضةندَيقورساي دةروني ِرتَيزا  يفرمَيسكي كاَلضاوةكاني 

 .كي نةداةووشةي
نيطايةكي ثِرخؤشةويسيت وسؤزةوة ضاوةكاني لةضاوي دراوسييةكةيان 

  .ي طةيشنتووكيان لة ثرسيار و وةآلمةكاني ضاوي يةكرتبِري وهةرد
 :دراوسييةكةيان ووتي
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وةي طةنج استة ئَيواين ِر زانيكمة هةموومان وةك خَيكضم ئَي -
ان هاتوة هيوادارم  طوِر ذيانة ديكةمان بوون لَي ئةمة هيواي

 .تمة ذياني سةخت نةبَيتة وةك ئَيوآلنةوةي داهاتووي ئةم و
 .بكةين  َيضاوةِر دةبَي

 ؟.يةئاماجنت لةم سةفةرض دةتوامن بثرسم  -
 انبيَي وةست 

 .ةنطي نيةماوةيةكةد .ي ئةلكسةندةرمَلوَي -
بةردا  لةطريةكة كيَيدةستزي بؤ بادا وَيِر ثِرةرنج وس كي ثِرسةيرَي 
 ووتشي و ثَيطوئةنناي  دةسيتو
 ك ئةلكسةندةردابةهيوام لةتة يةوةفا و ةوشتةجوانرتين ِر ئةمة -

كانيم طةياندة َيوِراؤذةي كة ئةلكسةندةر و هئةو ِر.ةنبةئاماجنتان بط
اندني لة تؤ بؤ ئةلكسةندةر دواي ثضِر ين ئيستطةي ثاسةكةشوَي

 . ةك زؤر تاسابووماوةي
 . ؟دةزاني ئةو لة كؤية -
م ئيستا كي بؤ نارديةناتاشادا نامة بة بةرر ماوةيةك لةمةونةخَي -

 .ين دةزانيشوَيئةو .....ي ئةو دةضم بؤ ال
تر زؤر كي جارَي ئةننا و ي ثاسةكةة طةيشتة ئيستطةكردنةواظةبةدةم ِر

 .سوثاسي دراوسييةكةياني كرد
ضاوي ئارام ببوة  يهةناسة.  دانيشت كةباسة ي ئيستطةيلةسةر كورس

تيين طةرمي سةرتاي ِرؤذ تةِراي بةو ي سةرشةقامةكةة قرييبِر
 .سةرشةقامةكة كةم كةم دةبوون بةهةَلم بةرةوقوآلي ئامسان دةكشا  
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. ضاوي لةتةك هةَلمةكةداكرد و  ةكةهةمَلوي كةآلتَي ييشةئةند
 .بةرةوئامسان كشا 

 .وروذاثرسياري لي و هةزراها بؤشاي ئامساندا لة
 .كشي نةبوومَيهيض وةآل

 .ثاسةكة بةئاطاي هانيةوة كينةيدةنطي طِري مة
فايبةر لةتاو سةرما وباران بة كاوكي شةضةند ثةجنةرةي. كي كؤن ثاسَي

و لةنَيبةرطي كورسيةكاني دِراو ضَلكن ثاسةكة سارد و نيو.نطريابوو
خؤيان  ي ديهاتيثريةثياوَيك ضةند ثريذن ودانيشتواني ثاسةكةدا 

 .ضابووة لةبةرطي ئةستوري ترسة سةرما ثَي
كي الو دةستيان لة ملي يةكرتي َيلة كوشنةكاني ثشتةوة كض و كوِر

طةيشت تَيكانيان دانابوو ثَين لةبةرجانتايةكي قةبةشياندبووئااَل
 .وونةوانيش بةروة شار دةرئ

هةموو ضاوةكان ضاويان شت ودانيشتواني بَيدةنط يثاسةكة دةرؤ
بيدةنطيةكان كؤمةَلي .لةضاوي ضامي ثيشةوةي ثاسةكة نةدةتوروكان 

و ِرووناكي ضامي هيواي بيدةنطي دانيشتواني ثاسةكةبوون لةنَي
ثاسةكةدا تَيكةآلوي كاتي تيثةربووني شةقامة ثرضاَل و 

 .بوونةدتاسةكة
هةردوو باَلي .بةطةرمي جةستةي كؤشنةكةي كةمَيك طةرمداهات

لةخؤي ئاآلندبوو ملي لةنَيو ملثيضة توكنة ئةستوركةيدا 
كضةكة . لة كوشنةكةي دواوة بؤ كوِروكضةكةدايةوة ئاوِري ..ندبوونوا
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سةري خستبوة سةر سنطي طةرمي كوِرةكة وكوِرةكةش ئامَيزي طةرمي 
 .ةفةريبؤ كردبوة ثيخةفَيكي س

كضةكة لةنةرمة خةويكي نيو ئاميزي كوِرةكة لةجنةي ثاسةكة وةك  
 ؟كان  لةتةكدا دروستبكاتةئاشنايةتيويسيت  .بيشكةيةك دةيالوان

 شكوِرةكة.حةزي نةكرد كيذةكة لةخةوي ئاميزي هاوريكةي برتازيين 
 وةك ترسي لةئايندة وضاوةِرواني بَيت ضاوةكاني بةشةثؤل ووشة ثِر

بةنيو بؤشاي ثاس وسنكي ِرووناكي ضامةكاني ي ثرسيارةكان
طةيشت بؤ ضاوةكان كرد تَي ثيسؤلؤطي خؤيندنةوةيةكي. ةرشدةكردث

وانةش دوو سةربازي هةَلهاتووي سوثاي بيكاري شار وديهاتة وئةو د
 .ذياني نؤين وئايندووسيان وئةوداَلي كاربيكارةكاني روبرسي 

. بةِرةوتي باسةكة دةرويشتطاوة كاتةكاني َيبةبريكردنةو سةيكردني ِر
بيست ي دةنطي ناسكة ماضَيك و ضةند ووشةي ِرستةيةكي خةواَلوو

كردة  ئامَيزي زةردةخةنة ينامةيةك ةكة دايةوةئاوِري لةكض وكوِر
 :  ووتي . لةتةكياندا سةرتاي بؤ ئاشنابوون ثردَيكي باريكي

 ؟بةرةو كؤي دةروون  -
 .ثيرتسبؤرط  بؤ سان - 

 .اي شاري سان ثيرتسبؤرط بَيتنيوةك ترسي لةتة
بة هاو  نبوو وضوة تةنيشتيانةوة يشويين دانيشتنةكةي طوِر

 .يانسةفةر
سان  تةرميناَلي ثاسةكانيكة طةورةتر لةدَيكةيان كيطةيشتنة شارَي

 .لَيبوو  ثيرتسبؤِرط
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ترساو هةرثاسيك  وخةَلكةكةي ماندوو .دةهاتمةي جةةكةتةرميناَل
 .ةضانتة بةدةستةكان دةوريان دةدازمرؤظة شثربهاتةية شةثؤلي 

 .طةيشتة شاري سان ثيرتسبؤَرطكةمَيك تاريك ؤ وةِرثاش نَي
ة سةرجندارةكاني شار نطرتين وَيكي هوشيار بؤكامريةمانَيوةك ضاوي 

نة ئاَلؤسكاوةكاني شةقامةكان كؤكردنةوةي وَيضاوةكاني بؤ
  .ئاراستةكردبوو

 ات شةقامةكاندةهمرؤظ ةلشارة مريوولة مجةي وةك ك شارَي
 .ةكةكةي زؤر شثرزتؤمؤبيل و خةَلؤي ئككةفِرفِر

هةندي كةس لةضاوةِرواني .هةر ضانتا بةدةستَيك ويَلي ئاماجنيك بوو 
 .هاوريةكانياندا بوو

 .بةبينني وشادبوون بةيةك يةكرتيان لةئاميزدةطرت
 كابينةي تةلةفوونَيكةوةلة .تةرميناَلةكةمايةوة ئةننا بةتةنيا لة

 .ناتاشاكردكي بؤ َيتةلةفوون
 كردبوردني لَيداواي لَيئةوةي لةسةركاربوو خؤش بوولةبةردَلزؤر ناتاشا 

 شؤيين كارةكةي يبكات ناونيشاني لَيشوازليت وثَيبهَيناتواني كاربةجَي
ةطةيشيت من ثارةي تةكسيةكةت كةرة وت بةتةكسييةك وطدا ثَيثَي

 .دةدةم 
وو يدا ئةوشارةي ال طةورةبيةكةجماربوو لةوةها شاريكيدا بَيت لةذيان

ذمارةي ءتؤمؤبيلةكان شةقامةكانيان تةسك  دا خويندبوويتَيكة
ؤحي ر.دةبواية بِرؤشتاية كي زؤرخاويشتنَيتةكسيةكة بة رؤ .كردبووة
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ضاوةِرواني ئةنناش دةويست بةهةنطاوَيك بةناتاشا وهةواَلي 
 .شاد بَيتئةلكسةندةر

و ثةجنةكاني  انةرزي دةلالقةكانهَيزي خةمي دةرووني ضاوةِرواني  
 .ثشيت يةكرتيان دةشيال 

بةرط ةطةتي كي مؤديرن دوو ثياوي كةَلنَيةستوراِرطةيشتة بةردةم 
 .وةستابوون كي طؤشنتوةك ثةيكةرَيقاثيةكيدا لةبةر ةشِر

كي يةيَل ثاًلتؤدوطةدةيةكي برسي رؤحَيكي وكي مانةجةستةينةننا 
وَينةي  كي ئاَلؤسكاقذَينتايةكي قورس وجاكؤن ملثيضَيكي تووكن 

 .بووَيطةيةكي دووروماندووي ِرداماو  كيذَيكي طوندنيشيين
 َيي كة من هاوِراويكياندا دووا ووتلةتةك ثَي زمانَيكي تكاوييةوةبة

 .مكي دوورةوة هاتووةطةيناتاشام ولة رَي
دةرةوة خؤيداهانية  ة ذوورةوة ناتاشاي لةتةكوضو لةثياوةكان يةكَي
كةي ناتاشا ثارةي تةكسييةان بةيةكداكردوكي طةرميباوشَيوناتاشا ئةننا

 .ستورانةكةوةو ِرداوضونةنَي
 كي طةورةي ثِرهؤَلَي. بووكةم ردن نةبوو بؤية ميواني واكاتي ناخن

كي لةهةر سوجَي زةكان ِرووناككرابوونةوةسةر مَيكز ز وبةطلؤثيلةمَي
 . نوةستابوو وةك ثةيكةرةش كي بةرط ِراوَيثَي ستورانةكةداِر

بةيةك  ةكة وئةنناش لةم ديوة بةرامبةرناتاشا ضووة ئةو ديوباِر
 .دانيشنت و كةوتنة دووان ناتاشا بة ئةسثاي بة ئةنناي ووت 
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ة طردن ماوةيةكي ترجَيواكي باش طةيشيت هيشتا زووة بؤ ناخنكاتَي -
ي انة بةناوبانطة طرانةكانةستوِرِر لة يةكرة يةكَيئَي بةرناكةويت

 .نةمندةكانرة دةوَلتة ئَيئةمشارة هةرضي دَي
رةكةي كي كاتذمَيسةيرَيبةدةم قسةكردنةوة ضايةكي بؤهاني و

 :دةستيكرد وثيووت
ستا تةكسييةكت بؤ بانط يئ رةوةبطة ئةم ضاية خبؤم تَيتكاية لَي -

نذينةكة و ذمارةي خانوو وشوي.ية ةوةماَل ليدةكةم ئةمةش كلي
 .وسيوقاتي خانوةكةي بؤ ن

كي ي خؤتة هةموو شتَيماَل .ن كاردةكةم ياةمن ئيمشةو تا بةرةب -
 تكاية لةماَل.مةوةك خبةوة تادَيية خؤت بشؤ نان خبؤ كةمَيلَي
  .زؤرترسناكةئافرةتي تةنيا دةوروة ضونكة شةوان ئةمشارة بؤةةيم

 .كةوةدةبني ؤذةكة ثَيبةياني تةواوي ِر -
 .ك دةبَيتكامتان بؤ هةموشتَي  -
ي دَل لة ترس وةك.دا بووةمي ثةيداكردني ئةلكسةندةرخنا لةئةن 

 .وتتةوة ثَيةوينَيناتاشا بِر
 نياموةبكةيت ؟ دَلدي ثَيوةنيةسةندةر ببينم ؟دةتواني ثكضؤن ئةل -

 وةسةر كاتي تؤةنامب بةئةرك ب.را دةطاتة الم بزاني من طةيشتووم خَي
ا و زمان ك طؤِرةنطي كةمَيناتاشا كةناوي ئةلكسةندةري بيست ِر

رتين ناسائراترين ودةويست بةخَي, ةكردن ةَلكةوتنة تةت ودةستةكاتي
كخستين َيخؤي سةرطةرمي ِر.كي درؤي بداتةوةمَيستة وةآلِر

 .ووبكاتة ئةننا كاني سةربارةكةكرد وبَي ئةوةي ِرثةردةخة
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 .كي ترضووة بؤ شارَي ككارَيئةلكسةندةر بؤ. تا كاتي ئةوةنية ئيس - 
 تةوة ؟كةي دَي  -
نة وازلةم باسة بهَي. وة دةكاتثةيوةنيدم ثَي تةوةك بَيتَينازامن هةركا  -

ي جانتاكة ةشؤفريي تةكسييةكرةكةي كردكاتذمَي يةكي ترسرَيجا
 ووت  يناتاشا بة ئةننا.هةَلطرت يئةننا

ئةمة تةكسي .ي خؤتة ثارة نةدي بةتةكسييةكةماَل بدة ئارام بيهةوَل -
باتةوة مئةم دةهةرشةوانةناونيشانةكةشم دةزاني ضونكة.ستورانةكةيةِر

 . نةترسي...بؤ ماَلةوة 
ثيض وثيآلوةكاني داكةن مل و تؤثاَلطةيشتة شوينذينةكةي ناتاشا كة 

ثاك ا ِرنذينيكةي طَيوضيشتخانة وشوَيهؤَل وذووري نووسنت كي بةضاوَي
 .ك كوثَيميزو رَيو تة

كي ةوةيكي ناتاشاي بةشَيةنةيوَي.دابووثيويستيةكاني ذياني تَي هةموو 
 كي ثضوكي تةخيت نووستةكةزَييرن لةسةر مَيو مؤد زؤر جوان

 .طشيت طرمؤلةببوونكردةوة بةرطةكاني دةرهاني و جانتاكةي.دانرابوو
و َيووتي بةنبةِر ووتكردةوةوخؤي ِرشتين كردخؤوي ئارةز

ني ناتاشاي كردوة سةخناخ بي بةرطةكادةرطاي دؤآل.اشوينذينةكةدا طةِر
كي بة َيربد وئاوِرريةي ثَيك ئكةمَي.جوان ومؤديرنبوون لةبةرطي نؤي و

 :لةبةر خؤيةوة ووتي . ةكاني خويدايةوة الي بةرطة ضرض ولؤض
 .دةكةم وة لةبةرمنيش ئَي -

 ي خؤيدا ووتيزةردةخةنةيةك طرتي لة دَل
 .نؤي بريي نؤيت ثَينابةخشَي بةرطي  -
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كي َيسوتاو بتَلوةكي ثاك مؤمؤيكي نَيضووة طةرماوةكةوة طةرماوَي
 .شااكَيداخ سةرجني ِردوو ثةر وةي شةمثانا وين
 ثةرداخي دووهةم خاوةني كَي بَيت ؟ -

بة ثلةي طةرماي ئاوي َيطة وسةرمابوودووي ِرجةستةي مانضونكة 
و لةنَي.خاوببوة يجةستةتين ال دروستكرد وري نووسكي زؤحةزَيبانةكة

 .ردةوةكةم ذواني ئةلكسةندةر دةكيةئاوةكةدا بريي لة
 ـت؟ي بَيؤئيستا لةك -
 يةكرتي دةبينني ؟كةي   -

 دادةكات ؟ضؤن باوشم ثَي  -

كم بؤدابني هةمووشتَي.اوينةكي زؤرة لةيةك دابِرماوةي  -
 .امان بةختياريكردني يةكرتيةمة هيوئَي.دةكات

 .كي باشي دةستكةوتوةنيام كارَيضاثؤكة دَلئةو -

 ؟ يةكيرتي ببني  كةي  -

ك كةمَيةكان ئاوةكة َلايضكةي ِرةخةوو ئاوةكة لةنَيكي ترازايةدةستَي
 ةكي لةخؤيخاولَي.كردطةرمي كي شَيدو.ساردببوة

بةسةر لةفزوينةكةشةوي تةندولةسةرضرثاكةوبةسةيركردني ئاآل
 .بووةلكسةندةري الي ئوانيدا هةميشة دَللةماوةي ضاوةِر.برد

 .يةوة كي خستبوة دَلهوشياريشي ترسَي
. ي دةثرس ناتاشا لةي ئةلكسةندةرم هةواَلكة ض ئيمرؤن و تةلةفوض لة -

 ؟وويدابَيتضي ِر دةبَي.ندابووتَيي يدرؤضاوةكاني ترس و ووشةكاني 
 ؟كردوةييةكي تري ثةيداكردوة مين ويَلئةلكسةندةر هاوِر -
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 .كيذي جوانة لةنا ئةمشارة ثِر يبؤض -

ماوةيةكي زؤرة لةكةيةك بِراوين وبَي سَيكسة . ئةويش نَيرينةية   -
ئةمةش .اميان نية نَيرينة زؤر حةزيان لة سَيكسة وةك ئافرةت ئار

 . ياساي بايلؤذي سروشتة . تاوان نية 

ذاي تةمةمنان نية بة درَي مؤراَل دة بَينكي هَيئةو كةسَيواناكةم بِر -
 الي من جوانكردووةئةوي ي ةئةو.درؤي لةتةكدا نةكردووم يةك

ي كردم َلك وَيَيمشةوةش لةبارةكةدا كة ئةو. اني بووةوشيت جوِر
ئيستا .مةسيت ئةمشارة و  ظؤدطامةسيت.تةنيا هؤي مةسيت بوو

ريت سةرطةرمي كار وسامان كؤكردنةوةية بؤ ذيامنان ئاي كةب
من  زانيباية؟ طةربتي بيتئيستا لة كؤ. طيان دةكةم ئةلكسةندةر 

 .ينش بؤاية دةهاتيتة المنيام بة فِررةم دَللَي

 .ديكةمان نية  ذياني ئةم شارةو وةك ذياني.يةوة خؤشي خؤي دادَل
ك زوو ناتاشاي هاتةوة بةرةبةيانَي.ي ناتاشي كرديان ضاوةِرتابةرةبة

كي ثري لة ميوة وقاثي كي تر باوةشيان بةيةكداكرد وزةرفَيجارَي
 .خواردني هانيبوو يلشةمثانيا وكةلوثة

كةنني ثضري وبةدةم ثَيةَله مثانياكةي ئةنناوة شةي هاتينبةبؤنة
ةمثانياكةيان دواتنؤكي تةِراي طةرووي ش انةوةي يادطارةوةِروطَي

لكسةندةر ةن و ذياني ئك ئةننا ثرسياري لة شوَيضةند جارَي.نؤشي
 ...ك ثرسيارةكةي دادةثؤشي َيَلدةكرد ناتاشا بة فَي

 وزداريكي ثهةستَيسان هةردوكيان لةباوةشي لةخةوهةَلبؤبةيانيةكةي 
ي و وة قذي بؤ بِرجوانرتين شَيك بةونَيبؤ ساَل برد يناتاشا ئةننا.بوون
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ي الدي طؤِري بةشؤخَيكي كَيذَيكي سادةشَيوةي  كخستَيي ِربرؤكان
 .يبةرطي جواني بؤكِر وهةندي مؤديرني شار

شاي ال تااويستةي نهةَل ئةم هةرضةندةكي ترننا بوو بةكةسَيةئ 
 .بةهةربدا ةموو ثارانةبةناتاشا نةبوو ئةو ه جوانبوو لَي ئامادة

 ووت ثَي 
تكاية شةرمةزارم دكردم بؤ هةركي زؤرت ةئيمرؤ ثارةيشا اتن  -

 .مةكة  

 كةنينةوة ووتي دةم ثَيناتاشا بة
مةستةكانةوة  بةدةم ثياوة هةفتةي داهاتوو زياتر مةدةرَي شييطؤ -

 . دةكةمن ثَي

 :ووتي  تينةطيشت ولَي
  ؟كةنيش بةثارةيةلةمشارةدا ثَي  -
 ئا.... بؤ ثياوي طةوج   - 
 مةبةستت ضيية ؟   -
شةوانة كةخزمةتي ثياوان دةكةم  واية كةممةطة من كارةة تَيهةَل  -

 كاتي داني نرخي خواردن ومةياكانياندا بةخشيشم دةدةنَيئةوانيش لة
 .ةوابكة مانطي وا هةية ثارةي بةخشيشةكةم لة مووضةكةم زؤرتربِر

 لة كؤيةوة ثةيوةنيدتان ضؤنة؟ سريطي
كرد منيش ئةوم تري ناسي مين ويَل ك ئافرةتَيكي ةهةردواي ماوةي -
 . كرديَلو
 هةروا ئاسان ؟ - 
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كي ذيانَي ئةطةر ئةو؟ ئةي بؤنا  .بَيطومان ئةمة ياساي ئةم شارةية    -
  .ِرَيم ؟ منيش لةدووي ذيانَيكي تر دةطة طةرةك بَيتري 

مين  ؟كي تري ثةيداكردبَيي ئةلكسةندةريش كةسَيبَلترسينة تؤ ممة -
 َلكردبَي ؟يو
 ...وة ثارضةيةك لة ثاكي بوئةو كوِرنا   -

 ةكاند ووتي اضَلي ئةنناي ِردَل ستةيةئةم ِر
 ؟ثارضةيةك لة ثاكي بوو -
 ضي؟ -

 ؟ابووردووبووة بة ِربؤضي ئةلكسةندةر -
ووشةكاني لة ةوة طؤَيسةرنج و زرنطيؤر بةناتاشا نةيدةزاني ئةننا ز

 ارةش درؤيةكي تةنكي بؤكرد ووتيت ئةجمدةطرَي
 .نية رةمةبةستم ئيستا لَينا -

ين هَيي نطةيشت ناتاشا كؤمةَلش نةبوو تَيخؤمةكةي دَلبةوةآل
 . ري يان دةترسي  بيدركييَنئةلكسةندةري اليةو ناوَي

 .كةوة بوونثَي هةفتةيةك بوو 
ئةنناش ثرسيارةكاني  .دركاندكي ئةلكسةندةري نةنَيناتاشا هيض نهَي

 . ياري دا سنوري بؤ ناتاشا دابيَنوان بوون بِرضاوةِر
مذي . بوو  لةسةر ناتاشا دانا كي دةروونينةكة قؤرساييةَيارستين نيهث

يدا دةودوا وَيَلي دةنطي لةتةك خؤبة بَي جطةرةكاني زؤرتركردبوو
 .ِرووداوةكةبوووي دركاندي واسةرةتدؤزينةوةي 
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ضووة يان بةبيانوي جطةرةكَيشان كةطفتوطؤبؤخؤدزينةوة لة
توومانةكاني بةرامبةري ضاوي بِريبووة ثةجنةرةكاني ساخ.باَلكؤنةكة

لةنَيو  تاي ضريؤكي كوشتنةكةي ئةلكسةندةرلةدووي ووشةي سةر وةك
ِريزي .ذمارددةيةكةيةكة ثةجنةرةكاني .كاندا حةشاردرابووبَينترةثةجنة

 .يةكةمي تةوادةكرد دةضوة ِريزي دووهةم
 . بؤ ذمارةي ثةجنةركان دةذمَيرَيخؤشي نةيدةزاني 

ني دووكةَلةكةي كةي وبةبادالةجطةرة هةربريكي بؤ بهاتةية دواي مذَي
 .بريكردنةوةكةي دةطؤِري

 ؤ دركاندني نيهنيةكاني كؤتاي وسةرتاويكي بطةيشتةي جطةرةكة
 .نةدؤزيةوة

  .جطةرةيةكي تري داطريسان ...وةك زؤران لةتةك دؤكةَلدابطرَيت 
 .دركينمبَي ك بَيت دةبَينية هةركاتَيئةم نهَي -

 .نك بَي دةبَي بتكَيهةركاتَي ئةو فرميسكانة -

 .بزانيك بَي دةبَي ئةننا ثَيسثة هةركاتَيئةوكؤ -

بؤتة بةشَيك لةميذووي ئةو وكؤتاي هيوايةكي  ضارةنووسةو ةئةم -
 .ظي شةيدا بةذيانؤثاكي خؤشةويسيت دوومر

هةموو درؤية ئةم .كؤمةكي دةكةمو بتوامن خزمةت دةئةوةن -
داري و تاخبانة دَلنية تةمةني قو ي وةك من وئةواوِرشاياني دووه

 .استطؤمب باشرتة لةوةي درؤي لةتةكدا بكةمِر.مانةكةيدَي ذياني

ئا .ةموَيت بزامن ضؤن وكةي بيدركَينمئاخر درؤكانيشم جوانة د  -
 .ك دةبَيت هةموشتَيك ئاشكرابَيتدةزامن ِرؤذَي
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ت ذدةبَيتر دركاندني زووتر سارَيوكةوتوة زوكؤستة ولَي واية -
 . دةنطي وشاردنةوةي تاوانيةكةو من لة ئةنناي دةكةمبَي

 نيك ؟ وَيلةض ش يم؟بَلضؤن و كةي ثَي -

ذي لةجطةرةكي دابوو تا طةرماي بةدةم بريكردنةوة هَيندة م
ري جطةرةكة ثةجنةي طةرم نةكرد نةيزاني بريكردنةوةكاني ئاط

 .ش هاني ةكةرةكؤتاي بة تةمةني جط
يدا بَيدةنطي دانيشت لةتةك خؤ بة لةتةنيشت ئةنناوة

 .لةتةتةَلةكردني ثيالنةكةيدابوو
كي شؤخة سةرخؤش بيت زؤر كضَيك دةيبةم بؤ ديسكؤ و كةمَي -

كي دَيمةنري هؤنةدةَل.دةبرتو خوشكم نةبواية ئريةيم ثَي يهاوِر
م هةموو ة ئةئةم سروشتة ضةند جوان.شاوةوةكار نةخشةي كَيشَي

َيكي بةالي ئاوينةي دؤآلبي جلةكانيدا ئاور.جوانانةش دروستدةكات
 .دكي خؤيكرسةيرَي  دايةوة

ةيداي ند زؤرن شذمارةي ئةو ثياوانة ضة. ريين نيم يش ناشمن -
 ؟كي منن ووت و ضةثكة ماضَيكي ِرشةوَي

خؤمان سةرخؤشدةكةين دةضني .نيةكي كةَل واني و درؤئيرت ضاوةِر -
دةي اويك شةيداي دةبَيت هةر ئةوةنثَي يام لةوةينديسكؤ دَلبؤ

كي اويي ثَيئةوةندةي حةزي ناوطةَلكرد هةر ييةك ماضي قاضاخ
ئةلكسةندةر زؤر  نيام بةبيستين كوشتينذي دَلي هةمَلَلناوطةتر بة

 .ئازار ناخوات

 زةردةخةنةيةك طرتي ووتي 
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 .باشرتين ضارةسةر ةرةكي ئةمناتاشا بةشي خؤت زَي -
 ووتي  كي كرد وةويستةيهةَل

ي ك بدا نةك ناوطةَلطة بةهيض ثياوَيَيواناكةم ئةننا ِرنا بِر -
ةسةني كي ِرنةي ئافرةتَيئةو وَي.نادا  يكشَيِريطةي ماضلينجاوبلكات 

ين َيةَلب تةرخانكردوة كة سةئةو كة ياني بؤذ.ةوسِروةفاي بة
 .داوة هاوسةري ثَي

 ؟خواية  ئةي ضي بكةم   -
 هيض   -
 .طةيةَين ِرباشرتي يسةرخؤشي -

  .بةزم طةرمة كةنةةستورالةِر .كؤتاي هةفتةية  ةييَنبس
وان ناتاشا و نَيلة .خودي خؤي بوو ي نَيودةنطيةبَي ناتاشا لةم طفتوطؤ

كدا ةشةيكريد ناتاشا لة تةك كَيا هةستَينئةن.ئةننادا ووشةيةك نةبوو
 .ضارةسةي بؤ دةستطرينابي .ؤسكاوةئاَل

 .ةكان اضَلِر بةزةردةخةنةيةكةوة شاني 
كؤي ان بؤئامس يوةت هةبواي دةطيشتيتة نَيباَل ؟ تكؤَيئةوضيتة لة -

ناشَيت بري لة . جةستةت لَيرةية رؤحت باَليطرتووةتةنيا  ؟ووي بيفِر
ئةو بَيوةفايية  كي باش بوو بؤبةِراست طةجنَي .سريطي بكةيتةوة

 .ثَيكردي
بكات را سةيري ضاوي يوناتاشا دةيزاني ئةننا زيرةكة نة

 بةسةرداخستنةوة ووتي
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 لةم شارةدا تةمةن دةسوتييَنئةم ذيانة و.لةذياني خؤم دةكةمةوةبري -
 . ترم يكي شةيدايةم ضاوةِرذةوةي لةتةك ئةودا داثضراولةو رؤ

 ووت ثَي..كرد بةناتاشا وةشي بةسؤزةوة با
ضي  بري لةتؤنةكاتةوة تؤشوو ئةطةر ئةوتاواني تؤ نةب ناتاشا ئةوة -

ثياويك  وهةموندة جي سةرجنة نيام شؤخييةكةت هَيدَل؟ تةيدةك
كي ت نية شةقامَييكي راسَلاية هَيذيان و.تشاد دةبَيدَلبةهاوِرَيتيت 

ةكاني ضاَلذيان وةك تاقة شةقامة ثِر(كةنينةوةثَيبة)و نيةقريتاوكرا
 .هةموي ضاَل وكؤسثة.يكةي خؤمانةدَي

كةكانيش ضريؤكؤتايش بة.ةيةك نةطةيشتوونضةندةها شةيدا ب -
  .مرؤظ ميذوو دروستدةكات نةك ميذوو مرؤظ.ناهاتووة

 .ائازا ئةوكةسةية ضؤك بةرامبةر بة كؤسثةكان نةد -
ثيويستة بةزووترين كات هةستيكريد.كردئةنناي  ضاوةكانيكي سةيرَي

 : بلَيين كوشتين ئةلكسةندةري ثَيَينه
 ووتي 

  ؟َيي لَيدتيبؤني قسة جوانةكاني دايك تئةم ووشانة -
ي ئةطةري ئةم شارةي خستة سةر شانووي م كؤمةَلدايك نمش هاتثَي  -
سث كؤ بة رامبةر بة ئازارزيكردم ئازامب بةاوةكاني ذيامن بةهَيوودِر

برسي  ة لة نةهةنطيثِرةكة يرياداري ئةوةي دامي ئةم شارة دةئاطا
 .ابةرمةي و ِرو هاوِرم مامؤستا دايك.طؤشيت جةستةي ئافرةت

 .راستدةكةيت   -
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دايكم .دايكم ثِرييت لةزانسيت سؤسؤلؤطي ولؤطيك ئامؤذطارييةكاني  -
لةِرابوردوو ( ابوردو ئايندةدايةذياني مرؤظ لةنَيوان ِر)زؤر زيرةكة ووتي

ذياني مرؤظ وةك تابلؤويةكة طةر بةيةك .مةترسة بائيندةت جوان بَي 
ئةوة ِرةنطة جوداكاني ذيانة تابلؤي .يةكي ناشريينةِرةنط بكيشرَي تابلؤ

 (. ذيان جوان دةكات
طرنط .ياني كؤسث وئازار وطرفتةكاني ذيان نابَي مرؤظ برتسييَن -

 .ناوي ئايندةيةكي جوانداةربة كؤسثي ذيان لةثَيكؤَلنةدانة بةرامب
ناتاشا كةئةم بِروايةي ئةنناي بيست دَلنيابوو بةبيستين كارةساتي 

 .ضؤكدانادا .ئةلكسةندةر  كوشتين
 .ايةتي و بِروا و هوشياريت زدَلخؤشم بة ئاكةني ثَي
 .كارةساتة لةبريبكةمومنيش حةزدةكةم ئة -

 .خؤشيكردم دَلبووني تؤش زؤر -
كي خستة هةسيت هاوريةتي خؤي نيشان بدا دةستَيوةك  

 دةستيةوة بة تووندي طؤشي ثيووت 
تؤ  نةخوشكم هةية و برا من نة ةت جيانامبةوناتاشا بةذيان لَي  -

 بؤ من براو خوشكي هةردووكياني 
 كي خؤشيان بةيكدا كرد ي و باوةشَيطوشوة دةسيت ناتاشاش هةمان شَي

  :ناتاشا ووتي
دا تَييي كارةستؤرانةِرو ةفتةية كوتاي هةفتان لةؤتاي هسبةيشةو ك -

هةرزةكار و سةرسةري  كةساني ننةشي دَيائةو سةما طةرمة.كةمدة
كي خؤش دين بؤ ربردني شةوَيةزانيش بؤ بةسهةندي خَي ,نني 
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ؤش بةسةربةرين كي خشةوَيكةوة ثَيي سبةي شةوةض يَيدةَل.ئةوي
 ؟نادةين  واردن و خواردنةوةرةو نةخنةثارةي ضوونة ذوو؟ 

قسةكةي خواردةوة ناتاشا زاني ئةننا  ةك بكاتئةننا ويسيت قسةي
هةردووكيان .بكاتثرسياري  ئةلكسةندةري لَيكي تركييت جارَيطةرَي

 ضونكة ا ثرسياري نةكردنةكرتي طةيشينت ئةنلةمةبةسيت ضاوي ي
اني ناتاشا زامي دابِر.لة ئةلكسةندةربكاتثرسيار ئةطةر هةستيكرد

 . تةوة ثرسيارةكةي قوتدايةوة لَيدةكوسريطي و 
 .كي مةسيت و ثِرسةما شةوَيةزامةندي خؤي بؤِر

 .ضاوةكاني نيشاندابة
 .كؤتايي هةفتةية 

 نةكةتةخيت نووستووة سةرخستب هةموو جل وبةرطةكانيناتاشا 
 :ووت  يبة ئةننا كي تاقيدةكردةوةهةريةكةيان بةرطَي

 نكةضويةبؤمن طرنط نبكة  يلةبةر كؤام بةرطةت بةدَلة -
 .هةموويامن تاقيكردؤتةوة

وة ازاندةبةرط ِروة ولةئةجنامدا ناتاشا ئةنناي بةجوانرتين شَي
جانتايةكي ثضوك و مووةكاني كي طرانبةها وةشي تةنكي ِركراسَي

كي ةنطَيوةكاني بة ِركخست و لَيَيِركسي سةري بة شَيوةيةكي سَي
 درزي سنطي.ك تاريك كردني كةمَيثشيت ضاوة شينةكاتوخ 

ة طانئةننا بَي ثةسةند نةبوو ثياواني بَي ةبووزؤر ئاواَل ياسةكةكر
بدا ناتاشا كي لَيويسيت دةرزيية.ذناني هةمَلةكهةآلوي درزي مةمك

 :نني ووتيكةداية قاقاي ثَي
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 ؟طران ومؤديرنةضةند كراسة دةزاني ئةو ضيدةكةي ئةوة -

مة ئَي.  ثياوانكةنيينثَي ئةو دةرزيية لة سنطت بدةي دةبيتة جَي -
كةسةي ئةوكراسةي دروستكردوة  ئةو.كةنيسة ناضني بؤ

 .بةمةبةسيت نيشانداني سنطي ئافرةتة

 .ي ضليسثياوان شيتكردني.ةما وشةوَيكي ِرؤمانسيدةضني بؤس -

ضيمان هةية لةضةكي جواني زياتر بؤ ضةككردن وضؤكداداني   -
 ؟ دِرندةي ثياو

طؤثكةكاني  تةنيا ووتةسنطم ِر ووهةم سةيركة  -
 بيين نامناسيتةوة مبوا  ركسةندةلئة.شارةوةن 

ي ثِرشةهوةت وجوان وةكي تؤ َيكيكمنيش سنط ومةم كاشكَي -
 .ثياوامن ثَيضةك دةكرد.لةتؤ زياتر ِرومت دةكرد.وايةهةب موسيكسي

نيابة ئيمشة دَلو ةبةرطجوانرتين كامتان كةم و يستا كاتي ئةوةنيةئ -
 . ستورانةكة دةبيتجوانرتين ئافرةتي ِر تؤ
 .ةستورانةكبؤ ِرضوون  وبةتةكسية يامادةي خؤي دةربِرئةننا ئ

 .ناتاشا دةيزاني كةي كاتي هاتين ميوانةكانة
كسي كي زؤرسَيبؤنَي ستورانةكة لةتةواليتةكةي ِرةوةي ثضنة هؤَلش ئثَي
كؤ سةرجةم جةستةي جانتاكةدةرهاني و نةك سنطي ئةننا بةَللة

 .لةبوون هةَلكيشا
 ...  كةننيدةسيت كرد بة ثَي نانئة 
 .نيتةوةدا مبَيوريبابة بةشي خؤتي تَي  -
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 كيقاتَيةةطةتي كةتة بكي كةَلثياوَي انةكةداستوِركي ِرةهةر سوجَيل
نةكةي سةرطةرمي توراسدانيشتواني  ِر.وةستابوونةش و بؤينباخ ِر

 كي تةنكيمن سةرثؤشَيهَي يكوسيقايةم.خواردن وخواردنةوة بوون
ذمارةي ثياواني بَي ئافرةت  دابوو بةسةر رؤحي دانيشتوانةكةدا

 كثؤشي بةرطةكةيَيِرجواني و.ثياو زؤربوون ذمارةي ئافرةتاني بَي.كةم 
 ذيانيدا لة بوو يةكةجمار.ستورانةكةبوو ِر ئةننا سةرجني دانيشتواني

كي ناسك تةريقية.نيكدا بَيوة شؤخ و جوانيةوة لةوةها شوَيبةم شَي
 :سثاي ووتيةو بةئاكيشا ي ناتاشاي ِرقؤَل بووبة زةردةخةنةو

 .سةيرمان دةكةن وهةمو  -
 ناتاشا ووتي 

نرتين جوا ت بةدةبَيتي تؤ ومنةطوثَي .سةيرتدةكةن هةموو نا -
 .ستورانة ئافرةتي ئةم ِر

دراو بة بةزمي دانس هةريةكة طؤِر ةةوتي موسيقاكك ِرثاش كةمَي
تةنيا ضليسي كي ضةند ثياوَي.كةوتنة سةماكةيدا َيلةتةك هاوِر

كةكانيان بؤ طةخؤشكردن بؤ سةما لةدوورةوة ثَيَي ِربةمةبةسيت
 .ئةننا ونةتاشا بةرزدةكردةوة

كني كي دِرةوةك قؤزاغةيةندةر كسئةل وئةمةكي بؤئةننا شةرم 
 .كي نةدايةوةكي هيض ثياوَيآلمي ثَيبؤية وة.داثؤشي بوو يةستةج

 ثةيدابووكان ةةشثياوة بةرط ِرو لةناكاو جوَلةيةكي نائاسي لةنَي
ك بن خؤيان وةك ئامادةي ئةمرَي طةي خؤيانةوةَيج لة

 ي بوو ضةندخؤيطؤِرجوانرتين بةرط بة كثياوَي.قيتكردةوة
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ي و هوَلنَي ختثؤش بةدوايةوة بون هاتةكي قةبةي ثووكةسَي
 . ستورانةكةِر

  :ناتاشا بة ئةنناي ووت 
 .هي ئةوةوةي ئةمشارة ستورانةو نَيني ئةم ِرخاوة ثياوة ئةو -

 ئةننا ووتي
 ؟ ضيدةكةن لةدةوري ةي ئةو ثياوانةئ  -

 زةريطاي دةكةن ثارَي انطشتي -

  ؟ لةودةضي ثياويكي زؤر ترسناك بَي -

  .يشة دةمةنترسناكة و زؤر دةوَل -

 ؟ة هانيوةوَيو سامانةي لةكؤطةجنيشة ئةم هةمو -

 ووتي   ضرثةناتاشا بة 
 . يم دةَلكيت ثَيشتَي وة دواي هةموبدةنطبَي   -
ةكي سيرا يةكي لةثياوةكاني كوربووة خَيزك نزيك مَي ةوةندةيهةرئ

بةجواني بؤ زؤرزةكةيان مَي شةوة خزمةتطوزارةكانهانية ثَيبؤ
  .كي يةكةمي ويسكَيكةي نؤشيراي ثَيبةخَي.ازاندةوةِر

 .دانا بؤي ثيكي تريثةرداخَيكي نؤي ثياويك لةثياوةكاني 
 دانيشتواني وتوؤِرانةكة ِرؤحي هةموسئةدمؤسفريي ِر و موسيقا 

سةَلتةكان وَيَلي ثةيداكردني  ثياوة .وةسةما و خستبوة زةردةخةنة
خامناني شؤخيش رؤذي نازفرؤشنت .كي نةرمي باوةشيان بوونقاشَي

كةوتة ثياوةكة  كي دووهةمدواي ثَي.ثياوان بوونبازيي وكةشخةوبازي 
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ةكة ئةننا وناتاشا جوانرتين دميةني هؤَل و هؤَلةكةدابةنَيان ضاوطرِي
 .رةستؤِرانةكة دةناسيكارمةندي  ي وةكاناتاش.نبوو

 بةيةكي لةثياوةكاني ووت ناتاشا و هاوريكةي بهَينَيتة سةرميزةكةي 
 .ثياوةكةي بة طوي ناتاشاي ضثان 

ردنةكةي لةبةر نطدةيزاني بالةترساندا زةردهةَلطةِرا و ناتاشا .
 .يةنناجوانييةكةي ئة

 .بيباتا تةك خويدي ئةننا ويسيت لةبةقؤَل يكردبؤية قؤَل 
 .اشا ضرثاني بة طويدانات.كرد كي ةويستةيئةننا هةَل

وةي ئةم شارةية من و نَي ستورانةخاوةني ئةم ِرثياوة  مووتي ئةوثَي  -
ردوم ئيستا لةبةر نةككي لَيوَيرة كاردةكةم تائيستا سآللَي ةكات دضةن

 .بضني دةبَيجوانَيكةي تؤية بانطم دةكات ضار نية 
 ووتي ئةننا 

 ةنيا بضوو تؤ بةت -
مان ضي بوو لَي .ئةمة نةطبةتية و تومشان هات ووتي بةترسةوة  ناتاشا

وابكة ئةطةر نةضني بابِرؤين بِر.ئَيرةبؤ بَيتزدَي بَيثةيدابوو زؤركةم 
بؤ ثياوة ئاماذةيةكي  ضاو ةكةي بةزسةرمَي دمانبةنة بةزؤر

  :ستورانةكةكرد ووتيني ِرنةكاثاسةوا
وضةكاندا وةستاون وئةوانةي لةثشتيةوة سو وانة ئةو ثياوانة لةبِر -

 .طشيت ثياوي ئةون 
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ش ويشنت ثَيزةكة ِرمَي و اشاي كردوو بةرةطؤيي ناتبةئةننا 
بؤ طرت دوو كورسيان ثشيت ملي  يلةثياوةكان انطةيشتنيان دوو

 .وانيانةوةكةوتة نَي ثياوةكة.نا وناتاشا ئامادةكردئةن
 .ويكردة ناتاشا ثيووتِر

 ؟وشكتة خناسكة ئةم شؤخة  -
 .ي تةمةمنةوشكم واية هاوِروةكي خ رنةخَي (ترسةوةبة) -

 ا نويكردة ئةنِرثياوةكة 
  ناسينتبة  مخؤشحاَلثَي -

ية شةهوةتةكةي بِرزيتة ثِرضاوة و دريذكردبؤ يتةوقةدةسيت 
 .وة ضاوة شينةكاني ئةنناي هيمينقوآل

شةرماندا لةكي طرذدا بذي دمؤسفريَيلةوةها ئة ئةننايةكةجماربوو 
 .وةكاني داخست ضا
نط بواية ةتادر. ازاندةوةِر مَيزي ثاشايةك وةيشَين بةازةكةيمَي

ثياويك لةتةنيشتيانةوة وةستابوو .شرت دةبووجؤضموسيقاكةش بة
سةرةتادا  لة ئةننا.داخ بووكردني ثةرين و ثِرتةنيا ئةركي طؤِر

 .ثاراستويسكي خؤي لةخواردنةوة 
وو باشناي ئةلكحول نةبئ ينين ثاكي جةستةي ِرةنطيضونكة خوَي 

مةستيةكي  ئيشةو هةسيت بةسةري يةكةم كثَيخؤاردنةوةي  دواي
كةكاني وةالدةنا اطرت طشت ثَيهوشياريي جَلةوي حةزي ِركرد كةم

 .كةثيشكةشياندةكرد
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زةكةوة مَي رةذَيلسةرخؤشناكرَيت بَيشةرمانة ي بؤكةزاني 
 . يةوةوطةَلبيرتازينيتة نَي و ويسيتِراني كي خستة سةردةستَي

 .ةيةوة البردبة توِردةسيت كابراي لة نيوطةَليا ضاوةكاني مؤنكرو
 .توِرةكردكابراي زؤر ويستةةم هةَلب

هيشت زةكةي بةجَيمَيو كاني وهةستاية سةرثَيثياوةئاماذة بؤبة
طرت و بَي ئةوةي  ي ئةننا و ناتاشي يانيةكي باَل ثياو دوو

  .اندا برديانن بكةن لةتةك خوَيَيثرسياريان ث
ي برتازيين لَي َلقواندن و ويسيت دةسيت ثياوةكة لةاثسكِر يخؤ

ستورانةكةدا ةر ِرلةب.كي نةبووهيض شانسَي يطرتبوو وةكشَيبة
وةستابوون ةش و ثةجنةر داخراو  ِرن سي مؤديردوومارسيد

