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 یە بۆ؟ ێئەم چاپە نو
 
 

 خااۆی یمە بەرهەماا ئاخۆ کااا ێدەپرس ڕزۆر جار لە نووسەر و وەرگێ
پرساایاری لەوەش هەراسااانتر ئەوەیە ئاااخۆ لە  ؟ویااان خۆشااتر دەوێهەمو لە

 هیچیان پەشیمانە؟
و ئەوەی ڵکاا هاایک کااات پرساایار نااا،ۆب نیاایە، بە لە مێژیشااە گااوتراوە،

 . نا،ۆبیە وەبمە
 

بە بەرساا ی پرساایارەکەی سااەروو،  بااۆو  سااایەێئەو ڕ باان ئیاادی لە
دەوێاان، هەر یەکەیااان  خااۆش منانەکاااڕهەمااوو وەرگێ ڕاسااتگۆیی ئەوە دەڵااێم،

 ئاااخر گەر دەدا،ڵۆکەکەوە سااەرهەڕلە ناااوە یشاا پەیامەکە ،ۆناغێااک و یزادە
 نااااادنەوە نەێۆنااااااغی خوهەر لە بااااانەڕەتەوە خۆشااااام نەویساااااتبان، ئەوا لە ،

ارە ،وڕسااەکەی دیکەشااە، ەی پرساایەوە بۆ وەرگێڕان. هەرچی دەرباااردەپەڕین
نەخێاار لە هیچیااان  ڵااێم،ر دەەوهەمااان پێاا  بە ئەوا ؟لە هیچیااان پەشاایمانم ایااائ

ەتە بەرهەم، لە نەهێناااو اداناادانڕپەشیمان ناایم، چااونکە هیچیااانم بە شااێوەی بە
وەکان ێک لە شاا وەیەێشاا  بەدەسااتەیەک لە خۆشەویسااتانم  یانداشاا کیهەر یەکێ

وەی ێژ بااێ، یااان بە شاا ێاا و ڕاو وەی پاار ێشاا   ، ئەوسااا بەخەریککااردوون  پێوە
ستەکانیشم یخۆشەو خوێنەرە شداکامیائ، لە ێبڕی بڵەەه  وە ووونەچبەسەردا

ر ەانەکاااانم نە مااانەتە و نە ئەرکە بەسااا ڕێگوەر .ککاااردوونەتە ساااەنگی ماااحە
بە   دوای ئەوەی،  ەێکی تاکەساای خااۆمڵکتێبخانە و خوێنەری کورد، بەڵکو هەو

یاااک و م، ویسااتوومە کەساااە خۆشەویساااتە نزناوەڕۆکەکەیااان کارانگااااز باااوو
پاڵپشااتی و دنەداناای ئەوان و  بەجااا نیئاگااا باان، ئ ی بەێاا ل مەیوەندیدارەکانیشاا پ

لە ووری شااا م، ەتەپێشووکە باااواری وەرگێااارانم باااۆ هاااات ،ەناااایەتی خۆشااام، 
ساااوود و  ش و بەنەر بااااێئەگەر بە الی خاااو نجاااائی  .چاپااادانیانم خاااواردووە
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وا هەم سوپاسگوزار و هەم شانازیشاام، خااۆ ئە،  وبنژلێوەرگرتن بوێمایەی چ
 سەر بە ماخۆکەیەتی. ەڵبی ،ڵە ماواگوتر ەبێ، ئەو شەئەگەر پێچەوان

 

زادەی کاااااتی  شاسااااتییەڕلاااای گەلااااۆ، لێاااارەدا ڕاسااااتییەک هەیە، ئەو 
مەکە فراژی بوە یشبەبم  تەیڕس  پاش  یە وەکلەوانە  .ەان و چاپکردنڕوەرگێ
نم پەشاایمان ناایم، کااارێکی وەرگێااڕا لە هاایک، ڕاسااتەر ۆهەرچەناادە ئەوە ز بکااا.
ان، لە ڕ، لە ،ۆناااغی دوای وەرگێاا خااوێنەر یەسااتەبەردانێنپێااواژۆی هم لە ببە

ەچناای و سااەرلەنوێ داڕشااتنەوە، ڵپرساای ئامااادەکردن، لە پێااداچوونەوە و هە
ک هااااتبێتە ێااا ، باااۆیە کورتاێنانووبێهەبااا وکاااوڕیم ، کەملەوانەیە لەو ،ۆنااااغەدا
بێااتە نااوو  کەوتێڵەی تایااو و ڕمەڵێااک هەبە کۆانەکە ڕگااۆڕێ، ئیاادی وەرگێاا 

لە  کێماسااییەکئۆباااڵی هەمااوو  داغە،ۆنااا ولەبەم جااۆرە  ر.نەێخااو یبەردەساات
م نیشااانی ژمااارەیەکی انانەکڕگێردەستنووسی وە  دایە، هەق بوو  ئەستۆی من

 زانیەبااڕ و زمااانڵبەردەسااتی هە مخسااتبانە، بووایەابنم باادزۆرتااری هاوڕێیااا
ێ کاااتێ ڵاا ، بەنەرێبەردەسااتی خااو  رین هەڵە بکەوێااتەکاارێ بە کەمتاا کارامە، تااا ب

م و هەم ، ئەوا هەم پەشاایماننەمکردبااێ، یااان ێبنەهااات دەساا  م لەرەکااا ئەو
 دەکەم. لێرەشەوە داوای لێبوردن لە خوێنەران

 

 انەکااانم دووبااارەڕکااو وەرگێڵماوەیەکیشە خۆزگەی ئەوە دەخوازم، بە
م. ییە دەرباااز بااکەکەموکااورت مهاایک نەبااێ تااا خااۆم لە چاااپ بگەیەناام، هەر بە

وەک گۆلاادا  ردەیەکیسااەرک نی ژنەاکاا رییەیادەوە ێااتە سااەرکاااتێکیش بااا  د
بااۆ پەیاادا بااوو، ئیاادی   یشیپاڵپشتێکی چاپبۆ خۆشبەختی  دوای ئەوەی    ،رمایە

 زۆر مەراق بووم، ئەمجارەیان زۆر بە پوختەیی چاپ بکرێتەوە.
 

وردبااین، هەر یەک لە  زان وکااوردی ی ئااازیز وێدوو هاااوڕ ئەوە بااوو
 ی( ، ئەوشاااالنماااان ،و)ل تواناااا و بە ەرگێاااڕیبااااز مساااتەفا(ی وێ)ڕ نایااا هاوڕێ
ەرگێرانەکااانم، ڕەشنووساای و لەمێااژە بااووەتە فلااتەری یەکەماایۆر ز یکەسااە

گاارتە  ەیەکەیااان نیااوەی کتێاابەکەی بااۆ ئەم کااارە هەراسااان و هەر شهاااتنە پااێ
ی چەنااد کە پینەکااردن کااارێک ،منااێیەدا بدان بەو ڕاسااتی هە،ەئەسااتۆ. مناایش 

 سە.ڕسەخ  و جا
ێنووسی ی تایو و ڕهەر هەڵە  کەوەیە، نێڕئەم دوو هاوبە هاوکاری  

ڕاوێاااژ لەگەڵ ئەوان و هااای  کاااو بەڵبە کاااردوونەتەوە، نێاااو ئەم کتێااابەم چااااک
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ماااکە  دە،ە ڵوەرگێااڕانەکە لەگەی دیااکە جااارێک  ،ر ئەو ڕایەەدیکەش، هاتینە ساا 
 هەماااوار ەی چااااپەکەشێو، لەمەش زیااااتر شااا ەوەکەمزییەکە بەروارد بااا ئینگلیااا 

م بەوە، بەتەاپکراودوو جاااارانیش چااا خاااۆی هەرچەنااادە کااااتی ، کە بکااارێتەوە
 دارگێاااڕ باااۆ کتێااابەکە لە نێاااو دە،ەکەتێبینااای و ڕوونکردنەوەکاااانی وە هەیناااێ

ناویشاای بە  نە نێااوان دوو کەوانەوە و ناوەکااانیوجێگەیااان کرابااووە و خرابااو
ەتە نهێناااوهەمااوو ئەمااانەم رەیااان جا ئەمبەبم ، ئینگلیاازیش نووساارابوونەوە

 ش.ەکزی دیێسەرباری پەراو، ناوێز دامناورپە لەو  خوار
 

 هەر یکە هاوکاااری ،مڵااێ، دەبااێ ئەوەش بێاازانەشر لەو دوو بەڕدە بە
 می کااوڕ(ڕا)ل خەیالناای( و کاااکەیەک لە هاااوژینی خۆشەویسااتم )کنێاار جەمیاا 

 مدا دەربچم.بن باری ئەم ئەرکە بە ئاسانی لەنەبووایە، لەوانە نەبوو 
 

، نەخاسااامە بیرێکهەماااوو ڕۆشااان یە،ەوەپاااێم، وایە ئەم کتێااابە هااای ئ
ی دەرساا   چااونکە پااڕە لە  ؛ەوەێنندەیشکێننەوە، بیخو  اسەتداالی سی  بە  یەئەوان

ێااااتووی دڵسااۆز، کە هەر لە تەمەناای هەرزەیاایەوە خااۆی بااۆ سااەرکردەیەکی ل
ئەوەی دۆزێااک تەرخااان کااردووە، تااا بە ئامااانجی خااۆی گەیانااد، ژنێااک دوای 

ەساااااتی کاربەد تباااااوون وڵەدەو بەو   ،ۆناغەکاااااانی خەبااااااتی ژێااااار زەمینااااای
وەک  ز بۆ وەزیر پاشان سەروەزیری دەبڕێ، پاشااانر لە باڵوێەهحکوومەت  

 دەکا. ڵێکی دوای خۆی چۆجێگە بۆ گەنجڵەوە، وە ماتەداپیرەیەک دەچێ
 

 ڕ وەرگێ
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 منداڵیم
 
 
ئەو ماوە کەمەی سەرەتای منااداڵیم،  پێم وایەگاوە، ڕێەر بە ێ هجار  
سااااڵی  وترێی دەگااا ێااا پ ەک ،ەیساااەرەتایدە هێنااا بەرایااایم، ئەو  یسااااڵهەشااا  

زۆر کەم چاااااونکە مااااان  سااااااوایەتی، ئەگەر واباااااێ ئەوا ماااااایەی خەمگینیااااایە
 ی ئەو کاتم لە بیرە. و شادمانخۆش  ییادەوەری
 

ڵەی ژیانماادا سااائەو حەفتااا  ئەو سااەردەمە گۆشااەگیرییە کە لە ماااوەی
 ،ەنگااااااانە بااااااووو ت ، بەشااااااە هەرە زۆرەکەی ناخۆشاااااایلەگەڵماااااادا بااااااووە

ناااد، ئەویاااش بریتااای باااوو لە هەژاری، ینابا دەریاااداب ادەکەماااان لە ژێااارنەوخا
ئەوێ   انەکەیتااۆ،ێنەر  ەوەاتنبیرهاا مابردەیی، برسێتی و تاار . پێشااموایە  سەر
ئەو  ووبمباا  وابااێ زۆر سااامە. ماان دەیو زە،ەکەی بیرەوەری  ڕوون  یەێم الڕۆژ
ین کەماا مە لە یەبم. ئااێووباا   نهەر سێ یان سێ و نیو یاخود چااوار ساااب  ،دەمە
وناای وڕ ەوەم بەف دەژیاااین. ماان هێشااتا ئکییاا  لە کچااووب یێکویخااانو ۆمینااا 

ت نەماادەزانی ن ئەوکااابێگوما سەرمان دەکرا.  1ییکە با  لە ڕەشبگیر  ،لەبیرە
خەڵکاای وەناادی بە ەیشااتەکە پ انااییە، بەبم ئەوەندەم دەزیواتای چ  ڕەشبگیری

ڕمی ەرەە ساا ؛ پەیوەناادی بهەیەی ئەو هەراوهوریااای شااارەوە ڵو شااەپۆ جااوو
"ەوە کریسااتیانە بکوژەکااان" هاااواریو هاتو  كێاارد  راویهەساند  ەل  و تیخی  ژتی

بەبیەک بەسااەر ماان و خێزانەکەماادا  تاااکرد، کە سەیری جووەکانیان دە،  هەیە
 اێنن.ب

ەچاااوومە نااااۆمی بووم، دتاە وەسااا پەیاااژەک لە ساااەر ،بیااارە ئەوەم لە  
 ی گرتبوو،واکەسا کچەەکە دەستی ایک، دایدەژ ی تێداماڵێکی جووەوە،  دووەم

دەرگا سەرەکییەکەی  دارێکچۆن بە لەوحە کە ،منیان دەکرد  اوکیای بماشەت
 

1romogp  
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ەم ڕۆژنەدرا، بەبم ئەو  یەکە ئەنجاااااااامڕەشااااااابگیری ڕاساااااااتیدارت. لە دەگااااااا 
دەیەویساا   ،تااووڕە ببااوو م؛ چااۆنیش باااوکچااۆن تۆ،یبااووینلەبیرناااچێتەوە 

. ێرگڕێ لە تێکدەران ب تادەدان ی لەیەکەداربمانپاریزێ، ئیدی بە بزمار لەوح
ئااێمە   شااتە بااۆیە لە  هەمااووئەو    ،ئەمانەش ئەوەم دەزاناای  هەموو  روویە سەل
لە   بوون دەبووە مااایەی جیاکردنەوەمااان  جوو  بووین.  چونکە جوو  ە،ەومێ،د

جاااری دیااکەش لە ژیانماناادا و، چەنااد  بااوردنێک  هەسااتک  . ئەوەمندابنی گەڕەک
هااۆی  ەب ایی ئەوەی کە تااۆگاا ئا ایی،ر ، بێایااوتی تاا . هەساا ووەوەدووبااارە باا 

 ،بێبدەرباااااز یویسااااتبائەوەی ب، بیروباااااوەڕەوە جیاااااوازی بونیااااادی وبی،ااااو
 خودی خۆی نواندبا. لەبارەی وایە کردەیەکی چاالکانەیودەب

 

 بەوین. هیچمااان بااوچەنااد هەژار  مەئااێهەروەهااا ئەوەشاام لە بیاارە   
تور و ساا ەئ گی، نە جلااوبەرواردن، نە خاا ڕاددەی پێویساا  و تێربااوون نەبااوو

ەوە لە دەر  ،لە ماڵ. من هەمیشە ئەو زارۆکە بوومیەک  ەرەوەرمکەگ  گەرم، نە
بەتاااڵ بااووم. هەتااا هەنااووکەش دوای ئەو ماااوە ما و لە ماااڵیش زۆر زگسااەر

ە؛ بەبم یگەریەکی نیاا ریکە هاایک کااا ،اوە، هەناادێ شااتم لە بیرماا دوور و درێااژە
 لە سووچێکی ،یرە بنەی خۆم دێتەوە، وێدیمەنەکەم وەک خۆی لەبەرچاو ماو

            ،دم دەکااااارمااااا کێساااااک دانیشاااااتبووم، ساااااەیری دایە فرمو باچااااا  ەکەدیننااااا ان
 خوشکە بچووکەکەمی  2،زیپکەکە مافی خۆم بوو دەرخواردی    ،ن تریتەکەچۆ

خااواردن بااوو،   یابترینناخۆشترین و  ێمەدا  ماڵی ئدەدا. ئەوێ دەمێ، تریتە لە  
ش ر زارۆکاایەگەم دەدا تااا ئەدیااکناای وائە ەدڵییەوە بەشاایمن بە دڵگرانی و ناااب

منااداڵەکانی برسااێتی ترساای  ڕووبەڕوویک دواتاار بە ئەزمااون بنێبووبااا. سااا
بکەم، بدەم و پێشتر زگی کامە منداڵ تێرۆن بڕیارچخۆم بوومەوە و فێربووم  

و   ژیااان زۆر ،وڕسااە  ،رئەوەم دەزاناایەه  کییفاادا  ناندینەکەیبەبم بێگومان لە  
م کە پێیااان دمان بااوواشاا ە. ماان بەوە ینیاا  ادێکاا نجیش لە هاایک کویاا ەروردادپە
وتابخاااانە لەبەر برساااێتی ەم لە ،گەورەک جااااران خوشاااکە تباااووم، زۆرنەگو

 دەبوورایەوە.
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 3ماااڵ بااوون. ئەوان یەکاادیان لە پینسااکۆدایااک و باااوکم لە کییااف ن  
، دایکاام دەژیاااهەر لەوێااش  ماڵباااتیی یەکاادی. ەرونە هاوساا وبباا ی دئیاا  و،دیتبااو

بن ج ساااکااات ماان پێاانەوئ  یاانەوە.اڕدا بااۆ ئەوێ گە١٩٠٣لە  ئێمەش  سەرەنجام  
لەگەڵ  دەکاارد، کە یانەیڕۆمانساایەو پەیوەناادییە انازی بم زۆر شاا بااووم. دایکاا 

ە مەی دەگێااڕایەوە، بەبم مااان لە دڵەوێیش باااۆ ئاا زۆر جااار باوکماادا هەیبااوو،
 بەک و باوکم ە هەرگیز هەوڵم نەدا گوێی لێبگرم. دایۆیب  ،ئەوەم بۆ دەرکەوت

ەوەی لە ئ باااێ ،ەکااادیاوساااەری یباااوونە ه  یااا زۆر بەدەر لە نەر یەکیشاااێوە
 بن.یەکە بەهرەمەندیە نەریتڕێوڕەسم 4شادچان
 

ببااوو، دایککە لە ئااۆکراین لە، چۆن باااوکمنازانم بە تەواوی   ئەوە  من  
 جارێکیانبە ڕێکەوت    ەر لەوێه  ئیدی  .پینسک بەجێاێنا  لەی  یئەرکی سەرباز

بە بااێ، هەر و ،ااۆز دە زبەرو پیاااوێکی بااابەئ. یبینااێر جااادەدا دەدایکاام لەسااە
دەکات و لە بااااارەیەوە بە زاتاااا یکیشاااام دایەکاااادیان خۆشاااادەوێ  و ویاااای زو
داواکااارەکەی دەسااتی دایکاام بانگاێشااتی ماااڵ  ۆتاییاادالە ک .بڵااێ باااتەکەیڵما

بخاااارێن. ئەوەی مااااایەی ڕێک نکااااتەکنیکییە ەیەکاااااریردو بااااۆ ئەوەیدەکااارێ 
کاام دای ،بااووەهیە ڕاسااتیئەو  -ئااێمەشهاای چاااوی دایکاام و ە ل –سااەرنجدانە 

ەویستی نیگای یەکەم بەسیەتی، کە خۆش ،ی باێنیخۆی دایباب ڕ بەانی باوەتو
، لەبەرئەوەی باوکم هەتیااو و نەدار مارەیی و شتی لی نەکەن  یداوا  هەروەها

باااوکم نەزان ەویااش ئەوە بااوو ەوە، ئووماااب ڕاسااتیک م هێشااتا یەبااووە. بەب
 ایشاای ی. یووبناادخوێ 5ا ییشاا هەراشاایدا دەمێااک لە ی نی. ئەو لە ساااڵەکانەبااوو

باااوکی . ئەو تەوڕاتیشاای زانیااوە. دیاااربوو باااپیرم )بااوو  وجو  ئۆلییەکی  رگەێف
وە م لەنهەند هەڵگرتبوو، هەروەها ماان هەمیشااە گومااایەی بەڕاستی( ئەو  دایکم

 
3nskiP  

4nhaShadc  ێڕوەرگ  .وی جوالەبڕین ارممەی  یدناەقی فەرمسەاڵتی دە 

5aYeshiv   دەخایشتە  ک  ،جوو  نیێرکردفی  انگا یمەپ خوتەک   ەکان،نەریتیی  ەیین ید  ەدەقندنی  ێسەر 
 رگێڕ ە. و(ووی ج یعەتشەر) اخالها  و و تەوراتەلمود خاسمە تەن
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بەوە  هەرگیاازدایکاام  ئاخر  ،یگەرییەشارتبووە بن ئەو کەوکە باپیرم ک  ،ەبووه
 ڕێ.ۆبگ زچارەنووسساکی پرسێ بە تەای خۆی سەبارڕبوو واسرنەنا

 

دایک و باوکم زۆر لە یەکدی جیاااوازبوون: باااوکم موشااێ ئیسااحاق   
گەشاابین، زۆر بااڕوای بە   باانەڕەت  الوازێکی ساایما شاایرین، پیاااوێکی  6مابۆڤیک

شااە گشااتی بە واتااای و  هەڵە بووە، بەدەکەوت  ەربوو تا ئەوکاتەی دەڵک هەخ
تی کااور  ەوتوو نەبااێ. بەدا سااەرکناا ایلە ژ  بااووکردلێ  وای  ەشتەهەر ئەو خەسڵ

بکەین، ئەو جۆرە پیاااوە بااوو لە کااارە وێنا پاک و بێوەیەکی  دەکرێ بە کابرای
ی باوورو،اااوەییەکی ساا  چایکاام، پاارد 7ئاسااانەکاندا سااەرکەوتوو بااوو. بلااومی

 اوکم،لە باا   تێکۆشااەرترو زۆر سااەنگینتر و    ەشوگڕوشۆخوشەنگ، چەلەنااگ،  
ەدەر لەو ی. بوو لەگەڵ خەڵکاا باا تیەوە ها وین  شبگە  ەڕەتبە بن  وئە  بەبم وەک

ماڵەکەمااان پااڕ دەبااوو لە خەڵااک، بە زۆریااش   دالە شەوانی هەینیاا   ،شتە  هەموو
و  پااوورو کچەک ئااامۆزا و خاااڵۆزا و کااوڕ ئەناادامانی بنەماڵەکەمااان. ماان پۆلێاا 

ن لە دەسااا  و مامەکاااانم باااوون. هیچیاااا پلاااک و خااااڵ ر ورتااا ئاااامۆزای دوو
    . ئەوکااات ەژیاانوی بیااری مناادا دەنێااو چااال مبەب،وتااار نەبااوون،  ۆساا هۆلۆک

نەوە و چایان لە پەرداخ دەخواردەوە یمێزی ناندینەکەمان کۆدەبوو لە دەوری  
دەچڕی، من لە  نایگۆرانی سەیاتان ا بۆ چەندانی پشوشدڕۆژو لە شابات و 

 .تدەکەویان هەموو ر دەنگیشیرینی دایک و باوکم بەسە گیبیرمە دەن
 
 بااااوانم نوماااابێگر نەباااوون. دای دینااا تاااایبەت یکشاااێوەیەبە ماااان ماڵ  

یااان  8دا کۆشااەریاناندیناا پەیااڕەوی نەریتاای جوولەکانەیااان دەکاارد. ئەوان لە 
یاااددەکردەوە.  شاایانییەتیوابااۆنە و ئاهەنگەکااانی جو هەمااووئامااادەدەکرد و 

 -ەتەووولەکااان جیااابکرێکە لە نەریتاای ج  ،وانەشااێوەیەکی فاارە  ب  -وەلێ ئایین
داڵییەکەم هااایچم ە منااا کرد. مااان لوازیااادەێمەدا انی ئااا یااا ژ وکی لەێکااای بچاااوڕۆڵ

 
6hitcbovaYitzhak M Moshe  

7emBlu  

8sherKo   گێڕەر و یعەتی جوو.ی شەررەێواردن بەگوخ ەژەم 
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کە بیرمان لە خوا کردبێتەوە یان نزا بۆ یەزدان بکەین، کاتێکیش   ،یادنایەتەوە
هەناادێ  -بااووین ئەمریکااالە مااان هەمووبێگومااان ئەوکااات  -ورە بااوومماان گە

ویسااتی   ایکمیان دکێرالەبیرمە ج  ەکرد.لەگەڵ دایکم تاوتوێد  ئایینم  پرسیر  جا
دەبااارێ؟" باااران و بەفاار نمااوونە  ۆباا  چیبااۆگااوتی "ە. ئەو خااوا هەیێ مینلەبساا 

ووم، ووباا رین فێرببارانبااا لەبارەیکە لە ،وتابخانە  ،ئیدی ئەوەم بۆ شیکردەوە
 دە باااران ببااارێنە " ی،تۆ ئەوەناادە زیرەکاا  لدا ئەگەرکەواتە گۆبەبم ئەو گوتی "

ک بمێاا ە وەیاار لب نیەماادەتوان و،ەبااور نهەوی گرمەگرماای کااات انەشڕۆژئەو 
خەڵکێکی بژاردەن، من هەرگیز ئەوەم پەسااەند   جووەکان  ی کەەمەوە. بەوەبک

ش زیاااااتر گونجاااااوە بااااۆ ەوە، ئبااااۆ ماااانوایە  نەکااااردووە. تااااا ئێسااااتاش هەر
بەڵکااااو جووەکااااان  ە،یەزدان جووەکااااانی هەڵبااااژاردوو نەکبڕواپێکااااردن، کە 
 ،داوومێاااژ ەباااوون ل ن گە یمااا کەیە رد.خوایاااان هەڵباااژا ،وونیەکەماااین گە  بااا 

بژاردنەشااایان باااووە ن ئەنجامااادا و هەر ئەو لێنەیاتی شۆڕشاااگێڕادێ شااا هەنااا 
 وێنەییان.  ێمایەی ب

 

 یەوەشااێ مئااێمە بە -ەکااانی دیکەشااداوەک لە بوار-هەرچۆنێااک بااێ  
   ژیاااین. دە ئەوروپااائاااوای ژۆڕ دێااااتیو  شااارجووەکااان لە  وەک زۆریاانەی

        بااااوون، ووڕۆژ بە یناااا اڕۆژان و میارەجاااا  لە 9ۆکووینە ساااایناگدەچاااا  ئااااێمە
: ڕادەگاااارتمێرەکەشاااامان ڕۆژد و پیرۆزدەکاااار (مان)شااااەممەات ێمە شااااابئاااا 

باااوو ئااااوارە  سااااڵیش٢٠٠٠دوور باااوو لە وبت و  کە ئەوەنااادە ،یەکڕووسااای
 پرینسااک  و  تە کۆنەکانمان لە کییفونەریو داب  سروشکەچی هێشتا    ،بووووب

 د.پەیڕەو دەکر
 شااترهەرا  لە مااننااۆ ساااڵ  )  10انوکااات شاایونە کییااف ئەوباته  دایبابم  

ساا  بااارودۆخەکەی باشااتر بااێ، بااوو. باااوکم دەیوی  چااووک( هێشتا زۆر ببوو
بوو، لەو بەشەی ژیانی  11ی نشینگەی پێیلوهەرچەندە کییف لەودیو ،ەڵەمڕە
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و  و، گەر هاتبااااابااااوبااااوو، بەبم ئەو پیشااااەگەر ەخە ،ەد ئاساااااییانەی جااااوو
وانی چااێ، ئەوا دەیتاا دەەرە دنەودرکو لە تااا،ی تووەێاااال کیێدارتاشا  لماندببیسە

ەنجی نایاااابی بچێاااتە کییاااف. ئیااادی ئەو مێزیکااای شاااەتر رێ وربگااا ماااۆڵەت وە
و بە  ە دەرچوو، ئەوسا بارگەوبنەی خۆمان تێکنااانەککردو لە تا،ی  دروستکرد
ئیشی الی حکومەت ف باوکم یی. لە کچووین  اوە بەرەو کییفیوه لە دڵێکی پر
و بەرەو   ا،وتابخانەکان بکاا   یەانێبختک  رتاشی بۆکاری داوەی  ەب  ،وتدەستکە
کی  ێ،ەرزیانکرد، دوکان  دایبابمکە   ،. بەو پارە و هەندێکی دیکەش ڕۆی  پێشەوە

رتاشاای کااردەوە، پێاادەچوو بارودۆخەکەمااان بەرەو باشاای بااڕوا. کەچاای لە دا
 ، یتوگ کمباو وبێ وەکانەیە لەبەر ئەوە بوەوتاییدا کارەکە شکستیخوارد. لکۆ

نێااک ەرچۆزم تەکانیاادا. همیسااادژەو    و کییفیش بەرە  نیووب  جووئێمە  چونکە  
 ،سەری بااوو ئەو ،ەرزەش کە لە دەبووایەنە پارە،  و زوو نە کار ما  بێ، هەر

 بووەوە.لە منداڵیم دووبارە بیداتەوە. ئەوەش تەنگژەیەک بوو 
 

بە  ئەوبێ. ەرکوێیەک  دەگەڕا لە ه  کارێک  ایدو  باوکم بە داماوی بە  
لە  رەوە بااوو، کااااتێکیششاااەوانیش هەر لە دەزۆر ت ەنەکە تەناااڕۆژ هەمااوو

 دا دەهااااتەوە مااااڵ، بە ئاساااتەم ئەوەنااادەڕووسااایاشاااەوەزەنگەکانی زساااتانی 
ماساای بە  مااانبڕی دەبااووایەبکااا.  کئازو،ەمااان هەبااوو بەشاای ژەمەخواردنێاا 

 .نینو نان بشکێ و خوێنگ هاری
 

 یو کچاا   ار زارۆکی کوڕوچ  و.وبیکەی هەمەی ددایکیشم تەنگوچەڵە  
ساااڵی مااردن و  یەک گاااتەتەمەنیااان ب ەرلەوەیانیااان بوش کەوتاان. دونەخااۆ

 وەبە دڵێکاای شکسااتخواردووەدواناایش لە ماااوەی یەک مانگاادا فەوتااان. دایکاام 
بە  ،کااانی نەوەی ئەو سااەردەمەجووی بااۆ دانااان، بەبم هەروەک دایااکە پرساا 
گااااۆڕە  دەملەبەربەر تەرنەگاااا ەشاااای جامبەرەن ا ،ااااایلبوو. ئەوخااااو ەیادئیاااار

باێنااێ.  یاڵی دیااکەمنااد لە پەروەردەکردناایز وا و دۆشاادابمێنێ نوکەکاااوچب
کە لە نزیک ئااێمەوە   ،نێکی خواپێداویەکسەر دوای مردنی دوا زارۆکەکە، خێزا

 لااێشاایر بااداتە کۆرپەلەکەیااان.  تاااسااپارد ، کاااری مامااانی بە دایکاام ندەژیااا
یااان ۆخ تاریک و ناخۆشااەکەی ورەژو و شینا یکمدا  وایەبوو: دەبوی هەرجمە

ەواداری ئەوان، هەروەهااا و هاک  ناا ڕووگەورە،    دیااوێکی  و چووبانە  جێاێشتبا
چاااااااودێریکردنی  نی بەخێااااااوکردن وەماکااااااابن پەرسااااااتارێکیشوایە ودەباااااا 
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شاایرەخۆرە . ئیاادی بە چاااکەی ئەو  بکااا  رەکەمکۆرپەلەکەیان فێری دایااکە هەژا
 و ، خاااوێنڕێکوپێااک بااارێکیلە  ڕادەیەک اش تاا مناایربوو، باشااتینا شاا  نیژیااا

زگاای   بووایە دایکم تێر بەە دەەکبەگوێرەی خێرخوازس  لە دایکبووم.  تەندرو
سێ منداڵی دیکە،  یبوونە خاوەن  باوکم  دایک وزوو    ئیدی هەر  ،خۆی بخوات
 و من.شینا، زیپکە 

 

ەوە ڕایااانگە ،دا کە مااان لە ساااەرووی پێااانج سااااڵیدا باااووم١٩٠٣لە   
نااوێی بااۆ پەیاادابوو. ئەو  یبااوو کۆڵباادا، خەونێکاا نە انەلەو کەساا باااوکم    پینسک.

 بااڕوا. ئەمریکاااویسااتی بەرەو . ەیاادی چیاایەیااف ،جااا شکسااتەکەی کی ؛وتیگاا 
تاااای زێااااڕ" و لەوێ سااااامانیان گوت "وبوەکااااان دەیااااانهەروەک جو ئەمریکااااا
ە ( و ماان لکەوەوبشینا، زیپکە )کیااژە تااازە  ،. دەبووایە دایکاەوە دەنبەسەریەک

ی دیااااکە ێکرەکااااانی جااااالەبااااایە. ئیاااادی ئەو کەلوپدبکرمااااان چاوەڕێ سااااکپین
 ماااڵیێ و ئااێمەش چااووینە ڕدیااار کەوتەنای ێکرکیشااوە نەوە و بەرەوخڕکاارد
 مان.باپیرە

 

 دایکااام دایباااابیهەرچەنااادە مااان لە پینساااک مااااوەیەکی زۆر لەگەڵ   
بە نااادبوو. ەچ نمااا و نەنکااام لەساااەر  دەژیاااام، بەبم ناااازانم بانااادۆری بااااپیرە

ە ی لڕۆڵاا ی باااوکم هاایک  باااوک  ەک  ،،وڕساابوو بااڕوابکەم  ماانبۆ  ئەوە  ەوە  ییایدڵن
یەکگەیشااتنی باااوک و دایکاام،  ە، چااونکە بەر لە بەردوویااانی مناادا وازینەکاا ژ

لە بە شااێوەیەک لە شااێوەکان کەسااایەتی ئەو . بەبم بااووکردکااۆچی دوایاای 
ەش بااۆ مئە ،ەیەه یۆخاا  وەیکاااردانە تااا ئێستاشاای لەگەڵاادا بااێ ەوەمنااداڵیم
ێااک . ئەو یەکمێااژووە لە  شااێکەب  دەکەمهەسااتوەهااا  . ماان  ەوەێااتدەگەڕ  ڕابردوو
لە سااوپای ،ڕاڵاای  12یدشااانگاها انەی جااووڕفێنااراوە نااداڵو هەزاران مبااوو لە
بااکەن. ئەوان بە جلکاای پەڕپااوت،  ساااڵ خاازمەت٢٥کو بااۆ ماااوەی تااا ڕوو 

شاریان لەسەر گو  رزیاتەم و خراپ و تۆ،اندنی بەردەوام، لەوەش  خۆراکی ک
 یداەسااااڵدزێەنااای سلە تەم مەربااااپی 13یانیش. ماااابۆڤیچییساااتکر تاااا ببااانەوو بااا 
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ە ا پەروەردەهاا خێزانێکاای بەرزی ئۆلاادار بااوو، ووڕی  ەو کدرایە نێو سوپا. ئبر
سااەکاندا. ئەو ێااو نەریتاای جااووە ئەرسەدۆکببێتە خاڵێکی پڕشنگدار لەنکرابوو  

 دایەوەلەو مااا کرد، یسووڕی سوپای ساڵی دیکەش خزمەت ەیزدس بۆ ماوەی
ا، کەچاای دەکرا و زۆریااش ساازا دەدرێاا پ  ی لێدەکرا، گاڵتەیشەەڕەە ههەرچەند
مااااوەیەدا ئەو  هەماااوونەکەوت. لەو  14ردنی ناکۆشاااەرخاااوا تخاااونی هەرگیاااز

ا. لەژێاار گوشاااری تونااد بااۆ ئەوەی واز لە لەسااەر نااان و میااوەی نەکااوبو ژیاا 
لەسااەر  تیاسااەا بە چەناادان کرراناچ  ،ەواندۆ دانەنەی بێنێ، بەبم ملی بدینەک

 کراتێکیش ئازادخۆی بە دەستەوەنەدا. کا  زیبەرێ، بەبم هەرگۆش  کڕنوی  زە
،اااانونی  دەساااتی خاااۆیبێ ەباااادا بەمەوەی هەباااوو سااای ئە مااااڵ، ترایەوو گەڕ
ابنێکی بااۆ ئەوەی تااۆبەی ئەو گوناااحەی بکاااتەوە، ساا ەتی شااکاندبێ. ایجااوو

رین. ەردی دەکااردە سااەب و نوساا اگۆگ دەرساای ساایندوورودرێژ لەسااەر کو
 . بنێتەوەی سەرنجەگ سەرسوڕمان نەبوو کە بە ییەبۆیە ما

 

 ڕەنگبااێواتایەکی دیکە بەبووبێ، یان ۆگر ێ هەر باپیرەم وا خنەبوە  
هەروەهااا وا سەرسااەخ  نەبااوو، وشااەکە نەبااێ، بااۆیە  ایااان لەڕهەناادێ کە  

و ئە یمنیااااان بە ناااااو ،وەماااادیتبوهەر ن ماااانداپیرەشاااام لە دایااااکەوە ئەوەی 
  وو. ری ناسااارابالاسااا ەفتارڕ و ی پاااۆبیینکااا ەیەراداوەن ئیبە خااا  تەوە،ووەدکااار

ێ پرساای ئەو نەیاادەوێرا باا  ادەکەمان بەانەوکە  لە خ ینەوەن گێڕاووەک بۆیا
وەی کە دایکاام بووە مااایەی ئە ای داپیرەگەورەمگۆلد هەر بۆ نموونەهیک بکا.  

یرەم پاایکاام، باا د یزاوخاا باابن. کاتێااک باااوکم هاااتبووە دا و باااوکم بااۆ یەکاادی
کە چااۆن  ،هێکی ساااردی هەڵشێشااائاااو  دناەوە سەری هەژیەدڵیناببە   15کنایدی

 کااا، هەرچەناادە وەسااتاشوو بە بابایەکی دارتاااش بش  16وملب  جگەرگۆشەکەی
ئەرێ "  گااوتی؛  یکرد، کاااتێڕزگاااربە هانااای دایکاام هااات و  بێ. کەچاای داپیاارەم  

، دەکرێ بێ تاشدار ێستائ  وەۆڤە، ئەگەر ئک بێ مرەیهەرچی یە؟یمەسەلەکە چ
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هااۆی   بەبم بە  ،هەر بە دارتاشاای مااایەوەوکم  اباا بێااتە بازرگااان."  ب  ێ بێک  ڕۆژ
و  دوەەن باااپیرەم پیرۆزبااایی لێکااردن. بااۆ  گۆلاادای نەنکاام یاارەم،داپ گۆلاادای

 ،کە بەباشااای لەبیااارمە ئەوەباااوو ،سااەربردەکانی ێاااک لەاڵ ژیاااا. یەکچااوار سااا 
ی بااۆ ئەوەیە تااا تااام" :دەیگااوتد. رکاا ەدخااوێی لە چااا  ی شەکر  جیات  لە  هەمیشە

دایبااابم  نەجداەی سااەرنو." مااایە جیاااانی ئەودیاا باابەم ملەگەڵ خااۆ 17اسااپۆراید
 من لەو دەچم.م نگوتپێیا

 

ن، خۆیاااان و مناااداڵ و مناااداڵی ڕۆیشاااتیاااان وموهەبێگوماااان ئەوان   
کە گوناادێکی . شااتێتلیش ڕۆیشاا  انیشاایانێوەی ژییشاایان، هەروەهااا شاا منداڵ

 سااااوتێنرا و اگربە ئاااا  ،هەبت بااااووژۆڕوروپااااای ەئ ینابچکااااۆالنەی جووەکاااا 
کە  ،ەیەواماا 18و ئەدەبیاااتی یدیشاایەنێاا یەکە بە تەواوی لیوەرەیاااد ،اکرخاااپور

بە  مەکانداو فیل ڕۆمان ژیانەوەیەکی خێرا. ئەو جۆرە گوندانە لە بووە مایەی  
کە باپیرەکاااااانم هەرگیاااااز  ،گرتەوەانەیەک ناااااۆژەنکرانەوە یاااااان جێیااااا شاااااێو

 لیتێشاات وانیە باان هەناا ە لژەنڵگەرمە کەمااانچەد  یەراابەو کئ  نابیستبوو، یانینە
کرا پەیوەناادی اماااژەپێەی ئش و ناسااکی لێاادەدا، ئەوۆج  موزیکێکی بەزداردا  نا

ی یرەکااوێرەو ی،ارباااری نەد ە، هاایک پەیوەناادی بەیی ماانەوە نیاا یبە یااادەوەر
کە بناااوانی ژیانیااان بااوو، ئەوان خواخوایااان  ،جووەکااانەوە نەبااوو یڵگاااکۆمە

 ەوهەر ئ وبەبم دیاااااربو، ببااااێ شااااترەرانیااااان باو گوز ێااااک ژیااااانڕۆژو وباااا 
 ڵی نەگبەتییان.باوەڕەیان بووە خا

 

ن هەروەک بەبم ژیانیااا  ،کی ئااازا بااوونخەڵ  لەخواتر  ویان  زۆربە  
ا باااوو. مااان هەرگیاااز ئەو تراژیااادیوهەردا ژیاااانی مۆباااۆڤیچی بااااپیرەم لە جە

وە بژیم کە ارانەبە یادی ج -ێببۆ چرکەساتێکیش    -هەستەم ال پەیدا نەبووە  
ی بەسااەر ژیااان و وەڕەنگاادانە ە ،ااووڵی ب دەرچەناا ەهایااک بااووم، لە د یااداتیا

 
یان  اید  17 خیدز  سەر  لەک  ڵخە   ینبوودەەربەد  :aDiasporرا  یاسپۆداسپۆرا،  ژیانیۆیانی   کی ڵەخ  . 
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 و سااەبارەت بەوەی هەرچاای پیاااوم تێکااردوو کاااری ماادا هەبااووە وڕوهبیروبا
بە  یەک بن شایانی ئەوەن ژیانی خۆیانرچک بن هەیەوێژن و منداڵە لە هەرک

 رەتەبازیاتر ساا   ەش، لەوبژین  کردنپێیتبەرهەمداری و ئازادانەی بێ سوکایە
 رمزۆلەو دواییااانەدا  بااژین.  ە هە،ە هەباان و  ەتی کتااایب  ەب  ە بارودۆخی جااووب
باسااکردووە، بە انم  کاا وەنەەکااانم و  ڕۆڵنی شااتێتل بااۆ  ژیااانی گوناادەکا  بارەیەل

کە ئەو ، لە بیرماادا مااابوو، ئەوەش مناای شااادمانکردیەی تارمااای ەتی ئەوتااایب
زۆر دەرسااێکی  ون.ەبااومیژوویاای زیاااتر ن سااێکیدەر لە نزانیارییااانە بااۆ ئەوا

ە ییاا شااێوە ن  بەو. ڕاسااتییەکەی  پێشااینانمانبەشااێکی گرنگاای    رەیبالەر  داخەبای
ەوە ەسااتپێکیەر لە دخۆیااانی تێاادا ببیناانەوە، چااونکە ژیااانی ئەوان بە تەواوی ه

 جیاوازبوو. 
 

 ئەمریکاااای تەنیاااایی لە ڕەبە،ااا هەرچۆنێاااک باااێ بااااوکم ساااێ سااااڵی   
ە یەنێااتگەیبیااداکرد یەی پەارەە پاا بااڕ ارەوە ئەوو ئاااز زەحاامەت ەب .دبەسااەربر
ڕانەوەی ی وەرساااوارەتساااە لە اییڕووسااایی اران جاااووەروەک هەزئەوێ. ه

لەوێ دەتاااوانێ باااایی  ،ئەو باااڕوای واباااوو .19ڕژانە وبتااای زێاااڕین ،ەدەداسااا 
ا تااا ژیااانێکی ڕووساایسااامان بەسااەریەکەوەبنێ و بگەڕێااتەوە ماااڵ لە    ندەئەوە

کااارەکە  ،بااۆ هەزاراناای وەک ئەو نە و بااۆ ئەو نە ناماا ێگوا. ببکێپنااوێ دەساات
ێ سااااڵەدا لەساااەر ەو سااا لە مااااوەی ئ ەیەو هیاااوایم ئەبمەیساااەر نەباااوو، ب
 . بووکردوری باوکمانی سوکدو خەمییبوو، چنن گەڕانەوەی هەڵما

 

ا گاااردڕۆژلەنێااو تەمتومااانی    ،هەرچەندە کییف، شوێنی لە دایکبوونم  
 ەوەپینساااک یارەلەبااا نااااخەوەم  وێااانەی هەنااادێ مبەبباااوو، ووی مااان ون بال

وە و یسااتوکە زۆرم لەبااارە ب ،ەبااێئەو زیاااتریش لەبەر گبااێڕەندێن، ادبەبیاار
ەڵیااااان ئاشاااانابووم لە ن و لەگدا دیااااتملەدواییاااا  ر لەوانەیتەوە. زۆووەخوێناااد

وروبەری باااوون، لەنێویاناااادا بنەڕەتااادا خەڵکااای پینسااااک یاااان شااااارەکانی ده
 .شارێ  وشێو من ەموادەی حایم وایزخانە
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ا د١٩٣٩ڕامەوە. لە ینساااک گەپ ۆبااا  دووجاااارر دواتااار، زۆ ێکیساااابن  
ەی سەردانی  ڕۆژ، لەو  لە پۆلەندا بووم  انکارکرێ  تنەوەیبە ئەرکی بزووێ  کات

    خاااراپ نەخاااۆش کەوتااام، ئیااادی گەشاااتەکە هەڵوەشاااایەوە.  ،شاااارەکەم کااارد
 سااۆڤیەتی تیاا ێکیە لە یئیلی ئیسڕاێکرئەوکاتەی وەک وەزی  ،دا١٩٤٨پاشان لە  
ک پینساا کە بااۆ  ،ێنااامەکە زۆری بااۆ هرا. ئەوکااات تاسااەی شاا 20امنکردەستنیشا

بووانی دەساااتی ڕزگاااارە ەسااوکارەکەم لخی کخااۆم ساااۆراە ب مەوە تاااابگەڕێاا 
ێااک ڕۆژەدام بچم. هیوام وابوو ی نڕێگە یەکێتیی سۆڤیەتیدا بکەم، بەبم  یناز

ە ێاامەوەڕبگ ەیادەبااوودا ١٩٤٩رێ گەشااتەکەم بااکەم، بەبم لە م باادڕێااگەبااێ 
نەیە . لەواادیاااار دواخاااراێکی نێ باااۆ کااااتوەم باااۆ ئگەڕانەوەی ئیااادل، ئیساااڕائی

ا یەک خزمی دوورم یتەنچونکە دواتر زانیم   ،وبێبونەپ  خرائەوەندە  وەش  ئە
 .ەوەوساخی مابو بە دالەو بنەماڵە گەورەیەمان

 

 . پینسااک یەکێااک بااوو لەوە جااووشااارەکە وەک لەبیرماادێ پڕبااوو ل  
ووەکاااان ا جدم، لەو ساااەردەڕووسااایا ەلو جاااوی ژیاااانی نەڕاێگەنهاناوەنااادە ئااا 

و ی پینااا ەزناا ی مرڕوبااار دوو کە لەسااەکەی بااوون. شااارەنەی پێکااااتەزۆریاا 
انە ڕوبااار. ئەو ەکە دەڕژانە نێااو دێنیااپەرڕوباااردوو  ، هەرڕۆنرابااووپریپێاا  

اوەماساای، بااارکردن و ڕ. ننی زۆبەی جووەکااانی ئەوێ بااووسااەرچاوەی ژیااا
جەلیتیان بە   و  ی گەورەی شەختەرەەبا، ،، کاری بەندەرناکەییتشداگرتنی کە

ن باااااۆ اویناااااابە ه و یانخساااااتە ساااااارنجەکانەوەند و دەان دەشاااااکساااااتاناز
یەکی ساااارنجی بااااپیرەم کە کۆگاااا جارێکیااااندەهێنا. ساااارکردنەوە بەکاریانااا 

ە گەرمەکاندا دراوسێکان بە دەفر دەهاااتن ملە شەمسەهۆڵی هەبوو،  گەورەی  
و   ان بە داریاا یازرگانەناادەکان بڵەمدەوان دەباارد. جااووە  کەۆشخەن بۆ نبەفریا

و زمااار، تەخااتەدار ەی بلە کارگەکااان وەک کااارگنی زۆر  ەخاااود.  دەکرێوە  خو
 یان هەبوو.شوی جوکرێکاردەیان  بە ئەوانی دیکە جوو بوون، بێگومان

 

وامان  ئێمە لە ماڵدا خر، ئادەکەمەوە تپینکسەر بلۆ لەزۆر جار بیر   
 ن،وویتە واباا وڕ و ل،  وەک زەریایەکی  ،وونب  ەانزۆنگاو  ەویش ئەوئ  پێدەگوت،

 دوور وانااایشەل ، ەوەنەویااا دەکلە تاااایون دوور چاااۆن هەروەکووین رکرابااا فێ
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وانە بەردەوام لە تیاااااارۆری مناااااادا ئەو زۆنگااااااا ی. لە یااااااادەوەریبکەویاااااانەوە
زۆنگاااوە   ێیەکی نزیااکڕدەچوون. شەوانی زسااتان کە لە باااریکە  21کانکۆزاکە

ان شاایسەرچاوە ەد، ئیاادی لەخااۆیدەکااران مەماا دابناادا گەڵ منگەەل،ەدەخەکە 
سواری ئەسو  کان بەکەزاکۆ لە خودی زۆنکاوەکە هاتبن، بێنگڕەرنەبوو، دیا

لەرز و وترساا  وودا هاااتن، دایکیشاام هەر بەو بەتاااو بەسااەر ئااێمەی لەرزەگرتاا 
 جا چی  بۆ باسبکەم؟"گوتی" گریانەوە
 

 لە پینساااک انەشاااەکڕ ەننگااااوە باااێ بااا ۆهەر کاااۆزاک و ز وەنەباااێ  
 بەرەو،ام کە ەی شااەخااانەکبابیاازە  ڕمە  لە بیاار  ،نون بااوتیرۆرمااا  وەیرچاسە

هەبااوو. لە لەسااەر گااردەکە پەرسااتگایەک    ،یشیدابەرانبەر  لە  شا،ەکە دەکڕوبار
داهێزراو چااااو و ێ ژماااارەیەکی زۆر پااارک پەشاااۆکاوژۆڕ هەماااووبەردەمیااادا 

ان وە یومەبکەێیان دوورا لدەدمانەوە و دەرۆزەیاندەکرد. هەوڵهەڵتۆ،یو دەپاڕ
کاتێااک دایکاام بیوسااتبا   کەچاای.  ،انااداوم دەنوچاا   ،ەتدەبوومڕندا  ایمبەردە  کە بە

ر یەکسااە  ،ئیاادی هەر ناااوی هێنابااانلەچی دەترساام، بااۆیە  نێ، دەیزانی  ترسیبم
 ەکەم دەبووم.یە،یڕمن دەستبەرداری کەللە

 

ئا،ااااری تااار  و  هەر بە هەماااوو شاااتێکنەباااێ شااادا وەەلەگەڵ ئەو  
یم ۆراند، گاا دەکرمنااداڵێک یاریماا   وموەه، وەک  ڵ بوومدامن  ێ. منپەڕیبن تێ،اۆت
یااارمەتی شاایناوە فێااری ەوە. بە ێااڕایدەگ انیشاام بااۆ زارۆکاا چیرۆکەگااوت و د

 لە پینساااکبیش باااووم، هەرچەنااادە نااادن و نووساااین و هەنااادێک حیسااااخوێ
 نێوم. دایکم دەیگوت: "پێاا  دەڵاا بەبم نەچو  ،وێندنبچووبامایە بەرخ  دەبووایە

 پااێم وابااێم، بووکردسااەر،اڵی نسااکیپ لە ڕاسااتییەکەی ئەو." ە زێااڕینەکەنااداڵم
ری بەشاای هەرە زۆ  پاااتی دەکەمەوەدوو  ژیااان، کە  لەبارەیربوون بوو  فێش 

 وە بوو.لە شینا
 

کچێکی  .ڕۆیش  ئەمریکاکە باوکم بەرەو   ،سابن بوو  چواردە  شینا  
 ەرەسوامیش لەردەب و ەکی زۆری ئەوکاتیو رۆناکبیر، کاریگەری  جر، گوردیا
ەسااەر سااەرەکەم للە هاو  ر بەدەررەتاارین کاااریگەو گەوکڵبە  .هەبووانی من  ژی
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 بۆ منکی ئاسایی نەبوو،  ە پێوەرەکان، خوشکەکەم کەسێەر لمنی هەبوو. بەد
انەت لە م بوو. تەنرێبەڕبوو.    هاوڕێمکی پڕشنگدار، خۆشەویسترین  نەیەونمو

دا ڕاسااتیلە ە، یراپە سەرەژن و دنویوبگەورەبووین و  ژیانی دواییشمدا، کاتێ  
، نەوەماادالە کاااتی برد  بۆ ماان-دنیسەلمان  ستایش ووو لەوانەی  یەکێک ب  اشین
شینا بەشێک بااوو  بەڵێ،دەگەیاند.   بۆ منزۆر شتی  -وئاسان نەبو  کارێکی  کە
 بیااااری دا ماااارد، وەلااااێ بەردەوام١٩٧٢ژیااااانی ماااان. ئەو لە  بەسااااەرهاتیلە 

 خۆشەویستن.ال م خۆک هی من وەی ال یانکوەنەلێدەکەمەوە، منداڵ و 
 

و خێرمااان ی هەژاری دەژیااان کاا ێلە دۆخئااێمە  لە پینسااک ناادەەچهەر
مەماارەومەژی   ،پێدەکراندەی  وەهەر ئە  (ی باپیرەمبەیارمەت)  یشمدایکپێدەشیا،  

انەوەمااان بچااێ کاربکااا. گەڕ  ڕەتیکااردەوەبکا، کەچی شااینا  ابینگوزەرانمان بۆ د
وت. ئەو لە کییااف کە کموشاا لەسااەر خناای راگ لە کیاایفەوە بااۆ پینسااک زۆر بە

هەر  نەکباااوو  اەهاا خەریکاای خوێناادنێکی ونایااا ، ووە ،وتابخااانەیەکی چاا ەد
ی گاااۆڕانی ییساا  یاااارمەتبەڵکاااو زیااااتر لەوە دەیو ،ابکاا  خاااۆی پێبااااش یااانیژ
شیالیساااتی ووتنەوەی سۆئەنااادامی باااز نیااااش بااادا. شاااینا شۆڕشاااگێڕبوو،ود

ەمیشااە ه،  وودژوار باا   ۆلیسپاا   یوزایۆنزمی بوو، ئەوەش بە دووسااەرە لە چااا
النیااان یهاوڕێکااانی "پ خااۆی وهەر  کەونەبدرێ. ساازایاارێ و گبدەکرا ەچاااوڕ

وان جاااڕی ئەوەیااان هێااز، بەڵکااو ئە  وەنشااکۆ و،ڕاڵی خا  اندنیخوڕۆ  دەگێڕا" ب
 فەڵەساااتینلە  لیساااتی جاااوودەدا خەونەکەیاااان باێنااانەدی و دەوڵەتااای سۆشیا

 ەکااااچ ەتتەناااان ،ەمداتسااا یب ای ساااەرەتای ساااەدەیڕووسااایدابمەزرێااانن. لە 
هەواداری ئەو شاااتانەی  ەک ،نیشان پانزەساااابساااابن یااا ەدچوار یەکی،وتاااابی

و ،یااژەی  شااتا هاااواردەگیاارا. هێ داتێکاادەرانە کااارە  ر ئەوبەلە  ،سەرەوە بووایە
کاااااتێ لە پۆلیسااااخانەی نزیکماااااان  ،ئەو پیاااااو و ژنااااانەم هەر لە مێشاااااکدایە

 .ونوبم لێدەگوێ ،دا دەکراڵیان لەگەەکۆڵینەولێ
 

ینا انە لە شاااا ڕۆژبااااۆیە  و،وباااا ارهاااااوارە لەو هاوێی گااااوم دایکیشاااا   
خااۆی   هەر بااۆ  کوەنەچااونکە    ،ەوەبکەوێاات  لەو بزووتنەوەیەدوور  ڕایەوە  پادە
بم شااینا ، بەئەمریکااالە    ەشتە سااەر باااوکساا ەخمەترساای دبەڵکااو    ،بوو  ژوارد

 یداشیانێبەدیالە    بەڵکو  ،گۆڕان بکاداوای  شینا بە  نەبوو    ەق بوو. بۆڕکەللە
لە شااینا  بوو تااابێاادار ،خااۆی دەگاارت کاامیای شااەو دلە دوا شااەو .وورببەشاادا
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ا، بە کااات ماان چووبااوومە نێااو جێگاا  ئەو ەوە،ەکااانی دەهاااتیکۆبااوونەوە ناێنی
دەکاارد: شااینا خااۆی تەرخااانکردووە بااۆ ئەو پرسااەی کە بە بێاادەنگی ،سااەم 

 نمااا باااۆ کە دایکااام زۆر پەرۆشاااە، باوکیشااام ) باااوو.گرتەپێودەساااتی تونااادی 
 ەکااانیشکۆزاک  سمی ئەسپەکانی  دەنگی  ەدەمئەو سەرە،  یە نیلێر(  ەنەکراوەاڤر

 ەهات.لە دەرەوە د
 ەی لەنەکۆبااوویکم بەرەو سیناگۆک چوو، شینا کدا  کە  ،لە شەممەدا  

 نەیانخاااااتەلە شااااینا پاااااڕایەوە  ،خساااا . کاااااتێکیش دایکاااام پێیزاناااایکڕێ ێمااااڵ
ر بە مەگەا  بکاا   کهااینە  اوەنوۆبااوئەو ک  لەبااارەیئیدی نەیدەتوانی    .مەترسییەوە

کاتێکیش لە بەیانیااانی شااەممە   .ەرەدبایوبچو  ێماڵ  و لە  خوارەتێب  ەوەەژاویشڵ
ۆلیسێک یان کەسێکی هەر پ  ،دەهاتوەک ئێشکگری لێ  ،گ دەهاتەوەناگۆلە سی

ئاگاااادار  بە پەلەپاااروزێ پیالنگێڕانااای کۆباااوونەوەی ،گوماااانلێکراوی بااادیتبایە
ەسااەر ب پااۆلیسەبااوو ن دائەوە ەماایخ لە ردایکاام هە لاای گەلااۆ خااۆدەکااردەوە. 

وام )لەبەرئەوەی بەردەلەوە دەترسااا  بەڵکااو بگاارن، اباادەن و شاایناد داماناا ێڵما
دا ەیەکێااک لەو دەم کوەنە (ەومااادە،دا کارەسااات ڕووساایالە گااارەدا ڕۆژلەو 

 ەبەریان لێبدا.ان هەڵبگەڕیتەوە و خیان ناپاک دەربچێ و لێنەکلەنێو کۆبوو
 

 

کان کەسێفرمگەوبەند و بەڵلە و م ووک بووچب توکابێگومان من ئە  
 وومەخااۆم گرمااۆڵە دەکاارد و دەچاا  ئەوە بااوو یشااتم.ەدەگەشااتومڕیان تێنو م

 ا دروستکرابوو( بەی سۆبا خەڵوزیەکەوە )کە لەنێو دیواردلوولەلە    ،سەرەوە
و   نااناای شااەممە دادەنیشااتم و گااوێم لە شاایڕۆژلە بەیانیااانی    سااەیاتچەندان  

جۆشاان و ا بە  ەهو  چۆن ئەوان  ،ێبگەموە تەل  ادەدەدڵمەوهت،  هاوڕێکانی دەگر
ارەیەکی ساایپ ناادێک جاااریش بە بەهااانەی نووسااینەوەیی. هەدەگاار دایکیشاام
دەدا هەوڵم  ئەوەی ڕاستییش بێ،  رددەککە خۆم سەر،اڵلەنێو دۆببە  22سیدور

بااۆ دایکاام شاایدەکاتەوە، بەبم شااتەکە وە کە چااۆن بەجۆشااە ،لە شااینا بااگەم
 ێااااکراک رەەگەڵ جااااۆشااااینا دەسااااتی ل و،ئەوە بااااو  میشااااتێگەت لێاااایئەوەی 
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ی یەما  وجو  بەڵکو زیاتریش بۆا  ڕووسیبۆ خەڵکی    رهە  کەونە  ،تێکەڵکردووە
 .بوو نیگەرانی
 

لە  -ری نووسااراوە زۆی ێکبەشاا  ،زایااۆنیزمباازووتنەوەی  لەبااارەی  
 ئەو زۆر  یێکخەڵک  یەوەالی کەمی  بە  -دەنووسرێ  لەسەر  پتریشیدا  ڕۆژپاشە

واتاااای  ێ.گەیەنااا ەد اتاااای چااای"زایاااۆنیزم" و یشاااەئااااخۆ و ،ەهەی بیرۆکەیاااان
کە بە   ،لئیساارائی  تیوب  -باپیرانیان    و  بۆ وبتی با   جووڵکی  ی خەگەڕانەوە
       ،ان لەوە تێااانەگەنهەماااووتاااا ئەمااڕۆش  ڕەنگباااێکەچاای . دەدا -جاااووزمااانی 

 ەلیااان زیاااتر بە دنەدانەوە  خۆرسااکانە وتنەوەیەکە مااایەی تێبیناایە ئەو باازو
سااااەدەی نااااۆزدەهەمەوە  اییتاااا ۆکلە  ،دائەوروپاااااکااااانی رەجۆبەرناااااوچە جۆ

جۆراوجۆر و بە  ازیکە بە شێو ،ەڵدابێ. ئەوەش لە درامایەک دەچوویاسەرە
شااایان هەموو بەبم ،ڕێاااژرادا جاااۆری جۆراوزماااانبە  ،ۆنااااخی جۆراوجاااۆرو

ە مااان لگوبێبااوو ) جااووکێشااەی ئەوەی پەیوەناادیان بە یەک پرسااەوە هەبااوو: 
 جاااوو یوحااااڵێ ماڵبااا  ی باااۆ( بنەمااااکەش باااووانییتسااا یرکەی شااادا کێشااا ڕاستی

وبتاای   ،ەوەکاارێتە نەدەکرا و نەدەشیا بیر لە چارەسەرییەک بۆیب  ،دەگەڕایەوە
بااوو، ئەو تەوە. ئاشااکراش بااوو ئەو وبتە لە زایااۆن بەخۆیااان نەگاارێ تااایبەت
، لەو مااااوە ابوودەربااادەرکر جووەکاااانی لاااێ باااوو اڵدوو هەزار سااا  وبتەی
و  وە و لە بیاارن بااوایاا ۆحڕهەر جۆشاادەری  انەوەڕەگی ساا پر ،داشاا ێژەبەردر

ی جەنگاا ایی لە پینسااک و لە کۆتاا . کاتێااک ماان ەون بەدەر نەبااویاااخەوناای خۆ
 وبتێکاای الپەڕگە و پەڕاوێزخااراو  ش، ئەوێاا بووم  کیژۆڵەیەک  اانیی یەکەمداجی

 .فەڵەستینی ناو یەتێک بوو لە ئیمپراتۆریەتی یوسمانی بەبوو، ویال
 

دا ١٨٧٨یااۆن لە ازی نوێاادا گەڕایەوە ەردەمساا  ەل کە ،وومااین جاا یەکە  
ەی روازای دەماناا  )بەپیتاااج تیک ااا  ناااوی بە 23ەکااانیماڕ یناادلەوێ گو .بااوو
یساااتەکان لە شااادا دەساااتەیەکی بچاااووک لە زایۆن١٨٨٢لە  .کرددروسااات (هیاااوا

( ایاااۆنز ئەوینااادارانی)زایاااۆن ای خۆیاااان دەگاااوت هۆڤەڤااا  اوە کە بەڕووسااای
رد دروسااتک ناگەڕاندنەوەی خاک، کێڵگەی  رەکوڕبوون لەسگەیشتنە وبت و م

 
  . وێ ەهای دۆت و تێشی خەی دێنۆر  کەسم  کەەی  ،دا(اتێنمڵ)هە انێەالیک  لە یاریکەسەیە    ە: ئەوڕما   23
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ەری زرێنکە بە دامە  ،ز تدۆر هیرتیۆ  ،دا١٨٨٢لە    کەچی  رد.و داکۆکیشیان لێک
بە باااوکی دەوڵەتاای و دواتااریش لە جەهەردا  خااراوی زایۆنیسااتی جیاااانیڕێک

وداو و پێشاااااتەکانی ڕو لە گاااایباااوو. ئابێااادەنگ ، ئەوکاااات ناسااارا ائیلئیساااڕ
وونی باااااا  هەروەهااااااا ئاگااااااای لە نەبااااااوو. تهەبڕۆژی وپااااااائەور یجااااااوو

 نااامەیڕۆژەی یە زیرەکە پاریسیپەیامنێر و. ئەوەبویۆنیش نخۆشەویستانی زا
دا ١٨٩٤لە  تەنیااا هێرتز ، واتە Neue Freie Presse یڤیەننای اوبانگیبەن

انی. ئەویااش کاتێااک سااەرنجد ە مااایەیارەنووساای جووەکااان بااووکە چ ،بااوو
      . راریکایاا د 24تن داریفااو یکردنی کاااپیاگاا ووماااڵی دادڕبااۆ  ێااکروەک پەیامنێ

 ێکیسااەرئەف بەراناابەر  بێاادادییەیئەو    لەبااارەیگرتن  ێدمەبە ه  تز هێرتیۆدۆر  
ەڕەنسااییەوە الیەن سااوپای ف ڕاشکاوی دژایەتی سامیزم لە  بە  ەهاروهە  ،جوو

                 ا یەک چارەسااااااەری هەمیشااااااەیی یاااااا تەن ،یەەو بااااااڕواە سااااااەر ئکاااااارا، هااااااات
 هەمااووسااتەکانی ئەو، شک و توکەتدەساا  یبەرەنجااامهەیە. ە ەکبااۆ بااارودۆخ

، بەشااێکە جااووێکاای  ئافراندنی دەوڵەت  ی بۆڵدانهەوی  کەە سەرسوڕهێنەچیرۆک
لە ؛ هەروەهااا  ،وتابیااانی ئیسااڕائیلیەوە دەخوێناادرێ  هەمووالیەن    ەل  ،وژومێلە  

ئەو ەبااێ یە دیاا بکااۆڵێتەوە و بزانااێ زایااۆنیزم چ لەوە ، کەکەسااێک رهە الیەن
 ە بخوێنێتەوە.وومێژ

 

 یەکەمین ،زلەوە دەزانیتکم و شینا شتیان لە بارەی هیراید  ووبدیار  
هاااتە  انرماا ووپ ،کاتە بااووئەو زلم بیستبێ، تناوی هیر مبیرم بێ  جاریش کە لە

 زۆریە ژیا، بااۆخێزاناای وایزمەناای لێاادەالمان )پورم لە هەمان خانوو دەژیا کە 
 ەبێکیااان ڕۆژ( ەوەییناخۆشاا  و خااۆشبە سااا ەوئ ،نایمااژدەی بۆدەهێناا  وابااوو

ە لێناااکەینەوشااتەی بیااری  ئەو ،بڵااێ دایکاام تااا بە ،هااات بە فرمێسااکەوەی اوچاا 
کە بەو   ،یە ترسناکەم لەبیرناچییبێدەنگئەو  مرد. ،ەت    هێرتز : تیۆدۆر  ،ەوما
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  دوا   لە  اند وخای  یاڵسەاکەشی ددادگو    ایا گیرنما ئاڵ  سوپایبۆ    نردکی پاکنا  اوانیە تدا ب١٨٩٤  س ویپارەل

خەت  دایشرجا دەربێ  بەچووا  تەنپ،  وەەچەکەیەنب   بەهۆیا  یەکەدایدادگ  ەیماولە    اڵم،  و  جەی  اوان 
کران و  بگیر  وەش ڕەشئە ەسەر  ل  وکرا  ێژدر  ێجێبووەکانی ئەوتەیشە نوجوبۆ  ڵی  ەدو گەنریی  کاپەراخ

  ێڕ.گر وە اوە.فس ناسریدی درانبەە گۆێژووشدا بمە  ل .رام کەڵوعان قلێییا
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 نااادییەکیوەک تایبەتمە-ا شاااین وێاااوەهەواڵە بااااڵی بەساااەرماندا کێشاااا. هەر لە
لەو  ،ێشاااا ەش بپۆڕ وبەرگیا جلاااا یاااا تەن کپرسااااەدارێەک یاااادا وڕیارب -خااااۆی
 هەر 25اکیلااااومیوینە تبوەیشااا گ پاشااااترەوە تااااا دوو سااااڵ ١٩٠٤ی یەئێاااوارە

 بوو.  شپۆشەڕ
 

تەوخۆ اساا ڕبااۆ خاااکی خۆیااان  شاای جااووپەرۆهەرچەناادە تاسااە و   
 ەوەکااان لوونەوەی جونیشااتەجێببیرۆکەی  نەبوو )  کۆمکوژییەکانی  بەرەنجام

ئەوەی  زۆر پااااااێش ەکااااااانووج و غەیاااااارە کااااااانووەالیەن ج لە فەڵەسااااااتین
اکااانی ەنجیاانەی واتببێتە بەشێک لە گ  -پرۆگرۆم-و کوشتارگەکان  یریگبشڕە
 لەەکان ڕووسااا  گیرییبشااا ەڕ (دا باااوووپاااارئەوەرهەنگااای جووەکاااانی ێاااو فن

بەتااایبەتیش ،  وانینەی ال دروسااتکردمڕتێاا ئەو    ڕاسااتەوخۆمی منداڵیماادا  سەردە
ۆچی ،اا ئەو  ڕوو  تیدی حکااومەخااو کە ،ئاشااکرابوو و ڕوونکااان بااۆ جووە

ی گێڕشااا شۆڕ بەڵکاااو بەر بە باازووتنەوەی ،بەکاااردەهێنێ ەوەئ ۆبااا  ەیی،وربااان
 کەیان سەرنگوم نەبێ.بتەتا دەسە ،گرێب

 

رتووبااون بااۆ دە یەکگهەرچەن  کانی پینسکشگێڕە جووەشۆڕ  زۆربەی
م لە ان، بەبەکەیاا ڕژێمکۆتاییاێنااان بە گوشارخسااتنە سااەر دەسااەبتی ،ااڕاڵ و 

دەساااااا   لە تااااااا دنناااااا اناااااااکبیری و تێگەیڕوویەناااااای ال ەشاااااابوونیان بپەرۆ
دوو ەر نە ساا ببووشاا بن، دابەدەربااازب ەکانڕووساا ارهێنااانی دەسااەبتی بەدبەک

تەنگااژەی چارەسااەی  و  بااو  اەهاا بڕوایااان و  26ەکەییەکێتی  مانیبەرە. لەوانە ئەندا
اتێاااک هەر کدەباااێ.  زمرکردنی سۆشااایالیدەساااتەبەا بە ڕووسااایجووەکاااانی 
 جااووبیەتییەکانی مەۆکباری ئابوری و بنەما   انەکیەکێتییری  وەپێبەگوێرەی  

 اااانە سۆشیالیسااتیە باشااترو جی. لەێنامێنتەواوی    سامیزم بەدژەئیدی    ،گۆڕا
بپارێزن بخوازن ناسنامەی کلتوری خۆیان  دەتوانن گەر    جوودا،  اکترەڕوونو 

ک ی خۆیااان هەڵبژێاارن، هەر خواردنێاا بااونەریت ن و دابئاخیشی  زمانی ید  و بە
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 دەساا  بە هااۆیەوە تااا بەێنێتەوە امن لەوێ هیک هۆیەک  ئینجان.  خۆبیبیانەوێ  
 وە بگرن.جووتی وڵەدە ە، واتوەکەیانبیرۆکە کۆنبا

 

و  وەک شااینا شی(ی زایۆنیساا ێکااارانرکن )ۆالی زایااۆپاا بۆچااوونی   
پێاای ەی ئەو ،بااوو اەهاا ن وئەوان بڕوایااا و.هاوڕێکااانی بە تەواوی جیاااواز بااو

 ەیکەییکەی هەیە، بااۆیە چارەسااەردیاا ی ڕەگوڕیشااە، جااووکێشااەی  دەگااوترێ
ەمااێ باااری ەی کلەو بااێتر بەدیادیکاااالنەڕدەسااتکەوتی دوورتاار و ە دەبااێ بەو

کۆمەبیەتیشاااایان پێباااادرێ. ەکسااااانی و ی بکریتەوەڕاسااااتلەنگاااای ئابوورییااااان 
ەسااااەر پێیاااان لئەوان  دا،یااا کۆمەبیەتیی کەساااەرباری هاوبەشاااییان لە بیااارۆ

 ووجاا  یکە بنەماااکەی بااۆ گەلبااوون ،تگاارونالی دادەنمااونەی نەتەوایەتاای ناساای
. لەو خۆ باانسااەربەو باانەوە ب سااەرلەنوێ نیشااتەجێ بااۆ ئەوەیدەگەڕایەوە، 

کە  ،ن، مااایەی تەوساابووبااوو چاااخ،اە ەکڕەوتگااارەدا بێگومااان هەردوو ڕۆژ
لەو ن، زۆر وویەکێتییەکااااااان باااااا زایۆنیزمەکااااااان سەرسااااااەخترین دوژمناااااای 

ێ شااینا و هاوڕێکااانی کااات  ونبااوئەوانە    ،نۆمێشکم خولدەخ  ێیانەی لەەتە،دەم
 د.توێدەکریان تاوماڵی ئێمەدا پرسی ئەو بەرە وە لەکەیە ەب

 

 لە ومڵەجاااا  ،جااااار کاااااتێ لەگەڵ شاااینا دەبااااووە شااااەڕمان دێکەنااا ه  
ن بە چااااالکییەکی سیاساااییا هەماااوو ،ا، هەڕەشاااەی ئەوەم لێااادەکردتدەددەسااا 

 انڵاااێم. بێگومااا ساااوورەی دراوساااێمان بدەموچاو زلەیساااە پۆل ئەو ،ماکیسااام
بەبم لەگەڵ  ،،سەکانم مایەپووچن دەیزانیش انیش کارەم نەکرد،م هەرگیز ئە

" ێاای؟دەڵ . شااینا لێاای دەپرساایم: "ئەرێ چاای بە ماکساایمترساااەوەشاادا هەر دەئ
ڵ اڕەوێ ،اا   دەتااانهاوڕێکاناا  هەمااووخااۆت و پێی دەڵااێم دەکرد: "منیش هاوارم

 ."ڕووخێننب
 

ئەوا  بەسااەردێ؟ میچاا ناای ئەوسااا ئایااا دەزاشااینا وەبماای دەدامەوە: "
ێمەوە. گەڕهەرگیاااز نااااو  ەبمەوەە،ااادڕساااەرمان  لەوێ لە ،ایریبیدەمنێااارنە سااا 

 وایان بەسەردێ." ،ئەوانەی شاربەدەردەکرێن هەموو
 

کساایم وە خااۆم لە ماخۆپااارێزیە م، هەمیشااە بەێبڵیاا  تان پااێڕاسااتیبااا   
 اماادەکرد.ڕ پێملێاەڵاادەهێنا وڕووم بااتبااا،  کاتێااک بەرەو ت. هەرور دەگااردو
 یسخۆی کە بە دەستی بە ماکسیم گیزرەه ،متودواتر شینا پێیگ  ڵێکد ساەنچ
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ی رتڕاپااۆردەوام ماکساایم بە کە ،ئەو زۆر دڵنیااابوو وە، بەبمرنەکردودەسااتگی
 ن.داراسەبتدە اوپڕ لە زانیاری لەسەر گەنجەکان دەدایەپڕ

 

رە الی کەماای دەرسااێکی هە ەممدا، دەبااووایە بەوکردنەوەی دوەبیرل  
فێاااربم، ئەوەیاااش  وەەکۆبەسااا  ی باااۆڕییەساااەروو ش لەەاسااایانسیناگرنگااای 

تااۆ ە یئەوەندە بە  نیاا   ادا. هەرنڕوووا لەخۆوە    رهەک  تێش  هیککە    ،وەبووئە
تەگەرەکاااان و خەباتااادا  دەباااێ لە هەمااابەر بەڵکاااوکەی، ان بااا بە شاااتەک باااڕوا

شااەش یااان حەفاا  سااابن کردبااایە، کاتێااک  پێ ە دەستمدەبووایخۆگربی. من  
 تەنیا ە دەهات. شیناو لە کە ،یەماببوو هەڵگری ئەو فەلسەفەیە ەایدەبوو  ،ومبو

ە. شااینا لە ڕاسااتی ڕێگااائەویااش  ،هەیە هەمااوو شااتێککردناای  بااۆ ڕێگااایەک 
ن ەی بنەمااا بەرزەکاااەراش بااوو، کچێااک بااوو بەگااوێراڵیدا هساا زدەپا تەمەناای

 نکە بەوچاا ،  ادەپەڕاناادڕ  خۆی  ئەرکەکانی  ،بووایە  ر نرخێکهە  سا بەدەژیا، ئەو
 و توندوبەند بوو. گرەج

 
ە سااەرەتا ل کەوە بۆ چەندان ساڵ ژیاین،یە  ی بەەوەئ  یات دوەنتەنا  
هەبااێ کە   وای  یەلێکشااتگ  یدوایی بوو بە ئیسااڕائیل، ئیاادی دەیتااوان  نفەڵەستی

 ،دهەساااتیکرکااارد، چاااونکە باااێ ئەوانە هەڵی ژیاااان ئاساااان بکاااات، بەبم ئەو بە
بەرزبااوو. لە بەهااایەکی ە ەکتکە بااۆ وب ،ێنەرایەتی سااتانداری ژیااان دەکااانااو
، ووب گی تەندروستیشی لەنبە تەمەندا چوو و بارکاتێ   ،دا١٩٦٠ە ل  و  ییدااود

بااێ  یەک بااوو. ئەو بەەی بەفرگاارماااڵ نێو یکەمالیات(ی لوکسەی )کرێتاکە ئامێ
ەنا، ناادگاااز لێ  ئااامێرێکینی لەسااەر  ژیانیاادا خااوارد  هەمووفڕن هەڵیدەکرد و لە  

ئەو زۆرە ی نایاا ۆ ژباا  ،ەڵکەرەاکارەبایی تااێک مێرێکیائرهێنانی بەکا پێی وا بوو
بااۆ خااۆی و خەڵکاای   ئەوەناادە  و  اباا رتنەرم  بووایەەد  خۆی پێبدا. ئاەڕێگو نابێ  

لە پینساااکدا  کۆبوونەوەکاااانی کە ،ئەو تێگەیشاااتبا یەواباااودەتوناااد نەبووباااایە، 
هەناادێک خااۆی  دەبااووایە، ئیاادی دایکمااانوون بااۆ و نیگەراناای باا  واتااای تاار 

مااااااایەی ی ەناتشاااااا  وەئ بێاودەبااااااوو، نەخاساااااامە لااااااێە. ابایەدەسااااااتەوەدب
ام بوون هەرچەناادە دەومان بەرەماڵەک  کانیکۆبوونەوەبوون،    شورخواردنیم

 ڕۆیش  ،ڕە بوووشینا لە ماڵ تو جارێکیانت. ادەهەن هەراوزەناشیان کۆتایی
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تاای ئەو جااۆرە کۆبااوونەوە و ر دەرفەان کەمتاا ژیااێ، بەبم ئەوب  وورمماڵی پ  لە
 ماڵ. ە وەایەڕوی گاکبۆیە بە دڵش ن دەدا،یاسیانەیااالکییە سچ

 

ی ناساای، درۆنگۆلاا شامای ک خوشکم ا بووکاتەد سەروبەندی ئەو  لە  
بەهێاااز، زیااارەک، دەساااتبەرداری  جێکااای. شاااامای گەنپێکااارد دواتااار مێاااردی

، بااوو یایاادا بەهاارەدارکە ت ،وورکاااری باا بی ن و پەرۆشاایخۆشەویسااتی خوێنااد
 یەکە. ئیاااادیباااازووتنەوە شۆڕشااااگێڕی یزڕیاااا بێااااتە بااااۆ ئەوەی  ئەمەش هەر

 ەروەهاااساا ، هان خۆشویو یەکاادی وەیەک نزیکبااوونە اتر لەزیاا  نوکیاااهەردو
ەکی زایۆنیساااتە ردەیباااووە بەشاااێکیش لە ژیاااانی مااان. ئەوە ساااەرک شاااامای

ی تااا،ە شاااما بااوو.کااۆ  ە کۆپەرنینەکالوەکااان بااوو، نازناویشااتی لە باازووت
و باااوکی لە  دایااکە خااۆی و ت بااوو، کنەوەی مامۆسااتایەکی ناااوداری تەورا

و ووزوز شااامای .ووگوزەرانیان لەسااەر ئەوباا   ژیان وهد  ەیۆستامامو  ەئماڵی  
 لەبااارەیخافاا  و دەئاەگەڵ شااینا بە چاارپە لبیاارمە  لەی دەکااردین، ردانسااە

کە   ،زاککانی کۆ،ۆشەنە  ران لە شار وخرۆشی شۆڕشگیوپەرەسەندنی جۆش
 ێرەشاااا مبە ش کوتکردنک و سااااەرلە ڕێگااااادابوون بااااۆ بەسااااەردادانی پینساااا 

    تاااۆ،ێنەر  ێکیشااات ناااداڕئەوەم لێاەڵکێژەیانااادا وووت ور لەن. هەایااا کانبریقەدارە
یکااااای و جووەکاااااانی پینساااااکیش خەر مااااااوە،ەوکاااااانی کیشاااااین  لە جووە

 بکەن.خۆیان  ەاکۆکی لی دەستی تا دتەیارکردنن بە چەک و بۆمبخۆ
 

مای شاااو  شااینالە کاااردانەوەی بەرەوخراپتربااوونی بااارودۆخەکە،   
 ،زۆریااان دای ێکاا ەڵکااو هەوڵب ،نبااکە بااوونەوەکۆ رەه ،وە زیاااتر کااردکاریان لە

تاااا،ە کاااچەکەی ،ەساااابە  ناااانەتە، تەنەکووتیااازی بااازڕڵکااای دیاااکە باێنااانە ەخ
ێ کەمااااان لاااا خانووە ئەوەی ئااااێمە ،ڕیزسناکەکەشاااایان هێنااااایەترە ییسااااپدێنڕ

ەی نەمااا، ئااۆ،ر ماانو  و زیااپکە شااینا بەربەکرێگرتبااوو. لە دواییاادا دایکمااان لە
ئااێمە   وکمااان، لەوە دەرچااوواب  ۆباا   اویئاااگر  ەیەکیمای ناا کرد بە نووسیندەستی
نە ئەو لە بمێنیااانەوە. ئاااێمە دەباااێ خۆماااان بگەنیااا ینساااک ین چیااادیکە لە پبتاااوان
 .یکائەمر

ئاسااان   اەهاا و  کااارێکیدا، ئەوەش  لە ژیانیکە  ر شتی دزۆ  ێ وەکەلو  
هەر ، یمیلااااواک چووبااااووەە ەوۆرکویاااا نەبااااوو بکاااارێ. باااااوکم کە تااااازە لە نی

ادارە کەوا هیااو  ،ەی ناااردەوە. نااامراکاا ەدین  ۆی بۆ داباا خ  یرانبەزەحمەت گوزە
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 فەریی سااەبلیتاا بەڵکااو بااایی  ،هێڵاای ئاساانیندا پەیاادا بکاااە ل کارێااکبەو زووانە 
 ئەپارتمااااانیگواسااااتمانەوە چااااووینە  شدی لەوێاااا بکا. ئیاااا پەیاااادا ئااااێمە پااااارە

دەم گەرم هەمااوو کەمانتمانەئەپارە  شەو نانیان دەکرد بۆی  نانەواخانەیەک. بە
درەنااگەوە  بە ١٩٠٥لە  دەسااتکەوت. دواتاارری کااا مدایکاا لەوێشاادا  رەهبااوو، 

دەکاارێ  نجااا، ئیرکارهااات. باااوکم چااوەتە سااە وە بااۆیەلااواکییە مل نامەیەکمااان
 . ینمادەبکەکۆچکردن ئابۆ خۆمان 

 

ئاسااان  کااارێکیو ئاااڵۆزبوون.  ئامادەکارییەکانی گەشتەکەمان درێااژ  
لە ا یاا نەت ر بەبااوون، هە وکوچاا دوانیااان زۆر ب ، کەسااێ کیااژ ێااک ونەبااوو، ژن
و بە تااێکەڵ بااو  کەەوەبەرهاااتندایکاام ئاهوە  واکی بڕۆن. بۆەوە بەرەو میلینسکپ

 شاااما و ەجێاێشااتنیا واتااای بڕووساایەجێاێشااتنی  اش بمشورخۆری، بۆ شااین
ئەو شااتانەی کە زۆر بە سااەختی هەوڵیااان بااۆدەدا، دەگەیانااد. ماان   ئەو  هەموو

         ڵە، بنەماااااە ل کردن، خواحااااافیزیەرپینسااااکم لەبیاااا  ەفااااتەیدوا ه اوزەنااااایهەر
ئەوە واباااوو ەک ن وڕۆیشااات ئەمریکاااان. بەرەو فرمێسکڕشاااتێزگرتن و ە ئاااامل

          ،باااااانییااااان زرەکااااانم ئەوەوم یااااان پوەر دایکاااا گبااااا ەنگڕە سااااەرمانگ. تبچیاااا 
ەک ل یاااااان ووەک ناااااوێنەری دەوڵەتااااای ئیساااااڕائی ێ مااااانێاااااک دادڕۆژ اکەو

ووی ێااک بە سااەدان جاا ڕۆژا، ڕووساایوە مەێاا ڕائیل دەگەکوەزیرانی ئیسااڕسەرە
ەن و ماام لێاادەکوازی گەرهەنسکەوە پێشاا   ەی بچاو  بە  و  وەدەبنەوبتە کۆو  ەئ

وشاااکی و تاااابوی نەگریاباااان،  بە وە باااولەوانباوەشااام دەگااارن، ئەوکاااات لە 
ر لە دا زیاااتە ماوەی سااابنی دەسااتوەردانەکەیزانی لخواش دە ەندە هەرهەرچ

ا باا ینزاناساا . هەروەهااا گەر بمامااانی دەخوەکبەجێماوە مێسااکی خااانەوادەفر
 ەرەو جیاااانیخەریکاای کااۆچکردن بااوون ب ێمەوەک ئاا  جااووناای ەزاران خێزاه

 کااۆچی یئااێمە هیچمااان لەبااارە کەچاای ین.اباا بەو شااێوەیە نەتۆ،یەنگبااا ڕنااوێ، 
ێاارد و بااگەنە مو پۆلەناادا بااۆ ئەوەی  ان لە ئیرالنااد، ئیتالیاااوەی خۆماا هاوشااێ

  بووین. زۆر پەشۆکایە انی. بۆەزدە، نئەمریکانیان لە ابەکاب
 

دا ١٩٠٦لە  میلاااااااواکیبەرەو  گەشاااااااتەکەمان یدەکااااااااریرلە ور ۆز  
هەر  ڕەنگبااااێێ، بمااااا ماااادایاد وابااااێ لە میەبیرنەماااااوە، زۆربەی ئەوەی پاااا ل

بڕینی  . ئەوەی لەبیرم ماوەبۆ منکم و شینا بێ ەی دایچیرۆکەو ەی ئگێڕانەو
ساااڵ لەمەوبەر باااوکم  سااێ ەێناای، چااونکنا بەالیساایا گو بەرەو ونوور باا ساا 
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ەگەڵ انی کااابرا لبەوەی ژن و کچەک  ئەمریکای دابوو، بگاتە  ێکرەبرادارمەتی  ی
ە کاتێااک . بااۆیماڵباااتنەک ی اکبایشاا ا نمەهاا خۆی وتاااکاااغەز و بەڵگەنامەکانیااان 

دەی خااانەوا ا نیشااانبدەینەهاا ئااێمەش خااۆ و دەبااووایەرەی ئااێمەش هااات، ۆناا 
 نااا، شاایناشخۆمااان  لە ناوی نوێمان  هەر چەندە بە ئەنقەێکی دیکەین. سکە

بەبم لە ەوانکااارد، ڕاو وانەکەماااان تەوو زیاااپکەی دا تاااا قینااای مااان ەڵت بااااش
. لەو کەیاان کەی كڕیپۆلیسە  ،وووتبی کەی دەستیەپارە  پەڕینەوەدا دایکم بەو

ان. دزیااا  انیااا  نو بەیااانەدا بە پەشاااۆکاوی زۆر لە کەلوپەلەکانماااان ون باااوو
 زیااوتە وی بەهاااریزو سااپێدەیەکیەی لە کەبیاارمە کۆتااایی لە هەرچۆنێااک بااێ

بکردبااایە تااا ن مااا،یتارک چاااوەڕێی لە کۆڵیتێاا  دەبااووایەنە گالیساایا، تییشاا ەگ
لەوێ  دەبااووایەاینەوە، دوسڕە میتە سارکۆڵ  ولە  بمانگەیەنێتە بەندەرەکە. ئێمە

کااات   زۆربەیکە  زیااپمە  بێ خۆگەرمکردنەوە لەسااەر زەوی بنااووین، لەبیاار  بە
ەکە لە ،یتااار ،نویبوارسااونجااا یشاا . ئەەکە گە،یتااارجام  نەهەر دەگریا تا سەر

 ەوێااش چاال، لپاشان ئەنتوێرپنننا ستا، سەرەتا لە ڤیەتگەدا وەریەک وێسزنجی
ە مەڵبەناادی کااۆچبەران وەسااتاین، چاااوەڕوانی ئەو کە لی دیاا سااەیاتهەشاا   و

  .انکمباو الی مریکاەئ ەنگەیەنێتبماپاپۆڕە بووین 
 

وو. ەباا وخۆشاایی ن ڕابااواردنێکی تشاا ەگ یاایەکەڕۆژگەشااتە چااواردە   
وو، ێاادابکە چااوار کەساای دیکەشاای ت ،نێااو تاااریکی، کااابینەی پاایس ەنزاناادخۆخ

 ناااۆرەگرتنی مان بەیشااا انەکڕۆژەرگ و ەکی بێااابر دۆشااا شاااەوەکانمان لەساااە
نا و پێاادەگرتین. دایکاام، شاای ڕیزیااانخااواردن بەسااەردەبرد. هەروەک مااێگە  

ماان ساااخ بااووم، بە بەبم  .ایااان گاارتبەی کاااتەکە نەخۆشاای دەریرپکە زۆزیاا 
بااووم بەوەی دەبااێ   سەرسااامان سااەیری زەریااام دەکاارد،  اتیسە  ەب  رم دێبی

و داهێاازراو   واڕکاا بزگنەڕە  ڕووساایبەرە  چۆلە ک  ەکاکی چۆن بێ. کەشتییەمیلو
اریم . هەناادێک جااار لەگەڵ منااداڵەکانی دیااکەدا یاا ی دەهاااتجاامە تۆ،یوەکااان و
وون، ئیااادی بااا ووکە بنەازشاااوێنە هەرساااواری  وانااایش وەک ئاااێمەەکااارد، ئدە

تاای زێاارین بااۆ بەکەی ووتوهاااتوبەراتی لەخەیاڵنەهااابە  ارەتمااان سااەبۆکچیر
ئەووی ڕاستی بااێ، ا، هەرو ئەوانیشهەبوو، انم  لێ من گومی دەگوتەوە.  یەکد
 بەتێک کە هیچمان لە بارەیەوە نەدەزانی و وب  ،بووین بە جێگایەکپابەند ئێمە

 تەواوی المان نامۆبوو
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٢ 

 سیاسیی ییەکەهەرز
 
 
دەچوو گااۆڕابێ، وکمااان یەکمااانگرتەوە. ئەو پێاا با ڵگەلەی اکویلاا م لە  

ک غەریب ەندێدا هڕاستی هەبوو، لەکیانەی یمرەی ئکێڕوخساریشی نەمابوو،  ڕ
کی ێوەیەبە شاا  ڕێی ئااێمەی نەخواردبااوو.وبوو. هێشتا بە تەواوی مشوری جێاا 

خااانەوادەیەکی  ژوورەی کە هااینە ئەو تااا،ە یوچااو ،کە ناخۆشاایش بااوو  ،تیکا
ە ئەو بەشاا  تەنااانەتیشااتبوونە ئەوێ. میلااواکی ە گەزاتاا و، وباا نی ۆلااۆپ یجااوو

 ،ەیشااتنە ئەوێە یەکەمەکاناادا گڕۆژی لە ماااوەکە  ،ەوەنبچووکەشاای بەالی ماا 
 زۆر خۆشبوو:

 ە نااااااامۆیە،خااااااواردنی نااااااوێ، سەرسااااااامی گااااااۆکردنی ئەو زمااااااان 
بیاارم دەچااوو. ئەوە کە هەمیشااە لەێرەکان،  امئ  نانیسەرلێدەرنەکردنی بەکارهێ

ەر شااە،ام بوەسااتم هەس  بە شتێکی سەیر بااکەم، لەساا  مێکردوای لی  ووهەم
 ێم؟کو و لە مە من کێو سەرسام بم ک

 

زانەکەی دوای ئەو ێااا لەگەڵ خ گەیشاااتنەوەیەکدیساااان بە  زانااای وام  
 و ئەوهنێااک بااێ، پااێش . هەرچۆێنەباا ان ئاساا  ێکیکااارماااوە درێااژە، بااۆ باااوکم 

نەوە، ساایاینب ارەن دووباا پشااوو باادەین، یاااە دوورودرێااژەش دوای ئەو گەشاات
 کیدێناا ەک بەڵگەوبیانااد: بااێ گوێاادانە هاا ی نوڕەفتااار  باوکم سەیروسااەمەرەترین

مان بمانباتە بازاڕ و لەناو دوکانەکان نی گەیشتڕۆژی  بۆ بەیان  ەرمانیدائێمە، ف
ۆر بوو. ئێمە زووب  یەگرتو بە گەیشتنی ئێمە هێدمە  بکڕین. ئبمانگێڕێ و ش
ەشااە ڕخااۆی و ئەو جاالە   ا بەنیش  مەنەخاسوین  ووین، کۆنباو بوشپرزە دیارب

بەو  ،ربووسااووە تاااز یجلدەسااتە و نانەی. ئەو لەسااەر کڕیناای سااەریگسااەن
دانااا ئااێمە بکاااتە سااێ کیااژی  وای  اتدایسەماوەی بیس  و چوار    گۆڕینە لەجل

و  مااان نەخشااینوداائ ێکیبلااوز ،ی شااینا بااووە هاا نااۆر . یەکەمااینییئەمریکااا
 چاوپشاااایلە و ش وااشااااخخگااااوڵی  بە کە لێوەکااااانی ،یشااااەپقەیەکی پۆشاااا 
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ما لە ." شااییچاا دە  ادەمئێسااتا لە بنیاا وسااا پێیگااوت: "شااابوو. ئەەڕۆژە نەخگوڵەب
 ئەوە شاااێوازی ڕەنگباااێدایەوە، "بمیااا یەکساااەر گریاااا. وه شاااەرم و توڕەییااادا

وو یرباا پێگ  شاایناشم."  ۆپنا  ا، بەبم من هەرگیز ئاوکائەمریێ لە  جلوبەرگی تۆ ب
او ەنل  بەرایی ئەو دەمە،اڵیەیان  پێم وا بوونەکا.  ەر  ەکە لەببلوزەکە و نە شەپق
 نوتاوی خۆی نەکەوت. تی لە واییشدادابنی لە سجەرگەی بازاڕدا، 

 

ان جیاواز، بەڵکو لە ماوەی ئەو سااێ ساااڵەی یهەر کەسایەتی  کوەنە  
لە شااینا و گلەیاای    ،نووساایەدباااوکم  م بەردەوام نااامەی بااۆ  کدای  ،شداووڕابرد

 ،ووچووبیبۆ ەوە باوکم وایدڵیناخی  لە .ددەکر  کەیانەخۆپەرست  هەڵسوکەوتە
 ، بەڵکااوڕووساایابااۆ  ەگەڕێااتەوهدیااکە ن یجااارێک خەتااای شااینابوو کە ئەو هەر

دا یاا واکیلەبەر ئەوەی خوانەخواسااتە ئەو لە میل نەک. ئەمریکاااێااین بااۆ ئااێمە ب
ئەو بەشااێک بااوو گەیشااتین    انەی ئااێمەڕۆژ  وەە، لەوان نەبێ، بە پێچەواندمشا

وەناادی بە ئەو پەیی بااوو. ەو ئەناادامی ساایناگۆکێ. ئوئە ینۆچبەراکاا  نیلە ژیااا
کی دەسااتکەوتبوو، کاری لە هێڵی ئاسنینی میلااوا  ،بوودرکەوە  کرێکارانیەکێتی  

کی یەووجخۆی ببووە ن. لە چاوی بووکردخۆی پەیدا  شی بۆهەندێک دۆستی
د نەدەکاار دواشاا  کە چاااوەڕوانی یش بااوو پێاای.ڵخۆشاا د  ر،یەیاواوئامریکی تە

 نسک و پۆشاکی ئەوێ بکابێ و داوای هەمان ژیانی پینە  یڵایەڕەی گوێچەکک
ای ەیانییەکەی کۆگاا ئەو مشتومڕەی بەر زوو  هئیدی    سەرڕەق بێ.منجڕ و  و  

انم ە نوێکاا لجاا ن زۆر بە . بەبم ماا یڕاسااتەکی یدەمااا،ەڵیبااووە  جلوبەرگەکااان
ێنااادا، ژیاااان لەنێاااو هەوربڕێکااای دڵڕف ئایساااکرێم وو  ەدبە ساااۆ گەشاااامەوە،

و، دڵااام زۆر خۆشااابوو. پێشاااتر ،ەت نەمااادیتبو ،ێااانج نااااۆمیپەکی انەیخااا اڵەب
شااتێ   هەمااووبوو. پێخۆش  شتی من میلواکییم زۆردنیایەکی دیکە بوو. بە گ

و   بەرودەجا لە سەیاتە ب  ە.اوتازە دروستکر  پێم وا بوو،  و تازە بوو  ڕەنگین
ەڕەوە ەفندمەشااە ێسااتگەیباوکم ئێمەی لە وەی  تڕومبێلئەو    .یدەڕوان  خەڵکیم

بەو ژمااارە جااارم بااوو سااوارببم.  گواسااتەوە، یەکەمپااێ رەکەی خااۆی وۆ ژوب
 .بوومسەرسام ەر جادەلەسن الکو بریقەی پایس ەگالیسک ،ومبێلتڕزۆرەی 
 

ی نەدەکاارد بااڕوااوم  ، چمامادەڕشتان    ەپیاسە دەڕۆیشتین، من ل  ەب  
باااۆ  انیااا المڕیککەتیااارە بە جەوی  انیاااانکە خاوەنەک ،نەکااااناخدەرمان لە نێاااو

و دوکااانی   سااەیر  تاشااخانە بەاسی کۆد هەڵدەواساای، سەرچیلەی مروگی  ۆنڕ
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ەی تێڕامااان ماان مااایی ی الهەمااوومااانە ری هیناادی، ئەاد  جگەرەفرۆشااتن بە
لاای بااۆ ین جشااتربا  کە  ،دکاارری کیااژۆڵەیەکم  ە سااەیرەییەویاا بە چاااوی ئ  بوون.

ەوە بە خۆبااادانو  زبەروی پااانیفش و پااێا؛ بە جلاای ،ااۆڵووشاایبە پۆشااەممیەک
ف لەبااان هەنگڵااای دادەناااا، دەساااوڕاند و جارجاااارەش وەک باااالی یەڵەکباااووکە

ردابااوو سااپی لەبەسااتانێکی فئەو خااانمەی  ڕاکێشاایدیمەناای سەرنجا هەروەهاا 
. ووکێش بجنجڕاد سەرێدەکرڕی  شی بۆینباخدارەگەڵ چەند کەسێکی سپی پۆل
 ، هەرگیاااز لەوانە نەدەچاااوون کە پێشاااترناااامۆبوون وی ساااەیروهەماااوەوانە ئ

لە جۆشااێکی دڵااڕفێن  ێااکبە جۆری یەکەمیاانم لە میلااواکی  ناا اژڕۆ  مننم.  بوودیت
 بردەسەر.
چااووکی خۆمااان لە ب بااۆ باڵەخااانەیەکی گواسااتمانەوەزۆری نەباارد   

نااووکەش ەه ە.شااارەک ونشااینیوی جژارلە بەشاای هەرە هەنااوت ڵشااە،امی وا
ن بە ەک جااارائاااکنجین و بەشااێکی زۆریشاای هەرو ێلی ێستشپڕەئەو شوێنە  

انە باشااااترین و ووئەو خااااانبااااۆ ماااان   دا١٩٠٦ەبم لە ب وە.ماااااوەتە ریژاهە
 انگەرماویاا   نە  نە کارەبااا وشااو،ەکەمان )کەوە  ەمەدەک. بیرنخۆشترینیان بوو

 دینێکیاناا ن بااوو، دەۆهاا و بااوو. باڵەخااانەکە دووکسااەمان ( گرانتاارین لهەبااوو
ناادینە خۆشااترین و ادەیگەیبااوو  ڕەوێکی درێژیشاای هەێرهەبوو،  بچکۆبنەشی  

کە ،  ێم لەو زیاااتر بااۆنی دایکاام، هەرچەناادە نااابێ بڵاا شااوێ نتریەرنجڕاکێشاا س
 ،نااد. باااوکمایدەپەڕاڕ  بەسەریڕادەگەیشاا  و  مایکاا کە دئەویش ئەو دوکانە بوو  

ویساااا  ەک پێتااااوانی ونەیەی ازاری دەدان بەوکانی ئاااا هەسااااتە ە بێگومااااانک
ی زداخااوا  ی لەسااەریڕەزامەناادبااۆیە    ،گیرۆییمان بکاااسااتەد  یداتاشیلەکاری دار

ساااەروکاری بە  ئەو هااایکمەرجێاااک  بەوەی دوکاااانەکە کاااردنە ۆبااا دا  مدایکااا 
وەک  تاەرە. سااا باااووە ماااایەی هیالکااایباااۆ مااان  دوکاااانەکەوە نەباااێ. ئەویاااش

 ێل، ۆشیشمیوەفرەند بۆ سەوزە و سپاشان پەرەی ،شیرەمەنی بوودوکانێکی  
 نبردنەی ماان لە میلااواکیم بەسااەریشە لەو سابمەکرد و هگەشەی نە  هەرگیز

 .وون باداهێزری مایە
 

لە سااوربوونەکەی  تەنیااادایکاام،    رەکەیبڕیااا  ئەگەر بگەڕێینەوە سەر  
میلااواکی، ئەو  و گەیشااتبووینەبااوئااێمە هێشااتا دوو هەفااتە نە ما.سااوڕسااەرم 

النەش و کەلااوپەارەی ئەی لەباا ، هیچاا ناایزاەکی ئینگلیزیشاای نەدتەنانەت وشااەیە
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 .وبااودرکوای نە ش کاااریەزانی کە بۆ فرۆشتن دەشاایان، هەرگیااز پێشااتریدەن
تێیکەوتبااووین،  ڕووساایا،اااتو،ڕیەی ئااێمە لە لەبەر ئەوەی زۆر تۆ،یبااوو لەو 

بێااااائەوەی بیااااار لە  گرت،لە ئەساااااتۆ ەییە گەورەیی ئەو بەرپرسااااایاریەتئیاااااد
 زر،ە   بەبچێ شوو بە نەئەوەند کان هەردو بکاتەوە. کردنەوەی  ئاکامەکانی

 دەبووایەو کڵبە ،(وونەب ناشەکەوتموشکە پارەیەکی پاچونکە ئێمە هیک ێ )بێن
 ازانجیان لااێکە دەکرا ، ،بازاڕ و ئەو شتانەی بکڕیبان ایەچووبببەیانیان زوو 

 ،بوونماااڵخۆشاایان نوێ  یااانی ئەوێ،ئاکنجی  وە ماااڵ. زۆر لەێتەبکا، ئەوسا بگەڕ
دێ کاارد. هەناا یکمیااان  کی داەمکااۆ  دااناا یانەکەی خۆییوە سروشتدانەلە کاربۆیە  

پشاا  مێاازدا  چااۆن لەانکرد یاا ێرف اهاا روە، هەێرکاارددەسااتەواژەی ئینگلیزیااان ف
بکااا، ێ و بااڕەکەی تۆماربکا و چۆن پارەی کاش بژمێرسوکەوتوەستێ و هەڵب

نەدار بااۆ وشاایان فێرکاارد و کەسااێکی متماااو پێااوانی تەرازا کێشااان هەروەهاا 
 پێناساند. نیارزلێکردن،ە

 

ەکەی بااازاڕی باااوکم، دایکیشاام بە پەلە یەدبەختیاا ب گەشااتەک هەروە  
ینبوونەوە بەشێک نەرخاەکەیدا، ئەوەش بە ئی دوکانەنەودکر یەبارەلری  بڕیا

بەوەی لەگەڵ  م ساااااەبارەت بە هەساااااتکردنیانباااااابدایکااااااردانەوەی  باااااوو لە
یااان ردووککەی هەەییەەڵەشاا نااامۆن. بااۆ بەدبەختاای هەنگاااوە هینگەکەیاناادا ژ

هەر بەسەر ژیانی شینا، بەڵکو هی منیشەوە هەبااوو.   کنەجدی    کاریگەریێکی
راناایم بااوو، دایکاام ی نیگەی مااایەەزیشااەوە بااوو. ئەواوجیای  ەلپاا ە  دە بەرچەنه

ایە دەبااوو بەیااانییەک هەمااوو، ئیاادی  دەربچااێ و هێنااانبۆ شااتکڕین  ناچاربوو  
کردەوە ەتیڕم ک باوکشینا هەروە .ەێگەی ئەو لە دوکانەکە بگرێتەوەسێک جک
 بە . نادەنی گەڕێ  بنەما سۆشیالیستەکانی   ڕایگەیاندەکی بدا. وەک  یتەماریک یه

 تااا باابمە دوکاناادار." باااوانم  ئەمریکااااتوومەتە  ئەز بااۆ ئەوە نەهاا ی: "گوترا  کئاش
کە   ،ی دەکااردو هەر ئەوەبااو  ەکەی وایەتیسااایکە  ئاخرڕەبوون،  وتو  زۆری لێ

 ،ەوێئ  یاانەی بچ. پااێش ئەوەدۆزیاایەوەی  خااۆ  ۆکاااری باا ئەویااش  بڕوای پێبوو.  
  ەخساا  یێککارەش  ئەمک ،ۆپچەی بەدەس  لێدەدان.  ییەووالی بەرگدرشینا  
      ینااای لێاەڵگااارت، تەناااانەت خاااۆی رد باااۆیە ،خراپااای دەکااا  کاااارەکەی بەو، باااو
کااڕی  ئەوەی بااڕی. دوای  یناای پرۆلیتاریاااتە ئەندامێکی چووەکە ب  ،نادەدا  اەهو

و   نااێێبواز  ێاای گااوتباااوکم پکااار وەرگاارت،    ڕۆژ  سااێ  بااۆ  یسەنت  ٣٠  و مزی
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اتێااک کهەر   خساا دەڕێکنااانەت لەو کاتەشاادا ئەوەی باادا. تە  دایکمان  ییارمەتی
بەیاااانییەک  هەماااووهێشااا ، ئیااادی بە مانگاااان ەدجێ کەیدوکاااانە یساااتبایەبیو

. باااۆ گەڕایەوەتاااا دایکااام لە باااازاڕ دەلەساااەر دەخااایلەکە بوەساااتم  وایەدەباااو
 وو.ئاسان نەب کارێکینە ساب نۆ یانهەش   ۆڵەیەکیژکی

 

 یلواکی نزیک،امی چوارەمی ملە شە  ،،ەبئاسا  گەورەی  رێکیالەتلە    
چااوومە بەر خوێناادن. ار ەم جاا بااۆ یەکشاالیتز ەناوبااانگی ی بەیاارب یخااانەکار

تااا فێاارە ئینگلیاازی ەبیاارم نااایەتەوە چەناادی پێچااوو ،وتابخااانەم خۆشویساا . ب
ک زۆربەی ەروە، هکرداندە،سااااااەمدیشاااااای یمااااااڵ بە  باااااووم )بێگومااااااان لە

ئەوەشاااادا لەبیاااارم نااااایە هاااایک م لەگەڵ ەبی والنااااوت( بماتوانی شااااە،شاااا دانی
خێرایاای زمااانە  ە بەێش. بااۆیێتە پاا هاتب زماندا وویڕ ەلەم ە،ینتڕاس  کێشەیەکی

لەوان کە پلە یەک  ن. دووانوش برادەرم پەیداکردکە فێر بووم. هەر زویەنوێ
 ڕێاوو هااا  باارادەردا هەر انمااا ژی مااووەهادەرایەتااای، لە ون لە بریااان دوو بااو

 نااااڕێگییساااڕائیل دەژیااان. یەکیاااان ئ کە لەوو هەردووکیشااایان هەناااو ەومااااینە
شااە،ام بااووین هاوزەمااانیش اوه ،(مێاادزینی بااووەتە ناااوی ئێسااتا)گەر بۆرامهاا 

ەکێاا  لە یە بااووە  بااوو، ک  یکەیان سارا فێاادەرش . ئەوی دمان بەجێاێئەمریکا
                                                  ،باااێ چۆنێاااکەکگرتوەکاناادا. هەرە یبتلە ویاااۆن ی زاکرێکاااارانکانی سااەرکردە

 تمەەیشاا گتااا دە کەڕێگاااەمێااک دواکەوتاان لە پااۆ  زۆر ئااازاربەخش بااوو، لە ک
 لەبااارەیهاااتە دوکانەکەمااان تااا   یسااێکپۆل  جارێکیااانهەر دەگریااام.  نە  اختابو،

 ،گرترییەوە گوێی لێگادائاە زۆر ب.  ەم لە دایکم بپرسێی ،وتابخانخۆدزینەوە
ەر هوونم بااااۆ ،وتابخااااانە لە چاااا ە ماااان تێنەگەیشاااا ، بااااۆییچاااای لااااێ ه بەبم
ەی مااااااای نەدەگەیشااااااتم، ئەوەش جاااااااریش هەر هەناااااادێک ودەکەوتاااااام دوا
زۆرتری  جێگرەوەوەیەکیئەوەی لەبەر  -ورە بوو. دایکم کی گە رییارمەزەش

وت: "ئااێمە یکاام دەیگاا دابکااا.  تێریمن لە دوکانەکە کا  یو بێزاریپێنەدەچو  -نەبوو
و  ێااکرو بە کا هەر یەکە –ینا ەر باااوکم یااان شاا یە؟" ئەگیاا ن او دەبااێ بااژین،

باان  لە نکە ماا  دیاناا ەگەدنەکرابا یارمەتی دایکاام باادەن، ئەوا وای نە  -هۆیەکەوە
اتری ەگوتم: " کەواتە کەمێااک زیاا بارەدا دایکم پێیااد  ئەرکەکە دەرچم. لەوباری  

 ،یربنڕۆشاا و  زانااا بااوومەیااز ماان نەگ." هەرناااکبیرووڕی پێاادەچێ تااا بباایە ژنێکاا 
 فێربووم.  وەلە ،وتابخانە بەبم زۆرش 
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و یەک ساااڵ بااوو،  واتە تەمەناام حەفتااا -ساااڵ نجاااەپ دوای پتاار لە  
مااان ،وتابخااانە. ێکی کەم گەڕامەوە هەتیاسااەچەنااد  بااۆ -ومبااو یرەزروسااە
نەی یاااا رە زۆنەهاااااتبوو، بااااێجگە لەوەی کنکااااارییەکی زۆری بەسااااەردا گۆڕا

 .١٩٠٦ساااڵی  وەک وجااو کوەنە نوبااو ڕەشپێساا  رەیااانن ئەمجاەکاااوتابی،
لێکااردم وەک ئەوەی شاااژن باام. باااش لە یااان گەرمئەوان بەخێرهاااتنێکی زۆر 

 کە بە بزماااااار ،ینوەساااااتا کاااااۆنەکە کەرەڕیااااا یڕجکۆ جبیااااارمە لەساااااەر ساااااە
 سااروودی یااان بااۆ گااوتم وییبااری گۆرانی انکوتااابوو، ئەوان بە یدیشاای واید

. باراناادم داچاااو ێسااکی لەمرکە ف ،وتمگاا  بااۆ یاااناهاتیک  یئیلیارئیساا  یننیشااتما
بە ئیساارائیل ت جااوان بە پۆسااتەر سااەبارەن بە شااێوەیەکی نیاااپۆلەکا هەمااوو

ییەکااان وو. یەکێااک لە ،وتابەسااەر نوساایبل (یانساااو) لۆمو شااا وەوەوازاناادبڕ
 ودو وتابخااانەکە چااوومە ژورەوە،لۆم نازناااومە. کاتێااک لە ،شااا پێاای وا بااوو

ۆرەوە ێزێکاای زڕ بە ن بەسااتبوو،اوێوچااادیااان لە نتێرەی داوکە ئەساا  ،ەکیااژۆڵ
هەماااوو ابوو پێشکەشاااکردم. لە کااااخەز دروساااتکر کە، گاااوڵێکی ساااپی گەورە

 وە ئیسڕائیل.مەۆشم بردگەڵ خەلو  اەم دخیەە ل گوڵەکەم کەەڕۆژ
 
 

 

فااااۆرت انەی لە ،وتابخاااا  ١٩٧١ێاااای ڕۆژدیااااارییەکی دیااااکەی ئەوێ   
ە ک ،وەرگاارتەوە مئەوێاا ساڵەکانی یەکێک لە هی  ،مکاننمرەی  بڕوانامە  ستریی 

 ٩٠و    ٨٥، موزیک  ٩٥کاری  ، بیر٩٠پێلینگ  ، س٩٥ە بوو: خوێندنەوە  بەمشێوەی
کە ماان   ،تیکاااری دەساا   تگودەاناا یپێ  بااووی شااتێ   نمرەی سااەیری دیااکەش هاا 

، چەنااد خولەکێااک منااداڵەکان داوایااان لێکااردم یشکاااتێکنەمااابوو.  هاایچم لەبیاار
لەو ژارد. ماااان باااا ەکتێاااابەوە هەڵن لەبااااارەیکەم ی وتەیاااادم، ئکە،سااااەیان بااااۆب

ژمیریااااریی و ساااپێلینگ باااێ، هەر  کە ،انەیەدا زۆرتااار لەوە فێرباااووم،وتابخااا 
وون لە کەمااایەتی باا  کە  ،ە بڵێمناەرۆشو پ  ەداامئ  منداڵە  بڕیارمدا ئەو شتە بەو

زیااادەڕۆیی  هاایکەوەی ، بێاائبەسااەرخۆمدا هاااتووە ی خۆمااداڕێاارەوی ژیاااو 
 بە  ئەوە"  پێگااوتن:  ەکەمنوێربااوهەوێناای ف  نەرمونیااانەکی  یشێو  . بەەربخەمەس
ە چاای کاااتێ تببیاا   بدەییارزۆر گەنجدا بڕ  لە تەمەنێکییە  یگرنگ نئەوە  ڕاستی  

 پێاایکە دەتەوێ  ،یە باادەیڕێگااائەو ری اڕیاا ب رنگتاارەە گئەو ە بااووی.گەورکە 
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 وەئێاا باان، ئەگەر  گۆڕاسااتانتاناادا بااژی. ئەگەر ئێااوە لەگەڵ خۆتااان و برادەرەک
 ەوەکن ێود باا بە سااو دیااکەش باااش و یکە بااۆ خەڵکاا   ،لێکبن بە شااتگە  ندابەپ

، سااتەەو دەرب و بە  شااتەکە دیااار بااۆ ماانات کاا  هەر بااۆ خۆتااان، ئیاادی ئەو
ئیاادی   ."وێرفەت پەکاای بااکەلەسااەر دە  تەنیااا  چاای  ەنبباا   ەیەوئبابەتی    لەوانەیە

 لێمتێدەگەن.هەستمکرد 
 

 یلە حاڵپەشااێوی ژیااان  رەدەر لە دوکانەکە و بێ، بەدەچۆنێک ب  هەر  
 ڕووساایاە نەخۆشاای لە تی بی شامای خۆشەویساا بەجێاێشتن  ولە ماڵ  –شینا  

 زۆرکە   ،ەز بیر لەو پێنج سااابنەی میلااواکی دەکەمەوەئ  -کە زۆری بیردەکرد
 ،ینااای، بااایکەی و فێرببااایبیبوو ەوەنااادە شااا  هەبااا باااووم. لەوێ ئ فەیااا ک بە

 مبەب خەریکبااوووە. ەمسااڕیانی پینسااکی لە مێشااکدا دەکاا ەییادگاری خەریکبااوو
باااووین،  ئەمریکاااباااوو لە مانااگ ئااێمە ساااێ  ئەیلوولاادا،. لە یوبە تەوا کوەنە

و  یەەه کرێکاااران ی مارشاایڕۆژی مەزناای ڕێوڕەساام ،نەیاناادیپێیڕاگ باااوکم
ینەوە سااەیری بکەیاان. جلاای نوێمااان بااۆیە دڵنیااایکرد  دا نمایشاادەکا،ایتشی  خۆی

ە ەکلە گۆشااەیەکی شااە،ام نۆمااازیااپکە و ماان جااێگەی خ و یکااملەبەرکاارد، دا
ین تااا مارشااەکە دەسااتپێدەکا. ەسااتلەوێ بوکااردین    ڕێنماییکم  وات، ئیدی بگر

ە ن برداخۆمبێ نێک هەرچۆ یە، وەلێیش چرندەزانی ماباشی نەمائەوکات بە 
ئەسااپەکانی دیااتن، زیااپکە پۆلیسااە سوار  بکەیاان. لە هاایکەوەتا سەیری    ەوەشپێ

کااۆزاک ن  ناکاا ا: " ئەوە کۆزاکەدیاا وارو زراوی چااوو، لە ها ترسااا دەسااتبەجێ
ی بااردرایەوە ماااڵ و خاارایە ناااو جێگااا. ارگریااا، بە ناچاا  " زۆر بە گااوڕ  هاااتن

ساااین، ی مگروپااا ، پاااۆ  پاااۆلی مارشاااەکە، ڕێوڕەسااامەکە - باااۆ مااان کەچااای
ی یهێمااای ئااازاد -ی باسااترمە گۆشااتی و بااۆنی گەنمەشااام، ڕازاوەەی  نارەبەی

 ڕووساااایاوەی وەک لە ەئتی . پۆلیساااای ئەسپسااااوار لە جیااااانبااااوو ئەمریکااااا
وڵیان ڕەکەچاای پێشااقە ،ەنتەوازەیااان پێاابککوتکەن و پەررەشاااندەران ساا نیخۆ

 و انینەماادەز  یگەری شێوازی نوێی ژیان کرد. منە کاربوون، ئیدی هەستم ب
 بەبیرماااااداهات کە -کیەمااااااوە ئەویاااااش تاااااا -شااااام هەڵنەدەگااااارت یندهەە ب

 ەکییێااوبەرایەتیڕەب نلە الیەکیش بە تااایبەتی اوبە گشااتی و میلاا ویسکۆنساان 
ی کۆچبەران بوو. خاااوەن ێکرشای  واکە بەڕێوەدەچێ. میلناااتو و بەختەوارلێ

 ۆرەی ڤیکتاا شیالیسااتەکتەوی سۆشیالیسااتی بااوو، شااارەوانە سۆنەریتێکاای پاا 
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یی ئەمریکاااسۆشیالیسااتی ۆنگرێساامانی کساااڵ یەکەمااین ناادین ەبااۆ چەر ێاارگب
ی ڕێوشاااوێنن امااا ەه ەکەڕێڕۆیشاااتنماااان لەوێ باااۆ ەباااوو. بێگوماااان کاردانەو

میلااواکی هەناادێ تایبەتمەناادی  لە ڕەنگبااێ بااوو. ییائەمریکاا  نی دیااکەیشااارەکا
شااارەکە  تااایبەتیبێ، بە هەبااوو کرێکااارانی ڕۆژالکبوونی سۆشیالیسااتی چااا
لەبەر نوشسااتی  ،لێبااوونەکانی ڕۆشاانبیررا  و لیباا اڵمااانە ئی ۆرز کییەرەژمااا

ی یاا ێتوگااۆڵی یەکجگوربە    ، ئیاادی ئەوێە  بااووکردێتوویان  ڕ  ١٨٤٨شۆڕش لە  
یشااەدا بینیناای باوکمااان لەو مارشااە نما هەرحاااڵ بە .ارساا بیاارە دەنا یارانکرێکاا 

 .ووناکیڕێتە مانکردبوڕولە تاریکییەوە  بوووەک ئەوە وا
 
 

 وا بەباشاااتر دەباااوو گەر هاتباااا دایکااام  نکەماااارودۆخەابهەڵااابەتە   
ی کاا ێڕب و گەڵ باااوانم هاتبااایەوەسااەختی کاااری نەکردبااا، شاایناش ئاسااانتر لە

ەکەم و یەمگیناایە ناێنیاا غشاادا، سااەرەڕای  وەەئلەگەڵ  ەبااووایە.  زیاتر پارەمان ه
. ونپااڕ و باااش بااو بااۆ ماان لواکیانەی میئەو ساڵە بەراییزراندنی دوکانەکە،  ێب

ئەو خراپ بڕوا.  ک بۆشتێ  هەموو  خەریکبووکەوتەوە.  نە  اەهوا  شین ۆب  کەچی
 زی بوو، هەروانگلییە ئرمەت فێبە زەح  دەسازاند،زۆر بە زەحمەت خۆی    ئەو

ارەوە ماناادوو هااۆی نادیاا   خااۆی پەیااداکردن. ئەو بە  ۆبێی  ڕواه  یشبە زەحمەت
 ،ەایەوەناا هەرای د وام لە ماااڵو بەردە جااار ۆرەگاارت، زدیاااربوو، گااوێی نەد

هیک حیسابیشیان بۆ هەبوونی   ،ەوەدا مێردێکی بۆ بدۆزنهەوڵیان  بمادایبی  یدئ
 ەنگ بوو. ە ژیانی زۆر لێ توەکپڕێلە ساڵیدا رد. لە هەژدەشامای نەدەک

 

دنەوەی شاااینا گاااوێی لە کااار -ک بچاااێییەوەک لە پەڕجاااو– ناشااا پا  
لەبەر  کەچاای. وێچااووە ئەبااوو،    شیکاگۆ  ەکارخانەیەکی گەورەی جلوبەرگ ل

ری الی کارخاااانەیەکی ێ دەساااتبەکاربێ، بەبم کاااارا لەوکااا نە کەەناااد هاااۆیچ
بااوو بااۆ کەرانە  وومانااد  کااارێکیڕاستی    بە-ت  ەوتکدرویی بچووکتر دەسبەرگ
اش مااااوەیەک دیساااان ا لەوێ گیرساااایەوە. پااا کۆتاییاااد ەناااانە. لگی ژوبەرجلااا 
کەمتاااار  ان. بێگوماااا بااااووکردپاااای هەوبە خرا پەنااااجەی ی وواکلاااا ڕایەوە میگە
 هەفااتەیەک لە  ، ئەمەش وایکاارد چەناادوەوەوچاااکب  شزوو  وە بااووئە،  بوجودە

داخ  ۆر بەز ماان. نووشااادمان باا  ڕانەوەیگە ەبماڵ بمێنێتەوە. دایک و باااوکم 
رم دەخااوارد، شااوو م  تااانەی کە یااارمەتیم دەداو هەفەئەی  ماااو  ، لەبااۆی  بووم
 ە.ەونویوبیەک نزیک تر لەرد، زیاەبەردەکجلم ل ،شانە دەکرد پرچم
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 ەوەیشااااما لەباااارەیورم ومەیەکی لە پااا انااا تم وگااا ێااای پان یااا ێکڕۆژ  
 بەرەو یەوەڕێەهەنوکەش بابکا و ڕی  تپێگەیشتووە. ئەو گیراوە بەبم توانیویە

یەکسااەر   ششااینا  ،بوودکرەی تۆماروە ناونیشانەکەیرم بە لێزانوپو.  یۆرکنیو
ت، شاااینا هااااەی کە ساااۆراخی شاااامای بۆلەو کاااات. ەوەنووسااایناااامەیەکی باااۆ 

ی ئەوە بااوو دیااکەی دەسااتکەوتبوو. سااەر،اڵ  ێکیرکاو  ەوە  بووکاچپەنجەکەی  
 یلواکی.شامای باێنێتە م

 

اییدا لە کۆتا ینش کە ،ان بوومدمشا  زۆر، ئەز  گوتن ناکا  بە  پێویس   
ا نواتە شاایهەنووکە شاما بەرەو ئێرەبێ، کە گبێڕەنبەر. ی هاتەوەان و ورەیگ

ر ۆماان زبگااۆڕێ.  نبااارودۆخی ماڵیشااما ەەشاا هەمیشااە بەختیاااردەبێ و لەوان
یەوە وەک شااااینا یبە دڵخۆشاااا  لااااێاوە، شااااامای لەبیاااار نەماااا  لەبااااارەی شااااتم

 ەنەخاسمە دایکم ب مباوان دبەختیبۆ بە چیکەکرد. تنی ئەوم دەااوەڕوانی هچ
ز بوو. ر جیاواکە لە هی ئێمە زۆ  ،لە هەواڵەکە کرد  وازیشێوەیەکی دیکە پێش

ایناادەی ئهاایک  ارێ  جاا   ەوئ  خااۆە شااامای بکااا؟  ب  شینا مێااردچۆن  دایکم گوتی: "
ر لە بەدە –ئەو    و بێ پاشەڕۆژ."  واتا  ێازە، گەنجێکە بە. ئەو هەژارو النەوینی

 یانەوادەیەکر بە خاا ەساا ئەو ۆ شااینا، وو باا اش بزۆر ب  تداکاان  هەملە    -لۆژیک
دەکاارا ببێااتە  یااانیژنومێردایەترا. ، بەبم بااۆی نەدەسااەلمێندنااد بااووندەوڵەمە
 . ووچەە دئەویدیک ەرچەندە یەکیان لهە، کیفەڕات
 

ە. دەکردەولێ وەک چۆن بیری  ڕۆیش  شەوهەوپێشینا بەرئاساییانە    
ش  یەلی گوومەلەو بە  ئ  ت.رێ گربەک  ی بۆێکرووو ژ  میلواکی  نایەهێی  شاما
ر وە بەسااەبەیەکە شااینا کەسااێکی بڕوابەخااۆ بااوو،ە خۆیشاای دڵنیااا نەبااوو. و ل

 بە  و  وەەیدۆزی جااگەرە  نەلە کارخااا  کااارێکیدا  ییاا دوا  تەگەرەکان زاڵبااوون. لە
 ن.نی زمانی ئینگلیزی بووشەوانیش خەریکی فێربوو

 

. کەوتگرانااااای  ەب یاااااانوت، ئەمجارەکە نا نەخاااااۆششاااااان شااااایپا  
بۆیە پێویسااتی   ،وەبوسیل    دەردی  تووشینیشاندا    نای دکتۆر وایینەکانپشکن

( هەبااوو. نکاایبەتی ساایلدار و دەردە کوشااندەتاا  خانەینەخۆشاا ) بە بااووژانگە
ان کردنی دەبااێ یاا توانسااتی شااوو تاارسەی ئایا دواپر  وی ئەووە مایەش بئەوە

 ەکەیو ژوورکااارەکەی  یی دەسااتبەردار. ئیاادێشااااتە داڕمااانااا. ژیااانی بەم پ
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اردنی خۆیاااان لەبااان وماااان. بااااوانم خەفەتخاااوایەوە ناڕەودڵااای گدو ، بەباااوو
م ڕەفتااارنە  راستبوون شاردەوە، منیش منااداڵکادن و پەزەنشتکروی سەراسێ
و شامای بدەمەوە  شیناکرد کە لە بری باوانم دڵخۆشی ەن  وام  کارێکی  ند،نوا

 ەنگژە.تە بێتەوە و ببتە،ێت خەریکبووکە گرژیە کاتێ
 

شااتێک گااۆڕا، شااینا ماااڵی   هەمااوودا  ماا ەکەیەکی  ند هەفتەی چاوەلە م  
، شااااماش چاااووە ن ەر ن لە دێااا جووەکاااا نەخۆشاااخانەی جێاێشااا  و چاااووە

دەسااتم بە   دەگەڕا. منیش  ێکرای کدواببە  یییوابێا  و  بارکەوتویی  بەشیکاگۆ  
ن یانابااۆ شاای پێبکااڕم ون مەم کاارد تااا پوولیاااکەە  بڕە پار  کەوتکردنی ئەوپاشە
 وولەکااانمپااارەی پ  یان دووجاران  جارێک  .ەسێتەووۆ بنوامەم ببەڵکو ن  ،مبنێر

 دایبابماادا  و  ەوکااات نااامەگۆڕینەوە لەنێااوان شااینام تااا ئرد، بەبلە دایکم ،ەرزک
،ەرەبااووی  پااێم وا بااوومەش  ی نێوانیااان بااووم، بەیدەناا یوپە تاااکە . مااننەبااوو

 ردەوە.تاوانەکەم دەک
 

  تااااا ئەو  ،م بااااوووڕمانرساااا مااااایەی سە ەک ۆ شااااینا،م باااا امااااانەلەو ن  
   بوو. هاای ماااڵم بااۆ نوساایخااۆم    ژیااانی  لەبااارەی  .ایی هەڵمگرتبااووندو  نەیباس
            :ا نوسااااااااااایبوومد١٩٠٨" لە لە ،وتابخاااااااااااانە زۆر باشااااااااااام." سااااااااااایبووم:نو

وە، دوکاااانەکەش زۆر هێشاااتا کااااری نەدۆزیاااوەتە باوکماااان ێمبڵااا ێتوانم پ"دەتااا 
 ە."ەڵساویتەولەناو جێدا هتۆ  مشیو خۆشحاڵ ەیکەر نیاڵسەر،

 

 لە میلاااواکی زۆر کەم هەباااوو،وو کااااری بااااوکم وە بااا کە ئەەسااا پر  
ا بیساا  تااا یاا ەنت ێکدایاتەساا  بااوو لەزەکەی ەکەوت ماا کاااتێکیش کاااری دەسااتد

ڕا و داهاتی خااراپ بااوو، ودەسوەهەڵنکەش باش  دوکانە.  بیس  و پێنج سەن 
شااکیش بنااد و پزین دەیناوولەبارچ  ری منداڵارباری ئەوەش دایکم لەبن بسە

ێدەنا، ئیدی من چێشتم لوێ، یەک لەسەر جێگادا بکەد هەفتەنەدەبێ چ  تپێیگو
و، بااوەڵدەخستن و بیروهۆشیشم الی دوکانەکە  ەکانم هەوە، جلەکرددماڵم پاک

 وایەدەبااااوچااااونکە  ،تااااان دەگریااااامەهەژم وەیی لە تااااووڕ ردەوامئەوکااااات بە
ئەو  خااوات.ینا خەماای ئەوە بشاا  ساا نەمدەوی ێلاا خااانە. ماااوەیەک نەچاامە ،وتاب

 داماا نامەکان دەدی لە شاادابوو، وامێپ سااەختی لە دێ اانەر لە و گااانەنەی تکاااتێک
ی ارساااەبارەت بە کاروبااا  رچەنااادە بە ئەنقەسااا ەوە، هەم بااااێڵمفرمێساااکەکان

 د.ا نەبرمدە هەڵەناوماڵ ب
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ایاای خێر بااێ ئەو بە ساااڵەکان بە زۆر غەریباای شااینام دەکاارد، بەبم  
 یەوەدەشاامای  ەمەک  ەو ماااوەگرتبااووم، ئی  خۆ  ە لە،وتابخان  .ندەچوو  بەسەر

ێاااوبەری ەڕب بەڕێاااز فاااین کە-زیاااپکەباااۆ دوکاااان ) یاااارمەتی دایکااام لە مااااڵ و 
 ناااێگیڕن و  دەوە. ماا هەر دەشم خوێن  و  ەداد  (مە کالرابووکرد،وتابخانە ناوی  

ان سااینەمامان دەسااتکەوت. ی شااانۆگەری یاا ڕێی ،وتابخانە بلیت  ورگەر لەمباه
 جڕاکێشاای ئەوێرنەسشااتێکی  ەیر دەکاارا،رساا ەیمە سااەودای سدەەرساا ئەو 
و ەچااااۆن ل ،لەبیاااارە  27مااااام تااااۆمم نوچکە(یێاااام لەبیرماااااوە، کابینە)خاااااڕۆژ
و نێ انەیدزئەو باەچێژا. هێشتاش اری د( ئازئی ا )حەواخۆی و   گارەدا بەڕۆژ

ەماشااای شااانۆکەم کاتێ ت زینەوە،بەم هەڵدە،اچەکانکە    ،لەبیرە  مخانەکەترۆایت
 پااێم وابااێەوە. وودەباا  28لیگری نۆسیم لە ر،مڵ د دا بەو لەپاڵ ئەوەش  درکەد

 شێمااااڵ تم. لەەی شاااانۆوە دیتبێااا لەساااەر تەخاااتیشاااێک باااووبێ یەکەماااین نما
 ژیااانی عاای،یوا  ەیەکیوەش شێوکم و کالرا گێڕایەوە. ئەبۆ دای  هاتەکەمبەسەر
 مانی تێدا بوو.هەموو

 
 

ۆلی لە پاا  نماا  کە ،ایاادووڕکاااتە   ، لەوبۆ منێک لە شتە گرنگەکان  ەکی  
"م ین "کاااااری جەماااااوەرییەکەماااا  لەگەڵ وبەندمسااااەر ەزتااااام. واردا بااااووچاااا 
ڕە بەبم باا ە بااوو، بێپااار لااواکید. هەرچەناادە چااوونە ،وتابخااانە لە مییااداکرپە

نی . زۆر لە ،وتابیااااگااارتەردوەێبەکاااان تک(یاااان باااۆ ەمزیڕپاااارەیەکی کەم )
 ردبااا ووای ک  کااارێکی  ککێیە  دەبووایەبدەن.    شانی پارەکەنەیاندەتو  هاوپۆلم
 ندو،ێکی پااااارەکۆکردنەوەساااا بااااۆیە بڕیارماااادا  دبا،کررەساااا ارەچ ەیکێشااااەک

، بەبم ئاسااتەم هاوکااارییدنەوەی  و بۆ کرەکەمین کارم بوبکەمەوە. ئەوەش ی
 بوو دوا جار بێ.
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دەوە، تابخانەکەمااان کااۆکرە کچەکااانی ،ولڵێااک ماان کۆمە و ڕێگینااا  
و   وێنەکێشاااکانمان  پۆستەرە  مووەه  ە،ەوشیکردنبۆ    سندوو،ەکەمانئامانجی  

 یمانیی )بە تااایبەتی شااانازئەمریکاااجاای ەنی گکانکااۆمەڵەی خوشاا  ،ەیاناادانگماڕ
( هەڵدەسااتێ بە سااازدانی کە بااوونی نەبااوو ە دەکااردخااراوەکڕێکناااوەی  بەو
لەوێ   دی هەرکتێبەکااانی ،وتابخااانە. ئیاا   رەیباااەلری  اوەی جەماا وەیەکنەبووکۆ

 مااووەه بۆم مەبانگاێشتنا و  گرتێکم بەکرێۆڵه  م.ڵەکە دانرابە سەرۆکی کۆمە
 رێ بااداتەهۆڵێااک بەکاا  سااێک ئامااادەبێەمااڕۆ پااێم سااەیرە کەگەڕەکەکە نااارد. ئ

      ی ە لە وادەی خاااۆنەکانزە ساااابن. خۆشااابەختانە کۆباااووتەمەن یااا داڵێکی منااا 
وون. بەرنااامەکە خاارا و بە دەیااان کەساایش ئامااادەبکێڕا دەەی شااەمملە ئێااوار

ت بە بارەەسااا ن وتابییەکاااانی ،تەکااویسااا ێدپ لەباااارەی مااانن باااوو: زۆر ئاساااا
 ان هەبێ یااانیان بوو کتێبیان هەبێ، ئەوسا پارەیافی خۆکە م  ،مکتێبەکان دوا

 هااۆنراوەیەکی ییشبە زمانی ید کە تەمەنی هەش  سابن بوو  ،کالراشنەبێ.  
؛ کچێکاای زۆر م لەبەرچاااوەدیمەنی ئەو  ئێستاشی خوێندەوە.  ەتیانسۆشیالیس

و  وەساااتا  هاااۆ نکاە هاااۆڵی پااا جەمااااوەر ل نااابەررابەور، لە وسااا ژ،کی بچاااو
ت بەو سااەبارە  وو: ک،ااات باا ە دوونەکنمایشدەکا. ئەنجااامی کۆبااوو  کارانەشانۆ

ا باوانیشاامان ەهاا روهە( کە کااۆکرایەوە، پێااوەری ئااێمە بەپێاایڕە پااارەیەی )باا 
اڵ. تاااکە گەیشااتینەوە ماا هەڵاادا، کاااتێ شااەو یااپکە و منیااان زاڵی ەشااان و باا ب

 و  بنووسم  ۆنامەیەکی ب  اردواییدا ک  لە  ایە.بوێ  لەو  وو شیناشەبەوئارەزوم ئ
ەمااانی نەککۆبوو  ەیلەبااار  ییەنااامەڕۆژوێنەی خۆم و ئەو پااارچە    وپێچیشها

 ێرم:نب و، بۆنوسیبو
اتی داری کاااااا ەرتبەی کە دەساااااا دابنەو مناااااا ئ " نیشااااااانە بااااااردنەوەی

ا کاااری خێرخااوازی، هەروەهاا بااوون بااۆ  نتە کەمەکانیااانەساا  وارییەکەیااان ی
... ئەوەش ۆیااان تپێشااخەری خسەلەسااەر د  خێرخوازیکی  اوێرخکڕێزدانی  سا

بااۆ خااودی کە  ،درێە باا یوازیکااارە خێرخاا تێااک لەسااەر ئەو دەهێنااێ کە کۆمێن
وێناادنی بن دەچاانە بەرخدامناا  ەییڕاسااتیرە لەسااەر ئەو پالنێکاای دەنگاادە خااۆی

 وەنەێبەکانیان. دە بیااربکەیەکانی کتیبێ بەسەردابەشکرنی پێداویست  بە  یشتیگ
 " ی دەگەیەنێ...چای واتە مئاخۆ ئە
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 جۆش بوو. کالرا بە هۆنراوەکەیشینام نارد وەک ئەو نامەیەی بۆ    
 ساااەرکەوتنێکی ،ساااتم؛ ئێساااتا دەتاااوانم پێتبڵاااێمخۆشەوی "خوشاااکی نووسااایم:
باااان  یەکەشاااای لەهااااا خۆشیەهەرو. سااااتاێناپاااااکن بەدەلە هااااۆڵی ن باشااااما

 ...."نەهاتووبوو
 

 ،وسااموبوو بااۆی بنا هاااتدکەماا وەی لە وتارەەئ، پاااڕایەوە ێمیکاام لاا دا  
دڵم کە لە  ،وسی کە دەمویس ، ئەوەم بۆ نووسینو ەر ئەوەم بۆچی من هکە
 کاااارێکیم باااوو، یچااااوگرتنی ئەوەی یەکەماااین ناااامەی گشاااتیبەرلەوو. بە دابااا 

باااااااێ بەدەر لە زۆریااااااانەی  کێااااااا چۆنهەر ووم.ازیبااااااا ڕ یرد و لێااااااا مکاشااااااا ب
(، ئیلیئیسااڕاانی  ماا ەڕلپەیان کنیس  )  ە یەکگرتووەکانی نەتەوراوەکاناگەیەندڕ

        نەگرتبااااوو بەکاریشاااام نەدەهێنااااا.  ەوم بە دە،اااای نوسااااراوەووخاااا ز یاااا گهەر
" دەدامێشااکم گینگڵیاناا ئەو وتااانەی لەو "داهاااتو و سااەدەیاوەی نیاا دی بااۆ ماا ئیاا 
ا ا بااۆ شااینام لە نااامەکەدد١٩٠٩ی لە هاوینهەروەک چۆن ش ڕین، ئەوەردەبدە

 ی.نووس
ن یمااا کەیە و مااان گینااااێڕدا، ەی پشاااووی هااااوینەوالە مااا دواییااادا  لە  

ی سەرەتایی بااوو لە کۆگااایەکی کێروەک فرۆشیا  کەوت: ئەویشەستن دکارما
چااوونە دەمانکرد پێچانەوەی پاکێتەکان بوو،   بە زۆریی ئێمە  ئەوە  نێو بازاڕ.
م گااارزڕکەممان کۆکردەوە، ئیدی لەوە   یکرێدۆالچەند  هەفتەی    و.دەرەوە بو

ەوە یینابەدڵبە  مکاو. بپێ بوەستم لەسەرلە دوکانەکەمان    کێڕۆژ  ووهەم  بوو
کە  ،مال هەسااتێکی گەورە بااوو لە یەکە گاارتەوە. ئیاادنی مناای لە دوکااانشااوێ

 م لە باااازاڕباااۆ ساااەرکار و رە و کراساااەکەم دەپۆشااایوناااویانە تەساااەربەخۆ
 پااارەی ی ئەوەدەڕۆیشااتم، لە باار ە پێیااانبر زۆە ەرچەناادەوە. هومشااۆڕدەبو

کەمااین یە شەم پێکااڕی. ئەوشاا نەزستا کرد و چاااکەتێکیوتەکپاسااەکەم پاشااە
 خۆم کڕیبێ. ،دەستیهەبە پارەی  تێک بووش

 

ردە سااابن ەناام چااواتەم  ،کردوواە،وتابخانەی سەرەتاییم ت  اتێکیشک  
وتاااری  اتاا انا وو دکەوتسەر کییان وەک ،وتابیەون. منباش بو  بوو. نمرەکانم

دار و پڕشااانگ ڕوونر زۆ مڕۆژاشاااەخاااوێنێتەوە. پی دەرچاااووان بیافیزخواحااا 
 باابمە  ویس  بچمە ،وتابخانەی باب وەدەم  ،ڕاستی بێەی  وەئهاتە بەرچاو.  دە

 -ەدام  و باااوەڕهەر لە  کەشهەنااو  -  پااێم وا بااووئاواتم بوو.    ، چونکەستامامۆ
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مامۆسااتای  ە.ناشااەکپی هەمااووندترینی تی سااەنگینترین و پەساا کە مامۆسااتایە
ێنێ ەلااوان دبۆیاا  .دەکاااتەوە ادجیاااان بەسااەر مندابناا  هەمااوودەرگااای  باااش
 و کلیلاای ئااامرازببێتە    ڕێگەبەکارباێنن و بەزۆر    ی خۆیانمێشک  نچۆ  ،ببنفێر
 خااۆم  شاامە توانااای خۆبەمەوە،  بااد  دەتوانم بە باشاای دەر یان. دەمزانی  انژی

سااارا و   و  ڕێگینااارم.  گهەڵبی  ەکەشییویس  بەرپرسیارێتەدەم  رکرد وڕۆشبنی
سااەمان ە چاای ،یاانین ببە بااووکە گەور ،یەئەو پرساا  لەبااارەی ەوەبێبااڕان ماان
بەر ینی ئەوان سااااابن لەەک لە ئێوارەکااااانی هاااااوەیارئێااااو بیاااارمە د. لەرکاااا دە

وێاادەکرد. وەک ان تاوتەو شااتەمئ  سااەیاتبە    و  بووینوەسااتادەرکەی ماڵمان  
لە شاااووکردنمان ر ەدبە ان واباااووێنێک، پێمااا چێکااای هەرزەی هەر شاااوهەر ک

 دوێین.ەر بلەس زۆرینا هێدە یشە. ئەوبیدەینبڕیاڕە  ئەوە گرنگترین
 
ی پالنێکاا   -نەبااوو  تێگەیشااتبووبم بەبم واش  لێاای-  مابدایبدە  نەهەرچ  

لێبااوو زیاااتر بخااوێنم، م حەزی باااوک دیکەیااان بااۆم هەبااوو. وام بەبیردادەهااات
خۆشیان   ەچاوەکانی ل  ەرتەوە وەرگەکوانامەی نمرەکانم لە ،وتابخانکاتێک بڕ

ی ۆخاا بەبم ژیااانی    ،بوویشااتگەێتۆزبوونەکە  ئاااڵلە  ئەو    پێم وا بااوو  وون.تەڕ ب
دایکیشاام لەگەڵ ئەو  هێنابوو نەیدەتوانی زێدە کۆمەکم بکا.  خۆی  بە  نوشستی

مااان  انااایی دەیزتەواو دا هەیباااوو، بەەڵ شاااینای لەگەیبەبپەیوەنااادییە دەردو
باااێ  ییم تەواوکااارد، بە باشااای بەاەرەتەی سااا انبخااا ،وتا کەوچیااادەکەم. هەناااو

م ەشاااا ەەشاااامان گااااوتی گدراوسێک ەکو ،میەی اااا زی دەپمینااااگ بە ئینگلیاااا ینگەم
ی ژۆڕێااک یااان ڕۆژانە کچێکاای سەرڕاساا ، دەکاارێ دتە ومەبااوو  ردووە کاا 

ئەوسااا  -ێ چاااکترەباا  م زووشبەب ،وئەوسا درەنگ یااان زو -تەواو کاربکەم 
کە بۆ   ،بیری هێنامەوە ەب وەئ  کەوە و وەکردن بکەمگیرانەش بیر لە مێردشێل
 ەیە. ەغانونی وبت ،ەدمامۆستا بە پێی ،ە خانم

 

ەر داواکااردن بااۆ لەساا  وربمەر سااوگەر ه ،گااوتم ێاایپ  ژنە دراوسێکە  
ن چنییتپ رتایەت و فێریبچمە فێرگەی سکئەوا دەبێ  ،ە پیشەگەرئەوەی ببم ب

 وەەر ببااوونیش هەمدەویساا  تااا ،ەیرەۆنێک بااێ ماان ن(ی ببم. هەرچێس )تایپ
  پێویس : "ەەوکردمئاگاداری  ولە،اندم    ی بۆێکرێوەیە بمێنمەوە. باوکیشم سەش

 کچی زیرەکی ناوێ ." خەڵ  ی.ەکزیر اداتە  پارە نەکناکا، بەوە 
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شااێوەیەک هەوڵ و  هەمااووبە  ،ماان کااردی پااێشهەروەک شاایناش   
 ەوە بۆمکفرمێس بە باوکم بگۆڕم. بە چاوی  و  بیرکردنەوەی دایکدا    ملالتە،ە
ە بۆ ژناای نااانەت باا ەنگە، تواری زۆرگاارانە خوێناادەڕۆژ مکە ئە ،دنەوەرکاا نڕوو

و  ەیمێردکااردنم نیاا  نیااازین  درڵ کاا ئەوەم لەگەێاای  ،ەتەروەها دەمەمێردیش. ه
 نەک    بماارمدەمەویساا   سااەرباری هەنسااکەکانم  ماااوە.  هێشتا زۆرم لە پێشاادا

 ەنااداسااێکی بۆگلەپشاا  مێاازی پیتچنیاانەوە لە ئۆفی  ژیااانم یااان بەشااێکی  هەموو
 بەسەرببەم. 

 

ەبااااوو. نودیان انیشاااام سااااوێسکەکمبەناااادەکانم نە فربەبم نە بەڵگەو  
هەر  نەکیەوە یاا الی کەم بە بااۆ ماان نەی بااابخااا،وتاب ،بااوون واایاا بڕوا باااوانم

ەر ه کاااااوبەڵ ،اوەزامننەکااااار مجێااااازبەرزانەیخولیاااااایەکی و ە ییسااااا  نیااااا پێو
تەخانەکەی ساا و خەۆتەوە  کبچااادوورەوە لە دێ نەر شااینا )  لە  یە.ین  یشداخواز

 تبووەگەیشاا   کە  ،مایشهااا شااام، هەروەاهانیاادەدتەکەماادا  لە هەڵمە  (اێشتبووجێ
ۆگینایااان ڕشااانی  بااۆ ناونی  دەنووسیم  بۆ  نامەشیانە  ک  ،ێوەهەمان ش  ەبئەوێ  

شااامای اناای زەم ئەوباازانن. اوانم بەو نااامە گۆڕینەوانەمااان دەنااارد، نەبااادا باا 
تگااوزاری لە مەاری لە خزکاا اتاار  وشتن، دولە خەستەخانەکە ،اپی دەش  سەرەتا

 یررداوە دەفااتەی دەمااایەۆشاا ی باتەەوت. لەو کاا کن ەر دەسااتانی دێاا وتێلەکاا ه
گتااار ساااەرباری وریااااکردنەوەی گرنشااای هەموولە  ەخوێناااد،ریااااریی( د)ژمێ

دا: بڕیاریاا   مایشااا  یەکاادی.  ژنااومێردیبااوونە    ،باری شینا  رەیبالەدکتۆرەکان  
و  ێنااااننارین ژش شاااادتەئەو "وە باااین.کەمتااار باااژین بەبم بەیەکە باشاااترە"

 و چاال ریەکەهاوسااەۆریشاادا تکنی مڕومااۆنی دیلەگەڵ پێشااب .بااوومێردکااردن 
 وون.اڵ بی سێ مندئەنجامیش وساڵی خایاند  ێس

 

بە  ەستبوون، بەتایبەتی دایکاامم سەرەتا زۆر بەو شووکردنە پدایباب  
بااێ  گەورەی ەکشێتانەی دیەی بیرۆکەیەکی  کی دیکشێتایەەیگوت: "د  رتێوەال،
 ەئەو ئەو پیاوی شینا بوو،  درێئەوە م  ."هەبێباخەڵدا    یشیان لە،ڕان  ەوەییەکئ

هەر شااااینای  نەکبەبم شااااامای  ،ووباااا  و خەمخااااۆریگرت یتکە پشاااا  ،بااااوو
ڕیان لەگەڵ تێدەگەیشاااا . هەرگیااااز مشااااتوم ێشاااایلدەویساااا  بەڵکااااو خۆش

باااوو هە،ە بەردەوام دە ێکەر شااتاناای لەسااا لەو کااااتەی کە دەیزکنەدەکاارد. یە
بەبم  ،ۆڕێدی دەکەدەیزاناای جێیاادەکرد، شاایناش بەردەوام جێبە ری ولەسااە
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ی گرنااگ بااوو، هەرگیااز ۆدا زۆر باا ڕاستیشاا   ەل  دەویس  و  شتێکی  تێک شیناکا
شااینای واتااای ردنەکەی هەواڵاای مێردکاا  ەدەکاارد. بااۆ ماانێگااری لێنڕشااامای 
دا مبەرەنجالە ەیویس ، د ەی کەئەو شت زۆرترین گەیشتۆتە ،ەگەیاندئەوەی د

 ەیدابوو.ەکم پیبرا منیش
 
 

 ەکااانییڵیدەمە،ا لەبااارەیی رێااژد ێ اانەر بەدمدا بۆ  انەکیلە نامە ناێنی  
گ ژیانیااان لااێ تەناا  کە چااۆن ،وتابخااانەکەم نووساایبە ،ەوەمااان سااەبارەت اڵم

زووە بڕیاااری سااەربەخۆیی  و ئیاادی ئەوان ناچااارم دەکەن هەرچاایکااردووم 
ابخااانەی ەکەماای ،وتیرزی اوانە وەدا لێبااڕ١٩١٢زدا، پااایزی لە پااای ەم.م باادخااۆ

 ی هەفااتەشاناای پشااووڕۆژڕۆ و وای نیااوەرد، دکتیپێەساا واکی دلاا بااابم لە می
رەم لە باااوانم ئیاادی هەرگیااز داوای پااا ،ندەکااردیرم و سااە جۆراوجااۆری ارکاا 
 ە.مان لە ماڵ هەر نەدەبڕایەوو ،ڕە نەدا، کێشە . بەبم ئەوەش دادیەدەکردن

 
هەڵبەتە   وە.ۆ بدۆزێتەبێکم  مێرد  ،ووب  ی دایکم ئەوەێنانهبۆ  ین  وا تد  

 کوەەن ێ لەوەیدڵنیاااب ردەزیاادەکزۆر حەبم ەم، ببااک درمێاا ماان   نەیدەویساا 
شااوو بە   و  نەیەت  وەک شااینام لااێ  تاااکە تەمەنم هاتووە بەڵکو    ،لەبەر ئەوەی

ی بەال وکااا بەڵ ،ە دەوڵەمەناااد باااێیرج نیااا ە،ینە باااکەم. کاااابرا مەڕاساااتپیااااوێکی 
دایکااام دەساااتی بە  ی باااێ،تڕاسااا  ئەوویێ. ا گورجوگاااۆڵ بااا برکاااا یەوەکەمیااا 

 ندسااااتایۆگ. بااااووکرددسااااتاین ۆگ ێاااازەڕب لەگەڵ انێکی دانوسااااتدەمەتە،ێاااا 
. ئەرێ بااوو  ۆشسی ساااڵەی تااا ڕادەیەک حاااڵخ  تەمەنخۆش،  ڕووی  برادەرێک

ەکی ئاااگراویم بااۆ هەبااوو، بااۆیە نااامەی  مناای  ین بەبم ئەو دوو تەم  دستاین ۆگ
نەخێاار، بووی: "نووساای یشاااما هاااتەوە.زوو بااۆ رم  اانەبماای دیارد. وەا ناا شااین

رفەتاای ەددن. تااۆ  ر گەنجاای بااۆ ئیشااکرا زۆهێشتۆ  ی. تابگرڕبخانەت  نابێ ،وتا
 کی تەواوەوە لەبە بەخشاااندەییە بەڵکاااو ببااایە شاااتێک." ،ەمااادایەردەەبل  باشااا 
ئااێمە.   تە الیەبااێ ئامااادەبی بێیاا ا هاتبوو: "ئامۆژگاری من ئەوەیە، تۆ دەکەدنام

ە و ە دەرفەتاای خوێناادن  باشااترم لێاارببە  ،نمەنااد ناایش دەوڵەێمەە ئاا هەرچەند
 انگاێشااااااتنەب یی نااااااامەدەیکەیاااااان" لە کۆتااااااا انەەرمەساااااا وەی لش ئەئااااااێمە

ئااێمە." گەیااتە الی سااتبەجێ بویسااتە دەشااینا نووساایبووی: "پێکەیدا شااداریەهۆ
 ەبااێد وەەکبە یە هەمااووان دەبااێ و "هەمااووجااێگەی  ،دڵنیااای کااردمەوە ئەو
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دەساا  نەچااێ، دووەم پەکاای  ن  لەدخوێنەتی دەرفکە    ،بخەینڕێکەوە  کەم ئیە
ێکی ر کەساا ەهێااک وەک  ساات  بە جلوبەرگۆ پێویەمیش تاا سێ،  کەوێواردن ناخ

 یە."ئاسایی هە
 

 پتاااروە نمەدەیخاااوێکە ئەماااڕۆش باااوو.  ڵێنەرونامەکەیاااان هەساااتجو  
، کەچااای بنبااا  جێگیااار ان باااووتا ماویااا ئااااخر ئەو جاااووتە هێشااا  ،ڕامااادەتەکێنێ

 ەڵماادا بەشااکرد. نااامەکە لەان لەگیشااتێک هەمااووو ەوە ردکاا  ماانبااۆ وەشاایان با
رخێاانەری ی وەرچەکێە، خاااڵدا نووسااراو١٩١٢  یووەمتشرینی دلە  وە  دێ نەرە

ی ماان دەسااتیپێکرد و ە،ینەڕاسااتچااونکە لە دێ اانەرەوە خوێناادنی  ،بااوو منژیااا
شااەڕم  نەکەوتبااان،م فریاشامای و   وو گەر شیناداناب  وە گەشەمکرد. واملەوێ
 وایەهەر شاااێوەیەکیش باااو بە ،ریاااامگەن دەواشااا  بە د وانم دەکااارگەڵ بااااولە

 یشااداگوشارێکر و لەژێاا وچاا نەدەە اڵم بااۆ ئەوەیاا اب. خباا  ەیخوێناادنگە وومدەچاا 
وەک گۆدساااتاین باااکەم. ە خوێنااادنم دابباااڕێم و مێااارد بە نااااحەزێکی ایە لووبااا 

ەماای یش بە مەحکناا مکردن وابااوو، ڕزگاااروەک پەتاای  شااتنەکەی شااامایبانگێ
 ێوەگرت.دەستم پ

شاااە ون، هەمیەکە تێپەڕباااوتشااارینی دووەمی ادو ەک ،یبنەلەو ساااا  
 ەکەییشااتە سااەرەکساایبووی: "ووا نشااینە. ەودەکاارد شاایناەکەی بیاارم لە نااام

ە. ئەم ڕێ هەڵبااژاردنە سااارد ب  ڕەفتااارهێواش و  وژێی، هەردەم  ووروەیە نەئە
ماااڵ لە    ،ژگااارییەکە بااووۆوەش ئامبە." ئە  لێدەکەوێتەوە. ئااازاشباشی    ئاکامی

لە ساااڵە  ساامەهااات نەخاناااکەم و بەکەڵکیشاام بیرەل ەەوئ زیاا رگەه کەم. مااناباا ڕ
 خۆمتەی بو  بوو، ئەوە ڕاستی ماڵم  ێیەی بج  ئەو  مەاتکە ه  ،ییمەکانی دواکە

 مێنمەوە. دا بێیبۆ ئەوەی ت، بجەنگم تا مردن دکرتەیار تێیدا
 

 نی ئەوەەڕواچااااو جۆرێاااکهااایک  بە ئاساااان نەباااوو. ە دێااان ەرونچاااو
م. بژیا لەوێ  نم بۆالی شینا تەر چووسبن لە  ندمەزاڕەباوکم    دایک و  نەبووم

ەڵااااێم، بااااوو، هیچیااااان پێن ئەوە رارەسااااەچ یااااان نەدەدا. تاااااکەگەێڕرگیااااز هە
بەبم  ،نەباااااااوو ڕەوتئەوەش باااااااوێرانەترین ەکەی بەجێیاااااااانبێڵم. یورتیکااااااا 

تااا بلیتاای  ان بااۆ ناااردمو شااامای بااڕە پارەیەکیاا  ابااوو. شااینترینیااان کاریگەر
 . ن داڕشاا نەخشااەی هەبتنەکەماااری  اوردەکاا   یشمناا و    ناگیڕێکڕم.  ی پێبیتار،
را لە سااانەکە. بااڕێکم ڕۆیشااتبااۆ   وبااو  کەرەپااادابینکردنی با،ی    ،ەمێشەی یەکک
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بیاارۆکەیەکم نەبااوو   کونکە هاایچ  ،ەوە لەوە سەرسام بوومیدڵنیای  ،ەردکرد، بە
 کۆچبەرە ای ئەو دو و من بە ڕێگیناوە.  داهاتودا ،ەرزەکە بدەمە  چۆن لە  ۆخئا
دە  بەی سااەیاتن، باادەییااان پێرسااێکی ئینگلیزنااد دەچە ەک ،ایاانەڕگ دانەێیااانو
ان دەرچوونمااا  شاااەینەخ ،ان خڕکاااردەوەیساااتموێی پرەێکیش پاااان . کااااتەسااا 

 داڕش .
هەر ناێنیپااارێز و  نەکسااۆز بااوو. پشااتیوانێکی نایااا  و دڵ ڕێگینااا  

ساای هاایک کە  انم یانەوە بۆ باوپالنەک  ە بارەیشتێک ل  کە هیک  ،تمانەدار بووم
ئەو   لەبااارەیکە    کەشونااو، هەیش بوور خەیاڵفراوانزۆکو  بەڵ  ێ،کێنەدرە نکدی

 ێکەڵاایکەوتنی توەدوڕمن و  نەکەی  ئەو راکرد  پێم وایە،  مسنوودەبەسەرهاتە  
 د، لەوکرپەسااندمەوە یبە خۆشاای ازی کاارد مناایشکردبااێ. ئەوەی پێشاانی ەکی

و ە نااااانم بااااکەمجلەکااااا دەبااااووایە، انەکە دەژیااااانلە سااااەرووی دوکاااا ەی کااااات
ێش ەکەی پاا ئێااوار جااانیئ ،(رە بااێەکە زۆر گەوبااوخچ نااابێ مبەبەک )خچەیبااو

وە دەیباتە الی وێسااتگەی ەیزیبە د  یشئەو  ەوە،یبکەمڕۆا شڕوب  ڕێگینائەوەی  
ساااەر بچااامە نە، یەکەکەی لەجیااااتی ئەوەی بچااامە ،وتابخاااایانی، باااۆ بەیااا ،یتاااار

 وێستگەکە.
ەڵ لەگ ناادینەکەە ناماان ل ،داهاااتەکە چارەنووسساااز ێااوارەکاتێااک ئ  

م دڵاا بێ، بەبم  سایی  ئای  ر شەوێکەی هەک ئەوکم دانیشتبووم، وەباو  ودایک  
و گفتوگۆیااان دەکاارد، دەخااواردەوە    چایااانکاااتەی    وو. لەو،وڕ  ب  وپڕ    رزۆ

 تەنیااای بیخوێننەوە.  یەکەییانن تا بەپارچە کاخەزێک شتێکم بۆ نووسیلەسەر  
 نماا ووم: "بسااینون. ورابااوەڵنەبژێرده یشم باشاا وون، بەبباا  وشااەیەکچەنااد 

ۆ باااادەم." ئەوەشاااام باااا دنم خوێناااا ە بە درێااااژ ایاااام تاااا ەڕۆم لەگەڵ شااااینا دەژد
نووسم. هەڵاابەت ێن ەریش نامەیان بۆ دەە دکە خەمم نەخۆن و ل  ،ووبکردادزی

ڕۆ هاتبا و ئەم گەرریانی دا، بەبم ورتە نامەکە ئازادا خوێندنەوەی کییانیلە بە
ە و دبااااایەوریاااارم کر بزۆ ەکساااای وودەمنو کاااااتە ئە تەنیااااابا ئەوا بمنووساااای

 و  مودا بااوۆری زگوشااارێککااات لەباان  ەوئ  لااێدبااا.  بخوار  رترمی زۆێکورمشو
ە، مە ناااو پااێخەفەکەمەوئەو شااەوە پااێش ئەوەی بچاا   ووم.ە ساڵیش باا زدهەر پا

دەزاناااای، بێاااائەوەی  نباااااربە تاوا مدا. خااااۆمێکرالرا و سااااەکاااا  چااااوومە ژوری
ماان و ، نادووکماا هەرکە   ،ویربوالسااەاتەکەم  م. پێشااابااڕۆ  ێاابکەم،احافیزی لخو
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 ەێمئاا  لەر تزیااا دەکااردەوە. کااالرا ێلاا  مرمیشااە بیاا  . هەشاا ێجێابە ماڵمااان شااینا
لەخاااۆکێش، کیژێکااای  ەباااوو، کچیکااای ئاااارام، شاااەرمەورە دییاااانەتر گئەمریکا

ماان  بەبم هەرگیز ،س کە  خۆشیاندەوی  هەموو،  و سەالر  بچکۆالنەی سادە
جێیدەهێڵم، ەم بکریکە خەوهەنو  انم بۆ.ناز  شستیبەڕا  نەدەبوو، ئاگام لێیزۆر  

ووم ڕی یااد. ئاوی باازربەراناابەم یبەرپرساایارێت تیکەوە هەساا ڕێلە پدێ   بەبیرم
اڵی مناااد کە تااااکە ،ئەوکاااات نەمااادەزانی. رکەوتااامو لە ژوورەکەی دە اڕێااا وەرگ

کالرا، بوون لەگەڵ زۆر دڵنەرم  . باوانمەمان بوو ژیانی ئاسان دەکردخێزانەک
ا. ەدیاادێکەناادێک جااار دایکاام تم هبوون، بەباا   وا  نداینا و ملەگەڵ شمیشەش  هە
ر یین دەسااتێکم بەسااەتااای  وەشاا   چاایەکنێکی خااۆدەرخەر نەبااووین،  ێمە خێزائ

لە   ، ئەویەکەمیخواحااافیز  کاااتیهێنا و ماچێکم کاارد، هەرچەناادە  دا  دەموچاویدا
 پرخەی خەودابوو.

 

ڵم بوو، ماااکێشااا  ۆخشااەمان باا و، هەروەک نەزو  لە  ەکەی سەریبەیانی  
رگیااز ماان هە .دێاان ەر ۆلەوێااش باا  ،یتااار،گەی یسااتوومکااردە وڕ و اێشاا بەجێ

رەی خشاااتەی ێبەگاااو ،یتاااارئەوەش کە  ،ووبااا کردگەشاااتم نە تەنیااااێشاااتر بەپ
هاای پیالنگێااڕەکەم دانەهااات.  نە و ی ماانبیاار بە نە ڕوادیاااریکراوی خااۆی دە

الی دڵیشاام  م وەسااتاە وێسااتگەکە وپرزەییەوە لە شااوێنی خااۆم لبااۆیە بە شاا 
   ک هەروە ێننەوە.وخاا ماااڵ بەجیاێشااتنەکەم دە یامکە پەیاا  ،ووباا وکم ک و بااادایاا 
 یک. کە  بایەخوو لەوەی مێشەبر بەختم هتایزمن  ،یدیشی دەڵێنزمانی  بە

کەش بەرەو ماااڵی یتااارە،ت و دا نەهااامدوا و کەسیشم بە  بە پەشێویەکەم نەدا
 ئەو ، بەبموەوکردداربریناا  مدایکاام و باااوکمی دڵاا ت. دەمزاناای وەشااینا بەڕێااک

 ،رمبردبەسااە ەر ێااند ی لەڵەساااەو دوو . لبووزسساااونورەچا نبااۆ ماا ە کااار
و بەبم ناوبەنااا ،ساایمی بااۆ نوومەنااا یشجااار ا یەکیاا نەنەیبەخشاایم و ت باااوکم

و  هەرا چیاااادیکە ،ش گەڕامەوەلەگەڵ دایکاااام نامەمااااان دەگااااۆڕیەوە، کاااااتێکی
 م.س  بەدەستیانباێنافانەی دەمویئەو م لەسەر شەڕمان پەیدانەبوو

 

ساافی وە  ەوەتیاان  و  ە گوڕا بنیاندنامەکارا لە  الو ک  ناگیڕێە  ەک لیهەر  
وون باا ڕالرا پکاا مەکااانی سیم. ناووبۆ ن نەکەمڕۆیشت  رەکاردانەوەی ماڵیان لەس

تاڵی ڕشااتبوون، تااا چاوەکااانی وشااک ی زۆر  کسلە تۆمەتبارکردن. دایکم فرمێ
بە  خانەبالە ،وت ڕێگینا. لەو کاتەدا ڕێگینادایکی  الی بۆ  وبووا چوبوون ئەوس
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 کااارێکیکە چااۆن    ،ڕێتەوەگێاا دەبااۆ  کی  تێش  ووهەمشی  یدایک  ،ەوەتێۆشی ددڵخ
ی برادەرێکنێ. ئەو هیک نادرکێدەبێ و بێدەنگ و بەبم ئە دووە،کر  یناپەسەند

، چەوانەدەبااوارد. بەڵکااو بەپااێ  ا خۆی لە لااۆمە و گلەییااداباش بوو، لە نامەکانید
نەدابااێ،   کانتمسااتەهە  یئااازار  یااوادارمه: "ساایموش بوو. بااۆی نوردنخوازیلێبو
 ئیتااااڵی یکاااابرایەیک یکە تاااۆ رەدوو ،دەچااان باااۆ واین یااااوموهەە م لێااارببە

. گۆلاادای .ناتوانم هاایک . بیرۆکەیان بۆ هاتووە، من  ەوئکەوتووی. ئەرێ چۆن  
ەبم ە، ببتکااایە سااەبارەت بەو نااامەیە لااێم تااووڕە مە خۆشەویساا ، هەنااوکە

یااکە مەتااان خەرژەەیی و هڕوتااو  ەل  ...بااووکردبااکەم، تااۆ پرساایارت    نازانم چی
 ؟"ایا چیم پێدەکرێم ئبەب ،دەگرمگڕ

 

ایەوە، کااارەر مااان دەرگاااای ژیاااان لەسااا   ەردادێااان ەل ڕاساااتی بەهەر   
  ، ک بااااااوانم لەگەڵمااااادا تونااااادوتیژ باااااوونوە امایو شااااا  هەرچەنااااادە شاااااینا

پانیااای تەلەفااۆنی مە کۆمای دانێااک لکاری سەختمان دەکاارد. شااا  شمانهەموو
 ەره ،دکاارۆی دەی خاا انی وشکەشااۆروکاا دکەش دی یکەو بوو،  شار دەرگەوان

 تاااتەوە  ەوم لە دوکااانەکە دەگاارجااێگەی ئ  ،ەامەوکاتێ ماان لە ،وتابخااانە دەگەڕ
و  ئەرکااای ،وتابخاااانەباااڕوا. مااان ئەرکااای مااااڵەوە ) یدووەمااا ئەو باااۆ ئیشااای 
 گەر مەیمیلێاااک رد، خاااۆەدا دەکااا لە دوکاااانەک مپرسااایارەکان( وەبمااادانەوەی

 کرد.دەم اەوئ ی بویستبایە،وئوتو
 

شااێوان، شااینا لەسااەریدەکردم  ینااان خااواردنی یویشاادا دواشە ەل  
بااووم بەو خەڵااکەی دە  گرتیباام، بەبم ماان سااام  ودەوری خااۆمرسەدەریکی  خ

ن ئەو وتااوێژە نەبڕاوەیااان درەنگی شەو دەکەوتنە ،سااان. ماا   تنە ماڵ و تادەها
 بوو.دەورەکانم سەرنجڕاکێشااترناا و دەر  مااووەهلە ت پااێم سیاسااە لەبااارەی

دێاان ەر بااۆ جااووە لە  ۆیەکەکاا م ەرۆە جاا وبااو ناکەی شااینەبۆکاا چب نەرتمااائەپا
ەکەی دارواناا ونە نەخۆشااخانە ، کە بااۆ چارەسااەر هاااتبوڕووسیای  نارەککۆچبە
ەسااەر کبوونەوە بلەوێ بااۆ چاااشاایناش ماااوەیەکی زۆری  دێن ەر )  کان لەجوو

و   ساا ی(، هەناادێکیان سۆشیالاناگەردئانارشیساا  )پاشاا  نای(. هەناادێکبردبااوو
ن یااان وبااووویااان نەخااۆش بمووەهبااوون.    ساا   زایۆنیۆشیاسان  یشیێکندهە

یااااان ووهەموون، یشەکێشااااکرابڕیااااان هەمووبااااوون،  ۆشخاااا ەهێشااااتا هەر ن
. ئەوان ناایگەران بااوون سۆز و گااوڕەوە بە ژڕۆرەت بە پرسی سەرەکی سەبا
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ئەوەی لە  لەبااارەیشاایان بااوو انەت دەمە،اڵەدەپەی ااین، مشااتومڕیان بااوو تەناا 
ێمااا گۆلاادمان ئتی ساا یشرانافەی ئلسااەفە لەبااارەی ودەدا.ڕو و وەادویاا ڕ جیاااان

 وپااارئەوخی  رودۆو بااا  سااەرۆک ویلساان  یارەباا ەلن،   ییەدەپپیتەر کرۆپتۆکن  
 ی ژن لە کۆمەڵگاااادا،ڕۆڵااا الشاااەڕیی(، پاسااایفیزم ) باااارەیەل،ساااەیان دەکااارد، 

ان چااای بە لیمۆشاایان ی ئیسااتکالە دو  ئیستکان  گەلی جوو دەدوان و  ئایندەی
نااادە شاااینا زۆری ەچرەه ،ێڕانەکەگاباااووم بە چااا  مااان دڵخاااۆش. وەدەواردەخااا 

بەخشااانە دەببم، خۆەکان ئامااارد زۆربەی دانیشااتنک  ماوپێیناخۆش بوو، بەبم  
 کەم وابوو ڕێملێبگرن.دەمشوشتن،  دەگرتن وکانم هەڵپیاڵە

 
 

وا یدیشاایم زمااانی  .بااووم کەئەز گەنجتاارین ئەناادامی ژوورەدیااارە  
شاااااااانەم بااااااااش وبم ئەو ەکااااااااران، بێژوووتەی ۆربەوان نەباااااااوو وەک زڕ
 پێاادەگۆڕێ و پاااش  یییەتاڤاا چارەنووساای مرۆ  پااێم وا بااوو  کە  ،نبووکردخرەد

لە دەمەتە،ێاای ئەو بااوون. زۆر بیروبۆچوونەکانم  دەربڕی خودیماوەیەکیش  
و   ەییاا چکتیااک  لییزمی دیاماتریااال  کااات نەماادەزانی  وشەوانەم لە بیر نەماوە. ئە

زم یکە سۆشاایال ،یمزاناا م دەبەبکااێن،  وەرنااپۆشاا و  دە،اااودەق هیگاال، کاناا 
 کااار سااەیاتیستە، هەش  شاکی  یانێژ  بۆ  کرێکارانراسی، مافی  موکواتای دێ

بڕووخااێ، سااتەمکار    دەبااێ  ،یشااتمتێگ   روەهاااچەوساندنەوە دەگەیەنێ. هەنا  و
هااایک  بە -اشاااەوەی پرۆلیتاریبە هااا  -ەر شاااێوەیەکیان باااێی هبەبم دکتااااتۆر

 . نونەبو شێوەیەک بانگەوازی من
 

 ،گاارت، بەبم وام خااۆدەدیتەوەدە نایاا هەموولە ێم گااو شااەوەۆپەر بە 
ئەو  پااێم وا بااووم، کان دەگاارایۆنیسااتەوێ لە سۆشاایا  زگاا  ەوەگاااییائ کە بە

ردانەوەشاام تێگەیشتم و کادەگەیەنێ.  بۆ منەیە زیاتر ش   یفە سیاسیفەلەسە
 ئەمر هەبااوو، شااوێنێک لەسااە جااوو بااۆی نەتەوەیاا کی کەی ماااڵێئەو بیاارۆ بااۆ
شااااتێکی  پااااێم وا بااااووباااان،  ەخۆربەئااااازاد و ساااا  ادیاااا تێ ووجاااا ە ک ،یاااانەمزە

ێتەوە، کە  لە اچەوسااێنرانرێ و ناوەدونڕە   ک  داێگەیەلەو ج  ەبەڵگەنەویست
و شاااااێوە مااااااڵە نەتەوەیااااای ی و لە کە  ناترساااااێ. زیااااااتر ئەژیاااااانی خاااااۆ

بیئاااافرێنن،  فەڵەساااتینە نویسااا  لکە دەیا ،ەکان(ی زایۆنیساااتساااتیە)ناسیۆنالی
ی لە دێاان ەر یاااخود ئەوە  دیخااوانی  اسااییەکیشی سیامم لە نشاکێاڕنجیانسەر

 ەرا.زودا دەگڕووسیا
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 مووەهنزیکەی    -راوە بووو ک  ئازادانەڵی شینا  شێوازی ما  نیوتئاخا 
بااایی ئەوەناادە   ، چونکە هەندێکیان هێشااتانئاخاوتنەکان بە زمانی یدیشی بوو

ی ربەۆێااواران زێک ئهەنااد  .-دەرببااڕن  ەڕیااان پااێبارروبیدەزاناای  ئینگلیزیان نە
 بااۆکرابوو ەرخااانت  ەبیاتی یدیشی بااوو، ئێوارەکااانی دیااکەەدئ  ەیلەبار  ەکان،س
. ماان کرێکاااران یێتیاا وەک دەنگاادانی ژنااان یااان ئایناادەی یەک  ،مەندرسی تایبەتپ

 ااد ئااارۆن دایکەساای وەک    ناادێهە  لەبارەیلێ کاتێ    ،یانم الخۆش بووهەموو
 –یبااۆتە  )ئەو ک  او دەگانیاا   تینفەڵەساا چووبااووە  ەوە  ١٩٠٥ئەوەی لە  ،  ۆردۆنگ

الیلیااای زێاای گراوی خاا زراوێپە کینێلە شااوێ ساااڵ دواتاار ی سااێ-یەگەیننشاا 
مناایش بچاامە   ،ەونیشاام پێااوەدەدیسەرسامی دەکااردم و خر  زۆ  وستکرد(،  در
 پێشقەڕەوڵەکان.ە و ڕماە یەکێ لە یزیان و ببمڕ

 

 لەنا ەکانی الی شاایاوە ک گەنجێااک سااەرەتا لە دانیشااتنماا م نەبیاار لە  
 بەم چەنااد هێاادمەگرتی بااوو ،بیاارەەلش بااام بەبم ئەوە  ، ییدۆن پەۆرگ  ەیبار

درێااژی سااپی وەک  یشااێکیڕ ەد بوەنناکە پیاوێکی تەمەن مام  ،ئەوەی  ینبیست
، بااووکردجەستەیی نە  کارێکیوکات  تا ئەسەردەمی ،ەشەکانی بەرێ، پیاوێک  

و  ینەسااتفەڵوە ەکەی دەڕواتەخااۆی و خێاازان ەوە بەیساااڵیەنجااا ەناای پتەم لە
ەک و و " دەنووساااێکرێکاااارانینااای "د ارەیلەبااا  و ەگرێهەڵاااد خاااۆڵ شاااتێکم

( بااێ. گااۆردۆن بااڕوای انسااراوی حەوارییەکااان )شاااگردەکانی واراهاا  ئەوەی
 ەیی جوەکانە بۆ مرۆڤااایەتی.هاوبەشییەکی گەور  فەڵەستینۆنانی  ڕکە    ،وابوو

 کاااریهااۆی  ەب دۆزنەوە تااای خۆیااان دەڕێگاااکی ئیسااڕائیلدا خااا ن لەجووەکااا
 و ڕوگاا  هەریەکەشاایان دروسااتبکەن و نەوەرادادپەر ەکیگااایڵەکۆمویااان بازو
 ەیەدا ببا.ڕاستخۆی بەو ئای اکێتت میتەوژ

 

گەیشااتمە   ساااڵێک دوای ئەوەی  -دا کۆچیدواییکرد١٩٢٢گۆردۆن لە    
ئەو بیرمەناادە  هەمااووە ل ایەپااێم وم ناای. بەبو ماان هەگیااز نەمبی -فەڵەسااتین

ویااان ، ئەویانبوێم لێا گودشینا ەکانیونەوکۆبو کە لە  ،یو شۆڕشگێڕانەمەزن  
ی خااااۆم بیناساااام و دوخاااا  ردەکدماااا ز، حە، سەرمەشااااو بااااوووسەردەسااااتەبو

 ی بوون.اڵی دیتنیەود انیشمکوەنە
 

شێتوشااااەیدا  بلوسااااتاین ڕاشااااێلتیکەکەی ڕۆمااااان ەچیاااارۆکئەز بە   
ەندی کااۆچی بوکە لە سەر ،ییە بووڕووسیاکە ناس ەو کیژەئ  ڕاشێلم.  وبوووب
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ی ێکیرز باااوو. شاااایرانگاااااێاااوە کیشااای پزۆر و ساااتینڵەفەە وواتبۆردنااادا هااا گ
خاکاادا کاااریکرد، ڵ  ک زێاای گالیلیااا لەگەوێ لە نزیەیەکی نگنیە نشل  ،ندبەهرەمە

پااێش  نووساای. هەرچەناادە خااۆی عرە جوانەکااانییزۆریاانەی شاا  ەوێااشهەر ل
ووە ەزاناای، بەبم دواتاار باا ی ییبااری نەدکەیەوشاا   هاایک  فەڵەستینئەوەی بچێتە  

ئاوازیان بۆ دانرا   کانیشعرە  ەزۆر لبری،  یی  ینخوازەکانوێ  رەییاش  پێشەنگی
ساایل خۆشاابوو )زۆر نە دواییاادا ێنەوە. لەەگااوترانی دە گااۆرر بەهش و ئێسااتا

 کە زۆر ،اکااردەەکاااری کشااتیاری پێن  .(ساااڵیدا کوشااتی  گرتی و لە تەمەنی چل
 لە  ێاان ەرەوەمابوو، گەنج بوو کاتێااک ماان لە د  رەهێشتا ه  بەبم  لێبوو،ی  حەز

 وی بوو.لەنا ێمە گوییەویاوسوڕکی یەکێاری ز
بەناادی و بوو لەبەر توندوباااو  ناکاا جەەنگ  یال  سابنێک دواتاار، کاااتێ  
نەوەی ئاااێمە  وی و دڵساااۆزی باااۆ خاااۆجێگیرکردن گاڵتەیاااان بەنبااااکۆ زباااری،
و  ڕاشاااێلو  دۆنک گاااۆرەو ەکاااانیە یاخیبووڕۆشااانبیرلە  مااان بیااارم .دەکااارد

رن دێمااۆکاای ەیییک هیپهاا   وای ماانڕباا بە    .ەوەان دەکرددەیانی دیکەی وەک ئەو
شۆڕشااگێڕ   ،ونشااتەجێبوپرساای نی  ۆبە  دسەی  ک پێشقەڕەوڵەکانی سەرەتاوە

ن بازرگااا  ( لە خااانەوادەیکانەنگە. زۆر لەوان )نۆبەرەکان، پێشاا ووننەب  ڕمکو
بەرەوپێشاااچووە ەوادە خاااانلە ە هااااتبوون، تەناااانەت زۆریشااایان نەوایااااو زان

دەکاارا  رد،ەکاا انورە یم ئەواناا زیزایااۆن. اناادانیکااتواوەکااان بااوون لەنێااو کۆمەڵگ
یااان بااۆ یەرەبی دەستی کاااری کرێکارو    ن کڕیباایڵائەوان بااتانە باخی پرتە،
ەسااانێکی ن کەوابەبم ئ ،وبااایەژیانیااان ئاسااانتر بو بەکرێگرتبااا. ئاااخر دەکاارا

بە ڕەنجااای باااازووی  ،یاااان واباااووبڕوا ەونەودەرو دڵ و ادیکاااا  باااوون، لەڕ
ەملااێ( و ی زۆرگااارود)ئۆ تااۆگێ لە ووجاا  دەتااواننتی ڕاساا بە خااودی خۆیااان 
ییااان مێژوو فیمااا  پاااڵ  بکەن، لە  ڕزگارشیان(  روهۆی بیەوشێ)مێنتالیتیەکەیان  

ەواکانیااان باان. ڕە  مااافایستەی  کەن و شداوای خاکیان ب  کە  ،ان بسازێننیو بۆ
ی تایبەتیااان سااەخ  حااولی، هەناادێکیان ژیااانان حولێکیەندهەندێکیان شاییر، ه

وو بااۆ ئەزمااوون، بااۆ شبوون بجۆ  بەن  ایووهەمبەشی  واپشکی ه  بەبم  ،وەبو
 یەوەالی کەمیااا  د بەیااااخو، فەڵەساااتینایەکی بااااش لە ڵگااا ی کۆمەندساااتکردرو

کیبۆتەکااانی -انە ڵگایاا کۆمەە. ئەو انی دیکئەو هەمووێ لە  کۆمەڵگایەک باشتر ب
 بەەش  نەوە و بەرگەیان گرت. ئەز دڵنیام ئەوتیان کرد، ماسی درو-ئیسڕائیل
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کە  ،الیسااتیەکەیان بااووکەی سۆشیرۆبیاا  نەیێڕاۆڕشااگتی شەیگۆڕاساات هااۆی
 کەش هەر دنەیان دەدا.ووەنه دان وەدیدنە

 

ە ی ،ااااایلبوونم بباااوونی شاااێواز و ،ااااڵببەرفرەوانهەرچۆنێاااک باااێ   
وونم بااوو، ندنەبسااەپەو کە مااایەی پەسااندبوون  ،یۆکااانەو بیرۆژ و ئەپاشااەڕ

م بەب ،دوازیکااار اێااادویاااان ترچابە ێکاایڕۆڵوا گفتوگااۆی شاااەوانەی دێااان ەر ئە
کە دەهاااتە ماااڵی   ،ێااکگەنجوە.  کەوتەێلاا ە دێن ەر ئاکااامێکی دیکەشاای  م لەوەمان

ناااوی  واناای دیکەبااوو،بااوو، بە نەرماای دەدوا و باارادەری ئە ڕێااک، جوامێشااینا
گەڵ شاااینادا باااوو. ا لەساااتەخانەدباااوو. خوشااکەکەی لە خەیرسااان ۆریس ماماا 

      ، باااااوودکر یاااااانچۆک مریکااااااەئو ەرەە بلە لیتوانیااااااوخاااااانەوادەی ماااااۆریس 
کە  ،منااداڵ بااووتا هەر مێردهێشاا  سیۆرهەژار بااوون. ماا   ئێمەش زۆرهەروەک  

 کااارکردنتە بەر ەوە دەچێاا ێتیاایالو یاف، بۆیە لە تاا بووکردایی  باوکی کۆچی دو
ەکاادیمان دیاا ، بە یی و کاااتەدایکاای و سااێ خوشااکەکانی باادا. لە ییارمەتتااا یاا 

 پچڕپچڕی نیگاری دەکێشا. 
 

 لە بە تەناااانەت ،ەنەدەکاااردەوەرز گااای بەندیاااز هەرگ وە ئەدچەنااا هەر  
کە   ،یەکەمجااار  پااێم وابااێالی شاایناش،    ەوەکانیتە،ێی شاا ن دەمەتریراوهاتوها

ۆشاابیری ڕە  خااۆ فێاار  خااۆی  ی بەسااەرتاپامۆریس    ،رئەوەبووتێبینیم کرد لەبە
ۆربەی برادەرەکااانی نە من و نە ززا ببوو، شارە  شتەکان  ، ئەوەندە لەبووکرد
مااوزیکی خۆشدەویساا ، ر و  هااونەعر،  یشاا   د.باارەدنەێان پمپەی  ماششاو    شینا
تااا چەنااد بڵێاای  وبودە . ئامااایشاا وە دەزاناای و تێدەگەی گرنگاای لەبااارەشت  رزۆ

ی ش )یااان نەزان(بااۆ کەسااێکی پەرۆ 30و سااۆناتا  29ی سااۆنێ یااابنا لەبااارەی
 ێ.ودمن ب وەک

 

مان باشااااتر ناساااای، دووبەدوو مااااۆریس یەکاااادی ش لەگەڵکاااااتێکی  
بە  سریکەکاااااان، ماااااۆارپ ییەکاااااانیەخۆڕانگە بەهێرتە ئاااااانسااااا کۆە ینوودەچااااا 

 ، شاایللی بااایرن  ساندم. شیعرەکانیسیکی پێناالوزیکی کشادی م  ،ییۆخسەرلە
 

 رگێر . وەەکیێڕی کالسید ەدکی چواریەوەنراۆه  29

 .ێڕگروە .ێدرەدنۆ لێێریە بە پیاامەک ئ ی یالسیکک  زیکیوکی مزێوائا  30
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 نێااو  ردمەیباا دەدەخوێناادمەوە و    ۆب  و چوارینەکانی یومەری خەیامیکیتس  و  
ن تێگەیشااتنی کااۆپلەی موزیااک و لسااەفە. ماا و فەدیاارۆک  و وانەکااانی وێااژە

 مۆریساادالەگەڵ  کەوە نمەدەگەڕێاا تااانە ئەوکا ۆێاان ەر باا د یکااانچیاهەواڕوناای 
دا نی ئەوێاا پارکەکااا  ن بەدا پیاسەما١٩١٣ساڵی    ی  انانی یەکشەممڕۆژ  ووهەم

 دەکرد.
 

مااان کی مێشااا لە نیشاااانەکانی یەکێاااک لەو کۆنسااێرتانە تاش ئێسااا  تااا  
 -کە بە ئاسااتەم گوێمااان لێاادەبوو-یکەکە  مااوز  ەرەبل  نەکناسڕێتەوە، ئەویااش  

 باشااترینیساا  بە دەمەو. وواساامان باا ەی ئەرەشاا هی رسوسااامر تەبەو لبەڵکاا 
 تاااا دەنج ی پێااا دوکاااان ساااەرێکیبااادەم، باااۆیە  یشاااانی ماااۆریسنخاااۆم  ەوشاااێ
 یکێڕەنااااگەکەی سااااووڕە کااااڕی. تاااااکم ەیەکی نااااوێینتیەکەم دا و شااااەپقەساااا 

بەبم  ،وپێااک نەبااێڕێکبااادا مەبااووم  و، ئیاادی هەڵمگاارت، دوودڵاایشداربوبریقە
ە مەوساااسوبە تران بااێ. ویش جاا ساا ریبە مۆ وومش باا اریلێماادەهات و هیااواد

ی کی هەوراورم. ئێااوارەیەدمە سااەارە کاارە یەکەم ئێااوک ،بیاارمە ش لەهێشااتا
وو زراوم لەوە چووباا ێکی تاریک، مااۆریس هەر سەرنجیشاای لێاانەدا؛ ڕۆژوو،  ب
بااۆیە سااەرتاپای مادا بێتەخااوار، سااەر ەنااگە سااوورەکەی بەڕارێ و بباا  اداەباا م

 م بوو.اکەهەواووئێوارەکە هەر خەمی ئ
 

ماااااایەی  یلەوانە –وم رساااااام باااااوسە ۆریسر بە مااااا زۆ جااااااریەک  
کەم هەر سەرسامبوونە -شینا جگە لەاتر بێیان زیهەموولە   ەرسامیم بوونس

ەکەی، یبەڵکاااو باااۆ جاااوامێری، وەڕایەدەگەۆپیدیایەکەی نەباااۆ زانیاااارییە ئینساااکل
 انیاا تەەو  دەگەڕایەوە. ئ  تی نایابااانەی بااۆ خۆشمەحشااەریەکەیهەس  کی وزیرە
 نتاار دیاااربوو،ەمەەبم بە تبااوو، ب ترخۆشاا باو لە مااناڵێک ساا  شااەش یااان پێاانج

ۆم باازانم چاایم خاا  وەی سااەرەتا بەئەینتر. بێاا نگسااە و زۆریااش ێواشااترزۆر ه
ەکەی و ئەویاااش ییەویساااتی خۆشەوتاااوومەتە داوهەساااتمکرد ک ،بەساااەردێ

ەی شااێوازی ۆ ماااوەیەکی درێااژیش هاایک کاممااان لەبااارباا  دەهەروا. هەرچەناا 
 ین.اوەدن مانەکەنردستکهە

 

م. یبیاانبەردەوام ب  نەبااوو  شێگااریڕ،  ە دڵەوەچووبااوو  ریسیمۆ  ،شینا  
ەم ابااکڕماااڵ  بااۆیە یااارمەتی داوم لەپێیڕاگەیاندم    کە، چونوامهبەرد  نەکەبم  ب

بۆ گااوێگرتن  نەک مەتە دێن ەرمن بۆ خوێندن هاتوو  ،تمپێیگو  . شیناتا بخوێنم
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 زۆر یمنااا ی نیکردەرشاااتسەرپ وک رلە موزیاااک و فێرباااوونی شااایعر. ئەو ئە
اش ، پاا ری دەکااردمیەک چاااودێوەک هەڵۆوو بتاوای لێا  بوو، تاترگروە  بەهەند

بااوو. شااامای هەر لە میلااواکی بمابامااایەوە باشااتر  پااێم وا بااوو ێااکچەنااد مانگ
کشاااتتر دەباااوو،  تاااا دەهااااتدەهێناااام، بەبم جاااڵەوەکە  ۆبااا وشااااری کەمتااار گ
 کییەەە شاااااێوا بشاااااین  ێااااا کاتێکیاااااان ڕۆژهەدادانااااام ناااااامێنێ.  کردهەساااااتم

نااداڵ ەک ئەوەی مپێکااردم و ومااانی  ، فەردننوایڕەفتارالرئاسا  سادانە  یبەتمەنتا
باام، بە   تەنیاااە بە  کاااتی هاااتوو. ئیاادی بڕیاااری ئەوەماادا  کااردم  ەنشتیبم سەرز
و  هااااتمە دەرەوەباڵەخاااانەکە  لە ڕەشاااەوەرەیەکی وساااپی و تەناااو یبلاااوزێک
ەڵ لەگم شاا نەاەوی شەکساا ت مەناتەناا ەکە خۆم نەگااۆڕی ڕۆژم، تەواوی  ڕۆیشت
ا بااۆم ئەو  جێباااێڵم،بتەکەی  و دەسە  اشین  یڵماکردەوە گەر    بیرمد.  نەبرخۆم  

  دەرگااام داخساا م بەرم. ئیدی کە بۆیان کریبووم لەگەڵ خۆ  ،ێکشتک  یە هیین
 ا بووم.یم بەتەنۆخ ا هەردوایید هاتمە دەرەوە و لە یە،وتە،ڕ و بە

 

 ێبااا ەد ، خاااۆۆخااا ۆش ە هااا ومەنم بە دە خاااولەک هااااتڕۆیشاااتدوای    
ە ەساااتم. هەنااادێک بخاااۆم دەو یلەساااەرپێ درێم تاااابااا دە داڵااا  ێشاااوێنێکم هەبااا 

دوو باارادەری شااینام پەسااەند   اێشااتنیەوە بانگییخۆش  بەبم بە،  ەوەیەمباریخ
بااۆ  .ت کە بااێ النە بااوومکااا ەواساامە ئبااوون، نەخ گەڵاام باااشکە زۆر لە ،کاارد

ە ێکوخەخااان  دوورەه  ۆم.باا و  انە نەبوم ئەوەش بژاردەیەکی بەهەشتییبەدبەختی
نەوەیەکم دک شااایکرانەش هااایڕۆژەو ئ ،نوباااوریدا داسااایلدا یبی باااالە پلەیەکاا 

بەختاااای شااااێتانەم هەیە بااااۆیە ەگوتم ە دایکاااام پێیاااادک ،نەبااااوو زیاااااتر لەوەی
تەسااااااک دەژیااااااان،  نێکیلە کااااااۆببااااااوو. ئەوان نەتااااااووش ەکەم نەخۆشاااااایی

 ێکینیدناناا و   اساا مااال و پەناااگەیەک لە ناوەڕ لە ێااکورچکەکەیااان لە ژوۆنخا
ەوێ ی باامکاااتەمن تا ئەو دایەان  یەکپەناگە  تبوو.ااپێک  بەرانبەرنەش لە  الۆکچب

ان نەماادەوێرا لەگەڵیاا  ،سااەختر دەبااووخۆشااییەکەیان ک نە، بەبم کاتێاا تێیاادابم
ێرا ەماادەوش دادەهااات ناریکیکە تاا  ،مە سااەرجێگاو دەچااووهەرزو .بمێاانمەوە

ەم و کبااا  مودەورسااا ردە یااادااتیدا تااااکە جاااێگە کە ڕاساااتیچاااراکە هەڵااابکەم. لە 
 پەتااۆیەکم لەەرماااوەکە بااوو، لەوێ  گ  ،مبکاارێاسااان  رەوەی هئە  بێ  وەبخوێنمە

کە مااۆریس لیسااتێکی  ،ەخوێناادەوەو وتااارانەم دب ئەو کتێاا دەدا و خااۆم لوولاا 
 برد.م بەسەردەتاەوە کوان ببەی شەم، زۆروبوکرد وورودرێژی بۆد
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هااایک ەی زیکنااا  یباااێ هەباااوون یدا، مااارۆ بەیسااااڵ شاااانزە تەمەنااایلە   
شااادمان  ەمنە نااوێیەتساا خکڕێبەو ەکا، مناایش شااەوە، هەڵاادش بە خەوییشااتێک
  ەوەدۆزیااایخاااۆم  ەره نەکباااوو. خاااۆم م لەاڕگۆبم، ڕاساااتەوەی . باااۆ ئباااووم
 کە ،ەشبەرەنجااامەو ومە ئلە شااوێنێکی دیااکە دەژیاام، بەڵکااو گەیشااتبو بەوەی

 رنگەگاا   وەەئ  بخرێ. بەخااۆم دەگااوت جااارێجارێ دوا  اب،وتابخانەی ب  ەکرێد
 ا.درێااژەش بکێشااێ، ،ەیناکاا م نێا بخااوبە دوایااد نجااایئ  ،  ا هەڵبکەمیە تەنبفێرببم  

. پەیداکردنەیدی نۆرەی کاریەکم هەیە، ئوکە پەناوهەنیەکەمین ش  ئەوە بوو  
  ، تڵیشاااا بااااڕیدار دەتێ کە کاااااانەی دەکاااارد "ەریاااا باااااوکم ،سااااەی ،ەزاو،ەد

  تاایش بااێ ەمەحر زاکاا  دەکرد،ەبەردەکەوێ،" بااۆیە خااۆم بااۆ تڵیشااەکان ئاماااد
 ،تەوتکیشێکم لە دوکانێک دەسئ  ادڕۆژوو  د  ی یەکاوەە مکرێ. لەبێ پەیدابد

رەکانیااان. کااارەکە و،ااات و تەنو    ۆلەکان بوو باا ەیمیگرتنی مکاری من ئەندازە
جێگەیەکاای و ردم ناادەکۆ دابیرانی باا بەبم گااوزە ،نەبااووش و بااا ئەوەناادە بەرز

شی هەر وومەهکرۆ ، یلە م روود ژوورێک  بۆ خۆم بەکرێبگرم،  نەشمببچکۆ
رکردنی کەشاای لەگەڵاادابێ لە سااەیونوەهڕێااکەوت خااۆم. بەی بااۆ خااۆم و هاا 

ەی بە ئەناادازەکو  رەکااان دەدەمونوتەجی دامێناای  سااەرن  خۆزاییانە  ،جلوبەرگدا
 وە.ەڕێتەتم دەگئەوکا ئەمەش بۆ ئیشی ،دڵنیاییەوە دەزانم

 

 زۆر یەکەیڕاسااااتیدەکااااا، بەبم کرد لەوکاتاااادا تەمەناااام بابهەسااااتم  
مەلااۆتکە  یجااودیت ما واشو   انشی  الی  بووتر  الم پەسەند  نەبووهت  ساچرکە
 ئەوم لە  لەبااارەییسم هەبااوو،  ربەت من مۆڵەبژیابام. هیکبووەکەیان  دالەتازە  

 هەیە "  یااانێکی جااوانیگ  لااێیە،  یاا نر ،ۆز  ئەو زۆنوسیبوو: "  اڕێگیننامەیەکدا بۆ  
ەنجێکاای گە لەوان یەتایببەتاا  ،ی دیکەشاامان هەبااوونبرادەرێکاا وەهااا چەنااد هەر

رتاشاای بااوو. یۆسااێل کاااری سەۆپەلااۆ  ک یۆسااێل بەناااوی ۆگشاایکا ناااوازەی
 ێاادەدا،نەوە پکاااتی تەواوی بااۆ خوێنااد  یەا ئەو پیشااەیاا ەنت  وابااوو  پێی  ،اردهەڵبژ

و بم باارادەر ۆرمااان بە یەکەوە بردەسااەر. بەز ا کاااتیئەود و لەگەڵ مااۆریس
یس کە مااۆر ،ەساامنەخان اراک جندێەیەک جیاوازن؛ ه  ، شتگەلی تەواو لەخزم

 ی نەئەوکاااتە  م. تاااا بااوویاا واو تەنبەبم تە  ،وموبسەربەخۆش    ،ەبوولەوێ نەد
یەکاادی  لە ردنمااانای لێبومان لە هەڵەی خۆمان نەدەنااا و داومن پێ  نەشینا و  

 شتبووینەوە.لە دواییدا ئا ی پێچوو تاێکگند مانرد، چەنەک
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 امەیەکمناا م، ژیااادەا یتەنبە و پاشان دوای ئەوەی نزیکەی ساڵێک بو  
شااتنمدا بااۆی ی ماااڵ بەجێاێیەماااوەبااوو لەو  ەهااات، تاااکە نااام باااوکم بااۆە ل
ال دایکاا  ئەگەر ژیااانی  :نووساایبووی و،پااڕ بااوور چڕە زۆ. نااامەکمبوساایبوون

بنووسااێ  ماانبااۆ کە ئەو  ،تێگەیشااتم یشماااڵ. مناا  گەڕێااوەبەجێ بدەساات گاارنگە
 ،ووساایوەن یەشاا وۆ ئەباا ا  ینتە  .ەوەتووەخۆی خوارد  زییەیبەخۆناکەواتە ئەو  

بااارەیەوە  س لەوماانە. ئیاادی ماان و مااۆری بەیان تساا ویلە ماااڵ پێ تیڕاساا  کە بە
لە  ی بااابابخااانەرا و ،وتوانم و کالالی بابگەڕێمەوە    و بڕیارمداویژمانکرد  وت

 پەشاایمان نەبااووم لە بمبە ،. هەرچەناادە مۆریسیشاام بەجێدەهێشاا کیمیلااوا
شاای شااکەکەی لە نەخۆخوا تاا  ەەوێااتمێنب رەن دێاا  لە دەبااووایەگەڕانەوەم، ئەو 
 شااااەرمەوە ەبمااااۆریس  ،ەشااااەوێکیان بەرلەوەی بگەڕێاااامەو .چاکاااادەبێتەوە

ە کااردەوڕوونۆم یەوە باا بە خۆش ێ.خۆشی دەوێم و دەیەوێ بماێنکە  ،وتمیگپێ
بەبم مااان هێشاااتا منااایش ئەوم خۆشااادەوێ،  ،وەرمەوەش پێمگاااوتەشاااە ەو ب

ن و تیساااا ەبوێ جاااااری هوەئر سااااەکەوتااااین لەڕێکم بااااۆ مێردکااااردن، گەنجاااا 
ەوە و نباێڵیااا وەنااادییەکەمان بە ناێنااای پەی ێبااا دەشااادا یەو ماوەبین. لەچااااوەڕێ

م ڕێگیناۆ هەروەک بی دواتر ژۆڕسین. ئاوا بۆ ویەکدی بنو ۆوام نامە ببەردە
 یلواکی.ە ممەوەوە دێن ەرم بەجێاێش  و گەڕایە دڵشادیب ،ونوسیبو
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باااوون، یگەیێپبم زۆر ڕاباااوو. دایباااازۆر گۆ ماااانڵما ەوە،ماگەڕ ێکاااات  

نەکەماااااان زاوو. خێهەراش ببااااا راش و، کاااااالبااااااری داراییاااااان باشاااااتر بباااااو
 . یەمە،امی دەوانتر لە شنوێ و ج ئەپارتمانێکیگواستبوویەوە 

دەهااات. دایااک و  شااە،امەکەش لە خەڵااک و جموجۆڵەکانیااان جاامەی
نە، هەرچەناادە دوای ا،وتابخاا   ەبچاامەو  وونباا   ەمەوئ  ئەمجارەیااان زامناای  باوکم
وتابخانەیەکی دا لە ،١٩١٦م لە  ی خۆباب دەرچوم، ناو  بخانەیاتە ،ولش  ئەوە

 اناادنی مامۆسااتایان( بەپێگەی  ۆلیژیێیان دەگوت: کاا کات پاکی )ئەواسایی میلوئ
یسااتم پێوبڕوایان نەدەکاارد    پێم وا بوو.  نووسی  ەکی ئەوانبێ هیک ناڕەزایەتی

ردە وەم. وردۆڕێگااای خۆماادا بااڕ ڕان بەەگ ێمم لاا ببە بااێ،هە  ریاتی زنندوێەخب
دێ جاااریش هەرچەناادە هەناا  نەوە،ەبااوود اشو باا  ەناادییەکانمان ئاساااییپەیو
نی ەکانمااان لەسااەر نامەکاااییەمە،اڵ،ااڕە. یەکێااک لە د بەدایکاام دەبااوو  ەڵلەگ

 لەبااااارەیوساااای  ەکاااای دایکااااایەتی دەیمۆریسااااەوە بااااوو. دایکاااام وەک ئەرکێ
کیان ێدهەناا  گبااێڕەندێاان ەرەوە دەهاااتن ) ەکە ل، نایەکینسماۆڕە منای  ۆکناوەڕ

تااا  ڕاسااپارد کااالرای جارێکیااانزانااێ. ( بدبێشااینا ناااوەڕۆکەکەی بااۆ باسااکر
ۆریس و یدیشاای )ماا زمااانی  ر  سااەەوە  یکاااتبو    بخوێنێتەوە  ە نامەکانی بۆژمگو

دایکااام نەیااادەتوانی  سااای و ئااااڵوگۆردەکرد،نامەماااان بە ئینگلیااازی دەنوو مااان
بە نیناای ازپێ دوایگااوتم دایکاام  دوایاای پێاایا رک کااالەور(. هەەوتەنێێوخانیاا ب

گااوایە ئیاادی هە،اای  و و جااوێنی دا دەی کاارنێزائامهەڕەشااە کااارێکینامەکااان، 
 ڕێگینااابااۆ ماااڵی    نامەکااانی  یسۆرماا   وەابێ، لەو کاااتەندا ناا سەر جڵەوگیری مبە

 دەناردن.
و نێاااا ەون لانتر دەبااااوو، دایبااااابم کاااااراتردەبوان ئاساااا کە ژیاااا  ،لەوێ  

و  انەوادەکەیەی خاا نزباااەوەی هەرگیااز لە دەر مدایکاا  پااێم وا بااوو .کەداەکاج اا 
ا پێشااکەوت و ، لەگەڵ ئەوەشاادروڕای دەرنااابڕێکااات و بیاا ناە  ئەرکەکانیدا ،س
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کامی لە ئا ڕەنگبێکاردەهێنا، ئەمەش ە بەچاک  ریاەکانی بۆ کیسروشتی  بەهرە
. ووکردباییاادەپا  دکاا ڵخەڵ  ە لەگەڕێاای دوکااانەکەوە  یەی بووبێ کە لئەو تێکەبو

مەیمیلەکااان باساایان   ڵا لەگەکردەشاا   برنج و  و پێوانیەندی کێشان  روبەلە س
 یساااەند. هەرجاااۆرە پەرە د و ئیااادی بەمرکااا ان دەکااا گرێکوێرەەی کاااردنەولە 

، نتریاااونر بااوو، بەبم لە جااارانیش نەرم،اڵتەرساا   دایکاام لە جاااران  ،ێچۆنێک باا 
 کی بەاولاا ی میێکشت ی هیکەەو( بەکەشیدا )کە زۆری پەستدەکردموخو  گەڵلە
وەی ە پینسااک میاا بااکە، کااێ ل باسی میوە ونەومبۆ ن. اسک دانەدەناشتر لە پینب

 ەوام دایکم باساای ئخێزانەکەمان نەیدەخوارد  بەردەووە  دڵنیاییە  د؟ بەدەخوار
ەیەنااامە گیم و نەخاااۆم بگااار دواییااادا فێرباااوومە ل کااارد،دە شاااتانەی "مااااڵ"ی
 ن.دەی پیاهەڵشاخااڕمریشکەڕەشە و 

 

ی ەشااا ێلە ک گاااوێی انی دەکااارد،ا، نااا دەنێااا ل چێشاااتی مدەرهەم کااا دای  
ان پشااکی یاا ن  مایکەکەزاڕە نزدەچووە با  دەگرت یان یارمەتیدەدان و  ەوارانغ

چااۆن بە دم کاارێریی باااش بااوو، فێکرێنەەو کابااان و چێشااتلیانسیبی دەکااڕی. ئ
وکەش وو جااۆرە خااواردنەی تااا هەناا بااکەم. ئەئامادە    انەسانی خواردنی جووئا

یان بە شاا ۆکە خ ،انمەکاا ەونیەکێااک لە  ەم وککااوڕە ناادەەرچەه ،تااییەلێ زمحە
 ووتی خۆیان لە، لنێنلێدە  ا رە شەشتێک ب  ووهەم  ،نێنکارامە دادە  ئاشپەزی
ێنااادەکەن. و" چاااوبەر وەتە خااواردنێکی" نەهاااەی ماان بااادەدەن و بخااواردنەک
ات ابشاا  (. لە ئێااوارەی هەیناای کە لەسااەر فراویناایبکەنەوە شاایەتیڕ)وەنەبێاا  

گۆشاا  راو،  رەوەکووی سماسو،  وو لە گۆشتایتی ببر  ەەکژەم  -  ،نتییشەنددا
سااەرباری  –ەڵااوژە و ه رگێاازەەڵ شاالەی و پیاااز لەگ لەگەڵ پەتاااتەی کااوبو

و ن هەبااوون، ئەانمااامیو ماایادەیەک بە بەردەواڕکااالرا و مناایش تااا  باوکمااان،
 .کردین و دەمانەوەەفتەیەک سەردانیان دەمیوانانە بۆ چەند ه

 

ە بااوودرکانی ایکاام ماڵەکەماا د داییاا انیاج یەکەماای یەنگاا ج ەیولە مااا  
دا و لە جااووی  ی لەژێاار ئااابانەوخشااە جااوەو الوە خۆبەکاااتی بااۆ ئ  کۆگایەکی

دەسااتی لە    فەڵەسااتینتااا    ،ونە جەنااگدا دەچااویاا لەشااکری بەریتانیچوارچێوەی  
ر شااکەوە خۆیااان گەیاناادە لەییلواکیی لە مەنر لەو الوابکەن. زۆڕزگارن  اکتور

 بە نائێمەیاااااا ( ماااااااڵی ردرابااااااوونهەبوێ یربازگیرەساااااا ە ل ناەکاااااا ۆچبەرک)
 رابوو، تیایدانچدەستی دایکم  ن بەبەکانیاکە هەگ  ،ربوونەوە بەجێدەهێش یاتە
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کە گەورەتااریش  هەگبەیەکاای    بااوو؛ هەروەهااا  ڵێکی نوێژ و نوشتەی تیادابەرما
. بە وەوەساااردنەبووبو فڕنیەکەیااان لااێ یمااایەتیو هێشااتا گەرپڕبااوو لە کێااک 

گااارە ژۆڕ ی ئەوداک یاا تێاا کا ، هەربااووکردباڵی واماا رگااای دە ،وەاکااری کاا ێدڵ
ورکردنەوە، گێاازەر وازساا یبە دەم پ ەوەناادینەکنالە  گااوێم لێیاادەبێ ،بااکەمەوە

ساااە دەکەنێ و ،هەینیااادا پێااا  ەوە لە شاااەوانیاشقاشاااکردن و ماسااای لەتکاااردن،
اوەی مااا  باااۆ دانیشاااتنکە لەساااەر ،ەنەفەی ژووری  ،انێکماااان دەکاااالەگەڵ مێو

 وە.دەمایە فتەداەه یتایکۆ ویشوپ
 

 داکااانی شااارەکەەجووەڵ ژیااانی سەروکاری لەگ  یڵ،وو  یشم بەوکبا  
کە لەسااەر ،ەرەوێاالە  ،سااابنەداەی لە ماااوەی ئەو انااانلەو میو پەیااداکرد. زۆر

بااوون  یهەبتڕۆژ خوازییالستەنوستن، سۆشیی میوانمان دورژ  ودارەکەینا
ی اموشااۆهکە  ،وونباا  شااییدیی ێااژو وانەب ەروساا (، نوی زایۆنیساا کرێکاااران)

ی ازڕێباا )ئەناادامی بنااای بااریس  یان دەکاارد وکەەری شااارەوەشااارەکە و دە
ەواوی ( بااوون. دایبااابم بە تزیاناادابووکیشاام لە ڕیباوکە  ،وەکااانەتاای جوبرای
پاار  و   ە شااێوە دەزگااایەک بااۆوەیااان ببااوابوون، ماڵەککۆمەڵەکە سااازڵ  گەلە

جااار  نیەماا ککە یەی ەنالەو زۆرن. نەکانیاااوامێمیلااواکی و  یەکااانجوو یخەماا 
         گااااارتن،  ێاااااو جەمااااااوەردا گاااااوێم باااااۆنوو لەبااااا  ممجااااااریمن یاااااان یەکەبینااااا 
          کااو زۆربەڵ  ،ەوە هەبووهەر بەسەر من  نەکان  زۆری  کییەیریگەردێکیان کاهەن

ی کرێکااارانپتااریش بەسااەر نیسااتی و وتنەوەی زایۆزوباا  تاار بەسااەرلەوە گرنگ
 بەی ەنناااواو ەئتی  یسل  وووە نێیان چدواتر ناوی هەندێک  و.بوهەزمەوە  یۆنیزا
 .ڕائیل دادەنرێنسیەوڵەتی ئی دناباو

 

کە  ،کەمەوەبیاااار لەو کەسااااە باااا  و مئەگەر ئێسااااتا پشااااوویەک باااادە  
لە  بیااارار جااا  یەکەم ی بەساااەر منااادا هەباااووبێ، ئەواڕەنگااادانەوە هێزتااارین بە

دەکانی مەناا بیر ینترلە بەگااوڕ کە یەکێااک ،ن ساایرکینماااخنا وەک یەکیجااوو
لسااەفە و ەفوسی بوو.  ڕو  یکیەووجو  ەمەوە. ئە، دەکوبو  زمی زایۆنیانکرێکار

 وەەڕێاااتەدەگ ١٩٠٥شااای رۆدوای شساااایکۆلۆژی لە بەرلاااین خوێنااادبوو. لە 
ە دەبێااات کۆچااادەکا و مریکااااەئ ەکاااانیوپاشاااان بەرەو وبتە یەکگرتو ڕووسااایا

لەو یی. ساایرکین ایکاا ئەمر ۆن(یزایاا  ئەویناادارانیردەی پااۆالی زایااۆنی )سااەرک
"کااۆیلەی و ئەو ناااوی نااابو) وجااو یااایرتالیپرۆ یااوایه اکەکە تاا  ،ووباا دا ایەبااڕو
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 خااۆی  فەڵەستین  بۆلە کۆچکردن    تاریاکان"(ن" یان "پرۆلیتاریای پرۆلیکۆیلەکا
پرسااەی  ئەو رەیبااالەدا ئەمریکاااو  وپااارئەوە دەبینێااتەوە. ئەو زۆر نایابااانە ل

ساایرکین   ەبااارەیلم  چیاارۆک  دترینسنپەۆشترین و  نووسی و هەم دەشدوا. خ
 تاار بایۆگرافیانوسیشاامواد  ەکی ناازیکم ویێهاوڕ  وەوبماری    یوبەنا  کەیکچە)

وە. تەێڕەدەگم زیتلۆڤسکی ایکتۆر حوانی لەگەڵ دیەی نێبوو( بۆ ئەو دەمەتە،ێ
وەک زمااانی نەتەوەیاای جووەکااان نی بەناوبااانگی یدیشاای زیتلۆڤسااکی ،ارەمااا
 رێزەرێکیاپااا نیسااا  و جۆشاااێکی زایۆز ۆسااا  بە سااایرکین باااوو، لە کاتێکااادا

ەتە،ێاایەکەدا ساایرکین بە ی دەمڕەوتاا لە  .ویبااری بااویمااانی ی زەوەنناادژاوبو
شااتێک   هەمااووشااکردنی  بااا جااارێ لەسااەر دابە  شە،بار  سکی گوت، "زۆزیتلۆڤ

شااتانە  ئەو هەمااووە کە هەن، مناایش انە باابشاات ئەو هەمااووبکەوین. تااۆ کاا ێڕ
وەک ل( سااڕائیائیل )خاااکی ئییسااڕئ تاازنە ئیریوونماا  جااارێ نااین. بااۆ دەبەم کە

 ەیە بااۆ( کە ه)دیاسااپۆرا وارەییشماان؛ ئااا ۆە، باا ینیاا   ە بوونیک  جووی  تێکدەوڵە
انە ڕۆژهێشااتا  کەری ییباا بەبم زمااانی  تااۆ؛ هەیە بااۆی یدیشاای کە مااانتااۆ. ز

ە و کااۆنکرێتە بااۆ تااۆ؛ هەرچاای یڕاستیاتە هەرچی  رێ، بۆ من. کەو،سەی پێناک
 ۆ من."ڵ، بتابەی خەونێک ندەڵێ پێیکە  ەشئەو

 
 ە بوو. بێی دیککێیەک( نیا ل ماریوی شواتە  وەکەی بەان)ش  شماریا  

 ێااکاوێ. پیڕۆژساایتی ئەوێ ە گەورە دواناادەرانی زایۆنلی یەکێااک بااوو دووڵاا 
خااۆی  بااۆ ی سااەرزەمینیوەناادی دڵاای هەزاران جااوو بە زیرەکاای و جادوبوباا 

سااێبەری   ەل  ەیەتەکڵموەک سیرکین بەشداری هە  داگارەڕۆژبوو. لەو  ڕاکێشا
تەنااانەت شااارە  ،راوبووساا جااان ناەنی گیاانەزۆرا کاارد، الی ناادکاورە بیچمەگە
ن ماا  ەیکوەنەد. بەبم بااۆ ناااوی ئەوان دەکاار  ەکانیان بەمشە،ا  ،کەکانیشچووب
ە. ماان و هاوڕێکااانم کەسااێکمان کوەنەحەکانی باازووتیەکێک بوو لە زەبەالەو  ئ

یرە ونااااااکبڕو باااااانەبللە ژەەوانبێااااا ڕەو ئەوا ئ بێگوماااااان ،ایەپێشاااااەنگ باااااوو
نەیەکی ومااااوی نتوەڵساااوکەهبااااوو.  یاارشااام یناااااوکە  ،ووکاااارە بااا ،ەنایەتپێ

 ەنو. بااۆ نمااو31نگلیزیرێتە ئیانرێ بکوەحمەتە بتک زەیەبوو، بە شێودیشیانە  ی

 
 -گێڕروە-ەکادن گێڕار  لەوەبا رەێیە لبۆ وسیوەی نزلینگبەئی ەیتێبەکوسەر کون)  31
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، لێکاای بچااووکینئاایمە گە ەڕاساات:" دەیگااوت جووەکااان لەبااارەیبە تەوسااەوە 
 ی دەکردفەڵەستینە وەسفی  یوتێال،ر  بە  نەمان." یان  بەرانبەرنەبەزین لە    بەبم

انی بە ارب  )کە  سرە مییکرێ بچیەدتانان  سێنەرە، زوڕهەرسی سبەوەی وبتێک
لە  جارێکیااااانە چیاکااااانی لوبنااااان. یش بچیاااا ( و هاوینااااانیدەگاااامەن لێاااادەبارێ

ی "ئەرێ گااوت ەوهبە خرۆشاوی هاتە الم و  سویسڕا  ەکان لەزایۆنستکۆنگرەی  
ی ماان ەەوئ  هەمااووهەیە،    یەئەفسااانە  ۆباا   م،اادارەونەڕ، من رێڕەوشتێکی  گۆلدا
 ێگیرباااوو،ج ینفەڵەسااات ەاریا لدا شاام١٩٢٤" لە .یتکە خاااۆیەفسااانەەئێ دەمەو

تاااارین دیمەناااای رەدەگەیشاااا ، بەبم وروژێنک یە مااااان بەگەڕێزۆرجاااااریش 
تەوە، دا دەگەڕێاا ١٩٢٩گۆ لە  ئابڵو،ەدراوەکەی شیکانمایشە  هەر بۆ  بیرەوەریم  

ش خەڵاااک باااکەم. ئەوە ،ساااە باااۆ و کۆەر ساااەوام لێکااارا بچااامە سااا لەوێ دا
 داەرجەماااو ردەماناادا و لەبەراوف اەهاا ی وکوەیەوونەکۆباا  لەوو ارم باا مجاا کەیە
ی پێشااەوەدا. لە زیاا ڕبااوونی شااماریا بااوو لە    یمندبوووان بدەم. ئەوەی تۆ،اد
اتێ وانم دەماام بااکەمەوە کاا یە، جا چی بااکەم؟ چااۆن بتاا ادخو"  ا گوتم:ی خۆمددڵ

و   ا ئاااخ یماکاماادلە ئ  خۆسبەختانەشتبێ."  یاند  م ،ی بەرانبەروێ لە  شماریا لە
نیەتی نی چۆەسپ  شماراشم بوو  مایەی خۆشحاڵی  ،وبویان  ڵە دب  یشراوەجەم

 د.دوانەکەی کر
 ی اا ق باان زیچاااوم پێاایکەوت ئیسااحاە ک فەڵەسااتینوی یەکەمااین جااو  

، یاااکۆ  زێروباڤاالائل. هەروەهااا ی ئیسااڕسااەرۆک دووەمااینکە بااووە  ،بااوو
. باان اد  نۆریۆداود بنگ  بوو لەگەڵراوسی ناەێکارانرک  شیێستو زایۆن  نووسەر
(ی )ئااۆردو  میلواکی تا سەرباز بۆ لەشااکر  ەدا هاتن١٩١٦  ەل  گۆریۆننو بزی ی  

 لە الیەنردووکیاااااااان کە هە ،ەباااااااووەوە، ئەوەش دوای ئەوکەنۆبکااااااا  جاااااااوو
بۆشاایان نەبااوو بااۆی   ،وبتبەدەرکرابااوون  فەڵەسااتینتورکەکااانی    سەبتدارەدە
 ،ووبااا ابەساااەردا در کیحاااوکمی زینااادانی تاااورلیش کە ڤابااا روزێ وە.نەێااا ڕبگە

ساااڵ و کاااری ،وڕساایان بااۆ   انزەکمی پاا بی حااوغیااا  م بەبەکااا، بباڕووی  بنیوات
  ەوە.بڕیبوو

ام نەدیتبااوون و ەهاا نی ونشاایفەڵەستیننی ماان هەرگیااز پێشااتر کەسااا  
و ەیوشااو  ئدەدوان )یوشااو   لەبااارەیکە  ،ێڕۆکەکانیااان نەبااووگااوێم لە چ
 لە دادەەماااای ر لە کهەن یاااااژمارەکە  ،بچااااووکە بااااوو نەشااااینووج ئۆرودگااااا
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 ەیلەبااارکەمین تەلیساام بااوو ەش یاا ەو(. ئ٥٦،٠٠٠سااەر  ەاتبوونهاا  ٨٥،٠٠٠)
کەی ندنەوە بااااێ بەزەییااااانەچەوسااااانشااااینەکان و دگاەکانی ئۆروژانوناسااااۆر

انە ئەون. ورکان بزانم، کە پێشتر ئەو نشینگانە بەشی زیندووی وبتەکە بااووت
، ووباا  تینسەەڵفوەکانی جوی سچارەنوویان روخەم و مشو  اکریئەمە  ونهاتبو
 اریدەکرێ بکە  ،ەداد بۆ ئەوەە،ەلالشیان هەر و بڕوایە و تئە  رنە سەووهاتب
دەبااێ، کە باااش  ا ئەوکاااتەیاا تەن ینەسااتفەڵن لە انیااان لەسااەر خاااکی خۆیاااژی

 ەنن. لندا ببیاا ری خۆیایزی لەشکلە ڕ    جووچاوی سەربازی وەک  رێکی بەڕۆڵ
دا ەوڵمااا ەر هسااا کە، یدەکاااردیااان جووی لەشاااکر و ئاااۆردوکە باسااای ا یدڕاساات

چیاااان چاااونکە کی هێناااا م شکساااتهەوڵەکە ێیزیاااان، لااا ڕە بچااام ەنەخشاااابۆخ
 رتن. وەرنەدەگ

 

ت بەشاای زۆری ڵاابەهە فێربااووم، ڵەسااتینەف یارەلەباا زۆر  ەوەلەوان  
 یعااا ،وا لەباااارەیە یانە باااۆ ئاااێمفەڵەساااتینزانیارییەکاااانم تیۆریاااانە باااوون. ئەو 

بە  نوازم. ئەزایاااۆنی یواناااگە و تیاااۆرڕ یارەلەبااا  کوەنەدەدوان  ساااتینەڵەف
پێشتر ە ک ،دەکردین ەیان بۆیە سەیریرجا نشینگە کشتیاژی باسی ئەو پەنێرد

ان یەکێک لەو نشینگە ێگی. دۆردۆن وێنادەکرانشینگەکانی گدامەزراون و بە ن
    نەکیااانە عی،ی وااردەیەکاتنرابوو. دیاا بە خااوێن و گۆشاا  بنیاا  بااوو ئاااوەدانەیە

تە   ەیلەبااارا هاا ەورەبێ. هکراروسااتد اانەدنی نێااو ئەفساا واناااساا  پاڵەدە بە
یافااا   اویەکااانی دەرەوەیزە لەسەر گااردە لمکە تا  ،نکردی  بۆ  یش ،سەیانببیئە
خراوی  ڕێککە یەکەمین ،  هاشۆمەر لەبارەی  بە هەمان شێوەش.  بوو ستکراورد

ابوون. لە یۆن تیایدا کاررۆگزی ی و بن ەک لە بنهەریوو، ووەکان ببەرگری ج
ەر هاوپەیماناااان بەسااا کاااو ڵەب ،ووبااا نیاااان ونەکاەخو  ر هیاااوایااااتی زماااووەه

باان  هاوکااار بااوون، فەڵەسااتینلە یەکەوە  یااان بەهەموو. زاڵ باابنەکاناادا تورک
 ،بااووئەناادامی چوارەمینیااان دەکاارد کە راساایل یانێیاا  ساای با جااارزی اای زۆر 

 وڤالە ژنەکاااانی یوشااا  بیااارم ،نلێااادەگرت ی. کااااتێ گاااوێمێزانااا ر باااووە خدواتااا 
وەک ن کانیاااتااوانن ئەرکەدە نۆچاا  کە ،دەوەدەکاار (ەخااراوە بەرگریکااارەکێکڕ)

یش بەرگەی ەردەوامااااا ەن، باییااااابکڕوەک دایاااااک و وەک هااااااوڕێی چەک  ژن،
بە یی بگرن بێئەوەی هیک سکابیەکیش دەرببڕن. ئیاادی ئەوان زبرو    خۆشینا

چاویااان لە هاایک   وەیەئ  ێدەکرد باا خۆیااان جێبەجێاا ئەرکی    ێکەوەهەست  هەموو
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بێ هەنیان دەنگداافی ن مای  ێران بنووسیارەبەلێک بێ، وەک ئەوەی  افم  زێدە
ان ئەوڕاسااتی  بە ،سااتانێو ئینگل ئەمریکاااژنااانی وبتە یەکگرتووەکااانی وەک 

 بوون.تە ایسش
 

نی بیساااترفەتااای یانە دەگااارت، دەفەڵەساااتینتەلیسمئاساااا گاااوێم لەو   
بکەم لە اتاا تااا زچااوو مااانگێشی پێدە چەنااد  ەناا چەر، هسااتنەدەدانیانم لە دەدوانەکا
انتر باااوون لە ئاسااا ل ڤێااا زێروبا ن زی ااای وبااا  .منێسااا پاااێ بنا خۆیاااان ەنااازیکەو

کەسااانی  ی ومااایگدووربااوون لە دۆ دن. ئەوانبنگۆریااۆن بااۆ ،سااە لەگەڵ کاار
ان لە دەوری  ڵمان، چەند جارهاموشۆگەرم بوون. بن زی ی هاتە میلواکی و ما

ن دەچاااڕی، بە امااا ڵگەلەکلاااۆری یدیشااایانەی لفۆی نیشااا ، گاااۆرانمێااازەکە دادە
دەدایەوە.   فەڵەسااتینە  بارەت بمەی سااەئااێی  ناکەساا بمی پروە وەەشحەوسەڵە

ەویساا  خۆشو    شاایرینماااوی خەناادە  وڕێکی واقەنج، گباببەرزئەو پیاوێکی  
 .ڕاکێشاخۆی  خەڵکی بۆ جارێکبە  اڕایەکەیڕبوو، شێوازە 

 

ۆن باااااۆ بنگۆریااااا  یەرالەبااااا یشااااام ن بیرەوەردا یەکەماااااییساااااتڕالە   
اش ەهاا و  وتە میلااواکی  ێاا ب  ووابو  یاربڕ  ە.وەی دەگەڕێتنی دیدارەکەونەبوامادەئ

 مەش لە ماااڵیراوینی یەکشااەملە شەوی شەممەدا دوانێک بدا و ف  ،وخرابوڕێک
  شاایکاگۆ   ا. بەبم هەمان ئێااوارەی شااەممە تیپاای مااوزیکی هااارمۆنیبخودا  ئێمە

پێشااااتر  تەیەک( هەفاااا تبوواهاااا  ئەوان یش )لەگەڵبااااوو. مۆریساااا  ەلە شااااارەک
ە وەبچاامە شاا   وم لە گەڵیااداوبدنی پابەدیئ  م،ووبکردەی  شتی کۆنسێرتەکگاێبان

یکااای زۆرم لە ین چێژگاااۆر شاااەوی ،ەنگەکە، هەرچەنااادە ناشاااتوانم بڵاااێمئااااه
 ،اگەیاناادمڕی زایۆنیساا  پێیااان  کرێکااارانەرگرت. بااۆ بەیااانییەکەی  ە وکەکزیمو
کە  یەکەساا  بوو بااۆ ئەو ەجێناب اەوان گوتیان کئەوادرێ.  ساز ن  ەکەنخواکە  

بەوەی   وومەنگباا زۆر دڵتەڵاابەتە ماان  ه  -نگۆریااۆنانی بودەبااێ بە لێاا هەراسان ن
لە و م هەباااوبەتمەنااادیزۆر تای کیکاااارێکە هۆ ،باااکەمەوە ڕوونچاااۆن بۆیاااان 

دا بباتەسااەر. ماان ۆی بە زێاادەمافێکی خۆشبەسااەربردنخاا   -نەبوونەکەدا  ادەئام
 بە ئیاااااادی هە،بااااااوون ووان ئە کە ،رمکااااااردەوەبەبم بی ،شااااااکا بەمە دڵاااااام

یاا ، لە م دریااۆنومااان دواتاار بنگۆێگب  .پەژراندیانم  ەکۆداگرتنەوە حوکمەخبەدان
ئەوانەی  هەمااووە ایگرتبااووم. ئەو لبیرماادێ ماااوەیەکی زۆریااش سااامی ئەو د

هەیە  متااار ماااایەی لێنزیکباااوونەوە باااوو. هەنااادێک شاااتی دیاااکەشکە یمنناسااا 
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باساای ۆرتاار ونی. زەئاشاانابوۆ پێوباا  یتاا ەایەی زەحمە ببێااتە ماا ک ،وئە لەبااارەی
 دواتر. ئەمماگۆریۆن دێ، بن

 

 انم پڕبکاتەوە. بێ سااێو ژی  مێشک  ووخەریکبیزم  شی زایۆناوێهبە    
 ێکیکرێکااار م، وەکفەڵەسااتین ر بەیەک سااەجااووک وابااوو وە دوو بااڕوام و

 یجااووکانی نگەنشاای)ۆم بۆ یشو  پشکە توانای خ هەمووزایۆنستیش دەکرا  
  و ئااابورییەکەی شاایاسۆ جیئامااان بااۆ ئەوەیبااکەم؛  انخاا ەرت (ئەو سااەردەم

ەم بچاامە ئەوێ. بەبم دەمزاناای ار بااد، بڕیاا گەییبااووکە پێنەتەاک  ا. هێشتەدیبێنب
 فەڵەسااتینئۆفیسااێک لە  ەکان لەنشااینگ پااارێزەرێکیمە ئەوێ تااا باابماان ناااچمە 
ی کاااتە ەوتااا ئ نیزمی زایااۆارانێکاا کرمکردەوە بچمە نێو پااارتی ەتیشڕدابنیشم،  

 دەم.ب ری یەکالکەرەوەانم بڕیاوتدە
 

ا هێشاات  ی ئەوەو کاااتەبوون. لهە  مسیرو مۆ  بخانەاتلەو ماوەیەدا ،و  
 -مااانەداائەو نەنێااو . لناردبۆ یەکدی دە هەر لە دێن ەر بوو، بەردەوام نامەمان

یاادیایەکی اژتردوودڵی و  دەبینم    -ێنمەوەسابنە دەیانخو  هەموودوای ئەو  کە  
 ورە وەش و چاوی گەڕ پرچێکی ۆچیدایە. ئەرێ بتێی  نەانی کچایبچووکی ژ

باااووم؟ ئەرێ چاااۆن باااۆچی سەرنجڕاکێشاااتر نە ێرەئ ن؟باااووم نەەوادرەوشااا 
         ەویساااا ؟ەو مناااای خۆشدڕاسااااتی ئ ەمناااای خۆشویساااا ؟ ئەرێ بمااااۆریس 

 م کردبااا،کە لە باانەوە داوای دڵنیااایی ،یەنامەکااانم وا بنووساایبا دەبااووایەماان 
ەساااتەواژەیەکی بەردەوام بە د وە، هەرچەنااادەمەدڵنیاااای دەکااارد یشاااەشهەم

ۆ م: "مااان چەناااد جاااارم بااا وسااایونی باااۆ یاااانکێرجا .ەیدەنووسااایاشاااکاوانە نڕ
. تااۆ بەرپەرچاام مەدەرەوە تساای جااوانیەکەەت بە پرسااەبار ،دووپاااتکردیەوە

شااااااەرمنانە و  یەوەئەو تێبینیاااااا بەبم بەهااااااۆی  ،هەر لە سااااااەرەوەی ێسااااااتائ
  نادرێ."وت، ی، ئیدی بۆمدەبڕدەر ندنەوانەخۆشکا

 

ەکی یەدنااا یئا نەخشاااەیڵمانااادا دا نابەجێیاااانە هەودیاااکەلە نامەکاااانی   
 لەبااارەیە کۆتاییاااات هەریەکەمااان یش بەومسااۆگەر نێااین و بەدابش ەبهاااو

زم، یدڵنیااابوو لە زایااۆن لە ماانتاار ریس کەمبنووسااین. مااۆیەکدی    بۆ  تینفەڵەس
 و. ئەوی نەبااوەناویکەرەکالیاا ر یەزۆ شااتێکی، سروتیکیانە بااووڕۆمان  ەو زۆر  ئ

و بااا ایبژیاادا یات ەنایتاشاا کەسااێک بە ئ هەمااووکە  ،بیناایانێااک دەناای بە جیاخەو
 شااا. بەی رادەکێەییانە کەمتر سااەرنجی ئەونووسی نەتەوبڕیاری چارەپرسی  
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بە  دەوڵەتێکااای سااااالر )ساااەروەر( زۆرکە  ،ەکاااردەوەەدری لەوە نڕاساااتی بیااا 
ان تەکاا وڵەبااوونی دە ەل یەکمااارەەر ژی ئەو هال هانااای جووەکااانەوە دێ. بە

لە   ەیەکیماناا لە    ی.خااۆی  ەنایتاکانی دەوڵەۆرکی ژان و سزبێ بە مدە  بێ،زیاد
 ەڵێ: یویەتی ددا نووس١٩١٥

ستێکی ۆنالیۆ ناسیوەی کە تیگەران، بە"من نازانم نە خۆشحاڵ بم نە ن
چەناادە )پاسی (م، هەر  اتەواوی ناکار  ا بەم و بەجۆشی. من لەو پرسەددڵگەر

ندیاادارن ی پەیوەئەوانە  مااووەه  ەک چۆن بااۆو  ن،چاالکییەکا  بۆم  دەدەسن   پە
لێقەومااااو. ەوەیەکااای دانی نەتیارمەتیااا ەی ساااتاڕائ کەن بەبااا  کێشااات باااۆ ئەوەی

اتەی بەبم لەو کاا ..  م.یەک باا ۆبااوونەوەئامااادەی کە  ک  ،ێک تێبینیەکم بۆهاتڕۆژ
ی تاا وبی یااان ئەواناا   ڕووساایانەبوو ئاخۆ جووەکانی    ی گوێم لەوەکە بە تایبەت

 ."ی نەچووم..دییان نا، ئ ژنچێز ئازار دەۆیرپ
 

ی بااااااااااارلەباااااااااان  ەوالیەکە ومااااااااااوەه ەلدا جووەکااااااااااان ١٩١٥لە   
ناادان چەسااتمان بە یەکەوە دە باااوکم و مناایش بەنااد، ەدا دەیاننابچەوساااندنەو

کردنە ئااێمەی زیاااتر کارەوەیەکونەوە کرد. ئەو بەچوهانا بە وۆمەک  کی کچاال
ە یالکیو چااااااا ارو کاااااا دا زۆر لەیسااااااتڕا . لەدەوەدەکاااااار زیااااااکلە یەکاااااادی ن

نگاای جە یمسااەردە بااۆ ەموود جیاااانیدووەماای ەی جەنگاای کۆمەکبەخشااان
رودۆخ لە م بە بەرگێکااااای نوێاااااوە. لەبەر ئەوەی باااااابەب ،وەەگەڕێااااانەیەکەم د

 یاااۆرکنیوخاااراوەی لە ڕێکە ئەو ینیااا ایەی تێبی، باااۆیە مااا ووچلەکاااان جیااااواز بااا 
ی ەخاااانڕەزۆر بااااۆیە  ،ووباااا ووب کراتەکااااان خەفەەردەسااااتی بیرۆدامەزرا لەب

خۆیااان ا دناا ریابڕیا نکاااەووجە کرێکااارپە و. لە ئامیشاادفا گااروتلێگاار توناادیان
 بخااۆن نەکانی خۆیاااوهاتوبەخش و بەهاناکوە کۆمەخراڕێک سندو،ی  مشوری
باااوکم و ماان لااواکیش خەڵااک، لە میفریاااکەوتنی کااۆمیتەی ان لێنااان شاایو ناوی

کارمااان   یرگەرمبە سااە  ەەویەک  خااراوە. ئااێمە بەڕێکزی ئەو جۆرە  یڕچووینە  
دە ە. هەرچەنوەە دەکەمییارکواهدی ئەو  ەوە یایەنوکەش بە شادمانی، هدکردە
تەواو هەراشاابوون کە من بەڕێوەبووم بۆ    ،یشبوو بۆ باوکمەگرتنمدایەی هێم

ڕێکخااراوەکەدا  کەی لە نێااوەیانی یەکێتیاا ێنەری بازرگاا باااوکم نااون. اساایو خۆن
 نیسااتیی زایۆارانێککربانی  ئەدی  یکود و ئەزیش ،سەکەری گروپێکی بچدەکر

 هەرچەنااادە نااااوەم. ووماااادە دەبااا ئا ێوەلانە وامااای ،وتابخااا باااووم و دوای دە
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 نەرایتیکردنیااان کااارابووم.روپەکەشاام لەبیرنەماااوە بەبم لە نوێیەکەی گازفانتاا 
ە بااۆ نێکی دواناادەر بااوو لە شاایکاگۆوهێنااانی کەساااکەمااان یەبیامە ئەدەبەرناا 

ئێمەش  یەووادەب ر دەهاتن وشای ەودەرەلە  کرێجامیلواکی. هەردوو هەفتە 
ی ووڕلە  امەردەوزبدەین. ئااێمە بسااا ۆدیشی بی  تیایبەدەر ئەسیمیناریان لەس

ان و اناادەرپااارەی هاااتوچۆی دو  بااووایەەدچااونکە    ،پارەوە کێماساایمان هەبااوو
هەریەکە و بیس  لە ئەندامەکانمان کرد داوامان  گرین، بۆیە  یش بە کرێ بهۆڵ

ەشاای ب ،بڕە پارەیە زۆر بوو ش ئەودا، ئەو کاتیب  اننەککۆبوو  ۆبو پێنج پنس  
ەکااان یئەدەبی ونەوەکۆبااو ووهەماا وێااک کە بااۆ یاپ انیاا کجارێرمە یاا ەبل .دەکاارد

ە ماان بااۆ بااابەت: "وتیشێ و گاا دیارکراوەکە ببەخڕە پارە  کردەوە بتیڕەدەهات،  
 وم پرسیار بکەم."بۆ ئەوە هاتو تەنیانەهاتووم،  ەکەیئەدەبی

 

ی زۆریااااانەی اوخااااارڕێک ،ەەناااااگەکنی جتاۆتاییاااااا ەندی کوبلە سااااەر  
بااوو.  یکااائەمرێساای جووەکااانی ۆنگرک کە ،وکبااودایەل نەکاااباازووتنەوەی جوو

لە  جاااووۆ کاااۆنگرەی جیااااانیی ی بااا انەیێکااای ساااەرکردایەتیڕۆڵخاااراوەکە ڕێک
ەوە سااتبوویکە گواخااراوی بونااد )ڕێکگارەدا  ڕۆژو  لەە  بینی. هەرچەنددا  ١٩٣٠

رەی جووەکااااان کااااۆنگدنی امەزراناااا ( دژی دیکااااامرەئ وبتە یەکگرتووەکااااانی
بااوو.  ینفەڵەسااتووکااردنە ڕگراناای نەبەری الیدژی دناا وتکە بە  ،ەنەوەسااتایەو

ڵە ۆمەک نێولە ئەمریکاگرەی جووەکانی  دا هەڵبژاردن بۆ کۆن١٩١٨اتێکیش لە ک
ڵبژاردناای خۆیااان هە  وئەوەش یەکەمجااار بااوو جااودا کاارا )ائەمریکی  ەورەکانگ

ایاندەکێشا ڕەک ان بەرەو الیک. زایۆنیستەووزۆر بەرز ب  ەر( هەس  و وبکەن
بەشداری هەڵمەتی  رمیگەە و من ب  یکە. باوکمد  یکیەو الرەبە  شیناوندەکو ب

دەباااێ  گرەکاااۆن کە ،وو هەساااتێکی بە هێزماااان هەباااوهەڵبژاردنەکەماااان کااارد 
 بەر.ەی زایۆنیستەکان بگرێتەڕاستئا

 

 نێاااااو( لە پینێاااااکمەکڕیارمااااادا باااااۆ ئەوەی هەر هەڵمەتێاااااک )ب وەک  
 و کگۆانن  سااااااینیشااااااتەجێبووکەیاااااا ، باشااااااترین شااااااوێنی ب ووەکانااااااداج
کەسااێک  هەمااوو ئاااخراناای پشااوودا. ڕۆژ ش لەتااایبەتییەتاای بە کەەرەوروبەد

کردن ان لەوێ بااااااۆ نااااااوێژپیاااااااو یاااااااتەنبەبم لەبەرئەوەی  ،وێدەچێااااااتە ئە
 یدو،ێکم لە دەرەوەی سااایناگۆکە داناااا، ئیااا دەوە، بە ناچااااری ساااندەباااوونگرد

 ڵاااایهەوا دەمماااادا تێاااادەپەڕین و دوا ن بەبەرنیاااااوون و چە هاااااتخەڵااااکەکە ل
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زیاد لە  پێم وا بووو شیدەکردەوە.    دەگوتننزمم پێی زایۆناراکرێکرمی  تفۆالپ
ەڵەیەکی هەر کاااتێکیش کااۆمکە، ی دیاا ناا کااارم کااردووە یااان لە ئەوابەشی خااۆم  

ئەوەناادە  ەدام و گوێیان بۆ هەڵدەخسااتم، هەر بەخەڵک دەورەیان لێدگەورەی  
بەبم  ،بەس ەمهەمان  ا بچمە شوێنێکی دیکەش بۆ  دەدڵمەوێنا و هدەهنە  وازم

کەی زانیم و بااووە شااەڕە،ڕەیەکی گەرممااان. بە ەە نەخشباوکم بیان  ارەجمەئ
ی لەساااەر جاااادە تک وەک تاااۆ سااندو،بۆڤیی مااااەوە پێیگاااوتم کااچەکەیتااووڕەی

بەدەرە و  ندادەی ،بااوڵکرڕتە سااینەما. ئەوە لە ووەدنەناااوە و خااۆی نەکااردا
ە و اردووژباااا ەڵکەوا خااااۆم ئەوێاااام ه ،بگەیەنااام دا تێاااایڵماااا ەوەزاریە. همرشاااە

 هەمااووئەو کااارەش مااایەی پەسااەندی   من،ڕێوەجااادە چاااسااەر  لە  ەکانمرەرادب
م کەوتە لێنەگااارتم. دایکااا  گاااوێی ی باااووهاااردەبەبم بااااوکم ئەوەنااادە  ،الیەکە
 کە.وتشتبووە لبەرزکردنەوە گەی دەنگ بە مەشەی ئێیەکیدەمە،اڵ و ننێوانما

 

وور سااا  مکاند. بااااوباااۆ ئەویااادیکەی نەساااەلم شاااتا،مان اییاااداتکۆ لە  
سااەر   ربی لەسەر چوون  بااۆوسو  هەرر  گەگوتی ئە  ،تبووگڕیگر  ،وڵگەڕابوەه

. تااا ماااڵێ  ەوەتدەکێشماڕ   ە کەزییەکاناوی خەڵ  بدێم و لەبەر چ  جادە، ئەوا
. سەرتە دەگەیەنێت، چونکە دەمزانی ،سەی خۆی  بیکاە نەبوو  من گومانم لەو

ەکەوە داووم. لە ڕێگااا لەسااەر سااووچی جاا ەر چاا بااێ ماان هەرچۆنێااک ه لااێ
بە یەکجاااری لە  کوەنەوکم لە شااەڕە اا باا کەو ،ردنەوەکاردم ئاگاااناەکاا برادەر
، بیناایم ێەوە ماااڵامڕییدا کاااتێ گەکۆتا  ۆ،ێن. لەببێ و بتسەکانماندا پەیداکاتی ،

باااوکم  پێیگااوتم و، تبوو نوساا دەکا. باااوکم هەر زوچاوەڕێماا  ناناادینێدایکاام لە 
 ەاوکم بباااا  ە.بااااوو منسااااەکاو گااااوێی لە ، ەر سااااووچی جااااادەکەتە ساااا تۆهااااا
کااوێ شااتانەی لە  نااازانم ئەو کچەمااان ئەو"گوتبوو :  دایکمی  یەوە بەسامیرەس

نەکەم نزیااک سااەکۆی دوا خواردبااوو بگاااتە ریوشااوە منااد." ئەو ئەوههێناااون
 ەن بکماااهاایک کامێیاادی ە  ئگرێ تا تووڕەییەکەی خۆی بیرچووبووەولێبگوێم  
ە هەرە ناولە دکەم وانەد پااااێم وابااااێەماناااادا نەچااااووینەوە، یە،اڵیدەمئەو الی 

 .بێبوو ووەکانسەرکەوت
 

وەیەکی بە دەرسااااادانە گاااااارەدا دەساااااتمڕۆژلە ساااااەروبەندی ئەو   
ەکی یدیشاای یەک ی زایۆنیس  ،وتابخانەیکارانکرێخراوی  ڕێکرد.  کنە  ی،ەڕاست
ن لە . پۆلەکاااای کاااردەوەواکجووەکاااانی میلااا ەکاااۆی م( لە رتاااایمپا) ڕۆژیدانە



 

69 

 

کرایەوە. یکە لە هەفتەدا ەکی دیەرو ئێواە  کشەممەی  یمە، بەیانیانشەمنی  ئێوارا
بەالی   ەوە.ەدایشم دیدیدێ ئەدەبیاتی  نووسین و هەن  و  ەی خوێندنەوەمن وان

نە ناادی نێااوان جووەکااان بااووە. حەزم لە واێزتاارین پەیوەماانەوە یدیشاای بەه
 کەچاای  ،ووایی میلواکی نەبەکی ئاسابخانەیتابخانەکە وەک ،و،وت  .وەوە بووتن

کە بە نووسااااەرە ناااادێ لە مناااادابنی شااااارەەه وانمبتاااا م وویباااا زاڕ یزۆر لێاااا 
ڵنیااااییەوە م. بە دنگااااز باااووکاراکە پێیاااانەوە  ،ەکاااانی ئیدیشااای بناساااێنمناودار
و، کااان بااوی جووەنایااا  بااوو، بەبم یدیشاای زمااانی شااە،امیزی زمانێکی  ئینگل

کەی یەکدەخس . وەزاڕاەوە لە یەکتوو نەتگوڕە بموەرگە  یزمانە سروشتی وەئ
کە هەناادێ تەسااکبین و  ،مەوەا دەبیاانەهاا ەوا خااۆم و، ئەوواەوە دمێاا ەڕبگ رەگ

ورەتاارین تاااوانە گە  پێم وا بااووشی،  یدی  سەبارەت بە زمانیلەخۆباییانە بووم  
پااێم وا ا هاا وەهەربااکەن. ابن یدیشاای لەگەڵ ئینگلیزیاادا تااێکەڵ و منااد گەر هااات

شاای. یدی ییبااری و ەبااێ،دا هفەڵەسااتینانیااان لە و زمن دواوەکاا دەبااێ جو بااوو
ی کرێکااارانتەوە؟ کاتێااک ی یدیشاای بکاارێوەنااانی زمااانلە بەال  یاارب  کرێدەن  ۆچ

 لە ماان  باادەن و داوایااان  زمااانی ئینگلیاازی  ن بەوانەکانیاااویسااتیان د  زایۆنیس 
نەوێ ڵااک بیااار خەەگئەرد.  یە و نەمکاا یاا گااوتن ئەوە کاااری ماان نپێم  ناایشمکرد،  
 یال بە ەبااێئەوا د ،(الی زایااۆنزایااۆن )پااۆ ئەویناادارانیاری دواهەو  یاازڕبێنە
کەم، بااانگەوازی زمااانی ییبااری باا   لێاااات  وای  هەڵبەتە  ی بزانن یدیش  ەەویکەمی

فێاارە ، فەڵەسااتینتێ ئااێمە چااووینە ر لە دواییاادا کااااخئاا  بەبم کااێ دەیزاناای؟
 .ووەبن ەوانڕکەم یشیەبە،ەد یدەم رییەکیبریش بووین، بەبم هەرگیز ییب

 

 نماکەڵاد. مناا وەرگاارت  گە نەی  اخاا ابمن چێااژم لە دەرساادانەوەی ،وت  
  و هەساااتمکرد کۆمەکبەخشااام. منیاااان خۆشویسااا تن، ئەوانااایش خۆشویسااا 

مەدا دوای ەکشاااەمانااای یڕۆژ وارانیئێااا  ەل ،ش ئااااووهەوا خۆشااادەبوویکااااتێک
کانم و ،وتابیە ک لەدێەنهەم،  زانەکتنی دەوامی ،وتابخانەی گە ، خێکۆتایی ها

 مدایکاا  ن.سااەیرا ەدەچااووین (کاتێااک کە لە میلااواکی بووبااایە هەرساایش )رۆم
گااوت. ەکاناادا دادەنیشااتین و گۆرانیمااان دەلەژێر دار  دە دەکرد ونی ئامااردوخ

ردە ر هەڵمدەکو بەبێ هۆی لەبامنیش بێوەخران  ێشا،ککات جگەرەم نەدە ئەو
ناااامە ژۆڕبە  یاااانو دەموچاوساااتن نودە یبااان دارەکە لێااا  گاااۆرانی. دایباااابم لە

 گرەبۆ گەوە باااا لە بەر هەفااااتە یناپشااااو هەمااااووکە  ،دەپۆشاااایشاااایەکە دایدی
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نکەوتنی ەش دادەنیشتین باسی ژیان، ئااازادی و شااوێی ئێم، با،وێندەوەخاندەی
 ینجااااوابوونی دەخایاناااد. ئائااا ڕۆژەکەشااامان تاااا یشتن. دانشاااادمانیمان دەکااارد

 وارد دەداین.وینی دەرخفرادایکم دەگەڕاینەوە ماڵ و لەوێش 
 

 سااامیەژ(ی دگرۆمۆپاا )  ڕەشاابگیری، کاتێااک  ی جەنگدوا  ڕاستەوخۆ  
ئۆکرایندا بەشێکی زۆری بەرپرساایارێتیەکە  ەلابوو )ند بەرپۆلەپ  و  نیلە ئۆکرا

کە یەکە   ،بااوودا  وراانی سیمۆن پێتلیئۆکرای  وپس  یملی فەرماندەی بەدناو  لە
 یەترم(، یاااوێی گرتبووی ئەکانەووج  کۆمەڵگە  ووهەمەکانی یەخەی  یسەربازی

اکیاادا دا. ولنی میەکاییەکرەساا شااە،امە    وازاییم بەناا ێپێوانێکی ناااڕەڕخستنی  ڕێک
باااوو، ش باااوو، گاااوێی لە نەخشاااەکەم جاااووکە  ،گەورە یەکیخااااوەنی کۆگاااا

پێوانێااااک بە ڕێێ یشااااتووم گااااوایە دەتەوا تێگەەهاااا : "وو پێیگااااوتمبااااانگیکردم 
ا ەهاا و  کااارێکیی. ئەگەر  دا بااکەکی(لااوا،امێکی شاااری میەشتندا )شە،امی واشن

م ەیەک الریاا وێهیک ش بە ،ەتەووگێممدا پبەڵم." لە ومن شارەکە جێدەهێ  ،بکەی
خشااااەکەمان ە لە شااااارەکەدا و بە تەماشاااام نەییاااا ەرەوەی ئەو نلە چااااوونە د

 ، شاااتەکەە بە گاااوێرەی ئەوەکە بکەیااان. هەرچەنااادۆێشاااتنڕێڕادەبکەین و پیااا 
 ە چاایەکنڕێپێااوا بااارەیەلنەبااوو خەڵااک وە ەبم باااکم بەناحەکیمااانەش بااوو، ب

        نەوە،ەکلێاابمی ەرشاا  جااوو ەک ،ەتەوەوانەماا هاایک شااتێک  پااێم وا بااوودەڵااێن. 
ە نمایشااااااااەکەمان ئەو کوشااااااااتار و لبە  ،ێمڕاگەیاناااااااادنبە پااااااااێچەوانەوە پ

وسااا کارەکەمااان یشاااندەدەین، ئەوبەری زێیااان نەئانی ووەکاا پەلوپۆخسااتنی ج
 ە.ی با،ی شارەکێزگرتنڕ تن وێتێگەیشدەبێتە مایەی زیاتر ل

 

. سااەدان کە  بااێ شرلێاااات سااەرکەوتوترین مااا ەکە وایڕێپێااوان  
دە جااووە لە میلواکیاادا هەباان. وەناا ئەستەم بااێ ئە ووێدەچپ  ،دکرداتێ  ناشداریەب

ەماابەر لە ه ووباا  شە دەنگاام دلێااریدچەناا هەر  هاتە بەرچاوم )  اهەکەوت وبە ڕێ
بەشداریان غەیرەجووش    نیاکەسلە  کە زۆر    ،(خاوەن کۆگا گەورەکە  کابرای

یش ەکانداج واری سەرتەی لێاماکە چاوم لەو حەش ،بیرە وەشم لەەئداکرد،  ێت
گاااارەدا ڕۆژپشاااتیوانمانن. لەو  ان کاااردهەساااتم ،ینداشاااایان دەکااارمەباااوو ت
ێمە لەسااەر ئاا  یکااامرئەگەیاناادنەکانی اڕی تیشااکبااۆیە  ،زۆر نەدەکااران یڕێپێااوان

 شاایووخااۆم هەرگیااز تکە  ،ەمبااکک ێتشاا بااوو. لە جێاای خۆیاادایە ئاماااژە بە 
 یەگێکااا ڕەگلە  وە. هەرچەنااادەەتساااامیزم لە میلواکیااادا نەباااوومەژەی دخێکااا دۆ
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موشااۆم لەگەڵ خەڵکاای نە و دەرەوشاادا هایااام و لە ،وتابخاااا دەژدننشاایجوو
 هەمااوولە  هەڵبەتاا  وشاام هەبااوون،وغەیاارە جباارادەری و، بەبم جااوودا بااو

 زیاا رگهە ڵ ئەوەشاادالەگە بمبە ،م هەر هەبااوونژیانماادا باارادەری لەو جااۆرە
ڵەوە او ماا   یدائاااز  ەستم بەاوی هوەان نزیک نەبووم، بە تەکانم لێی،ەد جووەب

 ووم. تێ لەگەڵیاندا دەبد کارکدە
 

خەریکاای  و شااارەکەدا،ەناااێ بژۆڕئەوێ کاااتێ  ا بیااردەکەمەوهەهاا و  
ت ارەڕیارەکەم سەبدی ناتوانم بچی  ە سەر ئەو بڕوایەهاتم  ،نەکە بوویوانپێڕێ
زۆر زەحمەتاایش بااێ بااۆ   ڕەنگبااێەناادە  ەرچهن دوابااخەم.  ەسااەتیڵفەچوونە    ەب

ێنەی وەم لەسااەر ئەو شااوەدنکاارریب زیاااتر دەکااراەنبەبم نم، ویسااتەکاەشخۆ
ەشاا  ەهب یلواکیاادالە م فەڵەسااتین ژیم بەالوەنااێم. هەسااتمکرد کەدەمەوێ لێیباا 

تاای بو  یشەکانجووپێویستە  .  ێکی رەشەکوژیەکەی پێتلورایەوەبمە، بەڵکو  ینی
 تەنیااا کوەەن ۆنانیاادا،ڕدەربم لە بێ یارمەتیئەمنیش دە ،ێبەخۆیان هەبتایبەت  

 کردن تیایدا.بە ژیان و ئیش ڵکو، بەەونەدکۆکرپارە و دوان ەب
 

 

ەوەش ئ  ،ۆالی زایااۆنیزی پارتی پڕچوومە    فەرمی  جار و بە  یەکەم  
 ەو ساااەردەمەدا. لفەڵەساااتینم باااوو باااۆ چاااوونە ڕێگاااای اوەکەماااین هەنگااا ی

ەباااوو. بە انااای نوەی الوبااازووتنە شاااتاهێ ۆنیسااا ی زایکرێکاااارانخاااراوی ڕێک
 پێویساا  بااووم ئەناادا یەرگرتناا و بااۆ ،کەەپااارت یوخۆنااا پەیااڕەوی یگااوێرە

هەر زوو   بااووم، بەبم  ماان هەر حەڤاادە  .ایەوهەژدە ساااڵ بااو  ژێااررببە  ەنیتەم
یدی ەندیەکەیان. ئشانەب  ییزڕمگەڕان بچمە  و لێش  انیدەزئەندامێتیم    یارەلەب

ەبەر ل ، چونکەفەڵەستینە بێتەگەڵم بێنم ل  یشیسۆربە م بڕوا  دەبووایەکە  هەنو
و  گەرهاتبااادەمزاناای هەڵاابکەین. ماان  یبااێ یەکااد و بەبااو سااتەمەن ئی ماا چاااو

 تااا -یە ردباااڕێمان بکوو ساڵێک چاوەک دیە پێویس  بووایە ئەوا وازیش بوڕ
ئەوە حەتماای  ەبمب  -دبااایەوەان لەگەڵ شااتی الیە،اای دیااکە کۆکرماا کبڕە پارەیە

چاااوونە  یمااان بڕیااااردەیزانااای  ێااابکەمدی پمێااار وەی نلەبەر ماااۆریس و. باااو
جێک دانەنا، ک مەرەو وەدۆخەکەم بۆ ئبارو  نەوە. متەوودکرالم یەکفەڵەستین

و ێاابکەم ێااردی پزکاارد مکااردەوە. ماان زۆرم حەڕوونبەبم بە ئاشااکراش بااۆم 
تێکی تااۆ هەساا  اناامدەز ماان ئەوەبژیم. پێمگوت: "  فەڵەستینلە    مچب  نابوو  داشم
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ی ماا ەبم بێاای." ئەو وڵاا گەەل، دەپاڕێمەوە بەبم لێ  ،یژستین بەل فلە  یە  یوات ن
دەبااێ  وەیە،ەفەڵەسااتین لەبااارەیی ەرچاا وێم، بەبم هخۆشاادە یرە زۆە کوامەد

 سمااۆری کە ،تێاادەگەم دان. ئەمڕۆریاڕگاتە بکاتەوە تا بەخۆی دەورد بیری لێب
م گااوڕ و تەوژ ەوەک مناایش بەبم و بوباا وردتاار و بە سااەرنجتر  لە ماانزۆر 
 وکاا ەڵب ،یهەڵبسااەنگێن فەڵەسااتین ۆهەر چااوونی ئااێمە باا   کەنوس   ەیو، دەنەبو
 ،ایەکیاادمە بەیەکەوە دەگونجێین. لە نام ێئخۆ  ائ  واییداخێنی تا لە درنبوەش  ئە

ە ئەرێ ،ەت بیااارت لەو" نوسااایبووم: باااۆی ،ر باااووکە هێشاااتا هەر لە دێااان ە
ی کانبێ بەها خەسڵەتە ەتێکی بەدەر لەخەسڵ  ی تۆیسەکەتەوە کە مۆرووەدکر

 لەو ووباااا  کێااااکەیوە؟" ئەوە کاااای نەبەزیاااا ەیئیرادە شیاااا ئەو بااااێ،ەی هەدیااااک
بێاااائەوەی بیااااانەوێ یااااان  ،ددەکاااار ە یەکل و خۆشەویسااااتیدوانەی رایساااا رپ

ەکم یودڵیاا ۆمەوە هاایک دوالیەن خاا  لەنی بەرساا ەکەی بااکەن. مناایش چاااوەڕوا
دا نااگەو ڕوا  لە هەندێ بار  ،ووبکردێتی پهەس  ،مۆریس ژیرتربووم  بو. بەنەبو

ن ێوانماااانەی نیاا ان ئەو جیاوازیڕۆژ ەل ێااکژڕۆین، بااۆیە اوازلەیەک جیاا ئااێمە 
  ببن. زە،ترێ کرەد

انەم ماان ،وتابخاا وتینەوە.  یەک دوور کە  ەبۆ ماوەیەک لشێوەیە    مبە  
ە موچااو  ( ودەستداگم لە  ۆر گرنشێکی زسەیر بوو چونکە بە  ندچەجێاێش  )
یەکی بۆ ماوە  اکیشلە میلووت، ستکەدە  ینەی گشتیلە کتێبخا  مرێکاکشیکاگۆ؛  

 انیشااایانەکمنداڵ وود شاااامای و و شاااینا .باااووکرد دا کاااارمخاااانەبێکت کەم لە
کاریاادەکرد.  داجااوو  ەکینااامەیڕۆژلەوێ لە  شیکاگۆ، شااامای    ویانەوەستبوگوا
لەگەڵ ەنااادە هەرچ ن،ەم زۆر دەدیااات، ئیااادی ئەوانش هااااتبووە شااایکاگۆینااااڕێگ
بااووم. ئەو ک بەختیااار نەەیەهاایک شااێو بەبم بە، ما دەژیااای دیااکەدێکاا ەرادبر
ەی رزپش ،رمهەڵبژێ دا یەکیاننیفەڵەست ومۆریس  ێوانلەن   دەبووایەی  ەکۆریب

کااارم بااۆ   ە کاتی دەستبەتاڵیمدام، لبوو  یازۆری بە تەنم، بەشی هەرە  ووبکرد
 و تنخساااا دەڕێکانم نەکاااا کۆبوو، دەداوتارماااا ی زایۆنیساااا  دەکاااارد، کرێکاااااران

ەمە خ هەباااااوو پێشااااانۆرەیا. شاااااتێک دەنااااا دا ساااااندو،ی پاااااارەکۆکردنەوەم
نی کاناادییەم لە تایبەتمەبیاار رتاا م و کەمەکێشاااداڕخااۆی    بااۆ  کانم بااوو،ەییتایبەت
 دەیەی دواترماادا گااۆڕانیەش ی شاا ەوشەشاام لە سااابنڕدەکااردەوە، ئەو خااۆم 

 بەسەردا نەهات.
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ر ی هەفەڵەسااااتین یاااارۆکەیۆریس هێشااااتا ببە خۆشاااابەختییەوە ماااا   
 ەیەکەو بە ،ئەوەی پەژرانااد و رۆکەی گااۆڕیبیاا م دەدەدایەوە و سااەرەنجالێکاا 

دۆری ناا ابلەژێاار ەو ڕیااارەکەی ئب بێگومااان .بااژین ێو لەو فەڵەسااتینبچیاانە 
ریتانیااا کە حکااومەتی بە ،دا بااوو١٩١٧ە پێشااااتەکانی یسااتیاڕبااوونی رفرەوانەب

 تینڵەسااا ەف لەباااۆ جوولەکاااان کی نیشاااتمانی خۆشاااە "مااااڵێ پێااای ،ڕایگەیاناااد
 یکۆششاا   و  ین هەوڵردنی "باشااتردەسااتبەرکبۆ    دەدایشدابمەرزرێنێ" و هەوڵ

 -ۆرلفااا مەی با جاڕناااانااااوی لێنااار ەاوەکەنااادراگەیڕ "ئەو باااابەتە. یسەرخساااتن
جااێمس بە ئیماازای ئارسااەر    راوەکەگەیەنااداڕەی لێناارا چااونکە  بۆیەش ئەو ناااو

وەی ێلە شاا گەیەناادراوەکە اڕ. -ودەرچااو یەوەی بەریتااانی وەزیااری دەربلفااۆر
 داەت. نااامەکە لەو کاااۆتشاایلدڕ درفااۆرەوە بااۆ لااۆامەیەکاادا بااوو لە جااێمس بلن
ڕا  ئەلنبااای ەنەی ژبە فەرمانااادەی یااااانتیری بەنەکااااهێزە زاکە تااا ەوە، وکااارایاب

ە شااێوەیەکی کە بەها نااامەەرهێنا بوو. هەروی لە دەس  تورکەکان دفەڵەستین
ایی یشااتن ئیاادی کۆتاا ەگەتێد لااێ ابنە وایکە ئەو ساا  ،اڕێژرابووەڵگر داڤەهڕ  او

ی وازییەکگااارەدا پێشاا ژۆڕتاای ناوەڕاسااتدا دێنااێ، لەو بهەڕۆژلە ان نڕژبە خااوێ
چاااااونکە ئەوەی  ،دراوەکە کااااارانااااا اگەیەڕکانەوە لە ۆنساااااتەیایەن زال ەل رمەگ

 مەزرێ.دادە فەڵەساااتینلە  وجاااوەوە کۆمۆنوێلساااێکی یکەمیااا الی  تیاااادابوو بە
ەیشااااتنە یدا بەیەکگیڕاسااااتلە  .دێ جووەکااااان ئاااااوارەیی کۆتااااایی بااااو ئیاااادی
 بە جاااوو نلیۆناااام وەکەکاتەوە، ماااۆریس و منااایش دێەکە دەساااتپنیە،ڕاسااات

 .ستینڵەەفنە ڕژێیەدەوە یییادڵن
 

 دا ئااااێمە١٩١٧ی دیسااااێمبەری ٢٤لە  و و پێشااااااتەدالە سااااایەی ئە  
دا دکردنماا ەروبەندی مێرا گێااڕا. لە ساا ایبابماادە ماڵی دوونمان لئاهەنگی بۆ یەکب

کاارد.   مااداکدای  ن لەگەڵماااسااۆزداریانەی گەرم  کی خێزاناای و،ێیە،ڕە و دەمەتە
یەک. ئێمە شەەرئێس یکنە ه نمیوا ەن نە بێ،مەدەنیابۆنەکە    ئێمە دەمانەویس

نااد. ۆ نەریاا  دانەدەنوابوویین بەبم ملمان باا   بووین، لەخۆبوردەلیس   سۆشیا
م بەب ،لییانە بااێئۆ  ەکەڕێوڕەسمن پێبوو  ە پێویستیشماەویس  ندەمان  ە نەئێم
ە تێاا مەدەنیااانە دەب یەکییرسااەرگیکە هاو ،اناادینڕاگەی ایکاام ڕاشااکاوانە پێااید

ێڵێ و ەجێاادمیلااواکی ب یەکجاااریا بەوەئ بکەیاان وا رەگە. ئتنی ئەومااایەی کوشاا 
ەسااەر م بفااڕ کوادەکەمااان، هاایەی خانەتاهەتااایمن دەبمە مااایەی شااەرمەزاری  
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م. نەکە ووە شاا نایتاای جااووێاای نەرپ نێ ئەگەر بەەکااانەوە نااامێگەی جووکااۆمەڵ
ۆریس و من م  دەگەیاندین؟ بۆیەێپانی  زیە  ەسمڕێوڕئەو  ئایا    ە،سەرەڕای ئەو

ە دزاوەی پاااەر بااۆ ماا ەبێ ئەگدی  ئاخر چ.  ردنک  نبەگوێما  وندن  اوان دانەبۆم
کانمان ەمە هیک لە بنەماکایەتیدا دابنیشم، ئایا ئخولەکێک لەبن سەرپۆشی بوو

ری شااەربەت و ویکاام مشااو، داێشااتکردبانگا انێکی کەمماااندەگااۆڕێ؟ خەڵکاا 
 یارەکانناااا ئۆلااادازیش کە یەکاااێ لە نفێلدساااکۆی ابااا و ری خاااوارد واردنەوەخااا 

تەش کااۆچی دواییکاارد بە اکاا  م. دایکاام تااا ئەوبااڕی  یەارم  ،وبوی  واکلیم  یجوو
تە ەتوود هااالێسااکۆنفی کە راباا  ،دەکاارد یەڕۆژئەو  هەر باساای ،ەوەیشااانازی

یەکە لە بااارەی یاا . رابدایشاای ەیەکاای کورتن و وتکااردوییپیرۆزیاای  و مااانماڵ
جااای دەوە ک نەخااوار رەێسااا هیچاای هڕپێاای  بە بااۆیە ،د بااووزۆر توناا دیاانەوە 

دایکماای کاارد. ماان شی دەسااتی  ا تامی کێیتەن  ڵی خۆی،اموەی  ەەردن لە  دراخو
گرنگاای  د واتااایدایکاام چەناا  کە بااۆ  ،ەمان دەکااردەوەڕۆژ  زۆر جاران بیرم لەو

دەنیااااانە ژیااااانی ارەبڕینی مەەر ماااا تنم لەساااا ێااااداگربە پ خەریکبااااووانااااد، دەگەی
 ن بکەم.راوبلێسە

ک، ینسک لە پەهەر ی کردەوە،ێکی نوێ نای دیکە دەستم بە ژیجارێک  
ون. هەنوکە تەمەنم نزیکەی بیس  ساڵ ژیانم بووێستگەی    ن ەری و دێاکولمی

  ،ا بانگم دەک ڕاستی کە بە  و شوێنەیبۆ ئەی خۆمم  ڕێگاو لە بەمێرد و ژنێکی  
. بکەینغرمااان ئااۆ ە، ئەسااتەمە بااۆوایی نەهاااتوکۆتاا  32شااەڕ بەبم کە هێشااتا

گەڵ ەلنەوێ اماااش نمەێئاا یە، یاا ی زیااادە نژوورێکاا  مشاا یایباباڵی دلە ماا وکە هەناا 
ا ەهاا ن ومااڵس  دووو    ا بینیتەنکە بە    ،ینڕۆیشتشوێنێک    ن، بەرەوکەسدا بژی

ی زایۆنیسااتەوە زۆر کرێکااارانم سابنەدا من بە هۆی  وەی ئەرد. لە مابەسەرب
 پااێم وا بااووم.  ووبچۆداولە هااات  ئەوەناادەش  ،دەبااووم  لااواکیلە میند  ، چەگەڕام

نج بااووم، زمااانی گە  ەکچون  ،کەنمن دە  ەوای سەفەر لوەندە دائە  یەوەەرئلەب
نێک وم بچمە هەر شااوێبو  شدەزانی و ئامادە  ەوانیڕ  گلیزی و ئیدیشیم بەئین
ر باااێ ئەوەی پێشااات ،بااادەم دوان و وتارەکاااانی خاااۆم ێرن تااااڕابساااپ پاااێم کە
 .بکەم یانارۆمت
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 یاادارایمااان بڕەکەارتردنم، پردکاا ی مێامانگێااک دوونە چەنااد وبااۆ نماا   
م. یاادا بااکەی بااۆ پەمناایش کاارد فرۆشاا  ەلیااان داواە و وەتبکاااوەک بانااامەیڕۆژ

و وک بااێ  ۆبوکە ن  باشە، کێایکرد: "اورسەرمدا ه  بە  ،وج بوروهاها  باوکم لێ
ەیەم بیاارۆکلەو کم واب ن؟"ی گەڕاڕێگادەکەوێتە سەر    زاواکەی بەجێدەهێڵی و

میلواکی  دوان لە  و  کێڕۆژیەتی  ارتاری پبۆ کا  مبوول،ایکە    ،ووزۆر داخدار ب
کە نەماااااادەتوانی بە  ،وشااااااتبومااااااۆریس لەوە تێگەی مبەوە. بەبااااااکەوم ردوو

فااتە بەدەرکەوتاام. هەن چەناادابااۆ ماان م. ڕۆیشااتبااۆیە ، ە بڵااێم نەخێاارنەکتباازوو
 هەماااووباااۆ  ەداماااێیاااان درۆالە ددزهەفتاااانە پاااا ،خراباااووڕێککارەکەیاااان وا 

کە  ،ووساااەر خاااۆم بااا ەل ەنیرنەمم شاایبەب ،مردنواخااا  واتە باااۆم، کەیەیاا خەرج
ێکی ایە. هاایک کەساا وخااۆم بااو لە گیرفااانی دەبااووایە ،ەیواردبااابخمێکم ێرئایسااک

ان دەبااوومە میااوانی ئەناادامانی یەوە. من شااەونەدەما نەکانوانخامیەکە لە پارت
  ە.خەفەکەمان بەشکردوودا پێوێکەمخخانە ڵلەگە ارتی، جاری واش هەبووپ

 

 یە. مۆریسیۆرتم ناسپکە پ تەودەرک بۆم لەوێ نەدا،ەوومە کمن چ  
 دەبااووایە مێاارد بااووم،  ش ژنێکی بەمریکی، منیەبتی ئوهاو  ەوبووبونەهێشتا  
م ئەو هانااام هاتبااا، بەب  تی باااوکم بەرەکاارا پاسااپۆهەڵگرتبا. دەم  دەکێرناوی م

 داە هەوڵماا بۆی  م.بۆ نەناردەی  ۆرتەکپاسپداخان    لە  ،ەبووهێشتا هەر لێم تووڕ
لە  ، مۆنتریاااشااتمە یەهەڵاابەت کاااتێ گ بااپەڕمەوە. اەنەدبااۆ ک پۆرتپاساا  بااێ ەب

 یبە ورد شو پۆلیسااای نکاااۆچبەرا ە دەزگااااییاااان باااردنم و کە گیااارام،یتاااارە
هەر  کوەنە من لەوێ چیدەکەم. سەیر لەوە دابووۆ ئاخ ،سیارکردنمپرکەوتە  

 یوودایکبااا  مااان لە کاااوم بەڵە هااااتوو(ەوشااااری سۆشیالیساااتان)کیااادا میلوالە 
وایاااااان رەتا ەساااا دەسااااەبتدارنی کەنەدا  پااااێم وا باااااووش بااااووم  ڕووساااایا

بەبم لە دواییااااادا ، فیکییان گرتاااااووەی بەلشاااااەئااااااژانێک کە، تەوەووەردکااااا ریب
م پێاادرا ڕێااگە  ئینجااافریااامکەوت و    ی زایۆنس نکرێکاراخراوی  کێڕی  ێکرودانا
. م فرۆشاااتنشااا کەنامەڕۆژشاااکی چااام. مااان زۆر پباااێم و بە داناازئااا  کەنەدا لە
 ۆرکنیویااا  ەن( باااوو. کااااتێکیش چاااوویمردەەسااا ) اوی دی زایااا کە نااا نااامەژڕۆ

ماناااادوبوونەش  ومااااوهە بەبم بەو ،شاااا ر جااااادەدا دەمفرۆن لەسااااەارئێااااوا
 ەهێنا.دەرین نامەکەڕۆژ
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ۆر بە زۆر زەحااامەت باااوون، بەبم ز ەرچوونەکاااانمباااۆ ماااۆریس د  
 نماا ەکەمەوە ێاادری لە بیاا ک ،ەنااوکەەیشاا . هخەکە تێدەگدۆ لە ،ووە باا ەوسااەڵح

لە  کێاا تاوە. کام هێناا شاا یوەرگرتااووە و بەکار  ئەو  ەیکەیئارامیزۆر سوودم لە  
 تیجیاااووساای، بەبم لە دەن م بااۆەی دوورودرێااژنااام ،شااارەکە دەردەچااووم
ان و نەکاا ووۆبک  لەبااارەیپەیوەناادییەکانمان بااێ،    یارەلەباا ناوەڕۆکی نامەکااانم  

 ونەوکااااتی دەرچااا لە ماااۆریس  ەنووسااای.م باااۆ دفەڵەساااتینن یااااە نەکتبااازوو
ێکی ماڵ ەیبووکرد وە،یەادبچوکەکەمان دە ئەپارتمانە ەدڵی خۆی ب  رەکانمدازۆ

لە  یێاانەو وە. ئتچاااوەڕێم بکااا باام واکی ی ماان لە میلااوئەوهە،ینە وەک ڕاساات
پااێ  ماااڵەکەیلە چوارچێااوەی دەگاارتن و دیااواری کااردنەوە و نامەکااان دەڕۆژ

 ار بااووێکاا بااوو ئەو بوا ۆریااشو، زان نەبااوپارەشاام ەوە. هەرچەناادەدناا ەڕازاد
امەوە ڕەکە دەگ ،جارێاااک وهەماااو(، ساااەربەخۆ باااوو رێکیاکااا ەنەی وێپیشاااەک)

وێندنەوە، خبە م ئەو کاتەکەی ڕۆیشتکە دەاڵمان بوو. لە مدێ دەسکەگوڵ هەن
 اریداکەرزەکێیەی هیارمەتیدانی کالرا لە تەمەنە دڵەڕاوزیک و  لە مو  گوێگرتن

ر جااار مااۆریس زۆ  .دران دەکاا پیاسەی  و  وندەردەچویەکەوە    بەسەردەبرد. بە
ەنااااادامێکی ئ واساااااتی ئەڕ . بەۆنیباااااردە کۆنساااااێرت و شااااااخاااااۆی دە ڵلەگە
رد. کااالراش باا ەدبەسااەر   ئەودا  لەگەڵ  ی زۆریکات  ،دە بووانەواە،ینەی خڕاست

 ەکانی بۆ دەدرکاند.یناێنی هەمووو سام بوزۆری پێ سەر
 

دا  یاااایلدلە فیال ی خۆیاااانەکەماااین کاااۆنگرەدا ی١٩١٩ە لان وەکااا جو  
لە  ای بەرنااامەیەک بااوو ) تاا اڕشااتند ەکەەرەکی کااۆنگرتی ساا ەساا ساا . مەببە
بۆ مااافە   سۆگەریەکئەوەی م  (، بۆڤێرسای پێشکەش بکرێ    یتشنگرەی ئاکۆ

منیااان   ، کەمااایەی سەرسااامیم بااوو  بکاارێ.دابین  وپااارئەو  یجوو  نیمەدەنییەکا
نێکی ئەوەش ئەزماااووباااژارد. ەکە هەڵنگرۆباااۆ کااا اکی لاااورانی میێنەلەنێاااو ناااو

چەناااد  ،ر لەبیااارمەهێشاااتا هە .باااۆ مااان ش باااووێساااەرنجڕاک مەکبەخش وکاااۆ
 گەکەمااان، لەنااوێنەری کۆمەڵ ەتەوومکە باا  ،کااردردنەوە دەاژەو هەڵباا ب ازیمناشاا 
ۆ فیالدیل یااا یەوە باا یلە میلااواک  تاااری،نی  م بە گەرما و چاوەڕوااکیشان بیشیخۆ
یااان هەموووم. یااان گەنجتاار بااوهەموولە    (گارەداڕۆژ  وە )لەشیو. من هەمەبون

ێاااک ۆ کاتڕمااا ئەرکااام بااادەنێ. ئە ساااەر ئەوەی ەتاااا دەهاااات ،ان دەکێشاااامنازیااا 
ە،ینەکەت کەی ڕاسااااتسیاسااااییە  ەنااااامکاردەپرسااااێ  ێک لااااێمنووساااا ەمناڕۆژ
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هااۆڵە کااۆنگرەیە دەگەڕێااتەوە. لەو    دی مێشکم هەمیشە بااۆ ئەوئی،  ێکردستیپدە
م بە ان دادەنیشااااتسااااەیاتە بە دل یااااا کی فیالئااااوتێل ە جااااگەرەیکەڵپااااڕ دوو

م و ەکدەتااوانم دەمەتە،ااێ باا بەوەی    موان بوشادم  ،رتێم دەگوگەوە  یەرۆشیپ
م کە نادەگەیێاا ڕپێ  ۆریسم نوسی: "بۆ م  ادن لە نامەیەکلە خۆشیا  .گ بدەمەند

، دوای ئەوە تکەلااوودەگاااتە    ،جااۆش دەبااێ  ەناادە بەجااار وتااوێژەکە ئەو  هەندێ
  ."بمرێندا یاۆشلە خدەکا حەزمرۆ 

 

 ویوم نووساا  بااۆنیانەی امکەمتاار شااادەکی امەیلە شاایکاگۆوە شااینا ناا  
ەوە خەریکاام یوەریجەمااا یە کااارر بیاااتز نماا کە  ،ی ئەوەی دابااوومێهۆشاادار

 لەبااارەیرچاای هەهاااتبوو: " امەکەدلە نااا .یااانەی خااۆمتاروباااری تایبەوەی کەل
اخی شااتێک لە ناا تاااکە   .ەبیندەستی پێوەبگرە و چێژی لێب  وەیە،یەیخۆشی کەس

   ێ وەتدەوەی ی بباااایە ئەەوەی بااااۆ ئکە هەوڵ نەدە ،ازم بااااۆ تااااۆوە داخااااودڵە
     ان بیانویسااااتبا هەمااااوو رە. ئەگهەیکە   یاااا ب بەڵکااااو هەوڵباااادە وەک ئەوەی

       ،م باااوومە خااااترجەلەو" مااان ..تر دەباااوو.ەن ئەوا دنیاااا خۆشااا ەی هەک ئەوو
گەر کردەوە ئەنیااالەوە دڵ مۆریساامابااێم و ڕشااتێکدا    هەمااوولەگەڵ  توانم  کە دە
 ابم.ستامدا نەی ئێڵۆجوو جمەل، ئەوا بەردەوام فەڵەستینچینە ب اییدالە دو

 

وادەی  خەریکبااااووو کە وبلێاتااااا ایدا و١٩٢٠لە میااااانەی زسااااتانی   
ە نیویااۆرک لهااایتە  اید رینگساا . لە مۆهاااتبێ تینفەڵەساا بەرەو ان ەرچوونماا د
 وو ژن    ڕێگینااا.  کردمادەئا  ەکەەشتۆ گبە کرێگرت و خۆمان ب  انێکمانرتمپائە

( و یۆساال فەڵەسااتین تنەاهاا نەا یاادلە دوا)مانسااۆن نەدی بەناااوی کاای کەمیردێ
 بلیتاایکە    ،وزوو بااو  بەهااارێکیهێشااتا    .نەکەرتمائەپا  ەنهاتگەڵمان  لە  کۆپلۆ   

هەمااان ەی  لکردنەوەی ئەو کەمە کەلااوپەمان کڕی و دەسااتمان بە ساااخەشتیک
 نسااتیفەلە ل بااووایەەدنەدەبااوو، ئااێمە ن پێتیمایساا ێ پێونکە لەوکاارد، چااو بااوو

 لەباااارەیئەو شاااتانەی کە  وماااوەهاری باااژین. ساااەرب ی مااااڕەاباااایەکوەک ب
ەی ئااێمە بااۆ کەوە، بیاارۆێناادبوومانوخ اهاا هەروەو وباا ووێبل انگوێماا  ەڵەسااتینف

ە بە بااژین، بااۆی لە خێااوەت ؛ وامااان دانااابووژیانی ئەوێ زۆر سەرەتاییانە بوو
ەکە، یتان، ئااوپەردەکانماا ن فرۆشاا ، او ماڵماااناا  مەکیشااتو هەمااووەوە یشاایخۆ

مان بڕوائێمە ناوا،یعیانە    ئاخرۆش  )فر  مەکەشلدارە میتەنانەت چاکەتە خوری
 (.تانە نابێزسبە جلی  ناپێویستم ێولە ،ووابو
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 دایڕاسااات بەین، لەکەوتاااین لەگەڵ خۆمانااادا بیااا ڕێکتااااکە شاااتێک کە   
–هەڵاادەگیرا  دەساا  ەب رەکەڕیکااۆردەبااوو. مااان رۆمارکەت ەوان و،امێری ئاا 

بااێ  کیشنێۆچاا  ەرهەروەهااا دەمانەویساا  ه  -باێنینبەکااار  دەکرا لە خێوەتیش
 هەمااووەو ل ،وەهااۆ نی هەماااگەلە سااۆن .ە موزیااک بااێگوێمااان ل لەو بیابااانەدا

خەویاان، زەوی ب ەسااەرل وێر ئااێمە لەەگەا بەتانییەکااانم پێچااانەوە. ئەناا شااتە ت
 کردبێ.ی ئامادە باشترە پێشتر خۆمان بۆ اەهو

 

ێمااان بااۆ ڕخواستن هات. لەسەر  اڵئاوایی کردن و دویاتی مائیدی ک  
ا نیشاا  گۆ الیە شیکایرا، الماندالە کال فیزیکردن لە دایبا  وحاخوا  ۆب  میلواکی

ا شااینەزاناای  د  امچااونکە و  ،م بوومخە  بەو سەردانەم  ەلهەندێکیش    شامای.  و
ووم: ساایبنو بااۆیدا دوایاایەاکااا. لە نااامەیەکی ئەم د نسااەنئااێمە پەچکردنی کااۆ

 ەمیرەب؟ "لەیزمی ئایدیالیڕێگاکە ئەوێ ناوەڕاستی    ،ەئەرێ گۆلدا بیرناکەیتەو"
          تبووین، شااااا یننا داشااااای اڵیمااااا  ەلدا نی دانیشاااااتوکەکەچاااااۆن لە ژوورە بچااااا 

سااابن   ێش ساا ن و حااایمیابی؛ جودیاا  دە ساا منااداڵ  و هەردو  شینا و شامای
ان ۆماا ەڵ خین چاای لەگەماااە بە تک ،کااردن ،سااەم بااۆ تەکەگەشاا  لەبااارەیبااوو. 

