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 ��� ثَيو���كا�،   هةمو بة  كةأل � ���ختى  ِ��مانى 
 شاعֲר  �ِ��ماننو شةشةمى  ِ��مانى  ئةمة  نا!��ية. 
 هةمو ثَيضة!نة"  بة  جؤنسؤ�“�.  ”�َينيس   �شانؤنو
بة  �يا��  الثةِ��.   624 لة   �ثَيكهاتو  �بة�هةمةكانية
كو 

َ
تةنيا ”هةند“" الثةِ�� ئة3 تايبةتمةنديية" نا�!تآ، بةل

 "�ئة لةسة�  ئةمة�يكييةكا�  ِ��خنةطر�  كؤ��نطيي 
ثَيى  كة  ئةمريكي،  ئة��بي  بؤ  لوتكةيةكة  َيناكر�نى  كة 
جةنطى  ئة�مونى  �!بِرينى  بؤ  َيكد! 

َ
هةل لة  طةيشتبَيت، 

ئةمة�يكيد!  يذ�!نى  لة  كة  ة" 
َ
قول برينة   ئة ظَيتنا3? 

يةتى كة بة شَيو�يةA لة شَيو�كا� ثةيو�ستيشة خولقاند
بة   Cسةبا��  �ئةمريكييةكانة لة  ���َيك  هؤشي   بֲר بة 

.E!جةنط لة عَير
�َيظيد  ِ��خنةطر   نوسة� كة  نيية   �لةخؤ �يا�� 
!شنتؤ�  لة  كة  خؤيد!  ��َيذ"  تا�يكى  لة   ،�ئيطناتيؤ
ِ��مانى  بة  كةأل � ���ختى   ،�كر��تة  "

َ
بال ثؤست 

 �!�J بؤ ئة3 �سفة ��َيذ ��كاتة ثة�جو نا بباC، ئة
َي نوسينى ِ��مانَيكى �يكة سةبا��C بة جةنطى 

َ
بة�" ��ل

بونى جةنطةكة، بة كا�َيك ! لة تة
َ

K35 سا "!ظَيتنا3 �
 نوسينى 

َ
N� ،Oلة كا��كانى بانطةشة" ئة��بي �!��نر

���ختى  لة  جؤنسؤ�  �َينيس  كة  نا!��ية"  شَيو�  بة3 
نيايية� ثة�جويةكة.

َ
د! نوسيويةتى �يا�� بة �ل

َ
كةل�


	ختى ���كةأل�

�مانة� خةآلتى كتَيبى نيشتمانيي ئةمة
يكيي �	
طر�
ئة� ِ

	: نة	��� حسَين
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ِ��مانة ���" لة خوَينة� ��O، سة��تا خوَينة�  ئة3 
ثَيويستة لةسة� ��يي خؤP بة���!3 بَيت تا شةشسة� 
ِ��مانةكة،  �مانى   بينا لةطةأل  ��بَيت  خوَينة�  الثةِ��، 
ئة�مونى  ��بَيت  هة��ها   .C!بِر  ،Cبكا نى  ِ��نطة  كة 
!تريش سوكةC? نا!��يي كةسَيتييةكا� بناسَيت، �

َ
هةل

بة�� بنميضى بة��" حة�? تو!نا" نةبِر!�" نوسَينَيكى 
جةنطى  �ضة"  بة   Cسةبا�� ���بِرين  ئةندَيشة?  ثِر 

.Oفِر
َ
ظَيتنا3، هةل

ِ��مانةكة�!،   "�د!نة
َ
ثةِ��هةل سة��تا"  لة  ِ��نطة 

خوَينة� بيةO بة�طة" ئة كا�يطة�يية طة��ية بطرَيت كة 
ى 

َ
 ِ��مانةكة، هة� كؤن�Uِل

َ
N�ِ��مانةكة لةسة�" �!يد�نَيت، 

جةنطة"   ئة  A�  !تة  ،�ئا��ية ��ضَيتة   ?Cكا��
 ?Pَير!نكا�  ما�  تا�  ئة  بة هةمو  ،Cلَيو� ��كا باسي 
بة   �ئةطناتيؤ �َيظيد  لَير��!   .��ِ�ند!نةيةية كا�يطة�يية 
َي: 

