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خَيو�كا�

�نة نو�سة�� نايجֲר� ضيماماند� نطو�� ئا�يضي
آل

َ
�: محةمة� عةبد�ل

مو�ضةكةيا� ��يم...!

 ثِر ضنطَيك �

�، ��بو�ية بنوشتامايةتة

�مد���ني مر� ���-" بيني، ئة
 ثيا
�� ما
�يةكي ��ئةمِر� ئةكينا ئؤكؤ
 ،"��
نيابم كة خَيونيية. كةسوكا��كانما) 
� ��كة)، بةآل" من ثيا
َيكي خوَيند�

َ
طرتاية
 ثيامد�بكر��ية، تا �ل

َ
م هةل

َ
خؤل

 �ة، ��بَيت هَيند�" ��نست ثَيبَيت كة ثَيكةنينم بة" نة�يتانةبَيت. هة
َ
ثر�فيسؤ�َيكي خانةنشֵר 
 تةمةنم حةفتا
 ية3 سال


يية� يةك8ما) �� 
 ئةطة� بشمويستاية نةمد�تو�ني ئة
� بكة"، ضونكة ئة
َ

م تَينةطر;. بةهة�حا:
َ
لةبة� ئة
�> بو
 خؤل

لَيبيني، ��
ييةكي كؤنكرَيتي بو
 لة  بينا� خة�َينة� ��نكؤ��.
ضو
بو
مة ئة
َ� تا بؤ جا�َيكي �يكة ثرسيا�� مو
ضةكة" بكة".

 ��

�ها 
تيشي: (ببو�
;، هة ��
 ،

شك بو �
خسا��A با> جةنابي ثر�فيسؤ�)، يؤجيكي كة فة�مانبة�َيكي �)
 �Aيش بةئاما

�، لة 
 كاتة�� شتَيك لة ��ميد�بو
، ئة
هَيشتا ثا�� نةهاتو
�). فة�مانبة�َيكي �يكة كة نا
�كةيم لة بֲרكر�

��ني كر�.

�� لَيبو��
.(
ةتة ��هاتو

َ
ئة
�) لة سة� ئة" حال

."

�3 منيش ��هاتو�هة
:;

 بة��نطي بة�� ��يانو�

�ها ئة
 ثيا
� ��ما
�نة> ��هاتو
) كة لة Aَير ���مانجؤكة�� كؤبو
بو
نة�هة

.;
 ��

��ير� خوَيندني باآل مو
ضةكة� ��يو"، يةكَيكيا) -
:�
يةكَيكي �يكة بؤ� سةند�
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.�
كو بريكا�� ��نكؤ، كة ثا��كة� خستو
�تة حسابة بانكييةكة� خؤية
َ
-بةل

ةكاني نة��3 بن 
 بةسكضو
) بمر).
َ
لة عنةتي بريكا�� ��نكؤيا) كر�، �
عايا) كر� لة ثيا
�تي بكة
َيت، مند�ل

و�� بةخشيند� سة�يا) جوآلند، 
�3 ئة
�� بةشَيو�ية3 لة شَيو�كا)  
يا) لَيكر�" 
 لة شَيَ
َ
لَييا) نزيكبو
مة
�، سال


 شؤفَير، طرنط8 بَيت.�
�3 نامةبة ،(�
مو
ضة� خانةنشينييةكة� من لة مو
ضة� خانةنشينيي ئة

� ��كة)، ئة
�نة� لة Aَير ����كاند� �ك بةثر�فيسؤ� بانطيانكر�"، فر�شيا�� ��ستطَيِر�كانيش هة

َ
�بة� خةل�
�كو �

�� مؤ�� با> بكِر�).�
 !�بة�يا� ��فر�كانيانة
� ��نيشتو
) (ثر�فيسؤ�! ثر�فيسؤ
.
 فنسينت كر�، لة هةشتاكاند� كة ِ��طر� كؤلَيذ بو
" ئة
يش شوفَيرما) بو

َ
قسة" لةطة:

ك 
َ
خةل (بةمشَيو�ية  
تي:  
�ها �هة  .(�
�نةطرتو�
 خانةنشينييةكة"  مو
ضة�  ة 

َ
سال سَي   ،�ثر�فيسؤ (جةنابي 

خانةنشֵר ��بن... 
 ��مر) ).
َيم كا��كة ضةند ناخؤشة.

َ

تم: (بة��خة
�)، بَيطوما) ثَيويستيشي بة
� نةبو
 كة ثَييبل


�" ثرسيا�� كضةكةماني ��كر�، ���� باشة.. 
�نيية؟) ئة
 بة�ي لة ئةمريكا �
َ
ي ضؤنة، ثر�فيسؤ�؟ ثَيمو�ية حال

َ
(حال

 
هة�كاتَيك من 
 ئةبيֲר� ها
سة�مي بִר��ية بؤ ال�، ئة
 كاتانة� لة كؤلَيذ� ثزيشكي لة ئانجؤ سة���نما) ��كر�. بֲרمة ئة

تا�َيكي كا�يطة�� خوَيند�
�، هة�ضةند�  
 خزمةكانيد� بؤ ثرسةكة هاتن 

َ
كاتة� ها
سة��كة" كؤضي �
�يي كر�، لةطة:

ةكاني.
َ
ة� باشي ئةبيֲר� ��كر�، ضؤ) جلي كؤنة� كضةكة� ��
�تَي بؤ مند�ل

َ
�َيذ بو
، بةآل" باسي مامةل�
�

�


تم: (نيكֲר� باشة).

� مني ثَيبطةيةنة ).

َ
 كر�، سال

َ
(تكاية جةنابي ثر�فيسؤ� كة قسة; لةطة:


���كة"....) �(هة
بة��َيذ� باسي ئة" 
آلتة� كر� كة ضاكة� لة بة�ضا
 نيية، باسي خوَيندكا��ني بةشي نا
خؤيي كر�، كة لة كاتي 
 ،

�كانيا) نا��)،... بةآل" سَيو� قوِ�قوِ��طة� سة�نجي ��كَيشا"، بةشَيو�ية3 ئا
سابو

َ
خؤيد� ثا��� ضاككر�ني ثَيال

.�
��
�ثَيد�ضو
 لة 
���بَيت ثَيستة ضرضولؤضةكة� ملي كو) بكا; 
 بَيتة ��
بֲר" ضو
 لة سة��تا� شةستةكاني تةمةنيد�ية -فة�مانبة�� نا ئةكا�يمييةكا)، لة جياتي شةست 
 ثَينج لة شةست 
َييية 

َ
� بل�� .
��تر �����كة
;. جطة لة قذَيكي كة" هيض بةسة�يية
� نةمابو
يد� خانةنشֵר ��كرَين- بةآل" ئة
 طة

َ
سال

 ��
خوَيندنة لة  حة��   ��� كة  بֲרيشمة  كا��كة".  ��يطةياندمة  كاتانة�   
ئة  ،�
نة��بِر�ية كة  بֲר�  
�مةكةيم ���بة
�Aنامةكاني من بو
، ئة
 كا��� كة هة�طيز بةباشم نة����ني.�

 .
نةبو نامؤ   �
��موضا  ،;
 ئةمة�  ثيا
�كا)  لة  يةكَيك  كوشتيني)،  برسَيتي  ناكِريت؟  بؤ  مؤ�ما)   ،�(ثر�فيسؤ
 � ثاقلة  تة. 