ستورانةكة ضووة دوواو خاوةن ِر كردنةوةطاكةي بؤك دةرثياوَي
كي هاورَيناتاشا دايةوة كي لةَيوِرئةننا ئا.ايان خستةثاَل زؤر ئةننبة
 .ةوةخستة ئؤتؤمؤبيليكي تر ياناكرد وناتاشلَي

ةيةوة لةتةك كابرادا وو ئؤتؤموبيلةكةدا بةتوِرلةنَيدوركةوتنة 
دةكرد لة ت دةمي ثِربَي تةي بة قسةكانيدةدوا كابراش وةك طاَل

 .داووي كرد بةِردةيو  دوكةَل
 . دوركةوتنةوةلةشار  
نةي تا بةشَي وةةنخاوبوو انتؤمؤبيلةكؤئا ي طةورةدياليةكظ لةبةر 

 .كة كرايةوة دةطاري كارةباية
 .كة كرديالو ظشي نَييان ثةلكَياةنناي ونةتاشئ 
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كةر وتابلؤي ثةيين ديكور وجوانرتازاوة بةكي ِرووناكي ِرهؤَلَي
 ان خسنتيركي مةمةردا سةةبةثليكانةيوَل ط يطرانبةها وئينجانة

 .فِريدا جودادا ذووريدوو هةريةكةيانيان لة و 
 يئاوريشم يكتةخيت نووستنَي ذوورةكةي ئةننادالة

كي جوان َيضةثكة طوَلي ويسكي وضةندكي كز وبتَلطَلؤثَي.ضنراو
يكور و د كرتين ثةردةكوثَيَيجوانرتين وِرووي ثةجنةرةكان بةِر
 .ازابوونةوةِر

 .ئةننا داخستدةرطايان لةسةر
و بةنا.رس بووةشيماني وتكي توِرةو ثيةهةموو جةستةي ثشكؤ

جنةرةكةوة ِروانية لةثة ئةوسةري كرد و ذوورةكةدا ئةم سةر
 .باخضةكة وويسيت خؤي فِريبداتة خوارةوة

 .بةرزي باَلةخانةكة رايضَلةكانترسي 
كردنةوةشي الي بري كي دةرووني سةختدا بوو بةشَي لةؤزَيلةد

 ني بوونةاجيَلةكان و قيذةكاتاشا ِردةنطي قيذةي نا.ناتاشاي بوو
. دارابوودا دارخي دةرطاكيثةالماري دةستكبةنيازي يارمةتي . ارهاو

ت ي دةبيسار و طريان وقيذةي ناتاشااوطوينا بة دةرطاكةو زياتر ه
داني بؤكس و شةق ولةتاواندا كةوتة قيذاندن ولَي ذائازار دةضَي و

 .كةلةدةرطا
نةوةي كرد كاتيلة كةوتةوةلةدةرطاكة دوردةرطاكة جوآلو ي دةستك 

تاشاي زياتر بيست خاوةن هاواري نادةرطاكةدا دةنطي قيذةو
 .كي بةِرووتي كردبووة بةرييؤبَيِر ِرةستؤرانةكة
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 َيبيين و رابكاتة دةر بة كابراوة بةكردنةوةي دةرطاكة ويسيت ثاَل
 .بةهاواري ناتاشا بطات

ةبوونةوة و ثشتاو ثشت بةتونيدي وتوِر وةةسيت خستة طةردنيدة 
توندي لة كي ةبوو زللةيهةتا تواناي .فةكةي كردةوةخةنزيك ثَي

 . خةفةكةيداية سةر ثَيوومةتي داو و ئةنناي تاسان و فِرِر
 . ؤبةكةي لةداماَليِر

. ناوطةَلي ئةستووربوو وثياوةكة بة ثَيوة كةوتنةوةَلائةننا بة ث
ئةننا تَيطةيشت ئاذةَلَيكةو فيَي سيكس طرتووييت و هيض بؤاريكي 

 .ترضاوةِراني حةزة دةورونية ثيسةكان زيا نية تةنيا لة
ةوة طشيت ووشةي ِرانثاترس بةزيي تكا يضاوةكاني فرمَيسك 

دا بة سةر وَيووتي خِربة .يشتط لَيتَينة ئةو ,بَيدةنط بوون
 .دا يجةستة

كي ثاك ةيكي باريك وناسك و خونضةةابسكان لَي جةستةيخؤي ِر 
ز تواناي بةهَي كيثياوَيندة و كي دِرةرشي جةستةيلةبةر هَي

 . بةرنطاربوونةوةي نةبوو
ةكةي دةستةكةي تري دةرثَيو بة كي خستبوة سةرسنطيدةستَي

  .اندة القةكاني بةزؤر بةرزكردةوة دِر
 ةتيدة مؤَلطريكربوو هةر ئةوةن قورطي لة ةكوةيثةجنةكاني بةشَي

حةزي لةبةر وةك بةجنكراوَيك تهةناسةبدا و ونةمرَي ككةمَي
ازاري جةستة وناوطةَل ا بَي جووَلة كةوتوبوو لةئثياوةكةدتوِرةي 

 .و ويذدان ورؤح  و نةطبةتي وزللة
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انة سةرسةرينة ذضاوةكاني بوون بة دوو تؤثةَل فرميسك و ِر
كي تؤخ  تابلويةكي ةنطَيِرو فرميسك بوون بة اماسكار و سثيكة

 ذوورة ويي ئةوبؤ ميذوووي سثي سةرينةكة تاوانيان لةسةر ِرثِر
 . ةوةنووسي

 يكي لة ئامسانةوة بؤةيبوو وةك ثةريهَيندة تينوي جوانيةكةي 
باَلةكاني لةباآلي كةي ترسي فِريين هةبَي هاتبيتة ذووري نووستنة

 .باريك وناسكي ئةننا طريكردبوو
نةك حةزي بةجةستة تةكانةكاني .شيتانة تةكاني لةجةستةي دةدا

يةكي ضةقؤكي تةكانَي هةموو دةطةياندنةوحي ئةننا ِر و
 .وبوو جةستة و ِرؤحي داخدةكرداسورةوكر

هةناسة بِركَي تا دوا وضةشين فيليهاتوويةك نركةنركي دةروون 
لةباآلي ةكاني باَل وطةَليةوةتنؤكي زؤخاوي شةهوةتي نةتكانة نَي

 .وةةنشل نةبووئةننا  كيناسك وباري
 ئةننادا سةر بة  هةناسةكاني ئارام بوونةوة باَلةكاني شكردةوة

 .ةوةتليساي
 .ئةننا خؤيرتازانة تةنيشتيةوةجةستةي سةرلة كي داوتلَي

 .دةدا ةكانطةرم ساردي دواي تةكانةهةناسةي تةنيا  
ك مردوو بةئاستةم ك زيندو زؤرَيكةمَي كي زامداريرَيضَيوةك نَي 

 ,ةكاني مةمكي بةرز و نزم دةكردةوة هةناسةكاني نةرماي نةرمؤَل
ضاوي فرمَيسةكاني ون اني ئاوزازَيكي غةمباربوةكاسدةنطي هةن

 .لةمانايان دةطةيشنت
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 وومةتةكانيسةر ِران لةضكةيَيِر و سكةكاني زيادي كردذمارةي فرمَي 
ش ةكاني دايكي بوو ثَيكي ئامؤذطاريةكي ووشةيسَيهةرفرمَي.طرت

  :وودابدا دايكي ووتيووداوة ِرئةوةي ئةم ِر
 ةمكثن و مكي خِرةتؤش ماسي.ييت لةنةهةنطي برسيكضم شار ثِر -

 . شرييين توطؤش خِر
  .كضم  وريابة وريابة  -

 .كضم وريابة -
كي جارَي اتاشداني ناذة و لَيدةنطي قَي.خةفةكة دوركةوتةوةلةثَي ثياوةكة
بةنيازي .لةتاوقيذةكاني ناتاشا ئازارةكاني خؤي لة بريضووة.بووةتربةرز

بةضاوي ثِر اثةري ولةسةر ثيخةفةكة  ِركؤمةكردن بةناتاشاي هاورَيي 
اوةكة لةدواوة كرد ثَياَيبةرةو دةرطاكة ِر سك وناوطةَلي تةِرةوةفرمَي

 .خةفةكدا خسيتوةنا بةدةمدا بةسةر ثَيكي ثَيَياكيشاو ثاَلثرضةكاني ِر
 .داخستلةسةر ئةننا دةرطاكةي . ضووة دةرةوة  ةلة ذوورةك

نيشت ناتاشايان ترسي ئةوةي لَي. يبووبِري َلةي لةخؤجووا لةترسن
تريش ئةم دةكوذن و بةديداري ئةلكسةندةر شاد  كةمَيكي.كوشتيَب 

 . نابَيت
 .كردبوو يالكةدازي بة ظبَيدةنطيةكي ترسناك ئامَي

  .يةكثَي خشثةي نة
نةدةنطي سةطَيك  َيكرطياندا مرؤظَيكك نةسرثةي. نةضرثةيةك 

 .نةدةبيسرتا
 .هيض سوجَيكي ذووركة بداتةوةلةترساندا نةيدةويرا ئاوِر بؤ
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طشت تابلؤ . دِرةشيان دةنوان ئةو لةبارضاوي نةكاجوان ةهةموو طوَل
ثةردةكاني .هةرةشةي ترسيان لَيدةكرد مؤِرة و ةبةنرخةكاني ذوورةك

 .ةكانهةَلواسيين مرؤظبؤ و بة باوشَي طوريسي هةَلواسرا وئامادةوبلَي
وةك سةرتاثاي جةستةي .خؤشي دةنطي خؤي نةدةبيستودةطريا 

 .جةستةي بؤ نةدةجوآل هيض ئةندامَيكي  بةجنكرابووبَينت 
وة ئاَلتووني باآلبةرز لةدوورةوة بةزيي بة نةكي ضؤارضَيئاوَي

بانطي  ئاوينةكة هاتةوة ِرووناكي ِروومةتي داماوييةكةي ئةننادا
 كرد ئةننايان 

 :ووتيئاوَينةكة 
خؤت ببينةو لةم دونيا كةساسي ِروومةتي منةوة ِرووناكي وةرة لة  - 

 .ئاذةَليية بطة
ةتةنيايدا بؤ ِرازي دةروون بةباداني نةطبةتيةكاني َيك لضؤن مرؤظ 

ئاوي ِرووبارةكةدا  و ِرةوتي سةر ِرووبارَيك لةتةك تةوذم تةذياني دةضَي
كاني رؤح و سكاآلي ئازارة بةر ئاوينةكة ويسيت بضَيتة.طووتنتةدَي

 .ايتةوةوجةستةي بؤ بطَيِر
 .كةوتةوة ترساوي لَينزيك  هةنطاوي ئاوينةكة برتسَي بة وةك لة

 .اتي طريان قورسكةيةكي تاساو لةطةرويدا تاساخؤي بيين  لةضَيكة
طؤثكةكاني ,سةر ناوكي دادِرابوو سنطي كراسةكةي تا.سةرو قذ ئاَلؤسكا

. كي نامؤيان دةرشت مةمكي فرمَيسكي توِرةبووني مذيين دةمي ثياوَي
 ي جَيطاي مذين و طازةةكانسنط ومةمكةسةر ِرةنطي ثةميةي ل

شينيان  لةضةند الوة ثةَلةي سؤري تؤخ وكةمَيككان تيةشَي
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ضَي ثةجنةي دةسيت زللةكة بةسةرِروومةتةوة سوري توخيان .كردبوو
شَيواوي ثةمةي ثيست وماسكاري ِرةشي ضاوةكاني وسووراوي .تيزابوو 

 .لَيوةكاني لةسةر ِرووي تابلؤيةكيان كَيشابوو
 . شتتةنيا هونةرمةندَيكي شَيوةكار لةماناي تَيدةطةي

 :ثَيش ضةند كاتذمَيري ئاوينةكةي ماَلي ناتاشا  ووتي 
ئةننا تكاية لةبةر ديدةي تينوي مندا بؤساتَيك مبَينةرةوة تا  -

 .منيش تينويتيم لةجوانيكةت بشكَي 

ي خانووةكؤنةكةي ماًلي باوكي ضاوكزةكةي ذوورثرية  ئاوينة
 ضاويهةموو ِرؤذَيك لةسةرةتاي بةيانياندا تكاي لة ئاننا دةكرد 

كي زؤرة لةم ا شيين ئامساني لةياد نضَي قةدةرَيشيين نيشانبدا تا
ين ئامسان نةضاوي طةشي خؤر زيندانيةوة نةشيذوورةدا 

و دوو وَينة سروشتيةم تةنيا ضاوةكاني تؤية وينةي ئة.بينوة
 .ثَيدةبةخشني

 ينة ثريةكةي ذووركزي ئاوَيضاوي شةوانة تا ئةننا لةبةر
تنةكردايةتةوة ئاوينةكة ضاوةكزةكاني نووستنةكةيدا خؤي ِروو

نة ثريةكة ةكاني نةبينياية ئاوَيوةنةوزي دةدا تا طؤثكة ثةمةي
 ئةننا بةم نيهَينةي نةدزاني  .نةدةنووست 

وةي خامنَيكي ِرؤح بة شَي.ضؤارضَيوة ئاَلتوونينةكي ئيستا ئاوَي
سةرطورشتةي ِرؤحي ئاوينةكاني . وو دةبيينوجةستة داتةثي

 .دةطريَيتةوة يبؤ يةننائاشنا بةجواني ئدةستةخوشكي 
 .تةنيا خؤي دةبيين و دةنطي ئاوينةكة نابيسيت 
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 :دايكي ووتي 
 .كضم ئاوينةش زماني هةية و تؤ نايبيسيت  -

كةوتبوو ثيخةفةكة بةدةمدا بةدةم هةنسك و طريانةوة بةسةر
 . ابوون درزي مستةكاني دةركةوتبوونتراز بةرطةكةي

 . ندكسي جواني دةنواكي سَيدميةنَي طةَليناو ةثنةكطوومةزة خِر
 .كليلي دةرطاكة هاتباداني  دةنطي 

 .ساندا ضاوةكاني نوقاندلةتر 
تة بضَيهَيندة ثضوكببَيتةوة شيكرد بةسةرينةكةيدا دةويست ةباو 

 .حةشاربدا او سةرينةكة وخؤي لة ترسنَي
 يئةو دميةن جوانةي ئةنناكي تر هاتة ذوورةوة ثياوةكة جارَي

دةمي ِرؤبةكةي ي طةرمداهات ووطةَلنا.يطرتطِربيين حةزي تةوة لةثش
كة ثَيوقؤمَيكي قؤَلي لةفِرَيدا رؤكةكةي دةسيت ض بةرزكردةوة 

 .ويسكَيكةي دةسيت دا
 ضاوةكاني بةجواني ثشت ومست وثةرذي قذي سةرشان ومليدا خشاند 

 ووتي 
 ؟يةئافرةتة يان ثةري كؤشكةكةي تؤ ةئةمخواية  -

موو ئةم هة.ئةم ساتانةي من كةوت كردي بةنيضريا ئيمشةو ِرَيو  -
 يان ذني ؟ جوانية تةنيا لةماَلي خواوة هاتوة كضي خواية

سرك بةرَي كي َيشكَيؤبةئةسثاي وةك دةست بؤ كةر وِرؤبةكةي داكةن 
نةي اني و ضاوةكاني وَيثرشةكةيدا ه قذة خاوةلةجياتي زللة دةسيت بة
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يزايةوة بؤ رؤحي نايان دةطوشت و مست  شان و ناوطةَلي ئةنجواني ث
 .زماني تةِراي ثيسيت دةلستةوة سةري بةازط جيلة.شييت 

 .ري نةخوارد تَي. تامَيكي شيتكةري بة رؤحي بةخشي  
جَي طاز و مذينة  يبؤ سِرينةوة. ناوطةَلي ئةستور  و زماني تينوو 

دةمي خستة نَيوان . بكاتةوة يان ماض كاَلويسيت بة شينبووةكان 
 .هةَلمذي  تَيري نةخواردوة بؤني نَيوطةَلي مستةكانية

ةنطوينَيكي بَي هةنطةوة مان خباتة شانة هوةك زا كشوييت نةنزماني تي
تا تةِراي بؤي مبذَي . بؤ ميتكةي دةطةرا  ة نَيوطةَليةوة رازانيت

 .نتينوتي نةشكانَيوطةَلي ئةننا 
 . ين نةتراتزانمذيزماني  
رؤحي طةياند ةزوويةكي نووي بةا نةمذرابوو ئارلةذياندا بؤ ئةنن 

زياتري ناوطةَلي شيلةي  مذين خؤشكردةكي بَي ناوطةَلي بؤبيئةوي طةر
ضةند جاريك سةري قوآليدا بؤ ةبةئارامي لرازانية نيوطةَليةوة ت .دةردا

طةياندة سةرتاي رةحةت جةستةي  زماني حةزي ئةنناي مسي و
لةهةموو .طرتبوووسؤزةوة لةباوةشي بةمهرةباني .ذماوةيةكي دري.بوون

 .م وتوِرةبووني جةستةي ساردبوونةوةارؤحي ئةننا ئار.نيكدا اتةك
 كسةندةر ئةل لةهةموو بستيكي ذورةكةدا ضاوةثرفرميسك و طلةيةكاني 

 .بؤ ئةننا دةطريا و ئةنناش دةثاِرايةوة من قوربانيم نةك تاوانبار 

اي جةستةي هةبوو  هةرضي تةِرثاش ضةثكة تةكانَيكي ئارام 
 . ذانية نيوطةَلي ئةنناوةِر
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كؤترَيكي خؤشةويسيت هةبَي و ترسي فِريين  كؤتربازَيكضؤن 
 باوةشي بة ئةنناداكردبوو طةرةكي بَي ماَليي بكات بة ئارامي

 .دةسيت بةشان مل و قذة ثرذةكةيدا دةهاني
فرمَيسكةكاني ئةننا . ةي بؤني عةشقَيكي نامؤي لَيدةهاتباوةشةك 

 .وشكيانكرد
حري خوا و ياساي بايؤلؤذي جةستةي يس ةةيشت ئةمطئةننا تَي

 ..مرؤظة زؤر دةمَيك بوو بَي سَيكس و ضاوةِريي ئةلكسةندةر بوو
هةردووكيان لة تةتةَلةكردني ثرسيارة نويكاندا بون      

 .ئةدموسفرييكي نؤي هةردووكياني بَيدةنطكردبوو
               جوانةي لةرؤحي دميةنة هاواري ناتاشا ئةو و دةنطي قيذة

 .ثياوةكةدا ذاكان 
 .دةنطي نةتاشا كث بوو. بةرووتي ضووة دةرةوة  و بةتوِرةي
 .سةرثيخةفةكةي طةِرايةوة

ترسي كثبووني دةنطي ناتاشا .ئةننا لةترساندا جووَلةي نةدةكرد
 .دا كوشتين ثَي

ئةنناي سةري .كةوتثاَلثياوةكة وةك عاشقَيك بةئةسثاي لةتةنيشتيةوة
 .يين ِرطَيبيدا وةرنا بةالي خؤويسيت ِرووي ئةن.دانناكي لةسةر قؤَلَي

 .ثةسةندي نةكرد ولةثشتةوة لةباوةشي طرت
لةئاوينةي بنميضةكةوة .ماويةك ثياوةكة رؤح وجةستةي ئارام بوو

 .دميةني جواني ئةننا وخؤي بيين شةيداي دميةنةكة بوو
 .بةجَيهَيشت  
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 .رانةكانيداكردبووة باوةشي بةةكخةفثَيلةسةر
 .كسي تربوومي سَيجَيي ِرةوضا

كي ةكي سوتاو ئازاري جةستةيدةروونَي .دةنط وخامؤشكي بَيذوورَي
 .وراككي سوكرؤحَي بريندا و

 .دةرطاي ذوورةكةي كرايةوة 
دةيزاني جاريكي واي لةترساندا سةري لةنَيو ِرانةكانيدا بةرزنةكردةوة 

 .رؤحي برينداري زةي جةستة وة وَيدَيت و كابرايةتر
كة مةي طريان و داية ثِرنا كةوت نئةضاوي بةةوة ذوورهاتة  ناتاشا

تاو هةستاية سةرثَي بةثرري بةرزكردةوة كةي بيست سةطريانة
 ي بيين  لةضةند الوة شني بؤتةوة اناتاش رووي.دركباوةشيان بةيكرتيدا

 ئةننا قيذاني  .كردوويت هاوارَيضيان ل -
 ووي ئةنناي بيين هاواريكرد ئةوة ناتاشا كة ِر 

  كردوويتضيان لَي -
وبةبَيدةنطي  نتها ثياو د دووكي نةبركةمَي.يةكرتي دةطريانبؤ

ثةلي هةردووكيانيان طرت و لةتةك خؤيانديان بريدان وسواري 
 .نان كردكيمارسديس

 .طةيشتنة ناوشار يةك ووشةيان لةتةكدا نةووتنتا
 وةستاو مارسيدسةكة ريكي شةقامَيكدالةتا

 .ناتاشيان دةبةزاندن و ئةننا
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 طةرووي شةقامةكاني شار
كؤتاي هةفتةي بؤني ظؤدطاو ويسكي وِرشانةوةي سةرخؤشكةكاني  

 .دةهاتلَي
وةك سروشت سةرثؤشيكي رةشي قةتراني بدابة ِرووي شاردا تا  

ئامسان قةتراني و ضاوي ئةستريةكان .تاوانةكاني شةو كةس نةيبييَن 
 .لةتاريكدا نووقاون

 .مشارة ثرتاوانةي طرتووة سزاي سروشتة يةخةي ئة ئةوة
هةر خوا خؤي دةزاني ضةند ئافرةتي برسي و بَيكار ئيمشةو  

لةمشارةدا ئةتدةكرَي ؟ ضةند مرؤظي بَيتاوان وبةياساي بةربةري 
 .كةثينال سزادةدرَي 

 .وةك لةتةك خوادا قسةبكات  سةيركي ئامساني كردوو وابريكردةوة 
 كمان بةئارةزووي خؤي بؤكيؤمبانبيين ضري ةوةيك بةم شَيهةركةسَي -

 . تةوةدةنوسي
 ئةننا ووتي  
ئيستطةي ثؤليس من  ةزووترين كات خؤمان بطةينينثيويستة بة -

 مانلَي كردتاوانباريان بكةم بة دةستدريذ َيوةدةم
 ناتاشا ووتي 

 ؟ثؤليسي ضي و ياساي ضي ؟ ي ضيئةوة دةَل -
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وابكة بِر.ةنومي دةكمانة حككي وةك ئةو زاَلئةم شارة ضةند كةسَي -
 .ةنطة ثوليسةكانيش سوارمان بنبِر
 ؟بكةينضَي  - 
 كةس نةمان بيين  .ةوةماَل بطةينينة زووترين كات خؤمانبة - 
 ضؤن  -

 .تةكسييةك دةطرين
 وويان نةبينن لةتاريكي شةقامةكةدابؤ ئةوةي خاوةن تةكسييةكان  ِر

 انةطرتن ِرضةند تةكسيةك هاتن ناتاشا دةسيت لَي نوةستا
 ئةننا ووتي ..ايان ناطريت ِربؤ  -
 دةكةم كي كؤن وشةقوشِرةيةي تةكسضاوةِر -

  ؟ بؤ    -     
ندةكاني دِركن لةضونكة ئةوانةي تةكسي نؤيان ثيية بةشَي -     

ثري و . ي هةذارن نةساكمريدن يان تةكسيية كؤنةكان يان ثرية. ئةمشارة
ياساي شارة  ئةم.ية طةجنةكان زؤردرندةن ةرؤحياندا ههةذار بةزيي لة

 .يببفري ة دةبَيخؤي هةي
كابراي  سواربوون اكي الداي كؤن لةتاريكي شةقامةكةدا وةستةتةكسي

 ا هيض قسةيةكينخيوارد ئةنزؤر ئةو دميةنةي بيين ئازاريكيتةكسي كة
 ووتي وتكا انةوةكي ثاِرزمانَيناتاشا بةنةكرد تةنيا 

   .مشان ثية ةارمان مةطة وتاماَلةوة مبانطةينة وثتكاية خراث لَي -
منيش باوكم . ن رباني دةسيت كَيدةزامن قوكضم ثارة طرنط نية  -

نامةويت  .لة بوني ثةشيمامن لةم زةمةنةدا وابكة كم هةية بِركضَي
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وامةبن بة ندة خؤشرِبئةوةندة دةزامن هَي. هاتووةلَي تانابزامن بؤ و
 .تنيةخةَلبة دياري و ثارة هةمَلثياوان و 

 .وةرنةطرتنشي لَيةثار, بردني ةوةماَل رتابة بةدةم قسةوة
 .ةواني دوو مرؤظي ثاك و قوربانيك لةششةوَي

ثاَلةوانةكاني ئةو ودا دةنوسريتةوة كي تَيشارَي ِرؤماني ذاني  شةوَيك
 .و ِرؤمانةكةي نَيخؤش نني بة ِرؤَلِرؤمانة دَل
بوون  باَلشكاو  فريشتةي عاشقدوو جةستةي ثاك و  ذاوهَي ييدوو هاوِر

 .قسةكةر يكندةيةضريي ضةند دِرنَي بة
لة ضاوي  وةك شةرم لة بووني خؤيان شوينذينةكةيان لة 

. داخستخؤيان حةشار بدةن دةرطاكةيان تووند  دراوسيكانيان
 .كردةوة ةكآلثةردةكانيان ي

بةيةك  بةرامبةر دووجةستةي بريندارو  وتاورؤحي سو دوو
كي بةدةستَي شان ناتاخؤشيان نةياندةزاني ضي بكة.دانيشتبوون

جانتاكةيدا و ضةرخةكةي دةرهاني ةوة دةستيي كرد بة لةرزؤكي توِر
 .يداداكي قؤَلمذَيداطرياسن و ةكيجطةرةكةيو
ةتورةبووندا طري جطةرةكةي كشت جةستة لةجنةي هةَلنةك ث 

ضاوةكاني نابوو بةالرةوة تك تك فرميسك لة ملي.كةوتبوة لةرزة
يان دةكرد سةيري يةكرت يكي بةزةيهةستَيارجارةش بةج,دةرذا

يةكةجمارة  َيساتةوةي ببون بة هاوِرولة. يانناخةوة بؤ يةكرت دةطرولة
 .كةوة بطرينكي هاوبةشدا ثَيئازارَي لة
 .خؤشةويسيت بووابوودويان هةميشة جواني وسادةي وياني  ِرذ
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 .ةوة بووي ناتاشاي دةكرد ووي شينسةيري ِر ئةننا
ي ِروومةتي ئةننا و جَيطازو ناتاشاش سةيري جيثةجنةي زللةكان 

 .طةردني ئةنناي دةكردمةمك ومذيين شنبووةي 
 .ؤكي ئةوةي تريان بووي زانيين ضريان ضاوةِريهةريةكية

هؤي ةبدةكرد  تركي زؤرهةسيت بة ئازار و شةرمَيناتاشا لةناخةوة 
 .كارةساتة بووة ئةوةوة ئةننا تووشي ئةم

شي يةكةي ئةوة ناتاشا توهؤي جوانبة خؤي بةتاوانبار دادةناش ئةننا
 .ئةم طرفتة بوو

نةدهات روويان بةيةكرتي كةسيان لة امبةرخؤشةويسيت بةرلةبةر
 كي هةبَيهةردووكيان قوربانني هةر هؤية.ئةويرتيان تاوانباربكات

 .بكةنطرفت نية طرفت بؤ سوكايةتيان ثَي
ثيرتسبؤرط و  تةمي سانسيسةبةرئةوةي ناتاشا شارةزاتربوو لةل

  خؤي اواني تاوانةكاني خستبووة كؤَل ويذدانيبؤية ت.كةرةستورانة
 و ةننادا بةدةنطيكي كزئمةي طريان و باوةشيكرد بةداية ثِرلةناكاو 

 : تيةوة  ووثارانةو
وةية ةمت بةم شَيخةضاَل.ويسيت من نةبوووابكة ئةمةئةننا بِر -

 كي زؤر انَيدةزاني ضيان لة من كرد داية طرَي.كةوتةوة 
 ؟ديكرضيان لَي -
ردن زةم من خؤم تةسليمنةكهاتنة وَيثياو مانة بةدووئةو زاَل -

م بةرامبةريان ان دةيطرمت وئةوي تريان سيكسي دةكرد تواناثياويكَي
ةميان دةطرمت هةريةكةيان هةندي جاريش دتةنيا قيذاندن بوو
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 هةردووكيانبة ضيبكةم دواي ئةوةي ماندويانكردم بةرزايك بوون
سيان سيكلةثيشةوة ولةدواوة  ئازارخمواد ي كةهاتنة ويزةي جةستةم ئا

ثشت و  نهةردةمقيذالةتاو ئازار؟زؤر ئازارياندام لةتةكداكردم 
ردم كردم سوكايةتيانثيكيان لَيض يانلةئاوي ثيس مثيشةوةيان ثركرد

بؤضي لةدةرطاكة دراو ثياوةكان لَيم  نازامن ضؤن بوو.انداملَي
 دؤركةوتنةوة ثاش ضي

ئازاربوو نةك خي خةماوي ثِركي تةَلشيؤدةنطيةك سةرثبَي
 ...خةم داثؤشيبووذوورةكةي لةكو تةواوي هةناسةكانياني بةَل

 ناتاشا بةئةسثايةوة ووتي 
 ئةي تؤ ؟ -
 ؟كرديان لَيضَيضةند ثياو بوون؟ -
 بؤضي طةردنت و الروومةتت شينبوونةتةوة ؟ -
م بةرطريةكي زؤر لةسةرةتادا زؤر.بووخاوةني رةستؤرانةكة تةنيا -

منزيك بووة بةزللةيةك لَيوئاساني خؤم نةدابةدةستةوة كرد بةلةخؤم 
ضؤن جيثةجنةكاني  وانةبِر(دوومةتيكرِر بة ئاماذة)تاسامني

ئاستةم قؤرطم طريكرد تاساندمي تةنيا بة شينبونةتةوة ضنطي لة
مردووي سيكسم  بةترسي ئةوةدابووم مبخنيكيين و لة هةناسةمدةدا

 .بكاتلةتكدا
انةكامنة ئاذةآلنة و ِرترازانة نَي ييخستم خؤكة ثاَلثيخةفةلةسةر

 وطةَلمةوةذانة نَيينجاوي ثيس ِردَلجةستةمي ثيسكر
 ...جاري دووهةم زؤر سةير بوو 
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 ؟ وويدا ِر ضي. بؤ سةير بوو -
. بةدةمدا ثاَلكةوتبووم دةطريام و ترسدا وئازارشةرمم لة من  -

رد ئا ثةرسنت وةك خوا زيادي كزي دايكم تارَي اساتةدولة
زةكاني دايكم هاتةوة ياد كة ستة بةثَيلةوساتةدا ووشة جوان وِر

 : وتيو
نةهةنطي برسي سبؤرط وةك دةريايةك واية ثِرة لةكضم سان ثيرت -

رييين ئاطات لة كي ناسك و طؤشت شةجةستةي تؤش جةستةي
  .خؤت بَيت 

بينيت هةبَي ئةوةي دايكم شثَي ووداوةكانش ِرثَي يةوشياره ئةمة -
هيض نةك من .كي ثيسي ميذووي ذيامنبةشَي وو بووبةرتسابلَي
ةوسانةوةي نية ئةوةي رؤظيك كة لةدايك دةبيت ئارةزووي ضم

 .مرؤظ دةكات بة درندندة تةنيا بةرذةوةندية
دةهيين يان زؤر دةترسام نةمدةزاني تةنيا بة ذةمي سيكس وازم لَي -

تةنيا ئا لةوساتةدا , بةئاساني دةمكوذيت ولةدارستانيكدا تورمدةدا
كي تر ئةو دةمرم و جارَي من دةكردةوة بريم لة ئةلكسةندةر

 .نابينمة

 رابةدةمدا كةوتبووم نةمدةوي.بريبوو مخؤةم لةدا جووَلنمن لةترسا -
 .بكةم  يضاوةكان يرسةي

جمارةيان ئازاري جةستةي نةدام ئةسؤار لةشم بوو لة دواوة   -
يدا هةوَل ريكجائارامي تةكاني دةدا وضةندنةوة زؤربةضةواثَيبة
بؤشي مذيم يةكمجارة دةمي ثياو بة  .نةدا طةم َيوةكامن مبذي من ِرلَي
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هةستمكرد بؤني  ةوةمبةزمان ثشتمي دةلستئاشنا بيَب  مناوطةَل
انةكاني هيض جووَلةيةكم نةبوو تةكات من وةك مردويةك قذمدةك

 .ئةويش زؤر ئارام بوو
و ثةيوةنديةكان  كؤمةآليةتي ئيمشة و من هةستمكرد هةموو هاوكيشة

من نةخشةم بؤكيشاوة رةنطة نةخشةي من بؤذيان بةوشيوةيةنية كة
كة  بوريةوة هةبَيةو سروشتة روحي و كؤمةآليةتي و ئاثةيوةندي ب

اني جوو تؤ مليوينةها مرؤظي روسي بة من و ئةلكسةندةر
رؤحييةكان   ثةروةردةكردوة ئيستا لةساييةي طؤرباشؤظةوة نةكيشة

من بري لةو حةزة .ِرما ديةكاني نيوان مرؤظيوةنوي طشت ثةتةرازو
 ثياودا كؤبووتةوة و بة وان ناوطةَلي تووكينةوة كة لة نَيبيسة دةكةم

 .ري شةهوةتيان ساردبكةنةوةط ةت طةرةكيانوةيةك بَيشَيهةر
ئةتكردن ة وجندان وئةشكةلَيوةداية بؤ دةبَي بةزؤر وةمن ل يثرسيار
ئةوان ثياوان  ؟خؤيانحةزي بؤ  كَيراتان بكةن بة البؤري ئافناوطةَل

دان و شةويسيت خؤيان ئارام بكةن نةك لَيطةي خؤَيدةتوانن بةِر
 .كي ترمرؤظَيسوكايةتي كردن بة

 .د لة شةهوةتئةو دووجار ناوطةلي مين ثركر
 بةختيارنةبَي؟ سيكسةكةت وةك تؤاوه ض ئارةزووةيةكة 
 مرؤظئةوري نازامن ثلةي هوشيا.سيكسكردنزؤر بة.ئةمة وةحشييتية 

ردني ملَي دةزامن تا؟ دِرندةيةي ئيشمةومين ضةوسانةوة ضةندةية 
خؤشي بةختيار نابَيت ئاخر هةر .كي خؤش بوويناتواني كةسَي

مةند ينةها دةوَلةميلؤ.ستية مرؤظ بةختيار دةكات نةك سامانويخؤشة
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لة ميذوودا  شت ويان جَيهَيسامانَيكي زؤر مردن ودواي خؤيان
بةعاشقي مردو دواي خؤي  قةيئةي ئةو عاش. ن نيةكي جوانياةووشةي

كي جواني دَلداري بؤ ميذووي خؤي ةك يان نامةيثارضة شيعرَي تةنيا
 بةجَيهيشتوة ؟

 ن زيندووة؟ اكوامَي -
 ميلوينةرةكة يان عاشقة هةذارةكة؟ -

ئةم ثرسيارة لةويذدان ناكرَي تةنيا لة هوشياري مرؤظ دةكرَي   -
 دةزاني بؤ؟

 نا  -
 .ثيويتسي  بةويذدان نية  مرؤظي هوشيار  -

 بؤ -

 .ضونكة هوشياري ثَيوةري طشت ويذدانَيكة   -

ناتواني ذياني جوان . نةتواني خؤشةويسيت بكات  طةر مرؤظَيك -
سةرضاوةي طةورةترين وتاقانةترين  مرؤظبؤخؤشةويسيت .بكات

 ئافرةتكرد؟مةي جةستةي ئَيئةوان ضيان لة,ووزةي جةستةو رؤحة

ي مبوونةوةي طِررةحةت بوون و ئاراسياربكةم دواي دةمةوي ثر -
 ؟يان ضؤن بريدةكةنةوةطةَلاون

 ؟ينضؤن دةذ -

 دةبَي.دايكيانةبوون كةي ئافرةتيكةوة هاتوونةتةوةئةوان لةناوطةَل -
جار لةتةك بؤيةكم.بطرن افرةتئز لةدواضركةي ذيان رَيتا

كاَل ساكار وبووم ساَل  81انكرد تةمةمن ئةلكسةندةردا سيكسم
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 لةو رؤمانسيةت نةبوو لَي كة بريرؤح وحةز انيجيهئاطامان لة
زياتر وة ئةلكسةندةرم زياتر و يةكةم ذواني سيكسم دةكةمة
كو م نةبوو بةَلَييا هاوِرتةنةئةو الخؤشةويست دةبَي يةكةجمار

كةآلوي مامؤستايةكم بووفريي ئةوةي كردم ضؤن سيكس تَي
 .سيت دةبَيخؤشةوي

جةستةي كمجارلةذيريةةو ساتةو بوو بؤئجوانرتين ساتي ذيامن  -
ناشريينرتين و قيسرتين سيكسي ذيان ئةلكسةنداردا رةحةت بووم 

 .ش بووةسيكسةكاني ئيم
ي ضاوةكاني سكايةوة فرمَيرداريانةي دةطرِيئةننا ئةم ضريؤكة بةراو) 

 (تةقيبوو
ثياو دِرندةكاني  .ذيان بؤ ةجوانثياويكي ئةلكسةندةر منونةي  -

ام لةذياندا بةختيارنابن با ئيمشةويش مرؤظة بريؤحةكانن دَلني
 .ظيال وكؤمةَلة ضةتةيةكشيان هةبَي  كي زؤرةمةند وسامانَيدةوَل

بؤ مرؤظ خرتين سامان طرنط نية طرنط خؤشةويستية بةنر
 .ئةوان نيانةخؤشةويستية 

 .ئةوان وةك مرؤظ زؤر هةذارن -

يان كؤمةَلي منداَليشِرةنطة خَيزانيشيان و.وةك ئاذةَل دةوَلةمةندن -
دةكةن  خؤيان وذن ومنداَلةكانيشيانئةوانة تاوان لة؟ هةبَي 

ة ز بكات ناتواني بيَب بكي الوامرؤظَيكةسَيك تاوان بةرامبةر بة
 .منداَلةكانيِرابةرَيكي باش بؤ

 .سيت مرؤظدائةو ثياوانة ئاذةَلن لةثَي -
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لةترسي .لةشوينذينةكةياندا دةذيان ي هةردووكيانثةِرتَي ماوةيةك
تاريك يين ثيويست كةضوونة دةرةوة بؤ كِرة دةئةوساتان ضاوي كةسان

 .وويان نةبينرَينتا شيين ِر. اهات داد
وةك .ِرؤح وئايندة تةَلخ.ِرءذَيك هةردووكيان وةك دوو مرؤظي بريندار

دونياي نامؤ بة. ني سادةي دَييةكي سادة دووهاوِري بةئةمةكي ذيا
 . جةجناَلي كةثيتاَل وبازاِري بَي مؤِراَلي تازة

 .بووندانيشت
 خةشةي مسؤطةركرني ئايندةةيت بة نسةرتاي ذيانةو ذيانيش ثيويس

 .هةية
 .بوو داوويِر شييينيذبووني غةمي سارناتاشا لة

 .ووناكي ثةجنةرةي باَلكؤنةكةيبووة ِرضاوي بِرا نئةن
ةكان وةك تةزووي اجيَلخورثةيةك ِرضةند.ك دووخورثةةخورثةي

ري ايدةنطي بةرز ثرستاشا  بةة ناوويكردي  ِراثةِرِر  بداكارةباي لَي
 .كردلَي

 مرؤ ضةندي مانطة؟؟ ئَيمرؤ ضةندي مانطةئَيناتاشا   -
 : ووتي  ةنةوةنيكثَيبةناتاشاي 

  ؟بؤ  -

 ؟ةدةكةيي مؤضةي  مانطضاوةِر -

 ؟بؤضي دةتةوي بزاني ضةندي مانطة  -
 نا ضاوةِري موضة ناكةم  -

  ؟ضيت ييئةي ضاوةِر     -     
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نزيك ناتاشا بووة هةردوو دةسيت . ردةوةك نزمكئةننا دةنطي كةمَي
  :ستيدا طريدا ووتي ةو دلةنَي

 ! دةترسم سكم ثِربَيت. نبووني مانطانةم دوا كةوتووم ناتاشا لة خوَي -
 لة كَي ؟  -
سروشت لةبايلوذييت مرؤظدا  .مين ئةتكردزاَلمةي كةولة لةكَي ؟ -

 . َلم ومةزَلومطويناداتة زا
 . نيةوةوكي دةروترسَيبة

اية كةوتني كارةساتي دواي لةوةدي تَيكي ثيس بوو من و تؤكارةساتَي -
ان دوو َيوة ندةكةوين ؟ثِر بَيت وانَيكي ثيس و زاَلم سكمانالة ثَي ئَيمة

 .تؤَلةوةوكةوانةي ويذدان و توِرة بوون 
 ناتاشا بةسةرساميةوة 

  ؟ تؤَلةي ضي و تاواني ضي  بؤ ِرونرت نادوَي  -
يةخةي طرتني ويسيت كةمسان و هةَلةي كةمسان  كمة كارةساتَيئَي  -

 .زاَلمَيك يشت و منلةطةَلكردي نكسياتؤ دوو زاَلم سَي. نةبوو
 ن بوومنخوَيلة ةهةفتةيةكوا.نةي خؤم دةزامنن بووني مانطاكاتي خوَي
 يلةكةسَيك ترسم سك ثِربوونة.  ئاسايي نية ئةمة. ووم دوا كةوت

ي ديداري داضاوةِركاتيكلة.كي وةك ئةلكسةندةرويستَيةنةك خؤشتر
 .ئةوم

 فرميسك و هاواري دايكي كرد  ضاوةكاني ثِربوون لة
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ش ِروداوةكان كةوتيت اربوويت ثَيطيان ضةند هوشي ئؤف خواية داية -
لةتةك  بةرؤحةوة يت بةرزي دايكايةتيةئةمة هةس طاداركردةوةاومنت ئ

 .ضركةي ذياني كورثةكةيدا دةذي
رداني بواري حةشاةكاني ارةي ضاوةشينفرميسكةكان هورمشيانكرد قةب

ك ضكةي كارةساتَيَيخوارةوة ِرذانةفرميسكةكاني نةبوو تك تك ِر
 .خي دةروني ئةننايان دةتكانة سةر زةوي كي تةَلوخةمَي

 ِروويكردة ناتاشا  
 ؟ئةي تؤ ؟ لة خوينبووني مانطانةت  دوا كةوتووي   -
ة ك بوو لؤذَيويدا من ِرووداوة روساتةي ئةو ِرئةو.هيشتا كامت ماوةنا  -

 .نية  مةخوينبوومن ثاكبوومةوة ئةو ترس
 ئةطةر سكت ثِربوو ضيدةكةيت ؟  - 

 بةدةم ثَيكةنَيكي طاَلةتة ئامَيزةوة  بَي دوودَلي: ناتاشا 
دؤالر خؤم ِرزطارد  52طرفتة بة  يكة ةضيدةكةم ؟ ئةو...فريدةدةم   -

 .دةكةم 
 ؟ضؤن كاري وادةكةيت كوشتين مرؤظَيكة فِريداني منداَل   -
ِرؤذانة سةدةها  منداَل لةم شارةدا .ئةوةندة ِرؤمانسيانة مةِروانة ذيان  -

الومان لةئةفغانستان  نةك منداَل ضةند.ي زبَلةوةفِري دةدرَيتة تةنةكة
؟ضةند سةربازمان ئيفليج بوون طؤِرةوة دةضيتةن؟هيواكانيان دةكوذري

ن دووثياو م.ي ئةم زةمةنيةئةمة ياسا لةسةرشةقامةكان سؤاَل دةكةن؟
هةردووكيان ثيش وثشتةوةيان ثِركردوم  ؟كسيان لةطةَلكردوونسَي
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كم ةكورثةي ة ؟يانممن بةري شةهوةتي كوا نازامن كورثةي.لةشةهوةت
 .وكي زاَلم و نامرؤظ بَيتت باناوَي

 ؟ي لة زوَلم وتاوامني باوكي هةية ككورثة ض تاوانَي  -
  :رزةوة ووتيناتاشا توِرة بوو بةدةنطي بة

 ك كة باوكي ئةتكتبكات؟ةتؤ ئامادةي بيَب بة دايكي كؤرثةي -
طرت يوشكي دِركاوي لةباطفتوطؤكةيان قؤزاغةيةكي توِرة وثةرذينَي

 . ية  هةردووكيان بَيدةنط بوونبؤ
 سةيركردني فليميك لة و تةلةفزوينةكة بة بةرامبةر ناتاشا شةوة ئةو

 .كةوتلَي خةوي كةضرثا سةر
كةوتة بةدةمدا باَلكةوت كة ةخةفلةسةر ثَي خةفةتةوةبةئانناش 

 . كي ئاَلوسكاوةوةخةوَي
هةناسة بةرؤحي شوينذينةكةيان ةك نا وئةنكاتي بةرضاي بةياني بوو 

ثاك طةروي قاثي ثةجنةرةكةي ترازان و هورمشي هةواي  بدا
زي مَي ةوةبَيتئاطابة خةولةش ئةوةي ناتاشا ثَي.كردذوورةكةياني ثاراو

 .ازاندبووة قاوةي دةمكردبووةكةي ِرنخوارد
وردني طفتوطؤكةي بمةبةسيت  لَيئةنناكرد بةبةياني باشي لةناتاشا 

دؤخَيكي سايكؤليجي هةردووكيان لة يداكردباوشث شةوي ِرابووردوو
 .دووان خراثدا 

دَلنيام تؤ لة .ز وخؤشةويستم بؤتؤ هةيةَيبزاني ِرندةي ثَيبِروابكة هَي -
 ني بؤ؟دةزا.من هوشيارتري