 ێکاڵەسەر خمای لاش هیکەوە یلێڕاگرتم و لەشینا بە وردی گوێببەینە ئەوێ.  
حەز بکەی  ۆشت ڕەنگبێ" گوت: یابە شین خەندەوە و بەکرد هەڵوەستەیەکی  

ی ە وەبماا وەکو لە پااڕێوباا ی  یەی سەرسامیی من و هی خۆشەی ما" ئەو؟یبچ
ەیەکە، بەبم نااوکت تەنیاااوابااو ان ێک پێماا ەوێ." بااۆ چرکەساااتدەم بەڵااێە: "دایەو
کە   ،ە بااێەوئ  ە لەبەرنی ئااێمووەر چاا ڕاستی بااوو، گاااڵتەی نەکاارد. ئەگ  ا بەشین

الی ئەو هەبااوو.  اژەشماا ائ نهەمااا ا هەروەویسااتە بچااین، ئن پێهەساا  دەکەیاا 
وا ئە ،تەوەێ بمێنێاا یەوباا  مایر شاااەگەئ ،ئەوەی درکاناادەوەش زیاااتر، شااینا ل
ەویااش لەگەڵ ە پەیاادابکا، ئدێ پاااربکا و هەنکار  کوەڵە، بنێ لێرە بمێنێتەوەتواد
 .ستینەڵفەداڵەکان لەگەڵمان بێتە من

 

 سااتینڵەفەونە وچاا بڕیاری شینا بۆ  ،ناتوانرێ بگوترێ سەرێکەوەلە    
یەوە یاا نجگە بااوو. ئەو هەر لەیش ەچاااو نەکااراوڕ ی کتوپڕیااانە بااوو وڕێکایاا ڕب

 ،یاااتربوورووەوە ڕێ هەناادلە  لە ماانئەو چەناادە  و، هەریستی بااوی زایۆنێککچ
 زانینەماادە  شیتڕاس  رابوو. ئاخر بەوڵی کامان دۆز بە ،وم ئەویش بۆ هەبەب

نە مۆریس    ،وەەمبکەڕوون خاڵە وە،ە ئا، بەبم هەدو بڕیارەی  دا ئەکاتە ۆ لەوب
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 ان بەەردووکیاا هبەڵکااو  ،فەڵەسااتیننەهاااتنە  اش لەبەر خاااتری ماانو نە شااین
 .ڵەستینەفبچنە  ێبکە دە ،ەو ئاکامەتبوونە ئیان گەیشخۆ

 

دەهااااتە مێشاااک باااۆ شاااینا و گەورەتااار نەلەوە ایشااام یک ستمااان هااا   
 کوەەنینای پەژرانااد. کە بڕیااارەکەی شاا  ،سااتیویی خۆشەماشااا بااۆ ەهاااروەه
بڕیااارەکەی خااۆی بگااۆڕێ، بەڵکااو   شااینا  لێبکااا  دی وایدا بە تونەنهەوڵی    رەه

 ین کاتیانترخراپ رئاخەگەڵ بچێ، یان لئەویشستێ تا ک بوەێدەند هێکری لتکا
دا ١٩٢١منااداڵ، چااونکە لە یەکاای ئایاااری  ش بە دووتااایبەتی ووە بەهەڵبااژارد

و بە  ەکەتبی وانی باااکوورر نشااینگە جووەکاا انە سااەێااڕش کااررەیەک هیاا زنج
 روو. زیاتبووب  بەرفرەوان فەڵەستینلە   جوو بۆ سەر   رەیی  پەالمار  کێجار

ون و ا کوژرابااوانەدالمااارەلەو پنوێکان بوون    ۆریان کۆچبەرەکە ، ز  چل  ەل
ن ەیال لەن و ووجوو کوژرا باا چەندین ساڵێک پێشتر  تەنیا ەلوکۆم کرابوون.ک

 سااەر  ەووباا راک  شژیسااتدرێەد  رە دێرینەکەی ئۆرشەلیمە شابەکان لرباندە یە
نااااااای ەدەبەرایەتی مئەوەش ،ەوماااااااابوو، بەڕێاااااااوەنااااااادە هەرچ .ژنەکانیاااااااان

ونااادی ( بە تەوەووگرتبااا ەرو ساااەبتی لە لەشاااکرەدکە تاااازە ان )یەکااا نیتایبەر
 م ئاشاااو بەئاااارامی بگەڕێنێاااتەوە، ب بیەوە تااااان جاااووپرسااایارەرب بەرانااابەر

 یماااوە لە پێاای وا بااوووتووێژەکەیاادا  ەەوە. شااامای لیاەڵدایارە سااەردووباا 
 ەیەرەبدی بەر،ەرار دەبااێ، ئیاا  فەڵەسااتینی لە تاشاا ئ  ،ڵێکی کەمااداچەنااد سااا

ن نااامێنێ، نیاندنشااینەکاوتنی گنڕشاا خوێ  انیبەسەرداد  ان توانایالیستەکنسیونا
م شااینا بەب  یدا بژی ایبە ئاشتی تدەبێ و دەکرێ خەڵک  کە ئارام  وسا وبتەئە
یەکی ووجااااا  کە ،انیمااااا زان ش، دوای ئەوەباااااوووڕ رەکەی مکااااا ەسااااەر بڕیاااااال

شاای اوهێ ا بەشاایم ،و بەسااەردادانەدا کااوژراوە ەو ئاااژاوەیش لەوێ لیمیلااواک
 ی بوو.کەلوپەلەکان یەوەر خەریکی پێچانهە

 

، بەجێاێشتن و ا کرد. بەڵێو کالر  دایبابمزیم لە  خواحافی  میلواکی  ەل  
ەر وەماااان دا گدڵنیاااایی ئە دەباااوو، هەرچەنااا زەحااامەت نە نساااتنەکەمااودویاخ

ئەوا   ،ردکاوتەوۆی ویسکۆنسن  زانکلە    ێندنی خۆیکالرا خو  ادوایید  ەلوو  تاه
ئەز بە  مە. بەبوبگرینەیەکاادی ینتفەڵەساا بکەن و لە کااۆچتااوانن یااان دەهەموو

 -وکمە تاااایبەتی بااااب -م پەرۆشااابوومدایبااااب یەوە باااۆیخاااامۆش و بە ساااامناک
 ،ووبااا پیااااوێکی بە جەرگ کم بااااومکرد. گەکەدا مااااچلە وێسااات کێااا اتەویاااش کئ
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ەوێ ە لانییئەو بەیاا   مەرنەدا، بەبو د  ەوەبخااوات  ەیناخەو  ارەکانیزاانی ئیتودە
 -م دایکیشاا وو. بەسااتبان ەتارەیاا وویاادا ،ڕسااەر  فرمێسااک بە، وەسااتابوو ەقڕ

 ،بااوو رایاا د  ۆر بچااووکز  -خۆی بەبیرهاتبێتەوە    ەکەیلەوانەیە گەشتە دەریای
 ما.یارنەد تر کشایەوە وکردین و دواایماشتە

 

خۆش  یلە کاتواتر  بێگومان د  وێدا داخرا.ەلژیانم    ییمریکاەئبەشی    
 شیگبە مااان بااووە، تەنااانەت جاااری وا هەاریکاا ئەما گەڕامەوە بااۆ ناخۆشااد و

م ئەمریکااا ەزناایبوو. بەشااێکی مماڵی من نەمااا  ئەمریکاچیدیکە    لێوە.  ەتماومە
شااتنی ەریببااڕم: تێگەیەی کە بتااوانم در لەو، زیاااتنفەڵەسااتیدە رباا خااۆم  لەگەڵ

راساایەکی کونێااو دێملە    وبااوهە  اکرفەتەی بۆ تینی ئەو دەناادی، پێزی ئازاتوا
    . ییائەمریکااا ی تودەرانی دەشااا وجااا وەی بەردەوامااای یاااادکردنە ە،ینەدا وڕاسااات
          ،امەوەکە باااااۆی دەگەڕ ،ان باااااوومم خۆشویسااااا  و شاااااادمئەمریکاااااامااااان 

     ،تە پااااێشم نەهاااااتۆچرکەساتێکیشاااا ەمدا بنسااااا مااااووەهلەو  گیاااازم هەربەب
 ،ەمەوبباا ب  شاایمانیاااخود پە  ،بااکەم  وبتی  ەردوو  وترێی دەگێپ  هەستی ئەوەی

 مانشااەوەڕو ئەش ماان و نە شااینا ووە. نەجێاێشاات فەڵەسااتینوێاام بااۆ ەئ کە
 ،وبااڕوام وابااوی گااۆرین ەیااانییەی وێسااتگە. هەڵاابەت، ئەو بەردا نەهاااتبەساا 

راناای منااداڵیم ەوە لە برادەییخەمبااارو بە  ئەمریکاااە ەوناااگەڕێمی دیااکە ێکراجاا 
ام وەان بەردانمکەیدیپەیوەنڕێی نامەنووسینەوە    لە  نپێدا  ێنمبەڵ،  ەوجیابوومە

 بێ.
 ئااێسشااتی کە شااتیر پەلەساا  اییەکەمااانگەشااتە دەری سااەبارەت بە  

 یاتتێبێکاای لەسااەر بنوسااێ. هەر لە سااەرەکااارێ کماارۆ دە،  اپۆکانۆتاا  ئااێس
ساااتێکدا وو لە هەر چاارکە هەباا  ئەگەری ئەوە و،بااونەگبەتاای سااواربوونمانەوە 

 .تەینە ێهیچماااان لااا  ،ەوتککااا ڕێئاساااا وا پەڕجو مبەب ،وماااێبقە کێااا تکێفەڕا
کا، درێژەکە بوورە دوشتگەە  یە نیەرکەوت هی ئەولە سەرەتاوە دە  ەککەشتیی
واتە  رتای دوڕۆژو شەڕیان.   ن بووە هەراش دەرچوویەکەش پێکەشتی  تا،می

ەو یەکە بەرەی کەشااتیڕۆژلەو   ین،گااوایە بەڕێاادەکەو  ئااێمە  ١٩٢١ی ئایاری  ٢٣
 لە ون،یااااخی باااو ا،مەکەیتەوە، تااا ووەچاکیاااان کااارد ەیو گاااواوا باااڕ یاااارەد

 هەر کوەنە. کردنراسان هەانیاێبوارەکڕن و  وبو ووڕەبەشتەکە توگ  ایکۆمپانی
وێیااان کاارد و خوهی خااواردنەوە تێکەب  وی دەریایان لەگەڵائتیەوانەکان  کەش
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نااد، ایپێگە  شاایان زیااانکەشتییەکە  مااان بەڵکااو ماااتۆڕیاردنخور  رژاندبووە سە
 ی پێچووفتەەهک  . یەبوەستابایە  دنەوەبۆ چاککردیسان    وایەبوەدلێاات    یوا

ی ڕەبە،اا ی ڕۆژنااۆ  ەدەبااووایش وێاا ەل. نۆسااتۆگەیشااتینە ب وەیۆیااۆرکەتااا لە ن
اتەوە. لە بۆساااتۆن بکێپتااا گەشااتی دەریااایی تاینمااان دەساات ،وەسااتیندیااکە ب
خااااااواردن و  ،نەردانیان کااااااردینیساااااا  ساااااا ی زایۆکرێکاااااااران یکاااااا نێردەیە

 ین و پەسااااانی کاااااارەنااااااین و ،ساااااەیان باااااۆ کاااااردێه ان باااااۆوەیااااا رادنەوخ
گەشااتەکە بە  نسااتمادە ەکئااێمە ) لە کااۆمەڵەکەیان دایاان. سااێ ینئاساااکەەواڵاپ

یە ۆباااا  ،نااااین ئەوان پاااااڵەوان ،سااااەلماندیان و(کە  بااااو ٢٢ارەمااااان رد ژمکاااا 
ە. ن جێاێشااا  و گەڕانەوایگەناااج کەشاااتییەکە یو باااوکێک ژناااومێردێکی پیااار

 ەەوپاااڕابوو  ، لێاایە شامایەوە پێگەیشنی لیوبزتی هەسکەیەکسوورشیناش ب
 نەیسەلماند. ناشی ڵبەتهەبەزێ، بائەویش د
یاییەکەمااان بە ردەوە. گەشااتە دەرەمان دەسااتیپێکەکشااتدا گەییلە دوا  

 هەناادێک  یبوونەکەخۆی. یاخ  ۆبوو ب  ەیەکا مۆتەکدکلەنتیوشی ئەتواو زەریالن
 دەبااوواارەبااا دەبااڕا،  ک  کێاا ڕۆژ  مووەهبوو،  تنەها  بەبم کۆتایی  ،دامرکابووەوە

ی ادالە پۆنتااااا دەلگاااا خواردبااااایەوە.  سااااوێرمان یواو ئاااا خااااواردنی خااااراپ 
 دەبااااووایەو  پاااادایەی خراێکرکەشااااتییەکەمان لە بااااا ەوت،دەرکا ساااادرێازۆئ

شاااتییەکە بە کەە تاااا،می ە. چاااوار لچااااککردنەو ۆبااا اباین ەساااتبو یەکهەفاااتە
 ،ناااپولی اتەگاا بە ئەو شیەکە پااێیتکەشاا   تودەیانگ  ە کەنار وەوە دابەزینیشانازی

یاااانی هەر چوار ،ەوەێگەیشاااتدەباااێ. کااااتێکیش کااااپتنەکە ئەو ،ساااەی پ ومنقااا 
 ،اتینەوە ساااەرخۆێک هااا انەی ئەو هەفاااتەیەدا ئاااێمە هەنااادمیااا  لە رکرد.ەساااتگید

رەکەدا جااوانەکەی شااا  ەربە ،ەراخ بەناادە  ەیرمب  وو. لەبەئاسانیش ن  چەندەهەر
ەی ەکێااننە بااێ وەمیاا د و ەکەا خۆشاا اوهەوئاا  دەڕۆیشااتین، هەناادێک چێژمااان لە

، ناچاااااریەکە تانەوەساااا  رگاااارت. یەکێااااک لە الیەنە سەیروسااااەمەرەوێ وەئە
یسااپانیا و نی ئی بچااووکی جااووی ساایفاردی )جوەکاااەیەکۆمەڵی کاا ەنەودۆزیاا 

مە ماااایەی ێئاا بااۆ  ،نکەسااێک دەبااوو ٣٠ن هەر ایاا ژمارە کە ،و( بااوپورتەگااا 
 ڵەکەیانمەۆک  ،ودبوتر مرک پێشێڵەیان چەند ساابیەکڕ.  نن بووڕاکێشاسەرنج

بە  انە،ووی جردنخوای ڵبلە ترسی سەرپێچی حەڕام و حە –پیرەم  وەک با –
ی ئازۆرمااااان ەلە خااااواردنی گۆشاااا  هێنااااابوو. لەو کااااات وازیااااان کجااااارییە
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ان هەر ینماا تۆ،ابوو، بەبم تاار  و ماا گێکی ناکەمااان ماا ڕێگاتا هێشاا جێاێشاا ، 
 ەکەاخیبوونیاا  ەچمناایشااتا هێ -دا ناگەشااتەکەم دوا ،ۆناااخی دا مااابوو. لەلەپێشاا 

سااێ  یەدەبااووا دیکەشااتییەکەمان شااکێنرا، ئیاا  اردکەرەوەیساا  -وو ماااب رهە
سااەرتاوە بە  هەر لەبە خوێ هەڵاابکەین، بەبم ئااێمە چای نج و  بر  ڵژەمە لەگە

ێبوارەکااان ماارد، ڕ و. سااەرەتا یەکێااک لەمان بااورگازڕرسوڕهێنەر  سە  درامای
 تەرمەکە یەاوباااوەد باااوو،کچووکە تێەیکااااتەوەش ساااەهۆڵدانەکەی کەشاااتی لەو

 ،ووییەکەدا باا ێااو کەشااتنەکە ل ،تنەکەپنێااو زەریااا. ئەوسااا باارای کااارێتە فڕێبااد
یە نێاااو و خااارا اچە کااارپااا لەکەە هاتوهااااوار کااارد، دوایااای دەساااتی بگاااۆڕا و یلێ

دڵتەنگیااایەکە، پاااێش ای ی تۆڵەئاسااا ەوشاااێکڕ ییااادا لەدوا ەلەی خاااۆی. نەککاااابی
گوتیااان  هەناادێک ناادەەچرەکوشاا ، ه خااۆی ەکتنەپکااا ،یاانە ناااپولیئەوەی بگە

 وە.ایە کوژراگو
ی وا ۆدەنگاا   یبااووە دەرەوە،ەڕپ  نیەکەماەوشی کەشااتیڕدەنگوباسی    

ە چارەنووساامان ک  ،باوببااوەوەتندا  ۆساا برادەرەکانمااان لە نیویااۆرک و بێو  نەل
لە ناااپولی توانیمااان نااامە بااۆ ماااڵەوە  مەبب ،ییەکەدا نغاارۆ بااووەشااتکە ڵەلەگ

دیااار   ان بەڕۆژپێاانج  ە ناااپولی  ل  ن.ەالمەتیس  ێبێک  رچۆنوەی هە  بنووسین بە
واردنمااان خ  ێکهەنااد  وچاارا    ۆنەوت باا ر لەوێدا  هەینەوە.  کێشەی پاسپۆرت ما

 بەرەو الە کۆتاییااد ن.بااووبوو  کە ون  ،نمان کااردکاکڕی و چاوەڕێی شااتومەکە
 بووین.ر ،یتای سواری ندیسبری

 

 .ا باااووینیااا نلیتوا ی زایۆنیساااتیکرێکاااارانلەوێ تووشااای گروپێکااای   
نەوە. وواردراببەبم ن  ،نفەڵەستیەنە  ەوڵیان دابوو بگدوو جاری دیکە هوان  ئە

 گیااز "بەپێشااتر هەر. ئااێمە فەڵەسااتینوە بچاانە دەدەنڵاا ەوی دیااکەش هجااارێک
ژێااار کەوتباااووینە  دیتباااوون، باااۆیەنە نامااا " پێشاااقەڕەوبنی هاوتەمەنیڕاسااات

نااادە ەچهەر ،ەوەهێناااام رو بنگۆریۆنیاااان بیااا  یاااان. ئەوان بااان زی ااایکاریگەری
رتر و وونااادائەزم  ەداراورد لەگەڵ ئاااێم. ئەوان بە بەش گەنجتااار باااوونزۆریااا 
وروپااا ەلە ئ ڵنیااابن.خۆیااان د  پێدەچوو زۆریش لە  ەروەهاه  وبەندتربوون،توند

، بووکردکاریااان  زراناادبوو،دایمە  شزایااۆنی  نەوەیتوبزوکە    ،اهێنانڕکێڵگەی    ەل
 کە ،نشاااردەوەنەیا وانەئ باازانن. ربااابت  ەخۆیااان لە ئااێم  بێ هۆ نەبااوو  بۆیە بە

 ەرین و ساا ئەمریکاااەکانی  توویەکگر  تەبو"ی وئێمە کۆچبەری بەنازی "شلوخا
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تەیەکااای کەم لە فەچەناااد هوانین ەر دەتااا ه داڕاساااتیرژوازین، لە نااای باااۆبە چی
مااان هەمووهەر چەناادە اکەین. هەریاادیکە هەڵناا گااوایە چ ،بمێنیاانەوە ادفەڵەسااتین

بەبم  ،ینوبووبااو پۆڕیشان پاااماا ەهاری وساا  ،شاابووپێ هەمااان ئامانجمااان لە
یک هااا  یسااا و نەیاندەو دنوانااا ن ایااا فتارەڕێباااواری کەشاااتیوانی ڕوەک ئەوان 

 هەموووان  ەئەگێڕان،  چاوم لێوەرد  مدا بە ئاستەیڕاستیکەن. لە  شۆمان بومها
 وەک ئەوان دڵسااااۆز، ادار بااااوومهیااااو ،دکە داوام دەکاااار ،ن هەبااااووایشااااتێک
یم پێدەبردن، یئێرە بووم ورسام ەسان وەب ئەزم. بووبا ەو لێبڕاوان  بەندتوندو

 ت.ورگرن دوایخۆبم بە ،د بکەنپەسەنن ماحەزم دەکرد بە هاوڕێی خۆیان
 

ە شااێو  بەوکی  ەیەکیدا بااۆ شااامای باااونام  لە بریندیسیەوە یۆسێل لە  
  ە،ینەن. ڕاساااتی ئەوان هێرکۆلۆسااا " د:رە لیتوانیاااانەی کااارو کاااۆچبەای ئەنااا ێو

 هەر وبت بەڵکااو کوەنە بنێن.بنیااات یااانووباز یهێاازبە  تبئەوان ئامااادەن و
نازی هەر شااای یەباانە ماااە دەک  ،یاای نایااابنرۆەیەکی مزمانی نوێش... کەرەساات

 گەلێک."
 ،نکە بااااااوویاری کەشااااااتییەسااااااو کساااااااندەرییەئەلێ وبەرەکاتێااااااک   

کە کەمااااااێ دەسااااااتبەرداری  ،دبااااااۆ هاااااااو گەشااااااتەکانم کاااااارپێشاااااانیازێکم 
 ی سااەریەکاااننااجە لیتوانیەگ نەیاا نن بگەیەاو خۆماا  نباای "یەکەمانیخۆشااگوزەران"

 ینراواێباا ڕکە  نەخاساامە    ەبااوو،ن  ەمبانی کەشتییەکە. کە  پەرۆشاای بیاارۆکەک
م ماان ۆن. بەبژەمە خااواردنی گەرم بخاا  بانی کەشااتییەکە بۆیااان نەبااووسااەر

م؛ دەمەتە،ێاای ئەوەم لەگەڵاادا تیشاا ۆڕوەکەم ەستنیشااانکراەسااەر خاااڵە دل رتیاااز
هەر لە زوەوە     ،(نشااقەڕەوەڵەکایپن )اکاا ەڕابەر  ەکەیە ومێکە ئەرکی ئ  ،کردن

ێ ەباااا د ەشەوئ دا هەبااااێ،دیااااکە ەکانیسااااتنیزایۆ ژیااااانی هاوبەشاااامان لەگەڵ
ەین تااا دەسااتپێبک ەکەوەیسااەر پشااتی کەشااتیمااان وابااێ، ئەوسااا بااا لەڕەفتار

بااااکەوێ. پێمگااااوتن بااااا" دەر ۆباااا  مەژیمااااان و مەماااارەگۆیەتی ژیااااانی تساااا اڕ
ک نەبااێ هی  بکەین هەر  او  کارێکی  و  "کەەیشتینی کەابببیەنە سەر  ناندینەکەمان

ان بە اماا ڕوب  ،رێااکدۆالد  ن. بە چەناا نەنااو  ڵەکانیان لەسەربان بەبااێ هەنااوانمندا
بخااۆن ن اناا باادا لەوێ ی منااداڵە لیتوانەکااان  ڕێگا  ناێهینەرەکەمان  چێشتل  گەورە

اڵیشااامان باااۆ ەروەهاااا کاااابینەی بەته دەبنەوە.ان لەخاااۆوهەماااوئەوەی  ایدو
ن منااداڵەکانیا کاارێدە کە ،تااینوەکڕێک( اشااینی نالە کچەکاا  )بااێجگە ۆزیاانەوەد
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لەسااەر   تبێ ێاێشاا یااان جەوێی ئبەیااان  نجاایپێ  سەیات  لەوێ بڕازێن بەبم دەبێ
ا. ئااێمە ەماا ن لەبەیاانە دوو گااروپەکنێااوان هەرۆسااپەکانی کبااانی کەشااتییەکە 

ئەوانااایش ژیاااانی  ،ماااان باااۆ لیتوانیەکاااان باسااادەکردئەمریکانی ژیاااا لەباااارەی
ش ئەساااتێرەی ئاسااامان یکێتدەکردین. کااااباسااا  باااۆ نایااا یتبهەژڕۆ یاپااا ورەوئ

  33مااانۆرامای هو سە  کرددیشی دەی یرانبە گۆان  ەستمەکەوە دی  بە  ااتنهەڵ
 بە یەکەوە دەکرد.

 

ە پۆلیساااای یلکسااااەندریئە ەەر بەرنەدەدایاااان. لبەدبەختاااای یەخەی ه  
رت ۆپراپااا ک بە ناااویەتەیگااوایە لە جااوو ،ەی داداەشااتییەککمیسااری بەسااەر 

لەنێااااو گااااروپەکەدا پڕێو". شااااە تییساااا " کۆمۆن ن دەگااااوتناێیاااا پ ڕێاااان کەگەدە
اکااراوەکە نەبااوون. بە اود ەسااەک انەماا وە هەبااوو، بەبم هاناا  جااووتەیەک بەو

سااایاران. ە بەر پرناخساااتنی تێکساااەیاتو باااۆ چەناااد بەزانااادن دایانرحااااڵ هە
ەی لە دواییاااادا دوای ئەو .کاااارد ەمگااااینو خ ،اناااادتۆ یناەمااااووهووداوەکە ڕ

 ،یتااااربە هەر ئاااێمە  اناااداارمبڕی ەکە،تی کەشاااتییپشااا ەرس ەوەگەڕانتەکە ووجااا 
ێ لیتوانییەکااان ە هاااوڕل یمااانیزافاحبااۆیە خو ،ان باادەینمەدرێااژە بە گەشااتەک

ان ە ڕێگاماا ببااین. لرا اتاا ئەلقەن،یتاااری تااا سااواری وینە وێسااتگەکە وچاا  و کاارد
 :هەبتاای ناوەڕاساا  بااووینڕۆژەوشاای  ڕناخۆشااترین  شی  توو  ستگەێوو  بەرە
،  وە ووەت و مێش لێنیشتوپونداڵی پەڕو، ژن و مبە پیاان  کەرەزۆە دەرل  ێکپۆل

ێیاااان تۆ،یباااووم. کە چەناااد ل ،ەوەناااامرهێیان برەکانی پینساااکیڵکەئەوان ساااوا
م ەکان بڕابەرلە  ،دەدەم ئەوسا  رایەکێک دەستم لێبدا لە هاو  انی کە هەرمزدە
تگەی ێساا ینە وتشاا ، بە پاڵنااان و چنگەپااڕێ گەیشااێوەیەک بااێ ن نااا. بەهەرایاا 
ماااایەی  ،ن باااووینچااای نەگبەتییەکااااوەنااادە ملکەوە ئاااێمە ئە. لێااارەکەارەتااا ی،

لە  بااوو،گاارتن نەکە هاای بەرگەرمااایەگە بااین. ڵکاانا چو کەوامیمان نەبااوساا رسە
ا ودەگەیاانە د  ەکریاا خەی  ەمااانزانییاادا داودلە  هیک شوێنێکیش ئاو نەبااوو، بەبم  

ئااێمە هەر   یدئیاا   ،کەوتبەڕێاا   ەوەندریەکە لە ئەلکساا ،یتارەلە دواییدا    مەنزڵمان.
و ئە بم هێشااااتاششااااەکەت و هەراسااااان بەەناااادێک ماناااادوو، بەڕێااااوەین، ه

 ێینەوە.زایۆن" بڵەوە بەرە ەڕان" گ لەبارەیانی ۆرگ وومابرزەیەمان لەبەنوو
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وەشاااەودا یلە ن ،یتارەکەماااان وو،براۆشااا لااام داپ ەب لە ئەلقەنتاااارا، کە  
کە لە  ،رانەبۆچزگااای کاا نی دەاربەد، فەرمااانگااۆڕی. پێااواژۆیەکە زۆری خایاناا 

کانمان بااۆ ەیسااتیتااا کاااخەزە پێویهاایک پەلەیااان نەبااوو  ،زیمااانەوەدواییاادا دۆ
ەکەمان بااگەن. یمەلولی و مات شیان نەبوو لەەها توانای ئەوەروهە  ،نەوەپڕبکە

یەکێکیاااان لە دەسااا   محەجماااان ،وومباتوەسااا تااااریکە شاااوێنە  وەمە لبیااار لە
 مااان،ەتاراری دوا ە سااووەیا،ەتتاا  بااێ بە رتاا ادو نەمااابوو، بەبم بێاااودە بااوو.

 ماااویناااو گێژەلااووکەی لە بەڵاابەز و دابەزەوی بە هە،ەتااارە، ئەو ەوەبااووین
ڕی. باا  فەڵەستینەو گەی سینامان بەریش ، نیمچە دوورکەرەدا دەڕۆكوێرچاو
ەکە دانیشااتبووم، منااداڵێکی ۆخڵسااوپە،ااوتە،ە پیڕکورسااییە  رەساا لەو  راتاا ،ە لە

بەوە  واکیجێاێشتنی میل جار دوای مۆ یەکەب  بوو،ازاڕ  کماسش لەسەر بشینا
 .بگەینە تە  ئەبیب تیڕاس بە بڵێی ئاخۆ تۆ، سەرسام بووم
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٤ 
 دەستپێکی ژیانێکی نوێ

 
 
ەو جەرەی ئلە پەناا   و  زوماا مەەرەی تسااووتێن  ەیانییەجار لەو ب  یەکەم  

 ەاتهاا  ە وامەرچەند، هینییبم بەبلئبووین، تەووی لە ئەلقەنتاراوە سوار بارە،یت
ی وەەئ، بەبم ک و ناپێشااچاو بااێووچاا ب کوەنەبااێ ەورە ێکی گگونااد بەرچاااو

دنیااا  ترین شاریببێتە گەنج  ،ەڕۆیش د بۆ ئەوە  تەلئەبیب  یڕەوت،  ڕاستی بێ
 ( بوو. فەڵەستینوەکانی وجی  )کۆمەڵگەی ازی ئوشایەی شانو م

 

خااۆم  ەوەشاا یینیابە دڵدەچااێ،  من نەماادەزانی ئاااخۆ تەلئەبیااب بە کااوێ
 .اوی خۆم بینیمەچب یبۆ ئەوە بوودرکەنئامادە 

 

 ئەو لەبااارەیساامە نەخائااێمە  یەکێااک لەیااان هەر ) دا ماانیڕاسااتیلە   
 ەل  دا١٩٠٩لە    یااارییەیئەو زانبە تااایبەتیش    تەلئەبیبم دەزاناای،  لەبارەی(  ەرسپ

 انێااارێکیان دەوگەشااابین دامەزراباااوو. هەناااد یجاااوو ماڵبااااتی شەسااا  الیەن
کە لە ن )ێکەیااااوناخااای بااااخچە ێ ،ەرداک دێااا ڕۆژ کە ،ەنوە باااکئە ینیپێشاااب

ەی یە ژماااااااااار( لەوانەابوورروساااااااااتکەوە دەبریاااااااااای افاااااااااای دەرەوەی ی
د ەدەکااروەیااان نزاتاای ئەکەساایان  بەبم ،کە  ٢٥٠٠٠نی بگاااتە ەکاانتوانیشاا د

ێتە ببب ا تەلئەبیپەنجا ساڵد تەنیاوەی ببینن کە لە ما  ساریش بەوەالخەونێکی  
دا ١٩٤٨یاااخود لە ە کنجی تێاادا ببێااتەوائاا   ٤٠٠٠٠٠  جێگەی  ین شار کەەترەورگ
 ل.ئیڕاوڵەتی ئیسدە یاتیی کپایتەختێتە یەکەمین بب

 

نەکەی تەلئەبیبیااان اوشااتدانی  ەواویت  تااورک،  34کەداشااەڕەوەی  امە  ل  
 کەسی دووبارە ١٥،٠٠٠  ەوێە ئە گەیشتینمێئکاتەی   وەلن.  بووکرددەربەدەر  

هەناادێک بەشاای   وو.باا   وستکردنردخانە  مێنی باڵەو هەر  هەڕەت  لێ دەژیان و
هەر یاار بااوون، ان و دڵگڕاسااتی جااو م دەرکەوت، بەتاار بااۆارەکە، وەک دواشاا 
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ی کاسوارینا و داربیبەر رانیش داری جادەکلێوابوو، هە خۆیەی خچێک باماڵ
یاااوە بااۆ لە لێااواری زەر انمیاا چەو و لباااری  ،ەر و حوشااترک ی، کاااروانونبااو

 اەی شااار هێشااتدیااک یەەکالی چاایکە .وەدەگواسااتەنوەبەرە اخاا  دروسااتکردنی
وت پەڕپاا  و تااۆ،ێنەربااۆیە  ،وبااونەکرارابااوو، تەواو تااازە بااوو داری لااێ نەڕوێن

وە جاااو لە باااووکردلئەبیبااای پڕەت یاااش،١٩٢١نەی ئایااااری و فەرتە را. هەووبااا 
ی کەم پاش ئەو هەر چەند هەفتەیەک،  اتێکیش ئێمە گەیشتین. کفاایی  انەکارئاو

بە  ،مااابوون ارانە هەر لەوێاوئاا  ەجااوولەو  سااەدانا بە و، هێشااتبااو اوەروود
 ن.ادەژی انداچادرەکو  پەڕپوت ەکۆڵیت رگی لەنێوولەم ژیانێکی ک

 

نەی باااۆ ابریتیباااوون لەو جاااوودا ١٩٢١لئەبیاااب لە تە وانیونیشاااتاد  
(، بوون ڕووسیادا و پۆلەن  انیا،لیتو هیزۆرینەیان  )  بوودرکن  ایکۆچ  ستینڵەفە

 گە لەوا. باااێجدەناسااار میەێسااا ۆچڕەوی کااا واتە  ،ساااێیەمئالیااااهی ەش بە ئەو
 بەرەە کااۆچێ لەناادهلێبااوون.   ێشاایەمی بەرنی سااەردکۆنەکا  جووە  ،زۆرینەیە

کە   ،ووندوکاناادار باا و  بازرگااان    -اساند" دەنخۆیان بە "سەرمایەدار  ەکاننوێی
 بوون.  کرێکارانزۆرینەکەش  -نبوودرکو دوکانیان دروست کارخانە ێدنهە

ی جااااوو کرێکااااارانی تشاااا ی گاساااایۆنفیدر رساااااڵێک پێشاااات تەنیاااااهەر 
ی ئەو ەنگاادا ژمااارماناازە ی دواوو، لە ماااوەەزراناادبیااان دام(35هیسااتادروت)

 ئەندامی تێپەڕاند. ٤٠٠٠لە  یەەخراوڕێک
 

وویی وو، بەبم بە زب  ڵاە سزدنی هەر دواەمەیب تلئەبتەە  هەرچەند  
 لە الیەنەتی تاااااایبەتی خاااااۆی هەباااااوو. تااااااازە ایەرڕێاااااوببە و دساااااەنپەرەی

خاااۆی لە  بااااجیتاااا و باااوو پێااادراڕێگە تی بەریتاااانییەوەادنااا ما ارانیتدساااەبدە
ی تااایبەتی ئاااوی خۆیشاای ەژاڕسیسااتمی  ێنێ و  تساا نەکااانی بارخاکو    نەباڵەخا
 وەی چەناادانۆ ماااباا  - رتوخااانەی نەبااووک گهاای ئەبیاابەلت ەهاااەرو. ههەبااوو

تەنیاااا ەکەی خاااۆی ی. هێااازە پۆلیسااای-نەباااوو نەی هەریخاسااااڵیش باااوو بەناااد
ردن. شااە،امە دەکاا وە ن پێاا ییاانازان شاا هەمااووپیاااو،    جنو پێ   یسب  لەو  تیبوبری

،وتابخانەی  تەالری ەی بەەکیی( لە کۆتارتز ێهتیۆدۆر    نراناوەکەی )یسەرەکی
ری شارەکە ڕاکیشترین تەالنجرەکە یەکەمین و سە،  ازابووەوڕ  یاهێرتزل  یباب
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ری و تاااوەەکاای باازنس  ی دیکە هەبااوون، گەڕد کەمە شە،امێکلەوێدا چەن.  ووب
ەش هاااتوچۆ گشااتییەکن بوو.  ی گەنجاردبوونەوەکە جێگەی گ  ،ەبووه  اویشئ
یش و بە ئەسو بوو، بۆ ماااوەیەک شراێکاڕسکەی و گالی  لەبچکۆ  پاسی  ڕێی  لە

یە یبە سااواری ئەسااپە سااپۆ  گاا نیبیااب مااایەر دێزلئەتە ەوانیارشاا  سااەرۆکی
 ەوە.بەناو شاردا دەسووڕای دارەکەیە،ونەڕ

 

رەیەک لە ؛ ژماووبرەوداب انەی لەیرکەلتونی یادا ژ١٩٢١تەلئەبیب لە   
حەد حااا ەئو نووسااەر  یلەسااو   اناادا فەنێوی  ەن، لیاار ببااوونی لێ جێگنووسەرا

  شیکرێکااارانشااانۆیی  دەسااتەیەکین. بااوو 37لیااکبایناخمااان  یمحاااو  36ئااام
هااا چەنااد ،اوەخااانەیەکی ، هەروەبااووەزرادام ( پێشااتر) ئۆهێاالچااادر بەناااوی

        یاااانانەڕۆژەکانی و سیاسااایی یروێشاااە کەلتااا ک کاااانەچاال ،ونیش هەباااوکەمااا 
 ،یتااار بە ەمێئاا  یشتێککاااکرد. دەتاوتوێاا ئێااواران و شااەوان  هەمااووبە یەکەوە 

ک هااای و بتەلئەبیااا انەی یااا ەو چاالکیهااایک کاااام ل ،ەوێگەی ئگەیشاااتینە وێسااات
ە ەوت. ئااااێمە بە زەحاااامەت و لرنەکو شااااارەمان بااااۆ دەئاماااااژەیەکی وای ئە

چاای و گە لاام و ەواه ، هەر لەکێشاات ووهەمئەوێ، دا گەیشتینە رین کاتسەختت
ەوە و انرچااااا دە، ڕۆژر لەبەاوەدا و نیاااااوەڕۆیە بە تااااا خانووەکاااااان لە یساااااپی
ئااااێمە بە دڵێکاااای  وو.و هااااۆڵ باااا  وی چااااۆڵەکەش بە تەوای وێسااااتگسااااتەشۆ

نەهااااتووە و  انەوەپیرمااا بە  کە کە  ،ردبااا  ی ڕاساااتیبەو  یماااانپەی ەوشاااکاوە
ەکااااانی ۆ برادباااا  شااااەوەیریزۆپاو خایی ، هەرچەناااادە پێشااااتر بە وریاااا نااااایەت

نووساایبوو. دواتاار  (ینەسااتفەڵپێشتر هاتبوونە  ساڵ  دوو  ئەوانەی)بیبمان  ەئتەل
ێشااتنی تااا پالناای بەجێاوونە ئۆرشااەلیم وباا چویااان وموهە ەداڕۆژو لەن زانیمااا

و دوودڵاااااای و  ورەیناااااای بخەن، ئەم هەواڵەش بااااااۆ دابەزکاااااا ێڕت تەواو بو
 بوونی ئێمە بووە سەربار.شپرزە

 

 لە ناساااۆرەمانتە گەشااا ەو ی ئێمەین؛ دوائااا  باااێ، ئەوەچۆنێاااک هەر  
ن انیدەتاااو وەرەە دوول ی.دەماااان هااااتەەونەکیاااب. خواییااادا گەیشاااتینە تەلئەبد

 
36  Am-Ha dAha 

37  iklBia anhmcaNChaim  



 

89 

 

بەرمااان دەورولماای    ییوبوەکااان و تەنااانەت ،ااوی ئاسنین، خانوێڵه  ێستگەیو
ی ئەو ر تاااوتێااک لەوێ لەبەببینااین. کا جااووی تمانک لە ماااڵی نیشاا وەک بەشااێ

ی گااااێڕت تەنااانە ،ینڕۆنی بااۆ کاااوێ باا ناادەزاامەووین، نەڕێ بااا واۆرەدا چاا خاا 
ی بااۆچیااا  وە ئانەەیاا کیش ببیر  بوو تەنانەت   وڕر ،زۆ  .گەڕانەوەشمان نەبوو

یۆسااێل   ێڕەنگباا مااان )ەکوپەوگر  وانەیین. یەکێااک لەەڕێدەگو لەچی  هاتووین  
ی، بە نیاااوە ە چەناااد وشاااەیەک دەرباااڕدیمانی ب( هەساااتی باااێ ئومێااا باااووبێ
 .کی ئیسااڕائیلتە خااابگەیاا یس   دا، تۆ دەتەولۆباشە گر  زۆ"  :یتکەوە گوگاڵتەیە

 یاادیئ -ە ەویاانگەڕێمااان بووهەمدەتااوانین نااوکە ن. هەئەرێ ئەوە ئااێمە لێاارەی
 خەندە داینەگرتم.، مەلە یاد مبەبکێ بوو وای گوت،  بیرم نایەتەوە بە" ەسبە

 

دیشااااای خاااااۆی بە یو مان لێاااااوە دەرکەوت ە کەساااااێکلە پاااااڕێکەو  
ە هانامااان نزیک بااوو. ب یکمیوانخانەیەوەنی اخبوو.  اشباروی  . نااساندینپێن

ە وەیینمناااوبە مەش مەئاااێ ن وناااایۆ هێیەکی بااا یساااکەگال و یارمەتیاااداین. هاااات
یەوە بە یبە شەکەت و ئێمەش  تێشمان کەوبارکرد. ئەنجا بە پ  لێکانمان  هەگبە

چەی لەو ،اار  یااکە دەتااوانینی دەناادین ئاااخۆ چسام بااووسەر،  ینڕۆیشتوایدا  د
هاااتینە دەرەوە لە وێسااتگەکە . هەر ێ بااڕۆینپێماناادەکر نیااابە پێ مااایەداگەر

ە ورگەو  زربەی دارێکااا  اکااا ریمئەێاااوەری کە بە پ دارێاااک،ە ای، تااا م بینااا دارێکااا 
 بااۆ ئەوەبیبیاانم. ئیاادی بیاارم  ن دار بااوویماا ا ئەوە یەکەەبم لەو ڕۆژەدنەبوو، ب

ئاسا پەڕجو ،ەگەیەنێێیەکە دتی خودی شارە نوای ساوایەدارە هێم  مئە  ،چوو
 ەشەدەکا.ی و گدا دەڕوێئەو لمە وێنلە

 

ن شاااۆری. دماااانەوە و خۆمااااوارو خمیوانخاااانەکەدا خواردماااان ە ل  
خااااانمەکەی زۆر  ڕێااااز باااااراش وبااااوون، بە کاڕووناااا  و ەەورکااااان گرەووژ
 ڕیاری هیک ەوە جارێ بەر ئتینە سون. ئاهێکمان هاتەوەبەر، هاندۆس  بواومی

 انبۆماا  ،ێمەتااۆ،ینی ئاا  ویەی تاار  ۆ ماااباا  چاایەیاان. کەشااوو نەدنەدەیاان و تااا پ
 بەڕێااز  وەیەەیە. بە تااووڕدایتێاا   کان دڕوان و کێچیانەپێخەفنوێن و  ەوت  دەرک

 بەبم ،ێهەباا  لەومێشااو یەلەوانەئەو گااوتی  ،ەوەکااردڕەتتااۆمەتەی  وباااراش ئە
گااۆڕین، ینەکانیان دۆشااەک و سااەررگەابێ   لەو ماااوەیەدا بەکااێک هەرگیااز ناا 

 ،ر بااردوە بەسەبەەمان  ڕۆژئەو    ا،یب  اڕێزان لخەومن  ینا و مەگڕ  بم شینا،بە
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 چاایکێن لە رتمانگگر کێشەی هاتووی تەلئەبیبدادا لە ڕەنگبێابین  ە دڵنیکە لەو
 ێتە پێش.کان بەەفێخنێو پ

 

وە بااازاڕ تااا هەناادێ چااووو شااینا خۆبەخشااانە زەبااۆ بەیااانی، سااەرل  
ەوە. یاگەڕی ولو مەلااو  پەلەپااروزێ  ڕێ. دوای کەمێااک بەبکە بۆ منداڵەکان  میو
 ە. نەووەڵنیشااتشااتێک ه  هەمااوورە مااێش لەسااەر  لێ  ،گوتی  ەرسوڕمانەوەس  بە
 ییانەیە،رەتاسااە رهەی هەموو،  ی تێبکەینەکانگەش تا میوز هەیە نە یەالەاخک

 بوەسااتێ.بگاارێ و زیاااتر بەرگە تاوبوو نەیاادەتوانیین و  ت  بە  ئەوەندەیش  ڕۆژ
ماان  یاادیئ ،بااێبینی  ییەکاودڵشاا وە  بەر بەو شااێینام لەمەوهەرگیااز شاا   ەیوانی  پێم

وێ یانی ناا ژ  ەڵتوانین لەگۆن دەمن و شینا چ  ەوەی لەمەوپاشل  سەرمسوڕما
گەکان بکەیاان، نەە پێشاا بااا  ل  بااوو  ناساا ی ئااکلااولە می  ەکەیڕاستییین.  هەڵبکە
ە بەرە لیتوانیاااانووبەڕووهاااات و ئەو کاااۆچڕ اتااار ئەو ناخۆشاااییەمانودبەبم 
ەسااا  ناااایەن. برو دەلین و شااا  رمنە ،تەئەم وبئاااێمە باااۆ  کە ،کاااردان ڕاساااتی
ترساای ئەو –م  انەکتا و نوشستییو خە  ەت بە ناخۆشیکانی من سەبارتەهەس
 موونەکەمااااانشکساااتی ئەز ەیرباااالە یسیشااامۆرم دانەوەیراارامیەی کااا نائااا 

ایز ر هاتبااا لە پاا ناادا زاڵ بااوو. لەوانەیە گەەی یەکەمماەی هەفااتوالە ماا  –هەبااوو
لە زێ  کتاااریزن کیوێنێلە شااا ن ن، یااااەیشاااتبایەی هااااوین گلە نااااو جەرگ نەک

ایە. مان ئاسانتر بووباا ەەکڕەوشانەبوو  ا، لەوبااتب  مان بۆبان بای شەماڵدابەزی
و  وو، مانااادوو هەراساااانماااا بااا وین گەرباااو یووشااا ەک تو داکااااتە لەو مبەب
 ابەزیبوو.شمان دەرو

ن لە ئۆرشاااااەلیم ەکەماااااا، برادەرشاااااتێکەوە هەماااااوولە ساااااەرووی   
ەو اساای ئبهەر  نەکاێشتکرد.  گنشەممە با  وانیخئێوارەمەی بۆ  ەوە و ئێگەڕای

ن یاااێکررگەبەبەڵکااو هەم ،بااووەن ناااکە تووشاای ئێمەما ،انەی کااردکێشاا رەوگێ
باادەین.  یتدەکاارا ،ااووات، پێمااان نەهوونی لێاادەسااابمی تااا ەکن ایواردددەرخاا 
یکە چیاادڵەکانیان گااوت  بە مناادا  -ر بااوورماندا هەراسانکەلە دەوشتێک    هەموو

 ناو گۆشتەکە.  ەسابوونێک کەوتبوو ەرچکە پا  ەرکەوتد  -کەن ز نەوەنوزونو
ەڕایاانەوە گ بخااورێ و کەی شاات ەی ئەوەایماا  ەیااان نەبااووەنەکدرکڕوونبەبم 

 ووین.ووبتیش بسەن و پهەستمانکرد نەخۆشی ،ڕێز باراشبە یانەکەنخوامی
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ە میوانخااانەکە کە لوو نەکاارێ چیاادیێکاای کەم پێاادەچڕۆژنااد  پاش چە  
ئاااێمەش  ەباااێینیماااان، دتگەکە بسااا ێالی ولە ەی دارئەو هەروەک نەوە. بمێنیااا 

ە تساا ڕاوو. او باا تەو شاامانپارە وهەئنەوە، سااەرباری مان شااۆڕکەیڕەگوڕیشااە
مااان کەم بااوو، ەکڵ ئەوەشاادا بودجەبەبم لەگەن، تبوویاهاا  ەوئەمریکااا لەئااێمە 
 لە تەلئەبیااب تووشاای نجارێکیااااوین باااوەڕی نەدەکاارد. هەمااان هاا  شکەساای
خااوا  بااۆ  اسااوپ: "گااوتییم و ساا وایمڕم و داکرپێاا ی و باوەشاا ک هاااتم خانمێاا 
ێک تشاا   هەمااووپاااش  ی لەمەوئێرە. ئیااد  ەیی هاتوونەتمریکاەئ  ی ملیۆنێریئێوە
 " بێدەباش 

 

وان لە ک یاااان دەیهەفاااتەباااوو  اەهااا ەکەی ئاااێمە ویبنەڕەتیااا شاااە ەخن  
)کیبۆتێااااک(. هەر لە  گەیەکێااااو نشاااایننە نبچیاااا  ئینجااااا ،بمێنیاااانەوەتەلئەبیااااب 

 نکرد،لئەبیااب داواماااتە کاتێ لە لێ.  بوودرکدیاریان  یشمیەکینگەیەوە نشییلواکم
ەناادێ ه  و  بوەسااتین  ەونی هاااوینەکا دوای بەسااەرچوێ تدەبدین  اگەیانڕپێیان  

یر بااین، کەکە جێگ  لەسەر خاسەوەی دەردینەوە. لە جیاتی ئەبکەپڕ  میشۆرف
وو. سان نەبئا یکارێکەش یانە بووینەوە. ئەوائاسەوانپاڵتووشی کاری کەمتر  

 یەووادەباا ن، ئااێمەش  زۆر بەرز بااوو  نرخەکانیشاایان  ن وووباا   کەم  ۆرز  وانوخ
   ،وینبااوابەش دا ەددوو دەساات  بەسااەر  ئااێمە  ردبااا.نمااان پەیاادا کحەوت جێ نوێ

 ە ماااوەی یەکبەکرێاادا گەڕایاان. لانووی خاا  نەویدوای دۆزیاا   ۆشەوە بەبە پەر
کۆتاااایی کەوتە کە دە ،یماااان دەساااتکەوتکی دوو ژوورییەووخااااندا ڕۆژو دو
ە ناااوی ەی تەلئەبیااب بەشااە کااۆنەکخۆشاانەکراو لە ب  یەتی بێ شۆساا ،امێکەش

 هەبااووە. ەرهئەم گەڕەکە   یگچارە  تەلئەبیب  پێش دروستکردنی،  زێدیک  نی اه
شااااتە ئاودەستیشاااای نەبااااوو، ئەو و  وارماااا بااااێ کارەبااااا و نە گەنووەکە خااااا

ناناادینێکی . نش بااووحەسااارەکە هاااوبەنی چاال سەرنشاایڵ پێویسااتیانەش لەگە
مااان لێکاارا داوا ،ووینباهاااتڕشااەوە ئەمریکالە  ەدرچەناا هە ،ووهەباا  ۆلەیبچکاا 
 .بدەین وەکەی کرێی خانوانگمێ س تەنیاکی پێشە

 

ەند چ  خستەوە.ڕێکان  خۆم  وەکە وانونە نێو خیووچگی  وبێدەنبە کڕ  
 رزکاارد . شااینا بااووەە، ە ، ،اپو،اچاخماااندۆشااەک، سااەرین، چەرچ بەرگە

 اتەهەناوەش دەنگی دواا، نێدەنتی لەوەکی نر زۆپایلەسەکابانمان، خواردنی  
 لەەوت؛ یۆسێلیش انگەیەک دەستکمفەرچنی لە  کاری پیت  یناڕێگیەوە.  یەتە،و د
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ی یکی گشااتەیدەزگااا  دەفتەرداری  رێکیاکە  ریسیش جۆرۆم  شخانەیەک،سەرتا
ە دایەوە. لم یینگلیاازایبەتی زمااانی ئوەرگرت، منیش دەرسی تاا بەریتانی لە لیدا  

ئەوەی بەبم لەبەر  ،اب وانە بڵاااێمەوەبااا  تابخاااانەی،ولە  ێکاااراداوام لدا ڕاساااتی
یاار ێگئیشااێکی ج مبااۆیە گااوت  ،گەیەکباینە نشااینچوو  یەاویان زوو دەبودرەنگ  

ەبیااب ە تەلئترێمەوە. هەرچەندە لسەچونکە پێیەوە دەب  ،اتناددەس  نم  بۆێ  جار
ن شااەنگەکاپێ وتاانەوە بااۆ وانە ،دی ئەوەی دەکاارتبا باساا مان باادیێکەساا ک هەر

کااردنەوە ونوڕ دەبااووایە هەرەبم خااوازراوە، بو نە ەیانەبیرشاانڕۆەکی پیشااەی
ەلتااوری کا  ت  نڵەستیەفتوومەتە  بۆ ئەوەش نەها  و  ەیشەکەم کاتییئا  کەو  ،دەمب
 .بکەمەوەە باوانییکایمرئە

 

ەرچەناادە خسااتەوە، هڕێکن بە شااێوەیەکی جااوان خۆمااا یبە گشااتی  
 نمەیاااێئەکااانی ییمریکاەئ ە سااەیرەڕەفتااارتااا دراوسااێکانمان ۆریشاای خایانااد ز

ان وهەمااوا. دان دەرەکاا ەجدەمااان لە پەنەگەز ئێمە پەرمەبەر مێش و  پەژراند، ل
 م، بەبدا ەی دەرەوەگەورەیاااان لە دەرک ێکیتاااۆڕ کاااانبڕەبە یلەدژی پشااا لە 

حەتماای  و انەبااڕاومێش بەشێکی دیەتی؟ بێگومان  یمێش؟ ئەرێ مێش چئەدی  
وەی ەئەر لەساااا ن وربویساااا ک بااااوو ۆنێاااا اااااانەدا. هەرچەشااااەی جیلەو ب بااااوو

ەرکەوتوو ا ساا اندشاایبااێ و لەوە کەڵکی ژیااانبە بکەین  لێ  اەهوانووەکەمان  خ
،ەنەفە  ز ومێااا  ەیشاااتن، وەکگ ەوەیپۆلیانااا ەکانماااان لە لوکااااتێکیش باووین. بااا 
چە  و رشاااااند و چەهێنااااان. مااااۆریس دیوارەکااااانی بۆمااااان نەخ رماااااناکبە
و  راوال نە ەلان تمشاا  رینتدوو خۆشەویساا  و  بێ سااێ  ردەکانمان سازاندن.پە

 ان، ئێااوارانمتنە الدەها  دەوردە خەڵکیشی ورردنەکە بوو، ئیدئامێری تۆمارک
 .گرتە موزیک دەل ەش گوێمانەوبەیەکدینەوە و ال دەخوارچایان 

 

کە  ،وەەمەبک ڕوونهەوڵمداوە ئەوە بۆ کۆچبەرە نوێکان  نازۆر جار 
 ێە هەنااادڵماااداووە، هیاااانی نوێیاااان تێااادەگەملە زەحمەتااای و ئاساااتەنگەکانی ژ

چااوو، دە ینەسااتفەڵ بااۆ رەکەی ئااێمەکە لە هاااتنە یەکەمجااا ،بۆ باسبکەم  یانتش
لە بە بەشااااێک  ەنچێرۆکااااا ەوئ ێڕەنگباااا یکااااردم ێرف ،مااااوونی تاااااڵمئەز بەبم

ن ری بزانئامۆژگابدەن یان لەوەش خراپتر وەک دوان و  مە ،ەڵەل  وپاگەندەپر
خۆمااان ئەو  ەبا ئااێمە کەو ،ەیسااتیاڕەو ەڕێینەوە سەر ئگبو گوێی لێنەگرن. با 

لە  ئیساااڕائیل ەتااایەوڵە دت ناردباااوو. ئەوکاااایەی ژیانماااان هەڵبژگااااێڕجاااۆرە 
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ە  ک یش.ووەکاااانی جسااا نائاژ و نە خاااۆگرتنەتااای لەە وەزارباااوو، ن گۆڕێااادا
ۆ نی بااا ژیاااا فێرباااوونی زماااانی ییباااری نەدایااان، کەسااایش شاااوێنیەتی مریاااا

کەیاان، ب خۆمااان ەب شااتێک بااۆ خۆمااان هەمااوو دەبااووایەنەدۆزیاانەوە. ئااێمە 
ناااادی ابەەوشااااتەوە پئاکااااار و ڕووی ڕکە  لە ا نەدوویاااا ڕگیاااازیش ئەوە رەه

چبەرانەی ر ئەوکااۆی سااەدەسااتئااێمە بابچۆنێااک بااێ هەر بااێ. نمااانککردکۆمە
 بەربەراناا ەوە هەستیار نیم  یمن بەالی کەمیین، هەرەها  ن  لیائیسڕمرۆ دێنە ئئە

امااااادە ئ ن بااااۆماااااخۆ ەوەیە کڵااااۆڵیکە ئااااێمە ب ،ڕابااااردووئەو نائاسااااودەییەی 
ن؛ ئااێمە دێااریی ناا اڕۆژوە بااۆ وە دڵنیااام بە گەڕانەواو لەماان تە لااێ. بااووکردەن

ە  مانزانی کشاا ەدسااتین، ل فە هەبااوو لەنجێکمااان ئاما  ماندالە مێشک  ەوامبەرد
ابااووین، لە ەدێنکااۆک بکەیاان و کەساایش بەڵێناای هیچاای پین بااووکردێنەی لاواد

ئەرکاای هەر  ،زانینەماااە دێمئاا اهاااتین. ڕ ڕەوشااەکە باشاای لەگەڵ کۆتاییاادا بە
انمااان ژی  بکااا  لااێ  ایەهاا وات یااان  ئاسااانتر بکاا   فەڵەسااتینژیانمااان لە    ،انەتاکێکم

ئەوەی  یرمان نەبوو غەییکەدوەیەکی  یک جێگرەێمە ههەروەها ئ  ،بێاتای هەو
 جێ ببین.بۆمان بلوێ بە زوویی نیشتە تا

 
 مااااان هااااایکهاااااوینی یەکەمەوە لە پێااااداناندانبە  ،ۆنێااااک بااااێرچهە  

وڕەکەی شااینا کاا  ،حااایم ،کیشتێشاا  هەمااووسااەرباری  - نەبااوو انکماا ەرەیچا
شااای باااۆ چەناااد هەروەهاااا جاااودیتی کچی ،ووش باااوتاااو اپااایکااای خروکردنێەه
 کەساامان ،ئەندازەیەی ماان بیاازانم  وتا ئە  بەبم  -  بەری نەدا  ڵەمتەیەک دوەفه

 دواتاار بەرەبەرە بەەوە وبت بەجێبێڵااین، بااووکردنەئەوەمااان بە جاادی بیااری 
شااە نااوێیەی ەوڕەو ژیااان و  لن  بکەیهات هەست  لێ  یافتەکان ونی هەووەڕبێپت
وکارمان ن بااۆ کەساا مەماااە ناخۆپارێزیشااەو بە. ەبااڕاویناند ەکیچەیپااار وێئە

لە  کەچاااایێدەردەهاوێشاااا . ژیانمااااان ل یەشااااەکهەرە ناخۆ نەیەرد و الدەنااااا
دا ، تیایاا ینەسااتفەڵدوای شەش هەفتە لە گەیشتنمان بۆ   ،ینامەیەکمدا بۆ شاما

 و. نوسیبووم: یەکەمان دەربڕیبویڵی سەرچتسەه دێنهە
رانەن بەۆچئەو کاا  ،نەکدە ەوەنباساای گەڕا"ئەوانەی   

زی و ەرەبە ورپااڕن لو کۆنەکان    ارکرێکن.  یشتووزە گەکە تا
ئەز ئەوەت پێااااادەڵێم ئەوانە تاااااا شاااااتی کەم  .شۆرخوشااااا جۆ
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ڵم و ئەوەن کە هەن، ماان ناااتوانم ئێاارە بەجێبااێر بئااافرێنن هە
و  ر هاتبااائەوەم نەدەگااوت گە نێاارە. ماا ئ تەبێیاا  پێویسااتە تااۆ

 ە لێاارە.ییاا ی ،وڕساا  نندری کااارکای ئیشاا کە تواناا  ،نەمزانیبااا
 زەحمەتاااایش بە زەحاااامەتاری تااااا کاااا سااااتی بااااێ، ی ڕائەوە
تااۆ دەیاادۆزیتەوە. هەڵاابەتە  ەوەیام لنیاا ڵدم بەب ە،ەوزرێااتدەدۆ
دەباااێ لێااارە لەبااان بااااری ساااەختی مااارۆ  ە،ینیااا  یکاااائەمرئێااارە 
ە. رهەڵبداتەووەدونااان سااەاڕان ساا یدیە  انەەوێ. لێنیدا بناڵئابور

یەوە یاااا ناااااخی دڵلە  بااااوێ وی خااااۆبەبم گەر یەکااااێ خاااااکی 
پێ تەیااار و لەسااەر انیەوتەکاا لێکبااێ بااۆ   دەبااێ  خوازیاری بااێ،

دەتوانین نەخشااە دابنێااین...  ئێرە، دڵنیام ەبێیتتۆ   شیکێاتک  بێ.
 اوە چاوەڕوانی بی "هیچی دیکە نەم

 

یە بەو شااێوەهەسااتم    ەییشااتکی سروشااتێ  وێئە  بااۆ ماانبااوو    وا  پێم  
 بیساا تەمەناای  سااەرەتای ەزە لتااا نماا  ،شااتێک هەمااووونکە لە دوای بااێ، چاا 
 شۆخااڕ وش جااۆ ، بەساااخ وێزگاا  وەکەوە وی جەسااتوڕە بااووم، ل سااابندا

بااوون ەگەڵیشاامدا ویساا  کە خااۆم دەمەوێ باایکەم، ئەوانەی لەئەوەم د ،ومبااو
 نیباشاااااتر ووشاااااکم ێاااااردم، خم -دەگەیاناااااد باااااۆ ماااااننەی شاااااتیان زۆریااااا 

ا ، هەروەهاا ەبااوون تااا خەمیااان لێبخااۆمهاایک منااداڵم نخوشکیشاام. ماان ەەستد
ە ان ناااا، یااااخود ،ەساااابەکیااا  یەگرەماااان هەوو ئااااخۆ بەفرەبااا ەوە نیشااام بباک

، تااووەونااامە کە لەو گااۆڕەی کەڕۆژی ککاااخەزێ رچەە پااال بااۆن ماگۆشااتەکە
 وئە ،ەرەبااااووینااااا. لەوێ شااااتگەلی دیااااکەش هەبااااوون وە یااااان ێچێااااتەدەپ

 رانی یەکەمااین هەینیمااان بەیاسااەی ئێااوا، هەروەک پوەنەەدباا  انەمااانتیزەحمە
یە کە لەوێ یاا گرنگتاار ن  وەد ژیااان لەەساات  دەکاارکە ه  ،ایباادئەبلانی تەە،امەکش

لەوێ  .بوو لە جیاااان ە شاری جووکە تا، ،وومدا بێکراش  لەن لەوێ  م  بی  و
ن ەماااەکوون خانخاااوە هەر لە شااوفێری پاسااەوە تااا خااانمی ککەسااێ مااووەه
ەش بومان هاااومێژووهەر    نەکتیان هەبوو،  ،ووڵی هەمان هەس  ەبن  ایمووەه

لە شاااباتدا  ەڵااکەئەو خ هەبااوو.اڕۆژ یشاایان بااۆ دون ئامانجهەماااڵکااو بە ،بااوو
 ەکەیااان چەنااد گااوڵێکی پێبااوو لەسااەر مێاازیڵ، هەر  مااا  نەوەەگب  تاو  ەیان بوەلپ

ئااێمە  ێنی دەباا دەشاامزاشک و باارای ماان بااوون و ەڕاستی ئەوانە خودایدەنا، ب
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ی وبت ێمە لەچەندە ئەرتاهەتایە باێڵینەوە. ه بە یەکدی بۆندبوونەمان  ابەپ وەئ
 ەب شر جاااریزۆلە کولتااوری جیاجیاااوە و  ،فەڵەسااتینە وە هاااتبوویناجیاااجی
 ەیخواس  هەرئێمە هەروەک بیروباوەڕەکەمان د  ر دەدواین.جۆراوی جۆنامز

لێاارە   تەنیا  یداسۆر ئینوی ژانلە برڕاستی بژین،    بە  لەوێ جووەکان دەتوانن
سااای ارەنوویی چ،ورباااانانی ،وربااا  کوەنەن ساااەردار بااان کاااان دەتاااوانجووە

 داشاا تەنگوچەڵەمەیەکی  هەمااووبوو لەگەڵ  نە  ی سەرسوڕمانبۆیە مایە  ،نیاخۆ
 ووم.ادمان بی ش،ووڵە ب وەخەنا ەل

 

بەبێ هیک شتێک و  تەوە کە شینا چۆنرم دەکەوێکاتێ  بی ێ گەلۆ،ل  
بااۆ ئەو زۆر ،ااوڕ   شوەئە ،دهەڵیکاار داەشاا ەوڕەو ل کەسااێک یااارمەتی هاایک

ی ن شامابوو و نەخۆش کڵەکانی بچوادو منەردودا هڕاستیە  چونکە ل  -بوو  
ی ێکەوت مااانگکەدرەنااگ د ۆرز دنیشی نااامەبرشاای دوور بااوو، پۆسااتیمێرد

ەی مۆریس بڕیاااری هاااتنە دەرەون  یان چۆ  -رانئاڵوگۆردەک  نامە  تا  ەخایاندد
کە  ،یبەتیتااا بە  سااتینڵەفەهاااتنی بااۆ    ت بەەرونی سەباوودڵبوسەرباری د-دا  

         بااااووم  امرساااا سەان دیساااا  ماااان -ەەوێااااتەوانی دوورکتێبەکاااا لە ک توانینەیااادە
 38کەڕەپاااااااااانە ماااااااااایە ئەواوووان بەئنی خاااااااااۆ ئەگەر لە شاااااااااوێ ،انبە ئەو

وەک بااااوو یەکەمجااااار  وا ،ەو  رانەی ەو باااارادەهەڵاااابەتە ئد. دەنواناااا مارفتڕە
ۆو ە خاا رننگبیاااا نرەبم نەتااواب ،ننیبدا بمااانتنمانشاا یلەگەڵ گەکااۆچبەری نااوێ 

یااار باادەن بر هەر ئەمااڕۆ ە ناااتواننلەوانەی ک وەک هەناادێک  -ێاێنااان  وازیان ل
ڵااکە ەخ ئەو جااۆرە وەبااوردنەوە هەسااتمکردوێلجێباااێڵن. هەمیشااە بە ێ بەئەو

 ن.دۆڕاو
لە دەشااتی ان بااۆ ئەناادامێتی نشااینگەی مێرهاڤیااا ۆماا خ دائەیلوولاا لە   
ە ە ئەو نشاااینگەیەمان بئااێم کرد.تۆمااارک ئااێمە وولێنااابان ناوماا  ەک ،جێزریاال

 ،(وویااداوەڕران  ر جاااۆز)وەک    اردڵبااژک سااادە هەەلێەکی گر هۆیتایبەتی لەبە
ەشکری( جووەکان لی )ۆشەن، ڵەپێشتر لەگ نو م یسرۆمی  برادەرێکئەویش  
 زۆر کەممااان شاا   ەدا نیشتەجێ ببوو. ئێمەو لەو نشینگەی  فەڵەستین  هاتبووە

 لەبااارەین  مماااکە  یگشااتی زانیاااری  و بە  ادڕاستینی، لە  ەزاد  اهاڤیمێر  رەیبالە
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وەناادەمان دەزاناای ئەو نشااینگانە ئە و. هەر(ەوە هەبااوکان)نشااینگە نکاااتەکیبۆ
و بازرگانیشاای   ەیکرێگرتەیی لەوێ نی  ە،ییخاوەنی ن   کەو    گشتین  یشینگەن
شتێک  وهەموە  بەرپرسن ل  بەشێوەیەکی هەرەوەزانە  نیمەکادا ناکرێ. ئەنداتێ
ڕواماااان هەردووکماااان بکەکاااان. ئاااێمە یساااتی تاوێداو پزاری خزمەتگاااو کەو

ی کیبۆتەکااان انژیاا  -ەوەمتاار لکە  یشیساا مۆر  و  ەواومااانێکی تماان بە ئی  -وابوو
بااێ،  تیەکەمانیساا نیزایۆ یەونەداڕەنگاا  یااکەەکانی دلە شااێوژیااانەیە زیاااتر  وەئ

 و وەک مرۆڤیش. جووکەسایەتییەکی  وەک 
 

 لەبااااارەی ێ بە کااااورتی شااااتێکوەمە، دەخاااااڵەو ر ئدیااااارە لەسااااە  
ۆشاااان باااۆ پەرەپێااادانی ئەو و تێک هەوڵ یچیرۆکااا  چاااونکە ،بڵاااێم خۆماااانەوە

 ە بەیساااتیششااای زایۆنکۆ وەناااج ڕچیرۆکااای بەشاااێکی دانەباااڕاوی شاااینگەیە ن
 لە الیەن  فەڵەسااتین  ات وااا پێ  ییتاااکۆ  ی جیاااانیەکەماا ی  جەنگاایگشتی. کاتێااک  

ورە، بەریتانیااای گە ی(تای )ماناادیەاردسااپڕاەتەوەکااان خاارایە بەر کااۆمەڵەی ن
اوی بلفااۆر بااۆ دامەزراناادنی ناادرەەیگاڕنگەی  ۆش لە ساا نوێەکی  وایهیی  دەروو

، ەر لەو پێشااتەسابنێکیش ب  وە.ەیاکر  فەڵەستین لە  ویی بۆ جوەوڵێکی نەتەام
بااازووتنەوەی  لە الیەنجووەکاااان  یااایوه( نەتەی،ودننااادی )سااا فەەوە ١٩٠١لە 

ۆ بوو باااا نکراەرخااااابە تااااایبەت ت شەندو،ەکساااا  و،رابااااویەوە دامەزیزایااااۆنیزم
ناااوی کە سااەرتاپای بە  ،سااتینل لە فە زەویپێاادانی رەو پە ینتی کااڕبەساا مە
ی بە نیەتخاااوە جااووکە  ،اکەیخاا  وەێکی مەزناای ئشاا وە بکاارێ. بەجااوو  کیڵخە

پینسااک، رچنەکااانی و، مافورووەرگاادا، بەوانی ناا ی خەڵکاا سااندو،ەپااارەی ئەو 
من  ککاتێ ،شنەگریڵحاشاهەەکی  ییڕاستوەک  ە.  راوکڕدەوە  یلین و میلواکیربە

ۆ ین باا یەکی دەخیلەی بچووکی شوتودێ ،و ، بە بیرمڵەیەک بوومژۆکیا  هێشت
ن انمااااااباتەوە لە ژووری میوشاااا  ین  مۆمەکاااااپااااارە کااااۆکردنەوە لە تەنیشاااا 

ان تێاادەکرد، وانەکانیشاامان دراویاا می بەڵکااو ،ێمەئاا ر هە نەکنە هەفتااا  داندرابوو،
. یاااکە باااوونی داکااا جووە نەکانی مااااڵیشااا ساااندو،ە  هەماااوو وەک ئەو ساااندو،ە

 جااووی خەڵکاا ە بەو پااارەوپولە خااوردەیە وە١٩٠٤لە  ،وبااوەش ئەوە کەڕاسااتی
 .کڕی نیفەڵەستلە  انزەوی ی زۆریڕێکوبەوڕ

 

 تنیبیسااا لە بااام بێااازار دەر زۆ رەوە، مااانلەوە باااکەەرە بیااار و ئینجاااا  
ی زۆر . پاااارە"ی "دزیاااوەفەڵەساااتینەکاااانی یەرەبزەوی  جاااووئەوەی گاااوایە 
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 ن.دەوڵەمەنااد بااوو  یۆر پێاا ززۆر    یەرە ڕاسااتی  بە  کااردووە،  ەستی  اودتسەد
 ویان لەوبەری زۆروڕنەهاتووش    ارەلە ژم  یو تاک  خکراوی دیکەێڕبێگومان  
 بە – تەنیااااە ب وجاااویااای تەوهنە،ی ا ساااندود١٩٤٧ بەبم لە ، کاااڕین زەویاااانە
 ی ئەوەونیااا  لەر خااااوەنی زیاااات -ینانەی هەباااوون دو،ە شااا لەو سااان ملیۆناااان

ەر ساا ەلەوان لااێگەڕێ بااا ئ یەد و.بااولە بندەسااتیدا  وجااوکە  ،نبااوو یااانەوەز
 ر بەردەوام بن.ە،ەوانی ناوزڕاندنەکەیان ه

 

لەو ، هەناادێک  فەڵەسااتینمە گەیشااتینە  ئێ  تەیاکی ئەو  ندبەلە سەرو   
ە ڕووبەرەرچەناادە زۆر لەو وویاناادا، هڕیااک ئیم ە لەنانو فرۆشاات ینکااڕزەوی 
ریااا الاشاااهەڵنەگر بااوو مەحکە شتێکی   ،ەشڕی  وازۆنگ  لە  وونتیببری  زەویانە

ی ساااەرنج باااوو یەوێنااااوی لەگەڵ خاااۆی دەهێناااا. ماااای خو لەرزوتاااا و میاااز
درا، پااااارەیەکی زۆر دەکااااڕبە  ،یە کێڵگەکااااانارنەی دەشاااااێیاااانپەۆربەی ئەو ز

ی یەرەبااا کی خواپێاااداوی بنەمااااڵەیە لە الیەنەوت کڕێااا  ی بەۆریشااا ز کیبەشاااێ
 ا.دەفرۆشر جوو وەییەتنە ی،ندوە ست بەیروب دانیشتووی
شتوکاڵ. سروشتی بۆ ک وبون ەکاو سازاندی زەوییواتهەنگاوی داه  

وانی و نەدەشاایت ساا یویدەت نەاری تااایبەگەدو کااێڵ کشااتیار کە ەیماارۆ  وا
نێکی ربوو سابدیا  نکەچو  دا،ە بواراندژو  ۆژە سەخ   خۆی لە ،ەرەی ئەو پڕ

ئەو   تیااانانێک توانیبێساا ەک  تەنیااا  ا.کاا ا بەیاادازانج پورودرێژی دەویس  تااا ،اا دو
 یپێشااەنگ  ،بکەنەوەەک وشااکئاایم  نیاکاا رنە ئەسااتۆو زۆنگاوەبگاا   جۆرە پااڕۆژانە

وون. ئەوانەی ئامادەبوون بۆ ب   سزایۆنیی  کرێکارانەوەی  وتنی بزوبەرزازنی
و دژوار و  ساااااەخ  یودۆخدانە باااااارگوێااااا باااااێ ک، بەخاااااای واکاااااردنەوەدا

ن ن ئاماااادەبووەوائ رتوەش زیااااە. لدەنڕێگەیاااان بااا  بە درێاااژە ،وربانیااادانیان
 ، ەریاااێگیراوەکااانی بەکرە راێکاا کربە  کوەنەکەن یااان باا ۆخ بەهەر  کااارەکە 

اکنجییە ئاا  کاریاندەکرد. داجوو  ینر سەرپەرشتی بەڕێوبەراتی کشتیارالەژێە  ک
ە ژیاناادا ن لریااش لەوازۆ، سااانە بااوونەیااا لەو ککااانی نشااینگەی مێرهاڤبەراییە
بە کە  ،ئیلئیسااڕا  ن دۆڵاایپیتتااری  بە  و  ینخۆشااتر  تەک بااۆئێمە  ،ن دیتیانمابوو

 .تەوەڕازاوە نەزییەکاوەەرە هگیننش وان وااتی جێد
 

 ،(یەنااێدەگەودا ی خاا ناا ابەرفرەوەردوناای ناااوەکە واتااای گ)اڤیااا رێام   
ا د١٩١١کرا. لە تک بااااوو لە کیبااااۆتە یەکەمەکااااان کە لە ئیمێااااک دروساااا ێاااا کەی
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اکرد، دتێاا  نایکشااتیار یو کااارئەوێ هاااتنە  یایوپاا روەئ گەنجاای ەکیتەیدەساا 
 دا١٩١٤لە    جەنگێکیش  کات  ابگرن.ڕن  تا سەر خۆیا  حمەت توانیانبە زەەبم  ب

و   ەریاااێ نی دراوساا ووبەهااۆی تێاەڵکێشااێکی مەالریااا، نەیااارب ،اساا گیرهەڵ
دا ۆتاییاا ک لەێ، ئەونی ساااردکرنەوەی دەسااتەکە بااۆ جێاێشاات لە کڵاای تااوروەه

ەیەکی ەسااتد گناا دوای جە ن کاارد.لەوێاادا ئاشاابەتاڵیا تەکەی یەکەمجاااردەساا 
 و ا بااااارگەێندوان شاااا لە هەماااا  و نهاااااتوە وپاااااروئەلە  پێشااااەنگەکان دیااااکەی
نی و ریتااای بەانکاا ەەرە دێرینناادێک لە جەنگاااون هەڵاادا، هەەیاەی نشااینگبارخااان

ان شااینیو م  ریسۆماا یشاادا  لەدواییی کە لە سااوپای جوولەکااان بااوون )یکارمئە
 نیسااێیەم  د.کر  لێ  نایباوە  یشنئەوا  دواتریەوە، بەبم  ( ئاوەدانکرااڵپەچووین

 ەره و کوتالێیان دا  دا١٩٢٩ە  لیس   ی زایۆنارانکرێکستەش لە  و دوایەمین دە
 مانەوە.لەوێ 

 
اراڤیاااا، بە پەلە فاااۆرمی ێمنە یااا ووین بچبااا  قامەرلەو کااااتەی ئاااێمە   

رمانناااگرن. هااۆی وە داینەوەیاناا بمیاای وەووز بە بەبم ئەندامێتیمان پڕکردەوە،
ەتا سااەر ەیکیەیڕاسااتبااوو.  ەدادگەراننااا  یاو وشاا اێ نر پاا زۆن  اکەمتنەوەرنەگر

 مکوڕبااوومەبم ماان هەر  ێ، بوەکەمان پێبڵاا ەتکردن ڕی  هۆو  ەبوکە  ئامادە ن
کااار بااۆ دوو هۆ  ،ەنەککااردیڕوونەوە بۆیان  یواتر بە دوودڵید  م،ناەکە بزییتڕاس

   ژن وەیدەویساا کیبااۆتەکە نئەوە بااوو وون. یەکێکیااان هەباا مااان دنەوەرکتەر
لە   ووباا   جۆرێااکەوێ  اڵ لمنااد  ،اااڕو،وڕی  چونکە مەلۆتکە و  ،ێە ئەوبچنرد  ێم

 -  ەند بااووی ماانەوە ناپەساا بەالکە    –ی دیااکەش  گوزەرانی. هۆیەکەە خۆشزێد
 (٣٠)ساای کە لەوێ بااوون ژمارەیااان حەوت ژن و .ی ئەو کاااتیەەتساا ەدئەو 

رە و کاااوانێ ئەیی" بتاا ئەمریکاااکچێکاای "ەدرا  ،ااوت نەد  پااێ  وەیااانەئ  ن،ووپیاو ب
اتەی و کاا بکااا. هەر لە کەدیاا وەک ئەواناای ی نێااو نشااینگەکە ەرابااازودسااە ،وڕ
زا لە بە شارەە ئەوێ، خۆیان  وبوونچو  ەویکائەمرلە کۆچبەران لە  ک  ارەیەژم
، ونبواهاااتڕوە  ائەمریکاا یک زانیبااوو، ئیاادی وەک دەگااوترا ئەوان لە  تش  وومەه
. مدکاار انریچاااو سااەیوێااوە هاااتبووم بە هەمااان ەی مناایش هەر لەئەوبەر ەل

کاااان پیاوە لە وێ باااوون گوێیاااانەلپێشاااتر  ڤاااا کەمێارالە کچەکاااانی  کهەنااادێ
ناااد. نەپەژراییەکاااان باااۆیە منیاااان اریکئەم ساااەبارەت بە پساااپۆڕێتی باااووووب
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 وێچاااونکە لە دووباااارە باااۆ گاااروپە لیتوانییەکاااان بچاااێ،بیااارم  مکردتسااا ەه
ک ەوانی وم دەمتااا بەب ،ومهااااتبووەش یکاااامرئەهەرچەنااادە لە وم وبدەلمانسااا 
 ،نلەگەڵداکردەم ێی ئەومەتە،وە دەەربوونەبێڕ  بکەم. بە گڕتو،ری  ان کائەو
 رماباا نەن تاواکم پێباادفەتااێبەبااێ ئەوەی دەرەیە  یە بەو شااێویاا مافی ئەویان ن  کە

ەو ئ ،ێنااااهرنیاااان بەکاکە دژی م ،ک لە خاڵەکاااان بە دە،ااااودە،ین. یەکێااا باااکە
م ەییەساااتی جکاااار یااازی پاااێشئینگل وتااانەوەی زماااانینەکە وا ،ارەم باااووبڕیااا 
 ابی.خۆم تێکدلە ڵۆزکاوی بێ وائ مرەئەو بڕیاپێدەچوو  اردبوو.ژبهەڵ

 

 دۆ چەناا بااۆتەکەوە باا ئەناادامانی کی  یەنلە الئێمە شەڕەکەمان بااردەوە.   
. وەنەکەتا،یمااان باا تااا بمااانبینن و  کەم بانگاێشااتی مێاراڤیااا کااراین یکاا ێژۆڕ

. وواش دەرچااااا ن، هەروماااااان دەدەڕێگادواجاااااار رخااااااین باااااووم ئە شلەوە
 و وەەیدۆز  کارێکی  ناڕێگاا.  وەشڵدەلێکاە  بووخەریکەلئەبیبمان  ت  "مەڵۆکەی"کۆ

            ی ڵەکانینا و مناااااداشااااا  تەنیاااااانەماااااا. لەوێ ەوێااااای بەجێاێشااااا . یۆساااااێلیش ئ
وە خۆشاایەیفکەدا بە ئەیلوولاا ە لە ئێااوارەیەکی مااانەوە. لە بیاارم نوەکەدالە خااا

 تکەون دەربۆما شیڕێکا، لە پمێرهاڤیەپێچایەوە تا بچینە بزگوڕەکانمان دڕوب
 تەوە ودەمێنێەکەدا  لە خانو  نیاەت  و بەێدێڵین، ئیدی ئەبەجمۆریس و من شینا  

دوو ررە و هەەوە دوویێااااا لل ەزاران مایااااا یشااااای بە هشاااااامای مێرد هێشاااااتا
تەلئەبیااب  لەتر و زیاااڵکاا بە ،کاارد شااینا منداڵەکانیشاای هەر ناساااخن. داوام لە

گااوتین: "ماان یێگااۆڕین. پبەمااان راوەکە داڕێژنەخشاا  ،ااایلنەبووبەبم  ،نەوەبمینیاا 
گەڕێاام. اریشاادا دەی کدوا وە. هەروەهااا بەدەمەوورەکااان بەکرێاادەلە ژ یەکێااک

دەدا وەک  یڵاااای ئەوەدین هەویاناااا ەگاوەک پێیڕ نتااااان نەبااااێ."ک خەماااای مهاااای
یااااب تەلئەبە ل تااااازەکە ، ساااااانەی هادای خااااۆبەخش لە نەخۆشااااخێکرپەرسااااتا
ی مانگااانە. ەرالیسااتی پاا سەر    ەتوایدا بشخرێلە د  ڕەنگبێێ.  وەربگیرکرابۆوە،  

خااۆی ە انبەو زوو ووەوە دڵنیااابوو، لە باا دیشاایەومێر  یاشااام  لەبارەی  چیهەر
مناایش ابێاا .  ڕەگەڵ دۆخەکە  لەتااوانێ  د  شەکااات  ا ئەو. تاا فەڵەسااتیندەگەیەنێتە  

هەرچەندە  ە کە هەیە،ەیەو  ئمرۆ  وشتیسر،  پێدەکەم  یابڕو  نواندمخۆ  وەها
ن، بەبم انسەختە بۆ ئێمەما داڤیا چەنرهی مێژیانانی دەمانز ڵمانەوەلە ناخی د

 بمێنتەوە.لە تەلئەبیب  تەنیابە کە شینا  ،انترەئاس لەوە
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بە ،وتابخانەی بابی خۆجیی کە  نگەیەیشنە،  یهاڤیا گەورەمێر  ئەمڕۆ  
وەک کیبااۆتە . هەردێ یەجاام وە بۆیاادێنەکەالیەکاای ئاایم وهەمااولە  کە منااداڵ
، ووشەسازی سەرکەوتیپوکاڵ بە  تنی کشگرێدایەکەوە  ، لە بەنی دیکەمەزنەکا

. دنی لااێ هەیەچاااپ و وەشااان  ی پالسااتیک وگەی بااۆڕوە، کارخانوهەنوکە پر  
خۆشی دەژین، هەرچەناادە هێشااتا هەر   بە  رنۆدێم  ڤیایرهاو ژنەکانی مێپیاو  

ژووری بەخشااە،  دەو ئاسو  نجڕاکێشسااەران  ەکانیورژو  دەکەن.  کاری ،وڕ
ێری ئام رر پیەیاان تەواویەناندینەکدایە، و ئێرکۆندیشنی تێ  ان خۆشەخواردنی

ڕن و گۆب لەو بنەمایانەیی  یشەڕشتێکی    بێئەوەی  شتانەئەو   وهەمویە.  ەبایکار
 ا لەساااااەر دامەزراوە. ئەماااااڕۆد١٩٢١ۆتەکەی لە ە کیبااااا ک ،نەی پێبااااادان،وربااااا 

ی سااەیاتهەشاا   ی کااۆمیتەی کااار،ێبەسااتێرەی گرگااو بە ۆتەکەیباا ک ئەناادامانی
ئەوەی ن نادەتاااااوانە ڕۆژەم ئ هەرچەنااااادەەکەن، ێکااااادا کااااااردڕۆژیاااااان لە خۆ

         ان هەماااااوون. یفااااا کەو پێااااای بە اهێناااااراون ڕباااااۆی  ، کەیانە بااااایکەنەساااااەرل
     وەی ژووری خااااااواردن، پاااااااکردنە -ن ان دەکەەیاااااا ناژڕۆۆتیناااااای ڕاری کاااااا 

ڕیاااااری ب لە ارنەشاااادن بشاااایاهەموو -.و.ی ، ئێشااااکچێتدینناناااا کااااارکردن لە 
 نەوەی گشتیووبۆە کانە لبڕیار پەیوەندیدارە، ئەوگەکەوە بە نشینکە   ،رینەزۆ
دا ١٩٢١ک لە هەروە رێ.دەد یاااااان باااااۆێااااادەکرێن و دەنگاوتوت یاناااااداتانەهەف

ە دەکاااران، خواردنیاااان بە یەکەوە ەردیەکەوە پەرو ان بەکااا ەکیبۆت مناااداڵەکانی
ە ن، هەرچەنااددەنوساات شییناااوخۆشاای بە و لە ناادوێوە دەیانخبااوو، بە یەکە

 انبااۆ خێاازان تەرخاا   ەکو، شااوێنەیااان بااوهەر ماااڵی خۆ  "یاااندایباب"ەکانی  ژوور
 ی نزیکەوە دەخەوێندران.کێورژوان لە یبۆتدا منداڵەکێک کهەندوو، لە ب

 

ماارۆ   کیبوتەکااان ئەو شااوێنەن کە ،ەدا بااوومو بڕوایلە  ەەمیشه  من 
ی تەواویااان لە کیەشکداریفەتی پدەرها  هەروە،  ننەیانپەژرێهەڵدەسەنگێنن و د

کو ەڵب  ،کارەی دەیکەن  ەوشێی ئەو  بە هۆ  کوەنەدەن، ئەوەش  دا پێدەکۆمەڵگا
 کیبۆتەکان بااێ کێماساایژیانی  ێنەبوە اکان وەک مرۆ .بەه ۆکیهۆی کربە  
ەبااووبێ. کیبۆتنشااینەکان فریشااتە ی نیااان تەمبەڵاا  ،یناڕاسااتگۆیو  ییاا ەئێر و

 بەڕاسااتی بیاازانمەی ماان ئەو ڕاد تااا ،نە بااووڵااکخەهەر ئەو  نەبااوون، ئەوان
 ان،شااااەکانیبااااوو، ئاری شە( و هاااااوبەرەوەزشااااتێکیان بە زبااااارە )ه هەمااااوو

سااۆنگەی شااێوەی ژیانیااان،   ان. لەییدەوورسیارێتی و ئاساا بەرپنیان  شتەکاپادا
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ا یاا ەرەسااەندنی ئیسااڕائیلدا هەبااێ. ئەمااڕۆ تەنە پیان پشکیان لیەوە توانییانڵدبە  
 (ماانەوە بااۆ ییاا الی کەم مە )بەەبەبم ئەساات ،نماااویسااڕائیلدا ئ کیبااۆت لە ٢٣٠

ای . ساردەبێ  و چۆنەبوچۆن د  ێ ئەوان بێب  کە وبت  ،ە بچێخەیاڵم بۆ ئەو
خااۆی نی رداەس اتێکهەر کە لە نە،ە ،  رێ ی میبۆتی  ک  میداساڵە ئەن  ٣٠چم  ک

ر زۆنەدەکااارا  دا بەهاااۆی بااااردودۆخڕاباااردووکە لە  –کەم انەکەی دەو خێاااز
کە   ،وا و تاار ێ لە هیاا یەک دەباا م تااێکەڵەیریەوەبیاار  مهەردە  -م  بکەانی  سەرد

 نی ئەوە بوومەڕواچاو  وینە،رچودە  ە لە مێرهاڤیاژێەمێکی دراوکی دخۆم و ب
 ن هەبووبا.ایەمێئبە  ویستبا ئەگەر ئەوان بیان -بام بژیا ێهەر لەو
 

 نیێااامەوە ژیاااابگەڕ بێاا ێاااک ڕۆژبااۆ ساااابنێکی زۆر هیواداربااووم   
ی ئەو کاااارە باااوو. کردنااا نە انممێااادیە گەورەکااا ائویەکێاااک لە ن بمکیباااۆت، بە

، مەوە کیبۆتنشااینبااب ەانیبااایبوو بمتو  ئەستەم  ،وم هەبوهوری ئەهۆکا  بێگومان
ەنااد انەوە پابپێیاا  ەک ،نشااتییەکانم بااووبااوونی ئەرکە گەکەر کەڵزۆربەش لەبە

         سااااتماێناشک ەوەیبە ،ااااووڵی پەشاااایمانم لزۆر بااااووم. بەبم تااااا ئەماااارۆش 
 لە ژیاااااانی کە ،انەداو فشاااااار ساااااو و تەگەرەکۆ ەوبەساااااەر ئ نلە زاڵباااااوو
پیربااووم و کاتم هات، زۆر  یدا  یکاتێکیش لە دوا  ،ملێوون  برێگڕ  ادمکیبۆتنشینی

نیااا ناایم، بەبم لێیااان دڵ  ماان  نەۆرم. زۆر شاا  هشااتەکان بگاا ە  ل  کەمتوانی هااین
وەک  -دبایە جکرۆتدا خەریبک ی لەهەمووژیانی خۆم   ئەوەی لێی خاترجەمم:

لە  ئەوا -اناای پشااووی هەفااتەڕۆژسەردانکاریکی    کوەنە  ە،ینەڕاستندامێکی  ئە
 39مدایگشااتی  یکە لە ژیااان  ،ەوە دەبااووەد ئ،ەب  و ئاسااوودەییم  شاا اوە پادەخنا
 تم.ەیشیگپێ

کی ییەوووین لە چەنااد خااانوبااۆی چاا   ١٩٢١لە    ەئێم  ەک  ئەو کیبۆتەی  
نە ەکە باااوو. کاااۆن ەپاشاااماوەی نشاااینگکە  ،پێکاااااتبوو دارێاااککەم و دەوەنە 

 و دربااا، بە  ەلگە  جێباا دا  ڕاسااتییک، لە  زوباخ هەبااوو نە مێاارگ، نە گااوڵ نە هاا ڕە
 ەریەرتاساا س  دالە بەهااار  .خۆر هیچی دیکەی لێنەبوووی بەراچکێڵگەی هەڵقر

ەکە، تەنااااانەت زۆنگاااااوە دۆڵ دەوریچااااوار نیاکاااااچی .ومیااااک شااااین دەبااااوئی
 

خۆی    و   ەزیریروسە  ەیلپ  ەەیشتجار گ دوا  کە  ە،ییەکانەیومحک و    یسیاس  ەییاالکچ  کار و  سبەەم   39
 ڕگێوەر -ێنا وازیا
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یااا ەک مێاراڤفااتەیران، بااۆ چەنااد هەڕەشااەکانیش بە گااوڵی کێااویلە دادەپۆشاا 
نی یرانباا راباش ێپاا  مگااانییەکەمااین  بەبم ،بووە جوانترین شااوێن کە بینیبێااتمدە
چااوو. دەی  ۆباا   ئەندێشااەو    ڵخەیاااکە    ،اش نەدەهاتە پێشااچاوەهوتان بوو،  زس
بەسااەریدا زاڵ ببااین، هاایک  بکرابا  کە  ،گەرەتە  و  ۆسوکین  رتن و سەختەمییەک

 وەک ێدا دەباا ماا ریاڕبماان الی خااۆمەوە  پەیوەناادی بە دیاامەنەکەیەوە نەبااوو.
ەن کەدیاریااا د ۆمبااا  رکەیم و ئەو ئەتوندوبەناااد بااا  خاااۆگر وژنەکاااانی ئەوێ 

ە، ماونە بیر لە  "یەە،یکردنەوتا" یانەڕۆژئەو کارانەم لەو    هەموو نم. مییبکەاڕ
داری بادام لە باااخچەیەکی   ،خەریکی ئەوە بووم  ژۆڕەندان  م بۆ چنەزاد  بەبم

و دەونەدارە بچااوکەی الی ئە م و لەویاێاانان هەڵاابکەنم و بنزیکاای کیبۆتەکەماا 
نم. چوو، بچێەراڤیا دۆ مێابی ەیڕێگاەو ئکانی ەدەنێو چە،ەڵە بەرالی خۆمان ل

 کێااا اتک راکێش، هەررنجساااە ڕوپاااڕیچ یکدارساااتانێ ۆتەئەماااڕۆ بە تەواوی بااا 
(ی زۆر ،ووڵمان لەو چۆن ،ۆرت )چاڵ  دێتەوەرداەوەم بەبیئ،  ەپەڕمتێدیدا  البە
    دا و بە وریاااییەوە نەمامەکانماااندەکاناادا لێاادەرەێااو بە،ەنە، لەنڕ،ااا،ڕ و اکە خاا 

ئااااخۆ کەی نەمامەکاااان وە ەددەکااار بیرماااان وبووین امرسااا . سەدەچانااادلاااێ 
 ڕەنگبااێ ێ،اسااتی باا ڕ ئەوەی، کەندەیاارن و دڵگواکە جاا ڕێگااا ەباان وهەراش د
. ماان هەرگیااز یەکەم بااێپابەنااد  بە گەورەبااوونی ئەو دارانەوە تەکەبو هەمااوو

وە. کاتێااک ئێااوارەکەی بااۆ انەم بیرناااچێتەەماماا ن دنی ئەوداچاناا  ی کاااریڕۆژ
ر بەبم دەمزاناای ئەگە وڵێنم،وبجاا م انپەنجەکانی  وتمدەە، نەەوەڕامەم گژوورەک
 ەکەن،یااااان گاااااڵتەم پێاااادوموهە اوئە ،ننبیاااا ەکە و نەماوینژووری فاااار نەچاااامە
یی " ماان لە ناااخەوە ئەمریکااا"ئەدی چیمااان پێگااوتی؟ ئەوەیە کچاای  :ێنپێماادەڵ

چااونکە شااۆربای نااۆکەکە ئەوەی بامە سەرخوان،  ەچووکە ن  ،مان دەبوومشاد
اییاادا م هەر چااووم. لە کۆت، بەبریۆ بەکەکە باا ەوچاا ۆ کباا  یەنجەکااانپ ناااهێدەنە

ۆریس و م ماا ەچەنااد مااانگێکی کای دو .اهەرو یشمناا مااانەوە ن و اوڕ دارەکااان
 ەک ئەندامی کیبۆتەکە پەژراند، ئیدی میاراڤیا بووە ماڵمان.منیان و

 

چاای لە هەربۆتاادا لە کی ژیااان دا، (ڕابااردوو ەیەد)ساا  نلە بیسااتەکا  
و، واردن کەم بااواوە خسەرەتلە  هەر    .دوور بوو  ەیەکە ه  ،کەینیەراخۆشگوز

 ێڵەی ترشدانەو مانانەڕۆژی اکرۆۆش بوو. خامی زۆر ناخبوو تئەوەی هەش
دەکااڕی و لەنێااو لە یەرەبەکانمااان کەرەی نەپااارزنراو )نەۆڕبااوو، تێکچااوو و 
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 کەمێک میوەی کیبۆتەکەمان و( زۆر تاڵ بوو تامیابوو  شکە(دن )مەپێستی بز
، ەوە دەهاااتی بەریتااانیلەشااکر  ەخانەیزو،ئا  لەکە    ،مانگا  یووکرا،وت  تیشۆگ

 گ لەنێااو ئاااویریناا ، ماساای هاەوەوونماااب ێوپاشااماوەی جەنااگ لەلە  ئەویااش
ڵەدا بااردن بااوو بااۆ بەهە وا پااێمتەوسااەوە بە تااازەیی دەناساارا )ە ب کە ،تەەمااات

رد  دەخااوا بەیانیااان هەمااوون ە"یەمااائەو "تازێمە (. ئاا سرابوو تازەنوو  لەسەری
یااان سااەریان لە ووهەم ،هاااتدە داەزخانەکئاشااپە لە نماا ۆرەی تێااک ناا اکەر ه
و ئە بااارەی شااتێک لە انمدەتااو  ڕاستیە  بهەنوکە    .ڕدەماێخۆشبوونی من سوپ

 نەرە ئامادەبکەم.نە ترسێخوارد
 

 ،انڕۆژوان بااااۆچی ئەە ک ،بکەمەوەڕووناااا لااااێمگەرێن بااااا ئەوە  دەی 
 کیکاااارێ رئەویەبلە کوەنەئەوەش انااادین باااوو، ن لە کااااری ڕ،یاااانن ژنەکاااا

ر ەببەڵکااو لە ،(انتر بااووانی دیااکە، ئاساا کارەکاا ەگەڵ ل راوردبە بەوو )باا   خسااە
     رێن. دەکاشااااااامسااااااووک و کەم تە یێکاوچاااااا د بە کااااااردەهەسااااااتیان  ئەوەی

بااوو،   ئەوکااات فاارەە  ک  ،بۆ یەکسانی مافە "مەدەنییەکااان" نەبااوو  باتی ئەوانخە
 ەک  ،بکەنانە  کار  وەئویس   ەانان دەیەو. ئبووەنجکێشان  ڕانی  یەکسبەڵکو بۆ  

ن، اکااااااێلێاااااادان، زەویەڕێگ . کارەکااااااانیشدەیااااااانکرد یااااااانهاااااااوڕێ نێرەکان
ان ای وایاا وەی سااەودئە بااۆ بااوو، تنگرەرکاای ئێشااکیااان ئکردن دروسااتانووخ

ش ڕێباادرێنە ناناادین. ئەوهئیدی ئۆتۆماتیکیااانە ف ،کە جیاواز بن  ،نەکرێ  داڵلەگە
بااوو؛   ،ێداباێنان"  دی ژنازۆڵی "ئاڵاژەی کتەوەسد  کە   سەدە بەر لەوەی  نیو

ترین ووتومااااین و سااااەرکەەکەبۆتنشااااین یژنەکااااانی کی بااااێ،ئەوەی ڕاسااااتی 
تی ماان بااۆ هەساا  کەچاایە. ینە،ڕاسااتانیی بااوون بااۆ پرساای یەکساا  رەجەنگاااو
ژیانماااادا لەوە ەک شااااێوازی ئەوان نەبااااوو. ماااان لە اناااادین ودن لە نئیشااااکر

ەو مااان ل ؟یباااۆچ ەوە،نااادیننای کاااار لەباااارەیوزەناااایە ەراتێنەگەیشاااتم ئەو ه
ر اکاا باشااترە  پێ چی "بۆ :ین دەهات پرسیمناندان بە کاری  گاڵتەیە  انەی ککچ

دین خااواردن بااۆ ناناا لە ەوەی ل ی،ئالیااک باادەن بااکەی و مانگاکااا لە تەویاالەدا
تپێکەرانەی نەدامەوە و دە بااکەی؟" هاایک کە  وەبماای ،ەنااایەناا  ئاماااهاوڕێکا

ەی یەکسااانی د لەورادەخااومااان کەردنەخوا تییەوام خەماام لە چااۆنماان بەردە
  (.نەیایینانە )فێمینمێ
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جااار یەکەم ە کاارد.اناادینەکن یخسااتنەوەڕێکە بەسااتم شااەوە دبە جۆ   
شم دوور خسااتەوە تازەکە"ە "اسییم  ا. پاشانالدنەرەکەم  سێتر(  )ن یشکەکەرە  

ن، بەم شاااێوەیە م باااۆ ئاماااادەکردساااەی دانەوێاااڵەژەمێشااای هەری و لە جیااااتی
 ک نەبااایە هەر هاایرمابەو سەیەوە، ڕادەگەتان سزیانیانی لە بە کاتێک  ەکەڵکەخ
ەکە ەڵگرتناای ن یشااک  الری لە هکە  .نۆهەبوو بیخاا ۆش  امخگەرم و ت  ێکیشت

یەتیان نیشاندا. هەر یەکێک ناڕەزا ەس دەردهەریسەکە  رەیلەبابم بە، نەبوو
 ەکااێکەی  ەشئەو  رخواردمااان دەدا.ئەوە خۆراکی زارۆکااانە دە"  لەوان دەیگوت:

ا ییاااددوا، لە ووم لەساااەریبااا ر ساااوور " مااان هە.ەکەیکاااایییرۆکە ئەمریااا لە ب
تێک شااا  داجاااا بڕیارمااا نیاهاااات. ئڕ نە تاااازەکەهێنااااادڵ یاااا لەگەاراڤە مێبەرەبەر

کااااانی چااااا ە بااااکەم. کااااوپە مینانەکخااااواردو  اردنشااااێوازی خااااو رەیلەبااااا
 بەبم -وون ەدار باا ان و بااریقسااپی و جااو  کە نااوێ بااوون –خواردنەوەمااان 

ەر ه بێااازم نەدەهاااات گرت وکلاااس دەیاااان و ژەناااگ کفاااتەیەهە ەنااادی چدوا
وە، بە بێااتەینەکە ە ناناادن لرەی ماا ۆناا ەی ئەو یە پااێشەم. بااۆاشاایان بااکەماشت

ە، کوپەکااانم الدان و چااووم هەریسااەک ابەتیوتنم لە باا رکەبە سااەتن ەساا تبپش
    و رەکااان زۆر جااوانتان کااڕی. پەرداخهەمااووبااۆ  سااەرو پەرداخاای شووشااەم

کە  ،مدا بنێبە وە داندەبێ  وە، بەبماردنەوخێتن بۆ چاووربۆشتو خ  زترپێ  بە
ە ۆرکە بە ناا کیبااۆتە هەمااوو دەبووایەئیدی  ان،کش زۆربەیان بردهەفتەیەکی نە
 بە ساخی مابوونەوە.پەرداخ ێ دوو سونکە هەر ە چچا بخواتەو

 

بم یااان دادەناارا، بەنیوەڕۆەیانیان هەڵگیرا، بااۆ هارینگ لە خواردنی ب  
وو، بە باا ەکیااان نو کەوچ چەنگاااڵ و ان چە،ااۆووهەماا بااوو. شااەی هەهێشااتا کێ
هەبااوو.  وچکێکاایک یااان کەێاا اڵک، چەنگەیچە،ااۆ ،ێااکرەفەر یەکەیااان دزۆری ه
ان دەشوش  و دەیانکردە ینگەکەیرکرد هادەاریانک  ناندینەکەدالە   یەئەو کچان

(، یەماااڵانەدکەیان دە ماسااییەواتە توێکڵیان نەدەکرەوە )م پاکبەب ،پارچە  چەند
خااۆی  دەبااووایەهەر یەکە  ،ەناااان دادر خااولەسااەنگەکەیااان اریه اتێااکیە کبااۆ

، ڕنەوهێک نەبااوو دەسااتی پێبساا اتیش شااتە. ئەوکاا ی لێبکاتەوناکسەدەفەلە  توێژا
دەسااتڕیەوە. کاتێااک ماان هاااتمە  ناناادینەکەیانی نی ئەوانەەکاااڕۆکبە پەی یاادئ

 ندییکاارگلە وتنەکەە نی دیکوە. کچەکا، بڕیارمدا هارینگەکانیش پاکبکەمەئەوێ
ێبااوو. م پماای خااۆمبە" بەبم ماان ودەکااا ەشارئەو کاا  یناای،ەبئەرێ دگوتیااان: "
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هاریناااگ  انۆتااا لە مااااڵی خچیتاااانکرد؟ ئەرێ چاااۆن رێ لە مااااڵی خۆتاااان ەئ"
ەسوکاری ەر خوان؟ ئێرەش ماڵی خۆتانە  ئەوانە کاێننە سین و دەدەکەادەئام

 ئێوەن "
 داەمموانشاا   ەی لەئەورلەبە  ەکرد.دست،اوەمان درو  مەبەیانیانی شەم  

ن لەسااەر امەمووانشاا ی  یە ژەمەکااانحەیفا، بااۆ  ینەن ببەەکەمای شیرتواناندەنەم
ئەو  رد.دەکسااتورد یشااماناوستهەبااوو، مابااوو. ئااێمە ،اوەمااان شاایر وەسااتا 

اناای شااەممە ڕۆژانیانی ( دروس  دەکرد، ئەوانەی بەیکیان )کولیچەانەی کێکچ
 لەو ریتیبااووانی بیاا ەی بواردنکە خاا ونچاا  ،تدەگرۆیااان ئێشااکیان لێاا بە گیااانی خ

نااادێک لە ەهشاااێوان، ی وای خاااواردننی هەینااای دەواوە. شااا ساااتکراە دروکاااێک
ەردا ساا  ان بەسااتیئەگەر دە ود کێااک دەکاار سااتیان بە راوەان دەکارەکاا ەرزەه

تێااک نااۆرەی کاااری ماان لە ا بەیانیااانی شااەممە دەبااووە تراژیاادیا. کائەو ،اباا تگر
نە هاااێلکە  شاااەکر و ەوە نن مااااۆڕە ن ،ینااایدەمب دەهااااتەممەدا بەیانیاااانی شااا 

(، ئەوسااا دن دەکرایەیەککهێل  ناوەناوە  ،ووهەبمان  لەڕوالوازێ مریشکی  ندهە)
وەی بەشاای بااۆ ئە ،ر بکەیاانی زیاتککێکو کە تادیی ەمێک ئاردکوی زیاتر و ئا

         ئەوە وەک ە ساااااەرەتاوە انیش بکاااااا. لشاااااەوی هەینااااای و بەیاااااانی شاااااەمم
کێاااک لە  و جاااارودرۆکەی یااا ب وەیەکم دوای ماااابەب ،ناااراشاااۆڕش" دەزا "دژە
 ان ،ووتدرا.بە هەمان پارە، بۆی دایەکتەهەف

 

وەی ماۆ کە ب ،ی منئاهەنگێڕیەکەین بەشداریە "بۆرژوازیانە" رترۆز  
وکی باسااایان دەکااارد، داپۆشاااینی مێااازی ساااو بەک لە ئیمیااا ماناااگ ان ەنااادچ

 کەی باا اسااتەکە ناوەڕ ،ەڕۆیەکێوانی هەیناای بااوو بە پااارچە پنااانخواردنی شاا 
 درک، بۆڵەبۆڵیانهیان هەڵشێشامێاراڤیا ئا  یمانەوە  ئەنداازابووڕ  کێویلە  یگوڵێک

 م هەرببەد دەکەم، کیبااااۆتەکە بە ناااااویماااان  گااااوایە ،و هۆشااااداریان دامااااێ
 ەم.بکم کارەکە ان وڕەمگلێ

 

کەش هەبااوو، بااۆ ئااێمە مشااتومڕی زیاترمااان لەسااەر شااتەکانی دیاا   
ی. شااا ۆن دەپسااایااوە کران شاااێهەمااا  کچەکاااان ماااووەهگ. و بەر نماااوونە جااال

کە  ،ووبتان پێکااااەکاا ەبری دەسااتی یەرێکی چنااراوی زباا ماشاا سااەکە لە ،وکرا
 بااۆ کەشنی دیاا کاااوەبۆ سەر دوان تێدەکردن: یەکیی و سێ کونمان دەمان بڕ

ردەهێنااا، شاامان بااۆ کەمەر بەسااتنەوە لە ناوەڕاسااتەوە بەکاێکیپەت سااکەکان.با
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 ایەوودەبااا  ەریااا ن ێرەیە گاااودا بانی هەینیااا وارئێااا  ئەمە پۆشااااکەکە باااوو. لە
رە و وەنااوت شو کچەکااانیان کراساای خاااوێن بااایە: پیاوەکاا دکر نکاریماااناڕگۆ

 ەوئ ماان بم. بەدەپۆشااییەکە اسااەکەی ئاایش و دەرپێاا بلوزیااان لە جیاااتی کر
 ەبااوو. ماانبە دڵ ن  دا،ێااک لە هەفااتەڕۆژ  ،ەمپۆشتەکردنۆخین  ڕۆگۆی خلۆژیکە

 وهەمااوێ. باوتااوکرو ئ اهاتب ئەگەرەم، ەبەر دەکی لە چناڕۆژ  باکم بەوە نەبوو
"خەر،ەکەم"   اسااائشکرد، دەروێبە خەڵوز گەرماادە  ،وڕسەکەمان  وتوشەوێک ئ

کو بەڵ دێوانە ەتەوومەوا بی کانەزوایان دەره  نەکۆتنشینەکان  ئوتودەکرد، کیب
 گەکان باام. هەمااان شتیشاایانلە ناخی دڵەوە لە پێشەن  ،بە گومان بوون لەوەی

 وڵگاا ەکەمااانی بە ژوور یرە دیواک ،دەگوتمۆریس    کانیوێنەکێشانە  یارەلەب
کیبۆتنشااینەکان خااووە   یانااد تااااخ  ی باشاایوەیەکدا مااایڕاسااتیو. لە  ەخشاندبون

کە ئێمەیااان   کیسااەرە  هۆکاااری  د.راناا ن پەژەیاێمئ  ەمان" وەکییئەمریکاەیرە "س
م ناشاایالی    ەکەمان بااوو. ماان سااەرەتا لەپەسندکرد زیاتر لەبەر ئامێری نەوار

اتر کە زیاا ۆتەکیباا  کردهەسااتم مکی کەێگد مااانچەناا  دوای بەبموو، بەجێاێشااتب
هێنااامە و وە م سااتاندەنابێبەزەییااانە لە شاای یدیاا لە شااینا. ئ پێویسااتی پێیەتاای

  ەک تەلئەبیاااب. ورد هەرۆی کێشاااکخااا  باااۆی زۆر کااایکێەڵ. لەوێاااش خئیمیاااک
بااێ ەاسااوودەیی مێاراڤیااا مااارەییەکە بهەندێک جااار سەرسااام دەبااووم ئاااخۆ ئ

 کا ند ببووکەکە پەسە
 

نااد وەردا کار بکەم و بااۆ چەڵگەی پەلەلە کێ  تاانا  دان  یندا مستانلە ز  
ن و مەشااو ی بااۆ فێربااووشااتوکاڵکەماایش نێااردرامە ،وتابخااانەی ک  ییەکەتهەف
و پەلەوەر. ساااابنێک  اێناااانی جاااوجکەدنی هەڵشاااورخواری مساااەر چاااۆنیەتلە

ش ێخۆان پگێڕایەوە، زۆری ابمو پرسەی ئەو سەردەمەم بۆ دایبدواتر کاتێ ئە
 ەیکااات  ، چااونکە تااا ئەوشااارەزا  ماان بااوومەتە  داواری پەلەوەرباا   ەلگوایە    ،ووب
 امسەروسااەود کە ،ناسااراو بااوومم بەوە ێاراڤیااا لەالی خااانەوادەکەتمە مەهااان
 هەر لەگەڵ باڵناادە. ماان ناااتوانم ئەوە بڵااێم کە نەخاساامە ەیردا نیاا ەوەپەلگەڵ ەل

وا  مبەب ووم،بااا  هورگەگەگەی کیباااۆتەکە کاااانی کاااێڵرەبەڕاساااتی لەگەڵ پەلەوه
کە  ،بااااااوو پەیوەسااااااتم، مااااااایەی شانازیشاااااام یااااااانەوەپێ بیناااااایەوەخااااااۆم 

یایااان اڤارکەکانی مێالنە مریشتن سەیری کوەخێوکەرانی ئیمێک دەهاوەربپەلە
،سااااەم لەسااااەر  ە هەڵاااادەهێنران. بااااۆ ماااااوەیەککەوتوانسااااەرچااااۆن  کاااارددە
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ان و انیاا نێاڵهەە جککااردن و جااولکەن و هێکااڕکەوت لەبارەیران دەکرد،  وهپەلە
ی ەنەکوالکاا  سااەریش چە،ەڵ بەجااارێکان. ۆ و ئێوارانیاا ڕانی و نیااوهبەینی  ادندا

 ەدیااا .د وەریشاااکەکانەخەونااام بە ،ەساااابی م ەوشااا  دادا، دواتااار باااۆ چەنااادان
ێنااا. چاااوم بااۆ بەرهەماای دیااکەی پەلەوەر وەبەرهە بەراتم بو کاا  ەوز اهاا ەروهە

دبااا، رکەپێویمان اوبتساا دە نە دەبااوا هەرگیاازئێمە ە ک ،هەرچەندە خوا دەیزانی
کرد. دەن ئاماااخااوا رەمریشااک و ،ازیشاامان بااۆ ساا لکە تەنااانەت هااێ ە دواییاادال

ڤیااا ارامێە  لن  ەردانماسە  یم دەهاتنڵ جودی  و حاەگەینا لکە ش  ،هەندێک جار
 لە هااێلکە خۆماڵیەکەمااان " پیازمان سوور دەکردەوە لەگەڵ هەناادێک،انەەتیب"تا
 ،ەینیاا  اتااایەکی وایە وانوخاا و وکە ئەەناا ه د.خوارەماااند و بە چا ددەکر  نۆڕلە  

 وکات ژەمێکی نایا  بوو.بەبم ئە
 

ودا ە کاااری بااازوێمە هەمیشااە لتێاادەپەڕین. ئاا بە خێرایاای کااان نگەما  
 خەڵااکەکەش هەمااووئەگەر  ،ودەچوا پێاا ک جااار وناادێهە وا دەهێناا ن ماااکورتی

یدا لە پیسااای و خااوێنکچوون ساا نتااری )ئەوا دیزە یااا نەبااووبێ،تووشاای مەالر
و زۆر ەکی مێشااە لماای ناااوچەکەیە تااای  کە،  پاپاتاساای  شاایۆخ( یااان نەبوونەه

 ،یەوەنگادەپ ەلیت و ڕ،وە  لکیبۆتەکە  ، دەیانگرت. لە زستاناندا  بوو  نکەراسهەرا
. بخااۆین و بچیاانە سااەرکار  دەرەوە ژەمەکااانی خۆماااننە  یاا بێویاادا  ا بە ناووبەد

 اتاا  رەوەهااالە بە بااوون. گەرمی زۆر درێااژ و انکەڕۆژو؛ هاوینیش ئاسان نەبو
 .وینوبااا لااام دە ێش و مەگەزیلە، مااا وێشااااوی مێشاااوو ل وشااای هەورتو پاااایز

ە ی ککاااتە  ەول  سااەر کااار،  چااووینەانییەوە دەچواری بەیاا   سەیاتئاساییانە لە  
زۆر بااااێ بەزەییااااانە هەڵاااادەهات. تاااااکە شااااتی  ڕۆژەکااااان، ە کێڵگگەیشااااتینەد

 گەرە)ئەویااااش ئ مەڵحەماااای ڤااااازلین انبەرگریمااااان دژی مااااێش و مەگەزەکاااا 
 رچەو ن پااێدەرەوەبااا لە جەسااتەما وێنەی بەشاا ئیاادی ئەو  و،بااو  (اتکەوتبەسد

 کراسی و رەی درێژووهەروەها تەن –مێش و مەگەزەکان دەچە،ین  د و  دەکر
هەرچەناادە لەو هاااوینەدا  -لەبەردەکااردن  درێژمااانەردەساا  ەبە و س،ەیاااخ

کی ێتشاا خۆش کەوتاام،  نەوان  ویان د  کێراجپڕێوانە دەهاتنە بەرچاو.  زۆر شە
پاااارچە باااووم، کااااتێ کوڕێاااک  مناااونمە دەنااا کە چ ،بیاااردێ ەب زۆر خۆشااام

 ئیاادی ،نااا بااوومێوە بۆ هێاوسدر ەکی بچکۆلەی لە گوندێکییمۆیو ل  کێسەهۆڵ
. هەڵبەتە گەر توانیبامااان چامااان کە روستکردۆ خۆم دساردم بکی  مۆیەلیوەئا
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مان درێکی ساااا شااتتینوتاااوی هاوینااد ەبااۆوە گەرم کردبااایەوە یااان لەسااارد د
ۆت بەبم پەیااااڕەوی کیباااا  ،نەدەبااااووین حاڵوێەناااادە پەشاااا ئەو ،وەەیدباااااواربخ
 ناهەمااووبردبااا گەر بەشاای دەساات  بااۆ هاایک شااتێک دەبااوو نە ساا وایخەد

 .نەدرابا
ەی یو هەڵوێسااتە زێاادەڕەویی ئەکااارهۆ ەکانییسااەرەکی ڵەلە هااێماان   
نەی ایژ یس تا دەهات ئەوم بۆ مۆرەگەیشتم و سەلماندیشم، بەبێدت  کیبۆتەکە

 و  ەقڕ  کە نابەجێیە ژیانێک هێندە،  وەەکردەریدیب  اکێش بوو،ڕجرنەسر پێکەمت
تری و وشااک ڕەوەوە ئاااڵۆزترنگەی پەیاا تر لە سااۆتااۆش زێیاادە ،زەحاامەت بااێ

یااااانی تایبەتیااااانە و ی ژڕووبەرونەوەی کەمبااااو  ەساااا د ی بەزۆرە ب بااااکەی.
ێ وەە مێاراڤیاااای ئناااد. لوە دەیناباکبیرییاااانەڕوونردنی باااواری سااانووردارک

مشااوری لەسااەر ئەو شااتەی کە جێبوو  ەنتوگۆکردن  گفۆشی  رەێ کە  پژڕۆ
لەبەر ئەوەی  نەکئەوەش وزیااک و نیگارکێشااان. کتێااب، م ەکو ووباا  مااۆریس

لە جیاااوازبوو. ئەوان  ۆرەییان  ڵکو پێشاانن، بەووب  دەواروێنەخن  تنشینەکانکیبۆ
بفرۆشااان یاااان هێلکەیااای  ٥٠٠ی باااوون چاااۆن ساااەبەتە گەورەەدا ئەو خەمااای

ان مونەوەی پێنجشااەمیان لە کۆبااوکێی وەک یەکۆجدیۆلیازکاوی ئۆڵی ئاکشتێ
 ،وەشدا مۆریس هەستیکردئەڵ نیگارکێشان. لەگە موزیک و  ب،تێک  کەو  گوتی
ئەویش زۆر تەسکە. ان هەیە، رکردنەوەیەی بیتڕاسەک ئایا یڤارخەڵکی مێاکە  

و  و لێبااڕاون شااتێکەوە زۆر جاادی هەمااوو لەبااارەیوتی ئەوان هەروەهااا گاا 
 یکردبێ. بێ لەوێ بارەوە هەیخۆشی و دی بە گاڵتەەنویپە یهەرچێ ەچدێپ

 

کااات  گەر ئەو پااێم وایەا وو. ئێسااتاوی هەڵە نەباا ەو بە تەوەتە ئبڵاا هە  
وبان، رمکێشااتربوۆژیاوە نەیاادیۆلائو    ڕەفتااار  ەیارەندێ لە بکیبۆتنشینەکان ه

و   شکە ئێسااتا زۆر باااون، ئەویااش دو  ،ند کردباااندوو شااتیان پەساا   بۆ نمونە
خەڵکاای وەک  ی خااۆت، ئەواووری تااایبەتژە و چالێنااان ل ەتبیادەسااتی تاا ئاو
کە لە  ،وانە شااتگەلێک بااوونئە لااێشاا . ن بەجێنەدەهێانی کیبۆتیااایس ژیاا رۆماا 

انە شاااات ونی ئەوش بە نەبااااو. مناااایەووەەدەبااااون نیاااااجێ دا١٩٢٠ی کااااانکیبۆتە
 نەدەبووم. هەراسان
 

 یپێااڕ م لەبااوو داکاا کە لەگەڵ خەڵکانێ ،وەردەگاارت ماان چێااژم لەوە  
، هەبااوو منیااان ییکااۆمەبیەتی سیاساایی و وانیناا ڕان مەی هانەوون، ئەوۆم بخ
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وە و بە چڕوپاااااااڕی کێشاااااااە ڕەگوڕیشاااااااەە ل انشاااااااتێکی هەماااااااوو ئەوانەی
تەکە بااوو، ۆکی کیباا تێشاا  هەمااوولە زم حەەکرد. دوێاا وتکانیااان تاەیکۆمەبیەتی

ن و الێشاااا ازی هەویرڕفێربااااوونی  ەر بااااا،پەلەو گەر ئیشاااای بەخێااااوکردنیئە
سااااووکەکانی ان خااااواردنە سااااتکردن، یاااا وردکبااااۆ نااااان و کێی ندرئامااااادەک

و بە  ەوانێتی دەگەڕانەوهاساا پ کااان لە نااۆرەیکاااتێ کوڕە ایەووباا  وانەشاا ەنیو
ی گێااااااڕانەوە ێم لەوگاااااا ، ەسااااااتاندەوە ەکبە کااااااۆمەڵ لە ناناااااادینە سااااااەیات

کرد لە ماااڵی ەواوی هەسااتماوەیەکی کەم بە توو. پاااش ماا انیااان دەباا ەکچیرۆک
ئەو  ەروەهااا هەرم، هووبنەژیاااب یااکەک شااوێنێکی دهاای ەلرد ەستکام هو  ،خۆمم
ەمترین کۆسااپی ئاسااتوەی مااۆریس بااوو بەمااایەی خەماای  وبااو یااانژ یڕووە

ڵکاای وا اراڤیا خەلە مێ  ەەتهەڵب  بوو.  یناەی شادمیاالی منیش م  شادمانییە، بە
هەناادێک لە ژنە  جێی، نەخاساامەبااوو لەگەڵیاناادا بگااون ەحاامەتکە ز ،بااوونهە
 نانووان دەبااێ ،اا دەساا  ئە بە ان وابااووێیاا پ یئەوانە  ،ان"ەکنیدێر-نەکابوو،اڵ"

و وامەکە دەربکەن. بەبم بە   ا بکەانی وو فەرم  تەکە دابنێننجیانی کیبۆکبۆ ئا
 .دنێم دەکرمن جێبەج یگشت

نە باادەین کە بە درێژایاای اکااارە ،ورساا باااجی ئەو  یەووادەباا ێگومان  ب  
یااان ۆخی ڵاا ۆڕییانە رەتاەساا ی و ژیااانوهەوا واڵ دەمااانکردن، بە تااایبەتی ئاا سااا

لە  هەینااێدەسااووتاندم، پێسااتی دام و ەدخااۆر لێیاا تاااوی تینو و وبااا هەبااوو.
ە ، بااۆیردن نەبااوونە شااوێنی خۆجااوانک سااالۆن ونە  ێسااتاان وەک ئبۆتەکاا کی
 بمبە ،بووپێااوە دیااار پیریااان  تاارووز  لەچاو ژنانی شارەکانین  تنشنی کیبۆاژن

 ن.بااووتر نەەانیناا مێیای شااار ننالە ژنان  چاویشیوسەرەڕای چرک و لۆچی دەم
ڵ و سااا ،وووە هاااتبویااۆرکەکچێااک کە لە نی راڤیااا،ایم لە مباارادەرێکمە ە بیاارل

 انیەردساا  جارێکیااانە ەیاناادم کگنیوێااک بەر لە ئااێمە هاااتبووە کیبااۆتەکە، پێیڕا
، ئەمریکاااایەوە زیلێکردن چااونکە دەگەڕواحااافید بااۆ خجاای کااری گەنشاااییرێک

کاارد  درێااژ ۆباا  تیسێک دەکات. ستینڵەفەوە وبهات جوو  لەشکری  پێشتر لەگەڵ
ڵیم ی خۆشااحاایەماا  دایکااامرئەلە پێیگااوت: " شجەکەەناا گ ، کاباەی لەگەڵاادتەو،

بەو ر ۆز ە." کااچەکەەفەڕە مااایەی شاا دەبااوو دەسااتتم بگرتبااایە. هەنااوکەش لێاار
چە. وکاای پااووتەیە بااووپااێم وا بااوو، بەبم ماان سااام  ری کااوڕەکە سەجوامێریە

ر ەلەه روەکهە ەیکاااد اشتئێساا رێ و ک دەگاا ێاا تیبۆلە ک ژنێااک یتپیاااو دەساا 
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 کۆتێکیب تیەرێاوسسێتی و هڕۆمان   شت و هەنوکەکائەو  .ابک  اەهوشوێنێک  
تە ڵاابەپتاار. هەراشااتر یااان خهەر شوێنێک وایە، هەناادێک با  ژنومێردایەتیوەک  

تا کراوە نەبوو. ئەوەش خۆشەویستی دەدوا وەک ئێس  یرەبالەەڵک ناێنیتر  خ
زتر پااارێکۆنە  دا١٩٢١لە    گشااتی  بە  کاای گااۆی زەویەڵخ  کە  ،ابووئەوە و  بەرلە

ەدەکەوتااانە و دێگانیاااا ن الەبەر ئەوەی خەڵاااک لە مێاراڤیااا  کنە ڕۆ،مااا ەلباااوون 
 .یەوەداوی خۆشەویستی

 

ەدا بەختیااار بنو ساااماان لە ،شەکار،وڕساای هەمااووسااەرباری ئەو   
. لە شاایۆشویساا  و سەلماندیۆتیش مناای خشویساا ، کیباا کیبااۆتم خۆم. ووباا 

 یکاااۆمیتەیەەو رام، ئژێاااردهەڵب اریکەساااتڕائاکاااۆمیتەی باااۆ  نمااا ەرەتاوە سااا 
 ەش بااۆ ماان مااایەیۆتەکە، ئەویباا ک  یدانااانی سیاسااەت  بەرانبەرر بوو  ایبەرپرس

ندی بزووتنەوەی ڕبەۆ کۆڤیا بارانێردەی مێشانازیەکی گەورە بوو. دواتر بە  
بااوو.  ۆمەندیشااکڕاسااتی  ەمەش بەەڵبژێااردارم، ئدا کاارا ه١٩٢٢  لە  بۆتەکانیک

ەو ب میکردننازتەی شاااااساااا ، ئەو هەووساااامدەن ەوەرەیلەبااااا تاشئێساااا  ێتکااااا
ایەتی لەو کۆبااونەوە نەرپێاادام نااوێانەی  تماا م  ئەوەندەەی کیبۆتەکە بایی  یتیڕاس
ە ک ،موپێاااادابو ەشاااایدیانەتمەنبیامااااۆڵەتی ت یەخاااادارەدا بااااکەم و تەنااااانەتبا
ی ڵاا ەکەم دووکیباارییەی  چونکە ئەوکات  ،ی دەرببڕمیدیشانی  ینییەکانم بە زمتێب

 دەکرد.
ئەو ترا. " بەساااا انکاااا ەتبۆکی مااااووەه"دایکاااای  ،نیاااااە دێگیکە لنگرەۆکاااا  

 ئەو  کە ،ە ماوەی ساڵێکیشداانی دابوو، لۆنڕیارمەتی نشینگەیەی کە گۆردۆن  
تەکااانی ادە بااووم، بابەماا ائ یایاادان تم  ەیدانیشتناننێژرا. ئەو    شهەر لەوێ  ،مرد

باااۆ باااوو  وا پاااێم .وەوە هەباااوۆتەکاااانیبپەیوەنااادی بە ئاینااادەی ک خۆتەوڕاسااا 
تەنااانەت بە گااوێرەی  – نبااوو ریاسااانە سااەسوخویەک ئەو جااۆرە باێگااانەب

 لەبااارەیبە چااڕی  ڕۆژ  ڵااکەکە چەناادانچااونکە خە  -ا،یعی بااوونکاتەکەش ناااو
ی چەنااد ڕۆژ نایکاا اد ئاااخۆ ،خەریکی وتووێژ بااوون ۆتیبک  ەین ،ەوارباشتری

، نلەکانیان بدەەپسەری کۆرگاکان گاو دایەن اڵی هاوبەشی زارۆکم  لەان  جار
ڵبسەنگێندرێ. بکرێ و هەە تەڵا تەۆتدبیە کون لواکاری ئەندامبود چۆن دااخوی
دا هەبااوون، فەڵەسااتینەپی دەستێک کیبۆت لە ە ئەندازەی لئەوکات هەر بخر  ئا

 خااۆی لە  . وبتەکەێک دەبااوونکەساا   ەدد ساا نەچ  تەنیاان  شینیئەندامەکا  هەموو
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جووەکااان ی  ەوشاا ڕەر چۆنێااک بااێ  ه  ابنااد،ەند  جااووەدژاوەدونانی  ڕبن باری  
دا سااااەروبەندی ١٩٢٢لە ن )دەبااااووکە   ٨٣،٠٠٠اتیااااان ک ەوەی ئژمااااار کە
یەکێااک بپرسااێ ئاااخۆ  ڕەنگبااێنەبااوو.  نڕوو(، دەهێنای دانیشااتوانی پێکاا % ١١

ە ،ڕەبەەو هەفااتە نەی ئودرێااژاوورە دئەو شااەوی بااابەتێژی وتااو یوردەکاااری
ە ییوتاااوی چاارا نەدەور ەل رچاااوم،ێااتە بەد بااوون. ماان هەروەک ئێسااتا یچاا 

ی ،اڵی هەندێ الیەنی تیۆری ژیانرەی سواوەت بووین، بەشتدانی  دووکەڵدارەکە
کە زۆریان هێشااتا هەر  ،رەکان بکرێنەوەێوێکرگ دەدرا، هەوڵکیبۆتەکان بووین

 ابوو.دەنان هەڵیشیسەر
 

بەوەی  دا، شاااا دنەکەرۆڤە کرۆتااااایی شاااا ە، لە کدیااااکەو ێکیسااااەرە ل  
ەی کاسااەپێن  کااێ  ئاااخۆدە  بەناا   وەەب  هەر  ،ناااوا،یعیە  یە و هەرچاا وا،یعیچی  هەر

 -ان ئاماااادەبووننەکااا وهااایک کاااام لەو خەڵاااکەی لە کۆبو ەیەکییساااتڕا .دەکاااا
 الەبااار،نکە ئێستا پێیاادەڵێن بااارودۆخی   ،ەکە کاریاندەکردژۆڕ  هەمووانەی  ئەو
و هێناااااانەوەی رتن وە ئێشاااااکگوان بەپێااااا نێااااا ش باااااوو لە ابەدشااااایان نیواشە
      ە هااایک شاااێوەیەک وب -ڕێاااژەرەی دائایااادۆلۆژیان یئاڵۆزکااااوبەنااادی گەوبەڵ
دەخەنە  نمااوونەیی کە بناااخەی کااۆمەڵگەیەکی ،وەیەل ووەباا ن انیااانومگ کهاای

 بوون. ڕاس هەڵبەتە لەوەشدا  .ی دیرۆکی جوومونە مەزنەکەسەر ئەز
 

ی ناودارەکااااان ە کەسااااەزۆر ل ادا چاااااوم بەانیاااا یە لە دێگەفااااتهە ئەو  
کە  ،دیتاانەوە  ی اایمیااۆن و باان زرۆبنگ  رەه  نەکت،  کەو  انکرێکااارەی  بزووتنەو

کە دواتاار  ،دیااتن ی دیکەشمبەڵکو کەسە دیارەکان،  نمویتبوتر دشپێ  یاکلومیلە  
هااااام ناااازیکم و هاااااوڕێم، لەوانە کەسااااانی وەک ئاڤرا باااارادەری زۆر بااااوونە

، زالماااان بێااار  کاتزنێلسااان ،، لی ااای ئەشاااکۆ کینتاااابن، ئیساااحاق لاااد رتزفیاه
ە سااەختەکانی لە ساااڵش. یااکەێکی دەناادو هز مێ ید ریداو  (ارشاز) ۆ اشوبڕ

ا گااوێم یاا تەننااادا ێگیلە دبم  ەب،  ووموەسااتبیەپ  ڵ ئەوانااداەرمی لەگەبە گ  اددوایی
ئاسااتەم بااوو  یەوە،وو ،سەکانی ئەواناام دەجااو  دەگرت  و وتارەکانیان  لە دوان

امەوە شااااەوە گەڕۆشوخرە جۆەم. ببااااکا دڵاااا کەم ،سااااەیان لەگەباااا زاتاااای ئەوە 
بااۆ  ،او کاار ە گااوتراشااتێک ک  هەمااوو  اتاا   گیاارابۆ دەخۆم    تەزەحمبە    ڤیا،راامێ

 مەوە.مۆریس بگێڕ
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. کاتێااک خااانم یشاادا گەڕام و سااووڕاموبت وبەنااا اەدلەو سااابنهەر   
ی کرێکاااارانرتی مێاااردی بە ساااەرکردەیەکی پێشاااووی پاااا، ۆودنفیلیاااو سااان

 لیززانێکە ئینگپێویستی ب  ی کرد. لەو کاتەداەڵەستینفی  دانسەر،  ردک  انیتەریب
نیااان ی مگبااانەلئەبیااب لە ت شنیرااێکاا رباازووتنەوەی ک بااێ، ڵیاادالەگەتااا  ەبااووه
گوتم: "ئایا من   بە تووڕەبوونەوە  چیکە  گەڵی بکەوم.لە  خۆبەخش  ، بەڵکودرک

لە  م؟"ڕێاااەگب وبتاادابەناو  بکەوم تا  کاری خۆم بە فیڕۆ بدەم تا لەگەڵ یەکێک
 زۆرم  شااان. پالماادام  نااابەدڵی  ناایش بەەرکەوت و ما دیسپلینی پااارت ساا یددوای

و  هاااۆبەمااان رد. ا کااا کەدەیخاااانمە بەریتاااانی ڵکە گەشاااتم لەگە ،هااااتش لێخاااۆ
کە  ،جااار لەو گەشااتەمدا دیااتن م بااۆ یەکەم40(بەدەوین )ەوەناادەکاڕ یەواره

  ، ئیااادی 41رینی تیااا و ناااا گۆشاااتی بەرخ، بااارنج لە چاااۆن ژەمێکااای گەورەیاااان
   ،بااوو وەەل ماان ترساامچااونکە  ،بااۆ هێناااین نان کەوچکیاااە خانەخوێکاا یەرەب

خۆ  ێژی لەچۆر  خانم سنۆودنیش ز  گبێنەڕۆم.  بخ دەس  نانە ب نک ئەواوە
 (VIP) گرنااگ  لێااداوادەکرا خااۆم وەک کەسااێکی زۆرزۆرم    چااونکە  ،وەرگرتبێ

 ە.رگیز نەکردووەکانی کار ئەوەم هەسەیاتلە کاتی ە ندهەر چە م،بدەنشاین
 

 نشاااا ، لێمااااادەڕۆی بە ئاسااااانیشە ەناااادەرچی ژیااااان هڕەوتاااا بەبم   
کااو هەر خااۆش بااوو، بەڵیااا نەراڤاێمشاای لەبەر رەو  ەره  کەنیس  رکا. مۆئاڵۆز

وەی نەبووەوت. ئاااووهەوا، شااەپۆلی دووبااارەۆش کنەخ  ڕاستیستە بە  ج   بە
ۆ مااۆریس ئەوانە باا   هەمااووو  کێنی نێااو کااێڵگەرشاا مەکاری کە  ،کۆرا، خمەالریا

ای خاااۆی ی توانااا خااااتری مااان ئەوپەڕ رچەنااادە لەبەر  باااوون. هەساااەخۆر ز
دەباااێ  ،ێ دێااا ژۆڕکە  ،نەوەیووەبااا وە نزیاااک دەل ەبەررەبە بەبم ارهێناااا،کەب

بەر. ئەو هااایک نەباااێ تاااا گاااوڕ و تینااای دێاااتەوە رژیااانی کیباااۆت جێباێڵاااین، هە
یاااا ئااێمە لە کیبااۆتی مێاراڤدەکااارد.  چاااوەڕێم ەیوەت لاهاااەش زووتاار دژۆڕ

 ،ش بااووە نەخااۆبااۆ چەناادان هەفاات  نەوە، مااۆریسیااو مااایو ساڵ و ننزیکەی دو
 ساااناکانەشاااێوەیەکی تر ەب پزیشاااکەکە کەینیاااوەڕۆ یا. دواێاااو جێگااا تە نوەک

 
40  inouBed 
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نەوە مەگەر باامەوێ مااۆریس تااا لەوێ بمێنیاا  ێ هیچاای دیااکەناااب ،ەیاناادمپێیڕاگ
اڤیااا بە زووتاارین کااات مێار دەبااووایەئیاادی اڵێنێ. ناا بدە دەرایە هەر بەو هەتاا 

 ین.بەجێبێڵ
 

و بااا  مەرا،اایش ،ر بااووپاااێم سااەی یشارر جاا ۆز ،نرداباا ڕنە ساااب ئەو 
ەدا تەکیبااۆی لە کیەتساا نی و جەاگیاا  یووڕاتبااا مااۆریس لە ر هگە یەبمزانایبااا
اگام لێبااوایە و کاااتی زیاااترم لەگەڵ ئەو منیش باشتر ئبا،  اهاتڕو    ووباباشتر ب

 ،مااایەابخەریکبوو ەپەکگاارو اروباااریکبە تاار بە گشااتی کەم بەسااەر بردبااایە،
بە ەوکات ئەوەم  یز ئگرهەخۆ  م  بەب  ە،وایوسانتر تێپەڕیبلەوانەبو ڕەوشيکە ئا

کاای انەی لە ئەرکااوڕبااۆ ئەو   تیاسااەلە ناناادینەکە بە    تێاکاا   ،نەدەهااات  مێشکدا
یااان ،  ومبااوئامااادەکردن دەی لەفەدنادەکرخەریکی ئاماا   انێتی دەگەڕانەوەاسەوپ

 ێکیود کااات، یاخینر بوودنی پەلەوەچۆنیەتی بەخێوکر  کاتێ خەریکی کۆرسی
ە هاایک ریساام لکە مۆ  ،ەسااەردەبردب  دادیکاا   خەڵکاای  ن لەگەڵبە ،سەکرد  مرزۆ

           م ایی ئەوەناااادە بیااااربە ،ااااووڵی و باااا ئەگەر هاتبااااا ردبااااێ. ش کەبێاااا شااااتێک ب
           ،ێخواردباااااایە، تێدەگەیشاااااتمیاااااان خەمااااام ل ەوەکردباااااای ژینایەتییماااااانواه لە

ە ک، ێاا ابڕ ە ژیانەێولەو ش  یدا بوو تالە زۆرانباز  تەنیاەڵبەتە مۆریس بە  کە ه
 بوو.خ  ی سەبۆر زۆ

ێوانماناادا د لە نیااکەی تایبەتمەناا د وتنێکاای گرنگاایکەەنڕێک وەهاااهەر  
ە دژی نتاسااەخو سەرەئم  ەبب  و منااداڵێکمان ببااێ،رم پێخۆشاابوبوو. ماان زۆهە
ی کیبۆتەکااان بااوو بااۆ ڕێگااا یبااوو، مەبەساات ڵی بە کااۆمەڵکااایەی مناادا انەهێناا 

خااۆی   ناای بااۆژ  ویساا ەو دەیهەروەک ئ  داڵ.پەروەردکردنی من  بەخێوکردن و
ببێااتە  کوەنەدە بکااا ش بەخۆی پەروەەکویس  منداڵەەشیەد هەروەهاوە،  ناهێ

ێک ناادهەنی )اندنگسااەهەڵ  یچاااوبکەوێااتە بەر  ری ژیااانەکەیوردەکا  و  ێکبابەت
ە ( کااۆمیتەیەک و دواتااریش تەواوی کیبااۆتەکە. ئەو بەتکااردنەوەیڕیش جاااران

 را بەکاا ین. دەڵاا ێێببەج  اراڤیااامەگەر می  ،کااردەوەتەڕسی منااداڵبوونی  تەواوی پر
یە بااۆ  ،لەنااگ بااوو  م لەشساخیەکەیبگۆرێ، بەب  یاگار بیروڕڕۆژی  نوەڕبوتێپ
 وە.ووەببڕاێشتنی کیبۆتەکە پرسێک بوو ەجێاب

 

تی ماااڵەوە( وولی پەڕپاا )کەلااوپە ڕمااانزگودیااکە بڕوب یکجااارێئااێمە   
و  -بااااوو  مسااااێیەجاااااری  ،اڵداماااااوەی سااااێ ساااا  ەل مەیااااانئە-وە پێچااااایە
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بااوو،  ەروپەژارەیەکاای گە نبااۆ ماا ەکە کیبااۆت  یشااتنێاجێ. بەیمان کااردخواحافیز
ستی ەڕێینەوە، بەڵکو مۆریس بڕوو بگبەڵکو ز ،خۆم بەوە دەدایەوەبەبم دڵی  

کە   –ەی نێوانیشاامان  و پەیوەناادییئە  ببێ،دایپەن  کیشماەلەیرپەەر و کۆبێتەوەب
دڵی  بدەن، لەووڕئەمانە  هەموو ێتەوە. ئەگەربب  باش  -بوواپ با خرلە مێاراڤی

 ئەو یەکی کەماڤیااا بااۆ ماااوەراێێاێشااتنی مبەج اوئە، وتەگاا خااۆم د ەبدا ماا ۆخ
 و نەهاتە دی.سەرو یەکردنمەزندە بەدبەختی، ئەم بۆ .ی دەهێناکەمە نرخە

 

دا شااامای یەەو ماوەماینەوە. ل  بیبلئەلە تەم  کەەفتەیەکی  چەند هبۆ    
و رماااکە گە ،خااانوێکی نااوێ ان چووبااوونەو خێزانەکەیاا   ینفەڵەستشتبووە  گەی
سااتدەکەوت، شاااماش ببااووە شاای دەبا  یەیەکنا مااووچیش  .ووب  داێتستی  ەدئاو

ن ماڵیااا لااێێ هەڕمااێن. بەبم باا  ،واهەرەوەزی پااێ نەیەکیبەڕێااوبەری کارخااا
 بە بەراورد ،چۆنێااک بااێ رێاای بااژین. هەپرد ادەکیاادپەەوەشاایان ئبااایی   ،هەبوو

ەکان ە شاااێوەیەک لە شاااێوباشاااتر باااوون. ب ی ئاااێمەدا ئەواندۆخلەگەڵ باااارو
       کاااارێکمن پەیااادابکەین. مااان مااااخۆ ۆئەبیاااب بااا لە تەل ێکێنشاااوی تاااوانن نەماااا

      ،وتدەساااااتکە وتی کااااااری گشاااااتیاوەی هیساااااتادرەزروەک دەخیلەچااااای دام
 ساایش خەریکاایە بااوو، مۆریتاااززراوەکە مەدا ە گااۆڕا.کەزراوەاوی دامدواتر ن

 ی نەبااووین.ە بە شااێوەیەکی لەبااار ئاااکنجێمم ئاا ەبە بااوو. باکردنەوبڕس  پەید
یاارم بۆیاادەچوو، مۆریساایش ب لەوە زیاااتر ،درکاا ەد کەمتەبۆیکیبی رۆر غەمن ز

را و داوایااااان ن دەکاااا ەوە نامەباااااراییو خوشااااکەکان کدایاااا  لە الیەنبەردەوام 
دەدا.  ن بااۆەشاایاکوەنەارەی گەڕاو پاا کااان رتوەکگیەە وبتە وگەڕێااتەدەکرد بلێاا 
 نهەردووکمااا بەبم ،ڵاایمن یااان وبتەکە بەجێبێ دەویس ەین وئە ،یدەمزان  من

 .بووین اربمەخ ن وراساەههەر 
 

لە ئیمێاااااااک،  "ەکەی خاااااااوابەرفاااااارەوانە ڕووبەرەڵ "راورد لەگبە ەب  
و  ای خەڵکااایپۆرئاااا لە ر بچاااووک و تەساااک باااێ، پاااڕزۆو ئەبیاااب پێااادەچولتە
سەر لەو  ەوە سەرخۆی  ا مۆریس هاتد تنخایا  ریزۆی  اوەیەک. مبوواوەژاو  ژ
 ادرەکانی بەساا ەخۆشاایەوە تااا لااێکەوتەی نمااایە مانااگ ەکااانی بوەسااتێ؛ بەپێی

و باااێ  ی میاراڤیاااا ونباااوومد دوادەکرمهەسااات ش. منااایتەوەو هەڵساااێ تباااڕوا
بە شااێوەیەکی کاااتی هەتااایە هەر  اتاا  ،م بااووینوئااێمە شااو ،ە مااابوومڕاسااتئا
د، کااردەۆتەکەم  کیباا ەریەتاای  دراب  وڕیگاا وگەرمەشی  یبی باومن غەر  ێنینەوە.بم
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 ارکاا ەنەد ئاااخر. بااکەملەوێ تەواوی  دەبااووایەکە  ،بیااری ئەو ئیشااەم دەکاارد
وی لە بە تەوا مییگەشااااابین وو دنەدان ە بااااااری ور وەیەبنەبااااام  ساااااامەرس
هاایک ات. هەروەهااا هبەسااەردەلااێ ئەرێ چیمااان  ،ەیاوبااو اەهبدەم، گەر وستدە

ر ەساا ەل انکماا ەردوووو هباا  وا مپااێ ت،گااوهیچاای نەگاای بەرز کامێکمااان بە دەن
 ەک ،ن بااووبەر ماا ەل ئەوەشااداەکاارد. لەگەڵ ی یەکاادیمان ددۆخەکە لااۆمەاروباا 
 ،ەوەیەمۆریساااا سااااتی" "نوش هااااۆی ەب ڤیااااا، هەنااااوکەشس هاااااتە مێاراریۆماااا 
ر لە یەک تاا گەر ئااێمە بە کراوە  لەوانە بوونەخوار.  مێسکی زۆرم بەچاودا دێرف

 بااری. لەدرکاا ەن  انەوەمێمە ئبم ئمان، بەۆبایە باشتر بووکبباینەوە، دەکرا بنزی
 یبەو زۆر دەکاااارد ی کۆتاااااییەخاااااوان بە خاووکمااااان هەسااااتمئەوە هەردو

 وین.کەش جاڕ  ببوتەاک
 

ڤێد رەماازی بااووم، اوشی دوت توەڕێکەێکیان بڕۆژ  اەدۆخلەو بارود  
مااۆریس و ماان   پرساایم بەڵکااو  یەی لە دێگینایەوە ناسیم، ئەویااش لێاا ئەو کەس

دووکمااااان هەر .میلەلە ئۆرشاااا ە ێل بااااۆنگەی سااااۆلمااااانەرف بمااااانەوێ بچیاااانە
بەڵکاااو  ەوەدرکااا  بیرمااااناێشااا . تەلئەبیبماااان جێ و تەوەسااا ۆدەرفەتەکەماااان ،

چوو ێمان بکااا. پێاادەڕەڕاسااتو ە  ونبوژێنێتەم بماااۆرشااەلییااای ئچی  نکفێهەوای  
مژدەیەکااای زۆر  ،ووگیاااانمد ،زانااای پاااێم ،دی بارکردنماناااداەنوبراتێ لە ساااەکااا 

 سەرسوڕمێن بووبێ
 

دا تشاااااارینی دووەماااااا ی ٢٣لە  ،زپااااااایوەرزی ە ل و رشااااااەلیمئۆ لە  
یس  ەوخۆشروس  و  دنتە  یلۆتکەیەکئەو مەلە دایکبوو.  م  مان مناحیکوڕەکە

بە دیاااریەوە  سااەیاتچەناادان باااوک.  دایااک و یساایش بااووینەو مۆروو، ماان  ب
ەکەی یپەرۆشی  . بەبم هێشتا من لەەدواینەکەی دڕۆژەاشپ  لەبارەین و  بووی
تەمەناای گەیشااتە شااەش  ناااحیمکیش ماتێوتبااووم، کاا ەەکا نێاراڤیاا م بااۆ مخااۆ

 ەوە،ێاامەڕدەکاارا بگ پێم وا بووگۆرین.   یبۆتیەوە کبۆ ماوەیەک گەڕام  ،مانگان
نە تە شااتەکان ئاااوا ئاسااان نەبااوون. وە، بەبم هەڵاابەۆم دیااتەکە خاا ی دیاا کجااارێ

ابوو؛ کەم نەماا ڵیکی دیاا خەیااا  جێنشین بم، هەروەهااا  بێ مۆریس  ێ بەودەکرا لە
د انی و نە حەزیشاای دەکااردەیتااو نەس ریمااۆ کە ،کرا بااوواشاا ئ و ونڕوەوە ئ

ابوو، دەمااد بەریەکسااەرەم لە یەەورەی یەکااالکڕێکیاااڕب. بگەڕێااتەوە مێاراڤیااا
م کامەیااان بڕیااار باادە دەبااووایەوانە باام، کااشاا ڕئەوەی م. بااۆ بیاادە یەووادەباا 
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 ئەوود  یاااخەم  لەکۆرپەهاوسااەرم، ماااڵ و کاا   بەراناابەر  دێ: ئەرکەکەم  پێشنۆرە
 -رم نەبااووجا  موەش یەکەئە  .ڵی بووبوومەوداو ی  ویس ەدەمی  نەشێوە ژیا

 یێاا لە کێبەرکی ەر ئەوبااێمە سااە -بااووەنش یروە دواجااایەنیااایە دڵهەروەهااا ب
ئەوەی . بااخەمە دا، هەر ئەرکەکەم پێشاانۆرماا ی ناختەکانخواساا  ێااوان ئەرک ون

 دێشااەیەنڵ و ئلە خەیااا م نەبااوو لەوە زیاااترکهاایک جێگاارەوەیە ڕاسااتی بااێ،
بە  کوەنەم ە گەڕامەوە ئۆرشاااەلیهااای مااان، باااۆی ەێتکە نااااب ،مساااتوەێاااک بژیان

 بە ناااۆژەنیە ک ،کەرەوەی یەکاااالڕێکیااااڕبە ب ێاااک بەڵکاااوبەردانپێشااابینی دڵخە
 باااووم. مێاااردم بەژنێکااای بەختیاااار ڕاساااتی مااان  ەدا بواییااا لە دچمەوە. ەڵااابێات

پااڕ بە نەبااوو  ە مااۆریس ئەو پیاااوەڕاسااتیساا . خۆشاام دەو بااوودکرکەسااێک 
  بە ەڵکااااو دەمەویساااا ب ،اری بااااازوود کاااا واخیاااا  ،انەشاااایبەهاو ژیااااانیابی باااا 

پااێم وا .  یەاببمتوانیو    ئەگەر بااتبا  ،ەمکبشادمانی    وە تائەو بمێنمە  هاوسەری
بە تااایبەتیش کە   ،مڵی بااۆ باادەم، سااەرکەوتوو دەباا وەەرسەختانە هگەر س  بوو

 ین.ڕێکدا هاوبەشوک هێنانەدنیای هەنوکە لە
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٥ 
 ەکان شن و کێشەنگەکاپێ

  
 
 ەم ژیااانێکیاداماا ئ ،تخۆم گااو بە دانیازانەش  و  ائەو هیو  وومەهگەڵ  ەل

ەلیمم شاا رۆئم، کەچاای ئەو چااوار ساااڵەی ژیااانی بپەژرێاان  نەیااایێجودەی خۆاسئ
 ردترین ئەزمونم بوو.او هەناسەس وترینشەپڕێ

و  زۆر درێااااژ بااااو نوەک دەڵااااێ بەرفاااارەوانەماااااوە  هەروەهااااا ئەو 
 دکرەساااتمجاااار هنااادێک یشااا ، هەڕۆاش دەی هەر شااا هەماااوورمبرد، بەساااە

ە،اای ڕ یێکاا ڵد رمە بەبیاا ەلدەژیێاانمەوە. دایکاام ژیااانی  یگااارژڕۆترین خۆشاا نا
م لە ڵ باااوکلەگە کاااتەی ئەو  ؛ەوەیاڕێەگد ربردەی خۆی بۆ ئێمەبەردئاسا سە

 ان کێشااەوبااۆ ئە ڕاسااتی پااارە وەک تەواو هەژار و نەدار بااوون. بە ڕووساایا
ی دنبوارخۆشااڕااخود  شااە، یاا ێکنەبااووە    نەبااوو، یااان هەرگیااز  اەهو  نبۆ مبوو  

     ە باساابکەم،وێکەپتدەساا  ەر لەگ ماان نەبااوو. دیەناا بەتمەخی تایبااایی جەسااتەی
                   فەڵەسااااااااتیننە اتهاااااااا  مناااااااایش کەئەوانەی وەک  نە ماااااااان هەرگیااااااااز و نە

ماان   هەردووکمااان مااۆر  و  باری داراییمااان نەهاااتبووین.  ەرزبوونەوەیبۆ ب
ی یەپێاااوان ر ژیاااانیەساااەدووکماااان لهەر ان دیتباااوو،نی هەژاریمااا یااااژ ترپێشااا 
 ،وە گرتبااووانەکەیاا ژزی  شااێوا  ەب  نیشااماە،د  ەهاااروەهتبووین.  ااهاا ڕە  دەییانسا
ن، ن هەبااێ بیخااۆیمادەیی ئەوەنیش داوابکەین. بازۆر کەممان هەبێ و کەم  کە
ئەوانە   ووهەماا ،  یااان نەوار  ێمان هەبێ بااۆ خەوتاان، کتێباای نااوێکی خاوێنێنشو
 کوەنەر  ی باشااتێکژیااان  دەگوترایاا ی پێ. ئەوەێمەبااوونەکااانی ئکارییە ماددیاداو
بااوو، ا نائاشاان  بااۆ ئااێمەی زۆری  کێو بەشاا بەڵک  ،وس  بوەەدوروئێمە دۆ  ب  هەر

ە و مااوچبە مااان، ئەوابۆە یئاسااانتر بووباااگااارەکەش کەمااێ ڕۆژو  گەر هاتبااا
 دەکرد.مانهەڵ هەیبوو، یسی مۆرکەمە
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 ەبااوون کەه ییاسااان نەبااوو، پێداویسااتی سااەرەتن ئاژیااا لااێ گەلااۆ،
 یووەرسااا  ەلو  خۆمااان یەکانیێداویسااتەباااوو: پەوە هان بە پڕکااردنیسااتیپێو
و نیشتاک  ەکی گونجاوشێوەی دەبووایە بەئەوان    کانمان.اڵەمند  یهە  شەوێمەئ

کە تااۆ  ،بااوو تاار  ئەو شااتە لە نوو. ئااازادبهەبااووایە و پۆشاااکیان خااۆراک
 ،ن کاڵەابیدەیتە مندبم نەتدەتوانی  بە  ،شاش بۆت تێدەکۆندە بە سەختیهەرچە
 ەلماانەوە  یال بە شااتە ئەم . ڕاستییەکەشاای وەهااایە،بااوو  هەریشر جەوکە زۆ

 وە و پااێشوی تیااۆریەڕو . ماان لەابێکەدایباا  هەمااوو ۆڤاایی مرفەکااانام یاماا بنە
 ئەوا ،بکەیتەوەی،تااااخاااۆت  بە زانااای، بەبم کەساااەم دەئەزماااونی خاااۆم ئەو پر

، کیبااۆتنی ژیااا ەکااانیەبڕاوشااتە دان ە. یەکێااک لەیەوە نیاا وونبیرچاا ی لەمااایە
 نەا،ااا مەڕاجاااۆرە  وەەگەڵ ئلنەیااادەتوانی  تەنیاااا ە  بەک ،ئەوەباااوو نبێگوماااا
ری ژاری و نەداو ساااڵەکەش ساااڵی هەا  ووبکە تازەبۆتەەندە کیبچرهە  هەڵبکا.

 نە(وبوتەمەناای باااڵقی رو)مەبەساا  ئەوانەی سااە هەراشااەکان ئەوا ،بااایەوبو
 ئەوەیااانکان بااایی یش منااداڵەاماا دەوبەربە  و یەبگوشیبا خۆیان یایە زگوودەب

 بیاارم لە دامیلرشااەکانی ئۆەگەسااتەنئۆن. ماان هەمیشااە لە ساااڵە هەبااووایە بیخاا 
ی سااەردەماتاار لەساااڵ دو  پاشااان بیساا   .ەبااوومخەمبار د،  وەردەاراڤیا دەکێم

 کیااانرێجا. دێدەکرۆن هەسااتمپچ دێبیرم  دا بەجیاانییدووەمی  ی  ەنگی جوزو
لە  (نی )یوشااای ڵگەکااااکۆمە هەماااوو ،ردانە پێشااانیازی ئەوەم کااا اشاااکاوڕبە 

و بااۆ  ێەڕپەدێاا ارتەکە تاوئاا  ەوشااەڕ اتاا  ،لە کیبااۆت ێااکربباانە جۆ فەڵەسااتین
         ، ابمەزرێناااادرێو شااااتی دیااااکە د شااااپەزیی ئایاااا هەرەوەزکاااای ایەڵێڕی ەوئە

 بە  کانئەوا منااداڵە  ،داوباا ڕوش  دیااکە  شتێکی نەخااوازراوی  ەرگەر ه  بۆ ئەوەی
دە هەرچەنااااا  .ێان دابینکرابااااا یی خۆراکیااااا لە دڵنیاااااا جۆرێاااااک ەوەییااااا ی کەمال

پێم ستاش ێئ ەبمەچوو، بندا  ەوەیال یرا و کە  بەەهەند هەڵنەگبیارەکەم  پێشن
 تێدابوو. ندیی هۆشمەرزۆی کێبەش وابێ

 

لەوەی نەبااادا ەواممااان انی بەردیاااخود ترساا - ەژاریمااانا باااری هیاا نەت
ەروەهااا نەبااوو. هو کڵۆڵیمااان زەیی مااایەی شااپر -بااێ نیارساا منااداڵەکانمان ب

 و موونەهاتبڕا لێی کە من ،نڕان و گۆشەگیربوو دابەستی  ه و  ەنیاییبوونمانت
هێنااااوەتە  یمنااا ەی ساااتبەمەم لەو راوێنااادڕوا دابکە یەمابەردەو ەساااتەهئەو 

 و،جااو  یماااڵی نیشااتمانی  نااانیی بنیاتمەتیدانیش کارابوون لە یارەو، ئفەڵەستین
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ناااااربوونم لەو ەرکەئەوەدا ب. لەجیاااااتی ێباااا بدا پەیاااا  لااااێی مێکاااا رهەەبی وەبە
و  ایایاااادوزەم تو  هاااازر هەمااااوو یردناااا و خەرجک رشااااەلیمیەی ئۆخااااانۆچکە

ۆر جاااران ر زوەش خراپتاا ەل  یس.مۆرەی  ە موچە کەمڕب  بەو  نەوەمانا،ەتیسم
بە نەخاا  پااارەکەی د( ا دەکااری تیااادشوێنەی مااۆریس کااار  )ئەولێل بۆنیخ  سۆ

خاااااوەن ە ن یشەکانپسااااول -ادەد تیی ،ەرزی لەجیاااااەلسااااوپ بەڵکااااو ،نەدەدا
 وەریااان-ناوایاانەی ساا خاا ،وتاب و نە مامۆسااتای ەفرۆشااەکخااانووەکە، نە شیر

 وە.ە،ەرز نەدەگۆڕی ەب تینەیاننەخ ەگرت وەدن
 

اباااکەم و ڕەفرۆشاااەکە میو الی ووایە بەرەودەبااا  ،رەداناااداپای ڕۆژ لە
ی )نزیکە  پۆندێک  مکەب  ل،ایبەڵکو میوەفرۆشەکە    ،هەوڵێکم بەکارباێنم  وهەمو
پیاساااتەر)دراوی  ٨٠بە و( باااور پیاساااتە ١٠٠تەی )کەباااایی اکیلاااۆ( پەتااا  نیاااو

شااتا ەوهەەبم ئداتێ. بماا ەدرخە  نی بەو ناا دەمزا  ڕم؛کب  لێ(  فەڵەستینی  ەئەوکات
سااتەوە ەکۆمپیالەی ،ەرزمااان بەد تەنیا،  ەبوو بیدەینش نکا  شمان بەەرەپیاست

ە، رۆشااەکخااانمە مریشااک ف یال مەبچاا  دەبااووایە بە و کۆمپیاااالنە بااوو. ئیاادی
کی یەکە چەنااد پااارچە ،بااایەاپێاێنیەتم ئەوسااا ،ەنااا ،ێکی زۆرڕوممشااتدوای 

دنی ی داشااکاناوئەوەش دشااێ،  ۆرفب  ە پااێ،ەرزان  لەیپسوەو  ب  مریشکمەمی  ک
پێک سو  توانیدەم. بەو پارچە مریشکانە  سەد  پانزە لەتا  لەکان دە  وسپنرخی  
 بکەم.ن دروستداببۆ من

 
ان یاا  ێااکڕۆژماااوەی بااۆ   و  مرشااەلیدەهاااتە ئۆ  ایامشاا   جاران  هەندێک

 وزەیەساا و  ەو سااندو،ێک میااو نا کەمێااک پەنیااردی شاای، ئیاا یەوەدووان دەمااا
زی ڵۆئااا هەسااتم بەکەمتاار  و اردەخااود انکاای باشاامژەمێ مەد نارد. ئەوەدداپێاا 

بە  هەر ەی کااااااااات ماااااااانبەبم زۆرب ،دەکااااااااردانەکەمااااااااان زێی خخااااااااۆراک
 رد.بەخەفەتلێخواردنەوە دەمخوا

 

ڕە ێ باا ئااێمە هەنااد لەدایک بوو،دا  ١٩٢٦ە بەهاری  لا  ارس  ەیکات  تا ئەو
 ،ان بااووماا هە رەیوژو دوو وەل ێااکوران لە بەکرێاادانەوەی ژوی دیکەماا پااارە

ر دنیااا، سااە  ەسارا هات  تێبەبم کا  ەبای نەبوو.نە کار  زەگاە ن، کەوتتدەکسەد
ویسااتە بااێ پێ  چۆنێااک  رەکە باێنااین، هەروووەی ژلە بەکرێاادانەارماندا واز  بڕی
ی بچکااۆالنەی ێکاا وروژ ەکانمنااداڵ  ەیئەوبااۆ  ،  ینەڵاابکەەیە هارپ  ڕەب  بێ ئەو  بە
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 یێدانەوەلەبەکر  رتپیشپارەیەی    بڕە  وەوەی ئەنخۆیان هەبێ. بۆ ،ەرەبووکرد
 بااااێ ئەوەی لە بە ەزمەوباااادۆ کێاااا ربااااووایە کاندەکەوت، دەدەسااااتما ژورەکە
سااتای ،وتابخااانەی شاانیازێکم بااۆ مامۆێپدووربااکەومەوە. بااۆیە شاام ەکۆرپەک

ئەسااتۆ  دایەنگاااکە لە ووهەماا لوبەرگی تنی جکەوا شوش  ،دکرم  حینام  دایەنگای
 باااووایە بەدە یدیااا لێنەساااتێنن. ئ احیممەی منااا رائەوەی پااا  بەرانااابەردەگااارم 
و هەڵگوشااااین  و یکاااای شوشااااتنحەوشااااە خەر ان لەسااااەیات نی بەمڕومااااۆ

وایە ئاااوەکەم ن بم. دەبوابو پەڕۆکی مند  لی، بەروانکەخاوتە  ەڵخستنی دەسه
 ،بشاااکابا ەمەر تەشاااتەکباااوو گەمااای ئەوەشااام خ ،دباااارکلەساااەر زۆپاااا گەرم

 چیمکردبا.
 

اری یا کاراڤێم ەلئاخر ە، ودەلێدەکربیرم  ،وکارەکە نەبوهەر  پرسەکە
ک شااێبە اڤیااادا ماانراێلە مگەلااۆ لێبااوو. لااێ حەزیشاام ەکرد و  ،وڕسترم دزۆر  
کە  ،باااوومچااااالک  و چوسااا  کاااۆمەڵگەیەکی امێکیدەساااتەکە، ئەناااد لە باااووم

شێوەیەک  رشەلیمدا منئۆلە لە دنیادا. وو   بێتش مووەه بۆ منسەرکەوتنی  
ن یاەوو جڵ  سرابێوون نچارەیا کە لە ،ن ژنناملیۆ  کوە  لە پێشەنگەکان بووم

ەرزە ،ن نەتااااوان بەوەی ،  بارودۆخێااااکن بەدەساااا گیاااارۆدەبلەدەسااااتدابێ و 
ان نەدڕێ اوەکانیان بێ لێیە پێدەنەوە، دەبووایە ئاگایان لووەکانیان ببەککەڵە

 ەیااااااان نەبااااااوو،ی دیکتێکوووەی جاااااا کااااااڕینەانااااااای وتە کچااااااون ،ەوێو نەک
      زرە بگاارنەلوتاااو ادبااامەدەخااوارد  انیاننااداڵەکم خەموخەفەتیااان لە کااۆخەی

گەرم  انی ماڵەکەیاا تواناناادەنەی نانیشاادالەزستا ۆی خااۆراکی نادروساا  وهاا  بە
 بوو. ان لەنگلەشساخیباری وام بۆیە بەردە ،ەوەەنبک

 

وو بڵ ماساێک تاوون لە ئەوانی دیکە. کتر بباش  ڕۆژێک  ە هەندهەڵبەت
 کئاساامانی هاایا ناادهاویلە  پااێم وابااێ) وشااین بااو مانئاساا  ،بااوو وەدەر بە ڕۆژ
نم اڵەکنااداسااەیری مسااتام و ە( دەوەیین نیاا ی ئۆرشااەلیم شاا ەئەوەناادوێنێک شاا 

و زریااان   دێک سااارم کاتبەب  ،دەکردن  بۆ  ویای خێرمد،  یان دەکرددەکرد یار
ەر کات ه  ەیربزۆ  ە)بەتایبەتی سارا، ک  ەچووندەرنەداڵەکان ساخ  مند  ،دەبوو

ی ژیااان ەل مەوا بێزاربااووردبااێ ئدیش نەکێئومێاا ب  بە  ئەگەر هەستمبوو(  نەخۆش
ەوە یۆریو خەمخاا  یوشااکێت هەژاری، لەبااارەیر هەی هەمااووئەمە  ئایاااخااۆم. 
 بە ماااۆریس بڵاااێم. بەک هاااینەدەباااووایە رد هەساااتمدەک رپتااا خرالەوەش باااوو؟ 
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ەیی ئاساااود و بااااری هەباااوو، خاااواردنێکی لەمبە ئاااارا پێویساااتی ڕاساااتی ئەو
 ەئاااااخۆ ل ەدەدیوەشاااام نەدەهااااات، ئەیندەێااااک لەمااااانە بم هیچێشااااک؛ بەبم
 انە بگۆڕێ.ڕپتێک کتودا هیک شڕۆژواد

 

 بەاین دەترساا ەسااەرهات، ئااێمە خراپاای ب بااۆنیخسااۆلیل  دامەزراوەی
شااااەوە پەرۆ بە خاااارێ. تاااااکە شااااتێک هەبااااووببااااکەوێ و داار اوی لەکاااا وتە
اباێنێ و ڕ  ووی جکرێکاران  کە  ،ووب  راکزگایەکی ناڕەسمی بۆ  دە  ەزراندنیدام
تی ساا پێوی  ،ز بااووتی داخااواش  نچەندا  بمبە  ن بکا،دروستکردوخانو  ەب  س دە

رە نوبەو خاااا وباااان لێباااداڕێگاتاااا  ی هەباااووپێویسااا  و شاااارەزایبە پاااارەی 
 ۆنیخیل بکە دەزگای سۆل ،لەبری پارەدانەکەت اک ێکی ئەوشت ا. تاکەکتبوسرد
 ی بااوو.پاااوەن ٢٠٠یااان  ١٠٠( ،ەرزنااامەی)ەمپیالدانی کۆپێاا  ،اتدەسااتی دەهاا  لە
ک لەو ێاا ەکر دەبااوو. یلەکااان زیاااتپیامۆکبااڕی  ،دەبااوو تەواو کیش کااارەکەاتێکاا 

 ،نفەڵەسااتیە لخانودروسااتکردن  ارەت بەسااەبی ڵکاا نێااو خە زۆرانەی ەچیاارۆک
 ،هەبااووایەن و پەڕەمریشااکم بااایی یەک سااەری باگەر هاتێ ەڵک دێویگوایە جو

ماادا بەو  لەۆن؟  چاا ێیانپرساای  سااتبکەم. لورخۆم د  بۆک  ییەی خانوئەوا دەمتوان
ئەوا بە پاوەنێاااااک  ،باااااێێکی باشاااا  هەنیرئەگەر ساااااەن. "ئاساااااا رۆز گااااوتی

 بە ان.ەرزکاااارەڵەی ،امی کاااۆمیە ئەنااادوانی ببااا وەنە دەتااا رۆشااای. بەو پاااافدەی
وانی ت  دەتاا نەی دەساا بگااری. بەو دە پاااوەەن ،ەرز وەرپاودە  دەکرێ  وەهۆیە

               ،یەوەدۆز ەتکەزەوی کیش پاااارچەێتگەڕێااای. کااااپاااارچە زەویەکااادا بدوای  ەب
 نەختااایپااااوەنی  دە بە گاااۆ، ئەوەیاااشوتفکەویە گەی دەوەنەکاخااا ئەوا لەگەڵ 

 ویە خاااوەنبااو . ئیاادیزی دەبااێاڕیااالە ە کۆمپەی دیااکە ببااا،یەک ەخ  ووپێشاا 
 اوەنتا خاا دەڵێاای، ئێساا  دا دەگەڕێااێ و پێاایێکاا رەدوای بەڵێند بە پاشااانی، ەوز

 م."انەکەو خێزخۆم  کە بۆیەەکخانۆچ تەنیام دەوێ تۆ زەویم، ئەوەی لە
 

هاایک شااتێکی تم پێاادەکرد ەساا ه نکە ماا یەی ڕێگااائەو  یبااارەەلبەبم 
ناااادنی اپەڕاڕفەرمااااانگەی  ەکە ل ناااااگیڕێهەناااادێکجار  ڕیااااانە نەبااااوو.ااڵتەجگ

ە باریەوبەخەم انی دەکردم، دەیدیدرریدەکرد، سەکا  لیمئۆرشەە  ل   زایۆنیسی
دەدا ڵیاا و هەومن دەگاارت نی اکەخەم ەمووه  لەو گوێی    کە پاک دەکەمەوەماڵە
 انم بەکااا بەبم نامەم دەناااارد، باااابیادمااان ناااامەم باااۆ ڵااابەتە ۆشااام بکاااا. هەدڵخ

 اندخشاا نەئەوان دە ی دیکەی ژیانم بااۆدیمەنێک  ە ودەوازانڕکی دیکە دەشێوەیە
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پااێم ، اردەوەنا دەشاا ی زۆر خراپی خۆشم لە شیارب  اوەههەر  .ەکردنامدوێن  و
 .ووبەنڵەتاندن ەخکارەشم هەڵ ئەم وا بوو

 

 نارسااوڕمایەی سەەوەی ماا ێاامەوە، ئڕردەمە دەگەەو سااەبااۆ ئ کاتێااک
م ئۆرشااەلیەبااوو، هەرچەناادە وروبەرەکەم نەگااام لە دزۆر ئاڕاسااتی  بااوو بە
 ەریتانی،ب یمسیاری بابۆک  (نداتی)مای  ەیردڕاسپای  ەستت خرابووە بندئەوکا

 یرد پاالەمەۆردا لاا ١٩٢٥ە ان لشاا اپ ،بااووسااامۆئیل ت ەرسااەرەتا بەڕێااز هێاارب
 ،شااااادا هااااااتووەوومێژلە وبتەکە هاتەجێگاااااا. وەک هەمیشاااااە  کمیک حااااااوە
ارگا و زوەک مۆزایکێکی مەبەشێکی  بووە.    اکێشڕسەرنج  یشارێکرشەلیم  ۆئ

ی ساااااەرۆکایەتی بەڕێااااااوبەرایەتی شااااااێکی دیاااااکەەبە، ەکاااااانیرۆزپ ەێنشاااااو
ساااااەرباری تانیاااااایە(. یرداتی بەتی مانااااا )مەبەسااااا  دەساااااەب ۆنیالیساااااتەکۆل

 یوەسااتیکااان بااووە، پەوەجو  ی کۆمەڵگەی دیرۆکیژیان  یلۆیمبیش سناهەموو
لە هی بەشەکانی  انەکانیدانیشتوو وبت. اک  ە خبوو ب  وجو  یلەو پابەندی گ

کە   ،نمان سااەرنجڕاکێش بااووکانوسێدرانەت  تەنا.  نەدەچوو  ینستفەڵەیکەی  د
یەکاااانی ئاکنجە ئۆرشااەلیم کە نەی لئەو شااوێ جێگیاار ببااوون،میااا شااێریم  لە
نیااان اکبەرگە، جلونیشااداربووڕبااوون. ئەوانە ۆدۆکسااەکان  رسۆئ  هەرەوە  وج

 ەیدزی سااەواشااێەی هەمااان ەکە دەپۆشاای و ناازیکیناا ە دییڕێنمااایی یەبەگااوێر
ووە، لەالی ئەوان ڕاسااتن پاخۆیااا ن وەکهەبتیاااڕۆژی اوپاا رئەو نزەهەمیاشاا 

ان(ەوە ران)بتپەرساااتگاو ەگااااو لیەک هەن تەنیااااماااۆریس و مااان  ناااان،امئێمە
ەکە ڵکخەی ینڕەنگکە، ەچۆنێک بێ دیمەنی شارەکە و وبتەره لێ .وین بوورود
کە ڵاااااا خەی م، زۆریاااااانەیان لەسااااااەر شااااااە،اشااااااتنڕێڕۆیو ەڕیااااااان واببیروو 
بووم، زۆر پەساا  اناادو. ماان زۆر منبااووێڕامانی من نەە مایەی تکەوتڕەشوڕ
لەوەی   ومبااوەم  خێاازانەک  خااۆم و  ها زۆر خەمخااۆریەوهەر  ،ومهەراسان بو  

 .تی دیکەش ە سەرڕژێمە بپدەبووای
 

ئاااوا. ڕۆژ یردیااوامە الی ووبوو چاا جارم نە  ئێوارەیەکیان کە یەکەمین
 فەڵەسااتین ۆمان باا تنیشاا گە وایفااتە دهەو ەک یااان دوهەفااتەیڵ مۆریساادا لەگە

ووم، کە ەکرابدرروەپە  و  ەورگە  وخانەوادەیەکی جوە  لئەوێ. من  چووبوومە  
دەش ەنااا وەبم مااان ئباااوون، بە ووجااا  دارییانەیتااا یری نەباشااا  نەوادەیەکیخاااا

 کیرەکە هااااا یاااااوای دال باااااۆ چاااااووم ەدا کیاساااااتڕ لەخاااااواتر  نەباااااووم، لە
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ووایە ەباا د  نمابیاازشااتێک  ر  هەبااوو، وەک  ا وروژێاانەرم نەەهاا سۆزێکی وستوهە
 داەۆنەککاا  ی کااۆبنە تەنااگەبەرەکەی شااارەتااایوە، لە کۆچاام. پاشااان لە پااڕێکەب

ا تساا ی ئێلەوەنەش  ۆڵیناااهەڵک  هەمااوو  ئەو  یوارەکە دی دیواشتێکم بینی. خود
ی و پیاااو نژ بیاانمب، بااوور جااامااین یەکە ۆبەبم ئەوە ب  ،بچووکتر دیاربو  هەیە
 ەماکانیانکابنن و ساا ێیبگاار و ەنەوبپاااڕێ، ەنە نااوێژ بااکلەپاااڵ دیااوارەک وجااو

اباااکەن. ڕکاااانی یوارەونە دکااا  ەەم یەزدانااای مەزن و لبەرد باااخەنە (خ)ک یاااتال
 اوەیمشااااا پارە لە و دیاااااوامااااااوەتەوە، هەر ئە ڕاباااااردووی رمااااا لە نە ئەوەش

ە. ر لەوێاایەه  هێشااتا  ،بێ  ێکۆنچ  رەهوە.  ماوەتەلەیمان  وپەرستگاکەی داود س
ئەوەی   نەتەوەکە  ،ناایم بیئەوە  کسااانەداوە ئەرسەدۆوج  ەوی ئمەکاننابسکالە  
کااااو پاشااااماوە بااااێ بەڵی دیااااوارە هەر بەرد وا ئەیاااا ەنت کە ،وەتەووەردەتکاااا ڕ
 ،ێش ەکەم بەجێارا. من دیوڕۆژمانەدار بوو بۆ هێنانەدی پاشەمتربڕینێکی دە
رێااژ ودورسااابنێکی د  یاوئێااوارەوە دو  ە. لەورزبووەورەم بەەبم هەس  و  ب
 دم.ەگەیانە پەیامی خۆی پێڕادرەکیوابام، دنی کرداەراسک هشتێاتێک ک ەره

 

ین ەوانەیە مەزنتاارل-ەلیممی ئۆرشاا ڕزگااار کە پاداشاای دا،یشاا ١٩٧١ لە
ەیاااان باسااای ارج مەەدا ئباااۆنەک وەرگااارت، لە-ەرم گرتباااێو کەباااێ  داشااا پا

ە. ڕۆژشااەش  یڕەای شاا دو  ١٩٦٧  بم هاایبە  ،کاارد  هەمااان دیااوارم  یاداشتێکی
شارەکۆنەکە   ،ەکانیەرەب  ١٩٦٧ەوە تا  ١٩٤٨ە  ن، هەر لبساەی نۆزدە  ماو  بۆ

                  بکەیااااااان،  لاااااااێنماااااااانی اکبەردەم دیاااااااوارەکە تاااااااا نوێژە ن باااااااۆوو چاااااااو
ەکە، لە ڕۆژ  ی شااەشڕەی شاا سێیەمی  ژڕۆ  لە  کەچی  .ینووبکرد،ەدەخە  یانلێ

 ،یەاڵبەو هەووو وی باا گااال بارئیسااڕائی مووەهی حوزەیراندا ٧چوارشەممەی  
ئااێمە. ە دەساا   کەوتەو  ،ەدوکررڕزگایان  کەنەشارە دێریکانمان  کەوا سەربازە

یەکگرتووەکاااانی  ەباماااایە وبتی دیاااکە بچووڕۆژساااێ ای ە دودەباااووای مااان
رائیل بەجێبااێڵم. باادەم ئیساا  ەکدیوارە سەرێکیبێئەوەی  ەکرا  بەبم نەد  ،یکارئەم
بچاانە  وبااواردکااان نەیەیندەمەی گاااڕێ کە هێشااتا ،یناایەی هڕۆژیە بەیااانی بااۆ

ئەودەم م؛ هەرچەناادە بچ من دا بە یانڕێگەوو، ابرمە،وتۆق هە، چونکە تئەوێ
 . ر کەسێکبووم وەک هە یئاسایەکی یبتیواوبەڵکو ه ،ەبوومومەت نلە حک

 

م ەکە. لەبەردەدیااوارالی  ەمچااوود سااەربازێک ی چەناا ماان بە یاااوەر
 ێدەنااا ێباااوو. هی لشاشااا ەڕ و د شەشاااتیرنااا دیاااوارەکە مێزێکااای داریااان و چە
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وە کەرەیااااوابە د ،وەرپێچااااابوو خااااۆ ان لەێژیاااا بەرماااااڵی نو ڕەشااااوتوان کەپە
ەزەحاااااااامەت و ب یااااااااوارەکەبەشااااااااێکن لە د هەرواتاااااااادەزانین، بوووسااااااااان

ێک یاتەساا  چەنااد تەنیااا یەک. ونەیااوارەکە ببااون و د. ئەوارانەوەکەدجیاااەلەیەک
چاااااوی  ، بەووباااا کردکردنی ئۆرشااااەلیمیان ڕزگااااارەزانە شااااەڕی تر نەبپێشاااا 

 بە کەنااو. هەبااوودرکچااۆن خۆیااان بەخت کە ،ینیبوویان بکەچ  اوڕێیۆشیان هخ
دەگاارین،  ە وداوەکیشاایان لەخااۆ شااەتو بەرماااڵی نوێژ هەڵزەنیااون ەکەدیااوار

م (ی)ئاشاات شااالۆمو وشااەی  کم هێناااارچە کاااخەزێم، پاا گریااامناایش لەگەڵیااان 
ساااتمە کاااونێکی دیاااوارەکەوە، وەک چاااۆن زۆر لەمەوبەر خ و سااایوەسەرنول
یەکێاااک لە  ،وێ وەساااتابووملە ەکتێاااک کااارد. کاەد نوایاااادەدی نم ەکااااووج

ەوە باوەشاااای پااااڕێک لە ناساااایبم(کە بیوو هەباااا ە ولە مانوماااا )گن سااااەربازەکا
مەی گریااانێ. بەیەکەوە دامااانە پااڕ دییاا ردم، سەری خستەسەر شااانم و ئێداکپ

بۆ باوەشی پیرەژنێک هەبوو تا خەمەکانی هەڵبڕێژی،  ەویستی بپێ  پێم وا بوو
بێگومااان  ئەوەش هەمااووم بەب، ووژیااانم باا ی تاساا کەترین چرریاسااتەه شیمناا 
 .ترەنگردی ەمێکردسەۆ ب ەگەڕێتەوەد

 

ر کۆتایی بیسااتەکاندا هەە  ل  ستینڵەفەەکانی  ودنەوەی جوەوسانئەو چ
کاااااۆمەڵگە لە و پیااااااو  نژ ٧،٠٠٠دا ١٩٢٧لە  ا منااااای نەگرتباااااووەوە.یااااا نتە بە

ی واوسااەدی تە  ەج لەی پێااندەیکااردە رێااژ  کە  ،)یوشااو (  فەڵەسااتیننی  جوەکا
 یرووساانم زایااۆنیزکاساابی بااوون. وەک ئەوەی وکارێب سااتینڵەفەی ەکااانوجو

 ،ان هاااتنە وبتەکەزەوەندی کۆچبەر. ژمارەیەکی زۆرووواندبێ وابپەڕتێ  خۆی
 ١٣،٠٠٠لەو  نەنماااو ۆبااا ن. ەخکاریاااان بااا یوشااای ەکان بتاااوانن بە زیااااتر لەوەی

 یااکەی دکێرجااایااان ێن ئەویااانیوەلە  پتاار، فەڵەسااتیندا هاااتنە ١٩٢٦لە  وەیجااو
ی کەەیێوشااا  ەر باااوو بدا باااۆ یەکەماااین جاااا١٩٢٧ا لە هەروەهااا  شااا ،جێاێبە
ناادێ بۆکردن. هە  کۆک  لەن( زیاتر ببێ  ێکردن )بارکردل  کۆکەی  ڕێژنە  اکارسنت

چااوونە دیااکەش    ناایاو، ئەامریکاا ەئ  ووەکااانینە وبتە یەکگرتن چووچبەراۆلە ک
یااکەش پێکاای دورگها  ەنی. هەروبەریتاانی بندەستی ئیمپراتۆریەتی  ژێر بەشەک

ا د١٩٢٠ لە ینە)ئەوا وون" بااااا کرێکاااااارانمی "بەتاااااالیۆنی ە ئەناااااداوون کبااااا ەه
دەسااااەبتی  لە الیەنکە  ،وبانەکااااان دەکااااردگاڕێو ئیشاااایان لە وون امەزراباااا د

پاشااان ، یاوساا ڕوگەڕانەوە  ژیاوەایدۆلۆئ  ر هۆیوە کۆمەکدەکران( لەبەمادانتە
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ۆنگەی هەر لەساا ئەوەش  ،ندراارلەدیان کران   ەوانەی سێبیریاڕبەشێکیان لێ  
 ژیاوە" بوو.ئایدۆلۆ"

 

بوری . ئاااات هەباااوووکااااەیرانااای ئە،ۆ بااا جاااۆر ۆراوکاااۆمەڵێ هاااۆی ج
اری . بااێجگە لە کاا نەسااەند ی بااوو، پەرەیشااوێنی خااۆی چە،اا  لەن کاەشااوڤوی

تبااوو( ی لەخۆگرفەڵەسااتینەکااانی وجو ەرێکااارکی نیااوە ەلتر بیناسااازی)کە زیااا
کە  ،ا نەبااوووی ەتاا و دەرفیساا  وێپ ئیشاای  ، ئیاادیپرتە،اااو باخی  ەزڕ  لەگەڵ
 ەب  وجااو  نیەکاازیپیشەساا ە  ۆژڕنی پاا تتوادە  ڕێ. تۆومایەی بەسەردا بسوسەر

وەک  ،نریااای مااردوو هەبااوودەی ێکااارانرک. ێتاااکە دەسااتێک بژمێاارپەنااجەی 
وبەشاااای کارەبااااای نیااااای ها، کۆمپا یاااا لەکااااان لە ئاتناکارخااااانەی خااااوێ و ک

اری وباا ڕ اریکەناا  لەسااەر ووباا زە و ماێنااانیبەرهە وێسااتگەی ی )کەفەڵەسااتین
مەنتااۆی چی و کارخااانەی نۆڕو  ابوندن دروسااتکرابوو(، کارخااانەی ساا ئااور

نێویاناادا  لەوون پااڕۆژەی بچااوکتریش هەباا  ێبااوو. هەناادلە حەیفااا هەر نیشااە
 ی بوو.هەمووەر مە هی ئەیدئ ،نشەڕابدروستکردنەمامچاندن و 

 

 ینکرێکااارازی ماا   کرێ و  لەوێ هێشتا زۆر کێشەی دژوارتر هەبوون:
 ون،ویباا ازڕ  شیرمتاا نز  پاالەی  بەەکان  یەرەبە  کرێکارو؛ بەبم  وبۆر نزم  ز  ووج

ان ایاا و ،ونوباا  ڵزوباااخی پرتە،اااەڕاوەنی ئەوانەی خاا  وو،ج  یانرزێوەرزۆر لە  
ن. کاریااان پێاابکەان بااڕۆن و  کاا ەبەریەکاری هەرزاناای  بەرەو دەستی    لێااتبوو

       ەل ربەدە ش باااااوو(یاتدانااااا )م ەییڕاساااااپارددەساااااەبتی  لەباااااارەیهەرچااااای 
و زو رهە تەوە،ێنژێوبت ببو ئابوری ،ک شتێکی وای نەکردین هگاوباڕێ  ڕیۆت

بەمە  ،دولەکەیی خۆشاااکروجااا ارێتااای دژەهەواد مەیااال وانی هەڵدی ساااەرڕێگاااا
ی نیشاا کاوەندڕەە تویەرەبنەی د رد وەکااان دروسااتدەکوری لەسااەر جوگوشااا

 .انی دیااکەەساا ک ەلیم وحاجی ئەمین ئەلحوسااەینی مفتاای ئۆرشاا دەدا، هەروەک 
بەر  ینتەساا ڵەفکە  ،ووبڕۆیشااتکی کەم بەسەر مانداتەکە ێساڵند  ەندە چەرچەه
 یۆی خااا رێتو، نەیااااشاااێوەیەکی بەرچاااا کە بەو، حکاااومەتەانیاااا کەوتباااوریتبە

 ،ش ڕۆیە  ئەوەو  ە بەرکەسەبتەر دتپااندا. لەوەش خروەکان نیشوج  بەرانبەر
لە  و ەوەێتمااارکێنابد ساااتینفەڵەەکاااان بەرەو وکە کەفوکاااوڵی کاااۆچکردنی جو

یااای ەوەتنەنی کااارد باااۆ مااااوەیەک، ئیااادی مااااڵی ی وەساااتاەشاااەهەڕ دا١٩٣٠
 ینی.وە نەبخۆیە ەوەی بەشانگە وەکانجو
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مە وحمەت دەچوزە بە  ،امدەژی  دامۆرشەلیی لە ئماوەی ئەو سابنە  لە
و خێاازانەکەی  شااینا دانیئەوێ بااۆ سااەرە ومچوو کاتااانەی دەشاا ب، ئەیاا بتەلئە

 . لەفەڵەسااتینتنە دا هااا١٩٢٦ئەوان لە  .ێوم دەچوومە ئەدایبابدیدەنی    یان بۆ
ەکااانم ببیاانمەوە، دەربرانە  کۆ  تا  دەدام  ۆرهەوڵی ز  ،اەشدنانمیانەی ئەو سەردا

د ەناا چ اهاا ەهەرودا هاااتووە، کرێکاراناا ی باازووتنەوەەر بەساا  ۆ چاایبشاازانم ئاااخ
-خااۆم بااکەمەوە  باازانم و دیسااان هەساا  بە  ڤیااااراێم  رەیبالەکیش  بەندوباوێ

 ەو پێشااااتانەی لەێک باام لبەشاا ە ک-ێێکیش باا یاتەساا  دناا چە بااۆ ماااوەیئەگەر 
ونەیەکی ونماااا  ،دەکەمەوە ێلاااا ری بیاااا  ئێسااااتاە ک ەن. باااااوکمەدودوڕوبتەکەم 

وو هاتب  ەوائەمریکرتووەکانی  گچەندە لە وبتە یەکهەر  و،بو  ١٩٢٧کۆچبەرانی  
بە  نااادێ پاااارەی بەساااەریەکەوە ناااابوو، کەەه دایااا کیمیلوا. لە اپااا ورئەو کوەنە

بەشاااێکی وەک ، ێکاااڕ پاااێساااتین ڵەەف ەچە زەوی لارپااا  وودردنەوە نازیکشاااا
کە  ،ووباا بااۆ ئەوەشاای ێکیبەشبااژی و  ینفەڵەسااتلە ساا  دەیەویک یەسااتینزایۆ
 ەکەشیووو پاااااارچە زەدکەی( یەکبگااااارێتەوە. هەری)خێزانەگەڵ مناااااداڵەکانلە

ە کە چەنااد مایلێااک ل ،یااا بااووتزلهێرلە  کیااان. یەۆڵلەخاا  بااووزیاااتر لمەکەیااان 
کە زۆر  ،بااااووال افوئاااا  لەش دیااااکەکەی چەوو، پااااارباااا  ەی تەلئەبیاااابەوسااااەرو

نێ. کاتێک لێم ۆبڕسەر ی لەکییەولەوێ خان وبواز، بەنیاراڤیاێلە مرنەبوو  ودو
بەت لەوێ ایتااا  ە زۆرانە بەێنوشااا  هەمااوولەو ی دەتەوێ ا باااۆچایااا ئ ،یدەپرساا 
          گااااااوت کەوەبماااااادا دەی ەە ناااااازیکە. لوەلە ماااااانلە شااااااینا و نە ە کە ن ،بااااااژی
ئیاادی   ا،رێاڵی ئااۆپی مدنانبۆ دامەزر  ینستفەڵەین شوێنی  مەکال دەبێتە یەئاوفو
 ماان شااارەزای ژی.ا باا وزیکاادم ەیرگی ناااوجەشااوێنە مەزنەویساا  لەو دەیە

ک دەچااوومە ئەوێ. رئە بە رین بااووم زۆر جاااوال بااووم، کاااتێ لە کیبۆتنشاا افئ
ماااڵی ناااکرێ  ش بااووم کەبااوو، دڵنیااا تااۆزاویبچکااۆلەی تەپو ناادێکیئەوێ گو

بەبم  ،داراوینیکێشاابپ کییناادەیەئاە ل نەبێک هی تبکرێ، هەرسورۆپێرا لەوێ دئ
هااااااایک  ەی لگاااااااوێدرێاااااااژ ی ەکیمااااااااوەباااااااۆ  ەر نەیدەساااااااەلماند.بااااااااوکم ه

 زباااااااڕواالوا ەیناو منااااااای ببەناااااااد)ئەرگومەن (ێک نەدەگااااااارت و شااااااا ەوبەڵگ
گااردۆلکەی لمااااوی  یشتەلئەبیبااا گااوت: "دەی 42اڕساااانەوەتۆمەتباااردەکرد. بە د

وسا ، ئەپاڵمان ەهاتە ەومان بە گوڕیشییدا دایکتاۆک لە وانەبوو؟"ئەرێ   نەبوو،
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 ئاایمەک کە لە ،بااوو ەیەرۆکەو بیاا ئ ریدەسااتبەرداڵکێشااانەوە باااوکم بە ئاااخ هە
 بکا.ئۆپێرا دروست یئاواز ێبهێرزالیا بە ازیبوو خانوێک لەڕدی ئی، بژیێ

 

کی ییەوخاااانو ی بااااشرتاشاااێکوەک دا خاااۆیەساااتەکانی د م بەبااااوک
کەمە یەە ولە خاااااااانویەکێاااااااک باااااااوو  ەیکەوساااااااتکرد. خاااااااانووررەی دگەو

ی لە میلاااواک ووش دایباااابم وەک چاااۆن، هەر زنااااوچەیەنی ئەو انەکە،یڕاسااات
 ییااازڕە خۆیاااان گونجاناااد. بااااوکم چاااوو ئااااوالەوێاااش  ،زرانامەو دنجاااان گو

 ەکە سەردەسااااتەیکە ساااایناگۆگ وتکەەکە، بۆشاااای دەرییێساااایناگۆکە خااااۆج
 وەهاااچااووە پااێش. هەر ەربااۆ ئەو کااا نەشاااۆبەخ، بااۆیە خەیخااوێنی نیاا تاڕەوت

 ئەو  ی، بەبم لەبەر ئەوەکرد  نەوەاشەکادارت  کەیەییزەوەهەربە  ی  یشپەیوەند
 ەمکەبەبم دایکە کۆڵنەدەر ،ەدان ۆر دادی بۆێ زوئەبۆیە  ،  ووب  ئیش کەم  کات

انی نێوەڕۆیااا  و ژەمااای نادەلێااا ەو چێشاااتی هەباااوو. ئ یبیرۆکەیەکااای نااااوازە
 ی کەم لەتخانەساااەردەمدا چێشااا  وەلدەدا.  رمەتیشااام یاااایەکرد، باوکداماااادەئ

بااۆیە  ،یان لە هێرزیلیااا نەبااوونچیشاا یه و وونهەباا  سااتینفەڵەی سەرتاسااەر
 )پااولی ئەو یێکرنااد پیاسااتەبااوو. بااۆ چە انەتوووەرکەساا  ۆری دایکاام زبیاارۆکە

دایە و بەتااام و هەرزاناای دەخااۆش  دنێکیرخااوا ،( کەمفەڵەسااتین ەمیردەساا 
  .کرێکاران

ۆیاااااان لە نی خژیاااااا ونەیاااااان کەوبڕەو مکوەگەڵ ئا، لشااااادوەلەگەڵ ئە
 -نەماااوە نجارانیااا گااوڕوتینیان ئێسااتا وەچەندە ئەره-کەنبدروست  ینفەڵەست

 ەنووبااۆ نماا رایاایەوە دەیاننابنااد. ری ،وڕساای دابااا نەباا ختی لسااەە دایبااابم ب
انم گاارت و نااداڵەکپەلاای م ،ە جەژنی ،یامەتەر لەک بەفتەیه  جارێکیانلەبیرمە  

ەم. باااادیااااارمەتی دایکاااام  داجەژنەکە یریاکاااا ەا لە ئامادتاااا  یااااازلرتهێردنمە باااا 
زانەکەشی ا و خێنالمان، هەروەها شی  ن گەیشتەپێش جەژ  کێڕۆژیش  مۆریس

 ووباااا ەهااایک ن ،نااادە هەژار بااااووینئەوەمااااان هەمووە ئاااێم لااای گەلااااۆ،. تنهاااا
ک ئەوەی شااتێک ات و دەچااوو وەهەر دەهاا  باوکیشاام .ئامادەکاااری پێاابکەین

وادەکەی واوی خااانەلەگەڵ تە ،ەینتساا ەفەڵلە ەنااوکە ئەو ه خەیاااڵیابێ. پێوەیااد
گرتووەکااااان کویسکۆنساااانی وبتە یە کااااۆینزا لە رهە شااااتاهێ راکااااال تەنیااااا)

ئیااادی تەنااااانەت  ەی دەکاااات(مەوەی بڕوانااااارتنەرگااا وەڕێی وچاااااوەتەوە، مااا 
خااواردنی ەبااوو، ک جااای اڵەکەدا نابیش لە ماا ڕش یااان بوتڵێااک شااەتاارویرەه
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گیاارا، دەەنڕا ۆم پێخکم وابوڕەکەی ە شڕودیمەن . من لە43دەریانی سسەرخو
 واساا ڕی ە. ئەو خااۆی بئومێاادبڕانە دەکااا  کااارێکیئاااخۆ ک  ە  دەکردەو  وەلە  بیرم

 بوو.دانەداچۆکی پێپێشتر هەژاری هەرگیز ش ریشتپێ هەرچەندە  ،دەزانی
 

  بااۆ گێک ،ەپاااڵێکی لێگاارتمسەرسااوڕمێن ،ەومااا. سااەشااتێکی پاشااان 
. و وابااوووپەڕجاا ک ەو بااۆ ماانبەبم  ،ورەگەتێکاای گرفووە دیااکە دەباا ی یەکێکاا 

دوای  لئەبیااب، لەوێااش بەتە ایەگەسااتن چوباماا  ەگساا ەزی دژەرد  بووایە بااۆدە
مااادە کە ئا ،یەوەزۆدداتێ. بااانکێکم ،ەرز باا  ەو پااارەم بکاا بەڵ ،شدا دەگەڕامێساا کە
ە بااڕە پااارەیەکی زۆر بااوو( و دەبااووایات ،ەرز بداتێ )ئەوکاا  م بەدە پاوەن  ووب

دوای  بە شاااااارەکەدا ن بەاسااااا یباااااکەم. باااااۆیە دەبەر تسااااا دەش کاااااارێکیزامن
 بااێ، یاال،ا انااک پێاایب ەوەدۆزینەم ی واکەساا  ەداخەوەم، بڕاگەا شاادکارێکیامنز

 کیهاا ەنەبوو  ئاماااد  دەستنیشااانکردم، کەچاای کااابرا  ۆشی باا ێکاتێکیش بانک کەساا 
کە بااااایی ئەوەناااادە  ،دۆزیاااایەوەەسااااێکم دواییاااادا ک نێ. لەیەک بنااااوێیرچڵسااااە

گەورەی  ەیوانوو دڵێکاای جاا وباا  پیاوێااکێناای، رژپەیب نااکەبااوو باه سااەرمایەی
ە د بە گیرفاااانی ەوە باااووباااوو. ئ شاشااایەتێکی بموڕوووناااان باااوو، خااااوەهە

وومی ، هەرچەندە سەگیش گەسااتبەمە باوکمدا بییا تزلهێروە  امەپاوەندی گەڕ
 دەکرد.جۆشوخرۆشێک  ستم بەبم هەەب

 

 باااارەمخ وەلەو ساااەردانە دەگمەنانەمااادا باااۆ تەلئەبیاااب، هەمیشاااە بە
ی ارو کەناا  شااەۆگدەمدی خەڵکی بێ ئاایش لە    کە  ،یدەگرتمدا  ەمو هێد  ومدەبو

تەواو مااابوون خانەی شارەکەش ەن باڵاندچە  ەهان، هەرووەوتون کەکاشە،ام
. درابااێڕۆ بە فیاا   ی وزەیەکاای زۆرەوداوەسااتابوو. وەک ئە  ن، کاریان تااێێکرب

 ەیاااارانە، شااااێوەیەکی دیااااکە دەبینااااران. سااااەرباری بێگانەکااااان بەبەتە هەڵاااا 
، ونەباااااون دڵیادەژیاااااان، منااااادا فەڵەساااااتینلە  واران جاااااوزەه یەکە،یئاااااابور

نشااینگەی  انااد ورییان دەئافرتیادەخساا ، کشاا  خۆیااان پااێش ییەتسااەرکردای
بەپێاای –  مەکیکااۆە  ب  تەنیااا  نیااائەو کارانە  هەمووییان دروستدەکرد،  نارستاش

کە  ،دانەوە ئەنجامااادەبااازوتنەوی زایۆنساااتی هەنااادەرا -یااایی داراردنەوەشااایک
 

  . کرێ ەدە ادمئا  مەتایجەژنی ،ی  و شەو و د  ن هەرای  شەویەی یەکەم  نبۆ  ە بەینەوواج  ێکیفراوین   4343
 .ڕگێروە
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 وسااااااانەشنومێژووچاااااااوی  ەر بەەسااااااتاێنان. گەدب یی مەزناااااا تکەوتسااااا ەد
ەی نەکزوتارای باااا ی کاااا نجەجێااااپە نگااااانەشتە اناااایڕۆژ لە اوەئ ،یربکرێسااااە

ۆ ئەوەی م ببووشۆنو  بووم، پەرمێژووو نە    گانەێنە ب  من  ەبمە. بپێوەدیار
 بۆ خۆم بکەم. ی بارودۆخەکەدا هەبێ، تاکو شتێکنەرەوپێشبردکم لەبپش

 

 گشاااتیسااایۆنی )فیدراوت رتادسااا یه نااای مااانزنی مەماساااا نباشاااتری
 و بۆیشاای  دایاا ێورودرێااژ تێکی دسااابن  یەوخراڕێکو  ئە،  بوو  و(جو  یکرێکاران
 بیاا لئەبماان بااوو. ماان پێشااتر لە تە زاری کەسااێکیورگحەزی کااا کرد،کارماادە
ماااوەیەکی کااورت کااارم   بااۆ  ۆرشااەلیمیشرد و لە ئل بۆنیخ دەکۆ سۆلیبکارم  

 ەوئەوان ئ دەناساای. انکااارێرکی باازووتنەوە شاام لەیەڵکخ دەکاارد و زۆر بااۆ
ن لێیا کردەدن. حەزمدەویستخۆشمو  مووسام بەرس کە پێیان ،کەسانە بوون

 ەسااتم بەه ڵما وەک تەواوی لەگەڵ ئەوان ربکەم، بەادا کلەگەڵیشیانفێرببم و  
تادروتیان مەرامە بنگەییەکاااانی هیسااا  ەک ماااننااایش ودەکااارد. ئەواودەیی ئاسااا 

ۆن و ڕنااااان و نی دەسااااتبەجێی تساااا اڕپا شئەویاااا  ،ونەبااااو رۆکە ز ،دەزاناااای
وەکااانی وجی  ژۆڕەاشاا پ  چااونکە  ،ووب  نەکاییکرێکارا  نی کۆمەڵگکابەرژەوندییە

 بوون و بەردەوامیش بۆی دەهاتن. ێولە نەیائەو بوو، فەڵەستین
دی خااۆی نمااونەیەک خااو وو.ت بااێ وێاانە باا وسااتادروە هیڕێگااار زۆ ەل
چااونکە  ،ێباا  ەیااکد ییەکااانیرێکارک خااراوەڕێکونەی وماا ن نەک خااۆی، بااوو بااۆ

 ایتانیی بەرارانێککر  یێگەە پلی  اوتەو  بە  تینسفەڵەلە    وی جوکرێکارانی  پێگە
هەر شااوێنێک مااافە ئابورییەکااانی  بااوو. وەک زاواجیاا  ئەمریکااارانسااا یااان ف و

بەوەی  ،زامنکرابااوو ڵەسااتینەف لە یەرە  رێکااارانیک وەک وی جااونرااکاا کرێ
، مااافی کاارێیەوەوو بە  شاا پ  اناایڕۆژمااافی    ،اونجاا وێاای گرمافی مانگرتن، مافی ک
ا ەوەشاااادلەگەڵ ئکەچاااای  وو.وبزرارێپاااااشااااتانەیان ەو مااااۆڵەتی نەخااااۆش و ئ

بااوو، بەبم شااێواندنە  وی جااوکرێکااارانشااتی یۆنی گەرمی فیدراساا ونیشانی فنا
،ەڵەم بااادرێ، چاااونکە بە  ان لەشاااەوەرپی یتیااا ێە یەکب تەنیااااادروت یساااته رگە

سااتادروت شااتێکەوە هی ووماا ەه پێش لە .بووتر یاز بیرۆکە و کردار زۆر لەوە
ی ەکانشااتەنیە نی)کااۆمەڵگو  ی یشاا ارانێکاا کر هەمااووتاای کێەر بنەمااای یەلەساا 

 ەوسااا ئەگەر کرێگاارتە بووبااان، ئەناادامیئابااوو، دامەزر( فەڵەسااتین جااولەکەی
ی بااازوو کرێکاااررەش، یااان ن وبابو شینەنگ ڕی کرێکاران، یبۆتەکان بووبک



 

130 

 

ۆ هێنااانی لە خەبااات باا  وەاتەسااەر لە هەرا ەهاا روهە، ڕۆشاانبیریااان بووبااان 
وە دەبااوران نی کااۆچبەێناااە هدرچەناا ، هەپێشااەنگ بااوو نتیساا فەڵەبااۆ  ولەکەجاا 
 ە.یش بەسەر شانیەوبار

 

ابوو ادەنەکرە ئاماا وەیوی ئااابوریڕو  لە  فەڵەسااتینە هێشتا  ودوای ئە  ەل
. هەڵبەتە هەندێک نشینگەی وجو انۆرەی کۆچبەرمارە زژ ئەو  گرتنیۆ لەخۆب
ەتاای ئەو پااڕۆژانە دەرە، لااێ. هەبااوو اڵی لااێکوتشاا و کشەسااازی پیی کوچااوب
ی ماااڵ اتنااانییبااۆ بنە نااانیش کەماێمئ ن نەدەهاااتن،توانیشاد  ەیارژمیادبوونی  ز
 ،رێنینافبئاا تێک ایە شاا نی دەبااووازدەمااان  ،ینەسااتفەڵهاااتبووینە    جووی  ییشتمانن

یاار ب  تااۆو    تهااا  نەتەوەیی" ئاماژەی بۆ دەکاارێ"  ئەگەر  یئابوریۆ بە "ڕئەمکە  
ە ەویااتداریاای بکە باااری ، بنیاتنااان،گواسااتنەوە پیشەسااازی، -نیترگخااۆلە لە

ا دو بێکاریاا  یڵ خۆشااگوزەراندن لەگەوداکرنی سااەازەکاااە ئامر  لبااا کوەنە
ت نەەنااا. تبوو ەوەنەبوونشتێک بوو لە  ە،وانەئ  ئەوا بۆ ئێمە ئافراندنی–بکەی  

م ەه  ەڵەسااتینفنی  اکاا ەارێککر  یدەنوساام، ئەو کاااتە  ەوەلەبارەیمن    لەو کاتەی
وە دروتەاتیساا سااۆنگەی ه ەلیربوون، یش گۆشەگم بوو هەم زۆرژمارەیان کە

ێکیاااان تردنی دەوڵەکنگبوونی دروساااتەرێتی پێشااا سااایارپربەێ دوودڵااای بااا  بە
 وون. ەپاندبی بەسەردا نەسەکەئەرک شیکەسهەرچەندە  ،هەڵگرتبوو
، درابووزایااۆنزمی جۆشااێن  ونە پێشەنگیلەسەرەتاوە بە نموهەر    خرائ

ک بە یە وەک ویی جونماڵی نیشتماو  ی ژیانالیەک  وهەمو  توردستاهیبۆیە  
ەکاااای پڕۆژەی هەمااااووماااااوە(  اش هەرت)ئێساااا وکااااات ئە وو.پۆشاااایبدای نگاااا گر
 ژەکە دەربەسااتیا: ئایا پڕۆدرەدسەنگی محەک    پێوەر لە  دوو  ەیستادروت به
 واناااااااگەیڕهەروەهااااااا ئایاااااااا لە  ؟یەکاااااااانی نەتەوە دێە هەنوکەییتیێویساااااا پ

 ؟ن ناونە یاوپەسندب یەمای ەەولیستیسۆشیا
 

ێشخسااتنی پ ەرلەساا  تادروهیساات یش بااۆ مکوڕبااوونیەک نمااونەی بااا
گااااای کۆمەڵ نێااااو کە لە ،دانەیەی چاااااودێریکردنی ئەو نی،ەکاااااژڕۆی پروئاااااب

نونیانە رگانێکی ،اۆئ  اد١٩٢٤  لە سەرەتایی پۆشیوە.  هەموو  یگبەر  کرێکاران
ی انکاااارێرکتییی شااا گزی وەرەەی هەڵەباااوو) کاااۆم هێرڤاااات هاڤاااادیوم نااااوی

 کرد وستادروتی دەهی  نیدامەکاەنئ  هەمووەتی  ەرای(، نوێنفەڵەستینلە   جولەکە
ەوکااات زۆر نەبااوو. کە ئ ،سااتادروتیهی مایەسااەر هەمااوو"خاااوەنی"  بااووە
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 ، لەباااوو ،ەبە زۆریش کانی، کااااتێکەرمایەسااا  یەکێاااک باااوو لە خیساااۆلێل باااۆن
 اران خەیاڵیکیرک ەوەینوتوزب یدەرەوە دا داڕما، کەسێک لە١٩٢٧لە   دادوایی

و ەبێ  ادروت دیست. بەبم هەوەتێبکر  ۆژەنی دیکە نرێکاج  ،دەچووبۆ ئەوە نە
 پانیاکانی کاااریتەالرسازی و کۆم  زۆر بە  ەکییویستیمیشەش دەبێ، کە پێهە
وەیەک ێشاا   بە  ،ەتەوەیاای بکااای نانەکاا ازییداخو  یۆ ئەوەی خزمەتاا شتی هەیە بگ

ی جااارێکل بااۆنیخ . ئیاادی سااۆلێراکەدنە  ێیانن پکاتەایبەکۆمپانیا خاوەندارییە ت
یاناادا نێو  لە،  ەنوە هخسااتنەکێڕخۆی  اگاا ڕێن  داناا ە. ئەمااڕۆ چکبووەوەلەدای  دیکە

ای کۆمپانیاا ا )رزمااای سااێ کۆمپانیااا دامەلەسەر بنە  ەک  ،١٩٥٨ەی  نەکنۆژەنکرد
و ئەودیااااوی زێ و کۆمپانیااااای  بەناااادەری ارانێکاااا کر یااااایکۆمپانسااااازی، بینا
 یرماوترین فوەوتلە سەرکیەکێکە کە  ی(ناکدەدەرەیارو ی  زیەساپیش  اگرتنیڕ

فەرمااانگە  و گاارژیی سااتی پەتێااک یااادکا اسااتدا.ەڕاون هەبتاایڕۆژ لە هەمااوو
 لەوەکەمەوە، د دا١٩٢٧ەی ساااۆلیل باااۆنیخی ئۆرشاااەلیم لە کناااگەتە بچاااوک و
مااانگێشی  و ماازی کاارێتەنااانەت  ،ناادە نەبااووەوەیاانەی ئخترەی نەپاااکاااتەی 

 ەوەبااک  کرێکاااراوی  و پیاا   ژن  ٥٠،٠٠٠  لە  ریاا بئەوسااا  ە  ، دادی بشەدەفتەردارەک
ەگەکەیااان بااۆ ڕکە  ،وەکەرەەی باا رەککاێاانەپێ یاااانمپسااێ کۆ ریااان بیاار لە هە

پااااارەی  ٢.٥ە دربەسااااەر یەکەوە دەیکاااا  ، ئەوەیایەوەڕەگەبااااۆنیخ دسااااۆلیل 
ی ئەوەم لەگەڵدا بکااا ڕمشتوم  ،کەسێک  ەرسێمە هدەڕمن دالێرەوە  یلی.  ئیسڕائ
 نایەتەوە. سۆشیالیزم لەگەڵ انی گەشبینیڵ ەگەل تەواوی زم بەزایۆنیو بڵێ 

 

ی بااازووتنەوەلە تا لەئێسااا ر بە اڵی پەنجاااا سااا ەخناااانەڕئەو  لەباااارەی
، شااکۆدار و ساایناڕۆمۆکەی هیسااتادروت، ربیاا کە  ،دەگیاارا وانی جااوکریکااار

 کوەنە سۆلیل بۆنیخ بکەم ئاماژە بە ڕێن بامگەس  بوو، لێنوشو  چارەنوو 
ی ڕۆڵاااا زۆرتاااارین  یااااا تااااابەڵکااااو ژ ،نناااادڕاەپێئاسااااتەنگی ت دەیەی هەر پێاااانج

 وونخااای وسااتکردندرلە  اڕەپاندا بگێااڕێ، ئەوساا ۆلەسەر گ  یانەچارەنووسساز
هەروەک  ڕائیلیساا ئ نی،وتابخااانە و نەخۆشااخانەکا ،ڕێگااا، خێاازان ناربااۆ هەزا

 یش هاوێشاا ائیلسااڕئیبااۆ دەرەوەی  ی پەلیااان  ەانۆژپااڕ  بااوو لەو  پێشەنگێشیش
بااۆنیخ یل ۆلساا  بەبم،  ناااوین  هەبتیڕۆژو    یاسائلە    یشبەشێک  و  یقائەفروەک  
ەی ۆژپااڕکە دەیااان چااون ،ادروتەرەکااانی هیسااتلە بونەوشااێک بااوو بە تەنیااا

-دەرمانزاساای رووتاا لەسااازی، پەروەردەو خوێناادن، کتوکاڵی، پیشکشاا  -کەدیاا 
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 ە،ینەکانیسااتڕاە ارکرێکاا ەسااپابوو، ،وبییاادا چ ن بەەگیاااڕشاایان  هەمووهەبوو  
کە  ،نێنبنیااااتب اەهااا کی وتێشااا  تاااادەرباااڕی  وا نیی خۆیااااشااانۆرەئیل پێئیساااڕا

 ی لێکەوتۆتەوە.ڕائلئیس ئێستای دەوڵەتی
 

ەکە ڕۆژم، بااااووان ادمر شاااا ۆز ماااان ێڕۆژێ بااااێ ئەو هەرچۆنێااااک
ادروت گەی هیسااتندەرەوەی فەرما ێ  لەەکیلەگەڵ  یکاتە وی بوو، ئەواراناب
 ڵ پیشاااترار سااااوچااا )ئەوکەساااەی  دەکااارد ڤیاااد رەماااز ،ساااەمتەلئەبیاااب دا لە

شاااەلیم لە ئۆر ۆنخبااا  یلساااۆلباااۆ  کە باااووکردمااان باااۆ ماااۆریس و  زیایپێشااان
 بمەو باااا ر رکاسااااەە کەم بچاااامەوزباااا ر حەئەگەەوە ەین( داوای لێکااااردمبکارکاااا 

ەم بۆ وت. لە کاتی گەڕانەودرهیستا  ەلی ژن  کرێکارانی  ئەنجوومەنسکرتێری  
وا  شکەبڕیارەە. ی پێشنیازەکوێکردنا کەوتمە تاوتشکی خۆمدەلیم لە مێئۆرش

 مای زۆرەروساااەودئەوا س رم،بگااا ەرارەکە وکااا  گەرو. دەمزانااای ەباااون ئاساااان
بااۆیە دەبااێ ێ، بپەیاادادە نتیفەڵەساا وەی رەەوە و دەەڵ دەرچااوون بااۆ ناااوەگل

بااوو.  سااەخ ئەمەش  ،یاادابکەینەبیااب پەئللە تە نیشااتەجێبوون بااۆوێنێک شاا 
وە، بمەە بیتیڕاسئەو  ویڕووبەڕوایە دەبوو  تتر و گرنگتر،خا لەوەش سەئەمم

ای کە سااەرتاپ ێ،ەم دەوبنو هئەی ایا کۆتاا ئەو ،ارێاامەوە سااەر کاا گەڕب ئەگەر
م مااادەش نەبااووئا ناادەهەرچە. ەمتەرخااان بااک ێاازانەکەمکاااتم بااۆ خئەرک و 

 بەزیناای خۆماادا بنااێم.  بە  دان  ،بەو پرسااەت  ەرتەنانەت بۆ خودی خۆشم سەبا
تیم لە ێاوساااەرڵەی هچاااوار ساااا ئەوەی ساااتاڕکە ئا ،ناااابوو ەلەوم پێشاااتر پاااێ

ئەو   م( لەژێاارولتایات )فتەواوک  یشنی ئیوو. وەرگرتوشستی هێنابم نیلەئۆرش
ش ەر، ئەوەبەدەمباااااا  شااااااانیە ایدەبااااااوو ،دەدا ای ئەوەیودۆخەدا واتاااااا بااااااار

نەیە گەر ئاااێمە لەوا ،ۆم دەگاااوتخااا  ەوە بەشااا دیکە ساااەرێکی اندم. لەیترسااا دە
بااۆ  و سۆریۆ ماا الیەک باا مااووەها بااۆ ێکەر بااین، ئەوەجشاااد بااین و کااارجێبدڵ

ێم: شتیک باا  مووەه،ەتی دەرە مناویە بتەوانەەبێ. لنیش باشتر دو م  نمنداڵەکا
رەو داڕمااان بە یکەدچیاا ا تاا  وەێتیمان ماااهاوسااەر بەشااەی لەکردنی ئەو ڕزگااار

 لە ێاااکرارا و منااااحیم هەروەهاااا جۆسااا  بااااش باااۆ یدایکێکااا  نەڕوا، باااوون بە
 .ومبوبۆی پەرۆش  نە بووحەزم لەو ژیا مانجیشم هەبێ، کەئا

 

وەک  مااا کتوێک شاااتە، هااایک نەهااااتەو اەهااا م وتسااا ەتە وەک ویڵااابهە
 رەمیاااڕلەو ب مێڵاا نم بناااتواباام  گۆڕاساات گەرئەتەوە. نی دەکەی نااایەاوەڕواچاا 
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بڕیارەکەدا هەڵەبووم.   لە  ەایوگ  مێان ئەگەر بشگەڕێمەوە دواوە بڵی  ،یمانمەشپ
بە ە من و مۆریس هەر هەرچەند-انمپەشیم زۆریش-ەشیمانمپ  ێیئەوەی ل لێ

 دا لە١٩٥١لە  ەیژڕۆئەو   تااا ساا یوشدەخۆ یەکاادیمانو  ەوو مێرد ماااینەژن  
ن ماەکەییوسااااەرایەتاه انینەمتااااو ماااان دوایاااای کاااارد،ماااان کااااۆچی ماااااڵەکەی 
م مااااۆری سااااەرەتای دا دا١٩٢٨ لەی وانە ببەمەسااااەر. ئەو بڕیااااارەسااااەرکەوت

 یی نەهات. تاکۆ دە ساڵیشزیکەی هەرچەندە تا نبوو،  لەیەکجیابوونەوەمان
 

 بە وبەڵکاا  ەیشاا ،گەدەتێن نماا  لەریس مااۆ کە ،ونەبااوکە ئەوە یاادیااژتر
 لێااااایێ انناااااتود هەساااااتیدەکر وەگەیشاااا  ر بااااااش تێدە، ئەو زۆپااااێچەوانەو

خااۆم باام، ئەوەی   کە  مباا وەەم پێبگااۆری. ماان دەبااووایە ئەایەکڕێ یان  ببزربادە
ی وێ و پێویسااتەو باایەژنێکی هەبااێ ئ کە  ،بوو  ئەوە  ئەو کردمە مەحاڵ  من بۆ
 ،یزانیدەشاا ە دناا ، هەرچەر کااارەساا   وەم بااۆانەگەڕ  ەنەکاارد ل  ێگریڕبۆیە  پێبێ.  

 ێ.ار چیدەگەیەنسەر کمن بۆەڕانەوەی گ
 

ڵەکانیش مایەوە. ی منداەتە هبەڵه و منی انژیبەشێک لە یشە  ئەو هەم
ئەوان نەبااوو.  ات الوازسارا و مناحیم لەگەڵ مۆریس هیک کن  وانێ  ییدنپەیوە

گرنگااای  ێکیخەباااای دی . ئەویانااا دە زوش زۆرو باااوون  مسەرساااای ر پاااێزۆ
 لەیەکیشهەرچەندە   .من بەخش گرنگیشی بەی  ێکبەشن  ەك چۆدان هەروپێدە
بااۆی ەکڕین و د و کتێبی بۆئە  .ۆر نایا  بووئەو باوکێکی ز  ،نەوەبوویووبایج
و  بە سااۆزهەمیشااەش دەکااردن،  موزیااک ،سااەی بااۆ یرەباااەل دنەوە،وێناا خەد

کەسێکی ئەو  .  ەوەووبییان دەجلەگەڵ  ،ەوبووتێکی ئکە خەسڵە  ،یەوەگەرموگوڕ
و  یگەرارکااا نا ودەچوێااا پ اەهااا باااۆ جیااااانی دەرەوە وباااوو.  ساااەنگینئاااارام و
 و ڕێکی زۆر پاااا ناااااخی ژیانیاااادا کەساااا  لە لە ڕاستییشاااادا ،ێتو باااا رکەوناسااااە

 -و بزوێنەرانەش یکاالچ هەمووبوو لەگەڵ ئەو  تر  پڕ  لە من-و  بو  دەنەوڵەمد
 شااندەبەخانی  ەکڵادو مناا   یزانەکەێاا نی، خئەو لەگەڵ برادەرە نزیکەکااا  هەروەها

 .بوو
شاا  و ێاێبەج ممشااەلیا ئۆردماا لەگەڵ سااارا و مناحی دا١٩٢٨  لەا  وەهئا

 ڵ.اماا  ن لەماااالدەهاااتەوە  ی هەفااتەدا  واناای پشااوڕۆژ  لەا  یبیب؛ تەنتەلئەمە  چوو
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 ەوەکاااااارانکرێی بااااازووتنەوە یەنلە الکە -وونە ،وتابخاااااانەداڵەکان دەچااااا منااااا 
 ار.کروە سەگەڕامە منیش -دەچووبەڕێوە

 

سااتە خوشااکەکەی لە ە دەخااراوڕێکو  انە ژنەکاا ارێکاا کر ینەئەنجااووم
کە کااارم  ،خااراوی ژنااان بااووڕێک نییاا و دوا ینماا ەکەنگ، ینی پێشااەدەرەوە ژنااا

کە  ،ە نەبااووئەو ڕاکێشااا وانئە یال ۆباا  ناایسااەرنجی م کردبااێ. ئەوەی دایااات
ماان هەڵدەسااتان الی    کااارەی پێاای  ڵکو خااودی ئەووو، بەنیان بژ  خەمی پرسی

کاااچە  کە باااۆ ،کانداەیاڵیە کشاااتوکەشاااقییێڵگە مکااا لە یش تەبوو، بەتاااایگ بااا گرنااا 
)کە بەشااێکە لە   کرێکااارانی  نجااوومەنەئڕۆ  ەماا ئ  .وبوانددامەزر  انیانکۆچبەرەک

ییەکااانە  ە کۆمەبیەترییوزازمەتگاا خ و یکەونی سااەرهیسااتادروت( سااەر،اڵبو
ئیاادی  نشااینی،وی دایکااانە، خانەوونی ژنان )باربی ،انواروبارک  لەگەڵ  ئەمەش

بااوو اهێنااانی پیشااەییانە  ڕان  یەرەکیس  ریدا مشو١٩٣٠  ەبم لەبیە(،  ەوم شێبە
 خۆ ئەوان بەبم، ردنکارک بۆ فەڵەستیندەهاتنە  ەینجەگکچە  نو سەدابۆ ئە
 .شیااکەکاساابی دکارو هاایکهاای ، نە ەبااووه گەدارییااانکێڵ یهاایک پاشااخانێکنە 

 ،ووزۆری هەباا   ەکیواتااای  کە  ،چااانە دەداکەیی بەو  شقی کێڵگمەمەنەکە  وئەنجو
 وەیااان دەدانەدرێ. یااارمەتی ئەیشااەییان پێاادپقی مەشاا نااوکە هە کە پتاار ،ەلەو
 یبریان فێردەکردن و وایااانزمانی ی  ،ێنناباڕ  ەکەتبو  گەڵلەن  یی خۆیاێرابەخ
ۆی هەباااێ، چاااونکە ا و هیاااوای خااا واتااا ت لە وبن یاااااکنجیبوونئ ،ردنکااا ەد لاااێ
 یااانابایبد یڕەزامەناادبااێ  ان بەهەندێکیشاای ،وونێ خێاازان باا ێکیان بەباا ناادهە

کەی کە هێشااتا بیاارۆ ،کاتێکاادا بااوو نە" لەکااێڵگەی ژنااا ری"کااا وەون. ئهاااتبو
 توکاڵی، الی زۆر لەکاری کشجای    ک  ێکرکا  رەهۆ  ژنان ب  و مەشقی  اهێنانڕ
 .او بووشیەی نڕێکەفتاڕی ڵکەخ

 

 ایبەوەی داو مباا  سااامەرس زمبە فێمینیاا  کە زۆر ،یمنە لەو کەسان  زەئ
م من ، بەبمیەتی بکەکاایەت دژی دیان هەڵم  پیاو ینمکدان، بێزرادنی مەسوتان

ی ەناادبریزێااو لەن کە ،ەبااووهانە ە وزەدارێکاااررک بااۆ ئەو ژنەم ۆرز کاایێێزڕ
ن یانی  باا  ڕاشێل ،ۆنئیدلس ، بیداا مایمون  دائ  -دا بوونکرێکارانی  بزووتنەوە

 نیارکردچەکااد  ۆکە سااەرکەوتووبوون باا   -ا ناوی کەمێکیانم هێناوەیتەن  ، یزی
 هێنااااانیاڕی تیااااۆری و ی. بە زانیااااارونبااااوووب ەەورر گالە شاااا  ژانەییاااا کئەو 

ر لە پشااکی خۆیااان یاااتهەبااێ )زۆر جااار ز نخۆیاااە پشااکی ک ،نیااابۆکردەیاای 
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 ێوەشاا  . ئەوفەڵەسااتینی  انی سااەرتاپاەکییکاڵکشتو  ەگینکارەی نش  هەبوو( لەو
ی وو بااازوربە بیاا ژنااان کاارد  وای کااارێکیڕاسااتی  زم بەانەی فیمینیاا نیادناا بو

 ێاازم شاا پ لە ماااڵ گەسااک لێباادەن یااان ا لەیاا تەن  کە  نەیباان لەوا  رزیااات  ناخۆی
 ابنیشن.د

 

گشااتی دەکاارێ زۆر بگااوترێ  بە پااێگەی ژنااانت بە ەسااەبار ەتەڵاابهە
خااۆم لە   یەۆکلێ ماان بیاار،  وە گوترابێ(ەیەبارلەو    تاێسئ  ات  زۆریش)لەوانەیە  

 هەمااوو ەلێ ەباا د ەیتیوخاا  دەکەمەوە. شااتێکی سروشاا پ و ەتێکاادا کااورتباب
کاای خەڵ، ەڕاسااتەوەش باان، بەبم ئ واناادا یەکسااانگەڵ پیالەن ناااەوە ژکیەووڕ

 کە ،شااتر باان یاااخود هەسااتبکەنکە باکی دیاا ێیزاددەمئااا  هەمااوولە    کرێنا  وجو
ی ختپااااو ەەرکەکااااان بکاتێکاااادا ئ ووهەماااا لە ئاسااااا جوەرە پیانرەسااا  لە ئەوەی

ی هەمااووانم زماان بیاا وەک  کەەچیاارۆک-دیکەشااەوە  سااەرێکی لەتەواوبااکەن. 
گااوایە   ،وەبااووەووباوبنێااو ئیساارائیلدا  ئەوە لەگۆی  دەن  نیاجارێک  -یەکە  کەو

 بووکردشێوە وێنائیسڕائیل( منی بەو    سەروەزیریین  ەمک)یەگۆریۆن  ند بداو
 ،تبوو ئەوەبااووااااپێ  ەوەی سەیرمەتەکەیدا. ئکومابینەی حک  لە"  ماوپی  ەتاککە "
ە و امەلن موجاا یرتباشاا  ێنااابێ(هەی داکەچیاارۆککەسااێک  )یااان هەرالی ئەو  بە
 یککە هاا ، یەەه ەوەومااانم لگاڵ ژنێااک. بەبم ماان زۆر درابێااتە پاا   ،ک بااووێنەسپ
ژنااای  بەوەی بڵاااێن تااااکە بااادەن ۆرە پەسااانیەو جااا باااێ بۆش اوێاااک پێیخااا پی

 ە تەکەیەموحک
 

 پیاواناادا ژیاااوم وڵ ا لەگەماادانژی تەواوی لەماان  ڕاسااتی بااێ، ەیئەو 
 کهی ۆسو.تە کووەەبتیم نەیژنا  یشکێوەیەهیک ش بە  و  هەرگیزکردووە.    کارم
 ،اومشااان نەدین ایەهاا ەسااتێکی ونەکااردووم یااان ه مەتکااارەکەی زەحاا کااات 

یاااخود  ،رنتشاا اب ژنااان لەپیاااوان   گااوایە  بەوەی  ،ێنم هەبانیترزکەمبەگرێی خۆ
یاانەداوە. وڕوەیەک ئەمە هاایک شااێو بەر ەخێاا . نباازانمت سااان بە کارەمنااداڵبوو
بەر ی لەبەوەنەکااردووم ەڵاادا گەنۆرەییان لێشاا پ ودایپیاااوانیش سااە هەروەهااا

ە ژن ک ،ەڕاسااتئەوە  ماانی اڕبە  لااێ. بااکەن بااۆ اشااتر حیسااابمی ژناام بئەوە
 زۆر لە تەنگااانەی وسااەخ   یکااات، ماااڵەوە ن لەوە کاربکا یاەرەد ەوسا ک لئە

،وڕسااااە )لەگەڵ  انیاااااوان باریاااا ی پو،اااااتن دواژناااا کە چااااون ،ەتریاااااپیاااااوان ز
خراوە ڕێکا  هەانیان وژیچونکە    نن،شینتۆژنانی کیب  ەیدار کوێردنێکی تێبینبهە
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لە   وا  بکاا   کە ئاایش  کێااکدای  . ژیااانیکەن(بەخێااوب  بنیشر بکەن و مندان کابتوان
 ەتکەڕ سااێ ئەوا ،منااداڵەکانی یدووربااێ لە پشااتگیری باااوک داتیشاا کا هەمااان

 .هاتبم شیانتو دامژیان ەلاوێک کە یپ وولە هەمترە رس،و
 

اێشاااا  بیاااابم بەجێتەلئە یەم، دوای ئەویۆرشااااەللە ئ ژیااااانم مەودای
 ەووایە لدەبااا  ەوامبەرد م باااوو.نگەکانکاااان و ئاساااتەڕیانەودوەرەیەکااای رخدە

ان، نەکاا وبوۆکبااۆ سااەرکار، بااۆ ماااڵ، بااۆ کە غاربدەم،  دی  کینێبۆ شوێ  شوێنێک
گاارم و ربسااارا وە نی دکتااۆر بااۆەکامەوییااد، یااکوزە وانەی ممناااحیم باابەم

 بااۆ. ماااڵوە گەڕێاامەم و بەکێبنااێم، کاااربل چێشاا  بچاامە بااازار، ینم،ڕنەیاناادۆ
یااان  اونزاردنم ئااانااداڵەکائاااخۆ م بوومنیااانەماان دڵ ،انەژۆڕ ەوبااۆ ئەوە ەڕانگ

ێکیش سااەیاتەت  ناێکاای زۆریشاام دەدا تەناا ەرچەناادە هەوڵ، هونومخستتگوێپش
 کەچاااای وابااااووبێ. و پێویساااا  نەار ەر زۆر ناچاااا ەگم ەکەومەولێیااااان دورنە

و بەهاااارەدار  وون،باااا رنەهەماێ، بەرەرچااااووناخیش دگەورەبااااوون و لەشساااا 
ن و منااداڵەکا نایااا  بااۆ بیبااان بااوونە دایردووکیااادەرچااوون، هە باااشکەساای 

 یکچااااال لەدەمزانااای  شاااەیان دەکااارد،گە ێاااکەبم کاتباااوون. بەری مااان یااااو
 .ەحەتنڕنااللوت و  ەدەرەوەکانمچوون

 

نم اادە بکەم، جلەکانیئامیان بۆ  م تا خواردنبووار دەبێدن  واشە  من بە
ە یەکەو میشاااە بەەڵیاااان. هەەگفااایلم لنساااێرت و ۆمە کووچااا ەوە، دەدرویاااندە

 کە  ،ق بااوونەسااەر هەلدایکاام  شینا و  بەبم ئایا  ،  ەنینێدەکپرد و  ن دەک،سەما
ن؟ کااردوو ە زۆر شاا  بێاابەشداڵەکانم لبەوەی مناا   مدەکرد  ابن لۆمەیانە سب

 ایل، یێلکە  ،بە جۆرێکەمەوە  بد ەو پرسەنم بەرس ی ئتواهەرگیز نا  یەاپێم و
 یان پێوەزتر شاناکات و دوا ئەوئایا منداڵەکانم  اکەم.ش داوای نرگیزیەهببم،  
و تی تەواڕاساااا  م بەێ، بەبووبباااا  اەهاااا ن حەز دەکەم وردم؟ هەڵاااابەتە ماااا دەکاااا 
 نجارێکیاااە بیاارمنەمێنێ. بەماااڵ دیااار  لە  بەردەواماای  کێ  کە بەیە دال  یانیم،دڵن

امکاارد ا داودیاا وەریەکی جەمایونەوەکۆبااو  لە  .بووم  یشتنێکی ژناندانسەرۆکی  
ەی تەواو وەاتەوە، ئکاا ی خااۆی بەرزبدەسااتەکان پرسااەکەدایە باااگەڵ ی لەەوئە

ڵەکە ۆهبووە  هاتە  بەدزیەو  کە)  احیمرا و منکە سا  ،ونیم بوەرسوڕمامایەی س
ەوە. بوودرکزەم بەرزپیشنیا  وئە  دەستیان بۆ  ( دڵسۆزانەنا سەرنجم رابکێشت
ێ، رتباا مگوەر کە ،ەانماا متەل پااڕ کاایێدەنگ  وو بااۆباا م  رجەمیاتباشترین خ  وەشئە
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وەندە ک ئەبۆ دای دەنگدان کە ،نەوەیەیدربەبم ئەوەش هەر الینەدام لەو بیرک
 بایەوە ماڵ.وچونە اخبوونی ،وتاتەواوب دوای ییە لەوەین ترو گرنگ باش

 

 تێکاااا ت. هەرچاااوومە دەرەوەی وبهەڵااابەتە ساااابنی دواتااار زۆر دە
 م بااۆنااامەکااات  هەمااوو .دەتردەبووزێاا  ەکەماحهەسااتی گوناا  کاارددە ەفەرمساا 
ۆزاوی ساا  وێاادەچوپ کە ،دەکردوسااین، تەنااانەت دەنگیشاام بۆیااان تۆمااارودەن
دا ەشاا ەوەڵ ئگەل ، بەبمومەتەوەهیک کات بەبااێ دیاااری نەگەڕا  بێ، هەروەهاتر

ارایااان شااێوەکان ئاز ەک لەیەشێو بەکە    ،ستە دەربازنەدەبوومهەرگیز لەو هە
وەک   و  ێااکراوتە  ەڵدنە کۆمکر  ەمناەستەو هلدێک  هەن  ،راتدو  بنێکسا  م.دادە

 ەئەو ژن ڵلەگە خااوازراوەوەناااوێکی  ( بەێااکراژنەجوتی ناااوی یاداشااتنامە )بە
و لەگەیەکاای کەم چەنااد بڕ .ەنەودباوکاار ایۆشااو  لەو سااەردەمدچاالکااانەی 

نەت ژنااان بااوو تەنااا لەشااانی زۆر سەرنجڕاکێ دا مااایەی١٩٣٠تااارەی ساااڵی و
  ی جلشاااۆر، اشاااێنهااااتنی م ەبات کااا  وریشاااانەی ئەئا ئەو ەکونچااا  ش،ئەماااڕۆ

و بااوو، ارهەنوکەش کااارتێنەک  ،نبووووب  متوشر و وشکەرەوە  ماشێنی ،اپشۆ
 هاتبوو:دا مرەکەوتا ەداوم. لۆریان یەکی زییارمەت وانەچەندە ئە رهە

زی و بێئومێاادی ازۆرانباا  ،یبگااریوەری گشاات ئەگەر بە
هێڵێکاای  ،ەەمنااد کار چەکاا  سااەر  ەکەی دەچێااتناخەوەی ئەو دای

پااااالەی  ەدایلەنێاااااو ئەو شاااااتە گشاااااتی مببە ،هەیە باااااانەییرەت
ە اتکاااا  ا ئەویاااا هەناااادێک دایااااک هەن تەن .از هەنجیاوازجیاااااو
دەکەیاااان رێکاتێاااک م ونەباااۆ نماااوربن، کە ناچاااا ،کااااردەکەن

هەر  ە بەنەکێزای خخودن دەبێ، یا اریان بێکدەکەوێ  خۆشنە
 ەکەکاید رەدااب لەو .ڕازاوەژیانی ئاساییانەی لێت  هۆیەکەوە بێ

دەدا، ەوایەتااای بە کاااارەکەی ڕنە یبووتیسااا ێوکە پ ،کاەتدهەسااا 
 ئەمما خۆ نابێ. نەکانی دابی،وتی منداڵ  ،کانە  اەهە گەر وچونک

ەوە بااێ هەر هۆیەک ناتوانن بە نەهە ئافرەتان ی دیکە لجۆریک
منااااداڵەکان و ی جااااێگەوڕێگەی بارەرمێناااانەوە. ساااا ماااااڵ ب لە

 یشااااااتی زیاااااااترەی روشااااااتەکیاااااادا، سلە ژیان خێاااااازانەکەی
ژیااااااانی بەرفرواناااااای لە ی خااااااۆ توانێاناااااا  وئە ازێ.وخدەلێاااااا 

اساااۆی کانی ئداڵەاتوانێ منااا ە. ئەو نااا تەوبکااااجیا یەتیکاااۆمەب
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 ڕێااداۆگ  وە لەانەوەحجااۆرە ژنااانە  ئەو    بۆ  ەسک بکەنەوە.ەرتب
 ە.ینی

وڕەوان ڕێکاا ە  توەڕەم  پێاادەچێ ئیەوە  یۆروی تیوڕ  ەل 
 وەئ ۆگاارێتەوە باا دەکان داڵەبااۆ مناا جااێگەی ئەو ئەو ژنەی  بااێ.
مااادەیە و شاایاوە بااۆ ئا  ن،ڵی خۆشدەوێدامن  ،ەنتەرخاە  ستبەمە
بەبم  ،رێوریان دەخاااوو مناااداڵەکانیش بااااش مشااا  ارەەوکااا ئ

دا یڕاسااتیکە لە ،اەکاا واداد ،ەیەمنااداڵ ه ێکاای پەروردەیبیردۆز
ن دەوریااا  واماای لەردەبەبە    کیاااندای  ە،اشااترب  اەهو  بنابۆ مند

و  ،اڵەرەساااا تەواو  ەی کەو دایااااکهەروەهااااا ئە نەسااااوڕێتەوە،
مناااااداڵەکانی  ی وکەەوە باااااۆ مێاااااردەدەرای دنیااااا  لەی ساااااتەد
رک نەکردووە، ەئ ر هەس  وکارەی لەبە  وا ئەوەئ  وشتووە،ش

ر بەڵکو لەبە نەکردووە یتسخۆشەوی تەرخانکردن ولەبەر خۆ
ە ییااااا ن ەەونەکەی هااااای ئایااااا چاااااونکە گردووە، بێتواناااااایی کااااا 
ەڵ لەگ وناسااااااااااۆرژیااااااااااان بگاااااااااارێ لەگەڵ ژان هەمەالیەنەی

ا کانیاااادمنداڵە گەڵ  لەێاااا ژن ەرەگهەروەهااااا ئ. انیکەییخۆشاااا 
ا ەوک ،سااەلمێنێئایااا ئەوە دە ا،ەکاا ە نیچاای دیااکنێااتەوە و هبمێ

 ەچێااتە سااەرەی دکیدااڵەکانی لەو  خۆتەرخانکردنەکەی بۆ مند
 واتااای ،نزیکاای نەباان یرەادک باارر زیاااترە؟ ئایااا ئەگەر ژنێاا کااا
 شدەوێ؟مێردەکەی زۆر خۆدەگەیەنێ کە  ەوەئ

شاااای ناخۆ کاااااەید ەیکااااارانئەو زۆر  ەلبەبم دایااااک 
ەک پیاوێک وەکەی  ارک  ،هەیەەستەی  و هئەێژێ. هەمیشە  ەچد
 مادەو. بەریەیبەرهەم ن ئەوەندە بە مێردبێ  کی  یژێن وەک کیا

یاااخود   اشساخیدکاتی لە  ئەوسا ک لە  ،ن هەیەەکان داوایامنداڵ
ەمە دابەشااااببێ، ئ دەکااااا ناااااخی ش واەوەئ نەخۆشاااایدا بااااێ.

ەوژمەی تو ئە دەکااا،ت ،اااوەی دوواخەناا  یەریسڕاکێشااانەکگو
 رانااابەرەبئەماااڕۆ -ەداوەجاااام نەنئ کەیکەبەوەی ئەر ، هەسااا 

 کاااۆڵی ئەمەیە -کاااارەکەی بەرانااابەر شبەیاااانیو   خێااازانەکەی
 دایک... انی سەرشرانی گ
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ە، مەوێنئێستاش بیخو  بنوسم ونامە    توپێک نەبوو کە ئەوکاڕێکر  زۆ
 ووم...بیسوە نوسوێ ت بەاک ، بەبم ئەونبۆ مێ ەق بڕدێ هەن چێپێدە

ن ێیاااخ بوو. پر ناساا هەسار ڵاسن بۆ چەندا تێکو شهەمولە ا  یج  بە
ەپەڕی مانگ تێد  ەت،محزە  یە بەشەی لەگەڵ گورچیلەکانیدا هەیە، بۆێکین  وتگ

، وانجااا  ساااارا کیژێکااای،کردباااا. نە انکممەڕا،ەوە ساااەردانی پزیشااا  بە ئەگەر
 سیسااااتمەو ئە ەڵگەیااااش باااااش بااااوو لو، زۆروشاااایار بااااووخااااۆش، زۆر ڕو
گەڵ ەکی زۆر لەماوەی ۆبانی کنەمادەبووایە دەرو، ریکرابوادیی اردنەی بۆوخ

 ندا ،وتیااایسااتیانوێتی پلەسااەر مێاازی پااێخەفەکەی بااووان تااا لەکاااو    ەوەانبماب
ی ماااتە ابااایەوە بەخااۆی بم خەفەکەیانەی دەبااووایە لەسااەر پااێژۆڕباادا. ئەو 

 کیشێتەباااوو. کاااان ساااانائ کاااارێکی مااان ۆبااا  تبا،ەجێاێشااا ەکێکااای دیاااکەم بی
شاااە هەر چااااوەڕێی ەمی، هکااارددەەوروبەرەکەی ی داشااااە تەمەوایهەڵدەساااەت

د ەکردمەسااته  ەبم هەمیشاا ەکی زۆریااان کااردم، بەو دایکم کااۆم  م. شیناردەکد
 نیەوە بااۆ کااارلەبەیا کەوا ،وەنمەباێ مەوە و پاساویان بۆونبکەڕوۆیان  ەبێ بد
 ەوە.دەگەڕێم انیشنگرەچم و ئێوارە دردەدە

 ۆباا  کاااتی خااۆی ،ەتەوەیااوۆزەردەمەم دەو ساا کی ئەیە نااامەینیاا  مێااژەل
ە پێشەنگەکان نێردرابااوومە کی ژنەرە ئەیەک بۆ چەند هەفت. بوونوسیبشینام  

 ،بااوو  ن جااارمەماایە یەکئەو  ،دوای حەف  ساااڵ.  ئەمریکاتووەکانی  رگوبتە یەک
  یاۆشااااا ەی سکاااااۆنگر دەیاماااااائ شااااامڕێگالەساااااەر  .ئەمریکاااااامەوە بگەڕێااااا 

ەشاااای بااااۆ اوب ا. بروکساااالبروکساااال بەسااااتر ەلکە  ،بااااوومۆنا  یشاااا تەرنائەن
م فەڵەسااااااتینی ەای دەرەویاااااا تەواوی دن ت بەوکاااااااەن ئوە. ماااااا ەمووباااااا درک

تاارام،  ر،ک داروباە شتەکانی وەم بباوەڕ  تەزەحم  لەبیرچووبووەوە. ئیدی بە
 ئەوانە رد.ەکاا ای خۆڵەمێشاای دئاااوهەو ،سااۆڵەوەرمادانااراو، سو میااوەی  گااوڵ

ێنی ڕفدڵیەی ان ماشتەک  هەمووون.  وچەبیب نەدەتەلئ  یهی هیچیان لە  هەموو
بنگۆریااۆن و باان  یااداێت)مااان بااووم ناادامی نێردەکەئە  نجتااریماان گەن.  وونمن ب

گااوێ لە  اتسەیچەندان  ەها بەونم هەبوو هەرگەڕا  یتزی ی هەبوون(، من کا
 شااااتر بێگومااااانپێ کەالیساااا  بگاااارم، نی سۆشیودارەکااااای کەسااااە نادوواناااا 

ا، نی بەریتاارانێکرکپارتی  ەیردرکسەن هیندرسۆرسەر ائون، وەک  نیبوەمبین
خود کەسێکی دیکەی ؛ یابوو یۆنا ەرناسئەنت الیس ۆشیی سرۆکسە  کات ەوئ
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 جااوو بااووکەمااین یسااتی فەڕەنساای و یەۆشیالین سمەککە یە،  لوموەک لیۆن ب
ی نێکااارارکهاوپەیمانییەک بااۆ بوو ووب سۆن تازە ،ایلندرهیوەزیر.  سەرببێتە  

 ە غەیاارەوهێڕشی جااورین  بەر داخلەدڵتتە  کەو  وەئ  ەشەمب  بخا،کێڕ  فەڵەستین
اردوخەکە باا   ان هەبوومی ئەوەمدەیەک خەدڕا  ان، تانیستەکزایۆ   سالیشیسۆ
ەرم دەروروب لە نەیئەو شاااتا هەماااووساااەرباری  لەوە دەرە. بگااااوی بکاااابار
ەوەی ە بااۆ ئدوورکەوتاامەو  سااەیاتیەک    و  م دزیەوەن خۆیاکێژڕۆویاندا،  ڕو

  ی خراپ و خۆپەرساا ککێایمن د  کە  ،ەوەکەمایی بنیدڵوە و  مەبەردبو  لە شینا
 :وسیۆ نەیەم ببروکسلەوە ئەم نام لە نیم.

تێاابگەن   مێلاا وەیە  ەوێ ئەویش ئەیەک شتم د  تەنیامن  
ە؛ یینەوتانە  ڕێک  کەمیستیانەسۆشیال  یەیبڕوام پێبکەن. چاالک  و

وەی لەوێ ئە  پااێش..  انە زۆر پێویسااتن بااۆ ماان.ربەڵکو ئەم کااا
اخی سااارا شساا لە  کە  ،مەوەدکااری  نخااایرەئ  کەشکەپزیچم  ربەد

یمیشاام شاای مناحبای  ێکورهەروەهااا ماااشو  ا،ی دەڕوبەرەوباش
وکەیی ارودۆخی هەناا باا   بم لەرکەوتم... بەواردبوو ئەوجا دەخ

بکە،   پێ  وامبڕەتبکەمەوە.  ڕرا  لێک  اوامئەوەی دئێمەدا نەدەکرا  
نابێ   ەوایم  ێپبەبم    ،یەین  44دڕە فریا/کەرڕزگارئەوە    دەزانم

ڵکاااای خە بااااۆ ەیئەوبااااۆ  ساااا  باااادەینێااااک لەدەرفەتدەک هاااای
چیمااااان ین و ێاااا کە ئااااێمە ک ،بکەیاااانەوەینوڕوو وتیشاااا ڕۆدەست

 دەوێ....
 
یەکی کەمااادا باااۆ مااااوە لەخاااۆی  شاااینا بە ەیادەباااوو دائەوەشااا ەڵ گەل

و هەردوو منااداڵەکانی  اریکاا ئەمەوە ڕێااتبگەناسی اکۆرنی خخوێندتەواوکردنی  
ی بەوەبااوو  بەردەوامهەر کردنم ەملەسااەر لااۆ کەچاای ،یجێباێڵاا  سااتینەفەڵلە 

 یەرزەنشااتم هەر سکیشاا وە." دایهی ماااڵە  کنەێو خەڵکم  ن  سێکیەکگوایە من"  
بەردەوام دەرچوونەکااانی ماان  ،کااردبێاازار دە  و   ساا پەناای  وادەکرم. ئەوەی ئە

 
  / کەر زگارڕەخش و  مژدەبی  اتاو ە  ینیدی  ەکیوشەی  ە،اوهێناربەکhiasMesمێسیای  وشەی  نوسەر     44
 ڕێوەرگ-ێنەدەگەی  ڕەادیفر
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نگە لە خااواردێ ماان باا  یااان بەەڕۆژەماای نیو ناکیە منااداڵەوادەبااویاادی ئ .بااوو
دەژیااان لە ی کە لێاا  یئەو شااوێنە ،نۆبخاا  انکااارکرێ یەانەکاای خاا یرەوەزیهە

 ەبیب.ی تەلئباکور لەیە سەرزێ دەیڕوان ،ووب ۆنارکهایشە،امی 
 

هەمیشااە  خسااتبوو. ماانڕێکان نماا رەکاابباشاای کارو ەئێمە ب  ڕاستیدا  لە
 نیااااتە کان بەڵەدای منااا ەوەئ باااۆ کااارێ دەدا بە کێاااک لە ساااێ ژورەکانماااانیە

ی دانیشاااتن و ە ژورفەی کەنەساااەر ،ەل ن سااااڵ مااانەناااداباااۆ چ) یااانەوەنەمێن
رەوە، دە  وومەدەچاا   تێکیش کەنوسااتم(، کاااەدە،  یەکەوە دەبەستەو  نی بەخوارد

 نداڵەکان کەمتاار لەهەڵبەتە م  ێل  ە.ەوتێکرد جێگەم بگردەەیداەکێکم پهەمیشە ی
 ینیشااەکابە ئارک  وم ئەوسااابااوڵ  وام سااەر،امن بەردە  .پێویس  منیان دەدی

 ە.یان ماڵەو بابوو کار
ەکەی هیساااااتادروت پێکاااااااتووە لە یساااااەرەکی فەرماااااانگە شڕۆمااااا ەئ

 ، ئێستاەلئەبیبیەکانی تەکسەر  ،امەەشەیەکێک ل لەسەر  ،زنر مەزۆی  نەخاباب
وی تایپێسااتەکان اوەژادەنااگ و ژ  کە سەدان  ێدەچ  ەروەکی گێگرە هەنولە کو

ێمە وو. ئاا واز باا ایاا ج ە زۆرشااتەک کااات ئەوەبم ب ێ،انی لێااوەدتەلەفونکارەکاا  و
ن اممااان هەبااوو، جوتێااک تایپێساا  و یەک تەلەفونماا کەی ێکاا ورژونااد چە ایاا تەن
وشااە تەواوی واتااای  ەکااات ب ئااێمە ئەو.  سیدەنا  کدیمانمان یەووهەمو،  ەبوه

اری و کاندا دەمەتە،ێمان لەسەر وردەخۆم  امیش لەنێودەوەرب  وین.وبێ  ڕهاو
 نمااان بەهاکانیماااهەو  ن  ی ژیاااشااێوە  مااانمە هەئااێ  د،کاارییەکان دەشتە تەکنیک

 بەردەوامۆ مااڕتااا ئە -کردن کااات پەیاادامیوەناادییانەی ئەوەو پەزۆر لو. هەبااو
ەمە چەناااد ک وەی ئەوماااا هەرچەنااادە لەکان )وەشاااێ ەک لەیەوشاااێ بە-ونباااو
بووم، چااونکە ی ناشتنی هەڤاڵەکانم مڕەسڕێوەی چەندان  مادئاا  ی دواییدەڵسا

 .(ونبوگەنج وت ادرهیست و منوکات وەک ئەوان ئە
 

 ەکااانیودەرەوەی کااۆمەڵگە جو لە  نکەساایاچااوار    سێ  و دەستەیەداەل
لەبەر  – بااااووەکە  ۆنگۆریاااا بنسااااەبارەت بە  بااااوون. راویش ناساااا فەڵەسااااتین

 یااا هەروەهااا بەدن لەئیسااڕائیل  سااتەیەجەرییەکی بکەسااایەت -هۆکاااری باااش
 کااانیزنەە،ینە و مەسااتڕاە  ولە جااویەکااێکە    کە  ،وەەکرێتەا یاااددەهو  دڵنیاییەوە

تاکێااک بااوو   انداهەمووم. ئەو لەنێو  سووە دەنارەیەبلە  م، دواتریستەەی بدەس
ەکاارا ۆ سااەربەخۆیی نەدباا  ولاای جااوەباااتی گەنی بڵێاای لە خاتتااودە دە،اااودەق
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دەمناسی. لەنێااو   وەوەڕوتەم لەو  ئاس  بەمن هەر    بمەب  ،ڵبگیرێهە  لێ  ستیدە
زار اان شاا لماا زا  ێرشاان  شاانا بااوومئان  ەڵیاو لەگاسین  کەدا ئەوانەی دەمنکۆمەڵە

ین سااێیەموە  بااو  یشئیسڕائیل؛ لێ ی ئەشکۆلرۆکی  ەین سەمسێیە  وبو  ەک  ،وبو
 کە  ،یوسااف شااپرینزاک  هەروەهااا  ،سااننلتز  کاێمێز و بێااریر؛ داڤید روەزەرس

 )پەڕلەمانی ئیسڕائیلی(. س نێکێوتەبێژی  نیمکەیەبووە 
 

 بااوو( یەکەم شااۆ اروبکەی بااریەیێە  ی پێش نێااووەکەمن شازارم )نا
 ،  و گەڕایاانەوە تەلئەبیاابێشاا بەجێاامااان یراڤکیبااۆتی میای ی ئەوەجااار دوا

وینە وچاا   مااۆریسو  ، ماان  دا بووکرێکارانی  ڕۆژ  یاریائ  یەکی  ی . ئەوەش لەد
پانی ،وتابخانەی بااابی ادروت لە گۆڕەیسته  ەک  ەیئاپۆرەیگوڕدەمی  نێو ئەو  

 نی وتاااریگرتێوگاا  حەزم لە شاا روس ن هەر بەخسااتبوو. ماا  یڕێکاا هێرزالیای  
-یش بووبایەکرێکارانی  بزووتنەوە  یبارەەل  ەرگەت ئتەنانە-بوونەژ  ودرێدور

 ،کاارد ،سااان بەتی دەساا و کۆی دوان وە سەرسااەەنجێااک چااوگ تێ، بەبم کااا
 ،جااۆش  الوێکاای بەێستا بیبینم،  م ئوانمن دەت  . ڕۆیشیەکی دیکە  ال  کم بۆمێش

 ید(رکان دەی لەبەریڵەستینەف  یێکارانرک  یا بوو کەڕووسیێکی  )بلوز  وباشکاڕ
خاکیشاای لەپێاادابوو.  دوولینگەیەکاای ،ووچااابپێمەر لە کە  یکیشاا شیبوو، شاڵێۆپ

 یەکسااەر  رد، هەررین ،سااەیدەککاای شاایییبریەوجااۆش و    ەندە بەگااوڕوەئئەو  
اشااااۆ "ە، وەک ئەوەی وبڕوتم "ئەوە ن گاااا ێیاااااێاااایە؟ پک پرساااایم ئەرێ ئەوە

 وەەناایش پێاایمم ساایاێااک نکات ".اوگتاارین پیاا نرو نوسااەر .گ شااایرناساایبێتم. "
 نزیک.ۆستی د دوو ووینەب یدیبوم، ئ زانگاکار

 

 انەبااۆ داڕساا  انەی پێگەیااانئەو ،شااازار وەک هەناادێک لە ئااێمە نەبااوو
 ێکیەرجەژێااااار هەلاااااومل ەوانەی ئەگەرەوە و ئدەگەڕایی زایاااااۆنیزم ەکەروگە

ێک شتە ئاساییانان، بەبم شازار هێنانەدە  یە ئەو پایەیان بەدەس دیکەدا بوونا
 ،ااوڵ  دایاا ایەتویی جویارزانلە  بوو،    ازاناستی  ئەو بەڕ.  بوو  دیکە  یەکەیربەه  و
وەیەکی تناااا زو)بک یدیهاساااا  وادەیەکیڕی خااااانەوکاااا  ئەو تاااااکە -بااااووەوەووب

)ناااوی یەکەماای لە  ەر ڤیجە لوبااال م بااوو لە پۆلۆنیااا(١٨سااەدەی لەکااانی جو
رەدار نێکی بەهاا ەوامناااژۆڕەها  هەرو  -و(وهاتب  وەەمالمی یەکەمیانەوە لوباڤیتچ

و پێنج  لەتەمەنی هەشتا و ١٩٧٤. لە ووبش ریسەوەرنوو سو   وننپەخشاو 
 بە . کاتێااکلدا مااردیئایسااڕی ئسااەرۆکایەت لەزهێنانی وا ەی ساڵێک لساڵیدا دوا
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 بە سااڕائیلدا حەزیااان لێبااووئی انی گەنااج لەەڵکاا خ ،دبااووە پیرەمێاارساااڵدا چوو
کە  ،ەکاااااانیگینڕەنو  ژدرێااااا  وتاااااارەکاااااانی، بە وییەبارگا و ساااااۆزە هەسااااا 

 پێدەکەنین.  ،ۆڕابووگ یمەکر بەۆز ەوە١٩٢٠لە  هەر کەیازەشێو
 

، ێو بیڵااا نگااای هەباااوی گرشاااتێک دەم هەماااووشاااازار  لاااێ گەلاااۆ خاااۆ
. وەک سااەرۆکی ێێنکرەویساا  تااا بیااداتیشاای دجاااریش کناادێک  رچەندە هەەه

 پێاای  ،جەوهەریااانە  یەکێتییەکیر  ژدبوو لەسەڕبوێرانە    وکۆڵنەدەرانە    ڵەتدەو
 تاااایبو نیجوەکااااا ومااااوەهەسااااتەکەی مەبکە  ،"لائییسااااڕاناااای ئخێز" وتدەگاااا 

( یاااان ک ئەو ۆیوەک هااای خااا ییەکاااان )وپارئەوەچەڵەک ڕجاااوە  دەگاارتەوە، ک
هادیسااام و وری تااا لک ئەوانەی ،نزمانەکاااایەرەب بتەو یهەزار جاااوەن اهەزار

              ڵ ەناااااادان سااااااانااااااد. بااااااۆ چهیچاااااای نەدەگەیاان ئەوئیدیشاااااای بااااااۆ زمااااااانی 
، درکااا ی دەردەانراێکااا رک یبااازووتنەوە یار داڤااا  انەیڕۆژناااامەی ڕۆژازار شااا 

کردنەوەی سااتاڕلە   زیاتر چێااژر زالمان  تی، "شازاویەکێک گ  کجارێ  ەبیرشمەل
دەبووایە  ی. ئەو  سووش  بنی خۆ لەوەی بە  دەگرێوەرکە  کەسانی دیی  وتار
 ."ڕاستی مامۆستا بووبایە بە

 

دا باااااووە یەکەماااااین ١٩٤٨ە بەبم ل تی نەکااااارد،مامۆساااااتایە،ەت و ەئ
ن ت. مااا رگااا ە وەرتاساااەو ەبە ک یەو ئەرکئە یل،ائیسااارئ ەیی پەروەردوەزیااار

رم وەزیااااااا  ربوونی وەکی دەساااااااتبەکاڕۆژم یەکەساااااااەربردەی  هەمیشاااااااە
سااادە و   و  گەرمدڵ  کی چەنداوێیپ  ،وندەکاتەوەڕوکە ئەوە  ونتە، چشەویسخۆال

ا یەک یااا تەن ەوێدەکدەر باااۆیوەزارەتەکەی، تە دەگاااادڵساااۆز باااوو. کاتێاااک 
ری امێئاا  مببەە، انیشااتوود  ەنیشاا تلە  ییشاا ی پیاوێکرژووری هەیە و سااکرتێ

یااادی رانااای شاااازار. ئگەنی ناااابێتە ماااایەی ە. ئەمەش زۆرییااا )تایو(یاااان ن چااااپ
، رە نااوێکەی دەڵااێە سااکرتێی بڵۆوگگورج  شێ و بە، دادەنینێدادە  قەکەیشەپ

سااە. ونوی. بە دەسااتخەت باکاا ،ەیناە؟  یاپ نیاا چاا ێری  ئااامسااە،  "تکایە تێبیناای بنوو
یدا، ڵە ساااهەژدا  ت  وارچ  ەنیتەم  نوانێ  لە  ائیلیسڕنی ئیدابمن  هەمووئامادەی؟  
 ." کاتێااااکننێوبخاااا  بەرزیشااااەوە کییەیبە چۆنااااایەتو   ێ پااااارەباااا دەبااااێ بە 

ێااک بوەسااتێ تااا ڕۆژچەنااد    دەبااێ  یەبەو  ێێک بڵی کۆمێنتتێرەکەی ویستسکر
شااازار  بااوو. ڕۆژهەر یەک ەتەکە نی دەوڵەمەتا تهێشئاخر  اییبکرێ،  ڕکارەکە  

هەباااێ،  ەوێنااادنەبە خو یدەنااا وەیپ کتێشااا  ێاااک"کات :ێبە توڕەباااوونەوە پێیااادەڵ
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 ەکو و ی ماانەمااانەوە یەکەمااین فەرلەسااەربکەم. ئڕی تومشاا مهاایک ئامااادەنیم 
 ،ااانونی ،دوای ئەوەشاادا ڕاستی ەل ی،کاارد وە" ئپرساایارم.یااریش لێااێ بەروەز

 د.لی دەرکرائیئیسرپەروەردە و خوێندنی 
 

تااا  م،ووناایش سااەروەزیری باا ک شااازار سااەرۆکی دەوڵەت بااوو متێاا کا
 رۆکایەتیەەگیری ساا ی . ئەو ،یناای لە گۆشاا دەمااد والی  ەمووچاا دە اکراباا  مۆباا 

 لااێ  ایو  دەکرد تایان سەردانم  ۆ دەکرد  ن تەلەفونم بای  دەوامنیش بەربوو، م
ەی وانە ئەی دەنگدەرەوە، نەخاسمیەندێ بارودۆخی سیاسه  ربێ لەدووکەم  ب
ر یاا ەبل  تەوە، ئمانزالی دەگرتەوە. پێمدەگوت: "کرێکارانی  بزووتنەوەی  ەرۆکب
جاران ۆر  " زارەکان.وبکار  ودەستبخەیتە نێ  ە نابێبۆی  ،یسەرۆک  تۆ  ەک  ەچێن

بااێ نێااک م هەرچۆبەب ،ناادسااەری دەهەژا اوێااژەکەمڕەبەر نااابەدڵی ل بە شااازار
 هەڵدەگرت. بەهەندی

بووە لەو   یەکێک  ،وو(ب  یکۆلنۆی شکلی ی ئەشکۆ  )ناوی رەسەنی خ
ز جیاواازار شە و لاوتە وەئ ی.اشنائ ەبووم دا١٩٢٠گەنجە جێئومێدانەی کە لە
 ،وە هاااتبوویەوساا ڕو هاساایدیکی ەیەکیوادەنالە خاا  بااوو، هەرچەناادە ئەویااش

تەمەنی نۆزدە  لە وو. ئەوبوتار  پیاویمتر کە وپیاوی کردار بەبم ئەو زیاتر 
ی کشتوکاڵی کرێکارکاری  ەوەی چەند جارئی ، دوافەڵەستینساڵیدا هاتبووە  
شااەنی ،ۆ  یاازیڕە  بوواناادگەیخۆی    ییدوا  ،ووبدکرت  بکانی ولە بەشە جیاجیا

وێ مااایەوە، ەل )چااوار سااابنو باان زی یاادا  نۆبنگۆریاا ڵ لەگە ووسااەربازی جاا 
تە نائیاااب ووەئەو بااا  ێشپااا  کە ،ادەیاااۆن لێااادرگۆبن رساااەەبالفااای ئەوەی  ئیااادی

ئەناادامی دێگانیااا، لەوێااوە ئەشکۆ  بووە    وو،بواو  یەریف(. کاتێکیش جەنگ تە
اناادا کیبۆتەک  نی لەگەڵیەکاناادییوەە پەدنەچرە، هدردەکوتی  تادریسه  هاوکاریی

 نەی بەرجەسااتەکردنیونمااویەوە. ئەشااکۆ   هەر بەهێااز مااا  وابوماا   دالە ژیاناا ا  ت
رەگەورەی زەوی، ئااااااو و شااااای هەۆرباااااوو: پەکە ساااااەردەمە ساااااتییلئایدیا

ویساا  نەبااوو، هەروەهااا بە ێبەناادییەکەش پیزڕە ەناادبەرگریکااردن بااوو، هەرچ
 سیاسااااەت بە .رددەکاااا  کانیەشاااا ێک وخاااااک ەڵ ی لەگسااااەودا خۆشااااحاڵیەوە

،یناای لە ەروەهااا  ێشا، هانەدەکڕئەوی    یجنرەراک )مجرد( سوەیەکی ئەبستشێ
، یااێەتمەناادانەی دەداتایب  یکداڕسانێم  ەوە، بەبدەبوو  نەکایسیکراپێواژۆ بیرۆ

ویی و زۆرزاناااااانە ون، لێاااااااتوڕباااااومکو ەیزائیااااادی بە تێکەڵەیەکااااای نااااااو
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 ەت بااوێ، ئەواانوجااویی مانشااتین کیڵێماااەگەر تااۆ ەوە. ئووی دەبااووڕوبەڕو
هەر  بەیە زەویەکە یاا ن یشگاارنگکەی، باا  یننشاا جێخاکاادا  سااەرلە ودەبااێ جااو
 لە تەکە هەر کۆسااپێکیااناادی مدەسااەبت کاارد کەەدەیااان ،ەیاادی ن ،نرخێااک بااێ

. فەرمانااداری کۆلۆنیااالی ڕیناای زەویەکااانۆ کابا بەکان دانوی دامەزراوە جوێڕ
کردنی رداروای ساانووەناااڕی اسااەتیس یدناا جێکرجێبە ۆباا  دا١٩٢٩بەریتااانی لە 
     روانەت ژوەنااا ت فەڵەساااتینلە گاااوتی: " ساااتینڵەفە لەو زەویکاااڕین کاااۆچبەری 

ەم جااااۆرە ئەشااااکۆ  " بەوە.خااااولینێتدا خااااۆی بێیاااا وە تاماااا نە بااااۆ پشاااایلەش
        ی جێااااااااوڕێ و دوا بەان داهاااااااااتوی خااااااااۆی بااااااااۆ گەڕ (ساااااااااڵی٣٠ساااااااای)

     ، اکااا بر جێگیااا  یلێااا  ویوی جااا ارەنگەکاندا بەساااەر بااارد تاااا زۆرتااارین ژمااا نشااای
 شاااااتیەرپەرس ووتەجێکردنی ئاژانسااااای جااااا یشااااا هاااااۆبەی ن یکەرۆسااااا  وەک

 ۆتاا بەبم ، کاارد نووەکاااجۆ باا  گوناادی نااوێی مەزراناادنی ناازیکەی چوارسااەددا
 ەباااۆیکەی، نشاااینگە دابمەزرێنااای ئەگەر ئااااو و ئااااوەڕۆ داباااین نەی ەتواننەتاااد

ێکاای ڕانەگوەش ئەکی بەدواداگەڕانێکاای چڕوپااڕی ئاااویش بااوو.  ئەشکۆ  خەری
زەوی ۆ تاا  رئەگەە پەیاادا بکردبااایە. دوای ئەو ەکەشیپاروا وبەد وو،ب  هاەنبراگ

یە وادەبااو ،نت هەبااووی نەیااارراوسااێتاای دخەا بۆ بەدبەوئ  ،و ئاوت پەیداکردبا
ی چیرۆکاا  ،دابااووایە  و مەشااقپێدانی لەشکرەکەشاا  هەوڵاای پەیااداکردنی هێااز

 ١٩٢١ ۆب ڕێتەوەەەگد ەکانییبۆ چەکدارکردنی ئیسرائیل  ەشکۆ بوونی ئپشکاە
 ئیاادی بە  ،ت(درویسااتاه  مین کااۆمیتەی بەرگاارییەکە  یزیڕچووە    اتەیک  وئە)

ی ساااڵ  لە  ەک  ،ووی ببەرگریر و وەزیری  زەورتەی سەەو کاگار لڕۆژژای  درێ
 زیری لەەورەک ساااەێکااای تاااایبەت بەخاااۆی باااوو. وچیرۆکئەوا  ،دا باااوو١٩٦٣
ڕەخااانەی  وە( ئنەایااا ازۆریاااش ناڕەو ەدا زۆر)بەڕۆژەی شاااەڕی شاااەش مااااو
ئەو   ەوەایییاا دڵن  ەرچەناادە بەه  -،ااۆزرایەوەدکاااری  بە  بە  دڵاایک دووەوری  سە
 ەوائ ،شاااەڕباااۆ بەرەکاااانی جاااان نەلە نااااردنی گردەیەی دوودڵ نەباااێ ەرکسااا 
 رەیبااااالەبیااااانەی ۆئەو نااااوکتە نا، هەمااااووو -نەتەوەییااااانەیە ەساااااتێکیرکا
دوا  ریازاە و ئاا ورتااا کاااری تێاابکەن. درامااای گە دەگااوترانامەیی ئەو کااارنا

 ئەو( رددا مااا ١٩٦٩فشااااری دڵ لە  و بەەەنااادە )ئرچهە ، ۆئەشاااک ینکاەڵساااا
 دەیە ڵاااای بااااۆ چەناااادانددوو ێباااا ریۆناااادا، کە ەی بااااوو لەگەڵ بنگۆلێکتاااارازان

رەک پااایەی سااە  دا١٩٦٣لەسەر داوای ئەویش لە    ،دڵسۆز بووی  ێکرڵگەێناشو



 

146 

 

و   ارانکرێکاا ی  وەباازووتنەیە بێزراوەکەیااان تەواوی  یکۆکری وەرگرت. نایزەو
وە ێتەگەڕدە  رسەەڵوەشاند، بەبم ئەم پک هی لەباریەئیلسڕائی  وومەه  ییکەنز

 م.هەڵیدەگر یکاتی خۆبۆ  بۆیە،ی دواتر ڕێکگاڕۆژ
 

 ا نەبااوو. ئەوەهاا اێنی، ئەشااکۆ  وربکااایزمااا بەاراوی کی بئەگەر وشە
ێااانەر باااوو، ئەو پیااااوە ئەو نە کەساااێکی داهییانائاساااابەبم  ،کەشاااخە نەباااوو

،ااوڕ    کااارەکەش  دەەناا ەرچ، هبااوون   سویپێ  رۆز  کە  ،ەدانجامدەی ئەنرانکا
ەتای رەلەساااا  ەو هەرالی ئ خەڵااااک و هەسااااتەکانیانوو اوەبایە. ئەو پیاااا بااااوو

بەیەکەوە  .پێکرد تمانەم  و مشمویسن خۆم ن،یرادەگە بەهەند هەڵارەکەیەوک
     وەزیر و ئەزیااشببێااتە سااەروناای ئەوە بااوو خە ،دەکاارد نلە تەلئەبیااب کارمااا

دارایاااای شااااکۆ  وەزیااااری ەئ ێتادا کاااا ١٩٥٠ ەل ەم.ربکدا کاااااەکەیسااااینگوولە ن
دەشاااخاین، بەبم ڵەبەیەکابووم، ئێمە زۆر   ەزیری کارو  شوو، منیئیسرائیل ب

 ،ەبوو. ئەو کاتە ئەو سااابنە بااوون ییشتی کەسر  لەسە  مانک مشتومڕێکیشهی
 ، برساای،هەزار کااۆچبەری هەژارالفاااوی سااەدان باان  اکە بەاوکە دەوڵەتە ساا 

ی دەوڵەتە و گێتۆکاااانت هەبژڕۆی وپااااروەئ انیکااا ادوگئۆر ویجاااو یازالنەو
ە یسااێاوە ماارۆڤیەو ئ یۆگرتنی لەخاا ڕێگااا ەوتبااوو، تاااکەن ککااای زمانەباا یەرە

 ان.ۆمخ وگاکانیردلە ئۆوو نجیکردنیان بئاک،
 

تە،یەوە مدا ەرسەمدا بینگەکەتوڕەییەوە لە نوس ێکیان ئەشکۆ  بەڕۆژ
ەر بەساا ە یسااتێوپ ن.ەریاا بال ەانایاا لەو ئۆردوگئەوان دەبااێ  مەئااێهاااواریکرد: " و

 وەیااان ئ ،کااارە بکەیاان ۆن ئەوم چاا اشاازانبکەیاان. ن یاندابەشاا  تی وببەشااەکان
کااان وگاۆردبااێ لە ئەد م هەرببە چاای بااژین. ەبێنااین، یاااخود ب کااوێ لەارە پاا 

ئیاادی  پێمااان ناااکرێ، ە وئەسااتەمکە ئەم کااارە بەرین." من پێمگوت هەنو  الیان
 وئە ەبمب ێ،دەوزۆری  یتێکاکاااا  نکەچااااو ،بااااڕایەوە و مەکەی لەسااااەر ،سااااە

 ەوۆ دوابااوو. ئەگەر باا  ساا ڕائەویااش هەر ربوو، سااو هەرایەکەی ێاا سااەر لە
ەکەی ییدانگەرەی پاشانەتاییاەرس ە لەو ساڵەک،  گەڕێینەوە، لەو بڕوایەدابوومب

 ڕبااااوونی ئەشااااکۆ مکواتباااااو گەر هرباااااز بااااین، نەدەکاااارا دە دا١٩٤٨دوای 
 وێنەلەرسااااااا  و نەچبەراۆکااااااا  ٧٠٠.٠٠٠نااااااای ئەو دەرکردۆ باااااااایە بااااااا نەبوو

هەڵاااادانی  و نتکردتاااادا و دروساااا کانی وبەشاااا یان بەسااااەر بەەوەشااااکردنابەد
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 ویڵتۆ،یااوەوەک ،ااارچکی هماااوەی چەنااد هەفتەیەکاادا کە لە ،انبۆیاا  اێوەتگاا خ
 .ونان جێگیربشوێنەکانی دواییدا لە م لەەبب ،ولێااتبو

 

 و نە باادۆزمەوەخەڵکااا  ر بااۆ ئەواکاا ئەرکی من بوو  ار  زیری کوەک وە
 ،بااووکرد اسانهەر ۆلمەشکە من ئبۆیبکەم،  گارزڕ  یانەیانرگمەکولە  ەانژی  وەل

ەم ژە نیشااتەجێبووەکان و دروسااتکردنی خااانوبەرپااڕۆ ەویەایاا اری دوڕوتااا لە 
وون. ئەو ی پێشاااانۆرەتر هەباااا دیااااکەژەی ئەو پااااڕۆ خااااۆ بەبم، ابااااۆ فەناااادبک

ی، شۆبد کانوێتوانی ختۆ نا  ،سەیرکە"  وتم:گێیپ  کیانجارێ  ،ووکی هەبدروشمێ
ئەوا بااۆت  ێەوت در تااۆ پااارەەەگسااتا ئئێ ەره بدۆشاای. گاااانانی متااوبم دەبە

بااۆیە  ڕەبااووم،وئەوەناادە تو جارێکیااانا بااۆ مانگاکااان " تەناا  مببە ،دەکەمدابیناا 
   بکێشاامەوە.  کااار لە ساا نیااازم دە بە ێمگااوتیااۆن پبنگۆر یاناادە الگەی خااۆم

ی بەرەشااا ونخا گرتووە )کەتۆەسااا ئلە انمەرەپێااادو پکاااار ریمااان ئەرکااای وەزیااا 
ەستم گومان من دا بێاییدەکۆت  لگاکانتەوخێو  ێکار  ری بوەزی  نەک  ەوە(تردەگ
ەی ۆژڕبااۆ پاا بااڕە پااارەیەکی لە شااوێنێک  ەوە و ئەشااکۆلیششاااینەکێ راکاا  لە
 .بۆ دابینکردم وبەرەخانی دنوستکررد

 

 ۆم باا وەنەڕاساااڵی یەکەم دوای گە  کەی خۆشەویساا  لەدیی  برادەرێک
 ی ویوڕرموگاا ن گەهەمااا وە. ئەواێناا اومار نشااتێپ، ویااد رێمااز بااواڤد کااار،سااەر 

شاااااەی ەخن ەباااااوو، وەک ئەویاااااششااااای ئەشاااااکۆلی هرخۆساااااتی مەحشەەه
 لە سااۆلیل  نیزمی دەکێشااا، سااەرەتاکێشااە کردەییەکااانی زایااۆ  ەرکردنیسەارچ
 ستادروت کە پەیوەندیااداربوو بە هاااتوچۆیهۆژەکانی  یش لە پڕاترو دو  نیخبۆ
بە ز سااەررێماا انیش. ەوفااڕۆکانەت ناا ەتی انکەشااتیڕ، انوباا ڕێگاو  ەوەگواسااتن و

 ٣٥،٠٠٠و ەئ)-دووەمهی لیااائا-دووەمەوی ڕچۆیاادەڵێین کاا ێپ یوەکۆی ئەپاشاا 
نی بەرپااابوتااا  ١٩٠٩ی خۆیااان لە سااەروبەندی ڕێگااا ەکە نائاساااییانەیجااول
ئەو  یەکدەدڕا کااردەوە( بااوو، تااا ڵەسااتینەفەرەو ب یینجیاااایەکەماای ی نگاا جە
 ەی لەبارسی، ودەنو  ویارنهۆ  ێتیداجنگە . لەبووەکان  ێشەنگپی ی نەوەونەومن

پەرۆشی زمانی  ینژیادرێژایی  ، بەرددەک سەی، و وەدەەیخوێند  ملیزشیاسۆ
ەک لە زانکااۆی بااۆ ماااوەی) بااووکردەواو،انونیشاای ت ، خوێناادنیوبااو ییبااری
شااێ ن، بن زی اای و موود بنگۆریۆچاوی بە دا  ێ، لەوویێندبومبۆ  خوئەستە

، شااتە تیۆرییەکااان و ینسااتڵەفەتە اگاا ەد یشتێکو(. کاااوکەوتباا  شااارێتی گەنااج
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 اڵی سەخ  بەس  نجێپماوەی  بۆ  و بێڵ و    کپاتە  ەداستدێ و دەدادەنکتێبەکان  
 ڵو باخەکااانی پرتە،ااا  ەزڕلە    وجو  ێکیکرێکارەکانی وەک  وانو د  کردەوە وتە

  .رجەستەدەکاەبوبت ی رتاپالە سە
 

 کااییەەڵکەێت ەنەکوتوزب بۆوە( دا مرد١٩٥١)لە    ژیانیدا  هەموورێمز لە  
 بااۆم  سۆشاایالیز  ەیئایناادو    ێکااارانرکی  یاا بااۆ یەکێت  ،وەپەرۆش بااو  و  سااۆز  پڕ

نەکەی ە،ڵوەرگرتی شاا بەهەمااان ئەناادازە پەرۆشاا  کە یی جااولەکە،ناشااتمنی ماااڵی
لەو ڕا تەنانەت  ا نەدەبدییبری  زمانی  بوو. ئەو سەروکاری لەگەڵ بوژاندنەوەی

 یکانییەدزبەناا ێرپا ێوازەێااک لە شاا د، یەکیشاای دەکاارەشتیڕانکاااری ک کاتااانەی
      کۆناااادا. ی ییبااااریڕەگاااا  لە یبریااااانە بااااووشااااتنی وشااااەی یەوە و داڕدۆزیاااان

            ناااگ بااان گر سااایانیان زۆر ڕەنگباااێن )ێنااااێماااز دایاڕەی شاااانەو وئ ەتناەنااا ت
 ، کەبوون( یشنۆرەیێو پ اڕێگشەکان بوون بۆ بلدۆزەر، هێماکانی ئەوانیش و

 رەدەب-ەبااووه  ەنەوە،یتڕاساا یااانی  کااانی ژە کاراکتەرەیوەندییان بپە  ستەوخۆاڕ
 تییەسااەرکردالە    ەازی ناااوکەهەروەها ئەو بەشێوەی  -ایدیۆلۆژیئ  لە شتگەلی

ی گشاااتیی رتێرناادان ساااڵیش سااکباااۆ چە ،ابوودا کاااراراناا ێککر یووتنەوەزباا 
لە  ەوەکێااک بااویدا ١٩٤٨ لەز رێماا  ،بااوو. مااایەی بەبیرهێناااەوەیە هیسااتادروت

ش تێکیاکاااا  یل.سااااڕائەخۆیی ئیی سااااەربساااای جاڕنااااامەوەراناااای رەشنوداڕێژ
ی یااروەز نا، پاشاا وچۆهااات ئەو بااووە یەکەمااین وەزیااری ،زراەتەکە دامەەوڵد

ئەوی دیااااااااکە  گەورەی لە یەکەمااااااااان پشااااااااکیهەرروەردە. پەو  خوێناااااااادن
ەلی تگوبەرووباااوونەوەی شاااتەکان، شااا ڕیەکەوە بەگاااوێرەی  ، بەەوەزیااایۆددە
 ەپرساا یاادا کە لەگەڵ ،کانمێ کەمەبوو لە هاوڕ ێمز یەکێکڕ  .وون هەباوبەشماه

 بە متپشاا دەکرد، غەیاارە سیاسااییەکانم تاوتوێاا شااتە  ان،یەکیەساا ە کیتمەناادیتایبە
ی ئەمڕۆشاام هەر ڕۆژا بەساا  و تاا ی دەانکاا ەڕێنماییو   رپاا  مەزناای بەشاایکی

 .ەکەمبی دغەری
 

دا ١٩٤٤ ئەو لە وو.هەباا شاایان بێاار  کاتزنێلساان هەموووی وسااەر لە
بە  ررجاااۆز ماارۆ  .ناایەبیخااۆی نچاااوی    ڵەتی ئیسرائیلی بەو هەرگیز دەورد  م

ماان  ؟توگاا ەئااێمە د بەچاای ئەو بمابااایە  ڵێاایب تااۆ ،ێەپرساا د وەەنوڕمارساا سە
ر هاتباااو گە -باشااتر دەبااوون -دەگااۆرا  شاا  کە زۆر ،بااوونە وەدانم لەاماا وگ

 رکاااابەڕ ێئەو بااا  .اباااایەڵەی دواییااادا لەگەڵ ئاااێمە بمساااا٣٠بێااار  لەو سااای 
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و  اتبااا اەر هباااوو، ئەگ انکاااارکرێی بااازووتنەوەۆحااای ڕی ڕابەرو ردە ساااەرک
ایەکە ەڵگاا مۆک  بااووەنگڕدادەنااا،    و بنەمای بااۆ  وەدەمایە  ییئەوا دڵسۆز  ،ەبایبما
ەدا نەکوتوبااز  لەنێوێکی بێوێنەی  ڕۆڵ. بێر   کسانیەزنی یەی ممانجا ئاتبیشبگە

 بە ماان و،ەبااوەدا هنەکتناااو باازوی لەپلەوپااایەکی فەرماا  بااۆرە، هەرچەناادە گێااڕا
سااین و ونو رگاایزە بەناا ادو ە لەکە بااێجگ ،ەییتیڕاساا سااتی شااەرمەزارم لەو ڕا

ە،ینەکەی ڕاساااات ەمنناااااک ژیاێنی کە چاااااپکراون، تااااا ئێسااااتا کەساااا نەکااااادوا
کرێ( )ناشاا  توانم  ناایم، ناشاا ونااومێژووئەز  ە دڵنییااایەوە. بەوەساایوەتونونە
بوونی رگەریکااا  ینسااەنگاندهەڵ  یااانیان خااۆم لە،ەرەی لێکاادانەوە  دابنێم    اەهو
شااتێک  انموە دەتاا وەیەمیاا ک الی بە مم. بەبن بااکەاماا هەموور  لەسااەر هەر بێاا 

 ،بااووک  وێیائەو پ،  نمێل بناسیئسراوەی ئیناوی ئەو بە جیاانی دەرە  کە  ،بکەم
 و سااێبێئەو   .اناادەگرتیزێڕە  ناااخەو  لە  یۆنیاندا بنگۆران، لەنێویشوموەهکە  
 یانەییداروشااااتەڕ یدەسااااەبتیااااش و زۆر ردکاااا  انی هەمااااووخزمەتاااای  دوو

 .ەویس خۆشد
 

پاارچەکەی   ؛کووئەو بچ  .نەبووایان  ش  ەوەییزیکوی فوڕ  ر لەزۆ   رێب
 ەدبەبم خەناااا بااااوون.  هەڵگلۆچاااااو ەشاااا یشاااای هەمیەوام ناڕێااااک؛ جلەکانبەرد

ی خەمیااان ال  ە بەهەمیشاا   -وە، چاوەکانیشاای  خساری دەکردەو، ڕشیرینەکەی
. ەوەچااۆتنە  ریبیاا لە  ،تیێباندکەسێک دو  ە هەرسەر دەیبڕی، بۆییەک  -دەڕوانی
 کەلێاایپڕکتێبەی دوو ژورە  ێ لەوە یەکل  مە،یتود  ران جارەزاک هوە  یەپێم وا

ە نین،وشااڕی کااۆکی شەەییلەسەر کورس یبەبئلگەی تەەرج وتەدەکەدەژیا کە 
 ئەو) ە الیدەهاااتبۆ دیدەنی  کە     هەموودەکرد    کاری  کە  ێلەو  ،دانیشتووە

 ەکانی وەکستوێ. هەڵ(ان کاربکگەکانسینگەی فەرماوتە نوحەزی نەدەکرد بچێ
ەو ئەوەی ئەر لەب کوەنە وەشرد. ئەێنەدەکاا ێچی لپرسە  کە   .ووابو  یڕێنمای

ی هاایک تەبرد، بەتااایهیچاای نەدەکاا ەڵشااو دەربکااا، بان ماا رەا یااان فگااایی بکاا داد
ا تی لە کۆمەڵگااا گشااا  د بە، یااااخوکرێکاااارانی بااازووتنەوەی گرنگااای کڕێابڕیااا 

گیاارێ، ربوەبێاار   یبیااروڕا مجاااریەکە بەبااێ ئەوەی ڵەسااتینەفنیشااتەجێکانی 
 ا.ەدرنەد

 

 سااتیەدلەپاای  لەناااو    چەناااگەی  و  یش ەنادە دیکورسی  وئە  سەرلە  ئەو
وە میشااە وابااوکەی هەوانیاانەڕرت، و گوێیاادەگ  دەدوا  تایەساا ناادان  ەچبوو، بە  



 

150 

 

کە   ،یشەرایەتسااینگەیەکی بەڕێااوبونو  کەەوە بووە، تاکەرو یەکال  ردەارکە بڕی
و ( مەناااژۆڕ)داڤااار  ەریسەرنوساا  ،دا وەریگرتبااێاراناا کرێک مەزراوەیو دالەنێاا 
م رجەم بااووخاااتنەوە. ماان  پوباوکردبۆ چااابووە  د  ڤئام ئۆەی  انخ  یەروبڕێبە

ی تەمبینەی حکااااووا کاااااری کااااابااااا، ئەش بژیایاااا ١٩٤٨ااتبااااا تااااا ەر بگ ەیلەو
 اینە الی تاااباا وبچومااان ووهەمت و ئیدی دەبووایە  نەدەگریو وەر  دوەەتدەکرڕ
و ە ختساااااار  یااااا بویساااااتنی نەتبااااادا. دەسەب هانماااااان ێنوێنیماااااان بکاااااا وڕ

 یپێاا  بااوو،یی نەسیاس  ە دامودەزگایزی بی حەڕاست  ەوو. ببەی نرۆشانفهەرز
ۆکاای بە کر  بااوو  بوونەر،اڵساا   بەردەوامو  هاایچە، تینوتاااوی ئە  یکبوو شااتێ  وا

   ا،ەگەڕدا دیڕاسااااااتیدوای  بە ،وۆلۆجیەک وابااااااوارکئەو وەک ئاااااا  .ەپرسااااااەک
ەی شااێو ی بەهاایک شااێوەیەکیش هاایک گااوێ شاا ، بەاتیش پێیدەگەیکاا  زۆریاانەی

نی باااۆیە لە مااااوەی سااااب دا.ەدەنێ ببااا  اوبەرچااا  یەبەو یاااان دنکرایشااا منۆخ
  لە هاایک کەکاااتی مردناای،  اتاا  ای چلەکااانیشتو سااەرە نیەکایساا  بیسااتەکان،
 بااێ  نجااامی بااداکە ئە  ،بڕوا  الی شتێشدا  ەبری  نەبوو بی  نراکرێکای  بزووتنەوە

 "وە؟بارەیە چۆن بیربکاتە وێی بیر  لەئەرێ تۆ بڵرسێ "ی بپئەوە
 

سااەرباری تێنااوێتی  ،نووهەباا  یااابیان  شااکیپ  وود  وەەیکەمی  یالەئەو ب
 ی مەزنمااایەککاریزیرەک و ندازە زکی بێئەپیاوێ   ری. بیڕاستی  دۆزینەوە  بۆ

ە ژێاار ا نەکەوتباااینەدەکاار ،وبااایوبا یا ئاشااناباا اته  ربوو گە  ەدابوو. سەیر لەو
ساای ابیاارمە لە کۆنفر ن کەسااایەتییەکەی. لەیااا هۆشاامەندییەکەی یگەرییکااار

بەسااەردەبرد و ،سااەی لەگەڵ  ااناادوەکڕەرێ لەی ەکەتاکاا ری زۆ شاایبە ادرتاا پا
رت کەی پاااەڵ سااەرکردەکانی دیاا لەگەی  د لەجیاااتی ئەوەکاارد  "گرناگ"نخەڵکی  

نەکااانی ئەو دەهااات، ەی ،سااە و دوانااۆرتێکیش  کااام  ببنیشاای، بەلەسەر مێز دا
ێ لاا  وردا دەکاارد و دادەنیشاا  و گااوێیوژ ی بەڕتاااو خااۆپ بە ە ک ومااوهە
 وە. ،ەت ،سەی بۆانی فەرمی نەدادوو ئە زیەرگ. هووبەژ نێوتارب ئەو.  تردەگ

ووێژ ەسااتی بە وتاا ەکۆی دوان و در ساا دەچووە سااە  اینئەو تە.  درەدەککە  ن
ەوە ئیاادی اردوێکی دەخااوئااا ،ااومە -یاتەساا  بااۆ چەناادان هەناادێکجار-ەکااردد

و مااوهەی ناا ی و نەرێناا ەستنیشانکردنی خاااڵی ئەرێدن و دسەنگانڵەدەستی بە ه
ارامەیی . ئەوپەڕی کاااا ەوەددەکاااار ڵااااڕفێند و ەداساااا  یکوەیەبە شااااێ کێشاااات

ڵۆزی و ئااااااا لە ێڕو بااااااێ ان ڕەو و ونڕتااااااا  ناااااااێهاردەزیرەکااااااایەتی بەک
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 یەوە،یوساا دەنینی  ێبت  ە ک  نەکانی نەکاتی دوا  رگیز لەگرێ. هەسەرلێشێوان ب
نەکەی بەجێدەهێشاااا ، هااااۆڵی دواکەساااایش ەنکاااارد و   چرپەیەکاااای دەنەکە

 .ایاندی دەختسەیاسێ  نایوو دەرە سکیە نیشر جاراهەرچەندە زۆ
 

مە ئااێ هەرچەناادە– ەە ئااێمل زۆرچاای بااوو؟ وەک  ئایااا ئەو بااڕوای بە
و وابااااو بااااڕوای -نەماااااوە ناومانااااداکە بیاااار  لە ،بکەیاااانلەبیاااار ێ ئەوە دەباااا 

، ئااافرینینک دەمەڵگااایەێمە کۆیاوازە، ئیاادی ئاا ن شێوەیەکی جەمایالیزمەکۆشس
 ەرچاااوب  دایااات  یەتیاناا چی  یزانبرازۆە و  یین  انراسبکاەکی کیا یەکێتییتەن  کە بە

ەو . ئداوەڵنەرهەی هەر تیایاادا سااەنااانێیچن یچاا ملمالنێاای هێشااتا  چااونکە ،ەینیاا 
ی انییەکێڕڕشااگشۆ باازووتنەوەرین لە مەزنتاا زایااۆنیزم یەکااێکە  ،وبااڕوای وابااو

ی ورخی جااوهاااوچە یومێااژوکە نەخشااەیە" کە ،وێنااای دەکاارد ەوەاااان، بجی
 یژی گشااتییە دێکبوونخییا"وت:  گیەد  ،وئەوەبو  یەشەکمەبەستبەندە."    لەسەر

 هەروەهاااا " ێ.بااا ر شاااێوەیەک ئەوساااا بەهە ،(نراەدکاااۆیالیەتی دیاساااپۆرا)هەن
شااتوکاڵی ک  نیپەکااالقوپۆ  هەمووە  ە، کووی جوکرێکاری  ێکردنی جەماوەرانئاف
ۆر لە ئۆرگااانە ەڕرا ( زتکی )یۆممە مااائەو بااووبگرێ." یشەسااازی لەخااۆو پ

تبوونی ی پێویسااا ەرۆکبیااا  ،و  باااورێااا بهەر  . ئەوە وتدرهیساااتا گرنگەکاااانی
 اوکااااریی وه باااۆ ، بانکێاااکخۆیاااان داڕشااا  ەت بتاااایبە باااانکی بە یکرێکااااران

ە کرێکااااااارسااااااندو،ی  لەهەمااااااان کاتیشاااااادا و ڵگاااااااتەواوی کۆمەهەرەوەزی 
 نەخۆشەکانیش بێ.