َ
ى ِ�!ستى ���!C كة ��ل

َ
���بِرينَيكى سة�كةتو لة �ل

سة�كَيش،  J��ِنامة!نَيكى     ثَيشو بةنطكَيشى   ”شاعֲר
بة   Pخؤ توند"  بة  كؤتاييد!  لة  كة  نوسيو�  ِ��مانَيكى 
ستانَيكد! ما� 

َ
َينَيت، �A ضؤ� لة جةنطةل

َ
خوَينة��� ��ئال

َينآ“.
َ
خؤ" لة نَيضֲר�كةية� ��ئال

كا�مةندَيكى  كة  سانديس،  ليا3   "��� بة  ِ��مانةكة 
 ،���خولَيتة ئةمريكيية،  بةنديي 

َ
مةل طريي 

َ
هة!ل ئاJ!نسي 

ى �1967! �A يةكَيك لة تيمى جَيبةجَيكا�" 
َ
كة لة سال

ظَيتنا3   بة��  ،�J ظَيتنامى  ةتاندنى 
َ
خةل

َ
هةل كا�" 

ِ��يشتو�. سة�كر��" تيمةكة كؤلؤنَيل فر!نسيس كز!فآ 
 "نا ”كؤلؤنَيل“  بة   هةمو ئةمة?  مامى  كة  ساندسة 
��بة�? جةنطا��َيكى ئةفسونيي ثسثؤِ�� لة ��Jكر��كانى 

بة�طريكا�!نى �J بة جةنط.
ئة3 كؤلؤنَيلة كؤنة �A شةيتا� ئاطا" لة كر��كانة. 
كةسَيكى  بكاتة  كؤلؤنَيلة  ئة3  يستويةتى   �ِ��ماننو
ى تا�يكيد! لةطةأل ئاما�JيةA بة كةسَيتيي 

َ
ئةفسونيي لة �ل

كؤ�تز لة ِ��مانى ”كؤنر!�“? ��نطد!نة�" Jياني ِ�!ستيي 
!�� الندسيدK، كة �!نة�" ئاينز!" ��Jجةنطى كؤلؤنَيل ئَيد

بة�طريكا�!نة لة ظَيتنا3.
 "نا ��كة�  جَيبةجَيى  تيمة  ئة3  ِ��شة"  كر��   ئة
 ��سثَيكى ِ�َيِر�" ِ��مانةكة�! 

َ
Kلةطة .�“

َ
Kكة”���ختى �

ى بةكا�هَينانى 
َ
بؤما� �����كةO كة ِ��نطة ئةمة بؤ هةل

لة   ! كة   "�ئة بؤ  بَيت  اليةنة � ظَيتناميي  سيخوِ�َيكى 
بةتةما"  يةكطرتو�كا�  ياليةتة  بز!نن   !  Cبكا  "هانة
يش تةنيا تةمَيكة بؤ 

َ
كةلهَيرشَيكى طة��ية? ���ختى �

Pَ�ِ ثَي نكر��.
جَيى  تَيبينييةكى  ضةند  ِ��مانةكة�!  لة  نوسة� 
 ،Cكا�� ��ستنيشا�  اليةنةكا� � سيخوِ��  سة�نجى 

 Aية لة  طيانن   � ”ئةمانة  َيت 
َ
ئةل سانديس  ليا3  كة 

طرَيى  طَيِر!نة� سيخوِ�ييةكا�،  ئاليةتى   
َ
N� جةستة�!“. 

كةأل �يمةنَيكى ال�كيي ِ��مانةكة�، هة� بؤية ���ختى �
سرستيي ناِ�!ستيي جةنط خؤيةتى.