َ
طال  
 ��ستي ِ لة   
بو ةية3 

َ
تَيكةل ��نطي  تؤني   .
بو 
سَيما) ��� ئيبو��   �ثر�فيسؤ باخة
�ني  ثَيمو�بَيت 

 
  
��موضا  ،
بو هةندَيك شت   
بو ثَيويستيا)  بةِ��ستي   (�
ئة  ��
ئة هة�ضةند�  كِرين،  بؤ  مؤ�"  هةندَيك   
 سو��ني 
ةمَيش ��ضو
. هَيشتا لة بة���" مانطي مايسد� بو
ين، بةآل" كةشوهة
� هَيشتا 
شكة لَير�، با� 
شك، 

َ
يا) بةخؤل

َ
قؤل

� بةكا�هَينا
�، بةآل" �تةقةتةقَيكي كا��بايي جَيطֲר بو
 لة سة� جلة كانم، تةثوتؤ� لة سة� بر�Aنطةكانم، ئةمِر� كرَيمم �

�" سة���نشتي ��كر�"، ضونكة خؤ" بةجو�ني ���بةهؤ� 
شكييةكة
� هةستمد�كر� ��ستةكانم طرAبو
). ئةبيֲר بة
 Rقا 
 

َ
��يد�طرتم 
 بةهَيو�شي كرَيمي نيظيا� لة قؤ: �� نة��كر�، بةتايبةتيش لة " جؤ�� كةشوهة
�يانة��، هةندَيكجا
ضة


� ئةمة� ��
;. ئة
 ��يو; ��د�سو
. (ثَيويستة طرنطي بة" ثَيستة جو�نة بد�ين) بةثَيكةنينَيكي سا�طا
َ

 ثشتم هةل


�3 ئة
�نة� ��خو��يياند�كر�. (ئة
 ثَيستة�  
ةتَيكي سة�نجِر�كَيشة بؤ�، ضونكة من ثا��" نةبو
َ
سر
شتي ثَيستم خةسل

.
يشَيت)، 
�� نا
 نابو
َ
ناقل


 بةشَيالني ��ستةكاني ئةبيֲר  
َ

شتَيكي تايبةتم لة ِ��نطة قا
�يية ����با
�كةمد� نة��بيني، بةآل" بةتَيثةِ�بو
ني سا:
��� فَيربو
" شانا�يي ثَيو�بكة".
���


 ��
بو
) سةبا��; بة
َ
ةتاندني يةك8�
� سة�قال

َ
خةل

َ
(سوثاV بؤ ئَيو�، ثر�فيسؤ�!) ثيا
�كا) 
تيا). ثاشا) بةهةل

 ��
لة   �
�ياتر� بةِ�َيز�   (�
ئة ��مز�ني   .
كر�بو بؤ قسةكانيا) شل  طوَيم   
  "

�ستابو من  ��بةشيد�كة).  كاميا) 
:"
��هاتو
) قسةياند�كر�، ضونكة من لة 
َ� بو

.�
�تاشي قا��نجي نةما��-
-مند�آل) نةخؤشن.

-كَيشة� قة���كا).
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�بة� جا��كا) 
� ��كة).�
�3 ضؤ) ��ثَيد�كةنֵר هة
.

حيانةتيا) بةشَيو�ية3 لة شَيو�كا) هة� يةكانطֲרبو�بَيطوما) ضة�مةسة�يي هةبو
، ثَيويستيشة هةبَيت، بةآل" 

 �ئاما ي 
َ
فيد��ل نو
سينطة�  ��مة���ندنانة�   
ئة  �ئةطة لَيد�ها;،  ئة
�نم   3�
 منيش  كة   ،�

�بֲר��كةمة  ��جا��

 3�
�ال��نة� ثَيويستم ثَييا) نةبو
؟ طومانم هةية، ��نطة � 
�نةبو�ية لة سة� نا��ني ئة
نةبو
ناية؟ ئةطة� نيكֲר� سو
.�
�َيم بةكة��مةتم بد�ية بتو�يةتة 
�
 بضةميمايةتة

َ
ثشتي كيسة:

ةكا)
َ
كةشتيية بةتال

� سنة
بة��نة بو
 كة كؤلَيذ� �� 

 ئوتؤمبَيلة كة" هةنطا
" نا، كة نزيك ئة��سة�ئةنجا" خو�حافيزيم لَيكر�) 
 بة
�-" بيني.�
�. ئةمة ئة
 ساتة بو
 كة ئيكينا ئؤكؤ���فَيركر�نيا) لة خة�َينة ��شا

 .(

بو�

�ستا. ��نةكاني هَيشتا تة �
�
�يكر�: (جيمس؟ جيمس تؤ�، ئة
� خؤتي...؟). بة��مي ��ثضِر��
سة��تا ها

�كة� �
 ��نَيكم لة ��ستد�. بةقسة� نةكֲר�" نةكر� تا ��نةكانم ضاكبكة". هةستم بةناسؤ� كر� كة تاقمة تة

َ
من ثا�سا:

ئةكينا" بيني.
�بكا;.ِ�

�3 كةسَيك ثرسيا�" كر� كة نةتو�نَيت با (!...��(ئيكينا..! ئيكينا ئؤكؤ

.�

ة مر�
َ
طةِ��نة
�� ثيا
َيك سي 
 حة
; سال


 بةسة�ساميية
� تة
قةمانكر�
 با
�شما) بةيةكد�كر�.�
�
َي) ئيكينا �ياتر نزيكبو
َ
َي، بةل

َ
(بةل

 ���Aنة�� ناسيم كة هةمو
 كةسَيك ��يناسي. ئة
 بو
 ��ضو
� سة� 
�َيي نزيك نةبو
ين، لة ِ

 ها
من 
 ئيكينا �
��ظة� سا���  
ي عا��Z ��بو
. ئة
 بو

َ

تا�� ��خوَيند�
� تا هةمو
 طياني شةآلل 
سةكؤ� يانة� فة�مانبة��)، ئة
 بو


��كر��
�، ضاثَيكي شَيو�
 لة سة� كاغة�� هة���نبةها.
َ
بֲר
بؤضو
نةكاني ��عيم نֲרير� بال

���يكالييةكا) ثֲר�� بكة)، بةآل" ئَيمة� ثيا
�ني ��نستةكا)  ��� بو
 تا هةمو
 جؤ�ناسي كاتيا) �
َ
��ناكاني كؤمةل

 ��مانبينيֵר.
َ

تةنها بةكةشتيي بةتا:
بةآل" ئيكينا-ما) بةشَيو�يةكي جيا
�� ��بيني، نا��نم بؤضي لة شَيو��� توند�كة� خؤشبو
بو
ين، ناميلكةكانيشيما) 
 �

 ضا�Aَيكي طر
 كَيشةكاند�. ئة
 هَيشتا ثيا

َ
ةكر�ني لةطة:

َ
لة ال ئاسايي بو
، تةنانة; سة�ساميش بو
ين بةشَيو��� مامةل


تا�بَيذَيك،  3�
 تَيثةِ�بو
ني ساآلند� شَيو�بو
. ئة
�� نا
بانطي ببيستَيت 
َ

بؤقي هةية
 ثَيستة ��نطكر�
�كةشي لةطة:

خؤشيية، 
� بةجؤ�َيك  ثَيويستي  
تا��كاني  يي 

َ
قو
ل بشا�َيتة
�، ضونكة  بةبينيني  بَيهيو�يي خؤ�  ناتو�نَيت  بةئاساني 


ضي ثِرناكا;.��َين: نَيضֲר� بةنا
بانط هةمو
 كاتَيك سةبةتة� 
َ
كي ال� ئَيمة ��ل

َ
 خةل

َ
بةهة�حا:


يت...؟) بةلة ��ينة
� ثرسيا�" لَيكر�.
(تؤ �يند
ةكانما) 

َ
�A�� بةثةلة  مال� 
�A� 6� تةممو�� 1968، ئة�لة �
�يةمֵר جا��� كة من 
 خَيز�نةكة" بينيما)، مر�. 