 

ین کەمااا ببێاااتە یەد کااار لاااێ ینەش وااردرخومشاااوکااای ئەو هەر کرۆ
ن باااۆ کاوەارننەکشااااتنیسەدە وجاااوەرە کاااۆچب یکی زۆرژماااارەیەداڕێاااژەری 
 ییارمەتی  ،هەبوو  کرێکاران  یەتنەوووبز  یال  لێک)لەو سەردەم مەی  فەڵەستین

اڵیان ەرەتایی کشااتوکی سە هەندێ مەشقک ،نەوادەی کۆچبەران بەوە بدرێخا
ێستاوە ە ئگوت؛ "لیدەو (. ئەستینفەڵە ێنە ناوئەوەی ب بکرێ پێشپێ  دەرەوە لە

باساای لێااوەدەکرد  وئە وەی." ئەوماننەڕشاا پی کانپێشااەنگە کنە کااانەرەپەناب
کە کااااری  ،ووە بااا یانفەڵەساااتین ەوجاااوگاااا ڵۆمەک وەئی چارەنووسااا  لەباااارەی

 بە و هەنگاو  بە دەکرد، هەنگاودا  جۆربەجۆرەکانان لە ،ۆناخە  ییانەئاساپاڵەوان
خااۆی وی چااا ی بەمااووەه نەژیااا تااا ئەوەناادەرچەناادە بێاار  هە .ێشااااتپێاای پ
 تیایاادا بەرپرساایار بااوو ئەوەیااش ئەو ان کەکاا ەکبچو لە ،ۆناااخە کێاا ەک. یێببیناا 
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ەوە )کە ەکاااااننازییەی بەرپشاااا   لە بااااوو فەڵەسااااتین یوودانااااانی جاااا  ،بااااوو
بااااۆ ێکاااای بێئومێاااادی ەوڵدابااااوو( لە ه نلەچوارچێااااوەی هێاااازی هاوپەیمانااااا

ەوە، ەموهد ی جیااااانییگااا نەی جەنلە میاااا اروپااا ئەوکاااانی وەوخۆگەیانااادنە ج
دەسااتبەجێی دەوڵەت،   ایاود  ڕشااتنیاد  و بۆمەکانمان بوەکیە  لەەها ئەو  ەروه
 شاااریانەی خاا نەی میواکنەوێش کۆبااوپاا  ەیساا رپ ەرچەناادە بنگۆریااۆن ئەوه

 هێنایە پێشەوە. دا١٩٤٢نیوێۆرک لە 
 

ی ی بێاااار ، مااااایەیانیااااارێگەیشااااتویی و زی تاددەڕ وکردنیڕەچااااا بە
ماااای فەرکی دنێیک خوێناااا هااا ە ەوبەکااااردئەو واباااێ  کە پااااێم ،اکێشاااانەنجڕسەر

ماااڵ  لە ناسااۆرەوە بە ،هەر نەخااۆش بااووە شیداڵمناا  بە وەە. ئنەکااردوواووتە
مناای   بە  رێکیاااناجتەوە.  ووەێناادو خو  ەودوێناا خ  پێیااان  اڵم  ی لەدئی  ،ەوماوەتە
ە ییبااری و ەوە. تااالمود بێناادردەسااتم دەمخوک کەوتبااایە بەێهەر شااتگااوت؛ "

 و یدیشاای ەبساافۆریم    خەرە  مااۆێناادم  ی،وسڕبە    و گۆرکێین  پوشک  امی،ئار
 بااااوکی ،سااااڵی١٣اتە دەگااا نااای تەمە ااتەشااادک ەول نی."اڵماااائ ەبینە و هااااگاااۆتە 

 ەتی بداتەوە.ایبکا و دەرسی توادەکەی بمەکی خانەئیدی دەبێ کۆ ،ێرمەد
 

 رەیبااالە بەرەنجااامدەخایاند تااا بگاااتە   ەکی زۆریکاتەی ماوەی  تا ئەو
 ن کەبنگۆریااۆ بااووە وەک امی خەڵکانێااکە سەرساا هەمیشاا  ر ، بێاا تێکشاا هەر

 وبااو وا یپێاا ەو . ئبااااوێژێ بااۆدەیاای رک یوەنگااادا و هباا ربڕیا وزویتااوانی ەد
 کە ،ی مەزنەدارێکااا تامان" دەوڵەتمەیگاااوت "باااۆ کااااتی ئێسااا ن وەک دەۆیااا بنگۆر

ی بێرلاای ن تااا مااردیش هەر وێاانە. بنگااۆریهەیەتاای وەلاای جااوو گ باازووتنەوە
 اناادی مشااتنژوری دانی  کە لە  ،نەشااەتاااکە وێەروەهااا  و. )هوباا   ەیکزەمێاا   ەرەسل

ەگەڵ ی لکاوڕاشااااا    بەێااااارکە ب ،هەیەە نۆەک بااااا ی نیااااااەت ەنااااادەهەیە.( هەرچ
 دا دەنگ دژیانکرێکارپارتی  د لەکر  وایئەمەش  نەبوو،    ۆریۆننگب  سیاسەتی

 ،ەییاا و شااتەدا نێ کەوا بێر  لەگەڵ ئەبگوتر  ،بوو  ئەوەندە بە   بدا.  گۆریۆنبن
 کە یانر پرسەەە ئەگا، هەرچەندە بۆ پرسەکە کرابوەیە پێداچوونواوبدەئیدی  

ری نگاا ەیال ریااۆنبنگۆدا ١٩٣٧ەبااایە. لونیش بوبنگۆریااۆ یدە خااوبااڕەکەڵاگدەن
، بیااار  دژی ساااتینفەڵەبەشاااکردنی باااوو باااۆ دایااال نیازی کۆمسااایۆنی پپێشااا 

 پاشااانیش) بنەمااایەی یاال لەسااەر ئەوەخشااەی پنبااوو بااۆ  ەسااەندنامەی ئااێمەپ
کە  ،یتەکااااا ا، لەوبەجێاااای ناکاااا ێەریتانیااااا هەرگیااااز جوو( کە برچاااا دە ساااا ڕا
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ی ژد ەییشااەوە لدڵنیا بە  تۆماااربکرێ و  دەکاارا  ەئێم  ن (یگومێرەئ)  ەندبەڵگەوب
 بەکارباێندرێتەوە. ەئێم

 

شاابینی، بەشااێکی ەڕو دوور لە    ێمنشەویس  بوو، هئەو پیاوێکی خۆ
ەوەش لەبەر ئ  ەوانەیەل  ج،ەناا خەڵکی گ  ەو ئاگاهی خۆی دەبەخشییۆری کات  ز
 سااەکردن، م بەکاتێااک پێویساات رهە. ونونااداڵی نەباا کە خااۆی م ،ەوەبااووبێئ

کااردم. دە ،سااەی بااۆوە ەژێاا ورودرد سااەیەکیەم پیاد ا بەوەڵیاادا، ئەگەبااا لبوو
 و ینین و دەچااااووتهااااادە تااااا نیااااوەی شااااەو ۆتشاااایلدڕبۆلی اااااری  ەب ئااااێمە

 ی لەڕ،اااا  ۆر)ز ماااااوە،ەو ساااایاوڕوێاااادەکرد، چاااای لە ان تاوتوساااامباسوخوا
 داگرتااووە، تییساا ۆنایشۆڕشاای ز پااێگەی زمااانی ییبااریکەکان بااوو(، ەفیشاا بەل
    یساااتیدنی پێوو باساااکرری یبااا ی ەشاااەکان ببە خۆکتێااا  ردنیی چااااپکخەباااای
    باااۆ  وایەتیجاااوری شاااابات و ،اااانونی ێدخەڵکااای جاااولەکە لە چااااوکێتااای یە

 ەو. ئداواڵی نیشااتمانی جااوگاکااانی ماا دامودەز هەمااوو( لە )کاشااروت راکخااۆ
هەبوو  م پێیتسیوکە پێ ،مێکاتی دەدا  هەموویە  نەدەهات، بۆ  شتەخ  بەی  کەیف

 ئەوە رەناااایش لەساااا ئەم، کااااارەکەی باتژمێکاااا شااااای اەمت کێاااا رجای ێاااائەوەب
ی نیش  و حەزوبت دادە  هەمووی  لەگەڵ دەستە گەنجەکان و . ئەۆشمویسخ
وەی ماااوەیەکی کەم پااێش ئە  یان،شااەممەیەک. لەبیاارمە  ان لێ بگاارێوێیگو  ێبول

و لە (کچاامسااارای رد )لەنێویاناادا کاا  کمپااۆلە گەنجااێ ایاشاا مێااک تەتاک بماارێ،
 ڵەگو لە دادەنیشاا  فااتەی هەانی پشااوڕۆژی  ناوارئێ  وموەهێر   بۆتەی کە بکی

 لە . ئەوە دەدوانبەیەکەو و کااک ە کااوڕدزسااەیدەکرد، بێاار  و پااا،اناادا گەنج
 سااەرلە فەڵەسااتینەری انی سەرتاساا گەنجەکاا ۆ باا  مانگااانەی دا کۆرساای١٩٤٣

ە چاااۆن لکە  ،اێااانمە بەرچااااوما دەتاااوانم بیێساااتخسااا ، مااان ئکڕێشاااۆڕش 
روهۆشاای بی و ووەی داگرتاا ەرەکە بااۆۆنینکاا ە ەپقشاا  ە وودانیشااتو داکەانەەیااوه

بە سااەبارەت کە گەنجێااک  ،تەوەووەردکاا  ی خەساا کاای ناااگرنگێننیروا رەلەساا 
 . ویتە بەرباهێنا. تادروتهیس

 

   لەرێااا کە ب ،تۆ،ێنەرەشااام لەبیرنااااچی ئەو شاااەوەرگیاااز ان هەبێگومااا 
تاار دوا نێکاب. ساا کاارد دوایاای کااۆچی ،مێشااک وەسااتاندی دەر بە لیمەرشاا ئۆ
 اکاا یرئەمنی اکاا تووەیەکگر وبتە وهەمااولەناااوبرا و  نێاادیێکک رۆەساا تێااک کا

اڵ بەر سااا  ٣٠کساااەر بیااارم لەو شاااەوەی ەمااان یەلەرزی، ئ ایگااارت ومە دهێاااد
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 ە ئااێمە خەیاااڵی بااۆکە  ل ەماان و ن ەن ،ر  مااردێاا ب اتێااککااردەوە. کام لەئێساات
ماان   یب بووم،ئەبتەللە    . من ئەوکاتەینڵبکهەن  چۆەو  ئ  بێ  دەچوو بەنە  ئەوە
، راشاادەکنمای ەوەهامبیاااشااانۆخانەی ه کە لە ،ەک بااوومەیۆنامانشاا  رییەلە ساا 
ەڵ یەک چاارپە لەگ گااوێم لێبااوو خەڵااک بەمەوەماااڵ، ڕاگەبە پااا  دەش کیێکااات

وام ەتگەلی ترسااناک بەردومااابێ. شاا ترسااناک ،ەئەوەی شااتێکی  وەک ،دەدوا
 ەکاااانمبرادەر لەیەک ەسااتەمنااایش کاااتێ د ان،ەوماا ا دە،د١٩٤٤وەدا لە لەو مااا

کەماااێ  ،ەونەوبااا بدکۆن گرماڵەوەماااان لە شاااە،امی هاااایرای وەرەدە ەل نیبینااا 
        ی منیااااان دەکاااارد. گوتیااااان : "بێاااار  ماااارد. ێوەڕئەوان چاااااگ بااااووم. دڵتەناااا 

  رەو یاااابم بەێ تەلئەب. دەسااااتبەج  نەبااااوو بیڵااااێنویساااا دی هیچاااای دی پێ"ئیاااا 
         م بەیفاااااا باااااوو، بەە حە لشاااااەوەکش نی. بنگۆریاااااۆەلیم بەجێاێشااااا ئۆرشااااا 

ابکا. ساااەی لەگەڵاااد، نەوێراباااوو کە  باااوو، ەاڵەکوەه ەلێی وئەوەی گااا  دوای
 ،ەگریا. ئەو کەسێکی لەدەستداد  دەلەزی و  جێگابوو،  ە لەسەرەکەوشەواوی  ت

دەی راە بااااا تااااااکلەوانەیە ای دەنرخاناااااد، روڕو بیااااا و الی، ئەتا،اااااانە باااااوکە 
 بێ.وبێر  بوی هەر ە،ینەشڕاست
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٦ 
 

 ن"گیەنێ دژی هیتلەر بجەب"د
 
 
 

 م.ەچاااااوودەرد فەڵەساااااتینن لە جاااااارازۆر  اد١٩٣٠ و ١٩٢٩ە ل مااااان
چاااااوومە وبتە  کاااااارکرێی ژناااااانی ئەنجاااااوومەنەتی نەرایناااااوێ بە جارێکیاااااان

لە  ینەرایەتهەمااااان نااااوێ هەر بە جاااااریش دووو  ئەمریکااااانی یەکگرتووەکااااا
 نگاێشتکرام.لستان بائینگ

 

 هەماااوو ەکفاااڕۆبە  ،نەباااوو ی وایرۆ هیاااواا مااا انەدڕۆژ ەول هەڵااابەتە 
وبتە دا بااۆ  ١٩٢٩  )هەرچەناادە ماان یەکەمجااار لە  ێببااڕە  کەشویالزەر  نیئاسما

ە ،ی  دانیشتبووم و ل یەکەێگاڕ هەمووایانە  زفڕیم، ئا  ائەمریکی  ەکگرتووەکانی
 پااێ یاااتر لەوەی هەسااتمز کااو، بەڵووابااوام هیااو بەبم زیملەرترسااان هەڵاادە
ان چەناااد ەرەوەدم باااۆ شاااتەکانگە ەک لهەریە، ێ(بەخاااۆم بااا  مدەکااارد بااااوەڕ

 موونەکااانو دەرچ شاا گە لە مناااحیم و سااارا نیمزاشاا ەد د.ایاناا خەەی دتهەفاا 
  ،هێشتەوە   تەلئەبیب ماڵەوە لە ی لەکە منان  ەنەکنە دەگمێک لە بۆدەترسن. یەک

ردیااااانە ک دەورەماااادا و لەو بون پێخۆشاااا ائەوان ئەمەیاااا  وو،ەکەم باااا سەرئێشاااا 
ن مااایکدا ماااڵە، ەلەماارۆ ن ئمااایکداهااۆی، "؛ ۆرانیگاا  دەهەڵیااانکر هەلەکەسەما و

تی ەم یاااارمەنەک" ماااادەمێنیاااتەوە ڵ ماااا لە ماااان ئەماااڕۆدایەیە  هە ەساااەریناژ
ی زۆری دڵیشاای دام؛ بەبم ئەوە فێربااووم بگاارە ئااازار ،دامی نەشااەکەسەرئێ

ی، هەرچەناادە ەبااک ۆی باا شااتێک  هەمااووێ  دەباا   ،ێێنباەستبەدر بتەوێ شتێک  گە
 بی.بارتاخە امیشبەردەو

 

تە بوە وڕێاامەگەب  ڵسااا  حەفاا   دوایکە    ،ماان  ۆبوو  ب  رزۆر سەی  وەئە
هەناادێک امۆ بااکەم، ناا  کاایی وبتێسااەردان وە وابااووئە تووەکااان. وەکەکگری
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ە و ب وەباادۆزمەۆرکاادا ی خااۆم لە نیویڕێگاااتااا لێااڕابێمەوە و اتیشاای ویساا  ک
ی دیکە کرێجا  و پاسەکان ئاشنا ببمەوە و  ی ئاسنینێڵنی هواتنوچوشتەی هخ
ژنااانەی  ور لەۆز داتیساا اڕ ە. لتەوەباازرنگێ یزینگلیاا انی ئماا زنی  ۆکردبە گم  وێگ

خااراوەی مناای ڕێکئەو    دەپەی ااین.  شاایدیزمانی یوون بە  لەگەڵمدا ب  لە نێردەکە
 چااوار  سااێ  کە  ،ونبو  ە دەستپێکەکانوبتە یەکگرتوەکاندا، ژن  ەومبۆ نێردرابو

ە ەو ژنئ و،دامەزراباااوی ااایەوە یانێااا  بااان ز ڕاشاااێل لە الیەنپێشاااتر  ڵیکساااا
ی کرێکاااااارانی ەوەبااااازووتنە نیاااااان لاکەێردکە م ،ەباااااوونناش ئەوامانەدەنااااا ئ

دا پااااااااوروئەلە  خانمەکاااااااان ەیربوون. زۆا کاااااااارابدئەمریکاااااااا ۆنیسااااااا زای
 یباااااۆ ئەوانەوان، مااااااڵ بە زماااااانی یدیشااااای دەد وان لەباااااوون. ئەووبلەدایک

دایکااای  کە وەک ،دەردەکەوتااان اەهاا مااان و مەزناادەی ن، بەیبایان ناسااا نەشاا ەک
اردن ان خااوخەمیاا  ووماا ەه ،نەوتاا دەردەک کەیییشاا دیکاای یادک وە ەوان باان،ئ
 انوون. ئەوازبیااااااوئەوان ج ەهەڵااااابەتتنااااای مااااااڵ باااااێ. راگڕردن و دەکاماااااائ
شااتێک   هەر  کە  ،گەنجی لیباارا  بااوونویەکی سیاسی، ژنی  گردبولیس ،  یایدئا

 وەان دۆزیبااۆتەیاا ەخااوارد. ئەوان ئەو کاد  میان لێ، خەایەبقەوماب  ینتسڵەفەلە  
و   رە، پااابخەنکاا ێڕ  کااارا  و  الکی چاااکەسااانەک  دا وەکەیاورخڕێکنێو  لەن  خۆیا
، یااا یک پێااتک ت ی لەتیارەشااقی کشاا لەسااەر ماران و کچااان شااتیۆ کباا  بووبااار
، ئەو اێااااننابڕ و لەسااااەر کاریااااان بکەنەوەکااااۆرا و هاناااادەخالت یاهوناااادا نااااا
ر زیاااتە  ەونبینن. لابیەچاویش نەدەکرا  ڕنەیاندیبوون و  ز  رگیهە  ی کەێنانەشو
یسااتی کااارە نەبااوو، لری  ەاوجەم  رۆز  اد١٩٢٩  زم لەنیزایۆی  ارانێککری  ونەنم

ە ژن یمەتااااا هەڵ باااااۆ ەکاااااان وەکگرتوتە یباااااۆ وب ڕەنگباااااێکانیاااااان ەییەنمون
تااا  ،بێووخ  باا ەورازێکاای سااەه ،نەکاااکرێکاری ژنە ئەنجااوومەنپێشااەنگەکانی 

  رێ.تەخ  بک اتەیک ئەو
اناام ودن ن کااردم. ماا هاناادانیا مەککردن وبااوو بااۆ کااۆ لەسااەرمئەوەی 

ژنە ەسااااتی ی دکااااارپێویسااااتی  وە،ایەیانم درایپرساااا دان ەبماااای سااااە، وەداد
کااۆمەڵگەی ەی  لەبااار  ێریشمژن کاااتچەنداە و بە  نکردنەووڕوبۆ    شتیارەکانمک
رابوو، رێنافئ نکرێکارای ەوەوتنبزو لە الیەنکە  ،فەڵەستینلە ەکان وێی جونو

م ەساا ، ەهاااهەرو .ما مسااۆگەرە، دوانااانی تێااادیەکسااانی ژبەشااداری  بەوەی
مااایەی ش ەوەئ ن،یش بااۆ کااردتینفەڵەساا ی نێوخااۆ ییساا سیاەناای یال یارەلەباا 
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ردەوە، ە دەکاا پرسان  ن لەوالیا  یەوەیمگەردڵو    پەرۆشی  ەب  و،سەرسوڕمانم بو
اوەی مااا  لە .ان نیشاااانداشاااینەانەت ناااوێنەرایەتی نماااونەی ئەو کۆمەڵگایتەناااا

 ایراتز  هاا سااەریان هەڵاادا: هاااپۆ کرێکااارانگەورەی  پااارتی دووساااڵێکدا 
و، دا بااو گەریی گااۆردۆنریکااالەژێاار  یۆرز ێکیشاا ەب کە کااان(ە الوەارکرێکاا )

چووبااووینە رێزیااان( ئەواناایش ش )ماان و ۆدائاااڤ  دوت هاااتی ئاخاا ەها پااارهەرو
کە  ،ووساااتی دامەزرابااا یسۆشیال ایای ئایااادیۆلۆژیبنەمااا  ەو پاااارتەش لەساااەرئ

و دو  هەرەندە  دادەنا. هەرچا   یۆنەرناسنتئەۆسیالیس   بەشێک لە س  خۆی بە
)واتە ی اپااام تیت و پاااردوایاای یەکیااانگر مبوو بەباا ەهن ایاا زیاە جیاوەکارتپاا 

ەی یەکەم اێنااا، هەرچەناادە پااارتەکپێک سااڕائیل(یانوبتاای ئیی کرێکااارانتی پااار
کە ،ن تنشااینەکان بااووئەناادامی کیبۆ زۆربەیااان( ەوانە الوەکااان)پاساا  رهاااتزای

 ون.ێشەوەبوی بوون، لە پیسترکسای ماژیلۆەن ئایدیۆخاو
 

 ڵلەگە ە و خۆیی جیابووەوماپالە  ەکیەتسدەا د١٩٤٠ ر لەدواتر  زۆ
)پااااارتی ماپااااام  یناااااو ان بەارتێکی نوێیاااا دا و پاااا ەیەکاااا یر لهاااااتزا هۆشاااامۆر
دیااااااکە  یجااااااارێکدا ١٩٦٠لە پاشااااااان ا. ێناااااا ێکا( پکرێکااااااارانوەی یەکگرتااااااو
 مااووەهماپااای لەو  بمبە ،داویڕو ریو گۆڕانکاییانە  چارەنووسێکی  لەیەکدراو

ەتاای ی دەوڵچارەنووساا و    ومێژوی  دوخ  ەشئەو  .وەیەما  ستەردەسە  نەداساب
ت بااووە حکااومەماپااای نەدە یجەمسااەرگیریبااێ بەیااز کە هەرگ ،ووئیل باا اڕئیساا 

بااایەوە. وبو  بچااووکهەناادێک جاااریش  ەناادە  هەرچ  ێنااا.ێکنەدەهومەتی پیان حک
 هەرگیااز لە وو،ن باا رتی ماا پااای یەوە ماپااابەرایاا  لە ت بە خۆشاام، هەرسااەبارە

 بۆ  مەزایۆنیزی کرێکارانی وەامەزراد ەکتا، ووواب ڕوامم، بوتەکەشی نسۆزیدڵ
خااۆی  کااان لەجیاوازەبیااروڕا  هەمااووبااێ  چەترێااکو    ڕێساتە یەک  ئەوەی ببێ

ەکە وانم بیاارۆکبتاا  یەوەب مواربوبەختیاا  داوشاا توساااڵەکانی داها لەکۆبکاااتەوە. 
 .بکەمپیادەکردەوە  بە جارێک لەزیاتر 

 

 ەیوەب  نواربوندیاادەیوەچااڕی پ  ن بەگەکانە پێشااەنژ  ،ێچۆنێک باا   هەر
ی ێکڕۆڵکە ، میەکی زۆرندڕەزامەەی ووە مایئەوەش بویدەدا، ڕو  فەڵەستینلە 

ن و باااوونبەرفرەواەباااارەی ، هەرچەنااادە خەمااام لگێاااڕارەکەمااادا کا باشااام لە
نی ماااز  ڕۆیشااتنیدرێژەدان و لەسەرکە    ،اردو گروپە دەخوئەی  ونوببەردەوام

  بوو.شەداەکشاپ ەلنە  بسا ئەو  یوپاروئەکانی  ەوورە جەن کۆچبێوالەنی  یشید
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انی زم ان بەکانیداڵەکە من ەبکەنەو  یامدڵن  ،حاڵیبووۆشیەی خئەوە بۆ ئەوان ما
دا یکااااائەمر لەشااااانۆی یدیشاااای  نااااامەی یدیشاااای وڕۆژن و یدیشاااای دەدوێاااا 

 کە لە ،وومن کۆچبەربااااووم و دڵنیاااااش باااا ەک ئەوایش هەرویە. مناااا ادولەباااارە
، اکاا چۆڵب یرباا یی انیماا ز بااۆ جااێ رەرەبەی بەیدیشاا ێ زمااانی دەباا دا ڵەسااتینەف

ێااتەوە، دیااکە بمین  یەک دەیەی  زمااانەکە بااۆئەگەر    ،نیااابوومهەروەها لەوەش دڵ
 ،تر بااکەنرەوانرفبەمنداڵەکانیان ژنە پیشەنگەکان ئاسۆی خۆیان و   دەبێ  وائە

و لەی بکەن. ئیااادساااەئینگلیااازیش ، بە یبوون باااڕۆن ومریکاااایرەو ئەبەتر زیاااا
 ێوڕهاااااااا ڵەگەل ڕۆژ ناۆ چەناااااااددن و بااااااا ساااااااەکررم ،ە زۆشاااااااەوەیەبار

 ییەکانم دوام.ئەمریکا
 

 بااووکردێااک  ی بە گەنجوشااو  ینم. ئەوکاتکالرا ببا  تێ ەالند  ە کلچووم
 یێاالدان  ناااوی  گەشیشاای بەچاو  ان وی جااوپەیەکو کااۆرتێرن  ناوی فرێااد ساا   بە

نە بداکچێکاای مێردمناا کاااتەی    لەو  بوو نەدیبوو،ێژ  لەمرام  کالن  م  وو.هەبداڤید  
 بەبم بەتە دایباااا)هەڵااا  یسااا ونودە یکااادەی باااۆ نامەماااان ێک جاااار، هەنااادباااوو
تااا  وکیشاای پێچااودێنااامە لەسااەرخەت بااوون( بەبم هەن ا بەامی لەگەڵیدوەبەرد

 جیاااواز لەیەک یدوو جیاااان -تریش وابااووپێشاا -وودەچە. پێاا ابااێمەوڕ ەگەڵاایل
هەرچاای و، بااو فەڵەسااتینە ل ،بااوو ەخی ماانبااایکە جێاای    ێکشتهەموو  ن.  یووب
 ماان بەوو. دا باا ئەمریکااانی کااارتووەگکەی ەتوب ش بااوو لەاکااالر ایەخیباا  ێاایج
ژیااانم ا کارنااامەی نێویااد بااۆیەش لە م بااووم، هەراڵاای زایااۆنیزیەودەواوی ت

 اران کرێکی بزووتنەوە لەش بە ئەندامێتیم وەوم، ئەبوبەردەوام  و  ددەستیپێکر
 وکااالرا  پێکرد.دەسااتی  فەڵەسااتینەکااانی  وجو  یڵگاااە کۆمەل  ییتای سااەرەپلەو  

نااای، م بیکااااتەی فرێاااد ، لەوباااوون  انااا مەڵۆک نایااا کووردهەمێاااردی فرێااادی 
کی زۆر ابوو. ئەو پیااااوێباااڕوانەمەی بەدەساااتاێن ،باااووکردەواوکەی تێنااادنەخو

 زۆر لە تاااااا ەو کەمبوو. ئڕۆشااااانبیر وێنااااادەوە ی دەخو، زۆرزیااااارەک باااااوو
یەوە یساااااڵ تەمەناااای شااااەشە ر لەبااااوو، هووبرەەومیلااااواکی گ،امەکانی ەشاااا 
". ئەواناایش یاناادبووگەۆی پێخاا  خااۆی" یوواتە و بە  شاا ۆەفرمەکااانی دانڕۆژ

تی ا لەسااەر ئاساا یاا یەتی، بەبم تەنواژیااانی جااو  بەداربوون  پەیوەندی  موەک خۆ
ەروەهااا وەییااانە، هە یااان نەتەانساایسیا کوەنە تی،یەبەو کاااری کااۆم مەڵگەکااۆ
 راالکاا دەمزاناای  دەکااردن. ماان    نەما،ساا   یاااوازج  نیە دوو زماااێمە بەتەواوی بئ
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ژیااان لەبەرئەوەی  کوەنەەش ، ئەوەوەنیااتێمبن اکاا رتوەە یەکگتوب ەل دەیەوێ
 ەالناااد زراوموان لە کلێ ی ئەەدارن ی ون لەو هەژار)مااا  ئاساااانترە ئەمریکاااا لە

شااوێنێکی  کەونەیە سەر بە ئەوێاا  ستیدەکرد ئەوهەی بەر ئەوەلە بەڵکوچوو(  
 یاااانەادیمئەک یەکەەبم حەزب ،یش باااووڵەساااتینەف ەلحەزی  دەە. هەرچەنااا دیاااک

سااەندی خااۆی اپەێکی کەماادا نسااەیاتچەنااد  وەیاماا  لە دێاا رف ادکاااتە و. لەووباا 
ی ووتنەوەزباا کە  ،دادەنااا واشاایدام و نیشااان الیزمێکناساایون مااووەه بەراناابەر
 نەیە.دڕەوانوەوەیەکی تدانم کارزایۆنیز

 

بتااوانن  تااابێ ان هەڵیادا یەک منتەنی ،بوو اەهو فرێد و  نەخشەی کالرا
ن، تەگبیااراۆ دەکااا رتن "ماا وگاا پێی مکاا دایبم بە ،نەن بااکداباای ۆکی باا شااتێ ووهەماا 

کوشااندەوە  بەهااۆی نەخۆشاایەکینیێاال داڤیااد دا پاشااان .یااران"ا تەدبخااودا دەد
دەبێ دەماارێ.   ائەمریکزی  ابزمەتی سەرلەخەی  اتوکهەژدەساڵیدا لە  ەنیلەتەم
ناادان و بااۆ چە ەسااتداد لەکی چێ،ااا ت.ەوتی نەخۆشااکئەوە فرێااد بەسااەخدوای 
خااۆی  ی بااۆپەشاایمانبە ی سااتهە زیاا ەرگه ارالبەبم کاا  ا.جێگاا  وتە نێااوکە ساااڵ

باری ئەو ساااەر -ەوەساااتاکاااۆڵنەدان ن ت وی زەحااامەکاااار رگیاااز لە، هەنەکااارد
 باشااای ەوتنیکرخۆیااادا ساااە نەیاشاااەییی پیلە ژیاااان -انەشکارەساااات هەماااوو

 استیانەوە بۆگو  رێدتنی فوەشکێل و نەخۆپێش مردنی دانیەوان  نا. ئبەدەستاێ
ی ئەنجاااااوومەن ر لەاکااااا ێیبەجج ەریەڕێاااااوبە بباااااوو شارالو کااااا  ۆرتبریگپااااا 

 وێ. لە وجویەکگرتووی 
 

ئینگلسااتانێ رەیااان لە دیااکە چااوومەدەرەوە. ئەمجا یجااارێکدا ١٩٣٠لە 
 ١٠٠٠لەوێ زیاااااترلە سۆشیالیسااا  باااووم. ی انانساااێکی ژناااا رفی کۆنئاماااادە

   یش ەناادەرانکاای هخەڵ  مەگبم بااوو تێاا جااارین  کەماا یە  بااۆ. ئەوە  هەبااوونردراو  نێ
". فەڵەسااتینی ن نابوو" کێشااەویانا  کە  ،یەنشەکێ  وەئ  یۆشەرپ  وجو  غەیرە  لە

ناادان بەرکەوت، بااۆ دوا چەنااد خااولەکێکی کەماام تەنیاااا ۆنفڕانسااەکەدماان لە ک
ئیاادی ەم،  تان ،سااەبکوکتر لە ئینگلساا دم بۆ گروپی بچێکرن لتر داوایاام دوبەب
 تەکانلیسااا اسۆشی . ژنەییەکاااان کەوتم بە بەریتانواچااا ان ی خۆیااا اڵمااا  ولەنێااا 

ئەو شااێوە   ،رکرێکانی  ژنا  یئەنجوومەن،  انەکتۆبیک،  روتادتسیە هەت بەبارس
 ،نن هەڵسوکەوت دەکەیاا یەرەبەکا  هەروەها چۆن لەگەڵ  ی ئەوێژیانەی ئێمە

ونم، ەی لەوێ بینیباااااااااااوبەریتاااااااااااانییدوو ژنە  و یەکون لەجیااااااااااااوازبو کە
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ە و سااااد رایااایبەی کەساااانێک ەن بیەکاااان ئێمەیااااانیتریم. بەردنکسااایارکوتیاپر
، کەچاااااای 45خوازخااااااوازۆکین و ررخەدەۆخاااااا شاااااای کێخەڵ ی، بەوە دەنااااااادا
 لە. بەرزتاار ڕادەگاارتنن یااالە ئێمەە خاااکی و نایااا  دادەنااا و ربەکانیااان بەی

 داکاا ڵ ژنگەلێ، ،سااەم لەگەهااۆ و    مانشسااتەر  و  ، لە لەناادەنێنگلسااتای ئینخود
یەنگااریش ر الەگەۆ ئزایااۆنیزم، خاا بە ئەزمونی  ن  سەرسام بووۆر  کە ز  ،ردنک
 ەن.لێتێبگتری زیا یەوەئ ۆب بوونش ۆرەئەوا پ بووباننە

 

ان ۆر کاریاا ایااۆنیزم زز و لەبلەبااانێتی ەوانبێژیاایڕ منەبااوویەدااولەو بڕ
 ئەو لەبااارەی ڕاسااتیبااۆ بابساابکەم،  یانیسااتڕادێ هەناا  ادیارماا ڕتێبکااا، بااۆیە ب

ی ەکیڕەشاااابگیر انیساااا دا د١٩٢٩ لەسودبەخشاااابێ. لەوێ و  ڕەنگبااااێ شااااتانە
 ود مااوفتی ،اا ی، ەینوساا ح ئەمااینجی احاا  ایەتاایربەڕاە ەکااان بیەرەبی کەدیاا 

دەری ەنری فاشاای و دالیەنگاا ووە  باا دا  جیاانییدووەمی  نگی  جە  لە  )ئەوکەسەی
 رامییاااانەکاااان ئاینییتابەرا دی لە کۆتاییاااد، ئیااا ان( یەرەبااا نازییەکاااان لە نێاااو 

 ێکاااییەرەب هااایک ،وەدامرکانااادەەیاااان شاااێوەیەک هەراک ئەوان بە وە،گەڕانااادە
بێ ابنکردماڵی ت یان  ێبکوشت  یێکوویجکە   کێیەرەب ، هەرێنسوورستبەخودە

ختیااار بااووم ەب کەدافەرەنساااماااوەی کۆنن لەوێ لە ا نەدرێ. ماا وناادی ساازبە ت
کە دەستەخوشااا  باااۆ ەاتەکاەکانی پێشااا یڕاساااتیتاااا بەوەی دەرفەتاااێکم هەباااێ 

 ەوە.ونبکەمڕو ێتەکانی ئینگلستانلیسسۆشیا
 

 ەبچااااوم  -ارمجااا ین یەکەمااا  باااۆ ەهااااوهەر – امدنەساااەردالەو هەر 
لە ، لەوێ گاااوێم تانیاااا کەوتەکاااانی بەرییهاوکاریکۆمەڵگاااا  انیکااا ەژن مەانااادئە

 . لەڕووساایاارەت بە پەڕجوەکانی سااۆڤیەتی  بوو سەکان بپڕشنگدارە  ەڕاپۆرت
نیاااانە یبااااایە ئەو ئەناااادامانە باێانبماتنوەوە گەر ددەکاااار لەوە کە بیاااارم یااااادمە

وە ەساا تاان ماا هە ەب  اکااردە  ەوا، ئێمە ببیااننی ئکانەکراواوەوو کارە ت  ەڵەستینف
، ەتە نەگااۆڕیبیااروڕاکەم سااەبارەت بەو بااابهەرگیااز  ەن. ماان  ش بااکسی ئێمەاب

ر ان وتاااالە ساااەد اکە ساااەردانێک باااۆ ئیساااڕائیلتااا  کە ،وایەم پاااێهەناااوکەش 
 .ەربەکەڵکت
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، ئەمجارەیااان ێنی دیااکە گەڕامەوە ئینگلسااتاجااارێکدا ان ساااڵهەماا لە 
ە. وەمماااا تەفااا ەو هدو و شاااینشان ینێکاااارارک یانسااا رکۆنفۆ بااا  ێنەر باااوومناااو
ن بااوو، ماۆزهاوساا ئەو  هەرچەندە    یر بوو.وەزسەرنالد  ی ماکدۆەوکات رامسئ

 ر حکومەتەکەیەم هببە بوو،و  کۆمەڵگەکانی یوش  ردنی کەشونمارۆشی نپە
پاساافیلد(  مەیناااواە بڕب وو)ناسااراوب 46سااپی دا کتێباای١٩٣٠ەو بااوو کە لە ئ

کانی ەنگشاااااین ینکردتسااااا و دروەران ۆچبرێاااااژەی کااااا ی تنرکااااارد، کە هاااااادە
ریتانییەکااان ی بلفااۆر، بەامەنی جاڕناا دەرچااوو  وایە ساااڵ دێزد. ساا ەوەمکردەک

ارد لە خااااوئەوەیااااان  ریومشااااون، بەدیباێاااان انیااااانڵێنەکبەلەجیاااااتی ئەوەی 
وە ەتەوسااا  ەب ەننااادلە لە کێاااکیە ازییاااان باااکەن.ڕە پاااێش و بچااان ەکاااانیەرەب

 نسااتتاەدەی بەوەئم  ببەس ،  ن دەویەییتاتەونە  ێکیی جوو ماڵوەئێپێیگوتم؛ "
ەش لەو ەکانییڕاسااااتێ هەرچۆنێااااک باااا کاااارێ بااااوو " ەخااااانەیەکی بەباڵ هێنااااا

 وکە دەیەویساا ناا هەار ەردبااوو کە ئاغااای ساا رەتایەک ە،تربااوون. ئەوە سااەڕ
ی یاااڵخەکە   اد١٩٣٠لە   ەناادەهەرچ  ێدانەکە هەڵبوەشێنێتەوە،کربەبەڵێننامەی  

 ایاا ریتانەتی ببەساا دە یۆ ئەوەباا  ماااوە هەژدە ساااڵی ایاا نتە ،چااوودەنە بااۆ ئەوە
 پێناکرێ و ناخوا.چیدیکە کار ستینڵەفەر تەکەی لەسەماندا تا بداجاڕ

 

 ئەمریکااار لە ەکی زۆماااوەی ۆباا ن ماا  ،وبێبەر ئەوەبااولە لەوانەیە ئەوە
ە وونکەوتبم رێهاوهەندێ    کوەن  ەکانیییتاژێر گەمەی بەر  نەکەوتبمەژیابم و 

ندا اینێویشەس  لمویناۆشیم و خووەرسام بسانی ەریتببە خەڵکی ژێری. من 
م هێاادمە دایگاارت نابم ئەگەر بڵااێمگۆڕاسااتەبم ، بێکارانرکتی پارتی  ردایەسەرک

ئەگەر  ر. زۆدواتااریش، ک ئەوکااات و ک ن بکەویااناێنااایان لێەوان وازیاا ێ ئکااات
 ۆزداربوون وبەبم هەر س ،وننیگەرانبو  فەڵەستین  کانیەوجو  زۆرینەی نەڵێم

 ، بەبێنێااتە جااێ یەکااانەڵێنب یااداایود لەکااو ڵەب وا هەبااوبەریتانیاا یااان بە نەاممت
پێم وا ن.  یاوامردەەکان و گوشاری بەیەرەبنەوەی بەالی  ین لەو بادااوپۆشچ

ەی کەوا یڕاسااااتی ی ئەوونەوەوباااا ڕووبەڕویااااانە بااااۆ دردۆنگی ر لەوزۆ بااااوو
 ەیلەباااربااوو ێتی خااۆی دەناا نیازم نیڕیگااۆۆی ێااواژلە پا نیاا ریتابەی تەحکااوم

ۆریااان ێزێکاای زڕە بوو کیگرتاوانناا بلەوە    یزم،یۆنازڕ  ەملە  ەیەکیارێتییسرپربە
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ی اوپاا رئەولە  ەمیزدەۆکە بەریتانیااا لە سااەدەی ناا  ،یە هەبااوودێموکراس  ەوۆ ئب
 ندبوو. دامەزرا ئاوایڕۆژ

 

ابوو انوێیااا پ وڕێکاااانماهساااابنێکی دورودرێاااژ، زۆر لە ۆ بااا  گشاااتی بە
 یۆکەژاوێااا پ نی وەنییەکااااە مەدیریوەساااتدامەزراوە د بەریتاااانی وی ەماااانرلپە
ێموکراساایدا وبتێکاای د  لەی  ڕاساات  ە بەکەچی من ک  ورتە،ی کیەکووجڕپە  ایتەن

مااایەی ەوتااانەیە و کێڕێکی م. شااتاگەشااکەبووی شێاا کەمتاار لەوان پ ،ژیااابووم
ن انماا واێۆکی ناکناا  ێژە ودرەماا باااوبۆرانە پااڕ کێشااە د گەڵ ئەوەل یشااەسەرنج

 ناادرا.ێیپێاۆتایک  کەکێشااە  اد١٩٤٨لە    کە  یەیچااارە  ڕێگەو  ئە  ،تانیادالەگەڵ بەری
ێزێکاای ڕ  و  ەوەبووکردیی  ەلی بەریتانبۆ گەشمان  هێشتا باو  ڕائیلیئیس  ێمەیئ

 کوەنەان کە ئەو ،ن ال گااران بااووریشااماەبااوو، زۆن بۆیااان هماااوونەهاتلەبن
 یاااوازی جکااارنااد هۆچەش ەمئەۆ باا  باادا. زەوی   نەتەوەیەکی دیااکە پشااتمان لە

ی لفااااۆرب نااااامەیڕا جانیاااا تایربەکە  ،وەبااااوهۆی ەڵاااابەتە ئەوه یەکێکیااااان ؛نهە
ەو هەڵوێساااتە ان هەرگیاااز ئەکااا وجو ،ووەوەبااا یاااکەش ئیەکی دبەخشاااین. هاااۆپێ

. ایەوەوەساات ننازییەکااابەری بەراناا کە چااۆن  ،ەبیرناااکەنەریتانیااا لتا،ااانەیەی ب
دا   ووج کە ،ڕێتەوەگەب وەبۆ ئە گبێڕەنی خۆم مەزەندە هۆیەکی دیکەش بە

 دێ ،ماناا   یەی ساااڵساا (٣٠)ئەو    یوەلەمااا  ێباا ک  رچۆنێاا ون. هەزبورێونەری  پا
نااداتیان لە گەلاای حکااومەتی ما ونیڕو یشە بەهەم -یشو -کانەوکۆمەڵگا جو

 نی وۆلاااۆی کەساااەبتەکاااانی دییرمفەە رماااانبەرەوە، فەووبکردانی جیاااابەریتااا 
دە ەر جااااااسااااا  ییتاااااانی ئاسااااااەساااااێکی بەریوەزارەتااااای دەرەوەیاااااان لە ک

 نابۆخۆیاا   انییتەریب  یاەهڕ  ییرپشتگیهەبوو  وە  ن بەاشیاوە، هیوووەکردبجیا
کە  ،وەهەروا مااایە زۆری بەیدا یسیاساا  ئاسااتیلەسااەر  کەچاایاێنن. ەسااتببەد

 و.وێش بکڵباەنە الییەکی یەکخۆشەویستهەر 
 

وەیەک باااێ شاااێ هەر بەیاااان  درەناااگن ایااا زوو  رد،دەدەکوام مەزەنااا 
پێشاانیازم   یەت، بااۆۆشکەونەخسارا زۆر    دا١٩٣٢م لە  ، بەبئەمریکامنێرنەوە  ب
بدەم،  ەزایی شارێکربەڵکو نیشانی دکتۆ ،یکارمئەمە چن باکڵەدانم لەگەڵ  ردک

ەی بەرگبوون ئاااااخۆ سااااارا انەڵنیااا ن لەوە دەکااااایخۆجێی رەەنااادە دکتااااۆچرهە
ناااد ەکەی ئەوەدەموچااااوە وردیاااالن دێ جاااارا. هەنااا یاااان نااا شاااتەکە دەگااارێ ەگ

 تااای دەگاارت.  یشەواماا بەردو    یاانمبب  ەکااانیاوچ  دەمتااوانی  ئاستەم  ا بەدەئاوس
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ا ان، ئەوتە وبتە یەکگرتووەکاا ببەیاا ەت  چەککاا   "ئەگەر  :موتگاا   یێاا پ  نامەکەیشکپز
چاااای ا هی" سااااارەوە.تڕێنیاااا بپە زەریالوشااااەکە لە ئەو ناااااتوانیکااااوژی. تااااۆ یەد

چااای  یااان حەوت پەرداخاای لە شااەش یاااتەنوو ێااک باا ڕۆژد ، چەناا پێنەدەخااورا
رد ی نمااایش دەکاا ادێک بخااوا. وارناا خو ی هاایکوەئەبااێ  دەوە،شاایرین دەخااوار

ەوی ئو ئەوەشاایان گێاازەرە نااانە  ان  مەیاا ەئۆشااتە،  گوەش  ، ئەەپوس  وەئە"وا  کە
 یس و، مااۆرنوسااتبوون  ساااراکاااتێ مناااحیم و    یان." شەوێکتریتەیە  اندیکەشی

 چاای ئاااخۆشااتین مێشااکی خۆمااان هەڵگوشاای دانیا بەیااانی ەکە تاا ماان لە بااالکۆن
 و کرێکاااراننی اژناا  یئەنجااوومەنی ال چااوومە. ینباادەری چاای کەیاان و بڕیاااب
 گ بمنێرن.انی پێشەنژن الی ۆێردە بنە ب کوڵبە ندرک لێ اوامد

 

ر گەئە" ە و گااااوتم :م رونکااااردەوبدایباااااۆ م باااا اراخەکەی ساااا دۆبااااارو
دا ماااابین ئەوە نااا یاژ لەماااان تاااا هەموویااادی دەمااارێ، ئ ،ینەخاااۆی نێکورمشاااو

" بااااوانم ەڕ.تەگووەسااتەخن اننیماا کردرگاڕزهەوڵەکاااانی  وهەمااوکە  ،دەزانااین
 ،ە ببڕمۆشە شڕنەخەو ب  ژەودرێردو  ەڕێگەو ئ  ەانەیتشێ  کارێکیبوو   وا  انێیپ

یە یاا دەسااتدا نی دیکەمااان لەبەرە،ینەڕاستی  جێگرەوەیەکەمزانی کە  دبەبم من  
تاار، الواز  نم کەلێیدانیشم و بیبیئەژنۆ  ەوستدە  یداەربەرانب  شتوانم لەنائیدی    و
 ەبێ.د واتەوێ تا ب ترواوشێ ر وەنگ سپیپاتەتڕ

 

وە ێااتەنێووا بمباا س دەمااۆری.  ووبنەان  ئاس  کیەشتێەخشەی گش نوەئە
ی گەشااتە ڕێگاااان ملاای ەڵ منااداڵەکا لەگیاا تەن ەیش با کاربکااا، مناا و لە حەیفاااد

 وە بەەوێشاااەلساااەیید، پاااۆرت باااۆ  ،یتاااار ەبساااەرەتا رت. ودرێاااژەکەم گااا دور
ورگ چیبااا باااۆ  ،یتاااارە وێاااش ب، ئەوساااا لەیلیامارسااا بەلەمێکااای فەڕەنسااای باااۆ 

Cherbourg باااۆ  نمبااارێ س ئاااێسێئااا  پۆڕیاپشاااتی پااا بە ا بەکۆتاییشاااد لە
یبااێ ی کە  بیزانبڵێاا  تااۆپێچااوو،  یەهەفاات ی دووهەمااووگەشااتەکە  .ۆرکیاا ونی

سااااتمکرد دێ؟ بەبم هەراوە ەر ساااااا چاااای بەساااا ەیەدئاااااخۆ لەو دوو هەفاااات
 ر.بەتەگرامان زەری یەیەشندکو ێگابۆیە ئەو ڕ ،ەیدیکەمان نی انێکیدەرەت

 

یم بااێ. مناااحترەم گئااۆ،راتێکیش  ۆ ساا دا باا فتەیەدوو هە  ە لەمینی  وا  پێم
شااەش  راشساااهەرچەناادە  بااووەوە،خااۆی ژیرکر تەواوی بە ،ووباا ر باااش ۆز
بااوو   وا  . وەک ئەوەن بااووسااوڕماەی سەریاابن و زۆریش نەساخ بااوو، ماا س

. وەتەباادا مو دڵاا  وەاتەکاا  اماابدڵنیبااۆیە دەیویساا   ،تۆ،یااومەنااد ماان چ ێبزاناا 
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ەر لەس شیانەوش بوو،یمان هەخەفو پێدو ابینەیەکیی کەشتیەکە کپشتلەسەر 
ام دەکاارد، ی ساااردەساات  و تەماشااای  اوە پاڵاادەکەوتمار  ساا شیتەن  لە  ورسیک

 رد. دەک م بۆیشێوازی خۆم نوێژ بە پێم وا بوو
 

نە باارادەری خۆشەویساا  بااوون، کۆ  کە دوو  ،مانفاننی و یا،و  گۆد
وەم ش ئەساااەریین، ئیااادی یەکننااااین دایالوکربااا انیاااان لە کەی خۆیاڵەخاااانەلە ب
بەشاای خااۆرهەبتی   لە  لیئیسااڕائ  بێاا   شااخانەیخۆەن  ێتەبخاار  سارا  ، سخڕێک
 ا پێاایکاا ەخانە دانااابێ، پێویساا  ناڵێکی لەخەسااتمناادا کەسااێک ەرنااااتن. هما

خەسااتەخانەدا چەنااد سااەختە.  لەیااان کااوڕێکی ێشااتنی کچێااک بەجێا ،ترێبگااو
یک ێگوماااان ئەو هااا ، بسااااراشکاااو ەڵب ناااامۆ باااوو ۆشاااخانەکەهەر نەخ کوەنە
بااۆ هێنااام و   نااایها  ەوهەنسااکە  ا بەەفااتەدهو  ود  ەمکەی  ناای، لەزانەدە  گلیزیئین
 ا جێینەهێڵم.یتەن ەانەکە بۆشخەخن کە لەەوە ایایپاڕ لێم

 

ەکاااان دکتۆرەچاااوو ی پێنەوەنااادەیلدا ئئیساااڕائنەی بێااا  خۆشاااخالە نە
ژاناای   ەساا ەدا لسااار ،ی وابااووڕاساات. بەدۆزیاایەوەەکەیان ینەخۆشاایجااۆری 

 لە  نائاوڕی  شیکرێجاتاکە    بۆ  رهە  ستینڵەفەلە  ند، بەبم  ابەکانی دەینچیلگور
کی توندوبەندی خواردن ێێجیمڕی بە  ێویستنە پ  ێیەوە. لەوورچیلەکانی نەداگ

ا ی هاااتەوەبەر، دەکاارنگێکیش هێزوشااەجێگااادا. کاااتلەنێااو  نەوەش  نە مااا  ووهەب
 زیاان ودابە  ا لە پلیکانەوەههەرانی،  ەوەلسکانێ و می خلیبچیتە ،وتابخانە، یار

ای شااەش دو وە،ەیوتن بااوشاا و گۆ کاارا بااۆ یرەساا رەرا چانیش. ساااوتسااەرکە
کە  ،ۆ مۆریسااام نوسااایبوونامەیەکااادا بااا ەک لەیەوە" ویخ" لەشسااااهەفاااتەش بە

 ە دەرکرا.نەخۆشخا، لە نوەەاتنە خواروم دەهش بەچاسکی خۆشیرمێف
 

یم مناااح لەێ وو. جااارباو مناااحیم پەیااد کاااتم بااۆ کااارەکەم ەوە بااووئ
ەی تکااااااا وهااااااا لەروەهە و ەشااااااخانۆلە نەخسااااااارا الی  بچێااااااتە ەگەڕاننەد
دەبیناای. کەم  مناای ،ئیشااوکارمەوە هااۆی سااەر،اڵی رک بەنیویااۆ ینەبووتشاا ەیگ

گەڵ لە کەینگلیااازیە ەمە ئوشاااە کد بەو چەنااا  باااوو، ئیااادیۆر لەوە توڕەز ئەو
 یاڵحاا   خۆشااخانەەپەرستارەکانی ن  ڵدەکردن، دەیەویس یدیشی تێکە  ییبری و

 ،وەەووەباا د ماانلە  انیاا ،ر د وران دەکاا یباای مۆریساایۆر غەرەکان زداڵمناا  بکااا.
 ش بەجاااارانی تن و زۆرەهێشااا مدجێساااەفەرم دەکاااردن و بە ووزووە زکنچاااو

و ا ردانی کااالبااۆ سااەر انم بااردنوکیاا ود لەوێ هەر .ڵامەوە مااانەدەگەڕ انااگم
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ۆپێرا و ئاا   نەمامناادابن، بااۆ ساای  بااردنمن بااۆ کۆنسااێرتی  س،و دایکی مۆری  فرێد
و لە وز بااا اوکە جیاااا ،ەدنااا ەمڵەو دەو ڕەنگاااینئەو دنیاااا  ینااا یبینایەی یاااوه بەو

نەوە گەشا  وکیان بەم شتانەک بێ هەردونێچۆ  هەڵیانسێنێتەوە. هەر  ،بیبئەلەت
ک کامیان هی ،یاندنەدەگە ش ئەوەیوە. ئەوەنەناسرێتەهات  لێ  یش واو سارا

 یهااا  لە مریکااااەئشاااتێکی  ووهەمااا کە  ، دانابێااا ی بەوەدانااا ئاشاااکرا  ن بەلەوا
ناادا یاەورەدهاتنە ون لەود ئەواخیا یرەێر کاریگژ  نەوچوشترە و  با  نفەڵەستی

د باااۆ چەنااا  ،ەیااارمەبل باااۆ نماااوونەبن. گەران باااوونااایساااەریان لێتێکچاااووبێ و 
رەکانمااان لە وی برادەواتەبااۆچی    ئاااخۆ   نەدەگەیشیەک مناحیم لەوە تێهەفتە

ۆ باا گ ەناا ،ەکان و در سااندوە سااەبااڕۆن ا دەیااانەوێک دەیااانگوت کەویویااۆرن
ان ی یاا  اا یباان ز ۆباا گ ەناا اچن دناا  ۆباا ێ رەئەیپرساای: "باادەن. بااۆیە دلاا  ێرۆزڤ

 بنگۆریۆن بدەن؟"
 

ون وبوەدا بێماناادوبنساااو ش بااوو، لەو دومناای بارەت بەەساا هەرچاای 
کە ی پێشااەنگ ۆڤاااری ژنااان، گاێشاا ێاام بەجێێکیش ئەوکاارد. کااات کاااری زۆرم

 شااتیەگێ "ڵێرهسااەم، لەژێر  یانداڕینەوە پەسنبە پێلێاەڵبم،  بوو  سەرونو  ایایدت
  :ەوەوێندخدە وەتەئ سۆندا"گۆلدا مایەر

ات، ی میوەجاا ی، گڵااوکڵپرتە،ااا  بۆنی گولە  ینەش  اد"گۆل
ریشاااااااکی مو  ەو مانگااااااااین، ئهێناااااااا تنی داری باااااااۆپشاااااااکو

ەگەزە ڕدەکرد، ناااااا ااوچەی پاوراوانە ناااااا بەخێااااااودەکرد، لێباااااا 
کار   ی کار وی ئاکامهەمووش  اودەبرد، ئەوەوشندەکانی لەنک

ۆی، خ شیخۆ ار یان بۆگوشلەژێر کوەەن کێربوو. کا  و کار
 ، بەیااارو چیمەنتۆ  ڕێگاان،  ە و کێگڵێک  ،خوێن  و  ە،ەرابەڵکو ئ

داری، نە اری،دژو کانی،یەینەخۆشااا  زۆنگااااو وو ئاااۆ،رەگرتن، 
دا و اوی کااارناا ێا لەپیاا ەنکااار ت  و  ورەەگبەتاای،  کۆسپوتەگەرە، ن

ەوانااای و ڕئەو  راناادن...جۆشوخرۆشاای ئاف و تاسااە بە تەنیااا
ی ناەکاا گوێگرالی  ەەییەی لسااادو  سااەنگیاوه  ،تیەیگۆیەڕاست

و  زدۆ وو باااااۆبااااا  ێزێکااااای زۆرڕەی ماااااای ،ەووبااااا و پاسااااا ەچ
 وبااوون  م  سەرسااا  ی پێیانەئەو  کخراوەکەمان. ئێمە لەبریێڕ
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رکەوتنی باااااۆ ساااااەای هیاااااوکاریاااااانکردووە  اناااااداگەڵمکە لە
 ەخوازین."د
 

 جارێکیاااانەی گەشاااتەکەمدا )انگاااانلەو م شااایگە بەر ەوەی زۆبەبم ئ
 یارەلەباا  اوێاادلە ،اناادیاک خەریەلەساا   یەتهەشاا  هەفاا   یکەنزی  م کردێکرفەەس

ریااازی  دوایااان و هەوڵمانااادا خەڵاااک باێنیااانە نەوەو بااااربوکۆکرد تینفەڵەسااا 
ی سااەدای خااۆم ەوەبااوونوێلێو گ ،یتااارەکانی بااۆنی وێسااتگ ەمااان(وەکخراڕێک

 ،ێ کاااۆدەکرایەوەڕۆژئەوێ تانەی رە گەشااا ۆجااا  لەو ەیە پاااارباااووم. ئەو باااڕ
 انناا ۆیبە مل اەشااتدجااۆرە گ ناهەماا  ەلانە ژۆڕ و کە ئەمنەدەچااو سااتاێئی لەوە

 ،ەحاامەت کااۆدەکرانەوەز  بەشااە باربووەکااانیش بە  هەینێ  ،کرێتەوەالر کۆدەۆد
گ بااوو. رد و گرناا کاا ەد خااۆی ە کاااریا وەک هەنااوکنتێکی ئەوساا هەر ساا ەبم ب

ی تشرینی یەکەمیستبایان لە  وی  وجێرسک، نیرۆەکانی نیویژنە پێشەنگ  ئەگەر
رو  الۆد١٧ نیاااەتدا یسااتاڕلە ەوە،نکەۆبک ردۆال  ١٦٥دا  ١٩٣٤ی  تەموزتا    ١٩٣٣
ئاااوای شاایکاگۆ هەوڵاای ڕۆژاخود یااانەی باااڵی و یاا  ەەوۆکردبااایساانتیان ک چاال
کۆکردبایەوە،  دۆالریان ٧٦ نیاەتە یەکەو و بە بادۆالری دا ٤٢٥دنەوەی کرکۆ

ایە. ئیاادی اباا مەکان هەوڵاای زیاتریااان دناادایە ئەەبوواند دگەیای دەئەوەش ئەوە
دەبااووایە  ،خرابااایەبکێڕ  کەی دیاا بااازاڕان  یاا کە  ی دیاا تخبەوتاا ۆخرتی  اک  دەبووایە

نج سااەن    و پێاا بیتااا،ەکەی بە بیساا  )کە بخرابااایەڕێکدیااکە مای ی سااەنگهەئااا
ن ن لە کیبۆتەکاناادا" یااای ژناااڕۆڵاا " سااەردیااکە لە یکبااووایە کااۆڕێبااوو(، یااان دە

 و ی بۆ پیتاکهەموو مانەش هەر" بگیرابایە. ئە  فەڵەستینلە    انکارکرێژیانی  "
 وو.نەوەبدرکەکۆراپ

هاااتبوو( بارەگااای  ەوەێگیپاا ننەیااان لە ویلە )ئەم ییمەنوماا ەکی نیمەنااا 
 داێاا رەوی ت، ئەمەی خااواویااۆرکەوە پێگەیشاا نیە سااەرەکی ژنااانی پێشااەنگ ل

 و:نوسرابو
  

کااااان یتەکۆم ییان بە یااااارمەتی هۆبەکانماااا سااااەرۆک""
ەواماایش بەرد بینااین، بەێمە هەفتااانە یەکاادی دەتنەکااار. ئاا وەک

ن. لەدوا امەخشاااەکنە تۆتەن خسااا ارماااااودنی ساااانەکی اروتااا 
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 ەسەرنجڕاکێشاااای سااااەبارەت ب ل کااااۆڕێکینێاااا ید. ه فااااتەداهە
 یەکەمااین ێشکەشااکردین.پ فەڵەسااتینبااۆ ەی خااۆی سااەردانەک

ۆنەیەکی دارایااااااای ئەمسااااااااڵمان ساااااااازدانی بااااااا  تااااااایهەڵمە
الرماااان کاااۆکردەوە. هەناااوکەش دۆ ٤٥ کە وەبوونەاردچااااخو

نیااا ا دڵتێساا ئ تااام بەب ین،ڕێاا گبکااا وناهە جەژناای نمااان داناااوپال
 ئەناادامەکانمان بە  هەمااوووە  . لە ئێستابێک  ک شێوەیە  بە  ننی

ری پێاانج دۆالخااواردنی مە ژە وەیبااۆ ئەکاااردەکەن تاسااەوە 
 "هاتنی تۆیە. ەپەرۆشیشەوە چاومان ل بە ەن وخبڕێک

 
ەتیااان م یارمووباا کردلێ ەالناادیش داوایااان لێک ،داسااتەنامەان پۆهەماا لە 

ڵ گەلەخواردنێک  ژەمە یەە بەوو ردنەکۆەکری پاتێکەمەڵه  ینتخسڕێک لەم  بدە
گااااروپە گەشااااەکردنی و  ناااااوی " سااااەرەتا ی کلتااااوری لەژێاااارامەیەکبەرناااا 
ەوە کاتەشاادا لە شاااری کانسااا   لەو از بااکەن،ۆنیزم" ساا ییەکانی زایاا سیاساا 

ا یدیکۆمەبیەتنێکی ەی هەینیدا لە دانیشتوارێ لە ئێکە لەو  ،اته مان بۆکاوایەد
ان وایە شااەودەبااوبدەم. ماان  "تیەیووای جتێکبەبا" رلەسە ێکروتا  و  مئامادەبب

 بە یدیشاایە بۆ ئەوەی  بمێنمەوو کەنەدادا    ائەمریکلە    ەنگ لە دەیان ماڵتا در
جاااران  زۆر دەم.ەوە باا روپاای لیکااۆڵینوتااار و دوان بااۆ چەناادان گ یاازیو ئینگل

ر تااا گنزۆر گر شوەلەووم، ەدەبااا اساااان نەبڕا؛ بەبم هەرگیاااز هەرڕساااتم لێااادب
جێ و دەساااتبە وایدا و نی باناااگچاااووەوەپیرب باااۆیش اتێکسااا یاااز باااۆ گهەر

 بووم.شەنگ دوودڵ نەدەێویستی ژنانی پێپ
 

وامەکااانم ماااون. ەدەشااتە بەردەتری گی سااایااادەوەرهەناادێ    هاهەروە
 ،یتاااربە    وبو  هێشتا زۆر زوو  کە  ،نداستازی  اوزریانیانییەکی  بە  لە  جارێکیان
کاارد ەدوانم ڕچاااوە کە ،م نەدینەژنااا وەل مکااا هاایکێ ەووینپێااگ. لگەیشااتمە 

 وەیلە  ،نزیک  ەیەکیباشتربوو بچمە میوانخان  . ئیدی پێمدوامم یان بێنەنبینبیا
بەبم  ،خەو هەڵبساااتێنم نااااوەختە لەم ردم بەیاااان دەکااا ێچاوەڕانەی ژنێاااک لەو

. دەنگێکاااای زەنااااگ لێاااادرا ون،بەکااااانم دانەنااااابوگەە هانەکانخاااا میوشااااتا لە هێ
ساااتگەی ێولە  ووهەمااا  ەێمئااا  ن،ایەرساااۆم مخاااان" موتگااا  یپێااا ناسەساااارد ەه

 انمدەتااوچااۆن  اخر  ئاا نێردەیەک هاتونەتە پێشوازی .    ن،تیفەڕ چاوەڕێشەمەندە
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ەوان لەو پەرۆشاای و تاسااەیە بااێ ئ ماانوە؟ چااۆن نەبینیاا  تۆمااان ،وان بڵااێمبە
لەگەڵاادا ڕا یەکەمااین کە  باان تااۆ،ەت  پێاادەب  ەوەیااانی ئەف، کە شااەڕمێدبکەمئو

 بن "دەا هیوبی  شێوەیە ون بەاوەئ .تباێننرێخبکەن و بە
 

دێااامەوە  چەناااد خاااولەکێکە و تەنیاااا ۆ،مەخااا  تەوە، "خەمیش پێمگاااونااا م
بە چارەگێااک  و بااانگکرد ەکەمیساای، تاکەوگاارتەهەڵ ەکەم" دیسااان هەگاابئەوێ.

خۆشااایەوە منیاااان کەیفبە  ی وبینااا ردەکەم لەوێ نێااا گەیشاااتمەوە وێساااتگەکە. 
 ی. ی میوانداربردەوە ماڵێک

 

ی ێکشااارلە    ەرەوگکی  ەیەەووونبۆومە کچ  ە،بیر  ەل  مشئەوە  هاهەروە
نی ا بەیااابااوو، ئەنجاا ئێوارەی شەممە    جارێکیان  دا،دانم لێ  انراسێ ج  ،ائاوڕۆژ
ئێاااوارەی یەکشاااەممە. لە ئێاااوارەی  ساااێیەم جااااری اتااار باااۆوە و دكشاااەممیە
کە   ،کەوتبوومپاااڵێک  سااەیاتپشودان بۆ    کێکیان بۆیە  ماڵی  لە  من  مەدامکشەیە

ساااااوچێکی  ەل م وال هااااااتە ەیەکێیخاااااۆج گەەنشااااا ێپ نەژ یەەرۆکی یاااااانسااااا 
کە "سااەیروتم :دورودرێژ کاارد. پێیگاا  ،سەیتی بە دەس ش  وا دانیپێخەفەکەمد

وەک ژنااان ،سااە ناااکەی. کاتێااک بەبم تااۆ ەدەی، د دوان باشاای ەلاادا، تااۆ بگۆ
ەڵیاادا گریاااین. ەگل  هەمااوو، ئەو گریا و ئااێمەش  بووەزی ی لێر  ی  بنانی  ڕاشێل

 ".یناگرێن انشمسیکە  و ەیکەەد،س واپی کبم تۆ وەبە
داوای لێبااوردن وە پێمگااوتەوە: "ۆییەەمسااتدە بە ،اەماا مناایش هاایچم پێن

" هەرچەناادە ،سااەبکەم. کەدیاا ی وازشااێ ەانم بماان ناااتو ڕاسااتی بە مەبدەکەم، ب
 ،، ئەو وای هەسااااتدەکردوومدماناااا زۆریااااش وتم و ەماااان لەپەلوپااااۆکدەیاااادی 

 ینەکا،سی ەوەجوینبە  یەشمنرخ  بەرە  ێمتژبۆ ئەو کایە و ئیدی  ێکی پێپەیام
 دەبااێ لەمەودوا فێااارببم ژناااانە ،وەیر ئەەبااوو لەسااا دژڕکوشااا ، هەر  خااۆی

ۆ بمن  اتێ  ک  ، ئەوە بوووبودکرنی  اهەراسەوەی  ئ  ،ونیکردەوەڕو  ێم. وەکبدو
 بۆ  یانکرێکاران نیای ژنئەنجوومەن  یباس  هەر  کوەنە  ،ژنانی پێشەنگ دەدوێم

و  نابەرکااۆچلی گەێشااەک ساایات، بادروسااتهی یساا گشااتی با دەکەم، بەڵکااو بە
 پەیداناکرێ  پارەی پێ ەمەئابوو و ەم، پێیاسییانە دەکدۆخی سیبارو

 

ی هەمااااوو ەمەئ کە ،نیەوە نەماااادەزاە دڵنیاااااییدیااااکەوە ب کیسااااەرێ لە
 ناوەڕاستی لە بچکۆالنە   شارێکی ۆشتێکدا بکردنەوەیە. لە گەباربووخڕ  لەپێناو

لەو  ناوئە و.بو شیخۆ یەمایکەن  ماداەنئ  وومەهبۆ دۆزینەوەی    و  ئاواداڕۆژ
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 وپێکاایگر، هەرچەناادە  ەوبااوکردزیاااتر کۆ  جاااران  ان لەەیەکی زۆریاا ا پاردەساڵ
 د؟"رنکچۆئەمەتان لێمپرسین، " وکیش بوون.چب

م و وڕ هەڵچااوپاا لە لەوە ." منکاغەزگەمەی    ، بەۆئۆ، "مەوەدا  یانمبوە
  وم.توڕەبو

 زتااانکاغە گەمەی ادنیەسااتفەڵ  واڕاس  ئێااوە لەپێناا   ئەرێ بەن: "پێمگوت
ۆرە پااارانە بەو جاا ێویسااتمان پکەی ئااێمە   چاای دەزاناان   بە  مەئااێا ئێااوە  یائ   کرد

خۆتااان   ویوزەئااار  بەوانن  ەت، ئەوا دۆنکان بکەنبتانەوێ کئێوە    ئەگەر  هەیە؟
 وە."ناوی ئێمە بە کوەنەکەن بی

کیان زۆر بەهێواشاای گااوتی: ێکەە یێ، بێجگە لشتێک بڵنەبوو  یک  کەس
 "ەن؟ناک کاغەزی ەمن گەتیلسفە ە لەئێو ئایالدی، ۆگ نماخ"

ئێااوە  ییەوە نەخێاار. ئەرێترجەمخااا وە: "بەم دایەەوە وەبماا بە توناادیی
 "نەوە؟ێدەکەیرمان لنن و چۆن بڕوادە لە ئێمەچۆن 

   ن لە اەخانەکەمااااااا مەوە باڵێک کاتێاااااااک کە گەڕاسااااااااڵ دوایشاااااااان اپ
ۆنەکە لکلە بااااا سااااتادروتیهلە ئەناااادامانی  هەناااادێ ،م داجنرلئەبیااااب، سااااەتە
و. پاااارە نەباااو کە باااۆ ،خاااوا ا  باااۆوپبم سااا کەن، بەەد انکۆنکااا  تونشااا یاند

 خااۆم لااێ امەوە ولەوێ وەبمی دکە  ،وسموە بۆ ئەو خانمە بننام   ویسەدەم
 ەکەییم نەدەزانی.اخەوە ناود م بەببە ،دڕەکروتو

 

ڤارەکااان و بااۆنەی گۆ ارم بااۆوتاا ، وبتەکەی گەشااتەکەمدا بااۆ ەمیااان لە
 تە دەهاااااەونفەڵەسااااتی ەل ینەەالوپەلاااا کو ئەفرۆشااااتنی ازاڕی دنەوەی باااا رکاااا 

نااانی ۆشااتنی  بااوو، ئەویااش فر  لە باارۆنکس  پێکرددەساات  مپڕۆژەیەکسی.  ودەنو
الی  هەڵسااانەوەجەژنی )پااا  یناا جەژ بەتااایبەت بااۆ ینفەڵەسااتلە  47ماااتزۆ 

نانمان  وێلە دانا،ا ەدگەوریەکی ن. من بارەگام لە فرۆشگاکەدەیت( دروسووج
ن دەنااارد. ماان ێکانمااوساا رد هەمااوو بااۆوە ێکەتسااتە پاااکەانخدەمو  دالاادەوول

 ،ن دەپێجااایەوەنانمااا کێاا تیە کان، بااۆیڕۆ نەدەیاا ات بەفکە  بڕوام وابوو  میشەهە
ی ینفەڵەسااتنی  وەکاااوڵگەی جۆمەیشو  )ک  نیوا گۆراێرە دارەکانم فژنە هاوک

 د.کردەیوسمانی( ردەمی ئیمپراتۆریەتیسە
 

 
47  osatzM  ێرگوەر -ەچێمان دماڵیۆخ رییانی تنێکە لە نۆرە ناج، تزۆ ما 
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کە  ،وڕوتەخساا نەیان دەیاسااییاو کێشااە سەئ ارەکانمتەروە ساا هەمیشاا 
 ، هەنااوکەپەیوەسااتبوون ی زایااۆنیزمانرکرێکااابە مشااورخواردنەکانی  رتاا ۆرز

 زوێنۆزبە ساا ماان ئەوەناادگااوایە    ،ە پێشەنگە کارایە پێیگااوتمژن  ئەو  نبینیم چۆ
ەمە،اااڵی، وە دوباا ووگەڵیاادا بکە لە ،وڕێیەکیهااا بااۆ  جارێکیاااننیش  ریۆنیم، بنگۆ

 ایشااااااەنیگە گۆک ل ەوساااااااە، ئییاااااا ن نتاااااااوا ییکناساااااا ەسته" :یبووسااااااینو
وو و هەنااوکەش هەر ماان بااڕوام واباا   میااانە."زایۆنیز  وە بێ یانتیانەلیسایسۆش
شاااااایەنی  اتێکاااا  ،ەندیاااادارنیوپە ەوەبە دۆزێاااااکەڵااااکەی خئەو  ،یەام وابااااڕو
ە بااێ، ئەوا ناااکرێ فرمێسکاەڵڕشااتن لنە ییاشاانبیرۆڕدییانە و ۆیەکی جاا گفتوگاا 

یە ەهە وەندئەیی با ەهەمیشی، انیزدەخوا  رێ.دراوڵبیزم هەنۆیای زبزووتنەوە
 ی  گربی بۆ ەک

 
 

بااااااۆ  وەبمێااااااک بااااااوو باوبااااااووەوە، خااااااۆی دا١٩٣٣لە  وتااااااارێکم
ی زایااۆنیزم کرێکااارانی سااەرکەوتنی  ەریگی کاااربەوە،  ساااەیەکی هاداسەرکرد

  :"ونی جواسەرمایەدار-رایی "بۆرژوازادکی رە بە کۆمەیوەندیداپە
 

کە  ،وەوتاااا رداگ ئەوە رەساااا ەل یشااااە پێمااااان"ئااااێمە هەم
ە ە بەناادبرەکی وەیەکی سەشێ  م بەزیزایۆن  یکار  وتنیکەەرس

و ئەکاااااردەکەن و  نرانکرێکااااا -ووفاااااکتەری ناااااوەخۆی جاااا 
 ەڕەو باا ئ  ئاااخۆنااازانین    دەکا. ئااێمەەرەکە دەستەبرکا  ەشەیپار

دێ  وەڕاوەوی جاا بەرفرەواناا  ریەوەمااالەیەی لە جوپااو و پااارە
 و رەئەو پااا مەئااێ ...."کێاا نچیی "پااارە ێوسااربن لێاایویسااتە پێی
کە )ود ساااا ن هایو کێااار ویااای جااااوەوی نەتەو،سااااندەی لووپااا 

 ان لەیەکردنو نشااااینگ ووکااااۆچی جاااا  خااااانە بااااۆ دارایاااایتەر
ی پیشااااەنگەکان تنەوەووباااازوەک هێاااازی کااااار، ( ڵەسااااتینەف
وساای وەنارچاری  یڕی بنمایش  بۆبەرفرەوانی    بە  ەک  ،ادەنێیند

ایەی مرەساااااا  یدژ ێگەیەناااااا دەە ئایااااااا ئەو تەکەوا ...نەتەوەیە
ە نەخێااار. بەتڵااا ەه ؟نبااایت یبەتاااای ەرستپێشاااخت و دەتاااایبە
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ۆ بن  ەوەتاس  بە  ێوەیەکی سەرەکیش  بە  ۆنیس ی زایکرێکاران
ی ڕێاااا  ەل ئەگەر ئااااێمە .فەڵەسااااتینییااااانە بااااۆ اپۆرەێکی ئچکااااۆ

، ئەوا جەناائامااااا و دوئە نەگەیااااانە یااااایەوەساااااەرمایەی نەتەوە
 ،ەڕاسااات شەەویااان. ئەکەد ەتایبایەی تااا بەخێرهااااتنی ساااەرم

دا زماا یۆنیازی نجمااائا وای دەڕاژ ەێ لدەباا  ەتیەی تااایبرماەساا 
ە رێتنەخاا  پااێ ووی جاا کرێکااارکە  تااایبەتەی. ئەو سااەرمایە ێباا 
 ،نیمااانەەرامااایەی نیگ  ان ناکااا...ەکەمڕاسااتکی ئاکااۆمە  ،ەرکارس
ی پااڕۆژەی ەوواهیاادەر بااووین لەسااەر ئەەگ کجارێاا چەنااد  کە

تااااااایبەت  ناااااادیەوەبااااااۆ بەرژ انیاااااا تەفەلسااااااتین تااااااایبەت لە 
ەرانی چبۆک  پرسی  ەک  ،وەتەەوویرچلەب  ەوەیاناوە، ئنررهێاکەب
ی تە توانساا ەرەکی بەناادە بشێوەیەکی س  بە  فەڵەستینلە    ووج
 کە دەماااانەوێ بەدیااا ی جاااارێکوبت. ئاااێمە  لەن ردکادرپەیااا کا

ەتەی بیئەو ساااااەرمایە تاااااا ین:ە رابگەیەنااااا ئەو مکاااااووڕییەوە
خۆشاای تدەس ینفەڵەساات ەل ڕ،ەەخاارێتە گپێن ویوی جاا کرێکااار

دییانەی ناا ەمتەتایبئەو    کە  تەبەی تااایسااەرمای  کەچون  ،رێکانلێ
وەک ، نااادا فەڵەسااتینبااۆ  ر ئاااپۆرەی پاا هەبااێ دەرفەتاای کااۆچ

 داسا ئاواتمانە..."هاو  مەئێی ئەوە
 
ماان دوا   .فەڵەسااتینوە  یاانەەکرد بگەڕێمان ئاماااددا خۆ١٩٣٤هاوینی    ەل
پێشااەنگ   یناانەی ژناا یاا   ەل  زیخواحااافی  تااارد  اندا کە وبتە یەکگرتوەکگەشتم ب

رم بااۆ ێزێکاای زۆڕ ڕاسااتی هەر بە  ن.میساا ناوێ  لە  کە  ەینائەو  وموهەو    مەبک
 زۆریاااان کاااارێکیی انەساااۆزڵد ەو ساااادەییە، ئەو ژنەماندوونەناسااایە، ئ وئە

 هەرزانی  ن دەم. موپاسگوزارمچەند س  پێیبزانن  ێ بووحەم لێهەبوو،    لێکردم
 گومااااانبێ ن،کەەدکمااااان ەۆمێ، ئەوا کەسااااەردا باااا ب دافەڵەسااااتینلە شااااتێشمان 

 .دنسەلما ەیسەکپر یڕاستریش اگڕۆژ
 

ویااۆرک، هاایک و منداڵەکەمەوە گەیشتمە نیودا بە خۆو د١٩٣٢لە  کاتێ  
دا گەڕامەوە ١٩٣٤یش لە ی. کااااااتێکنەدەزانااااا  یاااااانیزینگلی ئیەشااااا کامیاااااان و

 ئیاادی بە ینگلیاازی و یێبریااان دەزاناای،ئ  ەمکەچوکو منداڵە بود  ، هەرتینفەڵەس
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 ،وا هەبااوساادۆریی منلە ژیای  شکستدڵر  زۆ  ە.ەونبینب  سیۆربوون کە مکەیف  
ناااااحیم کە م ،گداریشاااای باااۆ هەباااووامااای پڕشنی بەردەوەکچاوەیبەبم ساااەر

تیاشاایدا   هەروەهااا،  بووکردپەیاادا  زیااکمو  گەڵلە  دایوسااەورەە سیەویبەشاناز
و بیاابەمە دەبااووایە ماان چەلااۆکەی هەڵبگاارم   رتاا رچەناادە دوار بااوو. هەبەهرەدا

ۆیاادا خیدوا ەی بەکەئااامێرخااۆی  تاااا لێایە بااوو وروەا گ)تاا  وزیااکەرساای مد
ەفااتەدا ۆتااایی هک  بنەدا هەر مۆریس بوو لەسا  ئەوی  ماوە  ە( بەبم لبکێشێار

و   دەداو هانیاا   ژەنیاانەکەی بااۆ تۆماااردەکرد  ت،ەگاارس دمااۆری  یلە مەشقگوێی  
 ێ.ەخۆبەس  موزیکی خۆشبوی بشتوو پبەش کە گەور ،دکر لێ وای

 

ومەوە وباااا ر رەتاااا وگە کیێانداڕساااا ی ووڕوبەڕوگەڕامەوە  کاااااتێکیش
ماااوەی چەنااد  . لەبکەمارکاا  یکااائەمرگ لە ژنانی پێشااەن  یرتێسکر  وەک  یلەوە

بچمە ڤاد هاپو   ێکردمیان لااو، دماڵن بۆ نەوەمای گەڕاهەفتەیەکی کەمی دوا
 ت(.ی هیستادروێوبەرایەتبەڕ تەی)کۆمی

 و ناهەمااووبااۆ  ،نەرایەتی دەکاارداددەیەی هیسااتادروت نااوێڕئەو  اتاا 
 فەڵەسااااتین نیاکاااا وەجو یەرێتبوێاااا ەڕخۆبک وە بااااوو، نرفاااارەواەبیااااش رزۆ

 اوەی بۆ م وەزیران وابوو، ێویشیدا ڤاد هاپو  وەک کابینەیلەنەوە،  یوبودەج
  و چەنااااادان پۆسااااا  ،هەراو زەناااااای داهااااااتوودا لە ڕپااااا ی سااااااڵ چاااااواردە

 وەکان اسااان نەبااوو یاا . هاایج کامێکیااان کاااری ئا بیناایدیاااساایارێتیم تبەرپر
 ووێ بکەا هەڵاااا د تیاااا وەک خااااو ،ەبااااوونن اەهاااا و ئەرکاااای راکاااا ەد ێچاااااوەڕ
نە جاماادا. ئەو کاااراەنبەبم کاااری مەزنیااان ئ  ،جەماااوەردار باایو  ویس   خۆشە

بەوەی  ،خەم و مشااااوری خااااۆم بااااوون ێجاااا  ن کەوانەبااااووان ئەیاااا نرتریزۆ
 نانەی ئاسااااییماڕۆژ ژیاااانیساااەر  ۆبااا  وەردەکااا  الیساااتی بەکاااانی سۆشیبنەما

 .وەربگێڕین
 

 نیفەڵەستلە ن الەکو چکان ەیتی سساوەڕنا نیساب رەگوو ئەب  وا پێم
باشااتر یەوە  یاا الی کەم  ان بەیاا   -باش بووبااایەوە  ییەاسو سی  ابوریی ئووڕ  لە

لەنێااو کۆمەڵگااای  ئاسااان بااووشااتێکی ێژەییااانە ڕ ئەوا-وهەبااوەوەی یە لبووبااا
ی ئەوە جیاااواز . دواان بااێهەمااووەر  ەشی سدابن  انیارشەسندا باری  کریکارا
وری و ک ئاااب ک-یەک وازیاک جیاا ی هاایاسااتڕ بەا،  دەد  یااانوڵهە  یااانژ  ۆلەوەی ب

وانەی ان و ئەپااایەی ئەناادامدەگااوترا پلەو وەی پێاایان ئەێااونلە -ۆمەبیەتیکاا 
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 ماااااان هەر ئەوهەمووساااااتادروت نەباااااوو. هی یدایەتیرکرساااااە تراگوپێیانااااادە
رەیی ناچاااری وو بە پێشاانۆەوەش بەنااد باا ، ئبااژین یپێاا  کە ،ادران پێاادەکرێیەماا 

. من یزپەڕ بووڕ  ێەش بایێسڕ  وەئ  ،یکەەنێزانی خامدائەن  مارەیو ژ  یڕکتوپ
رە ەوساااڕائیل یاااان هەرجێیەکااای دیاااکە ئەو پێااا لە ئیک خەڵااا  ەکوانااام هەنااا دەز

 ن و پێیان وایە چیدی بۆدیێکی کۆنباو دادەنێۆم  ن بەرااج  یەی جارییەکسانی
لە  اهەروەهاا   ،بووالم پەسااند  لە  خااۆمێ، بەبم  اباا و  ێڕەنگباا اشێ.  ن نێکرکرپکار
 لااێ شااتا هەر بیااریێه و. ماانوندی باا پەساا  ەیر مااایەه ەوەشاا یوچێکس ووهەماا 
ییانە ئاسااا-اشاای نمایشاای سۆشاایالیزمی بااووایەکی بەدساا   پێم وایە  ،کەمەوەدە

ری هیسااتادروت کە نااۆ منااداڵی گەواناای تەالربااۆ دە-بااوو باااشەیەکی سااەلیق
ا کاا بهەر نۆیان دابااین  کە ،وتی    ،ێبدرێت  وا  موچەکەی  نەگای مانەوبەهەبوون  

 .نووبەهم اڵدو منود یاتەن کە ێبمن نەبابایەکی وەک 
کە مااااان  ،دانااااا دەگەیە زیااااااتری ردنااااادا لەولە پەیڕەوکلیزم سۆشااااایا

ا بکا. هەروەهاا   گا بانگۆلد  ویش من بەەم و ئەگ بکبانە شمو   دەرگەوانەکە ب
 انی دیااکەیکەمئەناادا ناابەربەراکااانی ئەرکەە ک ،سۆشاایالیزم ئەوەی دەگەیانااد

 رهە وەک نسااتیەڵفەلە ی بورائاا  ماان بااێ. بااارودۆخی یهیسااتادروت وەک هاا 
 یەکاسااەندیا  ودەوە ساا ڕوەو  ۆیە ئوو، باا باا   کەی ئەوکات زەحاامەتکی دیایەگێج

 لە دەگاارت وم لەسااەر داکە پااێ ،ماان وەرەیاای و چە،اای بااازنەیەتبااووە خاااڵی 
 رد.شەڕم لەسەردەکوت ادریسته

 

ر سااە وەک باااجی ووتااای تەرازنەکااانی هیسااتادروت بەپێاای ەداموچ
 شااایپۆوڕو کە ،ەدراد کجاااارەی بەمانگاااان  هەماااوو وو. پاااارەکەبااا  ت وااهااا دا

ە ارکرێکاا و،ی ند)ساا کوپات هۆلیم   خانەنشینی  ی، سندو،بوو  سەندیکا  یسندو،
ئەو باااجی  کە بااوووا بااڕوامانە. من باجی تا،  تراە پێیدەگونەخۆشەکان( بوو ک

 ،وارەسااتاێنبەدڕای پااارەی یااان تێشاا  یەسەر بناخەی مااوچەی بنەڕەتاا لە  ەیتا،ان
اوی ئەو وتەر بناااخەی  ەساا ەل  ەڵکااوب  ،ێنەباا   راومەزەناادەکەیەکی  بڕە پار  یاخود

ەبااێ ن ئەگەر واێ. ەگریاادە وەرکااردەو بە کێاا راێکرهەر ک کە ،پااارەیە بااێە بااڕ
ێااااااوەیە؟ ئایااااااا کو ن لەدەکەیباساااااای لێااااااوەی زۆر ە"یی"یەکسااااااان اتە ئەوکەو
ەوە ە بااۆ ئکەسااتانانوەکااان یااان دڵکی کیبۆتوببێااتە ماا ە بۆ ئەوەی  نەکەشکرددابە

 بااارەیەلەها ئایااا چاای ەروتەسەر؟ هێچب  پێ  بیبیئەلی تەکرێکارانژیانی  کراوە  
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یااان کە هاوڕێکان بەراناابەروت هیسااتادر نینااداماکااۆمەڵی ئەبەرپرساایارێتی بە 
)و  بگەیەنااێ خۆی کە هیستادروت دەنگی  ،دەکرێئەوە  وترێ؟ ئایا  ، بگکارنبێ

رانی یشاااو ، ەبچە باااۆ کاااۆک کەر پرساااێۆ هرێ( بااا بکااا ی باااوون هەسااا  بە
لە وی خاااۆی ڕوم بەب ،بێزاسااا سووچارەندن رکلەخاااۆ بەرگاااری گەکان،نشاااین

 ئاسااتەم پاای بە یانکانمنااداڵەو رن کااابێ کە ،یێااڕرگئەو پیاااو ژنااانە وە ەمااووه
 لە یەکێاااک-یەکااادی یگیرۆیدەسااات نەمێناااێ ئەواگەر هااایک ەئ؟ بەخێاااو دەکااارێ

ە بااۆ ەناادچرە، هسۆشاایالیزمەشاامەرجێکی  ن پێبێگوما  -نەماکانی هیستادروتب
            ،ش باااااااێیخشااااااا ربەازو ئا  ،اااااااوڕ تداروهیساااااااتامی ئەناااااااد ییککرێکاااااااار

          مبەببێکااااااران.  انگاااااانە باااااداتە ساااااندو،یەی مانەکڕۆژ لەک ەشاااااێب بەوەی
      و پااااێم لەسااااەر ئەو ە بااااووم و شااااێلگیران توناااادایە بنەماااا لەسااااەر ئەو ن ماااا 

      ون. هەباااو ادربەرانااابە ش لەانااااڕەزە دەنگااای دنااا گااارت، هەرچەەە دادساااندو،
 یشکێتدا، کاااساای دەەادڕفریاتااای کە و ،وو میفاادێە نااابتشاا  ەوناومااان لە ئااێم
ئەناادامی   ١٠،٠٠٠ژمااارەکە گەیشااتە    دا١٩٣٠)لە    ەبااوود داران زیاااێکب  ارەیژم
و ئیاادی میفاادێی  مبااوو کااارانوت(، ماان پاااڵنەری هەڵکشااانی باااجی بێدرسااتایه

 د.رانمەزامان ددووەم
 

م کاارداباریااان دەخەتدروت"  هیسااتا  ە" تێکدانیب  برادەرەکانم  لە  هەندێ
بێاااار   ن،یااااۆبنگۆر بمبە ،مەدەک ڵ"مەحااااا اوایماااان "دیە گااااواوت و دەیااااانگ

بە   ئەوشااداڵ  لەگە  تهیسااتادروئیاادی  رێمز پشتیانگرتم و    لسۆن و دای دتزنکا
نگ ەکی گرشینەیێوەک پ  ێمیفد  پینەیو کەمەئ  داڕاستیساخی دەرباز بوو. لە  

ەوەش ، ئانە داناادراری خۆبەخشاا ،وڕسااتواتر باجێکی د زۆریکرد و  ەتێکیخزم
 لە م سااتەشئەپێندرا، ساا   چەوشاا یاربوی وەی باا لەشااێکە  ،اناادنەخای زۆری

سااەر لەنمااان ر گراۆز اد١٩٣٦لە  ە یەر نااانەوەی یکە پشااێو ،بااوو کااداکاتێ
 یکێشتااا  ووهەماا ەرگریکااردن لەسااەر  ب  ورساایجی ،دەبووایە بە بابۆیە    ،کەوت

 دووەماای وەی جەنگاایتەنااانەت دواتااریش لە مااا .ەوببینە ڕووبەڕوویلەکە  وج
و ە سااەخ  ژۆڕ لەو میفاادێی ەنەئەزمااو ن ئەوبوویشااەڕدالە کە ،دایشاا جیاانی

 هات.  انەوەانامه بەنانە زەو،ێ
 

یشاااای گاااارتەوە )کە من، تەکانتری پێشاااااکی تاااااڵلە ئاکااااامێ ەهااااروهە
 یباازووتنەوەر ەو بەساا بااوشااە ناخۆش ئەو کارەساااتە یاا وەئ خایانااد(  کیسابنێ
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ێاااک لە کەیووم. کاااان بااا یەکگرتووە وبتە کاااات مااان لە دا هاااات. ئەوێکارانااا رک
 و،هەبااو رۆ سااۆلۆی ئارواەناا ب  گەنجێااک  ی ماپایانەکاوشەاش و گێرە بئەست

 ئەبیاابتەل وە، لەسااەر کەناااریووەڕابگە لەرداهیتای انیکی لە ئاڵمکێەرئ تازە لە
م ئەبراهااا .ابەر گااوللە و کااوژر ەایدر ،دکااردەژنەکەیاادا پیاسااەی  گەڵلە کاااتێ

 رکرا،تبامەتۆ  یوشتنبە کۆنیس   پارتی رێ یژی  یستڕا  می باڵیندائە  ستاڤسکی
ە ەی بکوژەکمەڵگەیی ئازادکرا. ناسناهۆی بێ ب  ەا بگادداد  تر لەواد  ەندەرچەه

ە هێااادمێگرتی و ییدایەتساااەرکرات تەواوی دەرنەکەوت، بەبم ئەوکااا  گیااازهەر
بە  مانە، ستاڤساااکیوەبە منیشااا  کرێکاااارانی وەبااازووتنەەی کمبووەسەرساااا
و  ەوونەبواروشاایزی، ی نوێخااوایتەرایلۆسااۆر  نااوێنەئارر دەزاناای. تاوانبااا
مەرگاای ای تراژیاادی ئااێمە بااۆ ەتەدەکاارد. هەڵااب یانکانی جیااا شااەکێنگی هاوسااە

و  ڕاساا ی  اڵب  میشیالیزایەتیەی سۆئەو جۆرە دژ  میێکی حەتمنجاەرەب  وەک
باشاای   بەهەڵدەدا. ماان    بۆ  ناستەکان بانگیژۆنیرێ یکە    ،ادەنیشاند  یزمیۆڤێنش

ومە کەوتبااو  رساای، زۆننایادەە  ان کمااووەهوەک    ی، بەبمناسۆسۆفم نەدەئارل
کیش لە و کااااتێ قە سیاساااییانەکەیرەکیااای و ساااەلیزی زیگەری هێااا یارر کااا ژێااا 
 می.ی هەژاندواتەو گەیش  بەێەکەم پاڵهەو ویۆرکین

 

 وییەکوج دافەڵەستین کە لە  ،مۆ،اتیە  ەکبیرۆ  زیاتر من لەو  م لەوەببە
ێااو لەن سیاساایانە دڕەویی توناا ڕەوتاا و  یەکی دیااکەویخوێنی جودەستی بچێتە  

ێ بە کوشااتنی . هەرچۆنێااک باا ڕواوێنڕشتن باا خو  ەرەات و ببدەڵهری  سەشوی
 چەپیو    ڕاس ڵی  رزکەوتبووە نێوان باد  ابنس  بە  شکە پێشتریۆسۆ ،  ئارل

ە لەو ەوووڕهەناادێ  لە ەلااێن وک تەێاا ات ببهاا  لااێ ایی زایااۆنیزم، وباازووتنەوە
 ە.وەتگرێنە ییەکدویش تەوا ەهەرگیز ب بێڕەنگتەوە، بێجوبران نە گارەداڕۆژ

 

هێڵااای شاااەڕ  ەوە واباااووک ئوە دا١٩٣٤ یاو ساااەرەت ١٩٣٣ اییتااا ۆک
ێ. رابکێشاا  رانااداکێرلە بەرەی ک یوشاای  ەکااانیگەڵۆمانی نێااو کن کەساا لەنێااوا

دەسااتیان   ەیواگاا   ،دەکرد  بارتاواننپیس  ێوخبە    وتیان ژیۆنیستەکان هیستادرێڕ
 ەن وکەەردسااەرکار دەکان للیستەسیاغەیرە سۆو  ە  ی دا داگرتووبەسەر یوش

مە،اااڵە م، کێشە و دەلەوێ بەردەواها ەروەنن. هێتوەنیان دەفسیاسیەکا  ەنەیار
 بنگۆریاااۆنوو. یاادابوبتاادا پە لەسەرتاسااەری ێکااارانرکنێااو ان لەژپێکاەڵپاا و 

 فەڵەسااتینلە  وی جااواگاا کۆمەڵ یزەکااانیڕ یتیاا ێکیە ەبااێدە ک ،ووباا  بااڕوای وا
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.  وین وباهاوڕ  ەوە(شیمن )بە  مانانەە ئێمریش لۆ، زێ بپارێزرێەر نرخێک بەهب
دا سااتڕان چەپ و ک لەنێااواتنێاا کەوڕێکشااێوەی  لە  تنی  ەڕراگرش  پێشنیازی  ئەو
ەندان هەفااتە چ  بە  ێمە. ئێنێهەەکە دنرازالێکت  بەمە کۆتایی بەبوو    او  پێی  د،کر
 هێستریایانە  هەندێ جاریش بە هەڵچوونی  ،نتوڕەبوو بە  ە"کەمانمنناتنەوکڕێ"

انمانااادا دەمەتە،ێک وومااا ەهەر ەسااا ب ساااۆ رلۆائکوشاااتنی بەبم  رد.تاوتوێااادەک
  ەگرت.ینەرنگۆریۆن سەکەی بێشنیازبەدبەختی پ بۆدی بوو، ئیشێکڵاب

 

وە، ەکاای دیااکەالی  یش لەوەخااۆشااەی نێالیەک و کێ  ەبێکاااری لۆ  گەللێ  
 وونەوە. بەڵکو کێشەگەلیووومان بوەڕبووڕکە    ،بووننەە  ێشانئەو کا  ینتە  بە

ەر لە ن. هیااتلهااات بااۆ نیتفەڵەساا   رەوەیو دەوەوە  نا  ەمان لناکترزۆرتر و ترس
 یارەلەباا ەکەی گنااامە نااابەجێیە بانهەرچەنااد ، ی گرتەدەساا تبەدەساا  دا١٩٣٣
، ردەکاا د  اشااەی بااۆوەک بانگسااامیبوون  ژەئاری، توندوتیژی د  دیژانەی  بەرز
دا یساااتڕا ەوانبێژییاااانە نەماااایەوە. لەڕوتااااری  و ە دوانار بمجااا کەیە کوەهەر

 انوەکاا تانی جونەی فەوی دڕنداکەیوننامەر ،انیتلەکی هپێتسدە  ارین کیەکەمی
ی ەکااانفدەناای و مای مەفێکمااا لە هەمااوونی اڵماااوەکااانی ئە جکە بەهااۆیەو  ،ووب

خەوناااایش  ەەساااامان بیشااااەوە کنم کااااات بە ەوئ   داماااااڵی. هەڵاااابەتەۆماااار
 دەبێ  وایەپێم  ا.  ادەبکپی  وەتی لەناوبردنی جووانێ هەڵمتبهیتلەر    ،یدەبینماننە

 ،بااووەوەئ شایسااتە ئاسایی و  یاوێکیو پ  نژ  انەیمتم  یروونسوترێ  بگە  ئەو
ە ک ،کاااەوە ب  و ئەرئاسااا بێاا هیتل یتانێکی دێااوەزمەیشااەن نەدەکاارد  ایابڕو  کە

 ێمەئ گوایە  ،دگەیانەوەی نەدە. ئەوەش ئدائەوەی پێب یڕێگەان  ایج  کردی، یان
ش وەئە  ین،وابکەڕباا ەماندەتوانی  ئەوەبوو ئێمە نە بووین. سوکوئاسان  اویلکس
ن ڕوانەکااردب ەیناادنێک مااایاهاایک تۆ، ئەمااڕۆش دن بااوو.ەکاارنابڕوەی مااای رهە
  ە.یین

 جاااامیەرەنبەمااین یەک ،ەریااتل" هچارەساااەرییااین "دوا پااێش تەنااانەت
 نی،رسااوتۆمااایەی تهەر    -سااکراو،نو،ااانون دە  کە بە–نااازی    وەیدنەسانچەو

 کە ،یەە هەەمیاانز  ر گااۆی ئەمەیەک شوێن لە س  تەنیاکرد  دووبارە هەستم.  وب
ی بەریتاااانی تکە دەساااەب یگوێااادانە ئەوەش بەباااێ ئەوە ،نەتێااابک یوڕ ووجااا 
. لە نساااتیڵەفە باااۆچبەران کاااۆی ڕەوتااا پاااێش دی خساااتبووە ونااا نااادی تۆتوبەک

 ەدن کراویڕو ووجوازی  نەاو و الەڵکەنریشەهڕپەنابەری    هەزاران ەب دا١٩٣٤
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یان ۆبکە  ،انهێا یاندخۆڵ ەیان لەگەالن. هەندێکیان کەمێک لەو کەلوپەفەڵەستین
ن یاشااێکیک وەی هاا ئەێ  باا   ،تی هاتن،وتووڕو  زۆربەیان بە  ەچیکو،  وبودەرچو

ب، اخوێناادنیان باا پاالەی رز و بەئاسااتن نێک بااووان کەسااابێ. ئەودەرچااوو بااۆ
ن باااااۆ رۆییاو دەساااااتگیباااااوون  رۆششاااااوخجۆ شاااااەوەر و بەپی کەساااااانی

ی وەئەتاااای ئەوەش واباااوو. بەبم  ەڵگاکاااانی یوشااای  زۆر مەزن و ،ەبەمۆک
ژن و  و اوپیاا  ٦٠،٠٠٠وڕێی بەجێ جێاا و دەساات ڕپاا  لە ەبااووایەد کە دناا یادەگە
  کە ٤٠٠،٠٠٠شاااااینانی کەمتااااار لە رنسەکە  ،ەڵگەیەککاااااۆم لەنێاااااو ڵدامنااااا 
ۆی انی خاا یاا ،وتی ژ  ئاستەم  بەسە ئەو خەڵکە  شایانی با  ە.رێتەوون بکااتبوپێک
 رەبااانگاای یەنەدەساا  زەبروز  هەر دەبااووایە لە  کوەنەدەکرا. ئەوان  نیابد  پێ
 -ێ ناااحەزییگەر نەگااوتر – یبااێ مەیلاا لەبەر    ووایەو دەبکڵبە  ،ناوببو  زربادە

 ش دەرچووبان. یاتی بەریتاناندتی ماحکومە
 

 جیاااااااوازە لەنی کااااااۆچبەران رتخااااااۆگلە ،تیبەەکی تااااااایشااااااێوەی بە
مناااداڵەی لە ئاڵماااان و  و وو پیاااان ژن ارەزاابەران. ئەو هنااا ەی پزیکردنپێشاااوا

کاارێ و بندابی  ن بااۆیاراک  و  ڕێجێو  ەوایودەب  ،تینڵەسەف  ئوتریشەوە گەیشتینە
ابااێن. ڕیاناادا ێی نوژیااانەڵ لەگ ا تاااراباا ک انکۆمەکیاا  ؛ننی ییبااری کراباااماێرە زف
 ەیەککیمیساات  ەێکااۆڵەررانکفااۆرت، لساایانەکەی فیوزم  ن،رلیبە  رێزەریبای پابا
شاااگردی خااواردنگە و  یااان وکەرشااک بەخێاا ە مرییاوببااو یرناچااا بەەننااا ڤی

 ارانی کااا وتنەیانااادە یەکوەێشااا یک هااا  ەب ەناااا، دردیاااوا تایوەسااا تی بەردەسااا 
و  ی ساااااەخ ژیاااااانێکلە ووایە ەبااااا د انئەوان شاااااەوبکەن. هەروەهاااااا ایااااادپە

و لە وو،ێمەش ،وڕ  بئەوان و ئ  ەش بۆو. ئەهاتبانڕا  داکولەمەرگی و نەداری
زۆر   ی یوشی نەڵگاکاوو کە کۆمج بەرنی سیەما  ێڕۆژئەوێ    ،بوومەدابڕوای

 اینتە  ووب  او  . من پێموتنەکرەد  راناجلە    رتاورچری بەگەبەرگ  بە بەهێزی و
یەکێکیاااان  .نهەباااوویە وەیااا ەەتن ەدانەوارکااا  ونە باااۆ ئەدوو هۆکااااری لۆژیکیاااا

ێ بباااێ." کرنااائیااادی ئەوە وەی بڵێاای "وو بەبااا   ەساا خۆدانەد ،داڕوخااان باااوو
ی شااەڕەکەش بەپێاا  ،بوونەوە بااوورینگاااەرەن و بدسااانریگداندیکەشاایان ئەوی

ێمە کردمااااان ی ئاااا وە، ئەدناااا یای خایشاااا زۆرو، ووە باااا بەرەزۆر  ەپێویساااا  ل
 ن.یدەیکە خەریکین و ەرهکە هێشتا  ،وایەک ئەوە ەق وەدودە،ا
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لە  ئاااێمە چاااۆن ،ەلەوە دەکەمەو اران بیااارۆر جااا ز ەی ڕاساااتی باااێئەو
ان یادەوەریااانە هانماا  ئەو یازبووین. ئیااددەرباا دا ١٩٤٠و  ١٩٣٠ ەل تینفەڵەساا 
 مبەب ،نونەبااون ماخۆشااحاڵی ەیمااای شاایانهەمووهەر ەناادە چ ، هەردەدەن

گەی ائیل بەرئیسااڕکاارێ چااۆن دە ەرێ"ئ، دەڵێنخەڵااک پێماا  دا١٩٧٥تێااک لە کا
ە کەرەوخۆیاااااان یەکاااااال یال کە ,یەرە گەی بەرک بگااااارێ؟ ێتشااااا  هەماااااوو
پو ، ەی پااارەوبااارەلان یەرەباا نەی ۆیشااتو دەستڕ، ئەنبکەنا،ڕماا  نااداوەبڕیاریا
ەو ئ ەڵلەگی، ساا وڕوبەری ان کااۆچڵ ئەو لێشاااوەی هەزارە، لەگلەشکرپیاو و  

شاای خراپاای وەڕ شااەکان وکێ بەت رەسااەبانیااا وەی دڕە بااێ مەیاالنەگااۆە راباا 
ەویش ئ ،ەبوویەک وەبمم ه  تەنیاکرێ؟" من رنەارەسەو چچوەدکە پێ  ،وریئاب

تا لە هاای ئێساا  شااەیمەهڕابااردوو اڵی ساا  چاالڕەوشاای : "امڵێاا یدە ەگۆیانڕاساات
 ێباااووب شیێکو هەرچاااۆنە چەنااادهەر ،بەبم ئاااێمە تێمانپەڕاناااد ،ساااەختر باااوو

 ەم بەەوئ دا هەناادێک جااارڕاسااتی لە ر ،ااوڕ  بااووە."زۆ کەیاجەباا  ەشاا هەمی
لەوە  و ندا کااارابوووڕابااردونەی لەو چاال ساااب نەیا ئەوایاا نتەە ک ،بیااردادێ

د سااەرکەوتنەکانمان اخوێناوە یاا اتبەدەساا   نساتەوە چیماەوێمە لئ  کە  ەگەندتێ
کە  ،ێبااا  ەمەزننییە شااابیگە وئەماااایەی  ئەوەش ڕەنگباااێن، وزن باااوناااد مەەچ
 مساااۆگەری بە ئەوانەی هەیاااانە، ئیلداڕامااان لە ئیسااا ەک و کاااانیپیرەکە ونااا هە
ژان و  هەرگیز بااێ وەیەکتەنە یژاندنەوەوە بوک ،ەردووەر کەبستوەیان دەەئ
 .بێنامەیسەر داننیا،ورب وسۆر نا

 

 کاااری کردن.شاانۆرەییەکانمان دیاااریۆنێااک بااێ ئااێمە ئامااانجە پێچرەه
ش ێاوی دەسااااتبەجاکاااا ی نشاااا وەڕە ناااادچە رەه ە،بکرابااااای بااااووایەانە دەڕۆژ

ک ماان وە  ،ەبووی مشورخواردنم بوو ئەوایەمەی  ئەو  ەکەیدادڕ  ا. تیەهەبووا
بااااام،  نکرێکااااااراساااااندو،ی نەخۆشااااای  انیوبەربەڕێااااا دی باااااۆر رۆکیساااااە
ادروت لە ەکاااانی هیساااتکرێکارئەنااادامە ی راشااای کااا وەڕی دنیکرپەرشاااتسەر
 و داوبتاااااا  سااااااەریسەرتا لەیااااااا تانەریای بسااااااوپ ایەڵگاااااا ۆمک ەخااااااانەیباڵ
ندنی کاری ماااڵەوەم اڕراپە  ، لەگەڵیکەی دارانکرێک  ینی دانوستاندندنسوڕاڵەه

ئەوەش کااااری  ەییانااادا.،وتابخانی رکااا ئە لە ساااارا و یمدانی منااااحمەتیااا و یار
 و. بو، کانمەیی،اڵسەر ۆتینیر
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ارەت بکە سااەگاای دیاا یە هەناادێک بڕیاااری گرنلە هەمان کاتیشدا دەبووا
ن. یاا ەبکێیان جێبەج شی  بدەین ووی  گاکانیکۆمەڵنەی  هەمەالیەودۆخی  بە بار
 ەیەوەبااااارلەن وەماااااردانەدەسااااتبەجێش کا دەبااااووو  کانەساااا ک لە پریەکێاااا 

 ژوتیوناادە تاژاونی ئاگیرسڵهە  ئاس   لەئایا دەبێ  :  ئەوە بوو  یشەوبووایە ئهە
 و لە ئاکااامی  اد١٩٣٦ساااڵی  لە    تەنیااابکەیاان؟    چی  یەرە رۆریستییەکانی  تی  و

ەڕی کە بەوپ ەوەاری لااێکەوتدەدان هەزار ساا  ینکردناا وێرا ەکە،ە دڕناادانئاااژاو
ۆسااو ان، کیوودبناا واڕە اویااوو ه پەرۆش، بەداچە،ێنرابااوونەوە یسااتیوەخۆش

 لە ؛ێڵگەی ساااەدان کااا دننساااوتاان، مانو پاساااەک ،یتاااارژمااااری نەبەری بێساااتخ
ەر ەکدارانەیانااادا باااۆ سااا چپەالماااارە  هەزار ونەرتر لەو دو،ێتاااۆ شااایانهەموو

بە  اتریااا ز شرەیەژماااا لەو ن و زۆرشاااتیوکەد انێیااا هەر لا شاااتهە ،ەکاااانوجو
 کران.دەراداری بریندژو

هاااوینیش  یشااتەکاااتێ گە رد.ەسااتیپێکدا د١٩٣٦ نینیسااائاشااوبەکە لە 
هەر رسی نەبوو. مەت ێبە یکد  شارێکیبۆ  ەوە  کرێشا  ەل  وجو  چیدیکە گەشتی

 ئەو -ۆرشااەلیمە بااۆ ئتەلئەبیاابەوە بچوومااای نەوەیەک لەکاااتێکیش بااۆ کۆبااوو
م ووندەرچاا   ەکەی پااێشبەیااانیی  اەوئ  -کاارانو دەووزوز  نەشواەنکۆبااوو  جۆرە

 ڕەنگبااێدەمزاناای  چااونکە ،دەکردنلێاا  زیمیاااخوادوو دەکردن چاا منااداڵەکانم ما
ی ئەوە هەبااوو پاسااەکەمان رەئەگ  ،و نەیااانبینمەوە  وەەمەڕێاا ە نەگی دیااکجارێک

ی لەولگاا  بەشااەلیم ەی ئۆردەگەمە دەروازکاااتێ  یااانە، ۆسااەیەکەوکەوێااتە بب
ب بیاااااا ئەراخ تەل،ە ەل دیاااااااخو ێم،پێکااااااربیەرە   شااااااکێنێکیشانینی گاااااا فەنت

رێم. کااوژو ببمەوە باا ن ەکااایەرەب چەکاادارەرەی ئاااپۆگااوڕدەمی  ەڕوویوبڕو
مدا لە هەراوئاشوبی ەدسەر لەو (ووی جزەمینرگری ژێرخراوی بەڕێک)  هاگانا
 مەبب بااوون، خراوتاارکێڕەکااانیش یەرەب لە ،هەبااوواشااتریان دا چەکاای ب١٩٢٩
هەر باێنین  ریان  اکەەوە ببوونووڕەبوڕوزێکی  مرانەبوو وەک ئا  نامنیاز  ئێمە
بااادا مەان بەریتانییەکاا  ەس د ینەبدەو اناخود بیی  ن،یەرەبان  وەی ئەوبەر ئەلە

 ەران و نشااینگەکان؛ چااونکە هەرچبۆکاا  یوتاا ەڕ ە بەردەمبااخەن پی زیاااترکۆساا 
ناااداتی تی ماساااەبا دەئەو ەوە،یانمان کردبااا بەرچااااوانە لەساااەرخۆما جارێاااک

گرتن خاااۆ یشاااەەمە هدنااا ەهەرچ باااوو.ی دەنەیاااانەرێتاااانی کااااردانەوەی نریەب
و: مان هەبااویرەکیسااە یێکرعتبااائیە تەوە. ئااێمدەسااتبکەیوەی و لەختتر بااوسااە
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ی کااردەی ڕووبەڕووبااوونەوەبااۆ    رەگئەت  تەنااانە-ی وا بکەیاانک شتێکنابێ هی
 وەکەنین،  وژێنەکااان بااورییتانیە بەرک  -کوشندەش بێبوون و  ی جاڕسنا،ۆب

ەوە. کەمااابکەن ینتسااا فەڵەنە ەهااااتەی درانبەۆچدا ژماااارەی ئەو کااا بەرانااابەر ەل
 ناادی سااەپێندرا.تو  ە( بگاااهن هاڤالێەڵیدییبری پێ  بەخۆداگرتن )بەندااسەتی  سی

کاااان پارێزگاریاااان لەهەمااابەر پەالمارە ووجااا  کنێشاااور هە و لە لە هەرکاااات
ڵەدا اساا ئەوسێ    اوەیم  لە  هاگانای  ڵەیتۆ  ەکییکردە  م هیکە، بەبلەخۆکردبای
 ."" پشێوی دەناێل ناویان ەوەۆشییە خب اننییەکریتاا بەتبا ئەوبەدوانەها

 

ە بکەیاان بااێ ئەوەی تااۆڵ  خۆمااان  لە  ریرگاا بە  ەوەیان بەمانو بڕیاردەئ
یف لێاادەدا. چەندە دنیاااش ئااافەرینی بااۆ یوشاا ەره  ،وونەبتو  ەورکەوە، سەبکەین

 کاان لە نااگانایاا ەتی هاساا سیو  ددەکااریااان وەڕووبەڕووبوونەوای کەمیاانە دا
               ،باااااووما زۆریااااانەد نێااااولە یشاااااەەمه و. مااااانە بااااوۆکانکی ترسااااانسیاسااااەتێ

ەوشاا  ڕەی ڕاسااتائا تاااکە یاا تەنباای هاگانا دە  و،وەبوان بەبڕوام  اویتەو  بە  کە
بەدەر لەسااەر بنەمااای جیاکاااری،   یەرە دانیمااارالپەۆکەی ریاا ب پەیڕەوبکااا.

کی ەیشاااێوە ەن، بەییێووە و پشااا ائااااژ ووهەمااا  وەخااااوەنی ئ کە ئەوان لەوەی
ایە بەری د دەبااوویبەتمەناا ماااری تاەالپ و.بااو مەونەولێبااویەی بێزایانە مااائاساا 

بااتااایە. ئەوەش  ەدواداب ایدەبااووایە سااز تیشیبەکی تااانێواابااایە و تاا ێبگیراپ
 یەرە ەبەرئەوە  ل  نەدەبااووایە هەر  بەبم ئااێمە  ،بااوو  شباااو    اوشیی  ڕێکاتەفڕ

کە  ،دڕناادانە یکاا ێگوزەنبرزە بااۆ شااینبکێ سااەر یاااخود ،نیەرەباا ن کە بکااوژی
 .ژی ئێمەو دبون ەکارەبەیزی اشێو ەینمون

 

ەک الی -باااێ یشرتکاااو بە دەەنااا هەرچ –خەدا لەم ،ۆناااا دەنم بااا ڕێگاااا
یە گااواەی  ەوبەبااێ  د  لااێ  مە گااوێساااڵ  نکە چەناادا  ،مەتە بکەمەوەەو تۆلەسەر ئ
 وهەمااوو ەئوون، بێخسااتەکانمااان پشتگویەرەبی تەواو دا بەفەڵەسااتین ئااێمە لە

ی راندەاناا کاتێااک هون.  دوراێبااومااان لیەرەبان هێناااون  دەستمەبەی  اننوتشکەپێ
ایە ان، گااویشاایکە کرد  کوەد  دەکر  ایانداو  دا١٩٣٠اییکۆتلە    یەرە   ەیئاژاو
. ئەوەم لەبەر ون"خااراکێڕە :"نکچااو ەسااەرکەنەدبااۆیە هێڕشاامان  ەکااانیەرەب
نی کانگەنشی  لەوەتەی  یەبەو  ن بکەمبەریتانیەکا  ی تۆماریە سەیرینی  دەستدا

ەوەنااادە دووئ تینفەڵەساا  ەکااانیبیەرەژمێری سااەر ،ێ جێگیربااوونەەول وجااو
 کاااتەوە  لەونم  ەکااایەرەبنی  وودبێژەی زیاااڕچاوی خۆم    بە  یکردووە. منزیاد
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ێااوەری سااتانداردی ر پهە  کوەەن.  ینڵەسااتەفنە  هاااتیر  اج  کەمیە  کە بۆ  ،بینیوە
ی تاا بهەڕۆژ  ێنیکیەرشولە ه  یاندەکاناژنەهاو  لە  فەڵەستینی  انەکیەرەبژیانی  

 ،ندەخساڕفەتێکی وای ەرد فەڵەستین ەلان  و ژیکەڵب  ،بووکردناوەڕاس  تێپەڕی
وە لەو یشاااااەوسێکانارد تەوب و وریالە سااااا  یەرە ی شاااااەنو ،ۆ کە ئاااااۆردو

حکااااومەتی  رانینااااوێنەی کاااااتە ەو. لکااااۆچبکەن نفەڵەسااااتیەو رەەدا بسااااابن
رت ەگاا د  ووجاا چی  کۆ  ویەڕە  ان بیگاێڕ  یەوەبە دڵنەرمی  ینفەڵەستتانیا لە  بەری

ە لەبیاارم ؛و پڕبااووە وەەماااوەن ینفەڵەسااتلە ک ێوێنک شاا یه  کەوا،  دەداو جاڕیان
ەران بااۆ کااۆچب ڵەسااتینەفی خااۆگرتنەل یرفرەواناا ەبتی ەی توانساا وتااارم لەبااار

بە دوودڵاااای و گومااااانەوە لە  ەەی کناامااااارن بەو ئدااماااااژەش بە ئئەوە ،دەدا
کی پااتەو ەمااایەنبو ر ئەلەسااە ەشوە، ئنگرتەدوەرماا  ە بەریتانییەکااانسااەرچاو

 ووم.اهیدەربۆم بینی و گەوخ ویچابە ئاخر ،ووب
 م وایااواساایەکاندا بەردەوام ه ەل ؛ی بخەمەسااەرئەوەشاا  نەم باادڕێگااا

نی وەک اامی و یەکسااا ە ئاااارێمە بنی ئااا اشااا ەشانب فەڵەساااتین لە یەرە ، وەوبااا 
باااوو ئەو  شااام واهیوا هااااهەروەباااژین،  ودامانی جاااولە نیشاااتەک یهااااووبتی

امی و باااادرێ بە ئااااارن یاااااگاڕێییەکاناااادا دەژیاااان، یەرەب ەتە وبل یکاااانەجولە
ە گرتن لبەخۆدادانسیاسەتی  کە ،وودیکە ب  کیرێکاەش هۆوەئبژین.  نی  ەکسای
 ردکن هەستمەبوو، م. هیک نبێان گرنگ مۆب زۆر ەکانیەرەبەر هێڕشی بەمه
 مریە کاشێوەبەو  من چەندە بێ. هەرتابوی زیاتر هە و ئاستەنگ توداهادا  ەل

 کە، نرێنااایە بپەژییڕاساااتئەو د تاااا خایانااا مااااوەیەکی زۆری  بەبم ،وەودرنەکااا 
 ی بوو.تاڵستبەدە بێبەرهەم و ڕێمان دەکردەواییدا چاشتەوە ئای لوەئە

 

ی ەی بااابیتۆمیە پڕبکەینەوە کە کیبورائبۆشاییە  و  ەئدا  بڕیارمان  یدیئ
شااتی ێکی گگرتنمااان وەیەب ،بووکرددروسااتی مااوفتی یۆکایەتیسااەربە ە یەر

یەکەوە تەواوی و بە بە یوشاای مانانی ڵگەکاا . بەو هیااوایەی کۆمەوواناادبیەگاڕ
ی، پێاابکە یدەسااتنەدەکەوت کااارهاایک شااوێنێک  لەێکاا  یەرەبیک . هاا خاااکبپە

 وکااااۆچی جاااااو سااااەرجەم ەیکاااااتو، تااااا ئەوبااااو ییاااااری مااااوفتبڕش ئەوە
 ،نووابااا کڕەوە ەکاااانوجو لە الیەنزەویاااانەی  ئەو وهەماااو و درێساااتێندەوە

مان هەبااوو. ئەگەر ەدی ساااەیەککاااردانەو  ا ئااێمەەدئەو  ەربناا اربە  لە  .یرێنادەگڕ
ە ان لماا ۆالی خ  ک لەیەوووو دەرا پێویسااتبنەکااا، ئەوراک  کەچیدی  افیابەندەری  
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کە چیاااادی یەرە ەگەر جوتیااااارانی ئبکەیاااانەوە.  ەواەریاااا سااااەر دبەب تەلئەبیاااا 
یان ناەوڵەکه  ن،کاوەجو  ەکشتیار، ئەوا دەبێ  ەوەەخەنە بازاڕیان نکانمەبوەروب
ی کااانڕێگا لە  یەرەگواسااتنەوەی  وهەمااوو سااێقات بااکەن. ئەگەر ت ،اااوود
شەفتی   انەکی و پاسەکانی لۆروێرە جوەبێ شوف، ئەوا دی بێ،چە  ڵەستینەف

ن ەکااااایەرەب ئەوەی غاناااادار بااااکەن.،ەڵن یااااابێلەکانومڕت ن وکاااااربکەر اتزیاااا 
. ەیاباا ردنکایە بمبوواوەکان دەشێ  لە  شێوەیەک  ئێمە بە  کردەوە بیکەن،یاندەەتڕ
 ەیاااااان و ب  هەباااااوون، بە دادوەریێ کەهەناااااد ەوکااااااتبەتە لەوێ و ئەڵااااا ه
 -ونەوە هەبااوکااارەیاریگەرییااان بەسااەر بڕکاەتییان،  بە کەسای  نیاۆچوونبروبی
 ووهەباا  اوێااکپیوێ لە بمبە -وومکۆالنەش ماان باا بچشێوەیەکی    ەب  ااندنێوی  ەل
 یوابەرچااا ی یەکووتێاااااو ل واناااای توەنخاااا انەوە باااوو،هەماااووی وەروسااا  لە

 بااوو،هێنەری حیکمەتاای سیاسااییانە ڕەرسااوکی سو کااارامەییە یتەسااەرکردای
ۆریااۆن ود بنگش داەس . ئەو پیاوەم پشتمان پێدەبوادەرەب  ئێمە  ێژۆڕ  ێوئە

 تااا سااەدەت تەنااان مبااڕوایەدا وڵی لەو،اا  بەکە  ،دانێوماناا لە کێساا ەتاااکە ک. بااوو
 رۆزوایە.  یەک وەک ووجاا  ەیاارەو غ ووجاا  ش ناوبااانگەکەی بااۆدیااکە ساااڵی

 لە کیبااۆتی نە،ە رلە ساادی بااۆک ۆنمۆریاا بنگ ەکەیسااەردانی گااۆڕە، ییاا ن مێااژلە
ەر لەسااا  ێاااشەول هەر ،رەسااااڵی ژیاااانی خاااۆی بردەسااا  اود لەوێ ئەو .کااارد

ە ێکەوڕپاا  لە تابووم،ەساا حاازوری و ەا لیاا تەن بە لەوێ .نێااژرا تی خااۆیواساا خ
ی تەاکاا  ولە، تاهاا  بیااردا ودا بەگەڵ ئەم لە١٩٦٣ووێژێکی دێاارینەی ساااڵی وتاا 
جااار( دوام و دووە) بااۆ   شااایەوەارکێلەک  ەزیری ئیسڕائیل دەسااتیسەرو  کەو

دا ەیاا ەکربڕیا ەو بای خااۆی بگااۆڕی ڕکە  ،اینەوەاڕپاا  لێاای لە ئااێمەیش کێننااداچە
 وە.بچێتە

خۆت  بگری.لێاەڵە دەستیینیێک هی ئەوە هیک کەس  ڵبەتەەهت: "وگپێم 
ەڵێم، دێاا پشاات  ک یەماان ۆن یاا گۆرم بن. بەبنئااێمەش دەیاازانی ە دەزاناای وئەو

 تێنین و لێیااانبوەساا خەڵااک  48یمز سااکوێرنی تاااەپاااگۆڕێاا  و بچیاانە ئەگەر ب
یاانمااان وبتااانی جگرنگتاارین  نیەزیراسااەرو سااەرۆک و یونااا تااا ینرساا بپ

ئایااا  ەنەوە. بەبم ئەگەر لێیااان بپرسااینباادبەرساا مان    اننمان ناااتووگێن، بێپێبڵ
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ن." بەم زاناا دە ەکەبموە یااانووهەم ئەوا لە؟ڕائیساا یئی تەری دەوڵکێ سەروەزی
لەبناای  ،بااوو وا م پااێمبەب ،بنگۆریااۆنەر ە ساا نەخسااتم رییگەکااارۆر باسااەم ز

ە ک ،خاااترجەم بااووم لەوە پتاار، وەش. لەەو ڕاسااتییم گوتااووەکەم داوە کااوول
بااااۆ  نگبااااێەڕ دورودرێااااژ بنگۆریااااۆن بااااۆ ماااااوەیەکی وائیل ئیسااااڕ ناااااوی

 ناکەسااام نامااا وگێب ن.براێااادرگیەکەوە  ڤااادا بەهەتاهەتاااایەش لە مێشاااکی مرۆ
 انمماا وگڵم و وددوم من زۆر دێنێ، بەب بۆچۆن و چیمان دە ئاین ئاخۆ  ،ێنازان
ی لەو ێکاااا دارمەەوڵەتیااااان د نەزا مرکردەیەکی وسااااە وی جااااوکە گەلاااا  ،هەیە
 ێنێ.ر بەرهەمباتتر و پیتۆڵرێبو

 

بەرساا ی ئەو پرسااە   بااۆ مااندەچااوو؟  ێ  لە ک  ،کە بڵێی ئەو وەک    تۆ
 ن سەرسااوڕمامااایەی  مکە هە ،یەکباێناا و ککەسااێ ەتەخساا  چااونکە سااەختە،

 ەهاااااروهە ی،ی بااااووووتەوێنکریااااش شااااوەکی زۆبااااۆ ماااااوەیهەم ووە و باااا 
م بەب ،مەوەوەساااتا ڕوویڕووبە یااادایاود ووی وەک لەری بااا یش نەیاااابەتوناااد

بااۆ  ی دیتن و ڕامان بێ ێشێوازکە تا بینیومە شێوەی پێی بڵێم ئەوم  هەوڵنادە
 ڕەق پاا دبەپێی پێویس  دە،او  نم  یوەسف  یاخود  ،ێرنازە ببیەو شێوئەو، کە ب

 ی بێ.تسپێبە
 

ن شاا  یماا ەیەک  ،وساامبن  ۆنەوەریاا گۆەبااارەی بنەنیشم لکاتێک ئێستا داد
سااتی اڕم. بەبووک باا نزیاا  لێاای  رۆز  ماان  نەبووئەو پیاوە    ەیە،ەوئ  کە دێتە پێشم

و ناای ی ژە  بەدەر لە پاااوالنیە هەرگیز هاایک ک  وا  ر من بەڵکو پێمەه  کوەنە
 کەمااان وەدیک یناا ئەوابااا،ی  .نزیااک بااووبن ێاایل رکچاای زۆای اناا ێنڕ بااێڕەنگ

حەزیااان  بوون بەڵکوچەک  اوڕێیر ههە  کوەنەئەشکۆ   یمز،  ڕ  شازار،  ،ر بی
ن و بکەیاا  یەکاادیی نە سااەردانتوماساا یە وکردووە و ئااێم  کدییە  ێیەتیوڕها  بە

 یااانیەکان سااە سیاساا ا پریاا تەن هەر بە نەکپرسااگەلەکان باادوێین، ەت بەرسەبا
ن نیشاامااکادەخانەو وخۆمااان  لەبااارەیخەڵااک،  رەیاباا ەلکااو ەڵن بکااارییەئابو
 ،دەهاااتمێشااکمدا نە رگیااز بەهەش ونەنمااو ۆباا ن نااا. بنگۆریااۆ ن. بەبمیێوبااد
 کەم؟"نێک  برداسە  ەمشەوەکرێ ئئەرێ د"  :ێمبڵ  بکەم و پێیۆن  گی بنگۆریناب

 رێااکباروکاە،  بایی باادواە تااا لەبااارەتۆ بااابەتێکی دە،اودە،اا  هەبااوایوایە  دەبو
 لەسااەر  خەڵکاای  وئە  ی.وبایە الوهەر چ  ەیاخود نەدەبوواتێکرابایە یواتەڵی  ەگل

ەڵاابەت م هبەب و،بااو ەرێکخمە خااۆڕیاااتر لە ئااێئەو ز  ەویس .ەدن  شێوازی ئێمە
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 لە ماانشاادا ئەو ئەوە لەگەڵزاناای، ەدەە نەوخەڵااکارەی لەباا  یتزۆر شاا ئەویااش 
 وابام.دەگەڵی بارەیەوە ل لەو زۆر توڕەدەبوو کاتێ

 

ەگەڵ ل زەحاامەت بااوو ەی پێااییڕاستیو  و لەبەر ئەەئ  بەشێکی  وایەم  پێ
لەبیاارمە نەبااوون.  مەتە،ێاایە دەورد . ئەوتی پێنەبااووپێوس  ، کە دوێب  ڵکەخ
ۆ ، باا سااتینڵەفەە هاااتۆت دا١٩٠٦جااار لە نیماتێ بااۆ یەکەم کاا انااداگەیڕ ێاایپ ەک

یتاااادا یل یاناشاااا ڕلەگەڵ ئۆرشاااەلیم  بە جاددەکااااانی ڕەبەقوێکی ەی شااااەاومااا 
ماااان دەتااااوانم  ەیەکیش باااادرکێنێ.ەنااااانەت وشاااا ت یئەوە ێباااا ە ەوتاوەسااااوڕ

       لەمەوبەر ێک سااااااڵ یێنم.بچاااااوو 49جاگاااااا  کهااااای ماااااار بە ئەو ەربردەیسااااا 
ی ێکرئاااوبە بیسااکلە ڤیت  اگاا جا باااوکی ەوە.ێااڕامبااۆ گ ی خااۆیچیرۆکاا جاگااا  

یگواساااااتنەوە، دەگرتن و دەپڕئااااااوی هەڵااااا ی انە ساااااەتڵژڕۆ. ئەو هەژار باااااوو
ڵ، مااا وەتەهائەو دەم: "سکرداب  یۆب   گاجا  .ڵام  ەوەگەیشتەدانیش  شەودرەنگ

بیخااوا.  ادەنااا تاااد یشاا ێپد و لەەکردەدائاماا  ۆباا  کییکیشاام شااتێدادەنیشاا ، دا
 یەکەوە تااااکە یااااخود بە ،ملەگەڵااادا کاااردب،ساااەی  تایەرم نااا یااا ب گیاااز بەهەر

 شااەوان هەمااووا لەسەر مێز دادەنیش ،  یم تەنوکێتەوە. بابابەتێکیشمان لێکداب
انم بااز  ەوەیبێاائ  ،موێوە گەورەبااوش  ەوب  نم  ئیدی.  دادە  ەیەکلەماێز   دەس  بە

خۆشەویسااتی   ێااتە داویەوەکد  جاگااا   اتااردو  کەی."باا   ە ە لەگەڵ کچۆن ،ساا 
وانیوە ،سااەی تگیز نەیهەرەبن، بەبم د ڵ یەکدیدالەگە اڵن سندابە چە  کیژێک،

، ووەکااارد ەجێاێشااتووە، کااچەکە چاااوەڕێیڤیتبسااکی ب یشکا. کاااتێکلەگەڵااداب
ەلێ نەیتوانیوە وبکا،  ی  دەستداوای  سێ و  وونب  ەی بۆمان  یتەویتویس  شیوەئ

ە . باااۆیە كاااچەککە  بااادوێلەگەڵ  وەانیااا یتوهەروەک نە ،ێوسااا وەکەی بنناااام
یااۆنیش بنگۆر  دیااکە کااردووە.یەکێکاای    ەب  مێردیاوە،  ەوەستن  سەری  لە  دیچی

 ۆ ئەوەسااێ، بەبم خەیاااڵم باا وەو دەیتااوانی بنوئ هەرچەناادە وەک ئەو وابااوو،
 لەبااارەییاااخود    ێباا ەی دواژناێنااانەک  یەرالەباا    ەک  ڵەگەلز  گیاا هەر  ەناچێ ک

 بە ی ئەوئەوە الخااۆ ر ەی اای بااێ. ئاااخپ یمنااداڵەکان ڵەگا لەەهاا کی وهاایک شااتێ
 .کات بوو یڕۆدانفی
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الی  ن لەیاااا اباابکێشااا ڕنجی دیاااکەوە هەر شاااتێک ساااەر کیێرساااە لە
کە   ەیەکدڕاد  بە  وە،ردەدەکاا   ڕادەمااا و خااوردی  ی لێیڵوو،  بە  بابەت،  ووبایەب
پااێم ، جارێکیااانگااا. تێنە هەر لێااید  یاااخو  اکەو شتەی نەئی  سنپە   ەک  وموەه

بێناااێ، و سااای جاااونژائا ساااەرۆکایەتی واز لەوایکااارد اد ،ووبااا  ١٩٤٦ لە واباااێ
ی هاگانااااوە ڕێکخساااتنەکانەی خۆلەباااارەوەی ۆ ئبااا  و،باااو کیۆروکاااات ساااەئە
کی باااتێچااونکە خە ،ەهەیچاای  تیان بەیساا ودە،ی پێودە،ااا ئاااخۆ بە اگاااداربێئ
یان ناویشاا  ەنااانەتپێکەنااین و ت یەکەیبیاارۆ  ەوب  ناووهەم.  شەلەپێ  ناردرێژیەب

ا ەدانڕۆژو لەو دەوامە ربەە ،ەیران لەوبێ ر کێ  اخئ  ۆن.ۆریبنگلێنا سیمیناری  
کەش ئەوە ەت وەبمەببا؟ هەڵاابڵینەوە بەسااەرۆکاا لێ ن ودخوێناا بە  ی خااۆیتاکاا 

 ەرکار،ەوە سااا ەڕایچاااانەکە گدوای واتێکیش کااا  یاااۆن کاااردی،کە بنگۆر، باااوو
              ،بووکردبەهێزکردناااااای پەیاااااادا و اهاگاناااااا  بە تەراسااااااەبای و شینیاااااااریێاز

 کەمی کێڕۆژەند چ ۆ سەرکار بەی بوەنەگەڕا  یوا. دبوو پتران  هەمووی  لە ه
 دادەمەوێ هەناادێک ،سااەت لەگەڵاا  ،ەرە المو دا،گۆلاا " ؛یگااوتمپێو  کااردم نگیبااا

و، ەچااوو د تەهااادسااەرەوە  ۆمینااا  لە ەیەکخوێناادن ریولە ژو بااکەم." ئەو
ئەرێ ووبم وایە. ب وەی شێ ە وەک ئەپەیدا بوو ال  امەهتێکی وەسه؛ "گوتمیێپ
ن ماشااااا ڕهێ  یەرە کە ،دڵنیاااااام لەوە مااااان دێ؟بەساااااەرن مااااااچی سااااا ڕا بە
ە. یان نیاا ەکردووە. ئااێمە هیچماا ئامااادەنخۆمااان  ەئەو ۆباا مەش ەر، ئااێنەساا ەکەد

و  یشاااتیندان و. دواتااارکابوشاااۆپە یوتەوا و بەئەەساااەردێ." ئەرێ چیماااان ب
لە  ترسااناکە، یەکێااک ن چەناادئایناادەما داناا ڕاگەی پااێمد. کاار ،سااان ەن بامتدەساا 
ژی د ەهەمیشااااا  اوەییااااا دا، ئەو پرانااااا اێککری بااااازووتنەوە ن لەانمااااااڕێکهاو

اندا وکە لە ساااڵە تاریااک و شااومەکهەناا تا و ەوەساا د ۆنۆریاا ەکااانی بنگچاالکیی
 ە.یانیاا ەریتاب ژید ،ەیااار(تەواویخەباااتی )اک اڤاا ەڵێااین مەئد ئەوەی ئااێمە پێاای

نااای تی؛ "خاااۆت دەزاگاااو نجااااگااارتم ئە لاااێ گاااوێی ەوبە ساااەرنجە نۆیااا گۆرنب
ۆ باا  ێوازایەتی دەش زیاااتر ئاا ەو، لەسێترۆ بمر  یس  تاو  ریزۆەکی  یتیەایئاز

مااایەی  ترسااێ."ماارۆ چەنااد دەلێاارە  کە نێازام ئەویااش ناا ەب. بڵێاایب ائەوەی و
 ەی بی خاااۆەزنااااننیە مەبیەو پێشااا گۆریاااۆن دەیزانااای. ئبنکە  ،ی باااووبەختیاااار

 ەدا،گرێااد ێنەوە، لێااککۆبکر دەکرا ەک ،انەیرییانالەگەڵ ئەو ز کڕێ  کیەیەوێش
لە  ربەخۆییەساا شەڕی اڵ پێش س سێرد. ئەو کەدە  ەبارەیەول  کیشتێ  ئەوسا
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داوای  و کاااائەمریتووەکاااانی ی وبتە یەکگرانەکااا وجوالی  ەووباااووچ دا١٩٤٨
ەڵ گەلشااەڕ ی ەپێش"ری لئەگە"وو بوی ناکە نا  ،نوبوکردەکی لێلیستێکی کۆم

ق ر هەلەسااەرتاار ئەو زۆ ، بەبمنەدەپێکااا یتساا ڕا شااە هەرمیهەئەو  . رەەی
 .وبو ڕاس ەو دوو ئ و ێس بێ داو پرسەشلە، تا هەڵە بوو

 

زەیی و دڵڕەق بووبێ، بەبم ەێ بب اوێکیهەرگیز پیبنگۆریۆن    وەنەبێ
تە ێبکر  انێککەسیانی  کە ژ  ،ا بداەهو  یرجار بڕیاهەندێک    دەبێ  ،زانیئەو دەی

 ،باااوو وا پێیااان کااانی یوشااای اۆمەڵگک ەلی ڵکااا خە زۆر لە ئەوکاااتی. ناباا ر،و
تەکە، ەڵی دەوانەوساااەرکەوتونی ڕاساااتاپ ول ی ئیساااڕائیەوڵەتااا زرانااادنی دمەدا
یاااکەی ەی دینە،ساااتاڕەیەکااای ەوجێگر کەچااای بنگۆریاااۆن حااااڵە،مە ەکاااردە ون

 ەکو کەسااانی تتەنااانەک بااووم. ڵاای کااۆلەگە جارێااک مناایش بااۆ ەبیناای،نەد
 ەل ١٩٤٨ەکی ەیارلە ئێااو بیاارمە لەهەبااوو.  گەورەیااان    یمانگو  ادەلەو  یشێمزڕ

ان مەساا ، ئەوە یارەلەباا یشااتبووین، اند ەریااااخ د،ەر لە ەکگاای دوودەریاای،ەپەن
یمااز بە ڕ وکااات، ئەەهەڵگرتااوو ەئااێمەیدا بۆ نێو هەگبلە یایندە چئ  اخۆد ئدەکر
 ووجاا   ڵکاایخە  ایهیااووا  د  ەتااانەوێیااۆن درۆبنگ  تۆ وگوتم؛ "  یەوە پێیگینیسەن

ئەو ە  تەەڵاابۆنااا. هڕ  لیئیسااڕائی  یتاا ن دەوڵەبنگۆریااۆا  خێنن." لەگەڵ ئەوەشدڕوب
ئەوا  ،ایەوەباااوتی ئەو نەیداررکساااە ئەگەر ماااانمبە گوم ب، بەنیاااا نەباااووتە بە

  .بایەامەزراددەوڵەت 
 

کدیاااادا دەکاااارد. کارمااااان لەگەڵ یەباشاااای  ە بەەتاوە ئااااێمساااەرلە هەر
 رنێکی زۆبااۆ سااابدڵە.  بە یناا م پااێم وا بااووو م ردێاادەکپ ەیمتمااان نگۆریااۆبن

 اەهاا ەناادە کاااتی وەرچ، هێربگیاا  لااێ مڕەخاانەودا ەئەبەردەم لا ەدی نەدڕێااگە
 ۆیازی کۆمساایۆنی پییاال باا ێشااننااد وەک پمەتەبایی تر دۆزسااەلەماان  ،هەبااووە

چکردن بااۆ ،اچاااخ کااۆ بااایەخی بە ۆیاااخ دا١٩٣١لە  سااتینڵەفەنی بەشااکرداد
 ر بەرسااەی زۆپ  گۆریااۆن ئەونب  اشەرەتم. ساا وبااونەا  وڕا هاگەڵیدەل  فەڵەستین

  ڵنەگرت.هەد هەن
 

ێاای ەر بڵگ یەنەساااکارانەخێاار.  یڕاسااتیەکە بااوو؟اتۆر تاا کئایااا ئەو دی
ڵیاادا ەە لەگاشااکاوانڕ کەسااێک نەبااوو اییەوەڵنید بەئەو  مەبب  ،اسیدەترلێک  خەڵ

ە ب  نااگتەو  ەوتن  کلەبەرچاوی بنگۆریۆن    نەبی. لەنێو ئەو کەسانەدا کە  هاوڕا
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شاااێ ومئەوانااایش  ن،ووهەبااا ئیل ڕایسااا ەزیری ئوو ساااەرود ،ارهەڵچنااا  یاااانانژی
 ون.ەبوکەش هدیی نساکەوان لێ بێجگە لە. ەشکۆ  بوونئ  و لی ی شارێ

 

ار ەتبااا تۆمدا ەیااا کتەنی پارکە لە بەڕێاااوەبرد وەووەەبااا د وەلە ینااا ی، ئەو
 لە. دانی حکومەتاااا کراساااایانە لەبەڕێاااوەبردبەشاااێوەیەکی ئۆتۆدواتاااار بکااارێ، 

 ولەی دەماای  وڕو،  وەدرانەێنخو  انی بۆتۆمەتەک  کێتبدا کاکی حزیەوەنەوۆبوک
 دە  فتااالیناێ  گوت؛ "ئەرێیپ  پش  پرسەکەوەیە  لەبوو    او  پێیکە    ،کرد  وەزیرە

 وەدەبەم؟"ە بەڕێیاناسکرنادیمو حز  کۆبوونەوەکانییا من ئا بڵێ مێپ
 

و  کاااااارد بە ناسااااااکی سااااااەیرێکیپیرتااااااز نافتااااااالی بااااااۆ ساااااااتێک 
ن ێم. ماا ڵاا ب  اەهاا و   ەمدەویساا ر، ماان نێاا خەن"  وە،دایە  یبەرساا یانە  ینەوەردکێلبیر
یە، ەهە ئەو اسیشااااداوکردیمۆدەی زۆر ماااا  ەهەرچەناااادە ل مێبڵاااا مەویساااا  دە

        خااااااۆت حەزت پێیەتاااااای."  کە ،دەنگاااااادەدا ەوێشاااااا  هەمیشااااااە بەوە ەکحاااااازب
ەبیرماادا ب )هەرگیااز سااتێکی بااۆ گاااڵتەوگەپ نەبااووهاایک هەریااۆن ۆبنگ ەتەیلەو
 لیافتاااەی نوەبم وەئ ەگەڵلباشاای  ەو بەئئیاادی تبێ( گااو ەکیەینااوکت تنااایە

 بوو.ەن رودو ری بەدەکاور لەە شدا وەبمەکیتڕاس بوو، لە یل،ا
 

بڕیارەکااان، ئەو گاادان لەسااەر ندە  و  تەحکااوم  کۆبوونەوەکااانی  بابەتی
یەکی کە لە کۆبااوونەوە  ،بیااردێنێتەوە  وم بەوابردڕ  اڵێکیسچەند  ەی  دەمەتە،ێی

و  50ی براناادلاا یو گەڵلە  . ماانبااوومووب  ەمااادئا  دالیونارناساا سۆشیالیس  ئەنتە
نی ایروەزرلە سە ، یەکێکریش(تئو اریاویژکڕ  ١٩٨٠-١٩١١)ی  ایسکۆ کرونبر

ساااااەروەزیری  ١٩٩٥-١٩١٦)د ویلسااااان رۆلااااا ها واڤی ئەساااااکەندینوبتێکااااای 
سااەمان ،  کەوەیە  م. بەەبووبووە سەروەزیر دانیشتبوون  وکاتەئ  کە  ریتانیا(بە

 ویڕون ایااا کێکەیی انااا م زەنااادەوئە رهە رد،کااا ەدمەت حکاااو ۆیاژپێاااولەساااەر 
 ڕەفتااااروە چاااۆن ێااا ئەتەکەی ومحکااا ەی ئەرێ کاااابین" پرسااایم، لێااایتێکاااردم و 

 "؟نێوێدەن
 گ دەدەین."نەد ئێمە" ایەوەمم دوەب
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دا دەنااگ تاا ۆخکااابینەی    یوونەوەن. "تۆ لە کۆبیان سەرسامبووهەموو
 دەکەن؟"چیە ئەدی ئێو ، بێگومان.ەڵینەوە "بدەدەی." وەبمم دا

 گەنگەشەی  کە ،ووەخاتەڕک دپرسێ 51نۆب ەە لمەوکرونوڕ  بۆیاند رب
ی خاااۆی لەباااارەیەوە ەکەرریاااان با پاشاااادەکسااا تەیەکی باوخلەساااەرکرابێ، پااا 

 تەسااەر،لە،اند و ئەوەی خس  ۆب  ییڕەزامەند  کرایسکیش سەری  وە.ەتیدەخوێن
بەڵااێ  و بڕیاااری سااەروەزیر.  گەڵ پااوختەلەێ  ک باا ی ناکۆدەوێر  ێکزیر" ک وە

 کە لە ،نەبااووە ەیڕێگاەرگیز ئەو ە هەوئ  ێل  ".اڵە مەواتبڕوبێ  دە  ێب  ەر وائەگ
 اەهاا و داگاااری بنگۆریۆنیشاا ڕۆژ ەلنەت تەنااا ردووە،ن کاا ماااەوپەیڕ لیئیسااڕائ

جااا ئەن  ،ووەیەوە کردوورودرێژمان لەبارەد  وتوویژێکیە  نەبووە. ئێمە هەمیش
 .ەوکردو ە،ینەمان بۆستاڕگدانێکی ەند دبێستی کرر پێویئەگە

 ،ما بااووبەییاادنیەمە کگیااز لەره موور باا ەزیسااەرو کاتێ ەیین وا  ممن پێ
، بەمەش پااێگەی کااابینەکە ووهەباا  میمااانفێکاای حکوکە ئیتال ،یکاااتە م لەوبەب
 ەی لەینەکە بااااااۆ ئەوابناااااادامانی کاااااا بااااااوو، ئەوسااااااا زۆر لە ئە نرەوافاااااا ربە

و  دەکااارد ێویان تااااوتنکاساااەپر تەواو ،بووبانەرکەوتوانیاااان سااا کاروبارەک
ی واوتە ەکەش بتەبەر باااااااەگەئ تانەتەناااااا ، نێامباااااا هە بناااااای اناااااادەییانگەدە

 ی لەسەر دەکاارا.،ێتەمەدە  ەکدی  سەیاتینیو    بڕیاردان  ئەوا پێش  ،ێبتاوتوێکرا
لەبیاار ایسااکیم رک رانااد وی بچاااوەموڕمااانییەی سااەر دو وا،وز ئەیاا گەرماان ه

 ردن.باسک بۆشتانەم من ئەو اچی، کاتێ ن
 

ی امۆناا  ێکیشاات  تیساا ڕابە،  ۆنبنگۆریر  سە  ەوە بۆنیگەر بگەڕێئەم  بەب
شااەوە ییی تیۆرلە الیەناا اتبااا و ه ەرتەنااانەت گ ؛ووانە هەباا یسااییای سیااانژ ەل

 باااابەتەکە بەو نێاااتەوە ێیاەڵبێدەوە ترکااا ەباااووایە لە مەیااادانی ئەو د ،ەیبااااڵەهە
و مەدار دەوڵەتاا ەنێااوان اوازی لجیاا  دوای ئەوەش لەەنجااا ڕێ، ئبگێاا وەر ڕاساا 

و لە ەئ یۆهاا  ەب کە،امەم ز ئەو یاازەرگهماان رچەناادە ەیە. هەەتمەداردا هساا اسی
 ەۆنر کاا ەسااەب ئەو ناپەسااەندییەی کە ێ؛ناااچلەبیر ت،ەورکەۆن بالڤاا  دیەناا گۆب

 یباازووتنەوەلە  انیااداژی ساااڵەکانیدوا  لەزیااانەی  وا هێنااا یااان ئەێکانیاادهاوڕ
 یااانجارێککاااتێ  ،م هەبااووی جااارانان هەست. من هێشتا هەر هەمی دارانکرێکا
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 ەل کرکێبە ئە ئەوکات، داێل بۆ ونیوایکبلەد ژیڕۆساڵ  ۆنەیب  م بەبروسکەیەک
لە ە ، ئااێمۆریۆنم بنگزیزا"ئیبووم:  ەکەدا نوسروسکلە ب  ووم.ت بوبرەوەی  ەد

 بم، بەهەن ، هەنااوکەش زۆرترماااننوودا زۆر بەڵگەوبەناادمان هەباا وودڕاباار
چیااان و ، هیێشااودایەەنێااو توۆژ چاای لی پاشااەڕچاوپۆشااین لەوە هیچیااان بە

 تااۆ  یانشاا بەانش  کە  ،سااێنیتەوەلێنا  مەییفەماە زێاادە مەزنسااتهەو  ئە  یشەرگیزه
یاااکە لە ی دەکاااانتاک ووەمااا ه ەلر کە زیاااات ،ەڵ پیاوێاااکلەگ ڵان ساااادەیااا باااۆ 
من بااڕوام   ".ەدووکر  مان، کارا بەرپرسیاربووەدەوڵەتی جولەکەد  یندنارزدامە

 تی.ڕوام پێیەش هەر بو هێشتابەوە هەبوو 
 

 یان بۆەراەمج، ئکایمرئە  انیکەرتوووبتە یەکگ  رامەوەدا نێرد١٩٣٧لە  
 مۆخ یکە مایەی سەرنجڕکێشان ،تروهیستاد  انیژەکپڕۆبۆ ە  ەودن کرباربوکۆ

ەکاای گواسااتنەوەی هەوڵاادانی پڕۆژەی هەڵمەتاای شبااوو. ئەوە کانیشاامداڵەنم و
ئیل ئیسااڕا ەکااانیڕۆڵیەکەمااین  ئەوەی )دوایناوی ناخشااۆن بە  وانی بوودەریا

 ریگاااڕۆژلە    روی ساا ریااادە  لەە  نەویاا ڕەپ  بااۆن  بوو  موساانی  فەرم  ایەڵیێڕگو
ی کێتهەمااوو شاا ش  میساار(، مناایلە    -ندەرچااووگەورەکەی  ەەور-  و ۆدئیکس

نگرتنە دوای مااا ،ید رێمز بااووڤاکی دش بیرۆکەیەەوبوو. ئە دڵ ەتەم بەو بابئە
کی کەساااانێ ساااتینفەڵەینەکاااانی جاااوە دێریکباااوو. ەرەباااان لەدای یەکەییشاااتگ

 وارەییاااداائ یەسااااڵ ٢٠٠٠ەو ن لاشااایرەهونەەو ڵااابەتە ئوون، هەدەریااااوان بااا 
 ییەیرکاااێرک  ەنو مااانگرتندنەوەی بااوو. ئەاوژب  تەنیاکرا    ەی کەوەئ  .ووبکردنو

 ی  هەوڵاایۆمەڵگااای یوشاا کە ک ،ی داهااانی ئەوە دا١٩٣٦ ەدەری یافااای لبەناا 
ە ش لە وبتن. کاتێکینێاابڕکی لەسەر ن و خەڵیان بدەبەندەری خۆ  وەیدنەکر
 " وتن؛مگااا پێ، دواموە ەیەراباا  ەوو لەبواداماا ری ئوەەماااجبااۆ  داەکاناا کگرتوویە
ن ێکااردبمان پشااقمە  کاخاا ێ لەسااەر  ەوەی لەمێژ باا ئ  وەک  یاداردن لە دەررککا
لەم ە، بەنەومااان بکەیاا بەناادەری خۆگەیانااد ش واتااای ئەوەی دەوەەئ "ایە.ەهاا و
 بەبیااانەوە کە بی دیااا جاااارێکن ەیااان و هەوڵبااادەیەساااەر بکمەشاااقی لکاااڕین، ب

 ن.اویاەکی دەرنەتەوەی
 

 بە واتااای پااڕ وە،ەر کاارایاوباا ارەبیااب بااۆ کئلەی تدەربەناا  یەڕۆژو ەئ
ە ل ەربااوو. هێشااتاش ه شااتمانینی یکاا ێڕۆژ سااتینفەڵەەکااانی وۆ جووە باا وشااە

بااۆ چۆن  نجا  ین ئووابوەستز  یر  مات بەحەشا  ؛ە دەخولێتەوەشکمدا ئەو یادمێ
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 -نوبو ۆنیکاالس وویج یانهەمووکە  -  دادە  انیانتەک  نکەشتیوانەکایارمەتی  
ە ک ،یەکەیۆگسااااالڤییە لە کەشاااات انۆکاااا چیمەنت ەساااا یک نیانااااددابەزن لە ەدباااا 
کە  ،زاناایەدمااان ئەوەمااان وموهەگاارێ. بەرنگەلئەبیااب لجاااری بااوو لە تەکەمیە

ە نە نیاااییەودڵ ە،ینە، بەسااتڕا یکێرە بەناادەداریاانەکە هێشااتا نەبااۆتبەربەسااتە 
 ییەمااااباااۆیە باااوو، ۆماااان بەبم خاااۆ هااای خمبۆرگ باااوو، تەردام و نە هااااۆڕ

و  نیکاارایە ئاسااان ەنەکیاا دارتە ەساا بەرر ب. دواتااا بااوو نایمنادمو شااا یشاااناز
چۆیاااااان وتگااااای ،ەدەخەی هاکاااااان زەنیەانیتیرگەر بەیش )ئەجاااااارێک هەماااااوو

. نی ئەوێناادنی کارەکاااڕاپەاڕ  تەماشااای  خەڵکاای شااارەکە دەهاااتە  یاندبا(انەگەڕ
یش بە ژانیبێساااااای، گااااااۆرانونوە ەولەبااااااارەین کانیش هۆنراوەیااااااارەیشااااااای

پۆڕەکااان پا رنگتاارگن ایشاا ولە هەمو، دەچااڕی ۆباا ان انیاا گۆر ەندییەوەمەفەڕشاا 
 ن بەکارهێنا یاێئەو

 وی دیکە جااوجارێک  ەک  ،یەوە هەبووۆکەبیر  ئەو  یرەباەلێک  لەوێ شت
ە ناااوم ەوخەناادوو، بە جڕاکێشااانم باا رنسەەی ەوەش مای، ئبگەڕێنەوە  یابۆ دەر
 یشێشاات ووماا هە ،بااووب لئەبیاا ئااێس ئااێس تە نیەکەمیااا، وشااتی جااوکەو لێنااابو

ز، بێاار  رێماا ؛  ڕوو کەوتەگەاریش بج  ەمیەک،  ورتبوڵگ  ەپشتار  ەسەلی  شۆنناخ
ەکەوە چااووینە یتیکەشاا ری اوساا  یەکەوە بە بە  جارێکیان  شینمۆن و  لساتزەنک

شاا  دەگەیوە نەلەهەبوو    کاری واگومان  ێلەو  مان. بێگوسراسوی  ەکەیکۆنگر
باان ەل انشتەک وومهەە ک ،ودەداڕوچی  فەڵەستینی ئاویی  ۆ لەسەر کەنارئاخ
ی ۆناااخێک،  ، کەیددە  اەهاا ماان ناخشااۆنم وم  بەبو،  بو  ندایرە جوەکاەغ  یتدەس

ی دیکەشاام بااۆ یتێنەرایەنااو یت. ماان گەشاا ووەکااانەەخۆیی جبەرساا  یرشااتەپێل
جار وەک . هەنااادێککاااردە ۆکردنەوکپیتااااکی مەبەسااات ن بەەکاااایەکگرتوووبتە 
باااووم.  ندەکر،سااا  ە یاااانەودنئاماااادەکردن، خاااوار ن خەریکااای چێشااا وچاااا

 ی دادێ،ڕۆژەباااوومەوە باااۆ دردن خاااوا دنیەکرلە ئامااااد کێااا تار ککجادێەنااا ه
ی بەر هەیااوانا لە  ، ئەوەیاهاپو  نەبووب  ونەوەیەکم لەوبۆهیک ک  ا وتبهائەگەر  

 کاای لێاادەدام،کی فێنێشاانەی شااەماڵ ،وەدەریااا ربەراناابە ەنیشااتم، لەدادماااڵەکەم 
 و  تیگەشاا ەگەر کەئ بااێەد چاای ئەرێ ودەکااردە ە بیاارم لەوەبەسەرسااامییەو

 و بەلەماایگەشااەبکا  یمااانی بازرگانانڕکەشتی ،ێبهە  خۆمانمان  ییایدەر  یزهێ
ئاساایا و  و وپاورئەوتی و گەش دەنڵبەه  رەی داودئابی ئەستێ  یشنایۆڕپیادە
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روەک م باااوو، هەوەن و حەوانەوداوی پشااا شاااێوەیەکوەش ن. ئەەباااکا فریقااا ەئ
انەی ی پۆلیساااایکااا رۆیچا و ساااینەمیەوە دەچاااووە گۆریاااۆن بە دزیااا بنچاااۆن 

کااات  هەمااووماان کردەوە. ن کااۆدەپولیااا یااکەی دەک خەڵکاا و انە یاا وەدناا وێدەخ
کە چااونکە تااا ،زیاااتر مڕومااۆنە اۆ ئێمە زەریاا کە ب  ،نیدەزا  مەییڕاستەو  اتای ئو

 ، نفەڵەسااتیبتااوانن بااگەنە  نااازی وپااایووەنی ئوەکاااوجرە ە پەنااابەک ،یەڕێگااا
 یگاا نجە یداسااە لەر بە اد١٩٣٩ لەەن. پێباادیااان ڕێگا یشەکااانیبەریتانی بەڵکااو
 ەب ریتااانیکۆلۆنیااالی بەگەی مااانفەرکە  ،وواشااکرابنوئوڕو ە، ئەوەەوییجیاااان

ە کی شااێلگیرانشااێوەیە و بە یەرە ی راشاا اوەتە دەساا  گود وی خااۆیەوات
 وەستێنێ.ب فەڵەستینبۆ  ووجوی چێککۆ هەمووخەریکە 
 

 ڕێنماااااااایی، ەڕادا گفەڵەساااااااتینا بە د١٩٣٦لە  کەکۆمسااااااایۆنی پیااااااال 
 بە وی جااوڵەتاا دەوی ەوە، بکاارد  اتدوڵەدوو دە  رەسبە  یینڵەستەفی  نشکردبەدا

کەش یاا دبااا،ی  ێ وۆبگرە لەخاا ارگۆشاا چوی مااایل ٢،٠٠٠ تەنیااای مااووەههەر 
 یشد (و)،ااا  ەلیمئۆرشااا  هەروەهااااان باااێ، یەرەبااا ی باااۆ دەوڵەتااای هەماااوو

ر هەبااێ. نااابااۆ سااەر کە  یێڕەوێکاای تەسکیشاا ڕی بێاا  و  تەێودەوڵەیەکی نناوچ
دابوو ێاا تی  ەشاا ی ئەوانسااتتوو نە  وباا   من  یکەرۆبی  نە  وجو  یتەوڵنیازی دەێشپ

یااش زۆر ،بااووبچااوک ر زۆ ونکەچاا و، وەیاای بااۆ گەلاای جااوەتەنتە ماااڵی ببێاا 
م دەگاااوت یازێکی غەریااابە، مااان واباااوو پێشااان او . پاااێماباااووەوەرک بەرتەساااک

بڕیاااری  ن بە دوودڵااینم بە ڕابەڕایەتاای بنگۆریااۆهاوڕێکااازۆر لە چەناادە هەر
ۆ باا  ەک ،حز  کۆبوونەوەکانیە  ل  کێەکی  ەلدا.  ەیان  نەکردشککردنی دابەپەسند
ێااک دێ ژڕۆ؛ "گااوتم ،وبوناخاا رتەنەکە سەر پێشنیازی کۆمساایۆەل  ۆکردنگفتوگ
 کیخااا  یزۆرینە  ئێوە دەستبەرداری  ،ێکلێم بپرسی، ئەرێ بە ک هە  ەمکەکوڕ

ەکەی یاربماای پرساا چااۆن وە اخۆدەمەوێ ئاا  وەهەنااوکە ەن، ماان لبت بااووو
 کوەەرێاار  هب ا نەبااووم.یاا نەت ەر بەهماان  ازباادێااو حنلەە " هەڵاابەتەوە.باادەم

ی لەبااابئەناادامی پ یکەدیاا چەنااد کەسااێکی کەماای  اوە لەگەڵناا ێه ومپیشااتر نااا
 ،ەبم ئااااێمە شاااااش بااااووینب، لەگەڵماااادا کۆکبااااوون ،کرێکااااارانی ەوەنتباااازوو

 باااوونیکە  ،، مونا،ەشاااەی ئەوەی دەکاااردکەی خاااۆیەیپیتاااۆڵیە ن ببنگۆریاااۆ
  بوو.  سڕاش رە، ئەویشتباەبوونی ن ەل ێکتدەوڵە
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بەهاااۆی  ڵکاااوبە ،نەوەمااا  یۆهااا بە کوەنە تاکااا ئەو ،پا  بۆخاااواوسااا 
 یەرە تنەکەوت. ساااااا ەن دامەوەکرازکپێشاااااانیا دەوڵەتە اد١٩٣٧لە  ەوەیەرەب

ئەوا بااا کرددیان نسپە ر هاتباە گەندچە  پەکخس ، هەر  پالنی دابەشکردنەکەی
ی مااااااەبن .52دەباااااوون "فەڵەساااااتین" چااااال سااااااڵ باااااوو خااااااوەنی دەوڵەتااااای

یازی دا لەمەڕ پێشاااان١٩٣٧ و ١٩٣٦لە  یەرە تی ساااا یوهەڵ یناااا دتیکررایەێبەڕ
وە ەئ مااااایەنبەر لەساااا  انیااااانبریارەکوە: وباااا  ە هەروامیشاااا هە نەکەساااایۆکۆم

 ەووباا  مااایەبنەەو ەر ئەڵکااو لەساا ێ، بیااان باااش باا چەنااد بۆ تااا وونراباا دانەڕێژ
ی دخااو ،ێڕۆژێ وبااۆ ئە ئاااوڕدانەوە . بەد دەبااێمە خااراپ و بەئااێ تاچەنااد بااۆ

 جێبەجێااااابکەن. ەکەنکۆمسااااایۆتووە نەخشاااااەی سااااا یواننەی انیشکااااا ریتانییەەب
د، رراباا  یسااابنەیااز نەماادەتوانی لەو گرەهوم وبە دڵنیااا، لەوێباا ک چۆنێاا ەره

ەر گ ە.زەکشاانیای پێچوونۆ لەباااربا بکرا ەی منو لۆم  هاتبا  م گەرلەخۆم ببور
 یکەیەەتاااۆکڵدەوجەناااگ، ەڵگیرساااانی ێک بەر لە هسااااڵ تەنیاااامە ئاااێ هاتباااا و

 بااوولەوانە– ووجاا هەزار  ا سااەدانبااووایە، ئەوەه شاامانیڕڵتەجاەی گاڵۆکاا بچ
ان کاا ەییزانمەرگاای نی وو تااو وورەی ئاااگرکاا  دەساا  نەفرەتاای ەل -تریشازیاا 

 ایە.بووبیان ڕزگار
 

 بە وپااارونی ئەجوەکااا الی انکاا و ئاوارە ەرچبکااۆە پرساای هەرچەنااد
 زەدۆو لە نخۆمااا ێمەا ئاا یاا نەتو پێاادەچو، ەرگم ساای ژیااان ورپ ووەی باا ویاا وز

د چەناا ؟  نیووکااوێ باا لە    ەرێ ئااێمەێبگاارێ؟ ئو گوێمااان لوبەکێ ه  ر، ئاخبگەین
دەساا   بە خۆیااان یساا چارەنوودوور بااوون  ر لەوەۆز کە و،ەزار جااوسەد ه

بااوو، اردگیریااان خو ینونااا تاایبهەژۆڕبچااوکی  شااەیەکیێ و لە گۆخۆیااان باا 
ەو یتااااانی، ئێلساااای بەروکۆمۆنن لە وبااااوبەشااااێکی دانەبااااڕوایش نە تەنااااانەت

تااا کااار "بڵااێن،    ئەوروپا  یناراوەککهەڕشەلێ  وەوج  ەبوو  بەێدا نیان تتەشنسوات
 لیلاااایکە ک ،بااااوونان کاااا ەیئەوە بەریتانی" الی ئااااێمە. ەوە وەرنلەکااااار نەتاااارازا

 ش زۆر بەزە،اااایانااای، ئەوباااووا تدن لەدەسااا یاااانی جولەکەنیشاااتما ازەیدەرو
  .اوم،ەکە لەوەی  نیاوپۆشوو، بە چدەرگاکانیان کڵۆم داب
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 اایااا ، ئباااوورودو پااااوروئانی اکااا ەوجو ەلکە  نفەڵەساااتی لەۆ گەلااا  ێلااا 
 ینێااودەوڵەت  ساایکۆنفران  بااۆا  د١٩٣٨دیکە چۆن بااوون؟ لە هاااوینی    کانیوبتە

 )نزیااک  لێس باااین  لە ئی یان  53ۆ رۆزڤێل ن دیالننکلیفرا  ەنالیلە    ەنابەران کەپ
 دنرپێب  رەیییئ  ، هیبووم  داکەنیناویپێی  کێرەباوێ للە  خرابوو. منڕێکجنێ (  

            ەم م جاااااێگبەب "نتیفەڵەسااااا باااااووم لە  ووجااااا  یێکردێوچاااااان "باااااووم. مااااا ەن
      وودا باااااوو،ادەبمااااا ای ئوەرمااااااەج ڵەلەگ کاااااوەڵب ،وباااااونە نێاااااو نێردەکاااااالەن

کااان بااوون، سەلەسااەرکردن و دەمەتە،ێیەی ،مااا نەیەراەو پەنااابهەرچەناادە ئ
لەو هاااۆڵە  م باااوون. لەوێخاااۆ ەیەکادخاااانەوی کااای مااان باااوون، ئەنااادامانەڵخ

 هەر ،تڵەتەکە گاااااردەو ٣٢ر ەه ەکاااااانیتو لە گاااااوێم ،مووبشاااااتگەورەیە دانی
 یری زۆیەکرەاماا ا ژئایاا  دەکاارد:ن ئەوەیااا ساایاب رەی خااۆی،نااۆە ەیااان بیەک

ەیااان ەو لەخۆگرتنی توانااای ئەدبەختاا ب بااۆ  دەشو تااا چەناا پەنابەران وەربگاارن  
 نەبااوو وا بااوو. ماان پااێم کمنااساا تاااڵ و    ونێکیوستی ئەوەش ئەزماا ڕا  ە، بەینی

ئی یااان   گااا. لەبکاااتم تێوانی ئەتەکساا ەهلە    ێنتواب  بینەژیا  وێلە  کە  ،هیک کە 
 دەکرد مەزح تۆ،ین بوو.و  دیێمبێئو ،ییڕەو، توانیگەرنی یەکڵەیکەتێەستم  ه

ە ئەرێ ئێااووار بااکەم، "  بقیااژێنم و هااادا  یانهەمووبەسەر    و  سەرپێهەڵبستمە  
یااان اگێڕ، خااۆ ئەگەر ۆڤنەکەن مااری لێااوەداسی بەنژمارا  وکە ئە  ،ئەوە نازانن

ین، ژب رگیمەەکولەەملێکان بۆردوگا زرلە ئۆ بێ تا ماونەد اوئە  ،ەەنەوکەبۆ ن
ەوەم ە؟" بێگومااان ئەوکااات ئادا بخااولێنەودنیاا بە  ناەکاا ولوگەک گەڕد واخویاا 

ڕکاااردن ئۆروگاااای ، بەڵکاااو ێملااا زۆرە دوگاااایتی ئۆرجیاااا لە کە ،ەزاناااینەد
وا ەئ ،باوەم زانیئەو  . گەر هاتبانایانەوێن   کە کەیە  ەنابەرانەچاوەڕێی ئەو پ

ە نا و بەڕێاازاساا ائدگرشا  سااەیات  چەناادان  دەگی بەێب  بە  تا  ە ئەوێ  وومچەدنە
 م.یشبندا

 

 و، ئەویاااشی بیرلێکاااردنەوەم باااویەماااا ،ادەڕو کتێشااا  وریاااام باااۆەدای
ێااک مااادەبووم، کاتپێشااتر لێاای ئا بااوو کە ساااڵێک  رناساایۆنای ئەنتەەرکااۆنگ
ن ایاا تخپایتە یدیدرمە تاوە نەڕاگریان و دەپایم کرد، دەناپیسئ  دیشانی  یرسە

 
53   tvellano RooseDe anklinrF  (٥١٩٤-٢٨٨١)  یەکگی وبسەرۆک  ووەمیند  و  سی   نی ەکاتورتە 
 رگێڕەو-اکمریئە
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؛ یوتگاااا  54ین اااا ێبنساااا  شااااتەش ئێر هەمااااووەت بەو راببکرێ. سااااەگااااارزڕ
 ی ئەوەادو زۆر ە."ڕەوەبەر ئێااوە بچاانە شااەمااادەنین لانیااا ئاتیی بەرنکرێکااارا"

لە  مێربااووم، بەبف نشیالیسااتەکابرایەتاای سۆ یارەلەباا ماان زۆر دەرسااوپەند 
نە الۆکاا چکی بێژکی  کەەی  کات  لەو-  ووبێیشم بجارین  ەکەمبۆ ی  بێنگڕەئ یاندا  

ەناااو وسااکە ببر وەک  کە  ،میۆ،ەتاا دزاکەکااان  ئەسااپی کۆ  یگی پێاا ەنە دبووم و ل
ی زەبااوون کاا ڵخە ە بااۆک ،ەیڕاسااتیهاااتمە سااەر ئەو  ئیاادی -تنیشاا دەڕۆ داراشاا 

 ە.ەونی بپاڕێیە بۆ دادپەروەری  نهەر ئەوەندە بە
 بەک  یەهەر نەتەوە  ەسااتیونیاا " پێ  هەی  یانرسەش "پسەبارەت بەو  

ن ب ندنابێ بە نە هیک کە و و جو ەهەروەها ن.  ەوەاتدب  وەبم  ۆیی خشێواز
لە ورە ەوە پێشااااتی گە١٩٣٨ یانیااان بااداتێ. لەژ ە مااافیسااێکەوە کک کەهاای بە

 هەررترینیان ۆز  ی  و بۆ خودی خۆشمدا، بۆ کۆمەڵگەکانی یوشیوڕون  جیاا
 ژەیسااتەوالە دە  ێاا چیدیکە گو ەوکێک بێ هەنچۆن  . بەبم هەروسامناکیی بو

 -یەکویجااو  رەهدەیە  ئامااا  ،یەهە  وتی جااوەوڵەد  کە" نابێ، چونوجو  یرابەەنپ"
کە  -س دروتەن بێ یانخ، نەسایر بێ یان گەنجنا، پ و بێ یاوتلێاا  یێککرێکار

 .یبگر وەشاب بیەوێ لێرە بژی، لە
 

 ێشپاا   ، بەبمونەبااو  ترزیااا  خوێندنەوەپەخشااانلە  ێک  شاات  هیکان  ی یلە ئ
هاایک  هەرخااۆ م بەساا . وانیمەاناا ژۆڕکی ێساا نرافنۆێڵم، کباا جێبە ێەوئ ەوەیئ

ڕێااای  لە ، گااارت؛مێڵااا سااا  بیدەموی لەوەیان ن گوێیااا کاوساااەونمەناڕۆژنەباااێ 
 وە بەدوووبااارە هەوڵمااان دایە و ناجیااا  تەمااان بگاااوە دەکاارا دەنگئەوانیشااە

م، بماار ئەوەی ێشپاا  شاا  هەیە، کیە تەنیااام؛ "گااوتە. لەوێاادا گایااان باێنیاانەوئا
 ان بە دەربڕینااییتساا یوێچیدیکە پ کەملەەگ ،ەیەوەئ ویشئە  بیبینم،  ووحەزم لێب

 نەبێ." ەەوییزەبە
 

شتنی کوو    نەوەونی چەوساندلەگەڵ هەڵچودا  ١٩٣٩ی  لە ئادار  کەچی
کە کاااتی دا ە، بڕیاریاا وهەمااووای ئەو ئاڵمان، بەریتانیا دی ئوتریش و  ەکانوجو

ی باااۆ ڕێگاااا 55نتی چەمبەرلااایخاااا. حکاااومەباد ساااتینڵەفەگاکاااانی ە دەروهااااتو
 

54  neviB trnisE  :گێڕوەر -وەدەرە یریەزیا و ونتاری ەب یرانرێکاکرتی پا ەکییدەرسەرک ١٩٥١-٨٨١١ 

55  nialhaberC : (٤٠١٩-١٨٦٩) وەرگێڕ -ایتانیرەسەروەزیری ب 
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ی ڕێگاااهەمااان شااێوەش  بە ۆنچاا  ەککرد هەروخۆشاا  انکاا ەبرەەی یانەەرساا 
ن چارەسااااااەری "کێشااااااە"ی ازیکااااااردڕ یتەیاساااااا سەر ئەگان دا. زییەکانیاااااا نا

ان ەمااااا ه مەتااااایخز ووایەبااااا یەوە دەیاااااایڵند بەایە، ئەوا چیکۆسااااالۆڤاکیا باااااوو
ی باشاا  بە ک هەبااێەسااێو کوچاا ەدەنێپ کەایە، کردباا دا بفەڵەسااتین نجیشاای لەامئا

کۆتااایی بە  فەڵەسااتین ەل ١٩٣٩ی سااپی  کتێب  ادڕاستی  ەا. لئەوێ بخوی  ورومش
مااردن لەوێ  )ئاااویلکەدان(کانیەینگەوزه دەناا ەچنااا، هەرهێ ریتانیااابە تیداماناا 

  ماااوەی لە فەڵەسااتینتاای ەڵودەبااووایە دە نااد.یکەشاای خایاهێشااتا نااۆ ساااڵی د
 و "ینەکاااانکەمفی "مااااپاندنی سااا ەچو ی دەساااتور لەساااەر بنەماااا دەیەدا ەکی

 لەەکااان وجو  لە الیەن  زەوی  کڕینی  بووایەەدا.  بارزدامە  نۆنەکایستمی کانتس
هەروەهاااااا  -ت نەباااااێ%ی وب٥ەی ێاااااژر ەر لەدەب-نراباندا بوەساااااتێلساااااتیەف

ە ژەی هەرێاا ڕکرابا بااۆ  راردسااەرەتا ساانو  سااتینفەڵەبااۆ    ودەبووایە کۆچی جو
ەمیشااااە ش بااااۆ هتااااریاو دوڵدا اساااا  اوەی پێاااانجماااا  لە ووجاااا  ٧٥،٠٠٠ری زۆ

 "ایە.وبدا یانڕێگە نایۆخ انکەرەبەیمەگەر " یەبابوەستا
 

بااۆ  ێکمارتاا و ،یتێباای سااپنەوەی کووبااواب لە ێااک یااان دووان بەرڕۆژ
بووم تااا بێاادارشااەوەکەی  هەمااوو نوساای. کرێکاری ژنانی ئەنجوومەنی  گۆڤار

 ئەمڕۆ. م هەڵکێشاحەسانەوە ەکیناسەیوە هەەمبوو لێی ەکەم بنوسم، کرەوتا
 دێ. یەیەکدیبە کاتبەن رمەیێتەوە، سدرێنخوەد کە

 بااااارەی تیاااااچوونی سااااەدان واڵ لەوێ هەڕۆژ مااااووەه"
ە ڕۆڵکە  ،ەزاناااینە دەوئ کدایااا  یمەەیە. ئاااێه خەڵاااکەوەەزاران ه

 ەون و دایااااااکەدەکە ایئەم دنیاااااا الیەکی لە هەمااااااووکااااااانن ەوجو
ن: " ی یەک شاااا  دەکەداوا تەنیاااااا ر وبتاااادزۆ وەکااااانیش لەوج

 .نەکەدیاا ردیا شااوێنێک هەر ۆباا ن ، بیااانبەنربە  ەکانمانڕۆڵ  یئادە
 بکەن " ڕزگارەخەیان ۆزد لەو ایەنو ت ایەنت

ە تاااا ەویشااا ترئولە ، شیروتتاااا ئااا  ە ئاڵماااانن هەر لدبمنااا 
 ێ بااێکاا  ەرێئ -گلسااتانتااا ئین ڤاکیاۆساالۆڤاکیا، لە چیکۆساالۆچیک
گۆشااااااااانەیان لە ر جگەرەگەە ئک ،ەتەوبکاااااااااانە دڵنیایکاااااااا دائەو 

 ن؟بەدیکەوە نا یکێو دۆزەخەەرب وەۆزەخێکەد
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 رێن.ارێزەپااا د ووگەلااای جااا ۆ بااا  نماانکەەرگۆشااا لێااارە جگ
لە   ،داانکانمکەەرئ  ەلکە    ،نمە بخەمڵینم ئەووااتمن لێرە ن  هەروەها

، بااێ یشوکبچاا ەناادە هەرچ ەنگاریمااان لە تاااکە نشااینگەیەکیشبەر
ئۆردوگاااا  وەیجاااوان زارئەو هە کااااتێ وێااانەی ن،یبێنااا شکسااا  

هێزمااان  یێڵاا وە هلێاارەان. خۆماا  اویە بەرچاا نیاا ێنباکااان ملێرەزۆ
ی ژیان. ئەوەی بااۆ خەڵکاا   بەنمان  وواوەڕبی بەمانب  .ێ..وەەکەردد
 کرێ.مە ناێئ بۆ، یکە کراوبتی دو  ەکدی

 
، دەکاااراەکاااان وجو باااۆر  ئەوەی ، ئااااخکەمااام دەزانااای لەو باااارەیەوە

  دترینینیان وێنبکردبایە ەبوایە ودەب
 

وە، ەونۆبااوک ئااێمەەبااوو. ن کااردنبەجێهاای جێ یپباای ساا کتێ وئاشااکرابو
. ونبااودرا  ارەکااانڕیب  بەبم،  اپەڕاناادڕایەتیمااان  زەڕای ننادیشااانپو خۆتن  رنگما

کیی ناپااااا دەساااا  لەادەداد پۆر و دن و شااااەیشاااا  وئەوەناااادە بە  نەبااااو هەر
،امە لە شاااەو ساااەرکزی  سفتوسااوێ لە پاااڕ کااایێیااان بە دڵبکەیااان یااا بەریتان
 وایەوباا ەد  ەین. ئاخرکب  ڕێپێوانیفادا  ەحیم و  ۆرشەلب، ئتەلئەبی  کانییەسەرەکی

 ئایااا ۆن؟چاا  و تەوەنەووبااایتانیااا بیاری بەرکااوێ بەرەنگاا  ەل ایە؟باا دبکر نماااچی
 یتانیااارە بەەنااوکه کە ،و بنااێهەنگااا کەیەسااتڕاک ئا بە مزینی زایااۆباازووتنەوە

وەی ەب -بوونمانیسااتپێو  و  ی ناچاااریپەڕلەو  -ەی خۆی هەڵبااژاردووەڕاستئا
 ش ؟شو اودەتی جوەوایەوەی گیانی نەتنوژاندن لە بتیادەس کە

 

 باااێدە کە ،ەدونکاااروڕوکان ەڵباااۆ منااادا ەوە ئەوەمییرازبێااا  ەبا ابااادلە ئ
وری ێ مشەول  ە جنێ ،ۆنیزم لزای  بۆ کۆنگرەین  ایە دەرەوە، ئەمجارەبچمەو

ن پااێ باا  بااووخەریکئاااخر  ،ێیوشاای ە دەخااور کە ژیااانی ،نێشااەی هەرە مەزک
 کدێهەناا ەگەر ئ دیماا ەدبااوون، ماان ب بااێ ئومێااد رسااناکانەت 56نوێ. ئەوابااکە

 مەبیم، بدەپرساا یااان لێدا تپێویساا تی لە کااا یااان ،دردەکاا  ناەشااەی،اجاااریش مون
شااا ، رەو جنێااا  بەجێاێبە ێااامەوئ کااااتێکیش .توئەمجارەیاااان هیچیاااان نەگااا 

 لە نەکااایی زایۆنیانکاا ردەنێ ەوشیڕ کۆنێچ  ەربوو. هسیاسەتی ماپای داڕێژرا
 

 ێڕ وەرگ-رسەنوو نیاکنداڵە تە موا  56
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 بااێدە ەرانۆچبکاا  یڕەوتاا  و.بااوشااکرا ئانووڕوهەڵوێسااتمان ، ئااێمە ە بااێەرەود
 یشانی چەکاااادارپێکااااداد انکاااا ەیییتانربە گەڵەو لوتاهاااا  ەرگەێ، ئباااا ردەوام بە
اریزگاریش لە وبت پ  و  نکاگەنشیندنی  دروستکر  ەبین لدە  بەردەوام  وبدا،ڕو

 ەلمە خۆمااااان بەە ک ،ەیاناااادەگد ەیئەو اتااااایوەش ودا ئەڕاسااااتی دەکەیاااان. لە
ن ویباااوەش یەخبێباااا ساااەکەئاااێمە ئەو ن. ژی بەریتانیاااا بااادەیەڕ د،ەرەی شااا 

ەران بناااپە یودەوڵەتینێاا گرەی نۆان لە کاا ەواویشاایتی کەیتییەارێنەنااوت تەنااانە
، مەگەر دەسااتەمۆی وونەباا دیااکە  گرەوەیەکاایجێ هاایک ێولەبەبم  ،پێاانەداین

وە نااااخە"ە لە ک ی نەتەوەیەکگااااۆمەڵک ەوە نێاااونیتمەکە بااااین و بااتبااااسیسااا 
 وی جااوکردنرگاااڕز  بااۆ  کانێااکەتک  اتوانێ هیکە ن  ،نیگەران" بووایە  ن وپەشیما

 ە بدا.وەگرمە ینوە تل
 ڕپاا یااۆن چرورا هەڵگیرسااا، بنگۆد١٩٣٩  ئەیلااوولیلە    نگجەی  کاتە  ولە

 ژی هیااتلەرئااێمە دەبااێ دەوشی خۆمان دەکرد: "ڕلە  ریبەرگ ەکاواناشڕم  بەب
 یبەرەنگااار هەروەهاااەبااێ، ا نگۆڕێااد  ی لەکە کتێبی سپ  ،یەوەین وەک ئجەنگب
 ".ێبوونەب اێدگۆڕلە هەر  ەرتلئەوەی هیەک ووە بینەب پیبی ستێک
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٧ 
 

 ا تانیریبەملمالنێ لەگەڵ 
 
 

وایە ه  پتر  ،وەە١٩٣٩  لە  پێم  خۆم  ەزار  لە  بۆ  ئەوە  هەوڵمداوە  جار 
جای  -  ەونبکەمەوڕو خەڵک  دیکەبۆ  لچۆ  خۆئا  -کی  ساڵماوە  ەن  ئەو  ە  ی 
ئەوە  ورود بەریت  ،ویداڕودرێژانە  دژڕاولێبو    بوێرانە  یاانکە  زم  یزینا  ینە 

کەبجەنگن )  یەوەیدۆز  انەشیتاک  وئە  یچ ،  وزەو    وهەمو دەشیانویس (  و 
شەن  نێربا کابە   یانتوانا لێشاوی  دژ  و   ەنبکدژوار  ی  ڕێک و  هاتنی  ی 

 ە. تنەو بوەس نفەڵەستیۆ ب یشپەنابەرانی دەستی نازیزم 
 

بااۆ ئەو   انەمئاوەزمەناادی  ەکیەلێکاادانەو  ی لەگەڵاادابێئێستاشاا   تااا  کەچی
 مااووەهنەبااێ.  راداائاا  لە رەهەوەش نلێکاادائەو  ێباا نگەڕ وەتەوە،زیاا ەدۆپرسااە ن

یل بااااۆ ئیساااڕائ تااایدەوڵە دانیهەڵرەساااا اکەوتنااای دو ،ئەوەیە منادەیاااز وەیئە
 دژی یەکەییە سەرشااێتانەییرپێااداگ و یاااەر شااەڕی بەریتانلەبر زۆێکی ابنساا 
 .ەوەڕێتدەگەە ئێم

 

 کە ،وکااااااتە باااااو ا ئەویااااا تەن هەر ،رەگحاشااااااهەڵن یەکییڕاساااااتک ەو
ە خااۆی کاارد  -ەوەانۆییەکە مرکارهۆ  وومەهوی  اچلەبەر  –اریتانیەب  یەتحکوم

 دەساا  لە ووجاا کردنی رڕزگااارفەتاای مە و دەێئاا  ئاساانین لەنێااوان رێکیوادیاا 
ە انیییی سیاساا ۆسااەربەخکە   ،یەییڕاسااتئیاادی ئااێمە گەیشااتینە ئەو    .ەکاننازیی
کردنی وجڵەبۆی بڕۆین. پێویستی  روانجی دوامئ ویدانەێ گب  ەب  ێک نەبووشت
ک ێشااتتاااکە د بااوو، ناا ەب ەسااەرانی لڤەکاا مرۆ ینای ژیاا ەوئەبەری لەایەتەرچبکااۆ

 )خۆ مانکی باشترێرودۆخەر باگەکە ئ ،بدەین ە بڕیارەرۆاین ئەو جهانیدبوو  
لاااێ دیاااکە  یشاااتێک ەکەارڕیااا ب وێااادەچوو ،ەییش نەباااووایە( هەباااوایەنماااونگەر 

انەوە ێگاااا ب لە الیەنی ونااااانە،انوو  ڕێساااااو ەئ دا١٩٣٩لە  مبەب بکەوتبااااایەوە،
بەتی ی باااواوتە  ەیەوری ئلەباا وو،  ی باا وەکاا ال ال  لە  اننیاا اکەووج  انییژ  ،ناردان
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ی ، کەچاا خۆیان بەڕێوەبەرن  ،انخۆیبە  ەنبک  لێ  انی یوشی  وەڵگاکاۆمک  یماف
ئەو  سااااااکردنەوەیەڵچنااااااین و بەرتەین بە گوشااااااار و تەنگپێاکاااااارد نلێیااااااا

دەوڵەتاای ی دنامەزراناا ەیااش د. ئەوبااوون یمانویسااتێە پکە ئااێمەی داویسااتییانپێ
یاەڵدا، ا سااەرەدییزساااوسچارەنوسااتیە  ێویو پهەناااوی ئە  ەلکە    ،وول بیئڕایسئ
 هاتە ئارا. 57شەڕی تناڵ دوای کۆتایی هاسێ س انیتەایە کرشائ

 

نە ڕە،اڕی سااەروپەیاااش بەانیتکە بەر ەمااان بااووکەیئایااا ئەوە داخوازی
ر و یسااەیش  نم  بۆ  ەەکس ەرب  ۆ تەنانەتئەمڕ  پێمان ببەخشێ؟  ،وەکردەەتیدەڕ
 ١٩٤٥تااا    ١٩٣٩  وشاای  لەکە یی  شااتەئەو    ووهەماا   یەکەییتڕاساا   .ەاوەکروانبڕ

 بکااا و  ڕزگااارازیزم  ناا   ەسااتیانی دەکووارە جوئارێ  کب  تا  وووەبەئدەیویس ،  
 مااانڕێگا تەنیااازیاااربووین خوا. ووشااتێکمان باا  هەمااووئەوە  بگاارێ. لەخۆیااان

 ،بەشاابکەین کێنواو پیاڵ دانم و ەڵ ژنهەمانە لەگ بڕە شتە کەمەی  وئە  رێبد
رەی گاااااز و وکااااوو ونی مەرگ لە تاااا وو هەباااا یااااان بەخت ەناااادەوەیی ئاباااا کە 

 وبوو.بون یارڕزگاکردن ڵازیندەبەچ
 

لە زێااادەما  هەر یکەماااان داوانەدەکااارد، دادەی تی زیااا ئاااێمە هااایک شااا 
 -ەدەپاااڕاینەو تەنیااا. ئااێمە ژڕۆشااەۆ پاێش باا ناا ێڵبە نە بت ودەسااە نەگەڕێ، 
 ،ووو باا چاشاا ێپ  لەن  اشااموپائەور  ووەیجن  یۆنامل  ئەو  یری مەرگایڕب  دیمەنی

 بکاارێ تااا رێبااد ناماا ڕێگا بەڵکااو -دناای بااووکرجێخەریکاای جێبە رتلەە هیاا ک
 لەئەوانااایش بفەوتاااێن  بەرلەوەی ،ەودەربازیاااان باااو مەرگ تاااونی ئەوانەی لە

 اتێااکۆ بکاارێتەوە. ک، باا وێاا دەیانە  یەی کەجێاا   لەوشوێنێکیان  و  گرین  خۆیان ب
لە و ت ەبرشاااەی ەڕە کەدێی خاااۆی کاااروگااا  یەەو داوائ  اسااا ئ ا لەتانیااا بەری
 بااۆ یتویش دەساا سااااپی پێاەڵناااگیرێ"، بااۆ رەبااا ەوچیاادی "ئ یماادا گااوتوەب

ی "کێماساا   بااۆ نمااوونە)  ەبارنەبوونی هۆکار بااردلان و  یکیەکشێوە تەکن  هەموو
رد داکپەیااا  نااادیانوەەزوزۆرکەشاااتی ەلەم و ا بد١٩٤٠چەنااادەلە هەر ،م"لەلە بە
 ەوەکێشاانرا  ەوەنیتساا ەفەڵ  ەل  ن"کااا"،اچاخەرە  ەبچکە کااۆ  و"بااو   "پێویس  ێککات
ر ساااە ەوتیااانەین و کساااتاەو ەازی دیاااکلە داخاااو مەێئااا  دی(، ئیااا یو ریتوماااا

 خۆمان.بە کردەی خۆمان  یربوونسوو
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کردنی یناوژینە ناااوب ن،ندایشاااپخۆ ێسااک، نەە، نە فرمە پاااڕانەوبەبم ن
ی باا ێکتنەدا.  دیدا  هاایک شااتێک  ەن  ش بوون،وت، هەرچەندە دەستڕۆیشدۆستان

یش فەڵەسااتینی اندەروازەکاا  ە،مااایەو 58یری زۆراد ەب ناییەکاا نایتەرب یسااپی
امە خەجاڵەتباااارەکەدا نااا بەڵگەنێاااو  ەرجااادارەی لەم رەژمااااو ئەر ەسااا لە تەنیاااا

ان مشاا وهەموبااوو. ەن دائااارا لە یااکەی دشااتێکوە زیاااتر ، کاارایەوە، لەهاااتبوو
ە نە انێگاا مەتێکی بحکااو هاایک ی:دەمااانزان دەچااوو گومااانی بااۆەی هەمیشااە ئەو
بکاااااا، هااااایک  مەئاااااێ ساااااۆرەکانینونابە ژاهەسااااا   ێناوتشااااا دەە ن و ەوێدەی

ەک ئااێمە بنرخێنااێ. ئەوەش و  ونی جااوژیااابەهااای    نایەوێ نە  اگێبمەتێکی  حکو
نەدەچااوو   وین، پااێبااو  ریشێەبم کە فون، ببووو بۆ فێرکی سەخ  نەبدەرسێ

 دە مااایەیەناا چرهە ؛وەبچێااتەی یاارلەب ەساامانهاایک ک ئەوەبااێ ەرسااەکە هااید
 ێ،ەبااا کەمەوە نکااای ییەیزپەڕڕناااد چەبە  نااااا جیی رەرلەبەسااا  وڕمانەرسااا سە

  ،چووبێ   و بیرتان بۆیوە نەبک ئەووەش وەوبێتەوە. ئەوچ  ریانبی لە  دیاربوو
یااالی ی کۆلۆننگەرمااافە دەمەبەریااز لڕ ەب نکە هەباا نەتەوەی دیاا  ڕاسااتی کە بە
شااااتاک و نی خااااۆراک و ر،بەپەنااااا ناااایتروەرگ ایابن و داوتااااانی وەسااااتبەری

              –کەمەی  ەد وبتچەنااااااااا ن. ئەو ەکبااااااااا  یاااااااااانخۆداروب یکردنەوەییساااااااااائا
کە  ،خااۆرنەگب ووە جاا ناادێ لەهدەبوون امااائ -نایاا نێوەخۆی رەبەگااوێرەی پێااو

کی ژبنێ،ااوونلە هاایک کو  کەچاای  باابن.  گااارزڕۆس   توانیبوویان لەدەس  هۆلۆک
 ووج تنیری وەرگرخۆەمێک خوبت ، هیکنفەڵەستیلە   نە بەدەرئەم زەمی رسە

ک بااااۆ ێاااا وڵهاااایک هە ناتێ یااااادباااا  نەکیااااایەپار کیەبااااوو هاااا نە ادو، ئاماااا نەبااااو
  .ابد یانکردنڕزگار

 

مان، ئیتاڵیااا ڵان شێرئاسا دژی ئاوە. ئەمانەو  یەکان سەرڕە،انەینیتابەر
 ڕوویڕووبە  یسااااا ەواندینەن ایااااا  نییانااااادەتوانە ەبمن، بجەنگاااااااپاااااۆن و ژ

  یەرەی  جیاااان  ی زۆریشااێکبە  شاوانەشااکاڕهەرچەناادە    ،ەیەرەبەکان ببنەو
 تمەگەیشنێتەوە ی لەگەڵدا بێ لشۆڕەمم تا ئژیانلە  .نوبو  انکزییەانری  ەنگالی

ۆ دا هااات، بااۆچی ئەسااتەم بااوو باا ووجاا گەلاای سااەر تە بەلەبەرچاای بااوو ئەو شاا 
ۆن. ی لێبخاا یە خەماا یاا ن ناتاااوێکی تشاا یک ە هاا و: " ئێاا ان بڵااێباا یەرەا بە بەریتانیاا 
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بە  و یاانێباای سااپی دەکەکت وکااات سااەیریئەواو بااوو، شااەڕیش تە  رەه  اتێکک
ی رکبڕساااااێنی، ئەوا لەشااااا مانداش ئەوانااااایەر ئەگ، نیااااا ەدەک یێااااا جێبەج زۆر
 فەڵەسااتینکااانی وەواساامانی تااا جئیی و دەریا  هێزی  بۆ دەنێرین،  انانیایبەریت

نە  ڕێااادایەەگۆەی لئەو ک باااێەیەەهەر شاااێوبکە م هەناااوتەوە. بەبدابمااارکێنی
. مەساایونالیزنا یوڵکەفوکاا ە ن نداتە یاااناهەبتی ناوینە نە مڕۆژدەی  ئاین  پرسی

نیااا ابەریت ئااێمەشبااۆ  ،ماارۆڤەۆنااان ملی  ژیااانی  یساا رپێدایە  گۆڕەی لەوەڵکو ئەب
ێباای هیتلەر. دەبااێ کتکردنی ،وربانییەکانی گارزڕدەم ربە لە ە کۆسوێتنابێ بب
 ."دەچێ بەسەر کەگەەنج ێ تاباوەڕێ سپی چ

 

لەو کی ەیەاڕنااامج یااایتانو بەردەبااوو گەر هاتبااا ی چاا  ەرێدا ئیدوای  لە
ێااادوانی دێ لەنااا ه  رەیەدەیەکی رەرکسااا  دچەنااا  اوا؟ ئەبااا ەرکردد ەیشااانچە

ایەتی نااااااڕەز یڕێپێاااااواندوو  ەکی وڕەناااااگ باااااودا. ەیان دەامێزانئەهەڕەشااااا 
 تاایبهەڕۆژلە   ێوەولەلێاار  بااوونەش  لەوا  نااایە.و ئەوال بکرابا  دەبڕینیش لەمااال

هیچاای  و ەبایویااداوڕن کاااری نازییەنەی الیەنگاا دەراتێکاا  دێ کاااریهەناا  ینونااا
وبااااایە بااااۆ نگبوەرد تاێشاااا ش هوەیەشااااێ وەب بااااوو ەنلەوا .ەدە،ەومااااانە دیااااک
و ان هەزارخاااۆ دەکااارا بەبم ، پاااائەوروکاااانی ەوەی جوزۆریااان یدنرکرڕزگاااا

ە ل ناەزاریە. هبووناااااااڕزگار  ڕکااااااران،، شااااااەش ملیااااااۆنەییش لەو یاااااااترز
    نەەکران و دەخااااراەکاااادارەکااااان چووە جیزانرتو پاااااتۆکااااان گێ رانیەنگااااوەج
ی رگاااڕز ەکانمنە ساااردکرامەتباا ۆتو لە ێتینسااتاشار یە. ئیااداووپساا  یاازیڕ
مەرگەساااتەی  لەو وی جااوۆ کااۆمەکدەسااتێک باا  هاایک ،ترێوگاا بی بەوە ،بااوودە
 درێژنەکرا. بوون،یکەوتتێ

 

وا کە وەبووا، ئەکر شتریپاش گ وەنج  کێفەڕاتبارەیی لەو ساڵە  ئەوە
 کە -ەتویساا هااا نەشاام بهەروە -ێک نەبااوومەتەوەکەساا  هاایک یەڕووڕووب ماان
 ین وبەخشاا  ێ لەباا دوودڵ ێباا   ێکیشسااات  ۆباا   ێی هەباا نسااتیڵەفەی  کییەووج  ەتاک
ەی ۆ ئەوکە پێویساا  بااێ باا  ،ەوەیاایەتیان نی کەسی  ه  ،شتێک بێ  نی هەرردک
خااۆ .  فەڵەسااتین  نەێبگەیەنر  بە سەالمەتی  ئەوروپابووەکانی  ڕزگاروە  وی ج،با

 وکاا ڵەب ە،هەبااووا ناادهەمیشە یەکاادەنگی لەنێوانیاکە    ،نەبوووە  بەر ئەەش لئەوە
و  رێبکاا  ووباا  یساا پاار  پێوک  یەە  ک  ،وەیەدەگەڕا  وەەئ  م بااۆیینیااارازێی  پ  بە
وە هانامااانە ساای دیااکە بەکەک ات و هاایئەگەر هاا وو. ئااارادا باا  لە ر ئەویااشەه
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 ەوو کە بااا ئەو ئیااادی -ەبەردەینخۆماااان شاااانی بااا  تەنیاااا ەوا دەباااێ بەئیەت، نە
 ان.کردم

ی ترازیاا   تیکااا  نلە جنێ ، ماا ۆنیستەکان  زای  گرەیە کۆنا و لد١٩٣٩لە  
ی ەوەباااازووتن ینجەکااااانە گەاوخاااارڕێکی دەێاااارەگەڵ نە لوەنۆبااااوک ەخااااۆم ل
 ام لەدابنێااین تااا بەردەوەک  شااەیوەی نەخد بۆ ئەبرسەربە  ئەوروپا  یرانکرێکا
نە  ن ونە ماا  گومااان. بێیرسااێەڵدەگندیاادا بااین دوای ئەوەی کە شااەڕ هەپەیو

 دەسااتی رمەیاا بەلاناای، بەبم لەرمااان نەدەزهیتی" رەسااەرە "دوا چاش بەواناایئ
چااااوانی یری نێوەسااا ئەوە باااوو  ."مۆلاشااا " تونگەمااااشااای و دوگەن دامییەکاااد
ان وەڕێیاا حاڵیان، چی چا  ڵ ور ماە سەگەڕێنەوکاتێ دەبڵێی    انم دەکرد، تۆئەو
 . ابک

 ،ێکاااااانیلە دەمەتە و دا١٩٣٩بی ائااااا ی کۆتاااااایلە  ران، ئەوەیزۆرجاااااا
یان ناادێکەهخر ائاا  .وەتەووەگوتاا  مێشااکی خۆماادا لە ا،باسدەکر نگرەی جنێ داکۆ
 بەبم ،و ساااۆبیبۆر کنێااا ادام. لە وانە 59زوشاااویتئای یانوربااا ە ،نووبااا  تاااراود

ری ەرگریکاااب ئەوروپاااهەبتاای ڕۆژلە    هەبااوون  ووج  ەیدسەرکر  داانویشیلەنێ
      ن اشاااا هاو ێتۆکاناااادالە نێااااو گ ،وونانە باااا کەساااا ەوئ ئەوان .بااااوون ەکنەباااازوت

 ژید ،ەرگمنی کاااااگی ئۆردودەکانەلبەنااا رەوەی تانەی دەلەگەڵ ئەو پارتیزانااا 
 ،رمەگاا د  یادەوەرییەکانیااانبەرگەی    تزەحمە  بەوکە  نهە  .نگانەجەد  ناکییەزان

ن تااا دوا هەناسااە کاارد لااێ یتەی واشاا  ەوئ ،امەدەڕولەو بااا ەەواخناا  لەم بەب
مە ێئاا  کە ،نزانیدەیااائەوەبااوو ن، ەنگاا بج وارەاهەمو ناا  رەیساا  ەوشااەڕئەو دژی 

د نمەبەتیاتکی  ەیەشێو ەن. من بنی ایتەن ان بەئەو  ئیدی  این وگەڵیاندمیشە لەهە
لە دەڵااێم  کە ،ردرێم لەوەیوهیااوادارم ببااو مەب، بمزیۆ سااۆفباا  سااەرکێش ناایم

بااوێری بااوو،  ئەوان  ادی  وانشاا ەڕری  ادەوەوە یاا ئە  انماندرەکادژواوەختە سسات
بەساااااتی شااااایەوە دەروهەموی وروساااااە ە، لئاااااێمەبەر ەایهێااااازی د و ورە و
 ی،اباا  ۆباا  انمشاا ینژیاو ەمااان نەکدرکتەڕدنەوەی ،کااربااۆ زەو بااویاادان ەوایەتڕ

 ئەوروپااای وەکااانودوا لێکاادانەوەدا، ئەوە ج لە یاان.ەکبنتر ئاساااەی جیاااان دیااک
دەبێ خۆمان  کە  ،ردینریکش فێئەوە  نران،کششێتێ  و یرانو، گە داەوتنبوون، ک
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 ەبااێد  ؛ێبگوترا  سۆنگەیەوە  لەو  هەر  ،ەشدامیوابڕ  لەوو  ن  بیای خۆمان  خکوێ
 ن.پارێزییب نیە،ایم بک یپێ ماناوبڕ

 

ەک گاااین وبجەنیاااتلەر ه دژی باااێەد:"ئاااێمە ریاااۆن ۆگنب یەیەگاااوت وئە
شین (یپس)ێبی کت وەها دژی، هەرێگۆڕێدا نەبووب  لەکتێبی سپی هەر    ەیوئە

 بەبم ،مااااانەڕیندروشاااامی راپبێ." بااااووە ووەباااا ر هەر نی هیااااتلەوەئە وەک
 بەڵکو  ێکەکهەر ی  تەنیا  بە  نەکدا  یاستیڕ  و. لەنەبوی ئاسان  کەشکردنەوڕەەیپ

ۆر ز ،ەوەشااەڕەک  ایسااەرەت  یکەسپێی دلە ساڵەکان  ینتسەڵەف  ەل  ێنالملمێ  س
، جیااااان( کیەلەتا هەر گرێاااادرابوون )لەگەڵ ئەوەی هیشااا  یەکەوە ڕی بەچااا بە

لەوەی : یااانم کااردووەهەموواری د  بەشاا د هاااپوائااای ڤناادامێکئە وەک مناایش
 وی جااوۆرز ەکیرەیژمااا  رێبکاا   اتاا   بااۆ ئەوەیدابوو  ڕێاا لەگۆدە  اتێکی بێاااوەبخ
 بااڕوا  بەڵکااو  ،واتااا کااراینێب  و  زارەرمەێکی شاری شەڕچان  ،نیتسفەڵە  ەنرێنێاب

ەی ردکاا   ەنێکییی الشداربە  ییەکانازن  دژیلێمان بگەڕێن    ،باێنین  بە بەریتانیا
 تیوێساا هەڵ-وشاای ی  ریورتنی ئااابەبات بۆ راگدا خاییشلە کۆت  .بینری  ەکداچ

ز ێاا هەا بەهاا وتاار  واد  ،ەوەدەر  ەتێاا ەڕەکە بشاا لە  ەک  شێوەی  ەب  -انەگۆڕ  بەریتانیا
ووی هەر اربو باا رێ گاا بخااۆی  ان لەرکااۆچبە یزۆرەکی ژمااارەی بتااوانێ ێباا 
 .بکا کۆک ینفەڵەستکە بیەوێ بەرەو  ،ک بکاییەووج

چااااۆن لەو  کە ،ەماە سااااوڕدرم لەوسااااە جااااار ەناااادێکەوە هکااااات لەو
کاای و یزیخااۆگری ف  ین، بەڵکااووبااونە  ارچەپارچەپو  ین  ودەرچوێمە  سابنەدا ئ

ەوا ئ یە،ابااووهە کێماسااییکیش نێچااۆرەه ،وخااو وەوباا  لااێبەزۆری  انورەماا 
بکەیاانەوە.  ە کاااتی تەنگژەکاناادا تااا،یلۆمااان کە خ ،ەدا نەبااووماساایمان لەوێک

 ێربکاااا  اوو تاااا ابێناااا هاڕ ن وایااااانەماااااوادەکخانە بەتااااایبەتانەش لەو خەڵکاااای
کە نوکەش ەتا هە. هنا  بینەونندماشێلگیر و و   ،وڕ بەر کاری  شانبدەینە  

چااونکە   ،ڵماادانەگشااە لەمیڵەکانیش هەدامناا ە  ۆیب  ،انترەسئا  اناراو جچ  لەن  ژیا
ساااڵە  ماااوەی ئەو بەبم لە ە".وومەتەەحەساااێویساا " ندەکەم بااایی پهەساا  

انێ یشااە دەتااومەمرۆ ه  :مبووگ فێرە گرنسێکی هەردەر  ،ی شەڕدورودرێژانە
ساانوری  ەکە ئیاادی ئێاار ،ووباا  وا ێاایپێ ێنلەوەی دو خۆی بدا یاتر بەنی زکاتە
ێ هەرگیااز ڕۆژە ئەوێ  ک  ،ایەتم ناا بیاارێ، ماان بەباا   کنێچۆرەهتی.  ەیگرتنەرئۆ،
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 60داهێااازرانویساااتە وشاااەی ێپ ە وا، باااۆیکردباااێنی بە مانااادووبووهەساااتم 
 ترسااەوە وام ق وەڕای مەگۆنەساا دیااکە ماان لکەسااێکی  وەک هەر ،بەکااارباێنم

ا تاا  یندرێااژ ناا  وەناادەبایی ئەان مەبەس (بۆ هەم  یان شەو)  ڕۆژ  تبوو کەاه  ێل
بە  ،باااوو وا ش هەریکەرەی سااا ۆهااا  کەین.اییااابڕ ادیااا ێت ناەکانمااا رین کاتاااوانیب

لە  یەکاااننازی کە ،اکاا ب ەوەوەڕ بت بااوو باااەحاامەەڵااک زخچاوپۆشااین لەوەی 
م زۆرینەماااان ەبتااادان، ببەهژڕۆی ئەوروپااااەکاااانی وواژۆی ،ڕکردنااای جوپێااا 
کمااان ەڵانی خمێااری ژیاا چرکەژ  یش دەمااانزانیکاااتێک  دەیکا،  بوو کە  ن واامابڕو
 ،بااااردا نەماااابوو لە یە شاااتەدنااا ئەوەئیااادی رێ، درێااا ژمەد انانیکەسااااتادو باااۆ

 .نبیکەی
رەی ووکاا  بە سااەبارەت کااانەواڵەکە ه ،ی لەبیاارەوناا ڕو ەم بەڕۆژئەو 

 ن،وبوکردن دروسااتنیاااجوەکا ماایەرت لەیەی ۆناای چااراڕئەو سااابوون و  گاااز،
یستادروت ه یەگالە بار انپەلەم  بەنەوەیەکی  ون. کۆبوو گەیشتونەوە  اوبوب

ا و کەسێک بنێرینە ئەنکەرە تاا ین  چبادەکان  هەواڵدوای    بە  داانمراو بڕی  سازدا
 کااارێکی ەکەڕەوشاا دەیی ق و کوشااناڕمەێااوە بکااا. وانی ئەەکاا جو ەب ناادیپەیوە
             ا.نەکاااااااا  یەکااااااااانەوەاریزانی رەیاباااااااا لەن پرساااااااایار کەسااااااااما ،کاااااااارد وای

شااتر پای ڕۆژ وە کاارد.ەەکااانۆرتڕاپتەواوی  ڕاسااتی ڕمااان بەباوەن ماااهەموو
تێکی بەریتااانی لەسااەر چەنااد ساا ەدەبرکا ڵەەگل الوەکیاایم یکەنییەدیاا ناای دبەڵێ

ان گوماا وو، بێباا   دڵ  بە  تەمدەسئەو کاربە  هەمیشەن  م  و.وبهە  ۆتینیڕپرسێکی  
 اگااادارەکااان ئینازی یەیدڕنااد ەت برەابەکااان سااەرتڕاپۆئەواناام لە ناااوەڕۆکی 

رەی ە سااەیساا ،  سااا ئەوئەو  ،مدکاار  سااەیرێکی،  ەکێااکخولش چەنااد  پاااوە.  کردە
دەسااتی   شتانە ناکەی؟" ئیدی  بەووا  تە بڕڵبەەهخۆ    ،ەرسۆنمای  من"خا  :متپێگو
ی جیاااانی  یەکەمی  ی جەنگینەراەدە و تێکدنی دڕەەندوپاگەی پڕەوونکرندڕبە  

 بااااۆینی نەماااادەتوا یشناااا م ەرە بااااووە.ەمچەنااااد سەیروساااا  تااااا ، گااااوایەکاااارد
 دۆخەیااان مەئە ئەم کە مناا ادەز ئەوە ماان بااۆچی دە چااۆن یاااخووناابکەمەووڕ
 ەل بااااووریکخە ،ی خوێناااادەوەینەکانە شاااا وانێااااو چاااا ەوەم لەئ مبەب ،ەزاوایاااا ج
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یساا  پێوم: "گااوت ێیوە پەیم. پێش ئەوەی بڕۆم بە هێمنیوودەب  گیدا شێ نبێدە
 ێ".دەب لێیکە گوێ   ،شتێک بکەی هەموو بە ڕواناکا ب

 

 بەو  دکاارۆمااان ی خەکەیارە ئاسااایکاا ە ڕۆژئەو  مەئااێ  ،ک بااێهەرچۆنێ
 وی ئەباااارەەلبکااارێ  چااای کە ،ووئەوەبااا  رەلەسااا سااامان اوخسوبا شاااەویش
لەباااواری دانوساااتانی ی کااااتە وەر لەیە. هۆڕێاااداگ لە وودژی جاااو جەناااگەی
ر تاهەنااوکە زیاا چەناادە  هەرکارەکەم، سااەردەچااوومە  ،دەکردئیشاام داکرێکاراناا 

ن وەک ریتانییەکاااانیاااا دایە. بەیتابەرشاااکری لەی ڵ دەساااەبتگەساااەروکارم لە
ی زیااااا ربچااااانە  خشاااااانەەبۆخ ناکااااا ەجو کەەوەی ئ ەربانااااا بەردووە رکمسااااا با

( و کااارد انوایااا کەسااایش  ١٣٠،٠٠٠دە ەرچەنااا )ه باااوون،یچەە ەوپاکەیانوسااا 
ا نااا تاا خااوارد( دا یانەشاایان شکسااتۆرب)ز یااانۆزکاوئاڵ زنجیاارەیەک خشااتەی

 یشاایدالەگەڵ م،نااز ەی هەردەادڕنەوە بااۆ ماابکەیوشاای ەکان کە تییساا رەی لژمااا
یزی ڕتنەاهااا  لە  ەریەو  ومێتی جاااوادەنااا یااای ئوەکیەک رەلەسااا  وڕبوونیاااانکم

ن یمانەکااای هاوپە، ئیاادیناوتی ناا هەبژڕۆکاتێک شەڕ گەیشتە    چیکە  .ەوسوپا
و لە  ۆیاایێاازی مرتووی هێااااو ل  بەتوانااا  یەوسااەرچا  ەتیان بویسکە پێ  ،بینیان

وانەی ەئ ،فەڵەسااااااتینی کااااااانوەە جووال هەزار لە . دەیااااااانەدا هەیەناااااااوچەی
 یشااوفێر، دەسااتە کەا، وینتاەریانی بکەرەکەڕش  ەیزی یەکر  ەبچن  ەغەبوو،ەد

چااوونە ناااو شااک و دەرمانسااازی یەی پزدەساات و پە  و تفااا،ی جەنگیاایکەلااو
و  اساااێندران،وەکاااان نوج نەکییەکان" فەڵەساااتین" نااااوی بە انە. ئەوجەناااگەک
ێکی ئەوان بەشاا  بااێێااک چۆن م هەرببەرا، ڵ دەکاا ەلەگ "خۆجێی"یااان یڕەفتااار
 لێااااتوو– کە ەدناا ەەرچه  ،شاایوی یێکارانرک  مەدەنی  یێزه  .نکە بوولەشکرە

 ،کاارا ان لەگەڵاادایتێی؛ هەڵسااوکەوجە "خۆهەر ب نەک -توشیان تێدابووەهالێن  و
وە بااۆ کاااتەش ئە ودرایااێ. ئەدە پارەیااان ەشانیمیساار پێااوەری یێاا پ بەڵکااو بە

 و یەوە کااردلەو بااارەیژم ووتاا و گماناا ە ب  ، ئیدی مننەبوو  ستادروت پەسندهی
 یاناساااتڕەوهەبتااای ناڕۆژ یاگااا ارەب باااۆدم وبەنااا ەڵگەب رەلەسااا  61وبەنااادگەڵبە

ڕێاااای  یش لەفەڵەسااااتین ەکااااانییەرەبکی زۆری ێا بەشاااا واییاااادد ەوە. لەهێنااااای
 کێکیاااانەنااادە یە، هەرچتااانکەو ڵماااانگەلە فتوگۆکاااانگ باااۆ انەوەنەرەکانیااا ێنو
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ەوە ەکێتییەسەر ئەو یبوو، گیانی لفا  خەڵکی حەی  و،بویارەش دکی کەشخێپیاو
 .وبراانلە دا١٩٤٧لە  ناەبەکرەی ەستریتیرۆ ەنیاللە  کاتێک اناد

 

دان هەفااتە ە چەناا کە ب  ،ێڕۆژئەوێ  گارەی  ژڕۆە  میانەی ئەو ،ۆناخ  لە
ی ک ئاژانسااااا ەو کە ،اییبۆرمااااا کیی رماااااایەەڵ فیلەگ تووێژباااااوومخەریکااااای و

یااااادەکرد. لەو کار فەڵەساااااتین لەبەریتاااااانی  لە ژێااااار ماناااااداتیە ەوگواساااااتن
دانەناااوە و   ییەشاااوەوێل  ەیوێرگاا   بەسی  ەک  ێشترایە پرمیف  ئەوووم  بڕوایەداب

 تیان لەگەڵر ئەوەی ئاشاانایەەسااەوم لوربووبەبم ماان هەر ساا  ،بااوودکررنەەد
 "لە بۆرماااا ؛ێیاااانگوتمئەوان پ ێنم.ڵبکاااڕلێاە یشااایانشتێکو بەڵکاااو  پەیااادابکەم

ی ەزراوەئاااێمە دام چاااونکە ،یەیااا ە نکدیااا ی کرێکااااری یرهاوکاااابە ان یساااتمپێو
 لە چاایەک "ااااتووە.ێکپ رکرێکا رزاهە   لە هەش  ەک  ،ن هەیەانمامخۆ  رییهاوکا

 ، هەروەهااااااەنکبگفتوگاااااۆ هیساااااتادروت گەڵلە باااااوونازیڕئەوان  دواییااااادا
 ۆن.شی یش بخی یوخەم هەندێبوون ێریشف

 

بااۆ   ەوەپخرا  ەلستدا  ڕاوەی ناهەبتڕۆژلە  رودۆخی سەربازیی  با  کاتێ
 نتیفەڵەسااا کاااانی وەوج یش ژماااارەزیااااتری زیااااتر ویشااا ، ۆڕنباااوون دەوێرا

هەسااتی  یشتی مانااداتومەحکاا  گەوە،ناا ەەکااانی جکییالاو چ راکاا  وێاا ندەچااوونە 
     ی وکاررساااە تاااا سااا  بکااااتی دروگشااا  یایەکدەزگااا دەباااێ جاااۆرە  ،کااارد بەوە

 یوریئااابژکاااری ێواڕ یئەنجااوومەن دا بااێ. ئیاادییاا ی ئابوریی باااراوێااژڕگەڵ لە
لە  کەکێاا ە یبااوومماان  ی هاااتیاتاا ەکە کۆتااا شااەڕلەوێاادا ەزرانااد، جەنگیااان دام

 .نیەکامداەنئ
خۆیااان لە،ەرەی تا هێشاا  بمبە ،گ کرابااانناا رگ کاااری ەیابااووەدلەوێ 

وازبوو. الەوێ جیاا ماان    ەکەیی،اڵیەکااان. سااەریالکیی چامەکااۆنەدەدا ببنە    ئەوە
بۆتە  ناوەکەینوکە هە  ود بووستاین  شیل  )ناویەی ناردمانە ئەنقەرە  ئەو پیاو

اک نمی ساناوموهە ،ناهێای ەهڵی وەواه و اپه ادائڤ ،اتەوەیان هکێڕۆژ ،ی(نۆ
 وەەیااااامی لە هەسااااارەیەکی دیااااکەە پک ،ووباااا  وا ەک ئەوەکە وەڵەواه .درکاااا 

ناێناای  ەنی بنتوادەیااا وە کەبااۆدۆزیە تورکیااا ەڵکااانێکی للەوێ خ .ەەوێتهێناااب
 ،داینشاای پێاا ەوەی ئیردام هۆشاا ەبب ،ەنبااک وەدالەناا پۆی انەکاا پەیوەناادی بە جو

ۆ باا  نزۆریااا ەیەکیارپاا  داوای ەیەورباری ئسااە ن.ناایە شااتریف ناتە ئەوهەڵاابە
 تەبە حیساااا  بیاااانگەیەنێ ەو شاااتانەش کەوو لبااا  وا پێااای ،باااووکردرە اکااا  ئەو
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وو لەوەی یاااش باا ڵند ادەبڕێ،ۆری لێاادی زکگەرە بەشێئەوێ، مسۆ  انیتۆیەکێگ
میمااان ەکی فەری دەزگایئێمە کارمەندخۆ  ەبم  ب  ن.ووبی  ازان نهەندێکیشی  کە
بە  ننواتاا ب ەک ،ایاانڕەک دەگلێاا گەیامنێرپەدوای  بە مەێئاا تبااوون. رگەن کاارێ بە

 ەیۆڕێن، بدا بگەنازییەکاندەستی  ییەکانی بنئەوروپاە  ناوچبە    اسانیسوک و ئ
ە دەساااتمان ب ێهەینااا یااادی وو. ئ  نەبااا ەبەسااا ان ال موانمااا یاااانی ئەژ کارناااامەی

وەنی پااااا ٧٥،٠٠٠ێکی ە ئامااااانجێناااای کاااارد. ئااااێمنا سااااندو،ێکینی ناااادەزرادام
مانزانی ەشد خ ەوشێپ ەندەچرا، هەاند مانداۆخ چاوی ێشپ  لە  مانلینیرەتسیئ
 شااێکی کەماایەبهەر  ێباا ڕەنگبکرێتەوە، ان کااۆەدا گەر بۆشمزۆر ارەە پڕب  ەول

و  پااااارەیە دەکاااارا کەمێااااک چەک بااااڕەو بەبەبم  ،مەبەساااا ی ێنبگاااااتە شااااو
 وو بۆببە  ەک دەیاڕاخەدا تۆدەو بارولەژێر ئ کە ،ێکربین  بۆ داب  انیخۆراک

 ە.ەوتێنبمێ ییاراک ەبهەر  ووج یتنەوەووبزی یرەنگارەی بەوەئ
 

وەبماای  تااابوون اودەکانمان هەوڵە بێ  ە،ینەیڕاست  ەکیەتایەرس  ئەوە
ڵ ە و ساااەرەداوێکی ژیااااان لە گەینەوبااادە یەکااااننازی یتدەسااا بن کاااانیچەناو
 ەماااان ێچاااکەڕ ی هاااات،یکۆتاااا شەا شاااەڕەکتااا  ەوە.ڵیااانباێێ ئەوی انەکااا وجو
    ی نتاااایدەب هەوڵاای انەماا  ەرگەئن، ڕیپەدا تێاانەێیاا پ اازە نەماا رور، دەەبەگااریننەی
 کااااوەڵب نەوەایاڕەکااااان پاااا وپەیمانگەڕ. بااااۆ چەناااادان ساااااڵ لە هایاااانەخەنە بااااۆ
 ،ک بە ژێر دەریایییان   ک بە پێ  سائەو  ،ئەوروپاەی  ە جەرگنێرنەکانمان بپیاو

دا ١٩٤٣نی  هاااویلە  بەریتانیا لە دواییاادا و  اسمانیی.  ی ئهێڵا بە  دشییادو  لە  نای
 کەونەباااوون  ازیڕن اوەئ .باااوو لیااا ،اە وەی زۆرکااا ەییڵدوودرتن و خاااۆگبە 

ی وجااو وود وی ساا  یاااتەن کااوەڵب ،کردبااووئااێمە داوامااان  ە  وەکسااەدان ک
 ،دخۆرەکانانی بندەستی سوێننە ناوچەکخزێنان بن خۆیبدرێ  ەڕێگ  یفەڵەستین

 ەکاااااانییلد ارییهاوکااااا  ەیبەو ،کەنبااااا  ووساااااەرەدو کیرێاکااااا دەکااااارا  ێوەل
اکااردن، ڕبااۆ  (نووباا کااان ەوگیرا ەوانەکۆڕفاا  ان)زۆربەیاا بااکەن  نپەیماناااهاو

 دەن.پارتیزانەکانیش ب ەوهانی جومەک و ۆک هاەهەرو
 

کە   ،ویاااپ  واوی دودەموچاا   ۆماادا، لەپااێش خسااموانە دەنوڕئەم دێ  کاتێ
ن لە وکیاااااود وان هەرئە ەبیاااانم.د ن،اونەماااا دا یاناااا لە ژهاااایک کامیااااان ئەمااااڕۆ 

، ونوبااا  جیااااوازر زۆیەک  ەڵلەگن یاشێوازیشااا و  تیساااایەەک، لە انیانشاااخپا
بە سااوێبوونەوەی  -ش ئێسااتاێکیکات وون،زیز بکیان الی من ئاوود  رەهبم  ەب
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 انەتاریکاا   و سااەخ رەگاااژۆڕو وەی ئەناسااینە ونەیوەک نماا  -ئااازاررین و باا 
رینی ناازۆ سااییئ  دیکەش، ئەویاا ۆماابۆلگ  ئێلیاهو  نادەکەمەوە. یەکێکی  ریان لێبی

 ە وردکااا  اتیهەرەسااا ب و چیااارۆککااااری نەوەی وردەگێاااڕاتەش اکااا  لەو باااوو.
سااااەر و ونوماااااوەی هۆلۆکۆسااااتدا بااااۆ  لە سااااتینڵەفەی ەکااااانووج یهەوڵاااا 
 ساام، هەرودەنو  انەدووی ئەو  لەبااارە  تەنیاااماان  ،  ێڵدرێاب  ێوسان بەجنمێژوو

 کە  ،انێااکن، خەڵکن هەبوواوچەشه  یانئافرەت  وو  ەش لە پیاندە زۆری دیکچە
 وون. ب س ویشەینزۆ خۆئ و ویلیاهوەک ئ

 

 لە بااوو ەشااێکساای. ئەو بانەزۆ دناا یئ ەل و پیشااتر  رتشائیلیاهوم بن  م 
شاای  ی یوبنیاتنااان اریااان لەید ێکیڕۆڵ ،برازاوا بوونچوار  ،  خێزانێکی بەرچاو

ر واتاا تە، دۆراشاا  شێمو یان کەندا بینی. لەبارەی یەکێکرااێکری کبزووتنەوە  و
ەوە کەی بە ان زۆرمااا ییالکاچ و و کاااارژیاااان  ەچاااونک ،یوە ساااەرزیااااتر دێااامە

ە( دەکرێ کەویە بە یانهەمووهەر    یاخود  )  نەرااولەو چهەریەک    .ووبئاڵۆزکا
 ێموشاا  ەوە.سااێتوونیەکێااک بیێک دابااێ ڕۆژ یەوا  مکتێبێک، هیواشنە بابەتی  بب

 لە بااوو. ئەو ناکاا ەوژانساای جوسیاساایی ئا بەشاای ات سااەرۆکی  ئەوکاا شاااری
 لە یااریەش بشاا ، هەمیبااوو  ۆرۆسااۆئارلایم  ح  کەسایەتی  تگریوە میرا١٩٣٣

ە پێشاا  ی لەێکاا راربژکاااتەوەش( بەوەی بە  وەل  هەر  وبااو  وا  وە )پااێمەدرکدە  خۆ
 ولە ئەوەزرا. دام وجااو دەوڵەتاای و اتئەگەر هاا  ،ەوەسااتی وەزیااری دەربااۆ پۆ
. ەت بااوویمبلاا ی ێکاننززماااو  اواناا  زیاارک، بەت پتااریااان ەمووه لەا ەیاناادچوار

. ووباا  بااینردو یرێکاکاا ەدوەرەرپ زۆر و مییااانەرەشاادا فکاتی نلە هەماااەبم ب
 کاتزنلساانیش  ێر نە ببوو    گۆریۆنبەبم نە بن  ،یانەکواچبەر  ەرهی بەسەرەڕا
 تەنااانەوە، تدەرەوەزیااری  چەند ساڵێک  و بۆ   انایکی  ەیەبم بە شێوبوو. بە

 کێشااانەوەیکاردەستلەی  وەتاااڕو پ  خۆشەاوەیەکیش لەنێوان ئەو ماوە نما  بۆ
 ر لەوو زیاااتباا   رێوە شااائەا کەدەنااگەی جەماااوە. لبااوویر  زەوسااەر  گۆریۆنبن
 ەزراناادنیای بااۆ دامانەئاساا وی دێشااەڕێک  انیاا گ  دڵ و بە  بە  کەدیاا   یکێرکەسەه

و بە ەزرانااد یمدا داگەکەاڵی جەناا اساا دو و لە ایاادالەدورد، دەکاا  وجااوتااابوری 
 اگەیش .ڕئیتالیاش  ڕیشە

 

 کە ،بااوودکرهااۆ  ێااردی بە دۆ    مشااارێ انیەکشااکخو لەک کێاا یە
، درکاا ەن" دناا ەلەی پیاااوەکک "ەو یدروتاتساا هی یتاا و خزمەوساااڵ باا  نیناادچە



 

209 

 

انیا تیی بەرکرێکارانکردەکانی پارتی سەرگەڵ ی لەکی گەرمێش پەیوەندییەەول
بوو، بەبم ش نەڕاکێەرنجێکی سپیاو  یەوەی جەستەیووڕ  . ئەو لەبووکردیداپە

ەچااوو. دکااان ەیریتانیهەبااوو، لە بەی رەدەڕادەب لەی ەیشااتنێکگێو تجااوامێری 
ت. داتی مانااا بەسااا ی دەال نۆمااااناااوێنەری خ دەەکاااردن مااااوئە ۆریز ۆیە بەباا 

، فەڵەسااتین و لەیاای بااوانپێاادانی فڕۆکەوپەرە ئەو یال ەل ەشڕۆژتاارین پاا دڵڕفێن
دەترساین.  یلێ  زۆریش یەوەبارە  لەوۆیە یش بوو، بۆکەوانخۆی فڕ نکە بەچو
هی ی کااااڕو  ۆیخااا  ەهااااتوچۆدا بکااای وداوێڕولە  ینفەڵەساااتلە و ا د١٩٤٠لە 

دینگەیەکااااای  وەئ مەرگاااای ەبا، ەسااااتدەدل نانیاااا گیا ەیکەو کااااچ یهاوسااااەر
لە لەنااادەن  تێ بەر لە جەناااگکاااا چاااوو. بەیااان ەی بەهێزبوونماااان لەینە،ڕاسااات

 کە  ،وهەبومان  ر کاریش زۆواترردەبرد، دەڵ ئەو بەسەگەکاتم ل  ووم زۆردەب
و نێاا خش بااۆ خااۆبەانی  ساا کە  یزیڕهێنانە  یەارلەب  نەخاسمەیکەین  ە بکەوەی  بە

  .یتانیرای بەسوپ
 

 هەمااوو کە ،شااتە نەبااوویااا ئەو ناتبەری یاپوساا  یاازیڕ لە دنکاارخزمەت
 -هەبااوون کانێااکمااان. خەڵدئااێمە کربااێ وەک پێ حەزی دا کەسااێک لە یوشاای

و  ەی مەترساایمااای کە ،ددەکاار وەیااانی ئەمشااتومڕ -وم نەبااویان کەژمارەشاا 
        نیااااا، بەریتای ەبەتەیەک ساااا ێااااو ە نبخەیاااانن ماااااهێلکەکان هەمااااووژواریاااایە د

              بشااااااکێ،ەڕاسااااااتدا وانبتاااااای ەهڕۆژ لە ایاااااا نتایربەکە  کاااااااتەدا ولە خرئااااااا
خەڵاااکە  جاااۆرەەشاااە. ئەو ەڕر هە بەەوێاااتیشااای نشاااینگەکانمان دەکسائا ئەوا

 چااوونەن بااۆ یەخشاا ی خۆبڵمەتاا هە ،یەیاا نلەوە  ریمااانهاایک ال شااەباوت؛ "دەیااانگ
ن اکەرخۆدگەر سااوێنئە بمێ، بەنگاا جەدەییەکااان کە دژی ناز  وپاییەکریزی س

 ێ کاااێ باااۆرەئێ؟" د ی شااا یوی گاکاااانمەڵکۆر ەەسااا ب چااای یاااا، ئاەوتنەرکسااا 
 تەنیااا؟ ئایااا  وەڤێاا  دەمێنێااتەێاۆڕود  یاااخ  دێگاناتەلئەبیب، یان  ە  ل  بەرگریکردن
 ێگومااانرتی؟ بوکااوکەم ەل پااڕەسااتەیەکی اگانااا بە کەردەسااتی ه ژمااارەیەک

ەبااوو. باااش ن  کیبەبم پنتێ  ،وورتنیان هەباگێداڵێکی پوانینی من خڕبە تێ  ئەوان
 سااانورەکانیەگااااتە سەرد رهیاااتلە ن تاااایەوەڕێبکاچااا  رێاجااا ەی یەۆکبیااارەو ئ

  لە ێمە دەمانەویساا . ئاا نابەجێ بوو  ەکیۆکەیبیر  ئەوسا شەڕبکەین،  ستینڵەفە
لەساااەر  ژڕۆی ، ئیااادبکەیاانمەک ەک باااێ، کاااۆهەرکااوێی زم لەانی ناااازیوخاا ڕو
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 وەیەرەلەدک  و ک لەنێاااوان ەکانمااا نبەرارەب ،ەکردئەوە تەرخاناااد ماااان باااۆژۆڕ
 . ەونچو داهەڵە بەان ئەو ەکیەی اوو بڕەئنە سەر نیبێ یاپام و روتتادهیس

 

  بوو. سوپا  ی نایاپیاوێک  ،ریگوئاڤ  شاو وایەکی دیکەی شارێ   از
ر ەلە ساا ات،  ئەوکاا یااان    ڕۆئەماا ێک  ساا ە. هاایک کەژیاناادا ماااو  ەهێشااتا ل  بۆ خودا،

تااا ) تکیاانەر تیۆیباا ک ەکااانیاخچنی لە بدکرارکاا  ن لەیااا،  شە،امەکانی تەلئەبیااب
 ە بەەوە لە دەموچااااااونی ئامااااا وگگیاااااز رەه ا(یااااادە تیامادەنااااا ەر ئه شاساااااتئێ

انەی سااااڵە دورودرێاااژ ئەووەی ماااا لە ئااااخر ،ردکااا ەئەو ناویەکەی شاااککوری
نیماناادا رزەمیتی ژێخەباو لە ەئ ،ڕائیلدەوڵەتی ئیس  ەزراندنیر لە دامخەبات بە

 ییاااا واڵگرەه گااااایدەزوو ەسااااە باااا ک ەوە. شاااااو  ئووەزیااااری بەرگااااری بااااو
 کەویش بو کاااتێ  ەرئەه  واند  رزەدام  انایگاه  یاسائسانەفەئ(ی  نکرد)سوسە

 62ساااادمۆ ترێەگاااوێااای دەی پرۆکی ئەوهاااات، باااووە ساااەی جەناااگ کۆتاااای
 و ڵۆزای ئااا ۆچی ،اچااااخخەری کاااردەی کااا ڕێکااا و شااا  و سەرپەر)دەزگااااکە( 
 شااتێکیهاایک  د.کاار ینتساا ڵەفەی بااۆ ئەوروپاااەکااانی وجاشااماوەی دژواری پ

 ، شااارێ ەلئەو کە  ،ێێنکرادە ناا یتیساا اڕ ەوئ ،کردنیەی ،سااەشااێو نیااا ەتڵڕوا
نباااز پیالماااک  ە زگمەبەسااتە ئەو ل  بااۆ ئەو،  من نەچێ  ئێلیاهو یاخود      ،  دۆ

 ەیگااۆتری یەکناایەک یااان وشااەاو  تێبیکە ش  ،یوەهەرگیز نەمزانن  م      بوو.  
 ناااایپەڕی ناێ ودابااااێ ئەوا بەێ و فەرمااااانی ردباااا ی کیەکاااا یچ ەر. هیبێوساااا ن
 یرگەەئ ودخابااووە یاا   نگومااا  کە  جێاای  وومەهچاوی ئەو    لە  وە،کراێەجێبج
 ێمااانچااونکە پ ،پێاادەکەنین پێاایر وبێ. هەناادێکجابااووە بااێ سااەلیقە بااوەه ەەوئ

 ، کاتێ بۆرمەووە. لەبیەی نوانددەڕەویانی زێڕەفتارنی  لە هۆشدارییەکا  ووواب
ک یەتەساا ەد ،دی کاارباااوک ەو، داوای لگلسااتانێ بااوئین ەی لکااچەکەەیەک ماااو
و وبەنە  ەکچکی  نماوڕسرەی سەیامئیدی  بنێرێ،    بۆ  ینیێبری زماەی  نامڕۆژ

مان مووەهمە م ئێبەبەواو جێی متمانەیە"  "تەکە نوسرابوو  کاتێ لەسەر پۆست
 داکاروبارێکاا   هەر  لە  یتەکاندەسااەبمااایەوە.  هەرواش    رت وێزمان دەگاا ڕزۆر  

رە ابەپەنااا  نینااااهێ، ١٩٤٧لە  ئەوروپاااالە  ی چەککڕینااا  ناێنااای ی بەوەک ئەوە
 

62   adMoss    ی کتێب ردوو  وانە هەیاتر بڕز  زانیاری  بۆەنێ.  ەیدەگ   پەیمانگا  نیا  زگا،دە  تای ،وامۆساد
 ەرگێڕ.. ود(سانی مۆکانگە گر  کردە هەرە)  اد( وۆسانی م ەکیینهێن)
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دۆسیەکانی ەی وەنکۆکرد شەڕ و یە جەرگەلن کاەییەرەب تەوب ەەکان لوجو
CID  نەبااوو.   یارپرساا   یجێاا   ان(نبااارلە تاوا  ی لێکااۆڵینەوەارریتانی )کاروباا بەی

 داوورداباا ڕ ساااڵەکانی ەل کە ،بااوو ێمەی ئاا ن کەساا ا یەکەماایونەئاساا وشاااو  نم
 .وبودرکتەرخان ڕووسیاکانی وەجورانی کۆچبە یدۆز بۆ یۆخ

 

 ەک ،ووباا مااب لۆگۆاهۆ یاا ئیل ،وامین زارەواەم چاا درسااەەو ئ لااێ گەلااۆ،
تەلئەبیاااااب،  لە ووبااااا  وو. ئەوە مااااااڵەکەی ئەوا بااااا اندگەی شاااااتەکنااااااوجەرەل

ی اسااتڕت کە بەەی هیسااتادرووو لە باڵەخااان( باا ١٧)ژوری  ەو  ەی ئەکگنسیونو
 زنەبااووم هەرگیاا   و باااوەڕەدا. لەبااوو  ئێمەکانی  ەەمارشاد  ە،ینەیستاڕمەکۆی  

 یەڵەکا، ماا ەوەتێبژاکااو ادگاا جەن یرلەبەرەساا ی ەواماا  ەهۆ لیلیااائ ڵیی ماااراچاا 
خۆمان هەبااووایە،   بەت  ەکی سەرەکی تایبەەر بارەگاینەبووە. گ  چۆڵگیز  رەه
اهۆ بۆ یلیالی ئ  ەتیباوک شەو چو  ڕۆژساتێک، ک    کات و  و. هەربو  ئەوێەوا  ئ

 داووباااااایە بەنێاااااو ناندینەکەیااااا ەک بیهاااااۆ ە هەریشاااااە بمهە ساااااێک)ئێمەشپر
ا کاااا چۆمما بە ەکە ئااااێم  رێشاااااۆ)دایکی اهلیاااا ئی یسااااوئەوا خە( دەڕۆیشااااتین

ی بااۆ ڕێگااا ووایەش باا ەویشاا ەویگەر ن ەوسەوەاشی و تبە هێو دەکرد(  نامگناب
دەی مااائاە اوچاا  ئیسااتکانی خااۆی و ۆمبیش بەدی ئااادا گۆلاا ئیاا  دین،دەکاار ڵچااۆ
 ە سیاسەتهۆ  و ئەوانی دیک  دۆ   رێ ،ن، شاریۆۆگ. بنانمان بووخێرهێنبە
 ەلە، وەەری داااانین بااۆ جووی  باا یوشااتێااژی وتەب و سااتانکارواند ژەر وێاا ڕاد
 -بێاار  نەدەچااوو ە وی ئایاادۆلۆژیاوە لڕو لە کە–مااب ۆیاااهۆ گۆلتێکاادا ئیلاک

 دا١٩٤٥ ەدوایکردنی لەوە تااااا کۆچیاااا ١٩٣١بااااوو، لە  تیمانگشاااا دەی سااااەرکر
   هەرگیااز دامەزراناادنیەک بێرروش هەەوی. ئووب  ناگەری هاگاسەرۆکی کاری

 ینانەماا   ربی نیچەش بەها ەوری نەبینی، هەخۆ یواچ  ی بەیلائڵەتی ئیسڕەود
م ویساا  بەردەوامەۆشاااییەکی زۆر گەورەبااوو، دەب داەکاناا ەکەمو لە ساااڵە یەئ

و ونکە ئە، چوانومهەبوو بۆ   ونێکولەکیسچ  و  نی ئەو کۆس ەمان  ،ڵێمئەوە ب
 ە،ینەکان.ڕاستزرێنەرە دامەلە  وێک بوەکی وەڕێگەۆر ز لە

 

 بەئەرێ  ؟ووکااێ دەچاا  بە نامتی"یشاا گەی دکرسااەر"ڵێاای :ب تااۆ ێرەئ
ە خۆیی و ،ژ ؟ بەدەر لە بنگۆریۆن بەووبەکێ دەچ مەێئ ەل  کێکیە  رەه  ڕاس 

 ەل ڵەتاای ئیسااڕائیلدەونەراناای دامەزرێ لە ، کەساای دیکەمااانییەکەیپساا  و بااژ
 ، بەەبااوومااان نەرەوەکجیاشااانەیەکی ینجڕاکێش و نرەوە سااەروخساااڕی ووڕ
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نەی ی بچکااۆالێکاوپیاا  و. ئەوبااوەنەرەدب یەڕێساااو یاااهۆ لەئیل وەشااەخاترجەمی
و، بەبم وەک بێاار  یااپکە و ،ااوڵبین بااوبە زم  دەهەر  ورز  ەبیەهەناا   و  تکورباب

 کە  ،دردەکاارەبەی ل-اوباشااکڕ-کاای  ییەبەرگیەک  وان بااوون، شااێوەی جکانوەچا
. هەرگیااز دردەکاارلەبە ییشاا یخاک یێکڵۆانتساا  و پاا ی دەبەخااوارەوۆپچەی ،اا 

 رۆز، ردکاا ەد ەی،س یشاوهێزۆریش بە   م.بێتیدوە  تە،ابە    ەتیر نایەبب  ئەوەم
 . لەوەەکرانە دەدوا و باشااااایش دەخوێنااااادرایەێەتپزۆر ،ەناااااای، ۆخەرەسااااا ەل

 ا نەروەهاا دەچااوو، هەسااەربازییەکان لە پیاااوە تاار کەم بێااتمەک زانیو دایڕاسااتی
لە  کە هەنااااادێ ،هەباااااوودنەشااااای نواخۆنڕەفتارو و نە ئەدەرخساااااتنە خۆ ئەو
. ووانبیاا ەه نوانیاتوەکشااوێنی کێشااانرنجڕاەس بااۆ ەمینیەکااانژێرزە ردرکسااە
ی کەساااایەتیەک ەباااوو، بەدەر لەیااااکەرەوەی نهااایک شاااتێکی ج یڕاسااات ەب هەر

وە لێااایە زۆرکە ئەوانەی  ۆمەگەر بااا  ەدەکەوتدەرنکە   باااۆ وەشبەهێاااز، ئە
ی بااۆ ئیلیاااهۆ ەزۆرهەر بەشی اگانازی هو هێکمەت  ناوانی حی. بک بووبانینز
 ، بەووباا کرد چیکااۆ ستینەڵەفەرەو ب وەایوسڕ ەل اد١٩٠٩ەو لە  یەوە. ئڕاگەدە
بااابی   ەیدەستەی یەکەمین دەرچووەکانی ،وتابخان  ەارێ  لگەڵ شەوە لەکەی
 یەکەماای نگاایی جە، لە میااانەوتااابوری جااونێااو  لە وون.ب باا ئەبییای تەلرتزلێه

 ریباناادۆر ژێاا لەتە برادەری،  دووە بۆپەیداکر   ڵ بیرەلەگتی  ەاشنایدا ئینیجیاا
 یڵەساااتینەف کاااانیەوی جوندلەخاااۆکریگرەررۆکەی ببیااا  مەنااااەڵبەگە بێااارلەو

 .پەرەپێداوە
ک کە وە ،ەوەبااووهاگانااا ئ دەسااتپێکەوە بۆچااوونی ئێلیاااهۆ بااۆ هەر لە

ر بەڵکااو زۆ  ،کرێر سەیرنەێگوڵبژ  یهێزێکالیی یان هەر  ەکی گەرییتنەوەبزوو
پێویساااتیی تەوەیااای باااۆ نەی ێاااتە کااااردانەوەیەکبب باااێ تاااا رتااا نرەوارفبەوە لە
ی تنەوەووزبااا ش لە یواڕبااا نەدا شاااێکیەک بەو ،ی شااا ویو لە ەوای ترزگاااارێاپ
ۆر و نە زکەمتااارە ێزی نە ۆپاااارخ ،ەو باااڕوای واباااوویزم، دابنااادرێ. ئنایاااۆز
 ەڕاناادنەوەیو گ ۆکردنەوەاخود کاا بیابااان یاا  زاڵبااوون بەسااەرە لە ریشاا رنگتگ
 اویهااای تەو و هەم درکااا  اگاناااا هەم گەشاااەیهباااوو،  اش وەوەن. ئەکااااوارئا

زراوە امەدی ابباا  یتبسااەدە رەژێاا ل  یەە دەبااوواۆیب  وو،وەکان بوج  یتەمحەشی
 کەەرئ دەبووایە کە ،وەیلە ۆشینچاوپ وە کاربکا، بەانییەکانی یوشیوڤەنیشتم

ی ارفتاا ڕەو  گەیەوەبااوانڕو  ر لەوباادا. هە  مەنجاااناای ئناێ  کانی زۆر بەە،ەە،اودد
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ە کیااااا ی داوەری هەڵاااااگەڕاوەگااااا ەنج خاااااراویڕێکدوو  هەمااااابەر ەو لیااااااهوئیل
 ەب کە، (سااتێرنەی )دەساات یااا لێ و یلێماا ی ئیرگااون زڤااا :وتبااوەی گراوچرسااە

ەتی یاساااا ە سچااااونک ،ووناگاناااااوە پەیوەندیاااادارببە هشااااێوەیەکی سااااەرەکی 
 و رتندورگو خااۆبەوە ەکردنەتۆڵەن ،یخۆپارێز لەبارەی خۆگرتن وهاگانایان  

 لەم هەر زوو ببەو. باااااونەپەساااااەند  ی جوەکانیاااااان، الرۆری تیااااا دنانااااا بێزر
ێکی ڕۆڵوازیکردنی    بۆناوە  اگای هیراکدەمائا  یویستێپ  ەهو لێلیاوە ئکەتپێسەد

ەش وای میشاااا هە بوو.شااااتەییدا، تێگیبەخۆاتی سااااەرباااا خە لە چارەنووسساااااز
 ێزگاااریپارایە  ئەوەی تێدتوانای  ەکانە،  وسوپای جوە هاگانا کرۆکی  ک  ،دادەنا

ی ەسااتبرەبەس ەکێااک وبت بێاانە ەیئەوۆ باا  ا،یان بکفەڵەستیناتنە نێو ی هماف  لە
 .ینبژ یداێت

چاااوی  ەڕا. خۆپااارێزی لێکاای بێااوێنەی گێاا ڕۆڵ اناا ا، هاگەیەناساا و پێەب
 ئەوسااا هەر ،اوەی کەمە سااەرچیشاا هەم شاای یو ەک  ،ئەوەی دەگەیانااداهۆ  ئیلی

 ەەساااا ەمااااان ک. هێنێکاااااربپێبااااوو، بەویسااااتی وێنێک پێشاااا  رهە و لەکاتێااااک 
 ەهێنااانەد وەەدەر ەل نیاااکەجولە چاااخ"ە "،اب ەیژن و پیاااو، ئەوان ەکااان،بزۆز

ورەیان ان دەکااردن و شاا نیکاوانی نشااینگەاسااەپ  و  نستاراپان  یشەد  ینڵەستەف
 ئەمەش بە  هەڵبەتە  .ناندەاد  ۆان بئاویتانکی  و    ردندروستدەکبۆ    رەدادەو  لە

 انەکارخاا   ادەدان  یاا ڵەوا ههاا هەروە،  بااوو  ەغی ،ەدەکتێبی سااپەکانی  ایینمڕێپێی  
 وەک نەتەنات و ڕۆژاودڕشی ی هێرەگبۆ ئە  ،حەشاربدەنزو،ە  ئاو    دابپۆشن

ژێاار رکێفاای چااانەی لەلەو ناو  ڕ،ەی شاا نکاەرەب  ش پنە  چوودە  شیوانوتشەڕپە
ە،ینەی ڕاساااااتتێکی ردەسااااا ە داباااااووکردو هاگاناااااای . ئەوننازییەکانااااادا باااااو

 ی وکارتساا ێ دەنی باا تفا،ەکاااو پە  یشااە کەلااودنی نەتەوەیاای، هەمکرڕزگااار
ک  تەبااۆ کەی ندسااەلما ،ونوبتئەوسااا پێویساا  ،هااات ١٩٤٨ اتاا ادەنااا مااادە دئا
شااانازییەوە   بەهەمیشااە    امااانجیئدوا    ەوئ  .انیشااتمنی  ییرگاااڕز  یەیەکەرستک

وە بکااا، ەی ئتااوانئەو ان بااۆگەن نەکااا. بێگوماا گیااز هەربااۆ ئەوەی  ڕاساا دەپا
کی یەووخواز و جاا سااتیتۆشیالسساا ،  لییانگ، ئایدبنەماوە پێشااە  ەو لەە ئچونک

 ی بوو.نمیرزەێژخەباتی گاری ڕۆژەیەکی ردسەرکباش و 
 

لە  نکەو، چااا سااارێوبنو هۆیاااایلئ یەباااارەلکە ناااوهەکە تااااڵە ی ێکتشااا 
یەوە ەوپەڕی دڵااڕفێنتااا ب داوەەوە یەرەباا یزماای یەی بە تیرۆرڕێااگکە  یاانێااکج
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یەڕەفااات  رساا یاوەک  ی نەتەوەکااان پیاااوێکینوومەئەنجاا ین و ێاا نا بوەدبە ندا
و ساااااااەرۆکی  وبڕتکوشااااااا  یتەەرکرادیسااااااا  ەیکەسااااااا  باااااااکەن، ئەو ناااااااگبا

 خااانتەر یلائسااریئ یوڵەتاا ەدی ردنتەفروتوناااک ۆکە خااۆی باا  ،کەیەنەوەتوباازو
 وەئەو تااااۆ -مەی دڵنەوایشاااا مااااایە– داتەواوماااا ،ەنااااایەتی  م لەەب. بوەودکاااار

کەی ویەتی سااەرچاوەوشتڕ  یەرە زمی  یتیرۆر  دویەیراتخوشکسمسۆگەرە  
یەک، باازووتنەوە یکێتەوە. هان دەگەڕیەییەکیزمرۆرتی وانگەیڕی  بۆ خود  هەر
 ەتەیاساااا س وەئ یااااان دایەیەسااااتردەب لەی یەرەپااااا ڕەو باااا لە شااااینۆپچاو بە
یکااردنە ازڕە ئەو سیاسااەتی  نگەی ئەو پرسااەولە سااۆ  -دەیچێنااێ  یەییزیکەراڕ

 خاااایەنیەکی درێژوەامااا باااۆ نااااتوانێ  -ڕێگاااۆ نێاااتەهەمیشاااە کاولکااااری دەهێ
و  نێتسااا سەرانە تەنیااااو  ر باااێزڕیەیاااا یتکردایەر ساااەرئەگە ،بکەوێەرسااا 

 ییگااااارزڕی وەبااازووتنەەی ینە،ساااتاڕ یماااانجی ئااننااا ێژ بااان. بەدیاێخاااوێنڕ
 یلەناااوبردن  فاندنی فڕۆکە وڕبن،  وگۆجکردنی مندالەش  ،نکوشت  ەب  ەییتەوەن

 کردن دوایڕاژەێ بۆ بمانجێکی هەائ  و  ۆکەڕناو  تەیساتەکان نابێ. پێودیپلۆم
دێااارین  یناگەی جیاااا ڕێااا –دەباااێ  ەهاااابوو، هەرودا ،وتاااارژەکەتەنگااا لەئەوەی 

 بن.  اکیپتشڕەو و یزیرەک یرزیااوخ -بەکارباێنن
 

 ،ێشااکەی نەبااووهۆ هەر ئەو میااائیلی  خششاا ەن بتااریرەوەگ  ییدااتلە کۆ
 ، ئەویااشماااییبنە نجیئامااابەڕێوەدەبرد، بەڵکااو  انایاگه  یۆنەکانیکە ئۆپەراس

    ساااڕائیلی.یی ئنێاااو لەشاااکرابایە زێنااادرراوی بخساااتلێنەددە کە کااااتی هاتباااا بە
 و ە(تەوەکەودێاا ل شااینییی مەزنبااا،ور کجارێدهەناا ) لەوێ هەناادێ هەڵە رەدیااا
مەوە ئەرکااای ەکەی یڕۆژ ر لەبم هەبەون، ەباااویش هککۆناااا رۆزو   سااا شک

باااوون و زاڵانااادن وتو فەتیرۆرکاااردن  نەکباااوو،  وی جاااوی گەلااا ڕاژەهاگاناااا 
 یڕیااااان و بندسااااەی پەرەهاوسااااەنگ شبەرئەوەبەسااااەر خەڵکاااای دیااااکە؛ لە

م ردەوابە ەیەکۆحیەتاایڕو  ەویە، ئیاادی بااردڕادەگرتک  یە  دانی وەکخۆبڕیار
 وو.ب

 ئەو کردنیرگااااااۆڵبژێ ەڵرم لەگاوکرەساااااا هاااااایک  نماااااا  ناااااادەهەرچە
 ەدرێنبەرباا  ئەوروپاااتوان لە شااوک پەرەکە وە ،ەخشااانەی هاگانااا نەبااووخۆب

 ێمانل  دنفیزیکربۆ خواحایان  هەمووە  یانم دیتن، چونکووهەمبم  ەوە، بخوارە
ۆ نااازئیلەگەڵ  وا یڕمشاااتوم کە ،تێاااک باااووفەەرد . ئەوەروتتادە هیسااا نهاااات
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ن لە ارەیەکیااان ماا ێوێ. ئگاارهەڵبکە  ئەر  وەل  ەس د  یتەواوتا بە  ،کەمب  سیرینی
و یەوە راگا کاا زانی دەر ئەوەندەم هەر ،دەکرد رماپو  کارەکەم لە ڤائاد هوژو
 ن گەشاااترراجاااا ەلەکاااانی وەوە چایلکەکەیتەژورەوە. لەودیاااو چااااواهااا  زۆئینااا 
 "لێبکەم.  ییمابواگوتم: "هاتوم  یێپە. انەوسکریبدە

 

ەمەنی ت  ەارە بک  ئەو  ۆتۆ ب  ەوەشێپ  لە  جارێ  .ەڕۆایە مکت":  وەپێمگوتە
 ان بمێاانەوە وهەمااووری  ر خاااتەبە، لیااربکەوەب  ژیرانەتری. تکایە  رکابە  لێرە  و

زۆر  بەبم نەڕوا، م کەباێاان پااێ یهەرگیااز ناااتوانم بااڕواناای زادەم" ماان ۆ.مەڕ
 رد.ەگەڵدا کم لەس،ێک سەیاتچارەگە  اوەیم بۆ، ەڵداگلە مهەوڵ

 ویستە پێ، ادلۆ"گ  تم:گو و پێی  مترگدەستی  ەوە،مووبەکانم  س، ەل  کاتێک
کە زۆریاااان خاااۆم  ،مبەجێبمێااانە ئەواندوای  اتوانم لەکە مااان نااا  ،یتێااابگە لەوە

مەندانەت ەفەڕی شاا تاا فگ من ، خەم مەخۆ.ەندە هەیەئەو  تەنیا  ن.ردووکەم  ناەوڕ
 بینینەوە."ەکدی بکە یید یکرێاجکە  ،دەمێدە

 

ەنااار سەر کەل دا١٩٤٥ کیێوە شەل ە.ەویتن نەدیەکدیماحەیف هەرگیز  
وە، ێکاای هاگانااادیااار بەلەم ، بەبااووکردشااەوانەی هەڵایەکی  ەب، شنتینفەڵەس  لە

تااونی  ربووی دەسااتیزار ،وتاااوم، هەوبسااتاوە ،ئناازۆ ساایرینی بااوو کە ناااوی
         انیەکاناااادیتاو،ەی بەرڵبائاااا  بەنێااااو ییبێااااوە بااااوو، کە بە کااااانەنازیی مەرگاااای

                 ،ووباااااااا ەئەو یال ەمشاااااااا ئەندێ و اڵەیاااااااا ماااااااادێ خربی بە .بااااااااوونووب ەتڕ
ر ەهڕێاای خااۆی،   ش بەکااانیەتی، ئەوەنەەواپاڵ  ەیەکوەەتن  ومااوهە  کە شەڕەفی

 .حەزی لێبووئینزۆش  هەڵبەتە وو،کەمان بڕێگە ئەمەش
زۆ لە ئیتالیااا وو. ئیناا ابنی جیاا وڕێکاهی ها  واوی لەتە  بەۆ  ی ئنزانشخاپ

تی تااایبە کییشاا پزباااوکی  .ببااووەورەەردە و گوێااش پەروەەرله ،یااک ببااووداەل
بااااووەوە، وای تاڵیااا تائی ڵگەیەکااااۆمێاااو ن باشاااای لە بە ئەویە ۆبااا  .ووباااا  اشااا پا

 پااارێزەرێکیمەکااانی ێااک لە ماەکن. یبااوو ڕۆشاانبیرابی پلەباا ەکی ەوادەیخااان
رکردە. ی سااەنیسااتۆمۆی کێکرساایناتۆ وەبااووویەکیشاای ب، براوانااگ بااوناوببە
ە ل، بەدەر وەتەیزمەوە ببساااتێبە زایاااۆننااازۆ یکە ئ ،باااووک شاااتێک نەوێ هااایەل
شااین، تنی کیبۆەەووتنباازو بااۆ یووناباا وەدهەڵ م وسیالیزشۆۆ  ب  یری زۆەسات

ەوە. لە باااووکرد لاااێ رزۆریشااای بیااا  خوێنااادبوەوە وە زۆری وباااارەیە لە کە
 هاااااااااتبووەەکان، تیساااااااا فاش ڵلەگە ورەکەنە گەادایەکاااااااادەی بدا و دوا١٩٢٠
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و نێااا لەێکی کاااارا کەسااا وە وبااا ووب ،ەوەوویبااا ۆتێکی دۆز، لەوێ کیبااا نیفەڵەسااات
 زمالیۆشااایی سنااادمەی تایبەتکااا ێقی بە لواباااڕو . ئەادنااا ارێکارکی ەوەبااازووتن

ەو نەییااانەش ئیاان، نموێز بۆ دهەستێکی بەه  ڵو لەگەوبتێکەڵەیەک    کە  ،ەبووه
، زۆریاااااش وویەکەوە بااااا  ەبماااااان زۆرشاااااۆی هامو .باااااووە پاسیفساااااتێکووب

و  ئاااااژاوەماااااوەی  لە ت، بەتااااایبەبابەتەکااااان دەکاااارد رەەساااا مڕمان لمشااااتو
 بە ر ئەوەیەسااەبااوو لدژڕ ۆناازئی یایاادات  کە  ،١٩٣٩-١٩٣٦ان  ەکانی نێااویویپشێ
ینەوە، چاااونکە ێبساااوڕ ەکانااادایەرەبنااادە ی گووردە ەەک بباااێ چ ەن بواەشااا 

ە  ک یکهاا   بەبم  ،ەوەکاااتب  ێااوران هکاا ەرەبەیەیە ئاکنجییە  ئەرکی ئەو  دەیگوت
بااا، رابکەبااا  ئەو  نییااششتێک  گەر  . ئەڕێبگۆ  نەماکانی پێب  اکب  لێ  بوو واینە

گ، ەناا اتنی جااا ییۆتای کدوار سااەیەکاتێااک ک ە ئااێمەیۆباا رد. کاا یۆی دەئەوا خاا 
 . نویوی نەبرتەگزۆر هێدم ،اێو سوپنە چووە نخۆبەخشا

 

ی وەپشااتە  هەڵاادانەوت خۆپەڕەشاا   بەکە، بەبم  ە خۆبەخشیی شتێڕاست
و، ەبااوچاال سااابن دناازیکەی وکااات ەئ دیااکەیە. تەمەناای ئەو کیتێماان شاا دوژ

انااارا گەر ەوەش دەزئ .ەبااوواێۆری پپێویساااتی ز ینسااتڵەفەو، وبااا ەه خێزاناای
و. دەباااونە ان ،وتااارسااتیەد ا لەەو، ئبگیرابااایەە وەاشسااتەکانف لە الیەنا تباا اه
      ،راەناااا ادد او اوچووبااااا ئەنەو  هاتبااااا ەگەیانااااد گەرەوەش واتااااای ئەوەی نەدئ

    نەیمانەکاااەوام لەبااری هێاازە هاوپدرەئەو بە. ووبەشااداری شااەڕی نەکااردکە 
 ،رددەردەکاا ی  اشفکی دژەەیەنامڕۆژ،  ەوەەکرددوا بائیتاڵی  ۆب  میپەیا  ڕادیۆ  ەل

 ەوە. ئەو لە کاااریێناادرایجەنااگ دەخو یاوکاارالی دیلئیتاا ن راەزاه ناکە لەالیاا 
ئیناازۆ لە انی ەکاا ییدربەنە یە،ینەکەڕاسااتە چیاارۆک .کەم نەبااوو سااەرچڵییانەی

 ،ردیکاااا  کە و شااااتانەیەوە، یەکێااااک لەنێەگێااااڕدرهەر د ەو١٩٤١ ەلیێااااراق 
 ەک ،یێراقنی ۆکاە گیتل  وندەربازبو  بۆ  ووب  وی جوناەنجەککردنی گیەتایرابەڕ

کااات ئەو خەماای لە هەموو. سااتینڵەەفەیاناادە گ خۆیااان دابیابان  یزلەررسوت  ەب
ە وەهانایااان ڕیاریاادا بەب ەیۆباا رد، خااوادە ەکااانی ئیتالیاااوجو یمەینەتاا  و ازارئاا 

ی اریهاوکاا یە  ۆباا   ێ.ناادا باا گەڵیالە  ادیەکانیاننەتنەبێ لە مەیهەرهیک  یاخود    بچێ،
ر اتاا دوو  بکااا رەسااەن لمەشااقیاو  ێاارێهەڵبژ نناپەڕەشااوتواوو تااا باا  ۆیاااهلیئ

گیرا،  ەنەکۆبەرداخ ەربدرێتەوە. ئەو دەردەس  دوایب  ڵیایتای ئەکانهێڵ  ش لەپ
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 و هەر 63وچااااادا ەل وەکااااانی ئۆردوگااااای جوال ەوترایەواساااا ش گبە بەلەماااای
-انەوتپەڕشااوکەسە    ٣٢لە    وبوکێک  یە  انیتەو  ئە  .نن کوشتیالەوێش نازییەکا

 هەر بە بەبم - کنێساا نااا ها یاوەناا ب وونااج باا گە یێکشاااییر انشاایارترینیدوان
ێ باا  یدۆخاا وەهااا هێمااای رو، هەان بااوهەمااوو  هێماین  ئەو بۆ مەیەک بێ  وشێ

 .ووب انیی ئەوکاتیشمەسفریادڕ
 

 بااارەیەلت   هەساا   ێررسن، ئەدەپ  ەکان لێمەوتنکێوپچا  ەن لجارازۆر  
سااە پر ئەو ی بەرساا   کە  ،ێباا   ی باااشکاا ەێگەیئێاارە ج  ێەچێاادیە؟ پیەکان چئاڵمان

 ایئیل سااەودتاای ئیسااراکە دەوڵە ،شااتێک بااوو نمااانااگ ئاڵەج وای. دەەوەمبااد
و لەک وەش یەکێاا ئەکاارد.    ڵااداەگەی لکارلەگەڵ گرێدا و  ی  د، پەیوەندلەگەڵداکر

 ادیاناا ژ لەی انەیتساا ڕائەو  بااوو، داانییاا جیا یدووەماا ی گاا ندوای جەسااتیانەی ڕا
ئەوە ن. ش بووبااااایخشاااا بەزارئا ەدناااا هەرچە ،نەوەببیاااا  ەڕوویبووڕ دەباااووایە

هاااایک شااااتێک  یاااازرگوا هەەک، ترێەوەی بگااااوێاااائەبچێ بوبەڕێاااا  اە وووایدەباااا 
 ون جاااولیاااۆش مەکوشاااتنی شااا ێ. ئااااخر سااا  ناااافەوتێنۆککااااریگەری هۆلۆ

 بەو     ۆری ماا یوەرگیز نابێ لە یااادەرهە  یەیستیاڕژیان بوو، ئەو  ی  ەکستیاڕ
 دانم چەناا ببە ،ەوەتدرێڕساا ب -مااانیااان ئاڵ-ووەجاا انی غەیرکەساا  شااەوەینیایدڵ

   سااەر یەوە نااا پااێم دا١٩٦٧لە  یااکەد یجااارێک خااۆم یدخااو د تاااڵی خایاناا سااا
ە پااارە ل ەواتوم، بااو نەوەدارەبااووکردیشااە لەگەڵ ،ەخاااکی ئاڵمااان، ماان هەم

 بااڕوام ڕادەی ەوتااا ئ نیاااتبنێین،ب انی پااێکەماا تەبتااا و ،وەربگاارین نەکاااناڵمئا
 وەوجاا   هەمااوو  تاااری ئااێمەن  ابزرە ،ەدنوەئە  ەوەیکەمیی  الئەوان بە  ەک  ،ووپێب
ژ بە دڕائیل کە ئیسااا  ،یەواا باااڕوام رومااان هە .نیبگااارخاااۆ ەل انەکااا بازبوودەر

 .ەەستەبەرد ین مسۆگەربەهێزتری ەیەی دیکهۆلۆکۆستێک
 

ایەڵەی ڕ دنیاچانااااا ڕم ووبااااا کەساااااانە  هاااااات، مااااان لەو یشااااا یکە کات
 دژی یدتوناا  ەب رچەناادەهە، چاااک دەزاناای ەا بماناادئاڵ ڵەنەم لەگدیپلۆماساایا

زۆر  مااانیاااان. کەزەڵوێبا ینااااناد ووم باااۆن بااا اڵمااااەتی ئموکااا حبژاردنااای ڵەه
و، دار بااونگاادا بەشاا جە ە ئەو لەنکچااو ،ۆلااف پاااولسڕانی داناا  ەب ومبااوڕەوتو

ئەوە اوە(. گااوتم "ددەساات  ەل  شااەڕدا  لە  وە )باسکیبوش  نداریە بریدوویکرشەڕ
 

63  uachaD 
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ی زباا ح یامناادەئکە  ،ر ،ەیناکاااەه مەیە. ئەوەشاری کااااتێکپلۆماا یدکە  ،اکااا،ەین
 اننیشاا دەست  وە باڵوێزێااکیەکەمی  یال  ەن باڵمائ،ە  هە  بەبم.  ەوبوان نەەکییناز
 ەکاااردەو یەتااا ڕ اڵماااانەتی ئحکاااوم کەچااای" تۆمااااری جەنگیااای نەباااێ. ،بکاااا
 ندانیشاااخۆپائیل، لەوێش  تە ئیسڕها  ساولرۆلف پۆڕن. ئیدی  بگن  دەکەیابژار

وم. چااورەدشاااش  ی، کەچاا ەکاارێتەوەد نااگکە بایااابووم ماان دڵن ا،خاارکێڕدژی 
،ایم و  ێکی کارهەر پشتگیرم هێشتاش  بکین، بەەپلە ۆنە بزی  ڵوێەو باۆ ئەمڕئ

 ئیسرائیلە.باشترین دۆستی 
 

 ەیامیم بڕوانااااااا ەلۆرشااااااا ە ئر لجاااااااا ەماااااااینەکتێاااااااک پااااااااولس یاک
 پااێمەوە سااات وەلبااووم.    کرد، ماان وەزیااری دەرەوەشەکی پێشدەستبەکاربوون

 ەیلەبااااارکم تێەساااا ه کناااای ازیەق دەە دە،اااااودۆیباااا  ،گااااوتراوە پێاااایبااااوو  او
 دواییااااادا ەلم ، بەبئاساااااان نەباااااووی سااااااتێکش وەئە ەیە،ه ەوەەییەکەندیاااااد

 رۆزەرکێکاای ۆ ئگااوت: "تاا ماان پێم. یەیسااتڕادەماای  دەمەئەو  کە ،بیرمکااردەوە
انی کااا ەوربانییبە ،ەباااارەیەکی زۆر باااۆ ، وبتە مەئدایە.  بەردەم ە  لڕسااا و،

 ۆتەکەیماا   ەڵلەگ  وەەیاایزۆددە  کەوادەیستەم خااانەائ  ۆنراوە. بەڕ  کۆس هۆلۆ
وبنە نیشااانەی ونەباا ان زارۆکەکانیاا  ۆاخێ، یاا یااابنەژە تەکاساا رگەی مەیوەرادەیاا 

ناااکرێ ن.  ووبباا ەن  کااانیەزیانزانا"  "  ردنەوەییکا،ێی تن، یان جنازییەکای  گوللە
      لەوێژنەی  نەت ئەویەکی گەرم باااااکەن. تەناااااایزی پێشاااااواانوڕئێاااااوە چااااااوە

وا ئە خااواردن، ەمبااۆ ژ ماانی التە یاا ێدتااۆ  ەک، کاااتێ یەڕێەر مێااز چاااوەساا لە
 راوە."دەن،ۆڵ هەڵک ەرلەس انییەکایناز یارەنەژمنیشا

 د ڤێشااێمر ئێسااتا لە یااان هەەزاناام. ماا پاااولس وەبماای دامەوە: "بەڵاای د
سااەر ەلدی ئەو ەوە هاااتووم". ئیاا {٦،٠٠٠،٠٠٠ ۆباا  ائیلییەکانسااڕئی ێنتیمنااو}مۆ

 بوو. خۆی ،سەی
 

 مااانبااۆ ئاڵ تیاسەر  اوچ  و   سیکی بسەردانێ  بەت  سەبارە  انێکیجار
و  اوی سااپی هەڵااگەڕاموچاا ەنگی دەڕچۆن ە رمبی لە هەرم،  واا ددساولەڵ پەگل

، انڵماا ە ئاومچااو ەڕۆژ-شااەشدوای شااەڕی  ر. مناایش یەکسااەگاارتم لااێ گااوێی
    کات ارب نڤرین رێوی هاوڕێی دێیوەرن بە یابووم. مەمان  تە لە حکومەتئەوکا

 بااائان  ایاا نییەکەیا. بموون باا اکەتیساا لایی سۆسنفرانسااێککۆی  مااادە  ریسپا  ەل  ئا
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. ئەو لە ردمکاا  تەلەفااونی بااۆوە ن لە نیویااۆرکەی وەزیااری دەرەوەمااا64نئیبااا
 ی پێاایی ئەوەڕێکیااابێاااودەی دژی بڕ کیەڕێ، شاا بااوون رتووەکاااکگنەتەوە یە

 کانیبڕگە کرد، یەکێک لە( دەبوونکان  ەسدا رویتیڕاس  ڤیا )لەیۆگسال  اوترگەد
 جێبەدەساات داوای ود  ساناار دەنکێژدرستەد  ەب  یەە ئێمک  ،وووەبئەە  بڕیارەک

ان کە ەنساااییەک. فەڕەکاااردرکراوەکاااان" داگیە ناوچە"درجااای لکشاااانەوەی بێمە
 انیرەنسەر نوێووە  ریان خستبزۆی  گوشارێک  ،دەکرد  یانەکەبڕیاریریی  پشتگ
ە ەکەنااگ بااۆ بریاااربااان گااوتی تااا دک ئیوە  ،ننەکازمایساا فەڕەن  ەئەفریقاییتە  وب
ساااحلی  تاایوب فریقاااەئانی کەنایزمسفەڕەن  نیراەنێون  ۆکیەرس  کاتوەئ  ن.بدە

 و، هەروەهااائیل بااوئیساارا اوسااۆزیرەوەی زۆر هدە ە وەزیاارییاااج بااوو ک
 . وبو مۆخ خۆشەویستی یبرادەرێکی  ی  بۆگنوفۆوس هالیکیف  یەشۆکەکسەر

 بووک نێە شوێلت وکاەئو بودیار  ،ببینم (بۆگنی)م  م بەڵکو بچسیری پلێان  یبئ
 ڕاساااتەوخۆئەوەی  باااۆ -وێیەکااا  لە،ااااودەق دەەزانی دیااا نە مبەب-اوروپااا ەئلە 

 ەڵدابکەم.لەگ یە،س ەکەبڕیار لەبارەی
 

ەوێ ل رهەەوەی بەرل ،لە ئاڵمانە دانپشو  بۆگنی  ۆ  بوفیدەرکەوت ها
          م ڕاساااتشااابوو ،اااۆڵی خۆ ێممااان پااا کاااا. ب ێپااا  سااا دە ییەکەیااا ە فەرمساااەردان

م، انااا ێه ۆبااا  یشااااروگر باااان زۆئیم ببە، ێەوئ ەبچااام نەکدەسااا  بااادەم  لە
کم چااووم و سااەرۆ . ئیاادیێنێبااۆد تیاانمی ێدەگەیشااتم بااۆچت وەشە لەڵاابەتەه

 ەب ۆرخااوارد، ز ئاااوم ن واناا ەم تئاساا  ەب مکاارد، بەب اەم لەگەڵاادی و ،ساا بیناا 
زاناای کە دەی رکااات، باسیەوە پاااراتێکیش گەڕامکاا  . شاا جێاێ ش ئەوێاامیاا وزو

 ۆکە باا  کێتشاا  رەم؛ "هوتیگاا پێبااوو،   ەخێ ساا چەنااد چااوونەکەم بااۆ ئاڵمااان پاا 
ەرێ وایە؟"   نەباااووە، ئەت ساااەخوەک ئەو گەشااات باااێدا مەنجاااال  ئیئسااارائی
و و دەمااارگرژیی ئە یاکسااامن نیاوەتنەمااد ەنااانەتدایەوە. تساا م نەبەر یشمناا 
ات یاااخود بارکاا وێی گاا رەب ەو ب وشااە بااکەمە مەیتسااەیاچوار ە بیسااتوشااتگە

 اویچاا ومدە  وەەکەمباا   لااێ  ییاارب  یمانەی تااووەئ  هەمووپاولیسی دابدەم.  دواتر  
ەدۆلااف خااودی ئ ، بیچمااینناایم بیدادگااای ئایخمااان لە ەک ن،بااوو انەەڵکاا خ ەوئ
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 نایاا دەرباز دا١٩٤٠دۆزەخاای ە لە کی نەابمناادو و ژن و پیااا ئەو ن ویخمااائا
 .بووووب

 اوەکااان بگێااڕێتەوە،کوژربااۆ    نژیااا  ییاادەتوانشااتێک نە  کیه  هەرچەندە
 تییساا پێو یکاا ەەیدرک نماا  ایوڕب ەب اد١٩٦١ە ل خمانیئاف ئەدۆل  بەبم دادگای

ئەو ای ود بە ی زەمەناایرێاا دادگاااکە دوای دوو گەریی بااوو. پەروداد  ییومێژو
هەوڵ و ێ ابلاااو نۆمااااک بیەەێوشااا  وهەماااو کە بە ،هااااتدا ەودەییاااانبێا سااااڵە

ئەوەشاادا   ەگەڵچی ل، کەنییی نەدەبگرین و ،وربان  پێ  پێشیا  ت  اددە  تەکانمان
 (ااش هەروتساا ێت )ئاکاا ەوئ نماا ساا . ۆۆکۆله لە ێااکرە تۆماێشااااتەکە بااووپ
 باااااتیە لەیەل بااااۆی هئیسااااڕائی تەنیاااااکە  و هەیە، ووەباااا ەوە هب اموباااڕاو وتە

ە شااانازی شاامەویخان  ایگاا کانایی بکااا، ماان لە  دادگاا   ن ئایخمااانیاای جیدادوەر
 شاااااێکییاەیەک نمهااااایک شاااااێو ەو کارەماااااان بەئ ن.کردمااااااکە ، مەکەد بەوە
ەت نااانتە ،یەتیویوساا ن یرباا ی ریشااای یکلهەروەک بیااا نەوە نەبااوو.ەکردتااۆڵ
 یکێمناااداڵ انەیەنگی هاوسااا بە تاااۆڵەیەکن نێ خەواوناااات ەشزمەدێاااوودی خااا 

شاااتا هێش کە ەونەچەنااادان -دا مااااونانااا یژ لەم ئەوانەی ماااردوش ببیناااێ، بەب
ە ارییکاا ەبە ورد  ،دیااکەش نەبااێیچاای  ئەگەر هئەوەن    انییاشاا   -یک نەبوونەلەدا
انی ەکاا ووجر سااە  ەب  نکاااییەئەوروپای  سەردەساات  لە  یئەوە  ،زاننەکە بمناکسا

 ووە.تها ادئەوروپا
دادگااام  تنەی هااۆڵیانیشاا ەو دگیااز ئم، هەردا ماااباناا ژیلە ی تەکااا ئەوتااا 

 ینە گەواهیاااداوێم لەوێ گااا ل ،وموچووبااا  شاااینادا گەڵلەکە  ەوەیااار نااااچێتلەب
 ەل ڕۆژ ،ودابون تێاا وەیاەئو وزەی   برادەرانم هێز  ۆر لەو. زن بوەکابووڕزگار
جااار دوو  تەنیا نم منێب لێ  ێ پێیەبد  مبەب،  نبب  مادەدادگاکە ئا  ەل  ڕۆژدوای  
من   بۆ ڵێمدە،اودەق ب  -ایخماندای خودی ئساردوسڕ  ونی دەبوئامالە -  م.چوو

 زۆرینەیادیۆوە وەک  ڕ  یێڕ  دەبوونم لەئاما  بریەل  گەنەگرتن بوو،ەی بەریما
 بەد کااار یان وایەوەشااا م ئبەب گااارت.کان ەندانیشااات ەائیلییەکان گاااوێم لئیساااڕ
 مەەچوون دە مەتهەڵب. ینکەندا باەمناڕۆژژیانی  ڵەەگل داەوسوت سەرزەحمە

هێنااا، ەرم دادسااە ەم،ومە فەرمااانگەکوانە دەچاا ڕۆژرد، ام دەخااور، نااانرکاسااە
 چاااای ادگاااااکەهااااۆڵی د ۆ لەاخئاااا  وە گرێاااادرابوە بەومیشاااا هە مبەبم ناااااخەوە
ەناادان چ بااۆدادگاااکە  اتی  پێشاااۆیە  و، باا رابوکێدەوام پادیۆش بەرڕدەگوزەرێ،  
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 موێگاا  مە کەبیاار لەوو. ێش باا کڵدا باااشیکەی دئەوان  وموهەو    نمر  ەسەفتە بهە
وو، پێیااان باا یااان داهیەکانو گەوا  و بەڵااگە  چووبااوونە دادگااا  ووەبلەو کەسانە د

ە، ەتەوێکاێناااووێیااان پن ێزاناایخۆن چاا  ،نوائەوە ژیاا  چااۆن دوای ،وبااوسااەیر 
 ووئەوەباا  وەبمەکەش.  ی مرۆڤییااانەکێرەوەبااون  تەوەبوونە  ی دیکەکجارێچۆن  

ا ودودرباااا اڕ ی لەلەوە ۆشااااینچاوپ بە -نیناژیاااا  رۆیتااااامەزن ماااااوموەهە ک
ۆن بااوون، چاا گاکااانی مەرگ  دوئۆر  ڕاستی هەروەک نازانم  بە  بمبە  -،ەوماوە

دەکاتەوە. ئەو ێساااتپکە دەدیااا ی کرێاجااا  چاااۆن ئەوە ناااازانمرگیاااز هەش ئااااوا
 ن دەگەڕێتەوە.وەکاازبودەرب ۆب ارییەزانی

 

ین باااااۆ وابوەساااااتشااااادا ویااسی ئنوومەجااااا ئەنردەم بەە دا ل١٩٦٠لە 
لە وێااوە ئایخمااان ەل کەین )رجەنتاا تی ئەحکااومە  نەیەتاتۆمئەو  وەی  دانەەرس ب
 باااۆ اچااااخبە ، کە ،باااوو(ارکچێپاڕشاااێکی ئیسااارائیلییەوە ۆبەخچەناااد خ یەنال
کە  ،نااابکەمەوەوڕوە وئە ماااداڵنااادووە، هەرچۆنێاااک باااێ هەوفاڕ مانلساااڕائییئ

ی نااااانەدوا ووهەماااا و ەلنااااێ. ەیگەدە ووجاااا ک بااااۆ یەتااااااکردنەکە ک ودادگااااایی
زۆری  یەکێاااااا  بااااااوو کە یااااااانوە، ئەوەم کااااااردبنەوەرجەمااااااا یووبەڕوڕو

خۆیااان   بااۆ  ننوانااات  کە  ،دەکاارد  ن کە  ،سااەمنااایۆچااونکە بااۆ مل  ،دمنهەڵچۆڕا
هەر   کەن-هەبااێ  ای خۆیوشەیەکیشم وات  هەمووویس   ەمد  اهبدوێن هەروە

               ئەوەم نمااااا  .ێانترساااااێنیب انجوڵێنێ یااااا بیاااااانوان وباااااۆ خولەکێاااااک یاااااان د
 بااکەی  هرییاااندەیان    کی بگریێنیەڵخ  ترەسانر ئاە زۆوئەکە    ،ووەوتبرکەد  ۆب

 ەوە.بیربکەن ،ەیێبکی وایان للەوە
 .وسمەوەەنکی دێبەش هەر اتەنیدا رەنەبوو، لێ ژێدردوانێکی دورو

کراوی ببیااانمەوە، بەڵکاااو اپچااا  ەکانم بوشاااەئەوکاااارە نااااکەم  ئەوە باااۆ
 ئااێمە لە ەک ،گەنێناااوە تلە نەه وا یکاا خەڵ اناایمە هێشااتاەرمااایەی نیگ ەیەوئ

ی لە تااون نەیاوکە ئەو جااو  ،ینوێندەناا   ڕەفتاااراش  ەهاا داوە و و  مااانڵێنبە  داانژی
 لە گاااریباااێ بەر بە کە نجاااولەکە بااا دوا  ،ماااردن ادازرەی گااا ومەرگ و کاااو

ئیاادی ناتوانن لەمە تێاابگەن،   انی  ێایانەوەوان نبەرئەوەش ئبمرن. لەۆکردن  خ
 ەختی"رساا سە"  ێتردەگااوی  پێاا ە  ک  نگەناێتوەش  ەلز  رگیانە هەڵکخەە  ئەو جۆر

 . مەئێ
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لینسااای ویز رەدیااات ،ساااەکانی داێرگااا نورنب دادگاااای لەو تۆمارناااامەی
 دوێ:ەر" دە"دواچارەس ۆیژاپیو ەبارەیبەو شێوە ل انخمی ئایدەدەریاری

ئەوەبوو کە جوەکانی ئاڵمان و ١٩٤٠تا    تیگشاسەتی  یس
 ویاااان ەکب انیشاااا تنن دەساماااا ڵائی دیااااکە نیکاەە بندەسااااتناااااوچ

 یشااادا، کەدووەم ە ،ۆنااااخیوو. لهەبااا  نماااانچپێکردکۆ نەخشاااەی
 ،نۆرەملێکااازا  دوگاا نە ئۆرێەکااان بخاارووجو  بااو  ئەوە  ،تر هااادوات

ێفاای کوتنە ژێاار راوچانەی کەن  وەئ  یانەکانی پۆلۆنیا  ووج  ئەوسا
ا ش تاخەهەبت تا بئاخندرێنە نێو گیتۆکان. ئەو ،ۆنژۆڕ لە  ڵمانئا

"دوا  رانااااون یشیەمێسااا ی اخنااا ۆ، .شااااکێ یژەدرێااا  ١٩٤٢ی اڵسااا 
کاااردن و ەخشاااەی ،ڕ، ئەوەش نوجاااوشاااەی " باااۆ کێارەساااەرچ
 ی١٩٤٤خەش تااا ساااڵی  ئەو ،ۆنااا  و،بااو  ووجاا   نەژادیدنی  وبرانەل

ی دنرلەناااوبسااتانی انی وەلەر فەرماا هاایم یەاتکاا  وئە تااا خایانااد،
 دەرکرد. 

ی یەمیااا رنااادییە فەئەو پەیوە وەبمااای ئەوساااا زیااااتر لە
ی فرمانەکااان ومااوەهە ل یائاگاا  وەئدا IV A 4 دیناا ەب نێااوان
ار ین جاا ەماا ەکن یێ ماا ڵبە  بووە، ئەو گوتی: "  نوەکاجو  ین،ڕکرد
نی نەکااااافەرماە ک یخماااان باااووئا لە گاااوێما د١٩٤٢ی وینلە هاااا

 ".کردندەر
پااااالنەکە  ەیێروبەگاااا  وویجاااا  کێشااااەی ئاااااخر هیااااتلەر

 ،فەرەنسااا،  اڵمااانئ  یووۆن جاا شەش ملی  مبەب،  نەکرد  چارەسەر
، ۆڤیەتیەکێتیااای سااا د، پۆلەنااا  ،گۆرساااێمبلوک ،دنااا ۆلەه ژیاااک،ەلب

 ،(امساا تریش)نەکیا، ئوکساالۆڤایا، چی(، ئیتالگریک)یۆنانهەنگاریا،  
 نەاووبردنی ئەو جااا ولەناااا بە د.بریاااا و بولگاریاااای لەنااااوڕۆمان
کە  ،کااانی فەوتاناادووەکااۆمەڵگەی جر زاەساای ه٣٠ی وبەردەور

و ە  انابخاا تو،  ن،اوەکاا ی جەڕروباااوبی  یۆکاا سااەدە مە  ۆ چەناادانب
 لە نەزم ا کەڵەپیااااوینەدەرانێاااو ئەو ساااەنتلە .ووبااا ان ینااادنێخو
ئەرێ . وونوتباا ڵکەهە تدا لااێنساا زا   وە، ئەدهااونەروارەکااانی ب

ان؟ رتەفروتونااا کاا  اپئەوروانی ی جوەکەوەیەنم  ئە  تەنیا  بە  هەر
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 تێناادران. ئەرێ گەلااۆفەو  -نەوەی پاشەڕۆژ–اڵ  ندم  نک ملیۆیە
بۆ   یەمارەنجبە  ون  ندتۆ،ا  ووهەم  وەە بو وێنەیەئ  نێکێ دەتوا

ەو ئ لێاارەوە بکێشااێ؟ ائیلئیسااڕ و ولاای جااوگە ان نەوەیچەنااد
ڵەتە ناااااااوێیەکە لە ە دەوک ،ردوبن لەنااااااااەیایوشاااااااتیرسدەگە یە
ۆحاااای ڕزمی و ییی، ئایاااادیالزۆمەیی، دڵساااا ای، کااااارواردەێناااا وخ
 ەکان پێویستی پێبوو.نگشەێپ

 

سااەم ، ەیکەتیارێبەرپرساایو  انخماا ودی ئایبااارەی خاا ەلماان هەروەهااا 
 م:ڕۆیشتەسەری ل ەێوەیش مبەو درک

 ەن بەا هیاااااانەدلەو ج ێااااککە زۆوەڕەدام لەوبااااان " ماااا 
 ەوئ ردەم دادگااااا، بەبمبااااۆ بەن مااااایخانی ئاهێناااا  ەن بااااۆوتاسااااە
 ن کە ساااااب زدەاکە بااااۆ ماااااوەی پاااا  ،مێنااااێەردەەش هییتڕاساااا 

 ولەبەوەی  ێنشااکێۆزیبووەوە. ئیدی ئەو توانیبووی ،ااانون بیدنە
 زراوەوەخاااااوا وب ڵااااا ،ە یاونااااا  وۆرت ساااااپپا ەب کە بتاااااانەیو

فەتاااای نێ و دەرێببەکااااار وێکااااانی بەدوبتە خانەخسااااتی میواندۆ
ی یاکبتاااااانە لە ساااااامنئەو وی ودخااااا  یاااااامدڵنتەوە، کە ساااااتۆۆ،

ە ک ووجاااا  ک لەهەناااادێ لااااێ گەلااااۆ،ە. ەونیدەسااااڵەمەکااااانی ڕەفتار
ن ، ئۆ،رەیااااابااااوونە ،وربااااانی دڕناااادایەتیەکەیوومەناااادانە بیبەتتا
ن ائیلیای ئیساارکێشاا پەل وە ەوانزیاا ی دۆاتەەوکاا ا ئتاا  ووبەربڕاباا لە

ی دەستی کانەازبووە دەربل  ارسەدان هەزەی کە بەئەو وبت  کرد،
 وە، ئناااوەوەەکااانی هاااتنە  ییاوکەنااارە ئ  ڕێی  مان لەخیئا  خیزەدۆ
بوون، کاتێک بەرەو   داۆنەلیم  ئەو شەش  مێشکیو   لە دڵ  ەیوبت

 لەان  یاا ڕگەەو بئ  ەانویئەفسااونا  او  ریان پێاادەنتونی مەرگ هەنگاو
ە بااااوەڕم بە باااڕواوی تەواو بە مااان ەگاااوتەوە)ە دمئاااێ یڕەاوبااا 

 "هەیە(. -ژدەدرم-مەسییا
 ێنا:پرسیارە ه وەەم بییەکئەوسا کۆتا

ی ێوسایشاای تاااوتئا یومەنئەنجااو ۆزێااکە تااادە ەم"ئایااا ئ
بە هەڕەشااەکانی سااەر   زگایەکە پەیوەندیدارەدە  مەنجووئەن؟  بکا
 لەن  اماا خایئ  ؟ئاشاا ر  سااەبااۆ    ەفەگو    ەهەڕەشاا   ەمئەئایااا    .تیئاش
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 و ەوز هەماااووکاااراوە کە دگاااا ی داێشااا ەوە پەلککەساااانێک نیەال
 دەەناا ، هەرچبووکردخااانرەخەڵکااانە ت وردنی ئەوبلە ناااۆ باا  وانااایت
 ،ێتین باا ەنەرجەکانی ئانونپێشێلکردنی ،  یشەێنانەو شێوازەی هئ

 دەسااتی نمااایخائایا هەڕەشااەی سااەر ئاشااتی لەوەدایە کە ئ  ۆیاخ
ری اە و ژێتەولونە بخااا ادازئاااا رواهە ێدرەنزارێ، سااا دربااا بە لاااێ
 یتە سەر نەوەی نوێ؟"ۆحی برژێنڕ

 
ن ماا م ەب، بداکردمڵاا ەەیااان لەگۆ،ت اتسەی انبە چەند  مەارەو وتپاش ئ

 ئااێمە چاای بااۆ ئاااخۆ ،ببێااتەوەڕوون ئەو پرسااە یەشااێکب ڵکااوبە بااوو هیااوام وا
 یخمانمان دایە دادگا.ائ

 ەلم بەب ،وبااو  ۆس ۆکۆلتنی هاایایۆتوای کدڵ  سا  ەزدئەو پێشااتە پا
ەر ۆ هئاخ  یان  کوێ دەگا،  ۆتاییەکەی بەەزانی کا کە  نەیدنداکچلەرەتای  ەس
 نرماەسااەل  نمااارۆی بەرتیانییەکاااەگ  ەیبااازن  ەا. هەرچەنااددەگا یان ناا ا  کۆت  بە

 ٦٠ڕای ژمارەکەیااان زیاااتر لە کاا تێ)کە    نااااگاوە، بەلەمەکااانی هووەدەباا   رتەسکت
ەی ەوانڕو  نادەکاار جااوو ەلپااڕ و ن دراڕکاا ەد یەک ایدو ەک لیەبااوو( نە دەدا
ئەوا  ،ەەوانوبتربووریا نیتایش دیدەوانانی بەریجارێکەر  ران. هەکد  ستینڵەفە

     ،ەهاااتد انچبەران لە کااۆیاا ەکە جم ،پۆخڵەکانە پیسااوماایگە تی بەلەم وگەشاا 
 وەئە ەنیااات ن. ئەوەش هەر بەتر دەبااووامەترساایدن ەکاااە،ەنڕارە بااۆ سااەرکەن

 یشانییەکااا ناتبەری و نهەڵااادەهات اپااا وئەوری انوگاکااا درۆئلە  ووجااا  ەک ،نەباااوو
وتبااا ان کەدەسااتی ن کەکانیشاایاچەکەون، هەروەهااا هاگانااا و ەدوایااانەوە بااوب

انی اوەدوانااااا ڕ ەرنە بوێ دەکەوتااااا ولەەرێاااا ا، ئیااااادی لخساااااتبیانکێڕ دەبااااووایە
 ای ناچااارو، هاگاناا وی دژەجاا ڕەفتااارتوناادی نااوێ و    ڕێنماااییا  ن تاا بەریتانییەکا

 .یەوەینیمزەرژێی ڕۆڵ ەێترتر بچۆز کرد
 

، جێگەیەکی  یان نا  بێ  اسیایبەتی و سیت  هۆی بە    وسائە    ،ڵا دووس
لە هەیەنمدەکایرەوەرەیبیو  نێ دیاری  لەا  پێیڕا  دا١٩٤٣  .  کە    ،م دگەیانسارا 

با و  ەجێدب  ب ،وتابخانەی  یارمەتیەهێڵێ  نە،ە ،    لە  کیبۆتێک  یداندەڕواتە 
،وت ساڵێکیشی  هەرچەندە   تەە نابخامابوو  سبکاو  وا کە    ،ووووب ب   ەروگە   ارا. 

لێ دزانکچێکی   ندنیش ێولە خ  ،بوونگین  ەسو، زۆر شەرمن و  ووبچو رەداری 
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باشتربوو،  مناح  لە میم  چ   می حناچونکە  نێو  وو زیاتر  وی زموبووە  پێشتر    ک 
مێردمنداڵەکانی   هەمووک  وە   ەدوو منداڵەک  هەرچەلۆژەن.  ێتە  و ببوبڕیاریداب 

  ش ەدە بابەتەکچەنهەر  ،نبوو   راددی ەن ووە پەیاناگهااالکییەکانی  یوشی ، بە چ
لەسەرم  لە  ەناشکاواڕ گفتوگۆی  ئ کرا.  نە   اڵ  ان  هیچییش  ئەوان  ەوەیلەگەڵ 

  زۆر   ەکان،وتابیی  نزانیدەیاە  ناتابخنی ،واکمامۆستا   و  ناوکەچی با نەدرکاند،  
درە ،وتابخاجار  دێنە  چاوێکی  تک  وە   کتانە  نگ  یان    ی ێننا  بە  هاگاناەتەر 
ە  مانانو با  وەلم  یەکێک   خر، ئامەیر بەل  ن. منەکب  شخ ەپ  کراوەاو ب  و  پۆستەر

لە  بە بێگو نوسیبوو  ەوەماڵ  خۆم    منداڵەکانم   ،دار ەوەشم خوئ  ریوو مان مش، 
  :گوتم پێی  ئەوە سارای  ان دواوان دوی  ێکڕۆژ  .ەمک ە من چید  کە  ،زانننە  یپێ
ئ" من  هەند ەم دایکە  دشەو  هەڵبەکب   شدوا  ڕەنگبێە،  ودێمەنگ  رەێ   تە ەوم." 