 نا    -
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 .ةيةكي خاوةن ئةزموونت هو باوكَي ندةواردايكيكي خوَي تؤ ضونكة - 
دايك وباوكي من دووكةسي زؤر بةرَيز وخؤشةويسنت لَي ئةوان 

 .كي تةسكيان بؤ ذيان هةيةروانَيكةم و تَي يكةندةوارييؤخ
 ان زياتريان وديكةيخانوةكةجيهاني بريكردنةوةي ئةوان لة سنوري 

جياوازية  ت ئةوئةو راستية دةطةيين من تؤ ودةبَيئةمة .نية
كارةساتي ئةتكردني  يكي دواي كارةساتَيةردووكمان ضاوةِره.ببينني

نازامن سكم . مان جودابَيت نوانياسايية ترِيبؤية ئ اننيرؤح وجةستةم
من ضونكة .تؤ دةطرَيتثرسيارةكة يةخةي  لَي. دةبَيت يان نا ثِر
ت كم ناوَيَيمنداَل, ا سكم ثِرة يان ن ي بزامنش ئةوةياري خؤم داوة ثَيبِر

ويذدان بَيـت و ئافرةت وجةستةي وةك بازيةك بؤ  كة باوكي زاَلم و بَي
 .كسي بةكاري بهَييَنناوطةَلي بؤ شةهوتي بؤ ئارةزووي سي

 .ةلة بووني ئَيمنَيرة  َي تَينةطةيشتينيطرفيت ئَيمةي م
 .نكي زيندو ثيويسيت ذيان وبوووةك بةشَيئَيمة 

ا هةبَي ئةو خوا ئَيمةي ثياوان زؤربةيان وابري دةكةنةوة ئةطةر خو
 .بؤ دامركاندنةوةي طِري ناوطةَلي ثياو دروستكردوة ميَي

 . ئةمة ترِيوانيين ِرَيذةي زؤري ثياوانة
بؤية ئَيمة وةك ئافرةت و وةك مَينة ئةطةر بة تيوري ضينايةتي 

اوةي دةسيت ديكتاتؤري ثيناسةمان بؤ بكرَيت ئةوة ئَيمة يةكةم ضةوس
 .ينتةمي كؤمةَلطا و دواجار سيستةمي كار وسةرمايةثياو و سيس

دةكةن و كاريشيان ثَيضةند ئافرةت  تؤ دةزاني لةم شارةدا ِرؤذانة
ك هةركاتَي.  تَيخاوةنكار جطة لةوةي نرخي كارةكةشيان بةراسيت نادا
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زووي ويسيت دةبَي جةستةي ئافرةتي كريكار لةذَير ِرةمحةتي ئارة
ئةي كَي بوو من ( دةنطي بةرزكردةوة بة توِرةيةوة )ن كاردابَيتخاوة

. وتؤي كرد بةو كاَلة بَينرخةي ويسيت خؤي ؟ خاوةنكارةكةم نةبوو
لة كارةكةش . وتوشيان ئةتكرد  يان لةثيش وثاشةوةدواي ئةوي من

ن م.تكاية لَيم تَيبطة ئةمة نة رةخنةية نة طةلةيية لة تؤ. دةريانكردم 
 .قورباني جواني و سيسيتةمي ئةم سةردةمةقورباني بووين  وتؤ

دةتسيكرد بة دةميةوة بؤ ئةوةي دراوسييةكاني هاوار وقيذةكةي 
وهَيندة طريانكةي بة كوَل بوو جةستةي بةبَي دةنطي .نةبيسنت

  .دةلةرزان 
م زؤر ئارا.ضونكة لةبواري ثيسؤلؤطي سؤسؤليطيدا ثسثؤر بوو  ئةننا

 .ي ناتاشاي دةخويندةوة ئةو دؤزة دةروينية
طشيت . .هاوار.تف .زللة . دِريين نامة.طريان وتوِرةبوون توِرداني ثةرداخ
 .بةتاَلكردنةوةي دةرووني توِرةيية 

قسةكردن بواري لةبةر ناتاشا دةطرت  ؤبةدةم قاوةخؤاردنةوة طؤي ب
قاوةي .ئةننا ثاروي بؤ دروستدةكردوو بووي نةثاروو دروستكردن

 .وةقاوة ساردةكةيةي كوثةطةرمي دةرذانة
 رخؤ طؤيدةطرتئةننا ئارام و لةسة.  و بَي ئارام زؤر توِرةناتاشا 

 ةوةي دةرووني دواي بةتاَلكردن
 :ووتي  ناتاشا

 .مان بةسةردَينازانني ضَيمة هةردووكمان ئَي  -
 .ئةو كؤرثةية ثةسةند ناكةم . ئةطةر من سكم ثِر بيَب 
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 بؤ ؟   -
 بَلَيم كَي باوكتة ؟ . ياري باوكي كرد ثرس ئةي كة كؤرثةكةم  -
 ؟لة ئةجنامي ض ثِرؤسَيسَيكدا تؤ دروستبووي   -
 كي هةرزةكاري؟ شةوَيوؤمانسي كي ِرِرَيكةوتَي  -
 كي درؤ؟ َينَييان خؤشةويسيت و بةَل -
و بةجووتة منيان ئةتكرد كي ترئةطةر بَليم باوكت و ثياوَي ئةي -

 كمة؟ن باوي كواميامدةَلثَي.تويان دروستكرد
ذي لةخةمي باوكي كورثةي تا دةكةواتة ئةو.ناتوامن بَلَيم كواميان -
امن وةآلمي  ثرسياري كؤرثةكةم بدةمةوة وةك دايك ناتو ةسنيدا دةذيِر

هةر لةيةكةم هةفتةوة كؤرثةكةم يارم داوة ئةطةرسكم ثربيَب بِر بؤية
 .فريدةدةم 

يشةوة دذي و لةناخ بؤ ناتاشا دةطرتئاراميةوة طؤي بةئةننا 
 .يارةكةي بووبِر

 ئةننا ووتي 
خوشك  تؤوتة يان نةخشةي خوا يان سروشت نةكةَيناتاشا ئةمة ِر -

 ينرؤذطاري كردي مةئَي. ان نية را نةمن نةخوشك نةبرامبنة
خوشكدا جياوازي هزريش هةبَي  وان دوونَيلَي لة.بةدوو خوشك

ستة من اِر. نية ةشةيكَي بةو وةكي تؤ تريوانينم بةرامبةرة ئاسايي
ي وذدان و بَي مؤراَلكي بَيليسي كؤمةَلة ثياوَيقورباني ض وتوو دوو

 .ايةنئةم كؤمةَلط
 ؟  لةماناي تاوان تَيناطاتهيض  ؟ .ضية ةكورثةيئةي تاواني ئةو -
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تاوانرتة  و مرؤظَيك زؤر ثيسرت تينكوش. بةكوشتنيان بارينتاوانمة ئَي
 كي لةدايك دةبَيتة ثامرؤظ كة لةدايك دةبَيت ب.لةذةمي سيكسي بةزؤر

ثيسي و وويسيت تاكة ثيسةكانة كؤمةَلطا بةرو يةمةَلطائةوة طرفيت كؤ
 .دةباتا و بازاري بةرآلتةمي مافيسيس

تنؤكي شريي لَي دايكم لةتةك هةر. خؤشدةوَيت زؤر من باوكم -
باوكم ئةفسةري سوثابوو . ثَينوءشيومووشةيةكي جواني  كيمةم

رتي ة مرؤظةكان يةكتاوان فريي ئةوةي كردووم ضةند
 .رؤحي سروشت ئاشتية و مرؤظة دِرندةكان دةيشيوَينن.دةكوذن

ئةنا بةدةنطيكي نزم وبة .كةمَيك بَيدةنطي لةنَيوانياندا دروست بوو 
 :ووتي( دةستَيكي بؤ سكي برد)هَيز و بِروايةكي باآلوة 

ة يان سكمثِر نازامن كوشتين مرؤظدا نيمك لةتةك ةوةيشَيهيض بة  -
لةتاوانةكاني باوكي بووم بةدايك بري ةطةرضؤنيك بَي ئهةر. نا 

 ة وةك دايك ضؤن كورثةكةم كؤرثةكةم ناكةمةوة بري لةوةدةكةمةو
 . ثةروةردة بكةم  دا ئاشوب ونايةكسانة كؤمةَلطا ثِرلةم 

دةتوامن مين دايك بؤ. مافيا بَي باوكي  كؤرثةكةمةكرَي د -
روس شانازي  نةك من وةك دايك نةتةوةيكةم يةكي بثةروةردة

اجار ةتدا كؤرثةيةكي ناسك ودولةسةر ارينطاط .وة بكاتثَي
 .يةكةم مرؤظ تواني بطاتة مانط . كي ضاالك وئايندةطةجنَي

زاخاروف ئةو مرؤظة مةزنةي ئامادة نةبوو تواناكةي بؤ كوشتين 
طةيشتة ئةو ئاستةي ِرابةرايةتي بزوتنةوةي .مرؤظ بةكاربهَييَن
 . مرؤظدؤسيت بكات
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ةوتي بةتوانايان ِرجيهان وزاناكاني  يذةيوَيسايةتي سياسي و كةوئة
 ؤذِرةتادا كؤرثيةكي ضةندلةسةر انطشتي طؤِريوة يانميذوو

 .دا ثةروةردة بوونكي هوشيارتاخبانةي دايكَيوقولة
سةرتاي نووسينةوةي ميذوويةكي . سةرةتاي هةموو ِرؤذَيكي نؤَي  

 نؤية
. ياري مرؤظةوة نية ضؤن هيض كردارَيك لةدةروةي سنوري هوش -

ئاواش هيض دؤزَيكي سياسي و كؤمةآليةتي لةدةرةوةي هوشياري 
 .  كؤمةَلطاوة نةية

 كَية؟باوكي نازاني  كةس ناساونرتين ثياوي دونيا عيسي ية -

لةخوا درؤيةكة .باوكي عيسي خواية  ئةو درؤ زلةش كةدةَلَيت  -
 ضؤن ئافرةت لةدةمةوة سكي ثِردةبَيت ؟ .كراوة ومرؤظ

يةوة ضونكة بةهؤي ئةو درؤ . جواندرؤي درؤية دةَلَيم  بةو من -
لةدايك دةبَي  عيسا. يةعيساكةنةمريم كوذراوة ونةكؤرثةكةي 

ةَلطا باوكَيكيان بؤ بَي باوكة ئةوةثاكي مرمية كؤم ةيكي ئاسايمنداَلَي
كةس نةيبيبنوة كةسيش خواش  .ناويانناوة خوا داتاشيوة 

َي و بَيتة زمان بة دَلنيايةوة ئةو درؤ ئةطةر خوا بووني هةب. نابييَن
 .زلة ثةسةند ناكات

دةكةم كةمرميي بةدرؤيةك  مرؤظة هوشيارة من ستايشي ئةو -
ةكي بَي باوكي جوان ستايشي مريم دةكةم كؤرثةي.لةكؤشنت رزطاركرد

 .ثةروةردةكرد 
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ئةجنام منداَلَيكي بَي باوك ِرةوتي كرد  ئةو درؤيةي بؤ مرمييان
ك كةسَي.عيسي كةسَيكي شؤرشطريبووظي طؤِري ها مرؤةمليارد

بؤية .ئةو سةردةمي خستة ذير ثرسيارةوة ظايةتيرؤبووسيستةمي م
مسيح لة هةموو ثارتة  . ان ال ثريؤزةيةبازةكِري تائيستا ملياردةها مرؤظ

وةي مسيحي ئا ئة ,ة وطرنطرتة زترة بةهَييسياسيةكاني ئةم دونيا
بؤية  . ةيةكي بَي باوك بووسيحييت دارشت كؤرثدروستكرد هزري م

ض ِرؤَلَيك  َيوةك دايكطرنط .ةنية باوكي كؤرثةكةم كَي من طرنطبؤ
 . مدةبينةمدا ض كض بَي يان كوِركلةئايندةي كورثة

 (يتدةسةرسستةختاشا نزيك بووة دةسيت نالة) 
كة لة هةَلةي ثضوك .كاتَيك مرؤظ توشي هةَلةي طةورة دةبَيت -

 تَينةطات
سنوري  مةخؤشةويسيت ئَي و زكم ثةيوةندي و رَيشريينةكة هاورَي -

خوشك و ين تا من مامب تؤمة دوو هاوِرد ئَيةتي بةزانَييهاوِر
ياري ذيامنان جودا لَي با بِرتؤش هةروا .سؤزمتو دَل َيهاوِر
 ندةرم ثَي دةَلَيت؟ين ئةلكسةكةي نهَي.تكايةكم هةية.بَيت

نةدركاندني . ةشارداوةلة رؤحدا حنيةكان من دةزامن تؤ طشت نهَي -
دةبَي ئةو  ان سبةييَنبَي ي ئيمرؤ. وذمنايةتي ةويستية نةك دخؤش

ي طشت لةذياندا ضاوةِر  مكةسَيكمن , ئاشكرابكةيت هينيةم بؤنَي
نن َيةهكدسكاوي طشيت تابلؤيةك ثَيخؤش يان فرمَي. كم وداوَيوِر

 ةثرسم بؤ ِراستيةكامن ثَيناكةم لَي دزؤرت لَي.يانَين ذدةَلثَيكة
 .ئةمة ذيانة. كم موو ئةجنامَيةي هبِروابكة ضاوةِرَلَيت؟نا
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زةكاني ئةننا بةهَي ةَلويستةطري ووشةو ِرستة جوانةكان وهطوَيناتاشا 
 .دوودَليدا دةذيا لة بوو

ضاوةكاني  بدركَييَن كسةندةراسيت كارةساتي كوشتين ئةلِرضؤن 
 .بةبَي دةنطي لةرؤحةوة دةدوان ننا طريكردي ئةلةضاو

ةي سَل لة يوةية بؤسكي ثَينةكاني رؤحي ناتاشا فرمَيد نهَيهةستيكر
سيت سةري ناتاشاي ةهةردوو د ئارامي طرت و بة.  ةوةدركاندني دةكات

 ووتي .ماضكرد  طرت و ِرومةتةكاني 
 هةواَلي كدايت ِراسيتضاوةِرواني ساتَيبِروام واية وةك من تؤش لة -

زؤرت  يان تؤيدةزامن بانكي زانستيةكئةلكسةندةرم ثَيبَلَيت؟ 
استيةكان كي تايبةتيت بؤ دركاندني ِرتاكتَيتؤش  ةلَيناكةم ِرةنط

 هةبَي ؟ 
 .م بَلَية ئازادي و ئاسودةيةوة ثَيبئةوةي جوانة  -

يم تؤش من ضاوةِر. ت دةبَي ئاشكرابَي.بةشَيكن لةذيانكارةساتةكان  -
 .ئازاد

ة دةبيدركين. بةئازار قانداوة يدةزامن ئةو نهَينيةش دةروني تؤ -
 .كي تر دةطرينيان ثَيكةوة بؤ ضارةنوسَي

بةديداري  ي ترككةوت جارَيَيةكةمةوة بةِري ضاوةِروانيم ديان ضاو -
 . ئةلكسةندةرشاد دةمبةوة 

كرا بؤ خؤ هوشياري و ئارامي ئةننا سةرسام بوو ئةوي ثَيبةناتاشا 
 هيشت و ضووةخواردنةكةي بةجَيزي ركردني لةو دؤزة مَياقوت

كي ةاويلكةيلةترسي دراوسيكاني ضيةكي داطريسان وبالكؤنةكة جطةرة
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شتين كي كارةساتي كوةكدا ووشةيَيذلةتةك هةموو م.درةشي لة ضاوكر
 ةزووترين كات ِراستيةكاندةيوسيت ب.ئةلكسةندةري هةَلدةمذي

ضريؤكةكة دووي يةكةم ووشةي رستةي يةكةمي ئاشكرابكات لَي لة
 يكؤكرنةوة و ثاككردنةوة نا خةريكيبيين ئةن دايةوةي ئاوِر. بووويَل
. زي هةية وبةهَيكي هوشيارةَيض هاوِر طةيشتتَي ةزي خؤاردنةكةيمَي
ز و ةوة ئريي بة هَيلةدَل.انيوِراي ننةئطاكاني  تيذتركردةوو زياتر لةني

كي وةك كةسَيوةدةكردثَيهةمان ساتيشدا شانازي دةبرد ولة هوشياري
 .َية خوشك وهاوِرئةننا بؤت

 .يسنوري فلتةرةكة ياندةطة آلي جطةرةكةبا
ؤ ئةوةي و ضووبةردةستشؤرةكة ب شةقامةكةسةر فريدايةو دادوامذي لَي

 .كةآلوي ئةننا نارةحةت نةكات دةمي شت بؤني دةمي دوو
 .وضيشتخانةكة ثاكرابووة  اردنخؤ يزمَي

 لةسةركورسيةك دانيشتبوو.لةذووري نووستنةكةدالةوي نةبوو  ئةننا 
دا تَي يو هيوا ناديارةكاني خؤ ةرةكةووناكي ثةجنوانية ِردةيِر

ناتاشا  وةك خؤي ئامادةبكات بؤطَيِرانةوة ضريؤكةكةي  .دتةتةَلةدةكر
 .ئةلكسةندةر

 .مةبةسيت شَلةقاندني بريكردنةوةي ببوة بة لةئةننا نزيك
  :تيوهاني و ويدا بةسةر يكدةستَي 
ام بةلةمي بريكردنةوةي ئةنديشةت بةرةو كو.دةنطيئةوةضية بؤ بَي -

 كةناري ناديار دةبيت؟
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بةدةم  و كاندي ثةنضةرةكة نةتروكناِرووضاوةكاني لةئةننا 
 :تيوسةيركردنةوة و

 .يان بَي هيوا كؤتاي هاتين تةمةنةذ -
ذيان نةما هةركةسَيك هيواي بة. طرنط نية تةمةن ضةندةية  -

ت كة بِرواي بة ئةوكةسة نامرَي. ياني بِرياري مردني خؤي داوة
كي زؤرهةن وةك كةسانَي. ذيان هةيةطرفتةكاني  بةرنطاربوونةوةي

ناوي سروشتدا نية لَي ضونكة مردنةكةيان لةثَيجةستة بوونيان لة
شيان وةك مرؤظ دني جةستةدواي مر.بووة  ذيان وهيوايةكدا

نية ذيان  كةواتة ذيان تةنيا هةناسةدان. يةهةميشة بوونيان هة
 .وهيواكاني  سوربوونة لةسةر ذيان

  : ةشي بةسةري ئةنناداكرد ووتيباو: ناتاشا 
بؤني دةمي .كت ةهةموو ووشةي.ضةند دَلخؤشم بةم ئازايةتيةت  -

 دايكيت لَي دَي 
خؤشةويستيان جةستةي  مودايك باوكيشم باوك.نا نةك تةنيا دايكم - 

بؤ بوو  م يةكةم مامؤستامِراستة دايك.دنةوة وبِروابووبةَلكو بريكرنةبوو
جةستة بؤن طةرمةبوو م ئةويشفريبووني يةكةم ووشة باوك

 . كةي بة سؤزةوة ثةروةردة كردكؤرثةكة
دايك وباوك وثةرودة  و نا بؤ ئةوةندة راظة لةسةر كؤرثةئةن  -

. ت نيم خؤشكتم َيمن هاوِر.نيةكت هةية نايدركييَنض نهَي؟دةكةيت
 بَلي ئةوداَلي ضيت ؟مثَي. لةمشارةدا تةنيا من تؤم هةيت و تؤش من

 ك خؤي جوآلندن و ِروويكردة ناتاشا كةمَي لةسةر كورسيةكة
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نيةكان ئاشكرا َيميذوو نه.وونبكرَيت نيةك تاسةر ناتوانرَيهيض نهَي -
ئةو .هنيةك كاتي دركاندني خؤي هةيةنَي هةموو ئةوة راستة.دةكات

ي دوو ضاوةِر من. نةي الي تؤ هةية دركاندني ثيويست بةكات ناكاتنهَي
 هةم من سكم ثِرة يان نا دوو. كسةندةرةكةم ضارةنووسي  ئةلم ييننهَي

  ؟ئةطةر سكت ثِربوو ضيدةكةيت  -
 .يارم داوة خؤم دةزامن بِر -

يةكةم و ضارنووسي ئةلكسةندةر ثرسياري ترسي لة.دةنط بووناتاشا بَي
 دةنط بوو ناتاشا هةر بَي. شا  ذةي كَيدةنطي درَيضةندضركةيةك بَي.بوو

 و  ووتي كي بةدةسيت ناتاشادا هاني دةستَي -
 ؟ثرسياري دووهةم بؤ ناكةيت   -
لة توِرةبوون .ثِربووةكي تراوَياني تؤسكت لةثَيسةندةر بزكئةلئةطةر -

 ئةلكسةندةر دةشاريتةوة ؟لة ةينةئايا ئةم نهَي وهةَلويسيت  ناترسي؟
ثيويست ناكات . سةخيت هةيةايكوجلي سايةكي ين ثاراسنت قورسنهَي -

ثياو زؤر من دةزامن بؤ.ين هةبَيَيان دوو خؤشةويستيدا نهوَيلةن
سكي  كي تراوَيبكات خؤشةويستيةكةي لةثَيدي ئةوةزةمحةتة ثةسةن

 .كينم كان دةدرةنةينهَي بِرواوةدوو لةلَي من  بيبثِر
 كؤرثةية كم لةدروستبوني ئةوتاوانَي ضيهنان بةخؤم هَيبِروا: يةكةم 

 .ي بكةينثةسةند من و ئةلكسةندةر دةبَي. وكارةساتةةوت كرَي.نية
 .واي  بة من هةيةبِروام بة ئةلكسةندةر هةية بِر :  دووهةم 
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نةويست تؤ ئامادةي  يكي تراوَيي ثَيئةلكسةندةر منداَل ةرئةي ئةط -
بة قورباني كؤرثةي ثياوكي  خؤشةويسيت خؤت و ئةلكسةندةر بكةيت

 ؟زاَلم
 ويت خؤشةيستيم بؤ ئةلكسةندةر وم خؤشنةمئةطةرمن كؤرثةي خؤ -

. هيضي تر و ةكةتةنيا ووشةي.كي نيةطشت مرؤظايةتي هيض نرخَي و تؤ
   . دةطاتبناسم ئةو لةم طرفتة تَي سةندةركندةي من ئةلئةوة

 . ئةو ويسيت كؤرثةكةت بكوذيي. وانةبوو  ئةطةر -
من .يةك مانطي يان بةثريي يةك ثِروسيسيةكوشتين مرؤظ بة -

 .وذمك ناكمرؤظَي يسيت ئةلكسةندةرداناوي خؤشةولةثَي
 .رازي نية  ةدَلنيام ئةلكسةندةريش بةو -
سةندةر مةرجي بؤ دانايت ؟ كوشتين طؤرثةكةت يان كئةطةر ئةلئةي  -

 كؤاميان هةَلدةبذَيرَي ؟ ؟ اذيان لةتةك ئةلكسةندةر
ووي كي خؤش بَيظطشت مرؤ دةبَيتة هاوذينم دةبَي يةو مرؤظةئ  -

كة لةمن زياتر كةسَي رئةلكسةندة. كؤرثةي خؤي نةك جةستةي من و
 .ناكةم  لَيويست و داخوازيية ي ئةو هةَلضاوةِرمرؤظي خؤشدةوَيت 

 ؟ئةي ئةطةر كردي   -
ك بِرواي نةببم بة هاوسةري ثياوَي. كؤرثةكةم بكوذم ئامادةنيم نة  -

 . بَيهةكي بَي تاوان ةبة كوشتين كؤرثةي
وشتين طةي دركاندني كوةآلمةكان تاسا و لةهةمان ساتيشدا رَيلةناتاشا 

 .ندةري بؤ ئاسان بووئةلكسة
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ويكردة ئةننا ِربةدةم ثَيكةنينةوة  . َيت ِرببهيواداربوو ئةننا سكي ث
  :ووتي

 مةش سةيرين نازانني سكتثِرة يان نا باسي كؤرثة دةكةين ؟ئَي -
  :ضاوةكاني ووتي بة كي هوشياري لةناتاشا دايةوةَيئاوِر

 .م تؤ كةي الينةنهَي دركاندنيي ضاوةِرمن   -
 مةبةسيت هةوابة.ناتاشا كاَلبووة و بةرضاوي ئةننا شيينثةري وكات تَي

 .ثياسةياندةكرد. مذين ثياسةيةك ضونة باخضةيةكةوة ةَله
 ؟ناتاشا نةخشةي ئايندةت ضؤنة   -
  ؟ ئايندةمان.. بؤ ئايندةم   -
ئةمة ويسيت .كاري و سةرسةختيك بوويت ي منةوة توشي بَيهؤبة تؤ -

 ؟م بَلي ضي بكةين ثَيكةمسان نةبوو 
خةمت نةبَي هةربةياني كار بؤ هةردووكمان ثةيدا دةكةم بؤكار -

بَي ثارة ةكةوتكردوة مانطيكي تريش بَي كاربني ندةم ثارة ثاشهَي
 . نابني

 .دةبَي كاريك بكةم  .طةركم نية ببم بة ئةرك بةسةرشاني تؤوة -
 ؟كةوتين ِرؤذي ذنانةم وخوينم بؤ نيةبزامن هوي دوا

 .بضم بؤ ال ثزيشك تةندروستيم باش نية ثيويستة وةيةكةما
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 . مجةي لة ئافرةتان دةهات  هؤَلي نةخؤشخانةكة
ضونة كيان لةضاوةِرواني ئةجنام ودَيكيان سكيان ثِرو هةنَيهةندَي

 .بوون  داذوورةوةي ثزيشك
 .بوون ثزيشك ي ئةجنامي ثشكنيينةِردانيشتبوون ضاو ناتاشا و ئةننا
 .ضاوي بةناو ئافرةتاكاندا طَيِرا ئةننا

ضمكي  دانيشتبوو ثشيت بؤ دواوة ِرَيكردبووكورسيةك لةسةر ئافرةتَيك)
سةرماي  ثاَلتؤكةي دابووبةسةر كورثةكةي سكيا بؤ ئةوةي كؤرثةكةي

 ( نةبَي
ة سكي ثِربووة شةيدا ووشةي دايكة ئةو ئافرةتة بةخؤشةويستيةو -

 .ت نايةويت سةرماي بيَبوَيخؤشي دة هَيشتا كؤرثةكةي نةبينيوة
ي كي تريشودةستَي بووبةناوضةوانيةوة طرت كي تردةسيتئافرةتَي)

 ( ةوةةي سكي قورسي ضةند مانطةييكؤَلةككردوة بة
يا ةنئةو ئافرةتة سكي ثِرةو باوكي منداَلةكي ديارنية دةبَيت بةت -

 .بكشَيشَي ثةرةوردةكردني  ئةركي
قرة ناطرَيت ؤهؤَلةكةدا ئةبؤتةوة لنة سكي بةرزكي ترئافرةتَي)

ت وضاوةِري ضونة ري كاتذمَيرةكةي دةسيت دةكاةيثةيتاثةيتا س
 ( ذوورةوةي ثزيشكة



www.dengekan.com Page 127 
23.05.2012 

كاتي .ين بووني دوا كةوتووةدا ِرؤذي خؤَيككسئةوئافرةتة لةذةمي سَي -
ِرةنطة قوتابي زانكؤ يان موضةخؤريكي .ئةوةي نية بيَب بة دايك 

داَليك وذياني سةخيت خؤي نةتواني بةتةنيا ئةركي من.موضةكةم 
 .هةَلطرَي 

 سةيري دةسيت تَيكةآلوكردووةهةميشةئافرةتَيكي تر هةردوو )
 ( كاتذمريةكةي دةسيت دةكات

هةردووكيان هةواَلي بةي هاتين باوكي كؤرثةكةييت تاضاوةِر -
 .ةِري منداَلةبةدَلخؤشيةوةوضاو ثزيشكة ببيسنتسكثِرووني لة

هؤَلي دميةني ئةوخامنانةي لة خويندنةوةي ئةننا بوو بؤئةمة 
 .ضاوةِروانيدابوون

 ناتاشا سةري لةسةري ئةننا نزيك كردةوة ووتي 
ضَي لةئةجنامي سكثِربوونت وةى دةةبَيدةنطي لئةوةضيتة بؤ -

 برتسي ؟
 نا لةئةجنامي سك ثِربوومن ناترسم  -

 ضية ؟ئةي  -

ن ياضاوةِروانودؤزي  لَيرةنئافرةتانةي  ولة سةيربكة هةريةكَي -
 .ي جودانوانضاوةِر يخاوةني ضريؤك و هيواة ياني جوداي

 ؟تؤ جادووطةري  ت؟ضؤنت زاني -

 . من سايكؤلوجييت كؤمةآليةتيم خويندوة.نا جادووطةر نيم -

 ضي دةبيين ؟ ئةي دةزامن  -

 ندةوة خوَيناتاشا ني بؤ ائةننا وينةي طشت ئافرةتاك
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 .تةنيا ضووة ذووي ثزيشكةكة ندرايةوة بةخوَي ئةننا ناوي 
حةوة رؤ لة وانيدابوودركةزي ضاوةوِرئامَيزي ةكةدا لةهؤَلتاشا لةنا 

 .ك ةخاوةني كورثةيبة بيَببَيت وئاواتةخوازبوو ئةننا سكي ثر
 خشَيةخؤشةويسيت ئةلكسةندةربة كؤرثةكةي بب

 .ثزيشكَيكي سةرسثي هةموو جةستةي ميهرةباني بوو
 وةضاويلكةكةي داكةن وضاويلكةيةكي شوشة ئةستوري بؤ خؤيندنة

 .ضاوكردة
ةو رايةكي تيذِرخَيؤثة فرميسكةكان بةضاوةكاني ئةننا ثِربوون لةئاو دَل

 .وومةتي ذانة سةر ِرِر
 :وويكردة ئةننا ووتي ثزيشكةكة ِر 

 زا ؟ تؤ ئةجنام نازاني بؤ ضاوةكانت تةِراييان تَيكضم  -

  فرميسكي ثةشيمانية ؟ -

 دةزاني بؤ ؟ يان دَلخؤشي ؟ هةر كاميكيان بَي تؤ دةبَي دَلخؤش بَي -

 تةِراي فرميسكةكاني بةناخ دةمذي . ئةننا وةآلمي نةدايةوة 
 : ثزيشكةكة ووتي

 .يةكي سَي هةفتيةبوويت بةخاوةني كؤرثةبة شاددَلكضم  -
 .شي بةم هةواَلة دَلخؤش دةبَيتيكدَلنياوة باوبة -

ت ض جوانيةك دةبَي.كي وةكي تؤ بيَبك لةشؤخَيةكؤرثةي -
 ؟بةسروشت ببةخشَي

تة ئةندامي ةبَيكي وةكي تؤي جوان دةة كورثةيجوانضةند -
هةميشة ئافرةتي روس ثيشةنطي جواني ؟ اننةتةوةي روومس
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خي كيذةكامنان ميهرباني دايكاني رووس شؤ. ئافرةتاني جيهانن 
بؤية .لةوةي دايكت دايكَيكي ميهرةبان بووة  دَلنيام.دةنةخشينن 

 .فرميسكي خؤشي دايكايةتيت لةضاو دةتكَي 
 ت كضم ؟دةطريبؤ  -

 دؤزَيكي زؤر تةندروسيت باشداية كؤرثةكةت لة.دةبَي دَلخؤش بيت -
شكةش طوَلت ثَي هاوسةرةكةت جوانرتين ضةثكةوِرةنطة ئيمشة

لَي دةبَيت بةردةوام سةردامن بكةيت و بؤ ئةوةي باري .بكات
 .رضاوديريةوةت خبةينة ذَيةندروسيت كؤرثةكتة

شيت بؤ كؤرثةكةت ؟ ئةمانة طشي مةي دةنوشيدةكَينازامن جطةر -
بطرة ضونكة ني خؤت بةدووروشي دةروطرفت وئَيبدة لةهةوَل زيانة

 . دةكاتئازارت كؤرثةكةت هةسيت ثَيضركةيةك لة هةموو
 .هيشتجَيذوورةكةي بة ثزيشكةكةي كردوو يئةننا سوثاس

 .ثِرلةجواني سكاويفرمَي شينهةَلطةِراوي ضاويدووبة
ك ةمرؤظَيك ثارضةي. سياراخ لةثردووئةذنؤي ماندووجةستةيةك ساخن

 .لةبةردةم ناتاشادا وةستا لةثاكي 
 .انةوة بؤ ماَلةوة طةِر. باوةشيانكرد بةيةكدا . سكم سَي هةفتةية -

كوشتين كؤرثةكةي ِرة و بِرواي بةكةزاني ئةننا سكي ث ناتاشا
 كاني بؤ بدركييَن ةنةيباش بوو نهَيثَي.نية 

 .ةي شةواواني تاريكوشار ضاوةِر ةيئيوار
باَلي تاريكيدا ملياردةها ضريؤكي ِرؤمانسي يان  رشةو هةميشة لةذَي

 .تاواني نامرؤظيايةتي دةنووسيتةوة
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زي شوينذيين دوو لةنَيو ئامَي.هةذراندائيمشةو لة كؤالنَيكي كؤني  
 .ئافرةتي قورباني داماودا

 .دةخويندريتةوةوناكام دوو عاشقي جوان وثاك تراجيدياي  ضريؤكي 
 .مايةكي مرؤي وِرؤَلي خامنَيكي هوشياردةنوسرَيتةوةسةرتاي دِرا 

لةبةرطي ئةستوردا  ثَيادةِرةوةكاني شةقامةكاني مرؤظة ترسي سةرما
 .تةوةضاوةثَي

عاشقةكاني شةقامةكان باوةشي طةرمي عةشق وجةستةيانكردوة 
 .بةيةكدا

 ملوانكةي شةقامةكانخيت ةدرتةزيوةكاني ئامَيزي طةآلوثةلةورةكاني نَي
 و يدةدا بةزةو يك طةرمايكي طةرمن تا رؤذ هةَلدي وكةمَيكوجنَي وَيَلي

 .خؤيان لةسةرماي تةزيوي شةوبثارَيزن
 لة يانخؤيان ن لةسوضة تاريكةكاني شاردا سةريبَيالنةكاني شةقامةكا

طةرمي  رؤذيطةرمي ضاوةِري تيشكي  حةشارداوة ذَيرثاآلتي كؤندا
 .دةكةن سبةي

 كةي دةطةنة ذواني طةرمي وةفاوكان ن ساردةوعاشقة تةنيا دةرو
 .باوةشَيكي ثِرماضي ثةشيماني توِرةبوونَيكي طةجني 

 .بَيكار برسيةكاني شار خةمي ذةمي خواردني طةرمي سبةينيانة  
سةر  نةكةنةبرسييت شةوانة سةر بة كريكار و تاكةي دةبَي بنب بة

 .سةرين
ان بكات ندة زؤرن ووآلتَيك ثيويستة خزمةتيمنداَلة هةذارةكان هَي 

 .ئةوان برسي 
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رؤح اِرةكاندا رؤح لةب ي سروشت وضةن ئافرةتي شوخي بَيكار سةرما
جةستةي ِريارَيكي ضاوةِرواني ك وجةستةياني بةسةهؤَل كردوة لة

 .مافياي خاوةن ثارة كيبَيوذدانَيناسك لة 
 .ئةمانة مَيذووي شةوَيكي شار دةنووسيتةوة كةسيش نووسةري نية

 .م ِراستيانة دةخوَينيتةوةكةسيش نازاني كَي ئة
 .مَيذووي مرؤظايةتي ثِرة لة خؤين وفرمَيسك 

نباران مرؤظي دةرون ئاذةَلي خاون دةسةآلتي قوربانيةكان مرؤظن و تاو
  . سياسي و كةثيتال

هيضيان ئاطايان يون دةكةن ودةنطي سةيري تةلةفزناتاشا بةبَي و ئةننا
آلكردنةوةي طرفتةكاني يةكاهةريةكةيان لة,  كي فليمةكةش نيةؤضريلة

نيةكاني دةرووني ناتاشا بةزؤر ئةننا دةيزاني دركاندني نهَي . خؤيانن
نيةكان لة كؤأل اشا باري قورسي ثاراستين نةهَينات دَي كت و كاتَينابَي

 .دةيدركييَنوة ؤي دةكاتةوخ
 كيدةرَيياريبِر و زةكي بةهَيكةسَي بؤتة دايك و ئةننا كةزانيناتاشا 

 .رسي دركاندني نهَينيةكاني نةمات.ِراديكاَلة
ذياني نةخشةيةكي نؤي بؤ ئةننا تا .م دركينَينيةكان دةنهَي مشةوئي -

  .بكَيشَي
ئايندةي  بةرامبةر بة نةكي كوذراو تاواوانكردني ئةلكسةندةرَيضاوةِر -

 ناتاشا لةتةك رؤحي خؤيدا ووتي. كةمَيهاوِر
ي و كةي طؤِروةي دانيشتنةك ئامادةبكات شَيطوذمَيوةك خؤي بؤ

 . وويكردة ئةننا ِر
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 سكت ثِرة يان نا ي هةواَلَيكن بزانيننمة سَي هةفتةية ضاوةِرئةننا ئَي -
 .ضاوةِروانيةكةت كوتاي هات .ئيستا زانيمان ؟
 دةكةيت ؟ئيستا ضَي - 
 ي ضيت ؟ضاوةِر  - 
 . دةكةيت كم تؤ طزيم لَيي هةواَلَيكة ضاوةِرزؤردةمَي  -

 منيش بتوامنت و تانالَيئيمِرؤ ثَي كةينةكامن وةك ثزيشكةبؤ نهَي
   شم؟نةخشةيةكي ئايندة بكَي

 ؟ين ضي نهَي  -
دةكرَي لة من .ن َيردةمي قوتاخبانةي سةرةتايةوة هاوِرةلةس و تؤمن   -

 ناًليت؟بؤ ر َِاسيت ئةلكسةندةرم ثَي؟نةطةيت 
 يتكدا نةكردوم ببورة درؤم لةتلَيباوةشي بة ئةننادا كرد ةوة طريانبة

 .خؤشةويستيم بؤ تؤكة لةنيةكةش بةشَيشاردنةوةي نهَي
 منيةوة بةهَيئةننا  

ئةجنام  ضونكة ناتوامن.شَيوةيةك بَي من ثةسةندمة ئةجنام هةر -
مة ات ويسيت ئَيتودا ه ئةوةي بةسةرمن و وةيةبةدَلنيا . بطؤِرم

 .نةبووةويسيت ئةو شي بةسةرئةلكسةندةردا هاتووةةنةبوو ئةو
كسةندةر زياتر ئةلويسيت من نةبوو لة . ضارةنوومسة مةئة  -

سةرسةريةك باوكي  ئيستا .بيَب بة باوكي منداَلةكامن اويكي تر ثَي
كؤرثةكةشم بةجواني  دةكةم و يثةسندكورثةكةمةوة 
هةرضوني بَي من  ضريؤكي ئةلكسةندةريش . ثةردوةردةدةكةم

 .ناتوامن بيطؤِرم 
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ة ضريؤك ئةو . تؤش نةيدركييَن .كي ترَيين ساَليةسبيان  بَي مِرؤئَي
دركاندنييت ضؤنكة  كؤمةك بةمن دةكات زووئةوةي  . دةبَيـت ئاشكرا

ذيامندا هيواي نؤي لة يستةثيو نةما ئةلكسةندةر بة هيوامكة
وان ذياني مرؤظ لةنَي)ذطاري دايكمةوئةمة ِراسثاردة وئام . سةوزبكةم

 (ئايندة مسؤطةربكة . سةِرابوردوو مةترةل . ِرابوردوو و ئايندةداية
طةيشتيت و ئيستا ئةو ذياني خؤي و تَي وةفاي هاوِرَيكةتضؤن لة بَيتؤ

ي لةذيان يي تركئةطةر ئافرةتَيمنيش وةك تؤ.ي كضي تري هةيةهاوِر
ثريؤزي  وبةختيارة خؤي ثةسةندي دةكاتو ئةلكسةندةردا هةية

انةكة وك جرؤح كاتَيو دوو دوو  وان دوو جةستةخؤشةويسيت نَي.تبَي
 .بكةنيةكرتي ثةسةند الدوو هةر

ئايندةي لةتةك  بةرذةوةندي و ةنطةِر ةلكسةندةريش مرؤظةئ
 .كي تردابَي لةمن باشرت ئافرةتَي
كاني ئةنناي ةخؤشةويسيت دةسةتبوون لةبةزي وضاوةكاني ثِر:ناتاشا 

  :طووشي ووتي
زؤر  تؤيبةوةفا و طةجنَيكي زؤر كسةندةرئةننا ئةل . نا .نا -

 ..ويست خؤشدة
تَيطةيشت  بيست(تؤي زؤرخؤشدةويست)ويووشة ِرابوورد ةننا كةئ

 ئةلكسةندةر لةذياندا نةماوة 
 نةما ووشةي لةسةر زار . وةستا بؤ ساتَيكي كةم هةناسةي ئةننا

 .سةري خستةنَيوان دةستةكانية وقوَلثي طريانةكةي كثكردناتاشا 
 .قةنةفةكدادا بة  ثشيت  الوازبوو ئةننا
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 .كي لةسةرسكي داناَيدةست بةضاوةكانيةوة طرتكي دةستَي
 .دةستَيك بؤكؤتاي ضريؤكيكي تاريكي ئةلكسةندةر

 .دةستيك بؤ كؤرثةيةكي ضاوةِروان
 .كي كثكراوبووبَيدةنطية فرميسكاويكةيان طريانَي

 .وةآلم طريدابووو زماني هةردووكياني لةثرسيار 
 ؟مبَلي كارةساتةكة ضؤن بووة ئيستا ثَي -
 ضؤن كوذرا ؟ -

 يت ؟بؤ كوذرا ؟ كَي كوش  -
 :ووتي :ناتاشا 

 .ثيرتسبؤرط ناوشاري سان هاتينة كة -
 كي هةبووناسياوَي سَيرطي. سةرطةرمي كارثةيداكردن بووين ةمئَي

 .كمان بؤ ثةيدا بكاتئةوةي كارَيبؤ  وةكردثةيوةندي ثَي
من  . نيةكؤمةكي يةكرتي بةكبوو لةيةك دانةبِرين و بِريارماندا

بؤ  سريطيم و كسةندةركؤمةكي ئةل . كةوتتدةسكارةم  ئةو
هةردووكيان ئةوداَلي كارثةيداكردن بوون  . كردماوةيةك 

 .ميةهةميشة دةيطوت ئةننا ضاوةِر خةمي بوو زؤر ئةلكسةندةر
 . اتشوينبَيت بةكةوة بين وك ثَيثةلةي بوو ذيانَي رزؤ

 كي ناسي وئافرةتَي ثامشاوةيةك سريطي . هةَلثةدابوو لة ِرؤذ شةو
 . بةتةنيا بةجَيهيشت مين . مؤسكؤ ضوو بؤلةتةكيدا

ووت يدة . ةوةخؤشي ئةدامدَل برايةكي باش بوو ئةلكسةندةر 
 .تنابَي بةتةنها ت وكي كةمدا ئةننا دَيةلةماوةي
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 .ديارنةمائةلكسةندةر ِرؤذَيك  ضةند
هةفتةم  دوو . كي باشم دةستكةوتووةدم ووتي كارَيتةلةفووني بؤكر

 .موةدةكةةنديت ثَييوِرامةوة ثةطة كة دةضَيثَي
وكوِرَيكي طةجني  ايةوةطةِر . دواي سَي هةفتة مانطي زياتري ثيضوو 

 .ي لةتةكدابوو وناوي ميخائيل بووقؤزي
و ووتي هةفتةي داهاتو . بوومسيَت دؤالري ثَي . كةيفي خؤشبوو زؤر

 .ثَيدةضَي مدوور نازامن ضةند كيدةِرؤم بؤ شارَي
ضونكة دةيزاني  . نووسي ةكي بؤ تؤو نامةيدامي دؤالري  سةد دوو

 . ميةوة بؤ ماَلي باوكممنيش دةمةويت بطةِر
ن ثةيوةندميان نيا بةتةلةفووادياربوو شؤيين كارةكةي دووربوو تة

 : دوا تةلةفووندا ووتي لة . هةبوو
 . كة طةِرامةوة دةضم بةشوَين ئةننادا

كارةكةم باشةو  ةميةوطةِراةكي باش نخاوةني ثارةيدةيطوت تا نةمب بة
ِرط وبسداية دةمويت كة ئةننا هات بؤ سان ثيرتثارةيةكي باشي تَي

 . لة هيضي كةم نةبَيت ةبضيتة شوينذينَيكةو
من بة بؤني هةناسة ودميةني ِرؤحي ئةننا دةذيم ِراستة كاتَيك  

دةبَي  ثاكرت  و جوانرت و ربن عةشقيان زياتروك دوةعاشقةكان لةي
 .ئةمةكةشةيدايةكي بة خامنَيكي ثاك و نا ضئيستا دةزامن ئةن

 .كاتبيم بَلي ضاوةِرئةطةر تةلةفووني كرد ثَي
طةِرانةوةي  و ضاوةِرواني تةلةفوون ماوةيةكي زؤرمن  

 . ئةلكسةندةربووم
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 .هيض دةنط وِرةنطي نةبوو
هاواِرَيكةي  ِرؤذَيك ميخائيلبَي ضةند مانطيكي ثيضوو  درؤم نةكرد

 .ئةلكسةندةرهات بؤ الم
 دةهاتة ساوزؤر تر كةمَيك دةشةال و يشهاتوو وِرخةفتباربوو  داماو رزؤ

ئاوا  . بكات دايكيدا ضؤن باوةش بةكي برسي َيوةك منداَل بةرضاو
يانة هاوِر و سؤزانةكي دَلانَيطرَي.ثةي طريانداكردم داية قوَلباوةشي ثَي

 . ك كة من نةمدةزاني ضيبووةبؤ كارةساتَي
ميخائيل منيش خؤم ةشة بةسؤزةكةي باو ةكة وكوَلة بةطريانلة