� هةبو
، لة 
 نزيكانة> هة�ضةند سة�با�� فيدِ��لييةكا) ثَيشِر�
ييا) ��كر�، 
كر�. لة ئاسما) خؤ�َيكي ئاطريني سو
َ
ضؤل


ما) ��ها;. لة ئوتومبَيلَيكي بيجؤ� 404 �� بو
ين. ثيا
�كاني بة�طريي ميللي ��(بو"، بو"، بو") سة��� ��نطي بؤ
بةسة�با��  
�ما) - تَيكد���كا)  كة  ثَييانوتֵר  نةترسֵר،  كة  ����ينَي  ئاماA�يا)   �
��نكؤ  ���شو �طا� �� نَيو�ند  لة 
نا
ضةكة،  طوندنشيناني   .�
��طةِ�َيينة هةمو
ما)  ئة
كا;   
 ��شكَين  �Aَيكد� � ضةند   ��
ما لة   -;
�� فيدِ��لييةكا) 
�يشتن، Aنا) �د�طرتة
�، بةسة��نيا)، بةِ�يزَيكي ��َيذ ��ِ

َ
ئة
�نة� �
�� شةِ� خو���نيا) لة سةبةتة� 
�نةبَيذ�كا) هةل

 ،
طرتبو
َ
هةل يا) 

َ
كؤل بةثَييثةتي  مند�آل)   ،
بةستبو لة ثشتيا)  لة سة� سة���نابو
، سا
� شֲר�خؤ��كانيا)  سند
قيا) 

خؤشي �يك-� كضماني 
َ
ثيا
�) ثاسكيلة كانيا) ����كَيشا
 ثةتاتة� خؤشكر�
� لة سة� بو
. بֲרمة ئة
 كاتة ئةبֲר �ل

�با��� بو
كةكة� كة لة ثةلة ثةليد� جَيمانهَيشتبو
، كاتَيك ئوتؤمبَيلة  سة
��كة� ئيكينا" بيني، كة �� ،�
����ية

�ستا".  

 شو��� ��نكؤ لَييد�خوِ��، ثَيم لة ئيستؤd توندكر��

� �
بةثَيضة
�نة

�مكر�.�
(تؤ ناتو�نيت بطةِ�َييتة
�)، ها
بابة;  هةندَيك  (��بَيت  
تي:  
�بز�نم  يا)  بة��ستبَينم)،   V
��ستنو هةندَيك  (ثَيويستة  
تي:   
كر� ئيشا��تي 

بة��ستبَينم).
 �
كةمة بةاليةني  هَيز�كانيشما)   ،�
�
نزيكبو
بو  
�
تة 
مانةكة ��بؤ  .�
بطةِ�َيتة  �ئةطة سة�كَيشة   
ثَيمو�بو من 
 ثِريكر�بو
ين. 

َ

�يي مةسةلة � بيافر�
 بة�طريي بةكؤمة:��
�) تَيكد���كا) �����كة). هةستكر�) بةِ
بةهةفتةية3 يا) �

كر�نةكة�� بيست. 
َ
�A� ضؤل�ي شكاني نسؤكا
 ��طֲרكر�ني شو��� ��نكؤما) لة هةما) 

َ
بؤية طوَيما) ثَينة���� تا هة
�ل

 
  (
��Aكو 
�نةبَيذ�كا)  لة   (�

�  �
كة ثَيشيوتֵר  
�ها �هة  ،
بو �يك   �ثر�فيسؤ خزمَيكي  ثَيوتֵר  ةكة� 
َ
هة
�ل  ��
ئة
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 سة�با�� فيدِ��لييةكاند� ثَيش كوشتني كة
تو
�تة مشتومِر، ئي8 ئَيمة ثَيويستما) بةكةV نةبو
 تا 
َ

يةكَيكيا) لةطة:
َيت ئة
� ئيكيناية. 

َ
ثَيمانبل

.�

با�� ثَيكةنيية
خؤشكة�بو
 بؤ�، ضونكة �
َ

تي: (منم... منم) 
�آلمةكة� �ل �
ئيكينا بةثَيكةنينة

.;
���كة�� 

شك 
 شَيو� ،�
تةنانة; ثَيكةنينةكةشي كة ئَيستا بֲרمدَيتة
��Aنة�� سة�تاثا� يانة� فة�مانبة��ني ��هة�Aند.� 
هيض شتَيك 
�3 ئة
 ��نطة تيذ� نيية كة لة 

كر�؟).
َ
�A�� نا
 شو��� ��نكؤما) ضؤل� 

�ها 
تم: (بֲרتة ئة�(بةآل" ئَيمة بينيمانيت) ، هة

َي)
َ

تي: (بةل


تيا) ���نةضو
يت؟))
(بةآل" ���ضو
") ئاماA�يةكي كر� (���ضو
". مانطي �
�تر بيافر�-" جَيهَيشت).

كة  ةكر� 
َ
قو
ل قَيز�
نيية   
بة هةستم  ضركةساتَيكد�  لة   ،
سةيربو  ��� هةستكر�نم  ساتة��   
 لة  (جَيتهَيشت...!) 

 �
هة�كاتَيك ���با��� ئة
 تَيكد���نة� خيانةتيا) لة سة�با��كانما) كر�
� ��مانبيست، ئة
�نة� خيانةتيا) لة نةتة
�ضو
نَيكي سةالمة; بؤ نةيجֲרيا بة��ستبَينن. بؤ طةيشتن �� ��

�كةما) ��كر�، بؤ ئة��
 مةسةلة   
تا��ثَيطةيشتو

.�
�خستبو
ينة

� لَيي ��بةخوَ� 
 طؤشت 
 ئا
� سا��، كة طةما
 �ةمَيشييةكةيم بةسة

َ
(نا، نا، مةسةلة كة 
�نيية، بة
 شَيو�ية نيية كة بؤيد�ضيت) ئيكينا 
�ستا، شلي كر�سة خؤل

شانةكانيية
� تَيبينيي كر�.

�" كر�، ضو
" بؤ سويد).���� ��
� سةفة��
(بةهؤ� فِر�كةيةكي خاضي سو

."�هةندَيك شثر��يي، سة�سوِ�ما) 
 شة
�� هاند���.�
شتةكة سةيربو
، ضونكة ئة" ثيا
� جةما

 
ئا���يي كؤبو
ينة
�، ئة لة طؤِ��ثاني  �َيكد�خست،  ��
بيافر� كؤبو
نة لة �
�� جاِ�� سة�بةخؤيي  بֲרمة ضؤ) 
�ماند�كر�: (بذ� سة�بةخؤيي، بذ� سة�بةخؤيي!)�

 ئَيمة> ها�

تا�� ��خوَيند�

ثرسيا�" كر�: (ضو
يت بؤ سويد؟)
َي)

َ
(بةل

 ،�
�ضو�� ��نكؤ   ���شو لة  
يي 
بة�يند ضؤ)  َي 
َ
بل ثَيم  ناية
َيت  َيت، 

َ
بل �ياتر  ناية
َيت  ��نيم   .;
نة �يكة�  هيضي 

طابؤ)  بؤ  بةئاسماند�  جةنطد�  كؤتاييةكاني  لة   
َ

مند�: Aما��ية3  ����نم  ببَيت،  فِر�كةية   
ئة  ��سو� تو�نيي  ضؤ)  يا) 
.�
� طو�س�8بَيتنة
ك لة سة��تا� جةنط 
 بةفِر�كة� خاضي سو

َ
طو�س�8نة
�، بةآل" نةمبيستو
� خةل
.