و   ڕۆیش   ئیدی  ."ڵێم ب   پێ   ناتوانم"  وە:مەادوەبمی   مببە  ۆ.ب   نمازبدەمویس   
تی  ی پێیەکەاسنی ئەو پریمزادە  شدروستی   بە  .بوو   نگڵداەه  نب  شتێکیشی لە
کە  شەدچیتێدایە،   لمزانی  ئەو بە،اچاخ  ک  انەدا  ڕۆژو  لە  انەرپۆستە  ێدانی 

تا گەڕا  یە. ئەو نەڵیاسەرچ  کارێکی م  بەب  ە،ری مامەودابێ  بە  اڵیەوە مشەوە 
  لەو   هیچم  نیەکەشایەب بۆ    ،درکدە ن  کماەیڕێسا  مووەه  ویەچاڕ  ەئێم
   رم.بم ەتانرەسح وم لەکبوهەرچەندە خەری  ،نەکرد ا با گەڵدارەیەوە لەب

کی  اوێرخڕێکیزی  ڕوە  ڵ چو ن ساەندااحیم بۆ چن مروەک  ەهساراش  
بانکرێکاری  بزووتنەوەگەنجانی   ونە  چو ی  باس  کاتێک  تیاسڕ  بەر  هە  ۆیە، 

بووم  ار زیوە خۆم خوااتەر سە  لە  ەر. هوو ەبن  یرپێم سە  ،در کەی ککیبۆتە نێو  
یش  ەمدووانەیە.  یرڵگد  کینێ ژیابوو    یم، بڕوام وایبۆتدا بژشەیی لە کمیهە  بۆ
بەم زیاتر  کە  ،ەگەیشتمد  ەلەو  ویواەت  ن  یانەتر خۆەو ستڕاو    خواستیەتی 

لە بەریتاکاب  داەی تەکوب  ی نپێشااتەکا  بەشداری  ن٨٥  کانیەنی.  ن  ە،ەبیا%ی 
بەونابوەوبەال هەان  انژی  کەڵکی  بە"ە  گوایی  ەو  نەنرچیەت"،   چەکەوادە 

ئاژا  ڵەستینەف وی  ی ن  و  ەندێه ی  نزیکە بەبم  ماوەی  وو ج   یسن بوو.  ەکی  بۆ 
ماندو  رێژدور دو کرد کاناسانە  ەنو  لەسەرئەوە  بە  ،ری  ەوە ییەمک  یال  کە 

  دانەسئەو    بۆە  شینگن  کوڵ بە  ،ێربکێردئاو   65ەرکەەیبەشێک لەو دوو ملیۆن ئ
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کۆچبەرزەه و.  رێبکدروست  ەار  لهاوڕێ   سارا  الوان  بزووتنەوەە  کانی  ی 
بەشدبڕیاری ئک ەیاریاندا  تا،یکردنە ی گەورەی   یاواد  شەکەنەخ  بکەن.  یە وەەو 
نشیدامەز سێ  باەی  گنراندنی  بیرشێبا شور لە  ئەوکات    66ی    تەنیا دەکرد، 

ساربوو   ناکەیەرەب  نیلمی   ینەکۆببچ  شارێکی   ی گان ب  شێوە  وەب  ا. 
،ە  ەکە دەکرێ لە ن  ،مێنینەلی بسخەڵک  بۆ  ینە بتوانئەگەر ئێم"  : ادەهێش ڕ
ی  ەولە   ،ندەکەی  مانتەکەوب ی  ترپ، ئەوا خزمەتی  لێبچێنین  یەەوێڵو دانژیین  ب

لە."  نبیا  نەدا خلە،وتاب  هەر پێم  ئیدی  ،ە. لەسەر هەبوو ئەو    وا   ناخی دڵەوە 
ە ل  ین وچوردەە  چونک.  ابوبو   انڕوچاوە  ەیکد  کی ساڵێ  اکردە  خۆەبم  ب

ب بوهەنگاوێک  اب ،وتابخانەی  مەزن  خ  و، ی  بوو من  ئەوەم  ئاخر ەمی   ،  
کسەک هەبو انێکی  دوشتبێ  ێاێەج ب  خانەیانتاب،و  جارێک  نوەم   بۆیاتر  و 
ئەەەڕابنگ سەرباری  ئەو وە.  ئش  دڵنیابوو   ەوایا  خشتەیەی    ،لەوە  ئەو  کە 

کیبۆ ئتەکە  چوونە  نبۆ  لە  ەییەوە  و خانتاب و،   ختەکەیە سەڵاا سدو  خۆی   ە 
نییایەوه  دڵ  بە  کەوتایەوە،ب   وا  ر هاتباەوە؟ ئەگبدزێتە  کاننەوە کۆتاییەا،یکردت
  .ژێربار ە مودەچو نە

بیاااااارۆکەی  لەزۆر  رۆس زماااااۆریرد، کاااااا  ن،ساااااەماە ەولەو باااااارەی
، یەوەاپااار  مو لااێ  الم  ڕەبوو. ئیلیاهو گۆلۆمااب هاااتەونە توبخا،وتا  تنیشێابەجێ
ری بڕیاااهەمااان  ئەویااش یەکاشااکەزوخ ەکونەنجااانە، چاا گ وەدژی ئتیبم شاا پپاڵ
ەک بااکەم، را کاساا انی  کاا ەییداخواز  ماال بااۆمن    ئەگەر  ،تمگو  ش پێیینا. شوابود
 ەدهەرچەناا  پەشیمان دەبینەوە.  اشراەم سدا مابم هلە ژیان  تاۆم  هەم خ  اترود
م وەڕز باااهەرگیاا کە ، بەبم ماان   ێە مایەی سەرسااوڕمانی هەناادبێتوەش بئە
ەو . ئێبەسااتەیوە پئیسااڕائیلەو بە کێتشاا  یەوەل دەرەب  -وەوباا نە  ی،ەکەللەر  بە

تبەرداری ساا ەیەکیش دوە مااواڵتاا  بە،ەدا تەکەی ماان ئەوە وبشتانەی پابەندن ب
ە. کەییااا دشاااتێکی ئەوا  ،باااووبێ ەڵاااکەوەخ یەباااارلە، بەبم هەرچااای موونەبااا 
 بااێ، یەکبیاارۆکەری  بەرداسااارا دەساات  پێناااچێ  ،بااوو  ا، بڕوام ونێک بێۆرچهە

 نەبووم.ساردیش خەم ەدهەرچەن ،درک اممنیش و اەههەرو
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 سااتیڕابەم،  ی  اا یڕا لە کیبۆتی  ارە چوومە سەردانی سر کاج  نیەکەمی
ێک نەبااوو، یک شااتدا هێوەئدەوروبەری  لە مایل نادنچە مرم. بەەد پێم وا بوو

،ااا،ڕ ەبوو،چی لێنیههەر  ؛لێک، نەخێرەک، نە دەنگی مەییاگ لکەپە ەن، دارێک  ەن
ش ەکااردەو ەبلەوێ روەهااا ەه .بااێەن ڕۆژ یکتیشاا ی  وتاااوتین  و  ملاا   تەنیااا  ،ا،ڕ،
 ئاکنجییەکااان کە ،خەشاایانیەبا پااڕ وەئااا لێنەبوو، تەنانەت ئەو  یکێواردنخ  هیک
 ە، هەرچەناادە ئەوانمەوبخۆ ێینی لمتوانەبوو،  ردابوو، سوێن بۆلێڵیاو،ی  بیر

 کوە ،ونەکەبوون پەیااداکرد؛ ئەوان لەوێ کەمتاار پەرۆشاای ئاااەیاااێ میوهەنااد
دێری و چەنااد واچاا رجێکی  ، بااوپاڵپشاا  وارێکییاا د ە لەکەینگنشاا  نەبااوون ن ماا 

 یشرم و لە زساااتانانگە رادەبەڕ لەی سااااڵ ایااا ێژدر بوو. بەخیوەتێاااک پێکااااات
ەر ەبل وکبوریخە ەکک سەر گۆی زەوی بۆ کیژێەل پێم وا بوون ساردوسڕ، م

 نایاا ی هیچبااارەەل بەبم ماان ،ەیەناازڵگئەوێ دوا مە دەردی گورچیلە لەناااوبچێ
 یااانلەگەڵ  ێکی کەمتیاسااە  ناادەچەی  ماااو  بااۆ  نانێویاا   ەمچوو  ەکک  کاتێام.  دونە
، اوەدکە بااۆم دنی کیبااۆتەدگەشەسااەن ەیلەبااار ،تگاار سااارا گااوێم لە. وومباا 

و، وبزسااتانە لێیاناادای ئاوی وەنەۆکردبۆ ک کە  ،دەکرد  مەئەو جۆگەی  یتەماشا
مەوە یەلرشاا لە ئۆ کە ددەکاار ،سااەم لەگەڵ گەنجێکاای یەمەناای  اریشک جاا هەندێ

ارەی . لەباا بوودڵگیرێاا ی پرۆا زارساا  ،وابی بااوەهاا ڕ ایاا رەکەز ناااویبە ،ووتبهااا
       تااااایاو باااارییبە ی اااای م )ێکە ژیااااان لە ر ،دەوەرکاااا ەد وەبیاااارم لە خااااۆمەوە

هەرچەناادە ئەو  ،ببێ خۆش ەوەمکە یەکیبە تە،ەلال ڕەنگبێ(  ێشخئاونگ دەبە
 اداڤیاا اراێە مل  اتێکردەوە ک  بیرم لەوە  بەبم کە  بوو،شی هەیاربەیبەرە  وروەد

ی خااۆم یە زمانۆەس  دەبوون، بانە پریگاۆژمائبەو جۆرە    نۆچ  کخەڵ  ،مبوو
 .تگونەرت و هیچم گ

 

لە  یازیربەسااا ی یەکاگااا داد لەاهیدێک شااا ک وە ،اد١٩٤٣ ئەیلاااوولیلە 
 بتیدەساااە یەنلە الرام. ککااای پڕلەمشاااتومڕ باااانگزێۆی دلەباااارە فەڵەساااتین

 ەنەوگاااهانی اماا ەرلەسااەر فک ی چەبە دزیناا  وگەنجاای جااو دووبەریتااانییەوە 
 مۆرام تا شاااهیدی خاا کنگبا هاپولیشمێکی ڤائاد ئەنداەک ون.  ووبکرا  ۆمەتبارت
جسن و و نا  رژوگوڕ  کەسێکی  اواکاری گشتید  م.بدە  دادادگا سەربازییەکە ەل
چااارەی ئەو  حەزی بە  واربودیاا   وەبوو، پێاایەتەر  باکسجەر  وی مێەند، ناپەسنا

ری کااارگریەب اویرخاا کێڕی یرسااە ەوەنیشاوەئ  چاوی  د، لەنجە نەدەکردوو گە
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ئاسایشاای   وتیرۆرسااتین  ی  رفرەواناا ەبیەکاای  بزووتنەوە  گااوایە  ،کردەدە  کجولە
خااۆی  ی بەڕێااگەا ەهاا ورەشااە. هەهەڕ و گە  ەمردبەسااتۆتە یان خفەڵەسااتین

یەکێااک گااوایە    بڵااێ    وەیبە  ،ابوختانەش بە یوشی  بکاا ۆیی و  دگەبئەو  دابوو  
 ڕاساااتی ەب ک.ەچ ەبگاااات نایتەسااا د ،ەیەوەساااوپا ئباااۆ  وهۆکارەکاااانی جاااو لە
وەک من    انگێزانەش بوو. )کەڕشە  بەڵکو  ،بوونەڕاس   هەر    کەن  مەتەکەۆت

وە ەناادالە ئیرلباکسااتەر  ەرجییەکم لە ماا مەنااا کە  ،اەمڕن،ی لەوە ووا  دا١٩٧٥لە  
اپرسینامەی ئەمریکیاادا ڕلە  کە    ،مبوودکرلێوەی  ەتیایدا پیرۆزبایی ئ  ، ەیشپێگ
و   هااات  ناڕۆژ  لە  ێااکڕۆژ  ەرەگئ  "وییبوا نوساا دییا. تاومردناساڵ د  خانمیبە  
، ەیاادابکەمۆ پ  باا ێکاا ردەتااوانم کا رولسااتەمن لێاارە لە ئ  بگەڕێی، ئەوا  ێکرکا  لە

 ن" (کڵەکەن  ببەهرەکاتیایدا 
 

 ابووپەیااد  بۆ  مدەرفەت  بووم کەخۆشحاڵ    بم، منیشۆگستاڕبۆ ئەوەی  
 ،یناا ازدە ئەوەم نماا  م.ەکەیااان باا ب م لەبااارەی مااێجەر باکسااتەرەوەوانیاانڕتااا 
 ونساای جااوکە ئاژا ،ێبسااەلمێنەویساا  دەی رتاا پ سااێکەک لە هەمااوو رەسااتباک

 ەساااااا یەکەوە د ەب خە،اچاااااااکە  ،اشفەرمیاااااایە و هاگاناااااا  یکاااااا دامەزراوەیە
باکساااتەر هااایک کە ، دا خاااۆم ەەم بئەو کااااردەکەن. مااان ساااۆزی سااا ەدلەناو
 ردەکاا   مماا کدای  ،سەیەکی  کە شایانیەتی، من  بەدەر لەوەی  کڕێنێەڵنەلێا  مشتێک
پەژیااوان  یێاا هەرگیااز ل ەێاار کنەخ ێڵاا بە کااات وت" ئەوگاا یەدکە  ،مخااۆ یشاامدرو
 زۆر شاا  لەبااارەی ەرتساا کاینەوەیەی مااێجەر بکااۆڵێلئەو  ەپااێم وای" تەوە.یاا نەب
ە لەو ،مااانی دەدرکاناادبەرانبەر ا لەد١٩٣٤لە بەریتانیاوە  یڕەفتارس  و ێوڵهە
لە   یەتڕاپااۆر  ولەک  بەشێ  ەخوارەو  رە لەسم. لێوبارەیەوە دەنووکە لەهەن  رتپ
کە لیم پۆس ( پۆس  )ئێستا بۆتە ئۆرشە  ستینفەڵەی  نامزئینگلیز  یەامخشنەپ
)وشااەیەک .  ەوەدەکەم   وۆی دە،نوک خوە  ،تەوەووەێمبەر باوبتسێپی  ٧  لە
 ەنیال لە ەک ،بااااوو تااااازەڕۆنراوەئەو گوناااادە ن شااااێمەوە: باااان ۆ رونکااااردنباااا 
 (.کرا ڕگێەوهەڵ ای چەکنییەکان بۆ گەڕان بەدویتابەر

از و خویشااتئاوان، جاا  کیخااانمێ ۆتاا  :ەرسااتکار بجەماای ❖
 نی؟ ای، ئایا تۆ وڕایەڵی ،انونێگو

 وام. ەم وایێپ :یەرما الدۆگ ❖
 ؟وا بووی ەره ەۆ هەمیش: ئایا تەرتساکب مێجەر ❖
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تبااار ەمتۆ تێکشاا  هاایک ز بەهەرگیاا : ماان ا مااایەرلاادگۆ ❖
 نەکراوم.
 یو ،ساااەیەەگاااوێ ل تە: بەڵااای، کەوامااایجەر باکساااتەر ❖

فایلەکەدا  وێن )لە تەدوکر دا١٩٤٠ رییائای ٢لە  کە  بگرەوە   تۆخ
حکااومەتی ەمااان بە تمانڵە مدوو سااا و بیساا  ۆباا : "ەدەیخوێناادەو

دۆزی باان شاایمن . راکاا  لەگەڵاادا ناپاکییمااابم نیە، بەەها نیاا بەریتا
ز گەنجەکااانی خۆمااان بااۆ هەرگیاا  ەئااێمە. ەینەیەکی ئەو پرساا نمااو

 بااۆ  یاااتەن  رەگدوون، مەرکاا ەنک  نااانی چەهێبەکار  پەالماردان فێااری
نبااار ەر ئەوان تاواەگئ  نەبااێ. ئیاادیدن  کرخۆ  لە  یبەرگرەستی  بەم

ئایاااا چااای  ."رنبااااتاوان ڵەساااتینەفکاااانی ەووج ماااووەه، ئەوا بااان
 ی؟وە دەڵێەئارەی لەب

 لە یگااااااارە بەرپرساااااااەکە ب: ئەگەر یەرمااااااااا لااااااادگۆ ❖
 ێکیوهەر جاااااو بەناااااد باااااێ، کەواتە منااااایش وەکپانەوە درخاااااۆک

 .مایکردندررگەب ڵی لەگەنیەستفەڵ
ی بەکارهێنااانەشااقی م کااوێ لە ئایااا: ەرتساا کر باجەماای ❖

 کردووە؟ چەک 
 سااااتە وەبماااای ئەوپێوی ئایااااا ،منا: نااااازایەرگۆلاااادا ماااا  ❖

ەرگیااز ک بااێ ماان هچۆنێاا  هەر بەبم ،ەمەوە یااان ناااارەت باادساایپر
 وە.ێناەهەکارنچەکم ب

   بە: ئایاااا مەشاااقی چەکبەکارهێنانااا رباکساااتەمااایجەر  ❖
 ؟ ووەدکران کوەج ەجگەن

اتی پشااااااێوی و کاااااا  ەل وووی جاااااا ال :ەرمااااااای ادگۆلاااااا  ❖
ش بکااا. مناای ووڵی جاا او ماا  سااەر ی لەدا دەبااێ بەرگااریگیرشاابەڕ

 ری بکەم.رگەبێ بەد ەکەکانی دیووروەک جهە
 پرساااایارەکان وەبم تەنیاااااە تکااااای :گاااااسااااەرۆکی داد ❖

 .ەوەەربد
 لە انتاا یی: ئایااا ئێااوە دەزگااای هەواڵگرکسااتەرر باجەمااێ ❖

 ؟ەیەه روتدادستاهی
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 ر.ێخنە: ریەما گۆلدا ❖
 چی؟ :راکستەبر جەمێ ❖
 خێر.بوو گوتم نە لە منوێ  گ: رمایەگۆلدا  ❖
 وەهاگاناااا"" لەباااارەی  چااا هی: ئایاااا رباکساااتەمااایجەر  ❖

 ە؟ووبیست
 : بەڵێ.یەرا ماگۆلد ❖
 ە؟ان هەیچەکی ایئا :رەجەر باکستیم ❖
 .هەیانبێ وایەپێم م ببە: نازانم، گۆلدا مایەر ❖
 ەوەمااااخ"ال"پ یارەلەبااا   چااا یه : ئایاااارەتمااایجەر باکسااا  ❖

 وە؟ستوبی
 : بەڵێ.ایەرم لداۆگ ❖
 بیستووە؟: چی  ەرباکستەر میج ❖
 ەوەاخمپالماااا  لەبااااارەیجااااار کە : یەکەمرگۆلاااادا مااااایە ❖

 خۆیااان بە ،ەبتی دەساا یرادائاگاا ە گەنجێک بوون ب ڵەمە، کۆمبیست
 کە  ،ەکااردد  نیامەشااقەش  اتک  وو، ئەوبخستڕێکبەت  کی تایشێوەیە

 شوەئە وە. بااااۆەوودەباااا  نزیااااک ینتساااا فەڵە لەن ئاڵماااااکری شاااا ەل
ن پەالماااری ژماا دو ێتدا کاتپێویس کیبارێهەر  کە لە  ،نووتبوسدر

 نیا بدەن.بەریتاسوپای  مەتیردا، یا
 ماون؟ تاشسێئ ائایا ئەو کۆمەڵەیە ت :رکستەابەر مێج ❖
 نم.: نازاگۆلدا مایەر ❖
 نونی ،ااااااوێرەەگااااا ب یاااااا ئەوانائ: ەرساااااتماااااێجەر باک ❖

 ؟ناودرپێڕێگە کیخراوێکێڕ
ئەوان  ەەیئەو یااازانمەئەوەی د وومااا ەه: ا ماااایەرلااادگۆ ❖

ری ئاگااادا  یااا و بەنیتارسااوپای بەبااۆ کااۆمەکی    ونبااو  خراوێککڕێ
ر ەه اوکە ،نااراداە ئەوە ەکییەزران. )دوای شاااهیدماە دتەوبدەسااە
 خ،پالمااا ن واگااای هامناادبێااتە ئەمێکی هیسااتادروت دەکاارێ بئەناادا

 ەووەک ئ ،بکەن ن ئەوەەئامادەوان ئ  خۆپرسی ئا  رەتسجەر باکێم
 .(ەتییووکرد دا١٩٤٠ ی،سەکان لە
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شاایان کاااتێ هێڕ هەر ئەوان ئامااادەبوون :یەرلاادا ماااۆگ ❖
 مااانفتوتنێکی تاڵووبااکەن. ئااێمە ئەزماا  خااۆ لەگااری بەر  ،بکرێتەسەر

 ی لەارزگاا رێپاە ک ،نامااادەیهەیە. کاتێااک دەڵااێم ئااێمە ئ داتەبو ملە
 و. ئەبااێ کرانوئاشاا وڕووی اوەت ەێ ئەوە بوەمەن، دکەیاا ب انخۆماا 
، ١٩٢١ی کاناژاوەئا شت. ئێمە هێیەین  ەرییانۆیهەر تردنە  ریکگاێزپار

تااااا  ١٩٣٦ان ویەی نێااااوساااااڵە پشااااێو ئەو چااااوار  ١٩٢٩و  ١٩٢٢
 بە فەڵەسااتینە ل ێکساا ەک ومااوهەتەوە. ووەنەچاا  یاارەبمااان ل١٩٣٩
 وێلە تەنیااا ەب ەره کوەەن بەوەی ،دەزانااێ وە ئەوەەبتیشااەدەس
ی ەرگااارادەی بامااا ئ ڵاااکەکەەر خەەگئ ەماااا بەڵکاااودەنتێک یک شااا هااا 
 ،باڕاسااتانگەکانیان نەپن نشاایکاجەنن، ئەگەر گەووبابەدن نکرخۆلە

 دەکرا. کەدارش لەتیوایەوج ناموسی ئەوا
ت مەحکااااو ەک: ئایااااا ئەوە نااااازانی ەرسااااتاکمااااێجەر ب ❖

 ر؟لیسی چەکداکردۆتە پۆ وویج ٣٠،٠٠٠
کە  ،مناااا ازئەوەش دە، ناااامدەزا ەڵااااێ،: برمااااایەگۆلاااادا  ❖

 کسااێکە هاایک مبەب  ،بااوودرک  شتەی  ئەویش  ١٩٣٦ێش  پ  ەتحکوم
 دەیاو ئاماا وە بکا، ئەگەر جاا یلەو ڕاستی  شااح  ێنتواحکومەت نا  ەل

 نکەرمااان بەسااەرداارێوماڵشااتی  نەبااێ، ئەوا  کردن    خۆ  ەل  بەرگری
ی گیتااۆی وارشااۆوە انەکاا وزی بە جوشاااناە ێمئاا  تاارپش ەوەل دێ.
ە دناا چەنەوە، هەراتساا ان وەانیەکەرچەوسااێن ەربەراناابە ک ،یااندەکە
 باااۆ بەرگاااریەیەکن نوماااوان نئەو شااامیان، دڵنووبااا  چەکااایش باااێ
 .فەڵەستینکانی ەوکردنی جوخۆلە

 ٣٠٠رەی دۆزی دزیناای  ک لەبا  ئەرێ  :مێجەر باکستەر ❖
 ی؟ا دەڵێداو تە،ەمەنی لەنێو سوپ گنتفە

ی نەوتشەڕە و سااەرکرۆشی ئەو  : ئێمە پەیەرماا  لدگۆ ❖
 ەون لەکدزیە چوەێمئ  وانگەیڕە  ل  ،نیانیاریتبەی  دارەکانەکێزە چه

 وانە.یە تاسوپا
گانااا بااۆ هاچەکااانە  وەئ یاااائم : بەبسااتەراکب مااێجەر  ❖

 سودبەخش نین ؟
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 ەدانااگەج لەو   تەوەنااادۆزی  ەکوی: هیک جولدا مایەرۆگ ❖
 .پەرۆش نەبێ ەب یتانبەری یزێه تنیکەوەرو بۆ س

 یا تااۆ ئەوەئا،  وەت  ئەمەبەستۆ  ایا  ئ:  جەر باکستەرێم ❖
کی رتێوون؟ )کاااااتشاااا یۆڕخۆیااااان  ر بەەهکااااان گەەنکە تف ،یڵێاااا دە
ئەو کااارتی لە   (دا  نی شاااهیدەکەیشااانی  کێرکەوی داوالێرادیەتپمۆڵ

)ئیفااااادەی ؟ دای دەگیریزئاماااااژە بە سااااەربا ەنبەدەرکاااارد ڕێسااااا
ەکااان وانسی جواژئ  کە  ،نی نەبووەە ناێوەە ئە کیەوشاهیدەکان ئە

 یێکجااو رهە گااوایە ،وەدنایزی راگەیڕنەەتی هێنامک هەڵەیەماو  بۆ
 دالاا ۆگ"بکاااتەوە.  یۆخاا  جێاای ارکاادی چەەنێااو هێاازل بااێو دەااااتوێل
 "(ین.جەنگدا لە ەگەڵ هیتلەرداەوە ل١٩٣٣لە  ی" ئێمەتوگ

کە حکااومەت  ،یەیاا وان  ێاا پتااۆ ایااا : ئسااەرۆکی دادگااا ❖
ڕباادرێ گیری جازا سااەربائەوەی ئایاا   کە بااۆەحی ماا ەنگس  ترینشاب

 بااۆ  بی  ەڵیاێڕڵسۆز و گود  ەە کییری نژیی  ەوە مایەئئایا    ا؟یان ن
 یی؟گیرسەرباز ەت بەبارەست وب ەمەت لی حکوەکانرایڕب

ا نەبااوو دفەڵەستینە  لەو پێگەیەمان  ئێمە ئ:  مایەردا  گۆل ❖
 وەەکدیاااااا  سااااااەرێکی لااااااێ لەین، ەناااااا ەیابگڕریی کە سااااااەربازگی

 ردکااان کاا ەوجو لە نپا داوایاااەت و ک سااومحکااو یااان ککوردوهە
، س کردئاژانە  ن لیاتیوای یارمەدا  ان وارەککدچەیزی هێزەڕبچنە  

 جەنگاای  جەنااگە،  مەە ئک  ،تێمانگەیاناادن  وی  زان  ستماناڕ  ەش بەمئێ
 .ئێمەشە

اناای ە بە خااۆبەخش دەزئەوتااۆ  ئایااا :مااێجەر باکسااتەر ❖
لیستی  وی لەان  و  تها  ەرئەگ  ێوێک لە کارەکەی دەربکریاپ  کاتێ
 دا نەبێ؟ێزه سینیونوناو

و ئە. ی بااوورالیمۆ  یگوشارێک  تەنیاەوە  : ئەرایلدا مگۆ ❖
 یەکێکاای دیااکەی ەلیانااد ەگکە دەری بااۆ جااولەاتای زیاا ە واتاا ەڕشاا 
 ساا ڕاف جۆزیاا . رێزەی بەرگااری دپااا لە الیەنو. )ئەوە وەجاا رەیغ
ی انبکبا ەلی تەنانەت ئەفسەرە پوتگ ۆنیەرسکە خانم ما  رایەوە،ک
 کااان بااۆجوەنساای تەی ئاژاهەڵاامە ون لەوویش بەشااداربتانیاااریبە
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 و ێااژاوڕی  اداو  دروتاسااتهین چااوونە  شیادێکیهەن  ی،ریسەربازگی
ی ساااوپای یااازڕو نێااا  هەڵمەتااای چاااوونەە ب بارەتەتیاااان سااا یارمە

 ییەوە کرد.(بەریتان
 یکەرگەیوشااتاو کەوا کبوڕاسااتەوە ئ: ئایااا یاافد. جوز ❖

 ادەکااانی تێاا وجو هەمااوو ناازیکەی و ادیاا وڕوسااامناک لە هیباارون 
 داێااا ی توجاااو کاااارێکییگرهااایک بەر ەەوەی کر ئلەبە هەرفەوتاااان، 

 ؟کرانە
ن اماا ەه  بااوو،دا  ١٩٢٩ەساڵی  لە  ەو: بەڵێ، ئەریاا ملدگۆ ❖
شااااەوە دا ١٩٣٦لە  ا؛،ەوماااا ە سااااافاد دا لاڵساااا  نهەمااااا ەلشااااتیش 

ا، ویدڕوەریا  ەبت  وونشینەکەیە بەشە جاک لسامنی  کوشتارگەیەک
 .ەبوون ێانای لیک هاگکە ه ،بەرئەوەبوولەی وموەهش وەئە

 ،رسااانیڵگهەش جەنااگ ێا پاا ئایا هاگان :راکستەجەر بێم ❖
 و؟بودار چەک

ناادەم وایە مەزە مببە ،انمنااازوە : ماان ئەەرگۆلاادا مااای ❖
 ئاژاوە هەبوو. ەکوژی وەشڕ یشنگەبێ. چونکە پێش جوابوو

بە   بەدەناا پاب  تەنیااا  ەمن داوات لێاادەک: مدادگا  ۆکیسەر ❖
ا دەباااااێ ەورناااااا ئەپاشاااااخان، ئەگ و مەچاااااۆرەوە ساااااەر کەەزدۆ

 .ەروبساڵ لەمەار هەز ر دووسەە بگەڕێینەو
 ساااڵار هەز وولە در بەو  ار هاتباا : ئەگەیەرمااادا گۆلاا  ❖

 ...ە.یاچارەسەرکراب ووج شەیکێ
  : بێدەنگ بەگاسەرۆکی داد ❖
ەکردنەت ڕاسااااتشااااێوازەی ئاو ئەماااان  :گۆلاااادا مااااایەر ❖

 .وەمەەەکەتدڕ
ا اددگداەنێو ن لە بزانی چۆویستپێ  ۆت  :دادگاسەرۆکی   ❖

 ی.ێنبنوفتارەڕ
پێبااڕی، کە ،سااەم    ،ەەونبااوردی لێااود  ە: برایەگۆلدا ماا  ❖

 .ێیتەوەڵوا بجمدەڵلەگ ازەو شێوبەێ ناب شتۆخۆ  مبەب
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 یکەەرکاام ددای ماااڵە باااوانم. ردانییااا سااەهێرتزلە  وومچاا ر  واتی دڕۆژ
ە بااووە تااا دەرەو ەلهەر یەکەی یبەیااان ومااوەه  اوکاا لێکااردمەوە و گااوتی:" ب

 کەن،سااەیر" ێبڵاا  خەڵکاای ومااوەهە ا و بباادن دراوسااێکا یشاااننی اننامەکاا ڕۆژ
 "دای من بکەن.سەیری گۆل

 

ا و هاتبااااا  ەرابوون گدەبااااااوەڕ ر لەوەهەڵاااااکەکە خ ەیۆربهێشاااااتا ز
سیاساااەتی  ریتانیاااا بەەب ەوائیتانیاااا بڕاباااایەوە، بەرردنەوەی بااا  ەگەکە بجەنااا 

ەوە ئااێمە ل  دا١٩٤٥  ەوە لەیی کەمیەوە. بەالوویدا دەچڵەستینەف  نەیراباکێفەڕات
، دا ماااونناا لە ژیا  ئەوروپاااهێشااتا لەی  وانەوزببااادەر  وەجو  ئەوکە    ،نویبودڵنیا
 دوای هەر لەا دادەناار او دیئیاا کەن. ب کۆک نیتفەڵەس ەوربە درێان پێدەیەڕێگ

 ە،ەوتێرنکتێبااای ساااپی هەڵدەوەشاااێ دەکا وێساااتپە دەگ ،ۆنااااخێکی دیاااکجەنااا 
 ەوەاتهاا  ێکااارانرکی رتپااای کااومەتبەریتانیااا ح لەەنااگ ی جاود ەتیش کەەتااایبب

ەتی ی بەریتانیااااا سیاساااا ارانێکاااا کر ڵ(سااااا٣٠)ساااایۆ ماااااوەی . باااا سااااەرکار
 رد و هەرمااادەکمەحکو فەڵەساااتین ۆنیاااان بااا چبەراۆکی ڕەوتااا ی ندرککەسااا بەرت

 رزۆڕاسااتی شااتێکی    دا. بەۆنیزم دەیاا زا  گرییێدوانیش بە الیەنل  ێدوان لەسەرل
شااااتێک  ومااااوهە نەتاپێشاااااابەو  ەیاااان ئیااادیبکوە ەب بااااڕواو نە بااااوکایلاوسااا 
انە شاامان نالۆژیکیاا کردنەکانیابڕو کاااریۆه  بااێچۆنێااک    ەرم هبەبرێ،  ڕدگۆدە
 اران هەزسااااەد سااااامناکەییاااامەنە د ئەو کییشاااا تەر لەبایبەتی ەتاااا ب ،وەبااااون

 انخۆیاا  دا،لێکانا زۆرەمئۆردوگە ل رۆمیوککەچ کە بە ،ی دەربازبوولەڕوالواز
 ا.ەددنیا دانی بەریتاەکاکەرڕزگار ەرداچەک هێزە شیوەبا بە

 

 ڵنیاااااییەوەد . بەووینباااا ڵەهەکەماناااادا دنەزندەکرمەە ل ە ئااااێمەبەتهەڵاااا 
 67ێاایئەتل یتپتاار. حکااومەارخرەو بەێااک  ناڕبەبم گۆ  ،اڕۆتانیا گاا بەریسیاسەتی  

 ماااااایەی کە ،دەیانااااا یگڕابەڵکاااااو  نەوەشااااااندەوەهەر کتێبااااای ساااااپی هەڵ نەک
ر اپتاا ەش خردی، لەوباێناارێتە  ینەستڵەف  ڕلەمە  ێکێنهیک بەڵ  یەین  فمەندیەەڕش

نیااااییش. تاو ساااەربازی بەری کرێکاااار ناااانبەڵکاااو باااۆ ملیۆێمە هەر باااۆ ئااا  نەک
ا دو" ەکی وۆسیاسەتێکی خ  اانیریتبە  وەیدەرەوێی  ن  ریبێ ین وەزی   نسئێر

ز النەواوانەی ەئ ،وهەباااااو ئەوروپااااااانی ەکااااا وەر" باااااۆ کێشاااااەی جوچارەسااااا 
 

67  eeAttl  (٦٧٩١-٣٨١٨) ڕێگرەو -نگەی جدوا یزیراو سەروەریتانیا ەبی انارککرێرتی پادەی کرسەر 
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ان یاا ڵهەو یەکەوە کااۆبکەنەوە ەانە بناا الێبو مااوهە ەوئەوان ئ گەرەئ ەتەوە.ناوماا 
و رچااااەوە. ئەوەش لەبەباااکەن جێگەیاااان باااۆ ئەوروپاااا هەر لە ، ئەوابااادەن باااۆ
 انیۆنبۆ ملگەورە  تانیکی  گۆڕس  ەتبۆ  وپائەورە  ک  ،دەکردنەی  ،ەیدرا و  ەگینەد
 ەکی تەنیاااا ، کەنەانازمتەت و بەسااا پاااوز و پەڕکە ئەو النەوا خودیاااا ،وراوژکااا 

 بوو.  ینفەڵەست، ئەویش رددەبشک  ەینەمی زۆگەم ر ئان لەسەیێنشو
 

و بااڕوا بەو بەڵکااو ئەسااتەم بااو  بااوو،  خ سە  بۆ منئەوە    ڕاستییەکەی
تر پێشااا انە شاااکۆیی ەکە ب –ن بااادە ەتیماااانوەی یارمئەی لەجیاااات ەمباااک پرساااە
ە ۆ لکەمااان باا جولەی ۆخبە،ەوارەیەکاای سااەر ناااخەیب و -ێیناا ەدایااان دبەڵێن

لەدوای  کە ینتاااابەریی نراکرێکااااتی ەموی حکااا کەچااا  ن،ێاااندابمەزر نیفەڵەسااات
رێتە شەڕی ازەکانی بنێدەکا سەرب  ەادئەوە ئام  ار، خۆی بۆەرکە سجەنگ دێت

 ەی لەناڕۆژەو ێن ئبگەڕانیااا ێلزباااوو: اداخو شاااتیانیەک  یااااتەن ەک ،کانێااا ەڵکخ
 ێکوێنوشاا ڕێ  هەموو.  نبژی  تینەسفەڵانی دیکە لە  ەکوجو  ەڵەگل  ە،ماوژیانیان  

ی یاسااااەتێکە سێ ااااین بببم ، بەوبوناااادی تێپەڕاکاااااراواکە لەد ،راچاااااوگیەبەرل
ایەوە، یااان وەسااتەربەرانببااێ پێشااینە  رانەیەەر،اای شااێتانەی ئاااوەژوکەڕکەلل
ەریتانیااا ەتی باتااۆریپرئیمای تاپەرساا  یشااەڕۆژو پا  چااارەنووەی ەوئ ەکو
تااونی ی زبووەرباااە دەیوەمردون  وەوجار  ئەو سەدهەز  ،ەستابێوە  ەور ئەسلە
ت ا. ماان نە ئەوکاا رێلێ بگیاا ن  ایینەستفەڵنێو    ی چوونەەگێڕ  ئەوروپاە  ل  رگمە

مەتی ئەوکااااتی حکاااواوەدوناااانی ڕڕەی واساااەتی تاااویو نە هەناااوکەش لەو س
ک یهاااااااااااا نەبااااااااااااوو تووڕەبوو ەوئ م هەرەبم. بەیشااااااااااااتتێنەگ یاااااااااااااتانریبە

 ڕوویڕووبەکە  ،وەشااتەهێنە ( دیااکەی بااۆ ئااێمەاتی ێکیناا رتەەلکی)ئجێگرەوەیە
 ئەو ئاااامرازی ڕاپەڕانااادنیات کااا وئاااێمە ئە ەدنااا ەە، هەرچەویااانە بباڕسااااند ئەو

 ٧٠،٠٠٠دا ئااێمە ١٩٤٧زستانی  اەوە ت١٩٤٥وان هاوینی  ێان نەبوو. لەنکارەشم
. سااااتینڵەفەە اناااادگەیکراتەوە وماااا ی دییاااااانئاڵم وگاکااااانیردئۆلە  وومااااانج

ش ریتانیاااەمااارۆی بەهەروەهااا گو،  هەبوپوتمان  ڕەپ  میو گەندە بەلەم  هەرچە
ێنااێ ود اتاا  ێااکمەتکوح لە الیەن و کە ئەمەشیربوەساا ، بااوو تونااد وام وەردبە
 یلە پەسااانم ا، تەناااانەت خۆشااام گاااوێەدباڵی زایۆنیزمیاااان هەڵااادونەشااااب ووبااا 

 .یانەکەەی حزبلە کۆنگرو بوهەندێکیان 
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 پااێم وابااێبەبم  ،گەڕێااتەوەب ١٩٤٥ۆ دەکاارێ باا  ە،ینەسااتاڕملمالنێاای 
وێسااتە هەڵ  وئەتەکەشاای  نە دەردەساپاشااخردان بااوو.  ڵی بڕیاااسااا  ١٩٤٦ی  اڵس

تروماااانی  کەسااایی یەکااایوادا کە ،ووتانیاااا بااا ەریب حکاااومەتی ەیاێنسەرساااام
 یووجاااو١٠٠.٠٠٠ی ی باااۆ رێپێااادانمریکااااەئانی وبتە یەکگرتووەکااا سااەرۆکی 

 ،فەڵەستینیان پێبدرێ بێنە گەڕێ  کە  ،ەوەدکرەتڕیش  رتڵمان و ئوائ  زیخواانپە
 یااااای وای بەزەەر بنەمااااا سااااا لە -پیکتێبااااای سااااا  باااااوونیهەڵ گەەل– شوەئە
 ،بااوو  وا  یااانێپ  ینێ اا ب  یااێ ولێەتئ  زێاا ڕەب  ودو  هەر  چاایکەوو.  انە باا ۆستییدۆڤرم

 ایتانیی بەرمەتکوح سانکردنیهەرابۆ  ەره  ئەوروپاەکانی  وجو  ارەئاوکێشەی  
ئەوەشاایان خسااتە  ن دایەوە.نیاااومابماای ترر وەنەخێاا  ەبدرێ، بااۆیە ناا ێژدەورو
 ،خەم بااێ ەب وجااو ۆ کێشااەیکان بووەکگرتوبتە یەکومەتی ح توێب ەرگ  ،سەر

دی کۆمساایۆنی ەوە. ئیاا باادۆزێت ڵەسااتینەفشااەی ێکبااۆ ک یەچااارەا باادبااا هەوڵ
 دانیکە سااەرۆمساایۆنەک. اتۆی پێکااا اتی خاا ە لەکاا نەوۆڵیئامریکی بۆ لێک-گلۆئان
     ،وەکااانی ئەوێ گاارتوج وێی لەگاا  رد،ی کاا تدێمااوکرا مانیااایڵاوگاکااانی ئدرۆئ
       لەگەڵ  یانشاااااا ەس، ،فەڵەسااااااتین ێ بچاااااانەانەودەیاااااا  تەنیااااااانااااااد یاگەنایارە ک

 بەهااارێکیە سااا لئەو ،ردکاا  ییاادااکئەمریو ی ییااابەریتان ینوەکاااوردە جسااەرک
 جااامن ئەنترێگێلگااو ریاتنیشااتنی زیاا دا تااا نفەڵەسااتیگەڕانەوە  اد١٩٤٦ زووی

 .نەبد
ردەم ی هیساااتادروت لەبەرێنەک ناااوا مااان وەد١٩٤٦ ی ئااااداری٢٥ لە

ەی ماااای ڕەنگباااێ) ناکیەیڕاساااتی دیاااکە جاااارێک. ومبودەمااااائکەدا کۆمسااایۆنە
شاانان( بە ن ئایەکایتساا اڕبە  نیاااهەموونااێ زاکە واب ،یسااەکە بااێ لەولێبوردن  
 رەدووبااااا سااااتینڵەفە لەکانیااااان و هەوڵە کەیوەجااااو رۆکییەیاااا دشااااە سەرپۆ
 لە ە کەوایتە چیاااا و شاااا ئە ئاااااخۆ ،مەوەەک وناااابڕوڵماااادا ئەوە وەهە. نەوکاااارا

اناااای تو یکەچااا  ،ەیااا بک ووناااان جااا ۆیمل رگەیتاوشااا ک ییرساااەەوە ڵەساااتینەف
یۆنەکە کۆمساا ا ماادهەوڵ  اهەروەه  .ی کەب  شتێک  کهییدا  ئاست  ەەبێ لنوەش   ئە
ن خۆمااااا ەشاااا وەڕبەم  نااااانێاکۆتایی بەوەیە کە ئااااێم ،مەوەربکەئاگاااااداەوە ل

ان اخماا بااری حااایم نیرەی یەوگ شاااییری ۆنچاا  کهەروە ،ەتەوەووکااردالکیە
 .خەڵکەکەمان "یا مردنوات بێ یان واتا ژیکرد" بێ ووارها بیالیک
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می نااادائەار زەه  ەسااا و ش تی ساااەدوێنەرایەبەنااا مااان " م:ێااادا گاااوتلەو
ونوئاشااااکرا ڕوی انێکزماااا  بە بااااۆ ئەوەی پێاااادراوە بتمسااااەدەروت داهیساااات

 دەکارییااان بااۆائام  نەماوەتە  وبم  ەلک  شتێ  هیک  انەکوە جوارکێرک  ،مەیەنابگڕ
جێک ر و مەرونوسک هیێ  ب  وجو  ینبەراکۆچرە ،ەبەیەی تا ئەو ژما  ،دبێنەکر

 ەک  یشتنەگلەوە تێکە  نەیۆی کۆمسانە بەڕێزەکئایا ئەندامبەبم    رن...."بگ  ۆخلە
رماادا یابڕیە، بااۆیە یاا ن اوڵۆزکاا وەی پرسااەکە ئان لەنیابدڵویس   من دەمە  وتم؟گ

دەی" و "ئیفااا سااتمبوەژوری دادگااا  ەل کەەم چااۆن بااوو ەسااته  ئەو  ،مبڵااێ  انپێی
خش کااۆمەکبە  نگبااێەڕ  ڵکااومااایەی ئااازار بە  ەبێتانوە  ئە  .بدەم  ارەیەوەۆم لەبخ

 : گوتنێمپ ،بوون رستانشاو  یرڕۆشنب کیەڵئەوان خ نبێ. پاشا
 

ەر ساا  کە تیااارنەناادە بەخئەوئێوە  ەندە  بەڕێزینە هەرچ
ە یااااااا و وبتتانیرەی براساااااا ێموکد ناااااایی مەزەەوەتدوو ن بە

ی پااااک و نیاااازڵ ن، تەناااانەت لەگەاریکااا ئەمووەکاااانی گرتیەک
نااا،   گەن یااانان دەماا ەکزەزانم ئاااخۆ لە دۆنااام  بەب  ە،وەباشیش
 میدائەنااا  ێنااا دەگەیە چااای ەوئااااخۆ ئە نارچااااوی خۆتااا بێننەبە

: ەوەبپرساا ی ێبەردەوام ل کەچی  ،هەبێونی  وفی بێک بی ماگەل
 ر و نەاتزیاا  ەن نیاا ەک هوە بااین ووجاا ە وەی کلەە مااافی ئااێم

ان ی خۆماا لتااوربااێ، کخۆمان هەنی زما کە،خەڵکی دی  تر لەمکە
مادەیی بێ و ئان هەامۆی خچارەنووس  یاردانیبڕی  فابێ، مهە

 ارییوکاا هاتی و ایەۆسااتد ڵااییەاڕ ۆ گرێاادانیخۆمااان هەبااێ باا 
ە تاااز لەگەڵ کااۆن وکەوە یە بە ور.ویااک و دەالناای نزلەگەڵ گ

ە کااارکرێت،  اکرمااویااای دینامنی ئاڵاکادوگئۆر  کانیوەبوربازدە
بااێ بااارە  ئەوگەڵ کە لەە داواریااان ڕیب انی ئەم وبتەەکاا وجو

مە هەر تین. ئاااێەسااا ی ببکااادەی پشااا  بە ە باااڕۆن وییکەکاااۆم
سااەر  خەڵکاای ومااوەهە اوەترد نەاە ئاساااییک ،مااان دەوێوەئە
 -ینباا  ۆمااانی خچارەنووساا خااای ێوک بااۆ ئەوەیە، زەمیاان مەئ

بااۆ دیااکە؛  ەسااانیک هاای کوەنەان ماا ۆی خنووساا رەچا انیاا تە
دەرفەتااااای ە، نەویرێبچەوساااااێن نەکین بەڕاساااااتی باااااژ یەوئە
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 ،ەیەناااینێبگپ نەکااااوزبووە جوابااا ردە داڵەەماااان هەباااێ منااا ئەو
 ەتوب  لەووە،  اماا نەا  ناادمادنیایە  ێکی وایان لەمتشهیک    ەوانەیئ

بااێ  ،نە باابوون گەورباا لەدایکلێاارە  نمااان کەاکۆلەڕەڵ گتااا لە
 ەناگتێنااا مان لەوە ەکانڵانااادرە منە. لێااا و ساااەربەرزام بیترساااو

 نەوابااۆ ئ دایە.ساایارا لەژێاار پرەهاا و وۆچی هەبااوونی جااوباا 
 بی . ووکە ج ،یەیوشترسشتێکی 

 
وە ەئن وابوئاماااااادەوی یمای دەموچااااااە سااااا ی لنەمتاااااوانم مااااان بەب

لە ئەناادام  ەوە سااێیکەمیاا الی  بە لااێنااا.  ن یااانگەیشااتمتێێل ۆاخئاا  کاارێنمەڵبه
 دیچااارڕ، لی جاارومرتبااا ن کەاماا یکی نزدۆساات ەناادە بااوونچەەرکۆمساایۆنەکە ه

ڵوێزی ن باااکەماایە یەووباا  الاادکدۆن. مابااوو الااددۆنکامگاای  ێیمسو جکرۆسمان  
 یسڕائیل.ئی ڵەتوەد لە کانووەترگەکی تەوب

 

ەماای دوای گ  وو. گەماای لەڕ لە هەرا باا کی پاا تێوب  ینفەڵەستدا  کاتە  لەو
ە رەکاماا ژکااان  ەییتانیەوەی بەرئ  بااۆان  ن فڕێدەداەککەنار  ئاوارەی لە  دەهات و

        اگەدماااااااااانو ەکە ل ،ندەرباێااااااااان ان"کااااااااا ەە "،اچاخبەرلە ژماااااااااارەی کاااااااااۆچ
بااااوو نە ازیڕ اناااااهاگش ێکیاتکاااا  ون،ادن پێاااا وبتیااااا تنە نێااااواهاااا  ەیامناااا مۆڵەت

و ،ااانونە   ڕێسااان بااۆ  پەنایااا  ێبەجەسااتان دییەکاا نیتا، بەرێبوەستێن  تنەکەیاناه
 ان برد.توندەکانی
ەکەیااان ڕاپۆرت  یندادەکرمئایکی  یۆنەکە خەرمسک کۆێکات  ،ادنیسانلە   

 دەسەبتی .  وێشاهن  ابەراپەن  ژیدیکەیان دکی  هەنگاوێ  ناەکیریتانین، بەبوو
و انیی ی، ئاسااامدەریااااوان هێااازی کە ،ەباااوون  بە اندەیەنااا ەوئهەر  یانبەریتااا 
ەوە تینفەڵەسااااا کەنارەکاااااانی  اساااااکردنیبە پی نی بەریتااااااربازساااااەن اراهەز

. داو" بااخەنەساایدارەکانترەمە  ییاساا سی  ارەا "گوناهبددەهەوڵیان  ،ووبکردسەر،اڵ
 یاڵمانگاکانی ئئۆردو یکانرەاوکردنی ئازمەتی دەربارایس   نەویدەیا ئەوانەی

اگانااا ماای هەگ یااکە. دوودتێکاای بەوە وڕیەە پەکشااەڕی یاادت باادەن. ئێمااوکراد
وی ەنااان بیایشاا دووەملێناارایەوە،  دۆ  هۆساای    دواتر ناااویوو  دە بێف  )یەکیان
انی تەکاا  ئەوەیادا پااێش ی ئیتالیاا  ێریااایڕلە    ازیسااپێال  لە(  ۆلۆمااب کااراگۆ  ئیلیاه
ر پشااتی لەسااە ریەبانەپ ١٠١٤یەکە مگە  را.ی، گبدا  فەڵەستینن بەرەو  ووچدەر
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 نەدای گەێڕکومەتی ئیتالیا ح  ن،کاانییەریتەب  اریوشژێر گلە  و.تبوڵگرهەی  خۆ
ەکە یەمیاااا گە یااااانکردەوە لتەڕان ڕێاااابکەوێ، هەرچەناااادە پەنااااابەربە ەکەیگەمیاااا 

ری ادەر ن ئەگدا، گوتیشااایا خاااواردن لە مانگرتنیاااانجااااڕی  نەوا. ئنبەزابااا د
 ن.کەەش نغرۆدەیەکیگەم ن وژوەکخۆیان د وائە ،ننێاباربەک ەگەڵدازۆریان ل
 

ش کەن، منااایبااا  ەو کاااارەئ داانااا یمێدبێئو ەلن ەوائ وونەبااا نم ومااااگ مااان
م تەزمانانەسااااا بەڵاااااکە شاااااەکەت و ۆکوشاااااتنی ئەو خەرگەی بیااااارۆکەی خبە
ن، خۆیااان وبااوووبەڵەکە ریەک کردین لەسااەسا  کەون  یاوموهەە  ک  رت،دەگنە
ەساااتیان. ەردب مانەووگەیانااادبد کە رکشااا بەبێە خاااواردنەش مەو کەت لەننااااتە
ەوە یالی کەمیاا  بە وائەنەوە، یاا ە بێنەکیگەمیاا  ایباا واننتەمان مەو ئااێ هاتباااەگەر ئ

چەنااد  ەێمخۆ ئاا ین کە ئاااباادە –بااا،ی دنیااا  و–ن بەرایشااانی کااۆچن ایەدەبااوو
 میالی ڤائااااد لێاااو باااۆ ئەوساااا چاااوومە ڤائااااد هااااپو  اتساااەرە. ینوڕەتااا پڕو

گاکاااانی کۆمەڵ یاپساااەرتا ێنەرایەتیناااوە ک و،جاااوی ەتەوەیااا ی نئەنجاااوومەن)
 سااوککردنی کاارد، بااۆ زماشاانیو پی وو(باا  رۆکیسە  مزیشرێ  د ورەکد   یشییو

 وئاااێمە دو ەین.ن بااادخاااوارد الساااپێزیا جااااڕی ماااانگرتن لە ی پەناااابەرانیباااار
 داۆ ڤائاا تر باا زیااا  نوێنەرێااکیوشاای  لە  گەورەی    یکاا ێگروپ  رهە  نا:رجمان دامە

     و، بااااوە کەنتێنی مااااانگرکە ئەوێ شااااوچااااون ،ێرێاااا یم نەنۆرشااااەللیااااومی لە ئ
ی ییە بەشاادارهەن بۆیاااەندروساا  ت ساایکەە دزپااا تەنیااایش ماا دووەی مەرجاا 

 ن.نەکە بکەنگرتما
خ سااانە چااونکە ،ونلەرزۆک بااومناایش لەسااەر زەمینەیەکاای  کااانی،ەال
 نااابێ ،وتممان پێیگاا یشااکەکەکە پز ،نەبااوو انممڕوساا ەی سەرە ماااییۆبااووم، باا 

 باشااە، تااۆ ێبەڵاا : "تەوەوگاا م ە دکتااۆرەکەمماان ب .مبااکەەکە گرتنداری مااانگبەشاا 
 ماااڵ بە  لەود  می و ماناادەگرم یاااخویاا د لە ڤائاچمدە  اەتەوئکە،  باردی  ۆب  کمتێش

و ئە ووەکااان."تگرنێااو مان  چاامەەن  ڕەچاوبکەی  وەم لێبم. تۆ نابێ ئەدەو  ڕۆژو
تە ی خساا مااانگرتن  یتنااامەڵەمۆدواییدا ملی ناو    ەبم لەوو، ببڵ نەاحۆشمە خبە
ش اریزشااا،  بێووساخیم هەبکێشەی لەش  کە  ،موونەب  تەنیا  من بە.  متسدە  نێو
یەک ێ هاایک کێشااەو باا ی دۆساا   ێکرالی دکتااۆ  ووەم ئەو چاا ەبو، ببو  ەخۆشن

 ۆسااااتەوخاڕە ەکی مااااانگرتنندنشااااکا)هەرچەناااادە دوای  تی وەرگاااارتمااااۆڵە
 سەرخۆی(. تا هاتەوەگێک لەوێ مایەوە انم و نزیکەی ەشخانخۆەن انەدیانگەی
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 لەو  ۆمان هەبااوب  اخس  وڕلیومی    دامانگەی ڤائفەرە  ل  انگەمێجە  ئێم
 سااەیات  ١٠١تااا  م  بااێ شااەکر، بەب  ەمما بەئ  ەبخۆینەوا  چ  تەنیایدا  وێتتێن  تیکا
ئەوێ  .وابااوکرەن خەەکێشااان ،ەدەرە، سااوپا  بۆخااوا جگیک خواردنێااکهاا  بااێ
ەوتاای کڕێو کە بااو داەمسااێیی ڕۆژ لەئەویش   ،هاتەپێش  مانکێشە  کەێ یڕۆژ

 یینەکان پێاباڕزۆگ سەرۆکی  یاێرئید  ،دکردە  هەڵسانەوەیژنی  جە  یسەرەتا
 بشکێنین، چونکە ان  دەبێ مانگرتنەکەم  ووتی جریعەشەرەی  گوێبە  ،یندانەیاگڕ

 ەب،  کاارد  نێکماێژاوڕە  مئێە  ۆن. بۆین بخان  68ەردەبووایە لە سید  وجو  هەموو
 اتزۆی ماا کوبچاا   ێمە نااابێ لەتە نااانێکیئاا   ،تینگااو  ێیااانا پندامنێولە  نکانەوموەزئ
ساااااەر لە جاااااۆرە ۆین، باااااۆیە بەمباااااوو( بخااااا گەورەتااااار نە کزەیتونێااااا  لەکە )

 گەرموگااوڕشااەوەکە زۆر  وین. جەژناای ساایدەریووامباا ەکەمااان بەردەمانگرتن
 ،ووباا  ووجاا  لەپااڕ  انەنیشااتمت نیدا مەیااداماناا ەکەنمانگرت وەیمااا ئیاادی لە .ووباا 
و  ناتسااەرتاپای وبت هاا  ەش لەردێاا ردین، نەکاا د بااۆ یان،سااە ا ونااز وژ وێناا 

و، دمانیم بااومااایەی شااا ێکیااان کەژڕۆین. اسااتخوەد خیان بااۆای لەشساااهیااو
 ەنااد، هەرچەە الماااندەهااات  ۆریااۆنیش زۆرجاااگتاان و بنرا دەرکەومناحێم و سا
 اتەنیااا  ەوۆرییەتیااا وی وڕ لە. گرتنیش باااووانی مااا ژدهاااۆیەک  ەنااادئەو لەبەر چ

 ەژ لۆڕ  یااش بەو، ئەانەردانمساا   بێتەڵک  ەخ  ووەبه  تمۆڵە  داێکڕۆژ  ەل  راکجیە
ەن دەگاام یدا بەیاسااتڕ لە بااوو، بەبمدا  ای نیااوەڕۆی دو١  تااا  ١٢  سەیات  ننێوا
 .وبودەن چۆڵ الما

 

گرتنەکەمااااان، ناێکردنی مچەنااااد خولەکێااااک بەر لە دەسااااتپە یااااادم لە
 دواو  نەیبااد ینتساا ڵەفەی ومەتحکاا ی یشااتگ یارناادئەمی سااەرێکی رماناادابڕیا
ر لێگاارتین دواتاا  یوێگاا  ئەوی لێاابکەین. سااپیزاال  ەکەیییمەگ  دانیگەێڕزی  اوخدا
بااێ  شیچرکەساااتیکبااۆ ایااا م مایەرسااۆن، ئخااانو گااوتی: " ماان کاارد وی لەوڕ
ەوە لەبەر ئ  هەر  یەسیاسااەتەک  ۆدارمان باایەوێحکومەتی شاااژنی شااک  توایەپێ

و ەئ ماان، ەخێاار" ن :ەوەیادمماا ەبمناایش و ."یانااان ۆخاا ەد  ئێااوە نااان  ۆاخئ  ڕێبگۆ
ی کە  سیاساااەتۆن یااا مل شە. کە مەرگااای شاااەیکدا نیااا شااا ێلەمیەم واڵپاخەیااا 

 
68   ederS    سیدەر دەرچدکردنایبۆ    ەوو ج  ی نێکجەژ:  ل و وەوەی  میسنیان  بەە  موسڕا  ر   ا، بەرایەتی 
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سیاسااەتەکەی  ننەخااواردنی ماا   اننش ڕەچاوناکەم  ئەوە  ڕی،گۆتیان نەەمحکو
 ان."بۆ ئەو کی هاوپشتیەیبێتە هێماهیک نەبێ خۆ دە هەر بەبم ،ێڕۆگب پێ

 

و ردوهە اردداائاا  ی٨لە  کاارد.  یخااۆ  یە کارکنەگرتنوەشدا مالەگەڵ ئە
نااادی تو یکەیریاودێلوماااب لەژێااار چااا لیااااهۆ گۆئیو   هاااۆ  دۆەکە یمیااا گە

 وەک پێویساااا  و نفەڵەسااااتیەنارەکااااانی ە کنگەیەناااارا انییتاااا رەهێزەکااااانی ب
کەیااااان ەگێااااژەی مانڕ بەبم لە ،راسەرنشااااینەکان د1.014 مۆڵەتنااااامەی هەر

ان یاا ەکەڕاپۆرت یییکاااەمرئ -لااۆنگئەکۆمساایۆنی نااگ ما مااانر هەنااان. هەدەرهێ
ی ڕێگااار جااا ەکیبە کە ،دا هاااتبووەرتەکپااۆڕا ەوە لەئ یازیێشاانە. پدەووکااربا

سااپیش  ێباایفرۆشااتنی کت کااڕین وپرساای  ڕێنمااایی ،ێرباادبەر چۆکاا  ١٠٠.٠٠٠
مانااااادات کە  ،ی ماااااوەدرێژیش هەبااااووپێشاااانیاز هەروەهاااااەشااااێتەوە. هەڵبو

 کەدیاا   یکرێجااا  بەبم  ن.کاااوەتوگرەکنەتەوە ی  ەکیێرییبۆ چاودببێ    رەوانرفەب
 وجو ١٠٠.٠٠٠ یڕێگاەیگوت ئەگەر د ەوخر ئائ. ەخێرە نتیەووگ بێ ین  ەرستم

و  ئاشاااتی وەیانەڕ، ئەوا باااۆ گێااا ێایاااانەون یەرە کە  ،ساااتینەڵفەباااۆ  بااادرێ
 یتااانیرەتااۆریەتی بای سااوپای ئیمپراسااەرتاپ  ویستی بەێپ  ستینفەڵەسایشی  ئا

ێ دەب ئێمە ،اەدخۆبارود م: "لەتمگودا ایفحەەی حز  لە رگنە کۆمنیش ل  دەبێ.
    نەگاااۆڕێ، ەی کەتاساااەو سی نین ئەگەر هااااتمێەلبسااا ن  ااایبێتەر مسااا  ە باااۆئەو
رەی کاێ ین لەم  ر ب" مستەەمان بنێرێ.بەگژداچوونەو  دەبێ سوپاکەی بۆ  اوئە

 ەچی هەر کردی.ک ،وودۆنگ بڕد زۆر
 

 اینتابەری ەتیحکومدا ١٩٤٦حوزەیرانی  ی٢٩شەممەی   دا لەیڕاستی  لە
یکەی ناازی و ناتاا بەریزی ابرەساا  ارەزه نااد. سااەدایەاگڕی  یوشاا  ژید شااەڕی

؛ و دەیان کیبۆت و گوناادێن خزانە ویانی خەڵک گ وونەەربیس بزار پۆلهە  وود
ئاژانساای جولەکااان،  دا وەکن داانیاااوجومانییەکانی یشااتبەسااەر دامودەزگااا ن

و  رشاااا هەماااوو ساااەربەن وارتەیاااا ؛ رەوشااای ئاۆپڤائااااد هاااا ڤائااااد لاااومی و
رت، گاا   انشاایوجو  ٣.٠٠٠  ر لەتیاااز  و  ندپاسە  دابتو  ینینەکاشنوە جورۆچکشا
ایە تێاادابوون. مەبەسااتی ئەو هەر ی یشاا یوەکانی رکردە سااەر لا زۆنێویاناادەل

شاای  و ساازادانی الی یوڕرە و مااۆشکاندنی ومیان بۆ تێکەکەسێ سەرەبوو: ی
" نینوا،اا نا-"بە،اچاااخچی ش کااۆیەکجاااری کبشااکێنن و بەێتهاگانااا  بااوو، تاااکو

 بەبم لە  ،باادەن  زاساا   کەشەننااێغاچا،بە  یانەکرسرپەو ب  ننتێبوەسوەکان  وج
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ە ە" )کە هەنااوکەشااەوڕلەو"شااەممە    کەچاای  ،کسااتیانخواردشوەوە  ڕو  سێ  هەر
بااووە دەوڵەتێکاای  ،ەشاا و واتااای بە نفەڵەسااتیرێ( دەبناااو اەهاا ە ئیسااڕائیل ول

 ی.پۆلیس
ی. ن دەزاناا ااماا و ەراساایۆنێکیپۆئۆرە تر بە جاا ێشاا پابااوو  دەمان لەوختبە

 بۆ  گواسترانەوە  انەکە، چەکەوردشاان  خۆی  اانهاگ  ەیندماەرفان  یەد  بەە  بۆی
 بنگۆریااۆن لەچااۆنێکیش بااێ    ن. هەرنوێش داڕێااژرا  یدیکە، کۆدەی  رگەحەشا

ائاااد و ڤ جااووئەناادامانی ئاژانساای   وهەمورێ  و  مز، شاو، بەبم رێبو  دەرەوە
ن ا ماا یەدییرو ڕەشاابگەل ن.التااورن کاارا یاۆردوگاا ئ انەیەوڕگیااران و  یلیااوم

 تااارین شااا  کەخراپ ،گاااوتیەدوو بااا هە اەهااا ی وکااا ڵەخ ەدەنااا رچهە، یااارامگەن
ئەوان  ە ماان بااۆە بااووە  لەوانەیی کردبااێ، ئەوناا م ناادات دەرهەقامتی ەبدەساا 
. بااخەنە زیناادانی التااورنەوەژنێااک  ێانویسااتبیاااخود نەینااگ نەبااووبم گر زۆر

تااورن وانەی الەڕ و ات بگیرابااایکاا وبااوو ئە  ەڕەی شاا مااایە بااێ، کهەرچۆنێاا 
 بااۆیەسااتگیرنەکرابوو ەد کە بااووووباق مەڕوا  انمڕێکاا وهاە ل ێااکیەک .ابااایکر
ە،امەکاندا ناااااو شاااا  ەکە بەڕۆژ هەمااااوورێتەوە اشاااا بئەوەی خااااۆی  یتجیااااالە

 بااڕۆ ماااڵیگوتبااوو    پااۆلیس پێاای  ادواییااد  لە  رن کەچاایبەڵکو بیگاا   ،ەیەودەسوڕا
بەر لەی نەەو ژ)ئن بنگۆریاااۆ یساااەرهاو والپاااا بیااارمە کە ەبیشاااە. دان خاااۆت
 بااۆ زەنگاایکەم  ێکیاتسااەی ەناادای چدو رهە وو(نەباا  اوخااۆی ناساار یسااەلیقە

بگاارن؟  ەوەی؟ ئایااا نەهاااتن تااۆشماااڵ ەر لەه شااتاێه لاادا، تااۆگۆێ ئەرم: "لێاادا
پاشااان دیسااان  اخساا .دوسااا تەلەفااونەکەی ئە ،وە نەخێااروتەپااێم گاا  یشمناا "

ە نفونااالەتە هەمااوو وئە؟" ننەهااات رەها شااتگۆلاادا هێ  ێرئەدەوە: "تەلەفونی کاار
 .تبێڵنەخسەه بۆی کە  گوێ یەوەئ وەک

 

ای چەک و ود و بە درکرسااەەستبەن دکیاڵەەر خەک هن  انکەانییتریبە
کە  (اگوریاا )ن نااایەوە. شاایاکی بەدڕەوشتانەێانو زیاا کاا ڕان، بەڵبەڵگەنااامەدا دەگە

لە وی اکاارداگیر بە رەهەفااتەکە ه هەمااووگەورەکااان بااۆ لە کیبۆتە   ویەکێک بو
 ەکینەیخااااجبەن کااااەیی. بەریتانا ماااایەوەیااا نبەریتاەکانی زە چەکااادارێااا ه الیەن

 ڵوەشاندەوە. ئەولەباریەک هەن  ایکەتەیە کیبۆوەوە، بۆیبوزۆەوێ دل  نیاگاناها
ەنااادامی ئوەیاااان لێااادەکرا ەانی ئن گومااا ییەکاااابەریتان لە الیەنئاکنجیاااانەش کە 

" فەڵەسااتین ینکاااەو"جووی اناا  بە تەنیااا وان نەدابااونااا بااووبن، ناااوی خۆیاا هاگا
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ا یدەریساا ستبەەد ایدوگاا ی ئۆرچپێاڕن نیاوەکایاپ  هەموو.  بوودرب  انۆیناوی خ
ور هێشااتبوونەوە. کاااتێکیش گاداڵەکانیان لە یاا ناا م ژن و تەنیااا ن و بەووباا دکر

ۆم ببیاانم، ماان خاا چاااوی    انەکااان بەچووم تا زی  ڵکرد،ەکان ئەوێیان چۆسەرباز
   .نوژابوڕە گوللبە  یانچاو ەک ێچرنابیلە نشینمتۆابنی کیبرگیز وێنەی مندهە

 لە ومەئی ێگەجاا ماان  ،ووربەسااەدەستب نرتااوال لەشااارێ  ی کاااتە لەو
ە. ئیاادی لەو وەکان گرتبااووەووجسیاسی ئاژانسی    یەبۆه  یکردنییەتۆکاەرس

یە ییرگشاااااابڕەبماااااای ئەو وە لەدەبااااااێ  ،دکاااااار ەموە پێشاااااانیازی ئەوپااااااێگە
ە اننیاا دەمە انیاا تە  شاای ەبااێ یود  ە،وەکەساای گاارت  کە هەزاران  ،ییەداسەرتاسەر

 ئەو  اسااا ەئو لباااو مەحااااڵ کە ،ووە نەباااوەئ تەنیااااهەباااێ. هەر  یەردانەوکاااا
دەنااا  ،بکردبااایە  رانەمااانکاریگە  کارێکییە  اوو دەبوکڵگ بین، بەنێدەدا بشەەوڕ

 جاااڵەوی گرووپااای ساااتێرنڤااای لیاااومی و ن زاوگااا کە ئیر ،م لەوەیدڵنیاااابوو
 ەوە. نایۆنترۆلی خۆیان دەخستە ژێر کڕەوشەکە

 

ی رێ جااێگەە جاااەبم ئەم کتێبب  ،یەک هەشتێ  ووهەمن بۆ  ێوش  وت  کا
ئەو پرسااە  رەلەساا  ەڕوردی بە ەب اە، تاا ووتهاااەنشاای ەەکاتا کوەهاا و هەرە ینیاا 

شاای دا و یونێاا لە کەتە هەڵااگەڕاوە ی ئەو دوو دەسچیرۆکێتەوە و باسی هەڵبدر
. بکاارێ وەنااااگلەگەڵ ها باساای پەیوەناادییەکەیان ۆیاااخ  ؛ەوەتەبوون، بگێااڕدرێه

ە ک کەمتدەهەساا  بمهەڵاادەگرم. بە واڕۆژد بااۆ ە ودیااکی نکەسااا بااۆ ەوەئ ماان
فەلسەفەی(  و) ڕێوشوێنمەڕ ەلۆم  تی خێسڵوهەی  ونوڕ ەب رگەئەبم  گۆناڕاست

ە هەمیشااا . مااان نەکەمەوە ونڕو گرووپااای ساااتێرنن زاڤااای لیاااومی و ئیرگاااو
 کێاا ریرۆجااۆرە تهەر  -تیکیااانەیەناای مااۆرا  و تاکیهەردو ال–دژی  لێبااڕاوانە

ی ود دژن یاااخەباا یەررئەوەی لەبە هەر ەبااووای  رەیە ژیدک  وساااەئ ،بااووم
 لەەی مااان کەئیااادانەکردن ین.ناتااا بەریوەی ئەەر بلە رەهە ایباااوونییەکاااان تاریبە

ە ناااادرچەهە ،ەەتەوو هەرواش ماااااوبااااووە  هەروا گااااروپە ووو دئە بەراناااابەر
  یشااا یو )باااۆان ، بەبم ئەوبەختکەر باااوونو خاااۆ رنیان تەواو باااوێەکائەنااادام

 لە بووە. من  ڵەتایی هەە تا کۆلەسەرەتاو رەهیان  ەشکارەک  ( ووونب  سیترەم
 ە لە هەماابەرنایاا وەیەکی کاریگەرینەادراەر کاا گئە ووباا  وا مێپاا  اد١٩٤٦ اوینیهاا 
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دەکەن و گۆبەنااادێکیش  کرێااا کا 69ئەوا ئەوان ،ەشااادا" نەناااوێنینمەی ڕ"شاااەم
ۆت ۆڤاا اێڕە  ل  70مەنزیاا احااایم ود.  الی  ویاای چااوومەوز  ەب  ئیدی هەردەنێنەوە.  
سااەری سەرتا شاااندانیلە خۆپی جۆرێااکتااا  ،ێباێاانمپ یەنااایەتایەی ،بەو هیااو

ی مززایاااۆنیوی خاااراڕێکەرۆکی سااا  نەمر وایااازکتاااۆا ددکااااتە و. لەبدەینسااااز
دە و دوو ئەو سەرکر  و  سێ  بوو. بێ  ووەکانسی جنی ئاژارۆکو سە  جیاانی
 .وبو نجیاا نیکاەوجوتی بنەڕەی ەر،سەک

 

ێااژ دورودر یکابنێساا بااۆ  مبااووە، بەبکیادەل ڕووسیاە  ناوبراو لای  زان
 ینەخۆشااکردنشاای لە زەمییەزنمکاای  ێڕۆڵ  ،وەیکردوو کاااریاوە  تان ژسلە ئینگل

، سیما جااوان و بەرزباب ،اویسونیاوێکی ئەفپ بووە. ئەواڕنامەی بلفۆردا هەج
کە  ،وبااو اویان ە،ساا و  ریاا ب نجیاااا ریسااەانی سەرتاەکاا ووئااۆ،رە بااوو. ج ەب
 وو. ی نەباا یکی سیاساا ێتک پاااریر بە هاا ە ئەو سااەناادچەەرەکااانە"، هوی جوپاشااا"
 یش لەتشاا گ م و بەکیبااوتیز یەەوتنووبز  یاسەرسەودڵی  و،و  یشە بەمەو هەئ
 مسااۆگەرکاای  نێزاراکتێل  لەشاادا  ەئەو  ڵەگەبااوو، لیک  نز  کرێکارانی  زووتنەوەب

و. وباااا هە وانالکگۆریااااۆنی چااااابنو  وانااااامەەناااای خاااااوەن بڕن وایزملەنێااااوا
 وای نک بنگۆریاااۆتێااا اکبباااوو، اپتااار رخا گااادی جەنانمیااا  ەشاایان لەکەدییوەنیپە
 یناناادرزدامەبااۆ ێویساا  هەوڵ پپێاای  وایاازمەن بەحااایم کەوا  ،کردسااتدەەه

ا یزمەن بکاا واە ا لواد بووکردزبیش حبۆ پێشنیازی نادا تەنانەت    وتابوری جو
 وین،نەبااو نۆۆریاا بنگەڵ لەگپرسااە و ئەئااێمە بااۆ  فەرمااانگەکەی باێنااێ. واز لە

نگاای ەدمەن وایااز دا١٩٤٦ل لە اسب  یۆنزمیرەی زاۆنگە کل  تروات دم هەڵبەببە
 .وەتمانەیی وەرگرتەبێم

 

 
 رگێڕوە-ەکەیپەو گرودو  سەمەب   69

وایزمدکتۆ   70 حاییم  بە ەرکردەیەکس   (٢١٩٥-٨٧٤١)  :  ەن ر  ین  م ەک یەو    وجو ی  نسژاائوبانگی  نای 
 ڕوەرگێ-لئیراسیئ ەتیدەوڵ  یرۆکەس
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و ئەو دو یپەیوەنااد ۆ سااەبارەت بەڕماا ەئ انەیۆکاا چیررباری ئەو ەساا 
کنزیکباااوونەوە ێلوی میااازاج و وڕ ی لەاوەوت بە مەبب ،درێتەوەڕەگێااا پیااااوە د

یشاای ۆشخ ،بووسەرسام   مەنزیبە وا  ێمەی ئبا،ەک  یۆن وۆرنگاز بوو، بجیاو
وەک ئەویااش یاازمەن نەبااوو اەی ومتمانهەرگیز جێ   ەوئ  چەندەرە ، هسەوید

مەن ەکااان نەبااوو. تەنااانەت وایاازیییتانربە  ەربناا بەرا  ییوابەخشااانەهی  ستوێهەڵ
ەکاااان هۆشااایان ێ بەریتانییدادێاااک ژڕۆکە  ،وی واباااویاااش باااڕوا١٩٤٦دوای 
ی ەیاکیپاا ان ەوئ وەختبوێسپ زۆری و بە ئاکاری خۆیاندا دەچنەوە.ەر  ەسدێتەو

 یەوەدەر ان لەوەوە یااا ناااا م لەبەب ێ.نااا ێپەژرجاااولەکە ب بە قەهدەریاااا تانیرەب
ت اەی مانااادسااااڵ٣٠ئەو  اوەیمااا  باااۆەو باااووبێ، ئ کێااا رچۆنهەفەرماااانگەکەی 

 ەرجەستەبدا ێت ۆنیزمیکە زای ،نیااج ، بۆتینفەڵەسبوو بۆ دەرەوەی  پیاوێک
 و.بوە ن و ،ەبزۆر مەز ئەو باندۆریبوو، ووب

 

لە  فرساا  یسااەیاتۆک ترومان لە رەنێ سوابتو  وب  نەیزموا  انیتە  وەئە
ەوەی نە،ە  ێنااێ بدا باووەتاای جاا دەوڵ بە دانکە  ،نااێ،ەنااایەت پێباێ دا١٩٤٨

ێااک م کاتبەب یناااش بااوو،و ناسااک و نیااوە ناب پیاار وایاازمەن .بەشااێک بااێ لێاای
               دایە دەسااااااااااەبتی دا١٩٤٨ری ی ئااااااااااادا١٤وانیااااااااااوەڕۆی ان لە دتروماااااااااا 

            ی، ێنی بناسااااااا مااااااا رەف ل بەیساااااااڕائیتااااااای ئەڵدەو کەان وەکااااااا کگرتوەیە وبت
" گااوتی:  ،ان کاااتێێکرنەوەی ترومی بیرلەیە مابوو  ،بوو  زمەنایو  د.  ەره  ئەوا
ێ هااایک ژۆڕئەوێ  ەکا." دیااااربووباااڕوام پێاااد تەمەنە بە دکتاااۆرە ئەو وکەهەنااا 

 یمحااا  ڕۆنااا،تمااان  ێمە دەوڵەوو کاتێ ئاا ەبیۆندا نی بنگۆرشکمێ  ش لەیەکیڵوودد
 .یکۆرین سەمەکەی تەببێ یشمەنزیوا

 

 ،داۆڤااۆت دەکااریڕلە  خااۆینی ێوشاا نم لە وایاازمە نیرداەساا  ارجاا رۆز
ئەو  )هەر بووکردسااتنوێکیااان درووە خاە١٩٣٠ ی لەای ژناا خااۆی و ڤااارلەوێ 

کاااتەی ەوئ  تااا  تەوا،  ١٩٥٢  تااا  ١٩٤٨  کایەتی لەانووەش بووە بارەگای سەرۆخ
، مردکاا ەدی گانباا  کە شیرجاااو ان و ئەارجاا  زۆر چیاادوایی کاارد(.وایاازمەن کۆ

م ەکئێااوارە مناایشۆ،" ا بخاا گەڵاادلەکمااان خواردنێژەمە  ناالماا  رەوە "توگاا دەی
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دوا   لە  ن دەکاارد. ئەوسیاسییانەماواسی  و باسوخ  ،سە  ،ردنبەسەردەبلەگەڵ  
 خااۆی بە  اساایو بە. ئکردژیان دەوی  بات  هەستی بە  تەمەنیدا زیاتر  یساڵەکان

 ە  لقەساا ئەنبە    درکتدەی هەساا وا  ،یاۆڤااۆت"ەڕ  " زیندانیدەکرد کە  شێوەیەک  
ینم لەگەڵاادا فااراو  ەک  ،بیرمە  لە  انکیرێاج  ە.ەواوەتا دوورخراسەتدیس  تنیشڕاد

ەی یئەو ڕاسااتی لەبااارەیدوا، دیگااۆ   لەبااارەی وەگیناایەزۆر بە خەم ،رداودەخاا 
ابینەی حکااومەت ی کۆبااوونەوەی کاا مااادەا ئائەو ،بایسااتبیو ۆ گاا دی کاتێااک هەر

 ئااێمەی انەماا رلپە سااتمییس چاایەکد، ەکااری دشاا ەتیۆکایەرس تەنااانەت ،دەبااوو
 ،ۆڤااۆت بژیااێیاڕچااوو لە    ەک  ،وەدا هەڵەیکااردلەن  مەیاازوای  و. پێموابوازبویاج

 باااۆ زانسااا  نزیاااک باااێ، ئەوزمەن یااا ی واپەیمانگاااادەیویسااا  لە ەنااادە هەرچ
ۆڵینەوەی دانیێاال پەیمانگااای لیکاا ناااوی لە هەی تییەساا زانوە نەیکااۆڵەناادە لێڵبمە
ی دەرکە و ابژیا میرشەلئۆە زمەن لایو باهات گەر و.بوکدایلە  دا١٩٣٤لە    فسی
ن ەتییاەرۆکایتی ساا الەکاا شااازار  وی اای زوەک بن–کااان وەوجۆ باا  ی خااۆیماااڵ

 گیریەۆشاا گەی بهەستیشاا  نەنە خەمبااار دەبااوو ئەوا  ،دبااایەوەرک -کردییااان
 با،بوواو  ڕبار و دەواللەنج  مەنیش کەمتر بەر خانمی وایزا گەهە. هەرودردەک
کی پیاااوێ بااێ ئەوک ێنچۆ رهەە. بایبدا یەکەردمێ یەوشڕەتی رمیاا کردەوا  ئە
 ،وایسااگا ەر مااای ەکەمەررادک باا ێاا کاتووم باا  ندماان زۆر شااەڕەفمە و،بااون ەزم

دا ١٩٧٤لەلە ئاااهەنگی سااەد ساااڵەی وایاازمەن  زمەن سااکرتێری پەمانگااای وایاا 
 .کە بمانیی پەیمانگای جیاشەڕەف ەرۆکیسێ کردم وی لدا

 

ر ەها هێشااااتئەو  ،یال مەچااااوو دا١٩٤٦ ەلێ ڕۆژوێ ک ئەێاااا اتک مببە
بەڕێزتااان بێاا  و  رەگااوت: " ئەگ ێمن پاا . ماا بااوو رەسااەبتداەم و دیەک یساا کە
 ماناادات یتومەی  دژی حکاا وشاا یمەدەنییانە بۆ  یاخیبوونێکی    اسەتیسی  نگیبا
 وەیچاای ئەکەملئااێمە  ،انی جیاااانی دەدەیاانەوا نیشاا اباااێڵن، ئڕ فەڵەسااتینلە 
 ناتاا گەرەیرکا انەەو جاااڕدئی سااتپێوی سااەبتیەد وەئێاا  تەنیااان. بینااا، یااداوڕو

 هەیە."
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 ەک  ،نیااابمنا دڵەبێ لە هاگام دبەب: " زۆر باشە،  ەوەتمگو  یێوایزمەن پ
." من ێتەوەکۆدەب سلە پاریئا   یگانم ەل وجوئاژانسی    نەکەن تا  کارێک  کهی
ن م) ەسەنج کپێ وەئ ینەتماا مگەڕ تمەخەهەوڵێک ب  هەموو  ،ئەوەم پێداێنی  بەڵ
 نم،ێاا بپرسااەکان بەدی لەسااەر نبوورەداربڕیاا  لەوان( کە ومیەکێااک نەبااوا شااتهێ
دا ییڕاساات . لەبیکەین ێکردەچی ئاخۆ ،(ئەشکۆ )ی ال  ەومیدی دەستبەجێ چوئ

 (ئەشااکۆ )  تێکا  وو، بەبمابدردوو  بە    ەنگی سێد  ەب  نددەوە نوانبڕیاری کر
ڕێ و ۆەگد خۆیای ڕکە  ،دناگەییڕا جێو، دەستبەوب ی وایزمەنداوا گوێی لە

مەزراوە ر داگە بوو ایش لەو باوەڕەدئەو .اەدد ەکی دیێکجۆر ەبی خۆی دەنگ
ڤاای بێگومااان ئیرگااون زا ، ئەوابێاانن  شاا دا شکاناا ەیکاردانەو لە ییەکاننامنیشاات

 پااااێم وایە زبووەوە.نیش پاشااااگەەوایاااازمئیاااادی  دەکااااا. ەره کشااااتێ لیااااومی
ی مەتااا هەڵی یااا ەتابەرایڕ ەل ۆیخااا  ێبتوپێیاااان گااا  ێناتسااا لە ئینگل دۆساااتەکانی

 ن، ماانوبی بااوهەرچاا  وەلااێ هۆکارەکااانی ،ەوەێشااێتکبنیااانە ونی مەدەبوخییااا
 وم.توڕە بوس  و ەپ لێ زۆری

 

لە   ووژانسی جاا كێشرابوو دانیشتنی ئا  ی بۆەخشەنەک  دا هەروئابلە   
بااوو،  ەوەردە ریااۆن کە هێشااتا لەویساا  بنگۆە نەماندە. ئااێمرێاادراپاااریس گ

 ەمێدی ئاا ئی،  بایەوو بگیراەبانلەو  وە،ایەابەڕهەر گ  کەونچ  ،ینەستڵەفتەوە  ڕێگەب
  و. ێ اااااین باااااوناااااوێی ب یشااااانیازێکێماااااان لە پێگوەوێ یس و لچاااااووینە پاااااار

 گاااوایە ،باااووکردی فەڵەساااتینکاااانتۆنبوونی  بە شااانیازیێ اااین پێان بەیااا ئەمجار
کااۆچبەرە"  ەکااانیریتانیبە ڵەداکااانتۆن. لەم خاااک یە بباانەنیش ەکاااوجو ووهەماا 

 دەدەنە نڕێیااااااە و فنەوکەدەە دەرەوی ەانەوڕن یاینەساااااتفەڵی "ەکاااااانغاچ،ا
ەکە رەکانی وبتونوسااا  ە ساااەربازی زیااااتریشب و ر وبیەک لە ،ااا دوگااااۆرئ

ی مجانەەربکە  ،ێێشنیازێکیان ئەوەی لەباردابک پیه وێنەدەچوەوێ پ. لەنندەت
دا لەگەڵ وگااااۆفتلە گم وایاااازمەن بکەوێااااتەوە، بەب لااااێووی کاااای جااااودەوڵەتێ

 نەبوو.ە ناێه ئەور سەە،ی لودەە،ادەب نتانییەکایربە
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رەو بە  نیڕم ماان پێشاانیازی فاا بەب،  یناا دنیا باەژێبوو  ەدئاما  نریۆگۆنب
کە پیااااوە بەساااتەزمانە  بکەیااان. ئەو اڵ وایزمەنااادلەگە تاااا ،ساااەنم کااارد لەنااادە
 بن،تەواوی نابینااا باا   ەانی خەریکبوو بکەاووو، چدەستداب  نگدا لەەجەل  کیکوڕێ

ەی ەخشاا ئااێمە نسااا رتەدوەش ەل ،بووشااکاە ەوانەکاا ینییتابەر یەنلە الدڵیشاای 
مەیاااااادانی  ەنیاااااا بکە ەیاااااانەوە و یوشاااااای کبەتڕ فەڵەسااااااتینی بووننۆانتبەکاااااا 
بە  کە ،م نەگاااااارتئەو تااااااۆمەتە ماااااان بەرگەیبەبم  ،شااااااەڕرتاسااااااەری سە
 و حاااڵەتەم لااێدەگاامەن ئە ەب کە -و وکاااتئەیە انن، بااۆبااز ان"مرپرساایار"نابە

د. ا تاا  دناا خایا یڵسااا دانەناا چ دیئیاا  ، شاا جێاێەم ەکرووەڵسااام و ژدەدا هووڕ
اساال ب ساااڵدا لە لە هەمااان شیاتااردو-شاابووخۆنەکەم وونەیااارب لەەن وایاازم

 دا.  دەس لەۆم ی خحەوسەڵە
 

 .ڵماااێن بەجێبوری دانیشااتوکە ژ ،ر نەبااووتاکەجااا  تئەوکا  ەوتڕێک  بە
 یشااااتیالی سااااکرتێری گ بەروارە چااااوومە ئەو ێشپاااا  گێکی کەمەنااااد مااااانچ

یەوە ڵشااااحاۆخ و بەوباااا ێوێم لگاااا  نەماسااااارسە وێلە ک،ێتشاااا بااااۆ  ومەتحکاااا 
خۆڕا کە لە ک بی ۆکە،ە لەگەڵم ەرسۆن، همای  خانم  م: "ێیگوتپ  ەکەەستدەربکا

بااۆ  ناکارێکیاا دەبااێ هۆ هەر ۆساااندەوە، خاا ودەچە ویااانیەکااان جویووە نازنەباا 
 م بێااااتەدەرەوە.دەماااا  ورتەیەک لە ەوەیبااااێ ئهەڵسااااام و ئیاااادی  ."ێوببااااوهە

 ئەوە بۆیاااانی دوا بیبیاانم. شکەدیاا ی کرێجاااا ردەوەکاا  متاا ەڕو ەرەوە هاااتمەد
 م.ببپەس   و ا توڕەەهود دەکری نەەچاوڕابرا ک کە ەەوامێڕگ

 ،رە بااوون کااۆنگییەکەماسل ب لە نیزمایۆی زدووەمو    نگرەی بیس ۆک
ەکان وتکەوتوکۆسااا ادە خاااانەو واباااوو وەئە وەک ساااترێ.دوای جەناااگ ببە کە

ن بااکەن، ایاا رماێژبی رگاا و مە نیاااۆخ ۆباا  ۆروشااەپشین واکانە کااۆببنەوە سااامن
 پارێزگاری لەو بو ئەوەبۆ   -داخی زۆر  یررباەس–ە  کەنوخودی گردبو مبەب
بینەوە. لەوێاادا ش بیوکەییەکانتەنگە هەناسئ وویبەڕڕووکان بکرێ و ەماوشاپ
بە  دەکاارد. ،سااەکان ووی جاا دەوڵەتاا  لەبااارەی انمسااە، ۆ جیاااانشااکاوانە باا ڕا

 ەەی بناااتشاا ێەو پو ئ ەڕشاا ی انە رەشااەکژۆڕبیاارم لە  ن، ماانیدیشاای دەکاارا
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 لە  71یە سااابراییانەئەو الو  نااج،گە  یارەلەباا ماان    یدوە، ئیدەکردەدا هاتن  ایدو
د، لەگەڵ یەک دەکاااروانەوە ،ساااەمان ی ئەباااارەلە، ونوبااا ووبلەدایک ینەساااتفەڵ
 یااانوجو گەلاای بە ابنەی ئااێمەدمناا  وەچاای ئ ،داەنجیاااام لەئایااا  "ێاادا گااوتم لەو
جااانەی گەن وەئ ،  باازاننیساا ۆنکە نێردەکااانی زای دەمویساا ەوە؟" سااتێتدەبە

کااۆچی  دایەڵااوهە  ەمێئاا   ەر لمتکە  دیاسپۆرااری  ن بە بانەهاتووڕ  یە وین  ژمێلە
  نین. وجو یانەبەستسەر

 

یەوە. دان یاکەەرسااا مااای پوەبن ایاا ییەکان خۆساااابرا هاااات شئەوکاااتە
ێگەردن ەوان پاکوبەوش . ئڕروخێچی الساری  وانگەی خواڕ  ن بەامۆن ناوەئ
. نااین واکاا زاڵۆو ئ ەداوناان، ساا ڕو انن شااتەکوائە ۆ. باا ڵەسااتینەفی ڕۆژەک و
 چاااخ""،ا  ەماایبە گنیش  ەکاااوهااات، جو  ادووەر جاا بەس  کارەسات  ادنی  ێک لەتکا
 مانناکمنااداڵە  کەن  مااانییب  واماان،بەردە  یرتاش لەسااە، کە هێشفەڵەستینتنە  ها
 بلەبااانیەش لەئەو -مەترسااییەوە خسااتەو ژیااانی خۆیااان  یااانێااو دەربەزیاانە دا
تاااا گەیشاااتنە  انااا کان ەلشاااەپۆ ەل کە ملیاااان ،ەتڕاسااا ودەق ،اااابەڵکاااو دە -یەیااا ن
 راکەنااااااااا رەو و بەەسەرشاااااااااانیان تخس نایااااااااا انجوەک ەوانئ ،کاااااااااانەەمییگ

ش ردنیفشااەک، ەینیاا بااانی ەبلەل وژی بێاا ەوانڕا ئەوەش ەوە. هەروەهاا وەرسااوڕان
ە و زدی تەمەن شاااسااتینفەڵەو کچاای    وڕكاا   کە  ەکەیەڕاسااتیی  خااود  ەبمب  ،یەین

 ووانەیو جاااااااا لە ادابوون.ڵاااااااادکۆن بەوەکانیاااااااااوبڕزگارپاشااااااااماوە  ،هەژدە
 -ەخوارەهاااتان دچاوی ک بەمێسرف راجەمکیە  بۆ  چۆن  متبیس  کۆڵدادرابوونەب
 ئەوروپاااای ەڵو حەفااا  ساااالەمااااوەی ئە کاااوێرەوەرییەی هەماااووو وای ئەد
 انخسااتنەان بینااین دەینەیییافەڵەسااتینگەنااجە  وەک ئێاا تکا -هاااتا ندیاەرساا بە
ەو بن ویادواپێااا ئاااێمە خ. ایانااادەگرتند انرپشااا  و لە ساااەر خااااکی نیشاااتمەس
ەک لەپێناااو نە اوداناا ساا  ەدی ەپاا خۆیااان لەسااەر ل یگیااانکە ئەوان  ەانجاا نگە
و کەڵ، بڵەستینەف  وشی ەکانیلەپێناو ی  گشتی  خود بەی خۆیان یایبەتی تایبۆتک

 
 ڕوەرگێ-دەبێ لەدایک فەڵەستینکی اخسەر لە ەک ،ترێگودە وەجو  ڵەندابرا بەو مسا  71
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کەی وبتە لەێ کە دەیەو وو،جااا ن پیرەمێردێکااای ێک یاااااڵمناااد هەماااووو نااااپێلە
 .گیرسێتەوەب

و  نێژرگاااازپ یباااۆمب ڵلەگەەکە ولجااا  کە هێشاااتاش کەوێئەوە پەڕجااا 
 شاایان لەیدێکهەن ڕەنگە کە  ،نیزادە  یانشەەوئ  ێن،یەکان هەر دنریتارزی بەگو

ویەکی وڕجاا پەم  ەب. بنەوەرێدرێ،وبر  بن  بۆ ئۆردوگایەکی  ۆیاخ  ڕێگادا بمرن
 دان. نلەگەڵما لەو ملمالنێیەدامنداڵەکانمان  ،یەئەوە ەدیک

 

 یوواتە یداوا اتاا  ،ەردەنااێنەبو گوڕمااان و زێاا ه بااۆ ئایناادەش ئەوانە
 زرانااادنیدامە ەب هەر تەنیاااا و ایااا نتەئەوەش  .بکەیااانە انساااییای سیییرڕزگاااا

 دەکرێ.  وەوی جوڵەتدە
، یناەزمااادەن خاااۆم ا بەتێشاا ه نەمگاااوت، ادشااا کۆنگرەکە شااتەی لە وەئ

مانگاادا پااێش ئەوەی   ٢١ماااوەی  مان لەکوشندە  گورزێکیکە    ،وەوەبوئش  ئەوی
 سااتاەی تااا ئێلەو ەکزەگااور ی بااوڕێچاااوە وێ.کەباا  ووی ێ،بباا ایکدئیسااڕائیل لە

 .بێ دڕندانەتر وەوتڕائیلدا هاسئی سەربە
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 مانینەنی دەوڵەتی خۆخاو ئێمە

      
         

بەوە  ١٩٤٧ یساااااااڵ ا، ئەوبێووباااااا  خ سااااااە یکێساااااااڵ ١٩٤٦ رەئەگ
ی یاااااا انگەر،ەد نی ەب ینفەڵەساااااات رودۆخ لەاباااااا ساااااااڵێک بااااااوو  ،موێنااااااادەکە

 نگیجە اڵەکەداسمیانەی  لە .وبو ودەرچواوی لەدەس  وتە ە، بناکتانییەبەری
شااەڕەکەش   ەیاادانواب،و م  باااوبەر  بووە شااەڕێکیووب  وجو  انیچبەرە کۆب  ژد
دی وخاا ڵکااو دژی ەب و،بااو ی وشاا ەکااانی یووج ایسااەرتاپ هەر دژی کوەنە
  نابەرانیش بوو.ەپ

 

 ،ێەبااا ن ئەوە یااااتەنهیچااای نەباااێ  نئێرنسااا  بێ ااایباااوو  وائەوە ک وە
 ئاااێمە یەیتیڕاسااا ا. ئەو بکااا  بەشبێااا  نخۆیاااای انلە نیشاااتم وجاااو انیرەبپەناااا
یاادا یدوا کرد تااا لەڕەوئیاادی زۆری تااوین، ربکەدەوە بااۆی چارەسااەکرناماا رەت
 ارانەی ئەوبڕیااا  لەو ێدهەنااا  ووبااا  او ڕمەاوبااا  ڕاساااتی بە .اەمااا ساااەڵەی نحەو
 نوخااۆی بااوەی  یەناااویە هڕەیوتااو،ااین و  ی ئەو  نجامەربە  ،فەڵەستین  رەیلەبا
هااایک  ابااا ووب چۆنێاااک ەره ێک وشاااوێن رهە ەانااایش لچاااونکە ئەو ،ووجااا  دژی

 ەدەپەژراند.ان نانایی دەرەوەی بەریتیروەزەکی یاوبژین
خۆ ئااا (ەاوەماا نش جیی سااەرنیەاماا  اتی ئێسااتڕاساا  )بە  ئەوە نااازانمن  م 

کیااان. دووهەروو یاااخود ژەسااامیی باا د تەنیااایااان  شااێتۆکە بااووێااک کەم نیبێ اا 
 ڕیوهێزوگااااا ی انااااا لەساااااەر دنەد وباااااومکوڕ وەئ ؛باااااوو وەئەانااااام دەزەی ئەو

و کارەشاای ەو ب بااژین بااۆ ئەوەی ووجی ی خواستانیا دژتیربە  یاتۆریەتپریمئ
 رباز ەس انارزەهڵکو ، بەردک توشی خەڵک  سوێی بەی  ڕێکاسۆژانونهەر   نەک
 لەێااڕن. اکیی بگلە سااامن ڕپڕاوپاا ی ێکاا ڕۆڵچارکرد ی بەریتانیایشی نانوایارەو د
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ی اگااا وەتنی خێاەواسااا پ ،کاااردنگلیااازم دەیئ ێکااایوال نااادەچساااەیری  کە بیااارمە
پااێم  -کااردن دانمسااەر دا١٩٤٧کاااتەی لە  ەوئ-بااوونوبر  ،اا  لە نایاا انارەکئاو

 شااا ئان یااااۆخ ڵەگەن لۆچااا  و دەگااارن ەرگەن ئەوان ببوو ئااااخۆ چاااۆساااەیر
یااان ڕزگار نی نااازیکاااودوگائۆر ن لەخۆیااا بە هەر ەبااوون مێااژلە کە ،دەباانەوە

ان یاا انەلبەنەدتەپەرژیاانە  وەنێااو ئەل ەکهەنااو یشڵکاا خەهەمااان  رەه، بااوونکرد
 ساا  لەیندەونەیا فەڵەسااتین ەل ەجگن بااێئەوا بەر ئەوەیەل ەره، ونوندپەسااتا

ە یاازگلنئیۆزە ڕە ،اا کااو وکااردن، ئە ماان سااەیرم دیااکە بااژین. نێکیێهاایک شااو
ان ئاااخۆ ئەو وەەبااکەم  ەلەو  بیاار  دەتوانیمنە  پێداهاتنەوە.ییم  زە  بە  ەاوجوانانچ

 یاااوو ژن و پەئی  سااتدەی  ینابروەی ،وەپتر ل  ،بێ نن  یخولیا  یوربانە ،ەندئەو
 ستاون.وە یانربەرانبە لە ەکەوەچ بە ڕۆژو و ەشکە  ،بن ابنەدنمو 

 

 انسااەد بااۆ ئەو ێان پێاادەکرئاااخۆ چیماا  انم،ااوبر  باازمە وماان چااو
 ەل وجااااو ٤٠.٠٠٠ی ەکزیناااا کااااات  بااااوو. ئەوواردان خیاااا رلەوێ گی یڵەدامناااا 

ی ڕێااگە یریتااانەەبتی بدەساا ێااک گنام ووماا هەان. ژیاا   دەوبری ،اا خێوەتگاکااان
ی   بااااۆ ئۆردوگاکااااانکە ٧٥٠ ،تینفەڵەساااا ێاااانە ا بدەد وجااااو ١،٥٠٠ ەب انیاااا تە
ە ل یشدنرکااا ەماااای بەڕێبر  بااوو. بنبااۆ هااای ،اااو ی دیاااکەش٧٥٠و  وپاااورئە
ێڵێ. جێیاادەم کەساایش بەر هاااتۆتە ئەوێ، یەکاجاا   کەمەیکااێ    ،ووەباا ەوئ   بر،و
 ەڕێوشااااوێن رەی ئەموێەگاااا ب وون.چاااا ردە لە یەکەماااایش، تناهاااا  ەکەم لەە یوات
ەختەدا سااا  ۆخەو دلە گێاااکچەناااد مان اوەیمااا  باااۆدابن نااا لە م رۆە زوایباااودە

 ،ووپرساااەیان بااا ۆر خەمااای ئەو دوگااااکە زەکانمان لە ئۆرزیشاااکە. پبماباااانەو
بااابەتە   مئە  سااەرلەپزیشکی    ێکینداش  شەلیمئۆر  ە نوسینگەکەم لەل  ێکیانژۆڕ

 .الم هاتنە
ی تێرساااایارپیکە بەردیاااا چ یننااتوناااا  ەئااااێم: "گااااوتم نێیاااااە پشاااااندەک

 " بااۆیە لەون.گریئەسااتۆب ەلنێکی دیااکە سااتاز ۆباا ن اواکااڵە ساا دمناا ی یخشساااەل
ئااێمە  یەیەتی. ئەو خشاا فەڵەستینەتی  گەڵ حکومدانوستان لەمە  کەوتەوە  ارەیب
ڵییان کسایە راخوتەمەن  ساوای  کە    ،انانە بدەنێزو خبە  گاڕێ  ؛وبووەئەا  نناامد

ەی رژمااای کااۆ  ەلیە  رەامەو ژئ، ئیدی  بکرێن  ڕەپیزڕ  ەکەندییەنۆرەب  لە  ە وهەی
 فەڵەسااتینتی کومەبە ح  بڕواند  یاگەەش ئەوەی دەاوێن. ئەوو دەربااردێپڕێگە

ێکاادا کات ەل-ننوێنبرڕەفتاااەش نایاا کیهەم لۆژ ەرمونیااان باان وە هەم نک ،بکاارێ
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 ەک  ،ێنینب  کاناوارەای ئدوگئۆربتی  دەسە  وا بەهەروەها بڕ  -ووننەب  چیانیه
 اتاا د خایاناا شاای ابێکی کااات ئەوەش .نرێاانژەیی بپەپێشاانۆر یێوکی ناا ێمسیساات

ەڵ بابەتەیااان لەگ ئەو انیمکۆتاییاادا تااو م لەببە ەڵبکاارێنم،هلە حکااومەت   تێکش
بکاارێ بە   تا  ناەتیوەکە هداڵنم  ،شم وەرگرتەوەمۆڵەتی ئ  بخەم و تەنانەتڕێک
 ن.بکرێەوانەڕویی وز

 

وگااای درڵ ئۆەگ،سااە لەبااوو تااا   برو،اا  نەووەماام چاا ودوهەنگاااوی 
". نوان" گوێااا  لێنااااگرەئ ؛مەوەدئاگااااداری کااارم کێدەربااارام. ەکبااا  ادابەرانااا ەنپ

 وانئەاکە شااتێک  ەوە. تاا و هەرا دەنێیاات  ەنێاایشااە دماال لەکێ  تەنیاااۆ  تاا   م "پێیگوت
لبن کە ،ااای ،بڵێاای پێیااان ش دەچاایتااۆ ر ،ب،ااو لە بااوو دەرچااوون ،ێوبیااانە
 ەیهەفاااتەوودیاااان  ەیەکفاااتهەهەر   انیااا ەت کە ،نبکااارێە ەوانڕ دێ خەڵاااکهەنااا 
باااۆ ی وام ماان ێ  بەباگرنرەئیشااەت ساا ڕوانی. ئەم ەچاااویاازی ڕنەتە وهاااتو

  و ،وبردەین، بۆیە بەرەک بەوڵێدەبێ ه الی کەم، بەوو ب وا م. پێمنەدەچوو
 ت.گر مڕێگاملی 

 

ەرمااانگەی ی فندەامفەر  یمە الوچو  ەجێبستەد  تمە ئەوێ،شیەکاتێ گ
 واز بااااوو،اللەڕوێااااژی ردی رادناااا ی تەمەپیاااااوێک . ئەوەئۆردوگاااااک نیییتااااابەر
 . دەکاارێبااووکردان دسااتلە هین  ازیبسااەر  یتاا زمەەندان ساااڵ خچبۆ  و  بواردی
ی یاواکااارم پێناساااند و دی خااۆکااورت و زمانشاایرین. بەش ۆوخاا ڕو بڵێاایی پێاا 

 بەراناابەر  ەلیە  ەهی  ێگاارڕک  هاایۆ  اخئاا ت  هااا پێشاامگوەوریاندا، هەاگەم پێڕخۆش
 .ناوارەکابچمە نێو ئ و ەمکب ەردوگاکەردانی ئۆی سی دوایڕۆژ بۆ ،ئەوەی

 
 هەموون وتی: "مگا  سئەو  ،گرتم  لێ  ێیوگ  ەوەییو مۆن  ژگر  بەیش  ئەو

 کتا هاایتااا ئێساا  ، بەبمزاناامدە زراسااکەکانیانو  ەنااناا ئەو خێز یلەبااارەشااتێک 
 "ووە.شتەیەگێنپن و باوکەکا کیدا رەت بێم سەباڕێنمایی

گەڵ لە  ەک  ،ەکەنکەوتاا کێڕبااوو لە    شااێکبە  شیانئەمە  بەبموە: "مگوتەێپ
 " دم.کر ادیتیسکرتێری گش
ە." لەگەڵ دەچمەوپێیااادا ن، مااا ە"زۆر باشااا  ی دامەوەمااا بەو بەدڵیبە ناااا

کەوە پااڕێ  لەپاااش ساااتێک    ،بااووینمدەواان بەرر ،سااەکانمسااەلە  ئااێمە  ەشدائەو
ە لەومااان  ەوە"تێدەگااارش نیاکااا ەیوەتهە ەکڕێنماااایی ،ەاشااا ا زۆر بگاااوتی: "ئاهااا 
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ەی بااۆم یەکانییاا بە ەدایەبەر، بەبم ل یلاا م یناساا ا بەئاچۆن بوو و    ،ەیشتمێنەگت
ەلیمەوە لە ئۆرشااااااا گشاااااااتیی  ریێساااااااکرت ی لەبروساااااااکەیەک ەک ،ەرکەوتد

 کەسااێکیو ەئ ،ەم مایەرسااۆن بخااان  دارینوسرابوو: ئاگا  دایایشتووە و تپێگەی
 تبوو.رگوەرەند هەبر زۆ ەیەکیمۆژگاریائ پێم وا بووسامە  بە

 

 دیاربوو،  چارەترێب  و  تروێشەپڕد  دەکر  موانوەڕوەی چااکە لەئۆردوگ
ییەکاااااان یکامرئەکە  ،نماااااای ئاڵرەکااااااناووگاااااای ئاێ لە ئۆردک بااااا ۆنێااااا چرهە
ە هااۆب  دان دەچوو، چەناادینە زردوگاکە لۆراپتر بوو. ئدەکرد خرشتیان  پەرسە
 یێکبااورج  شیەکیەشاا گۆ  هەمااوو  کۆتااایی  لە  کە-رینناشاای  و کۆڵیتێکیت  وەخێ
 ت نە ێنەبوو. تەنایی لازسەو کیه ،ووبو لمدا نالە  گاکەئۆردو  -وهەبو  ریدێاوچ

 ەدهەرچەناا  تن،وی خۆشوشاا ائاا  ک جااایبااوو  مەش کەی خااواردنەوئاااو لەوێ
 ک لەم هاایبەب  ،بااوواوایش  ر کەنااارسااەلە  ئۆردوگاااکە  هەرچەندەو.  رمیش بوگە
ن یاااخۆی اتکی زۆربەئیدی  .مەلەبکەن ادەریایەکەدلە  بووان نەبۆی  رەکانئاوا
 یکێشاات ردەبرد، هاایکبەسااە ادسااانەیپە چااادرڵی لەو ۆخوپساا پی ەتن بشاا یناد بە
 وگاااکەدادرناااو ئۆ  بە  تێااک. کارێزێایانپاا ە بەکۆرەتاااوخ  تینااییان نەبوو لە  اشو

دام تااا  انولیاا وروخو دە ەکەوە دەنااادڕتێلاا  پاڵیااان بەتم، ئاوارەکااان دەڕۆیشاا 
 ەدەسااک ،مال نەاتهاا  ەۆلمنااداڵی بچکاا  ویەکیااان دوبااکەن، لە چادرگە اتنمبەخێرهاا 

مدا زۆر دەسکە نژیالە  من  .بوو کردانیوستدر  زەکاخ  ەل  کە  م،بۆ هێنان  یاکێگوڵ
ی ئەو کاااااخەزە ەڵگااااو چەپااااکە ،ەد ئەو ن بەاکیاااا هیچێ بۆهاااااتوە، بەبم مڵگااااو

 -زانیبێتیشاایانئەگەر – بااێڕەنگخااۆ  .ەژاندمیانە گای ،وبر ندابنەی ئۆردوم
                 ، نەۆچاااااااااا  ە،ینەڕاساااااااااات یڵۆ گااااااااااواخئاااااااااا  ،ێیااااااااااادچووب یان لەشاااااااااا وەئە
 ،کەاگاا ۆردوە ئمااانناردبوو  مەئااێ  ەک  ،ەبخاااناتوانی ،ۆسااتایمام  شەووو ئەچدەپێ

 ت لەکااا ی کە ئەوینفەڵەساات کیێووجاا  ،بااوو تەوڕێااکشااتێکی  کااردبن. فێریااان
، انئایاا  ناااویبەوو ، کیژێااک باا هەبت و دەرچااوور لەوێ دواتاا  ،ووباا  ،ااوبر 

 اناا ەی هاگاکەوەکە گیاارایسااەر گەمیاا  کااارێکیۆرادیکە  ،اکێشڕسااەرنجێکاای کچ
 یشە.کی منوو بو یبئەبلتە ەبن لامندی کشیزتە پەووب ۆڕمەئ و،وب

 

ەڵ لەگەوەم کۆباااااون ەئەجێناااااداکەم ل ێاااااک باااااێ، دەساااااتپێکیچۆنرەه
. کەمان بااووشیکردنەوەی نەخشە  ،داانبەسەرەکتسئاوارە دە  هەموورانی  ەنوێن

کەی کە ناازی ،گاارت خااۆ ی لەگاااکەئۆردو  مەیاادانی  انەیازادانیشتنێکی ئاا د  ترواد
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 ێ لەانەووان نایاا ەم ئایاا ڵند، نتوگاا  ێمپاا  ێلەو. نوبوەدااماا کااان ئرەواائ هەمااوو
ە ڕۆژ تااا ئەو ەچاان، بەبمدەردیااان هەموویشاادا ایدو ە، لەە بمێناانەوکاگاا دوئۆر

ببااێ.  انازیاا ەکان دەربا سااەرەتا منااداڵدەوێ تاا  ئەواناام ییهاوکااارماان دادێ، 
 یژی ئەووتتونااااد ەئۆردوگاااااکە ب نێااااولیااااومی لە ون زاڤاااایرگاااا ئی یهەواداراناااا 

. ووتببەساا  نمااانەکایریتانیبەی  تبەسااەد  ڵەگەلە  ک  ،وەدەکاارەتڕ  نیاننامەەوتکێڕ
هەبااوو  ەشی ئەوهەوڵاا  هەروەهااا، یااان هاایک شااتێک هەمااووکرد یااان اواریااانه
اری کاااا ێڕ ینەە و گەیشااااتییاااادا هێوربااااوونەودوا م لەبەب ،نەم باااادیشاااا المارپە

 پێویس .
 

ئااااێمە کااااردم.  هەراسااااانی ،ووشااااتا کێشااااەیەک مااااابهێ لااااێ گەلااااۆ،
 نەگرترنااۆ بااێ بەیان تینڵەساا ەف وێاا ن ەنتای هاا ەڕێااگن کاااوەتیەه بووکردناماا اداو
)دایااک یان ەسک کیە هەر تەنیا  کە  ،باابنە کردمان لەو مندبم ئایا چیبە  بێ،هە
 ،سیاری بابۆمی کالوومەوە  ەوە ئۆرشەلیم، چێ گەڕام؟ کاتبووان باوک( میا
 ێمپاا  ساااەوئ. یکااارەی کاارد وئە کاارد بااۆ و سوپاساامکەنینگاااام  نالئااا زێاا ڕبە

ەی شاااااەکێک یبارر کارەسااااااتزۆ کەیی دیااااا کااااا ێنالیە ێشاااااتاه مبە"ب ت:گاااااو
ئەو روەرییە  اکیی ناااداپەنیەی ساااموە ماڕاستی ئە  ەبمان ماوە.  ەوتننامەکەڕێک
وبر  ای ،اا ردوگاا ئۆ  ەبااێ لەراوە دوژا کاا پاا روە ئاوایااک یااان باااوکی لداڵەی دمن

 وەوبااااا  "خااااا بە "بە ەدنااااا ەباااااایی ئەوکە  ،بااااارادەرەکەی چااااایکە بمێنیاااااتەوە
بێڵااێ. ێجەب ەوێێ ئۆی هەباا باا  ،وەدا  ساا ەد ەی( لکاا دایو  کوایان)باا کودوەره
 ێ؟"ک بکرە شتێبارەیەو کرێ لەوەرێ ئایا دەئ

 بە، فەڵەسااتینوو لە یتااانی باا ی بەربمساایاری باااکۆ م کە دوااکەنینگااا 
 بادا. ئەوسا  سەرێکیە رانییەو، بە نیگەووێر بو جوام  یستەشای  ێکیاوڕاستی پ

 . بەخااۆمەم ەخ ن،ۆساا رایەم مخااانی: "وتگاا  ەودەناا خەو بە  وەەدراوێکی خاا پشاا 
 دەخۆم." ەوەش  بۆئ یمشور کیەکجاری

 

ۆخی دروبا ەرچەندیشهدی، دە و یەکدیماننابەهات ناو لێ  دی واییئ
 یەکەوە وەک دوو ەب انیانتوە دەمااا هەمیشااا اڵۆز بووباااا، و ئااا  گااارژ ینەساااتڵفە

 ئااااداری ی١٤ گااااام لەنینی کەنڕۆیشااات. دوای نباااارەیەوە بااادوێی ولە  دۆسااا 
چەنااد   ،نێکیاااڕۆژم  ببە،  ی دیااکە بیبیاانمەوەکرێاجاا م  ووبەوان نڕەاوچ  ا،د١٩٤٨

 بەم پێگەیشااا . ویەکی ئەساااەروەزیر، ناااامەە ومباااو ئەوەی کەگێاااک دوای مان
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 ئەوەی ایود ەشوی، ئەونەوە نوسااااایبونگلساااااتائی گونااااادێکی لە تدەسااااتخە
 ەدرچەناااا هەری بااااوو ئەوکااااات، هەوەوەی شااااتێکی جەئوو، اباااا کر خانەنشااااین

لە  ەک ،کهاایک بسااتێ ووا لەەباا دەن لیائڕساا ، ئیووباا ر سااەەل نرمااازۆ کیرێشاااف
مااان بە متمااانەی تەواو ەگەر تامان بکشێتەوە، مرتبووەدا گژۆڕ  شەڕی شەش

وم راباوناا   ەیما ناااگااارەدڕۆژن نەبااووایە. لەو  امکانەورنی سنڕاستاسایشی پائ
 بوو. بزوێنەستتی هساڕ ت، بەها بۆ

 

 دا١٩٧٠ە ل ،وووەبااا ئەا دەناژڕۆ لەو رتشاااادلەوە ی کەمتااار یوەریاااادە
 ١٠٠ئەو    سااکیوپروئێسکوەی  ۆ هێنانەا بیفەحلە  ووم  ێک بەسموڕڕێی  ەدامائ

انیاااان تەرمەک ،ردباااووننابەرانااادا می پەناکەکانلە ئۆروگاااا ساااام ڵەی کەمنااادا
 انن. هەوڵماااااادایتلە حەیفااااااادا ناشاااااا  ماااااالری کاچیااااااا دامااااااێن هێنااااااابوون لە

 ەناووجڕاوە پەودڕو  ەوئ  یەککۆم  توانیەدمەبەبم ن  اتەکێنم،ڕرییەکانم  وەبیرە
شااکۆوە  ەوە بە١٩٤٧ ی لەڕۆژوێ ۆالنەی ئەچکاا ب چەکاا ئاااخۆ ئەو دوو  ،مبااکە
 .بن یان ناااا  ەرگەدمەە جوانکەس  ئەو سەد  ەنێوێنام، له  خەزەکانیان بۆە کاگوڵ
ئامااااادەی  کە ،دەبااااووم ەو خەڵااااکەئ یوشاااا ت زۆرجااااار ەدیااااکەو سااااەرێکی لە

 ەیکیزناا ە  نووماا ن  هەر بااۆ  .ەوەێنااامدەه  یااانبااوون و بیر  وبر ،اا   ەینەککۆبوو
ێ ، لەودکااار شاااینێکمیبۆتێنسااەردانی ک ە نە، ەل ،ائێسااات ەل ەرک بڵێج سااااێاانپ

 رەووبمباا " :مپێیگااوتم،  ە بەردەمهات  اوکێڕڵەامناوەندی بە دی تەمەن مرەتێکئاف
 هەماااوو ی ئەواوماااین دەرفەتااامە دکەیەە ئەمی، بەبم کردبااا ئەگەر هەراساااانم 

 "ی؟ۆچەوە: "بیسرپمەم." لێکس  بسوپا بتبینم وە سابن
م بااوو ادەکاا ۆتکەیڵ مەللەگە اد١٩٤٧ە ت لکااا وئە ماانمەوە: "اد یماا بەو

مەلااۆتکەیە" ەو "ەمەوێ ئن. هەنااوکە دردیت کاا ڕزگااار  و  هاتی  لە ،وبر . تۆش
ی تەمەن بیساا  رجگااو کاای جااوان و، کچێچاای، زارۆکەکەۆتکە"ی "مەلاا  "ببیناای.
و پێااادەچو .ووبااا دکراووەازیی تخزمەتااای ساااەرب ەتااااز ،لێااادەرچوبوو یساااابن

بااۆی دابێ کاااتێ دەساات لەۆشاام ه ماان ەک ،ێووبچاا  ئەوە بااۆ یریاا بە کەڵژۆکیاا 
ێ ا، باا لێوەهێناا  ماااچێکی گەورەمخەڵااکە شااڵپەی  هەمااوو وم و لەپااێش ئەووچاا 

 وە.بکەمە ونڕو بۆی شیشتێک ئەوەی هیک
 

ببێااااتە  رێ اشاااا موشااااێ  ،اڕیاااااردرب دا١٩٤٦ساااال لە ۆنگرەی باکاااا  لە
ئەو   یەگجااێ  ەل  یشمناا شاانتۆن،  او  لە  ووجاا ساای  ئاژانبەشی سیاسیی  سەرۆکی  
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ە دا، ژیاااااان ل١٩٤٧ لە مببە ،ئۆرشاااااەلیمکە لە ەشاااااەب یییەتۆکاساااااەر ەبااااام ل
 ویەکراارمتکاااااراوی بااااا یراگد شاااااارێکی باااااوو لە ەوە وائئۆرشاااااەلیم وەک 

لەنێااو  نیەکااان خۆیااابەریتانی ادیتیڕاساا  باای. لەڕەودا  بێگانەی توندبتێکی  ەدەس
نرابااوو تە ناوەساپ بەسی ،وڕ ەبان  کەیندەەڵبەم  -ووحەشارداب  یمبیەکی ،ا،ە
و هەر -ستی شاااردەکەوتە نێوەڕا  خۆتەوڕاس  و  د(و بێ ینگراابون  ناومنا  مە)ئێ

ن مەکانیااشااااە، انکانیاااا وا بە تانکەئە ،ەکەوتبااااایکیش دەروێکاااای بچااااووروژان
 ولەگەڵ جاااو نکانیشااایاەکی سەربازەایدەوسەروسااا  وماااوهەەوە و انااادهەژدە
ن یاخۆ  ستێرن  یووپرگ  وی  ێومی لاڤز  ونرگیئ  یشێککات  ەر. هبووکرددەخە،ە

 ەوائ-ددەکااااار اران وایاااااانرجااااا بەدبەختااااای زۆ ۆبااااا  کە-ەپاڵرەسااااا  بێتەکااااارد
یوشاای  ای پرتاسااە ،دەنوانااد نیااادنەوەی وای تۆڵەسااەنکااردە یەکااانبەریتانی

کە ئەو جاااۆرە  ادەباااوردڕهەفاااتە م تەاسااا ئ بەهاگاناااا.  بەتیشگااارێتەوە، بەتاااایب
، ریبگیشاا ەڕ ک،ەچ دوای ەن بنیکشاا پ و نگياارا -ابااانەدهەڵ ە سااەریانناتەنگااژ

نی ژیاااا دەخایاناااد و یڕۆژ چەنااادان ە بەک ،اتوچۆنااای هااا درەکەخی ،ەدنگااا زە
ک هاای ەوەیئ بااێ ووی جاا وەانەکااردنەوەڕدواییاادا  ، لەدەخساا  انەی پەکڕۆژ

یەکااان ئەو ینادن. کاااتێکیش بەریتکراییی دادگاا جااا  و ک  پاااڵێکیان باادرێتە  تۆمەت
 وود؛ ئەو درکیرکاااراد،  وونراباا گیە  ک  ێرنپی ستووگران  ئێرگون ی  نەیامائەند
ئەو  -کااان بااووبازە بەریتانییەسااەری فاناادنڕیااان ەنەوکاردا ییەخایاا  وەخااراڕێک

ی ڕەوتااا باااوو  ەوباااۆ ئە ی شاااەڕی ئاااێمەکااااتە ماااان لەوشاااتانە دە،ەو ووهەمااا 
 بنرێن. بنیاتش انیو نشینگەکاد بێ کۆچکردن ئاز
ی تبەدەسااا  ،منیااا دەبەوە هەڵااابەتە ئە، دەموە ئەو ساااەرێیااانەڕەگەر بگ

هەروەک   )نددەسااەپا  یجێیۆخاا   یکاا سااەر خەڵبەۆیااان  ە خک  ،ەشیااکد  یالۆنیکۆل
 ەق و تونااادترڕبوونەکەیاااان خییا بەرانااابەر لە ەدی(د انانیەکاااان ئێمەیااا بەریت
. ونبو ەییێبەزو ب ەقڕن اش بایی خۆیتانییەکانیخۆ بەری مبەب  ،وبنەوەودەج

یانەی ساازانی شااوێڕێورجاااران ۆزە ک ،وئەوەناادە نەبااو یاااتەن دیاااربوو هەر بە
ەگیاارێ، ەکە نی بااارودۆخەرد بەرگەکاا د نایاا وا رێکیاکاا  و ەربتەگااردە نیاناادوت

 ەوەیەرەبفریااای  ئەوا بەکاتێااک بلوابااایە  هەر ،مااانەکانێاای زانیارییپەبەڵکااو ب
 ان ختااوکەکە دژی ئێمەیاا  ،نەدەکاارد ،سەشاایان و انەددیااان ن و دنەدەکەوتاا 

 نیستڵەەفی ەکانەوامەردب ەرگوشتاکەی رۆکیب دیکەشەوە سەرێکی لە  ن.ەدەد
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ی دوای میزاجاااا  ەماااایی کال ەب-دەکێشااااانەاڕی انکاااا ەییریتانبەی جنۆر سااااەرز
 ی وەکبەوە  ،یااداخااودی مسااتەر بێ ااین بڕیار  دا١٩٤٧  شوباتیە  و ل  -انڕیشە

شااتە  مااووەه تەکەی لەومەوحکااو ارێکی دا گااوایەتاا ورلەمااانەکەی خۆیاادا لە پە
 وەکاااااانیەکگرتو ەتەونە هە،ەد کااااار ەوەیئ اسااااایب . ئیااااادیەوودوو بااااا نااااا ما

ن کاااایەناتریبە ەوە باااووئ ۆ.تسااا ئە ەتێربگااا  فەڵەساااتینکێشاااەی  یرکاورەسااا 
وە یەکگرتووەکااان نەتە خااراویڕێک ەک  ،وبااو  من بۆچااوونم وا.  مانە  انهەدادانی

 یشاااایتەڕاوی تەو ەتوانێ ببەبم نااااا ،یەیاااا شاگەشااااکە نیە ەو بەرپرساااایارێتب
 ەوە.بکات

 UNSCOP ڵەسااتینەفۆ وەکااان باا توکگرنەتەوە یەکۆمسیۆنی تااایبەتی 
 یەواباااوەد یرانااادنەکەزەمدا نمااااییێڕ یێااا پ گەیشاااتە وبت. بەران یەحاااوز ەل

 ،خراوەکەڕێکڵەی گشتیی ەدا بدابایە کۆم١٩٤٧ ئەیلوولی یلە یەکی  ەکەڕاپۆرت
نی ەکاااابەیەر. اۆگرتبااا ە لەخردنەکرەساااەرکچا کاااۆنکرێتی باااۆکە پێشااانیازی 

 ییوکاااااااراهک شااااااێوەیە ووهەماااااا  بە جاااااااران ئاساااااااییانە وەک فەڵەسااااااتین
 ەناااادە هەناااادێرچهەان ووماااا ەه انلەو بەدەر ،ەردەوتکاااا ەڕ انیەکەنمساااایۆۆک
مەتی وەکانی یوشاای ، حکاا ن کردن: سەرکردایوکارییاهبەبم    ،ونوبیش  زاربێ

 نیشەکااااایییەرەبتە ی وبسااااەرکردە ێ لەتەنااااانەت دواتاااار هەنااااد فەڵەسااااتین
 ەنەکسیۆمەی کۆمادنەئە  زدو یاوون. من کاتێکی زۆرم لەگەڵ ئەب  انکارییهاو
 ەمد کچەناا ن واکەوت ئەەرد مۆباا  ،م بااووییامناکیەی ساا اماا ەش وەئ ،دبررەبەساا 

ی کە کاااتە  ەوەبم لب  ،دەزاننئەو پرسە    یزم وود زایۆنخیا  ڵەستینەف  یەربالە
ان بە مە دەسااتمێئاا   -رێ بەزویاایچەنااد بکاا   تا  -رببنجەوهەری بوو بزانن و فێ

دیکەشاامان  ریجااارزۆ وەکهەرد، کاار اڤەکردناای پرسااەکەڕوە و کااردنەنوڕو
ۆ ە ببووان خۆمفی ام رە لەبەایهەر وموەهو  ئەتن  ێگەیشا تییداود  ەل  .ەوکردو

 .ستینڵەفە  بۆ هۆلۆکۆس بووەکانیزاربدە انینێه
 

-ەیشاااتمەگێنت هەرگیاااز لێاای هەرچۆنێااک بااێ و بە هەر هاااۆیەک بااێ 
هەر پااێش دەرچااوونی   -بێگەیشااتێت  یااکە لێاایوەی کەساای دەل  ەیشم هەیگومان

زۆر   یکێشاا نمایانیااا  ان، بەریتیەکەشااتخ  یوێرەەگاا ب  ڵەسااتینەف  ەلکە  ۆنەمسیکۆ
کرد.  وداجو  چبەرانیۆپرسی ک  ەڵگەن لکردتارڕەف لە  ەیانارو ستەمکە  دڕندان

تااۆپزی  بە نااداەکارتووی کۆمساایۆنەکەی نەتەوە یەکگرتوگەبەر چاوی هێاادمەل
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 ۆباا و  کێاا ڕیانە سەرپشااتی پاپۆنتخساا  و ەوکااۆکرنە ابەرییاااننەپ ٤٤٠٠ۆر ز و
دا ٩٤٧١ ەل 72کساااااااۆدیسپااااااااپۆڕی ئی بە ینەواەئنەوە، ن نااااااااردایااااااا ایانئاڵم
وویەکی یااان باااربو کردەوەەای ماان بڕ  بە.  ینەسااتفەڵرەکانی  اەنک  یشتبوونەەگ

م ر تەمەناا . گەکاارد ەکانیانڕاسااپارددەرکردناای ەکەیان بااۆ نی کۆمساایۆنسااەنگی
 بە  ربازان سااەدیاامەنە ویااژداناەژێنەی سااەدەو  ئ  زیاا هەرگ  ،ساااڵیش  دبگاتە سااە

گ و ناااا ەتف ان،رەزبە دارحەیاااا  کە ،وەیتەچاناااا بیر ەلم ەوەتفااااا،ی شااااەڕوی ەوات
 ە سااەد کوە. چوارسااتابوونەەدۆ  وئێکساای شااتیکە بەربەراناا لە ک جۆنااارن

خاااکی ر  لەسااە  انیانشااەکرگۆڕیاریان دابااوو جگەب  ،یان بوونەوان ژنی دووگل
 یاارب لە مەیرژیەهااا ماان هەرگیااز ئەو دەمااارگەروه .اسااەردنی باێناانە ینفەڵەساات

ک وە تااانەرەەد ێباا  ەڵااکەی ئەو خنگیااا ەنووباا رەب زەکانسااەربا اتێکاا  ،مەکاناا 
ردن و ککەیان بااااااارەییەشااااااتە کو لە  و ،ەفنێاااااا ە بخەیاااااات ڵئەوەی ئاااااااژە

انی ێمااااای گۆڕسااااتکە ه ،وبتێااااکلە  دوگااااای ئاوارەکااااانەوە ئۆرڕاناااادنیانگە
ی کاا ێڕۆژچەند    تەنیای  مێود لئاڤاوەیەکی  ەنکۆبوو  . لەبوو  ائەوروپانی  ەکوجو
، نکەبێاا ڕەهااامبۆرگ بو رەۆ  بەدیساا کێئ یتکەشاا  یرانێبااواڕ وەیم بەرلەکە

 ک لەەتروسااکەی یەییااواو هبە دەربااڕی، ی وشاا بااۆ ییم ناا یخەمگ و ا ،ێاازلەوێااد
ێ و ژبکااردرێ  کارێااکخێااری ناوبژی  سااتیدە  ایەدالەو دنیکەسێک،    ، لەنێکشوێ

 ا. ربکا ،وتادەمەینەتی ەول انەەو پەنابەرئ
 یەنەودرکاەەوانڕی  ەگنۆسا  ان لەکەینیبەریتاوتم: "دا گێلەو

ەکاان راردوگای ئاوەکانی ئۆووج  ەیاوایان وهی،  ١٩٤٧دۆ   ۆسکیئ
ال  یەک وەبمماان یاتەنرەدا ێبتۆ،ێنن. ل  یداگەڵلە  شێمەو ئ  ننسێبتر

 وجااوم بااۆ ناااماان دەز ێ.سااتاناوەڕانە یااو گەمیوی ئەهەیە: کااۆچڕە
 گاارنی پشتیشاایان دەانەوئە ،فەڵەسااتین بااۆ دننچکرکااۆ دایەوهەڵاا
 اتااۆریەتیپریمکە ئ ،یتەیبتااا ەب ەوەنباادەمناک سااای ەشاای کێشااتو
 ویاشئە  وە:ناادخۆی  ی  اوپێش چ  لە  یتیەک مەبەس  تەنیایا  انریتەب

ی نەکاااانلە ژاە پڕاوپاااڕن ک ،تاااانەنیە پەرپویااائەو گەم یپەالمااااردان
 هەیە: رەیگبمی کاریەک وە نیاەتبە بڕوام   ئەوەشدامرۆ . لەگەڵ  
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 کین هاامااخ"ە. اچااا،" یم و گەمااەەلب زنجیاارەی ڕاناایچنەپ ویااشئە
وون چردە بۆن ە، ئەواییوگاکان ندرۆئ  ی نێو و وجی  لە بارە   م مان وگ

کرێ ئەوە نا .بن ەکیسیترمەر هەاری ملی وسدەن ئاما   ا دوگ ر لە ئۆ
بتە بەی وی زۆرازبووەکاااااااااانە دەربوجاااااااااو ئەوەیە، ابێو نااااااااا
 وە.مێننەان هەر لەوێ بەکییئەوروپا
 اقیئەفرری  واشو، بئەمریکا  ڵلەگە  ینتفەڵەس  ەلە  گەر ئێمەئ

 ،ەهەسااێنن، بمانتردەیاان ەن ەەوبااواری ئ ئینگلسااتان یکااانەووج و
، نااجەەڕ هەمااووو ەئەڵ لەگێ. م دەبااەواردبەییەکان شااتکەگەشااتی 

ساتێکیش  بۆ تەنیا. دەگائامانجی هەر بە بم بە،  ڕابردوو   ەنتر لمەز
نی اکەمەە کژ ڕۆی  اوە م  لە  بەلەمە   ەو هەزاران ئ  کە  ، شارمەوە ە نائەو
ە ئێمە ل کێهەر یەک  دەزانم  نم  .ەەوبنەدی  وی چڕووبەڕوا  تودداها

 ەئێملە ێک یەک هەر  . ێبا  ند ئەوا   ەڵ ەگ ل  انێ گەر ەزختیار دخۆی بە بە
سیدۆ  ەکانی ئێکوجو تێککا ،ومێچی دە،ە  ەتی ئاخۆ ی می ئەوە خە
ی لەوە زادن  ائبەریتانیا  زە چەکدارەکانی  .. هێندرێنەوە ئاڵمان. گەڕێ دە
 یەیااک لەوەدا نێاانماگو ک". هاایەشااکێناننون"،اە ئەو ەنباادک سااێەردک 
 ەل  ێایڵب  تاۆ  ،ەوەیئە  کە پر تا.  چەسپاونو    خۆگر  ئێستا  ات  نوائە
ەکاان نەرم ریتانییدێ لە بەدڵی هەن  وپەیدانەبێ    یەکیواا هواساتدد

 نەبێ.
، لەو اەمااابەر نائومێدیاااده ەبێتوانایاااانە ل ئاااێمە یکااااتە لەو

 ەی دیااککجااارێبااۆ  ،یەەزومااان وائاردا ەنو شااوێلەدا و ەختەوەسااات
، انەکانەتەوەیانە  بک  ،ساەمان  یووڕ،  جیااان  ەبکەینمان  مەدوی  ڕو
تووە، شاگەکەدا چەناەی جانەمیا ەیاان لزارئار ۆی کە زنەساەک  ئەو
و باااۆ  جەنگااااننااادا دەی ئەوابەرە لە وە جاااوزۆرەی کو خەڵاااکە ئە

 امەوارنااهکاا و ت ە دوائێم ەنئەو نەتەواێدەکۆشان. بۆ ت  انییڕزگار
 ادەسپرئاس  ئەو    لە  گێکنەد  کهی  ەهەی  شی ئەوەگەرئە  دەنێرین.

رێ رێ: ئەوتەگاان یااانریتابە ەتیبە حکااوم ڕەنگبااێو زنەبێااتەوە ەرب
دو  هەڵناگری؟ ی ئیکسۆ ەکان و ی جولەسەر مل  تفەنگەکەت   وچی  ،ام
 ەک  ،نەکی مەزیەیەوە خەیااڵپاو: ئبە بەریتانیاا بڵێاین  یساتەێمە پێوئ
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 ێزەه وبە نزەمنیای با بەریتا ڕێگە لێ دە ین.ن و و ە زەبێمابێ ئپێتو 
و ئە ، انێ باش بزە  ەو فڕۆکەی زۆر چەک و  و  ی  ن ا ڕ ی زەبەالحەی کەشت 

 یرە.... باشی جێگ ەهێزمان ب بە اڵیا خێشتیە و هین ازوەڵکە الخ
 

ابااوو، و  درئیکسااۆد  هەناایەی  لە  رەنوو اچاا ی  پێشااتر مااۆر  بوودیار
 ڵمان.وە ئاگەڕاندە انکەشتیەکەی
کاااانی گاێڕی ەوئەری ا. سااەربێااژەی کێشااادر ت واهاا  ١٩٤٧ یویناهاا 
، وەەیەرەب ا،میو تاا  دباناا  کێفاایڕژێر   ەتکەودە  تا دەهات  شەلیمرۆئ  -تەلئەبیب

ەر وروبەدانەی دەو گاارلەسااەر ئ یااانوجو بااارێکیێرکو  جااووڵە  هەمااووکە 
ڵەکە نەبااێ ئەو کە  تەنیاااما  نیش هیک چارم نەتفەنگەکانیان، م  نەییشاە نەکردد
چۆم وتاهاا   نی هاگاناااجەکاااگەن  ەناپاسااەو  یاااوەری  ە بەکەراشاا   ودووان هەرنێەل

 نەبااوو ەوەپاار  ئەدا سااەخت شااەەوڕ ێااوەدا و لەولەو ن یتڕاساا  پێاادەکرد. بە
مەترساای  وکاا کاارێم، بەڵدا دەپێڕانەوەماا ەگ بیااب یااان لەلئەتە ەل کەی ماان ۆاخئاا 

 کەگاااڕێاوی تەو ەربکەون و بەلە بانگاشااەکەیان ساا ە انیەرەباا ئەو  ،ووباا ئەوە
و یەوە لەانیاا دڵ ەبمناایش   ەلیم.ۆرشی ئکڵەخنێو    ەدەکەوت  یڕ،اتو،  یدین، ئبگر

ی ڕێگاااا نااایتریاااش گئەو ،گااارمیاااان بجەکمانئا گەیشاااتنە بە بەر موهەوڵەداباااو
 ن لە،ەیاااتە انوون دیااا جارێااکت. ی وبە بااا،ب ورشااەلیم بااوئۆی ەنەوتساا ەب

اتوچۆ هاا بااۆ    ماان  کە  ،کردوەکانەوە  ونسی جئۆتۆمۆبیلی ئاژاجامی پەنجەرەی  
گەیشاااتینە  و ینشاااتیۆڕەڵەدا ی هکەیگااااێڕ ەب یشااایانکجارێ، ێنااااەهد رماکااا ەب

ەبم ب ە،نانڕێژەکااا خوێژە کاااوب ڵگەیۆێ مااا ئەودەمزانااای ، انیەرەبااا  گونااادێکی
 داویان. ەکەوینەەین و نکابڕشکەیی ێخ ەن بیمانوات

 

 ەباااۆ نماااوونهەباااوو. هەر  جاااۆری دیاااکە ڵی لەجاااار ساااەرچ نااادێکەه
 یاود ەب و پشااکنی منیااان یکەبێلەۆمتاا ۆئن نییەکااایتارەازە بسااەرب جارێکیااان

 ،وونم پێاادرابیەوە بەڵێاا ێری گشتیترکئەوەی لە الیەن س  یدوا  ڕان،دەگە  داچەک
 ێااتە هااۆیینە دەبننکە ئەو پشااکچااو رێ،یاا ەگادڕیاای واد ەب پشااکنینتی ڵمەکە هە
. ووجاا ڕێبااوارانی  سااەر ژیااانی    ە بااۆساایەترئەوەش م  ەباااڵغی ورنی ،ەابووپەید

 .انەدم دادی بەب ،یڕباا رەدە کەلبێۆتااۆمنی ئنیکشاا پ ۆباا  مییزایەتڕەاد ناا هەرچەناا 
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 ،دەکاارد  منیری  کک بوو یاوە  انێکیپاسەوهی    کە  ،ەزییەوۆدئیدی تفەنگێکیان  
 ت.رگەشیان کو کچە برد ناەیگەکنفەت بەجێستدە

نە گەورەیە اری ئەو ئۆپەراسااایۆتیرشااا ەرپەری سەفساااەپرسااایارم لە ئ
 "ێ؟نە کودەبە ەێوە ئەو کچو گوتم: "ئایا ئکرد 

 ." ادجما ەندەیبەی" وتم:گیێپ
 

 ،نێک نەبااووئەوێ شااوێ نیاااییەوەڵد ان بااوو، بەرەباا ەی  شارێکی  دا جام
 تەنەکەدە کاااپرکاا وی دەماام ڕی ئیدر، ەەسا بباتادتی یە شەوووە جکیژە ئەو  ک

دەبێ ادەگرم  دێ لەسەر ئەوەئەوا منیش پ  ،ێبەنە ئەوئەو ب  ند ئەگەرو تێمگەیا
 ،وبێبو شاب پێی ەیین او پێم، ن من کێماینازکات   ەو. ئنەببلەگەڵ ئەو    منیش
 تەیدەسااااا  مێکیاخۆ ئەنااااادائااااا  ،ەتەوبکاااااا ونڕوی ەکبەرپرساااااەر باااااۆ دواتااااا 

ای ڕبۆیە  تەوە،ێبمێنو لەوێ و شە ا بباتە ماجد ووجی ئاژانسی  ەتیاڕێوبەربە
تاااا  .وجاااو شاااارێکینزیاااک  لە باااردە پۆلیساااخانەیەکێمەی گاااۆڕی و ئااا ۆی خااا 
و  بیاا ەبلئەتمە گەباا  موسااووربوم ماان بەبو، وەشااەین بااووە ێە ئەوەیشااتینگ

 یساااایپۆلوە ەر لەوێشاااا بەردا. هەیان انەکەکااااچە پاسااااەو لەوێشتیشاااام، گەی
م بەب ،رم باااوونیاااب یااااوەتەلئەب اانەکەم تااا ساااەوپا کاااچە و ی ئەوێیتاااانیربە

ر ئەو جی مەرگ لەسااەبااا  وو.ماان بەخاا  یاوەریااان نەباا   بەو شااێوەی  ئەوانیدی
ە ب-ناکاااا ەبیەرەا د١٩٤٧ یەماااا دوو رینیشاااا تلە را، ەدانە دتاااا نە هەفاوباناااا ڕێگا
ی ٣١لە رد. ک یمەلۆدانی ئۆرشگەمار بەن  دەستیا  -ەکانەویتانییەبەروی  ارچبە
         -ان بەسااااەربچێەکەیاااا ماو وەیەدووان بەرل یااااانێااااک کلەخو تەنیااااا-ادباااا ئا

ەکەی ڕاپااۆرتەر جنێ  لەساا  ەل UNSCOPی کۆمسیۆنی دامەکەئەن  زدەهەر یا
کە ەنۆیساا مۆک  میادەناا ەوە. هەشاا  ئونبااوۆک  ینفەڵەساات  یزدۆ  ەیلەبارۆیان  خ

 تەکەکە وب ،ەباااووئەو -ئاساااا Peelیااال یپکۆمسااایۆنی  هەروەک– نااییااا ڕێنم
ابااراوی ەیەکی دەڵ ناااوچگ، لەووجاا  و  یەرە یتو دەوڵەدو رە سەببێت  شدابە
کەمیاااانەش  لەخااااۆبگرێ.نزیکەکااااانی  م و ناااااوچەرشااااەلیئۆ ەکودەوڵەتی نێاااا 

 نیاااااوومهە کە-و یۆگسااااالفیان راێاااا ئ ن،دسااااتانهی انیێنەروو لە نااااوتبااااااپێک)
ێکی ەتوڵدە  ،کرد  اننیازیپیشن(  ان بوومڵسشتوانیان موانیی دری زۆارەیەکمژ
 یگشااتیۆمەڵەی ە سااەر کاا ومااایە . ئیاادیدرێاێناا بێکپ وجااو-ە یەری یاادرالف

 الیەنەکااان  هەمااووێااوەدا  بڕیاری خۆی لەسەربدا، لەو نن  اوەکرتووە یەکگنەتە
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کی ێک شااتهاایم  ێڵاا بم  ناوتنااان  ماا دەربڕیبااوو،    نیاااۆخ  نیگەرایا ناندکانیوەبمە  لە
 ئااااێمەبەتە . هەڵاااا داوناااااوڕبااااارەیەوە  ن لەوتووەکااااایەکگر ەوکاااااو لە نەتەانلە
 بەڵکااااااو بە ،زۆر ەکینییادماشاااااا  بە کوەنەەبم ب ،دراناااااا ژپەشااااااەکەمان ەخن

تااایی کۆ  نااداتمابەجێ  تسدە  ،کرد  نداواما  هەروەهامەزنەوە،    وونێکیئاسودەب
 نااادەن وە  کەشاا ەخن  ەبێ  گااو  کە هاایک  ،تن گااوایاا ەئەو  یەرە   ووهەماا   ێ.باا   پێ
ی. یەرەباا کاای ەتێدەوڵ ەبێااتەد ینەسااتفەڵو وماا هە تااان کاارد ی شااەڕیاەەشاا ەڕه
ی ەجێکردنااای نەخشاااەێبج ییکااااروها؛ انااادگەییاناڕ شاااکاوانەاڕ ناەکااا یانیەریتب

تاسااااەوە  بە و جااااوو یەرە  ،الیااااان ەن مەگەر هەردووناااااک ردنەکەدابەشااااک
چاای ی تااااو تەساا ێوڵهە مئە ،دەمااانزانین ماااوهەمو شئااێمە ؛نەکەن تکایااان لااێ

 ەلن دنەوەیااااااااونکرڕوش سااااااایاڕووو  اکااااااا یئەمریەک لە  هەر. شاااااااێخدەبە
 .دا اەدانی زۆرینکەیڕێنمای دیەنژەوبەر

 

لەوێاادا   زدا.م ساااەلیلە ئۆرشنامەوانیم  ڕۆژکی  فرانسێنۆی دواتر کژۆڕ
نی کاااکارە یەراەم شااێوە خێاا ب کە ،بااۆ کۆمساایۆن و پێاازانینم وێااڕای سااوپا 

ئاسااتەم  ئااێمە بە" یەوئە رم لەسااەووباا  شیوڕوکاا م بمبە تێکپەڕانااد، نایاا خۆ
 مەئێ" تموەها گوهەر "دەچێەوە ەلیمشرئۆ ێەبب ووجدەوڵەتێکی   بۆن  ماڵاخەی

ەیە ئەم هەڵ رتووەکاااانەکگە ینەتەو تییەڵەی گشااا کاااۆم ڵکاااوبە ،ەهیواماااان وای
لیلیااا اگ یئاواژڕۆ یندنبڕاارەت داسەبگوتیشم ئێمە ەوە." هەروەها  اتبک  ڕاس 
ە ەکەنجااومئ لە الیەن نااا ئەمەاد اشاام، ونااین خااۆشڵد رزۆ ووجاا ی ڵەتاا لە دەو
      ؛وباااو وەئە باااکەم دیااااری تمویسااا نااا  کە تااارین پم گرنگببە ،ەوەبکرێتڕاسااات

لەگەڵ نااوێ و جیاااواز  ییەکوەناادیی پەیایەڵاا ڕپەرۆشااین  و تاسااە بەر ئااێمە زۆ
 ناسااااایکە ٥٠٠،٠٠٠ یەکنااااازی پاااااێم وا باااااوو ەئەوانەی ک ابچێناااااین،ڕ یەرە 

 شااێکە لەبە وودەوڵەتاای جاا " مگااوت . لەوێااداوەەوجااو ەتاایڵوەد ودەکەوتاانە نێاا 
دەکاارێ  وێ ەباا د ەدەوڵەتەک .یەنیاا ئێمە  ۆب ەسەرچار اکەەش هەر ت. ئەواانجی
ەنااوکەش هەبتی ناوین." هژڕۆە  کەسێک ل  ووهەمیری بۆ  ن پشتگباشتریە  ببێت

 ەر هەمااانه  -انەییاا دەواێب-  مەئااێ  ەوەندەکەیاا لەوە  بیاار    کە  ،،بردنەشەمایەی دڵ
  وەنینەردەهێکاەب ١٩٤٧ یانکەشو

 

س ک سوکساایێیاا ل  رتوەکااان لەیەکگەوە  نەت  گشااتیی  دەنگدانی کۆمەڵەی
ی ی دیااکەکەسااێک هەمااوووەک  ا بااوو.دتشاارینی دووەماا ی ٢٩ لەک رۆیاا لە نیو
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و، باااوا دەساااتد خەزم لەڵەم و کاااا،ە، ساااابوومونادیاااۆوە ڕە مااان ب یوشااای ،
 وا اییااادۆتە کل .دردەکخشااایدیاااۆ پەارە ک ،ردنمااااەژد مانەکااا وم دەنگبوتدانیشااا 

ێ ساا  و ی: ساا راکاا  نەکە ئاشااکرادااکااامی دەنگاا ێمە، ئکاااتی ئاا  بە نیااوەی شااەولە
 (یەکێتیاااای سااااۆڤیەتو وەکااااان تووبتە یەکگر دااناااا یوێن )لە -وڵەتدە-ەنەتەو

تە وڵەدە  لە هەمااووون  کە بریتیبااو  ،ەشیاندزدا، سێابەشکردنەکە  ددەنگیان بۆ  
تانیااای یربە بە شکەدیاا  یتاا ەڵدە دەوەوە، انسااتەودژی  73ناکەمەنااداە ئبیەرە

ە ومچاااوێ ەجەساااتبە دئەوای دو دا.ەەنگیاااان نۆگرباااوون و دەوە خشااا یزنمە
دیمەنێکاای  ڕاسااتی . بەەی دەهاااتەر جااموێ هئە، ونساای جااواژئای دناا ەمەڵب
تی ساا ەابااوون ددێونەانیشاایان لەکریتانیازە بەسااەربدان کە ، یربااوو: سااەدڵگ
ری ۆلاا  ەوامیشەرد، بدرکەدیان  ەڵپەڕکێه  و  چڕیدەن  یانارگۆ  یان گرتبوودکەی

 ،ۆمخااا  یەکەنوساااینگ مەچاااوو تەنیاااا ەبە بیااارمنە ئەوێ. لەدەڕژاڵاااک ەخەپاااڕ ل
ەکاااااان رەبەیەدا بااااام. تییەکلە گشااااا ڤیسااااات اەنێاااااو گااااارت لنە گەی ئەوەمەرب

 بە ماتەکەشاەشاا ح وو.شااەڕ باا  لەسااەر یان،سااە  تەنیاو    نا  الوەبڕیارەکەیان بە
 شین، مناا ەبکسااە،   سیوون، دەیانبوووب  و مەس   ەوەدرە دەیانخواەوییخۆش

 ەکنەەتکاااااااردڕ ەیاااااااان بەەکدخاااااااوییە میزاجکە بە ،کاااااااردەوەەد لەوەبیااااااارم 
      کەم  کێکیخااااولە وە بااااۆ چەناااادەگەکەمساااایننو نیژەیبااااا ەل ە.وەتدابماااارکێنی

خەڵکاای   ۆ ئاااپۆرەیباا   تەنیااا  بە  کوەنە  ڕاسااتی  ەانم ب،سااەک  ردن. بەبمک  ،سەم
 .بوو  یەرەکە بۆ یدی کجارێکو بەڵ ،بوو ێوئە

 ئااێمەدژی    ڕی خۆتااانان شااەەکوە یەکگرتوەتەە نل  ەئێو"  ؛موتا گێدوەل
 انۆیاا ی خ،سااە  -جیاااان  یانەکاا تەڵریاانەی دەوۆز  -کانرتووەەتەوە یەکگن  .ردک
ئێااوە ە ک ،ئەوە نەبااوووەش : ئەک بااووکردنەکە سااازانێنەخشااەی دابەشاا  رد.کاا 

وکە ناا هە  ەبمساا . بویەماندەئااێمە  کە    ،ووباا ا ئەوەش نەویس ، هەروەهاا ەاندەت
ەری ەم چارەساا ئاساات بە ەکە" وتین.بااژ بە ئاشااتی ەوەکەیەب بااا ننێاا بێان لماا زوا

 ەل  یەرەەنەی رتفەوارەه دوایاااایەوە یژۆڕ . هەر لەوەکەمااااان بااااودۆخبارو
ان حەوت رەبەیەیەکی ۆسەنانەوب لەپێکردەوە )تیەسد فەڵەستینری اسەەرتس
 لە یەرە ی کێمببااااااۆ دابەردیسااااااێم یو( و لە دوکااااااوژران لااااااێ ومااااااانجو

 
 گێڕوەر-اتکو ەئهی   73
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 لەو ردا،ئاااااگ نەکانیاااااوازرگااااانی جوب یەناااادەڵبا، مدمیەلرشاااا ئۆ یەگناااااوجەر
تە کااا ئەو تەنیااا ،نوی وەسااتابوربەبەراناا  ن لەکاااریتانییەپۆلیسااە بە ادکاتەشاا 

 دەس .  اگانا بااتبایەکە ه ،ورتاندەڵدە،ن تێاۆیاخ
 

 ەم. ئاااێاماااادەنەبووینئ ۆ جەناااگبااا هااایک شاااێوەیەک  ێمە بەهەڵااابەت ئااا 
واتااای  ۆرز اتاا  م، کەنەوەووبێشااتمااان هنایەکۆجێە خیەرەب ێااژدر یکاوەیەماا 

ە دەردەساا  ۆیڵبااووین. باا سااەریاندا زابە هێااز بە کە ئااێمە ،دەگەیاناادنەئەوەی 
 باااااایەوەمان دۆزیکەساااااێک و هەر هاتبااااااگەر  وو،چەک هەبااااا  بە ناتمیسااااا وێپ
 بشااااڕین، ەکەکەکە چ ەبم بەر لەوەشرۆشاااای، بن پێبفچەکمااااا دەبووایەمااااائا

ڕداروبااار پ ناماا تبو ش کەیەەرپاااە ڕباا  وەئ نەک -ووە هەباا ە پااارب مانسااتیپێو
 بە باااڕی انساااتمو پێوی، بەڵکااا وبتنێاااو ناااانە ێانابەرماااان پێەپ وداخو یااا  کااارد

 ،ووهەباا  ئەو زەمیاانەسااەر پیش لەوویەک گر یاتەنی ئیدر هەبوو.  الۆد  اننۆیمل
 اریکاا ئەمی ناەکاا وئەویااش جون لێااوەربگرین، پارەیااا ەوە هەبااوودەرفەتاای ئکە 
لەوان ر دەەبساااێک کەیک هااا  ەن و کێشاااوێن کینە هااا ن سااااائوک و سااا  .نووبااا 
 ەبوو.ن

 

 نۆبنگۆریااا ەباااوو ەوە نئ ،سەلەساااەر ەکیششاااێوەیهااایک  بە انبێگومااا 
ئەویااش   پااێم وابااێی بااازنە بااوو.  ە،اا چ   ومکت  ی ئەوڕۆڵ.  ێڵاێێبجەب  فەڵەستین

ۆرەیە ە زنێ ئەو باااڕە پاااارکەساااێکی دیاااکە نااااتوا کهااای کە ،باااوو وا یەساااته
 ١٩٤٧ی ەرمبێساا یلە دب  بیەەلئتە  ان لانمکەاێنییە نونەوبولە کۆ  ەک  ،وەەاتبکۆک

 ،مووڵاای هاااوڕابەە لەگر ئەومناایش لەسااە  کرد،ەد  دا باسمان١٩٤٨ەتای  و سەر
ی ئەوال و کم لەمااالە. ماان ئاااوڕێنێتەوت بمێوبیە ئەو لە  اوبودە  رەهخۆ  بەبم  
 مارساا ەس ەراسااان وا ماناادوو، وا هە سااەرجەم هاوڕێکااانم دایەوە، ولخااۆم 
ە کرئە وئە بااااۆ ەناشاااا ۆبەخرێ خەکاااا ن و،بااااو مارجاااا  کەمااااینیە بااااۆ ،بااااووم

و  نەوەی پیتااااکردونی کاااۆکومااا ر ئەزێ پێشاااتۆنێاااک بااا چابساااپێردرێم. هەرڕ
 ەواناایشڕئینگلیزیەکاای    بە  وەهاااهەران هەبااوو،  کاا ەوورتگکەلە وبتە یم  باربوو
، بااانوەخراەفااتەیەک بەنااد هبااۆ چ  فەڵەسااتینلە  کااانم  ڕاژەکاارا  د. دەرکدە  ،سەم

د دەبااێ کرتمساا ەهەم، کبازیێشاانخۆم پ  مخۆ  تبووماهەانڕ  ،ەەوکرد  لەوە  مشریب
ی وتگاا  لێبی. ئەویساا  گااوێییونەهەر  ەتاسااەر بڵااێم. بنگۆریااۆنئەو شااتە بە 
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ەڵ لەگەکاااانیش وانسااای جواری ئاژخەزنەدی نلیااازەر کااااپالێئو ێ چااا ەدخاااۆی 
 خۆی دەبا.
 تااۆ یاگاا ە جێییاا ک نکەسااێک یهاا ە "ک ،کاارد ئەوەم لەگەڵ یڕمشااتوم ێلاا 

یەکگرتووەکاناادا  وبتەتۆ لە  یکارە وەئ مناوتدە  من  داکێکات  ە. لە بگرێتەوەرێل
 م."بکە

 ەلماند.نەیس هەر
 ۆیە."ت ەب تمسیوە پێلێر منر ەخێتی" نوگ

تێک ." ساااااەوەنە دەنگااااداخەیاااانب واتە بااااا پرسااااەکەکەوە: "وتەگاااا  پااااێم
ن دی ماا ناا ەوەرژەب  ەل  ەکانەی دەنگاادلە،انااد. ئەنجااام  ئەوسا سەری  ،ەیریکردمس
 م.ە کە بچایەوکش

 

بگەڕێیااتەوە  ەیدەڵاانردەساا  هەودە مببە" :میگااوتێپ ۆنریاا بنگۆ اینجاا ئ
و وبتە ەربەک ەیەێ هاااایک هەگاااابباااا  ەب ژڕۆمااااان هە ." ئیاااادی هەرئۆرشااااەلیم

ۆ ەیانی بااا ەرلەبکە سااا  ،باااوواجاااالنەم لەبەرد یم، هەر ئەوان فاااڕتووەکااا گرکیە
 .کەتێگەڵ چاکلە پۆشیبووم، هەروەهاکە نەکۆبوو

 

 نە مریکااااااەئی انەکاااا ووم جەدبەر لە ١٩٤٨م لە تااااانوکەەرن دماااایکەەی
و. بوگەیەنرانەاشاا ڕهەڵاابەت  ؛کرابااوو دەکاااری بااۆامئا، نە رابووبۆکێشاا ەشخنە

ونی کااانی ٢١ە لە نەککۆبااووم. ناسااراو بااووەنش نیاووئامااادەب بااۆا هەروەهاا 
 سااندو،یو  ەکان  وی فیدراسیۆنی جوئەنجوومەن  ییگشت  مەڵەیلە کۆ  دووەمدا

             باااااوو. ینیۆیااااا زا یااااارەەغ کااااایێاورخکێڕگۆ، کە ایکشااااا  لەوو زی بااااا خێرخاااااوا
             ە کەنکۆبااااااووەڵکاااااو وو. ببااااا ەدا نەنێاااااو ئاجێندایاااااا ل ینتسااااا ەفەڵدا یتسااااا ڕا لە

ە وەو جااااااااول انئەویانەبوو، یشااااااااەیپ وویەکیی بااااااااربکردنەوەهااااااای کااااااااۆ
جااڵەوی  ووە بااوون ردنەک کااۆکپیتاااە و پااار رەداویکە سااە ،نوەبوتااانزەحمە

ر ی ئەگەزاناا مدە  نابوو. مدتسەد  بن  ەل  اندابتە یەکگرتوەکو  یان لەشڕەوشەکە
بااڕە پااارەیەک   یەفەتێک بۆ کااۆکردنەوەرە دوەڕێگەیان  لە  ائەورد  ێشکم کنئەوا
پێااای  ەرەساا ل و نن پێااابکەیماااخۆ ەبەرگااری لهاااۆیەوە  بەنین بتااوا کە ،ێدەباا 

 شاااتێکم بەبم هەر ،ونەباااوانە درێاااژداڕ مەوتاااارەک. لەوێااادا نەساااتیبو خۆماااان
 کەم وفەڵەسااتینۆخی  رودبااای  وێنا  نم  ێ.دەر  ەە دەهاتناخی دڵمەو  لە  ێگوتب

 تم:گودا ێوکرد. لە واێماێشتبوو، ج نەک چۆخۆی و
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دەجەنگاێ. کۆتاایی  ا  تا  فەڵەستینلە    ووڵگەی جکۆمە"
 ئەوانا  گەردەجەنگین، ئەی پێوا بێ ئەهە  ان کم ەئێمە چر  گە ئە
 شەڕدەکەین.  بەردداروبە 

 و کە بە ،ڕۆمن ئەم  دەڵێم کاتێ    ێ بڕوام پێبکەن مەو ەد
 ۆباا کوەنە وەکااانوتەکگری ەتوبتە مەاتوهااە ییەتایبتاا کەئەر

  ماوەی ئەو  لە  . م ەکب  ار ڕزگ   و جو   74ر زاهە  د ەحەوت س  ئەوەی 
شەش ملیاۆن کەسای   وجوگەلی    ،واییداکەمەی داڵە  ند سەچ
 ،ەەزارییەرمەوە ماااااایەی شااااانی خۆمااااااال دا، لە دەسااااا  لە

 ساەد ژیانی چەند کە ،ران بکەینیگە ەەوب انیاەکانی جوجو
 .نا یان ێب ترسیدامە ەل دیکە کییەووجر زاەه

 ەیەکە ئەوەۆزد ە.ینیااارساااەکە پ کرۆکااای ەمئەی خااۆ
 دالە ژیاناا ڵەسااتینەف یووەد هەزار جااسااە  فااەحئەگەر ئەو 

 یو ساااەربەخۆییەکە جاااووەلااای ە ماااانەوەی گمێااانن، کەواتب
ێن، بکاوژر  ساەکەر  زاساەد هە  ف حەەو  ئەگەر  دەپارێزرێ. ئ

 ووج  و نیشتمانی   وو ج  ی ل گە  ەدە خەونی بۆ چەندان س  اتەکەو 
 .دەنێین گۆڕ لە

یش فەڵەستینی کێی و وج  ن. هیک دای  ڕەش  مە لەێئ  ، ن را ای
 دواییاااااادا ئااااااێمە هەر  ەکە ل ،بااااااێنە وای بەوەڕبااااااە ییاااااان

بم . بەت..وب  لە  ەوشی ورە و گیانەڕ  ئا ئەمەسەردەکەوین.  
 تفەناگ و  یووبەڕڕوو  انێنااتو  تەنیاا  ەب  ەییەتیئازاگیانە    ئەو
اری کاگیاان    باێ  بە  تیریشەسش  و  گنەفت  ەوە.ستتیر ببێتەش
ا یاادۆلەکاااتی خەک چ بااێ گیااان بە ێلااەو ێ،راکپێناا نریااازۆ
 ن.بشکێەوە یەک ەستەکەیدا بەج ەڵلەگوانێ دەت

وەیە ئایاااا چیماااان ئە پااار کااااتە....  کێشاااەی ئاااێمە
 بەسااتمەم ئەوا ەجێ،ەسااتبیش دەڵااێم دکەوێ. کاااتێکدەسااتدە
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گی نامو  دو  یاوە دیئەوە نی  ە. من مەبەستممیینێ  دی دامانگ
 .وکەیەو هەن ائێست رستم هەەبەممن کە. دی

 تەی وبانەکاااووکاااار لە جئێااارە تاااا هااااتومەتە  نمااا
 ەیەکی زۆرماو دا لەیڕاستی لە، بکەم کایمرئەوەکانی تو گر یەک 

ساای تااا نج دەبااێ بااڕی بیساا  و پێاا ،، دوو هەفااتەیەکداکورتاا
تااا سااێ هەفااتەی  وود یەماااو. لە ینەوەەکبالر کااۆدۆ ملیااۆن
وە ەان بەوماە بڕواێنین. ئاێمرزمەداب  نخۆما  ینانوتەد  ،دادێدا

 .ەیهە
 ک بەەیجەدنااگ بااۆ بااودەتااوانێ دە سااریمەتی ومکااح

ا. هەمان ش  بک  ێتوانش دەریاحکومەتی سو.  داب  ەئێمدژی  
 ساپۆرایاد  ویە ملیۆناان جاوم ئێمبەب  ،ەیمان نیتەئێمە حکوم

 ودە،یش بڕواماان،اادە  ەب  ۆنوەک چ، هەرنەهە(مان  اوگ)تار
 بە نماااااابڕوئاااااواش  ،هەیە نتیسااااەڵفە مااااان لەانکەجنەگ بە
ام وایەد بڕو  ەهەیە؛ ل  ئەمریکا رتووەکانی  گ ک یە  تە ی وبن ا ەک و جو
شتێک  ن وخۆیا بەرچاوی ێننەدەه ێمە ری دژواری ئاب  ان ئەو

 ن.دەکە
کەین. ای ئاسااانتان لێنااتێکداوای شا ،زانااممان ئەوە دە

 انیکااەربااوارە جۆراوجۆ لە ێااکجار چەنااد یشاامخۆ ەب نماا
ەزانام د  شئەوە  ،ومەبو  اارربوودا کبا  و  کایتپ  نەوەیدکۆکر

ی کە یەەرۆز ەارپااااا ئەو باااااڕەکجاااااار کاااااۆکردنەوەی ەی بە
ە وبت انمان لکی خۆمخەڵ م منەبب ە،ییئاسان ن،  ەم دەک ی داوا 

 کاان،رینگەساینگەی نۆووکە هااتنە ن،  ینانام بینامن ئەوبینی.  
 انااموشااینمانکرد، ئەەخێنبی خووااداناادا اکڵگۆمەلە ک کێااکات
تاااا  گرتنرەووێناااخ کینباااا ەتنهاااادە زیاااڕ ن بەۆچااا باااینبی

ن ادناەچ  بە  ناییئەوانام بمن  بکەن.    ی پێ دەرمانناکارەندبری
خوێنیااان  ان دەکاارد تاااێیاااوەڕو، چتبویزیااان بەسااڕ تیاسااە
کە پارە ەگەڵ وەش خوێنە لخوێن. ئەی  نەشنە ئەو بانکاببەخ

 ...فەڵەستینە بەخشرێتب
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ن تریباشاا مەئااێ؛ ینناا دو نەژا ن تااوخمریتباشاا مەێئاا
تاووە وەێکڕ  اەهاناین. و  ووجاوەی  تەنە  جەمرساەی  ووەکانج

ەی گەر ەول ممەترجماان خااا. باان ش لێاارەەوئااێمە لەوێ و ئێاا
بتە و لە ئااااێمەشان و بووباااا فەڵەسااااتینلە  ئێااااوە و هاتبااااا

ە ئااااێمە ک ،دن دەکاااارئەوەتااااا هەران، ئێااااوەش یەکگرتووەکاااا
مە ا ئێتێسئ کە ،دەکرد لە ئێمەن ەتااواید وەوە ئئێ و ن یکەی ەد
 ن.ەیدەک یئێوە لە

لە   کە  ،تەن وتارینمەزەی خۆم بە  کەنشتداڕ  مەوێەد
 وشاااەکانیبە  -،ێباااراک ناااداجیاا یماااەدوو ەنگااایەی جمااااو

ووە کاتێاک ەکاردۆییم نڕزیاادە  باێنم. منێۆتایی پک-ل  رچەچ
 لە وا یااالیلە گال ونە،ە  لە  ،ینتسااافەڵەیوشااای  لە  ،ەڵاااێمد

 .ێگنەجەی دتایکۆ تا ۆرشەلیمی ئەکانلێوار
ان گاین یادەجەن  ەئێم  ۆخئا  بن  دەراریڕن بنائێوە ناتو

ی سپی  بئا  ینەستفەڵە  ل  وای جوکۆمەڵگ  دەجەنگین.ئێمە    نا.
 کە  ناتوانیدراوە. هیک و  ە  ڕێک ەوە بڕیا ا. ئڵناک هە  بۆ موفتی 

 ناممااک  یاادرێ: ئاان پێادەێکتشتی  بڕیار  تەنیاوە  . ئێێبیگۆڕ
 ئەو ەێ ئەوکارەد ؟تیفماو یانمە ە، ئێوەیبەینەا ددەڕەو شلە
 رەکەڕیاادەشابێ ببیادەن.    کائەمریی  نەکاووج  کە  ،ە بێاریڕب
 ێک.ڕۆژد ەنچ و کێسەیاتد نەچ یەماو ، لەبدرێ ووز

ەن ەکن دوابااکەون. ناڕێمەوە کە نەکەەپااان دلێتااماان 
شکساااتی  انی باااۆیمدادێ تاااابوی پەشااا انگیدوای ساااێ مااا

 یەتی." کاتستا ێیدی ئئ. نژچێن بمڕۆتاەئ
ە ک  ،ۆبکەنەوەکاا ک  ەیپااارەە  بااڕ  ادناا انیێڵگریان، بەو    ترگ  انێیوان گوەئ
تااا  ووەکااانرتکگیە تەوب ەلن ماا  .ردبێتەوەنەکاا  کااۆیمەڵگەیەک هاایک کااۆ هێشااتا

 یمااااووەه گاااارم، بەبت بوری وەرگەی دوبتااااوانم ب کە ،مەوەاەک ماااا وەیمااااا
ت گاار  نوێیاە گوبتەک  وومهە  ەکانیووج، ئیدی  پێچوو  ەمنزیکەی شەش هەفت

ا د تاا کاار  ن،ەرزیااا  نابانکەک  لە  نایدرکئەوەی    -ەدەورکۆک  یانەارن و پگریا  و
مەوە وبت ڕاگەدا زارگی ئاااانماا  ەکاتێااک ل بکەن.بەجێیاا ان جێدابوویاا  ڵێاانەکەیبە
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بااڕە ، ئەو کردەوەدۆالرم کااۆ )پەنجااا ملیااۆن(٥٠.٠٠٠.٠٠٠ا بااڕی دماا خۆ گەڵلە
ەنی تە،ەم و کی چەۆ کڕینانا بگاهی حیساب رچووە سەتبەجێ ش دەسپارەیە

 دوای ەتنناااااەت -اناااادوەتەڵنەخەڵەه خااااۆم زگیاااا ماااان هەر بەبم ،اپاااا ورئەوە ل
 ،وسااێتەوەونەید  وژومێاا   ێااک دێژۆڕ"یگوتم ؛  پێبنگۆریۆن  شم کاتێک  وەنەگەڕا
امەزرا." دتاای پێاا دەوڵەەوە کااۆکردپااارەیەکی وای  وژنێکاای جااو ێوتردەگاا  کە
تە ونەدرا کاااااوبەڵ ،مااااان ەتەراونەدن ەنۆالراد ئەو ،نااااایدەمزا مئەوە شاااااەمیهە
 .لیائڕئیس

انەی وو لەوێک نەباا شااتگە  تەنیااا  ناکاا ەکگرتووە یەتبوۆ  م باا ەتئەو گەش
تاااای ەوڵەی دەزراناااادنی دامانڕدجااااا بەرلە نااااگماش ەدبێتم. شاااا ە کاااارئەو دەم

و ەبینیااوە، ئ  مئااوردن  تاایهەبڕۆژشااای  پا  ،یەباادولاشااا    جارانیسڕائیل، دوو  ئ
 مەەکرو دیااداردوە هەنااد. هەرچەسێنوا حەی شریپە بااتدەکەی  ییەبدولاشا  

وە، تەنااانەت ی مااانەە ناێناا ب ەتی خۆیااانبیاتاا ۆکاااری ەر هەبل ۆری زکێبۆ سااابن
وانەیە )لە انیکاااا ەەبیەری دوژماااانە سااااتدە بە شولایەبااااد نیدلەناااااوبر دوای

 ئەمڕۆشاای   تااادا. هاایک کە١٩٥١ە کردبااێ( لارەیااان ک نی مااوفتی ئەوپیاوەکااا
 لە  وەبااو  ریارساا کااێ بەرپنااازانێ    ەک  ،شزۆریدوباوی  نەب  ریباابێ سەرلەگەڵد

یەکێااک لە  .ەکردیی خااۆەکییشاا ۆان نەخکاا ەبرەەیالی  75بردناوناا لە .کوشااتنی
     ون، وەکاااااااان فێریبااااااا یەرەبە اردتبەدەسااااااا  لە رۆکە ز ،نااااااادەکانپە و دەر 

 لایەبااااادوشاااااتنی وک .نەرێژییاتەمەنااااادیپاااااارێزی و ن ناێنی نێاااااواپەیوەسااااات
 ایود انیکاا ەیەرەب تدارەدەسااەب وهەمااور ەساا بەییە یشااەرنجێکی هەمسااەجێ

و: ی گوتبااوەمااانەکراناوبژیک  بە  ەهیرا،اا   لە  راساا ن  جارێکیااانریشاامە  یب  ەخۆی، ل
انێکی زاڵ پاااااڵەوک وە اوبکەیاااان، ئە سااااەئێاااارە و ، ریااااۆن بێااااتەگۆەر بنئەگ"

 لەمگاااولدا بەرمااا وەەناگەڕ لە ئەوابچااامە ئەوێ،  گەر مااانبم ئەەڕێاااتەوە. بەگدە
 .ەشێکڵێستا هەر باەوشە تا ئڕ وەشە ئینراەیگەن." مایەی نەدد

 

شاااا  دا١٩٤٧ یدووەمااا  تشااارینی وویڕۆژێکااای زلە ر جاااا یەکەماااین
یی سیاساا ەشاای ب ەرۆکیماان وەک ساا  دەبوواماا ئا کااات و. ئەم بیناایباادولاەی
 یانیااااپکۆملە ئاااوردن( ببیناااێ، لەوێ )اهاریاااام نمااااڵ لە لە  ووجااا  نسااایاژئا

 
   ێڕگوەر-وەاێنییەن ەنەیار ب ینکەسا نیکوشتناوبردن: ەل  75
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کی لێبااوو. تریکەۆئەلردایاا زی هی هێاا اوەسااەرچ  یسااتینڵەفەی  ەباکاری  ەشباوه
ێ. وەئومە وچاااا ،  رەەیی لە دنیااااا ەمانکاەزشااااار ،سااااۆنۆ ساەڵ ئیلیاااااهلەگ
 یەباادولاکاارد.    ان،ساا   بە  ، دەسااتمانەوەان خااواردوە ،اوەماا ەەکی  ە بەیاناسایئ

ەر ەساا ل یو دڵاای خااۆزو کەشااخە بااوو. هەر گین وو سااەن بچکااۆلە وێکیاپیاا 
ن شااماهێڕتااا  وێ  کەباا   ەکانی دیااکەیەرەبڵ  ڕەگە  ێایەوە: ئەو نەوردە کسەکپر

ەوێ، دشخۆی  مەو ئێ  ەوەمێنێتەمان دستدۆ  بەمیشە  هە  تینوگ  بکاتەسەر. پێی
ش بااێ ئااێمە یکۆنێچاا ر ەویساا . هەتاار ددیااکەی پشتێکی    لە هەموو  شتیو ئائە

ی. ەینسولحەئەمین ئ موفتی بوو، حاجی  ئەویش  هەبوو،هاوبەشمان    یێکرنەیا
وە نەتەانی دگاااااا ندوای دە ،کاااااارد زییاشاااااانپێ بەڵکااااااوناااااادەش وەئەرەه کنە
 وە.ینەببینکدی ە یەرتووەکان دووبارکگیە

 

 نارار زۆر جپێشتکە    ،نانید  ارب، ئیزەبیئلەتبۆ  ا  اندمەوەگەڕانڕێی    لە
 بۆ وی جوڕۆڵلەمەڕ  ییەبدولاوانگەی ڕ گشتی باسی بە ،تبووید  ییەبدولا
ئاااوادا ڕۆژی یاااانلە ج یجووەکااان ،بااووە ندەخشاا ناای بەزدای وەەئخااۆی کااردم. 

 ەوەبگەڕێاان و نرهەڵگاا   خۆ  لەیی  ائەوروپ  لتوریک  بۆ ئەوەیە  ەوکردوابەرتوپ
 نە، بەتسااا پشتبەت بەو ساااەبارەداناااین . وەننەژێوباااویب ان تااا ویناااای تااا بهەڕۆژ

کە  ،ی پێگاااوتمەبم ئەوەدرۆزنە، ب یەبااادولانەگاااوتم  پێااایو ئەو. باااو انمااا وگ
 ەب ترەابخۆیااان سااە ەتیایبکەی تاا ۆبیاار انیشەکاا وبەدو 76.ەووەدب یەباادولا

 ەەهااایڕتر  ەمی کئەوان شتێکی  چاو  لە  ڕاستی  ؛کشێوەیە  بە  هەیە،ە  وەییڕاست
بااۆ انی ەکاا یندەربڕ لە یەباادولا ؛یگااوت ۆنێااک بااێ ئەوچ رهەە. ئااێم یال ەکو
پێاایەوە   ویتەوا  بەکااا  ویساا  ناە پێگۆیانەیە، هەرچەناادە ئەوڕاساات  یەتیادەرابر
 ین.دبەنپاب

 ن لەگەڵامیەکانناادیەویپە ەئااێم دااتشااوب ەم وی دووکااانونلە ماااوەی 
 یبەوە ،ڕاساا پا دووالمااانرهە دۆسااتێکی نگەیساایون یاڕێگاا  دا لەیەباادولا

تەکاااانیش م. کە هەفێاااربن پەیاااام باااۆ پاشاااا خۆڕاساااتەو ڕێاااگەیەوە لە مناوتااا ب
ە دەهااات ب  تااا  کەن. کەشااەوواناای باا ی نیگەریەپتر مااا  چوون، پەیامەکانمەسەرب

 
76   niBedou:  دا اوی ئەکانرچاو سەمێرگ و  ی  دوا  ەب  یابانب  لە  کە   رەیەۆچەری  و ک   دنوەە، ڕدوبە 
 ێڕەرگو-انیتڕومابمەندنی اەڕولە  و انیانتەکەونی خێەڵداگەڕێن بۆ هۆبەهدە
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ە سااەرباری ک ،هااات بااۆام و یڕاپااۆرت، دەبااوو لێڵتاار ردنان و مەزناادەکدڵلێاا مڕ
 مرساایارپ ی.رەبەیی رزی کۆمکایڕتە بچێخەریکە    ولابدەییە  ی، گوانەکانێڵبە
شا  ێیانە بوون.رو نە بنە،ون هەڵدماوەبم لە یەوو؟ ب وا اس ڕ بەئایا  رد:  ک

: بیربااێتم لەشاا ێ  ساا   لێکااردموایدا  ا.د  ئازاری  و  تاساارانەم  یبەو پرس  یەبدولا
تی؛ خاااااۆیە یشاااااەڕە  و ،ساااااە یوپیااااااە ەواتکبەدووە،  کە ئەون یاااااامەیەک
ئەو  یانیشاا یاکۆتە، شااەڕەف یاویاا دوو،ااات پە واتکە ئەو پاشااایە؛ انیشاا یموەدو
هیک شااێوەیەک   بە  ەکانمینینیگەراەواتە  کێنی. کشندا نالەگەڵ ژنی  ەڵێیز بەرگه
 .ننی ەواڕ

 

تنی اهااا  نااای. بەەزاە دن لەورمااااازتیاوکەی جی دیااا ە شاااتئاااێم کەچااای
 یااشواوتەی  اینیاا دڵ  و  ا نەمااابۆوەک لەوەدێاا نگوما  هاایک  ،ئااادارەفتەی  مین هەیەک

ی وەشااا با ێاااون تەەووتی خسااا خاااۆی تااا خەب یەبااادولایدا یڕاساااتلە هەباااوو، کە
ی دارێکرێنیاای داوای دیاا نەیااوی ئەرێناای و ەردوو د. ئااێمە هە یەراری کۆمکاا 

تی نایەە،یە انەبکەوێ. لەو گرەندتەواو ی وەئە د پێشەکرد  ێتودیکەمان تاو
بوو ش نەوا  ەره. ئەگەر  ێۆی بگۆڕخ  ێستیوڵەهساتدا  دوا  ە لەکرێ  باێند  پێ

و ی خااۆنااد چە ەوێ تاااەکدرەد مااانە بۆەووڕێاای ئە ەوە لەیمیاا کە یالخااۆ بە
ان یەرەباااا ردوی کااااان، ئااااۆییەتانکانی دەسااااتی بەریوەراکشااااقپێرە مەئەفسااااە

و: دبوەناا یەکە بینگوسەها بە کەنەزەبەشە م ان.ژمد ەباری شەڕ ل نەتە بنوچو
 وکاا ەڵ، ببااووەناوچەکە ناا  انیکاا ەیەرەبی رکشاا ەباشااترین لکە ەهەر ئااۆردو نەک

رە هاااۆی جاااۆ ەب رەگەوو. ئبااا هە ادارئاااادەی دیاااکەش لەشااانکو جێباااایەخێکی
ایەوە، خراباا دور  شەڕ  ردن لەهەبتی ئوڕۆژە  باینرابتوایش بووبایە،  ێکووجپەر

 و  ینفەڵەساات  ەوەبااپەڕن  بااوودە  ەخ ۆر ساا زاق  ریێاا ئەوا ئەوکات بۆ لەشااکری  
 دەسااا  لە هااایک مەێئااا  ،ووبااا  وایەداڕبااا  ولەن ۆریاااۆنەساااەر. بنگان بکەمشااا ڕهێ
ن ماایەوود  ایاود  نیە ماا ۆب،  ندەیە بیەوەبار  یکەی لەودکی  وڵێن گەر هەەەیدنا
 وەریم بکا.د یاا دانین کریزرە ئشم لم کرد و داوااریدد

 

بە  رایم.اهاااە نبێاات دەوەڕەتیکاار یەباادولاۆنێااک بااێ ئەمجارەیااان رچهە
 یاانمیبێ بوەباامگەر ماان ارە. ئەرساایدزۆر مەتیە او، گاا بووگوتۆی ەی ختەتەرەک

ێاااتە ەوکەوی دواتە ەب شیەیەو ساااەرچڵی ئاڵئۆبااا ماااان، یەمە چااامدەباااێ ب اوئە
ەنە ،ۆشااا ا ئەوە ناکااا  اویەچااا ڕکەی ەوێرەی پەیاااامەگااا ب ئەوم. نی خاااۆشااااەرس
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، دێاان ڕاەوەتینفەڵەساا لە  وویی جاا کەوا میااوان ،بکاااتەوەادارییەکەی ئاگسااەرباز
 ،ێبااا  نایتوشااا دا گااااێڕ لە شاااتێکیش یارێتی هااایکسااا ربەرپڵی ۆباااائ وەهااااهەر
 ولەکە نوچاا بااوو،   ئەبیاابلگەیشااتنە تەی  تنیەچااۆ  کێشااەمانن  ەماای. یەکاگرێهەڵن
نی ماان لە بەیااا.  بوو  سەخ   مانمیەنە  شتەیگ  ،ەد  یب بەەبلئتەە  نگەیشت  داەتکا

ێی وەڕچاااا رە.ی ئێاااوافتااا تاااا حە ڕێبوومێ لە ئۆرشاااەلیم چااااوەڕۆژئەوێ  زوو
ی ێکژۆڕ  ،گەیش اییدادو لەیش اتێکد، کەلئەبیبم دەکرت  یۆکەفڕ  تنی ئەویشگە

ئەوا  ،ەایواییدا بااواساا ئ  کیدۆخێبااارو  ەل  . گەربفااڕینو  تبوسەخ  و،بوبا    بە  زۆر
 ن بەکەمااای دیڕۆژئااێمە  خااۆبەبم  س ،دەخدوایکە ێکی دژڕۆبۆ    انەمنەکفڕی

 ووجااا  یەتااا دەوڵ شااادا١٤و، لە باااو ارادی ئااا ١٠ە ەکڕۆژ نەماااابوو. دەساااتەوە
 مناایشن. وێیبااد  ادیەبدولاەڵ شا  لەگ  تابوو    فەتدەرەوش دوا. ئاردیەنەگەادڕ

 ئەو  .77بااێ  شیپاا کەر  پەایپاا بە    تەانتەناا   لئەبیاابەبگەیاانە ت  بێدەم  ووڕبکور مهە
جااای   ا کرکەلێاادوتنەخااوارەوەی  کەساای  رتکیش مەایەبە شاانەبە  ەیجۆرە فرۆک

 ،هاااتبووە  ەولیمناسی ئۆرشااەشەک  ک لەامێیەپین،  ڕۆیشتوای ئەوەی  زریان. د
دا ڕیگای خۆماناا   ە لەازت  مەئێ  ە، بەبمیین نفڕی  و هیە  اپخرزۆروا  شوهەکە  ەک
 ووین.ب

ا زرلەگەڵ ئیاا  لەوێ ،ومبااو ادلاا مبێتڕواو ە نل  افو حەیەتر بەرانی دوایەب
یەگالێکی  نیاەتامک نەکا، ە دەمانۆییزێدەڕاردرا ڕیو بوز ەرەوە. هتیەکمان گر

ش بااوو نااش، ئدوان دەەواڕ یەکییەبڕەیە و بئە ەستێ.ببن اەی یەرەبتیاننەری
     . چاوپێشااااا دەهااااااتە ێاااااک ەبڕیەەک نی وئاساااااا بە و  ەیەرنەریتی اباااااوبە د

 کەم. ماانلەبەرباا  رە ەیدرێااژی ژنااانەی   یەبااایەکییە  اووەباا د  شەوە،یمنمەڕ  ەل
 کەیردەوسااڵمان لەگەڵ مێاا ەبم کە ژنێکاای مب، زانااییم نەدەیاا یەرەبک هاای رەه
و  نەوەبمااداساای وەتر ۆیەباا  لێبکاارێ،ی راساایپروو ت باا ەزەحااما ەوئ ،ایەوباا بو

بااوو،   ویسااتمێپ  کە  ،یەرە   نەیناژ  ەو پەچ  و یەباجل    وە. ئەبوو،سەکردنم ن
 باااێئاااێمە دە گاااوتی ە. ئەووونکاااردمەڕوکەی باااۆ گەێااا ڕش زرایااا ئ کرا وەادمااا ائ

ین و ووردکە  سوسەی نەک دڵنیابین لەوەیا ت گۆڕینجار خۆمان ب  ینچەند

 
77   bCu erPip    :  ٣٧١٩کانی  ەان ساڵونێ لە    ،ن بووکردقەشم وکی  و س  و   نە ۆالکبچ  ەکی ۆکەیفڕجۆرە-

 ڕ گێروە-وە ووەبدە کەیی دکەسک یە  و  نۆکەوافڕێگەی ج تەنیا -١٩٤٧
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لە  کە زۆرشااوێنێک  لەودا کاتێکی شااە لەبوو  ەەوئە، ەورێتنەگەڵه  نێماشوێنپ
 .بااادولاەیی ال ەەیانااادینو دەیگ انامااا ود ەناتدەهااا  ،ونەباااو دور ی شااااکۆشاااک

 مااانگاڕێ سااەردەهاااتنە  کە ەیانزگاا با ووهەماا لەو وەبااوو ئە ەگەورشااەی کێ
 .کەینب  دروس یەرە  یزیابی سەرئوردومانێک الی هیک گویە ووانەدەب

 

 یناایابەزسااواربوون و دک  یەیرەجنزەشەو  ب  و،وورودرێژبگەشتەکە د
و  بەزیناد ێکلایچەند م انیتە ۆبێک، پاشان لتڕومبێ ریواس دا بوو. سەرەتاتێ

 .ینبااوو  یەمێساا ی  تڕومبێلی  سواریش  اریلە ناها  ە بووین.یەکێکی دیک  یرسوا
کاارد. ماان نە کڵ یەلەگە ەیەکمان،ساا هاایک  مانداگەشااتەکەی ماااوە لە هەمااوو
مەتی سااەال بە دا وژمناا بەناااو دو کە ،وەبااوا هرزی ئیاا ااناا وت اوم بەتەومتمااانەی 

ی ۆ چاا خئااا کە ،بااوو ئەرکەکەمااان یمکااائاۆر خەماای ز جااێ، ماان تەنێیەنگەبمااا
 .تدەها اسەرد  ەوا چیمان بن ئەیاراببگیوکری نەڵێم  شنا ەگەرخۆ ئدەدا،  ووڕ

ن هەبااوو ام بەختماا بەبێنین، ان بناساا ۆماا ایە خر جێگااا دەبااووزۆلە  ەهەرچەنااد
او. تنیشااانکردەسنی  شااوێ  تینەگەیشاا یاادا  خۆی  کاااتلە  ەێمئاا   ینبباکرئاشاا ەی  بێئەو

رە هە پیاااوە ەو لوباا  ێااکیەک ،یەباادولاالی  ناادەەیائااێمەی گ لەوێو پیاااوەی ئە
 یەبااووترەوە گیداڵینلە مر  ا هەپاش  ،بووێک  (ەدوب)ش  وەیاوەکانی، ئەێکرەڕپباو

ساااەردارەکەی  ی باااۆرسااایدارە مەتو کااااری هەر ووبااا کرد یخاااۆی و بەخێاااو
 کرد. ەد

 ن و، ماا وشاایبوش داپۆەڕ  ەکیادەیکەی بە ماا لەبێۆمۆتی ئجامەکان  ارباک
 باادولاەیوەڕێی شا اچ  یکاتە  ولە  ی.ۆخیاندینیە ماڵی  ەو گارکرد  سورای  ئیز
کەی ەڕۆشاااااانبیرو  وشااااااەنگ شااااااۆخ ەڵ ژنەلەگەم ناااااادێ ،ساااااا ن، هەیووباااااا 
بااوون،  رکوی تاا ەنااددەوڵەمی  ەکەوادەیانخاا   بە  رسااەە  کرد. ژنەکن  ەماکەێبەرڕ

 لە خااااۆیانی ری نەگااااۆڕی ژیاااا کەانراساااا ودۆخی هەارباااا  ەلگلەیاااای  بوودیااااار
و ەلهەناادێ  یشمناا  ەک ،هێنااامەوە بیاار بە ەیئەورد. دەکاا دن تاای ئااوربهەژۆڕ

سااااەری  تەنیاااااەوێ م لەبم، بدا ژیاااااوۆڕەە نەگاااا یەنگیە یەکااااڕە ژیااااانۆرجاااا 
 لە،اند. ۆب یمیاوسۆزه

 

ی  ێک گوشارەبن چوو لپێدە  ،ووپەڕیب  رۆز  ەنگیڕ  .هات  یەبدولاشان  اپ
 ێکسااەیات ەیومااا ۆباا ن و ۆ وەردەگێااڕایب نیەکا،سئیزرا   .بێ  اندکردۆخەزۆرل
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" ئەرێ  رد:پێکاا  مەسااتد ڵەو خاااەجێ بەبەرەتا و دەسااتساا   ماان  د.کر  انوگۆمگفت
 کردم؟" ەگەڵدای  لانشکێنەیمە پۆن ئێوچ شتە ەوئ هەمووی دوا

 

تی: ی ئەوە گااوە. لەباارەواینەدەمی پرساایارەکی بماا ەو ڕاسااتەوخۆو ئە
 تەەساا د  ی خااۆم بەنووساا چارەوی  بااوو جااڵە  او  مپێ  ێنەم دا،ڵەبن ئەو  م  ێککات"
ماان وە کاااتە وبم لەبەوو، باا  اساا ڕ مپااێ ەم کەبااکە  وەمتوانی ئەد  و  ەوەیەمۆخ
شااتر ئەو کە پێ  ،ووباا   امکانی بەردەوە،ساا   سااەرسااا لەربووم." ئەوفێ  دیکەتی  ش
 ان بااۆماا ەانی دیک" چوارەکاا ان،ێنجەکاا ە پکم لیەکێن  م  ،"ەکهەنو  بمەببووە    نیاەت
 وبو وا پێی ەواش ئهێشت. نوبواق رن و یێابنلو، ریا، سومیسر  ت کەکەورەد

 .ە شەڕ بگیرێر بدەکرێ بە
 

لە جاااااااڕدانی  ەئەوەناااااادە ی ئێااااااوۆچباااااا  رێەئم: "ساااااایپر لێاااااای ئەو
 "رامن؟ێ ئااااۆر بااا ئێاااوە ز ە؟ین لە چیااا لەیەتااااپەو ئەپەلەن.  ا بەتانااادتەکەەوڵەد

بێ  ساڵ بێ چاوەڕوان رادوو هەز  نیم گەلێکەڕەداوبا  ولە  ،گوتەوەمێپ  شمنی
 بێ. دڵ بەنی مەی مەبو ەوئ یە"، پێدەچووەلپە ە"ب رێبگوت یپێا ستو ئێ

 لە ی ئێااوەینناهاوپەیماا ە تاااکە ێمکە ئاا  ،ناااگەنێتئێااوە  یااائا" :پێمگااوت
 ن."انژمنتدو یانوموهەدیکە ی انئەو وچەکەدا.نا

 دەستی ەەکە لشت  بکەم؟  چی  بمم. بەانەزد  ەوئەڵێ.  : "بەتیش گوئەوی
 ەوە."نەماوەت نم

ەر ەگئ زاننوە باا ویسااتە ئەێپ ەتاوەک "ئاااوا، ە:وەتگااو پااێم ی مناایشدئیاا 
 ن."یودەکە سەریش گین ونەدەج وائە پا،ەس ادمان بەسەرشەڕ

 شەەوئ ماانبەڵااێ، وە: "ەوتیارە گاا ووباا و د شاااڵکێدی هەهێکی سااارائاا 
کە یااا دکی چەناااد سااااڵێچااای  باااۆ مببە. نگااا بجەنە ئێاااوەی ئەرکااایدەزانااام. ئەوە 

 ەکتەبو ووهەمااا ن مااا  سااااەوەکەن. ئمئاااازاد  ۆچکردنیداوای کااا  ن؟ەساااتواناڕ
لەنێاااو  کێااا نوێنەریە ببااا  شۆدەکااارێ تااا  ، ئەوسااااۆمخااا  کێفااایڕ مە باااندەخە
 کاااااتەوم، ئەدەک ەڵااااداباشاااا  لەگ زۆر تیەوهەڵسااااوک ا. مااااندماااا ەمانەکەپەرل
 نێ."ا نامێێدۆڕەگل یششەڕ

 

 ۆتاا : "وتگاا ێممەحاااڵە. پەی ئەو ەکشاا نەخمەوە بکەناا وۆی ڕوباا ماادا هەوڵ
ایااا . ئووەدرکاا   ەتاایمزەحپەڕی  وئە  ەبن چۆن  شتەما  وموهەو  ئە  ،زانیەوە دەئ
 ا؟رلەماندلە پە  رنە نوێنەبیب  تەنیا  ەووبەوە  بۆ ئن  اکارەم  هەموو  وئە  ەیاو   پێ
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ی لەوە نەکاارێ پێاا  گەر تااۆئە. زەو چیمااان مااراەوێ د نە چیماۆ دەزانی ئێمت
ینەوە. دەشااایبە ساااێ وریەگەڵدهشاااەڕ  اتەەی، کەوبککەشااا شێپ تااارامان پئێسااات

 کاادییە  ووەی دەوڵەتاای جاا یاەکاا اتنهی  او دوگ  ەنج  رە دوایباێمە دووبەڵکو ئ
 "ببینینەوە.

 

تااۆ لەنێااو  دە.بەناا انتەوە کەکاا انت تااۆ پتاار بەت: " پااێگەی وگاا پێییش نیناا اد
ن دەشااکێنیاناا  تێکنکەکئااێمەش تا  ،ت نااینینە،ەڕاسااتدۆسااتی    ادباا رەیەیاانی  ج
 انەۆر بااوێرزی وشااە و وتااانە. ئە"اککشاا تێ 78ی ماااگینۆتۆن هێڵاا چاا  ەکورەه

بەبم ،  یزاناا ەی دێمەی ئاا ۆشاا ێپزی زردەق هێاا اوە،اا د  نااینەخاسمە کە دابوون، ن
 ئێمە بە ێو دەزانئە  ەک  ،کردەوە  یووبارەد  و  ینانەتر لێیڕوانراخەمب  بدولاەی
سەر ستەربوو، ئەوەشی خایابێ کەساسانە دو ێمەڵدەستین. پمان هخۆرکی  ەئ
مااان دەبااێ ئەوە وومەهن. خۆیاناادا بااڕۆ یەسااتاڕائ بە دەبااێن کاتەە پێشااااک
  .ووینکرد مادەئا بۆ یمان چنووسرەچااییدا ود ەکە ل ،انینبز

 

ساا  ەموی. ماان دبکەیاان یەوە باساایاماا ەدی نکی تێشاا  تئەوکااائیاادی 
ەکاااای دەمەتە،ێیاوی سااااەرەد یەباااادولا و دانااااین مببەڕۆین تین و باااا ەڵبساااا ه
 رد.پێکن دەستیکەیاد

دیاادا یوەنلەپە هەر ڕهەڵگیرسااانیششەی اود رمداواهیاا "گااوتی: دانااین 
 بین."

 ."الم  بۆ بێیە ستیپێوت. هەڵبە"یەوە: دا س یربە یەبدولا
 مێ؟"تگەوانم بدەت نۆن چم یام ئابەب" :یپرسیێنین لاد
یەک ڕێگااا ،  هەیەم پێ، من بڕواوۆئ: "وەەیگوتێپندەوە  خە  بە  بدولاەی
 ."دۆزییەوەهەر دە

 

یە. یاا ۆی نخی لەاگار ئزۆ یەبدولا  کەد  رکێل  ەیەوئ  ییلەن گانیی دئید
ن. بااکە اککەت ماا یەبااا ن وێباا  یەدەدڕێااگەتاادا مزگەوە ل ۆ،ت:" خاوەنشااکپێیگااو
 یە لەپێنااااوتووهاااا ەوەئ یەناااێ. کااااتیێبگەرت پازائااا  کارێاااکبەد ێدێاااک ڕۆژ
ە وانە بڕاتاسااا، لێباا  یەباادولاە اناشااکاوڕە بااکەی" ەدەخا ئەو دابە ،تدیتەمسااەال

 
78  tinoagM:  ێروەرگ-ساەنەراکوری فوو لە بکان باڵمانە ئ گریکی بەرهێلێ 
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. ماان وەک کانی خااۆمی پاسااەوانەلاا یمە دگیااز خااۆم ناااکەرەه  نماا "  گوت:  دانینی
 ە.وەدەمێاانم  ادانەزرواش ئاااەه  ووم؛باا   کایاا ەدد لئازاکی  پیاوێ  ک، وەەوییەکدبە

ز گیاا هەر نماا  یااان باادەن.هەوڵاای خۆ بااا ێ بمکااوژنشاایانەوی دەەنەوالااێگەڕێ ئ
 .  یشڕۆو ین کرد لێ واحافیزیسا خئەو بەستمەوە."ن نازنجیرا خۆم بە

 

 ن. لە کۆتاااییردیی کاا ندارخااوی سەر خوانی  شتاێانگب  کەنەخوێاخ  ژنە
 یەکێوەشااا یک هااا  مااان بە وو.ابااا نراداردن خاااوڕ لەەی پااا ب،ە ێکااایزورەکە مێوژ
-مەاردن بااکخااوی خااۆم پڕلەەدەبێ دەفاارەک  وتمیێنین پدا  بمو، بەەبون  یمسبر

 انماااانبیەرەمیوانااادارێتی نااارێ دادە ەناااا واد -اخاااواردم یاااان نااا  دەەنااا هەرچ
چااک هەر وم بە کەبەب ،کااردخااواردن   لە  پااڕ  ەمەکرفاا ەد  ەۆی. باا وەتەووەردەتکڕ

 ەڕمانکە شاا   ،امێشااکمدا نەماا   لەک  ێاا انومهاایک گ  ئیاادیرد.  دەک  ڕمگێەرو  گێڕڵهە
م بکان، بەەکەبارەی تانلنینیش  دای  وفشەکەش  ووهەم  وەگەڵ ئەل  .کادە  ڵگەەل

 لەدڵیشاام کبااوو یەرخ نااین، ردنان هاای گاااڵتەپێکنکەکاا کە تااابوری تا ناایزادەم
ی دوبەن. سەرب بەردەبووەوەیبئەەلبگەیەنمەوە تە  ایبوودەەواڵەی  ه وەئ  داخی

ان ەماااا وەگەڕان یدارساااایرتێااااژ و مەیەکی دراگاااا ڕێتا شاااا هێو، بااااو شااااەویوەن
ڕۆی یااا ف ک بەوایەو بە زڕەهیااا وەبااا ە نئەوەش هااای کاااات وەباااوو، ئ ماااداەدلەبەر

 ن.ەیبد
 

ڕانەوەماااان گەی ڕێاااگەو شااا  ێاێک ئەوێماااان جلەکێااا چەناااد خودوای 
 کە ئێمەی ،ەکەیەرەب ەرشوفێستەچاو بوو، گوەنو ئک تاری  یکێەو. شرتەبەرگ

 مااووەه وەل (یفاااحە وەەنتبااایەوایە هابااودەوە )لەوێشااە ریومناهااا ەوڕایەدەگێاا 
          ،رتدەگایااااااا ڕ ەکانیازیبرساااااااە ەنە،ۆشااااااا  یلە بازگەکاااااااان ەەی کناتنااااااا راگر

 ،انەگەیااانە بەنزینخااا وەی بەشااائپێ ،ەکیرودو ەل دا،. لە کۆتاییااا چووباااووزراوی 
 وایەبااودەە  ن، ئااێمایرەبەو یان سێی بەدوە  بووب  شکاتی  دیئید.  انەزابەی دمێئ
 ین، ماانەبااوون  ارچەکاادمان  یشاا کهیچێ  ایەوە.کوتاببن  ڕانەوماگەی  ەڕێگان  ۆمخ

 پەناااجەرەی . لەساااتبوومەپزۆریاااش  وساااام رتکە زۆر  ،ناااێملێب یێااا پدەباااێ 
ە ، بیناا بیە  ەوڵگەی مەفاارە،ە مااۆل  ان،ماا انی یێڕاارەککەوە هێاازە چەکاادەێلمبتڕو
ڵااام ە دمربیااا نی بقەوماااێ. لەدا چااا راادئااا  ی١٤ ئااااخۆ لە وتنگەمااااد ەوەپەشااا رچ

–بێ  ان یار  متبەخەر  ئەگ: "تو دەیگوانین بود  ەل  ێماتێ گوات کدەه  پەیخور
ەختاایش دببە رەگەدەدەیاان. ئ دەساا  پیاو لە هەزار دە تەنیائەوا   -بیبەینەوە  و
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 ،ومبااوگ ەناا تدڵندە ەوکەسێک دەبێ." من ئە هەزار  اجەکانمان پەنزیانبین ئەوا  
ر ان لەسااەمساا ە باسوخواکاگاا ێڕ  ،یبااا  ن گۆڕی، لەامەکانبەتی ،سکەوە بایە  بە
دا ەکەزەنگە تاااریشااەوو ەلبااوو.  ەکااان  بەیەری  نیدنان  وان  موسڵمانریتی  ەنبودا
 ادییسااتڕا  بکەیاان. لە  ەساا ،  ریشزۆ  یماندەتواننە  بۆیە  ،نویچوپەلۆدەسەرەر  ه

م ەری بەنەو جااالب  اپخاار  زۆرماان  ن.  یەاسااە بااددەنگەوە هەن  بە  ینوێرانەشدە
و  نیااااانەبووینڵدنمان شااااتڕۆیەی ڕاسااااتالە ئ شیاااا زۆر بااااووم،ووب رۆدەیاااا گ
ەمااان گۆکتوگف ردنیشااتخواشک ی ونیبەشاا ڕی بااار باانەۆم لتوانی خاا دەەشاامن
 نم.دا دەرباێادولیەبگەڵ لە

 

نااجە گە کە بینتیشاا ڕۆەپێ ێک بسەیاتنیو    نم  انین ودبوو  دەم وازنمە
 ە کشەوە هەموون و یدکردە ڕێیەوایوم چاراهە نەوەی لگانا، ئاهندامەکەی  ئە
 یتاااریک  لەبەر  نکەوت. ماا دەر  انلێماا دا  پااڕ  لە،  وتابوێ وەساا لەوە  ێمەودیار ئاا بە
وەک بااێ  گرت  توندوەندە  م ئەسەتی کە دەسینی  وا  مپێم  بەب  دی،ەنەموچاویم  د

 بە ،ێێک باا چۆن روە. هەتەها ەرداب شم بەئاسودەیی کیهێو ئا ات هی ئەوئەوک
نااد چە شپااێ .ناادە ناهاااریومیاگەدا  کەەناااو دۆڵبەو    گااردەر  بەساا ئێمەی    نیئاسا

مەن ەتپیاوێکی ن ایێکژۆڕ  تەوە،ید مبرادەرەکە  ەدیک  یکجارێر ەمەوبەساڵێک ل
 نم مایەر،تم: " خایگوپێ  ەمم وردە بەهات  میرشەلەی ئۆناانخیوم  لە  دیەنمامناو
بەبم  ،مگەڕا دایااااا ادو شاااااکی خۆمااااادا بەمێ لە" منااااایش ناسااااایەوە؟امن ئایاااااا
شااەوەکەی  ەسااەمک ماان ئەو"ی: وتگاا  انەینێنشاایروخ ۆیخاا ا تاا  یەوەدۆزینەماا 

 ."داننم نیشااریوناه لە ەمەوی گەڕانگاێڕ
ی گاا نە دوای جەدناا رچەهە، یااتەوەم نەدەباادولایزە هەرگیئەو یادو لااێ

 زاناایمر  و. دواتاا بوهە  ادیڵەلەگ  نامیشدورودرێژتانێکی  انوسد  ،نەوازایخرگارزڕ
 ساایار بااێپرەرە بەکلە جەنااگ و بااێەەسااێک هئەگەر ک: "وتبااوومناای گی ەرلەبااا
 یەکەین(خشاا وا)بەادکە    ،لەوەی  زیبااووۆڕالەخئەو زۆر    نکەوچاا   و،بو  ئەو  ئەوا

ەک و ی ئااێمەخودۆراوابااێ باا  پااێم ،مڵااێب ئەوەە ساات." مناایش پێوینااێماان بپەژرێ
ڵی ساااااوود خااااۆی کە ،رە ەیی ێکدارتبەدەسااااتی دەساااا  باااان لە یاااانەیەککەم
ن ماا  وو؟باا ەد ۆنچاا  ا،ژرکااو ەوەیااانخۆ یەرە دەستی   بەەر  رد، هەبن  ەتریزێد

بەبم  .ادالیەباادوڵ م لەگەونەکبوو ناااکۆەلناایم ن یماپەشاا  کهاای ئەوێ شااەوێ
ئەگەر وە. ەربااتبااایە دە داکەڕەشااە یە لەئااازابووا ناادەوەئە ،بااوو وا مەزورائاا 
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ر ۆزش ئااێمەبااۆ و  خااۆی بااۆ ەوائ  ،اباا نازی  خااۆیەوە  بە  کەمتاارەناادێک  و ه  تباها
 .بووشتربا

 

 یااااابەبەلئت بەرەو خۆەوساااااتاڕمەوە چۆنێاااااک باااااێ لە ناهااااااریو هەر
اپاااای م یتدایەەرکرسااا  ەک لەنەوەیباااوکۆتااار دواانیەکەی یااا ەب باااۆ ە.ەویااانگەڕا
ان نەکاااا ۆبووەدا کهەفااااتەک مااااووەهماااااوەی  لە کااااات هەڵاااابەتە وەئ ،بااااووهە
، متکەوەژورنەکە ودانیشت لە کێاتک .ەیش لەوێینگۆریۆبن انیموون. زمبوادەرەب

 د"کااارینەکر:  ساایمنوشااتم و  نیدامن  ەنجااا؟"و پێیگوتم، "ئ  وەبەرزکردە  سەرێکی
کان ەهێزەی وونەوبڕن چم زرا وێئەفرە،یشەوە  م  لە  ەڕ.، دەبێتە ش(دخوارەی)ن

چاوی مویری دەکە سە  ،گرت  مەی ئەوەبەرگ  استەمئ  ەب  یمان بینین."و چراکان
ی ڕای خااۆخوا بیاارو ۆ  بوە، سوپادەێنخو یمەنیەکیبد کاتێ تێنم کرگنۆریۆب

 نەگۆڕی.  ئێمەی یان هی
 

 وجو  ەتیڵوەد  یابایە: ئارابدار  ڕیب  واد  دا دەبووایەڕۆژدوو    یوەما  لە
 بااۆ لایەبدوشااا لەگەڵ توگااۆکەی خااۆمفەی گی ئەوواد ؟ان نااارێاا  یاا نەابگەیڕ

دنی ێااوبربەڕ ەق واتااای)دە،اااودت هائااام ەلەانیاا لە م  کە دێکهەناا گێااڕانەوە، 
 ،وئاژانساای جااو ینمەکالەگەڵ ئەناادا انەی،ساا  (ەوەتێگااردەک ڵاا خەی اروزکااارگ

نە ووباااا تاااار دوا کە، بااااوودرک کووبچاااا  یەەسااااتو هەناااادێ دائاااااد لێااااومی ڤ
ا کو دوەڵۆن ببنگۆریسەر  ەنەبخ راشگو بۆ ئەوەی ،ادتەوڵەد لەەت سکاربەدە
خۆ خەماناادنی ئابزانن  ئەوە  نکرد  ااوایا. دبارودۆخەکە بک  ۆب  ەەودنناهەڵسەنگ

     ن: اوی باااانگکردیااا پدوو باااۆیە بنگۆریااۆن . یەیااا چ رفێری ساا مژتاۆ کااا نااا بااا اگها
یل ئائیساار ەڵەگبااوو ل اناا گاهاۆنەکانی ساایراەئۆپ یەاناادفەرمکە یااادین  یگااا 

 ن بااوو. بەەکااازێهتی گشاا  سااەرکردەی وا،یاا ری ئەماا  ش وەکویاا ەئ ،لیلیگااا
ن یاااااوتن گئەوا. ن ناسااااێنەر و سااااامناک بااااوونابەرساااا ەکانی ئەوەوە کاااارد
ەکااانیش بەریەدەڕۆن و بین: بەریتانیەکااان ایاا دڵن وو شااتداد ەل تەنیااا ینناودەتاا 
 یبم دوابە ،نگ باااووەندێااا وکیاااان بودەره ەوە؟ی ئدوا یدئە ەن.مااااردەدپەال
ەنجااا پتاای  یە، دەرفەوەن ئەێاایبڵ  پێاا   کە  ش ین  تراشوتی: "بگ  نییاد  کێکەلخو
ش ەوەئ ەد، ەبنەوە ەیاااا یبی بد ئەوەە، هەیە. ئااااێمە پێاااادەچێ بە ناپەنجاماااا  بە
 ".یدۆڕێنینب
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لە را. بڕیااااار ددوا نەوڕو و راێبیناااایە ئاشاااکلەبەر تیشاااکی ئەو ت اوئاااا
ڵی اسااا  یاریااا ئ نااایجەمینپێ دەیکاااردە )کە اد١٩٤٨ی ئااااداری١٤ی ەینااا ی هژڕۆ

ئەو   .ایک ببێەدل  وجویە دەوڵەتی  بووادە،  ری(بیاڵنامەی یگوێرەی سبە  ٥٧٠٨
ی ەتااااااا فر، دەنوباااااااوە  ک ٦٥٠.٠٠٠ نیەکانیشاااااااتوادەوڵەتەی ژماااااااارەی دان

شااای  چەناااد یو ای ئااااخۆ تااا تە ساااەر ئەوەەوەشااای دەکەومان ون ووبرگااااڕز
 یباااا یەرە نملیااااۆیەک  ەک ،بگاااارێ یەرە ی نیزاماااا  پایگەی پێاااانج سااااوەرب

 ون.ابوڵدەگەن لایشیستینفەڵە
 

ممەدا ی پێنجشااەڕۆژلە  ماان    ەبااووایەد  کەیەتیاا ڕەبنە  ەشخێرەی نەگوبە
 یەش ،ساا م. ئەوەاباا وبو  ێوەل  رهەەیەش  وماااو  ەئ  و  مەلیئۆرشەڕابامایەوە  بگ
ا تاا  نەبااا، هەرهاایک ەامااایەویااب بمابئەبلە تەلدەکاارد    محەز  زۆر    ،وونەباا   ەرەسل

 کەسااااااای٢٠٠ە ل دەر)بە ینااااااا ێنا ە بەدانەکی جااااااااڕژۆڕ، کەی جاااااااڕدانەژڕۆ
وە. ە مااایەەیاناادنەکاگڕ پااێش سااەیاتی یەک ەکناازی اتاا  ۆ(اوی نااامکرگاێشااتانب

و ەئبااێ، بەبم  مرەن نۆیاا ۆرنگوو باباا و وامەی هیاا کەڕۆژ هەمااووارشااەممە چو
ە شااەممپێنجە . بااۆیۆرشااەلیمتەوە ئێیاا ەڕتااۆ دەبااێ بگ"گااوتم:  ماند. پێاایسااەلیەن

بگەڕێااامەوە   ەکبەر یااا پەکەی لبچکاااۆ فاااڕۆکەمااان بە  یەدەباااووائایاااار ی ١٣
م دابگااارێ و یئۆرشاااەلمااان لە  ،واباااوکە کرانەکەوفاااڕۆ بەن ماااارەفەلئەبیاااب. ت

یااب. وە تەلئەبتەێاا نی باێۆخاا  گەڵلە گرونباااوم قاسااحیوە و ئبگەڕێااتە یشاایخۆ
ە ڕۆکەکفاا  کاااتێکیش ی.کااات ەتیکااومە حخااۆ لری نێوەبااووە وەزیاا م ورونباااگ

    تە وەک کەفاااڕۆ یااانەیکە، منی جاااودیندەکاااارگر ساااە ینەگەیشااات ن وایڵسااا هە
           مبوویشاااااتکەوانەکە دان  فاااااڕۆتەنیشااااا  ەە. مااااان لرییانەوداۆشااااا ه باااااارێکی

 تەنیااا  -  79پریموسااس  ارەگوتپێید  یستیخۆشەو  کە لە  یەنەالۆکچبڕۆکە  ف  ەو)ئ
. بوودەمااااارگیرب زۆر نەکەاوۆکەفااااڕ امکردتەماشاااا ەگرت(، دکەساااای هەڵاااا  دوو

 ید، ئیاا وەتەرببێەفڕۆکەکە بلە  ەیوئە وەک  ق کردتەەە،ت  ەبستی  کە دەینەکەم
ن دەکەم، دربااولێ " ماان زۆر داوای:  موتیگنەکە پێاەوڕۆککاتێ فام  نیش نەتاسم

دەوە، فااڕۆکەکەی سااوڕان" وە.ەمێاا ەڕبگێ باا دە ،ردەکااانەمە سااەر گگباا ە یپێمااوانی
ر ەکە هانەکەوۆرنجمدا فااڕ، سااەەهاااتد ەوەی لێاا ناکانی ترساا دەنگێکاا  نەکەمەکیاا 

 
79  rimusesP: وەرگێڕ -ەیەنێگەد نیمای یەکە ینی واتتال بە 
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ەکینەکە م ەکی دیێکاتاش سپگوت،  م نەمن هیچ  کا.ی دەوالئە  و  المەسەیری ئ
 ؟" ادودەڕو زانی چیا دەایئ"م: یسرلێیپ ساەوو ئشتر بوەندێ باه

 "بەڵێ" ە:وەبمم دایەو
ان بااا رەیەدێکی لە گونااا  پێااادەچێ زۆرێڕم، گەدچااااو نمااا تی: "گاااو ئەو

تەسااەر: سخ ئەوەشاای بااۆ ەنجااادا بااوو. ئئااادار ی١٣لە  ەوەشئ ە."نەونیشاایب
کاااتەش  ەزین." لەوبباا اد لەوێ ومون ین شاا ە بااێبااگەم موانبتاا  ەچێدێاا پ بمەب"

بگەڕێمەوە  دەتوانم ەیوا پێمنەخێر،  ":  تیگو  ، ئینجاووبر  اشتب  کەینەگی ماکدەن
 تەلئەبیب."

بم، ادەئاماا  اگەیاناادنەکەڕی نڕێوشااوێیم لە وانا تاا دواییااد ەلیە ەوێبەم شاا 
بکا، ێ ڕەاوچ میەلە ئۆرشهەر ل  یەووادەبانیش  زمتەەسب  میواگریونب  ئیسحاق

ۆ اژو  یربەخۆیجەنگی سااە  یدوا  ربەسین ئاگیەکەمی  امەکە تاڕناج  اکرنە  پێی
 بکا.

وەی داری کۆباااااااوونەشااااااا دا بەگااااااا نی ما١٤ی ڕۆژەی ەکییانبەیااااااا  ەل
تەی جااااردانی داڕشااا  اان لەساااەر دویااا رکە بڕیا ،کااام کاااردەڵخ یەنوومئەنجااا 

او خااودی چاا  داربوو لەکەمتاار کێشااە کەتەڵەەوەدا. ناااوی دکە دیەۆیربەخەساا 
 بە ئامااااژەدان بەەت باردێک سااەەناا بوڵگەەب دااسااااتود چااونکە لە، کەمەناااڕاج

شاااتر ی پێڕۆژ شاااتومڕەکە لەم اساااتی باااێئەوەی ڕ. ڕێگۆهااااتە داخاااونااااوی 
ئەم کەدا  نااامەرادوا دێااڕی ج  لە  بچااوک  کییەکااۆمیتە  رپێشاات  .وهەڵاادابو  سەری

ەی پەنااجە ێمائیل، ئاا ەکانی ئیسااڕەردشااەباگ بەشتئەسااتور پ" دانااابوو: یێااڕەد
 باااوو هیاااوای وا یاااۆنگۆرنب ..."نیێااا ەنادد ەیەناااامڕساااەر ئەو جالە داناهیااا وەگ
ەو دناااای ئازیکرڕۆ ڵە باااا ائیل" زۆر لااااێسااااڕیئنی ەکاشااااەبەردا"گ ەیژسااااتەوادە
 کااا،بە ناااوی خااودا بهیک ئاماژەیەک  کە  امەیە جاڕنین  ەون بەڕیاەاوبەی  ووانج
  .ەنەوستوەدەییانە اکڵێسژەیەکی امار ئەژی هدەوە ییایڵند بە وانئە

 

ی ژەبێاا وت یمۆنیشاامان مااان فیاباا اڕ و.بااونە نانەکە ئاساا سااازاندم بەب
 ێگااایێااتە جبب ێبناوهێنااانی یەزدان نااا کە ،اد اماااژەی بەوەئ نایەکاا ییند رتەپااا
" سااااارائیلئی شاااااەبەردەکانیتەواژەی "گایش دەسااااا جێکااااا رەم و بە ڕشاااااتومم
ن ۆارئ  یچرهە  تەسەر،خرێشی بۆ ب"ەکەادرەس"فری  وشەی  ردەکا ئەگەدنەسەپ

 نااابەرارەب ۆیریی خااا نەیاااا ،باااوو انکرێکاااار ی پاااارتیڵی چەپااا ابااا  کە زیسااالینگ
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خااودا اژە بە ماا ئا واژۆبکەم، ڵگەنامەیەکناتوانم بەمن  گوتی: "  ارۆنئ  .ننداایشن
خەریکااااای  ەکەینیبەیاااااا وهەماااااوبنگۆریاااااۆن  یە."یااااا ێااااای نپ ەڕمبااااااو ەک ،ابکااااا 
 یدەکانەبەر"گاشی  واتا  ەب  تارەوو سەبب  نگلیو زیسمایمۆن    ێنانیەتپێای،ەنا

 ،ووجاا ۆر بااۆ ز کەیەشااانەنیدا کاتێکاا  لە :نە بااوودوواا دیسااتڕالە ەکائیل" سااڕیئ
نگی شەزوهێبە "ئاماژە  کە    الدینییشە  هێمایەکی  وەهاهەر  ،بن  رینەە زۆانەیلەو
و درە " لەنێاا ایری"فوشااە بوو،ااایل یمۆناماا  یشاادادەکااا. لە کۆتای" ووجاا  یلاا گە

لیاازیەکە ئینگە وادرگێڕرە وەدە، ،ڕۆژهەمان  رهەئیدی  ،ێدرێنبادەر  دە،ەکەدا
ژەی ئامااایانە سااەربازیی راهۆکاا ر ەبی لەوەئەم بێاا بەب، ارکئاشااکراەڵااک خ ۆباا 
ی وێنشاا  و اتکاا  داکەە بااڕگەچااونکە ل بێ،ێاادات ئیسااڕائیل"یی ردەکانگاشااەبە"

 . ووابتێد کەیڕێوڕەسمە
 

 وهەمااور یزوەرەساا   نەدەهێناااەی  ئەوەنتەکە  گومئەر  دیا خوستیدڕا  ەل
 بە ابوو،ماا  ەڕدانەکبااۆ جااا  یکاااژمێرنااد  چە  انیاا ەت  ەک  ،بکااا  خااانەرکاتەکەی بۆ ت

ان مشااتومڕەک زیاااتریشبوو، سااەرن لەانماااپەالماردی ەشاا ەڕەە هتیش کبەیاتاا 
 انەمیڕاستیو وڵی ئە،و مان بەهەموو  ێمەئ  ون.ازی بووەساراەنێکی زالی  اتەنی

 اڵەیزار سااا هەە دوو ب ییمااای کۆتاااافەر هەر بە کوەنەکە اڕناااامەج ،یدەزانااا 
ی ەوڵەتاا د ینیەکاااینگەید ابنەماا  ەل زۆر یربااڕەڵکااو دەب ،ناااێه ونەیاای جااوبێال

 بااوو. ەنگی مااحەکوشااەیەک ساا  هەمااوورە ۆکاااەو هبااۆ ئیش بااوو. یلئایسااڕئ
 تەومرتێری حکاا ن سااکەکەماایبە ی  یفیف شاریزڕێکەم  هاوکە  نە بوو  ەوتاڕێک
 ئەو ،یەوەدۆزیاا  تەیکااا وئەو دانااا(  یەتکااومنی حگاکااازدامودەرا )ماشااینی اناا د

کە ببات ەمسەڕوڕێ ااتنیییاتی کۆوا، دکرد ەکەی واژۆمانرێوای ئیەامەەنبەڵگ
هیک نەبێ   ەره  ،ەڵبگرێی هفەڵەستین-ۆنگلانکی ئاباڵەخانەی ب  ینمیێرزەلە ژ  و

 وەت وڵدە و هااااتر گەەئساااتە ، خوانەخواگیااارێهەڵب ووهااااتاد باااۆ نەوەکاااانی
 لە ناااامەکە گەەڵب ئەوا ووایەبااا ەنان مااا ربازشاااەڕەکەدا دەلە ئەنجاااامی  شئاااێمە

 .وووتان دەربازی دەبفە
 

کەم نەخااایوانەوە مڕۆ گەڕاماش نیااوەدووی پاا  تیاەساا  دینەوبسااەر
ۆمم پۆشاای. ەشااەکانی خاا ڕە جاالن شااتریو باشوشاا   ەرم، ساا ارناا ەک رەسااەل

 انکیشااێرا، بەهەناسااەم پێاادەد  ئاسااتەم  بەدانیشااتم،  خولەکێک    ندچە  ۆب  ائەوس
 ەیڕۆژێ سااا  ودو ەوئ ەیمااااو لەن جاااار مااایکەیە ۆبااا –نم داڵەکالە منااا بیااارم 
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کاری خوێنااادەکاااان باااوو، ورتوتە یەکگوب ەل ماحینااا موە. ەددەکااار -ڕاباااردوو
ە، بگەڕێااتەو ەوبومسۆگەر تائێس یمزانمانااتن. دە لە  وبو  زیکەی موانبخا،وت
ێ اای م بااوو، ڕاش لە  ە. سااارببینینەوو یەکدی    تەوەگەڕێکە ب  ،سەبوومابەت  رۆز

دابڕابااووین.  کەەیو لیاا ڕفهەڵلی ،ە وەک ، بەبمبوونەوردوریش  ندە زۆهەرچە
 بەی  ڕێگااا  رییساا ەکااان و دزەکەراناای میەرەب  ەبانااد،م و  اتاا   رتپێشاا   گەکانینام

یااان ڕێگەش یماا اەردەووبت بڕیبوو، ب،ی با ڵگەەلی نە،ەبیان  وەەنتسەبەیەکەو
نشااینگەی ەوت و ح  ساا بی ووەکە دەچاا  ،یشئاااو لوولەکێشاایە و ە،اناادەودەت
 گەمااارۆکەدنی انشااکۆ باا  یۆای خاا تواناا  وپەڕیانااا ئەی. هاگبااڕە  ،ەلە ن ووجاا 
اک خااۆرەوە تااا  ووباا دکریەکە  یسەرەک  ڕێگاریبی  تە  بە  یانکەیەکچێڕێنا.  ەکارهب
ی ئاااخۆ چاا   یزاناایەد  ێ. بەبم کاا روکنجییەی باشااوائ  رەزاو هەئ  ەو بگەیەننائ  و

 دێە  ە،کانی دیااکەی نارەەکاادنیوەچ ە بچااوک وشااینگێ اای م یااان نڕ بەسااەر
ی دیاااکە ێکساااەیاتد چەنااا ای ود ییەکانسااارەرتاساااەری میڕشااای سێهک ێااا کات
ن،  م بااووی اا ێڕمی بێساای کیااان لەسااەروەردوه یااازەکەر ا وراساا  ەکا.سااتپێدەد

 ولەوان  یچمهاا  ەناڕۆژو چەنااد بەبم ئە ،ڵ باامهێاا سەر ن لەیم لەگەڵیاناتو  یئید
  و ،ەنە ژیڕۆدوا وە. ئەباااوومن راۆیە زۆر نااایگەبااا نەبیساااتبوو،  انەیااا لەبار
 ،دبوونااا ەەی ئەوانەوە ب،رۆو ئااا تی ەیئاااازا بەە ەکچارەنووسااا  باااوو، لیڕائئیسااا 
ای شااااای ساااااوپێڕه یووەڕوبڕوکە  ،ومیوتۆ،انااااادب یەبیااااارۆکەو ەئش منااااای

 .ان بوونەتەوەەکیییسرم
 
 مەمێێ دئەوئیدی  ن بووم،کاەڵادنمدنەوەی  خەیاڵ و بیرکر  مینو، نم
 بێااالموڕتم داگەیانااا ڕ یاااان، پێێااادراکەم لەرووژ ی تەلەفاااونیزەنگااا ە لەبیااارە ک

 کەیەنادڕی جاااوڕەساامێڕ ئەو شااوێنەی ە، کەانمۆزەخاا  ەتیەنێاا بمگە ادەیەئاماا 
 وارتشاایلد بۆلوڤاا ۆڕ ەیخااانمۆزە لە کەنەڕداجااای ێنڕێوشااودرا بڕیااار .اردەکلێاا 

 وا )کە ڕاکێشاااەو سەرنجی گرناااگ ەکیەنکە باڵەخاااا ەیبەرئەو لە کوەەنباااێ، 
را انوەتاااا د نیئاسااااا بە ،وک بااااووبچااااوناااادە وەەئوەی ئەرلەبەەڵکااااو ( بوونەباااا 

کاااانی ەنباڵەخا نترینۆکااا ەکێاااک باااوو لە ە ینەکباڵەخاااا ێ.کااارب لاااێ نیاوپاساااە
 دواتاار  ،بااووکە  ەوانی شااارەارشاا   ۆکسااەر  ینماا یەکە  یه  داڕەتبنە  ەل  ،یبەبتەلئ

 شبااۆنەکەشااارەکە. بااۆ  خەڵکاای ۆباا  ەریونەیەکی هاا نزەخاااتە مۆبکاارێ ویسااتی
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رابوو، شوشاااتڵەخاااانەکە با را.کااا  رجەخنەوە انااادازڕر باااۆ دۆال٢٠٠ی باااڕ تەنیاااا
 وەیەرەی ددیاااااو بوون،اپۆشااااارای دانرەکااااا دیوا ەرسااااا ی انۆکااااا لبۆربەی تاز
ی نەیەکااا ن، وێووابااا کر شەڕ نکااااۆکەڕف یماااارپەال ترسااای لە نیشەکااااەنجەرپ

 یئەناااادام دەزێساااا  رێاااازەی هەمئەو  پشاااا  ەیش لزلهێرتاااا  تیااااۆدۆر رەیگەو
ەسااااای ک ٢٠٠ تەنیاااااا ەنااااادەەرچ. هووڵواساااااراببون، هەحکاااااومەتەکە دانیشااااات

ی ەتاک ، بەبم لەوینازەان دیەییەکرادەکور ون،کرابوێشتنگابا ەسەیروسەمەر
کە نەخاااااەمۆز ەوەیدەر زۆریااااش لە اتێکیحەشااااام ،وروژ میشااااتگە مناااایش

 .وبوستاەو
 

 ،ەڕۆیااون یاچااواری دو سااەیاتدە،ی دە،اااو  بەک،  ەکێچەند خول  ایدو
ێکی ینبااااااخو بۆ ەشڕکە ،ااااااتێکی  یاااااۆنرد. بنگۆرساااااتیپێکەکە دەڕێوڕەسااااام

ەی وێرگاااا ەسااااەرپێ. ب ەایهەڵساااا  ،بوودەسااااتەوە بە کیچێچەکااااو ،ەسااااتبووب
   و  داماا ەمی دوولە ناااۆ  کە  ،کەەیتراکێساا ئۆر  ۆباا وو  ک باا ایەهێماا   ئەوە  ،شەکەەخن
       ،،ەومااااااەڵەیەک ه ک 80دا،اک ااااا تیها دیوورسااااا  ەیگاااااوتنەو ە ساااااەروبەندیل
 مان هەڵساااینوهەمووە  خۆ  لە  ئەوە بوو.  ووێنەبلەو  یکموزتیپێکی  هیک    خرائ
 نریااۆبنگۆا  وساا ئە.  ردەمااان کاا وەییەکە نەتەودوی ساارەوەوتنگاا بە    ندەستما  و

ەی ساایپار اڕنااامەیجماان " ی:ی گااوتاشاا وێهە ب ووە ردەکی خااۆی پاااکوگەرو
 وماااااوهەەوەی خوێنااااادن ەرەگێاااااک باچ ەنیاااااات" ەخاااااوێنمەوە.د بەخۆییساااااەر
اتێ کاا   رەبیاا لە  باشمیەوە،  دخوێن  ەوانیڕی و  هێواش  زۆر بە.  ووب  ەمەکەوجاڕنا

  بەرزتربوو : و ڕانگی گۆەد ،ەگڕمین بزدەانیشتە یگە
ایەتی ەرێنوناا  ، بەییانمیشااتنی ئەنجااوومەن مانیناادائە ،مەئااێ ؛یە" بەو پێاا 

 یڕۆژلە  م،ززایاااااۆنیی بااااازووتنەوە و یساااااڕائیلئ تااااایلە وب وجاااااو یلااااا ەگ
 سااۆنگەیلە ینەوە وووۆباا ک فەڵەسااتینلە نیااا اتریبە ەی مانااداتییەکالبااوونەو

 
80   ahvtikHa  :ئیشتن  یدووسر،  هاتیک ا الئیلە  اسڕیمانیی  شاییەربئیم  ێرزهالی  افتن  یەنلە  لە   ری 

  زە نوو  کاتەی  وئە تا  ۆرەن:  بەم جی  کۆپلەدوو    ؛وەدەستکاریکراروود  بوونەس  بۆ  -ەەوتسراوەنو  دا١٨٧٧
گیانی  بێماڵ  د   لە پ یادهەڵوەجوو  ،  بۆ  زیسە  وا چت،  ببەرەو ڕۆژهە  ێشەوە،  دەکاری  هایۆن  ان  یوام، 
  ، ۆرشەلیمن و ئدی زایۆزێ  ،ێدمانز  لەسەر  اد بین،ازکی ئتەوەیە نە  ،ڵەاهەزار سدوو    ایتا ماوە، هیوشهێ
 (. ێڕرگەو
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مەڵەی ۆکااا ی ڕیاااارب شاااکییتبەرلە و دانااا ییانەماژووێمنە و ایوشاااتیسری افمااا 
ر سااە ەل ووەتاای جاا ڵونی دەدلێاارەدا دامەزراناا  دا،ەکاناا تووکگریە یی نەتەوەگشاات

 ."ادەگەیەنینل ریئئیسڕا تیڵەدەو -ئیسڕائیل یاکخ
 

، ێسااااکفرم ەل نڕبااااوونم پاوەکااااایل  چئیسااااڕائ یدەوڵەتاااا ی؛ ەئااااۆخ
ی دەهێنااای مااانووی جڵەتاا مە دەوێی. ئاا ەدانامێنێمە هلەرزین. ئدە  یشمدەستەکان

چاوەکااانی   ە بەژۆڕو  ژیااام تااا ئە  ەناادوەئەمایەرسااۆن    دا مابۆڤیکگۆلمنیش  و  
ێمە ماااڵی ۆ ئاا بیاادەین، خاا  ێااکقەومااێ، هەر نرخک بچاایە هەر یدیاا ئ نم.ببیاا  مۆخاا 
م لە وو.ژخااایەن بەسااەرچێرەیی ددی ئاااواروە. ئیژیاندەن تیماواجوی  تمانییشن

ە ەوە. هەنوکێینرەوسێندناچ نمانیراپاب   وبای توب لە یدیچ ،وەدوا بە  ەڕۆژ
 لە  رانجاا   ماایەبااۆ یەک-ەکە کیاا ی دکاااننەتەوە  هەموون وەک  کیوەیەنەتەئێمەش  

مااان. خۆ یچارەنووساا ای کوێخاا  ببیاانەوە -داووردڕاباا ەی بیساا  سااەدەی واماا 
لە ی ئەوانەی  دنکرڕزگااارۆ  و باا وبگدرەن، هەرچەندە زۆر  ەدیهات  نونەکەماخە
 کەی پەنجاااناازی .ەییاا رەنااگ ند انی دادێکاا ەونەبااۆ م ببە ،نوتااافەۆسااتدا لۆکهۆ

دا وێااا ەل ترا،سااا بە یزم لە باسااالۆنزایااا گرەی ین کاااۆنمااا ەککە یە ،ەڕەبە،ی سااااڵ
م ووجتی وڵەدە اسل من: "لەبوییبدا نوسکەی خۆیەملە ساڵنا رتز ێهر  ۆۆدیت
ەی ماااو لە یەەنلەوا بەبمن.  نکەدەپێاا   پااێم  ەوائ  ۆ،ەمااڕر بوێرم بڵااێم ئئەگە  ا.نۆڕ
 بینااێ."کەسااێک دەی ووهەماا ساڵدا جا نی پەلەماوە  یاییەوەنیبە دڵ  یان  ڵنج ساپێ
 .ەدیشتەکە هات وائا

منااداڵەکانم   ەلم  ان بیرە، دیسدەونێوخدە  یەکەماڕناجیۆن  کاتێ بنگۆر
ماان و  یهاا  لە چەنااد جیاااواز بااێ  انژیانیاا   ۆوە، ئاخەدەکرد  نی ئەواەکانداڵمن  و

 ا بیاارم لە، هەروەهاا دووڕاباار یلە هاا وازبێ جیااااش چەنااد ەو پلەمش  نیژیانی م
 گاااایارەچاااۆن لە ب کە ،ەدەوەکااارو دگەماااارۆدراۆرشاااەلیمی ە ئل مکاااانهاوڕێ

پەخشااای  ەادیاااۆوە گاااوێ لڕ ڕێااای ەل و ەوەەتونباااوگرد انکااا ەووئاژانسااای ج
 یدلە خااو  ووتەوەڕی  ڕێکەوتێکاا   ەب  ن هەرکاادا ماا ێتکا  لە  ەکە دەگاارن،سمڕێوڕە
 ووهەماااا  ەل یناااایەه ەیژڕۆ ماااان ئەو بااااۆ وێاااادەچوپ م.خااااانەکە ئامااااادەمۆزە

 وبم.بو ترەوەربەخت یەوی سەرزکەیووج
 

 ەنەڵسااایهمان  هەموو  ؛وابوو  ،ێشکرابووبائ  ەیشانئەوەی ن  وەک  ئیدی
ە تاااک ایاا تەنبااۆ بنگۆریااۆن  اکاادکاتێ دا، لەەدو چەپڵەمااان لێاا  یااانرن دەگایێپەرساا 
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ۆچبەرانی یە بۆ کەاوکر ی ئیسڕائیلدەوڵەت"  یەوە:، خوێندساوودەنگی ن  کرێجا
بااوو،   جاڕنامەکە  کیکرۆ  ەشئەو  ".هەندەران  یاوارەکانئ  وەیەنکردۆکو    وجو
 ەب ،رمەیاا بەل و.بااو ەکااانڵاخ هەمااووی  ازنەی بچە،ەکەش بوو،  تەوڵدە  اریهۆک
رمەدا و گە پااڕ ڵەهااۆ وەنەی لتێ ئەو وشاااسااک بااوو کاااهەن ەلگااوێم  ەوەنااگدە

ە ڵەکئاااارامی هاااۆتاااا  ەیەکدایەوە چەکوشااا  تیسااا ەن دریاااۆنگۆنااادنەوە. بخوێ
 وو: وامبدەرەەی بنەکدنێەر خوا لەسوسئە ەەوێتبگێڕ

 

 انگااانەیەنااد مم چئە ناادوتیژیانەیوتمااارە پەال نێااو ئەوانەت لەەناات"
 ،دەکەیاان رە ەیەکااانی گەلاای ڵڕۆە داوا لە مێ، ئاانسااەرما ەیاکاار دابااردوواڕ

 نیبیناتنااا ان لەی خۆیااڵااۆڕو  نزشااتی بپااارێئیلدان ئاایسااڕو ئلەنێاا یەئەوان
 یەتیەراێننو وبگێڕن  ناتەواو یەکسیەکی تی ووب اهمای  بنەکە لەسەر  تە ەوڵە د
 ."نەبکا دیانکیەیەشیهەمو  یە کاتیدامەزراو لە

 

 هەماااووباااۆ  بااااش اوساااێتیرد و یئاشااات یساااتەە دمئاااێهەروەهاااا :"
 ی یکارهاوای ن، ئێمە داودەکەیژێرن داینەکا گەل  رمان وبە ەورو نی دەکا ت ە دەوڵ 
ن ۆیااای ختاابو لە ووی جااوەی سااەربەخۆتەنەڵ گەەنە لەدووالی یااارمەتیو 
 بە یوکاااریاههەوڵاای  لە یدارادەیە بەشاائامااسااڕائیل یئ یتاادەوڵە ین.ەکەلێااد
 ."اکب ادینناو تیبەهژۆڕندبوونی تەواوی ەمودسو

کە امەنااا جاڕی ە یبااارییەکەوشااا  ٩٧٩ەی هەر وەو لەخوێنااادنک ئەتێااا اک
ی دنانااا دامەزر جاڕناااامەیساااەرپێ و " ەنیهەڵسااا  ردینکااا  لاااێ داوای وە،ەباااوو

کە ێک سا شاات. ئەوەوەاینەڵسه کەدیی جارێکبۆیە  "ین،بگرەخۆل  وەوڵەتی جود
 ێکەوەڕپاا  . لەاویاادڕونەبااوو،  شااداەکەە نەخشل و شێکجڕامن و سااەرنزۆر هااێ

ە وەۆکنگێکااای لەرزدەو بە پێیان رەمۆن هەڵساااایە سااا یماااا نمافیشاااەری بااا اڕ
 ۆ،تاا  دەوە. "پیاارۆزییااانەی خوێناا برییی ریتاا نە ی سوپاساانامەیدی نااوێژوودر
ت ئااێمە سااەیەک ەوئ ن،ودوگەر یهپادشاێمە، وای ئخ ئەی   ری پەروەردیگائە
ە ەوئ" مین.ئاااڕۆژە.  مەت گەیاناادە ئەمێئاا  و ن  گرتیباڵنب  و  شتەوەدا هێنژیالە  
 واتااایەیو یااز ئەگرمن هە بۆ موە، بەببولێ ێزۆر جارانم گو  کە  ،وبو  ێژێکنو

 ەیاند.گەنەد ێڕۆژوەک ئەوێ 
 

 یبێااا لفئە رەیێگاااوەهەریەکە و ب ەرناااۆ بەین و ی هەڵبساااتپاااێش ئەوە
ە ک ،وەباااوناااامە هدیااکەی کار ێکیخااااڵبکاااا،  ۆژوا کەمەنااااڕچاااێ جبکەی ناااوە
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وێکەی ناا ە تەڵدەو یانرماا ەین فماا ەکەیااۆن یبنگۆر .ڕاکێشااا هەمااووانی یجنەرساا 
 ەیوەئ  بااۆ  ەالوەدەناارێ،هیک و ب  ەە بسانیەکپی  بی سکتێ  ڕایگەیاند  .خوێندەوە

 ات بااۆمانااد  مەکااانینناون،او    ڕێسااا  ومااوهە  واپەیاادانەبێ، ئە  شیبۆشایی ،ااانون
ێ لە تکاد. رکێدەستیپە کەکردنواژۆ  وسادەکرێ. ئە  ێپ  نریااتی کاککی  ەیماوە
اژۆباااکەم، ە وناااامەکجاڕ چااامب کە هەڵساااامەیسااایەر کوردا لەسااا مااا ەی خۆناااۆر
ی و ال  ەمچاا یساا  بو. دەمونەبااو  روەوە دوماان  لە  ردکاا   ئادا گۆلااۆمبم  یێکیرسە

 ەە لێاارل  وایەبااوەدهو و دۆ   یااایلئە  ک  ماان دەمزاناایم؛  بڵااێ  ێیبگرم و پ  دەستی
یە بااۆ  ڕم،بپچاا کە  واژۆکااردنەناای  ێگرتڕرا  ەکاا دەن  خااۆ  م، بەبووبااانماان بی  جێگا
و ن ریاااۆۆنگوان بنێااا لەسااایپارەکە ی مێااازەکە، تاسااا نێوەڕ چاااوومە ۆەوختڕاسااا 

 امەکەم بەڕناا اجەی اریپساا  کردناایۆواژکاااتی  لە ئەوەی هەمااوو .وشااارێتدا بااو
را نەکاا  ۆمت باا دا، تەنااانە یااانمرگ ەیمپااڕ  ئاشااکرا لە  ەبااوو ب  ئەوەدێتەوە،    بیردا

 رەکەی گاارت،پاین ساا اتی ماا ەجیاا ێ  لشار  رمەیبلە  مەوە،بستڕ  یشمکانسکەمێفر
 یدینیااا بە پاااارتی  ساااەر ەک ،باااووو  نکااا ڤیاااد زڤااای پیاد اوینااا  بەیش کوێاپیااا 

ۆ ئەوەناادە ۆلدا برێ گەئ"رسیم: پ و لێی وەبکاتە مهێورات تا ه ،میزراحی بوو
 ی؟"دەگریێ

 ئەمااڕۆیە اووباا ەد ەکنەیکەسااا ولە بیرکااردنەوە ەنکچااو": مناایش گااوتم
نەکەم اوانی گریاا تاا تا نەمشاا هێ بەبم ."کێنیم دەشاا دڵاا  رەش نااین،ێاا ل وەبااان لێر

 .نمبوەستێ
 

 لەاڕنامەکەیااان ی خەڵااک جئەنجااوومەن یئەناادام نجپێاا و   ساا بی اتەنیاا 
، شاااەلیم باااوونی دیاااکە لە ئۆردامەکەنااا ەردە ئرد. چاااواۆکااا واژ ائااااداردی ١٤

واژۆی  وێلەیش ا کەسود .وبو کائەمری کانیەکگرتووەی  ەبتو  ەلیەکێکیشیان  
وەک بااوو،  رڵەوگیرتاا ج ورتر وێاا ن هاو ماا لەچاا  ئەو بااوو.ێ  موشااێ شااار د،رکاا 
 ەڕۆژ ئەو بااارەیەل جارێکیاااناتاار دو ا.کاا ب ایاایڕ یکەرکەئە تەمساا ئا بە یوەئە

ک ناااوەکەی خااۆی لەسااەر اتێاا ە کڕۆژ ئەو اوەم کگااوت ێاایدم، پکاار ،سااەی بااۆ
و وابااو  وەک ئە، وەبااوو  ناژۆکردکی وسی و خەریودا نوەکەمسیپارەی جاڕنا

کی شااتێ  ووماا هەو    کاااهەڵبش  کیێنیاااێ و زرسااتابوەک  ناادێلێواری خەرە  رسەلە
 اتەنیاا   بگرێتەوە،کە خۆی پێ  ،مێنێنە  ادمبەردەەلی  و هیچ  ێێنژەری باەبروەود
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هیچاای وای  بەبم ئەودەم نێااو دەریااا،تە ێاا ونەکە تاااێ ەباا خااۆی نسااوربوونی 
 وو. نەب دیار وەیێپو  دانە نانیش

 

ی"ی ک ا"هاتیدی  لەستیین سروەفۆنی  هارم  سترایۆرکێئ  ەیوەای ئود
: ەیاناادگیاڕو  وشااەکەکە چەویەدا سااتیدە میەێساا ۆ جاااری باا  گۆریااۆنبن دا،لێاا 
 ماااانووهەمت." اااااۆتاییەش کنەکوباااوکۆا. ئیل دامەزریساااڕای ئڵەتااا دەو دییااا ئ"
 هااات. تاااییکۆ ەکەبااۆن ەکاادیمان گوشاای.رت و دەسااتی یئااامێز گاا  ن لەاەکاادیمی

 .یستاڕە وش بوڕائیلیئیس
 

ێ. ب  کێەراودڵ  یەکێوارەیکە ئراێوە ئک  ،نەبوو  راوکەڕواننچاوەێکی  تش
تڵە بااوی  سااەر  کیانیەکێم.  واانم دەدکڕێڵ هاوگەلە  مامەوە،  کەانخانەلە میو  من

. نەوەماااان هەڵاااداێکااای خواردپ ەکەتەوڵدەی خۆشااا  بەهەڵپچاااڕی و ی بێکشاااەڕا
 ێمااانگوکااێ، ەڕپڵەه و گااۆرانیانە ی هاگانااا کردیاا ناکەمیوان و گەنج  هەندێ لە
م ببە ،ەهااااتد ،امەوەشاااە لەساااەر انیگاااۆرین و کەنااا ێزەناااای پراوەهلێباااوو 

نی، ایتری بابی بەریا، کۆمسی پێدێتایکۆتەکە  ادنماەودا  یوەشنلە    ،انزانیەمد
ەوەش ئەرخاین ێ، لڵپاپۆڕ وبت جێدێ بە  ڵەستینەف لە  ەریتانیب ربازیدوا سە

. ێێناا زەە دەباوەکمەزراد زەاتاا ە تەەوڵد نیرەکاوساانو یەرە ری کەشاا ن لویوباا 
 .ەنااگەوەجە و بچینمابوی کێسەیاتد م چەنبەب، ینبوو خۆسەربە کەەنوئێمە ه

ۆریاااش ، زەجاااێکااااری بهۆ کاااو لەبەربەڵوم ەباااون کەیفسااااز ەره کوەنە مااان
ەوە یۆ،یباوەڕشااڵ ترسااان ولەنێااوان کی مەزن ێزیاوجیاااتاش ێشاا ام. هدەترساا 
 تەنیااا ەکەنااۆژەنە وڵەتی دەنوەکاااوە جووشااتنیداناادە سااەرتاپای ەچرەههەیە، 

ە ن لێداواەمبناخ  ،مزانیەد  ەویاییەدڵن  بە  ەوشەو  ن، من ئەووبکە     ٦٥٠.٠٠٠
 . ەوەتەمان بکاازتەوپەرقەنێ و ی دیکە هەڵمانکرێاج ێاتوانن یشهیک کەسێک و

 

 لە چااااای کە ،کاااارد بەوە ر درکاااامی پاشاااااتڕۆژ تەنیااااا داییتساااا اڕ لە 
 وداویڕوم ەبب ن،بوویاااج یەکەلی تشاا . سااێ ویااداڕوبیااب ەئلەنەی تۆزەخااام

و  ڵامااااا ەی رکبەردە ەیان هێناااااایکەیەیساااااتڕا ،ونبوێااااادراوگروەەکر بەیەزۆ
 بااۆ یشمناا ی کردبااێ، ەمەئ دیااکە یکێشااتیک ەوەی هاا ئوەک  ،یانکردبەرجەسااتە

ئەوەش . تەوەنااابێ ئەوە وەکشااتێک  یکهاا   کە  ،ردکاا   ەبەورکاام  ەدیەکەمین جار  
ی بتاا ەهڕۆژبااۆ هەر  کوەنە ،ووجاا بۆ گەلاای ەر ه    کوەنە،  بۆ منهەر    کوەنە

لە  مخاااۆوی اچااا  مااان بەە، ممەشااا یەکنی هااااتێش پااا  وەتارەساااە لەیش. نینااااو
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ی تاسااەرە ترای پێاای دەگااورماا فە بە کە ،م بیناایوەئە داکەماا رەوەی ژوەرجەناا پ
وە انی شااارەکەسااری بەسااەر ئاساامیمی ەکفااڕۆ چااوار :ییخۆسااەربە یگاا ەنج
 راماا ەم پەالیەکەک ویااان ڕۆکەخااانەی تەلئەبیبو ف وێسااتگەی کارەبااا ینفااڕدە

 کانیشاامەووج  بەرەی کااۆچماا گەن  یماا یەکەاتاار  ود  ێااکسا کەمئەو  بۆمبابارانکرد.
و  نەابەوە ئاااازادی تەلئەبیااا ە دەروازەل ،ونماااابو" نەاچااااخە "،یااادیکچ ەک ،نااایبی
 ساازای  کە ان یااان  اوەدوی نەناا ڕکە   دیااکە    یچاا ی. هەوەناااو  نەهات  نەازناشا
ارەکەی بتەسەردەمە خەجاڵوە.  بۆ نیشتمان دەگەڕێنەکە    وەیەسەر ئەەدان لن

ەر بەل  ێن لەوکیش ماا ێتا، کسەرچوودەم بەانیب  ردنیەکمارژو    ن"مەکا"مۆڵەتنا
ی گریک  کۆنی  یکەیگەمی)  ەکەیسەر گەمیبڕیبووە  م  اوم، چووتابەسو وەتاخۆر

ئەو دەرهە،اای  نرخێااک  کە هاایک، هەسااتمکرد (تاایێس تێئاا  ئااێس) ویبەنااا ووباا 
لەسااەر وبتاای   کە  ،یەری ،ااانونۆچبن کاا ی. یەکەماا ایەتن  یەهاگرانبە  ەتوکەستەد
 یەکێااک  ،ندارب  ئیلامۆوی سنا  بەبوو  کەت  ەشکی  ێدرێەمپیر  .ابەزیسڕائیل دیئ

 وبوپاای دەسااتداەل نێااولەی . پااارچە کاااخەزێکلاادوانخەکانی بوەربازبووە دلبوو  
 ائیلئیسااڕ ەی لوونشااتەجێبین مااافیساارابوو: "دەی لەسااەر نوەناا ئەو ایاا تەن کە

دەوڵەتەوە  یگاااااااای کاااااااۆچبەراندەز لە الیەنەکە م کااااااااخەزدراوەتااااااێ." بەب
 ێ.دراب ەک ،بوو اڤیزین مکەیە ئەوەشبوو، رامۆرک

 

ساتی  وەکانتەدەی نەیزی خانەواڕچووینە  اتێک ە،ئەو ایە دوتەبڵەه
 ئاااادار ی١٤وی نیوەشاااە یواد کێااا ەکلوخ نااادچە .وون هەبااا امااا ەرمیڕفێنااای فڵد

دەدرا، لێاا  هەر گەکەە زەناا . سااەراپای شااەوەکوەەایگاا نزریم ەفااونەکەزەنگاای تەل
کە ەگناا ەبەبم د م،تاسااا  بیساا  مەکەواڵەه ەکی باادەمەوە، ماا یش چااووم وەبمناا 
 یناا ادیە؟ ترومان  ێ  لا گوێ، ئایلداۆ. " گادبووە زۆر شفونەکەولەەتی  سەرلەو

ستم ەه  ،رمەبی  لە  مبەبکرد،    یان چیمگوت    کە چیم  ەوەەتینا  لەبیرم"  ێداناین پ
 بااااوو. ێااااکویپەڕجو مانااااداەوتاەتەنگزۆر  کاااااتەو لەد. ئەوەش رکاااا  یچاااا  ەب

 . بەردژن کاا خۆئ  ە خۆشی وهەستم ب  من  ان،منەسەرردڕشکدی هیلەسەروبەن
 ۆکرەساا   پااێم وایەبااوو،    وزارسوپاسگو    ەیفخۆشئیسڕائیل ک  وهەمووە  یەۆه
لەچاااو دەگەیانااد  بااۆ ماان واتااای زۆرتااری ،یدرە کاا وەشاا  ئەو یەورومااان ئەت
م لەوان منێک .ئەمریکایی" بووم"  ندااینێو لە نم  بەئەوەیلە  دا،ەمی دیککانڕێاوه

 وی ەکەوژومێاااا  یەرالەباااا ناااای، نەوە دەزاکاااااەووگرتیەکتە بو رەیلەبااااا پتاااار
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ەی زنەمو ئەو دیموکراسااااییە نێاااا لە کەدا نێویاناااا اک بااااووم لەتاااا  ڵااااکەکەی،خە
بە  یکەد نیئەوا ووهەمەرچەندە وەک هە بووبێ. ردەورپەو    ەگەور  ادائەمریک

وم بە ی نەبااوترەواوی هێاادمەگبەت  لااێ،  موبو  سامکەوە سەرپێدانانەنادایی  خێر
 پااێم وابااێ،  وودبرڕابۆ    ەونەڕاەگ  بە  ئەم کارە.  یکەەیێەجنە بتەکا  ندەییبەخش

: ابااێدنەی دە شااتی ساااد ئەم کااارە لەوانە دوو ،انڕجووەکاا زۆربەی پەەک و
 یۆخەبسااەربااۆ  ئااێمە    لە هەوڵ و کۆششاای  ری ترومااانە هاااک  یەییتڕاسەو  ئ
لەژێاااار  ووەهااااا بااااوو، ئەگەر هاتبااااا  وێااااکپیاەو ، ئلێنااااا ێاااازیڕگەیشاااا  و ێت
م ایح ڵیور ،وۆز ییگەرری، کاەمێئ  لە  دەبوو  کێیەکە،  ا ببوایدەدیکارودۆخی  ب
اشاااانتۆن و ە وووبیشااااتنکە ئەو گەچااااوو، بااااوهەەوە بەسااااەر مەنیشاااایزیوا

ۆ کۆشااکی سااپی باا ک ەیەشااێو بە یڕەوشااەکە، ووباا  مااانەکی دۆزەتکاااخواز
زمەن لە وایاا  انەی. کاری چاالکاا ێابکرنە  بۆ  وای   ر کەپێشت  کە  ،وەنکردەوڕو

 ەداوشااەەم ل ووباا  شاا  نگەورەتااری ئەمریکااا نیپێاادانادان ت.ەدەهااانرخاناادن ن
 .ویداڕو

 وایدەب کە ،وویەتیش بااااااا ساااااااۆڤ یپێاااااااداناندان یلەباااااااارەچااااااای هەر
مناادا   کیمێشاا   لە  و.بااوهەی دیااکەی  یشااەڕەگوڕات،  هاا   ادمریکاەئی  انەکەنداپێدان

 ،باااوو یەکەی ئەوەیەکرساااە ەندانگەنڵساا هە ەک ،وومااان نەباااوگ ەییشااتێک ماااا
ا د١٩٤٧  پااایزی  ش لەڕیمشااتو. بەبم مێناا ێمنە  داناویناا   تاایبهەڕۆژبەریتانیا لە  

یش یەتی سااۆڤکۆو بلاا وچپێدە  ادابوو،ئار  ەا لتووەکاندرگەتەوە یەکی نرەگاە بال
 لەو جەنااگە نکاسااەوڕوودی خاا   ەیجە سااامناکباااونکە ئەو  ن، چاا باا   انگیرمپشت
 ژان و ئازاریااان بەەکانیش تابوی  وجو  ،دنیانگەەی  مائاک  ە دایان بەویاانیجی
ەی واماا  لە یەتڤۆساا  سااتیێڵوهەناادە ەتووە. هەرچشاا ەچوە انەازییەکاا ەسااتی ند

کااات ئەونەی وێاا وانم تنااا ماان گااۆڕاوە،ەوە ابااردوڕەی ساااڵ پێاانج و ساا ئەو بی
ە یمااااااااان لنواێ تڕۆژێ ەوئ ە،ەمەناااااااایەیت ک وئایااااااااا ئەو چە .مێنبشااااااااێو

 لەو باڵکااانیا و وبتەکااانی دیااکەی فسالوگی  گایێڕ  بەبکڕین و    لۆڤاکیاسیکۆچ
 ئەوە نمااا  ،تە وبوەگاااوازینبای شاااەر تەرساااە نەیاواگەتااا ەش و تەنڕە ڕۆژ

ی لە ەک ئەوەا وڕۆەکە گااا ییگااارژ کااارد تاااادە انمااا یچدا ڕاساااتیەنم ئااااخۆ لزاانااا 
 ی بەیخۆربەسااە گاایەنج یەکەماایەی تفاا ەشااەش ه دا کرا. بۆ١٩٤٨انی  ریوزەح
 لە، گااولەشاااشڕبە بۆمااب، ان  پشااتم  ی(یاتاپسەر  نەکزۆر)هەڵبەتە  ەکی  وەیێش
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، ێڕبکاا  تبهەژڕۆ یوپاااورەئلە ی ووانیباا توا اناا گاە هک -ڕۆکەشەنااانەت فاا ت-و
تن و فرۆشاا   ردناایکەخ،ەدە  ڕین جااارتووەکااایەکگ  ەوبتی  اتەکاا   . لەوووتببەس

 ەینی  پێویس انی  ێناتوان  ە دابوو. ک  ینهەبتی ناوڕۆژبۆ    یلی جەنگەپەلوک
 نااایەتەوە. ڕێااک ئێسااتادالەگەڵ  ەیئەوەبەرل داباا  وردوڕاباا ەوەی وڵاای سااڕینهە

هاتن   ی کەەنساب  ەول  تەیڤی سۆتییەکێە  دەرچەنه  ،ێنیدەم  رهە  ەیڕاستیئەو  
ی ١٨لە  تڤیەسااۆتیاای یەکێنی داناێاا پندام بەب وەرگێااڕاین، ێلاا  ویڕوناادانە دڕ

وو د ،دەگەیانااا د ئەوەی ایواتااا ێمە. ئااا  باااۆەهێاااز باااوو ب نیشاااانەیەکی ردائاااادا
دووەماای ەنگاای ر لەکاااتی جیەکەمااین جااا یەکەوە بۆ بە ادنی ێزیزلادەسەبتی  

هێشااتا   رچەناادە ئااێمەهە  ،هەبااێوو  جاا   یتاا ەدەوڵ  ۆن باا نیااایاڕونک  وە یەەیانیجیا
نااین.  تەنیااائێمە  ،یاننزەمادیەوە یی کەمال ن، بەیدا بوومەرگسەر هێڵی  ەل  رهە
 کوەەن کە ئاااێمە گیاااان و ورە -ییربە ناچاااا وبێکەتااا  -یااانەنازپێاااودانگە و بە
 .بکا ێزترەهب نرەو سەرکەوتەبکاروانمان اددیمان دەستکەوت تا م ەیتسرەک

 نیدووەماا  -نبااۆ تۆمااارکرد-ەمتەباااب ر ئەوەساا لە ام مااندهااا ماااەهەرو
لەدایکبااااوونیەوە  یژۆڕ لەدا ناااا ساااڕائیلەتااای ئیدەوڵ بە یدانااا  دەوڵەتااایش کە

 اەکاناادەکگرتوونەتەوە یەکەی لە زێبااوو، باااڵوماااال تیواکااۆلەکەی گبچدەوڵەتە 
نی ۆمساایۆی کمە کاراکااانادناا ەئلە  کێااک بااووەی ،جااۆرگ گارساایا گرانااادۆ 

UNSCOP . 
 

 -ەوەمااابوو کە یسااتڕاتاکە او.  ی پەژرێندرکەییڕاست  نەیووب  ئێمەوا،  ائ
ن ۆچاا  اخۆبااوو ئاا  ەوەئ -ەوەووباماا  ەرسااامانەێ سڕۆژەبااێ ئەوێ ن یکهاا  ەره
 هاااات،دائاااادار ی ١٥نیی یاااابە کە"چاااۆن." و "ئەگەر" بەڵکااا  کوەنەمێنیااانەوە. ب

و ری وساااااور، لەباشاااااون اکیەریمااااااری میسااااا پەالکەوتیااااانە بەر هێاااااڕش و 
لە  شانییەکاا را،یوردن و یێئاا  ،تهەبژۆڕی روکوبااا ور ووکاباا  ەلان کاا ەنانییلوب
 ەل کەهەباااێ   رەیە ۆبااا  ەکەمیااانەیاخەز پێااادەچوو زر کااا ەسااا . لەهەبتڕۆژ
 نن.یکوپێک بشتێکیل ژدا ئیسڕائۆڕ ەی دماوە

 

ە لە هەرچەنااد -کان بااوونمیساارییە  ،دەترکوشن  نتەکاپێشاا  هەموو  لە
متاااارین ەکە ک ،ونوباااا ەکان ییسااااریم تەنیاااااندا اکپاسااااو مااااووەه اریالماااا پە

ە دەرچەناااا هوو. خااااۆی هەباااا هۆکاااااری  یەباااادولاوبێ. وباااا ەکەوتیان هتدەساااا 
بکاااا: ئەو  ەیناسااا نی پێوایتدەشااا  ،هەباااوو موو، بەببااا  ەۆیەکەشااای بەدکاااارانه
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بنااانیش یم. سااوریا و لوشااەلئۆر  ەتتااایب  بەبگاارێ    وبتەکە  ومااوهەویس   دەیە
 بەشا دناا یاخۆان وێاا ن لە ابتوانن گالیلی ووباوان و: هیوایوهەبهۆکاری خۆیان 

تێکی کەوتک دەسوە ا،نەکە بکخوێنڕشتی رااربوو بەشدیزاێڕا،یش خو. یبکەن
 بااۆا نێو ئوردند بە  یسپێوتی کا لەی چکەیەکێڕ ووبخوازیار ،ابوبوالوەکیش 
 ۆ وڕباا ەر لە تااابن و بەدبەبم میساار  ،بااێهەسااتدا اناوەڕ ییسااپ  یسەر دەریا

 لەی  ییااانەجەنگ  تێکیساا ەەبهاایک م  ،ەناو  نابنیاتیان  ەکووجی  وەئە  نیکاندشتێک
تە ەڵەود نم کەاساااایەی تبووە ماا نە  گیزەک هەرییڕاستوەک    .ەبووڕەکەدا نشە

بااکەن. هەر  داژد ەڕمان لەشاا  تاسااەوەو  قوەشاا  یە بەەو شااێوەب  ییەکانیەرەب
ئەوان  ،ۆە تاااا ئەماااڕکانەوساااتییەای نشاااینگە زایۆنیتساااەرە ەلە، وەییااا بەرالە 
 -چەوپااو و کهاای رەان هەوەشاایئ -ەڤاڕکە . تاااەننکیاا  و قڕ ڕپاا  مااانەرنباربە

 نابن کەخۆشاا   انماا ێل  اخودناگرن یئێمە    یبوونەرگەی هەن باسئاوکوان سئەو
 وهەمااوکردەکانی  رسااە  کە،  ەمبااکبەوە    بااڕوا  بااوو  زەحاامەت  هەین، الی مناایش

سااەرەتایی کاای ەوەیەبیرکردن بێاودەییااانە لە  ە ویشاا ەمن هکایەییەرەبدەوڵەتە  
 .دان

 

ەر ساا بە گە ببیاانە  اە توکردو نامچیئێمە  ەرێئ ،ەیکەود سەرێکی  لە
ن تااا ئەو بویەوەسااتانئەو هااێڵە ر سااەلە ەمئااێ ،ەڕاسااتەکااان؟ یییەرەبەتە دەوڵ

ێ ێاااک بااا چۆن بەبم هەر ،وەینەەڕێنگانبیااا نەوە بومااااردشاااەڕدا ب ناوچاااانەی لە
 بەیشدا  ١٩٤٨لە    -ووننەب  یەرە ی  یدەستدرێژ  ەخیایێبن جکاچەناویز  ەرگه

ی کەوبتە وریباااک لە تااا اناا  وەەکانەیریساا میبە ڵی پااا ووباا ەن خاااک ییەوەدڵنیااا
نی ەکاااااووب و جلئەبیاااا ەایەی تبەو هیااااو رەساااا نەڕشاااامان بکەێه وەیااااانەخۆ

 اییەکیئایااا کەڵەگاا  و؟وابدێڕلەگۆ  چیە  ەدی کەواتئ  ئۆرشەلیم تەفروتونا بکەن.
 سان کەنە دەترناندەسەیا لەو پەربەرن؟ ئایانە لەناومانییکیزف تا  ووب  نە،انایە
ژی بااااوو د نەیاااا ک و قڕ ایااااا؟ ئاە ئااااارنامااااانهێدا ناااا ی ناویتاااا بهەڕۆژ ەلە ێمئاااا 
ردەوامباااوو، بە ێ،ووبەک بااا ییااا چ ناااێ؟ هەریزادە ؟ کاااێئااااواژۆڕتی انێساااتراش

هاایک  ناادە ماانهەرچە ،شااێێبکژ درێاا ی ێکبنی ساااەشاا ەکیپێاادەچێ چارەسەری
ییەکان ئێمەیااان برەیەە  ی دەوڵەتدی ئەو کاتە  ێکڕۆژە  ک  ،ەینیا  وەدگومانم لە

 کااورتی  بە  .یاانهە  ەش کەیشااێوە  بەو  نیاا ە هەکە ئااێم  یوەەئ  هەروەک-قبوڵەێپ
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ەوە تێکشاا  تەنیااا بەوی تەوا بە -بااووە وا هەر هەمیشااەش کوەرەه-ئاشااتی 
 ەین.رە هێل شمەئێ کە ،نێنەلمسەوە بئ ەکانیەرەب: سەرکردە بەندە

 

 ەڵەتکە دەو ،بااااوو ێگەیشااااتنلێتی یەمااااا وەئەدا هەرچەناااادە ١٩٤٨لە  
ە دەهااات اەهاا خۆیااان و –ی یاوپڵخەیااا یسااتە دەووان داباا یاا خۆ-ییەکااانیەرەب
ایاایەوە بەر ر لەە. گێااکەڕۆژ ندی چەسپر  تەنیا  لیائئیسڕسی  پر  گوایە  ،چاوپێش
ی تیکتاااک اشاادیەەوکردنەێستپدەلەو  یرساااند،وان شااەڕیان هەڵگئە  بڕۆین،  پێیدا

بااێ ماناادوبوون م بەب یناسااائ ەب وانئە ؛ەماایشوو. دوبااوهە یانابدەسااتانەب
 یەگڕێاااا  لە فەڵەسااااتین واان بااااۆ ناااا ییکانوشاااا زۆری  کااااییەوازەدەر و،وباااا نە
 بااووین ساااڵ چەناادماااوەی  کە بااۆ ،بووهە ینفەڵەستی  ناکەبیەرەە  ناوویشتدان

ک ەیەشاا ێهاایک ک  ێباا   ەەکااان بیەرەب  ؛یشسااێیەمدەکردن.  تیژانیان  ەکودژی جو
 ؛انیشاااا یرەمچوا ێن،وڵوجاااا ب ت بااااۆ ئەو بەشاااایلەم بەشاااای وب یاننتودەیااااا
 ،ینتساااا فەڵەنی ییەکاااااەرزاو ب دلە گاااار ۆرز سااااەرەببااااوون ڵەکااااان زایەرەب
. ئااێمە باادەن یناوچە نزمەکاا انشااینگە ناا ی ارماا الەپ یەحمەتاا بااێ ز ەبنی نتوادەیااا
 و ۆیاایوی هێاازی مرڕو لەن یاااەهاڕ تیدەساا باب نەکااایەرەب ؛تاایشایااین پندو

 ەیوێو شاا ەردوه بەی جۆراوجااۆر ڕێگاااکااانیش بە ەینیتا، بەرووەباا چەکەوە ه
 ن.ون بوایەریدەترمیا ەخۆتوناڕاس ەوخۆڕاست

 

ۆ خاا   -بااوونە  نامەوتۆئو؟ هیک شتێکی  بوەهمان  مە چیئێ  ئایا  ێ گەلۆ،ل
ەنااد چێااک، ر تفەنگنااد هەزاچە ، هەرهەڵکێشااابا لااێ نت شوڵیشااماتەنااانە ەرەگئ

ی ردائاااا ی١٤ە ل مدیاااکە، بەبی نگرپڕژێەکااای ئااااەشاشاااێک، چەناااد چڕ دەسااا 
 ەک ) ونن هەبااوماااڕۆکەفنااۆ  ەناادەهەرچ ،کناا تا ەان هەبااوو نماا پۆتدا نە ١٩٤٨
 ەل نانگیماا جە ی،ا. چەکوتفاا ی بااوو (نێماشاا ی دوو یەکاا دانەیەکیااان فڕۆکە تەنیااا

 وو،وە کڕیباا ەردە وە لەیااۆنەنەکەی بنگۆرێهیە سەرسااوڕەری دووربیناا ی ساس
 سااڕائیل، ئەویئ ناااوێنیاانە ایبێینەهااێڵن ج انییەکااانتا بەریماناادەتوانی تاا نە بەبم
 ی مرۆیااایزهێااا بکااارێ.  پاااێ یراکااا و  رێباێنااا  و ەەوێترت دەکااارا کاااۆبککاااا
 ٤٥.٠٠٠کااات وەئ .بااووریگەر نەاکاا کااان ارەئام یەگااوێرێکراویشاامان بەشقپمە
و دو امیئەندن یاێکراەند هەزن، چگانادا هەبوواڵ لەنێو هو مێردمندا  ژن  یاو،پ

تااااازە  انیشاااایسەدێک دەناااا ە بااااوون، چەکە هەڵااااگەڕاونیێاااارزەمیکخااااراوە ژڕێ
 لە ەوەسااتیکییالی وللەگاا  و اریااندگاای نبە تفە  کیانێقەشاا کەمە م  ن وووگەیشتب
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 پااێ ،ەخۆییسااەرب یاود ،ااوبر  دوگااایرۆو ئ مااانئاڵی نابەرائۆروگااای پەناا 
رەوە ەد  وویە جاا و غەیاار  وبەخشاای جااوخۆ  شەی دیااکێکاا راچەند هەز  و.ابوکر
توانی ەناادەماەوە نوشاا ەڕئااێمە بەم  ێ خااۆلاا و. ی بااوووهەماا . ئەمە هەر نووباا 

دنێکی مااارژە رو جااۆ یشااتینناە دیەکەو ئااێمە بەیە ، بااۆچۆکاااننە ێنیاا بەهااار ب
ا هیو  بە  زۆر  ٦٥٠.٠٠٠  یئێمە  کە  ،ا کرددەییستڕاو  ئەی  اەر بنەملەسیکەمان  د
ی یەکنەگاااابێر کە اتزیااا  وەیەک لەەددڕا ەمێنیااانەوە، بب دالە ژیانااا  ازین کەمااار و

مە ئەگەر ئااااێ ،وبااااوان ە بژارماااا اک، ئەوەش تاااا گااااالەمە تێب یلائی ئیسااااڕدەرەوە
وەهااااش . ەوکە ببەیااانەەناااگەباااێ جەوا دئە ،ایااا و زەرێااا نێینە رخااا ب ەمانەوێااا ن

هااا هەروە  ،ووەباا راش نێاا وو، خەباا ن  نائاساا   نائەمەشاای  لااێ.  نەوەمابرد  دەرچوو،
ی اربڕیاااااا ان ەکاااااا وویەکگرت ەەتەوەی کە نڕۆژو ەلنەبااااااوو.  زانبەهاااااااشهەر
ەی ڕۆژئەو  ا( تاا ١٩٤٧ تشاارینی دووەماایی ٢٩) ی داینفەڵەسااتدنی شااکردابە

 اتیشاااوبی ٢٤ر)سااا یم ل ویائساااڕیئ نەلە الیبە  ئااااگر یتنااا وەککڕێەماااین کەی
          ێااااااژەی ڕواتە ، نارژیساااااارائیلی کااااااوگەنجاااااای ئ ٦.٠٠٠ ا( واژۆکاااااارا،د١٩٤٩

 ومااوهەەو ت بت تەنااانەاکاا چەناادە ئەویشااتوان، هەراند مااووەهەدی ساا  ەک لەی
 نەکرا. ندابی پێمان تینەش ئاشاانگی

 

ڵم، باااێەجێائیل بڕساا یئ  ،ەاوزرمەادەوڵەت  ە دتاااز  کاااتەی کە  ماان لەو  بۆ
بیاااارم  شاااا  کەدوا ە بیڵااااێم.ساااا ، بەوانم تاااا ب ەکوەی ەل وبااااو رتتزۆر سااااەخ

 ی١٦لە  ممە،یەکشاااە موبت، بەبەوەی رەمەوە دچااا بوو بااا وە ەئدبێتەوە کااارلێ
تە ی وبناوەکاا وجی سااەرۆک جێگااریمۆنتااۆر نااری ێهەک لە کەیدا بروساا ارادئاا 
ی ەوبە ەسااتنپەیو یڵوو،اا   زۆر بە  اریکئەموەکانی  وهات. جووەکانەوە  کگرتیە
ەماااوەتەوە. ن نکردەخۆوەبنازیبااۆ شااا ون ۆ بااووباا  رێکوونساا یک ویاادا. هاا ڕو
وا ەئکەم، بااا نێاااودا اوەیاااان بەمتی کورەڕانێکااا گ ە ئەوێەومێااا مااان بگەڕەر ئەگ

 ،دەزانییاا نەر باشاات نلە ماا  ەوە. کەساایشمەککۆب دیکەشا ملیۆنی نجپە  ڕەنگبێ
   وسااا یپێود نااا ەە چئاااێم ێ،ەنااا یپاااارەیە چااای باااۆ ئیساااڕائیل دەگەباااڕە ئەو  کە
بااۆ هێنااانی ئەو  یاااد ئاخوایاا  رابااایەڕدکب ووایەباا دە ەک نیوجەی چەک بااووحە

لە   ردنیانکیشتەجێ،وبر  و ن  یکاندوگائۆر  ووەیرخواردگی  ەجولەک  ٣٠.٠٠٠
ن دەبااێ دیساااوە دەکااردە لەوەم بیر ەژا کەهەد  دڵمێ.  دی تێدەچنچەل  سڕائییئ

دوای  .وبااونە دیااکە یکاا ێرمژاهیک   شییڕاست  جێبێڵم، بە  ودۆخەدابار  لەو  وبت
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ە ب  ،یەوەاێدسکەم لوبەجێ بروستدە،  دایۆنگۆربن  ڵەگەلە اسەو بنی ئردکتاوتوێ
 ییارەکااا ئاماد وموتیااااربخ. بەبمەی دادێ بااا کۆڕماااین فااا یەکە ام ساااواریتەمااا 

، شااااەلیمنن لە ئۆرایاااا ووهەمن ەه کە کااااانمبااااوو. جلەەنک م گەرەگەشااااتەکە
یە بااۆ و.وباا  وان باا  گناا ما سااەرلە وەیوەک ئەرەدەساا  بااوون ووەناادە دوئە

وون لە بریتاای باا ئەواناایش    ،ردنۆم باا خ  لەگەڵوو  مبەه  بلئەبیلە تە  ەهەرچی ک
ناایم ۆرک بییاا کیش گەیشااتمە نیوێتکای خاوێن،  ێکو بلوز  دانی  فڵچە  ەک،یەنشا
شاااتێکی وام   ەم داینتااااکەاهەر لەنێاااو ج من پۆشااایبوممااااتاااا یە ەیەیو پەچئە
 ەوەیۆرز زۆر یناا یەال بە بڵااێم پێاای ،مپەیوەناادی بە ساااراوە بااکە د کەەخسااانڕ

 ،ەساااتکەوتم دەرەیەکسااا زای یااا هەر ڤ دایڕاساااتی چاااونکە لە یەچپێااادکم ماااانگێ
وڵەتاای ەیەکی دیبتوتە هاااوێاا بدرا ،ن بااووگەشااتکردبەڵااگەی  کەمااینەش یەئەو

 .فڕیم یکائەمرو بەرە وبو ەس ەردب ەە کڕۆکن فیەکەمی ەبی یدیل. ئائئیسڕ
 
 وەک دمرکاا  لااێ انمیاا رەا گواتنێکی بەخێرهاا  داگرتووەکاناا یەک بتەو لە

 یکاا چیرۆلەوێ    یسااانو د  ن. دیسابێە بووەستدا بەرجمن  ەل  ائیلسڕئی  یەوەئ
 ،ەسااااتپێکی شااااەڕەوەد یسااااەرەتا ەر لەه ێااااڕایەوە،ەوڵەتاااام گدنی انااااداگەیڕ

 ،ەوەپاااتکردی دوولەوەی خۆم  یاییشم دڵنرا، چەندین جمیلئۆرشەی  ۆدانگەمار
ی ارشاا   دوای  ار لەن شاا دەکەوین. ماا ەرس  ئەمریکا  کانیەوجو  ارییوکهابە    کە
 و شاا ێشێو، چ یخوان سەر لەردن، کاێدسەم تم و ،گەڕا  نکاوورتگکەی  تەبو

و لە هااااۆڵی  ادئەمریکاااااانی وەکاااا وج یەی یەکێتیاااا اوزردامەەی و،اااااو چاااااو 
 . هەرسااڕائیل بااوویئ ڵەتاایی دەوباساا    هەرباااش بنیاماا  ەو لان نەکاا وکۆبو
 بیاار  بە  وەمەا ئەوئ  -ران بااووکە زۆرجااا-اکردباا ەکەتی    بە ششم هەسکاتێکی
 لە ئیااادی م،وڵەتااای جاااوەودراوێکااای درهەناااوکە نێ مااان ەک ،ەوەێناااایهەد خاااۆم

یانااد تااا اخەکاای هەفتەیچەنااد  ش. هێشااتاوایەوەم دەڕەکەوونماناادوب ەۆیەوخاا 
 ەشییسااتڕاەم و لەو  کبۆی گباش  بە  یسڕائیل""ئی  وشە  ەمەواهاتڕ  ملەگەڵ خۆ

 مەتی گەشتەکبەسمە م. بەبمنوێ نامەیەکیگەزرە یهەڵگر من ئێستا  کە ،ابێمڕ
 ەڕرێ باا بکاا  اتاا ، وەمەۆبکەپااارە کاا  مبااووووە چئەوماان بااۆ  .ووەباا ن ەنراازردۆساا 

 یاردا وەک هلە ئاد پەیامەکەشم خێرایی بێ و بکرێ بە  تا  ،ێب  زۆر  ەکیپارەی
 ،گااوت مئەمریکاااری ەساا نی سەرتااەکاا وجو بە .ووباا  ،ااوتەقرە وەمنی دوکانوو
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 وتااااار ە وگ بجەناااا ێ. نااااابزان دەربازڕێاااا ڵەچەپ بە هەر ئیلوڵەتاااای ئیسااااڕاەد
ش یتاکاا . وەتەرێدرناااب شاایشکەکانی خۆساا ێمربە ف ەنااانەتت نایاا ە ناادنامایەاگڕ

 ێ.ردپڵەی بۆ لێبەچ ا نامێنیتەوە کەەههیچی و انی ە،زووسساچارەن
 

نین توااناا ئااێمە "م: گااوت ەتیاادابیتا و ریوەجەمااانەوەی وۆبااودەیااان ک لە
 ەک ،یەئەوەکەین ێاادەن لئااێمە داواتااا ەیوەین. ئەوام باا ە بەردکی ئێوکۆمە  بەبێ
کە   ناربدشاا ەشااتێک ب  هەمااوو  باان، بە  اندارمبەشاا   داەکەییتارێیسررپبە  ەل  ئێوە
ی ئەمڕۆ ەورجەم بن ئەتاەوە. خنیی و خۆشیش دەگرێت، بێوچاشە، کێیختسە
 کە ،ەنووسساااازەرچاەوەنااادە ە، ئگااارنگ رۆز ێەروزەگااا د ودای جاااوناجیاااا لە 
 یەکااات  تااا ئەوۆڕێ  بگاا   یانوان یان ساایدو،  ساڵێک  یانتان بۆی ژش شێوەەئێو
ر ەکاخەنب  ناخۆت  کیێشم  .ەوە سەرپێیانسێنییل هەڵئاڕسیین ئانوتب  ەوکەەی  بە
 "دەنەوە. م ببەرسو 

 گیااان ودڵ  بە، و خێاارا ەنی بااێ پێشااییەدبەشااێوەیەکی بەخشاان ئەوان
لە  ئەواناشاااااااایش، ب و نەوبااااااا ک نە زۆر هااااااایک شاااااااتێ. وەیەن داامیااااااا وەب
 وە،ردەدەکاا ان  مهاوبەشاابوون  نیەکاەسااتسااەر ه  ەان لتیاا جەخ  ەیانداکوەنەرداکا
 یەک نەبااوووەنەووجیاااب  تاێسئ  کات وەک  ئەو.  بووم  خوازیاویهمن  ەک  ورەه

 ەو بااااااااااڕەل% ٥٠ی ێااااااااااژەڕ لەکەمتاااااااااار  ڕائیل و هەرچەناااااااااادەلە ئیساااااااااا 
 دا١٩٤٨لە  کااااااانوەوج یتیاااااا یەکێ یەاوامەزرد بااااااۆ ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠پااااااارەیەی

ەی تکااۆمیحیسااابی  سااەر وەوچاا  ەیەکەی دیااکی،اباا ئیل )ئیسااڕارایەوە هاااتە کۆکاا 
، ئەو ان(کاا ەییاروپوەئنی وبتە اکاا ەوجو ییرەسادیروبەش بۆ فاه  یەشکردنبدا
 ەهااا. هەروی داجەنگەکە  ەوەیی بردندوو یارمەت  و  سێیێ  ب  ش٪ە٥٠ەی  ژێڕ
وڵەتی بە دە  یکامرئەەکانی  وونی جوەستبووکە پەی  ،ینفێرکرد  یو دەرسەشئە

   . دەبەسیان پێمتپشبوو  کارێکیل هۆئاڕئیس
 

نە باااوو تاااراود هااااتم کەە  کر ی زۆوشااا ت ەمداکگەشاااتەانەی میااا  ەل
بۆ پەیوەسااتبوون وون  نەب  رەێشختپەسپیشتر دنێک  اس، کەڵەتبێژی" دەوەتو"

 ەزانااێ کەکااێ د بەبمدا، ١٩٤٨بەرلە کان یسااتەیۆنەڵ هەوڵ و کۆششاای زالەگ
ە تەبێاااااا دا د١٩٥٠ لە ن و کااااااامەشایاااااا رەی کاروبادەبێااااااتە جەرگ لائیئیساااااار

 .ەدنەورکۆکباربوو ۆب لیسڕائیۆندی ئبخراوی ڕێکلە  یکمنز ێکیکارهاو
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 ،ئەمریکااا کااانییەکگرتووەە تببێتمە وهااات ککاتێاا  ردا هەبااردوواڕ ەل 
 م لەگەڵ ەکەی خۆشتاک وهەموکەی و نزیت هاتووم کی هیستادروئەر ئەوا بە

، ڵەمەناادوەێی دی نااوون جااواجارەیاا  ئەم ەسااەردەبرد.بم نیززایااۆ یانکااارکرێ
 هێنااری ەتبەەڵاا اوە هرەتەساا  ەل ن.یااتد یکااامرەئاوم لە رخاا ڕێکو اوتەو  گەرکاااری
یسااااڕائیلەوە ئ بەیش ڵاااا د بە ار وبەهاااارەد و،ولەڕەساااا ،وێکی کە پیااااا رۆتاااا مۆن

کە لە واناااای دیاااا ەئەک ە وساااااننانەووماندکە  کارێکربوو، سااااەرپەیوەسااااتدا
ی سااااانکە بەبم ،ەوەرە کااااۆبکەنرین بااااڕی پاااااتاااا رۆون زابااااووەدەمەتاااای ئڵهە

 سااام لد،وانەساا ۆڕبیاال نی وەک اشااارەزاکازە پیشەساا  ر،کااۆڵنەدە ن،مابزنساا 
هێنااا  منێکیااامکە وین. ناش هەبووگیربێنەد گۆلدهارۆل و ربۆیەگ، لو  رێسبۆڕ

ەری ئەگ مەڕەلساااەم ا ،ەکەدەی گەشاااتساااوڕانە بەلەزان ان ولەوانەی لەو گەڕ
ویی وای باااربدا نۆوەک چاا هەر ڵااداکردنگەلەل یسااڕائیئبااۆ  کپشاا نی تفرۆشاا 

 .ردنکاڵدلەگەانەشم ازێرخوخ
 زوو ،مووبااااا ە سااااااتەو ی ئساااااەات ەزۆر ب شاااااداەتەکاک هەماااااوو لە

ناااوێی کاروبااااری یەکی گاااادەزنی مزادەشااا  ەرچەنااادەه ،یشاااتمانە نوەمەڕێااا گب
 ەرەوێی دەری نااوزیاا ەووەک  ێ   شااار  یش موشااێامەزراوە، بەتایبەتدەرەوە د

و رەی بەرلەوەێااک بەڕۆژو. وباا بااۆم هەکی  ەیەش نەخشویئەوە،  کراشانیندەست
 یاااببەئتەل م لەەکەانخااا انلە میو  و مااان ێڕم، شاااارن بفااا ەکااااووترکگتە یەوب
 ،انی ئیسااڕائیلکەنسولو کون  انەکاباڵوێزخەی  ێشک  بارەیەلئەو    ، ید  مانیەک
انەی تاا ەدەوڵئەو ە اناباا ردبنارەفااتەدا هک دوو ماااوەی چەنااد یە یە لەدەبااووا کە
 م. درک ی بۆ،سە اوە،لدا نئیڕائیس بەن یاناد

 

 ۆسااکۆبااۆ م ئێسااتا اتاا  نم"م:پێیگااوت وەەنڕاگەناای کاای زۆرێدەنگئەو بە 
 ە."ییکەسم ن

ماان     بااۆێاا وا ئەوەخااوا ک  پا  بااۆوساا شااە،  اب  زۆر"وە:  تەوگمنیش پێم
 " وسییەکەم دوکەڵ دەکاڕو .ەناوەدان

ەر ساا لە  کەچاای.  ەییاا شااە نە کێوئە  بااێ،  ڕاسااتیی  ئەوە"  وەبمی دامەوە:
ە ەناادەرچبااێ. ه کی خااۆشکتەیەنااودا  شانین ایو وش   ڕۆیاتر نەزیە  ەتەکباب

 ،ەفااڕیمد ەدیک  ئەویۆ  ب  یەتێکالو  لە  رتووەکانگەکی  بتەلە و  کە  ،رکجا  ێهەند
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رێ  ئەو دەکاارد شااا  ەرمیاایەوە حەزمگ  ەە، بردەوەکمان دە،ێیەتەلەو دەمبیرم  
 ە.ووبێتەوپرسەی بیرچ

 

ر کسااەیە  هەرو،  بواتوە هیبەئەبللە تە  ەروسکەکەندە بهەرچ  ێکیانڕۆژ
 ئاااااخۆانم زباااا  ،ەوێنمەوکەی بخااا ۆکەوەڕوەی نااااائە پااااێش ،ژۆیەکەە وامیوانااا ڕ
م بەب (،بااوولەجەنگاادا  یۆخاا  یکەرەڵ تااابوەگلەکە ) ێمەناااحو مسارا    رەیابەل

 رەیلەبااا، زاناایم شااتەکە نێاارەرەکەم کاارد موشااێ بااوو ناااویشااای ماتێ تەکااا
ا هێشاات تەکەڵەەو. دخااۆگربم ادکەمەیاااپەنەوەی دێناا وخ لە ەیاوودەباا ، کۆیەمۆساا 

ن اەکمنااداڵ .تبووهاااەی نیش کۆتااایجەنگاا  ،ووەباا مەن نشاای تەێکیمانگ نااانەتتە
 یسااڕائیلئ لەنم خۆشەویسااتەکا ەتساا ۆو د کەمتەابن. ماڵبوونە  اوزررێاهێشتا پ
کااارێ ب وام لاااێاد کە ،ۆپ باااێوو بێااادادیەکی زە،اااوزێااادەچواپ نباااۆ مااا ، باااوون
 تەئەو پۆساا ە  سمەخاو ن  ەستەدرەودو  ەبڕۆمە ئەو شوێنو    مێکبنێتنم  ەکاهەگب

ی چۆێ باا رئەە، "ەوەهاتدادماا خۆیشاام بەو بەزەە دەوم دەکاار. بیاارشەەناسااراون
            کااااارە ەوبااااۆ ئ و وونباااا هە رزۆ یکاااا لەوێ خەڵخااااۆ هەر ماااان؟"  ەشاااا ەمیه
 نێاااو ئەوباااۆچی لەربوون. تشااا با یشیڕاسااات بەهەر ، باااوون باشاااتریش مااان ەل

 مەبااووچکۆالنبکە کیژۆڵەیەکاای  نماا ی ئەو وبتە، ڕووساایا ادتااانەوب هەمااوو
. خااۆ ێ هەبااێوەشاام لخۆشی یێکیوەرادەیاا  ەتاااک ئەوەی ێش ، بێێاەجب  ئەوێم

و  رێااا کۆنک ی باااێ،ساااتیاڕ ەم کەکدا شاااتێک دەئەمریکاااالە  ێنەبااا  کیهااا  ەره
خود ئایااا م و یااادەزاناا  ییەوەلۆماساا پیبااارەی دچاای لە ئایااا یاای بااێ، بەبمەدرک
ە بردەوە، خااااۆم نم کاااا اکاااا هاوڕێ هەمااااوو ە؟ بیاااارم لەمیرخۆروێگاااای مشااااوج
  رێە شااای کنزادەشاام بەبم ،نەیایساا دیپلۆمای انا بااۆ ژیاا اناا د ینیانترتەیساا شانا
 یەماناااکت  ەربناا ابەر  یااۆن لەگۆرنوە بەشاا دڵنیایی  زیکااردووە، بەاڕ  ییشنۆیرگۆبن

 ێااتەوە سااەر دیسااپلین.ێنەمەکە دت پرساا اکاا یاادی ئەونااابێ. ئ رمنەە تااایبەتییەو
انە ڕۆژە  ک  ،باامیااار  ەکاتێکاادا ن  نەت لەاناا نەبم یان تەا گوێڕایەڵ  ێم تک  ێ منئەر
، ەرشااانەسی  کاا ەررشان ئرکی سەەئێ؟  انیدانەوە دبر،و  ەبارەیە لتازڵی  واهە
 یە گەر غەریبنۆچەی ئاتە وەک ە.ییەوە نیەریپەروداد  یسک پەیوەندی بە پرهی

ان ڵەکانیکە مناااادا ،ریباااای ئەوێ دەکاااااەەش غی دیااااککاااا ڵکەم؟ خەڕائیل باااا ئیساااا 
کە و وساا برد ەناا ای چوە. بااۆیە دبااگەنەو کیە یااان بەوموهەەت باابن و مسااەال

 بە ۆرز کوەەن مببە وە،ایەم دتێوسااکەکەی شااارربی ماا ەب، ونی دیااکەۆفاا لەتە
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کاااتێ  هەر" وبااودا ۆمخ ەب نێڵشم بەوا وە.ییەمەندزاڕە ەب بەڵکو  ،ییەوەەرۆشپ
 ی، بەوەدەمباا   نۆنگۆریاا ێ و بێنانی موشاێیەتپ،ەنا  یڵیل، هەوئیسڕائ  مەوەبگە
 ەمااااییەک تەیهەفاااا یی ا." لە کۆتاااا خ چااااوونسااااەرچیدنەدا یشااااانکردەستن لەم
 لە لیائیسااااڕئ رینەێناااوێکااای یرک وەزوە نمااا  ینیااااری دانااااڕبدا یرانااا زەحو

 کرا.ارئاشکمۆسکۆدا 
 

ک باادەم و رۆیاا نیو م لەانکاا ەنە برادەرکااۆ سااەر لەبچم  ێکم دانا کەڕۆژ
و ردانی فاننی نەوەم سەش گەڕابوو پێدارمڕیا. بکەمن بە نوێکالفیزیش حاخوا

دا اناااا ڵیەگەان لدییمیوەناااا پە و نە منااااداڵەکان نماااا ن بااااکەم. نە یااااا،و  گۆدمااااا
ێک تسااەیا ەک ،دەبااێنەوەم ی بااوژاڵۆشااحاەی خیاماا  بااوو او ، پااێمووبناادنەپچڕا

منااداڵەکانی  و اەریاا کو زەا راو باساای ساا  سااەرەەڵاادا بەرمگن لەانیاااودو یااان
ەیشااتمە هەرگیااز نەگ  لااێنەیاندیتبوون.    وبوژ  ێدرکی  ەیەماوبکەم.    ۆن بیاناشی

 انمکساایەکەتاە خااۆی ب کلێاا بێۆتۆمئ ،لینبەرەو بااروک ادماا ڕێگا وان. لەماااڵی ئە
سااتەری پال ەل و ەکاوشاا  یپاا راخ چم بە،ااا ،ولێبااو اەم ئاگاا دناا ەوەئ رە، هێشاااک
 بااوو نە  کۆیندەم نە مۆساا ئا  یتەفد هەەنچ  ناونیشانیدی  دا گیراوە، ئیەشورگە

 بااوو  بە  کنیویااۆرێسااک(  )شکانی ئ  انەی شکەستەیشخۆخنە  وڵکبە  یب،تەلئەب
بە ) کێشاات یکهاا  پااێم وابااێ، تماکاا ەوئی میزاجاا  گااارە وژۆڕەوە بااۆ ئەو گەڕان

دا خانەنەخۆشاااا  ەونێ ل( بتااااواووهەمباااا  ی کەنەبااااووگلۆتو  نێوخاااا  یوساااااناه
ی ەکشااێوەی کە بە ،ەیاوەبااونران ەیزوی ح١١یەی یستڕاگەر ئەو اتەوە ئەبدگلم

 هاتبوو.  ێپ یایکۆتیل ڕائئیسشەڕ لە کاتی 
 

و. تابووەساااا  یەرە ی ەکانی هێڕشاااا یڕەویشاااا ەیراناااادا پێی حوز١١لە 
، رانباااۆڕد بمبە نرگااا ب میلرشاااەۆو ئیاااب بەلئتەنااادابوو وڵیاەن هکاەیسااارییم

 وەباکورە  ت وهەبڕۆژالی    لە  ،دورەوە  یتا لەا پەن پەیتەکایوردنیدە ئنەچرهە
تبااووە ەوک ەکەرینێاا د ارەشاا  یش لەەکااانوجو ایبارەگاا  ا وکوتاا دە میانۆرشااەلیئ

ی ەوتنشاااکپێ . هەروەهاااایەبااادولاەکاااانی یەرەبلەشاااکری  بندەساااتی ،ۆشاااەنە
 ەیەکیەکیسااەر ەدرپاا شااتا هێ مبەبو، ابوسااتوە کورەوەە بااایش لانکیەسااوری

ەکااااااانیش هێشااااااتا یا،یرێی و.بااااااو داسااااااتدە باااااان ن لەنیاااااااوردباااااااری ئووڕ
وە ەو. نەتباااااااوکەی سااااااااماریا سااااااا ەت شاااااااەەەو بل رەنەکەیاااااااان هگرتلەنگەر

م تی دابااوو، بەبدنی ئاگربەساا ان هەفااتە هەوڵاای سااەپانندچەبۆ  ان  وەکورتکگیە
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ساااتدا ربەگائ یال بەو باااوهە لائییساااڕئدنی انااا زبەبە هیوایاااان تاااا  ەکاااانیەرەب
ونااادا، ڕوئەم شااتە  کە ،ەبووەو نووڕمە  ئێ  بۆ  وئەوان  بۆ    شیکاتێک  وون.چەن

. ئااارا هاااتە  ساا بەئاگر یەکەمااینە یۆباا  ،ونبااوزیارەڕوەسااتان ر شئیاادی لەسااە
 ،دایە ئااااێمە دەرفەتێکاااای ی خایانااااد وڕۆژهەشاااا    و بیساااا  ەتەکبەساااا اگرئ

 زومااا مەت انیپڕەکااا چڕو ێرشاااەه یە و پالنااا وەدنۆکرکااا ۆدەین. خک بااا ەویپشاااو
ر ی سااەرۆماااگەهێشاا  و  نەن  اکاا ەارییە کەنتو دەش  بەبیئلتەەسەر  ل  مەترسی

 ایاا شاای لە گالیلینمدوژ  کانییەیکباانکە سااەرە  ووهەماا   ئۆرشەلیمیشی هەڵگرت و
 .ندشکاتێک

 

لە وایە یااان نااا، دەبااو م هەبووبااایەئااازارەوە ۆریییاا وی تڕو ەبااۆیە ل 
 ک و ییتجەساااااا وی وڕ ەلک  -ەیابگرتاااااا   اماااااادخۆ بەم داناااااا نەکە خۆشااااااخاەن

ی رێکشاااگو اریباا  باان ەەی لکاااتەک ووماا هەدا سااتیاڕ ەلەبم ب -ەیەواریدسااۆز
و  نۆیاااا ای تەلەفزمێرکااااا وە،ڕمەسااااەرەتاوە بیگێاااا  ر لەخااااۆگەبااااووم. زۆردا

            ۆ ر بااااااا زیااااااا وەوەک نەی و ئەو ژباااااااو ان وایااااااا تن، پێهااااااااناااااااان اوەنامژڕۆ
یە، ەزاتاا ێکی نااوێی و اتێشااادا پ١٩٤٨ە ل چۆنێااک بااێ ۆسااکۆ دیاااریکراوە هەرم

ەتاای دەوڵ  یەتیرایەنوێو ناا ێ  اباا دانر  ۆسااکۆم  بااۆر  زیاا ەو  فەتیسی  ەب  کم ژنێبەب
ە ەیانتەخساا خەە نیویااۆرکە و ل  ەل  وکەشهەناا   یە وجەنگاادا  لە  کە  ،ل بکااایسڕائیئ

دانااااابوو  امەهاااا و 81.کەوتەو دەساااات اسااااەود ڕاسااااتی بە ،ێڵووبجاااا ێ انتواناااا 
 ناەبااااان هەمااااا ل گەرئە ڕۆشەمااااا ئ هەڵااااابەتە وە،کەمەتااااابەڕچاوپێکەوتنەکاااااان 

 ێ بیاارمڕۆژئەوێ  بەبم ،انااددەنو مرڕەفتااا ناماا هە یە هەراوماا بوا خااددۆبارو
خااش پە ن ویاناادگەاڕە تی بدەساا  لیئایساارە ئک ،ێباا ەد تێکی باااشە شاا وکااردە

 ناادەرچەبااکەمەوە، هە تەڕوانااان مەناڕۆژاوای نااابێ دد  تمکرهەساا   یئیدا،  ابگڕ
 یاازڕ ێساا  بەکە  ،تااۆ،ین ەەوکااالرا لساامە انەخم ەخااانەوادەکناادامی ەئچەناادان 

 ەم.کەورتنە ژاهەد
 

ۆ گوشاااارەی ساااەرم باااوو بااا  وەم ئوباااوکردری خراپتارەکەبااا  یەوەئ
م. ردکاا  ننیاارابروسااکەب ئیسااڕائیلەوە ەل ،ەوەشاا ای واتاا و مۆسااکۆ. بەنە چااوو

ەرێ دەگااااریە ئەسااااتۆ؟ ئ ئەرکەکەت دێڵی؟ کەیبەجێاااا  ویااااۆرکنی کەیێ ەرئ
 

 .ڕەرگێو-نییەوانامە ژڕۆکی ەیە سەفق س بەمەە یارد  81
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 وەئەە ایگااااااوە وبااااااووەووباوب شاەهاااااا بەناااااادوباوی وە؟ نۆهەساااااات  چاااااا 
کەوا وەی ەە لجگبااێ،  یەیاا هاایچم نمنیش    و  ەەیانماسیۆلپید  "یکێۆشکردنخنە"خۆ

پێکاای پەچچ تەنیااا بە ەتەمڵاا هە ەوئ . بەبمیاوساا وڕیە بچاامە یاا ن ێم لاا خااۆم حەز
 ارلەکەد شاای پااێڕووسیاەوە کە حکااومەتی یناا ا تەەهاا ەڵکااو وب ،نەبااوو ن،ێاازەو

ی دەتااا کاار ەوبااو کێاا یککتادا تیسااتیاڕلە "نەدرو "خۆنەخۆشااکبکاارێ بەوەی ئە
 کااانیگرتووەیەکتە بو زیباااڵوێ بەڵکااو ،رێخاا بادو انکاا ەریەزدنی ورگۆڕکڵوائاا 

 ەیچنیاانەو نەیال ێااتەبو ب یلئاچێااتە ئیسااڕت بپێشااتر لە هاای سااۆڤیە ائەمریکاا 
بااووایە سااەرباری ئەوانە شااتگەلێک بااوون دە مااووەهانە. ی دیپلۆماتیاا وبااومبەر
ەوە ایماا ەن بااۆوام کەی دیاا  یچاایهۆیە . باا گاارمڵبهە نهەناادیا م، بەکەشاا یەغیناسا

 ێپاا انە  نەخۆشااخ  لە  نمچوودەر  تیڵەم مۆم بکەتۆرەکانکد  ەل  اتک  یەەول  ەدەرب
لە ووایە  ۆی دەبخ  .ەوەمجوڵێب  ەنیایسیاس  وو  بئەوە پێویس  .بدەن. وەک وتم

هەردوو الیااان ک دەبااوومەوە. چااونکە خااۆ    کاچاا واو  تااا تە  وەێنمەمنیویۆرک ب
 تیااااایکێەی وەیی دەرەروباااااراک وەزارەتااااای کو ەرەوەمااااان گەی دسااااینونو
 یکاا ەفتەیەچەند ههات و  ەلێنەدچیان  دەکرد و هینایڵەه  منیش  بێی  بە  یەتۆڤس
 یشاااا با ەبۆم خاااا  اساااا مناااایش ئەو ڕی،پرسااااەکە نەدەگااااۆ لەیااااکەش هیچاااای د
 ،نەدەبااووم  یشدواتااری  ەیەکیەشااتەرگەرن  ریتوشی دەردەسەردەوە و  ەکۆدک

 ی ناکەهەستیەکێک  ەک  ،ووب ئەوە  یتیی گشسزاکانی فەرمانگە  یەکێک لەبەبم 
 ێ جااۆرەە دەکرک  ،بووەم بەوەمتمان  و منیشبێ  اددەستلە  ینرتیزگڕ  یتۆنیەچ

 کۆ.سە مۆمنەیخۆم نەگەی وزو بە و هاتگەر ئە ،اببێک پەیدناامس  نیکیا،ەیر
 

 هەموو  لەبارەی  ڕائیلگەڕامەوە ئیس  رابوو هەناد  امەهخۆم و  الی  نم
ڵەکە وەر هەدڵاام لەساا   اتهاا ەد  اتاا ئەوکات  بم  شارێ  بدوێم، بە  لەگەڵشتەکان  

شااحاڵی کە خۆ ، بیساا اکێشاام ڕجکاای سەرنێکچیرۆن ایاا ێکژڕۆ .ەەووواردبساا 
 ەل اریتااارین کااا زۆرکە  ،نی هاگاناااااکااا ێاااک لە پیاوەیەک ئاڤریااال ااااودێئکاااردم: 

ائیل، دواتاار ڕساا یە ئچەک بگەیەنێاات  ن بەسااەالمەتیچۆ  ،ا ئەوەبوویکالۆڤسۆچیک
 ەل تۆڤیەساا زی  ن باااڵوێایاا ێکژۆڕ.  پراگلە    ائیلئیسڕ  نوێنەری  کەمینبوو بە یە

ەی انمیااااا  ە. لباااااوودکرن درکوێژێوتاااااو ێ ریلااااای باااااۆئ یتبانگاێشااااا  کەرەشاااااا
 پااێم وابااێوت: "ی گەدا بە ئاڤریلشارەک  لەی  وسڕوێزی  باڵو  ،اددنەکانیانرک،سە
هەساا  وا    ێ.ێربن  مۆسکۆی  ەگەڕێ تا بۆسێکدا ددوای کە  ەکە بەتی وبخەڵک
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 ەل  بااێۆڕ  سااپپود  یاااخ  ێان بزاناا وەڕ  وسااییەکیڕو  وێان کەسێکیان بئەومەکە  
 .نناایسااتە گرنااگ بااۆ ئەو پۆە ناسااڵەتخە وەیااان لم. هیچینیاازنیو لزم یساا رکما

 :یتگااو و اێاادی پێااژەی نەگااوتبێ، درێکی شااتئەوەێک وەک ی ساااتاود ئەوسااا
ایااا ئەو لە ؟ ئهاااتا سااەر خااانم مایەرسااۆندێ چاای بەوە، ئەربااۆنەیە وەەر به"

 مانکاا ێڕهاو  ەداباساا   لەم  "؟یااکەی هەیەدکی  شااەیەیان نەخ  دەمێنێتەوە  ئیسڕائیل
ەوە پتاار خۆیانڕێگای    ان بەوسەکڕو  ەکڵکڕاند  ەهەیان  ئەو  -ەیشەوتێرشابە  –
 . گۆڕا ەئەو پرس لەبارەی بۆچونم ی منیشدیەکەن، ئمن د یااود

 

ا دەنەخۆشاااااخان ە لەۆشاااااەکان کااااااتێ کەواڵە خە هێ لکااااا یە ەکهەرو
 ،اتۆهااا ئەبیااابەوە بەلت ەلکم بروساااکەیەنیەکیاااان باااووم پێمگەیشااا ، بەیاەوتک
ییااااا وەک رەکەزر سااااارا و گەئە ەیەیاااا  هزایەتەڕان یکهاااا  ایاااا ا: ئووباساااارونو
ە خۆشاا   گااوڕەاڵە گەرموۆسکۆ؟ ئەم هەوەی مزخانێوڵبا  ەتدا بێنڵر لەگەادیۆکاڕ
 ەل یەکەمیاااا ،ەتاااای دووریااااا دەرەکەرسااااارا و زە یونبوێوڕهاااااکێشاااایکردم. اڕ
 وئەوەبو ائیلیشتمەوە ئیسڕگە ەکانم کاتێژۆڕلە پ ئیل دەهاتەوە. یەکێکسڕائی

ی و ەکەیااان کە خااۆچوکە بڵاماا   ریااا لەکەزەا و  سااار  بەڵکااو  درکاا نا  شی  ەل  امداو
 کە اڕیارمانااادبگێاااڕن. ب ، زەماوەنااادیاااانیبووێک کڕڵاناااد سااا پاااێش چە سااااما

گااانە" بێ ی "ێکوانیاا چەنااد م تەنیاااێ، کە باا  نەە،یڕاسااتەیی داانەوزەماوەناادێکی خاا 
ۆر کی زەساااااێک، ووبااااا کردیااااادوایی چۆک دا١٩٤٦ کم لە. بااااااوبانگاێشاااااتبکرێن

گیااانە ایکیشاام ئەو  ، دەدیی نئیسااڕائیل  یتاا ەوڵەندنی دمەزرااد  کەستم  یوەشخۆ
و، تباااوکەو جاااێ رساااە ە لەو پەکاااکەوت رو پیااا سااااڵێک باااو دچەنااا  تەزمانەبەسااا 

، بوونەمااایی چاوەکااانی  ببووەوە، بینااا  و. زەینی کوێروب  دادەست  ی لەیدەوەریا
گ نشەە ، بوڕگوەرمژنەی جاران گەو ، ئووون دەب ردەوردەکەسایەتیەکەی و

ێاادەباری یکردنی لانازشاا  ەرە هکس جااوامێرانە،  یمااۆرم  و. بەبوبانەماا   نگرز  و
اوکی . بااا شاااێوە هەماااان بەزاواش زەکەریاااای  بااااوانیروەهاااا ەهوو، بااا لەوێ 

هااااتبووە ، ی یەمەن باااوونان دەساااەبتدارهێشاااتا تورکەکااا  کااااتێزەکەریاااا، 
دنی ات خوێنااا رتەو دەر لەبە وو،ر بااا ر و دیناااداەژازۆر ه . پیااااوێکیفەڵەساااتین

شەویسااااتی ر و خۆڵگیاااا خێزانێکاااای د ەچااااییبااااوو، کی نەدەنامیاااا فەر یەکیاااا د
ە ەنییاااانتااای یەمرینەدا  و  تەواوی لە بە ەریااااکەدە زەرچەنااا ه -ەوەناااابووپێک
 ۆرابوو.داش
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یرسااامەوە. گ کەی سااەرکەنارە لە تەلئەبیااب لە میوانخااانەیااکد یجااارێک
ش یااارەەک. زەوەمای ەاللێکم ژڕۆ دچەن بۆ ب وە تەلئەبیهاتوە  ێ ی مەڕسارا لە  

د هەفااتەیەک چەناا بااۆ  تەلئەبیااب انەیەک لە نزیااکنەخۆشااخە ل ،ساااخبوونەر ۆز
ا و مناااحێم کااالر تەنیاااراش ەکەی سااادچاک بااووەوە. بااۆ زەماوەناا   وو تاکەوتب
ەش زۆر غەریباای ێمئاا کاارا و  وون، لە باااخچەکەی شااینا زەماوەناادنەباا  ێلەو

د ناا ەم چخااۆ یەکەناادەواکە زەم ەمەوەنەک لەوەیاار ی بد. نەمدەتوانئەوانمان کر
ماااۆریس و مااان  نا باااووین چاااۆن ک بارودۆخێکااادلەبااا کاااات  ئەویااااوازبوو، ج

 نەبوو  یەی سەرسوڕمانە ماەنوکا. هوسەرێتیمان پێکەوەنهای  ژیانسەرەتای  
 بەبم ماااان؟ بااااۆ سااااتخواردنی هاوسااااەرێتیکەمان خەتابااااارە وە شکێ لکە کاااا 

لە  دەهەرچەنااا  ریااااەکەرا و زا( کە سااااگەڕوەر ش وایڕاسااات بیرمکاااردەوە )بە
ساای سااەر کورارەی لەگاا ڕۆژبااوون، ئەو  خااۆی داو کاااتی  ەنی ئێمە  تەم  نامهە

ان لەگەڵ یەک ەوئ بەبم لاااااااواکی دانیشاااااااتبووین،ە میتااااااای لباااااااوک و زاوایە
 ،هێناااشکسااتمان  مااۆریسمن و  لە کاتێکدابوون،    شیتریاوتربوون، فراژگونج

 .ەرکەونس نتیای هاوسەرێیانلە ژئەوان دەبێ 
تااا   اربووم ودا بەشاا حزبااد  انیوونەوەکاا بۆکە  ل  ەداانڕۆژ  ئەو  نەیمیا  لە

 نم دادەنااا،شااتڕۆیشااەی نەخئاشاانا دەبااووم و  ێتیی سۆڤیەتیەکلەگەڵ    ەهاتد
یەکێتیااای لە  ائیلرایەتیێکی ئیساااڕە ناااوێنەروو ئااااخۆ ک جاااۆبااا م وەخەمااای ئە

 بە  ێ؟ ئەرنیەکۆمان نمایش بخ  وەدەرە  چۆن لەە  ێمپێویستە. ئایا ئ  داسۆڤیەت
 ڤیەتسااۆەکێتیاای ی چیمااان لە تااایەتیش بە و نایااا جمە چیمااان لە ئااێگشااتی 
دنی ک اناا ئافر  واناانە ئیسااڕائیل؟ ئایااا ئااێمە خەریکاایچۆن دەڕ  وانئە  ئایا  ؟دەوێ
ەمااان هەبااێ؟ انەوانەش کاردریگەری کاااجااۆرێکایااا بە ک  و ئە دەوڵەتێکین  جۆر

ێ ەمتاار دەباا ەناادەش کوئە  بااوو  وا  ، پااێموەدەکاارەچەند زۆر بیاارم لەو بااارەیە د
 ،ەوڵەتێکاای بچکااۆالنە و هەژارەد سااڕائیلئی بکەیاانەوە. ەناەتاا وڵەالسااایی ئەو د
ەبم ب 82،ییەتکاااار کاااومەتەکەی تاااا ئێساااتا هەشاااەڕدایە. ح ەل هێشاااتاش هەر

یەوە دەباااووایە ناااوێنەرایەتی بااازووتنەوەی یادڵنیااا  کانی بەمەازۆریااانەی ئەناااد
ن ی دەدەیاا اننی جیااا ەی نیشاااوڕو  ئەوکە    ،بااوو  وەوام بەبن. ماان بااڕ  رانکرێکا
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دا لە وبتێکاااای گەمااااارۆدراوگمان نڵەتێکاااای پێشااااە. ئااااێمە دەوەوەینێنزڕانەیاااا 
دەرە، دەوڵەتێاااک  بەنداری سااااماساااەرچاوەیەکی  وهەماااودووە، لە ەزرانااا دام

 -یەیاا کە ئەواناایش هیچیااان ن–  دا هەیەئاوارەکانی ئۆردوگاکان  لە  ارسەدان هەز
 ەگەر ئااێمەت. ئە نێااو وبژێنڕن باا وایاا بەه نخۆیااا بااۆوێ ژیااانێکی ناا  هیااوای بە
 ێزگاارتن بااین،ڕکەوە مااایەی یاا انی ددەوڵەتاا  ەنلە الیین و تێاابگە لێاای ێوەنابماا 
یاان. نیشااتماندا هە ەە لک ،بدەینانە نیشاا ودەرەجیاااانی  ا خۆمااان بەەهاا ێ ودەباا 

 کەلااااوپەلی خااااانەی ،ەبە و گرانبەهااااا، شااااێوازیەاڵبی دەسااااتباو، ڕابااااواردن
 (، ۆوەگرتن)تە،ەشاااودەستبەخ .ننەباااوومە ئاااێ ۆشاااتانە بااا ئەو کەمالیاااات و 

و دەکاارێ  اباایندپێمااان  کە ،بااایەخی خۆمااان ە وردن بە مایکی و هەستیەداس
 .ب دەردەچێەڵ، ەهەر نمایشێکی دیک ەوەلبە ، بەدەر 

 

ک لە پاشااخانی ێشاات ،وەە بیاارم لەو دێااڕانە دەکااردەکاتێااک ک مااووهە
ە مان لیسمادیپلۆ ەتیرایەنوێنەوە. ییێک دۆزڕۆژم مێشکی مندا هەبوو، ئەویش

ئاشااانابووم  ی کە پێااایئیلیانەیساااڕاشاااێوازی ئ نیرتنەوماااومۆساااکۆ دەباااێ ن
     کەین،باریەکەوە کاا  وایە بەەبااودۆتبااوون بااوو. ئااێمە یااش کیبوە، ئگرێلەخااۆب

 هەمااووۆرەش ناا  بەێ و پااارەی گیرفانمااان هەباا  ن، هەمااانن بخۆینا  ەیەکەو  بە
ان یاا رێ اای م کاڕو  ا  اڤیاا ێارمک لە  روەک چۆن خەڵاا . هەنبکەیئیشەکانی ناوماڵ  

و بیاارۆکەی فەرمااانگەی  اڕەڵ ن، ئەوەش لەگووەشااقدرابم یرەلەساا  و دەکاارد
یەکە کەش یۆماسلیە دیپتینوێنەرایەنی  ادا دەگونجا، بەبم گیەەوراری دەبوکار
 هەمااوو بەدەر لە -دەدا ینەاەزینشینگەیەکی هەرو ک و تاموبۆیەکیوایەهە  و

 یجسااەرن بکردبایە امانشتێکی وە ایودەبو وبو وا  دیکە بڕوام  دنێکیگەالڵەکر
 بیاااااااارۆکە بە لەبەر ئەو نەک) بایەاڕاکێشاااااااا ۆی خاااااااا الی  ەب یوسااااااااەکانڕو
وساارێ(. ونبەوە  لەبااارەیکە    ێکرشااتەئەوان لەئااارادابوو یااان ه  ڵبوونیەیەکۆم
خۆشاامەوە  وا کەریاا بیساا  و شااەش کە  بااووین، بە سااارا، زە ەوێل ئااێمە

ە ای ئەو بێومۆردەخ .بوور میای ناخەنەرایەتیی کە مۆردی نوێلەگەڵ کۆنسول
بوو. دا هێنااایاا گەڵ خۆلە  ناااوی یائیاال  ەشی بەسابنەک  ەدزپا  ەکە کیژ  ،وبوەواپی

ی ئەوە مایەوە، دوا  یەتڤیەکێتیی سۆ  لە  لک باڵوێزی ئیسڕائیوە  رنامی  )دواتر
ە ن بااوووەزیری کار و پاشانیش بۆ ماوەی دە ساب ەوول و بهاتەوە ئیسڕائی
ارم دازنااا  یژنێکااا یشااام مااان ڕێکیاریدە کە.( ویااابلئەبەت رەوانیساااەرۆکی شاااا
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لە ڵکو  ەب  ،دەزانیوسی  ڕو  هەر  کوەنەە  ک  ،دیاریکردم  یرۆئایگا شاپ  ژارد،هەڵب
 تمااانەش بااوو، مااننی دەزاناای و مااایەی مژیااا ەکانییتیپێویساا   یلەبااارەپتر    من

کە و ئەربااااۆ ئە خااااۆم مااااایەی سااااامناکیی بااااوو( کە ڵنیااااابووم )بااااۆدش لەوە
 ن وداکارمەناا  گیرەبولاا ج مۆبیلیااات و لەسااەر چااۆنێتی نایاااردڕبییە  وێنەرایەتن

 ێویستە.وەزیرەکەش پ
 

 وم بااۆ ئایگااا نوساای نااامە وە تەلئەبیاابەوەی بگەڕێاامەئەنااانەت پااێش ت
، مااایەی ێباا  ەگەڵماادابچاامە مۆسااکۆ لو کاتێااک پێویساا  بکااا ەڵکاا بلێکاارد  امداو

 ەلا هەر کە هێشااااتناااادا زەیرادڵخۆشیشاااام بااااوو کە ،ااااایلبوو. لە کۆتااااایی حو
ە بااۆ دەگەیانااد نەخاساام  کە شتێکی،  مووبنوسییەکەی بۆ  تێبین  ،رک بوومۆینیو

پااێم ە  ک  ،ڕووسیابنێردرێتە    ەدانی دیپلۆماسییاەیەکی بابلپ  ەوەک من لژنێکی  
ەکەیاااادا مناەو لە نیشااااتمان دەبااااێ. ئ ئەوێااااش هەروەک هاااای انییاااا ژ وا بااااوو

 نوسیبوی:
 

وەک وتم  گا  یش پێای. ئەو"من ،سەم لەگەڵ ئیاوددا کرد
باۆ ئەو   ۆخئاا  مەکێدەل  تکات  الدگۆە  ەچینە ئەوێ. بۆید  یس وێپ
ن دەچای و شاوێنەی باۆیە؟ ئچی دەکەی  وەی خۆتاکەتە فەرچ

زساتاناندا   لە  وەتی فەراکوێ چە، زۆربەی خەڵکی ئاردەسزۆر  
 ،83چاااکەتی کەوڵاای مینااک ۆتخاا ە بەییااەن. تااۆ مەرج نلەبەردەک

تاااای باشاااا  انیاااای خزمەی ئێرتی کەوڵاااای بەرخاااابەبم چاااااکە
بۆ خاۆت   هەیە،ش  نەاولی شەبە ج   ستهەروەها تۆ پێویا...کەد

 خاااوری و جلااای ۆبااای گەرم، گاااۆرەویڕ -ەڕبکااا یهااای خاااور
باشااای  کااایپێاوێ ەهەر خاااوری باااێ. تکاااایە جاااوت ەشێااارەوژ

 خۆتی بکڕی."نەچێ بۆ نێوبەفریش  لەبیر
 

 ەکبااۆ ماااوەیم دا نەبااوو، بەبناا مێشااکی م زە،اای پرساای پۆشاااک لە ەب
 ار ئەویەکج  ەە بک  ،ەبووننەمان  ابێکی نەتەوەییاد  ەێمئ  کە  ،وومب  نیگەران  لەوە
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تاااکە دیپلۆماااتێکی  84دی بۆ خانم پاناا چارەسەربکا وەک   من  ۆجۆرە کێشانە ب
 ەکاااننبۆ وهەمااوخااۆی بااۆ  85ەکەییی، کە ساااریدرکاا  کۆن لە مۆساا دیااکەی ژ

ەساااەر کە کاااات هات ،،ایااال باااووین ەبەو ئایگاااا و مااان دایااا کۆتای دەپۆشااای. لە
ەشاای ڕی سااێکراا کوەم، ئیەرایەتیی کارنامەی نوێننمەکاانەڵگەبی  کەشکردنپێش

کرد ئەوا گەر پێویستیشاایەئ  ،رمو، بااکەمەبەڕادانم دابو  ەب  ئەبیبلە تەل  درێژ کە
لە ماااان یوێنەرایەتکاتێاااک جاااێگەی ن رەکەمەساااەرم. هەڵااایش بخمتاساااەکی مە

 ە بااااۆیاودەناڤری مۆبیلیاااااتی لە ئاسااااکەنوومشاااا  ائایگاااا را، کمۆسااااکۆدا دیاااااری
ە دەباااووای ەداانانخااا ویلە م کی کااااتیشاااێوەیە کااااتەش بە ئەو اتااا رد. اخاااودە

       ،ەگۆڕێااادا باااوولشاااتەش  روەهاااا ئەومەزرێناااین. هەباۆماااان دەکەی خکیباااۆت
                ،ڕووسااااااایاۆماااااااانی ببەیااااااانە خەوە و لەگەڵ بااااااادۆزین واکەساااااااێکی  ئاااااااێمە

 بوو زمااانی دیپلۆماساایانەیدرار، چااونکە بڕیاااێناا ەوان بزاڕسااییەکی ەرەنفکە 
الواز ی بڵێتا   و  نجڕاکێشرگەش، سەووڕ  ێکینژ  یگاائبێ.    سیل فەڕەنیائئیسڕ
 یکەفەڕەنساایە س لەدایکببااوو،یپااارناااوبراو لە ناساااندم.  پااێی ادارلو کاا   ناوی

ئۆرشااەلیم ە ل اماااوەی گەمارۆکەشااد بااێ و لە بااوو جێاای پرساایارهاای ئەوە نە
 ەوتەک نەکەمژ یەکەم دیدارماادا . هەر لەکرابااووار دە سااەختیش بریناا بدەژیاااو 

بیساا   ئەو  ەشاایب  رینچونکە لە باشاات  ،و کردموبباش  یککارێ  شەبەردڵ، ئەو
 دڵخااوازی ێکریاادەدەدەرم بوو، یارارین براهاتن نزیکتی بەدوایدەڵو حەوت سا

 وو ئەویااش ،ااایلبووێک بنری گەشتەکانم بوو. هەرچۆەەوەش زیاتر یاول  ،بوو
 .سیاڕوو لەگەڵمان بێتە

 

ن یماا یەکە هاااتنیرێە تااا بەخەوممایل ئئیسڕامن هاوینەکەی ئەوەندە لە 
 ودانەماااو وڕو  یاااوە لەپ  ائیل بااکەم، ئەوئیسااڕ  بااۆ  انوەکوبتە یەکگرت  یباڵوێز

 ێش پاڤێااال یرشاااۆ پااا باااوو، مااان ئەوم د الااا دۆنە جاااێمس گااای ماکڕگەرموگاااو
نوی مان ئەو پێشااااتانە نوێبااوون و خاااەکەتۆ وببینی. ب  اڕووسیوەزیرەکەی  

ەبیااب ئلەت لە ۆڤیەتساا  و ئەمریکااارایەتی ەنااوێن شاای کەم بااوون، بااۆیەیاوگونج
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ماان زۆر  ەش لشااوێنەکە ا،دهەمااان میوانخااانەدا هەڵاا  ەن لایاا ڵی یەکەماای خۆاماا 
نخااانەکە میوا الیەکاای بااانی ەوا ببینی لەک ،ەدایدووڕکەم  نەبوو، ئەوەش  رودو
وشاای ئااابی دیکەشااەوە دا  و چەک دیەکەی لەو  ائەمریکاا کەی ارەدڵاا ەه ئاااب
ی ەکەماا هەفااتەی ی ەیااان لهەموو "ەوتااانەڕێک. ئەو "ەکێتەوێ و بشااەباا  یەتڤسااۆ

ۆپێرای ژنااای نمایشااای ئااا ەجکە  ،ەنە لەبیااارمونماااو باااوون. باااۆ "وەییە"هاوژیاااان
لاادا ژەناای، دۆناکما  تیک ا"ی لەسەر شااەڕەفیاەکەمجار "هی  یلنیشتمانیی ئیسڕائ

ودی "ئینتەرناساااایۆنا " وبەبم ساااار ،86نەوە"وشاااااەئەسااااتێرەکان در"ئەوسااااا 
تااا   الی کەمیێرشۆ  بەی  ێبوو.لەو  شیراویژکاڕێرشۆڤی  ی  ەرچەندلێنەدرا، هە

گەدەنااگ ئەوێیااان نەد ەرانی بەو یاو ۆیکە لەوێ بوو، ئەوسا خورتەک  ەووپش
 وە سااەبارەت بەوەرەدگەی کاروباااری نکەسااێک لە فەرمااا ومااوهە جێاێشاا .