 .و لةتةكيدا كةومتة طريان  ثَينةطريا
 .وانية ناتاشاني دةيِرادةنط بوو ئةننا بةتيلةي ضاوةكناتاشا بَي

 نةيدةزاني ضؤن ةرهاتةكةس بة يتراجديا و و ئازارات ناتاشا لة
 .يتةوةِربطَي ئةننا ضريؤكةكةي بؤ

ك ةثةردةي دا دةهاني ووةكانيبةلَي زماني ووداخستبوو زوو زيسةر
 .كردبووَلنةكاني بةرضاوي لَيوَي سك ولةفرمَي

 .وانةكاني ئةننا ضاوةِر ةووانية تيلةي ضابةرزكردةوة ِري سةر
  : ووتي

و وكاري هةمبوو لةتاو بَيكي زؤرباش وجوان وداماوَيكوِر ميخائيل
ك ئةلكسةندةردا لةوكارةدا بوون كةوت لةتةَيبةِر  . كي دةكردكارَي
 .هيوابوون وكيان هاوتةمةن وهاووةرده لَي ضونكة .يوِربةها
 .ي ثةسةندكرديةكرتيان وةك هاوِرويست يةكتريان خؤشزوو

 .بؤيطرِيامةوة ميخائيل  
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 ونطةةدر شةو
 منة تك تك  . ئامَيز هةورةكان ذاني بارانَيكيان طرتبوة ئامسان تةخل و

 . باران دةبارَي
طشت ئةستريةكاني طةشي  ضاويتاريكاي ئامسان تيشكي حةزي 

  .ووة بكوشت
 .تةنك يانبةرطةكاني بةر

 .كردوةاندا يباوةشي بةجستة سةرما
 وخاوي طةورة كةوتبووة نَيوهؤَلَيكي تةختةي دار خانويةكي كؤن و

 .كي ضِري ترسناكي دةرةوي شاردارستانَي
 .نوةستابوو تاريكَيكةدا لة لؤرَيدوو 

 ةكةوَيثكدا سوضَي لة ةشثا ِرري سةرتاةلةب ثاَلتؤ كياوَيثَي ضةند
كةس طووي لة ووتةكانيان نةبوو  مذيان لةجطةرةكانيان دةداو  دةدوان
هةَلمذيين دووكةَلي ناخي توتين جطةرةكان  بةلةدوورةوة تةنيا 

 . طةذدةبووةي ئاطري جطةرةكانيان يسكةثر
 . كي نامؤدابوونواني شتَييش لةضاوةِر ميخائيل و درئةلكسةن 

 .تةك يةكرتيدا دةدوان لة ضرثة لةترساندا بة
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 . وةي كارةكةيان ضيةياندةزاني شَي نةضاوةِري كارَيك بوون 
 سرثةيو ةكانلةجنةي درختباوةشيين و باو شنةي  دةنطيتةنيا 

 .دةبيسرتاَيودارستانة ضِرة تاريكةكة ي نويةكانطياندارة كَي
ائيل نهَينيةك تةنيا ئةلكسةندةر و ميخ .انييةكي سامناك بووضاوةِرو

 .ضاوةِروان بوون.ثيان نةدةزاني 
وةك ضاوي دارستانةكةوة  ونَي قووِراوييةكةي طةَيقوآلي ِرتاريكاي و ولة

 .ك دةركةوتيلئؤتؤمبَيالييت ِرووناكي بزي هةذديهايةكي ترسناك 
 .جطةرةكانيان كوذاندةوة  ووتنة جوَلة كة كةحةوشة ونَي ثياوةكاني

 .ةكنياضَلبكةن ِرك تين ئةفسةرَيي هاضاوةِر كؤمةَلة سةربازَيك وةك
وةستا  نيوةِراسيت حةوشةكةدا لةكي مارسديسي ِرةش ئؤتؤمبيلَي

 . دةرطاكةيان كردوة ة وراي ضوونة نزيكيةون بةخَيوثياوةكا
 بةو ضةرم و دابةزي ثاَلتؤيةكيكي باآلبةرزي كةتةي ورطزل ثياوَي

 .شي لةضاوكردبووكي ِرةةشةوة ضاويلكةي
  .قورسؤاخدرابوو بة ةئؤتؤمبيلةك ذمارةي

 . طكردبان ئيلي وميخا ئةلكسةندةرثةجنة بة 
 . نزيك ثياوةكةبوونةوة 

  : ووتيو تةمةنياني مةزةنةكرد و باآل  سةيركي قةد و
 ردرَيتان دةسثَيارةي ثَيك ئةو.وتواناي كاري باشتان هةية نة طةجنباش -

ي جنثياوةدا بةئاما لةتةك ئةم دوو . كرددوو ثياوة ئاماذةي بة
طؤيان وة ئةوان شارةزان ئَي . َيدةكةونة ِرئيمشةو هةر . دةطةينن

 يةكي هةموو مانطي, ةن ثشوودةد ؤن وبةرؤذو دةِربةشة,  دةطرنلَي
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. خةمي خواردن وجل وبةرطيشتان نةبَي دؤالر موضةتانة 8222
 ي لةئاوِر.  باشي هةية شيبَيطومان هةموو كاريكي باش بةخشي

 .ثياوةكاندايةوة
 . كي طةورةي تةختةي كؤنيان ترازان ان كةوت دةرطاي هؤَلَيشيثَي

كي هؤَلةكة كردة ثياوةكة بةاليتَيةيان لةكطَلؤثي مارسيدسة يِروو
راوةي ضهؤَلةكة ثِربوو لة سندوقي ثَي. شيان كةوت شةوقفراوانةوة ثَي

 .رةنط سةوز
سندوقةكان . .بؤ ناو لؤريةكان كرد ئاماذةي بةطؤيزانةوةي سندوقةكان 
 .ضراوةتوكمة ثَي ورس وطرانق
 .كي طةرم ئاوَيجةستةيان كةوتة سةر 
 نة لكسةندةرةنةئ . نةماو دارستانةكةيان لةجةستةداساردي نَي 

لَي كي سندوقةكان بكةن ؤميخائيل نةيادةويرا ثرسيار لةناوةِر
ئاشكرابوو طشيت تةقةمةني ةنطي سةوزي سةربازي و ِر ييةبةقورسايةك

 .وئاربيجي بوشينكؤف وطوللةي و كآل
ي ميخائيل بةئاستةم فريا و ئةلكسةندةر . كردثر يانكانلورَي 

 .هةناسةدان دةكةوتن
 .بوون يي دوا ووتةضاوةِر . بةردةمي ثياوة كةتةكة ضوونة

 .سةندةر و ميخائيلكويكردة ئةلِر 
بةشؤَينَيك ولةويشةوة نةخشةي وة طةياندني ئةم بارانةية ئَيئةركي  -

 :ثياوةكي تةنيشتيان كردوو ووتي  ئاماذة بة دوو.  كاري تردان هةية
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مانطانة .كي وومتوة.ك نادةن َيويشتنِر ك ويارَيض بِرانة هَيوبَي ئةم دو -
 .ثارةي خؤتان وبةخشيش دةبَي ئةطةر كارتانباش بَيت

 . يشتؤِر.  سكةبوو دي ووت سوار مارسيئةمة 
 تةقةمةنيدوولؤري ثِرلة  ثياوي نامؤ يل و دووئةلكسةندةر و ميخائ

 .مانةوة
لةتك  دابةشبوون ئةلكسةندةر.هاوسةفةر و كةوتنة طفتوطؤ بوون بة 

 .ثياويكدا سواري لؤريك بوو
 .اوةكةي ترداميخائيل لةتةك ثي

كي ةطةيَيِر دارستانةكش ونكة باري لؤريةكان قورس و ِرَيطةي نَيضو
 .بةهيواشي دةرويشنتوخؤَلي بو

ةلسكةندةر و ثياوةكةي وان ئنَي لة ثرسيار دةنطيةكي ثِربَي
 .تةنيشيتيةوة دروستبوو

طةيشت تَي . شينكؤفيك دانرابووآلك ِروانيةي الي ضةثةوة ةندةرئةلكس
كي تري نية تةنيا يارَيثِر و جؤرة ضارة ضهي . كارةكةيان ترسناكة

 .بكاتت ئةم كارة دةبَي
 .هيواكاني بةخؤشةويسيت ئةننا دةسثارد ضركةيةكدا هةموو لة

بة  وقةكان ولةجنةي ئؤتؤمبيلةكة بوونردني سندماندووي بارك
 .ادةذنشكةيةك جةستةي ماندووي ئةلكسةندةريان ِربَي
 .وزدانةن وة كةوتة . ك قورسبوونوةكاني ضاويي كةمَيلََثَي

  . ملي خاوبوو وة
 .ثضِرثضِر ترس وَِ كي ثرخةوَي . كةوتخةوي لَي



www.dengekan.com Page 141 
23.05.2012 

 طةكةَيةزاي ِرشار تا . كةوتخةوي لَي ئةلكسةندةرخؤشبوو ثَي شؤفريكة
 .لةئةلكسةندةري خةوتوو دايةوة كي َيت ئاوِرنةبَي

 :طرتي بَي ووشة  ووتيك زةردةخةنةية
 .نرتة خوريين ئةم لورية طراَيلئةركي تؤ لة   -
 .ويشتين لؤريكان لةبارتربوورتبواية ِرةشِرةكة كي شةوتا تارَي 

 .خاوبووة دواي ضةند كاتذَيرَي جوَلةي لؤريةكة
 .هاتةوةةخةوةكةي بةئاطا ئةلكسةندةر ل

ضةي لف . رؤيشتنةكةي بَي ِراذةنني بوو لةجنةي لؤرَيكة خاو و 
بيين لةسةر . منة بارانةكاني ِروي ِرادةماَلي  ي ئؤتؤمؤبَيلةكةثةجنةرة

 سةيري ئةم الوالي . هيشتوةدارستانةكةيان جَي جادةي قرين وسةر
سياريكي ويسيت ضةند ثر.خؤيكرد لةتريكاي زياتر هيضي نةبيين 

 .شؤفريكة بكاتنكة لةرا ثرسياري شوَيوَيدةنةيالدروست بوو 
 . كرددةيةكرتيان بَيدةنطي سةيري تةنيا  

 :ووتي  زةوةئامَي شؤفريةكة بة طاَلتة
 ؟ خةوت نةبيين....كي خؤشت كردخةوَي -
لة  ؟ضؤن  ؟كةي مي ختوكةداوةك برسييت طةدةكةمَي....خراث نةبوو -

 ؟ ك ثةيدابكةينبتوانني خواردنَي كوَي
 .خواردن و خواردنةوة طشيت ئامادةية لَي كات مؤَلةت نادا   -
  ؟ر مؤَلةت لة قةراغي شةقامةكة وةرطرينكاتذمَي وبؤ ناتوانني نَي -



www.dengekan.com Page 142 
23.05.2012 

ةوة لة كؤين ما ثَيمة ضَيت ئَيتؤ نازانَي...ماوتة لة ئةركةكةت بطةيت -
وساتة بكةيت ئة ك ئةم كارةجارَي ت ضةنددةبَي ؟ بؤ كؤَي دةضني

 . لةسةرتادا وةك تؤ نامؤ بووماستيةكان دةزاني منيش ِر
راستين بؤ ثاي هةبوو ئةركَييت اَلدزان و دوو منخَيدةكةيت ثياو كةض  

 .بكات ككارَيزانةكةي لة ثرسييت  طشت خَي
 ؟نةبووة . كي ترت نية ةتؤ ثيشةي -
ارم كدةركرام و ئيستا بَي..م بوو شينةم من ئةفسةري سوثاَيثيشةي ث  -

 .منداَلم هةية  وودك وو ذنَي
 زانت هةية؟ئةي تؤ خَي -
 .كم هةية نيازمان واية زةماوةند بكةيننا خؤشةويستَي -
 ؟ئةي بؤ نايكةن  -
 بَي خانووي ضؤن زةماوند دةكرَي ؟ كاري و بَي ثارةي ولة بَي -

 .دةنط بوو شؤفريةكة بَي
دابَي  كي تَينةرَيدةبَي ض هو. ئةلكسةندةر كةوتة ووردكردنةوةي كارةكة 

 بظةكي ثِركي ضةكدار دابنيشيت و لؤرَيئةفسةرَي لةتةنيشت كؤنة
 كي ناديار بةرن؟ بةرةوة ئاماجنَي

 وويكردة شؤفريةكة ِر دةنطيةكةي ثسان وبَي
 . بكةمثرسياريكت لَي ت ضةنددةمةوَي -

 .شؤظريةكة بة ضاو وةآلمي ِرةزامةندي دايةوة 
 ك ولَي كة ووتت ذنَي.لةسةرتادا ترسم زؤر لةتوو هةبوو -

يةت هةستدةكةم ةناوياندا ئةم كارة دةكو لةثَي ت هةيةدوومنداَل
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 ةك طرفت و يةك جؤر خؤشةويسيت بني تؤ خاوةني يومن 
من نازمن ئةركي , ت بيكةين ك بكةين كة نةمانةويناضاربني كارَي

 ؟ةدا ضيةَلي من لةم بازاِرمن رؤ

بؤضي منت  بخوريتَيتؤ بَي من دةتواني ئةم ماشينة ل  -
 لةتكدابَيت؟ 

  :طرت و ووتيتَي كي ميهرباني ئةفسةرةكة تيلةضاوَي
ئةركةكامنانةوة زؤر  دةكرَي لةمةبةستةكانةوة نزيك بني لَي لة -

 .جياوازين 
  ئةم كارة دةكةيت ؟ مةبةستت ضيية؟دةمَيكة ضؤن ؟ -
مسؤطةركردني بذيوي ذيانة كة هةردووكمان هاوبةشني  مةبةستمان -

ك زياترة ئةم َياَلبؤ ثرسيارةكةت من ماوةي س. ةركدا جوداين لَي لةئ
. مزانةكةم بكِردوو ذوور بؤ خَي مهةر بةم كارة تواني. كارة دةكةم 
هيواي بة. خؤم دةزامن ضيدةكةم  .ة ئةمة كاري من نية بةآلم دَلنياب

 .ئةوةي تؤش بتواني ذيانت باش بَيت
نادا لةباومشان ةك ئةنلةت ووتةيةِر ذوورة هيواي من ئةو هةموو  -

ك ندةم خؤشدةويت ئامادةم بؤ بةختياري ئةو طشت شتَيهَيبطريت 
 .بكةم

سةيري  كةشؤفرية . سنطي ئامسان ِرووناكي دةنوان ردةوو ووردة
ؤتؤمؤبليةكةوة ِروانية ئاوينةي ئلة . كاتذمريةكةي دةستيكرد

لؤريكةي خستة  و ة قريةك اليداشةقام لةك ثاش كةمَي . شةقامةكة
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كي ذي جادةكة لةطةردني دارستانَيي درَيينة وملؤانكةكي طَلةجادةيسةر
 .طيي كردة مةدالياي سناندا لؤريكضِر

 كرد ووزةيةكيان باَلةكانيانان بةيهةرضواريان دةبةزين بازي
لةسندوقيكدا تةواوي خواردن  . كردةوة ئاطريكيانيان دابةجةستة

دةم  ونةوة بةكؤبو لةدةوري ئاطرةكة . دابوووخواردنةوةي تَي
 .ناخنواردنةوة ترس ئامَيز لةتةك يةكدا كةوتنة دووان

 .لةباوةش طرت هةرضوارياني كي تةنكةئاشنايةتي
 هيضيان توانايميخائيل يةك ثرسياريان هةبوولَي  و ئةلكسةندةر

 .كردني نةبوو
شؤفريةكةي تةك  . نيةكاني دةطوزيايةوةةكانيان نهَيضاو تةنيا

 :وويتيكردن ووتيِر سةربازي ميتةِر لةسةر ئةلكسةندةر
بةسةرة دةنووين  . هةية خةوثيوسيتمان بة هةرضوارمانبزانن  َيدةب -

 . ةر ثاسةواننيئةلكسةند دةنوون ومن وةئَيئيستا 
ان تواني هيالنةي خؤياندةيكان باَلنة هةر بووضِر ندةهَي كة دارستانة

 . ةوةبدؤزن
ضةندة  هةر ةشكردبووشينكؤفةكةي لةباوكآل كةوةبةدارَي ثاَلي دابوو

ثيَلوةكاني  رةنكاني ذَياندبوو لَي جوَلةي طلَينوق يضاوةكان
 .وورياية خةوتوويةكي دَل لكسةندةري طةيانداةبةئ

ي تةِرةدرخيت باآلبةرزي جةستةتةنيا  يدا ِروانيردةوري خؤبةضؤا
 سرثةي كرم و وورتة درخةتةكان و يلةجنةي طةآل لةدةنطي.بييندة

 .نةدةبيستتري نةبَيت هيضي خؤي طي هةناسةي دةنو وباَلندةكان 
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ك حةزي دةكرد سةرخةوَي . ملي كردك ياري بةثةجنةكاني وكةمَي
و  وترابوو دةبَي بةئاطابَيرا ضونكة لةسةرةتادا ثَيين و نةدةوَيبشكَي

اي تةواوبووني نووستين ميخائيل وشؤفريةكةي نووستين دو يسةرةي
 .ترة
 .ي شوفريةكةايةَلِرَيطؤبازي بَي بةرطي سةركي سةربازَيبة بوو

وي هانيةوة وردِرابوو يكساَلَي ضةنددةرهاني  يلةباخةَلةكي ينةوَي
 . شضاوي رؤحيثَي

دَيكةيان نزيك زييةكي بضوكي كؤمةَلي هاوِريي لةتةك كدا سةيرانَيلة 
 .و سةماببون تربذاندن وطريانةوةي نوكتةخةريكي طؤش

 .دابوولةباوشئةنناي  
بؤني  ي وي هاوِركةنني ونوكتةكانثَي و ةنطي ئةننانةكةدا دلةناو وَي

كةي سادة ةيانذ و بةزمي كؤرو دةنطي  طؤشتربذاندن وظؤدطا دةكرد
 .دةبيستلة ِرؤحةوة كةياني دَي

مةسيت ذيانَيكي سادةي ديَيةكي داماوي سروشيت جواني  كاتة ئةو
 .ئةننا دادةبِرَي لة ي ودةطؤِر خريانةيدةزاني زةمةن  رووسي بوون

َيدا رؤحيا تؤخ ولةدَل لة يانديان فرةبواية تاسةي ئةنناِراماوةي دابت
بووني  سةرجني بؤ بارةكةدا شةوةي لة لةو وثةشيمان بو . دةكردشةيدا
 .نةبوو

هاني  يداضوان بةناو كيدةستَي وةك ثةشيماني خؤي ثشواتةوة
خي سةري خشان بَياني سةريداو تووكةكبةنَيوثةجنةكاني 
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ؤري لوان دوو و لةنَيكي ضِرَيستانئامَيزي دار لة آلبةنينؤكةكاني كَي
 .طوولةي ئاربيجي شينكؤف ومةني و كآللة تةقةثِر

 .كي تاريكئاماجنَي و دووكةسي نامؤ
 . ي خؤشةويسيتتاسةيةكي زؤري ئةننا يةكي داخراوهيوا

 .وونبك سيارَيثر ةي طرمؤَلةي كؤمةَلشكخانةكاني مَي تةواو
لةدورةوة تيشكي شيين  . رسناكةكانطيشتة سنوري ثرسيارة تدة كة

 .اك دةكردةوة نووطةي هيواكاني ِرضاوي ئةننا رَي
 لةنَيوان درزي طةآلي قةدي درختةكانةوة ِروانية بؤشايي ئامسان 

 . شكيةوةماندوةكاني مَي خانةية رذادةنطَيك 
 .ووت  ئةلكسةندةريخؤا بةناسكي دةنطي 

 .يتةضاوةِر ئةننا ئةلكسةندةر  -
كرد وةك  درختةكاني كي َيسةير .سةرثَيهةستاية بةثرتاو و ةكياضَلِر

 .ثرسياريان لَييبكات
 باسي ئةننا دةكات؟كة وةش دةنطي خواتان بيست ئَيدرختةكان  -

 .نية ئةلكسةندةر ثةشؤكاوةواضاويكردةوة ِر شؤفريةكة
 :ووتي  كي بةدةستةوةيةنةيةوَي

   ةني َلةبويت و ئارةزووي ثشووتكدا طرمؤةمَيض غ لة -
 نةية ببينم ؟دةتواننم ئةو وَي  -

. تبوو طؤخسكي توِرة زماني لةهةستَي ثةشؤكاو كيئةلكسةندةر ناخَي
 . نةكةي داية دةست شؤفريةكةوَي
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ةسةني ديهاتي وسي ِررماي ركي شؤخي ضاوشني وثرض خوا خامنَيئةنن
ضاوي كامرياكة كاني بةةزةردةخةن اكشابووِر دةردالةباوةشي ئةلكسةن

 .ؤذة بةخشي بووبؤ ئةم ر
قؤناغي  و رئةلكسةندة يكردةِرو و كيشاوكي هةَلةهةناسةي رةكةشوفَي

 . َيهةستاية سةرثوطؤضان كآلشينكؤفةكةي كرد بة
 .ك بكةينةبا ثياسةي -

 .اسةياندةكردثَي درختةكان ضِرةو توولة ِرَيطةي لةنَي
  :شؤفريةكة ووتي 

 . عاشقَي َيتكايةميذوويةك حي . ؤمانيِر.  سةرتاي هةموو ضريؤكَي -
شت بوونةكان بةيةك ووشة كي سةربازي طةنةخشةي ,هؤنراويةك 

 .دةستثَيدةكات 
خاوةن  و كي هوشياركةسَي فريةئةم شؤ هةستيكرد ئةلكسةندةر

 : ووتي كي جوانة تاقيكردنةوةية
 واية  -
 تائيستا تؤ نازاني من ناوم ضية؟  -
 واية -
 ؟وم ضيةنا تثرسيارت نةكربؤ  -
 را ثرسياردةوَيمندة ترسناك بوو نةك نةهَي سفريةكةي سةرتائةدمؤ  -

  .شابووهةناسةداني خؤشم كَي كم بؤسنورَي بكةم بةَلكوولةناوت 
 ئةم ترسة بؤ؟ -
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 ي خؤشةويستمئةنناو كي خؤش بؤ خؤم ي ذيانَيضونكة ضاوةِر -
ت تا نؤية كامت دةوَي. شيت نامؤية ئةم دونياية بؤمن ط. دةكةم 

 بطةمتَيلَي
 .نية خؤيان مرؤظةكان بةدةسيت ضارةنووسي -

بةئارةزووي  يانذوومَيرن نةدةبذَيهةَل يانضارةنووس نةمرؤظةكان 
ذوو و مَيبة دةبن ةني ذيانةوة ِرووداوةكادةنووسنةوة ئخؤيان 

 .ضارةنووس دةسنيشان دةكةن
 و ذوورة ثِرلة بؤبكةمةوة ذوورَيكت رتا دةرطايت سةمن دةمةوَي

 . َيثرسيارةدا ترست نةب
بِروانة ئيستا من تؤ بة ئاطا و  . ئةويش دةرطاي ئاشنايةتيمانة -

خيت باآل بةرز و ةةَلي درئةوةي دةبيين كؤم ,ن هاوريكامنان نوستوو
ثِر ترسةدا  نابيسيت لةم ضؤَلةوانية دةنط نةسرثةي مرؤظَينة. ضِر 

 .َيمةي كرد بة هاوِرذيان ئَيتؤ هةرضيةك بيت  من هةرضيةك مب
نهيين ك بةئيستا مارَي رئةطة. ةةكةم ثَيفيش كي ثِرنكؤفَيمن كآلشي 

 .مين زةهراوي كرد سةر من و ةرشي كردهَي
 دةكرَي, ات تةنيا تؤ نةبيت ناكئةوة كآلشينكؤفةكةم كؤمةكم ثَي 

لَي ناتوامن  ترسي زةهري مارةكة لةجةستةم . مارةكة بكوذمبتوامن
ك وة تناسينمان كةم بَيتة با كاتي اةوك. ثاكبكةمةوة بةبَي يارمةتي تؤ

كةناوي كي َيضاوةِري خامن تؤ .يةكرتي ثةسةند بكةين مرؤظ دوو
وة ةثرشنطي ضاوةكانةي جوانيةكي رؤح لة نةكدا هةموووَي ئةنناية لة

 .دةبارَي
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زي َيبةِر خؤشةويست و كيزانَيخَي كةبةختةوةرة  ةثياو ئةو - 
نكة دةزامن من ضو دةكةمةوةزي لَيئةم كارةدةكةم بَي ةكةوةيما.بَيهة

منداَلة تةنيا مرؤظة داماوةكان  دةكةم كة طريكدائا بةنزين بة
 .دا دةستووينمافةكان تَيفرةتة بَيبَيتاوانةكان ئا

 يزانةكةم عاشق نةبووم نةمدةزاني ذيان جوانخَيئةوساتةي بة تا
 . زانةكةمة جواني ذياني نيشاندامخَي ئةوة خؤشةويسيت . دايةتَي

 . مبةخشيوةكامنة جواني طشت ذيامني ثَينداَلئةوة عةشقي دايكي م
شةثؤلي  بةر مةخؤشةويستيةدا ذيامن خب ناوي ئةويامداوة لةثَيبؤية بِر

 وةدياربَي ئَيبؤضونةكامن خؤثةرسيت ثَي دةكرَي.وةةزيكؤِرةترين توِر
ش طشت شيت ويسيت بكةم كةثَيةك من دةتوامن باسي خؤشكاتَي

يشكةمشكردوة بة هاوسةرة كة ث سيت خؤمم المةبةست بَييوخؤشة
 .ودووكورثةكةم 

م بيستوة وديوة و زؤر طةجني ربووم ضريؤكي زؤمن ئةفسةري سوثا  -
 جوان ئةمانة. زؤرهيواي سوتاوم بيين .  ي من بوونوةكي تؤ سةرباز

 .ناكةنةكان حةزي لَيمرؤظةي كةسضارةنو كن لةونني لَي بةشَي
 . تنةطةيشتَي هوشياريةزي ن دةثارَيارةنووسي ناشريض ئةوةي مرؤظ لة

وان ئةم كارةي من خنةيةكت لةنَيةِر تةواوبووني ووتةكامندوا  ئا
كيت خؤي الَي ئةمةش ف.  هةبَيم َيدةيكةم ئةو ووتانةي من دةيَل

دوو كي جوان بؤةئايندةي خيزيانةكةم و ك بؤئةويش ذيانَي . هةية
 .منداَلةكةم 

 ؟تؤ ضيةتؤ تائيستا نازانيت ئةركي . ئةمة كاري من نية -
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 ايت؟دبؤ لةتةك من  -
وةردةطريت  دؤالر 8222مانطي  و هةموو سةفةريكهاو بؤ بوويت بة -

رة هةية لَي لةهةموو ثامن دةزامن ثيويستت بة. زؤرة  ثارية زؤر ؟ ئةو
 . انةوةي تؤ هةيةك هيواي بةطةِرضونكة كةسَي هةنطاويكدا ووريابة

آلتةكةماندا سكاوةي ووئاَلؤ لةم ساتة ثةيداكردني ثارة.ئةويش ئةنناية
 .وايةين َير دةربهَيوةك ثارويةك لةدةمي ش

دةخوات ركة نةك دةسيت ثارةكةت هوشيار و ضاالك نةبيت شَيطةر -
  .ن دةكات بةنينيؤكي تيذي طشت جةستةت خةَلتاني خوَي

 ووة سابيتيك طشتبدةنطي كردةندةر بَيسكئةم قسانةي دةكردوو ئةل
و شوفريةكة الةناك. وانية بةرثي خؤ يِردة. وة دا كؤكربوووشةكاني تَي

واني ويشنت وةستا وئةلكسةندةر لةزةويكةي دةِرلة قسةكردن و ِر
 .شوفريةكة دوركةوتةوةك لةدةم بريكردنةوة ضةند هةنطاوَيوبة
 .ردي دايةوة سةيري يةكرتيانكئاوِر و ةكي كردويستةيهةَل

تةوقةي بةست شوفؤرةكة دةسيت  يتَي دؤستايةضاوي هةردووكيان طري
  .هاني و بةطةرميةوة دةسيت يةكرتيان طوشي

  من ناوم  ئيظطينة -
 .وانيان  تةوابوو سةرةي نووستيان هاتضاوةِر ماوةي

ووتي دةيِروانية قةدي ِر ثاَلكةوتنةوةبة .ر سةريدا دانابوودةسيت لةذَي
تكةي كدا سةرخست لة لوخةتَيبةسةر قةدي درةهيواكاني  درختةكان

 كردة باوةشي هيالنةيةك بؤ خؤي و واكانيهَي ضنارةكاندا هةموو
 .ئةننا
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 ثةَلة ئامساندا وكؤمةَلة بة خةويدا باوةشي كردبووكةوت لةخةوي لَي
ئةو دةويست تةِراي ناخي  .ي لةباوةشطرتبووكي ناخ تةِرهةورَي

وي خؤشةويسيت خؤي و ئةننادا بباريين تا ةهةورةكان تةنيا بةسةر ز
 زانيدا ثةَلةي هيوايان بدات وخَيلةبةهاري خؤشةويسيت وذياني 

 .سيي خؤشةويستيةكي ثاكي ِرةسةني روك بيَب بةمسبؤَلةكؤرثةي
خةواَلؤكاني  ضاوة . وةي بةئاطاي هانيةدةنطي ميخائيلي هاوِر  

 .وونةوةطرتب هةموويان لةدةوري ئاطرةكة.كردةوة
يةكي دواي ناخواردن .ةندةرةوة بةئاطابووش ئةلكسلةثَي ئيظطيين 

 .ويشنتضايةوة بؤ ِرفؤدطايان كرد بةسةرخؤاردنةكةداو خؤيان ثَيكي ثَي
 . ئاساييارستانةكة تاريكرتبوو لةد وكي نَيتاري 

 .كةيانيان قاميكردي مةكينةي لؤريكانيانكرد ومشةماي لورَيسةير
 .طؤووخؤياندانة كةوتنة طفتنَي لة . ك تاريكرتبيتئةوةي كةمَيبؤ
يان ةميت طفتوطؤكانلةسةر ِر ندةرئةلكسة . دةنطيان شكاندووسي بَيتر

  :ووتي وويكردة  ئيظطيينِر
 ين مةبةست ؟ئيمشةو دةطةينة شوَي  -
  .لةدارستاندا دةذين يشكي تروذَيت ئةوة ِرطة باش نةبَيَيطةر ِر  -

 كةثةيوةنديي دةركةوت كةبؤ لكسةندرةثرسيارةي ئ ميخائيل بةم
فريةكي تةنيشيت ئةويش لةتةك شويباش بووث.وانيادا دروستبوةلةنَي

 .دروستبكات طفتوطؤ



www.dengekan.com Page 152 
23.05.2012 

ضاوي الييت لؤريكان ضةقي بةتاريكية .مةكينةي لؤريةكانيان هاذدا
سةرجادةي  طةيشتنةثاش كةمَيك  .دادارستانةكةئامَيزي قةترانيةكةي 

 .قري
 :ووتي  ظطنيويكردة ئيئةلكسةندةر ِر

 .كي باشة بؤ من ئةمة شانسَي.ناكيشي  رةباشة جطة -
كةوبوومناني مةرجي ثَي معاشقي ذنةكةم بووكةشا لَي جطةرةم دةكَي -

 . بوو لةجطةرةنان بةوازهَي
 : زةردةخنةيةك طرتي ووتيئةلكسةندةر 

ندا انةم من نة ئةننا لةذيامن.كي باشت كردوةنيام لةوةي كارَيدَل  -
 .شاوةجطةرمان نةكَي

ئيسرتاجتييت .وو ئةلكسةندةر ترسيكي زؤر بريكردنةوةي قؤرخكردب
ين و جؤري نهَيتا  ئيظطيينئاشنايةتي لةتةك  يبتةوكردني طفتوطؤ

 . بدركييَنكارةكةي ثَي
سوكاني ماشينةكة قايم  لةدةطرت و هةردوو دةسيتيطؤ ئيظطني

 شخؤي و ئاوِري بؤ الي ئةلكسةندةرتةنيا دةيِروانية ثَي.تبوورطريط
 .كردن و بةردةوام بوو ةئةلكسةندةريش لةسةر قس.نةدايةوة

و بارودؤخي شَلةقاوي   كي خاوةن ئةزمووني سةربازيكةسَي ئيظطني
ي رووس ضاوةِرطةجني  اني ئةلكسةندةر وةك مليونةهادةيز.روسيا بوو

 . دني ئايندةيةكار و مسؤطةركر
ةندةر سكك ئةلدا ضةند جارَيبةمةبسيت  طفتؤطؤ لةتةك ئيظطني 

 .دنط بووهةر بَي ئيظطني. ين  ووشةوة رستةكاني طؤِرييفؤرمي  دةبِر
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 .من بِروام زؤر بة ضارةنووس هةية    -
نةدايةوة تةنيا ي لَيئاوِرتةِري شةقامةلؤريكةو لةترسي قورسي باري

 .كسةندةري ثةسةندكردلةبة ئمَيك قسةكةي  ئدةلةقاندوبؤ سةري 
تة ئةجنام دةبَي.تة ذياني مرؤظةوةهةندي كةس بةِريكةوت دَي -

 .هاوِريةك لة برا باشرت دةببييت بؤ مرؤظ 
 سةريكي بؤ لةقاند:  طنيئيظ

مة ببني هةرضةندة جياوازي تةمةني من وتؤ هةية هيوادارم ئَي -
 .هاورييةي باشرت لة دووبرا  دووبة

    .خكردوةتةمي ترسَيكي زؤرضاوي هيواكاني تةَل ئةلكسةندةر هةستيكرد
 :دايةوة ووتيراي لَيكي خَيَيئاوِر بؤ كؤمةكي رؤحي  
 .بة هيوام , ت دةبَي هةروا - 

 واليانداية نَي . زوودا كيبةيانَي ِرؤيشنت لةبةرة وثاش دووشة
 .كي ضِردارستانَي

 لة دةوري نقولي تةِر بدةن شارة مريوو ضةشين ودارستانةكةنَي
شثرزة و  .تةقةمةنةكانيان دابوو  سندوقة فيشةك وةكان دةوري مرؤظ

 .ةوةثضووك و ثيكاثيوو سنددووقةكانيان دةطويزايةوة نَيدمان
دةسيت وويان هاتن وةك ناسياوِرضةكداربةرةو دوو ؤريةكان طةيشنتكة ل
وةستاني شيوني بةرزكردةوة ئاماذةيان بؤ ظطيينؤ ئيويان بسآل
داطرتين بؤو روويانكردة لؤريكان  انَيككةس ك ضةند.ةكان كرديلور

 .بارةكان
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كةوة ضوون بؤ ثَي ئيل و ئةلكسةندةر و شوفريةكةي ترو ميخا ئيظطني
انويةك ضةشين خ .ؤي كةميك دور لة دارستانةكة ن خانوويةكي

   .باخضةدار و كاني شارَيخانووة نؤ
سي ةشة و دوو ئافرةتي شؤخي روكي طةجني هةَلثياوَي , ازاوة كي ِرذورَي

و شؤفريةكةي  ثياوةكة تةوقةي لة تةك ئيظطني . نبوو لةئؤفيسيكدا
 .ئةلكسةندةري ثشتطؤي خستميخائيل و . تركرد

 وت و بة ئيظطيين
ؤرمان داواكاري زلةم هةفتةيدا  . يتةوةت بطةِردواي ثشودان دةبَي -

 . يةبارةكانيشت ئامادة لةسةرة 
 :روويةكي بؤالي ئةلكسةندةر و ميخائيل دا الركردةوة ووتي  
دوو طةجنن واية  هيوادارم بتوانن كارةكانتان . بة تةلةفوون ثيوومت  -

 .لة ئافرةتةكان  يةكَي .بةجي بكةن باش جَي

وانية جوانيةكةي ميخائيل و نيطاكاني وةك حةزةوة ِركي ثِربةضاوَي
 .وو باَلة ناسكةكةي لة باآلي ميخائيل ئاآلن دهةر

نةوة َيبطةِر يكانيان دةبَيهاوِر  بيستيان ميخائيل و ئةلكسةندةر كة
ضةك ثِر ئةم دارستانة يجةجناَل لةناو بةتةنياو طةيشنت كةتَي

 .دةسثريَي َيض كاريكيان ث وتةقةمةنيةدا
و  وان ئاراستةي ضاوةكاني ئيظطيينضوارضاوي ماندوو و ساكار و ضاوةِر

 .شوفريةكةي تر بوو 
ينةوة بؤ الم بة ثةجنة شويةك بدةن و دواي بطةِرئيستا بضن ث -

 .ر و ميخائيل كردئةلكسةندة ئاماذةي  بؤ
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ي بةدةم قسةكردنةوة  لةسةر كؤمةَل. ضواريان ضوونةدةرةوة هةر 
 .بةرد دانيشنت ةكة كةَل

لةم ت ئةم دووالوة سةري داخستبوو وةك ثيناخؤش بَيئيظطني 
 .ت هيليََبدارستانة بظة و كارة ضارةنووسدارةدا بةجَي

 .نابوووويدا بِردةنطي كز و ووشةكاني ماتةميين بة ِر 
ك ينةوة بة لورَيدةطةِركةوة نابني و مة ثَيئيرت ئَي خؤتان بيستان -

 .ي كاري نؤيتانننةوة ضاوةِررة دةمَيوة لَيئَي. وة باركراكي تري لَيبارَي
وة يتةنيشتبوو دةيوسيت لةتةكياندا بطةِركي زؤري لَيئةلكسةندةر ترسَي

 .ي و هةوَلي كاريكي تر بدابهيَلبةجَي ئةم دارستنة ترسناكة
 وةك رةزامةندي ميخائيل وةربطريت  روويكردة ميخائيل ووتي 

.  اربةمن ناكرَيرة كارم ضية لَيتا نازامن كمنيش دميةوة لةطةَل -
 ميخائيلش ووتي منيش هةروا 

تان سن كة ثَيبةو كارةش هةَل دةبَي .نةوة َيوة ناتوان بطةِرئَي -
منيش . طاش بن ن و بةئاكي باش ثةيدابكةةدةتوانن ثارةي. رندةسثَي

  . و ئاطاي دةوي كردوة لَي زؤر بظةوةم ئةم كارةي ئَي
 . دة رؤذئاواي دارستانةكةدةوة روويكربةرزكر سةرَيكي

سنوري  و طة باريكةي دارستانةكة دةبينن ئةوة بةرةَيئةو ِر -
ماشني دةضيتة خاكي بة يماوةي كاتذمري ئةفغانستان دةضَي

رَيطةي  لة وتةقةمةنيةي ضةك نطةياند وةكاري ئَي. ةوةئةفغانستان
لةوةيشة بارتان بؤ ئامادةكراوة .ضةكدارةكاني ئةفغانقاضاخضيةوة بة

 يرةنطة هةفتة . ئةوبارةي ئَيمة دةيبةين باري ئةفغانية . رةبؤ ئَي
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دا طان و لوري ثَيَييرة رطاكان كؤضونكة رَي.يان زياتر ك بَيضةند جارَي
 .بارةكان ثضوكدةكةنةوة بؤ ثيكاث وجَيب ي ناثةِرتَي

  ؟ مة ضةك دةبةين بؤ ضةكداراني ئةفغانياني ئَي  -
 ي بةَل -
لةاليةكي ترةوة  مةي روسيشاندا دةجةنطي و ئَيروسيا لةتةكيسوثاي  -

 ؟ضةكيان دةكةينثِر
 بازارةرةوشيت ئةمة   -
 يان سياسةتة   - 
كيش سياسةتَي كرؤكي هةموو . سياسةتةوة جةنطَي كرؤكي هةموو -

مووتي من ئةم لةيادت ماوة ثَي.  بازرطانية و ثاراستين بةرذةوةندةية
 دا تةنيا منداَلداية كةتَيبة ئاطروةك بةنزينكردن  .اش نية ب كارةم ثَي

 .نيو ئافرةت داماوةكان قوربان
 ؟ نندةهَيئةي لةوةيوة ضَي  -
 حةشيشة و تلياك    -
و ئةوان بة  مة بةضةك وهَيزي سوثا ئةفغانستامنان داطريكروةئَي   -

 ؟ ي ئةم سةردةمةيةئةمة بازاِر.حةشيةشة و تلياك
دةستيان زةردبوون ترسا ةلكسةندةر و ميخائيل لةثةشيماني وئ

 .ا نةدةسوِرك هةَلةدةلةرزي زمانيان بؤ ووشةي
  :كرد ووتي سةيركي  ميخائيلي يظطنيئ
ئافرةتةي لة  جواني ئةو دوو قؤز و كيَيميخائيل تؤ كوِر -

 .تؤي دةكرد ر بة ئارةزووة سةيريماشايان زؤ ذوورةكةدا بينينت
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وةك  ئةو دوو ئافرةتة يتنةخةَلزةردةخةنةكاني هةَلبةبة ئاطا -
وةك  و ماشا كوشتين تؤ ةونديتان هةييبزاني ثة برااوان ك كويلة

 .بؤ ئةو نوشيين فؤدطا واية

 ناو ئةفغانيستانيش نةك دةسةآلت و لةم ناوضةيةئةو كةسَيكة   -
 .ندةي لة جةستةدايةرؤحي خوايةكي دِر

, ت و ئاطاتان لة خوتان بَي نطةجن. ئةوةي ثيويست بوو ثيمووتن   -
ةكي ذيرانة بيانوي بة ك كاربكةن و دواجارةتوانن ماوةيةد

 .ة ثارةكةي باشةرسناكة بؤيت زؤر كارةكة , وازبينن
كي مرؤي ئةوةي تريان ئةوةي ثيمووتن وةك ئةركَي هةستاية سةرثي و

 .دةكةويتة سةرشاني خؤتان
ي بن هاكا ِروة ضاوةئَي. نني ك دةشكَيريكةم دةضني سةرخةوَيهاو و من

 .انا تنبةشوي ناردي
وةك دوو ثةيكةر كة .  ةناسة بدةنك دوو جةستةي مردوو كة هوة

كي ترسدا يانَيدووِرلة ن ترازابيتة ضاويان ميخائيل وئةلكسةرندةرخوَي
 .بريكردنةوةيان بزبووبوو

سنطي سندووقة ضةكةكان لةبةر . دارستان خامؤش و درنطة شةو
فغاني ي ئةتاوانبَي منداَلي خدا بؤني مةرطي هةزارةهاكي تةَلئامسانَي

 .هةدةسالَي
 .تاواني دةكردبَيمرؤيةكي ي بريين جةستةي ك ضاوةِرهةر فيشةكَي
 كؤن لةسةر دووكورسي قوريين  يكذوورَيميخائيل لة و ئةلكسةندةر
ني خواردنةوة ي جطةرو بؤكةَلوذوورةكة بة دو . دانيشتبوون
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طكردن واني بانلةضاوةِر . قاندرابووسةرخؤشةكان  كريكارةبةغةبي غاَل
بردني . ك بة ئاماذة دواي خؤي خسنتةكاندو ثياوَيراضَل َيكدةست.نبوو

 ازاوةئؤفيسيكي ِر .بووخاوةن كارةكةبؤ ذوورَيكي تر كة ئؤفيسي 
كي شووشة زَين بةها مَيفةرش و تاقمي قةنةفةي طراثِر يكذورَي

بة  هةردوو خامنةكانِرازابووة تة زةآل وظؤدطا و ماسي  كي وبةويس
لةتةنيشت خاوةنكارةكةوة بوو يِرخؤيان طؤي كي زؤر سيكسةوةيشَي

القةكانيان خستبوة سةريةك شلكةي راني ناسكيان نيشاني ضاوي 
 .ئؤظيسةكةدةدا

را سةر نةيدةوَي, ميخائيل لةترسي نيطاي ضاوي ماشا سةري داخستبوو 
 بوو ئةركَي ي ئةلكسةندةر ضاوةِر . َيرِبهةَل

نوشي و  مي ويسكيوكةكةدا و قؤضري لةكي قوَلمذَي خاوةنكارةكة
 ةش اكيشا  ثياوكي ضاو و موِرِر دةسيت بؤ كةسيك

 . رووسيةكةي لة هي من باشرتة زمانة و ئةفغانية و هاوكارمانة مةئة -
خؤتان ئيرت. طةتان ثينيشان دةدادةسثريي و رَيئيمشةو ئةركتان ثَي

 .بن ييبرونةوة بؤ شويين خؤتان ضاوةِر. كارةكانتان دةكةن
انةوة بؤ ئاوة طةِر درابَين ثَيياواسينسزاي هةَلووبَينت بو دادطالة وةك 

 .نياشويين خؤا
 .بووك نةَينطي كرد هيض هةواَلةدروشة

 .زةكان ثرخةيان دةهاتمَيسةرخؤشةكان هةنديكيان لةسةر 
 :ووتيبة ئةلكسةندةري ئةسثاي ترسةوة ميخائيل بة
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ي  بيانوو ضي بة َيمة نية دةَلئةلكسةندةر ئةم كارة كاري ئَي  -
كةس كة ئيرتةو دارستانئةوةندة بطةينة نَيهةر . بنيئاوةوة هةَلرسة

 .نامان دؤزيتةوة
ك هةموو جةستةمي ئيفليض من ترسَيبةآلم  .ضاكة ؤرزبريَيكي  -

مان ةةكي طةورض هةَلةي, ي بريكردنةوةي نةماوة مَيشكم توانا . كردوة
 .يض دةكاتبَيكاري كاوليَب مَيشكي مرؤظ ئيفلماَلي  .كرد

 يظطيينئنةبوو  ت لَيئةي طوَي. ن بكةن دةستطريمان وبَيهةَلدةترسم  -
 ؟ وايةةو ثياوة وةك خواردنةوةي  فودطائؤووتي كوشتين مرؤظ ب