ستبو�ة�Aنَيك �

َ
بيد�نطي 
 شل

(هةمو
 ئة" ما
�ية لة سويد مايتة
�؟) ثرسيا�" لَيكر�.
 "�

مانيا) كر�. كةسيا) ���نةضو
)، هيض هؤية3 بؤ طةِ��نة��
� خَيز�نةكة" لة ئةبجانا بو
، كاتَيك بؤ�
َي، تة

َ
(بةل

كؤكةية3  �نجֲר�   3�
 بةآل"  بَيت،  ثَيكةنֵר  
يستي  كة  �بكا;، �� سةخت  ��نطَيكي   ��
ئة بؤ  
�ستا   (.
نةمابو
.;
�كة��


ستكر�نة
�� شو��� ��نكؤكة ثَييوتم، 
�بز�نم � �كتؤ� ئةنيا بؤ ما
�ية3 ثةيو�نديم هةبو
، سةبا��; بة�
َ

(لةطة:
.(�

ثَيشيوتم كة تؤ> �
�� شةِ� سةفة�� ئةمريكا; كر�

�Aَيك، لة 
� �ياتر نةمانتو�ني �ي 1970 �� طةِ��ينة
� نسؤكا، بةآل" بؤ ضةند 
َ

�� شةِ� لة سال� �لة ِ��ستيد� من 
 ئةبֲר هة

َيك 
َ
و�. تؤثةل

َ
ؤيةكي خةل

َ
��كة�� بو
 بو
� مةل���بة�طة بطرين، كتَيبةكانما) لة باخضةكة� ثَيشة
� لة Aَير ��� مانجؤ سَيبة

كةلوثةلي بةكلس بو
 لة حة
�� حةمامةكة��، تؤما�� ماتماتيكييةكانم 
�3 كاغة�� ئا
��ست بةكا�هَينر�بو
)، شَيو��� 
�بي ���ضو
نةكة" � ،
ماتماتيكييةكانم كة بةخوَيندكا��كانم ��
تة
� شَيوَيند��بو
، ثيانؤكة... ثيانؤكة� ئةبֲר نةمابو

لة  

 مَير�
���بة ئَيستا فِرَيد� 
�طرتني يةكة" بِر
�نامة" لة ئيبا��) لة بة�مكر�بو
، شتَيكي ثَيسِر���بو
، ئة�
كة بؤ 

)، ضو��ضَيو�كانيا) ��ن 
 ئاطايا) لة ضا
�َيريكر�ني من نيية، 
َينةكانما) �ِ

َ

لة كا) سة�قال
بةنا
يد� هاتوضؤ ��كا;، مَير

.�

ما) لة ئةمريكا كر�
 تا 1976 نةطةِ��ينة
�
). بؤية ��شكَيند
بةشةقامة  طو���كر�)  لة  خؤما)  �َيذ �
�

� ما
�يةكي  تا  تة�خانكر�ين،  بؤ  ئزينويز  شةقامي  لة  خانوَيكيا) 

.��كؤنةكةماند�، ��بو�
نةماند�
يست خانو
� كؤنةكةما) ببينֵר، �
�تر بيستما) كة جَينشينة نوَييةكة ��� مانجؤ ثِر سَيبة��كة� بِريو�.
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�َيم ��مة���ندنَيكي لة ِ

 ضؤ3 بيل-� ها�
هةمو
 ئةمانة" بةئيكينا 
;، بةآل" ثَيمنة
; كة
� ما
�ية3 لة بֲרكلي ماينة
ي كضة بضكؤلة كة; (�يك) ضؤنة؟ بَيطوما) 

َ

َ� بؤ ��بينكر�". ئيكينا بؤ ما
�ية3 بةبَيد�نطي ماية
�، ثاشا) 
تي: (حال


 Aنَيكة)�
��بو
ئَيستا طة
بֲרمة هة� جا�َيك ��مانִר�� يانة� فة�مانبة��)، ثَيد�طريي ��كر� تا ثا��� فانتاكة� �يك بد�;، ضونكة 
�3 خؤ� 
 �
�كةكةمانة�ةكاند�، طومانيشم هةبو
 كة لةبة� ئة
� ئة" كا��� ��كر� كة بةنا
� سة

َ
��يو; جو�ن8ينة لة نا
 مند�ل

 ��
�� لة جوآلنة
�كة بهَينَيت بةبيانو
� ئة
�� طو�ية � ��
نا
ما) نابو
، ئيكينا> يةكَيك بو
 لة اليةنطر�ني ثَيش ئة
.�
ئاسايي بو

لة ال" كؤتاييةكي  بةئينطليز� ���با��� مر�)  لَيسةندين). قسةكر�)  ي ئيجؤ 
تم (شةِ� �يكي 
َ
بةلة هجة� خؤمال

.
بَيز��كة�� هةبو

شةية بؤ نة
تر�. 
ي هةناسة� ��، بةآل" تةنيا 
تي: (بة��خة
�)، هيضي �يكة� جطة لة 

َ
ئيكينا بةقو
ل


�3 ئة
�� قو�بانييةكاني  ،

جؤ� نةبو
 بؤ مر�)، سة�سا" نةبو��بو
" كة نةيثرسي ضؤ) مر�. (ضؤ))� جؤ
َ
خؤشحال


بن 
 هيضي �يكة.��

�جةنط تةنيا 

تي: (هة�ضي  
َيكي �يكةما) بو
، كضةكة� �يكةما))، بةآل" ئيكينا بةثةلة  قسة� ��كر�

َ

تم: (�
�� شةِ� مند�ل

كي ترسنؤ3، ئة
�نة� ناتو�نن بة�طر� 
َ
ةتيم جَيهَيشت، ضونكة ثِر� لة خةل

َ
�� نَيو��
ل
لة تو�نامد�بو
 كر�"، خاضي سو

 �
ئة نة��نن   ��
ئة  3�
  ،�
ثاشطة�بو
نة ئي8   ،�
��ية��بة ئيكيت  لة  فِر�كةية   
ئة  ��
ئة  ��
� بكة).   g�مر لة 
�َيطة� ِ لة  يا�مةتي  نا��ني  لة   

�مبو���بة كةنيسةكا)،  ئةنجومةني جيهانيي  بةآل"   ،�-(
 جو

َ
:��
يستي جةنة  
�
تة

 ��
� 
��ترين ضاالكييا) بو
ئاسمانيية
� لة ئوليية
�. ئة
 شة
�نة لة 
َ� لة  
بساال بو
" كاتَيك كؤبو
نة
��، ئة
� طة
�َيكخر�).  �

ثييةكانة�

�مي جيهاني، كؤكر�نة
�� يا�مةتي �َيكخر�، بيافرييةكا) لة هةمو
 ثايتةختة ئة
جةنطي �
 
بو تو�نا��  لة  بو
"، ضيم  �َيبة��كاني ِ لة  بو
 ) من  تو�نا��  لة  بو
"، ضيم  �َيبة��كاني ِ لة  �الغر) من  �الغر�لطر�  (�لطر�  لة طؤِ��ثاني  بيستت  ��كة، 
لة طؤِ��ثاني (���با��� خؤثيشاند�نة طة بيستت  ��كة، 
�با��� خؤثيشاند�نة طة��

كر�".) 
 "
نيطا� ضا  ،�

تو
�تة بؤ كةساني �يكة�   ��جا�باسكر�، � بؤ مني   ��
ئة بؤ من ��كا;،  نةبو
" قسة  نيا 

َ
�ل

 �

��� مانجؤكة، ثيا
�كا) هَيشتا لة 
َ� كؤبو
بو
نة
�، نا��نم هةمو
 مؤ�
 ثاقلة  سو��نييةكةيا) خو��� �ثةِ�يية
� سة
يا) نا.