ەی نەکونکااردڕوژمااارد، تااا یێرشاای  خااۆی ەد  باااخەڵی خااۆی  ەوێزی لباسە گاا 
ودی ووە ساااردڵنیااااییە ەوا بەئەوە یالەوێ بمابااا  ئەوەر گد، ئەئاااێمەی پەژرانااا 

ەی پێکەنیاانن، یماااپێشااااتانە  ە  رئەو جااۆ  لێدەدرا. ئێسااتا  سۆڤیەتیش  ییانمنیشت
. هاایک شااتێک بااۆ بااووتگروەربەهەنااد  نمااان زۆرماااهەمووێ ڕۆژ ێئەو بەبم
و هەسااتیار  ش هەر بەسروشااتەوە زۆر وردیێتنەبااوو، شااار ە بااێ بااایەخئااێم
هەمااان   بە  شوسەکانیوڕ  کەوەره-کردتسواشی هەاو  ی بەرچکادەیەتاڕ  ،بوو
 ،دەبیناایەن وام هەرچەناادە ماان یەخاادارە،ا ئەوپەڕی باوا پرتۆکااۆ  تاا ەک  -ەشێو

 بکرێ.  ەسەریی لرگیدائەوەندە پێ
 

اژەبوو بااۆ کرد، ئیاادی ئاماا تەموز دەسااتیپێی  ١٩ن ئاگربە  لە  یدووەم
ناا  کۆنە،ە ، کە  ەت بەئااازاری دانوسااتاندن سااەبارنی درێژخااایەنی بەکلێخااو

وو کان رایسپاردبە یەکگرتووەەونەتکەی  ارە سوێدیەکژیبناوی  تۆرنادیکە بلۆف
ەیە، ،ینەڕاساات  کااارێکیژیبناو  کەتنی ئەوەی  اوگرچلەبەر  بە  ەکان.یەرەبتە  رێدب

ادەیەکاای ڕ ەارەی بێالیەنیاای و بباا لەنبااوو ە کورتاێسەرسااامییەو بە پااێگەکەی
رد کاا دە ادناا ر بریەساا تێ خااوێی بەیش کااابەتیبەتااا-زۆریش ناخۆشەویس  بوو 

ان سااماو ئ داببڕێناادرێ وە دەوڵەتاای جااول لیمەگوت دەبێ ئۆرشیدەکە  ەی  وەب
کگرتووەکان. ەیەوکێفی نەتەڕێر ژە نرێرشەلیمیش بخی ئۆنئاوییەکادەرە  و بەن
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و ئەوەش  انە ماااایەی پەژرانااادن ناااینردپاڕاسااا ە ئەو جاااۆر ەک ،خاااوا دەیزانااای
 لڕائیسااا ی ئیتااا ەدەوڵ یمااا خە رگیاااز لەۆت هەرناااادڕاساااتی بێ ساااەلماندی کە بە

 کە  تۆ،یم  ەبەو  یشمن  ،وان ناگیرێتا  لە  ڕێگەەوە  یینیادڵ  و. بەبم بەونەگەیشتب
وومە مۆسااکۆ، زاناایم شااتبیگە دوای ئەوەی  و هەفتەدو  تەنیا  ئەیلوولدای  ١٧لە  

کاااوژراوە.  ئۆرشاااەلیمدا تە،ە لە بێرناااادۆت کاااراوە و و میرالەشاااە،امێکی ئاااا
 کە پەنجەی یانزدەمان ەئێم مبەب  ،ۆزرانەوەدەەرگیز نانی هبکوژەک  دەهەرچەن

دێ،  ەم کااارەکۆتااایی دنیااا بوو باا  وا درێژدەکاارێ. پااێم ور بااۆ جااوهەەت تااۆم
مااااوە بگەیەنااامەوە وبت و لەو ۆم خااا باااکەم تاااا  شاااتێک ووەمااا هئاماااادەبووم 

 ،تەواوی گیرۆدەی شااتێکی تەواو نااوێ بااووم  بم، بەبم من بە  ێەول  ،ەیرانەدا
 .ملێدەکرد ژیانیداوای ە ک
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 مۆسکۆ بۆ ریوەز
 

 
ی ٣ لە اویبارانااااا  یدوای نیاااااوەڕۆیەکلە وە( اگەڕێااااای پااااار ەێمە )لئااااا 

ساااااتەکەی ەدەبەکەم شاااااتیش کاریگەیشاااااتینە مۆساااااکۆ. دا ١٩٤٨ لیوئەیلاااااو
ە هاااااتبووە فڕۆکەخااااانە بااااۆ کت ری دەرەوەی سااااۆڤیەوەزارەتاااای کاروبااااا

شاااااوێنی  ەگەیاااااننین بحااااامەت دەتاااااوازەەماااااڕۆ بە پێشاااااوازیمان، پێیگاااااوتم ئ
 سااپاردنیخاک ی بەێوڕەساامڕشااار  ەچااونکە ل ،انەکەخاا میوان ەلان تاا ەوەحەوان
 بەڕێوەدەچێ. ین لنزیکەکانی ستا ریدەدەرەیالە یەکێک ادانۆ  ز یائاندرێ

 

ئەو  ی سااۆڤیەتیەکێتیاا جم لەسااەر نەرە یەکەمااین جێساا لەو سااۆنگەیەو
-رهەزا اندەکە ساااا  ،اشااااتنەکە بااااوونی شااااکۆیە رودرێااااژە بەودو ەڕێپێااااوان

ەو تێااااک بەرکا کانمان دیااااتنامەەر شااااە،لەساااا  -نباااا ن اناااا ۆیلەوانەبااااوو بە مل
ەک ، ووگانان گیرابوێبنەیەی بۆ  اخنئەو میوا  ەچووین.ەی مێترۆپۆ  دنخانیوام

و پەنجەرە و   ەۆنە گەورۆنگەور  رییکەوە بێ؛ ژوشوێنێکی د  لەبوو    ئەوە وا
یەکانیش یساا ورک  بوون،  ی درێژی تێداەڵمگڵۆپی چلچرای ،ەبە و پەردەی مەخ

کان پیااانۆیەکی ورەوژ  ێک لەا لە یەکهەروەهازابوونەوە،  ڕ  ەونەواج  بەرگی  بە
 ۆنماا پیرەژنێکاای مڕو دامیوانخانەکەشاا باااڵێکی الر هە داناادرابوو. لە ەشگەور

 .پێاادەدانەوە ین کلیلەکانماااناباا وونخااانەکە دەرچکە کاااتێ لە میوا ،وەسااتابوو
بااۆ کەی جاای باای و وباا ین ساا ونوڕاپۆرتەوان ئ یەکیبوو ئیشاای سااەریشاا دیار
ی ە سااەرچاوەتاااک دەچااوونەەو کەسااەش پێە ئەناادەکااان، هەرچناویمر ەساا لە
دا ناااا رەکەماوژو ان لەماااا وی کامێرایەکچااااا کیە هاااا مکانیااااان بااااێ. ئااااێەینیاریزا

چاوماااان لاااێ  دوایانااادا دەگەڕایااان بە ەوامااایشەوە، هەرچەنااادە بەردینەدۆزیااا 
 ساای لە مۆسااکۆادێرینەکااانی دەسااتەی دیپلۆمئەندامە   ، کەچی زۆر لەدەگێڕان
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 دامانااا یەکەروو ژوون لە ساااویتە دامکەەیوشااا  وهەماااوکە  ،ن لەوەیووبانیااا دڵ
 راون.کرا تۆماریادڵ سارا و زەکەلەگە

 

 رکاام بەوەوین، دبااو  امیوانخانەکەد  ەفتەیەک بوو لکە هە  ییەەولەو ما
دەنااا  ،انی کیبۆتنشااینانەمان بکەیاانژیاا  ەوێشاا  ا زووە دەساا  بەتاا کاارد دەبااێ 
 رانگاا   وارنەکێەیەکی باوەڕپدداڕ  ەوێ ب. خەرجی ژیان لەناکا  ەشپارەکەمان ب

تەکەی سااا ەد انەکەش تاسااااندمی. بەنخااا بی میوایساااتی حیسااا ماااین لوو، یەکەباا 
دەیەی خۆمااان سااا ەانین بەو بااودجوبتاا  هەیە ڕێگااایەک  اەنیاا تگااوت: " ممخااۆ

 یوری ناناااااادینویەک ژەم لە ژ تەنیااااااا ناوهەمااااااوئەوەیە بااااااژین، ئەویااااااش 
ناای یو فراو 87تەنگاوێشاا چ ینردماان هەوڵاادەدەم خااوا میوانخااانەکەدا بخااۆین.

یەکەوە ژەماااای  ان بەەمااااووهیشاااادا ینناااای هەاڕۆژلە . ابااااین بااااکەمان دراوێاااا ئ
ان چووین دەفااری کارەباییماا   من  و  (لو کادار)شتر  ای پۆژڕەبێ."  رانمان داوێئ

، هەروەهااا سااوراحی و نەشااکردداب داەکااانی خۆمانماناا رژوکااڕین و بەسااەر 
لە  جااۆرە شااتانە مەئکااات وئەکە ونچاا  ؛نمیوانخااانەکە وەرگاارتە کەوچکیشاام ل

 لەبااارەیی هەرچاا تن. نەدەکەوۆسااکۆ دەسااتملە  ی جەنااگکی دواێانکاا ودیک هاا 
سااەبەتەکانمان پااڕ لو   و  من  ان دووان  ی  جارێک  ەفتەیو ئەوا هویش بنردخوا

ئەو ) یشااک و هااێلکە دەکااردەکااراو(، نااان، ن م،ی)گۆشااتی  یاار، سۆسااەجلە پەن
 چاو دوکانەکانی لەبوون تر  انزرهەندێک هە  ئاخر  ،دەکڕین  اڕباز  تانەمان لەش
 انمانەکروژو کانیرە گەورەی پەنجەەفەڕر ن لە سەاشمشتانە  ، ئەور(اش  ناو

ەکەوە ی نیااوەڕۆم بە ی ویۆم ژەمی بەرچاخوانیش  من. شەما تێکنەچتدادەنان  
ئایگااااا و یەکااااانی سااااتافەکەم بە ەگەڵ زگورتیل) دێاااازانەکەم سااااازدەکربااااۆ خ

 اداناا مناادینی سااویتەکەی خۆە نال مروەشم لەنێااو دەفااری گەێشلویشەوە(، ئەو  
 .ادەدەکردامئ

ەڵەکییانەی ە بەسااااتیینبەیااااابااااازاڕ لەو  انەم بااااۆوناااا ئەو چو وایە پااااێم
مااانگەی   ماااوەی ئەو حەوت  لە  وبنویم باا کەسەترین کاری تاکشخۆ  داستانانز

وسااایمان ڕومنااایش  نە (لاااو)کامماااان نە  م. هااایکباااوو ساااۆڤیەت یاااییەکێتلە 
 ەب ،نوئۆ،رەبو بە و باشرزۆ لەگەڵمانڕەکە  ازاب  یدوکاندارانبەبم    نەدەزانی،
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کاتەی  وەنەکەین ل  زۆر پەلە  کە  ،ردیندەک  ئاماژەیان بۆو    ەنینان پێدەکوموڕ
خەڵکاای دیااکە، خەڵااکە  مااووهە کچاای بکااڕین. وە دەمااانەوێ ۆئاااخ دادەماااین

و  یگۆیڕاسااااات ێاااااز،ڕیاااااان لەباااااارەی ی منجرنوسااااایی ساااااەڕوادەکەی سااااا 
 سۆشیالیسااتێک ەکو تهەڵاابەەناادە شااا، هەرچیڕاک خااۆ ەوە بااۆیگەرموگااوڕی

 ێااویەتی لەنناااباااری چی بەت سااەبارە من مێشکی ەەی لانەیگریم  وئە  اموەدبەر
ۆم خااا چاوەکاااانی  م بەادمی. مااان باااڕووو، تاساااانبااا ا هەۆمەڵگاااای ساااۆڤیەتیدک

ناااای دەمبی و ڕۆیشااااتمەد امەکانی مۆسااااکۆداناااااو شااااە، نەدەکاااارد کاتێااااک بە
 چاایەک ،الێاادەد ڵو چا  دەدا  کەسگئافرەتێکی تەمەن مامناوەندی شە،امەکانی  

 لە پاالە ٤٠ شاە پاالەی گەرماا دهەرچەناا  ووەنی ئابنااداپێیەکاا یەکاای لە ڕۆەپ نیاااەت
پااێاوی   ە هەبوون بەا ژنی دیکدکات  لە هەمان، کەچی  وە بوەووی سفروخوار

 .ا دادەبەزیندارورە و بریقەدو گەی کەشخە تڕومبێللە نێو رز ەبژنەپا
 

ان رەکندارەکەم باااۆ ساااەرژووا نیااادانااای هەیڕۆژلە بەرایااایەوە  هەر لە
-نماساااەردانبێااانە  وێەڵکااای ئەخ هیاااوام واباااوو . ساااەر گاااازی پشااا تە سااا خ
ۆن و بخاا  ێااککێک ەتاااکو پااارچ -دەکاارد انایاا ویل خەڵااک لە ئیسااڕائ ەروەکه

 و،ویلکانە بااااوۆر ساااااز، بەبم ئەوە هیااااوایەکی ەوەنبخااااۆ ن لەگەڵاچایەکماااا 
 مااانەکلە نوێنەرایەتییە  ەیناایی هئێااوارانرگای ماڵ لە  کردنەوەی دەەرچەندە  ه
 و.م باااواەوهەر بەرد ەکمااااوەیباااۆ یش منااا  ینتشااا ڕۆیدوای  دا وۆساااکۆم ەل
زخانەکااانی دیااکەش یۆاڵب یوغەیاارە جااو  کەسااانی  و  وهاتن، جو  ەوانانمناۆژڕ

رماااااای لە وبتە گە ەبەکااااااان )هەروەک ووبزنساااااامانە ج سااااااەرەدانی ەهاااااااتن
ت، نەهاااااا کوسااااییەڕو(، بەبم هەرگیاااااز دکاااارکاناااادا ئەوەیاااااان دەووەیەکگرت

 نەهاتن.ی ئەوە ر دواتەنیارێژختا ماوەیەکی دی سووی ڕکەویوهەرگیزیش ج
 

ەر تازینااامە بااوو بااۆ مساات  یەیەکی فەرماا نی نااامساایویشم نوئ  ینمەیەک
ا ەوساا ئدنی زادانااۆ ،  ربە هۆی کۆچکی سۆڤیەت  ەۆلۆتۆڤی وەزیری دەرەوم

 یتیاا نەرایەتیم. سااەرۆکی یەكێێنااوکردنی بڕوانااامەی شکەشاا ئامااادەبوون بااۆ پێ
 ەرگرتناایی وسمەڕڕێوۆیە  بنەبوو،    لەوێت  یەڤۆس  یانەکسۆشیالیست  ارەکۆم

نااابێ سااەرۆک بەڕێوەچااوو.  ری  ونی جێگاا ودەبە ئامااابایەتیم  ەرێنونبڕوانامەی  
ە یاااان هەڵ دابناااێ شاااتێکی اوژابووم. ە نەشاااڵەڕۆژو ەکە ئ ،لەوەش نەناااێم پاااێ
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یل ڕائسااەر ئیساا  بەزۆر بە گااران  ەیئەوا ئاکااامەک گوتبااا. ،سااەیەکی شاشاام
ماان   بووبااام.ناااکۆک    یەکانساایووڕلەگەڵ  ە  یاناباا اد  اتهاا ەو. یاخود  شکایەوەدە

 ی هەسااتیپەڕ، کارەکااانم بەوووباا نەکرد  وەورەود  لەو  کااارێکم  یاازگرهە  پێشتر
م ئەو ملوانکە اندەلمس ی دامەوە، پێیڵئایگا د بەبم  ەکردن.دەوە  بەرپرسیارێتی

)یەکەماااین  اااڤی یاا  لییااااوەری نااامیر ئار دی بەیاا ئ ،لە ماال بااکەمەی ییروارماا 
ن( ماەکەسااەربازیی  )پاشااکۆ  تاانەراڕان  ناا ایۆه( و  تییەکەمااانایەرەنوێنی  سکرتێر
تااا بەشااداری   ەڕۆیشااتما زۆر بە هێااورەیی دتاا ەکە، ماان کەم  ێوڕەسمڕچوومە  
کااانی ێکی فەرماای ئەرکەپەسااتدهێمااایەکە بااۆ  ەک ،ە بااکەمنە کورتخااایەنۆئەو باا 

. دوای ئەوەی یەتدای ساااۆڤۆماااارە سۆشیالیساااتەکانک ییااا ساااڕائیل لە یەكێتئی
دا  کمێناا دواری کااورتە انی ییباا زماا ، بە ەودرایەخوێناا یەتیەکەم ارنەێوناا  یمەنااا

 ییئامادەکار و تاناردبو کی پرۆتۆکۆلی سۆڤیەتەرۆکمان بۆ سدانەیەتر )پێش
ی ەر شااەڕەفساا ەکی سااادەبوو لەینەۆیاادی پێشااوازی باا ئبکەن(،    وەرگێڕانەکەی

 من سازکرا.
 

 یەوڵاا ه لە ، بێاااودەەڕیتێااپەکە یزۆر فەرمیاا  الیەنە بەم شااێوەیە ئیاادی
 مانی دەسااتەکەمائەنااد  بەهااا  . هەروەبااووم  ئەوێ  یکااانوەبە جو  یکردندەنیوەپ

 خوازیااااارم سااااەردانی ئەوا ،ڕییەکە تێااااپەیاااا یەنە فەرمو هەرکاااااتێ الگوتبااااو
ناااا لە هااایک جێگاااایەکی ەێ دوەهەر لمەگەر یاااابووم نباااکەم. دڵسااایناگۆکەکان 

 لە( ساااااڵە هەر ٣٠)ن ناااااکەوێ. ماااا  وساااایاڕونی وەکاااااکەدا چاااااوم بە جویاااا د
ی کە هاایک شااتێەویانرەشاا لەباهااا وەرەتاارازاوم، ه ەوە لێیااانشاا ۆڕەمی شدرەساا 

دوای ی ئەوان تااۆ بڵێاا  بااکەن؟ ئێستا ئەوان چیۆ بڵێی ەرێ تانی. ئن نەدەزواما
هەر  نەک ەک ،ێااکێمڕژدەسااتی بن ەاڵە دورودریااژانەی ژیااان لساا  ووهەماا ئەو 

 ،ی زایااۆنیزمەبەتیش دژیبەتاااەڵکااو ب ،ادەکاا ڕ دژ بە ئااایین ەی شااەوپاگەناادڕپ
 سااازای ەڕوویڕووبی کەشااا ەو تاوان ەزاناااێدیاااۆنیزم بە تاوانێاااک از ونکەچااا 

هەر  ەتئاسااایای ساااۆڤی یدوگاااا الپەڕگەکەکاااانباااۆ ئۆر دورخساااتنەوە دەهاااات
ەخە کرابااوو، ەدی ،ریباا ناادە زمااانی یە. هەرچنۆیااان مااابخ یەتیوواجاا  لەسااەر

لەساااەر  ،بیااادژەنبیرۆ وو. لەوێ لەپێااادرابەگڕێەک باااۆ ماااوەی تەنیاااایدیشاایش 
 لااێوو. باا ەه  مانشاایزانی یدیوەکاا وج  یداریمۆنەیەکی ئۆتۆاوچچین ن  یرووسن
 وملیۆنان جااو  کە بەجیاان )ی  دووەموای جەنگی  دکەرەی نەکرد،  یز چەگهەر
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لە کەوا زۆر  ،بینااای وایاااانکان ەیتیەەبتدارە ساااۆڤیسااا اچوو( دەساااەریان تێاااد
رنەچااااااانەوە و یاااااااز دەیاااااااان هەرگنامەکانڕۆژ یەکان وییشااااااا ،وتابخاااااااانە ید

 کۆمااااااارە یەکێتیاااااا ە ییشااااااتینەگمەش اتەی ئااااااێکاااااا  لەو وە.نەەکەنتپێدەساااااا 
بااوو، اشااکاوانە هەڕردنێکی تکهەر سااەرکو نەکەت ڤییسااتەکانی سااۆلاشیسۆ
دا مەتاا ونێااو حک  میزم لەاخۆی دژەساا ەڕاسااتی  انەانگێزڕوانگەیەکاای شااەڕڵکو  بە

 یوەیەکچەوساندنەبۆ    شاسەری کێ  ادی کەمساڵێکچەند  لە ماوەی   ، کەهەبوو
، نیانسااەرەکاوونۆر و  تاا کد  و  ەردنی ئەکااتانیکردینز  و  ناوەکسەرتاسەری جو

جیاانویسااتی( و جیاانپەرستی/)وون" "کۆساامۆپۆلێتیب تااۆمەتی بە شاایووەمه
 ئەناادامیەت تەنااان ،ر بااوودژوا اەهاا ۆخەکە ودیمپریالیساا ". بااارونیزمی ئ"زایااۆ
خوشااک، باارا، - نووهەباا  اڕووساایلە ان کە خزماای نزیکیاا  ،ەکەمااانیتیایەرنوێنە

ۆ خائاا ن، ەژیاااتاایەدا دەینەم بااووم لەوماان لەوێ اتاا  -شباااوکی و کدایاا تەنااانەت 
پێوەبکەن یان پەیوەندییان بوێرن  دیتبوون، ەیانن یەکی درێژ کەباری ماوەسەر

ە وەکەیئیسااڕائیلی رەه یان بەدیپەیوەناا  هاووبتی جوو  بیانزانیبا  نکە گەرنا، چو
 ە. ونەودەبو تاراوگە و ردنسوڕگومکتوشی  ئەوا ،ەیەه

 

 وود  رهە  داوڵماناا و؛ زۆرجاااران هەئازار بو  ەل  ڕێکی پنایڕودو  ئەوەش
خوشااکی ەنیاانە ن، خۆمااان بگەییەنگێنێناای پرسااەکە هەڵبساا ەرو ن  یدیوی ئەرێناا 

، یکاای نەخااۆشدا وباارای بەسااابچوو ە گەیەنیاانان و خااواردن و پااارە بێماا ئەو
 ،کەیااانەک بیکە هەرچیااا ە ەرەنجاااامیشاااتینە ئەو بەگەدەر بە ساااانایی هبەبم 

باشااتر  اهاا ەو یەبااۆ انمااان؛انەوە بااۆ خزمەکو گێچەڵن ازاریەی ئام  ەببێت  نگبێەڕ
 هێشااتاش لااێوو، پەڕیش هەر هەبزیڕتە دۆخی  هەڵبە  کەین.یک نەه  بوو جارێ

ەوان لە ی ئماااانەوەەی گسااام، چاااونکە پاااێوە بنورەیاااانەونااااتوانم ئاااازادانە لەبا
 ەولە تەییشارسااتاناپای ۆ سااەرتمااڕدژوار. ئە بااارێکیر ژێاا  ەدەخااات ووساایاڕ
 لە انەیوەئ ،هااااات تەوەەی سااااۆڤیەیااااانهاووبتیەو ەر ئچاااای بەساااا دارە اگااااائ

یساا  ەیانەوەبتدارەکان دساا دە دا،ڕووساایای ە السااارانە،ااانون وەسااۆنگەی ئ
هێشااتا هەر  دا١٩٤٨لە  هەرچەناادە. ۆیانەوەڕکێفی خ تێک بخەنە ژێرش  هەموو

لەوە بااوو    سااەخ   زۆر  و، بۆ ئااێمەشنی" بوگوینەری "مانگی هەدڵی درێژەسا
ە دژی نێکە تاااواەوو ئبااو وا پێاای کە  ،بپەژرێنااین  ئەو سیستمەود  ن یاخەیەگبێت
 کاااااوڕەکەی باااااوو لە ڕەبەقسااااااڵی ٣٠ەی مااااااوەی ژنیااااارەپ کە ئەو ،ەوڵەتد
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ڕەکە وکە کاا  ،ە بااووتی ئەوەتااایب بە ینیناای باادا، تاااوانەکەشوو، هەوڵاای بدوورباا 
و  یشۆە پێخب  شیتنەکەو ها  لۆماسی بێیپد  ی دەستەیانراودپێدانکی  ئەندامێ

 ەوە بێ.سۆڤیەتیەکێتیی ی یدنمەەزاڕ
 

ی کەەمڕێوڕەسااا دوای  بە کەدا مەیەکەماااین شاااەم لەباااێ ک ەرچۆنێااا ه
اگۆکە پێیااان بەرەو سااین ات، بەەکەوە هاا یرایەتیەەشااکردنی نااامەی نااوێنپێشک

ش یااا دار ۆ بچاااوک باااوون و لەکەکەی دیاااکەی مۆسااا کیناگۆوو سااا گەورەکە )د
ەکە ینەرایەتیێنااو  ەکانیدامنئە  ەپیاو  ەیەک ل  هەرتین،  ەڕێکەو( بنوودروستکراب
و. لە وبااا  بناەنگڵااادا (ی لەەکاااانل)نوێژناااامەی جو ورسااایدوێژ و نااا بەرمااااڵێکی 

ان بینااین. بەسااابچووم یوجااا جااوو پەن یااان سااەد دسااە تەنیااایناگۆکەدا ساا 
اباااای ڕە درچەناااا هە ،مەوە نەدەزاناااایێی چااااوونی ئاااا ەبااااارەە هیچیااااان لهەڵااابەت

 ئااااۆلییەکەی ەمەساااا وڕڕێ ەل ەیانەەول کە ،وەکردبۆلەوە ئاگااااار مانرسااااخلیفە
بااایی ۆزریە پڕێوڕەساامەکونی  اسا دوای تەواوبااوتئریەین. نبب  ەدا ئامادەمەمش

 مااایەی سەرسااامیم بااوو کە ،اتااریشناادرانەوە و دوێکی دەوڵەت خوبااۆ سااەرۆ
ژنااان  یر کورساای شااوێنی تااایبەتەساا . ماان لەاردناایش ناا یااان بااۆ مپیرۆزبایی
یەک  ەل نااوپیاااا و  ناناااا ژ یەکانرسەدۆکساااایکی ئە)لە ساااایناگۆوم ودانیشااااتب

وە ردببااااونەگئەوانەی لەوێ  ەمااااووه نااااراێی ماااان هون(، کاااااتێکیش ناااااکجیااااا
بکێشاان. یاناادا  مێشکی خۆ  وم لەاوێنەی دەموچ  وەک ئەوەی  ،بڕیمێتن  چاوێکیا

 یانکردم.روە و سەیوڕیان دایەئا یانتە. ئەوان کە  هیچی نەگوت
 

 بااۆ  ،اندساا اەکە نیابیاا ڕبە  خااۆم    ،و بااووتەواکە  ەێوڕەسمڕدوای ئەوەی  
شاااادا بااااا،ی ئەناااادامانی تەکا . لەودەکەوە ،سااااەمانکری کێااااک بەەولخ دناااا چە
کە رەو میوانخااانەەپێیااان ب  بە  تەنیااا  نجااا مناایش بەیئن،  شااتڕۆی  ەکەیەرایەتیوێنن

         ە و ونەو ئەو ئاااااااوڕدا ڕەساااااامەوڕێ لەو ڕێگااااااادا بیاااااارم ێکەوتاااااامەوە، لەبەڕ
 و شااڕ نوژنگەلێااک بااو و یاااوپ وانئەە، ودەکااردەژکەران ێی نااونیگااا سااەیرانە

 تا زۆر وونە سیناگۆکەکان. من هێشدا دەچۆسکمۆ ەفتانە لەتا هشهێ بەبم  ،وڕ
خشااااندم  ۆی لاااێخااا وەیەک شاااێ تەمەن بە پیااااوێکی بە ،مەوەودورنەکەوتباااو

تم؛ ویگاا پەوە بە زمانی یدیشی پێچر  ەبوو؛  نەب  ەوتڕێکێ زانیم ئەوە  ەستبەجد
خانەکە میوانلە  کیشوە." کاتێەک امدو ۆشت ەڕۆم وێشتدا دپەڵێ، من لە"هیک م

وە ری خااۆی دایەدەوروبە ەسااتا، ئاااوڕێکی لەکەوە وێپااڕ لەووینەوە، باا ک یاا نز
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را مۆسااکۆدا، کاااب یبااایە ەب جااادە ەوێ لەسااەر ئەول ێکااردم،ت ویڕوا ئەوساا 
کااارد، ئەو  88اری شاااێایایانواساااگوزی سوپودودربە خوێنااادنەوەی  تیدەسااا 

ر لە ادائااا ی ١٤کااااتێ لە  ،بووساااتبی یمۆنمماااا نیشاااەرماابااای فڕ ەل یساااروتە
، بااکەم ەوەی ماان هاایک بڵااێم یااان هاایکپااێش ئ .ناادەیااگڕەتمااان دەوڵ یاابەبتەلئ

ێسااک فرمە،  وە میوانخااانەکەگەڕام  تەنیااا  ۆیی، مناایش بەڕو    ان لێیدیکابرای تای
ئەوە  یسااتڕا بە هەر ئاااخۆ ،سەرسااام بااووم وەبە ،و،ەتاایس مااابوانم لە چاااو

 بوو. نەوخر ەه ۆیاخبینیم  وکابرای داماوبو
 

بوو.  ووساڵی ج  یوەونەنوێبوی  اانۆش هاشڕاتر  ەک دوتەیفد هەچەن
و لە وڕاندا خەڵکاای زیاااتر لە شااەمم ادگەورەکەدانە وپشااولە  گوترابااوو پااێم

مانی دەسااتەی ئەناادا وهەمااو ەب دایەوە کەن، مناایش بڕیااارمکان دەساایناگۆکە
یااان  کێاا ژڕۆ سااا. ئەونیبباا   ربەشاادا  هاشااانا  شۆڕیەکەم لە بااۆنەی  ییەتاەرنوێن

ی لیاااا ئێارونباااورگئێ یەنالە ل ،ە پراڤااادال درێاااژ تاااارێکیوکە، ۆنەبااا  پاااێشدوان 
 کااۆکیکەر لەدا بە یکە خااۆ ،ایەوەرباوکاا  وساای ناااوداری سااۆڤیەتەنامنڕۆژ
 کە ،ساایوترسااانە نوخوا ەلسااتالینی نەبااوو،  بااورگ بااۆئێاروندەزاناای.  وجااو
" ەوە: بااوودرکونڕو ایئەو وەهاا ، ەینیاا ئااارادا لە  ەکەەتی جولوڵدەوەک    یتێکش
دەوڵەتاااای  نەکەیاااان.رسااااەکە پ ەیبااااارلەڵەیەک ، بااااا هاااایک هەداەشاااا ئەوەڵ گلە

 یکیە، لێرە هیە نوەڤیەتیەکێتیی سۆ  وەکانیوبە جی  ەیوەندییەکهیک پ  ئیلئیسڕا
یسااڕائیل بااۆ ئ .تی ئیسااڕائیل ناکااادەوڵە ەپێویس  ب بۆیە  ،ەینی  وەیەکی جوکێش
 ورەباا  لە زممیکە دژەسااا یەانڵەتاا ەوەکانە، لەو دارەدرمایڵەتە سااەودە ویجااو

     . یەیااا ن و،ەوارەیەکااای گەلااای جاااووەک  کێشااات ەرێااا ل ،ک باااێایە. هەرچۆنێااا د
 ی سااور بااوو یااانچاا ێک پرکەس  کەوا هەر  ،یەکێک بڵێر  ەهیچوپوچە گشتێکی  
 یاااەنت بە کوەنەفااالنە گەلە." ە ئەوا سااەربکەپااوووی دیااارکراو بااوو  شااێوەی
یش ناا وە. ئەواخوێناادبووە  ناەیاا ارتوئەو  مۆسااکۆش    نیەکاااوبەڵکو جو  هەر من
ئەوان   دێڕەکانیااان لێکباادابایەوە،  ی نێااواە واتاا ایەبااووە دکونچ  ،ن بوونموەکو  

ک ادارکردنەوەیەگاا ەش ئاچیاایە و ئەو لەبااارەیکە رەکە وتااا ،تنیشاا ەوە تێگەل
و  انسااەد  لە الیەنرن  کاردانەوەش  بگ  رودوێمە  ئ  ان لەبۆ ئەوان تا خۆیبوو  
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ە دارییهۆشااا  وئە ینیشااااننە   و باااوێراسااا ەبمەبە انەی کە ووجااا  هەزاران ئەو
دا ڕێکاااااا گاۆژڕچەیااااااان کاااااارد و منیشاااااایان لە رچەپاراکە پ ،ایاندێزەنگشااااااەڕا

ێکااای ننەداباااووە ماااایەی د ڕووداوەکەش اهیااادەر ووگەباااوومە  ،ترەئاااامێزگل
 و مناایش ئەوەناادە ەییاا ە نااوێیە نساڵڕۆژ سەبارەت بەواری وردەک  ۆحی بۆم.ڕ
 هەر وەیەوەک ئ وەانەمااا لەبیر-ەورەەزۆو بەهەستوساااۆزێکی -ی ۆشااانیڕ بە

 .بێیداووڕستا ئێ ەل بەرێک سەیاتچەند 
 

وینە هاشااانا چااوۆش ڕی ڕۆژابوو، لە کێشاا  هەروەک نەخشااەمان بااۆ
تەی ەسااا مناااداڵەکانی د وژن  ماااان باااووین، پیااااو،هەموو مەاگۆگەکە. ئاااێساااین

اڵی ی ساا سااەر  شاایاوی جەژناای  کە  ،ەرمااانرین جلاای بشتبا  ەتییەکە بەنوێنەرای
ۆرەی اپلە ئاا ە ۆڕابااوو. هەنااوکەکە گگۆگاسااین دەمەربشااە،امی  مبەب  ،ێباا   وجو
 ناهەزاردان و  سااە  وونە نێااو یەکاادی،ببوو، هەروەک ساردین چووبپڕ  ڵکیەخ

زەکان، باسەر نی سوپای سور،افسەربە ئە  ،تەمەنەکان بوون  ومولە هەبوون،  
 ٢٠٠٠ی  وون. لە برب  دانیادایبابوەشی  کە لەبا  ،ەوەلۆتکەکانیشدمنداڵ و مەمێر

 کە،گەۆساااایناگ ەنەهاااااتد وەکانوژن و پشاااا لە جەنە اییائاساااا کە  وو،جاااا  رەیاااا پ
ڕێی ئێمەیااان چاوە  و  ە  دەدای لە پەنجا هەزار کئەمجارەیان ئاپۆرایەکە خۆ

ە کااێن. خۆ ئەواند ئاااخوهەر  بااکەم، یااا ئەوەنەمتااوانی  د. بااۆ ساااتێکرەکاا د
ێمە ئ  ڵەگن لەبۆ ئەوە هاتوونە  باش و مەردا  و، ئەو جودەرکەوت  ا بۆمئەوس
دامەزراندنی  ی  ەنگهان و ئدەب  نانیشان  یخزمایەتی  هەستیان  یخۆ  نتوواه بن،

ن دا، انیاا دا دەوروخااولی مرکەیەەی چەنااد چاا ماااو ائیل بگێااڕن. لەدەوڵەتی ئیسڕ
ن هەر نااااوی منیاااادەن، بااا پێدا مۆە، خەریکباااوو خااا وکەنەبااا  خەریکباااوو بەرزم

و ێاا بچاامە ن امد نایاا ڕێگاکشااانەوە و یااز ڕ دواییاادا بە ەدەگااوتەوە. ل و دەگااوت
         ەر بەینااااااوبەین . هووبااااا  دەوامەرکە بیشاااااەبم لەوێاااااش نماە، بەگەکۆگیناسااااا 

ەت ننااااەژاناادم یااان تە، دەیسااتی دەگاارتمان، یەکێااک دەهااات دەلە هااۆڵی ژناا 
 ، بااێ ئەوەی بەدوانێااکو  ،سااە بەبااێ هاایکردم. کاا ک دەدامێناای کراسااەکەی مااا

و بەکۆ  مۆساا کااانی  ەوا جووە، ئوەەدەمیان بێتەدەر  تەیەکیش لەرڕاستی هیک و
 لە خۆیاااان وونیشااباوبەهبە  تەواوی بە -نشاایاییستپێو بە-و ەزورڕی ئاااپە
ە موببااوبۆیااان مناایش لەوێاادا  .سااەلماند جوودەوڵەتی    مەزراندنیوی داوڕجپە

 .کەهێمای دەوڵەتە
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. اوەشااێنمڕیااان  بااۆ دەسااتم ۆکەنم یاااخپێب ە، نم،سەبکە  انی نەنەمدەتو
و ەی ئوچاااا ،وڵێموبجااا  وەیئە ، باااێیشاااتبوومناەرد دەک بن لە هاااۆڵەکە ومااا 
کە  ،و،ەوارەی گەلاااای جااااووەک  کەونەبااااوو.  رەسااااەل مشاااا سەکە زارانەه
ەکاااانی وایە دەوڵەتااای ئیساااڕائیل هیچااای باااۆ جووگ نوسااایبووی. گاااوونبااا ارئێ

بەبم  د اناااااااا ەکانی سااااااااۆڤیەت نەدەگەیتساااااااا لیکۆمااااااااارە سۆشیا یتیاااااااا یەکێ
 ئەوان  و  ێمەئاا   ساڵ  ٣٠  ەیماودادرا. بۆ  گوێی بەرد    ئەو بە  ینامەکەهۆشداری

کاااااتێکیش یەک،  ەتینەوشاااا گەیرە باااااوود کەوەناااا ە. هوینەوبوووجیاااااب یەکلە
ک هەرچەناادە ئازاربەخشاایش بااێ هاایک هەڕەشااەیەم ناایزادەکااردن، تەماشااام 
. لەوێ بە میساایناگۆگەکەدا بیناا  لە ەک بوەسااتێنێ، لە شااەیدایەو گەناااتوانێ ئە

. نااێەیەدەگن ەواەک بااۆ ئیاک واتاا ل ئیسااڕائی کە  ،تێیانگەیاناادین  ۆیانوازی خشێ
م ئاساااتە بم بەڵم، بەێئەوێ بەجێبااا  ایەووبااا ەدش منااای ت،اهااا  ییۆتااااکباااۆنەکە 
 دام، بە گەرماای خۆشەویسااتی  وێکیاێسناو    ەم. هەستمکرد لەێبکڕ  دەمتوانی

لە  پااێم وابااێ. وبااودەدڵیشاام خەریکیبااوو خەفە وا هەناسااەم پێاادەدرسااتەم ئا
دەورم  لە ەهاااااتد ە تاااااکارئاااااپۆ خااااۆەبم ب، بااااووم رانەوەداوبااااو یلێااااوار
گۆلااداکەی )لاادا اشااا گۆنگوت نەیاااو د تمشاا دەهێڕا بااۆ انیدەسااتە، وۆەباا چڕترد

 ن.لۆم شالۆم و دەگریاشا وە( ێمئ
 

 اوم بەچاا موهێشااتاش دوو دە  ماان  ،دالەنێو ئەو شااەپۆلە زێاایەی خەڵکیاا 
  وتی؛اااگو  ووەوەااممدا ،ی  بدەبەرلە کەکی بچکۆڵە ێوپیا  :ناراادی ونی لێوەوڕ

. "خااۆش ێکیڵسااەری سااا و تااۆژ بااۆ ی درێاا مەنێکاا هیااوای تە ،ادلاا "گۆ
 و تهەر دەیگاااو دەکاااردم و مااااچی وساااابوون پاااێمەوە ەدەوەنااا خ نێکااایش بەژ
   89ەلێ، گۆدەلێ "یگوتەوە "گۆددە

 

ناادە میوانخااانەکە، هەرچەەوە  ێااما بتوانم بگەڕدەوشەڕبوو لەو    مەحاڵ
، ووبااا درا وری سااااڵی جاااوساااە شاااەممە( و جەژنااایدژی شابات)یش هۆشاادار
 ،دەچاااوورنەدە ەرش هکەیەاکسااا تم ەو تاکساایەکەم. بەبم بەرناااایپاڵان یەکێکیاا 

 میانشاا لە خۆشاایان درو وابااودری دەورە کە پۆرەی خەڵکاایبەر ئاااەچااونکە ل
دەمویس  شااتێک بەو من  ا.ی نەبوو بڕوگەێڕ،  و دەگریان  ننیدەکێشا، پێدەکە

 
89  leGodel : رگێڕەو-یستیۆ خۆشەویی براوەکبەبچوک  اوی گۆلدنا . 
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 کە ،دنرکەم لێاادلێخۆشاابوون  وایتااا باازانن ماان دا  شتێک بااێ،  رهە  ەڵکە بڵێم،خ
 ێ ئەوان ئەواناارەزۆسااکۆ تااا نم نەتباااەهانجااۆرە  گۆگەکە، بەمنایساا  ەباااناتنەه

بااوو  یامەی سەرساا مااای ئەوەیە. ڕائیلدا هەتییە بەهێزەیااان لەگەڵ ئیساا پەیوەساا 
 ەبم هیکب ،ووەمان لەنێواندا مابگرێدانوە ئەو بەیەکە ێشتاه  ،بوو  یەڕاستیئەو  

 ەبەم دئەوەناا  ەرە هگەوجااان ،کااردم یرچەناادهە نەدۆزرایەوە. ەکم بااۆوشااەی
رم وت. سااەگاا دیشاای ە یب سااتەمڕ، یەک م بااێۆشخ  هی  چووەپێنەد  نگێک کەەد
 ر بەەه سوپا  بۆ ئەوەی"تم: و گو ەکەم دەرهێنایەرەی تاکسیجامی پەنج  لە

گااوێی   بە  ،اسااە ناااتەواوەم بااووتە کەسساا ڕلەو    ی گااوێمد، ئیاا ماااونەتەوە"  وجو
 و.و دەچو هاتەد انەرمبەتەکەدا وەک گوتەیەکی پەیاماحەشا

 

ا د کەمیاناکسااایەی تڕێاااگە زۆر، کیێکچەناااد خاااولە یدواا، واییااادد لە
ێمە لە ناااخەوە ە. ئاا ورەکەمدا گردبااوونەوان لە ژهەموووانخانەکەدا  لە می  .ڕواب
 ئااێمە لەوێ  تەنیااا  دەهااات.،سەی بااۆ نەێک  سک کەین، شڵەژابووین. هیوبواەژه

ری سااەبااکەوێ و لەرەان دماا بۆەوە سروشااێکی مەزن بااوو تااا . ئدانیشااتبووین
لااوو و  یگااا،ئا ن.باای ەکەڵ یلەگهەبااوو ەوە بن امپێویساات ێمەئاا م بەبێین، باادو

، چەنااااد پیاااااوێکیش بێەک ئەوەی دڵیااااان شااااکاو ،وا هەنسااااکیان دەداسااااارا 
ماان نەماادەتوانی  کەچاای ردبوونەوە.شااا نانیاچاویااان بە لەپاای دەسااتەکوەمد
       یاوهەڵبزڕکااا  بە مموچااااودە ەنگااایڕدانیشاااتبووم،  تەنیاااا م.انەت بشاااگریێەنااا ت
 یاتێکەساا د  ەناا چ  تااا  وەیەشێ  بەو  دی هەرم. ئیوبویڕتێبیگای  نوو  م بەبنەراب  ەل

ەگەڵ یەک بااادوێین، ل بێااائەوەی بتاااوانین نوبوپاااڕ ،اااوڵپەی ساااۆز و هەساااتج
اوەی لەماا  کە ،ەمزانااییەوە دییااادڵن وایە بەگاا ڵااێم ن وا خۆنااانوێنم بوە. ماا ەینمااا

: ناایدەزا مشاات بەبم یەک ا ببیاانم.لدیئئیسااڕاانە لە ور لەو جااوبیساا  ساااڵدا زۆ
وە، ئەو ەکەوتونسااەر وانئەیااانی شااکاندنی گ لە ۆڤیەتساا ی یاا تەکێیناای اەمزد

هەر بە  وەەوە شکسااتیخوارد. جااویو دەسەبتەشاا   هێااز  ووهەماا یە بەو  ڕووسیا
 نەوە.ام یەتی خۆیاناوجو

 

پااێم ای گرتااووە، ۆش هاشانڕنی جەژ ی ئەو ئاپۆرایەیێنەیەکیەکێک و
 جااادە لە مڵکاا خە کە دواتاارنچااو ە،تەویااراونەە گوێاانەک لەبەر دانە نراەزاه وایە

کە  ،وتمچااارپەوە شاااتیان پێااادەگ شااای بەە هیوابەڕین دەپتێااا مااادا ال یاااتن و بەد
ەکەمااان نە وێراپناادمە باان گااوێ، "ئااێمچ نیااان تێنەدەگەیشااتم، دەاسااەرەتا لێیاا 
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 اوی خۆشەویسااااتییان هەیە وان لێشاااا هەماااا  ئەوانتە دەمزاناااای هەڵاااابە هەیە."
 یایتیرێنەوناا  اتاا ێ ردبیان نائەوان ئەوەیدەکرد وەک   90ەکەان بە گەسکیزاشان

 .م کاااریگەربووەرساا ڵ ئەوەشاادا ئەوە زۆر لەگەلە، ۆلااێ گەلاا ل بااکەن. ئیسااڕائی
یل ئەو وێاانە ئیسااڕائەکان هاااتنە  ییڕووساا رە  کااۆچبە  ، کاااتێان ساڵ دواتاارەندچ

لە  مایەتیی نااوێنەرامەکە ناا ،نااام هێ یااان بااۆمەنەڵ تەبیساا  سااا وەیەووکاااڵب
 یەشدو دەی ەوماااااا باااااۆ ،دا باااااوو١٩٤٨ش لە ئەوە رد،شاااااکپێشکەلین مکااااار

 و.یرابوەڵگه
 

دوای  ڕۆژدە  کە دا، ی سااااڕینەوەی گونااااا (ڕۆژ) 91رلە یااااۆم کیااااپە
یناگۆگەکە لە ساااا  وویااااکە هەزاران جاااا دی جااااارێکدێ،  نەوەی ساااااڵوبااااونوێ
تێ کااا دا مااامەوە. لەبیاارمەیاناا ە لەگەڵەکژڕۆ هەمااوو رەیااانردبااوونەوە، ئەمجاگ
لە دادێ ڵی ا"ساااا  ەەوکەی دەخوێناااادینییەئااااا ڕێوڕەساااامەدێااااڕی  دواە باااایەکاڕ

، ەژاناادیناگۆگەکەی هساا  و سااەرتاپایک وابااوەرزەیەلەوەک بااومئۆرشااەلیم" 
بقەومااێ،  گەڕێ باااایە لااێخوێناادەوە:" خااو مکاای کااورتیلەی خااۆمدێوناایش دروم
وتاارین وز بە ڕووساایای کااانەوجو بااا ش نەبااێ، دە لااێگەڕێەگەر ساااڵی دادێاا ئ
 ،ی منداژیان ەیواملەوو نەب وا پێم  تیڕاس ەگەڵ ئەوەشدا بەل"  .المان ەنبێ  اتک

 وبدا.ڕوئەوە 
 

مسااااااتەر  انااااادتایبەتمەانیشااااااتنێکی دی پێنەچاااااوو لە وە زۆرەای ئدو
 کۆدا کاریاادەکرد،لە مۆساا   کە  ،یاازینگلرانی ئێک لە پەیامنێکەئێارونبورگم دی. ی

 ێوەڵکااو باامەب  مگااوت  هااات پێاای  جارێااکین و  کااردردانی دەسەشەوانی هەینی  
  ک دوو ش. یەوێ بیبینمدەمە ڵێ،ەبە" یەومم داوەب منیش  یاروبورگ ببینم.ئ

 ێم."ڵپێیب مپەرۆش بوو ەزۆر ب نهەبوو
 

رگیاااز بم هەدەخەم". بە یێکااا ڕ مااانڵێنااای پێااادام "بە لیااازەکەگینیااااوە ئپ
کە   ،هەبااوویااک  خۆیی چەی سااەربڕۆژک دواتاار  وسا چەند هەفااتەیەنەیکرد. ئە
ن وم، هەماااااوباااا  ەوێ، مناااایش لبووکردساااااز نیاااااکاهەنگێئ یااااانکەەباڵوێزخان

 
 ێڕ گەرو-یوینەی جادشاین  90
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رێ ەیە، ئایااا دەکاا رگ لێاارورونباا "مسااتەر ئێاالم. پێیگااوتم هاااتە نو ەمناااۆژڕ
هۆشاای پێیان گااوتم -ەوووەنبورگ زۆری خواردبت ئێارواوکالت؟" ئەبیاێنمە  

 بە ئەوکێشااانە بااوو. ڕەتاوە زۆر پسااەر ئیاادی هەر لە –یە یاا ن سااەرخۆیەوەەب
 .کردە ە،سب یتدەس یڕووسزمانی 

 

زمااانی  ەی بانەتااوا دیاا ئانم. زااناا  ڕووساای رە ماانوتەوە " ببااوومگاا ێپ
 نگلیزی بدوێی؟"ئی

نم لەو یاا ، دامەوە: "ماان وەبماایو کااردم  سااەیرێکیمااۆنییەوە مڕو بە
 بدوێن." بن و بە ئینگلیزییک بووالەد ڕووسیاە ل ،وانە دەبێتەوەوج

ری ییباا ەک، کە  یوبۆ جوداخم    ەش بمنیا پێمگوتەوە: "مدوەب  ەمنیش ل
ک لەو خەڵاا  بەتەهەڵاا " اخ ێ نەئاا  شااییدی انییەوە زماا یاا ی کەمیااان بەال ،ێناا نەزا

یە ین  وا  پێم  مبەتە،ێیەمان بوو، بەمو دەچوون، گوێیان لەو دەتن  ەهادبەینەدا  
 ێ. کردب کەسێ زیادی ی هیکگ الئێارونبور یزیڕهۆیەوە  بە

 

 ،بااوو ڕووسی یدیکە ەکیتیوبودانەوەی پترم الی هاتاشو پاد  تێبینی
      ، ئەمەشبااوو  ۆلۆتااۆز مێاا ڕبەیەی یازگە پیشااوئاااهەنو ەل شبیناایم ئەویاا  کە
مۆسااکۆی   ماتەکااانیکە بااۆ دیپلۆ  ،وبااو  ڕووساایا  یی شۆڕشاا دبۆنەی ساااڵیا  بە

        وە دەرە یوەزیااااار ە الیەنل کاااااانەی. سااااەرانی نوێنەرایەتیاەدبنە ساااااازدسااااا
ەگەڵ ەم لەوەی تەو،ئ دوای کاااارا. ن لااااێایازیوبەتاااادا پێشاااا ی تایکاااا ژوورێلە 

رم و گەکاااای دڵێ الم. بە ۆتااااۆ  هاااااتەۆلم ی اااا ئی نەکەید، ژمۆلۆتۆڤاااادا کاااار
 ئاااخری  کە  ،ن زۆر خۆشااحاڵمگااوتم " ماا   یم و پێاا دهاتنی کرەخێرب  پەرۆشەوە

 یشی ،سەدەکەم،دمن بە یو گوتی "   ڕۆیشی  ەرس ە. ئەوسا زیاتر لبینیتۆم  
  زانی."تۆ دە

 ی؟"وایا تۆ جوئ وە: "مگوتەڕمانەوە پێسەرسو منیش بە
." نووجاا یااژی کەسااانێکم کە کن ماا  ێڵاا بە: "وەدامەبە یدیشاای وەبماای 

ەبااارەی شااتێکی ل هەمااووئەو    انکرد.ە ،سااەمویەکە  درێژ بەی  ەکەیبۆ ماومە  ئێ
 .دڵخۆش بوو  یدابوووڕوەوەی  ب  زۆریش  ی وانەزد  سیناگۆگەکەشااتەکەی  پێ

،ە  نە یبااارەەل سیاریبینن." ئەوسا پرتب  ۆریان پێخۆشەزکان  وە" جو  گوتی:
. دەکاارا رلەسە ێژیوتوەکگرتووەکاندا ووە یەتنەە ەتێک بوو لباب  کە  ،ردمک  لێ

ەم لەوێ ەککە کااچهەڵبگاارین، چااون ەسااتی لااێێ دەی نااابوێبیناایەکم دا بەماان ت
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کچاااام  ە مۆسااااکۆ سااااارایلکە ئێسااااتا  ،اماژەشاااام بەوەدائ هااااای، هەروەدەژ
 سااارا و  یاادی." ئیبیاانمب  ویستەپێیگوتم ؛ "  پێسەرەکەی مۆلۆتۆوەگەڵدایە. هال

ان ەیاا کاارد و د سااەیانل ،یئئیسااڕا لەبااارەییش ەواناا ئ د،رم پێناساااننااامییائیاال 
و لەوێ دەژی کااێ  ئاااخۆ  کە    ،کان لە سارا کااردبۆتەبە کی  ترسیاری سەبارەپ
 ششااادمانی  کاارد وچەکان  ،سەی لەگەڵ ک  ییدیش  چۆنە. ئەو بە  ی لێوزەرانگ

 و هەمو سارا پێیدەگوت  ێک  کات  ە.وەدەدایان زمان وەبمی  کە سارا بەهەم  ،بوو
تااایبەتی  کیێتیەاراوەناادهاایک خدا ێاا لەو وڵکی گشااتییە ودا ماا ماا ی  یێڕشااتێک لە 

 اشیەکاای باا "ئەوە بیرۆکە تی:گااوناخۆشاابوو  ی مۆلۆتااۆ  پێاایەخااانمەک نیاایە،
نیش یتەنااانەت سااتالبکااا.    ششااتێکی بە  ەمااووهک نااایەوێ  ە. ئاخر خااۆ خەڵاا یین

 یبااارەلەینەکانی سااتالین ساا ونو ەوە وندبیرکااردەبااێ لەگەڵ  تااۆ ئەوەیە. دژی
 ،دیااکە کااانینەوبکاااتە میواڕومەکە انخاا  ئەوەی ." پااێش بیاا  ااشاانئ ەتئەو بااابە

 تااۆهیااوادارم "وت: پێیگاا  یەوەیفرمێسااکاوچاااوی  و بە ێناااە سااارا وەرمێزی لائاا 
 لەوو ڵ جاا ا لەگەت، ئەوگەڵ تااۆ باااش هاااەل هەمااوو شااتێکەگەر ی، ئ اشاابب

 ."وەتەباش دێشوێنێک  هەموو
 
 لەم ێە گاااون ەوەدیااات نە خاااانم مۆلۆتاااۆڤم دیاااکەی رێکجاااایااادی مااان ئ

هێنااااری  ویااااۆرک،یلە ن ئەوەی دواسااااابنیکی زۆر ە. ەوبااااوو هەواڵەکانیشاااای
تم گااو یپێاا ۆ نامەنوسااان لە مۆسااکۆژڕ یەکێتیاا ی دێریناای هەواڵنێااری ۆساااپیر

مناایش ئەو  ۆتااۆ  گیاارا، اای مۆلئیکااردی، ی لەگەڵماناادا ەدوای ئەو دەمەتە،ێاای
 یشاایای نمشاااماو تەوزلەەکەی سااەرۆژڕ  ۆنچاا   کە  ،یرەیادەم لەبڵانگی سەئاه
 ،دەبااردکان سااەوڕو بەئێاارەییم  ردا دەکاارد. ماانوی سااوپااانەم لە گۆڕکرەشاا ل

 شاایەکەمکە هەرە ەبەشاا  لە شەئااێم -ە نمایشاادەکەنەکچ هەمااووئەو چااۆن 
، ناادبێتەوەناای خوێم کەڵەی مێشااکیڵاا وەک ئەوەی مۆلۆتااۆ  کە - ووینوورباا د

 ەمااانەونەبێ ئااێمە ئ وا ێ پ"ەک ئەوەی بڵێ :بڕی و وەڵه  دکایۆدواتر پێکی ڤ
ەتان انو شااتەئ  ئێوەشرەش دێ  ەگاڕۆژێ. ئەو  اکردبەیدپن  واێک و دوڕۆژبە  

 رێ، چاکتان بۆدێ."دەپەیداکردبێ. گوێمە
 

انی کاا ەودەبااێ جو  ،ئەوە دەرکەوتا  د١٩٤٩هاتنی یااانیوەری    ەب  ەچیک
و   "ە "ناپاکییەەن، چونکدب  ئێمە  شوازیە گەرمەیپێ  رانی ئەوجێکی گبا  ڕووسیا
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کە   -ابااووەوە وەتییۆڤساا   تیچاااوی حکااومە  لە–  ێرەکاا ری کۆمۆنیس  دە هزل
ۆساااکۆ داخااارا. م ە بکااارێ. شاااانۆی یدیشااای لەمێی ئااا نتیە بەخێرهااااەشااێوبەو 
و وەشااانی  پداخاارا. دەرگااای خااانەی چااابەناااوی ئێنگایاا     ی یدیشیەنامڕۆژ
زگاااا ئەو دە کە ،ۆڕیەگااا پرساااەکە نەد لەوەش هیچااای درا. ئە مشااای کڵاااۆیدی

 ،وبااو  وەئە  یەکەییستڕا.  ی بوونستنیۆمکۆ  و لەسەر هێڵیوسەر  انەیناوبراو
ر وودزۆر  لەکەیان بااۆ ئیسااڕائییرییلااداانی مەدلە نیشااان ووساایاڕەکااانی وجو
خراوێکااای جاااولەکەی ڕێکهااایک  ەیاژوەی پێااانج مانگااادا ئامااا لەماااا .نیشاااتڕۆ
توخنمااااان  ەی دیااااکجااااارێک ەکااااانیشوجو دا نەمااااا وووساااایاڕ ایبەتمەنااااد لەت
 . ەوەەکەوتنن

 

 ایەتی ووێنەری ننراسە  سەردانی ویسێپێی پەبدڵسۆزانە  وەدالەو نێ
ارەگاااای ب باااووم و چااااوەڕێش کۆ دەکاااردسااا مۆ لە مزخانەکاااانی دیاااکەێباڵو

 یکە ڤیلالیەک ،ێکیان پێداینونوخادواییدا  ەزرێنین. لەان دادەمخۆمهەمیشەیی 
 کی تێدابووێیوخانو  چەند  ،ەبووه  یشیانبەرفرەو  نێکییدامە  ،ووکۆگایی بدوو  
ئاااخۆ کە نەزاناام  ،نۆ ماا باا   ووباا   زۆر ،وڕ ەوە  ین. ئنبی  ێان لسودمماڵ  وەک  

          ،اردنەوەشەکاااااتی چاااااخولەسااااەر خااااوان و ل ،ەدادوور ائیلداڕچاااای لە ئیساااا 
 .نەدەکاارد  ساای ماااڵە نوێکەمااانپری  گوێمدەگرت و باس  نیاتەوم  ەبوئامادەد  کە

 یگاااو؛ بااۆیە داوام لە ئائێمە باشااتر بااونە خۆ، بۆ  یاکەوتببو  د زوبەبم هەرچەن
 ەکانی دیکەمااانپێداویسااتیپ و  و گڵااۆدە  رپەو  ڵ  ڕیناای ناوماااکبااۆ  و  ، بەڵکاا ردک
ی بەو نکەلوپەلەکااا  مااووهەا  خایاند تا ئایگاا هەفتەیەکی  ەند  چ  .تۆکاۆلمتە سێچب

 کاارد  شاایازۆر ب  کارێکی  بەبم ئایگا  ،دۆزییەوەو،  بونابۆماندا  پارەیەی کە  ەبڕ
 زی،اپێشاااو هاااۆڵین، رە نوساااتنەکاوونی کاااڕی و هەر حەوت ژەلەکااااکەلوپ و
و   هەرزان  ەکیشااێوەی  ان بەەکانمنگسیونو  وهەمو  ون  یدوری خواردن، نانوژ

دەچاااێ رەو ساااتۆکاۆلم ەەوت کااااتێ ئایگاااا بێاااکڕبە. اخسااا ڕ ساااەرنجراکێش
کانیاادا ەی بنێاارین لەناااو هەگبئەوروپاااۆ پۆسااتەی دەمانەویساا  باا  ئەو ەمااووه

ی بە ویسااااتپێڕاسااااتی  کە ئیسااااڕائیل بە ،بڕیاااااردەدا ڕێگااااا لەم ببەن، بااااوو
ەدا. د ڕادان کاۆلم بەتۆسااا  یەکێاااک لە ەباااۆی یە،ەیپلۆماسااایانە هکااای دگبەیەهە

ەڵ ەگلان هەماااوو م باااۆگەر جلاااوبەرگی ،وباااوونەچویرئەوەشااای لەب هەروەهاااا
 .بکڕێ دا،وتوکراو خواردنی
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وە مەاڕان گەارجاااا  وحەوت مانگااااانەی مۆسااااکۆم، دو وئەماااااوەی  لە
 ەەی لک ئەواببوو وەپەیااااد وام ال هەسااااتێکی یشدوو جااااار ، هەرائیلڕئیساااا 

پڕگومااان،   تێکااید، وبرسااا،  پااانوپۆڕی  کاا ێتبتبم، لە وە هاااویااکەدهەسارەیەکی  
 ەکە هێشاااتا ل–ی گەرم بچکاااۆبنە تێکااایدەنگ باااۆ باوەشااای وببێااا ز و حەناااا

 و  هیوا  ەل  پڕ  ە،اوروە، بەبم کتەبووە   کی سەخرئە  یڕووبەڕووشەڕدایە و  
یەکەم  . لەی دەهاااااااتمیەکەروئاسااااااتەم دەرە،ەتاااااای دو کە بە وکراساااااای،مدێ

دا، ١٩٤٩ یەکەمی کانونی کەمان لەنەردژاوای هەڵبوە دوکەوتبکە  نەوەمداگەڕا
ەی حکااااومەتەکەی کە بینو بچاااامە نێااااو کااااابەڵکاااا  ردملێکاااا  ایودا بنگۆریااااۆن

 یتااا خزمەر ێ تاااۆ وەک وەزیاااری کااااەوەمتی: "د. بنگۆریاااۆن گاااوێکیااادەهێنێپ
دا یەکانیرسااااا اپڕ لە کرێکاااااارانتە حزبااااای ماپاااااای واکەی." بااااا  حکاااااومەتەکە

 اننگەکاا ەد اوی% تەو٣٥ی ەێااژڕ کە ،ابووسااتاێنەدەب ورەیرکەوتنێکی گەسااە
کە دنەی هەڵبااااژار ش لەو، ئەمەکەی(رەکااااابەڕ % پتاااار لە ماپااااام٢٠ی ێااااژەڕ)

ی یساااڕائیلدا بەشااادارئ لەن هەباااوو ی دەنگااادانیاواناااا و ماااافئەوانەی ت %ی٨٧
انێتی یماااا اوپەه کااااومەتی دەوڵەت بەکەمااااین ح. یەووباااا کرددنەکەیااااان راهەڵبژ
       لە یرەزۆنخواز)کە بکەوتپااااارتی پێشاااا یین، ئااااا یەرەکە یەکێتاااای ب ،تپێکاااااا

دەشاااکانەوە و ماپاااای  الی ەوو بتبن پێکاااااشاااەوەرەکایناوەنااادی پنااای مامچی
 النە)حزبێکاای بچکااۆم  ن( لەگەڵ سااێفاردیبااووارتیزانیش  وانااگەی ناپاا ڕەڵگری  ه
 م،ەڵە ەبت لەهڕۆژانی ەکاا وەوەناادییەکانی جوری بەرژنااوێنە خااۆی بە ،ووباا 

 ا(. دەد
بۆیااان  ،رزیاا وە ەێااک ببێااتتفرەئای یەەیاارۆکب ی ئەویناا د لااۆکیبەتا سااەر
ەناادەیە ڕێاای ئەو بەڵگەوب لەئەمەش  .ناادیاناییاادا پەژرادو لەم بەب ؛،ااوتنەدەدرا

ووە، باا ادوەرن بااووە( دژ ەک) 92ڕائیلدا دێبااۆراهیسئ بەرێی گاریڕۆژکە لە  ،بوو
  ووشااانی بااواوا ها ئەەبووباا ر زیاااتر نوەزیاا   لەخااۆی  و پلەیەش ئەگەر کاتی  ئە
سااااینگەیەک وئەوەی نوبااااۆ  ماااان سااااەبارەت بە ییناااا نی بلااااۆکی دبووەایلن،اااا 

 اد١٩٥٠ش لە ی دیااکەجااارێک پرسااەکە .ناامژ کە ماانهاااتبوو  ، لەوەبەرموەبەڕێاا 
، تەلئەبیااب بااووم یناارەوبەربااژاری سااەرۆکی شاا ت کااائەو چااونکە ،هاااتەپێش

 
92   borahDe     
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بەو  باااێۆنێاااک باااوو. هەرچەن رخاااۆگ ١٩٤٩وکاااات وەک سااااڵی ەنااادە ئەهەرچ
لە شوێنێک بم   ەمەویسد یدایۆتاک . لەبووم دمانر شاۆن زۆۆریگبن  یوایەدا

ۆڕانگاااری ، بۆ ئەوکااارە و گیس  بیکەمدەمەو  ەک  بکەم  وە، ئەووێیبکە حەزم ل
یکەش کەسی د کهی نە  و  ننە مانی. ئەوکات  ەزد  کارە  ئەو  شایستەی  م بەخۆ
ەکەی یتە ،اااانونیداڕشااا  نێاااو ەوێاااتەدەک ،ااااودە،یدە ۆ چااای بەنی ئااااخەیااادەزان
گەلە و ئەرکە تو بنیااااباااۆ ئە مشاااەاڵ و ئەندێەیااا خ ر. بەبم مااانتااای کااااەارزەو

دن و کارپەیااداکر لەگەڵیەوە سااەروکاری دڵنیااای ەە بکوو ەچاا شااکەرە نەددڵخۆ
ڕائیل. ئیساا  ەەیشااتونەتگ ەەی کن هەزارداسااە  دن دەبێ بۆ ئەووستکرودروخان
ەڵااێ بااۆ کااارەکە و گااوت بنم بنگۆریااۆبە  دڵیاایەکهاایک دوو سااەر بااێیە یەکبااۆ
من  ارەتی کار بۆوەز ەیت ساڵوەح ومەوە. ئەوبونەێی پەژیوان زیش لیرگەه
 ن. و خۆشەکان بوو یشانازی رەە هەاڵس گومان لەبێ

 

نااد چە یە بااۆوابااودە ،ارە نااوێکەمسااەر کاا  ەڕژێموەی بااپەئە پااێش لااێ
ژێاار  ەوتەاڵ نەکەشاام بااۆ ماا ەشتەکسااکۆ. گمۆ ەڕێاامەوەبگ ەەیەکاای دیااکتفهە
وون باا گندۆڕگشتی د ەب ە،یە نایەکسانیەتیبمەۆکۆرەوە. ئەو بارە ازی زانگکار
لۆماتەکاااان دێ، دیپ ویەڕوڕووبی ۆشاااەگیرییەە دانیشاااتوان، ئەو گتااار  ل و
ایەک ۆرە خەتاا جاا   بەم. هەستم  بووکردتێ  ریکاەندوچوون  چبێ    ئەوانە  ەمووه
ی اڤی و بااا،لی اا  نااامیر،کەچاای دەهێڵم ێ بەجێاا ئەوزووی  بە نکەوا ماا  ،کااردەد

 نکیاااودو ەریااا هەرزەک ەوە. سااارا ونمێناا ەدوێ ەل هەر کەی دیکەمااانسااتافە
دەبووایە بۆ چەنااد  بەبم ڵن،اێبوون ئەوێ جێبحەزرەت    زۆر بە  ەگەڵ لویشل

ان یاااا تخزمە ەداەکییەوە و لە نااااوێنەرایەتلەوێ بماباااان رانگێکی دیااااکەش هەمااا 
و لەدن حافیزیکرخوابۆ    ۆکەیەکئاهەنگ  ی چەندردنسازک  ستم بەەدکردبا. من  

ەکەم شاااا ئی وکمیحاااا  کە بە ،ۆڤیەت کااااردساااا  ەیییاااا مفەر چەنااااد کاربەدەسااااتە
بەڕێزبااااوون زۆر ن یاشاااا هەموو هەر ،نبووکردپەیاااادا ڵەودام لەگەساااا ەروس

ن ماو دە داوایەی پێشکەشاااا ن، لەوپەنااااابووپێچ م زۆریااااش بەلەگەڵماناااادا بەب
ن یااااارڕەفتش شاااتاەچااای هێدەکاااردەوە. ک ڕێساااەراوگن ناااۆ داوایاااان دردەکااا 

 انیییەکاا ێنەرایتلەچاااو نو (ایەباا ەبووش نیئەگەر باشاا نەبااوو)پ خاارا الەگەڵمانااد
اهاااااتبووین ڕەوە ل نی دیااااکەش بەتااااایبەتیتییەکاااااەایرروەک نوێنەە، هدیااااکەدا

 یاوەوت ەبم نەدرێنەوە یااان بیە وەسێک بوواهەر پر  بارەت بەداواکانمان سە
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ڵێم یان بئینگلیزی پێ بە یس دەوەمن بەتەبۆ زۆریان هەڵ  رێنەوە.هەر وەبم نەد
ان سااییکبوو کەرەم خببە  ،93خواحافیز  بڵێم  ێیانسی پەنرفە  بە  دویا بەڵکو  بە

ئەو  باااوو ەەوو ئ ەنیەکەماااان باااکایەتیرێنەنوهاموشاااۆی  نێااارانەدەو یچیااادی
 کانیش نەما.گۆگەەردەم سینائاپۆرای ب

 

 ەوایپاااێم ا یل. لەو خااااڵەدئئیساااڕا دا گەڕامەوە١٩٤٩ری دائاااای ٢٠لە 
 بەرەو ١٩٤٩ لەە ونکچاا  ،مسااەردەم بااکە نی ئەوکااتەپێشااا باساایگە گاارن ەوەئ

 دایااکەهاایک دەوڵەتێکاای د لەکە   ،اەهاا و  بااارێکیە باان  وبوتل کەویسرائا ئید١٩٥٠
ساااڵدا  دوو تەنیاااەی ماااو لە نیشااتوانەکانیژمااارەی دا ، ئاااخرەی نەبااوووێاان

 وەک )وو  اتبییاکۆتا  یخوازیارگڕزدا شەڕی  ١٩٤٨بەهاری  لە  .ەەوببندوو،ات  
ەوتنەکااانی ککێڕ کوەنە–ەساا  ئاگربنی اەوتنەککڕێکاتبێ(، ی نەهئەوەی کۆتای

بە ش ئەوەوون، و سااوریاندا مۆرکراباا ردن نااان، ئااوبلو گەڵ میساار،ەل -یتشاا ئا
 کە ،وبااوە وە یەکگرتووەکااانەوتەناوبژیکاااری نەی یممەتاای د. رالااف بااونچەه

           کاااااان ژۆیش وابەختااااا باااااۆ بەدی گرتباااااووەوە. ەکۆنااااا  بێرناااااادۆت یجاااااێگە
 ،وبنەوەشتبوئان لەگەڵماندا اکییەبرەەیکە دەوڵەتە  ،انددەگەیواتای ئەوەیان نە

دەدا و لە  دنەیااانەی ڕشااەەو ی دەگەیانااد ئواتااای ئەوە  ،ەانەوپااێچەو  ەب  ڵکوەب
 یکەکی دیەوەشێ ەیس  بان، دەیانەواندبوویدەوە دۆڕرک  پانیشدا بەۆڕەسەر گ

ان پێوەدیااااربێ و هیواشااای یانەنەکاردتخوکەمتااار شکسااا  ەک ،هەڵیگیرساااێننەوە
 لە ەکن ەکااااایەرەبرن. اوبەناااا لە ی جااااووتااااازە ەتاااایڵهااااۆیەوە دەو و بەبااااووا
ە سەر شەڕی نداییاەوە بازکدارییشەڕی چە  ن لەەیامجارئە  ،ەزینبدا  ەڕەکەش

گەڵ لە نروسەودایاەسک کە انێیایەک و کەسۆمپانک هەموولە   ئابوری. ئەوان
یان سوێساا   نۆکەندیزەی  ەرواردن. دک  تیانبایکۆ  و  سەنگرانەوەئێمەدا هەبوو  

 تنناااااااامەوەکڕێکانەی وێچەپاااااا اخسااااااا ، ئەمەش مان دکانەشااااااتیوی کەوڕ بە
 میشااەهە ،هەبااوو کەناادەکەنۆبااۆ  ئەوەیرجاای مە کە ،وون باا یەکااایدەوڵەتنێو

 ێ. بەکراو یەکانیەتەوەدەوڵەتە ن وهەموانی ڕکەشتی بەرانبەر
 

ناادان ەبااۆ چان. نەوەساات ردەوە وسااڵیان نەکاا  وجااوی کوشااتن لەئەوان 
رەکانمان و ووێااو سااندەکااردە نەیااان دز نییەکااایەرەبارە ەکاادە چناادساااڵ با
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بەردەدا،  کاااانێڵگەک ەلان ئاگریااا کااارد وەد انیااا دەکوشاااتن، تابن نییالساااڕائییئ
کیش کاتێ ەر. هووبکرداڵانی نشینگەکانیان تشتی ژیگ بە  ن،مێگەلەکانیان دەدزی

 لە  کە  ،ەاباااینگرتووەکااان بیەک  لە نەتەوەن  ماااوو ڕوان بەرزکردبایەوە  سکابم
ناااامەی ەوتنێکڕون و دژی ەڕ باااودرێژەپێااادانی شااا وانە ردەکااا ئەو دا یساااتیڕا
 دەیااانگوت  و  ەکردتا دان بێخەیخۆ  انکییەرەبیەتە  دەوڵە  ئەوا  ،تبوونسگربەئا

ەناااادە هەرچ بااااکەن، وانە"ادوڕو" ێک دەرهەق ئەوک شااااتیهاااا ناااااتوانن  گااااوایە
و  ەداناااێدو چەکیاااان  پاااارە ان ودەد انەیااا دنوون بااا  ئەوان هەردەماااانزانی 

ژێاااار  لە هەبااااوو. ەڵگەمااااانئەو شااااتانەش ب هەمااااووۆ باااا  ن،دەگاااارت نپشااااتیا
و گێزییە نەڕائەو شااااا  تااااایمێوادەباااااوو بەر او میدا پاااااێیئاسااااااهەلاااااومەرجی 

یااان ی تۆڵەبەوە  ،نەییماااایە مااایەی توڕبووبە  نکردنە دژوارانە دەبووایاراسهە
دا ەکات بەبم لەو ،دەکرد ەمەیئ ارتێکی سەردرچۆن دەوڵەینەوە وەک هەێبکەل

داکردنی کارپەیاا  و ۆراک، نیشااتاکەی کێشااەکانی خاا دووالئاا   و  ر،اڵئێمە وا سااە
ەوە تا  ١٩٤٨ری ی ئایا١٤لە ین کە بوو ڵەتوی حەفتا دەوەجو    ٦٨٤،٢٠١ئەو

دمااان ا کرسااەرەتئەوەی  ەمااووه بااۆیە نە ئیسڕائیل؛تبوویشەدا گ١٩٥١کۆتایی  
  خااراوی ڕێک ۆا باا نی و بەسااەردانانەدشااێوێرەگێئەو کااردە  ەیلەبااار سااکاب کە
ەوان شاااااتێکی ئەوەی ئێااااادی وە، بە ئومبەرزبکەیااااانە انووەکااااا تکگرەەوە ینەت
 .ە بکەنوبارەلە

 

ێ ڕۆژوە خەڵاااکەی ئەوێ لێشااااوی ئەو اێشاااچێنانەپیە هوانەڕۆ لەئەمااا 
اتی خااۆی کاا  ەک ،بااوونە چەوەک ئەو کااۆێ ناا یەهوێ نەی ئەئەوا.   بااێسااەخ
جەسااتەی  بەلیساا  ی جاااحێڵێکی ئایدیاڕەوگاا و  و هێااز بە گەنجاای  نماا   شینا و

 نگەیەک دامااانلە نشاای انەوەسااتاینڕەش ت، لەسااەر ئەووب ەناتیهاا  ساااخەوە
ڵێک خۆمااان ەوێشااقەڕەک پونە ایۆنیزمییاااز ڕیبیروباااوە بەەڵکااو ب ێاانن،بمەزر

 کە ،وش نەباااوە وەک هااای ساااییەکانیرائەمجااا  ڕەویکاااۆ. هەروەهاااا ساااەلماند
ر خاااکی نە سااەکاتێک گەیشاات  ەره  وون،ب  ندیان هونەرمە  رگانباز  و  پیشەوەر

 گەکانی یوشاای یانکۆمەڵ وبەکارکرد تیان سدە  هەڵماڵی وێ  ن لڵیاۆ،  ،شتمانین
لەو ، لائیهاااتنە ئیسااڕ لێشاااو بە یزارەسااەدان هەئەو    یااانمجارەئەە.  بوژاندەو

. وونواوی وشااە نەدار باا تااای تەوا  ا بەتدنی دەوڵەووروستببەراییانەی داڵە  س
لە  ەزوی دەرچوونیااانارئاا  ن وگە لە خواسااتی ژیااابااێج ەبااووەوان هیچیااان نئ
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 ن تێکشاااااکابوو ئەگەرەساااااتەیاجبباااااوون،  وکرۆمچااااا . زۆریاااااان کەووڕابااااارد
ک   ە ویان ک جەسااتدووکهەزارانیشیان هەر  م بەوخابێ، بەبوڕ  ان نەۆحیشیڕ

و ناسااۆری  ری ژانبنبااا ەل ائەوروپاا ەکااانی ووج تاپایابوو. سااەران داڕماا گیاا 
تاای هەبڕۆژنی  کااایەیرەبیەتە  ەکااانی وبوو، هەرچاای جبنااددەیاننا  دیاکانژیترا

ر، نەخوێنااادەوا بەربااااوکی شاااێوەیە بە ،وونش بااا ریقاااائەفری وو بااااک نااااوین
 کەیەشاااااێو انااااادا بەکانیگێتۆکاااااان و گەڕەکە نێاااااو لە و نەدارباااااوون وهەژار

اناای زدە  شتی زۆر کەمیشیانوان  ئە؛  وووبتاندا نەب  ەلنەی  ونمو  ،نۆ،ێنرابووت
یەکی اوەماا  ەزاناای. لەەدن مدابیسااتەیااانی سااەدەی لەبااارەی ژیااان هیچ ان هەریاا 

واز اازجیاا ە زمااانی جیاوب  کە  ،یێدنیاااەناری  کاری چوەکانوجو  سێاوی  کورتدا
دن و رخااوا، اتبوونهاا  زەوەجیاااوا کی تەواو لێاا ناشااخاکاارد و لە پان دە،سااەی
. کۆبااوونەوە ان لە ئیسااڕائیلیاا مووەهبااوو، جیاوازیشاایان هە کێاا ل ریتیەدابااون

ر هە ەکنش ەئەو مەبتی باااوو، بایەووە جااا نەوباااووکردک کە کۆیشاااتێ کەتاااا
 ک بوو.شتێ وومهە بەڵکو  ،بوو نشتێکی مەز
 

، وایە  بۆ منهیک نەبێ    رە، هار هەراسان دەکوێنەژمارە خمن دەزانم  
نەی وێاا  تاااە ەوو ئامااار دەهێاانم ەژمااار هەناادێ ەردنەووێبااوی لاداو بەبم بە

ەوە بااااووین ڕووبەڕوویکە  ەیێشااااانوە. ئەو ککاااااتەر بونتاااا ڕوکێشااااەکەمان 
ان بااۆ رەسااەریاچ کە ،دیااداربووەیوەنپائیلیش ئیسر اریکوەزیری    یشەتەتایبب

ە رسەوخێوەتگاکانی ،وب  ەیی لروپائەوی  وجو  ٢٥،٠٠٠ا  د١٩٤٩بدۆزێتەوە. لە  
لە ئاڵمااان و ن  ەرابنااائۆردوگاکااانی پە  ەلشیان  دیکە  ی٧٥،٠٠٠یل،  ئسڕاهاتنە ئی
ورکیااا ت لەدا ١٩٤٨ لە سەرەتای کەسەی کە ٨٠،٠٠٠تن. لەو گەیشوە  ئوتریشە
ڕائیل بااااااوون. لە ئیساااااا  انەساااااایک ٣٣،٠٠٠ دا١٩٥٠ ییااااااااتنکۆتایبە  بااااااوون

 ٢٠،٠٠٠کە ساااابنە  ،دەدا کاااانیوەوبرڕزگاە وڵەتی جااوش ماااۆیاچیکۆساالۆڤاک
 ئەوی ، ساااااەربار٣٧،٠٠٠یااااااش رابولگ ل،ەنە ئیساااااڕائیکبااااا  ۆککەسااااایان کااااا 

 ١٩٥٠زی یپاااایکۆساااتەوە تاااا هۆلۆدوای  لە ا کەڤییەی یوگوساااالوجاااو٧،٠٠٠
 لە  یلئیسااڕائ  یتاا ڵەدەوونەوەی  دایکبااوەواڵاای لل. هەائیڕدبووە ئیسانەیان گخۆی

لە  وشوجااااااا  ٣٥،٠٠٠ی لە چاااااااین، ووجااااااا  ٥،٠٠٠ دامااااااااوەی ساااااااێ سااااااااڵ
یااا نماڕۆ ەناادا ولۆادا پسااەرەت ت. لەە وبگەیانااد ئیاارریااب(و جەزا)مەغمۆراکۆ
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سااەروبەندی کۆتااایی   ەل  واترنەدەدا، بەبم د  انکوەجو  بە کۆچکردنییان  اڕێگ
ی ێبرایاارفتااا  ١٩٤٩ەری مبلە نێااوان دیسااێ ەبااووئەو بااوو، ا دڵیااان نەرمد١٩٤٩
 یااااااوەڕۆمان لە  وجاااااو ٨٨،٠٠٠شااااادا ١٩٥٠ە و ل پۆلەنااااادا لە ٢٨،٠٠٠ ١٩٥١
ەش ئەو ەیوڵوجااا  دا١٩٥٠لە  ن.کە ائیل کۆچااابساااڕبەرەو ئی اێااادریاااان پڕێگە

 بکەن. هەرچاای ان کۆکەسیک ٣٠٠٠یا کە مانگانە گارەکانی هەنونێو جو  ەوتەک
ێک لە ونیاایە بااووە لێشاااناێ مەمااارە کەلەو ژ ووباا  ئێاارانیشجوەکااانی  یۆچکاا 

 ،١٩٥٠ی  ساااڵ  گردببااوونەوە.  ێااداوش لەروبەریاا دەو  دەوڵەتەکااانی  کەپەنابەران  
ی ەڕێااگ گوانزە ماناا د ەیاوۆ مب  ەرچوواق درنونێک لە یێا،  ڵە بوو کەاس  ەوئ

 هێڵاای  ڕێاای  لە  وجااو  ١٢١،٠٠٠ی  وەموهبە  کان دا، لەوێشەوی جوردنچکبە کۆ
اوەکەش پێاادرگاێڕتەواوی کاااتە  تاە هێشاا ک ،ئیلئیسااڕانە تشاا ئاساامانییەوە گەی

 ەسەرنەچووبوو.ب
 

رائیل شاااا یئ لە دەوڵەتاااایبون ە کە خوازیااااارەرانبکااااۆچ ەک لەوی رهە
 رهەبااوو، هە نانیاااخۆیمەناادی یبەتتاێکاای کۆدیر نیەکەیااا باابن، هەر یئاااکنج
کااانی یەمەن ەوی جونەوەسااتواگ بێگومااانون.  واز باا دیکە جیاااو  ن لەوییەکەیا

ائیل ئیسااااڕ ەوڵەتاااایدبااااۆ  یەرە رگەی ومچەدووای ناااایائاااا ڕۆژ وریشاااا با ەل
ێ نازاە،اااودە،ی ناا د بە و. هاایک کە بااو وانەەکااۆچڕ ەوی ئسەرنجڕاکێشااترین

وە. باااو ێیایااادا نیشاااتەجو ت ەنمەیتە وەوگەیشااات وکەماااین جاااویەئااااخۆ کەی 
ن ەکاااووج ڕەنگبااێیااان  94ا ساالێمانپاشاا  گاااریڕۆژکەیان بااۆ ەیە سەرەتالەوان

اخە ە چاا لەوێ ل  ڕیبااێ وبیان  تانساا یەرەبیاکااانی  کااان چەانمڕۆ  لەگەڵ لەشکری
ەمەناای لە ین  ەکاااوجو  ،چۆنێک بێ  هەرجەنگابن.    انێتیستیکری  نیاسەرەتاییەک
جیااااانی  ە لەەیەک کشاااێو بەبم بە ،نژیااااو ان ساااەدەدا باااۆ چەنااا موساااڵماناند

انە یاساااییێکی سمااااف وولە هەمااا ەوە، ەتنون، لەوێ چەوسااااوباااوادابڕ وداوجااا 
زی ۆدڵساااا  ە بەهەمیشاااا  ون، بەبموباااا  رشاااا سەرپە بااااێ وبێبەشااااکرابوون 

و ە سااەرچاوەی زانیاااریی تاااک بە تەوە، کەونەان ماا ەوڕاتەکەیااات و ڕوباااوەبیر
 ،ندەژیااا  95ان وەک کااۆیلەوەوە. ئڵ ماااوەتەەی سااەدان ساااوونیان بۆ ماوفێرب
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ە ل ،نباااووکرد،ەدەخە لاااێ ننییاااازرگایەمەن کااااری بادارانی چاااونکە دەساااەبت
 و امە،شاا و یان نەبااوو بەەنااانەت بۆشاا ؛ توابااووەڕ ەیااکبااۆ خەڵکاای دێکاادا کات
انە کە ن. لەو پاشااااااخدادەڕۆیشااااااتانی پێکنەیااااااانە بااااااڕۆن کە موسااااااڵماێگاڕ

ابوو، شاااا تاااادا کێبەر وساااا ڕی و هەژاری باااااری بەرباااااوەوێک پەرسااااتی،نەژاد
لە بااا،ی  کشااتێ ەبەبم ل وون،بتی باا وین هاونەدارترین و پلە نزمتر  نەکاوجو
و  وان لە ساایناگۆکری بااوو. ئەەواخوێناادیااش وئە ە نەدەچااوونانەکنیشااتودا
دەکااارد،  ڕۆڵەکانیاااان یی ییبرییاااان فێاااریینانەکانیاااان خوێنااادن و نوسااا بختا،و

 ش توانااایئەویاا   ،دردیکاا ەب  ێیااانل  مشتێکی سەرنجڕاکێشمین جار  کەیەلەبیرمە  
ێااب ەبەرئەوەی کتلوە. بخااوێننە اوبنیااانتوانی سااەرەکە د ،خوێناادنەوەیان بااوو

 تەڵیکااااۆ ی خوێناااادنیان لەبااااازنە ان لەەکمنااااداڵیە ۆباااا ن، دەگاااامەن بااااوووێ ەل
ووایە فێاارە بااوو، ئیاادی دەباا یااان ،وتابخانە ڵاابەتەهە ،وڕەکانیااان کۆدەبااوونەوە،

 .ابیاندیتب کێجر کونهە ەوڕات بووبان لەت ەیخوێندنەو
وەساااتای  وونەئەوان بااا نەوە؟ خۆیاااان گااارت و مااااان ن ئەوۆچااا  ئایاااا

ین تڕەنگساا دە  داییاا جۆب  ون  یو چناا   سااتنڕ  ری،ڕینگاا ی، زێرمسگ  لەو    روەپیشە
یان. پیشااەکانڕەنگینی ەسااتکاااری جااوان و دلە  ڕەئیل پاا ئیسااڕا ی. ئەمااڕۆبااوون

سااتیانە ەەدشیپبەو  انەیااان  ڕۆژیااانی  ژ  تیەتوانی ،وەوێ نەیاندهەڵبەتە ئەوان ل
و دەسااتگێڕ، بەبم  کااارێکرۆشاای گەڕۆک، یە بااوونە کەلوپەلفربااۆ ،نکەبدابیناا 
 ەروەهاااه کردن بااوو؛رسااەیناازم  ەو ب یایەتکویان هەر سااوشاا ەمووهانی ژیاا 

لە یەمەن کە  ووتکەیەکی جااا ەلاااۆمەر هەزار لە ه. یریش باااوونااااجێگ و شاااڵۆق
 یکەویجااااومنااااداڵە  هەمااااوو، دنمااااریااااان دە٨٠٠و، ناااازیکەی لەدایااااک دەبااااو

سوڵمان. ومایە ووببایەوە و بدینی خۆی هەڵگەرا یە لەادەبووش  و وهەتیوکەوت
 نبەیااا  لە یەمەن یانەکااا وجو ەمەڵگێ کااۆێوەیەک بااا شااا هەر ەا بدەوەشاا لەگەڵ ئ
 تیڵەماااۆ 96ماااامەوەئی کە لە ،یەکوجاااو ەروکااااتیش هو ئە ەک، هەناااوننەچاااوو

دەن ەی  ەرەوو بیابااانەکەی بدبااایە  یکراڕیەمەن    لە  دەرچووونی پێاادرابایە یااان
ەوەیان ئ یانکەم یەکیژمارەپیرۆز،  كی  اتە خئەوەی هەبوو بگا، ئومێدی  ببڕیبا
 .روە سەوبوچویان بۆ ئەم
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یەمەناای  کییەووج، لەوێ چەند ینستفەڵەە هاتم دا من١٩٢١کاتێک لە 
 ،نخاااوەنی توانااایەکی گەوررە ناایەرسااامبووم. دەمزاس هەبااوون. ماان پێیااان

ەکی ناسااک یشااەکەشووەیان، وەک بویشێستڕەوو بەو پپێدەچ امن و  بەبم بۆ
نەبااوو ن بۆیااا ەمەنی لە ن )تیانەیااانەریدابونگە رەنگاااوڕە جاالە باان لەژێاار ئەو
جلی   فەڵەستین  لە  انکەوە یەمەنییوە جە ژنۆر لز  ن(.بپۆش  رە ەجلی وەک ی

جااااوانی  بە واڵەکانیشاااایانەرش ەنا،،وماشاااایان لەسااااەرد ەیتەسااااک و پااااێچ
 دشداشااەی  ،ەبووه  یان کاکۆڵیانهەمووە  ک  انیانوەکدا پیاکاتێک  و، لەابوشنەخ

ەزار چەنااد ه نگااداەی جەکانەی ساااڵماااو ەردەکاارد. للەبەان یاا وپۆڕپان هێڵااداری
، یەدەن بەرەو ورابوێااااادپی بەریتانییاااااان مەەتنااااااۆڵکە م ،ەمەنی یکیەوجاااااو

ی ناادنۆکەرەوە وم لە دەریااای سااولەبەن بە ێڵن، ئیاادی ئەواەهێاادفەلەسااین ج
زۆرینەیان هێشتا هەر   مبەب  ،فەڵەستیندبووە  نان گەیۆیاخ  ،بووان بڕییسوێس

       چەنااااااااااادوای ددا ١٩٤٧ە وو. لواردبااااااااااا خ یاااااااااااانمەن( گیریە ەتە لاێ )ولەو
ابەشاااکردنی ی دارۆ بڕیااا بااا یەکگرتوەکاااان  ەتەونەنگااادانی لە دەەم کێکااای ڕۆژ

ی بااااوون و بااااارودۆخدادا انداریسااااەە بەسااااامناکان  رەەوێ یە، لنفەڵەسااااتی
 ،تاااۆ،ینەدا تااار  و ەیبێئومێااادی لەوباااوو. ووب 97ترکن پاااۆلو یەمەی نااااوجاااو

 ەمەزرێ،ادل دئیسااڕائی  یڵەتاا دەو  کە  ،ووببەوە  یان لگوێ  ی ئەوێوجو  انهەزار
سااامانەی   کەمەئەو    ن.تاا هەب  ەسااتیان ودر لەپی  ەسەتسخیان  خۆ  یئیدی ژیان
 کهەروە -ەکانیاااااان کاااااۆکردەوە،ادەوبەجێیاناێشااااا  و خان ،وباااااوهەشااااایان 

کااۆیالیەتی  لە ڵکااوبە ،یااان بەڕێکەوتاانپێ بە -تاتەوڕ لەڕائیل ەکااانی ئیساا ۆڵڕ
ان شاااێوەک ک لەیەەشاااێو کە بە ،ووبااا  ،اااایمەڕیاااان بەوە باو .ێن ببااا ربازیاااادە

ی وەجااو  ئەو،  یشوریاێل  ئان لە سامووەیەئ  رۆز. ئەوانکی پیخا  رسەدەگەنە  
 بااوو،ناای دایەمە  سااەرێکیدا  ١٩٠٨ای ساڵی  رەتسەلە  هەبت کەۆژڕی  اوروپئە

 ینگەکان دەساااتوەی نشاااینکردنەکی ناااۆژەچااااال ینتفەڵەسااا لە کە  بیساااتبوو،
 پەیااامیو  وەوە  یبااونبااووەی" دۆزووە  پاشااماە "ڵااکو خەەێل ئدووە. سامۆئرپێک

و کااۆمەڵی   ەدەسااتەان بئەو  وون. ئیاادیاندبیڕاگە  یۆن پێاو زرەبە  یگەڕانەوە
 یاااتەنوو، رتبا گدەکانیەرەبیان بەناو چەتە  گاڕێو چل کەسی ملی  ەسی  کسی  
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 کە یاااناهەنگااوین و خورم ەخااوارد،د یە(یاا یەرەبی ە،ێکاا ڕە نرە ناااایااان)جۆپیت
شاااایان دەدایە ئەو زۆری سااااەرانەیەکی ورد خۆیااااان دەباااا  ەگەڵبااااا لگیراپێاەڵ
 ەوانلتێااادەپەڕین. زۆریاااان  انااادااوینابانااادا بەە بیلییاااانەی یەرەبە ەتنڵتەەسااا 

 وەزیەریۆنی هەمسااااا کۆ نەلە الیچادرگایااااانەی کە  ەوئ و گەیشااااتنە یەدەن
ە ئیلیەوائیسااڕ ییەکااانیکۆمەبیەترمەناادە کاپزیشااک و  ەنلە الی وبوون هەڵاادرا

ن ەیاااااکاڕانەوە و تەوڕاتەدەپاااا و  دەدا  نایوپشااااو. لەوێ ندەکاااارا یودێرچااااا
 ویوڕ سوێسااایان بە نۆکەنااادی نیەکاریسااا م کااااتەی م لەوبەبدەوە. ێنااا ودەخ
ە نە بگەهۆیەو  بە  کە  ،ووبهە  ڕێگایەک    تەنیابوو،  اخستد  یلیەکانی ئیسڕائیگەم
ی ووجاا  ٦٠٠ تااا ٥٠٠ کێاا ڕۆژ هەمووبوو.  اسمانییی ئڕێگائەویش    ،ڕائیلسئی

ای ڕێگاا  ەە بروەی ئەو ژمااارە زۆەواسااتنگ .نیدەفااڕیسااڕائیل ەرەو ئیەمەناای ب
 لیسااماوی.تە فوریمااا ا ئۆپەراساایۆنیاونرڕائیل ناا ساا یبااۆ ئەمەنەوە ی ۆکە لەفااڕ

ەناااای ەمی یوجااااو ٤٨،٠٠٠ ووبالەهاااااتوچۆد دا١٩٤٩ی لە ایاااایەەوڵە هئەو هااااێ
 یسڕائیل.یاندە ئەگ

اتن هااا وە دەدەنەە یەل کاااانەە فرۆکک، مە لیااادیاودەچاااوار جااا  ێکهەناااد
رە گو ئارام ەکەتش رەاێبوڕئەو   وەرسوڕمان بویەی ستنەوە، ماشیدەن  لەوێ

ئەرێ " ساای:رپ یشاادارمڕپیاوێکی پیرەلە  جارێکیانەزاندن. دەبی داەباوەڕان  ەب
 ینیوە؟"ب تکەۆهەرگیز پێشتر فڕ

 ."رخێەە: "ندامەو وەبمی
 "؟ەترساین کاتی فڕینەکەدا ەل ئایا پرسیەوە: " ێمل
 ی لە تەوڕاتاااداەماااووه ەوەخێااار. ئەن": ی دامەوەمااا وەب یەوەییااااندڵ ەب

ێ لەو  دەباان."  هەڵۆکااان  رباڵیواری سااەساا ن  ئەواهاتوە.    داایالە ئیس  .راوەنوس
ناادمەوە، ێوخ ی بااۆڕاتاا ەکەی تەوەڕپال هەمااوو ،ا وەسااتابووکەدفااڕۆ ەمبەرد لە
ی بەکۆتااا ەەکگەشااتکە  ،ێاادەباریرانەی لەیااامبەخۆشاای پ یشاای هەروەموچاد

 ریاوناادا نەماااوە، شااوێنەیەمە لە یەکوک جااویهاا ەوە کاارد ڕۆ بەەماا ە. ئوهاااتو
گااوت دەی شۆنیە نااامێنێ. بنگۆریاا ا خەریااکدەوێاا ێژەکەیااان لرەییە دوروردرئاااوا

ە سااەرۆکی ی ببێااتەناا کی یەمویەجااو کە ،ەیەڕۆژئەو ی ماان ژڕۆن ریشااادمانت
 .یەیدور ن زۆرە ژڕۆ بوو ئەو وا یش پێمئیل، منئیسڕا ارەکانیدە چەکهێز
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ی ەوەشاایکردن  ەر بەشااتا هنمەوە، هێێودەخاا   ومەونوساای  ەیئەو  اتێکک
ن سااەوداما  ئااێمە ئەوسااا  ەبمب  ،میان سەرسامرتنگن و لەخۆبەراۆچک  یارەمژ

انەوە ەی گەڕ،انوننااام  ەیییرئەو ژمارە بیرکا  . ئەوەووەبن  دالەگەڵ ژمارە  هەر
کە  چااوو،ەرددا ١٩٥٠ مااوزیمئیل( لە تەنی ئیسڕاا)پەڕلەم ێس لە کن کە  نەبوو
 ەیناااامزەگەڕتۆماتیکیاااانەش و ئۆ کیەووجااا  ووهەمااا  دنی دایەۆچکرکااا  ماااافی

ێمەی وەی ئاا ەی پەرۆشاایمان بااوو. ئمااایە  ترایاا ئەوەش ز  شین،خئیلی پێبەسڕایئ
نە اەمااووهئەو  و نیشااتاکی کشاااۆپ و ئایا ئێمە خااۆراک  ،بووەئەود  سەخڵەتکر

اری باا ری  ووشاا ین و مدەو پەروەردەیان باا بکەین    انن، چۆن فێریکوێ بێنی  لە
ە ی ئەوچاا  بە ین. ئایااا چااۆن وبخۆرانە  ەبچن کۆهەزارا  وهەموو  لەشساخی ئە

)ئەگەر ردا  ە چااادکە  ل  ٢٠٠،٠٠٠  ائیلڕەوە ئیساا مەڕاکاتەی من گ  لەو  ن؟ەیبک
        ار نەوە. زۆر جاااا ووبپەرشاااابژیااااان و بە وبتاااادا ( دەبااااێ ڕاساااا وشااااەکەش 

وبت  یەک لە و خێاازانەکەو هەردوچادر و مەرجاایش نەبااوک خێزان لەیە  دوو
ی انەیااا لەو خزمەتگوزاریک کە هااایی ەوا لەبن. بەجیااا هاااات وەرەوەشااا کییەک  و

 نەباااوو باااۆ ئەوئاماااادە  هەر یااااخود تەدەهااااەرە،ەت ند ن کاااردنماکەشااا پێش
 راکو کەمخااۆ  تەوەخااۆش، پەکااکەیەکی زۆری نمااارەژ  ێدازاران خەڵکە، لەوهە
 ساا رۆەدا وبااارودۆخەدکەچاای لەیە، ەخیااان پێباادراباایدەبااووایە ب ،نبااووەه

  دەس ەو ل کۆیلە دەژیا  ێکیراکرێک  وەک  ادیزیەکانی ناساڵ لە نەدەهاتین. ئەو
 کە ،سااڕائیلئیێر بوو بگاااتە ەندەش بوئەو  ببوو،  ی،وتار  وارەکانائدوگای  ۆرئ
پتاار خرا یەخیەکش لەشساااتیادەهاا  بااوو، تااا داتەندروسااتینگاای لە ێکیبااار لە

وبا( ئەوا ور هەیب)ئەگە  ەکەیو خێزان  خۆی بە باشترین باردا لەەچی  کدەبوو؛  
 بە  و.جودا بو  یەک  ەن لاەت زمانەکەشیتەنانارە  وەوو غڵکانێک بێی خەسدراو
هەرگیااز چااونکە  ،کی بەرایاای بااووەسااێێی کراوساا یااارۆی د پێوەرێااک ووهەماا 
 یە خااۆیدەبااوواتە  ائەوکاا   تااا.  ووەی ئاودەستی نەدیتبااونەککردپاپەی ئاوی  ،وڵ

بکاارێ ماااڵێکی   اتەوە تاا باادۆزێ  کارێکڵکو  بە  ،بکاار  نی کگۆڕەپا  چیاپێڕخێراتر  
ماای ەخیواخوازبااوو.  یکە هی دکڕێنابەەک هەر پەو  و  ێەوکری دەستبنجاوتوگ

ەوتی ود ئەشاااکن یەمەن یااااخنەی لیبیاااا یاااااوارنەخوێنااادەرەتە افئااا ە ئەو ئاااێم
 ینەکااااوجو ن لەگەڵاڕەکوشااا ،لە چاااادرە شە کە ،ە  باااوونلئەتااا ی شااااخەکان

جیاااواز  ردنیااانمادەکردنی خوان ئائەوا ئاخر، بوونەوەپۆلۆنی و چیکی گیرسا
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ی شاا ە مااایەی نەخۆدەبااووکە یاا د بااۆ ئەواناای نئەواردنی خااواانەت ناا تە بااوو،
 و نااااوێژن، چااااونکە ەش نەبااااووولەکجاااا ان تەنااااانەت یاااا ەرەکانوپێوێرەی ەگاااا ب

 ن.ەڵ ئەوان جیاواز بوولەگ ویتەوا بە وتەکانیانسر
 

 ون.ر  نەبااوجێاای پاا  ک لەمااانەیە هاایک ،نەیااازیدۆێوەیەکی بیرشاا  ەب
 وی یرڕۆشااانب یەزیاوایااا ەڵەکەباااوو، نە جکخەڵکااای ی بیردۆزییاااانە نە ئااااپۆرا

ەی لە ئەوان یااان هەبااوون اسااتیکۆونی هۆلۆماا خەڵکااانەی ئەز ئەو ۆباا  ،کلتااوری
 بااۆبیااردۆز  دە لااێگەڕێ، ،نەبااووێی بایەخ ون، جبونێو بیاباندا دەرچوبە  ەمەنی

ەو ئ تیەحەتییەو نااااااڕ ئەو باااااارگرژی. ڵاااااکەک خەەڵااااا تی. خیەنەرەوەکاااااازدۆ
 یی هاا تساا ڕا  بە  ،بیناایمێ  لەو  و  ەردا لێ١٩٤٩ن لە  م  نە کەچادرگەشارە نا،ۆبیا

ێ بکاار  تااا  ەبااووایەد  کرابااایە،ب  شتێک   ەسدەرد  بووایەەدتن نەبوون.  ەگررگبە
اخی و سی لەشزۆر بار  تاکەم  .  کرابایە  مەختە فەراهەبەدب  کار بۆ ئەو خەڵکە

، سااااااایل ییەکانینەخۆشااااااا  واردن باااااااوو:مشاااااااورخ ایەیمااااااا  کییاااااااانارۆخ
 ،(نوسااشچویزێنتری)د تااا،ەنماالریا، گرا  ،گڕویی  راخۆما)چاوئێشە(، کەوان وتە

چبەرەکاااان کۆیەنە( کە ادرێژخااا ی کنەخۆشااایە) گاااراالخوریکە( و پێ)رێژەساااو
ک و یشااااا چاااااۆن پزبووم ش سەرساااااامن و لەوەهێنابوویااااااخۆیاااااان ەڵ گلە

انەی ،وتابخاا ەشااارەکان چادرگ هەمااوو. کااردنەد چارەیااان نکانماپەرسااتارە
ا د١٩٤٩ لە بکەن. بەبمریااان فێاا چڕوپااڕی زمااانی ییبری بە تااا هەبااوویااان خۆ

 ن.ەییەتی خانوبەرە نفسەرکردنی گرەی چار،ەتەرو دەوپێدەچ
 

 هەرچەنااادە تەکانیشاااان باااوو،رامەساااەرچاوەی دە رەیلەبااااچااای ەره
وەشااادا ئە گەڵم لەەببهەباااوو،  دانەیەکی بەخشااانەوەیانکاااارد ووی جااا جیااااان

 باااووایەێوچااااوانی دراوساااێکانمان دەلەن کااارد.شااای نەدەان بەهێشاااتا پارەمااا 
 هەر چۆنێااااک و بە رە، هەوایوباااا  زبەر یمااااان هەرگربەر یوام بااااودجەەبەرد

یە یپرسااااااە سااااااەرەکلەو  ەمااااااان الیەککدەوڵەتە دەبااااااوو ،ێشااااااێوەیەک باااااا 
 ن وکانمانەانەخۆشااخ  ،انمااانوتابخانەکمە ،ئااێ. نەدەکاارا  ش بکاااتەوەستیانەپێوی
ایە وەک ئەوەی هەبااوو( دابخسااتبان )ەکەمشەسااازییود پیەکانمان یاخوبانگاڕێ
ایە. بکرد  زۆر کش   نکەماەتەڵوەددنی  پەرەسەن  ویوڕ بەجڵەوەکەوەمان   نیا

لێک شاااتگە خاااۆ لاااێیە. راباااایەک کاتااادا بک لەتێک شااا  وومااا هەیە واوباااۆیە دەبااا 
یکەی ە نااازێمئااا  .کااارد ماااانوا ردا هەشااا دوایی لە .انابااا را وەال نردەکااا  ،باااوونهە
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ەو لەسااەر ئ و ێاو بااڕیەوەەرگ و پاا جلااوباردن، ەک خااوشااتێکمان و هەمااوو
و کێشااێ. لەب ساااڵان دناا ەڵگوشااینەکەمان چەی سکاکە بااار ،ەش بااووینرزهاا 
ە ک ەکەی خاااۆم،تەرخاااانکراو بەشاااەی ێکااا رەفتەە ساااەر دومەچاااوو ییاااانەداادو
و بازرگاااانی  ەساااازیشپی ەتااایا وەزارد١٩٥٠ ەل باااووکەیەکی پەرپاااوت میلناااا
لە  سااەیاتچەناادان  وایە بەودەباا  ،مەوەرهێنااایاادی ئەوەی بەبیو، ئبااوکردیدەر

 کە ،مبگاار وسااتوەبی ێلکە یاااخود ماساا سااێ هاا  ەیەک یااانەنااد پەتاااتچ ۆباا  نااۆرە
 وو.جەژنمان بیەوە ینوەمنوم بە ەگرتدوەریشم

 

ڕاساااتی  بە مبەم هەباااوون. بیاڕووسااا انی جلەکااا هەباااوو  بەخاااتم بەوە
کااانی ەباو  یان بردەسااەر. پێااوەرەتسااەخ  یڕێکگاااڕۆژەکان  یائیلیئیسڕرینەی  زۆ
سااێ یااان  زانێااک بااۆ دووا بەشاای خێد١٩٤٨ ووایە لە. دەباا نزۆر دابەزیاا یااان ژ

بۆ  رەگەوە ئو ئاژا ڕدۆخەی شەبارو وئە بەرێداری  گاڕۆژلە    ایە.بووخێزان ب
  ەبوون،یاخید  دەگەڕانەوەوڵەهئەوا خەڵکەکە    ،بایەکێشاەی بێژدرچەندان مانگ  

 دەبااێوت گدەیااان نوبااونەبااوو. هەناادێک کە  هەیاااخی الی ئااێمە کە   مبەب
هاایک  بمبە ،ێک دەباا وسااو ۆخەکەتااا بااارود نباا ەڕێ جااارێ چاااوان بەرکااۆچ

یاااخود ێ  بەتااتن  ی دەرە،هتنەکە  گەگربەر  کە  ،ونەبو  او  پێی  یانک، هیچێە ک
ینە اەڵگوشاااا وخااااێ. ئەو سکوڕببااااارەگرانەدا  لەباااان ئەو ەماناکساااااودەوڵەتە 

باااری  نباا  ان لەماا ەمووهبەبم  ،ن توناادتربوودیسااا یە توناادتر بااوو،یشااتماننی
ەویاااش ئ ،ینوە کاااۆک باااوویشاااەک شتەیرەی ماااان لەبااااهەموو ن.دەرچاااووی
 .ونەبو نی هەبووایانش لە، ئیسڕائیانوو جوئە ێەبب ئەوەبوو:
 

الی ماااانەوە  ە، ببااااوونهەی ێشاااانۆرەیەناااادێ شااااتی په ەوێااااداڵااااێ لبە
 هەماااوو. ە باااوونەنگی لیساااتەکەوشااا ێپ لە ۆ کاااۆچبەرانبااا  رو کاااا بەرەوخاااان
 پسااپۆڕان ارەزاوشاا  اوڕا نەبااوون.هاا ەگەڵاام ە لپرساا  ەر ئەولەساا ێکانیشاام هاوڕ
ژەی ڕۆی پااااااااااااا فیکااااااااااااا او گر وردی بە خشاااااااااااااتە بە وینەساااااااااااااەرم راداب
 وێناااام مەوە، ئەوەی ماااندرکااا  ونڕو ۆوە بااا دەردنیان بە کااا تکرسااا ودروونخا

ە و مااژارەئتیااان ن گوواەئکەیەکاای باااش نەبااوو. یرۆان بەوی ئڕا و بەکردبااو
رێتە خاا کەمە ببااڕە پااارە    ئەوترە  باشاا   اهاا ەو  .دەکااا  هەبوسان زیاد  دەیاڕ  تەنیا

 ماااانەبم ب ،یکااااانی کشااااتیارئاوییەلە اناااا و کەکارخااااانە نیازی پێشاااا خاااازمەت 
پلەی   بەکە    ،ەمەک بکڕێنماییهیک    گیریپشت  یاخود  مرێنەوە بپەژئ  یوانەتنەمد
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گای نیلەگۆشەئەوەش  ەکا،ن ناەگەڵ لەخۆگرتنی کۆچبەرل  داەوەم سەروسیەک
–ێکی دیااکە تهاایک شاا نەدەکاارد  بااڕوامەهااا هەرو .ناارادەڕوا ۆڤااایەتیەوە لێاایمر
بااۆ و ی گونجاااوبەرەخااان دارتربێ" لەبەرهەماا "-لیئیسااڕاشااەڕۆژی ئرەی پاەبااال
اک، یەکی چهاووبتیکە   ،ئاشکراوڕون بوو  ەئەوایی  ڕەه  بە  نۆ مببەران.  ۆچک

یااکە، لێکی دوشااەگە  بە–اناادن  جونۆگخ  ینەی ئینتیما، سااەرەتایە،ستڕاستی  هە
ن خەڵااکەکە چااۆ  ۆئاااخ  ەیادڕو    ەندە بە پلەب  -شی باەکگەیەخساندنی کۆمەڵڕ
تی کۆمەڵگااااااا، ساااااایارێرپرەێ لە بدەرباااااا  وو بەباااااا ەێااااااک نەوەش پنتەژی، ئد
نیبااا مانتواەوە نەیکەمی الی  مەگەر بە  ی،تیوستی گشتەندر  دویاخ  ریێندەواوخ

 کانەارشاااا  یەی چااااادرگەواماااا دا ەرە نوێیااااانە لەوبااااارەکااااۆچب وەهەناااادێ ل
 ن.یبکە بینو حاڵی گونجاویان بۆ دا ڵما ییوزو بە بکرێ ەربازبکەین و تاد

 
و  کنێس  ومەچوە، وکۆ گەڕامەسۆلە می  ئەوە  یەک دواەفتەیچەند ه

ەوە، نونکاااااردڕو باااااۆ یشاااااتەجێمەکەی نی٣٠،٠٠٠ تکردنیوسااااا ەی درشااااا نەخ
 رد.دکنپەساااە نەخشاااەکەمیانبم بە ،اڕەزاییونی هەنااادێ نااا ساااەرەڕای هەباااو

شااااایر  گاااااوین وهەن پاااااڕ لە یکوانی خاااااانوگەلێمانااااادەتەئاااااێمە ن هەرچەنااااادە
ی کجااارێ  ەبااۆی  نەبااوو(،  ڕێااداگۆەر لەلااوپەلەش هەئەو ک  ن )تەنانەتدروستبکەی

 سااندو،یدوای  بە  .کااانتوەکگریە  تەوبو چااوومە    ترەری خۆم هەڵگاا کە سید
ەلااۆ گ، لااێ ردەوەکاا  کاااریئەموەکااانی وج لەمەکم وای کااۆویسااتدا گەڕام و داێپ

ژیااان  ەل بااۆ ئەوەی ەڵکااونەوە بەیاا نااگەکە ببوەی جەبااۆ ئە  کوەنە"  انیارەئەمج
 تم: ووێدا گ". لەبەردەوامبین

بەسااتی مە تە بەەفااه دوو ەل بەر ەممجشااەپێنی ڕۆژ "لە
یەکەی  ٣٠،٠٠٠دنی کرسااااااااترود دنەوەی پااااااااڕۆژەیرشاااااااایک
بباێ. واوایی سااڵ تەن کە تاا کۆتاوومە پەرلەماچ  ونبوجێنیشتە

ش  ی زۆری ەک ی ی ڵ ۆشحا و خد  ر ک ەند شەکەیان پەس خنە نەا بەخت ۆش خ
ی شتێک ی بێ کەچی ئەوەی ڕاست  و پڕۆژەیە هەیە. ۆ ئەتدا بوب  لە

 بە یەیپارەم ن مبەب وە،وێشکەشکردپ  یەکم ۆژە پڕ  منکرد:    م نامۆ 
 ەنم.ەیئەنجامی بگ
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 کێااااااانکە هەر خێز ،ەئەوەینەوێ ە دەماااااااێمەوەی ئاااااائ
ەک ی  یااەنت؛  ەیانبکداباین    ی باۆروکساەی یەک ژوکی لوێووخان
ت ناشمانەوێ نانەبێ. تەراتی دروستکری ک ن ۆک  کی ۆ للە ب  کەور  وژ

هەبااێ  ینااوانهەو  دەمااانەوێ بااان. بکەیاان 98جدیوارەکااانی مااارن
ش و ێرە ئیف ە خەڵکەکەیە کاان وماهیو ن.نەکەیۆب یمیچبم بنبە
ئەوساا  باکەن، واوەخۆیاان ت وەکە بەوانخبا،ی بوون    نیزرگابا

ا ئێمە و نێوەشدلە  سەر. نە خەب  ی دیکەش ی  ژوورێک ە  ک  ێێک دڕۆژ 
دوو  کاایێ، تەنااانەت کە خێزاندەباان ترنماشاااد نو ئەوا ناادمشاا
 ەکە یوو خاانوخنینە ئەائابەسای  کەسی، سێ، چوار یان پێنج  ک

نیان سیا یان انزێدوو خ ،شترەبا وەلە مەەت ئەب ڵ هەوە.  ریانە ژو
 .وە..درەەینە یەک چابخ

ەر ەسااال زایماائ -ندەیکەیاا ارە کەئاااز ڕپاا ێکیکااارئەوە 
بەو خەڵکە اڵم انومخی ێنڵکردم. من بەن  مم  ەبب  -ەین بکچەکێک  

،اڵی سااەرمەت وحکاا ،نەو ئۆردوگایااانەش دەزانااداوە، خەڵکاای ئ
  ەی گوێر   ەب  جێبوونە، ئێمە ە کەی نیشت ەیر  زا هە  سی  ی ن وستکرد در
 ستیشاااامان بەەد ،هەبااااوو اندادەسااااتمەرب لەرەیەی پااااابڕە ئەو
 وبەشااای ئە مەە کەارپااا ەەو باااڕبەبم ئ ،وەساااتکردن کاااردودرو
ەش دەکەوێاتە ساەر ئەو ەهاا. هەروااکایەکەیە ن راهەز (٣٠)یسا

 خااااواردنی و ەێڵاااانەوکەکە لە ئۆردوگاکااااان باڵااااخەکە  ،ئێااااوە
 ووڕئاااب وکار ەرخەنە ساابیااان ودخایاارین بااۆ بنێاان یاااوارکەئاماد

 "ەوە.ینن بۆ بگەڕێنانیی خۆیاینبەخۆناز
 

ان مستدەلێاەڵماڵی و  نڵما،ۆت، ئیدی وارەکەم دەستکەپمن  ئەوەبوو  
ەڵێااک هەڵەمااان تاوە کۆمسااەرە ەتە ل. هەڵاابەردکاا  کەکاااندروسااتکردنی یە ەب

ی لەکااات نبااێ یاااە کەنەخشاا  ا ک لەئەوساا  -ەبااوونگەور دێکیشاایانهەن-کااردن، 
انمان نەکناااای شااااوێدرورد نەبااااوو، هەڵبژا ئااااێمە انیەکندا. لێکاااا ادکردناااا جێەجێب
ە مئێ ادکۆتایی ەدەهات. لەنن  ەرا،ەتی ئەو لێشاوەی کۆچبەەرنەبوو، د  وس در

 
 ڕ گەچ، یان چیمەنتۆ. وەرگێسا ج بە قوڕبێ یان مارنجکردن: سواقدان، لەبغکردن ئەو  98
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سااتبکەین، وەکااان دروکە خانونەخشە ێستیڕبەپد پخوای ییاخێر بە  نەمانتوانی
ەماااااان وانوانەو خئکی ەیساااااێ نیااااااتە ١٩٥٠ ماااااییەکە تشااااارینیی بە هااااااتن

و بااو  ئەوەەرەش لەبشااان، ئەو  ستبووە سااەران خماڵەکەیبۆئکە    ،وستکردنرد
ن هەناادێک لە کااردی لااێ ایشاااات، وواردمان توو ساا ش تەڕوتااو سااتانێکیز

ی ساااتکردنە دروبکەیااانووڕ یرناچاااا بەو  نەکەمان البااادەییەکیەرسااا ۆژە پاااڕ
 باشترەکان  ادرچلە    ەشوم  ەزستان  وبۆ ئەکوخی ئاسنین، کە  کۆڵی /هەزاران  

 لااێ گەلااۆاتبوو. رەی لێااا وکااو شاادا وەکەمرگە و درێااژە نە هاویەبم لب،  بوون
 کاارد،یل ویااان لە ئیساارائوڕن کە بەراەنااالەبننەهاااتووەی پێشاااوە لئەو  ووماا هە

ەکانی باااێ پێداویساااتک ەشاااێوەی رهە ەەماااانەوە. بنن ەناااواه هیچێکیاااان باااێ
 یش ئاساانیکاااتێکا. ناا یااان داهێ یاایەوەدۆزیااان وهەموحەوانەوەمااان بااۆ هەر 

 دارەکانمااان  نااا و لەبەکارهێ  ،وماشاامان  اوئە  ن،یش بااڕاانیتەکوخێچی کۆڵرخوا
، دسااتکروخێاازان در  هەزاران  ۆباا   مااانجزن  رخانەکاندا کۆڵیاا  وکا  ەین و لرود

 ،ەر چادرەکاااننەوە سبەدڵی گەڕاینا  ری وناچا  بە  ،ن هاتابنی  یشکاتێک ئەوان
لە  هەرگیااز ەئێمێ، بای نەگدەر کە  ،شوێنێک نەخەوت  لە  ێکیانبەبم هیک کەس

 وەستاین.ەنردن دروستکنوخا
ر نەماناادەتوانی بیاا انی  دەمااانزە  ەرچەنااده  ،١٩٥٠  ساااڵی  ااتنییبە کۆتای

بااوون   نەرادنی پەنااابرکزیواکە شوێنی پێشاا   ،وەەینەدرگە کاتییانە" نەکا"چ  ەول
ە وایویاربوو دەبنەوە. دپێچرێڕێکوپێکی ب بە نگێکداەند ماماوەی چ  ا لەکرەو د
ن یشاایاکاراکتەر یتاپارسااە وەیەهااۆ بەە کر بمێناانەوە، ەهن ساااڵ چەناادابااۆ 

گەڕەکەکااانی  وەزنەیان بگوا گوندێکی پڕکار ەببێت  انەویسبگۆڕێ. ئەوان دەی
 یاخااوازی دەسااتد کە ،ک بااژینێنێوشاا  نزیکاای تاااکوارەکان، شاا ەری دەوروب

ن ژیێۆکەم تااازۆر خاا کەکەی  خەڵاا ێ  بخرڕێکشێوەیەک    بە  نەویس اربکا. دەیاک
کەوە یە بە  دنەکەیانراخو  کنەن،  بکەوستدر  خۆیان  ردن بۆاوخخۆیان   بە بن،

انیش بااکەن. کتیەگشاا  بەشااداری خزمەتگااوزارییە و  ە بااێەوگشتییو لە ناندینی  
وپااارانە ولپو پیاااوە بااێ  و ژنسااەر ئەلە ەانەتوانی باااج و موڵکاا ناادنەمائااێمە 

 زیی.ێرخوای خکێرنەبنە مژالەوەی ربین ێگڕبەبم دەمانتوانی نێین، داب
 

 ێوەی کاااۆی وشاااەکە شااا ، ۆتاباااارئرا مانێکە نااااویلیەناااوێ اگااا ئۆردو
ئااێمە   دا١٩٥١ی  وەمتشرینی دوگواستنەوە(، لە  لێ  نی)شوێ  ەیاییبریەکەی مابار
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 .ووباا  نکانی کااۆچبەراەنشااینسەر وەمااوهی کە ماااڵ ،مااان هەبااوورۆتئاباما ١٢
ڵگە ۆمەکاا ێمە دوو چیناای ئاا  ەیۆ ئەوباا  لااێکە  بااوو.  ٢٢٧،٠٠٠ یان ژمارەیشاا 

ئیسااڕائیل تر لە کە پێشاا   ،نیردێ  یدەمەرس  یکیان ه، یەکێنستنەکەیوێدا درەول
ن، شەپڕێوانەدا بوو اگردوۆلەو ئ کان کەیەچبەرە نوێۆک گەڵلەون،  نیشتەجێبو

ن. و لێنەگەڕێاایوانخاا و هەر بە  ینکەببیناا دا ۆان باا ریاا دەبااووایە شااتی زۆرت ائەو
کاریااااان  ەرانەۆچبکاااا ئەو  ،باااااان بخواردئەوەماااا ری وە دەبااااووایە مشااااوئااااێم

 تەنیاااەدا بااووم باااوەڕ لەو شمناای  ێ بااێ،کاار  و  زم  ەش بکارێکیو    ێوەدەستبک
 ەری دەباااااێومااااااجە ە هەیە: نەخشاااااەی کااااااریکاااااارم ەئ ڕێگاااااا باااااۆ یەک

 ێندرێ.دابمەزر
 

گااوترا دە نئەوانەی پێیااا یاانەیزۆر .ەبااوون نەمەشاایان شااتێکی ئاسااائ
وە ریقااائەفی کوراین و باا هەبتاای ناااوژڕۆلە هەبت )ئەوانەی ڕۆژنی وەکاااوج

بەکەڵکااای  ،ووبااا ایاااان نەو یەکیلێاااااتوو و اانااا وتکاااردەوە هااایک  ەب تبوون(هاااا
    ،لەوان هااایک نەکەن زۆرن باااێ. لەوە دەترساااای ناااوێ کااایێتۆخی دەوڵەباااارود
وازی نێااوان یاااجی  کەلێناا تەشدا  کا  لەو  ،نژیب  وا  هەرسابنێک    ۆ ماوەیببەڵکو  
 چەنااادەر  هەشااایاۆس بژێویشااا بااااری خۆ مبەب و ئاااێمە پتااار دەباااوو.ئەوان 

پرسااە. دەبااووایە  مبااۆ ئە ووباا ەێااک نوە وەبمەیاییاا ندڵ ا، ئەوا بەبارک  وکیشوس
 وەمااااااان بااااااۆئە ووایەباااااا ەش دەرابااااااایە، ئااااااێمک راهەمفەکااااااار ەرفەتاااااای د

تا   د،کر  ی تایبەتمەندمانک پڕۆژەرەیەجینزازی  ، بۆیە پێشنینادبدەستەبەرکر
نە  ارهێناااوە ون بەکلیاێنە دڕێشتر هەرگیز کە پ  ،بخەینە سەرکار  ەڵکانەئەو خ

ردووە. انیشاادا کاریااان نەکاا کە کێڵگەل  انەتتێ و تەناا اوەتدساا ەک و لگبنیان دۆبل
انی گاوباا ێڕەبەی مەزن و ، ەکاایڕۆژیپردنی جاااڕی دروسااتک تاای کاااررەوەزا

بەرد  ڕپاااا و  ەقڕو  ۆنماااای بەیااااارسااااەدان د ە، باددا وبتاااا لەسەرتاسااااەری 
 هەمااووو  میشااەهە .رادەساا  کاا  رەکەش بەری کاااە، بەشااێکی زۆکرانەوپاااک

پااێ انەمااان تنەربنیا یکااار و دەکاارد چبەرانکااۆە مەشااقمان ب ەێمئاا  یشکاااتێک
 ەوە.دانەمرکای ١٩٥٢ی ڵتا ساوی کۆچبەرانیش ە لێشاندچە، هەردندەکر

 

 ناای هێاازی کااار یاااناهەمکردفەر  گینئاسااتەکێشااەی سااەرەکی  ە  هەڵبەت
 ناااوبااۆ    ر نەبااووکااۆچبە  ارانی هەزە یاخود لەخۆگرتننەوبەروستکردنی خادر
، بەبم اری بااوونچاا او ن  لەزساای باا پر  ەانئەو  هەمااووان.  مەەکیریویستمی ئابس
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انە ڕۆژو ئە ئەوەی بااوون.نەکانمان نەرخواردوشااوی می بااازنەهەرگیااز چە،اا 
یرکاااااردنەوەی هەر جێب ساااااتاێئتاااااا  شااااایانکە بەشێکی -ینووبکردساااااەر،اڵی

 نیەکیاااااەناااان و لەگەڵ دەگەیپێااااک ئەو خەڵااااکە ە چااااۆن ک -لییەکانەئیائیسااااڕ
 ەوە وتێبەسااتن دەوەیااایەکە  ەبم  ردا شااتێکی کەاسخوڕ  لە، چونکە  ننگونجێدە
وو، باا نە  ەیەکمااانوجێگرەبەرئەوەی  سان لەدیبەبم    ،دەگەنتێئاستەمیش لێک  بە
بااوارەدا مەحاااڵ یش لەو  وتنەرکەوو ساا پێدەچەکەوتین،  ن سەردوا زۆر جارائە
ی تکردنروساا درەی  اوڕێیااانم لەبااالە ه  چااۆن هەناادێکبیاارمە    ونە لەوبۆ نم.  بێ

هەر  کوەنە. -نووۆک باا وترێ ناااکنەگاا  رەەگئ  –بین بااوون  شەڕکان  وبانەڕێگا
بەڵکااو و،  گرنااگ بااو  نانەکاااوبڕێگاکردنی  سااتکردەی دروی  ونەوەڕووبەڕووبو
 تی بااوو، هەرەمالییاااک رێکیکااایاادا خۆ  ەل  خااۆیلەکااانیش  کەلوپە  هاوردەکردنی

ە ارکرێکاا  رەۆجاا  ، چااونکە ئااێمە ئەوەبااوونان باااش نوبانەکڕێگاووبێ  ک بێچۆن
ن و خااانکردرەتۆخ ایم بااوو:ێ ش  ،اا س ەتم بشپم بەب  ،ننەبوو  نلێااتووانەما

             ،ەڵەساااااااااتینفوونە بۆن هااااااااااتکااااااااا  ەوانەی ساااااااااەردەمیئ ۆیەتیگڕاسااااااااات
ن خۆیاانەی  ژڕۆکان بۆ ئەوەی  یەوێرە نکۆچبە  ازیمر  م پەرەسەندنیەوابەرد

نەوە سااەر بااااربووی گەڕێاا ەن و نەدەساااتباێنن باوی خۆیاا وباااز و ساا ەد بە
ندەیی و بەخشاا ن ێگەیشااتت هاااوەرهە؛ ووساای جاا ندەوڵەت یااان ئاژا ەواماایەردب

داوا  بەرانااابەران یااا وەنەاکارد دیساااان و دیساااانکە ، وجاااویااااانی ج کیمەکاااۆ
 ،ە بڵێمئەو ە دەبێاودوبۆ انەوە اوڕدئ بە. ن هەبوویدابۆ یارمەت نمانەکانەبڕاو

 ەل سااێکەک هەر م، هەرچەناادەبااووب ومێاادوە بێئگاامەن وابااودە ەبماان زۆر  کە
ی ١٩٥٠رەتای و سااە ١٩٤٩اوەکانی کرتساا ە دروبانوڕێگا  اندا سەیریڕۆژان  و
 ەکی توانای وەستای بووایەێمە دەئ .ناەە دادشێتۆک ەی هەندێک بەئێم  ،ردبایەکب

 و شااەوانیشنین کااارباێبەوبانەکااان ڕێگاکاااری  ۆباا  ەبیاابیااان تەلئ لیمئۆرشااە
 ور لێاایواشاا بک لە  ێنێولە ش  ی سەرکارەکەیکەمپ  ە الیگەڕێنینەوبی  ەدەبووای

ی نە زماد  بەە  ک  ،بکا  نیەستەکاردە بەکرێکارڵ  ەگلەر  وکاۆی سەرین خاابڕەگ
ر هە ،نبووتێکاای جیاااوازەوە هاااتبن لە ویاااهەریەکە چااونکەجیاااواز دەدوان، 

 چۆنێااک بااێ و بەهەرم هەربەب  ،یلە ئیسااڕائنگەیشااتبوو  ،ووباا یش  نگێکچەند ما
ەو ئبێااتەوە ئەوا کەوتانیش گاار وۆر بەرچاویش نەبااێ  ز  گبێەنڕەیەک بێ  شێو
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ینەکااان( ڕزێ اڕێگاا  ووابن ن ناویانڕەفی مشەوسەوە لەسەر  ەت  ە)ب  ەانوبانێگەڕ
 کران.دروست

 

 ەساااەرەزی و هاتابدەو کااااتێ لێشااااوی کاااۆچڕ ١٩٥٢ا لە یااادلە کۆتای
کە ،  دکاار  ەوەکسااەر دەسااتمان بەدی ییبێ ، ئ   هەزارکە  تەنیاانە  ۆژڕی  ئەوە
 و وەکانپێااادارەرەپباااۆ نااااوچە زینەوە بگاااوا ەەوتکاااان لە مائاباااارۆوەهاتوەتاز
 یە کاااربااونەوە و بباوب ادیلائڕپای ئیساا تاسااە ەب ەک ،رونی سەرساانواوناادەکگ

ەر ه کەونەبەر ۆچکااااا  . ئاااااێمە هەر خێزانێکااااایکباااااوونیەرکشاااااتییاریەوە خ
 نەیاو مەڕومااابت و و ەویەکارچە زپاا  النەمااان دایااێ، بەڵکااووێکی بچکۆونخا
 و هەوڵ وەچودکاااارد. پێاااا  هەڵەمااااان ەشااااەوەرەیالەو بدا. مان پێاااا شاااا یشتیارک
کە  ،سااتکردان دروماا او دینئێمە گووبێ. وزا ەستەمان هێشتبمە  ەوئ  یشۆشک
ەوان ن. ئوسااتکرددر  انوباا ڕێگادانی  کارمەناا   بێ وەکک  یەکانی تێکەڵەیەیاکنجئ

 ختیەیش بە ساا دێک جااارهەناا   ،وش نەبااوبەیەکەوە هاااو  زۆریااان بەشتگەلێکی  
 زەی وبتوارتەەکی پوە لە گۆشااەیەیەکە  بە  (و بە ئاسااتەمش هەبااوری وا)جا
  ەیەکی ساااەلیق و وقزەهااایک نە  زماااون وئەنە  یاااش واباااوورزۆ بە ەن،بکەڵااا ه

ەکان شااار  ەوبەرو    ەگەڕانەوهەڵاا   لەوانۆریااان  ز  و.کشتوکاڵیشیان هەبو  کاری
نە ووو باا  م زۆریشیان مانەوەبەب  ،اێناێکڕەکی هەژارنشینیان پتن، لەوێ گەها
 وڵ وکە میااوە، گااوناا ەن هەکانیاااڕۆڵی سااتەر دەلەساا  ە یەک، کەاری پاالتیاا جو
 .ێشررۆدەفیێدا ایدن یارکەناروو لە چرادەکی پەرەیپێوڕوبوومی وبەر

 

 بۆ سەرنم  اردەوامەکەسەردانە ب  کە  ،وومەباندڵنی  تەواوی لەوە  من بە
دەبێااتە   شااینگەکاننی  نااوێ و  نەوباااڕێگا  و  بەرەوی خانواروباری دروستکردنک
. ونەرپرساایاربوە بوەکێشااان کە لێیااانەنەخش  ر وازیئەندا  دەستخۆشی  یەیام

 ،نەدەم  ەوەنی ئبیێتو    مزەربکەگوۆالنە  کچە بوخانوئەو    وێانی لەننەمدەتو  من
ویساا  زیاااتر ەپێە لەکخااانودینەکە، ناا و نا دانیشااتنی وێنشاا  ی نێااوانکە دیااوار

 ،وەشراێەخشەکشێوەیەک ن کە بەنەناندی ریتەوە، یاخود کاوەنتەبچووک دەکا
کە  ،نەیژنااائەو  تییساا ، لێایبگاارڕنی ێەواماای بە پاکوخاااوبەرد ەب یوانکە نااات
ەنگاااو ناااوە یاااخود دوو هەنن لێایشااتچێینەکەدا  دی نانەوارڕ  ێشتر لەپ  زهەرگی
ین هەنگاااو سااێیەمیە و  یاا ن  بە نەیەک  وێاارالەسااەر    کیەویونی خانناۆڕ  بەرەو

  یااان نااۆ هەشاا  کە ،نااانەیۆ ئەو خێزای باا تااایبەتبەانەیە چارەنووسسااازر زۆ
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 وە یەکێااکەیالی کەمیاا  بەن یااا نە دووگیااانەیژکیااان هەن، ئەو ووبچ کاایارۆز
 ەبااااارەیلرەکااااان. و داپی ەریاپباااا  بن( لەونەبااااو یشیانێیااااان ساااا  وودەگەر )ئ

ەیان دەدامەوە: "بەبم ەسااااااتازربەدمە حەو وەبئە هەمیشاااااا  مشاااااا ەەکپێشنیاز
 دەچێ."تێزۆری  ،وەی تۆ دەیڵێیئە

 

بااۆ  ەکە دەگااوترا ئەم ،بااوو ناسائ ڵگەوبەندەبە وئە  اندنیڵبەتە پەژرهە
ڕا وەریقااااەفئری وبااااکون و ەەمی لە یە ئەوانەنەخاسااام -انەرچبکاااۆزۆر لە 

ن پێشاااەوەی لە  شااترباش  ەکانیوراپەی خانونە خبەو دیزاینانەت  ەت  -ونوهاتب
 ،ژینا باا وانەدونخااائەوان نااازانن لەو  "  دەگااوترا:  یان. زۆر جار پێمدەژ  الەنێوید

وان ەئ.  ەس  ئاشنا نیندوڵپەی ئاوی ئاو،  او ومگەر  ن بەەوائدەتەوێ.    تۆ  کە
 ناەوئ وباااو سااا ڕائەوە  ."ێننبەکااااردەه ەڵوردەوا باااۆ کۆگاااایرانە وئەو ژو

، رباێننشااەکەی بەکااان دوانی چااۆەزندنەشاایا  چیاایە و  نی گەرماو بااۆدەزانەیان
 ابیننەکاارێبۆ د  ەیانیانیگوزارەتئەم خزم  ،دەگەیاندەبم ئەوە واتای ئەوەی نەب

نانااادین،  یەارلەبااا ەماااان شاااتیش هی بەکاااارباێنن. ۆنێن چااا رنەکااا  ێاااریشو ف
کە  ،ووباا   اساا ڕهەر  ەشم ئەوەب. بدەوڵەتاایش یدانەت خااوتەناا  انە و،وتابخاا 

 .راەدەکێنپ بێ پارەوپو  هیک شتێکمان بە مەئێ
 

 ،یسااڕائیلدەچااوومە دەرەوەی ئ  کجارێاا   ەره،  ری ئەوەشبۆیە سااەربا
نەوەی کاااۆکرد انااایت دوبو یەم لە دەرەوودەچاااو مبەبردرا، ەبئێااارەییم پێاااد

ی رووشاااا کااااان و باەگرتووەکوبتە ی و ەوروپااااائ، بە دادەنااااد و باااااربووم ەف
ن اوێکەماا ن  ەۆخپەیداکردنیش لەگەڵ باروود  ندایە فەووەبدم.  ادەگەڕا  دئەمریکا

 حێکااایمەزن و زەبەال خاااانەیەکیەکاااان وکێتیااای جویە دەساااتەیگونجاباااایە. ب
هەر   اپااارەکەش هێشااتو،  ابااواوو د  تکاااەر  ههێشااتا    اخروو؛ ئەوە بنەکۆکردارپ

 وجااو یەتاا ەوڵۆ سااابن دباا ە بااوو ک  یمی پەسااتئەو وێاانەیە مااایە  و.بااو'دیاری "  
رگیز ا هەئاو،  تێکش  وهەمو  دەکان بژی، بەدەر لەێرۆمەنەندی خف  ەرسەل  ەره

نیاااتنەر بی ێکریاشااەبکا. ماان لە ئەناادازسەرمایەی پێویستیمان گە  یوانەتنەماند
 یلە بەرز وو تاااباا ەە نڕاسااتتیشاام بە پێویس چاایەووم، کنەباا  بورینااا تاار ئاپ

 نوزمااوئە ی زۆریێکنساااب یسااتی بەویە پێبااۆ گەم،تێااب ستشااۆری ناناادیندە
ێ. مااان دادەبەزبێگووازی  خێرەندی خکە کێرڤی ف  ،وەی بزانمو ئەلەپێنا  وبونە
تی یەنکااو چااۆەڵە مااایەی خەمخااۆریم، بووباا ووب  هەر بڕی پارە نەبااوو کەخر  ئا
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 یامااا بەردەودەکەوت رەد ام باااۆهاااات. ودەتمان ەسااا دەب پاااارەیە باااوو کە وئە
 ینااایانوڕی انەگەزەکااا ڕیااانەی رنە زۆازارخاااوخێکی دبوون لەساااەر کاااۆمەبەنااا 
، خااۆ لە ادەدەسااتدەی لخااۆی یکرێکااارخۆژیاناادن، هێاازی  ەبااارەیل زمنیزایااۆ
 تیئیااادی بیااارم لە توانسااا  باااگەڕێ؛ نیشاااتمانییانەش هەر ۆییی ساااەربەخباسااا 

 یرببێاااتە هاوساااە وجاااوااااانی جی اتااا ، ەی فەناااد کاااردەوەی دیاااکوەچاساااەر
ەی ەکداندوای سااەر "ن.ەکانمااااراوگی تزم بااۆ "کااۆکردنەوەنییااۆپڕۆژەکااانی زا

 ونەوە ڕیۆناااااامەگ یبەردەوام پەیوەنااااادی ،نەکااااااکگرتووەیە تبوم باااااۆ ١٩٤٨
و، ماان و ئێلیاازەر ئە کاااتێکیش تااۆر هەبااوو، هەرمۆ هێنااری وسااکەم لەگەڵبر
 باساای  یوڵو ، بە ،اا دەدیاا   نەکما( یلیڕائسری دارایی ئیوەزی  ەمینیەکن )الکاپ

 خااۆی کەەکاارد، د ێمااانوەکی نرییابوکی ئو چاال کاروبار  ێوە نونچوتوانستی  
 یل بێ.سی فەندەکانی ئیسڕائتنی پرسخاورئی سەڕەربد
 

 ە لە ئۆرشاااااەلیم بەڕۆژساااااێ  ێکیرانسااااا کۆنف ،دا١٩٥٠ ولیەیلاااااوئلە 
ی ۆکەریاا ر بایەکەمااین جاا   بااۆەوێااش  ل  هەر  ەسااترا.ب  ەستپێشخەری بنگۆریااۆند
 یااانەیرەدا ساااەرکردەی زۆکنساااافەرەکااارا. لە کۆن ارشاااکدارایااای ئااڵەی و،ە

 ەبوون. لە بەرایاایەوەئاماااد اکاا ریەمئنی اوەکاا توەکگری وبتەکانی وەڵگا جوەکۆم
 فرۆشااتنی و  ێ ئەگەر هاتدەب  یا چرا. ئایبیرۆکەکە نەک  لە  زۆر  ییەکپێشوازی

 کااێ روەهاااەی؟ هزاناا  ەمک ەب ووازانی جااوبانگخ یەکێتیی هەوڵەکان  ،،ەواڵەکان
 ەلیەک بااێ ەشااێو دەچێپێاا   کە  ،ی خەرجدەکاخۆ  یرەەی ئیسڕائیل پاوەردە  لە
ج، ری بااابااا ی نەدەکەوتاانە باانخااوازێرخ ویبورە و بااارارە؟ پاا پااافیڕۆداناای  بە
وبتە مەتی  وو حکااوودەبااێ ئەگەر هااات  چی  بێ. ئایا ئاخۆنا  ان وااڵەکەو،  ەبمب

 واڵەکااااااان؟ەی ،ساااااا پر ەمەیلاااااادار نەڕوانێاااااات اوێکیچاااااا  بەیەکگرتووەکااااااان 
 کی وایتی هەستێگش  ەا،انە، برو مەۆپارێزیانە  خو  ئە  هەمووگرتنی  چاولەبەر

 ەبااێ.ن نسااائاگەڵ ئیساارائیلدا  ناادی لەەوەیپ  ربەراناابەۆزەکە  د  ەک  ،دمپەیداکر  ال
ناکااا، بەبم  ائیل سااەرچڵیەکی داراییااانەیساارئ ،و بااوێرانە بڵااێ نەهااات ێککەساا 

رێتی باااازی ،ەرۆکەبیاار ووهەماا  ەک ،مەکی ئەو هەسااتە بااکەکااۆم ینوانەماادەت
 نبەهێزییااا  کاایەمپینێاڵەکااان ک،ەو  وو. هەرچەناادەخااوازراو باا نە  تکائێمەی ئەو

ە کەویە ەب ن، مۆنتااااااااۆر و ماااااااان، کاااااااااپالنۆریاااااااا ۆگلەوەی بن–اکرد دیاااااااا پە
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ری پێشااااوی خەزێاااانەی وبتە ەزیاااا هێنااااری مۆرگەنتاااااهو و. بوونرتەرریگکااااا
کاااااات  ەوئ ،نیااااا ەڕاە گگدا زۆر کاااااۆمەڵ١٩٤٨ لە وەکەیە ەکگرتووەکاااااان، بەی

ن ەسااتەکەمامەبە ل و، یەکسااەربو  وگخوازانی جونبا  ییەکێتی  یتیگشکی  ۆسەر
ک ۆساااەر شااا ڕۆیەو ئ د.کاااری ەش پتااارەو لەوئ .یاندیشااا سەلم وەیشااا  گ

کیش لە ەرۆکە ساا  ،بۆشاامان دەرکەوت بیناای وا دیسااپی ۆشااکیە کی لنترومااا
 ،دیااااکەش سااااازدرای سااااێکنفرانکۆلماندیشاااای. بااااۆیە دۆزەکە گەیشاااا  و سە

 ،ئەوەماادا ادەستکرد و هەوڵاایڕم ەکی واژۆکراوچ من  .لە واشنتنان  یمجارەئە
وە و ەوێنمەڕبااا ن یااااەتاڕەزایان و نومااا گڕم و بگاااۆ ووبااا پێنەیاااان نەی بڕواەوائ

 .اوکارو ه انشتیوبیانکەمە پ
 

وە نی پەخشاااان و وشەساااازیەڕشاااتەکی و دازۆرم بە پێشااا  کااااتێکی
یل ر ئیسااڕائەئەگ تم؛وکااۆکردنەوەی پااارە گاا بااۆ  مەێیساا  بااۆ جاااریەکوشاا . ن
        وانااااااای ت یوەباااااۆ ئەنااااااانەت رەبساااااێنی، تەەپ وێ، گەشااااااەبکات وبکەشااااا پێ
 دۆالری بلیااۆن ١،٥ ن بەامسااتویئەوا پێ بکاااینابخااۆی د یخااۆراک ێوەی هەباا ئە

ە یەک ملیااۆن کەسااین ک ،نوو هەیە  ئێمە خۆمااااتڵی داهساسێ    یی بۆایکئەمر
کاااانی ەوجو نەالیلە  ۆن دۆالر دەکااارێبلیااا ەک ی ەبمب ،بەرپرسااایارین لەوەدا

 . ەواڵە،ڕینی ا کدرێ، لەنێویشیاندبز زۆر شێوا ە بەومریکائە
 ەیەکبم بەشاابە مااان،بۆنە یبەخشاا کەەارپاا شااێک لە"بە

کە بە   ێبا  رەیەپاائەو    پێویساتە  ،ەتاییزۆرەکە  بەشە  ەک  ،کەیید
، ەەڕێناااادرێتەوبگپااااارەیەک  ؛ەرباێناااادرێوەبدگەڕانەوە وسااااو

 و  زۆر  ەارڕەپاب  وئەری  ابچێتەساەر. ساەربی  وساو  یشکرەیەپا
ایە ساەرم  ێوماانەمە دە، ئاێووازانی جاوخگنبا  یی یەکێتییە،ەبە
 ەئێااو ێەوانەمااۆشااین، دبفرکااان ڵەنەوێ ،ەواامااە، دینربێنااوەبە
اخۆ ک متمانەیەکتاان ئاازانم  نا  ەنێ. من ئەوەبدرز  ە،  ان بەپارەم
 ن.کەەک دمتمااانەیەە ک جااۆرداخااوازی  ەینااێ یاااخود ئێااوەدەد
 ەدەتااوانم ب یەواپااێم کە  ،ەیەهانە ماامت ەجااۆر یەک تەنیااادا لێاارە

وانم تااەمێ. ددەبااەڵێنتااان ەوە بلیئیئیسااڕای نەرایەتی حکااومەتێوناا
ئەو   ێ،بادەمئیلتان  ڕای ئیساکاەڵخ  ایرمەودودوماانەی  تم  نیێبەڵ

ە ئیسڕائیل و متمانەی  ژێن ڕتا هەر دەش هێ  ەی ی و جور  سەدان هەزا 
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 وەهاارهە  چادرگەکان دەژین.  کە لە  ،ییەوهەزار جو  دەیان  ئەو
گاااری ڕۆژ ەکااانیڕۆڵ، ێەمەکانیشااتان باادۆڵڕەی متمااان نمدەتااوا
ن ا ەکییا،رڵە یێامند ،انەکمەنییەنەی یالاڵە بچکۆئەو مند   و  دێرین 

ییەوە پەروردە انازدا بە شیلئیسڕائ  لەستا  ئێ  کە  ،ییەکانڕۆمانو  
ن تاااااکە. ئەوان ،ەرزەخەنیلەخااااۆیەکی وو دەباااانە جااااو ەبااااند

 کاااااان بەەڵا،ەونرخااااای  وەیەدینەەڕەفمشااااا بە ، ئەوانەوەەندەد
 ەدەنەوە."دی ەکەی سەریشوسو
 

 پێش لە  دایبابیان کان وەمنداڵ  وخساریڕ،  م دەکردنە،سان وکاتێک ئە
انیااان بەرەو بەی مااووهە کۆڵیتەکااان،و  انەکاا ە چادرگیااز لڕ کە بە ،ووباا  وچااا

ەر ان هیاا ووەمه. وبااان لێباادەنڕێگا ردەچااوون تااا دار بچێاانن یاااندە گردەکااان
      وو،بااا ک جەستەشااایان ناسااا  باااوون وشە،وشاااڕ  یااااننالەک، جنگەناااج نەباااوو

و  وڕکاااو کە بە پشاااتی ،باااوو رپێشاااتشی کەمااای ماااانگێ دچەنااا  تەنیاااا بەبم هەر
یستێکی ل  بوون،شتدانی  ودتن یاخەڕۆیشد  ادمەنانی یەک،امەەش ەبە  رکزییەوسە

کە وەنااا ه .ئەوروپااااباااوون لە  وی لە ئۆردوگاااای پەناااابەرانۆ،اااابێااازاریش بە ت
رتااووە. ماان گەڵاکەناسیان هخو  ەور  ئێستا ت  تە وساان ڕشتیپیان بەرزە،  سەر
 بااووم.  ڕاساا من   اخودایە سوپ ،ننانەرهێبسەدای وەدەنگون  ئەوا  یزاندەم

ا، دا جاااڕدر١٩٥١ری ئااادالە  یلیائەی ئیسااڕتاای ،ەواڵمەەڵکەمین هیەتەی اک  ەول
شااراون، لەو ە فرۆ،ەواڵدۆالر ێ بلیااۆن ساا  ٣ یبە نرخاای ناازیکە 99تااا ئێسااتا
ەی ایبااااووە ماااا  شوەەئەبەرکرا. ەسااااتزوو د ۆالر هەرن دۆبلیاااا  یەک نێااااوەدا

 ان بە،ەواڵەکاا ، دجەکەیبااوەرەپێاادانی و پ یائیلیسااڕوری ئبئااای  ندنماپێکرەشون
یەکی نی ئااااابوریزراناااادیااااارمەتی دامە کیدراماااااتی وری ەوهەی جشااااێوەیەک

 .وی نوێی دەوڵەتیان داوشەسەندگە
 

 تێکشاا و ەمااوهن ماا بااۆ کااارکردن  تەنیااا ا بەەردەمدلەو ساا  لااێ گەلااۆ،
 دا١٩٥١  لەیااان  ێکژڕۆبااوو.  هەو خەفەتیشم    نیاخۆشی ژالیەنی    بەڵکو،  وونەب
 ڕەمەلم ەیەک، بروسااکبووم ەی وبتەودەر کردنەوە لەپارەکۆئەرکی  بە  تێکا

 
 ەرگێڕ و-ە١٩٧٥ە یە کبەکە ی کتێەرچووندساڵی س  مەبە  99
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بە  ائیل تاااوە ئیسااڕمەگەڕا هااات. دەسااتبەجێ ۆۆچی دوایاای مۆریسااەوە باا کاا 
ژیااانەی وە  ماااەو  ی ئرەریشم پڕبوو لە هزس  ەم،ابگڕەکەیدا  اشتننی  ڕێوڕەسم

 ،اموبااا وازتربوانااادێ جیهەمااان  ۆ ئەگەرخااا وو، بااا ردب ساااەرمان بەوە یەکە بە
 لەگەڵ انمبتااو ،نەبوو ە ئەوەەو کۆستئ  مان هەبووایە.ی دیکەەوشێکڕ  ووبەنگڕ

 ائامااادەیی ئەوەشاام تێااد  هەروەهااا.  باادوێمخێزانەکەشم    ەڵخەڵکی تەنانەت لەگ
ۆ باا دە ئااێمە چەناا هەر م،ڵااێە بی کەلەو ساام، بەدەروبنوەوە یەبااارەئێسااتا ل ەینیاا 

ەسااتاوم، وەکەی  ڕگااۆر  سەکە لە  اە، ئێستەوینجیاببوو  کێل  شریکی زۆەماوەی
روەهااا واشاام هە  وە،دا  وڕسااماجێکی ،م ک بەبدە  وەبە  پەیی دیکە  رێکجاوا  ئە

 نەداتکەوتەی لەو چەنااد سااابئەو دەساا  ۆبدا بش باجێکی ،وڕ   سیمۆری  ،کرد
 هێنا. دەستم بە

 
ن ماایونی یەکەیکبااوو لەدایەکەی  نەخۆشش،  راسا  یدووگیانی  هەروەها

رخۆ، وەسااااەهاتە ەکەمکاااچ تااااا ومباااوانر نیگەرۆانە زژڕۆئەو  ەیاااان وکەلۆتم
ە ەکەمان سااەبارەت بیسااتیڕا  کە  ،ێناااان هپزیشااکەکۆ  ۆرمان بز  زەکەریا و من

ەیەکی تر ئاماااااژپێشاااا  ەایااااکەکەی پێبڵااااێن، چااااونکو د لەپەکااااۆردروسااااتی تەن
ۆر ز یبااارێک ە لەونەکاڵبوا بەهااۆی منااداری ساا انژی ەنەیان پێداین گوایێنەراتۆ،

ە ،ساااان لەوپێشاااتر گاااوێم نکە وچااا  ،درنەکااا  ەانوتااا و ەڕوام بە. مااان بااا ایدژوارد
 ردنو ،ساااانە هااای بااااوەڕکئە کە ،ێوبوش بااا بەرئەوەلە ڕەنگباااێباااوون، ووب

 ،ێ اای مڕبچێااتەوە  وچااوو، دواتاار هەر سااوربودەر لێاای راکەچاای سااانەبااوون. 
 ەبتااا سااارا  یاناادی خاچەنااد مااانگێک نۆ ماا باا  وو.باا ش منااداڵێکی دیااکەی اشااانیپ
مناایش  انە نەساااخبوو،ییاا ەبێاود چەنااد مەیشاا یرب و لەەسااەرخۆ ەوەواوی هاتت

خااۆم  بەئۆرشااەلیم تاااکو بیاێاانمەوە ۆم خاا لەگەڵ  ێ اای م وڕمە ویساا  بچاا مەدە
 لێاایبااووایە  یاادی دەاکەوم، ئسااەرن  ئەرکەکەماادا  لە  اناایم دەمزەبێیبێ. بچاوم ل

 ووپۆشااااین لەاێ، بە چۆی هەڵبژێاااارخاااا ی انیاااا ژ یەڕاسااااتگەڕێاااام خااااۆی ئاب
  ن.ردم دەخواسەر ەی لنەەفەتاخموخە

 

نەی ساااب ی ئەوماااوە لە نمیەکاااتایبەترین خۆشااییە تتەرە گەولەکێک  ی
یام. ماان یدا دەژیاۆرشەلیم تئ کە لە ،ووب ووەەو چاوە خانئ  اربووم،ی کەزیرو

اک و و پاا  تباار هەدا، بەدەر لەوەی گنەدە  یەکەمینگە نیشتەژین  ەزۆر گرنگیم ب
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 ر لەوەه ە،ووخااان هەرو وا خااانیاادایخر لە کۆتائاا  اکێشاابا.ڕسەرنج ووپێااک ڕێک
نی م: شاااوێابووجاااۆر ژیااا راوانوی جۆخااا  لە چەنااادان ،امەزراەوڵەت داتەی دکااا 

وە وئەو خااان  اشو ئێست  سەروەزیر  رەوە، ماڵیەتەجێی فەرمی وەزیری دنیش
ماانە و   هاایکەی  ەنیااو  واری تەلئەبیااب، کەلێاا   ەیباااخچۆیەی لە  ربەخەنیمچە ساا 

 ەلتااااوەگەڵ ل کاااانیەتیڕەێ کوو سااا  ایاااائ وم مناااااحییاااکەی هااای دنیاااوەکەی 
 ەوەیماان، ل ەراوەتە ساا د خااوی خااۆی کە زۆر ،ساایاوی دایناا  ن بەایگەکەەساا 

ماان الی    ،ومیاااەی تیایاادا ژوانوو خااانم لەکاااک  ەر ئەو. بەبم هاایساا مە  من بیاادە
 ن.ووباااا نە ردڵگیرتاااار و خۆشاااات ، دا١٩٥٦تااااا ١٩٤٩ە لوەک ئەو خااااانۆچکەی 

 ییتاکۆ بێ. لەوت ڕوکی ێکموڵ  ارچەپر  ەو لەوەی ههەبوەکی  یمێژووئەوەش  
 یریاانەو زۆ  کێنێساا ای ە بارەگاا ایگۆریااۆن دەبااووبن ڕێنماااییەر ساا ەا لد١٩٤٩

       لیم. ۆ ئۆرشاااااەبااااا  ە بگاااااوازنەوەیااااابەولئەبانی حکاااااومەت لە تەمودەزگاکااااا دا
 خااۆی ەکەریکاارد، بەڵکااو ویااۆن درە بنگۆک ،نەبوواسااانئی ڕێکئەوەش بڕیااا

 مەلیئۆرشاا لە    ێساا ێنکتنەکانی  یشاا ندادنەوەی  ەناادە کاارچ  ەییانە بااوو. هەرننمو
. واردخاااا  ایەتیۆکلەوێ سااااوێندی سااااەر هەریش زمەنایاااا ر ودکتااااۆ وو بااااو

 یم لەەلێااوێنەی ئۆرشاا پااێگەی ب خودی ئیسااڕائیلییەکان هەر  نیاتە  شکراشە بەئا
 بااوو  داێکاا یووج  هەمااووڵاای  نێااو دەکە ل  ،انااندەز  نی داگیرکااردوابردوڕوەی  ما

ی مەکەتااۆکە ە پەیوەناادییشاا هەمی انایج. با،ی  بووبان  کوێیەکدا  هەر  ا لەئەوس
 ەگاارت. هەردنەەڵهن  یادهەن  ، بەبووکردیان فەرامۆشداود  شاری  و  ەێمئ  نانێو

یااان وا UNSCOPکااان ەکگرتووەنەتەوە ی  پییاال و کۆمساایۆنینی  یۆدوو کۆمس
دا ەرەباا یهاای   یااان  ووتی جاا دەوڵە  نێو  ەلنە    ەیپێگ  مکە نابێ ئۆرشەلی  ،ابوودان

شااەلیم ربااێ ئۆدە  ،یاریدابووڕش برتووەکانیکگیە  ەی گشتیی نەتەوڵەەبێ. کۆم
دی کی تایبەتمەناا ێیتیەراڕێوببەوەی ی، بەودێری نێودەوڵەتتی چاندەسب  تەرێبخ

 پۆلیسااای نەیلە ال ەباااێ وی هجێکی خاااۆو حکاااومەتێ نئەنجاااوومەکە  ،ێهەبااا 
 باااۆ ئەوەی ماااووهە وچوش پێااادەوانیااانەڕم ئە ێ.ێزررانێودەوڵەتیشاااەوە بپااا 

و  اسااا ڕێ" یتەبەی دەسااا وبە ،پاااارێزرێنن بکااااەزۆکە شاااوێنە پیر ،ەەوبگەڕێااات
ئەم  ەرە ی ەت. هەڵااااابتاااااایە بەردەوام باااااێتاااااا هە ملیەۆرشااااا ی ئ"میئاااااارا

 هەماااااووتانە دژی یی و سەرساااااەخەهااااااڕ دەوە و بەتکااااارەڕ نەخشاااااەیەیان
 ،ووناخۆشااب  پێشاامانە  چەناادرە هەمێشااکردن بااوون. کەچاای ئاا ێکی دابەزیاپێشن
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وەکاااااان تەتەوە یەکگرنی ێنااااا بەڵخۆشااااامان بە  یدڵااااا ، ژرانااااادمانەر پەبم هبە
سەرپەرشااااااااااااتی ی بااااااااااااۆ "اپرساااااااااااا ڕ ،اڵە سااااااااااا ددوای  یەە بەوەوایدەد

لیم دا و لە ئۆرشاااااە١٩٤٨ە لکاااااات  رێ. ئیاااادی ئەوبکااااا ەی" ەودنرکارهەمااااوو
اڵ مەحاا ییاادا  اود  نەدەچااوو لە  ان، پااێشدەژی  رە ەی  ٦٥،٠٠٠و    وجو  ١٠٠،٠٠٠

 ەمئااێە ک ،ونەبااو ارادائاا  ە لەرساا ێمە. ئەو پهاای ئاا  ەوەتبێاا ئۆرشااەلیم بکە  ،بااێ
ەر لە وەش ه)ئە دباااااێکر نەکااااااەرەبیجییە کنئاااااادەرکردنااااای  کارماااااان باااااۆ

ەروەهااا ئەوەش ، هاوە(وردی سااەلمێنر  ەدا بەۆژڕ  شڕی شەپێشااتەکانی شە
 انماا ەکە ه ،ەراسااان بااووبینشااارەکە ه ی"ێسااا و ئاااراممە بە "ڕکە ئااێ ،نەبااوو
 ەشااتێک ئااێمە ل  ووماا ەهۆ،اناادبوو. دوای  مەی تئااێ   سااا  ٢٠٠٠  ماوەیبۆ    ڕێسا

کە   -ردبااێک  انیمۆشاا اەرفەش  دیااککانی  ڵخە  ەرئەگ  نانەتەت–ەمانزانی  ەوە ددڵ
 رشاااەلیمدائۆ لە ١٩٢١ە هەر ل انەکااا یەرەب ژیینااادوتوبی توئاشااا و پشاااێوی 

 ەیوخەتای جااو  وداوێکیشڕوەت تاکە  نناتە  مانزانیو دەش  یکۆردیان شکاندڕ
 ووە.نەبێدات

م ەبب ا،زرەرگیااااز دانەمەهیم ەلەناااادەکەی ئۆرشاااا یبەتمتا ەەنەنجااااوومئ
ەکاندا مااایەوە. یەرەب  ەی،تە  اگریئ  بن  لە  -کێمانگ  دەنچ  ماوەی  ۆب–شارەکە  

ێوەیەکی شاااا  ارەکە بەە شاااا ەلیم، کسااااەر ئۆرشاااا  ەمااااارۆیەیگ ەوئ ماااااوەی لە
 ووەمااا ها، رکااا ەبۆمبااااران د ەوەانیەکااا یۆردەنئ و میساااری لە الیەنناااانە بێویژدا

ڵقی وونە بب انشوێنە پیرۆزەک  ۆڵگای نێودەوڵەتی بکۆمە  انیکنەردرخواوشوم
یک هاا  ،وەکااانە یەکگرتوتەوەنازی  الو  یڕێکاکەمە بڕیاا   ناادچە  ر لەدەە. بسەرئاو

ەر بااۆ ساا  یەرە  ەسااتدرێژیید یبااارە لە شااتێکیان ولە جااوە جگێباا  ێککەساا 
 شااارە یخەڵکاا کردنی  ارگاا ڕزهاایک کەسااێک بااۆ    ولە جااوە  جگرەکە نەکرد، بێشا

کەیاااان ەنریرە دێشاااا یەرە  یییەکانبازشاااەنە ساااەر. ،ۆبووجااا نەدێااارینەکە 
ویی لەوێ ماااااابوەوە ودنااااا یز ە بەک و،جاااااو یکادەمێبنیااااا  ەر، هباااااوودرکداگیر

مااان نە پیرۆزەکانکە شااوێ  ،بووینمە  ئێ  اتەنیدا  یاستیڕ  ە. لەرەوەدە  بووفڕێیاندا
 وە جااوەر لدوە بەیەەیک کەسااێک لەم بااارم هێشااتا هاا ببەکرابااوو،  حەڕام لااێ

بااوو بپرسااێ: نەک سااێکەتەنااانەت هاایک  وە.ەرەزار نەهاااتەد ی لەماااتل،وخااۆی 
بارەگاکەیااان لە شااارە  ۆک وگانە ساایچاانب تااواننەن ووجاا  ێەباا دێ چااۆن رئە
؟" لە کەنای خۆیااان باا وادا نااوێژ و ناازئاااژڕۆ  ەردەم دیااواریب  تااا لەدا  ەکنەۆنیک
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 کە ،بکەینڕەباااوو   بااوەخساا کەڕکردنەدا، زۆر ۆەنگی و خاا ێاادب سااۆنگەی ئەو
بپااارێزێ  یمەلرشاا ئۆکەسااێک هەبااێ  یەوەب ینربوئەسااتو کە پشدیاا  یێکجااار
 بارەت بە شااوێنە پیرۆزەکااانەساا  ێکنسڵماوو م یانییکریست  ەرهکابی  سیان  
توانامانااادا باااوو  واوی لەتە ەێ ئاااێمە بچۆنێاااک بااا  . هەربگااارێەرو دنااا هە بە
یل سااڕائی ئیکەدیاا   یرۆک و دیینەکانیی شوێنە ده  اڵگەکانی خۆمان لەپرۆزپی

راپرساایەکە  بااۆن مااادنکەی چاوەڕێکریاا ی دۆیەکهاایک هاا  پتاار لەوەشن. یێزربپااا
 ەپاندبووین. س رداەبەس نەڕیادا شەی ئەورەبلابوو. منە

 

لەبەر  -وون باا گۆریااۆبەرچاااوی بنوێرییەکی باا  ەییشاادا مااالەگەڵ ئەوە
ی ادەسااتبەجێ داو  ١٩٤٩بەری  ێمیساا د  یەکگرتووەکااانیە  تەووی بڕیاااری نەچا

    کااومەت بەرح بەوەیباادا کە بڕیار -کاارددە یلیمی ئۆرشااەتیکردنەەوڵودبەنێاا 
ت لەنێو خودی ەنتەنا. یمۆرشەلێتەوە ئزگواب ناوبراو ێکردنی بڕیاریەجبێجلە 

نە الیە بە- کەارەیی بڕیاااا دژی مەترساااا  ڕەزایی لەنااااای دەنگاااا  ،یشاااادائیسڕائیل
ناااااخی  ێشااااتا دەنگاااایه ؛ بەبموەەبەرزبااااوو -زییەکەیرباسیاساااایی و سااااە

 ی دەرەوە )لەاروباا نی کارئەرکەکااا  ەزۆر لدە  ناا هەرچە  .زتربااووبەهێیۆن  رۆنگب
زارەتەکەی ەویاادی ە، ئەوایماا تەلئەبیااب  ەلر هە وەش(ەوەزارەتاای دەر یانااداوێن

 خاا یمی پایتەشااەلەرەو ئۆرنەیااان بوببارگە شکەدیاا ناای ئەواریاانەی زۆ ماان و
 پێچایەوە.

 

ەلیم شاا ۆرئژیااان شااوێنێک لە  ن دەبااێ بااۆماا  ،وەش ئەوەی دەگەیاناادەئ
لەگەڵ   کێاا رژووەیەک یااان  انخاا لە میوانمدەویساا   نە  وەییەادڵنیاا   بەمەوە.  بدۆز

کە   ،ی باشتر دەزانیشەڵخ  ەشم لئەوە  چەندە  م. هەرەکبەشب  ناشخێزانێکی نائا
ەکەم بااۆ شااار ،ار کااردەتاای کاا اررەکانم لە وەزکاهاو وام لەدا،  ،اتی بووو  ونخا
 مەوێماان دە  ەیوەئ  مااووهەمگااوتن: "ناانەوە. پێبیب  م بااۆژوورێکاا ڕێن بەڵکو  ەگب
 ئەوەش هەر گومااانێب. هەبااێ ەربەخۆیساا  یەکاایوکە دەرو ،ورەیەک ژ یااانتە

 "ەوێ.کدەستدە
 

ا زەنگاای اییااددو لە ەبمب، ساا ی ویێ کاااتگەڕانە هەناادوونخااا ەو لەئ
کە دەروازەیەکااای  ،دۆزیااایەوەن مااااژوورێکدا ئاااێمە . "گۆلااا درالێااا م تەلەفاااونەکە

 ەرا هتخۆ هێشاا ئااا دا. ەسااتبتااۆ د بااۆە یان وانیاا ێماا پ ەربەخۆی هەیە، بەبمساا 
 .."ی.وێ بێی  و بیبینتەدە
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تاای رکە  ەەکە لوخااانو  وەاچ  ەکەم کرد.م سەیری ژورووجێ چستبەدە
 ییالدەگااوترا ڤاا   ێااک بااوو پێاایوخانو  ەربەە سکەروژووو،  ەدا بلبیای شارەکتا

ەکە وتێاادابوو. خااانو  یەگای سەرکردایەتی بەریتانیاێشتر بارەشید، پهاڕونە ڕ
 داژوورێکااا  ساااەر بە یکیشااا یەال ،ووبااا رەی هەنێکی گەوبااااو، ااااۆم باااون وود
 هەمااوو و.وبڕاسااترەکە  ازیادەناا ی ئسااەۆخڵیش بااوو. ،پیسوپ  ییبڵ  ااڕمابوو، تد
 ەهااات بەڵکااوکەڵااک نەد  ی بەژوورێکانی  بەرس  یاەنت  بەر  هە  کوەنەەکە  ووانخ
سااەربانەکەی   ەڵ ئەوەشاادا چااوومە سااەرەوە تاااەگەستەمیشبوو. لا ئنی تێدیاژ

ە ک ،کاااارد ەکەموروبەردە ریسااااەی وەسااااتام و ێلەک لەوخااااوج نێاااا ببیاااانم. پ
دن ناا پێمڕاگەیا ووە هاتمەخوارە ییادو یڕوانی،لیمدا دەئۆرشە ربەسەدڵڕفێنانە  

                ەی تاااااۆکاااااات ادەهێااااانم تاااااا ئەوڕ ساااااەیپە ورژ لەوۆم بێ، مااااان خااااا وا" باااااا
لەوێ  "دەکەیتەوە. وێران بووە، چاک  کەالیەکەی دی  لەکە  ە(  شو،ە)وچئەو خان

کە زۆر ەچکانۆوا خاا ترا کەگومێی.. پیەتاناڕەز  ەر لێشاویب  مەەوتک  دەستبەجێ
ە رەووساانو ۆر لەا خااانۆچکەکە زوەهاا ەرادا. هدەسااتن  کەزیرێاا وبۆ    و  کەوبچو

 گ بمێاانمەوە، چااونکەماناا   بااۆ چەناادان  ەاکنساا ە ترو ژورووایە ماان لەەبە. دزیکن
ە بە خەندەو  تەنیازۆری دەخایاند. بەبم    ۆموێکی بچوک بوانستکردنی خورد

 دە. چەناا وازمەوگاا ەد بااۆییاای وزو ەئەوا بیەوە کرانێکاتێااک خاااو ەره تنپێمگااو
م شاا ەەکییڕوانی چاوەم شااایان، بەبم تەواوکااراەکوەوخااان اوو تاا چاا کی پێمااانگێ
 ەریە ساا دەیااڕوان کە ،یمم دەدیئۆرشااەل ووەماا ه یەوەورەکەە دەال،ە گەل بااوو.

گەی م جااێال ەوەئنەدەبووم.    سەیرکردنی تێر  لەش  ودیا، هەرگیزیردەکانی جگ
 چەنااد ،مدەبااووو  وماناادش  دیەناا چ  وچەنااد درێااژە    ەکەمژڕۆ  ۆئاخ  ووەبپر  ن
؛ مووەدەبئاماااد شین کۆبااوونەوەددەکاارد و چەناا انم ەکینگەردانی نشاا ساا زۆر 
 مەا، دەچااوودەدپێااوەخااۆم  ام لەسەردەرگ  ڵ واوە مهاتمەەر کاتێک دەه  بەبم

 ش لەارەکەشاا  انیدەباارد و دادەنیشااتم، چراخاا  ەمنۆچکەکەم، چااایەربانی خاااس
 ەڕیوپەئا ات تاا ن ئەوکاا ماا  یدئیاا  دەکااردمەوە، اکناا وڕوۆ ن باا اریشااادەورماادا 

وا هەر یشتەیاساا چەناادان  ۆی باا دەمتااوان ێک جااارانناادن دەبااووم. هەاشااادم
ەباااێ ەران و دۆساااتان یاااان بدبااارا ەگەڵا ک لکااارد. ئەوسااا  شاااموامەوە و نبمێااا 

 یاااشئا  ومم دەکرد. دواتر مناحیم  لیدڵگیری ئۆرشە  ری دیمەنیەیس  ئەوانیش،
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 ک لەێشاا ە بەکە بااووکەچۆانی خن کرد، ئیدێتیااوسەره  یدلەوێ زەماوەن  هەر
 .خێزانەکەمان یمێژوو

 

 بە ەم، نااااکرێ ئەوسااا ونوانم دەەی ژیااا ساااەردەم ئەو لەباااارەی تێاکااا 
-ەەوشااتبەرایاای زۆر  ەر لەەختیار بااووم کە هبند  ەتاچ  ،وەەنگنەداتەڕ  داسەرم

 وبااووبێ، بەڵکاا  وەماانەزێتی نگااااوەکان بە کاراودڕوەی  ڕاستەی ئابەو  کەوەنە
ێک دیاندا، هەناا وڕو رمەوبوردە ەی لنەاێشااتو پلەووم  ب  دانەبڕاو  کیشێبە  من

ن لە ایەکالکەرەوەماااا  ینیناااایبڕۆڵنااااای واو خۆشاااام ت کەمەزارەتەجاااااریش و
 ەکو-کاااااورتی باااااکەمەوە ئەگەر پاااااێم وایە .هەباااااووەا ەدتەکتناااااانی دەوڵەیابن
 ئەوەی وکە لە ما ،ێرمڵبژەانە هندنسیان لەو پەرەسەن دوو یا تەنیا  -ێویس پ
و ەئەوا دەباااێ ل ،مباااۆ نوابواتااا وو  تبرتااارین خەزۆیەی ماااات سااااڵەدا ەوح

         ر باااووە.ایایااادا بەرپرسااایکاااار ت رەتااایەزاە وک ،پێبکەمەساااتد وەیەنناااامە،انو
کی یەنیادار بااووە بااۆ شااێوە یەکساااسااەکە هێماا رر پتاا پێک شاات ووهەم  ۆ من لەب

ی ێاانەگیااز وهەر  دەتوانینەماا ێ ئەوە  باا   بە  رییانە، کەەەرودپیەتییانە و داکۆمەب
ان، باااربووی ابچووساا  ی بەنەنشاایخان .مواچاا رەت باێاانمە بەوڵەرابوونی دکااا
ەکان(، یری)زامنکاندەساااتەبەرییەکادایکاااایەتی و  دۆنی، مااااناااانوەژو بێەتیاااو ه
ۆ باا بێکاااری، ی مەی پێشەسااازی، پەککەوتەیاای و باایبااوار  انیکاا ەداووڕوەی  مبی

چەنااااد ، هەروونبساااازچارەنووسسااااگەلی ەت پروموڕ کی بەەیهەر کۆمەڵگاااا
هەر  وروەنەی ساااا اشاااات ەوەبم ئب ،ەایوبااااودیااااکەدا هە تیشاااا  ەمان لساااایماکێ

  بنەمابوون.
 

 ۆشااااتێک باااا  هەمااااوو نیبێ دەسااااتبەجێنەشاااامان تااااوا گەر ەنااااانەتت
 مان الی کەمی ئەرکەکە ، ئەوا بەبکەین ینابدنون ،ا بەیی رێکارکی  ەەوبزووتن

ەوەش ن، ئێااژیڕبدا ن،ااانو ێ پرسەکان بەبکر اتد ، هەستمکربووگرت  ئەستۆ  ەل
یشاااتمانیی مەی نیبااا  ینناااامەو،ان ن یەکەماااینینابتاااودەگەیاناااد  نمااا  ۆبااا ئەوەی 

تەی بااااایمەی خشااااا ساااااەر بنەماااااای ی لەرفرەوانااااا بەێکی بەشااااا  کەین، ڕێااااژداب
دا نێااردرا، ١٩٥٢ە یااانیوەری  ل  ێس نێک  ۆکە ب  ،ستادروت بووهی  شانەیخخۆبە
دا ١٩٥٤ اڵیساا  کە لە  ،نیشااتمانییەی  یم،ااانونی باا   بااۆ  ی خۆشکردەێگڕش  ئەوە

ری و. باااوەباا نییانە وناوەریێکی ئەفساا ساا ەراچ شااتمانییشنی یەاریپێکرا. باایمکاا 
انی کاا و کلتورییە ردەە پەروییاااوازیەباارد، یااان جن لەناااو یلداڕائئیساا لە ی هەژار
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ی مەئااێ و ئاسایشاای متمااانە ، یاااخود کێشااەیەردەوکەن  مەکا  وبتیاندوو هانێلە
م کێنێسااتبە  ێااشۆژڕوێ ەک ئەوەی دەگەیانااد هەروەئ مبەب ،نەکردەرچارەساا 

انی ژیاا  شااەرمە بااۆ چااونکە بداەژاری ه ەبهە  یل نابێ  ئاڕئیسەوڵەتی  د"،  وتگ
انی ژیااا انی ەکااا رمانترین دەمژمێکە شااااد ،ڵەتییەئەگەرە خەجاااازاد، ئەو دەمیائااا 

ێ یاااان ێنشاااێوپەیاااداکردنی خاااواردن ب لەباااارەیون ورانبااا ەیگن بەی دایکاااایەت
ی ۆژڕ ێ نەفاارەت لەەچاا د داساااڵ بە یاااوەی کە تەمەنیااانپ ن وەری ئەو ژئەگ

و ن  ڕاهەڵچااۆ  ەمەئەرێ ئنێ."  ێنااامان  رەیاا پا  و  کەن، چونکە کارب  ننیاکبووایەدل
بم دەبااێ بەابااوو،  وەبااوو؟ هەڵاابەتە  ەکانمااان نیمەتیەرچاوە دەراوشککردنی س

 ییاااااانە وورابی ئئەمە کااااااریگەر بکەیااااان. بەبم ،ۆنااااااخ ە بەرکااااااو ە ئەمئاااااێ
و ێ ە بکاارەکمایەی بااۆ کەڵرو سااەەوەبااوی ئنی هەبااوو، شااایانەیااایەتبکۆمە
 یڕووڕووبە ەداان دمەتیمااااا ریا ە، کەوێتەربگیااااا  ولااااادانەوە باااااۆخ ەل رەیپاااااا

 انی سەرشاا یاا رانەوە کااۆڵی داشاایاهەمووەروی ساا  بیاانەوە. لەهەبوسااانی پێب
 بااێار وپە تەمەنێااک بەرپرساایوکە ئەم گاار ،اکاا دە وا رێکیکااا، ەکاااهاوشااان د
روەهاااااااا هە ە.اتەوودەکوباشااااااا رچڵیش پەرساااااااەیکە و ئەویاااااااد بەرانااااااابەر

وەی ئەرەلەب نم:مخواردخە یووە مایەکە بب  ،وی هەبوشەکید  کیردانەوەیەکاال
ن اشااخانەکلە نەخۆ  منااداڵبوون  ژەیێایکایەتی رد  ێکی باربوویامرەنجبەک  وە

ی دەگااااارتەوە( ڕادەی مردنااااای شااااا خانەەەستخرجااااای )کە خە ووەوەببااااا بەرز
ی. ماان بەزدا -بااووبەرز  داناا ەکایەرەبو  چبەران  ێااو کااۆنکە لە-ش  نیاەکمەلۆتک

ە ەمااین ژنی یەکتدەساا ڕامەم باای یچەکاا  و یەکەمااین تەرازەخااۆم چااوومە ن ەب
ژنە   وماان لە  پێم وا بااووی ببوو، ئیدی  شخانە منداڵنەخۆ  کە لە  ،کرد  ێکەرەبی
 فسازترم.ەیک

 

 م،ووساااتبکە زۆر پێااایەوە پەیو ،ەزارەتااای کااااروکەی یااا کااای دەژەیپڕۆ
ن سااااەوە هەباااوو. دیرانوگەو  ناااانانەوجەو پیشاااەیی نیااهێنااا ڕدی بە پەیوەنااا 

نە نەکاارد  شاایێکانیرە نوەۆچبو، کاا بااونە  ەیااانی جادویدارێکاا ی  ناا تەڵگره  کەسەپر
 ڵیدان ساااناا ەکااردن. بەڵکااو چشااەوان فێرنە  بەکنیکسازیشاای  ەستڕەنگین و تەد

دان لەو سااەا،  بکاا   بازرگانی ئامادە  پیشەوەری یان  رێکیاکبۆ    کەڵخ  خایاند تا
 دێکیانەنااا چاااونکە ه ،یااااریەاووتەی رێکاااارکیاااز نەباااوونە رگهە رانەشۆچبەکااا 
یەوە نیاااااا وی دەروڕو لەبااااااوون، اخ ساااااا ۆر نارچووبوو، زبەسااااااە نەنیاااااااەمت



 

352 

 

نوێاادا  نیاسااتەکانی ژیاااورتی لەگەڵ خوکاا  ، یاااخود بەکااار بااکەناتبوون ەهاا انڕ
و  نەخااابلە ژن و پیاوەکانیااان چااوونە ،وتا  ارانزهە  بە  لێ گەلااۆ،  دەگونجان.نە

 و دنبەخێااااوکرێرەکااااان، ماسااااەر ئلە ناهێناااااڕە ێاااارەکان، فیشااااەییخااااولە پ
لە ەرگیااز ه مناایش ون،ۆناای بااوکترەەچاای و ئەلتەنەک پەلەوەر، یدناا کرپەروردە

و واناادمشەکان  ان بۆ پیواستنەوەی ئەوەردەبازەی گە بڕەوتەیرکردنی ئەو  س
ی ێااز؛ هدالە پیشەکەی ان بۆ سەرکەوتن بوووک لەێیەک  ری هەم. تەکانەبووەدن

خوێناادن،   تاایزارەۆمەڵ، وەکاا   ویێخۆشاابژتاای  ەوەزارڵ  کار چووەپای  رەتزاوە
  کەن ورینەکااااااااادێ ەەخشاااااااا خااااااااراوی خۆبڕێکسااااااااتادروت و یه ،وپاساااااااا 

ORT(یی لەڕێگاااای ەڕانەوە باااۆ دۆخااای ئاسااااوی گخاااراکڕێ ،)کە مەشاااقەوە
یەکەوە  . ئااێمە بەۆئەساات بووەخساات داراییەکااانی ڵەن ئۆبااااکااانی هەناادەروەوج

وی، ون درایااا وبەرگجل نکااااوەاهێنراڕاتەی کااا ا ئەوتااا  ،اندەدەماااان فشاااار و دن
م تاایە ک لێ، بااوونە بەشاا دەکااروختە دپدا انەکەسازییشینە پە کارخان لیاماسئەڵ
 بێوچااانەی ەوڵ و کۆششااەئەمەش سااەرباری ئەو ه یااان لێخااوڕی.راکتۆرو ت

 ری. ییب ربوونی زمانیفێ و ییرادژی نەخوێندەو جەنگ
 

ن ک دۆماابەبوە دائیلەرتاسااەری ئیسااڕاس شاااری نااوێ لە ەوە بااووئ
ر ەساا رەکان وەک لەاشاا  ەمااووهرهێنااا. ەد هەڵتااۆ،ین و سااەریانا اکاادو خێاا لەن

بەبم  تیان خااااوارد،ن شکساااا اشااااییدێکهەنە، وبوون وا نەهاااااتنەشاااارانەخشەکێ
ەورەی گتێکی و دەسااااتکەوگەشااااەیانکرد و دەرهێنااااا  یانهەناااادێکیان سااااەر

اندا شااااایهەمووتکردنی دروسااااا  ون، لەونی بااااا اییەکااااا اکنجئ خشەکێشاااااان ونە
ە لنا  ۆمشاا ت  راە کیاا انوێین  شارە  یەکێک لەو.  ویاربووەدێپ  ی حکومەتیستێدەج

ەوانەیە رنجم بااوو، لجێسااە ەمیشاا ەه دالیااایسااەروی گال ەر لووە باااکهەرالی 
 ر لەهە ە ماانک ،بااووبێ ەبەر ئەوەل ەی بااێ یاااخودتە دڵااڕفێنەکلەبەر هەڵااکەو

کە  ومابوەردەمیشااای، دڵنیااا یەکانی بیئاساااتەنگ وهەماااو باریساااەر ساااەرەتاوە
 بە نونی ماا سااتبوپەیوە ێک باا دەبااێ. هەرچۆنێاا  وساا درەر هت شاامۆنا کیریااا
 و.ونەب رگیز فەرمییانەەه دا،١٩٤٩ لەە ئەوێو
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ی ارایااانە، ئەو مایابکی گواستنەوە دەسااتیپێکردۆردوگایەئ  وەک  یانژ 
کاااتێ کێشااا،  اخۆڕ  ۆباا نەی  بەراکۆچئەو  ،  نوبووستکراردتەنەکە    100یکەوێڵلە  
و   کااوێن  اناادەزانی لەینەش  سااتیاڕ  ەر بەەبەزیاان، هدان دافڕۆکە و گەمییەکاا لە  

ەت ەنااانت .ێشکاا دڵو  یااریباای دڵگلئەبلە تە ونبااو روواییااانە دوائ . ئەوبااۆ لەوێاان
و  ۆتێااک و رەزیبهەر چەنااد ک ناازیکەوە نەبااوو، بەڵکااو لە شاایانرێکیشایک هاا 

 دۆڵاااای هااااولە یوەکەازۆنگاااا زیااااک ە ننەکەمان لوێوون. شاااا باااا نیااااان باخچەکا
وێ شارسااااتانی لە ییەکۆکاااا مە دااریاااا کااااومەت بڕیح ۆخاااا  بمبە ،ئاااااواکردەوە

 یەاومبۆ ە مئێ .ێ بۆ کۆچبەراننوەنشینێکی چاون اینەمۆید ەببێت ، تاتبنێیابن
ییدا ناسااازەخشااەی بیوگرافیااا و نج  ە سااەرمان بەسااەر نەخشااەیدان هەفتچەن

بکەیاان.  ینە ئایناادەییەکان داباا یویستاپێد  ەبووئەوە،ەالمان  ت  وڵ وهە  دەگرت و
           . رەتایی گاااااااارتەوەەساااااااا  کیارێشاااااااا ر جااااااااێگەی مائابااااااااا ەیییواائاااااااا  ئەو

ەت ننااااەتیانە، یشەساااازیپ وونااااکیڕو  اچاااریەکاااان، یکا، مەکاااۆ ج نەابخااا تاو،
ی ەکی وردئیاادی نەخشااەیکیاارات شاامۆنا دروسااتکرا، ە ئاااوایی گەش لناا وامەلە

ۆچبەرە ەی کاا دانەوری کاااوانڕوەچااا را و لەاناا رزی ددەشااتێک تااا دوا  وهەمااو
 ەککەشااە نااانە بااوو،ێڕفدڵ ەکەنیاامەڵااێ دن. بەبااژی ادوێاا ەلکە  ،نوێکاناادا بااووین

 اتاا   ؛ بەبموەەتەناکر  ،ی کوپێکی  ڕێوەکان بەوانخێمگوترا  پ  ێبوو، بەڵار  گازس
 ەوەبوو. جاااوێااادانئیشاااوکاری ت انیشهەماااوونە باااوو، باااایی گۆشاااەگیریابڵێااای 

 داوێنێکی الپەڕگەگەی شااا راوجەنااا  ەلن ەوا ئێمەتااااک وتیاااانگ ەکاااانییئەوروپا
 اد انیوناای نیشااانوڕ ەب نش بااووانیکاا ەییهەبتڕۆژ وەوجاا  یهەرچاا  فڕێااداوە،

ەردا سااااا ن بەنوێماااااا ژیانێکیوەشاااااێی زۆری و بە خێرایااااا  ەب ەگاااااوایە ئاااااێم
 هاااووبتی  یڕەفتااار  و  ۆنینی ئەوان بەالوەنراوەژیانی کیە شێاگوندوون،  ەپاس

 اوە. کرن لەگەڵدا وویانمرە د
 

 یشارێکجاا   هەر  ەی دانیشتوان هەبوو،ڕانەوەگو    کۆک  امەوێ بەردەول
م اننالەبارەکەیاا  ەرت و باااردەگاا   نانیکاە سکابل  گوێم  ،شمۆنا  اتیە کرومچودە

مان نااادە پارەشااا ئەوە ،یمئۆرشااەل ەوەمڕادەگە وەیازەشااانپێە ە لیساااتب  ،دەدیاا 
وێ لەکە  ،ەشااکاندمی دئەوەش زۆر دڵاا  بااێ. ەجێکااردننەبااوو دەربەسااتی جێب
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ئااااێمە  بەبم ،ش بااااووچااااۆڵیەچاااای ک ،کااااردەواودەت کڵێاااا ک حا مااااان بەونوخا
ەوێ ل تن وهاااا ێی باااۆونااا ی ەرۆچبکااا  یە پاااۆ  پاااۆ باااۆرد ادکیااا ز انوومااا بارب

، ەوەنهەر لەوێ مااااااااش ەژڕۆی شاااااااەش ەڕشااااااا  ایگیرسااااااانەوە. ئەوان دو
ە رەبیەوللەی و گااا ۆکێااا  ڕ یبباااووە جێنیشاااانەات شااامۆنا کیریااا  ەاشااا ئاشکر

 ئەنجااامنیان اۆنەکاساایرپەبنااانەوە ئۆلوری ونوساا  کان، کە لەسااەرەتتیرۆریساا 
دە نااااو رکااا  نیااااەدزکان یرۆریساااتەتە ەبیەر داەشااا نت لەم دواییەەناااانەدەدا؛ ت
 نا،ۆامەوە کیاارات شاامڕەدەگ  رابا،کمێپێک  ان کوش . هەر کاتو خەڵکی  ەکشارە

کاارد ،ێمااان دەەکان دەمەتەنەمەت  لەگەڵ هەندێ لە بەو شارەکە  نی نااەپلە گۆڕ
 ئەو بااوو مااان واکە پێ ،یەوەێااڕاگدەانەمااان  ڕۆژو  ی ئەکرۆچیباسوخوا  و    و

ی تساا چیاادیکە بە لی نماا  بااێئەمەش وەنە ەوە.نااابێتن ادەئاااوشااوێنە هەرگیااز 
 ەمااڕۆشت ئەیاااخود تەنااان وێ؛ەئ وومەدەچاا  نە، مەوەنەگەڕێاا  ەوەزەکانپێشاانیا

مسااۆگەر تێاادا    شااتێکی  هەمااووەی  یە بااۆ ئەویاا بەردەسااتدا ناومان لەی تەوەارپ
 ببێ. 

اوە" ە بنیاااتنر"شااار یرسااامسە یایەماا   ببێااتە شاا  ەناادێکه لەوانەیە
ەنێااو ل :ترێ چەپاای نااوێوگاا ەد نپێیااا ەوانەیبااۆ ئەتیش یباتاا ەن بئیسااڕائیلییەکا

 نماا دروسااتنەداتەنگاناا   ەوت ساااڵەح  ەومە لئااێ  کە  ،گەکانو نشااین  وخااانو  یبا،
 رەیلەبااامە نکە ئااێروسااتکرد، چااون دەکانیشاامایەرەببەشاای  هاااهەروە، کااردن

 ووهەمااااا تمان مەبەسااااا  ئاااااێمەد، ردەکااااا  نل ،ساااااەمائیئیساااااڕای یاااااانهاووبتی
ایە اماا بتکاتێااک بکەو  رەه.  ووسڕائیل باا ڵەتی ئیەود  یورنسنێو  ەکانی  یووبتیها

وە، وشااێاێنەکانی دیااکەی هشااو  یااانا  ۆنشاامت  کریااایانی  جەگەڵ ئاکنمشتومڕ ل
 بەوەی دەکاااااارا سااااااەردا ەارمااااااان بنێااااااو ئاااااااپۆراکەدا هاولە ام،ەردەوبا ئەو

ا ەروەهاا هبااوو، ەن ساا ڕا شئەوە هەڵاابەتە. داون ەڵاادانمااان باشااتر داەکیەرەب
ایە وگاا ەگااوترا د کە -وبااوە یانشااەڕانگێز یااشرزۆ -وەبااوناساا  ئەوەش هەر ڕ

و ئاااێمە ئەو کەی ئەوەباااوەییتسااا ڕا خساااتون. شاااتگوێماااان پەکانیەرەبێمە ئااا 
وانااا ی تپێاا   وو، بەجێیان هێشتبەوە بە١٩٤٨تنی  ە هەبل  یەرە کە    ،نەیاوخانو

 ژێاااار ەمااااان لنلەکاوپەلدە کەهەرچەناااا  ،اارهێناااا ەکرە نوێکانمااااان ببااااۆ کااااۆچبە
دە بەبااڕی  ەا ئااێمشاادکاتی ناەماا ه ەلناادنەوە. ڕاگە وە بااۆتیەەتااایبچاااودێرییەکی 

ۆڕی ڵوگان تەرخااانکرد و ئاا ەکااایەرەب  یوێناا   ەیانوبەرن بااۆ خاا ەناادماپاو  ملیۆن
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می ئاکااا نەوە و لەمااا  سااڕائیلداکە لەئی  ،کااردانە  یەرەبئەو    مان بۆکانیشەووخان
باااااارەی  لە رهااااااوا ەوە.یانواساااااتبودیاااااکە گوی وێنێکشااااا  شاااااەڕەکەدا باااااۆ

 -باااووەزربە لاااێن ەکااااەبرەی ەیوبەجێماااابو نەاماگەڵ سااا لە ندنماساااەوداکر
دا ١٩٥٣بوو لە  ئەوە -ردنیش بووک تنەوهەڵسوکی ڕێگەترین  باش  رچەندەهە

لەسەر   ی دوومالی کە  ە بەبەهۆیەو  ،یمان دەرچواندنی زەوتکەوتسدە،انونی  
وە. کرانەوورەباا ە، ،ەبااوودکران بەرزایاا داو نەی، ئەوانکاااەیەرەب هەمااووی سااێ

ەساایش بااۆ و ک ێناا کەمااان دادیی ناامساا  ریاادا، یااان لەبوەانەد مانننەکاساااما
 .پێ نەخورا ندی دڵسۆزیوێس راناچەی داواک ێکردنیجێبەج

 

 ،ااانەگااوایە ئااێمە دڵڕە م لێاادەبێ،ان گوێەوە یمێنوە دەخوئە  ککاتێ  هەر
 خااۆم دا بە١٩٤٨ انیساا لە نیوڵی. ەکاا د خااوێنم وینەتەوە،بوجااو یەرە لەگەڵ 
 ماوشەوە تکاا   ایاتو  ە، بابووموەست  ەیاتسن  داچەن  بە  فار کەناری حەیلەسە

ئەو تر  پۆڵنەکەن. لەوەش  رەکە چشا  وەمەدەپاڕاێیان  رد و لەکان دەکیەرەب  ەل
، ر حەیفادا گاارتدەستی بەسە  ە. هاگانابچێتەو  یاد  ەرگیز لەاچێ هم پێنەەندیم

نە دڵنیایاااان ەباناااابلوا لە نیانەکادساااەرکر چاااونکە ،ردڵیاااانکچۆەکاااانیش یەرەب
نە و ینیااااااارتن و ژیرریباشاااااات نەکردۆڵەی چاااااا ەفتااااااارڕ مئە کە ،نوبااااااوکرد

ەبەستە و مەارهەڵگریان بۆ ئب  تڕومبێلین  ایدە  بە  شندانەش بەخەکانیبەریتانیی
و کااردی  نااا گااوتیهاگا بااو هەر چیاایەک ناادەسااتیان. هەرچبەردەبووە تخساا 
ن و تاهێشاااا ر ۆباااا  نگیااااانیااااان باانڤانەکر گۆی سااااەدناااا بە بڵ یاااانەدا، هاگاناااااداد
ی و ییبااری ەباا یەر ەب)دەوە ن باوکراەکشیننیەرەبگەڕەکە  بەناوان  یونامەاب
و شاااەرمەزاری  هەژاری تانتنیشااا ڕۆ مەترسااان  بەیە تکاااا": ابوونوسااار یاااداێیت
ئەوەش "( بمێننەوە  و ئێمەیەکە هی خۆتان  ،  ەکەدارشا  ن. لەندێۆتاندا  ەرخسبە

 ەوایەڕرابااااوو. اژۆکو ەاوحەیفاااا  یجااااوومەنەنئ ویی جااااوێکااااارانکر نلە الیە
ێزەکانی فەرماندەی ه  ەک  لێتۆکوسێر هەگ س  نییتاربە  ژەنەراڵێکییەکی  ،سە

ئیاادی وون، چاا رەتا دەرن سااەاەکاا یەرەبرکردە بااووی: "سااەوتگ، وەاێنیاانەبااوو ب
ن. ڕۆباا اریااان دابااوو ." ئەوان بڕینتۆ،یەی ترسااوبااووە مااایچیااان تێاادانەما و یه

ەریا دی ارەنک یاندەیان خۆیان گەەندێکم هوە، بەبڕینەەپ  رولە سنون  دانیاسە
 تۆێ دەمەو"وتم:  گ  م و پێیکرد  یۆن بانگیرۆگان دەکرد. بنیملەبە  وەڕێیو چا
 ،بیاا  ری ئەوەئاگااادای و ەکباا  ەوشااەکەڕری یسااە ە حەیفااا وتیاا ئێسااتا بچ رهە
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 وێەل کە ،انەدا بکااااارێرەبااااا یەلەگەڵ ئەو  سااااا  و گونجااااااودرو یفتاااااارڕە
 کە ،دەیبااا  انەبااا یەرە وە لەگەڵ ئەوڵاای ئەەوێ هەودەم اهااا ەە. هەرواونەتەوماا 

ە پێویسااتیااان. ڵی خۆوە نێااو ماڵوحاااەڕێاانەگببەڵکو  زێاری نکەەر  چوونەتە س
ی مااان ." ئیاادبترساان هاایک شااتێکلە  ێکە ناااب ،ەسااپێنیمێشااکیان بچ ەلە وەئ

، تمنیشاا دار لێااواری زێاایەکە نێویاناادا لەسااەەلەوێ ل ێ چااوومە ئەوێ.دەسااتبەج
یەک  تەنیااان ەوائم بەب ،ڵوحاااڵی خۆیااانەر ماە ساا گەڕێاانەوب ەوپاااڕامە لێیااان
 م هەر بەب یە،یڕێدا نلەگۆ ترسێککە هیک  ،زانیندە ەوەئ ئێمەبوو: "الن  میاوەب

 نیان لەتڕۆیشاا  دەمزاناای ورسااو ." ماانەگەڕێینەودەشاا  رڕۆین. ئااێمە هەدەبااێ باا 
ی زۆدلەسااەر "ان یاا کیااپن یاحگوناا  تۆ،یبااوون ەو، بەڵکااو لەووەباا ساای ئااێمە نتر
 وەووەباا م لااێ ڕیسااەکەم ،ەدان دادی  بمەڕس  باڵ. من زۆرم  ێتە پر" بدرە یە

 .خوری
 
 ئەمۆ هۆی باش باا   دوو  ەوە؟نبمێن  ەوانس  ئبۆ دەمانەوی  ێ گەلۆ،رەئ

هااۆڵ و زوڕنااای دەانە گوێااد ێباا  بە–یساا  انەوم: یەکەمیااان دەنوپرسااە هەبااو
 بە جااوو و ەرە ی  ە دەکاارێکین،  یاانی بسااەلمێنبۆ ج  -ەکانبیەرەدە  سەرکر
 یەرە یااۆن  لم  نیو  مانزانی ئەگەرەد دەس  ەل  ن سەدایشیووەمد،  نیژب  یەکەوە

 داتااا بو ی مەزن لەیرئاااابوکااای ەەنگژەیو ت ئاشاااو اێڵاااێ، ئەوا ێبج تینسااا ەفەڵ
سەروسااەودای   وایەودەباا یااکە،  ددۆزێکاای    سااەر  ەئەوەش دەمبااات  .دروستدەبێ

 ،سااتمبوە رەساایاپرئەو  بەراناابەر لە ایە زۆر جااارانم. ماان دەبااووەڵاادا بااکەلەگ
 نایماڵوحاڵا د١٩٤٨ و  ١٩٤٧ی لە ەڵەستینفی ەبیەر  چەند یڕاست بە هەر  ئاخۆ

ەوە دەوروبەری زۆر ەهەر الی بە :یەئەوەبەرساااااااااا ەکەش . جێاێشااااااااااتووە
دوای بڕیاااااری  خۆەوڕاساااات نیااااا٣٠.٠٠٠  یەشااااداژمارە کە . لەو ٥٩٠.٠٠٠

 نتیفەڵەسا بۆ دابەشکردنی د١٩٤٧ی  تشرینی دووەموەکان لە  ە یەکگرتونەتەو
 لە) دا١٩٤٨ی زسااااتان و بەهاااااریااااانی م ەلکەیااااان ی دی٢٠٠،٠٠٠ن، شااااتڕۆی
( ماڵەکانی خۆیان نبوو  ەیفای حرەبیە  ٦٢،٠٠٠ەی  ۆرەو ژمارە زئا  دنویشیانێ
و دوای  دا١٩٤٨ئااااااااداری  ش لەیانااااااادنی دەوڵەتااااااا ردوای دامەز شااااااا ؛اێجێ

 ڕاسااتی  ئەوەش بەن.  شیان هەبتاا ی دیکە٣٠٠،٠٠٠ئیدی    یەرە ی  لەشکرکێش
ی ال م بەو بااۆ خااۆی؛ بەببااو اتفەڕێکاا ر هە یشاا ەکئاکامە بااوو، ەکاییاادیاژتر
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سااااتاش و ئێێ ۆژڕئەوێ ەی یڕاسااااتئەو  ەکالی هەمااااوو بااااۆ اەوە باااا ییاااا ەمک
 بەریانااا ۆناااان" پە"ملی ەکاااان گاااوایە بەیەرەبنەوەی کاااردختونببێاااتەوە. جەڕو

ئاااێمە ئەوانماااان ە وایە گاااوای ەوایەڕیە نااااهەروەک ئەو داوای هەن، فەڵەساااتین
ی رەنجااااامی خواسااااتبە کە" ینڵەسااااتیەفی نارەنااااابەساااای "پپر .ونردورکاااا دە

رەکە اهۆکاا   101انل. ئەوڕائیساا اناادنی ئیوخڕ( بااوو بااۆ  انینەوڵەکاه)ن  کاەبەیەر
ە ل ، تەنااانەتبڵااێن دا هەبااوون یە یوشاا ل وشجااودێک ناا هەڵاابەتە هە ن.نەبااوو
 ماان بەبمئیل، ڕایساا ۆ ئباا  ن باشااترین شاا  بااووەکااارەبیەڕەوی دا کااۆ١٩٤٨

 وا.ناڕ اتەدسەم هەئ الی ەب جدییەکی ئیسڕائیلی هیک زانمەد
 
 ەی لێیانولەو  ە ژیانیان خۆشتربوەونماسرائیلدا  ئیلە    یانەبیەرەو  ئە

ەوە، کە یۆزیااا ددا دە١٩٤٨لە  نشاااین بیەرەێکی گوناااد دەگااامەن بە ن.وچاااودەر
ە اڵیشاادا بس  ساا بی  ەیماو  لە  .ڕاکێشرابێ  ڕۆژەی ئاوی بۆەبێ و پای هکارەب

 گاارێەوە یانیمشااتنیای باا بە کارە ەزیاایەودۆاناا  دەیەرەبناادێکی ن گوەمگاا دە
 ،وومر باا کااا  رییکێشرابێ. کاتێک وەزەانڕ  ۆب  بۆڕی ئاویک  اڵێمیان    ،نەدرابێ

 کە شااتمان بااۆ ،ش دەگەشااامەوەە، بەورە بردەسااەناادانوکی زۆرم لەو گکاااتێ
 و نگاااۆدە. وومەبااا ائاباااارۆت دڵشااااد دانی ممااا  ن بە نەن هەروەک چاااۆدەکااارد
 نەک-مووبااا  ە. مااانشاااتێکی دیاااک کانیشەیڕاساااتیو ک باااوون شاااتێ و ابەنااادوب

و نم دەکاااردنەوە وبااااڕێگام، وبوری کاااارەزیااا و کە -وێی نااا انی چەپااا ەنااادامئ
ەرتاسااەری س م لەنییەکااایەرەبە دکااانی گوناا یەە نوێبەرووە خااانەکی یانەردساا 

 لەم انی ئەو سااااەردەمندەکیە پەساااا ەرییاااادەو ێااااک لەد. یەکئیساااڕائیلدا دەکاااار
 لە  ،وودباا گر  ێنکە ئەوان بااوو، چااولێدگاڕێبە    ویستیانپێ  ،وی گالیلیا بوێکندگو

 شااتێکی ەوەیش لەو گااردبااوو، ئاااوبردن ەەکگااردامێناای ەدل ەکگوناادەدا کاتێکاا 
ە ە، ئاهەنگێک بەو بۆنەیەووبوینە  یتێکیش لێ، کاامان لێدڕێگەە وو. بۆیەنەبتاڵگ

 جناا ەگڕ ئااافرەتێکی ەپاا ل ەوێل دوان دران. ئیاادی و  هەڵاادراابتیایاادا ئاا  ،اسااازکر
ە ل کەەتئااافرەبااوو. باو نە  نداابەرەیلەنێو    ئەمەش  دوێ،ب  تا  سەکۆوە سەر  چو

شااای ناسکییەکااای ەوت و،اربودیااا  ژدا زۆر جاااوانپەمەیااای درێااا  یێکبااان کراسااا 
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ر و دەماااانەوێ سوپاسااای وەزارەتااای کاااا ئاااێمە"ە گاااوتی: ژنەک شکەشاااکرد.ێپ
 ،ککردوانی سااوماا انوەکیاازاری پێیەکااانی پئاا  و کە ئااێش ،کەیاانبوەزیاارەکەی 

زاری ئااا و ێ ئااێشکااردەخۆ ئااا ،ر بکەیاانوا لە وەزیاا یە دالێاا زیشاامان م حەبەب
 ئامێزشاااااعر وەیەکیشاااااێ ەکە بەژنبکااااااتەوە."  کەم نمایشااااا اوەکانیپ ەریسااااا 

کێشااای لوولەۆژەی ڕڵااای پااا بباااوو ئەوە ی یشااا ستمەبەباااووەوە، ساااەکانی هۆنی،
و ملاای  رسااە ەرەسجەلیکان ل ەببە ود دیکە ئاو بەچی رێ، تاابکێشڕیان بۆ  ئاو

 ،کەشیەنااوێ اێگاا ڕی نتکردروساا دت دوای ەوە، تەنانتنەاسبۆ گونێن ەناخۆیان د
ەیااان ماان جارەمێ، ئوە ئەوومەەدا چولە ئاهەنگێکی دیک  و  ەیکڵێکی داس  واید

  دام باکان(ەبەلویی شێرە)سەر
 

دا ١٩٥٥ا. لە  ەسااتددری کااارم لەوەزی  پۆستیکاتدا بوو    لە هەمان  هەر
ەبیااب سااەر تەلئ شااارەوانی سەرۆکوو ب،ارپای زۆر مەما. ەوەیاهەڵبژاردن کر

بااژارم تاااکە بەر یشناا مدابوو، یاا ریاڕب یشیااۆنو بنگۆربااێ  کااارانێکر رتیبە پااا
  ساا نەمدەوی ووم،باا خۆشااحاڵ نەی پێاا  شیاا زۆر. ەبااێهم ونچااوەردەرفەتاای د

، ری حاااز بڕیاااا ەرکاااار هااااتە سااا  ەکتبەرداری وەزارەتەکە بااام، بەبم سااا دە
 سااتەپێوی"م گااوت: نگۆریااۆنبە ب .ەیردەماادا نیاا بە لە مەدیااکی ەڕێااگکرد هەسااتم
 "ڵم.باێکە جێنەکابی ،یەنێئەوە دەگە یاوات ەمەئەگەی بتێلەوە 

 ەیاانەکاڵ ئەوەدا دەتلەپاا  ە،ینیاا  داێاا ڕۆگ ەل واشااتی : "دا گااوتیوەبماا  لە
 ەگبە."ه بێ یوەزیرێک

 هەمووی، ئەوا شارەوانەرۆکی ر من ببمە سەگەپێمگوتەوە : "نەخێر. ئ
 ".مەرخان دەکەت بۆ یکەمتەکا

ی وومەنئەنجااا  لە ەئاااێم تانەم خۆشااابەخ، بەبە باااووڕوتاااو م لاااێزۆر
ێ ەول ەماردنەکبااژو کاااتەش هەڵن نەهێنااا. لەانەماا زۆری باادابیەلئەتوانی رەشااا
 دەوەڕەتیکرەوە بوون، یەکێکیان  یییند  ە بلۆکیسەر ب  ەە دوو پیاو کندبوو ببە
م وام بااوبەردەوو  یانەوارنەکاارامە سااەرۆکی شاا ا، بااۆیە بااد ەنااگ بااۆ ژنێااکد

 لەوێی دیاااکە سااااڵن نااادیەچباااوو باااۆ شااام واهیوا ردا،ەتااای کااااڵ وەزارەلەگ
 .وەەمبمێن
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بم ر، بەبەەەوتشاایم هاااۆئاااهێکی خ  ەکیێوەیەکی کەسش  بە  ەەرچەنده
وایااان  -دالەدوا چرکەسااات–نییەکە  ایە ئککە بلۆ  نیگەران بووم،ەش  یڕاستیو  لە

 یناااانژ وەک ئەوەی ،مژنااا  زئەکە یان ،ۆساااتەوە ەیڕاساااتیو ئەو  دنوانااا ڕەفتار
اخر ئاا  وبێ.وباا نە داوەوڵەتاای جااود یاناتنییان لە بنەواوی خۆەشی تب  یلئیسڕائ

ا دئااافرەتی تێاا ا نەبااوو لیاا گالی نیااا نە،ە  ەینگەیەک لەوە هاایک نشاا یرایاا ەبلە هەر
نااان ژلەگەڵ  کێنێساا یە لە نیاا دینااوێنەرانی ئەو بلااۆکە  ک ئەوەیوە بااوبێ.نەب

ومی یاد لو ڤائو ئاژانسی جویان لە  شانیژن  یئامادەیوەی  ئەک  وەدانەنیشتبن،  
ن بووم، ژ  ەوەیرئلەبە  نیارەواشەک  ەربە س  ی منەوردنەەتکڕ  ژراندبێ.پەنە
توشاایش ڕ بااێ ەب  ووە  ووەدەباا   لااێ  بێااز  زۆرم  ماانوو.  باا یانە  یسیاساا   کێکیتیتاک

 .تەوەووەئەوەم گوت
 -رێتەوەبگاا ی ایرابەڕە کڵێساا  یەناایتااا فااراوانەی الوابەو  -ۆ ئاا پرساای 

 ییاا دین ۆکیلاا لەگەڵ ب ودابومان بڕیارسەریاەڵدەدا. ئێمە  نجاکان  ەە پل  وناوبەنا
ێمە نکە ئوچ،  ین(ربگرودو  خۆی لێ بە  ێبکر  ەر)ئەگ  ەوی کراکڕێشە  ەکەوینەن

 و. لەگەڵ ئەوەشااداەنگمان لەپااێش بااوئاساات ،بەتیمااانی تایرژانەسااە رەڕایسااە
دا توساانئ لە یرانی کابینە،ە ەک ،ا لەئارادابوونی وتە،ینەوە وساشو ئەئێستا 
ین یی ئاااەێگپاا   نەبااوو،وە  نەۆزیدبۆ    انئاسی  یەکێگەڕ  ،رێئەوە بەسە بگوتبی.  
 یەکددەڕا ، تاااوبااوام ووەڕاباا کااات ەودا نەبااوو. ماان ئووجاا ەتاای ێااو دەوڵن لە

 .یەاوتاش هەرئێس
 

کان ن ئیساااڕائیلییەالەنێاااوکە ا گاااارەدڕۆژیەکێاااک لەو نوکتاااانەی لەو 
ئااێمە دوو هەزار " دەیگااوت: ەوەێکنژئااۆخ اوێااک بااوو بەپی یهاا  گێااڕدرایەوە،دە
ۆ باا   پااێم وابااێاااات "  یبەد  نبۆ م  شوەەین، ئبوو  ووتی جڵەەوی دوەڕێاڵ چاس
کانی سااااڵە یەتاساااەر لە -باااێە وزەراناگااا ڕریاااش زۆهەرچەنااادە -وانومااا هە
یک ێ لەو کاااتەی هاا هەرچۆنێک باا   ە ناوبەناو هەمان هەستمان هەبوو.ڵەتەوودە

 دا١٩٥٦لە گۆریاااااۆن ن، بووبااااا ەناااااگ و وەساااااتاو نەم دایللە ئیساااااڕائ شاااااتێک
  .ووبۆ هەبنوێی نەخشەیەکی 
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 ی بوونفما
 
 

پێویسااتە  م،رابوو بااکەدداناا  نبااۆ ماا  ەو نەخشااەیەیاساای ئبوەی لە بەر
ر کااا وەزیااری ماان کبااکەمەوە. کاتێاا  ونوڕریااۆن بنگۆ یەلەبااار ێک شاا دەناا ه

 -نەفااااا  بباااااووکەە ەوییااااا ۆحڕوی جەساااااتەیی و ڕ لە–بنگۆریاااااۆن باااااووم، 
. ێربگاا ڵهەەرگااری ب زیااریەو و وەزیری  لە پۆسااتی سااەردەساا  وبوایاادربڕیا
ساااڵ  وود دکاار، داوایبااووکردکەتی ەوی شاا واتە بە یدوایاا ی ە  ساااڵبیساا و ئە

  .شانۆ نەمێنێ لەسەر
 

کە  ،باااۆکر ڕینێاااک هەباااوو، باااۆیە چاااووە سااادیەش گۆک ساااتی بەپێو
 نوتیگاا  یێاا ە دوور نەبااوو. پاویبرشاا بوو، زۆر لە بی  ە ی بچکۆلەی نە،بۆتێککی

 ەڵاندن لەگزاخۆساا   ۆی بااۆخاا   بژیااێ،  گەکانلەوێ دیسان وەک پێشەن  دەیەوێ
رەوەزی ەهی کەک ئەنااااادامێکی نشاااااینگەیەە، ودڕوشاااااک و  ەسروشااااات وئە

ە نەچێااتپاااڕاینەوە  ەک وابوو. لێاایوسکەیربهەورە  ش وەکەێنێ. هەواڵەکزبسا
 ساااڵ تەمەناای بااوو؛ج ێاانپ وو، دوڵەت تااازەباا و زوتا زۆر شاا کە هێونئەوێ، چاا 

نی سااێکاوادر ؛وەبااوونەنەگەڕا وون،باا  تاااراوگە لە ی ئەوانەیتەواو بە شااتاهێ
 ونەبااوە ئەو یهاا  ەبااوون. کاااتەک شااەڕدا لە ڵمااانگەلەا هەر هێشاات لییسااڕائئ

ابەڕایەتاای و سروشااپێدانی بااۆ ڕوای ادا، کە ەی بکاا کوبتە لە پشاا بنگۆریااۆن 
ئەو  لااێ گەلااۆ  ا.ڕوباا بڕواکااردن نەبااوو    ێاایڕاسااتی ج  رد. بەدەک  ی پتر لێنساب
 ە  کرێموشێ شااا  .دەکردەن  تێ  با کاریانگوتهەرچی بشم  ؛ابڕووو.  بیدااریبڕ

ە ەزیریش. لروە سەوو، بەەووال مابوباری دەرەوەی  وارک  تیوەزارە  یەهەگب
 دا١٩٥٥ساادی بااۆکر )لەوێ تااا  چااووە نۆبنگۆریاا دا ١٩٥٤ نونی دووەماایکااا

 ریوەزیری بەرگاا ک وەا ژیانی گشتیی سەرەتایەوە نێو  گەڕە، کاتێکیش  مایەو
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ی ری دەروەاباا اروک ش هەر وەزیااریارێتیروەزیر و شاا وەوە سااەون باا شااااپ
 ە(.وەمای ناجار

 

ی جاااران گاااکەائ یاارەک و بەە زوان پیاااوەزیر هەر هەماا رسااەی  ێتشار
 پێزانینێکاایو    ێاازڕتی ئەو بااۆ ماپااای  ردایەکەرکە ساا   ،بنااێم  ەو. دەبێ پێ لەووب

 بااوو لەوەی دڵ بە انتمرێالە ئااێمە زیاااتر شاا  ێااکرزۆ- یااداکردەبااۆ پزۆری 
باااۆ  ڵاااکەوا خەئ ،وایەوبااا هە ێاااکڕاساااتی گرفت ەبیش کاتێکااا  هەر -ۆنیااا گۆربن
 اتێکیش. کااا ێ  خۆشااایەوەرشاااا ەب -ن دەناااا یاااۆبنگۆر ەلی ووڕ رساااوڕاوێژپ

کە شااوێنە -اان کااررەبااانام وردان ەر بەردەوام ساا ووە سدی بااۆکۆن چریبنگۆ
ن یااۆرهەرچەناادە بنگۆ و -ی ئیساارائیلنگترین شااوێنناوبااابااووە بەووشااەوانە ب

ا دەکیبااۆتەکە لە ک  ،ەوەرددەکاا خااۆی  لە  یربیاا   ەدسااای  کشوانە فەیلەسوفێک  وە
بە  یاااااوەی دیکەشاااااایو ن دخ بەساااااەردەبرەرێتی بنشاااااوا بەی ڕۆژی وەنیااااا 

 ەوەەتەکدەوڵ یباااااڵبن دەسااااتی بە و هێشااااتا هەر، ئەینساااا وو نوخوێناااادنەوە 
م ەبحەتمی بااوو، ب  ەکەدا شتێکیژێر بارودۆخ  ەڕای من ل  و. ئەوەش بەگرتبو

ی درێااژانەوردو  ڵەسااا  ەمااووه  ەوئ  یبارسااەرئەوەبااوو    وەیەنای  ەوەی کێشەئ
ئەوان   نەسااازان.وە  ەکەی  ی بەسااتڕا  بەارێ   ش  ویۆن  ۆرگبنیان،  شوونیێبڕوها
ن ایشاایدووک ە هەرد، هەرچەناا وو کەسی جیاوازبووند ییداای کەسایەتمبنە  لە

 .یس  بوونسۆشیالیس  و زایۆنجۆشی  پیاوی بە دوو
 

و بااوەه ردەوەەڕی بە کاا اوباا  ووباا  بااوو، پیاوێااک یینمەیاادانگۆریااۆن ب
ش ەشاا هەمی–خوا ییدا دەیاود ەل وەیابوو ئەی ووەڕاوە، بنکردنەووڕە ر لاتیز
        کەن ودەیااااااا  انە کە ئیساااااااڕائیلییەکەیئەو شااااااات -باااااااووە رساااااااەر ئەو پەه

یل چاااااااۆن رەوەی ئیساااااااڕائنی دەایاااااااا جکە  بەوەی نەکی دەکەن، چۆنیشااااااا 
لە –ی خااۆە ل کەێ. یەکەمااین پاار  وە دەڵاا رەبااا ەیااان چییااان ل ،بیردەکاااتەوە

یااا ائ" :ێشەپێ کە دەهاااتژڕۆێ کاای ئەوێدۆز رەه یارەباا لە بااێدکر-یئێمەشاا 
تە شاا  ر ئەوومەودایەکاای دو  لەەبەستیشاای: "ئایااا  " مشااە؟کە باتەەەوڵدبۆ    ئەمە

ی کارەکااانەوە لەنێااو چاااو  مێااژوو  ماادااەنجئ  " لە؟شە و گونجاااوەۆ دەوڵەت باب
بە ی،  اساا ملۆیپد  وونکااردنەوە  ڕوەسااەر  ل  کوەنەەدا،  ل دسەر ئیسااڕائیبڕیار لە

ەکان ینیاامە جیانژڕۆ  لە  ینەرە مەیلدارییاوتا  ەر ئەوسلە  کەونە  ەوەیشیڵنیاد
ابێ یان درێنلمسەبونێک  یاخود–بتەوێ  ونێک  رێن. هەر بوەیەوە دەنوسراب لە
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 کانییااۆن. ئەو بیااری لە دەسااتەواژەربنگۆالی    وبااورە نەدایەخاا ائەو شتە ب  -ان
 یبساااحی ەوە وەکااردە دینە،سااتڕاکبااوون و تەکااانی  ئاسایش، یە  و  یەرسەرو

 اەهاااا و ەیاااایژێڕشااااێوەیەکی  ەب شییگشااااترای ڕنااااانەتتەی جیاااااانی ایڕ ۆباااا 
 ێ.دیکەدا زۆر گرنگ نەبوی ئە بەرانبەر لەکە  ،ەوەکردەد

 

 خااواردەی دەوئەخەماای ک ویەێشاا  ە شااارێ ، بەدیااکەو ەرێکیساا  لە
ئیسااااڕائیل  هەماااابەر چااااۆن لە یااااکەنی دوێئاااااخۆ سیاسااااەتداڕێژەران لە شاااا 

 ناایەرچاااوی وەزیراە بل  ووجاا تاای  ەەوڵد  تااا  اکاا چی ب  بێێ، دەدەبن  یاوەەکاردان
کااا. وێاانەی ن بیرتووەکااان شاایرەتەوە یەکگن و ڵەتاااندەو یی دەرەوەارباا وکار

 یاااااخود مێااااژوو کوەنە–ن ادەروەی وبتاااا  وەزیراناااای ریبڕیاااااو ئیسااااڕائیل 
، زۆر نوی بووون کە لەبەرچابو  وەرگەلێکالی ئەو پێ  -نوسانی ئایندەومێژو
 ی بااۆ ئیسااڕائیلەوەئ ئەو تیساا اڕ ەبو وباا  وا پااێم ۆیشاا .دەڕی ەرەساا لجااار 

وپیااااانەی وڕئەدەوڵەتێکاااای  و رمااااڕەوەن و ،خوازەوتنکشاااا پێە بە ک ، ەویساااا د
 .ەوکێتەنەشۆیدا خبە هەرگیز ەکئیسڕائیلیی هیک کەبنوێنێ،  ڕەفتارتان شارس

 

باشااای  ان بەهەردووکیااا  ١٩٥٠ەختانە باااۆ ساااابنێکی زۆر، تاااا شااابخۆ
دیپلۆمااات  ێکیکەساا  ماااکگز ەب  رێاربوون. شاوکهاو رد ەڵ یەک کاریانکلەگ
ی ەکو ساااەرکردەی ەرواک جەنگاااامااا یش بە زگنیاااۆرۆبنگر باااوو. اساااانکنوو دا

ی تنەوەباازووهەروەک  یگشااتی ش بەمیی زایااۆنزباازووتنەوە. وونەتەوەیاای باا 
ێ تەنااانەت دەمەو؛  بووودمەندساا   ەردووکیانیەی هیەهرە تێکەڵلەو بی  رێکارک

ەندبوون. سااودمەر ەوە هنیاشاا یکدورەمیزاجی هکەی زۆرە ەییوازلە جیا  ،بڵێم  
        ەبااااااوون؛ ەی یەکاااااادیش ننیە،تڕاساااااا  دەریباااااارا ،نوونەدەچاااااا  کەی لەن ئەوا
 شهاااوبە ادبنگەیاایەکە تە لە ئامااانجەەڵاابەه یشاای یەکاادییان دەکاارد،بم ستابە
د یااان کر  یان تەشەنەیەکانیناکۆکی  بنەما  یشامەزراندنی دەوڵەتدوای د  .ونبو

ێااک باای کاااتێ هەرچۆنبااوو.    ریشترگەیرو کااا  و کەوتبااێرچاااەبر  یاتلەوانەیە ز
ساایان اتر بادوهۆگەلێک  ەوە )لەبەر  یاەڕکر گۆب  ا لە سدید١٩٥٥  لە  ریۆنگۆبن

 ڵیااانەگەل ییااد، ئخاڵێااکە توو تااا گەیشاا بوونیااان زیااادباکۆکن دەکەم(، گاارژی و
 هەڵنەکرد. 

 

یااااااان، پرساااااای ێااااااوانی ئەو کاتن ەی ناااااااکۆکیکیەبااااااوارە سااااااەرەکی
  سااتەکان. شااارێیتیرۆر رابوونیکااا ەل ووباا ەکان ڕائیلییئیساا ی وەدنەتااۆڵەکر
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دارییە چەکاا  ەکردناای باناادەدز دەبااێ ،ووەباا ەوە هی بۆن بااڕواریاا بنگۆ کەهەرو
ی وازشااێ ەرلەساا وناادی ەتبرێ، بەبم ر بوەسااتێندوساانو ناااو بااۆییەکااان یەرەب

ەنااابوو. ن الوە  نەوەی بەدەی تااۆڵەکردرێ  کااربااوون. شااا  ە ناااکۆککوەنەرداکا
شاااااێوازی  ینکە کااااااراتر ،ووبااااا اوی اوتااااار باااااڕئاااااێمە پ ەییااااانرزۆ لە ێلااااا 

ەڕی ئەوپ ە بەردەواماایب ،ا دەبااێدژوارەکەە دوشاا ەڕڵ ەگەل ندوتکرکەهەڵسااو
 ارپەڕی فشوئە ی خۆیانڕێگە ەوانیش لەتا ئ،  تە سەر زلاێزەکانخرێگوشار ب

ەدان و دەساااااا  لە دن بااااااۆ ئەوەی ییەکااااااان،یەرەبر دەوڵەتە سااااااە نەەبااااااخ
ڕەزایی اناا  گونجاااو ەکییەوێش  بە  .ڵبگرنن هەکاەوێکراردنی باندە دزەپکۆمەکک
یی وااااتولێوناای و  ڕوبە    ێ،بنێردر  انکگرتووەکیەنەتەوە  بۆ    نیڕدەرببو سکا
 جیاااان بااۆن اکەماا زەدۆ بارەو چەنااد ووبااارەدن،  کااتەی بدرێتە دەیپلۆمزانیاری

 .سااەردەگرن ییدا هەوڵەکاندوا  لە  واری  دڵنیابو، بەم شێوازە شرێنمایش بک
 ەەخاااتد لڕائییسربازییانە ئسەتۆڵەی    ووە  ەنداراو کوب  وا  یپێ  نەوەێچەوابە پ

ێودەوڵەتییاادا لەسااەر ئاسااتی ن  انو پێگەشاام  تریااازاناادەی  گازو    ەخنەڕ  بەردەم
ازاناادەکان و گ ەنڕەخاا  یلەبااارە دسااە لە دەو سااەنائاسااودە. ئ ارێکیباا  دەخاااتە
ۆ نااادۆرک تکااان وەڕەخنەیەک پتربااوون؛  ەشااەباڕە لە  . ئەو گلەییااانبوو  ڕاس 

 ەکااااراندز ەل یتاااۆڵەل ئیساااڕائیەکانی دارکااا چە ەزک هێااا تێااا اک ەره .نباااوووا
ەبەر و وتااانەێتااااوانیش دەکی بەبااا یەرری چاااان ار بەجااا  هەنااادێک -ەەودبااایکر

بەر لە ەوئیااااادی ئ -وژرانکااااا بارانااااادا دەاند لەگەڵ تاویااااااخون بریناااااداردەبوو
 انە" دەخوارد.ندەییدڕە" ەزۆر خەمی لەو کردەو ئیسڕائیل

 شااێوەیەکی ەبۆی خاا  ییەکەیێترارساایپرەب تان هێشاا یااۆبنگۆر کەچاای
دا یااا ییاانج یدادگاااا ئااااوا یاااانۆژڕ ڵەتاااانیوساااەرۆک دەدەم رەبی لەەکساااەر

 لەکە  ،ناااااینی دەبیتەکاڕوە رەشاااااوییهااااااووبتەردەم ب ەبینااااای، بەڵکاااااو لەنەد
المااااری یش دەکەونە بەردەم پەەوامااا بەردن و ەژیااا د ائیلدائیساااڕ نیانشاااینگەک

ەی لپاا   بە  کێتی هەر دەوڵەتمەووکح  یکئەرو  ڕی وابووەبا  . ئەوەوەەکانبیەرە
وەش ئە  ی،انێتەکهاووبتی  نیڕاستپا  وخۆکردن    لە  بەرگریەکی  رەسو  م  کەیە
 ەبارەت بەوک ساااا ەەیدەرەوە ک کاااااردانەو لەوێاااادانە ئەوەی ئاااااخۆ گ بااااێ بە
ۆریااۆن بنگ بااایەخی زۆر جااێ، دیکە هەبوو یێکتش  ئارا.نە دێتەدلەخۆکررگریبە

 ۆریجاا ەنێکی هەمکە خەڵکااا– یلئراساا یئی ناوبتیاا هاوی ێاارەوە فدەبااێ ئبااوو: 
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ی دنرکرامگی،مەت لە سااەوکااوح تەنیااا ەر بەابێ کە هکر  -بوون  تورلک  ومان  ز
  یدروسااتبوون بە اڕێگاا  ەکرایە ئەوە ئاسااانبوو یاندا بەرپرسااە. ئاشااکئاسایشاا 

ۆر باااادرێ و چاااااو لە تۆڵەسااااەندنەوەی تیاااارەژدریااااای و ەسااااتەیدچەناااادان 
 یکاا وداێڕو هەمااووی جااامەنەربڵی باۆئاش رکە ئاشبشرێ و  ن بپۆیاتایبەتییانە

ەی بۆ ستو دەئە وو.ێمە نەبئ اریڕێک ەبم ئەمەە پاڵ. بان بدرێتیشاویرزاوخنە
لە م بی مااایەوە، بەاوەیاا کرێژدر هەروا بە ،ژکربااوومااان درێیەرەبشااتی بااۆ ئا

ە ن اووایە شەوور دەبوتیارەکانی گوندەکانی سەرسنکش  ڵیاا مندشدکاتی  نهەما
 ی ئەوۆڵگەماا  لە ەایسااتکردنەوە بااووەد شاڕێگاا تاااکە  رەگئە .نەوبخ ئارامی  بە

 ر.بە رابایەی بدانووایە شیانە، خۆ دەبییەرەبە باند
 

یااان هەمووکە    ن،کاارادژەپەالماری ساازادان  دا، چەندان  ١٩٥٥اڵی  س  ەل
کااان بە ێگاڕوو کە دامااان، لەتااۆڵەی داچاناادنی  ب  نەناکوشتاجی  و بئە  یەڵلە تۆ
 وئە .ووبانەکانماااااان بااااا  و ەدجاااااا ەرسااااا کااااااوی ساااااەی ناو بۆ 102ەنەتە،بااااا 

ان بە اماا انبەهگرم نرخێکاای ەب؛ بێناااهنە  پااێیی  ۆریااان کۆتاااتیر  شانەودەدژەکر
پشاا    کە دەکاارێ  ،ردکاا   ەکانییەوەشی فێاارە ئیسااڕائیلدا و ئ  انی نشینگەکانژی
نیااوەی   دواییاادا بااۆ  لە  الی کەمیاایەوە  بە  ئەوان  ن.ەسااتبب  رییانکدای چەزهێبە  
 ناونێاا  ەل هەیە جیاااوازی کە، دیان سااەلمانەیسااتیڕا ئەو نییەکاااوانە نشااتودانی
             ێ. هاااای یەکێااااک باااا  کە تێااااکازار و ژیااااان لە وبکاااای پااااڕ ئاااا تێوب ن لەاژیاااا 

کترازانااای لێ مەتااایخز بەرفااارەوانشاااێوەیەکی  بە ئەم درزە باااۆ بەدبەختااایش
ەڵ لەگدەهاااات شاااارێ   رد، چاااونکە تاااان کااا یاشااا ارێتیو ش یاااۆنروانی بنگۆێااا ن
 .ووبک ناکۆ ەکانالمارەپە ژد ارداناوە وک

 

گی بااان  ی کەسااییەوەەماوی یەکن  ەب  کەیدچیۆن  یبنگۆرەیەک  اوم  دوای
 بەڵاادا دەنوانااد. شااارێ  ی لەگەارفتڕە  الیدەیەکوەک    کورد، بەڵشارێتی نەدەک

 ەەو بئ . زاری چەشااا ئااااەوە زۆرگۆریاااۆنی بنکەەیو ساااڕی دەسااا  سااااردی
ماااڵی خااۆی ە ووەچاا د ەە کدرکانااد، هەرچەناا ی لەو بااارەیەوە نەدهیچاا ا رئاشااک

ەکااااانی و ئاگرین ەوڕوتاااا  ەودانەێکاااا لە لرد کاااا ەڕدپ مێاااارەکەیڕۆژکااااانی ەڕپەال
وا  دا شاااااتێکی١٩٥٦لە  .ی بنگۆریاااااۆنیاربەدڕەفتااااا ەبارەت بە ئاکاااااار و سااااا 
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بااگەڕێ.  ۆیاادادیااکەی خ ییگشاات یکێردوای سااکرتێ اپااای بەکە م ،هاتەپێشااەوە
ئەوەی   ارییرسپ.  بێ  پێستی من  بە  پڕکە پۆستەکە    ،بوودا  ڕیاریۆن بۆریگبن
ەلیم شااا ئۆر ەل ،ی کاااردەئەو یزانیشااا پێ وچاااۆنە شاااەکەم پاااێ ایاااا ئیئ ردمێکااا ل

ێ. کروتوێاااادەااسوخواسااااە تب یااااان ئەوونەوە دەکاااارێ و لەگەڵ هاورێکۆبااااو
 ،ەگەیاناادوەی دش ئەوەنەبوون؛ ئە ە پەرۆشرسان وەک یەک بۆ ئەو پهەموو
 ماان ر،کااا ەش بااۆ وەزارەتاایکەی دیااکانەد و  باام ۆ حاازک باا ێاا ڕۆژ کە دانە

 بە زۆر ەڵم، بااۆیێجێب ز ح بۆکە ەاردانیسەکە و بڕپررد  ک  وەمەادەکاری ئامئ
تەکەم رە  وەزاساا نەمدەوی  وەیەدڵنیااای  ەبدەمەتە،ێکان گاارت.    گوێم لەتاسەوە  

ایناادەی خەماای ئ  کەشااەوەدی  یێکسااەر  ، بەبم لەکەمدەستی کەسێکی دیکە باا اڕ
وە م لەریاااا ب. وو(باااا ووا باااااری شااااڕ بد١٩٥٥ژاردناااای ەڵبه ەکە ل)بااااوو ماماپاااا 
 وئە ،ێبکاااار رەوانفاااا بەر رتاااا پ یەهە یلەوە ێامێتی دەباااا ئەنااااد ەک، ەردەودەکاااا 

  اساا ڕپ و ەتوناادڕەوی چ  ڵیردوو باااەه  لە الیەنلەسااەر ماپااای    یەمەترسیی
و  ەکەی باااوێییەتداچڕوپاااڕی باااۆ ساااەرکرێشی کاااارئەوەی خواسااا   هەباااوو،

ە لو دا ەکوەنەێاااو کۆباااوولە ن ئەوە باااوو ەر.بباااداتەنی ر شااااتااا ۆریاااۆنیش پبنگ
ماان  ڕەنگبااێ ،باشااە رۆز" تی:وە گاا ەوبە گاااڵت شااارێ  ،ووباا  ێلاا  ەوە گااوێمێکڕپاا 
دنە ناا اگەیاڕبەم  ۆنبنگۆریاا  ە لەان بااێجگهەمااووحااز ."  ییگشت  کرتێریسە  مبب
   ەینیااا  وا پاااێمناااوکتەکەی شاااارێ . ساااەر  کاااردە نااادێک ساااەرمانەناااین، هەێکپ

اتە خاا رێ  بشااا،  ریااۆن بکاااگۆبن  ەاوا لێ دکردباا   یوا  کااارێکیکەسمان هەرگیااز  
نمایشکرد   یۆخ یخۆەتەکە  فەرددی  ئی  کەچیمەتەوە؛  وکی حکابینە  رەوەیدە

 دا.ب  دەس ت لەدەرفەهەرگیز  ،نە نەبوولەو کەساش یۆنیۆرو بنگ
ێ کاای نایااابە  دەکاارۆکەیەزۆر چاااکە، بیر  جێ گوتی"بەدەست  نبنگۆریۆ

ە کەمێااک دایااان  ،نوون باا اهەراساا ان  ووەبدبااا،ی ئامااابکاارێ."    ڕزگااار  پااێ  یپاما
 ۆبااا  ەکەکرۆو بیااا چوێااادەپدا مااا دووەکاااردنەوەی ریبو  واڕیننااا  م لەەبە، بودوا

ەی ڵینەکە دەمە،اااکاااب کۆبوونەوەکااانی دەهااات اتاا  ییاادحاازبیش باااش بااێ. ئ
ر راوەتاا پتاار کن و شااارێ  بنگۆریااۆ نەتی نێااوااساا انی سیزی بۆچوونەکاا واجیااا

وا هیک نەبێ  ەره نای-بوونە انەشیلەبلەبان سەرێکیندە چارەەرچەه  ن،دەبوو
 ەووباا  سااەریان بااۆ ناوهەمااوفشاااری  وەیەمبااوونکەسااۆنگەی  لە -ەچوودپێاا 
 بنگۆریااۆن لێاای ژڕۆو دو یەکیااان. دوای نواێن شااتومری بەردەواماایم یایەماا 
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 یگشااتیی مۆشێ ببێتە سااکرتیر ەوا باشتر کە ،ەینی  وا  ایا تۆش پێ ئ"سیم:  پر
 ز ؟"ح

 ریەزیااا وبێاااتە دە ا کاااێیااا بەبم ئا زیااااتر بااازانم:" ویسااا ەممنااایش د
 ەوە."ەرری داکاروب

 .تۆ": "بمی دامەوەەاشی وبە هێو
 

 ۆ ماانباا ز یاا رگئەوە هەئاااخر نم بااکەم. اکاا ێگو بااڕوا بە  یانتوا نەمەرەتس
 یاااڵندەوەش ، هەروەهااا لبااووە ئەگەرێکاای ئەوپەر دووریااشتەنااانەت  ،ەبااوونە

 لە نیاتەدا من ڕاستی لەنا. ن ئەو بارە هەڵبکەم یاەگەڵ مەوێ لئاخۆ دە نەبووم
 بە ەشااموئە، کااار بەجێبااێڵم ارەتااینەمدەویساا  وەز :مبااوو یااادڵن شاا  کیە

ێ بچاامە ومەان  بەم شێوازە  کە من  ،توئەوەشم پێگ  . هەروەهاوتگن  یۆبنگۆر
گااوتی  ن نەگرت.م ونەکەیولە ناڕازیبی یۆن گوێبنگۆر خۆەی شارێتەوە.  جێگ

 .وواش دەرچەهو و ئیدی هەر ە"ئەوەی هەر"
 

 ووایەنابوو دەباا دا ایو یشەمەه پێم وابێدڵ بوو.  داخ لە  رێ  زۆرشا
مەوە؛ ەتااااکەڕ ،ویسااااتبووخۆشەیەوە ال ەلکە  ،وەەی دەرراوەزارەتاااای کاروباااا 

 و.شاااش بااو  وانیاانەداڕوبەبم ئەو لەو  ،  ک بووبایەەلکمن  را دوایی بنگۆریۆکەد
وە، ئەوە زۆر درەنااگ ویەەرگیااز نەدەڕێ  هەۆن و شااارریاا ن بنگۆوانێاا ی یاا گرژ
 ئەوە بە رد.باا ەن  بەوە  پەی  شژیرێاا ی دکەەیومارێ  تا  ندە شاو، هەرچەوتبوکە

ارانااا و ئ نزالمااا  ،رێ شا  ێ نزیکەیئەو دوو هاوڕ  کە  ،کاتە بوور ئەوەه  تەنیا
ا دەناا ێ هەڵبگاار ، مەگەر دەساا  لەکااابینەکەیگوتبااوو ێیااانپر یابا  ساا پینچاا 
وە چااودەکا، ئەوسا شارێ     انلە هەموواحافیزی  وخکە  ی دیێکجارۆن  ریبنگۆ

ۆریاااۆن وەک گن؛ "بتیگاااو  ئەشاااکۆ  ااایلی نایااا کجارێ ی.ر و ساااەلماندباااا نبااا 
ەو ئ شاشااترە." ئەوەبساارائیل ێ لەشکر بۆ ئیس  ەلە  وەکەمالی    یر بەزەسەرو
 ی.سااەلماندئەوکااات بااوو، ئیاادی شااارێ     گۆریااۆنیبن  ییشاا انمباشااەی    پێوەرە

ی ە بنگۆریااۆن بااۆیە خااۆگااوای ،راەکدا ئەوە درکێناا یبۆنە  ندچە  اتر لەدوهەڵبەتە  
ێ  ارشبێ منگەمنگی  ەبا ینس ڵمەتینێ هەواتتا ب  ،کردارس  شارێ  ،وتدە لە
 النە" لە"پی وەئ کە ،رجەم بوومخات  مەوەالی خۆم من  نێ، بەبەەیگبئەنجام    بە

ۆ بێ  ارێنەهات. شپ اییکۆت ی پەیوەندییەکەیان لەوێوەووە. چیرۆکبنە  اێدگۆڕ
اژانسااای کی ئرۆکەوتەوە، باااووە ساااەوورژیاااانی گشاااتیی د ەم لەەکی کەیوماااا



 

367 

 

 .ناادی الڤااۆنۆبەگ یتە،یاانەوەوترا گاا ەد یێاا پ یئەوە کاتێااک اد١٩٦٠ . لەوجااو
ە وبااو  -کوشااتی  دا١٩٦٥ە  ل  ادواییشااد  لە  .ووکەوتباا   ۆشرلەوە نەخبە–   ێارش
 ڕاگەەریااااۆن لێاااانگۆکە بن ،تگاااار ی لەوەڕەخاااانەەی زۆرتاااارین ەکێااااک لەوانی

  ربنێتەوە.شێوەیەکی سروشتی سە ەکە" بندەبە"گۆ
 

ر ەه اتەپێش،هااا ۆن ڤااا دی الەنااا بسااای گۆاسوخوابی باااێ، ئەوەی ڕاسااات
تاار تە پپێویساا  بمبە ،بێاازارییەی ەایماا  شااەوەەتەکەی بابەسااین لەبااارنودە ناا چە
ەی ئاسایشاای کوشااندەی ڵەەه وئەەڕەتاای پرسااەکە بااۆ نب .باادوێم ارەیەوەلەباا 

 لەبااارەینەتااوانی  ە  لەوەدای  اترەس)کا  دا١٩٥٤لە    رسی لە میتئەرکی سیخوڕێ
  ێارە شاا ک ،ووباا کاااتەدا  ەوش لوەەوە. ئێااتەەگەڕد وێی(ێبەجێکااردنەکە باادج
ە بەرگری ککەی  یەێ. وەزیرە نوە بووورەدەکاروباری  زیری  ەیر و وەزەروس

لە  بااوو. یەکێااک بااووالڤااۆن   اچاا ینپ داناادرابوو،ەوە ۆیۆن خاا بنگۆریاا  لە الیەن
ماپااای، پیاااوێکی  خااۆگرترین ئەناادامانی وە لەەیمیاا کەالی  ەیااان ب ناااتریناوبەت

 ەبم هەرب ،ووەباا  مەزن یێکۆترکاا  یشااەشەمه ۆز وی ئاااڵێکرشاابیۆڕ، خەکەشاا 
ڵااۆیەکی ەه ەدەبااوو ئەوا ،کردبااان جەنگییەکااا ەرساا پ لەگەڵ اریسااەروک  اتێکک

ئەو   وبراو بااۆناااوین،  ەدابوو بڕوایەلە ئێمە  . زۆر لهەڵمەتبەرۆش و  بەج  هەرە
، وەدا نەبااوێویسااتی لەو بااوارکی پنێوواشااێ. ئەو ئەزماا رە ناکااارە زۆر هەسااتی

      شااا  نەباااوو. رلەساااە ی باااۆ بریااااڕدانشااا ویستیپێ هێااازی ووبااا  ن واپێشاااما
ی ێڕواهاا  و چەناادان ئاااڤیگور  شاااو و ان ئااارنەماا لاز ڵکااوبەهەر ماان  کەونە

یەکاای وەجێگرەدانااانی ا بااۆ د نگۆریااۆنهەوڵیااان لەگەڵ ب -بێاااودە- دیکەمااان
ۆڕی. ئیاادی ئەو نەگاا  ەیبیااروڕاکاییانەی خااۆی اساا ئەوشاای ڕە. هەروەک دیااک

 ەرگاااریوەزارەتااای ب ەویجاااڵش یۆنڤااا ، الدکااار ریغباااۆکر ئاااۆ یساااد وەرەب
 ،ێاازرپێ نۆمشیگەنج و ڵ مۆشێ دایانی ەگەل  یتوانم ئەو نەیبەب  ،ەدەس کەوت

ێ دایاااان کاااات مۆشااا  وئەبکاااا. ون، هەڵۆن باااوریااا وی بنگۆەکە دڵساااۆزی پەیاااڕ
 یرتی بەرگاا وەزارە  یەری گشتیڕێوبەبان و شیمۆن پێرێزیش  سەرۆکی ئەرک

 تیان پێباااااوو،ەشااااا تمانم  و نە سااااا شدەویالڤۆنیاااااان خۆ ەە نوەو دوباااااوو. ئ
ی ەوەئە الی خااۆیەو یااش لەوەئ ،وتبااووگ پااێشااکرا ائ و نووڕ ان بەیئەوەشاا 
 ۆی بۆخ ێچکەیڕبەڵکو  یۆن،  ۆرەری بنگبێتە سێبکە نایەوێ ب  ،بووکردئاشکرا

 ا.رێنچ ەوبێشەشو تۆوی کێوز رۆیە هەرکردن هەیە. بکا
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ە بااوو کبەناادەگۆ ووماا هەی اەتسااەریش، کە اساا ەکەی ئاکاااتێکیش کەتاان
یم یە ئازاد نوەلن نرا. مپێکاێ  کەەپرسە لۆڵینەوە  کێبۆ لیتەیەک  دا؛ کۆمریاەڵسە
م پااێم.  بیاادرکێنمەوێ  ناخود من  یا  بکەم،  وە ناخۆشەکە با وداوڕ  یراکەردو

لە  تااااا کااااردی نەیکالڤااااۆن داوای هاااایک شاااات ،بگااااوترێبەسااااە  ەناااادەئەو وایە
بااێ   بە  کە  ،بااارکردنتاوا  ریشاای بەوەگواڵەهرۆکی  نێ و سااەازۆنەکە بئۆپەراسی

باااێ شاااێوەیەک  رهە ەتەکە ب. کاااۆمیوەادانااا ی نااا پال و شاااەخنە ەواگااااداری ئئ
 نی لەی الڤااۆگەردناا  یااشتەواو بەم ە،ینە، بەبڕاسااتێکی امرەنجاا بەیشااتە ەگەن

ەر بە ەماااوج ،بااێ ێااکچۆن نەکاارد. هەر دزائااا ،تی ئەوەی ،ەومااارپرساایارێبە
ی د کەسااەو چەناا ەبوو، ئ  دابەڵەیەکە ننناێ  ەەرە هنی ئەرکاک،ۆناخە  تەواوی لە

 – اشاادتووە. لەگەڵ ئەوەاهاا ی ایکە کۆتاا بەزمەی  یاادئ  اناد  ی وایاننادەز  پێشیان
. هاااایک ک کااااراسااااامنا ڵەیەکاااایهە -مەتبااااارەکااااێ تۆە ئەوەی گوێاااادان بە بااااێ

بەردەم الڤۆناااااادا  لە ەوەلە دەستلەکارکێشااااااانر گرەوەیەکاااااای دیااااااکە بەدەجێ
 سااەر یەوەرابااانگک ەەورۆکی باا سااد لە ریااۆنیشنگۆب ئەوە بااوو ە،وەنەمااابوو

 .ەرگریبوەزارەتی 
 

 -ۆبەناااادەکەگ ەمااااووهە یااااکی درێکاجاااا اڵ، ش ساااا شااااە وایا دجاااا نیئ
 ،یسیاساای  کیکی سااەرەوە شااەرمەزارییەارەیان بااوایەوە. ئەمجن  یمزەهەراوب

خااااودی ماپااااای. ەر بەساااا بااااوو  کی جەرگبااااڕیگەریێەکەی کااااارامەرەنجاااا کە ب
 ەەر، بماااوی جەیاا رابێز  وی  تی پەسوە مایەوبمانگ    زمەکە بۆ چەنداناوبەەره

 ،نیاااۆربنگۆ ەڵەگانم لێاااونااای نرازاۆ تا بااا نااا یۆش ملخاساااتەوشاااێوەیەکی ناڕ
 ئەو وەککارکێشااااانەوەی دوا دەستلەین و دووەماااا  ۆباااا  اناااا  هەروەهااااا ملاااای

سااااختە ەی بەڵاااگ گاااوایە ،ی کاااردوای ئەوەالڤاااۆن داا د١٩٦٠یر. لە ەروەزسااا 
ۆن ن. الڤاا وکراەتساااخ نااامەشبەڵگە تەنا، تەناااەوەی سااەرەتکااۆڵینە لێەتدراون
ی ەمئەش گۆریااااۆنی. بنکااااادبزاای ئردناااا را گەکە ئاشاااا ریااااۆن ببنگۆکاااارد داوای

ی بێخەتاااا کااردووە تااااەر تۆمەتباااار نەخااۆ الڤاااۆنی ه یتوگااا  ەتکااردەوە؛ ئەوڕ
 ێشتبەجدەساا ەوە بکاارێ. ،ااانونییدادگااایەکی  نلە الیە بااێوە دەاێناای. ئەدەرب
 لەساااەر داوای الڤاااۆن کە ،راێنااا پێکا اپانی ساااوەفساااەریەک لەساااەر ئمیتەکاااۆ
 نۆڤااا ال واوبکاااا،تەی ەکاااانکارکە یتەکاااۆم یەئەو شم پاااێبەب ،نبووکردارتۆمااا 
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وە ێساا ، لەوێشااەکی گرنگاای کندەم کااۆمیتەیەرەب تەواوی پرسااەکەی خساا ەت
 . میدیا تەگەیش

 

شااکرا اە ئب بنگۆریااۆن-الڤااۆن شااەڕیی دیااکەی کەۆرەە هەرە زەشاا ب
ی الیەکاا  وهەمااو بااوو، هەوڵیاادا واەی کسااڵەتەروەک خەەهەشااکۆ  کاارا. لی اای ئ

دوەری اد کییەەوەڵینەی لێکااۆەبااارلن  ریااۆۆبنگ  بەبموە،  بکاااتە  هێااورر  مخۆخە
 ارانیوکاااا تاااارین هاخااااۆی بااااۆ ئااااازاردانی نزیک بووبااااوو. دیااااار  ەخرساااا سە

کە شااەکێدەکاارد دەیەویساا     یێبەرایەتاا ڕئەو    کە  ،ەشئەو حاازب  ،وبوردکئامادە
دا ەەوڵیاادوو، حااز  هاساا  باا ڕپێاای  هەر خااۆی ەک ،ربکاەو ڕێگااایە چارەسااەب

 یان داوبنگۆریاااۆی. رگااا ەرب یارەتااا زو وە پاتەوە نێاااو ساااوێااا نەتەنەکە کێشااا 
ن ر و ماااا ساااااپیو  ێکاااادا ئەشااااکۆ کات لە ،دەکاااارد یەاننیاااا ۆیەکی ،انوژواپێاااا 

نەکەدا کااااابی وتااااوێیود اوانە لەو گونجاااا  ۆوخاسااااتەڕکێشااااەکە دەدا اناااا هەوڵم
را، کاێناا یاار پێزوت وەە لە حەوەینێکااۆڵتەیەکی تااایبەتی لکااۆمی. کەینبسااەرچارە

ەبم ب ،وباااوەی نزاڕاا نااا ەوەدل ریاااۆنکە بنگۆ ،باااووینوزار پاساااگمەش سوێئااا 
 بااۆ لیااژنەو بەالی ئەودا هیااوای وابااو نۆیاا ۆرنگوەزاریاایەکە کە ب ەنۆساایکۆم

ۆن الڤاا   دیااکە ناکااا:  یارێککاا ڕێهیک    ێویس  بەپ  اندەیڕایگێننەوە،  ە بشکەک،انونی
 ؛ەرنەبووارپرساایە بەەورەکگەتاانە مااایەی ک ەبااوو کە ،ماناادەرکردنەکەدافەر لە
          ۆن. بنگۆریاااا نەکااااردن اچااااوووادبەدبە  یسااااتێویچیاااادیکە پێشااااەکە ۆیە کباااا 
 یتەکەکااۆمو  بااادەکاارد ئەگەر هاتمڕی ئەوەی توشاا م، وومە ئاااگری تێبەرباا ەب
 بەکە  تااااتە ئۆباااڵی خەووە، کەەرنەکااردوکەی دفەرمااانە  ۆنالڤ  کە  ،نیاباە دڵەول

ی ەوە، کە بەڵااگەکااات وەل. یزاسااەربیاای اڵگروهە رۆکیدەکەوتە ملاای سااە  تەنیا
بڕیاااری   یناویتاا دەی دادوەری  ەکیتەیمکۆ  تەنیان،  ووبنە  ەۆ ئەوبمێنەریش  سەل
یۆنە کۆمساا ، کە  وتیزیاااتر ئەو گاا   ووە. لەوەشبەرپرساایار باا   ێک  ئاخۆ  ەبدائەو
ێیااان ل کەە ان نەکااردوەوان ئەوەیاا . ئوەتەوەبوێکااانە جااوزۆر ناڕ کەریاایەوەزا

گشااتیش   و بە  کااردووە  ردەپااۆشەیااان پنالڤۆ  و کااردەیکەڵرا، بدەک  چاوەڕوان
ریااۆن دەسااتی ۆگنارە بباا وود دا١٩٦١ی وەریااانیە رییە. لمەزارەشاا ەی  یئەوە ما

ەزیر. سااەروە ۆ  کاارایزی خۆشی لێ ی ئەشااکێشنیاەوە، لەسەر پیاێشک  راک  لە
نە رییااااوەۆڵینەوەیەکی دادلێکاا  داواکردناایەڵمەتاای ه بەش دەسااتی نیۆریااۆبنگ

ۆکەکەی ە بیاااار، بااااۆیبااااووپڕ ۆنالڤاااا دی ناااا ەبگۆ لە ۆ ئەشااااک بەبم ،کااااردەوە
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کەسااێک  کەوگۆریااۆن نب ە.دەوتکاارەڕ رلەنوێسااەەوەی ێکۆڵینل ۆب  ینبنگۆریۆ
شااکۆ  ێ ئەەبدنابوو اد لێاات. ئەو وای  ی، واێلێوەشاندبان  یتەسد  کەکە جنۆ
ەیە ێوشاا  ردەوە. ئیاادی بەمەتکاا ڕیاارۆکەکەی ەشااکۆ  بئ بااێ، کەچاایی ایەڵگااوێڕ

وونە ئامااانجی باادا باا ەنێو حزانی لریریکاگتوی پشاەون و تەستەزمائەشکۆلی ب
 ن.ی بنگۆریۆکەنەشێتگیرییا ەیڕەیوت

 

دوای  بەبەزەییااااانەی  ێباااا  ەازسااااەبارەت بەو شااااێو منواتناااااش مناااای
ق نانەی دەرهەو ،ساااەکردە انااادننوڕەفتار شاااێوەو یاااان بە شاااکۆلدا چاااووئە

 ەروەکئەوەش ه.  باام  ن خااۆشۆریۆنگلە ب  بە منیشەوە  ەبەری هەمووانسەرل
 لە چااووبێ.فیڕۆ  ەب  ،ردەکەوە کارمااان کاا ی  بە  سابنەی  مووهە  ەوئ  ووبوە واەئ

وو ش باا ەەبەر ئەول ەره ،ە دوژمناای کەساایینیومە ببااوێئاا  وەیااۆنەگۆربن چاااوی
ەوە. ەبینیاایان نڵ یەکدیمسادان  مە بۆ چەنە ئێەودوای ئ  لێاات.  ەکەی واتارڕەف

 یکبااوونیلەدا یگەنە ئاااهەوەی لم بوهەڵەبوکە  ،وەهەستەم کردە ەویرم لمن ب
ە بااوویاادا خراتیایش ئەشااکۆل) موونەچاا دا ١٩٦٩ناادا لە گۆریۆاساااڵەی بنهەشت

دوادا  بەی تایبەتیشااااای کااااا ێرەەتۆن تەنااااادە بنگۆریااااا چرەه ،باااااازنە( ەیەوەرد
 پێاادەگەیەنم،  ی زۆریکڕێە ئازاەوتکەمەڕنامەکە  اوەتد  انی گەرناردبووم. دەمز

ی نماااوموهەی پاا راخ ەبەکەی کااردەو بە ەڵااێ. ئەوێم ببڵاا ەبم نەشاامدەتوانی ب
و ئەوەی ئە وەکئااێمە ەر . ئەگبااکەم یربیاا  لە مناایش نەمتااوانی ،کاارد نااداربری
جانە لەدایک ببااێ، گەو  گەر مرۆ   اشەب  ن،ایج بڕاستی گەو  بە  ،ووچووب  ۆیب
 کە  بە یک بەبم ه، رێش ناگیسیکە ای هیکەتو خ  ڵدا ناکرێلەگەی  ەوا هیچئ

ەر   ئەگانەیەکمناساااێکی  نردکارخەتاباا ڕاسااتی    بە  ، ئەوەشیەین  ەڵزگماک گەند
 ەی لەیتیسڕاو  ەە لوپۆشین بوایچا  ز  ئامادەیح  ەیدیکر سەرکردەیەکی  هە

کە گاااوتی گاااوایە ئەوان  ،وەیەکی دیاااکەێشااا  بەن باااوو یاااا گۆریۆنااادانب هااازری
انی وا ناادەتونەما  مناایش  و نە  ەشااکۆ ە ئن  لااێ گەلااۆ،باااش بااوو.    وائەندەڵن،  گە

 ەوە وێااژمدابڕ  ومێااژووم  تواناناا ماان    وە.هیک نە،ەومااای  ەبەو  نبکەیخۆنمایش  
ی ژناااااا جەێ بااااااۆ ڕۆژئەوێ ماااااان ا بااااااکەم. ۆماااااادخ ڵەگەل ناشاااااامەوێ درۆ

 ووم. چەنەدایکبوونەکەی ل
 

 .کااارد کێنێسااا بینەم پێشاااکەش بە کااااک یەکەماااین ێااا تکا، دا١٩٦٩لە 
( لیی ئیساارائیکرێکااارانی )لیسااتڕافاای  .ووباا ڕابی دپاااما لە کااات ۆن ئەوۆریاا نگب
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بەبم  ،وونەداباا دەنگاای  ابوو،ناا ێکاێپدا زێرێاا پ مۆنشاای ۆشااێ دایااان وگەڵ ملە
 یەک گومااانەوێهیک شاا   "بە؛  وبووتی گستێکێن. بە  وبوردکاوێکی دەررنداەیایگڕ

وە ێ هەرگیز ئەابن بەبم ،ەولێااتو بۆ سەروەزیریر یکە گۆلدا ما ،ەینیا  لەوەد
دیساااان ە." ووشاااتی نااااڕەوا تێکەڵکااارددێ دەساااتی لەگەڵ هەنااا  کە ،ادبکااااەیل

 ایاادنیای ژدواساااڵەکان دا لەڵ ئەوەشاا گەلە .ڤااۆنالدی ناا ۆبەگ سااەروە چووبااو
ە ومیاادا چااوەدایکبوونل یڕۆژەمااین ساااڵجێنپ و شااتاەلە یااادی هوە. پێکااااتینە

بم دیسااان بە، ووینەوەباا وونەب فەرماایش ئاشاا  ناادە بەەی بااۆکر، هەرچدساا 
 ەی حەفتانگەکهەدا هاتە ئا١٩٧٣ی لە  خۆ  ئەویش بە نۆرەی  .ادەرە برەوووینب

 بااۆی یخااۆ ەیتەککیبااۆ ، لە می اایڕ لەسااارا  نم کەکبااوودایەلەی اڵساا و پێاانج 
ن نەماااابوو. جاااارا ینگۆریاااۆن، بنگۆریاااۆنبت اکااا  . هەڵااابەتە ئەومبوودکرسااااز
 یەکساااوێیەمان لەبەو پێویسااا  ە نالێکتااارازاننەباااێ ئەو هااایک  هەر شئاااێمە

ەم بااۆی تشایساا ی  ونکردنەوەیەکاا ڕوێ هاایک  بئەمڕۆشاای لەگەڵااداتا    -دایەوەرێگ
مااین ەەکیش ەوەڤااۆن بااوو، ئندی البەتی گۆربە کوزۆر  رد  کمباسی  ەە. ئەوینی

زیااااری ین وەەماااا وودبااااوومە یشاااادا ١٩٥٦ ەلکە  ،ردەکە بااااووبسااااەر ئەڵااااقەی
 وامانەوە بوو.دبە دەرەوە،  یاروبکار

 

فەرماای  ەت بەەزارنی وردەسااتکادڕکە  ،وابااوو کەە یااورفەچەنااد هەر 
م و، بەبوبدە واتوهو وەزیری نوێی   ووشتۆیڕبوونی وەزیری کۆنی  مادەبەئا
، ڕۆیشاا  نیاااتە ەو بە . ئجێاێشاا ەی بتاا ەەزاریکی دیااکە وشااێواز ێ  بەرشااا

ی مناای بااانگ . ئەوساندکرلێیزی خواحاف و ووبدرکرۆکی بەشەکانی  سە  گیناب
ە و دم، ئەو پێگااوتنانێگەیت  ویتەوا  شتێکی بە  مووەه  ڕۆژێ  س  بیبینم، بەکرد،  

 نەە الیلەکااانم روبارکا ایسااەرتاپبااوو  وا ەوەئک ە وەڕۆژاوەی ئەو سااێ ماا 
ا دوا تی  ێکشت  وهەموکە    ،وو  برێونەی شاومنوە  ەئ.  بێوە پێگوتراانەووهەم

و  و پاشااناو کارمەناادان وینااا ەزاناای، بەدەی ەکوەزارەت ەبااارەیل ریوردەکااا
تەنااانەت ناااوی د. ەوێاادا کاریاناادەکرەی لەوانئ مااووهەتییەکانیااانی بەێشااە تایک

لەگەڵاام دا ماا ەیەک یڕۆژ لەوا  کە ،متوگاا شاای ێپبەبم  ،دەزانااین ینیشاا کامنداڵە
 ێکیااانڕۆژ ئیاادی. ئەوێ ەیماااچووبا ەنیااات بە ووایەەباا ت. ماان دەزارەوەتە نااای
ەم ییاسااتڕکاارد، بەتەواویااش ئەو  دڵتەنگاای بەسااتم  ە، هردوەزارەتدا کاا   بە  ۆمخ
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رەتەکەی هەر وەزا کوەنە کە ،اوێااااااکپی وێنیشاااااا ە ەچاااااامماااااان د ،زاناااااایدە
 ە. ی کردووتایەەربڕا ەیشەو١٩٤٨و لە بەڵک ،ەوودامەزراند

 

 شااادمانەوە، زۆر  ەرری دی کاروباااروەزیاا   م وەکبەرایاای  یگمااان  ێس
و  شاااارەزا وێااا لەنم ەک تازەکاااار باااووو مااانکە هەر ئەوەباااوو  نەک. وموەبااا ن

خەڵکەش   بوو، ئەو  زوااهی منەوە جی  لە   زی شارێاندا، بەڵکو شێواەکپۆڕپس
 رخااانکەرەی خۆتکسااانێەندە ک، هەرچەبکا  داەگەڵردبوون کاریان لکە هەڵی بژا

 ،نوبااونەسااانە  ەو جااۆرە کەئویساا   م وەک پێبەب  ،ۆبوونگڕاست  وا  وانت  و بە
کارمەناادە باااڵوێز و  لە رۆز م.اهاااتبووڕەڵیااان ەگل نداکاااتی ئیشااکرد ەە ماان لک

ێیااانەوە سەرسااام ێ  پشارن،  وووبرچودە  ریتانییەکانبەزانکۆ    ە،اڵبووەکان ل
ا دخۆماا   ڵگەبم لەۆگڕاساات  ەوەیبااۆ ئ  روەهاااهە  وون.ەباا ێڕی من نپبوو، کەچی  

 نیاااییەوەدڵ بە. یمناا و  جاگون  کەسی  پۆستە  ئەو  بۆبوو    وا  نپێیا  لەوان  ێکدهەن
نەم هەبااێ، یاااخود زۆر و گااوتەی ناسااکا شااتناڕکە د ،ناساارابوومنەە وماان بە

کااار  م لە وەزارەتاایساڵەشاا  ئەو حەوت؛ ێەباا هپرۆتۆکااۆلییم  ماایەماای بەزخ
 .ەوەەردی بااارری کارویاا بااۆ وەز کێخانشاا ەک پابوو وو نەجاکی گونبیرۆکەیە

 ،وە بڵااێمیشااە ئەتویسێپ  .نهاااتیاڕەگەڵ یەک  مان لوهەمویەک  ەماو  یم دوابەب
شاا  هەبااوو  کە زۆر ،وولەبەر ئەوە باا   نمااادکریەکەوە    ارەی بەک  ووهەمئەو  
 ن. یکەبی وەر نی بدەینەباشبووایە دە

 
 لەو  ،ەرگرتەم وەواروباری دەرزارەتی کشدا وە١٩٥٦هاوینی  ە  من ل

ئەو )ن ەکافیاادایی ایبەتیشتاا  بە– نکاسااتەریۆتیرە بیەرە ییەکااانیکچاالکاااتەی 
شااتگیری پ ووباا کراپێساارەوە مەشااقیان یمە ەالماااردەرانەی لارە پدەکاا چ باناادە

ێوەیەکی شااا  ە. بپۆشاااین نەباااوولێوچا ە و هااایگەیشاااتبووە تاااۆپک -کاااران(دە
م با؛ بەددەمائەنج  نەکانیاناسیۆەرئۆپە کەرتی غەززەوە  اییەکان لسەرەکی فید

لە  ووئەوان جاا  سااتیدە ەەبااوو. بهەیااان کیش بنو لوبنااان وریاساا  وردن،لە ئاا 
و یافااااا  امەبڕا، یاااادانی رێاۆڤااااۆت، لەکێنئیساااارائیل وەک شااااوگەی رەجاوناااا 

ەوە. بااوودکروننڕون  یاااخۆ  لەمێژبااوو پااێگەین  اییەکەبیەردەکوژران. دەوڵەتە  
وەی ەتکاااردنەڕ ەلکاااردن بەرگری رانااابەەرب ەدا ل١٩٥١میساااری لە ی ێنەرێکناااو
ی فائێمە ماا "  :گوتی  سسوێندی  نۆکەێو  نیل بەئئیسڕاییەکانی  تکەش  ەبدان  ەڕێگ
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ەسااتەکە ناااوە. ئاگربهێەڕ نشااەباااری  کۆتایی بە  ەسییدەکەین. ئاگرباڕەنگ  ج
اشااای ب ئاااێمە بەردووە." کااا ەن ەە دەوڵەت ،ەدەخل یشەڕیشااا  اییکردنااایڕمااافی 
 .ڕاگیرانزدا بەر١٩٥٦ و ١٩٥٥وی لە تەوا بەانە" نی کە ئەو "مافدەمانزا

 

تی میسااار دەساااەب دا لە١٩٥٢ لە ەک ،سااارنایەبدولماااا  ەجنێااال ۆکۆل
 .یەرە انی ااا جی نیدارترین بچمەکاااتەبساا یەکێااک لە بە دەبااووە  ،ساا ەتەدرگ
 نماندتائێااوە سااەل" تن:ودەگاا  ێاادەدا. پێاایل ناییەکافیاادشااکاوانە چەپااڵەی بااۆ اڕ

ێااو ن لەان تاا کارانەاتخەبنی اگیاا بااێ دەتانە. پشاات لەەکە بتو هەمااوونن و ،ارەمااا
 اشکرائ  و  ونوڕ  کیێزمان  رەش بەیۆی ،اهیادڕ."  ەبێتەوبوباوە  دوژمنەی  کخا

ۆڕۆ ڕشاااین و گاااوت؛ "دەیو ە ااااۆنیەویدە کەادیاااۆڕ ی دەدا.نکااااژەپەسااانی بکو
 تەوە."ووەبنزیک  نانیکردی ،ڕڕۆژرائیل. یسئ ل( بۆ)وەی

 

دنی تانسااا باااۆ وەانەی ەراریگکااا  شاااتێکیگرتووەکاااان هااایک تەوە یەکنە
 توەکااانیەکگرەوە ەتن ییی گشااتتێرد. سااکرنەکاار نایەکایدنی فیاا ربەزاندووساان

ی لە بەهارێک ڕۆژد ەنچ یماوەبۆ ەوت کە رکسەوەدا  لە  103دشۆلرداگ هامە
، زاناادەوەەن بریاوساانوتێ فیااداییەکان م کاااببخااا، بەڕێکگربەسااتێک دا ئا١٩٥٦

ن. ناااویتاای  هەبژۆڕەی  ە ناااوچو نەگەڕایەو  دەس  دەربچێ  رەکە لەاک  ەڕاگلێی
 یوانیناا ڕ ی وایەتیەوری کەسدلە ک ویی بچدینمێکی ،ات کە  ،انمئەمڕۆ دەزمن  
جااار ماان زۆر  لێیااان.ک ناایم  ن الیەنێاا م  بموە، بەدبوونەتەگرد  ەرشۆلێز هامڕبە

 ۆبااااااا کەوە یە و بە یدەد نیریاااااااۆئەوەی کە بنگۆ دوایش ئەوم دەدی، ئەوە
کااانی ەتەزم و بابیادوباا  بە بارەتلەگەڵ یەک سااە ێک و دووانسااەیاتی ەماااو

. نووالیااان بااووهەردی یپەرۆشاا  یایەماا  تەکااانابەب، انودە دەەلسااەفیااکەی فد
ە وەک بەناادێک ل ەکان،ییبەتە گشااتبااانی اسااکردەکەوتاامە بد اەگەڵیاادوسااا لەئ

 ئەو یەلەبااارا، یااان کلێاادە  یپێجکە ئااوردن سااەر  ،ەسااتەکبەەوتننامەی ئاگرڕێک
و یرنەبوساااە باااوون.ماااان هە نتوەکااااەکگرنەتەوە ی انااابەربەر ساااکابیانەی لە

ەومە کو باا وتەم باا ئەوەش ئەساا   یە،ەیشااتفرریااۆن  ۆو بنگبااو  او  یپێاا شۆلد  هامەر
نااادە هەرچەیل دانەنااااوە، ئتی ئیساااڕاۆسااا ە درگیاااز ئەوم بهە مااان انەوە.نێوانیااا 

بە   یرکد درەکلێدئەوەم    یچاوەڕێن،  وانیشان نەدەا  دا تدەهەوڵێکی زۆریشم  
 

103  rskjoldammaHDag   (٩٦١١-٥٠١٩) وەرگێڕ-توەکانەکگروە یتەنە یگشتی ێریترسک دووەمین 
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ەمتاار ناادا کی ناویبتاا هەڕۆژدۆخی روارەی باا ەبااائەو ل بەوەیهەسااتم کردبااێ 
 کە- وتبااا،شااتێک گ بەرناا ەرابێریان نەخ  ەیەر گەرەئوە.  ەوبیودەجە  انەنبێالی
لەسااەری نەدەڕۆیشاا . هامەرشۆلد چیاادیکە    ائەو  -کرددەان  وای  یشە هەرهەم

کرتێری امەرشااۆلد بااووە ساا ه  دوای  ەب  کە  بۆرمای  یرتمەداەوڵە)دیش  تانتو  ی
ئەو  تییەدۆسااتا. سااەرباری نەبااوو ر باااشزۆ ن(اەکاا رتوەوە یەکگەتگشااتی ن

خودی یااو   ەیمییگەر  دییەنیوەەائیل و ئەو پیسڕئ-ن بورمااونێ  یەساڵ  وموهە
ی گشااتی، رتێرسااک ئەو بااووەکاااتەی    ئێمەدا، ئەوکەمان و  دەوڵەتە  ەڵلەگان   ت

 پێاادەچوو  ڕەهااایی  وەهااا ئەو بەرهەن.  یا بااوور سەختدۆز  یۆژگارێکڕ  ە لەئێم
 نی،مێەلن بساااا ەکاااااەبیەران ەکان یاااا وساااا وڕبااااۆ  زانیبااااێ ەسااااتەمئ ی بەئەوە

اشااای ب ەلدا بئیگەڵ ئیساااڕاەە لک ،نەباااوو نگی وایئاساااتە کهااای ەوئ ەرچەنااادەه
 بێتەوە. 