 A� كةسَيتييةكانى  لةسة�   ��� خوَينة�!�  ثَيد�ضَيت 
تر" سة�  ? سة�با��كانى  هيؤستؤ�  جةيمس    

َ
K!كو�يؤ�

ستانةكانة 
َ
بة ثؤN ئيكؤ، كة ئة�كيا� ثشكنينى نا جةنطةل

بة  ترسناكة  بوية�"  ثِر  ئة�مونةكانيا�  كة  بو�ستن، 
تةكانى   ناَيز�ية َيناكر�نَيكى  كتَيبةكة?  ��َيذ!يي 
هة�   ."�!J� لة  ثِر�   ?���بنة ��َيذ  توند"  بة  نَيو!نيا� 
بؤية خوَينة� خؤ" لة ِ�!ستيية�! ئةبينَيتة� كة ئةمة بة 

ِ�!ستى ضؤنيةتيى توَيذ" سة�با��كا� بو� لة ظَيتنا3.
نوسة�  كة  ��بَيت  كَيش   �ئة بؤ  سة�نجما�  لَير��! 
�مانَيك �!��هَينَيت بؤ ئة3 سة�با�!نة، �A ئة�" جؤ�َيك 
،  ��سثَيكى لة سوكةتى بةنطكَيشةكا� بخاتة ِ�

َ
لة هةل

تا   ?�خةتو يا� 
َ
لةطةل كة  بَيت   �سؤ�!نيانة  ئة ى 

َ
ِ��ل

طةيشتنيا� بة كةمثى سة�با�"? لةَيو� بؤ نا ئة جةنطة 
��َيذ  ��بَيت،  توشيا�  ستانةكاند! 

َ
جةنطةل لة  خوَينايية" 

 
َ

مايكل  "�طَيِر!نة لة  ئة سة�با�!نة  با�"  يا�   .���بَيتة
هر (نامةكا�)�! ، كة هيؤستؤ� ��بَيتة فة�ماند�" ثؤلَيكى 
 �ئاسايى، ئة�كى ئة�ية نا �!�ستانةكا� بة بآ ثسانة
 ��� كةسَيتييةكى   بة��  Cئةيبا  cئةمة كة  بثشكنآ، 
توندِ��? �ِ�ند�، سةير ئة�ية ئةمة" ال خؤشة، هة� بؤية 
 ئة كاتةشى �خؤبةخشانة ئةضَيتة تاآل" جةنطى تر�
فؤنَيكس،  ال"   �بطةِ�َيتة  "� جا�َيكى   Oكر�� ناضا� 
بة   ��!ِ�ما�? متبو� ��بآ، كة ���!نآ ��بَيتة توشى 
ثياَيكى سة�نةكةتو" ئاسايي، ضونكة �A خوَينة�يش 
بؤ" ���ئةكةO، تا�� ئة ناتو!نآ !� لة ظَيتنا3 بهَينآ? 

.�نيا" ئاساييد! Jيا� ثَيك بَينَيتةضيدP ناتو!نآ لة �
جةنطَيكد!  لةطةأل  !نى J حة�َيك،   A� خوَينة�  لَير��! 
توَيكا�يى   ?Pشيكا� ضֲר�كى  ِ��مانة  ئة3  ضونكة  هةية، 
 .�خؤية ظَيتنا3  بة  ثةيو�ستييانة  كةسَيتييةكانة? 
كة  جؤنز)  (كةيت  فرياطو�!�"  كا�مةند!نى  لة  يةكَيك 
كة   "�ئة  "!� ِ��مانةكةية،    نا ِ��شتيي   Pهة�طة
 �لة  ،�خؤشةيستيية  "!� ئةكةَيتة  سانديس  يليا3 
ئةثرسَيت:  خؤ"  لة  �َيت  J��َِيك  كة   ،�ئةكاتة ئاطا�!�" 
تيذ� توند نيية طة�� سز!   هةمو ئة3  مر�3؟  ”كة" 
 Aضةند سة� الثةِ��ية "!ضيية بة سة�مد! ئةJ�َِيت؟“ �
َيت: ”Jيا� كةيتى 