."
لة 
 ساتة�� هةستم بةسؤ�َيكي كثكر� ثِريد�كر�"، سؤ�َيك هَيشتا جَيينةهَيشتو
لة ئوتومبَيلة كةماند� خوَينَيكي نامؤ هةية...


با�� تة�كيز بكةمة
�، بؤ ساتَيك، لة خؤ" ثرسي 

�� لَيكر�" � 
(كريس ئؤكيجبؤ  مر�، 
�نيية؟) ئيكينا لَيي ثرسيم 
��ية
َيت ئينكا�� لةطةِ��نة
�� خَيو� ئؤكيجبؤ> بؤ Aيا) بكة"، بةآل" ئؤكيجبؤ مر�، بليمةتةكةما)، ئةستَير�كةما)، 

ئة
 ثيا
�� شيعر�كاني هةمو
ماني ��جوآلند، تةنانة; ثيا
�ني ��نستيش.
َي جةنط ئؤكيجبؤ� بر�)

َ
(بةل

(

ستبو
ند� لة ��ستضو�ة ثيا
َيكما) لة قؤناغي �
َ
(كةل

��ستد�كةيت، ئة
�ند� ئا��بو
 بتو�نَيت بجةنطَيت). هة� كة ئةمة" 
; هةستم بةثةشيماني كر�، تةنيا مةبةستم )
 ،
ثَيز�نֵר بو
 بؤ كريس ئؤكيجبؤ، ضونكة 
�3 ئَيمة ئة
يش ��يتو�ني لة بةِ�َيو�بة��يةتييةكد� كا�بكا;، بةآل" ���� نةبو
ثَيويست  كة  لَيكر�  ثرسيا�يشم  لَيمتَيبطا;،  ة 

َ
بةهةل ئيكينا  نةمويست  نسؤكا،  لة  بة�طرييكر�)  بؤ  �طر; �
 تفةنطَيكي 

.
�يشتبو�ي 
َ
��كا; ��
�� لَيبو��) بكة"، بةآل" ئة
 خةيال

ة. ��نطة بةهؤ� 
َ

 طةآل� 
شكي ���ختةكاني ��خستة جول�
ي لة سة� شةقامةكة كؤ��كر��

َ
��� خاكوخؤل
���
با 

 ����A� طةِ��نة
�ما) بؤ نسؤكا، ���با� ���هةستكر�نم بةشة�مة���� بَيت، ��ستم كر� بةقسةكر�) بؤ ئيكينا ���با
 

�كا)، خانو
� كونكونكر�
�كا) كة بةثةنֲר� سويسريم ضو�ند. كاتَيك طةيشتينة ئة

َ
�يمةني 
َير�نة، سةقفة ثة�شوبال

ئوتومبَيلة   
نا بريند��يا) خستة  سة�با�َيكي   
 ��يانطرتֵר  بيافر�  تَيد�ثةِ�َيت، سة�با��كاني  بةئةجولֲר�-��  �َيطةية� 

 خوَينَيكي �
�
 ضؤِ��ية نا

َ
:

�، ضونكة سة� كوشنةكة �ِ��بو
، خوَينةكة قو�
كةمانة
�، خوَيني ضؤِ��ية سة� كوشني �

.
 بةهةنا
� ئوتومبَيلة كة بو
َ

نامؤ تَيكة:
�كة
َيت 
�تايةكي بؤ ئة
 هةية، ئة
�" بؤ �يا�كر� كة ���
 �
نا��نم بؤضي ئة" ضֲר�كة" بؤ ئيكينا طَيِر�ية
�، بؤ ئة
 �
طو�ية بؤني خوَيني سة�با�� بريند���كة، ئة
� بֲר هَينا
مةتة
�، ضونكة من 
�مد���ني سة�با�� فيدِ��لييةكا) لَيياند�
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د� 
َ
بةخةيال هة�طيز  
�شم  شتي   
 ��ستنֵר  ئةمانة  بَيطوما)   .�
�شتو شةقامةكة   �سة لة  خوَينةكةشيا)   ،�

مر� تا 


 خوَيني سة�با��كة> ئيكينا� بֲרنةهَينا
مةتة
�. ثَيمو�بَيت ئة
يش ضֲר�كةكة� ثَي سةيربو
، بةآل" قسة� �
نةهاتو
نةكر�.

.(�

جؤ� بيستو���" ضֲר�كي جؤ�
تي: (� 
ئاماA�يةكي كر�
ثرسيم: (Aيا) لة سويد ضؤ) بو
؟)


�3 ئة
�� مةبةستي فر�
�ن8  ;

 خانةنشֵר بو
". بِريا�" �� بطةِ�َيمة
� تا ببينم)، (ببينم)� بةجؤ�َيك 
ي ��بر�
َ
(سال

.
بَيت لة بينֵר بةضا
سة���ني ئةبֲר

ثرسيم، ئة� خَيز�نةكة;؟
.�
Aنم نةهَينا

.
ئؤ
ي ها
سة��كة; ضؤنة؟ نينا... 
�نيية؟

َ
ئة� حال

ئةبֲר.
َي، بَيطوما) ئةبֲר، ئة
 Aنة ضاكة.

َ
بةل

ي 
تم، بريسكانة
�� هةندَيك فرمَيسك لة ضا
�كانيد� 
َ
 لة مة
بة� بةئا��مي نوست. بةلة هجة� خؤمال

َ
ئةبֲר سَي سا:

خؤشكر�) ��مةنَيك 
َ
��نطة �ل ،�
خؤشيي ��مة

َ
سة�سامي كر�". نا
�كة� بֲרضو
�تة
�، بةآل" بةِ�َيطةية3 لة ِ�َيطةكا) �ل

طرتو
�، كة 
َ
 خؤيد� با�� ئة
�� هةل

َ
بَيت كؤتايي هاتبَيت لة جيهاني ئةطة��كاند�. ئَيستا ����نم ئيكينا ثيا
َيكة لةطة:

��بو�ية هةيبو�ية.
.��
��... بمبو
بمبو

طرنط نيية.... ئة
 سة���نم ��كا;.
.
ضؤ)...؟ ثرسيا�� لَيكر�" 
 ضا
�كاني ثِربو
) لة سة�سوِ�ما)، هة�ضةند� طوماني تَيد� نيية كة طوَيي لَيم بو

سة���نم... سة���نمد�كا;.
� ضاكة). بةتؤنَيكي بَياليةنانة ئةمة� 
;، كة مر�g بؤ هَيو�شكر�نة
�� شَيت بةكا�يد�هَينَيت.��)


�... كضةكةما) لة 
َ� ثزيشكة.
مةبةستم ئة
�ية، ئةبֲר سة���ني ئةمريكا� كر�
 
�� ئة
�َيكي توند بة��
��)، سنو�
ئؤ
 بةِ��ست، ئيكينا بةطةشكة
� ثرسي، من ناحةقي ناطر". ئَيمة� خوَيند�

شتانة�� ����نَيֵר كة بةِ��ستي ����نֵר.
 
�نةكֲר  ،"
بةتةنيابو ناشتني،  مة��سيمي   ��
� هةفتة  سَي   ."
بو  
ئة  3�
 ئيكينا  يةكةمي  سة���ني  تا  منيش 

با�� ��خر�ية
�، طوَيم 
� 
�

� ��خر�
 كر�ية��كوِ��كة� طةِ��بو
نة
� بؤ ئةمريكا. طوَيم لة ���طاكة بو
 لة قاتي خو�
 ���
�� ثةنجة���جا� با� ئَيو���) ��بَيتة هؤكا�� ئة
�، بةآل" طوَيم نة لة خشة� طةآلبو
 لة ���ثَينة��، ضونكة �
 �
�� ئة
�شد� لة خو�

َ
ينةكر�بو
. لةطة:

َ

� با هةل��
 ئةفؤكا��كا). لة ���
�� نو
ستنةكة" 
 نة لة جֲِר�� ��� لة 

A

�طاكة بةيةكيد� ����.��
 

� ��كةمة
�، ثَيمو�ية نةترسا" 
�3 ئة
�� ثَيويست بو
 ب8سَيم. طوَيم لة تةثة� ثَي بو��

� 
ئَيستا كة بֲר لة 
ة 

َ
بةبَيجول ثَيد� ����.  لة سة� ثليكانةكا) بةهةمانشَيو� كة ئةبֲר سة���كة
;. هةمو
 سَيية" ثلة ية3 بةتوند� ثَيي 

 
ةكانم 
 قاضةكانم 
َ
��كةماند� ��كشا. هةستم بةِ��كَيشاني سة�جَيطةكة" كر�، شَيالنَيكي هَيو�شي قؤل

A يكيي�لة تا

 
بو
، لة شقو�سبو
نَيك بةئَيستاشة
� ناتو�نم بة�� لَيبطر". �
�تر لة خة
َ
سنطم. لة شقو�سبو
نَيكي خؤ> بةسة�مد� ��ل


 بؤند�� بةبؤني نيظيا. "�3 �
�� هةمو
 سة���نةكاني �يكةk، بةثَيستَيكي نة�
بةئاطاهاتم، 
��� با��نيش كةم8، سة���نم ��كا;، �

شكيد�
 لة  ����
َيم كة ��يكي هةفتانة لة 

َ
�جا� ��مويست بةنيكֲר� بل��

 خؤيد� بمثَيضَيتة
� بؤ ئةمريكا، لة 
َيش ناضا�بم بة
 Aيانة� 
َ


 لةطة:�
بةآل" نةمد�
َير�، نةبا�� ببَيتة بيانو
ية3 بة��ستية
���كة
َيت نة��كة
 بَيماناية. Aيانَيكة ثِر� �� �
 �
�، بذيم كة هةندَيكجا�����
كة بةهةمو
 هؤكا�َيكي خؤشطو����ني ��

َيֵר ���فة;، Aيانَيكة بؤ من نيية.
َ
لة 
�� ثَييد�ل

ئةطة� لة شةِ��كة�� سة�كة
تو
بو
يناية، ضي ��بو
؟

يد���، ��نطة لة 
آلتاني ثشت ���يا�� 
�هةندَيكجا� لة خؤ" ��ثرسم، ئةطة� لة شةِ��كة�� سة�كة
تو
بو
يناية ضي 
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�فةتانة�� نةطةِ��يناية، ��نطة ئَيستا لة خةمي ئة
��� نةبو
ماية كضة��كة" بة�ماني ئيجؤ قسةناكا;، لة �� 
بة�
�� ئة
كي نةناسر�
 بكا;، ضونكة لة جيهانة ئةمريكييةكةيد� 

َ

� سة���نيد� بؤ الما) نةيد���ني بؤ ��بَيت ئَيو���با> لة خةل�

.�
ثَيويستة مر
g بيانو
ية3 بؤ �
�ندني ئاسايي-> بد��َيتة
كَي ����نَيت؟ ��نطة ئةطة� سة�كة
تو
> بو
يناية هيض نةطؤِ��ية.

كضةكة; ئةمريكا� خؤشد�
َيت؟ ئيكينا ثرسيا�يكر�.
� ضا3 كا���كا;.�ئة
 بةشَيو�يةكي �


تت ثزيشكة؟
ة�Aنةكة هَيشتا ئا��" نةبو
�تة
�، بؤية 
تم: لة 

َ
َيم، بةآل" شل

َ
َي، هةستمكر� ئيكينا شايستة� ئة
�ية �ياتر� ثَيبل

َ
بةل


كر��
� كة ثَيويستيا) 
َ

� ئيالند، نةخؤشخانةكة ئاطا���ييا) بال��ضكةيةكي بضو
� 3�A� لة كؤنيكتيكت، نزيك �شا

 �
��يكبو لة   
ئة بةآل"  نا
َيت،  بَيطانةما)  ثزيشكي  
تيا)   
سةيرَيكيانكر� ثَيشكةشكر�،  خؤ�  كاتَيك  بةثزيشكَيكة، 
مد� 

َ
ئةمريكاية -كاتَيك لة بֲרكلي بو
ين لة ��يكبو
�- بؤية ناضا�بو
) ��يبمة��َينن... ثَيكةنيم، 
يستم ئيكينا> لةطةل

ثَيبكةنَيت، بةآل" ثَينةكةني.
َي. النيكة" كا��كا) بة
 شَيو� خر�ثة� ال� ئَيمة نةبو
�. بֲרتة خوَيند) لة كؤتايي ثةنجاكاند� لة ئؤيوبؤ 

َ
ئؤ
، بةل

ضؤ) بو
؟ ثرسيا�� كر�.
 �
���� ��تَييبطةيةنم كة بֲרمة. هة�ضةند� نة��كر� هةما) ئة�مو
نما) 
�3 خوَيندكا  ��
بؤ ئة لة قاند   "�سة

.�

هةبو
بَيت. ئة
 خوَيندكا�� ئؤكسفؤ���، بةآل" من هة�طيز لة ئنطلتة�� نةمخوَيند
كةV فَيرنابَيت...

."
ي ئة
�� جا��) نيية، ئيكينا 
تي. ئة" بةيانيية ضو
َ
يانة� فة�مانبة��) توَيكل

 
�
� بو�� لة مَيذ� نةضو
"، تةنانة; ثَيش ئة
�� خانةنشينيش ببم. طةيشتبو
مة ئة
 بِر
�ية� كة تةمةنم ��من �
ئة
 شوَينة طونجا
 نيية بؤ"، ئة
 تا�� ثياكة
تو
�نة كةV فَيرناكة)، بֲר�كة� نوَ� نيية. هةمو
 ��نكؤ بو
�تة سياسة; 


 سياسة; 
 سياسة;، خوَيندكا��كانيش نمر�كانيا) يا بةثا�� يا) بةجةستةيا) ��كِر).
بةِ��ست؟

كة  ئا�  كةسيي.   
 تايفي   ��شةِ بو
�تة   ،��ئيد� ئةنجو
مةني  كؤبو
نة
�كاني   ،�
�ماِ��  ��� شتي  َي. 
َ
بةل  ،
ئؤ

شة�مة���يية. جو�يفا; ئؤ�ينا-; لة بֲר�؟
(سةماكة�� مة�نةكة؟)

 �����Aطا� 

�تة
�، كة لة 
�� بֲר" لة جو�يفا; نةكر��
بو
، ضونكة ما
�يةكي �
َ
� بֲר" ثة�شوبال�بؤ ما
�يةكي �

.
باش8ين سةماكا�� نا
 شو��� ��نكؤبو
( 
َي، 
�بو

َ
َي، بةل

َ

تم: (بةل

�ييةكاني ئيكينا لة 
َيد� 
�ستا، لة كاتَيكد� جو�يفا; هَيشتا ثيا
َيكي �
�كر�، ضونكة يا���هةستم بةثَيز�نينَيكي �
.
��ست بو

 بريكا�� ��نكؤبو
، بةِ�َيو�بة�َيتيي ئة" شوَينة� 
�3 ئة
� ��كر� ��
�جني با
كي 
َ

(جو�يفا; ما
�� شة> سا:
 .(
بو بيانيي 
�همي   ��
����مة�  �
نا طر� 

َ
هةل نوَيما) ��بيني كة  ئوتومبَيلي  �يا�نة��ما)، ضةندين  ثا��كا)  بَيت. 