 

ێری رتدڵنیااایەوە سااک بااوو. بەشااتێک  هەمااووئەوە  وەو بااۆنەیەبەەر ه
ەی جەردەیاای و کاااری تێکاادەران لە ە،انۆژڕشااتنی وک لەن ەکاااوگرتنەتەوە یەک

کی یەتەداناااااانە دەسااااا المارلەو پەە یەکێاااااک ل .  نەباااااووررپااااا ەب انکفیاااااداییە
ەکاارد، د نکاریا می نزیک ئۆرشەلیتارام لاشێکڕ  کە لە  ،تورکەبەۆگی  کیۆلرائ

و کااوژران  . چواریااان لااێدنەوە تە،ەیااان لێکاارائااور ریونوساا  سااەرلە لەوێ
              ەکااااااااان وکوژرا چااااااااوار لە ەکێااااااااکیبوون. بریناااااااادار نادیکەشاااااااای زۆری
 بااوو.ا ایاا ئکی حیم و باااومنااا خەزوری ەویااش. ئوادەکەم بااووەە خااانب سااەر
و، کە  نەگەیاناادبو بە یزارایاادا ئاا لە ژیان ر،ێامزانااایەکی جااو و اریاا دکی پیاااوێ

نیااا بەبێاادەنگی ئەو چااۆن د  ەدەکااردەو  ڕەوشااەکە  ەل  یاارمە بە بێزراوی برمبیلە
افی ئاساا  "ماا  لەی چاا ێ، کەناا پەژرێەشااەڕ" د  "مااافی  ناوی  ێرژەشێتانە لەوە  درک
 بااۆ کەنەش ئەو – رێتییارسپبەری ئۆباڵی ڕاست  بەبم بە  ،نکپشتیشدا" ،ڕوائ

 .ەکانوسڕوانی شسەر ە تەودەک -دواجار
 

ی ەتتیاای سااۆڤیکێەی  ەیکۆسلۆڤاکیا )بچ  نێوان  یەوتننامەڕێکدا  ١٩٥٥لە  
 کە ،گاااارتدە خااااۆی لەی ئەوە مبەرەنجااااا میسااااردا وەک بخااااوێنەوە( لەگەڵ

ڕ ایی و تااانکبلی ژێردەریاا پەکەلااو  و  ەنگیجفا،ی  ت  رە میسوەبڕانام و بێوەدبەر
ەوە ئوو ،باااا ێ. هەوە وەربگااااریااکڤۆیکۆسااااللە چ ڵگرزهەرباسااااە نیاشاااایو م

 ناایکردی پڕچەکربڕیااا تیەتیاای سااۆڤکێیەلە هاایکەوە ۆ چااۆن خێ ئاااربپرساا 
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ساار کۆلۆنێاال نا  وەکە  نەدەشاااردەو  خواسااتەی  کە ئەو مەیل و  ،کی داڵەتێدەو
ە مەبەساات ئەو ن بااۆراو" چەکەکاااکاا داگیر یسااتینەفەڵی اناادنەوەڕگە" وتدەیگاا 

ەر ێنسەرسااوڕهێوەیەک ش یکه ەبدەکە کر  ووداب  وەلە  کەشەموەب  بخاتەگەڕ.
ش رۆپە  ێە پاا اودە،یش ئااێمە،اا د  )بە  اننجاکاا اااانییەی پەنااێ جیالەو ململوو.  ەبن

و کااان ەوە یەکگرتووبت ،دوو الیااانرهە .اناساارسااارد   جەنگیبە    ن( کەنەبووی
ییەکااان ەبیەروبتە  ە بااوون لەۆنزیککردنەوخاا   ەدەییالە مااز  ەتسۆڤی  ەکێتییی
ەیان یییەتتاتانیاااا لەو دۆسااا یەرب ەکاااان ووتوریەکگ ەوبت. میسااارش یبەتایتااا بە

 ی سااۆڤیەتتیاا ەکێیبەبم  دەکاارد،ک ەییەسااودان بە نائاەسااتیدا هیساارلەگەڵ م
کانی لیستەیاکۆمارە سۆش یێتیەکا یەی کەوڕاستیئەو  نەبوو. هەر گوێشی لێ

 سااڕائیلداشااەڕ لەگەڵ ئیدووەماای  104شاایتێ ان بااۆکیەیسااریم  ونیڤیەت خەۆس
 ،رتەوەگاا دە ۆیخاا  ئەوەش لەوەدا، ووئەوان تێااداب ۆباا  یەکااییەتایەوڕێ، بێناا دیەب

، نباا  حەقەر لەساا  زمنیایااۆمااای زلەبەر بنەکارەیاناادا  لەمن کاوسااەڕوگااوایە 
ێ. کرک بااێ سااەرکوتبوێیەک رهە ەبووایە لەەنا و دانیان دادە وەک شەیتچونک

ێ ی پاا ەوەئ نیزم چەنااد شااتێکی بەدفەڕە، ئەواۆیاا ە زاکمێنن لەی بیساا ەبااۆ ئەو
 .ەوەسااتان ،ۆیاا ١٩٥٣کۆی ۆساا م ۆرەکااانیۆمەی دکتگەلەکاا  والن یترا پاا گااودە

ان شیشە یەوەیالی کەم )بەر کتۆنۆ دێگەیاند گوایە ت اەهویان اڕووسیخەڵکی  
کەی دیاا ەرکردەکانی ساا   ەل  انالین هەروەک چەناادساات  ( هەوڵیانااداوەبوون  وجو

ی تێکاا ەڵمهە وەک بەشااێک لە گی بەدناویااانەدگااایادبااۆیە ژن، وبکاا  ەتسااۆڤی
  خس .کڕێدا ڤیەتیی سۆتیەکێ ەلو وجدژە

 

ساااۆڤیەت لە  تیەرایەە بااااخچەی ناااوێنلێاااک مبن بۆاوێکیان شاااەاشااا پ
 ڕائیلیان پااااێەتی ئیساااا کان حکااااومسااااەوڕو یەوە. دەسااااتبەجێە،اااا ب تبیاااا ئەتەل
 تانەەناا ت کەچاایب .نبااڕی اەگەڵاادیااان لنیپلۆماتیەکادیە دیبااارکرد و پەیوەناا اوانت

 گەنااااادەیاپپڕو نەکانماوەنااااادییەیی پەوەی چەناااااد مانگێااااا  و ناااااوێکردندوا
یەوە و ڕانەباا   اوساایڕوازەکانی  وسااتخلیە سۆشیارکۆما  ییێتەکیزم لە یدژەسام
دێک لە وسااااروشاااا  و ادەهێڕم یزیااااۆنتاوانیااااان بااااۆ زای پەنااااجە مبەردەوا
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ە" نێزەکاەڕانگشاا  ەیسااتیالی ئیمپرنااۆکەر نیس ایۆز" کە ۆڤاکیا دەگوتراسلۆچیک
 گەن.بۆم و نزێکی ستە ئاووگەیشتبوەوێ هەڵمەتی دژی جولو 

 

 یەرە -یەتڤسااۆ  ەیاراوشاری  مادەکئاە  ک  -نەشی ئەو شتاەربارس
 تانیااان و بەریکاااووەا وبتە یەکگرتشااتهێ -ووباا  ئااارادا دیااکە لە کاایجەنگێبااۆ 

 بە  اران جو چەند  و ئاخۆ چۆنونەبک  تین. ئەوەش پرسێفرۆشچەکیان پێنەدە
و، انە باااویااا ر نەرێەهەکە موەب ەهەمیشااا بەبم  ،ماااان داونەدەرک ەەوە لدەناااگ

ی داوا تا هەرشاااا هێ-انگرتوەکاااا کە یەبتو دا١٩٥٦ێکی ە دەسااااتپەناااادە لچرهە
 رەنسااەفە و گەر هات ،اوەدئاماژەیان بە  -وەەکردەتدەڕتنی بە ئێمە  ۆشچەکفر

ی ی مااۆڵەتێچاااوەڕ فەرەنسااەم کا. بەبدیناەیاا بااکەن، ئەوا ، کااارە ەوو کەنەدا ئ
، خۆیااان ەت ببەایتاا  ێکیکااارهۆ رلەبە د.ی نەکاارئەمریکااا یەکگرتووەکااانیە توب

و ی یارێتبەرپرسااا  هااایک داشااا اتەک یان دا، لەولئیڕایسااا ردنی ئککاااۆمەک ریبڕیاااا
ر نەبااوو، ئیاادی ساا ەت بااۆ میڤیسااۆیە بێساانورەکەی  یەخشااندە"بۆ "باا   سنوورێک

 .یننەمااد دۆشەوە یەرگریی بووڕ لەو  نەماینەوە تەنیا بە شئێمە
 

 ، یکەمینگە نوێوسوێو نمە نووچ  وەزارەت لە  کاتێکا  د١٩٥٦وینی  ها لە
مایەرساایۆن   ەاتو  ەر بااانگبکرێم وایماا   مخااان  بااۆ ئەوەی بەانم  کاا کارە  ێک لەیەک
ئەمەش گەیانااد(  دەی  ۆشاانکردنەوەڕای  اتاا ییبااری و  ەی )مااایر بییباار  ەببێاات  پتر

ە نایبرییاا وی یاناا  ەیوبااۆ ئەن ۆریااۆنگوایەکاای بک بااوو بااۆ دالکەچبوونێاا هەر م
یشااکرد. لە مانخۆی    یکییانەیدرامات  یەکیماێه  ناسریەبدول  جەما   ێرین.هەڵبژ

  رەیەی  سااەرکردەیەکهیک  ز  گیخۆماڵیکرد  هەر  یسوێس  نۆکەندیدا  موزمتە
ی ڵوو،اا   یش بەیەرەبی  انیاووە و جدشتر نەکرێێنی پمەرسوڕا سەهو  کارێکی
ی ێکدارتدەسااااەب ەوبااااو ئەوەی ایدو اتە.و پێشااااائە باناااادۆریژێاااار  کەوتە

 ،کاااوو بیبمااا دام ناسااردەەرب ەل ک شاا یە هێشااتاجیاااانی ئیسااالمی،  گەورەی
ی ەو خۆماااڵیکردنەئ داشااوێنی دیااکەی دنیااالە  .ەبااوونی ئێموبردلەنااا ئەویااش
ە کااان، بەبم ئااێمزەێ،ی زلاارو جێ مە  مشتومڕ  مایەیسوێس بووە    نۆکەندی

وو، ان باا امسااوریو  ر  ساا مینی  بەهێزتربااوو  ڕچەکبااوون وپ  لدا خەمیئیسرائی  لە
بابیاااااان  یدایەتنی ساااااەرکرکخساااااتیە ن باااااۆیااااااکیەماننامەەیپ ەوەبەیەک کە

سااان وە و دییەماااشااەڕدا نە  سااۆگەرییملە    ێااکنگوماهاایک  دی  . ئیاا بوودکرمۆر
 و ا، ئەو خولیااالدائیئیسڕەر س سەرکەوتن بە پاوینێچیری خەیاڵ  ەوبور  میس
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ۆڕشاای ش یەەفە فەلەساا ل خااۆی ناساار بەەوا نەماارییەی کتازیااا نفەو ە ەڵکەڵاا ک
 .بووردکی پێئاماژە خۆیدا

 

 و بااااوون یسااااتڕا)هەناااادێکیان  رکی زۆەدەبیاااااتێئ ێشااااترپ بەتڵاااا هە
 وایە مێپااا  ن،ی سااایناوە هەباااووەتااا ڵمەه لەباااارەی( شااااویان ئەندێیێکیشااا دهەن

 ڕاسااتیەک  ی  ەرساا م دەبااێ پااێ لەەبب  ،ووباا   ەساد  ی تیادا زۆرنونی مپشکاەبو
 ا بااۆو بەریتانیاا   فەرەنسانی  اەکی هەوڵنخواردتلە شکسۆشین  چاوپ  : بەدابگرم

 دا دژی١٩٥٦ ەی ئیسااڕائیل لەکشااەڕە  ،سااوێس  ناادینۆکە  نیتگرداەرستبەسدە
 ەل تنێگاااارڕوو، ئەویااااش ەباااا ه مااااانجییەک ئا ەنیااااات و نیاااااتەان کرییەمیساااا 

و. وەک بونەردن ی گاڵتەپێکه ەڕەشەکەه. ووئیسڕائیل ب  وڵەتیتێکشکاندنی دە
ر "تەناااانەت ئەگە تم؛ا گاااونااادکگرتووەکاەەوە ینەت ڵەی گشاااتیلە کاااۆمە واتااارد

انماااااان ژەکنیشاااااانە و ئاما ە، ئاااااێمبژاردباااااانەی هەڵەوەئ یاااااکەشی دێککەسااااا 
ان بااۆ یشاا نیکاوانەی پالنەبە -یریکتاااتۆینزانی کە ددەمااا ." ئااێمەەونەوبوناساای

ی، هاایک د نەدەهێناا نەکانیااان ڵێگشااتی بە ەب -نجااوان دەکە وتااووش ڕجیاااان 
تەوە ووەادنەچلەیاا رگاای مە کانی تااونیەوپەندەرساا یسااڕائیل دکیش لە ئەسااێک

ە ربەرەبەەباااین ئاماد گەر ئااێمەەنااێ. مگەیەدەچاای ی  اتاو  نرد،ڕک  خۆود ئایاخ
 یەوادەناااااااا دەباااااااو ،بااااااااینراوبر لەنایەک پەالماااااااا ان بەابااااااااین یااااااا ربکوژ

                یزانااااااااای، دەر خاااااااااواش هە ەنااااااااادیە، هەرچەابکااااااااارد ەستپێشاااااااااخەریماند
 ەب ئااێمە. وەشاادا بڕیااارەکە دراەلەگەڵ ئ .باادرێ ەبااوون ئاسااان یکڕێیاااەمە بڕئ

ساااااڕائیل بە ی)لە ئینا سااااا  ڵمەتااااایهە نااااایپالتنی ڕشااااا بە داان دەساااااتم ناێناااای
 د. کر (اسرانی کادیش راسیۆنئۆپە

 

 یشیانو نەخشەی ناێن ەەوێشکردنمان هاتنەپەکڕچپەڕەنسییەکان بۆ ف
دا ولاا یلوئەلە    نااا.ێس داسااو  ناادینۆکەردنە سااەر  شااکانی هێڕوەگرێاادیەکە  ۆ بەب
 105لێ مۆگای  ا لەگەڵت رەنسافەەیەک بنێرێتە ردنێ  بنگۆریۆن کرد  یان لەاواد

کریسااتیان   د(،ردەکاا   ەی فەڕەنسااایتەکساا ە سۆشیالیتەحکوم  سەرۆکایەتی  )کە
 ە ماانلوای داریااۆنیش . بنگۆەکااۆببنەو (فەرەنسااەبەرگااری  یااریزە)و 106ویاا پین

 
105  Mollety uG 

106  ueastian PinrihC 
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ایااان، د شێمۆ لە پێکااتبووکە  ،کەێردەبچمە پاڵ ن ەرەوەوەزیری دک  وەکرد  
ی جەنگاا   ماوەی  ەلشمان  وەستنەواگ  یری) وەزکارمل    شێو مو  مۆن پێرێزشی

دابوو(. زمەتااا خ ەل -فەرمانااادەی هێااز- مەزن نەڕاڵیکاایەوەک ژ داربەخۆییسااە
 راکیشم بااۆ ساااژەیەماەمدا ئانەکوچو  لەەنانەت  تبڵێم  ناکات کە    ەوەب  س ویپێ
ی تااۆ دەتااوان بااێ تیڕاساا ە. ئەوەی پێشاا  م لەەوەی دەرێکرسااەفەەی ەکاارد بەون

ەدەر ەی، بدەساا  بااکانی یەک ەنجەکاا پ لەسااەریسااا  ح تەنیاااا خەڵکاادلەنێااو 
ەی بیااارۆکەکە و راەبااا ل شااتێک هەماااووکە  ،ڵتااادانلەگە رەکەەسااەف ەل لەوانەی

وو. تەنااانەت باا  بڕکەی کااونەیناێنییاا  ی ئەوەشتڕاساا  بەنی دەزاناان. کاااەخنا،ۆ
ا ریتانیاا ەب و ەنسااافەرەی لەگەڵ ،ااۆڵیوڵە سااێ هە ئەو ەبااارەیلنەش کە بیکااا

 لەێااک بەر  ژڕۆنااد  چە  ەنیاااتمەتەکە  ەڵه  ەیەکیەکاریەچی وردک  ایەوەئاگادارکر
بنگۆریااۆنیش  و،بااو ادکەماا ەنی یتشااریی ٢٩ ەش لەوگااوترا، ئە ێیااانپناای داوڕو
کااورتی  دبوو. بەاناا گەیاڕن ئۆپۆزساایۆ سااەرانی ەی بەینەکە هەواڵەکباکاا  ایود

ەگرتی مهێااد  ەهەڵمەتەک  توپڕیە کل  ناسر  یاتەن  هەر بە  کوەنەکەسێک    وموهە
 بوو 

 
ی ی جەنگاای شااەپڕێوکەیەکاا بە فڕۆە  نیاایەوناێی  ەیەکخااانکەە فڕۆئێمە ل

ەڵاااابەتە ه ن،ێاااادەنگ بااااوویبمااااان وهەمو نسااااا فااااڕین.فەرە ەرەونساااای بەفەڕ
مەتی ارکە یاا  ووەچاا ەوەدا نالی ئ ەب یێشاا م بااوو. کەساایش ژرگاا ن ماماریشاا دە

ە تەوێبک  ووبخەریک  ،ۆکەکەفڕ  ەهاتە نێوکاتێک د  کەندەین، چوب  ێلموشی کارم
. خۆشاابەختانە نابااوونەخردان ریاسااەی وتەوا ەب کەەکااان سااەر کەلێناای بۆمب

دا شااانەوەیکێڕابەبم لەو خۆ کە،ەفااڕۆکبێااتەوە ناااو و  تەوەی بگاارێۆخاا وانی تاا 
 شکان   یوواسەرسێ پ

 

 ییەکویانولەوێ لە خاااا  و،بااااو ریقااااائەفی اشااااورومااااان باهەنگ ەمیەک
بیاااان دایناااێ. انایی واردنێکن و ژەمەخااا یراش کااا ابااا نااادارییەکی مێوا سااایدانرەەف

 د بەوەچەناا ە  مبیاار  لەنەدەزاناای،    انیەکانمامناساان  ەیبارلەیک  ه  انەموێکخانەخ
 ۆنێااکچ  رهە.  ێنییەدا هەیەناە  رککیش لەنێو ئەو ئەێنی ژنکە بی  ،سام بوورسە

 لەگەڵ  تااان  نزیااک پاااریس فااڕیی  سااەرباز  ەخانەیەکیڕۆکو ف  وەڕوە  بێ لەوێو
مە یرب ەل، چوونە پاریس  ەرس  نەانەت نەشپڕژایە. تەنەونۆ ببیکەکان  یەڕەنسیف
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کە   کااارد ایشاااتێکی و ەەختانوم، ئەویاااش خۆشااابباااوڕەوناااد تان چەلە دایااا 
 دانناا ەچ ەربااوو لەساا  کااارکردن نماەرەکی دانیشااتنەکەڵی ساا اە. خاا نەیناسااێتەو
 ،نێزارپاا اساامانی ئااێمە بئ  سااییەکانچااۆن فەڕەن  بەوەی  ،ریەجەوه  یوردەکاری

 جااۆرە  رانساای لەمۆرە کۆنفجاا   یەکەمااین  تەنیااا  یانشاا ەئەم  .بوودرک  مانداوا  کە
 بوو.ە دئاما خۆی تیادا بەن ریۆگۆبن کیشیانێەکوو، یب

 

 ن بەەوە دەسااااااتماتەواوێنییەکاااااای ابە ن وتشاااااارینی یەکەم ی ٢٤لە 
ی یاا ڵگرهەوا  ر و کەماااوەجبااێ ک  وا  کردەوە. پااێم  نمااندنەوەی یەدەگەککرنگبا
نی هێااازە ،ۆشاااە رایە لەبەوباااوو گااا دروسااا   ال انیساااەرنجە ئەو یشسااارمی

ە وانوز وبە) بونوجاااون ئاااورد ومانە بەرەوە شاااوکی یرا،ااا ی چەکااادارەکانی
خۆ،  وتینەیسری( ئێمە کەمی و سورشی ەتی هاوبەسەرکردای ژێرە  نووبووچ

و  ماهێ وەر ئەی ئوردن هروسنورەس بۆیشمان  هێزەکان  یڵمەکۆ  بنی بەوجو
ی ردنی هەڵمەتاا ەدەسااتپێکلبەر  یەکتەەفاا خشاای. هان دەبەوئەوەی بااۆ بەناادوبا
 ا،درا سااازرەوەدی دەبااارروتی کاەزارەەکان لە ووێزاڵب  بۆ  کۆنفرانسێکسینا،  

وەی ەئ پاااێش نەرانماااان کەوت،وێنین رنگتااا هەنااادێ لە گر ەوێشااادا چااااوم بەل
      ەن واتێتەوە. ئەواببۆکااااااااا ن کاااااااااایەکگرتووەتەوە نە ییکاااااااااۆمەڵەی گشااااااااات

ی خۆیااان و شااوێن ەڕانەوەگڕ شااە لە هەڵگیرسااانی  رەب  ڕۆژر  ڵوێزەکان چااوابا
هەر تێتیش، بە شاااسااەبارەت  باازانن.  ە  ەکەونالپاا   رەیاباا   ەی هیچاایش لەئەو  بێ
نەهاارۆ  جەواهیاار ال   گەڵەل  وێهیندسااتان، لەە  وچااوو  ، ئەرگاارتەو  ارەتمەزو
کە  ،بووکردای نەڕوب ێکرد، نەهرۆتیپەسسینا د  تێکیش هەڵمەتیکا  وەوە،وب  ۆک

 ویتەوا ماااانەوەی ناێنااای بە ئااااخر .زانااایباااارەوە نەدە ەل یمیاااوانەکەی هیچااا 
 بوو. سازوسەنوراچەکە هەڵمەت

 

ڵمەتاای ی هەیکردندەسااتپ ە پااێشەفااتن دوو هیااا ەهەفاات ناوەناااوە لە دوا
 تە،ەلاااااالی نیاااااا دەکااااارد کاااااارم وەەردەی ای وەزارەتااااا گااااا ارەب لەساااااینا، 
 دەدا ەری دەرەوباااروەوەی وەزیااری کاانگااای حەوبارە لە خسااتنەوەمخۆڕێک

 اەهااا و مخاااۆلەوێ هەر هااایک نەباااێ  .ئەوێ( ەوەتبوومسااا ا گواهاویناااد کە لە)
دا ی یەکەمااا نتشاااری ی٢٩ کە لەی اتەشااااپێ ەوئ باااارەیلە باااکەمحەز  یەوەبینیااا 

تر ەنیاشااتکەمتر سرو  یان  تریر. ک لەوە گۆشەگمێبدو  کلەگەڵ کەسێەدا  ودوڕ
 ووهەماا ی انیگەری بەسااەر ژیاا ارکاا  ؛رێزێناێنیاایەک بپاااێااک دەمیزاکە ئاد ،ەینیاا 
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رە ەو کااائوانێ  دەتاا   تەکااا  ن هەبێ، کەسێک ئەوهە  ولییەوەخودەور  وانەی لەئە
 ەره ی ئاساااایی. باااۆککەساااێ تواناااای رباااێ لەەد بە بااادا ڵێکااای واەوه ەک ،بکاااا

لەبەرچااااااو  ەمەوز ئدەکااااارد هەرگیااااا  میەکیااااا چ رهە وشاااااتم دەڕۆی کاااااوێیەک
ماان هاایک  ڕ.نێااو شااە یااکە دەکەویاانەوەد ێکاایۆژڕەنااد کە هەرچ ،توکەدەالنە
 نزد مەەناا چم سااەرکەوتنەکەمان وو، بەبڕەکە نەباا ەەی شاا وە بردنەل  کمنێاگوم

مای ڕووسیی سەاتەماش  اتێکک  تەوە.وێەکەێدەشی لورنی گەوربا، ئەوا ،اووبب
 بۆ  یامەنژڕۆە  جەوانەی کەو نەوان ئرەتم دەکرد، یازوە  نجێکیەەر کوڕە گه
 یاااانرن کامااااەرانبەربشاااە،امی  ەی لەرانکرێکااااو  وەساااتا ەون ئایااا  منااااهێدە

ن یااااچ ئەوان ،ر شاااەڕ ،ەوماااایااادەگرتم ئااااخۆ گەە داییامسااا و سەرئە دەکااارد،
 یەکی دیکەمااانگاێڕم  بو، بەونەب  ساز  ێکیستتی هەگش  ئەوەش بەسەردێ.  بە

ارەکانی کاادچەین، یااان هێاازە بااازبدەر دەساا  فیااداییەکان لە ەۆیەوهاا  بەنەبااوو 
بەر لە  یەەکتە درێاااژدوا هەفااا  ێین. مااانروتنااااد، کە ئاااێمە ،ناااینەەیگێبمیسااار ت

  اای مێڕە لانم کو منااداڵە یااالەگەڵ سااارا، زەکەر ەکەمتشاارینی ی ەیەکووداڕو
ی جااوان، )مەلۆتکە(یەکسااکا، زرون بااوش مانگاشە  کات  وبردەسەر. شاو  ئە

           ماێگاااا ڕی. هەوڵماااادەدا لە مبیناااا ەئاسااااتەم د بااااوو بەدایااااک بووەلەی کااااات لەو
تێک شاا ێ ب رئەگە. حاڵ بووم ئەوە مەبەب ەنگ نەکەمەوە،جە لیربۆ کیبۆتەکە ب

دی خاااولە ە  و ێااای نە،ڕ ەر لهە خاااۆی نەیەتەوە، ئەواو وەک  اڕوبااا ە ەڵه بە
یساارائیل باادا و الماااری ئپەسری  یم  کریلەش  کرێدەوێوە  ێ، لەێ ی م دە،ەومڕ
زەکەریااا لە و  اسااار دەکاارد، لەگەڵ ەکانداڵمەم لەگەڵ مناا نێ. ماان گەکێشاا ێکیبت

ن رارد، ئێااواکەێااوەدی پزشااانا ێ اایمکە رڤ ،وینبودانیشاات دارێااک یەربسااێباان 
 خیبااااااارودۆ ساااااایهەمیشااااااە با وەک وکانیااااااان دادەنیشاااااا  برادەرە ەڵگلە

اخۆ لەم ساااڵەدا ەیانااد ئاا ەگوەی دەیل ئئئیسااڕا لەەوەش ئکاارد، رائیلیان دەئیساا 
اتەکەش کاا   ووەمه  کاندا دەرباز ببن.شندەە کولە مەترسیی  ائیلیەکانیسڕئ  چۆن
هەروا ە  هەمیشە  ک  ،  بێسێویێی ئەوە پبڵ  تۆەرێ  ئم دەکردەوە: "ۆخ  ەلم  بیر
" ژرێین؟بکااو انکااوژین یاا ، هەر ببخااۆینمااان انکوەەنداڵەکان و مناا لە  خەم    ن،یب

 دا.بوڕو لەوەی کە لەپێشەە ەوبکەم نیشیاراگادائی ەتوانی نەمدکەچ
 

یاااوێکی پ  ە،ەڕێاامەوئۆرشەلیم بگرەو  باێڵم و بە م جێێ یڕەوەی  پێش ئ
می کۆن ردەەس  ینێکیشنیبۆتو کیەوە )ئەیسنا  . من بیچمەکەممێشپ  تەگەنج ها
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 کە ،ەردەوکاا ونڕوی م، ئەوەپێناساند خۆیابوو. یرنەمبوەکەیم لەبەبم نا،  (بوو
کە زاناای  تە دەەهەڵب  ،ئەوەشی گوت  ە،هەیم   ی یڕیشی  ااسئ  ڵلەگەسەروکاری  

 شاایبا ەبم ئااێمە بەب ،ناااکارنەهێۆشاادانی" بەی "جمااێ. ئەو وشااەە،ەوشااتێک د
تااۆ م  ناا ماان دەزا"گوتم:    یێپ  ۆرەوەی زکردنێوێبووای لە داب  ەک تێگەیشتین.یلە

کاااا مەتەرێاااز سااا  دەپێویا بم ئایااا بە، بااادرکێنی ال لەشاااتێکم  ەماااووهوانی ناااات
 "؟نگریێبل

 

 ەکی کااراوەیشااوێنێدیاااربوو   ،کاارد  ی کیبۆتەکەمەروبرورەد  سەیرێکی
 وەنێوچاااااا ساااااەیرێکی ە،ییااااا ننێکی ،اااااایم ێشاااااو بااااادانە،ە نااااااوجەرگەی لەو 
 ەر لەەگئوابااێ  ەوە: "پااێماید بماامەکاارد و و جەکەمەنگاوە  یانی پرسیدارەکتمە
ڕێی  م. لەڕۆیشتو  مبووم  اشینەکەئیدی سواری ممدەکرد."   ۆبام، وانی تێوش
 ەگەکااانمەدوەی یاژانەی داواکااردنەماا و ئائە ومااوهەیم لرشااەۆەم بااۆ ئەوەڕانگ

 یوبەرگلاااا ج ن، بەۆە تەلەفاااا ب انمە، ک بە بروسااااکە یاااا اناااا ە دیااااتن ئەوسااااا ک ب
 .یان دەگەڕانەوەانو یەکەکبەرە ون وکان ببوەسپا ریواەنییەوە سدەم

 

 اااااتنیەڵهۆژڕی لەگەڵ نەخشاااەکەی خاااۆ گاااوێرەیبەینا ەتااای سااا ەڵمه
ی ٥ش لە کەشاااەخنە یەپێااا و هەر بد کرێیپدەسااات ی یەکەمنتشاااری ی٢٩ی ۆژڕ

کە بەشێکی  ،ئیلیسڕاچەکدارەکانی ئ ەزت. بۆ هێپێاا دا کۆتاییمتشرینی دووە
 بە ساااااەمەرانەروسەی یشاااااێوەیەک ەب ،نووبااااا  انیەدەگەکااااا  یان لەکیرەساااااە

 یاتیەس ١٠٠مەدەنییانە کەمتر لە  باربەری  ینێە و ماشزییانابەرەندیی سیزبڕ
غەززە و  تاایکەر ەلسااری کااانی میزەی هێوو تەوا بااڕنر بووا ساانتاا  خایانااد
وەندە و نیو لە و ئەەری ناوچەکە دوبوڕوکە    ،گرنناوە برگەی سیوونیمچە د

او، و ناکاا  کااردەی لەپااڕەسااەر ی ئااێمە لبحیسااا .وورباا ل گەورەتیسااڕائیئ دیخااو
اتەی کااا  ئەو هەر ییەکان باااوو، بەبمری میسااارکەشااا لندنی شاااڵەژا ی وایااا خێر

 ،سااینا ریباشااو یوپەڕئەەوتە ەکد کە ،ەم ئەلشااێخ فااڕیمرشااە ەوربە بەخااۆم
ڕاسااتی لە  ا بەئەوساا گەڕام،  ومبێاالتڕززەدا بە کەرتاای غەبەناااو لەوێشااەوە 

ئەو ەدا بەرفاارەوانرە ەوبڕو ەوەنێااو ئبتم، شاا یەگتێنەکەمان ەرکەوتساا  یاای،ەبە
تاکسی ەت و تایب یتڕومبێلبارهەڵگرە،  و گەورە کوچی بیلۆر و نکات ووهەم
زە یەکان بێ ئەنااداریی میسناککشوون. تێببتێپەڕدا  یێدا پڕۆژوت  حە  یوەما  لە

ی سیساااااتمە مەحاااااکەمەکە ەوە.اییەکان پااااااککرانیااااادالنەی فماااااۆڵگە و باااااوو. 
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وەکانی داپۆشااارا ساااەنگەرە و ەب، -ە ساااینالدن رکااا یررگکان باااۆ بەیەساااریمی
 انبە ملیۆنچەک و  چە  ار. بە سەدان هەزار پنالەکارخر  یواتەو  بە  -نیانااببی
دژی لە  ئەوانەی  -نبااوو  وساایڕو  نبەیازۆرە  ک  -ووڵەکەبو فیشەکی کە  ەللوگ

ەوتبااوون. سااێ بەشاای ە کگااۆڕ  بێکەڵکی لەو  بەهەنوکە    ،کرابوونئێمە یەمبار  
 یمااایە میساارییەی کە بازەەرساا  ٣٠،٠٠٠ ەولا. نرێتێکشااک ی میسااریکرەشاا ل

ن بۆ سەربازییا  ٥٠٠٠شتن،  شێواوی دەڕۆیبەسەر لێا  ناو لمدبوون بەی  بەزەی
 هەرا دواییاا د ە)ل ندیاال گیاارا ەب ،ێتی درەربازیااان بباا نااوێەوەی لەدەساا  تێئ

 بگااارن،ی دیلااا  ە توانیبوویاااان بەڕائیلی کبازی ئیسااا رساااەیاااان بە یەک هەموو
 ..(.گۆڕدرانەوە

 

 یان رۆ،بن و بتا دن،رکریەداگوچبۆ نانامان یی سنگێمە جەئ ەلۆ،گلێ 
 هەرەشاادا  براوەک  ڕەشااە  لە  ،خەممااان بااووئااێمە    ، ئەوەیوبااوکردەدیلگرتن نەب
اشااتی بااوو بااۆ چەنااد ئ ێناایەڵب کەمبەالی  انشااتی یاا ئا تەنیااان بااوو سااتماواخ

       بێااااااودە وون" بە"کەمبااااا ان دە ،وربانییەکانمااااا . هەرچەنااااا یاااااان پتااااار ێکسااااااڵ
 ٨٠٠) نەکەدا کااااوژراشااااەڕەل نەییائیسااااڕائیلی ١٧٢ وئەن وابااااوو کە امااااایوه
 یاان. ئەمبکە ۆباا ان نیکە شاای  ،جەنگ باان  بانیورن( دوا ،ووبکیش بریندار  سێکە
 نە سەربی ،ایێڕنە بێنمان اکوسێدرا ەبێد ،رتداگ  ەوەئمان لەسەر  ن پێیاارەج

 .کە ئێمەش هەین ئەو باوەڕە
 

 هەر. وەنەوانکراودا نەهاااتڕاوەچاا  ینیاااز هەمااان بەشااتەکان  هەڵاابەتە
 وە فەڕەنساا  مااان بااردەوە، کەچاایەنگەکجە کانمیساارییە دژی لەمە چەناادە ئااێ

 بە، خۆیان وێن  ریی نالەبایەی بارسا  د، ئەوەش لەنادۆڕ  ۆیانخ  تانیا هیبەری
ی و بەریتانیااا فەرەنسااای ماااوەرجە ەینەرێیااانە دانەوئەو کااار ریااش لەبەرزۆ

 ،واناایڕ ێلاا  سااتانەیانئیمپریالی ێکیڕشاا کی هێەیەنیگاۆشاا کە لە گ ،بااوو گەورە
ایەدا ڕوو باا ە لەداداوە. ماان هەمیشاا  ایااانێ خەتەتێکاای باا ڵودە ەربەساا  وەیبە

 اتاار ووێس خێرساا ەنااالی ەنساای بااۆ سااەر کفەڕ-ەنگلااۆاری ئماا الپە کە ،بااووم
 بەردەم ەکانیشاایان لەەتدەوڵ ەیتییەاڕەزایناا  ەلەپۆدەبااوو، ئەو شاا ەرتر اریگگاا 
 کەبەیەکەوەیاااایە هێڕشااااە بااااووئەوەی ەبم ب ،ووەباااا د دا کااااومااااری وا،عاااا ئە
ە ی و کاتێااااااک نەتەویاااااا ووز بە یەکااااااانبەریتانی ی ونساااااا ەر، فەێناتیاکساااااا ش
 ایودا تووەکاااان و ساااۆڤیەتیەکگر ری وبتەاشااا ر گوژێااا  وەکاااان لەتوگریەک
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ە. ەوشاااانرد، ککااا  ێسساااو نااادینۆکەلە باااازنەی  انەوەیاندەساااتبەجێی کشااا 
و  سیناەی ورگلە نیمچە دتا  درکان کییەلە ئیسڕائیلن ئەو داوایەشیا  ەهاروهە

  ێنەوە.کشب دازەکەرتی غە
 

شەڕی ی تانوەس ونیوی بێ وەنەوز  و نگوار مارەتای چەش سەوئە
و  وڵهە هەمااوووەکااان تورکگمان. لە نەتەوە یەۆڕاناادبااوو کە د یۆماساایدیپل

 ە بگەڕێینەوە و ئێم ئەگەر هات  ،ینێنان باەکتەونە ا بەڕوب  وو،ەلالمان ئەوەبەت
هەبتاای ڕۆژە ل ەڕشاا  دیااکە سااەرلەنوێ ێکاایژڕۆ ، ئەوا١٩٤٨ساای بەری ئاگهێڵاا 
ش ۆڕئەماا  ەی تەنااانەتڵااکخەۆنااان  ملی  مخەڵکە، ئە  مەە. ئگیرسێتەوهەڵدە  ویننا

ە لۆ ئەوەیە تااا بیل ائکە خەباتی ئیسڕ  ،ەوودیە نەکرین بەو ڕاسترکیاەدهێشتا  
 رمتاا ری نەەمەیااان کاارد بەوئێ  رایاای سااەرکۆنەیخێ  ان بەەو، ئێنێااتەوەبمدا  انژی
 رهە  ن،ترماوەکانی پێشااورووساانە  خۆمااان نەگەڕایاانەوشاای  ەبووین و بە خۆن

کانی تەی پێشااااادو ییسااتڕابیاار لە یە ەبوواشرابێ، دۆفر  پێشەڕمان    جارێک
زەدا تااای غەزکەر و ناێااار گوشاااار لە سااایژ لەەگەر ئبکەیااانەوە ئااااخۆ  ١٩٥٦

ک ێیک شاااتکەش هااا باااوو. وەبمەیااادا یچ لەتمان ەوساااتکواتە دەکەەوە، بکشاااێین
لە ر یاادانی زیاااتربان،وو یتر اوخوێناا یش جااارێکەر ر و هشەڕی پت  نیاتەوو،  ەبن
ان میساارییەکا  بمێنینەوە ت  ادنەوێلەو شدرا  دەپێ  مانگەڕێا  ی. ئاتی سیناداەڵمەه

اوین تاای ناا هەبڕۆژازەی تاا ی ووێااژما ساا ئەوەگەڵماناادا، ل انوستان بندئامادەی  
ا ئااێمە شاادیکۆتای  لە  ە،وبااوونەڕترگوشااارەکان چ  یکەچاا   ەبوو.د  زترر جیاوازۆ
ە انمااااااا وپەیها لە الیەنواوی ەت بەوەر کە ااهااااااا ایزنک ئۆساااااااەردا.  لماااااااانم
ر ئەگە وتیگااا  باااوو،ڕە وزۆر تاااو ە،وەراباااووهێڵ یااادایتاریک لە نیەکااااپاییرووەئ

لە نەتەوە  نتووەکااااااەکگری وە ئەوا وبتەێتەشااااا ەکن ییەکجاااااار ائیل بەڕئیسااااا 
  کا.دە نەرماس یزاس سەپاندنی یریتگپش وەکاندارتیەکگ

 

هەر   کوەنە،  تی سااۆڤیەتییەکێەکان  شارەزنی گوم  ەوەی هەرسەرچا
 ارییکاا هاو ووەماا ه -میساارکەی یەنەهەمەالتە شکساا وو بەسااەر ەر باا دواهیاا گە

ناااای ردکەسااااەر دۆزی داگیرب کێاااا رهەو بەڵکااااو تااااوانی-نەدادی ەت دایڤسااااۆ
 ێ بەوەیان بقیژێناا و ئاسمەرەوسا بئەا،  پۆشی بکدەپەر  اشدا باێنێ وەنگاریه

شاای مووهە ەل ،یەێااداۆڕگ لەدژی میساار  انەییکانی ئیسااتیعماررساانات کاایێنپیال
کااات  ئەو وەچااوەدە." پێننکاااریەیدوژم ەوی ئکێشاا ئیل "جڵەویسااڕائ گااوایە ،پتاار
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 ۆوخڕاساااتەانین بەوەی گااا لۆنیکاااۆالی ب ەزیری ساااۆڤیەتەی ساااەروشااا ەڕهە
 یەیدەبێااتە ماااایە گااوێ، ورتێنە،ەڵاادوین تێاناااتاای هەبژڕۆەت خااۆی لە ڤیسااۆ
 ێڕۆژێ ەوم ئ؛ بەببااااێ  ڕاساااا ، مسااااێیەاااااانیی شااااەڕی جی نیرسااااایهەڵگ
 وە.ایەخوێناااادر ەیەداو ئاراسااااتەهەر ب ینلگااااانوەی بەکمورینامە شااااوشااااداهۆ

بااوو   وا  وە، بەبم پێمستابێتەەو  جیاان دژمان  ووەمهڕاستی  بە  هەر  ووپێدەچ
 ن بین.ەستاەوتبێ شەڕ دەس بە کراەنەد

 

یەکگرتوەکاااااان ە ەوتەو نەەرم بدا وبتااااا ١٩٥٦ یکاااااانونی یەکەمااااا لە 
 ،بەرلەوەی بەڕێااابکەوم لاااێ. ووچێااادەردەل شاااومیە ئامااااژەی ک ،بەجێاێشااا 

 م کەوبوبەوەش کامەران  م،بیناوی خۆم ببە چ ەززەغ و کەرتی  م سیناستیو
 ێشباااارودۆخەکەی پااا  یارز لە دژوهەرگیااا  ووایەر وانەبااا ەگئە ەینااایم، چاااونکب
ەی ە مەحکەماااننگەرەو سئەای  یگم نیز یەکەرگ. هەتی سینا نەدەگەیشتمەڵمەه

ە ل نچااۆوەکااان لەبیرناااکەم، گرتنەتەوە یەک یرچاااوکە لەبە ،یسااریسااوپای م
 یانتساااا ان دروەکانمییتشاااا کە ەل ێگاااارتنڕتی بەساااا ەم ەبا خدشااااەرەم ئەلشااااێ

 دەچێ ئاوی ێو  ؛و دڵگیرە  خۆشڕاستی   بە  م ئەلشیخەرشە  ین. ناوچەووبدکر
کەشاادا یاچناای  ێمدا  ەب  اااان بااێ،جی  اویئاا   ونتاارینڕوینترین و  شاا   ورس  دەریای

لەو شااوێنە  ڕێ.دەگااۆەیی و پەماابە شاا وۆ بنەباا ی تااۆخ ێکورسااولە  ەنااگەکەیڕ
بۆ وێژ تۆپاای گەورەی یەککەنب ،داتابنەبە  ەەنارک لەوجوانەدا،    وەەەردڵاێورک

دا ێاا یەکی توڵەوجاا  ووهەماا ا ت دانرابااوو تاا ئاایال بەراناابەر ژدورودرێاا  یەکوەیمااا
 یی بەناااو کەرتاایدوا  کرد،  یتێکشهەموو  ی  ەستەبەرج  وێنەکە  بۆ من  بخا.ەکپ
تن وشاا کی فیااداییەکان بااۆ کااار ،ەداانگااانم هەمااوولەو ە ولەوێاا  ەززەدا گەڕام،غ

لیاااااۆن چاااااارەگە من یەک ەکاریییسااااا ملەوێ  ەری هەکاااااات ولەچاااااوون دەردە
ەکااان یەرەبرە  اوائاا   %یااان٦٠ی  وە )کە ناازیکەڵەیاااو منااداپ  یان بە ژن ومدەیابن
ئەو   بوونەوە. لەوێلااداگ  داێزامئاا جاڵەتخەی  ەدارەژاری و نه  بااارێکی  ەن( لووب

 ەیرزۆکە ئەو ژمااارە  ،بااوو ەگرحاشاااهەڵن ەکیییاسااتڕی و مناادۆ،ادیاامەنە ت
نج سااااڵ پتااار لە پێااا  اوەیۆ مااا بااا  ەماێنریە شاااەیااا اردلەکەە شاااێو وکااای بەخەڵ
ای ئاوارەکاااان گااا ودئۆر  یەرە کانیساااەرکردە باااۆ ئەوەی اتەنیااا ەوە، ڵااارێنێبا

ووایە دەباا کەن. بیاااندەر یانشاا یکانەیتەختپا کاتێکاادا لە لە ،ڵااک باادەنی خەاننیشاا 
 ێیناااادا نیشااااتەجناوهەبتاااای ڕۆژی ەرەباااا یێکاااای بتنە لە هەر وابەراناااا ئەو پە
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 .نبااااوو هاااااوبەش ناااادادی ودابونەریاااا  ، ناماااا ز ە،مکە لە ناساااانا یەااناااا اببکر
الی   بە  مەرادا باان، بەبو ه  شااەڕ  لەان  ەگەڵماا ل  توانییشە دەیانەمەکان هبیەرە

 ەداییەرگولەمکااا ە یمچژوارە نااا د باااارە ولە ەبەرانئەو پەنااااایە ووەدەبااا کەمااای ن
 رەکانیبتداەی دەسەنەکاری تیرۆرە ،ێزەوە لەبن بەبوواییاخود نەد  ،ەوەاێڵنب
 ە.یبوونادا سریم

 

ەدا ززغەۆشاام لە چاااوی خ ەی بەوئەم. بااکە نی ئەو شااتەاتوەنەماادن  م
ی ەواندا بااۆ ئەو جااوساااڵە   شاا ماوەی ئەو هە  ئێمە لە  کەڵ ئەوەی  ەگلە  ،بینیم
ەبنەی ه هەمااووەڵ ئەو ەت لەگنااانتە -مکەباا د بەراور ن،ردمائیل کڕائیس  هاتنە

مەڵەی ۆکاا  ەمدەرب ەم لەنەکردونکاا ڕولە وو باا  وا ، بااۆیە پااێم-ننکردوشااما کە
ەو اساای ئب دا،١٩٥٦ کااانونی یەکەماای ی٥ لە ناادایەکگرتووەکاە وتەنەی یگشاات

 رەبەاڵکاااو باسااای ئەو پەنااا ەبساااەرکەوتو باااووین،  یایاااداکە ت ،کاااردەنشاااەڕەم 
 اندن:رەزممانداو  ن کردناێمشتەجکە نی ،ەم کردانووج

 ویان بەنااڕەگوڕیشاەابان تا  یسڕائیل چوونە بیخەڵکی ئ
نااوێ  یینگەشاانگونااد و  ەوە ونەکۆڕشاابەردی گردەکااان اشااەگ

و  ە،وتابخاااانمااااڵ،  و انون، خاااوباااان لێبااادەڕێگاتاااا ، نبنیااااتبنێ
 لەە ک ،یەرە  کانیریستەرۆانە دروستبکەن، کەچی تیخۆشخنە
 هەر ووناباارنێرد وەئە رد، بااۆکاادەیااان ئااوردنەوە دزە و یساارم

 ئااویبیاری ساڕائیل باکەن. ئی ئەو ناوە وێران ببڕن و  ن وبکوژ
سااریش ی؛ مااکێشااڕ لااوولەبە  رەوەدو کییەێگاااڕی لە دا، ئاااولێاا

ەکان ونەوە. جونێە،ەکان بتئاو ەوللوو  تا بیری ناردن  کان ییە فیدا
ەر کەم و لەب ،اێنااااااهاناااااادا لەگەڵ خۆین اەخۆشاااااایییەمەن ن لە

ان نەدەمردن؛ دووانی تەنیان داڵیامننج پێ س  وبیلە    ی بەدخۆراک 
 ک لەیە ەیڕێژ  ەب  نیا تەەی کە  بەو  ند ابەزا ەیەمان دئەو ژمار ئێمە  

 کمااانمە خۆراا کە ئااێەشاادکات بمارێ. لەو ڵااداامند نجبیسا  و پێاا
، دنکارنمان دەەری نەخۆشایەکاو چارەس  ەنلۆتکایە ئەو مەدادە

ە بن لادمن ێوانە نەدڕێ دانە ئەوێ بۆمبیان فدرێرەند  یەکان فیدای 
 ایایەنگااد و النە نێااو ێشااتەو نارنجۆکیااان دەهاو کەکاناگۆینساا
  وایان.سا
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ەهااانەی ا بن تڵدەپەڕیەنگ" هەجفی  ماەی بۆ "ئەوان  ەرسە  وومچا  ینجئ
نێاال لۆکۆ  راشااەەڵبکەمەوە، ئاشکائیل پااوچڕساا ئیانەیان" دژی  ییروژمنکاری د"با

 .ابووەردب نیشیاجڵەوی فیداییەک ،وبو نوائە  پش لەناسر 
 

وڵەتە یانە هاااااتۆتە ئااااارا. دەئاسااااودەیی نێکەشاااابووابد
شاااان؛ خۆرسەنااااگ" ەافی جنە بە "مااااەناااااالین یەکییەکااااارەبیە
ێ .  لاارەساایابەرپر نی ئاشااتیڕاسااتپاە ل یەنەالیەکااش یسااڕائیلیئ

ئایاا ە ەواتک .107ەیە نیای یەکساەرکەیێگاڕگێزی ەڕانش گەلۆ، خۆ
باری  لەبن ەکەدەرەنجڕۆتاییدا خەڵکە ک لە ەمانسوڕرەس  ەی یما

 ێکرچارەساااااەڕێگاا ود بیەدا بشاااااێوێن و بەا،ۆنااااائەو دۆخە 
 هەماوو لەە ک ،ڕی شەی بەردەوامسەترم ەن لژیانیا تا  نێەڕگەن

 بکەن؟رڕزگا، نوی دێوروبەڕوە وەکالیە
 

 زێکیێواردنە هەرچەناااااادە شاااااا ەکساااااتڕاو ئاە،ینەی ئەڕاسااااااتی اڵخااااا 
ێناوی لەپەبوو نهەوڵێک  یان -واش بووەڕ  ئەوەیەگەڵ  ل-ووەبن  نردەتابارکخ

را خێزاناای توگاا دەی  ردەم ئەوەی پێاا بە  تەهەڵمەتی سینا بخاارێ  انیپاشخ  ئەوەی
کاای پالنێ کە ،بااووەشاامان نەنینئەو زا یرماااوەهااا تۆرەوڵەتەکااان. هەد -ەوەتنە
، ودیااکە بااوی  شااتێکڵکااو  گۆڕێاادابوو. بە  ەمە لئااێدنی  میسر بۆ ،ڕکر  ویراێژداڕ
کە ا هەوڵێکاای دیاا کرئاشاا  بە ەرلەنوێساا  بااۆ ئەوەیتاار: ە گرنگەور لزۆ کێشاات

ن اەکاا رەبیەسااەرکردە    ەینیو،ڕ،اا ئەو    بناااوانی  لە  وەنەونەوە، بۆ لێوردبااودەیب
ێ وتی. دەمەبااۆ ئاشاا  ازی شاایاوینپێشاا  نیتشاا داڕ و نەیل هەیاااڕائئیساا  بەراناابەر

 ەل و ڵسااااسااا  ر لە بیبە نەمئەو دوا ە مااانک ،ژد بااامڕە ییڕاساااتئەو ر لەساااە
 ئەوا ،ووبێناااادا هەباااا ئەمڕۆما لەگەڵکچوونێااااک گەر هەر لەیە. ئەاوەد دا١٩٥٦

 ەیبااارلەکە    ،ەێینەوش  دەڵ  ەمانه  ەکاتەو  ێمە لەوئ  ەنکلەبەرئەوەیە چو  نیاتە
 بەدیاێنابێ  نماسەکەوتندا زۆر ١٩٥٦

 

لە  ۆیدۆخەکە خاااابااااارو ووهەمااااەتاااای شااااەی بنەڕێک
ا لدیائڕساژی ئید  یەرە سیساتماتیکی  ی  خراوێکڕدوژمنکارێتی  
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روشاتی ەیەکی سدیاارد  یەرەی ایەتییە. ئەو دوژمناتەوەینێەبد
 کە لێرە  یەین  ەوە ئەردنە. ئەوەکدەرەوە دەستکرد و پەرو. ئیەین

. رییانەیە امئیستیع  ی ک دەستێ ارڕائیل دئیس ی  ە بەوە و راد  ان ش ین  وا
ژێااار  خااااتەدەکە نااااوچەکە  ،ەەرەبی -یسااارائیلئ ە کێشاااەیئەو
ەکااان. ەکییدەرزە هێاای وەەونوووبااڕەبوڕوی ەحمەتاای مەترسااڕ

تاوانن بە دە  خەڵکای هەرێامەکەە  کێشاەک  بە  ناناێیتایکۆ  بە  اتەنی
ەن. بادیان  ۆی خوسچارەنوەر  ەسر لبڕیا  ییانەخۆەربهیوا و سە

 وی ەکساااااانی نااااادەیەکی گەشاااااییئاناااااگەیەوە واڕلەو  اتەنیااااا
وەک  ەیاانکو  ڕقێتەئااارا. ئەگەر دە خەڵااکەک و بااۆ نندگەشەسااە

شاتێک   هەماوووا  ، ئەنەماا  یانبەلە  ەرە یی  سەتبنەمایەکی سیا
 دنە. ریلی ک،اب

 تیئاش  ئیسڕائیل دەستیتی  چەند بارە حکومە  دیسان و
ەم یناااۆ لەوو. دبباااێ ساااو مبەب ،ەردەوکاااێژران داوساااێکدرۆ بااا

 ، زیان کرد پێشنیا   سڕائیل یەرانی ئێن ەی گشتیدا، نوڵ ە شتنی کۆم دانی 
 ائەو ەبن،ن  شتیاا ئێستا ئامادەی ئنیش تکاگەر وبتە یەرەبیەەئ

وتنێک ەککڕێەوە  گواستن   اخێکی وەک ،ۆن   ینە کەخش ودبە یەی سما
اسااایفی یکی پاربااا و ۆ سیاساااەتی دانوساااتانک باااالیە هەماااوو

کردنەوە ەتڕ مەکەباشکاوانە وەڕ  بکا. ێش اکڕگرێ،  ب لەخۆ   یانە ت اش ئ
هەر   وڵەتەکاان یااندە  هەماوونی  ۆ ناوێنەرامە بئێ  واکەیدابوو.  

 لەورگیااز هەی . کەچااەیەواکاار ەرهێشااتا ه  یەرەکاای ێوڵەتدە
 مان نەدرایەوە.اشتیزی ئی بانگەواکەدایەرەوە سوووی سنید

 ڕیشاااەوەیەکی شاااماپال ئیی لەنااااوبردنی ئیسااڕاەمکااچ
کە و وەوت نەباااڕێاااک ، ئەوەشوجاااوی وو دژی گەلااابااار ەتلهیااا

ماااااین  ییاااایەکەیەرەبگێااااڕاوە ە وەرانناساااار دی سااااەربازەکان
 خەمای  انەیوئە  ەیێم واپا بوو.  کاندپشتەەلەنێو کۆڵ  108یانکامپف

 
108   pfmain KeM   :ەی  یش نەبەردییەک کوردیو بە    حيفاشانی کنیاون  ەب  بە یەرەبی  ە،یتلەر تێبەکەی هک

 وەرگێڕ- وە.اەرگێڕدرمن و 
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 جوامێرانەیان  یاتیەبدئە  ایە، و هەبو   اد ن یاا یان لە جدی زا ئائاشتی و  
دژوارە   ەتاۆو  ئەو  ،ڕماان وایەوەبا  ێشتاشه  دادەنا.  بەرێڕوەک  

گەمە و  ئە.  یەرە   تەواوی گەلای  ەڵگردنیگەند  ەیە مایتووەنەب
ەر ەکااااااان لەبیەرەبسااااااەرکردە  خااااااودی رێ هەە دەباااااااروژد

 ...ستێننیوەب نکەیای خەڵکەیوەندبەرژە
 بااێ ئااێمە بااۆەد ایااائ ؟بکاارێ چاای نااوکەهەێ ەباائایااا د

خۆیدا ڵ  گە ەشتێکی ل  ەموو ه  کە  ، ینەوە اگربەس  بگەڕێ می ئست سی
دەهات؟ ئایا ێان پەیەکانیش گاڵتییمیسرو تی نەبێ ش ائ  یا تەنهێنا  

و النەی فیاداییەکان و   گەڵە ماۆبێاتەوب  نایدیکە س  یکارێجدەبێ  
 یا ئا؟ بکەن ی ئامادەەکدار چشی  ڕەی هێناخێکی دیک ن بۆ ،ۆا خۆی 
باروتدا وینی بەرمیلە ی نات هەب ڕۆژ دیا لە  ی تراژ   ن ا س دی  دەبێ   هەر
 ەل ڕەنگبااااێو  کەمااااانناوچە ئاشااااتی لە؟ ەوەوبااااارە ببێااااتدو
 یارەرساپی  بە وەبمادانەوە  بێنادبە  یشتاروچەکەی ئاێمە دورنا

 .ەوەەرس ناوبراوەکانی
 

 بە ووەکااانکگرتەیەوە نەت کااۆمەڵەی گشااتییا پرساایم، ئاااخۆ هاا ەروەه
 ڕۆژلە پاشاااە بیااار "وەەو پێاااداگیرییی ریلگشاااێهەماااان  هەناااوکە "بە و ۆیخااا 
ر ودیااااو ساااانووەن لمااااادەکاااارێ هێزەکان ەئااااێم ا لەکە ئێسااااتا داو ،تەوەکااااادە
یلیش ائسااڕازانی ئیربسااە  ۆو باا ەکان کااراوە  یااداییف  بااۆ  بەردەوام"  تا  شینەوەبکێ
یلی ،اااب بەڵکااو ،بااوو ویساا ێهەر پ کوەنەئاشااتی  دڵنیاااییەوە بەبااێ"؟  اورخاا دا

وێم لە گاا  ماانی لە وتەکااان  بەر  مکەی  کاا ێژڕۆ  ەناادچ  ەب  نیاااتە  و.بوئەنجامدانیش  
چەنااادە هەر–کااارد ەدساااەی کۆ ،ساااەر هەماااان لەساااە ووی میسااار بااا ناااوێنەر

کە  ،کرادەلێااا  انینااای گاااۆڕتێبی ەوەییااا ی کەمال م بەببە -ش نەباااوونەەساااەناڕ
 دیمەناااایێااااک کەۆ خولباااا  ،گااااوێم لێگرتبااااوو کە داکاتێکاااا  لە وو.نەباااا  یانەڕشاااا 
 ڕاسااتی ەکان )بەگسااتەنائ  مووهەوەی کە  ەبو  چارنایە بەناوینم هێ  تیهەبڕۆژ

ان. ەماا ئااارادا ن دا لەەێمئاا  و یەرە  ێااواننلەەرە( تەگ و ببااوونە کۆسااو ەوانئ
ەر ەی هەوم بە خراپتاار باا وە لەودەکاار  یاارمب  ،سەکردنم هات،  رەینۆکاتێکیش  

 کەمەوە:ب وبارەودو نی ئەکاشەو
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ی و گااوتجیاااان، میساار ڵکاای خە یاانەیرتی زۆبە پاڵپشاا
نەتەوەکااان  وهەمااو یەگااوا ێبڵاا کە ،یوەلەێ بااەماایش دەردەواب

یااان  ڵمااۆراخۆیااان بااۆ ی یناادرژەوەو دەشاابێ بااۆ بەانن تااودە
 یااانەراو ب ەکسااانی، ئااازادی ەیەکەوە ب ی بەماااددکەوتی دەساات
رۆ  ماا بااۆ یخزمەتاای ەتااکە دەرف ،ەشیوێ، بەو زانسااتە ناابااژین

 باۆ تااباێ ربەستی لەدایک دەەەی بە سکات  وەر لەئافراندووە، ه
 بژی. دانەنمەەڕەفەو ش اردەمرهبەەتایە ههەتا 

 

 بە وە کەمەێنوە دەخاا دێااڕانو  نااوکە ئەەد، هوتەکەم کرە،ی  د  من داوای
 ووم:ب ا لەسەری بەردەوامدییتشلە کۆمەڵەی گەنگەوە د

 
ە ئاااێم ۆکین.کااا نەاگەیانااادڕو ەئ لەساااەر ئاااێمە پاااڕ بەدڵ

وین نااا هەبتاایڕۆژ ەسااتڕا. ین..ەلمێنبیساا ەکااردەو ن بەئامااادەی
، انستانداردی ژی  :کان"ەوواکەوتتە "دوبوی  ستە بەشەلیتخراوە

، تەکانوباکەوتنی دو،  ی خەڵک   پۆرای ئادەواری  ن ەخوێ ردەکان، ندە
نە هاااواری مێشااک، ییااادەاوئەوانە بێ هەمااووو گااانبیابااان و زۆ

 کرێا دەین. ئانەلۆژیاکان دەکەەکت تواناو ن ، ساماوزو ا ب ستو دە
ەی اوما  ەل  راوساێکانیدیل و  رائسائیئاشاتی نێاوان    ێکیاربهیک  
ک  ئااااخۆ ،اوماااانبەرچە بێنیااان داباااردوواڕەی ڵسااااهەشااا  ئەو 
ی گەێجاان دەتوانین اڵی خۆمیخە ایا لەئ  ن؟یەخشیبی پێبەکواتای

وە؟ ئەو نەۆڕیو نەخۆشاااخانەکان بگااا ەخاااانبتاتفەنگەکاااان بە ،و
 ی خەرجەنگاااا،ی جاو تفاااا ۆالرانەی لە چەکد نۆن ملیااااداسااااە

نەی راەناتەبەساااتی بنیاااممەتااای خزا رکااارێ، بێگوماااان دەکااادە
 .یەکراباپێب

ن ێوان هاوکاریی ان بەێکوپێکد ەی تۆک ق و کینە نەز ڕ  ئەو
و  نن ک هیااوابیاادە ڕنەوە، ئەوساااانی بگااۆدراوسااێک و ائیلڕئیساا

 ر دەبێ.بەتەسخەڵکەکە دە هەمووۆ ک بیەینکامەرا
 

ەو هااۆڵە لکەسااێک  ماادی، نەمساایەکەەڕامەوە سااەر کورگ ێااکتکا لااێ
چەنااااد شاااامە ییرب ۆژ، لەپاشااااەڕۆ باااا  بااااێ منااااواڕین یاوبەشاااا ا هنەدپااااانوبەری
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 ەەویشااتماتێ دانکاا ، بووەوە دانیشااتماان  لەپشاا  یو نێااردەیەەبوم بوسەرسااام
 نکاتوەکانی نەتەوە یەکگرەیکورسی ەرمیشە دانیشتنی سەه.  لێدام  چەپڵەی بۆ

 نەکاندا، وای دانیشااتوەوونەبەم کۆیەک وە؛ زۆر ش  لەێ بوبەلف ئ  ەیبەگوێر
یەکان یکورساا  نپاشااا ،ێدابنیشاا  کورسین میکەلەسەر یە  ێاخۆ کا ئێشروێنەک

بکەوێااتە   اڵەندهۆ  کەوتەوە  وادا  ەنیشتنو دالەخران.  ێکڕبێ    ندی ئەلفیزبەر  بە
ە ەکیهۆڵەناادی  ەدنێاارسوپاسااەوە سااەرم بااۆ  ڤەب  زۆرو  ڤەوە. ئاوڕم دایەوەمتپش
 ،شاتێشاا بەبم ه -ان نەداژماا نگاای دەەی دەمااانکێردە ەکێک بوو لەو نی–  دنلە،ا
 د.نەدەکاار  انەزۆر  ەتاااڵەب  جااێەو هەمااو  ڕم بەباااوە  م،خااۆی  وومەوە جێگاچ  کە

 یەربڕیناا د شااایگەر تەماک ان کاارد، یەکێاا کاا وەگرتە یەکبااۆ نەتەو ،سااەم ماان
    باااۆم ،ساااەەوە بیردەکااارد وایدباااێ، کرانی ەکااا یااانەی نوێنەرۆروخسااااری زڕ

ئەوەی  هەمااووات ەوکاا شاادا ئیڕاستی ە، لنبژماااردبااۆ  وێزمگاا  و ێدباا کرمانااگ 
 ،بێتاااااایدکررتوەکااااااان یەکگە ەوەتڕائیل لە نەوەی ئیساااااا ئ ومااااااوەه ،دمکاااااار

 ەوەخااااراوی نەتکڕێی نناااادامائەبااااۆ ، یەرە ۆ باااا  یازنێشاااا پێشکەشااااکردنی پ
ی ارو ئا،ااا رەیەکەوە بە ن و بەێنااا ب بەبوونمانااادا دانا تااا  وباااو کاااانەکگرتووەی

بڵاای؛ "زۆر  ە بقااۆزێتەوە وتەکەفەرد وبااونەاڕکەسااێک  کەچاای ئاشااتیدا بااڕۆین.
ا . دەباا ەیاانبک گااۆتوگفە تەواوی لەو بااارەیەو بە کەین، دەبااابا ،سااەاشااە، دەباا ب
و، بوەوەیەک واە،ینت  ۆ من وەکبەوەش  ،" ئەینبدی  ەرسچارە  ک بەرەوێەکانت
 باااتیڵماکە  ،ووب تێکباڵماجۆرە  الی بە  ەمشئەندێ  کە منەوەی  ەبەرئل  کوەنە
 ننیشاااتنەکابەرلەوەی داێاااک باااێ ئەوکاااات چۆن ر. هەتودەگپێااا ن ەوەکانیااااتەن

 ،ێماا ەوەکاایش بقییچ هەرو   اته  ئەگەر  بەوەی  خۆم دا  م بەکێنێببن، بەڵ  وتەوا
 ووتااا وەک د یەرە  ەبگەیەناامخااۆم وە ەدەدەمهەوڵاا ش ی دیااکەێکجااارا وئە
، نەکەینشتێک ە ووز و هەنوکە تا  هاتر ئەگە  :ەمکلێبان  تکای  بەچاوچاو  ە ک

 .اد نادداۆژ پاشەڕ دەنا
 

ی ەرتاااا مان لە کوەەکشااااان وردە ناک بااااوون. وردەامنە ساااا گااااامانو ەئ
نەبااوو   شیسااێکەکم  رد، بەبگیرکاا دای  خااۆ  کاتەکەی بااۆ  هەموو  اغەززە و سین

یااێ و اڕێنێااتە ب ردارەکانی میساا ەکاا ێاازە چه تااا بکااا کارێااک نێ یااابڵاا شااتێک 
هەڵگرتنااااای لە  ەوەیباااااۆ ئ ،انانوساااااتد بیانخااااااتە ساااااەر هێڵااااای انلەگەڵمااااا 

ە زغەز یرتااا د چارەساااەرکردنی کەیااااخو یااارانت نااادیبەەردکانی تەەسااا ەربب
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لە  اهێشت  ن،دا کردما١٩٥٦ی  تشرینی دووەمر پرسیارەی لە  چواەو دڵنیابین. ئ
 ڕێااااااای ێشاااااااتاش لەه نەوە.باااااااوووەبم نەدرا اد١٩٥٧ یشااااااارینی دووەمااااااا ت
ە و پیااااوە سااااردئە ،تەر دەلە ۆسااا جاااۆن ف کەمااایی بەال–نەوە ریکییەکاااامەئ
 ،منێبسااەلم یااانئەوەی پێ  نەگەیشااتمە-رەوەی دەرروبااک  ریزیوەەمێشیە،  ڵۆخ
کە ئەوان  ییەکانیااا دڵیەیاااار، واوتەی ەکەیوە بە دڵنیااااکردنەەنااادژیانماااان ب ەک
ش دۆخااای پاااێ وەگەڕێیااانەیاااکە نەد یجاااارێک ەئاااێم گرن بەوەیێاااوەبپ یەساااتد
ا کاا ەوبەناادێک، هاایک تەڵگهاایک ب .شتێک سودی نەبووک  هیبەبم    ،ڵمەتی سیناەه
ئیبااانی   ائاباا   یلەبااانێتانبێااژی و لەبەوڕک، تەنااانەت  کێژیۆلهیک    ک،یەداواکاریو  
ن زمااا نهەمااا بە ئااێمەە کو هەر ئەوەبااو. دانە دییشاامان لە واشاانتن دازوێباڵ

 گیریایااااا لدەلە  خو .ان نەباااااوورەییمنۆماااااان پێشااااا ەرد، هان نەدەکااااا ،ساااااەم
 گاایجەنی تنەبەرچاااوارساای هت و، لەبااوزانە"  ارەساتئامێکی  "سیاسەتی سەرچڵ

ائیل لە سااڕا ئیادش پتاار نەباا لەوە باسااکردم، ی بااۆیرێااژد ک بەەو کە ،جیاااانی
 ەگوای چونکە ا،ەوم و ت، ئەگەر هابێارسیپرجەنگێکی ئاوادا بەرنی  هەڵگیرسا

 ین. نە" بووا،وبم"نا ۆرز ئێمە
 

ێااااامەوە ، دەمویسااااا  بگەڕونهەباااااو وا یۆژڕمدا زۆر ەردەسااااا  ولە
 انیاا  ەڵ دەلە ەگە لن بچااێ ،ڕەوکێشاا اتی ماا جیاا ەل کەیاا یەکێکاای د ،ساارائیلئی

وەکان لە نەتەوە رتوتی وبتە یەکگەاینەری نوێدەستە  رۆکیی سەدگت لۆگابۆ
 کیێیشتێ ووبەڕوویڕ یاەنتکەم شتێک ب ەرهیس  ومەبکا. دە داکانەوورتکگیە

 دوایااینەوە درە هەمیشااە بە خەتابااارکک ،نەباامەوە انەکۆ شااەکەتفتوگگ  دیکەی
و  نمەکااااخە داڵمااا ەوباااووم، ه یلێااا  کەوەساااتام وێنەوە شااا  ەول بمبە ،دەهاااات

نە جاااۆرە گەیشاااتی داشاااوباتلە کۆتاااایی  ە ووەمەتااادلێکران ،وییاپااااکهەساااتی ن
ئەو   ۆشااێخ باا م ئەلرو شااەە  ززتاای غەیە کەراەبااوودن  سەربازما  دوا.  ێکانساز
ەڕبوونی ێپپێااااادات کە ماااااافی ،ێباێڵاااااێج نگرتوەکااااااەکە یەو" نەتنەیماااااا"گری

شاااابێ نا ە،وورددەسااااتبەرکە نەوی تیااااراوولە گەر یئیلاڕئیساااا ی کەشااااتیەکان
ۆر نەبااوو، ی زەززە. ئەوەش شااتێکتی غرکە  وەکان بگەرێنەرییەەربازە میسس
شااتە  ەم ئەوب؛ بەردکاا  ن بااۆشەڕما ەک  ،بووەن  دەسکەوتەشەو  ئ  وەیەدڵنیای  بە

 .بوو باشتر لە هیچیش هەڵبەت -تەونکدەستما ەبوو ک ەکهەرەباشە
 

ا   دودەلەر  ستەاردانەوەماندا بۆ مدوا ک ەلو  دا١٩٥٧ی ئازاری ٣ە ل
 وکردەوە:بان دنماگەیاناڕ
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ەخشاەی ە نک ،بارێکادایەل لە ئیساڕائی  مەتیووحکا  ستائێ
و کەرتااای  خشااایەلئم ەوە لە شاااەرانکشااای جێدەساااتبە و تەواو

 ی شوبات  ی٢ەکی  یی ژمارە  ار بڕیێرەی  و بگەیەنێ. بەگ اڕ  ا ەد زز غە
ڵ لەگە ەیبەو ەیەورادڵنیااااااک مەاکە مەبەسااااتی ئااااێتاااا دا،١٩٥٧

 ئیساڕائیل و یچۆتوی هاااێگڕ  ڕائیلیدایسی ئکشانەوەی هێزەکان
وی وو گەربە نێاااو کەناااداوی یە،ەبە وڵەتیوانی نێاااودەکەشااایت

 ێ. ب نەدازاتیراندا ئا
 تم: ، گوەمبیک ابوود خۆم ەبێنم ەروەک بەڵهات، کەوئ ئیدی

دەوڵەتەکاانی   یلەباارە  د وشاەیەکەناکارێ چەەنوکە ده
 نیێکادراوسااا و بەتاااایبەتیشکە چەاوو نااا ویننااااتااای هەبژڕۆ

 نماااااهەموور کرێ هەئێسااااتاوە نااااا لە ایاااااێم؟ ئڵااااب لئیسااااڕائی
 یەکدی ەڵەگل شەڕکردن ە، لەجیاتینەویەکی نوێ هەڵبدەیالپەڕە 
ری ەوانەخوێنااااد و بەبورددە و ڕی هەژاریەشاااا و نرییەکبگاااا
ماان، انهەوڵەک  هەماوو  کە  ،ێلونا  بۆ  انمەیا ئەوائەرێ ئ؟  بکەین
ن ووباشتربش ویئە خزمەتی یەک مەبەس ،ە  ەین بخن  ا ینم ت و گوڕ 

  ؟بێ انگەلەکانمانمان و وبتەکو پێشخستنی دن ەسەنو گەش
 

ە وشااتمەیانجێاای خااۆم د  لە  کێاا اتک  ،سەروسوڕمانم بااووەی  مای  کەچی
 کگرتووەکااانیەینەتەوە  وبااولێگااوێم ، سااەرپێ یەەڵساااهۆدگ لاا  هێنااری گااابۆت
نەی هاااااتوچۆ بەنێااااو اداازئاااا  نیوڕبێپەمااااافی پێاااادات کە ،ەکردەوەلەوە دڵنیاااااد

یناادەی رێزرێ، ئاپااارێ و بدابناا  یی بااۆیااادڵنیەرجاای م ێباا تیااران دەی ووەرگ
بەسااااااتەکە رگئای ەوتنااااااامەکڕێکر تیشااااااکی ەژێاااااا رتاااااای غەززە دەبااااااێ لکە

تەوە نەوانی ەبوادئامااااااا  هەماااااااووە نەیاەو. لەگەڵااااااادابکرێلای دوساااااااەوسەر
 ی لێی اشب مە بەێئ بمبەتبن، شبۆت لۆدگ نەگەیەکانی گا،سان لە ەکگرتووکیە

ڕەکەی شااەەکان  ویەکگرتوتە  بەی وەوەرری دروباکاتی  حاڵی بووین. وەزارە
ە یی میسااااریش بە ،ۆشااااەنبازەوە، حکااااومەتی سااااەرئااااێمە بااااردخااااۆی دژی 

 لەوێ نیااااەتێم. ەوە بیڵااا ەمااااین کێوێ شاااتزە. لەزە غەونەگەڕا ارەکانیدکااا چە
ماشاااای ەت انیەتودرۆشاااتن، تەناااانەت نەمااا دەک ۆمکاااانی خااا وەتبووم، لێشااا انید

انەی ئەو ووهەماا ی ایاا دڵنەوێااک اتم کەت لااۆدگی کەشااخەش بااکگااابۆ ەرمساات
بکەیاانەوە.  ەتڕج  مەرێمە کشانەوەی بێ  ن بوو، ئخەمی ئەوەیا  کە  ،ەەکردەود
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ش ییڕاساات ەڕوویڕووبە وایو. دەباا نماادااە ژیلو بااوۆش نەێکی خاا تاساا  ەشئەو
ی ررۆتیاا  کەبااۆ ماااوەیەدۆڕاناادبوو. نن شااتێکما وهەمااوو ئااێمەش  وەبووباااینە

نااادا اتیر گەرویە ب ئاااازادانەی وچۆای هااااتنەماااا؛ بنەمااا  دابەینااا  ەل ییەکانفیااادا
نێااااو غەززە و نە هااااات یەکگرتووەکاااااننەتەوە  ی فریادڕەساااایزرا؛ هێاااازرێپااااا

کاای ێێژوومووە باا  کە ،ەوەدان باارمەەڕەکشاا ش ئااێمە لشااێخ،ەئم ەرشاا  دەڤەری
 ،دییەوەنامسااەل  -کاااتی پێویسااتیدا  لە–  ناکانماانی دیکە توارێکج  ،ازییانەسەرب

 .نەیبکمان خۆ لە و بەرگری ینەوە چەکستبدەدە کە دەکرێ
 

گەڕامەوە ی دیااکە  کجااارێدا  تشاارینی یەکەماا ساااڵ، لە  ان  ەمگی هەدرەنب
        کوشاااااندە  ەزانارتااااا لێکتم ئەو یسااااا و انشااااایگرتووەکاااااان، ئەمجارەیەکنەتەوە 

              شاااااااکێنم.ب نییەکاااااااایەرەبە ەتن و دەوڵاماااااا وەنااااااادی نێوانپەی ەیییساااااااڵ دە
 شااۆیوە هاموواتئەوە هاا کاتی  ەی  کردن بەو  سەم بۆە ،ەتمەو،وبیی ،ەنای  ەل

بااێ   بە  و  پێشااتر  ؛ لەپڕ بێ خۆئامااادەکردنێکیینەبکا  ەکدیدی  ڵەلەگ  خۆەوستڕا
 وتم:گ ی ئامادەکراوکسینێودە،ەنو

 ەماااااییەد اڵڕۆژیساااااە وتەگااااااب یلە ئیسااااارائخەریاااااک
 ریای بڕیژێوە دئ. دایک ببێتاندەویس  لەەوە نئێدامەزراندنی، 

ەوە ییدارهێزی چەکا  وە بەئێ  وە.تانەوەکان وەسوگرتیەک  نەتەوە
ەتەکااان، وخەفی خەمەردیاااهگەو ووەمااهە دایاان. ئااێم رتااانەالماپ

 شااااداانااااین. لەگەڵ ئەوەژڕرمێسااااک وێرانکااااردن و خااااوێن و ف
دەڕوا...   ێشپا  وەربە  ێ،ەرەدەساتێنپ،  کاەدشەیل هەیە، گەیسڕائئ

ەکەماااااان وومێژ کەهەرو ین،،اااااایمو ێکااااای پاااااتەو گەل ەمئاااااێ
 تەئێااوە، وب ن. هەروەککێیاشاااسااانی تێکنئ تی، بەندویەلماسااە
ە، تەوەیەساااد ەخۆماااان ب ییەخۆەکاااان جاااڵەوی ساااەربییبرەیە
 ن.بی کا دەستبەردارمان لێنائێمەش هیک شتێک وا  ، ەروەک ئێوە ه

ن ناوی یهەبتۆژڕکە  ،ەاوریدبڕیا ێژووم ن.یەێرە لئێمە بۆ مانەو 
 پێک ربەخۆکانەسەتە یەرەبییە وڵدە وەخۆ بیسڕائیلی سەرلە ئ
 ە.وڵناگەڕێتەهەرگیز هەمە وک. ئەو حبێ

یاان یە  یڕاسات  ەوئەا، ئایا  ەدانیڕاستۆشنایی ئەو  ڕر  ژێلە
 یەمااانسااەر بکە لەسااتێک ە، هەڵوێئەوە سیاساەتی دادپەروەریاای

 ەییاانائیل لێاارە رئیساا ەایوگاا ،رابێیاااتنبن وراەسااتخەیاااڵێکی هەڵب
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ۆ بایاا ئەوە ئاە؟  یکەڵکای چیاو  د  وسائەوە    ناامێنی، ئەرێ  اخودی
لەسااەر  اوینناا ەبتاایهڕۆژناادەی ە ئایک ،ەییاار نان باشااتمااووهە

بێ ئاشاتیش  ەنانەت بەیل تیسڕائئ  ن؟نیاتبنێیب  ییرهاوکا  بنەمای
 بااۆتی یناادەی ئاشاائا وەەمییەخاااترج ، بەگەشااەدەکادەمێنااێ و 

ریتیە لە کە ب  انی یەرەا. جیەاشتربش وسێکانیراو دل  ئی ڕائیس 
ێ خۆی جا، دەتوانومایل دو ٣،٠٠٠،٠٠٠وەر و ەر سڵەتی  و ەدە د

،ااین ا ئایاا ابێنااێ.ڕیساارائیلدا ڵ ئگەلە شااتیانەئا وکااارییها گەڵلە
 داڵێک لەو جۆشوخرۆشی کاولکردن هیک من  ائیلئیسڕ  ەرنببەرا

؟ وتە خاانوکاادە  ێاکیتۆڵە کمئەیا  دەکا؟ ئا  شترخۆان دڵوبتەکەی
؟ ئاێمە نیەساێپەرەد یحەزی،ین و نانەی  میلەسەر زە  رلتوکایا  ئ

 یاوکاریهشتی و ئا کە ،یەیوەدا نیشمان لەێکگومان کەوک سوهی
 یەکی ێویستپ ە هەردوو گۆ  ە بدەبێ. ئەو   پەیدا   هەر  دا نمان وا نێ  لە

وە ساااتائێ لەین ا،یشااار؛ مەدەینئاماااا باااۆ ئەوەییە. ئاااێمە مێاااژوو
 نە دی...یێنبیا

 

 .بااااادەمەوەناساااااەیەکی ئاااااۆخژن ەه وەک کاااااورتە وچانێاااااک اکاااااردە
 ەنگبااێڕ لێاادام، ۆباا  انەوە چەپڵەیاا زڕێاا تییدا بەشاا لە کااۆمەڵەی گان مانەکتدۆساا 
 .خۆیان لە گوورە نەبرد انەکرەبیەبێ بەبم وجۆشیش بو ەبکی نێڵەلیداچەپ

 

ران ، زۆرجاااەرەوەەزیااری کاروباااری دەک وارم وکوەرماااوەی ساا  ەل
 ێاااکجارسااااڵی ەوە یااایەمک الی نم داوە. هەر بەەکااااوە یەکگرتووەنەت یساااەر
ە اکا دەکااارد، تااا ییدشاااتڵەی گۆمەئیلم لە کااا یساااراتی ئیەێنەراتی ناااوەایکۆرساااە

ەگەڵ ردن لیکیوەناااادهەوڵاااای پە ،ەک بااااێوەیشااااێهەر  بە ،ەبااااوون شیجااااارێک
 رێکیااانجام.  جاااریش سااەرنەکەوت  یەک  ینیم،گمخەۆ مایەی  ب  ەم؛اندا نەدیەرەب

رخۆماادا لەبە، شاا ۆیەڕد ،رەوە بیناایودو لە مسااردا بااوو، نا١٩٥٧ە ل ەبیاارمەل
بە و بەبم ئە م،ەکباا  لەگەڵ ەیە پێشی و ،سبچم ەرچی ببێ ئەگێی ڵب  تۆ  موتگ

دیاااااربوو وون، باااا  نم لەگەڵناااایش پاسااااەوا، مدرابااااوو ی دەورەنەکاناپاسااااەو
 ەگەڵ رمکردەوە لو، بیبۆنە بو هەمانلە  تیتۆ مەبدەگرت. بنەەرینەخشەکەم س

ی ەڵ یەکێکااااا لەگ یەباااااۆ. اخااااا بڕێکمان باااااۆ دارێکدیااااا  ،ساااااەبکەم بەڵکاااااو ادەوئ
، بڵاای ایایەتی یۆگسااالڤەرنااوێن ێکیمتااا بە ئەناادا مکردسااەەکەمااان ،یییەتارێنەون
ێمکرد، ەڕچاااااو. بخاااارێڕێکمناااادا  تیتااااۆ وان ەیەک لە نێااااوۆبااااوونەوک ەڵکااااوب
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وەشاااام بااااۆ ەڕانەەناااانەت گێ. تچاااااوەڕ رهەڕێ باااووم وەچااااا چااااوەڕێبووم،
ۆرکم نیویاا ە  ک  ۆژڕیەک    ی. پاشااان دوابووم نەد، کەچی وەبرانخوە  لیئیسڕائ

 لااێببینااێ.  رکیااۆلە نیوێ تااۆ تااۆ دەیەوتی :وەەبماام وەرگاارتەو ، شاا ێێاجەب
 ن هەرساااەوڵمااان دایەوە، دیه یااکەی دجااارێکە ماااڵ. مەووابااون گەڕماا ئەوکات  

 بێدەنگی بوو. 
 

کی ێیشاااتنن. لە دانەبەم ۆنااای باا و هانەبااو ارێااککیبژیەدا ناووەمااا لەو
 یەتەراینێنااوی ەتایۆکەرکە ساا  ،کاای کاااراێتی ژندۆساا بوومە  یدا  یەی گشتکۆمەڵ

         رهەن ێکیاااااڕۆژ ەن.ناااادوو لە لەباااا ی وبتەکەی زاڵوێباااا  و دتانی دەکاااارساااا پاک
             ەی ژنێمئەگەر ئاااا  "خااااانم مااااایەرم، گااااوت هاااااتەپێش و پێاااای ێملاااا خااااۆی  بە

 شەئەو." بەڵااێ  باادەین  انەییشتڵی ئاەوه  وا دەکرێئە،  نبکەی  لە سیاسەت ئیش
 چاوەڕێم دەکرد. کە ،تەبووئەو ش

 

ئاشااتی  لە ێر. جااامێڵاا شااتێک  پێب  بااا  ڕێگەێملاا گااوت: "ەم  نمەو خابمن  
خااۆت بااکە و  ەکەیماااڵ تیبانگاێشاا  یەرە ی نااوێنەرێکچەنااد  بتوانە ۆ. تڕێگە

 لەکە زی شااەڕەف  دەدەمااێ، سااۆ م،دەبااکە. ماان بەڵێناا  پێاادەیش مناا  بااانگی
منیش نااامەوێ   بزانێ.  شتنەمانیو دانک کەسی دیکە بەیبێ هاتر نپ  ناەکیەرەب
یەکەوە  بە تەنیااااا ێوەوسااااتان. دەماند مەەوەڵیااااان بااااکلەگی ئاشاااات یرەلەبااااا

 ."نیشینابد کژوورێ کەوە لەیەبە تەنیا .بکەینو ،سە ینیشبندا
 ەباااێ هەر لەەم. دیاااکزۆر گااارنگە، دە ارێکیکااا وە " ئە گاااوتمەوە: پێااای

 خەم."ب یڕێکئێستاوە 
 

ان ێکیاا ڕۆژ ویاانەدا.ڕوتێک شاا هاایک  چاااوەرێ، ەرو ه اوەڕێچاا  یدئیاا 
وە، ەۆینخاا ب  کە ،اااوەیەەکەوی  ەب  انەکاا یینوێنەرایەت  یێنشااو  ەێ لرپێمگوت دەکاا 

ا ێاادق بەواێااڕەوەی یری دەربااایااری کاروکاااتەدا وەز  لەوتین،  شاا دانی  بووەوە  ئ
سەرساااەکۆی لە " کیاااانرێجاوێکی جاااوامێر باااوو، پیاااا وەزیااارەکەپەڕی. )تێااا 

ێااوە مااایەر بگەڕانم گااوتم،" خاا  یێاا و پ مکاارد کی بااۆەیەژاا ئاماا یدتیگش  کۆمەڵەی
ە بیەرەە  روەزیاا   وایەوە  یاادوڕائاتێ خااانمەکە  یە."( کاا تۆیگای  ج  ەوێی، ئکوامیل

 ،یناایب یو مناا ئە ئای خوایە،"؛ ا و گوتیگی سپی هەڵگەڕەنڕ  بینی،ەکەی  ییێرا،ی
 اێشاااتم.و بەجێی ساااای هەڵەیەکااارد،" ئیااادی بە شاااپرزد ساااەمگەڵ تاااۆدا ،کە لە

 .وبوکە دەربرەس کۆتاییش ەوەئ
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 و شااااتنی الوەکااااییدان ەل تەنااااان، تەڕۆیشاااا شااااێوە  ئاااااوا کااااار بەم
 ەمااووهانی  رە. سااەەبااووایه  ننەماااایتکی دیپلۆمانێاوخاا   یەەبووااگوزەریشدا دڕ

 ەسااااەرەکااااان لیەرەبنویسااااتبا بیار گەئە ەوە فێربااااوون،ئ نەتییەکااااانوێنەرای
 اریوباا کار یوەزیرێکاا . کەن  باا یە ئااێمە بانگاێشاا ەبااوواەدخوانیااان باان، ئەوا ن

انگاێشااتی ب بااۆیە ؛ەدەزانااینەی کەمەگ بە ،ێشتا نوێ بووه کە ،ەوە هەبوورەد
کورساای   بەڵکااو  ،ئااێمەی کااردشتی  ێاانگب  رهە  کوەنە. ئەو  درک  نیدووالماهەر

انیشاا ، و د هااات یەرە ڵااێ کااابرای بە بوو،انادم بەرانبەر  ەیەکیرا،ییێنێردە  
دی،  مناای ەورزکااردەبە رێکیسااەد، کاار ی سااالمۆنی ماساا دنخااوار دەسااتی بە

 دا،ناا گەورەکاە  زییێشتننامە پێشااوااگبان  ەل  ەت. هەڵبەیش ڕۆستا و  ەر هەڵیەکس
ائیلیەکان ئیسااڕ و  یەرە وێیەکە  خەخااانا  رگرت، دەکخۆدەەلی  ەسک  انکە سەد

ر کاتێااک   هەاوین هەرگیااز نەدەبااووو فااران خااو سااەر ۆبەبم باا ، گاێشااتبکابان
 وا لە، ئەبااااایەتوکەبک ەائیلیسااااڕئی بەر یگاااااین  ەرەیانی ەرێنیەکێااااک لە نااااو

 ا.ەدەکرێنمان پەوە هیک شتێکرەشام بە، لێرەچووە دەرەکە دوژو
 

 یەتر و کۆبااوونەورنگدارشاا پتی ساااتەوەخ ادیشاا مدەەرس لەوهەر  لااێ
ڕاکێش و رەنجسااااااە ەرەه ونەوەکۆبااااااو لەهەبااااااوون. وایش امۆشاااااانەکرفەر

ارلس چاا   و  110نساا جۆن  نیناادل  ،109یلەگەڵ جۆن ئێااف کەنەدکان  ەلەبیرنەچوو
 دوای ۆسااتەوخڕا مەدی بیناای. جاااری یەکەکەن مجاااردوو  .بااوون (111دیگااۆ 

سیوشیت  سی ماتالیە( وییناتۆر)سی  رنەێوکات ئەو نووو، ئەینا بس  هەڵمەتی
بااۆ  نایاا ئێوارەخوانێکو  ەروێکی گەخۆپیشاااندان نسااتەکانی بۆسااتزایۆنی بااوو.

وبتە  ۆریتسااینا دوو ن،کاکونسولە تەواوی ستبوو،خکێڕل یشتگیری ئیسرائپ
مادەی بااوون. ماان ایل ئئاڕیساروباری دەرەوەی ئری ککان و وەزیەگرتوویەک

 لە ەرەکان،،سااەک لە  بااووێااک  ش یەکووم، ئەویاا تبیشنە دایەوینەدکە  ش نیتە  ەل
چەنااد جااوانیش   جە وەنگچەند  وەی  ەب،  مویەوە کارانگازبور پێزۆچەند    بیرمە

 توگااۆ.دا بااکەویە گفڵیاا لەگە انیساا ئا بەبااوو نەلەوانەش کااا، هەرچەناادە ان دەس،
 

109 dyKenne F John : (١٩٦٣-٩١٧١) ێڕەرگو-اکریئەمی کۆرسە ێنجەمینپ و  سی 

110  nJohnso ndonyLڕێوەرگ-ئەمریکاەرۆکی س نو چوارەمی  سی (٩٧٣١-١٩٠٨) سنندن جۆن : لی 

111 de Gaulles eharlC  (٠٧١٩-٠٨٩١) ێڕ گوەر-انسپێنجەمی فەڕە یۆمارک یارئەندازی 
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ان میەکوشااەد ەناا چ تەنیاااە ێم، ئاا یەەانمنر شااەرزۆئەو بااوو کی وام هەەسااتێه
لە ر ماااوەیەکی کەم بە بەیم بیناا  کە دووەمجاااری  ڕکرد.وگۆدی ئاااڵیەکاا  گەڵلە

ەوێ رد، لبپشووی بەسەردە ئەو وێەریدا، لە فلۆمووچ منەی بوو. کوژرانەک
ناای داب تاار لەین. دواڕۆیشاات ێپاا  بە باااش ماااوەیەکی-نەیااانافەرمی زۆر–ئااێمە 
ر هە شهێشااتا .نتینیشاا ەی بااوو، داەووانحە نیشااوێە ک ،کی گەورەەوییخااانو

بەسااااتنی بۆینباااااخ بااااێ  ی بەکەڕاژێاااانەیە یساااا ورە لەسااااەر کک ،ەومەرچااااالەب
 شمناای ،گرتبووم  ێلوێی  گ  یورد  بە  ،بوودرکڵهەی  ،ۆڵی کراسەکە  شتبوو،نیدا
بتە وچەکاای ەی ۆر حەوجا زومە ئای ئێۆچبئاخۆ  ونبکەمەڕو یبۆەدا  دوڵمەه

ۆیە باا  و،بااو ودیاااربوو، زۆریااش الخە ەشاا ک و زن. ئەو زۆر ،ااۆکااانیتووەیەکگر
دەکەم، کااااااان ،سااااااەیەکگرتوە وبتە ەرۆکیلەگەڵ ساااااا  بووساااااا وڕ ،م الرزۆ

ەوە ری دەیاارزلە وە کە ماان ،ووباا  دارەبیاا  بااوو ئەویااش لەو وا ێمهەرچەناادە پاا 
ان یاا وو د گرنگ.وا ێژێکی ۆ وتوبو وسەیر ب بێ دانیشتنێکیۆنێک چناچم  هەر

 تیساا ستەڕاەد یفێلاادمان مایااک انکیاا کێەی لەگەڵاادابوون،ەمااان سااێ کەساای دیک
 ن.نەبوو نکانماووێژەری وتبەشدا وانم ئەبەببوو، 

 انشاا کاارد. پاوینم  نااای  تاا هەبڕۆژەی  دۆخی هەنااوکروسەرەتا باسی با
 رەیبااا  ەزۆر شاا  ل  بااێڕەنگنااجە  ەو پیاااوە گەئ  کە  ،اتهاا   شتێکی وام بااۆ  ڕلەپ
بااۆیە  .ێیەنگەدە چیی تائیسرائیل وا ۆئاخ ەشزانێدا نیڕاست تێنەگا و لە  ووج

ک ی چەساای پرساا با  سااابکەمەوە ئەووناا وڕ  بااۆ  ێ شااتیەناادهەرەتا  س  داارمبڕی
ۆ اخئاا بکەم  ەوەت بۆئ  سیبام بدە  ڕێگارۆک  بی سەنابۆیە پێمگوت: "جە  بکەم.
کەم بااا  ەکااار مئە ئەوەیۆ وازە." بااا کااانی دیاااکە جیاااوبتە ی ئیساااڕائیل لەچبااۆ
دێاارینن. ماان  ۆری زێکاا لەگ وچااونکە جااو ،وەواەوە دگەڕابااامبزۆر  ووایەدەباا 

اڵ ئەو پااا وە، لەدەگەڕێاااتەهەزار سااااڵ  ساااێ لە پتااار ۆبااا  ووی جااا ونباااو: "گاااوتم
ە ی دیااکناا ییەکااان و ئەوالباب ن،ا، ئاشااورییەکابیتی، مۆئاا تینەتەوەکااانی ئااامۆنی

ی باااااابەت باااااوونەووب ەرێاااااداب ساااااەردەمی ەاون. ئەوان لەمااااا ئەوان نژیاااااون، 
ی کسااەردەمێ  بااۆە  وەکمێدەسااەر  ئەمەش لەن،  کایەێزە دەرەکیهدوەی  سانچەو

ەشاااێک لە وونە بو بااا وون یلبخۆیاااان ،اااای سااا ەنووچارا بە واییااادد لە یاااکە ود
دی. بااوونە شااتێکی  وهەمااوان وئە ووە جاا ل ەجگبااێهەبااوو.  تااوری زاڵ کەکل
 ەبتیدەسااا  یەنلە الە کدیااا  ک هااای گەالنااایوە ووەکاااانیشجخااااکی : "مگاااوتپێ

 ووماا ە هەلنکە چو و،جیاواز بو  ووجی  وسەنوارچ. بەبم  اگیرکرە داکییەودەرە
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ان ۆیااا ک خوە نااادابڕیاریا یسااارائیلی ئەڵکااا خ تەنیااااێ بەرەکاااانی نۆنیوە کنەتە
ەبم ب یاااان ماااانەوە،ۆخاکی ەر خااا سااا لە ی دیاااکەانتەوەکااا نەبمێنااانەوە. خەڵکااای 

ێااو نە بەچەناادهەر وجااوکاادا ێاتک لەیااان بااوون، خۆناساانامەی  ەسااتبەردارید
کەچاای ، ادسااتەدەل نیاااازەکران و خاکی خۆەودا پەرتانجیا  دیکەیەتەوەکانی  ن

یااان بااۆ ەنەوی گەڕاد هیااواخویااا ،ڕاناادۆنەدیەتی خۆیااان اوبڕیاری جااوهەرگیز  
         ی بااااریۆڵەوە ئەوێ، کااا نیااا گەڕاساااتا ێێ، ئاااێمە ئەڵااا دا. بەن دەسااا  ۆن لەزایااا 

                ئیل ،وڕساااااااە. ایسااااااارئ ییەتنی ساااااااەرکرداشاااااااازۆر لەساااااااەر ئەو جێااااااایە 
. ەدیکی انکمەتەویە لە حکویر نتازجیاو  لیسرائیئمەتی  ەوە حکوشێوازر  بە زۆ
ێشخسااتن وڵاای خۆپوا، هەخاا کەی دەکەخەڵ  زەرانیخۆشگو  یرومشو  ەتمحکو

گەورەی  یکتیەیارێساا شاادا بەرپروەەئ پاااڵەبەبم ل ،بەم شااێوەیەا دەدا و ئاااو
دیاااکە  یرێکجاااا ێمەی. ئەگەر ئااا ەتیڕۆژی پاشاااەئەویاااش خەمااا  هەیە، شااایدیکە
یااش رزۆ  ڕەنگبااێ  -نەوەمێناا ەد  ەێمئاا   انەی لەون، ئەڕێنین باادۆخۆمااا  روەریسە
دەگە مەزنەمااان کۆگااا یەەو ئ ئااێمە ێلاا بن. ازە دەپەرتەو رەکجای ەبئەوا    -بننە

تێ ئەو شااەش اکاا وو. مااانبەبڕوامااان ه ولتااور ک کە بااۆ دیینەکەمااان، ،ەاونەماا 
 ."ندا دەس  ۆرمان لەمە زئێ چووتێداەریان س هۆلۆکۆستدالە  وەیۆن جومل

 

 نجێااا بەردەوام باااووم :"پ شیمنااا د، باارن النەمااا ەساااەر چاااوی ل ەنەدیک
ا هەن. ئەوان ووەکاناادگرتتە یەکە وبل وۆن جااوملیاا ەش شاا یااان  یااونن و ۆیاا مل

ن ەکەماایاناایش یوەئ یەوا مێپاا م بەب ،ناکچاا  ونایااا ، بەخشااندە و جااو یخەڵکاا 
 وانهەرچەناادە ئە ؛هەیە زۆرمکی ێانگوماا م ڵااێکە ب ،کااۆکبنلەگەڵماادا  باان کە 

ا وەئباام  اساا ڕ . ئەگەر ماانەۆنش ملیاا ەئەو شاا  یانتدلەدەساا  یش باان بەایم،اا 
ڕێنی، دۆوبارە سەروەری  نەدو  ربە،دائاگا"وسراوە:  ن نماۆکە بدیوارە  ەرسلە

 تەکەوا اوباااادوڕر ئەمە ەگئە "دەی.ەد دەسااااتی لە یەاهەتااااات ئەمجارەیااااان بااااۆ
 ەوەێااتئیلی دروساا  کاارد دەبیسااڕای ئیەەەک ئەو نەورودیسان هە  ننەوەی م

 ووە."تااۆییە بەدەستخبەو سەرچۆن ئە نێازاو، بەبم نێژووم
 

ستی گاارتم ەە، دۆوشۆڕبرمدا  ی بەسەەنەدە، کەوخۆبوومەە لک  ێکتکا
ێاادەگەم، ت ، ماانایەرماا خااانم ی، "وتانە گاا ندچاوی کردم بە شکۆمەونێو سەیری  

       ڕاساااتی  بە ایەم وێپااا  ناااایەت." یلساااەر ئیساااڕائیک شاااتێک بەەخاااۆ. هااا م ەمخ
  .ەیشئەو لێمتێگ
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 ەەونەت یکەە فەرمیااایەیپێێشاااوازی ەۆنبااا  ەل میااا دی دیاااکە کەنەرێکجاااا
  تەنیاێ لییەکان دەکرد؛  تنەرایەنی نوێلەسەراوی  اس  کە  ،ەوەن دیتکاوەگرتەکی

ومە چاااوێ . لااا نەمااادیتەوە زەرگیااا ه تاااراک کااارد، دویەەگەڵ ل نوچۆنیمااااچاک
 -کانیەتیەنوێنەرا هەموورانی ڵ سەەگەل–  اندنی، پاشاری بەخاکسپمڕێوڕەس

 مەناایید موە، بەبەیااتر نەدئەویشاام هە ت.گاار یاامنەدەک دەسااتی خااانم چااوم
 پڕ لەاوهەڵبزڕکاااو، چاا   ەنااگڕناااکرێ،    ەرامااۆشپااێ ف  یمکەەی وەستانەوساکئە

 ،بااووهە ێمەئاا   لەهەریەکێااک    ۆەی باا ننااداەی تایبەتمێکتا شااتشێفرمێسک بەبم ه
ە،ی ە،اااودکەنەدی بااوو یااان بەدتنی ناشاا  ەیلەبااۆنهەر  وەان بڵااێ. ئەکە پێماا 

ۆن دلیناا  ،ووبرامااادەکئا ەی نااوێیەوسااەرۆک یەنال لە کە انەسااەر خااوانی شااێول
و  ١٩٥٦ نیبدا لە ساااایگشاااتی کاااۆمەڵەیلە  ر ئەومپێشااات ی.نساااۆنم دبااای جۆ
، اتنلە ساایوو  بکراتەکان  وێمەی دۆرینزەرکردەی  س  ئەوکات،  دا دیتبوو١٩٥٧
ی ەهەڕەشااا  کە ،ەر باااووەوەاااااوایزنک ئدژی ساااەرەە ەوو جەمااااوەر زبە هێااا 

سااتی ەه  نجۆنسااۆ  دنناا یک لۆسااەرەمزاناای  ە دۆیباا   .دردەکاا دژمان    دانی لەاسز
گەیشااتمە الی، خااوانەدا  رەێااواک لەو ئتێاا بم کابە ،ەۆنیسااڕائیل چاا ئ یبااارەەل

ەوە ل "ماان تی:ە ئەوسااا گااوویەهێشااتکێااک ەم بااۆ خولانتەسەرشاا خسدەسااتی 
ش مناای  ێاابگەیهیااوام وایە لەوە ت  بم، بەدا   دەس  تێک  لەۆستۆ د  ەم کەتێدەگ
 د.نی سەلماخۆ یکەۆستاییەتیەد وەەشییایدڵن ەب دۆستم" هەر

 

ک ۆێااااک سااااەرتدا کاەڕۆژ شی شااااەماااااوەی شااااەڕ لەجاااااران  رزۆ
ۆ ەی باا مەکااانی ئااێێزەوەی هانەتکااردنەوەی کشاا ڕێسااتی ڵوۆن پشااتی هەجۆنساا 

ۆ بااااا رچێاااااوەیەک وانەگەیااااانە چ ەگەر ئاااااێمەت مەگااااارد ١٩٦٧ە هێڵااااای لر ەب
و  ییبازەرساااتکەوتی سااا لە دەمەشااای تی ئێکردنی ئاشاااتی، یاااارمەگیرە،امسااا 
ئەو  ۆم بااا دی مااان بیاااریااا ، ئنەوەێنیااا مبا دی خۆمانااا گەێپااا لە  ری دا بەوەیبوائااا 

ە شردبااۆولێ  دوای ئەوەی زۆر بیااریو  کەنەدی دەچااواردنی  بەخاکسپشەوەی  
ەوم ئ  ماان هەرگیااز  ێگااوتمەوە.ایاای پوڵنەوشااەیەکی د  دەنو چواردبوو خەمی خ

  اایباااش لەگەڵ لیزۆر  کە ،بااوومدە زۆریااش سەرسااام نەچەناا هەر ەوەینااینەب
اوەیااای، کر وەکی ێاااک شاااتلەگ وان لەئە .نجاااابووساااەروەزیر گوی لۆەشاااکئ

ۆن نسجۆ چوون. دەمزانیدەکلێدیکردن زۆر وەنانی پەیئاس و بە  وگوڕیمرگە
سااتی ڕا  ، بەبم بەاوەری بااووناجەماا   ەناادووەکاندا چتکریەگ  بتەوییدا لە  واد  لە
 کێاا کیە وەئوابێ  تی. پێمارییەزبر ،ەربوو، ئیسڕائیلیش زۆۆز  دڵس  یێکادەربر
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ک  اااااااوەرنئایز ئیااااادارەی تبێێگەیشااااا ت ەک ،ەکاااااانەیینابیکەمە لە ساااااەرکردە 
ارکراین اچااا ئاااێمە نی کااااتە سااایناوە کااارد، لەوی هەڵمەتااا  دوای ەکااای لەەیهەڵ
 .وەەرپێ، کشاینسەندا بچێتە ەکایەرەب ڵلەگە نێکدانوستاند کیهوەی ەرلەب

 

 ەەڵاابەته ر بااووم،روەزی، ماان سااەا مااردد١٩٧٣یش جۆنسااۆن لە تێککااا
ەی ا وەبمەکسااااتساااای. ئێووۆن ننساااا ۆۆ خااااانم جباااا  میکی تازیەبااااارییەەنااااام

زاناااااایم چەنااااااد  کە ەتیشیبدمی، بەتاااااااۆر هەژاناااااا ەویااااااش زئماااااامە. بەردەلە
 ە.ەیگۆیانتاسڕ

 دەبااێ بزاناایایەر، تااۆ م ماا خااانزم ئااازیووی: "بساایون نۆنسااۆجخااانم 
بااارەی ار لەەی. زۆرجاا ان بااکتااۆ سااەردانمشاابوو ێخۆدی پەناا چم اوسااەرەکەه
 ئیسااڕائیل  ەرەو لەساا ئ  ەماایخ  .رائیل بکاسیئ  ێک سەردانیۆژڕ  ەک  ،اووە دەدئە

ەوە ییاا دڵکەت لە ،وبیی ناااخی لەئەو بۆ گەێزی ڕو،  ،وڵ بو  و  ستیڕاکی  خەمێ
 .".قوببوو.ەڵه

 

دەی ر ئایناا سااەڕاوانەی بەکی لێباا ییەیگەرارە کاا ک ،کی دیااکەەیەتیەساااک
بیناایم.  انەدیاادەک ۆنەی ناشااتنیلە باا  کە ،  بووە هەبوو، شار  دیگۆلەورائییسئ

خااااۆی ر ە هەک)گیلبێاااارت  ێپیاااار اتێناااای کاااا یب اد١٩٥٨لە  موار ئەکەمجاااا یە
یلبیاارت گ.  بیاانماڵ بڕژەنە  ردکاا   ل وایئیزی فەڕەنسااا لە ئیسااڕاوێێکە( باڵچیرۆک
 ۆیەو، باااا بااااو ش زایۆنیساااا واۆش بااااوو ئاااااجاااا  لییەکی بەن دیگااااۆچااااۆ وەک

ماان   ،بڵااێم  پێویسااتەە  ەناادچ  هەر  ،رکردن نەبااووڕلەسااەنەخشەکەی هاای مشتوم
ەی رشااتانەی لەبااا ەوئ هەمااوو .ومبااو ارگرژە دەماا ەولۆیتناای دیگاا د رەیاباا لە
ان هەماااااوود ی دەکاااااروەئەو رەچااااااوی ئەەش ەوب –ە دەمزانااااای ۆلەویگااااا د
. یندمترسااا -یانر نەماادەزهە کە ماانەی کااات لەو، نەوان باازانڕ کیسااییەەڕەنف

دەکاارا پاشااگەز نە  م،خسااتڕێکری دیگۆلی بۆ  دیدا  تێ گیلبرت بیرۆکەیام کبەب
 راجاا  یەکەم ێکنااا.تپاااریس  ۆباا گەم م بااارێکاای کەۆژڕەنااد چ ۆبااۆیە باا  ،ەوەبمباا 

پتاار  بیناای،م مااورڤیلدیکااۆو   یسەڕەنسااا ماااوردەروەی فی  روباریری کاوەز
زۆر وبتاای و لە وم پێیکەوتبااێ. ئەچاااتا ائێساا ت ەریتااانی کبەی  ێکی فەرەنسپیاو

  ستانەادۆتیش نگش ەب  سارد  ۆرز  ،ڕاس   . ئەو زۆربوودکرمەتی  خزیدا یەرەب
 ووهەمااا  ەمەوە. بببدا کاااۆلااا ەڵ دیگۆگلە تری پاشااا ڕۆژ تااااام مەتی دوو، یااااربااا 

 مهەنگاااو تێاکاا کاارا. ێم لدا پێشااوازیێاا یزئەل ۆشااکیکلە    شااەوەوفی کەشەرێکپێو
باام. دا  یەڕەنساایپای فایشاای سااەرتاپای سااونمێااو  لەن  ردکهەستم  واش   وێدەها
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ە ناە،اادارنەوڕە ۆشاا پە سورنسااییەڕڵێاای ئەو پاسااەوانە فەب تااۆ ،ووربسااەی پااێم
ەی گننوسااااایو دە بەرەوی نائاسااااا کێهەساااااتبە کەنەوە کااااااتێرلێبچاااااۆنم بیااااا 

 هەمووبە  سوناویئەفلس دیگۆلی  رچائەو  یدی  ئ.  دەنام  اون هەنگیاەکەەنەڕاڵژ
 تم لەگەڵاادابوو. ئەوکااالااتەر ئیتااانۆو بااوو.ێ وخااۆیەوە لە یۆمەزناای و شااک

 ن لەویزماااباڵ ەبااوو اشااانپ ،وەمااان بااووەروەزارەتاای دە یری گشااتیبەڕێااوبە
 و ماااااان ڵ، ژەنەڕااناااااادتائی وۆ  یگاااااا ێااااااڕەکەی دن وەرگالەنێااااااو ڕەنسااااااا.ەف
بوو.  و دۆستانەڵگەرم و دیەکی بەرچاەێوش بە ئەو  .خس ڕێکن  امێژەکەوتوو

ەم، ئیاااادی یی بااااکە ئاسااااودەتااااا هەساااا  ب اناااادخای ێکیخااااولەک چەنااااد تەنیااااا
و  دوایاانە نەوویاهەبتاای ناا ژۆڕکێشااەکانی  لەبااارەیە ی زۆرەوێکنبەڕازیبااوو

 .شەییەیەمه لداییسڕائلەگەڵ ئ تایەتیسەوە بەوەی دۆمدکرشیادڵنی
 

، ناایمەوەبی کەنەدییاادا یدنپارساا ەخاکبە بااۆنەی ل ی دیااکەێکرجاااپاشااان 
، زالمان دیگۆ مانەوە  کە کە  نەچەتا  بوومداەبڕوای  )لەو   لە کاتێدراسەرەتا  
 ە کەاری ئێااونر خااواسااەە( دواتاار لنیو ماان بااوو -ڕائیلۆکی ئیساا ەرساا -شااازار
 نشااتێکی مەز)  دیگااۆلم  ،ەوانەکی بچیاانە سااەرخەلەو  بەرپێاادا.    مەاماااژئ  پێشتر

 . لەوە بەدیکردورەکوژ  ەریوەیە( لەوسەناەمووهوی  ورلەسە  چۆن  ەکوو  ەبن
 م هااات. ئیاادی ئەوووڕو و بەرەنااا، کاااتێ ئە یااانالی  مەوم ئاااخۆ بچاا باا  ابیاارەد

 بنااێ؟ گاااوکااوێ هەن ەوبەر  ۆبڵێی دیگ ۆت ژا، مقۆمقۆ ئەوە بووەواو هەت  ەناو
 الیتە  وەوخااۆی نەچاا   ز بەیاا گەو هەرئەوە: "کااردمونڕوبۆی    تەنیشم  ەکێک لەی

ەک دەریای ی." من وبچنە ال تاانگ دەکرا بۆ کی بخەڵ مبەردەوا ک؛ک کەسێهی
ۆ  یگپەڕببن؛ دەناویدا تێتا ب ئیسڕائیل شە،بوونی  ەکاڕۆڵ  بۆ  کە  ،بومر واوسو

اتێ بااکەوم کاا   وویااک باا رخە  ەردا.ب  ۆب  یانگاڕێ  ناهەموودەهات،    ڕاس ەوڕاست
زی لیاا ە ئینگب  :نەبااووەەی  ینگیااز پێشاا ەره  کااردشتێکی    ەوەوتبو،ی  بەردەممدا  لە
 ، تەنااانەتەەوکە دەتبیاانمی دیاا جااارێکبەوەی  شم  تم : "دڵخۆوگ  ی. پێدوا  مگەڵلە
ەرنجی رەی جێساا کاااایەوە. بەم بااۆم چەماا   ئەوساااارەستبارانەشاادا."  کنە  و بۆلە

 ش تەنااانەتگاااریۆژڕێبەپێاای پ ماان. رپتاا شاایان وومهە لەم بەبان بااوو، هەمااوو
ێکی نیگااۆ  شااوێدم وتگاا   پێاای  کەش،  لییمااۆرڤید  ی کۆو ێکی باشتدۆسمە  بوو

 لە ئاااێمەم بەب ێاااتەوە،ێنو هەروا بمەزوم واباااوە. ئاااارهەیەدڵااادا باااۆت لی نەرماا 
ەکەیاان(، ئیاادی ە هاایک نک ەوەبااووئەوەش ئد) ەکاارمااان نا بەگااوێی ئەود١٩٦٧

بەر لە انەی ە ترسااناکۆژڕەو ل وو.باا ەن ن خااۆشونەماااوبەەچنەو ملکل هەرگیااز
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ائیل دوو رایە ئیساا وودەباا   کە  ،تبااووگو  112یئابا ئیبااانە  ب  ەداڕۆژ  شەڕی شەش
 ێپشااتم پاا  ، ئەوا دەکرێبن ە،ینەداستڕای یترسلە مەە وئەگەر ئێ " ش  بزانێ:

ا وئە ،خەربنشاااااااا ێدەستپ داناااااااا ڵەکەتاوور ئێااااااااوە لە جگەببەسااااااااتن، بەبم ئە
          ێااااااانن." هدەی جیاانااااااادا واور تەەسااااااا تیش بەەسااااااااکارێن و درنکێکدەشااااااا تێ

ییش انو جەنگااای دیاااکەی جیاااا  نەشاااکاینە تێکئاااێم ڵە باااوو.ەه  دیگاااۆێ، بەڵااا 
 -ڕەنسااااداکاااومەتی فەلەگەڵ ح و-یاااداەڵگەکەمان لەییەوماااا؛ بەبم پەیوەنااادە،ن

 شاایخۆ  ا بەد١٩٦١مااان دیگااۆ  کە لە  هەنەهاتەوە. هەر    لێ  ەیڕۆژو  وەک ئە
شااەش  ڕیەا، دوای شدەد کەی لە ادەیب نن"ماماناوپەیهو  ۆس   ل، دی"ئسیڕائ

ز و ناااخۆ  ێکی دەستبژێر و بەخەڵک"و بە    رگێڕان وەکاجوەە  ل  یورو  شەڕۆژ
 دەکردین. ەبر" وێنایز بە

 

ەوە رری کاروبااااری دەک وەزیااا وە کاەبوونمین پشااا تاااررزۆ م وایەێپااا 
ە ڵۆڕوو بەو  باا   ەیوەساا پ  هەواکەشی جیاوازبوو،شوواوی کەتە  چەندە بەهەر
و  ااسااایئی التاااین، کااااەمریئکانی پەرەساااێنە وبتە گەڵلە رائیلیسااا ئی یەوێنااا 
  ر ژیانم.خستە سەی شو نوێ بەشێکی تەواوکە  ،ووب قائەفری تیشیبەابەت

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
112   ban a EbAb  :ئیبئ تر دواان  ەککگرتووەی  وەنەتە  لە   لائیئیسر  ریەنوێن (  ٠٢٠٢-١٩١٥)ن  اابا 
 ەرگێڕ و-بووییەکەی ناسراو نزانزمای و ژبێەوانڕبە  و  ەەودەروباری رکاری زیوە
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 ی دیکەش نی و ئەوایئەفریقایەتی تاسدۆ
 
 

 بەا ن، ئەوابگیاار ییەکانم لەبەرچاوەتوەندەی هەستە تایبتا ئە  پێم وابێ
بەرەو   ێااکنکای ماان تەارەکەدیاادنەەیوپ  ییەدەستپێشخەر  رەەسل  ەوەییمی کەال

 ەراناابەرب زاوییردانەوەیەکی سااۆەک کاااش و١٩٥٠ە کۆتااایی ل ا ودر ایقاا رئەف
 تەنیااایەنەوە زۆر ال ەل کە ،ەوتااینتێیک نایهەڵمەتاای ساا   یوائەو هەلومەرجەی د

 . ونببوراپیش لێمان حاڵیخ ەەمتر خۆشەویس  و بن، کوویب
 

تاای وو دەوڵەد ەک تااای، کی باااش بااووێسااتدۆو مااان یاوپەه نسااەفەرە
تە ەڵ وبەگم پەیوەنااااااااادیمان لببەون؛ وبااااااااا  انمهاوساااااااااۆز یشروپااااااااااوئە

وو، کتر باا ۆلپاا   گرژبااوون  ەلش  گەڵ بلۆکی سۆڤیەتیبوو، لەژ  ەکان گریەکگرتوو
 لە -دنمااانکربااۆ چەسااپاندنی ،بوڵێکمااان  ڵهەو  هەمااوو  رەڕایسااە-سیاش  الە ئ

 ەک ،بووتسااااا اڕ. ئەوە رادا یمااااادا، کیێردیاااااوابە ن وومااااااڕ ەیرەکبەشاااااە زۆ
ساااینگەی ونوو، دامەزرانااادبون ۆیااا جیلو  نپاااۆارماااا، ژبۆ ان لەمااا یەتینوێنەرای
ە لە ەندە ئێمهەرچ  لێهەبوو؛    ناستتایالند و هیندو    نفیلیپی  لەن  یشماڵکونسو

         یناااای میللیاااادا نااااا،چ کۆماااااری مااااان بەدان ەک ،نوویەتە یەکەمەکااااان باااا وڵدە
و  ۆساایاندەنێ. ئەباا هەدا کیناا ەمااان لە پەنخاێوزڵباەبااوو  ن  لێ  زیحەچین  ی  کەچ
ن بااوون. جیاااانی ماااحەزبە ئاشااکرا نا ،بااوون نامسااڵموتاای ەەوڵانیش دتساا پاک
یااان بڕیاردەری ڕۆڵاا ە کیەکەی دیاا ال ەل شالیەک و تیتااۆ ۆ لەکە نەهاار میەسااێ

ئااااێمەش  نەوە، لەوونزیااااک دەباااا  یەرە و  لە ناسااااراتر دەبیناااای، زیاااا  تیااااادا
یای سکانی ئاوەەەتنی  گرەدا کۆن١٩٥٥  ریابەهە  ل  ش. کاتێکیەووتنەکەدەدوور

ن حەزلێبااااوو ۆرمااااازهەرچەناااادە ئااااێمە  را،ەسااااتب نگۆناااادە بای لیقاااااریەفئو 
ەر کە ئەگ ،وباااوکردن اەکاااان گەفیااا یییەرەببەبم دەوڵەتە کااارێین، ب اێشااا بانگ

ی ازنەراینە دەرەوەی باا خاا  ناکەن، ئیاادی ئااێمە  بەشداری  ەوانچین ئەوا ئئێمە ب
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ی ەوروبەرساااەیری د ناوەکااا وترکگنەتەوە یە ەل دا١٩٦٨و ١٩٥٧. لە ە"یاااانەک"
 انن. هیچیاا بێ خااانەوادەیلێرە  ە  کردەوە: "ئێم  یرمب  وەەۆمخەربلە  د،ەکرد  ۆمخ
پێاای  ەێاادەچێ بپ ی جیاااان. بااا،ینناا اوبەشاامان ه داڕابااردووزمااان و  ئۆ  ولە  

ی ناادەەرژەوب ئیدیو  دەستە دەستە تەدیرۆکییەوە بووبێ  فیایی وراجوگ  باری
نە یماااوپەها–مان سااێکاناوەبم درب، بااداێگریەکەوە  بە نیاااەکەکخەڵ یەشاا هاوب
 ڕاسااتی بە، ناادا هەبااێیان لەگەڵماشااۆیێکامونایااانەوێ هاایک ه -انەکیتیشاا روس

مااین یەکە  ین." ئااێمەناا   یک کە ن و هاا وێشاا هیک    ەر بەس  مانخۆ  ئێمە بێجگە لە
 بااان ەیااانکەوت او مەبووەکاااان باااووین؛ برتکباااووی نەتەوە یەکگی لەدایدەوڵەتااا 
 ەمئ ،مبنااێ لااێ پێشی ەپێویست  ،نزڕ بی  ەیئەو  وەکشە  ەوڕگ  و  شەهەڕە  باری
 و.بو دەررازائ دۆخە

 

ەکان ییایئاسااااا و یی ئەوروپااااااا هەر لە هێشااااات ئااااااخر، خاااااۆ جیااااااان 
و هەندێکیشااایان  فریقاااائەە دیاااکەش ل وەیتەنە کاااو چەنااادانڵە. بپێکنەهااااتووە

 و  دابکاڵاا گەلەن  یاشااۆهامویل  یسااڕائەشااکرێ ئد  ێااواری سااەربەخۆیین،لەسەر ل
ە هێاااز یرباااا بااان لە ەێمئااا وانااایش ئە ەروەک. هەخشاااێپێبب ناشااایزۆریشاااتی 
 چاااۆن ینخۆماااان فێااارب باااووایە لەدەان ننابناااد؛ وەک ئەومادە ەکاااانکییدەرە

ێباادەین، چااۆن پەرەپمااان  دانەوێڵەمی  وووباا رە؛ چااۆن بەوەڕێنیاانخاکەکەمان بگە
 ەوانین بتاا ب ۆنچ  ن،ەیەوپێبدرمان برەپەلەوی  ین، چۆن بەخێوکردناوی بکەبەر
ک وەهەر ییخۆن. سااەربەکەیاا ۆمااان بخ ری لەگاا ەرنیش بو چااۆ نیژوە باا یەکە

یااوین ز یێکاا رسااەر دەفکە لە ،ناااهێان مەسااتبەد شااێوەیەک بە ،نکاااەقاییفریئە
         ایەدەباااوو ێمەئااا  ن سااااڵ،چەنااادای تادوای خەبااا  وبەڵکااا  شکەشااامان نەکااارا،پێ

 مااانانهەڵەک ش لەکە بەشااێکی- زانینباا سااینمان وۆنوچااارەی خباااج و نرخاای 
 ەرباااووە سااا ووب ەشبدا یکااا ێڕ ەخر جیااااان بائااا  ن.یەبیاااد نچاااۆ -ووینربااا فێ

یکبااوو بێااوێنە بااێ، ل خەرسااڕائیە، ئەزمااونی ئییااانی نەوانە و ئەەیااانه ئەوانەی
کە  ،ەباااادۆزینەوان ەکێشاااا کە ی زۆر لرەچارەساااا  ناچااااارکراینە ئااااێمە نکچااااو
 مەئااێ .وبااوونەوەنەبو ویڕوبەڕووز ەکان هەرگیاا اپێیااداوەتە هێاازدار و خودەوڵ
ە ێمەوە ئاا شاا دیکە  ەرێکیساا لە  ەبمب،  ائەفریقاا ینە  ەدباا چەک    ە ورنی پاتوادەنەمان

 هەماااااووییانە، چاااااونکە یعمارئیسااااات یو بەدڕەفتااااااری ەکەللە ین ەدەرباااااووب
 چاااوەڕوانی ەسااتبەجێدەن دباا  ماڕێگ بوو. یتۆستایەکمان هەر بۆ دخوازییەدا
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گ تااا دەناا  افریقاا ەئچااووینە  ئەوە بااۆێمە ایا ئبکەم. ئ لێدەرانهەندێ شتی تەوس
ەکێک ە یەوئێگومان ب وە؟ بەڵێ،ەبکەینخڕ انکگرتووەکەی وەەتنە ەلخۆمان    ۆب

و هاایک   ن هەگیاازماا   -ڕەفمەندانەش بااووی شااەکێراڵنەپاا -رەکانمان،  ڵنەە پاو لبو
ربااوو ودو بەبم ئەوە بە ،دۆتەوەرانم نەشاااکاا ییەایقرئەفلە  نە مخااۆ لە نەکااات 

 ەۆیهاا   .ووخیش نەباا ەایی بێباا کێراناادەههەرچەناادە  مان،  کەرنگەەرە گمرازە ه  لە
ان تێکمە شاا کە ئااێم ،بااوووەمااان ئەاقریئەف انی"کەیکێشاایرەس"ەکییەکەی رسااە

ان لە ن و شارەزاییوئەزمو ینەتە تازەکان یان ئەوادەوڵەەنینە  دەویس  بیگەی
 و.وکەمتر بە مێئ

 

پەر، م کااااۆشااااەڕی یااااوەی ،ۆناااااخی دوای اگاهاااااتنەوئ بە ۆ لەئەمااااڕ
کاااااااااان ەیایفریقئەە تەلە دەوڵر ۆگەڵ زلەن انمااااااااااکدیپلۆماتییە یەپەیوەنااااااااادی

دەگاارێ.  خااۆ ەش لئیلیارساا ومێاادی ئیێئب ،ان،رتێکااارزوڕنااای ال ،ەزاوارتاا ەکلەی
 مااژدە ەوبااوو، ئەک لەدەسااتدان ت و ئەرکاااپارە،    هەموو"ئەوە    ؛تیانئەوان گو

باااوو، ڵگیراهە هەناااد بە لە ئیساااڕائیل زۆرەبوو کە سااااخت یەکااایتنەوەزووب و
ن اریاشاااا گو اسااااتیڕ بە  یەرە کە ،وخاااااڕوا تەدساااااەو مااااانێتیەکە لەیهاوپ

 خاانەڕەدوای    تیاسڕلە    ێکتن هیک شماگو، بێ." بەڵێنکاقاییەریئەف  ەسەرستخ
لەو  ،ش بڵااااێمپێویسااااتە ئەوەیە، یاااا ر نرتاااا وخێنەڕیااااان  ئاسااااانترو  انتاااارهەرز

ەش ەڵااکەکە خەروەک لشاا  لە وبتااان ه ە.یڕاسااتی متاارینە کەە ئەووگەاناا وڕ
 ،یەهەهەر ش تیکساا شو  چااداننویە، یاا نر یاااویەەوات . هاایک کەسااێکێندە،ەوماا 

ەیەک ژڕۆپاا  م هاایکەبدیکە؛ ب یێکهەند لە نرترئازا ەب  وش  نبەخزیا  انەندێکیه
        نااااااکرێ.  لاااااێخێااااارای  و ساااااەد لە وتنی تەواو ساااااەدساااااەرکەچااااااوەڕوانی 

ناااایش اسااااتی مڕ ەنێ، بەسااااتی ناااااگەینوشی اتاااا اکۆکبوون وناااااەش پتاااار ولە
 سااەرکەی  کە  ،یەەه  داانەی سیاسیییەرستلپزۆر کەمم لەگەڵ هەی  زییەکاوسۆه
 نەباااوو ەوەئ ،نکردماااا فریقاااائە ەی لەەوئ ساااتیڕادەکاااا.  ەنەوشااااکێی خۆاودا

 بەڵکااو -بااێپاااک  شاا  یااان پاااک لە  بەش   –  نکەرەوە بێوکی خۆڕوێەتسیاس
ربااڕی دە وەکانمااان ە بەهادارنەریاات ینتاارگری زۆرخااۆ و کە لەبااو وەلەبەرئە
 بوو.  انەمییەکمێژووۆکردییە قە خەلیناخی س
 

 یفێاار نتگااوی پێشاامان ەئەووە، یاانەێڵب نەوا اتاا  فریقاااەئە ینچااووئااێمە 
کااااااتەی کە نەتەوە  ەویە لیااااا نان و پەشااااایمن رانااااایگە لە مااااان وون. کە بااااا 
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 ەەکپرساا   تیڕاساا م  . بەبکاارد  ئێمە  لە  انپشتی  -نوایان زۆر لە–کان  اییەەفریقئ
 وئەەی ممانااااااادا، ئەوە ئەنجاەکەوی بە -وانئە و–ئاااااااێمە  ئەوەی ،باااااااووئەوە

، یەرێمیاااااا هری دانەپالناااااا  ،ییجۆلۆدریاااااا ها یە،یاڵوکتکشاااااا زا ەزاران شااااااارەه
 بوار و ەرمانسازی ود ەکان،تییکۆمەب ژەڕاازیاریی، ندشتیی، ئەگ  وستیەندرت

ی یەیقااائەفریران  زا، ئەو هەکردییااان  ١٩٧٣  تااا  ١٩٥٨لەماااوەی    ی دیکەشکەرت
کە ەڵاا ک و دوەو سااوپێکاارا؛ ئ مەشااقیاندا ی ئەو سااابنەماااوە ل لەە ئیسااڕائیل

ە شااااتان وە. ئەوەنابناااا م کەگیااااز رانە هەتەودەسااااتک وئەێ، ناااااب نگیااااز وهەر
ە مەتوڕێتەوە. ئەو حکوسنی بیاوانتێک ناتش  یکبەخشبوون، هدوسوەوام  ردبە

تااا  ەننی زۆر باادکاااوڵ و تەەالی خۆیااان ه  یەوە لەاییاا دڵن  نمەکانە دەبااێ بەبەد
ەبااێ، د شیرانەکااان تااوتی ،ەاان لە کاا تکردنە ئێمەیاا پشاا  هااۆی ەی بەتااامییو بێئە
 کەم ۆ بەن یااان باا ردکیلێیااشاا بااۆ ح ەیوێک نیاا ساااپا ئەوە خااۆ لااێ ە.وسااتڕنەب

کە  نااااااڵێم ئەوەش هەرچەنااااادە ،م پێیەتااااایوای باااااڕڕاسااااات بە ن، ئەوەیرتگااااا 
ڵێکاااای ، بەوەی هەوبااااۆ بااااوونن و بەرچاااااوبووار نە دیاااا بێااااوێەکی ەینیشااااان
ۆمەکە بەو کااا یاااش شاااانازی دا، زۆر ێوادماااان لەمیزدەائ دنی ژیاااانیکرباشااا 

ەشاای شکێپ یلئسااڕائیەوڵەتی ودنێاا  ییراهاوکاا ەی نااامەرب م کەەە دەکەکنیکیاایت
مااان امئەنج  وێەکە ل  ،دیااکەی  ەیەکاا ڕۆژپ  وولە هەمر  پترد،  یی کائەفریقی  کخەڵ

 دابێ.
ی ڕەوتااا دایە بەر  تەکاااانیە پتااار بەرناااامەکێک شااات وهەماااو لە بااۆ مااان

م یااۆنیزی زارانکاااکرێی دڵاا   ناخی  کە لەوە  نانەبنیات  و  ەتییبمەکۆ  یوەریەردادپ
دا ١٩٢٠ ەل یی خاااۆاتکااا  یی ژیاااانەفەساااەو فەلەئوبباااوو. قەڵه یوایەتوو جااا 

تەی باااااۆگ لە شاااااەنکەساااااانی پێک وە بووکردارڤیاااااای ناچااااا هامێر ەڵکااااایخ
دا ١٩٤٠لە    ڕێباااز  هەمانانی دا  ێکو هاوڕەم  هانی کچەک  بژین،هەرەوەزییەکدا  

کە ەر کیبۆتێااک همەی  سااناش بەرپرسە لە ناتاە، ئێسکەنەوارەببدوو  می ێ ڕلە  
نی ائیلییەکاڕیساا ئکە  ەیشاا ورم ئەو سدا بااڕوایە ولەرابااێ، مەزدا ڕائیلساا یئ لە
بااوو دا، بااۆ ئەوە  ەنجیااانڕ ەوێاادان لو بە سااابی یفریقااائەنی وبتەکااا دەەیاناا گ

بم ە وەتببێاا   ەەم، بەڵکااو ئەنەڵدا بەشاابکەگکەیان لردارییەک  یی ودۆزالیەنە بیر
ڵ ەلەگەک وەیشااێ ان بەنی جیاانەکەیاا ڕابااۆ گااۆ و ئەفریقاااەکانی ییسااتۆ پێویباا 

تنە هااااا نەیییاااااقائەفریەو ئ ووەماااا ه ەنەبااااێوتەوە. رێان یەکبگاااا یساااا ووچارەن
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ساااا  شیالیمااااان بەشااااداربوون، سۆنرییەکانیاون و زاوماااا ەزەمااااان لە ئتەکوب
امەکە نااااااا ەرم باااااااۆ مااااااان ببەب ،وونربااااااا وەوە دول بەڵکاااااااو زۆرن. باااااااووب

 شاااەیە هەمانە باااوو کنەمایااا ب ئەوۆژیکییاااانە(ی زیانە)لەەیەکی ئاوەووونژبااا ێدر
 هاایکبەتە یان. هەڵاا ژیە دەداەستی بەمو   واهیڕاستیدا    لەە،  وهەبوپێی  ان  وامڕب

ە هەباااوو ساااەلمێنرا "ل یوەک خاااۆ کە ،کە لەوێوەرناااامە نااااوبرایەکااای بەوڕو
کە  کیقاااییەرەفئییە هاایک ەش پێمااوانێوەمااان شاا ه ەهەروەهااا ب ێ"ووبرە باا گااۆت

 داکشاا ن تیار هەماا بێ لەژێاا ی خااواردەکەەمخود لەبەرهووبێ یاێدراوبە گرێیەوپ
  ێ.انبڕو یلێ

 

لێک تگەی شاا ەشاادارن بکاااییەاریقئەف  گەڵلە  ئااێمە  :یەدیکەش هەی  شتێک
 لاااااێ تی گەشەساااااەندن داوایسااااا ە پێویی کبەر ئەوەلە هەر کوەنە ،ینووبااااا 
وو. بااااا  یشە ساااااەدەکانەوسااااااندنەوی چیوەرەادین، بەڵکاااااو لەبەر یااااا ردەکااااا د
 انیاا   وجااو  ەگەلاایژوا  نیاااتە  ر بەی هەتالیەکۆیو  ریجیاوازگە  و  وەدنەسانەوچ
اڵی ەدان ساا ساا  ۆن باا ەبااوولێااک نەهێماگ ەنەسااتەواژاد وون. ئەوباا یی نەفریقااائە
 بوونبوون، بەڵکو ئاماااژەەبیرکراە لانەمانەوریباپ  و  با   یەنلە الکە    دوو،ابرڕ

              ن بااااااا  ەل ێ باااااااوودوێنااااااا  تەنیاااااااا کە ،ارییەزباااااااۆ ژانوناساااااااۆر و شاااااااەرم
      ی، ساااا ونوکی ێڕۆمااااان هێرتااااز  ۆدۆرا تیاااا د١٩٠٢ . لەننابنااااددەما ەوەباااااریی

                    د. دا کاااااااارەئاینااااااااد ەی لوجااااااااوی خەیاااااااااڵ ەتێکااااااااینااااااااای دەوڵوێیاااااااادا یێت
الپەڕەی  ، لە"(بااااوووێنی تاااای کااااۆنوب)" 113ناااادالێنیولتاوی ئاە بەناااا ەکنڕۆمااااا
شاتێک  ۆ تا ئەگەر"ن: اونوساار وەارەەی خوانوش  دا ئەمەکەیڕۆمانانی  ناونیش

ۆشاادانەوەی جشاامی درو ونەەو وشااانە بااوئ "یەیاانخەون ئەوە  یاادیئ ،وێباا
 ،تووەدا هااقەفریئ  رەیبا  لە  کگەیەبڕنیوالندا  تالە ئنیستیی. لزایۆ  یەەوبزووتن
ی یستیشاا و بە پێو انم داوەکاا اییەریقئەفدەرە راباا  یشااانی،ەکەیاام نار دەزۆر جاا 

 وە: مەنوسۆی بیخ وەکدەزانم لێرەدا 

 
113   ltneulandA  ری زایۆنیزمی  زرێنەەمدای  تیۆدۆر هرتزلاوی  ئەندێش  ۆمانێکیڕوێ،  ن   ۆننیتی ک اڵ: و
پ  انی چا مڵ بە ئە  و( ڵەتی جو کەی )دەونامیل   وکردنەوەیبڵ   لە  ڵسا   شە ی سوادا د١٩٠٢و لە  بو  سیسیا
 رگێڕ.وەە. ەوردک  بڵویو 
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تااا  و ناادانێااو نەتەوەکالە رااتبکارەساا ێکیرسااتا پهێشاا..".
دیایە تراژیاا وئەرەسااەر ماااوەتەوە، اچ بااێمان ڕۆشاای ئەمڕۆژ
ی یااااش دۆزوەن. ئەگەدەی تێااااکواتاااااە ل ور جااااوهەەش ڵو،ااااو
انەی یاااییژوکە مساااناترخە ناااا،ۆئەو  تەنیااااتاااۆ انە. کااااییەقئەفری

ی نەیزادامەئاادئەو  ،  نەوەخاۆت باێا  بیار  ان بەۆیلەکی کیبازرگان
مەڕ ەمااێگەلچەشاانی  ون، بە  بااوسااشپێڕە کە وەیئەەبەرل هەر
و فرۆشااران.  انکاار مسااند وکەلەپااچە  و انریاال گیااد بەن، دزرا
 باااابەتی وونەبااا باااوون،ورە ەمۆ گانااا یکاااتێیان لە وبانڵەکامناااد

باوو. مان  زن جیااواەیاکشاتەسروە  چونک  ،ییێژوومی  یەتسوکای
مە مااایەی بااەدۆشاام خ دەنااڵااێم، هەرچەلەوەی ب ناایم ارخەجاڵەتباا

 ەەر بهیادگەواوومە  من ب  ارێکیانجم،  ێەیڵدی  ەوەن لردپێکگاڵتە
ی ەکمۆحەزیشاام لێاایە کاا ۆم،خاا ی، گەلااووونی جااوبڕزگااار سااەر
 ".یش بمانکەیقاییرئەف نیبووڕزگار

 

 خۆی دەدوێنێ  ە خۆیبڕگەی ئەم پێم وابێ
 ام لە مەودەرپرساایاربماان ب و هیااوادارم کە ایەوپااێم دا وەشاا ئە ەڵەگل

ی ڕۆژا ئیل تاا ە ئیسااڕان، کاپێدشااەی گەامەرناا بە ٢٠٠انی ناازیکەی کەتاییەەرساا 
لەو  ون تااایی الئەمریکااااسااایا، ائ ،اقااا ئەفریتا وبتااای ە هەشااا ل پتاااری لە ماااڕۆئە

      داون،  نجااااااامیدا ئەتناوەڕاساااااا  یی سااااااپیادەریاااااا  ەوزیلە ح ادشاااااا نەیادوای
اری ێژکاا اوڕزار نج هەێوچااان و بەهاارەی پێاا بکۆشااانی تێ هەوڵ و وەب ئەوەش

ومە. ەرەکەی بااوهێااندا نماا  گااوایەێم بڵاا ئەوەش  ناااتوانم خااۆ ،ی بااوولئییسااڕائ
 ،ەوزیاایەدۆودەوڵەتی نێاا  ییرهاوکاااکە توانااای  ،یلیسااڕائیکەساای ئەمااین یەک

 سااااەرۆکی هااااۆبەی وئە، ەکاااااترڤن بەیااااوڕ ناااااوی ەببااااوو ن دۆسااااتێکی ماااا 
 ڕائیلیساا ی هێنانە ئو ئاسیای  ییریقائەفت بوو. چەندان  ورهیستادەی  ییانیاسس
ن اچەناادان چارەسااەری خۆماا  ەبۆن چاا  ، کەبااینب وەان ئەخۆیاا اوی چاا  بە تااا

روباااری اکیااری  زبااوومە وە  دا١٩٥٦لە    تێکیشکاااە.  ردووکاا   نماکێشەی خۆمان
لی یئگەنجی ئیسڕا یماتێکدیپلۆ -بوونا  ی گایۆخسەربەی  ۆژڕرلە  ەب–ە  ەودەر
 ەی بااارگە وپێچااانەو  کی، خەریبووکرد  تنیشانی  دەسشارێ  کە،  اڤۆرن یناچا
ە گانااا ل کوێاادا بکااا. کاتێاا ەیل لئایەتی ئیسااراێنەروناا  ابااوو تاا  یخااۆی رخااانەبا
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وێ و ەبااۆ ئ ڵوێزەک باااوریاال اڤئ اااودرگاارت، ئێۆی وەخی  ربەخۆیسە  دا١٩٥٧
ین یااادی یەکەماا  کە ماان ،وبااوکردی یازش پێشاانیاا ەوو، ئودیااارکرابا یاا ۆ لێبیرباا 

وەهااااا هەرو وێ بااااکەم دا لە١٩٥٨ گانااااا لە ەیربەخۆبوونەکی سااااەڕۆژڵسااااا
ی یاادکەم. ئباا یااا  نایجێرو  یاجری  ناکە  و  سەنیگا   یریا،ک لە لیبەریەنی هاەردس
زور تااا  جااااکۆ ود و اااا ئێانااادا ڕیارمب ،وومبااا ەکەم تی گەشااا خشاااەەنکااای یرخە
 ن.ب ەرمفەڕەنساش یاو ێزیوڵبا

 

انی ەکااا نبوکۆییم لە قاااائەفریەکی یەکی ساااەروەشاااێ ە پێشاااتر بەردیاااا
 ،ائەفریقاا ە  بااوومنەچووز  هەرگیاا دیتبااوون؛ بەبم  ۆنا     ئەنتەرناسیالیسیسۆس

تەکە شااا ەۆ گبااا  ۆماااانرمە خیااا ەبل و.ئەوێااام نەباااو یەیااااڵەر خه ڕاساااتیش بە
ەشااااااتیار گنم وەک ەکاااااااوکوڕیەمک ەل یەکێااااااک ەوتکڕێاااااا بە د )کرەەدئاماااااااد

 انبە چەنااد ( وا دەبەمگەڵ خۆماادەلی پتاار لەپێویساا  ومەکشاات ەننادروسااتییا
 ەەی کڵۆڕی ئەو ئەگەر ەبارەت بەخااۆم سااا و داڵغەکاااانی لەنێاا  خاااۆم یاتەساا 
ک . هاااااایبااااااوودرک نغاااااارۆ، وازیاااااابکەین ادگەورەیە کیشااااااورە ولەتااااااوانین دە
نااد ەکەمااان چەۆڵڕئاااخۆ  ەیاسااتیڕئەو  رەیلەبااا ەبااوون ی وامااانکیەێشااەدئەن
شاااەی بە ئەوبوونەی اەمااا وم باااۆ ئەو بەتجاااۆش باااو ەم بوک دەباااێ، بەبوبچااا 
ێکی باااوو. وەک مناااداڵ ە ناااوێئەویاااش باااۆ ئاااێمو و ەۆ ئێمە بااا ئااا کە ، ااااانەداجی
  تەپێش.چیمان دێ ێلەو ئاخۆ، وماو بوشۆخر

 یااوانیم ەوێل بااوو، اریاا بێالیی تەختیپااای ایاا ڤنرۆماین ،ۆناااخم ەماا یەک
ی و ئااابور  تیسااتەبژێری کااۆمەبیەدەەڵکاای  بااووم. خ  انوبماا تیلاایەم  و  کۆسەر

یکباااوون لە نز -ندەژیاااا( مالیاتیانەکەە)نییالوکساااە ێکیۆخودباااار یبیاااری لەال
ن. ربااووداە زۆر نەەکتنی وبنەکاتوایشاا انی دی،بااا کەچاای -یی خەیاااڵساانوورێک

بااااۆ نە ناااادن تاورقتێاەڵبااااۆ خۆ ە، نانری دادامۆژگاااائ ەنااااد وپن بااااۆ م مااا بەب
 وەشااامووم، ئەبااا ووکاااان چئەفریقاییەی ەنباااۆ دیااادوم. مااان چووبااا  ننیانااادگۆڕا

شاااێوەیەکی  بە، ەودڵساااۆزی جاااوی کێدۆساااتبماااان تو کۆرساااەکە  ،دەزانااای
ە ووێااااژمئەو بەر لە ناااامزادە ،ەوخااااۆم دەهێاااانمە ێ بەبیااااریش کاااااتسااااەرەک
انی رتووەکااااا کگیە تەەڵ وبتی لەگنێەکاییدەیوەناااا ەی پکااااااوڵۆزە ئاێااااژدورودر

 ەرلسااێلل  ئێمانۆئێاا   وی جااواننگرێسمەگەڵ کۆەتی لیستادۆوێوە  لەکە  ،  کاریەمئ
توبمان  یەکانیەندیپەیو هەمووی ەرەکەیوەندیکاری سپ ەکە تاک  -ووبردکادپەی
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 ،ووەیشااتبە گتێساا ڕەشپردە کرسااە  ی ئەویایاا نساایللەر لە تە،  -نتنداشووە لە واب
نەبااوو.  انسااندو پە  رێاازەی  یمااا  ەڕەشپێسااتهەرچاای  ن بە  ەستکرداتێکدا هک  لە

 لەوو  نەباا ز  و جیاوااتەو  کە  ،یاان بووج  یڕەشپێستدەوڵەتی  ین  ەمکیە  الیبیریا
م هەماابەر مەیلاای دانەوەوانی کااارش نەماادەتمناای ، لەدایکببااوو.ئیلاسااڕئیهاای 
اناادا ملەگەڵەشاای  ی هاوبزهێاا   ەب  ەسااتیو هیل  ائسڕبمان بۆ ئیویستی توەخۆش
 و مۆنرۆڤیااااە لباااوو  نی مااا ێساااەرنجج ن وڕفێیااااتر دڵااا ەی زوبم ئەبە ،نەباااێ
 .بینیمدا ەکەوبت ناوەوەی ە لەک ،یە بووقاەفریئبوو بەڵکو ئەو یا نەرالیبی

 

ەگەڵ سااەدان کە  ،سااەم لیااادا گەڕام.  یبیرو النااا  دان مایاال بەچەن  بۆ
ریان ارسااایپ زۆر ایەوە،ل دیائئیساااڕ مەڕلە مپرسااا  نهەزارا و بەرسااا ی کااارد

ە نجاای زۆر جااوان لگەی  کژنێ  .114تەوجیل  تیوەک وب  بوون  یلسڕائلەسەر ئی
 واد ە لەیااارمب ەلباااوو،  ناوەرماااایاااا یی الیبیرەوکاروبااااری دەرە انگەیمااا فەر
پااێم  ،پیاارە داکااێکم هەیە، "ماان پێیگااوتم شااەرمنانەر زۆسااەردانەکەمدا ی ژۆڕ

ووە. مەوە هاااتەلیرشاا ۆئ  لە  کەک  انێاا میوبە    ڵم،اسااەرانە  ژۆڕوە ئەو چەند  گوتو
    ک نێشااوێ یکنااازانی کە هاا  ەرێئ" وتم:گاا  ێاایا پئەوساا  ،ناایاڕو لێماای تەنیااا ایکاامد
ەر ماااای انمخااا ئایاااا  ە.ەشاااتبەه ەلیم لەشااا ۆر؟ ئیەیااا ەلیم نرشااا ئۆ دنیاااادا وەک لە

م ،سااەی رشااەلیۆئ  لەبااارەیبیبیناای و  تااوانی  خولەکێکیش بێ بۆ  ەر بگپێتوانیە  
 " ؟ەیبک بۆ

 باریوڕوکی وێە ئاە و بوتڵکچەک  یایکد  دانیە سەرمچوو ڕۆژهەمان  
 مااداەدەور لە یااانتەکە ەباارد. پیاارەژەن بااۆ ریادیاا  بەا ۆماادەگەڵ خل یشاامنوردئ

و   دکرەی،ساا   دام. ئەوسااانە  ێلاا   شاایستیدە  گیاازرهەەوە،  یالوە، دەخویەدەسوڕا
ئەو ە،  ەیکنەە،یڕاسااتساات  شااارە  مەبە  شەلیمەوە هاتوی. تۆلە ئۆری : "تۆ  گوت
 دەژی؟"لێ س  اڕ کی بەەن و خەڵلێ ه یخانو ان وبجادەورەی شا

نەبااوو ئەوکااات   وا  مێپاا بەبم  ەوێ دەژیاام،"  من ل  ،بەڵێ؛ "ەوەم دایمبەو
منیش   ،کرادا لێمئەفریقا  وومهە  ەکە ل  ،بوو  رەاو پرسیەبم. ئەوە ئای پێکردوڕب
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 کە  ،وەیەئە  ێباا ی  لیمدا بەهەشااتاوۆرشەئ  لەم گوت، تاکە ش   کانییەئەفریقابە  
  وەر ماا هەستا ئێت

 

و ئە وونیدەبا ئاماااریاا یبێال م بااۆەکەەردانساا  بەشاایرنگتاارین گ ماان ۆباا 
 ڕەفێک باااوو بەشاااە ئەوە-ۆزهااا  ومە سااەرۆکیکراباااو کە ،ە باااووڕێوڕەساامەک

ڕایەوە، کەم گێاا ەربردەێااک دواتاار ساا ت)کاگااۆال  -نژنااا رایەەبەخشاا ن دگاامەەد
پێااای باااری بە یی اۆراپسااا ە دیب یلداائە ئیساااڕوو کە لبااا  تاااانەشوەڕێکشاااتێکی 

وازە ەرە ناااه  ە شااتێشیئەووە  ییەیااادڵن  . بەایبێریاا الە باااکوری  ۆال( لگ  گوترێەد
 تاااوە ون تاای ەبەرێم کاتێااک لدەنیشاای پێاادااند اتبێ،هاا یاناادا توشاام ژ لە بااوو
 یااااان بەهەموووم، بوەسااااتاڵکاااای هااااۆزەکە وەخ ەگەڵل ڕۆژەکەی نەرێوتساااا 

ەوە ئ کاارد،دە ڕمباااوە مەتاساا ئ بە دەگااوت، نایاا یڕین و گۆرانهەڵاادەپە دەورماادا
 نەیەەو بااۆئ بۆ ماانە  ەبیب، کلئەت  کی ووانسک، میلری پییەگۆلدا ما  ؛بووبمن  م

 ن: "ێشاابووکڵان بوو بیاارۆکە الی ماا د  ەربڕابااێ.د  زۆرەێاازە  ڕ  ابێ و ئەوخرڕێک
دا یقااارئەفو لەنێااو جەرگەی ۆنەیە باا ی ئەو سااەرەتا  لە  ای وڕێکتاااەفڕدەبێ  من  

کە  وبااوشاام لێی" حەز و بم"اهاااتڕسااەری ەم لانیاا ژ ووهەماا ی وەبنوێنم، وەک ئە
ی ئاااافرەت ٢٠٠بە  وباااوو،ەوات کردنەکەەماک سااا اتێااا ک دیتباااام." یاااانب نماکااا وەنە

و، وکرابدروساات یاااە گل ەی هەناسااەبڕ کوکبچاا  کیکااۆڵیتێ یااان بااردەکە منەهااۆز
کی ێم و شااتدکاار یااان لەبەرخێڵەکەۆکە ژناای  ری سااەرداەبااریق  یەبایەکیوێ  لە
        . ڕمەوەێاااااا گەی بییەکرردەکاااااااو اکەمحەزناااااا – ردکێتپساااااا نییانەشاااااایان دەناێ

 اااود و ئەفسااەرەئێ بەرەکەم )اوەلییە یاا ئیتە ئیسااڕادەساا ی گاااهەرگیااز نی بەبم
ادوی و جاا  انهۆڵەکاا ەو دەنگاای دنێاا  کاااتێ لەێ ەوە( لەبیرناااچەکەشاامشئاسای
 کە  ئااۆخەیەی هەناسااەیان  ان ئەوی  -کەدا بزربوومەکەنێو کۆڵیتە تاریلن  اژنەک
ی ەالمەتساا  و بە وتەوەەرکەدسااارم خوڕکە ی دیجارێک  ەیەمد  ر لەوەوەبەهات

و ەکااارێ لەباااارەی ئەدی وەم. ئەیشاااتم دەڕۆخاااۆێیەکاااانی پ بە ەەوزەو،و بە 
 یەنگااااااا پڕڕ وم و بەوەربکااااااااریگکە زۆر  ،یەوە بڵاااااااێم ئەوەکەەسااااااامەڕوڕێ

نااااااادارییە ە مێوائەو شااااااێو دبووم.شااااااااڵد ن و دڵگەرمییااااااانەیاکوشااااااتەسر
ئەو  دیئیااا  ؛ممخاااۆمااااڵی  لەخشااایم ەبپێ وایتێکی ئەوان هەسااا  یگەرموگاااوڕە

ێکی وێنشاا  هاایک و لەێش هاااتەپ قااائەفری یکاننەاسااەرد هەمااوو اتنەم لەەخێرهاا ب
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 ائاساایاد ەێ لک نەباا هاای م، هەراونەکاار پێشااوازی لااێیەوە یاا گەرم ەدیااکە وا ب
 م.نەهاتشی تو

 

ەساااا  دوڵەت بااااوو لەمااااین دەکە یەکە ،گانااااا ەینوچااااو یبیریاااااوەال ەل
مچە خااوای ی ناایاوماا رکن  کااوامێ.چاااوم بە د  ێو، لەووبووی بڕزگارمار  تعسئی
و نکرۆما بو تەمەسێ کەوت. ئڕۆژێ  ەوی ئریقائەف  زمیلیناناسیو  ناویسوفئە

ە ئەوێ شااتمیر گەهە  مبەبی،  سەرسام نەباا   وەپێیەەوێ یان  ن   خۆش  ببینی و
 ەیتی ماااایەگۆیڕاسااتتپێبەساااتن و ناادە پشەەرچرمااان کااارد هزۆێکی وتااووێژ

بااانیی و لەبلە ەیرالەباا  ێشااانەجڕاکسەرننا ،عی واواێکی ناا شاات. دوودڵاایم بااوو
 یقاااااارئەفی کەرڕزگااااااری مااااااهێ ەر بەی هەوەبی ەکجۆشاااااییە شااااایە بەۆپەر
 کیێشاااااەیەکە ک ،ەوە لێکااااادەدایەوی بەئەفریکاااااا نیاکێشاااااەک ێنێاااااتەوە. ئەوبم
حەز بە وتااااووێژ  لەوەی ربااااوودووێ، زۆر باااا  ەخۆبوونیااااانەی سااااەربرمیەف

ئاااخۆ  انەتناا ەیااان تبکا    یقافرئەی  انیەکەتیەرامد  دانی سەرچاوەر گەشەپێەلەس
 ێاایشااێک لئا ئەو لە. بکاااتەوەەرزخااۆی ب ەیکگەلە ژیااانی یانن پێوەرەکاا چااۆ

 ەی،ساا  ادیئاااز سااەربەرزی رەیالەباا ئەو  ە.دیااک اشااێکیئ مناایش لە ەکاارد ود
ی گشاااااتوساااااتیی تەندر ون،فێرباااااوو وێنااااادن خ یلەباااااارەش منااااای ،ردکااااا دە

 ناادانۆ چەی. باا ۆیی خاا یشااکو پز  کااارنیەکتبااۆ مامۆسااتا،    ەفریقائپێویستیەکانی  
 ەویئ  ی بەەتن ،ەنااایمماااهیک کاێ  بوا  پێم  بەبم  کرد،،سەمان  وەر بەوەەمژمێد
 هێنا.یکە نەد

ەر لەسااا  و باز)پراگماتیاااک(ەوەدساااێکی کرکەبااابمە  توانیەمااان نەماااد
بە مەزناادەی ماان لە کرومااا کاتێکاادا ن لە ،باامژدڕزانیاااریی  انااین وو ز کنیااکتە
لە   وونەبااۆ نماا   هەر  .ەبااووەی نیکتێکی ددا شنبێژیاەوڕز و  ئاستبەر  ەرییاندود

 لەبەردەمخاااۆی  بەی،ەتەڵێکی کاااۆ باااۆچی ەک ،وەەردمڕونکااا  یێکیاااان باااۆخاڵ
ری ساااخوڕچاای  ۆباا هەروەهااا  وە،اداناا  115ادکاارا ئەاناادا لە ەرلەمپانەی باڵەخاا 

خۆیی بەمەوە: " سەرونکردوڕ بۆی گانا، وێیرەوپولی نسەر پا  خۆی خستۆتە
 بەبمناااگەن. ێکە تەتااای وشاا وا ان لە. ئەوەییاا ک نیهاا  ەڵەنااگجو ڵکاای نێاا بااۆ خە

د اژنی ئینگالناا اتی شاا جیاا ای لە وخساااری نکرۆماا ڕ  کە،  ننبیوپو  دەارەێک پاتک
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ی ڕێگاو ندە دو" هەرچە.ەیچییی  ۆربەخسەەن  ەگداوە، ئیدی تێڵرڵکۆهە  لەسەر
گاااۆڕی نەئەمە لەوەی ن، بەبم وشاااتەکان هەباااو دنەوکااارڕون باااۆ اوازمااااجی
 ەل ش خااۆیێ، ئەمەراباامەزدگانااا ڕائیل و ن ئیساا اونێاا  لەنە ادۆسااتی ییوەناادپە

اری کاااا  کە ،یەوەیناااا انااااا بگ ل ویساااارائیاهێنااااان لە ئڕکی ەەیمبەرنااااا انیجاااااڕد
وەهااا را. هەراماادە ئەنجیەکانەویئیلسااڕایئ ەنلە الیی سااازنە و ئەندازەتنەراابنیاا 
. دا  اشمانەشەکەی گانڕە  انی ئەستێرێڵی کەشتیرهێنانەکایەی  ی هرمەتێمە یائ
باااۆ و  یاااانەەموودتااای اناااا وبگ ساااڕائیلیییئ باااۆ ساااەدانماااڕۆ ەیدا ئیتڕاسااا  ەل

  بێ.  سمەبەال  لەئیسڕائیل ک هی ەایان وکە ئایندەی گان ،نەشائەو
 

، نمااونەش سااەرۆکی نیناایبم ەکی دیاا ەکاااناییئەفریک ەرکردەتاار ساا دوا
هاای  لەپتاار    نۆرەییەکانیێشداوا و پی  ئەوکەسە،  نیبۆگوت  ااری یاج هاوفکەن
 بااوو،مااا ی نکرۆۆزهاا  ەمااانلە ه وەبااۆنەیە بەو رۆگنی )هەن. باا ووک باا زیاا ن نماا 
رۆمااا کن ونکەباادوێی، چاا ا ڵیاادلەگە زەکەی خۆیااانهااۆانی بە زماا  ەنیاااتنی ایتااودە

 دا١٩٥٨ەد نەباااااوو( لە ەڵبزییااااادا یش لە ئینگلگنیۆو بااااا  یزانااااا نەدەسااااای فەڕەن
 گە.ی گاااارنەد سااااەربەخۆی، ەپێاااادانی وبت بکە پەرە ،ڕوایەباااا  ەوهاتەسااااەر ئ

 ساایەمەترو بەبارەت وو سااەباا  ونتاارڕورۆمااا کلە هاای ن ئەو یوانیناا ڕی سااۆئا
 رەەسااا پاااێ ل نیااااتەئەوان  ئەگەربااانەوە، دە یقاااائەفر ڕووبەڕووی نەیکوشاااندا
مییە یسااااالن: ئدابگاااار  خوەپێشاااا کی ەکاااااریمادەئاک هاااای بااااێ ،بەخۆییسااااەر

و -چیناای  انیاا   ڕووساای-ۆنیزمکۆماا   ەکەیدە کوشنیەڵیتێک  نانەتان؛ تەکۆدڕتون
رانی ەرداساا  وەک ی-یااکەدی ێکڕوخسااارکە ووساا  بە -نەیاااونەاگەڕ الم؛ئیساا 

ی نێااااو سااااەرتاپا نی لەکااااایانڕەوەپەرەپێاااادراوە م گەزەەڕی وازال و یقااااافرەئ
 ری پشااایەنگاااابەر ی زۆرنێکسااااب باااۆئەو . هەروەهاااا ەبینااایەکە درکیشاااوە

، دا١٩٧٣ی تشاااارینی دووەماااا ەوە. لە بااااوو یاساااار و گەفەکااااانننی پشاااایکرد
بە  انااااد،پچڕ ئااااێمەداگەڵ لە ناااادیەپەیو ن ودا بااااۆی ملاااا رچەناااادە بااااۆگنی هە
ەکان رەبیە  "ابر"  ن"لەنێواک  ایە شتێبوودە  وەئ  کە  ،ردەوەنیکووڕمبارییەوە  خە
 ک لەشااتێ هەمااوو اد١٩٥٨لە  دیااارە .ێاارێڵبژهە یەکاندایلسااڕائییئ ە"دۆساات"و 

 وو کرا.شیش بباوەی ئە ،بووایندەدا بەردەم ئ
 

 بمبە ،مبووپەسااااتدا رۆماااااکندیاااادارم لەگەڵ  رەتا بەهەرچەناااادە سااااە
 ڕاکێشنجرسااااە و باااااشی ێکەردانساااا  ر بەهە کوەنەنااااام گا یدانەکەسااااەر
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 وهەماااااوباااااۆ  ناو وەرچەرخااااا ەوهەری ی جخااااااڵێکباااااووە  ەڵکاااااوب ،رگەڕاوە
ی ڕۆڵااا  گانااااسااااڵ، ەەری سگاهەنئااا لە ێک شااا بە ماااان. وەکئەفریقا یپڕۆژەکاااان

 ەمووه  یاننەرینی، کە نوێب  فریقائەانسی گەالنی  رکۆنفەمین  بۆ یەک  خوێینەخا
زی واخیگااارڕزەی  ربەوو بە  گرتبی لەخۆریقائەف  نیازەکیخواگارڕز  ەخراوکڕێ
ازەیەی ە ناااوتنیساا ۆمئەو کۆ  116رج پااادمۆجااۆرر د.  ن پێشااتە. میریشیەوزائجە
ە "نخوازکەوت"پێشاا  ەهێااز ناادیەن بیرمگتااریرنگکە  و،وباا یم بینییینااده ئاااوایڕۆژ

 و، لەنێااو ئەوبوفریقااائە  دانیێوانینی پەرەپڕتکی  و ماممۆئە  بوو،  نیئەفریقاان  پ
ەڵگااا یاای لەنێااو کۆماراد زۆریکی مەکێکااۆ کااردی کااۆکردنەوەی ەک ،یارانەکاا 

 ییااااا نی یەکێتشاااااا ن بەشاااااا و وکگرتووەکاااااان باااااوتە یەنی وبەکاڕەشپێسااااات
 ئەوەش سااااەرو و لەل بااااوائیڕلە ئیساااا ەزی ح رزۆ وئە .وزانی جااااووابااااانگخ

گااوتم   پێیەتەوە.  نووا کۆبئاکر  کە لە  ،ینمن ببکاقاییەفریئەدە  کرسەربوو  ڕکوم
لە نس دەبااووایە ارفنش. کااۆاناایئەو بااۆ کاای لەبااارە بااۆ ماان وتێەدەرف ەشئەو

کە تااااااکە  ،زەکاااااانیاڵوب میوانخاااااانەی لە یاااااوەڕۆوای نچاااااواری د ساااااەیات
 لەکە ەتییەیبتنە تااااانیشااا د ما، بەبپێبکااا  ەسااا ا دنااا گا ەەی نوێباااوو لانمیوانخااا 

        و نێاااا مە وور چاااا لەگەڵ پااااادمۆماااان  کاااااتێکیشو، خرابااااوێکڕسااااێ  سااااەیات
ەوری د ەبان کیەیساا لەسااەر کورپیاااو  ساا شەی زیکەناا  کە،انسااەری کۆنفژور

 ەکرد.یان دنڕێی من، چاوەانیشتبوودکەتە کی ێزیم
 

ە ئااااێم و. لێاااارەبااااو ۆشجاااا  و بە ە مەراقبیەکی وەونەبااااووڕووبەڕو
 جگە)بێو هێنابو دەس  ەان بخۆییمربەکە سە ،ینووب  یقیئەفر  بتین وکەمیەی

 وی جودەوڵەت یوەەرروباری دەوەزیری کا  منێک کەسیوبیا(؛  ەئ و  یاربێلە الی
 کە ،میشاااتووانشەسااا  کە  دباااوو، لەگەڵ  ڵساااا ەد نیااااتە ینااا مەتە ،باااووم
مە ێئاا  ناوە.ێدەسااتان بەسااەربەخۆییابااێ ساااڵێک دەسااێ  و یااانوەکانیااان دوبت
کی اتێخەباا ن ماااهەموونااد، نابدا دەمانساااندنەوەچەو یربااا باان لەمااان مووهە

ماااری بە یەتی بێژراەنهێشااتا نااوێ، ئەوان ووباا کرددا او ئازادیاا پێناا ان لەمسااەخت
ی ەبەرفاارەوان ورە وگە نەئەو پااارزەمی رەسااە کە دەکاارد  یااانڵکەخ نملیۆنااا
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ژە ێاا ەمکە زۆر ل دا،ەۆڵکاا چنێااو وبتێکاای ب  ەش لەئااێم،  وونووببەشاابدا دااریقئەف
 لە نماا ۆ باا ە ەی. ئەو ئێااوارەژیاانەدەدرێ دو ئااابڵۆ، درێەد وە لێاایالر چااوالە
. وبااودکرشاابینی پێ  هێرتاازۆدۆر کە تیاا  ،چااووەد ەی واانییاا مێژووکی نیشااتنێاد

وتم گاا   پێاای  رپااادمۆبەبم  ینەوە،  ناساا دەەکانیااان نەونا  نم بەاکییەفریقائەزۆر لە  
 گەڵەون لوشااااتلەوێ دانیش ئیااااریازەرەکااااانی جەجەنگاوەی کەوا سااااەرکرد

 و کااااانینجاک توەسااایدا باااوون نفەڕەتیعماری ژێااار ئیسااا  ەلتر شااا ێانەی پئەو
تم ی بااوو. هەساا ورگاااۆر باز  کەرەو. کەشاای ژواسیۆدیڕ  ریوباشو  و  روباکو

ی ەیانرەتایوتە سااەگاا ئەو  مااانی  اوپەی، هیچیشاایان هدەکاارمااان دوو گ  گرژی  ەب
م یەوەونەکۆبااو وئەای ماان داو" ؛وونەی پێکااردنەکۆبااووکە ک وونمۆر نەباا پاااد
کە  ،ننببیاا ا ی ساااوتێکاا وبی  اری دەرەوەباا کارووەزیری    تا  ئەوەیبۆ    ەوردوک

 ە."ووکردەپێناودا لانی بێوچی ێکباتاێناوە و خەەدەستیی بەخۆتازە سەرب
 

ەر سااا  بااااڵی بە  جااااڕی ەکیگیرکەیەک بێااادەنچااا ناااد ەی چەوۆ ماااابااا 
وسااڕ دارەنگێکی سد بەە.  وووەب  ەزائیر ،ی ری جنوێنەجا  شا؛ ئەندا کێەڵەکهۆ
ت کەتەوب،  رایەماا   خااانمگااوتی: "  -کەبااابەتە  بەەندیدار  ەیوپ–  رۆشانەپێفڕشە  و
مێزەدا ەو ئ یە لەسەرنەوائە هەمووی ینی سەرەکوژمکە د  ،وەی فەڕەنساڕێ  لە
نە ناادادڕ و ەیەکی دڵااڕەقشااێو بەی ەتەموئەو حکااو ؛اوەچەککاارڕن، پیشااتوودان

ان مانەکێسااتپەشڕدژی باارا  شیانەسااترکاااری تیرۆ ن دەکااا واەمشەڕی گەلەک
       ،کهێزێااا ڵ ەلەگ یەەتئەو دۆساااتای ەییااا ەدایەتااای دەەوڕ نچاااۆتاااۆ  ەرێەکاااا. ئد

؟" ئەفریقاییە  ینەالی گینوسرەی خۆنی چابڕیاردانی مافی  یەکەروژمنی سکە د
ی تمەگردساایارەکەی هێاا ۆر بە پرز ماان انیشااتەوە.دۆی ێنی خاا وشاا  لەەوسااا ئ

ە نەککۆبااوو یککە دەسااتپێ ،مومبوەرساااسیە ڕاسااتی لەو نیاااتە نەبااووم، بەبم
و کاااتی تاار اوەزاڕسااازی ستەڕ یوانان چاااوەڕشااێوەک لە ەیەکوێشاا  و. بەبااو

دانێکمان پشااوو ەرتمە کااوئااێبەوەی    بااوومدمان  م ماان شااابەب  ،رددەک  زۆرترم
 دن.کرادەماەبوو بۆ خۆئی زۆر نتێککا پێویستم بە نیشەها موهەر ەبوو،ه

 

کە ەزێاا ملەسااەر  مخۆم بەریەرود  سەیرێکیو  یرساند  اگدجگەرەیەکم  
 دەرکر  ساااااەهەر شەسااااا  بە دایەوە. سااااایارەکەمی پرمااااا ا وەبینجااااا ئ رد.کااااا 
 موویباا بڕتااێ نیگایااان  انەو ناااحەز سااڕواردەکی سیشااێوە بەی کە ەفریقاااییئە

یی تیەکێلە  کە    ،مەکی کەارەیپ  شە یان بەالبە  چەکە  ون بەکانماگوتم: "دراوسێ
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کە ێااک توڵەەدە  بەرن. تاااکانناوماا ەلتەمااابوون    بەوتبااوو،  ەن کدەسااتیا  ڤیەتسۆ
ە ک  ،فرۆشێب  ێپ  انکمەهەندێ چ- ڕی ،وۆری دراوێکی زڕب  ەب–  ووامادەبئ

وهەڵوێسااتی اهماان و. بااوا ەنساا رفە ،دنلەخااۆکر  کیداکااۆ  بااۆ  ووباا ستمان پێپێوی
 بڵااێم،  ێان پاا تکەیڕاستیەن  بد  مڕێگا  مبەبدیگۆ ،    رەانببەرم  ین  ێوەنەی ئیکو،ڕ

 ەوا بئە ە بااێ،مەزدێااودیگااۆلیش  ودی  خاا ئەگەر    :ان نابێ ی  لێیان  ەزتئەوسا ح
ەی سااەرچاو اکەتاا  ەک ێ؛ڕبکاا  ێکاای لاا چە دەزاناام ەتی خااۆمیموحکااو یرکاا ئە

ە و ئێو ەگەر هاتبائکەم، ێبل انتڕێکن پرسیابدەم ێگاڕنوکەش . هەانەمکڕینچەک
 رد؟"دەک ا چیتانایئ ،انەدا بمئێ دۆخی نهەمالە 

 

 ەڵی ببااا  کە  ،بااووەێشااان دهەڵک  خەیەی ئااۆێم لە هەناساا و گووریکبەخ
انییااان زن  کااایەائەفریق.  ناادا نەمااابەی  ەل  ەکەیژیی گاارئیدێشا.  کا  ەدرەکووژ  سەر
 رەبااا نەوە، دەسااتبەجێردشااانە  شاام لااێهاایک شتێکی  و  نگوتااووم پێیسااتیڕا  من

ە سااەبارەت ب  دنیانرانکربارساایالە پر  شااتێکهاایک    بووەوە. ئیدی  خاوکە  گرژە
بە رەت ساااەبا -ی باااوونییااااری زانووینااا ن زۆر تتان. ئەوانەوەسااا  ڕائیلسااا ئی

کاااردم.  تیانوپرسااایارک بااارەیە ەودی لیااا ئ -سااوپاوت، ادرهیسااات ،تیتااایەکیبۆ
 ریوکوبااا وون. گەنجێااک لەباا  اوانەاشااکڕندا زۆر شاایاانینەکارداک ەا لەهاا هەرو

ک یئااێمە هاا : "ەمم و گااوتیبەرد  هاتە  انن(مموسڵیان  شوهەمونزیکەی  )یا  ایجیرن
مااان ،ین ەبااێد مە دەزانااینم ئااێەببیە، یاا ێریااادا ننایج ریوولە باااک یەکمااانوجو

  "ێبلێیان 
 ەمانەوماوەی م  لە  کانیەیقایفرئە  ەڕشگێرۆش  لەگەڵ  یانەەمەتە،ێدەو  ئ

 هاوکاااارییمەی بەرنااااەی ەوئ ەت، تاااا کاااار گەیشااا نوباااو ەردەوامب داە گاناااال
یەکااانم قائەفری  رکردەەتی ساا و دۆستایە  ێزڕن  ین. مێنرمەزداب  لێ  ەتییودەوڵنێ

 کەن.ب کانداەیلییڕائڵ ئیسەەگر لو کاینن مانبون با،بو،مە  ەوانیش، ئێنابەدەستا
وی خااۆی وباااز  و  ەساا د  بەپیپێساا   ی سیاوپ  ببینن  نبوواتهڕانە  ەوەئەوان ل

 ڵااێ وێجێبسااینگەکەی  وخۆی نووی  ورەزئا  بەە  نێگابشارەزای    اخودی  اربکا،ک
بە  ەوانی ئالێمە یەی ئاا ڕاسااتیئەو  ،ی پڕۆژەکااانیاادانی کااارمە رەساا  بچێااتە

نە وشااتییازۆر سر  نەیشتاو  رنگبوو. ئەۆر گزر  ێن، زۆەکروێناد  117روێکەنگڕ
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ئەوەش زۆر مەزن   ەناادەچەره  -وبوکرد  کانی سەرسامیەیقائەفریدەهات    بۆم
ن ییانە یافریقائەای ێربوونی سەمە بوو بۆ فگۆییانستڕا  یکوڵێم هەببە  ،ونەبو

 روباااریی کانگەساایونو  یانەناادە گەنجەکاا مکارڵ  ەپەرۆشانەی ماان لەگی  ڵەوه
هەساااتی باااکەم. )هاااۆرا( ان نەییائیساااڕائیلی ەمایسااا ە رکە فێااا  ،گاناااا ەیەرەود

 باان ەل ە گانااالمە بەیااانییەک یاااد لە. ێنەوزۆرم خۆشااد منبوو  وەئە  انزۆربەی
نزە ایاا ان یشانەدەکرد، دە   ی خۆمپرچ  ،یشتبوومدانحی مانگۆدا  بەالەی زکدارێ
بااوو. نینەبی  ندرێژیااا،ااژی  یااز  هەرگ  رشااتکە پێ  ،کەوتاانرەدەو  ێۆڵەم لەپڕ لاا کیژ
دەساا  ا دەکحەزالم. بینیم  و هاتەازاتربوئ ەدیکی وانکە لەن  ەیاۆلچکچێکی بک

نن دابێاا   بۆچم  رپ  ۆرەن  م بەاڕگە  ێتوو لی داهاسەیاتو  نیۆ  وا بئا،  دالە پرچم ب
م یااا گردبباااونەوە، بەد وەەتمپشااا  ملێنیشاااتووەی لەتە سائەو حەشااااما تەناااانەت

 ن.بوودرکنە
 

ەیەکیاااان گانبێلە ەوان ئ کە ،انااادنەنو نی وامااااێکراەفتااا ڕەیە وشاااێبەو 
وەکاای ڕوشااتیاریی، کی ڵگەێکاا  ەلی زیاترمااان شاات پااێم وابااێ، دەکاارد ڕێوەچااا
بتاای جااان بااۆ زۆر ونەگ  یمەکااۆ  یااان  پااۆلیس  نخانەکان، هێاازی، میواردکتەسد

نااااانی تنیاب یارمەتیاااادەری انکاااا یەایەفریقئبااااۆ مە ا، ئااااێناااا  یی بنیاااااتقااااائەفری
دەتااوانن  کە ،ناندمسەل بۆمان یانڵەگن لەامرکردکا  ەب  ،ویندن بوبڕوابەخۆکر

ی ج اااااکیی و کرێکااااارچێن، ۆماااا ، لیفااااڕۆکەوانرگەر، ی نەشااااتەیشااااکزپ نەبباااا 
 باااۆکە  -یەیااا ن ەوئە رەه یکااا ەکنیناااای تتوا ساااەلماندن مااااننا ، بۆنتارسااا دا

ی زی ساااپەەگڕ رسااە ەل تەنیااا وەیەب -وباااودکرپێ باوەڕیااان زۆرەکی ماااوەی
 .ێان بپێس  پاو

 ن پااێڕوایاەت بەنانت  ،بوودرکوێ  ەلیان  خۆاری  ک  نەکاەبریەهەڵبەتە  
ان لەگەڵ ازییەکمااااااا هااااااایک جیاو تاااااااداەبنەڕ ئاااااااێمە لە گاااااااوایە ،ونهێناااااااابو

باشااااتریان  کااااانقاییەیئەفری رزۆەبم بەشااااێکی ب، یەیاااا "دا ننکایەعمارییساااات"ئ
 ەی پەلەور کار لوکردنێخبە یەکی ئیسڕائیلییاارەزشزانی کاتێک  انی. دەیاندەز
 ە مریشااااکیناکاااااتبیااااا امز انییشااااکەکا مروەەکااااا، ئد داابیاااا ڵگەیەکاااای زامکێ
 وبتاای  ە  لی بەخێااوکردنی ماساای  رەپێاادانەپمەی  بەرنااا  ئەو  و  رییانە"عماستیئی"

نزانی ئەوان دەیااانێ. هەروەهااا ێناااه ەرهەمب "نەارییائیسااتیعم"ماساای  ادی لمااا
 نرێناااد  مەشااو  ەوەەر ئلەساا   ،ێنندەخااو  ایسڕائیلدە ئی لقاییەئەفریان  و سەدئە
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 کاااانامەرنن باااۆ بەمااااپێوەرێکەوێ ە لئاااێمدا ییتڕاسااا  ەل ەر.ساااێنچەو ەبااانب تاااا
شمان یانپێوەرەک ینڵێکە ب ،ەیی،ایمی نڕووو    نابەجێ  کارێکی  وایە پێمو،  دانابو
 مااانجیئا لەبااارەی کااانریقاییەئەفخۆمااان و  ەن لپرسااما  ە سێمئێ  .بوون  نوێ

 رێ،ە بکاا تساا ویڕاسااتی پێ بە ئایاااەکە داواکااراوە، ڕۆژپاا  ائایاا پڕۆژەکااان کااردن: 
ێمە  ئڕێ؟ ەسوەڵدپێای کارە دا ئەمبوارەو  ەل سڕائیلئیتایبەتی  بەا  یاوەها ئەره

سااااێ  ەرەبماااای هو ەک ،پڕۆژەکااااان دەکاااارد بە ندەسااااتما بااااارە لەو تەنیااااا
 وا خۆماااانئاااێمە  دەیاااانزانی کاااانەفریقاییەئیە ە، باااۆیباااووابەڵاااێ  ارەکەسااایرپ
 ن.بکەی رەەسبۆ چار ننیاشەکاکێ هەموونین یانە بتواییکماتئۆتۆ ەک ،بینیننا

 

م ەتەکشاا گەش  یش پااێجااارێکهەر    ،ەفریقائ  ەڕامەوەگ  کەیدجاری    چەند
ەرمااااای، گ ەڵخااااۆم لەگە ڕاهاااااتم ومااااان لە زۆرە بااااۆ ماااان. ە ئەوەمگوتااااوو

 دەساا   ئەگەر  )خااۆ  وبە ئاااوی کااوب  انمەکاا دان  ەوێ،ێنی ئپاکوخاوتی  رموکوکە
ی وا لەشااتگ یش بەسااەیاتدان چەناا  و بە شاا ەمشووە( داا بە ،اا ا ئەونەکەوتباا 

  دیدەانیشاادا نەماا ەیرەکخەونە س  نێااوەت لەەنانت  مدا ونیاژ  لە  ەک  ،رمەربسەبە
 ،انااانوجی شااا هەڵبژاردناای بااۆ لااێ کەمەک باا ەیایەتی لیژنسەرۆک  ک ئەوەیەو
 گەڵان لە، یاا نوبتاای کااامیرۆ ۆییەربەخساا ادی ساااڵی ش لە میارەجااانیەەوئ

 ااجاادیری ەناااک ەلجااان ئابیاوین لە کااان فاارریقاییەەفئردە  کەیەک لە سەردەست
 رزۆەنااد بااێ. هەرچشاای دی  گااۆرانی یێاا ری بهااونە ێکاایپتی لە مگااوێ و بخااۆم

          ەبوو ماریبەختی یەیاە و موزۆر خۆشمویست ەەوەند، ئبمڕادا گەئەفریقاەناو ب
بێ ەڵاااااداگلەووە. تاااااا ئەمڕۆشااااای شویساااااتدە منیاااااان خۆانااااایش ئەوەنااااا ئەو

 ەک ،اوەماااا انە یااا یەفریقائکە بااااویااااک و اد نااادێ لەوڵ هەەگلەناااامەگۆڕینەوەم 
ابرایەک لە لە کاا  کمەەیانەدا نااامدوایی لەم .کردووە  وەناوی منە  بەنیان  منداڵەکا
م بۆ ێکی زۆرسوپاس  ەوەنینازێپ  بەتی: "یەنوسیویدا  ێت  ،هاتووە  بۆ  ەاونایجیریی

. وا بااودگۆلاادای بچکااۆلە تێاا  بااۆ ەکییەکە ملااوانک ،هەیەەتااان امە دلۆڤانیناا  ئەو
کە  ،گاااارەوەرب ی بچکااااۆلەدالاااا گۆەو ئ یەنێاااا اناااادا وەیەمنامەو ئ ڵگەتکااااایە لە

ۆ ب  ەیکانەو یارمەتی و کۆمە بۆ ئەیێمەئ  ییانەیسگوزارو سوپا  ێزڕ  ەیاننیش
کە  ،ێوازەیومە بااان ئەو شااا ووتبااا کە ڵیو،ااا بە  اساااتیڕ بە ەتیااا  داوە."مرۆڤای
 ندم.ارادا بریستیان بەسەخۆشەوو  ێزڕئەوان 
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 نیەکەماا ی  ۆنااا، باا ۆ گاە باا ڕامەوەگ  میرۆنم کاارد،کااا  یردانەدا س١٩٥٩لە  
نی ی گەنجاەوەتنبزووکە انی دیڕۆژەکپ لە دەربە)لەوێ گۆ  ۆچوومە ت  جاریش

م بمااانوک تۆسااەری  ەردان، ساا (بووکردوستدر  ەوزییانەره  کیدێناشیۆنا  گون
وومە هااا چاا هەروەشاادا گەڕام. یاگامب ون بە ساایرالیۆا کااردەوە و لە مانرۆڤیاا 

ەک و ئەوێ  دەناا چەەرببیاانم. ه  118یرۆت  سیکۆ  ەوو کبارم  جم  کەەی  ویش  گینی
رکردە سااااە مەکە ەول ک بااااووو یەکێاااا ەبااااوو. ئەکەوتو نسااااەر ناااای دیااااکەئەوا

رچەناادە م، هەەێباادپەرەپ لەگەڵیداان  ییەکانمیوەندی پەمتواننە  کە  ،انەیییئەفریقا
 بەکروماااا ن وەکباااووم. هەرساااام ییەکانی سەرڕۆشااانبیرناااا تواش بە زۆریااا 

ە ر بپتاا  ۆریتاا  ۆکیزانیااا کە ساا کی تانۆری سااەرلە نااایری تااریشمیەکاای کەپلە
ن هەن. یاااااخۆ بە ەک ەیر لەوزیااااات ووخەریکباااا  ەتییەوەودەوڵسااااتی نێاااا هەڵوێ

ی تەواوی  نێکاا یانوڕ  پێاادەچوو  و،الەوە بااوادیکاا ڕپی  ڵی چەبا  بەسەر    هەرچەندە
 ۆر کەمز شااتی ەوە لەوێەر ئە،ینەوە نەبااێ، لەبڕاسااتمی شاایالیزسۆ لەسااەر

، کردەوانربەرفن  امنکاکەکۆمە  (گینی)لە  ە  هەرچەندکەین،  ن بیاشەکپێش  ەبووه
بم بە،  ەیی باێنیاانە کااایەیشاا پ  ابیباا   ەینجیالنکی ختابخانەیەمان ،ویوانلەوێ ت

دوای  کاااتێکیش لە، ووەباا نیل ساارائنەی ئیە،یسااتڕاکی ز دۆسااتێەرگیاا یناای هگ
   اکە کە تاااا -دڕاناااا پچ ادی لەگەڵ ئااااێمەەکانەدا پەیوەناااادییڕۆژشااااەش  ەڕیشاااا 
ێکی شااااتێم پااا  مااان یشەتبەتاااایب -کاااااب وا اتکااا  وو ئەوبااا  یقاااائەفر یەتااا ڵدەو
ەڵوێسااتی بااوو ه وا مپااێە ەوەی کبەر ئلە نەکش و. ئەوەنەبااو هێنسااوڕسەر

ی ایەتیۆساااااتد یەتاااااییە حەتمال دەباااااووڕائیئیسااااا  انااااابەربەرن یااااااراواگەیەنڕ
 ،ووە باا سااتیاڕو ەر ئەلەب  ەییەودڵنیا  بەبایەوە، بەبم  کرا  تا،ی  پێڵەتەکەیان  دەو
 لە وبااااااااو نەماااااااای خۆیاااااااااهەر خ کااااااااانیەایئەفریقدە ەرکرساااااااا لە  رزۆکە 

ەی دەسەبت یان بلۆک  ئەوڵ  گەلەییەکە  ەی یارلەوییان  ەتەوەنی نەوتنەکاپێشک
ەناادە ن ئەوکردبااای  ێی لیروای پشتگیدا  وڵەتەکەدەپتر  چەند  ،  دا بکەنیکەئەوید
 دا هەڵماندەکرد.ەڵیلەگر باشت ئێمە

 

لە  نموەزمااودیکەی ئ ینەکاوڕو بارەیلە - ەکانمتهەس  ەدێک لهەن  من
تیی ەی گشاا کااۆمەڵ ەبەردەمدا ل١٩٦٠اییلە کۆت ارەیوت وئە  ونێخستە  -ریقائەف
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 قاااایئەفر یەخۆساااەربڵەتااای ە دەوزداشااا  کاااانم دا، هاوکااااتگرتووەەکی ەونەتە
و یاااو ەدا، وێاانەی ئەو ژن و پم ددوانەکە کاتێااک کەبااوو. هە ەوێل اننوێنەریاا 

 ڵ زۆریشاایانلەگە ەهەرچەناادرچاااوم، بە نەتاهدیتن،  میقافرئە ەل  ەک  مندابنەی
دا شاایانووەمهلەگەڵ  بمبااکەم، بەەگەڵاادا ان لنی ،سااەیەماادەتوان رگێااڕەو ێەباا ب
ی تاااا ییەکی برایەەیوەسااااتکاااارد، پە دەیانگۆڕاساااات یییەکەسااااتم بە پەیوەنااااده

 ،مێشااکماوی  چاا   ان بااووم و هەروەهااا بەانیجۆشاادانەک  هاوبەشیو    نەە،یتڕاس
 لمنە ئیسااڕائیەی هاااتناوجااوو ئاااپۆرا ئە یرواەوێناادنەخو  ینەبااوون و دارینە
مین ەرزەساا بەهەشااتی  بەرەوابااوو پێیان و  -بوون  ەزارسەدان ه  بە–  کە  یینب

ە ینیڕواو چاااوەوی ئەدا وتاانەەد، ککاار ەوەبااارەی م لەەۆن. ئەوەی ماان ،ساا دەڕ
 هاااتوود دایاااخو ڕابااردوو لەبااارەیەتەی یاساا وی ئەو سخەیاااڵپانە و ناوا،عیااا

 ی باااوو کەسروشااات باااۆیە ن،ەر نەباااوویبەد ێلااا شااای ەئێم ێکشاااتگەل ،وباااوهە
 دا گوتم:وێێنم. لەن" بەکارباا"ئەو ەکنئێمە" "ی اوێنج

 

زە  ی تا ەتانە دەوڵ   ی ئەو وو ڕ بە ڕوو ترسیدار  و شتی مە و د ا  ەد لێر " 
ب خۆیا   بەخۆیی سەر  یە بووەت ستایناوە،  ەدە ن  کەمیان  ەوە: 

ئ ووەم د و،  و ابرد ڕبە    هۆگربوونە  خە یشیان  ئە ا ی ەو  و  ێشە  ند ڵ 
دە گو   ، نەیە ەربەخۆبوو س ی  ە ن ا ی سیاسی  چار ایە  ی  ەر س ە ستبەجێ 

 .  ەکا شەکان د کێ   موو ە ه 
بە  ینەڵواساااهلە خۆ باااێ ن چااایتمای مەبەسااابڵێااا تاااۆ

     یەوە پێاااااا خەڵااااااکزۆر  یە کەروشااااااتی؟ شااااااتێکی ساباااااردووڕ
هەیە. شی تاڵی یەوەرییاد ابارد هەندێ کو لەەڵب ،یەین خۆشکەیف

ن نەیالەدب اخکی دتێان هەسیکندێکە هە  ، تنە گەیش بۆیە مایەی لێتێ 
 یەرکەکاااندەبااێ ئ وێ ەبااه ێنااێکانی دوتدارەدەسااەب ربەراناابە

 مایەی اییبکەن.ڕ ووبردڕاەی واەی پاشمێژوەک در ئەمڕۆشیان
 ەزیااد  یشەکێ  وبتکدا هەندێ  ێکات  لە  119،یەکەردژبە  یێکرئازا
هێشاااتا هەر وان وبومیاااان هەیە، کەچااای ئەبەرکەڵەکەبااوونی  و
 ،باکەن  نەکانیاوبت  ێکیسەیر  نوار ئەەگان. ئەاریدژەه  کیرێابلە

 
 پارادۆکس  119
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ا ، و ئەڵمااازێاااڕ  - ن و ساااەوزاییزاکااااکان بە ەدناااەمەوڵدەکە 
 -الساتیکو  ر  شاەک،  لاۆکەا و  ماس، کاکا  ن واسئ  120،کسای باو

 کەنیایە    اوئیارادەی خا  وەئە  ؛ێکمبەرەنجانە  ەەوان بگە ئپێویست
 . نیرسان بئەو

بە  نکاااااایەئەفریقایبکااااارێ  اوەڕوانەرێ چاااااۆن چااااائ
 لە ،وڕمان باانسااسەر ئاساامان وونەاری چااوبااتەکانی دەسااتکەو

 ناتوانی  ؟ تۆار بێێندەونەخو  ارە زۆرەی خەڵکیما ئەو ژدکتێکا
 کە بە ،ەییی چاااوەڕێ بااکیقااارئەفی لە گوناادێک لە دایکێااکە ئەو

ناای دەبیی اوی خااۆچاا ەکاتێاک ب ،د بااێشااادڵ نااوێ دەرمانساازی
ساااایل و (، ماخۆاوئێشااااە)تەرردی چاەبەر دەگۆشااااەکەی لجگەر

 ەوەیشاااڕەگوڕ ە دەباااێ لەئەوان هەماااوو نێ.ەنااااڵێدە ەالریااااوم
 ایەتییەیساااوکن و ەو ژائ ەیشاااتیونااادرێن. شاااتێکی سردەرباێ
سێک ەوە. هیک کێتە کانی ئەمڕۆ بمێن ە ئازاد ی  ی یادەوەر لە    وو ڕابرد 
، نەباێ  ەبیارلۆی  ی خاوباردوڕائەگەر    ێبنیااتبن  ەینادیئا  ێناتوان

 کەوێ؛بکڕ ردووڕابوکی  اڕ  ەر ەس ر لانێ  هەک ناتو خەڵ خۆ  بم  بە
 رێتەگەڕ."خب ڕۆژشەاپۆ ب ە و توانایەکوز ووهەمستە پێوی
 
 :ڕۆژەپاش انیکانەداڕس ە سەرهاتم اەوسئ

ا گەیشااتینە ەهااوکی سااەردەمێ لە کااانیەنوێبتە " ئااێمە و
دێ ناهە  ە. لباوو  ۆ زنی مارەموتێکی  کەەستدکە    ،ەربەخۆییس
نەتە گەیشااتو وتنکەێشاای ژیااان و پپێااوەر نیااایەداەشاای ئەم دب
ەی داڕ کە ،ئااااێمە بگااااوترێ بە ئەوە. نااااابێ ەتکولااااو وپەڕیئە

 ێوەشاامان پاائەشاابێ ە؛ ناکەنەوش بااواسااەندنەکەتان هێااەگەش
سااەدە و  نەوە چەناادان ان بەەکتووتە پێشااکەوکە وبرێ گااوتب
تە سپێوین. ەستیبوئێمە  ێرەیشتون. ناکگ ی پێ  ەوەی یشتونەتە ئەگ
ل ی ئئیسڕای هاتە ییا ین ک  ی ەرێک براد   ن. وەک بکەوی   ێشخێرایی پ  ەب

 
120  eitauxaB:  گێڕرەو-ێەهێنردەرد ێۆمی لی منلەزایەکە ئەناک 



 

422 

 

 ەمیساااەرد ریاوێااال منااایش هەر لە ساااتەیەرێ پێوگاااوتی: ئو 
 یان هەن ربەرەی باکەی فڕۆانەووەی ئرئە بە لە  ۆم بڕفڕۆکەوانیدا  

  وون؟"ەڕبیدا تێپێپێشتر پنەوە چەندان  و
کو بەڵیە، وێەوەی نتەهەر هی یەک ن کنە نانەئەو داڕسا 

وو اوم نابن نم ەیی ئەوەبارەر ش  لایە. زۆنی وتاپای دسەر   ۆب
ک؛ خااۆرا نیدرترا و کاارا: بەشااکگااو "ەرەتاییی ساایزاریاااگورف" 

 ئەوە مەوەزورئاااان. ەکییۆ برساکااان بازیادەە گواساتنەوەی شات
 ا ئەود ناابین تاانە ئاازە،یڕاستشێوەیەکی    بە  گیزەرئێمە ه  ،بڵێم
. بدرێتیخواردنیان وە ەدیک وانیئە نلە الیە نای منداڵەکانمتە کا

 بەو   خۆمااان بە کە ،ێبااپا دەت سااەرتاکااا وئە تەنیااایمااان ئازاد
ئەو تبێنین. ن بەدەسخاکەکەما رسەن لەامان خۆراکی خۆم دەست 
ۆ ئەماااااڕ وەیەیی و ئاسااااایایائەفریقاااااکاااااانی ەتوبلە  یاوارەهااااا
کاااو بەڵ ،مەکە ەشبا ەگەڵااادکماااان لۆراخ تەنیااااتەوە: ووەزبااابەر

تااارین ش باااکە. زۆربە اەگەڵااادن لیشاااماەەماێناکهزانساااتی بەر
رازانە کتلێشاییە ی لە بۆۆخ ،ۆڕئەمنی ااجیایەکسانی  رسی نەتم

 بەن ناازانگ و ئەوانەی مانشتنە ساەرەیگ  یئەوانە  نای نێو،ەبە
اباین د  کانەیپێویساتی  ەمەۆیاان بەرهر خاکەکەی خەلەس  ییرااک

 ."وەێتەەبیندبکەن، 
 وەیادامەزرو یلی ئی ئیسااڕاینێااودەوڵەت رییاوکاااهەرنااامەی ب اڵپاا  لە

نساااااە اری ئاژادە بەشااااا مئاااااێ ی،ایئاسااااای -فرۆئاااااا نگاااااایاپەیم هیساااااتادروت
 نبوو  وەس ئەوانەی پەی  ؛درکنیشمان  کاوەرتووە یەکگەتی نەکانەمەندیییبەتتا
یی لکیی ئیسااااڕائیالو چااااادو -ێشااااتاشه–ت کااااا ن. ئەودانی وبتاااااپێاااا ەرەپە ب

 نەتەوەە کە ل دامەوە یئەو پرسااااااایارانەمااااااای وەب ،نووهەبااااااا تمەناااااااد بەتای
لە   زەتاااکە    ،اندابا ئیبئانی  ێێنوڕر  ژێلەدا  ١٩٦٠ی  هاوینە  ردم. لگرتوەکان کیەک

وە ابۆڕەتن گنواش لەزی ئیسڕائیل ڵوێی وەک باخۆی  ەتووانەکوەکە سەرکەرئ
یشااادا ١٩٦٦ لە یەکاااردین )ئەوەد ناااداەکاوەکگرتووە یلە نەتە تیەناااوێنەرای و

ی سااااا کۆنفران ەماااااینکیە ائیل(ڕی دەرەوەی ئیسااااا وباااااارزیاااااری کاروەە ووبااااا 
ڵگە کااۆمەێاۆڤااۆت ڕلە کااان ەینوێە ەتوتنی دەوڵشااکەو پێ زانساا ێااودەوڵەتی ن
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 ێااایش لرایەوە. مەبەساااتیکااا زمەنااادا ایو انساااتیانگەی زمااا یپە ەیجااایالنەکخن
وبتە   وتوەکان وکەپێشاا ان وبتە  بااوو لەنێااونە  ە،یڕاسااتدێکاای  پری  ردنکتروسد

ە ودۆزرێنەباا کان ەزانسااتیی تەکنیکی و  ێگاڕەی  نی جیاان بەوکاەووەسەندگەش
ن، داربووابەش. نیوەی ۆکانبەخەرسە ازی وبتە تی کاراتخزمەر بخرێنە ژێ و

و  اروپاا وئە یناکاااانز یەنلە الدیااکەش   کەییااوەن  ن،یی بااووو ئاساایا  ییایقئەفر
ە ەونیشاا وان بە مواربشاادەب  هەمااووا. بۆ  رتی کێبەرایەڕانەوە  کگرتوەکوبتە یە

 ەبااوو لتاااکە شااتێک    و،وباا رییانە  یپشتگەوەیەکی  نچڕوپڕ و گردبو  ەکیوڵەیوج
 رابێ.ک کاتەوئ ۆی کە تای خجۆر

 

یش زۆر سااتانی زناادێ باساا ەه بااوون،ژزۆر درێ کاااندوانە هەناادێ لە
ەبااوون؛ خۆیاندا نگەی مەکانیش لەجێوەبو  ارسیپر دێ لەڕۆشن بوون، هەنان
 ،ەبەهەنگاااوێکی  ییااانەتی نێودەوڵەینەە،تساا ڕاەکی یاوکاااریهئا،اااری  بەم ەبب

ەی یاایمرە فەیسااانیلەو یەک نوش بااوخپتاار واتااابەە انواۆرە هەنگاا جاا  مەئ .بااوو
دوو رانی  ێنەنااوت  ێاۆڤااۆڕلە  وویان.  بیشاا کان بەخەویەکگرتو  ەنی نەتەوئەنداما

 بەۆڤااایەتی کە بەشااێکی مر ،بوونیەکااانگیروا    ەکییاڕێگە  نەخش  رکلتور لەسە
ی ەدەوڵەتاامەدارانئەو رگیااز لە سااەیرکردنی هە ناایشدیااکە بااێ؛ م ەوی  ئکەڵاا 

 ،ومەبااودەن زەڕون( وەخۆیان بوسەنی ەڕکی ە پۆشاب نا)زۆربەشی  ییائەفریق
ان دروسااتی یاا ەنت خوێناادن، یی نااوێوەزیاار – منووبینیباا  یقااائەفرە ل نکە ماا 
        ل وەبتااااای نۆباااااا هەڵگرانااااای خ ڵلەگەڵی و،ااااااو بە کە -نووژیاااااا بااااا ۆتەکنەل
ون، ولە گفتوگۆداب کەداستییە جیاانییەکانی دیزانۆمەڵگا  ی کارەکاندناو امەئەند
. ەداێاااادەپن پەراژیاااا شاااای وتووێهاوبەنێااااک ە زماب و یشاااا بە هێوا وەکەیە بە

وو ساااڵ د رهەەوە ١٩٦٠ریاا . لە نە وەبااو ۆ ێاۆڤاا ڕی نساا ارکۆنف نییەکەماا 
ای وایزمەناااادا ڵگااااای پەیمانگاااا کۆمەلە ە اوشااااێوەکی هوەیبااااوونەۆک ارێااااکج

 و کشتوکاڵندن ی، ئابوری، خوێی گشتیتوسروەک تەند  انیەتەکباب،  اەستردەب
 ەدەبەخشااااااێت یتێکانیش شاااااا انسااااااەکرفنۆیەک لە کهەر ،دەکاااااارد وێتتاااااااو
 انوهەمااوەسااتەی کە ه وەئ درا:ڕنەدەکاا ە اربە پاا  یاااتەن ە بەک ،یانەکاربەشااد

 . نەجیاا ئەوە ڕاستی بە ەواتەک یکەن،و بن ڵێبی
 

 دەمێنێااااتەوە نماااا  ەخیباااای وج رنسااااەهەر بە جێ ,ەیەکااای دیااااکەپڕۆژ
کەی ەیرمیااا فە)نااااوە  ە شااااخی کارمێااالدا ل١٩٦٠لە ساااەرەتاکەی لە  وەکهەر
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 یکااردەەخت( کە جنەکاااییاکە ج یریاتگااوزەخزمەشااقی ودەوڵەتیی منێاا  یۆمەکاا 
 یکااائەمریو  ریقااائەف و  ئاساایا  نیکاەسەندووەی وبتە گەشژنان  نیاهێناڕەر  س
ی ە سااااڵەدپانااا  وئەی دوا کاااان.تییەەبیەە کۆمییەتگاااوزارخزم ساااەرلەتاااین ال

کاااان اجیاجی بااوارە دان ئااافرەت لەۆ سااەتوانااای باا  ،خااۆم بیناایم بە ڕابااردوو
، ۆتۆێک لە لێسۆراکناسخ ،ا یپیان لە نواەی ساچی باخمامۆستایەک  -ەواسازد
بۆ   -ویاللە ماایەک  امۆستیان مینیا  ک  ەتی لەیەبۆمک  خۆشبژێوی  ێکیارککرێ

 ەمااووهۆ  ن. باا کانیان بگێڕەتوب  تنیسێشخپلە  انە  ارەنووسسازچی  ڕۆڵ  ئەوەی
چااونکە  ،ووباا  ازمەتیاناادلە خوو زینااد یوەک تااا،یگەیەکئیل ئەو ژنااانە، ئیسااڕا

 ماان بااۆ و هاتبااا  رگەگااوت: "ئە  مناای  ا بەینیک  کیکارێوێندخ  یانکرێجاەک  هەرو
ۆی اژی پێاااویرۆکااا دن، ئەوا فێاااری کااااووەەکگرتی ەتووباااامە وبخوێنااادن چو

ندنەکەم ەسااەۆم گەشچاوی خ بەل ئیائیسڕە لێرە  م ل، بەبسەندن دەبوومپەرە
 ."وەویداڕوکە  ،بینی

 

 کەونەماادا هەبااوو، دڵ وێاا ی لەننگاا ی گرایەکجێگاا  ەەکااۆیەکە هەمیشاا م
لی سااڕائیی اای ئیزباان  مینااا و یێدسااو رۆسااۆنیۆا تنگاا ئیی لەگەڵ ئەوە ەرەبل

بەو  بوومسااااامەرزۆر سەوەش ەبەرئە، بەڵکااااو لداو یمندناااا راەزدام یااااارمەتی
نی خۆیااااان ەکاااااخانەواد گونااااد وو شااااار  کە ،ناەکنەسااااتێتە پەروبژنااااانەی 

 داییاا ادو ن و لەبااب یارەزایشاا  ێاارەف و تایبوڕرەیان بودو  ێگاڕەو  جێاێشتبوو، ئ
            لەوێ  پااااااێم وایە د بااااااکەن.ناااااا ەدەوڵەم و رتاناساااااا ن ئەکەیاااااااانی خەڵکژیاااااا 
ۆریااااش نە ز ش ماااان نە ئاسااااان ووشااااەیە ەوئ–ا انە دەکاااارڵەواناااا اری پاکاااا 
تاااا باااوونی خۆیاااان  دا یاااانکی واانێوڵ و تەکااا ە هەنناااائەو ژ -ێنمهیااادەکاربە

و دن کرفێرۆو سااااااەختی خاااااا  رێااااااژۆی دڕێااااااگەی پێااااااواژ لمێنن و لەبسااااااە
 ەرمسۆگ  انیانکوەەنو  ن  یاندابنم  و  خۆیان  تر بۆباش  یکبارێ  وەەنپێگەیاندخۆ
م بیاارلە یشوناا وڕ بە زۆر کەیناایم، ب دادەکەە مەڵبەناا نەی لناااەو ژئ وکەن. لەنێاا باا 

ارە گەناااجە پەرساااتو ئە ناااا،رنجڕاکێشاااەی گاەرە سدوەە داخاااانمەو ئ ،مااااون
ێریا و یجانەرەی  ژێڕدانەی پالمەنەت  کتۆرە ژنە بەەو د، ئوازیالندی سشەرمنە

 و دایااک  هاوسااەران  ەمااووهون.  وبیا بواسیئ  ەیرەکادور  ۆراکناسەژنە خ  ئەو
 کە  ،ووەوەباا ن ئیاەزنیشاا وای مێشەنگ بوون، هیاا پاندا  خۆیی  کەەبوار  لە  ،ونبو

ەڵگااادا دەگاارن کۆمۆیان لەنێااو  اوی خەی شیش جێگیقافرئەی  ناندێ ژێک  ڕۆژ
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لە زۆر ژنییااااان ئاااااخر ەباااان، ۆژ دپاشااااەڕنی ابنیاتناااا  بەشااااداریوی تەوا و بە
 . پااێماێڕدەگ اودی جوڵەتێو دەون ۆیان لەیاوەی خی شۆڵڕ  کە  ،بینی  یلداسڕائیئ
ن ، یااااااجاااااۆش بەنا ، نەونااااادوەڵە ژنێکااااای وا مایاااااز کاااااۆمرگهەە ییااااا ن وا
 لە سااەیات  دانچەن  دەتوانم بە  کە،  یتبێیفا دحە  انەیئەو  وەکم  ەرنجڕاکێشس

م بەب  ،تربووازواەواوی جیت  بە  انانمژی  یونوواڵەت ئەزمڕ  . بەسەریان بدوێم
  .بوو ان ش ەمهبۆ  ێمەئ ریەباتی زۆدا خیاستیڕ لە

 

ن هەر بەو کاااااااایقاییەفرەئانی ە مەشاااااااقپێدێمە بئااااااا ونی تبوپەیوەسااااااا 
باااۆ ەکەم ەردانسااا  ادلەگەڵ ئەوەشااا  باااوو،نە بەناااد ائیلساااریئ ی نێاااوییاااانەچاالک

ەکی مکاااۆ بە پشاااتگیری و ن کەرمەنااادە کۆمەبیەتییەکااااکا شاااقیفێااارگەی مە
وی دراێگرەکەویە  بەڵقەیەکی  ەک ئەە وڕەتەونەلەب  –  مێلارک  ندی شاخیەڵبەم
لە  ێاااک باااوویەک ا کەنیااا کێش لە لە ماچااااکۆ -باااووائیل ساااڕیئ-کێنیاااا ڕۆژەیپااا 

ێااک بە ، کاتااوادئاا ۆژڕی  ئەفریقااابە  دا  ١٩٦٣  م لەگەشااتین  ەماا کی یەەکانڵسەرهێ
، ینیااااک وک، بە نێااا وی بچاااوڕۆکەم زۆربەشااایان بە فااا ڕۆیشاااتیااال هەزاران ما

دێک گوناا هەر  ەل  کاتەوئ  و  هەنوکە.  چووم  اشقەرددەغەو مە  ادەنگۆانیکا، ئتانگ
ئەرکاای ،وڕساای  کە ،ەکەوتد لیییسااڕائئ کااارێکیژاوێڕ وم بەاچاا  دەبەزیاامدا
ان و ۆیااااا ڵ خەگەیاااااان دوان ل تێکساااااەیا بە  ەویسااااا دەمو  دا،ەد نجاااااامئە
        ارتاااا فڕەچااااۆن  ،یااااابمدڵن چاااااوی خااااۆم لەوە تااااا بە وەەزانەکانیااااان بمێاااانمخێ
      ە ەویڕاویلێباااا ک و یەلۆڤااااانید ک اخۆ بەئاااا  ن وەنااااوێندناااادا ایەکەفریقائەڵ گلە

ییەدا کااااری ە ساااەرەتاۆخودباااارداری ئەو بااا  بااان ە لەانیلیائیساااڕەناااجە ئگ ئەو
  دەکەن.لمێن ۆسەخ

نێ یاااااخود کسااااتناهێیلی شڕائوو ئاااااخۆ ئیساااا باااا لەبەر ئەوە نەوەش ەئ
ان چەنااداران جاا رۆبەسااەردەچێ. ز ەییەوپڕشاانگداربە شااادی و  ێکتهەموو ش
لەو اک، خااۆرلە  ،کەەوااووهئاا  لییەک لەئیسااڕائی ێزاناایخ تااا وەودایاناا خمااانگی 
ە، وتواهاااڕ شاا  ئەنجاماادانی ۆکان بییەقاریئەف یتییانەیازی نەرشێو  ،ییهێورە

 و یو حەوسااەڵەی ئااارامتێبگااا  نکااایەقایئەفریەکانی انتیاریی و گومهەس لە  تا
 وود ەل رێ. لەوێابگاا ڕی ئەوێاا  یکاناماادانی ئیشااەئەنجکاااتی  بەخۆنااازینی لە

 وو.ش هەباا ەئااازاریبتکردن ساا ەهدوو اری شکسااتخوڕۆژەی، پاا مە،اااڵەنە دەیال
 یەکانلییسااڕائیی و ئییقااائەفر الیان ودو رهەی  بەر ئەوەزۆری لە  ەشیبم ببە
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ە کااارێکیاادەن، هاای وڵەی دەەو هەی ئهاااکە بە ،وونە تێگەیشااتبلەو ڵیو،ااو بە
 ەوئ ،دمدەکااااراڵی نەحشاااا خۆ ئەوە ،ەد بە ێکیشەوەزییااااانەیە. هاااایک شااااتەره
 انیخۆبتەکەی  و ەەوێ لل، ئیدی  اونرهێناریسڕائیل  ئ لە، کە مببینییانە  ایقفرئە
 ەمااووهو  ندەدەن  شااانی  ،وتابخااانەم  یااان  ە، کااێڵگەنگریتی کاریااان لە نااۆێدەسج
اساای ئەو ب ،وە بااۆ شاایدەکەنەوەەوانەڕ  ییەکییبرە یخۆشی و بم بە کەیفتێکش

ەو ئ  ەبن،د  وش وک تنێێشو  ووهەم لە ەک  ،ەکەم هەرانەش  ییقائەفری 121سابرا
بااریە. ییان  میاا ەکەمااانی ین و زووبەدایکلیل  سرائئی  ە لەکی  انەشپێستڕەڵە  مندا

 ز وا لەوەرگیاا ه -لیش" باانادیکاااڕ" ناادەهەرچە -انکاا ەاییریقەفئ دەزاناام منااداڵە
ن ویم پەیاادایان کااردوەلشاا حەیفا یاخود ئۆر یرشیبا،ب ە لەک  نەی خۆیانرابرادە

 بەەوساااا وە، ئنەکەناااا "ن"دوژمااا  وەک نمااا  لە بیااار ەئەو مەبەسااات باااۆ داخویااا 
 .دەیڵێن کداخەڵ ونێە لەک ن لەوەییچاوپۆش
 

ەڕانەی و گلە کە ،نیانیتراشاا ب کوەنەڵکتاارین بیاارۆکە ە کەب لەەکێااک ی
 کەیااف کە چااۆن ،مان بااووازەێوینی ئەو شۆڕگم، وێربودا فیقافرئەتی  هەبژڕۆ

 وەکرەه. بسااااازێنین ئیساااارائیل لە نماااااانکمیااااوانە فەرمیەو سااااەفایەک بااااۆ 
ی ردانسااااااەن ومکوڕبااااااو ەئەو رەساااااا انیش لەکاااااا ییەئەفریقا ئیسااااااڕائیلیەکان،

          نەخایانااااد یااااادی تاسااااەیە دزدوا جاااااران رکە زۆ ،نبااااکەانی ەکشااااوێنەوار
 وا دەهااات دواد بە هەنگێکینە ئاااوو، دواتااریش خااواری پێاادەچپتاا ی ێکاا ڕۆژ لە

 و. ماان لەەکاادی بااووی  ییرۆزباسندان و پیان و پەو دو  روتای بە  شاییەکەکۆت
ری زۆ ناایدەمزایشااتم، ندەداا دەتکشااە واوتە بااارێکی لە ەئاهەنگئااامێزانە انخااو

 تاارپێاادەکا و دوا  ەساا ە دککی دیاا نێگەڕای  یانبێ و بەایی پێ  تکۆشەو  ە  نەماو
ەڕامەوە گ  ێندم خااوارد کەە سااوبااۆیاردان.  می وتاا ەنگ و دیسان بەزوانە ئاهخ

بڵاااێم  ەگەرئگۆنابم ڕاساااترچەنااادە ەه ،ینەو خاااوە بشاااکێنبەڵکاااو ئ، یلڕائئیسااا 
 .بووننە ووترکەوەر سەیە زۆڕاستبەو ئا مهەوڵەکان
 

 مەکەیبەتیاینە تاا ڕاگە  کااورتەتاام و  کەو  ەخااۆشن  دواییاادا  اڵ لەحەره  بە
ەکەش کە امێزنگئاهەئ انەخو  ،ئەوەی دەگەیاند  ا واتایشدتیکا لە هەمانبڕی و  
ەرۆکە ساا  ەوئۆبااۆتی ئ تەوە.بوەشااێەڵهم، بووکردئامااادە ی بااۆیۆبااۆتئ میلتااۆن
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 بەرا.  بالینەوە  ئیدی ئەم  نیەلە ال  ەانە،دڵڕ  ردوات  کە  ،وا بوئۆگەند  یەرۆشنبیڕ
 ین،ئیااادی ئەمااا و ێ ئۆباااۆتکە  ،کاااردووە ەەوب رکااامەدئێساااتا  ەوەونبوەرخااااینئ

 بااۆتێئۆ دەکەن. فریقااائەەی دووڕیااانی وکەناا ه یتوناادڕەودوو  ەتینااوێنەرای
 ئیاادی یکەچاا  -رگەریەنا  و کااااناادونین، منگەژیاار، ساا  -شااتێک بااوو هەمااوو

ان ەناادچۆ  باا ا  ئۆگەنااد  ردنیەکگەش  بووەهوە  لەشم  یەبوو. ترسنان  یین هیچمەئ
 ەبگەڕێاااتەون ەمااایی ئی وەک ئیااادەساااێککتنی رساااەبتوەرگدە هاااۆی بەسااااڵ 

وە ەهاااڕڵەوکردنێکاای  کرا بەوەی بە جارناادریببێاودە    یەکیێوەش  واوە، کە بەد
 کاااتێ .یەوەفاا کێڕ کەوتە باان ۆبوویەربەخساا  ەتی دەوڵەتێکاای تااازەرۆکایەساا 

 تاششاا ێه)  ناساایدەمەند  رەکی دنتواوشپەرەشقی  ڕائیل مەیسە ئل  ئیدی ئەمین
بەڵکااو الی ئەو  لە ەره نەکسااڕائیلیی ناای ئیۆکەواڕنیشااانەی فە ازییەوبە شااان

تااۆی مۆبۆدا و لەنێویشاایان ئەفریقااادیااکەی  انیەکدە سااەرکریەک لرەالی ژمااا
 ووواباا ای وڕە باا ک ،ببوو ێێم لت گوانەتەن، ەکرێ(ەدو ۆکی زائیر بەخۆوەسەر

 غەریاااب زۆر ەوئبباااوو  لاااێ گاااوێم، ەباااێد واائااا ەڵااادێ و ه ئیلائیساااڕ لە ۆژڕ
 کاتێااک و،ەلیم بااولە ئۆرشاا  داەوئ گەڵدیاادارم لەدوا  ز بێ.ێلەوەی بەڕە  ڕەفتار

 یدایڕاساات شااێتە. لە تەواودم مانارەی بااۆی سااەلدیاادبەو  ؛یر بااوومەروەزساا 
 رابایە.ک شایمنەوە نلاپچارلی چ یەنلە التوگۆکەمان دەبووایە گف

ڵکااو بیاانم بەتب  مواتوهاا   ۆ ئەوەباا "  م :گااوت  یێپ  نگینییەوەسە  بە  رزۆئەو  
 یتێ."بدە 122مۆمفانت یفڕۆکەیەکچەند 

وبتە  ە لەهێنین، ئااێمم ناااەرهبە نتۆممە فاااوە: "فااانتۆم  ئااێدایە ماامەبو
 بااۆ جااارووهەمچااونکە    ،ن بکاارێماااۆن، ئەویش ئەگەر بی دەکڕیەکانوویەکگرت

 ێااکچۆن هەر .باانتن ین و فرۆشکڕۆ  ب  تگەلێک نینش  ەنئەوا  .ێبسەرنامان مەی
 ە؟"یچی ۆب  تۆمفان تۆبێ 

 ێنم."ب انا بەکاریینزادژی تان ەتا ل ئۆۆۆۆ،تی: "وانە گکەرمەرای
 

ە بە دم  سااتبەجێ پێویساات:"دەنااا دەاردم  ناا   بااۆ  یکەمێکی دیاا پەیا  پاشان
 ەب ەمێ، بااااۆیەی باااادەیەشاااا ارئەو پ." نەمتااااوانی یەنسااااتەرلییپاااااوەنی ئ ملیااااۆن

ل ێاا ۆلۆنک وە الیچااو وێشاا  ێاجەب یساارائیلیئ وەەیهاااجکی هارونێووڕەباا وتو
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ەڕی یااۆم لە ش بەرک وێنی و ەوە ساڵ١٩٧٢  لەەندا  گئیدی ئۆ  -لە لیبیازافی  ،ە
ەمااین ئیاادی ئ م خۆببە ،دا پچراندلەگەڵ ئێمەنەی سییااۆمدی دیپلەنەیوکیپەر پ

  .ێاتۆر نامێنکتیدهەر  ەب تا سەر ووب ەوەئ مرەنجابەتەنانەت  و،وئۆگەندا نەب
 

 بە و اوە پیااارمااان پیااا  ،ەوەکەیااانب کاااانییەفریقائە دەررکبیااارلە ساااە باااا
بیااا امی زکاوندا سێکێن ،بۆیاردوو تۆم مۆچکک  و  نیاتامۆ کیا ژۆکینی  یشکۆکە
 یاوناا  تەنیاااێم ڵاا برم دیااتن، دەبااێ زائیاا ی کۆیتااۆ سیساای ساا مۆبۆ ا و ژەنەڕ
وو، باا  انەتبارکارەسااا نماااگەڵەل کانیاااننەڕاناادی پچەیوپە ردووە،باا  نمایهەناادێک

وازی ی ئاااازادیخوتنەوەبااازو کە وکەەڵااا ێباااڕوای خوون جبااا  کانێااا خەڵک نئەوا
درێاااژە  مااااوە باااۆ ئەو کە ،هۆیەکاااان کێاااک لەەی ەپاااێم وای. نباااوو یاااانوبتەکە

ەیرمان ساا او اوبەچاا چ ششااتێکی هەمااووبااۆ نەت تەنااا –ڵسااوڕام هە نیاااڵلەگە
منیااان ش  ، ئەواناایە کااردارکااردەمدو  ارم بااوفتاا ن ئەوەی گم  ئەوەبوو  -درەکنەد
 یڕۆژ یڕێوڕەساااامامااااادەی دا ئ١٩٦٤ە ل بااااۆ نمااااوونەکەم. ەد وا کە ،ناااایبی

دا بااوو امەکەرناا بە  ، لەبااووم  اکوری رۆدیسیا(ی بەرمف  بەیا )بزام  یۆیسەربەخ
 ەک ،ریااا باادەنۆیکتی ڤانەکاا گتاڤ سااەرێکی VIPکااان وانە هەر گرنگەمیاا وو ماا هە
را دەگااوت پێاای شااتا هەرهێ یەشاا یکد ەکەیبەشاا  ،وبیااا بااوامزر بە ی سااەێکشاا ەب

شااتینە ش گەیێکیبەزەکااان، کاااتەڵبااۆ ،  دباار   مەیان بە پاا. ئێیسیۆدڕی  باشور
ێیااااان ڕیااااانە یبێئابڕویساااایا ۆدڕیساااای باشااااوری پۆل ت،و وبدوری هەنورسااا 

چەنااادە رهە نن،زێااا بەای ناوپاساااەکەم دەکانەشسپێساااتڕویساااتیان  و ینتلێگااار
وون. اش باا کاوەنااد کرۆەساا  تیەبتااای میااوانییە و پاااەوەن پلخاااون ایشاا وهەمو

 یااااتەنگاااوتی: " ەکەپۆلیسااا ی ەرد کاتێاااک ئەفسااا نەکااار مۆخااا ی وێگااا  ڕوام بەبااا 
 ا، داوایرەدبا ەمم :"لهاتم و گوت دەنگ یش بەمن  ئیدی "ەیە.ن هاان بۆیپییەکس

ی بااووە دئیاا  ا."سیدیۆڕری وبچمە باشو  وانمەم، کەواتە منیش ناتەکدلێبوردن  
ەکان ێسااتەشپڕساای پا ڵااداەون هریااازۆ یسااییەکانۆدڕ،وڕمااان. او و ۆمقاا مقۆ
"ماان ەکردنەوە: ووبااارم. لااێم درگاا ێبل ن نەمویساا  گوێیااانماا م بەب باااێڵم،جێ
خۆشاای  ەکە بەنی پاساا ارنشینسە هەمووەوە."  انم جیا ببمەکررادەە بامەوێ لن

ن ک ئەوەی ژاەم وکاارد لااێ زیااوناادا وای پێشااووێ ک، لەە لوساااکاەونڕایاا گە
 تانەپەرسەگەزڕیەکی  ەکردنەوجیالە  ی  نەیتوان  ژنێک کە  اتەنی  کوەەنبم    رکاد
 ێ.ب وەیەکوسا بەهەر شێئە ،ێش ببۆخ
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 شوناایوڕ  بە  ،وموەسااتبەیووە پیااکەێکی داوودڕوگەشتدا بە    ە هەمانل
 ڕاساااتی هەرچااای بە کە ،باااکەوێرکاااان دەیەئەفریقایباااۆ  تااااوو یارمەتیااادەرب

تاار کەم ،وبااو ە هۆکااارک ،ووباا  ێکەسااڵەتش خەئەمە، ووباا   نێتمان مەبەستماوتب
 توبوە بەرەو زامبیااا لە وونراباا ادە خشاا ەنبکەن. ناادا هەڵاا ەکااییوپەورەڵ ئلەگ

ە نااایرۆبی دا دەبااووایە لەگەشااتەو ل .باادەمریاااش نایجێ  سااەرێکی  و  وەمەبگەڕێ
تە الگااۆ ، یەنێاا ت بەکرێگیرابااوو بمگەبەیڕۆکەیەکی تاااێوە فیدی لەوتم، ئوەسب

 یباا یەرەی دەوڵەتێکاا نی ماساا گەر بە ئامە ،وبااونە دیااکە کیەیگاااڕێ وەلە ربەدە
 چاوەڕێی اریجێێن  ەکەیبی باڵوێزنایرۆ  . لەەوارەوخ  ەتینسخدەیان  ایە کەبوونە
 لە ەئیلییانائیساااڕشااااندانێکی دژە خۆپیوتم گااا  پێااای وو.باەژشاااڵ بەبم ،کاااردمدە
ان کاااااا یەییەرەبدەوڵەتە  ەمااااااووهدایە. ژناااااای باااااااڵوێزی ڕێاااااا ۆگ ساااااادا لەۆالئ
 لەخاااۆ ن. مااا  انەکەیساااەرددژی  نکنێۆپیشاااانداخ ایمااا ەەتە و بنەتەووۆباااوک

 ەمەکتئەگەر گەشاااااا  بااااااوو یاااااارانەکی ژێشاااااات دەمااااااێ ێودۆخێکی ئەبااااااارو
بێ چۆنێکیش    ەربژاردن بوو، هڵی هەوارێل  ەسەرریا لنیجێ  اندبایەوە.بوەشهەڵ
ان کاااتێکی ەکەماا ،سااەی باڵوێز  بااۆیە بە؛  نهی الگۆ  بااووکان  وەزیرە  ەۆر لز

   ؟ ومااێبقە م لااێشااتێک ێئەگەر لەو ێباا ەدی . چاا ئەوێ نەوچااو و بااۆوەباا نباااش 
 ەکیناادوتیژیهەر تو ژیو د مبااوو وواناادم و سااانارهە ەدا زۆرخاااڵ لەو نماا 
 رێکیەسااا  لە .ووباااداڕ قاااائەفریی انکااا رەە،امی شاااارە گەوشااا م لەساااەر ووبااا 

اڵوێزە بااااا  ەک ،ساااااەردا تێباااااپەڕێ ەاییەم بگااااا ەکەڵنەدەباااااووا ئەو  ەوەدیکەشاااا 
دانەوە مماا بەوە  ووەوە، بااۆیبدارن شاا ایاا انکلەبن کراسی ژنەیان  ەکان خۆیەرەب

مەت وکور حەگم ئەبەبەکشێمەوە، د ئەوا ،ێوەبی  رینێیجی  مەتیوکوگەر حئە"
 بم." دەوامنیازم بەر بە ەواشێتەوە ئکێەنەتنامەکەی داو

 

م خەڵکاا  کی زۆریێاماتەشاا نەی الگااۆ ، حفڕۆکەخااا شااتینەیک گەاتێاا ک
ا کااردەوە "ئاا   مریاا ب  ن.ووباا ی  یئەفریقاااەزاران  ه  بەکە    ،یان دەکااردمڕێەبینی چاو

نە شااانداجیاااتی خۆپیەبم لەب "ەەوێااتبکەو لااێاخۆشاای دچێ نپێاا ، ئەوەی یەوەەئ
لە کە  ،مدەورەدراو او پیااااااا زۆری ژن ی ێکرجەمااااااااوە ونااااااااویەکە بەڵچوەه

. ومەشااقیان پێاادرابو لییەکانیسااڕائلەسەر دەسااتی ئیجێریا  لە نای  نل یاائیئیسڕ
ی ەودەکوسااربااۆ تااۆ(  تیاشاا ئ) مخشااالۆم ئااالەی  ینااویان گااۆرانی هێشاا هەموو

 راان جاا هەزار  بەکە  ،  گااوتدەان  ییلئیەتیی ئیسااڕانێااودەوڵ  ییکاااراوه  یامەنبەر
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ئەوەنااادە المەوە  ەبەوە ەوشاا ئ کوە نرێکیاااجایک بەبم هااا  ،ەبااووی لێاا  وێمگاا 
 کاارا.پێشااوازییم لێ ەک ئااازکیوۆسااەر یەنلە الر شااتپا یڕۆژوو. ەر نەباا کاااریگ
ینەی ە،اسااتڕ  ک باااڵوێزێکیوە  تااۆ  ۆمان باا رێزو    ساوێمە  "ئ  :ک پێیگوتمۆسەر

وتن ساااەرکەەورەتااارین بە گ امێجیریااا ن یتەەو گەشااا ئیااادی ئ ە."یهەک یازپاااان
 ڕا. گەەرو

 

 ەسااتم بەچەندە لەوێش هرهە ،بەسەربردا یە ئاسکەمترم ل کاتێکیمن  
شاااە یبااای زینااادوێتی و نمایەرغ. هێشاااتا هەر کااارد خێرهااااتنەی بموگاااوڕگەر

 ز لەهەرگیاا   ،وبێوباا لەبەرئەوە  ە  یانەلەوەوەش  ئ  .کاارددەم  یقارئەفاوەریەکانی  ی
ر بەلە  ڕەنگبااێیااان  گەیشااتم،  ر نەوود  ەبتاایهژۆڕی  ەفتااارڕکااۆدی    اریکدەور
 ەمتر ناسااراو بااوویەتی لەوێ کواجو  یکیئێتو    تمیرا  تی بوبێ،یەواوسی جپر
 یانتجااۆرە ئاشاانایە تەوجاایلەوەڕێی کریستیانێتی  لە ەفریقائ ، لەیقائەفراو  چلە

یلیاااا، گال ەکو ەکانیێنوی شاااواەت نااا ن. تەناااابووردکادپەیااا ی ایەتووەڵ جااا لەگ
 لە  و، هەروەکویی هەبقاریەفئ  وانیکیان بۆ دەرچوایەتاحم وەل  ێ ەزارەت، بن
 لااێ  بینااین.   شاو  وشێ، سامۆئیل وناوی م  بە  ریقافئە  ەم لشسیەک  ۆربت زو

بااوو،   تەوجیلی کۆنەوەەی دابونەریتی  ەرەود  دیکەبوو. ئاسیا لەی  کا شتێئاسی
 ێااینێمە کئاااخۆ ئاا  ،بووهە دنۆڤەکرو شڕ دنەوەرکنوڕوویستی بە پێ  ترپەوێ  ل
 123یو نااااووەک ئاااا یری ناااااکبوڕی پیاااااوێک انەتوین. تەناااا هاااااتو ێااااوەکو لە و

ی بۆرمااا( بە تیتەخپااا)انگااۆن  ڕلە    نجارێکیااا  ،رماااشۆی بوێشااوپی  رەزیسەرو
 ئااێمەوە  رەیلەباااهاایک  ۆش  ڕتااا ئەماا   کە  ،تبووی گواکۆهین باڵوێزەکەمانه  دداو
 ەە بک  ،ر ئەوکاااتبووهەئیاادی   "  دەساا ەرەبەوتک  یکتێبێک  وتەڕێک  بە  تا"ێ  انزنا
. وەک نابووشاا ئا ونی جااوووێااوە بە باا ەول وە،وەوخوێناادب تەوجیلاای یەیرەیاا ،
گەرموگاااوڕ کااارد  ریۆناااداۆنگب دی نێاااوانی لەگەڵئەوەی پەیوەنااا  شەکییساااتاڕ
 لەبااارەی  شااتی  گەوەنرەد  ێژەیی بەڕیەکی  شێوە  کە بنگۆریۆنیش بە  ،ووەبوئە
 ە زانی. ومەزودیب

 

تاای بهەڕۆژ  ۆب  نمشتەکاگە  ارەیلەبێک  شتهیک    ئەوەی  پێش  ،لێ گەلۆ
 ەب  کە  ،اییاسیی ئکەوەیەتاکە نەت  ،ەوەڵێمرە بیباووەزدەکەم دحر بنوسم،  وود
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 چین بااوو؛ لە ە،وچینە پێشەەڵیدا بانی لەگتوانەمەکیشمان کرد نداخەوە هەرچی
 ،ونباااوەه لەوێ یلساااڕائی. ئیداوەم پێااا ەاژمااا کاااورتی ئا شاااتر بەا پێڕاستیشاااد

 نو ئاسااا  یکااورت  بەزۆر    کە  ،وونباا ەدا  ەڕباااو  ەول  ۆهنندا داود هاکاویشیێلەن
و اتەو  ەوەم ماان لبەب  ،نەداوەان  ەتیتاین بۆ دۆساا ماتۆئەو  یە ئێمە هەوڵێکیگوا

ەرۆکایەتی ساا  ەبدا ١٩٥٥ردبێ. لە نەمااانک ێباتدەسااتمان هاا  وەی لەەئ دڵنیااانیم
ێشاااتی نگابا ەتەچاااین، هەڵاااب اردەنااا  انمااا نیائەرکێکااای بازرگ ردەیهااااکۆهن نێااا 

ەرگیز وەبماای ان هوەبم ئەب  ،ل کردائیئیسڕ  بۆن  ایشمانی ئەورگانی بازەدنێر
هەماااان سااااڵیش  نگیۆانااادانسااای برکۆنف وە، لەایەنەدان مەکەمانیناشاااتنگاێبا
ە ماااااایەی ووبااااا کااااارد. ئەوەش کەرەیمیسااااار چە-نچااااایی ێکنزیکباااااوونەوەل

یشاادا تایکۆ ەو لمەتاای سااینا هەڵ رماابەەه ەلوناادوتیژی چیناای کی تکاااردانەوەیە
رابوو. ئاشااک  ،نڕئیلیتیاارۆری ئیساا   یە دژیاگااو  ،ەرە یگەڵ  ینی لەامەی چنناس
وە، ەکایشاا دا  یسااڕائیلدژی ئ  یەرە ڕی  شااە  الی  ی چااین بەەتومیدا حکڕاست  لە

 رییپااااااارە و پشااااااتگ و چەکردەوام بە یەفااااااات و هاوڕێکااااااانیەڕ مسااااااتەر
 یش لەوەجااااار کیەن ماااا  ەدناااا ردەگاااارت، هەرچەن وەمەینەوییااااان لە پەکاااای

 بااووین وەدای ئەیاااڵخە ەل نەاژدرێاا ورووساااڵە د ووماا هە م بااۆ ئەوتشاا یەگەنتێ
ۆمااان خ  بااۆ  وایەوەنگباا ڕیە،  واوهەب  نداکایەینیلەگەڵ چ  ی ،سەمانەرفەتدەگەر  ئ

 .باندکر شکێ
 یاو: یەکەمیااان کاااربەرچاا  ێاانەم دەو وێااندو ،ین دێاانمێااک ناااوی چاا کات

کە  -ەمئااێ دە دورەوەیەوەناا ە ئل -ییاا ینچتە،ەی باانە ۆ،ێنەرانەی کارخااانەیتاا 
ل ائیسااڕئی نشااینگەیەکیری وساانو ەرساا لە ینساااب ەیەکاای شااەشژۆڵیژیااانی ک

 مبەر، دەوروابووماوەسااتڕچااوکەکە  ب  ەکفاان  کزیاا ن  لەوێ  . ماان لەاپێاێن  اییکۆت
و ئاساامان،  زەوی خاااتری بااۆدەوە؛ "کر رمبی ی و دەگریان.خزمەکان  وو لەبپڕ

ساان." نانا شێمەان ئاا ئەو خااۆنەت ناااە؟ تەووەتەچااین دژمااان وەسااتا ۆباا  ئەرێ
ەڵ ەگ، لەوێ لەوەتیرداهااابەبام ییاا ی کینیبەخۆسااەرگەی نۆنەئاااهەەو بئ یئیااد
کە م. کەشااەشتبوویەکی چینیی دانیک نێردەینز  ەێک لەسەر مێزاڤریل لئاود  ئێ
 یەاکااردەوە، "باشااتر و وە بیرمخۆمەبەربوو، لە دەاسوۆش و هێور و ئخۆر  ز

 وبەرد د کاوێە ئاوام لیە دۆب"  کەم.ا بدەڵن لەگیاێ ،سەهەندبەڵکو    بچمە الیان
: ەکەی گااوتنێاارد رپرساایبەبە  ڕێااک ن ووە الیاااچااو ەوئ. سااێنێابن مانەچینییاا 
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وی خۆیان ڕو کانەنیینێ." چیتانبیب  دەکا  وەمان حەزەی دەراربواری کوەزیر"
 وپا ، ئااێمە نامااانەوێساا  ،دا و بڵااێن "نەخێاارن تێکاانەۆشاایات خڕا، تەنانەگێوەر
 "ینین.بیب

 ەخێااربە ن وەبم سااانیائ ەب ماانیبەتیش ەتاااب و ئیلیاسااڕیئ خر خااۆائاا 
و  سااتخوازسۆشیالیسااتم،  ەویۆشتێکی خسدۆە  یژ نیێی لەمکەیەماو.  وەنەیەناد
 ەوەیرلبەکرابااوو.  ێشاا بانگا لە چااینناای ۆ نێنری ئیتااالیی پیتااروڵەتاامەداەد

م وێاا ەئەی یااوانی ماااڵەکر هەەردانێکی کااردم. لەبەس مئەوێ، لە ئۆرشەلیبچێتە  
ە یاااارپوی خااا  وەکەر، هدەکااارد انماردنەوە ،سااااەوخە،ااااو ین، بەدەمنیشاااتدا

ی گرێاادراو  کیتێشاا   بااوو.  ڕۆژپاشااە  ارەیب  لە   وخوااسبن  لیستخوازایاسۆش
ان یەکاا یسااەیرکە، چینێمگااوت: "رد. پکاا ان منیشباسی چی  کە  ،ونەش بوسۆگەرام
ی ڵاا وهە د.واشی کاار ەر." هئیسڕائیلیان بۆ بکە  سیادەگرن. تکایە ب  ۆت  وێ لەگ

 ،بکا  بۆ  یانیلیئایسڕئ  سیکە با  ،ی دانی گرنگی چییاردتمەڵەوندان دەڵ چەلەگە
ی چااۆنە، بەبم توێسهەڵ  ێ،نێەگوزەرروباری دۆن کاکە، چوبتێ  ەۆرک ج  ۆئاخ

هەرچەناادە یانگوت  ە دەییانساهەمیشە ئاوان هەروەک  ئە  دا.ەپێنگوێیان  ەوان  ئ
        ی شوشااااااەکەووب" ڕائیلکە ئیساااااا بااااااوو یااااااان نەگوتنێنپیتاااااارۆ ە بو ووبەڕڕو
ر ەه رەگەئ اساااااا وی وتبااااااوکێااااااک گیە ،یە"ئەمریکااااااا یانووەکاااااا ەکگرتیتە وب

یاان چی ، ئایا جبێهە  ەتی خۆیدا دەوڵەوڵیکەسی ه  سێ ملیۆنڵەیەکی  کۆمە
 دێ؟بەسەر

ا یاوەرم تەکانمدەگەشکو لەڵدا، ب کانمگەڵ منداڵەلە وڵمەر هجاین  ەندچ
 ڵدوودمیش ناااحیو م ەوەکەوێااتبروم دوێ اای ڕسااارا نەیدەویساا  لە م  ببن، بە
ن، ن، ئااامنۆوهەبااون اڕیاا کو سااێ وکاااتئە ئەواننی )اەکاا ئایااا و کوڕ یەوەبااو ل

بە  یقااائەفر چووبامااایە ێااکجار . هەرڵاایێبجۆکەی بەیان چەلاا ۆن( و گید  انیێلد
ر و زۆ ەخشااااێنردراودەساااا  ن ەی بگوبەرجلاااا  ،مااااکڕ لە دەمای پاااا کااا ەیەبهەگ
 وئە ەتەببەبم هەڵاا   ؛ەوەێناااندەه  مۆباا   دیتبووم،ی  تانەش  ئەو  لەبارەیربردە  سە

شاااااای ن و هاوبەابدلەگەڵماااااا  یتڕاساااااا  بەۆیااااااان خوو نەباااااا وە ەشاااااتە وەک ئ
 یاااوەرمگەشاا  یەک  اڵەکانناادمێ نەباا ەرهاایک هلێبوو  م بن. حەزمنەکەوموەزئ
دبااێ )ئااێمە بەشاای ان نەکرەشااتیگیااان  وان بااایی خۆەی ئەەبەرئەول  کوەەنن،  ب

 کەسااانە  و ەو شاا ئ شیاناا وەدەمویساا  ئ ەڵکااو( ببااووکردن گەشااتمان ماااخۆ
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، م دەخااواردەوەماای ئخە اەدنسااابو لە ارانر جاا زۆ دەماادیتن. ماان ەک ،ننببیاا 
ی ڕاساات انم بەکاا وەنە ن یااانئەوا اخۆئ م،بووروەزیر ریش کە سەت دواتنانەتە

ئەو شااتانەش  لەبااارەییە. ن هەەی ماا ێوە ژیااانئەو شاا  ەیەبااارل انیتێکک هەساا 
ەوە لێااژی  ان چمێکیاا کا  کهاای  نیاایەاو  م پااێمبەبنەدەکردن،    لەسەر  ،سەن  مازۆر

 رەیبااالەریااش زۆ بە  و  نەاۆسااتد  ەشاا ەمیمە ه." ئااێماانن  ەب  بێ "کە سەرترەرگو
زیش هەرگیخۆ دەدواین،  نێوڵەتیی و  ەوودنێ  الیەنیهەردوو    سات، ئەوسیاسە

 ورود ەنااااااایە، ببوو ە بچااااااوکیشەناااااادهەرچ دەمەتە،ێیااااااانە ەول انمکاااااا وەنە
ێااااااانە و وەاوەی ئچسااااااەر نماااااا  کە یەش،ڕاسااااااتیبەدەر لەو  نەگیرابااااااوون.

وێیاااان ز گێااا م ەرسااا لە ەکزانااای ان دەیااا ەون ئەنیاااان یاااااکوڕێها رانەیایهەسااات
ن . ئەوابااووبنتر ە جیاااوازیکد کانیاڵەلە مندیچیان ه  یەین  او  ا پێمدەنو،  ێدەبول

میوانەکااان   یی بااوو.ئاساو    ی سادەەیەکاپیردا وەک هەر دنڵ مەلەگەڵەیان  مام
بەو  ،ودەچااوت و ەهااادلەماااڵ  احیمناا م ەکەیکااوڕ بەوەی سااەریان دەسااوڕما

بە تااار ئەوان پە ک ،ووەبااا ۆش دخااا ەش کەیفیاساااتیڕ وە بەربەساااتییەس ووهەمااا 
            نە بە میاااااااوا مااااااانی ەوەن لەرمەساااااااتلەکەم سایەخچااااااا  نی نێاااااااوەکاشااااااات

     وهەماااااوەک وهەر ،ەی مااااان باااااێرربااااااەدەی نم. ئەوەکااااااینینااااااودارە جیاا
 ەبمب  ام.وگرتن، هێشااتاش هەرڵاادەهە   پێویساا   م زیاااتر لەنااازونوزیەک  داپیرە

ە ینیاا  شااتراوە بش لەی، هاایک شااتێکمنناژیاا  تین شاا تریینشاایر موەنە جهەر پێاان
اکە مەشاایان تاا ئە،  یاادیکە شااەڕ نەبێااتەوەچە  ەیئەو  زمماارا  کەتا  م.ن لێبخۆمیاخە

 .ێدەمبان بەڵێنی توانمنا کە ،شتێکە
 

 نەراجااارە زۆ  هەمااووو  وونی ئەبەشاابمااایەی بێ  ئەوەبێ  چۆنێک    هەر 
 ەبا ا تاا سااارو م احیناا ەر ملەساا  ماایش بااوومەواەردب ،ەدەکەوتاامەو رودون لێیااا

ا ساااردا ١٩٦٢لە  ن.ا بااکەەڵاادلەگم ەشااتگ و سااەر بااوون یاالاوری خۆیااان ،ەد
 لەوێ. دساااانانم هاااایلی سیالسااایلەوێ بە ، یاهااااتە کێنیاااا و ئەسااایوب مەگەڵااا ل

 کاری کشتوکاڵی، کە،د ئیلییەکانمان کری ئیسڕاەورەگ  ڵگەیەکیکۆمە  نیسەردا
و لە  نکااردان دەانیکەزرباەسپۆلیس و انی  قپێدمەش  وە وستنەی، گوایگریماس

ەو ئ ەاش کپیەسااایوەت ئانتەنااا  ا باااوون.امۆساااتم شاباااابائس دیااا ئە زانکاااۆی
 دا هەبااوو،گەڵاا ەژ لێودرروێکی دوسابنیەمان بۆ ماوەی بەتمەندیایت  پەیوەندییە

وە باااارەیەەکە لکااااتەی  ەول منااادا پچڕاناااد، بەبلەگەڵمانااادی پەیوەدا ١٩٧٣لە 
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ن الی ئەوا  ەل  ەگیااز نهەر  ەدچەناا رهە  ن،وبو  مگەر  نمانەکایندیپەیوەسم  وەنود
 ەنوساارابوو. کەسااایەتین نەماااێزەکه ەیە بدیەیوەناا پ بااارەیلە ەێمئاا  الی نەو 
 ەڵکاایئەو پیاااوەی خ  بااێ،  ێی لنامەیەکچیرۆکوەک    خەریکبووی  سیالس  یلایه

 ەیانێ و سااەرنجی بێباکاا پەڕابڕ دا١٩٣٦لە  یوێرا کە ،ڵگیرو د روتێکی دووب
 یخۆ بە .ڕابکێشێ )حەبەشە( یاوپیسائ سەربۆ  ایالئیت دانیماری بۆ پەالاانجی
ی ریکاااماااوەی داگیر نااابەر لەوەک پەیم شااەلئۆر ەکیان لڵێسااا ماڵباااتەکەیو 

دارە یشااا ڕ سااتەپێەشڕاوە یاا و پەئ کارێاا ج ەناادناایش چادا بەسااەربرد، مئیتاڵیاا 
و کان دەڕۆیشااااا  مە،اشاااااەساااااەر کە لە ،یەدرەیەم دوگەوکاااااۆلەیە چاااااابچ

 نیااااتەو ەئ. اکێشااا ڕاۆی خااا  باااۆ یی منااا رنجەسااا  ە باااوو،دواو بەەشااای ەکسەگ
هێڵااای  شاااماوەیپا ەل ؛ ئەوباااووم نەیزشااا اف تیی دەسااا وهەبتاااوی ێکرەباپەنااا 

 ەر بەە ساا دا گااوایێاادەل ، کە الفاای ئەوەیوپیا بااووساایئاپاشاااکانی  خااانەوادەی
    ی ایەتخزماااا  ەشااااەیبۆ هەر یە،یباو شاااااژن شاااا  124انا ساااالێمنەچەکاااای پاشاااا ب

 تیشاااایەای پاێمااا ە هشااا میهە 125شاااێری جاااودا .دا هەیەووجااا  ەیملەگەڵ ئاااێ
 وێاانە ێباا یشااە هەمیوپیا ساا و ئا ووجاا   انەوەی نێوانیەکگرێد  وە، بەبو  وپیئاسی
 بووە.

بم بە  ،ەیەفریقائبەشێکی  نییە و  تییاتێکی کریسپیا وبرچەندە ئاسیوەه
 ەژی دبااابەت دا،اناا ەکەرەبیری وشاااگلەژێاار  ێااژرودرووکی داوەی سااابنێبااۆ ماا 
 رلەساااە ایەوەیااا بە ورسااای سیال یلیهاااا رکی زۆەباااۆ مااااوەیە. ووئیل بااا ئیسااڕا
 بە ڕائیلداڵ ئیساا ەلەگ انیکردنەکۆهاموشاا ە لر زۆەگەڵمااان، رژبااوو لگی پەتێکاا 

-یناساا  تاایە ئەوێ. هەڵمەردزمااان نااااڵوێدا ب١٩٦١ە ل ەنیاااتبااوو، ئااێمە  یاێناا ن
 ییەکی پەیوەناااادیەتارە سااااەو بوباااا  -کااااردەوەراناااای ی تیولەبەرئەوەی گەرو

انی ێدگەشااەپتاای ڕەو وی بەرەی باا ییلئاڕساا ئی شااتی و فااڕۆکەیەک .انەتردۆساات
 ن ێند وخ ستیوانانی ترەپێدپە ەن لنگماگرشکێکی  پ  داکات لە هەمان.  داان  منێوان

یس ئابابااای ادئاا  لەای ئیسااڕائیلیی تن مامۆساا ەنداوپیا دا، چە ئاسیو فێرکردن ل
ا بە ساااار .وونبااا  ک نیشاااتەجێاڵێسااا ەناااد چ یەباااۆ مااااویا اسااایوپی ئتپاااایتەخ

 
124  onSolom  :ڕرگێوە-ەن مالێمبەر سن پێغە ا انی موسڵمال 
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ک ەو ،کاااساای بالسی یلهااایبە هەساا   یەوەل  ووباا ر  تاا نجەی من زۆر گەدمەزن
بۆ و، ون بێڵرفتێکی دری وبتداەسەبد اتەنیی سیالس  یلایدم. بۆ ئەو همن کر

رایی بووینە ئاشنا، خێ بەوانم بڵێم ئێمە من نات  بوو.ێکی زیاتر  یشە شتهەم  من
ە ییااااایەنچمە تباااای وناااای ۆیاااادا بیی خکەکەشاااا کۆ لە مێااااک ماااان ئەوم کاتبەب

تمکرد هەساا اد؛  یاا وە  ەکەوت  مشەلیمئۆر  ی١٩٣٠اڵی  و سو  ەئ  کەیەنتاراوگەنشی
 مینااایب یش، کااااتێککاااردوە کااااری خاااۆی -باااێیش گاااۆڕین باااۆ-یەرروکە دادپە

ەوەش ئ م.لەگەڵ ناکۆک بووزۆری  ن  کردیی و پشتی تێی گۆڕهەڵوێستی خۆ
  ویساا زۆریشاام پێ وکاااتە ئەدەناا چهەر–ندمەوە لماسااە بااۆ یی دیااکەجااارێک

یک هاا لەسەر ا  حیس خۆی لەێجگە بێ بناۆ رمە  ک  -ەلمێنرێتەوەوو بۆم بسنەب
 بکا.  کە

 بااوو ئەوە بااوو،ی خۆشااحاڵیم مااایەکە ن ساااڵاماا هە ،ێباا  چۆنێااک هەر
ە ووینیەکەوە چااا  بە دی ئاااێمەیااا ئ .لەگەڵااادا بکاااا تێکم،ایااال باااوو گەشااا  حیمامنااا 
 و،بااو وا و ئەئایاا   کیاندوورهە  جوامێری  ستیڕا  بەر. ئەوەش  وهەبتی دوژڕۆ
ە لوێ لەەوە،  نپۆن مااایژاە  ک پتر لەەیەفته  مەئێ  و.وببایکدلە  ەگیدی تاز  نکەوچ

کاارا. ێل نمهاااتە بەخێردەرەوەزیری کاروباری و و  زیرەروسە  راتۆر،مپئی  الیەن
 ەییەودڵنیااا بە دەچااێ، بەبم یەچی ئیمپراتۆر لیتۆه ئاخۆ هیرۆ  ەزانیمن نەمد

 زیاا هەرگنی ە بەزمانشاایریک ،ێباا ە وخۆشاا ڕوێرە مجااوا اوەپیاا و ەئ نەبااوووا مپااێ
 اەهاا وم ناکاا . ماان ژاپۆنیەینبکەڵاا هە  کیەەگەڵ  لوو کە  م هەباا ، گومااانومونەبایندڵ

اناای دەمز ەکالکااردنەوە.ی خااۆ لەرن وەۆریااش دبم زبە ،نشاایریننزما ەک ندیاات
کە  ،وانااددەن رڕەفتاااو وایااان ریااان ر وزۆاناادا مەڵەگپەیوەناادیکردن ل لەئەوان 

 ەنهەک و  ینمەکاااختو  وهەمو  ،ێک بێپوێکڕێکی  کەگوڵسدە  ناویتی نهەبژڕۆ
 نگ بن.وسەها

 

ا ۆنااادپژای ەشاااتەکەگ یەکانی مااااوەخۆشااا و  تەناااز شاااتە ێاااک لەیەک
ن اناادە ژاپۆنییەکاا رمەپێویسااتەی کا  ەل  دیاە ز،خواردنمەرا  ئەو  ەرمدا هات،سبە
 یاردنڕابونی وێو ش  ایشا گۆرانی و موزیک)گک  گایشایەک چوومە  کاتێ  ،ووب

 کیەرۆ)ساا  یشاایمۆن  اکۆیاا  ی چااوومە ژاپااۆنێاا پ کە ەیەیفااڕۆک و. لەنی(ژاپااۆ
 ؛"وتگحیمی منا ، بەوان بوەرماوی ی دورمان(هەبتۆژڕی  اروبارکگەی  فەرمان
ۆیە شااااە باااا دەرەوە اریەم وەزیااااری کاروباااا ه دا هەم ژنە ولاااا گۆ یەوەلەبەرئ
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ە، ئەو ووکااردنە ن بااۆاتیااانەی گایشااایینەر یازی ئاااهەنگێکیپێشاان انەکاا ژاپۆنیی
ێیااان ارە پن. دیاا کەزدەن سااااەکاا گانێبناادە وانە تایبەتمەیاا بااۆ م هەنگااانەائرە جااۆ

وت احیمم گاا بە مناا ۆکیااۆ  ە تیشااتینگەتێااک  کا  "ن.کەب  ا سازیئێست  وەونەبالیەق  
 بەە و  یشاا گاچاامە ئاااهەنگی  دە  یاااییەوەدڵنبەکە    ،نییەکان بڵێژاپۆ  وانە بەاشکاڕ

 گێکینەئااااهکۆتاییااادا  ە. لمنااای ەگااااننئەو جاااۆرە ئاهە یدژ هااایک شاااێوەیەکیش
 ووماا هەرا،  خاا ێکڕ  نبۆ م  ەیو ژنەک  گارپارێزن  یەال  ەلشا لە کیۆتۆ  گای  خۆشی

ماان  ویچااابەرمۆنی لەکە شاای بااوو او مدە پااێچەناا هەرن، وویباا ازڕ ک لێاایالیە
 ئاسااالەپوپەم دەوروبەر کە لەرەسااەماکە اتێکاا  ،یفەکااان دانەنیشاا لەسااەر بال

 .چووو دە دەهات
 

انەت تەن د؛یش کرمن ەل ریۆن زۆر کاپی ژاانوج  ،یکخەڵ وەک زۆر لە
ەکەیااااان ژینگ نیاجااااو انەۆژڕ کە ،مبوومسااااانیش سەرکاااااەنییۆپاژ یتوانااااا بە

       ەکاااااااان یینپۆژالە ن، زۆر بینااااااای مانشااااااا وێ جولەوبەتە هەڵااااااا . نااااااادرادەئاف
          ،سەرساااااااامیم باااااااوو ماااااااایەی ئەوەی ندالەنێویشااااااایا و،جاااااااو باااااااوونەووب
کااردم.  ڵگەلە ،سااەی بە ییبااری کە بااوو، یرتااۆاێکی خااانەوادەی ئیمپرامناادئە
ی پاا چەناادان گرو نلە الیەام دەورەدا باییاا ەی دونسااابم وە لەیەبااۆنە وبە ەره
ش چیاادی و مناایردانیان کااردین ەپۆنەوە سژاە  ائیل لیسڕی ئوادارهەمی  گەرڵد

ی انۆرگاا   ،ینااینئاوا بڕۆژدیواری  ڵ  پادەیان ژاپۆنیم لە  بە  ەمام کاتێن  سامسەر
 دەچڕی. ەەووانەڕییەکی برە ییب "یانڕین"ئۆرشەلیمی زێ

 

م لە ەڕەفشااا  ناااامەیەکیڕواوێ بلە ن،یفاااڕ ینیپااا لەو فەرەوە بۆنپااا ژا لە
 ەوییەگینی و سااەناشاا هێو  ەکە بەڕێوڕەسمە  ا، لێدرپ  لالمانێلیکی  سۆاانکۆی کز
یەک لە ەره م وڕۆیشااتەکەدا دکەنیسااە اوۆبە پااانوپۆڕە بەناا ڕ خااۆم و ئەو بە

 رەیە،وگەکی ە شااەڕەفێک زاناایەمو. دوباا تان گرکەواکەمیاا  یمێناا ،ەشااەکانیش دا
 .ەربکاتەوەبەسوو جتی دەوڵە بەەر سکی  ویەجو  نەژ ی یککاسۆلی  ایەکگەیمانپ
 وی جوڕێگا  زرگیهە  کە  ،ەوەددەکر  بیرم لەخۆم  ،یبڕدەەم  وەکڕەێڕش  اتێکیک

ی جیااااان ن، تەناااانەت لەکەوبااا ەوانی بابیاااان تو خوێنااادۆ نەدراوە بچااانە زانکااا 
م شتێک -کرد مەوە. کاتێک ،سادران  ەکی کەممەیژمارە ب ێگەڕ  تەنیازادیشدا  ئا
م خوشااک ایننااامەیەکی شاایئەویااش  -وونەباا  یشجااارەکەمی ۆباا   -ەوەهااات  رەبیب

 جارێکیاااااانم، چااااا بۆم ی خااااا لەپێااااا  کوەەنرساااااا دەت ام لەوەردەوبە و، کەباااااو
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م بکێاای." بەر نەکەی کە  بیاا لەخااۆت    هەرگیاازم: "نوسیبووۆ  ئاگادارینامەیەکی ب
 ،ەتەووەودرەباا خااۆم ن  لەبیاار  ەمئەوهەرگیز    منسێ.  ترب  لێم  درپێویستی نەدەک

ۆڕم ناگ  خۆم  ەل  وکەم  نا  شێ خۆم  رگیز  م یان هەارهەژ  ییەکدەاەوخانە  کە ل
یاااان  ریجاااوانی، ژیااا  رەلەب -ەنێالشاااەوە ماب-شەوەێشاااوێن رەهلە  کە ،ەیوەب

 .رێگیرێزم دە بی، کە زانس 
 

 کامبۆدیااا، الناادای، تنااگۆال، هۆنگ کمانێەر  سلە  نم چەندان الپەڕەواەتد
ەرسامی گەی سێج انکتەوبنی مەدی ن ویماکەی دەڵخچۆن ئەو    کە  ،مسووبن

و، بااو  بۆرمار سەردانی  وتی دوبەهڕۆژ  ۆب  نەکەماتشبەبم دڵی گەبوو،    ەئێم
 بااااوو،یەکەوە هە بەتۆڵمان دوی توناااا یەوە پەیوەنااااد١٩٥٢ی هەر لە ەتوبەو ئ
 یەکەم  بااۆ  ییۆرماااب  ەکانیتالیساا ەیەکی سۆشیێردنکە    ،بوو  اکاتەد  یش لەوەوئ

ن و انگااۆڕووە باا و  چوێشااار رتاا وای داڵرد. ساا ن کاا لیایسااڕائردانی ئیەساا  جااار
ا یشااااد١٩٥٥، لە بااااووردکیای ساااا ئای ەکانسااااتۆشیالیس نگرەیاری کااااۆبەشااااد

      . گرێاااادراائیلدا سااااڕنێااااوان بۆرمااااا و ئی لەە یپلۆماساااایاند اویتەوی یوەناااادپەی
ی و نااااوئاااا  دەوە،رە رانگۆناااادا کاااا ل لیییخااااانەی ئیسااااڕائباڵوێز هنکۆداود هااااا

 رد.ک ئیلیاریسئ یانەردگۆریۆن سکی بنێوانیاش وەک ممۆری بسەروەزیر
 

 -و کینیاش نانەت گاناتە-نیااجدووی کرەی گەشوبتێکهیک   پێم وایە
دلۆڤاااان  وجاااۆش  ون وەک ئەوێ بەوەڵیانااادا هەبااا گەن لیماەیوەنااادیی پنەئەوا

 کە ،وەەساارائیل نەمااابێتی ئیەچوو هاایک شااتێکاڵ پێاادساا  انن. بااۆ چەناادنەبااوو
کاای ەتێدەوڵ کەتااا کەەرونەکەنەوە، هی یاساا و النەباان  زگااارانێاایەوە کاپ ەوانئ

ز بە جااۆرە وڵی حەو،اا  ەب  کە  ،بووانەیروشااتیس  یتێکش  یاییئاس  الیستیسۆشی
ی بااااازووتنەوەهیساااااتادروت، لە کەی ئاااااێمە ەیەنااااادەتمیە تایبلیساااااتیشیاسۆ

ری کباااکەن بەوەی لەشااا  ووبە ئاااێمە داماناێنااااک ەییاڕێگااا ئەو  شاااینی ونکیبۆت
وە ۆیەهاا  ەب ،ندناادن و فێرکااروێخ وەیامەزردا نیترگەرنە کاااریکەیاا ناای بەمەد
و کۆچبەرانە ئاوارە  نەزائەو خێ وریتو کل دننە خوێلەش  منداڵی بێب  رانهەزا
ناااادن و ێکەکانیشاااایان( فێاااارە خویدازۆر لە  هاااااەروەش هبە مناااای بارەت)سااااە

 المەیان ێە سەربازییەی ئنوزموەئەو ئ بۆرماییەکان هاوەسین بکرێن. هەروون
ەیەک ت لوبی  ەتایگەنشاا ی لەگەڵ پێزیربای سااەتزمەخ  کە  ،ووڕاکێش برنجسە
ش ئەوە .رترگاا ئااێمە وە ەتەواوی ل بە یانەکمەتساا سی ە بااووئەو .ێاادرابووگر



 

438 

 

 انلە هەمااا باااکەن و  ارینااادا کشاااتییاەکانێڵگک رێ لەە دەکااا بەوەی کە خەڵاااکەک
 ان کەەکاااا یایمێبکاااارێ. بااااۆ بۆریااااان پدنکرگااااری لەخۆشااااقی بەریشاااادا مەتکا

و  ەشااااا ئێرەرچاوەی سەسااااا  امودەەرب ،ووبااااا هە نااااادایەگەڵ چلیان وروسااااان
واماااای بەردە بە ەورەگ یکەوپایساااا  یەتوانندەشاااایان .بااااوون یاردنهەراسااااانک

ە باااۆ ریییەکی ییبااا ژەتەواەساااەراوەی دکاااورتک) ئیساااڕائیلی یاهاااالن نبخەڕێکااا 
 نبااااوو. ماااا  اشااااترین وەبمب انئەو ( بااااۆشااااەنگکااااانی پێەگەنااااجە جەنگاوەر

 ندەباا خۆیااان پەرەپێی  ەییەکرتییاشاا ک  تاکان  ستەیالیدجە ئایندایە گە  فەتێکمدەر
 ،ناادرانهاە بااۆی کەن.باا  ادینەکانشاا نکیبۆتەی چوارچێااو لە زییەربای ساا ەشااقم و
ئەوانیش  وابوو؛ زمنیاکەن. پێشتبدروسان  وەی خۆیێهاوشگەی  ەوانیش نشینئ
ەڵەیەکی کااۆم یتروسااتبکەن، بانگاێشاا د وەر نشااینگەی هاوشااێوسااەر ساانوەل

 باااۆ نەوەێزانیاااااوخخ و خاااۆ بە ندکااار انمێکراوەکااا وەپبا ەساااەرباز گەورەی
گوناادە ) مشاااڤیمۆ لەیش تەتااایب و ڕائیلکااانی ئیساا کیبۆتەە ێاانب ساااڵیک وەیمااا
            اباااااااێن، ڕە انڕۆژزباااااااارەیی  ی بەلە ژیاااااااان ( کااااااااربکەن وەزییەکاااااااانرەوهە
بنیاتنااانی  ەلن نیارمەتیاادایا ۆا باا ماا رنە بۆیئیسااڕائیلی بنێاارمەش ێکاتێکاادا ئاا  لە
گەڵ ەل ێاااادەچووپن مۆشاااااڤەکایاااادا. وڕوکە و وش باااا ەوئە. شاااااڤیمەکانیانمۆ
 وە.ەدا بێتانەکیییزاجی بۆرمام

 

ون، وبااا یانە هەیلیئساااڕائ-میرۆوی بااا دراکگرێااا لێ یڕۆژەر پااا ۆزوێ لە
نسااازی لە ەرماد  ەکەی پیشەسااازییەکیەرساا   مەزراندنی پڕۆژەدا  اندایلەنێویش
خشااتەیەکی  دناایکرچێرسااتاری و ەپو شااک یااان پزیدە نیدایپمەشااق ،بۆرمااا

ی رەەڤی مۆشاااڤیمی دراناادنزەتی دامیبەبەتااا ۆ ماانباا بم ، بەیێرودائاا  ناایمەز
 ڵاابەتە بەو. هەر بااووژێنەرتاا ور  یااکەد  یر لەواناا یاااتز  بۆرما  یرووگی باکننامسا

 م ماان ئەوەبب،  ەو پااڕۆژەیەدا چااوومئ  ایدو  ەکی زۆرەوە بەپەرۆشیی  تاسە و
 ێاااااک لەاتیە کیااااا خەون ن ئەوە ،مباااااوو ڕوایەدابااااا  ەوەم لتاسااااا ئ بە رکاااااات زۆ

کە  ،نبیناای ۆرماااییڵی بدامناا  وەزیاان و ژن دابۆرمااا ب وریکاباا  ینەەخااافڕۆک
و ئااابی ی ریاا انی ییبۆربە گاا ان یاا تنی منخێرهااان، بەئیل بااوواڕئیساا لە  ترشاا ێپ

خااانووە ناااو بەکاااتێ ە لەبیااربکەم ەوئ ە هەرگیاازینیاا  وا پااێمە کرد. وئیسڕائیلییە
 ەک  یایۆرماا ێکاای بالوە  ب  مانی ییبرییز  بە  م،دەڕۆیشتدا  سانگانی ناماککۆلەبچ
 ،واساا ) ؟هاااماش، مااا نیم:" شااالۆوتمگاا وو، بسااتاەوەکەدا وانوی خاا روازەەد لە
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ە وەبمااای ە،یناساااتڕیەکی وەک ئیساااڕائیلی ەویاااشئە؟( و ۆنار چااا روبااا ائەرێ ک
ساا  پێویایی بم ببە) زۆرباشە،  .مییک ماییماسپن  یسیدەر، ئاڤا  ئای"ب؛  دامەوە

   بم. ی م ێڕلە  وەک ئەوە وابووە."( یینان ومئا
 . لەامگەڕ  داتەکەوبو  بەنااا  یرمااایبۆ  االریسوپاس  یینو  ینگەڵ  من لە

گاارت و  بۆرمااادا تیبەر دەسااەەسااتی بەساا کەماادا د فتەیەکاایەه ەنااداوەی چماا 
 بااوو، کاااەمریئ ژیو د ڕووساایاری یەنگاا کە ال ،دری نااوێی پەیڕەوکاا ەتێکیاساا س
ە ک ،نەمێنااێێکەوە شاات هاایک یوەسااتیان بەپە ،ەدەوکاارە ەوئر ەختیشاای لەسااەج

 و اۆرماا ب ییانزرگاا با ەناادیویەپ ەوشااەڕئەم  وازێ.خاا ا نەیرماا بۆ یوەناادبەرژە
یە یساااتایەتن بە دۆناااااێی کۆتاییوە ماااایەوبااا  ەبمب ،نەبااارد وناااالە ائیلیییساااڕئ

 ەکەمان.تەویسخۆش
 

ە نااامۆیی ب وێ هەسااتملە .مووم باا ن سەرساااەکاااماییربە بۆ رماان زۆ
     ێ.بااووبدڵ  ەەواناام بنی ئخااوارد امیکە تاا  ،وانم بڵااێمدە ناااتناا رچەهە .کااردەەدن
 ەمتااوانین نماا  یکەم،باا  ۆرماااب لە ساا ەموین نووبتگەلی بچووک هەش  ١٩٦٣ە  ل

ە جۆرێکر)بەو اویشتی برژت تامی گۆنەنایان تەوان بخۆم  ماسی ئە  هەویری
م کەکێشاا ی  سااوپ  تەنیااا،  موبوکردئامااادە  نیااابۆ  نامسااانگ  لەکە    مگ( بااکەنلە پڵ
 ەمااووه  یماح. مناا بااووردکسااتمان  دروئااو نااو  فی  ێمە لەسەر شەڕەکە ئ  ،درخوا
 نڕووبااااۆ  هەبتڕۆژ نیردخااااوا ێتیاسااااکو ن راکاااا دەتێکی لەبااااارەی ورشاااا 
دنااای ازکرتە ماااایەی الوببێااا و ئەڕاساااتی  بە وونەبااا  او پاااێمم ببەرمەوە، کااا دە

 نەۆکاا    لەو هااێلکەساا ەد ماان هااات و ئەگەر مااابۆر ڵن لەگەاپەیوەناادییەکانم
ەر ساا کە لەدەم نە -موشااتبایکبەنگبااووایە ڕبااا دا ،ااوتم و بااااته–یە هەزار ساااڵ

س  تا یۆری وز ەکیەیماو کە ،ەبوون هاماو تیەتە شبوە. هەڵەم دانراەکرفدە
یل، سااڕائۆ ئیسااەردانی ئااو نااو باا م کەەی لە . لەبیاارمەێاابگەنت یێاا ۆرماییەکااان لب

ەتباااوون ڕ دااوردنااا تاااازە داچێ یکنێساااتارو داێااا ن بە ۆنااادایبنگۆر ڵکاتێاااک لەگە
ن ازیمامە زۆر شااااانئااااێ کە -یمرشااااەلئۆ–لئەبیااااب ی تەێگاااااڕی ێڵاااا ه سااااەرلە
ان دەکربەگاشااە تااا دا مانوناادەروزۆز  کیکۆششێ  ەوڵ وهکە  کرد، چوندەوەپێ
 زۆر ئااو نااو-بکەیاان  خااۆش  انەکاا داری  ڕێگەرین و  کە البەەە،ەنڕەسەر خاکە  ل

ی منااا  لەگاااوت: " یۆنۆریااا بنگ ەا بەوسااا د، ئرکااا  رێکییساااەخەمخاااۆرییەوە بە 
شااەی کێ رەدیا." ا بیریر ولەمە زۆ دەبێ تۆدەبن.  ەەورگ  نەاراوەرگرە، ئەو د
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 ەۆ ئەوبااا  یاڵەیااا م خەببڵساااتان، ەگنجە کانی نەبااانەەنااادەبرباااوو دە وەئەئەو 
 ەکە یگەنجینەو  هەرمە گەوبۆ ئێ کدارێر هە کە ،نەدەچوو
 

ر ەچەندین ساڵ ئەگبۆ  س ییی پێواب  ،ەوە ئیسڕائیلەڕامگلەو دەمەی 
 ئیاادی. نبیناای 126یشاااوڕی بانەەریەو  ەی برنجێڵگک تەواوی ژیانیشم نەبێبۆ  
 ١٩٦٥ ،١٩٦٤لە  م  بەو: بودان هەبااوشاا بە پ  تمساا ش پێویڕاستیو بە    س ویدەم
و  ئەفریقااا، وپاااورئە ن گەشااتییسااام. دوا بااوەدکن لەنێااو خااولگەماا دا ١٩٦٦و 

م. ەوتاا دەک  خااۆشران نەرجاااۆو ماوەیەشاادا زبەر، لەەەووتکەنم  ی التیاا ئەمریکا
 ێ لەدەباا  انیاا وو ەچدکەن؛ پێاا م باا زەبەردەوامااانە شااپرو گەشااتە ئە وخەریکبااو

 سااەرباری  م.کەوباا   اخساا نەکیش  ە جێگااایەلچاام و  ب  نێکی دیکەشوێ  ێک بۆنشوێ
    ڵڕۆژی اساااا ی ەنگاهشااادا ئااا ١٩٦٣لە  بووم.امااا چیااادیکە گەناااج نە مااان ەوەشئ

ربااووم یکە پ ،کااردنە مهێشتاش هەستێڕا. گ  مونبوایکپێنج ساڵی لەدو  شەس   
 شااەد خۆچەناا  کە ،ەوەمکەرببیاا  وخەریکبااوبم ، بەبااوبێ وواتەیااان گااوروتینم 

کاناا  ڕێواه کااۆنەردانی سااە نوە یاااەتکەیاا بخااۆت  لە ێ و بیاارهەباا  ێکاا ژۆڕ
هەر   مەشاا رەکو دکتۆ  نکاداڵەناا بن، م  ەدواو  اسەوان  بەەی پەوبێ ئ  بە   بکەی

دا وڵماا هە وە.کەمەباا  مر خااۆم کەەت لەسااەەحاامز وەاتوکاااتی هاا وتم ەگاا پێیااان د
ی شااارش گویشااەەمه. باایکەم چااۆن کە ،تمسااەرنەکەوا ەدەبم هەرگیااز لەوب
یااانیش انیەب  ەندەو، هەرچبورلەسە-لیڕائسرەوە و ناوەی ئیی دەه-انمکەرکئە

 ەاتسااااەی تااااا گیاااازهەر ائەو ،بادتیپێکرەم دەساااا ەککااااار ەڕۆژوو ز لە سااااەر
م وا  ر هەڵسااوکەوتیجااا  هەناادێک  ت.اەهاا ەدن ندواتر کۆتاییااای  ەکانی بەیانووز

 .وونب مەندەگ ۆخانەدو بەبم ئە ، یسدەمەو دەکرد کە ڵ خۆمەلەگ
 

ی کااات ەیانباارادەر وەبۆ ئ  ١٩٦١  وزیمتەم  ەکە لکدا  یەەۆنب  گەهەنلە ئا
 وەیەتەنااا نوکەەدا. ه مزسا  ،ەڵەستینفە  اتینەکەوە هەیل ساڵ بچ  ەل  ەرخۆی ب

یەک ئاااهەنگۆکە بەنمااان اتهی اداڵیئەو بیاارۆکەی ساا ی خۆ چااۆن و کەائاا م بیاار
م تااا باازانە، ەونمە ببیاا و دەسااتەیەدیااکە ئ یکرێجاااا،بووم رم زۆر مەم، بەبگێڕب
 تەوب وتەوەانەگەڕدیشااایان نچە ون وجی باااوەل نیشاااتئیساااڕائی لە انەنااادیچ
 باااااابەتی لە ەکێاااااکی. بیااااانمبنداڵەکانیشااااایان رد مدەکااااا  حەزم ان،کگرتوەکااااا ەی

 
 وەرگێڕ-یدەکێشێاڕرۆ  و م وو تایەی هەیەکە دیە یندیهی  ەکیانەیەرەبە جۆر  126
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 ،ادایاا لە ماپوڕێیانم و هامن ان  ێوەنن لێماڕۆژی ئەوێ  ،ێا  و دەمەتەوخسوبا
ە واوئاااۆژڕ ەل کە ،جاااران لەچاااو بااووەران چبکااۆەر ئەو ژمااارە کەمەی ساا  لە
. شااەابژیانیااان زۆر  انو"ئەکە  ،دەوەکاارونیوڕیااان کیەکێیسااڕائیل. ئ نەاتەهاا د
م میزدژە سااا ژماایتەو یوبەڕوووڕڕاسااتی  بە کە  ،ێاانتە دکااا  ئەو  تەنیاوان  ئە
زۆر کی ەکردنەوەیسااااادە انەوەیەێکاااادل ەمئماااان هەسااااتمکرد م نەوە." بەبباااا ب
 ریۆنۆنگڵ بلەگەژم  رێرودودو  ی زۆربەندبەڵگەو  ەەوەشڕەوایانەیە. لەو بارنا

تە بو بتەکااااااانی وەکە ون لبەراچنی کااااااۆاەکێشاااااا نجڕانرسە ارەت بەسااااااەب
 ئەگەر ئارام"  ت:مگوەوە. پێنانا هێدانیایتربە، کەنەدا و  ایکمرئەەکانی  کگرتوویە
ان و کە خۆمااا ە ییااا نی ئاساااان شاااتێک ەر باااێن.ن هوائەدێ ێاااک داڕۆژرین، بگااا 

 انرک جااااااوە شکااااایەڵەروەهاااااا خین. هەنااااا نێک هەڵکێوشااااا  ەمناااااداڵەکانمان ل
 یکڕێیاااڕبەوە. بااوێری و نەتماااوەنبەخشااکار ۆان خی یاا سااینڕۆما ، لیساا ادیئای

   زیااادن لێنتاااۆ یااااتۆررگ، وپیتساااب یێ تاااا زایۆنساااتێکدەو یباااراوانەمەزنااای لێ
ە ای لەوواتوەش جێ ببێ. ئەل نیشتەائیسڕئی لەیەکجاری   بە  ،ابدێک بڕیارڕۆژ

ڵ لەگەشااۆ هامو بااێدە ەوئەکاای دیااکە. بتێوە بچاایە ەوێکوبتاا  کە لەزۆرتاارە 
، پەژرێناایبش  نییاااژو شێوەی    وەرپێ  ییزاوجیا  ێ بکا وون  انێکیمز  ربوونیفێ

مناایش لە  "ێ.جێنەش بگااونمییئااارا ی و ناااژرەڵ ئەو جۆرە گاا لەگ  ۆیخ  دەشبێ
ار ان هەزسااەدبە  کە ،م نەبااووائاااوڕۆژنی اکاا ەووی جیااۆن کەمتاار خەماا ۆربنگ

 لە ردم نەکااااا یۆشاااا پواچڵمااااان، وەلاااااێ پانە و بااااادەن بااااێ نتەنااااانەت ملیۆناااااا
 یووژمێااا مەی ەلەو د – نەباااووم ەدامااا شاااەوە ئایییانڵد بە و نیەکانیااااگۆندرد

بەبااێ  نوول باا ئیسااڕائیتاای ەوڵەدپشااتی  ەک  ،مبکە  وانەوەو جداوا ل  -دائیسڕائیل
نیساا  ایۆز ۆیااان بەیکە خێ چیاادابناا  بەوەی ژینباا  ڕاسااتی لێیشاای بەئەوەی 

تنە اڕشاا ، ئەو دندەباا   م،ەڵە  ەی زایااۆن" لسااتە "دۆبن  یاااەبااێ خۆبەڵکو د  ،ابنێند
 و.ازکرابویێشنۆنەوە پنگۆریب نەلە الی کە ،یەاویە سویڕەتو

 

 ناادا بەملەگەڵ مااۆریس و وەی ە ژن و پیااائەو نااۆزد  بەڵێ کاتی خااۆی
 سەمەندیشتا.  ادانارمبڕی  ەترینرگەودا  ١٩٢١لە    ا نتاهۆتی پۆککەش  واریس

 ە، باااۆیم نەباااووانهەماااوونی شاااانیناوینمەوە. مااان ببیااااندیاااکە  یکجاااارێباااووم 
 دەرەوە یاروبااااروەزیاااری ک" وە:اوکاااردەمەدا بانااا ۆژڕ ەلکم یەەیانااادناماگەڕ

ێک بۆ خوانارە بۆ ئێو    ەوتی پۆکاهۆنتاڕێک دامانی تیپەئەن  ەمووه  تیبانگاێش
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 ەسااەنەکان بەڵکااوڕناادامە  ەر ئهە  ەنیااات  بە  کوەەنەکەش  نامەکا، داوەتدە  ەوماڵ
 "وە.گرێتەدەن شیاانیکەونەمنداڵ و و  ژیناوه

 

دیااااان، کر ١٩٢١ێ لە ۆژڕ ێئەو یەکترسااااناکەتە ەشاااا انەی گر لەوزۆ
ی کجااااریە کیشااایان بە، یەکێووببااا  الکەلەو، هەباااوو باااوو مردوبااا نەهااااتن. هە

 ەەساااااا یااااااان هەشاااااا  ک وتحەم ن. بەبوەکاااااااگرتوتە یەکبگەڕابااااااووەوە و
ێکی اهەنگوون. ئااا هااااتب نیاااالەگەڵ انیاااانکوەنە و انیانڵەکدانااا مو ەکە ییااا بنەڕەت

ن ماااەک و میوێاا ک ی وڕن چاا مااایۆران، گوەۆنمااان کااردەادی کگێااڕا، یاا  انبماا نایا
 ێشدرا، لاا دا نەەرمیاای تێاا ف نیوادلێاا و  هاایک وتە د.خااوار داناا لەناااو باخچەکەما

ان وایاا دا  انساا وامەنونۆژڕ  ناادەهەرچە  ،کەوێوێ باا خونی ئەتنامە  ڕۆژگەڕام  نە
 مروا، بەبم باا نگەکەئاااهە ونە نێاا ێاا ب د خااولەکێکی کەم"بااۆ چەناا  نیاااتە" ،لێکااردم
وو، منااایش بااا ە نکەساااییا یکوەیەەدندکرای یااا سااااڵرەنیشاااانەی سە ئەوە نەدان.

 ێ. ب نەنداەکی تایبەتمەەوەیبونگرد  ویسەدەم
 نەیااااانیەو گۆران ئ)هەمااا گوتماااان  انەییااا ەو گۆرانیدێ لهەنااا  دانااااوام 

ە یسااەر ئەو کەشاااتیەمااان لەور ساا یوانیەوە دەمهااۆ بە ۆیخاا بااوون کاااتی 
ی نەیانە و ساااااویلکایزدارر سااااۆزۆی ەوە( سااااەدایەکبکەیاااانرزبە ڕپااااووتەپە
 یااانووهەمییەکااان  گۆران  .بااووبن  شکانمان بێتااامیداڵەمن  بۆ  ەیەەوان، لەدایەوەد
 ەیاااااانئەو ۆنێاااااک باااااێچ. هەریەتی باااااوونەنگاپێشااااا  ناااااان واتارەی بنیەبااااا ل

شاااتێک  وهەماااوین وانەتااا د ووبااا ێ بڕواماااان واڕۆژئەوی کە  ،ەونەیاهێنااا بەبیر
 ەەکنگ. پاشان کە ئاهەن گوتیماانۆرگ  سەیاتەندان  بۆ چ  ەدی ئێمئیو    بکەین
لە  ماااایەوەک ، باااۆ یاااانەکانماڵ نیش گەڕانەوەانەکاااایوم وومااا ەهو  اااااتییکۆتا
دەوە، دەکاار دووڕاباارەی ڵبیاارم لەو چاال ساااتم، دا دانیشاا یاا یکیرم لە تاکەچەباااخ
لەیەك شااا  ێ شاااەوێ ئەو. ەیواباااوان لەگەڵااادا میشااا مۆریس باااوو مووەزئاااار
 ەێمەشاایمان نەبااوو، ئاا پ تێکیشاساا  بااۆگیااز لە ئااێمە هەرکااام  م: هاایکوونیااابدڵ
ەوە بۆسااتنەکە لە ییشااتییاادا کەادو ە تااا لەماااینەو تساناا ۆهپاکاتی ر پشاا ەسااەل

 .نەستیفەڵگەیاندە  ەیو ئێمی بڕی ڕێگا
 

م بە یساااتپێووەی ەئ رساااە مەدا هاااات١٩٦٥اڵی اااااتنی سااا یلەگەڵ کۆتای
 ەکردم. بوناادوما ریڵ زۆساااهەمااان ی هاااوینی ەڵبژارناا ی هەتاا مڵهەە. گااۆڕان
سەرئێشااە   وەئ  رد،دەکخۆم نە  یاخس  ەە گەرما هەستم بیز بگرهە  نم  ڕاستی
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م ی خااۆوو. نەماادەتوانببدتر ونت نابند، لێمدەم لەبەری  ێک بوە سابنکیگرینە  م
 ە شااانمپتاارساااڵ ەی ساای یێتاررساایو بەرپە ئەک ،وەم باادزمەەبەرەنجاااملەو 

یە بااژیم، ساا  تااا هەتااایەمدەون    دەبااێ. ماانر ،ااوڕریااکە زۆخە  ی،ەرب  دابووە
 بااااری تەنیاااا ێبااا  ێاااکنچۆ روتە. هەەککااا پە مچەویسااا  بااابمە ناااینەشمدەم بەب

ساااااااتی یێوپ کاااااااردبم؛ هەروەهاااااااا ەراساااااااانیکە ه ،ووخیم نەبااااااا الەشسااااااا 
 و،بااوهە سۆزیشاامو   هەساا  یلەکااانیپگاویکردنەوە(ی ۆبارۆبوژاناادنەوە)خخ

ی ۆوخاا نێوم. بارودۆخی بوو  ماندوکە  ونچ  ،نون چووبووکزبورەوبوو بەدیار
 ەکە ئااێم –ن ردکچکااۆ ،تی ئااابوریزاڕی سااەخبااابێو. یش باااش نەبااوڕائیلئیساا 
 زیناااای"بەەڵ"ه تەوژماااای اناااابەربەر و لەابومااااان لێناااا ()دابەزینریاااادا ێیوی اناااا 

ی کااا نێدابەرکە ورە ،ڤاااۆنی الگۆبەناااد اا لە دواییشااادەهااا هەرو -کاااۆچبەرایەتی
       ە. هەڵاااابەتباااوودکر زەیشاااای شاااپرراناێککری تنەوەبااازووو، باااو ەریجەمااااو

                    .ووەرئێشااااااااااەم نەباااااااااا دوا س داۆناااااااااا یرگەکەم لەگەڵ بنگۆجەناااااااااا تاااااااااااکە 
  ەوبااکەومەروییدا دوانی گشااتیاا لە ژ  ادا گەر ماانناا وڕوکیش  اتێک کارەساا یه  خۆ

 بااااۆ شااااتێکی زۆرم مناااایشدەکاااااتەوە و  ژی سااااارێۆخاااا  نینەکاااااحااااز  بری
ەو لی  رۆبەشااێکی ز  ەشەوێ، ئیل پێناااکرئسااڕایئری  ئابو  یرانی،ە  یچارەسەر

 ەچاای نەک ،ووباا ەد وتەوا خەریکبااوون ئاڵمااا یکە ،ەرەبااوو ،اتە هاا ەویاسااتیڕ
 م نەدەبوو. زی و کەەن دانەدەباەکەرەبیی گەمارۆ نە و مانەرگریبەی ودجب

 

ەویااش و. ئبووویناش لەنگ بوستی شدرەنت  ،خەفەتەکانیشماری  ربەس
کاااایەوە. ەپودو مێشاااکی  ەەساااتج ماااانیکدا وەک وکباااویخەر ،ووبااا زۆر پیااار ب

ی رزیااا وە سااااپیر کەینچاااا  پباااووە ساااەروەزیر و دا ١٩٦٣ لە کە  شاااکۆئە
نەوە، بااکە ردماە سنەکاێشکارکتلەدەسوای دا لەیاندا  هەوڵ  ەیانائازوو،  ب  ییدارا

زیااری ە وەسااتاوە تااا ببێااتباااڵ وەر سااەان لەە ئابااا ئیباا ک ،زاناایمەبەبم ماان د
 کە ،یم نەدەدۆیەکهاا  کەدا هاایخودۆارو باا بن ئە ش لەمنی  ەرەوە ودی  کاروبار

روەزیری ساااە تااایێگرایەشاااکۆ  جەباااکەمەوە. ئ دا شاااۆڕزارەتەکااا وە ەب مۆخااا 
اشااترە ب بااۆ ماانو وباا  وا پااێم دا.مناای نە ادید ەوە هەرگیاازبم ئەم، ببەرتەخساا 

، شااکۆلم گااوتئە ەی نیوەکااات، بوەزیرێکاا  یوەباام لە127کاااتەکاای هەمداپیرەیە
 

 ە. وەرگێڕ   meit-llfuەست مەب  127
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 ەن نااامەوێ باابمماا ": ام کااردەوەیاا دڵن. باام ەنشااینێ خانمەوەسااتی دڕا ەب هەر
 هەس  بەی وەەێئبە ێبێک بخوێنمەوەوێ کتمسییانە. بەڵکو دەاەکی سیرەییاپد

ک و ناشمەوێ نسێرتێۆکبێ بچمە ێل حەزمێک تکا  هەر  یانم  بکەییەک  رتاباخە
   کە ببینمەوە."دی یەانخساڵی دی فڕۆکە ەندانچ تا
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١٢ 
 

 این تەنی ێمەئ
 
 

نگێکی چەنااد ماااکااو  ڵەب،  اتێ کهەندهەر    کوەنە  ڕەوشەکە  ،ی بێئەوەی ڕاست
 لەد  کرمپێستەتا بەوە دم". سەرەخەبکڕێ"  کەمیەیی خانەنشینروباارکخایاند تا  

م لە ئااااارابەخۆی رمچەسااااەۆلەی نیکاااا وێکی بچخااااانازمەوە وگاااا بلیم رشااااەئۆ
 یشاامیشتنرگااای تەەەلئەبیااب، دت خاای،ەراباااری گەڕەکێکاای اروڕدپ کیشااە،امێ

ەوە بااۆ کێرشااا لە ەبێونەسااتاگوهەر ەنەبااێ ەش وبااوون. ئەو نیاااائو  مناااحیم
و ە  ونەدێری خۆ خڕکرین دەمژمندچە  ەی بوەستێە پنەکاستگو  کە؛ید  شارێکی

کامە کەلااوپە  م  بدە  یارڕوایە بو، دەبوووە هەبو تێکنانە  ەەوکردنجیاەلوپە   ک
و  بیاابەمۆم خاا لەگەڵ  ەئاااخۆ چاای پێویساات تە،مەوکااامەش هاای حکااو  نە وم  هی
 م. ڵێبێەجب شچی

 

 ،دا زۆر گەڕامدووڕابااارەی سااااڵ نجپێااا  و  سااا بی ئەوی مااااوە مااان لە
  سااا بەمە) ادگااااری ردە زۆو ئەوەنااا  وەدوکااارزۆرم ی والئە و ەماااالشاااتی ئەگ

م تەو کااارە هەمەکااای ئەوەام  ێنێتەوە( لەگار دەمدیا  کە وەک  ەییماد  لیەکەلوپ
 الکااارم  ەبب  ،  ونەبااوننەی ماان  ازەو،ی تایبەتیاا   شیانییچیکە ه  ،بووکردڵەکەکە
 هەمااوو دالااوو  وماان    لەگەڵدی ئەو  ئیاا   ،نمدارسە  اتەان هکوەوگرتوبتە یەک  لە

ە شاا  ل ومەزسروشاا  ئاااربە  نماا  ر، ئاااخبوومارتیاا  . بەخخساا ڕێکن کماشااتێ
ەک بااێ، زەخااانەیوەک مۆ انمەویساا  شااوێنی لێژیاا د، نەشموەبااونە ەودنۆکرکاا 
 انیاا تە م ونااێوەبالبە نارییەکااایلە شااتەکان و د  زۆرنەبوو    سەخ   من  بۆە  ۆیب
کە   نەبااێ،  ەکانشااارو کلیلاای    لولاادراوسی  وتنەسو د  ێنەن، واکلۆابتێبەکان،  تک

ە خااااڵۆر لەو ز ەەتبەخشااایم. هەڵااابێدەپ ەینییانااادمەیبەتواتاااای تا کیاندێهەنااا 
ناای ردژاێبیکردنەوەی لتااا، مە بەرویز بااکەنەمدەویس  هەرگە  مبووم کەجترخا
 مببە ،وبو ،وڕ  ۆ منبوە ەیەککردنەو دووبارە ش  لنان  ەکان، ش  تێکشت
 .ماتیدکارالش یارمەو مە ارج واد ئەمە ەک ،بووپەیدا  م الی واکستێهە
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 یەکریکەی چااواناازی -ژیاامایاادا دەیت اشسااتێئەوەی ئ -کەمیەنااوێ ەماااڵ
نااۆ  یۆ ماااوەباا ە ک ،ەرەوم بااوواری دوباا وەزیااری کار ەیکەونوخااا یبەروڕو

خااۆم کە    ،وە بااووەئەکە  ووخااان  خااۆ کتااومتیشی بووم؛ بەبم  نجاکئ  داێیساڵ ت
 چااوومەکە  وەەشاا میەی یەکڕۆژ لەهەر بااوو،  پێاای متیشاا سیێوپ   وساا یوەدەم
ان لەگەڵ شااتەک ووابداناا  امەکی وەیشاا د. نەخەیی کااردئاسااو ەسااتم بهە اویناا 

 ،دنانخوارناا   دیوی،  ندانیشت  دیویی  ێدانکەوەگرەەی، بمجێننم بگوناەکییداخواز
ا دیماحمن  یگەڵ ماڵە، کە لباخچە  ەرتە سنی تێدابێ و بڕوانێاکەێبرەفەی کت  کە
 خااۆمی انیرەکاا وباارک ووباا  رەوەگ دەئەوەناا ایی شاام باا ناندینەکە وو،باا   شبەوها
 ڵەەگلی نوسااتن ژوورێکاا  شوەەی سااەرۆمنااا ە ەم، لبکێاا جاشاای جێبەب دا بەێاا ت

 وا  هیواشاام  ت.دەهاااریش بەکاوری میوانانوەک ژو  ،بووەه  ندنێی خوکژوورێ
رە ووو ژەبااێ ئ م بەبەم، بەبکزیاااد بااۆ ی دیکەشاایژوورێکاا اتودا اهاا د لە بااوو

 زۆر نماا بااۆ دا ١٩٦٥ لە و ردناای دەکاا شاای موەکە بەوانخاا ەمیشااە ه شدەایاا ز
 دەژیم. ێرەدال اییۆتک تاکەم بەوە ب  هەسدا ێیتە ک ،  بوونایا

 

وا کە  ،ێان کردبوایڕڕاستی ب  بە  شمەباتەکڵام  وم هەبوومان، گۆلەلێ گ
ربگاارم، وە  بتیهاااوودەی  ای ساا سااتنەوەم بەرەو کەسااێکواگانی  ژ لە ژیمن چێ

ەی ماااااو ایدو ووم.بە ناساااراێااایەوک ئەوەی پەوم هەرووبدشااااڵمااان د بمەب
ەکااانی یەکاارد، هۆد ۆمخاا  ۆم بەخاا  یوم، بااازاڕازاد بااوئاا ی ڵ ئیاادن سااانااداچە

ێ باا وەم نەێنێک بااڕۆم خەماای ئەوهەر شاا   ۆباا   اێنمرببەکااایی  تی گشەەوگواستن
 لەبااام، تەواودە مەکەکاااار وەڕێم بکاااا تاااا لەچاااار ێ هەکە دەبااا شاااوفێرە ئااااخۆ
     م وکێاویاارگ ەسااتکردام هبااوو. ماان و هاای خااۆم ۆمی خاا تکااا رتاا ن پاشاایهەموو

          ەک نااااااادابااااااانە تێکم بااااااۆ ئەو ژێاااااا کی درسااااااتێم. لین دەرچااااااووناااااادایز لە
                 ،دەمباااااا انم لێکاااااا نەدێریە دۆسااااااتبااااااۆ  زەنااااااگ ە،بیااااااانخوێنمەو  دەمویساااااا 

 ێ ی شاامڕیەک سەردانی رەجیزنی  دیتبون و نەخشەنەم  درێژبووسابنێکی  کە  
 بەم نەکاااێاادەنا، جلل شااێوم ەوەزۆر کیییەخۆشاا  زیاااتر بەش انە. لەوابووناا دا

ی ی ئیشاا خااۆ اتیکاتوساا  لەتی ڕاساا  ەوە. باکاادەکردەم پماااڵ  و  نردک  ئوتوخۆم  
ک ی کەسااێەەوبەرلی خااۆم  ەزوربە ئااا  شجێاێا، ئەوە  ییەکەمرمفەە  سینگونو

کە   ،دەکا رک بەوەەد نەەژپیر  ی ئەوی خوا، کەاترخ  مبڵێ" ئەرێ بۆهەبێ و پێ
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 وێی ناا ێکنژیااا   بەەساا دی ەەوئ کوە دکرهەسااتم" ی بەسااەرچووە؟ەتەککااا
 کەم.ب

ەناادە رچەت، هاهاااڕژیااانی نااوێم  م لە  خااۆ  وەک  ووز  ریش هەجەماوەر
 مامەناادبووڕەزکە  ،نااێمب داەوبە دان پێویسااتە ەگەڵاادابێل یشاا ئەوکااات و ئێستا

انم اوسااێکدارە درانوکان دجار  کرا. زۆر  داەڵمگەی لەیتایبەتی  ردنەداکسەوبەو  
کە چااون ،اڵەوەماا ە یاناادمگەدە نۆیاااب ڕینکاا منەی دەەالنە ئەو کەلااوپەخشاااۆبخ
و میوە   ەوزەس  یسیک  وێشاروباری دەرەوەی پی کیرەزو  وون نەبێیان جواپ

 بااوون،ڤااان  لۆد  مەڵاا گۆر لەوە زان شااێەماا ه  یش بەساا نی پااشوفێرەک  ێ،گڕبهەڵ
ەنااادە هەرچ ،دەبەزانااادماد ڵیااااننزیاااک ما لە دا،وەمااا ەگەڕان جاااار لە هەنااادێک

. ڵەوەناادەوە ماااایەنیااان گم  سااەرکیەیش  وانودو    ارێکج،  ەش نەبووبایەێستگو
؛ پێ دەڕۆم یان نااا  د بەخوام یهەڵدەگر  ئاخۆ چی  وونەبەوە  ب  کممن با  لێ خۆ

پێشااوازییە  ەئاااهەنگ و ڵااێنەو ب ردیاادارێتی دابەرفەرمااان  ەساا د وونم لەدبزائااا
ە ەکااردوسااتم نکیش هەکاااتێ یکو. هاا وابااو ووەک پەڕجااو نماا  بااۆەکااان یفەرمی

ا بە هێشااااتڕابم. ماااان باااا دا دەدااناااا ویڕو بتو لە یەەو شااااتانل گۆشااااەگیربم و
 ی مااااابوومەوە، لەماپااااا ریاێکاااا ڕێااااوبەرایەتی جێبەجبە و ساااا نێکێناااادامی ئە

بم لەوە بە،  بیکەم  ێدبپێکر  هەستم  هەبوور  کاەوەندە  ئیی  جێگەش باو  دوهەر
. بوومایلخااۆم ،اا بەختی  ە بەشااەبر  ن زۆسەریەکەوە ماا   بە  یمووەهپتر نەبوو.  

وێ ژیااانە ناا لەو ۆزینەوەم دۆە خاا ک ،ەایردبکزناادەەم مەوەوایە ئوباا ئاخر خااۆ دە
ن ریرتاا کە زۆ ،ی ناااوبڕ هەبااووەێگرەوج یددا زۆر ناکێشێ. ئیەامئار  و  رەهێو

بە هەمەکاااتی   یااکەی دکرێجااا  یەت بەواهاا دەە  بیمەوحاازانی  هاوڕێکاا   ەلگوشار  
و بەڵکاا  -اتی بااێەکی کاا ماااوەی ۆباا ێ نەباا  هاایک ئەوسااا هەر-ررکاەساا بگەڕێاامەوە 

              ەی بان زۆریااااااااااا  وەماااااااااااوهەوەی ساااااااااااتنخکلە یە مدەبااااااااااا  یاااااااااااانیارمەت
      جاااااادیی یکەشااااااێو رئەوەی بەەبەل ،یراێکاااااا کری باااااازووتنەوەانی کەرتەکاااااا 

 ، ئەواێبووە هەباا ەوگاارتنۆ یەکێااک باا کات  ەگەرئ  ی.شااڵە،اندبوونی الڤۆن  گۆبەند
 ەیوریل، ڕائە ئیسااا بوری لئاااای هەناااوکە کااااتیەتی. باااارودۆخ ییەوەایااا ڵند بە

و بااو ئەسااتەمو بااومااین جااار کەەی بااۆ کە ،بااوو ای ویەکشااێوە ی بەنەتەوەیاا 
ێتاای یەک ەگەرم توب ە لەرانێکاااکر  تیەیرداەرکۆتایی سک  وە نەکرێەخەیاڵی ئ

 ماپااای  خااودیەوە.  ێتبکاار  ۆژەنێرا نخارا و  ک  کییەشێوە  یی بەێکارکررەی  بە
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ی ەتایەرۆکاڵەی بە ساا باا  ئەو) ایفاا اڕهااۆی لێجیااابوونەوەی  بە یەوەیاڵنیاا د ەب
 رئەوا هە ێنبڵ شڕاستیر گەئە و، خۆبوز بواال  وە(ووەبجیان  دایا  بنگۆریۆن و

 ڕاساااااااتیواوی ەت بە ١٩٤٤ا ڤۆدئاااااااا هاااااااا تئاخااااااادو یازانااااااا ترلێکم یەکە لە
م کسیساا ی مارماپاااکە مەوبەر  لەم  ڵارساوچنەوەی  وجیابو  نیا،  وەووەبردنەک

نیە ۆتنشاایکیب زۆریاانەی نینااداماە ئەل انیشاا یریپشتگ ،اتئاااوا پێکااا ڕۆژو دژە 
و ەئیان بۆ  دەهۆڵ  نەیبوو، ئەواوە  ەڕۆشنبیر  جینگەهەندێ    وە  ەولەکانایکادڕ

یەکێتیاای ە  لڕێکردن  وەچااابە    ڕائیلیساا ئدەکاارێ    هێشااتا  گوایە  ،دەدایە لێۆکەبیر
 وە تەکببێیزن تیەسۆڤ

 

ۆدا ئاخاادوت هااا ئاااڤ و ایرافاا  و پاااینێااوان ما  ۆلۆژی لەیئاید  ازیجیاو
. ێرکاا نە رانکااارێک پااارتی نااییەکگرتلەسااەر ،سااە کە  ،نەبااووەورە ناادە گەوئە

 خااااڵە وونەوە باااۆشاااتبئا دیرپااا  دەکااارێ باااوو وا پێااایدێک کە  نااا بەڵکاااو هە
 بە یشنکۆی و دەکرێ برین  رێڵببەستهەن  ۆکەکاە ناکییتکەسایەکان و  کۆکەنا
کی جەمیان بونیااادێەرەساا و ل ێنەوەژبکرساااڕێ کاای نااوێنێبری دنیادکریاا لێز ێباا 
 ینخاااوە  ێباا   کەسااێکتە  یسێوێ بێ، پەرکسە هکە  ئەو  ئینجا  ندرێ.ێکباێپ  وێن
ان وازەکااا جیا اڵەا بااا یااادۆخ لەنێاااو کااارێ حاااز ەی دەباااێ، بەو کوانینێااا ڕ کەاتااا 

 دیئیاا  ،نااداویااان دەنفتارڕەۆیااانە امن و لەگەڵ یەکێک بااونبکە سااا ،تەوەکۆبکااا
. دەکااا ییکرێکاااریەکی تینێبە هاوپەیماااویس  رودۆخ پێکە با  ێنێپێبا  ەڕیاناوب

هاااتنە دەەک یای ودە ل ەکەی کەیانئەو)  یااانگوتمم پێوەش بوو هاوڕێکانرئەهە
ەر ه رئەگەیە.  و کاااتەی هە  یستیەوپێ  یەیووتەو لێااک کە  ئیە  یاتەن  (، کەمال
 .کاارادەنەەرگیااز وا ه، ئەمکەرە باا اکاا  تبا ئەوی نەمویساا سااتەرلەبەر خۆپ نیاااتە

 اپااای تااا ئەوتیی مگشاا ی ێرتسکرببمە   ووەبەوایان لێکردم ئی داوئەوە  وهەمو
ئیاادی ەوە.  یان کردماوەش دڵنیئە  بۆ  ،دەبێو  اوە تەکنەتگرەکواژۆی یپێ  اتەیک

  یەکەم.شینیر خانەنوە سەەڕێمەبگ کرادە ای ئەوەدو
بەر ەل کەونەەش وەشااتی تێاابکەم. ئوانی پەتماادنەایەک بااوو ە داوەوئ

 مباا  انەوەگەڕ  یەرئەوەی پەرۆشاا ەبل  ەی یااانوتنەکسەرکە  ابووم لەڵنیدوەی  ئە
ەی وبم بەووباا  نهەراسااا ڵمااا ەلو بااونە بەئەوەشلە ، هەروەهاااێملمالناا  نێااو

 و ە بم هۆیە هەرە سادبەم، تووکەو کەڵکلە ئیدی   وبێبو اپێیان و  کەسەکانم
ی ەباازووتنەو ەیدئایناا  کە ،وموباا ایەدا بااڕو ی لەوتساا اڕ ئەوەبااوو: بەە رنگەکگاا 
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درا، ەوتااد،  ەوەم بااۆزەحاامەت ئ  ەە بناادەرچەەکاادایە. هحەی مگسااەنی لەکرێکار
 مبەدەسااتیااانەدا  م دوایە لەک،  میانەم بژ  ەوئ  یئارام  ویی  ورەری هێدادەستبەر

 ۆناااخەی، ەمل مبەب -تیایاادام ەکەمی گێکاند ماا چەناا  تەنیااا ەرچەناادەه -ا ێناا ه
و  ێڵبە. بۆیە پێمگوتن کانم بکەموڕێاهن یاانم کابنەملە  ا پش کرنەدەژیانمدا  

ەوە ونزنجیااارە کۆباااو باااۆە مەون، گەڕار گەشاااتەکاساااە، رکارگەڕامەوە ساااە
 ۆمخاا  بەم ێاانڵەبەبم بکانم، دیاادارەدە و وا یدەفااتەر یسااتلی ەکااان ومەوابەرد
  .دەدەم ئەنجامی ەمارک واد کە ئەمە -نیشماڵەکامند ەبهەروەها  -دابوو

 

ەسااااەر گۆڕەپااااانی اات لپێشاااا  کەیەرماااااژ اەیەدوو ماااااەی ئەانمیاااا  لە
ترساااناکانە  یلیسااارائەی ئیی ئاینااادپاااێگە کە ،پێشناوینااادا هااااتنە یتااا بهەژڕۆ
ەکااان لە یەرەبوبااوو. وشاای بوت رانێکاااکر یساا وونچارەە کەی لەورکاارد اودژ

انی ەکنادەکرد. نیشاااااائامااااا  شاااااەڕەی یاااااکیاااااان باااااۆ خاااااولێکی دخۆ اد١٩٦٦
رایاای بە ەکیییڕاساات وەک ن.بااوو ێبەرگەلی انهەمااان نیشاا کە مااادەکردنەئاۆخ

 یناەتاای ساا نی هەڵمیەکاااایبەر هەمااان ناساانامەی ١٩٦٧ەی ڕۆژشااەڕی شااەش 
ک ۆرسااە لە الیەنو  انرناادەداه نیسااتەکارۆریتە باناادو تااا،م االکی و: چاا بااو
 لەو  انجاکاا انی پەنیااداییەکوشاای فەڕەک ەروه، رانلێاادەک ریتگیساارەوە پشاا نا
 امئەنجاا ن ۆنیاراساا ۆپەئ وەوردنەئاا  یغەززە و ال لە کەرتاای تەواردوو الوە هە
ناااااوی  بە دا١٩٦٥ لە ەک ،ێیااااان هەبااااوووکاااای نخراوێڕێکن ارەیاااااەدا. ئەمجد

 رت باااوو، دواتااا فااااەرەی اسااارشااای یەکەسەرکرد وێنااادرا ( پێکالفاااتحئەلفەتح)ا
ەی انزوایخڕزگاااار خاااراویڕێک وتاااریناو ب ینرتردەساااەبتدا ەبەرە باااووبەرە
 ڕەو باا   ەزراامش داریسااو-ساارمی  ی هاوبەشاایفەرماناادەی  اەهاا . هەروڵەستینفە

بااارکردنی یەم ارێاا ی خمەبەساات بە  ەیەرانساای رکۆنفلە ی زۆریااش یەکپااارە
 یشیەتڤیەکێتیاای سااۆ  تەڵبەهەە،  ایەوۆکرائیل کڕسیێنانی دژی ئکارهچەک و بە

ییەکان روسو .ووب مبەردەوا کانییەەبەریە پارە بۆ دەوڵەتو    کەچنی  نارد  لە
انە لە بۆمباااریەکە؛  ێوپشوەی  نەتەنی  ن واێدەرەپپەر ئەو  بدەنەبان  یلم  پێدەچوو

، ووندەوامباا بەر  نجااۆالەکااانی  رزاییبە  خااواروی  نیگەکااییەکااانی نشااینتۆێ کب
ەکانیان. ییدەسااتڕێژانەی  شاا ببااوونە جێنی  مەوابەرد  یشانلییەکڕائییسئرە  ماسیگ

ە ووەچاا دەماادی خەڵااکەکە د ،کاارددە ینگانەمردانی ئەو نشاا دا سااەەیەواماا ەو ل
ن ازەکاەربردنی ساااااا ریکاارێزگاااااا پەری اوە یاااااا ب یااااااان وۆباری خسااااااەرکارو
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دا ناا زەمی ڵەکانیان لە ژێااراناادم یشکشااەوێ هەمااوون اا یاا کانیااان دەکااێەیزەوی
لە  وانکە ئە ،نگوتان کاتێااک دەیاا ردنەکاا ڕم پێاوەباا ەرگیااز م هببە ،ددەخەواناا 

و لە   ایبااادە هەرگیااز  ینیاا   او  مپێ  .نهاتوواڕوللەباراندا  ی گەتمحەربن    لە  ژیان
 .دا بژینرسیری مەتن بالەب اننیکارگۆشەگەە جک ،نێابڕە بیرۆکەی

 

ە بەو  ئیسڕائیلی  سۆڤیەت  ییکێتەیوە  ڕێکەلەپ  اد١٩٦٦پایزی    پاشان لە
. ادەدەکااامیا ئارسااەر سااو و بااۆبااابەرشااێکی  هێڕ  بۆی  ۆیە خواار کرد گوانبتا

وە نەتە ە الیەنلن اکەوتااااا دو کی ناااااابەجێ باااااوو، باااااێنێدررکاابااااا ئەوەش خەت
 اناواکەیاا بااێ بنەمااایی د  بوو  تیشسروش  کیشتێ  ە،ڵرایەوۆک  کان لێیوەرتیەکگ
ن هەمااااان ،ەوانیااااا ەرام هوەبەرد ەکانساااا وڕوەچاااای . کوێکەباااا ان دەربۆیاااا 
ەبێتە د  انی"کییە"دەسترێژ  یەگوا  ،ردردەکاوانبوە تابە  نیائیلو ئیسڕا  ەیەوالێدەد

ریا وسااواتەشاادا ک ل، لەوئیسااڕائی-یەرە ی ێیەمساا ی ڕشااەی ەانەوایەی ناا ماا 
ەر ساااا  لەو گەیشاااا  ێدەپ تڤیەسااااۆیەکێتیاااای  لە دارایاااای و ەکچ کااااۆمەکی

تیاارۆری  یشاتێک. کاا بااوو مردەوابە یشروی سەرساانواننگەکوەدونااانی نشاایاڕ
ساامانی ائزی ، هێاا ونەبااوولێپۆشااین چا ەییڵێااک ماااخاشااتە ەیکان گرییەوسااو

ەفااتەیەک هچەنااد  یەبااۆ ماااوو ڕ ەگتەکەون سااتەکاۆریژی تیرە دلی لیئیسااڕائ
وەیەک مااا ەک ،اد١٩٦٧ زەبەهاااریات وە. لەەوورباا رەکان هێوسەرساانوی یاا ژگر

زە هێاا دا ١٩٦٧ سااانینی لەوە. ەکااورت دەبێااتکەمو خەریکبااوو، وبااوەیی رهێااو
وە وبااا ان ئاسااام و لەکاااردەوە  رکاااابە ەساااتیاندن انماکیەانیرە ئاسااامچەکااادا

یەوە یڕائیلیسااا ئۆکەکاااانی ڕف نیەال لەامااادا ەنجئ لە  ،،اااوڕ ایااایوشاااەڕێکی هە
 ا،مااا ،ەو وەتێکیش ئەکاااا. ارەوەونەخااا راخ ریوساااوی میگااای ڕۆکەفااا شاااەش 

ن اهاواری ڤیەتۆس تییێیەکەمیشەییان بە پاڵپشتی هی  ک کارەان وەکیریووس
و یا  سااورر  تەسەەرەکی بکاس  یێکشیە هێڕماتە  بە  رائیلایە ئیسەڵسا، گوه  ێل

، وبااودکران ەیاا دن ئاماەکایریسااو کە ،ەیەوەنبەو بااۆش یمیاا فەر  سکابنەمەیەکی
درایە ناااا یەەئیل گڕائیساااا  لە اڕووساااایی زباااااڵوێی تەر چوڤاااااکاینساااا مڕێاااای  لە

ە ەمد  ی ئەوسااەیر  یداووڕوە  زیرمان. ئەوەش وەنەبااێ تاااکەروسااەۆلی  ئەشک
 لە کە ،ووڕ باا شااەنگاای تکەی تفەیاا پەر پەالدانی ساا لێاا پلتی و یااارمەبااووبێ، بەڵکاا 

   ا.ڵگیرسهە احوزەیراند
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 ووماا هەسااەرەڕای " ت:لی گااوکۆشاا ە بە ئەوکەەییتەساا پ ەباین چوڤاااک
ری ونوەر ساا لەس ە، کەگەیندتێ  لەوە  ئێمەیدا  لەڕاستی  ،ن ەکاییمدنە فەریاناگەڕ
ان ارەیاا ئەمج  ۆ ەشااکئچەک هەیە."  و    ەشااکرلزۆری  ێکی  ادا کەڵەکەبوونیورس
 بە دە چوڤاااکایم کاارل وایدا د.ی کاارەکە زیاااتردنتاوانبااارکر یدنکرالێحاشاا  لە
ەنااانەت ت، ی ببینااێچاااوی خااۆ  بە  رونوساا   سااەر  شاایەوڕر  وتە باااکوی بچێاا ۆخ

بکااا.  وەریادا یاا یتەەشاا لەو گە مااادەیخااۆی ئا ە ئەشااکۆ ک ،وبااووتگئەوەشاای پێ
ەکەی گاێشااتنبانو یە ەاری دیااکەی هکاا  ،گااوتی تبەجێچوڤاااکاین دەساا  کەچاای

ێکی کەمااای تاساااەیەناااد چهەر گەشاااتەکەش  وهەماااودە نااا چەەره ،وەڕەتکاااردە
بااۆ  و-کاارەملینێااک بااۆ اپۆرتڕ وربوااچاا ن، ایەەر چووباا ئەگە بەتهەڵاا  چوو.ەپێااد
ی ەکانارکاادچەهێاازە ی کەەیردبااوونەوا هاایک گوەک ،رێێاا نب -رییەکانیشوسااو

 انااااادئەوەی دەگەی ایواتاااا  شئەوە ە،ینیااااا ورەکان وەساااااەر ساااانل یساااارائیلئی
ە هاای راکاا  می ئەکوپێکاا ڕێ بە ەبمب ەوابوو.ڕنااای واوەت کەی بەینامەهۆشاادار
و ەر، لوسنودنی سەردانکرەرسی  ەەونردەتکڕکا. بە بیوێ  بیەەو وو ئبئەوە نە

ە تهاااا شناساااریە هاااۆیەو وت و بەی ساااەرکەەننااااۆزدر هەناساااە هەڵشێشاااانە
  بوون.ە ڕۆژکێشی شەڕی شەش ەلپئیدی  هێڵ،رسە

 

خااااۆی  انیاژەکدەسااااتەو بە ناساااار ،رداایاااا ی ئانگەسااااتپێکی ماااااد لە
بە فەرمااانی  ،وبو وەبەکان  ەسوریی  رانبەرەبەی  انەودکار  ناچاریی"  کی"پەیمانێ

 لە کە ،شەسااێکیکنە سااینا و بااۆ بچاا مەڵ ە کااۆەکانی کاارد برێپۆشاا ز و اپسااو
 ووهەماا   ەر ب"میساا   :و دەیشاایڕاند  ادیاا ڕە جایراه،دیۆی  اڕێ  بووب  ڵیاحکە  نیازە

تاااایی بە کۆکە  ،ەریرتاساا ەکی سشااەڕێ نە باااۆتەکااا امااادەیئ ە...ەوتوانااایەکی
 ێ."رداێنیل بئیسڕائ

 
هەر  کەونەن اەیاااا رجا ئەموب، وساااار جاااا ادیسااااان نا داردای ئاااا ١٦لە 
ە تەوزەکااانی نەهێ ەسااەرب نیمااارەخااۆی کاارد، بەڵکااو ف ریبە لەشااک فەرمااانی

ن کگرتووەکااایەە  ەونەت  ارەیلەو هێاازە فریاااگوزی  اد. داوکر  یشکانتووەیەکگر
غەززەوە  تاااااااایخ و کەریلشااااااااەەئ ەموە لە شااااااااەرە١٩٥٦لە  هەرە کرد کاااااااا 
 وباااوەه باااۆیونیاااانە ،ان. باااکەن ۆڵچااا ەوێ ئن، دەساااتبەجێ وورابرێنااادزدامە
 بە تەنیاااااە کنچااااو، اکاااا یەکگرتووەکااااان دەرب ەوێزی نەتەشااااتیپارئا ەیەکزهێاااا 
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 ەبمون، بیرببااوگێخاکەکەیان ج ەرسەتی لەدەوڵونیسی پۆلیر میسی  ەندڕەزام
نەتەوە  ،ئەوەبااێ انیڕوەچاااوناساار  ،دنەکاار وەڕماباا  ێکیشەساااتن بااۆ چرکماا 

ی ژد شەو. ئوێنێدابنااا  یداواکە باااۆساااەر  ئاساااانی اوا بەئااا  کاااانتووەریەکگ
ابوونیان پەیااد ەسااتیەبم کە تاااکە ،هێاازە بااوونو ئەهۆیەکی   یانێوەر  پ  وهەمو
 ەرەساا ل  ەچیک  ،یلمیسر و ئیسڕائ  واننێ  ربەستیاگئ  یکردنیودێرچاەک  و  بوو

ەفی سەر وگکە هەڕەشە ،نێدربرەدا الدیشتێککا لەر و ەڕکشەێکی  الیەنداوای  
 کیولێچاااااوەڕێی خاااا  ناساااار ابوومیاااا ناوبوو، ماااان دڵچاااا ربە زۆر بەساااا اگرئ

 وە دەکااارد.دەرەب و ەنبەڵگەوبەناااد و بێااا ی رەی لەبااااانوساااتاندنێااژی ددروردو
 ەتەوەکە ن ،دانااااااابووی ەۆی ئەوی خاااااا ئەوا ال ،ەایبااااااوونەک هاااااای ر هەرئەگە

 .ووەبدرووسااااا  ەەرەکی بەرەبنەوەیکێشاااااارە جاااااۆساااااەر لە انووەکااااا یەکگرت
 ێگەیشااتنێتلی ەیبۆ هیچکە  مااا  زگیرە هەکلێک  نگەی هۆگەسۆ  هەرچەندە لە

 ەتەوەنکرتێری گشاااتیی سااا  یانتئاااو تااا  -ە باااۆ مااانوەییااا مکەی ال ەب -نەباااوو
هاااایک  ەب یەو پرساااا ا. ئدیاێناااا ەبری ناساااا ی وابەجێ دادەساااات گرتووەکااااانەکی

. کااردنە  یاسایشیشاا ی ئەنومجااوەنئوونی  اوبۆچاا ڕ  یداواکرد.  کە نەکی دیکەسێ
 ئااو .درکاا ێکاایش نەڕۆژنااد چەبااۆ ەی کوەنەشاخراندنی کێوەەت پێشنیازی  نانەت

ەوەی دنەجێی کشاااانبساااتبەدەدنامەی خاااۆی نەساااەپ رەەسااا تەواوی ل ەتانااا  ب
تر لە پاشااا  یڕۆژر . هەووب،اااایل کاااانوەتویەکگرەتەوە تیپارێزی نشااا ائ ێااازیه
ەرلشااااەیخ و ئ ڕەمەە شاااا ل توەکااااانکگرە یەەکەی نەتەو، هێاااازناساااار اکەیواد
ەراوهوریاااای ه بەرلە اریشااادی ئایا١٩ە ل رد ونەکە کشااااتی بدەسااا  ەوەەززغ

ی نمساارییەکا  ەسااتیە کشااانەوە و دەکزهێاا ی  کەەدوا ی  دا،نمیساارییەکا  یڵەپچە
 بکرد.ا وایلدئاڕسان لەگەڵ ئیریونوردنی سیکێرە چاودلەواوی ت بە

 یارەەبااا لی زراوهەساااتی بە بێااا  ی مااانوەنااادەئە  ەیە کیااا ن وا پاااێم
 کوەنە ئەمەش بااێ.ردناساار ک  اناابەربەر  تاناا   یااوی  ەێیکبەجنە ناااتاەوەسدەست

ە ەولۆر ز مەوداکە ا،ویاادڕو ەکێگەیشااتبم ت ەولەەساام اکەکت ماان وەیەبەرئلە
انی ەی مانگەکناکناەریە تاڵ و ترسیادەو  ئەوەی ئەورەکو لەبڵ، بەبوو  رتروود

بااااوو، سااااۆر اق و نارمە ووماااا هەکە  ،رەبیوسااااتمەخ ناییتاااای ساااا ەڵمدوای هە
خسااتینە ی دەوە و گوشااارووەمان وەسااتابووڕ  ەرەون بایاج  وومهە  ربوودیا

 ێبااا  ، ئەوەش بەوەەنکشاااێیب اغەززەدی ەرتااا و ک لشاااێخم ئەرلە شاااەا ساااەر تااا 
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دا دەوڕوەوەی پاشااااتر ئی سااااۆگەرێتمنی و لە ادەمااااانز کە ،ەیئەو گوێاااادانە
وە: دایەدەکاا ێل دا هەرخۆماا  مێشااکی لە مگااانەنماو وە. ماان ئەکااردنە ارماااناداگئ
 128لەگەڵ مسااااتەر دەلە  نەهەمااااابااااێ بەروێژە تااااووە تاەیساااا ەو چەناااادان ئ
ەی لەگەڵ نانتاساااا ونو دائەەرهەماااای ب و بااااێەنگی تاساااا ئانی ئەوەش اوشاااا ه

 شەکۆشو  ڵ  ا، ئەو هەودمان ئەنجامکەدی  یارەکاندتە دەسەبتەانی دەوڵرنوێنە
 بااۆ -رێەدیبکاا ب لااێیشاای رکەوتنکی سەێسااکایەوەی تروئ بااێ-درا کە ەبااڕاوەن

 لە یئاشااتابینکردناای د بااۆ ڕێگاااتاااکە یەک  ایاا تەنکە ەوەی ئەوەی نردنکاا وڕو
و  یەرە  الی بەە ەونشااااااکا بە کوەەنئەوەش  ە،یهە ەبتاااااای ناوینااااااداهژڕۆ
 تدرێژییدەسااا باااۆ وتااان ەکێکڕلەساااەر  نربووووسااا بە  ویاااان، بەڵکااا یکردنازڕ
ەکی چەیناااو لەسااەر سااڕائیلو ئی یەرە  یەوڵەتانان دلەنێو  ریەکسە  نەردکنە
بااۆ لێتێگەیشااتنەکە  چاای ەرێ بااۆو. ئدەبااو  ،وخۆسااتەڕاتاندنی  وساا دان  وچەک  ێب

سااتەم ەئ یااکە سێی دکە ، کەچی بۆ هەروون بوڕواورئاشک  سادە وا  ەهو  ئێمە
 یوا،عیەتاا ی ێکوپڕێکاا  لەو جیاااانەدا بە نی خۆماااڵائایااا ئااێمە بەشاابەح ؟بااوو
ان ەکاای ترسااناکم کااردووە یاا ەڵەیه ماان ێەرئ وە؟تەووەکااردنە ونڕون ماااخۆ
 و ر بیااار لەن زۆردووە؟ چەناااد مااا کسااانەبا مازووسسااا ارەنچی شاااتێ نااادەه

 لەو ،وەەبێتەناادوڕو ۆباا ئەوەندە پتاارم    ،ەمەوبکە  ١٩٥٧  -١٩٥٦  وانێن  نەیگامان
ە یااکدیسااان خەرەگااۆڕاوە و نەکااان بەرەیی ال هاایک شااتێک تااا ئێسااتا کاااتەوە
کمان لێباادەن و ێکگەساا  اننتااودە یەگااوا ەیبەو ەبەند ەخۆیااان لەخشاات  یەرە

 .سڕنەوەانبم زەوی گۆی لەسەر
اساار ت، کاتێااک نەوهێزتاار دەرک بەردا  ی ئااادا٢٢ەڵەتاندنە لە  ۆخخەو  ئ

ەکگرتووەکااان ە یەوتنە  ارێزەکانیتیپە ئاشاا ێاازهی  ناا تنەکەی دەرکردەوکەرە سب
یااناادا بەردەم ج لەی کەا،یکردنەوەیەکی دیاا تاا   ەبااوو، بااۆی  شرخۆەسس  و  ەم

ی. ل دەربااڕسااڕائیی ئیاسااەری دژترڕێکی سەۆ شەۆی بخ  ازییەی نوبە  ،کرد
ەڕای ئەو سااااەر وی تیااااران،وستەوەسااااەر گەرخ ارۆییااااکە گەماااا د یکارێجاااا 

 نیاااا،، بەریتانەکگرتووەکااااە یتە وب)ب انتاا ڵەدەولە  ەیەکماااارکە ژ ،ەیییتڕاساا 

 
128   esJohn Foster Dull:  ف دەجۆن  و٥٩١٩-٨٨١٨)لەس  ۆرستەر  کاەزیر(    ەوەی ەردروباری  ی 
 ڕێرگەو-کاریئەم
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 ەنێااوڕائیلیان بیسئ  یانڕمافەکانی کەشتی  یدەستەبەر  ساشەوە(نو فەڕە  داەنەک
 ی  داڕسااانێکەنقەساا بە ئدوو  و  ێساا وەش بااێ  . ئەبووردکەدا  یە،ەب  یکەنداو

 ە.دەباانەو  ەڕوویڕووبدەکرد ئاااخۆ چااۆن    اوەڕێیچ  ناسرجەنگ بوو،    کەیدی
ک ۆرن. ساااەوهەباااوێ لێااارەولەونە اییااا ەی توڕەونداارکااا  ویی ااڕەزنااا  تەهەڵاابە

ی سااەر پرساا  بااۆ  ربارەساتکا  کارێکیڕێو "  ونی"،انناو،ەکەی بە "ڵن ئابۆسنجۆ
 اییدەریاا  ینارواکاا  اساارشی نفشەفڕای سەرە ،ردنیازیکپێش رد وکانوێئاشتی"  

بم ەب ،ەکەدا گوزەربکاااااوروگەناااااو بە ئیلیشااااەوەاسڕی ئیدەوڵەتی بە هاااا ونێاااا 
سااتی ێڵوهەسااەر  باێنێااتە    انریتانیەکاا بە  وسااا  فەڕەنی  نوایتاا نە  ویااشەەت ئەنانت

، بەبم کاااردلەی پە بەەکی ەیساااایش کۆباااوونەوی ئاجاااوومەنئەن. باااۆیە یخاااۆ
د لاا ۆارک. هێاا رەنجامبەیک تە هاا ە بگااانەکوابێ کۆبااوناا  ،بیناای نوایاااەکان ساا وڕو
بتە و ورەبااوو بە شاای ماانی باکە دۆسااتێک ،ی بەریتانیااایرروەزسااە ییلساانو

 ایییاا ەرد ێزێکاایه بەڵکااو ،بکااا نیازی ئەوەێشپا  ت  فڕی  اکمریەئ  انیەکوگرتویەک
و ی، بەبم ئەێنااااااا زرس دابمەلیران وەک پاااااااۆوی تیااااااا ورە گەنێاااااااودەوڵەتی ل

 ەڵهە  دوا  بە  پەی  -یشو تااانەت ئنش . تەناەگەیامێک نئاک  یکه  بە  شیازەپێشن
کا، بەر ،ساا ەگەڵ ناساا تا لو چووە ،اهیرە  ەوتەخۆک  -ردنەب  ندەکەی خۆیکوش

 . ترازابوو رکا لە رو کا ەوتاکود ۆرزی ەاتەکبەبم ک
 

 یەبەرییەتو دەسااا : ئەگەر ئەوودانااااب ەی خاااۆی واکەماجااا رەنەبناسااار 
 ساارائیل،تە ئیەنانا داویاا ی ساایهەڵمەتوای  کان دنەاوادەری  رەە دەسەبتداەتوڵدە

 ڕێ دەتااوانێ و چااۆن دەتااوانێ و کێ واتەکەبێ، بێبەها  چێ  ێدەپە  وکنهە  وەک
 بە نی تەواویااانوتەسااەرکنەمااری و  ەل ێڕ ،ناەکییدنەوەی میسااربااردوا  لە

کاتە دە دایەرەباانی جی بەسەرناسر  ئەوکات ڕائیلدا بگرێ،سیئ  یوڵەتەسەر د
ر ەه ماای گومااانیوەی تەنەەواناادڕبااۆ یش ەکانوساا ڕو. گاااڵەکەی کدارێتدەسااەب

یااااری . وەزبوونەرپێلەساااا  الناااادنی نەتەوەکەیەگتێو ەکی خااااۆی وییچڵرەساااا 
دە ناا اگەی  129ینجۆساایوا ساااتی کدی  انەەردناا اه  ەیااامیدوا پ  ەتسۆڤیی  یگربەر
ی. ئاااوا تشاایەپێ  ەل  کەشااەڕەی    یساارە لەویری مگپشاات  ڤیەتسۆی  ەکێتییسر:  نا

 
129   Kosygin :  می سەردە   لە  یەتی سۆڤتیێیەک  کیسەرۆ ٩٨٠١-١٩٠٤سیجن  کۆ   یس ڤۆر نیکاندەلیکسئە  
 ڕەرگێو-ساردا ەڕیش
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 ایدمەو بااۆ ش بااوو،کەگەئامااانجی جەناا   ارەیلەبەرچی  را. هامادەکئ  کەناخە،ۆ
 کە–کاااتەوە ونبڕو یەگەلەکشااتێک بااۆ هەر دەبااێی ەەوی ناساار بدنرکتساا ەه

ئەو  یاااااتەنبااااوو  ناااادە بە ەوئە -ووسااااتریایی شااااەڕ هەباااا ی هێر ژاناااا تپێشاااا 
ی توڵەی دەکاندنشەبەستمان تێکوپێکم"  کەوا  ،ەوەبکات  رەووباد  ەیواژەیتەدەس

هەفااتەی دوا  لە سااریش هەروەکی میی نیشااتمانینجااوومەئەنە ب ە" وئیسااڕائیل
ی زهێاااا ن یااااان وی تیااااراگەر و یە،ەبە یساااا پر ،ئەو دۆزە" :یتوگاااا  ادرئااااادا

ژی یە دیژمنکااارود  کەدۆزەبەڵکااو  ....  یەیاا وەکان نوەوە یەکگرتتزی نەشتیپارێئا
 یااکە،بە وشااەگەلێکی د  "ە.وگرتااو  یسااەرچاوەە  ەو١٩٤٨  لە  کەن  کاییەینتفەڵەس

 ە لەەبەریرەوەی ەکیەکااالشااەڕی  ،ان هەڵدەگیرسااێەیاا ارج ئەم ەیشااەڕو ئە
 ،هەبااوو دنەوەیەبااۆ ئەو بیرکاار  یخااۆ  اساار هۆکااارین  وەیشەکێوڕو  ە، لاندژم

 ەوە.اتبیب ەک
 

و  ەربازی میسااریساا  ١٠٠.٠٠٠ ،وزەیرانەماای حاا کەیی ڕۆژنی بە هااات
وپای ی ساا هەنگاا  ناایش شااەشواری ئەاوون، سااەربباا   ە سااینالنک  تا  ٩٠٠  ر لەتپ

و. مەزراناادبودا انرماا وری باکووساانو تانکیان لەسەر ٣٠٠  یکەزیو ن  ریووس
واییدا د  لە  شنیی ئوردا حوسێنش  -هەفتەیەک  دنڵی چەوای دوودد–ا  هوەرەه

ە درچەنهەۆزێتەوە.  ە بقدەرفەتەکو  ێ  کەواسر بن  ڵەگەڕدا  یانە بڕیارییسەرچڵ
 ەەڕ بو خااۆی لەشاا ر ئەەئەگ  پێاادا  مااانێننارد و بەڵ  بۆ  نم پەیاممادەوابەرمە  ئێ
 بااۆوە لەۆەشااکئ لە الیەنش میاوا پەیاا ێ ) د،ەومئەوا هیچاای لێنااا ،رێوربگاا ود

گرتوەکان کە یەوتەانی نەرشتیارسینگەی سەرپەوون ێگەیلە ڕ نێردرا  سێنحو
ا تیاااااد کە جەنااااگەکەی پێدەیەیساااا لەو  بااااوو سااااتەوەبەگرائ یچاااااودێربااااۆ 

 سااانیاڕد لەسااەرەڕای ترساای – نااگنی جەووبەشاادارب ییزاجاا (، مرسااایگەڵه
ەی وبە رێااداگ ەکانی مساارییهاا گەڵ ی خااۆی لەچارەنووساا ییدا اود لە  -ناسری

 ٢٧٠ی  کەیو نااز  ەی دیااکلەشااکر  گاایهەن  تا حەودیەرەباا ی  جەنگاا ی  وڵەهلە    کە
 یمااانیەر. دوا هاوپەساا ەستەبم کااارای خب  ،کووچاا ب  کی ئاساامانیهێزێ  ک وتان

 ینااامەەوتنککڕێپاڵیااان و  تەهااا ووباا اق رتاای یێاا ەوڵەائیل دئیسااڕی دژ ڕیشااە
 ەەش بەورکرد. ئدا مااۆسااریمی جەنااگەکە لەگەڵ ڕۆژ لەر  بەک  ێۆژڕیی  رگربە
 وەبااوو، لازیی سااامناکی سااەرب وگەورە هێزێکاای وەی نەووباا دە گریەونیااادڵ

چی ەکبێباک بووبێ،  ی  اووتە  بووبێ یان بە  لیجفئیئاوا  ۆژڕا پێدەچوو  شدکاتە
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 رزۆ رتبااوو، ماارۆ نەیاادەتوانیگ ناەکانیاا رەبیەی شااتوی پتەوا ان بەکەوساا وڕ
ە و شااندکو یێکاا رتااوانێ زەبەد کاادایەێباردانااابوو لە  ایو کە ،ابکناسر ۆمەی  ل

 ل.ئیسڕائیێتە ێنەورسبڕ بجەرگ
 

ان شااییبەرز و خەونزۆر   رەەیەی وربااوو،  ئاااوا ەکەڕەوشاا  ێبەڵاا 
بێ باش رێکیاک یەینوا پێم؟ هات ەدامئێ  ەرەسم ئاخۆ چی ببەب  وو.ب،ەبە    رزۆ

وە لەبااارە  یزۆر  کەنچااو  ە،بگێااڕمەوە  ڕۆژگی شااەش  ەنجی  چیرۆکی  رەکاورد
ا لدئیاڕئیساا  ێش جەنااگەکە لەپاا  انیفتەکاا هە لەکە  ەر کەسااێکەبم هب ،راوەوساا ن

 ئەو ویوەڕوبوڕ مەی پااێئااێ ێوازەیشاا  وگاااڕێەدانیم ئەو ڕو باااوەابێ، لەژیاا 
 لە ناکرێ شکەسیهیک بکا.   یرب  لە  ،وەنەیواک و کوشندەیە بوامنیە سیمەترس

ەی ئەو باااێا تێبگااا ەماااێ ەوێ دەوشااای ئڕارەت ەبسااا ئیساااڕائیل ەوی ردانکاااا
 ەباااااارەیل خۆماااااان، چااااای لە چااااای ەێمێگەیشاااااتبێ، کە ئااااا ەوە تل مجااااااریەکە

 ١٩٦٧ی بەهاااارتەیەی ێ هەفااا سااا  وااااان لەباااا،ی جیو   رەیە یەکااااندەوڵەت
یی(. )ئاماااادەت نااوۆنیکسااەردەمی  ێوترێاای دەگاا پری بە ییباا  کە ،نووبیرباا فێ

 بووی وشترکی سبم شتێمابووم، بەنە  ەی حکومەتبیناک دامیئەن  تە منەبهەڵ
 نن یاووێژکردنی ژیاوتلە  کە    ،امەکراوادەکەدا دتەنگژ  یرەسەندنپەوەی  ما  لە
ن اوهەماااوش الی وەەربم؛ ئابەشاااد تەوە،ووەنەکە بااا یکااااب ویڕووبەڕو رگمە

 م.ستردەەب ئامادە و تەواوی ەب منکە  ،گەربوومسۆ
 

کە تااااا  ،وونەبااا  کەسااادا شااااکیێم ەلە رسااا وە ئەو پدەساااتپێکە ەر لەه
ش ە. ئەو پرساایاررێالبد  ەکەشەڕ  خۆ لە  -ک بێهەر نرخێ  بە-دەبێ  انرێ  توب
م بەب ،وەبیبەیاانەن و ەیبکڕەبێ شاا و جەنگاین، دە  اتەبوو ئەگەر هدا نڕێگۆ  لە
  لە کۆشئەوی وە. دەموچارایەبەسەرک یەکێگاڕ  وهەموی ئەگەرسەرەتادا   لە

 یوانیاوبژنی نااا داوەکاساااەرەڵااای ەوه وو،ەبتبااا ەمێشااای هدا خۆڵژیااا گرو  خەم
 ە بڵێکوو  ب  ەرچا  ن؛ بێوونی بزیەکاواخی داکۆوەش  تییانەی دەدا. ئەپلۆمادی
پاااریس،  بە را ودن نێاارئیبااا. وەودنەکااریمان یرەربازگساا  هەرگیااز داوایێمە ئاا 

ی ئاماااژەیەکواشاای هێ بە شدا ئەشااکۆ کاتی نهەما لەڕا، گە  اشنتندواو    لەندەن
 ۆباا ا داڵنااۆزدە ساا  وەیمااا ی لەێیەمساا گەڕی  بااۆخااۆی  ەک ،تەوە کااردنە بااۆ

مااااان گەورەە رهەی ترساااا  دەبکااااا.ائام ۆیخاااا وەی مااااافی مااااانە بەرگااااری لە
بەبم وون، بااا ران گەنااای ووون شااانتۆن هاوساااۆزبواە. لەنااادەن و ایەودوپااااتکر
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ە انەیولە وو، بەبمزۆر خااراپ باا  ەوشااەکەڕ .بااکەن کن هاایووشااا ئامااادەنەبێه
 ینمااایڕێن ائەو  ،ێباا   ێااکچۆن  ەره  ەوە.شااکێتب  خۆیاادا  بەسەر  ە ەریشێتایەتی  

بەردەم  ەیااکە لد یەکاا ەوەییک جێگرهاا بااڕی. ردە  نبەخۆداگرتنیادانرتن و  مگائار
یانەتر ۆڕاستەوخ   زۆردیگۆ. وەەومابودا نەوانکردنەڕبەدەر لە چاوئیل  ئیسرا
ل لە سااااااڕائیئی نااااااابێ ،وبااااااداڕوچیاااااایەک  و: هەربااااااوتانی گوە ئیباااااا ب بااااااوو،

کەیان ێڕشاااااااەاساااااااتی هبەڕ  رەیەر مەگە ،ێدا پێشااااااابکەونندشاااااااادەستوە
 کەشااەەوڕکردنی  ڕزگاااربااۆ    ەنسااافەر  ائینجاا   . کاتێک ئەوە ،ەوماااێکردپێتدەس
 تاا ئەوکاا ە تاا ێمئاا  ەگەرئ یاااائبم ی ئیباناادا "بەێکوەبماای پرساا  لە. ندامەیاا  دێااتە

گی ندەێااا یگاااۆ  ب؟" ددەباااێ چااای ،بکااارێ رگاااازڕکە  ،انەمااا  لاااێهیچااای واماااان 
 ،بااووگوت  ئیبااان  بە  یوناا ڕو  بەی  بم ئەوەەوە، بەەدابااوون  میوەب  ،ەڵبژاردبووه

ئێمە گوێرایەڵی د  ەنچا  تی ئایا  دە بەوەەنب  یتەواو  بە  فەرەنسایەتی  تاسکە دۆ
 ن.دەبیئەو 

 

ر ەساا ن خاارایەوە ەمااانەوام ساایرپکاادا ێڕۆژوەی چەنااد مااا دیسااان لە 
. یااا ماااینەوەتەناکوئااێمە ت وناکااا وە لەشااەای واتاا وەواوی ت . بەحەکنگی ماا سااە
مان انکێی لە ،سااەو، گاا وەداناااێکی ەشب بەن یشە خۆماکە هەمئاوا  ۆژڕ  نیجیاا

ومااااان ڕووبەڕو کە ،وبااااو وارەدژ نەناااادو خەمائەی رهاااااوا ێی لەبااااوو، گااااو
 وومهەە ل اندانەکۆبووک نیاکەهۆڵە شە،ام یان لر ەرچەندە لەسەە، هدەبووەو

دنی کرادەریکااای خۆئامااا ەئاااێمە خ ەۆیباااوو. بااا  داەەڵ ئاااێمگک لەشاااوێنێک خەڵااا 
 اکاو بوو.ری نی باشەنەخ  انانید  یڵسەر،ا  بووین. لەشکر  رەۆگمسکی  جەنگێ

تەمەنەکااان و  وە بەیاااو پ ژنانااد. یەاگی رشااتیگۆشاادانی نی جفەرمااا شااکۆ ئە
ا ۆگاااا ن و کیزەماااا  ێاااارژ یەدنەوروێنکەریکاااای خاااااخ ئیساااارائیل ن لەڵەکامناااادا
     ، هێنااا انەلیسااە خۆڵیاا ت انهەزار ەبێاانن، با نەکاریاااتااا ب وونتەکااانی باا رێککۆن

و  نباخانەکاااا،وتەپااانی گۆڕ لەو  انۆیاا ماااڵێ خی رە لە حەوشااەپیابتا با  و ب
 باادەن بااۆ ئەوەی  م لااێایەی ،اا دانەوارخۆحەشی  دڕەنکاسەری وبتدا  تسەر  لە

ان کازەساااەرب داتێکااا کا لە، انکااا ەەنییەدانی مەری ژیااا ێزەناااوانێکی پاااارتە هببێااا 
دۆخەکە  د.کااردە ەڕێیااانن و چاوۆیشااتدەڕ و درکاا دە قیان، مەشاا ونچاااوەڕێبو

، ێبااداان لهەمااوو بااۆ  زەبەال ێکاایمژمێردەچاارکەی ە ک ،بااوووا وەک ئەهەروە
 .کەیەی سفر اتسەی ئاخۆ ییدەزانەن ە کسر ە نار لبەدە ەوەشدائ  لەگە
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 ینگەکااااانم وەک لە–یی انی ئاسااااار ژیااا دی ئاااابە کۆتاییاااااتنی ماااانگ
انی ەکاتسااەی  ووچەک پێاادێاا ۆژڕەر  . هتهااا  یکۆتای  -ماندەبردەسەربا  دووپێش

ی مااااگەر . لەێ کۆتاااایی باااێبااا  ووچەێکیش پێااادساااەیاتەر ه، نەوەت ببااا دوو،اااا
کاای گبەیەرد: هەکان دەیااانەمااووهکە    ،دکر  مەشت  نیش ئەوم  ،دایناوەتای هرسە

ەکە زەمینێاارژ  ە لەکی زۆر پێویساا   شتێک  نەم تێکنا لەگەڵ چەندشەوابچوکی  
کاتێااک   رهە  یەوەبااۆ ئ  م دانااانتبەردەساا   یێنێکوشاا   لە  ،دەبااوو  انیاا پێم  یستوپێ

  و دناای شاا ربژاەڵه  لەێ. یارمەتی  ەمبد  تیانتوانم دەسا بدێیمەترسی ل  زەنگی
و  سەری سااارا م و ی یڕە مێکیشیان چووڕۆژ. دا یامائ بنادنستیەکانی مویپێ
 کاایەریخە  ماایەویەکە  ڕۆژی  لەر  بااۆتەکەم کاارد هەکی  یەیرێکسنداڵەکانیم دا.  م
، ناادا بچااێپێیا باان لە ێباا گنەڕ کە ،ەکااانیەرەبی  بااۆ هێڕشاا   ووباا   مادەکردنۆئاخ

 -بااوون  ایاا ۆخ  اخااوازید  رلەسااە-ارا کەوتس  یکادەرێبرند  بە چە  ماولەوێ چ
 ەوانم ئەوەی ئبەب  ،ەومێ.ەئاخۆ چی د  ،بکەینئەوە    یلەبارە،سە    وەیۆ ئەب
 ییۆتاااکە ییەکەی چاااوەڕوانک اخۆئاا  ن ئەوەبااوویاازانەویساا  بدەیانڕاسااتی  بە
 لێاای ەمژمێاارەکەدچکەی چکاای  او. ئاوپێنەبو  وەبممو  بو  رسێکپوەش  ە، ئدێ
 ن.واەڕچاوهەر وەڕوان و ش چاەێمەدا و ئد

 

ەبااووایە د  کە  ،هەبااوو  ش،انەڕەدڵێکی  دنرەکادامت خۆئوکاەروەها ئەه
 ەکی ببااۆ گۆڕسااتانێ ەرێااکئەگک وە شااارێک هەر پااارکیتەوە: ێاا بەناێناای بمێن

و  ە وێسااتگەنن و کااراکراچااۆڵ ننااایوام لەکااان انخانەرا؛ میوتەرخااانک کااۆمەڵ
ەکان؛ کەلاااوپەلی یایتساااەرە یەریااگوزباااۆ فریااا اری اچااا ن یسااا  وکاااۆی پێوەم
 ابەشد ەرهێنااران ون داۆگاکاا ک ۆش لەخاا نە یلەە،ااان و نرماااچاای، داودەێنپریب

ش نەدەکردنێکی سەربازییاائامخۆیانەوە  شەمووهوی  وەرس  کران. هەڵبەتە لە
               ،گەیشاااااتینتێ ەییساااااتڕا ولەمە ێکە هەرچەنااااادە ئااااا باااااوو، چاااااون گۆڕێااااادا لە
ەو ئا ائیلدا تااا کەساااێک لە ئیساااڕاکە تااا  کیهااا ین، خۆماااان بەتەواوی هەر  بە کە
 نەتاارازا بااوو،ە ییڕاساات لەوی ەکەیو ئەندێشاا هاایک خەیاااڵ  تم  بێنیەیەی من زاادڕ

، ەیکە نیاا شااەڕەبااردنەوەی  ەەر لد کاای بەەۆنێااک بااێ هاایک جێگرەوەیچ رکە هە
 من بیر  کاتێک  ن بێ.خۆما  انەیمتم  ئەوەش دەبێ بەنەوە،  دەبووایە بیبەی  هەر
جوانەی پەر یکێتهەس ،ادگڵی دەمێشکمدا گین لە وەیە، ئەەوکەمدەە  انژۆڕ  لەو
ی یەکگاااەڵکااردە کۆمەک و دوواناادا ەیفااتهەەماااوەی  کە ل  ،ووبج  و ئامان  یکێتیە
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کە  -ونەدەباااااو یش هەر بااااااشرێکاجااااا  ووهەمااااا –کاااااان ی خنێاااااوارل ساااااەر
سااااییانە و سیا ،وریئاااااب یشااااێوەکانی بااااار مااااووهە ڵودای لەگەەروسااااەس
 تی بەەساا ەتی هەکەیااان بەتااایبیکە هەرڕە،  وتو  یوجو  ٢،٥٠٠،٠٠٠مەبیەتی  ۆک
 ،یااااانزانیدەن شاااایاهەمووو دەکاااارد  یلی ئیسااااڕائردنکارڕزگاااا ێتی سااااراوپرێل

 .ەیی ئێمەی هەکردنتوناتەفرو ازینین ژمنەکەمادو
 

دی بە چەناا   ئاخۆ  ،ووەبیکە نتێکی دبو  یکه  هی  وەک  کەماناوا پرسەئ
و ڵشاا بە ،ێباا د دەمەناا ریەدا زەرەڕە حەتماا لەو شااە ەناادیچ ێ،چاا ی دەردەخسااا
 ەیلەبااارگومااانیش    هاایک.  ێباا دە  گارڕزە  کەکۆن خەڵئاخۆ چ  وئەوەبو  سەکەپر

 وهەموەوین، ربکسەکە   ،دەبینرڕزگائەوکاتە    مەئێارەکە نەبوو.  رسیپی  موەب
 ؛نەتەوەوەوتودورک  ئێمە  لە  -ناکۆکنو  خ  بێنر  انسکابک  مووەه  -ی دیکەێکشت

ن بووجااا نەر ساااەوین لەباااوێااازان اساااان یەک خوکوئکی سێوەیەشااا  ەئاااێمە ب
 ائیلییەک ئیسااڕویویک جاا هاا   ادنەنیاااچاوەڕواە  ی ئەو هەفااتەوما  . لەبووینوڕمک
ە  نە،  ن یااانجااۆالی  ەکااانەرزاییناای بنگەی دامێشااین  دایکێکی  هیکش .  ێهنەجێ
ی گاا ی مەرتااون ەوانەی لەل مێااکهاایک کات. هاااهەڵنەو نی نەگاارت اکلاای منااداڵەەپ

ەکااان یزیگارە وکااوە ل یاننااداڵەکانم زۆریااان کە بااوو،وون باریااان ،وتەکااانازیی
 کەی دیاا ێکرناسااۆ و گەی ژانربە انساا ید ماان"انگوت: یاا نە رەبااروت وە،ببااونە 

ەندە هەرچە،  وڕانەگە  ،وەرەە دەچوبوونسڕائیلییانەی  ئیو  سەدان ئە  بە  گرم."ان
توانی لەو ندەنەیاکە نچو ،ڕانەوەگە وەۆ ئەب وانن. ئەبووردکی نەنگاب  کەسیش

 ە.ێننەوبم تیرەوبوە دودا لەدۆخ
 

          نکرد وا ئاااااااێمەایکە ساااااااەیر یااااااااانجی انەکااااااا ووج، پتااااااار ەوەشل
        ەماااین جاااارکیە باااۆئەوە باااوو  ین، وداباااڕا تەواویاااشن و ێیرکااا ،ڕدە خەریاااکە

         ؟ ێنااا ێەمن ڕائیلئیسااا  ڵەتااایدەو رگەئەماااێ ،ەوی: ئایاااا چااای دەرسااا پ خۆیاااان لە
 تااایەوڵەدوو: ئەگەر هەبااا  مرتەوەبوکااا  تااااکە یەک یااااەنتەش باااۆ ئەو پرسااایار

ناکاااا. دوای  یزادەسااا  بە ئااااهن اااااجی یکوییەوک جااا ئیااادی هااای ،ڕائیل ئیسااا 
ێااک ڕۆژبااۆ چەنااد  -ەەکەڕی شاا ڕۆژ دوا ،اودەق باامدە،اا  ەیوەبااۆ ئ -ەنااگەکەج
ی ێکڕوەاماا ،سااەم بااۆ جەەوێ لو  یمفااڕ اریکاا ەمئنی تووەکاااو وبتە یەکگررەبە

نی وازاخگبااان ییاا ێتکو یە ببونەوەۆکباخی مادیسۆن    یپانەڕۆگ  ەکە ل  ،کردزۆر
مناایش   ،وپااڕ بااوچڕوزۆر    مژمێرەکەژڕۆی  ەشتخ  .ووبستخڕێکی  بۆنەکە  وجو
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هەزاران  ەوئ بااوو زۆر حەزم لااێم ەبب شااتمان؛بگەڕێاامەوە نی اتم ووب  ەپەل  بە
 ڵمانااداگەلەساا   ویدەیانیایەدا  روهەراوه  ولە  کە  ،بینمب  ریکائەم  وەیە جوگەنج
گەنااجە   -ەدووش کرەنی دیکئەواان و  وای لەو  ئاخۆ چی  زانم  بمویسدەبن.  
  ەلئااائ  ەکن چااونلەناادە  یکەخااانەفڕۆچاانە  بئاااپۆرە    بەکە    انیاا تیاربەانی  ەکووج

 انیتوا( نەیدەەدلەکاتی جەنگەکل  ئیانی بۆ ئیسڕائاسم  تینیای گەش)تاکە کۆمپا
ر سااە نەبااخە نی خۆیاااەرکە ساا   -لسڕائینێتە ئیەینە بگەەخشابخۆ  ەمووهئەو  
 بااێک نێاا چۆ رەه. بااووە شااتیشو ک ەئااابوەدا ێملاای ئاا سااتا لەمێکەوا ئ ،تەکەپە

ر ەبااااااوو لەسااااااەوت نڕو یەاننسااااایڕۆماکاااااای هەر دەمە،ڕەیە چاااااونکە ئەوە
ەزگای ن دمانی پێشەوەا. بەڵکو بەرەکبێن انیاچاوەڕو ڕائیلسئیرەکانی ووسن

 شیاا ڕۆژ بە ۆژڕوە، ەونوببڕخاندن شکندن و تێکوپێکاوشێ  کوشتن،  الحیزەبە
 ەل نەواەک ئاااێمەش شااا . وەویکتااار دەباااوونەنز ونزیاااک  ەو دەزگاااا بکاااوژانئە
 ترییانەتن هێسااا ەنیشااا ادد یۆناااداتەلەفز مردەپۆرە لەبەائااا  بەدا، یەرەبااا  نیاااااجی

 تنیاااااکۆتایی ەگاااوای ،دەکااارد وایاااان ەیرگو کوشاااتاێنڕشاااتن خو زیباااانگەوا
دا تاییااا کۆ لە زانااای.یاااان دەامەکەنجەوە ئدڵنیااااییە ەبوان یە ئەا. گاااوئیلەئیساااڕا

 رهەن، اەدی ناێگاا ڕری دەرەوە باااکارو ەزارەتاایل. ویڕائتنە ئیساا اۆریااان نەهاا ز
ە رد پێویسااتم بکەسااتمه م؛ بەبخایانااد  یڕۆژش  شە  هەر  ەبێ شەڕەک  ۆنێکچ

 شتە،ئەوان  بۆ  ل  ی ئیسڕائیتکە بەڕاس  ،ەبووه  ەشەکی شێلگیرانەوەینرددڵنیاک
گەنجااانە   ئەو  ەگەڵل  ەکمنەوەیکۆبااوو  ،پرساای  کمیویۆرکانی نەرە برادەش لنیم
 ،بێ ەنجەگ ٢،٥٠٠و  ەئا ئەو شیان نەبێەمووهەر گالی کەمی    بە  ،ەنبخڕێکۆ  ب

 نە ئیسڕائیل. ێب وبودرکبەخش خۆیان داەشەڕەکەی ماو لە کە
 

و چاااوار  مااااوەی بیسااا  لە ەکنەکە کۆباااوو ،نەباااوون ااسااا ئ ئەوەش
ە شااانخۆبەخ  گەنااجە  ەو  لکە  ١٠٠٠  لە  رم کاارا و پتاا بەب  رێ،بخاا ڕێک  داتیاسە

ئێااوە چی ێن، ئاااخۆ بااۆبڵاا  مێپاا دەی " :پرسااین ەن. لااێمکباا  ەڵلەگ هاااتن ،سااەم
دنەی ەیانێگپ ردن وەوەردەکرئەو شێوە پەرەلەبئیل؟ ئایا  ڕاسیە ئنبێەوێ  تاندە

ان یاا  ۆشااێنەرە؟خرجااۆش و  تێکی بەش انپێت بەرئەوەیە کەەل ان ئایایئێوەیە؟  
 تاااننۆرەیااز ڕ دا بەانگاا م کۆتایی  کە لە  ەئێو  یاتن؟ ئاسینئێوە زایۆە  ەوەیئلەبەر
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 یااارب تااااننچۆرد، ەکااا لتان دساااڕائینە نێاااو ئیچاااووی ێااادانپڕێگەاوای گرتباااو د
 دەکردەوە؟"

 

 نماا  ۆباا ەبم ب  رەکانم نەبااوو،رسیاپ  ۆبمیان  ەک وەبیان یهەموو  رەادی
وتی: گاا کااا، ان بان ،ساا وەمااوه لەجیاااتی ەیێکیااان وەک ئەونجگەوا پێاادەچوو 

انم. زش  دە کیە م منەوە، بەبکەمب نوڕوبۆ  چۆن   انمازن  یەر ئەزما  مخان"
ئەو -ە ژۆڕش ەشاااا  ەنگاااایە. جهاااااتەونەدە وەک خااااۆی لااااێز گیاااا رهە ژیااااانم
 :گااۆڕیم ێپاا شااتێکی  هەمااوو -ەوەۆتبکل نزیئیسرائیەوا تێکشکانی  ک  ەییڕاستی

 شااتێکک  هیم.  نیشێکاوسدرا  ارەیب  ەل، تەنانەت  وەەمخۆ  بارەی  لەستەکانم  ەه
 ەوە."مایۆی نەخ ەکو امیبە ئار

 

و، ووببااا ەڵقهەوە دڵااای بەبم لە؛ ەباااوون اوپێکەوەنوسااا زۆر  کەیمەوەب
و  وەی وەک جاااوماسااانان یلەباااارەش وەئە .کاااادە چااای باااا  لەنی ادەشااامز

زییەی اجیااااو هەمااووەو ئ ەڵەگلناکاااو ەکە ل ،گەورەباااووێکاای نازێخ رەیلەبااا
 ندەوشاا ک ەوە زۆردرکاا  تا،یمااان یڕەشااەەو ه. ئەهاای ئەوە یاناا ز ،انیشااماننێو

کاااااان هەماااااان وجوەوەش ئۆ و، بااااا ێشاااااکردن باااااویشەکڕی ڕەشاااااەباااااوو، هە
یۆیااورک، نە  ا لان نااا، ساا یاا   ۆکگانیس  بانەەر چووئەگ  ، ساەوەیان هەبوونااردک

ان نااا. ئەوە هەر یاا ن ا ژیابااا اا یااان پیتاایک تک ۆسااکۆم ،سپاااری ئااایر ، بااۆینس
 ینار و یااااوەرناسااا  اتێاااک، کباااوویااای گەی ،اااوڵ و بنن جاااۆرە هەڕەشاااەمااااهە

 -مااانهەموو  -  ئااێمە  ەچونک  ،ەکە بوونی شەڕکستی شان نیشانەو، ئەانیکرد
 مدووەتی ۆلۆکۆسااا ه و رلەتیااا هری" واچارەساااە"د ێبکە ناااا ،ان داباااوومااا یارڕب

 وە.ببێتە دووپات
 

نەتەوە باااوو باااۆ  یوشااا ت یەایەتیزنااا ئەو مە ،یااااوەدڵن کااایێزێڕەڵ لەگ
ل داوای ئییسااااڕالە ئ ئەوەیۆی هاااا  ەشااااەکە بااااووەەڕه وبااااوونەوەیڕوەوبوڕ
 ەکانیەنە سیاسااییال مااووەهر بکاارێ، دیااوا ەوە بااۆیااوارەک لە دنێتیپەیماااواه

ۆسااتی پ کە ،ووهەباا نەش ماااریگ وەئ ن( وۆمۆنیسااتەکاە ک)بااێجگە ل ێتەوەبگاار
ەبوو. پێویسااتە هر ۆ  پتەشک ی ئونی لە لێئەزمە  ک  ،ێککەسبدرێتە  بەرگریش  

مااانی ەیوپاهووم. ە نەباا دنانەنەساا پەرەو م لکاااەنگااری هاایک الیماان  ،ڵااێمب وەئە
ر زۆ ێەنگبااا ڕ -پەیاااداکرددا ەڵیااا گەل م ئەزماااونمر خۆشااا واتااا د ەک–نیشاااتمانیی 
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 کاااتی تەواو بااۆ  اتەی کەکاا   و، لەدیتەبێاا   ایداسااایرودۆخێکی ئبااا  ژێر  بێ لەچاک
ا؛ ەکاا د نە ناکۆکەکااانووبۆچاا  و ی خاااڵیەتنەراکە نوێ  ،یەن هەکاەژرێە دوتووێژ
 بەی تەسااا و، لەێنێد ڵ خۆیداەلەگ انەشەوپێچ  یاماکچوونی من ئبۆ  ەبەبم ب
ۆلۆژیا، ییاادئا نیاااتە کەرێ و کاتێااک بااد زسساااوچارەنوی بڕیاااردەبااێ  ڕاسااتی

 ێوەیەکیکااانی خااۆی بە شاا ەکارکااا دە ەەکینابکاا  لەوا  وێساا  و پاشااخانڵهە
 انی بەر لەەکااا ەمە کڕۆژدوا  ەوە لەئر ەگەباااا. ئەبوپێاااک بەڕێوکڕێو ر ەگیکاااار

ماااانم گو ە مااانک -ێەهێزبکااار  بەشاااکۆتی ئحکاااومە کە ،ناااگگیرساااانی جەەڵه
 اری سەرەکی ڕانکگۆ ئەوەیبێ  بە ،اباە کروئە دەبووایە  وابوو  ڕوامب  -بووهە

ەناادە هەرچ –ەمزاناای دبکاارێ. ماان  نداکاسااەکە ەل نگیشگااۆڕانی گاار ێ وبکاار
یەکەی ەیاا انە دوڕۆڵەشااکۆ  لە ئە ک -زانیەنەیاناادئەوکااات ئیل راساا یڵکاای ئخە

 باااێ بەکە  ،یدئەوەی دە ارییااادبەرگی ەزیاااروو ی ساااەروەزیری ەکخاااۆی و
ی هێاااز وائە ،نبۆخۆڕاکێشاااا ەرنجسااا  ێبااا یەک ڕێگاااار هە ن بەیاااااوزەناااا هەر
ی ییبکا. پەیوەندیاڕدەمیدا بوو ەربەل یەرکو ئەئە ی ئامادەیەسڕائیلیرگری ئیبە
ئەو بااۆ ی ناااسااتیەکانیان و توایاوۆ پێدو باا ئەەیشااتنی تێگ ادا،وپساا  لەگەڵەو ئ

 و.بوەن انگای گومجێز ەرگییان هنەکاییتردنی پێویسنکدابی
 

 یاااای ئەشااااکۆ ەڕاونەب یێوازلە شاااا  ی دیاااکەەسااااێکوەک هاااایک کمااان 
ی انەکاااا گنەتە ڕۆژ ان لەجااااار ن دوویااااا ارێااااکج . ئەوبااااوومسااااتی نەەچاوب

 ەرکە ه ،ەی گااوتانو شااتئە وهەمااو ەوە وەتی دەماای کااردە نوڕوکۆنێنوتاادا 
 ەکییەشااااێو ئەو بە مدەگااااوت؛ بەب ایوهاااا کە بااااووایە هەر ئایاااا د کەسااااێکی

ەکە توب کااااااتەی ورباااااڕین، لەی دەساااااەکانە ،نادرەمەنااااا ەهابو ن یاااااانەدوودڵ
           ۆتەنااااااااانەت گەر باااااااا  -. وبااااااااو ۆزتااااااااری گەرەکزەکی بیتیدایەرکرسااااااااە

 . ئەوسااگە  باانچیان پرانە هیمئە  کە  -نەبوو  او  مپێر  ەهە  ینەوبگەڕێ  وەشدوا
 شااانی ،ەیەونیاا بیەر بااوو خااۆی وا دەکنەخۆتەرخااا و دڵسااۆز و ژیاار وێکییاااپ
نی شااا  کە  ،دارێااکمەەتر دەوڵەهەر وەک  ژێنەڵش  کیێییاریەتپرسەربەر باوەتەد
 تیششاا  اتەنیاا ناادووە. زرایاێاددەکاارد  یشاایهەست ە ووشااێوی هاەرکێکاا ێااتە ئابد

 ،راگیەدنی تێاا مێااک زماااکیش کەا، کاااتێکاا لەوە بجیاواز  ی  ێکشت  ەب  هەس دەکرا  
 بوو.کەی ەیازییە نەمریانش ئەوا ،جەنگ دەکرد یانەی بەرەکەوانڕخەڵکی  ەک
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ی لە مااااوەی یااادکەم، ئێااابپ یهەسااات کە ،موێرباااوف وەکااااتە ەوش لنااایم
 یاتەکاا  دەوە، لەوەکااردکۆ  بیاارم لە ئەشاا   کجارێاا   لە  ەردا پتاارپوک  موەڕی ئش

م لە وخساااااارڕو  ەسااااا ه ۆن دەرباااااکەوم وزیااااا ەفەلت ەمبەرد دەباااااووایە لە
یک هاا  کە–ێویسااتبوو بیڵااێم پی ئەوە نکەچااو ،ردوو دەچااووکی ماا ێواکاا گبزڕنرە

نااای بژاردهەڵ یهااایک خەمااا  ووبااا جااادی ا و -ێمبڵااا پێە نەدەکااارا کیااا کی دکەساااێ
کە، تااۆ دیاا ی کانشااتە بەبم وەک، دا ەکەمۆن دوانچاا  ودخیاااارد  وخاا وشەکانم نە

لە  ەرچاااوت و زۆرب سەختە باێنیە  وائەی،  بنەەوێ  خۆت ل  کات بە  وەئ  ئەگەر
 بەو -نڕاەیشااتبونە خاااڵی پچاا گن ژببااوگر وادەمارەکانیااان –ان کەییائیلڕئیساا 

ی دیااکەی ڕێگاااوەی ەنەی بااۆ دۆزیاا یااانیاودەبێوڵی هە و نەی ئەشکۆ دنیاگەاڕ
رد. ی کاا هیااوای بااێ ن بەاهەستیربازیان ببێ، دەە ەکلە تەنگژ انگ تەلە ج  رەبەد

 تااا یاا؟ ئابددەرکەی دیکە    ێهەندێرێ و لە  بنن  یبائە  ک  ،ووب  دی چیوئایا سو
نە ێکردوەڕاو چاا   نداۆشاا چەند ئەو ج  یا تاائ  ژەبکێشێ؟یانەبوونی درێدڵن  ندەچ

. بااووڵ  ودود  رۆز  ناناادنو  ردەوەکاا   لەوو،  نەباا   یادڵن  شکۆ ەبوو ئارید  دەمێنێ؟
 وێ بوو؟ک ەان لەبم پاڵەووو، بانان باڵەوی پگارژڕۆئەوە 

 

ە،ینە بااااۆ تڕاساااا ایەکاااای داو یکهاااا  ،داەیەڕەخاااانباااااهۆزە  هەمااااوولەو 
دە ژیربێژیااانەش ناا چە بااوو؛ هەرئااارادا نە   لەەشااکۆئ یەشااانەورکێلەکاەستد
 یەۆ ئەوباا   اندنوشااارنوگەی  مااای  بااووە  ەک  ،دکریەنیی تەشەارەزان  تەنیا  ووەبن

 بااێ. بەر اتماا کاریز ازاتر وئاا کە  نااێداب ێ، یەکێااکنابی دبەرگر  نوێیی  کرێوەزی
 ،دەکااردیانیااان  ۆشاای دامڕائیلی سەیری  یسئ  راناەزار هتنی مانگی ئادااکۆتایی

ە ک ،وواباااا و ەش هەروەک ئەوەەوە باااادا. ئەرپرساااایارێتیەکری بیاااااڕبەڵکااااو ب
 سااەرلەیان  بایساا ح  زۆریااان(  کیبەشااێ  ڵکااوان، بەیاا ووەمه  نەک)  نکائیلییەئیسڕا

 شاااکۆ   ئەدەسااا  کە لە ،ببەخشاااێ ێپااا  انشاااتێکیی ەیئەوۆ بااا ەکااارد دایاااان د
 مەوە باااکەئ ودە،ی پێناساااەی،اااادە بە نمااتونااا  نەت هەناااوکەشنەدەهااات. تەناااا

و لە  ،بااێک  ەیەاکردنەویڵنجۆرە خۆدئەوە    ڕەنگبێ  انی.ڕوەد  ان لێان چۆنیئەو
تی سااڵەخەە ک ،نرێکاا ردایەتی بکسااەر ێااکرەجەنگاو ەنیال لەدا ەیەتەنگااان کاااتە

 وشااارەەو گەرگەی ئ، بچۆنێااک بااێ هەر. ووباا  ەکەیدایسااایەتیەک ەی لنەترسااان
کاای رەد ەبمیشاا ، بەگپێ شاای ئااازاریۆخیم تااا کۆ ئەشاا  کۆتاییاادا لەنەگیاارا. 

، یەنەاوسسااازنوارەچکی سااێپریەکبااوون وپەڕی اری لەارێزگاا پ ەک ،ەکااردبەو
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ان ئەو ایاا دی ۆشاا مە ک ،ویداڕو چۆن پرسمناخۆم   لەش  دی منیو ئی  ادلیبۆیە م
هەرگیااز   ۆنیشەت بنگۆریاا نااانی بااوو، تەەرگااربەتی  زراوەی وەبەرچا  رەبەربژا
 .ووب ینەبەخش ستەی پێئەو پۆ

 

ی یاارزەاکە وئەو تاا   ەرگری مایەوە؛ب  زیریوە  بە١٩٧٤تا  ن  ایادمۆشێ  
کارمااان باشاای ی پەڕ وبەە ێما خزمەتی کرد، ئاا دنم  ەیابینەکگری بوو لە کبەر

 ەک ،بباااێەیەم خاااۆش ،سااا م لەو داروایااا ه داوەشااا ئە ڵەەگد. لکااادا کااارەی ەڵەگل
 یڕەوتاا   ەڕەتیشێوەیەکی بن  بە  دا١٩٦٧لە    نیم دانانی ئەو  اەدەڕلەو باو  ێشتاه
کە نەتوسااەرکەەرەکی  ئەناادازیاری ساا   وەێ، یان ئۆڕیبی گەژڕۆ  ەششەڕی  ش
ی شااەنەخ نە لەن رایەزیلی تااا یەکاای حااوائسااڕئیی یاا گرربااێ. هێاازی بە وبااو
ی ە،ینەتڕاساا پاااڵەوانی    ،نابوونەوەست  یانانکقەشمە  ەنە لو  یان  خۆ  یراتیژتس

نەم ۆچااووزەحاامەت ئەو ب  ەۆر بخەڵکی ئیسرائیل بااوو. زن  ماوبێگ  کەششەڕە
 یکشااااێویە ەکە بەتەکە ئەوا شااااەڕەمتبااااایە حکااااوەهان نایاااا دا گەرئە، هەبااااوو

 .تباااتر کۆتایی پێوازایج
 

 مدەنێلێاا   یپێاا ەوە  یەکیتیەەواڕ  وهەموبە    نم  ەک  ،ئەوەش بگوترێە  ە،ه
ۆ  ەشااکئەرهەق کە د ،ەووییەکی گەورەش کااردداادناا بە  هەسااتم ەدەناا رچهە
و ۆش  جاا   بە  ەرکردایەتیێکیساا   دواییاادا  یی لەائیل، بەبم جەماوەری ئیسڕراوەک

یشاای تپێوس نااانەتتە ،دیاادەکرە داواک ،ەی دەسااتکەوتناسااەربازیی وێنەریبااز
 . اجێگیرکر سەکەپر بووم ارزپاسگوسوش بوو، منیپێ

ماااون.   وەەڕۆژ  شەشاا   شااەڕی  بااارەی  لە  مکەشاا ید  یبیناا تێ  ووێشتا ده
؛ بەبم بااڕواخااۆی بگاارێ و   ێاایڕرکردن  لەسااە  بێ ،سە  بەق بوو  یان هەەمەکی

 ڕەنگبااێبااۆیە  ،ێەری وەرنەگیاارسااۆگم ەب تێکشاا  یککە هاا  ،فێرببااووموا  ماان
 ن،ایجەنگاا  وانەووتەەرکساا  وەە بەو شااێئااێم کە ،اێنەگاا ەوە تل ێباا وا هەخەڵکاای 

،اااووڵی  بە کاااوڵەباوین، کرروساااتڕ دەباااۆ شااا ە مێئااا بەرئەوەی لە اتەنیااا  کوەنە
ی جااارێک  وەیبۆ ئەجەنگە ببەینەوە    ئەو  دەبێ،  ووەبئەو  زۆرمانە  ی هەرواهی

 یەرە وپایانەی ساا  و ئەو لەشااکر ستیشکەر ئەگ. وەشی شەڕ نەبینەتودیکە  
 ەنگەری "جداەرتبن دەسمانوسێکاراد ئەوسا  بێنگڕە،  ێایی بەرتاپس  نادژم لە
ان و بۆ ەوئاشتی بۆ ئە ک ،نەبک بەوە رکەد و ەمئێ  دژی  ەل  بنزەکەیان"  ۆپیر

وەک هااای هەر ،ەادارەکانیاااان بەهااا ڕۆڵالمەتی و ساااەو ژیاااان  ساااتەێویئاااێمە پ
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یی ەرتاپا. شکسااتییەکە ساا نیبااوو یەوە هەڵەارەباا   ولە  ەێمئاا   چاایەەکانمان. کۆڵڕ
یااان یوانت  نە  اششااتبەبم هێەوت؛  ێکپاا   انگورچکبڕیاا   زەبرێکیکان  ەەرەبی  ،وبو
ێ ریە بتااوانیاا ێک نشااتڕائیل  یساا ئ  کە  ،ەییسااتڕاو  ە ئەبااگەن  ،کاارد  انیشئەوە  نە  و
ان بیااار خاااوێنەر ێ بەەمەود کە دووەم. خااااڵی بساااڕێتەوەشاااەدا ەر نەخەسااا ل

 ،ئااااواژڕۆاری تااای غەززە، کەنااا رەساااینا، ک ،دا١٩٦٧ نییراوزەحااا  لە ؛ەباێااانمەو
ی کێفاا ڕژێاار  ەل انیاا وموهەیم هەر ۆرشااەلئ یتاا هەبڕۆژو  نی جۆالن  ەکاییرزابە

ونی وهەب ێرئەمڕۆ بگوت کە ،جانەیەەوگ ەیەکیانەولێکدۆیە ب .نووابد  ادیەرەب
تاای بەهڕۆژرژییەکااانی کاااری گەوە هۆ١٩٦٧ە ییەکان لەو دەڤەرانە لائیلئیسااڕ

 انیتاا ەوڵدە انیەرساا  کاتێااکبااوو.  نگاای یااوم کیااپەرەجاخود هۆکاااری ە یاا یناوناا 
 یکااانێڵەه ەوە سااەرشااێتکسااڕائیل بێ ئیەباا دەوەی  رئسەلەن  ووربوسو  رە یە
باااۆ  ەنااادەئەوێانە هااا  ر ئەوەەگبپرساااێ: ئ تەنیاااا نیواتااا ، مااارۆ دە١٩٦٧ ەر لەب
 تااا  ،اندساا ەیااان هەڵگیرۆژڕ  چی جەنگاای شااەشی بااۆپیرۆزبووبان، ئەد  ەرە ی
 یان بشکێنن؟پێکوکتێ

 

. یرساااهەڵگیران وزەنجاای حاا پێ یەمشااەمدوو نیبەیااالە   سااەرڕەکە  ەش
وە، بااووە  ەواییه  یارەوەی پەالمکردنداراگای ئکەفین لە  گوێماش  ێکیاتک  رهە

ش ئەوەەرچەنااادە ، هچووبەساااەر اوەڕوانیچااا ئیااادی کااااتی  نامااا انیزئەوساااا 
ی داەمپەردەی لەساااااااەر کە  ،ویااااااانەداڕو هەیناااااااێدرەنگاااااااانێکی شاااااااەوی 

ۆ  پااۆ  پاا ەکە ۆژڕ هەمااوویەوە. یسااڕائیل هەڵاادائ دنی هێزەکااانیشااانوەرەبز
ن یفااڕدە  سااربەرەو می  اتدساناوەڕ  سپیی  یار دەرسەبە  انمانەکییۆکە جەنگفڕ
وون باااۆ بااا ێ ساااەرپکە لە ،ێنێکڕۆکەکانیاااان تێکبشااا ف وانەکانیاااان ۆکەخفڕ اتااا 

وە ەننماااۆکاادیڕگوێمااان بە    د،ەکاارهەواڵمااان د  وانیماردانمان، ئێمە چاوەڕپەال
         وزیاااااک،م لە باااااێجگەی چااااا ەوو، کانگرتبخۆمانااااادا هەڵمااااا  ڵەگکە لە ،بووناااااا

 ،گەکانەیەدە بۆ سەرباز بوونەواز گبانە ک نیی ناێۆدوشەک  ،ییبریۆرانی یگ
ەی نیااو  دوای  تەنیاااوو.  نەباا   یکهاا   مااان لەگوێ  ،وەابااوونەرخەنڕێک  ەوکاااتئ  تا  کە

 ئەو یدەسااپێک اکێشاایی سەرنجڕچیرۆکاا  نەمیفەرمی یەک بە کاتەی ئەو  ،شەو
ناای دەمە ریەوجەمااا  ۆەوە باا هێاازی ئاساامانیی  یڕێاای سااەرۆک  لە  انەۆژڕش  شە

خەڵکاااای  ،بووینانیشااااتن دماااااانەکککراوورە تاریوژ ەل مدە، ئەوکاااارا رائاشااااک
ماااوەی  لە کە ،وژماان بااووی دنی هێاازاکشاا ی تێکەواڵەەو هلان ل گوێیاا ائیسااڕئی
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 ٤٠٠پتاار لە  ،تەوەووەیان کاارددەسااتهێاازە ئاساامانییەکانمان دا تسااەیاشااەش 
نی انەکاااخەکۆفڕلە انەی ونێویشاایاندا ئەەل ؛ێکشااکاندووەن تیاااژمندو ەیۆکفااڕ

ە رلهە  ساامانیاناتیی ئدەسبابی  ەوجڵ  روەهاوون، هەابردمۆڵ  دنورسوریا و ئ
 کەی لەەڕۆژ هەماااوو. مااان گااارتە ەوتسااا ەریا بەدوساااو نوریسااا  تاااایناوە سااا 
بااارەی ئەو ەم بە ،رکەواوی دتە  بەبەبم    ،ئاگادارکرامەوەەدا  گشتییەک  ەوشەڕ
ەرکەی د  ەل  ێااککەخولد  چەناا بااۆ  . ماان  نەگەیاندیاڕادیۆکە  ڕتا  رد  ەکن نەیاانانزی
 یاایمپەشاان و ۆڕاڵ و مسااانی اساامئابڕیبااووە  چاااوم ،ومبووەسااتاۆم خاا  ڵیمااا
ە انییەوندەی پەالماااااری ئاسااااموشاااا ک یترسااااێکدەساااا   ەە لئااااێم ،دباااار ەوەب

بااوو  ە ڕاس وبوو. ئەانەوە  دوام  هەر بە  ۆژڕبۆ چەندان    کە  ،ەمان بوورڕزگا
 ێلااا ی رەرەووێکااا  وین نی، شااا ەر ،وربااااه ساااابوو؛ هێشاااتاگیرەڵە هتاااازڕ شاااە
ەردا ن بەساا ان بۆمبموودەبامئاکە    ،ییانەیجەنگ  ەکڕۆئەو ف  مبەب  ،ەوێتەوەدەک
 ،ان بااووفڕینی پێگەی کەو فڕۆکەخانانەش ئە و اخر  نپەکیا  شزۆر با  ،ننارێبب
م وباەهەناسااەی شاا  ،ومووەسااتابماان لەوێ مااا. نەەوە ارەسااەر پااادیااان بادارئ
 اەهاا ی وەیەکساا ناەهەک ەیەفااتد هچەناا  ۆباا  ،بااوواوهەروەک ئەوە  ،ژتەمەڵااده
 . نەکێشابێڵڵم هەوو،

 

و بەڵکاا  ،بێسااتاێناەدەب وتنمانەرکەساا مانەوە ساا اە ئل هەر یاتەنەبێ وەن
ی لە سااێ ساامانهێاازی ئا اڵپشااتیپ ان بەەکانماا یدا هێاازە زەمینیژۆڕ نە هەمااال
 ،بوومااانەبەرگرت  ١٩٥٦  لەکە    گاارتەبەر  یااانگەڕێن، ئەو  دابووکێڕە لە کێبۆڵەو،
شااەڕی  لە داێاا ولە .ەنااااوڕن یاااندوژمنااا و دە نگاویاااننا هە،ااوبیی ساایرەو ەب

ەیان ارمە ژک  ،شکاێکان تشیپۆدە زرێنوەئەەنانەت  ت  .ینوودەستبببا  داانتانکەک
ادا ئااااوڕۆژیاباااانی لە ب یجیااااانیدووەمااای ی ی جەنگااا کاااات لەپترباااوو لەوانەی 

      ن.ۆڕکەنااادی ساااوێس بااا نۆ ەوبەرون ەبودلەوێشاااەوە ئاماااایااادی ئ ؛شاااکانتێک
ە ووبااااا  ،وباااااوکردژرێداشاااااتی ئ و باااااۆمێژباااااولە لساااااڕائیئیکە ەیئەو دەسااااات

 انیکاا ەگرییبەر هێاازەی ویەشااڕبەرگەی پێ بااووهاایک نە ییاادئ و ڵەیەکمسااتەکۆ
کە   بااووننە  تەنیااا  ک ناسر بەی وەدارێکبتی دەسەۆکەکانبەبم هەر فڕ  ،بگرێ

 . نتێکشکێندرا داەیرانی حوزپێنج لە
 

ەی امناااا نبەڵێ ابی بااااۆحیساااا ەوەی ئ .احوسااااێنیش ،ەوماااا لە ا وەهاااا هەر
 بە چاااییئەوا ه ێڕبشاااەالوردن هاتباااا و ئااا  ەرگەئەوەی ب نەکااارد و شاااکۆ ئە
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 ەک،  یەوەن ناساارەوە ئاگااادارکرایەال  انی لەەیاا ان بەمه  ی، کەچهاتدەنە  رداسە
 وو،ەیدینەب  ەوەشی ئکەچ  ؛کراوە  نبارابۆم  میسرییەکانەوە  یەنە الللئەبیب  تە
 یریەک باااپروەه  وسااێنحوو.  یەکیش نەماااببااامبۆتەدا خاوەن  کا  ەول  سران  ەک
ی پێنجاااااااا  لەەوە. ڵە هەەوتک مببە ،اندهەڵساااااااەنگەی ەکۆخدباااااااارو دیور بە

نی کاااوەو نشااینگە جو ۆرشااەلیمئ ەک ،کاارد انیەکاا هێز ەنی بماااەرف اناادراحوزەی
ئەو بااۆ  ایبااا. سااوپو بۆمللە ر شااێلکەی گااون باادەنە بەئااوردری وساانو نزیااک
بەبم ،  ێڵون بجوماژد  وەئاواڕۆژالی    ەل  ەک دەمی گازیە وواگ  وابوانردئەوە  

یەکااان ئوردنی انیماا ودرۆب کاتێااک هەر بااوون.نەو ووتان سااەرکەەیاا ەرکەکئ لە
د، تی لە حوساااێنیش وەشااااندەسااا  ئیساااڕائیلی گاااریری بەد، هێااازێکریپتدەسااا 
نمااان گەنجەکا  گیااانی  ەری بلیمدا ،وربانی زۆئۆرشەرەی  ەڕ لەبەچەندە شهەر
 ڕتە گەبکەوێاا تانااک  کوەەنان، گاا ەنکااۆبن ج ن بەکااۆبو ەویەخە تساا کە دە ،دا
 کان تێکاابچن،نەامسااڵومتیان و کریساا  انیەکاا ۆزنە پیرکە و شااوێەارا شاا ادباا نە

ی خاااااۆی چنۆکیواێن لەساااااەر چااااا حوسااااا  کە ،وواشاااااکرابو ئزو ەرش هئەوە
 ەسااتید ەل ر ایاایش هەدو ،باادا دەساا  یمیش لەرشەلبتی ئۆهەڕۆژو  ەریکبوخ

، مژد باا ڕ ااڵەدخاا و پێویسااتە لە ەدەوکررەاووباا ی دۆیەی کە خاا یسااەڕچڵدا. لەو 
، دایان دالیمۆرشەئەر ەسب دا١٩٤٨ون لە  بوان  ەکەرەبی  یانتە  رەه  بەوەی بڵێم

گرن، بااۆیە اوبچاا انیش لەبەرۆزەکاا پیر شااوێنە و  اێسکڵ  ەالمەتییک سی هئەوەبێ
ەکان کڵێس یلەوە نەبوون ردن دوودڵی ئوبازەکانەنە سەردا ،ۆشیش١٩٦٧لە 

  ر بەکارباێنن.ەەپەک چویان  ۆشنی خکاەتوزگەمی  و منارە  گومبەزنانەت  و تە
 ایەگو رێوتەگدبەوەی ان میارزێتی و بەسی پمایە  تەێار دەبج  ێدنهە  یەەوەئ

رایەتی وبەێاااااا بەڕلە ژێااااار لیم ۆرشااااااەیەتااااای ئۆزیریکە پیە هە تااااار  لەوەدا
هەبتاای ژڕۆە  دا لیاا واید  لە  ەی ئااێمەەوەت بن سااەباریش ناڵێە، هیچئیسڕائیلیدای

 اگۆکەینبوو، ساا ادرەکااان شااێوێنوونی جتاڕسۆ: گەوتکدەر یمدا بۆمانئۆرشەل
لەگەڵ خااااااااک دا کەەکااااااۆن ەارلە شاااااا  کاااااااانەوجوەگااااااای ربا ینەکاااااااندێری
 ن کرابااوونەەیتااوخی زلە شااا ووجاا گااۆڕی دەکااانی ەربنەوە، کێلەووابکرتڕاساا 
ۆ سااەربازەکانیان باا  انسااتیو ئاودە ئااوردن ییانەیی سااەربازڕێگااادەبااازی بەر
 ەلە  شااەلیم باشااترئۆر  یەاوگ  ؛ێا بڵە  هەوڵنەدک  ان. بۆیە ببووردکوستدر  پێ
 وری بخۆین.مشنین انەممت یە جێئێما ییەگوا انی بێ دایەرەبستی دە بن
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کێن و بشاا  نیەکامیسری تا ووی پێچڕۆژێ ە سەوکسەریە  ەبی  ووەمه
نی تهااااا ە. بباااادا کەی خااااۆیی هەڵەباااااجحوسااااێن  بااااۆ ئەوەی یااااشژۆڕ دوو

 بە  یخااۆ  ەرتاای غەززی کەگارەیران پارێزحوز  یهەشتی  ڕۆژ  ،پێنجشەممەش
 دیۆکەنن یتهەبڕۆژ یراەنە کی لیلرەکانی ئیسڕائەاونگجە ، هێزەدا  وەتەەسد

ی ێفااا کڕەوە ژێااار ی تیاااران گەڕایوروەگجاااۆرە  تاااا، بەمکودا نیااااساااوێس لێ
ی ساااەربازنەباااێ کەرەساااەی  پتاااریشەر گئە% ٨٠ژەی رێااا  بە ل ویسااارائیئ

 یداناا نەبااوو  دە،اودەق  اوێکیە پیدرا. تەنانەت ناسریش ککان  تێکومە  میسری
 ن،نێروشااوەبێس یمیساار ئەفسااەری ١،٥٠٠و  ربازسااە ١٠.٠٠٠ە کنااا  وەدابە
ی ناااوچە  هەمااوو.  ووتباا گرل  ید  ریمان بەمس  یزاسەرب  ٦،٠٠٠یکەی  زن  ەشئێم

 بەم  دەسااتی ئیسااڕائیل. هەر  بن  ەتەویکە کەوی دکجارێغەززە  تی  ەرسینا و ک
ا،عیاااادا نیااااوەی و لە رشااااەلیم، شااااارە کااااۆنەکە وی ئۆهەبتاااا ۆژڕەیەش وشااااێ
ئاااخۆ نی  زاناادەە نەمائااێم  اشااتبەبم هێ  ،نماسااتدەبن  وتەش کەدنیی ئااورینانشش
ی ێکررێژیکەسااتدەێشااتا ه ە، چااونکووناچتێاادا کەدلە جەنااگەان ەماا ڕۆڵ ناادەچ

وزەیراناااادا هێاااازە ی ح٩ناااای ی هەیۆژڕلە  یاااان.بکە رەیچااااامااااابوو  کەشدیاااا 
ئەو هەڵەیەی تااا ریا وسااەر سااو یەوەرگێااڕایااان وڕوائیل ئیسااڕ نیییەکاااربەرگ
ی ەکااانیرزایلە بە  وامەردەتااوانێ بەد  بااوو  او  یپێاا   کە  ،نەوەبااکە  س ڕایا  روسو
و   و گوایە چەپەرە للگو ژیێەر دەستڕە باتدب نشینونی جوەکاوندە گوەنالجۆ

و یتن ڕادکە لەخۆ ،نێمب لێ پێ بێەن دایەن. مان نشک  لەوێی  ئەنی  کاسەنگەرە
یااااتنی یاکۆتبوو. دوای  تێاادای  ەوایەتاا ڕیەکان هەناادێ  ریوسااویبوونی  خۆڕاز  لە

و ئە مخاااۆ چااااوی بە ،درنم کااا ۆالزاییەکاااانی جااا ەرب نیادرساااە اتێاااکک ،ڕشاااە
 یڕپاا  ،رەدرابااوونەود کە بەتێلاادڕ ،نیناا یب  ێاامانەی ئەویم،اتیە  کرێرە کۆنگەنەس

           م دی تێگەیشاااااتئیااااا  ،وونکەبااااا ی دیۆشاااااکاو د و تاااااۆپ کێنکشااااا تاااااۆپی تان
ێناااوی و خوە ۆژڕ بااۆچی ئەو و  خۆیااان لە نیااابوونەکان دڵرییوسااو چیبااۆ

 ەۆساااەدابوون، کبە ل ساااڕائیلیدایی ئگااارەربزی ێااا ۆ هنەی بااا ساااامناکا شاااەوە
یان و انەکنێااو سااەنگەر  انەووباا چ  اەوساا وە ئەککرابایپا  بە بس    سبیە  اودەبو

ش . هەڵاابەتە ئەوەەوەنیاااخۆ کێفاایڕژێاار ەنە الن بااخجااۆ نیبەرزاییەکاااتەواوی 
 ەرگەکااانیج ە بەئەناادازیار ن ووتواەڕەشاا زی پنی و هێاا ی ئاسااماهێااز ا،سااوپ
کە  د،کااروایااان  کیێارکاا و ران کاارد ەیوزحاا  ی١٠لە ن یائەوەشاا  زەرەکانبلاادۆ
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رێخسااتنی  ڵاایەوهە بەڵکااو ڕێنەوبپااا نکااارتووەگتەوە یەکنە ن لەکایەیرووساا 
وم گاای یاا جەنکاتی    ەساالرمان ل)سوپا  ازەرئێلیاود  ەڕا  دژەن.  بەستێک بدائاگر
 ،بااوو  اوتەوەڕ  کیش شاا تێباکور بوو. کا  رەیەفەرماندەی هێزەکانی ب  ردا(کیپو

: ردنااا النۆجاا  دامێناایی ەڵەو دۆی ئنەییاە ئیسااڕائیلگیننشاا و بااۆ ئەی امێکەیاا پ
 "ن.د مەزن بووئێوە چەن م کەینەبدەوە یانەرزایبەو ل نیاتە"

 

ەتی کاااااان و ساااااۆڤیییەیەرەب ەتەڵو. دەوو باااااوتەواتێک شااااا  ەماااااووه
ان من نرخااای کشاااانەوەرەیااااجا بەبم ئەم ،ن دۆڕانااادکەیاااانگەن جەنیاتیواپشااا 
 ەناارخەکیااان ەەمجار. ئ١٩٥٦ یاڵی ساا وەزتاار لەبەر ێ،باا  زبەرر زۆیە ووادەباا 
تننامە ەوکڕێکبە  ک  یەتیشێگر، ئای جشەییەمه  ەکییتیئاشێ،  شتی بئا  بووایەدە
کە باااێ. جەناااگە نااادرەکان بەوسااانو اسایشااایو ئ بوون،اااایلبااانگەی ەر ەسااا و ل
 باااوو. دیساااان لەنەش دابەبم جەنگێکااای دڕنااا  ،وا باااوکەئاسااا وسکااای برگێجەن

 یەپرسااااا  ەل اناااااا.دن ەکامااااااەرنگاوجەی ساااااەپر لداڕائیی ئیسااااا رسەرتاساااااە
و لە نابەخۆیی یاا سااەری ەڕشاا ە کەیااان لەاگەوربر یااان نوکیااابا اشاایاندزۆری

ی جارێک  ئێمەی.  ن،وربا  وونەبوون ببوویکی گرتەرۆب  کاتەوە  ولەکە  شەڕانەی  
هانامااان  ە بەجەنااگەکئەمجااارە کە  ،ڕینناااپەۆردا تێاساا ن و نژاناااو  ە بەدیااک
 ن کلییەکاییسااڕائئ رادەگااوت ی کەەن،ساااو ئە اریباا  باان چینەنااامە . ئااێووهاااتب

ا ەوئ ە،ەوەکان دەبەنشاااەڕ کرێااا جاسااااڵ دە وهەماااو. نسااااماێنرەس ەلێکااایگ
تەوە، ئەوا ردۆباا ەکەیان شااەڕکە  نااوکەبە  هەایااان کااردەوە. یاااندیسااان دوپات

دیااااکە ی ێکجااااار یبااااۆ ئەوەهاااااتوون،  ێااااوەیلەی وێنانشاااا  ە ئەوودەگەڕێاااانە
          ،بااااکەن راناەباااا وللکااااان گتەۆکیب وەنەجااااۆالانی یەکاااا رزایەلە ب یەکانسااااوری

انی شااااارە جەکاااا ورب سااااەرلە نی ئااااوردنەکاکرییشاااا ەل ،ۆشااااەنە ئەوەیبااااۆ 
      ن، اللەکانیااا گو انەینیشااا  بااایکەنەوێ نەئەوەی بیاااا ی دیاااکەجاااارێکا ەدەکیندێااار
و   انتیرۆریسااتو النەی    ۆڵگەێااتەوە ماا ببەنوێ  رلە سەش کەرتی غەززئەوەبۆ  

 شااکریلە نیاکاا ر،ەف لیااوا و نیووچاا دەرلێوە ۆیمەکاا  بێااتەوەیابااانی ساایناش بب
  ر.ناس

 ەکە لبااااااوو  م،سااااااانە ەوئی تپێکساااااا ەد ئەوە "هەیە"ئایااااااا کەسااااااێک 
 :ێن بڵاا پێمااا ازابێە ئاا ناادهەیە ئەوە کااردم: "کااێ داکاا ۆریونی نەوەیەک لەووکۆباا 

اهاتوو  ساڵەی د  ەان دنۆ ی  ەیێکی دیکجەنگ  ۆۆتان باڵێ دانیشن  خە موۆنەبڕ"
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ە نیااایوئەم دسااەر    یێاازڕەب  و  سااتەەسااێکی شایەر که  مڵنیااامن د  ".بکەنئامادە
تاار نگرگ شاایهەموو لە -باام یمو،اااوڕدە ەناا ەوئرن وببااو ملێشاا -نەخێاار،  ێڵاا دە

 ."دەڵێین نەخێر انۆمخ ،ئەوەیە
 

 انرخەکەشمەنگاین و نن جاشی خۆماسایو ئ  نەوەبۆ ما  نیاتە  ئێمە بە
کە –ن اەکاا رەبیە ەنگبااێڕێ، باا ێکی نوێ داۆژڕ  چووپێدە  شمان وابەۆ زۆردا، ب

ە و ل نشاا ینبدا انڵماا ن لەگە،ااایلب ایااددوای لە -کانا شاا دگاا نجە یانۆڕەپاا لەسااەر گ
نەبااوون   هاای ئەوە  یەکێکیان  یکه  کە  ،وەبکۆڵنە  انانمێوزەکانی نواو جیا  ێشەک
 . کرێنر نەچارەسەن، نیو 

 

 ەنیااااتهەباااوو ئەوەی  نەباااوو،ڕێااادا گۆ ە لەی باااردنەوەساااتهلەوێااادا 
لە ،  داەەکنتەوکسااودەیی سااەرئا  ە خۆشاای. لوون باا ابووەفوکوڵێکی پڕ لە هیوک
ەرمەساااتی و سشاااکاین ەنکێی تەیااا ێژڕی کەیەشاااێو بە ەک ،نخۆمااااشااابینی ەگ

 لەک شاااێوەیە ل بەئیساااڕائ هەماااوو ن،ویتی باااویاااانەی ئاشااا کات یگۆشاااەنیگا
نیم  اباوەڕەدلەو . کەی خایاندهاوینە ەیۆربز کە  ،بوو  کداێوپشولە    ێوەکانش
 ایود  ۆخەوتساڕێکی کەم  ۆژڕچەند    ەب  ،ەونیشەهی م  ە خێزانێک هەبێ بەکتا
ی ک سەردانەیەرغەوا  ویاچ  لە  ەک  ،ەکان  لش  وەبۆ ئەو  ەجڵی شەڕ  ااتنیایۆتک

 ،نەپیاارۆزانە وێئەو شاا  .بااوو ی نایااا حەجێکاا   ایدیڕاساات  لەن نەکا،  ەکاارنەوشوێ
 وجااوکەم یە پلەی  تە بەبە. هەڵنکرابوو  ەڕاملێمان حو  بو  ڵەی بیس  ساکنزی

 ەکە، لدێاارینەە  ارشاا   نەیباااراد  ووزاران جاا هەانە بە  ڕۆژیم؛  لرشەناو ئۆداڕژانە  
      ، ددەخوێناااااا  خۆیااااااان نیکاەسااااااروتو  ژێوناااااا  ادائاااااااوۆژڕ یواردیاااااا  ردەمەب

             ەنە بااااااگ تااااااادەگاااااارت  ەدابەنێااااااو وێاااااارانەکن یااااااای خۆڕێگاااااااێشااااااەوە لەو
ون، یێریخااۆ، هیباار  م،ەحاا ل  بێاا   نەچااووی  مەئااێ  هاااهەروە  .130کانەووج  ڕەکیگە

 ون ۆتەکااااااانەکااااااان، کیباارخککااااااان، مانگەەرف ەیخ.م ئەلشاااااا شااااااەرو  غەززە
 بە .اتوانەیااان کااردنەه ە لەباانتو گەشاا ئە ەشااداریان بیاا مووهە خانەکاااناب،وت

 ە ب  وون ونلێوبخەڵک لێوا  ش لەیکستەنانەت تا  ری ولۆ،   پا  ،لبێتڕومسەدان  
 

دێر  بوو  یەکێک   130 گەڕەکە  چوار  شاینەکانلە  ەتر م   ١١٦.٠٠٠  -،ود -شەلیمئۆر  ەکەیۆنکرە  ی 
دەک  ەایدووج باشوە و  خ وێتە  الرتکە  ،بتهەۆروری  دلو    دیوارەکەی  ی  زاەرواە  بەرەویۆنزەی    و ەە 

 .وەرگێڕ-ێشەکر دوواشب
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 ریونیش لە باااکورۆیباا ه  ەی شاخیوازدەر  لە  ەره  ؛گەڕانوبتدا    وێن  انگ بەم
و  ە خااۆشینو هاااوک لەێنێوشاا  هەر ۆ. باا وروشاا اب لە ساایناوەخی شااایااان لە 
تبااووە انیااان کەواوچەککە ن  ،بینینەمان دەناەرەبی  وئە  ۆیشتین،ڕدە  ەداشادمان

و ن یڕلێااادەکلماااان کەنین، کەلوپەەێااادپ ان، بۆیااانەتیمااا ایەربڕێوبە جاااڵەوی باان
تەنااااانەت –ن ماتیی ئاشاااا چااااوونو بۆ نناااایواڕ، ەکااااردند لەگەڵااااداان سااااەم،

 ە ببااووەهاایکەو ەکە ل  ،نکردەبەشداندا  مەگەڵل  -اوشەش نبە  ر  ێ هەکاتمووهە
ییانە ئاسا نتا بتوانی ،وەرێتەئەوانیش بگتەوە و ێشببەرپ اوڵدەدرهە و  ێکعوا،ی
 ن.ژیبوە یەکە بە

 

 نکەین، چاااااوووبااااا  ڕانداو ساااااو گەڕان ن هەر لەاووهەمااااا انە ڕۆژ ئەو
ەشااااا  و گ وەک ئاااااێمە لە ەره یەکاااااانیشیەتیبەراڕێوبەنی ژێااااار اەکااااا یەرەب
انی دسااەر  وکەناااری زێ  ەسااەر  ونچوب،  یاا بانە تەلئەژڕش  یوانەون. ئابوندگەڕا
یمی ەلشااا وکانەکاااانی ئۆردەی ساااەیری پەناااجەر ان کااارد،یااا ەبناژی ئچەبااااخ
 ،تنشاا یدادەناندا یەکی،امە سااەرەکەشاا  اوەخانەکااانیلە ،و  دردەکاا یااان ئاواڕۆژ

لە  مە حەزیاااانئاااێک بباااون و وەا،رمە و ۆشپەر ئاااێمەنی شااا چە بەیش ئەوانااا 
 بااوودکرن مۆشاایافەرا  نکانیاەشراەکە هد، چونەکردان  کفێنەڵڕە دەنبینینی دیم

و  باااشچوو ەەو شااتانە پێاادئ مااووهەنیبوو. انبینەیاا هەرگیااز  نیشاایانەکاڵمندا
    ،رێتەوەوازبگااا  یااایەینبێئەو تویسااا  یااااییەوە نەمدەندڵ ن و منااایش بەبااا  سااا ڕا
         د کاااارەکااااکە دەە ما روی خۆیااااان لکاااادێژڕۆ ار لەجاااا  ێاااانجپ کااااانەبیەرەەوا ک

                 و ەیااااانبوه ەکشااااەی باەو بەخااااتە ن لباااا ی خااااوا روزاگساااا پاوس یوەۆ ئەباااا 
              ەویساااااا نەید ییەکوهاااااایک جااااااووێ ە لەکرد یااااااان نخواشکشااااااتیا یبەوە

 یئاشت وانەیشیاەئاهەنگە ن ەوشدارییەکی ئی بەوەلە ەوەێنێتبم ماڵی خۆی لە
لە  سااێککە ەره لااێ ێ.کردنیااان باا مارتیتی اکاا انی شااەڕ ی برینەکاا ەوەلا بەربکاا 

 شاااااەش و خرۆجاااااۆ ەوێ ببااااا کرد ئیلیاڕئیسااااا  دانیدا ساااااەر١٩٦٧ وینیهاااااا
ەروەهااا ه ،بااوودە دەزامەناا ڕ ،ابووشکاندا کێەوجو  بەسەر  یباڵ  کە  ،ەییساینائا
ەک رتی وکو بەهەبوو.  ەەوەکانیشیەرەبسەر بە باندۆری  ەزمەشو هەراوبەئ
 اساا بە ڕ شاادا ییواد لەرابااێ، یهەڵگا دوەنێاا  گ لەومەر وکمیحاا  ابااووو ەوئە
 ڕا.رگەوە
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ڕ شااە دوای یۆڕاستەوخ یارگژڕۆەندی ەتمیبتاگەی  وانڕک  یە  ەرئەگ
 ەیەونیااااااااایدڵ بە ەواژێاااااااارم، ئبهەڵ ییگشاااااااات کەشاااااااای کییەنەونمااااااااووەک 

 ەەرژیاااااانپو کااااااۆنکریتیی سااااااتە بەەربەو ناااااای ئو البردەکردن ارچپارچەپاااااا 
وە، ەوبوکردکجیالێ  ەەو١٩٤٨ە  شەلیمی لشاری ئۆرە  ودوو نیرەه  یتەلبەندییە

ی ەکیە هێمااایاسااائزمەەدێو بەسااتەرو بەئە، یش پترتێکش هەموو. لە بژێمهەڵدە
شااااەودا  ەو ل نشااااتڕۆیکان ەریش بلاااادۆزەاتێکوو، کاااا باااا  ژیانماااااناسااااایی نائ
و. وێ بودەمێکی نرسەژە و هێمای  ئاماە ەوئدی  ، ئیشارە یەک وم بوەلیۆرشئ

رای چاا  وێبڵااێ: 'لە  پااێمو    لیمشااەربێتە ئۆجار    ەکەمی  ۆبەسێک  ک  یەک ئەووە
هەر ":  انم گوتکوەەن. من بە  ەمدەگێت  ەیبەستەکمە  م کتومنیش    "ار هەیە،ش

ەیاادا ی پتئاشاا ؛ ۆیااانحاااڵی خ و ەرماڵسێنەوە ەگەڕزەکان دباە سەرنزیکانبەو  
 لەمەوپاااش ؛نبکەیاا و میساار  دن  بەرەو ئااورگەشاا  ینانودەتاا وسااا دەبااێ؛ ئە

اش و چاایکەێاای هەبااوو، پ مڕواباا  ەدڵپاکااانبااێ." ماان دە اشێک باا شاات وهەمااو
 ساااەرکردە ا،دومااا تبی خری بااااەنەوووۆبااا و لە ک ١٩٦٧ە ئاااابی . لرنەچاااوودە
ی نجامێکدەر ەیشتنەکەوەش گەی  ە و بەونەوکەدا چوارودۆخەن بە بکاەەرەبی

 یانیااانەکەی خۆمشااوسااێ نەخێاارە  هەر ناایمێاد ەان بەسااتی. ئەوان دوازجیااا
 بە ندار ێکناااایە، نەخێااا پ لدائیڕاەڵ ئیسااا یەک لەگیتئاشااا ک ، هااایێااارخەوە: نگااارتە

 ر،نەخێاا  ر،ەخێاا دا. نڵیاا ەەگلتاندن انوسدبۆ  یش  رو نەخێرێ  ندنا  وداودەوڵەتی ج
انەی و ناوچاا لە  مەرج  بەبااێاوی و  تەو  بە  ،بکشێتەوەەبێ  د  ئیلیشئیسڕا   نەخێر
ە سااتیۆرئەو تیرەوە و تشااێدەسااتی بک باان وتاانەکەا دەۆژڕەش ڕی شاا لەشااە

ی اناااادنیەاگڕخۆیااااانەوە  ن لەبووراتکانگاێشاااا گرەکەش بکااااۆنلە ەی انباااا ەریە
     بردرێ، باونااااا ساااااڕائیل لەیباااااێ ئ: دەرستەساااااەن خیای چوارەمیشااااا پڕئومێاااااد

باااۆ ەیاااان باااوو وەبمەک ەوەشە. ئیشاااەو١٩٦٧لە ەر ری بونوبە سااا  ناااانەتتە
زاڵ و   نەک  ینیەکاادی دانیشاا گەڵ  لەە  مئااێ  دەباااائیل: "ی ئیسڕحکومەتیەکی  اواد

 بااێ  -کەیاانباشااتییانە  ئ  یانانوسااتا دباا   یەکسانی  ال  دوو  کوە  وبەڵک  او،شکتێک
و د رسااانڵگیەکەی هنااگەجەێ کاا  کە ،دکرەنەدیاادی،ەک." ئەوەش  ێشاامەرجێهیک پ
. انەگااۆڕتێک  ن هیک شاا رخۆربووومش  رە یەەیەی  داڕەو  ئە. تا  بردییەو  کێش

ووە ەوەی پێبگااا باا لربەو    سااەرکەوتنەری  ب  ەیوینەا چنەگوترەوەی پێدبۆیە ئ
 ە.ەویەوڕەواوی ت ەبش خۆاساااتەوڕی ئاشاااتی خۆشااا نااای خەوو  شۆڵەمێخااا 
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  شاااا ێک ەناااادمە هئااااێم بەب ،بنبااااوورنەفێهاااایک   یەرە ی کەەگەڵ ئەوەلباااا 
ەیااانەوە. بک باااارەودو ١٩٥٦ ن بەزمااایهەماااا ینەنەبووئامااااد ئاااێمە ن.ێرباااوویف
 مبە، بەڵااێ  بەەوانئ ووماا هە بااۆ -دان بااۆ ماالازان، نوسااتان، ساا داڕ، شااتومم
 ١٩٦٧ یوزەیرانی حاااااا ٤ لە ێمەی کە ئاااااا یەەگەو پااااااێبااااااۆ ئ وەگەڕانە کوەنە
ر بااۆ گەەت ئەنااانتە نەیاا کب شکەچاااکەیە پێشاا  وانین ئەونااات مەئااێ ووین.دابێیاا ت

ە ک ،نکەیاااا بییەکان وروساااا  ا لەد واخوناسااااریش بااااێ یاااا  نەوەیشااااتوهێوڕئاب
ی یەماااا وەش  ئەتێکنەشاااکاندوە ەیاااانئێم لەوەیێ هەبااا  انهەساااتێکی باشاااتری

ری شااەرمەزا بە نەسااتیاه ناییەکاا بەیەر ە دەوڵەتەک ،ووباا ن یەکاای مەززەیبە
 یاننەشاا   و،دبوانیرساا هەڵیانگکە هەرخۆیان    ،ندڕاەڕەیان دۆئەو شەی  ەوکرد ب
را کاا ەدەخااۆ ن وەدیکەشااە سااەرێکی لە ەڵاادابکەن، بەبمگلە نماانی ،سەشاا دەتااو

 ونێاا  نەدەباا ان فڕێماا دەیانەویساا   ەک ،ەوەیندەباا یااان ەوڵەئەو ه ئااێمە پاداشااتی
ک ەگەری یەئ تەنیااااام بەب ،ووینکۆک بااا ناااا خراپااای دا بەێااا وەئاااێمە ل .دەریاااا

ە وڵەتدە ەرەگەوە ئاکشاااێتیک نااااوچەیەک نهااا  لەیساااڕائیل و: ئوبااا هە انممااا وەب
مە . ئااێێاانننەه ەیەشاا کێ یی بەوەتااایە کۆتااابااۆ هەتاه ر وەکساا ان یەەکاا ییرەبیە

 ەەی بەکرخناا سااا ئەو ،ن بە سوێ بووڕیارەکەماەن بکپێب  بڕواشم–اندا  بڕیارم
 بە وزە وارە یااان ، پاا شااتییگ ایروی بیااڕبە پێاا تبااا ەرمان کەوساا  ەلهەرچەنااد 

سااەر ە لەئااێم ەیواوەبدبوو،  مان  رسە  کە لەرەی  شاگو  هەمووەو  شین لوپۆاچ
 وەڕێە چااائااێم ین.تاباساا وەسااتەوە کااانی ئاگربەپشاا  هێڵەلە  مااانچی خۆ،ااا

تاااکە  ڕە وشااەی ەرەوجێگ ئاشتی تەنیاە ک ،،ایلبن ەییاستڕەو ب یەرە ین  بوو
 ە.ستانشتیش دانوائ یڕێگا

لە  ەرە ین ک ملیااااۆیەەی ناااازیکگەیەناااارا اڕ ربەساااا گئا یکاااااتە ولە
 ئاواڕۆژری ەناک ان لەی٦٠٠.٠٠٠کەی نزی .ناژیەندا دتمابکانی ژێردەسەچەاون

ە گونااااادلەگەڵ ئەو  ززە و ساااااینای غەرتااااا لە کەن ایشااااای٣٦٥.٠٠٠ و ئاااااوردن
 ،هەڵبااژارد ێەومانەوەیااان لالن ۆجاا ی نەکااازاییوای گرتناای بەرد انەیییاا زرود

ە. ئەوەش ژڕۆ شەی شاا لەشااەڕوەی بەر لە ووتر باا اشاا برن زۆاژیانیاا  ڵاابەتەهە
و  ێبەڕێااوەببر یەوەزیباسەر کیەتێمووحک یەنە اللکە    ،ۆش نەبووخ  یزهەرگ
ساااااەربازییە  ساااااتەدە ،ەبووخۆشااااان پێااااای انەچااااا اوێکااااایش لەو نیەرەبک یهااااا 

 یخااۆ ژمااارەی  کاارابااۆی    تا  پاسو  ەبمب  ،گوزەر بکا  بەنێودا  نانیاکلییەیئیسڕائ
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وانااین ڕۆ  بش  ی زۆریەککەیکە چا  -یانەش  یازبرسەتی  مەوکوکردەوە، ح  ەمک
انەی ڕۆژی وبااااررکا ساااتی لەدە مااایەە کۆر بز -وەەڕایەن دەگیاااادای ڕۆڵااا و 
ش خااۆجێی  ایەتیڕێااوبەرەو ب  رانەوەێندەڕن گیەکاێجوەردەدا. ،انونە خۆێ  ەوئ
ی انی کەنااارکاا ەەرەبی ،وەانەکاارن وباااری ئااوردڕر پردەکااانی سااەن. ەبااووه
 لەون بادان ئاااازنیااا زماانی خردن و ساااەدێنااا وخۆ ، بااا نیگاااائااااوا باااۆ بازرژۆڕ

دەدا.  نجااامەن ئرازاهە ن بەشاایارەام کئە –ن ەکاااییرەبیەتە بو چوونیااان بااۆ
ر ئیسااڕائیلییەکی ژیاا   هاایکبااوو؛    کاااتی  کیێکااارڕێ  اتەنیاا نێک بااێ ئەوەش  چۆەره

ی تەڕێاااوبەرایەب ژێااارلە ەرە هوچاااانائەو ن ەناااابوودان وایخاااۆی  الیگیااز هەر
تەوە، بەبم مێنێااا دەکگرتاااویی ەبە ی یمەلتە ئۆرشااا بەڵااا ەوە. هێنااانەمیساااڕائیلیدا بئ

 تێکشاا  انیااان ئەوازەکۆپیر نەشااوێ  رسااەبەکان  انەسااڵموێری مچاااود  ەتارەبس
ێشاارێ؛ ئیسااڕائیلدا بکن و ن ئااوردنێااوا ێ لەوری ناا وونساا دەخرێ. دەبااێ ڕێکاا 

 ێباا ەنگڕسینا  مووهەان ی  ،انیەکریوسوبۆ  انی جۆالن  وو بەرزاییەکەچشنەدپێ
کێشااە  ەوەیاااییڵند بەززەش غە  کەرتاایو  رێتەوە  ناادێڕر بگەیسم  ێ بۆدەستبەج

رەکانی وسااانو ەیەوشاااانکێەشەخن وو ئااااخۆنەبااا تێک ەوش شااا م ئبەب ؛باااوو
سااەر مشااتومڕ لە انداۆشاامو خنەت لەنێاا تەنا ێۆنێک بچ  ی ناوین هەرەبتهۆژڕ

ەکە ارێکاا ڕتەی کااا وەئتااا ەوە ڕێناادرێنکااێ بگە کە بااۆ ،ەبااوونه چااانەئەو ناو
ا اییددو ەخۆرن. لەماستی خڕ ەکە ب  ،رێەکد  نەمانسێیاراوکەسە د  ئەو  گەڵلە

 ی وەبماایانوەڕوە چاااە ئااێمیۆباا  .ەوبگەڕێنیااتەکااان  وچە  ناۆسپ  ەبانی  تۆ ناتو
 کرد.ن دەوگۆکردفتن بۆ گۆمانماەی خپاتکراووداوا دئەو 

نێوەدا   ئومەن ئەنجو لەو  بڕیای  دەرکرد  ێک ڕاسایش  بئە-ی  رە  یاڕو 
ال  ٢٤٢یزمگێڕەبە دەریتاب  یەنلە  ب ێچوارچ  -اەبەرکرستەنیاوە  ۆ  وەیەکی 

  رینگ ر یاناگون .  کە د  ،بوو  یل"ڕائئیس-ەرە ی  کیکۆئاشتی "ناکردنی  رابەر،ەر
بنتمەنداتایبە  یێنەرێکنووەک   سەە  "ئشت رپەرۆ  کردنی  و  ی  اشتی 

لەئەوەند  .وبو د کر  یشانارکردنی" دەستنبەر،ەرونی  و بندزامەڕە   ارەی بە زۆر 
و  ترگو  ٢٤٢بڕیاری   ئە  راوەسنواوە  الیەن لندەش  وەو  و    رەیە  ە 

بۆیە  ێو ش  کانوسەڕو خجێ  وایەپێم  ێندراوە،  کە یشیبەت ەتابی  یەتۆی   ،  
   ینەوە:ی باێنوەک خۆ  ەیدرێژ نی زۆری ە،ەکەد

 

 ئاسایش، یمەنئەنجوو
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ا دی ناویناتابهەژۆڕی  ارنالەبا  لە دۆخایی  ۆمای خادەواەرانی بەرنیگ
 ەبڕێ.دەرد

 شەڕ بەچەکان اوتنی نراگەردەستبەسد یەکردن ن ڵ و ،بو     لەسەر خ ەج
 ،کان دەیەخاژدرێی ەکییشتئا ەوایڕو  ڕاس کاری  بە  س ویتەوە و پێدەکا
 .بژی یمشتی و ئارائابە  کەەەوڵەتێکی ناوچد هەمووی بەوە

 ئەوانەی ،دامئەن انی و  دەوڵەت زیاتر بەوەی هەمو   بە جەختکردنەوەی   
ەی گااوێرەی ماااددوە کە بە واژۆکااردوتووەکانیااان ەتەوە یەکگربڕوانااامەی ن

  ڕێن و ڕەفتار بنوێنن.سووڵبە هەمی بڕوانامەکدووە
یەکی ت زراندنی ئاشامە دانی  ەک ازیی و اخد  بنەما نی  کرد ەیڕەو ێرەی پوگ  ەب  -١
لە  ێکە دەبااا، بەوەی ناادویناهەبتاای ڕۆژە روساا  لدوڕاستو  ردرێااژبە
 ێ:بگر خۆ ەمایانە لەردندا ئەم بنێکێبەجج

 ناااااوچە لە ائیلرئیسااااانی دارەککااااهێاااازە چە یوەەانشااااک -ئااااا
 دوایی؛ شەیکێو نی ئەوەکاراکداگیر

 تن رزگێڕنگێزی و  ی شەڕا باران  ا یاو د  ەموو هبە    اییاێنان ۆت ک  - 
ۆیی ساەربەخو    ێمایەتیرهە  پارچەییکوەری، یەسەرینی  ێزانو پ
فەکانیااان بااۆ ماە و ڵەتەکااانی ناااوچەکدەو ووهەماا ەیسااییانسیا
باێ بە  نورەکاونساان بە  نانداش و  یسااڕئاپنەی  یاانێکی ئاشاتیژی

 ییانە؛ زۆرداری ەیەکن کردیا ەشەیەکهەڕهیک 
 

 ستیلەسەر پێویتر پ ەیەونجەختکردپێیە ب ەوب -٢
وە ئااا نێااو ەی بننەی دەریاااوازادای ئاااەرییەکبتەەساابااۆ د -ائاا

 ا؛ەدناوچەی نی ئەوەتیەکانێودەوڵ
شااەی انەی کێەوایااڕ یەرێکسااۆ دەسااتەبەرکردنی چارەباا -  

 ی؛پەنابەر
ی و سااەربەخۆی یمااایەتیێنی هەراسااتری پاربەتەسااەبااۆ د -پ

ی ەررتنەبگاڕێگاای    لەاوچەکە،  تێکی ناڵەهەر دەوی  ەناسییسیا
 شەوە.یانەیازبرچەی ناسەنی ناوزراندمەداە ب ارگەلێکێکڕ
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 هەماااوولە  یلئئیساااڕاتاااوە کە دەباااێ گوەکە نەیددامااا ، ەبینیااایتێ یماااایە
 131،نکااچەل لە ناوئیسڕائیدەبێ  ەوتووگنەشیەروەها  ان بکشێتەوە، هوچەکنا
کە   ،ەیەی هی ژیااانە مااافی بە ئاشااتوچەکنا  یتێکدەوڵە  ووهەمی  ەتوتویگم  ببە
 بە کۆتاییاێنااانی شیبە دە،اااودە، و رێن"ساا ناکانیشاای بو سنورە بااێ شایاساا ئ"
ی ستینفەڵەڵەتی  ەودباسی    ەش پتر ماددەکەلەو  وە.اوبردونگێزی ناڕشەری  اب
 اتەنیاا  ەب ەربەبم ه ی کااردووە.نااابەریپەی  باساای کێشااەکاتێکاادا    لە،  کردووەنە

ش ەێمئاا ێسااتی  و هەڵوڵکاا ، بەکاارا  اڤەڕندراوی  شااێوێ  بە  ەک  ،بوونە  ٢٤٢دەی  ماد
ری یتسااەرە ساااوە نوۆژڕشااەش جەنگاای  ای. دوراکاا  تەڵشاایشااێوێندراوی  ەب
رتیریساا  کاریکای Doshدۆش  ڵەگلەن ۆرایمکیشاا ئیفیل ی ئیسااڕائریاااەدرەه
ەکە ننیشااااون ردەوە.کاا وبا" انەوەماا برد وە ببااورە کەئە ۆباا "بەناااوی ان ێبێکیاا کت

ەبااوو. ی نولیسااماەلی تئیاوێنەری ئیسااری بۆ خالی کەم  م بەەب، ببوو  ڵتفتوتا
 و خاا پو رت ووکاا د ەکردن پێاا ا هەسااتماد١٩٦٨ە ێوازەی لەو شاا ئ ادیتیڕاساا  لە

یاااڵی ەێاارای خخ  دنەوەیەکیکرابااۆ چاا   یەەاچێااتڕ  کە تاکە  ،لەوەی  ووەوەچڕکراب
وو ێاادەچپ  بکااا.  ۆشماا راەوە فەیتیارەی ئاشاا تێک لەباا شاا   ووهەمەی  ئەووی  واێش
باااااا ت، "گاااااوەد ماااااانەکانەبیەرە ب کە بەردەوام، ێباااااووب ەوەئ کەمااااااناوانەت

" ئەوە  ،ەنەیکیکە ب نیوێگەیەکدا بولە پە وەی ئێمەب کوەەنین."  کەدانوستان ب
ە بااا ەرو  ەبم " دە،" بەبااکاژۆی  کە ووەاڕاکێشاارر هێڵە  لە سە  ؛نوێکەیەشە  نەخ

 ".ینکەبانوستان د
 

 ەبااااووکردەی ێمتە ئاااا ێشاااااائەو پ ،ییاوساااامەلیی تیەکاااا ەڕێگنااااد چەبە 
ۆچی باا   نەوۆ نمااوب  ،ەگەیشتمتێن  وەمدا لەی خۆناە ژیل  زەچە. من هەرگیبناکەس

ەرئەوەی کاااتی بەانااا لدساای سنێ—ەردئااۆد ریووی بە سندانێ اند کاتویلی بر
 دووەمااای گااایجەن ان لەکە ئاڵمااا  ،وەتەبکااساااتڕەکە گەنااا ل وو باااارەتباوە هااا ئە
و( شااایانی بااو دا )کەشاا یبەرانبەر ەل .وبودنەپای ساا ناادالەبەسااەر پۆ داانییاا یاج
ا، ڕواناار وازیش لێیشتیخائ وەک مەزنە پیاوێکی و راێدپاشتی  ی ئۆبلبتی نخە

 کردنەوەیڕاساااات جااااۆرەان کە هەماااا  ماااان،یش رتاااا واو د شااااکۆ لەکاتێکاااادا ئە
 

ئامەوسن   131 بە  نرازر  ل دژۆ  ب  کە()   het  ویاسرای  لەگەڵ  ی  ازییەکانجیاوی  وەرنەجیاک  رسەەبوون 
 ڕگێەرو -بەکارهێناوەو راددەی ناوبما
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کەساای ە ب بااوو کەچاای وازن داخاا ماانراوسااێکەگەڵ دل نڕائیلیمایساا ئری وساانو
کاری یرە داگبەکانمان گرەڕەخنلە  هەر ەنەبێومەش ئە  .ینوێناکرا  وازراوانخف

 داوامااانوە ەشاامانستەکانیدۆ ەنیلە الام ردەوبەبەڵکااو  راین،ناااوب زوافراوانخاا 
ە نی میلیتارییاااکاا نەتەوەیەبااۆتە ئیل یسااڕائ کە ،بااێەن نائەوەماا  یەکرا خەماا لێااد
پش  بە  دەبێە ک ،(اردەهاتکۆلە" بەکبچ تایسپارەی " واژران دەستەجار)زۆ
 لە  ون،ااانو  ڕێسااای  ارکردناا ەر،ەسااتی بااۆ بەربب  ەییااانگیرکاردا  ەینادڕندی  زهێ
ی ێکرپاشاااگ باااووە یش" رساااەخ"سەەتە هەڵاااب ا.کانااادەیەتییە بەڕێوبەراوچناااا
 شدیااکە  سااڕائیلیەکانییئۆریاانەی  نە ز  من و  نە  و  ۆ ەشکئنە    یکەچم.  ەکەناو
ی تێکاا ن بە دەوڵەماااەزحواوی  تە  ئااێمە بە  ەک  ،ەنەویشاااربە  یستیڕا  دەکرا ئەونە
ە ک" کێراناادنمەز"دا ات یاااخودهاا ەنەد و ناسااکرا  لیباا  یتاااری،یلمژەووی ددماار

بخاااتە  انبەبم ژیانماا  ،یرەکاا یەت بە ژیااری و زسااەبارن ساانداەببێااتە مااایەی پ
 کە ،ێااکتبە سااەرۆکی وتبااۆ گااوایە، یگااوتەایاازمەن دو ۆردکتاا  ەوە.یەترساایم

دوو زیناا ە ناادلیی ئەوەائیئیسااڕ یساایرادێموک رۆکە؛سااە ێیاادات کەسااێک مااووهە
 یلییەکمیسڕائئشتا  هێ  نمهەن، بەبم    ڵۆین هەۆترەکاد ک،ە  یندوە بەو ز  ووەب

ان اوی خۆماا وتە ە بەابااێ دەبااێ ئااێمو پێاای کە ،یەبیناا ناڵیش ەیاا خ ەت بەتەنااان
 .ڕینە،وبکەینە کۆتری 

 

ی ەکخسااتنەوەی ەک ،ەنمیبە کۆتا بگە مەەو ئەرکایە ئدەبوو اڵرحهە  بە
و  ١٩٦٧زسااااتانی ی ایاااا رێژد بە ەی. ئەو کاااااربااااوو ییراکاااا رێکی ەوەباااازووتن

ەی خسااتنەکێکڕ خەریکاایبەتە هەڵاا  .مبااووپێاایەوە خەریااک  ی١٩٦٨ەرەتای ساا 
ەیوەناادی پ  ەکەیااانی  ، هەرەێ تە،اایەوی نااوکاای دیااکە،ەیرانێکە    ،وموکۆ  بەشئ

 کە ،وویەکاااااان هەبااااا یتایەڕێوبەربە چەاوی نااااا ەتیانۆرسااااا االکوانە تیربەو چااااا 
ەری ێنونئەوان  گوایە اندا،ڕیجادیکە    کیوچوەی بڵمەکۆ و  حتفەئەل  ویخراڕێک

 ەیکە ماااادد ەیبەردەوامڵە ەوه ئەو خودیاااا ن،بااا رەیەڵکااای خەە،ینەی ڕاسااات
 انەوەیشاا کێ  ئیل بااۆر ئیسااراەبخەنە ساا زۆر  گوشاری    ێنا تاکاردەهبە  یان٢٤٢

ی لە یانیوەر  .وونەبمان  نامەەی پەسندێگجا  تەداەو کەکان، لناوچ  ی لەهێزەکان
وت هااا ئاااڤۆدا و خاادئاماپای، کگرتنی یە لەل  ییسڕائی ئکارانکرێ  تیارپ  دا١٩٦٨

 لە ردرام.ژێهەڵب  تیگش  سکرتێری  بەشدا من  یوباتشەکی  یلە  و  ات  اکافای پێڕ
نی فیدراساایۆ ۆناااخەدا،لەو ، وەبااوگرتنەکێکی یەکشاا بە ەنیاااتەش تیدا ئەوڕاساا 
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ت رگاا ەکیماپااام ی ڵەگەکە ل، راخائاا ێنااانی ماپێکاایناادە و ئی اڵا ساا تاا حااز  سااێ 
 بە خااۆ ،نەسااێ الی رهە بە وەساا ەییەی پلیشاا  ر لەودەبە م. بەبرائااا ەهاااتەن

 ەرکاایدەبااووایە ئ ، کەنبااوو داەسااییانوانی سیاەناا ەک هژێاار یلەەوە کەم الی
ە مەوێاا بگەڕنم ، ئیاادی دەتااواردەوەکاا  ۆیە بیاارمباا ا. اباا بەجێاێن ماوکااردنەکەیتەو
 د.کر وزیشدا وامممەلە ت کەم؛نییەانەنشیخ سەر

 

 ؛باای ا ساااڵفتاا حەکە   ،ەینیاا ن  اش تاوەوئەە.  ا ساڵحەفتەنم  متە  ئێستاش
 دا١٩٦٧ لەرە مااان دووباااا. یەیااا تە نە گااااڵەمەنو تەئ یشاااداکات نهەماااا لە بەبم

اخ مائااار کااایەینەاهێنو نە ە ڕۆژش ەە شااەڕی شاا م نوە، بەبکەوتاامە نەخااۆش
 دێهەناا  بەپێویسااتم  کاارد م بەوەهەسااتم بکااا. یایماا ێنڕک  شپزی  کە  ،وونەب  ئەوە

ێک بیاارۆکەکەم شاات کە  و هااییک کهاا ەیااان راج ەمیە، ئی هەارامئاا  اشااتی وئ
وێ و لەەکااان  وورتیەکگتە  مە وبوچو  یڕائیلیسڵەی ئەوااری ،ک  بەۆڕێ.  ناگپێ

ە ا بیاااا ، ئادا کااااردکۆننەکتیکوتاااا  لە مەکانیانڵئایااااا و مناااادا حیم،مناااااسااااەردانی 
 دەنچ  ەوە.ەدایچەلۆی د  یەانیش ویمکبوو و مناحیکۆ خەرزانەکی  ۆڵینەوەیێکل
ە کووو باکی تەوانێدویەکەم پش  ئەوەش  ،ەربردسبەا  ڕسلە سوی  ەفتەیەکیشمه

غم ی سااااازێکک گااااوێوەکرد هەسااااتم وە وبتتمەهاااااکە ئیاااادی ، تبااااێوەرمگر
 ە.ۆتەولێاات

 

ەڕای رسە  بەبم  ە،شەوێپە  زۆر چوبووتمان  نیش  لە  شڕەو  هەرچەندە
 نییەکامیسااروو. سااوێس هەباا  یناادکەنۆە ۆرە شااەڕێک لجاا شااتا ساا  هێگربەئا
 ۆکە وفاااار و ئەو تانااااکوی وسااااەکان تەواڕوە ک ،تکردەوەەیااااان دووپاااااەوئ

 یااااادیئ ،ونبواتێکشاااااک ناااااگەکەداجە لە کە ،ەتەودۆوکرەباااااون ،ەرنەیااااااچەکا
 دەیاماااااو ئ نبکەێەسااااتپن دێااااک بااااوێرتکا ەره و ن پڕببااااوەوەکەیاااااخانەجبە

تمان سااااا ەد ئەوات گەر کااااااتی هااااااە: "ئدیانااااا نەڕ سااااار دیسااااااننا .نتە،انااااادن
ی تەمااای سیاساا "بنە ردەوە:کتاوپاا د ێشااترینگەوازەی پباااەو ئە،" ینەوشااێنەدەو

ی ئاشاات  بااۆەخێاار  ئیل، نڵ ئیسااڕاگەلە  اندانوستۆ  ر بنەخێ  ەیەئەو  ن"کایسرییەم
تی مەهەڵ شدا١٩٦٩. لە بەهاری ئیلە ئیسڕابان نندال، نەخێر بۆ  ڵ ئیسڕائیلەگە
   .وبوراوسناداهێزراندن  شەڕی بە کە ،ڕداوەی جائە

 

ەی هێااااازە گێپااااا  ن لەتگرنیشاااااانە وامدەو بەرر وود لەباااااوو  وا پاااااێم
انی امەکاااااا ردەوەبوداوە ڕوەک وەکە کەناااااادلە نۆ ئیلراساااااا کااااااانی ئیەیەرگریب
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 کە ،ووە باا دیااک  یهەیە، ئەوەش نمایشااێک  ژەوەلەمێاا   ە هەرک  ،نەویی ناهەبتۆژڕ
 کهیە اوەتلەسەر ۆچوونەشداەو بڵبکەن، لەهەەوەکیەنن بنەتوا و جوو یەرە 

ی انییەی میساارییەکجااد  ەیژییدوتەر ئەو توناا ەساا ی لتاپااۆرڕوە  دەرە  کەسێک لە
ئەو  ماااانزانیکە دەنن، چاااومااااردێمە کم ئااا ەبب ،ەەداو  نبەسااا اگرئ رباااۆ ساااە

رگاای ێڵێکاای بەراندنی هدامەز  ەب  نبۆیە ئێمە دەستما  ایە،بند  ەە چی لوتیژیندوت
 د.کر کەداندەەکانی نۆکەرنار کەسەان لەزەکانمێنی هڕاستابۆ پ  یلربا

 

انە تویشاا دان نتوانیاەیاا ن رە یەنی کاتیرۆریسااتەوە اخاارێکڕ کیشکاااتێ
ی دژ دوژمنکااااری لە تااااێ نەرایااا اێنەکاااان بیایتبەربەڕێونااااوچە ی انەکااا یەرەب

و  هیبرۆنلە انە ناڕەزایی کیێنیشتۆڕێڕ رچەندە ناوبەناوهە –یلدا بکەن ئڕاسئی
 مااایلەوەی هەزاران ورود ا لەاناادیاریە بڕبااۆی–دا ەدیاا وڕون جەناایە لمااانگرتن 

 وایشااترە اسئەوان ئ بااۆ واربون. دیاا ەبااک یلئڕای ئیساا یرۆرسااتانە دژتی ارکاا 
 یەوەئبااۆ ن بااون هەاوەری بەرفاارئەگە لەوێااشچاااوترە، ەری بەگەرییەککاااری

ی ەتاکااانخێبااوارە بێرو  ی مەدەنیۆکەفڕدا نویاێکە لەن ،جی خۆیانمانبیکەنە ئا
 کانتەیسااا تیرۆرا پااااڵ ئەمەشااادلە وون.ن بااا یەکاااایانیکەخاااانە بۆڕف ناااالیمیتەر

تانی ساا یەرەب. وەەبااووکردچڕنەن کاەوجو سەر لە نیاتە ەبهەر  ن  کردەوەکانیا
ماااای رفە یش بەسااااررەی نەبااااێ؛ نای پاااااخەماااا  لفەتااااحئە کاااارد ایودی سااااعو

 ووج دنی خوێنیڕژان  فەتح بەئەل"  کە  دەیانیگاڕدەربڕین )  بۆی خۆی  پەسننامە
         ەیەرەکەی دیااااکساااا  شسااااێنیحو ( شاااااەکا"اییاااادڕۆی خاااا  ریدژوای ئەرکاااا 
و ە بکان بە کەڵاا یسااتەرۆریترد ەباا ی نۆرزناادە رچەهەی گرتبااوو. ەکەشااتک پەتە

دن وری ئااا جاااڵەووەی ۆ ئەان، بااا ەڵشااااخدا هئەویشااا  ویڕو بە نیااااکانچڕنوکە
ری پتاار ەسااەل وونبشااندەکو دە هەڕشااەیەکیئەوەناا  وەسااتیان د باان ەنەبااخ

گاای ەنج ە لەک ،دندارنیکپێشاابی لە ەیساایکێماو بەحوسااێن ە. ملەسااەر ئااێ ەوەیل
 ە.نەووردبوکوپاتود بۆی خۆانەی  شجۆ ەشتی با، پاڵپد  یانا نیشەدڕۆژشەش  

ا گااااوتردە ێاااایگەڵ ئەوەی پلە کەامنابااااارە ساااا  ی لەوخااااۆێااااک کاتا د١٩٧٠لە 
ی وانتیپشاا  یداوا الیەک ووهەماا  بەی ئیاادی ڵەسااتینەفتی اوی تیرۆرساا خاارڕێک

 کە  ،شااچاوێتە پک هااایاوێپ  ەکو  ومە ئەک  ،رنەکەمەوەبی  او  دەتوانینەم  دەکرد،
ە وەوتااویااو کهەت ەیەوی ئمابنەسەر  سا لە، ئەوێتبوشخۆی کی  باوک  ایک ود

 ا.بکۆشبوون خ و لێدی ازانئردداوای گە
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ی لوبنااااان رواشاااوبەرپاااانەبوو. شااااتی بئاا ریشااادوروەهاااا لە باکوەه
ان ەکئیسااڕائیلیی ەێڵگات و کاا دێااا   ن؛ شااار،اتیسرۆرینی تڕەپابووە گۆ  ەرەبەرەب

 باااااوونەووب امدەوبەر-داڵنااااا لە مڕ وپااااا نەی پڕااتابخااااا ی ،وپاسااااا  انەتنااااا ەت –
 ن لااێتە،ەیان فەتحستا وەناوەکەی ببوناز ە کەلەوێو  ان،نیاەکللگو  انەیجێنیش
دەڕشاا  و ساااحانەی کی تیمرمێساا ف نااانی لوبەتموکاادا حکااوکاتێ ین، لەدەکاار

 اکاا ب تانەرساا ەو تیرۆکی ئرهە،اای چاااالدە  کارێااکهاایک  ێ"  اناتوناا "  ەگوایوت  گدەی
 یەر خاااکە لەساا تانیساا ۆریرئەو تکە  ،ەیییاسااتڕ اری ئەوبسااەر انەتناا یااان تە

 د.رەکانی خۆیان دۆنەکراسیو ئۆپەشو مە نالوبن
 

 ەیاانبکسااتەکە  اگربەئ  ڵەکااانیە هێە بەرگری لک  ،ووماندابە بڕیارئێم  لێ
 ەن بالەسەر گەڕبین  ەوامبەردتر  پ  یان  ح وتئەلفە  ،وەی ناسرچاوپۆشین لەبە  

 ەک لشااااێوەیە . بەبااااێ ودەوش بێااااا ڕانەو گەئە چەناااادەرەه یدا،شااااتدوای ئا
 ەب ابڕ ببااین،هیااو یەوەئ رت بااێن گاا ماێکشاات مااووهەی ە بەرگەئااێم ناەکشااێو

ە ەوکە بە ئااارەزووائیل  ڕسئی  یڕۆژپێناو پاشەلە  ان،نمنجەکاەر گەۆریش لەبز
ۆڵااای دلە  ا، یااااخودساااین ەن لاەوەیااا هێرمۆن سەرشااااخیەچەنااادان هەفاااتە ل بە

ەکەوە بڕێڵاااای ئاااااگره بە تیانمەوە دەساااا ەک ری زۆەکیخۆشاااای ەوە بەنئااااورد
ە ون بسااااااتبووەپەی مەڕلەنێااااااک یبووحاڵە بەدییاااااا ق نهە اێاااااادەووو. لرتباااااا گ
جوتیاااار، -نەکااااگەیەد کە لەباااوو پایەک وەوە سااا ئۆڕێ. وە بێتەگااا نەنیاااداربا،و

لااۆری ی  رانفێشااو  ،کتااۆروردەکااار، داوەن  خاا   ،خوێندکار-نەشتخاچیی  کارمەند
خۆی ی  چەکە مو  ەبوویی نی پیشەنگاوەرێکجەن  کامیا  و، هیکوپێکااتب  -..تده
 گەوازیبان پیر ەب ک بوونەلێوگپیا ەوانئێ. وەربگر  یەوەزیباەرگای سە دەزل

شااااانەش داوای رۆپە و کااااردیایڕابااااانە ان ناییاااا کاااای خۆرن، ئەپاوە هاااااتسااااو
دیکەیاااان کااای کێئەر و یاااکەد کاااارێکیان ئەو رد.کااا ڵەوەیاااان دەما یەانەوگەڕ

ێ ەبااا ە هباااارانەمخ وتویوا ساااەرکە یەکپایوسااا  یەیااا ن وا پاااێم دەگەیاناااد،جێەب
 .یەیااا ننەی ە،یاساااتڕی اییاااز کۆتااا رگهەدیاااان کر ی کەەناااگجەئەو  ەیئەولەبەر

 ونەوەچااو کانگێاا م چەنااد یااانی کەم فتەیەکاا ەنااد هەماااوەی چ بااۆیەدەگەکااان 
 ەبمب  ن کرد،گیامننگەمو  ڵ  هەندێک بۆڵە بۆ  انەوە.رن بانگکدیسابەبم  ،  ماڵیان

ی نەاهااێ ا لەودەکاا  ویساا چەنااد پێ ۆخئااارد کاا نەیاری ئەوەی ساا کەساایش پر
 .ر دەبێەرار،یشەیی بەەمشتی هە تا ئاوتەنێە بمێەکربڕئاگ
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 ڕێم، ئەولی هاااااوئەشااااکۆی لی اااا  اد١٩٦٩ری ایاااا ی فێبر٢٦لە  وسااااائە
کە  ،ەیو کەسااااا ەکااااارد و ئ مکاااااار گەڵیاااااداەچەنااااادین سااااااڵ ل ۆبااااا  ساااااەیکە

 ماانرد. م وی دڵ کەوت نلێدا بە ،وموگازبانکار ەەوپێیزۆر  و  وەخۆشمویستو
 رتنەوەگهێاادمەبە    م. ماانساپەندم، حەیاێڕاگەن پایەواڵەکەهاتێ  کوم  ە ماڵ بول
ش گااینی زەنمدەتواانەت نەن، تەەمەوما  وەار تەلەفونەدی  بەەک  لدان خوچەنۆ  ب

 ڵەحااام. پێاادەچوو مشااەلیێااتە ئۆرنیەبمگە  ڕومبێاالتەڵکااو  بدەم ب  لێسی   کە  بۆ
 ،بااووکرد ادڵیاا لەگەم ەی پێشااتر ،ساا وشااە تەنیااا . ماانغربکااائۆ کۆ ەشاا ئبااێ 
ە نمە بێاا ئەو تکااا ئەو وانیماادەتنە .ببینااین کاادیتاار یەواد یڕۆژبااوو   اریشیبڕ
یر سااەروەزەی وەک جااێگ ێخۆ کاا ن ئااایاااچاای دە،ەومااێ کە ، ۆمخاا  یێشااچاوپ

اتەی کە کااا  لەوەشاااکۆ . ئ مااااڵیچاااوومە  یەکساااەر ۆرشاااەلیملە ئوە. گااارێتەدە
گەی نیساا وولە ن، بااوو نگااانەداەناکاو و تەکی  بوونەوەیکۆ  لەەت  محکو  ینەیکاب

 رەیالەباا خۆ چیااان ئااا درەکاا ەم دیەکێی کۆتااایەڕاوچاا  ،ومیشااتبودان نکیااایەکێ
وم یشاااااااااتبوانەوێ دلک رداوە. کاتێااااااااا بڕیااااااااااکەی نەاشاااااااااتنی مەسااااااااا ڕێوڕ
 .المهاتە سڕائیلیکی ئیێسوامەنونڕۆژ

 ەل  زەتااا  نم ماا بەب،  هەساات  چااۆنە  ەنااوکەتۆ ه  نماز: "من دەگوتم    پێی
دەبااااێ  ۆلااااداگ ە.ەسااااەر هەیراچ یەکڵااااێن ان دەوهەمااااودێاااام.  راەکنێسااااتەو

 ە."ێتەوەڕبگ
ێ دەیڵاا  وەیرەی ئەەبااال هاایک"ماان  ە:دایەو مااموەب وەەیڕەوتااو بە نماا 
ایە، ە. تکیییانە نیسیاسی  ی ،سەاتستا ککە. ئێسانم مەراهە  تایە ئێسکانازانم. ت

 ئەوال." ڕۆب یەتکا
ا تااۆ یاا بزانااێ ئا  ویس ەەکەم دەیسەرونوسەر  اشە.ێ ببەڵو گوتی: "ئە 
 "ا.ا بکگەڵدت لەە،س ی. ویستیبەد کوێ ەل ئەمشەو
ک شااتێ  کهاای  ماانم.  یاانکە  بب  اێستنامەوێ ئ  من  ە،رکسەیە: "ێمگوتەوپ

 ی."بین ێل وازم دەوێ،م ەئەو یاتەننم. ک بزاێیک شته وێزانم، ناشمەنا
 

 روەزیرسااە ریجێگاا  ەک، للۆن. یگااا  ئاااییااااتتاۆکی کااابینە کۆبااونەوە
 ەکیەیدەساات گەڵن لە. ماا ۆگرتەئەست  یریوەزیرەاپەڕاندنی سڕکاروباری  وو،  ب

ا ەوسااا ئبیااانم.   بکۆەشااا ریاااام ئە موبااااردو تاااا وومچااا  نەبیانی کااااکااا زیرەوە
 ،ووشاااەو بااا ی ١٠ ەیاتسااا یکەی بیاااب. نااازتەلئەەڕامەوە گ رەبەرەی شاااەوبە
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 پێاا  تااا ەمدەدێل بۆ زەنگ  بۆیەن "م: یتام و گولێد  ۆزەنگی ب  سەرنوسەرەکە
 ساایکەکە تااۆ تاااوە. تەریەشااکۆ  بگاا ئ ایجێگاا  تااۆیاریانااداوە ڕان بهەمااوو ،مبڵااێ

ک ی کااۆلەسااەر انووماا هەکە  ،باایز   حوڕوای ناجێبو  ن  ووەزمئ  و  تەبدەس
 ."نب

بامایەوە و ابم  داانام، لەنێویتربووباوازجی  کیاجێەسەر میزل  من  ئەگەر
ی رزیوەساااەر دنااایرەر داوای هەڵبژاجەمااااو شیا، کااااتێککرابااا  رسااای باااۆپاڕ
ێناااا، هدە نمکاااادی دەنگەەسااا  لەساااێ  ەیێاااژر ڕێاااکەوا ئرداباااایە، ی بکاتوهااا دا

 .ا بکاااەهاا ڕی ریاانەی زۆداوایەکێااک  کوەنە مەبب ؛بااوو اشباا  ماان بااۆ ەشئەو
ش ۆنیلئااایگااا  و هااات  یااانەوەمۆشااێ دا نالیە لەکان گەژمارەی دەن  ترینۆرز

. مبااکەە  بەتاەو باا ر ئبااووم ،سەلەسااەنە  اواد  ێکیربااا  ن لەبەبم م،  بووخراپ نە
 ەلۆن تااۆ . چاا ەاوژرکۆ  نەنێاا شاا ەئ سااتائێ  اخر تااائاا "  :ەرەکەم گوتوسونبە سەر

 . ردبەڕێکام کابر" ئیدی ؟کەیدەسەا ،ەهی وێکشت رەیاب
 

ریکااااای   خەحااااازمەوە کەی ێکااااا ڕۆژچەناااااد  ەیوامااااا  لە ووە بااااا ئەو
 لە ،کێشااراوە نییناای نیشااتماەڵبژاردبااۆ ه خشااەەوو. "نەرم باا ەساا نشارخستگو

بکرێ؛   انشنیەبێ دەستش دیری کاتیسەروەز؛  ێربد  امدا ئەنجمتشرینی یەکە
." ەییاا ن دیااکەش یەوەش پتاار کەساا ل اوە ماا  ەماایککی مااانگێەنااد چ یاااتەندی ئیاا 

                  ، اتری حااااازەر خااااا بلە کاااااردم لاااااێ ایتکااااا  یشۆنئاااااال خاااااودیت تەناااااانە
باااااان  هەر لە شااااااتاێکە ه ،اتری وبتبەر خاااااا ەلرتااااااۆتەوە و ازە یەکیگتاااااا  کە
 تەواوی کەوەنوەش ەمەت وەربگاارم. ئخااز واارە وەک دکاا م ئە ،یدایەساا ترمە
 ێاازو پێر یاااناە دی کافاا ڕڵی اباا ە کااۆن .ێوا بەجااۆش باا ائاا  لەسااەر ماانار رتی کپا
 ،یااننیری ببەروەزساا   بە  ماان  مەیلاادار بااوون بەوەیتر  ەمک  دەکرد  تیانایەابەرڕ

کە  ،مووشتبتێگەیتەکەمان بیکەی وڵکانی دی خەرۆگە لە خیاییەودڵن بە  شمنی
زیری بااۆ سااەروە  ەەیارەواویی تڕێکژاربئاستەم بە  بە  ەڵساا  ەیەکی حەفتیرداپ
 .ەساڵ  سی تەمەن بیێکتوب

 

م رکاااا ەد ەسااااەرێکەو لەوە. ەمەبااااک ۆم یەکااااالخاااا  وانیدەتماااا نە مناااایش
ن یاااەنێااوان دازۆر ل  انێکیێشاا ڕاکسگوریشەڕە    دەنا  بمیلر ،امەگە  بووکردبەوە
و. ەبااونی پێاا  پێویسااتییل سااڕائیبااوو ئ تێکوەش شاا ێ، ئەدادەبدا پەیاا الۆناا و ئ

ا؛ ردا کااا ەرەبااا یڵ شاااەڕ لەگەئاااێمەدا  یتدەسااا  ەساااەرکە ل ،وباااو بە ئەوەنااادە 
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ا یااادخۆولەنێ وی جاااوشاااەڕ یوەبەرلە ینی بااا ەییەککۆتاااا یڕێاوەە چااا یەباااوواد
 ەمپرساایارێتیەو بەرم ئبڵااێ ەیانگۆیتڕاساا وە یکەشااەد کیسااەرێ کا. لەدەسااتپێب

 زیر.ەروەبااایە سااا و کە بوبااا نێکی زۆرژبوماااارگردە فشاااار و ، ئەوەسااا ەدەوین
ئایااا لە   حیم وۆ منااام باا ۆیە زەنگاا بکەم، ب  مەەکادخانەو،سە لەگەڵ  مەویس   دە
ریااا لە کەەزو ارا م بااۆ ساا زەنگاا سااا ەولێاادا، ئ اکاا ئەمرینی وەکاااوتگریەک تەوب
 اگەمەووم ناا دناا م زۆر مابەب ،مانبینبیاا یە ێاا زم لەوا حەوتن کمگاا پێ  و  ێاادا ی م لێڕ

شااەو نیوە  کە  ،ساا خێکڕیااان  ئەوان وان؟  ی ماا البێاانە  وە  رێ ئێیا دەک. ئانە،ە 
، تینشااا دانی یەک ڵەوەکە لەگەی شااا باااا، ەماااووه، ئیااادی نوێااابکەبەڕلاااۆری  بە
سااارا  بەیانیاادا ەل ە.ردەوواخاا ،اوەمااان دەو ا کێشاا مان دەەجگەر  ،یندوا  ەوەێکپ

 احیم ولەگەڵ مناا   انئەو.  تەوەووەالکااردیان یەکۆخ  وئەو  کەریا  کە زەم  وتگپێی
 ن ئەو کااارەەزاناایدایکە، ئااێمە د"ا. منە دابەردەم لە  ی دیکەمرابژ  منن؛  ئایا ،ایل

 ،ێراباا نی کیبێشاا ز پرگیاا کە هە ،ەسااترڕوێ، لەوە ،دەباا ەخ  نە ساا سامناکا ۆت  بۆ
 "بەڵێ.ی ڵێبێ بتۆ دە -ەیێشدا نیپ ەل دیکەت یێگاڕک هی سانئاو سوک  مببە

 

ی ی پااااارتدی ناوەناااا مەنەنجااااووئدا رزائااااا ی٧. لە کاااارد مش وایمناااا  
دانیشااتنەدا لەو  ەزیری دا؛  سااەروبااۆ  ماان    کردنیەر دیااارەساا ل  نگیەد  کرێکاران

 انجااار ۆر. زادی نەگاا فایش دەناڕی اڵو بوو ەبکە  دژ نا،  در  م بۆگندە  حەفتا
          ؟،ووەردکااااااا  یچااااااا  م بەسااااااااتە هەسااااااات ئەو خۆئاااااااا ،رسااااااایوەپ خاااااااۆم ەل

 ە. کاتێااااکووایهەباااا ە رساااا پ وۆ ئەەم باااا امیزانعرئشاااا  کاااایێمەبماااادەکرد وحەز
 لەنێااو سااەرمو  خوارنەاوماادا هاااتچ ەب مێسااکفر ەکزانماا ران دەنگەکااان ددە

ێ د  داریاا ب  ی ئەوێاام بەتەەساا لەو ه  بم ئەوەیەبو،  وەپی دەستم دانااابولوهەرد
ریم باااوونە ساااەروەزی ەیگیاااز نەخشااا ەره خرئاااا. وموببااا  ێاااژە گک ،باااوو ەئەو

نەخشااەی  و. ماانوبەنااادان ۆسااتێکمهاایک پی شااەنەخیدا یڕاساات ابوو؛ لەێشاا ەکن
 نێااوک لەە کااارایەبماڤیااا، باا رهە مێچاامب ئەوەی ۆباا ابوو، م کێشاا ڵەسااتینەفهاااتنە 

 نز. ماا ێاار هەرگیاا خ؟ نەسااتائێەی پااای وەۆ ئباا  کەچاایا. ییاادکارکرێی باازووتنەوە
ی یاااانژ لەکاااار  بااادەم یااااری وابڕە دەباااێ ناژۆڕ دەباااێ کە انااایزەوەم ئ تەنیاااا
ر بااۆ ی زۆێکبم کاااتبە ،یااامرگ ،ووەوەباا بەرئبااوو لە او پااێم، کاااک بنان خەڵملیۆ

 ەوە کاای  کە لە  ،کەیەیچێڕ  کیش لەویەەوبیرکردنە  رەهوەوە،  وبەوە نەماکاردان
 ایەودەبو ۆرشەلیمئ لە ،ەروەزیرییس نگەیسیوونگەیاندە    ینو مکرد  دەستیپێ
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 مبیااندە، هەیە انەاردانەوجااۆرە کاا  مەئ بااۆم کە کاااتۆ ە. ئەمااڕایباا ردبک ڕێیەوچااا
 کە بااوو ی ئەوەەرئەوەلەب وەزیرەرمە ساا بااوون ماا  ە.ینیاا بۆیااان  ،ااێکمزەو هاایک
ی ەدەرەو  لە  فەرماناادەوە  شااەکە بااورفرۆی شیراکاااب  شێوەمااان شاا هە  بە  بوو،
م ەبرد، بکاا ەنن  اانمکئیشە  ان لەۆشمخکمان تامێکی  ێکام  هیک  خی هێرمۆن.اش
  .کردمان ووب اماندتوانا ن ئەوەی لەماووکد رهە
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١٣ 
 

 ە یرەکزروەسە
 

 
 یرەویەکی گەبااۆ نشااینگە ارەیااانج ڵە، ئەمووجاا  ەەوتاامەوک دیسااان 

 -، اکێش نەبووڕجەرندانە سبەتمەنتای بەبم شوێنەکە لیم.یر لە ئۆرشەروەزەس
لە   ووباا ەریکخ  –ان  دەژی  لێی  نمە  ل  ربە  پێشترئەشکۆلی    و   یۆن، شارێربنگۆ
 ە کە بەانۆژڕری  الە کاا   مەوە،اتەهاا ادڕو پاسەوان    پۆلیسی  امردەونی بەبووهە

باااۆ  یشااام ەتبیاتی تایکەمتااارین کااا  ویاناااد ی دەخایاتەسااا ە زدشاااا الی کەمااای
 وورتر  کاا   ر،یااکە ئاسااانتد  انیەکڕۆژو  چا  لە  ڕۆژ  کرابوو هەندێاش. ئەووەوماب

 یرییمزوەی سەرڵەسا نجێئەو پم  ێناڵ  ەشئەون  م  ،روژاو و گرژ بوونوکەمتر  
 ە. نەبینیوم انژی ەلژم چێرگیز هە ددەژیام یاخوخشین بەانگی بارێکی لە

 

 و  پێکردتیساا دە  کێاا نگرییم بە جەەروەزیساا رمانگەی  فەخولی    ۆ،ەللێ گ
 نیخۆ یەکەمئا ،ەەکەمەون ەلەو توانم بیرشنا .بووێکی دیکە جەنگ بە  تاییشیکۆ

نااد چەر لیااۆ یسااڕائیلزییم ئابرەرتێری ساا سااک بااۆ یرێکوەزک سااەرەم وڕێنمایی
ی ۆرتڕاپاا  کاااتێ ەره ایەووەباا د ەک  ا،ئاخۆ لە تواناشمدا بااوو یااان ناا   ێماداربوو،ه

ت گەر ەنااانەت  ،ەوەبکات  ادارم  ئاگسەددەر  ،ێگەیشتباپ  ازییەربوەیەکی سکردە
 دا بووبایە. شەویش لەنیوە

 بااێ ێکداسااات هەر ەل دەمەوێ ماانت: "وم گاا ەکییەزسااەربارە ێە سااکرتب
 یم"وشااەی "،وربااان ماان" ۆنن.ئەوان چاا  زانمباا ڕانەوە گەن اکاا ڕەوک ۆخئااا باازانم

 . بوو گرتیسامش بەوە و ێگەیش ۆر تیال بەبم ەهێنارنکابە
 اییاادسااێی بەیان ەیاتساا لە وێ ەناااتۆ تااۆ خاا اساا  ڕ ەب"؛ وتمگاا  ئەو پێاای

انی وتنااا ەوکااات هەرئش یێکشاات ەمااووه یواد ەباادەم. ل  بااۆ لێتەلەفوناا  زەنگاای
شااتێک   ومااوهەپااێش  پێاادەدەم بەیااانی     . بەڵێناا کەیب  مانەکەوەقێل  ەیرلەبا  هیک

 ." ەوەەمبک تدارلەوە ئاگا
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 ،مخەوباا ارامی  ئاا   ەو بەش  ،گرمناە  بیرۆکەیئەو  گەی  رانی بەدەمزمنیش  
کاااااوژراون یاااااان  لەوێ انمازەکانەربکە سااااا ت نەشااااازانم ناااااانەتە ێکاااااداتکا ەل

ێااک کات. ێباا  ەمکای داود ملکەچاا رکرەزمانم ناچاااتۆری بەسیلراون، من  کرندایبر
 لەەوان  ش  ەیۆربمەوە، ئیدی زوبنو  نیوامدەتبووبا، ئەوا نە  ۆشەکە ناخواڵهە

ێی اوەڕبرد، چاا ەدسااەرمڵەیەدا بەچااۆرە  گەو  ەوەو خااانول  وچوونهاااتن  ە بەبیرم
 ەی لەنانوااسااەئەو پ  ێ جاااردەکاارد. هەناادنم  یەکاااوردەکاااریی زانیاریی و  نبەیا

 ە،هەڵکااراودا  ی بەیانیاا راچو  یاتەس  لە  ندینەکەمان  رایکە چ  ،نییە دەیانبەوەرد
م کچااایەوسااا رد. ئەا دەکاا ردووژ  ەب  ێکیسەر  ،لە باشیم  ونبوانییەکێکیان بۆ دڵ

 ن لەایااا س ی ساااوێنۆکەناااد لە ەوەیئ لەباااارەیو  تێااادەکرد نەردووکمااااباااۆ ه
ەوە بگەڕێاامێ  ەبد  کرددە  هەستم  اتەیک  ندەکرد تا ئەوماسەەدا ،ویدڕور  وباکو
 م. ەکەێخەفپنێو 

 

 ،نگیرسااااااااااندبوویاکان هەڵییەیسااااااااارکە م 132نازرێااااااااا نگااااااااای داهەج
تینتر گااوڕو بە ەهاااتتااا دئیاادی    ەوە وێتەڕگدە  ١٩٦٨بۆ ئازاری    ەیەکتپێکدەس
ەسەر نەخست  ریگوشا  تیی سۆڤیەتێیەک .١٩٧٠وینی  ها  کات گەیشتە بوو تادە

 ەڵکااو بەنی ناساار، باکاا ەییی و بکوژوتیژیوناادێنااان بە کاااری تاییاتبااۆ کۆ ناساار
شااکاوەکەی ێکسااوپا تەتی تااا یااارم سرمی دنەرری نابەێڕن  رااەپڕوزێش هەزلەپ

ک و ی چەاوێشااا و لەن بااک رێاااژد بااۆان دژمااا  لەییااان ارمەتی تیدەسااا  و باادەن
             . دەسااتیان ەناانەیبگە الردۆبیلیااۆن  ٣.٥ەی زەناادەبە من ربازییاەی سااەتەساا کەر

، نەبااوودمەند سااو سااۆڤیەتیەکێتیاای ی ەکەییدەلە بەخشاانمیساار  تەنیااا هەر بە
سااااار ناوماااااان م بێگبەب ،وتکەرەبان یبەشااااا  ش،یارو یێااااا  ساااااوریا وەڵکااااا ب

 وک تاناا ان سااەد ومااوهەەو ر سااێی ئلەسااە دوو .وبااوەکی دمەندی سااەروسااو
باااۆ ە ڕۆژشاااەش  نگااایجە دوای ەوخۆساااتڕانەی اڕووسااای یەە جەنگیااا فاااڕۆک

 بەدرێژایااااای کە ،ننێەکااااااریبایاااااوایە بەو هکران تاااااا بتەرخاااااان انیەکیمیسااااار
تی نسااا واتمە ێئااا  وەیۆ ئەبااا ان مااا ا،ی جەنگیتفااا  یوندەساااتچوو لە کەیانەڕشاااە
مااان رەو  وەشو بااۆ ئە  ەمێنااێا نناادکەی نۆان لە لێوارەکانۆمگەی خەی پێمانەو

 ەکشااانەولەسااەر ە ێمئاا  اچااارینبە  اییدادو ەلێنن، کن تێکبشانماسەکەکەر  ەکو
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 ییەکنین یااان هەر شااێوەێباسااتەک بەدەیتیئاش  بێئەوەی هیک  ینب،ایلد  نۆکەن  لە
 .وەبێتە ئارا کەەڕشە بە نکۆتاییاێنا

 

 اسانئ سەکانوڕوو  بۆ ناسر کەتەش  ،ۆرییەوەیوی تڕولە   پێم وا بوو
وەی پێشااااە ەکااااانیی بەرنەتاااااکو سااااەران لەردەوام باااا بە نئەوائەگەر بااااێ. 
 دەکااردەن ایاا ر زەویەسااەەکان لیڕائیلیئیساا  ربازەسااەژیااانی  وائە -کەەدنۆکەناا 
 بااۆیە( ملمااان اووباا  وبااوو زوش انەلەویااان درەنااگ ) ووت زکااا وەئ -دۆزەخ

تیاای یەکێ ەل نەوو اوە باا ەکان شااارییسااریمە لە نە یشاادا ئەویدوا  . لەدبانرکچکە
ناشاااتنی ی کەسااامەەڕێوڕر ی، هەیلائیساااڕئیەکی ،ورباااانی ەره ەکیش تۆڤیەسااا 
وەک ئیلی ساااڕائیادەیەکی وی خاااانەوتنکۆساااتکەر لیی، هەئیی ئیساااڕازێکەرباسااا 

بااااش  نااایش زۆر، مێرباااد نەتەوەکە هەماااووی جەرگااا  لە ،باااوواو کێااا رخەنجە
 ۆتاییااداک ەلئااێمە  ەک ،دڵنیااانی انکانەوپشااتی ی ناساار وچاا  بااۆ اخۆئاا  یشااتمەگتێ

 وەتوانی ئاناادەنەم ونکەچاا  -ەکااردن نماااوا ئااێمە کەچاایێنااین. ەوەنداد ۆن باا ملیااا
 -کی دیااکەەنگێک جهیووین بۆ  ەبشەوق ن  بەە زۆر  ێمکەین. ئبشن پێشکەەیاشت
 کیهاا ئااێمە  ەوەەهاااییڕ م بەببە -وسااەکانیشڕوە ەت نییەکان و تەنااانساارمیە ن

ە شاااااەڕو ەرێگااااارتن ل چاااااارە باااااۆ کەاتااااا  وو.بااااا ان نەکااااای دیکەمااااا ەجێگرەوەی
ی ەکەشاا مانجئا و ەداد ۆباا  ڕیجااا ڕۆژو شااەو   ی ناسردوخ  کە  ،ەتاسەرییسەر
ە ل کوشااندە زەبرێکاایبااوو ئەوە  ، بااوو نەوەدنەبروەشااازران و زاهێاا ی دڕەشاا 

یساااری بکااارێتە م ایوپسااا  بااادرێ، ئیااادی کانەربازییە میسااارییەسااا ە وادامەزر
بیی ،ااوونێااو  ەڵکااو لە  بی ئاااگربە   انسااەر هێڵەکاا لە  تەنیا  ینجا وەنەبێ، ئنجمائا

                  باااااااا،ش بووپێویساااااااتیو  هاتبااااااااگەر ەا، خاااااااۆ ئیدۆشااااااا خسااااااار یمخااااااااکی 
ی کڕێبڕیااا وەشئە. ردباااساار بگەی میرجە ورەبەان مەکەماا یە پەیاابااوودە ائەو

ۆر ز انسااۆڤیەتیەکەمااانزانی دی اتەکاا  یبەتیش لەوتااا ، بەدرێەبااوو باا ن اسااانئ
 ەیریش بااووڕێکەوتێکاای ساا میسااریی. ) یروبااارتاناادۆتە نێااو کارن هەڵقوخۆیااا
ئەوە  ڕاسااااتی هەر بە،  نیاااااایجدووەماااای  کۆتااااایی جەنگاااای شاااایڕەودوای 

ڵااای وودد بەێمە یە ئااا (. باااۆوەرەدە ەلیەت باااوو ڤدانی ساااۆرەتوسااا دە نەکەمااایی
ۆڵەکردنەوە مااان بااۆ تاا انەکڕۆکف  تااا  ەوە" کااردنڵکردو"،واتیژی  تربە س  انمدەست

 گوێیان لەو  ەلی میسرهیوایەی گ وەن بربازیەکانیان بکەسەمۆڵگە   مانیوردبۆ
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 چیاادیەی ە، بەووێنەڕووەساا دە رەو،اااهی کەخااانەیڕۆف رەەسب کە  ،ێبانە  فڕۆک
  یان.ۆۆ خیش بو ئاشت ەئێمبۆ  ن: شەڕبخۆ ەەکۆگج یردوو بەرهە لە ننواتەن

 

 بەکە  انەیە زۆر لەو ،وە،ەومااا شاا  ا ئەوەناادەئێساات اتەوە تاا کااا ەول
نەت ئەو ناااێاازران. تەجەنگاای داه  یەبااار  لەخوێناادنەوەی شاا   ۆ  نەبااێ باا   جۆش

 ساارمیەرەو ب ەوەاێنیااین ەکە ب ،ییەتۆڤکانی ساا یەتیشاا کە یاکانەمنە ساااکۆرچیاا 
 ،وتێدابو نایاهەو ەوی بۆز  SA-3تی  ۆکێکڕ  کە  تنگردەدا  ناەکانین و بارتاەهد

ان لە یەکڤیەتشااااارەزا سااااۆ یەنلە ال نەاۆکێتاااا ڕو ، ئەزراناااادمەیاناد میساااارلە 
 ی وشاا ەرۆپ  وکە مایەیهەن  ڕەنگبێ  پێکرا،  اریانک  ن وی نۆکەند دامەزرااوچەن

 ە پااایزیلۆن  چاا   نیدەمااانزامااان  وهەموە  ئااێم  ناادەچەر، هەنەبێن  شاێڕاکسەرنج
ان زرداهێگی ە جەنئێمبم بۆ بە  ،نرانارهێکبەژدا  د لە  انەمانتۆکێڕو ئەدا ١٩٧٣

اوەیااای، بڕشاااێکی لێکۆش و ەوڵه هەماااوووەش باااوو، ئەنە ە،یاساااتڕ جەنگێکااای
  ەساا د او تاا ەرەکبااوگمانی نافڕۆکەوانەکو  ی سەربازا و کارامەیناتو  ئازایەتی،

 لەێ ڕەکااااان ی،وربانی انەێاااادگو بااااێ ، بەگاااارینسااااتەوە ببەئاگری ەکااااانڵبە هێ
یەکان و یسااریم  دراوەهێناا اڕ  کە  ،گاارینبە  کێتااانۆڕەو  ئ  نکەینی باا ای دانۆڵموجج
یااان خەریکی دانان  ەنداکۆە ناگربڕ لێڵەکانی ئلە نزیک هن  انیاسەکوڕوتا  مۆسما

و ئە نیاااااتە بە هەروو ار باااا وردنساااا توانامااااان اش وەش هێشاااات. بااااۆ ئەبااااوون
ەیاادا پ چەکو ی  نگاا ەۆکەی جەتی، فااڕماری  و  ش پیە پاڵبوواێمە دەئ  کەین.ەبکار

  ن.ێنیەستی بادبەزوو  ووایەبشدە ،کەینب
 

    ین: تێاااابکە ویوکە ڕ هەبااااوو نییااااااجی تییەک دەسااااەب ەنیااااات لەوێ
 ەئەوەی ک  ان،ەکەی خۆممەزن و دێرینە  ست، دۆئەمریکا  گرتووەکانییەکتە  وب
             پێااااادەچوو تەواو  اەدترد، لەو کااااااەیکااااا ن بمەب نشاااااتیرۆدەف ێکەی پااااا ڕۆفااااا 
ۆمەکماااان ک ێکساااات هەر ەل ساااایندەتر ەەول ەشئاااێم ؛تێبگااااکەماااان ەخدۆ لە
خااۆ   بەبم    ،ێک بااێۆسااتد  اتەنی  ەر بەهپتربوو    ن لەوەۆیکسک نۆسەر  ێببڕێ.ل

 وەیدنەتکاارەڕ لەرۆگەر   املیاا وی شوباااری دەرەوەوەزیااری کارنە  ئەو نە
 نلە الیەکە ن ناااویی تاا هەبژڕۆ ەک بااۆرەسااەرییچا رراناادنی هەەژبااۆ پ ەمئااێ
 یاارۆکەیبن. ووباا نەن وسااۆزمااه سااەپێننب انداسااەرمر بەزۆ ەە بدیااک یواناا ەئ
و انساااااییەکان ان، فەرییەکااااا ئەمریکا، وساااااەکانڕوە ک ووبااااا ەوریاااااش ئەۆگەڕ
ێکی" ازانلەسااەر ساا کااار  دابنیشاان ێکێنشااو یەکەوە لە ،ە بەەه یەکااانریتانیبە
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 کرێاا جا نەم چەناادسااازاند رەئەو جۆەن. کب ەئێم ۆب ک ە یەر بۆک  وە"  الێوەش
وونی بامەناااااادڕەز ەییابێااااااتە ماااااا ب ێگباااااا ڕەن، ەوبااااااوکردونڕوگەر  ۆڕ بااااااۆ
بەبم  ،ۆڤیەتیاای ساا ەکێتیو  وەکااانە یەکگرتووبت  نوانیاا   ییی گرژنەوەووبخاو

ئیل یسااڕامەتی ئبەردار بااۆ سااەالانرماا ێکی دەسااتەبەری فەئەنجااام اییەوەیاا دڵن ەب
گااااای ەنج وهەماااااوساااااەکان وڕو ؟باااااوو نچاااااۆ ەشوئە ایااااااسااااا . ئەداتەادن

وەک رهە نیشاەکڕەنسااایفە ە،ەوتووەە و ،ۆساااتککردووەمکاااۆن یامیسااارییەکان
 زۆر نیشنییەکاااااە؛ بەریتاانەتەوکاندویشاااا ا دەباااا یەری ال بە ن پتااااروسااااەکاڕو

 یخەماای مااانەوە ونییەکااان بااوئەمریکا تەنیاااکان؛ ییەڕەنساا فە دوورنەبااوون لە
یش ناا م یەک بااوون، ەرەراناابب سااێ وەەاشاایبر الی هە ەبااێ. بان هەئیلیئیسااڕا

 ەارا. لێتەئا بدودۆخەرەو بار ئژێلەکی کارا  ەسەریێارچ  کە  ،وەبون  بۆچوونم وا
ک نیکسن ۆەران سووکیهەرد نابەدڵی  یکارێک  ەر ئێمەئەگە  ویکەشەد  رێکیسە

ووایە ساااتنەکەوێ. دەبااا دەر وانەیە چەکماااان هەبکەیااان، لە ر گەۆڕر ەو مسااات
 .از بووبایندەرب ەیژەگو تەنەتا ل ەیراباەر بکهتێک ش

 

 مالیااا میشاااە ویەرەتاوە هساااە لەم خاااۆ بە ەک ،ڵاااێمب ئەوەەن باااد ماڕێگااا 
زۆریااش یرین و زمانشاا ، زۆر نواجاا  زۆر کەسااێکیو  ئەوو.  باا   دڵ  بە  سمگەرۆڕ
لە ئااابی ی ئاگربەسااتی زاێشاانیش بااوو پئەوی  ەردا هتاییکۆ  لە  بوو،ڵەحەوسە  بە

( ێورباا ب  مێلاا   نەمیساا وەم نوبرەت  م سااەباادار)هیااو  ێلاا   .ە پێشااەوەایێندا ه١٩٧٠
دا یلئادژی ئیسااڕ ەل یەرە ی ەڕشاا  نیخالەپاشاا  ەرگیاازه ئەو هەبااوو نمگومااا

دە ساااەرکر ساااەرزاریتااااری کە گف ،ەایڕ ئەو تە ساااەربێاتان هااا شاااتبێ یااا ێگەیت
ەجااۆش و چەنااد ببیاارمە  . لەساا  بااێو درو   ڕاسی  ی خۆوەک هکان  ەبیەرە

   م و دکاااار بااااۆ نیەکااااایەرەبیتە بااااۆ وبی یەکەم سااااەردان ساااایباپەرۆشااااەوە 
ا بڕاسااتر ئەگەو. بااوز گاااراناشااتی" کا  بااۆ ئسااەیتێنااوێتی فەباااری :"  ەب  شنیۆچ
بااۆ و  هەڵە ەب -ر ۆگەڕی ەزندمە بەسیومن ە ناک  ،کەێری دیجوام  زۆرک  وە
  امێری تێدان.ەر جوه یانود سەتاپای ەگوای -بەختیبەد

 

ی نردەکارکسااە لەگەڵ ەوخۆسااتڕا بااۆ ئەوەیم الهەوڵااوتە،ەل مااووهە
کە  یشاامڕۆژ مکەیە ا. لەهێناا  شکسااتمنە اویێپڕەتم، شاا ساا ببە یدناا پەیوە یەرە 

ەڵ گلەن ادەیمە ئاماااا ئااااێ؛ "اناااادەیمگاڕ ،ییورەزیرەرەی ساااا گنساااایوون وومەچاااا 
ا و باا بااێ  ێااکڕۆژ هەرن، ئەوسااا ەیاا ی بکەر ئاشااتژ لەساا ن وتااوێااوسااێکانمدر



 

490 

 

ەوە ئ اتساااااەیدوو  و حەفتاااااا دوای ،"کانیش باااااێپرساااااە هەماااااوولەساااااەر 
ر دەنگاای سااەگێااک بەندە  یکهاا لەوێ  وو؛ "باا ەی هێکاا وەبم  اسرکە ن  ،وەایەوێندرخ
 نەئیاادی  ە."ییاا نتاار ۆزیرنااگ پهاای جە کیش لەێازەونگبااا یکەوێ.... هاا ناااکنااگ ەج
ۆ باا ێ. ە باا انناادەربااوو کە هاوە نەەبەیااروت ن یااانیەممااا ،دیمەشااو ەنەوە لداراکاا 

 بەرەراناا بی خااۆک وە یەرە جیاااانی  نەی کاااردانەوەینمااو یەک تەنیااا ئەوەی
 یارێکوتاا   یبااڕگەە  وارەوخ  لە  ،ەوەباێنین  ندانتنوسداۆب  نی مێای دەستبەجودا

 :ەوەتوەراباوک دا١٩٦٩ی انیرە حوزەل ،ئوردنییە یاورچکی بەنامەیەڕۆژ
ک ۆرسە  ەگەڵلتا    تە ،اهیرەوە بچێادەکردوی ئامیەر خۆا. خانم م"...

ە کە وای ەو پێیئ ە.و ا کر نە  ی ئەو بانگاێش  نەگبەت   ەبم بۆب  ، کا ناسردا گفتوگۆب 
ماایەر   لاداێنێ. گۆدەڵنادا ساەرهیاونی  تبهەۆژڕ  ک لەەبێ چخۆشی    یێکژڕۆ
انی کاوەنە  باۆ  کرۆچیاا  وساتندی ناتک  ەکە ل  ،وێنێدەنفتارڕەک  ەیپیرەداەک  و
 ..".ێڕێتەوە.بگ

 

ەنااااگەنە درابااااین. لە مێمە ئاااا  وەیئەوو وەک پەیااااداب وام ال سااااتێکیهە
 ئاااخۆساای انپرناادەران دەیهە کاایەڵ، خپێشەوە بوولە  کاتێک هەر جەنگ  مووهە

 نێماااو ە لەمئااێ ئەوەی وەک -رەساا ی ناننااداوخڕوئااێمە  یە،ینەتڕاساا نیااازی 
 کااردم وی دەڕەوتااوئەوەی ێ. ەباا ن همااانیگۆڕی وکەش نەخشااەیەناا ه و دانااابێ

بیی میساار ۆ ،ااونمااان باا ەکاناۆمبارب ا ئاااخۆدەکاار لااێ شاامانیپرسیار هەروەهااا
 یوەکردن وەک ئەخااۆەل گااریی بەرخااانە چێااتەە دەکااارێکتە و ێویساا شااتێکی پ

ی وڕو ەوەی لەئ و پااێش ێتاگاا بی ڕاسااتی ەەکەی بژسااتێ تااا بکااوبوە ککەسااێ
     ، ی بگاارێتنەکەکوشاا ی ڵاا وهە کە بەر بە ،باادرێپێی گااری بەرڕێااگەەوە لۆراماا 
ا ئەودبەسااتی مە نیاز و ەلانمان هیک گومئێمە  -اسرداناری  لە ب–ەتیش  تایب  بە

 نەمابوو. 
وک وبااۆ ساا ی ەککەساایش بااارە ،وگ بونئاستەپڕکورت و   ەمەشئەو د

 ی کەیاا ەەتەوتیاای نەکێی  یتمەووکاا حلە  ومکۆ  بااوشری ئەتگیرام  بەوەی  کردمنە
رتی ی پاااەکانوناادڕەوو ت   اساا ڕ  یاڵلەباا )گاها   ک  وەی  تیالیسشۆکی دژە سۆبل

یم ێکااااتبوو( کە مناااحوک پچااوەبم ببەرمڕەوتاار ن رالاایی لیبرتو پاااروت هێاا 
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ی ەکیزیە جیااااواشااا یەمه ،لەوە دەروی بەاتەو دەکااارد. بە یابەڕایەتااا ر 133یگنبااا 
 نمایشاای یڕاسااتەپ و چ اڵیباا  واننێاا  و لەەرچاااژی بدیۆلۆیاا ایاای ئنگەب ریزۆ

ی دیش لە شااێوەی جاا ،ەبەاوازی جیاا  داەوێاا ، لەبااووئیلدا هاڕئیساا  یانەییسیاساا 
 لە  ێتەوە.یندەب  ادوکە خۆی تێهەن  لیسڕائیئکە    ،ۆخ هەبوووداری بخۆلە،ەرەدان

 ،زیکردێشااانیاپ ر گەۆڕ ائەمریکااا ی رەوەری دەوباااااروەزیاااری کەیرانااادا زحو
د.   رشااتیەرپەر سێاا ژ  ەل  خااایەنژو درێوا  ەڕ  یکەیی ئاشااتیە ئامااانجب  ئیلسڕائی
 ماینەب فتوگۆکانیش لەسەرگ ا.بکا  ددنرئور و  سیم  ەڵگگفتوگۆ لە  134دارینگجا
اک و اوەی خااا دانەباااڕ ەکێتااایکااادی، یەوەری یەرباااۆ سااا  ەیەندووالانینااای "پێز

لە شااەڕی   کە  ،انەیلەو ناوچاا   لڕائیەوەی ئیساا کشان  نە وسییاخۆیی سیاەسەرب
 . بێەد اد٢٤٢ی اربڕی  ییشناۆڕ ژێر  ەش لمە"، ئەتیسدە  ونەتە بنوتکەدا ١٩٦٧

ی هااۆ لەگەڵ میساار کە بە  ەساا ربئاگد کاار ەشاایئەو یازینئەو پێشاا  روەهاااهە
 نااااۆژەن ڕۆژ ٩٠ یۆ ماااااوەباااا ی کەماااای ال ە، بەاوشااااکتێک هێاااازرانگاااای داجەن

کە  ،سااتاەە وییڕاسااتئەو  سااەرەونەوە لوباا ژدڕە ب ەچەناادگاهااا  هەرکاارێتەوە. ب
ی ەڕادەی ا ئەوتاا  شااتاشهێ–ە وە١٩٦٧ەر لە هتی ئیسااڕائیل مەکااوی حەتسیاساا 

ەباااێ لە هێڵەکاااانی د ریرگااا ەکاااانی بەهێز ەوباااو ەئەو -یەتااایخەما  اهااا گ ەک
    ەرمی یەکی فشێوە بە ڵبەتەبێ. هەەەرار در،تی بەشا ئاوە تبمێننە  تەکەبەسگرئا

 تەکەماناسااەسی  نیگااۆڕی  ەرەساا لێ  دەب  منانی  ەمزد  وو.هەب  نیگای خۆیگۆشە
م ڕەکەمتوشاا م ۆوو ئاااخینەبیاادە، ئەوە مببە ،ساا ێکێنبچاامە  ایلکردنیااانبااۆ ،

ی وەئەای ڕگاااۆڕاوە. ساااەرەە ەکۆخە باااارودک ،بەوەی باااێدە ناااد چڕوتونااادەچ
دنێک نوسااتاندا هاایکینەبااوو ازڕ  ، گاهاااەاوژرێناادرەەکە پبەسااتئاگرنیازی شاا پێ

 .کایە یەتەتی نەئاشکان بکرێ تا چەناو ەە لەوکشان بابەتی رەیلەبا
 

 
133   ineghem BcaMen  (١٩٩٢-١٩١٣)  ودکلیزبی  ح  ەسەرئیل لرایسەزیری ئ بووە سەرو  ٧٩٧١  ەل  .

ی، کە  ە کوردکردوونەتن(  ەکاسپیی  و شەوە  ونخیبو)یاکانی  ە ناوەبێگنم ب  وو کتێبید  ، یریاهەر بۆ زان
 ڕگێروەیە. اتێد ە یلەولەبارەی دروستکردنی دەوڵەتی ئیسڕائ انزانیاری زۆری

134   Dr. Jarring  (٠٢٠٢-١٩٠٧)  و  لۆماتێکیپدی تایبەتینوێن  سوئێد  ینەتەو  ەری  لە  کان  کگرتوەەە 
 ڕگێوەر-ادنحەفتاکارەتای ەسە تی ناوین ل هەبۆژڕ
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هااااایک  ەئاااااێم مبەب" :وەەکەمبونااااا وڕر باااااێگن مااااادا باااااۆ مساااااتەڵوهە
ن. لەوەش کەیاا نە  ندسااەۆش پەمەرجی ناااخێ  دهەنر  ابێ مەگەنن  تێشماسبەراگئ

وە: ێیگااوتمەێ." پتناکەوساا ە دەویکاااەمرئە ان لچەکماا ەکەیاان وانر گە مەئااێپتاار 
 ەمریکااائە  ل  ێ؟ ئااێمە داواکەوادەسااتن  وەکایئەمرە  ان لە کە چەکمەست  چیەب"م

ە ب  ییەکااانایکرەمئونی  بوەناادپاب  ندەچەرەه  ،یێڕاەاێنمن نەمتوانی بیم  ."ەیندەک
بە  نساااتماێویپ مەبەبم ئاااێ ،مەزنە کیتێشااا  ائیلوونی ئیساااڕبارگااا ڕز نەوە وماااا
هەبااێ و ە ئااێمە  ب  یسااتیانوان پێوەک ئەهەیە و  ترگەر  پۆڕن و  نیکستەر  مس
ە ک ،ینبنیاااات بنێااا  ەانەیئیل لەساااەر گریمااا ایساااڕتی ئیاساااەستەواوی  شاااکرێنا

 دژ ێگاااربەرو ەوشاااێکڕ نەبکراچااااۆن نکسااا ینتاااوانن ب ئەمریکااااکاااانی وەجو
 و، خۆیەستبوەرمس  ۆیەوانبێژییەکەی خڕ  ەب  ا گاه  ەچیک.  استی خۆیەخوب
ە بە وبت  ،ەوەیەئ  ەریەتیس  وەی لەئە  ووهەم  یەگوا  ،یەبڕوا  ەوئ  ە سەرابووێنه
سااا ئەو نیکەنااا شاال کوشااارێگهاایک ئێمە ماال بااۆ ڵێ ب اکمریەئکگرتووەکانی  یە

ن. ماان ێنمرەکان نااااوشاا گا وەکاارد ئ  ەمااانەوئش  یێکڕۆژر  ەئەگێک بێ،  هەرچۆن
وەک  یەوەینیااادڵ ە بەچااونک ،ێنمچااوبسااۆفیزمی ە ب ەوئبااڕوای  یاااتەننم اەتااود
ڕۆش کە بیاار ئەماا  نەنرابااوو،ۆڕیااانە عیای وا،ەر بنەماا لەساا  مانیبێااتزەوەی ماان ئ

 گەرخاااۆ ئە .ەلەرزمد ە،ەوکەمدە ا،ا ،ەومااا د١٩٧٣ی کەمااا ینی یەتشااار ەللەوەی 
ک وە نەوەیبباوجو ەانتێکدەر کی خۆیەەێوش بە دا١٩٧٠و  ١٩٦٩ە لە مێبا ئهات

دا هااایک ١٩٧٠ە را لدەکااا ە. ەوتەوراپ دەکخااا  ەوشڕبوو، ئەوا ارزیااا واگاهاااا  خ
 موسااا جەنگاای یااو، ئەن پێنەگاااکانماااووەرتە یەکگەی وبتەربازییانساا  ۆمەکیکاا 
 .دەبوو وازترجیاشێوەیەکی زۆر  ەب ورکیپ

 

 ستیاندە نەیبلە کا گاها  کەیەوەزیر راچودا هەر ١٩٧٠ئابی    لە  کاتێ
          بەوەی ،بەجێ بااااااوونااااااای ەکمااااااایلەسااااااەر بنە وەشەیەوە، ئکێشااااااا راکاااااا  لە

              ەکە   ساااااەرەتایەسااااا گربئای باااااۆ ئیلڕائیسااااا  مەتیەی حکاااااومیلنااااااوایە ،اگااااا 
        لە دەسااا  ادیساااتیڕا لەڕدا، نی ئااااگربڵەکااااێێمەرج لە هبااا  ەکیەیکشاااانەو باااۆ
وەی ی ئەترخاااەر. لەبووی ناکاااو نەباا ێکشاات مۆخاا ی ە بااۆ خااودنەکاکێشاا  رکااا
 ەبمب  ە،ەوردن بمێناانامان لێکاا رێ، داورۆکمان نەگبە  کیوەال  یدیکەی  کیەێشەک

کاااتێ  نمی ژیاااندەی کوشاا کەی دیاا ردێکاا وە. دەەڕانەگن و نەووسەرسااەخ  باا 
ئەو  -اتمڕاهاا لێی اتاا  اناادخاینگی شااەش چەناادان ماااەوڕو لە -مووەزیربوسااەر
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 ەڵەگل زەکاااااااانایازونڕاناااااادنی رکد ەل ووباااااا ی وەزیرەکااااااان ەسااااااتییسەربە
ەردەوام باااااکەم. ب رەیە چاااااانەزاکەتەو بە ۆرز ەایودەباااااو، ایااااادەریگنامەڕۆژ
مانی من گو دەەنەرچهدم،  دەکر  ەیڕور توزۆبینە  کاکۆبوونەوکانی   نیردەکدز
انیاااان بەی هەماااوووەی ەوە هەباااوو، بەەکااااننردەپێکدزاوەی ساااەرچ شااام لەخۆ
 بەبم   ،ینیدەمب  انمدیپلۆماتی  رینێامپەیوی  نا  کان بەنامەڕۆژی  وپەرڕوسەر لە

 کەچاای  بااکەم.  هەقەرد  ێکی زۆریاااننی شااتواتاا ەمن  بۆیە  ،ەلمێنمسبی  انیوتدەنەم
 ەیانااادیتمد نەکەبیکااااەوەی نکۆباااوودوایااای  یژڕۆەو خێرایااای ئ ەب ەمەکساااتاف

ەیانیانمااادا یی برچااااتی بەکاااا لە چاااونکە، ڕەموویاااش تااا زۆر وم وگەڕاەڵەشااااڕ
 ووایە ئەەبااونەد  وە، کەەودبوێناا ەکااان خونامڕۆژ  لە  شااێوێندراوم  یشت  ێکهەند

. بەبم کەشی دیاا وەکاا واوی ک شااێ بە ک نیاااڕوپەڕور سااە انەباا نە بخرااەتاا ببا
کێشااەی  ن.ەبااوویم نکسااەرە ،اایەڕاخەم و مە ئەو شااتان ،ێمبڵاا ە ەوپێویسااتە ئ

 و  دنی مااانەوەەرکرسااتەبدەبااوو    ێااداگۆڕ  لەژ  درێاا   ەکیاوەیماا بااۆ  کە    ەینە،استڕ
 .بوو مانیاشتئ

 

ی، یرزیوەگەی سااەرنوسااینبااۆ  وونمە چاا لک چەنااد مانگێاا وای ا دساا ەوئ
 -بخاارێڕێک  و گەر بێاا ئە-نشنتە واۆم بچمخ  ە بەایوبوە. من دۆمداخ  یبڕیار

ن کاەاتۆران و سااینەرنااوێنگەڵ سااە لە،کەم، باا کسااندا  نیک  ۆلەگەڵ سااەر  سە،  تا
 انماا ەرەرانببهەسااتی  امریکاا ئەەڵکاای خ ئاااخۆ کەوێەرباا د بااۆئەوەشاام ەم و بااک
 ن بااۆماا  ەن.بااکیە کۆمەکمااان ێاا ل نازیاا حە ۆخدەگەن، ئاااتێاا  نمااان لااێۆچ و یەیاا چ

یم بااااۆ ادویی جاااا وایە هێزێکاااا وەی گاااا بە ردبخشااااتەنەخااااۆم لە ێکیشولەکخاااا 
مساااااتەر  ایڕوتم ەرنەکەا سااااا ەدلەو ادشااااا یدوای هەباااااێ. لە انیااااا ننا،ەنایەتپێاێ

رەساااەری ە چاردنیان لیکدارەشااا ۆ بن بااا ەکاوسااا ڕوساااتی پێوی ڕەمەل ر ۆگەر
ی لال،ەتەوانا هەوڵوی تێپ بە ەدنهەرچە – گۆڕمب  داوینان  بتیهەۆژڕنی  ێشەکاک

بەهرەدارەکانمان  زێدەوە ر لە پیاپتەکرد ەدنم ەێی ئەوچاوەڕ  شنیدا. م  شمخۆ
ەی کزە ناااوێیەوێبااااڵ یاااان ئیباااان باااائا ەماااانرەودەزیاااری کاروبااااری ەوک وە
بە   تمساا هە  ەبمب  ربکەم.تاا کە فراژیرەاک  135نابیڕ  حاقئیسەنەڕا   تۆنمان ژناشو

 
ی ێکۆیەدەستی توندڕیشدا ب١٩٩٥لە    یر وەرەوەزار بووەتە س ووجد(  ٩٥١٩-١٩٢٢)  رابین:  سحاقئی   135
 رگێڕوە-سڕائیلی کوژرائی
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 شااامخۆ بە و ەساااتاوینیولێ یێنەو شاااولە ەککااارد  ،اااوڵ ۆرزەکی ییتیسااا ێوپ
، بااااوو یمانپەرۆشاااا یەی مااااا کە ،ەوتربکەمەوڵ،اااا  کاااااەمریئەگەڵ ەتی لدۆسااااتای

ش یکاااتێک ەم. هەرە بااکسااەردانەکم خااۆ ە بەشاا با یکااارێکبوو    وا  ێینەش پابیک
 بە نادەساااااتم ، یشااااا پێگەمان پیسااااا شاااااکی ەکەی کۆییااااا فەرمە اێشاااااتننامبانگ
 .دکرن دکرەۆئامادخ

 

ز یاا رگهەبااوو. هە ەوەنکانەوتی سااەرکەاسااۆئ نم لەاگوماا وە ڵنیاااییەد بە
ری وبەنی دەورپیاوەکااااا ەل ۆریشاااامنااااانەت زەت بااااوو،ەدیتکساااانم نرد نییچاااااڕ
 مااووهە ەڵی؛پێااد رەک چاایمۆ سااەم نەبااوو ئاااخەکاای وایۆکەاسین. هیک بیرەدەنن

 وەناادەمیی ئەاباا ان )یاا  بکااا بااۆابم حیساا  ەهاااشو نگبااێڕە ،اناایدەمزی شااتە ئەو
 کە لەیم ەمردەساااا ی گواسااااتنەوەی ناااااخۆی ،رێکیەزوسااااەر ماااان کە ،گااااا(ێبتێل

بەبم  ،درێتەوەێاارنەبژ  شهەڵی  گبێەنڕو    ەینی  ی زۆریەنگێکی خۆی سکەتەوب
 بااێ، خااۆیەک یاا چ هەرسااەرنج و تێبیناای  ائەوساا ؛ خاااترجەمبوومک شاا  یە ەل

ڵاای و هەو  مەبەرد  خمەب  وانەر ڕاشکازۆ  مانگەکانناستەئ  کێشە و  هەمووێ  دەب
سااەر ئااێمە ە تێاا ەوکشااێکی زۆریااش دەبە ومااانبێگ یشاای باادەم،ێناناپێتیەاەن،
م نااابێ کااری، بەبێبمان لهەناادێ شااتی  بوونەردادەسااتب  زان واوای ساد  ەوەیب

ک یااااان هاااایبااااین اری خەوناااای ئاشااااتی دتبەرەساااا د بکەیاااانە ی ئەوەڕێچاااااو
ێمەدا ئاا و    ە یەرن  نێواەوتن لەککڕێا  ەوە تنینبکشێ   مان یەک بساوەرێکجەنگ
چەک   بە  انمتیساا وئەندازە پێ  بێمە  ێو. ئبوەش  ن  هەمووەر  ه  ەشوەئ  .ێنەکر
وەوە ڕو . لەوبااااکەم ی لااااێوەی ئەواداخااااۆم  بەدەبااااێ سااااتمکرد هەبااااوو، هە
رۆ  ە مااا یە لدەباااووا پاااێم وا باااووم بباااوو، بەاو نەاڵۆزکااا ئ رزۆ ەماااانمەکپەیا

زێاادە  نکاااەیامەپی  اناادناتی گەیەگەر لەکاا ایە ئبووماا ک  وبام یان گەوجێاا کەمتربو
 ام.وبوەبنزە رشپ

ەم انئێااوار  دووکراساای.  ونوباا   ەدیەکااانم زۆر ساااەتبتاینە  درۆئامادەکخ
ی اوێناا فر ەکە ل مەخمەڵێااک و انااداروری ،ەیتخاا  کیێشاا ما،و ێکیااان)یەک کااڕین
کاااردە ەرگیاااز نەمکە ه) ەپقە(، ،اتێاااک، جوتێاااک شااا وومبا پۆشااایکی ساااپیدکۆشااا 

ەیی ونماا نیەتیێکی سااتادۆی کاا نێیدەربڕ وەک. ەکیشانەیدەسااتوەنااد چسااەرم( و 
 رێنەبکاا   گباناا   ەکەیخێاازانو    شرا و مناااحیمیالک  کەی  بین  یک نیکسن واورەس

 ەسااەرتندا لنلە واشاا ارەم ئێااو مەیەک لە کە ،کی سپیۆشرەی کانی ئێواخو  سەر
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 یااا فیالدیل لەلااوو  ئەی ی٢٤ لە ،خساا ڕێکش وامااان ئااێمەزدرا و شااەڕەفم سااا
چونکە  -ییوومێژ ییەکی گرنگۆنە هاوەل  -ێک هۆیەرهەندبش لە)ئەوە  ینینبیب
پتەر وە بە کااۆیااادیل فیالە  (. لەوەیەدەر  ێکیناهەنگاوی مێو  ەمکەی  ەک  ووباوب  وا
 کاااران، مااان وە کەنەشاااەرااڕێک هەماااوو . بەوتینەوەۆشاااک نیشااا چیمەنااای ک لە
 ،مبەرم بەسااەراوێژکارەکااانڕ گەڵەل تااان ئااازادبووم انی پااێش دەرچااووفتەکاا هە
 انکسااتێکی شااتکڕینەیل  وەیئە  ۆباا اساااالر  سوپی  ێ لبا  ایان وەگەڵ دلخاسمە  نە
ەی ە،ە،اااودو داوا دئەپاااش  . لەتنواشاانبەمە ا بیاا ۆماادخ کەین و لەگەڵەبدااماا ئ

 وا لەادابااوو د نەخشااەم ، لەداشیاۆوک وفانتۆم   جەنگیڕۆکەی  ف  پێنج  بیس  و
 بۆ ی کەمکێوسوبە  دۆالرمان لیۆندووسەد م نەابەرزێکی س،  مک بکەۆسەر

 ان وایەاماا وی کە هیەڕۆکااانف  ەوئ  دایمااان باا رمەتتااا یاداتێ،  بن  بێنج ساپ  وەیما
کی ن سااەرۆماایکەیە  ،بااکەمەوە  ونڕو  ئەوە  ن دەبااێماا   ن.بکااڕیشرێ  ۆبفر  نپێما
ک ۆێ ساااەردرێتۆکمان بااا شااایام و ۆکەکاااانی فاااانتۆا فڕانیااادفەرم کە ،مریکاااائە

دابوو ڵێنیااا ەب ،وباااوکردنی رداەێکساااا  سااا شاااکۆ  لە تئە ەک ،ووبااا  جۆنساااۆن
اتی کاا  ناادێشااتە هە وئە مەبب ،ەدانمااان دواکادا دار" بەخاا ەبای یەکییوسااۆزها"

اتەت وم تەناا ابویدڵنۆیە منیش  ب  گرین،وەرب  ستیاڕ  ک بەشیاۆەم  یەک    تاویس
ی توانااا ، ئەوا لەێبفرۆشااێانمااان پۆمەکفانتیلبێ یش ،ااایکساانک نۆئەگەر سااەر

 کە  ،یەبااڕوا  ەوئر  ەاێنمەساا بی  مانوتمەگەر ب  ،نبگری  یی وەریبەخێراە  یدا نیئێمە
 رەیابااا  لەرچااای هەە. ەنگنااادا السااا یاون تااایهەبڕۆژ لە ییکااادارچەرودۆخی باااا

تێک رەش شاا پااا ناادەرچە)هە وێمان بااکەسااتدە بێڕەنگبوو  وا ێمپ بوو،پارەش  
ا ئەو بااێهااۆیەکی دیااکە نەئەگەر  نیااابێ(ڵێاای دهەمیشااە ل ەتوانییاادۆ نەماار ،بااوو

ئیل ڕائیساا  ،شکەەرساا پەکی ییتڕاساا ەک ووو. ایااا  باا ان نماا ەزدانەوتمااانەی ،ەرم
م ە کەیفبابەتئەو    ەرەسەنانەت ل. تاوەخروەەنزدانەوەیەکی  ک ،ەریه  لەیز  هەرگ

و  مەتاای سااینا ی هەڵدا دوا١٩٥٧-١٩٥٦لە  چااۆند ەوەیاااکە باێنم ،تهااا وەبە
تە بوردەکردنی هاااااو بااااانکی هێنااااان و ەلان ەکەماااا ێمە ،ەرزە زۆرێااااک ئاااا کات
ماای رفە تیەڵوێسه ەک واتی بوەوەش کئدایەوە )  ،بووتشپێگەی  ەکگرتوەکانەوەی
ی ەبینادڕان خۆم لەە ئێمە ۆیب و(شبوزۆر با تیاسەڕبندا امبەرانبەر لە  ەمریکائ
دا ائیلئیساااار کااااات لە ئەوەیاااان. ەکە بکە زۆررزانەوەی ،ەد خسااااتنیاوای دواد

 کە ،ە باادەینارەیپاا  ولە وو گەسااکێکباا  ستی زۆر سەختیشڕا ەببوو،    بێبازاڕی
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دا دواییاا   لەد و  ننگاسااەهەڵ  نماەکەساا پر  یااویردوو دەبم ئااێمە هبە  ؛ووبمان  هە
لەو تەنااانەت   ابێناا بااێ، ،وڕساایش ن مااا بااۆە سااەکدە پرەناا رچهە، اماناادربڕیا
نە نیشاااااارگیاااااز ئەو مااااان هەئیااااادی  بخەیااااان. ێەکە پشاااااتگوشاااااتەشااااادا ڕۆژ
بااانکی هێنااان  چااووەا ۆیاادلەکاتی خکە  ،ان لەبیرناکەمیبئ  ئابا  ەرسوڕمانییەیس

 ەس .دوەەدان یەەکنارەدپا کیەچتن و واشن لە ئەمریکای ندەکروردو ها
 

ا وڵمدەد، هەماچووبووڕ ژ هزرانگ ە، لداە  ۆکفڕو  لەنێێ،  بچۆنیک    رهە
چێ کسن لەچی بنی کۆسەرۆ الی ی من بەسەردانەک  خۆنم ئاڵە هەڵبێتەو مەئە
 ەشییازئاهەنگەپێشاااااوەو شاااااتی لگ دەباااااێ. بەوام بەردەساااااەر  تاااااائااااااخۆ  و

شااەش ی گاا ش جەنپااا ێ.ردەدسااازم ن بااۆایەکگرتوەکاا  بتەو  ەلە  ک  ،دڵنیانەبووم
نی ەکاااااوجو نیەلە الیەوە ازینشاااااو ی شەویسااااتو خۆماااای رگە ە ماااان بەڕۆژ
ی ڕەبە،اا ڵی ساااوو نااوکە دتااا هە  کاتەوە  لەو  م؛ بەبێکرانم لاتخێرهە بەومریکائە

بااۆ  ەییئەو جااۆش و خرۆشاا اوەیەدا  ماا   لەو  دەچێواش وێە،  ووڕۆیشتەردا  بەس
ماان  ووباا ەن  پێویساا  خااۆ کەچاای ەکشااە دابااێ.پاش لەدێ هەناا یل ائدۆزی ئیسااڕ

 .من باگەرنی شوەندەئە
 

ن ڕێیااای چاوەن کەساا هەزارا کی یاااوە حەشاااماتێدلالیف  نەیە فڕۆکەخال
 "ئەلێاایخمالۆم انی "هێ ینااو شاا ۆر، گاا انەکااان،وتابخی ان منااداڵەدساا بە  دم؛کااردە

 ێ لەیەک رەەسلەبیرمە وە. لدمەناکشەیشیان بۆ دەنمەکاوشروت و ئاب و ددەگ
 ،ەکااردەومریب شمناای .دەوێاای ۆشاامانخ ئااێمە ،ۆلااداگ ؛بووران نوساا کاەموشاا در
 -منبۆ بێ ەنهیک  هەر – ڕائیلی ئیسییرتگشۆ پنە بدەربڕیرین  تاسکن نایەئەم
 و کە بەوە پتاار نەبااولە یەکممن هیک بیاارۆکە استییشڕ بە. ێستا بینیبێتمئ  تا  کە
، مڵێب نەگەنجا ا بەورونوئاشکوڕ بە ێنم،وەشابڕ و دەستیان بۆ  کەنمێبپویان  وڕ
 ەندن و بشاااوەاڕۆ  م باا دەساات  یاااەنتاوا  ئ  .دەوێن  خۆشم  شەوە منیییدڵنیا  ەبە  ک

لە ردن. بەدیکاا  ەی خااۆمدەکخااانەوا کە  ،مبووش شااادمانریاا م زۆکەنیندا پێاویڕو
یی یکااائەمر  یوجو  ٣٠،٠٠٠  پتر لەی  ایەکۆرەکە ئاپۆیی شارەربەخڕەپانی سگۆ

 ێلەو یاتسااەان ناادەچ یۆ ماااوەباا یان شاا زۆریەوە، ندببااووگر میزیبااۆ پێشااوا
لیس و ۆی پااۆسااتەاڵەپپ ران لەبەووهەماا  یراساا خوڕون. نەماادەتوانی وابوەساات

 ورتی ،ساااەم باااۆکااا  ر بەهەر زۆبیااانم. ن بانەکانیداپڵەلێااا یان و چەکەەساااتەببەر
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امەش فونناا ەلەکاای تەالپەڕەی "خااۆ دەکاارا ؛بڵااێپێم بەبم وەک کەسااێک دن،کاار
 بوون."ان دەمشادهەر  ەشپۆراکئا ە وبخوێنیتەو

 

ن فااڕین. شاانتوا وەی بەرشاا بەیانییەکە ۆباا  ە،نەومااای یااا دلفیال ەل وەشاا 
بااوو، شاای  مێخۆڵە  و  رر هەوهێشااتا هەن  اساامائی،  دەبااار  هەر  وەکەشە  ووهەم
شااااااکی کۆ ەنیال لە)وەک ئەوەی  کەچاااااای. سااااااان ببااااااارێتەوەەی دیەک ئەوو

 بوونیسااوار وپتەر کااۆ ناایدابەزی خااولەک لە دوو ایابااێ( دوخرڕێکە ەویسااپی
 .وە سااااەری دەرهێنااااایەپیی ساااا شااااکی کۆنەکەمەەر چاااایەساااا ب ۆژڕ زین،لێمااااۆ
، اببەزمد  ەکەێلتڕومبلە  ام  ەتید. یارمکردم  نئاسا  بۆی  رکا  ش یەکسەرکیرۆسە
. ەسااتمد ری گەورەی دایەوسااو ێکیەسااکە گااوڵە باااخنیش دنیکسااۆ مەکەیخااان

 لە رهە ردمکاا  ێوای لاا کە  ،رهاااتنمبەخێۆ باا ساان بااوو کی نیکەوەش شااێوازێئ
پاسااگوزاری سو مناایشو  اڵ بااکەمک ماا وەکی  یەیودەبە ئاساا ەس   هرەتاوە  سە
 بووم. انکیوودرهە

 

باااق و بریااو  ، زۆر بەوویاای باا فەرمی ڕاساات کە بەفەرمیاایەە ڕەساامڕێو
 رووری ساا بە مااافو ەک ،بووینسااتاەکۆیەکە وەسااەر ساا ماان لە  ک وۆرسااەبوو.  

دی ووساار وود رەانیی )مااارینز( هریاااودەدا دەسااتەی اتەشاا ک  پۆشرابوو، لەودا
کە   ،ەەوەکااردد  بیریشاام لەوە  ،رتگاا   اک تیاودی هرس  ەل  گوێم.  دەداێی لیەتەوەن

ن بااووپڕب نیشمکاچاوە  هەرچەندە،  بدەمیشانر نەیاواو یی تەێکرمگە ئارام بخۆ
، دژی ئەو وجااوەتاای ەزیری دەوڵێ، سااەرولەوە ماان بااووم . ئەوفرمێسااکلە 
 وبتە ۆکیەرڵ سااااا گەلە ەشیااااادابووە و هەناااااوکە پەارەمووهخە ناااااارودۆباااااا
ی ەفڕشااااام ئەوپەڕی شاااااەەکەبتو و وەساااااتاوە داامریکااااا ەئ انیرتووەکااااا یەکگ
 یاااتەن ئەگەرئااای  " ؛وەکااردەدە وەیاارم لەرمە ب. لەبیاا ێشااربەخێدەبازیی پرسااە

 ارانەزه مااای بەالی کە زانااای بەم دەمم،" بەبانااادیتکە دەیکەنااادەنۆ کوڕەکاااانی
ەکە مڕێوڕەساا   یریەساا ن  ێگااای تەلەفزیااۆڕ  لە  یلیە لە ئیساارائرەئێااواڵک ئەم  خە

 ە ئەووەی دیاااکەنەتیە لەوانە ۆشااااون.خڕە دڵەو ەل شینااا موەک ەرو ه ندەکە
ا دیاساااتیڕ باااوو. لەنە ە وائاااێم شاااتا باااۆم هێباااێ، بەبر ن مساااۆگەەیاەسااامڕێوڕ

دێ نماادا هەناا اوڕێکاهلەگەڵ  ابنێک پێشااتر  ساا کە    ،دەچااوو  ەونێکە خی لهەموو
 تەنیااا بە هەرە  مەر ئااێئەگیاادەبێ  خۆ چئااا  ،دەکاارد  سااەر ئەوەن لە،سااەما  ارانج

 .ایەتیشی دەوڵەتفشەشوک کوڵبە ەبێن ناخۆم یدەوڵەت
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ئەوە  ارەیلەباا ەو ئ. رت و پوخاا  بااوونکااون یکساا ر نی مسااتەەکااانوت
بتاای ناااوین و هەڕۆژە یە لشااتیدائا  ان لەگەڵکەووکگرتوبتە یە  ەک  ،ردک  سەی،

دا نەوەوبااوشااتێک لەیەک کۆ  ەو گااوتی هاایک. ئردمکتایشی جوانیشی  هەندێ س
خەبااات   م، بەبرێکاناا   هەرەش  ونەووۆبدان کەنچبە  نەت  ەنات  ،رناکرێارەسەچ
 وا هەر  مناایش  ی دایە.ان،ەکهەرە سااەردە  یەرینۆلە پێشاا   شااتیە ئاب  نگەیشاات  ۆب
 یلەبااارەیش ناا ئەوا-ەوەووساایبم نووشااەیەک ناادماان چەکاارد.  سااەم، ورتیکاا  بە
وە ئەۆ باا  ماانبەبم  ،ناادنەوەر ئەوانیشاام خوێهە -وندۆسااتایەتی بااوو  اشااتیئ
ن وتەی اگاارم یاا ب تورکاا تەی و ێ لەوگاا  اتەنیاا  ەک ،ی سااپیۆشااکک ەهاااتبوومنە
-م  بپشاااکنڕەی شاااەزی پاساااەوانهێااا ی ساااتەانەت دەتەنااا ان ، یااا رت بڵاااێموکااا 

 و  ڕێک  شتێکیش  ووەمهو    ومەتەوەبونی جون بە جوام  بوو او پێمچەندە  هەر
 .ەڕوادن ەواڕ

 

ێم تای لاا رەکردنەکەی سااەیازیپێشااو،ەد  رۆک بەڵ سااەگەوە لەکۆبوونە
 ە وباااوێرانین؛ تنیشااا دا یاتساااەدوو  باااۆ وەەکیە وو. ئاااێمە بەوڕ بااا وگااا رمگە
د. کرەوە هەموو شتێکی رەبا ،سەمان لە  ،ابووو  مەی هیوائەووەک    ەنشکاوااڕ
ە تەونێێ بمێبدە  یلسڕائکە ئی  ،وبووە هەلەسەر ئەن  اوماتەو  وتنێکیەککڕێ  مەئێ

 و ئەودەگااااا  نجااااامئە بە یەرە گەڵ ێناااادراو لەپەژر ێکاااایەوتنێکڕتااااا جااااۆرە 
ک اتێاااا رکەها ەکەی دۆالنکاااا تە بچەوڵەد تگیریپشاااا  یناااا ەڵێبتە زلاێاااازەش ەوڵەد

 ردن،کاا   انەمییەکان ،ساا ەسااتینەڵف  ارەیلەباا هەروەها    ات.ه  گوچەڵەمەتەنتوشی  
د. ماان اسکرببۆم  ەراوانک ەتە،و باببەت ارەبوو سەب  داێشکمم  لە  ئەوەی  منیش
 نیاتەن راا،دا، جارنی یێرەکاوسنو ڕاس  وناوەی ین دەریای سپنێوا لە": گوتم
 و ووجاااا  انیاااا ەکین، ەهبت وو ودتاش لەوێ ێساااا و، ئوهەباااا  نیسااااتەفەڵ یەک
ە. ەتەواونەماااااا  سااااااێیەمێگااااااای ج وێی لەن، ئیاااااادیەرەباااااا  یانەشاااااا ویدیکئە

ی وبتاااا  ڵلەگە یەکەوە بەان ەیکێشااااەکرەسااااەری اچ دەبااااێکان ییەتینفەڵەساااا 
وردناادا ئ  ە وێمن ئاا لەنێااوا  "تینەڵەساا فنکە "دەوڵەتاای  چااو  کەن،باا   ی ئوردنداەبیەر
 یراالمااا ەپ تاااا دەباااێ یخاااۆ وای بەڕبااا  زۆرەت ناااانەت ککەیەندەبێاااتە بااا  نیااااتە

 ە هەمااوول ە ناازیکەوە گااوێیل  ۆرنیکساان ز  ." مستەرێنێتێکبشک  ل بدا وائیئیسڕ
هیچاای ەی ئەووەک  گااوتم،یناادا ونابتاای ەهڕۆژ  ەیارباا   لە  ە ماانک  ،گاارت  شتێک
انی ئیسااڕائیل ککێشااە ارەیباا  لەا یەردلەگەڵ گۆلاادا مااانیشااێ و اد ەنیاااتنەبااێ 
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 رواچااااا و  زەکەێااااا او زلووێژانەی دو وتااااا ئە ا،ااااایرەزۆر م وەم ئبەبوێ، باااااد
 پێااااادەچوو ەشیتیاسااااا ڕ ساااااەرەڕای ئەومااااابن، ەواکە بەردو رەکاااااان باااااوگەو

ی یاا رگالیەنوایە،  زۆری    بە  ووساایاڕ  بەوەی  ،دڵ بێ  بەی  من136ەکەیگەوبەندەڵب
و بە بڵاااێم دەبااێ ننی نەیااانەوێ. مااا ەکاااابیەرەمەیماایلە  ەک ،کاااانا هاایک شااتێک

ن اووێژماا تو  ماان  یکساان وەک نرا سااەکاتدنالە هەم  کە  ،مبوخۆشحاڵ  ارییە  زانی
 137ۆکاا گرۆمی  یێئەناادر  ی سۆڤیەتتیکێیەوباری دەرەوەی  کاروەزیری    رد،دەک
 بیاار  نیتوادەمناایش نەماا بااوون،    اەوەدونکۆبااو  ە نیۆرک لەر  لەۆگڕمستەر  و  
 لەگەڵی تننیشەی داەندییتبو کالەچەند    یکۆگرۆم  ەرتمس  ئاخۆ  ،وەەمنەکە  ەوەل

  .ەستەپ ادکایئەمر یەرەوەدی روباراوەزیری ک
 

نم دەتوا، نوێکرددا تاوتنیکسنستەر  م  ەگەڵم لیکەی دگگرن  ەتیببار  زۆ
و ە ومەەک خۆی باێنەو وئ نیکاکاتەدا ،سە لەوناتوانم  کە ،ڵێمە بدئەوەن تەنیا
 ناتاویاا نگەتە ناسااانبووەوپەڕی هەرتااا ئ  یشنکاااەنامڕۆژم.  ەکوێ ئەوە بمەناش

، ماان  ینجی سااەرارباا   ،بااووئەوەم    بڵێدەمویس  ەک  وەیئە  هەمووم  ببەکردم،  
 کە ،باااوو ن ئەوەگۆکانمااااگفتو یمەرەنجاااابباااۆ  نەی مااانبەتیااااتای دنیمانااا خە
 گینی هاوسااەنتڕاساا ۆ پای باا کەیاسەتەێدانی سەپدرێژر  لەسە  ریکائەم  دارەیئی"
      ی واامە دبەیاننااا ک ە هااای." چاااونکرەوساااو هەرێااامەکەدالە ی ەروانگااا جەێااازی ه

          ، وونەچااااااا دەرنک رۆگەڵ ساااااااەنم لەکاخواساااااااەسواساااااااەبارەت بە ب مااااااان
ەسااتی بەتاااڵ د  من بە  ایەکدایەوە گووە لێبەیان  ئەوە  مەنوسانناۆژڕ  ەل  ێدنهە

 ی وا کنتێپ چووبووم هیکی  ۆب کە  ،وەکەی ئەوەبویستیڕا کەچی تەوە.  ەاومگەڕ
 بەهەر ینش زیااااتر ساا کنی کۆرسااە تیهەسااا  درێ،ناا ابگەیەڕ ڕێاادا نەبااووگۆ لە
 ماایەری فکێراوگەیەندیک راه ادانیەکەوە بڕیارم ەب ەیبۆبوو،  ا  تەداراسئ  مانەه

ەکۆتاییاادا نمان، لسااتی شااتکڕینەکابە لیەت بارن. سااەشااکرانەکەیئاە  ەیەوربا  لەو
 دا. ەوەتدەس ەب شییتای خۆو وا دەستگۆڕی پێکراەکە لیست
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انەیااان یوڵەتیدە ێکیانخااوەێوارئخااانمەکەی  ک وۆەری ساا کەەوەشاا  بااۆ
شااترین خۆیااان تگوواشاانتن  ک لەنێساااەکتاار زدا. دواسااان فی ماا ڕەەر شااەلەساا 

ا، هەرچەناادە کسااندیتی نەایێااوبەری بەڕسااەردەمە  وو لبپی  شکی سکۆ  گینهەئا
 یەچاااای خااااۆکەوتنە لە ئاااااخۆ ئەو سااااەراتەوبکاااا  ەتڕئەوە بااااوو ەساااایش نەک
ێک بوو ی یەکایتکۆ تا  ەوەراییەب ە هەر لەاهەنگەکن ئم ەبرەت  ەباەوە. سیەبیند

ن نکە ماا کاارد چااوەد ێشااێکیم چاااوەڕبە م،انژیاا یابەکااانی او نخااۆش  ێااوارەئلە 
 ش لەبەرەشااێکیشاا ، بیتێگە  مکە باااش لااێ  وبودا  نسک نیکۆەرس  ەگەڵل  رمیداد

 تمانپشاا ان دەیەویساا  ەکاا وبتە یەکگرتوو پێدەکەمتا هەسااتئێساا  کە ،وبااو ئەوە
تم ە هەساا ەوژدرێاا روی دونگێکاەی چەنااد ماا ماااو ی لەاستڕ  ەب  یش هەر، منگرێب
 ەنایابااانم حاڵیمااایەی خۆشاا  بااۆ  ێشاات ووهەماا  روەهااا. هەدەیی کاارودئاساا  ەب
لۆت ە "جااااارل ەکەمماڵباااااتنی ووادەبماااا اەر لە ئه ،ابووشاااارکێ بااااۆ یەشاااا خنە
ش سااارا و زەکەریاااکە ، خرابااووڕێک لیقەسااە ئەوەناادە بە ،انەوەاباا ێ ێ اایم"ی بیڕ
 بوون ینمی دێرەردبران ۆریادا زشەمیوان ١٢٠. لەو  ەکەنگنە نێو ئاهەێدرنخزێب
ر ەن ئارساەکووتە یەکگرتوی وبڵوێزی پێشباا  ندنێویا  لە  بەکە،و حزوهەرد  ەل
ا مسااتەر انااددەبووامئاومااان لەنێااو . بێگۆ  یاااڤیتزاکیاا  ۆرتاگ و سااینێرۆلاادبگ
ەنااادی مکاران دچەنااا ڵ ابینااایش لەگەڕو  یباااانئ ،دکتاااۆر کیسااانجەر ەر ،ۆگڕ

ی مااااوزیکگەکە ئااااهەنانە ی خااااویااا ژادرێ یااااان. بەیەکەیتیەابەرێوبەڕ ەرزیبپااالە
 بێرنسااتاین دارلیۆن  –  انەەندتمایبەکی تەمەڵەیەک ماو-ان  اشپ  ،ێدراسڕائیلی لیئ

یااان ۆەی خانگیاارنمایشاای دڵ بەدوای یەک   ەن لەژزیکی مااوتێرن  حاق سو ئیس
وێنانە ەسااااتبزه نچااااۆ کە ان،نیاااا ولێبوێین و وگوناااا . بە بیدینکاااارشااااادمانیان 

                ڵتااااااێکە واانەت تەناااااا  ،اناااااادینفڕن یکەکەیااااااان دڵیاااااااوزبە مبن و وودەجاااااا 
 ی خۆمونلێبونی ێوش  ،وەستان  ینەنژ  یکزمو اتێ لەک  ،ینوون بایشەکەیە نماب

  وکیاندا کرد.ودهەر ەباوەشم بابووم ڕەکسەر و ی لەبیرکرد
 

ەک کااردن. ی ێشااکەشپ نماااماان دیارییەکان وکساان نیپااێش خااوانەکە 
وپۆشااااراویان ڕور بەزێاااا دراو و ان نەخشااااێنویکاااای جاااا رگ ەکیەیگااااۆز وانەئ
 ەو، لورابدێنخشاا نەزێااڕ  ن و  یشاا نگاای  ڕە  بە  ەدانێک کوڵاا ەڵ گەگدم، لشکرەکیشپ
انمی بۆ خاا بردبوون:  م بۆەئیلییانە(ی ئیسڕاۆنینیکە)کی ئەنتکشتێ نیشماتێکدا  ک

لە  ێوەکەیشااا  کە ،(یاااوەری ساااور )یە،هگەو دیبەر لە انکەیەکملاااو نیکسااان
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 دەگەڕایەوە؛ باااۆ نیایااا ی پاااێش زساااەدە ی باااۆشااا ەکەووێژمو، چاااودە ۆتاااو ل
 یشوینیاا ز ماادانێکیمۆۆن، کاا   نەیواوەکی جاا نی گەرچۆڕەی  ەکچرای  کیشۆەرس

تریساایا  ش بااۆیارەیەکی یەمەناا و گااوکە ااااوەر و ملااوانئایزند ودا وبااۆ جااولی 
ۆ باا ر زۆ  ەرۆکساا   وبااارەدو  و.انی پێکەکان بااودەیەکل  شێوەکەدوای    لە  نیکسن.

 .ۆڤان بوویل دلئاڕئیسۆ ب و من
 

ەکی یشاااتیائ کوەەنن، یی ئاشاااتانایەڵکااای ئیساااڕائیل شااا ی "خئەو گاااوت
ن لە حەزیااانێکیش ەیال دەبێ و هیک داپەیک ەگەنامەیەڵە برۆە جکە ب  ،ششڵۆ،ی

وەک  رینداێمە هیااواێشااێ. ئاا درێااژە بکەک  شااتییجااۆرە ئابەڵکو    ە،یدا نینیڕاستپا
وە ەو پێشااااەن بەراماااا ورچابەی ێکنگااااوەه ،نەیتاااا د دییەکاااا ەو ئ ێکیبەرەنجاااام

 هەروەهااا ،ڕائیلەلی ئیساا گ شێتەببەخ ی زۆرتاوا کە ،ئاشتی نابێ ەی  تڕاسبەئا
 ."یاانیشجین و ناوتی بهەڕۆژ ەڵکیخ بۆ

 

یش وەبماام نم  دەزانم  ەشئەو  وە ،سەدەکا،یەیڵانگای دک  لە  ستمکردەه
 ۆ،تاا بااۆ پا  سااو ز،ێاا ڕبە سااەرۆکیبااوو: " ەوەڵاامد ەهەمااان شااێوە ل ە بەەودای

 وەمااوه ە مەزنە وڕۆژ وئە ۆهەر باا  نەکێتی ، نااداربااۆ میواهەر  نەک  سااوپا
کاارد وات کەانەی و شااتەئ وەمااوه تااۆ بااۆۆ  باپسااوو بەڵکاا ە، ژڕۆئەو ێکی تسااا

ەیە، دۆسااتێکی مە دۆسااتمان هئااێەوا ەکەم بڵااێم کگەلبە  مانە نیشااتگەڕێاامەوب
ا انە تااا رمەتیااادارمەی ە.نامانیپشاااتیو . ماااایەیەیەه لە کۆشاااکی ساااپیدا نماااانزەم

 "ن.گەکانمادا زاڵبیستەنر لە ئابەسەر زۆ
 
 نمااا و کەی انمەخااا  و رۆکو ساااەەی شااا ١١ تیاەسااا ساااەروبەندی  لە

ماااان و ن انم نیکساااا مدا خاااا ەشاااا کلەۆتۆمبێالی ئ  ، لەێشاااا جێا انگەکەماااا ەناهئ
ئااێمە سااابنێکی وەی ئەەکدی کرد، وەک شەوشادیمان لەید و ەکدیمان ماچکری
ەر ەساا دا لەهەنگەکلە ئااا شی دیااکەنەکااامیوان  ن.یبوبویەک  ای  ێژ ئاشنودرروود

 وە.ەنما شەویش ن تا دوای نیوەیاخۆسەماکردنی 
 

 ەیە لدەبااوواووم؛  تن باا اشاانە ولن  اڕۆژ  رچااواە  ەوەکسااەری  ی بەهەموو
ی ژەنەراڵااای کانی یاریااادەدەرقاوەپێااای شاااەن پاااێ بەا میااایەکەدتنە فەرڕێڕۆیشااا 

یز رگەهە  ک  ،ووەبن  انسئا  ێکیکار)ئەوەش    ڕۆمب  تە یەکگرتووەکانوب  ایسوپ
 لە ازی ونبڕی سااەرگااۆر شااین و سااپیم لەسااەێکی سااکە گااوڵدە(، ردبااووکنەم
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 ەەنااگ لفت  زدەوی نااۆپااۆلی سااا  ێشپ  ەبنا،  ا دادگتنینئارلنیی  نیشتماتانی  ۆڕسگ
ەر ەردانی مسااتساا  م هەڵگرتبااوو.ائیلی ئیسااڕڕەنگیناا ی ابو ئاا  مڕۆیشااتشاااندا 

 یندارخااو م لەژیشاا ێچو  کاارد داەدەرەو اریوباا وەزارەتاای کار لە ەرساامگۆڕ
 نیێل اا سااتەر ممبە م اوارەتاای بەرگااریش چاا وەز ەرگاارت، لو وەانی ئەسااەرخو

ی ەنمجااووئەنی  وەەدەرباااری  اروی کۆمیتەکاا   ەڵلەگم  یشاا ارێکدیت، دکەورد  الی
چاوم  ێەول،  نانیش دەرکەوتمنامەواڕۆژانیی  یشتمیانەی ن  د و لەکر  داراننەنوێ
ووەکااااان گرتیەک تەبی ونەکااااانووزمەئ ەو زۆر بناااااودار  وسااااەوننامەڕۆژبە 

. دام نۆکسێب  کییەەبازنلە  ناڵیلەگە  کەمبستەهکەمجاریشم بوو  یە  بۆو  کەوت  
 ،انە بااکەنییتڕاساا ەو ب پێدەچوو حەز،  بوونن  جواتارڕەف  رزۆم  لەگەڵ  وانئە  لێ
نم بڵااێم توااەرچەناادە ناا ەوە، هیەداد پااێرساایارەکانیانم کااورتی وەبماای پ  نمکە  

 نەکرابێ. ێمزەن لدەر ر بەێشتپ کە ،ومکردو ێلان وایی کرێایئەوان پرس
 

ن ێکیاساا ووامەننڕۆژن.  ووبێ  نو  ویواتە  ەب  ن،وو پر  هەبوود  ێولە
باان  ەی لەمااانەو  ەرئەگ  اوەکی دەباا کاای نااابااۆ چە  دەساا یل  ا ئیسااڕائیائ"  :سیپر
 ائێمە ت یەبدەمەوە، بەو مبەی وتساڕ  ن دەبووایە بەمەیابێ؟" بۆ ئەیدا  ترسمە

ەباااووین تاااا ن راپردەسااا  خااا بەتئاساااای ینەر کااایەچنی اارهێنااا ەکب ئێساااتا لە
. کاارا ێلاا  ازیێشااوپ نەوەکەنیاا ە پێب ممەبو وەئە–ێ ن بە هاای دیااکە باا ماتساا پێوی

ی کە مناا  ،بااوو نااامەوانیۆژڕیااانەی  ۆکیی سااەررساایارەەو پئیان نیشاا یوەمود
  ین تااۆ باشااترگااوایە  ؛دەڵااێ ەوەتی ننۆگیااد تااۆگااوتی: " ەنااین. ئەوە پێکێنااایه

 بااۆ نتەکەیماێاچڕرێ دەکا ەی، ئایکیل چادەائئیسڕە  ل  شی(ەحوە)ماکرڕماسی پ
 ئاشکرا بکەی؟"

 دیاااکە یێکجاااار رە، ئەگانااامەزش دریچااااکتەوە مااان ل" وە:یەدا مااامبەو
ەکی ییم و ژەمە ماساا ا بااێدپێشاا  لە ڕۆژ سااێ مااێان دەدەتاا بەڵێنێاارە، مەوە ئهااات

ت ەوڕێک  ە، بگەندان مانچ  ئەوە بەای  ود  بکەم."  س ن دروامووەه  ئاخنراو بۆ
 رێکاا ەد  یااالێیااان پرساایم ئا  ،ارکاا ەڵاادا  م لەگارێکدا دینجلسدئەلۆ     لە  انرێکیجا

 یەوەیشاا بە خۆ ،ەڵااێب" تم:دا گااوماا وەب لە بکەی.ازساا  تااام ەکی بێمریشااکسااوپە 
 یمااااوە کە لەڵیش خەیاااا ەم نااایەتەئەو رم؟"ان باااۆ بنێااا چێتەکەتاا ائایاااا ر گااوتم،

بااوو  اام ویااوه نیاااتە  ماان  ت.اهاا خااوازیم بۆدا  ٤٠،٠٠٠  ادک لە دیدارەکەمەیفتەەه
 هەر اتبێ.هاا  ەوادو  ەب  باشاای  ویوج  یپدەفری سو  ٤٠،٠٠٠کەی  ەرەنجامبە  کە
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 ڵکااو؛ بەوپر  نەبااوایەی  تندا مواشنە  ا للێناندتشچی  لە  ێتی مناناببێ کنێک  ۆچ
و  ائیلرئیسااااا  و نە یەکگرتووەکاااااابتیەی نێاااااوان ویەتیتاپەیماااااانی دۆسااااا ئەو 

ەڕی ژە شاااا تی دسااااەایس رەراناااابەبو وتووەکااااان باااا تە یەکگروب هەڵوێسااااتی
وی نابە و خۆی ویان ەمستەر نیکسن ب ،ڵمیبەوەی ئەوێ بەجێل ربە  ێزران.هدا
 شااییراوردەک دە لەرچەناا هە ،ددەرکااران انەکاا مژڕۆبااۆ کی ناادنێاەیاگڕ نەوەماا 
 . وەووەکردب رتوەکەمی کامی سەردانەنجئ ، بەبممبووکە

 

شااتنێکی یگەێتلەیەک مااانوالودەره سااتیهەڵوێ بااۆ"ئااێمە  ی،وتبااووگ وئە
 ەوخااۆیە  وەچوونی بەێشاا پ  یتنەشەوە هەناادێەکدیدی ئەو یۆ، بەهەیاشمان هەب
 ە لەئێم یووبەڕووڕن ەکاگنئاستە  و سەخ شەی کێەسەرچار دێهەن ،نیوەبی

 کە دیپلۆماسااای ،ناکەیێی ئەوەش نااا وەڕتەوە. چااااووەبااا  ناوینااادا بتااایهەڕۆژ
بااێ ەدە ئااێم ەوەدیکەشاا  کیسااەرێ ەو کێشااانە بااێ. لئە یتاا ،ەرەدەسااتبەجێ دە

ەزی ح نیر و هاوڕێکاااازیساااەروە لە الیەن کە ،خۆشااامدڵ یشمنااا  ین،ەهەوڵاااد
ەکی یخەریشاا ێستپدە یکە هاا ێمئاا م. نی دەبیاا ئاشااتک بااۆ یەڕێگااا یادو ان بەڕگە

 کە ،ک تێگەیشااتینەیەتر لباشاا یە  وا نپێمااام نااین، بەبگەیەایبڕ ە تاااینیاا  نوێمااان
 ێین."جوڵب اشپوچۆن لەمە

 

 پااێش لە کاامرەەر ئساا ئەرک لە ێەول، رکیااۆمە نیووچااووە نەلە واشاانت
هااۆ   تیلە ساا  م.کەوبوون باا دماناا  ەب ساا ەوشم نەبااوو هەکاتی ئتەنانەت    ،بوو

           ، واردخاااا ئااااو تاناااا  ەگەڵ نم لنااااا لێکاااارا، نەمنەراێسااااوڕهسەری یەکازیپێشااااو
 ،دنکۆبااوونەوەم کاار یەکەجیاارنزا   ئەسااتۆریلاادرۆە واەی خااۆم لە سااویتەکل
انی ەکاااا تدیپلۆما کە بااااۆ ،بااااووم نبااااای ئیەیوازیپێشاااا  گەو ئاااااهەنامااااادەی ئەئ

، ووزانی جااا گخواانبااا  ییااا یەکێت رەیەوەر خاااوانێکی گسااا  مەساااازدابوو، چاااوو
 رەوانەش هەئ ،وجاااو وکتریوی بچااا خاااراکێڕ جاااانپەساااڕائیل و ینی ئیمااااوپەها
لااۆ  ئەنجلااس، مە وچااو نا. پاشاا بااوون داەوێماا ی یەکەماای ئڕۆژ ەلیااان مووەه
ی ێنجاا پوو لە  زم واباا . نیاااتبهەۆژڕری  اکەنمەوە  اەڕییشدا گدوا  و لە  یاکیلومی

ا کاارنەدە ەک ،تهااا ۆکم باا یەنامەێشااتاگم بانبەب وە،مەدا بگەڕێاا یەکەماا رینی تشاا 
ە ۆنگرباااااۆ کااااا  ساااااەکە ، ،دیاااااکەش ماااااامەوە یێکااااا ژۆڕ ەیااااابکەمەوە، باااااۆیتەڕ
دان . بااۆ چەناا بااکەم  ساایجێرونی  و  سااتیک  تالنتیئالە    AFL-CLO  یەوساڵیەکود

 لە هیساااتادروت،بەتی تاااایبە ،ووبااا  یاااکزئیل نایساااڕر لە ئزۆ AFL-CLO ڵساااا
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کی رۆسااەوو،  رین باا ێو د  ەویس کی خۆشۆستێد  ،نیشی جۆرج میەکەکەرۆس
ادروت. ساااتهییی باااۆ مریکاااائەی ناررێکااااک ییەکێتیااا  یوومەنئەنجااا  فیشاااەڕە

 جااار لە کەمۆ یە، باا کااارانرێک ییەکێتیاا  ەرە زۆرەیەماااوو جەسااەکردن بااۆ ئ،
ڕاسااتی  بە کە ،وەیاادابوپال موا یتێکهەساا  ، ێاێشاا م بەجیلی ئیسااڕائوەدوای ئە

ئەو  نهەمااا هەر یناازیکەگااوتم دا وێاا ئەوەی لە .نمنیشااتما اکیخاا  رن لەسااەماا 
ا کاادجلااس و نیویۆر  ئەنۆی، لاا کیلااوا، میننتواش یل یا،یالدف  ەل  ەک  ون،،سانە بو

ێمە و ئاا  انتی نێااواشاا ئ کااردوە دەبااارەیە ەم لە،س ێشتاکە ه  ،تەشو ش، ئەمکرد
 کانی نە،اااابەیساااەرکردە و ارانکااا رێکبە  متەکاندۆسااا  و. لەوێ بەباااو ە یەر
ی انارجوتیاا   ێکااات  ،دەبااێمەزن    ێکاایژڕۆ  ەژڕۆ"ئەو    ؛تگوم  ئەمریکای  انێکارکر
 ەڵکااو بەب،  نااکبە فڕۆکە و تا  کوەنە  ەبمب  ،کەنب  رەوزدندا گاو ئورەنب  رە ەی

 ە، ی دیکێکرو جوتیا  تیارنێوان جولەاشتی  ۆ ئدرێژکراویان ب  یدەستتراکتۆر و  
ێااک دێ ڕۆژڵنیااام، ن دم ماا ێ؛ بەبخەون باا  مەەە ئیەوان. لەنادامیزادەلەنێااوان ئاا 

 ."یستڕادەبێتە  ەکنەخەو
 

 لەهاایک  نیەتوادەماا ێشااتا نچەناادە هرهە یل،ئیسااڕائ مەوەگەڕا یشتێککااا
 ەل ن، دڵیشاامن دەکەودەسااتما دەمزاناایم م، بەبناا یەابگەڕفانتۆمەکااان  یبااارە

 ماردەوەر با هەتران هێشاا ێاازم شااەڕی داهببە، بااووونتاار ڕونم رچااووکاااتی دە
 ەت لە ڤیۆس انیەکا جەنگییزەارون، ژمارەی شابوکار هەرۆریستەکان  وو، تیرب
و   ەسااتەد  وکەر  ەڕواناای شاا ڕۆکەفا  دویشاایانو، لەنێبو  دانبووادزی  لەهەر  یسر  م

ئاشااتی ، ترێبگااو وشااەیەک دەکاارا ەن. بین بە ئاساامازەماا  انیکاا تەکێۆڕ تااا،می
 ەگرتبووو مریییزروەی سەەینگسوی نوەکات یدا لەوستڕا ە. لر کەوتبوووورتد

ە هاااااتنەی ایماااا ە وونباااا یااااانەی ۆهو ەگۆڕابااااوو. ئەهەری نوجە ێکیهاااایک شاااات
هەڵبژاردناااااای  ەندیبورسااااااە ا لەهێشااااااتی تاااااا خبەدبە بااااااۆ ،مسااااااتەکەپۆسەر

 ،ابووزردامەان ەوڵەتەکەمەی دتکا لەوابوونەوە، م ارادائ لە ماندا هەریمانیتشنی
ا، اتاااردوی دگەکااااننما . لەوباااونااای گشاااتی فاااتەم هەڵبژاردەەش حهەڵباااژاردنەک

م بااووەندەرماان بە  ەنداتەدی، هەرچەنکردن هێمدەگوت پۆلیپەی  ئەو  دەنەرچەه
 بەختم ووواب تمەسدڵنیاییەوە ه بەبم ەب  ەوە،ببەمری  ەاوجەم  ێیکڕکێب  ،ەیلەو
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 هەر 138ێ باا  ێلەوەی ساا ا دابااێ ان هەشااتنج یاا و پێاا   احەفتاا   ە پااۆلینێکیل  باشترە
ینی کە پێشااااب ،وتەوەەنەک اوواوی تە ە بەنەکڵبااااژاردهە کااااامیێ ئاک باااا ێاااا چۆن
 .هێنااا ەساا د ەب یێنێسااتککی کورساایە ١٢٠لە  کورساای ٥٦اخ مائااار رێ.کاا نە

کە  ،درکاا  کێنێساا ە ەش بپێشااک 139ر"ایااود بااۆ وەەاردیااو "لە نەیش کااابیمناای
 ون. وبوچدەر ێیەوە لاوینهلە   اهگا

 

ەروەزیر، هیواشم سومە  وبن بە مافی خۆم  نوکە مترێ، هەبگو  ەکرێد
یل سااڕائەکانی ئیێشاا ک دنیکرررەسااەیااارمەتی چا ،ەمتێک بااکانم شاا تااوببااوو ۆرز

و وتبلێااااا یوا ون ووبااا ووب ەگەور و ئاااابوری ییەتکاااۆمەبی انکێشاااەکبااادەم، 
تاار نەواربەرف  شااتواندانی  یاناکاا اجییژە جێوتاا   ێااوان کەرت ونەورە لەێنێکی گکەل
ک ا زگاا دوو دە  ن ساااڵ هەراچەناادۆ  ە بەوەی بڵااێم باا زکردەونگم بەرەن دێ. مبب
 لە شااتێ نیوە هاایکوانتی نەمااااتەکاا  ی لەودبەختاا ۆ بەت و ک حااز  باا یسااتادروه

ی کەماای ەالب  ەوائ  ن،یاا بکە  اریاادگبەر  یبەالحاا زە  یوەی بااودجەەنهێشت  ەرنببەرا
 ییە،ەبەەلێاانە کەو ئ باادەینئەوە  ڵاایەوو ه بکەیاان شااارگوان ووهەماا  ە بەهە،
مااوو هەێ وترگەر نەگاا ئە–کی پێویسااتیان شااتێ ەمااووه ئەوانەی ،خەڵکاای واننێاا 

     یووخاااااانلە هەزارن  ەیااااااند ش کە بەەناوو ئەە هەی -اخوازییاااااانی دکشااااتێ
هەناادێک رن و ادەووێناا خنە تە ووەڕپاا پ نایاا ەرگو جلوب دان پەڕپااووتو  ەچەک

ێاااوان نە نکەلێااا  ی ئەوی زۆرکشاااێبەباااۆ  اپە.رخااا  نخۆراکەکەشااایا جاااارانیش
ین و وابتاای ناا هەڕۆژن، لە ەیەم لە ١٩٥١و  ١٩٥٠و ،١٩٤٨ ەکە لان نتواانیشاا د

 ن لەنیاااژیا تانداردیساا  وەریپێاا  شوانەون، ئەواتباهاا ڕر وەئەفریقااای روباااکو
اوەی مراز ود لەزۆر  ا  تهێش  ناکاحەفت  یووای زرەتسە  تەکان وەسی شۆتایک
ن وانێاا ە کە لەیاان ن دەکەخۆماااایی لۆزباا یرپە ئااێمە تەڵاابەوە بااوو. هەیوازیداخاا و 
 نییماەماوەرج  رەیخانوبە ەکەیی ٤٠٠،٠٠٠ تر لەپ دا١٩٧٠  و  ١٩٤٩ڵەکانی  سا

ڕگەش پەالدە هەرچەنااااا – وەووەنەماااااابت لە وبوێنێک شااااا  وە ودروساااااتکردو

 
پێوسەون 138 ئ ر  لش  خەوەی  بیتە سەروەزیبب  یەکەینشیانەن ە  لە   ندادەنگداە  ل خۆی    ەشیر،    هەر سێ 
 . ڕوەرگێ-ەوێئ ە بۆ ژەیامێرە ئائ یەێی، بۆیە ئەم سابوواند دسە
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نەی )،وتابخااا  یەنگااااشاادا دیارب  زۆر  ەلن،  دابناا ەی مچباخ  ،خانە،وتابە  ک  -ووباب
هاایک وای  ەڕی  ێکینازخۆناا   ەهیک بم  ەببێ. بێنەل  تر(یکەم  ڵاس  پێنج  ابنی لەمند

دەکااا، ۆشااحاڵمان خر نەی کە کەمتاا اییتڕاساا  ئەو ینپێیگەیشااتب ک کەتکەوتێدەساا 
وو. ەبیش هدمەنوڵەەها دەەروهی هەبوو  اریل هەژائەوێ لە ئیسڕ. لتەوەڕێناس
 بەبم  ،نن نەبااوومەز  ر گەورە وندی زۆەەمڵودە  ەو ناری  ژیان نە هەمکا  یکه

 ن.ووشیان هەبیکووهەرد
 

ێکی دوو یووە خاااااانە کە  لبە دکان لییەئییساااااڕاتاش ئو هێشااااا وێ لە
)تەناااانەت  اوەنااا انە هێابخااا وتازیاااان لە ،و یانو منداڵەکانیشااا  نەژیااااد داوریااا وژ

 و( خشااراوندا بەشاا ەندیواێناادنی نانەکەی خوەدارویااش لەپاا اەوت دە بەەناا هەرچ
 ئەوانەش (نایاا بارەکەەە نالپاشااخان ن لەبەرۆریشاایاەشااێکی زب)ەمن ختەرەماا ک
ی تهاووبە دەبنەوە  میشهە یسان بۆو د دایە  ترسیمە لەن  یانیاایە ژیان وڕواب
ن یااابارودۆخ ڕاوانەلێباا  یشااێوەیەک بە ە نوێیەکااانبەرکااۆچ هەمااوولە دوو، پاا 

لە  ە، کووباا ەنیان زۆر شاا ژمارە ،وبااوی واش هەئیسااڕائیلهااا ەووو. هەرباا پ  خرا
 ەب و،ان هەبااااویەشااااخەو ک ورەەی گتڕومبێلاااا دەژیااااان،  داکسااااەێکی لوانژیاااا 

نە اژیاا  ەودەکاارد و ئەو شااێبەرن لەامۆدەیااادو  جلی  ،اردبواندەایڕی  راوەیدەستک
نساااتی واپەیوەنااادی بە ت هااایک شو، ئەوەابورە هااااوردەکرەودە لەکە  ،دەژیاااان

 نییااااەی ژکینەە،تسااا ڕارودۆخە ابە بااا  اخودیااا وە نەی نەتەە،یتسااا ڕای یبورئاااا
ە رکااااااێکررایەکی ۆپئاااااا امەڵەیەدۆکاااا  ئەو دوو. لەنێاااااو وونەبااااا  کەمااااانەنەتەو

ان مەتیاا حەز  و  تی تەنگااانەکە کااا  ،نەکان هەیسااپیاخە  یە  کارکرێ  وکان  اتووەلێا
     ری گاااازپارێن ئەوانەی نااااتوانەن، ینااابکیان دابەکانیاویساااتیپێدوە تاااا بەڕێکاااردو

ناادان چەۆ  نە باا ائەو،  نەمااوچە بااک  کیە  بە  ەنیاااتن  نیااای ژیاستانداردەری  ولە پێ
و رێز اتپااا وبیە، هە اننەمایااا ترین بچااااوەرکە ب ،وەدنماخۆیاااان ساااەل 140رێگااا 
 بەن لەوەی یارماان بەرپرساا  ەڕیباااو ا بەشاادەوەئ بم لەگەڵەرن، بەوربانیااد،

ر ەبوون لەساا ەدرووساا کاتێااک  ومااوهەەی ەوبتابااارن ە و خەاتووسااەرمان هاا 
ووایە دەباا  –ەسااێک ک ووماا هە کااان،ەمەک مااوچە رێاایک و مااز نەوەیردبەرزکاا 

 وەرگرتبایە. ن ەکەیازیاد
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ون، ەباااون ووتوەساااەرک ریاااشۆە زنااادهەرچەانەوە چینااا و دا لەمااا ڵوەه
ە ێکااااارکرلە  وت،هیسااااتادر یەناااادانرمادی کەناااا یزبڕ شااااتێک لە .تپێبکەمدەساااا 
 ەوەیاااانبارە ەی لتاااوانمنە ئیااادی ی،ۆ،انااادمتیااادا کە وڕوئیل ائیساااڕەکانی باشااا 

 ییاا یەکێتنەبااوو بەوەی   زێه  بە  یەڕاوب  دەەنەوئن  موەک    ەسێکک  ببم.ەنگ  ێدب
 یافی مااا ناساااتڕاە پبارە نبەردەرماااافبەڵکاااو تە ەسااا پەیوەر ه کەوەن کرێکااااران

یەکی ەماااو ن بااۆتانەکانوساا تن کاتێااک کە داگرنۆ ماااباا  ەوازیو بااانگ انکرێکااار
م بەب  ن.ام نااادرێن ئەنجاا کاااوتنەەککێڕن کە  یااا  دەکرێێستیان پدە  ەستیدرێژ  د
دەساااتبەجێ  وەیبێااائەان لێبگیااارێ ێزیااا ڕ دەباااێن اورکرۆمااا  ەینەوتنااااڕێک وەئ
ئاااااابوری تی سااااا ئا نباااا  لە کەش وانەەرێ، ئرباربکەساااااەل دیاااااکەی یزاخااااودا

کاااااتێ  ەره ێااااننبپەژر ئەوەشبااااگەن و ە ییڕاساااات وە لەیاااادا پێویسااااتنەتەوەی
 یکێیەتاای. هاا تیان پیساا پێو رزۆ کە ،ەیانتە ئەوێەبااێ باادرئەوا د  بدرێیادەیەک  ز

ن باااوو. مااا ەەوە لەگۆڕێااادا نیەکاااانیازاوی جیماااانەبی ەلەباااارناک سااا رکی تشاااتێ
مااادەم ئا اشسااتێا، ئباا کرد مە شااەڕایبااووروت دەتادیساا ه ەر لەبوەمسااابنێک لە

انی تایو مامۆساا   سااتارەرپ  ک وزانێ کە پزیشاا ەدا  خو.  بچمەوەتێاەڵ  ێەرلەنوس
وانن ان دەتاا ئەو موە، بەبونیان نەباا ائاساا  ییئااابور کیبااارێت اکاا هاایک  یلئیسااڕائ

 ناساا وبباری هە  بن  لە  وچە نزمدیکەی م  ەکانیڵکۆمە  اکدتێکا  لەبن    اموەەردب
ئەگەر  وون، خاااااۆرۆبااااا غن نانی ژیااااا رەکااااااە زۆییااااا خەرج نەوە وباااااوورزو بە

 یە.ئاسانەکە تەوەش شئە ن.بژی پێی ئەوا ناتوانن ،ەکرێدنزیا موچەکانیان
 

گرتنی کەی ماااااانۆبیااااار ۆیش بااااا هێاااااز ەب ۆزییەکیوسااااا ناها هەروەهاااااا
 یکبااااارێ ە وبت لەک ،تیشەیبتاااااو بەەبااااوهن اکاااا ەرییەجەوه یەگااااوزاریتمەخز

 ، مەوەەبک  ونوڕکی  ێک کەسبۆ هیێ  هەب ەوەب  پێویستم ەیین او  ا بوو. پێمجەنگد
ەی ونەڕاناادسااەر گەڕیااار لەب بەوەیێ ەیەناا دەگ خااۆم چاای ۆ خااودیباا  مەئە کە

بم هاایک بە  ،ناناادەگرم  ەکشخانەیۆەخناتێک ستافی  ک  ،ەمدب  ارامیو ئئاسایش  
ربااااانی ی ،ومەرەنجاااااب ەک ،بکااااا ەربدەسااااتە ەوئەوەش نەبااااویااااکد یەکیڕێگااااا

 .دەم کرکارەکندن و ارسگیسەریەک ەلم ندابۆیە  وە،ەکەوێتەلێن
 

 یەک نێ بەاتواناا  حکااومەت" ەک ،ەوەکااردارە باا  ە چەناادتەوۆ نەباا  ەوەمئ
تی ەساا یەسااای درداە  دوگەرییااانێ جااکرناا   ئەوە  ۆشااێک بکااا. خاا ئی  ووهەماا   جار
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اڵ ز دااریاا ژر هەەسااەببێااتەدی:  ێەجدەسااتب ناومااوهە  ازییدی داخااوو ئ  اهەڵبد
 بەرانکااۆچ بااۆەش وانەوە، باا ێرردن بباا جەنگەکااا ابناادرێ،ێاائەوەی باااج دب بااین

بگرێ. هیک وەر ۆیکیش مافی خێکەس هەموو بسێنێ وەرەری پو، ئابەوەتکرێب
 تەنیااایش ساا پر بەبم" ا.کاا بدا یەک کاتاا  ەنە لاراک هەموو اتوانێ ئەوک نتێکومەح

ان ماددیەکاااا امەتە ەرد بە اتەنیاااا تی ەەبیکااااۆمی یسااااان. یەکووباااا ەوپو  نەپااااار
 رهاوکاااوو د ت  بەپێویساا ێڵاای، هنە ریدا هەژاماا اکالە ئ یەۆ ئەوباا تەدی. نااایە
 ەول ریمومناایش هاایک ،سااوبااێ، هەناادانیان ای تەکواسااتخ کیە ە وەکک ،ەهەی

 رد. کارەیەوە نەب
 

 اێگاا ڕێ  ناااب  ،نهەژار  دائااێمە  ەی لەناونادا، ئەوەمیەک  لە پلەی"تم؛  گو  من
. نی دیااکەانی کەساا ( بۆ خەمخااوارد ا)پاسیاراککی نبەتێاب  ەبدەن ببن  انخۆی  بە

باان  ەراناادتەک شزۆریاا  دچەناا  ن.باا  رااو کاا  وڵێنوبجاا ان ۆیاا خ ەبااێ بەد انئەو
 ەزووتنەوبااا ەو ڵ ئدەداتە پاااا واننیشاااتی داکەدەوڵەمەنااادە چیااانە شەدوەنااا ئە

ەو ئ یە.ەڵگااامی کۆنۆگونجاناادخ ەکخسااتنییسااتی مەبە ەک ،یەمەزنخۆبەخشااە 
ە یاااننەی نواەلەگەڵ ئ  یااوەن بینیاقەشاا و م  یانەوودنێەی خووانەی نێوان ئەنێلکە
 وانەیئە ێاااواننلێنااای ک کەەو رەباسااااتکارەو  رەەووەنااادە گئە یالی کەمااا  بە
 ە."ینییان ئابوری نایئەوانەی کە تواو  ەشکێددا یسەر ئابوریوانای بەت

 

ماان و.  بااونەبە     ێشااوێن  هاایک  م لەەبب  ؛اێنابەدی  شکەوتنمانێێ پدهەن
ەکااان ارو نەد  انی گەنااجکێشااەکی  ردنکسااەرچارەۆ  ب  رمییروەزەس  میتەیەکیۆک
 یرفسااەئە ،کزیشااکێک، پسااێوناو، دەرشااارەزاری کااافێر ەکەژنلیاا  ێکاێنااا. لەپ

داکرد. ن تێااا ریااااشااایان خۆبەخشاااانە کاوموەهنەکاااان و هتاااد.. ی تەمەرێچااااود
 اموە هیاا ی کوەئە تیجیااا لە ناادڵی خایاسااا دوو ەکااۆمیتەکری اە کاا هەرچەنااد

 ی لااێەدڕاسااپار ێۆمەڵاتر کاا دو ەیئەو  ۆب،  چێب  ێنگێکی پاند مچە  ەنیاتو  وابو
 لە رزۆ ەنەوەش باوبااااااااکەکەپااااااااۆرتڕا یەوەلت بەرنااااااااانەتە ،ێااااااااتەوەبکەو
یی رەکی سااەیە نرخاای خااۆراکبااوواەد یش. کاااتێکدەجێکااران جێبانمەکاردپڕاساا 

 ،ووندەب  مەنددان سوجەکبای  وباربو  زم لەموچەنکی  خەڵ  ەواە، ئنەوبەرزبکەی
تەی کا ەوەکرد، لدستت درومەەراکەمدکی  ڵخە  ۆەرەمان بوبا خانکرابب  ائیدی ت

 وەی ەئبۆ د ردەکرێ ەکوی بوندنی خاتکروسدر  م بۆامەوشەڕی بەردم  خۆ بە
 ەک بااۆ ئەوەی نااداماهەوڵ انێ. بێگوماا بکر  ۆیان بۆیدەستگیردا  ویستیکاتی پێ  لە
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می سااەردە  ەمەکەەردان ساا یاا وین  دابوشیەڕانگێزش  بارێکیلەبن    دەەنکرا هەرچ
تا   ووە نەبودەستە  بە  و پارە   ویسپێتی  ز کاەرگیه  یدبوو، ئی  زمەکانیرۆریت
ی شتێک  ووهەملە    ردەەب  کە  -نەکایخۆجێ  شەێپ  لە  ەەره  کێشە  رەس  نەڕژێیەبپ

تی ئاشاا  بەرەت سااەبان. بیب مان خۆشاوسێکاندر ە لەمبوو ئەستە وا پێمدیکە،  
مااونەیی نی ەکگەیەڵرگیااز کااۆمن هەیواننەتاا  ەەیانە لەوهەرچەنااد ،دەزاناایوەم ئە

 مبەب بنێااین. تشااتر بنیااااکااۆمەڵگەیەکی برا ەکاا د ەوەییااایدڵن ەب ۆخاا بنێین، تبنیااا
 و؟کوێ بولە تیاخۆ ئاشئ

 

 سااراهاااتەدی. ن گەر ۆڕ مسااتەرربەسااتی ئاگدا ١٩٧٠بی ە ئااال انشاا پا
 سااێبااۆ    تەنیاااتەکە  ربەساا دنیەتی ئاگرخوارومشااو  ەیایماا   ا ئەوشوێنەیوتی تگ

 -ر بێداامهێخۆی    بەە  وەی کاتەکەەک ئوهەر–  ، بەبمکێشیەد  ژەدرێ  انمانگ
. ساارۆکی میسااەرە ئەو بووی گەجێ ەسادات لنوەر ئەلئەمرد،   لدائەیلوو  ەو لئە
 ێکیپیااااو پێااادەچوو ساااادات مەوەەیەکسااایمای  لە ی کەەەرئەورلەبهە کوەەن

ی ەلەکەگ باااۆ گجەنااا اتنی اییاااا ەوەنااادی کۆترژرانەتر بەاشااایهۆکە  ،ژیرترباااێ
گەڵ لە یاشاا ب تاسااەر بە کە ،نش هەبااووەی دیااکەلەگماااژکااو ئابەڵ ،داتەوەکباا ێل
ان دەناا چ  ەوە بااۆییۆشاا خ  ەب  کە  ،حوسااێن  ردنیش شا. لە ئواهەڵناکاندا  ەکوسوڕ
ا دێکاا راب ۆی لەڕێکەوە خاا دا، لەپاا  انیکییەتینەڵەساا ف یسااتەیرۆرتدەی گ داڵاا ناا ما

       یاااااادیئ و شااااااەوەهەڕە وگە  دەم بەر ەەوتوانەوە کئە یەنال ەل، وەدۆزیاااااایە
ح، ئەلفەتاااا  ۆباااا و وچاوا پێاااادەەوە. ئاااا یکردننو پااااا ریانوتەسااااەکە ئەیلوولااااداە ل

 بکێشااااااااای وە ێاااااااااژدر دۆخەکە ردبوودیاااااااااا وا .ش باااااااااێەڕ ئەیلاااااااااوولێکی
ەرکەوتنی ی کەمی ساا تێکەرفەد  یشگارینیو د.  ەر   ۆگڕی  ییەکەخەرشێپەستد

یەک شاااێوەهااایک  یاااان بەیەنااادراوی خۆگەاڕییەکاااان بیەرە ردەەرکسااا  هەباااێ.
انەوەی خۆیااان بااۆ کشاا   یەکااانیاریداواکان  یاا   ،درنەک  ارەموه  یسڕائیلئ  ەرنببەرا

ناادی کەنۆر کااردنەوەی ەسااە،سااە لبەبم لەوێ  ی،نەگااۆڕل ائیئیساارانی ەکاا زێه
کااان ر کەنارەلەسااە ساارمی یکااانەنکراووێراشااارە  ەوەیاککردنچاا  وس سااوێ
 ئەو وهەمااو– کاارێتەوەب تێاادا نااۆژەن نەیاانی ئاساااییکە ژیاا   ۆرێکجبە  وو،  هەب
ەسااا  بەڵاااێ، ئاگرب .ڕائیلئیسااا  وون باااۆبااا  ینیبشااا ەلێکی گەەگە ئامااااژتانشاااااپێ
لە  ەرەبااااایشی نەوە،ماااااای وێنەی لێباااااووینشااااا لەو  ەرە هئاااااێم ،وەەایکااااا ەتها
 بە . ئیاادینەوامبااووردبەە لەگەڵ ئااێم  سااەوداەروس  یااان  نیدیدە  ینەوەەتکردڕ
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 ە کاازورد دە، ورپەیااداببووە ئیسااڕائیل لەی شاابینییئەو گەک بااێ وەیەێشاا  هەر
دا ١٩٧٢یااااان  ١٩٧١ یش لەجەنگاااا  .ەژایەونەکااااو تەواویااااش ەب بەبم ،ووەباااا د

تە یشاا گە یشیەرەباا ی زماا یتیرۆر ەرپااانەبوو،تی بم ئاشاا ببە ە ەورساااییگەنهەڵ
 ی.ایەتدڕند اری وستی هائ یەڕئەوپ

 

 بەم بااێ، ەیەتەونسااتارایەی شانیاا وئەم د  لەسااەر کەسااێوە ییەیاڵند  بە
ە یحاااجی  ،لیاادافڕۆکەخانەی    گەیرکوشتائەو    وو:پەس  ب  کردەوانەی خوارەوە

یل، ائیسااڕئنی  گەکاااانبونا  بەرە  ا هەناا ک لە زاێاا یەک،  یکااۆڕ  ۆی پیورتانۆلیکەکسکا
ە ی لڕائیلنی ئیساا اناشااونی وەرزشااتوکو  نی خەڵااک  فاناادڕو    ری جەماوەۆ،اندنت

یلییەکان لە ائئیسااار اڵەەی منااادتنەوشااا یاااان کوخ ی میاااونیۆمپئۆلااا  یکاااانیەیاری
د نی پەساا ەوەئ  ک کەسێکئالۆت. هیوی ماارتکسوتازەدر  ی شاریانەیەکابخ،وت
وایاای ە و دڵنەیەنااامازت  ولێشااا  بە  ەیەبوواد  واهاشایەکی ئیانکارتاو  هەرکرد،  نە
ێمە ئاا ا  ەشاادئەو  ڵلەگەبااڕم.  دەرب  بااۆان  ییهاوسااۆز  یەانێدمەگرتوویەربڕینی هد

ن بکوژەکاااەڵ  گکە لەدەکەین(  ەڕێاا چاو  رزۆا هەر  هێشاات)  دەکردچاوەمان ڕەئەو
 ەوەو کاااردر ئەەی ئەگەوەب کردیاااان،انی دیاااکە مەتەکااا وکح ەکێوەیەک شااا  بە

وا ئە ،دراباێپێبااا ڕ انەوەرمەساااەبان گاییااا ڵەەکی ێاااگەڕ کانۆتونااادڕ ەوژیاااانخۆک
 گەرە ئەرووباااد ،بووڵنەگراشاااهەتێکی حن شاا مااا. بێگوکچااۆ رێناااینە سااەدەیانا

یش کەساا یک دوادا دەهااات. هاا  بە رۆرییاا هەر ت ،باشاالکرد ۆ تیاارۆرباا جااڵەوت 
ل ئیسااڕائی  مەتیولەسااەر حکاا   شرانیگاا   بەزۆر    ەناادەهەرچ  انێ،زنا  ەئەو  هەرگیز

چاای  هەساات  بەیااان ن کاەریسااترۆتیی زاداخااو بااۆێاار بڵااێ نەخ ەک ،ەکەوتد
 لەوی تەوا بەوە ەەرد ەئیلی لساااڕائیفەرمااای  کیدێکارمەنااا  هااایککە  ،چواناااددە

ەر ێ هەڕگ ەش هەریڕاسااتیەو ێ، لبیااانااراودا دڵنچێی ر بااۆمبۆی لەبەی خاا ژیااان
بااووە(   ر وااجاا   رکە زۆ)ە  ەر ببێتیەکس  رورسنوی سەائیلامی ئیسڕرئا  یشارێک

کە  ،شااێ یاانەی ک ڕپاا  ودڵ  لە خدا یانێککەساا هااۆی  تارگە بەشاا ێکاای کونمەدی
 ناسااۆر ن وژا ەیگبەر اۆشن تاا ەددداتەکانی نسواڕائیل لە تئیس  ووباو  بڕوایان

 ێ.نەگر
فڕۆکەکااااان و گاااارین، ۆر بروین بەرگەی تیاااا وێمە فێرباااا ئاااا  ەلااااۆ،لااااێ گ

 ەڕ وەی شاا وەکاای پێشااەەییاانە بەرنمااان بکەەکاانخڵوێزرێزین، بانمان بپااواربێڕ
 بەدابنێین. من  ەکان  امشە،ن و  نەکاخاباانی ،وتەپمان بۆ گۆڕکگەڕۆ  ریکگئێش
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 تیەساا دانی  کوتوەۆسااتکەە کانی خێاازنرداسە  و  یشتمڕۆدەبازەکاندا  دوای دارە
ر بە ەساا ن دەسااتی شااانازیکره لە بااوومڕکاارد، ماان پڕاوپ ەکااانمرەبیەرۆری تیاا 

 ێبااا  انە.مااا زدێوە نۆکانە ورسااا ی تزەبااار -اانە دەخاااورەبااا ز ەوکە ئ ،ەیەکنەتەو
ەرچییااان ان هەکتیرۆریسااتەما. ن نداناماتوا لە ەدی ئێمیەتی. ئ"بەسی  ێئەوەی بڵ

نی اتەکاا مەکوح ان."ردماا کبااوو  نااداماتوانا ەی لرچاا کە هەونچاا  ،رێەوێ بیاناادەد
 رساااتان، لەساااەرۆریت یداخوازییەکاااان  دەسااا  ەدای دا و خۆیاااانڵیانااا کۆ ەدیاااک

کدا ێکات دن، لەرکئازاد ۆن باەندکراویب مەت وخزۆکەیان خستنە ڕفان  پێشنیازی
و  "ەریااااالوتن "گدەگاااا ێیااااان نااااوێ پی چەپاااا اڵە و باااا  نەاگاااا ەریی بێنااااامەگڕۆژ

اڵەوان پاا  کوەنەر اانباا تاو بە هەر ەئااێم ۆدە باا ەرچەناا هی". دازائاا  انیەر"جەنگاااو
 ماان ،یبااۆ خااۆ انێااک بااووژ  کێتنشاا ی نامڕەساا ڕێور  هە  شداەڵ ئەولەگە  مانەوە،
 ون لە ناااااااانااااااااداە،ەتنەی ب"ە"نەمااااااارێتیو ئەبااااااااری  ەچاااااااوومە بااااااانهەر ن

 اوای ئەوەە دک ،نگاای پیاارۆزی" جەدو"جااایااان ن کاسااەاپەکان و ترکێسااوپەرما
 ماان  وژێ.بک  نیخویانی مچووبەسابێکی  وونە خال  ودی جوێرەمیرت پوبوو حە

ە زدە یاااوانەی کەئ  ەیەرەوتم کاااتێ دەکەخۆشاا نتەواوی وشااەوە  ایواتاا  بە
 تن، بەشااا ا کوپیی دۆملااا ری ئۆە یاااالدا ١٩٧٢ ەلئیلیان ی ئیساااڕانەکانواشااا ەرزو

دوای ەش هەفاااتە شااا  اتەنیااا  کران وئاااازادە شاااەوندنیگەیارا ییەکوریااااوههەرا
دەدایە  پولیااااانرەوان پایەکاااا یبیەرەڵەتە . دەونفااااڕیا یبیاااا ل ون بەرەیاااااکەکەتنە

              کیش و کاااااااتێ نکااااااردەد انو پشااااااتگیریدەدانااااااێ  کیااااااانەن، چارۆریسااااااتیت
 ابنانااادو لوا یرە ساااوان لمکانریساااتەرۆتینکەی اوەدوی بااا ڕونی وڕورچاااابە بە

ە لەوانماااااان حکومەتەکمە ئاااااێ ئەوساااااا، اڵسااااا لێاەیاااااان ارواه  ەرەیکااااارد، 
 ێااتەدەکەو نکیاااانێموەەر ،تی هساایارێەرپرب ۆباااڵیئ نواکە ئە ،ەەوردئاگااادارک

 ۆ. ئەست
هەر  کوەنەو، تی بااوئاشاا  چااووێتێڕی  اکە چارەسااەر، تاا رەتاکە چارەساا 

باااۆ  شگااااڕێتااااکە  .میشاااەییی هەکئاشاااتیە وڵکااا انە، بەفمەندشاااەڕە یەکییاشاااتئ
بەوەی  ەینمان بااددۆسااتەکانەڵ لەگوڵێااک هە و بچااین ووباا ەی، ئەوێاا گەیشااتن پ

 ڵلەگە انییاااا ۆوگفتگنمااااان نەکاژمود تەیوەەل–و  ەسااااتڕای ئااااێمە سااااتوێهەڵ
رەو کە بە ،نڕۆیدا بااااااا وێکساااااااەرەدا هەر واید ەدەباااااااووایە ب-دیننەدەکااااااار

 ببا. مانانوستاندند
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اێناای نر بە و هەبوتساا پێوی، مااانردکێژانەی وتااوەشاا  و ولەو گزۆر 
 . لەوساااموکێکیاااان بنەی باااارەی لەانم ودەتااا  یەوا پاااێم ەماااڕۆئ موە، بەبتەبمێنێااا 
 بە یاااڕۆمان یرەوەەاری دوباا ارک یااریی وەزرجێگاا  ،اد١٩٧٢ی ساااڵی ێکتپدەساا 

 کاربەدەساااتانیگەڵ لە ەیئەوباااۆ ڵەت هەر ڕوا ، بەلئیساااڕائی ن هااااتەساااەردا
ەی دانناا تایبەتمە یەکوازییاخاا د وئە  یکەچاا .  ببێااتەوە  دەرەوەمااان کااۆ  یەانگرمفە

 مااندەیەوێ  اتەنیبە ،بووژدڕئەوەش   لەسەر،  ێینبن برد میکاوکرد: داپێشکەش
مە دەبێ. ئاااێدا ئاماااانمااااانەکتوئاخا تیاکااا  ەە لی دیاااکیک کەسااا هااا  ێاببیناااێ؛ نااا ب
 یڵەتاااا ەود یااااا تاااااکەانڕۆم هەبااااوو. ادایاااا نڕۆمالەگەڵ  مانباشاااا  ییوەناااادییەکپە

گاای ەنج  دوای  ەل  لەگەڵ ئێمە  تییۆمادیپل  دیییوەنەپ  ،بووت  ەبهڕۆژی  ئەوروپا
 ۆکیبلاا اڕینی نااوڵ گەلە وەتیاادەکردەڕیش بەردەواماا و ی ڕنەباا  داەۆژڕەش شاا 

کی ۆن بچێااتە پاااڵ بلاا یل بکااا یااایسااڕائئ ژەدە دەناا گوپای پڕەڵمەتاا دا هیسااۆڤیەت
مە ئێنمان.  ێکادراوسسەر  "  ردنەکستدرێژییدە"ن بە  دنماارکرانبتاوۆڤیەتی بۆ  س
، انیەکاا ینەرگا هوناشاا ی، پێاناوبەشاای بازرگاا ه  امەیەکیناا نەوتکڕێک  وینەبوەیشتگ

ێ هەنااد دەکرد وگۆڕڵویەک ئاااڵ گەەۆکانمااان لتیاتر  و ەنەکااان، کااۆریکژزمو
 نەکەی یڕوتوگااا  ساااەرۆکە بە مااان دەهاااات. باااۆ یااااوەناۆمڕ ە ل انشااامبەریکۆچ

شااای ، پێسااا م ویۆشیشااا خ بینااای ودا ١٩٧٠لە م ساااکۆچاوشی یکاااۆالیاااا ننۆماڕ
د و انااااا ەوەندان رە یەشااااااری ی باااااۆ گولااااا ۆن مچااااا  کە ،باااااووم امرسااااا سە

. ساا ڕاپا نااداکاییەرەبەیە  ەتڵ دەوڵگەلەدا هەروەک  ێمەڵ ئەگەەکانی لیپەیوەندی
 ە لەیمگیربوونی ئاشااتیاسااە، وونیێشوەچەرەوپب  ڕا،یمە  اوشیسکۆچ  یانزدەم
یاااان کەەوەزیری گاااراتێ جێنەباااووم کااا  ساااامسەرە ۆیاوینااادا، بااا ی نهەبتااا ڕۆژ

 تەنیااادا  یڕاسااتی  لەوتی  گاا   ،یناایمب  اتەنی  ەب  شیاتێکک  .من ببینێ  ێدەیەو  دنڕایگەیا
ی ک مناا رۆسااە" ەنااێ:ابگەیڕ پااێم وەخااوارەی ەەمئ ،لئیڕاهاااتۆتە ئیساا  ەوەبااۆ ئ

تی اسادری کرد، میس نیوانە سەرداوەو زبەو  ئاتێ  ەنم کابگەیتڕا پێ، تناردووە
کی زۆر ێمان پەیاااەکەمۆکران سااەشاایەکنەۆبووێکی کرەنجااامەب وەک بیناای و

ەو ئەی لەوەتەبم ت پێبڵێ، بمەکەیاەی پخۆ خودی ێوەەییە. دپێ  نگی بۆ تۆرگ
ساا . وخاربێاانە ب وەئێاا  ،ەودوی کاارشنیازپێ یە، بۆین{ە چووو چووبئە}  ناتوانی

ا ەوئ بااێ باشااتر  پێاا ی خااۆت گەر رەزوش بێی ، یان بەئایێنیاە نانی بدەتو  ۆت
نە وچااو کە ،ناادام نەپەژرەو" ماان ئەەیاان.ەکدەوێاا  ئ تیانگاێشاا یەوە بیخۆشاا  ەب
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 تەبەپێمگوت هەڵەبم ، بێخستبوردو ائیلی بەئیسڕ یدانرسە یکانەتامئۆتۆین چ
ە چمیش ناااێناا نا ە . برساا بوخاە بااێم بکاارێگەر  ن کاااتزوتااری بە وێمەماان دە

ل ییسااڕائی ئی دەوڵەتاا زیرەسااەرووەک  ۆ ماانباا ە یو نیاا اونجاا گچااونکە  -ەوێئ
 تێاااک بەاک بەبم هەر رادابێ(ئاااا ەل جەوهەری ەری هەێکرەهاااا شااات گەر بەە)م

وەیەکی مااا ەای ئەوە بدوم. مااادەی هاااتن، ئاشاا ێگەیم پمەکەانتشاا بانگاێ فەرماای
 .فڕیم یامانڕۆ ەوبەر یش، منەیش ێگم پشیسکۆاوچمەی تناێشنگابا م،کە

 

ۆدا سااکیاوشچلەگەڵ  ێااژ(رودورودانیشتنی د وود بە)م  سەیاتچواردە  
 یرڕابە ەک ،شااااتووەێگەیت سااااادات وای خااااود لەتم گااااو پێاااای ەو، ئەسااااەربرد

ەبم، ن یشمن نگبێڕە ،بممن    ڕەنگبێ،  نێبیەک بلییسڕائییئ  امادەیەیەکان ئمیسری
. ێهەباا ڵەت ەودکی رۆسااە ەری لنزمتاا  کییەاە پلەوپاا ک ،ەیااکد کێکااییە ێڕەنگباا 
گااوت؛  ۆمە ساوشیسااکیش ب. مناا درێباا  زدەبێ سا ۆرەج  دانیشتنێکی لەوگوایە  

ە ڵارین هەوتشاا خۆ  ئەوەەوە  ێااژورودری دێکسااابن  اوەیم  لە  ەرۆک،سابی  جەن"
ارەیەوە باا  لەو سااەیاتناادان چە بەە ئااێم .ووباا  واش یتساا ڕا بە سااا -بیبیسااتم"

 وەلەو ئە. ێرڵ بگاا ان باااخۆشاای ەل وویکباا خەرن وەک ماا  کۆیساا اوشچ، وایااند
 لە تتەنااانە بوو.یاناادۆیانەی گەگسااتڕاو  یاایوومێژی پەیامێک کە  ،نەبوودوودڵ  
 ێزەکااانیاڵوبێاای ڕ لەێمە "ئاا گااوتی :  ەو. ئردکاا ی ەوە ،سااەریشاا کاوردەبااارەی 

تاااۆش." ی ، نەهااای مااان نەهااا ەیندنااااجاااام ئەنە رەکاکااا  رەوەماااانی دەفەرماااانگە
 ەەرەود ریوباااااارری کیاااا گااااری وەزێج ساااایڕێاااای کە لەو بااااو ازی وانیپێشاااا 
هاتبووە  مگەڵکە لە  یمسیاسری  ، ئەوسا سکرتێزدینتێی سیمچا  ڕ لە  ،دیەنوپەی

 بخرێ.کێکە ڕندییە، پەیوەس ربوخا
 بەبم وا ،شااکێنمااان بواکی نێەڵەتەساا وو بچێاادەپ ،ێکساااڵ ەناادای چدو

-وەڕوانو هەر چاااا ان، ئااێمە چاااوەڕولائیساااڕە ئیمەوگەڕا ێتاەچااوو. کاا ندەر
سا ت. ئەوەهادوادا ن  بەێکی  شتهیک    ەکەییەڕوانو. چاووی بایختوخۆرلە  زمەوت

 -تااووەپێگو هەر  یکە هەندێ شت  –ێ  کۆ گوتببە چاوشیس  ەکییرچیهە  سادات
 هااۆی ئەوەی ەک ،چااوو ئەوە بااۆ مااانمگو شناایو، موتااابواای بااێ م سااەرتاپبەب
 تلەگەڵ سااادایشااتنەکەی  دان  لەبااارەیەوە  ووەباا ن  یسکۆاوشلە چ  مێوەرگیز گه

بااۆ تەنااانەت  نان بکاااداپێاا اند توشاایخااۆی  وانیەیاادەتن ،بااوووەئە وەەبکاتە،ساا 
 وە.ەڵیخەڵەتانددات هاە سک ،بەوەی یشمن
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و دو ەره لە-بێەهییەوە نامەگەرڕۆژو ر ەماودیی بە جەنەیوەئەوەی پ
کی سەردانێ  تەنیا  نەکەرداکە سە  ،نووبیوەستپە  وا  یاۆمانڕ  ڕائیل وسئی  شوێن،
، ازدامۆ ساااا باااا  یوەڕۆنیاااا ی نناااااانێکی خااااوۆ یسااااکە؛ چاوشییانە بااااووئاسااااا

م بەب ،مااادەکردئا نۆیابکی شێوانم انێون، منیش خشێوانی  وایش خیرروەزسە
 زۆرمی یەکهیااوا ناادەکە چ-نەکەی بوخارسااتمەردااتاااداری ساا و نجااامیکە ئەتااا

ساایناگۆکی یناای ەهەوی ی شاا وڕەسمێڕ ەلانیم تووو ب ئەوە  -هەڵچنیبووەر  لەس
 ەک ،نمببیااا ی ڕۆماااان یووجااا  انبە ساااەدو م ەبسااا  ئاماااادلە بوخار خاااۆرالێ

زێکی زۆر و ە ساااۆبان وباااوون. ئە دترازای مۆساااکۆ ئااا انەکااا وجو لەاوی ەوبەت
 تەمد جەساا کرمهەساات م،درتنیااان لێکاا اخێرهسااڕائیل بەیئک بااۆ یەیتساا یۆشەوخ
 رگیاازهە ،وێئە م وەکشاا ۆخیاای رییبگااۆرانی ە کە یبیریشاام نااا ەب راوە،ەڵگیاا ه

گیااز هەرم ێاا ەی ئەوینیاا ەیوارە هئێاا و یەی ئەنیااانئەونەرمو بااووبێ یااانێی لگااوێ
ر رایەکی خەڵکاای زۆۆپئااا مم، بیناایڕۆیشااتم ەمبێلەکتڕوالی  ەوبەر  ێککات  یبێ.د
اوە یاااا نۆماڕ ووەماااا ه لە ون هەزار جااااوادەیاااا  دەکەن؛ ڕێمەچاااااو دەنگیبێاااا  بە

و م" شااالۆت شااابا"م و گااوت موتێپەڕبااو بەنێویاناادا ،گەڕامەوەئیاادی  ،نهاااتبوو
 ئەوی خااود ە.ەوتن گااومیالۆشاااابات شاا و بااوکە  ر دە هەزالە دەنگاای  گااوێم

کە جەستەش بەر شتێکی بوو. تاکە رارتدەهاب نبۆ مەکە  ە گەشتی لدارە خۆدی
ەبە ، ەشاایڕ چێکاایورەوڵە ک(  یەیاا زانی چات نەماادەکاا   )ئەو  ەردەوۆم باا گەڵ خەل

  م و بەخشااای ە( پێااایەکێڕگگاهەنە ئااا اوکەرڕ) یااااڕۆمان ساااەرەوەزیری کە ،ووبااا 
ەو ئ  ەوانئ  و بااۆوون  م باا ساااسەر  ەەوین پێاا اەوئ  ێ ی م.ڕ  نیە منداڵەکادواتر دام

 ۆ من.بەک وی نەبوو اڵەتوتوەرییە تفدەیا
 

نانەت تە  جارێکیان  ن،ەبووی دیکە هنێشو  دیکەش بۆشتی  هەروەها گە
 یهەساات   ەکی  ئەو  بااێ  بچمە شوێنێک  یکردمێرفانەش  ییەرچڵس  ۆکەیەکیربی
و   ێدوئ، ساا ناادنالرک، فیمانییم بۆ داۆژڕتێکی دە  دا گەش١٩٧١هاری  بە  ەل  بکا.پێ
 ،اۆلمستۆک بۆ ەهێلسنکییەو لە ردانەی منوە سەما ەوان ئێون لە کرد.ویج رنۆ

لە ا  ئەو  نێمبدا  ەیەکی باشی بۆشەخن  ئەگەر  ، خۆوبوتە هەهەف  تاییی کۆوپشو
ۆ بم خااا ەب ش دوور دەکەومەوە،نیەکاااارتپۆڕاروساااکە و بلااایکس، ، تێونتەلەفااا 

 ێاایامی لئااار ەب یاادایات تەوەیزدۆنەخشەکە ب پڕبەپێستیشوێنێکی    ەبوون  اناسئ
 ادیاا ەکەم هەر زسایشاا ش دۆخاای ئاهێشااتا اێکااد، لە کاتبدەیووشاا و پ کەویپاااڵ
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ە. کی دیااااکێنشااااوێ ەچااااوومەوە دێنێکەشااااو لە ەتیش کاتێااااکەتااااایبب  راکاااا ەد
کی ێوێنشاا   لە  بەڵکااوی  ی پرسلماۆکۆزی ستڵوێبامم لە  ۆرشەلیگەکەی ئنسیونو
 رتااا واێ و دەبااا رنودو ەوەوئێدسااا  یختەایتپااا لە  یاااشرۆز ،باااگەڕێهێاااورە وا 
ێااادرا؛ ل نگێاااکزەڵم، جێباااێیل بەئساااڕایئەوەی ئ پاااێشر وە. هەتەکااااگادارماااان بئا
ێ، ناا ببییااوە ماان نیتوانە کە ،کاارد ردنیلێبااو وایاد ،بااووەکااان ەزیرەکێااک لە وی

رد کنێااک ،سااەماەکولدوو خبۆ    مە. ئێەنێیگەڕاب  پێمخۆشی هەیە    یکشتێبەبم  
 م. وتڕێکەبە ەخانەکۆڕبەرەو فو پاشان 

 

 یەگااوا ،وەرتەرگاا مم وەڵاۆۆکخااانەکەی سااتڵاای باڵوێزکی هەوالساانلە هێ
بااۆیە  ،ەوەتم نەدۆزیااوەاڵیەتە دەسااتبەڕۆژدوو و ۆ ئەباا  ایااانکی وشااوێنێهاایک 

  ەسااا کەم دەگەشاااتە فەرمیااای اتااا  وەەم بمێااانمەکخاااانەە میوانلەر دەباااووایە ه
نم ەوتاااا ێکبەڕ یتدوا سااااا نگاااای تەلەفااااونیەز پااااڕێکەوە ەلەبم ب ،ەەوپێاااادەکات

 اخۆئاا   -مااانی،وڕوامایەی  ە  ووب  کە  -کرد  ادارم لە لو کاوائیدی د  وە،تەیرهاەبب
بە  وئە .بەساااااەربەرین 141ناااااداللە الپ تەهەفااااا  یوور پشااااا ەە گخۆشااااا  ێااااایپ

 .ێم بیتیڕاس بەد رەکەدباوەڕی ن "ند؟:"الپال یگوتوا،وڕمانەوە 
تااا  ووباا دکرلەبیرئەو گەشااتەم  یتەواو ەماان ب، "بەڵااێەوە ردونکاا ڕ مبااۆ

ناااای فێی دڵڕدەناااا نلپالناااادی فیرگەی الودو گاێشااااتیبانئااااێمە  ەبمب وکە،ناااا هە
 شخۆ  یکاتێکمەتێ  وبەڵێنی داائیلە.  سڕئی  یێکدۆستهی    ن، کەکراویتی  سروش
 ."تیلێیەزم ەم حۆخ یش، منبگوزەرێنین لەوێ

 

ێنەکە وم گوتیااان شاا کانوانەاسااەپ: بااوونی هەایناااڕەز مەڵێااککۆ کەچاای
 ،یەیاا ێ نپاا تمان  سپێویی  بەرگوجل  گوتیش  (لو)؛  ورەوریش دۆز  و  پەڕگەر الزۆ

ی و ناااادەینلشاااای فئاسایسااااتێ. ەبیدەوە ونەبااااوە،ڕ اددەیڕ تاااااێ ەوچااااونکە ئ
 لەلێااک مای سااەد تەنیاااوێنەکە شاا ە کنچااو ،امدایگرتنساا  ەکەبیاارۆک ێدیش لەسااو
ە یشااێتی  ،پێیااان وا بااوو  یشانووەماا هوو؛  رباا وەوە دوتۆڤیەی ساا یەکێتیاا   ریوسنو

 ێتییەشاا مااایەی و، وی پشاا ۆژڕدوو  ەنیاااتبااۆ  یلیمااا ١٢٠٠تەواوی ەشااتێکی گ
 کرد. نشمااو ەرو ه ۆمبڕویستم من خۆ بەبم ،ەیبک
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 ینەومە چااااووو. ئااااێی باااا ێناااا نا ،ڕیپەئەو تااااامان تەکەە گەشاااا ەڵاااابەته
 لە .فاااااڕینالپالناااااد  وی بچاااااوک بەرەەیەکااااا بە فڕۆک لەوێشاااااەوە لم،ۆساااااتۆکا

ی ناادالپی الەختپااایت  142ۆڤااانیمیڕە  تینیشاا ر گەداوی پڕشاانگتای خۆرەەیەکێوارئ
 دچەناا و، ەبااود ی تێاانسێکاندەی گۆڕەپاا ئەوەناا  هەر ەک ەکەکەخااانڕۆف. دیەناا ینلف

ی ەنەکژانیمی و ۆڤاا ڕی نکی شااارەواد، سااەرۆکااردە انەیاا ئێم ەڕێیی چاااوتاکساا 
م ەبن، بێد  ی گرنگەندێ میوانه  ،وپێگوترابو  ەیئەوەند  ایتەن  وەستابوون. ئەو

یە، ی لێاا ێکیشاا نووسنامەڕۆژت وەکدەر لەوێن کااێن. انەکاااومیوو اباا ەگوترن پێاای
ێکی ەباخوڵکەگدەساا   یشااارەوانی  کرۆەری سەوسها  کە  ،راکیینش تێبوەئە  هەر
ەر تە ساا شاای خساا چاااوێکی دیکە ئەو  بااێ؟  پالند بۆ کااێال  باخ لەڵەخۆ گوئایە.  پێ

باان لە  کە  ،کاارد  یاببەتنێکی کورژ  یەیرس  کە دابەزین،ەفڕۆک  لەەی  نائەو کەس
 ناخەکاااش گوڵەببۆ ئەوی  گە ورنۆر گی زکەسێک  ەرە و دیادایی ،وڕسیەکۆپاڵت
ە ئێم  ینجائ  ێکی نەکردەیە شت  ێ،ەپرسخۆی د  لەکە  سەنامەنوۆژڕ  .ەکراونادئام

 پێاای پااڕێکەوە، لەەمااان بااڕینی حەوانێشااو ورەبە فاارو بەۆمااان بەنااای خڕێگااا
ی ەەکەرساا وەرنوبااۆ س وسااکەبرش جێدەسااتبەماانم و وژنەکە  کەوا انااێ،دەز

 دا.ێلخۆی 
 نجااایئ ،مەوەحەسااا د، لەوێباار ەسااەرب میااداانیۆڤڕە ل  می نایابمن کاتێک

ە ماان وی گااوایبااوزانیا دنی  ەمووه  ،یەکەنەوام ک گەڕەبب  ،مڵکاۆتۆس  گەڕامەوە
 هەمااووو ەبااۆچی ل  ێئەروە.  وسەکان کااردڕوەگەڵ  لم  یینێنا  تنێکیدانیش  لەوێ

ردووە؟ ئایااا کاا   یااانیچ  باساایا  ؟ ئایاا الناادینندی فپالال  چۆتە  ، گۆلدا مایرەنوێناش
 یەکی دیااکەهەر جێگااا ناا و یاا ەناڤیکەندە ساا لێ کەساا  کهااییناای؟ ب یلەوێ کێاا 

  وەزیااری ی جێگریاا نپکیاارر تساا مسااتەد تااا ەدەکاارن ەکەییاسااتڕ ەایااان بڕوب
م هاااتە ڵێجێبام ۆکاۆلست لەوەی من رێک بەڕۆژ  ڕووسیەرەوەی  دی  راروبکا
ر ئەو اتنەساااەدا هیااا یاود امەکاااان لەنڕۆژ. یناااینەب انیەکدیشااام کەچااای ،ەوێئ

 ەر کردبێتم ه ەەیاتس ٤٨و ئە  ەیماو  ەەوێدا لتەی من لش  ووەمه ئەو  ایەیوبڕ
ۆ وو باا باا ن اەکاا یئاااژەڵە کێویەکی یدگاااریچەنااد یا ڕیناایک و وسااتنن و واردنخاا 
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ە اچیااا بەنااااو دەر باااوو شنەنگاەانە و بێااادساااتخۆشەوی یکااا ەڕانێانم و گکااا ەونە
 . توەکەداەسب

 

پۆسااتەکەم     ،بااام  زادەر ئاگو  بوم لێزابنەمدا حەسی ئەو پێنج  ەماو  ەل
 ەنگمشاا وەی هێزوەرئبەلە  کوەەن  ەشە، ئەومەووتباورکەود  یو لێ  اێشتباێبەج
ەڵکااو هۆکاااری ب، وبوماان لەوێ نەمااایاادی شااوێنی ئەوەی ئرلەبەان و، یاا ابااوبڕلێ

 ەوئ اخر. ئااا وموبااا بوو ە مانااادوبووەوردنکووباااارەدخۆە ل ،وەباااووکی ئەرەساااە
نەتااوانی لە  ێااکمەرج بەرەوە و ەبااکارەی باا  دە و بااارەدوو وتەگوتااو شااتەی

وەش لە ماانوەهااا هەر. چی لێ دەکەوێااتەوەەر  ه  دیئیچی،  کەی دەروارچێوەچ
 ،دەبااووەوە  انمکاا ڵۆزەاە ئزپێشاانیا  یارەەبل  وێمکە گ  سان بووبومدو و هەرامان

 کە ،دەنااوێنین ەفتااارڕ کێاا بە جۆریە ئااێمە اابااوو گااوو پێیااان انێککەساا  ئاااخر
ت سااادا سااەرۆکێکی وەک ەینە دەسااتیبااد لائیسااڕەگااا ئید ەامەکەی بەوئەنجاا 

 ۆمخاا ای  ڕ  ەب  ئەوەش  تەر یەڕەفااات.ساا م  دەساا   ەەینبید  پۆلکترلەویش    داخوی
 سااتم وبوە  ووابااردڕی  نەەو دەرسااارخستنەوەی ئبی  دەبێ لە  یاند،ەگەد  ئەوەی

 یهاااااۆی ئەوە بە کە ،مائیل بااااادەنی ئیساااااڕایشاااااتودان انیاێنااااا ڕواپێی بوڵااااا هە
 ەلدەرچااین و  ەوەبااێ لدە ، بااۆیەاوەن شکو سیا  دوان  ،جارێکمانەکەمان  تیشن

ان ماا انجەرەکپەن نااگ لەهێڵی بااری ئەوەی لەین، کەبتپێساا دەەوە دیااک کینێشااوێ
 ون.بااوم هەەێرکااوگرێ  . مااننباادەی  ن کڵااۆمدەرگاکانمااا  پتریشڵی  ،ف  و بە  ەینبد

ی ١٩٣٨انساای  رکۆنف  بااێ ئەوا لەەن   یاا کی  ر لەەگەئ  خااۆد،  کرێپ  نتیاەسئەوان د
او ەناا ل انەتناا ەا. تویاانەدڕویک رت هاا گاا  ن لێیااانێماگو ە کەاتەوک لەو ،بووی یان  ئ

 ەوەەرزیشاااا بی گاااا دەن ەب-بااااوو وا یااااانپێ نکانێااااک هەبااااوودا خەڵلیشاااا یڕائئیس
 ی هاااوبەشەکاا ینەزەمی ێێناکۆشاا ت دە"یی ئەوەناا ەوا حکااومەت "باااک -وتنگدەیااا

وایاااان  یکێزنیاکاااات پێشااا  هااایک ئەوانەنااادە ە، هەرچوێتەزبااادۆ ە ریەڵ ەگەل
 ە.تەوردبێیمان نەکتا،ۆمان خ بەە ئێم وەنەکردو

 

کی کەم مارەیەژ  لە الیەنش  کییایەهوروەرام هردەوابە  لەوێ  هەروەها
 ینرەکاااااڕیابە ب سااااەبارەتیشااااتوان ی نێااااو دانکانۆڕتونااااد اڵەە باااا گناااا ەد ەبمب
لە ەیەک  ژمااار  ەن بااوو بادەێگڕە  ۆژڕ  شەشەنگی  ج  وای، دووەبە هەوومەتکح

و  )ساایردن باااری ئااووڕر لەسەوا ئاژڕۆری  کەنا  شارێکیرون،  بهی  ەل  تا  وجو
ی بەگااااوێرە تەجی باااابن، کەنێشاااا  م(یشااااەلئۆر خااااواروی ەل مەتەۆلاااا پێاااانج کی
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 مکەیەئەوێااش  هەرو  اون  رێااژن  وێلەایبلییەکااان  ە بکراتریاااپ  وەوجاا تی  نەریدابو
م. یەلزێتەوە باااۆ ئۆرشااا اەی بگاااووئە پاااێش ،ووەبااا اود ا دشااا  یتتەخپاااایر جاااا
تی بدەسااە  یماااوە  بم لەبە  ،بااووکرددەر  بااروننیان لە هیەکاوجو  رەکانداخاچ

کە ارەش یدیئ وێ،ە ئەوونەڕابوگە وجو دێکنهە  تینفەڵەس لە  نداایەکنلییوسما
رگە تاشاا کوا دواییااد لە ەیوکاااتەئ تااا بووەوەپەیاادا ی لااێووەیەکی جاا ەڵگکااۆم

چۆڵیاااانکرد.  ،نوودەرباااازببی ی لێااا انەئەو اد١٩٢٩کاااان لە ەەرەبی یرەکەژواد
وتی شااکەئە ردانیسااە جااووگەڕان  ەدەن  لێ  تتەنانەکان  ئوردونییە  ١٩٤٨  یواد

ن نیاری پاتریارکەکازامە  رەن لەسدیادرو  و  وێژا نتبکەن    شماخپێال  یۆز  پیر
 ارەیئێااولە    وە،ەمااای  یۆزیاارهەر بەپ  ووجاا   بااۆ  رونیباا ه  شاادالەگەڵ ئەوەبکەن.  

تی یەرابەدەستی بەڕێو نب ەکەوتەو شوێنەکە ،دا١٩٦٨  ەل  شهەڵسانەوەی  ڕۆژ
 انەاڕسااا د یکسااا دۆئەرسە وویدارانی جااا چەکااا و ج ەڵێ گەنااا کاااۆم ئیساااڕائیلی،

 بوو  ەوە. ئاداواخۆرئ  یارکەن  ەن لێبوونیشتەجبۆ    ی ویسەربازکردنی  ەخە،ەد
ەوەش . ئوەمااانەن و وباارهییساای لپۆی کۆمەڵگاااو ت چااوونە نێاا بااێ مااۆڵە بە
کە  ،ناادواێوەیەک نشاا  بەان ا ناشاایاوانەیی وکڕێەفتااار بەبم بااوو،نە ەیەکێشاا ک

ە گەورکاای  ەە هەرایانکردیاا   ێان دەسااتبەجەکبیەرە.  دانێوشلی  ی" ئیسرائی"وێنە
ای گشااتی ڕسااا، ڵاەێلائیل یسااڕبااۆ ئ رۆنهیباا  "پێوەلکاناادنی" بەرلە واریاااناو ه
 ێکاایهەوڵ بااێنگڕە ێکەوەسااەر لە و.بااو ەشداب ەەتابر ئەم باا لەسااەڕائیلیش ئیساا 
یش ڕائیلئیساا  مەتیکااو،اا  و حاو ئەمااری ێ و ببێااتەێبوون باا تەجنیشاا  یاوچاا بەر

 داوائاااڕۆژ  ناااریکە  ەوا لکی  نێبووێجەجۆرە نیشت  ەر لا بیدوهاتودا  ا لەناچاربک
ە ک  ،وازە خواردشێ  وەئ  بۆ  خماد  دەنرچە، هەشەوەرەکەی دیکەسە  . لەەوەتبکا
ی واائاا ڕۆژی لە  ەوەئ  وەک  ،ۆیااانی خسااتدە  باان  وەبوتیااان خساا مەڵەکە ،انونکۆ
یااان یااان دکر ئەوانیە یاا ن ەوئە ،ینەەڕاسااتۆزی کە د پااێم وا بااووباان،  دەڕناا د
 .بوور تنر سەنگیزۆەوە ل ەڵکو شتێکیە بووکردنیشیان ت چۆنانەتە

 

کی شااااتێنیااااا دبااااۆ اخۆ دەپرساااای، ئاااا  کااااانمم و لە هاوڕێخااااۆ لە ماااان
 وجااو  تیمەوکااولەح  اواد  (ەەوانخۆشاام  نیبابدەستەکا  کۆترە  بە)  یانەیەێژیبرژی
بسااتە هەر  سااەر  ەل  ونی جااووێبنیشااتەج  کااا،ااوزۆپی وەهااا دەربزەێکی  نون،ا  ابک

 ؟بکاغەدە،ە جیاانەدا مزەمینێکی ئە
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 چاای بەسااەر  واجااارد  ئاااخۆ  نەدەزاناای  باشااترکەم  دیاا لە خەڵکاای      نیشم
ە ای، تکاا موتگاا   کیان منێڕۆژ،  ابنێیند  بدەن وابم بواربە  ، دێدا  رونهیب  یانەئەو
سااتین و دن ببەلەگەڵ ئااور ی ئاشااتیکمەیەنناااەوتککڕێ نەوێادەماا ە ئااێم ،وایەخاا 
ز هەرگیاا  کە ،گەیەنااێدەەوە واتااای ئ ەەوبم ئایااا ئ". بەەڕێنیاانەوەبگنیش "ۆباارهی

ێکی مەتحکاااو کهااای وماااانباااژی؟ بێگ لەوێ ەردووباااا یەکوویجااا ین ڕێااا گەلێنە
تە کی وبەشااێب کهاایلە  نکاااەووج یییشااەهەم بااۆ نێیااز ناااتوالی هەرگیائڕساا یئ
ای بەڵکااو واتاا  ؛وشارە بازاڕێک بااوهەر    ەکنش  هیبرۆنی  بکا.خە  دە،ەکە  یرۆزەپ

 . دەبەخشی واوەڕی جوبۆ ب یزۆر
 

 دوو  هەر یسااەنگاندێکڵەه وە وڵینەێکااۆتومڕ و لمشاا  چەناادان مانااگ ۆباا 
 ارەیەکیژماا  تماناادادا مۆڵە١٩٧٠، لە کاارد نکەماەپرساا ێناای رنە رێناایەئ دیااوی

اوی رون بەناا باا ی هیراخاا ە ،ەن لەکاااووجبااۆ  ووبەرەخااان ەیەکی داریرونوساا 
 ن(روباااۆ هیبااا  بااارییدیاااکەی یەی نااااوەک، )شااااری چوارەکاااانا ئاربااا  اتیااا کیر

 الوەکاایی دیااکەی ڵاا وکااایەوە. هەدامر شەەناادەتمەبا تایبەشڕەو ئ  و  دروستکرد
ن لەگەڵیاااااتوناااادی  بە ایەدەبااااوو ،بااااوونهە وونبێیشااااتەجۆ نباااا یش نانونا،اااا 
رماااان بە فە ومەتکااا کە ح ،وویش بااا زارەی ئااااە ماااایەنااادهەرچ -وەنەباااایبوجو

    ی نااااااارەسااااا  لە کنویدەیا ەیانون بکااااااا ئەو جاااااواەکائیلیڕربازە ئیسااااا ساااااە
      دا  ووجاا  ەمااان بڕێگەە ئااێم کااا.دەریانب و بکێشااێاڕباان، جێنشااین  اوەوئاااڕۆژ
                ێفاااااااایڕک باااااااانوچەکااااااااانی نا یوانکراشاااااااا نیدەست ێنیێ شااااااااوەنااااااااده لە

اوی وتە بە ینگانەە نشاایجااۆر ئەو نیاااتەلااێ ، بننیشااتەجێەکە یبەرایەتیبەرێااو
 ە.وەهاتنەنی ئێمە داکیەازیبسیاسی و سەروەندییە رژەگەڵ بەل

 

 نەتی شاااوێڵەدەوێاااوناگاهێناااانەوەی بەئ ی دیاااکەیکەیەێچە،ااای باااازنج
لە  و اوئاااژڕۆری کەنااا ەیچونااا لە هەردوو بااوون انەکانریسااتیانی ککاا ەرۆزپی

نم تااواکە ب بااووم مانشاااد رزۆ ماان، کاااگااوتن ناە پێویساا  بە لیم. بااۆیئۆرشااە
اولی ا پااا ەکەی پاپااا مشاااتناێاگبان کااااتێ کە ١٩٧٣ری یاااانیوەلە  .کاااانیڤات ەچااامب

ە ەو. ئنەکرد دوودڵێم لی،  ش یپێگە  یما خولەکیهەشتکی  ەینیدیدەشەشەمم بۆ  
 .بااێب ازبااۆ ساا  پااایپا یارێکددیاا  ئیلڕاساا ی ئیێکسااەروەزیر ،ووار باا جاا ن یەکەماای

 کاجییەح کوەا پاپ ێاتک، دا١٩٦٤ ی ساڵییەەکڕۆژەەردانە یدە لەو سچەنرەه
وش ەردکاا   ۆ  و بەر، ئەشااکازک شاااۆرەساا ، پاپااا  دی کررۆزپی  یبتانی وسەرد
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 ەنەکووکۆب یننترینەکاشادمالە  من. بینییلی ەتی ئیسڕائحکوم نەیکابی  هەموو
ی کاا ەیڕێگەەی ردانەساا  وئە ؛بوواناادایگەیڕوناای ڕوو  اشااکرائ پااا بە. پاموونەباا 
 ،ئەوئیل؛  ئیسااڕاڵەتاای  دەو  ەبن  تیکااڤ  ویکی تەواانێپێداندان  یە بۆیە نەستوریاند

  بارەگااااای ەوبااااوکردن اڕۆژسااااێ  بااااۆ ماااااوەی یڕائیلساااا یئ کوەنەدن ئااااور
نااارد  ،ێمەدائ  ڕۆکە بۆفێو  نلە  کە  نیشیافیزبووواحامی خخۆی، پەیەی  حەوانەو

 ئۆرشەلیم.  کوەنە ،بوودکر یبیەبتەلئەی تسڕاوردی ئا بە
 

 ەرهمیشااە ی زایااۆنیزم هەزووتنەوەباا یکااان و  ڤات  ننێوا  انیییەکدوەنپەی
دا ١٩٠٤کە لە  ،ەیشاااااەویلزترێهر ۆتیاااااۆد ردەمیساااااە هەر لەە، ووک بااااا اسااااا ن

؛ گوتبااوو پێاای اپااا، پبااووهەەیەم دا د  یلەگەڵ پاپا پیۆس  یەێگرتنانوی گرێکدادی
ی شاا اسز  گیاازبەبم هەر  ،ەلیمشئۆر  چنەنە  نبگری  کەەولج  ێ لەڕن  نیناتوا  ئێمە"
ش مەئاااێ ە؛اوەنااا ەدا نمییساااای ئاااێ ن بەیاااادانیش ەکاااانوجو ..ن.یێداناااان رەساااەل
ران اج   دووێووە. شارتانەتر بدۆسدیکە    یکپایەاپ  ین."ێنبپێدا  نتادانتوانین  ان
وانزەم د پیۆسی پاپا یەنلە الوە( بو  ەوەی دەررری کاروبایوەز  کە  جارێکیان)
 نەتناااااەت ز وسااااۆهاو سااااێیەم و ساااا بیپاپااااا جااااۆنی . ەکااااراوێل زیاوێشاااا پ

 هەرمااان بااۆ  رەێننوا  ن تاا ایکرشتگاێانائیل، ئێمە بگەڵ ئیسرلەر بوو  ڕتگوگەرمو
ولی شەشااەم اپ وەی پاپاەدانانجۆن و لەجێ  ی پاپاندرسپاخاک  بەی  ەکەنو بۆدو

ی، بیناا ان ەکاری دیاادەگسااینونوانی لە ئیباا  ابااائ ،ا پاااو پاپاا  دا١٩٦٩لە  .بنێاارین
              یکاااااااینز و بااااااااشی ەکیشاااااااە پەیوەنااااااادیمیۆماشااااااامان هەڕ ەیزەکیاڵوبااااااا 

ڵەتە وی بە دەداناا ن کااااتیڤ دەەرچەناا هووە. اناادا هەباا نی ڤاتیکەرزەکاااەبایپ لەگەڵ
تی بوو، هەڵوێسااا اەناا یسااڕائیلدا نئ بەی داناا ێشااتا هم بەب ،ابووا ناا اناادکییەەبرەی
 ەەوکااردننووڕ  بەیسااتی  وم پێشااەلیی ئۆرپرس  ت بەەسەبار  ڤاتیکان  ،ی،اودەدە
ۆی خاا  ،شااتە ووەماا ه ای ئەودو تیسڕابە انڤاتیکو ودەچپێ وا یشبۆ منوو.  هەب

 .ەوەدبێترتکئاش ودەوڵەتی جو لەگەڵ
 

 کوەنەاپا  پ  ەڵمن لەگ  ینەوەردکونڕو   سێهەڵو  و  رتنگوێگ  یۆکچیر
ەی ۆنگردەی کاا مااائا نابنێک ماا ساا  . بااۆدێکرپاااریس دەسااتیپ ەل مااا بەڵکااولە رۆ

 هەر  ووم( سااا لەباا   جێگااری سااەرۆک  یااداێت)وم  ودەباا نا   یوەرناستەن  ئسۆشیا
س اریپ لە ەکانتکردە سۆشیالیسەوەی سەرنا کۆبوود١٩٧٣. لە ابایرگک  ێیەکو
ی ی فەڕەنساایشتمانینینی ەڵبژاردهلە  ربەوێک ین انگ وم وەشئە  -ەچووڕێوەب
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مەتە حکاااو ەرانیسااا  هەر م وەکوو بچااا بااا م هەنااایش بێگوماااان نیاااازم -باااوو
 ینالنااد و سااوئێدف ش، دانیمااارک،وتریئاا  اناادایێونیااکەش لەد ەکانیتیساا سۆشیال

 لەکە لیسااااااتەکان بە سۆشیاحاااااازەرانی ساااااا  ەل هەناااااادێ وەکەره، وونچاااااا 
 رججااۆک بوو، ێکەس وومهەی انمەرسوڕی سیەئەوەی ما  ن.ووب  ندایۆزسپۆئۆ

ی رساااا بااااۆ پی ەکسااااەر ەکییشااااێوە بە دملێکاااار وایەوە دالە هاااایکۆ پۆمپیااااد
ەکان بچاااامە تساااا ۆشیالیی سەناااادبەرژەو لە "وجااااو ەنگاااای"دردنی ببەالیەکاااادا

ی وریاااهەراوه ێکیەنجااامبەر وەک نەبااوو(. نیوودا باا سااافەرەن لەکە )پاااریس
چیاااان و هیباااو یەختااا ببەد ییەماااا ەک–  یوناەرناسااا   ئەنتیاسۆشااا  ،سااااەنرفە
ڵاااک خە باااۆ انبەرفااارەو و زۆر شاااێوەیەکی بە -نەدا انڕێسااااک نگییاااان بەگر
ی ەناااحەزانتی ساا هەڵوێ و ردی کاا ەەوساایش ئەنی فەرتو حکااومە اکراناشااکرئ

، فەرەنساااە  دەچووماتەی  ک  حاڵ لەوەره  ەکرا. بنە  وڵەجێ  ل پیئیسڕائ  بەرانبەر
 ێباا   کی باااشکاااتێ  بێگڕەن  ،ردک  ازێکییپێشنر  نەجا  ان ئامیلمامۆری  ەکەێزڵوبا

ە اوگااوتر  یێاا پ  اتیکانلە ڤ  کانیۆستەی دا الۆر بۆنەدز  کە لە  ،ەکەیاردپڕاسبۆ  
 ی ئەوەدوا،  ێەبم دیۆشحاڵمایەی خرە  داگوتم ئەم دی  نیش. مبینما باپپبەوەی  

ی کەم ێکااا ژڕۆد چەنااا ی وەامااا  ەکاااردن. ل ن پێشاااکەشی وامااااێکدارای دیااا اود
ی ەتااا ڵەوناااامەکە لە دا. ۆمااا ڕ ەەماااان لانەکێزخوباڵ ەوودرابااا نێرم باااۆ کمەیەانااا 

و  ێااازڕ یەیا، مااا ەرزبپاااایە یەناااابج: "ابوووسااار، تیایااادا نوواتبڤاتیکاااانەوە هااا 
 رییانیوەی  ١٦  یمەشەموز لە دوکی پیرۆوباکەوا    ،گەیەنمباڕ  انپێت  یمەازشان

 "ا.دەک  زیواێشاری گوێلێگرتن پۆ لە دیدت ،دا١٩٧٣
 

 کوەەن -ش بااێاو ەرووایە هباا دە -ردمتێکاا   یکاردازە  ەنبێئە  وەبم  ەمئ
 ،خۆیەوە بااووا پاپ و لەڵکبەوو ب ەوەڤاتیکان لە زۆری( تەنانەت بە)  یلەبەرئەوە

ن ماا   ەایم وێپاا ەشااەکانی.  چاوەڕی  ڵ،ااو  یگاااتیژ وار و نادەهاا و بە  زە سادوابە شێ
 ۆیو خااااا ا تبااااا ها ەرگ ،ەکەماااااان شاااااڵەژامئاخاوتن باااااارەی لە ۆرز ەوەنااااادەئ

ر بەساااەختی ۆە زاساااتیڕو ئە ،گاااوتم پێااایاتی کااا ە باااایەونەکردەی داوەکەرەساا 
سااااۆرە نا و انەو ژئر لەبە خەڵشاااای مااااووهە ەربەرانااااب ووجاااا  کاااااتێ ێناااا دەبی

 لە ، ئەوەیەی هەبێخەڵک ەربرانبەەییان ێبوردلی ناتوا  ،ەشتویانچەانەی  کترسنا
 یەکسااە، جااۆرەەڵاای ئەوە ەوە. ببونەتوجااوڵڕە،ااانە د دەئەوەناا  یااانخۆ تاایوب
 ،دەازۆر ساا ەر هااۆیەکی بگاارم لەب رگەیبە ایەوەبااونەد ەەناادانتایبەتم ەک ،ووباا 
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ی یەرەباا گەڵ ن لەماااریفتاەدڕەە بئااێماخر ئاا  ،بااوونە ڕاساا  گااوتنەکە شویاا ئە
ا ساااازای مەرگ لە شااااتهێ اناااادووە.وننەتیمااااان رایەوبەێڕەژێاااار بی چەکااااانونا
ن کاتەساا ریرۆتیدنی  زیناادانیکر  یاتەندوشمانە  ئەوەی کر  وموهەە،  ییا نلدیائیسڕئ
کانیان تەریساا ۆتیردەی کە داڵاا  ،بااووە نەاباا ەرەیەو  ی ئووخان  نیاندوخڕوووە،  ب

ێک ەنااد، هدەهێنایان نەهەر واز  ناەوەشیکردندارگاەرباری چەندان ئاسو  دەدا  
بە  انەیرەباا یەکردناای ئەو ەت دەرەنان، تووەبان نەمکید یەچار ڕێگەهیک   ارج

 سااەرە  ێمدەڕساا م ماان دابەب  نن.پاڵنەریادەدەن و  ن  اکۆریستەتیری  ەدنرا  کئاش
ە ەوچەوساااااندن ایەتی ودناااا دڕ لە ەیەکۆپلکاااا  یااااان دێکناااا کە بە ێککەساااا  ەره

یەکااانی رییازان  ەرچاوەیئاااخۆ ساا   ،مرسپا بپپا  وو لەو بورەزئا  رمبێنێتەوە. زۆ
 ەنەکاارد. ل  ماان وام  مرێساامانە، بەبمان و  ئاس  من  گەڵ هیلەە  ەندوەئ  کە  ،چین
ەی ێااوئ  "  :وموباا توڕەخااۆم بااوو کە  نگی  ەنەوەی دریلە  ؛وتێگوام پ  ەوەئ  یاتجی

وەڕێکردنی ویاااش چااااە؟ ئەییااا ی مااان چیااا ەرابری دەوەیاااا ەزانااایایاااا دئ ،پیااارۆز
 ،ەمخاترجەماا  بااکبا    ەبد  مڕێگا(.  ی ئۆکراینتخایتەپییف )لە ک  بوو  یریگڕەشب

 ککاتێاا   اەهاا ەروهە،ینە دەزاناان،  تاسڕوندوتیژیی"  "ت  رەیلەبای  وهەمو  نم  لیگە
 یەلەبااارن  مااامووهە  ێمەئاا ،  دەکاار  انزییەکاا انزی  ارەی گاا وکوشی  کێەلن پایمەێئ

 ".ی فێربوویندەیلێبور
م ، بەبباااادوێی پاپااااا واەڵ گلەئاسااااا نەبااااوو ریتیەکی نەاڕێگاااا وەش ەئ

لە ئێسااتا وانەی ۆ ئە، باا مەکە،سااەدن  یەک باا ێکور  هە  لەو  ۆ جومن بد  کرستمهە
نگااای جە کاااان لەڤاتیتەی کاااا ەوچوو، لێااادات نیاساااەر کە ان و ئەوانەشدنااا ژیا
نی بوورکداپشاااا  یتن هەساااا ەوە. ماااا ایی ماااا ەناااا یێ الباااا ەب داانییاااا جیای وەماااا دو
بااۆ ا پاپاا و ئیاادی ماان ەبااوو، هم ییمێااژوونەی ە،یڕاسااتوەیەکی ونەبااووويوبەڕو

ەگرتی هێاادمم ن،سااەکا ەبر ەو زۆئ ێم وایەپاا  ین.ڕامااا یەک ەکەیەک لرچاا چەنااد 
اشااای تەم ڕاساا وەستڕادم، کاار یرێکیسااە تەنیااایشاای نەگااوت. یچبوو، بەبم ه

 ماان  وساااە. ئەوەدرەوم کاا ەیری ئساا   ێوەشاا   انهەماا   بەش  مناای  ،کااردم  یچاو  نێو
 دێکیش بەەناا و ه  ەاوانڕلێببەبم    ە،زۆر بەڕێزەوەی  ئەو  وم لەسەربوم  ەوادبەر
ەم ەرد، ئااێمە هیەن هەاماا خۆمان  ەتیدەوڵستا  ئێ  کە  ،ەبۆ ڕوون بکەمەو  ێژی  رد
منااای  کیێشااا ەوەی مک ئوە یاااشئەو ئەوانااای دیاااکە. ەرناااببەراەباااووین" لێبورد"
 ."ییەوێژوم کیاتێس وەئەی ڕاست بەگوتی؛ " ێتەوەندبوێخ
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یم ەی ئۆرشااەلێگپاا   شگشااتی  بە  و  نوایکە دیلی دتگەبابە  ەیرلەباەنجا  ئ
کااان ەزنە پیرۆوێشاا  ەەت بتااایبی ڕەسااموڕێوێ دەبااێ  ا. لەی ناویناادهەبتڕۆژ  ەل
 نێااواەنل" اموەە "وتااووێژی بەردب ەکار مئە کە ،ستەسەرخ  ەمئەوێ، منیش  ەبه

 وەهااا ئەوەره.  داپێاا   یژەماااە ئاو،ەوشە  بە  ئەویش  دەخرێ،ێکڕمەدا  ئێو    اكڵیس
یل لە سااڕائی ئیواردنرخومشااو ڵی خااۆیوو،اا ناای یزانو پێ شاا ڕۆی ریسااە لە

لەوە   مپاپا  ،نەش بوویێمی ئهەرچڕی.  ربن دەانەکیستیاپیرۆزەکانی کر  ەنێشو
 روباریکای  خستنێکڕ  ەب  ترەەباسبکرێ    وازیمان لێاخئەوەی د  ،ردەوەاکدڵنی
 لە نانیشوسااڵماۆ مڵکااو باا بە  ناەکیانسااتریک  بااۆهەر    کوەنە  ،ۆزەکانرنە پیوێش

یل یساااڕائختی ئەایەتپااا  ەب ەلیم هەری ئۆرشااا ، بەبم خاااودیاااندەیکە یلداڕائئیسااا 
ی بەر،ەرارکردناا بۆ تی خۆی بەدەسکرد ش  اپاە پام لداو  ەهاوهەروە.  مێنێتەدە

 ناادنەوەیگەڕا بۆ ێکیش بداوڵهەو   نیاێربەکاب  ناوین  یتهەبژڕۆئاشتەوایی لە  
ی ەمیااانلە   ، ئەوانەیکانییەو سااوریسااری  الی م  ەل  کانوەراانکندزی  لیەئیسڕائی

ئێسااااااتا  تااااااا یشەکااااااانییبەیەرەوڵەتە د و گیرابااااااوون داداهێزراناااااا  جەنگاااااای
 .بدەن انیەرب ەوتەووەدانکریەتڕ

 
ەوایەکە کەشاااوه ئیااادی ،میاااان دووەم کەیە یخاااولەکاساااتەنگی ای ئدو

ی ماااۆلە ن ەی پاپاااکیەیتتااایبەە انکتێبخاا  لە مەێئاا  وە.ەرم و ئاسااودە بااووگەزۆر 
کااانی ەاوتنئاخەک یرژییک گاا هاا بااێ  بەیشااتین و اندی یاپاپاا ی شااکۆی کدووەماا 

 مناایەی  انەکسااەرد  ەکسااەرخۆشااە ئیاادی یان  ئەو ،ۆناااخە  مااووهە  .ردن کاا ماخۆ
ساااا ەریتئانی نانااادێااای راگەیپ ەب رێ.کااا ب ساااەختبوو هەر کە  اهاتبەساااەرد
 کاایەیینچەنااد تێب  "کیارەەزانە "بنائاسایی  ینریدانسا پرۆفیسۆر ئالياپپ  وتەبێژی

ەوڵەتە ی دکاااااردنەوەیەوایدڵنباااااۆ  بووەرچااااااوێکااااای بهەوڵدا. مە نااااااۆژڕۆ بااااا 
ی کەناادنەاگەیاڕ  ە.ەکنوکۆبااو  بە  ای پاپاا ت بە پەیوەستبوونەرایەکان سەبیەبیەر

ۆرەیی پێشاان  کیمای مااامەڵەیەوەش ساای"ئە  وو؛باا ەها  رینی وندساالێئپرۆفیسۆر  
کاای ەرئ وبااو او یێاا پ چونکە ،راندژری پەیەخانم ما  ایاودپاپا  و،  بوەن  بەتیو تا
بااااۆ  ،ەدان دەساااا  لە ئاشااااتی یوەنااادرژەبە ۆباااا  کرفەتێاااا دە یکهااا  یەەئەوو ئە

وازتاارین و ال  شبەتیایبەتاا ،  ناینییەکااائدییە  سااەرجەم بەرژەوەناا   ەل  یکردنبەرگر
 ن."ەکاییفەڵەستینەرە پەناب ەوانش لن و زۆرییانترینوزەب
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بۆ   یگەنز  ێ وەجبستدە  ەەودوای ئ، هەر  ۆمالە ڕ  زمانێی باڵو(جارنا)
 ەوەدەرالڕێااا  لە وەگەیەنااادرااڕ ەوئ بەرانااا ەربۆی زایی خااا نااااڕە و دایکاااان لێااا تڤا
ی کنگرەیەە کااااۆە لوارێاااا ئ . هەماااااندم نەکااارهاااایک منگەماااانگ. مناااایش دەیانااا اگڕ

 ماان  ،توگاا   سااەکانمونومەناڕۆژ  ۆما بەڕ  مان لەنەکەوزخالە باڵێنامەنوسی  ژڕۆ
اوە لە هەوڵیاااد نکاااایتایاااا ڤای ئوەەل نشااایۆچاوپ اوە. بەانەدد ساااەر ڤاتیکاااانمبە
 ماان  ،ەتەوبکااا  مەک  اپاااداەڵ پگرتنەم لەلێگوێگاا   ون  ردەکە ،ساا و دیاادارخی ئەایەب
وی پێنااا .. لە.ن بااوونیای پێاازاجێگاا  زۆر ەمو بااۆ گەلەک  ماان  دیدارەکە بااۆوتم؛ "گ

ان بۆچوونەکاا   تەواویوەی  ینەندا، ناسااری جیەسەرتاس  پاکی لەنیازی و  ئاشت
 ."بووهە اوودجنێوان پاپا و  لە

 

ۆر ی زێککااۆتر   :یشاا پێگە  ڤاتیکااانسااکم لە  ەکی ناییرشتر دیااااپی  ژڕۆ
وەزیری رساااە باااۆپاپااااوە  یەنلە الکە  ،راوکەنااا ڵەهناااز ۆربی لە ئاشااات نیجاااوا

ێبینیاایە ت  ا ئەوتاا چااووم،    وای بۆ  ایەکسیموەک    –  جوان  ێکیتەوجیل  ائیل،یسرئ
 ووەماا هکااانی ەاورکچاپکی لیسااتێ -اتەوەبکاا    ڕاساا الێساااندرینی  ی ئانەروستناد
و یچما  ساا بااۆ  یاادالیاش  و م  ەرساا   ەهاروهەن،  کاەی ڤاتیکتێبخانی  انەکانمزیبریی

و ش بەختااااااااڕوپاااااااڕ و واوە شاااااااتگەلی چیەکەساااااااەرەی بوماااااااوەه. ولاااااااو
ان لە یکاا و ڤاتکاا ڵەیەکیش بااێ بەرێچک  م وابوو، هیواشمن  ۆن بویشبوڕاکسەرنج

 یرەباااا لە مۆک خااا وە ووتی جااا و هەسااا  یزمزایاااۆنلە  ائیلرلە ئیسااا شاااتن گەیتێ
 ە.واتەکن نزیکبایخۆ

 

 بەم بڵااێتە یساا ، پێوەکەمەوەد ١٩٧٣ وینیهاااە ل ،ڕابااردوو بیاار لە اتێکاا 
وای د یانەڕۆژئەو  ە.ودەکەمە لااااااااێ بیااااااااری ۆر کەمەوەز ەکییاڵیحخۆشاااااااا 

 ەخااۆم، بدەکەوتاام وێلە ،امتساا ی لەخەوهەڵدەەیااانی بدووسااەیات  ،وەشااەوین
 کااارمە جاااران ل تاارڵیدا پسااا جنپێاا  و تااا. لە تەمەناای حەفومە  بااوشااێ دەگااوت

 وهەمااو  بااۆ  ئەوەش  ڕام،ەوە دەگەدەرن  ات یوبی  ەوەە ناوش بزۆری  و  ددەکر
 مااووهە ڕاسااتی بەدا شاا وەەبااوو. لەگەڵ ئەن باااش نبااۆ ماا  ،ش بااێبااا ەسااێکک

 لە ێەناادمەوە و هکەباا  کەم مەکاااندێ لە وادهەناا  کە ،اردەهێناااەکی خااۆم باتواناا 
ۆ خمەوە کەوبگ بوو  رەند  زۆرتا  ەبم هێشم، برێسپب  کەئەوانی دی  بە  نمرەکاکا

ی ژانەاوێاا ڕی و  ۆژگااارئام  ەمااووهو  لە  ۆشینوپچا  بە  ی دیکە.کەوە کەسێو ببم
 ە لەکە هەناااااو)ک کاااااالرا ،نکاەداڵمنااااا  -ە کااااارامنزیکەکاااااانەو ەساااااەک ەنیە الل
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کە  -ولااو ا وسیمچی، ێ( گالیلب گەڵداەکم لد هەفتەیەچەن  تاە هاتووە  ریپۆرتەوب
 سااە، باابم و ێودەمە نماا  کەئەوەی ،  مبەزیرروەوو کە ساا هەباا   اڕێگاا یەک    تەنیا
 لە گاااوێکەن ا بااا ەگەڵااادل ەم،سااا یااااربوون ازوخ وانەیئەم کەا بااا ەڵکااادەڵ خلەگ
 ێن.ڵبێمە پهەیشتێکیان ئەوانەی  م،ی بگرڵکەخ

 

ی یاا یەکێت لە الیەنمااونە ن بۆە ک ،ی کراوەێکڕبچمە کۆانی  وەتخر نەمدئا
ی ەنەودنااا ێخو دەکردبێ واماااائ خاااۆمباااێ ئەوەی  ،ێخرابااا ێکڕوە انەمامۆساااتای

ی باشااا  ەوەم بڵەماااا ئەرکااای یباااۆ ئەوەوو بااا مااان نەەی یااارۆکبن اەمکەیاداشااات
، ەهێشاا جێد  ماان  ەبمیان الیو  رسی بێپ  کانشتەادایشە  هەمی  بکەم.  ێجێبەج

 م لەن زۆر خەماا گ. ماا ناا نگەیی و گراری هەرە بپرسی  دەبوونە  یشجار  ۆرزە  ک
 ێش  وهەددنەکەیان بەجێنخوێ  ەک  ،ن دەخواردتێنەکاەرەسە پکانی شاریە،وتاب
 لااێان یاا ان داویاتاساا کە مامۆ  وانەمئەو دبەتی بااا ێتەبکاار ێەباا د بااوو او مپااێ

 ئەو،ی  دە،اااودە  ەیژماااروانی  نەماادەت  ڕاستییش  بە.  ەمبک  ۆن بایم ،سەبووکرد
 نە لەساااتایان، مامۆ یۆکی یەکێتیااا نە لە سااەر ،ربگااارمکە  وە لە ینەوەزدۆخاا 

 ەب  ێەباا ایااا چااۆن دئ  م.دەکرد  پەستیش  ەەوئ  رکردن،و فێدە  پەروەر  یەتوەزار
زنەوە، دەد ەنابخاااوت، ەل خۆیااان شااارێکهەر    یتابیانەو ،وئە  یەرماوی ژاوتە
ە ندەن نەووامااااادەنەبئا ماااااریی تۆڕاپااااۆرت نتاکامۆساااا ر ماەەگرێ؟ ئنااااداەزن

ە ئامااار وئە چیەواتە بااۆت، کەن بااۆ وەزارناایش نەینێاارئەوا بەرەکااان وبەڕێو
ئەو  یرەلەبااااەنااادە ەوئ ردباااانم زۆرکرسااایارپرچەناااد ؟ هەەینیااا ەردەسااا  ب

ی ندییکرارڕکاااا ێوازیشااا  رەیباااا لەدەش وەنااا م، ئەەگەیشاااتدێت ەنزینەوادۆخااا 
ە انی شااارژی  ارەیلەبتر  ش پوولە هەم  ،یشتمەگەتێد  رەتاوەز  کان وەوتابخان،
کە، ەمە کااۆڕکیش چااووکاااتێ  ێدەگەیشااتم.رکردنیااان تنی فێاکان و پێوەرەکاا یەوێن
 ،وبااوەه  شماایفەتی زۆر وەبردەو    ندەکرا  یارپرسر  ، زۆبڵێمێک  شت  ووایەەبد
 ەوۆ ئبااا  رەیەکچااااگەڕێازکردنی یباااۆ پێشااان ی دەکاااردمکا کاااۆمەدییااا واد لە ەک

 .ووبتڕائیلی گرسی ئیدەنئای ۆکیبەر سەختی بە ەک ،ەکێشەی
 

کاتێااااک بشااااارمەوە. کە   ەنەبااااووم خااااۆم لش ماااااتە ەبەهااااا هەرو
ن یناادەوە دوای چەتسااۆڤیە ێتیااییەکانەی لە ەوئ ،دکاارەکااانم دشااتی جوەنگاێاب

 ر کۆچیاااانژانوناساااۆ نەوە ودانوسااا ەلە چ اڵسااا ن یدنااا ەچ ریاااشماناااگ، بەزۆ
ا یردەزسااەرو  ڵلەگەسااە  ،  ونیش بااوانشااایرد و  ەکد  نایای داونەواە، ئبووردک
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کیش بەرم. کااااااتێەساااااەربرریاااااان لەگەڵااااادا زۆ کیتێمااااادەدا کااااااەوڵهباااااکەن، 
یاساای سااتی سپێوی  کیپرسااێ  لە  تاااالم    نەاتهن دەائێوارحز  لە    کانیەسەرکرد

 . هەروەەمیاادا ببااڕێنلە کورتنە  دانیشااتنا  ئەو  نیاتودەمنە  ئەوا  ،وەبکۆڵینە  خۆونا
 ایەبووماا   ر وائەگە  بەبم  نااا،  ۆاخیاا ایە  وامر بای کپارت  یەرۆکبێ من س  نێکۆچ
ەکاارد نەد وردارم ساانشاا کاتە  هااا ئەوووم. هەروەەدەبنسەرۆک    ر بەناوهە  وائە
 ود خااااوەنیااااخن دکاراخوێنااا  ت یاااانبهەڕۆژ کاااانیەوجوێاااردەی ن ەڵگە لەک
 انیاا  خااراپ )نااد کەوا چە ،ڵااێێمببای پێک ویسااتساا کە ەرخود هایاا  نکەکاااڵوم

 نەتەوەبااااری ەڵ کاروگت لەکەوەڵساااو( هاشد بااا ا چەنااا ەوانیش کجاااار ێهەناااد
ڕاسااتیش  ەب-ن وشایستەشاابو ش دەهاااتن ووەەرەنی دمیااوا امدەوەرب. کەمدە
کە بااۆ  ،نبااوو اەمریکاا ئ ەکااانیوان جوەناادێکین. هبیاانبم  سااەیاتو  کە نی-بوو  وا
؛ ئیلڕایساا ە ئشاایبوومیااان بەخەکەحی مڵمۆرای و  رایاد  کیەکێمکۆڵ  اس  داننچە
 ێویساااتمانپژیاااان  ە بەئاااێم ،نباااوو ییاوروپااا ئە ێااانەریرهبەەکیشااایان وندێەه
ونە نێردرابااو کەوەخەڵکی دیاا  ەنلە الیوون ک بنێکەش کەسادی  وانیئە  ن،بووپێ
 یکاااریئەمخود لە یااا قااائەفری ن لەان یاااوەکاا ەکگرتوتە یوبتر لە ێشاا پ کە ،مال
 دابووین. نارمەتیایان ی نمووتبن دییتال

سەرشاااانمە  ئەرکااای ،درکااا ەساااتم دەو هم ببیااان ڵاااکەخێباااوو ل محەز
لە مااااڵەکەم  یاااان ەمکساااینگەووکااام لە نڵخە زۆر ەنااادرچم هەب، بەڕاییااادەکەم

یە وان دەباااوواشاااە کە ،ووەبااا کەڵەکە د م الاخەز و ناااامەئەوەنااادە کااا  ،نااایەبید
ڵ؛ اماا ە ەوڕۆ بااێمەویاا ن  انیۆ ناا باا   ۆنێک بااێچ  ەره  دەداڵمهەوبکەم.    ەویانکشەنو
  ەمویساا د  تەنیااا  جااارانێک  ناادم هەەبب  هەبااوو،  وانی فەرماایخاا   دێ جااارانهەن

خێرایااای  ە و بەڵەوامااا  ەوەبگەڕێااام ووداد اتساااەیی ەوروبەرد لە ولاااو ەگەڵل
خااولێکی ۆ کەم باا ەسااینگونوڕێاامەوە بگە سێشاادا سااەیاتلە  بخااۆم وێک شاات

 یکاران هااا وێااا ئیە واەباااوه مەر بەخاااتەگردن. ئفاااونکەلەو ت ەباااوونەوۆی ککەیااا د
 تەیاساا  کە لەنگەساایوون  مویساا دە اایە، ئەوکەدا نەبااووەمێاارڕۆژە کااێکم لەرئ

بگۆڕم و  مخۆ ،ەمشێک بکاڵ و دومڕێمەوە  بگە ێبێڵم وج  بەشهەان ت یحەو
 کەر کاتێاا ه ەبااوو.هلەماااڵ  بااانێکمە کاخااۆم. هەڵاابەتنی شااێوان بناااێک هەنااد

 انیماا مرێکی فەناوخاا  ارەوئێاا ەگەر م) ڕۆیشاا دبا دەەواوکری توانانی شێرەکفدە
ماای ژە نە بااۆساااییابەبم ئا(،  ینکاارادە  ەکمۆەرەوە کاا د  لەبارەدا    ەوایە، لهەبوو
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ڵ ماااا ەنااااو ئێاااواران لوبەان دادەناااام. اڵەکەخچااا لەنێاااو یە باااۆتێکی شااا  ،ەنەواشااا 
 ە وملی ناااااایفاااا  سااااتاییرخااااۆی با کە بەگەسااااینوویەکێااااک لە ن دەمااااامەوە و

 ەرەساا گاامەن لەد زۆرخااۆ  م ەبب ،یشجااار دێ. هەناا مدەهێنااا ی بااۆنکاراوەنوساا 
رد، ن دەکاا ەلەفەزیااۆە تل مکااۆن کاایێمیلیری فەنیشااتم و سااەدۆڵاادار دا،ورساای ک
کە  ،نەکااافەڕخسااتنەوەی سااەر کڕێ ک وەکووبچاا شااتی  ەب اێااوەدن ولەد اخویاا 

 .دەکوش  خۆم تیکا لە شیم،یی پێدەبەخدەاسوهەمیشە ئ
 

 یااادی، ئنەوەووینە دەبااا کااااب ەل، جیااااجیا امیکاااات ئەنااادەوو ئە کهەناااو
و  اترونەوەیەکی زیااااا اوبوبە خااااا کراو ریااااااد ەیەی کێشااااا رابااااا ەنی لتوادەماااااان

 یکن و هااااا وەباااااونی مااااا فەر وەیباااااوونەۆوێ ککەین. لەساااااەب، یاااااانەیمرەفان
کە  ،بااڕوایەمە سااەرئەو اتن هاا بەبم ماا  ،دەکاارەرندە ان لەبارەیااانەویشاامڕێکبڕیا

 رئەوەیەبلە تەنیاااێ نەتر باا ەراگاریحکااومەت کاا ی نرەکااااڕێکرد کاا  وایااان ەوانئ
 .دەینەوەێکباا خااواردن ل  ن هەندێانەوە یردواەخەم ،اودەبکان  ەکێشمانتوانی  دە
ەش ناااوک)هە مییااا ادار ییااارزوە پیرسااااا  ینچااا پ ساااێ هەفاااتەان یااا  ر دووهە

ان نیازەکلەسااەر پێشاا  گااۆفتوڵی گو،ااو بە و ەهاااتە(دوی ئاژانساای جوسااەرۆک
         بکااااااات.  نیانە باساااااا ابیکاااااا ەی کۆبااااااوونەوە لبەر  یاااااادەکردکە حەز ەیاااااان،بک

لە  ەیەکێکیشااااا ارە و ادنااااا اتوشاااااکردن یئ ەر باااااۆبەدڕادە وێشی لەایر پیااااا پاسااااا 
ە ل  ویەکجااو  پیرک سااتێک  رەهکان.  کۆکەرەوە  ندفەلییە  ئیاڕرین ئیستتوسەرکە

 بە شااتی خۆشاایوە؟" ئیدی ردداکپارەت پەی ەندا چیئادەبینێ، دەڵێ "دەران  هەن
یااان ردنی ژکشاا با بووکردیسااەر،اڵ کە ،کانرە مەزنەکاک لە ێێ  یەکەکە دەڵپیاو
 ەئەو پرساا  ۆتێنەکان، باا زە پەرەساا ارە تاااشاا   لە  نخوێنااد  یرایش باا تیبەبەتااا-بوو
شاای با  ە بەهەمیشاا ە  . ئااێمییزاناا دە  خەڵااک  ەیوەپتاار ل  ،کاارد  بااۆ  زناایمە  رێکیکا

 لە کە ،ەشیتیڕاساا ەو سااەرەڕای ئ د،ەکاارد ەوە و کارمااانتیناەهاا لەگەڵ یەک د
 ئەو وەخاااۆمە ڕلەمە، باااووین اجیااا  کەی لەجەمساااەری ا تداساااەیسەیەک ژماااار

 ێشچاو. یە پنانەدەهێئەو ونی بێ بو بەم نەی کابیندریەتیکۆکادیمەنەی سەر
 

ا  گااالیلی یگاا وو، ئباا ەن نگرتێاەڵسااتلهی دە  ەک  ،ەکابین  ەیدیک  یدامێکەنئ
ی الیلدەبەساا . گاا  یسااەنگینەکانژە وێاا کە پشااتم بە راو، وباا   ەزیری بااێ هەگاابەو

ەمەناادی بەهر یکەسااێک وبەڵکاا  نەبااوو،ازە ناااو اکیااانەیخ ژیاار و اوێکیپیاا هەر 
بە  کرێتاااا بشااا هە ن واڵۆزەکاااائکێشاااە  خینااااو نێااا  ێاااتەچب کە ،ووە بااا نبێاااوێ
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ەکی درێااژیش ماااوەی  تااا  ایەوێم  پاا ە.  تەوبڕێااژێ  انیداەوان  ڕو  کرااشئەکی  ەیوێش
 ەکەم.د یلیاوێژ بە گالڕ هەر انبۆ پرسە گرنگەک

 

 ەاشاااااانەم لب خەڵاااااکە کە ئەو ،بوومارەختیااااا مااااان زۆر ب ی،تیگشااااا  بە
 ێرزۆکاااایه  ۆیاااااک ەم،ەزارەتەکتی وەری گشاااا بەەڕێااااووون. بباااا ابەردەورود
ەساایش ێااتم. کیبنبی کەەکان یرنبڕۆشاا دیاادە لە زۆر دنیا  بوو  کێکیە  ،دووکرۆچک

نی )کە یواتپشاا انکەرنەبوو بااۆ خۆتەرخاا   و  ۆزسڵد  زی ای گادەخمۆر  دەیئەوەن
و راحاای یزەلاای مییاال لیااۆر، زرائی؛ ئرگی گاارتەوە(جااوانەمە گاایێرزۆه جااێگەی

 و لووش.  زدینی چامێگومان سیب
 

 کە ،ووا باا ری ساااربڕیاااوەش ات، ئەشاااوتا د١٩٧٣ ەل خۆشاام ێکیشاات
نکااۆی ای لە ززیاا ینگلی ئبیاااتەدەو ئ ێبگاارەرۆتەکەی وکیباا  ەڵەت لمااۆ کساااڵێ

م بەب ،باامنە تەنیااا ان بەشااەو یدەگەیانااد ئیااد وەیەئ بخااوێنێ، ئەوەش ییبااری
ان نیشاااماکد، ،سەاندەکر،ساااەمو ەگاااانێکی شااا ەنا درتااا  باااووی ئەوەاکەشااا سز
 ەدوایب  وەباامەوە  حااز  د  ەیەکسااتیی لوروەس  ەمن ل  خۆاارەت بەوەی ئسەب

ا ڵیشاادسا جپێن و احەفتنی تەمە   لەۆمر ەک کەدەیڕا  بە  )  ەمدبسینگە غاروون
ماان ا بکاارێ. یزدلە پااا یشهەڵبااژاردن بووڕیااارب  (شااتێ ڕادەکااا مااووهەدوای  بە
 هەر ەوم لوڕ بەبم ن باااوو،ەنشااایانخم لەساااەر وەردنەکااا ربی ی زۆریەشاااێکب

شااەکەی ێ: کەەودەبااووێ لاا  گااوێ م١٩٦٩ دیبەناا وەگڵان بەهەماا ، ێنێک کردباااشو
  شااکۆئە یەوەرتنی جێگاا کێشااە ە لەک ،وووەباا رەا جێگتروگاا دە وەک پێاای ماان

کی مااانێهاوپەی  ،کاارد  کرێکااارانارتی  ە پاا لی  واێ تااوخمەی  ەبوو؛ ئەو سن  کەمتر
گاای تەی جەنەو  ە لەبااار  ئەوچەناادە  رەه-وەرییاجەنگاا   خیودۆربابێ،  ئاسان نە

 ر ببااێ،تاا خراپکاادا کاتێ رەه لەو ئەوەبااو یهاا -ابااووەوڕرسااێکی نەوە پاهێاازراد
 کە ،ووباا کااان زنەە مەۆرتڕاپاا ە  کێااک لیە  نیکساا نک  ۆەرگەڵ ساا لە  نی میپەیوەند

. ماان کۆتاااییتااا  شااێوە وەبااووبێ؛ ئااا ب  رێگیاا جک  کەسااێ  هەمووالی  ێنەدەچوو  پ
یااان ەیەوێ ئایااا د-اۆتاا ک ی بااێنێکەمڵلێااداڕ یبااابەت تا باابمەەساا ڵدەهەوه ،ێاازم ل

نی خاااۆم ەرییەکااااکاریگدە بەنااا وگەڵەب نیمااادەتواەن ۆبمگتڕاسااا ؟ بەبم یەوێناااا
 ،کاارد  بەوە  هەستم  ترە پەول  وە،ببمە  ووسەر  انەیتمەنرگوئەئەو    ویوڕڕووبە
 ێااونەدا لماوەی بەهارنە لە ،ێیامەتەەئەو د  هەموو.  نیمینشا شایستەی خانەکەو

دوای   بە  ەو،ەوەشاا   ەریش بەامەگناا ۆژڕ،  بااوون  وداباارە  دا لەباا زلە ح  ماوڕێکانه
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تم، گااو  اتاییدکۆ  ێ. لەکەی نەبی دیەمێکخهیک    یلائڕسوەی ئیەئ  وەک،  ووبکەوت
دیااکە هەیە   شااتگەلی  ،درێبوەخرێناا   رەکەیاڕکە بدییاکا چیس  ناشە. پێوب  رزۆ"

 ،دەکااردەوە ۆمخاا  ەلرم تفتوتاااڵی بیاا جاااران بە  رزۆ ررێتەوە." دواتاا ێبکاا لی بیاار
ز  حاااا ی کایەتی لیسااااتۆسااااەرردبااااایەوە ک مەتیشاااا ڕو  باااااتئەگەر هات ەنااااانەت

 ەنکوچااا باااووم،  وەزیردا ساااەر١٩٧٣ی ەمااا ی یەکتشااارین لەا شاااتهێ ەوە.مەباااک
 را.دەک ادەمدوو تشرینیلە  تەنیااردن ژەڵبه

 

 وێکااایوداڕووکاااات ئە وە.م دایەواشااانتن یساااەرێکدیساااان  ،ئاااازاردالە 
: گاارتای دردانەکەمەساا  ساامانیئا شەڕی ێکاا رهەو وەکە ک ،ویااداڕو  ەخاا بەدب

ان یایاااااا بیل ی٧٢٧گ بۆیناااااا  یکەیەکاااااا ۆیلی فڕیسااااااڕائانی ئاساااااامانی ئەکاااااا زێه
 ١٠٦ر و. هەباااو نێوشااا ەروساااینا بێس رگەیوەدورەوە و لە نااایمچاوەخساااتخ

را دەکاا نەبااوو  ەساااتانەئەوە یەکێااک لە و کاردا. ەسااتلەد یاااننگیا ینەکەشاا سەرن
هی ئاگااای ەبااارل ڕۆژ وودەوڵەت شااە وو،ا باا کااد، ئەمە لە کاتێێرالبااد ێخااۆی لاا 

ی کێرالمااااەپ ەوەکباااوو ن ەماااانخەمااای ئەوە ێم. ئااا باااوورساااتاندا دایرۆتی ژد
            ی پااااااااڕ لەەکاااااااا کەیڕۆبیااااااااانەوێ ف ،ێباااااااا  انەکریسااااااااتیرۆت ینەیاااااااااکوژۆخ

هاایک دەرفەتێکیااان  ،وینەبااودا ن وا یاجێکاا ە میزئااێمەش لنن، ەزێاا ابد یناا ەمتە،ە
 تاارینەمگەر کئە  تەنااانەت خااۆ  ،ەدبااایرک  مانواشاا ووایە  دەباا دە  نهەرچە  -بدەینێ

نەکە ڕۆکەوافاا  چاایەکبااارکردوون.  نیانشاایسەرنکە  ،ووایەەباا هن ماشاا انیاریز
 دواتاار بەەش ئەو خسااتبوون، گوێپشااتی دنکرناسااەێۆپخ یانەکاا ەوڵه مااووهە

نیکسااان و  کۆەرن سااا وکیااااردوەا. همێندرەش" ساااەلڕ،ی "ساااندوی ەوەندۆزیااا 
ن گوێیاوسۆزییەوە  ها بەن ەرانی نوێمەننجووئە  ەرەوەیروباری دکۆمیتەی کا

 لەو نااۆهەد  ،،ەومااائەو شااتە  چی  ۆە باا وئاااخۆ ئەرت و  گن  ەی مکنەدنکروڕو  لە
 ەکیەوە لە کاااااۆممیااااایرگە ان بەیسااااا د، مووبااااا کدا رۆساااااە لەگەڵ خاااااولەکەی

ئااێمە یری  شااتگلە پ  هاەهەروە و  دڵنیاکردمەوەکانی  ووترگکیەمی وبتە  بەردەوا
نەبووم   ەرۆشتر پەمن کم  مەبدا. بمانێکانوساگەڵ درندن لەابۆ داوای دانوست

کی تێکیش ساااەرۆاکااا ە، وکەمەبونااا ڕو ائەوروپااا نی اەکااا ەتەوباااۆ ن کەەەوشااا ڕکە 
اری اوێژکااا ڕی ەنجاااوومەنئ یەوەونوبااا کۆ یشاااتنگاێاب وپاااارئەو ینجاااوومەنئە

. دەباام ادەئاماا  ەوەییشااحاڵخۆ بە ،ێمگااوتکااردم، پ رگوبساا اە سترپااای لئاورو
نگەی فەرمااا  بەد  کاار  ەمااانەکێزڵوبا  لە  وامدایس،  ە پااارەچوومئەمجارەیان من ن
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، نسااا بااکەمرەەف دانیروێ سااەەمەد ماان، ڵااێبی ەنساا رفە ەوەیردە کاروباااری
 یئەوە باااۆ، وخۆەتڕاسااا ان نایااا  خۆوەڕاسااات ی،بااا  وەیەکشاااێ ەره بەئەوساااا 

 ئااااوا یە. باااۆکەنبااا شاااتم اێکە بانگ ،کەمن پەیااادابکاەییسااا ەڕەنالی ف ساااەرنجێک
 ورگ. راسبچوومە ست استەوخۆڕ

 

 بااۆ انەمرنکاااواڵێکاای وێرام، هەبااێڵجێبەیل سااڕائیوەی ئپێشاائە هەرلااێ 
 تیکااااومەباااڕوا بە ح ،نسااااەرکەوتوبو ەداوان لەەکااا ەرەبی رۆریسااااتەیت هاااات.

ا ناا نڤیەک  زیاا لە ن  وان،ەبی سااخۆ  لە  ووجاا ئاژانسی    یرگەچاد  تانن  ێاش بتریئو
 هەرەی ڕێگااااەی کی نیاااوتگەیەەکە باااۆ ساااابنێک وەک وێسااا شاااوێنن. اباااخەد
 ەرەو ئیساااڕائیلب ەەوتیااای ساااۆڤیەتەکێی ەنەی لاوجاااو ئەو ۆبااا و باااو ویسااا پێ
 ەکەەڵەگاییکبۆ  ەنوکەچبوەو ملی ئکچیرۆنێو   بچمە. بەرلەوەی  ەکردد  ۆچیانک
و اۆنسخی  ەرکئ  ەبارەیلن شتێک  ەدب  ماگڕێوە دام،  ەرەیبا  لەوهەوڵەی    ئەوو  
 لە وونی دەرچاااا اواێاااران دکە و ،ئازایاااانەی ساااۆڤیەت ووەەو جااا . ئوسااامونب

 بە دەباااووایە ،ەنچبکل کاااۆڕائیسااا ئی بەرەو یبەساااتەمە ن بەوکەبااا  یەتساااۆڤ
 ایە، بەناا ابوود  یااانەێگڕکیش  تنێاەن. هەر هاا بااک  وەڕێساااڵ چاااچەندین  ری  اناچ
 نپێیااار ند و زبی توشێوەیەک ەب وکڵەبرانەوە،  نەدەک  راداگئا  کی پێشتر  ەوەیام

ا دڕۆژە داوەی لەماااا زۆری  ەیااااان ب لە ماااااوەی هەفتەیەکاااادا ێدەباااا  ،وترادەگاااا 
 یشیاازپەڕڕ ەدیااار .ڵاایت بەجێبێڤیەۆی ساا یەکانیالیسااتە سۆشمااارکۆ ییاا تکێیە

 ەل ێباا ەد ئەوا ڕۆن،باا  تااانەوێەر دەئەگ وگوترابااو وناادێک جااوەە هن، بوهەبااو
د ەنااا چماااۆڵەتی ەر زۆری ه بە مبەب، کەنبااا  ۆڵیێکدا چااا تەیاسااا اوەی چەناااد مااا 
و ئە وریەن، مشاااا دەخێکااا ڕتاااا کاروباریااااان  درابااااوو ەرانۆچببە کااا ێاااک ژڕۆ
و  نگاااومرگ بکااارێیل، ائڕسااا یئ دەدرا بینێااارنە ڕێاااگەە ک نبخاااۆ ەشنەلاااوپەالک
 ؛نەوەەدێتیش باا سااۆڤ ینااامەەگەزڕن و زا مەیسااەربکەیاا ڤ کاااری کاارێن،نەبەواڕ
 باااۆە کااااتیش یاووبااا ەو د بباااڕن فەرمااای دیاااکەی نڕێوشاااوێک مەڵێااا ۆکەوساااا ئ

 نز نەیااااهەرگیااا وانەباااوو کە لە ،زیبایەوەبااادۆ یاااانەکانخزم ن لەردیکخواحااااف
ان یاا ی خۆنکاااران وبتەبەچکااۆ  کە زۆربەی  ،ونەبااو  یەاێگڕ  ئەو  وەشوە. ئەەننبی

 ێگاااڕ ەتاااک مو، بەبش بااوینجاااوە گونبااوو نە مرۆڤااانە   ەەکشوێنوڕێ؛  اهێجێدە
ن واەک ئەوەی ئەچااااان، هەروبرەد ەە ساااااۆڤیەتەول ووجااااا  هاااااۆیەوە بە ووبااااا 
 رداش بکرێنەوە.وسنوخود یا اربنانبوتا
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 لەتی شگ  بەو ئازادی،  رەەان بەیەکر،یتا  ەستانیی ووێستگەەمین  یەک 
ریشاای ئوت و ڤاکری چیکۆساالۆساانو ،وبااو کوبچاا  ،یتااارێکی، بوو  ەوپراگەێی  ڕ

ئەو  اتاااا  ،انااااێدەدنسااااێتیان ترا زاییاااا ڤوتریشاااای تی ئبسااااەێ دەولە .یدەبااااڕ
فەرماای لە ئااوتریش  بەوش ی جااونساا اژئا و ادنە نێااو دنیااای ئااازبێاا  نەارەبکااۆچ
 ەیااااانکە تایبەتەتااااار،یکااااانی وەوج ژمااااارەی و ناااااو ؛ردننی دەکاااا ێرهاااااتبەخ

چبەرە کااۆبە    نی تااایبەتاگااۆو  بە–ن  اەکاا ،یتاررەوە  ونوساا ر  ەدەکرد. لەساا ۆمارت
ێااش لەو نااا،ەنگەیشااتە ڤیدە تااا نوەوام بااوردەب انیاا ەڵەکر هێسااەلە -کااانەوجو

،ەبیەکاای  وساای جااواژان. ئەچااادرگەک نەەنگەیاو هەبااوو تااا بیااانکرەداماا اپاساای ئ
ە چەناادەرهپتاار  ەوەش  تبااوو، لرگبەکرێشاای  یدانێکی ئوترەخانپی لە  رەی سگەو

ن تااااا کرێدەبێشااااوە ئامااااالەو وەران بچحەسااااانەوەی کااااۆ ێلاااا ۆ باااا  شااااوێنێکی
–ان ەرۆچبکە کااا  ،وێنە باااووەو شاا ئ ێوئیل. ئەڕائیسااا  تااایەدەوڵە نێردیەناا دەگە

پێااااای  بەرا، دەدل پێاااا ائیڕسااااا ئی ەیارلەباااا زانیارییاااااان  -تکەەشاااا  و وشااااەپڕێ
 ۆبااا ەر گئە نیارییاااانە، ئەو زاندەدەکراائامااا ران و دەکااا  ێنپیشەکانیشااایان پاااۆل

 کی نوێ. تێبوە ببرێن وەیئەبۆ و و، پێویس  بکەمیش بێ ەرەەیەکی هددرا
 یکااا خێزانێ ەیونەی مااااوە. تێشاااڕانەماااانەۆناو ە ساااخۆر لز سااایانکە

اروبااااری ک یەوەئ پاااێش ،وەنەلەوێ دەماااا ڕۆژا ساااێ دوو تااا  اتەنیااا بەر چۆکااا 
  اڵیسن ێمە. مالی ئنگەیەننە  بیا دەبکرێن وئاماا   ئەلئنی  اۆکەکفڕو    فڕۆکەخانە

 وی ونااا وبااااری دەر یواهااا م گەۆخااا  ، بەووبااا کردوم ناۆخی سااا ردانپێشااتر ساااە
و ەی ئایەخباا   ،تندەهااا  ەوەتۆڤیەێتیی سیەک  کە لە  ،وومبنە  ساجەستەیی ئەو کە

 کە ،زانااایدە مشااا ەوەهاااا ئەروی. هەدەزانااا بااااش  م زۆردییەشااا ازاوازەی ئەرد
ی یاا یەکێتوەکااانی وج تااا یەیاا ئااوتریش نلە  جگەە بااێدیااک یەکیگاااڕێبەکااردەوە 

ە ک ،ییوسڕوی  ووان جیۆنی بۆ ملنا، دەشمزیلیسڕائە ئوێبگوازرێتەپ  یەتڤسۆ
  .بووان یوایو ه یئازاد ناو هێمایسخۆ ن،ێ ماوولەهێشتا هەر

 

 ە، لزانااایەنەیان دشاااتا ئەو ەماااووه  یەرە انیساااتییرۆرتر باااوو دیاااا
یەکااێ   ەبااووکرد  دزەیااان   ساا ەدەەنگبی تفاوپیاا وو  د  ،دا١٩٧٣  لوولیئەییی  اۆتک

 کاایدێپیرەمێر داویاناا نێەلکە ) یااانووجف  ەو ح یشئوتردەهاتنە  ەیانر،یتالەو  
و( ێاااادابوت نیسااااابسااااێ  و منااااداڵێکی ساااااخەکاااای ننێ، ژڵەەفتاااااو یەک ساااااح
 دارااگئ یان واشئوتری یکومەتح شەرمیش ی و بێنوتوبە چە  و  تنەگرمتربابە
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ەوە ڤیەتلە سۆیەکانوجو ۆمەکردنیکبە ایی کۆت شەمیهە بۆئەگەر   ؛ەوەبووکرد
 ەڵکااوب ،کااوژنن دەابارمتەکاا  هەر ، ئەوا نەوەکەنخش دانەخۆنان و ساا ێااننەه
ایەی ماااا  ەن. بااااۆددە موتریش ئەنجااااائاااا  ەرراناااابەبیژیش تناااادودانەوەی توارکاااا 

 ناااۆبرو اراوێژکااا ڕ کە ،شریتی ئاااوتنەی حکاااومەبیاکااا  انماااانو تۆ، ساااامیسەر
دوو  هەرەیفااای دان و ک ساااەر ملااای باااۆکیە کااارد،دە تییەدارکرساااەایساااکی رک

تاپای ساااەر یاااا(بەجێش گەیەنااارانە لیتبسااا ەو )د دۆشاااکری خکەساااتەبەدەنگتفە
 ،وەکانوتوسااەرکەناادۆ ؛" کۆمانلێنااا ناااوی ەەویییفسااازکە یش بەەگەرامناا ژڕۆ

ل ئیئیسااااڕاۆ یان باااا یاڕووساااا وەکااااانی وی جرەبی کااااۆچەەوتنزووباااا مەکااااۆی 
 ەوە."دانە،ت

 

ۆ باا و بااوو. ئەو پیاوێکی شاایاو  یناسم دەرسکیایک بوور ماوەیەکی زۆ
ە بووین لهاااتارە مئااێ .ئوتریش بااوو یەوەراری دەاروبری کەزیو ساڵ  ناچەند

ش ، منااااایوبوخوازییالیتی. ئەو سۆشااااا ەدن دیمادەکااااا یکاااااان یەکگرتووەتەوە نە
  ساایوناارنتەن  ئەشاایای سۆکااۆنگرە مەوبەر لەاڵ لەس  وواجار دود  دایتڕاسلە

          ،ردکااااا  ساااااڕائیلمبانگاێشاااااتی ئی ناێکیااااا جار یااااارمەب ەل وم.باااااولە ڤیەنناااااا دیت
ماان . ەبااووڵ نابوو زۆر خۆشااحردیااا ی،بااۆچ ۆن وچاا  بپرسااێەچوو ێاادپبم بە

ن ماا  ی گەرێاا تە بڵتساا مەبە اخااوازە. تااۆچیاا  دتااۆ    زاناامدە  ماا کتو  ماان"  ت؛پێمگو
ەکاااانی ییبرەیەتە و دەوڵەە میسااار تا بچااامەباااێ ساااەرەد اائیل ئەوئیسااار ەێمبااا 

 یااانجااار دێیاا   میە ئاااخۆ یەکەیاا ن تێکشاا  مەی ئێال. شەوێئ  . باشە بڕۆشدیکە
 .کرد ودەئاسو میڵد ەانسبەم ، " بینیمی.کەب انمانسەرد یەەەورنگ ئگ، اراجدو

 وییەکجااو . وەکتاشاایکرد هااام." ون دێاا ماا  ،اشااەبگااوتی؛ "  ەویااشئ
لە  ەندچەهەر ،دنەکریش ئیل نمائیسڕا  نبەربەرای  کهیک حەزێیسکی  اتەر کرسم

 ئەوروپااااانی کەسۆشیالیسااات ەکردساااەر یەکااایدەێری نەتساااەرۆکای دا بە١٩٧٤
 د. لی کرڕائیسینی ئدارسە

 

ون بااووجون ، هەناادێکیانوبااواز هەوخیسۆشیالیسااتزۆر  ریشئااوتلە 
،سااە   مویساا ەد  خۆی  .ووبەهشمان  اکی بەتیەدۆستایاندا  گەڵیلەا،  ن  انهەندێکی

خسااتنی سااخۆناوی بااۆ اد تیێشااااپەواوی تبااکەم و یرسااکی خۆیاادا کاڵ ەلەگ
سااەر بەری  ەریگکااا  وبەڵکاا   ،ریش ناکااائااوتار لە  کەر  مە هە ئەک  ،وەەمەبک  ونڕو
ی لە کایرسااک  ااوامان گوت دیەننڤ  وێزەکەیڵبە با  ەیە.هەتەوە  ڤیسۆوەکانی  وج
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 وەیبااااۆ ئە بیبیاااانم. گرساااابوتراس خااااۆم بااااۆ ێاااایڕەسااااەر وێ لمەدە ،ابکاااا 
 نەبااوو بااڕوام بەوە ەناادەچەره ،ەمبااد نیاایەێبیئەو ت ەپێویساات ،بااموان ڕەوڕاساات

ەی کیارەم بڕەبب ەبێ،م هریزبۆ تیرۆ ردناش بۆ ملشۆڕکب  کیکارێز هۆگیەره
و زۆر ۆناخساااا  وەدەسااااتپێکە ەلوو. نەباااا  اویااااش بااااێ پاساااااوتەو ەبوتریش ئاااا 

نەدرێ  ارانیتانی گەشاا هاا  اوڵماناادتی هەسااەخ ئااێمە بەەناادە هەرچ، واوبوناساار
روەهاااا بەنااادوباوی ەه ێ،سااا وونەنەری لەسااا زۆر  ەشناااامڕۆژێ و ئەو نەچااا ب

ش تریئااوشاای یاسای ئڕاساات بەن. ن پەالماااری باادەاتۆریساا تیر ووهەباا ش ئەوە
ن کانیاااارەبەکۆچ ریەیااااود و رەکانیاااان دەکااا ،یتارێی ڕ، چااااوەباااوو بااااش زۆر

اسااتی ڕ . بەبااوو واێزرپاااری ۆخاا  بە کەسااخۆناو؛ ،ەبیە تنەشاا ەیگدە اەکاارد تاا د
ون. بەبم ئەگەر وباااا  ەریاااادیارمەت ەریگەرانکاااااوبااااارە زۆر ن لەکاەتریشااااییئو

یەی ماااەبێااتە  د  ،ساا بەردەێتە  بخاار  ێنێکی دیااکەور شو هە، ئەرێبخدا  اوسخۆن
     رێ، بکااا  ەرساااەی لەسااا ا ،ساااکیدرایلەگەڵ ک دەباااێد رمکەساااتهدن. تەکرارمبااا 

 یاوەڕێەوە چااا ییگرژران زۆر بە دەمااا . مااا گاااۆڕمب ێکەی پااا ایەوانم ڕبتااا بەڵکاااو 
لەسااەر  ێەوایکایرسااکی ناا   زاناایم  ،اتکیش وەبمەکە هاا تێاکرد؛ کدەکەیم  ەەبمو

   .ینێمبدە وەمداانەەکاتی گەڕەڵکو لب ،نێبمبیورگ سبراست ەوی خۆم بەرڕێگا
 

 .کردئامااادە ەوروپااائی مەنووئەنجاا ەوەی نکۆبااوو ییشاا امن خۆم بااۆ نم
ە پااااارت و ئەوروپااااا نیامانی پەرلەمااااادئەناااا و  نجااااوومەەنئ سوپاساااای ایاااادیات

 تااا ەەوردەت بەرزکاا سااۆڤی نیوەکاون بۆ داوای جیاەنگە دک  ،ردککانم  ەیسیسیا
 یەودنەکااارەتڕنااادا نێویا لە دیاااکە یگەلتابەەڵ بااا ەگل درێی کۆچیاااان پێبااا ڕێاااگە
 مەئااێی یاانەوانڕ ئەو ەن وگەڵاادابکەدامان لوەسەروساا  ن تاااییەکااایەرەبە ەتڵدەو

 ۆتاااییکە م بەواوەکەەکرتڕاساا ائ ەر. من وتاووج  - یەرەیانی  وە ژیەکە  بۆ بە
ەوە کردنایساا "ال  هەبتی ناوین لەڕۆژبۆ    کوبەڵ  ،ەمبک  ەنئەنجووما لە  اودێاێنا  پ
" .نباا  ەرارمەتیاادی  ەوچەکان لە ناا یاااهی خۆ  کوەی  ێکنئەنجوومەنی  امەزراندد  لە
 مەزن وپاایروەی ئارێکاا دمەەتوڵدە ەیەکاایە وتدە، نااانەوەیێەبیرهم بشاا وتە واد

و  نڵااێبەر لەسااە تەنیااائاشااتی بە "ی: تبااووگو نیاااێکرجاوو کە باا 143 ێۆنماا  ژان
 

143   etan MonnJe  :م ئ٩٧٩١-٨١٨٨) ۆنێ  ژان  فەیەکسیاسی  وریناسەاب(  ئەندازی  ،یەنسری  اری بە 
 ڕوەرگێ نرێ.دادە ئەوروپاکێتی یە
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 دنیخساااااانەڕی ساااااەرەکی لەساااااەر یەکەشاااااێو بەە. ییااااا بەناااااد ن نناااااامەماپەی
 یال ا بەئەو ێگااۆڕنەانیش ۆڤەکاا تی مرشاا ر سروگەبەناادە، ئە انەکاا رجهەلومە

ی ەڕاساااتابە ئ باااێەکااادی ی ربەرانااابە انیااا ارفتڕەی رەندێنیشااااڕە دەباااێ ەوەمک
 ،ماانترن لەهەر وتەیەکاای شاا با ،ەکنختەیپااوە نشااائەو و پێم وا بااووتیەوە."  شئا
 ونڕواااان و تەواوی جی یەرە  ەرببەراناا   ائیلیسااڕ،ینەی ئەتاسڕوازی  خداە  ک

 .بکاتەوە
یومە ساااا ونو وەیئە ،ووتی باااا پااااێم شااااێرگ بوستراساااا  گەیشااااتمە کە

 ەیڕاساااتائکە  ،نوەباااوکەیی هناااوو هە کتاااوپڕ یلشاااتگە ێوە. لەووێنمەخااا یب
 م.بکەیان ئەوروپاتی یەکێ یەنومەنجوئ

اوەکە رسااا ونو یەواێم پااا ەتەوە. وتاااارەکەم نوسااایو ن"مااا  وتم؛دا گااا وێااا لە
ە ک ،رێوانماااان نەگااا نێز کااااخەدا یارمااا م لەدوا سااااتدا بڕبەب ایە.ندەساااتالەبەرد

ەی ناڕۆژ سااێ  وو دوەانااگەی ئوڕ  لە  شیبەتیبەتااا  تەوە،اوەسرنو  ێیرەکەم لتاو
 :کردن ،سا تریش دەستم بەی ئوەەکاربڕی یلەبارە یدی." ئاوەویدڕوی ایدو

انی ەکااااتمەیوانی حکوبە پشااات  رەەی انیەریساااتتیرۆ" 
هێنایە یان  یدی تیرۆرەکەی خۆ، ئنادرۆڕب  یلدائیسڕائلە    ە رەی
نی مائەنداوەزیر و ەری سنهەستەکای لە  و تەوا   بە  ... منپا رو وئە
گەڵ ماان لەچێمە هی" ئن  گوتیا  کە  ،مەدەگێت  ەتئەو وب  ومەتیکح

نە ا ییکچاال ئەو بۆن  ەما رێمەک هە  چی ۆیە. ئەرێ بین  دا یە کێشە   ئەو
 مەتەوحکااااو گەم ئەوەێاااادەش تولە هااااا؟" هەروەردراوەبژێااااڵهە

ۆی لەو خاا ەیبااۆ ئەو ێگاااڕە کتااا کە ،تە ئاکامێااکبگااا ێڕەنگباا
وان  لەکەی ەکە وبت ،یەەوەئا بکاااااااا گااااااااارڕزیە ەرئێشااااااااەس
یەکان( ساڕائیلیئی  ییشاەوەایڵند  )بە  ووج  سا کوەئ  ؛ەوەتربخاوود

ێااک ومەتحک ومااوهەە ێکرەش بااژائەو. باان کانسااتەیۆریرتیااان 
ڵ ەلەگ ناااابێ ماااامەڵە ۆخااا بەبم ...اانەدا بیکاااڕۆژ لەوێویساااتە پ

اوە ساااەرەت لە اویااادڕویەنناااا لە ڤندا بکااارێ. ئەوەی رساااتاۆتیر
ەڵ گوتااااان لەکەڕێک تێگەیشاااااتن،لێ ێکیباااااار ەت هااااااتحکاااااومە

 ی گەالننەوەزووتبازادی  ئاا  نیکااییەەماا بنگنەن. باکریستەۆرتی
 و باۆ تیارۆرزمخۆیادا   وەش خۆی لەەئ  ،ەوەپرسیار  رێژ  تەوکە
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زۆر ام پێابکەن ئاێمە  . بڕوووبەورەگ  یێکسەرکەوتن  نۆرستاریت
 کە  ییەکەچاا  ماووەهئەو  یشاین باۆ  ی ئوترەتموونی حکومەمنو

 ،ەنااادالپۆەی لە انئەو ،تااایەیهە وەوەوجاااهەزار ەیاااان دبەساااەر 
م بەب  ،نهاات  ەوەئوتریشا  یێڕ  ەل  ەوەتسۆڤیە  تیییەکێو  یا  ۆمانڕ
ئەوا ، ن بێماراگڕزری ئەوەی لە تیرۆرستان بلە  اربێ یبڕ  ەر ەگئ

 ن باادەنێ کەنەیائەو شااتا هەمااوون زاد بااان ئااکاەریسااترۆتیبااا 
ەتێک ەوڵک دۆ ئاخ  ، ەدا د رهەڵ ەس  ێک ر ا سی پر  ەکەن، ئەوسا ی دوا دا
ا تا وودانای جاەێگڕبە باێ  ەسا   وپەیکە    ،  اددە  خۆی  ەبی  گەێڕ

  ێنێ..."ستنەوە بەکاربااوگ بۆکەی خاکە
 

ەکانی سااتپێوینە  اوسبورگ مامەوە و ئامااادەی خاا استر  لە  ژڕۆو  ودۆ  ب
و بااوو. ۆناسااخی ال کم هەرمێشاا  دەم هەمااووبەبم ووم؛ باا ارە ێااوو ئ ەڕۆنیااو
یر روەزەسسکی.  یری کاەسینگونو  چوومە  ڕاستەوخۆ  ەننایوومە ڤچکیش  کاتێ

ردم و زکڕیبۆ    رە ەیۆ  ب  ەکەیمەتوحکوی  اندننەونی سەردااکهۆکارە  وهەمو
انی ەکااا وجو یشاااەێک یوبتەکەی ئەو گیااارۆدە نیااااەت یباااۆچ رێەئی یشااا پرس

ەدەن ان دەرچبی کااۆڕێااگەن  ئەواڵەندا نەبااێ؟ خااۆ  تی هۆۆ وبب  کرێ.ب  ڕووسیا
 ەب  کە  ،ۆتەوەردنااد کاا ەڵم لە هۆبیاار  وەەگااوت  مێ. منیش پنپەڕبێاندا تیتەکەوب  بە
 ەب ەکەپرسااا  بمڵااادا بکێشااان. بەگەەل انەمااا ییتەحمەز ئەو نماااادەئا ەوەیییاااادڵن
ەوە ساااااەکان بوڕودە. بەنااااا ە ووساااااەکانەڕو یە؛ بەڵکاااااو بەیااااا ن دبەنااااا ەوە انەوئ
کی شااتێ کایرسااکیسااا  ەوئ  بااکەن.  ە کااۆکیشەوترڕێی ئوڤلە  وجو  کە  ،ونویبازڕ
بە  رەساا  ئااێمە" تم؛گااو ێاایپ ەوئبااکەم. وڵی وباا ،انی ونەمتاا  اسااتیڕ بە ، هەرتوگاا 

 ،یەاماا ئاساااییدا بوو خێکیۆودارباان باا ر لە ەن." گوازییاااج ەکە یی لانجیااا  دوو
 ێخااۆم لەواتری  خاا   ەبەرل  ەره  ن؛ بەبم منەدەما بیڵێم  مەدیکێکی  شت  کهیا  ئەو
 ومایە.بوم داوکەم بەرتە،ێوایە لەسەر دەمەدەبوووم، نەب

 

رەی ووبااااد. باااوو لاالەڕەقاو کەساااخۆن نیسااترەی داخلەباااا ایرسااکیک
ریش ئااوت کیخاااسااەر ک لەێنوێنڕژاک خهیرێتی  اسین بەرپرمەرگیز  ه"؛  ەوەکرد

 ێ."بخرکڕێە یکد یشت رێکدەهەڵناگرم، 
 دەدەیەیااار ی تەواویەوێکساااپا تەکااار ەمبیەوە؛ "تااۆ دا مناایش وەبماام

کە بە چااون ،چکردندەن بااۆ کااۆنە ویەکوک جاا ی هاایڕێگااا کە ڕوو ،دەساا  
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ن ادەنڕێگەە ، کەواتبێنە ێداڕۆگ لە  ترانزێ تێکیسنتوا رن ئەگەدەڵێیەوە  یاڵنید
 بێڵێ."جێەب یاڕووس ێکربەهیک کۆچ

ا باا  ەین. لااێگەڕێە باایکیدیااکە نیاا  یتێکیااا شاا ، ئاشااەبا"  تی؛وگاا  کایرسااکی
 بکەن." وانەش  پێشوازی لەو جویەکە گەیتار،تێ کە ۆت کاخ ەڵکیخ

هەر  لە ووجاا چەنااد  ۆاخنین ئاا زااناا  ئاااخر ئااێمە. مەحاااڵە؛ "ئەوە تمگومن  
 کە ،شاایانە بااێیسائاشااتێکی  وەئە یەیاا ن وا ێمپاا  ک بااێنێاا چۆ ەره. ندا ،یتااارەکە

ان ۆیاا تااا ک  ەنک  بەلئاوەڕوانی فڕۆکەکانی ئاە چەخانفڕۆک  ەل  ەڵکدەرزەنێک خ
بمگوتبااا  یرچاا هەیە. یاا ەڵکاای ندن ک،سااەکر ،دەرکەوت م بااۆەئەو ێلاا  ەوە."بااکەن
ار خوازیاا  سااکیرکاینەوە شاایاووەمهوی رسااە ۆڕی. لەەدەگن  رسەکەپ  لە  هیچی
ئیااادی سوپاسااای . ێگااارب رودو بەە  یەر یەڵەتڕوتەشاااق لەخاااۆی  رۆزباااوو 

 هێش . ێمج بە رد وێکل مەەککرنیپێشوازی
 

یرسکی و اک مان،دووکهەر تا بووادەکراامنی ئەواامنڕۆژ  ێکیکۆنفرانس
، یرەوژونە ئەو یەیشاااتگبەبم کاتێاااک  ە،ەوەکان بااادەینسااایاروەبمااای پر مااان

م بەب ،ەکااردەو ایرگاا کی دەرساا یکا  د،دەکاار  نەیااائێم  یڕوانچاااوە  ەوانانمناۆژڕ
ێمە ئەوێ." باا وێ  نااامەمن    م.ڵێبی  ەیێر، من هیچم نیم،: نەختگو  و  باداەرم  ن سم

کرد نامەوانان ڕۆژسەی بۆ ،  تەنیا  و بەەئ  ئاخۆ  زانمنا  ،بێڵداشی لەگەمڕۆتا ئە
 وەک دەسااتمکرهاناام دەز ەوەئ تەنیاااە؛ ەواندەکەی هەڵوەشاا نساا ارنفکۆ یاااخود

 یەک ی لەانجیاااا  دوو بەە ساااەر ێمئااا  ەمێش.ۆڵخااا لە ێ ڕباااووبپ مااامی دەەئەو
. واردگینگڵی دەخکمدا  شەمێەر لوت هگ  نیبەمکایرسکی  شتەی    ن  ئەویازاوجی

چاای ئیل ە گەڕانەوەم بااۆ ئیساارالئاااخۆ  بااووەشاام نکیرۆکەیەبیهاایک تە هەڵاابە
 ا.ەکد چاوەڕێم
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١٤ 
 

 رم کیپویۆی نگجە
 

 
ی نگاا ،ەد جە بەە ووتن هاااویاااادا نکتێاابە ەول کە ەیتانێشااااپک لەو یهاا 

ما، ،ەو  رهە  کەشەەڕش.  ەیوڕ  نیبۆم ،  ١٩٧٣ی  کەمیە  نیتشریپوری  یۆم کی
نا، چااونکە ئەو  انەزییسەرباەی وانەلێکدک  وە  ؛سینەونو  ەیگدا جێئەوەی لێرە

 کباااووخەریتێک رەسااااکاوەک  مەجێاادێڵم، بەببە دیاااک نیۆ کەساااان بااا بوارەیاا 
 ەەوەیارب  لەدایە،  گەڵمەلشەش  میەهتوشم هات و    زمەیەکەدێوەک  وەومێ،  قب

 م.نوسدە
 

ی هاا  ،ەشێکی زۆری ماااوەب تاشهێییش، ەسک  ێکیکچیرۆ  تەنانەت وەک
رە لەوەی ودەنوساااااام، دو ەویەرەشاااااا با وەی لەەناااااادرێ، ئکێبدر یەیاااااا ەوە نئ

 داکەەجەناااااااگ یاااااااانەیم لە ساااااااتی باااااااێ،ەی ڕالاااااااێ  ئەوێ. ەبااااااا کەرەویەکال
ی ت سااااااڵەوح و سااااا بی اوەیلەمااااا  اخرئااااا  انیاااااومە،زوە و درێیکهەساااااتمپ
 .اتهدا سڕائیلئیی ەوڵەتتوشی دەنگ بوو جین مەێنجپ ،ەیەویدامەزراندن

 

بااوو   ەەوان ئیەکەمیاا   ەم.بااک  نایتە یەکسااەر باساا ێویساا پ  ناڵ هەخ  وود
سااەتوان و سیا کە ەشاامایەو بڕوەر ئکیپورمان بردەوە، لەساا   یۆمگی  ێمە جەنئ

 وەانەیاا ڵی داکانگاا   لە  و میساار  یارولە سو  کیە  رهە  نیکازییەەرباس  رکردەەس
ا ستپێکیشااااددە دە لەەناااا رچەه، وەشااااکانەکوێ تێرلەنسااااە ئەوانە کدەزاناااان 

و شاااااتی گ ااااااان بەجی ؛یەەویان ئەدیکەشااااا  ئەوی هەباااااوو. انیێکتکەوتدەسااااا 
تیایاادا   ۆخەیودبااار  وەبایە ئزانیوایە بیانایبەتی دەبوتبە  ئیلنی ئیسڕاکاەدوژمن

 گیااازرەه ،نژرایپاااوردا کاااوک میاااۆی ڕلە شاااە ەییلییڕائسااا یئ ٢٥٠٠ئەو ی ناژیااا 
 .نابێتەوە ارەدووب
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 بیری هەنوکە اتێم کببەسا، یرگڵهە دامکەتشرینی یەی ٦لە جەنگەکە  
ان ماا یینیارزا کاااتەی ئەو .ەڕێااتەوبااۆ مااایس دەگە ماانی ، هۆشاا ەوەەمەکد لااێ

ر سااااەمیسااااری لەو ی روسااااو انیهێزەکاااا  وەینەێکخسااااتڕبە خۆ تسااااەبارە
ەم ئ  اچێێناا پ  ،ووباا   وا  پێیااان  مەێئاا کااانی  گرەەواڵ. کەسە هش ەیگپێرەکان  ونوس

کی وشااێەڕک وە ماناادابڕیار ئەوەشااداەگەڵ ل ێ؛ب  وەدوا  بە  جەنگی  ەبنجموجۆ
مە ووچاا خااۆم  ەدا بتەاو کاا لەیاان. ەگەڵاادا بکەلەوتی سااەنگین هەڵسااوکی و جااد

ڤیاااد دار ی و سوپاسااااالگااارەرزیاااری بوە، کیاااانرەگاااای ساااەرەکی. هەردوواب
 لەی تەواو ەب تەوە(ێردەناساا  Dadoدۆ اەی داوەکناا نازبە  توبناو    لەەر )ێلیازئ

ە، مەوردکاا  نریاااادااگەکانمااان ئیبەرگریە  ێاازه  دنیەکرادماا ئای خۆەوشاا ڕی  بارە
 ؛ەامااادەیئناکاااو  لە  و  ارتەاوئاا کی  ەوشااێڕهەر    ۆوپا باا ساا کە    ،هێنااا  ڕوامیش باا من

ە سااەر ووچاا م هااا ئیاادی هۆشاا وە. هەریشرمەوگماااگەر تەنااانەت بااۆ جەنگێکاای
 بااێ هەناادێ لە  ەویەکەۆهاا   رهە  بە  پێشااکات،  یەرگاریکاا   دارینامەیهۆش  یپرس

 .ەەوویەڕەکە ییرژگ
 

ە ی هێااااازردنزکهێۆبەخااااا  بە ەترییماااااان ساااااەبارانیاز ئەیلوولااااادالە 
ی هەمان ێزدەس  ەل  .هات  بۆە  ەونۆالی جنبەرزاییەکا  یا لەرووکدارەکانی سچە

 ا ویااادووڕیادا رووسااا ی ەڵ فڕۆکەکاااانەگاسااامانی لئ زیی هێااا شاااەڕێک ،مانگااادا
 یاییسااور یمیگیاا  جااۆری ەل ەفااڕۆک ەدزێس  یەخوارەوەنخستبە    ئاکامەکەشی

ان یاییاا ێ دڵنەنولرسەمە ئێنی راوسەکاویاوە سشدا پوەئ گەڵلە  ت.اپێا  ییاکۆت
هااااایک ێنااااااچێ پزۆریااااادا  ەرەه اریبااااا  لە، وان گوتیاااااانەوەک ئ :کاااااردینەوە

ن یااااجارە ئەم مببە ،باااێ دوادا بەی رییەکانووسااا  کیساااەرەکااااردانەوەیەکی 
کان یەریالی میساا  ەکە بااۆزمبە  تاار،پ  وەشەل  و.نەچااوال  و  ەویەام  ژیەکە هەررگ
ان خۆیاا ی  سااتڵوێەر هەلەساا   هەرە  ارانی ئێمەکسووە سویاپ  شهێشتا  ەوە.ەڕیپ

 یۆبەهێزکردنخااا ێتااای امردەوبە گاااوایە ،دەوەرونکااا ڕو نوان وایاااا. ئەنەوەماااا
 لە  .ەسەرینبکەێڕشیان  مە هئێ  مەبادا  نرسدەت  ،دێ  ری لەوەوەونی سواهێزەک

ەو ئ ،ەوروپااائبەرەو  بووم شتنێاێەجب  تکی وبیخەرمن    کەشدامانگەوەی  ما
 . وەیەکرارە دەهەر دووباان ەکریوسوی ۆڵموجی جۆخدی بارونەوەلێکدا

 

 الیلیگااا  ائیلئیساااڕ ،دای یەکەمااا نتشاااریی مەی یەکااا مووشاااەدی ژڕۆلە 
بە  اکەو ،تمگااوێیپتەکانیاادا و ێااوردم. ئەو لەنکاا  بورگ بااۆساا ۆ ستراونی باا تەلەفاا 
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مەوە، بگەڕێاا  ووز بااێەد ەایو انیاا ێپیااان کە و هەردووتااوووێ دایانیشاای گۆشم
جااۆالن  ەرزاییەکااانیی بشاا ورەەبااارەی د نگیسااەنەکی گفتوگااۆی بااێمە دەئااێ
 دوای یژڕۆ، مەوەدەگەڕێاااا  اشااااترپ یڕۆژمسااااۆگەری  ەبمگااااوت ێپ. ەیاااانکب

 .بینەوەکۆدە ئەویش
 

و  ۆنللئااا و نەڵ دایاااەگچوارشااەممە ل یژڕۆی بەیااانی درەنااگەوە بە
ی ئەوێ لەبەرئەوە ر والاسااا اسوپ، نەکایاسااامانیئەی هێااازە نااادەرماگاااالیلی ف

ی گەڵ سااااااەرۆکلە و،بوۆشاااااا نەخ ریاااااایگڵاەوهی ەزگاااااااسااااااەرۆکی دێ ڕۆژ
ە، ەوکاارد ەینەککۆبااوون ایاااد زی، دانیشااتم.رباەواڵگااری ساا ەهی ەوەنلێکااۆڵی

 یردی بااااارودۆخو ەب ی هەواڵگریاااایێکااااۆڵینەوەلەرۆکی ر و ساااا پاساااااالسو
، نبااووی ریاا ازێب ایەیماا  ێ شااتگەلێکلەو ونکااردەوە.ڕوی وەەپێشاا  ەرەکااانیب
کە  ،ەیەوراناادە دەخوێەوئا شااتێان هەربازییمساا  اریباا  ەنگاندیلە هەڵساا  ەبمب

پتاار،   ەوەش، لنەوەنااابی  ریمیساا -ریوسااودانەی  نشکو  ێکیهێڕش  وویڕووبەڕ
 وخااۆبەهێزکردن و ئەبکەنەسااەر. هێڕشاامان    یاااتەن  ان بەرییەکسااودەچوو  پێنە
 ەەوانرنۆاماا   ەوئ  پااای  لە  بااێڕەنگر  وشااوباە  میسااریش لکانی  ەێزهڵەی  موجۆج
ێشااتانەی پو ی ەو پاڵپشت، ئانرکدە ێاڵدا لەوس اتانەیک ە لەوە هەمیشک  ،بێ
ەی یەک ەناادانچ ەش کەییڕاسااتوە. ئەو رایەکاادشااتر لێێپەک ەروریش هواکوباا 

نوری سااا  ەرسااا  دا لەوەفاااتەی پێشاااوه یااااتەناوەی مااا  لەی روی ساااوەربازیسااا 
ی مجااانبەرە ەیگااوا ە ایەودەدرلێکاا  ەاونەتەوە، بەوترگواساا  ەوەندورئاا -ریاسااو
ی پاااکیازا نریووساا  ەبەم وە ون بااویاااو ئاااڵۆزی نێوانی یاا گرژ یوەنەبااوومکە
ێویساا  پ وەی بەدا ئەوەیەەو کۆبااوونەل سااێککە اوە. هاایکشااانی ئااوردن دنی
نی ساگیرەڵهنەبوو    وا  کەسیش پێی  ون بکەین  کانماەدەگەوازی یانگەبەزانی  ن

بااۆ  ەیەوەارب ور لەتپ  یتومڕمشا  بڕیاردر  شدالەگەڵ ئەوە  .ەایاتدوسئانەلشەڕ  
 . ێبگیرهەڵەدا مەمشی ڕۆژ کابینە لە وەیەنبوکۆ

نی اۆژڕاڵ ۆ چەندان سب  .یبئەبوومە تەلچ  ێنجشەممەداپ  لەیانە  اییسئا
دەچااوومە   شوانیممشااە  ەبیااب،تەلئ  سینگەیوە نوینی دەچووممە و هەەشپێنج

مە یەکشاااەم ینبەیاااان ەش یااااشاااەمم ویشاااەی ، ات ئااااڤامااا ڕ مااااڵی خاااۆم لە
ێااادا ەگۆڕل کی وا لە هەفاااتەکەدایەەژمااااائیک هااا ئیااادی ؛ مەلیۆرشااا ئ ەوەەڕامەگد
 کااورت بااوو، یکاا ەیەەفتەفااتەکە هه دایڕاسااتی لە م.ۆڕکەم بگاا شااتەا ختاا  وبااونە
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، دیپێدەکرتی دەساا هەیناا  ارەکەیئێااو لێخۆشاابوون(ی ڕۆژ) ریپااوە یااۆم ککچااون
 .رتەردەگیان وێژدر یەکیوش پشولیئیزۆربەی خەڵکی ئیسڕا

 

رە یااا ەغ ەتاننااا ەوە، تکەەی جەناااگوچاااا لە یەشاااێکبتا ئێسااا  پاااێم وایە
ە لن دەرکەوت یااابۆنەببااوو،  پااورکی یااۆم وێیااان لەگ شااترکە پێ ،ەکااانیشوجو

ێااکە ژۆڕش . ئەوەنەۆز و سااەنگیریاا د پچەناا  ێکاایڕۆژ تیاادایەواوەی جساااڵنام
 ەوا بەئ  -نش نەباا نااداریدیر  ۆتەنااانەت ئەگەر ز–ان  ااا ەکانی جیوکە جوەساڵ  ل

ن. بااڕوای بەد  یرگانکدا یەەیوکردنەدای  و  ندەوکرڕپەیە شێوەکانی  ک لیەشێوە
 ردنە و کااارکخااواردنەو و دنارخااوی لە اووەت بە ؛ەیەئەو ەداژڕۆلەو  وجااو

و  وونی جاپشوەک ەڕۆژ هەموو وەکدا )پوریۆم کی  یژڕۆە  کەونەوە، لبروود
شااتریش پای ژڕۆەی ارێااوئ بە ا ودەکپێسااتدەێااک ڕۆژ ش، بە ئێااوارەییتشااابا

ۆشاابوون لەو ای لێخواد ن وکەەژ دوێناا  نکەکاۆگاینساا  دەچاانە ێاادێ(یی پتاااکۆ
 ، بەەکیی دکانوەو. جکردویانەا دوڕابردوی ڵاس ەیومالەکە   ن،ەکەد  انەاحگون

یپااااااور کیاااااان یاااااۆم تی خۆتاااااایبە ڕێگاااااای بە، ناااااابن وشوڕۆژ بەەی ئەوان
 بچاااانەۆن و ن نەخاااا نااااا شااااکرائا بە ر،نەچاااانە سااااەرکا ەیەبەن، بەوبەسااااەرد

 ەل ا گااوێان دواناایش بااێ، تاا یاا  ێکیاتەساا  ر بااۆەەگئنااانەت ەت ناگۆگەکاسااین
وری کە یااۆم کیپاا  ،یەوەو شاا لە  144ینیدرا   کۆ  زنەیمە  ەوێژن  وی ئەدەستپێک

        145،اری شاااااۆفنەریتیاااااانەی رەساااااموڕێ گاااااوێ لەرن یاااااان بگااااا  ێد اوادد بە
         انەکاا وجوە لۆ زۆر م باا بەن. بتنە، بگاارگااروڕۆژیشااانەی ەران کە نب خیشااا
پااۆر ۆم کییاا   وە،نەدەکە  دیاۆن یاا چاا   ن لەوەییشۆاوپچە  ەک بن، بکوێی  هەر  لە

 .ناچێ ی دیکەوانئەلە  ێکەڕۆژ
ۆلەق بت مااااااااا و کاااااااااردەوە بە ،یەەژڕۆەکە ئەو ڕۆژائیلدا ڕیسااااااااا ە ئل

ەوەی نتاساا ونی گاهۆیەکاا ە نهەیە،  مەناااژڕۆنە ، ەکااانیشووەسااتێ. بااۆ جوەد
 وەخااااانەن، ،ااەکاااا نگ، خوارداڕبااااازو  نوکاااااانە، دبخاااا تا،و هەمااااووگشااااتیی؛ 

 
144  idreiKol N 

145   rShofa  ۆر و یپۆم کەکانی ینەژلە ج  و کری  دەران دروس   بەی  اخایەیە لە شو کەڕەنە ئ: شۆفار  
 ڕرگێوە-ێرلێدەد دااان ش هاشۆڕ
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یک چەناادە هاا  رهە. ەخاارێنددا یاتسااەوار چاا  و ماوەی بیساا   ۆن بکاەگفەرمان
یە، یااا گرنگتااار نن یاااالە ژ وی جاااووریش الپااا ۆم کیی یااا ودت خااا ک، تەناااانەتێشااا 
 ووهەمااااا یە ۆبااااا  دێ، کەوەەوەیال لە هەماااااووان ژیااااا  ساااااەر باااااۆترسااااای مە

 چەناادە هەر ن،ەباا دن راااری خۆیاا ک ەن بیەکایە مەدەنیەرەکیس  یەاریزوگخزمەت
ە ەری کەساااا کپەیاااا  ەره ەدایاتەساااا ار وچاااا  یسااااتوو بەماااااوەی ئ لە انریاااا ۆز
 هەمااووبااۆ    ییگشاات  ەکەیسسازوەنوراچ  ەگا هەرەزدە.  ن دەمێننەوکاویستەێپ

 ەکان وەکبازرلە سااااە ەبم زۆرب پایە،تاااای سااااوەخبااااۆ بەدب ،ەکانیییلئیسااااڕائ
 یحاااڵو  ماااڵ لەنێااو ەژڕۆئەو یااان پێاادەدرێ، تااا یندۆمادا ەۆنەیباا و ەمیشااە لەه

 سەر.نەبەن بخۆیا
 

شاا ، ەیێگێکمااان پتاپۆرڕ دا،ەکەماا یرینی تشاا ی ێنجاا پ یڕۆژ یەیناا لە ه
ان خۆیی ریادا بارگەوە سولکان یەوسیڕوێژکارە  اوڕ  یانخێز  کردم.  ەرانینیگ
ی گاا ەنج  دینسەروبە  نەیاڕۆژش ئەو   . ئەوەێشجێدەه  کەیانتەو وبێکدەنا  ت

ن بااۆ وائە  ەرێئ  و.نەبو  دڵ  ەب  ەرگیزئەوەشم هبیرم،    وەتەسخ  ەیڕۆژەش  ش
ە کە ئااێم ،اننبااز ە چاایناساا ڕووەو ئ دەیاوەی خااانبڵێاا  رێ تااۆن؟ ئەلەپە بە وا
 ەژانڕدە ەییارییااانوژمە زانەڵن؟ لەو تێن بەجێیباا ەوائێ رەکاا د انین؟ ئااایایزناا 

 خااۆی یەمتااواننو  دام یمێشااک ک لەوبچااو اریردەکاا و یەک ،ەەومنوسااینگەکە
کە  ،بااوورم نەەبووردە کە  لەی ەتەبەبم لەو، مببااوێر ێلاا  و متەکێااناڕ بەرەل
 ەلیقوە، سااەی ئەارم. سەربولیاختە مایەی ێبنە  ادهەوڵم  ،ییگەرانمایەی ن  ەێتبب

یااتە ێ بچبەجسااتجااار پێویسااتە دە کێازە؛ هەناادو تەڵەکاباا  ڵۆزئااا رزۆ یێکشاات
تی ڕاساا   ەب  ەکاارێدنگاایە و  دۆڕد  ەینیشااان  تەنیاااجااار    ەندێکهەبم  ب،  ژێرباری

 سەرەڕۆیی.  ییەام تەببێ
 

 ی ئاخۆسرم پیڵگریواهە  یەرۆکو سر  االسپاسو،  ەرگریبی  زیرلە وە
یچاای لە نە هیاااییارن، ئەو زارخێاا ن. نەادەنااێنااگ دگر ە بەارییااانزانی  وئە  شیئەوان
 ،ینەداەڕاسااتکی ەیساایهەر مەترا لەکەو ،ەەوکاارام ڕی. دڵنیاااۆنەگاا  وشااەکەڕە

 نەوە وسااتخێکڕی خۆهێااز و نمااافەر ێچۆنێااک باا  هەروە، کاارێمەدە ئاگااادار
ەر هدەی ئامااا ەیوئە بااۆە نی پێشااەوارەکاا بە نەراگەر نێااردریکااا خۆ،ااایمکردنی

یدا اردهۆشاا  ئاسااتیپەڕی  لەو وپارا، ساا   بااوو کاا یسێون. هەرچی پب  ەرێکئەگ
رۆکی سااە کن. کاتێاا شاامارێپۆی زێاازه مانی وێاازی ئاساا هتااایبەتیش داناارا، بە
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واتر . دووبر داکا لووشی وت وەکەەلە راڕ  ،تمهێش یبەجێ  رییهەواڵگ  دەستەی
ە، " ووێیگوتاا پناادەوە ەخ بەن داوە و شاااەر ساا لەی کا دەسااتێەوک گااوتملااوو پێی

 لەوەتااار، ال ەوب م، لەوەشران باااوویگەنااا  ەبم مااان." باشاااەڕ رونااااد ،ساااەرتمە
 و هەڵەەر ئەئەگدەبێ  ایا چیئم. یشتگەەواوی تێنەدەت بە ەی ئەونەکجەختکرد

می بەالی کە خۆ  وائە  ێ،رابئا  ەلش  ەڕیش  کی کەمییەایروسکێ؟ خۆ ئەگەر تب
 کەماای یبەال ، ماانێنێااک باا ۆچ رهە .بااایەکردمااان بنکاگەدەگی یەنبااابااووایە ەد

ئاااوڕێکم   ەویساا .دون  ولئەبیب باا ەرانەی لە تزیوەەو  ئ  ەگەڵوەیەکم لنەووکۆب
وەزیری  گی دووی بانەوەم لبوو شیوودڵد ە.ەوی دەوروپشتم دایەلەو کەمان
یااۆم   دینەەروبساا   لە  تان  یاژەدیم  ەلۆرشئ  ەلە  ک  ،ەمکونالی باسینی نیحزبی د

 یش پێشاااترنارەکااا یوەز لە دێک، هەنااا ەلئەبیااابت نەبێااا  ەکنەکۆباااووباااۆ  یپاااورداک
 ۆم هێشاااتا نااا بەب ،ەوەکەوتباااورودو نیااااڕێگامە ن، کە بەکااااەتنە کیبۆووباااوچ

 ،ەکی خۆمم گوتیەربازیێرە سکرتیش بە س، منەوەبوونما  دایر لەشارەکەوەز
 .دابنێ هەینیدا بۆ ویەش لە ەمارتئاو کیەوەیەکۆبوون تەیخش

 

ڕای رەنەوە. سااەویکۆبااو دایباا ەبئلە تەلی ماان ەەکنگوساایلە ن ووەوە باا ئ
ەی تدەسااااا  و ساااااەرۆکی سوپاسااااااالر ەکنەوباااااوۆکلە  ی کاااااابینە،نامناااااداەئ

، رتەوەن گاا ەکاااڕاپۆرت  وهەمو  لەن  سەرلەنوێ گوێما  .امادەبوونئ  هەواڵگرییش
 بە ەیاربااا ەلکە  -باااوواو رکااا ەاڤەنڕ هێشاااا نۆ مااا بااا -ەشە ناااوێیڕاپاااۆرتەو ە ئب
وباااارە م دوەبب ا،ساااوری ن لەوساااەکاڕوی دەانەوی خاااادنرزێااای باااارکلەپڕوپە
ا دارماا یەوەشاادا بڕئ  . لەگەڵکە ب بااۆبااا پاالەشاادارییەکی ۆهەی یبااووە مااانە

ن هەساااااتێکی ، مااااا نرکەەیسااااا ": ێنم. پێمگاااااوتنکبیااااادردایە مێشاااااکم ی لەئەوە
ی ساااڵە وشاا ەڕم  ەئ  اوە.داناا ر رویشتێنە پوشتا  ئە  هەموو  کە  ،م هەیەنەاکاامنس

 رسااە ا بااۆوپساا  ەگااوای ،راینکرنباااااوت  ێمە بەوەئاا   کە، کاتێاا ردەخاتەوم بی١٩٦٧
         یەرە مەی ناااااااژڕۆناااااوکە هە ،ەیەەوئ  کتوماااااا  شەوەئیااااان، ەبەساااااوریا د

       ەیە.ه یۆی خاااا ەکیشااااتەش واتاااا ەماااووهئەو  وایەپاااێم ەکااااا. د لێاااوە یباسااا 
 ینێکڕدااجاا  و بااۆوداخوازباا نە ابیکاا ردانی بڕیااا یێساااڕوەک  مێااک واکا"وەک ئ

شاانیازی پێر د، لەسەرکرن دەارمیانییدا بڕەیکاو، لە هی ناۆ باربی  ەرستاسەر
 وئە  خۆمان  ن بەوانیدەت  نو مبەرگری  ری  یا ئەوا وەزکبستیوەگەر پێئ  ییلگال

کیش بە یەوەنااااادپەیە ساااااتنااااایش گاااااوتم پێویمکەیااااان. ەربڕیاااااارانە دجاااااۆرە ب
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 بە ینااادەەیوپە انەویاا ڕێااای خۆ ەش لواناایەبەڵکاااو ئ ،بکەیاان کااانەوەییەکامریئە
 وبتە ،بڵااێن انپێیاا بێ  شینشڕۆەر بە ناگ ەیەکشێو ەن و بەە بکنەوکاەوسڕو
 ەەکنبێ. کۆباااوودابیەک پەیااا ێوهااایک پشااا یە یااا اجەدا نزیااا م وەلوەکاااان ەکگرتوی

 لااێ مهەر بیاار ەکیاوەماا بااۆ ، ەسااینگەکەم مااامەووولە نم ماان اااات، بەبکۆتایی
 ەوە.دەکرد

 

 لەبیااااار  ەانناکمساااااانااااادە ەمااااان ئەو ەواباااااێ کدەوە چاااااۆن ەرێ ئەئ
و دو، ماااااادەری ئاالااسااااا پسوا کاتێکاااااد لە ،ەجەناااااگ دەکەمەونی گیرسااااااڵەه

 تە وەزیاااریەووبااا  ە ئێساااتاف، کرلێحاااایم باااا وان یااا )داشاااتر الری پێااسااا سوپ
ە ەوەینردتکاا خلەو جە  زۆر  ییگرڵهەوا  رۆکیسەمان( و  شەسازییپو    بازرگانی

 ەنیااااتئەوان خاااۆ ێک، شااات هەماااوو ؟ دوایاهەڵبدڕ ساااەرشاااە بەوەیرن ودو
ان ەو، ئنووباا  ونوئەزماا  بەر ڕاڵاای زۆ. ئەوان ژەنەونوباا ەن یایاساا ئی بازرەساا 

ی شااااااەڕ ڵکیااااااان لەخە ییەتاەرکردساااااا  وەنگاااااااون ج ،نوبااااااوک کەسااااااانێ
یانەی بازیرنایااابی سااەی  ێکراتۆماا لەوان    کێااکەی  هەر  ووە.وتوانەدا کردەسەرک

لە وا  ، ئەکردنی ئێمەشااەوسەو س  ییرەواڵگی هدەزگا  بارەی  لەی  ەرچه  ەیە،ه
ی کە ەاناناا ێگبوە  چاەربەڵکو ئەو س  ،هەر ئەوە  یاتەن  بە  کەن.  اونراسن  دانجیاا

 دابااوارە ان لەوکانمگەڵ پسااپۆرەەلە وەەهاییڕ بە  ،ەیەه  موشۆمانهاا  دلەگەڵیان
 تبااۆ ،ااورسااەم ئەو پ یئاسااان بە ماان هێشااتا چیی بااۆدئە ەان. کەواتهاااوڕ

ی واندەتنەماا  خااۆم بااکەم؟ ،سااە بااۆوە ۆمەبەرخاا ەل ربڵێاای ماان هە ۆێ؟ تاا ادرناا 
 .مەوەدەبم خۆ نیاەکیارسرپمی بوە

 

ر ەسااااەب یەوادەباااوەمااان ئایە. باااا ردمکب باااووایەەد کە ئەماااڕۆ دەزانااام
ەوەی وازی جۆشاااادانەکە بااااانگاناااای ەمزە. ماااان دیاووماااا بب زاڵەم ەکیدوودڵیاااا 

 ەرجاایی خیشاا ەیەنااێ و چەنددەگ گااانە چاایەنناکاااو و تباااری  یەرساا اسەرت
     دا ساااا ایلە م ێشااااتر، پکەمێکی چەنااااد مااااانگ هەرزانی شاااامدە ەهاااااودەوێ، هەر

   م ە، بەبنەوووبردکگماااااان بااااااننکایەدەگە و ساااااەربازە اندایمرداە هۆشااااا مئاااااێ
 ،ونەداڕمایسااادا شاااەڕ  لە نەیەلەواشاااتبووم یەگتێ لەوەشدا. ویااانەڕوش چااایهی
 یڕۆژیااانییەی و بەئە مبەب ە،نەووبودکرگانمااان بااانیەدەگەک یەرئەوەبلە رهە
انم شاادۆج  نیارماا فە  ا وباا ترڵاام گدامەکەی  رینۆشااداووایە گوێم لە هدەب  ،ەینیه

ئەو   مااووەهن  یااا  تیبێسێک گااوتکە  را هەسک  ەیدڵنەوای  یکهبۆ من    دەرکردبا.



 

544 

 

ەم ەکییاسااتڕرا کاا کااردم، نە انەوەیان بااۆدڵاا م بااۆ دێکااانڕهاوەی ییتگشاا  ەگفتااولفت
 .تەوەشسڕێنا رگیزەێتەوە و هلێبشار

 

 یاااتەنپاار  ژیکێااک دەبااردرێ. ک لۆ ۆەس  باا دۆ ە نەبوو ئاخئەو  پر 
 اموا شاادجەنگەکە یەمیااان وەک لە–دەربااکەم ر یاااڕب اتبومهاا ڕا ێلاا وو باا ئەوە
دن سااتکرش پرسی هەەکەپرس  هێنا.  تماردا شکسبڕی  یەکی  دندەرکر  لە  -کرد
 وونەیبائەو دڵنیااا وی وڕ لە ،ەمدەک ەوەبرک ەدە. منااایش ییااا اوانباااارێتی نت بە

ساااااندکردنی ئەو بە پە هااااااەروەه–ەڵاااااێم د خاااااۆم ەیااااای بڵگروابەشاااااێکی هە
ێ باا ا ەوئ -زییمانسااەربا وەکااانیچابەراوە یاا ی پکێشاا بە  الیەنە  لدنە  گانڵسەنهە

 لااێ گەلااۆ، .امربوسااو ەریساا ی سەرتاشاادانێکجۆ رلەسااە هەر گەر بااوودەهااۆ 
 وەشاااتە م هەر بەوژیانیشااا  ا،یبااا ایە، تاااا کردبااا ب وام هەر ەدەباااووای، منااا دەزا
 م.وگی یۆم کیپور بولە جەنبەر  یکەسە ەوە ئبمەونا یزێمەوە. من هەرگتلدە

 

 ەەو ئااازارب وە ودەکااردتبووم، بیاارم  یشاا نداکە  گەنسیونو  لە  ەندچەهەر
وە. وومەبەرەوماااڵ باا  یئیااد ەوە،مێاانلەوێ بم انیمتااوەن کەچیاادی تااا ەەوالمدەتاا 
 گاێشاا ناب انی شااێوانۆ دوای ناا باا خۆیااان  یێکاا ربرادەنااد چە، حیم و ئایااامنااا
ان شێونی اەریتئاسا زوتر نیپور نیۆم کلە  بەری  ڕۆژلە  کان  ەوجو.  نبووکرد
ش  تی اکوتا ئە  ،ادوومێری داهاتر کاژستوچوابیەی  ماو لە مەژە دوا  کە  ن،ۆدەخ
 انیشتین مە دێیپێکرد. ئتسدە  شەکەبوونووڕۆژ و بەەرهێنا  د ناریێرە سەئەست
بوو، مااانیشاام نەدری خوازمجێاا گیرابااوو، لێاەڵ مە،رۆبم ماان ئاا بخااۆین؛ بە نااان
داوای  مببە ،کانیاااااان بمێااااانمەوەرادەرەگەڵ بلە ساااااتیانوان ویەئ ەەنااااادرچهە
 .ەومبخی اندەتوەمن ێخەفەکەم. کەچیسەر پە وومن و چدکرلێ دنمربوێل

 

 ، لەدەوەرەم کاارەجپەناا  م بااوو،رگە  ، شااەومات بااووشااوک  وەندەئە  دنیا
یم و احنگاای مناا ەدەدەنگ  ێم لەگو  ،انیوەیڕد  ادباخچەکەسەر    بە  ەوە کەرپەنجە

           وانوو د ارێااااااکجکاااااارد. ان دەسااااااەیهێواشاااااای ، بەو بااااااو نیبرادەرەکااااااا
ی شااەوی ەنونمااو ،ەنگی بااووێاادب  ،دیااکە  کاایەو  مەب، بڕیەکان وەداڵمناا   یسەگ
، ووباا کردرێژخااۆم د ریبێاادا بە اتەیساا  ینچەناادن بااۆ ماا و. بااور یپااوم کیااۆ
ە لئەنجاااا  .ابووبێمااا نە مۆخااا  ام لەگااا اییااادا دەباااێ ئادو م. لەڕازێمااادەتوانی بااا ەن

ی فاااونەکەتەلە نگااایربەیانااادا زەی بەیوەازاری کااا چاااو ەیاتسااا  دیساااەروبەن
 .ووبااا  تەلەفاااون ڵااایهێ رلەساااە مەکەیازیربرە ساااەکااااوێژرا .درالێااا تەنیشاااتم 
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 "کانێاا گەو درەن"شاا ەکەوە ی کان بەیەریو سااو سااریییم ،بااوونوا نیەکااازانیاری
ی چاوە. سااەرایەوەماا ەن نامگو  هیک  سڕائیل. ئیدییە سەر ئتووەردڕشیان کهێ
اللۆن و ۆ، ئاا ن، داددایااا بە یااۆرم گااوت کەبە لو. بااووواپێکراەکە بڕییەواڵگااره

 باان. لە نماا سااینگەکەی ونو لەنی بەیااا یوتاا حە یاتەساا  بااۆ گەیەنااێابڕلی یلگااا
اڵی مااااا ربە ،ک دەڕواۆو ساااایناگەدێاااااک بەرێرەمپیریناااایم ب وێئە ۆم بااااا ێگاااااڕ

وە. ونەشاای گرتاا البچکۆ ێکیڵادسااتی مناا داداوە و دە نبەسەرشااادنی نااوێژکر
لە بیاارم    رییەوەخەمبااابە  چااوون، مناایش  دە  ایەتیوومای جە خودی هێب  وانئە

 بە داناە لە سااایناگۆکەکک ،ەەوەکااارددان نیااا اەکجگەن ەائیل، لیساااڕئی اساااەرتاپ
 اپوسااا  وانگی نێااا نەوەڕا بااا ژەکانیااااوین نە لەبەراوزو ەوب رهە یااادیئ .نووژۆڕ

 .دەکرێنەوە
 

 ەتۆ سااەبارادن و ددایاااێکرا.  پسااتیەد  ەەکنووهەشااتدا کۆباا   یاتسە  لە
ر ی سوپاساااالەدڕاسااپاروون. ازبی گشااتی جیاااوشاادانجۆ ڕیجااا ،ەبااارەی بە
 ێنکاارب بانگ ێەجشکرمان دەستبلەار و چو  نیاسمای ئزهێی  وتەوا  ،وووەبەئ

 ممەەشاااا تە اپاشااااتر وی ڕۆژ ەیبااااۆ ئەو ە،ەومادەباشاااایری ئااە باااا ێنبخاااارو 
لەگەڵ   دیااکەوە  کیسەرێ  لە  نیشادای.  ێننری خۆیان بوەشن و زەبکاربدەستبە

ی وئە ور ووۆ باکن بەکێکیاکر )یلەشدوو   تەنیا  نی وسمائای  هێز  بوودا  وەئە
 ەرگەو ئبااو ئەوە ەری ئەو لەسمڕشتو، مێنربد  شۆجر(  وشواب  بۆشیان  یکەد

ناادرێ؛ ەیەبگاڕرابێ، تە،ێنااد کفیشااەکێی وەئە ەری بااێسەرتاساا ی کنێجۆشاادا
کار" ژییرێدەسااتد" ێمە بەئاا  کە ،ەساا ێااتە دوی ئەوەی دەدران پاساااجیااا  ئەوا

 دوو نیی لەگەڵای ئاسااامهێاااز شنەوەیەیرکاااردەو بی ئارا. ساااەربەڵەم بااادە،ل
 شرەتااا ئێااوا و ئەگەر هااات خااۆن، بااێ کەوشااەەڕ ەتاایرە،دەنن ەتااوار دەشااکل

 وەیاماا  لە ێات دەکاارکهەموو ا، ئەوش ۆیڕ  اپتربوونرەو خرەب  کەودۆخەبار
      وتی،گاااا . ئەو بااادرێ یی گشاااتکێندا جااااڕی جۆشااادامااا ێکی کەەیاتسااا چەناااد 

  ی ئەوا دەساا ار باادەن بڕیاا ی ماا دژ  گەر تااۆ بەم ئەەبب  من،  ێشنیازیە پەیئەو"
 ۆەم ئاااخدبڕیارباا  دەبااێ ە،دایخااو، "وەەردکاا  رمیاا ب شناایم ەوە."ێشاامناک رکااا لە
 بە رەئەگ هەباااوو: پێاااوەریک یە تەنیاااا تمئەوەی گاااوبەبم ؟" ەتڕاسااا میاااان اک

وە ەردنکنگبااارین. "گاا ەربوۆخ د ینرخااۆ دەبااێ باشاات ،بقەومااێەنااگ ڕاسااتی ج
 ڵێکداساااا لە ڕۆژ کیە یااااتەنم بێگوماااان بەب ێ."ەبااا د گاااوتی، وادادۆ ک هەروە
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 ریدا هەکبەشااێ لە وو،باا  مااانهە ەک انەش،ۆشاادۆجخی انسااتەتوەو ت بەنااانتە
  ەکەوتین.رنەس

 

، سااۆگەرەم یێکتیرسااان شاا جەنگاەڵگمااادام  ووباا  ڵ ئەوەداۆ لەگەادد
. نباایەر  ستپێشااخەندندا داەبروەشاا زلە  ەباشااتر  وان  ڕاسااتبۆ خۆپاە  ئێام  واتەکە

 یەمااادئا  ەرن تااا ئێااواانیمای ئاساامهێااز  کەتۆ بزاناای،    مەوێدە  منئەو گوتی، "
 .کەیڵااببااۆ هەزم وەساا  شااانەیینئێسااتا  ێ هەرەباا م دبەب  ،دەباان  دنناشروەەبز

ماان   ."ێتەوەدەشااک،ازانجمااان    ەبۆر  ز، ئەوا  باادەینان  جار لێیەمەکر ئێمە یئەگە
 ەماااااووه، مااااان ۆاد، "دگاااااوتم داە، لەوێااااا رباااااووەوککالەی خاااااۆم یشرتپیشااااا 

 ژیم ماان دببەم، ناا ەزاستپێشااخەری دەەبااری دز یج،ااازان کان بەەناادەەوبڵگبە
 باااۆچااای ژ ەڕۆشااا پاۆ اخئااا  ن ناااازانێانین، کەساااماازا نااا هێشااات ێمەئااا  .وەمەئ

یک وا هاا ، ئەبااین  خەرتپێشاا سەا ددوەشاااندنرزەب  ە لەگەر ئااێمئە  ۆرتوین، خاا هەڵگ
 اناامکە دەزونڵااێ، چاا م بەبڵااێ دەکەمماان حەز وێ.ەکنادەساات کە  شااتێکمان لە

 دییێر." ئنەخێم  ڵە دەبێ بگرانەو  ڵێکید  ەبم ببە  دەگەیەنێ،  یای چواتە  شتەک
تاااز ندی ماش بە ساایچینااا م یااان وۆگەکانی خساااینونوە نەوۆ چااوودادو  انیاا اد
بەرەو گااوت  (بااوو ە ئیسااڕائیلل ەیەتئەو هەفاا انە، ێزماا تن باڵوشاانواێسااتا لە )ئ

 دا.دەوڕوکە چاای  ،مگااوتێپ رد وگاانم کاا بێمناااحیم بااانگی  ە ووتەن بفااڕێتواشاان
س یناا کێی گان بااانپاشاا رد کاا ابینەشاام نەوەی ککۆبااوی داوا ارەوەها بااۆ ئێااوهەر

و کاارد بێاا   لێ  اماوو دد  شم کریکارمەئانی  کەکگرتووەبتە یو  ێزیباڵو  ینگیتک
لە  کەانماااان هێڕشاااەیەکیگرڵهەوا ێرەیبەگاااو :م پێگاااوتوو شاااتن دبینااێ. مااا بم

لەوانەیە  بین.رناخەەستپێشاا دندا دانەشاا بروزە  ش لەکا و ئااێمەسااتپێدەەد  ەرئێوا
ە وبت  گەرئە  ەوەویاانەککە دوربەڕەشاا   لە  بکاارێ  مابێ شااتێکەوبەریە  ا بەێشته
      ەوخۆسااااتڕا ڕەنگبااااێ ە، یاااااننەووانێاااا  ەێاااانب و وڕن لەگەڵ گرتووەکاااااەکی
                ،ک باااااااێچۆنێااااااا  ەرهەن. باااااااک ێکن شاااااااتاکەییرو میسااااااا  یگەڵ ساااااااوریلە

 اتاا  بووم ئەو بزانااێارزیاا ماان خوا نااابین.ەر ستپێشااخەا ددهێڕشااکردنە لئااێمە 
 ۆگ باا ناا یوێز کێتباااڵ .نتبگەیەناارێتە واشاانییەکە انیااارز تتاارین کاااوزو بەکاارێ ب
ش بااوو. باااێکی  ۆسااتد  یسااڕائیلئە  ک ل  و  ئەمریکااالە  ات  ینس  ەل  ساڵ کن  اندەچ
ە یبەیااااانی لەو هەبااااوو، یپێاااا  مەمااااانتیساااا  و ممووو خۆشیاوێااااک باااا پ ەوئ

 م.بووئەو نی یشتتێگەو لێ یاڵپشتپنی ومەمنزۆر دا ترسناکەش
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 بۆن  یاڕەوشەکە  تەواویێنای  ، ووەوەنە کۆبوکابیڕۆ  وەکاتێکیش لە نی
ارەت ەبەی ساا و بڕیارەگەکان و ئدەەی  ینەوەردکنگاب  یریابڕ  وە بەەرایونکڕو
ی یاڕەزادەسااااتی ناااا ک کەسااااێک هاااایکاااارد.  انرماااا ەبوون دەێشاااخەرنستپدەبە 

کرتێرە سااااااا  ووین،بااااااا اوەدەکۆبوون ەە لئاااااااێم یشکااااااااتێک .وەدەنەکااااااارجبەرز
 خەریکبااوو، هێناااین بااۆ  یەاڵاای تە،هەو  د وکاارورداوم خۆی بە ژکەسەربازییە

ەبیااب ئساامانی لە تەلئا یهێاازدانی لێاا  گااینزە یکەفاای مااان لەگوێار جاا  ەمیەک
 ڵگیرسا.ە هەەکەنگج وو. ئیدیبەد

 

یەک  لەەڵکااو بە، نەکااراینەو رادااگاا ئخۆیاادا  کاااتی لە رهە نەوەک ئااێمە 
 ئەو بااۆ انساڵێک بوو خۆی اننەکانیشممو دوژ  یناجەنگ  ەوەرەبدوو    ەا لاتدک

ڵ از -ویاااپ ۆکە وفااڕک، تاناا  نااگ،تفە –ی وڕو لە . ئااێمەبووردکدەاماااهێڕشااە ئ
گرتنەکە هێاادمە ین.ووباا  خراپیاادای ەوپەڕیشەوە لژسایکۆلۆ ویڕو لە ن ویبوو
ە ک ،وەش بویاستڕلەو  ڵکو  بە،  نەبوو  شەڕەکەی  نستپێکردنیەتی دەچۆ  لە  نیاتە
ری الوازی ەئەگن: وودەرنەچااا  ڕاسااا ان نمیەکایکساااەرەنە مااااگری لەنااادێ ەه
شاااێک ڕەر هێه ەل بەری لەوە ەەونبوونیاااا، دڵتشااارینی یەکەملە کردن ێڕشااا ه

 ێڕن نیمە دەتااواوا ئااێەک ،ەشیوابااڕئەو  ودەدرێ ێاا ی بەرچاومااان پرداهۆشاا 
کە ۆخەپەڕنەوە. باااارودا بااا سااادێنۆکەنااادی سو ەن لەکاییەی میساااروگااارین لەب
 تەنیااا، داجەنااگەکەی ی یەکەماا ڕۆژێ یااان ساا  دوولە  یە.بووبااا اپرا خاا ەدەکاارن

ن. بااوو اوماناادە، اتەساا راکو    ن ئااێمەاێون  ەئازاکانمان ل  ریکی گەنجەای بکهێڵێ
بااێ، بااۆ  ووجاا  یەی گەلااییباااررزو ،ەەئ ڕیدەرباا  ێناتوان وشەیەکی منیش  کهی
 رشاااێ ەکن وئەواون. جۆالنااادا باااونی ەکاااایزایو بەر کەنااادۆنلە انەی کاااوڕ ئەو
 لە نەرەتانێکیااایک دەتادا هاا ەرساا  لە بەبم ن،ەوتاا ێریش کشاا ەک ن و وەنگاااج
  .وەمابووەەردەمدا نەب

 نماا بااۆ  کە  ،بااکەم    نەاژڕۆئەو    یوەسف  ،دەمان  وەهەوڵی ئە  یزگهەرمن  
شاادا یییانلە تەنەت ەنااام تبڵااێی ەتساایوەناادە بەئە ەایێم وپاا . وندەچااو یلە چاا 

ە ۆری لز بە وابااوووم. بااوەد نیاااتە یشەناا دەگم بە کەچاای. ریمبگاا  نیوانەماادەت
وری وومە ژش دەچااودەماای  ئەو  و  دە ئێسااتاناا رچەەوە، هەامنگەکەم دەمسیونو

ەسااێک کدرێژدەکرد تا  ۆمو خەوە  ڵمە مادرەیبد  وولدێ جاریش  نەه  و  جەنگ
 ەوونەکۆبااو شااەو هەرو  ڕۆژی ژایاا رێد ە. لەوێ بەکااردمدنگی اباا  ونەلەفاا ت ەب
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ەواڵاای هن یااان  شاانتی واناکونەتەلەف  نلە الیە  اننەککۆبوو  یشموادەبوون، بەر
مشااتومڕیان  ەکرانەوە ودشاای ،انە دادەناارنەخشاا پچااڕان. دەجەنااگەوە  رەیبە

م سااینگەکەوێک پتاار لە نوتایەساا  ەل ەگاارتدنەم ەوئە رگەیرا. بەکاا ەد رەلەساا 
و  ەوەرەگەی دفەرمااان ەسااتانیەداربکو  ۆدادو  یاننکە داچو  ،وەەومکەربودو

ی نرەسااەندپە دوا رەیەبااال نیاااتڕاپۆرو    اتندەهان بەردەوام  یاکیاججوەزیرە  
 م. کردن پێدەدیکە پرسیا ەلیگر بابەتەسەود لیاخ ،امێەدااتەکان دپێش

 

ێاااک ەم، کاتدانی ئەوکااا ەەراییب ەۆژڕ نریشاااتخۆنا لە ناااانەتتە بەڵاااێ،
سااەر و فەە ئباوم  وای تەوەیاان، بااڕکن بماانزیانەک  اری لەارێزگپە  ک  زانیاندەم

 و توانااای ائیلنی ئیسااڕکااایەیرگرەزە بهێاا  ورەیو ان، بە گیااان انمازەکبسااەر
 ام بەەمیشااااااەش بااااااڕوهو، وییەک هەباااااا رساااااا مەت ەی هەرونەرەنگاااااااربووبە

ر هە  ؛ بەبمەدەیبەیاانەو  گنرەن دیا  ی زونزادەم  .ووهەب  رگەۆسم  کەوتنیسەر
وەک  دا،ن دەمرۆکانماااانی یااااگ ەبئامااااژەی  نااارخە  ئەو ەیباااارلە ێاااکرتڕاپۆ
 ێم لەاتێ گوناکەم کیربەل ەۆژڕ ئەوگیزیش رڵم بدرێ، هەد ەل  بوو  کێرەجخەن
 ت. ە گرشبینیەکەگییە هەرە بینپێش

 

ێ لە کاااااا ەی لە ندا، دایاااااااکەماااااا نی یەتشااااااریی ٧ڕۆی ەنیااااااو دوای لە
 گااوتم ێاای. پبمبینێکرد  داوای و  ەوەگەڕابوو  ڕەکانی شەبەر  ۆبنی  اکانەەردس

 وەە  بپێویساا  ،راپەخاا  دەناا ر ئەوەواشااوب بەرەیەوشی ڕ وەئ  نیبۆچوو  کە بە
ناکی سااام  ن. ماان بەباادەی  رگااری نااوێ لااێەبی  و هێڵاا وە  ەینبکشااێکا هەندێک  دە
. ونبااو اکەدرەوژو ەییم لسااەرباز تێریرسااکلی و ، گااالیللۆنگرت. ئااا  لێ  ێمگو
وەی بە-بووهەی  ێکی دیکە. ئەو پێشنیازنامال  بێتە  دکر  مدادۆش  نگیبا  ساوئە

 دەین بەباا ی  ەڕێگبەڵکو    درکاین. داوکەیردا بوشواب  پڕ لەوڕچ  هێڕشیکیدەبێ  
               لەوێ،  ەیبااااااۆ ئەور بکااااااا، وشااااااوابی ەرەشااااااتی برەسەرپ چااااااێی بخااااااۆ

ۆ ادد و اندری پەژکەشنیازەن پێادایبدا. ێویس  ری پانی شەڕ بڕیمیسەرزە لە
ژە د ییاربڕش و ئەوانی کۆبونەوە کرد ۆب ابینەمک یگنمن با  ەوەو ش. ئەچوو
ش کیێتکاااد.  دکرنساا پە  داشاارینی یەکەماا ت  ٨لە    ەکانرییساا یم  ەراناابەربان  شیهێڕ

 و  کااڕ  بە  کێااکەۆ خولباا   و  کانم داخسااتنەاوچ  ،مامەوە  ەنیات  ەبژورەکە    من لە
ە نساااابو ەمااااوەی ئ ەل وهاتبااااەر ئەگو باااو او پاااێم. یشاااتمدان یی لێااا بێااادەنگ
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م و وخاااوڕدەێ گرم، ئەوا ئەوێ دەمباڕبەهێزی    ۆ بەخن  ە چۆک  ،مانەبووبفێر
 نەکرد. موا مەبب ،ومبوەارچەدپارچەپ

 

 ەش لەمنی ئاااێکاااازەرا و هێەزێنااادبوە ەیسااارییەکانم ەنیاللە نۆکەناااد 
 لە ن.ۆالجاا  کااانی،ااوبیی بەرزاییەو ە نێاا هاااتن انیششااکان. سااورییەکا دیناساا 
رگ جە ەرایسااااااااااااا . پروونبااااااااااااا  ەبەزۆر ، نزیانەکاااااااااااااا کەداەرەوو بدەره

 بەمان ە،ینەکەڕاساااتپە اخااارە ەوشااا ڕدەباااووایە  ،ووەبااا ئەو ساااووتێنەرەکەش
ش یااکەدەناادێکی ه ،ووباا  ازم الپەیاادێاا هەب یتێکبەبم هەساا گوتبااا، ان ەماا ەکونەتە
 خانەوادەکانیااااان و نمانسااااەربازەکادەرهەق  شاااا  کەن یشااااترباتین. ساااا بوە
 .وەەریناشاا یااکە بی دماا کە  ێکاایۆژڕ  بۆ چەند  ەکەیستیڕارێ  جا  ەبووەو، ئینبکە
 ەاوا لئاا یە، اێ باادرابەسااتبەجد ێکدناگەیاناا ڕبااووایە جااۆرە دەئەوەشاادا ەڵ گلە
 ەشئەول کااااارد. ائیساااااڕئیی یاااااانهاووبتیلە وم وڕناااااگەکەدا ی جەڕۆژەم ەکی

ان هەمااااووری تار خاااا لەبە مزاناااایبااااوو، چااااونکە دە  ،ااااوڕرە ی هەکێکاااا ئەر
 ڵێم.ن بکاەییتڕاس وەموه یتواننەمدە

 

کە  ،ە بکرێکهاگرانبە اجەبسی اب وبوەن ەوەئ ۆبە نەتەو ۆب  ،سەکردن
یەکی یرساا مەت وویڕووبەڕل ڕائیئیساا و  انر داماا ووو باااک رووشاا اب بەرەی لە

ە وکرێنەدەاوی بانگاادتەو ەەگەکااان بدیەی تەکااا تااا ئەو، ەوووەباا ووبندە کوشاا 
ودا دنەباار لە اننماا ماوک گە هاایێمدا گااوتم، "ئاا ێاا ەولدەباان،  تبااردنامااادەی هەڵمەئ
سااریی می ییەسااتدرێژد یونەوەوەنباا نۆژ  کە  ،ەیەه  ەواشاامان بەوبەبم بڕ  .یەین

تاااااا  ادەالمانااااا ە،ت پەڕیەوئاااااێمە ئانەیە. تەکااااای شاااااێیوەردەک ەکانو ساااااوریی
تااا   یێیاننەی دوڕار،انی چوەکوڕۆیشتوەستد  ەرب  دەوەرمان بنااه  ەتە،ێتەوە.ن

ان رییەکووساا و  یمەی میساارووشاا  ڵەوجااو وئە ان بااخەنە گەڕهەوڵاای خۆیاا 
ە ەوڵەتئااااێمە د ،ەەوەماااااویبەربە  اتتا کاااا شاااا هێ دەمەی نەوە. لەوبااااکە بەتاااااڵ

            ڕئیل ئیساا  ەک ،تەوەووەدکراداراگاا وانە ئەڕپێکرایە باااویریااازانو  لە  دۆستەکانمان
ە ێمێتەساااەر. ئااا کی چڕوپاااڕی بکرشاااێێڕه انەوەئەوەالی ل ەدایەخشااا ەن لەنااااو

 ڕەی شاا وداناا ڕو تن لەرێگاار بااۆ انیاا ۆی توانااای خڕکااردن ئەوپە لااێ ماااناداو
 ."درەستپێکدن اەکەین هێڕشایەکیو سور یرمیس ن، بەبماێنکارببە

 

 ەو ل سااا گاااای داخکەم. دەرگەساااینونودایاااان هااااتە  امەدەکشاااەملە ی
ماان ار بکێشاامەوە؟ ەکاا ل دەساا تەوێ ەد اایئپرسیم، " ش . لێیدانیدا  مربەەرانب
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ەنااا دبێ نەتۆم  تمانەیر مەگەئ ێویس  بێ.  پئەگەر تۆ پێ  کەمبئەوە  م  ئامادە
 -یمناا   نپەشاایما  کەمنەوتگاا   ش لەیگیاازهەر  -گااوتمپێ  م." منردەوام ببە  نمناتوا
ە بنێرین  یفرلبا  رماندابڕیا  دیئیە.  بمێنێتەوی  گرربەهەر بە وەزیری    ووا ئەکە

ن بە ماتەوسااا دەساا ەڵبسااەنگێنێ. ئه کەۆخەدی باااروخااۆەب تااا رووبەرەی باااک
 بتەولە یانە ربازیەکی سااااااەمۆکااااا  ینباااااۆ پەیااااااداکردساااااتانی خۆمااااااان انود
 و  ڕاس یش  ناڕیارەکو ب  اباندرار بیبڕ پەلە بە  ەیەبووادد.  کاندا کرووەەکگرتی
 .ڵەیەکیشهەک ی هیێزپەراو و نە ەابوومکات  ەا نێدووان بوونایە. لەەڕ

 

ی جەناااگ، هێزەکاااان یۆژڕین پێنجەمااا  ،ەممارشاااەچوڕۆژی هااااتنی  بە
و  ١٩٦٧بەساااتی ئاگر نیاێڵەکااا و هدیااا ئەونااادمانەوە ەڕاگ و اڵناااانپ ریمانوساااو
 یناخی ساا بااارودۆ کااداکاتێ لە ؛کردتیپێەساا ریا دوسااو ناااو مەش بااۆی ئااێشاا ڕهێ

 یەوبەروە بااۆ ئپەڕیاانە  ەک  ،بااوو   بە  ەوەناادەئبینەش  بااۆ کاااۆەوە،  باماا مۆلەق  
تااۆ  ،ەوەمااان بااپەڕنانەکهێز ئەگەر بااێەد بەبم چی ،ێبگیرروەهەند    بەد  ۆکەنن

 کە ،ئەوەم خااوارد یەماا خا مناایش وەهاا ەربااێ بۆیااان؟ ه وێااکاوەش دئەبڵێاای 
 ک وتاناا   فااڕۆکە،  بێ  ەێ بش دەبەەن بێ ئێمیکورتخا  یێککرێ شەڕە ناکەڕەش
 چەک بە ویسااتمانناادازە پێئە بااێ مەهەڵاابکەین. ئااێ نە،یسااتماکە پێو یناا ەەمتە،
 .اتی دەهبە هێواشدا ەتاشسەر لە، ەبووه

 

دا نە واشاانتز لتاا ینڵ دگەو ،سااەم لەەو ش  ڕۆژی  کانەیاتسە  وهەمون  م
تااۆتە نەکەو  چیۆباا   یااااە؟ ئکااوێی  ەی لئاساامانگواسااتنەوەی    ڵاایێەرێ هەکرد. ئد

 شاانتن زەنگاام بااۆواتی  ان بەکااایەبەرب  ی٣  تاسەی  لە  یانکارێجبیرمە    ەلڕێ؟  
 کیهاا  ،سااە لەگەڵاتوانم ە، ماان ناا ووز زۆر تاهێشاا ، ۆلااداگ"ش گااوتی؛ ویاا ئە ا،ێاادل
 کۆسااەرناای مزاەن د. ماا تنەگاار  یەە پاساوەکلبم من گوێم  ە" بکەم.ەسێک بک

 وشاااموابردڕونی وزماا ەی ئهااۆ ەە، بداو یێمەیاادانی ئاا ێناای یارمەتڵبە ننیکساا 
 لەمن دەب مڕێگاا بدرێ. ویدزە تمان بەشپگەڕێ  اێنل یدەمزان  ،کداۆگەڵ سەرەل

 لە)ە موگوتاااواران جااا  زۆر ترپێشااا ە ک، وەکەمەەبدووباااارشاااتە  ەواڵەدا، ئخااا 
. ن(ییەکانمااااکایرمەئساااتە دۆدنی ساااانکراوە ماااایەی هەردەباااوش ریااا دەڕادەبە

کەش ەارنەشااە بڕیاا ەوال -دەداساان کید نچاریڕوکم لەسەر ح وژوێمەرچەندە  ه
 ا هاایککەو  ،شااەییهەمی  ماااریتۆ  رەتە سرێش بخەوەئ  ویستەێپ  -توند بێ  رزۆ
 یدنو دواکەوتاانەی نااارەواتە ئەک. دووەکاارەدا نەگەڵ ئااێمنی لەیماااپەبااێ ێ کااات
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ئاااخۆ ە  ییاا ە نکم بەوبا"  ،تمگوپێ  ەبووم وڕولە دینتز تو  نی؟ مای چپ  ەک لەچ
سااتی شااەو وەڕانێ لەە. ەر لێباادجیساانکبااۆ  ، هەر ئێسااتا زەنااگەناادەچ سااەیات

گ ەنزۆر در  بەیانی  کەنچو  ،ەە کۆمەکب  نمایستپێو  ەمڕۆێمە ئئ  وە.تی بکەرەی،
 "ترازێ.و کار لەکار دە ەوێەکد

 

ارەتاای زی وەیەیەمەمتەرخک  وک  ەو وەخراندنەی چەی ئیرۆکچ  ترپێش
ە تبوکەی بە فااااااڕۆ یتە،ەمەناااااا ەک و ی چننااااااارد بااااااۆ ئەمریکااااااا یبەرگاااااار

 ەل  ،نویبااو  اریدزۆر حەوجەکە ئااێمە    ،ەوتەووەاوبب  کایرەمئانی  کیەکگرتووە
ی ێگاااڕ ەی لەتۆڤیالحاای کااۆمەکی ساا زەبە و ز  رەاباا ی ،ەەواسااتنا گوکاتێکااد

 ەئااێم یشداکات انەمهە ل و سورییەکان، ە میسریشتەیدەگ وەمانەاسو ئ  ایدەر
 لەبەر فاااااڕۆکەی کوەنە، ئەمەش نداەد دەسااااا  لەن نماااااایەکایڕۆکە جەنگفااااا 
هەردوو  لەکە  یەووە بااااوو،ییەتتاااای سااااۆڤێۆکڕ رەبەبەڵکااااو ل ،انمااااانکمنەژدو
وەک  باااۆ مااان نکردچااااوەڕێ و رانوەخااا  ێکتساااەیا. هەر نباااووەکەوە هەربە

یااکەش نەبااوو دەیەکاای ەوگرک جێهاایەبااوو، ارەش نچاا  ەبم، بوواباا وک سااەدەیە
دا وتوااهاااا دی یاتسااااە ە لەک ،یەوابەو هیاااا  وناااادتێکی گرتنتپێوەساااا دە ەل بەدەر

و  دالێاا  ۆ دینتاازگاام باا نزە تین.فڕۆکەکااان ببیساا  نیتهااامەڕ ەلخااۆش هەواڵاای 
تن بفڕم واشن ی بەرەونێنا ەم بمادەئا ێدەخرێکڕبۆ  ەت  دارەکیگوت گەر دپێم

 بکاارێ  ەوێ تاااماان دەم  ە.بااک  ەوەئ  ین کاتتروزو  "بەت،  پێمگو  .ینمبب  نو نیکس
 ن بڕیاریدایکسنییدا  واد  ەبوو. لە  نپێویسەوە  ئبم  بە  "ە ئەوێچمبی  ویوز  بە

شااتی کەمااین گەیە بنێاارێ، C-5 Galaxiesکساای ەکەی گاالحالەزەب یەیکەشاات
دا تشاارینی یەکەماا ی ١٤لە  ،ەیشاا گ کەداەنااگەجی ژڕۆ هەمیش لە نااۆنئاسااما

ورە و گیاااانی ەر ه کوەەن ەوەشئ بااوو.ەهااادار بێاااوێنە بە کییەماناساا ێڵاای ئه
 سااۆڤیەتیی  تیەکێ  ەرنببەرای  شیکارئەم  ێستیوهەڵ  بەڵکوە،  ەوردکرزێمەی بەئ

کرد. گەرمسااۆشاای مەئێ وتنیەان ئەگەری سااەرکوماا بێگ ییااددەوە، ئکااریەکال
رم جااا یەکەم  ە، بااۆنەتەوووتشیا نیدیلە لن و  وتویشەگ  کانفڕۆکەم  تسێ بیکات
. امریشم نەبااوو، گریاا اجادوە  ندەرچەه  ،ووبکردپێ  تیجەنگ دەسی  وەتەلە  ووب
 ،ەەودان باوکاارانمکزیانە  یستەکەمین لیی  ،بوو  ژۆڕان  هەم  هەرش  ەژڕۆ  ەوئ

ەنااانەت تەبم دابوو. بەسااتدن لەگیانیاااگاادا نەبەرەکااانی جەلی لڕائیساا ئی ٦٥٦ کە
ی ێتکۆڕ  ن ومااودەرد  ستییەێداویبەرگ، پول، جەنیە،ەمتانک، ت  کە  شسیگەالک
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 ئەرێێ. نبێبااۆ انیەکانماا داخوازی هەمااوو انیتااوەی، ننیناااهێبۆ ە هەوایاایهەوا ب
 نیااانینزگاااوە بەڕێ ن لەاایاۆکەکسااک وفااانتۆم  ؟ان چاای بااووەکاا ڕۆکف ەیرالەباا 
 کئەوان هەروە مبەب ،رانەوەدەکااااااااا فاااااااااو  اوە هەو ر لەەێاااااااادەکرا، واتە هت

ە پااازدر ی هەەێااژڕ بەدێکجار ەناا هوە، ەا نیشااتنیدلیاا  ەل تن وەکە هااایساایکالگە
  .یشن دەگەیاکێکلەکێک یەخو

 

 ەی وبتەلکۆلااۆنێو ەئ و،تەواو بااوک ێتشاا  وهەمااوکاتێااک بەهاااردا،  لە
ی و ۆێڵە هەوایاایەدا، خاا هاا ەو ئ یلە ناااردن وبااو رپاار ەە بک ،ناگرتووەکاا ەکی

ەسااانی ک  ەوانئ  یاانن.و من بب  تناهو    یان کردلڕائیسانێکی ئیەردەکەی سخێزان
ە ب بااوونش میرساااو سە ەکەبااۆ وبت ونبااو  شجۆ  ەلن، پر  بووس   ۆشەویخ
 ننواوون تااا بتاا و فێرباا ان ناارهێاڕشااەوان  ەبر ەه زۆری ە بەک  ،مەکەی ئێمەتا،

رمە یاااا لەب دا داببەزێاااانن.انەحاااا ەالبزەە یو کەشااااتیەسااااتانە لرکە و رێمئەو ئااااا
لە   نا. ئەونتەهاااد  کە  ،کەمباا   انەکیکساایالاشااای گەمیا تەوومە لیاادچ  نجارێکیا

 رمبیاا خۆماادا ەرە بەچااوون، لد مێااژوو ێشمی پاا ردەسااە  ڵااداریەکی بایزمەەدێو
 یی بیااااارۆکەژد کە ،باااااووم سااااا ڕا مااااان "خاااااودایە ساااااوپا ،وە: ەکااااارد

ن ماا  با، بەبمڕاستپا یانیگێ رەکە هەندزەب   دەکرامبوو  ی یەکەمدنروەشانزەب
ا تساا ە ئێک  و،بااومان نەدەتاساا ئێ  واییەیهەەوە  نگواستڵە  ەو هێت ئکا  ئەو  یامڵند

 "ێزێ.پاردەر زۆرت انێکیڵکخە ژیانی
 

 لە  ی لارەوبەرەی شەڕ. بە ئچوودەڕ  رەی شەبەەم  ۆ لا دادکاتەد  لەو
زتربکااا وێااش بەهێ، ئەکرد رمانواشوب ەوانەیڕە  راوە، ئەمجەابوور گەڕواکوب
وکاااراو ەڕی پەیتااااکتیک ڕەمەنەراڵەکاااان لژە نانێاااو ەوێ لەێویەی لو پشااا ەئ اتااا 

ە ە. لتەونێاا ا لەوێ بمێەکاا د یساا پێو تااا دریکاا ااود ئەواڵااێ. نەهێ، وبوووبدروساات
          یواد ەوخۆتاساااا ڕ ام. ئەوەشلێاااادۆ باااا  زەنگاااای وەینالە ساااا  ەدامچوارشااااەم

 زرێپۆشااەکەی ووەوتکپێشاا  ێاازەه هێزەکانمااان کە ەزنەیمنکە ڕە تاااشااە ەوئ
 ردنداە ،سااەکل ردیی هێااواش و وازێکوشااێێکشااکاند. دادۆ تان یانساارییەکمی

ێ. دەب اشب ڕەوشەکەا، ااۆلداااااگا "گوت؛ یو دەوگرتب لێ موێگیش هەبوو، کاتێک
 مااان "،ەوانااای جاااارانوونەوە ئبااا ش یانااا ەوو ئ وەتەاێاااا ماااان لرانجا وەکە ێمئااا 
 ێناااویێشااتا شااەڕی خوه ەدهەرچەناا  ،ەەڵااگەڕاوەتەواوەکە هرزە بەەمزاناای کد

 .دەکاااردی ئاااێمەی یااارپ ج ودان گەنااا ی ساااەنو ژیاااا داوای خاااوێنکە  ،نوومااااب
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ی ەنگاا ج جەنااگەکە بە ؛کاارد ازیانینشاا اتاار پێوک دەڵاا خ ،وبااوەا نخااۆڕ ئەوەش لە
 یانەشبانیان شەمووهەکان، ڵڕۆ ک واوب ە شەڕیل  بماسرێ، بەکیپور بنم  یۆ

 .انکانەوە جەنگرەبە ەمووه لەیەکدی 
 

 ێان لاا میەمبادا بەرەی سێمە  ووەبترسەم هو  ژانی ئە  ڕۆژ  اندنبۆ چە
 اشااا اربوو یااا م دببە ا،دبااا  نرماااایاااان و پەالماڵتە پادنیش بچێااا رئاااوو ببێاااتەوە 
 ،دابااوووەەل ەختیشاامانرتبااوو، برگی وەەناادپ ەڕۆژنگاای شااەش لە جەحوسێن  

 کە ،وبو زرێپۆش ەنگیهیەک   نیاتەردا  پوکی مۆی  لەجەنگی  ەکەی ئەویاریشکدپ
ڕشاااای ە هێمئااااێئەوان گەیشااااتن  تااااام ەبب ،بوواردسااااورییەکانی ناااا  ایناااا بەها

 باااااریزە، بوودکرێساااااتپریا دەویی ساااااوب،اااااو نێاااااومان باااااۆ ەنیاساااااتراتیژ
ی ادوحوسااێنیش  نکەکااانی  تاو و  مەشاا دیلێوارەکااانی    ەیشتەگ  شمانەکەتۆپخان
 نەدان.هیک دادی  انوئە ۆئەوە ب

 

زە هێااااااا  ،دای جەنگااااااا ڕۆژ نەیەمااااااایدە لو  ینی یەکەمتشااااااار ی١٥لە 
رەکە لێاااوا وردوۆ هەپردێاااک بااا  ساااتەیمەبە ەوئیل بساااڕارەکاااانی ئییکارەرگب
و د ربسااەربە ەمەکسااینگوون  لە  ەوشااەئەو  د پەڕیاانەوە.  ناا ە، لە نۆککەنستبرود

 تاایوحە اتسااەیا دبنەڕەتاا  ەنااایەت. لی یااز کۆتااایەرگه و شااەوەکەوباا  وا مپێشاا 
ا در بڕیاااااڕیش ،رابااااوواند ەنۆکەناااادەک ەیونەیاااا ی پەڕیااااوەڕۆ بە کاااااتوای ند

 چاای ،ڵااێمزیرەکااان بوە ا بەەیاان تاا بکنە بینەوەی کاااۆبااوور کتێک پێشاا تاسااەی
 نااۆی  تایسااەتااا    دەکەۆکەناا نەوەی  نیاا ەڕتی پکاااەنرا  یەا پێمڕاگەوسومێ. ئ،ەەد
ت ەیاس خستەن ینەمابەوەی کای کۆبوونتەێمەش خشئدی  ئیاخراوە،  ەو دوش

بااۆ ان  یاا رەەوە، ئەمجایواخاارادکە  ی دیاا جااارێک  ەکوەەنیاا و. بەبم پەڕهەشتی شە
 ادەکەدە پاارێشااە لەی کلەبەرئەوە  ەکنپەڕیاا ن  دیسااا  وسااای شەو، ئەدە  تەیاس
ە ونبوهااااااات انیشرەکاااااا ەزیو دەرچەناااااا و نێوەشاااااادا هەەلدواخاااااارا. و، ەبااااااوه
 ەواڵاااایهێی اوەڕانەوە، چاااا ماااا  لەگەڵماااادان ایاااا وهەموەوێ م و لنگەکەساااایوون
کێاااک ەێاااک یکلەخویاااان پاااانزە ک ەولە خااا دەکااارد. هەر دنەکەمان ۆیاسااا رۆپەئ

." دیااکە یسااەیاتێکگە چااارە کەی نیاااتە. زۆر زووەتا  شاا هێ"  وت؛دەیگاا   ودەهات  
. ڕیتێااااپەەوە نخااااراوەچاااااوەڕوانی و  ووە بە ژان ێەو شاااا ب ەشااااەوەک دیئیاااا 
دە، اپیااا نەوەی بم پەڕیااا بەنەوە، ووبااا رییانااادا پەخۆتی لەکاااا اننەکاوشاااوترەپە
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 یشمنااا  ن.ووەناااگ وەساااتابزورەبز ەهاااۆی شاااەڕی ب ەانکەکاااان بتو  ەانتۆپخااا 
 بووە. اوتەو ەوەکنەەڕیپ ەیکرد کە ،باڵ تا نەمزانیاە مگەڕێمەوبنی نەمدەتوا
 

 ،ومووبودانم یشزۆرەندە چرهەکرد.  س ێکێنم لە ووڕر  شتپای  ژڕۆ
، بیڵااێمیە وادەبااو ،وێبااوپ شااتم زۆر راخئاا  .کاارد سااەمش ،یەکخااول ٤٠ ۆباا  بەبم

ە یم بتااوان  نپاشااا  .وونتن نەباا ێلێگرخۆشااحاڵی گااو  ییەمام  یشانکوتە  زۆربەی
ئاااوای ۆژڕ  ریبە  تەووەباارد  نیانراساایۆنەکاەپئۆ  ەکانمانهێز  کە  ،ڵێمب   ێسکێن

و  رۆکسااەۆ ۆم باا زاری خاا وگوانە سوپاساا ااشااکردەمویساا   ماان .ەەکنۆکەنااد
بەتی ە بەتاااینتاااحکومە ئەوۆ ەییمان بڕووش تهاوشانیم،  ڕدەربب  ریکاەمئگەلی  

و  بااارتبووە سااەر ساا خان کە گەمارۆیاا  ،ەوەوناابکەمرو انیاا تاریو بە سااەنرەفە
لە . گاااایننجەدەۆماااان ۆ ژیاااانی خبااا  اتەیو کااا لەماااان ەکانەمەنییە تە،ییتکەشااا 
ە مێئاا و    باهات  گەر  دەدایوڕوچی    زانێ کەبەمویس  جیاان  د  ر،پت  نشیاهەموو
ڕێکەوتاایش  بە -دا١٩٦٧ ەیڕۆژشااەش  گاایجەنە بەر لنی اهێڵەکاا  نەوەیاکشاااب
ە چەناادەنەوە، هەرخرودو ەڕۆژگاای شااەش ی جەنانتوانیاا نەە نهااێا ئەو ناهەماا 

 بێ.ی مابیر   لەی کەاچنێپ
 

ی نەە،یڕاساات ە ئامااانجیک ،وونەباا ا لەوەدتێکیش گومااانم اساا بااۆ ن ماا 
ی یتاپارەردنی ساااا اکناااا وتوفرهێشااااتاش تە و ەشاااا یەکااااان هەمیییەرەبدەوڵەتە 

 لە ربە کااانیەهێڵ ەوەنر کشااابایگەئە خااۆ نەتناااو یااان تەبویل  ڕائئیس  ەتیڵدەو
هێشااتا  و،راەگیاا روی دەەیەکی بچااوکچونااا ەش و بووباااینەژڕۆەش ی شاا گاا ەنج
ووم ەباا ن  لکەساااوی  ەئەوەنااد  ۆخن.  بەراوە لەنەوڵەتەکە و ئێمددا  اندەوڵیر هەهە

ەمااوو هسااەر لەک کەسااێ ووەماا هی ،سااە دەتااوان بە ەەم بەوەی ککباا  تااا باااوەڕ
       کاتێااااا دا ک١٩٧٣ی مااااا تشااااارینی یەکەی ١٦ە ل ی. بەبمێنێبابااااااوەڕپ تێکشااااا 
   ماانە  یکاا ئەر درکاا   ، هەسااتمووەباا هائیل  شندە لەسااەر ئیسااڕکو  ییسرتا مەتهێش
      ،ەوەنمباێاااا  یەرە  و ووەکااااانتگرکنەتەوە یە یدامئەناااا  انیەتاااا وڵبیاااار دە بە

ەر لەساا   نپێمااا  -ێد  ەنیای ئاشااتووێژا وتاا ت-نەاسەرسەخت  بۆچی ئێمە وا  ئاخۆ
 نێسااتدالە ک ێۆژڕەوێ ئوەی ئەەک ە. هەروتااووگرداا د١٩٦٧ێمااانەی هەر ئەو
 م: وتگ

ودۆخی ارباا لە اە تااییاان وزەوەناادزۆری کێاڵیاایسااتی بە خەۆ پێو" ماار
 هەر  ە.١٩٦٧انی  زەیری حاو٤  یانکاەڵهێ  ر هی کااتیەە هک  ،ێبگاتڕائیل تسئی
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 خاۆی ویرچاەب تەێنیە بێئەو مۆتەکە یەێنبێ و  تەحمەز  الیەوە  ەبێک  ەسک
 ەل-روباکوە بەرەی ل ئەوەی ەوەربر سەیەک ۆیی خهو ئاگا شک  ێیستە مو پێ

ببااا.  مااا،ەو، گاادانەماای جەکەی یەکااانڕۆژ ماااوەی لە -النااداۆج یناییەکااابەرز
بەڵکاو  ،وەووەترابە نەبەسەوکەەویپارچە ز بە کانسورییە خواستیی  دەروا
 انیکنشینگەە و  و ننە ی بمەزر دا  ەوە ی جۆالن ان ک یە رزای ەب  ەکەیان لەپخان تۆ  بەوەی 
ژی ن دۆیاااخ کێتەکااانیۆڕباانکەی  وەیئە ۆباا، ەنبااکان تۆپبااار پااێ یگااالیل

 بەرەو نیااکانەهێزا بان تا یایاوەه  یێکرچەت  ئەوەیبۆ  دابنین،  ن  امکەکانۆفڕ
 ن.ێبکشسرائیل ەرگەی ئیج

 

 ،بکرێ بەوە کرەدا بوو تنە زۆریشی ێکاڵبە خەی  س یا پێوهوەهەر
پای ساو و ااتبااگەر ب ،دەباووۆن چا یلئائیساڕ تایەی دەوڵساوونچارەۆ خائا

تەواوی  بە  وێ  زێناەبا بساین  ان لەبەرگریمی  ێڵەکانی هێزا هیبانتویری بمیس
 لە دژی ی دیاکەرێکجاگ  جەن  ...ێکشبیل  ئانی ئیسڕاکورەنێزیەوە بەرەو سه
 او  یەرە   انیرتداەب. دەسهەڵگیرسا  ەتەوەن  و وەکت  ەەک دەوڵون  ونماوب

ی وزەیرانحا ی٤  کاانیهێڵە  ەباگەن  باووە  ەوئە  نیابەساتمە  ن گوایەێنودەن  خۆ
تەواوی  اوبردنیەنل : کەنیزانەان دنەکەی،یەڕاستە ئێمە مەبەستم ەب، ب١٩٦٧

 نەاەرکمئە  ین؛ ئەوەبب  یە تی ڕاسبە    پەی  ەئێمەی کی  رئە  وە ئەئیلە.  ار یس ئدەوڵەتی  
 اخساڕوون و      ۆی، باخاابێ پشتگوێی  یەوکە بک  یازپان  کەسێکی  وهەموبۆ  
ە ییاستڕبەو ک رەدە  مان ت ویس ێپ  وەنی خۆیە شا اکێ ڕ  هێزی   ەموو ه  بە  ەینەوە. بک
 ووج و خۆمان و گەلینەوەی نێداشۆخۆجر ەەسل انینبتو یەبۆ ئەو،  ینکەب
ەین بخ کەمانەمنکی دوژەپ ینەگەڕ،وەکان بخەچا سەر  ەموو هتا  ین  ب ەوام ەرد ب

 ".ەشکێنیندتێکماردەران پەال تانەوە ندا بجنگیویاوڕ ەو ب
 یڕۆڵااا و  ەتیڤیااای ساااۆیەکێتتی انسااا تو یارەبااا  لە ساااتما ویهەروەهااا 

، بینیاااانەوە دانااا یوی ناتااا ەبهڕۆژ ە لەکی دیااا رێکجااااکە  ڕوو ،ەی انمەنااا یرهئە
 بدوێم: 

ی زبااڕێیاک و  ، بە تاکتەکانکەرەست  ەب  ەتڤیسۆ  یتیێەکی  یەستد"جێ
ن. ەوەی دەدەکردنییالسااااا کااااان هەوڵاااایەەرەبیە ک ،رەیااااادزییەوە اربسااااە
 ۆیەت بااای سااۆڤەککاااۆم ی ورتگیشااش، پکەکی دیااشاااتێ ومااوەهرباری ەساا
ە ەونتنیش  ی ن ەکا کەخان فڕۆ   ەل  کە  ، نی ما ستنەوەی ئاس گوا ی  ڕێ  ەل  مان ژمنەکان دو
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ۆکە و گااارت. فاااڕ ریااااننگەلەن نیاانااادەرەکەب ەلکە ی گەشاااتیوانی اڕێگاااو 
ەنادان دا چانانێویەل  ،تبووهەڵگرنگییان  جە  چەکوتفا،ی  ،یتڤیۆس  ەکانییتیکەش

ن لە وبوان پڕبەکانیۆکفڕە یهە شوەی ئەگریمانەها وەرێ  و هەکۆڕ  ۆری ج
و ە تساارەکە کەرون، هەۆنەکاۆپەراساایئ ای کاروباااریرەزشاااو ر اژکااوێاڕ

 ەنگی.تفا،ی ج
ەم ئ  داینی یەکەمتشر  ی١٥لە    تیەۆڤس  ییاەی هەووەستنای گوڕێگە

 ؛ بااۆ١٢ی نااۆڤنتۆەی ئەفااڕۆک پێاانج بیساا  وو  دەساا ۆگرتبااوو:خلە ەیشااتان
بااۆ  ٢٢ی ڤەنتۆنااۆە ئزدشااا و ١٢ یڤنااۆۆئەنت یفااڕۆکەو دوو یش چاال ریساام
 .١٢ نۆڤیۆەی ئەنتۆکا،یش حەڤدە فڕێڕیۆ ب ؛وریاس

 تی ساااااۆڤیەیاااااەکێتی ،دەکاااااا ەوەباااااا  لگریااااای ڵاەوه یرتڕاپاااااۆ
 ی کۆمەککردن  ەل تلۆکی سۆڤیەبی  کە کی دیدەوڵەتێ چەند    کە  ، توبووە و ە ک ەر س
ە رکۆمااا ییەکێتیااشااێکی ەب ەیرڕەفتااائەو  نێ.بگلێە تیااوەوریاور و سااساامی

ی تساااااەای سیری هێڵاااااووسااااان پشااااا  لە ۆڤیەتسااااا تەکانیسااااایالیسۆش
 ەرانبەربهەر  کوەنە ،یەانەاررسیرپکی نابەێتش سیاسەوەیە. ئەوە ادۆستانە ن

 ش."یانجیا بەربەرانناوین و هەبتی ۆژڕ بەرانبەرڵکو ەبیل، ڕائئیس
 

ە مەواەڕگ ن بااااێانییرەیە ناپەسااااەندتەوانە لم کەرکااااێکبااااۆ ئەوسااااا ئ
 ەدایبااابو ەئ یتناایکەم ددیاا رەکااانی ۆە زەووونلە کۆباا  یەکێااک، گەکەموسااینون
روشااوێن سەبێدا  ڕەی شاا ناەر گۆڕەپاا ساا ە  یااان لانەکڕۆڵکە    ،ە بااوونوانکاۆەشپ
ە ئێم  ،کیپور ئەوەبوویۆم    جەنگی  یانکوەڕون  کتریاسنرتلە  بوون. یەکێک  ووب
 ،نیباادە  انەربازەکی سسەنووارچسەر  ار لەی بڕیەتوانەماندن  ژڕۆچەندان    ۆب
ن بە دروەناااااادیککی پەییەهااااااۆ مااااااووەهە لگەوە جەناااااا ای ەرەتەساااااا هەر ل ەک
ە، ەینکاااااۆالچب رزۆ یوبتێکااااا  لڕائییسااااا ئ دابڕاباااااوون. ەوەانانیەککارساااااوەک

 کی انەیە، لە هێزێەنییکی مەدەپایسو  نێ،دەزا  ێکسەک  وهەموپاکەشی وەک  سو
ن ڕێکماز شااەهەرگیاا  ئااێمە ووە.پێکااااتەگەکااان یەد و ری هەمیشااەییادروساانو

ەکان و زاسااەرب  نی نێااوایناادپەیوە  ،بااێنەوە  انمرەکاسنوری  ودو  لە  ەونەکردو
ەواناای ەنااگە لج ەمم ئببە ،ورێزراوبواو پاا وڕ وگنیان هەمیشە گەرمەکاادەوخان

ەوە و لەپڕێکیشاااا  -ییەخۆگاااای سااااەربنەج ە لەگبااااێج -اشاااا ێرکێژتدیااااکەی در
 درا.  نداامرەبەس
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 ەنەواماڵەکانیاا  ۆک ویناگڕێاای ساا  ەل ،بتری وەرتاسااەان لەسەگەکاا دیە
نەی یشااان ە سااەروابوپڕژناان نەیاا ێکیەناادت هەنااانەت ویر پڕتاەبەل  .رانەوەبانگک

 ەتیااپ  یانبدۆزنەوە. یەدەگەکان  نیکاەکەیوو  بی  وانەیانتن  ن یانیاسەرملوانکەکە
ی سااااەر تااااانکێک ەلتانااااک،  یە تااااا،می پیااااادەگەیاناااادیااااان ۆخ نەکاۆشاااا رێپز
ە ک ،ێیەمساا هاای  وێشااەوە بااۆەە لدیااک یەر ئەوساا  ایەدەد بازیااانشااکاوەوە ێکت

کی تیادا مناساچەکی  ان  دژم  یەجەنگەکە  یاردوە.  ،ایەەتدەوەیان  ژێرە  یەئەو
 ،نەکایریوی و سااوە میساارابوود  اننکیاە تدژ  یۆکێتڕن  اوسەکڕو  ت،بەکارها

ن، وبااوبریناادار دە یتسااەخ ی بەەدا و تا،مەکەشاا ەی ئاگردەککانتک  ەیەێوش  ەب
هێاازە ی ەریتاا ن نتریینازایەکێک لە شاا  .وم بوئەستە  ەشیانینەوان ناسزۆر جار

کانماااان هەرگیاااز اوەژرو کو یناااداربر ەک ،ەباااوویل ئەوساااڕائی ئیناەکااا ەرگرییب
 بە ا،ردیپاااوک می یاااۆڕۆژیەکەم  لە مەب؛ بنوژمااا ی دەساااتبەرد ەنەتووتاااوکەنە

دان ەساا   ەب  یئیااد،  ەوەبوواماا ە نەدیکی  ی جیگرەوەەیەکیک چاره  ،ووی وابزۆر
ا ێ، ئایاا ر واباا ەگە؟ ئەودماار ئایااا ئەوون. "بااو نناایگەرااناادا خۆی ڵلەپااا دایبااا 

کەسااێک  بااۆ هاایک ابااێو رئەگە ی شااەڕە؟لاا یدەو ئ ؟ ئایاااکااوێیە لە یەەکتەرم
 ێ؟"وە نازانەربا لە کیشتێ

 

 جەنگاای ە لەک،م ونەدا بااووڕاکاا  ئەو یبدایبااا ناسااۆرەیژانو ێااولەن نماا 
 وهەبااااوش ١٩٧٣ی زسااااتانی ژۆڕ ناااادانوون، چەباااا ادیاااال گیربە داهێزراناااادا

م، ن بدەکاەبایبداکەی  ەکی دیمەڵەیۆشانی کیم نۆوی خڕوەمتوانی  د  ەمبەئاست
 نیشایەکوریساا  کان وەیو مسااریم ڵێب یە تا پێیانین  پێ  کمک شتێن هیما  انردەز

              ،ەوەدکااااااار نەتیااااااااڕەر ه کوەنە  بەسااااااا گراەنااااااادان ماناااااااگ دوای ئچ ەب
 مانن،ەشااەکانەدەگەڕان شاا لێڵکااو بە ،روسااو یچدەنە خااایسااتی ناوەکااان باا ل کە

 گەڕێن.ا باندوەکانمژراکو یەرمتوای د شەڕ و بەانی پگۆڕە بچنە
 

 ەک  ،خێزانااانە  و  ا ایباا د  ۆ ئەونەخێر ب  منم بڵێدەتوا  من چۆن  ۆ،گەللێ  
 ەبمااااایو ەنااااادێە هانویفساااااوناەئ ئەوا ن،مااااا  الی ەنەگدە وو کااااااتێبواانێیااااا پ

ە واخی دڵیااانەناا  لەن ناادێکیاهە یندەشاامزا رچەناادەالیە، هە انم لەکانیەاریپرساا 
 .یەکاااندەکاریامای ئتەرخەماا مەک  ۆو باا   ەنگەکەۆ جەی ببەو  ،ەنن دەکەی ملۆم

 ەمااووه. وناستی ئازا بااوڕ ەن بیازۆریشبەشێکی  ودیتن  یانمووهەما من  وائ
یان   ەکییڕاستوو،  ب  می کەکیەانیاریچەند ز  وبوواز  اخد  یاننە مل  یەو شتانەئ
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کی یساااااا  شااااااتێوانبااااااا، دەیبوو شیتاااااااڵوتفتا هەرچەناااااادە ەوساااااا ان ئودو
 اناریاا زلە ئا  هەناادێک  گرن وبێوەپ  ا دەستیت  ێب  استدبەردە  ەان لیەوانوڕڕاست

دوای  بڵێام.پێ ێکیانانی هیک شتتوەمدەک نەهەفتەی دنتا چە بەبم ،بکاتەوە  مەک
ئەوان لە  یانکااا لە دایبابە مبیااارمااان ەکانااادا، ابدایبەڵ گلەا و ەکییەوەوونکۆبااا 
 ێااژەیە رکاارددەیئەوسااا  ک ،چووناێاادەسیان تک ٦٠٠ک  کاتێ  دا کردەوە،١٩٤٨
 ن.کوژرا مانگداەژدە هی ماوە ەل ەوانەیئ  ،مەڵگاکەکۆ ووەمه سەدیلەیەک 

 

 لە ەرچەناادهەردەسااەر، انە بباباا دایو ئە ڵەم لەگاتیەساا  دەیااان ماان بە 
نااان امتواە ئەوپەڕی مە ئااێک ،وەبااوبڵااێم ئەو ی پێیااانانتااوەمد یەوئەدا سااەرەتا
جااااۆرە  یکهاااا  ین و بەنزان باااا ەکانیاااااۆڵڕ وسااااۆراخیا سەردەهێنین تاااا بەکااااار

 خااۆ لەجەنااگ  کااانیلەید مااووەهی ەانەوگەڕ ین تااابنااا یازڕیش تنێکساا خڕێک
ن ز ماا یە هەرگیاا یاا ن وا مێ؟ پاا نوهەبااو ەنگمااانج ینااد دیلاا ایااا چەبەبم ئ ،ێگاارنە

 ێکی دیااکەتڵاای شاا ودانگ بووم، یەوەکانی جەرالکدی  ییستی لڵودای یەەئەوەند
ۆر ز. بااۆیە وچوەد و دەهات ڕە،انەدڵو    ڕانەدرێژداد  ەمماندبەر  ، کە لەمووبب

 ویوسااەر  لە  شاانابم،کان خۆەیریویسرییەکان و سملە  ەرگیز  هکە    ،نەه  ش 
 ەنااگج نیەکالدی بە  سەبارەت  نانەیایارنیئەوەی ئەو زار  ەبەل  ،ەوەشیانەمووه
 یااانلێ زهەرگیوە هێشتەونی خۆیان ە،یز نیازی وەدببۆ  نیاتە  ڕۆژچەندان    بۆ
 شاااریگو  تیکااار  کوە  شەبۆ ئەو  .ننێۆ،یسڕائیل بتئ  یەکانبابدایتا    شنابمخۆ
   نن.ێرباادژمان بەکانە یاسیس

 
ۆ باااااااا  ەک ،اندانوسااااااااتگ لە ماناااااااا  نادو چەناااااااا  گربەساااااااا وای ئاد

ە لێااااک کات، شاااااێک یرەساااا  بەرەوە ەردووه ەهێزەکااااان ل ەیدنەوراکجیاااا لێک
 جیاااان بااۆ ،ەماایالی ک  ەبە،  وگەڕانەساار  یمو    ریاولە سااویلەکانمان  یدا دایۆتک

و  خۆشاااای ئەو ی،ەزاناااا ان دنە چیماااا ابو ساااا ئااااێمە ئە ەک، ەیشاااا ێگخااااۆی ت
کەوتە ەدک یەویتێااااک جااااونێاااا  کاەکەی جمتناااااوەکێکڕیەی وەک ودەیساااا ئا
 کیوەڕۆنااااائەوا  -انەکیسااااوریتی ەساااا ش دتییبەبەتااااا– یەرە  ردەسااااتیبە
ەسااەر لمە  ئااێا،اای  رمە  وم  خەیە  دەما، بااۆنە  ەبەیندال  و  رددەکیبارکە  ەوتنەککێڕ

و  ژن، ا باا دایو ئە ار کاااتێجاا ۆرز یشااتن بااوو.ەگلێتێ ەیانی جەنگاادا مااایکاا دیلە
 و اتکاااا وای شااااتا دارتن هێدەگاااا  لااااێ مێگااااو ،یااااتناوانەم دەدشااااڵەژخوشااااکە 
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 اتهێشاا   ،ەششت  هەمووئەو  اری  ەربس  ئەوسا  ەکرد،د  ندیکەیاکی  ێانخۆپیشاند
 ەتەکلیساا سااۆراخی  تان کەیدە ەموو شتێکه کە ،وتنگەمدپێ ەەفتن هندابۆ چە
ن ردلە ماا  ننەکانماااوژمد  یدەساات  ەردان بازئاااو  بااو  او  پێم  دی خۆمن، خوبکەی

 .رەخراپت
 و دانگاااااا ی جەۆژڕەمین ێزد، لە سااااا مینی یەکەتشاااااری ١٩ی هااااااتنبە

 مسااااتەر کۆساااایجن بەو، وتبهاااااەپێنی یاتاااا ۆک ێشااااتاکە هڕەشااااەچەناااادە رهە
کەی ەجەنااگ وی" ئە"مەیماایلەکە اربوودیاا . ەهیر،ااا گەیاناادەۆی خاا  وزێپااڕەەلپ
کە  ،یەکانیمسر ی"ووئابڕ" رەه نەکو ری ئەویس  بە پشتگیەیاند  و،بودۆڕاند
هەر رێزن. پاااسااۆڤیەتیش ب و هاای خااودیەڵکاا بوو، ینەوە هەباا ڕبە کاا  سااتیێویپ
ی پە سااااەربازییەکانیاااا ت نیانەیااااانتو نییەکارمیساااا  کە ،بااااوو  نەەە بناااادوەئە
وەش ەکااو لەڵب ەن،کەدا تاروماااربکدەەناا ۆکتاای نەبهڕۆژری کەنااا ەل ئیلڕاساا ئی
 هێاااازە کە ،ش بنااااێنەولە ان پااااێوانەکانیبااااێ بااااۆ پشااااتیوکە دەناااا هە رۆلکتپاااا 
 ٦٠ەرکە ه، دەکەناا ئاااوای نۆکەڕۆژوی یاا نەتە دوچااو لئیسااڕاانی ئیرگرییەکاا بە

 ئەفریقاااااە بل ئیائیسااااڕ لە ەکەیەک ناااااوچ لەبااااوو،  رودو ەوەیراهل لە ،اااا مایاااا 
ی دۆخوە هەیە، باااااروەتیەسااااۆڤ تیاااایەکێیبە ارەت سااااەب چاااایرەاوە. هرناساااا 
، بااوو او وشااەکەڕەوێرانتاار بااوو.  یکەئەویااد لە ایرووساا ی، یااکەدکەی ەپیاااو
 یتاای ئاگربەسااتێکەڵمە: هیااانکرد ەمیشااەوەک ه ،یااان کااردەوەان ئکەساا وڕو

     ێ کااااا  و ئااااااخۆنەباااااوک رساااااێوەش پە. ئردکێساااااتپدە ێرایاااااانخ ساااااەرتاپا و
  رەیە  ووباا   وە  ئەشاا ین  رتاا نگگر  ی.ڕاناادکااێش دۆ  و  دڵگیرسانەه  ەیکەنگەج

، هێنااااابوو داخۆیاناااا ەسااااەر بیااااان ۆخهەر بە  کە ،وەەەدەرنااااندا بێوەلەو گیااااژا
 کرێن.بگارڕزارەکی کجەنی یتێکشکالە  یاشورسو  سریمزەکانی ێها ەروەهه

 

 نمایشاا ە هەڵن   ویساا و مااانرۆپیااۆم کیی مە نە جەنگاا ێئاا  ۆ،لااێ گەلاا 
ن مایجی ئاشتئامانان ەڕمش ئامانجی ،مانەوەشیبرد و ینامە جەنگێئساند،  گیر
بنێااژین و ێواشاای بە ه ننمااااوەکارکوژ ینوونەچاا  جاریااان ئااێمە کۆ یەباا  و.بااو

لە ایااای خۆیاااان دڵنەو یانانو پاڵپشاااتەک  ەرەی اتێکاااداک ەلبکەیااان  انتەماشاااای
 رە یەجارەیاااان  مئە .ەەودەدای انیاریەزان باااۆ شاااەرمکااا وەوگرتکیە ەتەوەن

 کااوبەڵ ،گانی جەناا ۆڕەپاا گەر سە ل هەر کوەنەەش نن، ئەویبب  مەئێ  ایاندەدڵوهە
ری بااۆ چارەسااە یۆ ئەوەباا  انماا ەڵەگەوە لکبەیەو ا دانسااەر مێاازی دانوسااتەل
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 اوەیماا  لە -ئااێمەیان و  وئە-ساایهەزاران کەی  یااانژ  ەوە کەنیزیەک باادۆێشەک
 نارماااااووو هەر هباا اڵ ساا  انۆ چەنااد. باا ەوەییاا واییاادا درودسااێ دەیەی  ئەو

 ەوە.ایڕبااۆ دەگەدیکە    ەیوەکدی"جەنگ"مان لە    سەدای  رەهو    اشتی""ئ  ؛ددەکر
و دۆخی  بەڵک  ،نکوژرێمان دەەکانڵڕۆان  میبین تەنیا بەر ەه  کوەنەسابنێک  ۆ  ب

ئەوکاااتە  تەنیااادن نەبااوو: اپێکااربڕو ەییمااابااوو هەنامۆ ورسااەیوا  ییەلێبااورد
رێااانن ژەئیل بپڕایسااا ئ دەوڵەتااای یونوبااا هە ونماااادەبون ئاکاااایەییەرەبەتە ڵدەو
 .رردینەسەن دەکشیاهێڕن انجی لەناوبردنمائام ەب کێتکا

 

 شااە،امەنێااو ەڵ، بوە ماااەەڕامەگکەم دینگەساا وکاتێااک لە نوە رمیاا ب لە
- رێجنێاااا وگااااۆی بگفتکە بااااوو نەدا واشااااە لەو ،ابیباااادلئەراوەکااااانی تەتاریکک

 سوێندم  گیشەنێدە بی ب، ئیدوبو مۆسکۆ گەرم ڕ ئاگربەس  لەلەمەکیسنجەر  
ماان؛ نی رشاااسەێااتە بکەوی هەمااووەکەی نردکاا ناوەبەرفر یودامە د کەارخااو

سااێ هەر  ەک  ،ێبااێیی پاکۆتاا   شااتیی ئانااامەیەکتنەوکڕێکە  ب  کەەنگەج  ێۆیە دەبب
 ەڕۆژش گااای شاااەجەنی و دوام خرتاااو لە ەک ەرە یناودارەکاااانی  ێااارەنەخ
مە ئااێای ی داووەبماا   ەل  نەشنەخێاارا  ێئەو ساا   .بکاارێ  ێشیشەکان بۆدا، رجاڕی

ر خێاا ەانان، نپێداندۆ  بر  خێسا گوتیان نەئەو،  دنناتوساندبۆ    یشتناند  وون بۆب
ەکەمااادا مبیلتڕوی ەناااجەرەلەپ نی  مااا اشاااتئ باااۆوساااتان و نەخێاااریش اند باااۆ
 وەی ئاااخۆ کوم بەبااو  امسم کرد، سەرکانڵەامەکانی  کیرجەرە تاپەن  ەیرێکیس

و  ەیاد انە(ەریتاا ن اتەمیو ماا   شینی  فتەەم هە)یەکلە شی ا    ەوادەیەک لەوێخان
        ا ئەوایااا ئ ژدە،ڕ ەئاااێملە  ی خاااۆییارپرسااا ر ەساااەییانە لائاسااا  اتێکیشماڵبااا ک 
 ەب دوە یاندا مرنییەکانی جۆالبەرزا ەان لیینا سلە   کنێوێش  لەیا  اکوێیە؟ ئ  لە

پێناااو ەدایە ل ەسااەبتمد ئەوەی لە؛ وارد خوێندمساا ا ەو شااەوەدل وە؟ارگیاا  دیاال
 ،ەییاا ان پااێ نیتپێویساا  تاارەمک لە ئااێمە ە ریەەی ، ئەو ئاشااتییما باایکەدییئاشاات

 ە. ستاننوداش ویئە ر دەبێ،مەیسە گاڕێ ەکی بە تەنیا هەر بە مەشەئ
 

ۆنگرەیەکی کاااا  داینی یەکەماااا تشااااری ١٣ە لشااااتر پێ ێااااکۆژڕ دچەناااا  
 بەاخۆ ئیسااڕائیل  ئاا یم،  رساا وسااێک لێیپوننامەڕۆژا  ێاادلەو  ،بەساا   یمنامەوانڕۆژ

ە ، واتلەای،اا  مشاارینی یەکەتی ٥ یساانور ێڵاایی هاەماا لەسااەر بن تێکساا بەاگرئ
 .ەرە ی ڕشیهێ ەل ک بەرێڕۆژ



 

561 

 

 بەتەو بااالەی ێکشااتک ی هاایوادە  ێشااتا"ه  وو؛باا   اەهاا و  منیش  یەکەوەبم
 یەک بااۆەئاماااژک  هاای  روباااکو  ر و لەوشااواب  ەل  سااێکانوارد  ەیوکاااتە، تااا ئەینی
ئااێمە   ،ربەساا ئاگ  ە سااەر باسوخواساایێیاانک دتێاا نێاارن. کااندنی شااەڕ نەتسەو
 بە یەێاا لان ماا ەزونکە حەیاان، چاا ەدد ێلاا  بڕیاااری ن وگریهەڵاادەهەناادی  ر بەۆز

 ."بێپێ ییجەنگەکە کۆتاکات ترین وزو
 کیهاا نەین و الۆبچک ەلێکیئێمە گدە  نهەرچە  ؛ "دکرزیاد  شم لێدەەنئەو

دا انەەتاا ئەو دەوڵوپای ئااێمە و ساا  یەان ژمااارولەنێاا  یشویەکاای بەراوردکاااررو
 ناەودا وەک ئیشاا مەنتە،ە  چەک و  ا لەهاا ەهەرو  ،ەنەتەوستاوە کە دژمان وەینی
 ە،یااانین نوائە  ین ووخسااتو  ێشاایکە پیە  ان هەتمش  ودو  مبە، بند نینەوڵەمەد
 نە."ەنگ و مردج ەررانببە نیماڵەداخلەویش دئ

 

 ی زۆررێکوشاااگ باانەل ربە گائاا  بە پرساایسااەبارەت ە ئااێمە ک ێسااتائ
 باااۆ ەک جاااۆرە هااایییااا کە پێویسااا  ن ،ووهەبااا زم هێااا ی زۆر بە، هەساااتێکدایااان
ار ەبااااا ل کیندنێسااااتاوانەگەر دم ،ەیااااانری بکوهەجەزانێکی( ساااااێکی)ناندودانە
 نەک ن.ێااربژەڵیبه یەرە کە  نێکشااوێو ات  هەر کاا   ئەوەش لە-خااۆی  گرێتەنە
و  ێاا یااا، کوی، لیبدەبستانی سعوەری  ەم کەکبکوس  نەوتمارۆی  ن باری گەم

 ائاااوۆژڕ رنە سەوویاەیەکی دیکە خستبرمتبا ەکەکان وەبیەرڕەوە  میان  ەتوب
 ئێمە  نچۆو  ابودرندا  ورێکوسنم  ە، بەبەوشیکامرئەانی  ەکەکگرتوویتە  وببە  

 .ینڵبکەلەگەڵیدا هە
 

کە  ،وەبااو وامیشااە انەوەدا هەلێکااد واد ەل بااین،ە اوانراشااک یەوەبااۆ ئ
ە یش هەمیشاا ێاادراوە، ئەواناا رگەوە  انکاا زلاێزە  ەکان بەوبتە بچوک  یسوچارەنو

ی داوا ەکااااردد زمااااانەە حێمێزن. ئاااا رادەیپاااا  کە ،ی خۆیااااان هەیەیدژەوەناااا ەرب
ی و سااتی میساارکش تااا ێ،دررێناا خەویااکە بد یێکاا ۆژڕ چەنااد ۆباا ساا  ربەگئا

ۆی دا هاا شاارینی یەکەماا تی ٢١ە ل ێ،باا ر متئاکااا بە ەبااووه یلەوە انیەکیرسااو
هەناادێ   بەساا رگئاە تساا ویێشااتا پێه بەوەیواکااردن بڕ بااۆ هەبااوو رنەمێەلساا 
 اریشاا ا گودەیئیسااماییلیی روباااکوویاادا. ئااێمە لە ڕوەرواش ه ،ێرێتی باادکااات
 بەا شاادێسیسو ریووشباە ل میسر. یدووەمی  اسوپووە سەر  بمان خستزۆر

بەسااتبوو. لە   ردایسم  یمسێیە  دەوری سوپای  ەب  مانۆرنەی گەماتەواوی باز
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ن ومااا ێره ایلە چیااا ری وانی ساااوی هێزەکااا گەکاااانپێ شاااداالنیجۆ نیکاااایەرزایبە
 مانی هەردووساااا ی ئامە جااااڵەوی تەواومااااان. ئااااێانهێزەکسااااتی کەوتە بەردە

 اربوویااا د ن.وورتبااا ان گیشاااملدی ناراهەز ە، بباااوو داجاااڵەوبااان  ن لەمااااەرەب
ەو ، ئووباا   رداەیس  ارێکیب  ێمە لەئچاو     لە  وەماسییەوی دیپلۆوڕ  لە  یشسادات

 زۆردا،  کاااااااااااائەمری یووەکاااااااااااانیەکگرت تەبو یشاااااااااااانیدانەخاااااااااااۆرەی ن
ین ساااەرباری تااای نااااوهەبڕۆژۆ ە بااا وباااارە گەڕانەوودو: بورمرخلێخۆشاااکە

 یش لەتسۆڤیە ییێتکیەەها نەوت. هەروەر ساوی ێندرەپسو،ەی ی ئابڵنگرتەڵه
 ڤیەتیشنی سااۆتەکااساا خو  تەبەەڵاا . هوونان بەدەرنەباا ێناا ەتپێا،ەنای  یەوتتکسدە

ی ٢٢تێ لە کااااوم باااونەی گرتەدمهێااا  یواوتە ن بەوون. باااۆیە مااا بااا  زەرب زۆر
یی ی نائاسااااەکی باااارەوەینئاساااایش کۆباااووی نجاااوومەنئەدا تشااارینی یەکەمااا 

ەی وەمااابەساا  لرگکە دەبااێ ئا ،ردکاا دەر یااانکێربڕیاکرا  بینیشپێ کرێدا، وەگ
 .وەردنەجێکجێبە واریب ەتبچێ تیاسە زدەدوا

 

 راییەبەو خێاااا  ٣٣٨ی رەرچوواناااادنی بڕیاااااد وونەباااا  ەسااااەر،سااااەی ل
و   ساارنی میکااازەسااەرتاپای هێ  شااکانیتێکلە  وو  رتن باا ێگاا ڕی  ستمەبە  ە،نالەبار

 یوادا ەکە. بڕیاااردکر یۆخ ەک کاریەیماوبۆ  حەبە  دە ئەو  رچەنەریا، هوسو
 بەەک دێرییر چااااوێااا ژن لەاەکارندیااادەەیوپ ەیەنان الوێااا ن"دانوساااتان لە ،کااارد

تاای ناویناادا هەبژڕۆ  لەژ  رێاا دەوا و بەرڕەکی  یتیشاا ئا  ینەرارکردستی بەر،بەمە
رێ. وەزیااری بکاا چااۆن  کەرەکااا ئاااخۆ دەوەشااینەکر ەیوئەبم بە" ە،یاکاا  ێااتەێنب
فڕی،   رشەلیمئۆ  وەبەرۆسکۆوە  ملە    نیەکگرتوەکا  ەتوەی وبری دەرەروبااک

ین ەنەیبگاشااایڕن و ایلبی،ااا  تەکەسااا بەگراە ئمە بئاااێ کە ،ناااێباێ ێپااا  متاااا باااڕوا
دە ەناا چنەکاارد، هەر ڵن ،بااوەیاااەوئ ویاتەو رییەکان بەوسااو ەبمب، دەکەیاانوا
ا دەکەمااا تشااارینی یی ٢٢ە بم لبە، اگەیاناااد کە پێیقاااایلنڕن اوایااا  نکایەریسااا یم

 نەیازەش بااااا ێمئااااا  ون،مباااااودەوابەر هەر ن. شاااااەڕەکااندەوەساااااتتە،ەیاااااان ن
ی ێکەشب ڕۆلیکۆنت  و  درەواوکن تیمارسی میەمسێی  سوپای  سەر  نیاگەمارۆد
 دەس .ەبەروتەن کاوێسیشمشاری س

 

بە ت ەرباسااە ێساا ێنکە وێکم لاگەیەناادراڕ ادیەکەماا نی تشااریی ٢٣لە 
ی باااری یاا لەبەر الوازێمە ئاا  ،زانااێب ڕائیلخەڵکی ئیس س بەس  دا. دەمەویاگرئ

 .ووبردکەن ناواماۆشمان دخ  ند،مان پەژراکەەستەربئاگ  وونەب  ەوەزیماناسەرب
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گیاااز ش هەمەوا ئاااێئە ەلمێنن،ن نەیسااا کاەیییسااارگەر مەئ ،گاااوتمێ گاااوتم ولە
 ،بااوو شااترتە بااکاا   ەول  ەڕەوشااەی  کەبەرە  دوو  هەر  ان لەەمێگپ  .بینبێدەنگ نا

 نکییاێکی باریهێڵ رییەکانمیس کە ،ووباستڕ ئەوەشستیپێکرد.  دەشەڕەکە    کە
 نیاەکاا رییگبەرهێاازە  م، بەبە هەبوووەسوێسدی ەنتی نۆکەبهۆژڕی  رکەنا  لە

 ە لێیااااااننااااادەککەاوای نۆئااااا ڕۆژری ی بەوانااااا ەفربەر یبەشاااااێک ەئیل لئیساااااڕا
ئەو  هەمااوو ێمەناادا، ئاا الجۆ یکااانەییبەرزاە ل کووریشرەی بااابەە ل .ووبداکوتااا
 باااان ەکە لەنی شااااەڕگیرساااااهەڵپااااێش  کە ،ساااا دەوە بنمااااان کەوتەنەناوچا

. تینۆیشاا ا دەڕریویی ساا وبرەو ،اا ەب شوەونیەڕوبەرچاااو ەب، بااووندا اەسااتمد
؛ چووندەەوە دەرگای دڵمنکا ش لەیەکوشەی هەموو وگوتم ەوێدا  ل  ەندرچەەه
 گربەساااا ئاڵ گەلە تیئاشاااا وسااااتانی اند ێەجدەسااااتب رەیااااازواائیل خئیسااااڕ"

یەکی یشااتەکااا بااۆ ئاد ناااخوسااتی زی پێهێایشی تاندنە نموسستپێبکا. ئەو داندە
ی و میسااااار تاااااا بم" بە.بکااااااتەوە مراان ئااااااەکانمروسااااان ەک ،انەندەەڕەفمشااااا 
ئەوا  ونەکەن،ەیاااڕە  پشااا  نهەماااا ڕۆن وەنا دگااااڕێماااان هە ەب کانەرییساااو

 .ەوەمێنێتدەەز غاک ی سەرەبەکەرمە ەر بشتە ه ئەو ومانێگب
 

ی ال  اکەداوناارا  زا. دەژڕۆەمین  زدنایە نۆ  ێکەوە پێیرانبە ،ەی  ەەکنگجە
 -ەتیۆڤساا  نیکاااهێزە ەل  یوادا  اتیە سااادۆباا   و،نەبااو  نیدەژرانەتی پەرفئێمە د
یش وسااەکانڕوبااکەن،  ەەکربەسااتئاگی تساا ەرپەرسد کاار انوەکاا تکگریە وبتە
 ەب یکاا رۆیچ. نەوەبااکە دالە ناااوچەکەن یاااپێێج تااا ووباا کردۆیااان یی خدەئامااا

       باسااایە ینیااا  ری مااانکااااەکاااان یەکگرتوو تەئاگاااابوونی وب بە ونیدواداچاااو
اناام دەزن ماا . وێمبااد ەیەوەربااا یە لەزم لێاا ەح شاا  هەیە ەکی تەنیاااەم. بااک لێااوە
کە  ،وناااااابواد ناوایااااا  ونبااااا هەکە   زۆرا دەکانااااا ورتگەکە یتوب لە تاکااااا ئەو
ی شااەێکر لەسااە کانسااەرنجەوو تااا باا  ۆکرەساا  "داهێنااراویەکە "ارییشاایهۆ
کەم. ی پێناااوەڕاش بااائێساات و نەکردەڕم بەوە اوببا، بەبم من بە التەرگێتەووا

،ۆناااخەی ەو ل ەیوام پااێ مبەب م،وەیشااتوڵااک نەگەخ  لە  ساااییانەائز نایمن هەرگ
تێکی ،ەناااااایە انێکسااااا کە کە ،می باااااکەسااااا انم باە دەتاااااواتکااااا  ەوا ئدانمااااا یژ
 ن هەبێ.نەیاگۆیاستڕا

 

 ئەونیکساااااندا ک ۆرساااااە ڵەلەگم انەکرییە گەشااااا رەوەبیااااا ە ل ککێاااا یە
 بە ییکااائەمریتی ۆمااایپلدوو داتاادا ک نهەمااا لەکە  ،بااوون گفتوگااۆیەی واشاانت
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، ننیاااژرابەرلە کوی وارەیەئێ ئەو .ونوابکوژر خەرتوم لەن  یرۆرستاتستی  ەد
ر سااە ەی بااۆبەرلەو وم.ک بااوۆەرانی ساا ەر خااوساا ەسااپی ل کۆشااکیە لن ماا 

 ێزمااان لەڵوابن )یاباا ڕق اسااحئی، خانم نیکساان،  سنیکنک  ۆەکە بچین، سەرنخوا
و، بااوخەرتااومەوە  کەیشااااتەەی پێارن لەباا ماان ،سااەما  و  تە یەکگرتوەکان(وب
 ناای،بزا  تە ئەوەیساا ەر، پێویماااانم  خ"؛  گوتی  امیەوەرئا  ەبسن زۆر  کک نیۆرسە
 ەگەڵکە لناااوەگەر هەئ  گیااازرهە ؛اییگااا ڵەری کەباااابااان  ەچمناااا هەرگیااازن مااا 

مە ەخەدا دڕۆژادو ە  لەر کزۆ ییاااااانئەوا ژ باااااکەم،ن زااسااااا  داتیرۆرساااااتان
 ەلان اشاا بااوو. پشاادا وارداریک لە ،بوو ا باشردگفتا ەئەو چۆن ل"  ەوە.یمەترسی

ە رباااان باااااری کااااالەێمە ک ئاااا ێاااا کات ئیل،اسااااڕبااااۆ ئییاااادا ١٩٧٤ەی ەردانەکساااا 
 تیدەساااا  ە بەک ،بااااووینالۆت دائاااا مابنی مناااادا یەتارگشاااا کەی کویەتیەنااااداڕد

ە کاااتێ هااات.  تەباااب  ەمانه  رسە  ەسن گەڕایەوکنی؛  ونوابۆریستەکان کوژرتیر
ی ،یااانم لەسااازا اومردەکااارپەروە ا"مااان وگاااوتم،  پێااایم مااااڵەکە ەردانم لەسااا 

بێ م نااابەب هەیە، 146نەمیاااەرکاوک انێکین پاشااخماا ێ. بارەدان  دلەسێ  یسەرەک
گیز رتە هەتۆ پێویس  دا بکەی.انرستتیرۆ  لەگەڵا  دسەو  یکەیەکی دگاڕێهیک    بە

 ."ییکەڵەگا و ەەرانباری س نە بیتنەچ
 سااەی بااۆ،ی پیاااوەئەو  ،ومڵنیااابود اەدبااۆن دووهەر تەواوی لە بە ماان

 یبەوپەڕ -انلەفزیۆنەکتە ایێرامک و ەمناڕۆژون لە ندبومەسود ەبێب–م دکر
یکساان ن کۆسااەرکە رجەمم اتهێشااتاش هەر خاا ، دکاار یەوە ،سااەییگۆتساا ڕا

ی ماا کەینی یەتشاار ی٢٤لە  ەکااانورتوگیەک تەی بااۆ وبشاادارینامەهۆنی فەرمااا
وو ەباا ئەوایە،  وباا ان نەبااووایە یاا ە  وونباا رهێوەرئەوەبوو کە  لەب  ،درکرا دەد١٩٧٣

 و دژواری ڕێکبڕیااا ەیوام پااێ. یەتسااۆڤ ێتیاایەکییی گاااکەڵەباااری  بااننەچااووە 
  وو.ب ڕاس و ە انروێب

 

 نەدەدا ش هەوڵاااایسااااێکیەکو ەکاااارد د پتاااار تەشااااەنەی شکەەپرساااا 
، ێروتبگاا  ناکاااپێویساا  ل ئیائیسااڕ لە کە ەشاایکنرخەاتەوە. کاا بەکە خاویگاارژی

 نەیبدستییەکان پێداوی  ە وزو،ئای  اڕێگ  یەوین بەکە ،ایلبدەکرد وەیداوای ئە
 

146   kerQua  :  دزڕێباکواکەر بەرل  ەمەوەڤدەه ەح  یەەدس  لە  ییەینییکی  باوەەیدابووپا  یتانیە  ڕی ە، 
 .ەرگێڕو-ەی هە اوبەرگدو جلیینی یتی ئارنە و   ش ەوڕسادەیی لە  و وازییخئاشت
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تیش ساا ربەاگئ ینەمدووو  ێراو بدردگەمارۆ  ییسرمیی  ەمسێیبۆ سوپای    کە
 ێااااگەیڕەوەی داوای ئنااااین. ێژرن بپەکاااااە یەکگرتووەەونەت ەرپەرشااااتیس بە

یاانە نەیەبگ  نکی دیکەیاااەمۆو ئاااو کاا   ەینبااد  یی میساارمسێیە  یاکی سوپاخۆر
یەک بێ ەر شێوەبەهن،  ببگارڕزان  کشک  تێو لەدەس  ەیبازرەس  ٢٠،٠٠٠ئەو  
ە ایدەد  انمکێموو شااتهەوە  ەیشحاڵیخۆ  بەە  ێمبوو. ئەننە  ڤدۆستامرۆ  کیپرسێ

بەبم  ،ەوەڵەوە ماااڕابااانەبگو  ەاین دابناباا چەکیاااە ە خۆبەخشااانک ،کانمیسااریە
 ئەو. ەوتەەوێااا ربکوود یێااا ل یەویسااا دە داتاشاااتێک باااوو سااا  ەوئە کتومااا 

رەت ری سااەبامیساا ری  وەەمااابااۆ ج  ەییڕاست  ئەو  ،وبوەی  وەی ئبێئەندازە خەم
د ەناا چ هەر ەکچااون -کاارێنە ئاشااکراە  یااکد  هێڕشااێکیل و  ئیسڕاینی ئووزاڵب  بە
. بااووتەنیی  یساارمی  رتاپاەەرکەوتنی ساا ساا   ایکە هەراوهوریاا ەەڕێک لە شژڕۆ

ەکان کارییژێدرەستدە برەەی ەررانببە نەارستێکی سۆزداەهی دیکە کجارێئاوا  
ە برەیەەساااتی ی دکاااانیەانی،ورب ۆبااا ەوەی لەباااری ئ ە،وووەبااا  زربە لە دنیاااادا
ن چااۆ ووباا مااان ەوەڕی ئمشااتوم ەشێمئاا  ە،بکاارێتەوکان بەرزرەکاییێژدەسااتدر

 .ین" بکەاجیاانیید ییتاشئژێر ناوی " لەسازانێک 
 

 ویاناا   ن بەەکاشت  باەدالی کەمی،    ەب"  ەم گوت؛دا بە کابینەیەهەفتەو  ل
 یاااتەنرەدا ێاا لسااپی. و سااپیش    شااەەڕ  شەڕ.  انەوە بااانگبکەینۆیاا ی خەنە،یستڕا
نەت تەناااباادەین،    بۆی  ملجاریش    کندێهە  وەەنەڕێیبگی  بۆ  ەیەەوڵەت هک دیە
      ئەوخااااۆ  بمبە ێ،شاااامانەون ڕا لێنەبااااێ و نەشتەکەشااااما رگەئەا دکاااا اتێک ەل
 نێاایڵب  شااتێک  ووماا هەبااۆ    بێناااشە. ئااێمە  ێزەکانیزلا  ەرهەو لە  ۆستمانە  اکە دت
بکەیاان.  گاناا ە بوەیااانناااوی شاایاوی خۆ بەن تەکاباادەن بااا شاا گاێڕبەبم  ڵااێ؛بە
 ل، لەویئسااڕاوەک ئیلەی کااۆی بچەوڵەتێکیە کە دیک نیەیرامەزک شەریه  رەداێل
. کاتێکیش  دارتوەکان بەکگە یتانی وبەکستخوا بۆ  کجار ملدێەنۆخەدا، هودارب

 ین ونوێنی بەکەنوان پێچەیکەەنوا   رێکیکا اوا بری خبۆ خات  بەڵێ،  ینێە بڵئێم
 ی."سپێتە ەشە ببڕو ئە

 

ماااای کە ەیداڕوین. وباااا نە ایاااالشاااتێک ، ومااااوهە رەلەساااا بەبم ئاااێمە 
 ەوەوەی خوارم شێبەا  دمی یەکەتشرینی  ٢٣  لەکە  ون،  بومان هەیەکانداخوازی
 : دکرساب مێستنکێۆ ک بێبەلیست



 

566 

 

 ۆب  ەبێئاگربەس  د  ندالەنێویا  و  وەەکەینب  نیوڕومەبەستمانە    ەوئە"
 ە،اگربەسااتی ،بااوڵتەی ئلەو دەوڵەو زرامەدا 147یزییەکااانتەکوهێاازە  ەمااووه
و  قارێاای وەک سااوپای یشااەوەییەکاننیابتە بو یهێااز ێ، بەباا ارانبەردمااەرف
 یبەشااادار کەش دیاااکە یەکاااانیییەرەببتە ای ووپسااا و ساااوریا دن لەورئااا
 ەیان کرد.ەکژمنکارییدو

 کە لە ،تەوەرێگاب تەکوزییەکاانیشانە  دەباێ هێاز  س بەرئاگ  ەهاهەرو
 ن. ارداک یل لەئڕاسیمۆردەکەن، دژی ئ  بەس  انەی ئاگر ەت دەوڵ   انی ئەو ک وچە نا

 ان هەریااا،ە وڵرێگااار باااێ لە ئاااابێ بااا  دەساااەئاگرب ییەوەایااانڵد بە
 ویوگەرکانی  ییەنەوتەرە  نکتابە    یدەریایای  ێگانەی ڕزادائ  کینێوەردادەست

 دێن. التئی وەبەر کە یشەوەندەببا  ئەلمە
 نێااااو لەنوسااااتان اد" ژەیەی دەسااااتەواەونلێکااااداێ دەبااااهااااا روەهە

سااااتە یوەش پێانیئاسااااای .وەێتەربگاااا ۆڕاسااااتەوخانوسااااتانی ا" دیەنەکاناااادال
بە   ەسااربگتیکردنی ئاەرپەرشاانی سکاااەتبابەەکێشااان و ی نەخشنکاااارەێکڕ
 ێ.ربد رەسری لەبڕیا ەوتنێکڕ

ی ئیسااڕائیل ەتموکااە. حادکردنی دیلەکااانازئاا رنگیش...ر گااۆابەتی زباا
 ەمااانئااێمە ئەو ا.نی بکاادیلەکااا یەجێسااتبڕینەوەی دەگااۆ اوایدداوە  اریبڕیاا

 کەکێا، کە یەودکار توێوا تاادکریئامی کانووەەکگرتی تەبلەگەڵ حکومەتی و
 "ەس .ی ئاگربەرەکانێشخپستە دەلووە ب

 

ێکی وا تشەوانە و  چپێکی  ، شتێووتبنەها  نوێ  کیا شتێستەکەدو لینێلە
 ەبێ.ن نشانمارەرکی سەئە کو ونەهاتب -نکاەرێوەپ هەموو بە–

ک ۆدا نە ساااەرڕاساااتاوەهەبتااای نژڕۆ ار لەکەسااای دیااا  ەداخااااڵلەم  
 ،نەبااوون مااایەرنم  خود خاااایاا   ە ەیساا فشااا    ناەد، یاا ک ئەساا ۆەرسیان    ،اتداس

کانی ووەرتکگە یەتەی وبدەرەووباری  کار  ریزیوەنجەری  ی کیسو هینربەڵک
 دا بەەکەناااوچ لە شااتیکااایەی ئاەاننهێۆ ی باا التە،ە و کە هەوڵ، وبااو ریکااائەم
 اناادیزبەرزی و دابە لە داجەرەگەڵ کیساانل ییەناادێ. پەیوردەکێنااارەمانااانە و،ا
ایەی مە ماا ەباا د  دەمزاناای  هەبااووی واش  تکااابااوو،  ەاو دکزئاڵۆ  زۆراتێک  و. کبو
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بە ماان م بەب ،ەوەشاا ەانێچەوپ بەو  -یشاایبوونپەستنەت ناااتە واسااانبوون ەره
 رونوس  ێانی بکۆڵنەدڵە و  سەوحە  بووم،م  ساری سەکەەی زیرەکایەتییەهربە

 شااماب یککاااتێ ن لە ئیسااڕائیلماا  دوو دۆساا .ە بااووینا ئااێمە دییشاا دوا بااوو، لە
م پااێ. ومرسااام بااوپێاای سە وویساا  شۆخ ەویشاامئ ،ردبرەی بەسڵ ژنەکەەلەگ
انەی باا یاوانااای نات  ن،وبااو  زۆر  کە  انیێشااەککجراسەرنە  ەتسڵە خەیەکێ ل  ایەو

 بااێ  یەکیاا چ  یەک سا هەرەنی کێشاتەکش  نریتورد  ەگەڵل  ە سەوداکردنل  بوو
 ،رلەمەوبە تم کە دووساااڵگااو پێاای یااانێکجار. سااەرەکەیەچارەی و دۆزیاانەو

 بەک  ەبم کاتێاا ، بیترەوی کونەابەنو  نەبو  ێکشوێن  یونا  ەلگوێی  رگیز  هە  ەوئ
ئیسڕائیلی  و رییونی سوەکازەوەی هێدنکرەکەیۆ لب  ووەیوەس  بن پتاوساند

 ی ئەوێکاا ردا  نەتیاااخود تەناااو  ون، خااااڕێگاا یک  هوا  ەجۆالندا، ئ  نیکاەزاییلە بەر
 ەدەرب"گااوت، ش پێممناای زانێ.ەن ەوبارەیە ی لەهەموو شتێک  کە  ،نەبووش  ناوە
لن، ڕائییساا ئ تیەی حکااومەبینامی کااائەنااد ەکهەنااوکە  ،ووێشاا ی پاڵەکااانرنەژە لە

 "ن.نزاب ترەوەکونەی ەبارەیل ێوەدەی ئوەنشمان ئەییرێکوەز تاکەیە ینپێموا
 

 کە ،یەنەکردیاااا درێااااژ و بە گەێاااا سااااەر ڕر لە جااااا ەکەمی ئەوکاتێااااک 
رد؛  ک ێەستیپێتەوە، دیابکرج  کیەە ل  ناللە بەرزاییەکانی جۆنی  ەکاهێزە  بووایدە
ساااەر لەن بااایەماااان پێگەی ئەو ریەرداتبنین دەسااا ە نااااتواک انگوتمااا ێپێمەش ئااا 

انی کا نشااااینگەەوئ ،بکەیاااان ار ونکە ئەگەچااااو ،ادترەک کااااونەییاااا نز ەکەیگاااارد
 ،گومان بووەبکانمان ە،س  لە  رەو زۆرسی، کەچی ئەتە بەر مونکەەد  نەکەدامێ

ی ئەوە وەکەدوێاای دە نادەو گاارئ رەیلەباااەک ەیشااێو تااۆ بە"ی گوت  ئەوە بوو
پاااااارێز و ە زۆر ب ،کاااااردەیشاااااە دم وەک هەمی" بەب.،نبااااا  یااااااالامهی و وئەلااااا 

د بەڵەن  اکرافییەپۆگەکاری تۆردو  ووەمه  خۆی  بە  رت،دەگ  گوێی  ەوەییارشیو
ەیە، همە  ئێ  ی خۆیان بۆتااانە وئەو شت  کە  ،بووەزامەندڕ  واوش تەیێککاتبوو،  
 دسااەئە  ەیەت ب،ەنااابدا  هەوڵ  اکبەرجەوە خب  ڕۆژلەسەر    ڕۆژدەبوو  مائائیدی  

 ن. لەباااێڵێجبە یئااێمە ۆکان باا سااورییەەبااێ د ێنەپن  و ئەو شوئەو ە  ک  ،ێنێاب
و ودەچ و هاتە کیسنجەر دەک  ،کاتە  مووهە  وئە  لێ.  ردک  وای  شدا هەریایکۆت
 . ابووو ێووبنەبەکەتبوون" "ش وشەی گیز گوێی لەک ئەوەی هەروە

 

پچااااڕێ، بن اکگەڵ سااااورییەان لەانوسااااتدو یکبااااوەرخ جااااارین چەنااااد
 بەوەی ساایونودەوان  ئە  ێمە وۆ ئاا ندنی باەیاگڕ  یسەشنوڕ  ەرهش  ریکیسنجە



 

568 

 

 دوا لەا . ئەوسونەچوو لەبارنن  اوواخرە ددیک  یبۆ کاتێک  اتەنین  کانەستاانود
 مەشئااێ بااۆ هێناااین،ی دئەسە دیکەی نوێی  و داوایەکی  انمالاتە  ه  ، ئەوداژڕۆ

 رەجساانکیدی  ." ئیاا یەیاا دن نناا راژەان مایەی پئەمەینا.    نیائەمە.  ێر"نەخ  گوتمان،
شو ەدیمە ێتەچیسکۆ دۆ سمڕیە. ئەیەکەایە کۆتواتە ئێرکەباشە.  ۆر؛ " زیگوت

ەش " و ئاااێماوەنەمااا یاااکە د انوساااتانیک د"هااای کە ،اەدپێاااد ەوەیاااانئ ڕێنماااایی
ە هاااتەویساانجەر کرە  ێااوا." هەمااان ئیاانەش دەکەیەکی هاوبەنامنزی بەیایاشنێپ

 ەەو، ئڵێەم،"بتوگاا   پێاای  و  -اتەوەبڕو  ەیکوەەشدەکرا    نوەڕواوا چا  –  بینێبم
 یستەپێویە  ین  وا   ێیا پئا"  ی،گوت  م وکرد  شایەکیتەماا  ەوسیەتی." ئیەکەکۆتای

بپرساام، تااۆ    ێاا ل  ێاارامونە  اخرئ"  تم،یش گومنمەشو؟"  یە دیسکۆ بچمس  ریلەب
ەش کناااو، هەوەیەببیناا  دیمەشااو ەۆ لمیکااا ناااتەوێ گرۆز یاا هەرگ ێتگااوتم کەواپ

ئەوسااا   ،وەکااردە  یرک بیاا ێاا کلەخو  بااۆساانجەر  ە." کییوێاا ەلق گرۆمیکااۆ  ،اودەدە
 ێ.یش باا ەیەکمەلاکااورتە موجاا   ر بۆگەئەت  نانەتە  ینم،تە بیبێویسپ  ڵێ،وتی، "بەگ
رد." منااایش کااا  تازیێشااانپە خاااۆت م کەکەد ەوەئ ۆنە؟ مااانچااا ێااا  ەرێ تاااۆ پئ
، یڕۆۆت باا خاا  تااۆەگەر زاناام، ئە  دک شاا یە تەنیااان ماا  ،ەیرکەێمگوتەوە،"ساا پ

دیااکە رفەتاای  ەد  ریبااوا  وەشەل  بەدەر  باایکەی.  ۆیداخ  یاتک  ەل  ،هەیە  فەتێکدەر
د و نااا اە،ل رێکیساااە باااوو، لەگەڵمااانە ەکرووژ ەلیساااکۆ یاااف سوز" جنەماااوە.

 لە  ڕەنگبااێەچم.  ، من د"باشە،  تیوش گیرڕام." کیسنجەهاو  ویتەوا  بە"  تی،گو
 .یش ڕۆو  لێیدائەو بەجێ ستدی دەەم." ئیکک بشتێ دا شتێک بەییادو

ل و لە ییسااڕائئ ەەوڕایەگ ەوشاا ەی نیو١:٣٠ یاتسااەندی ەوبرەو ساا ئە
ێ. یناا مبەو بشاا   هەمااان  ٢:٣٠  ەیاتساا   ێەوەید  ،ناااردم  بۆ  مێکیاپەی  دافڕۆکەکەی

ی وپشو وابردوڕانگی م ەیوئەک  خرۆش بوو وە  ەە و بازڕایەوە تگە  ائەو و
 ابێ.ڵقرچهە بەریدەوروی کەسێک  هەموو  یەوەک ئتەسەر و وەبێدنی برهاوی

 کاارد." هەڵاابەتە نرەکەمااااک بااوو. واتەو .ەواوەشااتەکە ت"گااوتی،  اود یتەکااانێک
ی بااۆ کەەزەناادائ انااا بااێتو ەێشااکی و بمی ەەکینە،ڕاساات وەلێااااتوبە  ەتەنااانت

ن بووبااایە، رەوەی گااابۆەد  ریاباروی کوەزیر  کیسنجەر  ەرور ، ئەگی ،کار
ی شااااتێک مااااووهەو ئەبەبم  ە،ەوا بێااااتییەکاندروسااااو گەڵلە دەتوانیەیاااا نئەوا 
ن رینتاا ە نوێنەری مەزش کەتیسڕا وئە ورتن  گەبەرگ  ی،یایور  ی،رەکیز  :ووهەب
 ێ.بچێدەرکارای لی ەیەکتێکەڵەکا د وا یڕاست انە، بەزی جیاهێ
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نگاااانەی ما ووهەمااا  ەویە لیااا ن وا کەی، پاااێمیەیایەتووجااا  بە ساااەبارەت
ەوە زسۆوی وڕ ەل ەوگەر ئەبم ئەبێ. ب وویان رێگر ب  شکەرێخۆڕستاندا  دانو

ە باااۆ تااااک زیااا هەرگ یەوونبەئاااالود ەوا ئەوئوبێ، وبااا   سااا پەیوەمەوە بە ئاااێ
 ەوە.ەداوەتن ەنگاایڕتاای ێبردک انیاا  گااوتبێتیکە  ،ێکک شااتهاایە کیش لخااولەکێ

لە ی  ێااژدرورودو  یەکیوانەی،  ی سعودانسترەبەی  ووەریش کە چجان  کەمییە
ی" انەکااا ووجیل و ئیساااڕائ ،کانساااتەکۆمۆنی" بە تەبارەفەیساااەلەوە سااا  الیەن
 وەیەل ووەبااااااا ن ودڵیک دوکە هااااااا – ساااااااە یەۆزەکەی فبیااااااارد درابوو.پێااااااا 
ی وتنەزوباا وو  جاا   گوایە  ،بووئەوە  -تەوەکاونبڕور  یسنجەبۆ کەکەی  ییاردەکور
بگااارن. نااادا اایج  بەساااەر دەسااا  اتااا  ساااتکردوەرود ئەوەیان باااۆ ۆنیساااتیمکۆ
باان، وە زاڵ  یوانانتنەی  ووج  ەکەشەی  بەبم لەو بەر خۆیانە،  ه  اناجی  ەشێکیب
وا و ڕەد  یەرەسل  اسوە. ئەون داناەکاییمیە گرنگە حکولە پاان  کانیوەجو  اەوئ

 ە؟"بووکیاەدل  ێر لە کییەلدا ماا گۆەوۆ دەزانی کت ایا، " ئڵێدە
 ".ێبەڵ" :ەەواتمدەدیش وەبەرکیسنج
 ؟"شێخابەن پێشتێک   اتایە ومئە" ئایا 

 ە."ینیس  ی. پێونەخێر" :ڵێکیسنجەر دە
نیزم، ئەوە کۆماااااااۆ ،اڕووسااااااای،  ێااااااا یکێ، " نەدەگەییااااااا اڕ سااااااە فەی

 کەیە."ێشەکوها
 کە  ،ایااۆن"ز  دانایااانیۆکااۆلی  پرۆتێباای "کت  اوڵاادەدەه   ەیسفە  ادیدوای  لە

 جەر،نکیساا  تەادوەک دیاااری باا   ،یەوساایڕوانی  الەکاا ،ڕ  دناااویبە  کیوێەکراساخت
 .اگرێنوەری یشئەو بەتەهەڵ

 

ساانجەر سااەبارەت بە لەگەڵ کیتم ی سااەخگفتوگااۆر جااادوو  ماان یەک
ە ئاااااێم وایەت گااااا گواندەیااااا  ەک ،وەباااااون هکاەییمیسااااار گاااااوتەی وت یەساااااۆڤ

ە ب بااڕوا ێەوەی هەباا ی ئەیلاا م رەجکیسااینوو پێاادەچدوە. شااکانن ربەسااتماگئا
 ردمێکاا ی لوااد ،امدلێاا  ۆباا  گاایدینتز زەن  شنتنەوەواش لە  جێتبەا. دەسبکە  تەکش

نەکاااردووە. لەو ەمان یێچیەرپئەم سااا ئاااێمە  کە ،ەەمەودڵنیاااابکلەوە  نجەرکیسااا 
و  یکسااانک نۆساااەر کە ،ووبااا ا هەدمەێن ئااا وانێااا ەوە لینەیاااامگۆڕەپ اەدهەفاااتەی
ن اشااارین، پگاا بتێک هەڵلەشاا  ەساا د تاەسااەر دینکاار ێلاا  ایااانداو ەرکیساانج

 کیشکاااتێ وکە یاا د کیدیسااان شااتێ سااێیەمی اربااۆ جاا  سااائەو ،دیااکەکی تێشاا 
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دا زۆر تیاای سااۆڤیەکێتیە  ەربەرانبلەن  وەکایەکگرتوبتە  وی  گەە پێک  ،یشتمگەتێ
کم ەامەی. ناا بااوو  یاناساا هەری  ەایمپێ  م  یکارئەمی  ەاخوازیدوە  اشباشە، ئەو لێ

 بەێ  دەوان  ە ئێمەیاا لتانەی  شاا   ئەو  ووماا ەهلێکاارد    وامدا  ،سیونوجەر  سنیبۆ ک
وە بااارە لەریااان ڕیاێ بدهەناا  ینانتااوب بااۆ ئەوەیبکااا،  انان بەیاا ماا بۆ یەکجااار

دێنتیااز  کاااتێکیشبکاارێ.  ێلاا ان نوێماا   ازیەکیخااوداە و  هەر جااارەوەی  لین،  بدە
و   نۆتەلەفاا   ەمەد  باا دەساا ا  یارماادڕب  ،ردمکاا   ۆی باا ەفۆنتەلە  دۆخ  وبە  ەتراسەب
تااۆ  " ،تمگااو نێاارم. ماانبااۆ ب ەینااام کە ەیوەلردا بااکەم، نجەڵ کیساا لەگەە ،ساا 

م ئااێمە ی، بەببڵێاا  شەێمئاا  بەسااەبارەت و بااتەوێ بااکەی ک شااتێ هەر انیدەتااو
 "ین.ن ڕاس  ،سانەئەو  .نین درۆزن

 

 یەییوەنااادەو پەم، تاااا ئن فاااڕینتواشااا ەو رەب دای یەکەمااا تشااارینی ٣١لە 
خۆم  بە یوەئە بۆ .ووندا گرژببەکارتووەکگی  ەتەڵ وبکە لەگ  ،ەمەوەکب  اس ڕ

 رهە نە کە ،وەازیمااان لێکاارااخوێ دناادچی هەبااۆ ئاااخۆبااکەمەوە  نوڕوان بۆیاا 
ا ەڵ دایاااان و دادۆدلەگ شاااتر،پێ یڕۆژناااین.  نرانااادەژو هااای پەڵکااا نااااڕەوان ب

                  ،دکاااااااار دەکانی ئەوێاااااااامناااااااا فەرمای ردانسااااااااە و 148"ەفریقااااااااائە "مچااااااااوو
ناادێ هە و رتگاا ێ خاااڵ ناادهە ت بەەاربەانی ئەوان ساا کاا نەدنکروڕولە  ێموگاا 

ە وێشااەپ  رەکااانیبە  لەێ جااار  مە ساا ئااێ  ر.دا بردەسەربازەکانسە  لەگەڵ  شمکاتی
ی رگەماان لەنێااو جەینی  بە بینن  کازەرباەس  ،ویستە ئەوەش بڵێمێپ  ن ویەستاو
 یوەەنمااداچاااوەڕێی وەبەرگیااز  ه  منیشو    ونوبمهەندێک سەرسا  بانەکەدایاب
ا دساارخاکی می  سەری لەلیسڕائیئ  کیکوڕێ  ەک  ،موسیارانە نەبوپروی  ەو لێشائ

 یەکااانپەرەە چل کانمانبازەری سااەرۆی زڵێکەمبااۆ کااۆ کیااانجارێم. کاارد لێاای
ە ان لیشاایارێکج و تلە دەرەوەی خێااوە ەوپێاا  بە نجارێکیااامیناادا دوام، ەرزژێ

 نکااااەڕواری کزۆربەی پرسااای انەییئاسااااس. لە ساااوێن کاەییمساااربنکەیەکااای 
 ئاااازو،ە ن وواردخااا دا  ماااانڕێگەا باااۆچی یااا ائەساااتەکە باااوو. ئاگرب ەیەباااارل

 ختەەێشااوپ تیربەساا ئاگ ۆچی بەا باا یاا ئا ر؟ساا ی میسااێیەمی سااوپا ێتەیەناادربگە
ردم تااا کاا   ووباا   ێن؟ ئەوەی لەسااەرمکو  ەن لمانگئایا دیلەکانی جە  ؟ینبوو  لی،ا

 
بەری  کە  ،ەیەشوێن  ەو ئ  اریقفەئ  لە  مەبەس   148 بە  ەکوو ج  و  سوێسی  ی نۆکەندائاوژڕۆ  دەکەوێتە  ان 
 ەرگێڕوژەی پێداوە. اێشتریش نووسەر ئام ، پدەندە ەملە ،ەڵ  ییقاافرئ
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 ەوبەرتاااریش مەوە، دواکەبااا  ونڕوباااۆ یانەیان سااایسیانی یەکانی ژیاااایڕاسااات
 منااایش .ن باااوواساااماباسوخو نامااا ش هەێااا یم، لەوانی جاااۆالن فاااڕەکااا ییرزاەب

ە ل تا هەرهێشاا  وە. منەرتننەگەروپەسندم ە وەبمی ک ،نهەبووکم  یارگەلێسپر
ا ەدن  نیاڕێگەڕەم، کە  وتو  ائەوروپە  ەکانم لسۆشیالیست  ێهاوڕ  یەوەنردکتەڕ

ڵاای هێ نەوەیگواسااتە ێک لشاا بەەوێ وەک ل اۆککایفااانتۆم و ساا  کااانیفڕۆکە
 ایدو  ەفااتەهناادان  ەبە چێکیااان  ۆژڕ  .نیشنەوەبوە  نپڕکردنە  ەنزیب  ۆی بنئاسما
  اشاایۆی ساوزلێگیاارر رێزۆێکی  پیاااوکە  ،  لێدابراند    ۆ ویلیم بنگزە  ،کەجەنگە

وێ م دەمەبەب یە،یاا هاایک کەسااێ  ن لەم داوان ، "ماا و، گااوتمیونا  بااوساا تەرنانئە
 ەهەی  ەبەوپێویسااتم    کە،و چااا  رخێاا تری  خااا  بااۆبکەم.    سەم ،کانەرەگەڵ برادلە
تێکااای وڵەە دەکتاااا اتێناااێ کااا دەگەیە چااای میالیزتاااای سۆشااا اوزانم ئااااخۆ بااا 

تاای ەوڵەد اکەی تاا اوارهاا  و بەونەبادەاماا دا ئوروپااائە ەمااووهلە یسااتی لایسۆش
ی موکراساا دی  ەیهە  ئەگەری ئەوە  ێەرێ. ئب  ناوینەوە  هەبتیژڕۆ  ەل  راتکدیمو
 ەێ بمەوبااێ، ماان دەێااک چۆن رەا؟ هنەددەسااتێمە ئاا  کەیرسااەی بااۆ پرایەتاا و ب
ۆ ن باا تەکاساا یالیۆشتی سکااومەکی حشاا ێم خۆ چاای لەئااا  ێبێ،ل  ۆم گوێمخ  یگوێ
 "یە.مە هەێئ ەکیکۆم

 

لە ا  نساااایواسننتەرەئ ساااا ۆسیالینی سکاەردبااااوونەوەی سااااەرککۆ
        وکاااااتبوپێ ەین. ئەو کۆباااوونەوەووادەبامااا شااایان ئهەمووو ەساااترا بنااادەن ەل

ە ل  یانەون و ئەکومەتدا بوولە حی  انەوئە  یستەکان،الشیۆە سسەرانی پارتلە  
ای ودا ماااانکە ی ەتەلەو ،نەیەداو بااااۆلە. بااااوون اەرلەمانییاااادپ ساااایۆنیزئۆپۆ
بااۆ  مخەکەودۆربااا ەقدە،اااود ە.دەورەم کاا نەکووکۆباا  ،بااووم کردەنەکبااووکۆ
 درا، بە  دامانبەسااەر  وەەکێڕچۆن لەپاا   د، کەکرباس  نمیالیسەتەکاارە سۆشوکاه

 یواڵگریاا هە  یرتۆڕاپاا ێنانمااان بە  ڕواهو بن  خۆماەی  ردنەویرکب  ۆشیپەرهۆی  
 ەشئەو بمبە ،دەوەرەمااان باا نگەکچااۆنیش جە  وەڕوونکردنەباین و  ەبرخشت  ەل

وێ ەمەد یاااتەنماان " م،وتاشااان گاا . پداناا یخایشاای ڕۆژدان و چەناا  بااووسااەخ  
 چاای مڕۆمااانئە یەلەبااارسۆشاایالیزم  خۆم ئاااگەتێب شکی ئەوەدا لەوەیژێر تەل

 ۆە باا وبسااتێکی خاااکی ئێاا ن. هاایک رەلێاا ن تاااوهەموهەر ە ئێااوتا گەیەنااێ. ئێساا دە
ە لن ە ئێمەیاااا، کەهااااتنبەکار کاااانەئەو فڕۆ یەەونزینپڕکاااردنە و بەیشاااتنەون

 ایبااا گوت کساااننییچاااارد ڕکە دابناااێ  ، واوکەەنااا . هڕاسااا دن پاونااااکرروتفتە
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ەنی ەمتوساااا  یڕێااااگە ئەوروپاااااە ل ێنێکشااااوهاااایک  بەبم لەوەتەی ،ەوروبباااا "
ە ێوئا یادواییشدا؛ ئ لە  بکەین،  بۆ   ێکشت  هیک  ینانتونا  مەشوە نادا، ئێپڕکردنە

 ین،رینێاا دێی ڕهاااو  ێمەئ  .ینکێ  ە ئێمەک  ،ننێوە دەزائ  ؟ردچیتان دەکتان،  ووهەم
ک ەەمااااینبر ک ەەسااا لیاااا ئایە؟ یااا چ اتاااانڕئێاااوە ایاااا ئ .ینادەری لەمێاااژینەبااار

 ەن،بااڕوام پێاابک کاارێنەوە؟نە نیەمەتالی ئێااوە پڕسااون کەکاااڕۆف ەک ،بڕیارتاناادا
بچکۆلەین ی وویکی جتەڵەود ئێمە کە ،کاتەوەب کەم ەییستڕاو ەسم لکەواد  من
 ەنەفتی نەبااڕاو  ،وانفرەەربی  خاک  و  نرەبەی  یڵەتویس  دەلەب  پتر  انیشوەئو  
نم زاەوێ بیااا مااان لەئێاااوەم د ڕۆئەمااا  وەیەم ئبەب. ن هەیەریااااان دۆاللیۆنااا بو 
 تانانەتییلیسااااااااا سۆشیای ەوەردنلە بیرکااااااااا  نەاراکااااااااا ئایاااااااااا ئەو هۆ ،ەیەەوئ
 "؟ ونەبوردەریاڕب

 

رد ک  انهەموو  لەی  پرسیار  ،ەنەکوبوۆی ککتێک ئەوەم گوت، سەرۆکا
 ماان-ە وتمەپشاا  د. یەکێااک لەەکرسەی ن  ،ەک لێا. بک  سە،  ەیەوێکێ دئاخۆ  

 -مکەەمدەویساا  هەراسااانی باا نونکە  چاا کەم  برییسە  و  دەمەوەاوڕبس  ئوینەم
وت نە  پااڕی  نیاااوروگە  باادوێن.  واننەوان ناتئ  ،ەتبڵە"ه  ی،گوت  ونیوڕ  بە  ۆرز

ا و شااااتێکی یڕاساااات ەو، بەبم ببااااوهە مڕوت" هەرچەناااادە لەوێ مشاااا وە.راکاااا 
م ەکەچمیباا کە   ،پیاااوە گااوترا  ئەو  یەنە اللک  شااتێ  وەموه  ێ.ربگوتوە  ووەنەماب
 نی.نەبی رهە

ربرد. سااەا بەندک نیکساا ۆوم لەگەڵ سااەرک و نیێتەیاس ادنیشتلە واشن
ەر ساا ە اوەتخاار ێکشااارگو ک اخۆن ئ  بزانانویسمەکان دەیناۆژڕ  داجاملە ئەن

یک هااا  کاااردنەوە مامااان دڵنیااا  بکاااا.ەکااان یەرەبۆ بااا  رپتااا ی نئیسااڕائیل تاااا ساااازا
انمی خاا " ی،گااوتن ازەکااڵساا هەو کێااک لەیە .یەیاا ن اداارئاا  ا لەەهاا وۆی سااتپەەپاڵ

 "ۆچی هاتویتە واشنتن؟واتە بەێ، کابو گەرەەزیر، ئسەرو
 کێروشاااگک هاایوێ ەە بۆماادەربکک ،یوەئە بااۆ یاااتەنوتم، "گاا  مناایش

  "نێێەهد ەوەش خۆی لەخۆیدا ئەوەئ ە،ینیدا ێڕگۆلە
 

کااااانی ێڵەەر هسااا ەردا لنجەلەگەڵ کیساااا  مفتوگۆکاااانەی گچە،ااای بااااازن
 ۆباا  وۆش نەبااوو خاا   ئاسااان  تێکیابەباا   ەوەش، ئرداولە باشااوون  س  بوبەراگئ
 توێتاااااو ی ئاسااااانمانێکەگەلێشاااا ن؛ بەبم خااااۆ ئااااێمەش کسااااەرکردەژلوێتوو
کیساانجەر و ماان  یاارمەلەببااوو، ردبم ییاڵش خاا زێکی شااەشاانیاکاارد. ماان پێەەدن
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، بااووم ێمناای لاا   نەیئەو شااوێ  ،رکی بلێیاا ە کۆشاا شااەوەکەی ل  ووەمهی  تەبەتایب
 یئەوە ووهەماا  ڕاسااتی ەی، بزاناا دەۆت خاا " یاادا پێمگااوت،خێک،ۆنا لە ن.نیشااتیاد
ە مەوڕۆکە بااا  ،ەوەیی ئەەلێااادەک واموەی تاااۆ داەئ 149ماااانەو گیان رەو نەامااا ەه

یک هاا بە  ساا یوپێ شاتیکاا  ئەویاادی م، ئنێکبشااکێت نەرە و گیااان و ئەو وتمانیشاا 
 رییەک ناکا."اگوزاریف

 

ا د١٩٧٣  بەریی نااۆڤیم١١میسر لە    و  یلرائوتنی نێوان ئیسەکڕێی  ،ەد
ی ئسااڕائیلی نەراڵاا ژە یەنال ەل داسااوێس  -،اااهیرە یڕێگاااە ل ١٠١ ەترلە کیلااۆم

ا ەهاا ورا. ۆکاا واژ Aاماساای ،و  ەباادی یساارمی یژەنەڕاڵاا و  ارون یاااری هاا ائ
 :ەتەورێدەخوێند

ئاسایشااای ی نەنجاااوومەئ ن بەوەییل ،اااایلئساااڕائی و یسااارم -١
 کا.ب ەکەتبەساگری ئوردیەکی یێرکان چاودووەرتکگەە یونەتە

 ان دەساتبەجێیاانوی نێژلن بەوەی وتاووێ،ایان  یالودور  هە  -٢
 لە یەکەم تشااارینی ی٢٢گەی ێڕانەوە باااۆ پاااەگپرسااای لەساااەر 

لەژێار   کاانزەێی هدنەوەاکرجیاەوتننامەیەکی  ککڕێوەی  ێارچچو
 ا. دنارتووەککگوە یەەنەتی رێچاود

 و ەو،ازئاااائاااااو، خااااواردەمەنی،  ەناۆژڕشاااااری سااااوێس  -٣
 ەکااانی شااارییینەمەدیناادارە بر مااووهە دەرمااانی بااۆ بچااێ.داو
 . ەنەوزرێبگوا س دەبێسوێ

ەی انیازیاساەربی نجاۆڵبەردەم جمو  لە  رێگرییەک  ێ هیکناب  -٤
 .رێبک ەندەکەنۆکی هەبتژڕۆناری ن بۆ کەدنارەئازو،

ە ێ ببسوێس دە  -اهیرە ،ی  ێگا ڕ  ر ە لەس   ائیلی ر سکانی ئیازگە ب  -٥
ە و لس لە سااوێێنەوە. گااۆڕدرب انەکااووگەی نەتەوە یەکگرتازباا
ە وەتەنڵ لەگە یساااااڕائیلییەکانەفساااااەرە ئئ کە،اڕێگااااایی ۆتااااااک

لە  یوشااتری سربااا ونیتی تێپەڕبااورشااەاناادا سەرپیەکگرتوەک
 بکەن.  کەدانۆکەندە انیکلێوارە

 
بااییش دادێکی وەنگەکانەرهف،  امگەڕدا  tSpiri  یوشەی  ێڕانرگدوای وە  زۆر بە 149  بە   ۆیەەدام، بن  ۆن 
 . رگێڕوە-دانا ۆکەوە بیە  ەب نمگیا و  ورەای لێبوردنەوە واد
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 ەرلەسااا ناتووەکااارگنەتەوە یەک انیەکااابازگێکێش تکاااا ەره -٦
گ ەناج  نیکاائیدی لەوێ دیلە  ن،ازرێس دامەوس  -،اهیرە  یڕێگا
 رێن.ەکدڕ وگۆئاڵیشەوە ارەکانیندبە بر

 

 ڕاسااتەوخۆجااار بااوو  نماایەیەکوە ئەچااارەگە سااەدەیەکدا، ەی اوماا  لە
ندا ببااااێ. ایساااارییەکمو  لان ئیسااااڕائیوەنێاااا لساااایی کە ناااادیسااااان، پەیوەئاو
ەوەی یاااااکردنج ەکاااااریدورژی ێاااا رد انیشااااتن، بەد ەەویەک ەیااااان بوالدوەره

 ان لەجەنگمااا ی لەکااااندی. شااایگوان یو دەساااتی یەکااادید رکسااا انیاااان باەکهێز
م کیپااورەوە ۆی یەنگلە ج  لە جەنگی داهێزران وی  نەەوانەوە، ئاەڕگە  رەومیس
 ، بەبوتهااا یانشاا ی ئەوەی توارەڕان سااەەوئسااا ئاون. پەڕجوووباا گیرا دیاال بە

 انیاااااانیو گ رەو ربەختیشااااایان شووک ی یەئەوە ێە بااااا ەوەڕانیەک گوەشاااااێ
گریااان. ەۆک دراز ەکو  ەیااان دیااتەوەمێک ئێاتکن  ەرچەندە هەندێکیاه  ەوتبێ،ک

 لە ەکی انەەو شاااتابوو، ئەڵ خۆیانااادا هێنااا ەگن لاشااایییارین دەکاااایلدت تەناااانە
ە ب کە و ساااپی داود شاااینێرەی ەساااتک ئوە ،بووکردنیاتنەدا دروسااا بەنااادیخا

           یەکەتەساااا . داداناااا دزیننێااااو  لە ووواباااا  انشاااایئابک ویااااان وەچنیبو انخۆیاااا 
    ەوە، تەوشاااااااوەڵهە "ەکەکەمااااااانی"ە وکناااااا هە" رەکان پێیااااااانگوتم،ئەفسااااااە لە
ا داناا مێوان ژوری  لەچێااوەم گاارتن و  ارچو  لە  یشمن."  بێ  تۆ  ەمانەوێ ئەوە بۆد
 ڵمواسیون.ەه

وە اوریساا   ەلنمااان  ەکاینگیلە جەدیاا   رەییچمااان لەباااه  اهێشاات  ۆ،لێ گەلاا 
ەو ئ نیناشت ۆب بوو ەازییانبسەر یکەمەوڕەسڕێش ەناژڕۆنی، نزیکەی زاەدەن

تااازە لەنێااو  یانشاا ەکەاووستەرمە هەبرابااوون و وژکا ی لە سااینادەربازانەساا 
لە ان. رنێااژو  ێناارانه مەکەیی ناساانااسااینەوەن وایوە، دنەەوابااوۆزرا دلمااد
ە ل نارەیاا ەمجاە ئک ،ەیتهەساا ئەو  نیدبووەرەڕای زیاااساا  رشاای پااۆلکتووهەم

ی شااتجاای گازمیبم ەبااێ، ب ادواد ەب یستئا ێڕەنگبان  ەکێزاکردنەوەی هجیەکی
داوای   ۆمەڵەوەکی کێژێتو  و  نچی  ووهەمو. لە  بو  نەاینبەشڕزۆر    یسڕائیللە ئ

 ،یئەوە تااایخە ەمەش بئە .کێشااێتەوەب کااار ەل ەساا د مەتحکااو ،کاارادە ەوەئ
نی ااێنتنجااااامی شکساااا ەئ لەدن کرئامااااادەسااااوپا بااااۆ خۆی رری نالەباااااکە بااااا
 ێااوانن ییەناادوەیلە پ اساای تەواوێمو کن  وزیبەخۆڕا، لوەە بوەویردەکانیسەرک

 و.هەبو کومەت و گەلداح
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و لە   انونیاا دبوژڕوو. ئەوان لە  ادبی زیاا یاەزناااڕ  یوەوتنەباازوارەی  ژم
 ەهەبااااوو. ل ی گۆڕینیااااانوادا مااااانم هەیاااااواز بااااوون؛ بەبشاااایان جەمرنابە
 لەزبە بە زۆرکە دەبڕی ان دەریەئەوزۆرجاران    ،نون بواکەدەگەویشیاندا ینێ
. موزاری دابااووە کە ئااا  وەیەکشااێ  بەجار    کدێو هەن  اونەتەوەرگکانب  وپڕتاو  

 ەەناادێک لم هەب، بمناااکۆک بااوو ردووڕاباا  بە تەاربسااەن ریاااڵ زۆلەگەماان 
 اخۆ چیئ مە گوێ بگرمن دەبووای،  بێ  نێکهەرچۆەوابوون.  ڕیشیان  کاننەەخڕ

 نااسااانیارئک هەوڵماادا نااین.یەم بنەکتووباازێااو ڵکااانەی نەخو ر لەۆز ێن ودەڵاا 
ران جاااۆرز  کە  ،ردنەئەو هەسااتکەیشااتمە  گ  مناایش  ن،وێبااد  اتا لەگەڵمد  مەبکڤۆب

 یەرۆشاا شااێوە پەەو ە بک کژنێاا  اوازی نێااوانجیاا  ەی لترەگدوون دایاا بامسەرساا 
لە . وان کێشااااااابویاااااا من بااااااۆوان ئەە کەی وێاااااانەیوێیااااااان لێبگاااااارێ و ئەو گ

 ۆرز  پااێم وایەرکردن،  او خەتاباا   مااانگو  وو بەی باا ورگااابا  کە،  یەکدااکەشوهەو
 ردن. م باسکۆب ەک یەەووون ببو سەرسوڕما ەکی کر وەجا

 

برینێکاای یااان دەرزۆر  داییتسڕا  نە بوون. لەۆیااسگڕ  نەراهاوا  زۆر لەو
ەوتاانەوە. ک کە نەینداوشاا ن سەبارەت بەو زیااانە کووبی  توڕەیی  انەیشتیسرو

و ەی ماان وەشااانەستلەکارکێد وایر داەه کوەەن داتیاا یەاڕەزاین یەو باااهۆزەل
 یئەگەر کە ،دەکاااااارا ەسااااااێکک هەری وەتنەالخساااااا ی اداو ؛دایااااااان دەکاااااارا

ا جااا نەئو  ەساااەر ساااەکۆ البااادرابال ە،وایەباااوا هەوەی ،ەومااا ل ارێتیسااایەرپرب
ن یەکیااای هیک خەتاەسانێک پەڵەک  نج،سانی گەکە  وێ،ی نکۆژەنەوە بە خەڵلەن
ش ەئەو ێشااەوە.پانەهاتب ە،ینیاا ا ردنی گەلاادکڕامە گااویان لە و دەسااتینیاا ر سااەەل

دا ایاا ت ئااێمەی کە ،انەناادڕەوتوکاای دۆخێو بااۆ بااو نەواڕەتونااد ییەکردانەوەاکاا 
 یەیاماااااا بەبم  ،و سااااااوێش باااااوو انژ زۆر بەدە چەنااااا یە هەرن، بااااااۆویباااااو

گێزیانە باااوو، شاااەڕانە نەکهەڵچاااوو ێکیبەشااا  وودیاااارب. یشاااتنیش باااووێگەێتل
ی یانەسااا سیا کیایەن، دەسااامواەڕ ساااادە و باااوو، ەرانەەدفااارەتی دێکیشااا هەن

 . ییەکەەوەەتساتە نرەەی کاو،ۆستنە بۆ وزسیۆن بوپۆۆئ
 

 گ، گااوێم لەجەناا ی  دوا  کێنێساا ی  ەکانییسێ سیا،ەتای دەمەتەەرس  ەل
کە ، یشااەوەیرتامشااامویل بااێگن و    حیمنااام  یدخو  ی ئۆپۆزسیۆن گرت بەتەو

 ،اساااشانۆئ یی وانباا ەلە لەبل ناادە پڕبااوونوەئە واند. ئەەپااارچەکرمنیااان پارچ
 ێپاا   یتااایە کۆتە،ااێکەمەد  امساا کیش کە هەڵکاااتێ  .متساا ەوب  لەسەری  نیاوەتەمدن
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ی باادەمەوە. ماا ەبە وییاا ن ەنیااان هاای ئەواوتارەکی روشااتسە ک ،وتنگاا ێمباێاانم، پ
ەکاای دۆسااتێکی ەیوت دە،اای ێوەمەد ،ەوێ یەک شاا  بڵااێمدەم انیتەن م"گوتم،  

ە ل  یااانکجارێ،  نمەوەباێاا   ییاکاا ئەمریستی  زایۆنی  ێکیاررێکک،  ی خۆمر ئازیززۆ
ش سااەنگین ەناادەوەدە ئەرچەناا ه– ووە باا دیندا ئاماااکی سااەنگێەتبباااەمەتە،ێاای د
ن ڵسا و دەستی بە،ساااهەا ابرک  و  -انئەمڕۆم  یخواسەسوبائەو    ەکبوو وەن

خااۆ دەرەکەم گوتی،"رای باا ئەوە ووهەماا  ،اوەوان درو  سااادە اەهاا و ئەو .دکاار
سااتەیە ەه وئە کێاا ڕەوەش ا." ئبووباا  دڵووبەناااو دوابا یان نایرێگت  یاتەنر  ئەگە

 تااااامیر وان. باااایگن رد داتێنێساااا ک لە ەک یەیااااانژەوانبێڕە ەو وتااااارئ یەبااااارلە
 ان ورژکااوەی ئەو پیاااوان بااارەیلە، واند ەوەی کارەساااتنیکبااوونز یبااارەەل
ی ەوان ڕەبم بە کردن؛ ب ،سەیانک مناشتی سا رەیەبال، ن کەچوکرۆم کرانیا
 .اتاێیزم لمنیش ،ێ و ێکنداوهیک پشوکردن بەبێ  انەیس،

 

، بااێرم  لەبیاا ەیەی  ادڕ  وئە  تااا  .ان بااووۆشی دایاا مکە  لەوولگەردە  یچە،
ی وەزیرێکاااا  نیەە اللی ەکارکێشااااانەوتلەدەس یەاوانکاشاااا ڕوای امااااین دیەکە

ن . ماا ە بااووزیری دادەوی وەیرۆاکۆ  شیمشون شاپی  من،  یکەنەبیدیکەی کا
 ەیداواک  ئاااخر  ەک  ،ومنەباا   ڵایاادا زربەرانبە  لە  میی خااۆڕەوتوسەر    یز بەگەره
 دوای ەدوا ب ، ڕاساااتەوخۆباااوو اەدکتی لاااوەوپەڕە لەکیاااران،ە ،کااارداتێکااادا کلە

 امەناا ڕۆژدەزاناارا  و کەوباا  ،شپااێش کۆبااوونەوەت و دا هاااوەماا دوتی ساا ەبئاگر
 نەکەیەکاارا بەناااو ناناادید وتمگاا   ێ، ماانوبونەباا ە   ئەگەر ئەوە ب  ە.ەوۆزێتقەید

دیااکە   ییەکەسااتدەە الی  ێتبچتەیەک  ەسدمێزی    سەر  ڕێتەوە، لەسوبا  دستکێنێ
و  بااێ کاارد لااێ وامایە د. بااۆدووەرکاا  انیماا چێ ئاااخۆ ئااێمە ان بااداتیاا رتۆڕاپ و

 ندایاااە  ل  داواتااۆ  تەی زانیااومە  وەلە، "وتیو گاا   ینگەکەمسووتە نهاو  ئە  .ێنبمبی
تم یش گااوەم." مناا دەکنەوە پێشکەشاا شااارکێلەکاەستی دااود نبااڕوا، ماا اکەی ناا 
 ە،وبمێنێااتە  مکەباا   لااێ  یوایساا  دادەوەمماان ن  ن.ەپرسیارم هدوو    تەنیاێ  رجا

ن مااا بەبم  ،باااێ ڵمەحااااا و ەکااایداوای کە ،درکااا  ایو وباااوو ئە او کە پاااێمنچاااو
 ولە هەماااوەو زێااادە ئ چیئااااخۆ باااۆ ێکشااات ەماااووهم، پاااێش انباااز  سااا یدەمو
، لەبەرئەوەی باشااە" وە،ماای دامەەبش ویاا ەورد، ئەڵبااژاەی هژڕۆئەو  ک،ێاا ژڕۆ
 بااۆتکم ڵااێوان هەماا ئاااوا؟ ، "تموگاا  ." مناایشوگربەساا  بااوئا یژڕۆ ەکەۆژڕکە 
دا ێاا ەکانمااان لەووپیا  لەک  هەناادێە.  امردەوەر بەه  ڕەشاا   ەڕۆژ  ولە  شتا. هێەیەه
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تااۆ ە ییاا نە  ژڕۆو  یدا ئەوە ئەیاستڕ  ەل  دار بوونە.رینەش بوانی دیکئەن؛  وارکوژ
ە ل توادا رێ بااۆە، ئیشاایاندووەمبااکەی.  ە  دیکی  وەزیرێک  لە  ایەداوئەو جۆرە  

 ."یرمەزرون سەمکێشمەوە؟ ب راک لە دەس ، نەکرد من
ووی. تۆ بەار نیپرسۆ بەرت"، گوت ەندەیەوئ تەنیاۆ  راپیان شمەیئە  ۆب

 ووی."بەی نرگریری بەزوە
 

م، "ئایااا ساایلێیپر  ەیااکد  یجااارێکسااینگەکەم و  ونوە  ا دایان هاتیدیدوا  لە
 پااێم کەید یێکجار" من ئامادەم ئەمە بکەم.؟  ەوەبکێشم  ارک  لەس   دە  دەتەوێ
و  ەوینەیکاااۆڵمااای باااۆ لرفە ەکیەیکاااۆمیت نااای کەدەمزان مااا ێااار. نەخ، گاااوتەوە

 ێاارژەل وەموی دشاارینتی  ١٨ەش لە  کمیتەۆک-  کدێپێنە  واز  وون بەمواداچدەب
تااا بێگومااان  -پێکااااتت ناااشاایمۆن ئاگرا ابباا  ی سااەرۆکی دادگاااییەتکاۆسااەر
 ەوابەردەساا ، ئتەاەخدەکااانی ەنجامودەکااا و ئی خااۆی تەواانکاا ەکە کارتەیکۆم

ە ەمئ  کەماایشو بەالی  ناای  ەمێدەر  نە هکااابی  ڵیکااۆمە  بەی  پرسیارێتەربەمای  نب
 یلئە ئیسااراەوێاادا کک لتێشاا  کە. یەتاایزیرایی وەرێتاساایرپبەر ەخاادارە بااۆیبا

          ە چۆنێاااااک باااااێ ئاااااێم رهەو. وبااااا ە ابینکااااا  نەباااااوو ،ەیرانااااایی پێااااا ی ساااااتپێوی
 ،وباااو کەمتشااارینی یە ی٣١ا کە لەبنەڕەتاااد ،ناااایەوەدا ناردنمااااڵبژهە تەیخشااا 

 خااۆیسااتی ەوانێ هدەتاا  ەەوەتکاااتیش ن ەوئ، تااا کااانونی یەکەمی ٣١کردمااانە 
 ،ەوەێشاامبک  رکااا  لە  دەساا وو  باا ەزلێم حرچەناادە زۆ  هەرش  مناای.  اتەوەیەکالبک

 .نیشیاادە جۆر بەم -ام بمبەردەوش کەێکی دیەڵکو تا کەمکردەوە ب مربی
 

ر یااان پتاا ووهەملە ڵاابەتە دایااان هە دا،نەبیکااا انیدامەناا ئ هەمااوونێااو لە
وایە و  ئەوێ. بااا  ترئااااڵۆز انشااایەمووهلە و دەچوێااا پ .وباااو تومڕمشااا  ەیماااای

ا ردەماااواو جەناا  لە هێاازیبە یکاااردانەوە بااووک کەسااێ ابااووە،و شااەشمیەه
 نی خااۆیکاااەیکیوون و چاەباا ه شاای خااۆیە بااوو کە شاسروشاایان ا.هێناا ەدرەد

بااام، یەکێاااک لەو  انەکاوشاااااڕەی ئەوباااۆ  یش نەباااوون.کە کەمااا  باااوێ شۆخااا 
 ڵسااا نجماااوەی پێاا ۆ کە ب ەەوەیئ ۆ منب  کەم،ەپێوەدی  زناشا  کە زۆری  ەشتان

ی اویاا ە پیەک لارەماا کااو ژبەڵ  ،تێاادا بااوو  انیایدر  هە  ەکنا  بینەدکا  ە لەیەکەو  بە
وە ەیایاا بەر لە ەرم هبەب، ووێباا ل ،یااانڕ نەدەویساا  و کە خۆشاایان ،بااوو ادێاا ت
 ەچوودڕێااازەوە پێااا  کە بە ،باااووهە وەکەێشاااەک یارەەبااا لەکااای باشااام رۆکەیبی

یاااری نەو  ئەنی  مزا، دەشاا سیدەناانم  یک دانێبابۆ س  من  ە.وببمە  ەڕوویڕووب
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 ریاکاا کە    ێگاااڕ  اکەتاا یر.  زن بااوومە سااەروەماا و    درکۆ  ماا ێ ئەشاا تکااا  بااوو  من
 رسااەکانمی پجەوهەریە وابااوگاارم و دەخااۆی وەرب ی هەیە وەکەوەئ، مەپێاابک

ەم وخااو ەوئ کە ماانلمێنم بسااە -نیشیااادا  خودی  ۆو ب–  بۆ کابینە  و  گرتباەرو
 . یەەکێب سەرنم ئاخۆ گێبسەنڵەوا هەیەکی وێبەش نەکاازیپیشنە ینی

 

 ایااانمی دریپشااتگماان  کەوە بڵێم کاتێئتە یس، پێواندنەگسەنهەڵ  وەبۆ ئ
 ەە ئەو بەنااد، هەرچگرتدەریاا باشی وە ەهەمیشە ب نەکرد، ئەوا دتش ێدهەن  لە
لە  ێ.هەباا ی خااۆی ڕێگااارد وایکاا  ەشئەووە و ەنەدەهاااتگەڵ خەڵااک ەانی لساا ائ

ەساا  لە د  ابمسااکو  کیش نەبااویەبااۆنە  کەتا   ، هیکسۆنە دیبووە  ما ئێاییدکۆت
 یەتباە باا ت لەنو. تەناااوباا ش نەیرێکاجاا ێ. تاااکە ە هەباا ووەئەیەناای ۆزی الڵساا دنا

ەم ،ساا  تارەەساا ەهااات تااا د -اساااالرداوپس لەگەڵ-ە ئەو هەمیشاا ازیشاادا، ربسە
 دەم،باا   پرسە دەنااگئەو    "من دەمەوێ بۆت،  مدەگوپێار  ج  ندێکەهڵدا بکا.  لەگە
 ەڵلەگ ماان ککاتێاا  مبەبێ." هەبە ینت بۆ کابخۆزی ایێشنادی کە پزائ  تۆ  بمبە

       . شااا ڕۆیەەدن رەساااەل یکەیچااای دیااا ه ائەوباااا، دوم هەڵنەکری ئەەکااا یکەبیرۆ
              ک ەکێااااااا ی کەدەتوانی ویااااااا نە لەوەی انایااااااا وباااااااانگی دوکردنی ناڕەچاااااااا بە

انی سااازان ئاساا  بەەتوانی ی نەماادەوەناایش بم و- ەڵبکاااه دەسااتەیەکدا لەنێااو
 .هێنان ااشمبە زۆرتی ئێمشگبە پێم وابێ -کەمب

 

 مینااین ب. ماا بااێ  ربو ز  ەقڕ  یاوێکیپو  ئە  یەا، گوەە کینی  اس ڕش  وەئە
هاااااتەوە، کوژرابااااوون دا ڕشااااە ەلی وانەەئ ناشااااتنی یەساااامڕڕێو ەکاااااتێ ل

ردەم ەب مناااداڵەکانیان باااۆەساااتۆ ەپڵاپ بە نیکەکاااادا کااااتەی وئە، وێکچووباااوت
ان کەڕینگێشااا ،" وەتکوشااا  تئەوانە وکیتاااۆ بااااریاااان دەکااارد، "اوان و هدردەبااا 

 سااتمهە  ناامدەزا  . ماانوژبک  :بووردکیان  انگب  وەەبووکردبەرز  بۆ  نیامستەکۆڵە
انی ە یەکەمەکاا ڕۆژوو. لە ن باا ۆچاا   یتەساا یش هنکە دایا  منشزاەو د  -چۆن بوو

 یبااارێکبااۆ  نەتەوە و، دەیویساا ین بااوشاابەڕۆر ز، ئەو دارم کیپااویااۆی جەنگاا 
و  ی کااردانکاا ەمناڕۆژنی راەساا وورنگی سەەو بااانکااا. ئاپتر ئامااادە بخر  وەشلە
 ێکیشاات ەوەئ ەەوایشاا یدڵنی ەب -وویباا بینی کە  نکردی بااۆرودۆخەکەبااا  سفیوە

 ۆی.ببوو ەئاسان ن
 

 مەبب  ،ەوەێشااێتبک  کااار  لە  ساا نااگەکەدا دەجە  یانیملە  ئەو  نەگەڕام  ێل
ۆ ت باا گرانااائا نیۆمساایۆککە دوای ئەوەی  اسااتەوخۆڕ ەیبااووادە بوومواشاا پێ
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ا د١٩٧٤ئەپریلااااای  ی٢لە  خاااااۆیی یااااا بەرای ڕاپاااااۆرتین مااااا یەکەلێکاااااۆڵینەوە 
 وەرێزی دایااان )پاکە پاا رتڕاپااۆو ئە ایەوە.کێشاااب کااار ەل تیدەساا  وکااردەوە،اب

ی یلائسڕی ئیکردنۆئامادەنەی" خستەوخۆڕا  یەکیترسیارێپهەر "بەرەلش(ی  منی
 ەڵلەگودای سااااە دیە توناااا بۆر ەیانااااد، بەبم زاگرا ردوپاااا م کییااااۆ نگاااایجە لە

جێ دادۆ دەساااتبە ەک ،کااارد یازربەیااای سااا گرۆکی هەواڵرو ساااەسوپاسااااالر 
 بتوانێ وێاانەی انیداو کە هەبوم  مانیشە گون هەممە.  یەواکێشر  کا  لە  تیەسد
 کە وویباا ئەو هە ەک -بەشێکی ەالی کەمین بای- ەێڕێتەوگب  یەکەی"تەزمایکاری"
ە ڕاپااۆرتی( شااێکبە یاااەنتو)ەو. ئوێکشااکابنی سوپادا تاڵەکاەڤه  نێوە لەواناشکاڕ

 یلێاا  یشیەمسااێاری  ۆ جاا بووەوە، باا دناا خوێ  امند  یەسینگولە نویەکەی  ەتایرسە
 ەتێویسن، پارەیئەمجاگوت، "پێم شنی. مشێتەوەبکێ ارک  لە  دەس   خۆائیم  رسپ

، یش ڕۆخۆی ەی  ەکژیێەی ژیربرەو بەگوێ." بەبم ئێڵیبجێ   بۆ حز  ەارەکبڕی
 کەم. هەناااوکەی بااا ارژگااا امۆدا ئەسااا ڕەو کێشاااە ،وەباااوو لن م واساااتەهمنااایش 

چاااای هەر .باااااەگرترینرا ئەو وەکاااا ەە ددناااا رچەەه کاااارد،نە وامنم کە ەشاااایماپ
 داروکیپاا  یااۆم یەبەیانییەک  لە  ،یتگوکە  مسیۆنەکۆ  و،ە بونیشەوم  بە  رەتابسە

 ۆشاادانیج دیەناا بەرژەو ەلو خێرایاای تێکی گشااتی هەساا  بە و ەژیااریبو ئە"
رچاااوگرتنە ەبەڕای لرەسااە ر،االسەی سوپاردڕاسپاەر  ن لەسکاەگیەدە  مووهە
 یەزگاااامودد رنگاایگ ۆرمایشااێکی زن ەمەب وە،ودناا وان یەفتااارڕان، سااییەکیاس
 د."کرکەی وڵەتەدەی رگربە

 

 دا١٩٧٣تانی زساااا  ەلئیل یسااااڕائ ۆخیکااااان، بااااارودانەێگب لەر بااااۆ زۆ
لە  ەکێاااااااکی. لیەکانیئڕائیسااااااا خاااااااودی و لەنێااااااا  ەیەرکەوت لەور دتشااااااانۆڕ

 بە    بااووە پەیوەساا ، کن بوومارۆسارد کچیڕێ،  ڕۆژەوێ  انم ئکەرەکاندرسە
 ەمەدەرسااا  شااابینیگەو ەیی بێااااودرودۆخی ابااا و لە  کەتەەدەوڵیکباااوونی ەدال

 چی ایائ ،ەبوو شێ  تەلەکە، دەڵێی گچیە" م،گوت   . پێیشەیەدەگێنکەش تنوێ
 "هاتووە؟ داتانوموەهبەسەر 

هاوشااێوە لە   ێکیرودۆخبا  رایا ئەگەئ  ی،بڵ  ە پێمایتکی، "مپرسلێ  یشمن
ە وەناادەئئەو    و؟"وباا ەن داکاردانەوەی  کان کریتانییەیا بەئا  دابا،ویڕون  گلستانیئ

 ێز.مەروە سایەنەی داک،اوەوپە ک ،اوڕمس مارەکەیسە پرسەری ل
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ایااا قەومااێن؟ ئبا دمەێئاا لە نە ارە شااتجااۆ وەئایە وایااا پێتاا وتی، "ئو گاا ئە
داونکەرکەمااان ایااا ن؟ ئووردکاا ەەڵەی ندا هنگاا ەاوەی جماا  ەل ە ز چەرچیاا هەرگ

ەی یتوناادی  و  ە چااڕشااێو  ەوبێمە  ئ  تەنیاەش؟  دیکی  و زۆر کارەساتدا  ونەدەێڕل
کە وشەی   ایەم وپێزین،  اجیاو  ەێمەبم ئب  ن."یشتیۆەڕدنە  ڵ شتەکانگەلە  ەئێو
ن یرتوبااوو، شاایاان هەمااوو ەسااەر زمااانین لاسااتز یرێژایاا د بە کە، "وماااار"ت
کە ەی انااانیز ن وتکەوتساا ۆەیە بااوو بااۆ ئەو کییااانەەوتەن نی هەسااتیردناااکوێ

 . رنەەدب ەئەنداز و لەوابو یکرۆسمان پێ
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 ەکاڕێگ اییکۆت
 

 
ری وباااکو لە ر ووشااولە با شااتاێهان ەدەگەکاا . یدنرەبااوادڕ نکاااهەفتە

ۆتاییاااان ک ش،ەکاااانیتەناااانەت تەن. وبوادۆشااادرانجبااااری لە رەدا هەڵەکتبەسااا 
. باااووۆ،رە ئااا ۆر باااێ زو  پەشاااێو و شەڕیل ائڕسااا لە ئی اجیشمیااازتبوو، هاااانە

ن ە نێااوان لاکاا زەێه  وەینەدیاکرجکە یەئارامی ل  بۆ بەە هەوڵەکانی  لەر  جکیسن
لە ئیسااڕائیلی    جەنگاایکانی  دیلەکی  ستێیل  بوو،  مدەواربە  دالڕائیسئی  و  وریاوس
 ،نیساارییەکامنێوان  لە گفتوگۆکاند، رک   ێانی جنکی گفتوگۆشەپێشکریا  وس
 ،دگەیاناا انایڕ کااانونی یەکەمااداانیش لە ییەکسااور -ونوباا  ان و ئێمەدکایەوردنیئ

 .نەکنا ەنو گفتوگۆیاری ئەبەشدا
 

 یشااتە ئاپتاار لران اجاا  چاااو ەل ەو ئااێمچوپێاادەەت واڵڕ ە بەدناا هەرچە 
 بە انکەائیلییڕیااانەی ئیسااا رۆزنە ن و مااا  ا نەدیڕاساااتی لە ەچااایک نەوە،زیکببینااا 

جنێاا   ئااێمە ،ووباا ەه  وا  شتێکی  نەوەدڵما  ایگنو، لە کاان پێاەبومبڕوا  کردەوە
      ،ێبااا ا تدساا دەێااو لەپااای ن لەننااامەی ئاشاااتیماوتنەکێکڕ ەیئەو ین باااێڵبەجێاادێ

ینە باااوونەچوو داحاڵخۆشااا  زۆر ێکیباااار لە نایااا  ویەخەیااااڵپا بەو ەموا ئاااێئە
اناااادا ڵمەگەلا دروویەک ژ لەون وبایل،اااا کااااان ەئوردنییەکان و ریییساااا وێ. مئە
ەرگیاااز ه شاااترپێ ەک ،گەیاناااددەی شاااتێکدا ۆیااا خ ەلەش خاااۆی شااان، ئەونیداب

 و.بودەژرانپئەوەشیان نە
 

 ناایشم رد،ێکاا پ ەسااتید داکەماا یە نونیکااای ٢١کااانی جنێاا  لە ێژەوتوو
 ەل ە،ینەڕاسااتی وگااۆدا گفتلەوێاا  ک.نێێشااوهاایک ە ێتەیەننگاماا نە دەترسااام ەوەل

ساااتی  ، هەر لەوەانەوچەێپاا  وو. بەباا ارادا نەئاا  ەل انییەکرن ئااێمە و میساا وانێاا 
ان کە. نێاااردەی میسااارییەگاااۆڕاونە کهااایک شاااتێ ،ون باااووڕو وەئە وەەمەیەک



 

582 

 

 ،بااااااێە وئااااااێمە نیشاااااا تە لەن اەکەیاااااا کە مێز ،کردەوەیااااااانەتڕ قدە،اااااااودە
نە بازییای ساااەرەوتنااا ککڕێ .ووبااا  دوور ەوەتییەساااتاۆد لەوایەکەش ەهکەشاااو
 نمااااکرساااان دیدئاشاااتی؛  مبەب کان،ەیسااارییوبوو باااۆ مرچااااەبیەکی پێویسااات

هااایک شااتاش هێ ت. تەنااانەێااانایاادا بگەڕود ەبان ەوئ کە ،یەیاا ە نکااردەوە ئەوپێ
 دماااوەی چەناا  ەل ،کرانەچاااوەڕانەوە نەوکۆبااوو ولە یانەیساا اسی ەرێکیساا چارە
ن هێزەکاااەوەی کااردنیەک ی لەامەتنناا ەوێکڕدا ١٠١تر لااۆمیک ەلماادا، کە کاایێڕۆژ

 تەێنەیەانگماا کان بەێوشاا  ەەک لێوەیشاا  بااوو بە ان واواماا هی ەش، ئااێماژۆکااراو
هاااتە ( نەMessiah)ماسااایا  مژدەدەرە  ەوایدڵنییاا   بە  انە.اسییسی  کییەیسەرەچار

 ی.ڕەبی دگاڕێبەڵی تەم ەب ،بوودیار و ١٠١مەتر ۆسەر هێڵی کیل
 

کااااارد.  اننمااااا ماخۆی ردنااااا هەڵبژا ەمدا ئاااااێەمااااا ککاااااانونی یەی ٣١لە 
 لەە ینیاا  رووساا ە  لەسااەر ئەوە گ ەک ،اندن نیشاااەیاااەوان ئدەنگاادانی ،ەکسااندو

 مە چەنااادئاااێە ەنااادەرچه ان بگاااۆڕێ،کااا انەپاڵەو اەدکلەوولااا گەردە ەڕاساااتیێون
 -دا تیەساا د لە یشاڵیۆنی ناشاا ناا یهەروەک پااارتی د  –دا     ەساا د  ەەنگێکمان لد

 ربەراناابە تییااارێنە ەبم. بوەەیتە مااادەساا ەرس یۆکلاا خ هەر بە بائاااراما هێشاات
 بە  یبەتاتاا ێکی  کبلااۆ  ڕاساا باڵەکااانی    پایتاسااەرە  چااونک  ،وبااور  تناادتواخ  ئارما
ئەوەش  بخاارێتەوە،ێکڕ نااوێ ەل سااەرەیمااانێتی اوپووایە هدەباا  ا.ناا ێی پێکاۆخاا 
 بە  خۆیاادا  ومە بااوو، لەنێاا ێئاا   نەییاتیەریانی نمینی، کە هاوپەیی دبلۆک  ەیتەولە
ەو ێک لسااەتسیا و ک جۆرە  ای بکایەتابەڕێ رک  ۆە ئاخسپرو  ەئ  رەسڵی لەو،و

 ەنێتیەکاهاوپەیماا  ەی، بااۆبااوو شبەرێتە بەر، دابگیاا ا نەیەدەنگااات زۆرردەمە سااە
 و.وبمەرشکێن و کە وڕ ، ێکیراک

تەیی و دەرونااای ی جەسااا یەرگیی کاااارەساااتێکەساااتپێکی هد اتکااا  ئەو
 موبااوووب  تەکەشاا   وتەوا  . ماانبوو  ووردابڕ  انگانەیە مکەمو  ئە  نینداڕۆچهەڵ
 ە پێااکدیااکی ەتێکحکااوم وانمبتاا  ئاااخۆنەبااووم،  یااادڵن ش لەو دۆخەویاا اوتە و
بااێ   بە  هەر  کوەەن  ی وا.کێهەوڵاادان  رەلەساا   م باامابەردەو  نەتتەناااان  یاا   هێنمەن

 باااوو. لەدا هەزبااا ح لەنێاااو خاااودینگیش اساااتەئ کاااوبەڵوون، هەبااا کێشاااە  ەئەو
م بحااز ی بەدم، ئیاا باا  مەوابەرد ناااتوانم ردکمتهەساا  ،دازارئااا گینماااتای سااەرە

ی اڕەکااردم  د  لااێایااان  کم و تە الاتندەهاا   او نێردەێشلبە  یەتی. بەبم  سەوت بگ
 ەوە،دەسااتپێبکات ەڕشاا ە کیاا ی درێکاجاا   ،چووەدش پێاا زۆریاا   ڕم. لەوێاادابگااۆ  خۆم
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لەیەک  ریاوساااااو ێمە وئااااا  ناەکاااااان لەنێاااااوهێشاااااتا هێزی تەەوەسااااامە لەخان
 د.ەکر  دەسبئاگر لە  هەڕەشەیتیژی  ش توندومیدەوابەر  وە وەنبووانەکراجی
 ە.ەوەمێنمر من نەگەئرازێ دەتێکخ لائارە ماک ،رایەوەوتگپێمش ی دیکەکارێج

 

ئەو  تەیەەول شاااتێک ووهەماا کە  ،توەردەکدە ۆبااا جااار وام  کهەناادێ
ە ڕۆژەو یس  ئوەمدە یشبڕێتەوە، مننا  ە،اووم،ە ینی یەکەمتشری ٦ی  ەئێوار

  زحاا  یخۆێوی ننەباز یەییەکشتگیرێکشکانی پتە لوڵی و،  ەبێ.  ب  پێ  ۆتاییک
نم یاێ، هاوڕوونوەزیر بدا نەی متەکمەحکو  ێون کە لە  ێکگ بووم. خەڵکانەنتدڵ

ەوە کیە ان بەارماا کا دکەمگەینساا ونو یابنەساا و ئەوەی مااا لە زۆر نزیکااانەکە 
، نیباااووهاوشاااان ەتااادا ومحکتی ڕشاااتنی سیاساااەلە دای اوتەو کااارد و بەەد

ە و یاوەڕنااا ڕەخاانەەی تەوژم وەئ ەربەراناابوێ انەنایاا و  ون،چااورەکە دوهەناا 
را؛ دەدا دو خۆشااملی ، گااالیایاااندوی ڕو بە ەسااتن، کەبو انەت بەدگااۆییشەناا ت

ردن ێژکاا اوڕبااێ  ەب – انمێکر ساا هەە وایبااوو گاا  یەمااابنە ئەور ئەوەش لەسااە
ش ئەمە و داڕشاااتوە نەمانازسااااووسچارەنریااااڕی ب -داکەدیااا نااای گەڵ ئەواەل

ە سااا ، لەو زۆر نەهاااا مااا ورهە گەکە.رساااانی جەنااا گیڵهەە باااۆ ووبااا  کێشرەسااا 
 لە  گااوایە  وم،بااو  پەساا   ،کەەناندیی نبینەا کادەگوتری  پێکە    ،رسیارییانەرپەناب
ئەم  وە.ووەتبااااا ری گانااااا وەربەرفەی ینبکاااااای جاااااێگەانااااادا ەکییڕێنماو  یاااااارڕب

 کە ،بااووی سروشااتی ێکشاات  بااوو. ئەوەش  بنەماێ  ب  ویاتەو  ە بەدنبارکرتۆمەت
 نگیانەساا  کە ،مڕێاا بگەنەدا کەسااا وەئی اڕاوێااژ و ڕی دوا ەب ووباا   ماان  بۆ  نیاتە
 یە جااێگەیااانژە نافەرمیێاا اوڕ وئەەیەکیش، شااێویک هاا  ەب بااوو. هاایک کااات وهە
 .وەگرتەان نەحکومەتی رەکانیڕیاب

، باێنمێکپ  مەتومدا حکوڵهە  ،داانگی ئازارم  یەاوم، لە  داوەشئەەگەڵ  ل
اوای ی دکاااتە لەوش یتەایبتاا  بااێ، بە ەسااتەمێکاای ئئەرک ووەچپێاادهەرچەناادە 

ێک وەش شااتەئ،  تەشااەنەی دەسااەندر  ەار" هویدبۆ    ارەوەدیو  ێتی" لەەیمانپواه
وە ەئ  ەوییشااەدڵنیا  ن پێاای. بەاربوونەی   زحنێو    انیۆرینەی کەسزن و  م  بوو
 ۆپۆزسیۆنستی ئانتوبە  امدی بڕویچ یشیە و منیە نیانیاسیونی سزمئە  تیکا
ی ناکاا هەوڵە بااۆ ەرمااڕەوین و ەشوباتی گشااتی هاا و هەساا وا ەڕای اود وەیبە
و. ابوەمیدا، نواسێکانرد  گەڵگەیشتنێک لەکێلجۆرە   ۆبشدا  دوایی لەڕائیل و سئی
ە ەوبکااات تەڕان توسناکی دیەنێال  ،ەوە بێ ئ  دەیرۆینە گبیکا  نەمدەویس   نم
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ەر ه ەرانااببەرەرێیااانە پای نتاەرتێکی ساا ڵوێساا هەونکە چاا  -ی هاتباااکااات رەگئە-
ی ناا زا. ماان دەمێتەوەرگاا بئاااوا ژڕۆ ە بەرەیک  ەماساا ەخنسەر خاک،  ێک لەزانسا
 یتڵوێساااا هە ەاوازی لجیاااا  ونەمااااون بااااۆ -ییەوەمێااااژووی لکااااارگەۆه بەرەل–

 -یەهەوادا ائژڕۆ ەیەرو ب سینا  لەسەر خاکی  زانسا  بە  رەتەباس  ندانیشتوا
سەر خاااکی بەرەی لە  یەکانائیلیسڕئی  نەیزۆری  مکردتخۆم هەس  بە  ندەەچرەه

 راویدیەناا ەاگرەتی  یاساا س  ەل  پێویسااتە  وبو  وا  پێم  .ننزاساەی  ئاماد  ادوائاژڕۆ
 ە دەساااەبتینکاااابیەی وبە ،دابێی تێااا یگەرارکی کااا ەساااتەواژەیەد امەتااادووکح
 ەیولەرێ، بەەباا ناادا هردئو  ڵگەەلخاااک    زانین لەسەر سااااردابڕی  و  اننوستدا

 ەلەوە لەگ گەیڕێااا  لەرێ پرساااەکەش دەکااا رێ، کربماااۆەوتنناااامەش ێکڕهااایک 
 کرێ.ییباڕە وێون ینژاردبهەڵ یشێوە

 

 وە،یەکێشااا کااار ەل ەسااتید نادای ،نامیکە: یەنا،ەوم   ش  ا دووئەوس
 ئەو ەبمب، کەو کااااابینەە نێااا تەوڕێااا ەبگ ێاااانموای پێباباااڕ ڵماااداهەو دەەنااا هەرچ

ی نااا ازرالێکتمەترسااای  ویاااداڕوزبااادا ح نێاااولە وئە ەب ترەباسااە ەیوبەزماەره
دایااان کە  ،ەبێه ەیکد  یەکیەاڕشتشێوە دوو هیک  نەدەچپێی  ئیدنایە گۆڕێ.  هێ

کایەتی رۆسااە کاتیشاادا ەمااانه ەل ێ ورگاا بهەڵ ەرگااریب زارەتاایەو  لە دەساا 
ەش ی دیکەیەکەروەها کێش. هنێێبم  هەر  بدای لەناو حزاافڕ  خۆیتەکەی  ەسد
 نااادواری ئەوەی دەنگوشاااا ەەر هەفاااتسااا ەە لتەفااا ه، کە یاااینی دیلاااۆکب :ووەبااا ه

ی مەنجاااابەر کەوەوە کپاااڕێ، لە باێناااینپێکانیی تمیشااا ن ییااا ەتێکی یەکێتحکاااوم
یەتێکی انهاوپەیمااا  رییوکااااها بێتەانااا  کە ،دااریااا بڕی ێاااو خاااۆین انیئاساااتەنگەک

         ی ئەوەش واتاااااااک. یەەکااااااابین هاااااایکبچێااااااتە ناااااااو  ێیەونااااااا رتەسااااااک وەب
ێشاااەکە کەباااوو ن وا م پاااێمببە ،نااادایدەگەی ەەمیااانی ککێتمەکاااونی حکاێنااااپێ
 مانتێساا نێکێااو  نی  چکااۆلەان پااارتی بچەند  ریگیپشتچونکە    ،بێ  نگراە  ندوەئە
ی ا هەر ئەگەرێشااته  مبیناای  نماا   وەک  ەرەوەکالەکنەی ییە،ستڕای  . پرسبووهە

 ایایاادیااان تاک پێکباێاانم، دەیەینبکااا  خساا ڕێکماان وام    .بااوواخ  ی مائارنلێکترازا
 نااوکەشهە. ندا بااووەڵچووه ر لەهەمی دژی ژتەو مبێ، بەب ەرگریبیری  زوە

 ە کەواموتااوگوێشتر پ یەئەو ،ەرایەوکرانات ی ئاگاتک یرتڕاپۆ جەخ  لەسەر
انی ەکسەربازییە  هەڵەی بڕیار  یۆوخەاستڕ  یکەێتییرسیارپربە  ەمووهلە  و  ئە
 .دەرهێنابوو ەتاێخبکیپور ۆم لە جەنگی یری بەانژڕۆ
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یااان نی  رلەماپەیارێتی  سرپرەب  یتئاس  تەەگەیشن  ەکەتۆراپڕدە  ەرچەنه
 ەل–تی شاا گ روڕایپرسااە کە بیاا بەو  ووباا  بەتتااای ،اااودە،یدە بە و یاایوەزار

کە  لە رزۆ .دناا اوۆی نشااتر خاا جۆ بە  وکەەناا ه  -دادەرەوەشاا   لەو    حز   واننێ
وە و وەزیااری ەتەوندا جااوبالرسوپاسااا گەڵەنە لایاااناڕەوکرد    تیانەسوبت ه

دۆدا داەسااەر ب کەشااتەی  وەل وبااوراۆمەدل ک ئەووەماای ەک یال بە رگااریشبە
  ساا ەموید نات، ماا کەی ئاگراناا ەپااۆرتاڕر ەسااەکۆمێنتێااک ل ێ هاایکەباا )بهااات. 
ودی خااااا  ەادۆ لد یفتاااااارڕەکە  ،ێمبڵااااا  ئەوە وونەوەساااااتبپەی بەوەت ەبارسااااا 

ەکی زۆر ەتیایز( ناااڕەوو.باا نە  ی لەسااەرکیەڵەپە  وە و هیکابانە بوایشەڕەکەدا ن
و  وهەبااااوناااادا ڵ دایاەەگلە کەپااااۆرتڕادنی ناااا نواارتەفڕ یەتیچااااۆن یبااااارە لە

 ن.ووب فڕیەیەوە بەرزەبار ولەش هەستەکانی
 

 بەو ەتراحزبااادا ساااەبێاااو م لە ننکااااێڕهاو ڵلەگە ن زۆررچەناااد مااا هە
ر ۆدە زەناا ویەوە، ئەدەدالێک  او  خۆم شتەکەم  ر بەزۆ  وەندەەئ  ،بامبدوا  کێشەیە
 ک،تێاا پن مەیشااتەگ نماا م. ۆدا بااڕیااکەی لەگەڵاا د چااینم واتنااا کە ،کااردتم دەهەساا 
 دانەم لەگەڵاا زۆریاا  ەشیشاا اپای حز )هەمسااەرت یگیربااێ پشاات ەب دکرمهەساات

ساتەش هات ەچرک ەوئ. مەوەمێنبایەتی ەربابەڕ  ەهیچی دیکوانم  ناتئەوا (  وەبو
 ارکاا  لە  بااێ دەساا . ماان دەەەساا ە و بوکاااتی هاااتوی د، "ئیاا توگاا ۆم خاا  کە بە

ەت وموحکاا  یتێانپەیماا ی هاوری پێکاێنااانومشااوبا  ە  کێکی دیکانشمەوە، خەڵێبک
تومەتە گەیشاا ناایش م و وڕانی ماان هەیەهەڵساا کار بااۆ ورێکساانو  داە. لێاارۆنبخ
 ."رەونوس ئەو

نااااد و گەوبەبەڵ تی،یەارنێااااوبە یێژوتااااوو ەینتاااااهەف میااااانەی ئەو لە
ە ل مو پشااتگیری ناادەرانەاهن و ی هەسااتبزوێمەاین ناا تااررماان زۆیدا، ۆشاا ناخ
ی کە کاااانەخەڵ وئە نە الیەلات، هاا  یلدا بااۆڕائیسااا ئیەکاای ال ووهەماا ڵااک، لە خە
 .نیشااتبتێگە ،دەڕۆم پێدای منلەو دۆخەی  وودەچپێ ەبمون، بوبدینەمرگیز  ەه
نە تەخالە خەساا هەر    هێشااتا  کە  ن،ووەوە باا کانرەیناادارزە بان لە سەربادێکینەه

گۆڕەپااانی  ن لەیاااەکانڕۆڵ کە ،وونانە باا باا ادایبو دیااکە لە ناایائەو ە؛بوونەومااا
 وومهە .ەهێز ب بەبە،   باش"وم،  وسیبوان نۆیب  وو.ب  تدادەس  لەان  نیاگی  داجەنگ
، باێاانمێپ انشسااتیوەمدەویساا  نتی ناساا ڕ ەب دێااتەوە." ساا ڕا تێک باااش وشاا 
   .ە و بەئێر ای من تئیدوت نی حزبم گامندائە ەب نیساندا ی١٠ م لەبەب
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ەگااارتن لە بەرگو باااوون ەوام بەرد ساااە.ەبێااانج سااااڵ پتم، "گاااو مااان
 داباا و حزنێاا یەکی ەسااتەان دیاا نە زبااا هاایک  بە  سااەر  ماانایە.  مندی  زهێ  ەیەرەود
و   یارمەڕابودان  یجارە  مم. ئەمی خۆژێاوڕیەک بازنەی    ربەسە  تەنیامن    .منی

 هەوڵاای  ە بااێ،هااۆیەکەو  ەربەه  ،اڕێمەوەەپاا د  تااانلێ  ە.ینیاا   ی بااۆەەزبوونەوپاشگ
درا  رڵ هەەڵاابەتە هەو." هرێسااەرناگ وڵەجااۆرە هە  وەم نەدەن. ئۆڕینتگەەنای،
پەنجااا  ووباا یکخەر وون.باا  ێاااودەان بکانیاا ەهەوڵ ەبمبگااۆڕم، ەکەم باربڕیاا ە ک

نااای ەمزاەوە دممیجەرتخاااای تەواو ، بەەکاااردودوام تەیمەتااای گشاااتیخز سااااڵی
بەبم ایە، بکردبااا  تاااروزو ئەوەمدەکااارد  ەزمح ن. ماا وەوکااارد متڕاسااا  یکااارێک

رناااامەی . کاردنەکااا  چااایش وایهیتێنێ، سااا ەموە بیک شاااتێک نیااا هااای ناااوکەهە
 ات.پێایی تاۆنەم کسییایاس

 

 تااا پێکاێنااانی  یێراودچاا ێکی  ەتحکوم  رۆکیسە  بە  وایەن دەبومتا  هێش
سااینگەکە واناادا نووزەیرحی ٤ ی لەەەوش ئە. پااێایەواماا ابادێ بمومەتی دحکاا 
مەی انااا ەوتنکێکڕکە ، بڵاااێم ێنێسااا کبە  یما، تاااوانخاااو پا  باااۆوسااا  ،ڵمێاااا ێبج
 ردکتااۆ  کانیسینگەونو  ێیڕ  لەن  رییەکاوڵ سوکان لەگەەزنەوەی هێجیاکردکێل
امەکە نااا نوتەککێڕ نێااا ج دا لەانااا یرحوزە ی٥ە یشااا . لئاکاااام گە بە جەریسااانک

تااار ەوە پلتاااای او مااانباااۆ  وە. ئەوەشنەەڕاگن ماااادیلەکاااانی جەنگ و ماااۆرکرا
ی ەلەو ەدهەرچەناا -بااکەماتنەوەیااان ەخێرهنیبااا بتوابمکە  ڵااێمم بناتااوب ،ووهەباا 
 کەمتر بوو.ەڕێنەوە گبو بو مان واهیوا

 کجاااااری.بااااۆ یە رەیااااانجا مئە ڵ،اەوە ماااا امەڕخااااۆم گ ماااان بەیاااادی ئ
 لە کەوو، باااا یلی ئیسااااڕائ رایەکیباساااا  ین،اباااا ڕق حاێ ئیساااا ی نااااوەزیروسااااەر
 ا، لەدایکببااوو.یاا ڤارمێا ینگەنشاایتینە اهاا  و ماان یسمااۆر  یلەو ساااڵە  میەلئۆرش

شااێوازی   لە  وازیجیااا  -وهەبااو  مەدائااێ  ئەو هاای  ەوەین  زی لەنێوانۆر جیاواز
تێکە بائیل وڕئیس  کەچونبێ،  او  ێدەب  ەشەوئ.  نوەزموئ  و  نەوەڕووبەڕووبوو

 ئەوم ب. بەاە دەڕوو پێشاااااەوبەرە وێنێ ەسااااا ەرەدێکی تیاااااادا پشااااات وماااااوهە
 .یانانەکووچکێل ەتش ەکنین وەبە و ، زۆرەندە ئەو ییانەزاوجیا

 

، بکۆشااااێتێەبااااێ د ی سااااابرایەشئەو نەوە ،ەی ماااانکوەنەک ەروەه
 ە بەمێوەک ئااا ەره نااایشائەوباااێ. ی هەا و دەستکەوتیشااا بکااا ەەڵهبکاااا،  ەبااااتخ
 و ائیلەوڵەتاااای ئیسااااڕشاااای دایئاس بردن وپێشااااوەوبەنااادن بە بەرەاپ اویوەت
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 ووی جلکە گە  ەزانند  ەوانیشئە ک ئێمروەهە.  ننیبی ئێرە  بە کۆمەڵگای  نوخە
 ووڵەتاای جاا ەوبااێ دەە دەنووسسااازچارزۆر  ەومێننەوە، ئە  بگە بە یوەۆ ئەب

و  نباا وەدا  ەنچەوسااار  ێاا ژ  لە  کوەنە  ،مێناانەوەوایەتی خۆیااان بوجاا   بەا  تاا هەبێ  
ە ل وی جاااوەلااا باااۆ گ ان ئەوەنااادەئەو مااایالی کە بە یاااامنیااانە بااان. مااان دڵمکە

 مااان ادەشااا ڵخاکەین. لەو یدا بااا انااا ە هەوڵمێمکە ئااا  ،کەندەا نیااااددچوارکەنااااری 
ر هەە ڕوام وایباا  شەوەەمەسااەربار. ئیەتی بکواجااو بااارەی لەێک شاات وێمەدە

 یتاااتی واەوایوجاا  ماان بااۆ. یەیاا ن یدناا پەیڕەوکروکردنی ئاااین و ەچاااڕ یپرساا 
 لە یەشاااێکب ەوەیشااااناز بااای ب کە ،ەوویانااادش هەر وایگەەهەمیشااا  و ئەوەیە

 یگۆبەناااادانە ر وسااااۆو نا ژان ومااااوهەەو ئ ڵگەلەاڵە ساااا  ٢٠٠٠ەلێااااک کە گ
م اباوەڕەدو . لەخۆیان کردوە  ناسنامەی  ەزگارییان لپارێ،  ەوواته  شداریەسبە
 انیاا خۆیەتی  واوجاا   یە باارل  انکەییی دکن و شتێتوانی بەرگەبگریاننە  نەیوائە

زەیاای ەەی بین ماااوا، ئەهەڵبااژارد انخۆیاا  یاایبەرای ناساانامەی بلەسااەر حیسااا
 .ردبێاێزک انن خۆیاۆیخ و بوونەااتنەوپێ

 

ێ چااااۆن دار ساااااڵی دە هەزال ،ۆژڕەاشااا پۆ لە اخئاااا م ئەوە نااااازانن مااا 
ی ل و هەر شااوێنێکائیسااڕینی ئاوەکاا وجیااان چااۆن ێ ەکااردپەیڕەو وایەتیجااو

 یاااتەنائیل ئیسااڕ کە  ،مناا من ئەوە دەزا  مببە  ن،بڕردەدەن  ۆیاخ  تییەوواجدیکە  
وەی نەڵی ماااهەو   کە  ٣،٠٠٠.٠٠٠کە    ،ەینی  راوۆدرگەمای  کۆلەەوڵەتێکی بچد

                ،ەرۆشاااااااایی پرەنجاااااااامبە ەکو و وەوجاااااااا  یئیل دەوڵەتااااااا یسااااااااڕائ .دابااااااا 
 نیااااتەئیساااڕائیل  لەمە ئاااێ کاااایە.تۆتەین، هاێااارد لێکااایگە بڕیااااردانیبااااوەڕ و 

ر بەنااین؛ بەبم لە  شەهەرە زۆرەکشااە  ەب  تنااانەتە  ،ووینجاا ی  وەەتەنکی  شێبە
ی یبو،ااااو لەا، ۆڕگاااا  تااااایەەباااۆ هەتاه ووی جااااوژ، میاااا ەیل هەوەی ئیساااڕائیئە
 تێناااگەن ەک ،ئیسڕائیلی هەنی مکەی ێکسەند کڕۆ چەئەم یەم واپێوە  واشمەبڕ

 ەتتۆکەو ویەککە وەک جو ،ناکەڵنوو،بیی ێژوومی  رێتیارسبەرپو بەتەواوی  
 یان. انشرسە

لەبەر  هەر کوەەنانە بااوو. ۆزیاارپری ژیااانم ی زۆکشااێش، بەیناا ۆ مباا 
 موەئەماان  بەڵکااو    ی،یناا بیلم  ئڕایسئ  ڵەتیودە  ەدایکبوونیمدا لنژیا  لەکە    ئەوەی

 یر چوارکەنااااارهە لە یوجاااوەی ئااااپۆرای ربۆز نیکاتنەوەکە ساااەرک ینااایب
ە انووتشاا نیا، دەو وبتەدا هاااتمە ئ١٩٢١لە ن ماا ێااک اتت. کگاار ۆخاا  ەی لاێنیاا ود
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 پابەنااد بااوو شویەکیهاااتنی هەر جااو دەبااوون، کە  ٨٠،٠٠٠ ەرن هاکاا ەووج
وکە نااا مە هە. ئاااێدەدراە یەونییتااااەرب داتینااا حکاااومەتی ما لەکە ی ەڵەتۆمااا  بەو
 پتاار  داشیانلەو ژمارەیە  150،دووەناتێیپەڕ  سێ ملیۆن  لەن  مانیشتوانی دارەژما
یەی الەس  یکبووە وداە لەکی دەوڵەتەتەلەوە  ،وونب  نەواوو جئە  ک ملیۆنیە  لە
و جااوۆ  باا ی  وونەجێبافی نیشااتماا ی  ئەو ،ااانونە  ؛ەنەتەوگەڕاوائیلی  ڕساا یئ  نیون،ا

م کە ەژیاااا دا دتێکااا لە وب وزارمساااگاوپمااان س ەهااااروهە. ووەمساااۆگەر کااارد
 یئەوە  بااێ  ینبااژەدا  نق و کیاا ڕەک لە  ایەریاا زنێااو  لەچۆن  ن  ووفێرب  یەڵکەکخە
وەی لە ەئ  بااێ  ان بااکەن،نایاا تووفرتەێ  ەیااانەود  کە  نە ببێااتەوەکەسااا  ینیان لەو،
 یێکرمە هااونەەفێرباای، ئ  ەوەیۆ ئباا   .بکەونشتی  ان بۆ ئاۆیتی ختایبە  وانینیڕ

 لە ەشێکبەئەوەش  وە.وەتەارسوک نەنوشوێنێ کهی ی لەەکەەویڕپە کە، زەبەر
 . داائیلڕسە ئیل ژیانازی شێو

 
 

مە تج هاااکچێکاای گەناا  ی وەکەکااات ، لەوێمبڵاا یە لێاا  زمحەدا، یاا لە کۆتای
و ارە ساای و دژوترمە رکە زۆئەوەی  نێااوان لەراین ە ناچااارکمئااێ ،نسااتیەفەڵ
 ریباااا بااان یااانەبچا نااادڵماەوه تەیاکااا  ەوژێااارین. لهەڵب تااار دژوارەکەمی ەئەو

        یماااااوەۆ باااا کە  ،نااااینبپەژرێ ەیازشاااانواز و ئەو پێیاااااج چەناااادین گوشاااااری
 ناادبااۆ چە نگبااێڕەەت نیااان تەناااا بکاا  ەرسااۆگم ۆباا مااان یئارام مانگێااک چەنااد

تر کی گەورەەیواریبەرەو دژ  نیاتەی  ئێمە  ادوایید  شتە لە  وئە  مەبب  ڵێکیش،اس
 انیااااا مەکا" :ەوەینباااااوودە ەپرسااااا  ئەو ویڕووبەڕوهەمیشاااااە ە مئاااااێ ەبااااارد.د

ش وەوشاای لەوە یااان تینەماااا ددۆخە ێمە هەر لەوئاا " سااییە؟ەترم نریەتاا گەور
و ناسااۆری  . ژاناددیەماا  و  خۆویساا ر، و زباا ق ەڕ ادەبااووین. دنیاا انتاار روێ

 ونااااکبیرترینڕوت ەتەناااان .ەییااا ی هەساااتپێکردن نیەامااا  وکبچااا ەیەکااای ونەتە
ی تاا یەاەرڕاب ێوەشاااوەکانل سااەرکردە یەنە الل ەک ،شراتیتی دێمااوکمەوکااوح
ە ینیاا  یااان لااێلیمە مااڕۆەدەکەن، ئ یشویاێکاای شاا ی گەلتەیانااوێنەر ێ ورکاا ەد

 بااکەن.  داەکاناا یدەوڵەتیێوە نییەندەیوپە  ی لرەنی دادپەروێشەکاک  توشین  اخۆی
 

ئاوە   150 پێشتر  ناوژەکرماک  چبەکتێک  ١٩٧٥لە    روسەوە،    نی واشتیاند  ەیمارژ  تائێس  ە،اپکردووەی 
 ێڕ رگوە-ێپەڕی کردووەتە حەوت ملیۆت لل سڕائیئی



 

589 

 

 و باااری سااەرانە باان تەو بچێاا وباا ەمەزن مااایەی ئەوی کاا ەیوەتەەن یکاااتە لەو
ە شاا میهە  ەمئااێا،  بااد  یزلاێااز  سەتیسەر بنەمای سیالە  نیاەکربڕیاەگایی و  کەڵ
ە ێمتە ئاا پێویساا  رئەوەەبلەرێ، گاا ژەکەی وەربوێاا اڕ ن کەاکەیناا  ەوچاااوی ئەەڕ

و بااااۆ بیااانن ۆیااااان بخک ان وەتەکشااا  ،ێهەباااا  انێری ئەوەمااا و بااااو سااا توان
 .ن هەنگاااو بنێااینایاای خۆماا ەنگن لەسااەر ماااکی بماااۆخەی  ەومان  لەاری  گزپارێ
 کیە یاااەنتن " ماا ؟ەڕۆژ هەیەشاا "چاای بااۆ پا :رسااندەپ ەک ەیەسانک  بۆ ئەو  ئاوا

 داراوسااااێکانماند ەڵلەگ ئاشااااتی دەبااااێ امڕوایەدلەو باااا  نماااا هەیە:  مەرساااا ب
زدا وایلێکی الیسڕائلەگەڵ ئ یئاشت یانهیچ کە ،امینمن لەوە دڵەبم ب ،ببێپاربە
 شتی نایەتەدی.ئا ئەوا ێ،ائیل بەهێز نەبسڕیئ رەەگکەن. ئب

 

هەر  وویجاا ئاااپۆرای ە کوو  وڵەتاای جاا دە  ن؟ادەمئایناا ی من بۆ  چوونۆب
؛ بن اموردەبە نانۆڕجێبوون و تەیشن  بۆ  ێبدە  ۆ،خەتگر  ێیادنی  ینارکە  ارچو
 ووهەملەبری کانی سێدراو ەڵلەگ  ییارهاوکی  نکاەسڕائیل بە تئی  نیوودبەنابپ

و   تەوەێاا نگەشاااوە بمێ  یەکراساایموکێد  ڕائیلێک کە وەکیساا ئ  کە؛چەکی ناااوخەڵ
  ە.ەوتەسێحب دانکساەیەتی یمەبدادپەروەری کۆ ەییاس ەک لگایەکۆمەڵ

 

  دەساا   ە لەهەسااتو  ەئم ماوە: هەرگیااز  ازمریەک    یاتەن  نش مەنوکەه
 ڵەکەیرە بچکااۆووژر لە مجاااەکەیی اتەکاا  ەورزبااارم، لێاای ،ەپ ە ماانک ،نەدرێ

نیااااو  وەی ئەاوماااا  لە فێربااااووم، ەوەزمنیۆیاااا زا ەیلەبااااار ڕالاااادای ،یاڕووساااا 
 ،یانم بیناا کاا وەنە هەر پێاانجلە  نی ماا وەە، ئبااوو ارداکاا  لە لێرە  مدا کەسەدەیەش

 ن.ووە بااااا و گەور ەوەردەرتااااای خۆیاااااان پبو زاد لەئاااااا ویەکیجاااااو ەکوە ک
 ە هەبێ:ەوبار  ەوی لانێکومگ  کیهیەک بێ  ر کوێهە  ک لەسێهیک کەن  لێمەگەڕێ

 تر تەرخااانوە بچااوکەل  ۆ شااتیهەرگیااز باا   انمنەکااڵناادمڵی  مندا  و  ڵەکانمانامند
    .مەکەن

 
 

 ی کۆتای                        



 

590 

 

 

 ننامەی وەرگێڕ چەند سەردێڕێک لە ژیا

 

       تی لە اڵەکاااایەبدۆڵااای ڕوساااتێی دەڤەری گونااادی گرتاااک لە  لە ١٩٦٨ لە ➢
 بووەکدای
 ی بەغدا وەرگرتووە.کۆلە زان  ،انوونۆسی لە دا بە کالۆری١٩٨٨لە  ➢
 وە.دا و بەریتانیا( بو)هۆڵەن وپاەی ئەورئاوار ٢٠١٢ەوە تا ا١٩٩٧لە  ➢
ش یااازیۆڵەنااادی و ئینگلیااادا؛ زمانەکاااانی یەرەبااای، هلە پاااڵ زماااانی زگماک ➢
 .ەزانێد
ی نەکااانکتێبی لە زما  بیس   استا ئێتەوڵی نووسینی داوە.  ەوە ها١٩٨٦لە   ➢

ی و ،ااانوونی وتااار و لێکااۆڵینەوەگ نیەوە وەرگێااڕاون. دەیاااهۆڵەناادی و ئینگلیاازی
 دوونەتەوە.شی باوکرسیاسی
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 پکراوەکانی وەرگێڕچا

 

ەوە، ییڵەناادهۆ گێااڕان لەووسینی گۆردۆن تۆمااا ، وەرناێنییەکانی مۆساد، ن  -  ١
هەولێاار. چاااپی چاپخااانەی هێ اای،  ٢٠٠٨ەم کپکراوەتەوە؛ چاااپی یەسااێ جااار چااا

چااااااپی  .٢٠١٤هەولێااااار  ڕۆژهەبت، چااااااپ و باوکاااااردنەوەی ووهەم دەزگەید
 .٢٠١٦ژهەبت  سێاەم ڕۆ

ێااڕان لە ا و ڕۆژهەبتی ناوەڕاساا ، وەرگبرای ، سیاسەتی ئەمریکلین ئۆلادم  -  ٢
 ولێر.ەه، ٢٠٠٩ ە، سەنتەری نماهۆڵەندییەو

ەن  وسینی ڕۆبەرت س، نوئیسرائیلتی  ەری دەوڵەبنگۆریۆن، دامەزرێن  داود  -  ٣
دووەم هەولێاار. چاااپی    ،٢٠١١ەی هێ اای  وە، چاپخانرگێڕان لە هۆڵەندییەیۆهن، وە

 ولێر.هە ٢٠١٦ر ناوەندی ئاوێ
هیسااەر دەکاندا، نووسااینی:  نێوان ساای ەر و ساانوورە دەسااتکر  کوردستان لە  -  ٤

 ە باوکراوەکااانیلیەکەم؛    ئینگلیاازییەوە. چاااپی  و. وەرگێااڕان لەوژ. مێنەرلێار واگ
 .٢٠١٥وێر . چاپی دووەم، ئا٢٠١٣ردی هەولێر ئەکادیمیای کو

ێاااڕان لە ن. وەرگماااائەنااادریێ بریناااک. ڕۆ پیی وشاااکوبرینگ،وەرزێکااای سااا  - ٥
 .٢٠١٣کردنەوە، هەولێر ناوەندی ئاوێر بۆ چاپ و باو ئینگلیزییەوە،

ەرگێااڕان لە واداشاا ،  یێنرا؟ گۆڵاادا مااایەر،  دامەزر  یسرائیلئ  چۆن  من،ژیانی    -  ٦
 .٢٠١٤ەولێر. ندی ئاوێر، هلیزییەوە، ناوەئینگ
دی ، ناوەناا وەێااڕان لە ئینگلیاازییەن، ڕۆمااان، وەرگزەخ، دان بااراونفێرنااۆ، دۆئی - ٧

 .٢٠١٥وکردنەوە، هەولێر ئاوێر بۆ چاپ و با
ەناادی ئاااوێر گلیزییەوە، ناونیلە ئان  ڕۆمان، وەرگێڕ  ە ، ئەلیف شەفەق،رەش  -  ٨

 .٢٠١٥ەوە، هەولێر نباوکرد  بۆ چاپ و
وەناادی گلیاازییەوە، ناڕان لە ئینگن، یااادەوەری، وەرگێاا ن، مناااحیم بااێیاااخیبوو - ٩

 .٢٠١٦هەولێر ،  چاپ و بڵوکردنەوە ئاوێر بۆ
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ەناادییەوە، ن، وەرگێااڕان لە هۆڵمزگەوتێ، قادر عەبدولڵ، ڕۆماااخانووەکەی    -  ١٠
 .٢٠١٦دنەوە، هەولێر بۆ چاپ و بڵوکر اوێرندی ئناوە
لە ئینگلیاااازییەوە، مااااان، وەرگێااااڕان ان بااااراون، ڕۆەکەی داڤینشاااای، ددکااااۆ - ١١
 .٢٠١٦وێر، هەولێر وەندی ئانا

دییەوە، ناوەندی ، وەرگێڕان لە هۆڵەنەبدولادر یزماری، ڕۆمان، ،اخەتی ب  -  ١٢
 .٢٠١٧مانی ئەندێشە، سلێ

ار و نەسااایم میشاااا ، میخائیااال باااار زۆهااا  سااااد،نی مۆدە هەرەگرنگەکااااکااار - ١٣
 انی.سلێم ٢٠١٨مدی، چاپخانەی حە ە ئینگلیزییەوە،لرگێڕان  ەو

نەی ڵەناادییەوە، چاپخااا، وەرگێااڕان لە هۆباادولا، ڕۆمااان،ااادر یە لە مەکااکە، - ١٤
 سلێمانی  ٢٠١٨حەمدی، 

بەردەبازئ  -  ١٥ بوونە  کورد  گیبسن،  ڕۆ  ؟ ەرێ  بریان  لە  بەرت  مێژوو، 
 .٢٠١٩سلێمانی  ،تانچاپخانەی کوردس  ەوە،لیزییئینگ
مناحی  شەوە  -١٦ یادەسپییەکان،  بێگن،  ئینگم  لە  چاپخانەی  وەریی،  لیزییەوە، 

 . ٢٠١٩، هەولێر، تبڕۆژهە
ئزۆرب  -  ١٧ یەبدای  ،ادر  ڕۆمانولاێرانی،  هۆڵەندییەوە،  ،  لە  اپخانەی چ، 

 .٢٠٢٠حەمدی، سلێمانی، 
  چاککراو، ی  ێکی نوێاپچ  ئینگلیزییەوە،  لە  ،ەوەریلدا مایەر، یادژیانی من، گۆ  -١٨

 .٢٠٢٠  ی کارۆ، سلێمانی،چاپخانە
 ەی چاپ:ئاماد

 . لیزییەوەێژوو، لە ئینگس بار، منێو لمدا، جێم ێک بە هێڵ -١
 یەوە. یزیڕۆمان، لە ئینگل ا هوما،ئاڤ  و دوکەڵ، نی ئاگرکچا -٢
 

 