َ
� ��لِ��ماننو ئاطا�!�كر�نة�ية،  لة3 

لةبة�  ��كةين?  ثَى  هةستيشى  ��يبينֵר?  كر�“.   !تة
 ،Cكا�� �!ِ�ما�  بانطةشة"   كةيت  ضؤ�  كة  ��مماند!ية 
وَيستة" يةكةمد! بانطةشة" سانديس خؤ" 

َ
كةضى لة هةل
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��بينֵר.
الَيكى  سانديس  كة   �لةخؤطرتو  "�ئة ِ��مانةكة 
 ثر�طر!مةكانى ”سي  ثة��شة بؤ هة� شةيةA كة لة ثةيِر�
ئاP ئةP“�! نوسر!بَيت، كةضى لة كؤتاييد! بة شَيو�يةكى 
 �ِ�ند� �َيتة بة� ضاما�، بة جؤ�َيك قاضاخضَيتى �ِ��تكر!
" خؤ�هةآلتى بة ضةA? تفاقى جةنطيية� ��كاC لة خو!�
بؤ  ”كا��كة3  َيت: 

َ
��ل ئةمة   "ثاسا بؤ  هة�بؤية  ئاسيا، 

تا!نبا�� مة�نةكا� جآهَيشت، ! ئَيستا كا� بؤ تا!نبا�� 
 "قة��بو بآ  Jيانم  كاتةكانى  ئةكة3.  مامنا�ند�كا� 

نن“.ال�كى بةسة� ��بة3، بةآل3 ِ��فتا��كا� �ياتر ِ�
َينا  كا���!  لة3  ظَيتنامييةكا�  ضؤ�  نوسة�  �!خؤ 
��كاC! ظَيتناميةكا� ! نيشا� ��!� شَيو� ِ�خسا�O بن 
كة ثةيو�ست نֵר بة كاتَيكة� لة سرشتى ئةمة�يكييةكاند! 
بَيمانايي  ثوضى?   بة�� كة  !نَيك � َين، بد لَيى  تا 
بؤضوني  ظَيتنامى  كةسَيتييةكى  لَير��!  ��نَيت.  مل 
 ،�� ��كاتةظَيتنامييةكا� بة شَيو�يةكى قوأل? ثِر!تا ِ�
َيت: ”ثةندَيكى كؤ� هةية كة بة مانا" ئة� �َيت مَيخ 

َ
��ل

ئةمة�! كؤلؤنَيلة  بة�!نبة�  لة   .“cلة ضةكو تةمةند�َيذتر� 
َي: ” ئة3 طةلة لة بةئةنجا3 طةياندنى 

َ
كؤنةكة ئةمة بة!� ��ل

تؤ  ئة�تا  كؤتايي،  بطةنة  مةبةستيانة   ��� كا��كانياند! 
بةثةِ�"  مايؤ�!  لة   �!ئة  ،"���� لَييا�  يةناية��!  لة 

ئاما��يية� بؤ �ياتر تؤقاندنى ئَيمة �َينة� ئا�!“.
لة كؤتايي ِ��مانةكةشد! سة�نجما� بؤ ئة� ِ�!ئةكَيشَيت 
شَيو!�َيكى  بة  (كة  سة��كييةكانى  كةسَيتيية   هةمو كة 
تايبةC �!يِرشتو�) بةهؤ" ئة�" كة ناتو!نن !� لة ظَيتنا3 
تةيةكى  لةسة�  ِ�!��مَينֵר  ���يش  ��بن.  َير!�  بَينن، 
سا�جنت ”جَيمى ستؤ�3“ كة يةكَيكة لة كةسَيتيية هة�� 
َيت: ”ئة3 شوَينة �يزنى 

َ
سا�يةكانى نَيو ِ��مانةكة كة ��ل
.“�الندَيكة سة� ترشا كةتو

لةنطي،  لة  ���َيك  هةبونى  لةطةأل  كةأل � ���ختى 
لة  هة�   .Oبكر لةبֲר  طر!نة   ?���مَينَيتة  ��� ِ��مانَيكة 
جو�!  لَيك  طر!نة  كةسَيتييةكا�  لة  ���َيك  ثَيشةكييةكةيد! 