 ��
�� لَيها; تةنيا خؤ� بِريا .
ك ضو
نة ���طا بؤ شكاتكر�)، بةآل" بَيهو��بو
. ئֲר���� خؤ� سةثاندبو
َ
هةندَيك خةل


 كَيي تر بَيبةشد�كرَيت. بةكو�تي ئة
 ثيا
� بةتةنيا 
�3 ئةنجو
مةني ��نكؤ ��فتا�� ��كر�. �
����، كَي بة����بَيتة
د�طرَيت. 
�3 ����نيت من لة 
�تة� خانةنشينكر�
" تا ئَيستا 

َ
سؤ��نة جَيثَيي هةل

َ
� �ل�ئة" بريكا�� نوَيية� ئَيستا> �

(.�
�نةطرتو�
موضة" 
(ئة� بؤ يةكَيك شتَيك ناكا;؟... بؤضي؟) ئيكينا ثرسيا�� كر�. بؤ ساتَيكي كة" هةستم كر� ئيكينا� جا��) لَير�ية، 

��نطة ئَيستا بؤكسَيك لة ���ختةكة� نزيكما) بد�;. .
لة ��نط 
 توِ��بو
نيد�، بֲרمكة
تة
� كة ثيا
َيكي ئا��بو

� لة ��يكبو
نيا) ��طؤِ�). ��ضنة بةشي خزمةتطو���يي 
�بة� 
�نةبَيذ�كا) مَيذ��) ،�
تةجاِ�يية

َ
� ضاكة). بةطال��)

يا) بؤ �يا� بكا;. كةV ناية
َيت خانةنشֵר بكرَيت.)
َ

 بة�تيل ����نة كةسَيك تا ثَينج سال (��فة�مانبة

بةهةمانشَيو��  طَيِر�.  بةمال
ال��  بةهَيو�شي   "�سة لَير�.)   �هة نة3   ،;����

� 
آلتد�  اليةكي   
هةمو لة  (ئةمة 
ةتَيكي ناخؤ> 
 حةتمي سة�با��).

َ

�3 ئاماA� بةحال (
��هاتو �
كةسةكانما) لَير� كة 
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 �

� بֲר" كر�� .;
 ��
�ماني ساختة ��مخوَيند�
�، ثَيد�ضَيت ��ست بَيت) ئيكينا �� ����Aنامةكاند� ���با�(لة ِ
 ،�

 بو�
�مانانة� 
���� بةكا�هَينانيا) تة�� 

� بةِ�َيكة
; نةبَيت. ���ماني ساختة
 فر�شتني ئة�كة ئة" باسة� هة
 .
تاعونَيكي �يكةية
 تو
شي 
آلتةكةما) بو
�، ئةطة� ئةبֲר� ها
سة�" بة
 شَيو��� نةمر��ية، قسةكانم لة ال ئاسايي بو
 
َيي ئيكينا ضؤنيةتيي مر�ني ئةبֲר� ��نيبَيت 
 بية
َيت بؤ� باسبكة"، تا ئة

َ
ة�A". لة خؤ" ثرسي، تؤ بل

َ
بةآل" من شل

.�

شَيتيية� �ياتر بؤ ئاشكر� بكة" كة تيامد� هةستي ثَيكر�
�بو
" لة سة� ئة
�� هيضي �يكة� بؤ 

 سو ;
� ترسناكة)، ئةمة" بةشَيو�يةكي ترسنا3 ��ماني ساختة ���)

�يشت.�ة> بو
بم سةبا��; بة
 ثيالنة� ئيكينا، ضونكة لة سة� باسةكة نةِ
َ
نة��كَينم. ��نطة من هةل

ئايا Aيانت باشة؟
لَير�  من  Aيانة� ال سةيربَيت كة   
ئة  ��
ئة  3�
 ،;
فز
لي �����كة ��Aنة ضيد�كةيت؟). � (ئة"  كر�   ��ثرسيا

�ني موضة� خانةنشينيد� �ِ�
�ضكة ��نكؤيية�� كة كؤثييةكي خر�ثي جا��نيةتي، لة ضا�بةتةنيايي بةسة�يد�بة". لة " شا

تم: بة�
�� ثشو
�� ��طةِ�َيم، مر�g لة خانةنشينيد� 
� ناكا;؟.  
كة لة 
�نةية بَيت يا) نةية;. �����خةنةيةكم كر�
طة� ���ختةكاني طؤِ��ثاني بةنا
 ئا���يد� ثياسة 

َ
�َيي �َيرينم ثر�فيسؤ� ما��يؤ. بةنا
 كَيلِ
هةندَيكجا� ��ضمة سة���ني ها

 
 (
��كة"، يا) لة ِ�َيطة� ئةكيجياني ��سوِ�َيمة
�، كة ماتؤِ�سكيلة كا) تيذتَيثةِ���بن 
 خوَيندكا��) لة 
َ� ��نيشتو
ن.

َ

�3 ئة
�� بيانة
َيت بؤشايي نَيو�نيا) نةهَيل (

 بةيةكة
� نو
سا�

كر�
�تة

َ
قاضيا) بال

 �

يية�� الية)  لة   
با��نا مذيني 
َ
هةل بةهؤ�  كة   ،�
��مة��� ية3  جؤطةلة  كاتَيك   �هة با��نبا�ينيشد�،   ����
 لة 

�Aنامةكا) ��خوَينمة
�، بةباشي ��خؤ". يا�مةتيد���كة"، ها�يسؤ)، �
ستبو
�. شاطةشكة ��بم بة
 ��سكة
تة. ��
 كضةكةمد� 

َ
� جا� قسة لةطة:�
ستيد�كا; بَيوَينةية. ��� 
لة هةفتةيةكد� ثَينج جا� �َيت 
 ئة
 شؤ�با� (ئؤنجؤ)ية� ئة


 هةفتةشد� كة تةلة فونةكة" مر��� ��بَيتة
�، بةثةلة  ��ضم بؤ كؤمثانيا� تةلة فؤ) تا بة�تيل 
��كة". هة� لة نَيو�) �
 �ي بؤني ��

َ
د���مة
�. بةقو
ل

َ
� كؤنةكاني سة� كتَيبخانةكة" هةل�بد�مة كةسَيك بؤ" ضاكبكاتة
�. طؤظا�� خؤآل
يية �


 ��بو�ية بؤنيا) خؤشبو�ية، هة�ضةند� ئَيستا �
ي ثر�فيسؤ� ئيبو� جيا��كاتة
َ
ةكة" لة مال

َ
(نييم)�كا) ��كة" كة مال

.�

� ضي ضاكد�كاتة�
نا��نم بةتة
 �َيسة، �
�� يةكة" سة���ني ئةبֲר 
��" لَيهَينا، ضونكة ئَيستا لة يةقيند� ناAيم. سة�ساميما) بة��مبة

َ
من ناضم بؤ كل

ما) بةئا��ستة� �يند��يية
� ثَيو���نَيت. 
�ملَيهاتو
� يةكشةمما) لة بالة كؤنةكة�� ����نيشم 
 ضا
�َيريي 
َ
بةمر�)، ثال

قَيزما)   �
��سة لة   �
بةسة�ساميية  �
مة
َ
خةيال �َيتة   �
  ،�
��نيشنة سةقفةكة"   �سة لة  كاتَيك  ��كة"  ند�كا) 

َ
بال

.�
لَيد�كةنة
(ئايا Aيانت باشة.. بابة؟) لة " �
�ييانة�� نيكֲר� ثرسيا�� لَيكر�"، بة
 طو���شتة ئةمريكيية بَيز��كة��. ثَيمو;: 

� بةسا��يي ئة
� Aياني منة، ئة
�> لة هةمو
 شت طرنط8�.�Aيانم با> يا) خر�d نيية، �
�َيو�ية بؤ ئنجؤ، كاتَيكيش كة ثرسيم ئاخؤ  �
تي كة بةسة 
ة
�، بةآل" ئة

َ
مد� بَيتة
� بؤ مال

َ
بةئيكينا" 
; كة لةطةل

ناية; 
 جا�َيكي  ��نيم كة هة�طيز  بةِ���يبو
). من  ئاماA�ية  جا�َيكي �يكة �َيت. ��ستةكاني بةشَيو�ية3 جوآلند كة 
 

 بֲר" لة �
ة

َ
�يشت سةير� ئة
 ثيا
� ��كة
تو
�" كر�. بةئوتومبَيلة كة" طةِ��مة
� بؤ مال��يكة> نايبينمة
�. تا 

�A� خؤشانة� ثَيش جةنط هاتوضؤ� � 
Aيانة ��كر��
� كة بةسة�ما) بر�
 ئة
�� كة ما
�، هةمو
ما)، ئة
�نة� لة 
يانة� فة�مانبة��نما) ��كر�. 

�يايي 
� بة���مطرتبو
، ئَيستا � �
ة
َ

ستبو
 كاتَيك لة بة���" مال�� 

بةهؤ� ئة
 شوختة بضوكة� هةفتة� ��بر�

ةتَيكي 
َ
، بةآل" هَيشتا لة حال

َ
ئوتؤمبَيلة  ما�سيدسةكة" ��خةمة طة��جةكة
�. هة�ضةند� ئَيستا تةمةني بو
�تة ثا��� سا:

� باشد�ية.��
�طرتني �
بؤ   "
ئة
 كاتة� ضو كِريم،   �َ
لة  مانيا شةحنما) كر�، 

َ
ئةل لة  ثَيخؤشبو
 كاتَيك  نيكֲר� ضةند�  بֲרمة 

 �ةكاني نةكֲר
َ
مَير�مند�ل  �َ�ِ
بةآل" ها نة����ني،   "�
بو
، من ئة نوَي8ين مؤ�َيل  ئةفريقييةكا). ئة
سا  ��نستة  خةآلتي 

 �
بةبةكا�هَينر�  �
كؤتؤنؤ- لة  لَيبوخِرَيت،   Vسيد�ما كةسَيك   �هة ئَيستا  بَيطوما)  سةيركر�ني.  بؤ  ��هاتن   �
هةمو
� لة 
 ئوتؤمبَيلي (تةكة �تة� ثَيد�كر�) 
 ��يو;: ئوتؤمبَيلة كةما) كؤنة، بةآل" �

َ

�" طال���
�، ئةبֲר بة
���يكر�
ها

تة� تَيد�ما
�، كاتَيك 
َ
�حي طال�تةكانة، 
�3 نا
� نابو
)) باش8� كة بةبَي قايشي سةالمةتي لَييد�خوِ�). ئة
 هَيشتا 

� باشيش ����نَيت ���ماني ثر�تستاتةكة شتَيكي �سة���نم ��كا;، جا�جا�� ختوكة" ����;، ��ستم ثَيد���هَينَيت، �
تةجاِ�ييةكة� بة��آل بكا;.

َ
د� بكا; 
 ثَيكةنينة طال

َ

�، بةآل" ئةمة بؤية ��كا; تا السا�يم لةطةل
لة 
َيد� لة نا
بر�
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�" بة، نةنة���لة ثَيكةنֵר بة
 �
 لة  بֲר"   ،�
خوَيند� نةنة)�  بة،   "�
���بة ثَيكةنֵר  (لة  قةسيد�كة�  كضة��كةما)  كاتَيك  ناشتنةكة�،   �A��

 جو�نة، 
شة مند�آلنييةكاني شيعر�كة فرمَيسكي لة ضا
�كانم با��ند، هة�ضةند�  
كر��
� ئة
 نا
نيشانة ضةند طونجا

�بة� نو
سيبَيت.�طومانم 
�بو
 كة��يكي �

�ني، ها�يسؤ) كةمَيك بةباخد��يية
� خة�يكبو
، لة " 
��� طؤِ��ثانةكةمد� 
���ة
�مد� بةضو�

َ
لة ِ�َيطة� ضو
نة مال

ةكا) بو
بو
نة ضيلكة� 
شك، بةآل" ���ختي كة����كا) هَيشتا بوَير�نة 
َ
����� �ياتر خة�يكي ئا
�َير� بو
، قة�� طول�


.(

 تةِ�بو�
سة
...(Aك ناكو

َ
�مانةكانم خةل��

تةلة فزيؤنةكة" ثَيكر�، هَيشتا شاشةكة� تة���� هةبو
، هة�ضةند� كوِ�� باشةكة� �كتؤ� ئؤتاجبؤ، كةئةند��يا�يي 
�� تريشقةكة� 
�يا) 
 هة� ��
ة ئاسمانييةكانم �

َ

 ها; تا بؤ" ضاكبكاتة
�، كةنال
ئةلة ك8�نيي ��خوَيند، هةفتة� ��بر�

بذ�،   CNN  
   BBC ةكاني 
َ
كةنال بةبَي  هةفتةية3  ضةند  ��تو�نَيت   g�مر  

َ
بةهة�حا: م. 

َ
بةهةل  (
بو 
�يية، � ئة" 

ة ئةمريكييةكا) نيشا) ����; بةنيمضة 
َ
� باشة، ئة
 كاتانة� كة مَير�مند�ل�ي ATN � نيشتمانيش �

َ
بة�نامةكاني كةنال


تي سةما��كة).
�
���كر�ني 
 ثيا
َيكي �يكة نمايشكر�، لة 
�نة� بةها

َ
�Aَيك ضا
ثَيكة
تني لةطة:�ي ATN � نيشتماني ثَيش ضةند 

َ
كةنال

�ماني ثةتا� تايفؤئيد.�� ���ماني ساختة تا
�نبا�كر�
)، ئةمجا��
 ��
ئة  3�
  
��نيشتبو كامَير�  ثَيش  لة   .;
  �

نكر�نة
� بؤ  ئةمة�   .((Aناكو ك 

َ
خةل �مانةكانم �� ��ستيد� ِ لة   )

.(�
�مانة تةنيا نةخؤشييةكانتا) ضا3 ناكاتة�� 
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