واش ناكةم ئيمشةو هيض كاريكمان ئيستا كةس بة ئاطانية بِر -
 . بسثريَيثَي

تةقةمةنية ثاسةواني  ةداي ئةم هةموو ضةك وئةي تؤ لةو باوةِر -
 ؟ تنةبَي

 َيكاي شةوة دةَليتار , وين نةمان بيننيك دةِرةوةيشَي بة مةبؤ نا ئَي  -
 .شيوة ؤووي دارستانةكةي داثِرة و ةشسةرثؤشي ِر

ضابووة بة ثَي خؤي باش .ئةفغانيةكة هاتة ذووري  لةم تةطبريةدابوون
 كردةوة نياني كاَلووي ثرسيارةكاِر ويشنتبؤ ِر . ثةجنة ئاماذةي بؤ كردن

 ميخائيل لةتةنيشتيةوةدةخوري وماشينةكةي لَي رئةلكسةندة
 .طةي نيشان دةدانشتةوة رَيثكالشينكؤفةوة لةئةفغانيكةش بة

 .يةكي سوتاوةيشتنة كةالوةي دَيي زووطبةيان
 .ووبت ناوضةكةي هةراسان كردبؤني تؤثيين سةط و ئةسث مةروماآل

 ةوة لة كةالوةي خانويةكدا شارديان . بارةكانيان داطرت 
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ضاي خؤاردندابوون دةنطي ثةيدابووني ووآلخ دةهات بؤ لةبةر
ميان لة لةترساندادةترسيك نةبوو ئةلكسةندةر وميخائيل ئةفغانيةكة 

 .جوداني خؤاردنةكةي وةستا
  :يةوة ووتيدئةفغانيةكة زؤربةسار

 .هانيوة بؤ ئَيمة مةترسن هاوِريي خؤمانن وباريان  -

 . يةوةبارةكانيان طؤِر
تا كي ئاسودة و بةختيار بؤ دووطةجني سةرةدةيان لة دوو ئاينطةِر

كردةوة ترسي كاَل ترسياني . يت ذيانسخؤشةوي لة ثِر تةمن ودَل
 8222 هةموو كؤتاي مانطي كة . دياندا نةماسةرةتاي  لةدَل

يان بة رؤذةوة بناية بؤ ثاَل ةدؤالرةكةيان وةردةطرت بةدةستيان بواي
 .كي تري طَيسةري مان

 .ننواز لةم كار نةهَي ثارةكةيان زؤر نةبَي تا يارياندابووبِر 
لةذير  طرتين ثارةكانيان بووةَلهوترسي طةورةيان شاردنةوة  

 .بةرطةكانيانةوة تووند بة رانيانةوة بةستبوو
دةيزاني  . بووبي سةرةتاييةوة شةيداي ميخائيل لةنيطاماشا 

 .اتدةكدووطةجنة ي ئةوتةزين ضاوةِرئايندةيةكي دَل
تةكيدا بريكردةوة لة جارَي ضةند . ائيلي خؤشدةويستةوة ميخلةدَل 

 ريكةوت نةبوو . بدوَي
ي طرت ماشا قوَل. ميخائيل ترساو . رووي يةك بوونةوة ك بةرةو وذَيِر 
 .ةكان اجيَلِر
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ذيانتان لةمةترسيداية  . َلنبهَيئةم ناوة بةجَي.واز لةم كار بهَينن -
 يشت ؤِر

اني ثةشيماني ضراوةكاني ِررة ثَياني بردوو ذمارةي دؤالكي بؤ ِردةستَي
 . نةوت  بةئةلكسةندةر يكردوة  هيض

ضريؤكي طشت ديهاتة  و ناو . يشتبوونؤطةيدا ِرَيندة بةو ِرهَي
 .روسيان دةزاني وان سنوري  ئةفغانستان وسوتاوةكاني نَي

زةوي ثِرتاواني مرؤظ كوشنت وةك لة هةورةكان دئيؤارةيةكي سار
تروسكاي ئامسان . يان تةخلكردبوووضةكةت ئامساني ناتوِرةبووبَي

كاتيش زووبوو بؤِرَيطة بينني الييت  . زةوي نةدةبةخشيِرووناكيةكي بة
 .ئؤتؤمؤبيبةكةيان داطريساندبوو

 .كيان مابوو بطةنة شويين دياريكراوي خؤيان بؤ داطرتين بارةكانكةمَي
 .ماشينةكةي  هاذدةدا ةدةم ووردة طؤرانيةوة بئةلكسةندةر 

 . يل لةدَلةخورثةيةكي نادياردا ِرووي طرذببووميخائ 
وة  ويبدةنط ضاوي بِربَيمات و .دابوودنةوةي قسةكةي ماشاووردكرلة
ضرنؤكي درندةيةكي كردبوو بةترس هةرضواردةوري لَي . طاكةرَي

 .ترسناك
  : بة ئةلكسةندةري ووت 
 ؟نني كةي واز لةم كار بهَي  -
 .ي دةرووني ميخائيل نةبوو خورثةو ترسلةضونكة ئاطاي لكسةندةر ةئ

 شوَيين شاردنةوةي دؤالرةكاني ِرانيان بة كةنينةوة دةستيكي دابة ثَي
 :ووتي 
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 .نن واز دةهَيامنان ئةستورتربَيت كي تر ِربا كةمَي  -
 من زؤر ترسم هةية   -
 ؟ لة ضي  -
ئةم سنورة  ؟ طرفتيكمان نةبوودةكةين ضةندمانطة ئةم كارة -

كانيش لةترسي جةنط ةويكَي ةدنباَل كاولكراوةش نةك مرؤظ
 وازدةهَينني.ثارةكةمان بطاتة ئاستيكي باشبا. كوضيانكردوة

ضؤَلةوانيش بؤ تاوان  . وةتَيكي تاريكةضؤن شةو بؤ دز خَي -
 .طؤِرةثانَيكي بيََ ترسة

  : ووتيترسةوة  و ةيبة توِر ماشام بيينكةوت بةرَي -
 :وتيوئةلكسةندةر ضاوةكاني زةقكردةو 

ضؤن زاتت كرد بيبيين ؟ ئةي ئامؤذطارَيكةي ئيظطينت لةبري ماوة ؟    -
 ؟ يضي ووتناتاش 

 . نَلهَيضةية بةجيبئةم ناو ننبهَيةووتي واز لةم كار  - 
 حي طوشي دةنط بوون ئةلكسةندةر ترس رون بَياكَيهةردوو

  ؟ي مةبةسيت ضي بوبيتبَلتؤ  -
 .نةكرديتةوة ئاطادرم ببورة زوو . ترسم هةيةنازامن من زؤر -
 .نيزيكةو ئاطاي لةزؤر نهَينية يلَي و يلةي خاوةنكارةكةيةماشا كؤ 

 .كزكرددةنطي طؤرانيةكةي 
  .ماشينةكةي هيواشكردةوة  لَيخوِريين

ةي ترسيان سةرضاويةك  ئامؤذطاريكةي ئيظطني و ماشا ةيقسةي ئةو
وازي هانييب ماوةيةكي زؤرة بووني  ئيستا ئيظطني ةنطةِر . هةية
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هةم وورياكردنةوة و  ي ئيظطني هةم ئاموذطاري بووووتةكان.نية
 .سؤزي دوو كؤرثةكةيييتزانةكةي وكؤيلةي دَلعاشقي خَي ئةو سؤزيدَل

لة ئةو نيام ئةو راستيانةي بؤ باسكردم ئاطاداركردنةوةي من بوو دَل -
 .كي زؤرةمة بة تةمنرتو خاوةني ئةزمونَيئَي

دوالرم بؤ نارد ئيستا  022وسي و نامةيةكم بؤ ئةنا نوثَيش ئةمكارة  -
تةنيا لة  امن لةبةر تيغي غةدري ئةم كارةداهةموو ذي.مةَيضاوةِر

 وذيامن ئةوساتة خؤشدةويت كة ئة.ناوةاددا ئةو يناوي ذياني ئاسودةثَي
ت ن دوربَيشيت مرؤظ واية تا مةوداي رؤحةكاسرو . دا بووني هةبَيتَي

تة روحي دووجةس ةشي دووئةوسات . دةبنخؤشةويستيةكان بَي ئؤقرة 
  .تةوةدةطرن رؤحةكان ئؤقرة دةيالوينَيزلةئامَييةكرتي 

ةنطة دةزاني ماشا لةتةك ئةو ثياوةدا دةذي  ِر بؤ زوو قسةت نةكرد ؟ -
 . ي مان بَلزؤر نهيين بزاني نةويري راستةوخؤ ثَي

 .ةكةمان طةورةتر نةبيت هيوادارم هةَل مة بووهةَل -
 .ة ثَيدةشتةكان تاريكرتبوونخةكان لو شاي نَيثيضي 
وةك سوذني ك ي ضةند اليةتَيلةدوورةوة تيشككي تةسكدا ضَيلةثَي 

ؤثي ووناكي طَلِر وبةرة . هةردووكياندا ضاوي بة سورةوكراوة ضزا
و وبشكراضةكةكاني دةستيان ئا بوونةوةنزيكرت نزيك و ئؤتؤمبيلةكة

 .هاتنَلدابةزين هة بةثةلة و نيشتونيان دابؤ و زانيان بؤسةية
ة دةست ةثدا كؤمةَلضالي ميخائيل بةالي راست وئةلكسةندةر بة

 ةتي ي مؤَلبِرفيشةك  ندهَي دةفةي ثشيت ئةلكسةندةر . كراكيان لَيذَيرَي
 .نةدابؤ ئةننا  كيتةنيا هةناسةي ئؤفَي



www.dengekan.com Page 164 
23.05.2012 

بينيين  دواو  ئيل زامداركردميخاكي انَيك شلكةي ِرشةكَييف
ترسدا الشةيةكي بَي يةكي ثِرلةسنوري نيطا َيئةلكسةندةري هاوِر

 بةرداشةكان خؤيضي شاخ وثَي يكاييتار ولةنَي . هةناسةي بيين
 وركةوتةوة ئةوانيش ضةندود ضةكدارةكانلةسنوري  وةوة شارد
 .ي شةوةكةداكرداو تاريككيان بةنَيذَيَيرتدةس

ةكةي الش ضةكدارةكانضؤن  وانية ئؤتؤمبيلةدةيِر لةحةشارطةكةيةوة
شويين شارةزابن بة كوةووناكيكةو ِر اكيشاية بةرئةلكسةندةريان ِر

دري ةكةيان هةَلثانتؤَلضةقؤيةك  شاردنةوةي دؤالرةكان بة
 .داية دؤَلَيكةوةَيالشةكةيان فِر.اني كردةوةيان لةِردؤالرةكان
ئازاري زام ورؤح ترس  كةيَيِرئةو دميةن وضارةنووسي هاو بةبينيين

بةي تيذي ضةند كةَلذَير شكاوي كي باَلةكردي بةثةثؤلةي . وهيوا
 . كي برسيةمريؤلةي

شكات خاوةنكارةكة هاتةوة ياد زاني ثَي ميخائيل قسةكةي ماشاي
 شاوةنةخشةي كوشتنياني كَي

 . وةترساوة وودكي مانةجةستةي كي زامدارةوة بةبةالقَي
و ت دارستان وكَيئةوةي بزاني بؤ كؤي دةضَي ذاي شةوةكة بَيبةدرَي 

  . يةواني بِرشاخ و ضؤَل
 وان دووخؤخيزانة نَيبؤحةوانة.ووداوةكةين ِروة لةشوَيدواي دوركةوتنة

كي خةوَي نَيوتاشة بةردةكان اويةكانييشطيا لةسةر و بةردتاشةر
دةمي بريين طولةكة  ينخوَي .كةوت ز ترساوي لَيئامَي وبزركا ثضِرثضِر

 .ييةوةكة بةدةوري برينكةدا مةبةسةرماي ش تؤثةَل تؤثةَل
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ووناكي ِروومةتي زةويدا خؤي نيشاني ِر ةردة رووي طةشيز بةياني كة
كي روذي ووناو ِر يبِرميخائيلي لوةكاني كي كةمتني ثيسيت ثَيهةتاوَي

زي تاشةبةردةكة هاتةدةري  بةئاستةم لة ئامَي. بةئاطا هاتةوة .ثينيشاندا
 .كي نةبيين ةهيض ئاوةداني كردسنوري بينيين خؤي  يكسةيرَي

الرةكاني ي ودؤبِر بةرطةكةيك تيغةبةردَيوبةةكةي داكةن َلقةمسة
الرةكان ين دؤوي بةستبةثةِر.ستية قةمسةلةكةيةوةاني كردةوة خلةِر

 .ين فيشةكةكةي بةستيدةمي بر
ن طوجا بة وةري درةختةكاني كردهةَل يي ووشككلقةدارَي

كوام نةيدةزاني بةرو ويشت وِر . ويارمةتيدةري القة زامدارةكةي
 دةترسا .و هاواري طةدةي لةترساندا نةدةبيست برسي بو . واتبِرال

تةنيا خؤي دةنطي طريانةكةي  .وة دةطريا ةوبةدةم شةللة هةنطاو
ثةي دةنطي خ. اوي لةرؤحيا دروستكربووضؤَلةواني ضؤارض .دةبيست

دةهانيةوة  ك قيذةي قاقوذةيك ترسي طوللةكانيةفِريين باَلندةي. مارَي 
 .ياد

بووة دةترسا ؤيشتنكةي ثةشيمان دةيشت لةِرةوتي ِرؤك ِرةماوةي
 .هةمان ِرَيطةي الطةري قاضاخييةكانبةهةَلة بضيتةوة سةر

 .اكوشتان تَيطةي ئةلكسةندةريَيئةوِر وةترسا بضيتة
ِراكيشا كةوة القة بريندارةكةي َيدبةطابةر داتيدا ثاَليدةسةآل لةبَي

 . ي برينةكةي كةمَيك بةرزكردةوةوبةئاستةم وترسةوة ثةِرؤ
 . لَينةئةضؤِراخؤيين.غةي برينةكة دَلخؤشيكردقةدما
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 بؤني سوتاني ووشكةداروة هاتيَب ةترسةكةي ايوةك خوا بةهاني
 .كردةكي ثَيويستةيهةَل

 . هةية لةم نزيكانة  كبووني ئاطرَي -
 ؟ةيان ئاواوةدانيةك -
 ؟ ئةفغانيةتري كي ي ديهاتَيدنسوتانبؤني  ؟كجوتيارَي؟ ك انَيوش -

 ؟رة كؤ بَيئَي
 .؟يان روسيا ئةفغانةستانةخاكي   -

ئامسان وك بةرةَيكةَلودو باريكة ضةنةد.ةيةكي كورتة باآلدالةناوضِر
بؤنيان بةسةر ناوضةكةدا باوةشيان بةيكدادةكردو قوآليدا لة دةكشان و

 .ةكردبةخشد
ي وترسةوة لقي ثايبةئةس نزيك كةوتةوة ةكةلةضِر لبةشةلةشة

 .درختةكاني وآلكرد بيين 
كي لةبةرطَيردووماسيط.ةكي طةوريزَي كةداِراسيت ضوةِرلةنَي
ضةند يانةوة دانيشتبوون بةديار قوالبةكانضابووة خؤيان ثَيتوورئةس

 .لةسةرئاطرة دةبرذاندن ماسييةكيان 
ونان وثةنرييان ةلةسةر ِراخةرَيك بتَلي ظؤدطاو ضةند خةيار وتةمات

 بؤني دةداثيَلقو بوولةقةراغ ئاطرةكة ضايةكيش قؤريثةرشكردبوو 
طةدةي تاميان بةكةآلويةكي ثِرتَيبؤني ضاكة كان وةيةبرذاندني ماس

 ..رسيي ميخائيل نؤشيب
 ماسيةكاني واني برذانديضاوةِرلةماسيطرةكان بةدةم ووردة قسةوة 

 .ماسي تربووننيضرة سةر ئاطرةكةو
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كي نني خةَلكةساني بظة ثياوة روسن ماسيطرنوطةيشت ئةو دوتَي 
زامدارةكةي  شاندني قاضةوبةخشةي خشةل بةشةلة.ناوضكةن ديهاتي

 .يطرةكةي بةالي خويدا وةرضةرخانماسبةزويدا رووي هةردوو
 .يشنتؤووي ِرطرةكان دةستيان لةقولةثةكان بةرداو بةرةو ِريماس

 .داواي كؤمةكي كرد دريذكردنكي بؤةنيايةك دةستَيوةك ث
 .وةكردةبؤ يةكاآل انَيكراخةرَي ةنزيك ئاطرةكو لة داكردباوةشيان ثَي

نةيتواني هيض ووشةيةك مانوبووني ترس ولةتاو .كردضايةكيان بؤ تَي
خستة  ترين بةشي ماسيءركيان زطرَييماس .برذانماسيةكان  يبَل

برسييت تواناي زانيان ترس وكردوو لَي انبةسوزةوة فةرمووي.بةردةمي
 . ربيوةقسةكردني لَي

بازاري  ةكينيهاتووة يان قوربائةم طةجنة زامدارة يان سةربازي هةَل) 
 .(قاضاخضييت سةر سنورة

 (كةو ثيويسيت بة كؤمةك هةية هةرضيةك بيت مرؤظَي )
 .مةثرسياري ضاوي ماسيطرةكان بووئة
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 اتاشا جَلةوي فرميسكةكاني بؤ نةدةطرينا
 يين رووداوةكة تةسكرتةروي بؤ دةبِركدا  طةستةيرلةتةك هةر  

 . ةدةبوو
 سك فرمَي ك لةثةيكةرَي

 .ك لةخؤشةويسيتتةيةجةس
 .ك لةئازارمرؤظَي

 .ناونيشانكي بَيةوانَيثاَل

 .ثشتيواني بَيكمرؤظيََ
 خامنَيكي سكثِري بَي ناز

  خورماييةكةي ةكاني قذةموو كؤشيدا سةر بة سةري شؤركردبووئةننا 
 .نةخشاندبوو وويكي ماتةمينيان لةسةر ِربةرَيسَي
 يين ببوبيتةشت خؤطةوةي وةك ئ نبووندة فرميسكةكاني بةخوِرهَي
كوشتين ضريؤكي اجيديا نة رؤحي ترذَيبؤشاي ضاوةكةنيةوة بِرلة و ئاو

 . ةوةئةلكسةندةر
 . وو ناتاشابيقيذة بِر و كي طةرم زماني لةهاوارثي ناخَيقؤَل يدةنطبَيبة

بؤ ضارةنووسي سؤزي كي دَلشيوةنَي هةنسكةكاني دةبوون بةضةثكة
 .يخؤشةويسرتين هاوِر
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ك تةنيا ةورتةيةيةك نةجوَل نةت ي وةستابَيترسا ئةننا دَل
 . نطةي زيندووبووني بووبةَل فرميسكةكاني ضاوي

و طرت لةباوةشي  و كِرَيوةي بةفروةك كؤترَيكي سِري نَي نزيكبووة لَي
 .ادان ةكانيسةري لةسةر نةرمؤَل

 :ووتي  .ر باَلة ثِرسؤزييةكاني ناتاشادا بة سووكي ولةذَي
 هات ئةي ميخائيل ضي بةسةر -

لة  دةضم بؤ الي نةنكم .مَلهَيدةجَية وتي من ئةم شارسةرداندا و دوالة
 كي سادة ثَيكبهينمهةوَلدةدم ذيانَي . دَييةكي دوور لة ئؤكرانيا دةذي

 ن متةنيا ين كةس نةمناسي ضونكة ئةو ثيسانة بةدوامدا دةطةِر
  .شويين قاضاخضيةكان و كوذةري ئةلكسةندةر دةزامن 

 كوذن منيش ب دةترسم 
هةناسةي  واد ي ئةلكسةندةرئةننا بَلبة كايةاسثاردةم تِر تةنيا

 . بةخؤشةويسيت ئةنناوة دا 
 ؟كةسةي كاري بة ئةلكسةندةر كردوة كوشتوييت ياني ئةو -
 .داونبؤ ئةو ثارةي ثَي ئا خاوةنكارةكة  -

 انية شةوةكةوتاريكاي ثةجنةرةكةوة ِررضووة بةشاوكَيهةَلهةناسةيةكي 
  :ووتي

 .وودةداضي ِر يا دايكم دةزاني سبةييَنتةن  -
. كرددةن دايكم بةزرنطي خؤي ثيشبيين وودةئيستا ِرئةوانةي  -

طؤشت ماسية  م بةومن بوو.ةديخؤي هات وةك هةرضيةكي ووت



www.dengekan.com Page 170 
23.05.2012 

 ئةو ئةلكسةندةر وكردم  ئةتكيان نطةكاني شارةهةنةي دةسيت نيشري
 .خؤاردسةري  كار. طةجنة بَيكارةي  

 يةوة ضيدةكةم ؟من بزامن لةسبةين دةبَي ئةوةي ماوة
 و لةزؤراني دةرونيدا بشكَيلةثشت ئانناوة وةستابوو دةترسا وناتاشا 
 .داتة خوارَيبَيةرةكةوة خؤي فِرلةثةجن

 ستةي بوولةدواِر طؤيكة
 (لةسبةينيةوة ضيدةكةم بزامن  دةبَي مابَيئةوةي )

 .ردداكي ثَيباوةش ئةننا خؤبوونةيبة باوةِر و هَيز ي ئةولةخؤش
ةواني ضريؤكةكاني ثاَل بة كي ترخؤشةويسيت هةردووكياني كردجارَي

 . داهاتوويان
 .شتخانةيةكداضَيةدووكاردار لثةري وبوون بةكات تَي

هؤَلي نان خواردن هوشياربوو لةبةرجوانَيكةي نةيدةويست لة ئةننا
 .كاربكاتوانةكاندا ضاوي مَيو

سؤز دَلكي بةتةمةن وَيخاوةنكارةكة ثياو شتخانةكةدا كاري دةكردلةضَي
كؤرثةكةي  ؤذِر بة ؤذِر بةتي كةيتاواني بةدةِرةكي كضي خؤي تَيو

 .بوودةطةورةترو طةورةتر
ندة كي كةمدا ثةيوةنديان هَيةاوكرد و لةماوةيكي ِررؤحي ناتاشا ثياوَي

 ياندا بؤية بِر وكيان ئؤقرييان بؤ يةكرتي نةماجوانبوو هةردو
 . كةوةبذينثَي

 .تةنيا كةوت  بة رؤح سوتاو و ئةنناي سكثِر
 .طرتكي بةكرَيذوورَي هةذاركي ةثريةي داية يلةماَل
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 .نجةمي خانويةكي داتةثيووقاتي ثَيكي كؤن لةننذَييشؤ
 كي خاوةن ميذوويةكي ثرييةثرية داية . كةسشؤخَيكي سكثري بَي

ماوةيةكي زؤري . ئارام وهةذارثاك ومرؤظةكان  ضونكة دةروونةكان
 .ةكةيان بووبة ثةيوةندني دايك وكضنةويست ثةيوةندي

كي بةرز سكَيي سثيةوة بةاَلدووببة كئةننا فريشتةيةكي خوداي بوو نة
 . كي سوتاووةؤحَيِركي ماندوو ةةيوجةست

 .لةجةنطي طرفتةكاني ذياندابوو
دةدراية  َيفِر لةميوانةكان دةمايةوة و ثامشاوة خواردنةي هةمووئةو
بة برسي و بَيالنةكاني سةرشةقامةكان بدرَي طةر .تةنةكةي زبَلةوة نَيو

؟ ئةمة ثرسياري هةسيت ئةننا بوو بؤ مرؤظة داماوةكاني ضاكرت نية
 .دةرةوة سنوري خؤي 

 ِرؤذانة طةر تةنةكة زبَلةكاني ضيشتخانكاني شار بةسةر هةذاراني شاردا
 شكَي ؟دابةشبكرَيت ضةن مرؤظي برسي برسييت دة

ورياي و خؤشةويسيت وكارجواني و.يدا دةدوابةدةم كارةوة ولةتةك خؤ
واني طشت هاوكارةكاني نةك خاوةنكارةكة وةك كضي خؤي تَيدةِر

 .بةرَيزةو سةيريان دةكرد
 .رؤذيك بةشةرمةوة لةتةك خاوةنكارةكةدا دووا

َيطةي بدا لة خواردنة ثامشاوةكان هةندي ِر هةبَي بؤرار كردطةرداواي لَي
 .كيدا دةذيبؤ ئةوداية ثريةي لةتة تةوةَيرخواردن بة

كورسَيكةي هةستاية سةر ثَي خاوةنكارةكة ثِربوو لةئاو لةسةرضاوي 
ك ثامشاوةي دا نةيوةك كضي خؤي دةسيت بةسةريدا هاني مؤَلةتي ئةوة
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ش ي بةكارنةهاتووميوة, مريشك , خواردن دةتواني طؤشت 
تةنيا ئةوخواردنانةي دةبردةوة كة .ا ثةسندي نةكردننئة.بةريت

 .دةمايةوة
بوو لةبةر ئةوةي كؤرثةكةي سكي سةرماي  ي زستاني ساردشةوَيك

هةنطاوةكاني  ينةبَي زؤر ئةستور خؤي ثيضابووة قورسايي سكةكة
 .ك خواردني ثامشاوةي بةدةستةوةبووةضانتاكةي وكيسةي كورتكربووة

لة ترسي خزاندني زةوية لووسة سةهؤآلوَيكةش هةنطاوةكاني 
 .بةئاستةم وبة ئاطايةوة دةنا

رضةتري باَلكؤني ساختومانَيكدا تؤثةَلة تارمايةك لةذَية دوورةولة
بيين  لةترسي دوو مرؤظي  بَيالنةي لَيان نزيك بووة  .شااكَيسةرجني ِر

 .كداكردبوو لة تؤثةَلي ثاتاَلي تَيكةآلودةضوونسةرما وا باوةشيان بةي
 .لةبةردةمياندا وةستا تةنيا بةهةناسةداندا زاني زيندوون

 .تؤخةكة دةرهانيثاَلة ير سنيش سةريان لةذَيئةوا . بانطيكردن
طةجني ناوةراست  لةرزان دووئةنناي ض كارةساتَيك رؤحي 

 .ذيكي شؤخي دةموضاو ضلكن وماندوويشهاتوو كَيكي ِرطةجنَي.تةمن
 برسيتان نية ؟ -

 .زيتبوونةوةلَيبكات هةردووكيان وةك فريشتةيةك ثرسياريان 
 بةدةنطَيكي ثِر تكاوة ووتيان

 .مانة دوو ِرؤذة نامنان نةخواردوةئا برسي -
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ِرويشت لةسوجي ساختومانةكةدا خؤاردنةكةي دانا و كيسة
بيين ضؤن بةهةردوو .ستةيةكي كرد و ئاوِري لَيدانةوةهةَلوَي

 .دةستيان خؤاردن دةخزينة دةمي برسيانةوة
كي قورسةوة تادةطةيشتة طةِراية ماَلةوة ثَينج قات قادرمة بةسكَي

 .دةكةوتةسةرئاو ةينذينةكةي جةستشوَي
بةتي وتبوو وةرزشي تايدَلخؤشي خؤي بةوةدةدايةوة ثزيشك ثَي

 . كؤرثةكة دةطةييَنخامناني سكثِر تةندروسيت بة
داية ثرية وةك ضاوةِري كضي خؤي بكات لةسةر ضرثاكة ملي نابوو 

 .دةدواكي كزبةالرةوة تةلةفزوينةكة بةدةنطَي
بةبووني ئةننا  . تبووةزيدةرطاكة دايةثرية كليلي بةدةنطي باداني 

دواي خؤشنت ضريؤكي برسي بووني ئةو دووطةجنةي .دَلخؤش بوو
 .طَيِرايةوة

 داية ثرية ووتي 
ئافةريم بؤ رؤحي .مةني طةجنييت من طشيت برسييت بووكضم تة -

خوا . مة بةشي خؤمان هةيةئَي. من لةئازاري برسييت دةطةم.ثاكت
 .بؤ سبةييَن طةورةية

زة ئابوريةكاني دايكي ةكرد بريدؤطاي تةتةَلني كؤمةَلكي نايةكساذيانَي
 .هاتةوة ياد

 .ضارةسةربكات يوة طرفيت برسيةكانماركسيةتيش نةيتوان
 اردني شؤرباوة قسةيان دةكردؤخبةدةم لةتةك داية ثريةدا 

 ؟ كضم سكةكةت ضةند مانطانة -
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 شتم تةواوكردو لةسةرتاي مانطي نؤدامةه  -
 ثيويست ناكات كاربكةيت . انتةشودئيستا كاتي ثدةزاني   - 
 نية بووني لةم شارةدا بَي كار ذيان  داية   -
تاقة  . ؤذطار تؤي كرد بةكضمخؤيين من نيت لَي ِرةاستة تؤ لِر -

ئةويش (ةربازةكةيدادايةوةئاوِري بةالي وَينةي كوِرة س)كوِرَيكم هةبوو
 .قورباني ئةفغانستانبوو بة

 ضاوةكاني قةتيس بوو،  ووتي 
خةمي  . بؤني ئةو جوانةمةرطة لةتؤ دةكةم .بووي بةكضي من تؤ -

. خوا طةورةية . ينكةوة دةذهةروةكو هةميشة ثَي خانووت نةبَي كرَي
   ؟سةرداني ثزيشك دةكةيت

داية دةستة ضرضةكاني  . يان بةستي تةنكي تةِرضاوةكاني بةرطي
 . ت خوا طةورةية َيدةَلخؤشة كةم ثَيزؤر .ثريةي طوشي

 ؟خوشك وبرا دايك وباوك ؟تؤ كةس و كارت لة كؤين كضم  -
سؤزي كيشاو خؤشةويسيت و هوشياري دايكي و دَلكي هةَلةهةناسةي

 باوكي هاتةوة ياد 
 .زم دايك وباوكم َيخؤشك وبرام نية من تاقانةي دوو مرؤظي بةِر -
 دةذين لةم شارة يةكي دوور نشني و بة كولةمةرطي لة دَيخانة -
 .ة ضؤنة ؟ دةزانن سكت ثِرويةنديتان يثة  -
 نة  -
  ؟ بؤ كضم -
 .  وةداية ثرية ضريؤكي من ثابةندة بة زامي دوو دايك و دوو باوكة -
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 من و دايك و بابي ئةلكسةندةري خؤشةويستم   دايك وباوكي  -
  ت ؟ ياني باوكي كؤرثةكة  -
 . ةلكسةندةر نية؟ ئةلكسةندةر كوذراباوكي كؤرثةكةم ئ - 

انةوةي ضريؤكةكة ِرطَي طةيشتتَي هيشت ودايةثريةَيج زةكةيسةرمَي
 . ئازار بة خؤي و كورثةكةي دةطةييَن

سةري ماضكردو بةئةسثاي وميهرةبانيةوة لةثشتةوة لةباوةشي طرت و
  : دةسيت بة سكيدا هاني و ووتي

 ة يان كض ؟كضم كؤرثةكةت كوِر -
 .ثزيشك ووتي كضة   -
 .ت نيايةوة وةكي خؤت جوان دةبَيبة دَل  -
 .خوا طةورةية داية   -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.dengekan.com Page 176 
23.05.2012 

 
 
 
 

 ي نةخؤشخانةكةقاوش
 .ةي دةهاتمجخامناني سك ثِرلة 

ي ضاوةِربةسكي ثِرةوة لةنَيو قاوشةكةدا ثياسةيان دةكرد وكيان هةندَي
 .لةذَير ضاودَيري ثزيشكدا بوون .بووني كاتبوون  ثةِرتَي

 ةكةيةوةلةسوضيكيدا خامنَيكي سكثِر سةرينابووبةسنطي هاوسةر 
 .هيواكانيان ثَيكةوو طرتبووة باوةش 

 . ضاوةِري كؤرثةيةكي هيوايان بوون  
ناتاشا و داية ثرية لة دووالوة . كةوتبوو ثاَل انك ئةنلةسةر تةختَي

ين طةرمي دةستيان رؤحي بةتةوذمي خوَي.هةردوو دةستيان طرتبوو
 . تةنياي ئةننايان ئارم دةكرد 

 .نا بوونبؤ ذوري منداَلئةنناوة كةي كةطاليسي بةسستةريك هات و ثاَل
 .لة تةكيدا ضووة ذوورةوةناتاشا 

 .ت ش ئةوةي ثزيشك بَيثَي
دا عاسي تَي ثةي طريانَيدةسيت ناتاشاي تووند طوشي قورطي قوَلئةننا 

 :بةدةم طريانةوة ووتي و بو
 .ةكةوة مردم ئةطةر من بةسةر منداَل ناتاشا تكاية -
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وان دايك من و دايكي ئةلكسةندةردا لةنَيبا(ئةلكسةندةرا)ناوي بنَين
يادطاري من وئةسكةندةربؤ دوو دايكي ثريي بة بيَب .طةورة بيَب

 .ةكي داماويدَيو  وانضاوةِر
 .ئةنناي  ماضكرد ناتاشا ضةمايةوة 

من ئَيرةيةكي جوامن بةرامبةرت .بةتوانايت و زبةهَي كي زؤرتؤكةسَي -
نةبَي ثامشاوةيةكي كةم  ستتر.هاتوونثزيشكةكانيشمان زؤر لَي.هةية

 .كي جوان ومنيش ثوورذَيتؤدةبيتة دايكي كَي
 بةدةم زةردةخةنةوة  

 ( .بابوشكا)تة دةبَيداية ثريةش = 
مرؤظةكان كة  دةيزاني.هيواي بةكورثةكةي سثاردبووضونكة هةموو 

 .ان دةكاتيةتي ثيسيلةدايك دةبن ثاكن وسروشيت كؤمةآل
سروشيت كورثةكةي بة ئاساي ودةيويست ي هةيةي مةزندايك رؤَل

 .بوو بةهيوا بووني لَيهةمووذانةكاني منداَل.بيَب
ماسولكةكاني ناوطةَلي تا بة اية زي دةدهةموو هَي .هَيزبة هيوا بوو

 .شيت كورثةكةي بيَبسرو
 سكي سؤزي دايكايةتياوطةي ضاوةكانيةوة فرمَيلةضؤِر

اربوونةوةي زي بةرنطشيين ثةجنةكاني دةسيت ناتاشا هَيولةطو.دةتكا
 .باآلدةبوون ئازارةكان

ي بةهشيت سكةكان بؤني عةترفرمَي . تةكانةكان بَي هاواربوون
 .دةهاتثاكي دايكايةتي لَي دةرووني

  .نثسكني وثةهلاويشنت بووائازارةكان بَي خؤِر
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ئازاري بوون رؤحي ثِرقوروسكةي كؤرثةكةي ئاوازيك  ضةثكةنؤتةي 
 .الواندةوةاي نئةن

ي كي سكثِرخامنَي هةموو .بةئةزموون و سةرسثي مهرباني ثزيشكي
. زيبةهَيبؤ ئارامي وي كردئافةريين ئةننا بؤية , بةكضي خؤي دةنوانن

 .وةيةكي جةستة خويناوي خستة باوةشةكؤرثةي
دةستَيكي ميهرةباني ضةشين باوكي بةسةر ئةننادا هاني وثريؤزباي 

 .دايك بووني لَيكرد
شي و لةدايك بووني ئةلكسةندةرا ئةم جارةيان ئةننا وناتاشا بؤخؤ

 .بةدةم زةردةخةنةوة طريان 
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 زستانَيكي سةخت
 .جةستةي شاري ووشككردبوو  

 .ديوي ناوةوة سةهوَلي بةستبووثةجنةرةكان لةقةراغي 
شكي تةنيا بريسكةي تَي ,كي سثي سةرثؤشدرابوون شةقامةكان بة تةمَي

 .دةبينران بةكزي ةقامةكان ؤثي سةرشو طَل الييت ئؤتؤمؤبَيلةكان
وةك مريؤلةي ناو ادةرةوةكان ستورةكاني ثَيئة تؤتارماي جةستةي ثاَل

 .دةجوآلنئارد لةسثياي بةفرةكةدا 
ي كرتيةي ئاوبوشكة باوانيين هاتين ميواني ناتاشادابوون ةِروضالة

رووي ةكةي هةمَلدةدا ثيقوَل دانابوو نبةنيازي ضا لَيانا لةسةرئاطرةكة
 .وسروشيت ذوينذينةكةي طةرمكردبوو تةخل نيثةجنةركا

 كيو ضةند ثاكةت بةرطي بؤ ئةلكسةندرا وبؤنَي َيككناتاشا هات و كَي
 .بووبابوشكا بةدياري هاني بؤ يبؤئةننا ضةثكي طوَل يخؤش

 هةرسَيكياني بووخؤشةويستيةكاني كي بةسؤززةردةخةنة باوةشَي
 .شكردبووةولةبا

 .تازة لةدايك بوو رينِروانية ئةلكسةنداادةيشةش ضاو
وان رووي ئةننا و ئةلكسندةردا نَيضاوةكاني لة(ثريةداية)بابووشكة

 .وان هةردوو رووةكةدا دةكردلةنَي بةراوردي  او ِردةطَي
سلوظيض  وكضووني رووي ئةلكسةندةرا دووي لَي ئةننا لة و اتاشان

 .دةطةِران



www.dengekan.com Page 180 
23.05.2012 

 ووتي: ناتاشا 
 ي  كؤثي خؤتةغةمت نةبَي دةَل َيِرؤمنداَل ِرووي دةط  -

 طةيشت ووتي ئةننا تَي
وةيةك ثةروةردةي بة بة شَيانيت دَلئةطةر هيضشي لة من نةضَي -

 . ندة نةبَي دةكةم وةكي باوكي دِر
 .كي باش نيةكةسَي اوكي ئةم كورثةيةبابوشكة تَيطةيشت ب 

 . ذيكراوةتة سةردةستدرَي
 انرَيَيت نةدةتوئارةزووي مرؤظةكان ناجوَلياساي سروشت واية بة

كةي تةمةني مرؤظ ضيِر.رابكريت نةخاوبكريتةوةةوتي خؤي خَيلةِر
 .ادةي دةكاتدةطوزةري كة سروشت ثَي بةو خرياية

مايةوة  مانطي ئةننا لةماَل ضةند دواي لةدايك بووني ئةلكسةندةرا
 ئةوساتانة دةضووة دةرةوة كة ثيويستة لة هةفتةكاني دواي منداَل

اشناي سروشيت جةستةي ئتا دةرَي ةتك بباساتَي بؤي رثةكةبوون كو
 .وسيا بيَبسةرماي ر

 .بةسةردةبرتندنةوة خوي و وئةلكسةندراوة ؤذةكاني بةخزمةتي ماَلر
. ةوة دةبووةبوو الي بابوشكة لةماَلؤَلك خِركة كؤرثةكةي كةمَي

 .سةري كار ايةوةطةِر
 ئةجنامي هاوكَيشةكانبؤ وات مرؤظةكانزةمةن وةك ياساي سروشت دةِر

بةياساي  وايئةو بِر. ووئةننا دذي ئةم بَي ئؤقرةية ب.ةنئؤقر بَي
طا تةمةنيان  كورت ندةكان وةك درؤي كؤمةَلمرؤظة دِر.يت هةبووسروش

 .وئاشكرابوون ضؤكدادانيان بةرامبةربةراسيت
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 .نةطرةي حاشا هةَلةكراستَي 
كاري  َيكاني ذياني طةلةداويستةيبةرنطاربوونةوةي طرفت وثَيبؤ

م تواني بةئيواران لةزانكو دريذة بة ِرشتةكةي لةبواري ئةجنا.يؤِرط
سؤسولوطي وكارنامةي لةسةر نةخؤشَييةكاني كؤمةَلطاي نؤي 
سةرمايةداري بة ثلةيةكي باش بِر وبوو بة ثسثؤِري نةخؤشية 

 .كؤمةآليةتيةكان 
 .بابوشكة تةمةني بؤ كؤتاي هةَلدةضوو 

 .ش بؤ قةيرةيو ئةننا بةرةو شؤخي دةكشا اني ئةلكسةندةرتةمة
خي لةبَيخي سةري طريكردو بَيو بةشانةثةجنةكاني دةسيت كرد

 .ذماردسثييةكاني سةري  ةي تووكةذمارتووكةكاني سةري بةرزكردوة 
 :ووتي ئاوينةكة

 (طران مةبة ئةمة ياساي سروشتة دَل) 
 قسةيةكي دايكي هاتةوةياد 

 (كي تةمةن جوانيةكي خؤي هةيةكضم هةموو قؤناغَي) 
دةوري ضاويان  ثيست يسيبةريك. ةري دةوري مانط وةك سيب

خؤر سروشيت ثيسيت ِرووي بَي مكياجيش ش ونةظؤدطانةجطةركَي.دابوو
 .جواني سروشيت دةنواند

ي شناسنامةي ني قذسثيكا ةاست تةمةني شؤخ مووكي ناوةِرخامنَي
 .بوو ثرسياري زؤركةس  َيج.ز بووَيبةِر كيةهةميشة دياري كةسايةتَي

 (ت؟هاوسةري نةبَي ةوة بؤ دةبَيهوشياري و شؤخَي بةم هةموو)
 .ي كضي ئةم ثرسيار ثةريةوة بؤ سةرزاري ئةلكسةندرا 
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 .دايكة -
 .بةدةم كاركردنةوة 

 ي ضي كضم دةَل -
داية ماوةيةكي زؤرة تؤ تةنيايت سةرجني كاتةكانت دةدةم  -

يان بؤاريكشت دةبَي كة.دوة بةسةر كاري دةرةوة وماَلةوةدابةشتكر
يت بؤ شانؤ يان ثياسةي ناوباخضةكان لةتةك من و بابوشكةدا زؤر دةض

 ؟كاتكوشتنة بؤضَي يةئةم هةمو خويندنةوة.دةخوَينيتةوة 
 ,نابَي كات بكوذَيت  كضم مرؤظ -
 بؤ ؟ -
 .ضونكة  كات ذيانة -
 ئةي خويندنةوة كات كوشنت نية ؟ -
نيانةي نهَي وطةِرانة لة دووي ئةدنةوة كاتكوشنت نية خوين...نا  -

 .ان نةطةيشتووم هيشتا ثَي
 ئةمةضية ؟  -
 .ئةمة فةلسةفةي خؤيندنةوةية  -
بؤ ضةند كاتذمَيرَيك ضيذي , نةبيستوة , كم نةبينوة داية ِرؤذَي  -

 . ذياني ذنانةي خؤتكردبَي
ي زؤر ئافرةتي يان وةك. خؤشةويسيت كةسَيك نةكردؤتةوة لةبريت  -

ايستةي جوانَيكةي خؤت ثياويك بةشو  شؤخ شةيداي شؤخي خؤتي
  ؟شك نابةيت 
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بريت لةوة نةكردؤتةوة كةسَيك ماضت بكات بةسؤزةوة لةباوشت  -
من كضي تؤم بةري .بطرَي؟ باسي سَيكس ناكةم شتَيكي زؤر تايبةتية 

 .خؤت نةيدركيين ئةوثرسيارة ناكةمنية وتاسَيكسَيكم نهَي
 وة؟لةذياندا ضةند جار خؤشةيستيت كرد. حةزدةكةم بزامن   -
  .نيم  من شةيداي جوانَيكةي خؤم كضم وانية  -
لةذياني طشت مرؤظَيكدا لة ميذووي هةر ميللةتَيكدا نهَينيةك هةية   -

ثرسيارةكانت جوانن . ثيويست نية لةكاتي خؤيدا نةبَي ئاشكرابيَب
. ئاطايان لةيةكرت بَيت.بريندارم ناكةن ومافَيكي ئاسايي دايك وكضة

يةكةجمار  ساَليدا بؤ81لةتةمين .دوةخؤشةويستيم كريةكجار 
 .بةخؤشةويستيةوة سَيكسم كرد

 داية من بةري يةكةم خؤشةويستيتم ؟ -
 بؤضي ثَيمناَلَيت باوكم كية؟  -

هيض وةآلمَيكي بةباش .ةوةدةسيت لةكاركةوت وسةري شؤِركرد
 بَيدةنط بوو.نةدةزاني 

ان بوو لةثرسيارةكةي ثةشيمئةلكسةندرا كةزاني دايكي تووشي شؤك 
 .ردني تةلةفزوينةوة دورخستةوةسةيركخؤي بة.بووة 

ذوورةكةي خؤي  وةضو ئةلكسةندرا.ثامشاوةيةك بَيدةنطي نيوانيان 
 .هيشتبةبَي دةنطي بةديار تةلةفزوينةكةوة جَي و دايكي بةتةنيا

ت  ك بَيرؤذَي دةبَي.ةبوومؤَليارةكان و راستيةكاندا طِرذاوي ثرسيلة ط
 ؟سةريكي سةرباوكَيك ض باوكَيئةلكسةندرا باوكي بناسي 
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دان ت بةزؤر ولَيمرؤظي نةبَي كيهيض هةست و رةوشتَيك كةم كةسَيزاَل 
 ات؟كبكي نامؤكس لةتةك ئافرةتَيسَي و ئةشكنجة

ئيستا  ان وهةسيت ثاك ثةروةردةم كردوةوةبةرةوشيت جو ةساَل ضةند
درا ئةلكسةن وضةوسينةري من بووة دةبَي ةكي بازاِرايبزاني باوكي مافي

  ؟ض ثةرضةكرداريكي هةبَي
 ان؟يان درؤك استيةكان باشةِر ووتين  -

 .وسكاوي بريكردنةوةي ئةننا بوو كي ئاَلةةيؤَلطَل ئةمة
ك كردةوة َيووي راسيت و مافثرسيارةكةي ئةلكسةندرا ئةنناي بةرةوِر

 . يَنسيت بووني باوكي بدركَياِر ت وةك دايكَيكةدةبَي
 . ايجي باوكي ئةلكسةندرسلؤظارةكاني  سةخيت رووداوةكان و ثيسي ك 

هاوكيشةكةدا  كردنةوةيتوشي ماتةميين كردبوو هةميشة لة شيتةَل
 .بوو

رةوشيت جواني ئةلكسةندرا جوانيةكي سروشيت  و لةقوتاخبانةزيرةكي 
 .هةبووكي دياري ةطةيثَيلةنيو قوتاخبانةكيدا كيش سةرجنرا
بةسريكردني ئاوينة   شةيداي جوانَيكةي خؤي ببووكي شؤخ ذَيوةك كَي

ي بيين وينةي خؤي بوو ئارزورؤحي طةجنييت تينةتي نةدةشكا بؤية 
 .ي وينةطرتن بووبؤية هةميشة ئةوداَل

بةشانازيةوة .كي تايبةتيدا كؤكردبووةتاقانةكاني لة ئةلبوومَي نةوي
رستةية  مدايكشي هةميشة بة.ي شةيداكاني خؤي بؤ دايكي دةكردباس

 ثةروةردةي دةكرد 
 .ةندةنياويك دِرثَي ضم هةمووك -
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 .شيان لةبةهةشتةوة نةهاتوون وهةم -
ئافرةتيش هةروا هةموو ئافرةتَيكي فريشتة نني ولةبةهةشتةوة  -

 .ئَيمة مرؤظني وجياوازيةكان لةتةك بوومناندا هةية.هاتبينت 
ك طشت ثياواني دوونيا اوَيناتوانري بة ِرةنطي تاواني ثَيوةك ضؤن  

ئاطري حةزي رؤحي ثياو كة.دا هوشياربةهاورييت  كوِرلة.ِرةنطي بكةين 
شك و رؤح و نة مَي نةضاويان بة رووني دةبييَن. ئافرةت دةيطرَي

تؤ شؤخي دةزامن لةم زةمةندا . ياري راسيت دةدةنبِر يذدانيانو
 .خولتدةدةن و دةور زؤركي ثياوانَي

ةكان هةَل ؤاكان كةم بنبِرتا)ئةم ِرستةيت لةياد نةضَي -
هؤي داتةثيين بة كةت بيَبةت ئازاديئازادي نابَيتؤ.ضةوانةوةبةثَي(كةمن

 .اويك مةكةوا بة هةموو ثَيبِر. هيواكانت
كي طةيشت تةنيا و نةدركاندي كةسايةتي باوكي ضريؤكَيئةلكسةندرا تَي

 .زي نايةتان بَيطَيِرانةوةي يدايكي يان شةرمدةكات لة .هةية
ئةلكسةندرا ودايكيدا  ماوةي ضةند هةفتةيةك بةسةر طفتؤطؤكةي 

 .تَيثةِري بوو
لة هؤَلةكة دانيشتبوون سةيري فليمَيكي كؤني سةردةمي سؤظيتيان 

 .فليمةكةي ثضراند لة كة ثرخةي خةوبابوش دةكرد
 .بووك ضاوةكاني نوقاندناسكةخةوَياني دايكي  ِر لةسةر ئةلكسةندةر

ةقذي دةسيت ب بةنةرمي.ةنيا بةديار فليمةكةوة دانيشتبووتبةئةننا 
 .خةوةناسكةكةيبوو بؤ الياليةكي سؤزي دايكانة ارِيدةط ئةلكسةندرا
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رةترين ي كردنةوةي طةوهةواَلوفليمةكةي قرتان  يةكمةريكآل
ثيرتسبورط سةرجني  ئاهةنطي ثرؤذةيةكي مرؤي لةشاري سان

 .ي بنية ضاوةِردواي فليمةك اكيشا تابينةراني فليمةكةي ِر
دا تا بيين ثرؤذةكة بةديار ياريبِربوو كي مرؤي كةسَيئةننا ضونكة 

 .تةلةفزوينةكةوة دابنيشَي  فليم و
شاشةكةوة  سةر راستةخؤي لة ذةرةكةلةكؤتاي فليمةكةدا بَي

 . كةوتةدوان
 .وَينة لة ميذووي شارةكةمانداثِرؤذةيةكي مرؤظايةتي بَي  

 كي مؤديرن بؤةوةيوةي طةورةترين باخضةي منداآلن بةشَيكردنة
 .و هةذران  وكابدايك و ي  بَينمنداآل

 .وةردة دةكرَيثةر دانازتَيبَي يضةندةها منداَلثرؤذةيةك 
ويستةيةكي بوو هةَلومةزن شرين الي بَيذةرةكة  ندةهَي ِرؤذةكةيث

 .كي هونةري جوانةوة ووتيةنطَيو دةمي قوتداو بةداي نَيكردو تةِر
كي سةرمايةدارَيمروية  ةخاوةني ئةم ثرؤذةيجنة رئةوي جي سة -

 .ي شارةكةمانةمنداَل بَي
 .كةَيسةرمايةداريك هةموو هيواي منداَل -

 .كي ئارامةكي بةختيار وذيانَيزانَيهةموو خةوي خَي -
ي بازيكردن و دميةني جواني خانوو وهوَلكامريةكان ضوونة سةرضاوي 

كؤمةَلة خامناني جواني كارمةند لة هؤَل ين منداآلن ذووري نووست
لةبةرنرخي  .زداوكي جواني سةةاخضةيو بلةنَي ننراوذوورةكاندا دةبَي

 و هونةرمةندا و نووسةر و ثاريزطاري شارةم ثرؤذة مرؤيية ئ
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ئاهةنطي  ميواني اسيةكان وكةساني دياري دونيا ميدياي شارطشتيانسي
 .ثِرؤذةكةبوونكردنةوةي 

 .ك لة تةلةفزوينةكة نزيك كةوتةوةكةمَي
ا كةسانَيك ماون سوثاس بؤ خوا هَيشتا لةم شارةدلةبةرخؤيةوة ووتي 

ة مرؤظ ئةو .بن ؤراَلَيكي جوانةوَلةمةندن وخاوةني هةستَيكي مد
 ؟ انة بريبكاتةوةمرؤيهَيندة  مةزنة كَي بَي

 نازةكاني روسيا؟ة بَييتة مناَلوانبِرة بةسؤزةو
 سةندرا خاوبوونةوةو مؤوكاني سةري ئةلكثةجنةكاني نَي

ي ؤحةوة ثاَللةرنبدا ثرؤذةكة نيشا نةي خاوةنةي وَيش ئةوثَي
 .ية  كَي وانةكانيةوة دةنا بزاني ئةومرؤظة مةزنةبةضركةي ضاوةِر

بوو بةيةكي لة ميوانةكان وئامادةبواني ئاهةنطي لةشوينةكةي خؤيةوة 
ناوضيمةني  ةم بةرو ئةوبةري ِرَيطايةكي باريكيكردنةوةي ثِرؤذةكة ئ

 .ساوايان لةضاوةروانيدا وةستابوونباخضةي 
ي و قذنَيثةجنةكاني  طشت جةستةي لةرزان كاو موضركةيةكلةنا

 .انمجئةلكسةندرا 
ذكرد هةردووضاوي فراوانكردةوة ملي بؤ بةردةم تةلةفزوينةكة درَي

 .بِريوهةناسةي لةخؤي 
ك َيكةي ئازاريجةسةتةي زر ؤذةكةخاوةن ثِر نةيبةبينيين وَي

 .ويسيت هاواربكاتةكان َلاجيِر
 .يةكي توندي لَيدا بؤ ماوةيةك تاسازللة

 . ِراكَيشا يقذ
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 . سةرتاثا جةستةي لةطؤخست ترس ئازاريدا
ةكةي كي تري دةرثَيَيتسوبةدة ا تاساندوةقورطيك هةناسةي لةَيتسدة

 زؤر بة ماسولكةدار ةطةتي مةضةك ئةستوروكي كةَلاوَيدةدريت و ثَي
 .كسي لةتةكدا دةكاتسَي

 .رذَيت ئةو تةكاني شييت دةدا و ئةنناش لةذَيريدا فرميسكي داماوي دة
ثةلي   نايةت ثةلدةهاويت و ري قيذةكةيةوةادةقيذيين وكةس بةهاو

 .وةراكةلةثضةك
واي بةضاوةكاني خؤي نةكرد ويسيت ثةرداخة ئاواكة بِرهيندة توِرةبوو 

 خاوةن ثرؤذةكة لةبةرضاوي وونبكاتنةي و وَي بطريتة تةلةفزوينةكة
 .ساَل ئةتكيكردوة81ئةو ثياوةي ثيش(سلؤفيض)

 .باوكي كضةكةيةتي  ؤذة مرؤيةكةيةخاوةني ثر
بةهيواشي و  زؤر ةكي ثزيشكي لةضاوسةري سثي وضاويلكةيسلؤظيض 

 .ميهربانيةوة سآلو سوثاسي ئامادةبوانيكرد
 .وثاسي بينةراني ثةسةنددةكردسستايش و

شكةكرد ئةويش كيان ثَيَيطوَل ضةثكة دايك وباوك جواني بَي يمنداَلدوو
 .ماضيكردن ةشكردنوشتايةوة هةردوكياني لةباو

 .كياني كرد ةي هةردووضاوةكاني نوقاندن وبؤني جةست
شاشةي تةلةفزوينكة ضاويان بؤ ئةو دميةن بينةراني ئةودميةنة لةسةر

 .ثِربوو لةفرمَيسك
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دان بؤ يزةوة تةوقةي سوثامسةنيز و بةِرَيكةساني دياري شار بةِر
شةكاني شارَيك بامسبؤَلي ثياوة  بةثياويك بوو.كرد دة ئةوكارة لةتةكدا

 .دا دةذيمرؤظي تَي ندةي ووآلتَيكهَيكة
دةويست .لةتةلةفزوينةكةي زياتر نزيك بووة.دةنط تاسانيطريانكي بَي 

سلؤفيض لةبةرضاوي ئامادةبووان وضاوي كامريةكان تة بةردةمي َيبض
ساَلي رابوردووي بؤدانيشتوان  81ضريؤكيبطريت يةخةي ئازارةكاني 

 .ئاشكرابكات
وثياوةكاني  خؤي كندةيةدِروةك ضؤن نيتةوة يادَيئةوشةوي به

 .يهاوِرَي وناتاشاي ئةمي دةستدريذيان كردةسةر
دا كؤِري كي لَيةاكيشاو زللةيثةالماري سنطي داو بؤينباخةكةي ِر

هةر نوس وظؤتؤطرافةيةكان هريشيان كردِرؤذنامة.ةقاشَل ئامادوبوان
ةي ئةننا و زةلليي لة وقيذوينةي  لَيدان وزليةكة دةيويست جوانرتين 

 .سلؤظيض بطرَي
 .دورخستةوة  ثةلي ئةننايان طرت و لةسلؤظيض ياندووثياو 

 .لة جيطةي خؤي ِراضَلةكي و طةِرايةوة نيو شؤينذينةكةي 
 .ي ئةوة باوكتةبَلو وةك بةضاو ثَييةدا داارةكي بةالي ئةلكسةندَيئاوِر 

 .كي ناسكدابووخةوَيلة ارةئةلكسةرند
 .وة ةبوونةكةي ئارام بك توِرمَيوكةثةشيمان بووة 

 يةك ضاوةكاني وَيَلائارام رزين ونلة بوون بةدةرونيةكاني   ئازارة
 .اِربرجنيكةدا دةطَيو قذةماش و تووندي بةنَيجنةكاني بةوثة
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ي كة كؤمةَلدابوو هةرَييان  سلؤفيض وس دةوريوكؤمةَلي ِرءذنامةن
 .ثرسياراي بؤ ئامادةكردبوو

 .كردلَيثرسيار كي خامن بووةنووسَيذنامهةمويان عةجولرت رؤلة
 ض شتك هانيداي بؤئةم ثرؤذةية ؟ -
نةوةي داهاتووي ئةم  مندآلن.منداَلبة هةسيت مرؤيم بةرامبةر -

و دةكرَي لةنَي.ض بوونَي لة منداَل خؤشرتة بؤ ذياني مرؤظ .نميللةتة
 نةي سةرشةقامةكانبَي النا رؤظةو ئةو ملةنَي ئةم منداَلة بَيكةسانةدا

شت شانسي دابَي وسروتَي يضةنددةها كةسي خاوةن تواناو بةهةر
 .بكةن  رشانوي ذيان و خزمةت بة ميللةتةكةيانوون بينة سةنةداثَي

كي وا سوودبةخش َيكةسان كةسانةداة بَيو ئةو منداَلدةكرَي لةنَي -
. وةك طاطارين و ثؤشكني ت طشت ميللةتي روس وست ببَيدر

 .كات يان ثيوةبشانازفسكي دةيسكؤ
 ؟منداَلت نيةهوي ضيةثوختةية  بريكردنةوة ئةم رؤحة جوانة و ئةو -
م باش كيَيدايكيكةوتي ِر.ش هةيةدايكي باثيويسيت بة منداَل -

 ؟داَلةكامن بةختياربكاتنم دايكة باشةي من وئةو لةكؤية.نةكردوة
 ؟ياني زةماوةندت نةكردوة   -
 رنةخَي  -
 ؟بؤ   -
 ديدارةكةتتايبةتية سوثاس بؤتكاية ئةم ثرسيارة زؤر   -

 .ثرؤطرامةكة هات كوتاي بة. ؤر وينةيان لةتةكداطرتكي زكةسانَي
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لةنَيو جيطةكةيدا تليدةداو نةيدةتواني بنؤَي ساتَيك دةنوست وساتيك 
كة وَينةي سلؤظيض ي دةهانية بةرضاوي رؤحي .زلةيك ِرادةضَلةكان

ت وينةدةرونيةكي لة ناكاو لةثش. تؤِرةي ِرةنطيكي تؤخي ِرووي دةكرد
دةبوون .راةزةردةخةنة ثةرياوييةكاني ئةلكسةند. سؤلظيضةوة

 بةضرثةو
 .داية بؤ ناتواني خبةويت  -

راي جةرطي و ةوَينةي ناسكي ئةلكسةند.دوو ِرةنط دوو مرؤظ  دووينة
 .نةيدزاني ضاوي لة هيضيان برتوكَييَن.وَينةي سلؤظيضي ئازاردةري

 ووتةيةكي دايكي هاتةوة ياد 
لةِرابوردو مةترسة .. م ذياني مرؤظ لةنيوان ِرابوردوو و ئايندةدايةكض) 

 (با ئايندةدت جوان بَي 
اسيت ئةم ي تا بزاني ِركار كؤمةَلي رؤذنامةي كِربةياني لةضونيدا بؤ

 .ضريؤكة لة ضيداية
ةو ثرؤذةيةو طةيشتة سةركار طشت كارمةنداني هاوكاري باس باسي ئكة

 .دةكرد يض يانوكةسايةتي بةرزي سلؤظ
ري بةجؤرجؤ نةيشانازيةوة وَي و كي طةورةلَيهَيرؤذنامةكان بة هةموو

 .يضيان بآلوكردبووة سلوظ
  . شانازي شارَيكة ثياوَيك

وسي ثرؤذةيةكي لوينةري ريم.ي بةرطكؤمثانياخاوةني يض سلوظ
 . مرؤظايةتي

 .باوكةكاني خؤشدةوي ة بَيطشت منداَل منداَل كي بَياوَيثَي
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  . دةبييَن سؤزةوةدَل كيكَيخةو بةداَي َيكداَلاويك بؤ منثَي
 بؤ  .كردنةوةي خانويةكي طةورة..ثرؤذةي داهاتووي ثياوة مةزنةكة 

 .ي شارسةكانكةرة بَيةمرؤظة ثَي
لة هةذران  ِريض ئاووةك سلوظ.طشت سةرمايةداراني رووس هيوادارين 

 . بدةنةوة
 .ئةمة ناونيشاني رؤذنامة و طوظارةكان بوو 

 .رؤذانة ضةند جار دةخيوندةوة.ةوةكؤكردطؤظارةكاني  رؤذنامةو
ديداري لة ك جارَيضوندسؤظيض  ثِرؤذةية دواي ئاهةنطي كردنةوةي ئةو

ن ز بانطيشدةكراو بةسةرجنةوة طؤياَيكي بةِرلةفزوينيدا وةك ميوانَيةت
كي ناخي لة نَينهَي لةهةمووديداريكدا.بؤ سةرنج و بؤضونةكاني دةطريا

ئةننا انة خبوينيتةوة لةةزاني ئةو وينديكةس نةيدا دةبينرا ووِر
دابواية ئةننا تا دوا ضركةي يضي تَيكةناَلي ئامادةي سلؤظهةر.زياتر

 .بةرنامةكة بةدياريةوة دادةنيشت
هةسيت ئةننا   .يطرتين ووتةكاني بوووطئارةزوي بيين وينةكاني و

حةزي  زا بؤينني وبيستيين ووتةكاني ِرؤذبةِرؤذ لةتوِرةبوونةوة ترببؤ
 .طويطرتن و بينيين 

كي كةسَي وبةرنيةةساَل لةم81ي ئيستا سلؤظيضييضطةيشت سلؤظتَي
  .بن يكاني ئيستاةوي مامؤستاي كارةباشوابوردةكاني ِرهةَل دةكرَي.ترة

مليونةها مرؤظ باسي كةسَيك دةكةن وستايشي كارة لةم ووآلتةدا بة
نيةك نهَي. يةهينةكاني ئةوي الباشةكاني دةكةن تةنيا يةك كةس نَي

 .ملوينةها رؤبل دةيكرنبةدَلنياوة دةست ميديا بكةويت بة
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ويرا ئةم راستية الي كةس دا دةدوا نةيدةلةتةك خوَي
ثريؤزةكاني  ؤز بوو دةيويست ثرؤذةريث يي النةكةنهَي.بدركيين

جؤريك بَيت باوكي هةر. شييَنوسايةتي نةِرةيض كاَلنةكاتةوة وكسلؤظ
ت بزاني باوكي دةبَي يمرؤ بَي يان سبةيةي ئكضةك تيةتاقة كضةكةي

 .ةكَي
يضدا جوانةكاني سلؤظان خؤشةويسيت كضةكةي وكارةوَيلةن 

ةكاني شةوي تووِرةبووني ئازار كردنةوةي قةتيس مابوو هةندي جاربري
كي جواني دةبيين َيوة يادو نةضاوي هيض دميةنئةتكركردنةكةي دةهاتة

 .ناهَيكي جواني بةرهةم دةةستةيشكي هيض ِرنةمَي
ةكاني مرؤي بؤ كارةبووني دةروون وهةسيت دايكايةتي وان توِروَيلةن 

 .سمابوويض تواناي برياداني قةتيسلؤظ
 .ويستةكان دذوارَلهة ؤسكاوئاَلبريارةكان 

كي تةمةنَي.كضةكةم باوكي خؤي بناسَيت يان سبةي دةبَي بَيئيمرؤ 
طشت سؤزي  تةمةندا ناكرَيضوني هةَلشكةشكردوة لةم زؤري الويم ثَي

 .يض كارةكاني جوانةكي سلوظةةيهةَل قوربانيبكةم بةخؤم 
 .ةوةةكةيلةزماني رؤَل باوكةووشةي  شةيدا

بةختياري ئةم ,ي بابةبَل كة ثَيي كةسَيشم ئةوداَلجةركَي يئةلكسةندةرا
خؤيان بةدةسيت  مرؤظةكان ميذووي.دوومرؤظة كليلةكةي الي منة

 .خؤيان دةنووسنةوة
اضَلةكان ِر يو ئةلكسةندرا ثرية ك دايةنطي تةلةفونَيودة ةنطةشةو دِر

زؤرجار هاوريةكاني .ضكةي بريكردنةوةي دوورخستةوةَيلةِرئةنناي 
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نة نط تةلةفونيان دةكرد بؤية نةداية ثرية ةئةلكسةندرا بةشةوي در
 .نةننا نرخي بة تةلةفوونةكةنةدا

 قسةدةكات هةالو فةرموو كَي -
فونت ةتةلدرنطة رة بةم شةوة ئا ببورة ثوري نةم ناسيتةوة خَي -

 كرد

 دايكت نةنووستوة  -

 ئةلكسةندرا هاوردةكات داية ثورة نانتاشاية

ؤماناوي ال ئةلكسةندرا بةدةنطي ثةرؤشي ناتاشا ثرسياريكي ط
. منيش . بؤ . نا ..تةنيا ئا  وةآلمةكاني دايكي . دروستبوو 

  .بةياني. باشة . بؤضي 
 .ؤسكاوة ئاَل طادا بريكردنةوةموان كؤمةَلي ِرَينَيهيض ناكةم لة -

  م نةوتنا ثَي -

 .يت كاتي خؤيدي هةمووش -

توانني يةكرت ببينن نازامن  تةلةفونت  بؤدةكةم بةياني دة -
 شةوباش

تةلةفةنةكةي داخست و ويسيت لةثرسياري ضاوة ثِرثرسيارةكاني 
 . ئةلكسةندرا خؤي قوتاربكات

ة و لةدؤزي نَيهَينيان ةزئةلكسةندرا لةم وةآلمة كورت وئامَي
 .بَيدةنطي وئاَلوزي ضاوةكاني وثرذي مؤكاني سةري دايكي 

 لةدووي ِراستيك دةطِرا  

 ؟ني كردنطة ثورة ناتاشا تةلةفواوة بةم دِردايكة هيض ِرويد -
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 ضةند ثرسياريكي هةبوو وةآلمم دانةوة  -

 .كورت بوونمةكاني تؤزؤروةآلذودرَيثرسيارةكاني ئةو -

 ؟دا ترسيكت لَيدةنيشتوةآلمةكانجارجارهةستمدةكرت لة -

 . ؤ بنووـت بِركاتي خؤي طشت شتَيك ئاشكرادةبَي كضم -

ةن تةنيا خودي ةنطةكاني تري ذيان يةك تابلؤ دروستدةكةش وسثي ِرِر
 .مرؤظ خاوةنييت

بةخشيوة ثَيذياني  ةئةلكسةندرا شةيداية شةيداي زانيين ئةوكةسةي
او ناتواني ثي ة ياساي سروشتة ئافرةت بَيئةوة تةنيا من نيم ئةم

 ينيكِر وباوك تةنيا يت دايكسخؤشةويةدروستبكات ثياويش واي اَلدمن
 .ة ثةروةردي جوان و راستطؤي ذيانةبةرط ني

 ئةلكسةندراي و خؤشةويسيت ئةلكسةندةربةخشي بة من ذيامن
هةتا  كؤتاي ئةم ضريؤكة تةنيا من دةتوامن بينومسةوة يان دةبَي.كضم 

بةشي بكةم  تي بَيةم لة سؤزي باوكايلةتةك كضةكةمدا بكة ماوم درؤ
 .وجنيدا ناطلةتةك رةوشيت من و تاوانة ئةمة

 ؟ك بكةم خودايةض كارَي 
ي َلَيو كةلوثةل و سوجي خانوةكةدا ودايةوة لةنَي او ذوورةكداي بةنئاوِر

 .وةآلمي ثرسيارةكاني بوو 
ايةوة ك طةِرجارَي ةندضوةدةنا وي ثَيةسيت ثاَلياربدا هئةوةي بِر بَي

 .ندةوةيةكاني دةخوَيوو ئةنتةرظ بؤالي وينةكاني سلوظيض 
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 كَيهةرساتةوة ضانتاكةيرؤذنامةكان بري و خستيية  وينةكاني لة
ةهاني و لةتةك ضاوي دةرد جانتةكةيبؤاري هةبواية وينةكاني لة

 .وانوتنةدويض دا دةكةوينةكاني سلؤظ
 ويلكةكةوةضا لةباوةشكردةوة ضاوةكاني لةذَيرمنداَلَيكي :نةي يةكةم وَي

 .بكات  كي بَي كةس ئارامَيمنداَلبؤني نوقاندوة تا ئارامي رؤحي بة 
 :ينةكة ووتي سايكؤلوجييت و

ني باوةشي وي بؤتين زؤر.كي خؤيةتيمنداَلَي يةم مرؤظة شةيدائ
 .ني جةستةي خؤي هةَلمذي بَيكة كة بؤمناَلَي

ةكات و شكةشددياريكةي ثَي كي لةباوةشةوَيمنداَل: نةي دووهةم وَي
 يييض دا ضاوةِرةثشتةوة باوةشي كردوة بة ملي سلوظكي تريش لَيمنداَل

 .تدياري دةكا
 :يووتنةكة سايكؤلوجييت وَي

  .ئةم مرؤظة زؤر حةزي لة كؤمةَلي منداَلة 
ان دوو منداَلي لةباوشداية يةكيكيان كض و ئةوتري: نةي سيهةم وَي

ي رؤحي ضاوم رياكةي ووت نيطاضاوي كام يض بةضاوي سلؤظ. كور 
كم كض بيَ  َيضةند مناَلمن شةيداي باوكي  يبطؤيزرةوة بؤ ئةو راستية

  .كي بةختيارةزانَينط نية طرنط خَيطر يان كوِر
بوردن لَي و لةتكا نضني ثربووضاوةكاني سلوظ.نةكاني كةوتنةدوانوَي

 ئةم سايكؤلوجييت. بةرامبةر ئةوكةسانةي تاواني بةرامبةركردون
خؤشت نازاني و دةترسي كؤمةك هةية ثيويست بة تؤني نانة دةَلوَي
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ت خؤشدةوي نازاني جوانرتين كضي ئةم منداَل.هؤي ترسةكةت ضية
 .سكيثرفرمَي ت خاوةني درامايةكي ضاونووسةر نَي. شارة كضي تؤية
 .بةكرداركانت بكات ئاماذة ك ميذووةوانَيَلاثدةتةوي بيب بة

لسةفةي ئا فة مبكاتئةم كارباشانةت حةجة و دةتةوي دةروونت ئار
 .حةج ثاكردنةوةي كردارة ثيساكاني ذيانة

 .يض بة ئةننايان ووت سايكؤلوجيييت نيطاكاني ضاوي سلوظ طشت 
لة كةوة رد ثَيك وينةكاندا دةدوا وا هةسيت دةكبةِرادةيةك لةتة

 .طفتوطؤ دةكةنقاوةخانةيكدا دانيشنت و
 .نيا دانيشتوة قاوةكةي ساردبؤتةوةكورسيةكي تةلةسةر

وةراسيت  كي طةورة لةنَييةنةوَي  تةوةنَيَيظيض دةخؤكي سلوةويئةنتةرظ
نة ضاوي زؤر هونةريا ةفوتؤطرافةك. ثرسيار و وةآلمةكاندا ضاثكرابوو

. يض كردبووكةكاني سولوظثرسيار و ضريؤ كامرياكةي نزيك طلينة ثِر
 .وشةرمةزاري و تكاي لَيدةتكا ضاوةكاني بةزيي

كي تةنيا و ئةو زَية دةبَيت بة ميواني مَيدزاني ئةم وينةييئةو نة 
 .ساَل ئةشكةجنةي رؤح وجةستةي داوة 81كةسة دةيبيين كة ثيش 

 دةرَيامةكة هاتةادا بزووا لةِرووي ِرؤذنننةكة لةبةرضاوي ئةنوَي
 .كي تاوانبار وةستاةلةييوةك كؤوبةرامبةر بةري ئةننا 

يض خستةو سلوظؤذنامةكةي دوورئةننا ضاويلكةكةي جوآلند وِرووي ِر 
 تةوة َيدةثاِر. دانيشتوةلةسةركوريسيةكةي بةرانبةري 

 .تؤ ثاكي وةك ئةو ثةريانةي لةدةوري خوا سةما دةكةن: ئةننا 
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كة لةتةك زؤر دةمَي. جواني خؤت لة هةَلةكامن ببورة بةثاكي خؤت بة 
 زاني بؤ تةنيا تاوانةكةيمةوة خؤشم نائازارةكاني ميذوومدا دةتلَي

 ؟.ندة ئازارم دةداتؤ هَيمبةر بةبةرا
دةسيت نةداية  بؤ دةسيت ئةننا برد و دةسيت بوون لةئاوضاوةكاني ثِر

 .وةآلمي دايةوة توِرةيةوةيض دةثارايةوة ئةنناش بة سلوظ. دةسيت 
 .اضَلةكني قيذاني و طشت دانيشتواني قاوةخانةكة ِر 
ئةننا بةهؤشخؤي هاتةوة شةرم دايطرت وبةثةلة قاوةخانةكةي  

 .هيشتبةجَي
 ؟كةمةوةبتؤَلةي لَي.نماستية بدركَيئةم ِر دةبَي -
هةندي جار هةَلة ثيويسيت بة .ساتَيكدا باش نية  هةموو لة تؤَلة -

يض ئةلكسةندةراي سلؤظ هةموو ئازارةكانينا.نا.بةخشني هةية نةك تؤَلة
 .زؤري دةمذَي كيكضم بةشَي

ةبووني من و وِرت قورباني.تة قوربانيدا دةبَيدووكةسوان كةم لةنَيةكض
 .ي باوكيوتاواني رابووردو

 كي هةية؟كَيكةَل  ض ةئةم كار
ويسيت مرؤي كز ةَليض لكاوي وهباشةكاني سلوظة كاريك بكةم كار دةبَي
 .ت نةبَي

تي مرؤظايةكي زؤرة دةتواني خزمةت بةخاوةني سامانَيئيستا ئةو
 .برسي و باليةنةكان بكاتو

   .ةبووني ئازارةكان ووتيان نا توِر
 . نيةكان دةدركَينمطشت نهَيدةضم بؤ دةستطاي رؤذنامةو -
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لةثَيناوي خؤيان سياسيةكاندا . وة دةكةن نا رؤذنامةكان بزنسي ثَي -
دادةريذن  ت ضريؤكةكانان بَيوةك خؤيان طةركَي.هةزاراها درؤ دةكةن 

 را وكؤمةَلي منداَلي بَي تاوانيض وئةلكسةندلؤظطةمة بةضارةنووسي س
 ةمك تيغي تيذي ئازارةكان جةستةي جطةرةكشت كةسَيش طثَي.دةكةن

 .مة ناكةم ةبسمي نا ئ
 .سةرتؤماردةكةم داواي ياساي لة و زةرالي ثارَيدةضم بؤ -

 . شك هةموو شيت راستدةطةيينة وثزيطةم ثَيبةَل
 ندةي بري لةثارة دةكةنةوةةئةمةشيان ثاش نية ثاريزةركانيش ئةو - 

بؤ درؤ  هةزار ثارة ئةوان بؤ.ةوةمرؤيةكان نادةن ةئةرك لة ئاوِر
 . دةكةنتاوانبار

 شيان باش نيةةئةم -
 .بناسيي ثَيخؤ وباوكي ت بؤ بريؤكةي م با بضَيَيدةَل اربة ئةلكسةندة -
 ؟وا بة ئاساني رهة - 
 نا -

باوكي و بؤ راةخؤشةويسيت ئةلكسةند  وونداوان دووخؤشةويسيتلةنَي
ةوشت ِرئةويش  ك هةيةَيديض بؤ كضةكةي تةنيا ثرويسيت سلوظخؤشة

 . ةداني منذو وي
مرؤظي  هيواي دوو.تازاوة بَيندة ثتةوجوان وِرت هَيئةم ثردة دةبَي

 . ز بطريت وان لة ئامَيضاوةِر
لة  يسارد هيواي ِروباري ثردي يض لةسةرسلوظ ةضاوم لَي لةدوورةوة

 تارماي ي هةلضونيدا وةستاوة ِرووبارةكةزستاني بَيكةسي وتةمةنيا
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تةمي لةنيو تروسكةي هيواكاني تياوونة لَيهةَلدةسَيكي تؤخي هةألمَي
 .يبينةوةةذيانيدا نلة كةي ذواني كةسَيضاوةِر.داةوباري ذيانوِرساردي 

 يةكي ناديارترسي سةرمالة راي كضيشم لةمسةري ثردةكةوةةكسةندئةل
 ي ئةوجةستةي ذواني ضاوةِر , ؤي مةالسداوةتووكندا خثاَلتؤيةكي  لة

 ؟خشَيدةبةكي ثَيمةية كةطةرمي رؤحي باوكَيةرط تارمايية
ةخبشي يان دنازاني باوةشي ئةو تارماية ئارامي ثَي ائةلكسةندةر

كَي .ي باوكييت بؤ ئةو طرنطي نية َلوَيئةو .كي دركةزي هةيةباوةشَي
 .اويك هةية ثَي بَلي باوكةباوكييت طرنك بزاني ثَي

 .موسيقايةكي رؤحي هةية ك ودايكووشةي باو
 .لةسةرتاي زمان ثذينمدا ووتي كضم دايكم

 تةنيا بة ووشةي داية بانطم بكة  -
 وومت 

 بؤ ؟ -
 ووتي 

 .تئارام دةكا دايك دةزاني ووشةي داية ضةند رؤحي دايككةبووي بة -
 هةروةها باوكيش 

 .ني دايك وباوك درَيذي كضةكةم و كوِرةكةم تةمةووشة  -
 ي دةكاتضركة عةتراو 
ت وكة دةزاني ض سؤزيك باوةشي روحيان دةطرَيتةنيا دايك وبا ةئةو -

 .استية دةطةيت لةم ِر كة بوويت بةدايك
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ض . ستم طشت ئازارةكان ساريذدةبنرا دةبيةطي دايةي ئةلكسةندكةدةن
ي ووشةي مرؤظةي ضاوةِر وي ضةوسانةوةي ئةةهؤوانة من ببم بتا

 .كردوويضي سلؤظنةي َيكي جوانرتين وسةيرَي.  باوكة
دان و ئازار بة لَي جاري دووهةم بَيؤةوة ياد كة بئةو ساتةي هات

ثشتيدا ماضي المل و زماني بة و كرد ةكداكسي لةتسؤزةوة سَي
كي تةكانةكاني تةكاني كةسَي.  نةكاني سؤزي تيدابووتةكاخشاند دة
 .ي خؤشةويسيت بوو َلوَي

طاي داتةثيوي بوري كؤمةَلئائةويش قورباني سروشيت سياسي و  دةكرَي
  نيست بَي ؟دواي كؤمو

سيان يتي ثةيثاكي لةدايك دةبن و سروشيت كؤمةآلمرؤظةكان بة بؤنا
 .دةكةن

 و ضركةكاني قورس ببون ملي نابوو بةالرة
 .بدا ياريكِربنةيدةزاني ض 

  ةيةراي هةَلياري خَيبِر وابَي دةبَي
تةوة َينحبةوة شكي لة ماندووي بريكردنةوك مَيكةمَي وةك طةرةكي بَي

 .كردوووري تَيثي سكي شةراثَي
 .دانيشت َلةكةداهؤ بةبَي دةنطي لة

سةري زماني بةتاَلَيكي خؤش ثاراو  ي تاَللةتةك هةر تنؤكي شةراب 
 . دةكرد ووشةيةكي نؤي لة مَيشكي لةدايك دةبوو

ةوة جارجارة لةدَل بآلوكردبووة وكؤنةكاني ثةرشو وطوظارة ؤذنامةِر
 . يض دةكردحةزي بةبيين وينةكاني سلوظ
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 . رؤحي ئةننا دةبةخشيكي زؤري بةزَيي ئامسان هَيقؤآل دنيسةيركر
لةسنوري طرفتةكان بؤية  ثيوابوو سنوري ذيان زؤر فراوانرتة

 .ئامسانسنوري بَي سنوري دةيسثارد بة  ةوايكي هةبك طرفتَيهةركاتَي
 .بووكردزؤر ساتدا كؤمةكي ثَيزة سايكؤلوجية لةئةم هَي 

 ردةسيت خستبوة ذَي.  ةي طري داثةردةك كردةوة يلةثةجنةرةكة تاكَي
 .قوآلي ئامسان وانيةدةيِرثةجنةرةكةوة لة ضةناطةي و

ةكةي هةَلطرت و ثيك. طةرايةوة بؤ ديدار و هاوِري ثَيكة شةرابةكةي 
لَيو بؤ لَيوي ثياويكي عاشقي بيَن لَيوي  زؤر بة تامةوة ضةشين

بة لة حةزي بكات وان لَيواني و وةك شةرم ثةرداخةكةي خستة نَي
هةستيكرد تامي لَيوي . تيلةي ضاو ِروانية جوانرتين وينةي سلؤظيض 

زؤر هوشياربوو زؤر دةمَيكة . شةرابةكة تامي مذيين ليوي ثياوي لَيدي 
جةستةي زريكةي بؤ بؤني جةستةي ثياويك كردوة ئامادةنةبووة 

 .خؤي بداتة دةست حةزة بايلؤذيكاني 
ي حةزي سيكس ِراضلةكاندوة زريكةزؤرجار لة قؤَليي خةويكي ئارمدا  

بؤية . ئةوة تةنيا ئاشناي ثةجنةكاني خؤي بووة .خةوةكةي شَلةقاندوة 
. نةبةخشيوة زي ثياوي ثَيثةجنةكاني بؤني جةستةي ثياو و ئامَي

 .ثةجنةكاني تةنيا زمانة تووتةي ناوطةَلي ثَي ئارامكردوة 
ظيضبان مَيكي قووَلي لةشةرةبةكةدا و ضاوةكاني وينةي لَيوي سووق 

خستة سةر لَيوي ثةرداخةكة كة شةرابةك سةري زمان و طةروي 
ِرؤحي شةرمي شكاو وةك طةركي بَي  لَيوي سلؤظيض مبذَي  دتةِركر

 .سةري زماني زؤر بةحةزةوة بة لَيوي ثةرداخةكةدا هاني 
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ضوة ئةدموسفَيرَيكي . رؤحي بةم ماضة خياالوية ئارام بوو 
رؤحي . ثيسيت جةستةي طةرمِراهات نةك ناوطةَلي طشت . ِرؤمانسيةوة

تؤ بةتاواني . ووتي زؤر دةمَيكة ضاوةِري مذيين بؤني نَيرينةيكم 
اساي سروشت و امبةر بةمين رؤح و جةستةي خؤت و يشةرم تاوان بةر
كةوة بضينة ئةم سةرثؤشة شةرمة فِريدة و با ثَي. خوا دةكةيت 

هةردووكتان  لة زي ئةو ثياوةي نة تؤ دةزاني و نة ئةوة ئَيوة ئامَي
قةيرة ئافرةت تةمةنيكة ضاوةِري  يتؤ. دورةوة شةيداي يةكن 
, شةرم هةموو ثرؤذة رؤحيةكانيت كوشتوة . ثياويكي رؤحت بالويين 

سلؤظيض يش ثةشيمانة لةو تةمةنة جوانةي رؤذانة ثيشكةش بة 
نازانن . هةردووكتان تاوانبارن . سوثاية خامني جواني بَي ِرؤح كردوة 

ئةوة ئيستا خوا هاتؤتة خواروي لةدةوري . تاوانة درَيذةي هةية بؤ ئةم
ئةمشارة ضاوةِري ئةوة دةكات ئةو دوو مرؤظةي قةدةريكة تاوان 

هةنطاو .ئةم ريكةوتةي بؤ سازكردون . بةرامبةر بة خؤيان دةكةن 
جةرطيشت  دةراينتوِرةبوونت ويَلبكة نةك تؤ سلؤظيض ئةلكس.بيَن 

 . بةختيار دةكةيت 
 كاني دايكي ضارَيكي تر لة ميشكيدا زرنطايةوة ووتي ووتة

 (كضم لة ِرابوردوو سَل مةكةرةوة با ئياندةت جوان بَي ) 
 ( كضم مرؤظةكان خؤيان ميذووي خؤيان دةنووسنةوة ) 

لَيوي ثةرداخةكة لة نَيوان لَيوةكانيدا بوون بة لَيوَيكي طؤشنت و 
ي نةمذي بوو ضونكة لَيوي سلؤظيض. تامَيكي نؤي ثيدةبةخشي 
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رؤحي لَيوي ِرةقي شوشةي . نةيدةزاني ئةو تامة لَيوة نؤية بؤ خؤشة 
   . لةرؤحةوة دةميذي.ثةرداخةكةي كردبوو بة لَيويكي زبري سلؤظيض 

 .ت ضووؤ تةولَياطابوو بئرا لةخةو بةةئةلكسةند 
تيشكي  رو لةذَيبيين دايكي بةتةنيا كاني هةَلطَلؤفتخةواَلوة ضاوة

ي طؤظار و ي رؤذنامةةَلوكؤمبةدةستةوةية كي شةراب ثَي كي كزطلؤثَي
 .لةدةوري ثةرش بوون ثةرشوآلوي

 .خواردوة ي ا طريي طريكؤرةي ثرسياردلةووردكرنةوة
 .لةدايكي نزيك كةوتةوةضةند هةنطاوي خشثة بةئةسثايةكي بَي

جارَيكي تر وزةي بةضاوة  وةستا دايكةوة ثشيت لة وةثَي ك بةكةمَي
 .خةوَلؤكاني دا 

 دةسيت خستة سةر شاني دايكي مين بةهَي 
  ؟ضيتة بؤ ناتواني خبةويةوداية طيان  ئ -

 .وةةداييئاوِر ئةننا
كؤنةكاني  رؤذنامة و طؤظار.وينةي باوكي نةبيين راةبؤئةوي ئةلكسةند

 .كؤكردةوة
 .  بيين لةتةنيش دايكةوة يضيلؤظنةكاني سوَيرا ةئةلكسةند

 .ةةكةش بةسةرضووهةواَل .كؤنن ظارانةوط و يكة ئةو رؤذنامةدا -
 ييضلوظكي سةنوساند بةسنطيةوة وينةي يضووة باوشي دايكيةوة سةر 

  .طرت بةدةستةوة
 شةيداي نةبووبييت ؟كةنينةوة جوانة بة ثَي ياويكداية ثَي -
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. مة دةبووت خؤزةطة باوكي ئَيووكامن دةيان طَيهاوِر زؤرلة ةلة قوتاخبان
ضةند خامني قةيرة  زان ومنداَل دةبَيخَيكي قةيرةي جواني بَي اوَيثَي

 .شةيدا بنب
  : وةرطرت ووتي ائةلكسةندةرلةرؤذنامةكةي  ميهربانيةوة ئةننا بة

من ةيداي ئةوةم تؤ ئةو مرؤظة بيت كةكة من شجطةرةكةم زؤردةمَي -
 .كي زؤرم بةتةنياي بةسةربردوةةنَيبؤية تةم.طةركمة

 خوا طةورةية كضم  -
 ة لةتوي دةبيستم ؟ئةم ِرةستةيمَيكة زؤردةداية دةزاني  -

ِرءذَيك نةمبينوة بضي بؤ ؟ تؤ ئةو كةسةش نيت شةيداي كةنيسة بيت
 كةنيسة؟

 ندةي تؤ ئةم رستةية بةكاربهييَن؟ك هَيبرواناكةم هيض ديندارَي -
بنةمايةكي  ةستةيئةم ِر.كةنيسةية نة لةمزطةوتلة خوا نةكضم  -

 .يسة وهيض دينيك نيمِراستة من سةر بةكةن.سايكؤلوجي هةية
  .زم بؤ بؤضونة جياوازةكان هةيةلَي ِرَي 

 .كي زؤر هوشيارمدايك و باوكَيِرؤشنبريي من ثةروةردةي 
 ؟ جي سؤسؤلؤطيماني من دةرضوي كؤليدةزجطةلةوة تؤ  

 .بةشَيكي خؤيندنةكةم سةرقاَلي سايكؤلؤجييت كؤمةَلطا بوين 
وَيندنةوةي سايكؤلؤجييت سايكؤلؤجييت طشيت كؤمةَلطا دةتوانرَي لةخ.

 .رَيتةوة دتاكَيكةوة خبوَين
زي سايكؤلؤجي مرؤظ شاوم هَياكَيبابةتانةي زؤر سةرجني ِر ولة يةكَي 

 .ةكانارةنوسدارياري ضبةرامبةر بة طرفت و بِر. ةوكؤمةَلطاي
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 . بووني خواوة هةيةداية سايكؤلوجي ض ثةيوةندي بة   -
مرؤظ  يةمئَي.تةوة هةيةدي بةبووني سروشوةنةيكضم هةموشيت ث -

مة خاوةني سروشتني و سروشت خاوةني ئَي.كني لةسروشتبةشَي
 .واودةكةينمة يةكرتي تةئَيسروشت ومةية ئَي

مة وةك مرؤظ دياريكراوة لة مةني ئَيراستيةك هةية ئةويش تة  -
 ي مرؤظ ناتوانيين تةمةني سروشتمةاليةن سروشتةوة لَي ئَي

 .دياريبكةين
 وةآلم هةية سروشت خواية؟ كي بَيثرسيارَي  -
 دروستكردةوة؟خواي  سروشتدروستدكردةوة يان  سروشيت خوا -
 .اتةوة كةس ناتواني وةآلمي ئةم ثرسياربد - 

 .ايةك دةكةندبووني خوباس لة يةنةكاني ئةم دونيايائ هةموو
 .كةسيش خواي نةبينوة

 .ئاينةكاندا هةيةوان جياوازي هزري لةنَي  -
 -هةية  دايشثريؤزةكان ثةرتووكة وان دةقينَي لة ثةيوةنديةكي زؤر -

جياوازي تةمةن .ثةيدابووة كي تايبةتيداهةرئايين لةزةمةنَي.واتة
سةفةي بووني خوا لفةخؤيندنةوةي  جياوزاي.زةمةن وشوينيان

 .وسروشتدا هةية
 .يةنيضةئةويش دةويت خؤش زؤرم اني هةيةكي ئةمَلفَيفةيلةسو

 ش تةمةنيةوة سةدةيةك لةثَي يردنةوةبريك بوو هوشيار كي زؤركةسَي
 .بوو
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منيش ثَيدةَليم . دةَلَيت ثَيم بَلي ثيش لةدايك بوونت لة كؤبويت )
 (.دواي مردن دةضي بؤكؤَي 

 ئةمة ياني ضي ؟= 
ئةمة ثرسياريكيزؤر هوشيارانةي سروشتة تائيستا هيض كةسَيك = 

 .وةآلمي بؤ نية 
 ؟ داية ذمارةي ئاينةكان ضةندةية -
 . ةفةلة و ئيسالم, ن طرنطرتينيان جولةكة زؤر  -
 ذمارةي خواكان ؟ ضةند خوا هةية ؟  -
 . يين هوشياري كؤمةَلطا زةمةنةكان زؤرنبةثَي طؤِر=  
 ش ئةم ئاينانة ئايين تر نةبووة؟ياني ثَي -

فراوني بونيان ي ئيستا بةلَي باوكي ئةم سَي ئاينةهةبووة طومان بَي
 ئايين زةردةشتية هةية

 ؟داية  دةشيت ؟ ئةمة ضيةزةر -
تةنانةت .كؤنة سةرضاوةي ئيسالم وفةلة وجولةكةيةكي زؤرئاينَي -

 .لةيةكَيك لة وانةكاني قورئاندا ئةوِراستيةي دركاندوة
 ئةي خوا لة كؤداية ؟ -
 .لةرؤحي مرؤظداية   -
  ؟ ئةي رؤحي مرؤظ لة كويداية -
 .خوادةزاني  -
 لةمةشدا ثةنات بردة بةر خؤا؟ -
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نةبوو دةَلَيت خؤا كي ثَيسيارَيكةمرؤظ وةآلمي ثركضم طومان بَي -
خوا . طرفتَيكي نةبوو دةَلَيت خوا طةورية  ضارةي كة تواناي .دةزاني 

 .دةكات دةرونية طةورةية كة مرؤظةكان بةهَيز ئةوهَيزة
 ناطةم من تَي  -
ساني نةطةيت ضونكة فةلسةفةي بون ونةبووني خوا وا بةئادةبَي تَي -

يةكم هةبوو خواي قؤناغي زانكؤدا هاوِرلةيادمة لة . نابَيتةوةيةكاآل
مشتومِرَيكي  ةيهاوِرَيبؤضوني ئةو.ةخستبوة ذَير ثرسياري حةقيقةتةو

ضةند قوتابيةكي ِراديكاَلي .و مامؤستا وقوتابياندا دروستكردلةنَيزؤري 
زؤر  ئةو بؤضونةضونكة ئيسالميش لةتةكماندا دةياخنوَيند 

 .ض لة ئاينةكاني زوير نةكردزانستانةبوو هي
 ووتي ضي ؟؟ ضؤن  -
نةكان لةسةر بونيادي ِراسيت د و دةركةوتين ئايئةطةربوونيا) دةَلَي -

دادثةرةوري  سةرفرازي مرؤظ و ثيناوي بةختياري و ببوبَينت و لة
ِراسيت )كةواتة لةئاينةكان ثريؤزتر.  كؤمةآليةتيدا هاتبَيتنة بوون

دذايةتي  ئةوة. سيت ووتن بَي ين دذي ِرابةم ثَيية هةر ئايي(ووتنة
لةبةر ئةوةي لة كرؤك و ( يادي بَيطةر ِراسيت بون) كرؤكي خؤي دةكات

كي بَي ئؤقرة هةية كة هةميشة بة دواي ةبونيادي ِراستيدا بزوتنةوةي
ِراسيت ضاو لة هةَلةي هيض ئاين  يبؤية لؤذيك, ِراسرت و ِراسرتدا دةطةِرَي 

 .(ؤشَيفةلسةفةو كةسَيك ناث و
 بؤضونَيكي زؤر جوانة  -
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لة ذياندا كؤمةَلي ثرسيار و فةلسةفةي ئاَلؤسكاو هةية ثيويسيت بة  -
 .توذينةوةي زؤر هةية 

 .فةلسةفة ئاَلؤسكاوييةكاني تةمةن م َيان دةَلمن ثَي
 ئةمة ضية؟ - 
كدا منيش لةتةمةني الويدا لةكاتَي.ئةم ضةشنة ثرسيارةي تؤ  -

 . ثرسيارم لة دايكم دةكرد كي نؤيم دةبيستبابةتَي
 فةلسةفة ئالًََؤسكاوةكان 

 خوا  -8
 مةبةسيت بوون  -0
 سيستةمي مؤِراَلي جيهان  -3

. بنوسرَيت و ي لةسةر بووترَيزؤر دةتوانرَي بؤ هةريةكَيك لةمانة
 .كردنةوةي بابةتة ط ضِرووتين زؤر طرنط نية طرن

ثَيغمبةرَيك  و فةيلةسوف و فةمةزهةب و فةلسةهةركةسَيك هةر: خوا 
 .كي خوا بكَيشَيهونةرمةندَيك طةرةكي بَي وَينةيةهةر 

 .هةَلةية ضةلةحانَي بَي 
ئاست لة مةزةنةكةش لةبريكردنةوةي مرؤظدا.يةتةنيا مةزةنة خوا

 .دروست بووني بوون و ذيان وسيستةمي سروشتةوة دروست بووة
بكات درؤ  مرؤظ وةآلمي ثرسيارَيكي ثَي نةبوو يان دةبَيكة ثيمووتي

 .دانةوةيان زيكزاك لة وةآلم
 .يان ووتين مةزةنةيةك
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هيض كةس ئةو  شَيوةي خواش هةرواية ضونكةوةآلمي بوون و بؤ 
 .بوونةية ئةم هةرَلسورَينةري  بوونةي نةبينيوة كة

دبكةينةوة زو شَيوةي خوادا طربريكردنةوةمان لة ئاست هَي ئةطةر
 .ناطةينة هيض ئةجنامَيك

ري ئةو نةَيَلسوِرهة لة ثرسيارة ئةو كةرؤظَيم مايف هةموو وةلَي
 .ضركةكاني ذياني دةيبييَنؤذانة مرؤظ بةبكات كة ِر تةمةسيس

 ضؤن ئةم بوونةهاتووتة بوون؟
بووني هيض مةترياَلَيك بَي  ةَييانة بِروانينة ئةم ثرسيارمةترياَلئةطةر 

 .الًََيكي تربووني نيةمةتري
بةناوةِرؤكَيكي  فيزيكيانةميتا ئيسالمةكانمن مسوَلمان نيم لَي 

بةبَي ئةوةي بةخؤيان بزانن  سروشتيانة و مةترياَليان وزانستيانة
سيت بووني سةر ئالةلةسةر دروستبووني مرؤظ  انقورئاندا جةختيلة

 .جوانرتين دةقي ئيسالمة ةئةم.كردؤتةوة ر و مَيدوو ِرةطةزي نَي
 .طرتووةبوضووني ئيسالمةكان وةرساَل ماركس كةَلكي لةدواي ضةند

مسبؤَلة .نية يبوون وةك قةبارة وةك شَيوة  الي موسوَلمانةكان خوا
 بةآلم هةرخؤيان دةَلَين خوا.كةلة شَيوةي بووني نية هَيزَيكةبؤَلي مس

 ئةم بؤضونانة دذ بةيةكنناويشيان لَيناوة كؤمةَلَي  .نَيرة مَي نية
 .باوكي مسيحةكانيش دةَلَين خوا نَيرة هةروةها مسيحية

 .شتووةهةسيت ثياو ساالري دايِر لسةفةيةفة ئةم ِروام بةمةنيةب من 
ئاينيك بكةيت وةآلمَيكي ِراستت لةهةر ياني ثرسياري بووني خوا

الم بِروانية وةآلمي ثَيوةري فةلسةفةي ئيس يئةطةر بة ثَي.ناداتثَي
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زؤرجاردا ئيسالم كارة خراثة تواناكاني لة و بووني خوا
 ,َل خواخستؤتة ثا يةكانيشياننامرؤي

 .خوا خاوةني جةنطي ثريؤز نية 
 بؤ  -
 .ضونكة خوا مرؤظةكاني بؤ ذيان دروستكردوة نةك يةك كوشنت -

 بؤ ياتةنجةنطي ثريؤز .ضةنط ويسيت خوا نية ويسيت مرؤظةكانة -
 ئةمة تاوانة لةثاكي . داني ويسيت دةسةآلتة ديكتاتورةكانةتشرعي

 .خوا وثريؤزي
 ؟ونَيك بَيسةرضاوةي هةموو هَيزَيك بو ئةطةر 
اوةيةكي هَيزةوة ئةي سةرضاوةي بووني هَيزي خوا ضية و لة ض سةرض 

 ؟هاتووة 
مةي مرؤظ هةمانة بةخشيين خوا وجواني وتوانايةي ئَيزئةو هَيئةطةر 

كةواتة بة زجنريةكردني  بةخشيوة؟ بَيت ئةي ض  بوونَيك هَيزي بةخوا
 ؟ ئةو هَيزة زجنريةيةك خوا هةية

كةسانَيكي زؤر وَيَلي .ينة هيض ئةجنامَيكةوة ناطةتا برييشي لَي بكةين
 . ثرسيارةنووةآلمي ئة

يكؤلوذييت مرؤظ بوونيشي بؤ سا. بةبؤضوني  من خوا بوونَيكي ثريؤزة 
لة زماني طشت نةتةوةكاني ئةم دونيايةدا دوو ووشة .وكؤمةَل ثيويستة
 هةن زؤر ثريؤزن 

 .دووهةم دايك... يةكةم  خوا 
 بؤ ؟ -
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 .وان خوا و دايكدا هةية لة نَي َيكضونضونكة لَي -

 ضية ؟ -

 .هةردووكيان مرؤظ دروستدةكةن -

 دَلنياشم تؤش منت خؤشدةوَيت.م خؤشدةوَيت ممن دايك -

تؤ ذيانت بةمن  (ماضيكي كرد)واية داية طيان بةقوربانت مب  -
من وخوا .وان ذيانت ثيبةخشم بةبَي خؤا من نات. وةبةخشي

 .ووكمان تؤمان دروستكردوة هةرد

 شي بةدايكيا كردو بةدةم ثَيكةنينةوة ووتي باوة
 سوثاس بؤ تؤ و خوا دايةطيان   -
  ئةنناش سةري ماضكرت ووتي  

 .بنوو منيش ماندوم بِرؤ كضم   -
ثرسيارةكاني لة تةنيايي دايكي ا هات ئةلكسةندةر كانطفتوطؤ تاي بةكؤ

    .ووينةكاني سلؤظيض لةبريضووة
 .ةوةضايارةكاني ثَيؤظط و رؤذنامة طشت

 .ابووكي هوشيارانةددارشتين ثالنَيلة
 .ك بةيةك ئاشنابكاتكضَيباوك و

كي تَيوكةَيكي ثاك وِرك رؤحَيكةسَيمن بؤ بؤ ش سةربةرزيةةئةم
سةرطورشتةي  و وةكي نةنوسراؤمانَيةواني ِرثاَلبة يَبب.وونةكراضاوةِر

 .ذووي جودامَي ديوي جوان دووكي دووووداوَيِر
 .ينسروشتةكان دةطؤِرقوناغ و ثَيكان بةةمرؤظ
 .مين ئةشكةجنةدانةبوو كة كةسةي تةلةفزوينةكة ئةويضسلوظ
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ة سؤزةوة يةكةم ذةم زؤر ئازاري دام دووهةم ذةم زؤر ميهربان و ب
واية  انبايلؤذييت ثياوسروشيت .وسيكسي ئارامي دةدا ي ماضكردنهةوَل

ةمك تةنيا ناوطةَل وم انضاويكاردةكا  انشكينةمَي نكة بَي سَيكس بوو
دةبن  تةواودةبنلةسَيكس كاتيكيش .ولةشي ئافرةت دةبييَن 

 .مرؤظَيكي تربة
وو دياربوو ماوةيةكي زؤر ب.ئةو ذةمي يةكةم وةك ئاذةَل ثةالماري دام

 .دِرندةيةك بَي سَيكس بؤية لةمرؤظةوة ببوبة
مستةكامن ثةَلةيةكي  وانهَيندة شةهوةتي ِرذانة ناوطةَلمةوة نةك نَي

  .دؤشكةكة تةِركردفراواني لةسةر 
ِرويشت دياربوو ثيناخؤش بوو . كةدةنطي هاوار وقيذةي ناتاشي بيست 

 .ودةنطي ئةشكةنداني ناتاشا كثبووثاش كةمَيك 
و ثشت ةوتبووم تةنيا ئةو دميةني مست بةِرووتي بةدةمدا ثاَلكمنيش 

بوو سروشتية تةنيا نوقاندو ضاوةكامن. و جةستةي ناسكي مين دةبيين
و ثشيت  ت ومسيت خِرون جةستةي ِروضؤ نازامن ئةو. ينمثيشةوة دةب

كي ساَل لةمةبةر من خامنَي 81ش دَلنيام لةوةي ثَي ِروتي مين دةبيين ؟
منانةدا مين او ئةو هؤَلة ثِرخيض لةنَيسلؤظ ك شؤخ بووم بؤيةطةلَي

 .هةَلبذارد
 ئيستا كي كةمي هةبووتةمنَيئةو  ئةوسا ةم نةكردجووَل لةترسا

طةيشتوة ة تَييكي فرسامانَي ن تاقيكردنةوة وةوخاو تةمةنةباويكي ثَي
مرؤظ ذناكات تةمةن درَي.ئةطةرهوشياري لةتةكدا نةبَيتسامان 

 .بةختيارناكات
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ئةوةش هوشيارية مرؤظ هةَلةكاني خؤي بكات بةمامؤستاي وانةي 
 .جواني ذيان

 ؟ئيستا ذني نيةتا دةكةم بؤ رؤذنامةنووسة ئةوي رسيارثمنيش  ئا
 ؟ني نيةزاخَي

 .ملوينةروخاوةني طةورةترين كارطةي بةرطي ياويكثَي 
 شؤخدا بَي  يئافرةتسياي ثِرلةرو بكةن دةكرَي كةس كاري بؤ داهابة
 بَي؟ ذن

 .ين و تةنيا خودي خؤي دةزاني ئةمانة طشيت نهَي 
 يبري.س نةبوونزؤربوون تاثيَلوةكاني ضاوي قور ندةثرسيارةكاني هَي

 .لة نوست نةكردةوة
وةآلمةكاندا كردوو بَي باوةشي بة ثرسيارة.ووستنةكةي نة جيطةي ضوو

 .خةوي لَيكةوت
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 يضدايكي سلؤظ
دَلسؤزي .ي بوومنونةي دايك و ذني ِرةسةني ِروسثريةذنَيكي دَلفراوان و 

لة سنوري ئاسايي كوِرةكةي  هاوسةر و خؤشةويسيت بؤ تاقةبؤ
 .تيثةِريبوو 

ديار جةستةي دةدةداري مريدةكةيةوة لة تا مردني باوكي سلؤظيض بة
 .ذاراني شاردا ذياني دةطؤزةرانطةرةكي هةنَيكي كؤن و لةشوينذَي

كة لة مليونةرةكاني شار بؤ خامنة طرنط نةبوو كوِرةكةي يةكَي وئةبؤ
 .ةكةي ض مرؤظَيكةئةو طرنط كوِر

كي شةمووان سةرداني يض كردبووي بة بةرنامة هةموو ِرؤذَيسلؤظ
 .د دايكي دةكر

 طران بةهاكةي كؤمةَلي ثياوي ثاسةوانيةةشمارسيدسة ِرطةيشتين بة
 طةرةكي هةذرارةكان دةشَلةقا

نةكةي ة كؤآلنتيشةط ةكانيثاسةوان و سلؤظيضلة ِرؤذَيكي شةمدا  
 . طةرةكي دايكي

جوانرتين لة ي هةبَيةاويك ئةم هةموو سامانكي طرنط بوو ثَيثرسيارَي
 .ةكي هةذارانداكي كؤن و طةِرينَيدا بذي و دايكي لة شوينذَيالظ
 .ك بووسةرجني طشت كةسَي جَي 
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بةثليكانة كؤن وثيسةكةي نَيوان وديوارة داروخاوةكاندا بؤ 
 .شؤينذينةكةي دايكي سةركةوت

 .بوو َلطو ضةثكَي ك وكَيدياري دةسيت تةنيا كَي 
 .دايكي لةكار كةوتبووثالكي جةرةسي شوينذينةكةي 

 .طاكةيدابةسةري ثةجنةكاني لةدةر
يكي لةذوورةكانيدا بة ئةرشيف بةشَيك لةتةمين دائةوشوينذينةي كة

داية ثرية . يضي لةباوشطرتبووهةناسةي منداَلي سلوظ.بةخشي بوو
هَيندة خَيزانةكةي خؤشدةويست دواي مردني هاوسةرةكةشي جل 

طة بازيكردن وبةر  و ثَيآلوي ثةرتووك.وبةرط وثيآلوةكاني توِرنةدابوو
 .يضي وةكي خؤي ثاراست بووني سلوظمنداَليةكا

 .طاكةي كردةوةردة
خؤش نةبوو سةرداني ثَي و اِرووي وةرطَيبيين ِر ي كوِرييضسلوظكة 

 .بكات
 .شتويسيت دةسيت دايكي ماضبكات نةهَي

 ؟دايةطيان تةندروستيت ضؤنة  -
 ماَلةكةوةثاكردنةوةي ضيشتخانة وخؤي بة.مي نةدايةوةوةآل

 .سةرطةرمكرد
 تةوةكةو لَينزيك
 سةري ماضبكاتويسيت 

 بؤ سةرم ماضدةكةي ؟  -
  ؟ي ضيتكي؟ ئةوداَلت تؤ ضؤن مرؤظَيَيمناَلثَي  -
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آلغي ي داية ثرية لةثةجنةركةوة طؤي قؤدةنطي توِرةبوونةكة
 .بَيدةنط بوونرذن وثريةمريدةكاني دراوسَي ثَي.نةكةي ثِركردكؤآل

لةجؤالنةكان ةكان منداَلة عةجوولةكان لةثاسكيل  لَيخورين وكضؤل
ثةجنةرةكةي دةوري مارسديسة ِرةشة طرانبةهاكة ولة.هاتنة خوارةوة

تؤرةبووني داية ئةجنامي ؤيقوالغي ط طردبوونةوة دايكي سلوظيضةوة
 .يض بوون كاني سلؤظثاِرانةوة.ثرية و

وا ر دةِرئيستا تةمةنت بةرةو ذوو.لةذيانتدا هةموو سةرسةريكيت كرد -
  خؤت نازاني ضي دةكةيت؟

  من ئاموذطاريت بكةم؟ي منداَلتؤ  -
 سةرت سثي بووة تؤ تةنيايت ؟ -
 ت منيش دةمرم؟ؤذَيك دَيِر -
 .هةبَي دةسيت تةمةني ثرييت بطرَيت كتكةسَيبا -
هةمووشتيكت هةية نةتيا شتيكت نية .ك نيةشتَي م سامان هةمووكوِر -

 .ةثةرتووك واي ي بَيماَل وةك َلمندا ي بَيماَلثيويستة هةت بيت  كة
 ئافرةتي باش تا  لة ةارة ثِركةرةوة ئةم شمنيش بولةخؤت  بريك

 . (نةنك)  ومنيش بابوشكة حةزةكةم تؤ بيب بةباوك نةمردوم
 ؟دا تةنيا من بَي  كوِرزامِرةكةبزانة لةم طة -
ساتَيك  .ةخشيثَي بب (نةنكم)داَلَيك نية ووشةي بابوشكةممن -

 .ثَيكةوة لةباخضةيةكدا ثياسة بكةين 
ني ئاماذةي ضوونة ثةجنة ضرضركابة و ئاو لة ثِربوون ضاوةكاني

 .يضي كرددةرةوةي سلؤظ
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تؤ نازاني ئةم  . تؤ حةزت ليَية كة ةدايةطيان منيش حةزم لةوةي -
 و سةلك ثةتاتة باوكم بةدوو و سةردةمي تؤ ةردةمة ضؤنة؟س

 .ختياربوونثارضة طؤشت بةسةلكي ثيازضةند

بةتايبةتي بؤمن  بريدةكةنةوةي تركرَيئيستا ئافرةتان جؤ -
دةزامن طةركَييت طازَيك  تةوةبَيدةم نزيك هةرئافرةتيك لَي

 .لةسةرمايةكةم بطرَيت
كردوة و لةكاتي ةي زؤرمهةَللةتةمةني الويدا من  ةاسةتِر -

ةي رابووردوم بة هةذاريدا ذمن نةهاني ئيستا ناتوامن هةَل
 .كي تر ضارسةربكةمةةيهةَل
 :بةز بةدةنطي ة هةستاية سةرثَيداية ثري

يم تدةَلر ثَيجاادو بؤبوة؟ طؤيم لَيؤنة ضةند جارةوانة كق ئةم -
ت كي تؤشم ناوَيَيرؤبَل.وةةبيتة ئةم ماَل طةت نادةمَيكي تر ِرجارَي

كةي باوكت دةذيم ثاكرتة لةثاري ةكةم بة مووضةي خانةنشينة
تؤ نازاني  .باوكت تا نةخؤشي نةيدا بةزةويدا لةكار نةكةوت .تؤ

 .ثاروي دةمي خؤمامنان بؤتؤ دةرهانيوة ؟ ؤكردوةن بؤتئَيمة ضيما
 .خؤمان سةرمامان دةبوو بةرطي ئةستورمان بؤتؤ دةكرَي

 .ثةجنةيةكي بؤ وَينةيةكي هاوسةرةكةي درَيذكرد
بِروانة ئةوة وَينةي باوكتة ولةتةمةني طةجنيتيدا ضةند جوان  -

يةك مرؤظ .ئةوةش وَينةيةكي تري باوكت لةتةمةني ثريدا  .بووة
تؤ خةياَلخاويت وادةزاني سامانةكةت تا  .وَينةي جودا  دوو

 هةتاهةتاية طةجنيتيت ثَيدةبةخشَي؟



www.dengekan.com Page 219 
23.05.2012 

ئةو وينةي بةبةرطي  بِروانة .بِروانة الجاني سثيت  -
ضؤن ئيستا الجانت .ئةوة هةردوكيان وَينةي تؤن . قوتاخبانةتةوة 

ي ادَلنيابة ِرؤذَيك دي ئةذنؤكانت الواز وتوان. سثي بووة 
 .نت نابَي دةبَي ثةنا بةريتة بةر طؤجانَيك هةنطاونا

ئيمة تؤمان ثةروةردةكرد تابيتة هةورَيك باراني بةختياري  -
 .بةسةر زةوي ووشكي ثريمياندا بباريين 

تؤ ئةوةندة خؤويست بويت تةنيا خةمي سامان وثارةو   -
 .سةرسةرييت بووي 

دا ثضوك سلؤظيض الواز لةبةردةم قسةكاني دايكي. داية ثرية بَيدةنط بوو
دةويست بطري و شةرمي دةكرد بةضاوي تةِرةوة شوفري .وضكوتر بووة 

 .وثاسةوانةكاني بيبينن
 داية ثرية بةدةم نان بِرينةوة بةدةنطيكي هيمن ووتي 

 .مبزةماوةندا ئامادة دةتا ئةوساتةي لة -
 نامةوَيت بتبينم

 ي بؤدريذكردثةنضة
 ؟ ةدةزاني تةمةنت ضةندةيتؤ  -
 ؟ ةري مردمنتؤدةزاني من ضاو -
تةنيا  يدالةم دونيا.ش مردمن كورةزاكةم لةباوش بطرمثَيمن طةركمة  -

 .شك دةمب  خواو تؤ
 ت هةية؟كَيتؤ من مردم  ت ئةطةرَيمناَلثَي -
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يةوة تؤ شةيداي منداَل سامان دةكةيتةوة لة تةنيا تؤ بريلة ئا - 
 .سةرماية بوويت

 .ةذيتةمةندبووي لةظيالدا ددةوَل.بةئاماجنت طةيشيت -
ةت ضةندكةس كاريتيدا ةكةت باي ضةندملوين رؤبَلة كارطةكماشين
 .دةكات

سكي خؤشةويستيت ك نية فرمَيبةآلم كةمردي بةتةنيا دةمري كةسَي -
 .بؤ برذَي

فرمَيسكي درؤم بؤ  . متة سةر طؤِرنامةويت بَي.ش تؤ دةمرممن ثَي -
 دي ؟ئةطةر تؤ منت خؤشدةوَيت ئاواتةكةم بهَينة.هةَلرِبَيذَيي 

. كةكةتش كَيةفةرموو ئةمنةدياري و بؤ دةرةوة نةديداري تؤم دةوَي
 .كردة دةرةوة دةرسلؤظيضي  كوِري  بةثاَل

 .ؤحي بةئازارةكاني دةزاني يا ِرهَيندة شةرمةزار و الوازبوو تةن
خؤشةويسيت بة. نيةةوةتَيطةيشت بةرزي مرؤظ  بةسامان ودةسةآلت

 .يةوكاري باشة
يضيان ي طةلةيي و بةزيةوة سةيري سلوظكدةر و دراوسي بةضاوَي

 .ضيان تا ناخ بِريي كان هَيندة تيذبِربوون ِرؤحي سلؤظنيطا. دةكرد
 .كَيكةكةي دايةدةست منداَلَيكي كؤآلنة هةذارةكة

 .ثةسةندي نةكرد
 . هةستيكرد ئةو منداَلةش سلؤظيض ثةسند ناكات 

كةيان ثاسةوانةكاني كَيكةكةيان لَيوةرطرت ودةطاي ءمارسيديسة
 .بةجَيهيشت بةشةرمةوة كؤآلنة هةذارةكةي .بؤكردةو
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دراوسيةكاني  بةناو وك بوو ضاوَيكير ثضزؤ يلةبةرضاوي خؤ 
ئةو ئةوساتانةي هاتةوة ياد كة دايك و باوكي بَي  .وكؤالنةكةيان طَيِرا

 .تواناي نان خواردنيان نةبوو
  .اًلَيكي عةجول بوودةهاتةوةياد منةي دانئةوسات

كَيي ئةوكةسةية .لةوة نةدةكردةوةي بري .ستةي ووزةبووهةموو جة
  كَيية ئةوكةسةي ثيداويستيةكاني ذياني مسؤطةردةكات؟.خؤشة دةوَي

لةدايك وباوكي زياتر؟ ض هةستَيكة لةِرؤحي دايك وباوكدا ثاروي دةمي 
 خؤيان ثَيشكةش بةِرؤَلةكانيان دةكةن؟

منيش . م مبذن من دةمةوَيت ببم بة باوك منداَلةكامن خؤشةويستي
 .يبةختيار

ثةشيماني بوو بة ضةمؤَلةيةك بةدةسيت خؤي ضةمؤَلةي لة ِرووي 
 .خؤي دةنا 
تَيطةيشت ئةويش .بيينة ئاوينةكةو ترسي شؤفريةكةي لةنيطاي ثِر

 .ماَلةوة ضاوةِرييتدوومنداَل وذنَيك لة. تيةكؤيلةي كارةكةي
 َليدة ئةو.م دةَلَي و هةرضي ثَيؤتةيةكي طؤشنتبؤية بؤتة ِرؤب 
 فةرمودةي بةِرَيزتانة   -
كاتةكاني طوشي ومَيشكي لة  شةثؤلي سةرمايةكي ناكاو سنطيكة 

هةموو ِرةنطة جوانةكاني ذياني ال تةخل بوو .بريكردنةوة ئيفليض كرد
 . سةوزي مايةوة ئةويش ِرةنطي سةوزي دؤالر بووك بةتةنيا ِرةنطَي

طةشةكردني كةذةكاني  سةوز مسبؤَلة ئاماذةية بؤ سروشت بؤ ذيان بؤ
 .ستا ساماني باَلةخانةيةك دؤالري سةوزة يئ.سروشت
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دةطةِري ِرةنطَيكي تر هةَلبذَيرَي  .كةضي ذياني ِرةشَيكي قةتراني 
 . ِرؤحي بَلي ئؤخةي لةم ِرةنطة جوانة 

بازييةكة  سؤزةي كاتياي سكرتري و زمةت وماضخ هةموو دةيزاني ئةو
 .تر يو هيض

 .وفةنتازياي ذياني سةرمايةداري ببو و ةكةيسامانا شةيداي كاتي
ئةوةي سكي  بؤ ةبكدةويت ئاوةكةي تَيثَي لةكاتي سيكسدا جارَي ضةند

 .كات بةهاوبةشي سامانةكةيبَيو بيَبثِر
 .دةنطي دانيشتبووبةبَي ماشينةكةدا ولةنَي

 . انستوِرةِرةوة نةك بؤبةشوفريةكةي ووت بؤماَل
 .دايكي دةكردوة ي لةقسةكانيبريطا َيذاي ِربةدرَي

 (.ية كةضي تةنيايتشتيكت هة هةموو تؤ)
ةمةني طةجني و هةذاري و سادةي تانةوةي بؤ خوازي طةِر ئاواتة

 .بوو رؤذطارة بةسةرضووةكان
 .ية ةزاني ذماري ئافرةتةكاني ضةندنةيدة يخؤش

 .ئارةزوويةكي ثيس .كي بةرةآلةوشتَيِر كي سةرسةري وؤحَيِر
 .يسةوزي باخضةكة وانيةدةيِر يالكةوةظكؤني باَللةسةر

 .بةدةستةوة بوو كي ويسكيك وثَيكي ضرؤةجطةرةي
 .كةي بةسةردا دةكردي ويسكَيتاَل و ادةد يةرةكةي جطتاَلمذي لة

 .هيضياندا نةبوو شريني لة
 ؟لةضيدا شرييين هةية

 و ظياليةكي تةنيا؟نَيز فةنتازياي كي ئامَيانَييلةساماني زؤر و ذ
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 ؟ وةك كاتيا سَيكسي خامنَيكي درؤزني رثينكي خن باوةشَييا 
ي شانووي ويستة مةاكي كارَيكي جةستةي ئةكتةرَيهةموو ئةندام كاتيا

  ؟بوو فةنتازيةيةكاني سةرمايةية
 . كة تةنيامدةمَيزؤر . استدةكاتدايكم ِر

هةمووشتَيكي  دايةوة يكةاليقؤآلي ظكي بؤالي َيم ئاوِركةي وابذيتا
 .ناشريمن لَيرة   ممخؤ هةر تةنيا.دايةجواني تَي

 .يكردَلدا وَيلَيزةنطي تةلةفونكة  دابوو لةبريكردنةوة
  درايةوةك دوبارة زةنطي لَيثاش كةمَي

 هةلةو  -
داية ضؤنة ؟  .ي تةلةفونت بووم يادتدةكةم ضاوةِر  شريينةكةم -

 كي تر دةطةمة التكةمَي
 ماندوم .تةنيامب  بةئيمشةو ثيويست ناكات حةزدةكةم   -
 تةنيابيت ناخؤشة ئةوةندةم ثَي...كةم ديم مةساجتدةكةم ةدَل -

 . ناضَي
 ة يتوِربة

دا تةلةفوونةكةي بةسةر كاتيا هةية م ووتي ثيويستم بةتةنياييثَي -
 .  داخست

 .ةي ثرسيارةكاندا جةِرابووؤَلطَل شكي لةناومَي
 .بريكردنةوةي نةمابوو  تواناي

 .كةكاني فرةبوون ذماري ثَي
 .دكرَلَيمةسيت بةرضاوي ل
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 كةوتخةوي لَي
 :خةوي بيين  

 .ةوودواي كةوتخَيووَيك ك تارماي ترسَي كي تةماويداةوانَيؤَلض لة
ةشيان اني تةنيا ِرةنطي ِرضاوةك و نينوكاني تيذ و دةستةكاني درَيذ

 . ثؤشيووة
 بؤ كةدةسيت تارماية ايةايبكردِر ترسي تارماي خَيوةكة يض لةسلؤظتا 

 .قةوزةوةكي ثِرنطاوَيزة كةوتة ترسالة . قؤرطي دريذتردةبوو
 .نقومبوون دةضوو  و ةجةستةي بةر ووردة  ووردة

 .دةنطي دةرنةدةهات و هاواري دةركرد
 .زطاربكاتِر ثَي يخؤ ووك نةبثوشَي ةَلض و شاثةلي دةكَي

ي سثي وتيشكي دووباَل تةنياكي ثةريثؤش خامنَي ثشت تارمايةكةوة لة 
 . نضاوةشينةكاني دةبينرا

ي ي بؤ قؤاَلزطاريكردوو فِرزةنطاوةكة ِر طرتوو لةسلؤظيضي  دةسيت
 .ئامسان 

ؤذة بؤ كي ضةند ِرةكورثةيضةشين  .ِراثةِري  ةكةيلةخةوسلؤظيض  
 .كي بةكوَلشريي مةمكي دايكي داية ثِرمةي طريانَي

 .ابووركشئارةق هةَل جةستةي لة هةموو

 . نلةديدي ئةودا نامؤ نةبوو كةثةريثؤشةشيين  ضاواني
 .يتكؤي بينيونَي لة ن وضاوانةي بينيبوو نةيدةزاني ضاوي كَي ئةو

 .كي دةرووني سةختدا دةذيالةبارَي
 .دروستكردبوو دارؤحي كاني دايكي قورسايةكي دةرووني لةقسة
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تيشكي ضاوة شينةكاني ثةريةكةش سةرتاي هيوايةكي جواني 
 .ثيبةخشي

 بؤضي مرؤظ خةو دةبيين ؟ -
 ؟خةوضية  -

سوران خَيؤَيك هةموو يةك لةساتيكدا منيان هةَلزي دذ بةدوو هَي -
 .ترس و ثةريةكي ضاوشني مذدةبةخش 

 ئةمةضية خواية؟ -
تةنيايةدا  ةثؤشةكة بَيت ولةم شةوثثةر يخوازبوو جةستة ةئاوات

 .زي بَيهاوئامَي
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 .تلي تةنياي دةدا و زِراوةخةوي لَي ئةنناو  هةمان شةوة
 .نةيةكان ئاَلؤسكابوونشناكردني نهَيثرسيارةكان ونةخشةكاني ئا

 .ك ئاشنا بكات ةباوكي بةي و ضؤن ئةلكسةندةرا 
ثردي خةوَيك شةوةكةياني ثَيكةوة . رؤحي ثيويست وان دوولةنَي 

 .طريدا 
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 هةتاوَيكي كز
 . كاني شاري دةشيالشان وملي شةقامة 

 .بوودانيشت  دالةضاوةِرواني ناتاشادا لة قاوةخانةيةك
 ش ئةوةي بؤجاري ضةندكاني دةرهاني و ثَيكؤنة يةكَيك لة ِرؤذنامة

 دانةكةيسلوظيض خبؤينيتةوة لةتةك وَي كةوتنةكانيضاوثَي جارة
 .كةوتةودوان

 .خؤشي نةيدةزاني بؤ حةز بة بيين ضاوةكاني دةكات
 .لةخوا دةكات تكاةكاني ثِرن لةبةزي و ضاوةِرواني ضاو

 .بطات ئاواتيكي هةبَي بةشانسَي 
 .قاوةيةكي خستةبةردةم ئةننا كيذَيكي جوان تاسة

نووسيين  ةكاني دَيِريتةنطةبةر ة ناو كؤآلنةضووبوبةشَيوةيةك  
 .خانةكة دونياي قاوة لة بوو لةقاوةكةئاطاي ِرؤذنامةكةوة نة

 .دا دةذياوانَيكي دةروونيودلة لةتةك وَينةكةي سلؤظيض دا 
 . زامن تؤ ضاوةِري ضيتمن دة -
 .منت طةياند وامن زؤر لةو ئازارةي تؤ بةرؤح و جةستةي ةتمن د -

ردةم شةثؤلي ةئةوي ِرَيطرة لةب.  لةم تةمةنةدا داتةثينم
ئةلكسةندةرا  .مدا ويذدان و خؤشةويسيت كضةكةمانة توِرةبوونةكة

 ئةو. منيش ئةلكسةندةرا. خؤشدةوَيت نةبينوة تؤي تؤي 
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تم ثيةتي وةك من وةك دايك ثيويس.ثيويسيت بةتؤية وةك باوك 
 .جةرطم .كضم 

جةرطي من و .ةضاوةِرَيت ئةو.كردئةو ؤم ثيشكةش ذياني خ بؤية -
 . تؤية

بؤ ئةم ردةكةيدا بقذيين سةر مَي بة وةك ذنَيكي سةالرو هوشيار
 بةتوندي  كرد بة مستةكؤَلة وي دةستيكث قيذةي دةروني .ت كردةتاوان

 .زةكةدا وكوثة قاوةكة ِرذابة مَي ييدا

كي شةرم بوو داي بةِرووي قيةك سةرثؤشَييهاتةوة تةربةهؤشخؤي 
 .ندا تا دانيشتواني قاوةخانةكة نةيبينخوَي

 .شةرمةكةي كردناتاشا سآلوي لَيكرد وهةسيت بةلةناكاو 
 .زةكةي لةقاوة ِرذاوةكة ثاكدةكاتةوة ك مَيةبيين كضؤَلةي

 ووتي  ةوةدةسيت خستة دةستي
 شا باش بوو هاتي انات  -
 وا كةومت ببورة كةمَيك د -

 نةكردطرنط هاتي و منت لةم تةنيايدا وَيَل -

ر ميدياكاني شاهةموو  ؟ ئيستا ضيدةكةيت. نة واز لةمانة بهَي -
ك ض يارَيض بِر. ئةو باوكي كضةكةتة يض دةكةنباسي سلوظ

هةموو  وةتةي تؤم ناسيوة لةةمن لنةخشةيةكت هةية؟
 كدا تؤ براروةيت لةمايندا ضؤني؟ةنةخشةي

ئيستا ئةو ئاسايية . خؤشدةوَيت ةند كضةكةمتؤ دةزاني من ض -
 . كي  وَيَلةوي باولة دِرؤحي تةمةني باآلدةبَيت 
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 .بَي دةنطي وةآلمداوةتةوة ثرسيارةكانيم بة زؤرجار -

 .ةميشة بة بَيدةنطي وةآلم بدةمةوةه ناتوامن ئةو ثرسيارانة  -
سلؤظيض هةر سزا و ئازارَيك بكَيشَي بةشَيكي ِرؤحي ئةلكسةندةرا 

لَي نةبِروام بة تؤَلة هةية نة قورباني . هةرضةند توِرةم . ذَيدةمي
 .بووني كضةكةم

قورباني يةكةم  يش دةَليم تؤَلة كارَيكي ضاك نيةضونكةمن -
 .جةرطةكةتة

 . ئةوش بري منة -

بةدوو  .ياد ساتةم هاتةوة ئةو بيين كةسلوظيض م لةتةلةفزينةكدا -
ةرطاكةوة ئةوةندةي لةثشت د هةر . ونوثياو سؤارم بب كةتة

ئيرت ثياوةكان لةبةر مندا ( بهيننلَي زيوا) بةسةرثياوةكاندا قيذاني
 .بوون بة كيسةَل و ذوورةكةيان جَيهَيشت

 تائيستا نازامن بؤ ئةو بةزييةي بةمندا هاتةوة؟ -

و بؤني قذي كي لستنةوةي ثشت ئةوساتةي تؤ دةتقيذان ئةوخةرَي -
ي من قيذةي تؤ رؤحي ئةوي لةبؤني جةستة. سةري من بوو

 .تؤران

 بَيت ؟تؤ نة بوو يتؤ بَلي شةيدا -

نازامن ئةوندة دةزامن ذةمي دووهةمي سَيكسي زؤر ئارام و  -
 .لةسةرخؤ و تا ئةوسنورةي كةمَيكي مابوو منيش رةحت ببم

ةي جوانةكان وهةَلويستة بةرزةك قسةسلؤظيض م بيين  كة ئةننا -
 .ندابويت ضاوةِرواني سك ثِربوو لة كة .ياد تؤم هاتةوة
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من ئيستا ( ناكوذممن كؤرثةي خؤم لةبةر هةَلةي باوكي )ووت  -
ةكم بؤتةوة كؤرثةي ساَل02ثةشيمامن واتةمةمن نزيك زؤر 

 شكَي سةرسةريةك سكي ثِربكردمايةوكا(زاضاوةكاني ئاوي تَي)نية
 .منيش كؤرثةيةكي وةكي ئةلكسةندةرام هةبواية

.  نمةوةطةجنييت وشؤخي دةمَيزؤر طةوج بووم وامدةزاني بة -
بؤ هةتاهةتاية مةمكم قنض و باآلم باريك ومؤكاني وامدةزاني 

. بازاِري سَيكسم هةميشة طةرمة.  دةبن سةرم ِرةش و ضاوم طةش
 .من طةوج بووم 

  خستة سةر دةسيت  يتسدة. وةك دلَِنةوايي بكات 
 .ناتاشا تؤ ئةوةند ثري نيت تا تةنيا ضاوةكانت ِرةش ببينن -
 كاتت زؤر ماوة  -

 يساَل 02دواي  -

 شتة نؤيكان هيض كاتي درنط نية. ناتاشا بؤ دةستثيكردني  -

 لَي هةَلةيةك هةية مةيكة  -

 ضية؟ -

ئةوان كاتيان زؤرة  .بةووشةي ودياري ثياوة طةجنةكان بِروا مةكة  -
 .وة بؤية بَيشةرمن لةبازيكردن بة ئافرةتي قةيرة

 تؤ بِرياري ضيت داوة ؟.واز لة من بهَينة  -

 رت دةكةمةوة ئاطادا..تائيستا نازامن  -
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طةي جَيقة كةسَيكي لةم جيهانةدا كةس نيةئةننا تؤ تا -
با ِرستةيةكي ِروسي . خؤشةويسيت تؤ لةِرؤحي مندا ضؤَل بكات 

 .جوان هةية ثَيت بَلَيم 

  ضيية...ئادةي  -

 . دةبةم ئريةيةكي جوان بة هوشياريت -

 .باوةشيان بةيكدا كردوو 
 .ئاطاداري هةموو نةخشةيةكت دةكةمةوة -
 .ام سةركةوتوو دةبَيت دَلني -
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 كةهةفتةي
 .بووي ثةِرتَي و ذواني ناتاشاي هاوِرَيدا بةسةر بريكردنة 

 .ك تةوذمي بريَيك نةخشةيةكي بؤ دارشت رؤذَي
 .ئا باشرتين نةخةشةية 

 .بةجي بكةم جَي.دةدةم هةوَل
ةكي بةست وضاويلكةيي سادةؤيةكثةِرناوضةواني بةدةسيت جلي كؤن و

 .لةضاوكرد  ؤني ثزيشكي ثريذنانةيك
 .لةبةركرد جلةكاندابةسةرؤيةكي كؤني تباَلميكاض وِرووي بَي

لةبةر ئاوينةي طةرماوةكة وةك ثريةذنَيكي ديهاتي و نةخويندةوار و 
 .طؤِري خؤي داماو 

ثسراوي كارطةراني يض خؤي طةياندة لَيي سلؤظكارطةكة بؤ ضوو
كي بؤثةيدا كارَي ايكرد يارمةتي بدةنتك و انةوةبةزمانَيكي ثاِركارطةكة 

منداَلَيكي بَي باوكي  بؤكار هاتووة كي دورةوةشارَيلة و كسةبَي. بكةن
 . هةية ثيويسيت بةيارمةتية

ثسراوي كارطةراني َيدةينواند ل هةذرانة و ثريانةندة هَي ئةننادميةني 
ي ذوورةكان و ت و هوَلي ثيسوتاو كاري ثاكردنةوةي تةوالَيكارطةكة دَل

 . سثرياثَي
 .دايضلة كارطة طةوركةي سلؤظ كي ثاككةرةوةبوو بة خامنَي
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 .ميهرةبانزؤر ثةيوةنديدا لة و ثاككار و زؤركارامة دالةكارةكاني
راي كضي ةيضي باوكي ئةلكسةندري سلوظضاودَيبةنهيين ةوة لةدوور 

 .دةكرد
 .ثةِري بووداآلندا تَيبةسةركردنةوةي باخضةي من ماوةيةك 

ثِرؤذةي سلؤظيض . ساَلي داهاتووكارطةكةدا بآلوبووة  لة َيكَلاهةو
ثرية بَيكةسةكاني شار  مرؤظةوةي باَلةخانةيةكي ضةند نهؤمي بؤكردنة

 . دةخاتة بةرنامةي ساَلي داهاتووي 
 .ة ئةنناي زؤر دَلخؤشدةكردئةم هةواَل 

 ئةركي ثاككردنةوةي كارطةي سةركار ندة جوان بوونا هَيكارةكاني ئةن
كي باش بوو تا شانسَي ش ةئةم. سثارتت و بريؤي سلوظيضي ثَيتةوالي

 .بكاتري لةنزيكرتين سنورةوة ضاودَي
 .باآلي شاردا كي ِرووناكي كردوة بةباوةشَي ؤذِر بةيانية و

و ِرَيكخستين كي بريؤكة كوثَيَيثاكي و ِر سلؤظيض ضووة بريؤكةيةوة 
ي سةركاري بانط . ِرووني شووشةي ثةجنةرةكاني بيينطوَلةكان و 
 . كارطةطةكرد

 ؟.ةكَي. ثاككردؤتةوة  ي ئؤظيسةكةميئةو كةسة -
  . ديهاتية قوربان  ثريةذنَيكي   -
 زؤرباشة   -
 .بكاتةوة با تةنيا ئةو بريؤكةي من ثاك  -
 وثاسي ئةنناي كردوو ثرَياطةياند سكة ةركارس 

 .ةزامةندةزؤر ِرتؤ سةرؤك بةكارةكةي  -
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بَي لة ضةند كاتي ثيويست  وهةبو ئازادي تةواويم هؤيةوة بة 
نيتةوة كةس مبَي  راي كضيةسلؤظيض باوكي ئةلكسةند ئؤفيسةكةي

 .سةرجني نةدا
سكرتَيرةكةي سلؤظيض خامنَيكي شؤخي ساختضي و نازفرؤش كاتيا 

 .وتاكتيكضي بوو
  هةستيكرد بازييةكي ناشريين لةتةك سلؤظيض دا دةكاتئةننا 

يةوة ِرؤانية دميةني كاتيا ضاويلكةكة ذَير لة سةري داخست و
 .كرد  يانةي دةرووني بؤ خؤَيندنةوةيةكي زانست

 سلؤظيض لةم ئةركَيكي تري بؤ زياد بوو.ئةم ئافرةتة سةرتاثاي درؤية 
 .راي جةرطَييت ةباوكي ئةلكسةند ئافرةتة بثارَيزَي ضونكة

 .ظيض و كاتيا دةكرديشتين سلؤؤي كاتي ِرضاوةِرضووة تةولَيتةكة 
 .كاتيا دواي كةوتهَيشت يةك سلؤظيض  ذوورةكةي بةجَيثاش ماوة

ويست وانية ذوورةكة وةك ثَيِر  بة تةنيا ضووة ذوورةكةي سلؤظيض
. زةكةي نووسراويك نووسرابوومَيلةسةر. ثاككردةوةؤكةي جوان بريزؤر

ويستمان بة ضةند يكآلمةي جلوبةرطي هاوينة ثَيبؤ وةرزي هاوين وِر
 .ساَل هةية 03تا  81كي تةمةن ئافرةتَي

 .تكاية كار لةسةر ئةمة بكةن
 بوو بة يةك وةآلم  لةهةمان ساتدانامةكةي خؤيندةوة  

 ية؟بةركَيبطةينمة طؤِرةثاني ئةم كَيرا ةكسةندئةل: ضؤن بتوامن -
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ك ئاآلن وضاوةكاني نوقاندوو لة ة لةييتسلةخؤشيدا ثةجنةكاني دة
نيا خؤي خاوةني بِرياريدا تةو  شاةكي كَيتاريكي ضاوةكانيدا نةخةشةي

 .ادةكردني بَيتنةخشةكة و ثَي
سةرَيكي بؤ قوآلي ئامسان بةرزكردةوة وةك لةتةك خوادا 

 ,طفتوطؤبكات 
 .سوثاس خؤاية  =

 دةنطي خواش لةئامسانةوة ووتي 
  ةَلتةوةيبا بة ثاكيت ئاشنام دةستم بة ةمَيككضم زؤر دة  -

ذوورةكةي كاتياي و  سلؤظيض كةيجوانرتين لةِرؤذاني ئؤظيسة ِرؤذة ئةو
 . ثاككردةوة

ك سةيركردني دواي نان خواردن و كةمَي راةئةلكسةند و بابوشكة
 .تةلةفزوين هةريةكة لةذووري خؤي نووسنت 

نةكاني وَي بةئةسثاي ئةلبومي و راةي ئةلكسةندةكةضووة ذوور ئةننا
 .دةرهانيراي ةئةلكسةند

 . ةكردةوراي لَيةدنةي ئةلكسةنترين وَيديرجوانرتين و مؤ
 .داكاتي ثاككردنةوةي بريؤكةلة ِرؤذي داهاتوو بؤ 

 .دانا ي سلؤظيضزةكةراي لةسةر مَيةي ئةلكسةنديةكنةوَي
 .رمي كارنسةرطة كارمةنداني كارطةكة و بةيانية

 .طؤِريةوةلةتةك كارمةنداندا  يِرَيزو  وسآل سلؤظيض تَيثةربوون بة
 يشؤخ كيذَينةي كَيوَييةكةم نيطاي سةرمَيزةكةي  ضووة كة

 .سةرجني ِراكيشاجوانيةكةي . بيين
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 . طؤوظيضي باوك دةكةونة طفتؤراي كض و سلةدضاوةكاني ئةلكسةن
 ت ؟تؤ كَي  -
  ؟ ةوةضؤن هاتويتة ئةم ذوورةي من - 

 :را بة سلؤظيض دةَليةئةلكسةند
 .ببورة خؤشم نازامن ضؤن طةيشتومةتة ئَيرة  -
 .ي شاد دةمب كةي بة ديدارمن ئةوداَلي كةسَيكم نازامن -

 .تياي سكرتريي كرد نطي كاايض بسلؤظ
 راي بة دةستةوة بووةدنةكةي ئةلكسةنوَي 
  ؟هاوينة بآلوكراوةتةوةِريكآلمةي وةرزي  -
 ر هيشتا زووة نةخَي   -
 ؟زةكةي منمَيضؤن طةيشتؤتة سةر ؟ة نة هي كَيوَي ئةي ئةم  -

 وة دةَلَيتةواني و زؤر جوانة بة توِرةينةكة وةرطرت ترِيكاتيا وَي
 يةن من ئاطام لةمة -

تاي كةكانةوة كؤسةبةتةي كاغةزة بَيكةَل نةكةي دِراند خستيةوَي 
 .بة طفتؤطؤكان هات

 . كةيةئؤظيسة لة ئةننا تةنيا و ؤَلةض كؤتاي وكارخانةكة كاتي كارديتة
راي كضي ةةكاني ئةلكسةندسةبةتةي كاغةزةكاندا ثارضةي وين ولةنَي 

 .كؤكردةوة
بة  و ئؤظيسةكةي زةكةسةر مَي خستة يراةئةلكسةند ؤين كيةنةيوَي 

 . بةجَيهَيشت ثاكي
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نةيةكي زةكةي وَيمَي كي نؤي و دووبارة سلؤظيض لةسةرةبةيانيةي
 ِرواني لة رؤحةوة تَي. بيين ابووردوو ي ِرؤذهةمان كيذي ِر

  .اني فراوان بووضاوةك
رؤحي  بة يرا ئارامييةكةليووي ئةلكسةندزةردةخةنة ناسكةكاني سةر
 . بَي ئارامي سلؤظيض دةطةيين 

ثرشنطي ضاوةكانتةوة دةتكيتة  و لة ئةمة ض جادوويةكة لةسةر ليو 
 ؟.ؤمحةو ئارامم دةكاتِر
 ت؟لة كوَي. ت تؤ كَي 

 .كةمَيك شةيدا وَينةكة دةبَي 
 .بانطي كاتياي سكرتريدةكات 

 ؟ة كَي هانيوتية ئَير؟ نية ؟ ضؤن دوَيكيذةكةي نةي هةمان وَيئةمة  -
 ت دةَلَيت كاتيا كة وينةكة دةبيين توِرة دةبَي

ن بةجيكردآلمة نةطةيشتؤتة كاري جَيمووتي كاتي ر يكين ثَيدوَي -
بةتةي يين و دةخياتة سةوينةكة دةِر ئةم وَينةية هي كَية ازامنمنيش ن

 .كاغةزةكانةوة
بؤني عةتري سيكسي لةبريكردنةوة ةدةستدةكاتة ملي سلوظيض وب

 . دوري دةخاتةوة
 را دةكات ةدةزاني كاتيا ضؤن بازي بة باوكي ئةلكسةند

راي كضي كؤدةكاتةوة دةخياتة ةوَينةدِراوةكاني ئةلكسةند
دةخاتة سةر  وينةيةكي تر ثاككردنةوةي ئؤظيسةكة دواي.جانتاكةيةوة

 .دةهَيَلَيجَيزةكةو كارطةكةمَي
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 .هةردووكيان جةستةيان ِرووتةكاتيا و سلؤظيض 
 .ةمشةكي لةيك ئاآلونكي ثخةفَيلةسةرثَي

 .كَيشاوةسةرتاثاي جةستةي لةبؤني سيكسي هةَل كاتيا 
 .كي اِروون كي كزضةند مؤمَي

كةي ِرؤحي ذووري نووستنة بَيدةنطي بة و يةمؤسيقايةكي بَي نؤتة
 .سلؤظيض بةخشيوة 

 بؤيتا قوآلي دةمي بؤاربدا كاتيا  ناوطةَلي بآلوكردؤتةوةسلؤظيض 
ؤشيت ساردةبوو طةرماي دةمي كاتيا ك طةوةك ثارضةي .دةمذَي 

 .كاتناوطةَلي سلؤظيض ئةستورنا
 .دةمذي و سلؤظيض لةغةمداية يكاتيا بؤ 

 ت كةآلوي قسةكاني دايكي دةبَيمذيين كاتيا تَي ملضةملضي
 ة بؤ برييك لة ئايندة ناكةيتةوة ؟تاكةي ئةم سةرسةري -

 .كي كاتيا مةكاني مةطؤثك سةريك بةرزدةكاتةوة دةِروانيتة
 .لةكاني ثاشقو ضاوة ثِر.جةستةي جواني 
 .كي زستاني روسياة بةستةَلةكَيت بدةبَيسلؤظيض ئارةزووي سيكسي  

دةخاتةوة  ووروطةَلي دنَي ت وسةري لةدةطرَيكاتيا زةردةكةي ضةثر
كي طةرم و دووشَي ردؤشةكةنيت و دةضَيتة ذَيدةهَيلةدةمي دةر

ةشي ثةردةي ِرتة سةرنةكان دَياوي وَيضاوةكاني دةنووقيين ض.دةكات
 رؤحم بةختياري بة ئةو وَينانةبؤ شادي دةكات ضاوةكاني و دَل

 دةطةييَن؟
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شانوي  سةر لة زةكةنةكاني سةرمَياضاوي وَيزياتر ضاوي دةنوقيين ت 
دا  يضجةستةي سلؤظةناكاو باوةش بةكاتيا ل. نةبيت تاريكي ضاوي ون

وة ةةيِروؤظيض بةتةقيين سلضاوي دةشَلنةي ضاوةكان لةبةردةكات و وَي
 . تك بة كاتياوة دةنَيَيثاَل

 .كةزيدا دةنوَيكي دِرخةفَيثشت لة كاتيا دةكات و لةباوةشي ثَي
زةكةو سةر مَي تةش سلؤظيض دةضَيا ثَيبؤ بةياني كةدةطةنة بريؤكة كاتي

 .نيتنةكي نؤي هةمان ئافرةت دةبَيوَي
جنيةكانيدا بر و ماش قذة بةنيو كدةستَي.لةدةسيت وةردةطرَيتسلؤظيض 

 .بؤ بانط بكة مين و بة كاتيا دةَلَيت سةركاركةكدةهَي
 ي ثرسيارو وةآلمةسةركار لةبةردةم سلؤظيض و كاتيادا وةستاوة ضاوةِر

 .كي ناديارثرسيارَي و ؤسكاكي ئارامي ئاَلدةروونَي سلؤظيض
خاوةني طشت وةك خاوةن كارطة دا طةي كارثَي الواز لة ؤحدا زؤرلةِر
 .ةكيارَيبِر

ةدةروونَيكي مةنطةوة بةدةنطيكي ثِر ثرسيارةوة ِروودوكاتة سةركار و ب
  :دةَلَي 

  ؟ثاكدةكاتةوةئةم ئؤظيسة  كَي -
 كي ثريي الدي داماوة خامنَيقوربان  -
 واناكةمندةوراي هةية؟ قوربان بِرخوَي -
 ؟تة ئةم بريؤية تر دَي كَي  -
 زتان و كاتيا خامن زياترَيك نية لة بةِركةسَي  -
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ووي ت و ِريةخةي ضاوي دةطرَيك ترسَي يك لة كاتيا دةداتةوةاوِرئ
 .وةكي ثيسي كاتيانَيالَيثرسيارة زبرةكان دةخةتا ث

ت و كاتيا وةردةطرَينةكة لةين وَيثرسيارةكان دَيكؤتاي بة
ثارضةثارضةي دةكات و دةخياتة سةبةتةي كاغةزةكان و كاري ئاساي 

  .دةكةندةستثَي
 .ي كارة كؤتاي كات

ةسك وبابةتي طو  شامثؤ ي ئاوَلتسةضؤَلة تةنيا ئةننا بة يسةكةئؤظ
 .بةوَيية ةثاككردنةو

. دةطريتهةَل اكاني ئةلكسةندةرثارضةي وينة داسةبةتةي كاغةزةكانلة 
نؤي  يةكينةوَي .وةك هةميشة كاري خؤي بةجواني دةكات

 .زةكةدةخاتة سةر مَي ائةلكسةندةر
 ييآلكردؤتةوة ضاوةِرايت وهةردوو دةس دانةوَيو را لةةئةلكسةند
 .باوةشَيكة

 .ي كاتيايةت ئةم بازي وينانة نةخشةواي وابَيسلؤظيض وةك بِر
تؤِرةيةوة  بة .دةبيين راةنةي ئةلكسةندوَي رؤذي داهاتوو كة بؤ

لة هةمان كاتدا  .و زبَلةكانةوةثارضةثارضةي دةكات وفِريدةداتة نَي
و سةبةتةي زبَلةكة ةكاني نَيثةشيمان دةبَيتةوة ئاوِرَيك بؤ ثارضة در او

 .ثارضةي وينةيك هةَلدةطرَي نيوةي ضاويكي ئةلكسةندةرا . دةداتةوة 
 :دةلَي 

  .تاوانتكرد وينةكةمت دراند = 



www.dengekan.com Page 241 
23.05.2012 

كةآلوكردووة سيت تَيدة هةردوورا ةنةي ِرءذي داهاتوو ئةكسةندوَي
كي لةسةرخةواندووة ضاوةكاني وومةتَيِر ثشتيةكي نةرم وبة كردوييت

نةي ببيين ك ئةم وَيينةرَيبضةقاندووة هةر ةي كامرياكةنلةطلَي
كي خؤشةويستية داري كةسَيي دَينةية ضاوةِردةكات خاوةني ئةم وَيتَي

 .ك كة لةذياندا نةي بينيوةكةسَي
 .ويسيت هةيةةشينةوةي خؤك ثيويسيت بة طؤِركةسَي 
 .كي بَي وةآلمي هةبَيارَيثرسَيياي بذيت وتةنك نايةويت بةكةسَي 
 .وَيَلي وةآلمةرذواوة كي ال وارَيكة ثرسَيذيك زؤر دةمَيكَي 

كي غةمبار سَيةكت وبةختاري بةتياربَيت خؤي بةخك دةيةوَيكةسَي
 .ببةخشَي

 . ي رؤحييت ِرك ضاوةهاي رؤحةو تةنيا رؤحَيك زؤر تةنكةسَي
 .ة لةضاوةكاني نزيك دةكاتةوة نةكسلؤظيض وَي

 .واني ن لةثاكي  و ضاوةِرضاوةكانت ثِر
ؤذطار ئةجنامي دةزاني تة فاكيت بازيةك تةنيا ِرمن دةزامن تؤ دةبَي 

 .تاتيا نةبَيةسيت كهيوادارم تؤ بازي د
 .تة بازي خامناني طةنج ثياو ثريبوو دةبَي كة

ة تؤش ةنطنةكانت بازي بة من بكات ِريطةنادةم كاتيا بة جواني وَيمن ِر
 قورباني نةخشةي كاتيا بيت ؟

نةكةي ئةجمارة وَي ةوة حةزةي بةبينني دةكالةدَلو وانينةكةي دةِرلةوَي 
يداية نابةدلًََيةوة ضرضيكردوو فِرنَيو مستيدا بة لة و اندنةدِر

 .كاغةزةكانةوة سةبةتةي
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اغةزة سثيكةي بةردةسيت بؤ نةكان لةسةر كضاوي وَي لةكاتي كاركرتندا
 .ضةيانكردةو ديارنةمانكةم ثِر ساتَيكي

نةكةي ن دايةوة وَيكةَلكةكازة بَيغةي لةسةبةتي كائاوِرسلؤظيض 
دةسيت كخست َيضرضركاني ِر ةتةكة دةرهاني وراي لةسةبةئةلكسةند

 . وانية ضاوةكانير ِرو تَيتكاي بة ِرووي وَينةكدا هاني 
 دةكةم ؟ بؤ حةز بة بيين ئةم ضاوانةمن نازامن 

 .دةبينمدا وةي تَيدوو شَيي ئةم وَينةيةدا ِروولة 
 ةنطكي تري ِربةشَيةكاني ضاوي دايكم و يةك لةتيشكة شينشَيو 

 رؤحي  وديكؤري ِرووي خامنَيكة بةميذووي مندا طوزةريكردوة بؤية بة
 م بينوة؟من ئةو ِرةنطة ِرؤحيانة من ئاشنانن نازامن كةي

كةي لةم شَيوة لَيوانة بة حةزي من . حةزَيكي كؤمن دينةوياد لَيوةكاني 
ثيكهاتةكاني ئةو وينةية  ِروو وِرةنطي ضاوةكان ديكؤري  ئاشنابوون؟ ئا

 .ِرةنطيان لة ميذووي مندا هةية
وَينةكةي ال خؤشةويستةبَيت وةك ثةشيماني لة ضرضكردني بكاتةوة 

 .بةئاستةم وسؤزةوة دةست بةِرووي ضرضي وَينةكةدا ديين 
 .لةدَلةوة داواي لَيبوردني لَيدةكات

 .ذي دةكاتلة كارةكةي دةوستيت وبريكردنةوةيةك طَي
 .نةكة بةدةمدا لةسةر مَيزكة دادةنَيت وَي

وَينةكةي ئةلكسةندرا بة ثشتا و كةضؤَلة ئةننا  ئؤظيسةكة
ئةمبازي وينانة دةبيين  هةستدةكات  بةضرضؤلؤضي لةسةر مَيزةكة

وان سلؤظيض و وينةكاني رةتاي لةنَيشةويستيةكي سةئاشنايةتي و خؤ
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ش ماني ِراندي وينةكةدنة . دروستكردوة راي كضيداةئةلكسةند
 .ثةشيمانيية لة دِراندني وينةكاني ثيشوي

 سةر مَيزةكةي و وينة ضرضكراوةكي لةطةَلةكي تري خستةوَينةي
 .خؤيدا برد

 .طةِرايةوة ماَلةوة 
 .را نووستبوون ةكة وئةلكسةندبابوش 
كةوة ضةسثكرد و خستينة راي بة تيث ثَيةدنةاوةكاني ئةلكسدِروينة 

 .كةوةزةرفَي
 .نزيك بووة كاتي ِركآلمةكردن

 .تثيكردني كاتي ثاككردنةوةي ش دةسؤذيك ثَيِر
 . ووت  كضي لكسةندرايةئئةننا بة

كي ةتاقيكردنةوةي مان هةيةكي زؤرطرنطذووانَي سبةيين -
خؤت جوانرتين بؤ بازاِر دةمةويت بةدَلي دةضني .ةضارةنووسدار

 .سبةيين تؤ جوانرتين كيذي ئةم شارة بيت بةرط بكريت 
 :كةني ووتي را ثَيةئةلكسةند

 دايكة دةمدةي بةشوو -
 .نا كضم شوكردني تؤ و هةَلبذاردني هاوسةر ئةركي من نية -

 .شوكردن رت لةتؤ هيشتا طةجني وكؤمةَلي ئةركي ترت لةثيشة ثيش -

ركتة من ببم بة جوانرتين كيذ ذوانة طرنطةي طة ئةي ضي بَي ئةو -
 شار؟ئةم 
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زوو لة يان درنط .ةيدا ثيويستلة كاتي خؤك ثرسيارَي هةموو وةآلمي  -
 .بكة َيضاوةِر, وةآلمدا هةَلةية

بريكردنةوة  هوشياري دايكي هةبوو بَيبة ندة بِروايرا هَيةئةلكسةند
 .كرددة بةجيدايكي جَي ارَيكييطشت بِر

طؤِري  انيخؤشَيوة  رتينبةجوان دايكيرا وةدبؤ ِرؤذي داهاتوو ئةلكسةن
ةرا كيذيكي تةمن كسةندئةل .خامنَيكي قةيرةي ناسك ِرؤح طةيوو ئةننا 

 .وشؤخَيكي ِرةسةني ِرووسي  خونضة
نوسرابوو  لَية بةرقاثي ساختومانَيكي طةورة بةتةكسييةك طةيشتن

 .كارطةي بةرطي سلؤظيض 
 .لةتةكسيةكة دابةزين 

 .ضةند هةنطاوَيكيان مابوو بطةنة دةرطاي سةرةكي ساختومانةكة 
لةذَير سيبةري و ي ثاًلتؤيةكي كؤني دةرهان جانتاكةيلةئةننا 

بة ثةِرؤيةكي سادة  .كرديلةبر ةكانيدابةسةر بةرطة جوان. درختَيكدا 
 .و ضاويلكةيةكي ئةستوري كردة ضاوي بةست ناوضةواني 

 . دةنطي كردراي توشي شؤكَيكي بَيةئةم دميةنة ئةلكسةند
بةنيطايةكي ضاوةكاني دايكي تينوييت  .كي نةكردهيض ثرسيارَي

ايكي بَي د يكي زارةة دةيزاني هةموو ووشةيضؤنكثرسيارةكاني شكاو 
 .بَي نةخشة نية بريكردنةوة نية هةنطاوةكاني

 .بوو ضاوةِرواني منايشكي ضاوةِرواندالة 
 .سةرطةرمي كارنت كارمةنداني كارخانةكة طش
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كةسَيك  هةر هةبوو انثةجنةري ذووركان ديواري كارطةذاي هؤَلي بةدرَي
 .و كارمةندان دةيان بيينهةمو بثةرببوايةةوكةدا تَيثرِيبة

 ناسراوبوو جَي ثاكةرةوة يكوةك كريكارَي بةبةرطي هةذاري وئةننا 
 را و لةتةكةسةرنج بوو شؤخي ئةلكسةند ئةوةي جَي.نةبووسةرجني 

 .ئةودا
 ثاككةرةوة  و لةتةك خامني راةئةلكسةندشؤخي جواني كارمةندان لة
 .سةرسام بوون

 سلؤظيض ئؤظيسةكةيبؤ  ضوونة قاتي سةرةوة  
 .زةكةي كاتيادا وةستان بةردةم مَي 

 : ووتي 
  .اني نيةسلؤظيض ميو -
 . دانةنا رِبَي و نرخي بؤكاتيا بَيئةوةي سةري هةَل -

 .نينوكاني بوو  يكخةرَي
 . نية  ثاككردنةوة ويت ئيستا كاتي زوو هاتوبِرؤ  -
 ثرسيارةكةي بة تؤنَيكي تر دووبارةكردةوةئةننا  

اية بيين وِرماو هةست ئةلكسةندةراي لةتةكداي و كاتيا سةري هةَلرِب
 وَينةكاني هاتةوة ياد سةرثَي

  .ر زماني ثرما ةووشة لةس . كي ئةننايكرد سةيرَي
طرت و ضوونة  رايةئةلكسةند كاتيا نةدا ودةسيتئةننا طؤي بة

 .ةوةةكةي سلؤظيضذور
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و ِرووي  ثشيت كربووة دةرطاكة . فون قسةي دةكردسلؤظيض بة تةلة
 .ةجنةركةكردبوو لةث
 .وةستان  زةكةدابةردةم مَيلة 

را ةكاتيا بة توِرةي و دةنطي بةرزةوة ويسيت ئةننا وئةلكسةند
 .وانياندا دروستبوو دةنطة دةنط لةنَي . دةربكات

 سلوظيض لةدةنطي كاتيا ِراضَلةكي و ئاوِري دايةوة
 . ي بيينائةننا وئةلكسةندةر

 .وَينةكاني هاتةوة ياد
ِروانية  و تايةي سةرثَيسةرساميةوة هةسبة داخست و تةلةفونةكةي 

 ئةننا  و راةئةلكسةند
 اِردةطَي داوان سلؤظيض و دايكيحةثةسابوو ضاوةكاني لةنَيرا ةئةلكسةند 

  .نةبوو نةخشةكةنهيين ئاطاي لة
سلوظيضي ناسيةوة ئةو ثياوةي ماوةيةكي زؤر طشت ئةلكسةندرا 

 .ميدياكاني شار لةسةريان دةنوسي 
تةنيا ضاوةكاني  كةسَيكي بَي زمان وجةستةيةكي بَي ووزة وةك

  . را توابووةةلةضاوةكاني ئةلكسةند
را ةئةننا وئةلكسةندوان ثردي ووشةكاني سةرزاري بوو لةنَيي ةكانضاو 
 .ةطؤيزايةوةد

تةخلةكةدا بةباشي نةدبينرا و  ضاويلكة ذَير لة ةنناضاوةكاني ئ
كي ةوحي و كةسايةتيبة هَيزَيكي ِر لَي اككةرةوةث كيبةرطي كرَيكارَيبة

 .بةرزةوة لة سلؤظيضي دةِرواني 
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 .رتين بةرطَيكدا شؤخَيكةي شؤخرتبووجوان ةرا لةئةلكسةند
ينوي تو هةرسَيكان ضاوةِروان و هةرسَيكيان  دةنط بوونهةرسَيكيان بَي

 .بوونِراستيةكان 
بؤ  داي ئةننايكَيثةالماري باَل زيةوةَيِر و بَي ةيتوِركاتيا بةجارَيك تر  

 .دةركردني 
 داطرتان ضاويلكةكةي دةسيت  كاتياي لةباَلي ترازبةهَيمنيةوة ئةننا 

و قذي  كةي داكةندهةذارَي ثاًلتؤ و ثةِرؤكةي ناوضةواني فِريدا
 . ثةرشكرد

 .ِرةسةني خؤي ئاشكراكردجواني 
 .وةستا  ين زمانيان لة طؤو كاتيا كة ئةننايان بةو شَيوةية بيسؤظيض 

 . ئةنناي ناسيوةي يضسلؤظ
 .ثرسياربوو ئاطردانَيكي ثِر ثشكؤيرا ةجةستةي ئةلكسةند

وَينةكاني الي دايكي . وةدةكات باسي لَي ئةو ثياوةي شاريك
 .ئيستا ئةم بينةري شانؤيةكة نازاني خةوة يان ِراسيت .ثاريزراوة 

كي جوان شاياني ةتةنيا ضاوةكان دةدوان زمانةكان ويَلي ضةند ووشةي
 .تةنيا ئةننا دةتواني بيدركَييَن. نية بَي َيهكردني ئةو ميذوو نائاشن

بيين ضاوي باوكي و ضاوي باوكَيكي بؤ كي تينوي ذواني ضاوي كضَي
 .بيين ضاوي جةرطَيك ثردَيك دروست بووبؤ شةيدا وديوانةي 

 .ناسةي بؤ بكةنِرؤحي ضاوةِروان دةتوانن ثَي دوو تةنيا
 .دي لةذوورةكة دةركرؤظيض كاتيالس
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يةك يز راي دةرهاني و بةِرةاوةكاني ئةلكسةندنة دِرلةضانتاكةي وَي 
 .بةردةم سلؤظيض  نيةخستيلةدواي يةك 

كان فرمَيسكة تكةئاو بوون لةضاوةكاني ثِرا هةربَيدةنط وئةلكسةندةر
كان َيزي دايكيدا نةيدوَيرا فرمَيسكةولة ِرطشيت ووشةي ثرسيارةكان 

 .دةسيت دةمي طرتبوو بؤية بةهةر دوو .بهَينيتة دةنط
ا و نةيدةزاني ئةم وان دايكي و سلؤظيض دا دةيطريََِلةنَيطلَينةي ضاوةكاني 

 .دةطا كة بةض ئاماجنَييشانؤي
ئةتكردن و تاوانةكةي  ؤذيكة ئةنناي بة جواني بيين ِر سلؤظيض

 .هاتةوة ياد
ةشباي قةد الواز لةبةر ِر ياكيطضةشين ضَلة الوازبووسلؤظيض 

 .ضةمايةوةذوويدا لةبةردةم ئةننادا تاوانةكاني مي
 تا زةكةدةسيت خستة سةرمَي هةردووبةكؤيلةي هةَلةكاني ميذووي  بوو

ة الوازبوون نةيدةتواني ندجومطةكاني هَي.بطرَياِرقورساي خؤي ثَي
 . ابطرَيتِر ووبوو خؤيئةنناي كردئةو تاوانةي لة بةرامبةر

 .ي بَيدةنطي ثياوانةكوَلداية طريانيطي بة
 .دةنطي دةخواتةوةساَل بَي81ثةيكةرة ثاكةي  ردةم ئةولةبة

 انةوةكي ثاِرويكردة دايكي و بةزمانَيو ِررا ووزةي ثساةئةلكسةند
  :ووتي وئاوازي طريانيكي ثِرتكا

 تةوةية ؟كي لةثشية ض ئاماجنَيم تةقي ئةم شانؤدَلداية  -
 انينةكِروي وَيبةووشةي داية فرمَيسكةكاني ِرذانة سةر سلؤظيض 

َيزي شاد را بة ئامةش ئةوةي ئةلكسةندثَي . ي سةرمَيزكةةراةلكسةندئ
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دةنطي , كردماضي وَينةكاني رد لةجياتي ئةو بكات وَينةكاني لةباوةشط
 .طريانةكةي باآل بوو

 .بوو طرت يثرسياري نامؤ جَلةوي دوو دةرووني ثِر ار بووئةننا هوشي
. شيماني سلؤظيض را و دةرووني ثةةي ثاكي ضاوةِرواني ئةلكسةندةروند

 . بَيدةنطَيكة تةنيا ئةننا دةيتواني بيشكييَن
 .بوون  ضاوةِري  راةي سلؤظيض وئةلكسةندِرؤحهةردوو  

  : ووتي دضكراسةري م كرد  رداةئةلكسةندكي ميهرباني بةباوةشَي
 دةزاني من ضةند تؤم خؤشدةوَي ؟ . كضة شريينةكةم  -

 كي ثرسيارَي وةآلميِري ضاوة دةمَيكة زؤر = 
 كَي باوكتة ؟ -

 بة ئارامي وثاِرانةوة ووتي :راةئةلكسةند
 ؟ يةةه ض ثةيوةنديةكي بةثرسياري باوكي منةوة ئةمةداية طيان   -

 .سلؤظيض كرد  ئاماذةي بؤ
 . كضم ئةوة باوكي تؤية -

 .ضركة ساتَيكي  ضاوةِروانكراودا  لة
 ..تةنيا دةنطي بَيدةنطي خؤا 

 .ا دةبيسرتا لة ناخي مرؤظة ضاوةِروانةكاند
اي تةِر ضاوةكانيزا  بة ووشةي باوكة جومطةكاني ووزةي تَي: سلؤظيض 

 راةئةلكسةندكي سؤزي باوكايةتي بة مذي باوةشَي هةموو جةستةي
 . كرد
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ة وةك باوك لة ئامَيزي ورا ثياوَيك نةبوةضونكة لةذياني ئةلكسةند
امكرد و ؤحي ئاري نامؤ ِرزي سؤزي باوكيدا طةرمايةكلةئامَي, بطرَيت 

كي بيين خةوَي ةضرك.وكيدا بؤ ساتيك خةوان ااني بباَلةك لةذَير سةري
 .لةذيانيدا نةيبيين بوو

يةكرتيان  هةردوو جةستةي تينوو بووني ِرؤحةكان لةيةكةم طةيشتيين
 .رؤحيان تيكةآلو بووك كضَيو ار دوو مرؤظ باوك مذي و بؤ يةمكج

 ؤظةئةو مر وانيةة ِرسنطي باوكي الركردةورةرا سةري لةسةئةلكسةند
ي ذياني ضركةكانوة بةةؤمانة جوانةي بةئةمانييت مرؤيمةزنةي ئةم ِر

 .نووسيوة
هةردووكيان بوون بةدوو ووشةي تكا و ِرَيز وخؤشةويسيت و وةفا و 

 جوانةكاني مرؤظ  هةموو كةركتةرة
 ايرةئةلكسةندسلؤظيض وةك طةرةكي بؤ تكا وداواي لَيبووردن دةسيت 

 .ة بةردةم باآلي ئةننانوضوكضي طرت و
 . دةستةكانيدا حةشاردابوبَيت وضريؤكةكةي لةنَيوةك كؤتاي 

 .كةآلوكردبوواني هةردوو دةسيت تَيثةجنةك
 .نوشتايةوة ئةذنؤكاني بؤي لةسةرو سلؤظيض الواز

 . بكاتةوةبةرزلَيبووردن وةك لةكةنيسةدا  دةست بؤ ثريؤزي خوا بؤ 
 .وة بوردني بؤ ئةننا بةرزكردةدةسيت لَي

را ةوخؤشةويسيت ئةلكسةند بةثاكي ورَيزي خؤتتكاية  . تكاية  -
 .مببةخشة ......مببةخشة تكاية .مببةخشة 
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كي ناسك جةستةي خستبووة َيطريانندا لةبنيين ئةودمية راةئةلكسةند
بوردن لةدايكي تاوانة ضية وا باوكي داوي لَي زاني ئةوو نةيدة ةرزةل

 .دةكات
سيت تؤ لة هةَلةكاني باوكت يوري خؤشةخات بيذي لةبةر وةك ثَي
 .دةبوورم

 .راي كردةسةيرَيكي ئةلكسةند  
 .يض بةرزيكردةوةدةسيت خستة سةر شاني سلؤظ

 :ووتي
خؤشةويسيت  بةخشيميت بة . خاوةني يةك جةرطنيتؤ من و - 

 .هيواي ميذوويةكي جوانرا وةئةلكسةند
زةوة ِرَي و بةسؤز . ماضكردوخؤشيدا هةردوو دةسيت سلؤظيض لة

 . زطرتلةئامَي
 .هةرسَيكيان باوةشيان بةيكداكرد

رمةنداني كا.دةركرد لةئؤظيسةكة كاتيايكة بةدةنطي بةرز سلؤظيض 
ِرةي سلؤظيض سةريان سؤِرما بؤ يةكمجارة دةنطي تو كارطةكة

 .ببيسنت  ودةركردني سكرتريةكةي
ين طشت كارمةندان لة مقؤمؤقوي نهَي ئؤظيسةكة لةدةرةوي  

 .سلؤظيض دابوون ئؤظيسةكةي
 ؟بَي  كارةساتَيك ِروويدا  دةبَي ض -
 كي جوان ئؤظيسةكةيذَيخامنَيكي ثريي هةذاري الديي و كَي -

 . شَلةقاند  انسلؤظيضي
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 .كةي ووت َيكارمةندي بةترسةوة بة هاوِر
 .ي سلؤظيض  ببيستمدةنطي بةرزي توِرة ةيةكمجار  -

 .سةيري لةثشتةوةية كيضريؤكَي ئةمة=   
افرةتة ثرية الديية هةميشة بة بَيدةنطي و بة زةردةخةني ئةو ئ -

مكياضم دةكرد  بيين  منكة دةي. دةيِروانية من  سادةي ثِر شةرمةوة
 .دا دةبينراشةرمَيكي جوان تَي ,وئةويش تةواليتةكاني ثاك دةكردةوة 

كودةتايةكي نهيين . خاوةني ئةم كارطةيةوة  ئيستا ئةو لة ئؤظيسي
ض هَيزيكي هةبَي كةسَيكي  ؟ئيسرتاجتييت ضية دةوة كةس نازانيكر

وا ماوةيةكة بَيدةنط . وِرة ت.وةي ئةم شارةي هةية وةكي سلؤظيض كة نَي
 بكات ؟ و الواز

 .كةي ووتَيكارمةندي بة هاوِر 
ئةم ئافرةتة الديية هةذارة و . لةمة طةِرين من دةَلَي لةسةر ثشكؤم  با -

 ن بؤ ئَيرة ؟ ذة ثةريثؤشة ضؤن بةيةكةوة  ديئةو كَي
سةرؤك ضيمان  بَيدةنطيبابزانني  . واز لة جواني بَينة -

 ووت ئةمةي  كارمةنديكي ثياو...ثَيدةَلي 
تةنيا ضاوةِري خواردني ئامادةي سةر ... زؤر بَي ِرؤحن انئَيوةي ثياو -

ك بَي هيض هةنطاوَي ن ئافرةتانئةوة ئَيمةي. مَيزن و بريناكةنةوة 
 .بيكردنةوة نانني 

 .را ةثَيآلوة بةرزةكاني ئةلكسةند طيدةن
ئاوا طشت  .دةنط دةكات موسيقاي سوثا ضؤن سةربازةكاني بَيوةك  

 .كارمةنداني بَيدةنط كرد
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كراسةكةي لة وبَي ضاكةت و شل  بؤينباخي و سلؤظيض بةضاوي تةِر
 .كةآلو قذةكاني سةري تَي, ثشتينةكةي كةمَيك ترازابوو 

 .دادان  ثيشاني كارمةن ِرووي بةزةردةخةنةي شانازيةوة
  . بووو ئةنناي طرت راي كضيةدةسيت ئةلكسةند

 ئةننا بةبَي ثالًََتؤ سةرثؤش وضاويلكة وَينةي خامنَيكي قةيرة شؤخ 
 .نَيو هؤَلي كارمةنداني كارطةكةهاتنة  و سلؤظيض راةلةتةك ئةلكسةند

 كارمةندان كؤ و بَيدةنط 
؟ كةوتة يان كاري خوامة ِرَيئةبةِرَيزان .ووتي  ي بةرزدةنطسلؤظيض بة -

 (ئاماذةي بة ئةننا كرد) مرؤظة مةزنةكانة  و كاري
 داكردباوةشي ثَي رزكردةوة و سةري ماضكرد وراي بةةدةسيت ئةلكسةند

 ذة شؤخة دةبينن ؟ئةم كَي -
 .وةآلميان بَيدةنطي بوو كارمةندان

 ووتي    -
 .راي كضمة ةذة ئةلكسةندئةم شؤخة كَي  -
  : ماضكرد ووتي ئةننا دةسيت  

يسيت بؤئةم ساتةي من كؤدةكاتةوة خؤشةساَلة81ئةم دايكة مةزنة -
كاري كرَي ِراستيةكان ماوةيةكة وةكئافرةتةي بؤطةيشنت بة ئةو

 .كار لَيردةكات ي تةوالَيتثاككةروة

دايكي جةرطةكةم و هاوسةري ذياني  مةزنة مرؤظةئةم  -
 . داهاتوومة
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بة دةنطي شةرم نةبوو بؤية ريان الي دَلخؤشي هَيندة باآلبوو ط
 .جارَيكي تر لة ئاميزطرت بةرز هاواريكرد سوثاس ئةنناي مةزن

 .هةموو كارمةندا لة خؤشيدا كةوتنة ضةثَلةلَيدان
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 . ئةنناداشوينذينة سادةكةي  لة
كي سادةي ظيض لة دةوري مَيزَيرا وسلؤةئةننا وئةلكسةند بابوشكةو

 . دانيشتبوونؤندا كي كةلةضيشتخانةي و
تنة وضاوةكاني كة . ة بةختياربوودختةوةري سلؤظيض هَينرؤحي بة

جياوازي نةكةي خؤي وئةم ضيشتخانة سادةية وبةراوردكردني ضيشتخا
 . وان بةختياري رؤحةكانلةنَي

 .ئةننا خةريكي ئامادةكردني ضا و داناني كَيك بوو 
 كةي سلؤظيض وة طةرمةزبابووشكة بةبَي دةنطي دةيِروانية ئامَي

 . را ةئةلكسةند
 رؤحي ووتي ضةند خؤشدةبوو منيش كوِرةزام هةبواية و كوِرةكةم

 . نةبواية بة قورباني ئةفغانستان

اي ضاوةكاني قوتدا تا فرميسك تةقي لَي رؤحي ثاكي بابوشكة تةِر
 .ناي خامن كاَلنةبَيتةوة نو ئة وانكي ضاوةِربةختياري باوك وكضَي

 .هةَلطرت وثي ضاكةيويض كسلؤظ
 . كوثَيكي سادة وضايةكي سادة

 .كي سادة ةضيشتخانةي
 . ضةشتوة نةي ذيانيدا لةهةستَيكي بةختياري باآل  

كةضي نةقاوة نةضاكاني تامي . من ئاَلتون ِرَيذةلَيوي كووثي ضاكاني 
 ؟.ة ناداثة سادة هةذاروو ئةم كوئةم ضايةي نَي
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ي وئةَلمانية تاَلةهاي ئيزي مةِرمةِر وطرانبضيشتخانكةي من زةوي ومَي 
 .كةضي تامي ئةم دانيشتنة زؤر لةضيشتخانةكةي من بةتامرتة

 .بةختيار ناكات طةر هوشياري لةتةكدا نةبَي  مرؤظةكان كةثيتال 
غةمي .لَيدةتكا تةنيا بابوشكة نةبَي ِرووةكان تكي زةردةخةنةي  هةموو

 .راي هةبووةلةدةستداني ئةننا و ئةلكسةند
 باوةشي. بابوشكة غةم وفرمَيسك دةخواتةوة .دةيزاني ئةنناي هوشيار 

 . ندةي نةكاتترسي ئاي تا هةست بةتةنيا و. ثَيداكردبوو 
ويسيت هاوبةشي بةخشكردني خؤشةويسيت بَي بؤ رؤحي سلؤظيض 

 :  ووتيبابوشكة دةسيت خستة سةر شاني بابوشكة  
 دوو بابوشكةت هةية ؟ةزاني تؤ درا ةئةلكسةند -
 ؟ ةدايكي من تتبابوشكةيةكي تر -

 . كةسَيك ثَيبَلي بابوشكةداية لَي هيوايةكي هةية كةي مردنضاوةرَِِلة
 .اجَلةكنيهةموو ِر

بَي هيوا دايكم تا داهاتووي ين تؤ بكةم بةدياري رؤذطارةكاني بابِرو
 . ئاوي لةذيان نةكاتماَل

 .سلؤظيض ضوون بؤ الي دايكي ئةننا و ئةلكسةندرا و
 .يوانيان كِركي جكَيضةثكي طوَل و كَي

ةكي طةِر ي سلؤظيض دةطةيشتةةبةهاك طرانةمارسيدسة رةش هةركاتَيك
 اندايكي وي دةماقَلييةي سلؤظيض ةك ضاوةِردانيشتواني طةِر.هةذاران

 .ددةكر
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كي ذَيتةنيا نةبوو خامنَيكي قةيرةي شؤخذن و كَيسلؤظيض ئةجمارةيان  
بزةي  ذراكانؤآلنة هةكثةجنةرةي زين ضاوي ةكة دابةمارسدس لة جوان

 .دةدا خؤشي بة خانووة كؤن وماندووةكان كيهةواَلَي
 .نذينةكةي دايكي نةداسلوظيض لةدةرطاي شؤ 
ضةثكي طؤَل  وةازاِر كيطَيربةبة ي باآل بةرزي نازداركي شؤخَيذكي 

 .سةركةوتينةكةي نةنكي و كؤنةكةدا بؤ شؤَينذداروخاو  بةقادرمة
طفتوطؤي سةرتاي تابوون تاثلةيةكي خوارو وةس دايك وباوكي ضةند 

 .را تةنيا بَيةبابوشكة و ئةلكسةند
ثشيت ثةجنةكاني لةدةرطاي بة لةترسي نينؤكة دريذةكانيرا ةلكسةندئة

 .شوينذينةكةي نةنكي دا
  : ووتيو بَيزاريةوة كي كز نطَية بكاتةوة بةدةدةرطاكثَيش ئةوةي 

 ؟ دةدات ة لةم ساتةدا لةدةرطاكَي -

 . دةرطاكةي كردوةبةدةم ووردة بَؤَلةوة 
 .اجيَلةكانرا ِرةدميةني جواني ئةلكسةند

 بَي دةنط كي خؤشةويسييتةووشةي ضةثكة بة ي ضاوةكاني كردجوان
 .تَيكةآلوي ضةثكة طوَلكةي دةسيت كرد

 راةئةلكسةند و ي بابوشكةؤحي ضاوةكانِرةنطي ِرضونكة 
ي هةردووكيان ِروانيانة ئاوينةي ضاوةكان . دابووكضونَيكي تَيلَي

 .يةكرتي و هةردووكيان ووتيان ضاومان يةك ِرةنطي ِرؤحي هةية
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رؤحي  يوةك ئاشنا .ئارام بوو  بابوشكة بةبيين ضاوي كوِرةزاكةي
ة نزيك بووة ضةثكة طوَلةكةي دايلَي ئةلكسةندةرا. دةنط بووبَيبَي 

 . داكردوباوشي ثَي دةسيت 
و ئاشناي بؤني ِرؤحيان زو . نةك ِرةنطي ضاوةكانيان لةيةك دةضوو

 .ميةوة بةيكداكردرهةردووكيان باوةشيان بةطة ,يةكرتي بوون 
  را ووتي ةةندسلكئة .م تؤ بابوشكةي مين و منيش كوِرةزاي تؤ -
 .لَي ِرةنطي ضاوةكانت زؤر ئاشنان . كضم من كوِرةزام نية -

كي بةبرؤكاني و ثشت دةستَيئاوينةكةي تةنيشيت دايةوة كي لةَيئاوِر
كي ضاوةكاني َيسةير . طي ضاوةكاني جوانرت ببييَنضاويدا هاني تاِرةن

 .بةراوردي كرد داراةخؤيكرد ولةتةك ضاوةكاني ئةلكسةند
 .ذوورةوة  ضوونة كاتةدا سلؤظيض و ئةننا ولة

كي بةختياري وشانازي بةدايكيدا شَيباوةبةدةم ثَيكةنينةوة سلؤظيض 
  : ووتي كرد

 من دَلنيان خوا هةية داية   -
  كرد  راةسةندكئاماذةي بة ئةل

 يةكضي من و كوِرزاي تؤ .  شؤخة ئةم   -
 مةئةنناي هاوسةر ئةم شؤخة خامنةش   -
 منيش بة باوك وخاوةن خَيزان . ئيرت طلةي مةكة تؤ بويتة بابوشكة  -

 كرد  يسلؤفيض يكرَيسةَي..حةثةسابوو  بابوشكة
 ؟استة يان شانؤ طةري ئةمة ِر

 ي بابوشكةيان طرت و ووتيانكرا يةكي دةستَيةئةننا و ئةلكسةند
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 .استة شانؤطةري نيةبابوشكة ِر
ي نةبَيت لةسةر كورسيةك دانيشت ي وةستاناوةك لة خؤشيدا توان

 .را ةبؤ دَلنيايي ِروانية ضاوةكاني ئةلكسةند . ضاوةكاني تةِربوونو
 :ووتي

نةتة ضاوي كضةكةتةوة ضاوانة ِرةنطي ضاوي منة ترازاو ئةم ِرةنطي
 :  ؤ ِراستدةكةيتبؤية دَلنيام ت

 ؟ريتةوة ئةم ضريؤكةم بؤ بطَي دةكرَيكوِرم  -
  . باَلةكانيدابوو لةذَير ةرايئةلكسةند و سلؤظيض ئةننا

 :ووتي  كردسةري هةردوكياني ماض
ويي ونامةويت ميذ خةضاَلةمت طةِري زؤرة لةم ثرسيارطيان داية -

 .خؤينمةوة شةرمةزاريم بؤ هيض كةس بَي
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 سان ثيرتسبؤرط 21-82-0288  

 .بةياني  0401كاتذمري  
 

 طريام خؤشم داستةي نووسيين ئةم ِرؤمانلة دوا ِر يةِرةوي ن زياد
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