 �شانة��� بؤ  ِ��مانَيكة  ئة�شد!  لةطةأل   ،�بكرَينة
 �" ئة��بي جيهانييةخولقا�، ِ��نطيشة بضَيتة نَيو مَيذ
لةسة� جةنطى  ئة��بيية   "�J! بة��ترين  كة  ثَيية"   بة

ظَيتنا3.

بذ����ية� لة ِ��مانةكة:
َ
هةل

 ،!�Jكو Pكةنة� Aسة�� !�”لة سَيى بة�بةيانى �َيشة
 ،�نوستبو �يكة  سة�با�"   � هيؤستؤ�?   �!���يا
فر!!ند!  نيا" � بة  يةكةمييةكا�  ِ�!ثؤ��  كة  كاتَيكد!  لة 
 Aية تةنيا  �طةية�! �  لة  ،Oلة  .�ثةخشد�بونة
بة   بو كَيش 

َ
خؤهةل يانةيةكى   ،هةبو بضكؤلة  سةماطا" 

ثةِ�" ثة�!نة" طة��" خوال�" ميضةكةP، بة باِ��كة"، 
ئة3  كة  ���يا!نةكة"   هة�� فليִר���كة".  يا�يي  بة 
��طرتنى  بؤ  هةستا�   لةخة ��بر�،   بةِ�َيو�  يانةيةيا� 

.�!� "�ِ Aلة سة�� "�ى ئة
َ
هة!ل

�!نيشتن،  ثيا�كة  سآ  لةطةأل   �!���يا  هة��
 "ؤk ئا

َ
ؤk �ل

َ
نيطايا� لةسة� هة!خؤشكة��كة بو كة �ل

 ،�بيخؤنة �!نا  بֲר�يا�   ،��قا قوتويةكى  ��تكاية   
َ
N

سة�با�"  بنكة"  لة  كة  ضةكد!��كانيش  هَيز�  ة" 
َ
ِ�!يةل

 Cسةبا�� ،سوبيكة� ثةخشى ���شاند، بة ��َيذ!يي شة
 �بة تا!نى كوشتنة، كة لة يا����يد! ���ناكرَيت، نةثسا

ِ�!ثؤ�" ثةخش ئةكر�.
 يليا3 هيوستؤ� لة �!ئَيستا ! ضَيشتةنطا�، ���يا
ةكانى طر!ند ئايالند�! تَيد�ثةِ�"، 

َ
كاتة�! كة بةنَيو جةنطةل

 ،طرتبو
َ
هةل مليمى   22 جؤ�"   "!Uخو!س تفةنطَيكى 

 ��بو  ،!��� بة�"  مة"  خة�يكة   ! ��كر�  هةستى 
ئة3  سة�با�يية"  كةمثة   ئة كَيو"  بة�!�"  لةَيد!،  ئا 
 ��طةية" تة" بكر�با، ئة�" كة ئة3 هة� لة فليثينة�
تا ئَيستا ��يديت، نةيد��!نى هةستى بؤ ئة3 آلتة ضيية، 
 ��بو  ،Cبكا  !�ِ ة�! 

َ
جةنطةل لة3  يست ��  "�ئة تةنيا 

هةندO بة�!�" كَيو" هةبن لة شوَينَيكى ئَير��!“.
نو	سينى: �َينيس جؤنسؤ�


