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 بۆ ئم کتب؟

 
ــی  ــارەی گلــی جــوولک و دەوت ــانم دەرب چــوارەمین وەرگ ــت دەب ــبم کتئ

  ڕەنگب ھبن بپرسن بۆ؟ئیسائیل. 
.ک دەچچیرۆک شی لکموە  

ــوون و ل ســاکانی  ــاتی خــۆی جــوو ل کوردســتان ھب ــدە ک و  1951ھرچن
کسـیان لو دوو سـادا  170.000سـائیل. یب زۆر کۆچیان پکـرای  ئ 1952

ل کوردستان و عاق کۆچیان برەو دەوت تازە دامزراوەکی خۆیـان کـرد. 
وەک ل  کیش لــا ــازدە م ــارەیدا ی ــانم بیســت، لو ژم ــاب و خــزم ب تمنک ب

دەڤرەکمان (ل گوندی ڕوسـت) دەژیـان. زیـاتر ب کـارە دەسـتییکانیان خرک 
بـــوون. باســـی مالمکیشـــیان دەکـــرد، گـــوای بھـــاران خـــۆی شـــت دەکـــرد، بو 

ی دەنـارد. بووی ل ھاودیینکـانی کـۆدەکردەوە و بـۆ فلسـتینودەمامکیوە بار
ـــاگرینی ھروەھـــا ئو ھـــمت دژ یی رژمـــی بعـــس و نتوەپرســـتانی و ئ

ــوون وەک خۆیــان دەیــانگوت "ئو  عرەبیشــمان لبیــرە، چــۆن ب تمــای ئوەب
  بدەن نو دەریا! ناکسبچان" فێ

دیارە وەک دەرسکی زمانی ئینگلیـزیش ل پـۆلی پـنجم و ششـمی ئامـادەیی  
ۆکــی یراکان و نۆھدەکــان) دوو کتبــی بچووکمــان ب نــاوی چئو کاتیش(ھشــت

ئۆلیڤر تویست و بارزگانی ڤنیسیاوە وەک الین ئدەبییکی زمـانی ئینگلیـزی 
دوو پیرەمردی جوولکی پیسک و جانوەری  ھبوو، تیایدا ونای دوو کس،

ککـانیش؛ تدابوو. ھـبت مبسـتی ڕژمـیش نیشـاندانی ئو الین بـوو. چیۆ
یکمیان ڕۆمانکی چـالس دیکنـز و ئوی دیکشـیان شـانۆنامیکی بناوبـانگی 
شکسپیر بوو، بم ئوەندە ھی ھیچ کامیان شاکاری نووسـرەکانیان نبـوو، 

م عس بمی بم ڕژبب .کانی قوتابخانبو کتن نابوونیست ھ  
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ــــــارەی ئو گل و ن ــــــجگ لوە ھر شــــــتکمان دەرب ــــــای، ھر ب توە بزانیاب
ــوو، ئاشکراشــ ئوان ب چ زمانــک و مبســتک  لســرچاوە عربییکــانوە ب

  نووسیبوویان. 
و چــوو.. مــن گورە بــووم و خونــدی زانکۆشــم ل بغــدا تواوکــرد،  ســاڵ ھــات

 ــاربوو پاشــخان ــۆکی بعســیش دوور کوتوە. بم دی پــن ھــات و چ ڕاپڕی
خــام، ھوری ڕەشــی براکــوژی ب ســر ســاکانی بعســییکی ھر خــۆم کو

ــدی ل دوای کارەســاتک، ل ھــاوینی  ــا، ئی ــدا ھن دا گیشــتم ١٩٩٧دوای ڕاپڕین
ھۆندا و کاروباری مافی پنابرتیم ل مـاوەی سـ چـوار مانگکـدا تواوبـوو، 

 Aardenburg -ئمیان ل گوندکی باشوری وتکدا، ل زیالند (ئاردنبورگ
ــانی ھۆنــدی ڕەوانی خــولکی زمــان  ) ــاکنجی کــرد، لوێ بــۆ فربــوونی زم ئ

  کراین. 
لوێ لبر ئوەی ل گونــدک بــووین ھــیچ کــوردی لنبــوو، ل تــامزرۆیی بــۆ 
 فتــانی ھزۆران ــام ــۆ تگیشــتن لو ن ــ ب ــیچ نب ــانک، ھر ھ ــوونی زم فرب

ــۆی ب جــدی ســ ــاڵ... ب ــای م ــونی دەرگ ــو ک ن ــدران ــدەخزن ــف و ب  یرقای ئل
 ـــامۆ (وەک ب زمـــانک بـــووین، بم ئمجارەیـــان زمـــان و ڕزمـــانکی تواو ن
ــۆ  ــزەی ب ڕب ــانم ــدە لگڵ ئو خ ــای!). ھرچن ــی ئوڕوپ ــوت چین ــان دەگ خۆی
پیوەندی نوان ئم و شارەوانیان ترخان کردبوو، بو شە ئینگلیزییی کاتی 

وایـن، بم دەرەقتـی ندەھـاتین. بـۆی ب خۆی ل قوتابخـان فـری بـووین، دەد
 ل ،ک بـرچۆنک و ھومان کردە یزرۆیی، رۆژ و شھۆکاری ناچاری و تام
چند مانگکدا سروسکوتی زمانکمان شکاند و ب تکیک لگڵ ئینگلیزی، 

  ھندێ ل کاروباری رۆژانمان بسر دەبرد.
ن تواو کرد، تـوانیم ھنـدێ نووسـینی دوای ئی دارا دوو داری دی زمانکما 

ــکی  ــبم، ک ــان حــای ب ــگوە ل واتاکی ــی فرھن ڕ م و لــک ــنج ب ســادە حی
ــوردی زیــاتر  ــی ک ــدایوە. ئوێ دەمــ ل یک دوو کتب ری ھوە ســــدن خون
لبردەستمدا دانبـوون... بـۆی وـای بشـ خونـدنی خـولک، خۆشـم ل مـاڵ 

نـــا... تـــا تـــوانیم ھم خـــولک و ھم خـــولکی ســـاک  ملــم ل فربـــوونی زمـــان
ـــانی  ـــدی وەک زم ـــانی ھۆن ـــامی زم ـــکم و بوان ـــدی تواو ب ـــدنی ھۆن خون
دووھم وەربگــرم و دواتــریش خــولکی ســاڵ و نیــوی وەرگــان ھر لھمــان 

  دەڤرەک ل قوتابخانی بادا  ببم.
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کی بیـانیم کوت دەسـت، لو کاتی ک سـرەداوکی خونـدنوەی زمـانکی دیـ
کوتم نو دەریای خوندنوەی کتبان... سـرەتا زیـاتر بو کتبـانی ک کـاتی 

ـــوردی و ب ـــدێ  خـــۆی ب ک ـــدبووە وەک ھن ـــانم خوندن ـــی وەرگانکی عرەب
 ائیل و بر ئیســـســـلـــی جـــوو، لر گســـبـــی لک دوو کتڕۆمـــان، پاشـــان ی

رکردەکانیانم کتیش یاداشـتی سـردا تایبسـ رم بردەسـت و ئیـدی سـب وت
  گرتن و وش نوکانیشم ل فرھنگکان دەردەھنا.

ھر کات بنـدکم لو کتبـان دەخونـدەوە، پرۆش بـووم ھرچـی زوو بنـدی 
دوای ئوە  بخــــونموە تــــا تواوی کتــــبک خــــتم بــــکم. لوــــدا دوو شــــتی 

دەمخونــــدەوە تواو  سرنجاکشــــم بــــۆ دەرکوتــــن، یکمیــــان ئوەی تــــازە
ــــیوە  ــــانی عرەب ــــی زم ڕ ل ــــوو ک ــــان ب ــــچوانی ئو باسوخواســــ کۆن پ
ــــاتی ئوان و  ــــی خب ــــازبوونم ب ڕەوت ــــدبووموە، دووھمیشــــیان کارانگ خون

مـــن شـــتکی  دســـۆزی و لھـــاتووی ســـرکردەکانیان. پرســـی ســـرکردە بـــۆ
 و بوارەدا لین لی ھوەتل مش بوو، ئاخر ئاکرنجیرانی قووڵ داین.سق  

ھین، ھشتا دەرەقتی وەرگان ندەھاتم، بم بو بـرادەرانی پشـتر لوێ 
ــم دەپرســین ک ھق مشــو ــوون، ل ــر وردە وردە وب ری شــتکی وا بخــۆن. دوات

ــدی ل خــۆم دەپرســی باشــ ک مــن  ــم، ئی ــوانیم بســر زمانکشــیانادا زاڵ ب ت
ن ھبــ، بــۆچی ھمــان زانیــاری لگڵ ڕایکــی وام دەربــارەی ئو جــۆرە کتبــا

برادەرەکانمدا بش نکم، ئاخۆ ئوان چی دەن؟ ئیدی ملم لنـا، سـرەتا چنـد 
د و بگیک، پاشان یک دوو بندی کتبان، دوای قسکردن لگڵ ئوانی 
کـــورت وەرگـــانکی منیـــان دەخـــونوە، خۆمئاســـا پـــیوە کـــاریگر بـــوون، 

ــان ــیش ھانی ــو ھوکم ل ئوان ــدا  دام بک ــایبتی خــۆم و ئوان ــوەی ت چوارچ
 کانــوەرگ وە، کــورتــتوبکرفراوانتــری لکــی بلالیقکــو توە، بمھــن

  ببت کتبکی تواو.
کاتک بم جۆرەم بینی، ل دی خۆمـدا گـوتم باشـ گر بکـرێ بـۆچی خـونری 

وە ئاشنا نمدەکوەی بیری لئ نان و کوردیش بوە بوو دوای ھ؟ ئیدی ئب
بردنکـــی زۆر یکمـــین کـــارم، وەرگانـــی کتـــبکی "نھنییکـــانی مۆســـاد"ی 

، وەک یکمین  کتبک لو بـارەوە، ھبوولکوتوە، ک دەنگدانوەیکی باشی 
  زۆر باش ناسرا.

ــدا  ــواری وەرگیان ــا ئســتا لب ــم ئو کــارانی ت ــیش دە ــی مــام ھــمن، من بقول
ـــوون، ن مـــنتن بســـر خـــونر ن بســـر کـــر ـــی تاککســـی ب ودوومن، ھ
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کتبخــانی کــوردی. بــۆ ئوەش نبــوون ک بــم لســر ڕەفکــانی کتبخــانی 
کوردیدا کلنک ھی دەب پ بکرنوە، منیش بو ئرک ڕادەبم. نخر، بکو 

ئوا  ھوـــکن گر شکســـتیان ھنـــا خـــۆم برپرســـم، گر بشتیشـــیان ھنـــا،
  بختوەرم.

پــاش کتیــبکی نھنییکــانی مۆســاد ک لمــاوەی چنــد مانگــدا رەنگــانوەیکی 
باشــی دایوە و خونــدرایوە.. مجــزم لکــاری دیــکش لســر ھمــان توەر و 
ــی  ــا کــار گیشــت ئمــۆ. بم ئوەی لســر دەوت ــدا کــرد ت شــتی جیــاش پی

وون، دووانیــان لسـر ســرکردە ئیسـائیل و گلــی جـوو کــردبتم سـ کتــب بـ
 ر دووکیــان لر بـوون. ھداود بنگۆریـۆن و گۆلـدا مـای ناودارەکانیـان بـوون ک

بگـن،  منـاحیمحزب سۆشیالیستکی زایۆنزمی بوون، ھرچـی ئم یاداشـتی 
ئاراستی حزبییانی جیاوازترە.. ھروەھا بیروڕای بگن و ڕکخراوەکی پـش 

  اتریش، ڕووەکی دیکی دۆزەکیان.جنگی سربخۆی و دو
نـدوونتوە، یکمینیـان ب نـاوی (شـوە ەی گرنگ ب دوو کتبی بگنم خوئو

ســپییکان) باســی چــۆنیتی گــرتن و زینــدانکانی پۆلۆنیــا و دواتــر ســبیریای 
ـــاب، لگڵ ئمی بردەســـت. دوای  ـــی نای ـــۆ خـــۆی کتبک ـــا ک ب ڕووســـی دەک

ــدنوە نوەک ھر بــۆئ ــک، ڕووە لیبرالییکــی زایــۆنیزم خون وەی ڕووەکی دی
بزانم، بکو ناوەڕۆکی کتبک خۆی ھانی دام ک تـا زووە دەسـتوبردی لـبکم. 

قــالیی ل دوو و گیــان و ورەی، ئو ھوڵ و ت ئــاخر ئو چــاالکیی، ئو بــوا
ومی) ی، ئوە پیەوەی ڕکخراوە میلیشیاکی (ئیرگون زڤـای لیـتوی کتبکدا

لسر ڕۆیشتووە، دەرەقتی زۆر شت دێ، دەرەقتی بوژانـدنوەی نتوەیک، 
ڕنیشـــــاندەری گلـــــک بـــــۆ ســـــربخۆی، ئـــــامرازی برخـــــودان و دەرســـــی 
ســرکردایتی و ڕابرایتیکردنــی کــۆم و نتوە و ھتــد... ئیــدی ئــم وەک چ 

  واین. وەک تاک، چ وەک کۆمڵ حوجداری خوندنوەی ئاراستگلکی 
بم بر ل کۆتـایی ئم چنــد دـان، دەبــ پـ لوە بنــم ک کــارکی وا، وەک 
ھمیشــش ل وەرگانکــانی دیــکدا ڕووبڕووم بــۆتوە، ھر کارــک نبــووە، 
تنیـــا و تنیـــا ھـــونرەکی بـــۆ خـــۆم گڕابـــتوە، بکـــو چنـــد برادەرکـــی 

 ،بــــمــــن زیــــاتریش نر لپــــاڵ منــــدا، گویســــت لوەی خۆشــــ بقد مــــن پ
  ماندووبوون، بۆی پویست ئاماژەیان پبکم.
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لسرەتاوە دەب سوپاس و پزانینم بۆ بۆبرای خۆشویست و ھاوگوندییکم، 
ک ل ڤرجینیای ئمریکاوە، کۆم کتبکی ب دیاری یونس حاجی گرتکی کاک 

.یردەستی ببم کتئ وانبۆ ناردم، ل  
انر وەرگوەک ھ ـــۆی ـــن کشـــم لگڵ دەســـتختکم ھی، ب ـــک، م ـــی دی ک

زەحــمت یککــی دیــک بتــوان ب ئاســانی دەســتخت ناخۆشــکم بخــونتوە، 
ــۆم ھی  ــدی لرەشــدا ک ــکم، ئی ــایپی ب کوات ب ناچــاری ھردەبــ خــۆم ت
ــدێ  ــدەکوێ، ھرچنــد جــارکیش بســریدا بچــموە، ھن ورە و بچــووکی تگ

چــاوم ل ئاســـتیاندا ھر نابینایــان ب ســـریاندا گــوزەر دەکـــا. بـــۆی ھ ھن، 
 نــووس لزمــان و ڕوەی زمــان، ڕکــان، دواتــر شــوەی ھرکــی ڕاســتکردنئ

  ڕی ئم برادەرانی خوارەوەدا وەک ئستای لھات.
ــیمھر کاتــک ل بنــدک دەبــووموە، یکســر بــۆ کــاک   شــخ شــماڵ گزنی

ێ ھی برچاو و ناقۆی لـدەگرتن و بـۆی دەنـاردموە، دەنارد، ئویش ھند
ــدەکردم،  ک، دەستخۆشــی لیــام ــاڵ ئوەشــدا ھر جارــک ب کــورت ن بم لپ
وشـــگلکی وای دەنووســـین ک دەبـــوەوە  دەراوی ھانـــدان بـــۆ زیـــاتر لســـر 

. بۆ نمـوون لسـر دوا بنـدی دەستنووسـک ئمی و بردەوامبوون ڕۆیشتن
ــۆ نووســیموە: خــواروە ــوادارم دوا "وەی ب ــت، لســھی بــدانی وم ن ژەپدر 

ھیواخوازم ب  کان...وتوڕتایبتیش لو چشن پ ب کاروانی وەرگیانکانت،
ک بردەوامی نب بت پکو باشترین شۆف بۆ ب  ردەوام بیت لوەی بئ

  گیرە..بوەرگان و وەریبگە، کاک وەری
 چاوی من بیخونوە، ک کسانی ک پدا دەچنوە ب ی ئوبرایکم پموان

، دەمبـاتوە برەکـانی جنـگ ە،دەیخونموە دەمبات دنیایکی سیروسمر
باتی  دەمباتختی خڕڕۆژانی سمی بخکفھومووت .... ناتوانم کتومت م 

ز بر کاغسقو وم دەمباتداوەکان واوی ڕوی  م خـۆم کست دەکھل 
ــدۆلۆژی  ســرەنجیش ل وــم.. بــاری فیکــری ، سیاســی یــان ســتراتیژی و ئای

نابـت و نـاکرێ  خۆزیـا ەدەم. بیرم لوە دەکـردەوە ئـاخر گلـۆ بدسر ونو
ۆ ئینجا بزان ئم بۆ ئگرنا دەمگوت خۆزیا ئمش ڕبرکی ئاوامان دەبوو

  " ی خۆمان دەبوویان نا ؟...یستا سربخۆئ
ـــان، بـــرای خۆشویســـتم کـــاک پـــاش چـــاکردنوە ی ئو ھ تـــایپ زەق و زۆپ

ب سریدا دەچۆوە، ئویش وەک خونرکی باش و سـلیقدار،  لوقمان شالنی
ل کۆمک ھی دیکی بژار دەکرد و ھنـدێ تبینیشـی سـبارەت ب ھنـدێ 
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ــــۆی  ــــانی خ ــــش ســــرنج کارانگازییک ــــۆ دەنووســــیموە، ئوی دەســــتواژە ب
  .  ندەشاردەوە

مایی ئاماژە پکردن ھم خۆم، ھم کاک شماڵ و لوقمانیش، ئوە تبینییمان 
لســر دوا دوو بنــدەک بتــایبتی بنــدی ســییم بــۆ پیــدا بــوو، لبر قــووی 

توە ل دووجار بنووسـر ناوەڕۆککی و ک گر بکرێ ببت بندی یکم، یان
ان بیخونتوە، یان ھر ھیچ نب سرەتا و کۆتایی، بۆ ئوەی خونر دووجار

  ئاماژەیکی پبدرێ. 
بســر وەرگــان  ســابیر ڕەشــیدئوســا ئدیــب و چیۆکنووســی ئــازیر کــاک 

 مــاو، لجی تــایپی بنــدێ ھای ھــویــش ووە، ئدا چــوویپاکنووسـکراوەک
 بارەت بت ســــــایب ـــی گرنگـــی دان، ب ت بـــارەی ڕنووسیشـــوە کـــۆم تبین

ــدی  واوەکــان، ــۆ دەردە کمــی واوەکانــت ھن! ئی ــدەگوتم ت ــۆ خۆشــیش پی ھر ب
ــر  ژــی ڕل ــانم لگڵ ئوان م وەرگی ئکنووســو ڕــانی ئ ۆشــنایی تبینیک
  واز بوو.یادیک ج

 کاروان عارفکاک  مخۆشویستڕز و ش بر برای بیک دەن مسکی کۆتایوە
وت، بویـــش ڕوان کی بـــۆینڕاســـتی ئنـــدانمكـــی دەو  نـــووس ور ڕســـ

ھر بڕاستیش ل بن چـاکی ئو ھاواکـارانم  .وشدانی وەرگانکم ھبوو..
  دەرناچم.

ل کۆتاییشدا ھردەب سوپاس و پزانینم بۆ کنر جمیلـی ھاوسـر و کـاکڕای 
جگرگۆشکم بـکم، چـونک ئگر ئوان ل دەرفتپـدان کۆمکیـان نکردبـام، 

ـــاوەی بـــۆم دەرندە چـــوو. ھنـــدێ جـــارانیش لســـر چنـــد وشـــیک، بو م
ردەمان لو ب نب کبو کتکی نواژەییدا دەبوو. دەستپ  

 ــتووە دەکم شــب انــم وەرگم ئو ئــازایزانتــی ئوڵ و ھیمھ ئیــدی ب
 بردەستتان، ھیوادارم الی ئوەی بڕزیش جی خۆی بگرێ.

  
  ش.ح.خ

  2016- 06- 30ھولر،
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شکیپ  
  سروسرنو

  
 ـــــب م کتنئالی وە نو لکســـــوکل یوانســـــراوە، ل  ســـــمـــــوو کھ

ــــی ســــرھا ــــاتر ل ســــرھدانی دەوت ــــان، زی  للک جــــوو وەریوچرەخک
یــی و سیاســییانی ومژوبـ. ئم کتــب بگنـامیکی  ترئیسـائیل برپرســیار

ن چـۆ، نمـان فردەکـاواناو ئ ،داییـونی توی قـڕاستیگرنگ. لنو ئو چند 
ــــواژۆیجــــو ھــــانی پ رانورەرچــــی ام کی داوە، کــــاو ــــی پی و ھۆشــــکی  ۆک

  .ەسیرەکاندا ھبوو ییئومدب سرکوتووانی بسر
شۆڕشـی  مـژوویئم کتـب " :دەـ جرگی خـۆی نـاوە ک ن پی لمستر بگ

 لوە ک ر کـردوئنقسـت خـۆی ب کشـگلک پیوەندیـدا . ئو ب"ی نیـیعیبر
ــادەوەریی مشــوورکســایتی خــۆیوە  ڕووی ــی ی ــدی ئم کتب ــووە. ئی خۆری ب

ـــێ؛ ک  وا ڕاشـــکاوانایکی خـــۆی ڕئو دەرەنجـــام و  کســـییکانتی. دەردەب
کــــردوون.  سوییان دەقنــــوڕاســـتگۆبــــواداران و  زۆریکانی ڕاســــتیتۆمـــاری 

ـــــــاقم ھنـــــــد الین لک ھنـــــــدکیان  ڕەخـــــــنســـــــرباری تیشـــــــکی  ێ ل ت
ـــازەلدایکبوو، ـــی ئیســـائیلی ت  بم لو لگیـــراوە، دەستۆیشـــتووەکانی دەوت

م ککاتی ئ دەق ک بماوەی ر لب بوە، عیبریتو بـۆتی چاپ و بـکماک 
  یک لی سرکوتوو نبووە و نبۆت مایی کشمکش.ڕەخنھیچ 

 یھاووتیبۆ  یکمین دەرفت چاپ ئینگلیزییکی ئم کتبش، بوکردنوەی
کانی یڕاســتیلســر  ئوەی زانیارییــان ، بــۆڕەخســن دەئم وت کاراکــانیبیر

ـــریشۆڕشـــی  ـــ.  عیب ـــا ل فلســـتینوە ھب ـــداتی بریتانی دژی دەســـتی مان
ی دەوت نتوەی وگر دموکراسی کاری خۆی بکـا، ئوا خکـی ئ یئاشکرا

م بکی یــل ــووە، لم پرســ پ ــ وەی کمنــبالدا برپرســیار ب دەرفتــی  دەب
ک دەوتکیــان  ،دژبریکــی پرســک بــزانن یووڕ ھر دووئوەیــان پبــدرێ 

نداوە، وویـڕ توەگالوە. ھشتاش، کتومـت ئم شـت دەربـارەی شۆڕشـی عیبـری
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ـــارەی ـــایبتیش دەرب ـــاوینی  ک ندە و دژوارانیئو ســـا کوشـــ بت  ١٩٤٦ل ھ
دەوتک و  ســــــرھدان و لســــــر پــــــ وەســــــتانیکا تــــــا دەســــــت پــــــدە

  .١٩٤٩-١٩٤٨ل  عرەبی سربازییانی ژربوونوەی دەستدڕووبڕوو
ــدەنگجــۆر ــی ب ــیە پیالنک ــایخ، ، ب دندان ــانری بب ــدان پ و  وای ل چــاپ چن

شینی یکگرتوو سبارەت ب پرسـی 'شۆڕشـگرەکانی' نشا بوکردنوەی کارای
 خـــۆی ی ئو شۆڕشـــڕەوشـــکمـــترخم بـــن، ھرچنـــدە  ک ،لک کـــردجـــوو

ــ ــانی ل بردەمو وداڕســانکی جــدیی ب ــدا مــ ل ک ،دەســتی بریت اوەیکی کم
 ننک بھوەی ،ئاراتوانیان دۆخن  بۆ ئکان ناچار بـکریتانییمبیـان ڕژک ل
ــ ەئوفلســتین بکشــننوە.  خواردنی 'شۆڕشــگەکان' و مشــوور یکمترخم

و تـاوتوی  گفتوگـۆبـۆ  و، بکـنبـووە تانیبری ڕای گشتی بۆتنھا پرسکیان 
لنـو ئـقی  ھیـدەری خمگینـانشگوا کاتـدا ھمـان ک ل بـوو، پڕلمان نو

ـــای پاکانـــدا سیاســـتمدارە ب ـــدانوەی ئو زانیارییـــان لشـــوەھن الین  . گل
 ارەت ب پشــلکردنی برگــریدەوتکـی دموکراســییدا خــای دژواربــوون ســب

.موکراسییانکی ئازادی دکی ناڕخۆکردنل  
رکردە سیاســیییان کــانســســکا وە بــوو وێلی  ،ئــا برپرســیارتی ک ئۆب

دەرفتـی زانینـی لک بریتانییـانی جـووان دەکوت سر ملـی ئو دیتایبتمن
ئوە بویــان بکردبــایوە. ئوەی دەیــانزانی  دەبــواین ھبــوو، ائو زانیارییانیــ

 ی  وایــانک ئــامراز ،ەکــانجووک ئۆبــای تواو بخــرت ســر شــانی  ،ەوا نیــیڕ
 یوەبالی کمیـ ئینگلیـز، یـان ھاووتیان بدەن بوو ئو زانیارییندا لبردەست

کی زان لشم و نانیشـتمانی ییاربرخمـتک وە یاخود بنکان ئاگاداریان بکی
م ب لوان قن. ئدرر تـا فشاریان خرایسـتینی ەکـانجووپشـتگیری  سلی ف

براکانیـان ل فلسـتین ھبـوو  یییو ن ئو ئـازایت امـانڕبکن، ئوان ن ئو 
ڕۆژی کوێ بۆ پاشجوو لر ەکان لنگان.  ھک بن، دەجیکو  
ل ب ــبم کتــدا ئ  کــدارتوو  وپــچە، بزمــانکی نووســراوبعیبــری  بنڕەت

 شایسـت ب شوەیکیئینگلیزی  بۆ سر زمانی نی ئم کتبوەرگاە. نووسراو
مسـتر سـامۆئل  ـانداگلم وەر ویسـتووە. شـیخواردنکی بامشوورو  ئرک

ب  تکدا کــــردووە، بشــــکی باشــــی ســــبارەنووســــرکــــاتز کــــاری لگڵ 
وای لکردبـ  ڕەنگبـئوەش  وردەکارییکـان و شـت خۆجیکـانی لـ دابیـوە.

ک سیاستبازە خۆجیکانی ئاۆزتر و سیر نیشاندابن لوەی ھن. لو چـاپدا 
ھاوســنگی  ،وا کــراوە ب شــوەیکیکــراوەتوە، بم  بــابتک زیــاتر کــورت
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ــیچ شــ ب ندا و ل دەســتخــۆی  ــان شــت جخــت کوەیھ ــام ی ــایخی پی  ل ب
  وەتوە.نکرا دوتووی کتبک کم لسرکراوەکانی

، ئمش ناسـراوترین کسـ دیارەکـانی ئیسـائیل یکـک ل نبگ مناحیمدیارە 
 بۆتی شونکوتووەکانی ل لنو ەکانیدا بکوڕکابرنوەک ھر لنو بازنی 

تـی دەکـرد پارتی ئازادی کڕایائیلدا رابمانی ئیسـرلو پنل.  وویڕدیـارە ل 
ــا شــوە ئو بوسیاسیی ــارز دەکــرێ ک ب شــوە ون ــردار باشــترین وتپ و  ک
لکی. پرۆشان خۆی بۆ ھزری لیبرالی و ئـازادیی جوولباری  کیامانڕخاون 

 سـتر بـگن وا لالیم ل ڕاستیشـداتاککسی و دادپروەری ترخان کردبـوو، 
ت و چپ اسـڕدوو بـای  ی سیستمی سیاسی ھربتپرستیی نوی'' ئو دیاردە

ن شیرینانشــــیان، بم ئم ســــرباری ئو بـــ جۆرـــک ایوە بدر برپچ
استیشدا ب ڕ ببزەیی و ل پڕی بیکدادانی تاککان بو وو بۆش بسرکشی

  دەوتی داڕسنر. دامودەزگایبرپرسیارتی 
 و یاداشــتخــۆبردەیلر لی نووســاوانبــل شــو بو بــ ،خــۆیدا، ئرە ئو

ــووە، لگڵ  پڕی بو ،لشــکان نھــاتووە لخــۆبردووان برپرســیارتی ھگرت
رزەی ھب و متمانوکسوئگیرەکـانی ورمـا جرزیتی، ئـاوەز و بنیدن ،ەب 

ــانی ھمــوو ــو  گی دارەکــانی نــدام و پل ــڕکخــراوئن نی داوە و ھمــوو وی ئیرگ
خشیون کبپشتگیری خۆی پ کباتوتنی خرکی سمای بووەت.  

ی پیاو ترینلخۆبردوو و ترینجوامرک یکک ل  ،ییمژوو امانکیمایی ت
ردراوە کبژر ھکستی شۆڕشرچاوترین کردایرەکان  دژی بمیروسـس

. ببــاتوە ،بـووە ڕەوشــتکـاریگری  تیایــدا کانگـای ھــز و ک ،شـیەزبکـا، بو ھ
تــــاوان ەزمــــانی ھمــــوو دو ڕۆــــی نمــــوونینیــــارانی  ل الیندەکــــرا ئو 
یتی ھبــوو، ونـــا ل گوجـــایتی مرۆڤــا نمــوونی نک بدەگــم ،قزەونکــان

خوداکــــان "ســــیویتی، ووڕاســــتی ن بSchiller وەک شــــیلر  بکــــردای، بوەی
  ".شتی قۆڕ دەبنوشی وخۆشیان ت

  
  ئیڤان .م. گرینبرگ

  لندەن
  ١٩٥١اری ئاد
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  پشکی
  نوێبۆ چاپی  

  
ـــانی  ـــوونیڕســـاڵ ل  ٢٩ا و د١٩٧٧ی ١٨ل برەبی ســـربخۆیمان، ئوە  ەتب

ل فرمــانەوابوو، یبــوو، ئو پــارتی بــ پچــان ل ئیســائ وون و ئاشــکراڕ
نووکوە ھک کشایھۆی دەنگی خکۆتاییـدا و بووە ئۆپۆزسـیۆن دوا ب ل .

  .دروست کردھاوپیمانیکی حکومیی و لیکود دەنگی خکی بدەست ھنا 
دوای  ســاڵ ل ٢٩گۆڕانکــاریی ل ئیســائیل. ئوەش ئم ســاتوەختش ھــی 

 داحڤــدەھمین کــۆنگرەی زایۆنســتکان ســایش دوای ٤٦ئــازادبوونی گل و 
گــرت) خایانــد.  ئیــدی کــاتی (کاتــک پــارتی کــار پــگی یکمــین پــارتی وەر

انی ئــازاد، ھاووتیــلوە تبگــا ب دەنگــی ســدان ھزار   -دوو نوە-ھــاتووە 
روەزیری گۆڕانگــــاری بوەک ســــ وەشــــی ئــــو ــــدرێ. ل دووت رچــــاو ببین

  سم.و(یاخیبوونک) دەنو وییئیسائیل، ئم پشکیی بۆ ئو چاپ ن
ــاندا  ــاودار ئمی خــوارەوەی لپرســیم: "ئرێ ونامنوڕۆژلو دوایی ســکی ن

ت بیــ کدەســ یتلچــی دەکســت برەی ، ھگــوکان ڕاســتی؟" منــیش بی
مـن ھـز نـاقۆزموە؛ بکـو لو ئرکدا تنھـا یک داردەسـت وەمم دایوە: '

ــــدۆری  ــــش بان ــــنم: ئوی کــــاری بھب ک ،یھــــدا ڕەوشــــت وم خــــۆ لب '.
ــادبرپرســیارتی ــۆ زی ــوانم ئوەشــی ب ــانت دەت بــکم ک  کی مزن ھی، تن

 و برپرسیارتیک دژواریش. منیش دەموێ تا توانسـتم ھبـ بردەوام بـم
  داریش ب.سنوورھرچند  ،بر دەمشانی ب
لک بخۆین، بۆ جووی ئایندەی گلی مشوورھاوکارەکانمدا لسرمان  لگڵ

لک تبکۆشـین، ھروەھـا ئاسـایش و ژیـان و ئـازادی جوودەوتی  ئاسایشی
ند ڕۆچ تییرپرسیارم بئ ین. ئای کو دژوارە! گرنگکانمان دابین بک  
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ل  و ســــای ئــــان ــــژدمی ــــو وورودر تم وەک ئۆپۆزســــیۆنی نی خــــزمان
 شـــداریم لنیش بســـا مـــان و ســـڕلتپتـــی نیشـــتمانییحکـــوومکی ی 

ەکـانم ئوە بـم، ڕکابربۆ دۆست و وەک یک )دا، من دەموێ ١٩٧٠-١٩٦٧(
بو  وەنیشــــتمانی و مــــرۆیی ل ڕوویپگیکــــدا بــــم، ھرگیــــز  ل ھرکوا 
ـــرنگ ـــن ل کـــاتی ژرزەمینیـــدا و ل  براورد نـــاکرێ ک بییگ رادەرەکـــان و م

چــاودران ئو  خوازانی گلکمانــدا کردوومــان. ھنــدک لڕزگــاریجنگــی 
بـینک شـوەیکی خـۆ دنواییکـردن ردەگـوای م پـدەبن بوەی ڕاگیاندن

دێ ب ئنـدامی  ڕۆژـکب. "ئو دەستبرداری ھیـوا بـووە،" ئوان وا دەـن، "
بۆیشـ پـ لسـر  یان ب سروەزیر ھببژردرێ؛ ھر ومتحکوکابینی 

ـــدەدا  ـــرە لوەی ل ئاین ـــردوودا کـــراوە گرنگت ئوە دادەگـــرێ، ک ئوەی ل ڕاب
ــۆمنتکی مــن دەکــرێ." ئو  ــۆ باشــترین ڕچــاودران ھن. ک ــوو. ب اســت ب
، ئوەش بدەر کـات وەزیـر بـووم ھر ئو بـوایم دەربیـوەسلماندنیش، 

  .حکوومت ل کاریگری ناو کابینی نیی
نــووکم چــاپ دەبــن، ھانــــد د ش ئرکــم ســروەزیریی. کــاتکیش ئو چن

ڕاســـــتی لو پـــــگیدام، ک  ســـــینگکمم. ئســــتا بوچنــــد مـــــانگک ل نو
لیـومی بـووم، ک  ڤـایبراوردک ل نـوان ئو کـاتی سـرکردەی ئیرگـون ز

بـۆ مــانوە)ی گلکمـان دەجنگــاین،  یدال ڕاســت( بـۆ ئــازادی و سـربخۆیی
  ی ئیسائیلم، بکم.حکوومتلگڵ ئو سردەمی ک سرۆکی 

ــیییڕاســتب ناســینوەی تواوی  دوود ــ ــم: ب ھمــوو دژواری  کان، ب دە
م لکرکم ئب ،مائیلدا ھتــی ئیســدەو ی لیگــ  برپرســیارتی ئو پ

ــاتکی نایکســاندا، ک ن لســرکردایتی جنگــی وتپــارزا ــاری  خب ل بــن ب
ــدا  ل برامــبرقوڕســترین ئگری ســیردا ، ب ژمــارەیکی کم  گۆڕزۆر ل

  .برزتربوو ،بوو
ــک وون و ئاشــکراڕ؟ برســڤکش یباشــ بــۆچی ھســتم بم شــوە کات .ی

ــی دەســت، ئو  ــانی لســر لپ ــازادی دەجنگــ و بردەوامــیش گی ــۆ ئ ــاو ب پی
ــــــــازادییوە، خــــــــۆی دەناســــــــتوە. ئو بتواو ــــــــانی ئ ــــــــوو گی ی ب ھم

ژیانی مرۆڤدا ل ن لدەگمش بوەیوە.  خۆناسینشپ تک زیاتر دجار  
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ــازادی،  ــای ئ ــۆ وات ــانی ئو دســۆزیی بردەوامدا ب ــر تیشــکی گی ژ ــرەدا ل ل
ینو ری چاپنکی بۆ خوشپ (کیـاخیبوون) بیی کتوسـا دەنووسـمکئ ،

  .جوولک ب یان غیرە جوورەک خون
  

  م. بگن
  سینگی سروەزیرونو

  ١٩٧٧ئۆکتۆبری 
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 وانگی ل ڕ

  نوەیکوە
  

ەکـــانی نـــو ئم کتـــب ونـــاکراون، نوەیک پیـــدا بـــووە. ڕووداو لو کـــاتی
لدایک بوون، بشـدارییان ل  داپیاوەکانی ئم نوەی ک ل ق و چپرەکان

ەدا کــــردووە، خونــــدن و خزمتــــی ســــربازیان تواو ژڕۆجنگــــی شــــش 
دنیـاییوە  تنانت وەچشیان نـاوەتوە. بو کردووە، خزانیشیان پکھناوە 

کانیان ھبووە. بم تۆ بـی ڕۆیی ئو سردەم و مژووی ڕووداوکار و 
 یــــان رەتیــــان ووەئوان جــــۆش و خرۆشــــی گیــــانی باوککانیــــان ســــلماند

بــــــا تــــــاقیکردنوەیک بکیــــــن. ل لکــــــۆینوەیکی  ێگڕکــــــردۆتوە؟ لــــــ
  براوردکارییدا، وەمکمان دەست دەکوێ.

 ب کبزموونکتری ئنووس  ڕووسیالل نـدەکدەکا. بی سـتالیندا دەسـتپ 
اسـت یـان ڕدەستLavarenti Beria  کاتکدا بوبووەوە ک الڤارنتی بریا 

ــف ڤیســارینۆڤی دەســت چپــی بــوو. خــۆ  Joeseph Vissarinic چ جۆزی
بدڵ نیــــــی.  ڕاســــــتیۆک پـــــوختکراوەکی رکیش چیــــــنرھمـــــوو خــــــو

ە ڕەفتــاررــی تنــاچی ل یکتــی ســۆڤتیدا ئم جــۆرە  :کۆمۆنیســتکان دەــن
ای خۆیـــــان ب دادی ەھــــڕدا کرابـــــ. ئوان بــــوا و متمـــــانی لگڵ خکــــ

ب پــــــــــــوەری شــــــــــــوازە مرۆڤایتیکـــــــــــانی ھی.  سۆشیالیســـــــــــتان و
 کان برسـامس سـوە، کخۆشبوونیشمـلن، ڕژوە داوادەکتی ئی سـۆڤ

ـــدە دژی  ـــایبتیی کســـییکانم وایلکـــردبم پوپاگن بکـــو ژان و ناســـۆرە ت
  یکتی سۆڤتی بکم.

کــــۆنگرەی  ل بردەمســــتالین مــــرد، بریــــاش لســــدارە درا. خرۆشــــۆڤیش 
ۆژە ڕ ێ لڕۆژا. ســـــۆلزنتیز بیســـــتمی پـــــارتی کۆمۆنیســـــتی ســـــۆڤتیدا دو

ـــۆڤیتچی ونـــا کـــردووە. دوای  ـــدی کس  ٢٣زۆرەکـــانی ژیـــانی دنیت ســـاڵ، ئی
 کانیش گومـــــانی لت خـــــودی کۆمۆنیســـــتنـــــانو  ڕاســـــتیتچیرۆکـــــئ ان
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ی ١نماوەتوە، ک ل ئۆردوگا زۆرەملکـانی دەوتـی کۆمۆنیسـتدا لکـۆینوە
 تـــب ـــدا کـــراوە. ھ ەھـــایی ھی. ڕبھـــای  ،ســـتیڕاشـــوان لگڵ گیراوەکان

کسان نیی ک لـی یـاخی بـوونتوە.  ئوەش پویستی ب پسندنامی ئو
ھرچندە ئوانی نکولی لدەکن، بن سر ئوەی بیسلمنن، ئوا بـگی 

.یگراننی حاشاھکوتنرکس  
یـاوە کۆتـایی دێ. ئو پ Garin٢یکمین بندی کتبک ب سربردەی گارین 

ھر ل تافی الوتی خۆیوە کۆمۆنیست بـوو. ئو بشـداری شـڕی نـاوخۆی 
خزمتـی دسـۆزی بـۆ  ل ڕـیکرد و ھشتاش لینین و ترۆتسـکی لبیـر بـوو. 

ــــ ــــووە یاریــــدەدەری ڕژم ــــا. ئو ب ــــایی ب ی ســــۆڤیت، گیشــــتبووە پلوپ
م، ھر چنـــدە ئوســـا پیـــاوکی یی "پراڤـــدا". کـــاتکیش مـــن بینـــنووســـرسر

تکشــــکاو، ئشــــکنجدرا و دوژمنــــی گلک بــــوو، پیــــاوکی شــــرمزار و 
وناســۆرە گیــانییکی ل پــوان کی ئشــکنجدراو بــوو. بم  ژانلکیجــوو

ــاتکیش  ــازاری جســتکی. ک ــوون ل ئ ــایوە ئوان تیژترب ندەھــات؛ ب دنیی
ل مئ کـان یـبن ھمـی کۆیللرپشـتی بس یـان ل کوە وانی زینـدانکیب

بــۆ بــم؛ ئوەش گــۆرانی  ی"برەو گڕانوە"بــووین، داوای لکــردم گــۆرانی  
ھاتیکڤا بوو، ک ل مردمنداییوە ل دەڤری ئۆدیسییاوە گوی ل ببوو. ئـای 
چنـــد ســـیر بـــوو ک نـــاوی گـــۆرانیکی لیـــاد نمـــابوو. ئو ھـــیچ شـــتکی 

ســاڵ، یکمــین  ٣٠وای دەربــارەی ئــاوازەکش ندەزانــی. لگڵ ئوەشــدا د
وشــی گــۆرانیکی ل مشــکدا نقــش ببــوو: "گڕانوە بــۆ نیشــتمانی بــاب و 

 باپیرانمان."
ب ھیوای نـوژ و  ب تنیا رابرد. ئیدی گارین خۆی سای دیک ٣٠دوای ئوە 

 لککـانی یکتـی سـۆڤیت پـجوودەکی نمایوە. ب دەیـان ھزار ل ودرو
یشـتمانی بـاب و باپیرانمـان." ئوەش نبا بگڕیـنوە بـۆ بدەم ھاواریان کرد: "

کی سیر ھـات دی. کۆمـۆنیزم ب جووئاسا و مزن. پرجوودەیکی پردیار
یــرۆکی شــکا. زایــۆنیزم ئو ب سرمشــقک بکــو ب بیــرۆک ،ھـز تکنشــکا

                                                                                       
رەدا کە نووسەر وشەی   ١ ینەوە(تحقیق) interrogationل کۆ پپرسینەوە، ل ناوە، لەکوردیدا ھەر ل ی بەکارھ

انەت       دوتیژی و تەن ام و پ تون ینەوەیەکی بە س کۆ م مەبەستەکە بە تەواوی نادا بەدەستەوە، مەبەست ل ھەیە، بە
)بەئەشکەنجەدانیشە، بۆئەوەی وا لە گیراوەکە بکا دان بەو تاوانەدا بن کە بەسەریدا دراوە.(وەر   گ

بیریا         ٢ ایبەتیش لە س ۆڤیەت بەت ی س ت دانییەکەی لە یەک ی زین ۆک پییەکاندا) کە چی ەوە س ی (ش ب گن لە کت ب
بەشدا          اتووی ئەم کت دەکانی داھ ا، لە بەن ارینە دەک بەکەدا باسی ئەو گ ژی لە کۆتایی کت ریتەوە، لەوێ بەدر دەگ

. تەوە. وەرگ   ئەم پرسە رونتر دەب



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

20 

وەردەی کۆمۆنیسـیتکاندا زاڵ بـوو. لوکـاتوە مـن بوو بسر خوندن و پر
، یان گڕاموە ئرتز ئیسـائیل، ھرگیـز ل دەربینـی ئو ھیـوا و بـوای ھاتم

 ل دەب وتم، ککوەش ڕووسیانوە. ئینڕرەو زایۆن بگڕوویداوە ب.  
لو بندەش ک ب ناونیشانی "ئم دەجنگین، کوات ئم ھین"، ئو شـتی 

ــ، ئوانی ک ن ــاتوان ــنوە: مــرۆ ن ھتــی ڕۆژ سیاســتی خــوارەوە دەبینی
لک جـــوودەویســـت کاتـــدا نیان ل ھمـــانایـــان داڕشـــت، ناوەڕاســـتی بریتانی

ھـیچ  گـوترێ ئوان  پرۆشـبوون بـۆ ئوەیب اسـتترەڕبکن. خۆ ئوە  ڕزگار
نبــــ." مــــن ئو وشــــ تونــــدانم لســــر بنمــــای  ڕزگــــاریلکیک جــــوو

ــدا ســیوە. ل چویکان نوڕاســتیلکــۆینوە و شــیکردنوەی  لکــان و پنجاکان
ئو تاوانبارکردنان بسلمنین. ھرچنـدە  ،بگی وامان ل بن دەستدا نبوو

ـــک ڕۆژئو  ـــات، کات ـــاترین ڕاســـتیەش ھ ـــانت ت ـــو ڕاســـتی، تن نخـــۆی ل 
 نـامگژووبیموەککـرد. ن ســترجکانـدا ب٣یی  وتمــن بـکدەســتی  ڕ

دیوە. پدەچوو زۆریشیان ھرگیز بو بگنام ھدمداران گیشت و خون
ریتی خۆیــان بــان دابــون ــان ل شــتکی وا نبــووب ک بریتانیک پــی  گوی

ب. ئوە دابــــی لنــــدەن بــــوو، دوای پنجــــا ســــاڵ ل بگنامکــــان گــــۆڕی
یانـدا بکـرنوە. وڕو خـک، ئوسـا ب رخستنی بگنام حکومییکـان لودو

بریتانیا بیاریدا سردەمی نھنیی کـورت  یحکوومتچند ساک لموبر، 
ی حکــــوومتدا، چـــرک کۆبوونوەکـــانی کـــابینی ١٩٧٢بکـــاتوە. ل برایـــی 

ئــمش پــی  ھنــووکرا کــران. ئیــدی ســرەتای چلکــان بــۆ خکــی ئاشــک
  .ئاشناین

 ،نامانگو برەی ئگوکخراوبی سووری خاچی ڕخشـتی، نـودەوی ن
ــــووە چــــل ھزار  ــــا، ئمش ب جــــووواب ــــت تورکی نــــاوە بھ لک ل ھنگاری

. ئو ، ک دوا منزیــان برەو ئرتــز ئیســائیل بــوون و ئاشــکراڕ مرامکــی
ـــای  ـــدییان ب بارەگ ـــرت. ئوان پیوەن ـــا ھگ ـــارامی لبر بریتانی مرامش ئ

ـــان برامـــبر نخشـــک ســـوورســـرەکی خـــاچی  ەوە کـــرد و دژایتـــی خۆی
، ک ئوە بـــــوو(ئرگومنـــــت)ی ناڕەزایتییکشـــــیان  دنیشـــــاندا. بگوبنـــــ

ــ ڕکخــراو ــی بب ــافی ئوەی نی ــدە مرۆڤدۆســتییک م ــوومتی ڕەزامن ی حک
شکسـتی  سـووربریتانیا نخشیکی وا جبج بکا. ئیدی نخشی خـاچی 

                                                                                       
. مەبەست لە نەوە،  ٣ کو جوولەکە ھاوتەمەنەکانی ئەون(جیل) وەرگ ی کوڕ نییە، بە   مندا
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ی تـونی مرگــی ڕەوانلکی دیـکی ھنگـاری جـووھنـا. بمش چـل ھزار 
ـــوو ل  ، ئوەش ھرورە گازییکـــان کـــرانوژ ـــا رگـــر ب لبر ئوەی بریتانی

  وتی ئیسائیل. بۆ تورکیا و دواییش لووە بچن ھمبر گواستنوەیان
ــد ســاکی  ــارەی  ڕابــردووبگنــامیکی دیــک، ک ئامــاژە ب چن دەکــا، دەرب

ی زۆرمــان پــدە. مــن ئمم ل کتبکــدا شــت ڕۆمانیــاەکــانی فڕەنســا و جوو
ــب ل ھمــوو مــاکی  دۆزیوە، و کتئ دەبــ مــوایپ ی جــووکدا و مــاکل

ھموو پیاوکی باش و نیاز پاکدا ھب. من ئاماژە ب لکۆینوەکی ئارسـر 
ــۆرس " شــش ملیــۆن کس مــردن" دەکم. مــن خــاترجمم ک  لو کــاتیم

ک لیکــــۆپل ک نــــابالری ل مـــوایپ ،کی نیــــاز باشــــکریســـتیان رەکدان 
سـینگی دەرەکیمـان ونو یڕوانینـەک خۆی بھنموە: "ئم بگنماک دەق و

کگرتووەکـــانی ئی تی وـــنزخ یشـــت کگشـــنیازی کـــردووە، پمریکـــا پ
گی  ڕب رایی سویسرا کی بی نشینگباقی پارەک دۆالر بـوو، ٢٥،٠٠٠ب 

ـــک  جۆر ـــدرێ ب ـــانی فڕانســـ و جووب ـــڕۆمانیاەک ـــار شـــی پ ـــر ڕزگ ێ. بک
 ک چـــۆن ئو ژمـــارەســینگی دەرەکـــیش خمـــی ئو ئاســتنگانی بـــوو ونو

  ).١٩٤٣بکرن." (دیسمبر،  ڕزگارەکان جووبرچاوەی 
وەھـا ب واتـای ئو بیـارە نھنـی، ھرگومانک سبارەت  ھبت لرەدا ھیچ

ــادوو  ــاھتوە. ڕاڤی ڕگ ــی  کــیی دەرەنووســینگکــردنیش ن ــانی خم بریت
 ڕزگـارلککـان جووک چۆن بتـوان ئو ژمـارە برچـاوەی  بووکشکی ن

  بوونیان چیان لبکا.    ڕزگاربکرن، بکو خمی ئوەی بوو دوای 
شــــی بخیــــن ســــر ک ل نوەی کوڕەکــــان نجــــی خــــۆیتی ئو بگناما

ــامی فرمــی،  دۆزراونتوە. بم خــۆ پویســت ب ئوەش ناکــا. دوو بگن
ازن بوەی ئوە چارەنووسـ بیست سی سـاڵ پمـان ندەزانـین، ک ئم برل

نمـــایش بـــکن ک باوککـــان ن ل تاوانبـــارکردنک و ن ل برەنجامشـــیاندا 
شــاش نبــوون. ســرتاپای نتوە، شــش ملیــۆن پیــاو، ژن و منــداڵ ب پالنــی 

 ھر لبرقکردنیــان ک پــنج ســای خایانــد، ل دۆزەخــدا نغرۆکــران، ئوەش 
ــان برن، بریتانیــا و ئوانــی دیــکش  ئوەی ئمانکــان بیاریانــدابوو لناوی

  بیاریان دا قوتاریان نکن.
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  .ڕزگاریل ھۆلۆکۆستوە بۆ 
، کـــاتکیش ب کـــۆن و نـــویوە دەکـــاکتـــبک ونـــای شـــڕەکانی ئۆرشـــلیم 

 یڕادیـۆدا روخـا، ١٩٤٨ی عیبـری) ٥٧٠٨شارەکی نوان دیوارەکان ل سای (
  ومی ئمی بوکردەوە:یل ایدەنگی ئیرگون زاڤ

 ل ک پــڕکــو شــبــوو، بک نوەداندەســتدا ھــیچ خۆبکــرینشــارە د ل"
ـــوری، ک ئـــمی گڕانـــدەوە بـــۆ ســـا براییکـــانی گلکمـــان، کاتـــک  ب

کرســـــتگای شـــــاخر پســـــ ـــــانی ل وەســـــتابوون و  شانبشـــــان ٤کوڕەک
ــازایتیی  دەبــووەوە.اســمان برزمشخکشــی برەو ئ ــگ و ئو ئ ئو جن

انیـان بھـز دەکـرد؛ ئوان ئو متم یەش و تادا دکـانی ئـمڕە ڕۆژلو 
 خشــــین کدەبائیل جوو کردنیڕزگــــارپدیــــا و بــــاقی ئیســــر دەبــــۆ بــــ ھ

وەھــا دەبــ بیــداخی ئــم بســر تــاوەری پرســتگای تمپــل بگڕــتوە، ھر
  داودا بشکتوە."

ــدەوە١٩٧٦ســاڵ دواتــر، وات ل ســای نــۆزدە  و  دا، ئوان ئو خاکیــان گڕان
بیـاری دەرەکـی  ووین، کئم لوە بئاگا بـ ئاکش شکایوە. ئمجارەیان

کردنی ڕزگـاربس دووبـارە نبـتوە، ک کـارکی وادەکـا رگـر بـ ل بۆ ئاگر
ی ٧ چوارشـــــممی شـــــارە داگیرکـــــراوەکدا. کـــــاتکیش زەردەی بیـــــانی 

منی جـــووداھـــات، مـــن یکمجـــار گـــوم لو ھوای ئن ١٩٦٧حـــوزەیرانی 
شــــڕ  ال کــــرد، دەمودەســـتھر دووداوای ل ئاسایشـــی نــــودەوتی بـــوو 

 کســـدوای ئاگرب خۆگرتبـــوو، ککـــی وای لیگی بیـــارەکنن. ببوەســـت
نـــاب ھـــیچ چـــاالکییک و کردەیکـــی ســـربازی ئنجـــام بـــدرێ. ل ئـــوارەی 

زەکانمـان شدا، سرباری جیاوازی بیـروڕاش وا دەخونـدرایوە، ک ھەکڕۆژ
ھمـوو الیکوە  ئۆرشلیم بگرنوە. ئو گـردان ل ئو گردانی دەوروبری

ـــارۆدراوەک خـــۆی  ـــن گم ـــووین دوژم ـــارۆدرابوون، چـــاوەڕوانی ئوە ب گم
کوە بدەستوە بدات و ئای سپی برزبکاتوە. بم دەنگوباسک ل نییـۆر

ئمجاريشــیان ئاگربســک کــاری خــۆی بکــا و  یبــ ھــات، دــی دەشــكاند. تــۆ
 ٥بخرین ئودیو دیوارەکوە؟ ١٩٤٨ئم ھروەک ھاوینی 

  

                                                                                       
نە یە کەالی ھەرس دیینەکان پیرۆزە و الی ئیسالمیش بە المسجد االقصی یە. وەرگ   ٤   ئەو شو
  مەبەست دیواری شارە پیرۆزەکەیە، مزگەوتی ئەقسا.  ٥
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ـــدییم ب ـــدی پیوەن ـــرد،  ئی ـــری برگـــری ک ـــانی وەزی ھاوکـــارەکم مۆشـــ دای
منی ئاسایشم پاگیاند و پشـنیازی ئوەشـم بـۆکرد، ک جووبیارەکی ئن

منی ئاســایش جــووبیــارەکی شــوی پشــتری ئن ل برامــبروــک ھنگا
رمــان بوەی فــین، بوە بــۆ  بنڕنوەخــران بــپ بــربازەکامان بــدەین بســ

ین، دەمودەسـت مـن بگڕـموە الی ڕکوتـشارە درینک. ئم لسر ئوە 
 گۆڕانکـاریی ی سـبارەت بولڤی ئشکۆلی سروەزیر (یادی بخر) قناعت

ـــــــدارکردەوە و ل پشـــــــھاتکانم  و بخ روەزیرم لـــــــن ســـــــ ـــــــنم. م بھپ
 ھیچـــی دیـــک ـــاب ـــاالکییک ن ـــل بـــوو بوەی چ ـــش قای ـــادارکردەوە. ئوی ئاگ

بازییکانی برەی ئۆرشــلیم دوابخــرێ، پویســت ئو فرمانــان ب یک ســر
برەو شـــــارە دـــــرینک بکشـــــن. ئیـــــدی فرمـــــانک درا. جنـــــگ  بـــــدرن

نـوان سـعات نـۆ تـا دەی بیـانی ھـزە نـیمچ  ەوەک کورت بوو. لیکالکر
  ون سر پرستگای شاخک. وسربازییکانمان چ

 ب چیـدیک کـرینیمجۆرە دیواری شـارە دوە. سـنووربمـایلیم نی ئۆرشـ
ئوەی ئم بۆ سانکی زۆر ھر داوامان دەکرد و دەکـردەوە، دوای شـڕی 

یش ب ڕاسـتەی ئیسائیل ھمـان شـتی داوا دەکـرد. ە ھموو نتوڕۆژشش 
  ھر ئوە باوەڕمان بوو.

    
بوونی شــڕی دــر یاســینی بدواوە بــوو. تووشــ ١٩٤٨ھمتــی ئۆرشــلیمی 

ەوە چنـد درۆی جـووو غیـرە  جوو ل الینئای ک لو کاتوە تاکو ئستا، 
بارەوە کراوە؟ شاخداری ل  

ــــاکرێ  ــــوتڕاســــتیبم خــــۆ ن ــــرن. ل  کان دەمک ــــازاری ١٦بک دا ١٩٦٩ی ئ
وەزارەتــــــی دەرەوەی دەوتــــــی ئیســــــائیل نــــــامیلکیکی بنــــــاوی "الپڕە 

ــر یاســینیپاشــخانی ــی د ــوو  کان" بوکــردەوە ک ب گرتن ــرەدا ترخــان ب ل .
  چند بگیکی بنچینیی ئوێ دەھنینوە:

رتری پاشـای سـک الین عززام ل ڕاشکاوان ،عرەب ھرشکی یمبست 
ی سرتاســــری ھرشــــبیــــیوە جــــاڕدرا. کــــاتکیش گشــــتی جــــامیعی عرە

ســــر ھرمــــی ئیســــائیل  بــــۆ ١٩٤٨ی ئایــــاری ١٥ل  عرەبلشــــکرەکانی 
بگینـ: 'ئمیـان دەبـ ببـت اڕدەستی پکرد، ئو ھـیچ دووڵ نبـوو لوەی 
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کوشـتارگی  یشڕی قکردن و ساتوەختی قتوعام، ھروەک ئوەی باسـ
  ل و خاچدارەکان دەکرێ."مغۆ

ــوو، بکــو خواســتکی  ئوەش تنھــا ــا و ســرەڕۆیان نب دەربینکــی فانتازی
مبســـتیان بـــوو بـــت دی. ئوان  عرەبزام پاشـــا و زبـــوو. ع زووتـــپڕ

ــک ــوو دەم ــوو.  ب ــدا ســد و ھرشــئو مبســتیان ھب ی ئۆرشــلیم ک تیای
ــانی خۆجــوو ھــاووتیپنجــا ھزار  ــان جنگــان، زۆر شــوەیان لک بــۆ ژی ی

 ک شـی شـارەکنجـی بر پسوە چوار لشرەی پبنا. لکھـدا جـووپی ت
کـ دەژیا لریتانییب کدار کلی چومبو ت ن تۆپخانیـان دەخـوڕین الیان ل
بــی ئــوردن بــوون، دابــارین، ئیــدی شــڕکی ســامناک ی عرەســووپاو ھــی 

ـــز ھمـــان ھکـــانی ھکبـــرەودا بـــوو. یو لیـــان دەدا ئگـــاوی  ڕـــرایخ
ئۆرشــلیمی ب تل ئبیــب و دنیــای دەرەوە دەبســتوە ببــن. ئوان پشــتر 

کـــی لـــوولســـتبوو. تیپبرگریکـــار پشـــتی پکـــی بخ یبـــوو ککی ئاویـــان ب
ی نیزامـی عاقـی راھنریـان بـوو، ئو خـا سووپای فلستینیش، ک عرەب

ی ئۆرشــلیمدا دەیــانوانی، ڕگــا بســر نیــان  گرتبــوو، کاگرنــگ و برچاو
تومبــل و بارھگرانیــان بۆمبــاران دەکــرد ک ھویــان دەدا  لوشــوە ئو

خۆراک و پداویستکان بگینن شـارە ئـابوق دراوەک. دـر یاسـینیش وەک 
 .گرنگان و خاک بوو لکی ،ککی قیکی ستراتیژی و دگرد  

شدا دوو گوندڕاستی ل  ڕوویک ل وە بربازییـدرابوون،  سـوە گرکی ل
یاسینوە ھـز بـۆ قک دەچـوو و گردەکـانی پـ قـایم دەکـرا. ھاگانـا در ڕی

زۆر پیــاوی  ک تیــادا لک دوای شــڕکی قــوڕس،جــووھــزی برگریکــاری 
کــی بیــا، تــوانی ق ــایم بگــرێ. دــر یاســینیش وەک خــۆی لســر دان رزی ق

سنگر. وەک بشی خـۆی  نوە بردینکانی ببوخانووبوو، ئوێ چپرک 
 -کترینیش بــوووک بچــو-ل نزیکبــوونوەی شــڕی ئۆرشــلیم، دووھمــین 

ل و یــان ئرگــونیش ی لیــومی (ب ئرتــزاھــزی نــیمچ ســربازی، ئرگــون زاڤــ
پالمــاری دــر یاســین بــدا. ســد ئنــدامی خــۆی بــۆ ئو  ناســراوە) بیــاری
  ان کرد.مبست دەستنیش

لککــان جووێ، بر لوەی ئیســائیل ببــت دەوت، برگریکــارە ڕۆژئوێ 
ــوو. ئوان ســووپا ــان نب ــان ســرکردایتیکی یکگرتووی ل یکی نیشــتمانی ی
کیان ھبـــوو، ھنـــدێ وچک و تفاقیشـــوە ھژار بـــوون، چکـــی ســـو ڕووی
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بـوو، بلی پزیشکییان ھلوپک ی برەسـتوە گ کـردەوەش ککیانـدنیان ی
ــدامانی  ــدێ ل ئن ــوو. ھن ــاوازە ب ــر یاســین ن ــاردانی د ــی پالم ــوو. ھمت نب

ک تفنگیان پ بوو، ھندکیشیان دەمانچ، کمکیان تفنگـی سـتنیان ھرش
بـوو. بـۆ  سـووکبرنـی  یڕەشاشرین چکیش لو پالمارەدا پ بوو، قوڕست

دوو  برینـدارەکانیش شڕی دەستویخش نارنجۆکی دەسـتیان پـ بـوو؛ بـۆ
ھر یکــک لگڵ بانــدجک. ھنــدک ل پیاوەکــان ھرگیــز  حبــی ســلفور بــۆ

  ی تقکردنی بوو.  ئزموونپشتر شڕی نبینیبوو، ئوەش یکمین 
ــدگۆیکی  ــاوەری دەکــردن، ک بن ــارھگرکی ســرکراوە ی لگڵ ئوانیشــدا ب

ر دانــدرابوو. لســیــانی  لرەتای کــازیوەی بپریلـــی ١٠ســـ١٩٤٨ی ئ دا، ل
 ش بـــــدگۆک ـــــزیککوتنوە، بن ـــــاواییک ن ـــــدەروازەی ئ ـــــاداری عرەب ی ئاگ

نـاوچ وە لکانی کـردندەنییم رنشینترسـی، سـکی مر کاتھ  ڕەکشـ
. ھر کســـک چـــۆی بکـــا ژیـــانی دەپارزرـــت، دووربـــکونوەپکرد، دەســـتی

ھـا دووسـد ەی خـۆی. ئاوئوەی واش نکا ئوا ئۆباکی دەکوـت ئسـتۆ
دەر و لگوندنشــــین ھــــاتن ــــر یاســــینی بد دا کنــــی گــــردەکردا  دامســــ

ــک لوان  ــان شــاردەوە. ھــیچ کام ــی، خۆی شــڕەک و دوای  ل مــاوەیدەڕوان
پــــنکوت، دوای ئوەش ھر ھموویــــان  انشــــڕەکش کمتــــرین زیانیــــ

لوێ ئـــازاد  ھتـــی ئۆرشـــلیم وڕۆژان ل عرەبـــگواســـترانوە گڕەککـــی 
  کران. 

کـی  بفـرت و ف ر یاسین بڕی دیکردەوەش شرەبی نمـووندەسـتی  ع
ـــــۆ ئ ـــــرد، ک ب ـــــدرابوون. عڕڕمبســـــت و پک ب فلســـــتینییکان و ەاھن

 کی لنســووپاقۆشــ اقــی لربازی عــانی نزیــک دەروازەی خانووی ســ ەک
نگی یشــکیش پکــرد. کــاتی ســپییان ھوە ئــایــان گونــدەکی ئیرگــون لک

کیـــان لککـــردن. ییـــان لقر تکســـش، یچــووە پـــ  نگـــاوت کوە ئشـــپ
فرماندەیکی ئیرگون بوو. ئیدی شڕکی کوشندەی مـاڵ بمـاڵ دەسـتیپکرد. 
ل نوەڕاستی شڕەکدا تقمنی ئرگونکان با، بم بباشترین شـوەش 

ــیجنگــان،  ڕ و  لمجــار دەســتخــانووئکــدێ ەی ی یان بســردا گــرت ھن
 وت. زۆر لو نارنجۆکیـــان دەســـتک کـــی خـــانووگـــوللرگریکـــان بردینە ب

ــــــرد، ھر  ــــــاتیشسرســــــختانیان ک ــــــان ل  ئو ک ــــــران ک نارنجۆکی دەگی
 یـــدەدانـــۆ ف ـــانوە ب ـــدک ل ســـربازانی قۆشـــنی ژوورپنجرەک ەوە. ھن
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ب جلـوبرگی یانـدا کان، کات شڕەک خریکبوو کۆتایی دەھـات، ھوعرەب
ــانوە  ــوونوە، دەســتیان بڕژن ــک دەب ــان نزی ــاتکیش لی ــکن. ک ــردن  اب تقک

 بن جلی خۆداپۆشینی ژناناقیان لربازی عجلی س وت کدەکردوە. دەرک
  بۆ نناسینوە، لبردا بوو. 

ھـات، یکی ئیرگـون لوەدا سرسـام بـوو ک چـل  کاتکیش شڕەک کۆتایی
کـاتی گرتنـی  . لناری ھن، چوار لوان برینکایان کوشندە بـووو یک بریند

ـــــی ک ەکانیشـــــدا شـــــتکی ســـــامناکیان بینـــــیخانوو ـــــان بین  ل پـــــاڵ، ئوەی
ـــی و ســـربازە ـــدانی عرەبکانی عاق  فلســـتینییکان جســـتی ژن و من

ــــارە  ــــان دی ــــوون. ئو گوندنشــــین بدبخت ــــۆڕە کوت گوندنشــــینانیش لو گ
 یان بربازە متمانرەبسکان کردبـوع زن، یـاخودنـاب و کگگیـرڕایـان ل 

پکردنی ل دەســـتکـــات ئوانـــی دیـــک دەرفتـــی چـــۆکردنی گونـــدەکیان بر 
 کــو لوتــووە، یــان بککــردن، بــۆ ھقر ڕۆیشــتتھن ترســابن. ئیــدی ب

ــــوون،  ــــان ب ــــاوانی شــــڕکی دەق ــــ ت ــــانی ب ــــ، ئوان قورب ــــۆیکوە ب ھ
ـــــت ئســـــتۆی ســـــربازانی ڕووداوتواوی ئو  برپرســـــیارتی وەش دەک

کاتـــک دـــر  ئوە بـــووســـاکانی شـــڕدا، ڕ، ک ئرکیـــان لبـــن بـــاری عرەب
. دوورخســتبانوەیاســینیان دەکــردە مــۆگیکی ســربازی، گوندنشــینکانیان 

ــانیدوای شــڕەک، ســرجم زیان سربازەکانیشــوە دووســد  ب عرەب ک
دارەی خــۆی، ســنووررگــون بو کرەســت داودەرمــان کس بــوون. یکی ئی

وەی لر ئکانی کـــــرد، بوەی  توانایـــــدا بـــــوو بـــــۆ برینـــــدارە گوندنشـــــینل
  بیانگوازتوە نخۆشخانی ئۆرشلیم.

اگیندراوی یونس ئحمد ئسد، گوندنشینکی دیاری در یاسـین ڕئوەش 
  ک ل شڕەکدا قوتاری ببوو:

ــازار بــدەن، بم ەکــان ھرگیــز مبجوو" ــاواییک ئ ســتیان نبــووە خکــی ئ
ـــان  ـــککوە تقی ـــو خ نـــان ل ناچـــارکران، ئوەش دوای ئوەی دوژمنکی

  لکردن و فرماندەیکی ئرگونیان کوشت."
 ی "االردن" ی ژمــــــارەی ڕۆژلپریلــــــی ٩ی ڕۆژنــــــامک ١٩٥٥ی ئدا شــــــت

ـــا ئو نادروســـتیی ســـبارەت ب فر ـــرایوە. تنھ ـــون بوک ـــدەکی ئیرگ مان
تدابوو: بگومان ئسد بینی ئو ل پالمارەکدا کوت، بم دوایی قوتاری 

  بوو.
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تـــوخمی لپـــ بســـردادان،  دانیل دەســـتدەران، تنـــانت دوای ئو پالمـــار
رگرتن ل وبدووون و برچاویش، سرکشی بۆ خۆڕک شتکی ھروەھا وە

 ر لوان برشــزیــان، ئیانھککردن  وەش لوە، ئکیــان ئاگــادارکردنکخ
یــدا دانــی پــدانراوە، نــامیلکک عرەبی کۆمکــارنــامیلکیکی ســکرتری گشــتی 

یــدا ئمی خــوارەوە ١٠دەســتدرژییکانی ئیســائیلی" بــوو لالپڕە  "بنــاوی 
  ھاتووە:
، ک عرەب، در یاسین ئو گوندە ئاشـتیخوازانی ١٩٤٨ی ئپریلی ٩ "شوی

ـــت وـــدار دەک ـــدگۆ ب ـــی بن ـــ ب دەنگ ـــاری ئۆرشـــلیم، لپ ـــنوە، ک  کن دەب
  ئاکنجییکان ئاگادار دەکنوە دەستبج گوندەکیان چۆڵ بکن."

    
. دوای بیســت پیوەســتبراکـوژی" ھرگیــز بــۆ بنـدی " بگۆبنـدی "ئلتالنــا" 

ــز بنگۆریــۆ ڕکی نزیکــی بســدا، کو تراژیــدیایــی ئ ن ســاڵ بســر تپڕین
ر دەلگــوتم: ستســی خــوارەوەی پم وشــانالم و ئ ری خــۆی ھــاتشــخپ

نـــادا بنگۆریـــۆن بپرســـی ئالتال ل ک رەنجـــامو بئ یشـــتینگ مدا  "ئـــھ
  براوە".

وونوە، پرســی توگــۆی نوخــۆیی ســبارەت ب لکجیــابدا  گف١٩٧١ل ھــاوینی 
ھشــتاش کۆتــایی . ھــبت پرســک بــوژایوەئالتالنــا دەســتی پکــرد یــاخود 

 دژبری پنھـــاتووە. لودیـــو ھمـــوو گومـــانکوە ئوە دەرکوت ک پـــردی
ز گـــــــالیلی ـــــــبڕز بنگۆریـــــــۆن و ـــــــئاشـــــــکرای بڕ یڕاگیانـــــــدننـــــــوان 

قۆناغکانـــدا ب  ل ھمـــووســـ: "وز گـــالیلی دەنوـــبڕ ھنبســـتراوەتوە.
تواوی اپــۆرتم دای ســروەزیر و وەزیــری برگــری، بڕو زارەکــی  نووســین

 ومی ب کۆبـوونوەییل ڤایسبارەت ب کۆبوونوە لگڵ سرانی ئیرگون ز
  ونوە الوەکیکانیشوە."وشوەکشوە، ب وتووژە چەکان و کۆب

 رەکی ئیرگــون، لبارەگــای ســ ل "وەکوەی شــی حــوزەیرانی ١٤"کۆبــوون
١٩٤٨ ندا  گفتوگـــۆ کـــرا کالی ت لـــزان گـــالحکـــووم ڕوە بیلی و ی کـــاتیی

ئشـــکۆل نـــونرایتی کـــرا، ھمـــوو وردەکـــاریکی کشـــتیک، پیاوەکـــانی و 
ـــرا. ئوێ شـــوێ، چـــوار  ـــاوتوێ ک لوەی کشـــتی  بر ڕۆژچککانیشـــی ت

ئالتالنــــا بگــــات کنارەکــــانی ئرتــــز ئیســــائیل، وامــــان جــــاڕدا ک گیشــــتنی 
ــــاری اکشــــتیک پ ــــدە ب بی ــــوومتبن ــــر، وای دڕۆژ. حک ی ١٠ ســــعاتت
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لبیانی، بڕز گالیلی نونری دەسـتپدراوی وەزارەتـی برگـری ئم سر
بشـکرێ خـرا بـ."  داوە ک ئاتالنـا بـت و تـای پدام: "ئم بیارماناگیاندنڕ

ــون بوە  ــین جــار ســلمندرا ک ئیرگ ــۆ یکم تواوی  ل الینکوات ئوە ب
ــاوی ئوەد  حکــوومتا بھنــ جــوی نوەکوە تاوانبــار دەکــرا ئتالينــا لپن

تزانیــاری و دە بگــر ی بکنــدســت، دیــاربوو یــاخیبوونت ڕەزامنــانی ت
  ی کاتی بووە...حکوومتفرماندەیی  

ـــۆن ک ســـرب پـــچوانی بڕـــ ـــری ز گـــالیلی، بڕـــز بنگۆری وەزیر و وەزی
دا ب ھـاتنی ١٩٤٨ی حـوزەیرانی ١٩برگـری بـوو، ئوەی دووپـاتکردەوە کتـا 

ە دژوارەدا چـی قومـاب؟ ئدی كـ ڕۆژبی لو چوار  نای نزانیوە. تۆئاتالي
ــگی ڕقســ رگــری داوە، کدراوەی وەزارەتــی بتپرە دەســنو نــوی ب

ســــروەزیرەوە  ل الینئریــــان لکۆبــــوونوەکدا بکــــا؟  خــــۆ ئگر ئو 
 دەســــتی پــــدراب بیــــارەکی بگینــــت مــــن بوەی ئاتالنــــا بوپڕی

 ڕۆژخـراییوە بگـات جـ، ئی چـۆن بڕـز بنگۆریـۆن دەـ ک تنھـا چـوار 
  دواتر بو کشتی پچکی زانیوە؟

ـــــ ئوە ـــــی پویســـــتی ئو پرســـــ ندراوەتوە. دەب ـــــا ئســـــتاش وەم  یت
ی ئم کتـــــبدا ھمـــــان پرســـــیارم نووســـــین ل کـــــاتیببیــــربتوە ک مـــــن 

پشـــــتر دراون ھشـــــتا  ان ک دژیکـــــڕاگیانـــــدننوروژانـــــدووە. ئو دوو 
ڕی ســــرکوتنوە برەو ەک بو پڕووداو ڕاســــتین. کوات ندرابووڕجــــا

  .پشوە دەچ
    

ی (شــــابات)ی  لمموی شـــوخۆدا، مـــن ١٩٤٨ی ئایـــاری ١٥شـــو  ڕاســــت
مجــار لکــی ڕادیــۆ ی دکراو ئو زای جنگــاوەری ئــابچــووکدا بــۆ نتوەیک

  چند وشانی خوارەم گوتن:
 یک دانبــواە. ھر گرافییوە شــتکی لوجــیــی و مژوو ل ڕووی تمان"نیشــ

سک کانمان لکانمـان  مافوا مافوە، ئتناسـمان نکرتاپای نیشـتمانسـ
ازادییک ی ھمـوو ئـڕوانینـتوە. ئـم دەبـ خـاوەنی نھرمک ناسـ ل ھیچ

ئو شــتش  ھر دەبــبوون بــین، ڕزگــارئوپڕی  بــین. ئــم دەبــ ھگــری
 دی. کـــات ـــن ـــن. ئمش ڕۆژبھنی ـــ برجســـتی بکی ـــم دەب ەکی دێ، ئ

کســــکوە وەک  ل الینیکی دیــــرۆکیی: ئو ھــــی دەڕوا یــــاخود ڕســــا
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، ێوتـی گلـدا دەکشـر نوە لنـوان دەوتـی نتوەیـی وھکی لکجیاکرد
".گیرێ و ون ببھ کی دەستکرد دەبوا وەک ھئ  

. لوکـــــاتوە ڕوویـــــدادا ١٩٦٧ی حـــــوزەیرانی ١١و  ٥وەش ل نـــــوان ھر ئ
کــــان ئوەی، ئو ھــــی دەســــتکردەی نمــــاوە ڕۆب بــــاوان و  ئرکمــــان،
ــــ ڕگنسروشــــتی و یل ــــاف ــــاب واز ل م ــــم ن ــــز بکشــــرتوە. ئ ن ھرگی

 نمرەکانی خۆمان بنین.
 
 

١٩٧٢  
  م. بگن
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  دەستپک
  

، نبـادا نووسـیوەکی بـۆ گلکم من ئم کتبم ب پلی سرە
 ـــــــک ـــــــردوودا  ھروەک کارەســـــــاتباران ل-جـــــــارکی دی ڕاب

 سادەی لبیـر بکـا: ک شـتگلی گرنگتـر ڕاستیئو  -وایکردبوو
  ل ژیان و سامناکتریش ل مردن ھن. 

، بکـو نووسـیوەلکش جـووبم کتبکم بۆ خکی غیـرە 
اخود ئامـادەن چاوپۆشـی رکیـان بوە کردبـ، یـەب نابدیش د

 بـــــکن، کوا ل خـــــون و ئـــــاگر و فرمســـــک و ڕاســـــتیلو 
بـــــووە، کی نـــــوی مرۆڤـــــایتی لدایکنمـــــوونیخۆمشـــــدا 

سـد  ی نائاشـنای ب جیھـانی ھشـتوتوا ب ک کنمـوونی
لکی جنگـــــــاوەر"ە. ئو جـــــــووســـــــاڵ لموبر، ئویـــــــش "

رکی دیــک لکیی، ک جیھــان پیوابــوو مــردووە و جــاجــوو
ی ســادەی"ی ڕاســتیھناسـتوە، ھســایوە. چــونک ئو لو "

ـــا ـــک ن ـــزیش جـــارکی دی ـــان و مرگ تگیشـــت، ھرگی ـــ ژی ب
  دابزتوە نو چاڵ و لسر گۆی زەوی بسدرتوە.

تـایبت دا، دەموێ پیـامکی ەکانیشـجوولنو خونرە غیرە 
دووتــــوی ئم ی بــــکم. ئو ل ئاراســــتی خــــونری بریتــــان

کتبدا چنـد بـگ و کـۆپلیک دەخـونتوە، ک وشـی زەق 
دەســــتدار،  تونــــدی برامــــبر ھنــــدێ لحق و ەق و ڕو 

 ڕەنگبــــسیاســــتوان و ئــــاژان بریتانییکــــان تــــدای؛ لوەدا 
یکی ھــاووتیش برۆکـی ئو وەک ڕەخـنھسـت بکـا ھنــدێ 

گـــرتوە. ئیـــدی نـــابت دا بەنگـــدەر لو دەوت دموکراســـیید
ــی  ــایی سرســامی ک خــونرەک برەو دژایت و  نووســرم
ەک نووســرکتـبکدا بشـکتوە. خـۆ دوای ھمـوو شـتکیش، 

بۆ چندان سـاڵ دژی دەسـتدارتی بریتـانیی وەسـتاوەتوە. 
و لن  ئڕۆژالیکـــــــان، لریتانییب ـــــــدامانی  نـــــــام الین ئن
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نراکان، قشـکان، پارزەرەکانیـان ، ژەانپرلمان، وەزیرەک
 ـــاتیکی ناســـرا ک ـــکدا ب کســـکی درام ـــی دی ـــوو ئوان و ھم

ی وەک رەشـــــــوڕووتفـــــــیکی دەســـــــتپکردن بـــــــۆ خکـــــــی 
  "تیرۆرستکی نمرە یک" ل نو ئیرتز ئیسائیلدا لدەدا.
نــاتۆرە و حز بوە نــاکم گــوچکی خــونر بو ھمــوو نــاو 

 ی دیـکمـاوناشـیرینان ەیل  نــراوەت دا ککبـات و ملمالنـخ
وشــــدانی  دەتــــوان ل ب ئاســــانیپــــام، بیشــــنم. خــــۆ ئو 

ڕێ و بتی بــگــودەونــدی نمکــی دەونگرھی ئــارەزوو ف
، زۆر یخــــۆی ناوەکــــانی لــــدەربھن. شــــتکی زۆر سروشــــتی

ــۆ ــکن: ت ــز دســافان ئو پرســیارە ب ــی ئو  خــونری ئینگلی ب
ق و ڕبــی بدەر ل پیــامی  ان پــ بــ؛ تــۆجــۆرە پیــاوە چیمــ

مان بۆ باس بکا؟ ،کینچیدیک  
  

دەبــا جــارێ ببــ تــرس، بــ میــل و بــ الینکــاری ھوــی 
دا بدەین. خـونری قوکین لو پیوەستیڕتنی وشی لتگیش

ـــا ل چاالکی ـــم بپرســـی: ئای ـــۆ ل ـــرێ ت ـــز، دەک ڕیب ـــدا، ل کمان
ــان، شۆڕشــکمان دژی دەســتی بر ــای ســر وتکم یتانی

 ســت و ســۆزەی لو ھــا ئ ــن ھبــووە؟ ھروەھــا ئای رق و کی
ـــبدا ک ود م کتی ئـــو ـــاوکوە  ل الینوت ە، ک نووســـراوپی

وەی نووســـینخـــۆی ئۆبـــای برپرســـیارتی و دەرکوتکـــانی 
  ؟ل ئستۆدای، ئو شتی دەبیوە کانی شۆڕشکیڕاستی

  پرسیارە: "ب" ی.  یانی ئمڕاستگۆوەمکی 
بم ئاخۆ ئو جـۆرە رق و کینشـی برامـبر گلـی بریتانیـا 

 م؟ وەیر" ە.ڕاستگۆھخن" :کیان  
 نگن دەبی دەجوانگرە ئنکی حاشاھک  ڕقیانشتشـت ل
 منگــاوین. ئــش جموە. ئــــتک ببســیــان کر  دەبــوایب ل

ــوو ــوو شــتکی ھم  ان لو الوازیڕقمــش شــتک و پتــر ل ھم
ی)ی دــرین و نــاڕەوا و سـامناکی خۆمــان بــتوە، (بسـتزمان

شــــتووە و یۆڕک ب ھزاران ســــاڵ ب نــــو جیھــــانی دەقــــدا 



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

32 

 ی ئــــاکنجییو زۆریــــنــــو ئوە بــــۆ نشــــوجــــوول بــــ کل
خـــۆی ل ـــوە، ک ـــۆ ە خۆیـــدا رخۆشـــکر دەرەتانـــاندا تپڕی ب

قمـــان ل ڕ دەبـــوایم بکـــرێ. ئـــ کوشـــتاریان لـــگل ئوەی
زارکردن و برمیرکردن سووکشکان سنیشـتمان ب لی گ

 موە. ئـــــــبھاتبـــــــایر دەبـــــــوایکـــــــی  ھوەیتر نوەک ھ
، نـــادادی و ڕســـای بگـــان ل ل دەســـتان ڕقمـــتندروســـت، 

ــاب ــان ل نیشــتمانی ب ــاڕەوایتی دەســتی بگ باپیرانمــان،  و ن
ــــدا بھا ــــو وتکی خۆمان نوە. لــــای ــــوایتب ــــان لوە ڕ دەب قم

شتمانکی خۆمـان لسـر براکانمـان یببیتوە، ک دەرگاکانی ن
ڕۆیشـــتن و فرمسکانشـــوە ھر  داخـــرێ، بو خـــون لبر

 ک، کبۆ جیھان ڕوویھاواراھاواریان ڕە لوە کمۆڕال.  
 کی سروشتیششت تبھقمان ڕ دەبوای سـانموو کو ھل

ــتوە، ک بو ــدار  ب ــاقی ھــاوچرخوە چک پڕی کرەس و تف
کراون و ھمان سیستمی لسدارەدانی پشوشیان ھرماوە و 

بوونی جستیی ل گلکمـان دەگـرن، نکـولی ل ڕزگاری ڕگا
ــودەکردنی  ــی بھ ون، ھــدەک ــان ل ــری لخۆکردنی ــای برگ وات

گــرن  لش رزەییــانبخۆییان دەدەن و بربو  ســر ئمــبھ
ووەی ناموھــن بــۆ ئی دەدردەســت ونب ــان ســی نتوەیی

  خۆیان نۆژەن بکنوە. یکیزیوە و نبھن
ــاخر کــ ئو  ــنی ئھــریمن شــرمڕئ زار ناکــا، ک ل ق و کی

ق ڕ؟ ئو جــۆرە قووی و دادەوە ھــدەخۆشویســتی و باشــ
ـــژوودندەری ھـــزی برەوپشـــوەچوونی  ـــووەم . ی جیھـــان ب

دنکانی مرۆڤــــایتی "ب ئاشــــتی نبــــووە ەوڕەوەی پرەســــنڕ
  بکو ب شمشر" بووە. 

ــــمش،  ــــڕســــبارەت ب دۆزەکی ئ نکم ن وکین شــــتکی ق
، ک دابرزتــرین ھســتی مرۆڤایتیــ زیــاتر نبــووە ل نمایشــی

 وەی تۆ ئازادیـت خـۆش بـوێ، دەبـبۆ ئ .ویستییقـت ڕخۆش
قــت ڕنــاب  ە؛ ئگر گلکت خــۆش بـوێ،ل کـۆیالیتی ببــتو

ە، ســوورلو دوژمــن نبــتوە ک ھر لســر ورانکاریکــانی 
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قت لوان نبـتوە ڕگر نیشتمانکت خۆش بوێ، ناب خۆ ئ
ــانوە دەلکــنن.  : ئگر و ئاســان ســووکک نیشــتمانک بخۆی

قـت لو پیـاوە نـابتوە ک ھوـی ڕدایککت خۆش بوێ، ئایـا 
؟ ئایـا بھر نـرخکیش بـ ینـاب کوشتنی دەدا: ئایا لی دەھـری

  ناجنگی؟ گر پویست ب ژیانیشی لسر دانانی؟ ل دژی
ــــدوتیژی و  ئمش بنمــــاترین پرســــی مــــرۆیی ل بــــارەی تون

 جـوامرجیھان گژاوەکی ئمـۆ. لـگڕێ بـا ھمـوو پیـاوکی 
ان بـــداتوە. جــوامربنــاو گیــانی خۆیـــدا بــگڕێ و وەمکـــی 

ل نـد کۆتاییـد چونکئـاخۆ تـا چ ،وەدایـک للر گا ھیـوای ھ
نـاو "کـانڕۆپنــاو ی ئامــادەن گیـانی خۆیــان لپکانیــان،" لدایک

ــرۆ  ــۆیالیتی، ک م ــازادی ک خۆشــیان دەوێ، ل دژی ک ــی ڕئ ق
ــتوە،  یبــی ل ــاو خۆشویشتیشــدا رق ــ لپن ــی و ھر دەب لیت

  بخت دەکا. 
تـا  نووسـیوەئوە ن ۆدانرەک ئم چند دە سرەتاییانی بـ

 ڕوشـ کـان لنــد یڕاسـتیەقم چو ئسـتتر بکـا. ئکـان پتا 
ــــانی ب شــــوەیک  م نووســــیوەدرجشــــیرازەی ســــ ک ،

دای.  ڕاســـتیکتـــبکی لســـرە، ئمش ھمـــووی لپنـــاوی 
ــردووە ڕاســتیھر  ــانی خــۆی،  ل بردەمش وایلک ل خونرەک

ــــرە  بردەم ــــەکــــان، جووخــــونرە غی  داخــــونرە نیارەکانی
گوە: ئـــات ـــارکی دیـــک گلکت  رپرســـک تاقیبک ـــات و ج ھ

خـــۆی ل  کی دیـــکوە، ئایـــا تـــۆ جـــاکی وادا بینـــیبـــارودۆخ
دەچیــــتوە "خبــــاتی ژرزەمینــــی"؟ دەجنگــــی؟ وادەکی وەک 

وەی لـــــا ئ ـــــن؟ ئای ـــــک راوت بن ـــــردوو یاخی ـــــرد، ڕاب دا دەتک
  دەیکیتوە؟
  "ب" ی.: گردەبانوەمکش 

  
  م.ب
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  ١بندی 

  دەروازەی سربستی
  
  

پــی دەگــوترا  ، ل باخــانیکی ویلنــۆدا ک١٩٤١شــوی یکمــی  ئپریلــی 
ناســـۆری  و ژانی ســـر ئو دامزراوە ســـیرەی پـــ لوکیشـــکی، بـــدەنگ

ــدانکان م ــدانییکان شــکا. دەرگــای زین ھر ، خــران سرپشــترۆڤــایتی و زین
ی ڕۆژ ڕۆژ، مــان بــوو دەکــرانوەو بنــدی پــ و مچکھراوزەنــای کــۆت 

ـــگ  ـــدانکانم بســـر تراشـــاوی و رەن ـــوو. ھر دوو دوو ل ھاوزین حشـــر ب
ــاتن دەر ــاوییوە دەھ ــردران بردەم مڕاســتوخۆو  بزڕک ــک، ک ل ش دەب ز

ــی ــۆدرژ نوەڕاســتی  دانک ــوو. لک ــدا ب شــوە دوو پشــت مزەک ی تاریک
ــاوی بــدەنگ دانیشــ بردەمیشــیاندا بارســت فایلــک دانــدرابوون،  تبوون، لپی

 یدەکرا ھی ئاودەسـت یـان داواکـاری وەزارتـ ک ،وتیان تدابوووکاغزی پرپ
  .  یوەباج بن سبارەت ب باجی شارەوانی

دەرەوە و ل نـرانی ھسـانو کک بـووم لکوێ منیش یوێ شردەم  ئب
 ـــووم ل ـــک ب کندران. یدا وەســـتـــزەک ـــو م ـــو زۆرن نـــووم ل ـــک ب کان، ی

و ژان و ناسـۆر بـووم،  ئشـکنج نمـوونیپـوانی ھزارن  ھزاران کس،
 شـابوو، لوڕوپـادا کر ئسی ببا ت، ڕۆژئـاواوە بـۆ ڕۆژکیھو کـاتل 

کان لرانکار نازییشـیی و ورکیس وی خۆیـان جوویـان دژ بکـان جـکل
ل کسـانکی نـامۆ، ک ھر دەکـرا  ندانیکانمدادابوو. من لگڵ ھاوزیل دەست

ــی دەڕۆیشــتین.  ڕ ــزەکرەو مــن، ب خیــاپوی ئکرۆبــاتیکوە بیک بگی
ەم دووپـاتکردەوە، ک کاتکیش نۆرە گیشت سر من، بـۆ سـدەمین جـار ئو

وۆلفــۆڤیچ بگــن. پیــاوەکی پشــت مــزەکش ســیری نکــردم.  منــاحیمنــاوم 
دوایــدا  ارســت فایلکــانی ســرمزەک گڕا، ئیــدی ئوەی بیکــک لوان ل ب

دەگڕا، دۆزیوە و دایدەســتی ھــاوڕکی، ئویــش ب دەنگکــی برز ئمی 
  خوندەوە:
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ی نوخــۆ، ئوە وبــارربــۆ کا نی بــای چــاودری کۆمۆمســیاری گل"کۆمســیۆ
 ک ،نـاحیمدەبینترسـ مکی مگن، تـوخموۆلفیڤـیچ بــو کـۆمنو یدارە ل گ

بـۆ مـاوەی ھشـت سـاڵ زینـدانی  ،درا بۆی بیاری ئوەی بسردا بۆنکانی،
  بکرێ و بنردرت ئۆردوگای ئیش بۆ چاکسازیی."

وج لرخۆوە گسکم بو پیـاوەی  ئاسا شتپریـل." ئمـی ئکدەمـدا ھـات "ی
کاغزەکانی بدەستوە بـوو، کـورت نیگـایکی تبـیم، بم بڕـزەوە پشـی 

  :  گوتم
".واژۆ بک تکای'  

 ـــ ـــیش ب ـــانمن ـــرد. ھشـــت ســـاڵ؟  باک ـــان، واژۆم ک ـــک کردی وەک زۆری دی
ـــ ل شـــونکی دوورەدەســـت؟  ئۆردوگـــایکی ـــدە  شـــونکشزۆرەمل ئوەن

ت بمشــکدا کـکاتشــدا بیرۆکی دوور بـوو ئوەنـدەش تمــومژاوی بـوو. لو
دێ، دەشـــب "توەی تـــۆ پیــــاویڕەچروەک ئی. ھواژۆ بــــک "پیســــایی  ک

  .  باجی شارەوانی وەزارەت پاککرەوە بیت یاخود خواست
ژەکـــانی ئو ە کـــورت و شـــوە درڕۆژھڕەتـــی ســـردەمی  ئو کـــاتئیـــدی 

 وە تاوانبـــــــارکرابووم، کڕی شـــــــکۆوە بوپمـــــــن ب بـــــــوون، ک مـــــــاوەی
   یاریدەرەکی گرنگ، ئاژانکی تایبتی بریتانیای مزن بووم.

ەکدا ل ژووردوانیی بسر دەبرد: ئیـدی لنـو  یخیاەکانی ئوم ب ڕۆژ
ــۆ ــجرە ب ــان لپن ــوار ی ــۆ دی ــوار ب ــاتم و دەچــووم، بیریشــم ل  دی ــوار دەھ دی

ــردوو ــۆ  ڕاب ــراو ســر ب ــدەیکی نزان ــۆ ئاین بوو. ئو جــۆرە ڕۆیشــتئســتا و ب
وروبری خـۆی لبیـر بچـتوە؛ ەداغان وا ل زیندانیی دەکن باری فیزیکی د

واشی ل ی بکـی تارماوییـانوە واقعکـانی خـۆی دەوری داخو دەکا شـازیی
 کــورت بـــکنوە، ب ەکــانی زینــدانییک واڕۆژلــدەکن  بنــ. ئوان وای ۆڕ

ی لســو کک ئوەیو  شــ زمــووندەرەوەیی بــۆئیــاخ ،ی زینــدانیی نیــی 
 .چــڕیوەکــان وان. ڕۆژنپت ونڕاســتیداەکــانی زینــدانی وەک خ و لان ئ
ــرین ڕکخراو ــاتبتوە. ئو  انــکن ک بڕۆژت ــری مــرۆدا ھ ان ب شــتی ڕۆژبی

چــــــاوەڕوانکراوەوە ئاوســــــن. ھر ل کبــــــاب خونــــــدنی کــــــازیوەوە تــــــا 
ھمیشـــــ زینـــــدانییک چـــــاوەڕی شـــــتک دەکـــــا. ھســـــتی  ،ئـــــاوابوونڕۆژ

پ کچاوەڕوانیی زە، بھکی زۆر  و بر ھۆیبوەش لئ ،جۆش و خرۆش
ئویــش ژەم،  ، شــتکی ھرە برایــی، ک ژیــانی مـرۆی لســر بنــدەسـادەی
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ژەم خــواردنکی ناپســـند و  یل ســپدەدا. زینــدانیک چــاوەڕ خواردنــک
ــی پاشــماوەی پیســایی  ــدانیک و خــاونکردنوەیژوورئــوارەش البردن  ە زین

ــوو ــک ل ڕۆژ. ھمــوو ســ ب جاردەمان ھنســناپ و جــۆرە خــۆراک .ــوو ب
ەش ناپســندتر غریبــی کردنــی ئو شــتش بــوو. بارســتی خاشــاکک و لو

ک پیساییشیمان دووجار لڕۆژ ـغر داگێ دەدا. خـۆ ئکـانی دەرووندا فـیی
یشی بخیتسر، ک ھر مـایی پکخسـتنی خۆشـی و چـژ بـوو، ڕۆژکھر 

یش چـاوان. نخـر، کـاتک ە زیندانیکت دت پـشڕۆژئوا تۆ ونای تواوی 
یادەوریتــدا کشــاون: ئوان  ان نیــی، لڕۆژ، ئوا ھر ونــای ئو یبــەئــازاد د

ــوون. ئوان ڕۆژ ــا ب ــ کۆت ــ دەســتپک و ب ــڕۆژانکــی ب ون؛ وانکــی کــورت ب
.ڕیبپو ت ک بونوەی خروەک ئھ  

وەکانیش بـژ.  شـژ بـوون، زۆریـش دروەکان درواوی جیاواز بوون. شـت
، ئوسـا وات لدەکا بخوی: خوی زیندان ە نیی کئومن مبستم ل شو 

چ لسر پخف باریککی ئاسـنین بـ یـان نـاوکوی بردیـن، ئوە خوکـی 
بم خــۆ ل زیندانــدا شــوانی خولــزڕانیش ھبــوون. ئو  و خۆشــ. قــووڵ

انیکیان پــدەری زینــدھنــدکیان درژە بــۆ ٦شـوە خولزڕانــانی لوکیشــکی
ــۆ  ــوو، ب ــکشب ــدکی دی ــورتکردنوەی  ھن ــوو... ئو شــوان ڕۆژک ــان ب ەکانی

شــوی لکــۆینوە بــوون. شــوی پرســیار و وەمــی نــوان لکــۆرەوە و 
دوای  سـعاتک یـان دوو سـعاتزیندانییک بوون. ھمیش ئو لکـۆلنوە 

خوتنی زیندانییک دەسـتی پـدەکرد. بم ھرگیـزیش زینـدانیک نیـدەزانی 
  اخۆ لکۆینوەک کی کۆتایی پ دێ. ئ

 ئو شوە ب کۆتاییـانی لکـۆینوە و پرسـیار و وەمدا، منـیش ل میانی
ــووم: بشــداریکی برفراوانــی ئو باســو ــانی خــوارەوە ب خواس و دەمتقی

و  ٨، ژابۆتنســــــکی٧، بریتانیــــــا و زایــــــۆنیزم، ھرتــــــزلڕووســــــیاشۆڕشــــــی 

                                                                                       
گەی ھەزار زیندانی دەبۆۆەوە لەگەڵ دامە١٩٠٧لوکیشکی بەندیخانەیەکی گەورەی پۆلۆنی بوو، لە   ٦ زراوە، ج

کەی    ٢٥٠ کی دی دان ینەوە ی دادگا و گواستنەوەیان بوون بۆ زین کۆ ی ل دا زیندانییەکان چاوەڕ پاسەوان، لەو
(   ھەمیشەیی.(وەرگ

زل (    ٧ ۆدۆر ھرت و   ١٩٠٤-١٨٦٠د. تی تمانی ج ی نیش و زوتنەوەی ن نەری  ب وو کە بە ) دامەزر ولەکە ب
  اسرا.زایۆنیزم ن

کی (  ٨ ر ژابۆتنس ەبوو کە  ١٩٤٠-١٨٨٠ڤالدیمی وو، ئەو کەس ان ب تە جووەک ەرکردەی ناسیۆنالیس ) س
کخراوی ئیرگون زڤای لیومی. نماییەکانی بوونە مایەی دامەزراندنی  ڕ   ر
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ـــزمن ـــوونوەی وای ـــۆنی لگڵ م ٩کۆب ـــوتی ڕووســـۆســـۆلینی، کۆم ی و کیب
لک، دەربـارەی مـارکس و جـووی الوانـی بـزووتنوەلککان، دەربارەی جوو

ــــس، بوخــــارین و ســــتالین، ســــبارەت ســــرمایداری، سۆشــــیالیزم و  ئنگل
دن، دەربـــارەی بـــ خـــودایی و کۆمـــۆنیزم، دەربـــارەی تلیســـمی ژیـــان و مـــر

برەی جمـاوەری فڕەنسـی، دەربارەی شـڕی نـاوخۆی ئیسـپانیا و  زانست،
دەربــارەی بیــردۆزە ئایدیالیســتییکان و فلســفی ماتریــالی. ھنــدک جــار 
زیاتر ل دەمتقـ و وتـووژی  ئـازادان دەچـوو لوەی لکـۆینوەیکی نـو 

 .زیندان ب  
 پیاوکی گنج و درژ و قۆزیش بـوو، بردم، ئوەی لکۆینوەی لگدا دەک

 ڕەفتارزۆریـــــش وابــــــوو ل و ھــــــیچ گومــــــانی لــــــز بـــــوو. ئڕەکانیـــــدا ب
بـ یم پکمابۆوە، منیش تاوانبارکردنمدا نکواتـا بـوو. ئیـدی  "تاوانباری"ی

یانی ک  مـن خونـم ب ڕاسـتیپویستی ب بگ و گواھیدەر نمابۆوە. ئو 
ــوون. ــاوکم ک ب وەتمنکــی زووەل ھر  حاشــالکردنییان نبــوو، بس ب  ب

یتـولی جاڕنـامی  بوابـوون ب ڕتی نازییکان سری نایوە، ب دەنگـی دەس
ی نیشـــتمانی عیبـــری "ھاتیکڤـــا" جۆشـــکرابووم، ک ئـــمی ســـروودخـــودا و 

ئوەش نوەک بــۆی "بــۆ"ین  ١٠لک دەبــ بگڕیــنوە ئرتــز ئیســائیل.جــوو
یی یاخود "بین" بکـو  بـۆی "بگڕیـنوە". ئوەش  جیـاوازییكی مزن و مـا

 .باوەشگرتنل 
. Betarگورەبووم، وەک خوندکار بووم ئنـدامکی کـارا ل بیتـار  یشکاتک

شـــــنگان بـــــوو، ڤالدیمیـــــر یکـــــی الوانـــــی جمــــاوەری پبزووتنوەبیتــــار  
لک بـوو، بو پڕی جـوو، ک دوای ھرتـزل مزنتـرین کسـایتی ژابۆتنسکی

ــــــزانین و  ویســــــتی و لزرڕاســــــتگۆخۆشوە دایمیی ر لک بــــــد. ســــــا ان
بـزووتنوەک ھگیرسانی جنگی دووھمی جیھان، من بووم برپرسی لقی 

و نداری تــدابوو، ک  ھژار لکیجــووب ملیۆنــان  ل پۆلنــدا، ئو وتی

                                                                                       
ان لە        ٩ راوی  زایۆنیزمەک کخ زمەن سەرۆکی بەردەوامی ڕ ایم وای ا  ١٩١٩د. ح ین  ١٩٤٦ەوە  ت و یەکەم

ائیلیش بوو.سەرۆک دەو   ەتی ئیس
تی دایکی    ١٠ تەوە" ئەوەش ھەر لە سەردەمی بایبلەوە و ائیل دەگر ائیل دەقاودەق "نیشتمانی ئیس رتز ئیس ئ

اری      ۆتەوە کە ھەر دوو کەن کەوت ا ئەوەی ل اوەتەوە ت تە چەوس ەش ئەو و ائیل بووە.ھەمیش انی ئیس ەک ڕۆ
رێ، ئەوەش د   تین بناس وردن بە فەلەس ارەکەی ئ و ئەو    رووب ک تین، بە اوای فەلەس وترێ نەوەک ڕۆژئ ەب بگ

وبن داگیرکراوە. رە لە دوازدە تیرەی عیبری بەناوی ماناسە، گاد و ر مەش بە فەرمی لە الیەن س ت   ھەر
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ھاوڕکان و من  دەبینی. ١١ھمیش دەچوسندرانوە و خونیشیان ب زایۆن
ـــا وەچی نـــوێ ب شـــ ـــن، ک  وەیک پروەردەھمـــوو ھوکمـــان دا ت بکی

 لک ئامـادە بـن، بکــو لجـووۆنـانی دەوتـی ڕدان بـۆ ەنجـڕنوەک ھر بـۆ 
لو پناوــدا بجنگــن، ئــازار ببــین و گر پویســتیش بکــا ل پناویــدا بمـــرن. 

ەک بــووین بــۆ ڕکخــراوئــم ســرقای پروەردەکردنــی گنجــان و  کــاتی
ب مۆتنـامی بریتانییکـان؛ لوـدا، ل  ئوەی بگڕنوە ئرتز ئیسائیل ب

ـــی  ـــامی نتوایت ـــز ئیســـائیلدا، پی ـــک لکـــایتی لجووئرت ـــووەوە، ک  دای ب
 زڤـــایی ئیرگـــون ڕکخـــراوککی دەســـتی عیبریـــان بـــوو، ئویـــش دەســـتپ

ازیـــــل و نـــــدەیی مزن و ئفســـــوناوی دایڤیـــــد رب خـــــۆی و فرما لیـــــومی
   بدەنگی و جدیی و بواپھنران ھاتکای.ئبراھام سترن ب یادەریدەری

ئوانی ھوی لناوبردنی ئمیـان  ل برامبرک ھرشلرەوە یکمین دژە
دەدا، دەستیپکرد. ھروەھا بۆ ھمـان مبسـت برھمـی یکمـین لشـکری 

ـــۆکردنوەی چک، مشـــقپدانی جوو ـــکوتوە. ک ـــاران، ینمایڕلکانشـــی ل ک
رکردە شـکاندنی سیاسـسـ وکردن"، کجـووتی "خــۆجەوەکــان لمیان کل 

کان پیەویان دەکرد، کارکی وای کـرد دەروازەکـانی عرەبی ھرشھمبر 
ــد بکــرێ ئمش بــۆ مــن و بــۆ ھزاران الوی دیــک ھمــووی  -وتک تلبن

خ و کی مزن بوو برپچی بـدرتوە. بـۆ یارمتیـدانی ئم بـارودۆیتیەواڕ
دەماف و ئرککــی شــکۆداران بــوو، ئرکــک ــان بری، گورەتــرین زشــان د

برامبر وتکمـان، ک خکـانی دیـک مترسـی ئوەیـان خسـتبووین سـر 
مان بکـرد  لسـتمان پروەک ھمـان، ھکلر گرامـبک برکن؛ ئن ببتا

ومانـدا و. ئـم ھاشمانگیاند، ک لسر لواری دۆزەخی لنـاوچوون بـوڕو 
جمان برکنین.ئب 

 ل می ئــری کـارەکبرلزینـدانی لوکیشـکیدا سـ م لکرەوە دلۆڤـانکـۆل
ژر تیشـکی چرایکـی دیـکدا دەبینـی. بنمـا نمایشـکی ئو بـۆ پرسـکمان، 

کی نکتیکیکی، ک بونیــادی دامزرانــدزۆر بــ جــ بــوو، بم الین دیــالی
ئوە بوو بم تواوعیار بوو. ل میانی ئو شـوە لسر بنیات نرابوو ھی 

  درژانی لپرسینوە لگڵ مندا، ئفسرە گنجک پیگوتم:

                                                                                       
درێ.         ١١ ن ارەکەش بەکاردەھ اوی ش ای ن ا وەک ھاوت ودس) ھەروەھ اری ق ەلیم (ش کە لە ئۆرش رد ۆن گ زای

.   وەرگ
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ئو نمایشـکی داڕشـتی خۆیـدا گاتجـاڕی و خاپانـدن،  ل ھموو"زایۆنیزم 
اســـت نیـــی، ک مبســـتی ســـرەکی تـــۆ دامزرانـــدنی ڕکـــانی. ئوەش ولبو

ب ل فلستیندا، یاخود نیازی تـۆ ئوە نیـی ب ملیۆنـان لک جوودەوتکی 
ئامانجک ب تواوی ھی جبجکـردن نیـین  ھر دوولک ببیت ئوێ. جوو

لککــانیش ئم شــت بــاش دەزانــن. باســکردن ســبارەت ب جووو ســرکردە 
دەوت، پردە لســر مبســتی ســرەکی زایــۆنیزم ھــدەداتوە، ئویــش 

لکی ل پـــگی خۆیـــان لنـــوان شـــۆڕش ل جـــووردنی الوانـــی بالڕـــداب
 ل ریتانیــایشــنیازی ئیمپریــالیزمی بر پب وڕوپــادا خســتنیانتــی ڕۆژئھ

ناوەڕاســــتدا. ئوەش مــــاکی زایــــۆنیزم. ھمــــوو بــــاقیکی دیــــک قپلککــــی 
دەستکردوە، ب مبست بۆ خاپانـدن سـازندراوە. ھرچـی دەربـارەی خـودی 

،ی  خۆشـــتنـــاحیمھو  مـــۆش ئ ـــۆڤیچ بـــگن، ت   دەزانـــی و بڕاســـتیوۆلف
مبســت ئو خاپانــدن لپنــاو بریاتانیــای گورە و بــۆرژوازی نودەوتیــدا 
دەکی، یــاخود تــۆش یککــی لو یارمتیــدەرە گمــژان، ک خــک ل ئرکــی 

ـــوو  ێسرشـــانی خـــۆی ل جنگـــان دژی چوســـاندنوە، الڕ دەکی. ل ھم
  ی تاوانکی تۆ گورەی."ب ڕاستدا بارک

تنی مـــدا شاشـــی لودیـــارمنـــیش ھمـــدا بـــۆی  کانیـــدا بوم، ھنووڕبـــخ 
 وە، کمائیل جووبوونی ســووربــکرتــز ئیســوە بــۆ ئڕانر گســەکــان ل

ــووڵشــتکی  ــاخر ئو خۆگــۆڕین و خۆنمایشــکردن چــۆنڕاســتیو  ق ک  ،ی. ئ
ــــزیکی دوو ــــان ھجووھزار ســــا  ن ــــۆ ەک ــــن، ل نوەیکوە ب ر بدواوەی

ب ،کی دیکوەیوە بۆ دواوە بـۆ  نڕدە بگندان سداری چرمایسـ ر لب
ئوان ھر ئو خونیان ھبـووە؟ ئـاخر چـۆن زایـۆنیزم ھـیچ  و سۆشیالیزم،

ــجگ ل گاتجــاڕ ــی ب ــانی نی ــدە ب گی ــاکی بن ــک بنم ــوانی، کات و  جــوو ن
ودەکانیــان دەردەکوێ وربــینکی ل نــوژ و درئرتــز ئیســائیل، ئوەش دە

ملیۆنـــانیش قوربانیـــان ل و ب ـــاودا داوە؟ ل ـــا ب  پن ســـردەمی ئمشـــدا ئای
رمایســـ زاران لی  ھنـــدنی زانکـــۆ و ژیاننـــامخو و خۆشـــی خۆیـــان و ل

  خۆش نبوون؟ دانایابیان لپناو کارکی ھرەوەزی ل ئیرتز ئیسائیل
کـــانی مـــن بوـــا ھ ـــوای ب ڕۆیشـــتدا  ب ـــدەکانم نوەک ھر ب ن. بگوبن

لکۆرەوەک نھنا بکو ھنـدەی دیکشـی تونـدتر کـرد. ئویـش وای وەم 
  داموە:
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ــــبت ڕ"ئوەی تــــۆ دەیــــی ھر  وە. ھاســــت دەکــــاتپشت می ئــــکامــــان
کی ســۆزاوی  لســتــوان  ھ جوون مرھو بئ ،یســتین ھلــۆ ف ــدا ب ەکان

ی دیـــاریکراوە. ب مـــژووی خۆیشـــی برەنجـــامی پرەســـندنکی یـــەردەپرو
ــوو ــاو ئوەدا ب ــدی، لپن ــزل وروژان ــاودەقی ئو ھســت ک ھرت ــی  ،دەق ئرک

ــۆ ــودەوتی  خــۆی ب تــی نوەی ڕبرژوازــا بــۆ ئ ئرکــی  ەکــان لجووایــی بک
ر شۆڕشــی سۆشــیالیزم برامــبــالڕ خۆیــان بیلــی پگیـــری ڕدا ببــا بــۆ م

ـــــارەی لـــــک. باشـــــ ئو نکـــــودەوت ـــــی؟ ھرچـــــی دەرب یکردن ککـــــی چی
ـــدەھن، ئوەش ـــان ج ـــدکارەکان ک زانکۆکانی ـــکی  خون ھر بگیکـــی دی

کت. ئندازیارک دەب بمنتوە و کاری ئنـدازیاریی بزووتنوە کاردانوەی
دوای داودەرمــانی خۆیــدا بــگڕێ. ئرێ تــۆ چــی  خــۆی بکــا، پزیشــک دەبــ ب

ەکان دەبیــــــت و مشــــــککانینان بخاکــــــدا دەدەی. ڕۆشــــــنبیر؟ تــــــۆ دەکی
 ١٢بنـــدکراوان ک ســـر ب پـــارتی ھۆشـــۆمر ھـــاتزایرە ان، یکـــ لڕکوتـــ

فشـــــی ئوەی دەکـــــرد، ک کۆمۆنیـــــان ل فلســـــتین دامزرانـــــدووە. ئو 
نخـر  یکـان کـرد!ملیـۆنرە ئمریکی ئوەیان  چـۆن ب پـارەی گلحۆی! ئاخر

ۆکـان ناوبۆشـن. ریکان نـاگۆڕێ. ئو ھمـوو چیڕاسـتیخـوازی بردووڕابگن، 
  کانی."وزایۆنیزم گاتجاڕی و نمایشکی لبو

 ١٣، ک شـــۆڕشئوە بـــووشـــوکیان چقـــی بـــازنی گفتوگۆکانمـــان لســـر 
ـــــانی بیرۆبیـــــدجان جووچارەســـــری کشـــــی  و دژە  Birobidjan١٤لکک

رکوتنی وەی، تنھــا ب ســـبوو لســر ئســوورســامیزم. لکــۆرەوەکم 
ـــ، ک کشـــی  شـــۆڕش کشـــی ناســـیونالیزم لکش جـــووچارەســـر دەب

، "پویستی ڕایگیاندبشک تیایدا. "بم شۆڕشک" وەک ئو ب پرۆشوە 

                                                                                       
ۆبیکی تونەوانی بـای چپـی زایـۆنیزم بـوو، ک ئنـدامکانی خۆیـان ب ھۆشۆمر ھاتزایر ھ  ١٢

ــۆش  ــدۆلۆژی تواوی مارکســیزم گ ــا ک لســر ئای ــۆنیزمی دادەن ــدەکانی ناشــیونالیزمی زای توندوبن
کرابن. ئمۆش ئوان بنمای پارتی ماپان ل ئیسائیل، ھشتاش ھر بانگواز بۆ ھزری کۆمـۆنیزم 

کۆمارەکـــــانی یکتــــی ســـــۆڤیت  بئــــازارەوە دەڕوخـــــ. ئوان کـــــۆمیکی   دەکن لکاتکــــدا
دەومندن، ناگونجاوان  کاریگرن بسـر ئنـدامکانیان، ئوان لبـاوان دژی دیـنن، دیسـپلینکی 
  رەقیان ھی، زۆرزانان ڕکخراون، ل ڕووی سیاسییسيوە نرم و گونجاون بۆ خای ھلپرستی.

١٣   ست لبموەرگ.فی ڕووسییایلشرەدا شۆڕشی بشۆڕس ل  
بیرۆبیــدجان چنـد ســاک بر ل ئســتا کۆمـارکی جوولکنشــینی ئۆتۆنۆمیــداربوو ل یکتــی   ١٤ 

  سۆڤیت. 
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توان بۆ دەوالدەر و ھ وەک بن ،ینگاوەران ھج ب بـوو. باشـکی نت
 یتماوەری، ڕبۆچی نایرەی ج؟"یزی بیوەی خۆی ھشاوی کاردانل ک  

  منیش ھومدا  ھوستکمان بم سربردە ھمادارە شیبکموە:
"ئی دادوەری مدەنی، ب خیـاڵ بـن برچـاوی خـۆت، ک تـۆ ل شـقامکدا 

ــۆ چــی دەکی؟ خانوودەڕۆی و  ــا ت ــان تبربــووە. ئای ــان ئاگری ەکــانی ھمووی
پـکوە گوـت ل  دەکی. بم ئگر ل دیارە تۆ بانگی تیمی ئـاگرکوژنوە

 ک بوو لک یان مندارزبـووەوە، ئایـا خـانووھاتوھاواری ژنگرتـوو بکی گ
چاوەڕی یارۆی ئاگرکوژنوە دەکی؟ ب دنیاییوە چاوەڕێ نـاکی. تـۆ بـاز 

ودەدەی و ھ رەکــــــــاوارک بــــــــکی. ئیــــــــدی ئوەش  ڕزگــــــــارڵ دەدەی ھ
وا دابنـ، ک شـۆڕش دوا چارەسـری گلـی بـ بارودۆخکمان. بۆ سـاتک 

ی بیرۆبیدجانیشـوە ئوە ئزمـوون ل میانیخۆ ھر -کی، لجوونیشتمانی 
ەکـان پویسـتیان جووکـردووە  رکـی بوەەدەردەکوێ، ک یکتی سۆڤیت د

یـــان ھ ـــی تایبخۆی ـــم وەک ئو ژن و  -ب ھرم ـــابینی، ئ ـــۆ ئوە ن ـــا ت ئای
ە ئاگرتبربووەکان گیرمـان خـواردب؟ ئـاخر خـۆت خانوو پیاوانین، ک لنو
ان پکـــردوین. ئوەش دەزانـــی ئامـــان یـــســـامییکان چی دژەدەزانـــی میلیشـــیا 

ەکانمـــان گیـــان گرتـــووە، بکـــو خانوو ب تنیـــاچیمــان بســـردن. نوەک 
سـتان ەلنو مشـخی ئـاگردان. ئایـا لو بـارەدا تـۆ دەستو خزانکانیشمان

 ئو کــاتتــا تیمــی ئــاگرکوژنوە بگــات جــ؟ ئــاخر چــی دەبــ گر  دەوەسـتی
ــر، دەبــ ھر ئســتا خککمــان  خوێ؟ نڕزگــاردرەنــگ بــک  مــ بکــرن. ئ

دەبــــ ھوــــی ئوە بــــدەین ئوان لنــــو مشــــخک دەربــــاز بکیــــن و 
  بیانگینین نیشتمانکمان. ئایا ئو کارە، شتکی خراپ و بدە؟"

. بــــارودۆخکم ل ڕەوانبــــژادا، پمــــوای وا باشــــترە بــــبم ل چرکســـاتی و
شـــکی زۆر ڕی ،شـــودا، ســـرکی تاشـــراو ل ڕووتنکـــی بچکـــۆ و ژوور
ــــات ــــامرادان وھ ــــن لوێ ن ــــم. م ــــدەکا واب رو وام لــــب ــــونرایتی  ل برام ن

ــــی زلھــــز دانیشــــت بخــــۆی و  -ئوەی لوەش گرنگتــــر بــــ -ومودەوتک
ییکیش بۆ گومان ناھتوە. ئاخر ئرگومنـت و بـگ بیردۆزەکی ھیچ تارما

 دژوارەشـــدا ک دەوروبرەکم لـــ ڕەوشـــدادی چـــی دەدا؟ ھشـــتاش لو 
وەتنـــگ دەھـــات، منـــیش لنـــاخوە ھســـتکی وام ھبـــوو، ک مـــن ئرکـــکم 
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خۆم ب، بکو لپنـاو  لپش و دەب بدی بنم، ئرککش نوەک ھر بۆ
  بوونوەیکی نیشتمانییان بوو.گلکم و لدایک

ـــارامگرتو ان دانیشـــتووە و وھرچـــی لکۆرەوەکشـــم ل شـــونی خـــۆی ئ
 .الوەدەنب "قللق مللوە ھئ" ک گۆتی کی من بندوبگموو بھ  

شـــودا درـــژەی ھبـــوو. بزۆریـــش وابـــوو  ل دوایدەمتقکانمـــان شـــو 
ھندێ جاران ب میزاجکی خۆشـوە  لکۆرەوەکم بحوس و رز بوو.

  :نموون شتی پدەگوتم، بۆ
نی خـۆت و"تۆش ھروەک باقی گیراوەکانی دیکی. لجیاتی ئوەی لسر قو

  دابنیشی و ب سر بیر بکیتوە، بکو تواو پچوانکی دەکی."
بـادا حوە نشدا ئاگـاداری دەکـردمندێ بۆنھ ی خـۆی ولدەسـتسـ ل 

شـی دەگـۆڕا، ت ل مزەکی بردەمی دەدا و شوەی زمانکسدی ب مبدا. ئی
ە دەقـاودەق بگـورەی قـانونی سـۆڤیت ڕەفتـارئو  وەیمنیش ببیرم دەھنـا

  قدەخ بوو. یکک لو بۆنان شایانی ئوەی بیگموە.
 ی یکتی سۆڤیتم لبر بۆ خونـدەوە. بدەستوورشوکیان من بگیکی 

 وون و ئاشـکراڕ ی سـتالین ئوەی بدەسـتوورل  ١٢٩ایوە بگی بیرم ھن
انی بگــان ھاووتیــمـافی پنــابرتی بـدات  دەبــ تـدای، ک یکتــی سـۆڤیت

ـــک لور کاتن و بـــۆ ئـــازادی نیشـــتمانی خۆیـــان  و دەســـت جـــدم ھســـت
ــــکموە، بم شــــوەیی  ــــوانیم دەقک پشتاســــت ب ــــر ک ت دەجنگــــن. دوات

  ە بوو:خوارەو
ھـۆی   بگانـانی بییھـاووت"یکتی سـۆڤیت مـافی پنـابرتی دەدات ئو 

ـــربرگری ـــاخود ب پیوەســـتی لگڵ دک ـــاران، یـــان ی ن ل برژەوەنـــدی کرک
ــــازادی نیشــــتمانکیان  ــــۆ ئ ــــات ب ــــۆی خب ــــان بھ ــــارکی زانســــتیاندا، ی ک

  دەچوسندرنوە."
م بممـن ئ "،ت نیـیو مافگـوت، جـا بوسـوور'تۆ ئ رەوەککـۆل وە بون

زیـادکرد  ی ب وامگـوت و ئوەندەشـم بـۆب ڕاستئوش چ ساویلکان ب یان 
ــ ــاب م ــک، "ن ــکی. بکــو ب پ ــدا ب ــ خــۆراک و چن ل زیندان ــۆ دەب وانوە ت

ــین بــکی و کۆمکمــان بــکی.  نیشــتاک بــۆ خــۆم و گیراوەکــانی وەک مــن داب
لبر  اودەنـدرین، ئوەش ھرڕی خۆمان ایتجووئم لبر  سنوورلودیو 

 ک ،وەیوخۆئائیل  ڕاســـــترتـــــز ئیســـــئ کانمان لنیشـــــتمانیی ـــــۆ مـــــاف ب
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ــدەکا داوای  ــان ل ــی ســۆڤیتدا وام ــافی تدەکۆشــین. خۆدیتنوەمــان ل یکت م
  ەوا ببینن."ڕپنابرتی بکین و پشمان 

و ســپی  ورســوی ڕووســی کــابرای ڕووخســارلگڵ بیســتنی ئو وشــانمدا 
رە بفسـو ئبـرد ئڕا. زۆری نـگن ھــزە پو ڕ کۆمشــت کـانی کـردنج

شــی برزکــردەوە: "ھی پــارزەری گلحــۆ واز لو قســ قــۆڕان بــن! دەنگی
ی ســتالین بیـتوە؟ تــۆ ھر وەک ئو دەسـتوور بــگچـۆن زات دەکی ئو 

و ســــیخوڕە دەنــــونی، ئو دوژمــــنی مرۆڤــــایتی، ئ ڕەفتــــارســــگ ھــــارە 
وەک بوخــارین."  -مــام) مبســتی کـ بــ؟ مــن مڕاق یبــ نـودەوتیی (تــۆ

روەک بوخــارینی ناپــاک قســردا قیژانــدم. "تـۆش ھســی بیم قســئیـدی ئ 
زی ب بــگ دەھنــانوە تـــا ـــکســی وتکــانی مــارکس و ئنگ دەکی، ئو

ـــادا. ســـتا ڕاســـتی ـــ بســـلمن. بم ئوە دادت ن ـــلخـــۆی پ ـــرە ین ئ ی فم
نــاکرێ  ،گرــدراون ینگلــز کــردووە، وانکــانیش یکیکوانکــانی مــارکس و ئ

ر بکـرێ." ببژگو ودا لنی لکردن کۆپلپتوەگـا  ،واتنی. "کـدەکم پپـ
ل  بـگیک وە سری ھداوە، پدەچی بیوێ ب ھـۆی١٥بلیمتک ل (ویلنۆ)

  ی ستالین قناعت بمن بن..."دەستوور
ـــنوەی ـــووم. ل یمـــن بھـــۆی ئو تقی ـــاس ب یک  شـــدا خـــۆ ئو لڕاستی ک

امــــانکی خۆیــــدا وەک ڕل نــــو  بــــگ. دەرھنــــانی ڕاســــت بــــوودا ڕوانینــــ
ھرچنــدە ھمــوو  :مــن پــم گــوت دەڕوانــدرا. بم خــۆ لخشــتبردن لــی

ـــــادەســـــتوور ـــــدای وات ی وای تـــــۆپل ـــــانگیرە، بم ک ـــــرۆکی  ەک یک و بی
ب ی و کــار ل کــۆپل و واتــای ئوانــی دیــک ناکــا. ئوەی مــن ســربخۆی ھ

گنـابووبم ھ کواوی کـۆپلکـو تبـوو، بک نیکـۆپل گکی بـشـەوە، ب
، ئوەش ھــیچ دا  بــوو. مــن ئامــاژەم ب مــافی پنــابران ل  یکتــی ســۆڤیت

ی نمــوون ھــیچ پیوەنــدی ب ھبژاردنــ پیوەنــدی بشــتی دیــکوە نبــوو، بــۆ
  دەستی بای سۆڤیتوە نبوو.

بم بگوبندەکم کمترین کـاریگری ننوانـد. ئو ھر مکوڕبـوو لسـر 
  براوردکارییکی  ب" بوخارینی سیخوڕی نودەوتی".

کاتـک گــوم لو شـاگردە تونــدەی شۆڕشــی کۆمیـونیزم بــوو، ک  بو جــۆرە 
زۆر شـــت  زم" دەـــ، ئیــدی لقســ ب  دندەری نــاوداری "ئلفبـــای کۆمــۆنی

                                                                                       
١٥  .   ویلنۆ ھەنووکە پایتەختی لیتوانیایە، کاتی خۆی رووسەکان داگیریان کردبوو. وەرگ
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انـی گیشتم، ک پشتر الم تلیسم بوو. لوە تگیشتم چـۆن بوخـارین و زۆر
دان بوەدابنـن گـوای سـیخوڕن و دوژمنـی  ،دیکش وەک ئو وایـان لکـراوە

  کۆمگی سۆڤتین.
بنـدکراوەکانیان بنـج  کانڕووسـمان ئوەمان خوندۆتوە، ک چۆن وھمو

 م مـن کردووە تا بـنن. بوە دەربھیـانسـتیان لبوەی میفـی خۆیـان ئک
 واتی کسـتراو بـووە. ئبمـووی ھوە ھئ رەنجـامو بر ئسـ یشتمگ
چــــی بــــووە؟ ئوان چــــۆن ئمیــــان کــــرد؟ ئرێ ئو کارەیــــان ب فشــــاری 

ئو  ل مـاوەیجستیی بووە؟ بلدان بووە؟ مـن ھر تنھـا ئوەنـدە دەـم، 
ــدە کــاتی ل  ژــر لکــۆینوەدا بــووم، پنجیکیشــیان نگیانــدوم، ھرچن

 گرتبـــوو، خـــولی گیرانکشـــمانمنیـــان ب "تاوانبـــارکی سیاســـی" بھنـــد ھ
شـیان وھندک جـار زۆر بـاھۆزان بـوو. لو سـدان گیـراوانی ک پشـتر تو

گـدا یكی جسـتیی لڕەفتـارکامکیان گـوم لنبـووە ھـیچ بد ل ھیچھاتم، 
ــیش ل ــانم بیســت گــوای ئوان ــان  کرابــ. ل کمکی ــدکیان بیســتب ک لی ھن

ـــــروزۆری  ـــــین، ک پۆلیســـــی ســـــۆڤیت زەب ر واش دابنت گـــــان دراوە. تن
ـــزی  ژنە برد بھـــاووبکارھنـــاوە، تنھـــا ئوانی مـــافی ئوەیـــان ھبـــو ھ

نایـــان ک ھرگیـــز پ انی ئاســایش یـــان ئفســـرەکان بــوون،پــۆلیس، ئاژانکـــ
 منانـدا". ئـھت پنـاعنـدی قوبگب" ل وازە ھۆڤییانو شر ئب بردۆتن

ــز ــانت ل ھنــدێ شــت ل خــوی ســادییان ل ئرت ــۆلیس تن  ئیســائیل و ل پ
ش بـــین ڕاســـتگۆمانـــداتی بریتانیـــای "دمـــوکراتییوە" فربـــووین. خـــۆ ئگر 

 ندێ خوجووناتوانین پۆلیسھ کانی خۆشمان للبـ زەونـانتـاوان  ی وا ق
 ل ھربزانین. ئوەش پلنانکی قوڕسـ، بم گومـانی تـدا نیـی، ک پـۆلیس 

.یر ھیان ھشانریتی ھاوبندێ دابونھ ک بیکو  
ــــدا ڕ، ئدی چــــۆن پۆلیســــی ســــۆڤیتی ل باشــــ کــــاری لکــــۆینوەی خۆی

ل شــانی نــادا؟  گیشـتۆت برەنجامــک، ک ھـیچ پۆلیســی وتکـی دیــک شـان
ــاخر چــۆن  ــاووتیئ گنجــی ســۆڤتی، ک دیــارە خــونرکی پرۆشــی  کیھ

ـــــارین ناپـــــاککی  ـــــام، ک بوخ ـــــات ئو برەنج ـــــۆنیزم" دەگ ـــــای کۆم "ئلفب
ــارە؟ بــۆ وەمــدانوەی ئو پرســیارە، وا پویســت ســیری مشــکی  تواوعی

ــن. ئوســاوخــودی بوخــارین و ھاوچارەنو ــاو ســکانی بکی ــینئو پی  ،ە دەبین
ی  چــۆن لکڕگیــرییپ کــرد و خۆیشــی لواوی جیھــان پشــتی توە تکپــ
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ر بوەک ھوەش نواودا بوو، ئکـو  تییدا بستکی جگیریگۆش نھا لت
انیـی ودو دابـانی و سیاسـییان. ئو دەروونـلوەش پۆلکتر، گۆشگیریکی 

ئاســا ل نیی خۆمــان ەھــا بــوو. ھروەک ئو گۆشــگیریی ماســیی بچکــۆڕ
و گۆشــگیری ماســی گورەکــانی زینــدانی لوبیشــکی ل مۆســکۆ.  لوکیشــکی

گاتکیشیت نیوش ت تاکنانک توەیش ان، بر  دابکی سـھیچ بنیادەم
.و زەمیــــنیــــان  ئی بیردۆزەکواننھــــا ئتــــگکیــــان بــــۆ ڕی ھــــیچ گومان

ــزان ــانی دەرەوە ب ــارن جیھ ــدانک نھشــتونتوە، خوازی ــواری زین ن چــۆن دی
ــامی ڕۆژدیــاریکراودا ھنــدێ  یل ســردەمبــکن. ل ھنــدێ وت و کــون  ن

نـــامی ڕۆژدەکنوە ھرگیـــز ل  امانـــک بــوڕقاچــاخ ھن ک ھواـــگل و 
ە و لوێ ھـیچ دیـواری وکردنوە بخۆیانوە نابینن. لردا تیشکی بڕپدراو

ێ بخــونتوە یــان گوبیســت بــ. بــدەنگی زینــدان ناشــک. کســیش نــایو
کـــی نـــوێ ھـــیچ ھوا ،دەکــرن دانکانـــدا دروســـتجاڕنامکــان ک لنـــو زین

ـــزووتنوە ـــادا. ھـــیچ ب ـــزووتنوەی شۆڕشـــگی بدەســـتوە ن ـــوە ب وک لی
دەبــت  ی شۆڕشــگانڕەفتــار وە نــاگرێ. بــۆی ســرچاوەی دندانــیســرچا

 ەکــان، لتۆمتبار ل بردەمش بران. شۆڕشــگەکانیھــم، بنگکانیشــی لبــار
ادەگـــرن وەک ڕجالدەکانیـــان ســـریان وا برز  بردەم دادوەرەکـــان یـــاخود

ڕابگینـن. ئیـدی  دوای ئوانوە بت تا پیامکیان پ یک لسووپائوەی 
 و لـــا. ئ ـــدانکراوەک ب ھـــزرەکی دەناســـرتوە ک بکـــاری دەب کســـ زین

و یــاخود مــردن ناترســ نجشــکئو لی  ، ئکخواســت ک ــک دایباوەڕ
دەبــــتوە ھمــــوو  قســــکرکی دیــــک ھر دەدۆزــــتوە لوشــــوە بــــو

  دەوروبری دابگرێ.
دەقوم گرھات و ئو بوایی زیندانییک تکوپک بشـکندرێ؛  بم چی 

 ب ڕەھـا کـرا، ک پڕاوزخسـتنکی بـارکی ڕاسـتیئگر ھات و ناچـار بو 
و ن  ھـــیچ بوونوەرـــک ن بیبینـــکســـک،  چدەگـــرێ، بوەی ھـــیخـــۆیوە 

ەوشـ کوشـندەکی لگڵ ڕ بیـرۆکی قوتـاربوونی ل ئو کـات. ئیدی یببیس
ی لبا شتر کی پییانشۆڕشگ و توخمخۆیدا دەمرێ و ئ دەڕوانـد و ل 

ـــوو، تکوپ ـــدا چکرەی کردب ـــاخی دی ـــاترین و ن ـــدی ب ـــک دەشـــکندرن. ئی 
ـــرۆکی شۆەواتـــرڕ ـــان،  گی لڕشـــین بی ـــت پـــاڕانوەیکی ب بزەیی ال دەب

ڕکردن لبری شوسا لوە. ئیـدی   ئتناو ھزرەکانی بۆ ژیانی خۆی دەپـاڕپ
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دەرفتی ئوەی پدەدرێ ک بۆ جیھـانی دەرەوە  ئو کاتھر  ، بئو کات
وسا ببدوێ. ئ  ی کنو بدەباری ئزوخۆ بـۆ یاخود ناڕا ڕاشکاوانسـت

 یوانل ی کــاژەی ــاخود ئو ئام ــی دەدرێ، ی پ ــان ک ــکی ژی دەرفتکــی دی
یت ڕووســ"نھنـی" شــوازی  ئو کــاتلـی خــۆش بـبن و چیــدیک سـزا ندرێ، 

پـــدانان بـــۆ بردەم خۆتاوانبـــارکردن و دان ەی ئوان للبـــارەی دنیـــابوونو
دیکی بو ی کیمییــــــایی ھــــــیچ پیوەنــــــڕگــــــاجمــــــاوەر، بــــــۆ دەردەکوێ. 

ـــی  ـــدۆرکی کم ـــانش بان ـــدوتیژی فیزیکی ـــا تون ـــی، ھروەھ ـــاردودۆخوە نی ب
یــی، ک بانــدۆرەکی دەروونبســرەوە ھی. ئوەی لخشــتبرە ھۆکــاری 

کسانی لو بـارە نوخـۆییی  ی، ب خاترجمیشوە بۆ ئووون و ئاشکراڕ
ئوانش، ک ب  ادـن و ھروەھـاڕوە ینو کۆمی دەستدارانی سـۆڤیتی

  شی دەمقای ھاتوون.وھر ھۆیکوە ب لگڵ سرکردەکانیاندا تو
ــارەی ئو شــت، مــن ل گرتو خــانی لوکیشــکیوەوە زۆرم بیرلکــردەوە؛ ودەرب

ـــگ و بنـــدەکانی  وزو نخاســـم ھر دوای ئوەی بگوبنـــدەکانم لمڕ ب
ــــانوە، ئودەســــتوور دەرفتــــی کــــات باشــــترین  ی یکتــــی ســــۆڤیت ھن

ـــوو. حفـــت  ـــن گۆشـــگیریکی  ڕەبقی ڕۆژبیرکـــردنوەم ب ـــان خســـت ب منی
 ل ڕاســتیداتواوە. ســزاکش ھــیچ پیوەنــدی ب لکــۆرەوەکموە نبــوو. 

ھۆکــارەکی ناشــیاو زۆر گمــژان بــوو. پاســوانکمان گــوی ل نــوکتیکی 
ب وە بـــــۆ  مـــــن بـــــوو، ککمـــــژەیگ بارەت بوە ســـــزمـــــانی یدیشـــــیی

اوزینــدانییکانم کردبــوو. کـــابراش وا تگیشــت ک لگڵ ئوم، بمجـــۆرە ھ
ـــدام و حفـــت  گیریڕۆژزمـــانی لـــۆ  ی گۆشـــ ـــان ب (چـــاوە زینـــدانی تنیای)ی

بیموە. چاوە زیندانیی س گۆشیکی تنھاییک ھر س ھنگـاو و نیـوی 
 پنـجرە موە، ئوێ ببکخۆمی تدا جی دەبوو، دەبوای تیایدا ھبکم و 

کی ناخۆشــی لــدەھــات، ئیــدی  بــوو، بــۆنشــق  دەبــوایشــکی خۆمــدا مم ل
  بکم. 
ئــاو زیــاتر  و خــۆش نبـوون. ھیچیــان بدەر ل نــانی وشـک سـعات ١٧٠ئو 

 ل ھمـووک لوەش خراپتر بـوو. لوـدا پیسـایی ڕەوشندەدام. بم خۆ 
ھرگیـز فـێ ندرابـوو.  و قـوژبنکییوە ھبـوو. پیاسـییکی نـو ئوێ کون

باســـککانم  دەبـــوایەق و تق بـــوون. بـــۆ ســـرینیش ڕنـــاوکوەکی بردی 
 ڕۆژ ەق بـــوون. بڕو  بچـــووکبھانـــام ھاتبـــان. ئـــای ئوەش چ ســـرینکی 
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ویش لشــرم بـــوو، بگ کرباری  چــاوە زینــدانییســریم. ســـرما دەقســـ
مشکی ب وەی ھاوزیندانیم بوو، کونوەش ئبوو.  جموجۆڵ ئ  

مــردم. ھاوبــدا مــام و ن ــیگران بــوون. م منــی تیای ــدانییکانم بــۆم زۆر ن زین
لو "گۆشــگیرییدا" گـات نبــوو. یکـک ل گیراوەکــان، ک  ڕۆژئـاخر حفـت 

ھر ھۆیکوە بـ لگڵ سیاسـییک داوای کلوپلکـانی  ب ،الوکی دز بوو
ڕوالوازی وەک مـن برگی منی کردبوو. ئـاخر ئو دنیـا بـوو ک کسـکی ل

ــاگرێ. بم ئو بســتزمان لڕۆژحفــت  ــامراد بــوو.  ی "ئوێ" ن ــدا ن کۆتایی
ــدا  ھر چۆنــک(دواتــر  ــان بســر خۆیان بــ، ھاوپیشــکانی کلوپلکــانی منی

  بش کرد، بم ئمجارە ھۆکارەی جیاواز بوو.)
پـــی و ژیـــانم مـــانوەم ل گۆشـــگیریکدا وانی وای فرکـــردم ک ب ھمـــو

یش ب، چنـد پداویسـتی کمـی ڕۆشنبیرقرزبارم. ئای ک مرۆڤ ھرچندە 
مشـکم  ئو چاوە زیندان گۆشگیری تنیاییمدا راھنانکانی ل ماوەیھن. 

ــی پیســی دەوروبریشــم ناچــاری کــردم  ــدە واقیع ــوون. ھرچن ــ پچــان ب ب
ـــازا ـــانکی ئ ـــک نوەک ب جیھ ونم خـــنم، ب ـــاکی خون ببی د، نوەک ب م

ــو  نکردن لپیاســ وەک بــاخود ن ــاوکی خــۆش، ی گونجــاو، نوەک ب گرم
شـتکی ئـازادی و مرۆڤـایتیوە، نخـر، مـن خونـم ب  ب ھـیچداران، یاخود 
بینـی، ب زینـدانکی تلبنـد، بوەی یـاوەرم ھبـن و  گرتووخانچاوە زیندانی 
ی بردینک بـۆ راخـرا بـ. دەکـرێ ڕادەیک نرمم لسر زەو دۆشککی تا

شادی پلی نب، بم بدنییـایوە ئـازار پـلدارە. خـۆ ئگر پیاوـک ناچـار 
ــــای  ــــتوە خ ڕوڵ دەدا بگوا ھێ، ئــــ ــــازار بب ــــژەی یکم ل ئ ــــکی پی ب

بکـرتوە،  دەستپک. کـاتکیش زیـاتر بـۆ خـوارەوە بسـر پیژەکـانوە شـۆڕ
بـ ئـازاردانک، بکـو خون بوە  وە بگاتوە خایون بوە نابینتخ ئیدی

ترە. ئو خریـــک ســووکدەبینــتوە بگــات قۆنــاخکی پشــتر، ک ئــازارەکی 
دەب ئوەی لبیربچتوە، ک ل دنیای دەرەوە و لو دیو قۆنـاخ ئازارەکـان 
چـــی دەگـــوزەرێ. وانکش ھر یک وانی، تیشـــک دەخـــات ســـر زۆر لو 

  ۆناغی تاریکی و ئھریمنان ک ئمی تیادا دەژین.دیاردانی ق
ڕامکیش گم، ھاوزیندانی وەکاتکم میھرەبـان یچاوە زیندانییگکانم زۆر ل

کردم، لوانی بو خندەی ب ئومـدی  بوون. تنانت دزەکش خندەی بۆ
 ی مـــڕەوشـــخـــۆی لکیـــۆخ ل مـــاوەی  ین شـــاردبتوە. ئو پیســـی و پ
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ــوون ل گۆشــگیر ــدەرم ب ــانم یارمتی ــوو، برادەرەک ییکدا لســرم کک بب
  خۆشوشتنمدا. 

ە گۆشـــیرییکم، ل ڕۆژچنـــد ھفتیکـــی کم دوای بســـرچوونی حفـــت 
اگیندرا، ک دەستپکی ئم بنـدەی کتـبکم ڕئوە  ی ئپریلداڕۆژیکمین 

ــدانی ل ا درا. دوو مــانگی تنگمــد مــدا بژیان بــووە، بوەی ھشــت ســای زین
دیک خرا تپڕین، دیسـانوە ل زینـدانی لوکشـیکیوە جموجـۆکی نائاسـایی 
ــان ب ــ ئمجارەی ــانگکراین، ل ــان ب ــدانکانی خۆم ــم ل چــاوە زین ــابوو. ئ  برپ

ــان گــوتین خۆمــان کــۆ بــوو نوەک ب ڕوونــاکی ڕۆژ ــنوە و  شــو، پی بکی
  ئامادە بین.

ــۆ ــان ک ــم کلوپلکانم ــردە ئ ــدوە، ک ــدا ب چن ــی پرســیار و تۆمارکردن ان ج
تپڕین، تا دواجـار  ئمیـان ئـاخنی تومبلکـی رەنـگ ڕەش. لو تـومبلدا 

زیـاتر ل مم ئـس دەبۆوە. بکو چوار کب ی سر جـک پیـاو  ھدەرزەن
ک لکوە. ئـای چ  بووین. یبـدات ناسـھ ـت چیـدیکھاواری کرد ناتوان مئ

بھزتــرین بــوونوەر: ئو ب  ینــک بــوو! مرۆڤــی ئــاژەڵ یکــک لپلھب
ەیی نبـوو، بم سـووداستبوو ناو ترومبلک مـایی ئاڕئاسانی ناخکندرێ. 

خۆ زۆریشی پنچوو. ل زیندانکوە بۆ وستگی ھی ئاسـنین  ھر پـازدە 
  خولکک بوو. 

 گیشـت شـقام چـۆلک، کاتکیش دەرگای زینـدانک کـرایوە و تـومبلک
یکـــک ببـــن گومـــدا چرپانـــدی: "ئوە دەســـتپکی گشـــتکی برەو ئرتـــز 

  ئیسائیل!"
بوایکــی نکــردە؟ لوانی وابــ. ھشــتاش بــوا ل واقیــع بھزتــرە؛ خــودی 

  بوا واقیع دروست دەکا. 
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   ٢بندی 

  باپیرانمان خاکی باب و
  

ــژە شــمندەفرئو  رەو ەی دوورودری بمــ ــاکوورئ ھت برەو ڕۆژی ب
ــــوو.  ڕووســــیایی قــــوو ــــدا نب دەبــــرد، واگــــۆنی دانیشــــتنی پیادەڕۆیــــانی ت

. شمندەفرەک ھی بار بوو، لوـدا ھر پنجـا کسـک خـران فـارگۆنکوە
ل مرەتای مانگی حوزەیر ئس راندا خـراینندەفمشـ .گـاەکـژ ڕکی دری

ن بـۆ سـر کاتکیش ھوای پالمـاردانی ھیتلرمـا کی ھواش.شمندەفرو 
ئو جـــــۆرە ھوان تنـــــانت تلبنـــــدی  -یکتـــــی ســـــۆڤیت پگیشـــــت 

ــن ــدانکانیش دەب ــازە ل -زین ــم ت ــوەی  ئ ــانی ــم  داڕگ ــد ئ ــووین. ھر چن ب
 ،دەبـووین شـمندەفرگلـک شـی وڕگـادا تو ن لیپشوە دەڕۆیشـت وبرە

ـــ ـــدابوو. لخکـــی ســـربازگیریان ب ـــگ ت دوای ئمشـــوە  ۆ برەکـــانی جن
ش مبوو. ئی بـــــــارھگری ھاوشــــــــوەی ئـــــــم پیــــــــداشـــــــمندەفرک

  ی خک بوو.ڕاستقینکۆچپکردنکی 
دووی  ســعاتکــاتکیش ئــم گیشــتین شــونی مبســت، وەک پمگــوترا، 

ـــازە زەردەی  ســـر ـــوو، ت ـــانی ب ـــک  ڕۆژایی ڕووناکـــلبی کـــوو. ی ـــدا دەب پی
انی ئو جـویتوانی کتبک بخونتوە گر دەستی کوتبا. ئـم ئوەنـدە ب دە

 شاد بووین، کد "وە سپییانکـانی بـۆڕۆژ"شوە.  ۆشـنڕ ە تاریککردبـووین
ھی بخرھنان و باوەشپداکردن بوو، منـیش سـیری زەردەی  شوکی پایز

چــــۆن زەوی وەك چــــۆن ب یــــانییم دەکــــرد کک بزاران چــــرا ھھ ،ــــ راب
ــاخوە  قــاچکی شــل، ل کرابــووەوە، یکــک ل ھاونشــینکانم، ب ڕوونــاک ن

ئــاھکی ھکشــا و ئامــاژەی ب ئاســۆ کــرد و گــوتی، "لوــدا خكانــك ھن، 
  ئوانیش دەگرین..."

سـم. ئم کتـب ترخـان نیـی بـۆ ومن نیازم نیـی دەربـارەی خکـی گریـاو بنو
کو تسک، ببۆ یاخرفرم خانکـو بـۆ ریبوون: تکـان بختببۆ ب خان نیی

و بـۆ و ئۆردوگـای کـاری زۆرەملـ، بکـ ڕووسـیا؛ ترخان نیی بۆ یاخیبووان
دژی دەسـتی بگـاندا. بم کاتـک  ئازادی ل ئیرتز ئیسائیل و بۆ خباتی



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

50 

دەکم بو  نــاوی ئو وشــانی کــابرای شــل لــرەدا دەھــنم، مــن کــارکی وا
وایی بکو ئوانیش بگن کسـکی خـاوەن ھـز تـا ئازارەکیـان تروسک ھی

ا یــتن بکــا و فرمســککانیان بســتوە. مــن ئوەش دەزانــم ئوێ ب ســووک
شـــونک نیــــی ک پیـــاو تیایــــدا بگریـــ. مــــن ئوەش دەزانـــم ئو پــــۆژە و 

شـت سـاھ کی وەک مـن دروسـتکراون ککـانخ ب خانـانی زینـدانییان با
نـــۆژەنوە پروەردە دەکـــرنوە". لو شـــونی ک  ل"گـــوای  ،درا داگبتنـــ

منی ب زیندانی بۆ نردرا، بر ل بیست و پنج سـادا پـی بنیـادەمی بسـردا 
ـــووکنچووبـــوو.  ـــن ھن ش ھـــی ئاســـنین و پـــرد و ســـرچاوە و کـــانی لب

بـاج  نھاتووی سامانی سروشتی لـی. بم  ھی بـۆ خـاتری ئاسـمان، ئدی
  نرخکی! و

و ب ســـییانکی کســـت و ســـۆزھـــیچ ھ بـــ ب انـــنـــد دم چمـــن ئ  بـــ
لبرچـــاوگرتنی  ئایـــدیۆلۆژیکم دەنووســـم، چقـــی بـــازنی ھمـــووی ھر 
ئازادیی، ئازادی و شادمانی تاککس مبست. ھستو سـۆزی تـایبتیم لـرە 

ایبتیی بینیـــم، و ناســۆرە تــ ــک نــاگێ. ئو ژانڕۆو لو پرســدا ھــیچ 
ک لبر چـاوان ونکـران، تنھـا  ،جـوولچاو فرمسک و خونی شش ملیۆن 

 چـاو کارەسـاتی مـن لینجشـکو ئـازار و ئک. ئـاخر ئزەریای ل کۆپد
ــی؟ ئــاخر ھر دوای ئوەیگشــتی منــیش  ابــرد و بــۆڕژانوناســۆرەک،  کدا چی

ــووە  ــک، بئزموونب   وەنیــاییــووند ــد کــرد،  می بکئزم ھــز و توندوبن
بوو. لن وە ھیچی دیکل سر م، نبیـری بـکمـن دەتـوانم ل وە نکی دیـک

ســای  لبیــر بکــا. ل ڕەتــیبن ڕاســتیدەتــوان دوو  لکشجــووھــیچ گیــانکی 
دەســت نازییکــان  لک لجــووســدان ھزار  ب ،ســری یکتــی ســۆڤیت

ـــــدکیان  ـــــدە ھن ـــــوو، ھرچن ـــــان ب ـــــازارقوتاری ـــــان  یئ پگیشـــــت و زۆری
  ھندکیشیان ل زیندانکان، ل تاراوگ و پنابرییدا سریان نایوە. 

ــدە  ــی ســۆڤیت گیشــت ئو برەنجــام، ھرچن دووھمیشــیان کاتــک یکت
لســتیندا لک ل فجــووئوەش ب شــوەیکی کــاتی بــوو، ک ســربخۆیی 

ـک جتـانی سـپاندبتی، بکـو ئامانئیمپرالیسـتی بری نمایشکی کۆمیدی نبوو
بھنـد ھگیـراو  -مرگـی یـاخی بـووان و چوسـینرەکان-بوو بقد مرگ

ــــاخی  ــــین قۆن ــــن یکم ــــۆ ئوەی بگی ــــوو ب ــــمش ب ــــدەری ئ ــــوو، یارمتی ب
ــــوو، ھم لبر ئوەی  ــــان لبر دوو شــــت سرســــام ب ســــربخۆیی. جیھ
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 زیندانی لوکیشـکی دەکـرا خواسی ل، بوەی ک ئو باسوڕابردووری ەیادەو
ــی ســۆڤیت  ــۆمکی یکت ــا لبر ئوەش ک ــوو، ھروەھ ــان ب شــتکی فانتازیی
لخۆوە و ھاوکات بوو لگڵ کۆمکی وت یکگرتووەکانی ئمریکا بۆ مـان. 

وە من لمشـیبک کدەدەم شـت وبـوو.  ،دواییدا ھ رسـامانبـۆچی س ک
 وانم خـــۆ ئڕاســـتیبـــ ـــوون. ئ ـــانت لو م لکان ب ـــاکین، تن ـــان ن  بیری

 ش کرەوانی لوکیشکی دیسـان ڕەوشکاتکۆل ل ی ناقۆگۆڕاو دیمان ک
  سریان ھداوەتوە.

ــــک  ھــــا ئوەشــــمان لھروە ــــدا دووڕیان ول وە، کتــــاچ ــــاد ن ی تووشــــی
ـوتقال مرۆڤایتی بۆتوە: ئاخر چۆن دەتوانی ئازادی تـاککس لگڵ ھو

 بگـونجنی یــان لکـی بـدەی. ئـازادی تــاککس وا ل پروەری کـۆمگبـۆ داد
ت دەخـــوازێ، خـــۆی لشـــتاش  دەوچـــی ھ؛ کـــورتین ـــانی ئودا ھنق ژی

 ،گنــدێ ئۆرگــانی کـــۆمر ھگ م دەبــســـتــدادی ئنــدێ بنــاوبردنی ھل
بواتــایکی دیــک گر دەوت خــۆی تھنکشــ و لســری نکــاتوە. مــن 

ــی ک چارەســری گومــانم ــتوە، بم ینی ــدا خــۆی دەبین ک ل ئامــانجی زین
 ردان کرگیران و سڕووڕپرسیاری حوە  ویووبـتند دەبپیاوی ھۆشم

ل شادمانیی ستبو مئاخۆ ئ ،وەیوە؟ ئتو چۆن دەدۆزر یکو  
 ، خـۆ ئوان لب ڕاسـتگرە فرەنسییکان زۆر سـادەتر بـوو. ڕشئرکی شۆ

ک ھناســـدا ئـــازادی و یکســـانییان دەپرســـی. بم  ئو نایکســـانییی ی
ئوان دژی وەستانوە زۆر کوشندە و برچاو بوو، دەکرا ب سـرەقمکی 

ماف بۆماوەییکـــان دەکـــرا لگڵ نھشـــتنی دەـــاســـتبکرتوە. زڕان جـــوامر
یـان جیـاوازی نازناوی خاندان و ئاماژەکانیان کور بکرنوە. بم خـودی ژ

قینپاشناوی بۆماڕاست بوو بیوەست نپ ند  وەیی، یاخودی بوو چونکپاب
کی سیاســیی، کــۆمــدەمافھــیچ ز بــوو بندی وتی و ئابویئ باشــ .رییــان

  چی دەربارەی ئو جیاوازیان؟
تیش بکــــی ســــۆڤیڕێ. خردا دەگدوای چارەســــردەوام بتی بمرۆڤـــای 

ڕا، بوە. وەک دوایــــــــدا گدۆزیــــــــوەتیان نرەکشــــــــتاش چارەســــــــم ھ
ی وتکشـــیان، ئوان بیـــرۆکی بنچینیـــی ئزمـــوونبرەنجـــامکی کردەیـــی 

ـــۆ ھر  ەتکـــردەوە. بنمـــایڕبوو ڕەھـــاکۆمـــۆنیزم، ک بیـــرۆکی یکســـانی  "ب
کسک ھمـان شـت" چیـدیک کـاری پنکـرا. بنمـایکی دیـک جـگی ئوەی 
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ی خـۆی". بم خـۆ ھمـوو ەنجـڕک ب گـورەی ھر کسـپشتری گـرتوە، "
ھاکیــان دیــاری کانی کـار بســعاتاش یـتن بوەک یک نبــوو.  رەنجکـیش

ــکڕنکــرد. ھر شــوە  تی خــۆی  ەنجــای ــی ســۆڤیتدا چۆن ــک) ل یکت کار)
ش لکتیھای چۆنـایبوو. بدەکـرا،  ھوە دیـاری نکـارەکن خـودی کرالی

کــو لب رمانن فبــۆ الی ."کتەوایــانی"دەوکش کنمــوونکــار ـــیی ھ
ئاســنین کــرێ و مــزی زۆر کمتــری ل ئســترەیکی نــو فیلمکــان پــدەدرا. 

بنمــای "بــۆ ھر یکــک ب گــورەی گــورەی  اســتبوو جارکیــان بڕئوەش 
ەنجکی" بنی پدرابوو ک گۆڕدرا "بـۆ ھر یکـک ب گـورەی پویسـتی ڕ

ۆ ئمش بۆ کسانی پداویست جیاوازەکـان، واتـای یکسـانی خۆی". بم خ
ئو بــی، پرســک ھر مــایوە: ئــاخر کــی  ھر چۆنــکی ندا. ئیــدی ڕەھــا

ــاخود  ؟دەدا محکســنگی  پداویســتیکان ل کســی ــاک؟ ی ــا خــودی ت ئای
  دەب بگڕینوە بۆ "دەستی  با"ی دەستداران و دەوت؟

ۆ ئو نخۆشــیانی کــۆمگ ھشــتا ندۆزراوەتوە، ی بــیچارەســری گشــت
ھرچندە ھندک جـاڕی ئوە دەدەن گـوای چارەسـریکیان دۆزیـوەتوە. 

وەیــدا قوربــانی زۆر گــی دۆزینوھ تیش لکــی ســۆڤینی خورە و کــۆم
ی تاککسـیی خۆیـان کـردە قوربـانی. ئوەش ئو قوڕسیان داوە. ئوان ئازاد

اکرێ حاشــایی لبکــرێ. ئوان بدەر لوە قوربــانی دیکشــیان ی ک نــڕاســتی
مــو داوە. لتدوای ھر دەوگکیشــدا، ئکانی  و شتداویســتیدابینکردنــی پ

ئوەی خـــککی لـــی داوا دەکـــا بگـــرت ئســـتۆ، ئوەش ھر ل ئـــامراز و 
ن و وماشــنی قــوڕس قــوڕس تــا دەگــات دەرزی و داو، فــچی ددان، ســابو

دامرزانـدنی  پو، ئوا چـار نیـی (شـتکی حتمیـی) دەبـ دەسـت ب قیتانی
ن و قیتـانی پـو دەبـ وسـابو ل کاتکـداماشنی قوڕس بدرێ،  کرەست و

چاوەڕێ بن. ئوەش شتکی سروشتی و ژیربژیی. ل گلۆ لـرەدا لۆژیـک و 
 گلکــی "قـانون" لگڵ بـارودۆخی ژیــانکی شایسـتدا نـاکۆک. بــۆ ملیۆنـان ل

دامزراوی کرەسـت و ماشـنی  بـارودۆخی کارایـان بنـد نیـی ب ب بچووک
ت جـوو؛ پابنـدە ب  بچـووک بچووکقوڕس بکو دەقاودەق پابندە ب شتی 

 وەکان. مـرۆڤ دەبـیتانی پق ت بنانک یاخود توزمـوونپڵ ئگی ل
بــۆ ئوە ھبــ ک ئو نبــوونی ئو شــت کم بایخــان ھبــ تــا پزانینــی 

ـــگڕ ـــاک ھی، ئوەش ھر ل ـــانی ت ـــۆ ژی ـــان ب ـــاوی  ێشـــتان چ واتایاکی ک ن
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ئاماژەی کموکـورتی توخمکـانی دیـکی پویسـتی مـرۆڤ وەک نـان، ھنـدێ 
  شکر و دۆپ شیر نابردرێ.

 ڕووســـیالبـــوونی گشـــتیی بگـــا.  دا دەکـــرێ مـــرۆڤ لی نواتـــای تراژیـــدیان
 ــــ ــــرۆ دەب ــــزڕھشــــتاش م   ــــۆو ــــی ب ــــ ک ئو  پزانیین ئو خکــــان ھب

یان لبوونیدوای دەرمـا نڕان بنـاو گپ ت  -نی گشـت دەردان قبـونـانت
گداری زۆر ب ش بو قایلبوونسنوور. -ر ئی ژان و ناسـۆری مـرۆڤ، ل 

سر ئم گۆی زەمین ل کۆتاییدا وا دادەنـرێ ک شـتک  ھندێ ل بشکانی
ودیــــو توانــــای بتــــی لکی رچــــی لھ ،وە بــــرگریکردنــــی ژیــــانی مــــرۆڤ

وبرکــی بــ پــوان لکكشــراوەتوە. لککشــانوەی ڕوتیش ئم بــۆ ســۆڤی
کی خۆشـــحان نیـــی؛ بم ئـــم دەبـــ ئزمـــوونەکانی ژانوناســـۆر ســـنوور

 وای ل مر ئھ ک ڕووسـیابیرمان بـ ر  کـرد توانسـتی خـۆگرتنی لمـبھ
 ن زەبـرەکدا نچمـتوە و لییکاندا ھب، بۆ ئوەی لبمشتی ئاسنینی ناز

  دا کۆ مشتک وردوخاش بکا.یشدوا
ۆشـنکرەوەن. ژیـانی ئوێ وا ڕوانکانی ژیان ل ئۆردوگـا زۆرەملکانـدا زۆر 

ل ر بھ "ــانی شارســتانییان تواوی  مــرۆڤ دەکــا ئوەی پــی دەگــوترێ "ژی
نیـــی لوەی دابونریتـــک بـــ. یکـــ پویســت نکـــا، بکـــو ئو ژیـــان ھـــیچ 

ر بـــوانی ھ "شارســـتانییان" بـــ  یک ھنگـــاو دەســـتبرداری خـــویکی  دەت
جگ وەی لرەب ،ت دەبــنــدێ زەحــمھ م شــترەتا ئ؛ ســشــان بوەســتک

 لدێ تـۆ کۆتایشدا وای خۆش دێ و زۆریش ئاسان دەب، ل بم دواتر لی
 ــدا ل و؟ لشــرە بکجــگ ــ ــی ک ک بواژەیدا دەســتکــ ــا زۆرەمل ئۆردوگ

." یــان یھبــوو، ھمــوو فلســفی تــدا برجســت دەبــوو. "تــۆش لــی ڕادــ
ادــی ببــ ئوەش ھــبکی." یــاخود شــتی لو ڕلوان یکــ بــ: "تــۆ لوە 

ــاقژ زووش لــادێ ک ببــ جــۆرە. ھر ســدان قــچ و ئســپ  ،کراســکی پ
و دەرپ و فانیلنتلبدا ھ،  ک سـپمین ئکی. یبکـت تووشـھت دێ پ

ــــن میوانــــت  ئوا وەک  ــــدەرەوەرکی ترســــناک، بم ک ســــدانیان دەب زین
دراوســیک قبــوت. ئیــدی ئوان چیــدیک مــایی قزلبــوونوە نــین، بکــو 

ب توایبوونی تۆن. تۆ پکی ھشکی  بیوێ" قسـنـاکوت لخ جـامب بـ
د ھفـتیک نوەک فردەبـی ک ب کراسـ یخ ب قـۆڕە. ھر  کشـی چنـ

جــل بو  –قــژەکتوە بــخوی،  بکــو لادــی جلکانــت ھر دانکنــی و 
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ـــ ـــییپ ازوە بکـــ -س و پـــۆخوـــۆ نانـــت خ ی باشیشـــت لـــبکوێ. ئرێ ت
پنــاخورێ تــا ســرەتا دەســت و پنجکانــت پــاک نشــۆیت؟ تــۆ لوێ ھر 

تـا بو دەسـت پیسـان بیخیـت نـو دەمـت.  خواخـوات شـتکت دەسـت بـکوێ
ئرێ تۆ ھمـوو بیـانی و شـوان ددانکانـت دەشـۆی؟ قسـی پوپـوچ. خـۆ 

چرگیز فوێ ھو لکانـت نـاکوێ بـژی نو دەرمان نزیـک ددانچـی دەتک ،
ـــا  ـــت. ئایـــا تـــۆ پویســـتیت ب پخفـــک ت و لســـر ھکـــردنک بردەوام بی

ۆڕ.  تـۆ لسـر تخـت دار، لسـر نـاوکوی لسری پاڵ بکوی؟  قسـی قـ
  بردین، لسر بفر، لسر زەوی رادەکشی و دەشتوێ بخوی.

نخر. شارستانتی شتکی ھرە بایخدار نیی. خـۆ ئگر ناچـار بکرـی ئوا 
ــرا خـــۆتی لـــمتـــر  خنـــد کچ یرە، کســ و شـــتشـــتاش ئنــی. ھکدادەت

بھزتـر دەبـ.  ال ل تی ژیانـئـارەزوووەنـدە شارستانتی ل ژیانتدا ھب، ئ
 ت کنـانتـین و تـاوە. ت کی بنھا بژی، بژی، بژی. پیاو ئـاژەر توەش ھئ
ـــان الی ئو  ـــان، ھشـــتاش خواســـتی ژی ـــیمچ کوی ـــارودۆخکی ن دەخـــرت ب

  بنگیی. ئو بدەر ل مردن ل ھموو شتک رادێ.
 یوە ھویستیت بم ئاخۆ پڕەوشببیـر ل میشـک ھخ نی کک بئافر 
نــدە برچوە ھنتــامی  خــواردن بــک وە کتبیــر چــوبوەیــان لڕەھــایش ئ

 نـــیمچ ـــتپیـــاو بب رەکییکی ســـ؟ ئایـــا شـــتکی نایـــاب چـــۆنخـــواردن ژەم
ھـز بـ ل حیسـابی نـاواخنی بوا  پ؟ ئایـا پویسـت پرۆشـی بـۆ ژیـانچـوار

ــــک دەکــــرێ ئو پرســــ ک؟ یــــ ان بکــــا ک کــــۆمگ، ئوســــا ل چ ژیــــان ب
کسک بکا بشـوەیک بـژی ک نـیمچ  ەییدا ب، وا لڕکخراوداڕشتیکی 

 ک بخۆبــوردانیــاخود وا ل ،بــ یــانکیچوارپوەیشــ ب  وا ژیــان ببـــات
ل مسـتکی ئوەش شتر. ئس ب ک کسـی  کیو ژیـنگچـاوی خـۆی ئ
نکی. ئـای بـۆچی ئو ھمـوو  یارانی لـدیتب و چاوەڕی ئو جۆرە پرسـ

بژنـدرێ؟ ئایـا ئوانی  ١٦ی مزنـی پچـۆراڕووبـارفرمسک زۆران لسـر 
ـــاتوانن چارەنووســـبیـــاری  ـــان ب دەســـتوەی ن ی ئو چارەنووســـی ملیۆنانی

  ەک ئاسانتر بکن؟ڕووبار یبدبختانی سر لوار
 وێ بی ئختــاندبو بل کــچارەنووســی ییادەوقــوو قــش ەی لریمــدا ن

ل ژیانــدا مـــاب. نــاوە فرمیـــیکی  تــا ئســـتابــووە. گومانیشـــم ھی لوەی 
                                                                                       

کی گەورەیە لە باکووری ١٦ چۆرا رووبار   ڕۆژئاوای ڕووسیا.(و) پ
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 ل ســرەتاداکشــی نــازانم. ڕاستقینلکیی جــووبــوو: نــاوە  Garinگــارین 
ـــانت  ـــ؛ تن ـــوو، بپیڤ ـــاکی خـــۆی ک یدیشـــی ب ـــانی زگم نیدەویســـت ب زم

 ک وەبنــل بــوو پــبــووەجــووئامــادەش ن کل ب ممان  یڕووســ. ئــقســ
 ــــوو ل ــــک ب ــــان بیچم ــــرد، زۆریشــــمان بیکوە قســــکرد. ئو جارکی دەک
ــا،  ــارتی کۆمۆنیســتی بــوو ل ئۆکرانی سیاســتی ســۆڤیت، ســکرتری گشــتی پ

ی ل ســـرەتانـــامی پراڤـــداش بـــووە. ھر ڕۆژی نووســـریاریـــدەدەری سر
وە. بم کارنـامی ھڕەتی الوتییوە ئندامکی کارای پارتی کۆمۆنیسـت بـو

 ک دوای سامی چارەنووسژیانی ککنـدرا. ئیـدی گـارین  ١٩٣٧سـازیپچ
ل یکتــی ســۆڤیت، وات ترۆتیســکیزم  ئو کــاتگیــرا و ب ھــۆڤیترین تــاوانی 

تاوانبار کـرا. بـۆ مـاوەی چـوار سـان لژـر لکـۆینوەدا بـوو، بم ھرگیـز 
 ــرا. ل ــارگی ئوپڕی قــوڕس درا: ھشــت دا ســزایکی ١٩٤١دادگــایی نک ک

ساڵ ل ئۆردوگای زۆرەملی کارکردن بـۆ خۆڕاسـتکردنوە و نـردرای سـر 
یکـدی  ی  پچۆرا. ئیدی ئو چارەنووسبوو ک ئـمی بڕووبارلوارەکانی 

  گیاند.
 ـــات ـــووە. ل بیســـتکاندا ک ـــردموە، ک ئو ترۆتکســـیی نب ـــای ک گـــارین دنی

بــوو، ل دەمتقــ  ڕاســتیی نشــاردەوە ک شــتکی خونــدکار بــووە، ئوە
ئو م ۆتسکییانی ھبـووە. بانی ئوسای نو پارتیدا میلی ترجماوەرییک

ناسـراو بـوون و زۆر ل خونـدکارەکانی دیـک،  دەمتقی سربسـت و کات
 کنووکمـان  ھھ ،یتـدا ھو دەونرزیان لی بوپایویـان ڕوانینـپلی ئ

. پاشان گارین پیگوتم، ئو ھیچ پیوەندیكی بو شت نبـوو ک پیـان ھبوو
ئو دژی ترۆتســـکی دەجنگــــا. چنــــد  ل ڕاستیشــــدادەگـــوت "ترۆتســــکیزم". 

ـــــک کی  ڕۆژـــــار ـــــرانکی وت ـــــژبر ل گی ر دوورودرســــــــــدا ل ی ل پراڤ
ی ڕاســــتقینســــیبوو. ناونیشــــانی وئایــــدیۆلۆژیا یــــان الدانــــی ترۆتســــکی نو

"تکشکانکی تواوی منشـيفیزم" بـوو. ب کـورتیش ل وتارەکیـدا وتارەکش 
ویستی یکمـی ک منشـفیزم ترۆتسکی بوە تاوابنار کردبوو، ک بۆ خۆش

لشـــرداری بـــوو دەســـتب ـــانیب دەمودەســـت  فیزم بـــووە. بم لکۆرەوەک
 بوەی گـــوای: "بارەگـــای ترۆتســـکیزم وەوەمــی مـــرازەکی ئویـــان دابـــووە

سـی تـاکو لژـر نمایشــکدا ونیـان بسـر تـۆدا کـردووە شـتکی وا بنوفرما
  لنو دەوت و حزبدا کار بۆ تکدانیان بکی."
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ــارز  ــارین ھر ب ســۆڤیتکی وتپ ســرباری کورەوەریکانیشــی، ھشــتا گ
 مڕۆژمــابۆوە. ل١٩٤١وزی مــەکــانی ت واھ بارەت بمــی زۆری ســدا خ

پشـــوەی جنـــگوە دەخـــوارد. کـــاتکیش زینـــدانیی دتزنکـــانی برەکـــانی 
ت ھیــوای دەخواســ داخلدکــی کۆمۆنیســت دەتقــیوە وی دیــک، نسیاســییکا

ئمانکان ل برەوپشوەچوونکانی برەی شڕ بردەوام بـن، بکـو  بکو
بھۆیوە ئو ل زیندان قوتـاری بـ، گـارین سـرکۆنی دەکـرد و پیـدەگوت 

اکرن دگیرەکی ک لنو ئۆردوگـاکدا بـاو بـوو بانـگ دەکـرد: ناپاک و ب ون
  "ھی مشخۆر."

ڕکردن لر شــســــوو ل ــارین بردەوام ب ــواداریش گ  وەک کۆمۆنیســتکی ب
ــ ــم لســر ب ــۆنیگ ــۆنیزمیم. ئو دژی زای ــوو بوای زای ــایب زم ب تیش دژی ت

رکـار. ئو زایۆنیزم سۆشیالیستکان بـوو پـی دەگـوتن ناپاککـانی چینـی ک
یوە ل ســردەمی ژیــانی ئۆدســوە دژی ئوان بــوو ھرواش یــھر ل گنج

مایوە و بیروڕای نگـۆڕا. ل مـاوەی ئو گفتوگـۆ درـژانی نوانمـان، کاتـک  
اکشـــابووین، ھوـــی دەدا بـــوام پبھنـــ ک ڕلســـر پـــخف دارینکانمـــان 

ـــانھر دوونبـــ.  ی ئنتـــی ســـامیزمزایـــۆنیزم ھـــیچ نیـــی تنھـــا ھاوکـــار  کی
ناســــیۆنالیزمی ســــرڕەقن و لگڵ گشســـــندنی مرۆڤایتیــــدا نـــــاینوە. 

تنھـا و  ڕاسـتقینپشتگیری نتوایتی داھنانکی بۆرژووازییانی. پاپشـتی 
ی ندەشـاردەوە لسـر تنھا ھی کرکارانی گل جیاجیاکان. ھـبت ئوەشـ

"دا ســرکۆنم بکــا. وەک ب جۆشـــوە ئیمپریــالیزمی بریتــانی "خزمتکردنــی
کـان. زایۆنسـتکانیش داردەسـتی ئیمپریـالیزمی عرەبدەیگوت فلستین ھـی 

ی پ سرکوت بکـرێ، تـا فشـاریان بـۆ بھـنن عرەببریتانیان تا پرۆلیتاریای 
ــوون.  ــبت زۆر جــاران مشــتومەکانمان گرموگــوڕ ب وە. ھننوســو بیانچ

ـــرۆر دەورەدراون ئوان ب ئـــاخر زینـــدانییکان وەک م نـــداڵ وان. ئوان ب تی
 کی نائاســایی بوەیواوی  و مشــوورشـتن، یــاخود بوە وازی دەکخۆریی

ندی  ڕاشکاوانوبگھۆی بنبخۆیان ون ڕووت (بستراکتئ) .ندەک  
ــم ڕیــان شــتک دندەرە ڕۆژکبم  ۆحیــانکی گــارینی تکوپــک شــکاند. ئ

ئوەنـدەمان  بلمـک بـووین، ھرباری قوڕسـی قوڕسی  دابزاندنیخریکی 
 ب کی تاوانبــار کڵ زینــدانییگکی تونــد لیقــادەم وتو کئــوکریزانــی ئ 

لکی جــوودەھریبــوونوە گــارینی ب " دەناســرا. تاوانبــارەک ب زولیکــییــان 
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رد  پیس" بانگ کرد. گارینیش لنی خـۆی وەک بوەی ڕشـوەق بـوو، وەک ئ
ــی  ئامــان پ ــووب ــرین شــق ب ــدەچوو ئم قســیان بزەبرت وە. پتــووب برب

شـوە  کوتب. ئو دەمک بوو ل پگ برزەکی دابزندرا بـوو، بم  بو
  ئوە شتکی زۆر پۆلکتر بوو.  لکی پیس"جووبانگی بکن "

گارینیش ھروەک ئم دەیزانی، یکتی سۆڤیت ب سـرڕەقیکی جیـاوازەوە 
دژای وجــان گ تــی دژە ســامتی دەکــا. خــۆ ھر جۆشــدەرانی دژە ســامیزم ی

ی یکتــی ســۆڤیت حکــوومت یکــانن ک پــ لســر ئوە دادەگــرنلخۆبای
ی حکـــوومت ل ڕاستیشـــدالک" بـــ. جـــوولک" بـــ یـــاخود "ھواداری جــوو"

دادەنــ دژە ســامیزم نوەک ھر  یکتــی ســۆڤیت دژی دژە ســامیزم، واش
ــو  ی وەگزڕنمایشــکی  ــانی، بک ــایبتیش -ھســتی نتوایتیی لوانی بت

کــانی  -وابــکــی دژواری دەســتی دوژمنکمــچم خــۆ ڕژب .تییی ســۆڤی
کین و قــوڕ، ک ل کانیــاوی سروشــتیانی گرێنــا مێ ل دژە ســامیزڕئوەش 
یـــان ل وە ھـــرەییکـــاربردنی ئبـــوو یک بـــ، شـــتکی ە. بھر شـــوبق
کانـدا دژی نمایشـی دژە زەحمئۆردوگا زۆرەمل ل ،بمیش نستر ئگئ ت

. بــۆ خــۆیســامیزم بوەســتیتوە. ئــاخر ئۆردوگــاک جیھــانکی داخــراو بــوو 
نی کـاری بر شـوس نیانیاندا تۆ دەبب کان لوانـوارانیش پاسگـاری و ئ

قـای و ڕەوانی نـوان دەم نی حوانوە و نوستن. ئوان بدەتگڕنوە شو
شڕە نوخۆییکانی نوان زیندانییکان نـاکن. خـۆ تـۆ لو پاسـوانان نزیـک 
نـــابیتوە مگر ئوان بانگـــت نکن. خـــۆ ئگر پنایـــان بـــۆ بـــبی و داوای 
کۆمکیان ل بکی، ئوا دادت نادەن، بکو لوانی قوڕەکت زیـاتر خسـت 

ــاوازییک نیــی تــۆ لســر ھق بیــت یــان نــا، چــونک   بــتوە. ئوســا ھــیچ جی
ۆک و سـربردە گـانوە بـۆ پاسـوانکان قدەغی. ئمش بنمـایکی رچیـ

مـــــۆڕالیی بـــــۆ ھمـــــوو زینـــــدانییک، بتـــــایبتیش زینـــــدانیکانی ئۆردوگـــــا 
  زۆرەملکان. 

 وەشـی دەزانـی، کئ زمانسـتو بی دەزانـین. ئو شـتانموو ئگارینیش ھ
پیاوەکــانی نــو ئو ئۆردوگــا زۆرەملــی. ئوەش  ئو یکــک ل بزراوتــرین

 وەی کرئبوەک لی جــــوونبــــوو، قســــ کــــی گوتبــــوو  (ئــــورکی)لپ ک
و  ڕۆشـنبیرلک ھیچ خراپی وای تدا نبوو، بکو لبرئوە بوو، ئو جوو
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کۆمۆنیست بـوو. ئوەش قـانونکی گردوونـی بـوو ک زینـدانیی تاوانبارەکـان 
ەکان" لبــورەدە نبــوون و لگیــان ھندەکــردن؛ وای بیرڕۆشــنبرامــبر "

 و زیندانر ئسڕۆشنبیرقوڕب ری نـزم بکـا یـاخود وا دیـار بـسـ ەی ک ل
ـــدا ســـری داخســـت بردەم ـــوو، بم ھاوڕکانی ـــۆڕا ب ب. گـــارین خـــۆی لنگ

ــوان خــۆی و  نل دەچــوون کبیرنشــی لرانمپو لــز ئ و  )ئــوکری(ھرگی
کمـــان ھر دووھبـــوون، ک ئـــمش   دال لشـــکری کـــاری بگـــار )زولیکـــی(

  ئندام بووین تیایدا.
لـدەبۆوە، چـونک  ڕقیـانتوس ئاسا ئوەندە بس بـوو، ئوان لوەش زیـاتر 

یــان دادەنــا. ئوەش گرنــگ حکوومتئو کۆمۆنیســت بــوو، بــۆی ب ھمــایکی 
رەی ک فرمـانی نبوو ئاخۆ گارین چ جـۆرە کۆمۆنیسـتک بـوو، ئو کۆمسـیا

 و زینــدانڕدەردەکــردن، یــان ئ .کیــان ترۆتســکی و ســتالینییاوەدونــراوە، ئ
ـــرا  ـــۆی حیســـاب دەک ـــوو ئوەی ب ـــووھم ـــوو، ئوە ب ، ک ئو کۆمۆنیســـت ب

نــووکتیــان بــۆھدەرف و زینــدانییانوھــاتو ش ئ ــمە کرپرســیار  ڕژب ب
  بزانن ل کارەکانی خۆیدا. 

وە لــۆژیکیی ل ڕوویەران لنــو ئۆردوگــاکدا دەکــرا تقیــنوە و کــاری تکــد
بکــرتوە. بم ئو لکــدانوە لــۆژیکی لبرچــاو ھر کــورەوەریکی  ونڕو

کی دەبــ؟ ئــاخر گـارین ب تواوی تکشــکا بــوو. سـوودی نگــبت چ دەروونـ
ئو چیـــدیک ھر بدبختکـــیش نمـــابووەوە؛ ئو کساســـترین و کـــۆترین 

کی تکشــکابوو. تنــاتت ئو ھوــی ەڕاوەو. ببــەی پشــتی بــبدبخــت بــو
شــاردنوەی شتکشــی ندەدا. ئو ھر دەنــوزایوە و دــی خــۆی بــۆ مــن 

ئو وای  - ڕووبــــدادەکــــردەوە، منــــک برادەرکــــی نیــــار. خــــۆ ئگر ئوە 
  ئرێ نیاز لو ھموو کارەی چیی؟ -لپرسیم

بنـــو  لو کــاتداســرکوتووە،  تواونــاموان ڕۆژدەگــوترێ ھرتــزل ئو 
قیران روحیانتکی تپڕبووە و ئوی گیاندۆت سـر بیـرۆکی دەوتـی 

لک، کاتـک  ل پرســی دادگـایی دریوفیسـدا گــوی ل خکـانکی تکــدەر جـوو
ەک". گارینیش ھرتزل نبـوو. کاتـک مـن جوومردن بۆ "بوو ھاواریان دەکرد 

. کانینوئفسـو خۆی و دکی الواز و چـاوە ەوە بوبینیم ئو تواو پلیشابو
لکـردن، جـارکی دیـک  بم ئو تنگژە رۆحیی، دوای بیست ساڵ ل نکـوی
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ـــــدەوەئوی گڕانـــــدەوە، خـــــۆ ئگ ـــــ ئوی گڕان ـــــۆ ســـــاتکیش ب الی  ر ب
ی، بکــکھــاوار خ ی لککوە دەســتپنیایشــی  دی "ھکرداکردنســب

    " بوو.بحلکی جوو
ــــانی "ئیتــــپ"  دا گیشــــت ھڕەتــــی خــــۆی. ئم  etapeقیــــرانکش ل می

ش بیوش تی خـۆی لناسـراوە.  واتـای تـایبتدا نتـی سـۆڤیکدەرەوەی ی
ــانی بگاریــدا  ــو ئۆردوگــا زۆرەملک ندەر لتــی سۆڤیتیشــدا بکــو ی نخــۆ ل

واوی خۆی ھوێ واتای تر لناسراوە. ھبوون.  
ردوگایکوە بۆ یککـی دیـک. واستنوەی زیندانیی دەدا ل ئۆ" واتای گئیتپ"

گواستنوەیش ترسی مرگی الی ھموو زیندانیک ھی، ھر ل پیاوی  ئو
متــر لک ی کــدانیی نیــوەی ئو بگــاریی  دیکســی ژمــارە یک، وات ئو زین

 ـــک ـــی دی ـــۆی خـــواردنکی کمتـــری لوان ـــدراوە تواوی کـــردووە، ب بـــۆی دان
ــدە و سرپدە ــۆم فرمان ــان" ک ــدەی ھزەک ــا "فرمان ــ، ت رشــتیارەکان درت
ــانوێ "بچــن یھ ــان نای "، ئوەش ھر لبر ھــۆیکی ســادە، چــونک ئیتــپچی

ــــان بــــووە.  شــــی ل ھمووگواســــتنوە ھمووکــــات ھمیشــــ ھر خراپترینی
وە لخودی ترسناکتر بیرکرن کشتبوو گ.  

ئـاوەوەی، ئمش بـ گوـدان بـارودۆخی  وشکانی و ل ڕیگواستنوەکش 
ــۆ ئوەی یی. زۆر جــارانیش گشــتک کشناســ ــد. ب ــدان ھفــتی دەخایان چن

لوەش تبگین، بۆچی زیندانییک مانوەی ل الن پیس و پـۆخکی خـۆی، 
وەی لـوان  مانوای ڕنشـت بکـا و ھوەی گخۆشـترە لدا  پسـپشـک و ئ

کو ببمژێ و بتازە ھ سـوە بر ئھ ،کی تازە باشتر دەبـنشو ختی ل
ــر ــاوچی ببی ــۆ ئوەی ئو ن ــنوە ک زســتانکی ب ــگ  بھنی ــۆ مان ــاتر ل ن زی

درـــژن و پـــلی  ســـعاتدەخـــاین. شـــوانی زســـتانک ھژدە بـــۆ بیســـت 
ـــر  ژ ـــت زشـــی دادەبکرمییـــۆ 60گ ـــانت  70 ب ـــر ســـفرەوە. تن ژل پـــل

بـارەی کشـوھواوە نـوکت دەکن. "زسـتانکمان" ئاکنجیی خۆجیکـانیش ل
ئوە ئوەنـدە  ل دوایدەن، "'تنھا ھر نـۆ مانـگ درـژە دەکشـ.  ئوان وا

ــی ک وشــی " ــۆی سیروســمرە نی ــا حز بــکی." ب ــپھاوینــت ھی ت ئیت "
.یی ھراننکی تۆقئاماژەی  
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 زووزووکـــانی ئو . یکـــک ل ھۆیادەد یـــانووڕ وزووگواســـتنوەکانیش زو
ــــک داخ  و خوەی ئشــــتنھ؛ نــــ گواســــتنوانش لوانی ئاسایشــــییان ب

ک و لڵ یگکی زۆر لبۆ ماوەی ندم ھـۆی  لکی دیـاریکراودا. بنشـو
پیەو بکـرێ. کـاری  حکوومتسرەکی ئوەی ک دەب برنامی ئاوەدانی 

شــــوەیکی رژەیــــی  ان ببگــــاری ل ئۆردوگــــادا ب گــــورەی بارودۆخکــــ
ھمــوو شــتکوە ھر  ل دوایلســرخۆ بڕــوە دەچــ. بم ھر ئرکــک 

 ی ئۆراســـیادا ببپـــارزەمینی ق ی ئـــاوەدانی لرنـــامواو بکـــرێ، ئیـــدی بت
زوو پۆژەکارـک  دەھاتیش ھر زیاد دەبوو. ھر برفراونی بوبۆتوە و تا

تی پـدەکرد. چنـد ئۆردوگـایک بتـاڵ تواو دەبوو، پۆژە کارکی دیک دەس
ی نـوان ئۆردوگاکـان وەک جـوودەبوون، چنـدکی دیـکش پـ دەکـرانوە. 

  خودی کارەک لگڕ ندەکوت. 
ـدا بـوو. کـرۆل  لڵ گـارین فگدا منیـان لوانو گواسـتنک لکیKroll  ی

بــــــرادەرم ک پــــــلکی بــــــۆ ســــــرپل برزکرابــــــووەوە (ئو ل ئۆردوگــــــا 
یکـ ل  دەکرێ چنـد سـاک دواتـر ل رەملیکدا ئازاد نکرا، واش باوەڕزۆ
دا نـاوی مـن ل لیسـتی گواسـتنوەکاندا دوگاکان مردب)، ھوکی بوچانیـئۆر

 ی بـلالکقم توە. بتداریـش،  سـوودبسخت  کراسـی  ینـانبـوو. ت
رمانمـان بـۆ دەرکـرا ک لنـو ئۆردوگـاکدا برز دەنرخنـدرا، نیـدەخوارد. ف

تر ھکشین. گـارین ھر خۆیشـی بوە مانـدوو نکـرد، ژوورک دەب برەو 
ی وەک لنــــدرێ. نــــاوەکدا دەربھکلیســــت ــــک بــــدا نــــاوی لوکــــو ھب 

دەکــــرا، واتــــای  ئامــــاژەی بــــۆ C.R.Tھــــاتبوو ب ســــ پیتــــی  داناســــنامکی
سر داخـرا بـوون. و دکانی ل ش بوو، ھموو دەرگڕترۆتسکیکی دژە شۆ

  خۆ ئو ھیچ کراسکی یخداریشی نبوون!
مـــایی خۆشـــبختیش بـــوو ک گواســـتنوەکمان کمـــک بر ل دەســـتپکی 

ەق بــوو. ئــم ب ڕو  زســتانوە بــوو. بم ھشــتاش بــارودۆخک ھر تونــد
گــوزراینوە.  ،ک بــۆ بــار دروســتکرابوو ڕووبــاری ســر بچــووکبلمکــی 

ــاریکلســر پشــتی ب ان ت ســد کســیشــحفــت ســد بــۆ ھ نکدالم ب
تخــتدار ھبــوون. لســر ئــمش قدەغ  تپسـتی بــوو. لوــدا ســ چــوار

یــاوەری چکــداران  مــۆت و ب ر ببــوو بچیــن ســر پشــتی بلمک، مگ
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ی ڕەزامنـدبووبا، ئوەش ھر بۆ پداویستی جست بوو. بم بـۆ مـایی ن
نۆرەمـان بگرتبـای. ئـم بسـدان بـووین،  دەبـوایییش ھمیشـ ئو پویست

 خۆمــانی لــ بــوون کن ھر دوو شــونھــا ھش تکملر پشــتی بســل
خای بکینوە. گدەشمان بردەوام ل خواردنک یاخی دەبوو، یاخود لبر 

ەکش ڕووبـــارھر لو ئـــاوە تونـــدوتیژەی  دەبـــوایبـــ خـــواردنی دەینانـــد، 
. بـۆنی ناخۆشـیش نینوە. کچ و ئسپش گۆشـتی جسـتیان دەخـواردیبخۆ

  (گواستنوە) بوو.  ی ئیتپڕەوشدادەڕزاندی.  ئوەش   سیکانی
ئو  (ئـورکی)ر بـوون. تبم خۆ خـکک تنـانت ل بـارودۆخکش سـخت

کســـی  "خـــۆت" نمـــابۆوە ئو کســـی بزەییـــت پـــدا دەھـــاتوە و ئو 
ئو ھموو شت خریک بوو تۆی خۆش بـوی و رزیشـت  ەی دوای(ئورکی)

ـــرەدا  ـــرێ. ل ـــورکی)بگ ـــۆش (ئ ـــبی و ت ـــی بدەر لوەی  غری ـــیچ شـــتک ن ھ
ـــت و ڕۆشـــنبیر" ـــت و ئامـــانجی ھمـــوو خـــول لتگیشـــتنکانی ئو بی ک" بی

بھــۆی ژمــارە  (ئــورکی)نچیرکــی دەســت دزیکــانی ئو بیــت. لوەش زیــاتر 
ئۆردوگــــاک ــــان، ل ــــرەش ل زۆریی و ل دا زار قــــووشــــدا ھکملیی ب

ی. لنـــو ئو حفـــت ســـد تـــا ھش ســـد زینـــدانیی ڕەھـــازابدەســـتکی 
نفیکـــراوەکدا تنھـــا چنـــد دەرزەنکیــــان زینـــدانی "سیاســـیین". پاســــوانی 
 و خــۆی لئ .دایکملر پشــتی بســر لھ میشــمــیش ھلرپشــتی بس

  دەناس. (ئورکی)ناقورتن: ئاخر ئویش  ی ناو بلمک ھسرئش
یــش ڕۆژلو کشـوھوایدا قیرانــی گـارین دەگــات لــوتک. شـوکیان، بکــو 

؟ گـارین لدەزانـ ئاخ کـ ،وە،  بـداربوویی خـۆی بکرسـوڕانـژاوە سگ
ر برۆکانیــــدا بریســــکی دەدایوە. ســــ ســــد ئــــارەقیکی ســــاردی بســــ
و پـــارەی ک بــەکی ســـ ســد رۆبـــل بـــوو، رۆبــلکی دیـــار نمــابوو.  ئ

ــوو؛  ــاکدا بکــی زۆر  ل ھرگــوژمیکی زۆر نب ــدا خــۆ ل ئۆردوگ ل بارک
ن دیـــان بو بـــە پـــارەیی نـــو ینـــدانییکاپـــارە پیـــدا ندەکـــرا. ھشـــتاش ز

گـارین ویسـتبای بو بـە پـارەی ھنـدێ  ڕەنگبـن خـۆش دەبـوو. یایلکدەخ
ــان بســکوتکی رە قــی بــ شــکر بکــێ. گــارین لم جیھــاندا کســی تــوتن ی

 ی، کرەککی بکــا. ھاوســو کــۆم سـتبب پشــتی پــ بتــوان مـابۆوە کبۆن
ـــۆ  ـــوو، ئویـــش لســـر ترۆتســـکیزمی گیرابـــوو. بم ب وانبژکـــی زانکـــۆ ب
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اکی خـۆی دەربخــا. دوای مـاوەیک ژنکی لوەدا سـرکوتبوو ک ئســتۆ پـ
انش نـامکی جـووسـیبوو، پڕوی بۆ سـتالین نوکوشتن نامیکھوکی خۆ

ــاڕانوەکی پژرانــدبوو، فرمــانی  گیشــتبووە دەســتی ســتالین. ســتالینیش پ
ئو ش بدەنوە. گـارینیش دابوو بیگوازنوە نخۆشخان و ناسنامی پارتایتی

گــاری ڕۆژانیــان خۆشــترین ڕۆژئو  :نگیــرا بــوو. گــارین گــوتی ھشــتا کــات
بـاریک  زوو شـیرازەی ھمـوو شـتک ل بوو. بم ھرت ھاوسرەک جوو

ترازا. ھاوسرەکی جـارکی دیـک گیـرایوە. لوانی زۆر نـامی دیـکی بـۆ 
ــ وســتالین ن ــوو. دەمودەســتیش  ســوودوســیبتنوە، کچــی ئمجارەیــان ب ب

وان لو  دوای گیرانی گارین، ئیدی ئرپا بـوو. ئنگ بوسا جان. ئک دابی
جستیکی پـیس و  ش بدەر لھنووکمایکی بوو، رۆبل سس سد ر

  پۆخ و ئازاری دڵ، ھیچی بۆ نماوەتوە.
ی بھـــۆی دزینـــی ئو بـــە پـــارە کمی دوایـــی یبم خــۆ ئو کـــورەوەری

ب ل دزەکـان تـوڕە نبـوو.  ھر ھـیچھۆکاری دوایـین قیرانـی نبـوو. گـارین 
یک لوە (ئـورکی)ک لی توڕە نبـن. ئـاخر  ، ئو لیان دەپارایوەپچوانوە

بکرێ و پاسوانکانی لـ تبگینـدرێ،  ل دەستخۆش ندەبوو ک سکای 
 موەیئـــر لب ش بکـــرکملنـــدوباو ،نیســـواری ببیســـتبوو،  ەکانمانب

وا چارەی ئو کسان دەکا ک زمانی لـدەدەن، ک ھرگیـز جـارکی  (ئورکی)
توانن سکان دیک ـدەبوو، کمـان لنـاو گووە. ناوبنرز بـک(ئـورکی) ب ب 

ئو ربانییکـــانی دەکـــرد، بـــۆی وشـــوەیک گمی کـــارتی لســـر ســـری ق
ی چارەنووســـــی ھمــــان چارەنووســــ دەبــــوایگمک دەدۆڕا،  ل کســــی

 .بووبای دەستنیشانکراوەک قوربانیی  
ئو سـربردان. ل تـرس  تر دەکوت بـن بانـدۆریڕاشـکاواندەھات  گارین تا

ــاوەڕی ب ــدا، ب ــابوو، ئو  و تــۆقینکی خۆی ــورکی)خــۆی ھن یی دزیکی (ئ
 .کردبــی لی سـکاکوانکــو الی پاســدەکا بوەی لکـردووە، گومـانی ئل
ــک بشــچاوی خــۆی. کاتپ نــاننــی دەھــدان دیم ــازان چن  ئیــدی ئو خیاب

ــدا دە ــان دەکــرد بردەم دەســتیک ل تاوانباران  -ڕۆیشــت ک گمی کۆنکانی
تنـانت ل زینـدان و  ڕووسـیاان ل وقدەغکردنی گمی کـارت سـرکوتو

ــاریک  ئیــدی ئو وای -ئۆردوگــا زۆرەملکانیشــدا فرامــۆش کرابــوو دادەنــا ی
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مـن  و شـو گـارین وەک منـداڵ ب ڕۆژلسر سری ئو دەکن. بۆ چندان 
ە ڕۆشـنبیرندا بوو. ئو ھشـتا  ل دەستخۆی نوسابوو. نخر، ئو مشکی 

وتم تــرس و تــۆقینی لرکوەدا ســکیش لبــوو. کــات ئاگــاک وە،  برمبیــر ب
ئم دەربارەی وژە و فلسف، دەربارەی دیستۆفیسـکی و سـۆکرات دوایـن. 

م لندی. بی ھۆشــمــن ــوو ل گنجی ــ ب ــدا شــتک ل ئو پ ــاوی  کۆتایی ھن
  .بوو ڕووخائودا 

 ــک لکوتبووین، یکدارەکــان پــاختر تســل مــک ئــ(ئورکی)کاتەکــان ب 
زی. گـارینیش کرەوە دابی سـکخترتسـ واشـی لوە  ھنیشـت مـنت ل

ــوو، خــۆی ل ــان نوەک ب  ب ــوو، ئمجارەی ــۆ کردب ــدا گرم ــن بام  یڕووســب
ــۆ کوشــتنی مــن ھــا ب زمــانیبکــو  ــاوە ب ــی گــوتم؛ "ئو پی تووە!" ئیدیشــی  پ

ب کنــم ــوو.  منــیش تماشــای جنیشــانی ئوم کــرد، دی ــاران ب ڕاســتی بدک
دا ســـبرکی گورەی پیـــدا یپیـــاوەک لســـرەخۆ دەڕۆیشـــت، لو تاریکـــای

ک  کردبوو. ئینجا لودەسـتدا بـوو، شـتن کیشـی لوە، شتوتنزیکتـر ک مئـ
ھوایدا، لو کشـوو. لو بلم و بوو بۆمان لکـندەدرایوە ئـاخۆ چـی بـو

بوو بوو، ئو دیـمن ئامـاژەیکی دیـارسـر ئسـقان تکشـکا بۆ کسک ک تـا
ورکیش ھیچ نیی زیـاتر لوەی ا کۆتاییکی نزیک بۆتوە و ئو ئبک ک بوا

ل .ی بـــگــــارین (ئــــورکی)شـــدا ڕاستی بکـــوژەک ت بیریشـــی لنـــانت  کی
و تنھــا کوچکــک بــوو. بم ندەکــردەوە. ئو شــتی لنــو دەستیشــیدا بــو

کۆتــایی. منــیش ب کی ژان و ناســۆری بــبــار وتر کت  گــارین ھزەحــم
  توانیم ھوری بکموە، بم خۆ ھر بۆ ساتک بوو.

ورکی ھرگیــز لــی خــۆش نــاب ،ر ئو بــوای بردەوام بــوو، ک ئــئو لســ
و کۆتــایی ســر دەســتی ئی مــۆرکراوە، زوو یــان درەنــگ لچارەنووســئیــدی 

ــ کیان دیســان پودێ. شــ-  یوانڕۆژلــ ــش ب ــن و  -ی ئو گڕایوە الی م
  پرسیارکی نامۆی لکردم:

  ، ئرێ  گۆرانی لۆشوڤت لبیر ماوە؟"مناحیم"
 وشــــکی وا گــــۆکرد، یکمــــین وشــــی عیبــــری ک لوم بیســــتب ب ،ئو

ب چ  شـــکنازیانی دەردا و منـــیش نمـــدەزانی ئـــاخۆ ئامـــاژەشـــوەیکی ئ
  گۆرانیک دەکا.
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  ئو ھندک توڕە بوو.
ی زایۆنیســـتکان ک ل ســـروود"باشـــ چـــۆن لبیـــرت نمـــاوە؟ خـــۆ ئوە 

ــووە. 'لۆشــڤ' دەی ئو  ــووم گــوم لب ــات مــن الو ب ــانگوت، ک ئۆدیشــیادا دەی
م بـ. سـعاتم ب، لوانشـ دوا ڕۆژگۆرانیم بۆ ب. خۆ لوانی ئم دوا 

  گۆرانیک ب." یکدی نابینینوە. دەی توخوا، گیزئیدی ئم ھر
لک ھبوون. ئوان ن زینـدانی سیاسـیی جوولودا لنو گمیکدا چندان 

پڕیـــــنوەی برەی پشـــــوەدا  ل کـــــاتیو ن تاوانبـــــاریش بـــــوون. ئوان 
ـــار ـــدامی بت ـــدا دوو گنجـــی ئن ـــو ئوان نـــوون. ل ـــو ١٧گیراب ن ک جـــ وھب

توانای گۆرانیمان تدا مابوو. ئیـدی  ی من بوو. ئم ھشتاکیان نزیکستنونو
ــان کــرد ک گــارین لــی خواســتبووم. ئــم گــۆرانی لۆشــوڤمان گــوت.  ئوەم

 Lashuvە نتوەییی ئیسائیل  'سروودی، ئو Hatikvahئویش ھاتیکڤا 
lêeretz avotenu"  'وە بۆ خاکی باپیرانمانڕانگ ھیوامان ب".  

ھدەکشـا.  بـاکووربرەو ھرمـی جمسـری  باکووربرەو  لودا گمیک
بــۆن بــۆگنی دەھــات. کــچ و ئســپ  تاریکســتان بــوو. پیســی و پــۆخی بــوو.

نیــــوە ھــــۆڤی بــــوون. چنــــد  (ئــــورکی)یزیــــان بســــتبوو. حفــــت ســــد ڕ
ــنر بزایــۆنوە  دلکیکیش. ژمــارەیک بقجــوو پنــجی دەســتک خونبی

ــــۆچی ــــۆ کــــوێ  لوێ ھبــــوون. ئرێ ب ــــوون؟ ئــــاخر ئوان ب ئوان لوێ ب
ــو ئوانیشــدا،  نوان دادی چیــان دەدا؟ لــاخر ئ لکیک، جــوودەڕۆیشــتن؟ ئ

ـــی ب جـــووڕەچک  کی بیڕووســـیـــاخود  لک ھبـــوو، ک ھرگیـــز خون
 ل ھمــووزایــۆنوە ندەبینــی، ھروەھــا ھرگیــز بواشــی ب زایــۆن نبــوو، 

ــــــــار بــــــــو ــــــــۆنیزم ژیانیشــــــــیدا ھر ئوەی گوت یکــــــــی بزووتنوەو ک زای
ـــوو،  ـــک ترخـــان کردب ـــانی بـــۆ ھزرکـــی دی "پاشـــکوتنخوازانی". ھمـــوو ژی

ی لسـر بربسـتکانی دەکـرد، وایلھـات لسـر ڕنیـی، شـوھزرکی گردو
ی بگیرێ و بکڕودەستی " بیرۆک و ببـدرێ. ئ نجشـککان" ئسپیی وس

 ی لو پـــایتـــی دەکـــرد، پـــلواوە خزمبـــ یشـــتوە، گرزکـــراییـــدا بواکب
ــدەدەری سر ــارتکی، بــووە یاری نــامی ڕۆژی نووســرســکرتری گشــتی پ

                                                                                       
تار  ١٧ کخراوە الوەی کە ڤالدیمیر ژابۆتینسکی Bert Trumpeldorکورتکراوەی ناوی  Betarب ە، ئەو ڕ

یە بوو کە بار کۆخبا  ژودا ئەو قە تار لە م ەوانانەی خۆی لە  Bar Kochbaدایمەزراندبوو. ب دوا ویستگەی پا
تدارانی  ڕۆمانیەکان لە فە   لەستیندا  لە سەدەی دووھەمی زاینیدا ئەنجام دا. شۆڕشەکەی دژی دەسە
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ـــای ئو ڕۆژ ـــوو! ئ ـــۆنوە دوور ب ـــد ل زای ـــای ک ئوە چن ـــارتکی. ئ انی پ
 ش کنوە دو چـارەنووسشوزایـۆن ی بـۆی بـرد لموە ئـکیر بـوو! وب

 کانیســعات واد چیــیک بــ، لبم ھر ئو پیــاوە، ئوســا بــواکی ھر
  ی زایۆنی بۆ بم!سروود ژیانی سر زەویدا داوای لکردم،

 موزایی سروودئرگیز سـی ھمان گوت. تۆبشـتر ووبـارڕەکچـۆرا پی پ
 ی لرگیـز سروودگوی ھ؟ تـۆب(ئـورکی)ی "ھاتیکڤا" بووب سـاوەکپح ی

ەک ســروودگی گمــیکدا گــوی ل گــۆرانیی عیبــریک بــووب؟ لنــو جر
  دەتقییوە:

  " گڕانوە بۆ خاکی باب و باپیرانمان."
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  ٣بندی   

ــــدی  ــــدا یک "ل ئازادیی
  دەبینینوە"

  
بـوو، ئـازادیم ب میانو گر پشتی ئسر لدەسـتھ ر لشـتا ھوە. ھھـات 

ــدا بــووین بــۆ شــون ڕگا ــاکوورل زەریــای جمســری  مبســتکمانمان  ب
ــــــازادکردنی ھاو کاتــــــک ی پۆلۆنییکــــــان دەرچــــــوو. ینیشــــــتمانفرمــــــانی ئ

  پیماننامی لگڵ ستیالیندا واژۆکرد. ١٨سیکۆرسکی
لفب برەی ئیگوتک  رلیسـتی ئازادکراوەکـانس پیتی ناوەکان، نـاوی مـن ل

  ەکیش ھاواری کرد:(ئورکی)بوو. 
  لکی!"جوو"ئاخر خۆ ئو پۆلۆنی نیی، ئو 

تزمان، ناڕەزاییتیکی شتکی خۆڕسـکان بـوو. ئـاخر لو بس (ئورکی)ئای 
 ــرەییئــوو ــازاد دەکــرێ. ق ــدانیکی ئ ــ ھاوزین ــدانیک دەبین ــات زین ــی ک تر نی

یک جیــــاوازی نــــوان (ئــــورکی)ب، ک ڕەچــــاوکردتــــۆبی یکــــک ئوەی 
  ناسنامیی نتوەیی زانیب؟و نام ڕەگز

لوە. بنزیـک بـووین نارەکک ل مکـی ئرەو  بچـووکمومـان دەھـات،  ڕوب
ـــرد. ئـــم لســـر  ـــدانییوە ئـــازاد ک ـــمی ل گمـــیکی زین ئو بلمی  ئ

  بلمک دابزین سرکنارەک، ئم ئازاد کراین.
، ک پشـتر ڕگـامـاینوە. بھمـان  ڕاگواسـتنل ئۆردوگای  ڕۆژئم چندان 
 ئو ئۆردوگایمـان تپڕانـد، ک ین، گڕاینوە. ئمڕۆیشت باکوورئم برەو 

ـــــ ئاســـــنینی  بینـــــاکردنی ھ  تیم دابـــــوون دابـــــاکوورلمـــــارکۆڤی یـــــارم .
سوارەکر لسل کی کۆمبوو. ردەست  

  چۆن؟ ئرێ کرۆل ل کوی؟" وبارر"ھاوڕێ مارکۆڤ سو، کا
 یوانل .کی دیــکوە ئۆردوگــایکــرۆلیش گواســتراوەت .ک باشــمـوو شــتھ"

  وان ئازاد بکرێ. ئدی تۆ، ئرێ تۆش ئازاد کرای؟"ویش بو زئو

                                                                                       
.١٩٤٣-١٨٨١والدیسالو سیکۆرسکی (  ١٨   ) سەروەزیری ئەوسای پۆلۆنیا. وەرگ
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"ب، ھاوڕێ مارکۆڤ. من ئـازاد کـرام. ئرێ لبیـرت مـاوە، بـوات ندەکـرد 
 مدەستئ ؟" لقوتارمان ب کپئیت  

گن، لــی ھــاوڕێ بـــب"  م کـــبــوو. بختتـــان ھـــوەی پۆلــۆنی بئ .یــادم
نــا ؟ کــدەزانـ رش ھموان زوو  ئـئ ،ردەوامڕ بــرە دەردەچــین. شــل

  باس ل لخۆشبوونک دەکن."
" ھــاوڕێ مــارکۆڤ، بختکــی بــاش بــۆ تــۆش. ھیــوادارم بخشــینی تــۆش زوو 

  بگا. بختکی باش. تا بیک گیشتنوە ل سربستیدا."
ر ڕسل مری بـار،  یئندەفمشـ ب ،پـرەو ئـازادی. بخۆمـان بـووین ب
ندەفمشــ رەو بشــمان بوە گرتبــوو. ئاراستــیگــر، خۆمــان پرھفری ن

دوای  ەکان ل وەستان نکوتـن. مـن بوج. ئیدی پڕباشوورو ھر  باشوور
. دوورخرابـــووەوەخوشـــککمدا گڕام. ئویـــش ھرچنـــدە نگیرابـــوو بم 

ــاخر  ــدۆزرتوە؟ ئ ــۆبی چــۆن ب ــی قبی، ئاوارەکــانیش ب  ڕووســیات وتک
ـــا ـــرادەرکم  نن. ھشـــتاش ھر بملیۆن ـــد ب ـــموە. ئوســـا چن ـــکوت دۆزی ڕ

دۆزیــنوە. لوــوە یکمــین بروســکم بــۆ ئرتــز ئیســائیل نــارد. ل ئرتــز 
ـــدا واژۆی  ـــو واژۆکان ن وە. لـــرت ـــین بروســـکم وەرگ ئیسائیلیشـــوە یکم

  ھاوسرەکم لسر بروسکک بوو...
ــــــرە.  ــــــی ھاوســــــرەکم ل بی واــــــن دوا ھ ــــــانل  لوەی برم ی گرتووخ

درا  مڕـــگبنـــرن،  بـــاکوورلوکیشـــکییوە مـــن برەو ئۆردوگـــای زۆرەملـــی 
کـــی ن بـــکم. ئیـــدی لجیـــاتی ژنکم، کچخـــزمکوە خواحـــافیزیکرد بھـــۆی

نج، پاوال داشیز ھات. دواتر پاوال لڕیشـ گ وە نـاوی چـووکـانەدژی نازی 
ـــاردەدەری ســـ ـــووە ی ـــاوی نمـــرانوە. ئو ب ـــو ن م نـــاوڕ ـــرادەر و ھ رەکی ب

ــۆ، ھر لوــش شــان بشــانی  ــۆی وینل ــاوانی گت ــان، ئو پ جۆزــف گالزم
ــانی  دا. ئیــدی پــاوال ھــاتبوو  ل دەســتپــاوانک تــا دوا ھناســ جنگــا و گی

 مکیش ئکات .م بداتواھمـان  دەبوایکان لوانپاس ین کک بدوزمان ب
. بم  پـاوال بو شـوەی ھـات ن قسـکردتبگن، ب زمـانی پۆلـۆنی کوتیـن

  دوان:
ـــری و "پـــورەکت ســـو  ـــرێ." ئینجـــا ب زمـــانی عیب ـــۆ دەن خۆشویســـتیت ب

نکدای." ومنگمنگکــــــی لوەھـــــــات "نــــــامیک ل نـــــــو ســــــرک ســـــــابو
لت، بم  پاسوانکانیش ئو سرک سابوونیان ل نوەڕاسـتدا کـردە دوو
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خرابـووە الیکـی سـابونک. کوات، تنـانت ل نـو پیامک واپچرابووەوە، 
یڕووسی گرتووخان یـامپ و کـورتنی خـۆی. ئشـو یشـتیـام دەگشـدا، پ

پیاگیاندم، ژنکم، ھروەک چـۆن چنـد برادەرکـی باشیشـم، برەو ئرتـز 
 تــون ــائیســائیل کوت ــدانوەیکی زۆر ڕگ ی دــای . ئوێ دەمــ ھواک م

و بـــوو. بر منیـــان بگبـــوو! خـــۆ ئ نکی منـــدایرچوە چ ســـم ئـــاخۆ ئ
ـــا، لوانبـــوو حفـــت وکورتنـــامیی نـــو ســـابو ـــکی ڕۆژنکوە گرتب ی دی

نیاییان بزیندانی ت پاندبامرسو... .دا سم ئب  
 ـــک ل ـــد مانگ ـــدییم ب لشـــکری ڕۆیشـــتدوای چن ن و ســـرگردانی، پیوەن

ســـــامیان، نیـــــاران و کشـــــوھوایکی دژە کـــــرد، لوشـــــوە پۆلـــــۆنییوە
ان زۆر درــژ نبــوون. ئــم برەو ڕۆژپکــردنم بینــی. بم ئو  ایتیســووک

 بچـووکبرەو بنـدەری قزوـن یـان کرانسۆڤۆدسـک، ئو بنـدەرە  باشوور
ین. ڕۆیشـتوبـان خـراییکی داگیـرکرە فارسـکان ڕگافارسییی پھـلوی، 

ــدا چیــای برز ودا و  لــانی مزنمــان بــین. ب بابــل، بغــدا، دەریــاچی حبب
نمدەزانی، ھر چند ھنگاوـک ل گـۆڕەکی داڤیـد  ئو کاتگوزەرمان کرد. 

اییکردنــــی ڕ ل کـــاتیلـــومی دوورم، ک  زڤـــایرازیـــل فرمانـــدەی ئیرگـــون 
کـوژا. مـن ھشـتا ھر بو ھیـوای  دالوـ بریتانیـای سـووپائرککانی لنو 

  ئو و لژر فرماندەیی ئودا بجنگم. ل پاڵ دەژیام
 یشتینوسا گتی ئوردن. میڕۆژئی پـانوپۆڕھگمان. گـکریـن راتربب ،

کــــان ئو بشــــی ئرتــــز ڕۆمانھروەک دەریــــا. ئیــــدی تگیشــــتم بــــۆچی 
ئیســائیلیان ناونــابوو فلســتینی ســازگار. ئو ســردەم عمبــاری گنمــی 

ژــرەوە  ش ســرباری گــوپندان، لھنــووکت بــووە. ھتــی ناوەڕاســڕۆژ
لنـــو بردەکانـــدا ســـوزایی تقیـــوەتوە، گیـــای کســـک و درـــژ، مـــایی 

چــۆ رەکرتاپای دەڤســ .وارشــادمانیی  ووێ، لـــرە و لرەبــوو. لڕووب 
ل ئــوردن  یشوشــترت دەبینــی. کــاتکمــگل برفــراواندا، ھــۆبی رەوەنــد و 

پیـرەوە دەھـاتن.  ە، چند کسک و کگی گنم شـامیت بنزیک دەبوویتو
ــــاری  ــــوردنڕۆژئوســــا کن ــــی  ئ ــــاروان  -ھت ــــوو. ک ــــز ئیســــائیل ب ئیرت

ــم پشــیســربازی ــدک ومان دا. مــن ل توک وەســتا. ئ ــم، ھن ــل دابزی ومب
ــان  ــاکدا ب پی م، لنــو  بــۆنی خۆشــی چــیمنکی ڕۆیشــتلنــو ســوزە گی

  خواردموە. نیشتمانکمدا 
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 ل ند خۆشـک  نیشتمانی"ئای چکبینی یوەش ت؟" ئرێ وانییخۆت بی، ئ
  تنیشتموە وای پگوتم. بوو، ل جوول سربازەکان بوو، کابرایکی غیرە 

کاتـک ئو قســی کــرد، ببیـرم ھــاتوە، کــات ل ئۆردوگـای زۆرەملــی ســر 
 فرمـی بـانگی کـردم: "تـۆ ل ی پچـۆرادا تۆمارنـامی ئوێ بڕووبـارلواری 

  دا ئازاد دەکری."١٩٤٨ی سپتمبری ٢٠
ب یــاوەری مــارکۆڤ  ١٩٤٨ئو ڕامــان، برســربردنی ئو ھمــوو ســان تــا 

یـــان یـــرمنک  مـــایی سرنجاکشـــان نبـــوو. بم ئـــاخۆ ھشـــتاش پیـــاو 
 ە، مـن ل سـر١٩٤٢ش ھـاوینی ھنـووکدەتوان پشبینی بختی خۆی بکـا؟ 

  ی ئوردنم.ڕووبارھتی ڕۆژلواری 
بــی  اق مـام تـۆڕبیـرم لکــردەوە. م ھنـووکمــن  ئیـدی گـارینم بیـرکوتوە.

بـی بیسـتبتی ک ئـم ئـازادکراوین و گڕاویـنتوە خـاکی بـاب و  ماب؟ تـۆ
بوونک ل ئیسـائیلدا برپـا بـووە؟ یبی ئوەی بیستب ک یاخ باپیرانمان؟ تۆ

ــدا ســ ــار و کــردەوەی خــۆ پراڤ ــی برخــودابارەت ک ن و ســرھدانی دەوت
مزنی  تئو دەو ،سـیبوو. تـۆبی ئو ئوەی بیسـتبوئیسائیلی شتی نو

 تی دەکرد، کو خزمرەتائس ائیلی  لتـی ئیسـدانی دەورھتـی سـدژای
 .ل کۆتاییدا لسر ئاسـتی نودەوتیـدا یـارمتی دا تـا دابـمزرێکچی ، کرد

  ان ل کۆتاییدا ھندێ ل ژان و ناسۆری کم کردبتوە.ووجلوانی ئو پڕ
کــی ڕۆ چــارەنووسبنــدک کۆتــایی پــدێ و بنــدکی دیــک دەســت پــدەکا. 

دا ١٩٤١ســـیر و ســـمرانی بســـر منـــدا گـــا. ل ســـرەتای حـــوزەیرانی 
 م لکشــــتگرەگرتووخــــانوە بکرد.  بــــاکوور وی لوکشــــیکدەســــتیپ ل

یـرام، تاوانبـارکرام شدا گیشتم ئرتز ئیسـائیل. مـن گ١٩٤٢سرەتای ئایاری 
 رودو "حـــوکمم بســـردا دراو وەک "ئـــاژانکی  ئیمپریـــالیزمی بریتـــانیش و

خراموە. ئدی چی لو ئاژانی بریتانی ھات؟ لگڵ لشکرکی پۆلـۆنییوە 
ی مــن دەرچــوو، وش پاداشــتک بــۆ گرتنــوز گیشــتم ئرتــز ئیســائیل، ھر

چونک ھوی داوە دەستی بریتانیـا ل ئرتـز ئیسـائیلدا بشـکن. (ئوەش 
  دەکم.) تاک ریکۆردە ک پی گیشتبم و ھمیشش شانازی پوە

بسـرمدا بینـی. کـاری پیالنگـان، تـا  ڕۆیلم بندە نویدا شتکی دیکش 
تکی تواو نناســراو بــوو. نبــووموە، بـۆ مــن شـ قــووڵناچـار نکــرام تیایـدا 

بدەر ل خونـــــدنوەی کتبکـــــی ســـــرپی، ھـــــیچم دەربـــــارەی چــــــاالکی 
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ژرزەمینیوە ندەزانی. ھرگیز خونـم بوە ندەبینـی، ک ب نھنـی بجنگـم. 
ــــدانوە لســــر  ردەھمــــن پ ــــانشــــت ــــی، بم  یباشــــ ب ینھنییک دەزان

  ھشتاش...
مــن لگڵ  ١٩٤٨بیــران. تــا ســپتمبری مــرۆ دەکــا تگبیــران، خــوا دەدا تد

لشــکرک خـــزمتم کـــرد، بم نوەک لشـــکرکی وەک ھـــی مـــارکۆڤ یـــان 
ی پجـۆرا کـرا. ئوەش ڕووباریرمنک. ئوەش ئوکارە نبوو ل لوارەکانی 

بنـرێ. ئو لشـکرەی  ی ئاسنین بۆ بارکردنی خـک و کـا بنیـاتڕگنبوو 
لک بـوو. ئو لشـكرەش جـووبووانی کی یـاخین خزمتم تیدا کـرد لشـکرم

ی ئــــازادی ڕگـــای ئوردنـــدا دەســـتبکار بـــوو، ڕووبـــارلســـر لوارەکـــانی 
  ئیسائیلی لدا.

    
  
  
  
  



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

71 

  
   ٤بندی 

 واتنگین، کدەج مئ
 ئم ھین

 
1  

لکی ل ھڕەتـی گرمـی جنگـی جووزۆر زاڵ بارودۆخی گلی  ڕاستیدوو 
ـــ ـــدا یکالک ـــی جیھانی ـــان دووھم ـــتلر ب ملیۆن ـــا  یجـــووردەوە. ھی ل ئوروپ

ردەوامبـوون لکـان بریتانییش بمرەڕای ئناوبرد، سـر داخسـتن و لسـ
  یاندا.  ل بردەملک جوو ١٩"نیشتمانی نتوەیی" کۆمدانی دەرگاکانی

 ل سـرەتادالککـان ل ئوڕوپـا، جوو ھواکانی ھمتی قکردنی ڕاپۆرت
، سـوورون و بوکردنوەشیان ھواش بوو. دەزگای خاچی نبو ڕۆشنزۆر 

کـان و لنالیب تی وتی دیپلۆماسیانرایننو وە  روویسـمووشـیانھ
 کانی کئاژان ک لکی ریتانیی کگری بواڕاستیدادەزگای ھ مــان  لئا ل

ک کاریدەکرد، ببۆ چ کۆتایی نـد، ەکانی ھجووگومان دەقاودەق دەیزانی کۆ
بلژیک، وارشۆ و لۆدز دەگوزرنوە، بم لسریشی بدەنگ بوون. ئرێ 

چنـد بۆچی لبرچاوی خمندنی ھمـووان ئوان وا قالقوپیـان لکردبـوو. 
کـان ڕاپۆرتئوەمـان پـدە، ک سـرەتای ی ڕاستی ،دوای قکردنک مانگک

ـــــان  خن،لبـــــارەی "دەســـــتی تـــــایبتی" نازییکـــــان ئوە دەردە ک فرمانی
ـــدویی جـــوودەرکـــردووە ھـــیچ  ـــر قمەوتـــی ئامانـــدا ب زین ژ ک لیکل

  نھن. 
نـــدێ لروەھــا ھو جوو ھوە لگومـــان یــان ڕاپۆرتەکــانیش بوانیبـــوو، ڕان

 ک نوە بوا بب ختبوو! ئاخر بۆ مرۆڤ سن رسامانکی سوەش شتئ
ســان ائ و ســووکوا  و خوشــککانی ھر اخود بــرادایبــابی، یــان منــداکانی یــ

وشـتارگ. ب گشـتی مـرۆ کبرابن و ھروەک مڕ ببردرابن  بو شوەی لناو
 ک ،نـۆک ـزانو خبکـا. خـودی ئ وای پـب یزی پح وا دەکا کوە بئ

                                                                                       
ۆر لە          ١٩ ی بلف ن ۆ بە اژەیەکە ب ی ئام رەدا نیشتمانی نەتەوەی اتووە.   ١٩١٧ل داو ئەو دەستەواژەیە دەق لەوێ ھ

.   وەرگ
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نازییکان فرمانیان بسردا کردبوون گۆڕ ھبکنن، بوایـان ندەکـرد، ئو 
 چۆنــک بــ لر خۆیــان بــ. ئوان لو بــوایدا بــوو، ھ ان بــۆ خــودیڕگــۆ

الین  ەش ئاســان نبــوو لجــووان دەبــ. ئیــدی ئو کم پڕڕزگاریــدوایــدا 
ـــاقی  ـــۆڕە جووب ـــات ب گ ـــ ک ـــردن ب ـــایی بواپک ـــان م ـــکی جیھ ـــانی دی ەک

خۆیـان  یان زانی، ئوان ل ٢٠بکۆمکانی پۆناری، یان  گۆڕستانی تربلینکی
بم  دەی بیســــتمدا تواوی خککیــــان، ئــــاخر چــــۆن ل ســــدەپرســــیوە

  شوەی بستوە؟ تۆبی جیھان لو بارەیوە چی ب؟
بوە نکـرد، دەقـاودەق ئو  دەرکیـانئای ئوان چنـد سـاویلک بـوون! ئوان 

لک جـووگلـی  سرجمگیان پشکوتووەی سدەی بیستم، ک قکردنی 
ـــا ـــارا؛ لوەش زی ـــت ئ ـــی بھن ـــاس ل گل ـــک ب ـــدی جـــووتر کات ـــرێ، ئی لک بک

"کست و  "جیھانھرفراوانی بب وە.خبتنوست دەم  
کی پیرۆزە. دەستلدان ل باکانی ھمـوو بوونوەرفریشتی لبیرچوونوە 

برینکانمان سارژ دەکا. توانسـتی لبیرکـردن بقد توانسـتی یادکردنوەمـان 
م نـاب تـوڕە بـین، ھروەھـا نـاب سرسـامیش لبر ئوەشـ ئـ گرنگ. ھر

ی مــژوووــنیی  نــد ســاكی کم ئم کارەسـات بــبـین، ک ھر تنھــا چ
ــر ــدا ھن خریــک پرســکی لبی ــایتی بســر چــووە، کچــی لنومان  مرۆڤ

ل وەیبیرچـــوونو لین ئزات نـــاک مم ئـــوە. بـــتنین.  بچخۆمـــان دابـــ
ـــدەک ـــاکین  مان و للبر خـــاتری ئاین ـــایتی، زات ن ـــدەی مرۆڤ ـــاوی  ئاین پن

و لنــــــو جرگی  دا و ل میکــــــانیزمی شارســـــتانیتدائوەی لم ســـــدەی
  وڕوپای شارستاندا قوما، فرامۆش بکین.ئ

چنـدان سـاڵ بـوو  ل ڕاسـتیدائو ھمتی قکردن ھروا ل پەوە نھات. 
 دەکـــرا. ھر زوو ئامادەکـــاری بـــۆب وشـــیاریی، سیســـتماتیکی و زانســـتییوە 

 ر ل١٩٣٦ھیــتل ڕدا ل ،وەیئ کــی دیــکنگی جــووایشــتاخدا جاڕیــدا: "جکل
 ــدرێ." ل ــان پبھن ــا کۆتایی ــۆ ١٩٣٩ئوڕوپ ــاوچیکی یدەگــی ب ــان ن شــدا ئام

ــرد؛ جوو ــوبلین ئامــادە ک ــانی نزیــک ل ــانیش باســیان لوەڕۆژەک  نامکــانی ئام

                                                                                       
اد   ٢٠ ی ئەوڕوپ ت ی لە ڕۆژھە بلینک ی   تر اوەی جەنگ ان لە م مانەک تارگە گەورانەی کە ئە کە لەو کوش ا یەک

او    ک جوولەکە بە ژن و پی دا نزیکەی ملیۆن ندرێ لەو نا. وا دەخەم دووھەمی جیھاندا بەسەر جووەکانیاندا ھ
ان     مانەک ابووری ئا ۆ ئ انیش ب وپەلی لەناوبراوەک و کەل . جل ندراب وت یان س اب و الشەکانیش ەرب داڵ س من

ان       بەکا کی دا  کە بەباشی ر مانەکان کەی ئە انی دی گەک و بە کیش ھاوپەیمانەکان گەیشتنە ئەوێ لەن ندرا، کات رھ
ان سەندبوون. نیان دۆزیبووە کە بەر لەنەوابردنیان ل وی مندا   خستبوو، شەست ھەزار جووت پ
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ــانجووھمــوو دەکــرد، نخشــی گواســتنوەی  ــاو  ەکانی ــک" ل ن تــۆ "دەو ب
جرگی ئفریقیــا یــان مدەغشــقرەوە ھی. ئوســا ھواــی دامزرانــدنی 
ــات بــوون لگڵ کــردەی کوشــتارگ و  ــدان گتــۆ بوبــوونوە، ک ھاوک چن

و زۆریــــنی  ئو کــــاتئو کم کوشــــتارگانی  ل ڕاستیشــــداخونشــــتن. 
و  ئزمــــــوونکردن، دەســــــتپکی ایتی پکــــــردن و بنــــــزم ســــــیرســــــووک

و چـــاود کی وریایـــانریرژمســـو شـــارەزایانکاریـــان  ریکردن بـــوون. ئ
ـــدی ھر جوولســـر کـــاردانوەی ھم  ئو ەکـــان و ھم جیھـــانیش کـــرد. ئی

لک لنـاوبران و بـوون جـووئوان لبیر کران، لژیانیانـدا ب ملیۆنـان  کاتی
 قرەبروت.
نگــاو بنگــاو، قۆنــاغ  ھقۆنــاھ غب  ی خســتمکــی ئــخ کمــانلــالدە ئاج

ن دلکـر بارکی تۆقین و شوانوە، شیرازەی کۆمبوونکی لکترازاند، وای
 تروســـک و تـــاکنـــدێ جـــار ئبـــدەن و ھووەی ژیانیـــان ھنھـــا بـــۆ مـــانت

ل شـیان پــختکردن بــن  ،دەســتبدا ھیوایئامــادەی خــۆب وەیکژیــانی  بــۆ ئ
لـــالدەک  کـــاردانوەی جیھـــانی ھمـــان کاتیشـــدا ج ن. لیکـــک قوتـــار بـــک

ب شـوەیکی  وو، بگـورەی ئامـانجی شـارەزاکانیدەکردەوە، ئو وایدانابتاقی
ر  گشتی بسک لنی ڕدەنگیو شـاش جـووژانی خـووەشـدا ئل .یھ کل

نبـوو. چنــدان ســاڵ دوای لــکوتی ئو تــاوان گورەیی ک بــۆ ھمــووان 
ــا ل ئاشــکرا ــدام پڕلمــانی بریتانی ــاگتی سۆشیالیســتخواز، ئن بوو، مســتر پ

دادگــای تاوانکــانی جنــگ ل ھامبۆرگــدا جختــی لســر ئوە کــردەوە، کوا 
ی ڕەفتـارلشکری ژەنڕالی نازی ماینستاین ل پۆلۆنیادا ھم جنگاوە و ھم 

 ک کپۆلۆنیــــای وەش لشــــی نوانــــدووە. ئقاننی ەکــــانی بڕووبارالیخــــو
ببــوون! ئــاخر خــۆ مســتر پاگــت مــاوەیکی  ســوورلک جــووســدان ھزار 

بردرژ بر ل پلو پایی فرمیی، پارزەرکی ناسراو بـووە و ل دادگاکانـدا 
مل دەســتی ب جــووپیشــییانی وازیکــردووە. خــۆ ھیــتلر یکســر ب  ڕۆــی

 نــی جیھــان لەکــانی گــرت؛ کــاتکیش بیجووکوشــتنی خکــی نکــرد. ســرەتا 
ئاســـتیاندا کـــو بـــدەنگ، ئوســـا برســـی کـــردن و قـــاتوقی خســـت نویـــان؛ 

ککـانی وھشتاش لسر ئوان مشـیش مـوانی جیھـان نبـوو. ئوسـا چنو
ــانی دەرەوە  ــرۆی جیھ ــویکی ب ــا م ــردن، بم ت ــژ ک ــانی تی گیرکــردن، کبک

نگاو بو ئاوا ھبزوت. ئیدی ئنگاو  نیشـت ڕۆیشتھڕی تـونی تا گو پئ 
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ی گـــــاز. ھیـــــتلر پشـــــتر گـــــازی ژاراوی بـــــۆ ئو مبســـــت ژوورمرگ و 
ئامــادەکردبوو، ئــاخر پشــتر لبرەکــانی جنــگ تــاقی کردبــووەوە؛ بم تــا 

ی بربازییانی ســـگرەو  دەھـــات پـــب کنـــانی گـــازە ژاراویکارھھـــۆی ب
ــرای گــازە و ــک ککانخ ــاک ــان  ســختی و بھــودەیی دەچــوو، ت ژاراوەکی

  لککان بوون. جوولسر بکار بھن، کسیش لسریان بدەنگ نیت، 
و کــــیئ ــــد ی تی ەو بــــای ــــوو. مرۆڤ ــــواینگیی دژوار ب ــــی ل  دەب بالی کم

دۆزەکــانی نــادادیی درفـــیس ل پــاریس تــا ســـاککۆ و ڤــانزتی ل ئمریکـــا و 
تی کـات ل  دەربـارەی دیمیترۆڤ ل برلین بدەنگ نبووبـای. ئـاخر مرۆڤـای

پاشکشـی کـرد و  ،ی ملیۆنان ل دۆزی دریفوس ب خم مایوەچارەنووس
اندا دوورودرـــژئو ســـا  ل مـــاوەی- یـــان لوەداگڕایوە نـــو تاریکـــایی 

 زۆالیکــــی دیــــک برھم بھنــــ. کــــاتکیش ب لک ئمیــــ -نوشســــتی ھنــــا
ــــایتی  ــــن مرۆڤ ــــک کدوژمن ل الینشــــوەیکی بربری   ــــوترێ ــــی دەگ پ

ئو گف و ھڕەشـــی  یبــ ســاردەخمی، ھڕەشــی لـــدەکرێ، ئــاخر تـــۆ
لک چنــد مزن بــ؟ ھر بۆیشــ زۆرتــرین ھۆشــدارینامی جــوولســر 

ـــنگوە ـــی کیپلی ھـــات، ھۆشـــدارینامک ب  ٢١شـــکۆداران لســـر زمـــانی نمری
لبیــری  رمگلکش دەدرێ، ک دەــ: "جــوووەک ب غیــرە  لک ھرجــوو

  کین!" 
 .کی نوێ نییکرێ، شتبیر نوەی لڕاسـتیداداوای ئ و  لمـن زۆر جـاران ئ

 ڕژانـــیانی ک ڕاپۆرتـــبــانگوازەم دەگـــوتوە، ئمش دوای پگیشــتنی ئو 
ــار ــان پشتجووی خــونی ڕووب ــانگوازەی لکی اســت دەکــردەوە. بم ئم ب
 لبـــاوان گـــوی خۆیـــان لئوانی  . زۆریـــنیڕۆیشـــتێ ببـــادا ڕۆژئوێ 

ەکـانی ئوڕوپـای بخـون ڕووبارلک، ک جـوور و نـای خـونی ئاست ھاوا
نیشـتمان ت، مستر پاگـت، فرمانـدارانی "کردبوو، کردە کڕەی شربسوور

لک" و دەســـتدارە بریتانییکـــانی نیشـــتمانی جـــوونتوەیـــیکی گلـــی 
  لک بوون.جوو

،وە بئ ریتانیای  مرۆ ناتوانتی بی سیاسوانتی ناوەڕاسـتیان ڕۆژئھ
یاندەویست  داڕشت، لمان کاتیشدا نڕزگارەکان جووھ  ن. راسـتتر وایبـک

                                                                                       
ف رودیارد کیپلینگ (  ٢١ اوەن شی     ١٩٣٦-١٨٦٥جۆز ز، خ اعیر و رۆماننوسی ئینگلی انگی  ) ش عری بەناوب

.   مەگەر لەبیری بکەین. وەرگ
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ـــاوی  ڕزگـــارەکـــان جووئوان پرۆش بـــوون ک  ،بگـــوترێ نبـــن. تکـــای پی
ھروەک سـاردەخم بـوون  لکجـووژیـانی  ل برامـبرئینگلیز ک دیار بوو 

حـوکمانی فلسـتین  انی جیھـان وابـوون. بم ئوانیەکجوو کس غیرە
ھتی ناوەڕاستیان دەکرد، بالی کمی لوان نبـوون ک سـاردەخم ڕۆژو 

بگن برزترین باری داشکان ل ژمـارەی  تاسمند بوونبووبن. ئوان زۆر 
 ووسـمدەنلککـان، ک بـگن وتـی ئیسـائیل. مـن ئو تبینیـی بـۆ ئوە جوو

دەسـتدارانی بریتانیـا  کم، نوەک  ھوسـتی خـۆم  لمڕبـ دۆزەک دیار
ــم. مــن  ــکم، یــاخود ھوســتی ئوان لھمــبر ئ م بیــان ڕاســتیپناســ ب

کــــردوە، ھروەھــــا ھــــیچ گومانیشــــم لوەدا نیــــی، ک ھر دەوتمدارکــــی 
ـــانیڕاســـتگۆ ـــوومتک بتواوی ل  سیاســـتی  ،یانی بریت بریتـــانی  یحک

ئاگادارکرابتوە، بیوێ دان بوەدا بن مبست ل مـاوەی سـاکانی جنـگ 
ــووب ک جوولســر خــاکی ئرتــز ئیســائیلدا، کمکــردنوەی ژمــارە  ــان ب ەک

ــن ب ــان رۆنــدۆلف ژوور ویســتویان ــاوەتوە، ک  چرچــ. جارکی وەی گئ
ـــاوکی ئو   ـــی دکتـــۆر و ل مـــاوەیب ـــدا خـــۆی ل بینین ر وایـــزمن بدوجنگ

ــی" ئوە قســی   ھر کاتــکگرتــووە. " شــوەکانی " بــوو، چرچــئوم دەبین
دواتر خوم لندەکوت." ئ خۆ ھشتاش ئو ب ئاسانی دەیتـوانی وایـزمن 

؛ ئگر دەرگاکــانی ئرتــز ئیســائیلی نــ شــوەکانیش بئــارامی لــی بــازێببی
تز گیریـان خواردبـوو، ک لسر ئو کسانی ل ئۆردوگـای مرگـی ئاوشـوی

  بۆ ئوان یان بۆ ھندک لوان وایزمن لی دەپاڕایوە، بکردبایوە.
بم ئو ئم کـــارەی نکـــرد. ئو خـــۆی ل دیـــداری وایـــزمن دزیوە. ئو 

گــورەی نخشــی ئامــان ب ملیۆنــان پیــاو، ژن و  لکــانی لنــاوبران بجوو
کـاری ڕپالنکی ئامان بھۆی  منداڵ بوون. بۆ مایی توس و کساسیش،

ترسـناک و ناچــاوەڕوانکراوی نخشـی بنڕەتــی بریتانیـا ل ئرتــز ئیســائیل 
  میسر بوو. 

ھتی ناوەڕاستی بریتانیا لمژبوو فلستینیان داخواز بـوو. ڕۆژسیاستی 
نــامی کرۆنۆلۆژیــای ڕۆژی وی پشــونووســرمســتر ئیڤــان گرینبــرگ، سر

پیـاوەی کارنـامکی لپنـاو بیروبـاوەڕەکی دانـا) پیگـوتم، ل لک (ئو جـوو
وتــووژکی بردرژییــدا کاتــک مــن "ل بــاری ژــر زەمینیــی"دا بــووم بــۆی 
گاموە، ک باوکی ئو گریینبرگ یک یاریـدەدەرە سـرەکییکانی ھرتـزل 
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و نـــردەی تــــایبت بـــۆ میســــر، بـــۆ ئوەی ئرکــــی خـــوازراوی ئلعریــــش 
لـــۆرد کـــرۆمری گورە کســـایتی بریتانیـــا ل میســـر  ل الینکـــا، جبجب

ــک  ئیمپراتــۆریتی عوســمانی دەڕوخــ، زو ــوو: "کات ــان درەنــگ  وپیگوتراب ی
  دنیایین لوەی دەب فلستین بخین بندەستمان."

چاوتبینی بریتانیا بۆ  ل ڕاستیدای سدەی بیستم بوو. ل سرەتائوەش 
ائیل ھر لسـدەی نـۆزدەھموە سـری ھـداوە. ئمش خاکی ئرتز ئیسـ

و شــتوە دەدا ئتی ئووڕ شیــارم ــو زایۆنیســتنبــۆچی ل وە، کن بکــات
براییکانــدا ئوانی پــش ھرتــزلیش کوتبــوون، لنویانــدا پیــاوگلی زۆری 

دەکـــاتوە، ک بـــۆچی  نووڕھبـــوون. ھروەھـــا ئم شـــت ئوەش  ئینگلیـــز
ە چوسـندراوەکانی جـووریتانیا ئوێ دەم خمی لپاراستنی ی بحکوومت

  دەستی سوتانی عوسمانی دەخوارد.
تمیری دەوتی ســـدارزیرەکـــای ک ،وەیوســـا ئســـتا و ئریتانیـــا ئتـــی ب

ی گشــــتی نمـــوونیی برژەوەنــــدییکانی بریتـــانی بیرۆکیکــــی ڕووخســـار
ــی ب مســتر گالدســتۆن ــان دیزرایل ــک ل پبــدەن. جارکی ی گــوت: "مــن تۆزقا

 ،ییـدا ھکگبـو ھنل م نـاڕازی نـیم کندەکڕەفمبیروباوەڕی برادەرە ش
ـــــ یزدان خســـــتویتی ئوێ."  ەتڕبم پشـــــنیازەکی  دە وە، کمدەک

دەکن ئو  یتی دەوتمدارانــــی بریتــــانی واشــــتکی ســــیرە ک زیرەکــــا
ئریـان پیـرۆزان  ب شـوەیکیکو ب ڕاستقینتۆزقا نوەک ھر رەوا و 

 یمـانییریتانیا بـوو. ھاوپخت یاوەری بمدا بدەی نۆزدەھس وێ. لدەربک
بگومـان  قـاڵی ڕژمـنـاپیرۆز بـوو.  ب دنیـاییوە ٢٢س قۆییکی متریسخ

کۆنپرســتان بــوو؛ دەســتی ســوتانی عوســمانی بگومــان ناپســند بــوو. 
وتنخوازان بــوو. ئیــدی دەســتوانکی پــ ب پنجکــان بریتانیــا الی پشــک

و داگیــری دەکــرد. بریتانیــا ل  دەســتی دەســتی بســردا دەھنــا بــوون. ئو
بھزەوە بۆ بھزتـر دەڕۆیشـت و ل گڵ توژمـی شـپۆلکانی پشـکوتنی 

  .نادە ھنگاویمرۆڤایتیدا 
  

و ل مانیفسـت شۆڕشی گریککـان دژی چوسـنرە تورککانیـان یکـک بـو
ــوو کــۆمکی گلكــی  ــانی سربســتی. شــتکی بــاش ب لشــکان نھــاتووی گی

                                                                                       
٢٢  ( وان شانشینەکانی رووسیا، مەجەر و پرووسیا بوو لە دژی ناپلیۆن. (وەرگ   ھاوپەیمانی ن
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 -بچکــۆل بکــرێ. ھروەھــا  شــتک شــایانیش بــوو. الوازکردنــی بابولعــالی 
ــــدنی ڕووخانوەک  ــــدان ــــا  کانڕووســــ ل کاتک ــــو تنھ ــــوون، بک ــــز ب ھب

ریتانیــا ھیچــی ندەگیانــد تنھــا پشــوەچوونی ب -الوازکردنــی مبســت بــوو
ـــای  ـــوو، ک پاپشـــتکردنی پشـــکوتن وات ـــا ب ـــا ئم ھی بریتانی نبـــ. ئای
پاپشــتکردنی بریتانیــا بگینــ؟ لخــۆگرتنی پنــابرە ھتووەکــانی دەســتی 

مـــافی  کانڕووســـچوســـانوە ئرککـــی پیـــرۆزی مرۆڤـــانی. شۆڕشـــگە 
ریتانیـا وەرگـرت.پب تیان لرکی  نابش کـارمئروەھـارجـوامبـوو. ھ ان 

ئوە سیاســــــتیش بــــــوو. ئوەش لنــــــو بریتانیــــــای گورەدا یــــــارمتی 
پۆل (ئیسـتنبول) و ھم دا ک چاوی ھم لسر کوسـتنتیننکردنی دەوزەبو

شــدا ڕاستی ھیندســتانیش بــوو. لوتنی مــرۆڤ و وســو ڕاشــکاوانشــکدی پ
شــان بشــان ک ڕەوشــدوو  بریتانیــای تــدا بــوو. لســر ئوەش ک ھر

ترە ک دەسـتی ندەکرا. ئـاخر چـی لوە مرۆڤـایتیدەڕۆیشتن لۆمی بریتانیا 
کاربدەســت دژی -ەکــان، گلکی نــو بایبــل جووپارزگـاری و یــارمتی بــۆ 

ــــت ســــر ئوا ســــو -تورککــــان وەش بچر ئگــــرێ؟ ئ ــــژ بک دەکانیودر 
ــوون دەســ ھزەکــان مڕاق ئیمپراتــۆریتک بدی دێ. ھمــوو ــدەن ب ت وەرب

ــاررکا ــاوە نخۆشــوب ــا، ھوەشــانوەی "پی ــا". فڕەنی تورکی  ســاکی ئوڕوپ
ش لبر برژەوەنـــدی ڕووســـیا کاســـۆلیککان خـــۆی تھقورتانـــد، لجیـــاتی

کســای گریکــی. ئامانکــانیش داوای برژەوەنــدی پرۆتســتانتکانیان دەکــرد، 
ی ئاســـنینی ڕگـــائوان لگڵ ســـوتانیش دۆســـتان بـــوون، ســـرقای پالنـــی 

ەکـــان! جووبغـــداش بـــوون. باشـــ چـــی بـــۆ بریتانییکـــان مـــایوە؟ /برلـــین
وتبکستینڕلھی  یش ئایا ف تببوو؟ ھ بـوو. ئـاخر وا جـووھی ک کل

ل بایبلدا ھاتووە. (بم مستر گریینبرگ دەیگوت دەبـ بریتانیـا فلسـتین 
  ببا...") بۆ خۆی

ئامزان ل سیاسـتی بریتانییکـانوە نـاکم. ڕەخنمن ئو شیکارە ب گیانی 
ی ب ســـوودمــن حاشـــایی لوەش نــاکم، ک زۆر جـــار سیاســتی بریتانیـــا 

کاتیشدا پچوانکشـی قومـاوە. لوە  ل ھمانمرۆڤایتی گیاندووە. بم 
بپرسـرێ: "ئایـا تنھـا سیاسـتی بریتانیــا  اتر، ھر ئوە دادپروارەنتـرە کزیـ

ی بریتانیــا تــاک زلھــز بــووە ک حکــوومتوای لکوتــۆتوە؟ ئایــا  ک بــوو
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بدندانـی نــاوی پشــکوتن و ئــازادی و دادپروەریــی بدوای سیاســتکانی 
  ووە؟  ھبت نخر!ڕۆیشتخۆیدا 

ل ئرتز ئیسائیلیشدا ھمان یاری وازیکرا. تنھـا لـرەش یـاریک ب تراژیـدیا 
ا ئرتـــز ئیســـائیلی بـــۆی دەویســـت، چـــونک دەکوت ھـــات. بریتانیـــ کۆتـــایی
ھتـی دەریـای سـپی ناوەڕاسـت، لبر ئوەش لسـر سـیانی ڕۆژکۆتایی 

س، س پارزەمینک بـوو، ھروەھـا زایشـ بسـر کنـارکی نۆکنـدی سـو
ــالبرئوەش لســر  ــاخر زۆر ھۆکــاری  تانســدھین یڕگ و لبرئوەی... ئ
داران مرخی خۆیـان ل دەستل نبوخوزنسرەوە زۆر بایخدار ھن. ھر 

ل فلســتین خۆشــکردبوو. بم خــۆ ئگر وتکــی زلھــز وتکــی دیــکی 
بوێ، ئایـا ھروا دەیگـرێ و بخـۆیوە دەیلکنـ؟ خـۆ ئگر ھزکـی زیـرەک 

  ناکا! ب، نخر وا
مزن بوەی شـبوو ل ھـزری لبر ئوە سیاستی بریتانیا ئامادەی پاشک

دیـار بـکوێ.  ھیچی لـب ئوەی  ،دەست بسر فلستیندا بگرێ کاراب تا
پــی دەســتدا بــوو: نمــوونــو لنی لســتینی جووکلنــی فبایبــل ب ەکــان ک

پــــدابوون، دەچوســـــندرانوە و پویســـــتیان ب نیشــــتمانک بـــــوو. ھـــــزرە 
ــا دەیخواســتیک زۆر نمــوونی نــی نیشــتمانک ل ب خــوازراو بــوو. بریتانی

 ســـــتین بلکـــــو جـــــووفب ،ســـــتین وەک نیشـــــتمانلوەک فبـــــدا. ن کل
لکش جـــوونیشـــتمانک ل فلســـتین. بریتانیـــا داخـــوازی فلســـتین بـــوو، 

تی  دەبـــــــوایـــــــارم ـــــــووای. ئم سیاســـــــت ی نیشـــــــتمانکیان لوـــــــدا ھب
لوێ دەسـتیان  لکجـووبرژەوەندیکانی بریتانیـای ل ئمریکـا دەدا، ئـاخر 

  دەڕۆیشت.
 ر زۆر لگئ ــ ــۆ، چــی دەب ــ گل لک ویســتیان بچــن ئو نیشــتمان جــوول

ل پندەچــوو ئم توانســـتی یــاریکی خـــۆش بـــ.  ل ســـرەتادانتوەیــی؟ 
ەکـان بزنسـیان پـ لکـاری جووایکـی گشـتی، ک ڕشدا ل جیھانـدا بـووە دوای

و بـازاڕ و  کاسـبیل ژیـانی ئوـی دەستی باشترە. ئاخر ئوان نایـانوێ واز 
نووسینگ  سـتین بلکـی وەک فترە وکـو خت لکی قوڕس و سـبۆ کار

ــنن. بدەر ل ھنــدێ ئایدیالیســت و ڕگــردە  ی بکــن ــار و خــاک لمی وتن بی
ھر لو وتـــــان  جــــوومشــــتی ل ندارەکــــان، بشــــی زۆری حشــــاماتی 

ــنوە ک لــی دەژیــن. لو دۆخش ژ ــکن جوومــارەی دەمن ــاد ب ەکــان زۆر زی
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 میشوا ھرەبئن. عیان بۆ دروست بکو ئاریش شک ن کوێ ھکان ل
لک بازرگـــانکی بـــاش بـــ، بم ســـباز و جنگـــاوەر؟ تنھـــا جـــوودەکـــرێ 

بیرکردنوە لو شت کاربدەست بریتانیکانی دەھنای پکنین. بـۆ ھزاران 
فلســــتینن  داوەت چک. ئوانش لەکــــان دەســــتیان نجوو ســــاڵ دەچــــ

ــارزن.  ــان پ ــبن بی ــان ب ــۆ بریتانیک ــا ب ــرێ پن ــات بترســن، دەک پویســت ناک
کــان داخوازییــان ھبــ ئوا ب عرەبکوات نخشــک وا داڕــژرا؛ کاتــک 

ەکـــانیش بــــۆ جوویـــاخیبوون دژی "دەســـتدرژی بگــــان" ل قم دەدرـــن؛ 
ســــــرەنزەی  اون. ھریکیــــــان بھمیشــــــ کمینیکــــــی ھڕەشــــــلکر

  بریتانییکان لوی دیک دەپارزرێ. 
2  

ەقوتق ئوەش تامی ئو بیرکـردنوەی بنمیچـی جاڕنـامی بلفـۆر بـوو. ھر ڕ
ریتانیا لش مانداتی بوەیم شتی  بش سیاسـوەیو شـدەرچـوو، ب لکھ

ی دووھمـــی بریتانیـــا ل ئرتـــز ئیســـائیل پرەی پـــدرا و ل میـــانی جنگـــ
ڕی ھوپئ یشــتڕجیھانیشــدا گ ل کخشــڕەتــی خــۆی. نن و ھوویڕمــ 

 و شــلگیران بــوو. بــۆ گیشــتن بوون و ئاشــکراڕمبســت و نــاوەڕۆککی 
لک بـن جـووداری سـنوورتانیا پرۆش بوو ژمارەیکی یمرامی خۆیان، بر

ــاخ ــاتر نین. ئ ۆ مــرۆ ل دۆزکــی ئرتــز ئیســائیل، بم لو ژمــارە کم زی
ر لھ" کوادا چی بکا؟ ی وە کۆتایی برچـی  ناوەڕاستھ ".نـبھ کیـاریی

ەکـــانیش بــوو، وەک بریتانییکــان ب دروســـتی جوودەربــارەی کــاردانوەی 
ــــوون، بم ل سیاســــتدا  ــــاش ب ــــوو، ئوان ل بیزنســــدا ب پشــــبینییان کردب

زیـــرەک نـــین ک بـــایخی بـــ ئوان بـــایی ئوەنـــدە  ھر چۆنـــکوانبـــوون. 
  ھبژاردنی سرکردەکانیان بزانن. 

ــانت ئو نخشــیش ــوو- تن ــانی ب ــی بریت ــوان  ل -ک ماســتر پالن ر نھ
روســـت دەرنچــوو، ئـــاخر پـــارزەمینک جنــگ جیھـــانیکی ئوڕوپــا د دوو

ــوقمی  ــان ڕن ــادا  ب ملیۆن ــوو. ل پۆلۆنی ــو ژینگیکــی  جــووق و خــون بب نل
ــــک و  دەورەدراو ــــانی بالتی ــــان. ل وتک ب  شــــڕانگزی دژەســــامیزم دەژی

ئوانیشـــدا دژە  ل پـــاڵلک ھبـــوون و جـــووبلکانیشـــدا ب ســـدان ھزار 
لک، سـرەڕای توانـا و جووسامیزمیش لبرەودابوو. ئیدی ب ھزاران الوی 

ی لھاتوویــان، ســرەڕای بوانامکــانی زانکۆکانیــان، نیانــدەتوانی لو وتــان
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بکن ئرتـز  ووڕلی نیشتجن جگیان ببتوە، بۆی شتکی سروشتی بوو 
بونکیان دەکشا تـا بـگن ولک ھموو ئرک و ماندوجووئیسائیل. ئاپۆرای 

  ئوێ.
ــــراوەی  ــــا؟ ئو لشــــاوە گي ــــا چــــی بکراب ــــۆ دەستۆیشــــتنی جووئای ەکــــان ب

ڕەشـــی ھکـــان مـــایریتانییکۆنفرانســـی قـــاھیرە ب ١٩٢١٢٣ی بـــوو. ل دا ک
و تــی ئـــی لــۆرانس ســازکرابوو، سیاســتی بریتانیـــای  چرچــبئامــادەیی 

گوتبـووی ئوەی میـر و  چرچـونی پناسکرا، وڕ ھتی ناوەڕاست بڕۆژ
ئوە دەکن  ئو کـاتیخۆیان دەیـن ھـیچ گرنـگ نیـی "تـا  کان بعرەبشا 

مـان شـتیش دەربـارەی ک ئم دەمانوێ و کی دەمانوێ." بم تـۆبی ھ
  ھبووب. ڕاستقینەکان  گوتراب؟ لودا پدەچی دژواریکی جوو

، بم چنیــنوەی ڕووبــدا  ب ئاســانیکــان دەکـرێ عرەبو پالمــاری  ھـرش
ـــان  پو ـــربری کارەکی ل .یـــاتر ھ ـــاری یســـتی ب وشـــیاری زی دا دوو ھۆک

نی لپچیــنوە بــوو، ک گیــراو تــوەگالون. یکمیــان  کۆمســیۆبھــاداری رزل
 وتکــ ــدا بــوو. ئو کۆمســیۆنانش ئو ل ــان ھر لھــاتن و چوون زینجیرەکی
ســایکۆلۆژییان ســربار کــرد بوەی نــاوبژیوانکی بــالینن و جختیشــیان 
ــن،  لســر ئوە دەکــردەوە ک دوو الینــی کشــکی فلســتین لســر ھق

ەکردەوە، ک ھزی ماندات بوو ل بۆی پداگیریان لسر ئو الینی سھم د
ــــــکوێ.  ــــــاردەر دەرب ــــــۆ ئوی وەک ھزکــــــی ســــــھمی بی فلســــــتین ب

ـــــ  زۆریداردەســـــتکی دیـــــکش کتبـــــی ســـــپی بـــــوو، ک ژمـــــارەیکی  ل
کی قانونییــانزمــان کــانیش ببوە، کتوکــراینو ب ــوەرانوو پ ســرابوون ک

رەوا دەزانی دەبڕزۆر  ل وەیان بدوامانی خۆیدا ئتی  بسیاس رگرتنـی و
دەھـاتیش بـارودۆخکی ئویـان  پیـەو بکـرێ و تـا ل فلسـتینلک جوو
گیرتر دەکرد.وج  

 و خــولش ڕووداوئموە. بر دووبــارە بــوونھ رەبانکــان ھانــدەدرانع ،
ەکـان بـدەن. جووکدەخسـت تـا پالمـاری ڕئاشـکرا خۆیـان  ب ھندێ جاریش

کـاتی دەھـات نـو نـاوانوە. ڕاپۆرتخـۆی و  نوە بئوسـا کۆمسـیۆنی لپچیـ

                                                                                       
وڕی        ٢٣ ین و فەیسەلی ک رایە شانش اریکراو ک ا دی وو کە چارەنووسی میزۆپۆتامی دا  ب انسەش ھەر لەو کۆنف

. نی حیجازیان بۆ نارد. وەرگ   حوس
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لــدەکرا  کتبـی سـپی چــاپ و بودەکـرایوە و کـۆچ دەوەســتندرا یـاخود وای
  ندرێ وابوو. ڕگژمارەیکی کم بھاتبای ھروەک ئوەی 

شــــدا ھیــــتلر ھــــات ســــر تختــــی دەســــت. کــــۆمگ ١٩٣٣ل یـــانیوەری 
ەکـان جووژا. شـپۆکی دیـکی کـۆچبرە ەکانی ئوڕوپا  شـیرازەیان ھجوو

ــان کــۆڕەو بــوو.  برەو فلســتین کشــان. ھر لشــاو نبــوو بکــو ئمجارەی
میکانیزمی کاری سیاستی بریتانیا لکـاردا بـوو.  ئو کاتلگڵ ئوەشدا تا 

 رە ١٩٣٦لفشاری کـۆچب جوودا و بائیل  دەروازەکـانی ەکـان لرتـز ئیسـئ
ای خــــۆی، شـــژانکی خونـــاوی برپــــابوو، واش گیشـــت لـــوتکی ئوســـ

ن و لکان جـاڕس بکـرژا تا دووددەگیرا. وا شردەوام بوو راننـاوی  بپ
ئوەش کردارەک بردەوام بوو بکو بھانیک بدرت دەسـت و دەرگاکـان 
لسر کۆچبران دابخرن. کۆمسیۆنکی شاھان، پاشان کۆمسیۆنی دووھم، 

ـــاری  ل کۆتاییشـــدا  ـــاو١٩٣٩و ل ئای ـــی ســـپی ھ ـــاوی کســـکی دا کتب ڕای ن
ی ماکدۆنالد بوو. ئمشـیان دوا دانی کتبـی سـپی بـوو، زامڕناسراوی وەک 

فلستیندا لنـاو برێ.  ل برامبرەکان جووواش داڕژرابوو ک دوا ھیوای 
لک جـووچوار مانگ دواتـر جنگـی دووھمـی جیھـان ھگیرسـا. ب ملیۆنـان 

ـــ ـــکون داوی کوت ە بـــ ویژدانکانیـــان، ڕاوەدونرن داو یـــان خریکبـــوو ب
  ئوساش ک ھیتلر و ھیملر بوون. باش دوای ئوە چی دیک بت؟

 یب ڕاســتی کۆشــکی شــاھانی شانشــینی بریتانیــا حکــوومتکاربدەســتانی 
ــوی. چارەســری کشــی فلســتین الی  ــان وانبــوو ئم کشــیکی ن پی

بـۆ ھمـوو  ڕنمـاییو ئاسـان بـوو. ئـاخر کتبـی سـپی  سووک کات ئوئوان 
بــــوو: ل ک پــــســــتین وا جووکۆتاییــــدا داخــــوازی  شــــتلکــــان  بــــۆ فل

لک تـــا ســـای جـــوو 75.000چارەســـرکرا، ک بنیـــان دا کۆتـــاییکی تـــا 
لک جـــوو 2500بــدرێ بــن وتک، ئمش ب ژمــارەیی ئو  ڕگــا 1944

ھــات  "نییــاوە. پــنج ســاڵ دواتــر باسوخواســی "ســربخۆییبدبخــتی  ئما
ـــۆڕێ ـــوو لگڵ گ ـــۆنین ب ـــدی دۆســـتانی ک ـــای پیوەن ، ئمش لســـر بنم
نـک بنـی ب ڕکوتی شاژنی خاوەن شکۆ ب پـی حکوومتکان، ک عرەب

ل لکیـان فرامـۆش نکردبـوو. جووی خـۆجی دابـوو. لوەشـیاندا حکوومت
ھموو ئرک و پابنـدبوونکانیان بجھنـاوە،  ،نییکان گوتیانبریتا کۆتاییدا
-ی گونجــاو ەکــانیش ئۆتۆنــۆمی کلتــوری، مــافی یکســان بشــکجووئیــدی 
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کـان عرەب بنپدراوەکی فلسـتین بـۆ حکوومتل   -نزیکی سیکیان
 مجـــــۆرە گـــــوایوێ. بردەکن و جووبزررەبەکـــــان دەپـــــارکـــــانیش ع

دەمنــنوە بــۆ ئوەی  ڕاوژکــاردەکن و بریتانیکــانیش وەک  فرمــانەوایی
بوو. ھر ئوەنـدە وون و ئاشـکراڕبـکن. ئوەش  سـتڕێاڕ نوک حکوومت

  مابۆوە نخشک جبج بکرێ، ک لموپاش ب "قانونک" ناودەبردرێ.
تـاوی  لکـانی لجووزەحمتیکش بند بوو ب خواستی بدبختـانی ئو 

ـــا ـــوای گی ـــارایک ب ـــوون. ھرزوش ھر ناک ـــتلر ھتب ـــان لبر ھی نی خۆی
ەکـان نتـوانن جوووابووب ک بھۆی تۆکمیی برەکـانی جنـگ ل ئوڕوپـا 

لیـــومی ب ھاوکـــاری پـــارتی  زڤـــایی ئیرگـــون ڕکخـــراورابـــکن، لبـــارچوو. 
ـــــار ب ھزاران ڕکخـــــراوریڤژیۆنیســـــتی زایۆنیســـــتییکان و  ـــــی بت ی الوان

کـــۆچبوان لرگیـــز ئت، ھیانـــدە وی خۆیـــان  ری "قاچاخیـــان" گجموجـــۆ
نی بریتانیــاش ھمــوو ھوکــی خۆیــان بکارھنــا بــۆ انکوتــن. دەســتدار

ترســــاندنی جیھــــان لو کــــۆچبریی ب ونــــاکردنی بــــارودۆخی ســــامناکی 
ــابران  ــدار" و یلســر بلم و کشــت ل دەرەوەپن یکان، ک ب "بلمــی کفن

نــــشیــــان وو کۆنین خــــۆراکی ماســــی و ا قوشــــ دەبــــوون دەکــــردن ک
 ل کــــردانی یکۆنســــتانزادا ســــ ریتانیــــا لی بککــــان. کونســــولنگھن

وسـا لکانی کردبـوو، ئمییـدا نوڕاپۆرت گکوـک بمسـیبووی ھـیچ ئینگلیز 
ـــــ ـــــا... بم یجـــــۆرە گمی ـــــاکوت ڕگ ـــــیس و پۆخـــــ و شقوشـــــان ن  پ
  ھر بردەوام بوو. گواستنوەکش

ھــیچ ھوکــی دیپلۆماســی نمــا لو وت خۆرئــاوایی ئوڕوپیــان ندرێ بــۆ 
ـــــــــ ـــــــــافرمیی ڕاگرتن  ل الینی ئو کـــــــــۆچەویی، ئوان ب فرمـــــــــی و ن

ــان  ــی کۆچەویکی ــانوە ب رکخران ــددامودەزگاکانی ر ابوو. دوو ھزڕاگیان
وە ڤیـــزەی ترانزتـــی وە، لوشـــڕۆمانیـــای ســـنوورک گیشـــتبوون  جـــوو

و لژـر  ڕۆمانیـالدرابوو، بم  کلینسکو وەزیری دەرەوەی  نیان بۆڕۆمانیا
ــاوەحکــوومتفشــاری   ڤیــزاکی کشــاندەوە. ئوەش ھشــتا وای ل ،ی بریتانی

 کانیان لچارەنووســــەک ببزــــنن و لگڵ ھاوســــنوورھنــــدکیان نکــــرد 
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ـــان جوو ـــانی چیکۆســـالۆڤاک، نمســـا و رۆمای ـــز ەک ـــی گیشـــتن ب ئیرت وھ
    ٢٤ئیسائیل بدەن.

دیســان ھواڵ ب دەســتدارە بریتانیکــان ســبارەت ب ژمــارەیکی زۆری 
ـــــان ل بنـــــدەری تریســـــت گیشـــــت ک ژمـــــارەیکی زۆری  بلم ئیتالیک

ەکـان جووکۆبـۆتوە. ئوەش نخشـک بـوو ک  ەکانی تـداجووکۆچکردووە 
ـــادەن، بکـــو ئا ـــادەی بنوەک ھر کـــۆڵ ن ـــانونین. لو م ـــۆچی ناق  لشـــاو ک

ــــاش ــــون، ک ســــرچاوەکیان ٢٥کاتیشــــدا ھاگان ــــدتر ل ئیرگ ی زۆر دەومن
  بواری کۆچبراندا کارابوو.  بوو،  ل ٢٦لکجووئاژانسی 

ســـتی نھنـــا. ھنـــدێ ی بریتـــانی نوشحکـــوومتلھـــاتوویی  لگڵ ئوەشـــدا
ژاراوەیکانـــدا دنی  ە گـــازەژوورە ھتووەکـــان ل جـــووھاوســـۆزی لگڵ 

ــدێ  ــانی دا ھن ــا پپرلمــانی بریت ــن گــۆ: "ئای ب وەیم شــن و بــک رســیار ب
ســــر خستن ب تیشــــکۆ ک ئامــــان ،زیــــر لوە ئاگــــادار بــــووەجنــــابی وە

وەیگندەری تریست بۆ ئکانی بکی زۆری  مییقاچـاغ جـووژمارەی ب کل
ریتاڕەواننگ بـــۆ بســـتیبن بکـــا تـــا ئاســـتلی ف ورە لتـــی ڕۆژنیـــای گھ

ی بربســـتانی بـــۆ ئم شـــت ڕکـــارکناوەڕاســـتدا بنـــتوە؟ ئایـــا وەزیـــر چ 
  گرتۆتبر؟"
ـــوومت ـــادەبوو بحک ـــا ئام ـــژێ.  ی بریتانی شـــاو پاســـاو ھدواییشـــدال ل 

ــوزبر نبــووین،  ــوت، ئــم رەق ــان ب جیھانییــان گ ل دەســتدارە بریتانییک
و خــک بســتزمان بــووین. ھروەھــا ئاماژەیــان زۆر دتنگــی ئ ڕاســتیدا
ــک بســتزماندا  بوەش و خــاوی ئ دا ب شــوەیکی ســرەکی ھر ل پن

                                                                                       
ری ژابۆنسکی،     ئ ٢٤ کاریا کە لە الیەن مستەر ئ ەیاندا سەرکەوتن. ئەوان  بەگەشتی ناوداری س ەوان لەو ھەو

کخرابوو. نەری ئیرگۆن، ر   کوڕی دامەزر
  

ی   ٢٥ کاری زایۆنیستدا، بۆ ئەوە داندرابوو کە وەک ڕۆ بەج وبەرایەتی ج ر بەڕ ک بوو لەژ کخراو ھاگانا ڕ
ی لە  نی   ار ببین زگ ی پار ارا     پۆلیس تەیەکی ک ینگەکان و دەس ووە نش تیندا. ئەوان لە ج انی فەلەس ینگە جووەک ش

تە میلیتاری،  کخراوەکە بب کھاتبوون. سەرکردە زایۆنیستە فەرمییەکان، بەتایبەتیش چەپەکان دژی ئەوەبوون ڕ پ
اڕی   کی ج کیش ژابۆنس ات ەوەکان. ک ت اردانەوە ی راس تە بە ک کدابوو کە ئەمە پەیوەس ش کیان لە م ت  ش

کی جوولەکەی دا ئەو لە الیەن چەپەکانەوە بە میلیتاری و فاشی و چەند ناوناتۆرەی دیکەی نەخوازراو  لەشکر
ت ھەبوو، چونکە  موکراسی ئەوڕوپای ڕۆژھە یان لەگەڵ د کی تا ناونرا. زۆر لەو  زایۆنستە چەپانە ئەزمون

ەوی سووپای لە دەست بووبایە ھەمیشە راپرسی زۆرینە ک ج موکراسی دەکرد.کات کەس   ی  د
نەر، مەبەست لە دەستەواژەی ئاژانسی جوولەکە  وەک ناوە فەرمییەکەی   ٢٦ بۆ مەبەستی ڕوونکردنەوە الی خو

اری        او ھاوک ر ن ان کە لە ژ کخراوەک ی ڕ ژان کچ تی. ت راوی زایۆنس کخ ۆ ڕ ایە ب وومەتی بەریتانی حک
وونەتەوە، کەم و زۆر لە الیەن ب تی کردب راوی زایۆنیس کخ تی  ڕ اری زایۆنس ک بەج ووبەرایەتی ج ەڕ

رەدا بە "دامودەزگای جووەکان"ی ناودەبا. ندراوە و نوسەر ل   ناوھ
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 ھیوایـان وای ،ب کۆتایی پ کنگکیش جیان کردووە. کاتڕەکش بووە ک
خکک بگڕـنوە نـو مـاڵ و حـای خۆیـان. بم "سوسـکارە ئمانکـان" 

 نابگڕ نبـدرێ دزە بـکتـی ناوەڕاسـڕۆژیـان پکانی ھرژەوەنـدییت و ب
ی  -ی مـــرۆیش رـــک دـــتوەن ل برژەوەنـــدک برژەوەنـــدییکا-بریتانیـــا 

ــــا  ــــای بریتانی ــــخن بر مترســــی. کۆمســــیاری ب ــــگ ب ل ئۆرشــــلیم جن
 ــ ــدەی بکــار دن دانی نــوی داشــکان ل بزنســی -گوتبــووی، ئو بگوبن

ــدائایدیال ــۆ ئوەی  -زم ــیب ــۆچبرە  ڕەوایت ــاردنوەی ک ــوی ن ب سیاســتی ن
  لک بۆ ئوڕوپای ھیتلر .جوو ""قاچاخکانی

3  
ــد. کشــتی ســتارونا بخــۆی و  خرمــانی ــدیا حتمــیک زۆری نخایان تراژ

زیــاتر ل حفــت ســد کــۆچبر لگڵ ئو ھمــوو کۆســپ و تگرانی ســر 
ــا ــی نڕگ وشــتنی داب ی و ھائیل. ھــز ئیســ ــانی ئرت ــی، گیشــت لوارەک زین

کــانی دەســتدارن گڕنــدرایوە ئو شــونی ک ڕنماییبم بگــورەی 
ــاتبوو، ئویــش  ــی ھ ــال ــوو. لنیــوەی  ڕۆمانی ــیک بڕگاب  و خــۆی شــدا گم

ی نقومبوونکشی ڕاستوخۆسرجم ئوەی ھیگرتبوو نقومبوو. ھۆکاری 
  ھرگیز ئاشکرا نبوو.

ئوە دەربــارەی گمــی ســتروما بــوو، بم خــۆ ھــی دیــکش وەک میلــۆس و 
  پاسیفیک و پاتریاش ھبوون. 

ــا  ــارئیــدی بریتانی ــانی لگڵ پرســی کــۆچبران کــرد. ڕەفت کی دیــکی مرۆڤ
 ل کۆمۆســــیاری بــــاــــد مــــاک میشــــ ــــدجنــــابی ھارۆل ۆچبران ، کــــڕایگیان

ـــا  ـــدرنوە ئوڕوپ ـــدەکان -ناگڕن ـــاخر پوپاگن ـــاوی ئ لبرچـــاوی ژن و پی
ـــشارســـتان  ـــاڕەوایتی ـــاوتریتوس  -ان بدەســـت نھن ـــردرن م ـــو  دەن بک

Mauritiusنـــگ ٢٧وەشـــی بـــۆ زیـــادکرد، دوای کۆتـــایی ھـــاتنی جـــابرا ئ . ک
ــا.  ــان ل ئوڕوپ ــاڵ و حای ــدرنوە ســر م ــک دەگڕن ــۆ ئوەیجــارکی دی  ب

ـــــــۆ ئو ـــــــزی چکـــــــداری ب ـــــــدەن، ھ ـــــــۆچبران داب ەی دەرســـــــکیش ب ک
ھنــا، ئوەش  " بکاریــانھز یکراوریرخسـتنوەک جبجبکــا "بکــی دیـاودو

گیـز چــارۆگی کـان بنــردرن مـاوریتیوس.گمی پاتریــا ھریگمی بر لوەی

                                                                                       
زیکەی    ٢٧ دی و ن ای ھین اوریتیوس دوورگەیەکە لە زەری تە   ٨٥٠م ە دەب و دەکەو ۆمەتری چوارگۆش کیل

تی مەدەغەشقەر. وەرگ   ڕۆژھە
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ــا بڕێ ــندا ت ــاخر  خــۆی ھ ــۆجــووبــکوێ. ئ ــان ب  ە "تیرۆرســتکان" بۆمبکی
اتر ل دووسـد شونی خۆی دەرنچ. بـۆمبک تقـیوە و زیـ ل ات یوەدانا

لکی کوشت یان نوقمی ئـاوەکی کـردن. دەسـتدارە بریتانییکـانیش جوو
لیـومی پـوە  زڤـایی ئیرگـون ڕکخـراوتبینی ئوەیان دا، ئم کارە جدەستی 

  ی ھاگانا ئم کارەی راپڕاندووە.ڕکخراونبووە، بکو 
ل کـرد ھنـدێ ئم پرس تایبتمندە، سدای ئم تقینوە وای ل مـاک میشـ

ی ھــاتن نــاوەوەی ڕگــابووەکــانی گمــیک ڕزگار"میھرەبــانی" بنــون و بــاقی 
ــدا. بم  ــدراوئرتــز ئیســائیلیان پب ــاوەری ڕاگین ــی ڕگی ی ــدانک جخت پ

، ک ئم کارە ناب ببـت پشـینیک بـۆ ھـاتنی گمـی وەوەلسر ئوە کردبو
ــو "کــۆچی ب قاچــاخ" بتواوی ــک، بک ــانونک" دەبــ ڕگ  دی پــندراوە. "ق

ئـــاودیوکردنی بـــۆ وتک  ل کــاتییش ب قاچـــاخ ھر کســـکبچســپندرێ، 
  ی ئو شون دەکرێ ک لوەی ھاتووە.ڕەوانبگیردرێ، ئوا 

ماوەیشدا برنامی ھـیملر  ، لو١٩٤٣-١٩٤٢ئیدی ئم گیشتین ساکانی 
ڵ لکــۆم کردنــی بق کــانی دو لژی خۆیــدارھــوتمــوو ھیــوای  اوببــوو. ھ

و  ەکان ک ب ھستی ناسکی بریتانییکان بوو، بھودە بوو. ھموو تکـاجوو
زارەکـی سـرکردە  پـاڕانوەیو  ،  ھمـوو تکـاڕۆیشتبا  ەک بڕووداونزای 
ــا سیرئاســا ل فلســتیندا شــلگیران  ەکــانجوو ــا درا. سیاســتی بریتانی بب

ی خاکی ئرتـز ئیسـائیل سنوورلک ل جووەوەی ورژوبوو. ھاتن  بردەوام
قدەغ بـــــوو. ل کۆتاییشـــــدا کشـــــی ئرتـــــز ئیســـــائیل ب کتبـــــی ســـــپی 

  "چارەسرکرا".
، شـــوە ھرە تاریـــک و نوتککـــان بایـــان بســـر گلـــی ە ڕەشـــکانشـــو
لک ب جـوولک ل ئوڕوپادا کشا. ملیۆنک و پنج سد ھزار منـدای جوو

ە گـازە ژاراویکـان. ب ملیۆنـان ژن و ژووری مرگ گـوزرانوە رشمندەف
ــاران  ــان گازب ــدران، یــاخود ســوتندران ی ــان خنکن ــاویش دران بر گــولل، ی پی

ویی ژــر چــاڵ خــران. کاتــک مــرۆڤ دەبــت جــانوەر، وکــران یــاخود ب زینــد
ۆ خـۆ ەکان چیدیک ب بنیادەم ھژمار ناکرن. لرەدا ھیچ بوارک بـجووئیدی 

 بـــوون ککـــان و برادەرەکانیـــان نر نازیوە ھوە. ئتنتانـــدن نـــامخھ
 لنـو بردرابـان. ھمـوو جیھـان ک دەبـوایەکانیان ب بکتریا دەزانین و جوو

" ڕۆشنخۆیان ب رادەھـات ک یو بیرۆکریکبوو لر" دەزانی، خجـووگ کل
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یـــری  چیـــدیکـــجـــوووەک غژمئـــادەمیزاد ن ب کروەک چـــۆن لن. ھردر
جیھان ھیچ سۆزکی برامبر ئو مگل ھزاران ئاژەی بۆ سـربخان و 

 وا باشترەیان  -ھر ئاواش ھیچ سۆزکیان  خانکانی شیکاگۆ ننواند،خدەببا
وەک  ک ھر برامــــبر ئو دەیــــان ھزار ئــــادەمیزادە  -ھــــاتنبگــــوترێ لا

نبوو. جیھـان بزەیـی ب کوژراوەکانـدا انمڕ بردان کوشتارگی تربلینکی ڕ
ــزی ئوانی گــرت ک جنگــان. جنــگ لپنــاو باشــتر یــان ڕنھــاتوە. تنھــا 
  کی.ڕاستیخراپتر، ئوەش 

 دەر لکـی جیھـان بمـوو خو جووھریڕاسـتیەکــان ئیـان دەزانــی. ھتا  
  بژی. ئوەش بوو ک دوژمنکمان توانی داومان بۆ دابنتوە و خونمان

ئابوقیکی ئابوریان خستبووە سـر ئو ناوچـانی ئامانکـان  بریتانییکان
ـــازیزم. بم  ـــوو دژی ن ـــگکی ب ـــوو: ئوەش جن ـــان کردب ـــانداگیری  ل ھم

ەکــــانی نــــاوچ جووکاتیشــــدا ئــــابوقیکی سیاسیانشــــی خســــتبووە ســــر 
ــــۆ  کۆمکــــک بــــوو بــــن دەســــتی ئامانکــــان، ک ئمش داگیرکراوەکــــانی ب
کـــان. ئرامـــی نازیزممڕاشـــکاووەش مـــوو، ب ـــانی  ی نب ـــارمتی بدیھن ی

لک، یـاخود جـوویكک ل ئامانجگلی نازییکانی دا: قکردنی ئاپۆرای گلـی 
ی دەرەوەی (بریتانیــا)  کمکــردنوەی وبــارری کانووســینگ ب دەسـتواژەی
ن ژمـارە. ئوپڕی تـریە ھتوەکان بۆ فلستین بۆ کمجوورژەی ژمارەی 

ەکان ئوانی دەیانویست بـگن فلسـتین شـتکی ھرە جوو کمی ژمارەی
بایخــدار بــوو بــۆ پیەوکردنــی ماســتر پالنــی کاربدەســتانی بریتانییکــان. 

امـانک ھبـوو،  ڕ دە ناوی زۆر و داڕشتی زۆری بۆماکی نخشک ھرچن
روەک خۆی بم ھبـ بوە. کتگۆڕی مـایناوەکـان. ن بـوو ل کـی سـپی ی

 ــل ل ــالنک ١٩٣٧دروشــمی دابشــکردنیی کۆمســیۆنی پی ــکی پ ــاوکی دی دا ن
و پالنی بڤنیش ناوی چوارەم بـوو.  سھم ینخشی مۆریسۆنیش ناو بوو.

ـــــادا شـــــتی  ـــــانتۆنبوون"ل ســـــردەمی جیاجی وەک  وەک "فیدراســـــیۆن" و "ک
بســــتکش مــــانوەی "ئۆتۆنـــۆمی" و "ســــربخۆیی" ســــریان ھــــدەدا. م

ە جـــووی بریتانیــا بــوو تــا جــوی ئرتــز ئیســائیل بو ژمــارە  "حکــوومت
ــای ــو دەری ی ن "زرانــار ــا، عرەبک ل پ ــک شــپۆلی ئو  بک ل انش عرەب

  دەستدارە نریتییکانیانوە ب. الین
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ــــان ھی، ھمیشــــش دەســــتدارە شــــپۆلییکانیش ئاســــۆیکی برب رینی
ــــن و ھنگــــاوی نیارانشــــیان بھــــاوژن.  ۆشــــپیانخ ــــان ب حیســــابی بابتی

ــامیک ک دندەری ــانی بگن ــی نووســینگو ل  ئو گی ــاھیرەی عرەب ی ق
ــی" لســر  ــی "نھن ــانی تبین ــۆت بردەســتی ٩٤٥ە، ل نووســراوبریت دا  کوت

ی دەرەوەی و نووسـینگی" ک سـر ب نووسـینگلیـومی. ئم " زڤایئیرگون 
ب  دەر نیــیی بخۆشـحا ل کنـامگڕاوە. بردا گوتنی ھیـتلرکدوای سـ

ەکــــان بــــۆ ئرتــــز جووک دوای ھگیرســــانی جنــــگ ژمــــارەی کــــۆچکردوە 
بکـرتوە. بم ئو خمندنشـی  ئیسائیل دەب ب رژەیکـی برچـاو کم

 یوانل دا ھاتووە کن جووترگری بکت-ەکان بنـانزیشـ تھ وەب-  ل
دانـی ژمـارەیکی کم ل کـۆچبرە ڕگجبجکردنی پالنی بریتانیـا. دەکـرێ 

دەکـا  ھوریـاک کم بکـاتوە، لوە زیـاتر نـا. ئمش واەکان دەنگی ھراوجوو
ـــی دانیشـــجووژمـــارەی  ـــان بگـــات ســـ یک ـــانیتوان. ەک دیموکراســـی،  ب زم
ی دەکـا، ڕاڤو)  -ی بریتانیـایحکـوومت(مبسـت  داونینگ ستریت ھروەک

ب ."کانشھاوب وە "مافی  ئجووزمانی واقیعیـان .تـۆیوە گەکـانیش، ئ ب
  ی گتۆکانیش، ئوە لناوبردن.مژووحتمیتی  زمانی

ـــالنک، ەدەستۆیشـــتوو ـــی پ ـــانوابوو جبجکردن ـــاھیەش پی کانی خـــودی ق
ی ئیرگـون خـراوڕک، دەکـرێ نووسرابووکارکی ئاسان نیی. ل بگنامکدا 

ــر  زڤــای ــکن. لوانشــ دوات ــی ســترن  کــردەی تیرۆرزمــی ب لــومی و گروپ
ــارکی واڕکخــراو ــرن و ک ــاڵ و لگڵ ئیرگــون یکبگ ــت پ ی ھاگاناشــیان بچ 

ن. لوانی جـــووبـــکن ب ڕگپـــدراوی گروپـــی ســـترن ســـربخۆیان ب
 تکی زۆر بخـرژمــارەی نـان بر ھقاچـاخ کــۆچب تـی بمــی ھوڕ و ھگ

ــدانییکان (ل ئۆرشــلیم و قــاھیرە) و  ی حکــوومتکشــ بــۆ دەســتدارە می
ەکــانی وت یکگرتوەکــانی جوولنــدەن بــدرێ و فشــار و دەستۆیشــتووی 

ی قــاھیرە لگڵ نووســینگئمریکــا تــا ئوپڕی کــارا بکــرێ. لگڵ ئوەشــدا 
 دا زاڵ بــبن. بــۆ ئوەکانــجووئوەدا بــوو، ک دەکــرێ بســر ئو برگــرییی 
ی ئمریکـا ل حکـوومتباشـ  مبستش گر پویست بکا، ب پلی یکم وا

  بکرتوە. نخشکی بریتانیا دنیا
ی بریتانیـــا بـــوو. ئوان پیـــان وابـــوو حکـــوومتئوەش بانـــدۆری گرنگـــی 

ســـرکی دیکشــــوە،  ەکـــان ل ئمریکـــاوە دێ. لجووپاپشـــتی ســـرەکی 
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لکیی وت یکگرتووەکــــانی ئمریکــــا جــــووپــــنج ملیــــۆن  دەیــــانزانی ئو
ــین ل ھبژاردنــدا، ئو  ــزاریی بم ڕاســتیھۆکــارکی جوھری ی بش مــای

 یـــانوابوو گـــرنگوان پوە ئیو ســـۆنگمریکـــا جووناشــگۆڕدرێ. لەکـــانی ئ
 مریکـــاش لتی ئنـــاعق روەھـــا لخـــۆ و ھ ونوەی بـــکن لندربوەســـت

پھنـان و بدواداچـوونیش  خشک دنیـا بکـرنوە، بـۆ قنـاعتناوەڕۆکی ن
  ان داڕشتبوو.ڕکاریزنجیرەیک 

ــان بکارھنــا بــوو فشــارک بــخن ســر ئمریکــا  ئوان ھمــوو ھوــی خۆی
 ،دایرمگ شـتا لیا و ژاپۆن ھمان، ئیتاڵ ئاگل ڕەکندە شرچوەی ھب

ــاییوەدەکــرێ   ــدرێ. لو ی ســۆڤیتی بوەخوســیاڕوھوســت ل  ب دنی رن
لبرەی برگریکـــردن ل دموکراســـی و ئازادیـــدا. ل  خباتشـــدا بریتانیـــا

ـــپر  ـــت لم ـــا بب ـــانی ئمریک ـــاب وت یکگرتوەک  ل بردەملکوتکشـــدا ن
 ریتانیــا لی بخشــــی ن ــی ناوەڕاســتدا. ئوڕۆژجبجکردن ســرھ  ھت

برەنجامی باش دەھـات. ب پاپشـتی ئمریکـا بـۆ سادەی لۆژیکش دەرەقتی 
ــا جووبریتانیــا،  ــنوە. ھاگان ــان بب ل ەکــانیش ب ئاســانی ندەوــران برەنگاری

ــی  الین ــرا، برەکــان سرپجووکاربدەســت فرمی ــاییوە ل شــتی دەک  دنی
 "کانیشــــــارەی "تیرۆریست ـــال. ھرچـــی دەرب ـــانوە ندەگ ـــارکی تیرۆرزمیی ک

 ودیاربوو کبـوو، ئتدارانیان قبـوڵ نەوەی دەسـیـو پتی ئرپرسـیارا ب
ناچارکردنیـان و و ی شـیاڕەفتـاربـۆ  ەکانجووسرکردە  دەکوت سر شانی

  امانش پدەچوو باش ب.ڕبۆ بنبکردنی "تیرۆر". ئیدی ئو 
4 

برپــا بــوو. دوو لک ل ئیرتــز ئیســائیلدا جــوودژی ئم پاشــخان یــاخیبوونی 
ــــا و دەرگجووھمتــــی قکردنــــی -بنچینیــــی ھۆکــــاری   ەکــــان ل ئوڕوپ

ـــــان ڕ داخســـــتن ب ـــــاوەیووی ـــــمتکدا ل م ـــــاری دەمودەســـــتی  -ھ ھۆک
برپابوونی شۆڕشک بوون. مـن لـرەدا جخـت ل وشـی "دەمودەسـت" بـۆ 

 وە کمـــــی دەک ـــــارکی بنگی ـــــگ و ھر شۆڕشـــــک وەک ھۆک ب ھر جن
ۆڕش ھدەگیرسـن، ئم ھۆکـارەش دەبـ حتمیان جنگ یان ش شوەیکی

ــا ــا کــاتی ئو ھگیرســانان  ،بکــرتوە لو ھۆکــارە دەســتبجیان جی ک تنھ
  دەکن. دیاری
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 بــوونــاجی خــوێ ن ــایی ســدەی ھژدەم و ب ــاتوقیکی فڕەنســا ل کۆت ق
 مایی برپابوونی شۆڕشـی مزن: ئو ھۆکـاران تنھـا رەوەکیـان خراتـر

ــرد، ھروە ــای بــۆ ســربخۆیی ک ک چــۆن بــاجی چــا ئــاگری جنگــی ئمریک
ک شـڕکی سـی  ٢٨نـجرە فـدانی پـراگل پخۆشکرد. ھاوشـوەش ھرای 

ســای لــکوتوە، کوشــتن و لنــاوبردنکی ســرایڤۆش ک جنگــی یکمــی 
دوادا جیھانی ب  ١٩٣٩ھـات، پرسـی دانـزینگیش لـی  دواتـر بـووە دا کملمالن

وان ئاتمی نی جیھانی  کردە حواوکراو.ڕاستیمان و باقی دیککی ت  
 م قـــانونـــژووئرتـــز مپرســـی ئ بـــارەی جیـــاوازەوە لنگ و قســـ ب یی

دەبـوو ببـا. سـانکی  ک شـتک بـوو ھرڕاپڕیـنئیسائیل سریھدا. ئـاخر 
ەکـــان بیـــرۆکی ســـربخۆیی و دەوتـــی جووبـــوو ســـرکردە  دوورودرــژ

نابوو، بم ڤالدیمیر ژابۆتینیسـکی ئاگـاداری کـردنوە ک  لکیان بالوەجوو
و جیھــــان بگشـــــتیش بـــــوا ب  عرەبکس، ن بریتاتنیکـــــان و ن  ھــــیچ

ناڕەزایتیکیــان نــاکن. ئو گوتبــووی، ھموویــان بایبلیــان خونــدۆتوە و 
بـۆ ئرتـز ئیسـائیل  لک دەسـت بگڕانوەجـوودێ ئمی  ڕۆژکدەشزانن 

ب: ئوەش ئوەی دەبـ  وون و ئاشکراڕئیدی دەب مبستکمان  دەکین،
وە.ئــتڕبگ مائیل بــۆ ئــدواییشــدا رتــز ئیســ وە بــووە ئامانجمــان. لر ئھ 

ە نتوەییکمــان وای دەگــوت. سـروودئـاخر ئم ئامــانج ل خونمانـدا بــوو. 
 و دانیان لو گۆڕانکان ئریتانییسروودبی لوەییتائیل  ە نرتز ئیسـئ

ی ھیــــوا ســــروودەکــــان جووپشــــکش کــــرا، تبینــــی نکــــرد. ل تــــاراوگدا 
دەگـــوتوە. ل ئرتــــز  و بـــاپیرانب گڕانوە بـــۆ خـــاکی بـــادرینکیـــان، 
ـــان جووئیسائیلیشـــدا  ـــان بوەی  ســـروودەک ـــوای درینی  گلمـــان لوی ھی

ــازاد بــ ی خۆمانــدا. ، دەگــوتوە. گلــی سربســت... ل وتکتکمانــدا ئ
ھر بگانوە فرمانی بسردا بکرێ.  ل الینئاخر ئو جۆرە خک ناکرێ 

ر نیری بندەستی  دەبژر  ڕزگارخۆی لش ھکی ئـازادبوونوبکا و ھ ب
  پرسی کات بوو. تنیا

ــانت گر روگومــان لوەدا نبــوو، گر قکــردنکی ئو ــای، تن پــاش نبووب
ەکـان ب شـوەیک جووش نبووبـای، ئوا شۆڕشـی یننییکـاتاسیاستی بری

                                                                                       
٢٨  Defenestration of Prague دراوەتە دوو ڕوودای بۆ م کیان لە پەنجەرە ف ژووی بوھیمیان، کە خە

.١٦١٨خوار و لە ئەنجامدا لە  نا. وەرگ ی بەدوایخۆیدا ھ کی سی سا   دا شەڕ
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دژی دەسـتی بگـان ھر برپـا دەبـوو، ھر ھویـان دەدا بــۆ  ل شـوەکان
ئوەی ئازادی خۆیان بدەست بنن، ئوسا ھرچندیشی خایاندبا. بم ئم 

ـــــابوون و بڕ-روو(ســـــ دوو ھۆکـــــارانی ـــــ برپ ـــــ) لپ ـــــیش وەرگ کوت
ــوا ــی ھڕەشــیان ل ھی ــاوبردنی گل ــاتی  جــووی گڕانوە و لن کــرد، بــۆی ک

  کرا.  ونکی پ دەستنیشانویاخیب
ــاب، ســرباری بیکوە ھــاتنی ئم وڕدیکشــوە، لوە  ل ســرکی ونتــر ن

لکایتیـدا جۆشـدانی شۆڕشـکردن جووبنـد و بشـکی  ل ھـیچدوو ھۆکارە، 
 "پـالنک" ھر جبجـلک ھر ھـدەھات. جوولسر گلی  ڕۆژنھاتبوو، 

دەکرا. دەکرا ئم ئمۆ نبووبـاین خـاوەن دەوت. دەکـرا ئـم گتۆیکمـان 
ــاخیبوونک لبر نلگڵ دوژم ــای گۆڕســتانمان. ی ــووای ک بووب کمــان ھب

ــــــد ھــــــۆیکوە پیوەســــــت نبــــــوو ب یــــــاخیبووان،  بوونکی ڕزگــــــارچن
دوایخۆیدا نیاریشی بواوعت تنا: دەومـان ھکتو ک لشـر بسل ک

  ی ل قکردن و لباربردنی سرتاسریمان گرت.ڕگدامزرا، بم 
گریـــک لبـــارەی   دـــرینکیچیـــرۆکک ل خـــاکوە ســـریھدا. یـــاخیبوون

 یتینــۆس و وەرگرتنــی وزەی بھــزی ل  خــاکی دایــک ئفســانیک. نــۆژەن
 کنخاسم بـۆ الوەکانمـان، ل بریبوونوەی ھزیش ک بۆ ئم پیدا بوو، 

کی ڕاســتیپیــدابوو، ئفســان نیــی بکــو  کوتــن لگڵ خــاکی درینمــانوە
برچــاوە. کاربدەســت بریتانییکــانی وەزارەتــی دەرەوە کاتــک پالنکیــان 

وەیان ئوان چـۆن پشـبینی ئو ھـزە شـاراداڕشت لم شت نگیشتن. ئاخر 
انکی وەک شــتکی "نخمنــدراو" بــاس دەکــرد؟ دەکــرد ک ھرتــزل ل دو

ــارەی ژمــارەی ئو  ــان نبــوو، ئوان ل ب ــانی جووھی ئوان بیرکاریی لک
ــوو، ئوان  ــوون. ئوە مــۆراڵ ب ــز ئیســائیل شــاش نب ــن ئرت ویســت بدەیان

ـــوەر ب کســـایتی  ـــدەتوانی پ ـــز جوونیان ـــن ک دەگڕانوە ئرت ـــان دابن ەک
ەکـــــان ھر جوون وایانـــــدانابوو ک ل ئرتـــــز ئیسائیلشـــــدا، ئیســـــائیل. ئوا

ەکان یان باشتر وای بـین ھوسـتی جووی ڕەفتاردەپاڕنوە تا بپارزرن. 
دەردەبـی، وایکـرد  ٢٩سرکردە فرمییکانیان کسیاستی خـۆ جوکردنیـان

                                                                                       
ووبەکانی    ٢٩ اوەی ئاش ای  ١٩٣٩- ١٩٣٦لە م راوەی ھاڤۆالگ ەتە ناس ا ئەو سیاس راوی ھاگان کخ دا ڕ

ەودەکرد. ھاڤۆالگا وشەیەکی عیبریە واتای دان بەخۆد نەیان نەدەکرد پەی ەست .  ئەوان کاری تۆ اگرتن دەگەیەن
نیا بوو ھەرگیز  ڕووبەڕووی دژە  شخەری د مەگەر پەالماریان درابا. لە بەرەنجامدا عەرەب ھەمیشە لە  دەستپ
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ــــی  ک ئوان ھروای بــــۆ بچــــن. بم ئو ھــــزە لبــــن و نبینــــراوە ک گل
ــن و خمنــدنی بریتانییکانــدا لجــوو کی ل توانــدنوە پاراســتووە، ل زەی

نبــوو. ڤالدیمیــر ژابۆنتســکی ھــات، ھمــوو نوەکی بــۆ برگیکــردن جۆشــدا، 
ئامادەی کـردن قوربـانی بـدەن، فـری شـۆڕش و جنگـی کـردن. داڤیـد رازیلـی 
ـــدابوو، بـــۆ ئوەی کـــرداری  ئو عقـــ مزن ســـربازیی نوەکشـــمان پی

ەکـانوە بقومنـ. جووالین لشـکری  یش لھرشـلبوان بکـا و یکمـین 
لـومی ســریھدا.  زڤـایی ئیرگـون ڕکخـراولک، جـووی ژرزەمینـی سـووپا

ــی دیــکی خبــاتی ژرزەمینــی بڕکخراو نــاوی جنگــاوەران بــۆ ئــازادی  ک
رد. ل ل تـرس کــ نوەیکـی نــوێ ھاتکـای ک پشـتیانھـات کـای.  ٣٠ئیسـائیل

بــکن و بپــاڕینوە، جنگـان. بــۆ مــاوەی نــزیکی دوو ھزار  بـری ئوەی داوا
یـدی ھر لسـر ئو بـ لک دەستی ندابـووە چک، ئجوووەک  جووساڵ، 

چ لبارەی سایکۆلۆجی یان فیـزیکیوە بـت چوسـنرەکانمان  چکیش بوو
، ک ئم دوو بوە نکــرد دەرکیــانحیسـاباتی خۆیــان لســر رۆنــابوو. ئوان 

ب تـی  دیاردەیو ل ردا کـاتک بچ دەسـتمان ل میوەسـتن: ئـوە پکی
خۆمان دوورخراینوە. ب گڕانوەمان بۆ سر خاکی باب و باپیرانمـان  تـین 

  و جۆشمان ھاتوەبر.
خونیش گیانی بر شۆڕشـکدا کـرد. خـونی خککمـان ک لسـر خـاکی 

وانـای بخشـی و ت ھـز دمان ئـاگردا و یاخیبوونی ل بگان ڕژا ھاواری کرد،
 ترسناککان پشتاست کرانوە، ئم تگیشـتین ڕاپۆرت یاخیبووان. کاتکیش

ک ناب ھر تنھـا بـۆ ئـازادی خککمـان تبکۆشـین، بکـو بـۆ شـتک ھر 
 بـکمان ھشت می ئوە. تۆبتندەسـتبم کی لوەش پرسـیاری بـدەین؟ ئ

ر ھبوون گـوای کـاریگریی دروشمگلی ناودا ب دنیاییوەیان بوو. وانبژڕە
پی تــا دوا دــۆ ھر دەبــجــدیترە لخــودی نــاوەڕۆککی. "ئــم   ھبــوون

لھبینکی برچاوی تـدای تنـانت بـۆ   پ خونمان بجنگین" ئم گوتیان
ــانی  ــگ ھرە ناودارەک ــژووجن م ــی ــان نی ــم ھیچم ــدەین" دەســت لش. "ئ ی ب

ــۆپی  نمــوونیئوەش  ــا ڕژانــی دوا د دروشــمکی دیــکی. ئاســایان خــک ت
                                                                                                                                                                                                            

راوان لەگەل سیاسەتی ئیرگون کەلە       وەیەکی بەرف ووەوە. ئەمەش بەش کرا،   ١٩٣٧پەالمار نەدەب ەوە  دەستی پ
  ناکۆک بوو.

اوەکەش  بەھۆی                ٣٠ وترا، ن رن دەگ ی ست اوەیەکی کورت  بە گروپ ۆ م ائیل ب ازادی ئیس ۆ ئ اوەران ب جەنگ
رنەوە بوو.   سەرکردەکەیان ئابراھام ست
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ل یکیان ھوان شــتئ میشــبــاری ئاســاییدا ھل .نگنی نــاجدەســتی  خــو
  بدەن.

. کاتـک ئـم دژی نیـری زۆرداری ون بـوولگڵ ئوەشدا دۆزەکی ئم بـ
ــ پروا  و ــیخــونی ب ــووینوە لکجــوو ڕژان ــوایداب ــووین، ، لو ب  ک ب ب

 دەر لمــان بکلڕڕاســتی گ ی نیــیکردنــی، ھیچــی دیــکدەســتامــانی ق ی ل
یک ڕاسـتیبدا. ئوەش ب تنھا دەستواژەیک یان زدەڕۆییک نبـوو. ئوە 

توانــای قوربانیــدانی یاخیبووەکــان  ھروەھــا ھانــدەرکی لبــن نھـاتوویبـوو، 
رکی یــاخیبوون و بــاوکی سرکوتنکانیشــ. ەپــوبــوو. توانســتی قوربانیــدان 

کـات  پنـاوی ئـاگردانی مرۆڤایتیـدا ئامـادەی قوربـانی، ئو ل لو کاتیتنھا 
ی لســــر ســــوورک تــــۆ  ئو کــــاتیدەگیــــت ئامــــانجی ئــــاگری شــــۆڕش. 

ـــی زەوی بوەی دەر ئســـر لت گنـــانت، تکســـتبدا ڕۆژدەوری  م
ئوا تـۆ نوەک ھر مـایی گیـران نـی بکـو تـۆ  دەسوڕتوە گفـت لبکـرێ،

مسـۆگر دەکی. بکـورتی،  ڕاسـتیپری سرکوتنی ھـزرەکت، ھـزری  ئو
ـــوو ـــژوو ل ھم ـــادەبوونی خۆم ـــیچ شـــتک ل ئام ـــر دا ھ ـــانیکردن مزنت قورب

ــــووە، ھر وەک ئوەی ھــــیچ خۆشویســــتیکیش ل خۆشویســــتی بــــۆ  نب
ــک کــوژراوەک ب سربســتی مزنتــر نبــووە. خــاکی وت نی خو خــو ک

  ەکان بردا. جووو خۆشویستیوە گی ل  یاخیبووە  ھز
ســـۆنگی ئم دوو ھۆکـــارەی  لک لجـــووانکـــاری ســـبارەت ب گیـــانی ڕگۆ

ــار و وســر ــا. ئو ژووریش ل جنــگ و ڕەفتــارو ب گفت ەکــانی دادگــادا دەرب
ربازی ھردەم  دادگـــای ســـب ـــدران ـــی و یـــاخیبووانی ھن ـــۆ بزەی ـــز ب رگی

ندا. ئوسـا چ ب بـدەنگی مـانوە بـۆ وویـڕلبوردن نپاڕانوە. بۆ جـارکیش 
ـــو  نـــاخود ل ـــک ندەن، ی ـــیچ زانیاری ـــان و ژوورئوەی ھ ی دادگاشـــدا جنگ

فـی لگ المـاری دادوەرەکانیـان دەدا کپ ـدەکردن، لدارەدانیان لجیـاتی  سـ
رگــــری لوەی بن  ئــــک ــــان ب ــــرد، لیان ھرشــــخۆی ــــاڕانوە  دەب ــــاتی پ جی

 کــی کــدار کر فاینســتاینی چکیــان مــایش جارمتباریــان دەکــردن. ئتۆم
ــــوو ل نــــو پــــاوان گورەکــــانی  نوەی ئــــم، وتیکــــی  زۆر برز و  ب

  ب دادوەری بریتانی گوت: لبلبانانی
ــارە، ئو ڕژمــ" ــی، ی ک تــۆ دەتوێ لم وتدا دایبمڕژــمی پت و قن زرن

 چارەنووســک مــا ــتبب ڕانگی وایو شــتی. لک بــۆ مرۆڤــایچــراییزی 
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ــــدا، وا ــــ گلحۆیانکت ودادەنربککــــارەوە ســــم رــــۆی ئ ورەی  و ێی بھ
 ــۆت ــ ب برزی گلکمــان تکبشــکنی، ئو گلی ک ســرتاپای وتکی ل

ەی برامـبرت دەردەکوێ ئو داری سدارە. تۆ لمدا ھی. تۆ ئوەت بۆ
وە پــۆویســتی و وەســتاوەتئــاگری خۆش ش بپــۆ ،رم دەکــرێ، ڕیق ن

ــازادی، خۆشویســتیش ھــی  ــرڕنیشــتمان و ئ ــیش ل چوســنر و داگی ر. کق
ئوەش پۆیکی سوتاوە، تۆ نـاتوانی بیشـکنی. بم حـا  دەسـتکانی خـۆت 

  تکدەشکنی.
شـتا بوەت نزانیـوە، لگڵ "ئای ستمکاری بریتانی چنـد کـوری: ئرێ ھ

ــایتی؟ ئایــا وامژووکــ کوتــویت داو، لگڵ  دەزانــی  کــی بــ وــنی مرۆڤ
مردن دەترسـین، ئ ل مئمـان لگو  نـدان سـامانـان  چو ھـۆڕی  م قت

ان و دایبابمان، باشـترین خکـی ئـم برەو ک براکانم ن بارھگرەکانماش
دا پشینی نبووە؟ ئم ئو کسـانین مژوو ل ،کوشتارگیک دەگوازنوە

ــوو  ــم لوان، لو ملیۆنــان ل ڕۆژک ھم ــاخر خــۆ ئ ــان دەپرســین؛ ئ  لخۆم
ــم لگڵ جــوامر ئرێبرایکانمــان باشــتر نــین؟  ی ئــم ل چیــدای؟ ئــاخۆ ئ

 واندا بووباین لڕۆژئر لی بو ساتانرگ.  انی ترس و بیم و ئھاتنی م  
کـدا ھـاتو"بۆ ئدواییوو پرسـیارە ب مئـ :یمـی ھک وەدا، ویژدانمـان یان

بۆ ئوە دەربازمان نبووە ک ب کۆیالیتی یـان لژـر چوسـاندەوە و بـژین 
ــی ــانکی وەک تربلینک ــاوینتوە ل  ٣١و چــاوەڕی ژی ــۆ ئوە م ــم ب ــن. ئ بکی

کانمــان و ڕۆژیــان و ئــازادی و شــڕەفمندی خۆمــان، ھــی گلکمــان، ھــی 
ی ڕۆــین ڕۆ ھــووە ن ــان ب ــۆ ئوە دەربازم ــم ب ــین. ئ کانمــان خــاترجم ب

ـــک ئوەی  ـــداجـــارکی دی ـــان ھر ڕووی ـــارە ببـــتوە ی ـــکی  دووب شـــتکی دی
  .  ڕووبدای خوندا ڕسای غدر، لبن ڕسا، لبن ڕساھاوشوە لبن 

ـــدی ھر لبر ئوەی ک ناترســـین. ئـــم فربـــووین و دەزا نـــین نرخـــی "ئی
 ل یرگ خراپتـرە و مـردنیش ھم ل یئاخر ژیان ھ !واتا چیی قوربانی ب

  ژیان مزنترە."
ل م وشــانکان  ئوە بــوو، وشــرگــواری مر لســوە دەرچــوون، لکدەمــ

ی ڕگـادەربی ھسـتی ئـاگرتبربووی یـاخیبووان بـوو. ھر ھمـان ھسـت 

                                                                                       
دا لە     ٣١ ی جیھان ی دووھەم اتی جەنگ ان لە ک وو کە نازییەک ان ب ی جووەک کردن ی ق ایەکی زۆرەمل ئۆردوگ

تی و ک بەو ناوەوە لە  باکووری ڕۆژھە .گوند   ارشۆ، لە پۆلەندا دایانمەزراندبوو. وەرگ
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ی ئیرگـــون ڕکخـــراوا ک ل الین ب بــانگوازی جمـــاوەری بـــۆ یــاخیببون د
ــــومی  ــــژیزاڤــــای ل در رەتای  بســــ ائیل لــــز ئیســــ ــــانی ئرت دا ١٩٤٤و پ

شــــوە، ڕابردووێ ب لخــــۆگرتنی ڕۆژبوکــــرایوە. ئو بــــانگوازەی ئوێ 
سروبندی کۆتایی ھاتنی جنگـی  لکی لجووداخوازی سیاسییانی گلی 

و خبـات لخۆگرتبـوو. ل  ڕیـنڕاپدووھمی جیھان وەک رخۆشکردنک بۆ 
  برەنجامکشیدا  گوترابوو: 

ل ک کموو ھیوایرپابووە، ھب کنگی جوەتل ـوەوە  "چوار سائ ـد
 . ئم بارکی نودەوتیمـانڕۆیشتچکرەی کردبوو بب ئنجام بھوادا 

ش وتک ش دامزرنـــدرا، دەرگاکـــانیجـــووپـــەوا نبینـــراوە، ن لشـــکری 
ی بریتـانی مـۆری ناپـاکیی شـرمھنکی ڕژمـنخران سر گازەرای پشت. 

دا، بــۆی ھــیچ بنمــایکی مــۆڕالی ئو دەســت ل  جــوول نوچــاوانی گلــی 
  ئرتز ئیسائیل نماوەتوە.

"ئمش دەب نبزان برەنجامکی بزانین. ئیدی ھیچ ئاگربسـتک لنـوان 
ــی  ــوبجــووگل ڕو ب کــانی ل ــز ئیســائیلدا، ک براک ــانی ل ئرت رایتی بریت

ئمیان داوەت دەست ھیتلر، نماوە. گلکمان لباری شـڕدای لگڵ ئم 
  ، شڕک تا کۆتایی.ڕژم

 مم ئـــوە، بـــتوبکش دەکـــرێ  قوربـــانی زۆر و قوڕســـی لنـــگم جئ "
ب نـگو جـر بـاری ئژ ی ک دەچینرەنجـامو بھـۆی ئ  وامـان بب مئـ 

منداکانی گلکمان ھی ک سریان بدراوە. ل پناوی ئواندا دەجنگین، 
  اندا دسۆز دەمنینوە.ولپناو وەسیتنامی ئو مردو

"ئیـــدی ئم داخوازییکمـــان: دەمودەســـت دەســـت ل ئرتـــز ئیســـائیلدا 
  کی خۆجی عیبری بکرێ.حکوومتی ڕادەست

کی نیشـتمان دەبـ بجنگـ. خـودانی ئیسـائیل، جوونگین. ھموو "ئم دەج
 .ــی یزدانــی مزن  یارمتیمــان دەدا. خواســتی ئوان ھــی پاشــگزبوونوە نی

  ئازادی یان مردن.
 بـــ خـــوای .ـــننگاوەرەکانمـــان دابج نـــجدەوری گ زەر بکی پـــاردیـــوار"

  ئومدیان نکی...
نگاوەرەکانمـــــان لردە "الوە جرەوەری و قوربانیدابـــــدام کـــــو ، ل بردەم ن

گـاری درینمـان ڕۆژخون و ژان و ناسۆردا نابزن. ئوان دەسـتھناگرن تـا 
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کــاتی گلکمــان ل نیشــتمان، ئــازادی، شــڕەف و  نــۆژەن نکنوە، تــا ئو
ـــارمتی ئوان بـــدەی، ئوا لو  ـــا دەکنوە. ئگر تـــۆش ی دادپرەوەری دنی

  بوونوەی ئیسائیل بچاو دەبینییوە."ی زایۆن و چاکڕۆژ
5 

دا بـووای نوەک ل یـانیوەری ١٩٤٣ل نیـوەی یکمـی  دەبـوایئم بانگوازە 
ھشـتا ھر سـربازکی  یشمنـ ئو کـاتدا. بـانگوازەک وا داڕژرابـوو، ١٩٤٤

ـــد-ئاســـایی  ـــز لو پلیشـــم تنپڕان ـــووم ل  -ھرگی ـــان. ســـووپاب یکی بگ
ھۆی بارودۆخنـاوەخۆب وخۆ لعاتو دەرەوەی  ئیرگونـدا،  کی ناڕاستی سـ

ـــگ بم ســـاتک ســـفرمان دواکوت. ـــۆ جن ـــمش ب ـــدی ئ ـــات. ئی ش ھر ھ
 ڕاشــــکاوانین. ئــــم ســــرلبری زرــــی ئازادیمــــان پۆشــــی. ئــــم ڕۆیشــــت

داخوازیكی دیاریکراومان دەگوتوە: ئم بنـدکمان دەسـتپکردووە نـاتوانین 
شــبینی کۆتــایییــن. پی بککنووکو دواھ وتفتــار.  یشــمانڕۆژمــان تــا نادی

بــووایوامــان ھب مــ ــج و  -امــان ھبــووش بوڕاســتی ب- ھردەبــوو ئ رەن
ـــان، خـــون و ژان و ناســـۆرمان  ـــدی رەنـــج و قوربانیم ـــانی. ئی  دەبـــوایقورب

.نابایدیبھوتنی برکس  
ــــدەی بر لوەی ــــامی شۆڕشــــكش بوبکــــرتوە، فرمان ئیرگــــون  جاڕن

ــری لکــردەوە و ل نیگــای وەز دانیشــوە ەپمــاوەیکی بردرــژ و جــدییان بی
ووب کـردەوەک دەخواست بوبکرتوە. تۆبی ئوە باشـتر نبـ شتک وای

  نکردنوە بوبکرتوە؟ووڕدەستپبکرێ ئوسا 
وە ئـم یو دەرەکیـ ھندێ ل ھاوڕیانم ھستیان وابوو لبر ھـۆی نـاوەخۆ

کی سـربازییان بکیـن، نوەک دوانکـی سیاسـییان پخـش ھرشـت ب دەسـ
لندرا. ئاخر گنگدەسندەش قوڕس ھوبگم بین. ئکـی  کبککمـان خ

کــرداریی. ئوان رــز ل وشـــگلک نــاگرن مگر پاشــخانکی کردەوەییـــان 
ل .ــــ ــــان  ئاکامیشــــدا نب ــــۆ ئوەیمشــــتومی ئم ھاوڕی سرکشــــا ک  ب

ـــرن. ئوان ھر دەیخـــوننوە، بم نوەک  ـــد ھنگ ـــم بھن ـــامی ئ جاڕن
ـــــان بخۆیـــــان دەگـــــوت باشـــــترە  ســـــرەداوی  ســـــرەداوەکانی، وەک خۆی
ـــان و بۆمبکـــان باشـــتر بخـــوننوە و لســـری بـــۆن. ھرچـــی  تقینوەک
دەربــــارەی ھاوپلکــــانی وەک ئــــمش بــــوو، ئوا ویســــتی جنگــــان ھــــیچ 

ر نســیكی لودونــد جارســی چم تــۆبڕ یــانبــوو. بشــ ،گــوترابپ ک
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تنھــا ھگیرســاوە؟ بــن بجنھنراوەکــان زۆر بــوون، ھرچنــدە ھمــوو 
یان ھبوو. نامرادییش  تاڵ و  زۆر بوو. بنکـی نـوێ، ڕاگرتننیتک بۆ برز

ئوان ئــاوی پنــاخواتوە. ئوانــیش دەیخــوننوە،  ییک بــانگوازی دیــک، دــ
  سری لبر دەھژنن و دەن ئاخر خۆ ئوەیان پشتر بیستبوو.

ـــدانش، ب پاپشـــتی ئو  ـــاوگرتنی قوڕســـی ئو بگوبن ســـرەڕای لبرچ
ـــــی ڕاســـــتی ـــــارکی پشـــــەوی دەدات الین ـــــین" کـــــردەوە ب ش کوا "یکم

دا ک تواو سرســـام دەکـــا، بم ئـــم بیارمـــان ڕەوشـــســـربازیمان و 
پ کوەش جاڕنامین. ئکانیش ووڕخش بکنـدە شـترچھ ،من بـوو بـۆ ئـ

برەوپشوەچوون، ک ئـم چـوینت برایـی و خباتکمـان دەسـتپکردووە. 
 ،رفـراوان بـشـی بوەکندە کاردانرچک ھراسیۆنئۆپ ئاخر خۆ ھیچ تاک

ۆنکمان بکردبـــای. کـــۆم ئۆپراســـی دەبـــوای. ئـــم ســازان نـــابچارەنووس
ــــــــانی دەمودەســــــــتی بدواوە دەبــــــــوو. لڕەش ژانــــــــی زۆر و ئو  اودەدون

 ڕاڤبرەنجامیشدا، ئوە ئرکی ئم بوو بنماکانی خبـاتک و ئامانجکـانی 
ل مئ ک ،بزان ین. جیھان دەبش  بککـکخ نگین. دەبناو چیدا دەجپ

ـــانی  ئۆپراســـیۆنکا ـــن، ل می ـــادە ب ـــار و ئام ـــۆچی تی ـــاخۆ ب ـــ ئ نماندا بزان
ــان برگی تنــگوچمش بگــرن. الوەکــان د ەبــ بــزانن بــۆچی گیــانی خۆی

ر دەخمــان ھکنگدەمـانزانی ج مپـی دەســت. ئـر لنیـاسـت کی  بڕشــ
 ھمـوو لسربازیان نیی. ھز و تاوی رژەیـی چوسـنرەک و یـاخیبووان 

 مدەر بـوو. ئـک بنگییھاوسـدەبــوای  ب رازوەکـوەری ھۆکــاری تـای تپ
بۆ ئوەی دەقـاودەقتر بـین،  دیک بپوین. یکک لوان ھۆکاری سیاسیی بوو.

ــــــکوتی  ب کرەســــــتی ســــــربازی دەکــــــرێ.  ویســــــیشــــــڕەک سیا ل
ون و شـــــلگیران بـــــ، و ھـــــاوڕای وڕی سیاســـــییان دەبـــــ وونکـــــردنوەة

.ـــ ـــووە و ئوەی  ئۆپراســـیۆن ســـربازییکان ب ـــک ب ل کوات ئوەی لدای
پـی  دەدرێ جـاڕ -ھرچندە بویش نـاکرتوە -نیداخباتی ژرزەمی ماوەی

  پاالبرا. palabraدەگوترێ 
کاتک یکمجار گـوم ل وشـی پـاال بـرا بـوو، واتـاکیم ندەزانـی، کـاتکیش 

دەرکوت وشــیکی ســپانییوە واتــای "وشــ" دەدا و  بدوایــدا چــووم ، بــۆم
تم. بم برادەرەکانم پیانگوتم، وشـک واتـای ھشتاش ل تامانک نگیش

ـــی" ش"زۆرب  ـــوو کـــات دەدا. ئیـــدی ھرئمش مبســـتی جاڕنامکمـــان ب
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ک ئدەبیاتی ژرزەمینـی ئـمی  Sephardiچاپکرا. ئو پیاوە وات سفاردی 
دەکــرد بــۆ ســانک یــارمتی گنجکــانی ئــمی دەدا، بم ل قۆنــاغی  چــاپ

خۆڕســـکان شـــژاو بـــوو، چـــاوەڕی ئوەی دەکـــرد خـــرا  وداوســـرەتایی ز
درـژەدادڕی ب پـاالرابالی  ل دەسـتشتکی بکوت بردەست، ئو سـکای 

 کورت دەکردەوە.
بو دەسـتواژەیی  ڕەوایتـیپیتچنک بھۆکاری تایبتی خـۆی  لکاتکیشدا

کــابرا  خــۆی دەدا، بداخوە زۆر ل بــرادەر و ئوانــی دیــک لســر شــتکی
کۆک بوون. ھـیچ کس جاڕنـامکی ئـمی بھنـد ھنگـرت. ھـیچ کسـک 

ن کس نیـی ک لو بوایدا نبـوو ک شـونکوتی جاڕنامکامـان دەبـن، یـا
 وێ. مــــن بــــک ــــگن  م گــــوم ل تانوتشــــری واۆخــــشــــونی ب بــــووە: "ب

ش چـــۆت بـــاری ژرزەمینـــی، ئیـــدی ھنـــووکدوانـــدەرکی جمـــاوەری بـــوو، 
سـتوە." ئوە تنھـا واتوان دوان بدا، بۆی وتکانی لسـر دیوارەکـان دەنون

پاالبرای .  
ــان بــ. لن ــانیش پــدەچوو ھر ئمش گۆشــنیگای بریتانییک ــو بگومانک 

ـوی ڕبـوو. ویلکـین یکـک بـوو ل فبازەکـان وەک  CI.Dی ویلکینی ئفسر
ڕاستی بــوو، لکی چــاالکی تیمــی لنــدامکــان بــوو. شــدا ئریتانییوەی بینکــۆ

ناســــکی دەروونئو پلوپـــایی برزبـــووەوە، زمـــانی عیبریشـــی دەزانـــی و 
ـــــــای،  پرســـــــیارگلکی  ـــــــک گومـــــــانلکراوکی بگرتب ـــــــوو. کات باشـــــــیش ب

  سرسوڕھنری لدەکردن:
  ی ئیرگون یان گروپی سترن."ڕکخراوی، ڕکخراو"ئرێ تۆ سر بکام 
وتوە، "شــتاقیان"، ویلکــن ب پرســیار شــلکبارانی دەک کــاتکیش وەمک وا

لک دەکوژێ، ھشتاش کتبـی جوودەکرد" ئای لو ناپاک؟ ھیتلر ل ئوڕوپا 
  ؟"کچی تۆش نچوویت خباتی نھنی دەکرێ، سپی لرە پیەو
جـــاران ســـرندەکوت، بم ھنـــدک دەستبســـرکراویش راســـت ئو زۆر

  دەکوتن داو.
ڵ چگوە و لرزکــــرایی ویلکــــین برزەمینیــــدا، پــــلبــــاتی ژوەی خبـــوون

ل ئۆرشــــلیم، دوایــــش ھر لوێ  C.I.Dگواســــترایوە بارەگــــای ســــرەکی 
  کوژرا.
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 کیش جاڕنامژکاتی دوورودرویلکین گوترا، ئاریشـ وە، بوکرایمان بەک
 ـــک ـــداھرە مزن ک خری ـــومی ڕکخـــراوئوەی،  ڕووب ـــای ل ی ئیرگـــون زڤ

یبوونی سرتاسـری کـردووە، دژ بریتانیا داوە و داوای یاخ انگی شڕی لب
  یی مابووەوە.وئارامگرتو ھر ب کابراش

ــی مــایی دەرد و ئوســا ب بــزراوییوە گوتبــووی، "ھــیچ شــتکی وا خم  نی
".ب  

ــوان ھنوەی گشــتی بــوو لوەش بــاری کــارداننــی ر دئو جــوووو الی کل
القرتییکی برچاو، بوایکی کم. وەل ئممانـان ک  البرا!پابریتانییکان. 
 چووبـــووینبـــاتی قـــوونـــاوی خپرزەمینـــی لخوازیـــدا، ڕزگارییی بـــاری ژ

 .زۆر جدیی دەمانزانی کارەک  
ی ڕاپڕینـی ڕگـای بـۆ مـابۆوە: ئویـش ڕگـاگلکمـان تنھـا یک  ٣٢دەیکی

 بــوو. تـاک رانگــاشۆڕشـگگــای سروشـتی ڕڕ ی پــی رەوا بـوو. دوو وشــ
، ئو دوو وشان ل میـدانی ئرتـز دروستیشیان کردیان گۆڕی و مژووبوا 

ئیسائیلدا شۆڕەسوار بوون. ئوانیش ئـازادی یـان مـردن بـوون. دوو وشـی 
واتا زۆر سادە پ.  

نووکوە. کھزببینوتـش ناکرێ پاشگر سـینگمان الکسورە لوە. ۆستی گ
تنھــا ســرەتایک بــوو.  قمــان بــ کۆتــایی بــوو. ئوەش بیش  مڕاب ڕاســت

تۆبی خبـاتک چنـد بخـاین؟ ئـاخۆ چ قوربـانیک دەبـوو بـدەین؟ خـون... 
تیوخی ھوتوو... منـــداـــی کۆســـتک ـــوو... زان کوتوو... میـــدان ی لڕۆکوت

  دایکی بوەژن. برپرسیارتیش شتکی سامناک بوو.
ئو زانیاریی جگیر بوو، ک سیاستی بریتـانی چ  ل گلۆ، ل مشکی ئمدا

گومــان تق و ھــۆڕی ئو لــۆری بــاربرانی  بــۆ دانــاوین: ل ینخشــیک
مرگ ل ئوڕوپـــا دەزرینگـــایوە. ئـــمش دمـــان لســـر دوودـــی و دژی 

  جگرەوەی "چارەسریکان" دانابوو.
ــاخر قســکرد ــادەوەری دادی چــی دەدا؟ ئ ــاخر ناســینوەی ی ن چ بھــایکی ئ

ــی ئوە  وــا  ھ ــک پالمــاری دای، ئای کدا گورگدارســتان ر لگ؟ خــۆ ئیھ
                                                                                       

٣٢           . اگەیەن ای باشی خۆی ن ینی دەیەک وات داب ا کوشتن و ل اکەی وات ئەم وشەیە لە بەرامبەر جەوھەری وات
کی جوو لە جیھاندا لە  وان  ١٩٣٩خە م  لە ن دا  ١٩٤٥- ١٩٣٩دا  بە شازدە ملیۆن و نیو مەزندە دەکران، بە

ان، شەش ملیۆن   انی       ئالمانەک یەکی جووەک اتر لە س دا زی ا ر لە شەش س اوەی کەمت ردن. واتە لە م ک ان ل ق ی
ندران.   جیھان بە ئەنقەست فەوت
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پارچ ی کبکتی پناعر  دەدەی قکـو ھیـان ب ،کردنی تۆ  نـاڕەوایپارچ
 گورگ نب و برخکی ب وەی ب؟ ئایا تۆ "یاداشـتنامیکی" بـۆ ل بنڕەتدا

 ئارادا نبـوو. خـۆ ئگر نجنگابـاین، یکی دیک لڕگادەنری؟ نخر، ھیچ 
 نگان تاکندراین. جک دەشککوپگاتبوونمان بوو.ڕزگاری ڕ  

کــاتکیش دیکــارت گــوتی: "مــن بیــر دەکموە، کوات مــن ھم،" ئو ھزرکــی 
م خــۆ قــووی. بڕۆژی دەربــ ــک لــژووگارمــک بنی خکــۆم ،یدا ھ 
سـلماندنی  ھبـوونی خـۆی. دەکـرێ  گلـک  بت مـاییبیرکردنوە ن تنھا
بکــاتوە"  بم ھشــتاش کــوڕ و کچکــانی ھر ببــن مگلــک ل کــۆیل  "بیــر

شـتکی  ھمـوو گـاری وا ھیڕۆژروست بکرێ. ئاخر نیان ل دویاخود سابو
ھمـبر شـڕانگزییدا  زلخۆگرتـوو لڕھاوارت لـدەکا: تـۆی ئـادەمیزادی  تۆ

  ب برگریت. ھموو شتکت بندە
  ئم دەجنگین، کوات ئم ھین!
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 5بندی: 

کلۆژیکی یاخیبوون 
 

1 
کــــی کوشــــندەییھ، وەی لرەنجــــامی ئب ر لشــــو گــــدەکانی پ دا وبن

ــــز و  ،ســــیومونو ھ ــــاخیبووان ک ــــاوانی ســــرەکی ی ــــدرتوە، بن ئوە لکب
. گریمــانی ئوەی ک ســۆزیان بــووب و بردەوامییــان لھنجــاوە ھســت

ھ کییــاخیبوون"وانــانکی پایرچنھــا "ســبــووە  ر ت کــکنــامرادیی" خ"
نشــــکان و نوشســــتیان  واک ،بوەی پرســــک ب بخــــت و شــــانش بــــووە

بـ  ھر چۆنـکیشـ. ھ گورەتـرە، بکـو گوجایتک ل ڕوانیننھناوە، 
ۆمسیارە با تونـدەکانی فلسـتین ئوە گریمانی لۆرد سامۆئیل، یکک ل ک

منی لۆردەکانی بریتانیـادا ل ھـاوینی جووکی ئنیبوو. سامۆئیل ل دەمتق
ــرد، ک ئو ١٩٤٦ ــانگوازی ئوەی بــۆ ئنــدامکانی ک ی ل ئرتــز ڕەوشــدا ب

ـــادا  ئیســـائیلدا ل ســـدەی بیســـتم و لژـــر جـــوی فرمـــانەوایی بریتانی
دا براورد ل فلسـتینی ڕۆمـانکمـی دەسـتدارانی ب سدەی ی ،وەڕوویدا

ک بژەکانـدا گـوتی، شـتوتو و لن. ئیـدی ئنـاوی ئیرگـون زڤـای لیـومی  بک
ھی. چنــد ســدەیک پشــتر گروپــک ھبــوو بنــاوی پڕگیرەکــان، ئوان 

 وێ دا و ئازایــــانزنیــــان لو خۆقوربــــانی م وانــــانرکــــاری پارامــــبب ل 
میـانی قسـکاندا سـامۆئیل  ۆمانکان وەسـتابوونوە. لڕتی زای ئیمپراتۆری

ھـۆی پیـاوکوە  یوە؟ پڕگیرەکـان بروویـبم ئاخۆ ئوان چییان د ؛پرسی
 وقئــــــاب ــــــژوومــــــردن. لوە ژن و می مــــــابوونوانی ماســــــادادا ئکیی

کانیانی خۆیــان بکدیشــیان کوشــت،  ،دەســتی خۆیــان کوشــتن منـداپاشــان ی
ــان بــۆ ئوەیش ئم کــان ڕۆمانب زینــدووی نکون بردەســتی  ھــیچ کامی

لک جـووزەبرکی جرگب بوو ب گلی  ات قکیان داگیردەکن. ئوەشک
ر لھ وت، کک دەوە لــــان ســــ ــــران و ب ھم ــــان ترەک ــــوار  وتکی چ

وە، بوونوە. سـامۆئیل ئوەی بیـر لۆردەکـان ھنـای کناری دنیادا پرشوبو
ەنـج بخسـار بـوون و ب ھـیچ ڕک کارەکیان کارکی پاوانـان بـوو، بم 
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نگـرنوە  ڕچکئاگابن ھمان  لک لوە بجوونگیشتن؛ ئیدی دەب گلی 
  بر.

ـــکوتی پشـــھاتکانی دوای  ـــین ل ـــم ھموومـــان دەزان ەک ھی ڕووداوئ
ھنــــد  شــــتک نیــــی بلــــۆردەکی کــــارملی ســــلماند. پــــاوانتی ئیرگــــون 

و ب گیرابنھـاتووە  ھریتانیـا کۆتـایی نگـا. یـاخیبوون دژی بـک نئامانج
یکــــان کۆتــــایی ھــــات. ئوە ماســــادا نیــــی بکــــو ڕۆمانو شۆڕشــــیش دژی 

ەکـان بـ ل ئسـتاماندا. ھۆکارەکشـی جووی ک ھمـای یـاخیبوونی ٣٣مۆدینی
نھا بستا تی ئم یاخیبوونئ .وە  زۆر سادەیستوسۆزی خۆڕسکھۆی ھ

ی تگیشــتنی گشــتی و لــۆژیکی سیاســییانوەی. ڕــبریــاخیبوونک ب  نیــی؛
ــدن؛ لــۆژیکیش ســتراتیژی، ســتراتیژکی  ھســت و ســۆز پــاوانتی برھم

  دەکا.  باشیش سرکوتن مسۆگر
 ب بــــابتکی لپشــــدا و ل قۆنــــاخ براییکــــانی یــــاخیبوونک ئــــم ھر

ی خـۆجی عرەبگرنگ گیشتین: ئم ل پوچکردنوەی ھۆکاری ی ستراتیژ
ی ی دەستپشخری الینی سـربازڕکفسرکوتین. بۆ بیست ساک دەبوو 

ــــاودەقعرەب ل دەســــتو سیاســــی  ــــۆ ئوەی دەق ــــوو. ب ــــانوە ب ــــین، ک تر ب
 ،ل میـــــانی ســـــرلبری مـــــاوەی مانداتکیـــــدا بڕـــــوبرایتی بریتانیـــــا

ی ل دەسـتک، ک دەستپشخری ڕەوشوای خستبووە سر  پاپستۆیکی
الیکــی دیکشــوە بھــانیکی وای  ، لل الیککانــدا بــ. ئمیــان عرەب

لک ل تـــــاراوگوە جـــــوودابووەدەســـــت، ک نتـــــوانرێ ژمـــــارەیکی زۆری 
ت، لوە وــــنڕر بگســــشــــشــــنیازی کردبــــووكی دیکوە پــــزی  ، ک ھ
ـــز  ـــانی ل ئرت ـــۆ پارســـتنی بریت ـــان پویســـت. جووئیســـائیلدا ب  یڕاســـتیەک

ەکـان زانـراوە: کوشـتوبی شـارە جووبۆ سـر  عرەبدیرۆککانی پالماری 
 لیم لی ئۆرشــــــکــــــرین١٩٢٠د ی یافــــــا لکالمــــــارە بکــــــوژی١٩٢١، پ ،

، زنجیــــرە پالمــــارە تونــــدوتیژی بردەوامکی ســــانی ١٩٢٩کوشــــتارگی 
و  ھـــــرشییکـــــانی یکەھنـــــدەی ئم دەروون . لـــــکوت١٩٣٩تـــــا  ١٩٣٦

ب المارانکانیان کارەساتبار بوون.  پسیاسیی د ئاکامکـداقکات دەکـرا  لن
تۆمتبـــــار بکــــــرن، بم   ب ترســـــنۆکیی خکـــــی ھرە ترســـــنۆک عرەب

                                                                                       
ان لە      ٣٣ کی سەرکەوتووی ھاسمۆنین دژی گریکەک کی  لە گردەکانی جودیا کە شۆڕش  ١٦٥مۆدینی: گوند

ش زاین بەرپابوو.   پ
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وان ببـوو، ئشـیان نندانتمکی تایبتیئازای وەوە بـوون  جـدیی بدوای ئ
 جووکولد الموت ەکان ب)-بناسن و فیستیڕۆ (رگذبح الیھود ییڤالی م)-

جیھـــان بو پـــانوپۆڕیی خـــۆیوە  دەدا. ل ســـاز یـــانلک)جووکوشـــتنوەی 
ـــک  ڕبیروباوەڕ ـــابوو، ک ـــی داکوت ـــز ئیســـائیل ھرجووەگ ـــانی ئرت وەک  ەک

ئاستم برگی ھـزی ئاسایشـی  ەکانی ھر بستکی سر ئم زەمین بجوو
؟ لوانی، ڕاسـت بـووئم  ب دنیـاییوەگرن. بۆ بدبختـیش، نا جووغیرە 

ی بیابـــــــان ڕۆبم قوڕبســـــــر ئو  دادپروەریـــــــیی ک ب چقـــــــۆی  
 سرببدرێ.
ــــایی بو قۆنــــاخ شــــرمزارشۆڕشــــی ع ــــری کۆت ــــی ھنــــا. یب ی و دژواری

کان لریتانین  یاخیبووە  بجووالیترسـ المـاردران، ئیـدی بوە پوە ەکـان
 لک ل فلسـتینن. ھرجـوو، ک بـۆ  پاراسـتنی ئوە بوومشتومیان لسر 

ـــزی ڕی مرگ"یـــان لبیـــر کـــرد و تنـــانت ڕۆکـــان  قوانـــی "عرەبو وز
نیشـــــیان گـــــرت. ئمی دواییـــــان برەنجـــــامکی ناڕاســـــتوخۆی کالکجوو

ن کـــاعرەبیـــاخیبوونک بـــوو، بم ھمـــایکی برچـــاو و بکـــردەوە بـــوو. 
دا. مانـداتکش نیتـوانی  ل دەسـتتوانستی دەستپشخری سـربازییانیان 

 ل دەسـتچیدیک فشـاریان بخـات سـر بـۆ ئوەی جـوی دەستپشـخریان 
 .دابـوەی نـی ئوریتـانی ھتی مانداتی بدەس بوەش وەنوە. ئتنبم

ی ســـوورک قی مانـــداتحکـــوومتل میـــانی یـــاخیبوونکدا،  ب پـــچوانوە
ملمالنـــی  بـــۆ ئوەیتر بکـــا، تنبـــوو لوەی گـــرژیک بالیکـــی دیـــکدا کشـــ

لک بگـــۆڕێ. لو پیوەنـــدییانی جـــوو/عرەبلک ب کشـــی جـــوو/ئنگلـــۆ
ــــــدبوو، ک ئفســــــرە ل عرەب ــــــدا ئوەیــــــان درکان ــــــا و ئیرگون گڵ ھاگان

ــــردوون و ھانیشــــیان داون،  ــــدەکانیان ک ــــان ســــردانی گون بم بریتانییک
کـــان  گویـــان گـــرت و ناکـــارا (پاســـیڤ) عرەبھانـــدانکیان بـــ بر بـــووە. 

ی مشـوورمانوە. ل کۆتاییدا ئفسرکی پل بای بریتانی، ژەنڕال دارسی 
 امانکی دیکی سبارەت ب ئرکی بریتانیـا ل ئرتـز ئیسـائیل خـوارد. ئوڕ

ت؛ ئگر بریتانیـــا  ل ئمریکـــایی گـــو/ب کۆمســـیۆنی لپچیـــنوەی ئنگلـــۆ
ەکان دەست بسر تواوی وتکدا دەگـرن. جووفلستین بکشتوە، ئوا 

 ،کی دیکیوت بنووککان  ھریتانییبرەب دەبـوایع کانیـان لەکـان جوو
گۆڕا! پاراستبا... ئیدی ب کوە تۆنی دەنگنیایید  
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ۆنی وام بـۆ پیـدا بـوو، کانمان، بـھرشـە براییکـانی ڕۆژی ل سـرەتامن 
کـان عرەبلسـر  غافگیریانمـانئو پالمـارە  یدەروونـکاریگری  الینی 

ــــنم.  ــــۆڕۆژببی ــــک دوای پالمــــارە ســــ کوچکییکمــــان ب ــــا  ی ســــر بارەگ
 وە چــوومــب ــا، ل  تلئبی ــا و یاف ــۆلیس ل ئۆرشــلیم، حیف ســرەکییکانی پ

ــاوەری  ھــاوڕێ ســفاردی ب پاســکی ئۆرشــلیم. لبر پرســی ئاســایش ب ی
ــــ ــــا م. لڕۆیشــــتان عرەب ــــد جــــاران ڕگ ــــی  ل الیندا چن ــــازگی گڕۆک ب

اگیـــراین. کـــاتکیش گشـــتکردن ب تومبـــل و بـــاربری ڕبریتانییکـــانوە 
ــــــوو، جــــــوو ــــــاربری ڕۆیشــــــتلک مترســــــیدار ب  عرەبن ب ماشــــــنی ب

ئـم بـ کشـ بـوون الینگرەکـانی بریتانیـا گونجـاوتر بـوو. بگنامکـانی 
یكــی باشــی عرەبیدا گــوزەر بکیــن. شمشــونی یــاوەرم ڕگــاتوانینمــان بو 

 رنشــینس ی لرەبدەزانــی،  گــوع ــاک کــان بــوو، لنــو خۆیانــدا دەدوان. ت
بــابتی باسوخواســکانیان پالمــاری بارەگــا ســرەکییکانی دەســتدارەکان 

ــان  بــوو. ئوان ب حپســانوە باســیان لــوە دەکــرد. خیاــدان بربرینکی
  گی تبرببوو، دەیانگوت؛ "ئیدی پۆلیسیان لوێ نھشت."
مــان دیــت، ل عرەبکـاتکیش گیشــتین ئۆرشــلیم، ئــاپۆرایکی زۆری خکــی 

ی پۆسـت خببـوونوە، نزیـک تـا نووسـینگشونك لنوان بـانکی بـارکلی و 
، ک ئیرگــون بارەگــای ســرەکی دور ل دیمنــی ئو ورانکــاریی وەســتابوون

ل مکان دابوو. ئکومڕ و کـاس  پۆلیسی توان کمـان ڕوانـین. ئوە لنـزیک
نــــدک ل دەمتقکانیــــان بــــوو. ھ گــــوی ل شمشــــونببــــوون. دیســــان 

بوو، تکی حپسان و سرسامی و ترس ببوو.  باسوخواسی ئوان شوا
نــزیکوە شــونوارەکیان  ک ل ،بــۆ چاالکیکــانی دواتــریش ھروابــووئیــدی 
  دەدی.

کــان ســریھدا. ئوان وەک ئنــدام عرەبســاوە جــۆرە گشــتک لنــو  لو
ـــــوتی ـــــانی گ ـــــانکی بریت ـــــد و شـــــارەکانوە ســـــردانی ئو  :پرلم ل گون

خۆشـیان  ل دوایشونانیان دەکرد، ک پیاوەکانی ئم "سردانیان" کردبـوو 
خــــانو باــــان و دامودەزگــــای ئ ــــوو. ل مــــاوەی  بریتانییانی تخــــت کردب

 مدا ئکزمانییاخیبون ووڕخۆشیان  ب رەبمان لکان کـرد.ع  زارانھ ب
ـــد و شـــارەکانیان پخشـــکرد، ئوســـا چ  ـــیبوناممـــان لنـــو گون ڕ و  لئ

 ک می ئـــڕووخســـارداکـــوڕان ل رەب لـــیدەچـــوون، یـــاخود چ  عڕ ل 
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 رەبدۆسـتوە عکانمـان وەشئ .ڕاسـتیبــ ک کرەبوە،  عتنزۆر نــاخو
بم حز و تاسیان بۆ ئوەی بزانن ل بـاری ژرزەمینیـدا چـی دەگـوزەرێ، 

کــــی خونـــــدەوار ئو عرەبالی ئوان مــــایی تبینــــی بـــــوو. زۆر جــــاران 
  پخشنامانی ب دەنگکی برز بۆ نخوندەوارە پرۆشکان دەخوندەوە.

 ب مرەبئــکاع یــن وــدا بکگڕیان لشــ نیــی زمــان لــنمــان گــوت، ح
 ــــین ک ــــدەین؛ بکــــو ب پرۆشــــوە لوە دەڕوان ــــان ب یکی ھــــاووتیئازاری

ــی  ــو دەوت زی نو جــووئاشــتیپارــۆ ئ ــان ب ــدا ئاماژەم ــن؛ تیای  ڕاســتیلک ب
ـــوو، ک ئۆپراســـیۆنکانمان لنـــو خـــاکی  ـــحاشـــاھنگرە کردب ـــۆ عرەب دا ب

و ئارامی ئوان نیی. ھۆشداریمان دابـوون، ک بریتانییکـانن  تکدانی ئاشتی
کدا بڵ یگن لدەکیان ھاندەدەن و وایان لمدژی ئ ـین. لڕ بوە  شـد

ھیوامــــان دەخواســــت نکون نــــو داوی پوپاگنــــدەی ئوان، بم ئگر 
 جووواشــیان کــرد، دەســتیان لوا ھــیچ بژاردەیرز کــردەوە، ئکـــی ەکــان ب

  و خرا وەمیان دەدەینوە. پڕی زەبری توند دیکمان نامن و بو
ـــــــاواش  ـــــــد، ئ ھروەک چـــــــۆن ئدەبیاتکمـــــــان بانـــــــدۆرکی گورەی نوان

ی حکــــوومتش ک ڕاســــتیکــــاریگری کــــارای ھبــــوو. ئو ەکانمــــان ڕەفتار
نــا ل دامرکانـدنوەی خباتکمــان، شکسـتی ھ بریتانیـای زلھــز نوەک ھر

ل سـرکوتکردنوە و شـڕانگزی خـۆی بردەوام بـوو  ب پـچوانوە بکو
کـان تـاقیکردەوە. ئیـدی خیاـدانی عرەبو ھموو جۆرە فشارکیشی لسر 

وانیش بسا. ئھ باقی کارەک  
 ڕژــمکــان نوەک ھر خــۆگر بــوون ل رگرتنمــان لوەی پالمــاری عرەب

ک ڕاسـتیمتیشـیان دایـن. کۆمکشـیان بدەین؛ بکو  ھندکیان کارایـان یار
مـانبوو،  خۆڕایش بوو، بی ھکچ مو کریش بـوو. لم کـاریگبـوو بن

 کی  لشـــرەببوعوە بـــوو. تـــا ئکـــان خۆمـــا می ئـــیکـــاترەســـتن ک 
ک چکــی ســرەکی خبــاتی - ە تقینوەکانمــان پیــداکردددروســتکردنی مــاد

و چکــانی ل خــودی بریتانییکــانوە بشــکیش ل -خوازیمــان بــووڕزگاری
 ن تیشمان لی تی ئرە زۆرەکھ شرەبگرتبوومان، بیبوو.عوە ککان  

ھنـدێ ل نـونرانی ھـۆزە  ل الینل قۆناخکانی دواتری یاخیبوونکماندا، 
ـــاوبش دژی ئیننگلیزەکـــان عرەب ـــۆکرا "برەیکـــی ھ ـــانوە پشـــنیازمان ب ک

ــین". ھمــوو  ــوو بــۆ ئوەی شــڕی پکبن ــارە ب ــان دەویســت پ ئوەی ل ئمی
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ــدە ل ــمپوپاگن ــی خۆیانــدا پــبکن. ئ نمــانتوانی پشــنیازەکیان  نــو خک
جبپـارەی ج مە کو بـئ ین، چـونکو مـاد بکینـی ئمـانبوو بـۆ کە دھ

 ل بوون ک وانقینرەبتین.عکانمان دەک  
گیشــت ســر ئوەی  وە یکگرتووەکــانی نتڕکخــراوەی تنھــا دوای ئو

ی ئرتــــــز ئیســــــائیل بــــــدەن (بیــــــارەکش چارەنووســــــبیــــــار لبــــــارەی 
کانمـان لـ عرەب ئو کـاتەکـان بـوو)، ئیـدی جوونی وبرەنجامکی یاخیبو

برزکــردینوە. ئوان ئوەیــان لبر ئوەکــرد،  اســتبوونوە و دەســتیان لــڕ
دـن میـدان  ییکانعرەبدەوت  یپاسوو چونک بنیان پدرابوو قۆشن

بـوون  ەکان تفروتونـا دەکن. ئوان چـاوەڕوانی ئوەجوو و  شڕ دەکن و
 فلستینییکان. لـ عرەبباخان و دامودەزگاکانی تلئبیب بدرن دەست 

 ڕ لکی شــی دەســتپمیــان ت لنــانلــۆ تری ٣٠گمبو  ١٩٤٧٧ی نــۆڤ ل
دا ئو ھوسـت ١٩٤٨ی ئایاری ١٥ماری داگیرکردن ل و پال ھرش  ماوەی

 ــرس ک ــکی رــز و ت شۆڕشــکی دژی  ل مــاوەیلک جــووی ســووپات
گرمی  کانــدا کــاری خــۆی کــرد. لعرەببریتانیکــان برپــاکردبوو، لنــو 

مجارەیـان بـک؟ ئـزو تـین و تاوم چ ھزتر بوو، بھی بیارەکڕدا بش 
ــا ھۆکــاری ــی رۆحــی و دەروونــ تنھ ی ھۆکــاری زۆر دەروونــی نبــوو. الین

وەرین. یکــک ی یکــالکرەوەی ھــزی جنگــاڕەگزگــرنگن، ھنــدک جــاران 
فســـانئ وانل،یـــۆ ک ـــوو؛ ب ـــزی جنگـــاوەران کـــاری خـــۆی کردب ھ ر لب 

روەھـا  نموونھ ،"وەیبـردن میشـوە "ھئ ،"وە "تیـرۆری دوژمـنی "ئمـای
،"گیـــران نیـــی ل ک ییانفســـانئ م جـــۆرە گـــوتن یـــاخیبووانی  ئیـــدی بالی

  ببوونوە. ەکانوە بوجوو
ل ک ییانفســـانئ و وتتی  ئــــودەویــــاری نب ر لک بنی ســــامیــــان

 شــوە، بوببــوونبوەی ڕۆکــی گرنگیــان بینــی لرشــکیان ھران ترســب
  ی لکندرابووەوە.بکوت دڵ، ئوە شتک بوو ک ھشتا ب دروست

 ر لکگرتـــوســـووپاھاگانــاش بنگـــاوەرانی وی یمـــوو جھ ی ئیســـرائیلی ک
 دیرۆکیـانیکـی ڕۆی ھاگانـا بشـ ڕکخـراولکی تدا یکانگیر ببـوو، جوو

کی منــدانی گر ڕاگیانـدندا گـا. بم عرەبـل خبـاتی دژی داگیـرکری 
ـــزی ھاگانـــا بـــوو لھبـــوونی بوەی  ١٩٤٨-١٩٤٤ بگـــوترێ ھگـــر بـــوو لر

ــــبت  عرەب ل ١٩٣٩-١٩٣٦تــــۆی ئــــاژاوە و پشــــویکانی  وە. ھتبکــــر
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ۆکـی "نیشـاننمای ھزاران تفنـگ" بـووە، بوەی گوایـا رگویان ل چی عرەب
 م خـــۆ ھاگاناشـــیان لـــوو. ب ـــا ھیب ـــرە.ڕۆژھاگان ـــاھوە لبی ئو  ی ھاڤالگ

ک بـدەنگیان بکـا، خـۆ ئگر ھر شـت دەکـرێ. ڕکفریش ب ئاستم ەیادەو
ەمــی جیھــان، ک ئیرگــون وئوا یــادەوەری ئۆپراســیۆنکانی دوای جنگــی دو
 زڤای لیومی ب فرماندەیی داڤید رازیل کردوونی. 

ناچــاالکیی چنـــدان ســا، نمایشــی ھاگانــا لنـــو  ئوەش راســت، ســرباری
کانوە ھـات ک عرەبندنی کاندا برز بوو. بم ئو شکۆی ل خمعرەب

ـــارە ســـرکوتوووڕچـــۆن  ـــان ئو پالم ـــوپ و سرســـامھنرانی وانی ە کت
قــات و  ســر بریتانییکـان. ئمش ھـز و تینوتــاوی ئـمی دوو ئیرگـون بـۆ

ســ قــات کــرد، بھــۆی ئو خیــابینیوە ھشــتا چنــدان قــاتی کــردەوە. خــۆ 
ئوەنـدە   ک "الدەرانـی" ئیرگـونسـر دەکـرد ئگر وەک ئوان مشـتومیان ل

 یــــۆل ــــزە بچک و ھر ئگــــۆ ئ ــــووبن، خ ــــز ب ھکیبوەیشــــ ــــی ب  رژەی
ـــا ھزار"  ـــارەی "حفت ـــابت ســـرچۆک، ئدی چـــی لب ـــز ھن ـــای زلھ بریتانی
چکداری ھاگاناوە دەگوترێ؟ کوات ھر پالمارکی نوێ بۆ سر ھزەکـانی 

کانـــدا عرەبگلکی لنـــو  نر، ئفســـانیی ھـــزی چکـــداریی وچوســـ
  دەفاند.

دەسـتدارە  بر لوەیی برکنار کرا. عرەبلم سۆنگوەی بوو، ھۆکاری 
ئـــم ھروەک پشــان بکـــاربھنن، ئوان  ل دژیکــان عرەببریتانییکــان 

 لوپــــۆ خرابـــــوون. دواتـــــریش کـــــاتپرەبلعقوڵ و تھ کـــــان بالی لـــــ
ئـم بکـاربنن، ئیـدی  ل دژیتیان  ھز و توانایـان ھاندەرانی بریتانیا ویس

دەســتیان بســترابوو" و ئــمش ئاگادارمــان  ترازابــوو. ئــاخر ئوان" کارلکــار
ـــــکوکردبـــــوونوە. ھرچنـــــدە قوربـــــانیکی زۆری گیان توە، بم یشـــــی ل

  ەکان یکال بووەوە.جووی سووپایکمین بیکدادان ب سرکوتنی 
ی مانــــدات ڕژمــــیــــاخیبوونک دژی  ل میـــانیالباکــــان" ی ڕاگرتنــــ"ئـــارام 

ـــــوو، بم ئم دەســـــتکوت چارەنووسدەســـــتکوتکی ســـــتراتیژی  ســـــاز ب
ژیک خرابووە سـر خـودی تیناڕاستوخۆ بدیھات. مبستی سرەکی سترا

ڕاســـــتیش  ک ب-ژرابـــــوو ی مانـــــداتک، ســـــتراتیژیکش وا داڕحکـــــوومت
ــا. ئوەش ب و وڕ ڕاســتوخۆ -پیگیشــت ــانجک بک ــکل ئام و دووان  ڕۆژ

کــو ببــوو، بر نیســرمــی ئاســن ڕ مگب کی زۆر و بەنــج و مانــدوبوون
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وە فــۆرمکی ئزمــوونکوتــانوە ل میــانی جنــگکدا و ل ژــر تیشــکی 
  وەرگرت.

ســـــتراتیژیکمان لســـــر ســـــ بنمـــــای دروســـــت داڕشـــــتبوو: لســـــر  
 بکاربردووەکـانی بڕـوبرایتی داگیـرکر ل گاڕلکۆینوەیکی گشتگیری 

ــــانی  ــــۆینوەیکی بابتی ــــای  لک ــــدا؛ لســــر بنم ی ڕەوشــــوت بیانیکان
نـــودەویی، سھمیشـــیان لســـر بنـــاغی  لـــگڕان لو تـــاقیکردنوانی 

ســـــروبندی کۆتــــایی جنگـــــی  و بــــارودۆخی بریتانیــــای مزن ل ڕەوش
  دووھمی جیھان.

تکانی وەزارەتریتانیا حکوومزمـوونی برفراوانیـان ئکی ب-تیش لتـایبب 
لگڵ حــــوکمانی بســــر گل بیانییکانــــدا ھبــــوو. ئــــم لو -داڕابــــردوو
مــان کــۆییوە تاقیشــمان کــردەوە. وای لفربــووین ک کاربدەســت ئزموون

ریتانیی خۆیان بکانی بـزە باھ ب ک کتدەس بـد دووردەگرت لوە پان
دەزانـن  ە دەبسـت. ئوانوبھـزی شـکۆ ، بکو لجیاتی ئوە پشـتیان بب

ــوانی ھمــوو ــکی بدەر لوەی  ک "تــۆ دەت  وویڕشــتک ب ســرەنزەکان ب
وە. لنیـتوانـدا بمری ئبس زۆر باشترە ل بۆی ".وان برەنجامیشـدا،  لب

ـــک ریتـــانی  کاتتی برایـــوب ڕڕووبـــد یڕووب وتیژی برھســـتاکاران تون
 ڕاسـتوخۆیک بـدۆزنوە خۆیـان ل حوکمــانی ڕگـادەبتوە، ھوڵ دەدەن 

بـــــدزنوە و ب حوکمــــــرانیکی ناڕاســـــتخۆی بگـــــۆڕن. کوات "ســـــرۆکی 
" ب "ژکارکۆمسیاری باز" دەگـۆڕێ. ئیـدی ڕاووبا" ش بو کۆمسیاری با "

وە لـــنرەشـــدا دنجپ ـــژوو. ژوور دەرگـــا دەردەچـــن و لتـــی ڕۆژی مھ
 داڕابـــــردووئو دوو نوەیی  ل مـــــاوەیر وھتـــــی دوڕۆژناوەڕاســـــت و 

  سلمنری ئو سیستمی بوون ب قۆناخی جیاجیایانوە.
ئـمی ھنـای سـر ئو قنـاعت، ئگر ئـم  چاوی چاوەدریمـان دیرۆک و

پــــک ا تکوک ل ئرتــــز ئیســــائیلدحکــــوومتلوەدا ســــربکوین  شــــکۆی 
بشکنین، ئیدی البردنی دەسـتیان ئۆتۆماتیکیـان خـۆی بدوایـدا دێ. ئوسـا 

ــانیئــم ئو خــا الوازەمــان کــوتی و ھــیچ بوارکیشــمان پــندا.  ئو  ل می
نوچـدان  مانـدوبوون و بـ کمانـدا، ب مبسـت، بـڕاپڕینھموو سانی 

  ی بریتانیا دا.حکوومتزەبرمان ل شکۆی 
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وونی ئو بــــــارەی ژـــــرزەمین ک فشــــــار، ل قنـــــارەدان، ئشــــــکنج و بـــــ
ــدانادا، ســشک بدەرســنوور و چــۆکی پ نــاھ ــ ن ــتی پ ــدا  ھر دەب ل کۆتایی
ی خیـاڵ بدەرەک ی کۆلۆنیالی بنکۆڵ بکا، ک لسر ئفسـان لڕژمشکۆی 

ری پــدرێ ب ــک نتوان الماردانر پــدا دەژی. ھ ــان،خۆی ــرن شکســتک بۆی  بگ
 وێ، چــونککریش نســ المــارەکر پت گنــانو کــاتتر ھــیچ ئھ  بــن

 ـتکـان دەبالمـارە دواییپ و درزەش بی شکۆیان، ئخانبا درزێ دەخات
ن و تا للک  .ریاندا دەڕوخسدواییدا ب 

تیان ســبــوون، بم ھندکیشــیان نوش ووتوکانمان ســرکھرشــزۆریــنی 
ر بگــرینوە. ودو تکانمان فربــووین چــۆن خۆیــان لــ بھنــا. ئــم ل شکســ

نھـــا لت و نوشســـتیانوا ئم دەمـــانزانی کوە  وویڕ بســـتی میلیتـــارییھ
ــا  ــوون. دەن ــۆ ل ڕوویب ــوو ب ــان ســرکوتنک ب  سیاســییوە ھر ھمتکم

خــۆی. لوــدا ھر ھمتکــی ســربازی بانــدۆرکی شــیرازە ترازانــی شــکۆی 
ھکردنــــی  وو. ل پشــــنگی ئو ھمتانشــــدان بدواوە بــــکیـــاحکوومت

بـــوو، ک بھـــۆیوە   Acre Prison عککـــابـــاھۆزی زەبـــری بنـــدیخانی 
ــــــوومتســــــرۆکی  ــــــامیکی سیروســــــمرەی حک ــــــرکر لبوردنن ی داگی
لنانـک بـوو بوەی ل تکوپکشـکاندنی خبـاتی ئو شتشیان پبوکردەوە. 

  ھنا یان  نیانتوانی بر ب ھمتکانمان بگرن.ژرزەنیماندا شکستیان 
نی خۆی لورە  شوبـوون گـک ھلشـھات و کردارگین، پوەک باسی دەک

، دەقـــاودەق شـــتکی ســـبازییان نبـــوون، بم ب شـــوەیک بچـــووکیـــان 
ڕشی شکۆی  ڕەگوڕیشتی عرباز یانحکوومسـ راسـیۆنئۆپ یزیـاتر ل ی

نـد. دەستبسـرکردنی ئفسـرە بریتانییکـان لپنـاو سرکوتووەکان لرزا
 ،ئوەی بیاری مرگ ک ئوان پشتر لسر چنـد کسـکی ئمیـان دابـوو

نبـــووە مـــایی  ئفســـری زۆرتـــر ل بریتانییکـــان ننوە؛ گرتنـــیھوەشـــ
ـــووە ـــان، بم ب ـــاوڕێ گیراوەکانم ـــایی ئوەی کاربدەســـت  نکوشـــتنی ھ م

بـــکن؛  کشـــسیاســـتی بدنـــاوی گتـــۆوە پاش فلســـتین لیکـــانی بریاتن
شکستپھنانی ئحکامی عورفی؛ دوا ھوڵ بۆ فشار خسـتن سـر  جمـاوەر؛ 

ی ئفســـرە بریتانیکـــان ل تـــۆی ئوەی ئوان گیراوەکـــانی حســـیرمیدان
ــان قــامچی تــۆکردنوەی ســدارە بســدارە؛ ھمــوو ئو  کردبــوو؛ کوتئمی
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ن ر شــکۆی کــردەوانتوەک ھحکــوومائیلدا ری لرتــز ئیســئ کــو لزانــد ب
  و نیھشت.  دایماند

ی ئو بــگ بنــدە دەبــووینوە ک ب ئۆپراســیۆنکانمان تووشــزۆر جــاران 
ەکــانی ئوێ بــکون ژــر مترســی جووکــارکی وا دەکــا تواوی دانیشــتوە 

ـــاوچوون.  ـــوو، ل ل ڕاستیشـــدالن ـــوووان ئم پرســـیارکی جـــدیی ب  ل ھم
 ک جــــــدیتر بــــــوو کڕووڕپرســــــرای ووبوە. ژەننینگھــــــام  ڵبــــــووینک

دا ئامـاژەی عککاکۆمسیاری بای وت، ل لکوتی بسردادانی قی دوا
 ـــــــوو، ک بشـــــــتکی واکـــــــرد. ژەنڕاک مشـــــــتومی لســـــــر ئوە کردب

ب  ە مگرســـوودەکـــان بـــ جووتکوپکشـــکاندنی برگـــری ژرزەمینیـــانی 
  ی  سرتاپای دانیشتوان نبنوە.ڕووبڕووھموو ھزی سربازییوە 

بم ژەنڕاڵ ئوەشی بۆ زیـادکردبوو، ک بریتانییکـان وەک ئامـان نـین و 
  ناتوانن ئو شت بکن.

پشتبستن یـان پشـت بسـتنی زۆر ب مـۆرالی خـۆگرتنی دوژمنـک ل کردنـی 
 ســتراتیژی. بــۆی ل ک نیــیشــک، بتی" شــتنی"مرۆڤــایالی پشــتمان ب مئــ

ی نـابج و نشـیاوی ئو ڕەفتاروە نبستبوو. ئم گواھیدەری حکوومت
فــۆک گــوزەرەوەی ئوان بــووین، ک ل شــار و  ی بییقۆشــن ســرباز

گونـد و کیبۆتکانمــان چ ھرایکیــان نـایوە. ئــم ئو ئدەبیــاتی لنوخــۆی 
ی ھنـــــدێ ل ڕەفتـــــاروببـــــووەوە، خونـــــدەوە. ســـــربازە بریتانییکـــــان ب

ــــمیڕۆژ ســــربازەکانیان مــــایی گف بــــوو، ک لســــر  نــــامی نھنــــی ئ
وســــیبووەوە: "ھــــۆو ھــــۆو، ئــــاخر ھیــــتلر شــــش ملیــــۆنی ون (ھروت)یــــان

ب ھوا گواستراوەش شش  یسووپاقۆشنی ششمی  لکی کوشت.جوو
  ان ننونن."جووی تارڕەفملیۆنتان لدەکوژێ گر بخۆدا نچنوە و 

رتـــز  لئ ل کنـــامگبـــوو، برمـــی ھکی فینـــامگدا بمردەســـتی ئـــب
ی ھتـــڕۆژھـــزە چکـــدارەکانی بریتـــانی لG.H.Q    ل الینئیســـائیل و 

ی ٩بشـی سـزدەھمی بونـامی ژمـارە  ئوەش ناوەڕاستوە دەرچووبوو.
ــانی  ــدا ، تھتــی ناوەڕاســت بــووڕۆژراھن ــاییی ئوە ھــاتبوو، ک چــۆن  ڕنم
لگڵ خۆپیشــــــــاندەرە مدەنییکــــــــان دەکن. ئمی خــــــــوارەوە  ڕەفتــــــــار

  :نووسرابوو
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ـــاتی" ە نـــاودارەکی ئامریســـتار ل جنگـــی یکمـــی جیھانـــدا ڕووداو لو ک
ش  ب ئرککـی دژوار دانـدراوە، واوە،  بوەپکردنی ئاپۆرای ھمیشـڕوویدا

دەربچـ و ئنجـامکی  ل دەسـترێ دەکـرێ دادەندرێ ھر کـردەوەیک بکـ
.نیی رەوەرانکی دادپیوەش گریمانئ .بر نمسۆگ  

  بکی: ڕەفتارلرەدا بیانکراوە چۆن 
ک، بوەی تقیان لدەکی گر ھـات و ەھۆشداری بدە ئاپۆرا گردبوو -١

  بوەیان لنکرد.
ندا بــگڕێ، دوای ســرکردەکیاکت ھبژــرە. بل دەســتســ کس  -٢

ــی بکــو ل پشــتوە  جــار ئوزۆر کســ ل پشــوەی حشــاماتکوە نی
ــدی  ــان دەدا. ئی ــا  ئو کســھانی ــارکراوەکت بناســن ت ب ســ کســ دی

ی ، فرمان بـدە تقڕەوایبیکن ئامانجیان. کاتک زانیت ئم کردەوەیت 
 لبکن، تقی کوشتنی لبکن.

 بــوو ک و گیــانوەش ئری ووپاســئســائیل لرتــز ئیســئ ی داگیرکــار ل
 نبوو. ڕکوتی ئامریستار ڕووداومشق دەدرا. ئاماژادانکش بۆ 

ــــدار  ــــزی چک ھ ترســــاین، کن  مــــ ــــوول روویســــرەڕای ئوەش ئ ی ل
وەک ھنـــدک ل  -ەکـــانی فلســتینجوو-چککــانی خــۆی بکـــات  یوشــیڤ

 دەستوامـان  ەکان دەترسان یان دەیانگوتجووکاربب موە دەترسـین. ئـل
ھبـوو، ک ئو جـۆرە رکـارە جـی پرسـیار نیـی؛ قناعتکشـمان برھمـی 

  کاردانوەیکی خمباران بوو. 
 کاندانیشتواندەنییزار بن، نـاکرێ مد ھر سر ژمارەشیان ھت گنانت ،

تـــی لمکی ھخۆشــکردنن. ڕنـــاوببرکجــار  لیب ویســـتبـــۆ نــاوبردنی پ
ســـرلبری کـــارەک. دەســـتدارانیش دەیـــانزانی، یـــاخود ب  جبجکردنـــی

نیــــی.  یەھنــــدتاککــــارە  پــــواژۆیکی  فردەبــــوون، ک ئم ڕۆژتپڕینـــی 
ئوەش نوەک ھر تنھــا خــونی خکــی زیــاتر دەڕژێ، بکــو برچــاوانش 

ـــ ـــزی نھن ـــوو ھ ـــاتر لوەی ک ھم ـــانیش دەڕژێ، زی ی و خـــونی بریتانییک
ـــالیۆنی  ـــدەی بت ـــل پاترســـۆن، فرمان ن. کۆلۆنـــک ـــی بیکوە دەی ژرزەمین

ڤالدیمیـــــر  ل الینەکـــــان (بتـــــالیۆنک ل جنگـــــی جیھـــــانی یکموە جوو
ژابۆتنیســـکی دامزرا) ک ئفســـرکی بریتـــانی بڕەچك ئرلنـــدی بـــوو، 

 ــدا کوەی ھــوە بــانگی ئوفیکــرا لن تکــاتریتــانحکــوومی ب ی ناپــاکی ل
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وتــووژکی لگڵ ئفســرانی ئیرگــون  لک دەکــا، جارکیــان لجــووگلــی 
  نگلیز حزی ل نیی بکوژرێ.'یزڤای لیومیدا گوتبووی: "لبیرتان ب  ئ

و خم ل ژیــان ھگــرتن پــوەرن بــۆ  ــزڕناکــا بکــوژرێ.  ھــبت کس حز
ــ ــ گل ــادەمیزاد. ل ــات گــوتی ئو  ڕاســت بــوو یشراتکســو ۆشارســتانتی  ئ ک

 ل ن، کژیانـدا ھ ک للـدا شـتگول .نیـی کرەکییسـ شـت میشھ ژیان
 شـــــوانتخـــــودی ژیـــــان خـــــۆی گرنگتـــــرن. لریتانیـــــا یـــــان حکـــــوومی ب

ئو  ەوەنــدییکانی بریتانیــا دەقـــاودەقکاربدەســتکانی بوایــان وابــ برژ
کمــی گرنگتــرن ل  بالی شــتانن ک بایخــدارترن ل خــودی ژیــان، یــان ھر

.النی دیکژیانی گ  
ــک ر چۆنگــوتین،  ھچــی پ ــوو ک ــم قســکی پاترســۆنمان لبیــر ب بــ ئ

ـــات  ـــد ک ـــم ک چن ـــا ئ ـــوردھروەھ ـــاتر ئزموونھـــۆی  ب ڕادەب ـــان زی کم
رە بریتانییکـان اقسکیمان بۆ دەسلما. خۆ دوای ھمـوو شـتک دەسـتد

ـــــ ڕۆشـــــنبیرکســـــانی  ـــــدەوارن. ئ ـــــدنی و خون ـــــانزانی فوتان اخر ئوان دەی
ی شـڕکی نگریسـی بـ ئومـدانی، ک ڕاگیانـدنجماوەری مدەنـی واتـای 

ب یــــان  تــــۆربوونی نیازەکیســــم ر لب و دەبــــ نــــدوایخۆیــــدا دەھ
  خۆشویسترین کسانی خۆیان لسر دابنن.

ا پنجـاب نیـی.  لوەش زیاتر  تلئبیب  ئامریستان نیی، ل ئرتز ئیسائیلیشـد
 کــــاخیبوون ــــوو. ی ــــان ب ــــدییکانی جیھ ــــز ئیســــائیل جرگی برژەوەن ئرت

ــابوو. ئوەش  ــان ڕاســتیبمجــۆرە برپ ــاتکی پارتیزان ل ک بــوو ک ھــیچ خب
 ل کاتکــــــداقد ئــــــم شــــــت چــــــاپ و پخــــــش نکردبــــــوو.  ب جیھانــــــدا
ــدە ھچــوونی نکمــان لبرخودا کی  زڕــد شــ ــوو، چن ــدا ب برچــاو  خۆی

 کانی گریکدا لشاخ رمیداگرنگ لدا  گووان لوببـبوون. ئ رونیسـد 
ــان. ڕۆژ ــام جیھانییک ــانی ئۆپراســیۆنکانماڕاپۆرتن ــ ن لک ــن ســرھ پ  ب

نـام نوکـانی ھمـوو جیھـان ڕۆژناونیشانی الپرە براییکـانی  ھاواراکیاندا،
کگرتووەکــان بــوون، بی تو تیش لبــوون تــایبک ھســانمریکــادا. کی ئ

نـام ڕۆژ ،، ھر بۆ ترکردنی دندانـی وروژانـدنئوە بوومشتومیان لسر 
 یڕادیـۆزۆرەیان بۆ  ئۆپراسـیۆن و تنـانت بـۆ  ڕووبرەئمریکییکان ئو 

ـــــی ی جمـــــاوەری ترخـــــانکردبوو. تنـــــانت خـــــۆ ئگر و بونـــــام نھن
نامکانـدا ھبـ، ئایـا چـی ڕۆژگانیـانی ل خمندنی بازر ڕاستیتۆزقاکیش 
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وو بـۆ نامکـان پوەرـک بـڕۆژل پرسک دەگۆرێ؟ خواسـت و پرۆشـی بـۆ 
 -شجـوولک بکـو غیـرە جـوووەک ھر ن-میلی جماوەر. جمـاوەریش 

  ل ئرتز ئیسائیلوە دەھاتن.  پرۆشی ئو زەبرانی ئمبوون ک
ی ئیســـائیل ل ســووپااســیۆنکانی مــایی ســرنجدان ک برەنجــامی ئۆپر

سرتاســـــری جیھانـــــدا کمتـــــر لوەی ســـــردەمی برێ، وات ســـــردەمی 
ـــــاس ـــــاخیبوونک ب ـــــاوە.  ی ـــــارەکش برچ ـــــات. ھۆک ـــــاوی دەھ ـــــرا و ن دەک

یکی نیزامی، ھرچندە ب دەستکوتی مزنیش بگـا، سووپائۆپراسیۆنکانی 
ـــازا پ ـــاخیبووکی ئ ـــد ی ـــر سنجاکشـــ لوەی چن ـــاری کمت و  ســـووپاالم

  کی مزن و زلھز بدەن.حکوومت
وەشـــاندناندا، کـــه ھنـــدکیان زدەڕۆیشـــی تـــدابوو، بم و و پکرالو چـــا

ــم دوو م ھۆکــاری کۆســپی بمســتی بردەم "ورانکردنــی ەلخــۆوە بــوو، ئ
وەرگــ)" بــۆ دەرکوت. . ەکــانجوو(مبســت کــۆمگی  کــۆمگی یشــوڤ

ـــ ـــم دەمانویســـت خک ـــر ل  انکی زۆرئ ـــز ڕەوشـــو زۆرت ی ئوەی ل ئرت
دەدا، تـوەبگل. ئو میـل و ھواداریـی، ک خبـاتکی ئـم روویـئیسائیلدا 

 دەوری دانیشــتوان ــاری ل ــای کــای، جــۆرە پشــتنیکی فریادرەســی نادی ھن
ــی جوو ــان پکھنــا. ھمتــی چوپ کــۆمیتی  ل الینگرەکان ک ڕۆشــنەک

نیشــتمانیی ل وت یکگرتووەکــانی ئمریکــا لم بــوارەدا  گــاریڕزعیبــری بــۆ 
بیـروڕای ئمریکییکـان  ل برامـبری بریتانیـا حکوومترۆلكی گرنگی گا. 

 و مـــــام ســـــامســـــتی ئھ شـــــیدەتوانی خـــــۆی لـــــوو، ن زۆر ھســـــتیار ب
موەش دەوبان بکا. ئنتی نتلترسـی کـار ڕندەی ئم  میشھ استبوو ک

م ئـــم ردانوەی تـــاک ل تۆکردنـــدەوەی ھـــزی چکـــدار ھبـــوو، بو کـــا
 ڕکــــــاری ھر کاتـــــکشـــــت بگــــــرین.  مان کــــــرد، رێ لوھمـــــوو شـــــتک

 ــک و خئ رایمــان دەدایکی بھۆشــداریی ،ند بــووایســمان پربازییانســ
 یوەنـدی بمـان پککیش چاالکیییوەسـت بـوون، کـاتـوەی پپ ی کدەنیم

کـی بئینگلیـزی. خ کانمـان دەکـردنونامب بـووایوە ھریتـانییبـۆ نمــوون 
 ئو کـاتدا بوکردەوە، ئوەش ١٩٤٥ئو جۆرە ئاگادارینامانمان ل بھاری 

ی بریتــانی ســووپای بارەگــای ســرەکی ڕگــابــوو ک نخشــمان دانــابوو 
دیکشـمان  ژنبارانی ھاوەنکانمـان. ئاگادارینـامیکیڕی ڕەحمتبخین بر 
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ـــــی ئاســـــنین مینـــــژ بکیـــــن، ل ، بر١٩٤٥ل بھـــــاری  وەی سیســـــتمی ھ
  بوکردەوە.

  کی  ئو ئاگادارینامانی:نموونیئمش 
ی چوسنر  داواکـراوە بوەی دەسـتبج  و ببـ وەخـران حکوومت -١" 

 دەســتانیان لدەنــی و کاربســانی ممــوو  منــداڵ، ژن، کھکانیان، نووســینگ
کانیان، باخانت چۆڵ بکا....ەکانیان خانووری ورتاسس  تاد  ل  
٢-  دەنــی، بدانیشـتوانی م جــووداوا ل ،کرەبلع  وانـی دیــکدەکــرێ و ئ

کـارداب ل سـردانکردن  پاش تا ئاگادارنـامک للبر خاتری خۆیاندا لمو
 وە لوتنو یـــان نـــزیککرم نووســـینگکـــانی یفتیورود... دو ھتـــ حکـــووم 

  کونوە.
  "ئۆبای خۆتان ل ئستۆی خۆتان!"

نخــر، ئــم ھرگیــز لو بــاوەڕەدا نبــووین ک خباتکمــان دەبــت مــایی 
ــــاریکی تواوی  گلکمــــان. ئــــم دەمــــانز انی ئرتــــز ئیســــائیل ل ورانک

شوشی ل دێ. جیھـانیش لگڵ ب  وەک مای ل یاخیبوونکدا، برەنجامی
 ین ئوروونی برژەوەندی و میل سیری نـوی دەکـا بـۆ ئوەی زۆرتـزیادب

ــدا  ــ. ھر لبر ئم ووڕشــتانی لنوی ــوو، ڕدەدا، ببین ــراوانش ب ــان برف ام
 ردەوام بـــوین تـــا لمـــان بکباتر خســـل م١٩٤٧-١٩٤٦ئـــ  یانـــدمانگ

ـــوو؛  ـــی خـــۆی. بازووەکـــان چکـــی پالماردانمـــان ب ی ڕۆشـــنلـــوتکی ھڕمن
وش"کش قغانی برگری لخۆکردنمان بوو. بھۆی ئو دوو داردەسـت "ش

  توانیمان زەبر ل ژرخانی شکۆی دەستی ماندات بدەین.
  

2  
گلماندنی دووەمـــین کـــۆخـــۆ ســـر  ، کســـمـــان لکســـتراتیژی یاخیبوون

ــان ل ڕەوشــۆنرابــوو کمتــر نبــوو ل ھــی یکم. لکــۆینوەیک ل ڕ ی جیھ
ـــ ـــمی ڕاســـتوخۆگک و ھر میـــانی جن ـــگک ئ ـــاخی جن ش دوای دوا قۆن

ل کــارودۆخ ــوای، ک ب ــای ســر ئو ب ــم ھن ــدی ئ ــگ برژەوەن  دای. جن
نگــــی دووەمــــی جیھــــانســــت جبم)-  ڕەتــــی لگۆڕانکــــاری  بن (ــــوەرگ

پیوەندی ھزەکانی جیھان ھنای ئارا. کشتی مزن ل زەریاندا نغـرۆ بـوون. 
ــاخود زن لی مپاســو ــزە مزنکــان  شــڕەکدا تکشــکندرا ی ــا. ھ ــار نم دی
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ــوون ھــزی پــل دوو. ھــزە  بلــۆک  ل الینو مــام ناوەنجییکــان  بچــووکب
 ــــز بتــــی زلھوە قوتــــدران. دوو دەوزەکــــانھڕووبرفــــراوان، ڕووبی ب

ری و سرچاوە سربازی مزن و برچـاو پیـدابوون و وان و ئابوودانیشتو
 کش بوون.  جیھاندا با بسر

بم ئــــاخۆ ئو گۆڕانکــــاری ک ل ســــردەمی ھاوچرخمانــــدا جیخۆیــــان 
ــد بردەوام دەبــ ھروەھــا ئــاخۆگرتــووە،  ــایتی تواو ســوودب چن ی مرۆڤ

 ــدا نیــیوەی گومــانی تم ئوە. بممــان بــداتوە ننھــا زەموە ت؟ ئدەبــ
ل مــانــاخیبوونی  ئ ــدات. وەک ەجووبرژەوەنــدی ی کــانن دژی دەســتی مان

 وسـاندەوە لی دەچمئـ ـزەی کو ھمـی جیھـان، ئنگی دووھکی جئاکام
برووی وئاواشــــوە روڕۆژی ھزکـــی نـــاحز و ل ڕووبڕووھتوە ڕۆژ

ـــاتیش  ـــدی ک ـــی زۆر دۆســـت نبـــووەوە. ئی ـــاتھزک ئاســـتنگکانی  تـــا دەھ
  بردەمی زیاتر دەبوون.

یـــــاخیبوونکدا، ئـــــم لگڵ نـــــونرە فرمـــــی و ســـــاکانی  ل مـــــاوەی
دوایـن. ئـم لوە تگیشـتین  انافرمیکانی یکتی سـۆڤیت و دۆسـتکانیاند

بـارەی  ل ڕووسـیاخوازیمـان، ھوسـتی ڕزگاریک وەک برەنجامی خبـاتی 
لک گۆڕابوو. تنھـا کسـک ک مـن ب جووتقلالی سربخۆیی نیشتمانیی 

دەکرێ پشتاستی بـکموە، ئوەی دەزانـی ک دەبـ بسـر  ی خۆمئزموون
ـــی بیرکـــردنوەدا زاڵ بـــی  ـــانی لـــکوتی سیاســـتی  بر لوەیداب گۆڕانک

ـــاخیبوونی  ـــاریگری برھمھـــاتووی ی ـــارەی ک ـــوان قب ـــی ســـۆڤیت بت یکت
ھــات. ل  ڕووســیاگــۆڕانی ھوســتی  ب دنیــاییوەلک بپــوێ. بم جــوو

ــــــد ١٩٤٧نــــــاموانی نودەوتیــــــدا ل پــــــراگ ل ژڕۆکۆنفرانســــــکی  دا، دایڤی
نـــامی پراڤــــدا ڕۆژە سیاسســــیکانی نووســـرزاسالڤســـکی، یکــــک ل سر

 کی ڕۆژپرســیاری لرنکــان کردبــوو ئــاخۆ بــۆچی ھــیچ نــوعیبریی واننــام
ی ئیرگــــــونی ژرزەمینــــــی لگیانــــــدا نھــــــاتۆت ڕکخــــــراونــــــاموانی ڕۆژ

بوو ک سـووروەمکی تمومژاوی درایوە، ھر  کۆنفرانسک. کاتکیش ئو
نردەی ئرتـز ئیسـائیل نـونرایتی  دەبواینامی خۆی ھی و ڕۆژئیرگون 

ــازان،" ئو وای ــانکی ئ ــاخر ئوان خک ــای. "ئ ــدا ب گوانیشــیان لــوو،  ئ گوتب
  "ھروەھا کارکی باشیش دەکن."
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ا وەرەکدل ھمــوو کیشــ  برچــاوان دەســتیســۆڤت، ک نــونرکی دیــکی
کردبووەوە، ک ئو خبـاتی ئیرگـون  نووڕکسکی ئیرگونی  بۆ دەڕۆیشت،

ــا ب ــومی دەیک ــای لی ــارکی پشــکوتنخوازانی بوەی  زڤ سروشــتی خــۆی ک
ـــبر  ـــون خۆیشـــی ڕژمبرام ـــا ئیرگ ـــالی وەســـتاوەتوە، ھروەھ ـــی کۆلۆنی ک

وە. وەک ئو گـوتی قووخکدا ھ کی پشکوتنخوازانی ک لنوڕکخراو
ـــۆ ســـلماندنی ئم ـــۆب ـــان ب ـــایی بریتانییک ـــون.  ش، ناتوان ـــاوبردنی ئیرگ لن

ت بســــتی ســــۆڤیوــــدرێ  گــــۆڕانی ھ تواوی ل وت بناوبــــانگکی  ئن
منی گشـــتی نتوە جـــوودا ل ئن١٩٤٧گرۆمیکـــۆ دەرکوت، ک ل بھـــاری 

  یکگرتوەکاندا پشکشی کردبوو.
ئیـــدی  "زانـــراوە، اویـــانی فلســـتین بـــۆ ھمـــوو الیکت خون"ئو پشـــھا

دن  ان تاڕووداو، "ئو ڕۆیشتنونری یکتی سۆڤیت وا لسر قسکانی 
 نی فشـار دەخچـکانیان بوتکل ک کلدیاردەگ ردەوام دەبن و دەبنب

ی نتوە یکگرتووەکـــان. نــــابوتبوونی ڕکخـــراوســـر جیھـــان بتــــایبتیش 
کی خراپتـر لکـردووە ڕەوشـتمی ماندات ل حـوکمانی فلسـتیندا، ک سیس

خوناوی بردووە، ئوەش ھۆکارک ئـاخۆ  کیڕەوشو بارودۆخکی برەو 
ی نتوە ڕکخــــراوک خــــراوەت بردەم کــــۆمی گشــــتی ڕەوشــــبــــۆچی 

  یکگرتووەکان."
 ک دەربــی لوانی لو دەربـین کــورتدا، رســتی ئامـاژەداری وای تــداب

ـــبت یکتـــی ســـۆڤیت حزی کان بـــ. ھیحزی  بیرکـــردنوەی ســـۆڤیت
ی کۆلۆنیـــالی بریتانیـــا ل ئرتـــز ئیرســـائیلدا مـــایپوچ دەرچـــ. ڕژمـــ لبـــوو

ــا " پشــوی خوناوییکــان" نوەک ھر برەنجــامی نــابوتی دەســتی بریتانی
کانیشی بۆ دەوتمدارە برەنجام ھموو جیھان برچاو بوو. بۆبوو، بکو 

ــــان  ــــز  ک ،ابوورشــــگانوە کشــــڕی شۆڕەوشــــ ل الینواقیعییک ل  ئیرت
ــــــارانیش ئاکنجییکــــــانی کــــــرەملین  -ئیســــــائیلدا پرەیــــــان پــــــدرا زۆر ج

نـــــامی ڕۆژکی حتمــــی بــــوو. ، شـــــت-دەوتــــمداری زۆر واقعــــی بــــوون
اری یکتـی ھواد ٣٤ی ل ئیرتز ئیسـائیل  کـۆل حائـام و مسـھماریکۆمۆنیست

ی، ڕابــردووسـۆڤیت سـریان لشـوابوو کاتــک یکتـی سـۆڤیت سـرەڕای 

                                                                                       
تە کۆمۆ   ٣٤ ارتی سۆسیالیس ارتیز پ مۆر ھ انی ھاش وئۆرگ تەکان کە ھەن ام لە  ونیس ارتی ماپ ی پ ا ۆتە بنب کە چ

ائیل.   ئیس
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لکدا بینـیوە. جووھوستی خۆی لنو پاپشتکانی دەوتی سربخۆیی 
ل ھر یـاخیبوون  ەکـان ھشـتاجوونامکـانی کۆمۆنیسـت ڕۆژتارەکانی وسـر

لگڵ  لک. خۆڕاســــــتکردنوەیانجــــــووبیــــــرۆکی دەوتــــــی  برامــــــبر
کی یکتـــی ســـۆڤیتدا ئرککـــی ئاســـان نبـــوو. بم تنھـــا بـــۆ ڕاگیانـــدن

شــو و  ل مــاوەیدەبینــرا ک  چــاودرە  کورتبینکــان سیاســتی ســۆڤیت وا
 گـۆڕان لسـرخۆکی ل ،ئوە بـوویکش مـژووی ڕاسـتیدا گۆڕاب. ڕۆژک

  مودای شوە درژەکانی یاخیبوونکوە ھات. 
ــــــا ــــــاش داوای لگڵ تک ــــــانی ئمریک ــــــاخیبوونکدا وت یکگرتووەک نی ی

ــــرد. شایســــتی  ــــز ئیســــائیلی ک چارەســــركی دەســــتبجی کشــــی ئرت
پشــتگیری لوە دەکــرد  Warren Austinســرنجدان ک وۆرن ئوســتین  

ــا ل ئرتــز ئیســائیلدا بــوا و  کــی نــوێ جــگی ڕژمدەســتدارتی بریتانی
ادەیک ل ھــــی گرۆمیکــــۆ وەزیــــری ڕ بکارھنــــا تــــابگــــرتوە، زمانکیشــــی 

  دەچوو. ڕووسیادەرەوەی 
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 6بندی  

  ژرزەمینیی لشکری
  

1 
 دۆســــت و ن کی نســـانی دەگــــوت تیرۆریســـت. کمئـــ مـــان بکدوژمن

نامی نیویۆرک ھارۆلـد تریبیـونیش ئو نـاوە ڕۆژدوژمن ھروەک پیامنری 
ئوەش لژـر کـاریگری دەستۆیشـتووی پوپاگنـدەی  التینییی بکارھنا،

بریتــــانیی بــــوو یــــاخود دەرچوونــــک بــــوو ل نریــــت. ئــــۆرایلی ئرلنــــدی 
یـــدا نـــو دۆستیشـــمان وەک لکـــژوو"ســـیبووی وناموە بـــۆ مشـــرەو پب" ،

ــوو ک وتپــارز ــاوکی التینــی پســند کردب ــش ھر ن ــاتریۆت) بــوو.  ئوی (پ
ـــیالن ک ـــاک م ـــارکری وەک  ڵجـــگی ژەنڕا ژەنڕاڵ م ل ھـــزە  G.O.Cب

چکــدارەکانی حکــوومت ل ئرتــز ئیســائیل گرتبــووەوە، پیوابــوو ئاوەنــاوی 
 ـک لی تیرۆریـزم جۆرو دەیگـوت وشـوە. ئتناوەشـ مئـ تیرۆریست" ل"
 ـتدەب کنـانی وشـکارھیوابـوو بوەش زیـاتر پل ،ـدایتی توانشکۆی پا

فرمانی دابوو چیـدیک ب  ڵژەنڕابیم لنو ھزەکانیاندا، بۆی و مایی ترس 
ــکن.  ــان ب ــار" و... بانگم ــاودر نکن بکــو ب "بکــوژ و تاوانب تیرۆریســتمان ن

لخۆوە ماک میالن یک دەست ناونـاتۆرەی ھـاوجۆری سـرەوەی  ئیدی ھر
پرســ و ھیچــی لی ئکرمــانوەشــدا فڵ ئگدۆزیبــووەوە. ل مــۆ ئــ ک ب

و ھزە بریتانییکان بردەوام بوون بوەی ھر بو نـاوە  نامڕۆژنگۆڕی. 
م و ک بگـــورەی ڕامـــانی ژەنراکانیـــان ئـــازایتی الی ئـــ نگمـــان بـــکن،با

.نـــیوان دەگتیرۆریســـت"  ترســیش الی ئ" ر بوان تـــا کۆتــایی ھئ بــۆی
ی سایکۆلۆژیانشی لبـن ناویان دەھناین. گومانیشی تدا نبوو، لکدانوەیک

  سردا ھبوو.
تا ئستاش ئم تیرۆریست نبووین. بنچکی وشی التینی "تیـرۆر" واتـای 

و دەســــتواژە تــــرس دەبخشــــ. خــــۆ ئگر ھ نبــــم زاراوەی تیــــرۆر ب
ستای لی ئەکان دەسـتیان  سیاسییرەنساوە ھاتووە. شۆڕشـگشۆڕشی ف

کـاتوە  و تۆقـان بوبـکنوە. ئیـدی لو ب سرپڕاندن کرد بۆ ئوەی ترس



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

118 

پناســـــ کـــــرا، ک کردەیکـــــی شۆڕشـــــگان یـــــان دژە  وشـــــی تیـــــرۆر وا
بو  دی و داپۆســین. ھمووشــی پابنــدەشۆڕشــگانی جنگــاوەرانی ئــازا

ـــاردەھن. زۆر جـــارانیش وا ـــووە  کســـی زاراوەک بک  ھر دوو ل الینب
  ناکردن بکارھاتووە.الوە ل سودا و ئاوگۆڕی یکدی و

 ،نلموە دەســی زاراوەی سیاســی "تیـرۆر" ئکوانی و دیـرۆکییزمــان مـاک
ل کوشـــ ـــاب  خوازییوە جـــاڕڕزگـــاریالین جنگـــی شۆڕشـــگان و  ک ن

بــدرێ. دەکــرێ شۆڕشــک ببــت مــایی لدایکبــوونی ئوەی ئــم پیــدەن 
خـۆی دووبـارە  ل کـاتیرۆر . دەکـرێ تیـڕوویداتیرۆر، ھروەک ل فڕەنسادا 

 وە وەک لـــتو ڕووســــیابب م خـــودی شــــۆڕش تیــــرۆر نیــــیومــــا. بدا ق
 ــی ــان جنگــی شۆڕشــگان مبســتی نی ــی. شــۆڕش ی تیــرۆریش شــۆڕش نی

و  ڕژـــمبکـــاتوە. بکـــو مرامکی ســـرەونخونکردنی  تـــرس و لرز بـــو
ــایی  ــی شۆڕڕژمھنانک ــکی ل شــونیدا. ل جنگ ــی دی ھر شگانشــدا ک

ــا  دوو ــدارە، دەن ــاردەھنن. ســتمکار چک ــز بک ھ  کــاوەیالی شــو و  ل م
دا لناودەبرێ. جنگاوەرانی ئازادیش دەب چکدار بـن،  دەنـا ئوانـیش ڕۆژک

کــــدا لبــــن پیانــــدا دەپلیشــــنوە. بدنیایشـــــوە ڕۆژشــــو و  ل مــــاوەی
نـــــ. دەســـــتدارە بکارھنـــــانی ھـــــز، تـــــرس و بیمـــــیش لگڵ خۆیـــــدا د

مکارەکان لست  ژیـانی خۆیـان یـاخود لی خۆیـان یـان لگر دووپـکیـان ھ
 بــــدەن ک وانــــرس پیشــــانی ئ دەترســــن. ل برەنجامیشــــدا ھوــــدەدەن ت
قمەوتیان بسـردا دەکن. بم دابزانـدن و پخشـکردنی تـرس، خـۆی 

ســـــرەوبنکردنی  ئامـــــانج نیـــــی. ئامــــانجی ســـــرەکی ل الیکوە ل خۆیــــدا
ــوونی  ــدارەکی؛ لســرەکی دیکشــوە مبســت بردەوامب ســتمکارە چک

.یکمکاریست  
 کانی ئیرگونیش بۆیرزەمینیینگاوەرە ژڕیـنجـمتـا  ڕاپنن و ڕژوخبـ ک

کی دیکی بت شون. ئم ھزی فیزیکیمـان بکارھنـا چـونک ھر ئو ڕژم
وەلـ ھـزی فیزیکـی ن مبسـتمان بـووە ن مان ببووەوە. ڕووبڕووھزەش 

باوەڕیش. ئم بوامان ب زابوونی ھزی مۆڕال ھبـوو. ئوە دوژمنکمـان 
ئوەش بـــــوو، ک  ھر لبربـــــوو ک گـــــاتی ب ھـــــزی مـــــۆڕاڵ دەھـــــات. 

دوژمنکان ھرچندە گرەویان لسر ھزکی فیزیکی زەبلالح دەکـرد، بم 
ــــ ــــژوھر ئوان شکســــتیان ھن ــــانونی م ــــم. ئمش ق وە. ئــــم ا نوەک ئ
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 بووین بوەی دەرفتــــک بــــۆ ســــلماندنی قــــانونک نوەک ھر لدخۆشــــ
ســــدەی نــــۆزدەھم، ســــدەی ئایــــدیالزم، بکــــو لو ســــدەیی تیایــــداین، 
لســـــدەی ماتریـــــالیزم و دڕنــــــدایتی، قـــــانونک نوەک ھر ل بھــــــاری 

ان برکارە. ئم سوپاسـگوزارین ک توانیمـ نتوەکان بکو ل پایزەکشیاندا
لماندننین، ســـلمبســـ و شـــتـــدا ئ ـــاوی میللتکمان کش نوەک ھر لپن

بوو، بکو بۆ سرجم مرۆڤایتی بوو. بم ئاخۆ  خبات لپناو جوامری 
پیــاو، دژی چوســاندنوە و ســرکوتکردن چ پیوەنــدیکی ب تیرۆریـــزموە 

ــوو  ل ڕاســتیداھی؟  ــوو. ھم ــزم ب ــانوەی تیرۆری گــت ھ ــان کتوم ئامانجم
چقی بازنی تکۆشانمان بیاری یکالکرەوەی ئازادکردنی گلکمان بـوو 
لو ترســ ســرەکییی گیــرۆدەی ببــوون. ئــاخر چــۆن ل جیھــانکی مــمندا 
بژین، ک ھر لبر ئوەی پالماری جووەکان بدرێ ک جـوون؟ ئـاخر چـۆن 

، بب نیشتمان، ببـ تـوخم سـرەتاییکانی برگـری لخـۆکردن بب چک
 ل مکخـــراوبـــژین؟ ئـــڕیـــنی ئیرگـــون زڤـــای لیومیـــدا ڕیـــاخیبووین و ڕاپ ،

 ــۆ ل ــو ب ــیم بک ــرس و ب ــدنی ت ــۆ چان ــاین، ئوەش نوەک ب ەگوریشــ ڕجنگ
 Paulدەرھنانی بوو. پناسی پیاوە مرخاسکی ئایرشی پـاول ئـۆ دویر 

O’Dwyer .ت دروســت بــکانی حکــوومدەســتد ترســی کاربقــو ب ، بک
م لدژی وڕ ب اوانبــل مــووین. ئــ ــژووییوە ئــم تیرۆریســت نب وی م

  تیرۆرستان بووین.
ەکشــماندا، ھــیچ دەســت و تــاقمکی بکوژانمــان بــۆ ڕکخراول دروســتکردنی 

. ھر ل بـنکوە بـۆ داننا تا قوربـانیی گرنگکـان بـخن داو و لناویـان برن
کی ژرزەمینــی بــ، لشــکرۆنرابــوو ک ڕەکمــان وا ڕکخراوســرکردایتی 

ـــــن بـــــ، دامزراوە  ـــــانج کوشـــــندەکانی دوژم ـــــاردانی ئام نخشـــــی پالم
چکــــدارییکانی دوژمــــن و دەســــتی مدەنیــــان ھــــدمگرتی بکــــا، زیــــانی 

ک، ک ب اسـتیڕسربازیان ل بستی پالمـاردانی دوژمـن بگینـ. ئوەش 
ژمارەیکی کم و سووپایکی بچووکی ژر زەمینی دەستمان پکـرد؛ سـرەتا 
ژمارەمــان ل چنــد ســد کســک زیــاتر نبــوو. بم ھزوگوڕمــان ب ھــی 

 -بکــو بھــۆی-سـرەڕای تریـب لگڵ چبــوونوەی ملمالنـکدا پتــر بــوو.
ــان ــا، ک ڕاوەدون دابشــببوە ســر چنــد  ســووپایکی ژرزەمینیمــان پکوەن

ھۆب و یکیک، ژمارەکشی چند ھزارک بوو. ئم گروپکی تیرۆریسـت 
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ل  ەییمان ن ل شوازی شـڕ و نڕکخراونبووین، ن ل بونیادی پکھاتی 
  گیانیشماندا.

2 
ەیکی ســـووپا بچکۆلکمـــان بـــایی خـــۆی ســـادە بـــوو. ل ڕکخـــراوۆنـــان ڕ

ـــ ـــوو، ک ســـرکردایتییوە  فرمان ـــا ھب ـــژدەیکی ب کی ڕاویدەســـت ی ل
 شـــک پکھـــاتبوو، لگڵەکش ل چنـــد بڕکخـــراوگشـــتییوە وەردەگـــرت. 

 .رزەمینیدا بگونجکانی باری ژداویستییی  ساختارەپککخـراوگشتیڕ ەک
ــــوو، پــــ ببــــای پداویســــتییکانی خبــــاتک بــــ. دەزگــــای  وا دابش بب

ی ھکتییرایــوبڕریتانیــا و بر زۆر بچــووک بــوو. ســووپای بھ میشــ
دەزگـــای نھنییـــان بوایـــان وابـــوو، ئـــم ب ھزاران ســـربازی لھـــاتووی 

ــی دژە بریتــان ــا تیرۆرزم ــی تنھ ــیچ نی  یپیشــییمان ھی و مبستیشــیان ھ
ــاری ل زۆرھروەک  ڕاشــکاواننبــ. دەزگــای ھواگــری دوژمــن  امــانی ڕ ب

بوون، ھرگیــــــز ئوەش بمشــــــکماندا نھــــــات ل دیکشــــــیاندا خاپنــــــدرا
ھزەکــانی  ئو کــاتی، تــا ل ڕاستیشــداخیاپویکیانـدا بــداریان بکیــنوە. 

ل بریتانی فلستیانیان بجھشت، ئم لچند دەرزەنـک زیـاتر نبـووین (
کس زیــاتر  ٤٠-٣٠کاتــدا کمتــر ل بیســت کس و بم ھرگیــز  ل  ھنــدێ

ــووین ــدا بســربردب.  ی خۆمــان لڕۆژ) ک تواوی نب ــر زەمینی ــاتی ژ خب
دان و لو بـــــاقی ســـــو  ئکانمان، ئـــــدام برەنجامیشـــــدا ب ھزاران ل ئن

ــوون کــاری  ــان ڕۆژکســان ب ــرد،  ب شــوەیکیانی خۆی ــی دەک ئاســایی رای
ەک بــوون، ھرکــات بــانگی کردبــان و ڕکخــراو اییدەم گــو وەلــ ھمــوو

ی لشــکری گل ب ڕاســتپســپاردبان، تیــار و ئامــادە بــوون. ئوەش ئرکــی 
  بوو.

دا بـوو، ئوسـا ل دەسـتفرماندەیی با جوی ھموو چاالکیکـانی ئیرگـونی 
چ سربازیی یـاخود سیاسـیی بـ. فرمانـدەییک مشـوری بنمـا گشـتییکان، 

کـانی دیـک و ستراتیژ و تاکتیک، زانیاری و راھنـان، پیوەنـدی لگڵ ئۆرگان
ــــانی  ــــا بیارەک ــــدەیی ب ــــان دەخــــوارد. فرمان دانوســــتان لگڵ نونرەکانی

کـی سـربازی ڕکخراودەردەکردن. فرمان دەرچـوون ل ئیرگـون وەک ھر 
الین تـاککوە دەرندەچـوو. ھمـوو دەم  بم لودا ھـیچ بیارـک ل بوو؛

ـــدە ـــدامکی فرمان ـــوو. ھر ئن ـــی دەدا گفتوگـــۆ و مشـــتوم ھب وھ ـــا یی ب
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کانی بھنـ. بیارەکـانیش ئاسـاییان ب کـۆدەنگی بـوو. ئـم ڕقناعت ب ھاو
پرسیارەکانمان ندەخستن دەنگدانی فرمییوە؛ لوێ ھمیش پکھـاتی فـرە 

وانـــگی زۆریـــن ڕکـــاتکیش بیـــروڕای جیـــاواز دەبـــوو،  بیروڕایـــی ھبـــوو.
ی، لیک تگیشــتنی دووالین و دەیبــردەوە. ویژدانــی ھســت ب برســیارت

 شـوانبـوون، ل ـو دەزگـاکوتنی کارەکانی نرکھۆکاری س ستی برایانھ
باشترین پیەو بووب، ک بیاری کرداریانی دەرکردبـ. کۆبوونوەکانمـان 
ک ژمارەیــان زور بــوو، ھمیشــ کۆبــوونوەی چوپــی کردەیــی بــوون. مــن 

نیــی، ک ل بــاری تیــۆرییوە قــوڵ ببــووینوە، تــاک کۆبوونوەیکیشــم لبیــر 
ئوەبـــــ، جـــــاڕی  یـــــاخود ھمـــــوو ئوەی ل کۆبـــــوونوەک کرابـــــ ھر

 رگیــــز بت ھزەکــــانی حکــــووممــــی بــــۆ بــــدرێ. ھوەی دووھکۆبــــوون
  دەکرا. ناوەڕۆککیان جبج  ئو کاتیگفتوگۆکانی ئمی ندەزانی تا 

ی فرمانــدەیی بــا دەستنیشــان کــاتکیش بــۆ جــاری یکم، مــن وەک ســرۆک
ــازەر،  ــاری بــن ئلی ــاکۆڤ مریــدۆر، ئ ــکی دەســتک؛ ی ــدامکانی دی کــرام،  ئن

  ئلیاھۆ النکین و شلۆمۆ لیڤی بوون.
ب ل ــ ــدۆر یك ــاکۆڤ میری ــان  ی ــدەکانی ســربازیی جووەک ــاترین فرمان توان

رازیـل و  ساکانی قیران و لنوان ماوەی مردنی دایڤیـد ل ماوەیبوو، ئو 
ـــــدەیی بـــــا بـــــوو. یـــــاکۆپ  دەســـــتپکی  یـــــاخیبوونک، ســـــرۆکی فرمان
مشخکی ب گگرتـوویی راگرتبـوو. پـگکی ئو سـخت بـوو، ھنـدک 
جـاریش ھــی برگگـرتن نبــوو. ئو نیـازی وابــوو یـاخیبوونک ل ســرەتای 

١٩٤٣دا گــ  ســترابوون. مــن لکانی بم دەســتــدا، ب ــانیب ئو،  زەحمتییک
وم. مـن ھر لو سـاتی بر لوەی ببم سرۆکی فرماندەیی با تگیشتبو

ــات ل  بــۆ گیشــتم  ڕووســیایکم جــار خــۆم پناســاند، ھواداری بــووم' ک
وت، پمگوت نیازم وای ب داڤیـد رازیـل بـم بتواوی لگڵ پشـنیازەکی 

ــم ل ژوورکــی بچــووکی نیــوە  یکــی نفــت، ک ھــی ب چرا ڕوونــاکدام. ئ
کی کۆمپانیای گواستنوە بوو، پیوەندی لگڵ ئیرگونـدا ڕبرمستر ھۆنگ 

ــــــن و  ــــــم وەک دوو ھــــــاوڕی کــــــۆن دوای ــــــوو، قســــــمان کــــــردن. ئ ھب
بارودۆخکمـــان تـــاوتوێ کـــرد.  ئـــم یک ھزرمـــان ھبـــوو: ک تنھـــا یک 
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ی بکارھنا، تا مشق ب پیاوەکان بکا و چکـیش یاکۆڤ ھموو ھوکی خۆ
پیــدا بکــا. خــۆ ئگر ئــم کمتــرین پداویســتییکانی یکمــین پالماردانمــان 
ھبووای، ئوا ب پلی یکم شتک لنو چاوانی یاکۆڤوە بوو، سرڕەقیی 
و خنــدە بــورییکی کاتــک زەبــری پدەگیشــت و ناچــار دەبــوو. کــاتکیش 

ی ھات ئو دوودڵ نبوو، ئو پیاوکی خاکی و مزن بوو، دەسـتی وادەک
ی کسک کـرد، ک پشـتر لژـر فرمانکـانی ئودا ڕادەستفرماندەیی بای 

 بـوو؛ ھۆکـارەککی نختیمان ھـیچ بـایسـایی کگو، پکاری کردبوو. بۆ ئ
کردبـوو،  ندڕەزامھموو شتک بوو. دەستپکردنی یاخیبوونک یاکۆڤی زۆر 

ئوەندە شـادمان بـوو وەک ئوەی مامۆسـتایک ب کـاری باشـی قوتـابیکی 
ــــادا  ــــدەیی ب ــــو فرمان ن ــــدا زۆر ل ــــ. بم ئو لگڵ ھاوڕکانی دشــــاد ب

بـۆ بریتانییکـان  وەکانئاژانکانی ئاژانسی جو دا1944نمایوە. ل زستانی 
تیان فۆکیکـی تـایبت و ناپاکیان لکـرد، وەک ئامـاژە کردەیکـی چـاک خسـ

ئســـمرەدا لپشـــت  کیشــوەرەناردیــان زینـــدانکی تــاراوگ ل ئفریقیـــا. لو 
ــدانی بــکن، بم  ــد، ک دەکــرێ پیاوــک زین ــدا وای خۆنوان تلبنــدی بریتانیی

ل  ب تنیــانــاکرێ گیــانکی دەستبســر بــکن. ھــبت ھر یــاکۆڤ نبــوو 
ونگاوەرەکانمانــدا ھــو جــو نوە نــتنیزینــدان رابکــا و خــۆی بگ ل یــداب

کانمــان ببــات. ھاوڕباتیــان  کـۆڕی خخ ویسـتیان بــۆ ئــازادی، کد خۆشق
ووی جسـتییوە ڕل زیندان بـوو. لو گرتنیانـدا ئوان ل  ڕقیانبۆ دەکرد، 

 تر بــوون؛ چــونکالمم تــا زۆر ســدەرەوەک ترســی  لمــوومھ کــون و  ل
بــۆ ئازادییــان  جنگــانۆی مس دابــوو. بم ئوان دژواریــی کلبرــک خــ
ن، ک نئــاخر ئو زینــدانان کامــا ٣٥ل ســالمتی دەســتبتای. پباشــتر بــوو

 ک نــیوە واتــای چــی دەگ؟ ئکردبــیــان رانرزەمینــی لنگــاوەرانی ژج
ن ئوان بگکانیان نسووتاندب و ھویان ندابـ کۆتـو بنـدی خککیـا

 مـــووان بـــوو. لشــنگداری ھکی پیریــدۆر نمـــوون؟ یـــاکۆڤ مانــدبپچن
 ویان پـند و شوورەش ئلبکی ئازادی بوو. تلکانیشدا مئۆردوگا زۆرەمل
ندەســـنگرایوە. جارـــک ھت، ســـرنکوت و گیـــرایوە، بم دووبـــارە 

ارە و ایــــدەکردەوە. دووبــــڕایکــــردەوە. کــــاتکیش دەگیــــرایوە دیســــان ھر ڕ
یـــدا گڕایوە برەی پشـــوە، کاتـــک گڕایوە، ھشـــتا ل دوایچنـــدبارە تـــا 

                                                                                       
٣٥  . ی باشترە". وەرگ کی خۆمانەش ھەیە"شەڕ لە دەست بەتا کردنە،  پەند   مایەی ئاماژە پ
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ــای  کــاتی ئوەی مــابوو جــگی خــۆی لســرکردایتی لشــکری ئیرگــون زڤ
ــرەیک کــاری پارزگــاری لخــۆکردن  ــدەییان ل زنجی ــدا بگــرێ و فرمان لیومی

برەو  وەچکـدارە عرەبکـان بکـا، لوشـدژی پالمار و دەستدرژی ھزە 
ی ھتـن ئـازایکی چیرۆکـسووپای یکگرتـووی ئیسـائیلی پلبـاوژێ. ئو 

ی ڕگـــاریی لبیرنکـــراودا بنـــاوی "ب درژایـــی ەخـــۆی ل کتبکـــی یـــادەو
  کردۆتوە.  سربستی"دا بو

 تو مــی جیھانــدا لنگــی دووھی جمــین ســاکی لیــازەریش لئــاری بــن ئ
دا ١٩٤٣دەکـرد. ئو ل سـای دا نـونرایتی ئیرگـونی یکگرتووەکانی ئمریکـا

و  ٣٦ھـیلل کـوک  ل الیننیشـتمانی، ک  ڕزگـاریکۆمیتی عیبری بـۆ  لبری
شموۆئل مرلینوە دامزرابـوو، کـارابوو. کاتـک ئو گیشـت وت، ئیرگـون 

سرەکیش بزانـدنی قیـرانک  ب شوەیکیب قیرانکی دژواردا تدەپڕی. 
وە بـووە دۆسـتکی نـزیکم و ل سـرەتاھوی ئـاری دەگڕایوە. ئو ھر  بۆ

ـــش و ـــمدا و ل پ ـــاش  ل کاروبـــاری گشـــتیماندا ھاوکـــاربووین. لنـــوان ئ پ
ی ل مـــاپیاســـی شـــوانماندا یـــان  ل مـــاوەیجاڕنـــامی یـــاخیبوونکدا 

اتی خوشککی، یاخود  ل ھوتلی ساڤۆی ل تل ئبیب ک دامزراوەی خب
ــان ندەھــات.  ــز کۆتایی ــوو، باسوخواســکانمان ھرگی شۆڕشــگریمان لوێ ب
بیکوە برگی گیــانی قیــران، ک لگڵ ســرھدانی یــاخیبوونکدا بــوو، 
دەگــرت. ئوی دەمــ تنگــژەی خم و ئــازار بــوون؛ ھرچنــدە ھنــدک جــار 
وادەی چژوەرگــــــــرتن ل دەســــــــتکوتکانیش ھبــــــــوو. دوای پالمــــــــارە 

(ھـۆبی لکـۆینوەی  C.I.Dرکوتووانکی سر س بارەگای سرەکی س
 مئـ ".بشمرین گرنگ نیـی نووکر ھکدیمان گوت: "ئیدی گیب مپۆلیس) ئ

کی برچــاوی پیــداکرد، ی ئو ئۆپراســیۆنان، ک سرسـامیدنیـا بــووین دوا
وامتــــی خــــۆ ئگر ھاتبــــا و بشــــگیراباین یــــان کوژرابــــاین رەوڕەوەی بردە

ھرچنـدە  یاخیبوونک مسۆگر دەبـوو. ئوەش دەسـتپکک بـوو؛ ھروەھـا
وین بـۆ کـردەی زۆر گرنـگ، بم نشـمان دەتـوانی ئم برەوپشوە دەچـو

ــــن، ک بســــر قیکــــی محــــکم و لڕۆژپشــــبینی ئو  ــــران ە بکی  نگی
لبرپی  سرکی دیکشوە دابدەین. لAcre نھاتووی وەک قی عککا 

                                                                                       
ائیل، بەزۆریش لە ئەمریکا بەناوی پیتەر   ٣٦ ھیلەل کوک، برازای سەرۆکی رابیەکان رابی کوک بوو لە ئیس

رگەسۆن ناسرابوو. لە اتی  ئیرگون    ب ەبارەت بە خەب ونامە س نەرانە  تیشکی خستبووە سەر چاپ و ب وێ داھ
کی گرنگی سەرکەوتنی یاخیبوونەکە بوو.   کە ھۆکار
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ــدیای  ــدا تراژی ــامنی الومــان بینــی، ک  دان و ئازارچشــتنیل دەســتخۆمان بنی
ک بوو لکلیمدا کـوژرا،  یی  ئۆرشـالمارەکپ کانمان و لرە باشکوڕە ھ

ھروەھا شیمۆن ئامرانییش ک ل جنگاوەرە باشـ الوەکـان و کوت دەسـت 
پۆلیسوە ئشـکنج درا،  الین لدوژمن و گیرا. (ئامرانی بتوندترین شوە 

بم ھیچ نھنکی ندرکاند. ئم کـات بسـر ق زینـدانی عککامـان دادا و 
ــا، ڕگــامــان کــرد، بم مخــابن، ئو ل ســر ڕزگار ــانی دان ی سربســتیدا گی

  پاشکشی دیوارەکدا بووە قوربانی.) ل شڕیئمجارە 
ر یھ .مــــین پۆلکترینیـــانکی یـــدمکانی ھقســــ ـــز و ورەی لمــــان ھک

ی زیـاتر ھیچـی ڕـگھاوڕکی دەبینییوە و وەردەگرت. ئـم دەمـانزانی لو 
مــان لوامــان وابــوو،  دیکیــارەوە بواوعبــاوەڕی ت ب مئــ .ردەمــدا نیــیب
عیارمان ب سـرکوتن ھبـوو.  فیۆ ناچن. ئم بوای تواو ن بقوربانیکا

  ز و تین و تاوی دەدای ئویدیکمان.ئیدی ھریککمان ھ
 و لوە کارمــــان کردبــــوو. ئکیم بکی کر مــــاوەیڵ (ئاری)شــــدا ھگل

دا گیرا. لوانی گیرانکشی بگڕتوە بـۆ نـاڕەزایی دەربـین؛ ١٩٤٤بھاری 
رەنگ ھۆکارەکشی بۆ ساویلکیی ئم بووب، یاخود بھۆی ھیکمانوە 

مشــورخۆریمان ل ھـاوڕێ و دۆسـتکانی ھنــدەرانمانوە بـووب ل ئنجـامی 
 نی، رەنـگمدیـارن جر ئـاری دەسـتبدەترساین گ مئ .رچاوەی گرتبس

ــار ــوو ھــاوڕێ ڕەفت ــی دژوار لســر ھم ــت مــایی جــۆرە گواھیک ی ببەک
ــادا، ئوســا  ــانی ئمریک ــری ل وت یکگرتوەک ــۆمیتی عیب ناســراوەکانی ل ک

بتـوانن بدوای ئمریکییکانـدا بـۆن و ل کـۆمیتک  ب ئاسـانین بریتانییکا
ننوە ئمریکــا. ل و بیــانگڕ دەریــان بــکن، ک کــارکی مزنیــان ئنجــام دەدا

بـــاری نـــیمچ ژرزەمینیـــدا  وامـــان دانـــابوو، گر ئـــاری ل ھمـــان کاتیشـــدا
ــارەک باشــتر بــ: ئیــدی بم کــارە ل بــۆ ھر ڕەنگبــبمنــتوە،  وانی دوو ب

گــرتن ب ئــازاد  خــۆی ل نــاچر بشــگیرێ زۆری پت گنــاندووربگــرێ، ت
تدارانی  دەکــــــرێ، لدەســــــ ل وا ھیچــــــی وای نیــــــیوەی کی ئســــــۆنگ

 ئاشـکراش لنـی دەکـرد، بنھ ی خـۆی بئاری کـارەک کات وە. بۆیتبشار
ــازادیش ن ــرا و ئ ــاری گی ــم شــاش بــووین. ئ ــا. بم ئ ــا ھۆتلکــدا دەژی کــرا ت

خۆی خۆی ئازاد نکرد. ئویـش ل ئۆردوگـا زۆرەملـکی ئریتریـادا ھت. 
  خۆی. سرچیکشی سرمشقی سرچیکان بوو بۆ
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ئلیاھۆ النکین خکی ھاربین بوو، بووە یک ل دینگکانی خباتک. ئیلیـاھۆ 
ــانی خــۆی  ــادەبوو ژی ــوو، ئام ــ گرد ب ــیئایدیالیســتکی ب ڕ ــدا برادەرەک ل انی

 ،ڕاســـتدابنـــ وەبـــم کانگـــای دبـــوو. مـــن لی ھویســـتانکی خۆنی گیـــان 
گــو میشــکــانی بــووم، گئیلیــاھۆم خۆشدەویســت. ھوایبپ کی باشــی وتر

ئوسا ئو قسانی چ بۆ پسـنی ئو کـردەوانی ک کرابـوون یـان چ بـۆ ئو 
ــانی لڕ ــوون. لو ھستشــمدا ھر  ەخن ــوون، ک نکراب ــاشــتکان ب  ب تنی

نبووم. ھموو خباتگە ژرزەمینیکان خۆشیان دەویست. ئلیـاھۆ ئنـدامی 
بوو، لرمانــدەیی بــالیم  فمــی ئۆرشــررمانــدەی تیپــی ھمــان کاتیشــدا فھ

-ھـۆبی پۆلیسـی لکـۆینوەدا بوو. ل ئۆپراسیۆنی دژی بارەگای سرەکی 
ــــــاولگکی لســــــر  ــــــاھشــــــتاش ک ــــــامیال)دا وەک ڕگ نیشــــــانیکی ی (م

خۆی بشداری چاالکییکی لژـر فرمانـدەی  ئو ب -برخودانکدا دیارە
 کیـدانیرمانـدە مرمانـدەی فو فبـاری ئاسایشـدا ئچـی لیدانیدا کـرد، کم
ــوو.  ــانم ب ــاھۆ شــونپ ھگــری زۆر ل ھاوڕک ــاردانک ئلی بــوو. دوای پالم

کـراو بریتانییکـان گرتیـان و بـۆ جرگی ئۆرشلیمدا ناپاکی ل ئویش لناو
ئریتریایـــان وتـــبدەر کـــرد. ئویـــش ل ئۆردوگـــا زۆرەملـــکی تـــاراوگدا 

سامناکیدا ھیچـی کمتـر  ک بوو لچیرۆک ل ڕاستیداھت. ئۆدیساکی ئو، 
چـــی. ئلیـــاھۆ یکمـــین  نبــوو ل ھـــی ئۆدیســـا ک ھـــۆمیرۆس گــۆرانی بـــۆ

ی ئیرگـونی ڕکخراوا، لوشوە فرماندەیی ھتوو بوو، ک گیشت ئوڕوپ
ـــوو لســـر پشـــتی  ل دەرەوە ـــدەی پیاوەکانمـــان ب ـــر فرمان وەرگـــرت و دوات

  کشتی ئالتالنا.
ــی ــوو. شــلۆمۆ لیڤ ــا دانــی ب ــدەیی ب ــدامی فرمان (دانــی) کــوڕی  گنجتــرین ئن

ک خکـــی پتـــاک تیکڤـــا بـــوو. ئو پـــ بواتـــای وشـــ  ٣٧خزانکـــی پشـــنگ
ئفسر بوو، بتواویش خـۆی بـۆ ئیرگـون ترخـان کردبـوو، ھر سرباز و 
ــی دەســتبکار ل سرەتا ــا گیران شــوە وەک سووپاســاالرکی یــاخیبوونک ت

بــوو. مــن زۆر گیــرۆدەی ببــووم، وەک برایکــی گنــج یــان وەک کــوڕی خــۆم 
ســیرم دەکــرد. حیــف ئویــش کوت دەســتی دوژمــن. ل گیرانــی  ئلیــاھۆ  

ی دا ب ڕگـــای نــردرا جــگی ئو ل ئۆرشــلیمدا بگــرتوە. لالنکینــدا، دانــ

                                                                                       
ۆ          ٣٧ وون ب دەران ب انی ھەن کی ئەو جووە کۆچبەرانی جووە ک شەنگ ئەو کەسانەن کە لە دەستپ مەبەست لە پ

.(   فەلەستین.(وەرگ
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ــی  ــانی وەســتاندبووی، ل تومبل ــی بریت ــازگیکی گڕۆک ــی خــۆی ب تومبل
دوھم، ک بدوایـــدا ھـــاتبوو ئاژانـــک ب بـــازگکی گوتبـــوو "ئوە خـــۆیتی، 

".یپیاوەک  
ـــدا ـــوو ل گروپکـــی گورە، ک ل ئۆردوگـــای زین ـــک ب کی (دانـــی)ش یکنیی

 ئو کـاتشئریتریاوە ھتبوو، بم بخت یـاوەری نبـوو. ئو گیـرایوە، 
  گڕندرایوە وت، دەستی بریتانیای تدا نمابوو.

 ب روھــام لیڤنــی، کمان، یکرمانــدەییزرانــدنی فــک دوای دامنــد مانگچ
یـادکرد. ئیتـان ئیتران ناسراو بوو، یکمین سرۆکی ئۆپراسیۆنکانمان بـۆ ز

پیـــاوکی ئاســــایی نبــــوو، توانســــتکی نــــاوازەی ل نخشــــدانانی پالمــــارە 
 ک لـــرەی ـــانی کشـــانوە ل زنجی ـــی. بم ل می ـــدا بین ســـربازیکانی ئیرگون
ــرا. دوای ئوەش، ئو ســرکردایتی  ــانی باشــوور گی ئۆپراســیۆن بربوەک

ـــان ل زینـــدان و  ـــکی کـــرد، ئمجارەی ـــارکی دی ـــای ســـربازی  لپالم دادگ
  ابرایتی سی و یک سربازی ئیرگونی کرد. ڕئۆرشلیمدا 

ــان) ل ــدا  (ئیت ــانی ئرککی ــا، ڕاھــاتمی بوو زۆر جــاران ل مــاوە ســردانم بک
 وســـا چ بڕۆژئ یـــان ب  ۆمـــدراوی بـــدیتبا لککیش دەرگـــای بو. کـــاتشـــ

دەکــرا نک بــوو نویســتیوەش پژوور. ئ رە دەھــاتنــجم خــۆ پیکــا، ب
ـــی  وەی دز ھـــرد ب ـــانگی پۆلیســـیان دەک ـــا ب ـــان کردب دەرودرواســـش تبینی

مـــاکم! لــ گلـــۆ دراوســکانم بـــۆ خۆشــبختی ئوســـات  کوتــاوەت ســر
ازابوون. کوڕە بچکۆلکم (بننی) زۆر عودای ئو مام رووخۆشی بوو، ڕ

دەگوت مـام موشـ. نمایش دەکرد. کوڕەکم پی ک ھندێ فی پکنیناوی بۆ
ھر "مام"ک سردانی بکردباین نـاوکی تـایبتی لـدەنا. منـدان ب سروشـت 
گورەتــرین دوژمنـــی پیالنگــین. بم تـــۆبی دایبابکــان تنـــانت ئوانی 
ــان  ــا، ک منــداکان گوی لبــاری ژرزەمینیشــدا بــوون ھمیشــ ئوەیــان زانیب

ن، بم منــداکی تمن ســ ســا لچــی دەبــوو؟ ئــم ھمیشــ بئاگــابووی
جارکیان گوی لشتک ببوو، ئیدی ب خندەیکی شیتانیان بسری لوان 

  لیپرسیم:
  ی؟"ل کو"باوک، مام  موش ک پی دەگوترێ یروھام 

دیکشـوە  ل سـرکیمنیش بو پرسیارە لناکـاوە و دژوارەی سـمیموە. 
   بیرتیژی منداک دەرنبم. نمدەتوانی ھستی خۆشحایم ب
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  "مام موش چووەت حیفا،" من وام پگوت، "دەشگڕتوە."
ــداڵ  ــ، لوەش خراپتــر ئوەی،  ڕاســتیئــاخر شــتکی خــراپ، من ــاوکی ن ب ب

 توانش  نکڕاسـتیباوک  بورە ڕۆگ و قوربـانیرباری ئسـ .ـی بک
ینــراو ھنــدک جــار قوربــانی نب و برچــاوەی ب خبــاتی ژرزەمینیــدا لکــاوە،

ــدەچــک پدەخــوازێ، قوربانی کی  بــی ئــازارکومــانم قب ،خ بــبــای
  زدەی لدەکوتوە.

 ل کبـاتری خوھنـاوی جپکـان لیفـا؟" دەکـرێ دایبابئاخر بۆچی "بۆ ح
 ــــوورن ک ــــداکانیان بب ــــانیش ڕاســــتیمن ــــرێ کوڕەک ــــاگنوە. دەک ــــۆ ن ان ب

بر ھمــــان مبســــت ل ســــنووربزینکیان خــــۆش بــــبن. لدایبابیــــان ل
 م، مــام موشــڕاســتکـوڕەک کــو بیفــا بح چــۆتو نئ .روھــامی نــاوی ی

چۆت ئۆرشلیم، لوێ گیراوە، لوشوە بـۆ زینـدانی عککـا گواسـتراوەتوە. 
 م مـام موشـوە، بـتنوێ دەم ن بـۆ پازدەسـاڵ لـکان دەریتانیوەک ب

اوە دەگڕــــــتوە المــــــان، ئویــــــش چواردەســــــاڵ زوتــــــر لوەی ل عککــــــ
  دەستدارانی بریتانی نیازیان بوو.

3 
ئو شـــتانی ل فرمانـــدەیی بـــای ئیرگـــون و پرەســـندنکانیدا  ل ھمـــوو

ــ ی مفلســنــدی فوبگب کی گرنــگ لرەنجــامدا، دەکــرێ بریھژوو ســ
دا بکشرێ: بوەی ئاخۆ کامیـان ھـۆ یالیستکانترلنوان ئایدیالیستکان و ما

ـــان  ـــا پیاوەکـــان پشـــھات دروســـت دەکن ی ـــووە؟ ئای ـــان برکوت ب و کامی
پشــھات پیاوەکــان دروســت دەکن؟ لنــو خــانی ژرزەمینیمانــدا نمــانتوانی 
وەمی ئو پرس قورس بـدەینوە. بم ئوە فربـووین، ھـزر دوای ئوەی 

ـــوونی پیاوگلـــک شـــوەی خـــۆی وەردەگـــرێ، تلیســـم ان زەمیـــنی لدایکب
 تان بــــۆڕاســــتیســــازدەکا، ک بدیھــــاتنی ئامــــانج مســــۆگر دەکن. بــــا ئو 

قۆنـاخکی  ل ھردەکموە، گر ھاتبـا و  دەربکوێ، ک من  جختی لسـر
یــاخیبوونکدا ھر ھمومــان ل ئیرگونــدا بگیرابــاین یــاخود بکوژرابــاین، ئوا 

چوســــنردا  ل برامــــبر گمــــان بگــــرنوە وــــک ھر ھبــــوون جخکان
 ــوون دەکــات ــانج الواز و زەب ــووین ک ئام ــنن. ئــم فربب زــا دەیب ــن ت بجنگ

ر، کفسـئ ئاسـایی دەکـات ربازی پلوان، سپا سـانی زۆر ئاسـایی دەکـات
ـــردار و  بخشـــندەی ـــاوکی خـــاوەن ک ـــردۆزەوان دەکـــات پی مشـــک و دڵ، بی
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شــونک شـــتکم دەربـــارەی   ســتراتیژەوان. مـــن لخونــدکارەکانیش دەکـــات
 بیردۆزکی کـۆنی حاشـالکردن خونـدۆتوە، ک سروشـت  قـزی ل بۆشـایی

(بتــای) دەبــتوە. ئوەی ل بیــردۆزەکدا ب خــاترجمیوە ھــاتووە، ھزرــک 
گوە.  ڕـتوبک وتیان لـون دەسـتکھـی ئ نادا ک دارانو پلبۆشای ئ ب

 چۆن یان کی، بم خۆ ھر دەبـ  بۆشـاییک پبکـرتوە. کسیش نازان
کاتکیش ئاری بن ئلئیـازەر گیـرا، ھمـوو شـتک بڕەشـی دەھـات برچـاوان. 

کــاتش یــاکۆڤ مریــدۆر کوت بردەســتی دوژمــن پموابــوو زەبــرەک  لو
ــاکیی ل ئلیــاھۆ النکــین کــرا، مــن حجم ــا. ک یــکوشــندەی. کــاتکیش ناپ نم لب

وشک بچکۆالنکی شلۆمۆش لڤیش گرتنکی پاگیانـدم، مـن تکچـووم. خ
و لنویاندا ھندێ ئفسری ئمشـیان  ک ئیتانیش لگڵ سی کسی دیکدا

ــدابوون، لــدەچو توتــن، پــدا ک داب. ئو ل دەســتھمــوو شــتکمان  ومیدان
 ســـانڕاســـتک گبج کـــ راگرەکـــانی ئیرگـــون بـــوون. باشـــ یـــان ی دیـــنگ

  بگرتوە؟  ک کارەک بکا؟
 ش کرا، چـونکوە. کارەککرایمووشیان پر ھی ھگم خۆ جبدەبـوای 

 ر کرابا. ھزرەکرھھ زتر بوو.  لھموومان بھ  
ــوو. ھر زووش بــووە  ــا ب ــک ل ئفســرەکانی حیف کو یــات. ئ ــام ھ ئڤراھ

ــازنی  ــی ب ــی بڕکخراوچق ــوارە وزەیک ــان. ئو ف ــوو. ئو ن ەکم ردەوام ب
ســاکانی یــاخیبوونکدا،  ل مــاوەیمانــدووبوون و ن بربســتی ندەزانــی. 

و لائیل بـــوو. ئرتـــز ئیســترین پیــاوی ئرقاڤراھــام ســـکـــ ئژدە ڕۆژدا ھ
ســـعات کـــاری دەکـــرد. ھمیشـــش خنـــدەی لســـر لـــو بـــوو، ھرچنـــدە 

نـاخۆش سـرەتا دەچـووە ھمیش ل دوەشی نبووبـای. ھمـوو ھواکـی 
  الی ئو، ئویش  وەک گاشبرد چقیبوو.

  "ئای لو پرس. شتک باش دەب. نیگران مبن."
ن بـوو، بکـو ئامزیتوریش ھات. ئویش نوەک ھر ل باشترین ئنـدازیارەکا

وونتــرین کســکان، ک تــا ئســتا ناســیبتم. ھرگیــز ڕیکــک بــوو ل مشــک 
یکی دەربیبـ گر ل قـویی نـاخیوە دەرنھـاتب. مـن لبیرم نایت بیروڕا

ھر نوەک حزم ب  بیســــــتینی دەکــــــرد؛  چژیشــــــم ل ئامۆژگــــــاریکی 
ـــز  ـــوو. ئو ھرگی ـــی ب  ل الینوەردەگـــرت. ئو بکـــردەوە ســـامانکی کردەی

  ک گیرا بھۆی کابرایکی جووە بوو! ئو کاتشبریتانیکانوە نگیرا. 
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یدییکمان. ئو ل تمندا گنـج بـوو، ل سـرەتای بھـاری گیدۆنیش ھات، گ
بیستمی دابوو، ک جگی ئیتانی سرپرشتیاری ئۆپراسـیۆنکانی گـرتوە. 
کارەکانی ئو گنج ک تواناکانی ل سـنووری بلیمتیـدا بـوون، ھر ل بیـری 
ناحزەکانیـــــدا دەمنـــــنوە تـــــا ل ژیانـــــدا مـــــابن. گورەتـــــرین و بـــــورترین 

کشــراب یــان جبجکرابــ ھــی  دەستبســرداگرتنی چک، ک نخشــی بــۆ
ڕۆیشـــــت ک ئیرگـــــون ب گورەتـــــرین  گیـــــدی بـــــوو. ل دەرفتکـــــدا ئو وا

 ، تفنــگ و تقمنــی دەومنــدی بکــا. ل ســرەتادا وامڕەشــاشجبخــانی 
رەکانمان ھمیشـــ دانـــابوو خـــۆی ربڕایتـــی ئۆپراســـیۆنک دەکـــا. ئفســـ

سرپرشـــتی کردەوەکانیـــان بکـــا. منـــیش بو خواســـتیانم  ویســـت ئودەیان
باش ب بـۆ کوڕەکـان ک لگیانـدا بـوا؛ بکـو  دەزانی. ئوەش وەنب ھر

ئاسانترە ل گیاندا ب نوەك چاوەڕی گڕانوەیان بکـا. ئفسـرەکانی ژـر 
نی  زۆر دانی  پیاوەکــال دەســتزەمینیــی "ئفســری لشــکر" نــین ک حیســابی 

ســــتاتیکیان بکــــا. ئفســــرە ژــــر زەمینییکــــان بــــاوک و بــــرای پیاوەکــــانن؛ 
ی خمــــن و شوەکانیشــــیان تــــرس و بــــیم. بــــۆی ئوان  ڕۆژەکانیــــان ڕۆژ

دەکن: "لــم گڕێ  شــدا دەکــون، ب حســرەتوە داوال ناخیبــدەنگن، بم 
 با لگڵ کوڕەکاندا دەرچم."

 مــــ ــــوایئ ــــدا  دەب ــــانی مبســــتکیاندا لگڵ ھمووان ــــاوی بدیھن و لپن
 خباتمان بکردبای. نخـر لوـدا دیمنـی درامـاتیکی نبـوون، بم قنـاعت

پھنــان ل ھکشـاندا بــوو. گیــدۆنیش  یش کرڤـی بــواب ڕاســتپھنـانی زۆر، 
ـــیک. ئو بردەوام داوای  ـــی، چ خواســـت و چ نیگرانی ھر دوو شـــتی دەزان

ەفـزی ڕتا لگڵ کـوڕە چاالکوانکانـدا دەربچـ، بردەوامـیش  پدانی دەکردڕ
وەردەگـــرتوە. بم ھنـــدک جارانیش"یـــاخی دەبـــوو" و بـــایی ئوەنـــدەش 

وایشـدا دەیبـردەوە. یکـک لو د دەکرد و لمشتومی لسر ھوستکی 
  R.A.Fبۆنــــانی مــــۆتی بشــــداربوونی میــــدانی وەرگــــرت، ھرشــــکی  

  کیر بوو، ک ئکرۆنی پدەگوترا.فۆکخانی ئا
ئیدی ئوە قسـی گیـدۆن  ۆگایکی جبخان لسر یک ھن.""لودا چند ک

بــوو، ک ب ئــارامی ئاســاییکی و لبــنوەش گیــان گگرتــووەکی دەیگــوت: 
یکی ئستمیشــ مــن دەســت لو دەرفتکــی نائاســایی و کــارام م"ئــاخر ئ

  بگرم."ئۆپراسیۆن بۆ کسی دیک ھ
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 پـارچ م لیـدانییانرە مفسـو ئجۆشوا و ئاری و حایم و ...؟" من ناوی ئ"
کاخزکدا  نووسی و لولم دان، من ئو ناوانشم بتـایبت ندەناسـی، تنھـا 

  بانگ و دەستکوت و توانستکانیان ببوو. وگوم ل ناو
ل چـاالکیی ھرە ئۆپراسـیۆنک  انی ئوانیش لگڵ خۆمدا بـبم."ب لو

سنگین و جدییکان. ل ھموو قۆناخکانیدا کۆسپ و تگرە ھی. بم وا 
ی بڕەوای نــازانم ئو دەرفت  ب ڕاســتھسـت دەکم خــۆم لگیانــدا بـۆم. 

  بدەم کس."
ـــــاوە  ـــــ ل پی ـــــوون، باسوخواســـــی یک ـــــان بم شـــــوە ب ـــــدی دەمتقک ئی

ــــا ژرزەمینییکــــان، ک زۆر کم خۆشــــی ــــوو، ناخۆشــــیش ت ــــی زۆر.  دیب ب
  ئمجارەیان گیدۆن بردیوە. 

ــوت  ــاودەق ھر دەتگ ــوو. چــاالکیکی رکخســت. دەق ــرا دەســتبکار ب و خئ
یکیکی بریتانیی دەجو. چ جلوبرگی یکپۆشی سربازی، چ  پـۆلیس چ  
ـــانت ئکســـنتی  ـــوو. تن ـــوو شـــتکیان راســـت و دروســـت ب چککـــان، ھم

ئکســـنتی ســـکۆتلندییان بــــوو، ک جاکســـۆن فیـــت قســــی  زمانکشـــیان
پدەکرد. ھموو قۆناخ پویسـتیکانیان سـازاند. ئو چـاالکی چارەنووسسـاز 

ربازەکانمان پیانبــوو. ســوتوانرکالمــاری ســر  شــتر زۆر پکردبــووە ســ
مۆگ سربازییکانی بریتانی و دەسـتیان بسـر زۆر پـارچ چکـی گرنـگ 

ـــایبت  ـــی جـــۆری چک و ت ـــمی لشـــکری ژرزەمین ـــۆ ئ ـــوو، بم ب داگرتب
دەستبسرداگیراوەک ئوەندە پویست نبوو. لوسـاوە ھۆشـدارینام لنـو 
ھموو مۆگکاندا بوببووەوە، ک چکدارانی ئیرگون مرخی خۆیان ل چک 
 .مــ ــان کوت بردەســتی ئ ــک لو فرمان ککــان خۆشــکردووە. یخانو جب

ــــــانک  گوتبــــــووی "پــــــدەچی ئرگــــــۆن چکــــــی دەســــــتی ھر وەک فرم
ب) "ـــ ـــان کم ب ـــۆی ڕاســـتی ئۆتۆماتیکیانی ـــوون!) "ب ـــدا شـــاش نب ش لمیان

ســـــربازەکانمانی بســـــنن." نووســـــری  بـــــدەن ل دەیـــــانوێ ھوكـــــی وا
فرمــانک دانــی بوەدا نــابوو، ک ھمتــی ئیرگۆنکــان "ب وریایــان خۆیــان 

دەکن." بــــۆی کــــۆم  و ئازایــــانش پالنکیــــان جبجــــئامــــادەکردووە 
ان بـۆ سـربازەکان لبـارەی چک و جبخـان و ئشـکگرتنوە دابـوو، ڕنمایی

بشــوەیک ئاگاداریــان کردبــوونوە کس لیــان نزیــک نکوــتوە. لگڵ 
ەکانیشدا ئو جۆرە فرمانـان وردەکاریـان زۆر تـدابوو. چنـد ڕووداورەوتی 
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اریگرییـان ھبـووای ئوەنـدە زیــاتر دەریـان دەکـردن. بم تـا کۆتــایی کم ک
شــڕەک، ئـــم ھرگیـــز کۆمـــان ندا، بوەی چک ل ھـــزە چکـــدارەکانیان 
 ی کبینییـــانو تکانیشـــیان و ئمـــوو ھۆشدارینامرباری ھنین، ســـســـن

گ بر و، ئــم کــاری خۆمـان ھر کــرد. "خــۆسـربازەکانیان ھراســان کردبـو
ھر سربازک  دەبوایبۆی  ی تۆ  ناسنامی خۆت ناسلمن."یکپۆشییک

 وانــــا بــــۆ پاســــ ــــامی پویســــتی پبــــووای ت ســــرباری جلکــــانی بگن
ک ،نلمـــی بســـ ـــانکی بردەم ی ئو ســـربازکی ھـــزی ب ڕاســـتبدگوم

بریتانیی. ئوەش زۆری ماندوو کردن. ئیدی بمشـوە ھنـدک جـار خـودی 
  پاسوانک خۆی لژر برگی سربازکی بریتانییدا دەشاردەوە.

ـــدۆن  ـــادەکران. گی ـــاگیر ئام ـــی مـــۆگی ئ ـــۆ ھمت ـــام پویســـتیکان ب بگن
وردەکـــاریی خۆجیـــانی ئوـــی پشـــکش کـــرد. ئو برادەرەکـــانی پشـــکنین. 

اســت و دروســت بــوو. پیاوەکــانیش گیــدیان پشــکنی. ئویــش ڕھمــوو شــتک 
(ســـرپل)کی بریتـــانی  کـــاپتن ڕۆـــیو لبـــار بـــوو: ئـــاخر ئو تواو رـــک 

  دەبینی. 
ــۆین. 'دەی مــادام تندروســتیتان  ــوو شــتک دروســت؟ دەی بــا ب "ئرێ ھم

  باش' با برەو ئاکیر بڕکوین."
"دەی مــادام تندروســتیتان باشــ" (ئوە وەرگانــی دــرە ئدەبیــاتکی زمــانی 

و دوعـــاخوازی ســـربازکی وـــەی ســـریدیشـــی بـــۆ ئـــابی گزونـــت) ئم د
ئیرگـــــون کـــــات برەو برەی جنـــــگ بڕێ دەکوت. ئوەش دروشـــــمکی 
درامــــاتیکی بــــوو، بــــ ئوەی ھــــیچ واتــــایکی برچاویشــــی ھبــــ. بم 
ــانیش،  دەربــینک لالی ھمــووانوە بکاردەھــات، ب غیــرە یدیشــی زمانک

ر لی ھواندڕ ئســـــــتین للف وە لکەچ ی لوانایـــــــک ببـــــــوون، ئ
 نــاوبراوەک کانی رســتر واتــای وشـســ یـان بف وە ھــاتبوون کنیشـمی
نبوو، کچی بدروسـتیش ل ئامـاژەکی دەگیشـتن. ئـابی گزونـت ھمـایک 
 ی ئازادییـان لواننگاوەرەکانمـان، ئنـاو و ئـارامی جبوو بۆ ئاسـوودەیی ھ

ـــ ـــدەمافکان پباشـــتربوو. خـــۆ ئگر ت ریکـــی زخ ک ــــــک بخوڕل ۆ ب
ـــدا. ڕۆیشـــت ـــارت ب ـــی پالم ـــیچ نی ـــ، لالی ھ ـــجر ب ـــایکت پن ـــک ت ن خری

 وانیش کۆکزارانفــھ مــوو  بیری ھوە، ســئاســماندا ســوڕاوەت جــار ب
وەی بر لکانی ئاســــمان و زەوی دەکــــا بوە.  نیشــــانتتی بنیشــــالمســــ
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وری تاقیکردنوە، ک زۆریش لـی بچت ژو بر لوەیتنانت خوندکاریش 
دنیا نیی بم چاوی ھر ل نیشانیکی بخت. مـن خونـدکارەکانی وەچی 
 کینوە!" دەربــتناســمکــدا دەیــانگوت "دەی بتبیــنم نڵ یگبیــرە لخــۆم ل

  بدبختی بوو.  بختخوازییان بوو و پچوانکشینیشاننمایکی 
بو کورت دەربینیـان، لو شـت خورافیاتـان  جنگاوەرە ژرزەمینییکانیش،

بدوور بــوون. ئوان کـــات دەچـــوون وانی راھنــان یـــاخود برەو خـــودی 
ئۆپراسیۆنکانیش دەڕۆیشتن، دەیانزانی مترسی گیران، برینداربوون و یـان 
مردنیـــان لپشـــ. بم ئوان بچـــاوی کـــراوەوە برەو پیـــریوە دەچـــوون. 

بــکن.  بچــن جنــگ لگڵ ئاینــدەیان قســ بر لوەیترســان ئوان لوە ندە
میزاجیشــــیان بــــاش بــــوو. دراماتیکــــان  وان بــــۆ تلیســــم ندەگڕان، بمئ

ون. سووکوئاســـان ئـــابی گزونـــت بـــوون. دەســـتدارە ســـربازییکان ونبـــ
پـــارەی زۆریـــان دەدا بکـــو زانیارییـــان دەربـــارەی ئو دوو وشـــان و ئو 

ـــی شـــونانی ئو  ـــای. بم ئم وشـــان نھن ـــ دەردەدان بزانیب وشـــانیان ل
  ژرزەمینی بوون.  

ی کاپتن گیدۆن بکلپ  گری پـکی بـارھلومبئاکیر: ت یشتتی گالمس
ــــۆ ئوەی  ــــوو ب ــــی دەســــتیان ســــازوئامادە ب ــــان و چک ل ســــرباز، بخۆی

ت تیرۆرســــتان بـــــەتنن؛ جبکـــــیش ک لپــــش بـــــارھگرەکوە دەڕۆیشـــــ
خۆی بـوو، ب  ل شونیئفسرەکانی تدابوون. کات گیشتن ھموو شتک 

ــدا  ــومبل بنــو بیابان ــانی و عرەبکــان ئو دوو ت ن و ڕۆیشــتبردەم بریت
ر تۆزیـــان بنشـــینی  ھکڕەکـــی جوولەوە بـــۆ گـــو رم ئبـــا دەکـــرد. ب

نی بوـدا شـتکی سروشـتی نبـوو، ک ئفسـر و سـربازی بریتـا ٣٨ھاتیکڤا
ــی چــۆن  ــبن، بم خــۆ  گڕەکــی ھاتیکڤــا دەیزان ئــابی گزونتــدا  ل ڕــیرەتب

  پارز ب.نھنی
ــاتکیش پل ســربازەک گیشــت دەروازەی مــۆگ ســربازییک، تواوی  ک
ــایبتیش  ــوو، بت ــان پشــکندرا. ھمــوو شــتک تواو ب کــاخز و بگنامکانی

ـــان ئکســـنت ســـکۆتییکی جاکســـۆن. ئیـــدی  ئوان برەو نـــو مۆگـــاک لی
 ل شـــونکخـــوڕی. لوـــدا جبخـــانیکی گورەیـــان بینـــی. تومبلکیـــان 

بدی ندەکـــرا. زۆر باشـــ. لنـــو کۆگاکشـــدا زۆر ل  ل دەرەوەاگـــرت ک ڕ
                                                                                       

کی قەراخ تەلئەبی  ٣٨   ب، جوولەکەی یەمەنی بوو.گەڕەک
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ســرباز و کرکارەکــان، ک بشــکی زۆریــان ل عرەبکــان و کمکیشــیان 
ل تومبلکیـــان ھـــاتن خـــوار و  جـــوولک بـــوون، لوێ بـــوون. کوڕەکـــان

بوەیان لکرد و شونی خۆیان گـرت. چاوەکانیـان بریسـکیان دەھـات. چک 
ئمما چک! وای لو بە چک زۆرە! بدەنگیکی جـاڕس. باشـ کی گیـدۆن 

ــدی چــاوەڕی دەکــرد. ســربازە  ــدەکا؟ گی دەســت پقینکــان  ڕاســتریتانییب
  ەک کرد.  ئویش سوەکانی سندنوە...سویان ل سرپل بژن درژ

  گیدی دەستی لسر دەمانچکی دانابوو، ب ھواشیوە گوتی:
  "تکای، دەستتان برزکنوە."

.سترمس کلرپیان وابوو سکان پریتانییربازە بس  
  "ئوە چیی؟"

  'دەی دەستتان برزکنوە!"
  "گورەم..."

نرزبــکــرا، دەســتتان بفســ"دەی خریتــانیی نــیم. وە. مــن ئفرەتــی بکی نر
  تیرۆرستکی ئیرگون زڤای لیونم." من

خرا، ھموو دەستکان برزکرانوە. سـربازەکان ل ئزمـوونوە فربـوون، 
دەبـــــ فرمانکـــــانی ئیرگـــــون جبجبکـــــرن. ســـــربازەکان ناچـــــارکران 

ھـی ئوە نبـوو . ئاخر کاتک ڕوویدابکن. بارکردنک خرا  چککانیش بار
ی بدەن. کوڕەکانمان  وزەیـان تزابـوو. بریتانییکـانش بـاش ئیشـیان ل دەست

، تفنـگ، ھـاوەن، گـولل و تقمنـی، ڕەشـاشکرد. بـارھگرەک پـچک کـرا. 
کرد. "بکو ئوەندە بس ب." "نخـر بس نیـی.  دەی ھشـتا  ھموویان بار

  کن." بار
وەرزی بــاران بــارین بــوو.  ئو کــاتیشارکردب. لوانی ئوان زۆرزۆریــان بــ

الوەکییکانمـان  ڕگـاپمـان دەکـرا  و چپاو بوو. ئم ھمیشـ تـا ش قوڕڕگا
بکاردەھنــان. ئمش وایـــدەکرد ھـــرش و پالمارەکانمــان کتوپیـــان بـــ و 

ک زۆر قـوڕاوی ڕگـارخۆشکریش ب بۆ کشـانوەمان. بم ئمجارەیـان 
زیک مۆگکوە تومبل بارھگرەک ل قـوڕدا چقـی. دیمنـی بوو. ھر ل ن

ھوڵ و تقلالی کوڕەکان بۆ دەرھنانی بارھگرەک ھر لخیاـدا مزنـدە 
ــی  ــدی ھر تومبل ــدرا. ئی دا لکگمــۆ ل ــام دەکــرێ. لو کاتشــدا ئاگادارین

کـانیش بۆکپۆش بوو دەھـات و دەچـوو. فڕان،  زرـگئاسـماندا ھ وتـنک
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ــان ــدە زەبــری ڕاوەدون ــوو، ھرچن ــز ب ھــن ب ــزی دوژم ــدارەکانمان. ھ ی چک
لگیانـدا بـ ئومـد  ڕووبڕووکوشندەشیان لدرا بوو بم کوتـن جنگـی 

خــۆی چقــی بــوو، ندەجــو.  ل شــونیبــوو. ھشــتاش بارھگرەکمــان 
 بــوو. ئیــدی ھــیچ بــژاردەی دیــکت نالمکــانیش ســکی چخــانئــارادا جبل

 رەکگر بـارھک تـوانی بـاری سـکر یدا ھکبر پشتی جسمابوو. لن
بگوازتوە نو جبک. جبکش لبن بارە قوڕسکدا نـقی دەھـات. بم 

کی لزھ کبدری  جشانڕادەببوو.ڕاکی ھ  
ل کوڕەکــــان گڕانوە، ئوان بــــە چککــــی کمیــــان لگڵ خــــۆدا ھنـــــا. 

: ھیچ زەرەرمند نببوون. ئاخر چۆن دەکرا ئـم ئوە بووش گرنگتر  ھموو
ــا ــا دوا پســتییکمان ون ــوو! بم ت ــاڵ ب ــن؟ ئوەش توســکی ت ی ڕۆژبکی

باری ژرزەمینیمان لپرۆشی ئوە نکوتین ک بارە چککمـان  پـدەرباز 
  نکرا.

ـــوو، ک ـــۆ ئو ئۆپراســـیۆنان ھب ـــم میلکـــی تایبتمـــان ب ـــوترا ئ ـــی دەگ پ 
ئوانوە زەبـــــــر ل دوژمـــــــن دەدرا و  ل ســـــــۆنگی"دەستبســــــرداگرتن". 

ــــان بو  ــــوو. ئو ئۆپراســــیۆنانش ھمووی دەســــتکوتكی باشیشــــمان دەب
ئامانج خـراپ نگیشـتن، ک ھـی ئـاکیری پـ کۆتـایی ھـات. بھـۆی ھنـدک 

و پــی لو ئۆپراســیۆنان بــوو، بــە چککــی نــوێ و تازەمــان دەســتکوت 
بـوژاینوە. ھنـدێ ئۆپراســیۆنیش پرەیـان سـند و بــوو ب شـڕ. ھزەکــانی 
ــــۆی فــــرە ھــــزیوە زا، ھرگیــــز  ــــوومت ک پیوابــــوو ھمیشــــ بھ حک

وتنی برکل  سسارافاند کرا، تیایـدا  ئاشـاب ک لراسیۆننا. ئۆپھدەست ن
 ــان ل ــدکی نوی ــران، بم بن ــدار بــوون و گی ــاخیبوونکدا و ســیمچن برین ی

ــدار  ــدا برین ری تــدا کــرا، دۆڤ گــرون داھنــا. ئۆپراســیۆنکیش ل رامــات  گان
بــــوو. لوــــدا چنــــدان ئۆپراســــیۆن، ک تیــــدا تکیکــــی عقــــ جــــووە 
تقلیدییکان و لدایکبوونی پـاوانتی جووەکـان نمایشـی کردارگلـک بـوون 

  کرد. سنووری کاری پرجوئاسایان فروان
گیـدیش تکیکـی  ان دوای گیرانی ئیتان، گیدی بـوو.ی ئۆپراسیۆنکمامۆتک

ــــن ــــی داھ ــــدا عقک ــــوو. ئو لیک کات ــــدا ب کانی تــــاوازەی توانســــت ر و ن
ھم نخشــداڕژەر و ھم جبجکـاریش بــوو.  وەسـتایکی بنیــاتنران بـوو.

ریتانی بۆ ھشکری بل بوو ک کی کارەباییانری ھاوەننو داھک ھـۆ ئند
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ـــابوو  ـــان لن ـــریش ئم چکV3 ناوی ســـووپای ئیســـائیلییوە  ل الین، دوات
قتــــن ــــدنی ب ــــی تقان ــــدی گینرک ــــدکا ناســــرا. گی ــــدراو ب داڤی رەی پپ 

ی ئاسـنینکان پـ خـاپور بکـا، پشـتر ھمـوو ڕگا(مین)یشی داھنا بۆ ئوەی 
ـــدن ل ـــۆ تقان ـــوانیی ب ـــی پ ـــ ســـو ھوک ـــووودوورەوە ب ـــش ئوە د ب . پ

بکرنوە. ئاخر ک وەک ئو لگڵ ئو ھمـوو  ندەتواندرا مینکان پووچڵ
ــابوو. ماشــینک بســر  ــانی وا لســر لپــی دەســت دان وریــاکردنوانش ژی
بنتقکاندا دەڕوا ب ئوەی ھیچ شـونوارک بدوای خۆیـدا جبـ، بم 

دەیتقنــتوە. بــنتقک  کــات شــمندەفركی بارقوڕســی بســردا دەڕوا،
لسر بنمـای ھـزی قوڕسـیوە دروسـتکرابوو. بارسـتاییکی سـووک کـاری 

دەکرد، بنکی  لی دەکـرد. قوڕمیشـپـارچکی زۆر پارچوتنی قوڕسایرکب
ان بکـو ب ھفـت بدواوەی دوان، سی ڕۆژککاتی یاوەری بنتقکان بوو، 

بنتقانوە ھاتووچۆی ھـی ئاسـنینیمان  سۆنگی ئو لیک کاتدا و ل بوو.
وتــــدا پکخســــت. ئــــاوەزی گیــــدی لســــر داھنانکانیــــدا  ل سرتاســـری

ــنتقی  ــابردەوام بــوو: ب ــووی شــیر: ڕگ ــاگرپژن: قووت ــایبت: چکــی ئ ی ت
ــدی  ــاردانی قی عککــای داڕشــت. گی ــدی نخشــی پالم ــا. گی ــیل بۆمب برم

 عککـا، زەبرکـی کمرشـکنیان ل اسیۆنیلگڵ شیمشۆن فرماندەی ئۆپر
دا. دوای ســیمۆنی ی ئــاوارتڕەوشــقــانونی  ل مــاوەیھزەکــانی حکــوومت 

  ھاسمۆنین، گیدۆن ب  "داگیرکری یافا" ناونرا.
 ل ھمـــووئیـــدی ئوە گیـــدۆنکمان بـــوو. کســـکی خۆپـــارز، ســـرکش و 

ار بـوو، رقـی ل الیکیشوە خۆشویست بوو. کسکی خاکڕا و پیـاوی کـرد
دەرندەکوت، ئوەنــدە  خۆدەرخسـتن دەبـووەوە. ھرگیــز ل سـاکیوە بـۆت

ـــدرژی رووت بدەســـت و تفنگـــی خـــۆی  ـــاوکی بژن لخـــۆبردووانی، پی
  چندان الپڕەی مژووی سربازی گلکمانی نووسیوەتوە.

 راکی ئوسردەمک ل نو ھاگانادا بـوو. بـ  ھاتب؟ ئو ل کوێتۆبی ئو 
کسـ بسروشـونی ئۆپراسـیۆنی ٢٣سکرتری ئیسائیل گالیلی لنو ئو 

ــرا. ئو بھــۆی  ســووریادا بــوو، ــی جیھانــدا ک ــانی جنگــی دووھم ک ل می
المان ھـات، ئیـدی ئامیھـای بچکـۆ  سرنجاکشانی نموون ھزرییکانوە بۆ

ــۆ ب ــان ب ــارە مزن ــدۆنک ئو ھمــوو ک ــدۆن، گی ــرۆکی بــووە گی ــانی بی دیھن
  ژیانکی نموونیی بۆ گلکی کرد. ..



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

136 

یـۆل،  ڕۆژسرباری گیدۆن، ئامیزتور و ئاڤراھـام، فرمانـدەیی بـا پـ بپـی 
روڤن ئیسحاق و شمۆئیلیشی تـدا بـوو. یـۆل سـرۆکی ھـۆبی ھواگریمـان 
بوو. کسـکی کمـدوو، فیـت بـۆ ئرککی، پیـاوی کـردەوە بـوو، ئو یکـک 

ــــوو  ــــتم. ل ب ــــدا دیتب و  ڕووخســــارل کســــ ھرە دەمارســــارد ک ل ژیان
جلوبرگیـــدا نمـــوونی پیـــاوکی ئینگلیـــز بـــوو. مـــاوە مـــاوە خـــودی دەزگـــای 

خانـــــــم جنگــــــاوەرکی -گــــــری ئو ســــــبارەت ب ھاوســــــرەکی ھوا
یـان! وھۆشداریان دەدا چونک ب یـاوەری پیـاوکی ئینگلیـز بینیبو -خۆبختکار

ــم کــاتکیش ــن  ل ســروبندی ئ ــاری ژــرزەمینییوە بی ئوەدا بــووین، ل ب
دەر و بیــن ســر گۆڕەپــانی ئاشــکرای جنــگ، یــۆل لســر داخــوازی خــۆی، 
کی لو توانــــایکـــی زیاترمــــان بـــۆ دابـــین بکـــا. ئنـــدەران تـــا چچـــووە ھ 

ڕادەبدەری بکارھنــا و برگی ناخۆشــی زۆریشــی گــرت تــا ل ئرککیــدا 
  ب.سرکوتوو 

رـــوڤنیش پیـــاوی کـــار بـــوو، کســـکی دەســـتەنگین و برھمـــدار بـــوو. بـــۆ 
ھــۆبی  تلئبیـب بـوو. ئوسـانك فرمانـدەی  بشـکی  گورەی ھرمــی 

و سیســـــتمی کۆگـــــاکردنی چک و  ڕادیـــــۆپزیشـــــکی رکخســـــت، مشـــــوری 
یوە دووربینـ بجبخانی خوارد، ک کارک زۆر سر ب گۆبنـد بـوو. ئو 

ــــانی خمشــــوورخ ــــۆۆری برھمھن ــــان ب ــــات خۆم ــــوو، ک ــــانی چک ب  ۆمای
بــــــوونوەی بکرگیــــــراوە عرەبکــــــانی پۆلیســــــی حکــــــوومتی ڕووبڕوو

  بریتانییوە سازدەدا.
ئیسحاقیش یکک ل ئفسرە ھرە بتمنکانی ئیرگون بوو، سرپرشـتی 

 شکخراوباری دارایی و کفـراواڕ زمـوونی دەکـرد. ئمکـانی ئـی ەییکن
  ادەگرت.ڕبردەوام ئمی لباری گونجاو و لباردا 

شموئیل ک دوا کس بوو ھات نـو فرمانـدەیی بـا، ل باشـووری ئفریقـاوە 
چنــد مـانگکی کمــدا بتواوی بــووە بشــک ل  ل مــاوەیھـات الی ئــم و 

و الیکوە رزی لگیراو خۆشـیش دەویسـترا. ئ ل ھمووئم، ئو بگشتی 
ــۆ  ــون ب ــژی ئرگ بو وەک وتندەکان. ئرە ھۆشــمھ ســک ــوو ل ــک ب کی
ــاخ بیاردەرەکانیشــدا ئفســری برپــرس  ھوانــرە بیانییکــان بــوو. ل قۆن

ــا  ــوو ل ئۆرشــلیم ت پل و لــق ســربازییکانی ئیرگــون زڤــای  ئو کــاتیب
  لیومی ھوەشانوە.
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ــ ــا چیرۆک ــدەیی ب ــدامانی فرمان ــچیرۆی ئن ــون. ک ــوو ئفســرانی ئیرگ ی ھم
زۆریان تاوانبارکران، نفیکران، گیران، کـوژران. ئوانی جگشـیان گـرتنوە 

بـــی ئوان برگی برپرســـیارتیک  گنــج بـــ ئزموونکــان بـــوون. تــۆ
بگــرن؟ بــ برگیــان گــرت. ھــزی ئیــرادە ئزموونیشــی لگڵ خۆیــدا ھنــا. 

ــا. میــ ــل و دســۆزی خۆترخــانکردن شــکۆی رۆن ل و دســۆزی خۆیــان می
بردەستکانیشـی دروسـتکرد. ھرگیــز ئیرگـون لبــن ئو زەبـرانی پــیکوت 

یک  ل دواینچمــــایوە و نکوت. فرمانــــدە ھرمییکــــانی یافــــای یک 
یک ل  ل دوایگیــران. چــوار فرمانـــدەی ھرمــیش ناپاکیــان لکـــرا و یک 

تدارە بریتانییکــان. ئفســرە ھرە کوتــن بــن دەســتی دەســئۆرشــلیم 
ــان  ــامیر و ئلیتــزور جــگی ئوانی ــان، ئــالۆن، ت ــاری، مــانۆن، ران گنجکــان، ئ
ـــگی  ـــردنوەی ج ـــرتنوە و ب متمانشـــوە ســـلماندیان ک شـــیاوی پک گ

  ھاوڕکانیانن. 
ھمـوو ئو خکـان بــوون بـرادەرم. لوەش زیـاتر: ئــم ھمـوو بـرا بــووین.  

و ھئل نگـــــاوەران، کواداری جیلـــــی ھم ،نیــــیدووالی یـــــلســــت و م 
،ورەتر نیییان گکسۆزیید  وەش تـاککـو ئیمان بـوو، بکانگای خۆشـحا

شـــادمانی تاریکـــایی بـــاری ژـــر زەمینـــی بـــ. لنـــو ئو لشـــکرە بچکـــۆلی 
ب ک کرماندا زاڵ بـوو، شـتسـتـی بی گیـانی برایقـووم ئازادییدا بئاسـت 

ــدۆزرابایوە. ئوەش ھر ل گــۆترەوە نبــوو، ک نازناوــک بــۆ ئیرگۆنمــان  ب
 مران" بوو. ئـاخر ئـکۆشزانی تنا "خکاردەھباتبومانـدا مانـک بـووین. ل

ـــانی دوو ـــاو  متم ـــانی ل پن ـــادەبوو گی ـــان ئام ـــوو. ھر یکککم ســـرە ھب
 .ی دابنــککـــان شــتی جۆشــدراوڕۆژ ڕۆژدوای  ڕۆژھــاوڕر نامســـیان ل

ـــان  ـــدامکان شـــتی کمی ئیرگـــون و نخاســـم ئفســـرەکانی دەنووســـی. ئن
لبارەی ھاوڕکانیـان دەزانـی. ئوان ھرگیـز ئفسـری لخـۆ پـل برزتریـان 

دەکـرد نیانـدەزانی ئـاخۆ ئوان  ندەبینی، ل زۆر لو پرسانی کاریشیان بـۆ
کــو والو بــی ئتــۆب ن. باشــ  یڕەھــاو متمــان کــوێی و  لئ ک ،ھــاتب

 نــــین، ک نــــانھریمو ئئ ناســــراوانن ســــی ڕۆژکقــــو کــــان زۆر بنام
رێ ڕەخنپـــاڵ؟ ئ رەیان دەدانمیروســــــدەگرتن و ناونـــاتۆرەی سیـــان ل
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ی مرگ ببــوونوە؟ ئرێ ئو دســۆزیی ڕووبڕووبــۆچی ئوان  بــ تــرس 
 "کـــوێنـــاڕونیی ر ئ لوە ســـیـــنڕدەگ م؟ ئـــھـــاتب ـــرەوە کل .و پرســـ

وسـرێ، مـن یک ھۆکـار بـاس دەکم، ک ودەربارەی سووپای ژرزەمینـی دەن
ب ئیرگــۆنی کـــردە "خزانکــی تکۆشـــران"، ئوەش نوەک ب زاراوە بکـــو 

ــزر نمــوونییک، ڕاســت ــوو، خۆشویســتنی ھ ــارەکش خۆشویســتی ب ی. ھۆک
ھر لوشـوە ھـزو  جنگاوەران ب میـل و ھواداری بـرایتییوە جۆشـدا.

  گوڕیان لھھنجا.
یوەندیانم پبـوونئڵ دیسیپلین نگل کتربزبـوون ش یھی بکـو خـا؛ ب

 ش لکنـــــد بـــــوو. شـــــتـــــو ئیرگونـــــدا زۆر توندوبن بـــــوون. دیســـــپلین ل
ە کم ڕکخــراوزۆرلکــردنوە ســری ھندابــوو. ئیرگــون یکــک بــوو لو 

ی خۆیــان ڕکخســتنی ئنــدامکانی واز لپلکــانی ی دەداڕــگژرزەمینیــانی، 
 مــدابوو، ئــگۆڕکــانیش لنییترســی ئاشــکرابوونی نھنــدە مرچــنن. ھبھ

دا زۆر لمــان نورگیــز ھی خواســتی خــۆی  ھوانچپــ یــن بک بکســک
ەکیــــان ڕکخراولنـــو ئیرگونــــدا بمنـــتوە. بــــ لوــــدا ھنـــدێ ئنــــدام 

ــــدکیا ــــاو  ن گڕانوە،بجھشــــت، ھن ــــز نگڕانوە ن ھندکیشــــیان ھرگی
ئیرگون. من ناموێ ئو باری سرنج بدەمدەست، ک ھموو شـتک لنـو 
ئیرگونــــدا تواو عیـــــار بـــــووە. الوازی و زەبــــوونی ئـــــادەمیزاد ل ھمـــــوو 
ــابدیش  ــدا ھنــدێ لکحــای نبــوون، ھنــدێ ن ول .یر ھکــدا ھیگکۆم

ــوون، بم  ــزپڕیک دەیخــوارد ک ســاڕھب ــوو. ڕی ئوە کش ڕاســتیی نب
دیســـیپلین ل زۆرلکردنکـــی دەرەکیـــیوە ھنقوبـــوو، ک ئم ھر  بـــوو

نبـــوو، بکـــو ل قـــوویی نـــاخی ویـــژدانوە بنـــاوانی گرتبـــوو. ھکـــان؟ 
شاشـیکان؟ کتنکـان؟ شکشـتیکان؟ ھـبت ئـم ئوانشـمان ھبـوو. خـۆ 

ل ھمـــوو ئفســـانیک  ڕاســـتیئـــم ئفســـان بـــین. ئـــاخر  پویســـت نبـــوو
ـــرە.  ـــوون ڕاســـتیوردت ـــازاد ب ـــان ل دیســـپلین ئ کش خـــانوادەی یاخیبووەک

  ھروەک چۆن ل بوادا بگرد بوون. 
 و  نمرە و پالنر ئسل منایـب ڕۆیشتئ مداڤید رازیل داینابوون. ئـ ین ک

الزم و نقیبکیشـمان ھبـوو ک عریف، عریـف، باشـچاوەش، نایـب زاپـت، مـ
ــــدیکیان ب برپرســــیارتی  ــــیچ پیوەن ــــالن ھ ــــوو. ئو پ ــــدۆر ب ــــاکۆڤ مری ی

قینی  ڕاســتنــدێ نمــوونھ ر لگبــوو موە نرەکفســکــانی ئرکــان ئ ی



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

139 

ھزاران پیــاو دەکــا، ھر  ــک ک ل قۆناخکــدای فرمانــدەییکمــدا نبــ. پیاو
ا فرماندەک مـالزم بـوو. ل سـووپای نیزامیـدا، بۆ نموون ل ھرمی تلئبیبد

مــالزم فرمانــدەیی دەســتیکی کم دەکــا. باشچاوەشــکانی ئــم ھنــدکجار 
فرمانــدەیی چنــد ســد کســیان کــردوو؛ کچــی ل ســووپای نیزامیشــدا ئم 

ــان  ــب ی ــی نقی ــە لســر ڕلپرســراوتیی ھ ــز ق ــدا ھرگی ــو ئیرگون ن ــد. ل ائی
نبوو. پلکان نیشاننمای پـوەری برپرسـیارتی بـوون. ئوان پلکاندا برپا 

کسانی زۆر خاکی بوون. ئفسرک ھـیچ جیـاوازی نبـوو لگڵ پیاوەکـانی 
سیارتی قوڕسـتر بـوو. پـلک ھـیچ لگیدابوون، بدەر لوەی ئرک و برپر

  ەکی بـۆڕۆژدەمافکی ب ھگـرەکی ندەدا. پیـاوکی ئیرگـون ک ھمـوو ـز
ـــو  نویســـتی لـــرین  پ ـــوو کمت ـــار ب ـــانکردبوو، ناچ ـــی ترخ ـــاری ژرزەمین ب

بکــرتوە، مووچکشــی بگــورەی پــلکی پــندەدرا  ەکدا بــۆ پــڕکخــراو
ــزانکی بــوو. جنگــاوەرکی ســت ئوســا  رەی بــارودۆخی خگــوکــو بب

 25ھر پلیکیشــی ھبــووای، گر ئنــدامی فرمانــدەیی بــاش بــووای، ھر 
دۆالری) مانگان بوو. ئـم شـوفرمان ھبـوون، ک بـاوک بـوون 100پاوەند (

 کی بـارمانـدەیھـی ف یـان لکوە بـوو، مانگانکۆزانیان برخند سو چ
برزتر بـوو. مـن ب ئنقسـت وشـی "مـووچ" لنـوان دووجـووت کواندا 

 داویســتییشــی پم بئاســتــانی ئیرگــون ب ــم. مووچک ســرەتاییکانی دادەن
 رگیــز لکان ھســـییرجیــی کی خدەکـــرد، 14دەکــرد. بــودجڕی نتپــ ٪

جووەکان، ئو پـارانی  ل الین٪ بوو. باربووەکانیش 12بکو ھندک جار 
و  ڕاســـــتوخۆی مانـــــداتوە  دەگیـــــرا دەھـــــات، ئو پـــــارەیش ل دەســـــت

گر واش نبـووای ناڕاستوخۆ بۆ پداویستییکانی خباتک ترخان بوو. ئ
(دەسـت  ئم ئوەی کردمان پمـان ندەکـرا. خـۆ ئگر واژەی سکھگوشـین

پـارەوە ب  ،بــکی ھوەگــرتن) ھــیچ مانــاینیــایید کی ئیرگــون بــوو.  بقــانون
خۆ ئگر دەسـتواژەی "لشـکری دموکراسـی"ش ھر واتـایکی ھبـ، ئوا 

 ککـائیل یرتـز ئیسـی ئکیاخیی زانر خدیمۆکراسـیترین سـووپای سـ ل
  گۆی زەوی.
ــم دوو  ــیش  مــان لڕۆژئ ــوو. ئوان ــل برزکــردنوە ھبژاردب ــۆ پ ســاکدا ب

ەی داڤید رازیل یکمین ھرشی کـردە سـر ڕۆژی نۆڤمبر، ئو 14انی ڕۆژ
ــــان، لگڵ  ــــی گلکم ــــوز، ئو 29ی ڕۆژدوژمن ــــانی ڕۆژی تم ەی ک "کم
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مین بوو لکی ڕجو" کرە  پڕکـابک لکی یش وتمکشکا، ئائیل تئیس
 رە تونـــدەکان بـــوو لی داڤـــاردا نوڕۆژھونـــام ل ی ئـــابی 3ســـیبووی، ک

ــــــــدا ل نی1940 ــــــــر ژابۆتنســــــــکی  ۆرکوە لوی ــــــــی ڤالدیمی ــــــــارەی مردن ب
ویکردبــــووەوە. لو و ڕۆژ بی ئکــــکدا، خوەی مامۆســــتاکی یــــادکردن

ی لکمـــــین کـــــردەی یـــــاخیبوونکی یوەی پـــــلرزکـــــردنب ائیل بئیســـــ
اندا کشــوھوایکی ڕۆژپیاوەکانمــان، ئوانی جیــاوازن یــاددەکینوە. لو 

پشویان بسر ئیرگوندا ھات. بم خۆ ئیرگون شـڕی مـان و نمـان دەکـا. 
وڕەسمی پلھ ر ل ک ،وەکرزکردنب،ن دەبـزۆر شـو مان کاتدا و ل  ب

بڕـــوە دەچـــ. ھرچنـــدە ئـــم کمـــیش بیـــری شـــکۆمندان  شـــوەیکی
کــــی زۆرمــــان لودایم مــــووان دەزانــــن کم ھوە، بینــــدەکتــــی  لپ

 .یکندی بـــــــۆنوای شـــــــکۆمش و ھوەش کدارەوە دوور نـــــــین. ئســـــــ
ەکش کــورتترن. ن قســ و ڕۆژخۆنمایشـکردنک کورتخــاین،  فرمانکــانی 

اردنکی بـدەنگ ھی. ھمـوو ئفسـرک ندوانی تدا نیی. لودا سوند خـو
 ســتبو خــۆی بــۆ م تی خــۆی دەزانــرپرســیارڕزب کیگــاریخوازە نــو

ــدا ھن،  ترخــان دەکــا. ئــاخر خــۆ بــۆن و روڕەســمی کم لبــاری ژرزەمینی
بم ئو بەکمشیان زۆر سرنجاکشن. ئـاخر ل نـو ئیرگونـدا، ک دۆڤ 

ــرونر ھر ســربازکی ئاســای ــلی برز بدەســت گ ــوو پ ــوو، ئاســان نب ی ب
  بھنی...

ئوەش شتکی ئاسان نبـوو، شتکشـم ل ئزمـوونی خـۆموە دەزانـی. مـن 
ھــیچ پلیکـــم نبـــوو. ئوەش نوەک لبر ئوەی مـــن لبر پلھبینکـــی 
خاکڕاییــان بــ، بکــو ناچــاری بــارودۆخک بــوو. ل ســووپای پۆلۆنیــدا مــن 

(عقیـد)یش بـام، پـگی  بـووم، بم خـۆ ئگر سـرھنگ سربازکی سادە
ە تکۆشــرەکدا ندەگــۆڕی. کســک ل نــو ســووپای ڕکخــراوخــۆمی لنــو 

جیاوازدا ئفسر بووە، دوای مانـدوبوونکی زۆر شـانازی بخـۆیوە دەکـرد، 
ک ل نو ئیرگوندا پـلکی بـۆ باشـچاوەش برزکرابـایوە. مرجـی سـرەکی 

ت رگیـــز بـــۆ پـــلختـــیش ھدببـــوو. بـــۆ ب کشـــقکردنواوکردنـــی خـــولی م
ــانک تواو بــکم. پیــەویش پیــەوە.  ــی ئوەم نبــوو خــولی راھن دەرفت

تـا بب ئو ھنگاوە زدەگرنگ یکم، پلکم برزتر ندەکـرایوە. ئوەش 
ــــک ب دیــــداری  ڕادەیک تی. کاتــــودەو کی نیبوونــــا ــــایی بدح ــــووە م ب
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 ئو کـــاتایتی کـــۆمیتی تـــایبتی نتوە یکگرتووەکـــان گیشـــتم، نـــونر
یپرسیم ئـاخۆ بیان دادوەر ساندستۆرم بوو، لکرۆکتی  سرمـی دەسـف

  ی ئیرگون زڤای لویمیوە بدوم.ڕکخراومن چیی، ک بناوی 
  "ئایا تۆ ژەنڕای؟" ئو ب تاسوە وای لپرسیم.

  پبکنم. دەبوایمنیش 
  من ھیچ پلیکم نیی." "نخر.

. ئیـدی خنـدە ایـی بـووە مـایی پکنینکـی گشـتیئو قس ئاوگۆڕکردن بر
  لسر لوی مستر ساندستۆم ی سودی روگرژ ندەڕویوە. 

لگڵ ئوەشــدا خــۆ مــن جــۆرە پلیکــم ھبــوو، بم ندەکــرا بـــۆ دادوەر 
بوو، بکـو لبـاوان ساندسترۆمی باس بکم. پلکش پلیکی سربازیان ن

دژە ســـــربازیان بـــــوو. ل حـــــزووری منـــــدا برادەرەکـــــانم پیـــــان دەگـــــوتم 
"فرماندەک"، وەل لنو خۆیاندا ناویان لنابووم "پیرەمـردەک".. منـیش دانـی 

ووتـاوە نیشـانی پیربـوون ڕو  پدادەنم، خۆشیم پدەھات. کاتک پرچ الواز
منتوە، بکـو دەبـت رەنگـدانوەی دکـی دەردەدا، ئیدی ناوەک مجازی نـا

  باش و گرمی دسۆزانی لخۆوە.
ساکانی خباتدا پیوەندی لنوان سرکردەکان و پلکانـدا  ل ماوەیلودا 

ــۆ  ــدیکی دســۆزانی نھژاو. ئوپڕی خۆئامــادەیی ب دروســت ببــوو. پیوەن
نوناسـۆرکی ھـاوبش. قوربانیدان. خۆترخانکردنکی ب مرج. مترسی و ژا

لســرووی ھموشــیاندا خواســتکی بھــز بــۆ ســرکوتن. کوات ھمــوو 
  سربازەکانی ئیرگون جنگان. کوات ھموو یککان کاری خۆیان کرد.

5 
ــد  ــم ئیرگونمــان دابش کــردە ســر چن ــاخیبوونک، ئ لگڵ ھگیرســانی ی

ئۆرگــــــان تی، کرایــــــوبڕشــــــی بب ل جگــــــک. بــــــکی سروشـــــــتی لق
ەکمـان بــوو، ھروەھــا بــجگ لو بشــ، دابشــبووە جوگرافییکــان ڕکخراو

  ئم لقانی ھبوون:
 لشکری شۆڕش. -１
２- دمی ھک(شۆک). ی 
 ھزی پالمار. -３
 ھزی پوپاگندەی شۆڕشگی.  -４
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بیـارکی   ل ھرئم نیازی چوار لقمان ھبـوو. بم  خـۆ واقیـع  بھزتـرە 
. بۆی لقی لشـکری شـۆڕش ھر ل بیـردۆزدا ھبـوو. وای فرماندەیی جنگ

بکـرێ و ئامزـک بـ  لچاوەڕوان دەکرا ئم لق وەک ھزکی یدەگ تماشـا
دیــــکدا جگیــــان  ل ســــ لقکــــانی ل ھــــیچبـــۆ ھمــــوو ئو ســــربازانی 
ـــووەوە. بم ئم جـــۆرە  ـــازە ڕکخســـتنندەب ـــرت. ســـربازە ت  ســـری نگ

تـپڕین، دوای ئوەی مـاوەی مشـقی سـرەتایی خۆیـان  ھاتووەکان بنویدا
دەبی، بۆ یک ل س لقکان دەگوازرانوە. بۆی لقی ناوبراو ن ئفسـر و 

ت بربازی تـایبس و  ننھـا ئوە بینـی. تڕۆژخـۆی م لـقوتە ئدیـارک ب 
ــــــاری شــــــڕی  ــــــان ب ب ــــــاری ژرزەمینیم دژی عرەب  ڕووبڕووکــــــات ب

 ھموو کسکی نو ئیرگون چـووە یکـ ل ئو کاتیان گۆڕا، پالماردەرەک
  یککان سووپای نیزامی: وات چووە نو لق، ھۆب،  بش و بتالیۆنکانی.

ی دانمزرا. ئوە ھر ناوکی نـوێ بـوو بـۆ ب ڕاستیکی ھدمش ھرگیز 
بـۆ - ک دامزرابـوو. یککش بنـاوییکیکی پشتر، ک بر ل یـاخیبوون

یی دەیــانزانی ھوانی "لقــی ســوور" یــان " -ئی ڕەش" بــوو. بیــرۆکھــۆب
ــدۆر  ــاکۆڤ مری ــرۆککش ھــی ی پشــت ئم یک زۆر ســرنجاکش بــوو. بی

پویســت ب  پیــاوگلکی مشــق  ڕزگــاریدانــابوو، خبــات بــۆ  بــوو. ئو وای
کار بـن، ئکـان دەسـتبرەبیع نـاوچبتـوانن ل ند دەکا، کتمتایب وسـا چ ل

انیش بھـۆی ئـازایتی و ئرتز ئیسائیل یان ل وت عرەبییکان ب. پیاوەکـ
(ئســمری) ھـدەبژردران. ئوان مشــقی سـربازیان پــدەکراو  ەشـیپست

بـوو،  ئوە وانی زمانی عرەبیش دادەدران. پکھاتی ئم "لق سوورەش" بۆ
بــن. ئوەش بیــرۆکی 'بــارکی ک تنــانت بــۆ ئنــدامکانی ئیرگــونیش نھنــی 

ژرزەمینــی لنــو ژــرزەمین"دا بــوو، سریشــی نگــرت. ھرچنــدە شــتکش 
کردەیکی بوران بوو، بم جبجکردنکی کشی تكی نایوە، ئـاخر 
بۆ ھندکیان خۆش نبوو. لپکوە ئوە قومـا ک باشـترین ل پیاوەکـانی، 

ل ئیرگــون کشــایوە. ئنــدام دســۆزەکان، تنــانت ئفســرەکانی خۆشــیان 
یان پـم شـتخۆشی و ناخۆشـی ئیرگونـدا بـوون، ئ ی لوانیر ئبوو و سـ

(ھـــگڕاوە) خـــوێ ب  اکــردووە؟ راکـــردووشڕلــی تنگیشـــتن. ئـــاخر ئو 
ــــوو ھیچــــی لگڵ  ــــدەخوارد ک ســــوندی خواردب ــــدا دەکــــا. ئوەش نی برین

یرەی  پیــاوە خۆبختکرەکــان و ئفســرە ە ســڕەفتــارئیرگونــدا نمــاوە. ئم 
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گرنگکان دەگڕایوە بۆ نزمی ئاستی مـۆرال لنـو پلکانـدا. ئوەش ئسـتم 
ک بکــرێ. لگڵ ئوەشـــدا ڕاســـتیبــوو شــیبکرتوە یـــان ئامــاژە ب خــودی 

ـــــی  ـــــان ب ڕاســـــتقینراکردووەکـــــان بدوای راکردن دا نچـــــوون. پیاوەکانم
ــک گۆشــکرابوون، ک لماگــدبوومان:  بن ــدا روان ــم ســرکوتووان ل دیان ئ

بـ یکـ  ھر چۆنـکبوەی ھزری نموونیی شت گرنگکی نوەک کس. 
؟ بھر جۆرــک بــ یکــ رایکــرد؟ ئــ چیــدیک؟ خــۆ قیــامت برپــا ڕۆیشــت

نــاب. ئــاخر ســرباز ل نــاخی بــوای خۆیــدا ئرککــی دیرۆکــی لســر شــان 
ک جبجــ بــکی ئوســا ب چاوپۆشــین لوەی ئرک ھر دەبــدانــاوە. تــۆ 

پــت بــ یــاخود ئرکک رەت بکیــتوە، جــا ئوە چ نیــارەکت بــ، یــاخود 
ــرادەرەکی  ــان ھــاوڕکت یــان  ئفســرەکانت. وەک ڕۆژب ی پشــترت بــ ی

  سربازکی ری ئازادی، فرماندەی ھرە بای تۆ خودی دۆزەک بوو. 
خمـدا سـریھدا، بم ب خۆشـی و شـادمانی گۆمزی 'لقی سوور' ل نـو 

 موو راکردووەکـان دووبـارە لگیرسا، ھھ کک یاخیبوونھات. کاتکۆتاییپ
بـــوو، بم  وێئوەش سرســـامیکی نـــیک نیزامییکـــان خۆیـــان بینیـــیوە. 

ئمجارەیـان ب ئـۆخژنکی خۆشـحایان بــوو. ھر دونـ بـوو فـن و فیســار  
ـــی ـــوک و نفرەت ـــ خـــۆ  ت ـــووە ســـردار، ئ ـــی چووب ـــرد و ل ـــون دەک ل ئیرگ

ھنـــــووکش بـــــۆت ئفســـــرک و ل برەی پشـــــوەی؟ ئوان چاویـــــان 
ھدەگۆفت. دۆستایتی نۆژەن بووەوە. جارکی دیک زۆر ئاسـتنزمی مـۆڕاڵ  

 برزبووەیوە. 
 مووشـیان لی ھبوون نـزیکنگاوەری نایاب ھو "لقی سوور"دا  زۆر جنل

دا ل عرەب دەچــــوون. بم خــــۆ وەنبــــ ھر خكــــی وت ســــارڕووخ
 نازیش لشـــکـــن. زۆر جـــووی ئ ـــک ب ـــان پســـت ئســـمر و تاری عرەبیک
 رتریش  بـوون لسـمک جـاران ئنـدبـوون، ھرتر نسموان نائوڕوپا لئ
عرەبکــان. تــاک ئنـــدامی ئم لــقش ک ب شـــوەیکی کســیی دەمناســـی، 

، ک زۆر ل جنگـاوەرانی یکی ھـدم ڕاست بـوو. ئوەش خکی لۆدز بوو
 گکۆم تیڕۆژلرچاوەییھوە سـکـانـک رخـوارەوە چی ان گرتبـوو. لۆک

تی  کتایبنبالی رانی  لیامنوکرابـووەوە، ڕۆژپوە بوانیی ئینگلیـزیینـام
 "دەســتی ڕەش"ی ئیرگــون بــوو گــوای تنھــا ل جــووە ەیک دەربــارچیــرۆک

ش لیفســــانم ئکھـــــاتووە. ئوە پکــــاننییمرینـــــی  یربکی بســـــنوور
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سیاسیی جووەکانوە دەنگی دایوە. ئیدی ویستیان بچووکمـان بـکنوە، ئو 
مان لــوخۆیانــدا دەیانچرپانــد،  شــتنل ــزانڕو ببگــرن، ئــاخر ئنــد ھھب

ییکـــانوە یـــان بدەنگـــی برزەوە دەیـــانگوت، خـــۆ ھمـــوو ئیرگـــون ل یمن
ەشـکان" ڕ"یمنیی انی دەربارەی چیرۆکپکھاتووە. دوژمنکمان بۆی ئو 

ل ک و لرـــــای  ســـــ ســـــرکی دیکشـــــوە "جـــــووە پیســـــکانی ئوڕووپ
ەشـمان بکـا و ب قـزەوە خـک سـیرمان ڕھتی" بودەکردەوە، بکو ڕۆژ

جـووە سیاسـیی وە بـوو، کھــاتنزەیـی پی بوەش مـایر بکـا. ئەکــانی ڕکاب
 نو جــــوداوی ئ ــــن ــــوان ڕخۆمــــان کوت نوەی لب ،ر دوواسیســــتیانھ 

ســامتیان ھنــدێ شــیرین کــرد. نازییکــان ئوە جنــگکدا پوپاگنــدەی دژە
فرببــوون، بــن: "لوانی ھمــوو جووەکــان کۆمۆنیســت نبــن، بم ھمــوو 

ان ب ئمیـــان کۆمۆنیســـتکان جـــوون." ھاوشـــوەش ھنـــدێ ل زایۆنیســـتک
ــی ئیرگــون  ــین، بم ھمــوو خک ــان ئیرگــونی ن ــوت: "ھمــوو یمنییک دەگ

  یمنین."
ھـیچ شـتکیش بو شـوە ونـاکراوە نبـوو. ل یکی ھـدم و بـاقی لقکــانی 

کـــۆمگ جووەکـــان و چـــین و   ل ھمـــوودیـــکی  ئیرگـــون، ئنـــدامکانمان 
ــدا و توژەکانیــانوە ھــاتبوون. ئــم خکمــان ھــ ی ل تــونس و ھــاربین، پۆلن

ئران، فڕانـس و یمن، بلژیـک و عـاق، چیکۆسـلۆڤاکیا و سـووریا بـوون؛ 
ئــم خکــی خــۆجی وت یکگرتووەکــانی ئمریکــا و بوخــارا، ئینگلســتان و 
سکۆتلندا، ئرجنتین و باشـووری ئفریقیـا، زۆریشـیان ھـی ئرتـز ئیسـائیل 

ئـم  ھرگیـز ووککراوەی نتوەی جـوو بـووین. بوون. ئم نموونیکی بچـ
ـــان  ـــا داوای دســـۆزی و لھاتووییم ـــم تنھ ـــۆیوە، ئ ـــان ندەک ل بنچکم

 گکۆم کانمان لدەکردن. ھاوڕسـتیان ڕۆژلو ئیرگونـدا ھن کاندا لتیھ
ـــرد و ب ـــی. ھـــیچ کســـکمان شـــتکی وا  بخۆشـــی دەک ـــان دەزان مـــای خۆی

خۆیــــــان  گــــــوای لوان  برزتــــــر بــــــ؛ ئوانــــــیش ب گمـــــژانی ننوانــــــد
شـیان بکمتـر لوانـی وەی ھست ب نادادی نکن و خۆیارمتیدەربوون ب

ــان دەجنگــان و ھر ــوو.  دیــک نیت پشــچاو. ئوان ھاوڕی ئوەش بس ب
ــایی  ــلو پ ــرین پ ــوون و گیشــتن برزت ــاتوو ب ــا و لھ ئوان کســانی بتوان

 ٣٩ۆمۆ لڤی یکمین سووپاساالری یـاخیبوونک سـفاردیبرپرسیارتی. شل
                                                                                       

 ٣٩  . فاردی مەبەست لە جووی سپانی و پورتوگال و باکووری ئەفریقیایە. وەرگ   س
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بــوو. ئــوزی براشــی ل گڕانوەی ل زینــدانی ئریتریــادا بــووە فرمانــدەی 
ھرمــی تلئبیــب و  فرمانــدەیی ھزاران کســی کــرد، ھر واش مــایوە و 
پاوانــــان جنگــــا، ل دوواییــــدا ل  شــــڕی یافــــادا ســــری لپنــــاودا دانــــا. 

ناپــاکی لکــرا و  ئو کــاتیک فرمانــدەی ھرمــی حیفــا بــوو تــا  شیمشــون،
ـــم ڕادەســـت ی دەســـتی ســـربازی بریتانیـــا کـــرا، خکـــی ئـــران بـــوو.  ئ

ــانی دژی ــوو، ئو ئۆپراســیۆنی قارەمان ــدۆنمان ل ئۆرشــلیم ھب ــا  گی بارەگ
چاالکییکـانی  ی و سـووپای داگیـرکر ئنجامـدا ویسرەکی پۆلیسـی سـرباز

ر سـفاردیانی بـوو. دوو  بویـش ھنجام دەدا. ئئ زین و پیاوانبکی نگیان
پیــاو، ک چــوون بر پتــی ســدارە، ئکۆشــی و کاشــانییش ھر ســفاردیی 

ئمیـــان  ەکانمـــان لڕکابرەشـــکردنی دوژمـــن و ڕبـــوون. ئو تـــاندان و 
ــر ــوو. ئو کســانی ســووکایتیان پک ــم ب ــایی شــانازی ئ ا، ھدەســوی، م

بوون جنگاوەری بخۆناز ل نو پلکانی ئیرگونـدا، ئیـدی ئوان پیـاو و ژنـی 
خوازی بـوون. ئی ڕزگاریئازاد و یکسان بوون و ھگری ئای نامووس و 

چــی لبــارەی ژمــارەوە؟ ئــم ھرگیــز ژمارەمــان نکــردۆت پــوەر. بم لو 
ــــویڕاســــتی بــــاوەڕەدام زۆر نــــزیکم لنم لــــر بگوە ئ  و لــــق و ھــــۆبئ

ھتیکـــان ل ڕۆژجیـــاوازانی ئیرگونـــدا ئنـــدامانی کـــۆمگی ســـفاردی و 
25 ــــر و ل ــــدمدا و ل 35٪ کمت ــــانی ھ ــــوون. ل یکک ــــاتر نب ــــش زی ٪ ی

سـۆنگی جختکـردنوە سـر رەنـگ ئسـمری پسـت، رـژەک لوە برزتــر 
  ٪ بووب.50تا  45بوو، لوانی ل نوان 

کــانی ھــدم دەســتپکی ئۆپراســیۆنکانی یــاخیبوونک بــوون، ئنــدامانی یک
ەکـــانی ڕۆژبم بکـــردەوە ھبـــوون ئایرەکیـــان  رەوا نبـــوو. ل مـــاوەی 

قابوونوە ل خباتدا، یککانی ھـدم لگڵ یکی پالمـار یکیـان گـرت و 
 ـــری قوڕســـیان ل ـــا و زەب ـــان پکھن ـــاودەنگی ئیرگونی ـــزی ھرشـــبری بن ھ

ی ئینتداب ل ئرتز ئیسـائیلدا ڕژمل گندەی  ڕاستوخۆسنران دا، ک چو
برپرسیار بوون. لو چوار لـقی نخشـمان بـۆ کشـابوون، سـیان مـانوە، 
ــــزی  ر و ھرشــــبــــزی ھ ــــیش ھ ــــوون: ئوان ــــان ب ــــردەوەش ھر دووی بک
ـــو ئوانیشـــدا بردەوام کشـــمکش  نـــوون. ل ـــدەی شۆڕشـــگی ب پوپاگن

: ھموو ئندامکی یکی ھزی ھرشبر دەیویسـت بگـوازرتوە بـۆ ھبوو
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نــو ھــزی پوپاگنــدەی شۆڕشــگان، ھــیچ ئنــدامکی ئو یکیش ئامــادە 
  نبوو بچت نو ھزی ھرشبر.

ئوەش تنھــا تــاک کشمکشــی نــو ژــر زەمــین نبــوو. شــڕی ژرزەمینــی 
ــدا بچــووککراوەی دەوت ڕاســتینمــوونیکی  ــاری جنگ ــک ک ل ب تدەو :

ب. ئاخر خۆ لشکر خۆی ھبوو، پـۆلیس و دادگـای تـایبتی خۆشـی ھبـوو. 
 .بـــتـــی ھکارەکـــانی دەوجبج مـــوو باســـککخرابـــوو، ھک روەیشـــب
لسرووی ھمووشـیوە، برپرسـتی نوەک ھر ژیـان و مرگـی تاککـانی 

وەکـــانی لمـــوو نکـــو ھـــی ھـــوو. ب ـــ ھر لو  سرشـــان ب ئوەش وەنب
ــــــن ــــــان و ڕوانی ــــــ. وەک وەزارەتک ــــــی ل دەوت بچ ــــــاری ژرزەمین وە ب

ھبـوو، لنـو خۆشـیاندا دامودەزگای میریی، ئاواش ژر زەمین لق و ھۆبی  
ـــــاری و ـــــرۆڤوە  ھاوک ـــــاخر ئوەش ل سروشـــــتی م ـــــوو، ئ ـــــای ھب دەمق

ئو ئۆتۆنـۆمییی سریھدابوو. فرماندەیی ھرمییکان حزیان بچـارەی 
یککانی ھدم و دواتر ھی ھزی ھرشبر ندەکرد. فرماندە ھرمییکـان 
دەیــانگوت: "ئــم چــارەی ئو کاروبــاران دەکیــن، ک دەکون نــو ســنووری 

مـــانھ دەناســـین ک کـــانو چئ ممان. ئـــکرمانـــدەییف  مئـــ .(و نیمـــان)
چی ئم خۆمان بۆ ئۆپراسـیۆنکان خکی خۆمان دەناسین. باش کوای بۆ

ـــــــن؟" ئم  ئامـــــــادە نکیـــــــن و ھر بخۆشـــــــمان ئۆپراســـــــیۆنکان نکی
بگوبنــــدەش زۆر لۆژیکیـــــان بــــوو. بم  وەمـــــی فرمانــــدەی ھـــــزی 
ـــــوو. "ئۆپراســـــیۆنکانی شـــــڕ" وەک ئوان  ـــــر نب ھرشـــــبریش لو کمت

دەکــــرێ.  ی بــــۆدەیــــانگوت، "زۆر جــــاران ب شــــوەیکی خــــرا ئامادەکــــار
ی ھبــن. ئو زۆر ب ڕۆفرمانــدەی ھرمکــان وەک باوکــک وان ک زۆر 

 شــــرچاوە ککخراوســــڕ ل و کــــاتنھــــا لت مئــــ .رقاوە ســــکــــانەیی
 م دەبـــین، کـــاترج ـــاریگرییک خ ـــدیمان ب ئفســـرە  ڕاســـتوخۆک پیوەن
".بوە ھکراسیۆنکانی ئۆپیخۆج  

ھر ایدا ناوبژی بکی، بتـایبتیش ڕو لنو ئو دوو شتکی ئاسانیش نبو 
الیـان  لباشـترین پیاوەکانیـان دەگڕان ک چاالکییکنیـان پـ بـکن. لو دوو

 ھر دووپیدا دەبوو ک ھاواری بسـر  کاتدا من ھستی ئو دادوەرەم بۆ
  دووالی کشک لسر ھقن. برەکدا دەکرد بوەی ھر
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دەربــــارەی ئو ئۆتۆنــــۆمیی بخشــــرای ھــــزی ھرشــــبر ئو دەمقــــایی 
ــارەی  ھاوزەمــان لگڵ مشــتومکی دیــکدا تریــب دەڕۆیشــت، ئویــش دەرب
ـــی دیـــک نبخشـــرا. دەزگـــای  ـــک بـــوو ک ب لقک جـــۆرە ئۆتۆنـــۆمییکی دی
ھواگریمــان ھرگیــز لوە کــۆی ندا، داوای جــۆرە پــوەرکی ئۆتۆنــۆمی بــۆ 

کــا. ئم لقمـــان ل مـــاوەی خبــاتکدا کـــاری مزنـــی و چاالکییکـــانی ب کــار
 گر و ئاسـن پالمــاری دوژمنــی دەدا،کـردن. لو کــاتی ھـزی ھرشــبر ب ئــا

یش بشـــکی زۆری ســـرکوتن ب ڕاســـتھواگریمـــان ب مشـــک دەجنگـــا. 
بســــر ھزەکــــانی میریــــدا ب ئاشــــکراکردنکان، ب زانیــــاری و پشــــتنی 

ب بـــوو، ک ئاسایشـــییان شـــی بـــســـتی ھاوبدان و ھنکـــۆ ســـتبوویان، ب
ھیــــی دەربــــارەی شــــڕی ژرزەمینینــــی ھواگریکمــــانوە بنــــد بــــوو. 

جگری یۆل و جگـرەوەی بنـاوی  ل الینئندامکانی دەزگای ھواگریمان 
ـــوو  ـــیمیشـــل ب ـــوو  ڕابرایت ـــر ب دەکـــرا، ک خمخـــۆری دەســـتکوتی مزنت

ل پـــــــوەری ئــــــازادی پـــــــدرابا.  ینتــــــریگرھاتبــــــاو رووبرکـــــــی بربر
تایبتمنـــدانش ئو بـــۆ پشـــتگیری بگوبنـــدی خـــۆی، دابـــونریتی دەزگـــا 

 وە کنایتانی دەھکانی دەوگریواوخۆھبـن  ڕاست فـلتی ڕکی حکـووم
  ناوەندەوەن. 

بھـۆی لتگیشــتن و لبـوردەیی نمایشــی ھمـوو ھاوڕکانمــان، ئـم بســر 
خۆییکانمانـدا سـرکوتین، ک ل پویسـتی دابشـبوونی کـار کشمکش نو

ــک و تاســخ ــوان زۆر لنکانیــان  لرکرخســتنی ئرۆشــیان بــۆ سو پ
 مبگــــوترێ، ئــــ ک ــــدەڕۆیی بــــز بــــوەش وەنرچاوەی گرتبــــوو. ئســــ
 تییمــــان بزمــــوونی میکــــانیزمی دوورزەمینیــــدا ئــــاری ژ ھموومــــان ل ب

ـــم  ی و ســـبر، بڕوونـــاک شـــکۆ و خوشـــکانییوە وەرگـــرت. بگشـــتی ئ
ـــــــز لوەدا  ـــــــووین، بم ھرگی ـــــــدا زاڵ ب بســـــــر کشـــــــ ناوخۆییکانمان
ــزی ھرشــبر و  ــوان ھ ی نترســناک ییــا ــایی بو دەمق ســرنکوتین کۆت

  ھزی پوپاگندەی شۆڕشگاندا بنین.
6 

وپاگنـــدەی ئرکــی بوکــردنوەی پیامکــانی یــاخیبوون درابــووە ھــزی پ
ـــاری ـــایکی مزنـــی زانی ـــابوو. ئرتـــز  شۆڕشـــگان. ئـــم کۆگ گشـــتیمان دان

نبوو، بکو گلـی  خۆزاییانیسرچاوەیکی گورەی  ب تنیاھر  ئیسئیل
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ـــش  ـــوو، ئوی جـــوولک خـــاوەن دەروازە ســـامانکی ب بھـــای خۆڕســـکان ب
ش و بتـاڵ ن عقکان بـوون. ئو گلی بیـریش دەکـاتوە ن ب وشـی بـۆ

ب کردەیکی کـورانش قـایل. ئوان دەیـانوێ بـزانن بـۆچی شـتک کـراوە و 
وونکــــردنوەی ڕۆ لو کــــاتدا کــــراوە. خککمــــان ئوەی ک کراویشــــ بــــ

ـــمش  ـــان دەویســـت، ئ ـــان لم ـــوایکردەوەکانی ـــاو ئاس دەب ایشـــی ئوەی لپن
ــــارزن،  ــــدەین، ک نیشــــانی لڕدەمانویســــت بیپ ــــردەوە ب تگیشــــتن و وونک

  ھاوسۆزییان بوو.
 ک ،انـــدەی شۆڕشـــگ ـــزی پوپاگن ی کـــاری ھـــک ھروەھـــا ھۆکـــارکی دی
ناچــاری کردبــووین تکانــک ب پالمــارە زارەکییکانمــان بقد فیزیکییکــان 

بوو پوپاگندەی دوژمن ئـمی وا ونـا کردبـوو، ک ل نزمتـرین  بدەین، ئوە
تکی جگیــر و بـــی جــو بـــوو. بم خـــۆ نزمکــانین. ھـــبت ناونــاتۆرە شـــ

ــــــوو. زۆر کس  ــــــکی لوەدا ھب ــــــن مبســــــتکی دی ــــــدەی دوژم پوپاگن
سـر شـمندەفرەک لبیـرە ک بھـۆیوە دەسـتمان  پالمارەکی ئـمی بـۆ

ــــە چککــــی زۆردا گــــرت.  وا ل ھمــــوو ئۆپراســــیۆن  ڕنمــــاییبســــر ب
ــــاری ناچــــاریش وامــــ ــــدەکا ئو کــــردەوە ھاوشــــوەکان دەرکــــران، ک ب ان ل

ھرشــبران بنــونین، بم تــا پمــان بکــرێ ئــازاری کس ندەیــن. ئو بــە 
تقمنییی لو کـردەواندا بکارمـان ھنـا، وا دەخمنـدرا بـایی وەسـتاندنی 
شمندەفرەک بکا، ھرچندە مایی خۆشحایش نبوو، بم ھی وا نبـوو 

یـــان زیـــانکی زۆری پبگینـــ. ئیـــدی  بشـــکن شـــمندەفرەک تکوپـــک
 رەکندەفمشـــ دانـــابووە و ل بۆســــــو داروبـــاردا خۆیـــان لنکوڕەکـــان ل
دەرکوتــــــــن، دەورەی پاســـــــــوانکانیان درا و چککــــــــران. ھمـــــــــوو ئو 

شمندەفرەک ھیچ ربوارکی مدەنی -اربدەستانی نو شمندەفرەک ک
ھــۆی  دەستبســری. کمکیشــیان ک بگــوازرانوە شــونکی  -ھنگرتبــوو

بۆمـــــایی سرســـــامیکی -وشـــــابوون تیمـــــارکرانڕشوشــــی جامکـــــانوە 
ئندامانی فریاگوزاریکانمانوە بـوون. بـی  ل الینتیمارکردنک  -گورەش
ــــان.  ٣٨.٠٠٠ ــــانی خۆی ــــنک و بارەگاک ــــان گڕانوە ب ــــرا. کوڕەک ــــش گی دۆالری

ئـــــــم چـــــــی ل بـــــــە پـــــــارە  کاربدەســـــــت بریتانییکـــــــان دەیـــــــانزانی
نـــنوە. ل دەستبســـرداگیراوەک دەکیـــن، بـــۆی ھوکـــی زۆریـــان دا بیگڕ

(ھدرای) نزیکــی شــونی ئۆپراســیۆنک جــاڕی بــاری ناکــاو و قدەغکردنــی 
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وبانکــانی ڕگی ڕەوانھاتووچۆیــان دا. دەســتی تــایبتی گڕۆکــی لــگڕان 
وبانانیـان پشـکنی. ئو بـارھگرەی اڕگئوێ کران. ھموو بارھگرکی ئو 

ـــی  ـــی پشـــکنیان بم دەســـتیان لبن ـــوو، بچوپ ـــادا ھگیراب پارەکشـــی تی
  ھمبان دەرچوو.

ـــــزووتنوەی  ئۆپراســـــیۆنک لو ســـــردەم کـــــورتدا کـــــرا، ک یکتـــــی ب
ئـمدا دژی دەسـتداراتی  ل پـاڵبرگریکردن دروسـتبوو؛ بوەی ھاگانـاش 

یکک ل کۆبووەنوە نیزامییکانمان لگڵ سووپاسـاالری  ا. لبریتانیا جنگ
پیگـوتم؛ ئفسـرە باکـانی بریتـانی زۆر ب نخشـ و  ٤٠ھاگانا موشـ سـنه

جبجکردنـــی پالنـــی ئۆپراســـیۆنک سرســـام بـــوون. ئو ئۆپراســــیۆنی 
ی دارســتانی ھــادرای ب "کــارکی خــاون" ونــاکرد. ئــم ئامــادەبووین پســندان

 وە خـۆش بــین کم زۆر قـوڕس بــوو لیــن، برامـۆش بکف کراسـیۆنئۆپ
 "کنـــاو ـــای دیـــکی دەســـتی  ل الینلســـر 'کـــارە خ ئفســـرکی پلب

 ریتانیــــا لڕۆژسووپاســــاالری ب و خـــــانمدا نووســــرابوو. ئننــــامالی ل 
ــڕۆژ ــامیکی ھرە بربــوی بریتانی ــز ئیســائیلن ، تــا ب اوە نردرابــوە ئرت

"دەزگیـرانکم ک   ل الینملیۆنان ل خونرەکانی بـ، گـوای ئو پالمـارە 
شــۆخکی کژەی و شــو ڕۆژ  تفنگــی ل گــۆلمدای، ســرکردایتی کــراوە." 

کـردەوەکی 'تیرۆرسـتی  ل برامـبر(ڤامپـایر)ە  دوای وناکردنی ئو خـونمژ
شــتر. پـدەچوو ئو دەنگــۆی ب دڕنـدانکی' ھادریـادا مــوی لش دەبـووە ن

ــــانییی  ــــان ھزار بریت ــــو ئو دەی نــــین، ل ــــارمتی ئوەی داب بردەوامــــی ی
 ل الینشانشـــــــــــینی یکگرتـــــــــــوودا کوا خزمکانیـــــــــــان ل ئیســـــــــــائیل 

حکوومتکیــانوە نــاردبت دۆزەخ، جــۆرە فشــارک لســر دەســتدارانیان 
ئیدی تنانت ئو خـانم  شننوە.دروست بکن، تا زووە رۆلنیان لوێ بک

ــۆڕۆژ ــاتی ژن ئســمرەکمدا دەزگیرانکــی کژەی ب  نامنووســش، ک ل جی
دانـــابووم، بو ونـــاکردن سیروســـمرەی، بـــ مـــرازان یـــارمتی ئوەی دا 

بکشــتوە. ئو ھـــاتبوو بمــان بزرنـــ و ئوەی  ب خرایـــیی مانــداتی ڕژمــ
ک قزمان لبکاتوە. بداخوە بدنیـایوە نووسیبووشی مایی ئوە بوو خ

                                                                                       
کاری مستەر بنگۆریۆندا کاری دەکرد   ٤٠ بەج ک بوو کە لەگەڵ دەستەی ج کی گروپ رە سیاسەتوان ئەو جوام

  کۆمۆنیستی توندڕەوبوون.-و چووبووە ڕیزی ماپام، کە پارتی سۆسیالیست
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ـــدێ  ـــان ھاوبـــازاڕی ئو پوپاگنـــدە ڕەگزھن ی جـــوولکش و ئۆرگانکانی
 فسنزمت وڕنبوون.ڕووم زەونق نوش  

ئـــم ناچـــارکراین برگـــری لخۆمـــان بکیـــن. برچـــاوڕوونکردنوەی خـــک 
رەســتک ــک لکمــان بــوو. یکباتاوی خبــکی دانشــکــانی  برە گرنگھ

ی ژرزەمینیمـان ھر ڕادیـۆئم ئزگکمان بوو. ئم بیکجار نمانـدەتوانی 
ھنـــدەوە  ب بردەوامـــی و ھم تواو کـــارای بکیـــن. ئـــم ب شـــتکی دوو

ـــــدا،  ـــــک بســـــر ئزگکمان موەی کـــــردن ـــــرد. دوای بوک دەســـــتمان پک
ل (کخشــدەزگــای پ) مانرەکشــت ترانزســتی ئی مــاکر رازیــل، خوشــک

ئوان دوو منــداڵ و  ل دوایداڤیــددا گیــرا. ئشــتر و ھاوسرەکشــی گیــران. 
دایبــاب پیرەکیــان بجمــان و بــۆ کــوڕە تاقانکیــان ھر شــین و واوەیالیــان 
 ھـــــــودا زۆر لر و یشـــــــتم و ژانـــــــی گیرانـــــــی ئخ مالی ئـــــــبـــــــوو. ل

.  ئشتر مـاوەیکی زۆر دەستبسرداگرتنی سندووقی دەزگاک قوڕستر بوو
ل بنــدیخانی بــت لحیمــدا مــایوە، یھــوداش چــوار ســای ل ئۆردوگــای 

ـــادا  ـــا ل ئفریق ـــ منف ـــای ڕاکشـــازۆرەمل ـــم دەزگ ، بم زۆری پنچـــوو ئ
  پخشکی باشترمان پیداکرد.
ـــدا ھر  ـــنج خـــولک لســـر یک ئزگمـــان ب تنیـــایکمجـــار لیک کات پ 

ــــدبووەوە، ک پخــــش دەکــــرد.  ــــی ئوڕوپیمــــان خون ــــاتی ژرزەمین ل ئدەبی
ــا،  ــامرکی تایبتمنــدیان بکاردەھن ــان ئ شــش خولکــدا  ل مــاوەیئمانک

ــــم یک  ــــۆی ئ ــــان دەدۆزیوە. ب ــــزگی پخشــــکراوی ژرزەمینی نی ئشــــو
ــــان دەھشــــتوە  ــــ. بم لو  بر لوەیخولکم پخشــــکمان ئاشــــکرا بب

کش تـا دەھـات پرەیدەسـند ندوو بـووین. بـارودۆخی وتکینوبینشدا ما
تر دەبوو، خباتکشمان چوپتر دەبوو. ئیـدی پویسـت بـوو پخشـی و جدی
ـــدا ڕادیۆ ـــم ئاگادارینامیکمـــان بوکـــردەوە، تیای ـــ. ئ ـــر بب کمـــان برفراونت

ی و ئگر ھـــزی ک لبـــن پاســـوانتی چکـــداڕەوشـــھۆشـــداریمان دابـــوو، 
ھوبدا جارکی دیک دەسـت بسـر دەزگـای پخشـماندا بگـرێ، ئوا چکدار 

باجکی دەب ب خون و ژیانیان بدەنوە. ھۆشدارینامک کاری خـۆی کـرد. 
ــنوە.  ــازدە، بیســت خــولک برز بکی ــۆ دە، پ ــان پخشــکمان ب ــدی توانیم ئی
دیـــاربوو دەســـتدارەکان دەیـــانتوانی شـــونپی پخشـــکمان ھبگـــرن و 

ــ ب ــداریان ل ــان نکــرد دەســتیکی چک ــز شــتکی وای ــدۆزنوە، بم ھرگی ی
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، ئگر ئوان بــۆ پخشــکمان ئوە بــوونزیــک بــکونوە. دیــارە ھــۆیکش 
نشـتوانن پخشـکمان پھبگـرن، خـۆ  ڕەنگبـبن، ئوا زیانیان لـدەکوێ، 

ک ل  -ئگر لوەشـــدا ســـرکوتن، ئوا ئیرگـــون تکنیکزانـــی دیـــکی ھن
ــارە ھرە باشــکانی وت بــوون ــای پخشــکی دیــک  -تکنیک ھر زوو دەزگ

 لج دادەننوە.
کـارکی دیکیـان بـۆ دەسـتوەردان ل پخشـکمان دۆزیوە، ڕکچی ئوان  

ز ڕاکشـابوو. گـۆبللو کاتانشدا سرنجی دەیان ھزار گوگری بۆالی خـۆی 
ـــا جنگیـــی دووھمـــی جیھانیـــدا گرد ل میـــانی وکـــۆی زۆر گلحۆیـــانی دا ت

کـان بمانروەک ئاتی مانـداتیش ھدوای  دەنگی بی بی سی کپ بکـا. دەسـ
ــان  ــی خۆی قکنیکارەکانیشــمان عڕا. تماندا گکخشــکانی پپۆلــژی شــ در
بکارخســـــت تـــــاکو ئو دەســـــتوەردانی دەســـــتداران پکـــــبخن. ئوان 

لوابا ل شپۆلکوە بـازی بـدای  دەزگایکی نرەری وایان دروستکرد ک بۆی
ـــیش ل ئرز ـــک. ئوان ـــدا  سرشـــپۆل پخشـــکی دی و ئاســـماندا ھر بدوای

ــک  کوت. خولڕ دەکگخشــی "قاچــاخ" بــاریکراودا پ دەگڕان. ل خــاکی دی
پاشــتر دەزگــای تشــویش ب شــیوەنکی نــاخۆش لســر پخشــک دەیکــردە 

ازرتوە سـر درـژە شـپۆلکی دیـک. زیەزی. ئیدی دەبـوای پخشـک بگـو
گوگرەکــانیش ب پرۆشــوە میلکیــان بــادەدا بکــو بــیخن ســر دەنگــی 

چنــد چرکیکــدا لســر شــپۆل درــژەک  ل مــاوەیئمریکــا. ھنــدک جــار 
یان دەردەچــوو. ل کاتکــدا ل دەســتئزگکیــان وەردەگــرت، ھنــدک جــاریش 

شویشـــی ھر بدوادا دەگڕا. خـــۆ ئگر ئو ھراو شـــیوەن جاڕســـکرە ت
 دەبــــــوایئمجــــــارەش لســــــر شــــــپۆل درــــــژی دووھم بیگرتبــــــا، ئوا 

ــایوە  تکنیکارانمــان بایانــدابایوە ســر شــپۆل دەنگــی ســھم یــاخود بگڕاب
 میــــل ســــوڕاندندا بــــوون، دەنــــگ رانیش لم. بیســــکی یکپۆلر شــــســــ

دوایداندا  دەچوو. ئش بکشویشن بوو.توکتپکی تاقیمش گم  
ئم ھوی بندوباوکی دیکمان دا. ھۆشـدارینامیکمان دای دەسـتدارانی  
بریتانی، ئگر لم ھویـان بـۆ دەنـگ کپکردنمـان نکون، ئوا ئـم ئوان 
بــــدەنگ دەکیــــن. ئم وریــــاکردنوان دادی ندا. ئیــــدی نخشــــیکمان بــــۆ 

ســتگوەی وقانــدنلیم داڕشــت. زۆر جــاران ڕادیــۆی تئۆرشــ ریتانیــا لی ب
ھـاتین سـر لــواری ئوەی نخشـکمان پیـادە بکیــن، بم ھمـوو جارــک 
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 مش. ئــپــ کمان دەھــاتنگئاســتبرینــدارکردن و زیــان دەبــوای خۆمــان ل 
گــان ب ــارە مدەنییک ــدن ب کرک ــدا زۆر جــوو  دوور یان ــرین، ک ل نویان بگ

ــوون  ــوون. ل بــارودۆخی شــڕدا،ھب ئــم  ھروەھــا ئافرەتیشــیان لگــدا ب
ندەدۆزیوە ک خۆ ل ئاسـتنگییکان بپـارزین.  ھرگیز ئو داردەستیانمان

 واوی لت رگیــز بنــدە ھرچمان وەخرانــد، ھکخشــیانــدنی نگجب بــۆی
ــین.  ــان (ســارۆنا) ک دل دوایکۆششکشــمان نکوت ــای شــدا بریتانییک ەزگ
کــرد، ئیــدی توانیمــان ئمجارەیــان ببــ کشــی  تشویشــیان لــدانابوو، چــۆڵ

کمــان پخــش بکیــن. ئو ھۆشــدارینامی لمڕ ئــزگک ڕادیۆدەســتوەردان، 
ــــۆی  ــــاریگری خ ــــان، ک  ک ــــانی دابووم ــــوو ل زۆر لو ئاگادرینام ــــ ب یک

  لسریان ننواند.
م ئزگمــان بــۆ ســر زمــان لگڵ ئوەشــدا ھرگیــز بــدەنگ نبــووین. ئــ

ــــی پیامنرانمــــان نــــام بیانڕۆژبگانکــــان وەرگــــرا و لنــــو  واکانــــدا ھیی
پخشکرد و دەنگمان گیاندە برگوی نونرە دیپلۆمـات بیانییکـان. بگشـتی 

دەکــردەوە. وەک  ئزگکمــان ھواــی واقعــی و لکــدانوەی سیاســیانی بــو
واربــووین، ھــی فل موە تــا ســان ئــســیدنیی ر لرفراوانــی ھب کانمــان ب

 تردەوام بخــرــوو، تیشــکۆی ب ــگ ب ــران. ئوەش گرن فرانسیســکۆوە وەردەگی
ســـر کشـــی ئرتـــز ئیســـائیل و ســـرنجی رای نـــودەوتی لـــ خبردار 
بکـــرێ. دەنگـــی یـــاخیبوونک و ئـــازادی  ســـرباری ھوـــی رپگیرییــــانی 

 وام دەگیشت. خۆ ئگر ئوە پوان بکـرێ، ک بحکوومتی بریتانیا، بردە
م بب ،بــ کـزگئ یــان لگیرابـوو گویـان لزاران ریــان  ھملیۆنـانیش گو

ک بردەوام بـوو لوەی سـرنجی جیھـان ڕادیـۆلبوو، ل ئرتـز ئیسائیلیشـدا 
 ابکش تنـانت گر ب تقیـنوەش دەنگیـان نگـات، ئوا  ئـزگکڕبۆ ئوە 

.ین ببتی دەنگ ھدەرەق  
ـــی  ـــم ڕۆشـــنھۆکـــارکی مزن ـــوارەک" بـــوو. ئ ـــز ئیســـائیلدا "دی گری ل ئرت

وکراوەکانمان بو ب ت  جاڕنامژی و پانی وـیدرڕ ر  لسـواسـین لھ
دیــــوارەکدا بودەکــــردنوە. ئــــم بدەر ل نامیلککانمــــان ھمــــان شــــتمان 

نـامی دیـواریی ھـروت (ئـازادی) وا ڕۆژم دەربارەی پخشنامکان دەکرد. ئ
ل یوانل بـائیلدا ھرتز ئیسـئ کی وا لوەیمجار شکی زۆر  دەرکرد ک

 یوەنـدیینامو پ داوانـام ،ونـامب .نگ بـووبشو پ نوشدا بنی دیکشو
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شوە دەخسـتڕوو. بالی کمـی ھر دوو  ئۆپراسیۆن چکدارییکانمان بو
جارک وامـان دەکـرد، ھنـدێ جـاریش بردەوام بشـو و  ڕۆژن س یا ڕۆژ

نــــــدەی  ڕۆژ بوپاگــــــزی پوە. کوڕەکــــــانی ھودەکــــــردنکانمــــــان بیامپ
ـــاوەریش  ـــوون. جم ـــدوو ندەب ـــز مان ـــاتشۆڕشـــگی ھرگی ـــا دەھ پرەی  ت

ند و لـــاخۆ  دەســـ ـــدنوە ئ ـــوونوە و دەیانخون ـــان گرددەب دەوری بونامک
ـــارانی ژر ـــی و چـــی دەـــن. خباتک ـــی چییـــان پ ـــزی دووروودرـــژ ڕزەمین ی

 مــ ــام و کــاخزە ھواســراوەکان بخــوینوە. ئ ــا پۆســتر، بون دەبســترا ت
ــان ل جمــاوەرەک کردبــوو، ڕ زمــانکی ســادە لگیــان  ی و بب ڕاســتووم

وومـان ل ھمـوو ڕدەدواین. ھرگیز مبستمان چینکی تایبتی نبوو، بکو 
ــــــوو ــــــبکن. برەبرە گل ب ــــــان پ ــــــاتن بوام . کم کمش ئوان لوە ڕاھ

  مان پدەگوتن.ڕاستیمتمانیان پکردین، ئاخر ئم تنھا 
کانمــان  بمــا پیرۆزەکــانی زانیارییبن ل کــوە بــووڕاســتیش ینھــا ئر تھ ،

بــین، ھیچیــدیک لو بدەر نـا. خــۆ ھــبت نشـمان دەتــوانی ھمــوو  ڕاسـتی
ھــژین. ئــاخر ئــم لبــاری ژرزەمینیــدا بــووین. ل برامبرمــان ک ڕاســتی

ــی لواڕاو دەســووڕا ھخ بــوو، دەگقــوبــوو، گوــک ھرمان کــۆ دوژمنســ 
بـوون لک ھک و ئاژانسانمـوو  دەکردەوە؛ کرمان جاسـوس بـوون، ھسـ

ھر  ھمــوو شــتکزیانمــان پــبگینن. ندەکــرا ئــمش  ئوە بــووئامانجیــان 
  بوو. ڕاستیبوبکینوە، بم لگڵ ئوەشدا ئوەی بومان دەکردەوە 

 کلر ١٩٤٤ی ئابی ڕۆژسـبوکانیر لئ کمان لیالماری پۆلیسخانپ مدا، ئ
تلئبیـب دا، ک بارەگـای سـرەکی پۆلیسـی سـربازی ل یافـا  -سنووری یافـا

ــــانی پشــــوترماندا ــــۆنیدا وەک ل پالمارەک ــــوو. لو ب ــــیچ مبســــتکی  ب ھ
پـارچ  د"نخشی شـڕمان" نبـوو. سووکوئاسـان مبسـتمان سـتاندنی چنـ

ئــــم ئـــــو مــــۆگی  لو کــــاتداچکــــک بــــوو ل پۆلیســــ بریتانییکــــان. 
ئوان ل شــڕدابن دژی  ئو کــاتیدا، بیارمــان دابــوو تــا  ەتڕســربازیمان 

ــــا ــــی نازییکــــانی ئامــــان ھرشــــیان نکیــــن ســــر. ئم بی رەش ل حیکمت
ئو پیـەو کـرا،  ١٩٤٥سیاسییوە ھاتبوو، ب وردەکاریشـوە تـا مـانگی مـای 

کشک باندۆری خـۆی ھبـوو، بم پۆلیسـی بریتـانی و چککانیـان  کاتی
ـــزی ھرشـــبرمان، ک لم  ـــۆ ھ ـــان ســـربوو ب ھمیشـــ جنیشـــانی ھکوت

تبرسـرداگرتنی چنـد ئۆپراسیۆنشدا ئیرگون ویستی یکمـین ھوـی دەس
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پــارچ چککــدا بگــری. خــۆ ئگر کاتمــان ھبــووای، باشــتر ئامادەکاریمــان 
ـــــــای ســـــــرەکی پۆلیســـــــی ســـــــربازییک دوای  ـــــــرد، چـــــــونک بارەگ دەک

ردادانســـــــســـــــت ببردانیمان' (ممین"ســـــــکی-ل (ـــــــھـــــــاردا  وەرگب
یان ھی دیککستگم وب 'کی دیکیخانوە باک و گواستبویانر بۆ چ

ــان مــایی سرنجاکشــانمان بــوون. مبســتی ســرەکیمان  ئوە تفنگکانی
بارەگـــــا کـــــۆنکی پۆلیســـــی ســــربازی بـــــوو، ک ئـــــم ل بھـــــاردا  بــــوو

ــان دەگیانــد، بکــی زۆر ل تفنــگ و  تقانــدبوومانوە. زانیارییکانمــان ئوەی
.ییدا ھکخانجب کی ئۆتۆماتیکی لچ  

شکی ئۆپراسیۆنک جبجکـرا. کوڕەکانمـان دەسـتیان بسـر ئیدی تنھا ب
تی لوەکانیان بایی دەرەققینیشت. تگدا نکخانکانـدنی  جبتک ھباری

یکـدادان  ۆژەنـدا، بدەرگا ئاسـنینکی پاسـوانی ئوێ نھـات. ل ھوکـی ن
ی گڕـــ، بم ئمجارەیـــان ڕوویـــداحیفـــادا  -تلئبیـــب لســـر ســـنووری

ب کخــانجب  یان کــرد. لکشــناچــاری پاش ــانیش ب ــرا و پیاوەک تواوی گی
ن. ڕۆیشــتشــونکانی دیــکدا ئرککــان بگــورەی نخشــ بــۆداڕژراوەکدا 

ل ســرکوتن و  دەســتکوتیش مزن نبــوو، بم کوڕەکــان ک ئزموونیــان
خـۆش بـوون، بنوشستی وەرگرتبـوو د تڕاونگتـاڵ نـزی دەسـتی بوە. ھ

پالمــار کــارەکی خــۆی کــرد. ھــزی پوپاگنــدەی شۆڕشــگانش بیکجــار 
چوون پایان. بدرژایی وت پیوەندییکان سـخت ببـوون، پکـدادان لگڵ 
دوژمــن پیــدا ببــوو. ھرچــی دەربــارەی چکیشــوەی وەک نووســـیبوومان، 

 ت.چواردە تفنگمان لیک وستگی پۆلیسدا دەست بسردا گر
ئم جــاڕدان یــان بــی ئم دانپــدانان ھنــدک ل برادەرەکانمــانی تــوڕەکرد، 

ە نـین، ، ئم لژر ھیچ فرمانبرداریکوئوە بووچونک مشتومیان لسر 
ــا ــن. باشــ  ت ــانی دەســتمان بســرداگرتوون، ئاشــکرا بکی ژمــارەی ئو چک

ــ، ئ ــاوەرە نیزان ــۆچی ئو جم ــی و  و خــک پویســتی بب ۆنــانی ڕدنوای
 پشــــتمان ل مــــ ــــدایتی زۆر لوە بھــــادارترە؟ ئ ــــا چن مــــۆڕالوە ھی، ئای
بگوبنـــدە ســـایکۆلۆژیکانی برادەرەکانمــــان نکـــرد. ھـــبت دەمــــانتوانی 
خۆمـــان ل ئاشـــکراکردنی وردەکارییکـــانی "چنـــدایتی چککـــان" بپـــارزین، 

ی دیـــارکراودا ل شـــونکئـــم  بم ئــم لســـر پیکـــانی خۆمـــان چقــین.
ب خککمــان گوتبــا،  دەبــوایدەســتمان بســر چــواردە تفنگــدا گرتبــوو، 
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ی ئو چواردە چک نیشاننمایک بوو بـۆ ڕووداوچواردە تفنگمان گرتوون. 
ب مئ ی، کتو سیاستیـژ  ئ ساخت مان بدەم و خام مدوایدا دەچین. ئ

 مکــرد. ئــنــگ، ئــاخر مان درڕاســتینتکانــد. بــاش یــان خــراپ، شــادمان یــان د
 میشـــوە ھڕاســـتیئ کتبـــوو. سیاســـ کمـــاوەی کی کاتیـــدا پاداشـــتی ل

ل و جیھانمــان بدەســتھنا. ندایــنوە، بم لبر مودای درــژدا متمــانی گ
ن. ھموویــــان لوە ڕاســــت بــــوولوە تگیشــــتن، جاڕنامکانمــــان  ھمــــوو

گارک رابرد ل ئرتـز ئیسـائیلدا ڕۆژرییکانمان ھاتندی. تگیشتن ک ھۆشدا
: گـــوی بواپکراوەکانیـــان دادەدابگشـــتی ئوە ببـــووە بـــاو، دەســـتداران ب

  "ئرێ گوتان لنبوو؟ ئیرگون زڤای لویمی وایگوت."
ـــری بیـــانی بـــوو، ڕۆژ نوای ھکی خـــۆجـــدەر نامنووســـکی جـــوو، ک یاری

ـــــاوە  پیاگیانـــــدین؛ کاتـــــک ب یـــــانکی فرمـــــی یـــــان ل فرمانـــــدەیی ھاگان
ــاخۆ ــان دەپرســی "ئ ــدەدەرە جووەی ــۆتوە؟'  پدەگیشــت، لو یاری ــی وردب ل ل

وە بیاننامکانی ئیرگون ب دوودی یان ب ھـیچ سـ ودوو دیکش سرکی
  وەردەگیران.
تفنـــگ، ک ل بونامکانمانـــدا ی ژمـــارەی ئو چـــواردە ڕاگیانـــدنسیاســـتی 

ـــای اڕ ـــرتین بھ ـــک، ئمش گرنگ خشـــیبووە خکی بیـــان ـــدبوو متم مانگیان
  .کاران دەورە درابدوژمن و لۆم ب ک رزەمینیینگی ژج  

مــان بکاردەھنــا. ڕگدەکــرد؟ ئــم فرە ئرێ چــۆن ئــم شــتکانمان چــاپ
تلئبیـب -ۆالنی چـاپ ل نزیـک سـنووری یافـاسرەتا ئم ل دوکـانکی بچکـ

دا نبـوو؛ بـی ل دەسـتمان چاپدەکرد. ئاخر لوەشدا بژاردەی دیکمـان پالبارا
 .بـخۆمان ھربنی چـاپی سـبوو تا ماشـبن دەستدا ن ویستمان لپارەی پ

ـــــایزی  ـــــین. 1944بم ل پ ـــــۆالن بک ـــــای چـــــاپکی بچک ـــــان دەزگ دا توانیم
ـــان بـــوون، ئامـــادەبون  ڕۆژکوڕەکانمـــان ک ھمـــوو  لوێ ســـرقای کارەکی

ــانیش ھ ــارکی بازرگ ــکن، ڕمــوو جــۆرە ک ــی ب ــاوەیای ــوان چــاپکردنی  ل م ن
ــان  ــۆ کــردە جۆشــدانکی خباتکی ــان ب ــامیلک و نامکانیشــدا کــاتی تایبتی ن
سـاز دەدا. پـدەچوو ئـم بــارگرانیکی زۆرمـان خسـتبت سـر ئم ئرکیــان. 

 مــ ــاخر ئ ــووین؛ شــتی زۆرمــانل ســرەتائ ــۆ  ی قۆنــاخی شۆڕشــکماندا ب ب
گــوتن پــ بــوو. کــاتکیش ھمتــی تاوانبــارکردن دەســتیپکرد، دەزگــای چــاپی 

ـــانی جچـــاوی سو ـــووە قورب ـــمش ب ـــاوەیک لکـــاری وئ ـــۆ م ســـکاران و ب
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چاپکردن وەسـتاین. تنھـا دەمـانتوانی لگڵ کـۆن دۆسـتکی دەزگـای چـاپی 
ــ ــانوە فرب ــر ل ئزموونکم ــن. بم دوات ــار بکی ــدێ ک ــدا ھن ووین، میزراحی

ــاتی ڕەوشــتوانیمــان  ک و بــاری گالومــان راســت بکیــنوە. بیارمانــدا ئدەبی
ژرزەمینـــی دابمزرنـــین. بـــۆ ئوەش شـــونکی لبارمـــان دۆزیوە. کـــاری 
رووپۆش بۆ شونبزرکردن کـاری خـۆی کـرد. کوڕەکـان ماندونناسـان کـاری 

ــۆ ــان ب ــدن و ژرزەمینیانی ــادەکرا، ھکن ــرد. ھمــوو شــتک ئام لو کچــی  ک
پمان زانی کسک ل دراوسیکانماندا ھی کارەکی ئمی پزانیـوە.  کاتدا

ببســـتین. وازمـــان لو  وئـــمش کارکمـــان نکـــرد تـــا ھر پشـــت ب پرجـــو
ـــووین و  ـــا. بختـــیش واکوتوە، ئو باخـــانیی بتمـــای ب باخـــانی ھن

الماری بۆردومانی فپ شت، دواتر بمان ھجر بکان بـۆ سـی میسرییۆک
  تلئبیب تکوپک درا.

ی ژــرزەمینیی. شــونکی ڕســائــم نــامراد نبــووین. ناچــاری و پویســتی 
دیکمان دۆزیوە، ئیدی کلوپلکانمان بۆ ئوێ گواستنوە. گیـدیش کشـی 

ی بکـــــان ـــــاوگۆڕی باخ ـــــش چارەســـــر ھوا ئ ـــــای ھواک کـــــرد.  دەزگ
ھدا. بــارداگرتنی کشــتی بناوبــانگی ســالۆنیکا، ک نیگرانیکــی دیــک ســری

بــوو. دەزگــای دەھنــاین ئوێ، گویـان بر شــتک کوت دەزگـای چــاپکی بــۆ
مــ ئوەی زانــی ک مقۆمقــۆی ئوە کوتــۆت ســر گــوای  ھواگــری نھنــی ئ

ـــزاری بـــوو. دەکـــرێ  ی بش مـــایمئ .نـــی ئیرگـــوندەزگـــای چـــاپی نھ مئ
و ببتوە، ئاخر دوژمن زۆر گوێ سـووک و قـوالغ. بم دەنگۆی بوەیی ب

 یشـــت، کگوە تشـــتی ســـالۆنیکا لی کو تـــاقمرچوو. ئســـب کرانـــینیگ
 ویستکیپوەیش ڕ بکا. ئیدی دەزگـای  ڕەھا بی خۆی کگو و دەنگۆیانل

ی مانـدوبوونکی قـورس بـوو. ھوای ب ڕاسـتچاپک دامزرنـدرا. کـارەکش 
رشــوــن ش خنککــوو، ن ــاقتبدەر ب جــار تواوی  ھنــدێ بــوو، گرمــی ل ت

دەکوت. بم خــــۆ کرکارەکــــانی ئیرگــــون شــــونخونییان  دەزگــــاک لکــــار
ندەزانی، زۆر جاران لگڵ میلی سعاتدا ب وەستان کاریان دەکـرد. لسـر 

وی زەمینیشوە، کوڕەکانمان ب دخۆشیکی تواوە دەستبکاربوون. لسـرو
دروسـتکردنی مۆبیلیـات ژرزەمینکی چاپخـانک کارخـانیکی دارتاشـی بـۆ 

بــــاربری گورە دەھــــات کارخــــانک، وادیــــاربوو بــــۆ ھنــــانی  لگڕدابــــوو.
  گــانکی بم ھــیچ چــاوب .دروســتکراوەکان بــ للــوپدار و بردنــی کخــتت
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 دروسـتکراواندا، ئوەیان نبینی، ل نوان ئو تخت دار و کورسـی و قنف
 ــوون، ک ــک ل ســندوقکاندا ڕ ب شــوەیکیســفت و بارســتای کــاخز ھب

ــــــز ل ــــــی ھرگی ــــــا چــــــاپ نھنی ــــــدرابوو. ئم دەزگ الین دەســــــتدارە  دان
ی دامزرانــدنی دەوتــدا، ڕاگیانــدنبریتانییکـانوە ندۆزرایوە. تنھــا لگڵ 
کــرد، ک لوــوە بــانگی گلمــان  رائــم شــون پنھــانکی دەزگاکمــان ئاشــک

  داپۆسین داننونن.و دەکرد سری برز بۆ سرشۆڕی 
ردن. لو شـــونوە شـــت چاپکراوەکانمـــان دەگیشـــتن مبنـــدەکانی دابشـــک

مکۆ خۆجیکانی ھزی پوپاگنـدەی شۆڕشـگان دەڕۆیشـت  لوشوە بۆ
شـیان دەکـردن. خواسـتی و ئوانیش لسـر دیوارەکانـدا ھیاندەواسـی و پخ

 وتــدا و ل ل سرتاسـریبرزەفـی ئـم بــوو بونـام و پۆســترەکانمان 
ــــــوڕۆژیک  بکیــــــنوە. ئیــــــدی بــــــۆ ئم مبســــــت تــــــۆڕە رایی  دا ب

ئاوەدانییکانمان پکھنا. گواستنوەی چاپمنییکان وەک گواسـتنوەی چک 
  ینوە.لبن لوتی پۆلیسوە بیگواز دەبوایوابوو، 

7 
 اننـدەی شۆڕشـگوپاگـزی پوە بگـوترێ، ھئ گشتی دەبپـاڵب ـزی  لھ

ــاردەرە ــاری پالمــاری ســربازییان پالم ــدک جــار ڕوە ھۆک وونبکــاتوە. ھن
ــــۆ  ــــکک ب شــــکی خــــو م ــــن بک ــــاردەر دەکوت ــــزی پالم ش ھــــ ئوان پ

بـــوو، کم خـــۆ دۆزی واش ھن. بـــک ـــدە ئامـــادە ب ھر  ئۆپراســـیۆنی ئاین
انندەی شۆڕشگوپاگزی پھ ک بوون، کاتندانـزی  چبـری ھ خۆیان ل

ـــدی بونـــام لبـــری فیشـــک.  پالمـــاردەرەوە ئۆپراســـیۆنکیان دەکـــرد. ئی
 ــوو ب ــانش پیوەســت ب ــوو. یک لو بۆن ــان ھب ئوانــیش کــاریگریی گوللی

  . ٤١وەدیواری الوانوە
ــــرین وە و شــــارە دــــواری الوان ــــدانوەی کشــــی دی کی ئۆرشــــلیم رەنگ

سرجم ملمالنـی مـاخۆیتی وتـی ئیرتـز ئیسـائیل. پویسـت ئوە دەرحق 
ــای ھمــادارتی  ــوترێ، ئوان زۆر بــاش ل بھ دەســتدارە بریتانییکــان بگ

بــوو نوەک بعیبــری نریتییــانی سیاســیک گیشــتبوون. ئوە ب ئینگلیــزی 
                                                                                       

ەلیم، الی         ٤١ رینەکەی ئۆرش ارە د تە ش ی) دەکەو ائط المبک وترێ (ح ی دەگ ی پ واری الوانەوە بە عەرەب دی
دا سرووتەکانیان دەخویننەوە دوعای لەبەر      ی دووھەم، لەو تە سەر کۆتە کی پیرۆزە و دەکەو ن جووەکان شو

ی خوا) دەگ ەکە (ما مانەکانیش ھەر دەکەن و بۆی دەگرین، لە عیبریدا بە واتای  شاخی ما تەوە و الی موس ر
.   پیرۆزە و بە الحرم الشریف ناسراوە. وەرگ
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دەکـرێ.  ڕابرایتیخک ب ھز یان ب نریت سیبووی، ک ونو ک دیزرائیلی
ـــانی  ـــۆی سیاســـتی بریت ـــونریتی  ڕاســـتوخۆب ـــاوجرگی داب ئاراســـتی ن

تی کرابــوو. لــا.  جــووای شــونی دیــکش عرەب و موســمانکانی بکاردەھن
 ی خـۆی لیـارەکـک بوە کاتچیـنپی لش کۆمیتکـاتیدا ١٩٢٩ئاساییان ل  

 کی لوچــــاوڕو وومنی" بوکــــردەوە، ئوەیـــان ب بــــ"فرمانکـــانی ئنجــــ
مـــــافی  ب تنیـــــاوســـــیبوو، گـــــوای ھر موســـــمانکانکانن وڕادەبدەرەوە ن

ماخۆیتی دیواری الوانوەیان ھی ھروەک چۆن مافی خاوەندارتی دھـاتی 
ــاوچی دیوارەکشــیان ھی. لوــدا ئوەیــان جــاڕدابوو: "بــۆ ووورەد بری ن

ـــی ـــان نی ـــا (کشـــاخی برانجووەک ـــواری الوانوەدا ٤٢ کڕەن ) ل بردەم دی
  لبدەن."

ب  دنی قــانون، ئو نریــت دینیییــانبریتانییکــانیش ناســراون ب چــاودریکر
داری زۆر قدەخکــرد. خــۆ ئگر قــانونیش ئوە بــ، ک ھمــوو بردەکــانی 

ی موسـمانان دیواری الوانوەکی کۆتی پرستگای عیبرییکان ھی مزگوتـ
ک لسر کاولگی کۆتک رۆیان ناوە، ھبت قانون دژی شتک ک ئیدی 

ـــردوواســـپاردەک لســـر رەفی ڕنـــاب داوای بکـــرێ. دابکـــی پیـــرۆز؟  ی ڕاب
ــامی مافکــان ب بردە کۆنکــان دابــدرێ؟ ئیــدی  ــدرتوە؟ بوان مریــدا بھن

ــــــ بردە در ینکــــــان ل جووەکــــــان کتومــــــت ھر لبر ئو ھۆکــــــارە دەب
بسندرنوە. ئای ئو کسانی لنـو جووەکانیشـدا بـوون چنـد ل خزمتـی 
 ی بواننـابوو لکھیكی ناڕەچاوکراویان پیمانھاوپ ستدا بوون، کبو مئ
لوتبرزان خۆیـان ب پشـکوتوخواز ھـدەدایوە گـوای چنـد سـر مڕکـی 

  ترن.بردەکان  شایست ل ھموورەسن 
ـــووچیی ب بزەییـــانی  بم خـــۆ ھر خـــودی بردە درینکـــان ئو ھیچوپ

ەتدایوە، ک ھوی دەدا ھاوزوڕنای بییانییکان قوانـی ڕ"پشکوتنخوازان"ی 
ھوەدایی "ئازادبوون ل زدەماف کۆنباوەکان" لبداتوە. بردەکانیش بـدەنگ 

پاندییان. ئوان ب ھمنـی دوان، نبوون. ئوان ھرچندە نشگریان، بم چر
 دوان ک و مــاژەکــانی ڕۆژلبــۆ نو  ک کی پاشــایوێ بــووە، مــاــک لگار

لوێ کنوشـــی بـــردووە، مـــای ئو پغمـــبر و مـــژدەدەران، ک پیامکـــانی 
وێ بوە، ئـای  خۆیان لریان نـایدا سـوی لوانانو پامراز دەخواست، ئ

                                                                                       
٤٢  . نن. وەرگ رینەیی ئایینی جووەکانە لە بەردەم دیوارەکەدا بەکاری دەھ کی د   ڕیتویل
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کرەوەشــ، ئیــدی ڕۆشن لیک کاتــدا وــرانکر و چ مشــخکی گورەی، ک
مشخک لوـدا ھکـرا. ئويـش بـاری مـاک بـوو، ئو وتی بخـۆی و 

بریتانییکـان  بر لوەیمژدەدەران و پاشاکان و جنگاوەران ھی ئمبـوون 
ـــووبن.  ی ئو گاشـــبردان، پخشـــکری تیشـــکی ڕاســـپاردەھر نتوەش ب

  وەچکاندا.خۆیتین  بنو 
ر لھ ســ نیزووەوە، لوە کۆگـــای  رەتای ســـاتیــدا، دیـــواری الوانکۆیالی

تاســـ و پرۆشـــی گلکمـــان بـــووە. دەبـــا نیگینیـــن مـــایی توســـکی 
ــاسھرزەگــۆ ــی.  یی ب ــاخر دەنگــی مــژوو تلیســم نی "تلیســمایتی" بکیــن . ئ

ـــی  ـــی مزن ـــوو،ڕاســـتیبکـــو ھزک ـــگش ب ـــوومتی  ی. خـــۆ ھر ئو دەن حک
ەکــان لوە قدەغن بریتانیــا خریکبــوو کپــی بکــا. ئوان جاڕیانــدا، کوا جوو

دیواری الواندنوەدا لبـدەن.  ل بردەمئامری شاخی بران)  -شۆفار (کڕەنا
ک وەک شـــاگردە -ن خۆیـــان لم قدەخی نبـــان کـــرد کـــاتکیش جووەکـــا

ب ئوان  -وایــان کــردگنجکــانی ژابۆتنســکی بــۆ ســزدە ســای لســر یک 
ــان و شــتان ب شــوەیکی ــان کوتــن. مــن خــۆم ئو  ناشــرینان، نامرۆڤ دوای

 م لرانمیروســـس نـــم ـــاحڕۆژدی ـــاکبوونوەدا ل  ی گون ـــی 1943پ دا بین
 دیوارەکدا درودمان دەخوند. ل بردەمکاتک لگڵ دەستیک برادەردا 

ـــوژی ھھـــات. کـــۆڕی مـــاتمی جـــوان دەنگـــی ب ڕۆژ ـــووەوە: ئوەش ن رز ب
شون پیـرۆزەک، ک ل ھمـان کاتیشـدا مرگسـاتکی  ل بردەمداخراو بوو 

وڕوپـــا لئ ورە لوســـا  گـــارادا بـــوو... ئ ـــدانکوە  ھر دوول ئ دیـــوی می
ـــۆپزی دەســـتیانوە دەوروخـــولی  پۆلیســـی بریتـــانی بخـــۆیی و تفنـــگ و ت

ــو خواپنوان لرەکانیــان گــرت. ئنزاکمــوو بــوونی  رســتان وەســتان، بھ
ــــاوی پاشــــاکیانوە  ــــردن. ئوان بن ــــان لوێ گف و ھڕەشــــیان لک خۆی

ەکش لــدانی ڕەفتــارکی ناقانونیــان" بنونــدرێ" ڕەفتــارھــاتبوون لــنگڕن 
ــــامرازی مــــوزیکی شــــۆفار بــــوو ل شــــاباتی شــــاباتکاندا.  ک  ل کۆتاییــــدائ

ــوژکران گیشــتن، ئوان (پۆلیســکان ــا تــا بــکون نــو ئــاپۆرای ن ) پایــان ن
خـــک، ھنـــدک ب ئانیشـــک تھـــدانوە گیشـــتن بردەم دیـــوارەک. ئیـــدی 
 وانــیش لوێ، دەنگــی شــۆفار بیســترا، تــوڕەیی ئوان لرەڕای بــوونی ئســ
جـــو ندەھـــات. ئوان لســـر خواپرســـتکان وەســـتابوون، کاتـــک ھشـــتا 

ــــوژکران ل پشــــەوی خۆیانــــدا بــــو ون. لــــرەو لوێ گــــوێ ل دەنگــــی ن
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ــات. ئوســا  ــوو. دەنگــی ســروودی ھاتیکڤــاش دەھ ــازونوزەی برینــدارک دەب ن
 بــــوو. ل بــــاکشپــــۆلیس ل ھمــــوو الیکوە پوەربــــوون و پاشــــاگردانی 

  کۆتاییشدا ئوان کشانوە.
ووشـــان لوەی برینـــدار بـــن، ئـــم لالی دیـــواری ڕئوێ شـــوێ، زۆر دڵ 

ی کـــۆیالیتیی. ب ڕاســـتیکـــدیمان گـــوت: "ئـــا ئم  ین، بالوانوە وەســـتابوو
ی نوــــران بــــیکن، کۆمســــیۆنرەکانی بریتــــانی ڕۆمــــانئوەی ســـتمکارانی 

ـــاپیرە چوســـنرەکانی ئوان خۆشـــنبوون،  ـــان. ئوەی باپیرانمـــان ل ب کردی
ی لوەچ ریــکر دانــابوو، خســســتی خۆشــیان لربت گیــان و ســان  تن

ــن ل دوا چوســاوە و یکمــین فریــادڕەس خــۆش دوای وەچ بخ ۆیــان دە
ــا ــبن. گلــک گر برگــری ل شــون پیرۆزەکــانی نک ــان  -ب ــ  ھر ھــیچی نب

گلکی ئازاد نیـی، ھرچنـدە زۆریـش دەربـارەی  -ھوی برگریکردنیان ندا
ئـــازادی کـــاوژ بکـــا. گلـــک ک بـــوار بـــدا  بـــنک پیرۆزەکـــانی وتکی یـــان 

ــــانوە  ئوانی ھســــتی ھرە پیرۆزییــــان الی بــــن پــــ بکــــرێ، ئوا ل گیانی
کـــــۆیلن. ئیـــــدی ھر لوـــــوە بیارمانـــــدا ھر کاتـــــک  کاتمـــــان ھـــــات ئو 
 بــووایر تینوگوڕمـان ھگوە، خــۆ ئینمــان بسـکلر گی سـزاریرمشـ
لــــندەگڕاین شــــون پیرۆزەکــــان بو شــــوە تونــــدوتیژیی پشــــل بکــــرێ. 

  ین جنوژ و شون  پیرۆزەکان و ڤیستیڤالکانمان گو بکن.لندەگڕا
ــم  ڕۆژبر ل  ڕۆژ(دە  ٤٣لســای نــوی ئاینــدەدا ی ل گونــاح پــاکبوونوەدا) ئ

 یارمانــدا نــابوە. بنــایی خۆمــان بیــر خۆمــان ھیــارەکو ب کزارییرمشــ
 م شتئ کی دیکڕووبداجاروە نـابر رووشـی دایگوە، یـان ئت  تـۆ بـ

 ژاومــــان داڕشــــت، کكچۆزی تکی ئــــاخشــــیوا. ئیــــدی نر دووبـــالی  ھ
دەروونــــی و کــــرداری لخۆگرتبــــوو. ئرککش درای ھــــزی پوپاگنــــدەی 

و لکـــان. شـــریتانییتی بدەســـ ی. ھۆشداریشـــمان دایدوای  شۆڕشـــگ
رمان لو پۆســـتـــاوازی شـــ شـــ وونوئاشـــکرا ڕون جیاجیاکـــان ب دەقـــی جی

ــاتکردنوەی ئو د ــی و ھۆشــدارینامکانمان بوکــردنوە. ئوانش دووپ ەرب
 روەک چـــــۆن بعیبـــــری ھ مـــــان بکجاڕنام مـــــان بـــــوون، کئاگادارینام

  ئینگلیزیش  بوکردەوە.

                                                                                       
مبەر و ئۆکتۆبەردا گوزەر دەکا.  ٤٣ پت دەکا و بە س ی جوو لە پایز دەست پ ی نو   سا
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１-  دیــواری ڕۆژل وەدا، لکی زۆری ڕۆژی گونــاح پــاکبوونئــاوادا، ژمــارەی
بـوونت قوربـانی دڕنـدایتی  جوو لگڵ گیانی شـھیدانی ئیسـائیل، ئوانی

 ئامان و ناپاکتی بریتانیا یکدەگرن.
ــا  -２ ــی نــوژ و نوژگ ــانی شارســتان ئوە دەخــوازی، پیرۆزی بنمــای مرۆڤ

ــانیش تونــدوتیژییان دەرھق  ــاب شــون پیرۆزەک ــدرێ، ھروەھــا ن ــاب تکب ن
 بکرێ.
متی بریتــانی ب شــوەیکی کــاتی دژی خواســتی گلــی جــوو ل وحكــو -３
ــدەکرێ دەســت وەرندات نی داوای ل ــۆی ــدا جــوووەتوە، ب شــتمانکی خۆی

.مایانو بنئ 
４-  ریتـــــانی لکی بر پۆلیســـــڕۆژھ رێ لوەدا بـــــوی گونـــــاح پـــــاکبوون

ـــان  ـــتوە ی وی بنوێ و پشــــــک ـــواری الوانوەدا دەرب ـــاوچی  دی ـــولن ی ڕیت
ــک ت کریتــون ــار ســیر داب ــدا وەک تاوانب  وە ســزادەکــرێ و بو ھۆیشــ ب

 دەدرێ."
ی ڕۆژیش تـــــــــا دەھـــــــــاتدەدران، و  ڕۆژ ل دوای ڕۆژئاگادارینامکانمـــــــــان 

پاکبوونوەی گونـاح نزیـک دەکوتوە، مراق و دڕاوکـش ل  ئۆرشـلیم و 
سرتاپای وت پرەی دەسند. کسیش نیدەزانی ئاخۆ ئم چـۆن برگـری 

ک خونشـــتن و ل شـــڕەفی خـــکک دەکیـــن. ھنـــدکیان دەترســـان نوە
ک لییان  کوشــتارگش مشــتوموانــی دیــکوە. ئــتوبک ردەم دیــوارەکب

بـــوو، ک ئم تنھـــا شـــڕکی دەمـــارگرژانی لگڵ بریتانییکـــان. ئوانـــی 
 ەکرد.دیکش دیسان داوای چکردنوەی چکدارانیان ل شارە درینکدا د

بوو لک ھسویشیاندا کینستا. ، خۆی ئاسا نوکتدەبوە ھو بارەیل  
شـــونی خۆیـــان  (پاســیڤ) ل ھــبت دەزگاکـــانی فرمــی جـــوو ب ناکـــارایی

نمـــانوە. وتـــارگل ســـبارەت بو "شـــتایتی تاوانباریمـــان" بوکـــرانوە. 
وتارگلی واش ھبوون کرداری بدوای خۆیدا دەھنا. سرۆکی رابییکـانیش 

ــووک قمــک کارەک ــرد بن ــدی راباینکــان داوای ک ــوو" بکیــن. ئی ــان 'نب م
کاردانوەیـــان لپیـــدا بـــوو. داخوازینـــامیک بوکـــرایوە، تیایـــدا گوترابـــوو 

 ری موزیکی دینی شۆفار لدانی ئامگونـاه ڕۆژل ژنی لوەی جی نزیکبوون
پوەپابنـد کـردن نیـی، بم  پاکبوونوە ھیچ نیی ل دابک زیاتر، بۆی ھی خۆ

ھو دەیخوا..."جۆرە بر ئو ھ ت قانونقانونی و" ک بوەیر ش  
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ـــووینوە. ئـــم لو ئرکمـــان ویـــژدان  ـــم ل بیارەکمانـــدا پاشـــگز نب ئ
بووبـووین.  جۆشتر قۆناخکی یاخیبوونک ب ل ھرپبووین لوانی زیاتر 

ــم حکوومتمــان بھــۆی  ــنگی گریمانکشــمان لســر ئوە رۆنرابــوو، ئ ب
ی دەروونی، بکو تنانت لوە برەوژوورتریش سیاسیانش خسـتبووە بار

پاشکشـی ئوانـی بدواوەدا  ی ناشیاوەوە: ئیدی دەبـ لـکوتیھوستک
ب. ئاخر پیـرۆزی دیـواری الوانوە بـۆ ھمـووان شـتکی حاشـاھنگر بـوو، 

، ھروەھا کارکی ئاسانیش نبوو بـۆ حکوومتـک خـۆی ب شارسـتان بزانـ
 خونشــتنک بھــۆی چــاودری دابــونریتکی ئۆلییــان خــۆی ب ل برامــبر

.رپرسیار بزانب  
 مگـۆڕێ. ئـ ـتب کـدادانیو بماندەویسـت ئن مکی سروشتی بـوو، ئـشت

بوو. بـۆ دەسـتپکی پالنی ئو ھمت تایبتمندەیمان زۆر وردەکاران کشـا
دی بھـای کـردەوەک انمان ھـدا، ئیـھرشـکی سـایکۆلۆژی ھمتکشـمان،
ی ڕەوشـشـتکی دەربـارەی  وونوئاشـکرابوو، ک ئگر ھرڕبۆ ھموو کس 

شڕ زانیبا. سرکوتنی تواو ھندجار دەکرێ ب چکی دەروونی مسـۆگر 
  بکرێ.

 مئیـدی ئـ .نلمناکارایی خـۆی دەسـ کم چک جاریش، ئندندە ھرچھ
ــــارەش ــــۆ ئو ب ــــاخر دەمــــانزانی ئگر ســــرباری  حیســــابمان ب ــــوو. ئ کردب

ھۆشـــــارییکانمان و ترسکشـــــیان، دوژمـــــن لگڵ ئوەشـــــدا ھر ھـــــزی 
ـــرێ، وەک ئوەی  بن ردەم دیـــوارەکـــۆ ب ئو  ل مـــاوەیپیاوەکـــانی خـــۆی ب

ھمـان  کردوویتـی، ئوا ئـم نـاب دەسـتبج و ل ڕابـردووسزدە سای 
ــدا وــاخر ل ــنوە. ئ ــۆ بکی ــان  شــون ت ــداڵ ئازاری ــرە ژن و من ــاو، پی ــرە پی پی

  پدەگا. لم بارەشوە ئم  ھموو دەستکردنوەیکمان لگڵ دوژمندا بوو.
ل وون و ئاشکرا بوو، ھرچنـدە نیتمـان بیکـدادانیش نبـ ڕئوەش زۆر 

درکــــان نھــــاتوو  دیــــوارەکدا، بم ئو شــــت دەبــــ نھنییکــــی ل بردەم
ھمــوو  ھۆشـدارییکانمان کوتبــووە ســر ئوەی دوژمــن بمنـتوە. بھــای 

ل بــوا بوە بکـــا گر ئوان بــورن ل دیـــوارەک نزیــک بـــکونوە، ئـــمش 
الیکوە دەســتژییان لــدەکین و بم جــۆرەش قوربــانی قوڕســی  ھمــوو

 ـکوەی خنیـاکردند زبین لناچـار بـووین خۆپـار مئـ وە. بۆیتودەکل
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 ،کڕاقمر دوو بــــــدەکردین و  ھفرەتیــــــان لی نوانوە، ئیکئاراســــــت
  مڕاقدا مابوونوە. یان لڕاستگۆبدڕەفتاربوون لگڵ ئوانی 

 موە، ڕاســتیئیــدی ئــشــتمان الی خۆمــان ھک کی زۆر ئاســانوەش شــتئ
مر  بــوو. ئــگوە. خــۆ ئنیــنقڕی بتوپکــی دەروونــی تــا ئیارمــان دا چب

ــانوشســتی ھ و دوژمــن  ئۆپراســیۆن و گمــارۆدان و پالمــاردانی شــون  ن
 دەکــرد کوەشــی نوێ چــاوەڕوانی ئم لپیرۆزەکــانی دووپــات کــردەوە، ب

ل دەدەیـن، بم  دیکوە زەبـری خۆمـانی پـدا ل شونیپالمار ندرێ. ئوا 
ــان ــدا ئو ھم ــن، ک ھســت و ســۆزی کات ــان دەزان ــ  و جیھ ــان بب گلکم

کردار گپرچالمـاری  وو پشـ وە بشـپ ک ھـاتینـاکرێ. ئیـدی بیـرۆک
ل حیفـا، بـت داجـان، خلیلیـا و ٤٤سـر بـنک و چپرەکـانی پۆلیسـی تیگـرات
نـــــدە وەک زۆر لرچیـــــان وابـــــوو زنجیـــــرە  کاتـــــارا بـــــدرێ. ھکـــــی پخ

و ل ــ ــن ھبختن ــوون، ک دوژم ــۆ ئوە دانڕژراب  ھۆشــدارینامکانمان ب
، ئو ھرشــانی ب پــچوانوەمــۆگ و چپرکــی نگیــراو پالمــار بــدرێ. 

کردمــــــان ســــــر ق و چپرەکانیــــــان دەســــــتبج وەک نخشــــــیکی 
ل تۆکردنوە بوون ل برامبر گوکردنـی پیرۆزییکـانی دیـواری الوانوە 

  دەستی مانداتوە. الین
شودا  وەک نوشستی نھنا. لھاوئامزی چکی دەروونی و نخشی کردە

ـــــۆی  ق و چپرەکـــــانی ترگـــــات پالمـــــار دران، بم ھرشـــــکان ل ت
کــردەوەی بریتانییکــان نبــوو دەرھق دیــواری الوانوە. ئاگادارینامکانمــان 

 ی لڕۆژسـبرەکانیش کشـانوە. ل بر جـووە  کاریگریی خۆیـان سـلماند.
 وە لــاکبوون ــاح پ ــۆ یکمــین جــار دا،١٩٤٤گون ــاوەی ب چــواردە ســادا،  ل م

وان لوە. ئوتکوە نزیـــک ندیـــواری الوان ریتـــانی لدوورەوە  پۆلیســـی ب
وەستان، بۆ پرسی ئاسایشیش ژمارەکیـان کم کردبـووەوە. ئیـدی نوژەکـان 
بــــ پشــــوی بڕکــــران. دەنگــــی گورەی کڕنــــای شــــۆفار نڕەی دەھــــات. 

غ" نمـایوە. نخـۆی شـاردەوە و ن دەمامکیشـی دەنگدەرھنک چیدیک "قاچا
پچا. کڕەناژەنک لسر قـاچی وەسـتا بخـۆی و قـامتی تـا ھـزی تـدابوو 

ڕەنای یاخیبوون. فووی ببووە ک دا کرد و شۆفارەکرەکئام  

                                                                                       
ستگە پۆلیسییانە    ٤٤ وبی         ئەو و ت لە ئاش رات لەسەر تاسەری و مس تەگ ر ج ایی س نم وون کە لەسەر ر ب

وکرابوونەوە.1939-1936عەڕەبەکان لە    دا ب
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8 
ــدا،  ــاتلگڵ تاوســندنی خبات ــا دەھ ــدەی  ت ــزی پوپاگن ــار و چــاالکی  ھ ک
ــم شۆڕشــگران دژوارتــر دەبــو و. پۆســتر ھواســکان چکــدار نبــوون. ئ

چککانمـــان بـــۆ پالمـــاری ســـربازان دانـــابوو. بم ھیـــت و پـــۆلیس و 
بدواداگڕی بریتانی چکدار بوون. بۆی زۆر جـاران کـاری پۆستھواسـین 
تقکردنـــی بدوادا دەھـــات. لوـــدا پۆستھواســـی وا ھبـــوو، بیاننـــامی 

رەکانـــدا ھواســـی. یکـــک لوان، ئاســـير تـــرانتر بخـــونی خـــۆی ب دیوا
چاالکیکیـدا برینـدار بـوو  ل کـاتیگنجکی قۆزی خۆشویسـت نوەک ھر 

  بکو  لخونی خۆیاندا گوزاند.
ئاخر ئاشير ترانتر قوتابیکی پـۆلی نـۆھم بـوو ل قوتابخـانی بـای حیفـا. 

گـون و رەگڵ تیمـی برەی ی یاخیبوونک ھات ریزی ئیرل سرەتائو ھر 
کیان، لووت. شــک اننــدەی شۆڕشــگوپاگواســیند پر ھا کــاتی پۆســت

کـــی ڕژمی درا و برینـــدار بـــوو. تـــۆبی ل نکـــ پۆلیســـک تقی لکـــرد و
شارســتان چـــی ل پیـــاوکی برینـــدار بکــا، تنـــانت گر دوژمنـــیش بـــ؟ مـــن 

ینــدارەکانی ئمیـان نکــرد، بداخـم ک ھنــدێ ئفسـری بریتــانی تیمـاری بر
رزەمینیمانـــدا بـــاری ژ ـــم لب ـــاری برینکـــانی  وەک ئ دەســـتی خۆمـــان تیم

ی ڕەوانن  کـرد و ترانترگیراوەکانی ئوانمان دەکرد. ن دکتۆر پشکنینی بۆ 
درا تا ھر بۆ بختـی خـۆی بم حا ل زیندانی عککادا ف تیمارخانش کرا.

ـــدی بـــرینک ھوی ـــا. ئی ـــراوە. ھاوزینـــدانییکانی  بن ـــی بـــووە تی ـــرد و ل ک
 ـــــوڕەک ـــــان  پچـــــایوە. ک ـــــوایبرینکی ـــــرینکی ب کراســـــی بری  دەب ب

ییـــان بردەوام بـــوون. رابـــی ڕەفتاربســـیبایوە. پاســـوانکانیش لســـر بد
ــلم) ک دەســتداران  ــدم، ڕگ(ب ــ، پیاگیان ــدانییکان ببین ــدابوو زین ــان پ ی

ئاگـادارکردبووەوە. ئوانـیش  کانی لبد حـا زینـدانییکسرنجی بریتانیی
ـــان توس ـــانی  گیراوەک ـــی ھق خـــۆی ب گی ـــوویوە: 'راب ـــان داب ئاســـا وەمی

".ی خۆت بیان.  بیرت الی کارەکستج وەک برخان بکا، نت  
ــوو.  ــانی ئاشــر تکنشــکابوو، بم جســتکی داھزراب ھشــتاش ورە و گی

بوو ک ڕایگیانــدیــدا پزیشــکی زینــدانک گیانــدرابووە ســر، یل دواکــاتکیش 
ـــ ـــوونکی زۆری ل ـــان  خـــون ژاراویب ـــدی کوڕەکی ـــدابووە و ئی ی ڕەوانپی

نخۆشخان کرد. بم کارلکار ترازابوو. تنانت قـاچ بـینوەش دادی ندا. 
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دوای چنـــد ھفتیکـــی ب سفتوســـۆ ل زینـــدانی عککـــا و نخۆشــــخانی 
  ا، بۆ دواجار چاوەکانی لیک نان.ھیفاد

جارـک بیـر لیـاخیبوون  مرخاسـکان، ھر ئاشير یکک بوو ل جنگـاوەرە
ــردەوە،  ــان ببر نیشــتماندا ک ــ گیانی ــازداران دەکموە، ک لپ و ئو وەچ ن

ــــدا ڕەفتــــاربیــــر ل ئاشــــر دەکموە. تــــۆبی بــــۆچی ئوان وا بد ان لگی
وایـان کـرد تـا ب ھواشـی و ب ئـازارەوە بمـرێ؟ مـن  جوونوە؟ بۆ کـارکی

  وەک کوڕی خۆم  بۆ ئاشر ماتمبار بووم.
9 

و دوای  ئو کــاتســرتتری پیامکــانی ئیرگــون ھــزی ھرشــبر بــوو. تــا 
 ب" ســـتۆدا بـــوو کئیـــان لرکو ئئ ـــدمی ھکڵ یگبوونیش لتئـــاو

یانیکانیـــان لگـــژن ب ڕســـاچککـــی نـــوێ ل دوژمـــن بـــدەن بـــۆ ئوەی 
دەربھنــــدرێ." ھــــزی ھرشــــبریش ئو ئرکی ل ئســــتۆ دابــــوو. ئمش 

ــــی ب ــــواری ھدادان ــــو جرگ  ب ــــردە ن ــــان دەک ــــن ندەدا: ئوان دزەی دوژم
ــارەدا  ــانیش لو ب ــی بریت ــزی زا وە. ھتــووم ــانی حک ــایمکی دامودەزگاک ق

ر زوو بــنکدەدا. ئیـدی ھکان دادیـان نخانــزی و باھ .ـرانو یـان دەبــوون
ـــو قر دزەی دەکـــردە نرشـــبت  ھنـــانکـــانی دوژمـــن. ترە قایمپو چ

برگی زەبــری ھزەکمانیــان  ایمکــانی پۆلیســخانکانی تگــراتیشدیــوارە ق
وبــانی ســرەکی مینژکــران، ڕگانگــرت، شــمندەفرەکانیش تقنــدرانوە، 

وادا ھدەچوون. دوای کۆتایی ھـاتنی یاندا بھڕگاھر زرپۆش بوون لو 
دا  ھـزی ھرشـبر ئاراسـتی ١٩٤٥کانی ئامـان ل ئایـاری یجنگ دژی نازی

 خــۆی داینگلــۆلوولوتــی ئشــی نر -کبجمــانی لاقــی و ئیــدی ھــیچ حع
 ریتـــانی لـــزی ڕۆژشــادەماری ئـــابووری بشـــت. ھھتـــی ناوەڕاســـتدا نھ
ی ڕاگیانـدنھبـوو ل  سـربازی. جـاری وا ھرشبر دزەی کردە نو مۆگی

بـاری ناکاویشــدا زەبـری کوشــندەیان لـداون. جــاری واش ھبـووە ھترەشــی 
ــاوە. ھــزی ھرشــبر  ــان بــردووە و چککانیشــیان بدەســتکوت ھن دوژمنی
دابزی میدانی فگکان و بشـکی زۆری بـۆمبی قوڕسـیان  تقانـدۆتوە و 

خۆیانـــدا بجھشـــت. ھـــزی ھرشـــبر دـــی  ل دوایھر چـــە دووکیـــان 
ی بریتـــانی گوشـــی، عڕشـــی بارەگـــای ســـرەکی ھـــزی چکـــدارییان ڕژمـــ

ــانی دەســتدارانی  ــۆ فرمیی ــد. ھــزی ھرشــبر  "بڤینگــراد"  ئو گت لرزان
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د و ئــاگر و ئاســن و چکــی بریتــانی دایانمزرانــدبوو، ک بشــوورە و تلبنــ
رەوە پاراسـتبوو، تقانـدەوە. یـانی ئفسـران زکی سربازی زۆقوڕس و ھ

 ر لنلڕەکـــی ســـخربازانی گی ســـخـــانووی گۆلدســـمیس ھـــاوس، بـــنک ل
ئۆرشــلیم و بارەگــا ســرەکیکانی پـــۆلیس ل حیفــا، ک ھموویــان ل نـــو 
جرگی نــــاوچیکی ســــالمت پــــارزراودا بــــوون، لبــــن زەبــــری ھــــزی 

  بوو.ھرشبرمان ھر تپوتۆز و دووکڵ 
دا ھرەس بنـ. ١٩٤٧ھزی ھمتبر بووە مایی قانونی عورفی ل ئازاری 

دوای ھرشکمان بۆ سر گۆلدسمیس ھاوس، ک ھاوکات بوو لگڵ چنـد 
 کـــدەرانکی تالمـــاررپس تداران جـــاڕی تالت، دەســـری وقـــانونی ســـ

کجوول نــاوچ ــان ل ھــزی  ینل النشــینکان دا. شــارە گورەکــان عورفی
سربازییوە گیرا. ھر ھرمـک داخـراو لوەی دیـک دابنـدرا. ھـاتووچۆی 

 ل شـونیو پیوەنـدییکان  ڕاگیانـدنھموو باربرک وەستندرا. پۆست و 
کردبا، ھر بـازگی سـربازی بـوو. ئیـدی  کویکل ھرخۆی چقی. رووت 
  قانونی عورفی بوو!

میشــــر ھرشــــبــــزی ھم خــــۆ ھی کــــون بــــوەکر چوارچدەکــــرد.  ھ
پیاوەکــــانی ھــــزەک ک  گیــــدۆن و شیمشــــۆن رابڕایتیــــان دەکــــردن، وەک 

 ل مـــاوەیمشــخڵ بنــو وتـــدا ھببــوون. نــزیکی بیســـت ئۆپراســیۆن 
ی ڕاگواســـتن و ئوانیشـــدا پالمـــاردانی وســـتگیقـــانونی عورفیـــدا کـــرا. لنـــ

ـــۆن؛ ھرشـــک  ـــک ریشـــۆن لـــ زای ـــی ســـربازی ل نزی  و ڕەشـــاشب چک
نارنجۆکی دەستی بۆ سر سربازگیکی نزیـک ھـادرا؛ پالمارـک بـۆ سـر 

ـــی ســـربازی لســـر  ـــی گڕۆک ـــادەورییک ـــد؛ زۆر  ی ســـرەکیڕگ ـــت لی ب
و بــازگر ئبــۆ ســ المــاری دیــکو  پی ســربازییانســ ڕیڕیــدگگاگیڕ 

ب چکـــی بـــت لیـــد و کـــاروانی تومبلـــی ســـربازی ل باشـــوور؛ ھرشـــک 
شـــــلکھاوژ و نـــــارنجۆکی دەســـــتی و ھـــــاوەنی دوو ئنجـــــی بـــــۆ ســـــر  

ـــۆ ـــاه؛ ھرشـــک ب ـــر یۆن ـــک کف ـــی  ســـربازگیکی نزی ـــی گڕۆک ســـر ھزک
ی یـــارکون. ســـربازگی ھادەریـــاش ڕووبـــارســـربازی لســـر لوارەکـــانی 

 -پالماردرا و تقنـدرایوە؛ دەورییکـی سـربازی ل دوڕیـانی رۆش ھایـان
ـــوول نوتییکـــان لســـ شـــون ل حیفـــا  ســـ لـــدا کوت  بر پالمـــار؛ ل

  شونش ل کفر ھاسیدیم تقندرانوە.
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ر قــــاری ســــ ــــوو. ھرشــــکش ب پالم و  لیســــتکش ھر تواو ندەب
 دەبـوایچپری دوژمن ل شخنر ھاوس تاجی لسر نرا. لودا کوڕەکان 

ی ڕگـــا بتقنـــنوە، ئینجـــا دا دیـــواری قکڕەشاشـــلژـــر ئـــاگری قوڕســـی 
ــاگری  ــدا ببــن، ئمش ھمــووی ھر لبــن ئ ــان بنــو تلبنــدی برگری خۆی

ــۆمب تقنر ــدا، ئوســا ب ــان ەدوژمن ــین و ل  ل شــونیوەکانی ســت دابنبم
ان. ناوچک بکشنوە، ک دیارە لوکاتشدا ب تانـک و زرپـۆش دەورە دەدر

کوڕەکـــان ھرشـــکیان وەک چـــۆن ش ســرباری ئو ھمـــوو دەردەســـری
ۆپراسـیۆنی زینـدانی داڕژرابوو بجگیانـد، لوانی بدەر ل ئ نخشی بۆ

ــــری  قی عککــــا، ــــان ل ھمــــوو ئۆپراســــیۆن ژرزەمینیکــــانی عیب ئمی
 بـارگ .روا بووبرزەمینیشدا ھموو کاری ژو ھنل شوانل تر برانبو

ـــرک ـــزی داگی کـــانی ھکو بنئاســـمان و کوڕەکـــانیش ب یـــ ســـالمتی  ر ف
ـــرا. ئوان  ـــک و زرپۆشـــکانیش ریـــان پگی ل گڕانوە شـــونی خۆیـــان. تان

تفنگـــی بـــرنوە،  ل ڕـــیھـــزەکی ئـــموە وەســـتندران، بشـــکیان  الین
 بشـــکیش لترســـی بـــنتق شـــوقدەرەکانمانوە. ئرێ ئو بنتقـــان چـــی

نــــووی ت ــــوون؟ ئوان قووت ــــی دب ــــوون، ب پیت ــــزی ڕەوشــــک ب اوەی ئینگلی
ئــــم نکــــات و ن  ل ڕاستیشــــدا. Minesبــــنتق  نووســــرابوولســــریان 

ماددەی پویسـتمان لبردەسـتدا نبـوو، ھمـوو جـارکیش ھر ل تقمنـی 
 کم ئاسندەکران. بنبوو! ڕاستیپ  

ھنــــاوە، تنــــانت دوژمنــــیش، نیــــدەزانی لبــــاری تقمنیکــــان کورتمــــان 
 ـــانی ل ـــزی بریت ـــدەی ھ ـــ. فرمان ـــان بزان ـــازایتی کوڕەکانم ناچـــاربوو ب ئ
ـــوو: "ئوان  ـــل خـــوارتری خـــۆی گوتب ـــاوچی ئۆرشـــلیم ب ئفســـرکی پ ن

  دەکنوە." ھروەک کۆماندۆکان دەست
مســتر گرشــۆن ئاگرۆنســکی سرنووســری فلســتین پۆســت شــتکی وای 

گونــدا کوڕگلــک ھبــن ل ســعات دووی بمــن گــوت: "خــۆ ئگر ل نــو ئیر
".م نییزی کھ وا ئیرگون لالمار بن، ئیانی ئامادەی پب  

ھزی ھرشبر پش و پاش نیوەشو لسـر پالمارەکـانی خۆیـان بردەوام 
و بچووکیـانوە شـکاند.  بوون. ئو ھزە پـوەری ئۆپراسـیۆنکانی ب گورە

ــان ھــات، ئوانــی ــدکیان ناوی ــ ھن کش باســیان دەکم. ئو ئۆپراســیۆنان دی
 ر بر ھرشـــبــزی ھلــی جــوو. ھــژووی میلیتـــاری گم ک بــوون لشــب
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ــانیش ھرشــیان  ــوو، لســر ئاســتی تاکک ــاریکراو رازی نب دۆزی کتومــت دی
و دەستویخیان لگڵ ھزەکـانی دوژمنـدا  ڕووبڕوودەبرد. ئوان شڕی 

ــزکــرد، یــارتیزانی ھ ی عیبــری دژی چوســنران و ھــزی کمــین شــڕی پ
ک ھزەکـانی ئـم کردیـان.  ئوە بـوول دوای شۆڕشی ھاشـمۆنین  داگیرکر

جـوەی بر ئرشبزی ھھ  ل یانـد کر زار1944گسـکانی  دا لو وشـ
 ــان ب ــخن و  چرچــخــۆی بنم ــم لســر زی ــوو: "ئ ــدا ڕگاداب وبانکان

اندا شــڕدەکین؛ ئــم ل شــار و دھاتــدا دەجنگــین؛ ئــم ل گــرد و دەشــتک
ــین؛ ئگر  ــو خانووەکانیشــدا دەجنگ ن قام و لر شــســل مــ ــین؛ ئ دەجنگ
تنھـــاش بـــووین ھر دەجنگـــین، تنـــانت ئگر برخـــودانک بـــۆ چنـــدان 

".شژە بکیش درسا  
تــاکتیکی شــڕەکانی ھـــزی ھرشــبر لســـر بنمــای ئوپڕی لخـــۆگرتنی 

رســـامی و ناکـــاو، بکارھنـــانی ھزکـــی کم بـــۆ تقینوەیکـــی ھۆکـــاری س
ـــارانی ســـرەوە،  ـــدانی ئو دوو ھۆک وە گرکیـــاو ب ـــوو. لچ گورە دانراب

ل ئرتز ئیسـائیل لسـرپی خـۆی وەسـتا. ھزەکـانی  ڕاستیھزی میلیتاری 
حجمانیـــان لبابـــوو. بـــۆ ئوان شـــتکی  ب ڕۆژچوســنر ئیـــدی بشـــ و 

برەوپشـچووندا بـوون؛ ھروەھـا کـات  بـوو ک ئۆپراسـیۆنکان لناخۆش 
ئۆپراسیۆنیش نبـوو ھر بۆیـان بـاش نبـوو، چـونک ئوان ھر چـاوەڕوان 

بـــوون، ھـــا ل  نـــدامی دەمارییـــان دەکـــرێ بکۆئ .ومـــک دەقناکـــاو شـــت
 ل ھمـــووپیـــانۆیکی شـــکاو بچونـــدرێ: تـــۆ دوگـــمیک دادەگـــری، کچـــی 

ھراوزەنــای ناســاز دەردەچــ. ئــم پالمــاری بیســت مــۆگی  دوگمکــانوە
وەی لداوە بۆ ئخۆڕا ن ر لریتانیامان ھکی تیـژ بیشـتنگک تـرا  یو خ

لنــو ھمووانــدا بــوروژنین. ئوە بــۆ ئــم بس بــوو پالمــاری ئامانجــک 
و ب ــ ــاخۆ  بــدەین ک بشــو ترســوبیمی بدواوە ب ــ ئ ڕۆژیــش ئاســان نب

 ن ل چاوەڕوانیدای.چییا
توویی ل قۆســـتنوە و ھـــزی ھمتـــبر گیشـــتبووە برزتـــرین پـــلی لھـــا

ـــانی ـــدنوەی  بکارھن ـــ و ل ناکـــاو، تقان ـــاری لپ ـــاپالم ـــدنوەی ڕگ ، تقان
ــاگری  لو کــاتیشــتکانیان  ــا کشانوەشــیان ل ژــر ئ ک ھر ل چوونیــان ت

وەی ھبــــوو گــــوای ئــــم دوژمنــــدا بــــوون. ژەنراڵ کنینگھــــام گلیــــی ئ
 مســتوە ئروی کــردەیوەش لربــووین، ئکــان فمانئا وازەکانمان لشــ
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ل ــت، ک کی وا بگیریدەســت ر بنجــام  بوە ئشــرککی سســانن کالی
دەدرێ. ئم ئو شوازە ل ئوانی دیک فرنبووین. ئم خۆمـان خۆمانمـان 

ن. ئامــادەبوون بــۆ قوربانیــدان پرجــو فرکــرد، ئزمــوونیش باشــتری فرکــردی
ــــدار بئاســــتم بری  ــــافرن. بم خــــۆ ئوەش راســــت، ھزکــــی چک دەئ
کردەیکـــی ھاوکـــاری گروپکـــی دزەکر و گروپکـــی پاپشـــتیان پـــدەگیرێ. 
ــدنمان  ــا، ئوا ختــای بد خمن کــاتکیش نوشســتیمان ل کــردەوەیک دەھن

  یان بختی کورانمان بوو.
ــزی ھمــوو ھر ھکــرشــبالمــاری خــۆی ڕۆژشــابات پ دەر لب فــتی ھ

ــانی جــووانی لبرچــاوگرتبوو، ئو  ھرھبــوو. ئیرگــون  دابــونریتی دینیی
 ر لھ رچــاوگرتنبخــۆبردوە ھــاتبوو. ڕۆژلگــاری داڤیــد رازیلــی دینــداری ل

 وامــان ببــوو، بزن ھزدانــی می وامــان بب موادار بــووین. ئــش بــمئــ
ئرککمــــان و دادپروەری دۆزەکمــــان ھبــــوو. ھرچنــــدە دەشــــمانزانی 

ە، بم ب گشــتی لگڵ ڕپــدراوخباتکمــان پابنــدبوون و ل شباتیشــدا 
ەدا پشوو ب چککانمان بدەین. بریتانیکـانیش ئمیـان ڕۆژئوەدا بوو لم 

ی ڕۆژ لوەی لدەزانی، ب برەنجامیش زیاتر ل شابات برەو جوو دەھـاتن 
  یکشماندا بپیریانوە بن.  
ی ئۆپراســیۆنیش ھر ھبــوون. یکــک ڕیــزپڕبم خــۆ چنــد ژمــارەیکی 

لوان پالماری یکمین "زۆنی ئارام" ی ئۆرشلیم بوو. ئم ئۆپراسـیۆنیان 
 ب رەکدا دەوروبــات ــوەڕۆ ل شــاباتدا کــرد، چــونک ھر لو ک ــوژی نی ب ن

راورد لتر بـوو. بجموجۆ کان بشارستان دا لکانی دیکڵ کاتکـاتیگ ل 
ـــا ـــافگیرییدا، دوو کســـیئو پالم ـــار رە تواو غ ـــانی ل  دی ـــی بریت و گرنگ

گـورنی برپرسـی  ارامدا" تنیسیان دەکرد. ئوانـیشمیدانی تنسدا ل "زۆنی ئ
رپرســی دادوەری برالــد بســتینی و فیتزگلتی فریتــانی ئاسایشــی حکــووم

بـــوون. ھـــۆمر بیگـــارت پیـــامنری لھـــاتووی نیـــو یـــۆرک ھیرالـــد تریبیـــون، 
ی کــات ئو دوو جــوامرە گویــان ل تقینوەکــان نووســیبووبتوســوە  

  بوون، ئیدی ل یاریکی خۆیان وەستان.
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   7   بندی 

  ئاشکرایی ژرزەمین
  

 فسـانئ ب کزراوەیریتانی دامگری بواچـراوە. تـۆدەزگای ھـی  وەرپب
کــ ھبــ گــوی ل دەســتکوتکانی نبــووب؟ ئفســانکش ل وەچیکوە 
بۆ یککی دیک، ل وتکوە بۆ وتکی دیـک، ل پـارزەمینکوە بـۆ یککـی 

بــــکن، دەزگــــای  وا بــــوا راوەتوە، تــــا وایلھــــاتووە ھنـــدکدیـــک گواســــت
واھھ زان و بـــــــمریتـــــــانیی ھگـــــــری ببـــــــ زیـــــــان لی حوانئ .

(سـیخوڕی) ھروەک  ۆکانی، دەزانن ک سوسـکاریربوکردنوەی ئو چی
 کوتنرکخۆشــیدا ســر خــۆی لو ھ وتنرکی ســفســاننگــدا، ئج بــۆ ل

ھواگـــری بریتـــانیی ھر ل ئفســـانییدا  ئوەشـــدا ھزوتینـــی . لگڵخـــۆی
ێ، ھۆکــــارکی زل و کتی نمــــاوەتوە. ئم دەزگــــای، دەکــــرێ بســــلمندر

کــــخری ئزمــــوونی ککبــــووی ڕپیوەنــــدیی نوەدەوتییکــــان بــــووە. 
 .دەکانس  

یـاخیبوونکی ئرتـز ئیسـائیل ن مزنـایتی ئزمـوونکی  ل ماوەیکچی 
و ن ســرچاوە برفراوانکــانی دەزگــای ھواگــری بریتــانی ئوەنــدە زۆری 

ـــی  ب ـــک نھـــاتن. ژرزەمینی ک نی لرشـــکمـــاش و ک ـــورزکی ب ـــری گ عیب
 زان و نمھ یــــان نلماندمان، دەزگاکســــ مریتانیــــدا دا. ئــــگـــری بواھ
 ندراوەی دەوروخولی ئـاژانخشن فسانو ئکانی ئبا مئ .ریشکنھ
نھنییکــانی ئوانمــان تکوپــك شــکاند. ئــم ســلماندمان ک ھر زۆریشــیان 

ل بیرکردنوەشدا زۆر تمـبن و ئوەنـدەش سـخت نیـی گلحۆن، تنانت 
وایـان لبکـرێ بخزنـدرن نــو بـارودۆخی دەسـتیکی کـور، ک ل تاریکایــدا 

  پل بکوتن.
ـــدا نوشســـتی ھنـــا؟  ـــای ھواگـــری ل وت بچکۆلکمان ـــۆچی دەزگ ئرێ ب
یکــک ل ھۆکارەکــان دابــی بیرکــردنوەی دەزگــاک بــوو بــۆ دزەکــرن نــو 

ـــالی د ـــانبوو. نووســـینگی کۆلۆنی ـــاپویی ھی ـــارە یک لو خی ـــی ژم وژمن
ـــانیی لوە ـــدا زا بریت ـــاتبوو بســـر گل دواکوتوەکان ـــو ئو ڕاھ نل .ـــ ڵ ب



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

171 

ــاژانی ــدا دەکــرن.  گالندا ئ ــان خــواردنوە پی ــارە ی وا ئاســان ل ســۆنگی پ
 ویستیان بس پک کندزیان-ھم -یان حھ .پول و پـارەی چـاوی ل یشـ

 وەیــیل ڕ وە لتیشــنیازی دۆســتایــا.  پ ــوچ " بک ــان "م ــۆمک" ی داوای "ک
ن بشی زانیـاریی دـت ئیدی دەستی کراوە مستی خۆی دروست دەکا. یکمی

ــــاو. ئوســــا ــــری ب ن ــــاتر زانیــــاری پت ــــارەی زی دوادادێ. خــــۆ ئگر  بــــۆ پ
ی زانیاریکـــــانیش ھـــــنڕژان، ئوا شمشـــــری دیمـــــوکلیس لســـــر ســـــر

قوربــانیک دەوەســت... ئینجــا ســـری قوربــانییک ئــاوڕی خـــۆی دەداتوە. 
ترازاوە چـونک کوتـۆت نـو تونک. می بکرێ دەگیرێ. تازەش کارلکـاردە
ب وڵ دەدا خۆی لوە ھکیشیزموو ھھ  و ڕداوەک تـا دەربچـ ،ناپسـک

ــایی دەســتپدەکا. ــرەوەش کگ ســودە. ل ــ ــ، بم ب ــاری ب "خــۆ ئگر  قوت
ەت لســــــر زانیــــــاری زیاترمــــــان پنبخشــــــی، ئوا الی برادەرانــــــت پرد

دێ  ڕیانکی ناقۆ. داڕمـانکی تـاوکش دەکوت دوھدەدەینوە." قوربانی
 .نردەستدا نامبکی لو ھیچ بژاردەیئ .ژتر دەبل 

عـالن ببـوو ، بم جیھانـدا پـ گـری لوادەزگای ھ وازە، کو شواوی  ئت
متیکــی زۆریــان لوەدا بینــی، ل ئرتــز ئیســائیلدا ھرەســی ھنــا. ئوان زەح

اسـت لوـدا دۆزگلکـی ناپـاکی بـۆ ڕ(زانیاریـدەر) بکـن.  کی سوسـکارجوو
م بوون، بوان کم ئبوون، بخ بوون.  پارە ھم بایگشتیش ک  

ی بریتـــانی ندا. خــواردنوەش ل ئرتـــز ئیســـائیلدا دادی دەزگـــای ھواگـــر
ئاخر لنو یھوددا سرخۆشکی کم یان ھر نین. ب پـچوانوی ئارسـر 

زەی خـۆی بشـک ڕنامستی) بو -(ناسرخۆشی کوستلر، پموای بداری
و  لکـو ئوەی دەکرد بی ئر سکامان. کۆستلکلتی شادمانی گسایک

ئوەی لگـدا دەکـردم، وەک  ئو مشـتومی .٤٥بدارییی جوان نبوو بکرێ
 ،بـــوەدا ھڵ خـــواردنگودات لروســـس ئاســـایی کـــاری دیپلۆماســـییان

ھنــــدک پــــوەر ســــلمنری  (نتــــوانین بــــۆ خــــواردنوە) ب نخـــواردنوە
واب، بم خۆ دەب ئوەش بزانـدرێ ک  ڕەنگبناتوانایی سیاسیانی. ئوە 

ناچـاری دان بوەدا  کیـان ئوەی بدیپلۆماسیتی ویسـکی دوو سـرەی. یک
ــا ئســتاســرکردە جووەکــان  بنــدرێ ــین. ھروەھــا  ت ــان ن ل سیاســتدا لبلب

بـ، مـن بـوام وای زۆر شـت ھن دەبـ  ھر چۆنـکھۆکاری دیکش ھن. 
                                                                                       

٤٥  ( درێ. (وەرگ بکرێ، نەھ رەدا وەک نەبووی ل   مەبەست ل
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 .نیــی و شــتانــک لکوە یم خــواردنریــان بــین، بوە فکــانی دیــکخل
  ۆدوورگرتن (ل خواردنوە) ل ئم فربن.باشتر وای ئوانی دیک لو خ

ی بـزووتنوەی ژـر ڕاستیھزری حوکمانی ئزموونداری بریتانییکان ئو 
ــــزووتنوە  ــــوو. ل ب ــــد ھنگرتب ــــی  عیببرییکــــانی ســــنگین و بھن زەمینی
ژرزەمینییکـــانی دیـــکدا کم نبـــوون ئوانی لســـر بنمـــای ســــرچی 

وەک ھــزری پخۆشویســتن ن یوەنــدییان بنگ، پوە کردبــوو. ڕشــیزەکانیــان
ــمش بــوو کســانی "ســرچ"مان دەگــمن ھبــوون، دەکــرێ  ھرچــی الی ئ

مان پی ئایدیالیسـت بـوون، گیـانی خۆیـان لسـر ڕیزەکانبین ھر نبوون. 
 ــ ــکی پ ــانی کســانی دی ــا ژی ــابوو ت ــی دەســت دان ــارلپ ــکن. ریچــارد  ڕزگ ب

داری ئمریکـی و دۆسـتی گلکمـان، جارکیـان نامنووسـی نـاوڕۆژماورەر، 
وە  بیگوتم؛ "من دەزانم کوڕەکانی ئنگن." پوە دەجچاوکراوەیی  

ک بـوو. چاوەکانمــان بــۆ ژانوناسـۆری گلکمــان، بــۆ ڕاســتیئوەش قـویی 
پـــگی بھـــزی نیـــاران، بـــۆ تایبتمنـــدی دژواری شـــڕەکمان، بــــۆ ئو 

شــونك خــۆی بۆمــان مســداوە، کــراوە  وول ھمــمترســیی کوشــندەیی 
  بوو.

رمانمــان  ڕۆژ برەکانمان و ففســر ئســ فشــارمان دەخســت مو ئــو شــ
یـان فشـار بنـونن، ک دوو  دوژمنـی ڕیزەکانپدەکردن ئوانیش بسر پـل و 

 و فشــکریی. پرســنی وا ٤٦ســرەکی نھنــی  خۆیــان مســداوە: ک پرســنیی
کسی دەیزان؛ فشـی لخۆبـاییش  ھنانی نھنییک لولکدەدرتوە، لدەر

کیشـــــیان ھر دووک نـــــایزان.  ئو کســـــیئاشـــــکراکردنی شـــــتک بـــــۆ 
کش ئوەی: ن بپرســـ و ن بیشـــی. ئوەی دەکـــرێ ڕســـانفرەتلکـــراون. 

بزانــرێ ھر بــۆ ئوانی پویســت زانرابــ زانــراوە؛ ئوانــیش ھر ئوەنــدە 
 پویســت بکــا. لوە زیــاتر نــایزانن؛ لوانــیش بدەر کس زۆرەی لــدەزانن ک

ــدا، بکــو  ــی، بم نوەک ھر بســر خۆت ــایزان. ئگر تــۆ بم قایــل نب ن
بسر ھاوڕکانیشتدا دەھنی، ئوەش نوەک ھر لسر ئاسـتی تاککسـی 

  جنگاوەرانیش ھمان شت. بکو لسر ئاستی تواوی خزانی

                                                                                       
نیی       ٤٦ ن، پرس ەی پرس وانە)دا ، وش ۆی (ڕستەسازی پ اکارەکەی خ بە ش عود محەمەد لە کت تا مەس مامۆس
ناوە. منیش لەو وشە جوانترو پاراوترەم  ئینگلیزی و حب االستطالع curiosityمبەر بەرا ی عەڕەبی بەکارھ

ر.   نەدۆزیەوە. وەرگ
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ب بر بـوو. ھواگـرە بریتانییکـان وایـان لھـات زۆر گـوێ پروەردەکمان 
ھــبخن. بم ھیچیــان گــوێ لنبــوو. ئــم دیــوارکی بــدەنگی محکممــان 
ـــوون.  ـــدەبوو، بم درزەکـــان کم ب رتـــاوەش کـــونی ھ ـــبت ناون ـــا. ھ رۆن

ـــز لو ـــانیی ھرگی ـــری بریت ـــان ەھواگ ـــواری ژرزەمینیم دا ســـرنکوت دی
 نومان.بشکن و دزەبکات  

  وتکــ ــمی ل ل ــرزەمینی، ئ رگــری ژــی ب ــرین ھ ــدەنگیی، گرنگت ــواری ب دی
 ش پیالنگـی و شڕپفرۆشـتن بڕسـاشڕپفرۆشتنکانیش پاراسـت. وەک 

 ل ،ر رووی زەمینـــدا نیـــیســـرزەمینـــی لن. ئـــاخر بـــاری ژوە رێ دەککی
ر کم بزووتنوەی ژرزەمینـی بی ئاژان شڕپفرۆشکان قوتاری بب. زۆ

ھــۆی شڕپفرۆشــکانی دەرەوەی بازنکیــان زەفریــان  ھن ب ل مــژوودا
) .برابنپB.O( کخراورزەمینی سۆشـیالڕەکان -ی تیرۆرستی ژشۆڕشـگ

 ــڕووســیال اندا ی قالی ا لــ ــی ق ــای پۆلیســی نھن ــی ئۆکھارن ییوە زەبرک
ــکوت، ئمش  ــیجرگبــی پ ڕ ــوو، کــۆم ل ــاژان زانیاریبخشــکان ب کی ئ

ر بگرنگتــرین و ناودارترینیــان ھ ــک لکرکردەکانی  خــۆی یکخــراوســە ڕ
بـاری ژرزەمینـی ئیرلنـدیش زۆری  ییک بوو ک ئازفی ناقۆ بوو.ژرزەمین

ـــارتی کۆمۆنیســـتی پۆلنـــدی بر ل جنگـــی  بدەســـت دزەکـــردنوە نانـــد. پ
لژـر فرمانــدەیی  ل ڕاستیشـداەمینــی دەکـرد، دووھمـی جیھانـدا کـاری ژرز

ناچــارکرا لــق  ٤٧دەزگــای پۆلیســی نھنــی حکــوومتی پۆلۆنیــدا بــوو! کــۆمنترن
ــاکی داڕزابــوو، نو ەک پۆلــۆنییکی خــۆی ھبوەشــنتوە، چــونک لبر ناپ

  یزەکانیدا بکو لسرکردایتیشدا گندەڵ بوو.ڕھر لنو 
ــی شڕپفرۆشــر ــدی بســایی قزەون ــراز پیوەن ــاژانی ب م ــزی  ، ئو ئ ڕی

شۆڕشـــگرانوە دەکـــا تـــاکو نھنییـــان لـــدەربھن، یـــان  ئو ناپـــاکی بھر 
ھـۆیکوە بـ ل ھاوڕکـانی ھـدەگڕتوە و دەچـت باوەشـی دوژمــن، ئو 
جۆرە کس ل بـاری ژرزەمینـی ئـمدا فـدراوەت دەر. دەزگـای ھواگـری 

ــانی ئوپڕی  ــو بریت نکار لــا چــاو و سوســ ــاوە ت ــای خــۆی برکارھن توان
کـــش بکـــا. لو ھمـــوو  بـــۆ خـــۆیمانـــدا بچنـــ و ئنـــدامکانی ئـــم ڕیزەکان

وە، ھواگـــری ڕوویـــداســـانی یـــاخیبوونکدا تنھـــا ســـ حـــاتی ناپـــاکی 

                                                                                       
نترن ( ٤٧ کخراوی ئەنتەرناسیۆنالیش ناسراوە. ١٩٤٣-١٩١٩کۆم ھەمین  ڕ ەتی، بە  س ودەو ) کۆمۆنیستی ن

 .   وەرگ
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دوژمن ھرگیـز نیتوانیـوە کسـی خـۆی لنـو ئـمدا ببـ ئوەی ھر زوو 
نـبچ ،بـوونئاشکرا بوتوو نرکو کـارەدا سـرگیـز لوان ھوەش  -. ئئ

لنـو پگکـانی  ڕاسـتوخۆک کسـکی پـل بـای  -ی گرنگتـر بـوول ھموو
  خباتی ئمدا بچنن.

ش بمگریـــی ئـــوادەزگـــای ھ  و کارامـــان بوردەییـــانجـــۆش و خـــرۆش، ل
دەزگــای  تکۆشــان. کۆمکبخشــی نــاوندراو لنویانــدا پۆلیســی جــوو لنــو

بریتانییــدا ھبــوون، ســرکوتووان دزەیــان کردبــووە نــو مــۆگی دوژمــن، 
ــا. ل ــ بب ــان پ ــن پی ــبگڕن دوژم وەی لــئ ب  مگشــتی ئــرەنجامیشــدا، بب

ـــاتکش  ـــکن. خب ـــازن چـــی ب ـــوومت بنی ـــانی حک ـــاخۆ ھزەک ـــانزانی ئ دەم
نــی بــوو. جیھــانی دەرەوە برزەمینــی نھواژەی ژکــدادانی ھاوواتــای دەســتی

بـوون، ئـم لژرزەمینـدا نخشـمان  یب ڕاسـتفیزیکی دەبینی. زەبرەکانمـان 
ــۆ ــردنکی لســر  ب ــا، بم جبجک ــوو، ڕدادەن ش ڕووبڕووووی زەوی ب

بوو لگڵ دوژمنی چکدار. ئوەی جیھان نیدەبینی، بیکـدادانی مشـککان 
ڕە بیـاردەرەکی خبـات بوو. ئمش ل قوویی ژرزەمیندا بوو، بکو شـ

ـــــــاریکڕزگـــــــاریبـــــــووب بـــــــۆ   . بریتانییکـــــــان توشـــــــی کشـــــــی لب
ھــاڕن. ئــمش تووشــی کشــی  ھنوەشــاندنوەی ئــم بــوون بکــو بمــان

کانیان ببووینوە تا لباریکیـان ھوەشـنین. زۆرزانـی دەزگـای ڕساھاڕینی 
  ڕاندی.وی ھۆشمندی بوەوە و زۆرزانیکش دۆوبڕڕووھواگری 

و جــــۆرەی زانیاریــــدان تــــک لرەتای دژوارتــــرین دۆخســــ وتبــــین، لیک
ــانی ــاکیی تســۆرۆس بــوو. ئــم لوە  قۆناغک یــاخیبوونک بــوو، ئویــش ناپ

پیوەســــت پمــــانوە، زانیــــاری بــــۆ  ئاگــــابووین کســــک لنومانــــدا یــــانب
ـــن پشـــتر باســـی دەســـتگیرکردنی ئشـــتر  ـــا. م ـــان دەب ـــل و ڕدوژمنکم ازی

 مایاندا دۆزیبـووەوە. کیان لڕادیۆوسرەکیم کرد، کچۆن ترانسمیتری ھا
ئو گرتنــــانی ل سرتاســــری وت دوای ئۆپراســــیۆنکانمان، شــــتگلک 
ــران،  نبــوون مــایی سرســامی و لھــیکوە بــووبن. ئوانی لــرەولوێ گی

ۆ ئم کسانک بوون دیاربوو ھوی خۆشاردنوەشیان ندا. بم ئوەی ب
مـای  ک لڕادیـۆمایی ھدم بوو، چۆن بریتانییکـان زانیـان ترانسـمتری 

وەی کـاتمی واسـمان لش ئی بۆ بـدەن، پـووەی ھئ ب ،رداسـت  رازیلب
ــ برھمــی  ــن. "ئوشــت" وەک لکمــان دایوە "ھر دەب ــۆ بکی ــارکی ب بــ ک
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ــدی ب ــاریکی نوخــۆ بــ"؛ ئی ــدا دوای چاوەکانمــان ل زانی نــو کســانی دوژمن
  گڕاین. زۆریشی پنچوو شون پی سیمۆن تسۆرۆسمان ھگرتوە. 

ــــاژە ب بانــــدۆری  بر لوەیبم  باســــی تســــۆرۆس بــــکم، پویســــت ئام
رەشــبگیرییک بــکم ک نوەک ھر لســر ئــاپۆرای خکــی ھیبــوو، بکــو 

ـــــاخیبوونک ـــــدا دانـــــابوو. ی ـــــازە کـــــاریگری لســـــر خـــــودی ژرزەمینیی  ت
ریھمســکی زەبــری یــدمدابوو، ئیــدی ھ  وەشر بــوو. حاشــایی لــنژھ

ــندەکوت. بئاســتم کــا وم لدا خوانو شــم، لردەوام نــاکــدەکرا. برم پ
بـات دەستبسـرکان دەکـردەوە، نخاسـم منـداکانیان. سـردانی بیرم ل ما

انم (رازیـل)م بینـی، ئو ھندکیانم کرد و خم و ترسم لچاویان بدیکـرد. خـ
داپیـــرە مزنی ئو نوە مزن، پرچـــی وەک بفـــر ســـپی ســـپی ببـــوو، بم 
ــی بــدەموە. لــم پرســی  دا دــم نوــایم مــابۆوە. ھ ورەی ھشــتا وەک کــو ق
ئاخۆ چۆن. ئویش سوپاسمی کرد، ب ھمنی و حوس و شکۆی کسک، 

ەیبــاتوە، دەکــرێ جــارکی بــوای ب خواوەنــد ھبــ ک گیــان دەبخشــ و د
 ،وانوە: "بتبیگ ماوەیدیک و و  لکشـران ڕۆژمـان وکدا دیسان ما

  بوو."
ش لکی فشـار. بـایندەسک بووین میکـرد.  ئنـارەوە ھو ک زۆر گۆشـ

کردنی گیراوەکـان بـدەین ب تـایبتیش ڕزگارھمووان داوایان لکردین ھوی 
انیش کشیکی ھـزریش پیـدابوو. تـۆبی ئـم مـافی ئشتر. لگڵ فشارەک

ــــک ــــۆ خ ــــازار و چرمســــری ب ــــایی ئ ــــن م ــــووب ببی ــــان ھب و  ئوەم
یـانی ئوان بخیـن خزانکانیان؟ ئرێ ئم مافی ئوەمـان ھی ئـازادی و ژ

ھڕەشـــــ؟ ئرێ چـــــۆن لوە دنیـــــا بـــــین، داری ئـــــازادی  بر مترســـــی و
ــدا؟ تــۆب خباتکمــان بر ــایی  یب ــت بر زەبــری ئو دادگ وتبکن بــ کــ

.واو نابی تکرییواوی کاریگترگیز بھ ی کویژدانیی  
رەکانم یارمتیان دام بسر ئازاری دوودیـدا زاڵ بـم. ئوان بدەنـگوە ەدابر

ـک لکر یی ھئ" :نـوا دەنگی ناخ دەچرپیان گوتم، کپ  ئامـادە نیـی مئـ
یانی خۆی لسر دابن" ھروەھا ئوەشیان بۆ زیـادکرد: "ئرێ ئازادی یان ژ

 یوانـــــین؟ ل ـــــدا ن ـــــیش ل زیندان ـــــدان، ئوان ئوانی ل دەرەوە ل ژرزەمین
زیندانکیان لوانی لپشـت تلبنـدەکانیش قوڕسـتر بـ. باشـ ئلترنـاتیف 

  چیی؟ ئایا ئم خۆمان لگڵ کۆیالیتی رابنین؟"
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 شــکشمو کئ ک ،رەتاویــژدانییســ مانــدا لکدانی یاخیبوونرھی ســ
 تـــبھـــات. ھـــایی پ ـــاری ژیـــانی ژرزەمینیمانـــدا کۆت ـــابوو، تنھـــا ل ب برپ

. خـۆ پویسـت نبـوو ئفسـانی پیـاوی ئاسـنین ڕۆیشتسروشتیانش ھروا 
دوای رەق و زبریـدا بـگڕێ.  بکرێ. ئاخر گیانی وا کـوا ھی، ھر ب دروست
ــان ــادەمیزاددا ســلمنری  وەیکی سروشــتی لپووک ــوویی ھســتکانی ئ ق

کـی لکی واش "در شـتگخـۆ ئ .ز نییھکی بتیساییـان  ک ،بـھ "پـۆ
  وایلھاتب، ئوا ژانوناسۆرکی گلک قورسی ل دەخوازێ.

ک و ھر فرمــــانکی ــــلگڵ ئو کشــــ ھنــــاوییدا، ک لگڵ ھر قوربانی
مـــین انـــی یکڕۆژھـــدەدا، ئیـــدی پرســـک دوای  ن  ســـرینـــوی دوژمـــ

میـــاردەر بـــوو. ئـــکـــان بوەمــــان  گرتنوە. ئمـــاینچر فشـــارەکان نبل
  کردنی گیراوەکان بدەین. ب برادەرەکانمان گوت:ڕزگارھوی  ڕەتکردەوە

کسـان دەگـرین. تـا ئوپڕی توانـا ھوـی یارمتیـدانی  "ئم پارزەر بـۆ ئو
ــی ــی و  خزان ــوونوە ب فرم ــیچ ھوکــی نزیکب ــن. بم ھ ــان دەدەی گیراوەک

نــیمچ فرمییشـــوە ل دەســـتداران نــادەین. تنـــانت ھوـــی ئـــازادکردنی 
ئشــــتریش نــــادەین. لــــرەدا ھــــیچ دانوســــتانک ســــبارەت ب ئــــازادکردنی 
گیراوەکان نادرێ. ن شڕ بب کۆسـتکوتن دەکـرێ، ن ھـیچ یـاخیبوونکیش 

 مـوو  ڕاوەدونانگرتن و بھ مئـ .قوربانیـدان نیـی ھیچ ئـازادیش بـ .دەب
دەبـ ل تــاقیکردنوەک دەربچــین. دەنــا دوژمــن خــای الوازمــان دەدۆزــتوە، 

گاییمان بدەدا، کنمان پر، بسرەوە دەکـا،  فشارمان دەخاتمانسـشـ 
  ناموسمان دەبا."و  دەکاو

میــــانی یــــاخیبوونکدا ســــدان و  یــــن. لئــــم لو ھوســــتمان دانبز
مانـدا گیـران، بم ئـم ھرگیـز دەرھاوشـتی "بیسـت ڕیزەکانھزاران لنو 

  "مان بسردا نھات... ٤٨و نۆی حوزەیران
وەک ھر بـــارکی ژرزەمینـــی ئـــمش ناپاکمـــان لنـــودا ھبـــوو. تســـۆرۆس 

ــۆ مــاوەیک ئو ل د ــز ئنــدامی  ئیرگــون نبــووە. ب ەزگــایکی فنــددا ھرگی
کاری دەکـرد، ئیرگـونیش لو دەزگـایوە کـۆمکی دارایـی دەکـرا. ھر ئمش 

لکــرد بکوــت پیوەنــدی لگڵ کســ چاالککــانی ئیرگــون و ھنــدکی  وای
                                                                                       

تدارە بەری1946ی حوزەیرانی 29لە   ٤٨ تانییەکان  ژمارەیەک سەرکردە و کاربەدەستی زایۆنیستی دا دەسە
ایبەتیش       بگرن بەت ازادکران کە دەست لە شەڕکردن ھە و ئاژانسی جووەکانیان گرتن، لە بەرەنجامیشدا بەوە ئ

شایەوە.   ھاگانیان لە مەیدانی خەباتەکەدا ک
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دیک ک پیوابوو چاالکن. زۆریـش سـخت بزانـرێ ئـاخۆ  کتومـت کی کلکـی 
یان. (تسۆرۆس) قومـارچی بـوو، لگڵ پۆلیسی نھنییوە گرداوە و بۆت ئاژان

 .دەویســـت، دیــــاربوو ترسنۆکیشــــو پــــارەی پکپۆشـــی بــــوو. ئر زی لح
جارکیش ک قاچی ھخلیسکا تا خـوارەوەی گـردەک غلۆربـووەوە. کـاتکیش 

ــای  ک لڕادیــۆزمــانی لوەدا ک ترانســمتری  ــو ڕم ــووە ن ــل، ئو کوتب ازی
ک دواتـر لیسـتکی نـاو و وەسـف و تونی دەزگای ھواگریی. چنـد ھفـتی

ـــزی وناو ھ ل کی جـــوولرپرســـی ھـــۆبـــگ، ب نیشـــانی دای دەســـت کارلین
پۆلیســی ســربازی بریتــانی. لنــو ئو ناوانشــدا یــاکۆڤ مریــدۆر ھــاتبوو. 

لبر تـاوی ئـازاری  ئو کـاتزانیارەک بۆ کاتی خـۆی دروسـت بـوو، یـاکۆڤ 
ـــــانت ئو زا ـــــد. لـــــ تن ـــــووە مـــــایی دومڵ دەینان نیـــــاریی وردەش نب

ی ئیرگـون زڤـای لیـومی. پـۆلیس ڕکخـراودەستگیرکردنی جگـری فرمانـدەی 
ر ھـۆنیگس" لم "مسـتر ھـۆنیگس" بنی کاری "مسـتشو کـاتی خـۆی  ھات

لوێ نمابوو. بۆ ماوەیکی درژ دوای ئوەی بریتانییکان ھۆی پشـیمانی 
  زادی دەسوڕایوە.خۆیان ھبوو، "مستر ھۆنگیس" ب ئا

 گرتبـــوو، کنـــد ھ ـــان بھن ـــاوەڕنکراوبوو، سوســـکاران ئوەی شـــتکی ب
ــپک) دــت و دەڕوا، بم ئوان ھر بدوای کســک دەگڕان ک  دومڵ (زی

ــایی دوودــی نیــی، ئــاخر  لســر کپــووی زیــپکیک ھی. ئوەش ھــیچ م
ر بر ھاتبا و ن کاتلینگ ھتسۆرۆس گ ڕینھا لشـی تکی ھاوبیووسـینگ

ریدۆر  زانیاریی بم دەستی ب ،باییشت. ڕدوادا ندەگان  
ب بدەست گیشتنی لیستی تسۆرۆس، کـاتلینگی دەسـتدار لوپڕی میـزاج 
خۆشیدا بوو. ئو دنیابوو ئیدی ئیرگـون ریشـکش دەکـا. ھر بو ھوایوە 

کی ڕاپـۆرتە و لنـدەن ی خۆی ل ئۆرشـلیم، قـاھیروبۆ کاربدەستانی سرو
 سیبوو. دەزگای پۆلیسی نھنیی کارامک خنی و خۆشیان بوو، ئوان بونو

تمــای مدالیــا، خت و پلبرزکــردنوە بــوون. ئــاخر لوە بــ ئاگــابوون، 
دانیکی لبرگیراوی ئو لیستی بوان درابوو، لبردەستی ئمشدا بـوو. 

ەزانین ک ئوان لبارەی ئموە دەیزانن. ئـم ئوان نیاندەزانی، ئم ئوە د
بـوون،  بک ھلدا ناوگکو لیستنمان سکان کردبوو. لکوە لیستوریایی

ەکدا نبــــوون، نــــاوی واشــــی تــــدا بــــوو، دەمــــک بــــوون ڕکخــــراول نــــو 
 یوەنـــدییان بکخـــراوپمـــابوو. ڕوە نـــکەکر چۆنھ  ک نـــاو بنـــدھ بـــ
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ل تبوون، ئوەندە زوو گیشتبوون مایی بزەیـی بـوون. بریتانییکان گیش
تنھــا کمکیــان لگیــران. بگشــتیش شــتک خــراپ نبــوو. ئــم  ڕاستیشــدا

ــوەرکی ئاسایشــپارزانی دیکمــان گــرتبر. زەبرکــی کوشــندەمان لــدرا،  پ
زوو خۆمــــان گــــرتوە. کــــاتلینگیش تگیشــــت، ک شــــادمانیکی  بم ھر

  سرووی خۆشی ل لندەن لی بمراد بوون.پشوەختی و 
لو نوەشـدا ئــم ل تــاوتوکردنی ئو بـارەدا بــووین چــی لگڵ تسۆرۆســدا 
بکیــن. ھاوڕیکـــانم داوای لســـدارانیان کـــرد. بگـــورەی قـــانوی ژرزەمینـــی 
داواکیان دادپروەران بوو. باری ژرزەمینی زینـدانی نبـوو، تـا دوژمنکـانی 

بکـــا ل کــــاری تکـــدەرانیان: لو نوەشــــدا  ڕگــــریا و بم تـــدا بنــــد بکـــ
ش مـــــن دژی ڕەوشـــــزانیاریـــــدەر ترســـــناکترین دوژمـــــن. ســـــرباری ئو 

لســـدارەدانی تســـۆرۆس بـــووم. مـــن ل ئگری ھ دەترســـام. مـــن داوای 
بگی تواوم دەکرد. مـن لو بـاوەڕەدا نبـووم جوـک بم جـۆرە تـا بنـدین 

 ڕاسـتیگار ل ڕۆژناپاکیی. کچی من شاش بووم. بپی  بخزت نو زەلکاوی
  تگیشتم و دانیشم بھی خۆمدا نا.

  تسۆرۆس، بتایبت ب دوامدا گڕا. ئوبوو ھات ماکم.
ھات و تپڕی. من لبرچـاوی خۆمـدا ھمـوو ئو کـوڕە پاوانـان، ئو  ڕۆژ

ــــرۆز ــــیم  کســــ پی ــــدی زان ــــین. ئی ــــگردانم بین ــــاک و ب ــــک و پ ر پیاوگئ
ل بســـرخۆیدا ســـرکوێ ئوا ھـــیچ ســـنوورکی برزەفـــی نـــامنتوە. 

ژووری کـــوڕەکم  ل بردەمدیکشـــوە، تسۆرسۆشـــم بینـــی. ئو  ســـرکی
ب کر دوو وەستابوو. مندانی. تسۆرسـۆش بـزەی بـۆ بـاوک ھدەککمان پ

نوە مــن و کــوڕ دەکــرد. ھمــوو کــاتک بیــری ل ھزرەکــانی دەکــردەوە. دیســا
ئوا ھــیچ ســنوورکی داڕمــان نــامنتوە. بم  ڕووخــازانــیم، ئگر پیاوــک 

 ر دووسوپاس بۆ خودا، من بوە ھرز دەبـنی بوانو چاوی خۆم بینیم، ئ
  زۆرن، کچی ئوانی دادەڕمن کمن.
2 

ــــووە مــــایی ســــاتمبردنی  ــــدبارەیی بیرکــــردنوە، نوەک ھر ب شــــوە چن
کــان لریتانییی   بــن ــان کــرد و کۆششــی شڕپفرۆشــتنکانیان، بکــو وای

ڕاددەیکـیش بریتانییکـان  خۆیان بشوەی خکانی ژـرزەمینیش بگـرن. تـا
ـــان دژی ئـــم. ئوان  ھســـتیان ـــدەی خۆی ـــانی پوپاگن ـــوونت قورب ـــرد ب ک
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دەکـــرد و پاداشـــتیان دانـــابوو بـــۆ  ئمیـــان ب "تیرۆرســـتکی" ترســـناک ونـــا
نناســنوە. بم وەک پشــتر ل ســری وەســتاوم ئــم ھرگیــز ئوانی دەما

 بــــوو. لوەوەشــــمان نکی ناسیننمایبــــووین و ھــــیچ نیشــــانتیرۆرســــت ن
ژوورەکی من ل ئۆرشلیمدا بریتانییکـان دوو وـنی منیـان دۆزیبـووەوە. 
یککیــان بـــاش ل مـــن دەچــوو. دووھمکشـــیان ونیکـــی لبرگیـــراوەی 

اسنامکم بوو، ک تنھا کم لکچوانـدنکی لگڵ مـن تـدابوو. الی ن لسر
ـــان لشـــکری بدواداگڕ ـــک بریتانییک م کاتو ب  ـــارد و ب ســـیخوڕی دەن

ی مــن خرج دەکــرد، ئوان تنھــا وــنی ڕاوەدونــانھزاران پاوەندیشــیان بــۆ 
ل  دووھمیان بودەکردەوە. باش بۆ؟ چـونک وـنی یکمیـان کم تـا زۆر

"بنیــادەم"ان دەچــوو. کــات ونیکــت ھبــ، شــتکی جــوان نبــوو، بم ھــیچ 
ھسـتکی نرییانشــی بــۆ ئوانی دەیــانبینی ندەخوقانــد. ئوەش ھروەک 
کسکی ئاسایی بوو. بم بۆ ونی دووھم؟ چونک زیاتر ھی سـلمنری 

ـین ئو کسـ بیردۆزی دارویـن بـوو. جـۆرە رویکـی نیشـان دەدا، دەکـرێ ب
ــۆ زینــدان دەســتدەدا. فســیۆگنۆمی  -ناســیسیما– ٤٩)physiognomy( ھر ب

زانستی نزانکان. ل تاقیکردنوەیکی ئمریکیـدا، پیاوـک نمایشـی 'دەموچـاو 
خوندنوەی" دەکرد، چندان ونی دەموچاوی لپش داندران. ئیدی دیقتـی 

ھــی  ڕووخســاررتن گــوای بئو جــۆرە ونــانی لگــ ب دنیــاییوەلــدان و 
کان وــنی ئکــتر، نووســر، ڕاســتقینتاوانبــارانن، کچــی لبــری تاوانبــارە 

ل کانیشـی ڕاستقینمامۆستا و داھنرانی لگرتبوو، کچی بکوژ و تاوانبارە 
ــ ــانن. کچــی الیک ــانی ئاســایی و میھرەب ــوای ئوان خک ــابوون گ ــک دان ی دی

ریکییک بـ نت گر گویشـیان لھـی شـارەزا ئمـشارەزا بریتانییکان تنا
تیانوە، ئوان ھر بگـورەی قـانونی نزانـانی خۆیـان یان لبارەوە خوندب

ڕاسـتی ترسـناک  ن. ئو ون "تیرۆریست"ی چاپ و بویان کردەوە بڕۆیشت
انی میـدل ئیسـت میـل وـنی ڕۆژنامی ئینگلیـزی زمـانی ڕۆژبوو. کاتکیش 

ونیکدا منی لتک کوڕەکم نیشاندابووم،  اوازی بوکردنوە، للیک جی
 رەکرنووســـوەش سر ئســـبـــاوەش گرتـــووە، لکـــی لی فیلبـــووک ک

وــنک ھنــدێ ســیر بــوو، ونیکــی دلۆڤانــان  ب ڕاســتسرزەنشــت کــرا. 

                                                                                       
وونەوەی   فسیۆگنۆمی: علم الفراسة. ڕووخسارناسی. زانینی  رەوشت و سروشتی مرۆڤ   ٤٩ وردب لە ڕی ل

. وانە قاموسی ئازادی .وەرگ   رووخسارەوە؛.ى
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ــتوە، ک لگڵ  بــوو، ب سرنووســرەک گــوترا چــۆن وــنی وا بــو دەکی
  کدا یاری بکا، ئاخر ئم جۆرە ونان سۆزی بالدا رادەکشرێ.مندا

ــــــوومتیش دەیویســــــت بدەوری خــــــۆی ئازارمــــــ ان پبگینــــــ. ئو حک
 : وـنک لردبووەوە ک الینکـی باشـی ھبـوو"ەکی بوکونی"تیرۆرست

ــو پۆلیســی بریتانییــدا  نل یــن و ول زاران دانھ دەچــوو. بی نــاخۆک م
ـــــ ونـــــاک ببـــــ دەمـــــامکیش ل ڕوی ڕۆژرانوە، بم خـــــۆ ئگر ب بوک

شـــقامکانی تلئبیبـــدا ســـوڕاباموە، کس ل ڕـــی ئو وـــنیوە پاداشـــتی 
بـ خـۆ ناشـکرێ بـین،  ھر چۆنـکناسینوە و گرتنی منیـان وەرندەگـرت. 

  ئوان ئوەشیان ندەویست.
نھۆی ووە یاخود بھۆی منس بندە زۆر کرچوە تووشی گرفت ھمک

بــــوون، بم یک برەنجامیشــــی لـــــکوتوە. یھۆشــــافانت، ئفســـــرکی 
لخۆبردەمان بھـۆی ھنـدک تقمنـیوە ل ئۆرشـلیمدا گیـرا. مخـابن ھـیچ 
خــت ســیماکانی بدبپۆلیســی ب  ،یوەش ھدەچــووین. گومــانم لک نیل 

کی مـن. ئیـدی ھنـدێ ل تواوی لیک کردبتوە. ھی ئو و ون بوبووە
پشکنران ھندێ خای ھاوبشیان لنوان ئو و ونکی مندا دۆزیبووەوە. 

 ل کــــاتیزیــــاتر دەبــــوو، بتــــایبتیش  تــــا دەھــــاتبم جــــۆرە گومانکیــــان 
ــــی  ــــات و دیمن ــــا جــــمی دەھ ــــدی ژووری دادگ ــــاوەک. ئی ــــاییکردنی پی دادگ

ل یری پیرسدی سـدا بوا جۆشی تنـدە دەکـرا. پاسـدوو ھ نانی دادگـاک
کران، س ھندە و بکو چوارھندەش کران. سرپشکنر و لکۆرەوەکـانی 
سیرئاســــا ســــرقاڵ بــــووون. ئوان ھر دەھــــاتن و دەچــــوون و ســــیری 
کابرایان دەکرد و ونیان دەگرت. ئیدی ھوای خـۆش خریـک بـوو چکرە 

گــوای "تیرۆرســتی ژمــارە  بکـات نــو دــی ھمـوو پشــکنر و لگيرەکــان. ئـاخر
 یدا کسـک لل دواییک"یان گرتووە. ئوان ھروا ناوی منیان دەبرد. بم 

ساتکانی بیاردانـدا فریایـان کوت و پیگـوتن، "نخـر، ئم ئو بیژمـۆت دوا
  نیی" ک بدوایدا دەگڕن.

م، بــک ــوو ل باشــترین ئفســرەکا برادەرکــی دی ــک ب کــارۆن، ی ــاوی ئ نی ن
 وەی ئـارۆن نبـوو. شـکی زۆروزەوەندیشـی ھزمـوونمـنزانیاریی، ئ ل  ن

ل وــنکم دەچــوو. بم ئــارۆن تووشــی داوی دوو جــۆرە ناتوانــایی ببــوو، 
ئمشی لبووە ب: ئو ھم الواز و ھم چـاویلکیکی الچـک ئستوریشـی 
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وو ل چـــــاو دەکـــــرد. ئم دوو شـــــتش بگـــــورەی پۆلیســـــی فلســـــتینی د
ـــوون، ل ـــدا ب نیشـــاننمای ب ـــدی  ئنجام ـــن خـــۆیتی. ئی نن و بـــی بچـــو من

، لوشـــوە C.I.D(ئارون)یـــان گـــرت و بردیـــان بردەم برپرســـی پۆلیســـی 
  پرسیارباران کرا.

ئارۆن ناوی خۆی پگوتن وەک چۆن لسر ناسنامکی نووسـرابوو. منـیش 
 ڕاسـتیگر ناسـنامکی ی بـووب مڕاسـتقینناتوانم دنیابم، نـاوەک نـاوی 

 .ـکبووبر چۆننـا ھ رەوەکـانبـکۆبـوو. لگن نی بـوس  وەکتزۆر ب
بوون لگی. گوایا ئوان منیان گرتووە، منـیش گاتیـان پـدەکم و تنـانت 

  بوو.ن ڕەواناوی خۆمیشیان بۆ ئاشکرا ناکم. ئوەش 
ــاوی  ــا ن ــی؟" ئوان گوشــاریان خســت ڕاســتقین"ئای ــا ت چی ــارۆن. "ئای ســر ئ

  پتوای، ک نزانین تۆ کی؟"
ـــوو، ھر  ـــارۆن زۆری پخـــۆش ب ـــی و ب ڕاســـتئ ـــازانن ک ی بریتانییکـــان ن

کی ڕەوشـبشاشی پیانوای منم. وەک گومانلکرک لسـر ئوەی گیـراوە، 
.منم، زۆر دژوار نیی وەی تاوانبارکراوە کم بب ،خراپ  

ب وەکینکۆژایـی لکـۆڕۆژ درر لردەوام بـوو، ھب ەک ر بـوو دەھـات و
دەچــوو. ئــارۆنیش ل وان لوەدا مانــدوو بــوو. ئمــدانیریان وڕو وەەوە ســ

ــوا. ئمش  ــت و ب دا بــاو ژوورەک ــگڕان بن ــان پشــکنی. ل کــرد. تۆمارنامی
تاقیکردنوەیکی دژوار بوو. ئارونیش گر ھ نبم، پیکانی تخـت بـوون. 

کۆل رەوەکان لڕەوشیدا لک  و گومـان (مـن بـم گیـروەک ک) وان ھیـوان
ل یـــدا  یککیـــان حوســـی ل دوای(ک گیـــراوەک مـــن نبـــم) تـــدامابوون. 

  دا بسر ئارۆندا قیژاندی: دەست
  "ئگر واب، کوات بیسلمن، ک خۆت خۆتی."

را ببـت ووم، بکو نیـونوەک ھر من نببکا. ئو  ئم ئارۆن ناکارابوو وا
خۆیشی. ناسـنامکی ک پیـدا بـوون نمایشـی ناسـنامی خـۆی نبـوو. ئیـدی 

بوو لگڵ دابـی ڕاسـتگۆک لسر کارتک نووسرابوو. ئارۆن  ئوە بووئو 
ـــاکیش بـــۆ  ـــوو. ئو تۆزق ـــی، ئو شـــونکوتووكی  سرئاســـن ب ژرزەمینی

بریتانییکــان دەســتبرداری ئوە  یئو کــاتبریتانییکــانی داننوانــد، تــا 
بوون، ک ئو من بـووب، ئیـدی بوایـان کـرد ئو ئو کسـی نـاوی لسـر 

ــارتی ناســنامکدا نو ــۆ بوک ــزیش پشــھاتی ئوەی ب ــدا  ســراوە. ھرگی یاخ
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کرا و بـ کۆـدان تـا کۆتـاییش لگڵ  ندەھات، ک ئو خۆی ب. ئارۆن ئازاد
 ە.  باری ژرزەمینیدا مایو

ــنکی مــن  و ل گیــران، گــوای تــۆم ــدان کســی دیــک بو ت دوای ئو، چن
دەچــــن، کچــــی ئوان ل مــــن ندەچــــوون. ھمــــوو ئوەش لبرئوە بــــوو 

ب میاریان دابوو ئکان بریتانییقـۆچ ب ک نیشانی جیھان بدەن گـوایجۆر 
  بم ویژدانمان نیی  .ی،کلک و سممان ھ و

کـدا دەژیـن ل وتخیـای بریتانییکانـدا ندەھـات، ک ئـم  ھرگیز ئوە ب
ـــا ڕادەیکوەک ئوەی کردمـــان:  ـــم  ت کـــراوە. ئوان لوە تندەگیشـــتن، ئ

جوامریی پویستیمان ئافراند. ئاخر چۆن ئم ل وتکی بچکـۆندا خۆمـان 
یـان ل  بشارینوە؟ پارتیزانکـانی گالنـی دیـک ل شـاخ سـخت و عاسـکان

 ائیلدا نرتز ئیسـئ کانی خۆیان ساز دەدا. لراسیۆنکاندا ئۆپرینربە بل
 مشـار بـدەن. ئـو دارستان تا یـاخیبووانی خۆیـان تیایـدا ح و ن یشاخی ل

بتواوی لبر چــاوی دوژمنــدا ئاشــکرا دیــار بــووین. لگڵ ئوەشــدا یــان  
ەدیتراین. شتکی خۆڕسـکانبوو، وەک برەنجامکیش ئم دیاربووین و نشد

ئم چندین ناومـان ھبـ، ئـم چنـدان بـگ و ناسـناممان بکـار دەھنـا، 
ــز شــونی حشــارگی  ــوون، بم ھرگی ئاســاییان ھمووشــیان دەســتکرد ب
ژرزەمینمـــان نبـــوو. ئـــم ب پاســـوان دەورە ندرابـــووین، بـــۆ پارزگـــاری 

  مامۆسـتا و قوتـابی بـووین، ئوسـا چ بلخۆشمان چکمان پـ نبـوو. ئـم
ــم چ ب ڕاســتی ــایش. ئ ــان نم ــ ی ــان  ب ــان ی ــان ھبســترا و بازرگ ڕاســتی ی

نـدازیار و میکــانیکزان بـووین. بئ مریـار بـووین ئــمــوو  ژمھ مکــورتی ئـ
ێ ھــاوتی بــووین ل ھاوتیــانی دیــک لیک جیــا ندەکــراینوە. پــۆلیس ڕۆژ

 ژمـــار جـــار دەھـــاتر  ببردەوام لب  مکانی ئـــنـــداممـــان. ئککـــو خن
ــان  ــان لوان دەدۆزیوە؟ ئوان چکی دەســتیاندا بــوون. بم ئــاخۆ ئوان چی
پـــ نبـــوو. ئوان ئـــامر و داردەســـتی کاریـــان و بگنـــامی کارخانکـــانی 
خۆیان پ بوو. ئاخر ک گومان ل ھاوتیکی بـوەی دەکـا، ک دەچـت سـر 

ان دەگڕیتوە ماوە؟ ئم وامان ل دوژمـن کردبـوو ببـت کسـک ب کار ی
دوو گوێ نبیس و ب کپووشـی  چاوەکانی نتوان ھیچ ببین، ب ھر دوو
  بۆن نکا.
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ــامزانش  پرســی پاســوانی کســیی ھنــدێ جــار لیکحــاینبوونکی نوکتئ
نیشــمان لســر ئو دنــت کــای. نوەک تنھــا دوژمنکانمــان بکــو دۆستکا

بوایدا بوون، ک لشکرکی پاسوانیم ھی، بۆ ھموو شونکیش لگمدا 
 ڕکخســتندــن و دەڕۆن. یکــک لو کســان سرســام بــوو ب چــۆنیتی 

 ی  لمـــــا  دوو جــــاران ل ســــو کوانیکردنم. ئی پرســــی پاســــنایابــــان
شـــو مالی ئـــ کس کـــ ـــان) ک پیـــدەگوترا ئل نی درینمـــان بـــوو، (مایرخ

ش بکنـدا کـرا، شـونیی توەی نھدا زۆر کۆبوونم ماردانی کردم. لس 
ویستیشـــی بر دەوروخـــولی گیرابـــوو.  پوبكی زۆر  داری ســـنویپیـــاخ

ک بوان چوە کــوڕانی پاســودیــو دارەکــانبگــوترێ ل دەکــرد، کدەســتی  ن
ادەباشـیدان. لـ گلـۆ چـۆن لو پنج لسر پالپیـتکی تفنـگ لوپڕی ئام

سردانکردنان کسکیان لبدی نکرا؟ ئیدی ئنجـامی برادەرەکمـان ئاسـان 
ــوو.  ــاتیب ــرایوە،  ل ک ــای گفتوگۆکانمــان ک ــات دەرگ ــدا، ک ســردانی دووھمی

  لیپرسیم:
 تۆکم و ئاسایشی پاسوانکانت لـبکم. خـۆ ڕکخستن"من دەب پیرۆزبایی 
ردانیشــــم، ھشــــتاش شــــونپی یک پاســــوانتم بدی ئوە دووھمــــین س

  نکردووە."
ــدەنگ بــووم. خــۆ ندەکــرا  ــیش ب ــم. ڕاســتیمن م ببــرادەرەک ب کســای ڕ

ی بۆ نیی؛ بم نشمدەویسـت درۆی لگـدا بـکم. بـۆی ڕیزپڕژرزەمینی  
 لبـاری ژرزەمینییـدا دەرچـووین، بـرادەرەکم ئو کـاتشھیچم پنگـوتوە. 

ئوە دەرکوتبوو، ھۆکاری بدینکردنی ھیچ پاسوانک، سووکوئاسـان  بۆی
  ، ک ئوان ھر نبوون تا بدیترن. بوو

پرســی ھنگرتنــی چک بــۆ بــاری خۆپارزیشــمان شــتکی زۆر جــدیی بــوو. 
وە بیارمانــــدا ھمـــــوو چککانمــــان ل جبخانکــــان بـــــۆ ل ســــرەتاھر 

ھبگیـــرێ. ھمــان کـــات ئم ڕامـــانش  جبجکردنــی نخشـــی پالمــاردان
ـــوو لگڵ ســـرکردەکانی  ـــاواز ب ـــی ســـترن).  F.F.Iتواو جی ی ڕســـا(گروپ
و شـو چکـی پـ بـ. گر  ب ڕۆژئوان وابوو، ھموو ئندامکی نھنییـان  

ئاژانکانی دوژمـن ھـاتن بیگـرن، ئرکـی خـۆیتی تـا کۆتـایی برگـری لخـۆی 
بمــرێ لوەی بگیــرێ. ئیســحاق یسرنیتســکی  پویســتدا باشــترە ل کــاتیبکــا، 

یی بۆ مـن وا شـیکردەوە. دوای ئوەی  ڕسافرماندەی (گروپی سترن) ئو 
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لکــۆرەوە و بدواگڕەکــان نــامردان ئبراھــام ســترنی بچکیــان کوشــت، 
  ئیدی شونکوتووەکانی بیاریاندا نکون بردەست و نگیرن. 

و، چونک دەرھاوشتکی وابـوو. ل بھـاری ک مرگسات بوڕساھۆکاری 
 F.F.Iی ڕکخـراودا  ژمارەیک بیکدادان لنوان دوژمـن و ئنـدامانی ١٩٤٤

قومــــا. لو رووبروبوونــــاندا ئنــــدامانی گــــروپک بــــۆ ژیــــان و  ئــــازادی 
تاککسییان تا دوا ھناس شڕیان کرد. لـ گلـۆ ھـبت ھـزی چکـداری 

ی ھــزی ل دەســتســت بــوو. جــوی دەرستپشــخریش ھر بریتــانیی بادە
ــازای گــروپک ب تفنگــی دەســتی  ــدامی ئ ــۆی ژمــارەیک ئن ــوو، ب ــدا ب دوژمن

  ھزەکانی دوژمن کوژران. 
 خۆشبووندا لژنی لج 1944لنـی  دا، لی برمای سـنکـی بچکـۆژوور

وت.  بــراک، چــاوم برن کرمانــدەی گروپــی ســترنیتســکی فیسو کــاتئ 
ھشتا نببووە "رابی شامر" بخۆی ردنکی درـژی رەش، بم  بنمایشـی  
بازرگانک ب پرچکی لول و سمکی کشخ. لودا باسی پرسی ھگرتنـی 
ــاتکردەوە.  چکمــان کــرد. یرنتســکی ھر ھمــان بگوبنــدی پشــووی دووپ

  وونکردەوە:ڕوستی خۆمانمان بم شوەی بۆ منیش ھ
ــــ لوەی "ب ــــان ب ھگــــرەکی دەگین ــــاتر زی ــــی چک زی ردەوام ھگرتن

 ی تووشـــبوونمـــای میشـــکـــدار ھکی چئـــاخر پیـــاو .خشـــببســـوودی پ
بوەی کۆم پـۆلیس دەورەی بـدەن و بسریشـیدا زاڵ بـن. ئمش واتـای 
ئوەی، ئســــتم بتــــاق دەمــــانچیک رووبڕوی دەســــتیک تفنگچــــی 

بارەشـدا چکک نوەک ھر ھگـرەکی سـالمت ناکـا، بکـو ببیتوە. لو 
ـــات مترســـییوە.  ـــر ل  ل ســـرکیژیانیشـــی دەخ ـــۆ وەرە بی دیکشـــوە، ت

ــاتوانی ــم بو شــوەی ن ن جــوی دەستپشــخری نخشــکمان بــکرەوە. ئ
 -ک دەستپشــــخری ســــرەکیترین ســــرچاوەی ھزمــــان-نخشکشــــان 

بـۆدانڕژراو لنـوان  کی پـالنڕووداوئانوساتکدا  ھرل بدەستبنین، گر 
 ."ڕووبدایک یان زیاتر ل پیاوە ژرزەمینییکانمان و ھزکی دوژمندا 

بـــــۆ پاپشـــــتکردنی بگوبنـــــدەکم ســـــربردەی یـــــاکۆڤ مریـــــدۆرم بـــــۆ 
بوو. یـاکۆڤ  ڕوویداپش ئستا  ڕۆژکیسرنیتسکی گایوە، ک ھر چند 

ند ھاوڕو چ ردانی من. لس نکی دگـاییکی  ڕیوە، دەسـتنزیـک مـا ل
پۆلیســی تفنــگ لشــانیان لپیـــدا دەبــ. پــۆلیس داوای ناســنامیان لـــدەکا. 
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دەکن، ناســنامکانیان دروســت و بــ پ  ڕادەســتئوانــیش ناســنامکانیان 
. بوون. بم پـۆلیس ھر بئوەنـدە وازیـان لنـاھن، بکـو دەشـیان پشـکن

پیان دە بۆن، ک دەبینن ھیچ چکیان پ نیـی. ئیـدی بم  ئو کاتشھر 
 ند بکی پابتھاو وەیساشگـاو قانون  ڕکی  ڕتردانی ھـاودەدەن سـ

ـــان پبووبـــا، ئوا بیک دوو  ـــا و چکی ـــ ئگر ھاتب ـــکن. ل ھاوشـــوەیان ب
بدەســت پندەکــرا. دەمــانچی گیرفانیــان ھیچیــان لگڵ دەســتیکی تفنــگ 

دەرھاوشــتی روداوەکش یــان کوشــتن و برینــدارکردن دەبــوو، یــان گرتنــی 
ەک لوەش خراپتـری لھاتبـا. .. بـۆی ڕووداوھموویان دەبـوو، لوانش بـوو 

پیاوەکانمان ب چک بـوون، ئیـدی پۆلیسـیش دەرفتـی پـدان ب ئاسـایی تـدا 
  نرا. ربسوڕنوە... بم پۆلیسکان کویان لس

ھنــا یــان  F.F.Iمـن نــازانم ئـاخۆ بگوبنــدەکی مـن بــوای ب سـرکردەی 
دوای  ھر زوون، بم ڕۆیشـــتھر بگـــورەی ئزمـــوونی برـــی خۆیـــان 

 "بـ چکـی ناوخۆیـان" کـارا ڕنماییکۆبوونوەکمان ل بنی براک، ئوانیش 
ـــــابووە ـــــدرا، ھنـــــدێ الدەر و جی ـــــو کـــــرد. ســـــرەتا وەک پماگین نوە ل

ــان لســر ئو پڕیزەکان ــوو ل ی ــوون. ئوان بم ــدا ب ــی ڕرســ پی رــانی ب ام
خۆییـــان الندا و بنمـــای چکـــداریی و خۆبدەســـتوەندانیان ب نگـــۆڕی 

وان لش وایکــرد ئموە، ئشــتــا ھ ــزووتنوە ژرزەمینییکــان جی  تواوی ب
ــاییبکــرنوە. بم  ــوی  ڕنم ــانم ڕەک کتومــت وەک ڕکخــراون وونکردنوەک

ن، چککـــان تنھـــا بـــۆ پـــالن نخشـــ ئوە بـــوولھـــات، ئوانـــیش ملکچـــی 
  بۆدارژراوەکان بکاربن. 

کوات ئم بنمای "ئاشکرایی ژرزەمینیمـان" پیەوکـرد. مـایر کاھـان حزی 
ــی قۆشــمیان لبر ــوو پرســ جــدییکانیش برگ ــوت: "ھــبت  لب ــا، دەیگ بک

  اوەی. تاریکترین خاڵ کتومت لژر چراکدای."ژرزەمینکمان کر
ــاتر بــۆ پارزگــاریکردنیش ل کرانوەیــی بــاری ژرزەم ینیــی،  پویســتیت ب زی

ر لیی ویژدانـی  ھقـوو ویسـت بـوەی زۆر پئ .یکنیکی نازناوەکـان ھت
لبــ "قــانونیی" ال ناقــانونی بــ و "ناقانون(قاچاخ)یشــی" ال  کســکی، ک وای

ەوا ب. ئم ئو ویژدانمان ال پوەری با بـوو. ئـم بوامـان ب ڕونی و قان
ەوایـی کـارە "ناقانونییکان(قاچاخکان)نمـان بـوو. ئیـدی ھر ئمش ڕیی ڕەھا

 ڕۆکگ یـــتی ھدەســـت روەھـــا کـــاتھ ،چـــکنترمان لـــرد، ســـ وای ک
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ــــد وبانــــان تووشــــمان دەھــــاتن و پرســــیاریان لر کــــان لریتانییەکردین، ب
دەمــانزانی چــۆن وەمیــان بــدەینوە. ھر لبر ئوەش بــوو ئــم ھرگیـــز 

  وامان نکرد دوژمن پی ب شت شاراوەکانی کۆگاکانمان ببا.
دەدی. ئم "لژـر ئم ب مردن دەورە درابووین، بم ھرگیزیش وامان ن 

"ر تیشکی چراکنیـا دەڕۆشـتین. ھت گـر ب ل بـوو کوەش نتن بترسـین؛ ئ
ــم ھمــوو ھــزری خۆمــان خســتبووە  بکــو ھر بیریشــمان لندەکــردەوە. ئ

ی دەروونییش ھیچ پیوەنـدیکی بوەی یسر خودی یاخیبوونک. ئو ئارام
"ئــازایتی"یوە نبــوو. بکــو ئوە خــۆی ئازادبوونــک بــوو ل  پــی دەگــوترێ

ی ویژدانـی خاوەنـدارشـتوەش دەرھاوتی. ئکۆیالی ك بـوو، کتی نیشـتمان
ـــــدا  ـــــانکی دوژمن ـــــری ت ـــــن زنجی ـــــاخر "ســـــروەری لب ـــــات. ئ ـــــەی دەھ زی

یش ئــــازادی ب ڕاســــتی(دەروونی) بر ل ســــروەری سیاســــییوە دێ. گیــــان
  گیانیی مرجکی چارەنووسسازانی بۆ بدەستھنانی ئازادی سیاسیی.
زەمین" مرجکی دیکی سرباریش ھبوو، وای کردبوو باری "کراوەیـی ژـر

کـــک ـــی خ ـــش ھســـت و میل ـــتوە، ئوی نخـــودی بـــاری  وا بم ـــوو، ک ب
ژـــرزەمینیک لوانوە ھقوبـــوو. ئـــم دەمودەســـت و بیکجـــاری داوای 

ان لنـو خکـدا ڕۆژسۆزی خکمان نکرد. بم ورەمان  و میل و ھست
وە، وای لشنیگایو گۆشـ زیادبووندابوو. ل٤٦-١٩٤٥وان دەبینم مـاوەی ن 

ی ڕکفــگــارکی چارەنووسســازان بــوو. لو ماوەیشــدا ھاگانــا، ک لژــر ڕۆژ
ــــوو، ل دژی  ــــاڵ ڕژمــــدامودەزگــــای فرمــــی جــــوودا ب ی بریتــــانی ھــــات پ

ل کـکمان. ئیـدی خکباتی  خوانی بینـی، بینـی ئکی دیـکوە شـتکپـ
مـان کـاردەکن ک ب ئمیان دەگوت "شت" وا خۆشـیان دامودەزگاکانیـان ھ

پویســــت بکــــرێ. ئنجامکشــــی بوە کوتوە، گــــۆڕانی برەی ســــرکردە 
ـــــانی زایۆنیســـــت دوای رەشـــــبگیرییی  ـــــدک ٢٩فرمییک ی حـــــوزەیران، چی

 مئ واتھات. کک نستوسۆزی خستی گۆڕانی ھموودەربھ چین و  ل
بـووە سـنگی  توژکوە بووین مایی میل و ھواداریی، ئیدی ھر ئمش

. ئو "دیـوارە ئاســنینی دەوروپشــتی گنــج جنگاوەرەکانمــان" ک ل محک
ـــــۆ ـــــان ب ـــــاخیبوونکوە بانگم ـــــدەدا،  ســـــرەتای ی ڕاســـــتیداھ ۆنـــــرا. ڕ ل

 رنشـــینس ن کوە بـــکی ئبـــوو، ســـکاکـــانیش ھـــۆی خۆیـــان ھریتانییب
  را نین.  جووەکان ب برفراوانی ل ھمبر "دژایتی  تیرۆرزمدا" کا
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دا (فلسـتین: سـنووردارکردنی مانـداتک) ١٩٤٨ی نیسـانی ١٥ل کتبی سـپی 
ــــی ســــپی  ــــایپووچی کتب ــــاری م ــــی بســــرکوتنی  ١٩٣٩ک تۆم ــــوو، دان ب

بنـدی  کۆتـایی دەسـتی بریتـانی دانـا. حکـوومت ڕۆژیاخیبوونکدا نـا و 
ـــانوە ھ ل الینســـرباز  ٨٤٠٠٠ســـیبووی: "ونو ـــۆمگ جووەک ـــان ک اوکاری

و قـانون ل ڕسـاندەکرا، ئیدی ئم سربازان ناکارایی خۆیان ل چسپاندنی 
ی تــــۆکمی ڕکخـــراوبرەنگـــاربوونوەی ھمتـــی تیـــرۆرزم لبر ھـــزی 

ــوون،  ــداربوو ب ــوترین چکــی تاککســی ســردەمدا چک ــان، ک ب ن جووەک
  سلماند."

ـــۆمگی ـــاری 'ک ـــوونی ھاوک ـــاتکیش ئوان باســـی نب جـــوو" دەکن، ئوا  ک
بریتانییکان ئاماژە بر سرانی ئو جڤات و کۆمگیان نـاکن، ک ھنـدێ 

ـــۆ  ـــاری تواو دەکـــران ب ـــاو نوەک ھمیشـــ ھاوک ـــار، ناوبن ی ڕاوەدونـــانج
 کـکشـامات و ئـاپۆرای خح وان ئاماژەیـان بکو ئپۆلی تیرۆریزم؛ بش

. گل ھاوکــاری یــاخیبووان بــوو. دەدا. ئــاخر گل بــوو ھاوکارییــان ندەکــرد
ئوان جنگاوەرەکانیــان دەبینــی ک دەچــوون شــڕ، بم لوەکــانی خۆیــان 

وان چـۆن لیـان بینـی ئوە دروو بوو. ئبارەیانم  لوە، بڕانڕدا دەگشـ
ــدە ئوە  بــدەنگییان لــدەکردن. ئاشکراشــ بــدەنگی زۆر گرنــگ بــوو، ھرچن

اخیبووانیــان کردبــ. گل ئوەی ب یـــاخیبووان تــاک کــۆمکیش نبـــوو، ب ی
ن، ئویــش: داپۆشــین بــوو. ئــم ڕووخــابخشــی ک لبــاری وتانــدا مرجــی 

لنـو داروبــاردا خۆمـان نشــاردبووە، ب داری زینـدوو پاســوانی لــدەکراین. 
دنیاییشـــوە نمانـــدەبردەوە.  وای ئـــم شـــڕمان پندەکـــرا، بنبـــ ئگر وا

یی ژورێ.قووی دەپکباتل بۆ خیل و سۆزی گم کی کراوە برزەمین  
3 

بــاری ژرزەمینییکمــان زۆر"کــراوە"  ل ســرەتادابنــم،  پویســت دان بوەدا
کی ئـــم ھر ڕاســـتیبـــوو. پـــدەچ شـــتک جـــی بواکـــردن نبـــ، بم 

وین. فیزیکی نچووبـو ل ڕووینچووبووین باری ژرزەمینیی. ب دنیاییوە 
ـــــچوانوە ک دژی دەســـــتی بریتانیـــــا وەســـــتاینوە، ل قپنگـــــی  ب پ

ل کی پــلی ھــۆتنکــی بچکــۆکــداژوورو  خوەش ئو کارەمــان کــرد. ئئ
ـــوو،  ـــۆتل ب ـــا ئســـتاھ ـــب ت ـــاری تلئبی ـــۆ خـــۆیش سرســـامکان ب کن  ب

 مـــداکوتابوو: چــــونککی زۆر ســـادە لر ھۆکـــاربوێ لمـــن ل .شـــرادەک
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 ڕەبقچــوار مــانگی  گی دیــکم دەســتنکوت، ئیــدی بــۆ مــاوەی زیــاتر لجــ
لوێ مـاموە، تیایــدا سـرەتای ئۆپراســیۆنکمان جـاڕدابوو. ھمــوو شــتک 
ھر لبراییدا بوو. من ھشتا بگنام و ناسنامم لسـر سـاغ نببـووەوە. 

مـــانبرداری ھشــتا نـــاوە ئمــانییکم نخواســـتبووەوە تــا ھـــاوتییکی فر
قانونیانیان بم. ئوێ دەم نازناوەکم "بن زیڤ" بوو، ناوـک بـوو دنی ھـیچ 

ــــــان ل ــــــانکی ندەدا. کچــــــی بریتانییک ــــــدا  گوم تواوی وتکدا بدوام
دەگڕان. یکمـــین پالمـــاری ســـر شـــمندەفرەکانی ئوان، بـــووە مـــایی  

فـا و تلئبیـب بـۆ مـاوەی جاڕدانی قدەغکردنی ھـاتووچۆ ل ئۆرشـلیم، حی
ــانی ڕۆژدە  ان، ڕۆژ. دواتــر ئو قدەغی ســر ھــاتووچۆ بــووە بشــک لژی

ــوو. ل ھــوتلکدا ڕۆژبم ئوێ  ــ و سرســامان ب ــم لپ ــۆ ئ ێ شــتک ب
ـــدا ب وـــان ل ـــوو. بریتانییک ـــاوەرم ب دوامـــدا نگڕان. ب مشـــکی  بخـــت ی

ــــا ــــان نھ ــــۆر و بدواداگڕەک ــــوتلکی گشــــتیدا ســــرانی لک ــــن ل ھ ت، م
خۆم"حشار"داب. کچـی ھشـتاش ھـوتلک ھر لبـن پشـکنینی رۆتینیـانی 

ڕان بوان دابوو بۆ گکی گشـتیی بـوو،  ئکراواندا، گـرژیش شـتدوای گومانل
ـــڤ" ل پشـــکنینکی  ـــن زی ـــوو، بکـــو "مســـتر ب ئویـــش جـــگی مترســـی ب

  یرێ.رۆتینیانی پۆلیس وەک "گومانلکراوک" بگ
ــیش  ــاخر  ل الینئم دژواری ــدرایوە. ئ ــن ڕراگــری ھــۆتلک رەون ــزدار ب 

وەرگ) نیـدەزانی  ئـاخۆ کتومـت "مسـتر بـن زیـڤ" -(خاوەنی ھوتلک زڤی
کــی، بم فامیــدەکرد ک ئو پیوەنــدی "بو شــتانوە" ھی. بھــۆی میلــی 

بخشـان ئــازادی و مسـتر بـن زڤــی خۆ ارۆی ھـوتلک بــۆ "بـۆ ئو شــتان"یـ
وە. لترســـییم کردنـــی ھـــاتووچۆدا،  ژیـــانی خـــۆی خســـتدەغکی قوشـــ

دەستیک پۆلیسی سربازی و مدەنی ھاتن و ھوتلی ساڤۆ بپشکنن. ئوان 
ژوور ب  ــــوون، ب ژوور دەگڕان، ھمــــوو میوانکانیشــــیان ل دانک کردب

ی نیشــــتجبوونیان ریــــز وەســــتاندبویانن. ئیــــدی ناســــنام و بگنامکــــان
لکـۆینوەی زیـاتر  دەپشکنی، ھرچی گومانیان لکردبا دەیانـدای الیک و بـۆ

  لگڵ خۆیاندا بۆ پۆلیسخانیان دەبردن. 
ــــگڕانک گیشــــت ژووری ژمــــارە  . دەنگــــی پــــ و ١٧ھرا و ھنگــــامی ل

ــوڕە بچکۆکشــم  ــی بــدارکردەوە. ھاوســرەک و ک ــۆلیس من ــای پ ھراوزەن
ابوون، بم بختم بوە باش بوو ئوان خوتبـوون. ئوان ھر تنھـا لگد
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پیشتر ل ئۆرشلیموە گیشتبوون. یکمجار من ئوانـم دوای  ڕۆژکچند 
باشـترە خـزانکم لگڵ خـۆم  ناپاکییکی تسۆرۆس جھشت. پموابوو وا
و لرزەمین. دیاربوو باشترە ئژ شمککی ئاشـکرادا  رانبـژی و وەک ژیـان

اوەدوننــــرێ، چــــونک گر شــــونکم پنزانــــ، دەتــــوان بمتمــــان ڕمــــن 
زوو  کـوی". بم ھر ب "نـازانم ل ە وبخۆبوونوە وەمی پۆلیس بداتو

زانیم ئو نخشیم خیاپویک و ھیچی دیک. ژورەکمان ل ئۆرشـلیمدا 
و بو شــــ کاران دەورە ڕۆژ بسوســــ تداران  درابــــوو. بئــــاخر دەســــ

ر لسـ کی باوکوەیان دەکرد، ئاخۆ کی ئوە.  چاوەڕی بـداتمـاڵ و منـدا
 کونوی ترشـــوبپ وان بچــی ئنــدکـــی  ڕەزامقالی عب بـــوون، کن

وان لـی زانـا نـین. ئپ موە وایـان دەزانـی ئـیان ڕ خۆیانکاوکردنـی ماسـی
پـــۆلیس ســـردانی ژورەکیـــان شـــو دەســـتی  ل دواینوەســـتان. شـــو 

دەکــردین. کــات خۆشویســتکان لنــوان نیــوەی شــو ســعات دوو دابــوو. 
تومبلـــی پـــ ل چکـــدار، تفنگـــی شســـت تیـــر، الیتـــی دەســـت و پرســـیارە 

ی؟" ئوسا دنیاکردنوەیکی لسـرخۆ: ل کونباوەکان: "ئرێ مردەکت 
  ختک ھر دتوە.""قیناکا. بیانی دەگڕینوە. خۆ ئو وە

ــداکم  ــاب ک ژن و من ئزمــوون فــری کردبــووین، پــۆلیس لوەدا دوودڵ ن
ب کــردم،  وەک بــارمت بگــرێ. بــۆی ھاوڕکانمــان مشــتومی ئوەیــان لگــدا

ــا ــۆلیس خــۆی  تنی ــن کپــووی پ ــان) ب ب ــدی (ئیت ــدا جنھــم. ئی ما خــۆی ل
گیانــدە تلئبیــب، لوشــ گیانــدە ئۆرشــلیم، ژن و کــوڕەکمی ب قاچــاخ 
کی خبـاتی ژرزەمینـی، ڕگابۆالی من ل ھوتلی ساڤۆی. لوشوە ھموو 

م برەکو  ھاوســل کــویــش وەک یمــدا بــوو. ئگل منــانم ھڕاق بم
دایـــــک، خوشـــــک، ھاوســـــران ئـــــازایتکی برچـــــاوانی نوانـــــد. ئـــــازایتی 

قینڕاســتــاب ــ. ش بدەر ل خمخــواردن دەرن درێ بم بســریدا زاڵ دەب
ل کی ک می کردبووەوە، کاترەکمـن گیـرام  برادەرەکانم ئاگاداری ھاوس

ویــش بم. ئنــاودا دادەنــپوا مــن ژیــانی لنــدەوە سوپاســی کردبــوو.  ئخ
  ھاوسرەکم مڕاقکی ن بۆ من و ن بۆ کسی دیکی دەرنبی.

م ل تپی پـــی پـــۆلیس بـــوو ل ئوێ شـــوێ ل ھـــوتلی ســـاڤۆیدا، ک گـــو
وە، داخــم خـــوارد، نوتـــنمــان نزیــک دەکژوورەکم  دەبــوایژن و کـــوڕەک

بھنابــان تلئبیــب. ئگر پــۆلیس مــن وەک گومانلکراوــک لگڵ خۆیــدا ببــا، 
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ــوا. خــۆ ئگر  ــش ب ــۆ ئوی ــان ب مــن بخــۆمم دەگــوتوە، لوانی گومانکی
ـــد ـــاخۆ چـــی بســـر من ـــرا، ئ ـــش گی اکدا دێ؟ لپشـــت ئو شـــتوەش ئوی

ـــاتکیش  ـــوونی. ک ـــاتک و بردەوامب بیرکـــردنوەم وەرســـوڕایوە ســـر خب
یــاخیبوون  انکم لوەدا نبــوو، کــات شمشــریھوربــووموە، مــن ھــیچ گومــ

دەردەکشرێ، تا سرکوتن ناب بچتوە کـاالنکی خـۆی. بم خمـم لو 
کیدا بووین. ھشتا زۆریـنی کـاری رەتال سھاتنناوان دەخوارد. ئم ھر 

 پروەردەیی، سربازی و سیاسییانمان لپشدا مـاوە. تـۆبی بختـی مـن وا
شخی تواوی گـەکدا بشـدار ب ھر ل چخماخی برایی نوەک ل م

  ؟بم
ییکی دیـک ڕگـادەبوو. ئاخر ھـیچ  ن پتراتا دەھات دەنگی پ قوڕسکانی ئو

ک و باخی خـۆم گڕام. ھـیچ بگنـامیکم پنبـوو. ھمـوو نبوو. من بر
ــــۆ ــــابن. مڕاقکم  شــــتک ب ــــادەی. دەی ب وە. ھســــتم ب ڕەوایگــــرتن ئام

کی سیر تکڵ ب خۆشیکی لتنگیشـتوو کـرد. بخـۆمم دەگـوتوە ڕاستی
دەبــ شــوکرانبژر بـــم، ک تــوانیم بگڕــموە و بشـــداری ھــدانی ئـــای 

، ئوا ئــایک نوی ڕووبــدا ھر شــتککم. لوەش زیــاتر، خــۆ شــۆڕش بــ
وە بووم لواوی ئامادەی ئتمان بدەن. ناکرێ. ئیدی بدەرگای ژوورەک  

 وە و بگــاتــت ــر بب ــگ نزیکت ــان و دەنگن ــاتی ئوەی تپی پیک کچــی لجی
 کــی دیــکرەو الیوە بکپــم، لردەم قــاپی ژوورەکرێ خــۆ ڕۆیشــتبن. ئ

ۆلیس خریکبـــوو بگـــات ســـر کۆســـپی دەرگـــای ژوورەکم، بم بھر پـــ
ھۆیک بـ کۆسـپکی تنپڕانـد. تـۆبی چـی رویـدا بـ؟ وام بچـاک زانـی 
نچمدەر و نپرسم. بۆ ماوەی نیو سعاتکی دیـک گـوم ل جووجووـک 

ی پـۆلیس وبوو. ئینجا ئومـات. ئـۆخکی کما، دنیـایلیڕۆیشـتیش نھـوت ، 
  ساڤۆیش گڕایوە سر خوەکی خۆی.

 ل ھـــیچبـــۆ بیـــانیکی، مســـتر بـــن زڤـــی لیپرســـیم ئـــاخۆ ب شـــو گـــوم 
  دەنگدەنگک بووە. منیش ب پرسیارک وەمم دایوە. 

  ؟"ڕوویدا"چی 
 مر دووئھ .ش دەزانـویـدیکئ مان دەیزانی ککریکمان دەمانزانی و ھ
  بن زڤی وریا بوو:بدەنگ بم. مستر  دەبوایمن 



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

191 

ــنوە،" ئو وای ــدارت کی مانویســت بن مــان پشــکنی.  "ئــ پگــوتم. "ھوتلکی
ــۆلیس بدوای گومانلکراوانــدا دەگڕان. چنــد موانــک ک بگنامکانیــان  پ

ــــاتر لکــــۆینوە لگڵ  لگڵ ئوانی پــــۆلیس تکــــی ــــۆ زی ندەکــــردنوە، ب
ون. منــیش پموابــوو شــتک ھــی خۆیانیــان بــردن. ھنــووک ئوانــیش بربــو

ــبت مــن ژوور ب ژوور لگڵ پۆلیســدا  ن. ھــک ــر ب ــۆش دگی ــوو ت ئوە نب
گڕام، کـــاتکیش گیشـــتین قپنـــگ (بلکـــۆن)کی الی تـــۆ، پمگـــوتن' ئوە 

 و بوایـان ھموویتی'. ئوانیش وایان بینی ک گیشتوینت کۆتـایی دانک
  ین."ڕۆیشتبرەو نھۆمی سھم  استوڕاستڕپکردم، ئیدی 

ــرد، بم خــۆ دەشــکرا لــی دوودڵ بــن.  ــاوکی بــور. پــۆلیس بوایــان پک پی
مسـتر بــن  بـۆ ئوەیمسـتر بـن زڤـی سـالمتی خــۆی خسـت مترسـییوە 

 ی کو ھیـــوایوەش بئ ،ردەوام بـــب "و ئیشـــانر "ئســـل زییـــڤ بتـــوان
ر دووکانی ڕۆھ.کۆیل نکرکمان ن  

4 
ـــم دوای ئوە   ـــرزەمین ھر زووئ و ژوازمـــان ل  ـــا. ل "زۆر کـــراوەی" ھن

ھوتلی ساڤۆیوە گواسـتموە خـانوویکی بچکـۆالنی دابـاو لسـر لـواری 
ی ئوێ قــوڕس بــوو. خـــانووەک ڕەوشــگڕەکــی یمنیکــان ل پتــا تیکڤــا. 

ەدا. بشـو و شو ل پنـجرە و دەالق شـکاوەکانی د ب ڕۆژچۆکرابوو. با 
سـارد و تاریــک بــوو. ن کارەبــای ھبـوو ن گرمیــی. بم مــن یک خۆشــیم 

ان دەبینــی: مــن لســر پتۆکــانی ھارۆلــد مــاک میشــل، کۆمیســیاری ڕۆژلو 
  بای بریتانی دەڕازام.

دا  ئیرگــون نخشــی گرتنــی مــاک میشــلی داڕشــت، تــا ١٩٤٢ل حــوزەیرانی  
ا، نزیــک ئو خـــانووە تیکڤــھـــ  کی نزیـــک پیتاێ و  ل باخــانیبکــر دەســگیر

بکـرێ. ئم نخشـی زۆر بـوران و  الپڕگیی منی تدا ژیـام، دەستبسـر
گروپــی "ئــام  ل الینسیاسیشـوە ســاویلکان بــوو، دواتــر دووبــارە  ل ڕووی

ـــــاری  ـــــا ب ھاوک ـــــدێ ئفســـــری الوی ھاگان ـــــاتبوو ل ھن ـــــۆھم" ک پکھ ل
رەکانی ئیرگــون. لفســئ کک پــالننــد ھــۆیر چکــاتیب ل جــبخــۆی ج 

  نکرا.
دا، دوای یکمین مـاوەی قدەغکردنـی ھـاتووچۆ، ئـم دوو ١٩٤٤ل ھاوینی 

نخشی جگرەوەی ماک میشلمان دانابوون. یکمین دزەکردن بوو بۆ نـو 
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 ــدەژیا چــونک ــاوەی ل ــای ئو پی ــدنوە الب ــا و تقان بارەگــای کۆمســیارانی ب
ســــــیار بــــــوو ل گــــــرتن و کوشــــــتن. پالنــــــی دووھمــــــیش گــــــرتن و برپر

دەستبسـرداگرتنی شـونک و گرتنـی مـاک مشـیل و دارودەســتکی وەک 
 ھر دوودیـــل و جـــاڕدانی کۆتاییھـــاتنی دەســـتی بریتـــانی ل وتکمـــان. 

 کـــژیپـــالندر نـــدێ  بوەشـــدا ھو نوە. لرایـــی کـــۆبـــۆکرا،  ئامـــادەییل
ــاریکران و شــونپی شــونک پشــکن ــانی ئۆپراســیۆنک دی ــنگ و ھک را، ب

ـــان دەرکوت، دوای  ـــرا. بم دوای بدواداچوونمـــان بۆم ـــرەکش ھگی نچی
یکمـــین ئۆپراســــیۆنمان بارەگــــای کۆمســــیارانی بــــا ھزکــــی برچــــاوی 

  دا دەبـو بارودۆخل نگاند کسمان ھو شتئ مرگریان بۆ ھاتووە. ئب
بکــــاربھنین. بـــۆی ئــــم ب  ھــــزی کـــاریگری بردەســــتمانی بـــۆ ھمـــوو

پالنکماندا چووینوە. گیشتین ئو دەرھاوشت ناب ھموو شتک لسـر 
 .ش بـسیاسـیان و گـرنگییب کراسـیۆنندە ئۆپرچین، ھک ئامانج دابنی

ردنکمان ئم ھر بتواوی وازیشمان ل پالنکمان نھنا، بم جبجک
  ھگرت بۆ کاتک  ک بھزتر ببینن.

لو نوەشـــدا جســـرنجی ئـــم کوت ســـر رامـــال، بـــۆ ســـر  وســـتگی 
ی بریتانی. پیاوەکانمان دەسـتیان بسـر وسـتگکدا ڕژمی ڕادیۆسرەکی 
ش برنـــامی فلســـتینییان وەســـتاندبوو، لجیـــاتی ئو ب فرمـــیگرتبـــوو، 

بانگی گ یرنامیھانـای بب ـداکردبوو کوەکـانی جیھانیـان تتلی جـوو و ن
  بکن. ڕزگارجووەکانی ئوڕوپا بن و جووەکان لژر نیری بریتانی 

ش لم پــالنڕۆژ ئر لبــوو. ئــاخر ھکی ئاســان ننزیکــی  ەکــانی خۆیــدا کــار
ـــوون و  ـــوو. دراوسکشـــی عڕەب ب ـــۆگیکی پۆلیســـی لب وســـتگکوە م

ـــد ـــوو. وەک زۆریـــش ل مبن ـــم ل ھر جارـــکی جووەکـــانوە دوور ب  ئ
گواستنوەدا کورتمان ھنا. بۆ س شو ئم بھـودە ل بارەگاکـان چـاوەڕی 
ــامر و  دەنگــی جاڕدانکمــان کــرد. دووجــاران پیاوەکانمــان لبدەســتھنانی ئ
ھۆیکانی گواسـتنوەی پویسـت شکسـتیان ھنـا. بـۆ شـوی سـھم، توانیـان 

ک، لبـن ڕادیۆلکی باربر بگرن و یککمان گیشت وستگی چند تومب
لــووتی پــۆلیس ک بنکیــان ل نــزیکوە بــوو، توانیــان بیگــرن. پــۆلیس شــلکی 

ووی ل پیاوەکانمــان کــرد و گــوللی ئاگرداریشــی بـــۆ ڕئــاگری چککانیــان 
  بھاناوەچوونی زیاتر ھدای ئاسمان. 
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ـــر یکمـــین جـــار ب ھـــاوەنی دەســـ بـــۆ  تکردی خۆمـــان کوتـــن شـــڕ، دوات
کــانی رعەبــ ــاوە. پــۆلیس  ڕامل ــان کوا چکــی قوڕســیان بکارھن گوتبووی

پــی باشــتر بــوو لنــو بــنک قــایمکی خۆیــدا بمنــتوە. لنــو وســتگی 
ــارم یکــ ل ئفســرە ھر گواســتنوەی پخشکشــدا، ــان، ە ئاڤیتاگ ئازاکانم

ووی ل کاربدەسـت حپسـاوە ڕادا تقاند، ک دەمانچکی بھوچند جار
بریتــــانی و عڕەبکــــان کــــرد. پیــــان گــــوترا، ھــــیچ ئازارکیــــان پناگــــا گر 

وونبـووەوە ک ڕبھوادا پخش بکن. بم ئوە یارمتیان بدەن و دەنگیان 
 للــلیمدا بــوو، ئیــدی ڕامئۆرشــ کــو لبــوو، بن خشــی لــدا ســتۆدیۆی پ

  گیان پخش بکرێ.ئستم بوو دەن
ـــدوای ئۆپراســـیۆنکی  ـــاردانی بارەگـــای ڕامل ، چنـــدین نخشـــی پالم

سرەکی کۆمسیارانی بای بریتانی دووبـارە تـاوتوکرانوە. مـاک میشـلیان 
وت  مـــاک میشـــل بر لوەیلســـر پۆســـتکی خـــۆی نھشـــتبوو. (ھر 

بنگاوەرانی ئازادی ،جوتو جکرنکی سالماریاناپوەک زۆر  دا.) بـۆ ن
ل کاربدەســت و ئفســران ک ل ئرتــز ئیســائیلدا شکســتی ھنــا، ئویــان 

وە ییــایور تکڤــادا چنــد شــتک ب نــاردە  ماالیــا. ل  کۆگاکــانی ئــمش ل پتــا
ــانییک، ئیــدی  ــا دەســتگیری بــکن. لنــو ئوانشــدا چنــد بت ئامــادەکرابوو ت

 و شـتانختی منیش وابوو ئبمـا کارھـاتن. مـن دەتـوانم لمـدا باوەکداب 
ھنـان دەھـاتن. لـ گواھی بدەم، ئو کلـوپالن بـاش بـوون، ب ککـی بکار

 کفخلۆ پبوو-گی نتیانیکی تایبژووھیچ م ڕپـوت  -کم پـداخم بب
  بوو...
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 8بندی 

  ناوکوە پیاوک ب چند
  

ــــارمکرد، پــــاش مــــاوەیک وازم ل پتۆ کــــانی مــــاک میشــــل ھنــــا و لوێ ب
 ل کی بچکــــۆالنوە بــــۆ خــــانوومر و کــــوڕەکڵ ھاوســــگمجارەیــــان لئ

  گڕەکی ھاسیدۆف گواستموە. لودا ناوم کردە ئیسائیل ھالپرین.
 ڕەکی ھاسیدۆف لر ڕگسـ وتکدەھات، دەکوی پكی نگـایزە خانووی ڕ

ـــدا. ئوێ گڕ ـــک لی ـــی قراخ شـــاری کرکفرســـیکین، ل نزی ـــوو، ەکک ـــاران ب ک
ی ئو ل برامــبرکوتبــووە ســر پیتــا تیکڤــا، ھر  ســنووری شــارەوانیکی

رگونـــدەی عــــوان  ەبـــان بــــوو بمـــاوەی ن ل .جــــج١٩٤٥-١٩٤٤نـــاوی ف 
 ل بنڕەتـدازۆرجاران خانووەکانی گڕەکک ب ئاو دەبوون، کارەباشی ھر 

کایی ھبوو، لودا کگ، باخچی رەنگـین، نبوو. بم ل دەوروبریدا کس
داروبــار و رەزی دارپرتقــال ھبــوون. ھر بیــانییک بیــدیتبا گومــانی ندەمــا، 
ـــارە. کچـــی  ـــژاردووە، چـــونک لب ـــان ھب ـــ داروبارەم ـــوای ئم شـــون پ گ

دۆزیوە. ئوێ ھــــمن و  ڕــــکوتکی وانبــــوو. ئومــــان ھر ب ڕاســــتی
تاکتیککــانی بــاری "کراوەیــی ژرزەمینییکشــمان"  ھرزان بــوو، بگــورەی

وە. وامان دانـابوو، بین باشتر خۆمان شاردۆتوێ تا وا دابنئ چووین مئ 
دا بـژین، ل شـونکخیـای دەسـتدارەکاندا نـایت، ک "سـری تیرۆرسـتان" 

 ھمووان ب دەرورواسکانی بزانن. لم کارەشماندا شاش نبووین.
ک لو گڕەک الچپی قراخ شاردا و لنو بدەنگی برادەرانـی نزیکی سا

ژرزەمینیــی و ھاروھــاجی نیارەکانمــان ژیــام. یکــک ل ئاکنجییکــانی ئوێ 
یزە خانووکدا تدەپریم، منـی بینـی و ڕانی. ئو یکمجار ک ب بردەم دەیز

ەبــــانی ناســــیمیوە، بم ھیچیشــــی نگــــوت. خانخوکشــــم پیــــاوکی میھر
کوبــدەنگ بــوو. بــاقی دراوســکان کمتــرین گومانیــان نبــوو. ئوان ھمــوو 

شــتکیان ب سروشــتی لحــایبوون بینــی. ب دراوســکان گوترابــوو خزانــی  
 ی لــوڕ شــتاش جــاتووە، ھ ــاوە ھ ــابرە و ل پۆلۆنی ــی پن ھــالپرین خزانک

وە. بکراوەتش واڕاستی شاردا بۆ ن ـزانمـوو بـوو، پیـاوی خھ ـککڕۆژ 
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یکـــی مـــاقون ڕوونکردنوەبـــۆ ئـــیش دەرندەچـــوو، بم خـــۆ بـــۆ ئوەش 
ھبوو. ئم خۆبخشان ب دەر و دراوسـمان گـوت،  ئـم لسـر بـاربووی 

ی کــــۆمکی پنــــابران دەژیــــن، ئیــــدی خــــۆم بــــۆ تــــاقیکردنوەی  ڕکخــــراو
ودوا لمل م، بـــۆیســـتین ئامـــادە دەکلی فوە کـــارمـــا قانونیـــان  .مدەک

خـاوەنی خــانووەکش مسـتر مــالکیلی بـوو، پیــاوکی بـاش بــوو، ئو دەیزانــی 
"ئو کاروبــارانی" مــن ســرەدەری لــدەکم پیوەســتن ب قــانونوە. مــالکیلی 
ــــاخر ئو ئفســــری  ــــوو، مریدۆریشــــی دەناســــی، ئ ــــون ب ــــدامکی ئیرگ ئن

روەک چـۆن ھـی ئیتـان و دانیـال و بی بوو ھرماندەکو فنیش بـوو. ئنیـام
ھمـــوو ئفســـرانی دەبینـــین بردەوام ســـردانم دەکن، بم ل ھوــــی 
 کشـــت ـــک، کرەنجامیشـــتبووە بکان گردانکردنتی ســـوەی بـــابکـــدانل

یوەنـدی بالی مـن بــۆ  پ وانــیش ھــاتوونو ئ یوە ھنــی قـانونییــژالیڕاو 
ک گیــراون. پــدەچوو ئو  ســبارەت ب دادگــای جنگــاوەرە ژرزەمینیکــان

چییدواتـر کـابرا  ٥٠کر .بـ "رمانـدەکوەی "فوا لزەریـدا بـالی پارزیاتر ب
کی زانــی. بم ســرباری مترســی ســر ژیــانی خــۆی، یــارمتیکی ڕاســتی

ی ڕووخسـارای خـۆی لسـر ڕباشی دام، کچی   پموانبوو  ھشتاش ئو 
  ڕیب. ۆکرچییکی گ

 مر زووئـــــڵ ن ھگکـــــو لدەیزانـــــی ب ک ،کخوڵ خـــــانگر لوەک ھ
ھموو دەرودراوسشدا، ک نیـان دەزانـی مـن کـم، بـووین ئاشـنا. کـوڕەکم 

ــات کــانی خــۆی بکــا. لگڵ دراوســکان یلگڵ منــداکانی شــڕ و یاری ڕاھ
ســردانی یکدیشــمان دەکــرد. خانووەکمــان پبــوو ل برگ کتبــی قوارە 

نـــرێ، ل گڕەکـــی انونی. ئیـــدی مـــایی ھـــدمگرتن نبـــوو بزائســـتووری قـــ
ە ڕاوـژجنگـاوەرانی ژرزەمینییـدا خریکبـوو کـرێ و مـزی  ھاسیدۆفدا، لنو

قانونیکان وەربگرم. یکک ل ئاکنجیانی گڕەکک کشی لگڵ شـارەوانی 
ندنامسـپ بـوو گـوایھ نکـی بچکـۆزراودام بارەت بی پیتا تیکڤـادا سـ

کـی بکـو داواییپرسـیم بل داواکـارەک .ـدا نیـیگندروسـتی لوەزارەتی ت 
شارەوانییک بۆ بنووسم. بۆ منیش سـخت  ل دژیئدەبان بم دنیایانی 

ــامک، ئمش نوەک  ــووم کــۆیلی ن ــن ب ــدی م ــکموە. ئی ــوو دواکی رەت ب
دەسـتختکم بـاش  لبر ناوەڕۆککی بکو لبر دەستختک بوو. ئاخر

                                                                                       
رەدا خۆیەتی. وەرگ  ٥٠   مەبەستی نووسەر ل
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کاربدەستانی شارەوانی پیتاه تکڤاش خۆ (روھاما) نبـوو، ک ناخوندرتوە. 
سکرترەکی ھرئوە نبوو نھنییکمان بشارتوە، بکو دەشیزانی چـۆن 

ــــاتر لوە ل دەســــت ختکم حــــای بــــ و کۆدەکانیشــــی بکــــاتوە. لوەش زی
نــامکی دەچــت بردەم،  تگیشــتم ســرباری میزاجــی ئو کاربدەســتی

می لکھیرۆگلیفی توا دەستخپیتـی  ئ ب کمدا نـاموھ بۆی .ب تدەب
ی داواک ڕوونکردنوەزۆریش ب  دەبوایخ و ختکی درشت بنووسم. من 

کی زیـاد لک کـابرای شـیرفرۆش دەیبینـی مانـدوبوونویسـت  ماندووبم، کاتپ
دەبینـی ئو شـت ل چـاوی دراوسـتییوە  وای ب نامکیوە دەبینم، ئویـش

  پارەدا. ل برامبردەکم نوەک 
 نانـدین ن. لی ھاسـیدۆف ھخۆشد ڕەکو گمن زۆر یادەوەری خۆشم ل
 مر مۆمـدا، ئـبوت، یـان لکی بچـووکی نر تیشکی چرایبدا، لکبچکۆالن

ــار ــدا بی وســت، لمــان دەبــدەیی با ــی کۆبــوونوەی فرمان ــگ و پالن ی گرن
ئۆپراســــیۆنکانمان دادەڕشــــت. "دۆســـــتکان" ئوانی ســــردانی مابـــــاتی 
"ھالپرین"یـــان دەکـــرد، دنی ھـــیچ گومانکیـــان ندەدا. ناوەنـــاوەش یـــارمتی 
 ل دەکــــردەوە ک یان پــــســـو دە کوان ژمــــارەی ئیـــان دەدا: ئکڕەکگ

ەکرا. ھنـدێ جـاریش، ی نوژی سر مردوو ل سیناگۆک بچکۆلکدا دڕیتول
دا، بیکوە دەردەچــووین و بنــاو کــگ و ل شــول ئـوارەی شــاباتدا یــان 

کۆبـــوونوەی  نوەڕۆیشـــتباخکانـــدا پیاســـمان دەکـــرد. ئیـــدی بدەم  و ەزڕ
خۆمانمــان دەکـــرد و بیارمـــان لســر سیاســـت دەدا. شـــوانکی عڕەبـــیش 

ل نوجوان الوەکــــانیش  انمڕەکی ســــوی لــــدەکردین،ڕلوالوە، لالی 
مان خریکی یاری خۆیان بـوون. کس خیـای بـۆ ئوە ندەچـوو، دەوروبر

 ـــوەی ب چییم پیاســـنئالی وە  لـــانیی و پۆلیســـ ب دەزگـــای نھنـــی بریت
  و پانی وتوە راودەندرن. درژی

 کی بچکۆلبیرە، سیناگۆگوەشم لروەھا ئرھرامـبب بـو لکانـدا ھو. ما
ەکـــانی پشـــوو دەبـــووم، ڕۆژلو ســـیناگۆکدا ئامـــادەی نوژەکـــانی شـــابات و 

ــوو.  ــرزەمینیم ئیســائیل ب ــاوی ژ ــدا ن وــینل شــاباتدا، دوای ئوەی  ل یکم
گیشـــتم گڕەکک، منیـــان بوە شـــڕەفمند کـــرد، وەک ئـــاکنجیكی نـــوێ 

نــدێ لبســتم و ھوە. یــارۆی  ھنمبخــو کوڕاتلتنــاویڕیتــو ک  منــی
ــم، ئمش  ڵ نــاوی بــاوکم بگمــی خــۆم لکبــادا نــاوی یپرســی. ترســام ن
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ائیل کـوڕی  دەکرا بی گـوتم "ئیسـدوود ب وە. بۆیتک بمناسکوە یھۆی
 گـرت، چـونکائیلم لناوی ئیس بۆی موابـیزیڤ دۆڤ". پڕ م  لبـرادەرەک

کــات بدواوە، تــا  وبــووم. ئیـدی ل ئیسـائیل ئیپســتاین زۆر پـیوە پیوەســت
ــاوەوە  ئو کــاتی ــان ن ــاری ژرزەمینیمــان بجھشــت، ھمیشــ ھر بھم ب

بــانگکرام. مــن دەبــ داوای لبــوردن ل پروەدگــاری مزن بــکم، ک نـــاوی 
قینت ڕاســتنــانردەمی خــۆم تب م  لســرووتی خوداییشــدا شــاردەوە، ب

 و لمڕەوشخۆ ئیشت، ھیچ چارەی دیکردەم ی من دەگب بوو.لدا ن  
و  ڕاوەدونــانی ھاســیدۆفدا بــوو ئزمــوونی یکمــین شــاوی ل گڕەکــھر 

لگڕانی  پۆلیسی فلستینی ب ھاوکاری قۆشنکی لشـکری داگیرکـار کـرا. 
 یلولی ٥ل١٩٤٤ی ئتـاه  دا بوە دەورەی پرباز و پۆلیسـکی زۆری سـزھ

ـــایی ســـرنجی د ـــووە م ـــا درا. شـــارەک ب ەســـتدارنی مانـــدات. ئوان تیکڤ
  بشرمان دەیانگوت: "پیتاه تیکڤای نفرەتی پیتی ل تیرۆست."

ســر  خــۆ ئوان لودا ھ نبــوون. پیتــاه تیکڤــا، ب خــک ئــازادەکیوە، تــا
 نگاوەرەکانمـــان ئـــازادانرزەمینییـــدا بـــوون. جتـــی بـــاری ژخزم ســـقان لئ

ب زیان پکوتن بکاردەھنـا. کگکـان و  باغاتی پرتقالیان بستان و باغ و
لمڕ شـاردنوەی  چیرۆکداروبارەکانی دەڤرەک دەکرێ  زۆر سربردە و 

چک و جبخان، بنھنی مشـقی سـربازییان، گڕان و سـوڕانی چکـداران 
و راھنانکانیان بگنوە. دارەکان نھنیپارزی گنجکانی پیتاه تیکڤـا بـوون، 

ــف ــاتن و دەچــوون، زۆرجــاریش  ک بکی ــرس دەھ ــازادان و بت و ســفا و ئ
ــــگ و  زەبریــــان بردەکوت، بم چاکــــدەبوونوە و لوێ خۆیــــان بــــۆ جن

ــــار دەکــــردەوە. دوو ــــۆی  جــــار ســــووپای دەســــتداران ب برگــــری تی ھ
لوەدا سرکوتن ھۆبی خـۆجی ئیرگـون  تا ڕادەیکزانیاریدانی جووەکان، 

رن، بم ھمــوو کــاتیش پــل و بۆشــایی رزەکانمــان ب زڤــای لــویمی لنــاوب
 زتـریش لھوە، زیـاتر و بدەکردننج و جۆش و خرۆشی زیاتر پنی گخو

  ئاسا "پ ل تیرۆرست" بوو.ناوبردنک. پیتاه تیکڤا موفڕکی پش لڕۆژ
ئاوابووندا دەستیان بگڕان و پشکنینی خۆیان کـرد. ڕۆژدەستداران لگڵ 

چـوارالیوە ئـابوق درا. بـاری قدەغکردنـی سـر ھـاتووچۆ  ل ھرک شارە
. ســـربازەکان ب شـــقامکان وەربـــوون. ب بنـــدگۆش ھاواریـــان ڕاگینـــدرا

  دەکرد:
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ـــــنوە!  ـــــدا بمن ـــــو ماکانتان نل !یدەغھـــــاتووچۆ ق ،یدەغھـــــاتووچۆ ق"
 سرکماڵھ ملی خۆی!" لی ژیانی خۆی لدەر، ئۆباتبچ 

ـــوو مائ ـــدی ھم ـــرت وی ـــان گ ـــوو کسکی کی ب ان دەپرســـییوە. شـــیل ھم
ــوای یڕاســت ــوو. ســرباز و پۆلیســکان ھی ــن و پشــکنینکی مزن ب ش ئم ک

  یکدی دەخواست. 'نچیرکی باشیان" بۆ
ـــوو، لڕۆژلگڵ  ـــدا، دراوســـکم ک بم شـــتی زانیب ـــای  خو ب ھتن ئاگ

اموە. شـتکی خۆڕسـکیش بـوو ھنـدک رـبوو بۆی گڕوویداھنام و ھرچی 
  ی گایوە، ھی خۆشحای نبوو. چیرۆکنیگران ب. ئاخر ئو 

 م دەسـتوە، "برامم وای بۆ گکپتاه تیکڤا" دراوس ینممدا خۆم بگوھ"
چـوار کنـار بـوون. کس ندەکـرا  ل ھرگڕۆککان  منیان گرایوە. ئوان 

 ل ڕـیئـرەش دـن. پمـوای ھوـک بـدەی  ومـان بـۆبنویاندا تپڕ ب. بگ
 پرتقالکانوە لرە بۆی."داررەزوباخی 

 وەکمـوو شـھ لـیش، ککـرد. دانیی ئامۆژگاری کابرام نگو مـاڵمن ب ل 
مابووەوە، لگڵ مـن کـۆک بـوو بوەی پویسـت ناکـا برەو بـاخک رابـکم. 

کان کۆتاییمــان پــدەھن، بکــو ئم ھتــن نوەک ھر لبرچــاوی دراوســ
چاوەڕی سرئشک بـکی  وا باشترەلوانش بمگینت باوەشی دوژمن. 

ــالوەی لنیــوەی  ــبت  ڕگ ــی. ھم ڕەوشــتووشــی بــوو. ب کش دژوار ب
ئم پشتمان ب مودای دژبری نوان سرباز و پـۆلیس و ھروەھـا بختـی 

و شول ستبوو. بۆیی خۆشمان بژوورەک ل لوە، دانییبووین ماینی لن
ــم دەمانویســت وا نیشــانی دراوسکانیشــمان  ــی خــۆم. ئ ــیش ل ھ خــۆی من

ــــی. ھر ــــوونوەی پۆلیســــکان نی ــــان ب نزیکب ــــدەین، ک باکم  بۆیشــــ ل ب
ــم لو  ژوورەکانمــان دەرچــووین ل بردەم دەرکی ماکمــان وەســتاین. ئ

 ڕگـایدەر بسر دیمنـی سیروسـمرە. لسـر وەستانماندا بووین گواھ
 لومبوە دوور بـــوو، تانـــک و تـــمـــانز لد گر دووســـھ ک کرەکییســـ
ــوون،  ــی چکــدار ب ــدا بــوون، تومبلکــان پ چکــدارەکانی بریتانییکــان پی

گڕەک ژیـابوو،  ل ھمـانخریکی جوو بوون. پۆلیسـکی جـوو، ک پشـتر 
دنوایــی بوە دایــنوە، چاوەڕوانیمــان درــژە ناکشــ، بغــار ھاتالمــان و 

ــنکی ھــیچ دخۆشــی  ب .ــ ــاچی و ھمــوو شــتیک تواو دەب ئوەنــدەی پن
  نکردین. ھیچ کسک ب شادمانی ندەھات برچاو.
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خانم سیگلی دراوسمان، دایکی راھل و میکی بـوو، ئوان لو گڕەکدا زۆر 
ران دیـاربوو. ھاوســرەکم بھـودە ھوــی ئاشـنام بــوون. خـانمک زۆر نــیگ

ـــارامی بکـــاتوە.  ـــانم ھـــالپرین" لبر ل دوایدەدا ئ ـــدا لمتمـــانکردن ب "خ ی
ھیچ لگۆڕـدا نیـی.  بۆ تۆبرادەرایتی دانی بوەدا نا، "ھبت خانم ھالپرین 

تــۆ ھیچــت نیــی تــا لــی بترســی. بم مــن، بتــانیکی ســربازی ل ماکمــدا 
یم؟"ھم؟ ئاخر من چیبکمن چیبک نووکئاخر ھ .  

بــ، لوــدا ھــیچ نمــابوو بکــرێ. ھــیچ ندەکــرا. ئــم نــامرادان چــاوەڕوانی 
پـۆلیس و سـربازەکانمان دەکـرد. ئوان سـرلبری پیتـاه تیکڤیایـان پشـکنی، 

ل ک بـر ھـۆیر ھبم لیــانیش  بوە. بڕانڕەکـی ھادیسـۆف گراخ گق
دا بـــاری قدەغکردنـــی ھـــاتووچۆ ھگیـــرا. دانیــــل ل ئـــوارە بســـرچوو.

بئوەی مرەخسیش ل مستر ھالپرین بخوازێ، ک "ب ئاستم دەیناسـی" 
 ل کوە. ترسـمـژیی ئازادیمان ھناسر کاری خۆی. دووبارە ھچووە س

  بردەرکی ماکمان گڕایوە. 
باوی دا. سـرجم ھاوڕکانمـان ل لگڕان و پشکنینک دنی چندان بنـدو 

یک ڕگـای وریاییدا بوون، ھموویان مشـکی خۆیـان دەگوشـی، بکـو ڕەوش
ــۆ  ــوو، ڕزگارب ــاش بتواوی داخراب ــاه تیکڤ ــدۆزنوە. بم خــۆ پیت ــان ب کردنم

ک وا لنـــو خکـــدا چیـــرۆکر.  دوای ئوە وبـــنژو کلنـــک نمـــابوو لـــی
ھـزی ئیرگـون بـکن، گـوای یکیکـی بھـزی  بوببووەوە، بوا ب توانـا و

 ک لتی الیربازەکانمان توانیــویڕیزەکــانســ کوقــاب ی دوژمــن دابــدڕێ و ئ
ک یکــــ لو ئفســــانانی چیــــرۆکبکــــا.  ڕزگــــاربشــــکن و ھڤاکانمــــان 

ی دیـدارەکمی لگڵ ژەنڕاڵ بـارکر چیرۆکـسبارەت ب ئـم بـوو، ئمش 
 کچربردەی بنمی یادڕووسو سکوە. یخستم  

ی دیـــداری منیـــان لگڵ ئفســـری چیرۆکـــی ڕەوشـــنامکـــانی جیھـــان ڕۆژ
فرمانــــدەیی ھــــزە بریتانییکــــان ل ئرتــــز ئیســــائیل بوکــــردەوە. مــــاکی 

کش ل ســر پشــنیازی ئفســرکی دەســتی بــارکرەوە ھــاتبوو چیــرۆک
ین. ئنـــدامکی بوەی ئـــم وەک "دوژمـــن بـــۆ دوژمـــن" لگڵ یکدیـــدا بـــدو

ــــونرایتی دەســــتی  ــــدی ب ن ــــا ل ئۆرشــــلیم ک پیوەن ــــری ھاگان ھواگ
ــدەی  ــدبووە مۆشــ ســنی فرمان ــوو، بانگھشــتنامکی گیان ــارکرەوە ھب ب

ل کـــمیـــانی ی ویـــش لو ددیـــدارە دیاریکراوەکانمانـــ ھاگانـــا، ئمیـــانی ئا، ل
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تنوەی برگـرییکدا، کورت مـاوەیی یکخسـتنی باسـکی خباتمـان ل بـزوو
پیامکی پگیاندم. ھبت منـیش بانگھشـتنامکم پسـند کـرد. قـایلبووم  
ـــدەیی ھزەکـــانی  ـــن" قســـ لگڵ ئفســـری فرمان ـــۆ دوژم ـــن ب وەک "دوژم
داگیرکر بـکم، بم مـن زمـانی شـڕی لکجیابوونوەمـان ھبژـرم. لگڵ 

 وەشــدا لکــانم زانــی،ڕۆژئبیانیی ری  نــامنڵ نــوگر لوەک ھوا مــن نک
  نبوومتوە بکو لگڵ خودی خۆیدا.  بارکر کۆ

ــرۆک ــۆ بــاری ژرزەمینــی تــدا بــوو. چی کش دیــاربوو میــل و الینــداریی ب
ب ک  گــوای مرجــم بــۆ بــارکر دانــاوە، وەک مــن دەبــ چیــرۆکبگــورەی 

ـــا ـــا تنی ـــت قاوەخـــانیکی دی وە بدەنیـــیـــی م ریکراو. بـــارکریش و ب جلک
بگورەی ئوانی گایانوە، ب مرجک قایل بـووە، بم قسـکی خـۆی 

خــواردۆتوە و بیک تیــپ ســربازەوە دەوروبری قاوەخــانکی گرتبــوو.  
ئویش ھـات قاوەخـانک، بم دشـکاوان منـی لوـدا نبینـی. ئو مـاوەیک 

ـــا دەھـــاتلوێ مـــاوەیوە، چـــاوەڕی کـــرد،  ـــدی ل یت ـــی ندەمـــا. ئی ش ھدادان
دەوروبری خــۆی رامــا، بینــی قشــیک ل گۆشــیک دانیشــتووە و ســری 

نامیکدا داگرتووە. ئم دیمنی پخـۆش بـوو، بکـو کاتکشـی ڕۆژبسر 
ک، بینــی  بــا. دوای مــاوەی دەم ھنــدێ قســکردن لگڵ قشــک بســر بب

ــیگن ھر نھــات. ئینجــا ھســاو سوپاســی ق ــاوە ل ب شــکی کــرد، ک ئوم
وە بۆچـوو، ل مـنی دواتـر گـوای نـامیکی ڕۆژقاوەخانکدا یـاوەری بـووە. 

  ن:نووسرابووئم دە توندانی خوارەوەی تدا 
ن"نت دابـوو  دەبواینی. تۆ بڕەف بشکنیـاتۆ سۆزی شت ب  یـت. باشـب

وەن قسی خـۆیتی. بۆچی بنکت شکاند؟ تۆ دەزانی، ئیرگون ھمیش خا
ئمجارەشیان ھر لسر قسی خۆمان بووین. سرباری ناپاکییکشت مـن 
ھر ھاتم شونی کۆبـوونوەک. ئو قشـیی ھنـدێ قسـی دۆستانشـت 

  لگڵ کرد، ئوە خۆم بووم."
ـــر ئو  ـــانت لوەش وروژنت ـــوو، ک چیرۆکتن ـــامیکی سویســـری ڕۆژب ن

پڕیبــووە ســر ھمــوو بشــکانی جیھــان.  کردبــووەوە، لوشــوە بــوی
نـامیکی ڕۆژنام گورەکانی ئمریکـاش ئو ئاوەیـان ڕشـتبوو، تنـانت ڕۆژ

کش چیـرۆککی بھند ھگرتبـوو. چیرۆکیدیشیی زمانیش بناوی (بوند) 
ی من بیگن نیی بکـو (فرایمـان)ە، گـوای مـن ڕاستقین، گوای ناوی ئوە بوو
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ل کـــرەملین بینیـــوە و بشـــداری ملمالنـــی کۆمۆنیســـتم ل مشـــقی تـــایبتیم 
خودی ستالینوە نردراومت ئرتز  ل الینئیسپانیا و چیندا کردووە پاشان 

نامنووســکی گرنگــی ڕۆژئیســائیل تــا بریتانییکــان تنگتــاو بــکم... ئیــدی 
 کدا بــوو، کاتــک ســردانی وتچیــرۆکئمریکیــی ئوەنــدە لژــر بانــدۆری 

شــیکاگۆوە بــۆ نیویــۆرک ب مریکــام کــرد، لکگرتووەکــانی ئفــۆن یلر  تھ
گمدا بوو.ل  
نامنووســــکی دیــــکی گرنگــــی ئمریکــــی لو بــــارەیوە ل دیــــدارکی ڕۆژ

 مـدا گـوتم: "مـن لوە کـردم. منـیش لفزیۆنیدا پرسـیاری للکی ڕۆژتینـام
ــداری ــدا خونــدومتوە، گــوای دی ــیم لگڵ وەزارەتــی  کۆمۆنیســتی عیبری نھن

دەرەوەدا سازداوە و لو ڕگیوە ھموو فلستینم ب ترومـان فرۆشـتووە. 
  نامی منی ب فاشیست ناوبردبوو."ڕۆژئیدی ئو 

  "ئاخر ئوە چ پیوەندی ب پرسیارەکی منوە ھی؟"
بـدەم ئـاخۆ مـن  "زۆر سادە،" منیش برسڤم دایوە. "ئاخر ئوە سخت بیـار

کیــان، ئوســا مــن چ ھر دووانکی ســتالینم یــاخود ھــی ترومــان، یــان ھــی ئــاژ
  کۆمۆنستکی فاشست بم یان فاشستکی کۆمۆنیست."

کش مـــــن ھگیـــــز ڕاســـــتیھر لوـــــدا زۆر ئفســـــان ھبســـــترابوون. 
ــی دەرەوەی  ــان وەزارەت ــرەملین ی ــاخود ک ــان چــین، ی ــووم ئیســپانیا ی نچووب

ل ھمــوو شــوەیکی  ڕقــمکی مــن ڕاســتیوت یکگرتووەکــانی ئمریکــا. 
(گشـــتگیرییان) بـــوو. مـــن سربســـتی و پیـــاوە ئازادیخوازەکـــانم  تۆتالیتـــاریی

کــــوێ  ل ھرخۆشدەویســــتن و بواشــــم بســــرکوتنیان ھبــــوو ئوســــا 
 .ــــــ ــــــاری بھر شــــــوەیکوە ھب ک- ک ڕاســــــتیســــــتمکاری و تۆتالیت

ــنوە ســر   ــبگڕی ــز ن -ی یکمچیرۆک ــارکر و ن نونرەکیشــم  ھرگی ب
بینیوە یان ویستوم بیـانبینم. ئوە پابنـدە ب ئفسـانی بخـتوە، پیوەنـدی 

 ،یی پیتــاه تیکڤــاوە ھکپشــکنین تدارە ڕاســتیبدەســ :ش زۆر ســادەیک
  بریتانییکان گڕان بم نیاندۆزییوە.

ڕەکــی ھاســیدۆف کــی دیــک یــاوەری پشــکنینکی گچیرۆکلوــدا  بم خــۆ
 ل ســـۆنگیپشـــکنینک، بکـــو  ل میـــانیکـــی نـــاخۆش. چیرۆکبـــوو، بم 

ل پشکنینکشــوە بــ، مــن  خزوور و بــرادەری ھرە نــزیکم (د. ئارنۆلــد)م 
کی ئودا بـوو، بخـتم ھبـوو کیژکـی ل مـادا. ئاخر کاتی خـۆی ھر دەست
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، بینــیم. لو لبژاردنشــدا حڤدەســان، ک دواتــر بیارمــدا بــیکم ھاوســرم
ھم نکرد. حزم ل نیی زۆری لبارەوە بدوم. ساکان ھاتن و تـپڕین، 
ئــمش بیکوە پیــروخڕۆ بــووین. ئــم بیکوە کــوپی تاویمــان نۆشــی. 

کمان لباریک ھوەشا. کوڕە بچکۆلکی ئارنۆلد لبر زگـی دایکـی مابات
ـــرا و نازییکـــان  ی ژوورە گازیکـــانی تـــونی مرگیـــان کـــرد. ل انڕەوھگی

کانیش یـان بخۆی کوشت. باقی خزم کسرەتان دایکح  ژی گـوللدەسـت
 کنکوژران یـان وەک کـوڕە بچکـۆلالی کـان  لمانئارگ ڕەوانی تـونی م

بـوو کاتـک زانـی  ل تلئبیـبکران، ئیـدی جرگـی ئارۆلنـد کونکـون کـرا. ئو 
ا ئابوقدراوە. ئو دەیزانی من لژیاندا ماوم، زۆریش بۆمـان اری پیتاه تیکڤش

لبـــــاری  ئو کـــــاتـــــش مـــــرد. مـــــن ڕۆژنـــــیگران بـــــوو. ئو ھر ئوێ 
منـــزڵ.  ژرزەمینیـــدابووم، ندەکـــرا یـــاوەری کـــۆن ھـــاوڕکم بـــم بـــۆ دوا

 یــانتوانی رێ لوان نم ئســان. بت ھخــزم ــن ب ــاتی م ــانم لب برادەرەک
بنــرن  شــۆفارکا چنــد چاوی بخاکســپاردنکدڕۆژن بگــرن ل بریتانییکــا

، ڕەوشــئو  ھر لبرگۆڕســتان، چــونک دەیــانزانی خــزمین. خزانکشــم 
 ک ،شـدار بـیـدا بناشـتنی براک یتـوانی لرزەمین بـوو، نچی قانونی ژملک

ــوو ل ــک ب کپاشــماوەی مادوا ی ــار ــم ســرکز و خمب ــاتکی. ئ دا ل ماــب
(نـــوژی مـــردوو)م ل ســـیناگۆکی بچکـــۆلدا  اینوە. مـــن دروودی کـــادیشمـــ

دا ل دەســتلســر خونــد. مــرۆ دەبــ برگ بگــرێ. ئــاخر بــژاردەی دیکمــان 
  نمابۆوە. بم خککی دەرەوە، تۆ بی بیانزانیبا، ئایا دەکرا بیانزانیبا؟

گــــون ئو مــــاوەیی ل گڕەکــــی ھاســــیدۆف مــــاینوە، نزۆک نبــــوو. ئیر
 ی لوانگرتبــوو. زۆر لی یــاخیبوونی ھمــی ئــاحکمنگــژەی ڕۆژبانــی ت

ــل و  ــو پ وە نڕانشــتبووین، گــان ھ ــدا بجی ــان. زۆر ڕیزەکــانناوخۆی ی خۆی
 پتــر دەبــوو. کرڤــی متمــان تــا دەھــاتھــاتن. ژمارەکمــان  خۆبخشیشـمان بــۆ
تین و گوڕمـان  شی گرنگتر: بوابوون ب ھز ول ھمووبخۆکردن ھکشا. 

لـدەبووینوە خۆشـیش دەویسـتراین، بم بـزراو نبـووین.  ڕقیـانبداربوو. 
ھر بزووتنوەیکــــی ژرزەمینــــی قۆنــــاخی حتمیبــــوونی دەستپشـــــخری 

ی بیــوە، لوانشــ ســختترین ڕگــاتوســاوی خــۆی تپڕنــ، ئوا نیــوەی 
ــوەی  ــانی ــانجک.  ڕگ ــ برەو ئام ــاوەیب ــارەڕۆژئو  ل م ــامیلکی گ ــن ن دا م

 ،یوە ھگیرمــان بوای جداین"م نووسـی، تیایـدا ھـاتبوو "بـوایو بـل مئـ"
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مـــان  بکلمـــان و داری ژیـــانیش بـــۆ گکتنمـــان داری ئـــازادی بـــۆ وخو
ســـوز بکیـــن." ھروەھـــا نـــامیلک، ھســـنگاندننام و جاڕنـــامی دیکشـــم 

  نووسین.
ریتانیامــان ل ئۆرشــلیم تقانــدەوە، ھر لو مــاوەیدا مبنــدی پۆلیســی ب

کوــتوە، ھمتمــان  روھــزی پۆلیســمان ناچــارکرد ل دیــواری الوانوە دو
ر قــردە ســ و چپرەکــانی (تگــرات)، پالمــاری بنککــانی پۆلیســمان ل  ب
ــان دەســتمان  -ســنووری یافــا تلئبیــب دا، ھروەھــا لبــن کپــووی ھزەکانی

(جلــوبرگ)ی کۆگاکــانی میریــدا گــرت، بم  اکبســر بکــی زۆر ل پۆشــ
حکوومتمان کردە گاتجار. بشکی پۆشاککانمان بسر ھژارانـدا دابش 

شمان فرۆشت و بی دیککشی. کرد، بکمان کش چپارەک  
چــی لئاســماندا کۆبــووەوە.  ک کــن لکــی رەشــی چوردا ھکۆتــایی مــاوەک

نزیـک دەبـووەوە. "بـی تونـدوتیژی" ک  باھۆزی چوساندنوەی ناوخۆ لمان
ئــم دژی دەســتی مانداتــدا بکارمــان ھنــا، زیــاتر بــوو لوەی چــاوەڕی 

ل لنــدەن و ئۆرشــلیموە گوشــاری  تــا دەھـاتبـکن. ئاژانســی جووەکــانیش 
رکردەکانی کـــرا "بســـ ر. داوا لســـ وتتی  دەکواوی ھاوکـــاری دەســـت

ان گیشتن دەسـتی ڕاپۆرتۆر بکن". نموونی ئو بریتانیا بۆ بنبکردنی تیر
ئـــمش. بنـــدوباوی ئوە بوببـــووەوە، ســـرکردەکانی ئاژانســـی جووەکـــان 

ش یب ڕاســـــــتھاوکـــــــاریکردنی چوســـــــنرانیان رەت نکردبـــــــووە، بم 
 نــدرابوو کنمــاییبشــتنی الدەرەکــان" دەردەکــرێ.  ڕھبــۆ "ن و زووانب

 تـا دەھـاتر دەبـوو. ژمـارەی چـاو و سوسـکاران ک تا دەھـات خسـتڕەوش
 .ی گومــانکانمان مــایدراوســ ل کــــیم ی ــاتر، زان ــادی دەکــرد. لوەش زی زی

ی ھاســیدۆفدا بمـــنموە. لنــو دراوســـکاندا ل گڕەکــئیــدی ندەکــرا زیـــاتر 
ــــــــا ــــــــدامانی "ھاشــــــــۆمر ھ ــــــــدڕۆکیئن ــــــــا تون ــــــــوون ک ب  تزایر" ھب

دژی ئـــم ھاوکـــاری  میلیـــان لبـــوو بسۆشیالیســـتکان بـــوو، /کۆمۆنیســـت
بریتانییکــان بــکن. دراوســکان زۆر لگڵ"مســتر ھــالپرین" ھــاتیوە(دڵ 

بــی ئوان ھروا دۆســتان بمابــانوە گر بۆیــان  گرم) بــوون، لــ گلــۆ تــۆ
  دەرکوتبا چی لبن سری 'پارزەرەک"دا ھبوو؟
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رد و بــــۆ تلئبیــــب ئیــــدی ئــــم خواحافیزیمــــان ل گڕەکــــی ھاســــیدۆف کــــ
ـــدا،  ـــن نون گواســـتمانوە. لوێ ل خـــانووکی بچـــووک ل شـــقامی یۆشـــوا ب

  ئمجارە بووم ئیسائیل ساسۆڤر.
2  

(کنعان) یک ل مزنترین ژەنڕالکـانی ئـم بـوو  یۆشوا، داگیرکری کانان
ل مژوودا، شقامکی الوەکیش ل باکووری تلئبیب بناوی ئوەوە کـراوە. 

ھاوین تۆزش ب کزستانیش قوڕ قام ی  و غوبار و بالی زۆربپاو لو چ
ــــاوی  ــــژیش بن کی دوورودرقامناســــراوە. شــــش ندانیشــــتوانی شــــارەک
ژەنڕاکـی دیـک کـراوەتوە، بم ئمیـان  ئلنبـی، ژەنڕاـی بریتــانی، لو 

  دەڕوا... وەش نمایشی رۆیشتنی ھزی سربازی جوو بناو تلئبیبداڕگا
ــدا دوو شــتی گ ــوون/ شــتی ھنل شــقامی یۆشــۆڤا بــن نون : یککیــان /ھب

 گکی شـــارەوانی بـــۆ ســـمیشـــیان مـــاکی شـــارەوانی و دووھیســـابخانق
 ڕەکی گو خۆشـحا ستی شایماین یم دوو جک لکان. ھیچ کامتۆڕی

اوەی بــوون ن مــایی خۆشــئاوازی موزیــک. لوــدا بردەوام وەڕینــی نبــ
ــاژە بســتزمانان لتــاو  ــۆ ئــازادی دەھــات. ئو ئ ســگ زنجیرکراوەکــان ب

دەڕۆیشـت. باشـ ئی لبـارەی بـۆن...؟  ڕۆژک ڕگاژیانیان نوسکنوسکییان 
ڕەکـی یۆشـۆوا بـن نـون بر  گخـدا  نندروسـتی ترجـی تـک مھـیچ جۆر

  نبوو.
 زۆریـش ل ک کنشـو وێ، لبـوو،  ی یـارکۆنیڕووبـارئیدی لشـین دور ن

ـــاوەی ل ســـرەتا ـــۆالنی ڕی م ـــانووکی بچۆک ـــدا، خ ـــان نوخۆیکان اوەدوون
الپڕگمـــان دۆزیوە، ک بـــاخچیکی وـــران و وشـــک دارپرتقـــالی لبـــوو. 
چـــاوی تیـــژی یـــاکۆڤ مریـــدۆر پیگوتبـــوو، ھرچنـــدە خـــانووەک ل دەعبـــا 

نم شــــوب ،ــــزیک ــــان ن ــــ ل کی باشــــ، چــــونک ھر چوارپیک ــــیچ نب ھ
اوەدوونانی دەعبا دوو پی دەستبخون سوورەکان دوورە. ھرچی منـیش ڕ

بــووم دوودڵ بــووم. خانووەکشــیان بکــرێ ندەدا بکــو بــۆ فرۆشــتن بــوو. 
ئــاخر چــۆن چنــد ھزار پاوەنــدک ل بــودج التوپاتکمــان دەربنــین و بو 

کی ھاسـیدۆف نـیگران تی گڕەخانووەی بدەین؟ ھڤاکانم زۆر ل ناسالم
یکــی دەرچوونیــان دۆزیبـــووەوە. مایرخــان ک بــۆ ئم ئامـــانج ڕگبــوون، 

 ،لیمقی ئۆرشــکی رەقــوتتیھــاو ر" گــوایر گۆلــدھامببــووە "مســت تتــایب
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سـاڵ بکرـی دای مـن. پاشـان مسـتر گۆلـدھامر  خانووەکی کی، بـۆ دوو
ڵ بـوو بخـۆی بـت نـاو، خانووەکی فرۆشت جوکی میسـری، ئویـش دوود

ســـاڵ)ی دیـــک درـــژ  بـــۆی قـــایلبوو کرنـــامکی بـــۆ دوو ســـاڵ (تنھـــا دوو
زەی قانون، لڕو شاگردە برین، ئائیل ھالپئیس  واتوە. کڕەکـی  بکاتگ

ی یـارکۆن ھمـان ڕووبـارھاسیدۆف نماو بزربوو، ئیدی لنزیـک لوارەکـانی 
  ناوی گۆڕا و بووە ئیسائیل ساسۆڤر.ئمجارەیان  بمکس پیدابووەوە، 

و  ڕووخسـارگۆڕانک وەنب ھر ل نـاو شـونی حوانوەم بـووب، بکـو 
(سـتایلی) پرچیشـم  یشمی گرتوە. ھڤاکانم بیاریـان دا، دەبـ شـوەڕەفتار

ـــۆڕم، چـــونک ھر  ـــابگ ـــن  ب تنی ـــا م ـــوو، ت ھشـــتنوەی ســـمیش بس نب
تـــایبســـوکار، برچـــاوی کبوە. لمناســـرتیش جووەکـــان بـــزر بـــبم و ن

 ی لـربـدەم. قـانونی پیالنگنـیش برد رم مکـوڕ بـوون دەبـسردەوام لب
بوو، ئیدی لگڕام ردـنم بـت، بمش دە تـا پـازدە  باکشباری ژرزەمینیدا 

  سام بۆ سر تمنم زیادکرد.
 ل مــاوەی ب ئاســانییشــکت وا ڕئوەش کــارکی ئاســان نبــوو. ئــاخر خــۆ 

 ل .یـدا نـاببیـب پلئوان شاری پیتا تیکڤا بۆ باکووری تنک لو و ڕۆژش
گڕەکـــی ھاســـادیفدا مـــن ب بـــاری کتبـــی قـــانونیوە دەبینـــرام و ل شـــوەی 

شـکم ڕیپرچداھناندا ئازاد بووم. خۆ دەکرێ واز لکتبان بھنـ، بم ئی 
ــــی ل کــــوێ بــــنم؟ وەمکش ال ی ھڤاکــــانم دۆزرایوە. ب بو پلپلی

دراوسـکانی گڕەکـی ھاسـادیف گـوترا، مــن تازیبـارم، ئـاخر منـیش کســکی 
 ریتی جـووان، بـۆیدابون ندبووم بپابر و  ڕۆژ ٣٠بـۆ مـاوەی   دەبـوایسـ
بـــووم ئیســـائیل  ڕاشـــکاوانە ڕۆژریشـــم نتاشـــم. ئیـــدی دوای ئو ســـی 

،رخ بــکــی ھــاوچدەکــرا رابی ر، ککی  ساســۆڤکی پــارتتبازیــاخود سیاســ
  دینی، یاخود گوناھکارکی تۆبکار.

 نـوکم ھنـدک پابنـدبوونی دەستنیشـانکراوی لنـو ژیــنگ ڕەوشـیـش و ڕ
ەوە شماسی دلۆڤانی سـیناگۆک ڕۆژ ل یکمیننوکدا بۆ پیداکردم. ھر 

کـو بلکـردم ھرکـات یکـ مـرد  بچکوککی نزیکمان، رـب سـیخما داوای
یــزی نــوژی مــردوو تواو ببــ. ھر دوای ڕبچــم ســیناگۆگک بــۆ ئوەی 

لکــرا بــۆ نوژەکــان بچــم ســیناگۆکک. ئیــدی ئو ســیناگۆک  ئوەش داوام
  گارە سختی خباتدا ببوە بشکی گرنگ ل ژیانم.ڕۆژبچکۆالنی لو 
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ـــدابوون، وەک دەگـــوت جـــۆری تمکـــانی ھخ و ســـیناگۆکـــدامانی ئ رێ ئن
"ئــاپۆرایکی تکــی خکـــی" بــوو: ھر ل پیشــوەرەکان، دەســـتەنگینکان، 
ــان. ئوان ب باوەشــکی گرم و پرســنییوە  ــداری بچکــۆالن، کرکارەک دوکان

منـیش وەمـم  دەبـوایمیوان نویکیان وەرگرت. پرسـیارگلکیان لـدەکردم، 
پـــدام، ئیـــدی منـــیش  دابــانوە. ئوان شـــونکی بردەوامیـــان لنـــو خۆیانــدا

بـــووم یکـــ لوان. دواتـــر بیســـتموە، ب متمـــانپبوونوە دەیـــانگوت، گر 
 یوانوە، لنـنائیلدا بمرتـز ئیسـئ ل ی دیککان بۆ ماوەی دە ساریتانییب
مـن بــۆ پــلی بــاتر ھبکشـم و بــبم مجــوری ســیناگۆگک. مــن الی ئوان 

ــــووم، بم ھرگیــــ ز تخــــونی دەمتقــــ سیاســــیکان زۆر خۆشویســــت ب
  دەڕوانی. ل منندەکوتم، لوانش ھر ئوە ھۆکارەک ب، ک وایان 

یـــان رـــب ســـمیخ، ڕۆژکھـــبت لوـــدا گۆبنـــد و مترســـیش ھبـــوون. 
شماشــکمان ھــات مــاڵ داوای لکــردم چــاکیکی لگــدا بــکم و لگیــدا 

اھــی بــۆ گۆشتفرۆشــکمان بــدەم بچــم الی ســرۆکایتی راباینکــان و  گو
بوەی پیاوی باش، کـابرایک لخـوا دەترسـ و گۆشـتی "کۆشر"یشـی زۆر 
دروســت و حال. شماشــک پیگــوتم، "ئوان بــاوەڕ بتــۆ دەکن." منــیش 

وێ، بئ م چـووندەکا یان نـا. بوام پب کمدەزانی ئاخۆ راباینژی  ننـو
کی قباغ، چوون برـوبرایتی راباینکـان ن بنو شقامڕۆیشتنیوڕۆ و 

و وەم لسر کابرا، بـۆ مـن زۆر بـوو،  و وەستان و شاھیدی دان و پرسیار
ـــوو  ئیـــدی وەک ساســـۆڤر لو بزم ترســـام. شماشـــکش ھر ســـوور ب

ــوایلســر داواکی خــۆی،  ــۆ ئوەی  دەب ــدۆزموە، ب ــانیکی باشــیش ب بھ
  ھگرێ. ل مندەست 
نـــانو تترســــی ئورەتــــرین مش ڕۆژت گکــــاتیان دەمامکــــداری منــــدا،  ل

ـــدڕەوەدا خـــۆم  ـــۆمگ ئرسدۆکســـ تون ـــو ئو ک نل وەوە دەرچـــوو کل
ــرد، ک کــم و ل کــوم. چنــد جارــک ناچــار بــووم پاســاوی قــوڕس  لبیرک
قــــــوڕس بـــــــنموە، ک درەنــــــگ یـــــــان ھر ندەچــــــووم نـــــــو ئـــــــقی 

بوو بردەوام ئامادەی خوندنی وانکانی تلمـود و گردبوونوەکیان. وایلھات
انــی شــمم رابــی ڕۆژکۆمنتکــانی ســر بایبــل بــم، ھمــوو دوای نیــوەڕوانی 

وانکی دەگــــوتوە. بــــۆ ئم دەرســــان زۆربی خــــککی ئوێ، ئوانی 
انـــی ھفـــتش کـــاری قوڕســـیان دەکـــرد، ئامـــادە دەبـــوون. ئیـــدی ڕۆژھمـــوو 
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ـــوو  ـــدنک ب ـــانوە، ئمش پرۆشـــی خون ـــا تاریکـــایی دادەھـــات لوێ دەم ت
سلماندم، گلکمـان چنـد بتاسـ تنـوی زانیـاریی. جارکیـان ل  ئوەی بۆ

دەرسکدا ناوی ھلین، شاژنی ھاشمۆنین ھـات گـۆڕێ، ئو شـاژنی دیکـۆری 
پرســتگای کــۆتکی برفراوانتــر کــرد. یکــک ل ئامــادەبووان پرســیاری 

 کــرد، ئــاخۆ بــۆچی ئم شــاژن عیبــریی نــاوی ھلــین بــووە. ئوەی ل مــالمک
ی عیبـری ڕسـامالمکش ک شارەزای کـون و کلبری زانیـاری و یاسـا و 

ــ نبــوو، دۆش  ــی ھیچــی پ ــووری گریک ــای ســر کلت ــاس ھاتب ــک ب ــوو، کات ب
خــۆم لبیرکردبــوو، بــۆی خــۆم تھقورتانــد و گــوتم  ئو کــاتدادەمــا. منــیش 

ندا زۆر جـــــوو نـــــاوی گریکیـــــان ی ھاشـــــۆنیل ســـــردەم، نـــــاوەک گـــــریکیی
ــان ئو وخواســتب وەوە. ئیــدی دەرودراوســکانم ئوق مــان، چــۆن مــن کتوپی

ــارییم پبخشــین. ئــاخر ساســۆڤر و) پشــتر -(مبســت خــودی بگــن زانی
  ناووڕومتی لوەدابوو ک ھیچی ندەزانی. 

متـــۆ ئ پرســـیم، "باشـــوان وایـــان لر'" ئکـــوێت "ساســـۆڤ دەزانـــی؟"  ل
پرســیارەکیان  زیــاتر ل ھمــوو پرســیارەکانی ســردەمی تاقیکردنوەکــانی 
زانکۆکمــدا، شــژاندمی. ئــاخر ســخت بــوو جــارکی دیــک بــدەنگ بــبموە و 
بــــاری بــــدەنگی جــــاران وەربگــــرموە، ســــرچاوەی پرســــنیی ئامــــادەبووان 

  بەونموە.
ــاخۆ دراوســکان چــۆن  ــزانم ئ ــارەی مــن و ئیشــکمیان ئوەش ســخت ب لب

 ر مــــارەییــــک، مــــن ھرەنجامب یشــــتبوونوان گئ  مــــوابــــی. پ دەڕوان
زۆرەکی ژنکم دەخــۆم، بــۆ ھــیچ شــتک دەســتنادەم. ئوان پیــان وانبــوو 
ــان ب ھاوســرەکم  ــاخوە بزەیی ــک دەســتبدەم. ئوان لن ــۆ ھــیچ کار مــن ب

  دەھاتوە، بتایبتیش ژنکانیان.
ژن گنــج بســتزمان،" ئوان وایــان دەگــوت، "ژنک ھر دەبــ "ئــای لو 

ـــیش  ـــووە." من ـــدکارە قت تواونب ـــت ئو توەزەل، ئو خون زۆر درابب ب
  میلم لنبوو خیاڵ و ئندشکیان ببا بدەم. دنیاییوە

یکمین کچم لو خانووە لدایکبوو. ناوم نا ھاسـیا، ئوەش نـاوی دایکمبـوو، 
 کب (دایکبــوونی مــننی لشــو)ی بریسکخۆشــخانن کــان  لدەســتی نازیی

ــدەکانمان،  کــوژرا. ھــاتن ســر دنیــای ھاســیا یکــک بــوو ل نھنیــی ھرە تون
تنھــا ھر شــش کس ل برادەرەکـــانم بو پرســیان دەزانـــی. ئــاخر بـــاری 
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ن نبــوو بــۆ مردووەکــا ڕــگژرزەمینــی مامۆســتایکی رەق و تونــدە. لوــدا 
ەکــــانیش ئاھنــــگ بگــــن. کیــــژەکم وشــــین و مــــاتم دابنــــن، بــــۆ لدایکبو

بـــۆ کـــانی خۆیـــان، ل ھوکمانی گـــۆڕی. دەســـتداران ک پشـــتر ڕەوشـــ
بمدۆزنوە، سانک بوو بدوای "ژنـک بخـۆی و منـداک" دەگڕان.  ئوەی

ــ ــدی حکــوومت ئمی ندەزان ــداڵ' ئی ی، ھنــووک ژنک بــۆت دایکــی دوو من
  دەرچوو. ل دەستسرەداوی  ھموو شون پھگرتنکی 

ھایســا چنــد جارــک ب "قاچــاخ" لدایــک بــوو. ئوەش نوەک لبر ئوەی 
ی خــــۆمی بــــدەم، بکــــو ندەوــــرام نــــاوە ڕاســــتقیننمــــدەتوانی نــــاوی 

خوازراوەکشمی بدەم. ئستمیش بوو ناوی ل تۆمارنـامی ب "ساسـۆڤر' 
ی دەقنووسیان ناونیشانو  ک خۆشـخانن شـدەکرا بچـمروەھا نبکرێ. ھ

پپیــرۆزی. ئیســائیل ئیپســتاین ئرک قوڕســکی ل شــانی خــۆی گــرت. ئو 
ــارکی  ــت ب وــوو بک ــاوی خــۆی بخشــی ژن و کچکشــم. ئوەش خریکب ن

کاتیشــدا،  ل ھمـاننخۆشـخان و  ل ھمـاندژواری بد لکحـایبوون. ئـاخر 
ــاوی  ــک بن پســتاینژنکیش ئیســرائیل ئــات ــوو. ک  خــانم ئپســتاین کــوڕکی بب

و) دەگــات نخۆشـــخانک، پرســتارکی دخـــۆش دـــت و -(دۆســتکی مـــن
مژدەی دەدات: "'بڕز ئیپسـتاین، بختکـی بـاش بـۆ تـۆ، خـزانکت کـوڕکی 

ی بـاوکک ھنـدێ بـۆ پرسـتارە میھرەبـانک ڕەفتـار ھر دەبـبـووە." ئیـدی 
 .یر بــکــو ســی بــدا، بکری ژنبکــاو ســ لوەی کــابرا پجیــاتی ئئــاخر ل

بایدایوە تا ھزی تـدابوو غاریـدا، ویسـتی خـرا بـتوە ھواـی لدایکبـوونی 
 کیبوونکحـاد لنھـا دواتـر بر تھ .ـبم پزانیـی ڕکوڕەکب موە. ئـەوی

  ک زۆر دخۆش بووین.ڕاستی
ــۆبی ئیســائیل ی ڕوڕەســمبم خــۆ کچــیش ھنــدێ  ئــاھنگانی دەوێ. ت

ساســۆڤر بتــوان خــزم نزیککــانی ل ســیناگۆگدا خۆشــحاڵ بکــا؟ بیارمانــدا 
ک بپی دابـونریتک بڕـوە بچـ. ل شـاباتدا و ل سـیانگۆککدا ڕوڕەسم

رمی پیرۆزبایم بگوە  من بنـاخکرا، منیش لم لکدایکبوونی کچی لبۆن
خــۆش بــووم، ک یــاوەری خۆشــییکانی گۆشــگیرییکم بو خــک باشــ د

  بوون.
ئامـادەکرابوو، بـوادارە  ھموو شـتکنایابک بسرچوو.  ئامزەبۆن ئاھنگ

 ت بت خــــوێ و ماســــی ھــــارینگی تــــایبنــــانــــرزەمین تســــۆزەکانی ژد
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بۆنکشـیان لبیـر نچووبــوو. ھمـووان گوتیـان ھرگیــز بـۆن ئــاھنگکی وا 
  ناگۆکدا رکنخراوە.خۆش ل سا

ــزان بخــۆی و چــ ــیک، ئو دین ــاتکیش رابی ــات ک ــان برەوڕووم ھ اوە تیژەک
بوو، بکـو داوای لـبکم، ئو سـاوا  دروست بایی بکا، ھستکی وام الپیرۆز

ــتوە.  نــانونی" دەم ــدان ســاڵ ب "ناق ــاکزادەی پیــرۆز بکــا، ک جــارێ بــۆ چن پ
ر بئاســتم لوەکــانم جــوون و  یــدی ھبم وام نکــرد و بــدەنگ بــووم، ئ

یڤدەم دەرچوون. پکانی سوپاسگوزاریم لرمییف  
دوو جاران ھزەکانی حکوومت ب نائاسودەیی ل ماکمان نزیک بـوونوە. 

گـــــارە بـــــوو ک بگرـــــدراوی بــــــزووتنوەی ڕۆژیکمـــــین جاریـــــان، ئو 
 قــانونیی ڕەوشــچ ئــارادابوو. ھاگانــا ئو نــیم ل ڕاچنــینبرگریکــردن و 

ی دابــوو، ئیــدی ل دەســتخـۆی ک بحــزوری دەســتی بریتــانیوە ھیبـوو، 
پۆلیس بریتانییکان بدوای چک و جبخـاندا دەگڕان. یکـک ل ھـاوڕێ 
ـــوو دراوســـکانیش بو  ـــبر مامـــان. ھم پۆلیســـکانمان ھر گیشـــت برام

  شتیان زانی.
ی بــارقوڕس بگــا ھــاتینوە، ک دەیگــوت: شــوکیان لدەنگدەنگــی تومبلــ

".ک، دوو، سی"  
ــی  ئیــدی چــووم دەر و ل کالوەی حوشــکوە ســیرم کــرد، ئوە تومبل
 کڕاندواداگرمـــــان دەردەکـــــا. بر فرە و ھســـــکی لنـــــدگۆیب پۆلیســــ
سرجم گڕەککی گرتبووەوە ب ماکی ئمشوە. پـۆلیس خرۆشـابوو. 

مـاڵ دەگڕـن  ی بم ئوان بۆ چک دەگڕن یـاخود مـاڵ بمنیش نمدەتوان
و دەیپشــکنن. لوــش ھروەک گڕەکــی ھاســیدۆف ھــیچم بۆنمــابۆوە بدەر 

وەی بل  .بوە چاوەڕوانیکردن نوسح  
) بـ حوسـبوو. ئو دەیویسـت بیکجـار ڕۆکسـیلگڵ ئوەشدا تنھا (

ـــــــــبریتانییکـــــــــان  ئو وروژاویش ســـــــــرنجی ، دیـــــــــاربوو ھر ڕاو بن
کســۆکك بــوو. ئرێ چــۆن دەبــ رــب  ڕۆکســیبریتانییکــانی رادەکشــا. 

ساســـــۆڤر ســـــگی ھبـــــ؟ ئـــــاخر ئو پیـــــاوە بگـــــورەی لکـــــدانوەی 
س ل ،ی برەکـو بکـا.دەوروبخک بکچجای ی ،ڕاسـت گ دەترس ش یب

پلــی  ھنـدێ جـار سـرنجی نالبـاری دەوروژانـد. کاتـک ساسـۆڤر ڕۆکسـی
انـی ھینـی و برەو سـیناگۆک ملـی ڕۆژکوڕە بچکۆالنکی دەگرت، ئـوارانی 
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 ڕۆکسـیبدوایانوە دەڕۆیشت. بم ئو چیبکـا؟  ڕۆکسیی دەگرتبر، ڕگا
 ـــــ ـــــۆیک ب ـــــوو، بھر ھ ـــــی کرنشـــــینکی پشـــــوو ب ـــــۆی  ل دوایھ خ

ــ ســگکشلخــانووە شــتبوو. دیھجدا بدواڕۆیشــت کــاربوو ب ی بوو، دی
ــوو، کچــی  ــ بب ــدا و ــخاوەنکی ــۆ خــانووەک ڕدا بل دوای ــدا ب ــاکی خۆی گ

کیان دەزانـی، ک چـۆن ئـم  راومـان چیرۆکگڕابۆوە. ھموو منداکانیش 
  بکوتوە؟ نا تا دوور

ــ. مــن ھرگیــز  ڕۆکســی ــا پــۆلیس نب ھمــوو کســکی خۆشدەویســت تنھ
ایشـوە خـۆ ئو سـگی مـن نبـوو. وا دژە بریتانیم نبینیوە! بدنی ئاژەکی

 دەســــــتڵ کاربگت لتــــــایبــــــدەکرد بوامل ،مــــــن بــــــووایر بگخــــــۆ ئ
بریتانییکــان دۆســتان بــ. بم پــدەچوو ھروا ب دژە بریتــانی لدایــک 

ـــاخ ـــاتوانرێ بـــووب. ئ ـــۆچی ڕکی ڕەوشـــر لوە بدەر ن وونبکـــرتوە، ک ب
ڕە، لک الشــــســــمــــوو کڵ ھگل کڕەک کســــۆکنی گڵ ژن و منــــداگ

ر لکیش ھکــات ،دۆســت  ریــکریتــانی دەکــا، خدوورەوە بــۆنی پۆلیســی ب
 وە چـــی رویـــدا، کـــاتو شـــئـــای ل .نـــرزڕە و وەڕینـــی بلڵ نگبنمـــیچ ل

دەرکوت ک تواوی یکی ســـربازی بریتـــانی بو نـــاوە  بـــۆی ڕۆکســـی
مان لرز قســـدەنگـــی بوەش زیـــاتر بل ،ڵ دەکـــرد، ویســـتمان وەربـــوونگ
ــنداین.  شــی پر گوم چــی، ھوە، بــن ــوری بکی ــوو  ڕۆکســیھ حزی لب

ەی سرنجی دەخست سر مای خـانخوکی. ڕەفتارراویان بن، کچی بم 
ئو شوە لوانی من زیاتر بقد ئوەی ئو رقی ل بریتانییکان دەبـۆوە، 

ــووبتوە. بم خــۆ کارەســا ڕقــممــن  ــدا، لو ب ــپڕی. لگڵ برەبیان ت کت
  بوون. ڕۆیشتی خۆی دۆزیوە، ئاخر بریتانییکان ڕگا ڕۆکسی

بــۆنی دووھمیــان دژوارتــر بــوو. شــتکش ل کۆتــایی مــاوەی بــزووتنوەی 
کش پیوەسـت ب ھـوتلی شـا چیـرۆک، بشکی ڕوویدابرگری یکگرتوودا 

م. داود، لری دەدوسندی دواتردا لب  
رزەمینیـدا ھی ژکخۆشـین ڵ تـاکگقامی یۆشوا بن نوندا بـوو، لش ر ل

ــدم. ل ــاوەی چنــد  نان ــانگرتن ل خــواردن. بــۆ م ــیکوە جســتم کوت م ھ
ھفــتیک نمــدەتوانی خــواردن بخــۆم. دیــاربوو ئمش بھــۆی کورتھنــانی 

ینم ئو ھمـژ ب، بۆ چندین ساڵ تاک دەرفتی ھوا ھر چۆنکھوا بوو. 
کــورت پیاســانی شــقامکی گڕەککمــان بــوو. لو نوەشــدا مــن خــۆم 
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بزیندانیتر دادەنا ل خۆبخش زیندانییکان. ھاوڕکانیشـم زۆر خمـی منیـان 
لھـــات ل چـــا خـــواردنوەش بـــکوم، ئیـــدی ئوە  خـــوارد، بتـــایبتیش وام

پزیشــککی نیشــانی کوشــندەی نخۆشــیکم بــوو. ئڤراھــام پشــنیازی کــرد 
پسپۆر، دکتۆرکی ناسراوی وەک (زۆندەک)م بۆ بنن. مـن رەتـم کـردەوە. مـن 
دنیــــــا بــــــووم دەردەســــــریکم ل خــــــۆیوە دەڕوا. لوەش زیــــــاتر خــــــۆ 

ــــوو. بم ئڤراھــــام لســــر ڕســــاپشــــنیازەکی دژی  ــــی ب کانی ژرزەمینی
 قسکی ھر سووربوو، لم پرسدا مـایریش پشـتی گـرت، ئیـدی وایـان کـرد

ـــۆ ڕەچتدکتـــۆری خۆیـــان (د. زۆنـــدک)م بـــۆ بانـــگ بـــکن. ئویـــش  یکـــی ب
کــی تــایبت ب چارەســری: 'بڕــز ساســۆڤر، بــۆچی ڕاوژنووســیم، لگڵ 

ەک ھر خریکــــی دەرس و دەوری؟ ڕۆژدانیشــــتویی ھمــــوو  ل مــــاڵھر 
  پویستی بچی دەر و ھوایکی تڕوتازە ھبمژی."

ــاتوانم پ ــدەزانی، ن ــەوی ئو نی ــژی ــم. ڕاو ــ، چــاک ھر چــۆنکەکی ب یش ب
  بووموە.

ـــوو. ڕۆژئو  ـــاوس ب ـــون ب ھواڵ و پشـــھات ئ ـــن ن انی شـــقامی یۆشـــوا ب
ی ھـــاوتیی جووەکـــان گیشـــتبووە لـــوتک. یـــاکۆڤ ـــڕ ی ئیرگـــون لڕەفتـــار

ـــــدۆر  ـــــزاریش ڕادەســـــتمری ـــــووەوە. ئلی ـــــدرابوو. ڕی بریتانیکـــــان کراب فن
ن ناپـــاکیی لکرابـــوو، ئویـــش رفنـــدرابوو. ئـــم ئفســـرکی دیـــکی گرنگمـــا

  دەبوای ھندک بوەستین و بچین قوویی ژر زەمین. 
 ی یکتــی جنگــان لڕۆژەک بکۆتــا ھــات. ڕەفتــارگــارەدا ڕۆژئو  ل مــاوەی

ئاســــۆوە ھت. یکتــــی بــــزووتنوەی برەنگــــاری لدایــــک بــــوو. ھر لو 
ەشبا بسر حکوومتی بریتـانی ڕن، شدا، دوای کۆمک ئۆپراسیۆماوەی

بارەگـای سـرەکی ھــزی چکـداری ل ھـوتلی شــا داودا ھیکـرد و بــاھۆزی 
لگڵ خــــــــۆدا ھنـــــــــا. ھر لو ماوەیشــــــــدا بـــــــــوو دوو ل جنگـــــــــاوەرە 

ان  ھـرش ڕۆژحوکمداروەکانمان لژر پتـی لسـدارەدەران دەرھنـان. لو 
سر، ئیدی مشخی یـاخیبوونک لسر ھرشمان دەکردە سر ھزی داپلۆ

  گی گرتبوو.
3 

دا ناچار بووم شقامی یۆشۆڤا بن نون جبـم. جـارێ ل 1947ی ل سرەتا
ــــوو، بم ئوەی  ــــدھامردا تواو بب ــــامم لگڵ مســــتر گۆل پشــــوە کرن
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لوەش گرنگتـــر بـــوو، بــــارودۆخک گـــۆڕا بــــوو. خـــاوەنکی بیاریــــدابوو 
 وە دروسـت بکـا. ئیـدی سـخت بـوو ژـر زەمـین لھوتلک لبری باخچک

 .ـک بـلنیشت دەرگـای ھوتو کـاتتمـان زۆر کـراوە دەبـوو.  ئکرزەمینژ
دەزگــای ھواگریشــمان دەیزانــی لو بــارەیوە بریتانییکــان ســرنجیان بــۆ 
دەوروبری شونک دەچ. ئمش ندەکرا لوە وریاتر بین. یکک دەکـرێ 

 ڕــکوت بردەســتی حکــوومت، بم خــۆ دەکــرا یکــک ب وا بکــا نکوــت
ک توش ب و بگیـرێ. ئیـدی ئـم ندەکـرا ھر پشـت ب بختـی زۆر ڕووداو

یشـــکی منیـــان ڕببســـتین. لدواجاریشـــدا ســـرکردەکانی ھاگانـــا لبـــارەی 
دەزانــی. بدرژایــی بیکوە جنگــانیش، ئوە ھــیچ کشــ نبــوو، بم خــۆ 

ی خۆی ل پاسیڤیدا گرت و ئمش ل جنگی خۆمانـدا ڕگابووەوە، ھاگانا جیا
باشــتر بــوو چیــدیک ئوانــیش نزانــن ک مــن ئو  خســتر بــووینوە، بــۆی وا

ب، بڕای ئفسـرەکی ئاسایشـم کـرد و لوێ  ھر چۆنکپیاوەی بڕدنم. 
  بارم کرد.

ـب ئیسـرائیل ڕکوات بندك کۆتـایی ھـات و یککـی دیـک کـرایوە. بیچمـی 
ساسۆڤر ل شقامی یوشۆڤا بـن نـون نمـا و ل شـقامی یوسـف ئلیـاھۆدا، 

  لناو جرگی تلئبیبدا دکتۆر یۆناه کوینگسئۆفر پیدا بوو.
 ر بــــھ ــــاه ڕکوت ــــاوی د. یۆن یش ل کتبخــــانی گشــــتیدا پاســــپۆرتک بن

ــژ بــوو، ب دوورودر ــاوەک ــدە ن م ئو کونیگســئۆفر دۆزرابــووەوە. ھرچن
س گومـــانی للمـــانی بـــوو، کواو ئکی تبـــوو نـــاوی ھســـۆزی و  چـــاکد

بقد کــای  او قــانونتی نــاوەک ندەکـرد. ئیــدی بیارمــدا بــ ڕســاملکچـی 
ناوی پاسپۆرتک لبکرێ، یان لسر پاسپۆرتک ونی منی لبـدری. نـاو و 

وم. کشــی بـــوونی تواو بــوو، دەمتــوانی بجــ ل کاتکــداناســنام نــوکم 
چارەســر کــرا. مـــایر خــان ک ھمیشــ متمـــانی  ھر زووئپرتمــانکش 

ــیوە و خــۆی کــردە بازرگــان و  ــۆ خــۆی دۆزی ــوی ب ــاوکی ن ــوو. ن بخــۆی ب
بکـرێ گـرت، ئوەشـی پگوتبـوون ک "زاواکی"  ٥١باخانکی بۆ "زاواکی"

شــــتکی  لبر نخۆشــــی نــــاتوان کرنــــامک مــــۆر بکــــا، خــــۆی ھمــــوو
تواوکردبوو. ئپارتمانک زۆر ل تیاترۆخانی ھابیمـاھوە نزیـک بـوو. مـایر 

.دایر چراکژک لنی تاریکترین خاڵ رگوت  
                                                                                       

رەدا مەبەست خودی نووسەرە. و  ٥١   ل
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شوک پش بارکردنک، ریشم تاشی. ئیدی ساسۆڤر بوونی نمـا. سـیری 
خـــۆمم کـــرد دە ســـاڵ گنجتـــر بـــووموە. ســـرەتا ســـیرم بخـــۆم دەھـــات. 

لدەنگ ناسیمیوە، ھاواری بۆ دایکی کـرد: "دایـک، پموابـوو  کوڕەکشم تنھا
  مامک ھاتۆت سردانمان."

ــاخر ئو ل پرســیاری  کــوڕەکم زۆری ندەپرســی. شــتکی ســیریش بــوو، ئ
ــــدانی ندەکوت، ب دەگــــمن "لو شــــتانی" دەپچــــایوە. ئو ھیچــــی  من

ــی، بم خــۆ ئوە ــاوکی ندەزان ــارودۆخی ب ــاوکی ســبارەت ب ب ــی ب ی دەبین
ــوو.  ــدەنگ ب چــی بــا. ک ــوارە ئویــش نم چــی ئــوو، ک ــدا ریشــی ھب لبیانی

وانل.ک کردبــشــتســتی بھ خۆماکـان ی  چــونک ،نــدە واش بــووبرچھ
ر لھ میشدەیزانی من ھ و بم، ئما  ـتد دەگـوت ئـاخۆ کـسیشـی نک

چاوانــدا دیـــاربوو، ب ئپارتمانکمــان. ھنــدێ جــاریش ک شـــیتانیی لنــو 
  سرتوە پیدەگوتم: 'ئرێ باوک، تۆ وەختک ردنت ھبوو، وانبوو؟'

کســــی بــــاس نکــــرد. ھرچــــی  ئوەش رازی نوانمـــان بــــوو، ھرگیــــز بــــۆ
  (ھاسیا)ش بوو ھشتا بسر قس نکوتبوو، ئیدی من لوالوە دنیا بووم.

ودا لوویـدا. کاتـک کچی شتکی نخوازراوم ل گۆشـیکی چـاوەڕواننکرا
خانم خانخوکی ئپارتمانکمان لبکرگرتبوو، بۆ یکمجار ببـ ردـن 

پات و، ســپیبرچــاو رەنگیـان تــدا نمـابو ب شـوەیکیمنـی بینـی، دەموچــاوم 
ببــوو. ئیــدی الی خــۆی وای بۆچووبــوو گــوای دەردە ســیل. ئمش پرســکی 

و، ئیدی بدوا گرنگ بوو بۆ ئیـان جدیی ب ی راسـتکڕا ئاخۆ گومـانیدا گ
ه تیکڤــاوە ھـــاتووم. ئیـــدی   نــا. ب خانمکشـــیان گوتبـــوو، مــن ل شـــاری پتـــا

ر بھ .ی بپرســــکنــــو چییــــی کــــر واھ وێ لیــــدابوو، چووبــــووە ئل 
ــــــیش لوێ شــــــونپی یکــــــک ک پاشــــــناوەکی کونیگســــــۆفری  ڕیکوت

دی ئم نخۆشـییی کـرچییکی ھگرتبووەوە ک ب ڕاستی سیلدار بوو. ئی
ــاتنتوە، بمش ســرتاپای  ــا دەرەدەکم ن ــاخر کــ ن زۆر بــزاری کــرد. ئ
ــ بکــرێ گرتــوون، تووشــی  سرنشــینانی باخــانک ک مــن ئپارتمــانکم ل
ســیل نــاکم. ئیــدی خــانمی خــانخوێ بــانگی مــایری "خزوورم" دەکــات و 

بگــوازموە. مــایریش ھوــدەدا  دەکــا لوێ بــۆ شــونکی دیــک پشــنیازی بــۆ
 .ھــودە دەبــم بمــن سـیلدار نــیم، ب نــی، کبھ وای پــکۆتاییــدابـ ل  کژن

ــا، مــایریش پیگــوتم، وا بــکم، بم مــن  ــ، دەبــ ســردانی پزیشــکک بک دە
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، وا باشــترە ب پــچوانوەھــات.  گــوتم نخــر، مــن بیرۆکیکــی باشــترم بــۆ
نخۆشــی ســیلم ھی. خــۆ بــۆ  ھروا بــزانن مــنا قســک بــوا، بــا لــگڕێ بــ

پیاوکی "نساغ' ل ژرزەمینیدا بۆی بتندروسـتی وەردەگڕێ. بیـرۆککش 
سری گرت. ل شقامی یوسف ئلیاھۆدا، ئـم دیواربنـدیكی خیابازییمـان 
 م، کدەک و خـــانمبـــوردن لشـــابوو. منـــیش داوای لدەوری خۆمانـــدا ک ب

  کردبوو. مڕاقم بۆ پیدا
ـــکم، بھـــۆی  ـــوردنیش ل کـــوڕە بچکـــۆالنکی خـــۆم ب ـــ داوای لب مـــن دەب

پیــداکرد. منــدانی بــاخچی ســاوایان و  پاشــناوە نــوکموە سرئشــم بــۆ
 .ر چیـیشـیان ھکشیان دەزانی نوکتر، نیان دەگوت کونیگسئۆفڕەک پگ

کم دەبینــــی. یئاســــت ــــان ب ــــان لو کاربدەســــتانیش گــــۆکردنی ناوەکی کی
 ،دەستانککاربدەرگـایـان ڕۆژ کـردەوە لـک دەرگـام لمیـان دا، کاتکی ما

ـــژەت  ـــاوە دوورودر ـــۆ ئو ن ـــوتی: "ئرێ ت ـــوڕەییوە گ ـــوێبت ـــاوە،  ل ک ھن
  شتک؟" -کونینگس

"باشــ مــن چیــبکم؟" منــیش وا وەمــم دایوە، "ئــاخر بــاپیرەگورەم وا بانــگ 
  دەکرا."

ــک ھبــوو  ــوو. پیــاوەک کاربســتکی دی ــن نب ، ســکای لســر نــاوەکی م
دەکـردەوە.  "بۆ زینـدانییان" کـۆ Le’asirenuک بناوی ڕکخراوباربووی بۆ 

دەچــووە ســر  ڕاســتوخۆئو منــی ل ھــۆدەی پشــوە بینــی ک دەرگــاکی 
 باخچک. ئو ھیچ گرنگی بناوی مـن ندا. داوایکـی پرۆشـانی بـۆ بـاربوو

نییانی سیاسی نتوە کرد. منیش قـایلبووم و ئیـدی نـاوی کۆکردنوە بۆ زیندا
  بــوردن لداوای ل م دەبــکی ناوتۆمــارکراو. بنــدامر بــووە ئکونیگســھۆف
ـــۆرمی  ـــ مۆتنـــامی ئو واژۆم لســـر ف د. یۆنـــاه کونیگســـھۆفر بـــکم، ب

Le’asirenu  ــاوە ــم، ن خــۆم رادەبیــنم بش کــرد. لکی دیــکزنــد کــاخو چ
یش وادەکی خــۆی ھــات، ئوا ھر کــاتکئوم شــرمزار نکــرد. باشــکی 

شـــتکی بـــۆ دەگڕـــنموە. ھیـــوادارم ھڤاکـــانم پاســـپۆرتکی ئویـــان 
 بــــۆ خــــۆیئویــــش ھنــــووک نــــاوکی عیبریــــانی  ڕەنگبــــگڕانــــدبتوە. 

.بژاردبھ  
 کاتک من یۆنا کونیگسھۆفر بووم، بووم بابی دووھمین کچم بنـاوی لیـا.

ئویـــش وەک خوشـــککی ب "قاچـــاخ" لدایکبـــوو. نـــاوی خـــانوادەکی ھر 



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

215 

ــوایوەک ھاســیا  ــا ل دەب ــک ئو ھــات ســر دنی کات .ــ ــاوە  ئســپتاین ب حیف
 ل دوورەوە دەبـوایبۆمبابارانی عرەبکان بسر سرماندا دەڕۆیشـت. مـن 

ــۆ لدایک ــرا ب ــوو. خــۆ ندەک ــی" ب ــرم: ئویــش ھر "نھن ــۆ بن ــوونی ســوی ب ب
  ئاھنگیش بگم. ئیسرائیل ئیسپتاینیش لمژ بوو نمابوو...

ئپارتمانکی کونینگسھۆفر دوا وسـتگم بـوو ل نـو تـونلی ژرزەمینییـدا. 
ــــۆ یکمجــــار  ــــرزەمین دەرچــــووین، ب ژ وە لکیش دوای ئردەمکــــاتب ل 

ئیــدی ل جمــاوەردا ل ئۆرشــلیم دوانــم دا، دراوســکانم ھــدمگرتی ببــوون، 
نامکــانوە زانیــان، خــۆ بــاوکی "بنــی"ی فرمانــدەی ئیرگــون الی خۆمــان ڕۆژ
و نمان زانیوە. ئاخر ئوان نیاندەویست بیکجار باوەڕ بکن." "ئـاخر  بووە

چۆن دەب ھیچی لبارەوە نزانین!"                                                                              
  بنیش خۆی  یکم جار ل منداکانی گڕەکوە زانی. 

"!وە باوکی تۆیخۆ ئ !وە باوکی تۆیخۆ ئ"  
ندا نبـووە. لوەش بنیش سرسام بوو. ئاخر باوکی ئو ھرگیز لنو ئیرگو

م لکیــان گــوبــوو. جاروادار"ی ئیرگــون ننــی "ھو  زیــاتر، بیکــی ئقتدەم
کی ئو بــۆ مابــاتبــوو لگڵ یفــت، ک کــوڕە بچکــۆالنیکی یمنــی بــوو، 

ل ماوەیک پنای ھنابووە بر ئو باخانیی ئـمی تـدا بـووین، ئوەش 
ل ئافـاوە ھتبـوون.  ب ناچـاری، ئوان ی پالمـاری عڕەبکـان بـووسرەتا

سیاسـیوە   ل ڕووییفت و بنی دوو برادەری گیانی بگیانی یکدی بوون، 
  زۆریش لیک جیاواز بوون.

  "بنی،" یفت وای لپرسی، "ئرێ تۆ سر بکی؟"
ونوئاشـــکرا بــوو. "ســـر بکـــی" ڕوانش ئو پرســیارە الی منـــدان ڕۆژئو 

 کـــواتـــای ی کخـــراولـــان ڕ ـــا، ئیرگـــون ی  F.F.Iە چکـــدارەکانی وەک ھاگان
  کوپکان وەمی دایوە:ڕدەگیاند. کوڕەکشم 

 ر بمن س"F.F.I".م  
  "بنی، ئوە تۆ چی دەی؟ ئوان باش نین."

  "زۆر باش، کوات من سر ب ھاگانام." 
مـن سـر ب  "بنی، ئوە تۆ چی دەی؟ ئوان ھر باش نـین. مـن باپـت بـم.

  ئیرگونم. ئوان باشن. ئوان ھمووان دەشکنن."
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ــابی یافــت  انوە. بم بنــی ڕگبــۆ ئوێ دوای ئوەی یافامــان گــرتوە، دایب
ھر دنیـا نبــوو ئــاخۆ ســر بکـام الین. ســیریش نیــی یکمجــار بــاوەڕی 

بـوو،  ندەکرد، باوکی فرماندەی ئیرگون. دواجار بسر دوودـی خۆیـدا زاڵ
  بوو، ھات و گوتی: رنامیکی پبوو، ونیکی منی لسڕۆژ

  م پ ب، ئوە تۆی؟"ڕاستی""باوک، ئرێ ئوە خۆتی؟ دەی 
ی ب کــــوڕەکم نــــم. دایکــــی ھمــــوو شــــتکی بــــۆ ڕاســــتیئیــــدی ندەکــــرا 

. مـن بیـارکی لبـاونم بـۆ دەرچـوون ل بـاری ژرزەمینـی دا. ڕوونکردنوە
ــداکش ئم ــاو من ــ ناوبن ــرت. ئوە نب ــوران وەرگ کی ھرســامیس ی ب

 ک ،بیـرتل رێ بـاوکـوە بـوو: "ئنینی پکی پالم و چاویشی نیشان دەھات
  ئم ل ژرزەمیندا بووین؟"

بــی لبیــرم. مــن خم و پرســیارە نباوەکــانی بنــیم لبیــرن. "ئرێ مــام 
ووم وا وەمــی بــدەموە گــوای بڕاھــاتی؟" ئــای چــۆن منــیش ل کــوئیســائیل 

. مـام ڕاسـت نبـووگڕایوە.  ئوەش  ھر بینامام ئیسائیل چۆت ئمریکا و 
  ، بم ھرگیز ناگڕتوە.ڕۆیشتئیسائیل 

"مام ئیسائیل" باشترین مامی بنی، ئیسائیل ئیسـپتاینی دۆسـتی ئـازیزم بـوو. 
ھمــوو مامۆســتا و  الینل ئو ل پیتــاه تیکڤــا مامۆســتای قوتابخــان بــوو، 

دایبابکــانوە رزلگیــراو بــوو، ھمــوو منــداکانیش خۆشــیان دەویســت. مــن 
  یانم  نبووە.ڕاستگۆھرگیز دکی وا مزن، لخۆبردوک و دۆستکی  وا 

ــدەیی بــای ئیرگــون نبــوو، بم لگڵ ئوەشــدا،  ــدامی فرمان ئیســائیل ئن
ی بسانند کو چک بوو لکردەوامـیش ش ینی ژیانی منـی دەزانـی و بو

 ــــوو، ک ــــروت) ب ــــانی (ھی ــــردم. ئو مشــــورخۆری چاپکراوەک ســــردانی دەک
نھنیکــانی دەزانــین، الی خــۆی نــامی ژرزەمینیمــان بــوو. ئو ھمــوو ڕۆژ

 پـــارز بـــوو. کـــاتکیش کوڕەکـــانی ئـــم لمیدانـــدا دەکوتـــن، کـــزەم لازڕ
انـی خمـی ڕۆژنـی بـوو. ئیـدی ئو لو جرگوە دەھات، بۆ ئو مایی نیگرا

  ناخۆشیدا ددەرەوەم بوو.
ــایی  ــم ئومــان ١٩٤٦ل کۆت ــا کــرد، ڕەواندا ئ ــۆ ئوەیی ئوڕوپ لوێ ل  ب

ی مشــقی  ھــزی یدەگمــان، ک لوێ بنیاتمــان نــابوو، بشــدار بــ. ڕکخسـتن
ئویش زۆر کیفی ب ئرک نوک ھات. بم کـ دەزانـ ئـاخۆ چـارەنووس 

ـــد  ـــن ســـردای؟ چن ـــکچـــی لب ـــون  ڕۆژ ـــا، ئیرگ ـــات رۆم دوای ئوەی دەگ
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 .ـــرژی دروســـت دەبـــ ـــتوە. ئیـــدی گ نقوێ دەتریتانیـــا لی بـــان باوزخ
نامی چندان وتی جۆربجۆر  بـ پروا ھواـی وایـان بودەکـردەوە ڕۆژ

 .گــوین کــان زۆر لریتانییب ر دوورگبــۆ ســ کی تیرۆرســتانشــھ گــوای
کـــان کردییـــان مرگســـات. یئمش شـــتکی زۆر نـــابج بـــوو. بم ئیتالی

ژمارەیک ل ئفسرە گرنگکانی ئیرگونیان گرتن. لنـو ئوانیشـدا ئیسـائیل 
ئیسپتاین بـوو. ئوانـی دیکیـان ئـازادکردن، ئویـان ل زیندانـدا ھشـتوە. ئو 

ـــ ـــک پ مک ـــوو، چـــونک ـــدانی لســـر ب ـــنوەک گومـــانکی تایبتمن ش تقی
 ریتــانی، کنـــی بگــری نھواوێ. دەزگـــای ھیشــتبووە ئو کـــاتگڵ  ئگل
 سـتینییلف تییو ھاومۆبوون، داوایان کرد ئوان ڕادەسـتئیتالیا دەستی ئ

دەســـتیان دەڕوا.  دانـــدرا، بریتانییکـــان لنـــو پۆلیســـبکـــرتوە. ئوەش دەزا
بکــــا.  اڕۆی بیاریــــدا ل زینــــدان ئیســــائیل ئیســــپتاینیش ئوەی دەزانــــی. بــــ

 ـک لی شکست بـوو. کاتکرندەکجبم جشرا، بش ککتنی ھخشن
بینایی زیندانک دەردەچ، پۆلیسکی ئیتالی تقی لـدەکا. بـرینکی دژوار 

.دەب  
کی ڕاپـۆرتھوانامی بیانیانی لنـدەن بـوو،  ل یکمین، گوم سپدەیکیان
ــی ل رۆمــاوە  وھ نــاوی زیــڤ ئیپســتاین لــۆنی، ب ــدەوە: "جــووکی پۆل خون

ھتنـــی ل گرتوخــــانیکی ئیتالییــــدا بســـختی برینــــدار دەکــــرێ. نــــاوبراو 
  گومانلکراوی پیالنی تیرۆرستانی سر باوزخانی بریتانییای ل رۆما."

دـموە پیگــوتم ک ئو  یک لبرووســکجـووکی پۆلـۆنی؟ زییــڤ ئسـپتاین؟ 
ل کی؟ دوعام کرد بکو ھ بـم، بم مـن دەمزانـی ئیسـائیل ئیسـپتاینمان 

  دا. دەست
ی لسر زیڤ ئیپسـتاین ڕاپۆرتی پاشتر، یان شوەکی بوو، بی بی سی ڕۆژ

ب وە گیــــانی  دا ککــــرین دا. زیــــڤ ئیپســــتاین؟ ھاوڕکانمــــان  ل دەســــتب
کی دیـکئیپسـتاین  وە، گـوایم بدەونیاندا دوھ .یئیتالیـادا ھ ی پۆلـۆنی ل

دواتـر، ھواـی سـلمنرمان پگیشـت ک خـودی خــۆی  ڕۆژبم ھر دوو 
ــووین،  ــدا بیکوە ب ــرادەری گنجــایتی، ک ل ژرزەمین ــدی مــن ب ل بــوو. ئی

دا. ئم جارەیان ھر نشمتوانی بچم سیناگۆگک و نـوژی مـردووی  دەست
شـــدا ھـــیچ بـــژاردەیک کـــک بـــوا. لوی دەبـــوایبـــۆ بـــکم. ئـــای، خـــۆ ھر 

  نمابۆوە.
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 ڕیبــو ە دژوارڕووداودوا قۆنــاخی یــاخیبوون، بکــانی، مــن پزنوە وو مم
تلئبیبدا و دەزگـای ھواگـری نھنـی  ل ناوجرگیشقامی یوسف ئیلیاھۆ 

بریتـــانیش ئاگـــای لمحمـــوودی بـــ زەواڵ نبـــوو. ئو ئپارتمـــانی نزیـــک 
ی یـــارکۆن، گڕەکـــی ڕووبـــارمـــاه، ئو خـــانووەی نزیـــک تیاترۆخـــانی ھابی

ھاسیدۆف تنھا شونگلک نبوون ک منی ل ژیـابم. .. مـن زۆر "نشـینگی" 
دیکشم ھبوون، بم ل کاتی جیاواز جیاوازدا و بـۆ مـاوەیکی کورتخـاین 
ــووم ل تلئبیــب، ل رامــات گــان  بــوون. مــن ل گڕەکــی ھاتیکڤــای یمنــی ب

ماوەیخودی پیتاه تیکڤادا.  بووم ل ڕەوشـقانونی  لدا مـن لی  ی ئـاوارتمـا
"یـارمتی بریتانییکـان بـدا بـۆ  ئوە بـووپۆلیسکی جوودا دەژیام، ک کـاری 

ـــات. بم  ـــک ھ کم زۆر بو پۆلیســـوەی تیرۆرســـتان". ئـــن  ل ھـــیچدۆزی
گو جــــــک لگـــاو  کامڕھـــیچ پاســـ وە، نیی و کاتیشـــمیشـــھ ب ،وانن 

ێ و ھر ڕۆژ(بۆدیگـارد)م لگـدابوون ن زەنگــی ئاگـادارکردنوەش. ھمــوو 
 ـــك، ل زانتیکی ئاســـایی، خـــاوو ـــوو. ھ ھمـــوو شـــت ســـادە و ســـاکاران ب
خانووکی کراوەدا بووم. دراوسکانیش، ک "ھمـوو شـتکیان دەزانـی"، نھنـی 

 کنییبوو. نھئارادا نوە بوولر ئبـوو. ژنی ننھ کـی کـراوە بـوو. کزەمین
  کچی چاوەکانی دەزگای نھنی بریتانی  کور ببوون.
ھتـی ناوەڕاسـت، ڕۆژسر ئدوارد گریگ، وەزیـری بریتـانی بـۆ کاروبـاری 

ل ئنجــــوومنی لۆرداتــــدا. ک تیایــــدا پــــلکی برزکــــرایوە بــــۆ لــــۆردی 
ئالترینچـــــام، گوتبـــــووی: "ھۆکـــــاری ســـــرەکی شکســـــتیمان ل فلســـــتین 

  وشستھنانی دەزگای ھواگری نھنیمان بوو."ن
  .ڕاست بووئم قسیی ھر زۆر 
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 9بندی 

 براکوژی ... ھرگیز
 

1 
 

بریتــــانیی ل وتکمانــــدا، ھــــیچ شــــڕکی  یلگڵ کۆتاھــــاتنی دەســــت
، لوانی ئم شــت وەک ڕاشــکاواننــاوخۆیی لنــو جووەکانــدا برپــا نبــوو. 

دا، ڕاســتقینخــۆی ســریھنداب، بم ل ســر زەمینــی  اتیل کــپرســک 
ــ ــردووین، پبپ ــری ک ــرۆک ف ــوو. دی ــی ب ھر  یئم دەســتکوتکی مژووی

خوازی، شڕکی ناوخۆی خوناوی لگیدا ھگیرسـاوە. ل ڕزگاریجنگکی 
ـــاری ئمشـــدا ئم ڕۆژ ی ســـری گاندیشـــی خـــوارد، ئو گانـــدییی ڕســـاگ

ل خۆیشـی بـووە قوربـانی.  ی ناتوندوتیژی بوو، کچی ھر بشۆڕش رابڕی
وەک بــوملزرە وای، تنـــانت دوای  ڕژــمنی ڕووخـــاگۆشــنیگاوە  ھنــدێ

ـــوونوەی، ز ـــووملرزە و لخۆب ـــانی ب ـــرەیک  ۆرجـــارقوم ـــزنجی ی ڕاچنین
  ێ.د ژرزەمینی بدوادا

مــان دۆخــی بکوخــۆیی  ناشــکرێ بگــوترێ، یاخیبوونکــدادانی ندروســت ی
دەبینــرا،  یکخشــان و بیکــدادانی نوخــۆیی وا ، لب پــچوانوەنکــردووە. 

یـاخیبوون و شۆڕشـی سـرکوتووی دیـکی دنیــا.  ل زۆرک زۆر حتمیتـرە 
 کبـووە. یــاخیبوونرووی خـۆی نکی سـرمـانرەنجـامی فمان بکشۆڕشـ

 ــاییب ــووە؛  ڕنم ــان نب ــی ســرکردە جووەک   ڕاســتیدالکاربدەســتانی فرم
شــی نوەک بوونیســرکردایتی ســریھدا. بردەوامشــتک دژی خواســتی 

ــوو ــۆھر ببــ  پســندنامی ئوان ب ســر شــت  ، بکــو داڕســانک بــوو ب
  قدەغکانیشیان.

نی ئوانـدا، ڕۆیشتکاربدەست بریتانییکان پشبینی ئوەیان کردبوو، لگڵ 
ن. ڕاست بـووئوان ل پشبینیکیاندا  و برپا ب.وشڕ لنوان عرەب و ج

ھروەھا پشبینی ئوەشیان کردبوو، کاتک ئوان وت جـدەھن، شـڕکی 
  ناوخۆ لنوان خودی جووەکان ھدەگیرس، بم لمیاندا ھ بوون.
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دوو ھۆکار گلکمانیـان ل کارەسـاتی براکوژیـدا پاراسـت. بپـلی یکمیـان 
ە ڕکــــــابرل  ڕقیـــــانئیرگونمـــــان وا فرنکردبــــــوون ئـــــم جنگــــــاوەرانی 

ب نک الیی یــن ــتوە. رق و کی ــان ب ڕاشــکاوی گفــک  سیاســییکانی خۆی
ق و کینی دووالینش بزۆری شـڕی نوخـۆی ڕلسر یکتی نتوەیی. 

 رق و کیـــنی دژ بخۆمـــان  دەبینــــی، بدوادا دێ. کـــاتکیش ئـــم نمایشــــی
ـــووین و دەت ـــاییزەبراییاســـاین. تـــۆبی ئگری ئو جـــۆرە خمبـــار دەب  ل پ

  ئاراداب، ئم ئو پرسیارەمان لخۆمان دەکرد.
 یوەســت بــوو بڕی براکوژیــدا پشــ وە لوتــنمــین ھۆکــاری دوورکدووھ
ــدنی دەســتدارتی  ــاو دامزران ــدا لپن ــم ل ژرزەمین کشــی دەســت. ئ

مـــــــی دەســـــــنگـــــــاین؛ خـــــــودی خۆمـــــــان خبـــــــوو. جـــــــوو دەجتمان ن
ــــاتوانی ئم شــــتمان لبــــوا ــــکن. ئوان  کبرککارەکانمــــان ھرگیــــز نی ب

ـــانوابوو  ـــان -پ ـــیچی ـــوت ھر ھ ـــان دەگ ـــ وای ـــگڕاوان"   -نب و "ھوا ئک
ملمالنییان بۆ ھیچ نیی بۆ ھز و دەست نب. ئوەش ھیکـی مـژووی 

  ئوان بوو.
بـ  فرکـردین، ھـگڕانوە دەکـرێ ب مژووی دیین و نتوەکـان ئوەیـان 

توە نـاکرێ. ئـاخر خـۆ شـۆڕش  شۆڕش بڕانـگھ بـشـۆڕش ب لـ ،کـای
 ک نییر گۆڕیننیاھت روەھـا بدەنگـدان؛ ھ تـا بیـدەیت ک نـیشۆڕش شـت .

ەشـبای باسـتیل بـوو جاڕنـامی ڕوشتی گفتوگۆیکی گشـتییش نیـی. دەرھا
 Bill ofبـوو ٥٢گردبـوونوەی چـای بۆسـتۆن مافکـانی پیـاوی برھم ھنـا؛

rights ـــای ـــانی ھن ـــامی مافک ـــای. شـــۆڕش ھمیشـــ ل بگن خـــۆیوە  ک
 .تی دیسـیپلین بـبـاب ک نیـینادا. شـۆڕش شـترھر سـدەدا یان ھرھس

ـتنرەکان دکو خۆی دسیپلین بـۆ شۆڕشـگوە و  بڕانـگکرۆکـی ھ .کـای
  یک. و پشکوتنخوازیش ھر شۆڕش ھر یک، ھروەک شۆڕش

 مئگدەخواسـتین. ڕتیمـان وای لکۆیالی گرت، چـونک ی یاخیبوونمان بۆی
ــــنوە، نوەک  ــــان ھگڕای ــــۆ گلکم ــــان ب ــــاو جنگ ــــم لپن ــــۆ ئوەیئ  ب

رەوا نیـی.  ل خۆیـدادەستدارییان بسرەوە بکین. ھودان بۆ ھز خـۆی 
                                                                                       

مبەری ١٦لە   ٥٢ ادامز لە  ١٧٧٣ی دیس ل  ئ زانی ئەمریکی بە رابەرایەتی سامۆئ تپار دا گردبوونەوەیەکی و
ی ھی   دەری بۆستن، بە جل وورەکان  بەن دییە س و زێ،     ٣٤٢ن دایە ن ی انی ف كی بەریت ان لە کەشتی گوشە تۆچای

سەی شۆڕشی دژی            وە ب دی لەو ا، ئی ان چ اجی دەرم وو دژی ب کەکە ب اڕەزایەتی خە ئەمەش لە توڕەیی و ن
. پەی سەند. وەرگ   بەریتانییەکان ک



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

221 

ســــتکردنی دروســــتی بدیھنــــانی ئــــارەزوو. ، دەبــــت برجب پــــچوانوە
ل  تواوعیـــارە بـــۆ ھـــز؛ ئو کۆششـــش جنگـــانی ژـــرزەمینیش ھوکـــی

ـــت چســـپنری شـــڕ دژی شـــڕانگزی،  ڕاســـتیدا ـــرێ بب یش ب ڕاســـتدەک
ھنــدک ل ئــمش ل ژرزەمینــدا بوایــان وابــوو، نبــوونی مــراز بــۆ ھـــز 

بـکموە، بکـو  کان شـیڕاسـتیکم  شکستکی ئریانی. من لرەدا حزنـا
 ،نم. باش یان خراپ، رەوا یـان ھلمنھا دەیسی ڕاسـتیتمیـان بـاتی  لخ

 ن مرزەمینیمانــدا ئــژت دەکــردەوە و ندەســ یشــمان بــۆ  بیرمــان لوھ
ـــووین، لگڵ ســـرکوتنی  ـــۆک ب ـــدا لســـر ئوە ک ـــی خۆمان ـــاو د دەدا، لن

ل دەستی بگـان، حکـوومتی وتکمـان دەبـ  یاخیبوون یان لناوبردنی
ایـی بکـرێ. بو گیـانش سـربازانی ئیرگـون ڕسرکردە فرمییکانوە  الین

ـــی الوەکـــی  ـــان ل ھر مرازک ـــوون. خباتکم ـــومی پروەردە کراب ـــای لی زڤ
  بدەربوو.

ـــان ب ـــوو. تاککم ـــانی داگرتب ـــوو دم ـــرۆکی سربســـتی بتواوی ھم  بی
ھــزرەدا دەبینیــیوە و خۆشــیان پدەناســاند. خـــۆ  ۆیــان لنــو ئوتواوی خ

ئگر ئوەش واتــــــای دەســــــتبرداربوونی ئــــــازادی کســــــیی بگیانــــــدبا، 
 دەستبرداری دەبوو؛ ئگر داخوازی بجھشتنی مابـاتکی کردبـا، بجـی

ــی  پ ،بــووای نجشــکــازار و ئ دەھشــت؛ ئگر پیوەســت ب برگگرتنــی ئ
کشـی دژوار ەورئگر داوای لکرابا بژمـار جـار خـۆی تووشـی گ قایلبوو؛

ـــا، وای لخـــۆ دەکـــرد  بـــۆ ئوەی؛ ئگر داوای ژیانیشـــی لکرابـــا، دەیـــدا. بک
دەوت دابمزرنـــــ، جنگـــــاوەرەک ئامـــــادەی ھمـــــوو قوربانیـــــک بـــــوو، 

 ،کریــیوھرە جھ بــوو. شــتوەنــدە گرنــگ نو ئالی ئ کوە قوربــانیئ
ــازاد ل ، بــوو ــین، نتوەیکــی ئ ــم نتوە ب دەبــ دەوت ھبــ، پویســت ئ

 نشـینر تاراوگسـوەی دەروازەکـانی سـنوور بی خۆماندا، بـۆ ئکنیشتمان
جــارکی دیــک بســرمان نکونوە و  بــۆ ئوەیکورەوەرەکانــدا بکیــنوە، 

 گانتی بکا، ڕیسوادەسوەیمان نمـ بـۆ ئسـتی ھربوای سھ ژین، ک
پڕاگنـدەیی  یکانمان بتاسوەن چونک ماوەی دوو ھزار سـا ئـم لیس

و گیتۆکاندا دەژین. ئیدی ئستم بگوترێ ئم دەب بگیـن ئو دەسـتی 
: ئــــم نیشــــانمان ل ھــــز وون و ئاشــــکرابووڕشــــت ک دەمــــانوێ.  یک 
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ــــوو، ــــم  گرتب ــــۆی دەجنگــــاین. لگڵ ئوەشــــدا ئ ــــب ســــرەمان ل  اب تنی
  لناوبردنی دەستی بگان گرتبوو، ئم بۆی جنگاین و پشی گیشتین.

وای، دوو برەی ناتبـــا ل ئرتـــز ئیســـائیل دژی ب جـــۆرکی دیـــک بـــئگر 
یکــدی دەوەســتانوە. ندەکــرا مشــتومی ئوە بکــرێ، پشــھاتی شــڕ لگڵ 

ن. ھر یکــ مرخــی ل بت مــایی برگــرتن لو پرەســندوعرەبکــان بــو
دەست خۆشکردب، ھر دژواریکی دەرەکی دەقۆزتوە تا خواستی خۆی 

ل  .نپوە بــوو ڕاســتینــاوەوە بســرەب ئزی عڕانگشــان دژی شــشانب ،
وەســتاینوە، چــونک برەی یــاخیبووان چــاوی لســر ھــز نبــوو، ھروەھــا 

وەی لر ئبر لبوون قینی ل ھ ی دیکرەکدەبووەوە. ببراکانمان ن   
کچی مترسی شڕی ناوەخۆ ب مـژووی کسـایتی شۆڕشـوە نوسـابوو، 
 توە ئـاوتی مـۆرالی یـاخیبووانسـایک شی بکناوبردنر وەک چۆن  لھ

  ببوو. 
 ل میـــانیبخیـــنوە، ک یـــاخیبوونی ھگڕاوەکـــان  لـــگڕین بـــا ئوە بیـــر 

کمـــوو مـــاوەی یـــاخیبوونی ھنـــزیککـــانی  دا، برمییرکردە فـــی ســـد
ن و یاخیبوونیـــان ندەخـــوازی. ل میـــانی ھمـــوو وئاژانســـی جـــوو نببـــو

  ھگڕاوەکانیشیان ندەویست. ب دنیاییوەماوەکشدا  
دەســــــتدارتی  ل میــــــانیســــــرۆک ترومــــــان گوتبــــــووی گر ھاتبــــــاو 

ۆرســتکان". خــۆ ای، دەچــووە ریــزی "تیریتانییکــان ل ئرتــز ئیســائیل بــوبر
ی ڕادەســـــتئگر واشـــــی کردبـــــا ســـــرکردە فرمییکـــــان پیـــــان کرابـــــا 

بریتانییکانیان دەکردەوە، چونک ئوان ھگڕاوەکانیان ندەویست، ئوسـا 
ـــ ئو بو ـــان بب ـــا ی ـــای. ب ترومـــان ب ـــوب ـــان ب  ڕەنگب ـــانی ڕئوان بوای ام

 .بـووبوە نیاخیبوونیـاخیبووانیش ترسـابن ڕەنگبـ دا لوایو بـل رەنـگ .
  بن، ئم خکانکی شڕانگزین. 

ھرچییک بووب، دوای برپاکردنی یاخیبوونک، سرانی فرمی زایۆنسـتی 
خوازیــاربوون دەســتبج ئــم ل چــاالکیی شۆڕشــگیکانمان بوەســتنن. 
سرەتا مراییان بۆ دەکردین. کاتکیش مراییکـردنک دادی ندا، ھڕەشـی 

ھــات. ئو 'کــردەوانی' دواتــر باســیان دــت، دەکــرا براکــوژی لگڵ  وادابد
خۆیدا ھنابا، گر ھاتباو ئم لباوان بیارمـان ندابـا، گورەتـرین مترسـی 

  خۆ بوو.و کشی نو لسر ئایندەی گلکمان ھرا
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2 
دەستیان پکـرد.  ١٩٤٤ھوڵ و کۆششی قناعتپھنان ل ناوەڕاستی ھاوینی 

یکــدی  ٥٣بنگۆریــۆن ڕــزدارل ســروبندی ئوەدابــووم  لگڵ   ئو کــاتی
  ببینین. 

 ،ندیشــتمکی تایبر دووشــتوەی ھئ ــووین، بــ ــدارە ب ال پرۆشــی ئو دی
ال،  ھر دووی دیـــک دەخـــوازێ. ل الیکبشـــزانرێ ئـــاخۆ ھر الیک چـــی 

 وسـتم بواپکـرات نیی؛ بکـو مببنگۆریۆن و خۆم بتایب ڕزدارمبستم 
  دۆستکانمانن.  و

برادەرەکانم بیرۆکی کۆبوونوەیـان لگڵ بڕـز بنگۆریـۆن ھنـا پشـوە و 
ل نـــــو جرگی  ئو کـــــاتئـــــم  دکـــــرد. منـــــیش پشـــــنیازەکیانم پســـــن

کانمـان ئۆپش بـووین چاالکیو خار ئسکانماندا بووین، لراییب راسیۆن
گــارە ڕۆژنگۆریــۆنیش لالی خــۆیوە، لتــۆپکی برفراونتــر بکیــن. بڕــز  ب

 یم وشــــــوو. ئ ـــدا ب ـــو ھگـــبکی خۆی نـــوو. 'بیلتیمـــۆر' ل ـــدا ب "توندڕۆ"کی
ریکبوو ببـوو،  خ مریکـاییئ لو ھوتوەش ناوی ئبیر بکرێ. ئ واوی لت

رگـــری لـــز بنگۆریـــۆن بڕب مـــان دەکـــرد وەک  ککلنگـــی گئامـــانجی ج
ـزدار بنگۆریـۆن ڕمـوو ئرتـز ئیسـائیلدا (ھـبت لوـدا و ل ھودەوتی ج

مبسـتی خۆرئــاوای ئرتــز ئیســائیل بــوو). ئو نــاوە بیــانیی، ک کــاتی خــۆی 
بــــووە شــــرپنجی برەی زایۆنیســــتکان، لبــــاوان کردبــــوونی دوو لت. 

خــــۆی وەســــتابوو. ئو  ل شــــونیەق ڕھشــــتاش ھــــوتلی بلتیمــــۆر زەق و 
لبیـن  ھر زوو - نوکـانڕنمـاییھـبت  ن  -یوە دەرچوو، ی لڕنمایی
 نمان.

 تــــــا ئ١٩٤٤ل تــــــبدا. ھریھکی نــــــوێ ســــــودای، دا بــــــاوەڕڕی موپ
خم لخـــواردن نبــوو. بنگۆریـــۆن جـــگی ژابۆنتســـکی  نــاواخنکی مـــایی

تـی ھڕۆژ، ک نگی بـۆ چمکـی دەوتـی  جـوو ھـداگرتبـووەوە، ئویـش بـا
                                                                                       

ت  ٥٣ ووە، ھەر لە گەنج ک ب یا لەدای دای رووس ۆن لە پۆلەن د بنگۆری کی  داڤی ات بەش تین (ئەوک اتە فەلەس ی  ھ
ائیل  و  پارتی کاری ئیس کی  سۆشیالیست بوو، کارنامەی خۆی لە ن ئیمپراتۆریەتی تورکان بوو).  ئەو گەنج
ووە،     ۆنزمی ب وەبردنی زای یش سەرۆکی  ئاژانسی بەڕ (ماپام)دا بوو تا بووە رابەری پارتەکە. بۆ چەندین سا

می بەریتانی لە فەست کیش رژ شوو کات بینییەی پ ائیل. (ئەم ت ین کشایەوە، ئەو بووە یەکەمین سەروەزیری ئیس
ی وەک           کی مەزن امەی رابەرانەی کەس ان و کارن اتر ئاشنابوون بە ژی ۆ زی م ب وو. بە ھی خودی نووسەر ب
دییەوە         ەن دە لە ھۆ کەن کە بەن ائیل" ب ی ئیس ەت نەری دەو ۆن، دامەزر ی "داود بنگۆری ب  بنگۆریۆن سەیری کت

اوە و لە   شدا  بە چاپی گەیاندووە. ٢٠١١وەریگ
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ئ ی ژابۆنتسکیش تیـۆدۆر ھرتـزل بـوو، کشینوە. پتائیل یش بگررتز ئیس
 ل الین ل ئســـــتابیـــــرۆکی دەوتـــــیکی ئو چـــــارەگ ســـــدەیک بر 

جــــوامری بنــــد بــــوو ب  ٥٤ســــرکردە زایۆنیســــتکان، وازی لھنــــدرابوو.
 :ــدەرەک ــزداردوان ــاوەی  ڕ ــرد: ئو پی ــی جــووی دەک ــۆن داوای دەوت بنگۆری

ھـا چنــد سـاکی کم بر ل داواکی، ھویــدا بــوا ب لیـژنی پیــل بنــ، تن
 ککــو شــتب ،تــی جــوو نیــیوەیــن دەودوایوێ و بدەمــان موەی ئــئ

 و بئ وەیــــــی". راســــــتتکی نیــــــدەگوترێ "نیشــــــتمانی خــــــۆی ڕوانینــــــپ
دەستواژەکی شـیکردەوە، وەلـ کشـک لوەدا بـوو، ئو غیـرە جـووانی 
 وەکری شــیکردنھــون ــوو ل ــژ ب موە، لــۆ ورد دەکــردن ــرۆککی ب ئو بی

  ببوونوە.
ل چلکاندا، بنگۆریـۆن وازی ل شـیکردنوە "مـژووی فلسـفیانکی" خـۆی 

لــی تدەگیشــتن: ئویــش دەوتکــی  نــا و بزمانــک قســی کــرد، ھمــووھ
نسکی لسر بـووە. جولک بوو. دەگوترێ لم رووەوە کاریگری برل کاتزل

پـدەچوو بنگۆریـۆن ل سـیکاندا ب قـووی و بـ  ب. بـۆ مـن وا لوانش وا
ئاگایی لبن باندۆری کۆبوونوەکـانی ژابۆنتسـکیدا بـ. ئو لژـر کـاریگریی 

یشکشــکردن ل ئوڕوپــادا بــووە. ئیــدی بنگۆریــۆن ڕشــاوی نازییکــان بــۆ 
بـدوێ. ئو ھر نوەک دروشـمکی سرلنوێ لدایکببووەوە، تا بم جۆرە 

ــــدی  ــــی تون ــــک دوان ــــو کۆم ــــدای دەرەوە، بک ف کــــدان ــــۆری می بلتیم
  سربازییانی بزمانکی توند "دژی دەستداران" دا.

بنگۆریۆن نبـووین. خـۆ  ڕزدارئم بو قسان گشاینوە، تۆزقاکیش دژی 
ــــرە برپگ ی فمــــ ــــوو، ھمیشــــ ئ ــــادەوەریی ئوە ژابۆنتســــکی ب ــــی "ی رتن

 ـــــت ل ـــــمگڕێ یادەوەرییکان ـــــوت: "ل ـــــوو. ئو ھر دەیگ ڕەشـــــکان" کردب
ھکانی ئو یان ل قسکانی ئو گیر بب. خۆ ئگر خک باشکان داوای 
دەستی یارمتیان لکردی، لمگڕێ یـادەروەرییکت "رەشـی" بکـات. ئوەی 

بیر دەکرێ ل دەستی یار بکرێ، ل ،بیری بک".ژ بکتی بۆ درم  

                                                                                       
کخراوی زایۆنیستی جیھانی ١٩٤٣تەنانەت  الی د. حایم وایزمەنی  کۆچکردووش لە   ٥٤ دا  کە سەرۆکی ڕ

اویلکەی   کی وردەکاری س ەتەکی جوو) نووسیبووی و ئاماژەی بە " پالن رتزل (دەو بەکەی ھ بوو، لەسەر کت
ک ویستی ڕ ەتە سەیر،  تەواو ناپ وەی دەو خراوی کۆچبەران، لە تاراوگە و دامەزراوەکان ، قانون و تەنانەت ش

ەتی جوو، وەشانی سکۆپس، نیویۆرک.)  بی دەو شەکی  کت   ئایندەکە"ش کردبوو. (پ
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برادەرەکانم مشـتومی ئوەیـان بـوو، کـاتی ھـاتووە دەسـت لگڵ بنگۆریـۆن 
کـانی ڕنماییتکڵ بکین. ئـم نیازمـان بـوو ب بنگۆریـۆن بـین، بگـورەی 

 ــی ــگ نی ــم شــتک گرن ــۆ ئ ــاخۆ کــ "ســرۆکایتی"ژابۆنتســکی، ب ــی  ئ دەوت
کئامــانج وەی گــرنگنــانی. ئاینــدە وەردەگــرێ. ئدیھبــات بــۆ بڵ خگل ،ی

بنگۆریۆن سـرکردایتی خباتکمـان بکـا دژی دەسـتی  ڕزدارخۆ ئگر 
ــــدا، ب جــــۆش و  ــــری ب ــــانی ســــروەری عیب ــــۆ بدیھن بریتــــانیی و ھوڵ ب

بن، ئـم خۆمـان  کورتی، مبستمان بوو پی دەکوین. ب خرۆشوە دوای
بـــ ب کـــردار راســـگۆیتی  ئامـــادە بردەســتی پـــۆژەکی دەکیـــن، گر ئو

 .نلمگفتارەکانی بس  
ئم دواتر زانیمـان ل ھمـان کاتـدا برادەرەکـانی بنگۆریـۆنیش لسـر ھمـان 

ـــان وا ـــوون. ھیوای ـــان ب ـــدارە دووالینییکانم ـــرۆکی دی ـــم بخـــات  بی ـــوو ئ ب
ەکی، خــۆ ئگر ئامــادەش نبــ کــردەوەی لگڵ قســکانی ۆژبردەســت پــ

 توە. رک بھن
لگڵ ئوەشــــدا کۆبــــوونوەک ســــرینگرت. بنگۆریــــۆن دوودڵ بــــوو. ئو 
گومانکی لوەدا دەربـی گـوای "زمـانی سیاسـیانی ھـاوبش لگڵ مـن"دا 
نـــادۆزتوە. مبســـتکی ئوە بـــوو پالمـــارە ســـربازییکانمان بـــۆ ســـر 

رباری ئمش، یـدا پمـان گـوترا سـل دوایی بریتانی بوەستنین. ئــوە ڕژم
ئو ھشتا ھر پرۆشی کۆبوونوەکی ک تیایدا جناگرێ بکـو پشـنیاز و 

نونرکی کسایتی خۆی جبگرێ. ئـمش دنیـاکراینوە  ل ڕیپۆژەکی 
.کی دەبتموو دەسھ رەکنسی نوک  

ــوونوەکی بم   ــۆن دانیشــتین، ک کۆب ــایبتی بنگۆری ــونری ت ــم لگڵ ن ئ
کت شیگـوتم: "تـۆ داردەسـتپ رەکنکردەوە. نو دەسـتوە دراماتیکیی ل ،دای

کـــی پـــلرپرســـی  چارەنووســـی گب خۆمـــان ب مم ئـــی، بدیـــاری دەک
چارەنووسـی ئو گل دەزانـین. ئــاخر ئوە خـوازراو نیــی  سـرباری ھزــک 

ل ی چ ککــی دیــکزھ ،کان دابــزراوە نیشــتمانییردەســتی دامب کــدار ل
ــوادارم ئو ڕۆژە دوور نبــ، یکتــی  ھــزەک  ھر دووئیســائیلدا ھبــ. ھی

ەش دادێ، ئوەی خـوازراوە، ڕۆژلیک ھزدا ل ئیسائیلدا بدی بـ. تـا ئو 
  ل کردەی زیانبخشان دوورمان بخاتوە..." شتک رکبخین

  منیش وەمم دایوە:
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ـــاخۆ ئو  ـــازانم ئ ـــن ئوە ن ـــ  ەیڕکخـــراو"م ـــارام، ھـــی ئوە ب ـــدا ک ـــن تیای م
بکــا. خــۆ ئــم گر دەســتمان ب شــڕ کــردووە،  چارەنووســی گلــک دیــار

ھیواشـمان -یبیـنوە یـان دەیـدۆڕنین. ئگر ناشـزانین ئـاخۆ لو جنـگدا دە
ئوەی کردوومان و دەیکیـن ببـت کـاریگریكی مژویـی، بم  -ب وای وا

ــاخکی تراژیــدی". لوانشــ ھر ئو کــردەوان ب ــن مــایی "قۆن  ھر چۆنــکب
ــــاین، ئگر  ــــم تواو دنی ــــونک ئ ــــین، چ ــــان داوە بجنگ ــــم بیارم ــــ، ئ ب
 وانـی دیـککـو ئب موەک ئـن شـواننین. لدەسـت نـاھنگین، ھیچ بجن
 .ب ممی ئخ ج ک نییشت مم ئوە؛ بمان بچننکباتروبوومی خب

ـــــارەی  ـــــرس ل ھرچـــــی دەرب ـــــم خۆشـــــمان ب برپ برپرسیارتیشـــــ، ئ
 بــ، ئــوە خــۆ لمــژ نیــی دژی ھر چۆنــکچارەنووســی گلک دەزانــین. 

 نــووکبـوون، ھ کتـی جــوولڕدەو ک کلماندنامــانی خۆتـان گۆڕیــوە، ســ
 مــ ــا ئمــۆش، ئ ــان وای ت ن. ئــم ل ڕاســتیراســت و دروســت. ئــم بوام

  ا چ باشتر یان پۆلکتر، ئوەش ئوەی ک ھی."ئرکک بئاگاین. ئوس
  نونرەک ھندک سخت بوو.  

 ،یمھــی ئــ کتیرپرســیارگــوتم، "بو وای پن" ئــوە ھنیــا"ئت ھــی  ب
ئـمی، بم خــۆ ئوە ئو شــت نیـی ھــاتووم تــاوتوی بکیـن. ھــاتووم بــۆت 

خری خۆتــــــــان، و ب دەستپشــــــــ ب تنیــــــــابســــــــلمنم، ئســــــــتم ھر 
ئۆپراســیۆنکانتان ئنجــام بــدەن. ئوە بــاش لبرچــاوبگرە: ئــوە زانیاریتــان 
ــان ســبارەت ب دۆخــی سیاســییمان و  ــاری دەقاودەقت ــایوە زانی ــی، بدنیی نی

پویسـت و چـۆن و  یکەئنجامکانی نیی. ئاخر ئوە چۆن دەزانـن چ کـردەو
نگرتووتانـدا ھمـوو ئوەی بکرێ؟ دەکرێ تۆ ل ھنگـاوکی بھنـد ھ کی

  ئم پیگیشتین، جارانی سفری بکن!"
منیش برسڤم دایوە: "یکمین شت ئم زانیارییمان ھی. دووھمـیش، مـن 

دا، ئــم بــایی ئوەنــدە ڕادیــۆبــوام ب "نھنکــی قــووڵ" نیــی. لم ســردەمی 
  شت دەزانین."

گـوت،  نیارییت پبـدەم" ئو وایئو لگڵ ئم ناکۆک بوو. "با من ھندێ زا 
کوە بــــــۆت دەردەکوێ چنـــــــد ناوەســـــــتایانی ی"ل ســــــۆنگی زانیـــــــاری

ـــئۆپراســـیۆنکانتان دژی  ـــدی ڕژم ـــم پیوەن ـــدەن. ئ ـــانی ئنجـــام ب ی بریت
دا ھی، ئو دۆستکی زایـۆنزم، پمـان گـوتراوە 'ئو  چرچباشمان لگڵ 
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ــز ئی ــاوە پیــرە" پالنکــی نــوی بــۆ ئیرت ســائیل ھی. ھشــتا وردەکاریکــانی پی
ــــدەدرێ.  ــــان پ ــــان شــــتکی جوھریی ــــدراون، بم ئاشــــکرای جووەک نزان

 ب یوەســتش پکخشــوە. ڕۆژنتــی ئــوردنھرچــتی: 'مــن  چگوتــوی
 ــــک ــــارکی دی ــــۆی دەکموە و ج ــــک فلســــتینم داتاشــــی، دیســــان ک جار

  دایدەتاشموە'."
گوتـویتی ئو خـۆ ئامـادەی تـا ھـزی  چرچـ"پرسی،  "ئایا راست" منیش لم

  تدای بۆ زایۆنیزم بجنگ ب مرجک لی تبگا؟"
 .واندنوە شــــر، ئ خن"رچــم کتومــت  چوەی گوتبــوو، بکی ھاوشــشــت

کردبــــووەوە، ب جــــدی لنــــو حزبکیــــدا دژی  وونــــیڕئوە نبــــوو. ئو 
 کۆی خــۆی ھی. ئو لوبرھســتی زایــۆنیزم، بم ئو متمــانی ب  شــ

و نـاتوان گۆڕـدا بـ ئ امانکی سـردەکوێ، بم تـا جنـگ لڕبوایدا، 
یشیی دەوێ، ئوەش ببـ کۆتاییھـاتنی جنـگ، ڕکی ھیچ بکا. ئو چارەسر

  بۆیش گوتبووی، ئو یک شڕی گورەی پ باشترە." ئستم. ھر
  ھی؟"دا چرچ"ئایا وایزمن پیوەندی لگڵ 

 .تبڕاستیدا"ھ ر  لوان ھرادەگـا. ئ رچـچ دەسـتی ب سـتانربو سئ
بو زووان لگڵ یک دواون. دواتـــر چرچـــ ب بـــرادەرە بریتانیکانمـــانی 
ـــووە، زۆر ســـخت قســـ لگڵ وایزمنـــدا بکـــا. دوای دوا دیـــدارەکیان  گوت

  ھموو شوەک خوی لنکوتووە..."
 ،باش"رچن گوتووە؟"ل چوایزم دوا دیداریدا چی ب  

"ئو ھــیچ شــتکی نــوی پانگیانــدووە. دیســان دســۆزی خــۆی بــۆ ھــزری 
کردۆتوە، بم ئوەشی بۆ دووبارە کـردۆتوە، تـا جنـگ  زایۆنیزم دووپات

ــــدا ئم قســــانی  ــــانی وتووژەکیان ــــاکرێ. ل می ــــی پن ــــایی نیت، ھیچ کۆت
لوە دنیـــا ب، دوای کۆتاییھـــاتنی جنـــگ،  خـــوارەوەی دەق دەربیـــون: 'تـــۆ

  وکی گورەی چورتان بردەکوێ'."وپار
  "مبست لم چیی؟"

  "واتاکی ئوەی... خشتی دابشکردنکی باش."
  "ئایا شتکی وا ھی؟"
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"، دابشـکردنکی ٥٥نک ببـ "سگۆشـکد، دابشـکربۆ نموون"ھبت. ھر 
".مانش قبومئ باش  

  دەب گر پشنیازی دابشکردنکی "بد" بکن" ێ چی"ئر
ی ڕبـاز ل الینخۆ خشتیکی دابشـکردن  ل ڕاستیدا"ئم پی قایل نابین. 

بریتانییکـانی قــاھیرەوە ئامـادەکراوە. نخشــک ب پالنـی ســوریای گورەوە 
خشوە. نتیگرێ دەدرشو بتیایدا ئ کشکردنت ی دابنـانگالیلی و ت 
خۆدەگرێ، ک دەب بخرن سـر دەوتـی  )یش ل٥٦ھندێ نشینگی (ئمک

 کخشـوێ نر بیـانر ھین. گی نـاکقبـو مئ تبش، ھمرەب. بۆ ئع
بسر ئمدا بسپنن، لی یاخی دەبـین. بنگۆریـۆن ئامـادەی یـاخیبوون. ھر 

ـــاب جـــارێ ـــرێ. لســـرکو لبر ئوەشـــ، ن ـــردەوەیک بک ـــیچ ک ـــم  ەھ ئ
ــی ئوەمــان ھی، شــتک ل چارەســری بریتانییکــان بدەســتبنین،  دەرفت
ھرچنـدە شــتک نمــوونییش نیــی، بم ســربخۆیی و ژمــارەیکی زۆری 

ل کــۆچبر و رووبرکــی برفروانکردنــی نیشــنگکانمان بــۆ مســۆگر دەکــا. 
چـاالکیکی  دیکشـوە، ئـم دەبـ ئامـادەی پالنکـی خـراپیش بـین. سرکی

لگڵ  بـۆ ئوەیکاتیشـدا  ل ھمانئوە شایستی ئو نخش نامرادانی و 
  ئامادەکارییکانی ئم بۆ ھگڕانوە تھکش بکرن."

"من لگڵ تۆ نـاکۆکم،" مـن  وام پگـوت، "ئـم، وەک خۆتـان دەزانـن، ھمـوو 
بشـکردنی بـاش' دەکینوە. بۆ ئـم شـتک نیـی نـاوی 'دا دابشکردنک رەت

یان 'دابشکردنی خـراپ' ھبـ. دەکـرێ تـۆ قسـکم ب دۆگمـای بزانـی، بم 
ھر کـــرێ. ئوە ھوســـتمان. نیشـــتمان یک یکی، نـــاکرێ کرت کرت ب

وون و ئاشـــکرای، گر شــڕ نکیـــن، ب ھـــیچ ڕبـــ، ئوە بــۆ ئـــم  چۆنــک
م، زیـاتر لوەی  لـرە ووڕۆیشـتنـامگری بریتانیـدا ڕۆژناگین. مـن بدوای 

دا خونــدومتوە و The Economystدەگــا. بـۆ نمــوون ل  دەسـتمان پــا
ــی ل  .ــانیی ــوومتی بریت ــۆڕی حک ــی ســپی سیاســتکی نگ ــوم، ک کتب تگی

بنـدرێ.  بگشتی لرەدا شتک نمـاوەتوە، ھیـوا لسـر بنکـانی ئوان رۆ
ای کۆتاییھــاتنی شــڕ بکــا. وا بــا چڕچــل بــۆ خــۆی ھر ئامــاژە ب قۆنــاخی دو

                                                                                       
گۆشەکە  دیارکردنی ئەو خاکەیە لە ناوەندی فەلەستین، باکووری ئۆرشەلیم و تا   ٥٥ مەبەست لە دەستەواژەی س

ار  ولکەرەم و         دەگاتە کەن ابلس، ت شتوانی عەرەب  وەک ن ییە کە س شاری پ لە دان ا کی  خەی ، ئەوەش ھ
. ن ائیل دادەب ەتی ئیس کی باش لە ڕۆژئاوای فەلەستین لە دەو گۆشەکە بەش تەوە. س   جەنین بەیەکەوە دەبەست

ائیلدا.  ٥٦ رتز ئیس ائیل، بە پیتترین  نشینگەی کشتیاری جوولەکە لە ئ ی ئیس   دۆ
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چـی روودەدا؟ تـۆش  ئو کـاتدا نمـا. ئرێ ل دەسـتدیـک  دابنـ ئو چـی
ھروەک من دەزانی چی ل ئوڕوپادا دەقوم. ئایا شیاوە بۆ ئـم چـاوەڕێ 
ـــان ب پرســـی  ـــان زی ـــرێ خباتکم ـــن؟ لدوا لکدانوەشـــدا، چـــۆن دەک بکی

ئرتـز ئیسـائیل  بـۆ کمری سـرنجی نیشتمانیی جوو بگین؟ ئم پرسی 
دەکیــنوە، وەک دیــارە خریــک تــۆ کتومــت خــۆت لگڵ   برز ڕای گشــتی

  چاالکیکانمان نبان بکی."
ـــ، ئمش  ـــدا دەمن گۆڕر لشـــتا پرســـی دیســـیپلین ھم خـــۆ ھب ،ـــ ب"

ــاکرێ  ــم ن ــگپرســکی کوشــندەی.  ئ ــک  ڕ پیاو ــارە ل ــوە پ ــدەین، ئ بوە ب
دەکــا و دیســپلینی خۆتــانی بســردا  ٥٧رن ک بــاربووی کــرن ھایســۆدوەربگــ

".بتی ھک سیاسشکر و یک لنھا یت ل دەبنن. گسپبچ  
ئــاخر گلکمــان لژــر دەســتی بگــان دای، تنھــا یک سیاســتیش بــۆ 

  بوون. "ڕزگارخکی چوساوە ھی: خبات بۆ 
کۆتا ھات. نونری تایبتی بنگۆریـۆن دەمتقیک ل سعات سی بیانیدا ب

ــدا ــدەین ئاژانســی جــ ل کۆتایی ــان وداوای ئوەی لکــردین نخشــکانمان ب و ی
  بنگۆریۆن بم: ڕزداربوو وا ب  فرماندەیی ھاگانا. منیش پمگوت، نیازم وا
ر لوەک ھن منگـــی، ئـــر تـــۆ بجگکـــو دواشـــت  "ئنگـــین، بـــدا دەج پات

بکیــن.  ڕادەســتدێ، ئــم نــاتوانیین نخشــکانمان  کــاتش ئودەکویــن. تــا 
خباتکمان ئوپڕی نھنـی نخشـدانان و جبجکردنـی لمانـدەوێ. ئـاخر 

ی دامزراوەیک بکیــن، ک حاشــا ل مــافی ڕادەســتچـۆن ئــم نخشــکانمان 
  بوونمان دەکا؟"

تـت لیک شـت ، پیاوەک ب خندەیکی سیرەوە گـوتی: "تـۆ قناعیدال دوای
پھنام: دەب ھر یک ھزی چکدار ل ئرتز ئیسائیلدا ھبـ." بنیشـی دا 

 مان ئاگادارڕاپۆرتبدیدارەک ل بنگۆریۆن لسروتکی ت .وەبکات  
ئو ل دەســت چکــدارە شــوگڕە بریتانییکــان ندەترســا. ئو ھــاوتیکی 

اھۆ النکـــین مـــاموە، ک بـــۆ بڕـــزی ملـــکچ قـــانون بـــوو. منـــیش لگڵ ئلیـــ
کۆبوونوەک یاوەرم بوو. من باسوخواسکم پگـوت. ئـم باسـی ئاینـدەمان 

ژمــان خـوارد. لر  کـرد، تیاشـیدا گســ کـاران دەچـوونکر یانـدا، کــاترەبب

                                                                                       
ەندکانی     ٥٧ رین  پەرەس دایە و گەورەت دامەزراوی فەندی فەلەستینییە کە جووی خۆبەخشی سەرتاسەری دنیا  ت

ت فەند دەکا.   و
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ســر کــاری  کمــان ل شــقامکی البالوە بــۆھر دووکــاری خۆیــان، ئــمش 
ـــان  ـــۆی دەرچـــووین. ھاوڕکانم ـــان ب ـــوونوە ب بخۆم  تیروتســـلی ل کۆب

یشتوەکگنجام نئ،  ر نیـیسی لـزدارئاگادارکردەوە. قسبنگۆریـۆنیش  ڕ
ی نونرەکی بۆ چووە. ئو پیاوەی نونرایتی دەکـرد، ک بـوای ب ڕاپۆرت

کـردم،  دەربی، ئو کسی ب تاسوە باسی دیسـپلینی بـۆ چرچوتکانی 
  مۆش سین بوو.

3 
دا دەســـتیان ١٩٤٤تکـــاکردن ھڕەشوگوڕەشـــ ھـــات. ئوان ل پـــایزی دوای 

پکرد. ئلیاھۆ گۆلۆمب، سرکردەی ھاگانا، تازە ل لندەن گڕابۆوە. دیـاربوو 
لگڵ کاربدەسـت حکـوومیی بریتانییکـان یکـدییان دیبـوو. دەستۆیشـتنی 

ــانی ــادا  د. وایــزمن ل دامودەزگاک ــان ئوە-حکــوومتی بریتانی ی گۆلۆمــب ی
ۆیشتنیوابوو دەسترکردەی ھاگانا دانـابوو.  -پر سسی لکی قووباندۆر

بـــــ، کاتـــــک ئو لپـــــایتختی بریتانیـــــا گڕایوە، گۆلۆمـــــب  ھر چۆنـــــک
سرۆکایتی ھمتکـی خاچـدارانی دژی ئیرگـون زڤـای لیـومی دەسـتپکرد. 

ارەت ب گـۆڕانی نامگریـدا بیروبـاوەڕی خـۆی سـبڕۆژئو ل کۆنفرانسکی 
ھوستی بریتانییکان لمڕ گلی جوولک دەربی؛ ئو وای نمـایش کـرد 

 ل ڕوویگــــــوای "زۆر دەرگــــــا"(ب دیــــــاریکردن) ل لنــــــدەن، ک تنــــــانت 
ی ڕکخــراوکاربدەســتانی دەرەوەشــیان داخرابــوون، ھنــووک بــۆ ســرۆکی 

ــازی پشــتن؛ ئو وای ــان لســر گ ــوت  جووەک ــوای ھر "تگ یرۆرســتکانن" گ
امانکیـــان خســـتۆت ژـــر مترســـی و داواشـــی کـــرد، نـــاب رێ بو ڕھمـــوو 

  "مندابازاڕیی" بدرێ لسر کاری خۆیان بردەوام بن.
چند ھفتیک دواتر داوامان لکرا لگڵ بڕز گۆلۆمـب، ئوەی پیـدەگوترا 

دارە قایـل "وەزیری ئاسایش" کۆببینوە. بالی منیشوە ئاسان نبـوو، بو دیـ
ک ئوە دەھن یـاخود ڕەوشببم. ئم ھموومان لوە دوودڵ بووین، ئاخۆ 

 ک دابنیشـین، کسـانڵ کگل دروستڕاشـکاوان ڕیان لدژمـان  جـاڕی شـ
 داوە. ھرچۆنـــــــــــك بـــــــــــ تـــــــــــای ترازوەک بالی بگوبنـــــــــــدەکان
ـــــدا شـــــکایوە. ئو مشـــــتومی لســـــر  (ئرگومنتکـــــان)ی ئلیـــــاھۆ النکین

بکیــن  ھمیشــ داخــوازە. باشــ بــۆچی وا ڕاســتوخۆئوەدەکــرد، پیوەنــدی 
  تــبو وای پرســی. ھڕێ، ئــپ رمان تســب ــازادان ــب ئ ــازیی گۆلۆم خیاب
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ــم لو شــڕەدا  ــانجی ئ ــاک ئام ــین بوەی، ت ــ بھن ــاعتی پ گر نشــکرا  قن
ی ئو نبــ دەکـــرێ بیـــروڕاک ھر ھـــیچکردنی نیشـــتمانکمان، خــۆ ڕزگــار

ســــبارەت بئامـــــانج ســــرەکییکمان الواز بکیـــــن، ئــــاخر ئو جارـــــک 
وەک ئلیـــاھۆ ب  دا." ٥٨ئامـــانجکی وا ونـــا کردبـــوو: "دەســـت ل یوشـــیڤ

ی ڕەتکــــردنوەبرەنجامــــک داینــــابوو، گر ئــــم لوەدا ســــرکوتین، ئوا 
  کۆبوونوەک تای ترازوی برەوپشچوونک لنگ دەکا.

ــــمی ســــبارەت ب ئو بگ ــــیکی ئ دوود ــــاقوو ــــدە شــــیرین و م وبن
کۆبــوونوەک النبــرد، بم قــایلیش بـــووین لگیــان دابنیشــین و وەمـــی 

ی خباتیـــان ل چنـــگ بنـــین. گۆلۆمـــب ب یـــاوەری ڕاگرتنـــ"نخــر" بـــۆ داوای 
موشــ ســن ھـــات؛ ئلیــاھۆ النکـــین و منــیش نـــونرایتی ئیرگونمــان کـــرد. 

 کش ل شقامی بزنسی تلئبیـب ل ئلنبیـدا زۆر فرمییـان، سـازکۆبوونوە
ســــتی یدرا. گۆلۆمــــب و ســــننــــاوی "کنوان بیانــــد، ئگ مئــــه وایــــان ب

دەکن  دەکن، ئیــــدی ھر بنــــاوی ئوانیشــــوە داوا "ەوە قســــ٥٩ئیســــائیل
دەمودەســـت ئـــم کاروچاالکیکانمـــان دژی بریتانییکـــان راگـــرین. زۆربی 

ووابـوو، ئۆپراسـیۆنکانمان  بندەکانیشیان نوێ نبوون. گۆلۆمب پـیبگو
ــ دەرھاوشــتکی  ــی، ل ــان نی ــدنی ئاژانســی جووەک ــان زیانپگیان ک ئامانجی
کــارکی نــیمچ منــدانی شــونپھگرتنی پاوانــانی. ئو زۆبی قســکانی 

ھاگانـا لنـو  ئنـدامانی ل الینترخان بوو بۆ چاالکی قۆستنوەی دەرفت 
 رەشـــووت لپ ب کـــان کمانریتانیـــا دژی ئنـــی بگـــری نھوادەزگـــای ھ

ی،" ڕاســـــتقینچنــــد وتکــــی ئوڕوپـــــادا دابزنــــدراون. "ئم ئــــازایتی 
سرکردەی ھاگانا وایگوت، "دەکرێ ئندامکانی ئوەش بشـداری ئو جـۆرە 

  تیرۆریزم."ئۆپراسیۆن نبزان بن، نوەک بابدەنوە سر 
ــا بــۆ الی خۆیمــان  قســکانی گۆلۆمــب تکیــک بــوون ل بــۆرە پســندانک ت

ــــا، لگڵ گفکــــی رەش   ــــۆ ئوەیکــــش بک ــــان  ب ــــی ورە و دەروونیم الین
بشون. "من حاشایی لوە ناکم،" ئو وای گـوت "ک گیـانی خـۆ قوربانیـدان 

ەکتـان ب ئاقـارکی لنوان ئـوەدا ھی، بم ھنـووک دەبـ ئاراسـتی کار
 ،وکـــــارەی کردووتـــــانم، ئوەدا بنـــــن. دەکـــــرێ ددان بـــــدا وەرگدیـــــک

                                                                                       
ر ٥٨ و فەلەستینە. وەرگ گە و نشینگە جووەکانی ن   مەبەست لە زاراوەی یوشیڤ کۆمە
ائیلدا.  ٥٩ رتز ئیس گەی جووەکان بوو لە ئ   ئەوەش ناوە فەرمیەکەی  کۆمە
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نیشـــاننمایکی دیـــاریکراوی سیاســـیی پـــوەی، چـــونک ئـــوە ســـلماندتان، 
ھرکات جووک ل ئرتز ئیسائیلدا کوت شڕ، ئوا ئامادەیی تـدای تـا دوا 

شـی لپنـاودا دابنـ. خـۆ ئگر ئنجام لگیدا بوا، تنانت گر سری خۆ
ئم  ئامانجکتان ب، ئوەی کردوتان بسیتی. ئوە ئوەی لتـان داواکـرا، 

دەنگکــ  ئو تــۆن -اگـرن"ڕسـلماندتان. ھنــووک ئـوە دەبــ چاالکیکانتــان 
 ڕاشـکاوان"نوەک ھر چاالکیکان راگرن، بکو دەب  -لباوانی بکارھنا

  لداوە بیکن، ئیدانی بکن." ئوەی بیارتان
ــان  ــدابوو پی ــان ل ــارەکردنوە، ک بیارم ــۆ دووب ــان ب ــیش ئوەم النکــین و من

وەکانمان لـمدانی وامان بۆ وەکی نوش شتمن. ئب  مکـرد. ئـزیـاد ن
لنو ھمتی قکردنکی ئوروپادا ون بووین. ئم ئاماژەمان ب سـنوورە 

 ل ڕـیرتز ئیسائیل دا، سدای دەنگدانوەیش ل جیھاندا تلبندکراوەکانی ئ
 وە کـــــردەوە، کر ئســـــختمـــــان لج موە بـــــوو. ئـــــکانمانراســــیۆنئۆپ
خواستمان سرچیی و کاری پاوانان نیی، بم دەبـ رەگوریشـی ھـۆش 
ل ئرککانماندا بچقنـین، ھۆشـیاریی ئوەی گر ئـم چککانمـان دابنـین، 

ا شوکی تاریک و نـوتکی کـۆیالیتی بـاڵ بسـر گلکمانـدا دەکشـ. ئو
کاتکیش ئم جنگاین، دەتوانین بارودۆخی  نیشـتمان و گلکمـان بگـۆڕین. 
ل برەنجامیشـدا ئــم ھــیچ ھــۆیک نـابینین بــۆ قــایلبوون بداخــوازی خبــات 

ـــرتن ئـــم ، ھروەھـــا ھـــیچ ھـــۆیکیش نـــابینین، ھـــاوتیکی جـــوو دژی ڕاگ
  ئوەی ئم دژی بڕوبرایتی بریتانی دەجنگین. ھر لبربوەستتوە، 

شقامی ئلنبی ک ل ئواراندا لخک جـمی دێ، بم شـو راشـکا بـوو،  
عات لنـدان سـر چوارمـان بـۆ چش ھمرازابوون، ئ ککک بوو خدەم 

ـــووین. لو ب ـــدا بردەوامب ـــ و مشـــتومی خۆمان اسوخواســـانماندا، دەمتق
ـــایوە، پشـــبینی ئایندەشـــمان  ـــان بیردەھن ـــان دەخســـت روو، مژووم بگم
دەکــرد. کاتــک مــن گــوتم، ھــیچ الیکمــان شــتکی نــو نھنــا پــش، دوو لو 
شتانی ئوێ شوێ گۆلۆمب باسی لوەکردن ھی لبیرچـوونوە نبـوون و 

ــووی ــی ق ــوون. ئو بیروڕایک ــار ب ــدا تۆم ــارەی  ل یادەوریم نوەک ھر دەرب
ســرکوتنی ئاینــدەی پــارتی کرکــاران ل بریتانیــا دەربــی، بکــو ئوەشــی 
ــــاردەرانی ھوســــتی  ــــژاردنکوە گۆڕانگــــاریکی بی گــــوت، بھــــۆی ھب
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بریتانیکـــان ســـربارەت ب زایـــۆنیزم دنـــت ئـــارا. ئـــم ھومانـــدا بـــاوەڕە 
  .ساویلکانکی بھژنین، بم بھودە بوو

ی ڕوانینــ -لڕاســتیش حپســان بــوو -ھشــتا ئوەی مــایی سرســامی بــوو
سرکردەی ھاگانا سـبارەت کارانگـازتی خباتکمـان لسـر گلـی خۆمـان 

ـرە ترسـنۆکی بوو. ئو شتومی لسر ئوە دەکرد، گوای ئـم جووەکـان ف
  لسر ئازایتی رایانبھنین! دەکین، لبری ئوەی

ــــوە ــــک ل نی ترــــان  ب ــــوو، ھشــــتا مشــــتومی گفتۆگۆکانم شــــویش رابردب
بـــــوو. خواحـــــافیزکرنکش شـــــتکی دخۆشـــــکر نبـــــوو. لگڵ  لگرمدا

 کـدیمان دەگوشـی، لـی "شالۆم"مان دەگـوت و دەسـتی یوش موەشدا، ئئ
لیک  بر لوەیھڕەش و سبری شڕی ناوخۆ ل ھوادا ھر مابوووە. 

ر ئوە داگـرتوە، شـتکی رەوا نیـی ھاگانـا بکوـت ببیـنوە، پمـان لسـ جیا
دابــ  ڕۆژــکنــوان ئــم و حکــوومتی مانــدات. ھیــوای ئوەشــمان دەربــی، 

ی بگـان ببیـنوە. گۆلـۆمبیش وەمـی دایوە: "ئـم ڕژمبیکوە برەنگاری 
ـــای تواوی ئو  ـــر ل وات ـــن." زۆر دوات ـــان دەبی ـــین و لناوت ـــک دەن نگاوھ

ک ل کۆتــایی دانیشــتنکدا پیگــوتم، تگیشــتین. گۆلۆمــب خــۆی  وشــانی،
 تـا ڕادەیکبدەست نخۆشیکی دڵ دەینانـد، کمـک دواتـر و ل تمنکـی 

  گنجیشدا کۆچی دوایی کرد.   
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  10 بندی

  ئم لسر ھقین؟
  

کات ھزەکانی بریتانیی زەبرکی گورچکبیان ل ئـم وەشـاند، ھشـتا گف 
ــدا دەزرینگــایوە. ســر ل  و ــدا ھر لگومان ھڕەشــی برایانمــان لنــو وت

ــانی زووی  ــۆبری ٢١بی ــار ئۆردوگــای ١٩٤٤ی  ئۆکت ، ھزکــی زۆری داگیرک
ـــرن)ی  ـــانی (الت ـــابوق دا. ھنـــدک لو  ل ھمـــووگیراوەک  ٢٥١الیوەکوە ئ

نیـــوەڕوتی  گیراوەیـــان ل و بدڕخســـتن و بدەستب کانـــد، بواخـــۆدا اچ
خســـتیان فۆکیکــــی بـــارھگری قـــورس و برەو ئریتریــــا ل  ڕاکشـــان

ئــاوای ئفریقیایــان راپـــچ کــردن. لو ھمـــوو شــوازانی دژی ئمیـــان ڕۆژ
بکارھنا، ئم زەبرەی چوسنران کوشـندەترینیان بـوو. ئمش ھوکیـان 

نگیرسـاندبوو، بوو، تـا ببـەی پشـتی یـاخیبوون بشـکنن و ئو ئـاگرەی ھما
وە. لننو  دایبمـــــــرکئ .کی سووکوئاســـــــان نیـــــــیت دەرکـــــــردن شـــــــتو

ـــــانییش خســـــتیانڕڕوونکـــــردنوە ـــــا ڕادەیکو، وی دەســـــتدارانی بریت  ت
 ل وامـان کـردووە، چـونک وان گوتیـان، بـۆیبـوو. ئ موایی ئـنسندانی دپ

. ئـم دەمـانزانی نیازیی ئیرگون دەترساین نوەک بھز گیراوەکـان ئـازاد بکـا
ئوان ل گوتنکیانـدا مبسـتیان مراییکـردن نبـوو. ئوان مبسـتیان بـوو 

کردنی ڕزگـارگیان و ورەمان تکبشکنن. ئوەش راستبوو، ھمیش نخشی 
ەخســابا، ســ و دەرفتمــان بــۆ ب ھر کاتــکھــاوڕێ گیراوەکانمــان ھبــوو، 

دوومــان لــ ــان، ک ــان بــوو،  ندەکــرد؛ بم ئم گوتی ــۆ نمایشــکی فرمیی ب
کیان گۆڕەوشـار بـکن. مبستکشـیان فرەسـر ڕاستقینبوو، نیازە  ئوە

 ،نکبشــــکــــانی گیراوەکــــان ت ــــوو. چوســــنر دەیویســــت جســــت و گی ب
ــمی تــدابوون.  ــدێ لباشــترین ئفســر و مرخاســکانی ئ لنوشــیاندا ھن

دەن، ک ژمارەیـان چنـد ســدانک ئوان دەیانویسـت ئـازاری ماباتکیـان بـ
بوون. مبستیان بوو ترس و دڕواک لنو دی گنجـانی جـوو بچـنن، تـا 

 وەی "یوشـیفی ڕیزەکانلستیشـیان بـوو کـاردانبوە. منیـان دوورخمی ئ
بـزانن ئـاخۆ  بـۆ ئوەی" سبارەت ب وتبدەرکردنک تـاقیبکنوە، ڕکخراو
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ر لگڵ "تیرۆســتان" بکــو لگڵ جــوو بگشــتی چنــد نوەک ھ ئوان تــا
  بگورەی پودانگکانیان بۆن.  

 مزیبـوو. ئـاخر دیسـان ئـورەمـان داب وێ دەمـوە بکرێ، ئناکرێ نکولی ل
کوتبــووین بــن بــارکی قوڕســی بگرەوبردەیکــی عقــ تونــدەوە، ک لگڵ 

وت. لکمــین زیــانی زەبــری کوشـندەمان پــکوتنـی یرکدا بــووم بوایو بــ
پرســک ل الی ھمــوو شۆڕشــگک چکرەی کردبــوو. تــۆبی ئــم لو 
دۆزەدا ھقبــین، تنــانت گر ب ناڕاســتوخۆش بــ، ئوەنــدە ژانوناســۆرە و 

  ئوەندە خم و خفتمان تووشی بشکی زۆر ل ھاوڕکانمان کردب؟
انـی خـودی زینـدان من خۆم کاتی گرتن و دوورخستنوەکم لبیر بـوو. دەمز

قوڕســ. لــ گلــۆ، خــۆ گر ئو نــامۆییی  ڕۆشــنبیرســزادانکی بــۆ کســکی 
بســر گیــانی ھر دوورخــراوەیک دەســوڕتوە، ســربار بــکی، ئگر تــۆ 

ـــ ـــیی نیشـــتمان ل ـــی کساســـیی ئو غریبی ـــکی، بیرۆکیک ـــاد ب ـــوی  زی ق
  برگی بگری. ھر دەبدروست دەب، ک  ترسوبیمت ال

مئ ی، کسـنجـا کد و پو دووسـنـدە بـوو بـۆ ئکی دووھگرتنرگش ب
بریتانییکــــان گرتبوویــــانن. کوات، جــــی سرســــوڕمان نبــــوو، یکمــــین 
کاردانوەمــان ئوە بــوو، ھمــوو شـــتک ک پمــان دەکــرێ، بــیکین، بکـــو 

  چوسنران ناچار بکین ئو ھاوڕێ دوورخراوانمان بگڕننوە.
م بواشــــــمان ب "نــــــاوبژیکردن" نبــــــوو. گر ھاتبــــــا و ب ھــــــبت ئــــــ

"ناوبژیکارەکانمـــان" گوتبـــا ئـــم ب تواوی دەســـت ل خبـــات ھـــدەگرین، 
ــــازاد  ــــو ســــرلبریان ئ ــــدەوە، بک ــــان دەگڕان نوەک ھر دوورخراوەکانی

  مرەوەی ئــکــالکیــاری یم بشــیان بــۆ دەکــردین؛ بدەکــردن و شــتی دیک
بــات نپچاوەکمــان بــوو، تنھــا گر پوســت بکــا، ناوبنــاو بردەوامــی خ

 میـــن. ئدا شـــل بککرەوەرییـــو ئـــاگرە کـــونل کیندیپـــۆروبســـ ل 
ــــــوو، نخشــــــی ئۆپراســــــیۆنکانمان وا دابــــــژین، ک ھر لبر  ئوەداب

تــــۆکردنوەی دوورخراوەکـــــان نبــــ، بـــــۆ ئوەی بــــۆ دەســـــتدارەکان 
  ر ھ بووە.واتکانیان تا ئوپڕی سنوبسلمنین حیساب

ــدامانی  ــمو ئن ــدامکانی ئ ــاری(جنگــاوەرانی  F.F.Iئن خوازی ئیســائیل) ڕزگ
شـــو دوای شـــو دروشـــمی ناڕازییـــان دژی دوورخســـتنوەی ھاوڕکانیـــان 

و  F.F.Iھدەواسین. ھروەھا ھۆشـدارینامی دوا وادەی یکـانگیری ئـم و 
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اندنوەی ھاوڕێ دوورخراوەکانمان دەرکرا بـوو. ھر داخوازییکانمان بۆ گڕ
" دانابوو. لـ ٦٠ئوەش ئم دەستمان لسر پالپیتکی "ھاوڕێ پارابلیوم بۆ

ــۆ  ئوێ  ــداێ شــتک ڕۆژگل ــا. ل یکــی ڕووی ، نخشــکانمانی شکســت پھن
لگڵ یـــاکۆڤ مریـــدۆردا چـــاوەڕی ئیتـــزا  ل کاتکـــدادا و ١٩٤٤نـــۆڤمبری 

دەکـــــــرد، تـــــــا  F.F.Iی و ناســـــــان فریـــــــدمان فرمانـــــــدەکانی یسرنیتســــــک
کی ڕادیـــۆئۆپراســیۆنکی ھـــاوبش تـــاوتوێ بکیـــن، یـــاکۆڤ ھر لخـــۆوە 

وە، لـۆرد مـۆینوکـرایقاھیرەوە ب ی تازە لواش  ٦١کردەوە. ھمکـوژرا. ئ
دەستبج ھمای ھمتکـی گشـتیی ھاگانـا و ئاژانسـی جووەکـان بـوو دژی 

ــدەریک ــارە تک ــا ک ــۆزتوە ت ــان ھمــوو شــتکیان ق انمان. ســرکردە فرمییک
ی کوشتنی مۆین بۆ ھمتکـی برفـراوان دژی ئیرگـون بکـاربنن. ڕووداو

  ئیدی "وەرزی کراوە" دەستیپکرد.
2 

شـــتک بـــووە پشـــینی گفتوگـــۆیکی نھنـــی و دەمتقیکـــی گشـــتی لنـــو 
ــــان، ل نویشــــیا ــــزریی" جۆربجۆرەک ــــی "قوتابخــــان ھ ندا ســــرکردە فرمی

زایۆنیستکان. رابی فیشـمان (ل پـارتی میزراحـی دیینـی زایۆنیسـتی) و بڕـز 
بنمـای دژی ھر  ب شوەیکییتساق گرونباوم (ل زایۆنیستیی گشتیکان) 

 ئــمدا. ئنــدامانی "گروپــی ب" ک ل پــارتی ماپــای ل دژیھمتــک بــوون 
ـــاری فلســـتینی) ببـــوونوە ـــارتی ک ـــۆنی چپ" زیـــاتر (پ ـــۆالی زای ، لگڵ "پ

و ھاوپیمـــــانتی  ڕفانـــــدنک -ن ب 'کردەوەیکـــــی ســـــربخۆییان" حزیـــــا
راســیۆنانکی  -ئۆپــاری ــوون، بم دژی ھر ھاوک ــۆلیس و ڕاســتوخۆب ی پ

 ـــــایش، ل ـــــۆن، گورەی ماپ ـــــوون. بنگۆری ـــــانی ب دەزگـــــای ھواگـــــری بریت
ــروڕای دا ک ڕاشــکاوان ٦٢کۆنفرانســکی ھیســتادروت بــۆ جمــاوەرەک دوا، بی

 ڕـــزدارسرنجاکشـــی دەربـــی بوەی جـــاڕی ھمتـــی دژی ئـــمی دا. 
، تنھــا ل ھندەرانـدا ئوە ھ بـوو، ک ھاوکــاری ڕوونـی کـردەوەبنگۆریـۆن 

پۆلیسـی بگـان بکـرێ؛ کچــی لـرە ل ئیرتـز ئیســائیلدا، ھـیچ ھـۆیک لئــارادا 
                                                                                       

.نجۆرە دەما  ٦٠   چەیەکی ئەوکات بوو. وەرگ
٦١  . تی ناوەڕاست بوو. وەرگ   وەزیری بەریتانی بۆ کاروباری ڕۆژھە
تی   ٦٢ ژەیش لە یەک وەیەکی ر ایل بوو، بە ش رتز ئیس کارانی ئ تییەکانی کر ھیستادروت کۆنفیدراسیۆنی یەک

و   دە بە گ تر بوو. ھەرچەن کارانی بەریتانیای مەزن بە دەسە ژاردن ب دەگوترێ     کر ب رەی دەستەواژەی ھە
نەوە، دەب بگوترێ ھیستادروت            م گەر لە ڕاستی نزیک ببی وو، بە ەوی ھیستادروتی لە دەستدا ب ماپای ج

بوو.    بەسەر ماپایدا زا
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ل "دۆزکـی ھاوبشـدا" یـارمتی پـۆلیس نیی ئاخۆ بۆچی کـۆمگ جووەکـان 
  پسند نکن.

 کردنـی تیـرۆر" داڕشــت. بی بـۆ بنبکـی "چـوار خـاۆژەیـدا بنگۆریـۆن پول
  بنگۆریۆن گوتی: ڕزدارتاسیکی شایستانوە بۆ دۆزکی باشتر 

"ھنگـــاوی یکم بشـــوەیک داڕـــژراوە، ئـــارەزوم وای ب زمـــانکی ســـادە 
  پوخت دەریببم.

  کردن لکار دەر
ـــ،  ھر کســـک"...  ـــدەوە پیوەســـت ب ـــا،  ھر کســـکبو بان ـــان ک کۆمکی

ھر نوەک ھر ئوانی  دەمانچ بکاردەھنن یان بۆمب دەھـاوژن، بکـو 
بکـاتوە یـاخود  جاڕنامکانیـان بدار و دیوارەکانـدا  ئدەبیاتیان بـو کسک

ا چ ل دامودەزگـا بـ، یـان ھبواس، دەب لسر کارەکی دەربکرێ، ئوسـ
بنـــرێ.  کارخـــان یـــان کگکـــان، دەبـــ ل ئـــاوگۆڕکردنی ئیشـــکانیش بدەر

ھمان داواش بۆ ئو قوتابییانی ل سرەتایی و قوتابخانکانی دیـکن... خـۆ 
ئگر ئدەبیاتکانیان لنو خوندکاراندا پخش بکا، ناب ھر بوە لـبگڕن 

ــ بســتن ــاتکی ل ــ ل قوتابخــانکش ئدەبی ــو دەب درێ و بســوتندرێ، بک
  دەربکرێ...
  دادەدان و نن ھنوان 

"... دووھمــین ھنگـــاو، نـــاب ن ھنوانیـــان بـــدرت ن داـــدەش بـــدرن. مـــن 
-مرترین و پسندترین شـتی خۆمـاکی دەزانم  لرەدا ئم دژی یک ل جوا

ــان نخاســم جــووان دەوەســتینوە ــاککی مرۆیی ــانوێ خۆم ــم نام ، بم ئ
گلــی جــوو بخیــن ملمالنکــی ورانتــر و ناشــکرێ خۆمــان لگڵ بزەیکــی 
ســاختدا رابنــین. ھنــوان و داــدەدانی ئو تاوانبــاران قدەغی، ک ئاینــدەی 

  ئم دەخن مترسییوە.
ڕەشف و ھکردن بۆ گچ نملک  

یان... ھڕەشــــکانیش "... ســــھم: ملــــکچ نکــــردن بــــۆ گف و ھڕەشــــکان
 وە و بوتـــــــۆتو بانـــــــدە دوورکـــــــک لخ ،و قۆنـــــــاغئ تیشـــــــتوونگ

ە شـڕانگزیکانیان وەسـتاونتوە داوای ئوە ڕەفتـارجۆشوخرۆشوە دژی 
  دەکن، ناب ھیچ کردەوەیکیان لدژدا بکرێ دەنا دەکوین نو براکوژی...

  (لگڵ بریتانییکان) ھاوکاریکردن
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ـــا ئول بر"... ـــانی چـــاوی  ەنجامـــدا، ت ڕادەیی دەســـتدار و پۆلیســـی بریت
 کی یاغنیشـانوە شـتین. ئھاوکارییان دەک متیرۆریزم پاماڵ بکا، ئ وەبل
ــوونی  ــاھقی بارەکــانی دیــکی دژی ھب ــم ھر لبرن ــانی، ک ئ و خۆکوژی

ــــم ڕژ وە، لــــن ــــکدا رەتبکی ــــانی دی ــــارمتی ل بوارەک ک  وت، دەســــتی ی
ــدانی  ــارمتی دەســت و یارمتی ــ ی ــدای... بب شــمانی تــدی ھاوب برژەوەن

  ئم ل لناوبردنی تاعونکدا سرناکوین...
 ک ،مترین داوای کردەییمـانییمان کنووکبۆ باری ھ و چوار داخوازییانئ"

جـــبمـــوو  دەکـــرێ جـــک، ھمـــوو ژن و پیاوھ وەش دەبـــبکـــرێ، بـــۆ ئ
  بدرێ..." کارخان، ھموو باخچوانکی گوندیی بۆ جۆش کاریقوتابی، ک

ــــروڕایی  ــــۆن و  ل الینئو بی ــــابربنگۆری ــــاتزایری ڕک ەکی ھاشــــۆمر ھ
کرا، سرکوتنک بوو. رابی فیشمان و گرونبـاوم بـۆ  پشکش سۆشیالیست

ــار کشــایوە و بــۆ مــاوەیکی  مــاوەیک دەســتیان لکــار دوورودرــژ برکن
ـــ ـــان  یکـــران. گروپ ـــانی خۆی ـــارزی بنمایی ـــش خۆپ ـــۆنی چپ)ی ـــۆالی زای (پ

لھمـــبر خـــای چـــوارەمی برنـــامک دەربـــی، بم پیەوکردنکشـــیان 
ب 'ندکرد. 'وەرزەکسزاران  پرماندا ھـات. ھسـوە بکی خـۆیزموو ھھ

ــوونوە. وت دابش ــدا چب ــا جۆشــدران و لشــارە گورەکان ــدامی ھاگان  ئن
ــــوە ســــر  ــــان. ئفســــرەکان بب ەگل پۆلیســــی ڕبرەو نــــاوچی چاالکییک

ان ھمـــوو گڕەک و کـــۆنکی ڕکخـــراوبریتـــانیی خـــران. بشـــونداگڕانی 
 گرتوە. 

یکمــــــــــین دەرکــــــــــردن ل قوتابخــــــــــان و یکمــــــــــین لکارخســــــــــتنی 
بجکـرا. پـ بپـی دەرکـردن و ی"گومانلکران" لسر کارەکی جکارکک
ل ،کســـتیان تۆقانـــدن و برســـیکردنی  بـــاوک و کارخســـتنبمـــان ڕۆ کانین

کردنی گیراوەکـان بـۆ  بریتانییکـان ڕادەسـتو  ڕفاندنبوون، ئیدی لوشوە 
کارـــک ل کـــورتی دەدا. ئنـــدام الوەکـــان  ڕۆژـــکبـــرەوی ســـند. ھمـــوو 

کان ڕفانــدنش ب درینکــان دەگیــرا. ھڕەشــی ھاگانــا بــۆ ڕگــادەڕفنــدران، 
 وەرز زســــتان بــــوو، زۆر جــــاران نــــاقۆ ،بــــوو. تــــۆ حیســــابی خــــۆت بــــک

ـــــدرانوە. خـــــۆراکی  دارەکان  دەھـــــک و شـــــ قوربانییکـــــان ل ژوورە تاری
و ب میشیان دەدرایـجووەکانیشـیان  ک تییی خراپیـان ڕەفتـاردەسـتی ھـاو

  لگدا دەکرا.
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ارەمی کانی ھاگانادا، دەست ب پیەوکردنـی خـای چـوڕفاندنھاوشان لگڵ 
ــدانکردن و  ی بریتانییکــان. لیســتی پیاوەکــانی ڕادەســتبرنامکیــان کــرا: ئی

ئیرگون ک لبـن ئوبـارە نالبـارە دەیاننانـد، دوورودرـژ بـوو. ھنـدێ شـت 
ــــدا ب ــــان، ناوو لو دەم ــــ دەقبنــــدرا ک ناوەک کــــان، زناکردننیشــــان، و

  بتر دەبوو.بارستایی فایلکان ق تا دەھات، ئیدی خبرلدان
ریچـارد کرۆسـمان، ئنـدام پڕلمـانی پـارتی کرکـاران، ئو  بگورەی قسی

ــدامانی ئیرگــون  ل الینلیســتی  ئاژانســی جووەکــان و ھاگــانوە لســر ئن
ناو دەبوو. مـن پمـوام ژمـارەی  ١٥٠٠زڤای لویمی دراوەتوە بریتانییکان  

١٥٠٠  ،بــزۆریــش ن شــوانل  ،ــدەڕۆیی بــین  زبــھلچــاو پل تــبھ
 ،ر نیــیســی لوەش قســـنــدە ئرچھ .زۆر نیــی مـــاوەیژمــارەک و  لئ

دەزگــا فرمیــی  ل الینتنگــژەیدا نــاوی ســدان ئفســر و پیــاوی ئیرگــون 
  ی پۆلیسی بریتانیکان کراوە.ڕادەستجووەکانوە 

3 
ومــان بنابــای؟ مــان ببــووەوە، ھنگاڕووبڕووی ڕەوشــئرێ ئــم چــۆن لو 

سـتبوو، ھشـتا ئـم ب "پـلی سـھم" ئاشـنا نبـووین، بم ھر ڕاخۆ ئوە 
"یکمــین پــل"ش بس بــوو تــا دەھریمــان بکــا. ئــم دەمــانزانی ھڤاکانمــان 

ــانن. ترســی  ــد. تــۆبلی ڕفانــدنبردەوام دەن ــاخوە ئــمی ھژان کانیش ل ن
  تاکی برگی ئو دڕندایتیی بگرین؟

ــدا گۆشــگیری بدواوەی، گۆشــگیریش وات لــدەکا قــووڵ ژ یــان ل ژرزەمین
ب لدێ شـتگلک ببینـی (رابمنـی) ک نوەک  دا واتڕەوشبیربکیتوە. لو 

 sub راگوزەریـان، بکـو  بگـورەی دەسـتواژە کالسـیکیک  شـوەیکی
specie aeternitati  بنتیدا)ڕ(لمر٦٣امانی ن .و  بـل مدا و ۆژڕئـبـۆ ان

ـــایی ـــد دادگ ـــک ئو جـــۆرە  چن ڕکردن ـــرزەمینـــوو. ژ ـــان پویســـت ب امانم
قووکان لو بارودۆخ تایبتییدا، ببـوون تـاوەرکی برزی چـاودریکردن. 

ـــدا  لو کاتـــدا ـــان نبـــوو تـــا بتـــوانین لگڵ ئوان شـــتکی جیـــاواز یـــان بابتی
ۆلۆکۆســتکی دیــک لنــو ئــاوگۆڕی پــبکین، ئوانی دەیــانزانی، دەکــرێ ھ

                                                                                       
یەی      ١٦٧٧-١٦٣٢(لە شاکارەکەی سپینۆزا   ٦٣ تیکدا ئەم رستە التین دی بەڕەگەز جوو، ئ ەن ) فەیلەسووفی ھۆ

دا     سەرەوەی ب  تی اکردنی گەردوون و نەمر ن كۆمەندانەیە لە و کی ش ین دیا دەرب رەی ویکیپی و اوە، بەگ ن ەکارھ
انە    رەوانە و بابەتی گ کی ج ان ی ڕام . واتاکەش ت انە ببەس ی واقعی ت بە بیرۆکەیەک نراوە ب ئەوەی پش ارھ بەک

 . . وەرگ   دەگەیەن
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 خنـی ببـوو. خـۆ ڕەوش. حکومتی ماندانت بم ڕووبداجووەکانی ئیسائیلدا 
ــورج چاودرییکــانی ژیرزەمینــی"  ــیش بــووای، ئوانی نــو "ب ئگر پکنین
 ـــۆی ـــت، ب ـــانی د ـــانبینی، بدوای شـــودا بی ـــرتوە، چـــونک ئوان دەی ندەگ

  ان...پکنیب ل کۆتاییدادەکرێ ئوانیش 
نی لبردەســـتدا ھبـــوون، جگـــرەواھـــبت ئـــم دەکـــرا یکـــ لو چنـــد 

ــــــوو ب ھۆشــــــدارینامی  ــــــایلبوون ب ــــــرین. ھرە ئاسانکشــــــیان ق ببژھ
سرکردەکانی ئاژانسـی جـووان و خۆبدەسـتوەدان بـوو. ئـاخر لـرەدا دوو 
ـــیش ھن.  جـــۆرە خۆبدەســـتوەدان ھن، ھروەک چـــۆن دوو جـــۆرە جنگ

ا شــــڕکی نــــاڕەوا، شــــڕکی دەســـــتدرژیکران ھی، ک  ئوانی لــــرەد
ەوا و ڕیشـیدا شـڕی ل برامبرھیدەگیرسنن مایی شـرمزاریی بۆیـان. 

ــی ڕزگــاری ی پوانبــۆ ئ ڕەف و نامووســی شــــای ھدەســتن.  ھی ک م
کیشـیان ب خونشــتن و ژانوناسـۆر دەورەدراون، بم ل ئامانجــدا ھر دوو

ــرۆزە.  ــابووچوون، ئویدیکشــیان پی ــان مــایی شــورەیی و ئ ــاوازن، یکی جی
ـــــان ەخۆبدەســـــتو ـــــاردانیش ھم ە. خۆبدەســـــتوەدانی سیاســـــیی و ڕەفت

ــــــــانییکی بدوای  ــــــــوزەیرانی ٢٩گی ــــــــات، بنامووســــــــی  ٦٤دا١٩٤٦ی ح ھ
(ھاگانـا و  خۆبدەستوەدەران بوو؛ کچی خۆبدەستوەدانی دوا برگریکاری

ــارە ئیرگــون) ل شــ د لیم و لی ئۆرشــکیــب١٩٤٨رینی ععــار  و  دا، مــای
 دۆڕاو" راســتیكی تــاڵ ھی، نبــوو. لژــر ئو دروشــم التیــندا "نفــرەت ل

یكی توســداری ھاوشــان ڕاســتیوەھــا لژــر بــارودۆخکی دیاریکراویشــدا ھر
بــۆ پــچوانکی "نفــرەت ل بــراوە" ھی. ژیــان زنجیرەیکــی دوورودرــژی 

خیبوون و خۆبدەســـتوەدان، ھنـــدک جـــار وا ئـــاوتی یکـــدی بـــوون، یـــا
کســک نــاتوان لکیــان بکــاتوە. پیــاو، خۆبدەســتوەدەری بــوای خــۆیتی، 

و قـانونی کــۆمگ و دەوت.  ڕسـايش بـۆ خواســتی بـاوکی، تـاکیش بــۆ ڕۆـ
ئو ئو "خۆبدەستوەدانان' زۆرجاران دەبـن مـایی "یاخیبوونکـان" و ھر 

  و کاردانوەشن دەبن خوێ بۆ تامی ژیان.  کار

                                                                                       
اخیبوونە    ٦٤ ا لە ی داریکردنی ھاگان ورتە ی بەش اوە ک ی   لەو م اری ئاژانس انی پەالم وومەتی بەریت کەدا، حک

جووانی دا و ژمارەیەک سەرکردەی گرتن و لە  گرتووخانەی  الترونی کردن. بنگۆریۆنیش ھانای بۆ پاریس 
ا لە      دا ھاگان ا نەکەوت، لە بەرەنجامیش وومەتی بەریتانی ردنەوە لە حک ۆ نزیکک ۆ خ ۆی ب ی خ رد. ئەو لەھەو ب

  یاخیبوونەکەدا کشایەوە.
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 مزراوەکـان"،  ەتمانڕئرج و خواسـتی "دامدەسـت م کردەوە خۆمان بدەین
نوەک لبر ھــــیچ مزنــــدەیکی قبــــی شــــکۆداری و نلبر ھــــیچ رــــزی 

 ب ھــیچخودپســندیش بــوو. خــۆ ئگر خۆشــمان بدەســتوەدابا ھســتمان 
رد. ل دواییدا ھر ئوەمان کـرد، ک بـۆ گلکمـان شرم و شورەیک ندەک

ــم خۆمــان لبرچــاو نبــوو،  ــای یاخیبوونمــان ھــدابوو؛ ئ ــم ئ پــدەکرا. ئ
نبــــوو، تنــــانت ژیــــانی تایبتیانشــــمان  ئـــازادی تاککســــیمان لبرچــــاو

لبرچاو نبوو. خۆ ئگر ھزکی نوخۆیی، چنـدان جـار لسـر و سـامان 
گ ل مئبکا، ئاخر شـناوبردنمان لی لڕەشزتر، ھھورەتر و بزاری رم
وە بدەین؟  لدەستخۆمانی ب ک وەچیداینیـایید دەچـووە  پـاڵ  ب کشـت

  "براوەکان."
ک شــوازکی دیــکی ھی. ڕەوشــلــ گلــۆ ئــم وامــان بینــی، ســرلبری 

ـــوو جـــووایتییوە ســـیر ـــم شـــتکمان لچـــاوی ھم ـــرد.  ئ ـــانی ک قپھن
جووەکـــان ل ئوڕوپـــادا لوپڕی کـــپی خۆیـــدا بـــوو. دەروازەکـــانی وتـــی 
پیرۆزیش لسر ھر کـۆکی ھنوانخـواز تلبنـد کرابـوو. ئـاخر لوـدا کـوا 

 کی سیاسیی، کتتیدەرفر  ڕەوایگمان بدا؟ خـۆ ئکباتوەستاندنی خ ب
و گوڕەش ڕەشچی ھم ملکئاستکردن بڕپکانیان بـوواین، و گو کـاتئ 

یـــــاخیبوون وەک  ھۆکـــــارکی سیاســـــیی کۆتـــــایی دەھـــــات. بـــــۆ ئوانـــــیش، 
مــی لـــدەمــا خک نھـــیچ شــت" وە کی  (ویلکینیــان) دەقۆســتکیندەربــ 

بخـــۆن." خــــۆ ئگر ئاژانســــی جووەکــــان ملکچــــی بریتانییکــــان بووبــــا و 
ری بـای بریتـانی ئیرگونیش ملکچی ئاژانک بووبا، ئوا دەستی کۆمسیا

  بۆ ھمیش ھر دەمایوە.
داوای نوەخـۆش ل ھمـوو پرسـک نابیـاردەرانتر نبـوو. مـن ب گۆلــۆمبم 

ــادە ل ھرگوتبــوو،  ــان بــۆ دیســیپلینکی بنگۆریــۆن ئام  ســاتکدا دەبــ خۆم
 ئو کـاتنتوەیی ل ئستۆ بگـرێ.  ڕزگاریبکین، ئگر ئو سرکردایتی 

دوە گــوتن. خــۆ ئگر ژابۆنتســکی ل ژیانــدا مابــا،  ل نــاخیچنـد وشــیکم 
ـــیچ ـــ ھ ـــوت، ئوا ب ـــن وامگ ـــدک داو ســـر م ی ئوەم دەکـــرد، ک ابۆدانوان

نووسینگی با بدرت ئو. بم ھنووک ژابۆنسکی نماوە. بۆ ئـم گرنـگ 
 بـــوو کـــتـــینرایی بـــۆ  ڕابکتیرکردایل بکـــا، گرنـــگ ســـڕزگـــاریگ 

ی بسلمن. فرمانکانی بنگۆریۆن ل ئۆرشلیم و دداننان ب کتبـی نیشتمانی
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کـانی ڕنماییسپی، شتک بوو ب ئم ھندەستا. ئم بخۆشییوە بدوای 
ی لیو قســــــین، ئ ـــۆن دەکوت ـــاوە بنگۆری ـــاخبوونی دژی  ٦٥دگانی جـــاڕی ی

ژانســی ی چوســنردا. جاڕنــامک ببــوە مــایی پــالری گــاتپکردنی ئاڕژمــ
کاربدســـتک ببــن گــوی ئوی دیـــکی -ووەکــان. ئو  الدەرە ناقۆیــان ج

دەیــانوێ  بنگۆریــۆن بچــت دگانیــا و شــڕ بکــا. گــاتپکردنک  -دەچرپانــد
ــز  ڕچــوو، بردا نســکی بشــتا ســاگــرت. ھــان ن خــۆی لبر بریتانییک

مایکــانی ئومــان بنگۆریــۆن لگڵ بریتانییکــان کوت شــڕ و ئــمش  ڕن
پســند کــردن. لگڵ ئوەشــدا ئو نچــوو بـــۆ دگانیــا،  بکــو بــۆ پـــاریس 

  .ڕۆیشت
ــاکرێ ئــم ن لگڵ خــودی    ــاری شایســتی لبــدرێ. ن پرســک دەبــ بی

نبـین. ئرێ ئـم چــۆن  ڕاسـتگۆخۆمـان و ن لگڵ  گنجـانی نتوەکمـان 
روازەکــانی وت لپـــکوە بــدەین شڕوەســتاندنمان؟ تــۆبی دە ڕەوایتــی

لسر ئاوارەکان و کۆچبران کرابنوە؟ ئایـا ئـم بنمـان داوە برایکانمـان 
ــوون،  ل مترســی قکــردن لو ــانی تووشــی ب ــاروت ــبت  ڕزگ ــن؟ ھ بکی

بـارودۆخ  ،ئوە بـوو ڕاسـتی ل ئـارادا نبـوو. ئوپڕی ڕەوایتـیلودا ئو 
ــــاری چکــــر ــــوو، نوەک وەســــتاندنی. سیاســــییک خوازی دنوەی خبــــات ب

خۆبدەســتوەدان دووقــات شــرمزاری دەھنــ: چاوپۆشــین لو قکــردنی 
وامـــان کردبـــای،  گیــــانی ئوڕوپـــا و کۆیلبـــوون ل نیشـــتماندا. خــــۆ ئگر 

 بنو ھوایکی تنکـدا  -داریباوکی سیاست و یاخیبوونی چک-یاخیبوون 
ب  مــر، ئــخوەک بــا دەڕۆیشــت. ن کی ئاژانســمانــدەتوانی ھۆشــدارینامن

  خۆی بپژرنین.
ەتکــردنوەی ھۆشـدارینامک پیوەســت بـوو ب ھاوڕیــانی ڕھـۆی دووھمـی 

  (گروپی سترن).  F.F.Iیاخیبوون، 
ــ ــان  ل ــم زۆری ــاخر ئ ــ ئ ــم وت ــان بــۆ ئ وڕە بــووین، چــونک ھــیچ ئاماژەیکی

ل قــاھیرە نکردبــوو، ئو  ســبارەت ب ئرککی  (بــت تــوزی) و (ھــاکیم)
دادگــــــای میســــــریدا نوانــــــد و  ل بردەمدوو الوە ئــــــازایتیکی بونیــــــان 

                                                                                       
اچەی         د  ٦٥ ا لە باشووری دەری وو، دەکەوتە  گالیلی ائیل ب انی ئیس گانیا یەک لە نشینگە ھەرە کۆن و جوانەک

تە         وردنەوە، زۆر لە زایۆنس اری ئ واری رووب ەر ل وانەکەی ئەوێ لەس مەن ج تانە دی ت. لە گۆڕس کینەر
ویشیاندا ئا، دی. گۆردۆن سۆشیالیسیتە ت  ردرابوون، لەن شەنگەکانی ل بەخاکسپ ۆلستۆییەکە، کە ھەرخۆشی   پ

رزلی زایۆنیست.    نشینگەکەی دامەزراندبوو، ھەروەھا  گریینبیرگ ھ
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لنــاوبردنی لــۆرد مــۆین،  ل کاتکــداچاونترســان چــوون بر پتــی ســدارە. 
 ریتانیــــا لتی بکارەکــــانی سیاســــجبرکردە جســــ ل کــــتــــی ڕۆژیھ

 پۆو شــــم نــــانڕاوەدوناوەڕاســــتدا، ھۆکــــاری ئبــــوو، بت نــــو وی ن
پریســککی داگیرســاند. ســـرکردە فرمییکــان تـــۆقین، تــرس ل کـــولکی 

 ســرتکــی بتمکخــراو-–خــۆی دەرچــوو. ھــا ڕ  خکــی وا  -ڕکخراوو ن
ترساند گوای کوشتوبکی گشتی ل جووەکانی فلستین ل تۆی کوشـتنی 

ـــ ـــرس و تی ـــرێ. کش و ھوای ت ـــرەکدا دەک ـــکرۆر وەزی جۆر ب ـــدا  ل وت
برفــراوان بھــۆی  ب شــوەیکیســندبوو، دەبــ بیربخــرتوە، ک  پرەی

 ب ئاسـانیباری جنگوە ل جیھانی دەرەوە دابندرا. ئیدی لو بـارودۆخدا 
ئو کســان ئیــدان دەکــران، گــوای ھویانــداوە "کارەســاتک بســر نتوەدا 

  بنن."
ئــم  دەبــواییبوون و ھــاوبش ل مترســییکان، ھروەھــا ھاوڕیــانی یــاخ

 شـــــکات لوە، پرنرکردەی گروپـــــی ســـــتالی ســـــئاگـــــادارڕووداول ەک 
کرابـــاینوە، بم ئوان لـــگڕان بــــۆ ئـــمش کـــردەوەک بتواوی لپــــو 
سرسامان ب. لگڵ ئوەشدا بیارماندا ئم ل سـات دژوار و تنگانکانـدا 

ان نکیـن. ئوەش یکـ بـوو ل دوو ھۆکـارە لبـاونکی  خۆمانیان ل نبـ
ش ئاشــکرابوو، خمخۆرییکمــان ھر زوورەتکــرەنوەی خۆبدەســتوەدان. 

ــدامF.F.I  بــۆ  نادروســت بــوو. پیاوەکانمــان بوە سرســام بــوون، چــۆن ئن
ــدا دەســوڕنوە. تلیســمک قامکانی تلبباکــان ب شــ F.F.Iکاراکــانی  ئبیب

، ل رەی برگــــری ئاشــــکرابوو. پمگــــوترا، دوای پکھــــاتنی یکتــــی بدواتــــر
ــۆڤمبری  ــی F.F.Iدا، ١٩٤٤ن ــوو، ک ئۆپراســیۆنکانیان ب گۆلۆمــب  بن داب

ش بـوو ھاگانـا لو مـاوەیدا بدوای ھر بۆیدەکن،  بریتانییکان س دژی
ب و  اسـتوخۆڕیکی "وەرزەک" گروپکدا نگڕا. ھموو بارگرانئندامانی 

  دژی ئیرگون بوو. تنیا
 ب کھۆشـدارینام مبـوو. دەکـرا ئـھ ممـیش دژی ئـدا کـردەی دووھول

ـــن  ـــدییوە پســـند بکی ـــارزکی ئاقمن ـــان  بزمـــانکی ســـادە-خۆپ بو  -ی
 یـن کبک و زریـانی ئنین. دەکـرا چـاوەڕی خۆمـان بشـکقسـ منیازەی ئـ

ل مـژووی خبـاتی ژرزەمینییـدا کم نـین. لـ  تبپڕێ. ئو جۆرە دۆزانش
گلۆ لبر تایبتمندی بنمای مۆرال ک ل کۆبوونوە چارەنووسسـازەکی 
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فرماندەکاندا رابری دەکرد، بـابتکش لسـر ئو ھـمتی دژمـان بـوو، 
 وەداندەستی خۆبیو بیرۆکھـیچئ وە  بکنـدامالی ھـیچ ئک لوەیشـ

 شی بۆ نکرا. ھر ئاماژە
. حاشایی لندەکرا، لنـو ڕەتدانوەو ساکار بوو:  ئگری سھم زۆر سادە

ئـمدا زۆر ھبــوون فشـاری ئوەیــان دەنوانـد، ئم سیاســت پیـەو بکیــن. 
ەوا، مـۆڕایی کردەییـان دەھنـایوە. شـڕی ژرزەمینیـی ڕئوان بگوبندی 

، ھر زانیاریبخشــکی ئوە بــوون ونی تــایبخۆی ھبــوو، یککیــاو قــانڕســا
ب ر  ناپــاک دەبــســیان لــان مشــتوم ــدا. ئوەی ھاوڕی ــاج ب ــانی خــۆی ب ژی

ـــرد، ئـــاخر مـــۆڕال لچـــی ـــادەبین ژیـــان ل پنـــاوی  دەک دای کـــات ئـــم ئام
بنــرین بــ ئوەی ڕاوەدوگلکمــان دابنــین و ل الین ناسیاوەکانیشــمانوە 

بر ئازاردەرەکـــانوە ھبـــ؟ دەبـــ ئـــم ل ھــیچ  کاردانوەیکیشــــان برامـــ
  پیکوە بوبین "تۆلستۆیی"؟

پالماردەرەکان  بزانن کردەوەکانیـان ھـیچ کـاردانوەیکی  لوەش زیاتر، گر
  شتتر دەبن. ڕەکایان ڕەفتاربدوادا نای، ئوا لسر 

 زەنــدە بکــرێ، کر وا مگ  یوە ھئبیریــان وا ڕۆ مڕۆیشــتکــانی ئــ ب
 .متیـــان کئازای کـــانی ھاگانــا لنجگ وەگــوایوانچپــ ٦٦(ســـابرا)کانی ب 

ئــم دەیــانزانی ســابراکانی ھاگانــا چ نمــوونیکن. بگوبنــدە کردەیکانیــان 
  ی ھاگان بکو بۆ سرکردەکانیان.ڕیزەکانئاماژە نبوون بۆ پلدارەکانی 

قوربـــانیکی دەســـتی ئو بگوبنـــدان، قـــوڕس و گـــران بـــوون، لگڵ ھر 
بریتانییکان دوووبارە دەبوونوە. ھرگیـزیش ئـم رەتمـان نکـردنوە. لو 
کۆبـــونوەیی پشـــتر ئامـــاژەم پـــدا، ئـــم ھرگیـــز جگـــرەوە ئاســـانکانمان 
ھنبــــژارد. ئــــم بیارمانــــدا لســــر لــــدانکانی خۆمــــان  بردەوام بــــین، 

ژرزەمینـــی وای نکردبـــ. کارکمـــان کـــرد ھرگیـــز ھـــیچ بزووتنوەیکـــی 
ــی  ــن، ن بن ــانی ن ســ بکی ــدا خباتکمــان دژی دەســتی بریت بیارمان

کاتیشــــــدا میلمــــــان ل کــــــاردانوە و  ل ھمــــــانسکردنیشــــــی بــــــدەین؛ 
ـــۆکردنوەی  ـــدنت ـــدانکردن و ڕفان ـــان ڕادەســـتکان، ئی کردنوەی  پیاوەکانم

ەیـــی. ئوەی جـــی راوڕکخنبـــوو. ئوســـا چ لســـر ئاســـتی تـــاک بـــ یـــان 

                                                                                       
ۆ ئەو جووانەی لە فەلەستین لەدایک          ٦٦ کە ب او . واژەکەش ن اکتوس دەگەیەن سابرا دەقاودەق واتای داری ک

  دەبن.
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 رسامیشین–سنگاوەرانی ئیرگون دەکج باس ل مئ ک-   یاری  تـۆب
ل نکـردنوە، ک تووشـی ھمــوو گیـانکی سروشــتی برگریکـردن بــووەوە،  

ھمووانوە  پیرۆزکرا. شتک وا پیرۆز کرا تـا کۆتاییکشـی بردەوام  الین
ــا  ــاتیبــوو، ت ــاتی برگــری لگڵ کــان بھــۆڕاوەدونان ئو ک ــی خب ی یکت
  ھپسردرا.  F.F.Iھاگانا و 

ــا پویســت دان ــان" ھن ــرێ، ئوانی ئو سیاســت "ئاۆزەی پشــوە،  بوەدابن
ندەکرا و ن دەشیان توانی بگوبندکی لۆجیکییان پشـکش بـکن. ئوان 

ڕیـان بـوو ب دنی باوەڕەوە، ب باوەڕکی قـوووە ئمیـان خسـتڕوو، باوە
داداێ ئو دووریــــیی نــــوان ھــــزە ناکۆککــــان نــــامن، بکــــو  ڕۆژــــک

 مئــ ،وایو بـو ھیـوا و بنگـن. بر دەجنوسـکـدی دژی چشـانی یشانب
 می دەگیــرێ. ئــی ژانوناســۆرەکرگتی مــادام بیشایســت کگوتمــان شــت

کـــی خودەرگـــای دۆزەخ ن، ککبشـــکوە تب وایو بــــــراین ئونــــاوی ن
ـــوان ئوانی ھشـــت نلکـــی یی چـــران دەکـــرێ ھـــاوڕ ـــن، ا ھر ب کـــدیش ب

ــادا لدوا قۆناغکــانی مرگ دای؛  ــان ل ئوڕوپ ــانبینی گلکم ــنوە. دەم بکی
ـــابینی   ـــم دەم ـــوون مشـــخی گـــ، ئ ـــم دەمـــانیبینی چـــۆن گتیۆکـــان دەب ئ

ژووشــدا، ھموومــان ل پــیالن. ئیــدی ل راڕەوی م ل دژیچوســنر چــۆن 
گومـــان ل ســـدای جنگکـــانی دیـــک بـــوو، گومـــان ل نفرەتیـــی شـــڕە 

ـــۆزدە ســـدەی  ـــردووکاولکـــارییکی شـــھیدکردنی ئۆرشـــلیمی ن ـــوو.  ڕاب ب
خانکانی ژر زەمین تـاوەری برزی چـاودری بـوون. نوەک لۆجیـک بکـو 

 دەنگــی خۆمــاکی حتمییــان بــوو: "نخــر؛ نــا بــۆ براکــوژی. بھر نرخــک بــ
.ی لۆجیک بواوی دتکو خۆماک بی دەشیزانن: بوانبکرێ." ئ ناب  

م دەمـانگوت لوـدا  ترسناک بۆ چندان مانـگ بردەوام بـوو. ئـڕەوشئم 
ھمــوو وتک تــاک الین بــۆ شــڕی  ل ڕاستیشــداوونــادا، ڕشــڕی نوخــۆ 
.وخۆ دەکون  

ــک ئو  مــوو خۆشڕۆژکاتوە، ھتوــردەک ــاوی دــی انم بی ویســتیکی کانی
مرۆیان، بۆ ئو  جنگاوەرە گنج کـۆندەر، نترسـانی دۆخـی ژرزەمینـی 
ـــاوەرانوە دەجـــوونوە. ئوان  ـــای جنگ ـــانی ب ـــدەقو، ک بھـــۆی گی ھ

ی ژوورە تاریککـان کـران، برسـی ڕەوانچوون ئۆردوگا زۆرەملکان، لودا 
گـدا کـرا، کچـی ھـیچ یککیـان ئو سـۆزە ییـان لڕەفتارکران، لیانـدرا، بد 
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 ل برامــــبرشــــکۆمندییی خۆیــــان نشــــکاند، بوەی نــــاب کاردانوەیــــان 
ئشــکنجدەرە براکانیــان ھبــ. مــن ئوانــم بترســناکی دەبینــی و خۆشــم 

ورەییشم لروەھا گست بووم. ھوە شاناز بووم. ھاوھیانواندا بینی، پئ  
 ل برامــبرنی ســربازییان، دیســپلین ل کردنــدا، دیســیپلین؟ ئــاخر دیســپلی 

(ناکـــارایی)دا چیـــی دەگینــ کـــات ھمـــوو گیانـــت بـــۆ  دیســپلینی  نکردنـــدا
(سیســتم)ی ئــادەمیزاد بــ  تــۆکردنوە و کــاردانوە ھــاوار دەکــا. لــرەدا بــار

کــک. "سیســتم" ل شــونکوە، ل قــوویی مــژووی جوولکــایتیوەڕا دێ؛ 
ب وەی دەبر لکارەسـات پاراسـت. ب کارەسـاتمان ل مرمانی بکـرێ. ئـرف

چند مانگکیشی برسـدا بـوا، ھمـوو گل ئـامزی بـۆ یـاخیبوون کـردەوە. 
ان و راونراوانی دونـ، بیکوە چـوون برەی جنـگ، جنگکـی ڕاوەدونر

  ھاوبش بۆ گل و نیشتمانکمان..
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 11بندی 

  لنا"گۆبندی "ئالتا
  
ـــاوخۆ بود ـــۆ  ورخســـتنوەی شـــڕی ن ـــوو ب ـــایک ب ـــ، بنم ـــک ب ر نرخھ

ـــان ـــر ل  یســـاڕژکردنوەی برینک ـــد ســـاکیش دوات ل "وەرزەکدا" ک چن
  ی ئالتالنادا تامی خون و ئاگرەکیمان کرد.ڕووداو

نبوو، ئو کشتی پچک بناوبانگ بووە دەسکالی پالنکـی  ئیدی شاراوە
ــــدا. شــــڕانگزی ــــبری پرلمــــانی  ل کاتک ــــۆن لســــر مین بڕــــز بنگۆری

ئیسائیلیدا، بشویکی خاکییان شانازی بوە دەکرد، "من چند پارچ لنـاو 
 "،ــی ــرەوە دوور نی زۆر ل ک دای یشــتیو کنئالی ــدامانی  ل ــ ل ئن یک

وە، ک ماپایوە قسکی بم پرسیارە پبی: "بم ک بـوو جختـی دەکـردە
  شتک بکا؟"

ەوانتـر ڕوانی بدەنگیکشـی ل وشـکانی بنگۆریـۆن بـدەنگ بـوو. ل ڕزدار
 ب کملکخــرا بــوو. بســت ربم نــی و بنھنــا" بالمــاردانی  "ئالتالپ .بــ
ئاگر خـاپوورکرا. دوکـی چـی لبرزبـووەوە ھیلوشـی. ئـم نمانـدەتوانی 

  وەی دوکک دەگڕاین.ڕەواندوای  بئاگرەک بکوژنینوە؛ بم 
تراژیـدیاک درەنـگ ھـاتنی ئالتالنــا بـوو. گر ھاتبـا و بـاری سرپشــتی  ڕاسـتی

 یشـــتبایریتـــانی بگتی بمـــانی دەســـر دوای ندەمودەســـت ھ کشـــتیک
ـــــاری  ـــــز ئیســـــائیل، وات ل نوەڕاســـــتی ئای ـــــانی ئرت دا، ئوا ١٩٤٨کنارەک

ئو ادیکالیان دەگـۆڕا. ئیـدی ڕوەک ب شوەیکی سرلبری بارودۆخی نت
ئــم بارەکمــان دەخســت بردەســتی حکــوومت و ئو ھشــت یــان دە   کــات

ربازە، بســـ تـــالیۆننـــی دەکـــران،  بمقک و تچ موویـــان پـــوە ھھـــۆی
ـــــۆبختکردن و  ـــــادەیی خ ـــــانییک و ئوپڕی ئام ـــــی خۆم ـــــری تقمن لب

  .کورتھنانی تفنگی ستن
مـــان گرتبـــای. ئو شـــارە عرەبیـــی ڕامل دەبـــوایھرشـــماندا  ل یکمـــین 

ــــاوە  ــــۆ ئوەی  ل الینلســــر داوای ھاگان ــــوو، ب ــــابوق دراب ئیرگــــونوە ئ
ــرن) دوور ــابنرن و لبرەی (الت ــن پ ــانی دوژم ــاتیبخــرنوە،  ھزەک  لو ک
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 مـــ ـــکوێ، ئ ـــوو ب ـــک ب ـــوایئوێ خری ـــانی بکشـــاباینوە. ورەی ئ دەب اکنجی
شــارەک دابزیبــوو، بزۆریــش لبر شــلکی تــۆپ ســ ئینجیکانمــان بــوو. 

شــوەچووندا کانمــانڕۆرەوپب کی  لشــو ب بــوون و دەروازەی شــارەک
کی کوشـندە ڕاسـتیبرفروانیشیان گرت، بم کورتھنانی  چک و تقمنی 
مقنـگ و تد تفند سچ ر بویستیان ھوان پبـوو، بوو. ئـدەوە ھنـی ز

وە ئو چنـــــدایتییی چک ن بـــــۆ ئـــــم و ن بـــــۆ لـــــامڕلـــــ ل برەی 
ش لنگ یان شـد تفس بوو. سردەست نرماندەیی ھاگاناش بدی  فسـ

  لسر پشتی ئالتالنا بارکرابوو...
مـــان گرتبـــای، گرتنکشـــی تنھـــا بو بـــە چک لامڕ ئو کـــات گر ئـــم

بوو، ئوا ھزی یکگرتوی جـوو دەیـانتوانی برەی عرەب  زدەوە پیوەست
ی ستراتیژیشـــــمان ل بـــــنڕەتوە بگــــــۆڕێ. ڕەوشــــــل التـــــرن بشـــــکنن و 

باندۆرەکشـــی ل ئۆرشـــلیم و شـــارە دـــرینک ھســـتپدەکرا. ب کوتنـــی 
لــڕام مــ ــدیا)ش خــتم دەکــرا. کوات ئ دوژمنمــان  دەبــوای، چارەنووســی (لی

ــــاوجرگوە)لبرەی ناوەڕاســــت ــــاغی یکمــــی ھرشــــکوە  وە (لن ل قۆن
تکبشکاندبا، لبری ئوەی ئو کارەمان دوای یکمین ئـاگر بسـتک کردبـا. 
ئیدی ھـزی یکگرتـوی جـوو ل قۆنـاغی دووھمـدا دەسـتی کـراوە دەبـوو بـۆ 
ئوەی ھرشــکی ھمالینــی بکــات ســر ســ گۆشــک. ب کــورتی، ئمــۆ 

  ئاوای ئوردندا دەگرت.ڕۆژیوە دەستمان بسر کناری ئم بالی کمی
د  چارەنووس بخـۆی و نۆسـ نـا بشتی ئالتالوە. کتدەشک كی دیکجۆر

ــنج ھزار تفنــگ، ســروبندی چــوار ملیــۆن فیشــک، ســ ســد  رباز، پســ
، چوار  زرپـۆش، ھزاران بـۆمبی ھوایـی و بـاقی ڕەشاش ١٥٠تفنگی برن، 

ــکی شــ ــاقی دی ــادەبوون بتف ــووی ئام ــن، بم نوەک ل  ڕ، ھم ــادا ب دەری
 ل مــ ــتی حــوزەیران. ئ ــار بکــو ل دووھمــین ھف ــۆناوەڕاســتی ئای ی ڕادی

ــــدەرەی  ــــی کشــــتیکمان بیســــت ک ل بن ــــدەنوە یکمــــین بڕکوتن لن
ــاخر ئو  ــدم گرتمــی. ئ وە دەرچــوو. مــن ھڕەنســییڕۆژفســت لئاگرب ان 

ھــــــاتنی ئم کشــــــتی پـــــچک، ھوســــــتمان دەربــــــارەی گۆڕـــــدابوو. ب
، ئــم ھــی ئوە ڕوونکـردنوەئاگربسـتک چــی لــدەھات، مـن بــۆ ھاوڕکــانم 

نین ئگری برپرسـیارتی لـکوتی شـکاندنی ئاگربسـتک بگـرین ئسـتۆ. 
 ل ڕوویئاخر ھمـوو ھـزی چکـداری جـوولک مانـدوو ببـوون؛ دوژمنـیش 
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ــدیک شــڕی سیاســی چکوە بادەســت ــوو. خــۆ ئوەش چی ــانی /ب پارتیزان
 یوانزیــــن تیایـــــدا لب .رەی کــــراوەیڕی بشــــ مئ .رزەمینیــــی نیــــیژ

نــاوبردن ببــا. لرەو لمــان بکلگ  ل کشــتیرەتا کیارمانــدا ســئاکامــدا ب
 واوی باوەڕیشـمان بتب مخـۆ ئـ تبنین. ھکردن بوەستی ڕاپـۆرتڕک

ی دەریـای نگـرتبت بر، کـ ڕگـاسی نکرد. بکو کشتیک ھشتا بی بی 
نا بریتانییکان ھر لبرئوە ھواکیان بونکردبتوە تا چـاودرانی 

ە ڕۆژی نتوە یکگرتووەکان بـوروژنن و ئاگاداریـان بـکنوە. ئو ڕکخراو
شـتیک منـرن. ک: "لـدا بنکی سرەکیمان ل پاریس بۆکیکم ووسرمن ب

ـــاوەڕی  ـــاییچ ـــکن ڕنم ـــات." ب ـــاریس ل ئســـتۆی  ئو ک برپرســـیارتی پ
 ب کیـاموە، پمـی دامـکشامۆئیل کاتزدا بوو، وەوتنـی  ڕۆژکڕدوای ب

کشـتیک گیشــتووە؛ ئو چیــدیک پیوەنــدی لگڵ کشــتیک نمــابوو. ئو 
  گرین.پیوەندی لگڵ کشتیک ب ڕاستوخۆپیگوتین، 

!" بـک ڕنمـاییدوورکوە، چـاوەڕی یمان بـۆ ئالتالنـا "ڕادیۆیکمین پیامی 
بوو. ئم نماندەزانی ئاخۆ کی کشتیک پیامکی پدەگا. دواتر زانیمـان، 
کــات ھشــتا کشــتیک زۆر ل کنارەکانمــان دووربــوو، دەزگــا وەرگرەکــانی 

پیــامکی وەرگرتبــوو، بم تنھــا بیک ئاراســتوە شــتی وەردەگــرت: ئو 
کردنی ئم پیـام، شـو ڕەواننیدەتوانی وەم بنرتوە. دەمودەست دوای 

پیونـــدیمان لگڵ وەزارەتـــی ئاسایشـــی ئیســـائیلییوە کـــرد و درەنگانـــک 
-قمنییکمـان پـدان. ھنـووکش وردەکاری کشـتیک و بـارە چک و ت

ب مرانی وەزارەتـی ئاسا ئنیـار -یشـمان گـوتنـوب ـوەیوە بـۆ ئبـدەن  ئ
ک یئــاخۆ کی کشــتیک بــت یــان ئاراســتکی بگــۆڕێ. پوپاگنــدە فرمیــ

 لپشـت دوککوە خــۆی شــاردبووەوە، وایــان نمایشـکرد گــوای ئیرگــون بــۆ
ئوە ئالتالنای ھناوە، تا یاخیبوونکی چکـداران دژی حکـوومتی ئیسـائیلی 

.نگیرسھ  
ب زووتـرین کـات  ئوە بـوو -وەزارەتی ئاسـایش یان-کی حکوومت بیارە
ئیرگـــون بگـــات جـــ. بیـــاڕەکش ل ڕـــی ئیســـائیل  ی پـــچککییکشـــت

پـاش کۆبــوونوە و باسوخواسـی درەنگـی شـو ل بــنکی  ڕۆژـکگـالیلییوە 
ــــی  ــــدا، بمن ــــدســــرەکی ئیرگون ــــاخر ڕاگیان ــــی  گشــــاینوە. ئ ش پمــــ . ئ

تییرپرســیارســا. بھ مــ ــکک لســر شــانی ئ ر چۆنت   ھــووم ــ، حک ب
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ی خـۆی و داخوازییکـان باشـتر دەزانـ. دیـاربوو بژاردەیکـی دیـکش ڕەوش
ـــردەوەش  ـــوو. بک ـــورتی داب ـــان ل ک  ل ڕووینمـــابۆوە. چک و تقمنیم

 ـــ ـــابوو، ب ـــان ھن ـــگ، کورتم ـــی ئاســـاییوە، ک چکـــی  ل ڕوویتفن تفنگ
بــارەی چکــی  بــوو ل ئرتــز ئیســائیلدا، ھروەھــا ل بنڕەتــی شــڕەکمان

بۆیشـ بشـکی  و فیشکیشوە حامان شبوو، ھر و گولل ٣٠٣بریتانی 
ی بـازنی کردەوەکانـدا بـوون. ھمـوو ئو داخـوازیی ل دەرەوەزۆری ھاگانا 

  مکوڕانی سر چک ب ھاتنی ئالتالنا پ دەکرانوە.
ی نتوە یکگرتوەکـانیش بـوو، ڕکخراووەکانی ھرچی دەربارەی قدەخکرا
ــوومت بمی  ل دوایشــتکمان رکخســتبوو. خــۆ  ھمــوو شتکیشــوە حک

دەزانی. لو بارودۆخشدا پرسی مۆڕال لگۆڕدا نبوو. ئاخر کس یـارمتی 
ـــۆکراوەکی ندەدا؛  ـــرش ب ھ لـــان و ڕەوشـــگ ـــوو لوانی ژی ـــک ب کی ک

خواوەند بووین، ک حکوومت ل بـارودۆخک  مردن؛ ئمش شوکرانبژری
 و شــــــتو باکیشــــــی ب ویســــــتپ نگاندبوو کســــــوەی ھیشــــــتبوو، ئگ
قدەخکراوان نبوو، ک بسرماندا سپندرابوون. ئیدی پیامکی کـۆدەدار 

کی ڕەوانیی خۆشـحامـای کیاممان زانی پنا کرا، دواتر پشتی ئالتالی ک
ل بـری ئوەی "دوورکوە یـان ئاراسـتکت بگـۆڕە" پیـام  زۆر بوو. ئوسا

" یکنووەوبراییڕی خوەرە.پ "  
دا دابگیـرێ، ل خـای تکـانی برەوپشـوەی ل ڕاسـتیدەبـ پـ لسـر ئو 

ەشـ برزکـرایوە. حکـوومتی ڕخمبارانی مـژووەوە ئو دوک مژووی 
ووڕووییـــانی بوکـــردەوە، گـــوای بونــامیکی د ل کاتکـــداکــاتیی دواتـــر  

ــــانی ئاگربســــی  ــــدەدا خــــۆی ل فرمانک وکخــــراوئیرگــــون ھوە ڕتی ن
یکگرتوەکــان نبــان بکــا، حکــوومتیش بڕەچــاوکردنی قــانونی نــو دەوتــی، 

ائیل، کرتز ئیسـئ یشتبوونی گکانو چناچاربوو  ئ  کسـتڵ ئاگربگل
  ناکۆک بوون، لناوببا.

 ــن دەبــ ــدەموە: حکــوومتی کــاتی ھر لگڵ دەریــابینی م وەمــی ئوە ب
کشتیک و ھاتنی برەو کنارەکمان و گیشتنی بدرەنگوە، ب پرسکی 
دەزانی. خۆ ئوە ھر حکوومتیش بـوو، بیاریـدا کشـتی ئالتالنـا ل میـانی 

ک وای، دەکـــرا کشـــتینبـــ ئاگربســـتکدا بگینـــدرت جـــ. خـــۆ ئگر وا
  نیت.
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دوای ئوەی حکــــوومت فرمــــانی دابزانــــدنی بــــارەکی بــــ دواخســــتن   
دەرکرد، باسوخواسی دابزاندنی چککان و دابشکردنی لنـوان وەزارەتـی 
ئاسایش و دەسـتکی  ئـم پیـدابوو. ئوسـا ئیرگـون زڤـای لیـومی ھزکـی 

ــــدارییانی ئاشــــکرا بــــوو،   یشــــوە دانــــیدامزراوە فرمییکان ل الینچک
ی ڕکخــــراوپـــدانرابوو. بر لجـــاڕدانی دەوت، ئنجـــوومنی ھرە بـــای 

ـــای ڕکوتـــزایـــۆنیزم، ئو  نی ھاوکـــاریی چکـــدارانی نـــوان ئـــم و ھاگان
 خۆیی لربکیش ســــــوو. کـــات ـــاری ١٤پســـند کردب دا جـــاڕدرا، ١٩٤٨ی ئای

 ربازیانتـی سـکی  یکھاتی پوسا دەمودەست فۆرمۆلئـارادائ بـ لوو. ن
بــوونی خــۆی بر ھســــا ل ــونیش ک ســربازەکانی ھاگان ردەوام بــوو؛ ئیرگ

ــا  ــوون، ھاوشــانی ھاگان ــدا دامزراب ــدێ کرت لبرە جیاوازەکــانی شــڕ و ھن
نامنووسـی ڕۆژدەجنگـان و ئویـش لسـر ھبـوونی خـۆی بردەوام بـوو. 

ــامیکی کــر ــدا ن ــاخ، لو کات ــل کارلیب ــی بوکــردەوە، ناســراو د. ئازری اوەی من
لوـــدا ھـــاتبوو ھنـــووک توانیمـــان چـــۆک ب بریتانییکـــان دابـــدەین، ئیـــدی 
بتاســ و پرۆشــوە دەبــ کــار بــۆ لشــکری یکگرتــووی ئیســائیل بکیــن. 

کماندا دامزرانـدنی ئو سـووپا یکگرتـووەم ڕادیۆیش پشتر، ل ڕۆژکچند 
ە ملیشـیاییکان بگـرتوە. کخـراوڕدووپاتکردەوە، بوەی جگی ئو بارەی 

.مئ وەک بوە نتحکووم یوەست بوو بوەش پئ  
کـی ڕکخراو، ئـم وەک ڕاگینـدراکاتکیش دامزراندنی سووپای یکگرتوو 

بردوام بـــووین تـــا  چـــۆنیتی خـــزان نـــو  ھـــزی  میلیشـــیایی دانپـــدانراو
نی برەی ھــی پشــوەی یکگرتــوو تواو دەبــ. ل فرمــان ئۆپراســیۆنکا

ھـــزی  انی ئیرگــون وەک بشـــکی دانبــاویفرمانــدەیی ھزەکانــدا، یککـــ
ربازیی دەبیندرا. لدا بـوو؛ ڕزگـار سمر خواسـتی ئـسـل کردنی یافـاش، ک

ـــان  ـــوون ســـر دوو کرت، کرتکی ـــان دابش بب ـــونوە  ل الینھزەک ئیرگ
یـان سـردانی یافـا ڕۆژکنگۆریـۆن، دەبردرا. سـروەزیر، بڕـز داود ب بڕوە

دەکا و یککـانی ئیرگـونیش بسـردەکاتوە، ک چکیـان پشـکش کردبـوو. 
پیـــان گـــوتم بڕـــز بنگۆریـــۆن کاتـــک لبـــۆنکدا دەڕۆیشـــت بدەســـتکی 

  گوتبوو: "نمدەزانی کوڕگلی وایان ھن." 
نــدەی پاشــتر ســروەزیر ئم نــامیی خــوارەوەی بــۆ ھــایم، ئفســری فرما

  ، ناردبوو:کرد داگیر ھزی ئم ک یافایان
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  دەوتی ئیسائیل
  حکوومتی کاتی

  ١٩٤٨نیسان،  ٢٢
دادێ تۆ و ھزەکت  ڕنماییبۆ فرماندەی سربازەکانی ئیرگون ل یافا. تا 

  فرمانداری سووپای حکوومتن ل یافا.   ب تنیا
  (واژۆ) دایڤید بنگۆریۆن

  وەزیری ئاسایشسرۆکی حکوومتی کاتیی و 
ــۆن، ک داب و  ــز بنگۆری ڕنگــی بــدەدەری ج ــی ئوەمــان دای یاری ــم تبین ئ

ی پیوەنــدی لگڵ ئفســرکی خــۆج ڕاســتوخۆنیــی ســروەزیر  نریـت وا
پاســگوزار بــووین ئو دانپــدانان فرمیــیی "ســربازەکانی ببســت. ئــم سو

نگی پرۆشی و دگرمیمـان ئیرگون زڤای لیومی ل یافا" بوون، بم ل سۆ
بۆ دەوت ساواکمان، ئارەزوومان بوو پگی سـروەزیر کـاری لم جـۆرە 

 دووبارە نکاتوە.
ب کــــۆمکی ئو و ھاوکارەکــــانی ئــــم لســــر گفتوگــــۆی دروســــتکردنی 

ـــــانیش  ـــــووین. وردەکـــــاری گفتوگۆک ـــــوو بردەوام ب ل ســـــووپایکی یکگرت
ا گرنـگ بـ ئوەی، ئیرگـون قـایلبوو بوەی ی دیـک دای. ئوەی لـرەدشونک

تواوی بتـــالیۆن چکـــدارەکانی لگڵ ئفســـرەکانیدا بخـــات نـــو ســـووپای 
ھر وەکش ھنـدێ کـاتی دەویسـت، بــۆ ئمش ڕکخسـتنیکگرتـووەوە. بـۆ 

ـــدرێ و  دوو ـــومی دابن ـــای لی ـــۆ ئیرگـــون زڤ ال قـــایلبوون دەســـتیکی کـــاتی ب
ـــریڕەزامنـــد ـــرا. لوکـــاتش ک  ی ســـروەزیر و وەزی ـــۆ وەرگی ئاسایشـــی ب

ئاتالینا گیشت کنار، ئم تککردنوەی چند بتالیۆنکمان لنو سـووپای 
وە بـوون، ڕکخستنیکگرتوودا رکخستبوو. باقی یککانی دیکش خریکی 

ــوون.  ــانی شــڕدا ب پیاوەکــانی ئو یکــان ھشــتا ل یک بچووککــانی برەک
 می ئکدەستر  و کاتئدانراو بوو، ھرمی دانپکی فیو کاتیشدەستئ 

کــران بــۆ باســکردنی  نــونرایتی وەزارەتــی ئاسایشــوە داوا ل الینبــوو 
.کشتیی کککزاندنی بارە چداب  

ـــ ـــاری کشـــتیکی ل ـــن ئو شـــونی، ک ب ـــدا بیکوە بچی ـــم بیارمان  ئ
یلدا دابوومـان کـاپتنی رانی ل ئپڕنماییدادەگیرێ. ئوەش گۆڕانک بوو لو 

کشتیک. ئالتالنا چاوەڕی پیاوەکـانی خـۆی دەکـرد، چک و پداویسـتیکان 
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چند مانگک بوو لنوان بندەرەکانی ئوڕوپا و کناری باکووری ئفریقـادا 
خوازی نیشـتمانی ڕزگـاریبوو. کشتیک لسر داخوازی کۆمیتیکی عیبری 

 ل کاتکـــدای بـــۆ فلســـتینکی ئـــازاد و نیازمـــان وابـــوو و کـــۆمی ئمریکـــ
بیگینــــین، ک ھشــــتا ھزەکــــانی بریتــــانی  ب پیــــاو چککانیــــانوە  ھر 

  دەستدار بوون. 
 و کاتدابۆیکۆتـایی  ل ل) ر بگـرێ، چـونکنـگل نـارەکک یارمان دابوو لب
ــاوچی تلئبیــب١٩٤٧ ــانی ن ــاه تی-دا) ھزەکــانی بریت ڤــاھی وەک یکمــین پت

مـــۆگ چۆکردبـــوو. ھمـــان شـــونمان ئامـــادەکردبوو بـــۆ باردابزانـــدن. ئو 
 وەیوردەکـــاریک بـــۆ ئواندمـــوو شـــمـــی ھدا تکەدووکـــو چـــنل 
  بەوتوە. 

ــاب ل تلئبیــبشــارەزای وەزارەتــی ئاســایش پشــنیازی کــرد، کشــتی  یک ن
ۆلگـا یـان کفـر ڤیتکـین ل نزیـک ناتانیـا، لنگر بگرێ، بکو دەب بـت گیڤـات ئ

ــدی بم ــتوە لچــاوی چــاودرانی  ئی وکخــراوجــۆرە دوور دەکوە ڕتی ن
گرنـگ نبـوو  ئـمش قـایلبوون؛ بـۆ ئوانی ئـمیکگرتووەکان. شارەزایانی 

ل چ خاـک بــارەک دابگیـرێ. شــت گـرنگک دابزانــدنی بـارەک بــوو. ئــمش 
مان بـۆ چونک ئـم پیالنگـ نبـووین، ھرگیـز خیاــ گومانی ھیچمان نکرد،

ـــک ـــازی دی ـــۆی ئو  ئوە ندەچـــوو، نی ـــ. ب ـــارداگرتنکدا ھب ـــن ب ە ڕۆژلب
  وو ل کفر ڤیتکین بک.ڕپیامک بۆ ئاتالنا نردرا: ئاراستکت بگۆڕە و 

دەمتقک ئوسا لسر دابشـکردنی چککـان پیـدابوو. ئـم پشـنیازمان 
وو پـــنج یکـــی چککـــان بنـــردرت ئۆرشـــلیم و بگینـــدرت دەســـتی وابـــ

ــانی  ــکش بســر یکک ــاقیکی دی ــومی لوێ، ب ــای لی یککــانی ئیرگــون زڤ
 یکانیشــدا وەک چــۆن گــی ئیرگــون ھتالیۆنــو بنش بکــرێ، لسـووپادا داب
 ھی ئوانی دیکش ھن. پشنیازەکی ئم دادپروەران بوو. ئـاخر ھۆکـاری

  بۆ ئو مبست ھبوو. ڕاستقینش
2 

ی ڕەوشـــبــۆ ئوەی بـــایخی  گۆبنــدی ئالتالینـــا بــزانین، پویســـت بکــورتی 
ی ڕاسـتوخۆسربازی ئوێ دەم، کاتی گیشـتنی کشـتیک و بـارودۆخی 

ی ڕوونکــــردنوە ل خۆیــــدابکیــــن. ئو باســـکردن خــــۆی  پشـــتریش بــــاس
  کردنی چککان تدای.شنیازەکی ئمشی سبارەت ب دابشپ
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قۆناغک قۆناغی گواستنوە بوو. ئۆرشلیمیش یکیکی داباو بـوو. ھشـتا 
ســــروەری دەوتــــی ئیســــائیل نگیشــــتبووە پایتختکمــــان. ســــرکردە 
ــــانی دابشــــکردنیان بخــــەوە  ــــان، ک بیــــاری نتوە یکگرتوەک فرمییک

کـــی ڕژمبوەی ببـــت   ی ئۆرشـــلیمڕەوشـــپژرانـــدبوو، خۆیـــان ل دانـــانی 
بنگۆریــــــۆن ل کۆبــــــوونوەی  ڕــــــزدارخســــــتبووەوە.  نــــــونتوەیی دوور

 کردبــوو، ک بــزووتنوەکی دا داوایبڕـوبرایتی جبجکــاری ھیسـتادروت
گفتوگـۆیکی  ل ھرێ ڕھموو ھزی دەستۆیشتووی خۆی بکارھناوە تـا 

لیم" بگــرێ یــاخود ســنووری دەوائیل فــراوان "داگیرکردنــی ئۆرشــتــی ئیســ
ســــووپای ئیســــائیل تنــــانت دوای پکھاتنیشــــی ل  ل ئاکامیشــــدابکــــرێ. 

 جموجـــــۆڵ و چـــــاالکی. ل وتک نی دیـــــکشـــــو نـــــرا و للیم  دانئۆرشـــــ
ئۆرشلیمدا ھاگانا مـایوە ک ب داڤیـد شـالتیل فرمانـدەیتی دەکـرد، ئیرگـون 

ــا و  ــویمیش لگڵ ھاگان ــای لی ــاری F.F.Iزڤ ــوو. دا ھاوک ــش F.F.Iشــڕەک ب ی
نکـی فرمـی ھاوکـاری شـڕەکی ھاگانـا بـوو. ئۆرشــلیمی ڕکوتببـ ھـیچ 

ک لـدراو بۆمبابـاران کـرا، ھـاواری بـۆ چوقزخراو و ئـابڕاودەسـتا،  پھ
ــال، ک لبر چــاوی  ــبر دانی ــایبتیش دوای  کارەســاتکی مزاری پغم بت

ککــان یریتانییبورەی ھاگانــایکــان و  کــی گرەبدەســت ع خۆیــان دای
ــان کوت دەســتی  ــان تکشــکندرا ی ــانیش ی ــی جووەک ــارەیکی زۆری چک ژم

  دوژمن.
ھاوڕکانی ئمش ل ئیرگوندا بۆ شـڕکی کـراوە چکیـان نمـابوو. ئوانـیش 

ئــمش ھاوارمــان بــۆ نــونرایتی ھنــدەرانمان  چک!ھاواریــان لھســابوو: 
. لودا بارکی ئاۆز ھبوو. بـک لو بـارە دەستچکمان بگینن دەکرد: 

ل  بر لوەیبکـــــا،  ڕەوانچکی ک (یـــــۆل) ئامـــــادەی کردبـــــوو، بۆمـــــانی 
کشتیکی بار بکا، ئاشـکرا بـوو. ئـم بـە چککـی دەسـتکردی خۆمانمـان 

لیم کــرد. ڕەوانڕاســتیدای ئۆرشــ ر  لیبگــرین. گمــابوو ھھیچمــان ن مئــ
کانمان یـان گـولل و فیشـکمان ناردبـا، ڕەشاش ھرە گرنگی ئم ئو بش

ک ل ھزەکانی بریتانیکانمـان گرتبـوو، ئوا دەبـووە ھزقـایمی بۆیـان، بم 
  کات  نماندەتوانی دەست بسر یافادا بگرین. دەرنچوو؛ ئو کتومتیش وا

ــە  ــوو، بو ب ــان چک ھب ــی کمی ــدا بک کمش ســربازەکانمان ل پایتخت
ـــــــایبتیش ک بدوای  دەســـــــتکوتی سرســـــــامھنیان بدەســـــــتھنابوو، بت
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ــدا دەڕۆیشــتن. ھمــوو چــاالکیکی کــردەنیش دژی  ی  ڕژمــنخشــکانی خۆیان
شـڕی دژی عرەبیشـدا  فرماندەیی بادا چببـووەوە. ل ل دەستبریتانی 

ــــی  ــــا و ئۆرشــــلیممان ب فراوان ــــدەیی خــــۆجی حیف ــــم دەســــتی فرمان ئ
شژاو، ئاستنگی پیوەنـدییکان و ی خردبووەوە. ئم گۆڕانش بۆ بارودۆک

  نخۆشکان، لکوتیکی حتمییان بوو. ڕگا
ل مو  کوڕەکـــانی ئـــنگـــان. ئج لیمدا قارەمانـــانی ئۆرشـــکـــرینشـــارە د

یکی لوێ بوو زۆر بچووک بوو: کمتـر ل سـد پیـاوی ئیرگـون بـوو، ھـی 
دووســ ــاش ل ــوون. چککانیشــیان شــتکی وانبــوو: ھاگان ــر ب د کس کمت

کی کم، تفنگ، تفنگی سـتن؛ بکـی زۆر کمـیش ل فیشـک. ڕەشاشچند 
 ــی ــزە عرەبی ر ھرامــبــرا، ب ــرینک ک شــارە د ی لرگــرییو بشــتاش ئھ

ئفســرە  لژـر سرپرشــتی یــان، ک"نانیزیـامیی" و قۆشــن لشـکری نیزامی
ن دەجنگـــان و پاپشـــتکی تانـــک و تـــۆپی قوڕسیشـــیان ھبـــوو، بریتانییکـــا

  سرسوڕھنران بوو.
شڕەک چند ھفتیکی پچوو. سرەتا بدلکحایبوونک لنـوان ھاگانـا و 
ئمدا ھبوو. پروەردەی قین تنانت لرەشدا بری خۆی دابوو. کوڕەکـانی 

گــــان جیاوازییــــان ل ــــارەی بشــــ خۆراککی ــــم لب ــــدا دەکــــرا. لگڵ ئ 
تپڕبــوونی کاتیشــدا پیوەنــدییکان باشــتر دەبــوون. مترســی ھاوبشــکی 

ــک ــاتر لیک نزی ــان زی ــرد دکانی ــارکی وایک ــتوە.  ســریان، ک ببــانی ڕۆ ک
ھاگانــــا تــــا دەھــــات ل جنگاوەرەکانمــــان نزیــــک دەبــــوونوە، ئیــــدی بۆیــــان 

ن لدــدا نیــی وەک ل ی تنگــانن و ئو شــتیاڕۆژدەردەکوت، ک کــوڕی 
ـــــدا بیکوە  وـــــان باســـــدەکرا. ل ـــــدەکانی دژی ـــــژپوپاگن ـــــوو. ڕاو ێ ھب

بیکوەش ئۆپراســـــیۆنکانیان ئامـــــادەدەکرد. یکـــــ ل ئفســـــرەکانمان 
ـــدان، ئمش کـــاریگریکی باشـــی لســـر  وەی پـــی دانـــان خـــولکی تقمن

  نی دیکوە ھبوو.ی پارزگاری ل گڕەکی جووان  و خا برگریکاڕەوش
 ر لکی ١٤بـــدکار ـــاودیو کیـــن، گیـــدۆن خون ی ئایـــاردا توانیمـــان گیـــدۆن ئ

کـــارامی بیرکـــاری و یکـــ ل ئفســـرە ھرە باشـــکانمان بـــوو، توانیمـــان 
 مم بــوو، ئــاخر ئــھوەش گیــدۆنی ســئ) .کــرینــو شــارە دن نیــنیبیگ

رماندەیی ئوی وەرگـرت، ژمارەیک گیدۆنمان ھبوون.) لگڵ گیدۆندا ک ف
ژمـــارەیک ل ئفســـرو پیـــاوی دیکمـــان نـــاردن، ھروەھـــا بکـــی چک و 
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 نـــیش. لمقـــرین و ١٤ت ـــوان شـــارە د نك لیوەنـــدیمـــوو پـــاردا ھ ی ئای
  ال گمارۆ دران. ھر دوونوکدا پچا. 

ــارجۆکی خۆمــان ســازدا، ئو وگیــدۆن  ــرینک بــۆ ن شــارە د کی لۆرکشــۆپ
ـــان ـــانی بۆمب ـــرش و پالمارەک وەی ھـــدان ـــان لبرپرچ ـــایخکی زۆری ش ب

دوژمندا ھبوو. لیک بیکداداندا پیاوەکانی ئم ھمتکی خرایـان بـرد و 
ـــوو، ک بســـر  ـــی ب شـــونکی ســـتراتیژیان گـــرت: ئویـــش کســـی ئرمن
ـــزە  وەی ھداوای کشـــان ســـاکی کشــــــوو. ق ـــدا زاڵ ب ـــی جووەکان گڕەک

ـــــاب چکـــــدارەک ـــــرد، بنیشـــــی دا، ن ـــــاوچی کســـــاک ک ـــــمی ل ن ی ئ
 نو شــــوــــانی دا ل ــــدۆنیش فرم ــــکون. گی ــــونی ئوێ ب ــــانیش تخ عرەبک
ھســـــتیارە و دژوارەدا بکشـــــنوە ک گڕەکک ســـــتراتیژی بــــــوو؛ ئمی 

ی بـــن و بئ ـــرد. لـــ ـــرانوە ک ـــی گ ـــاوی عرەبیشـــوە درابـــوو،  بدک ن
ــد ســع ــردرای ســر. چن اتک دوای ئوەی پیاوەکانمــان لوێ کشــانوە، نب

ــدە ســر گڕەکــی  ــاگری چکیــان رژان ھــزی عرەب پیــوەرکرد، لوشــوە ئ
  جووەکان.

ل کڕەککانی گئیدی ئاکنچیی شـپرزە بـوون، ب دا نـامرادانکـرینشارە د 
 ل کـــدژاورەکـــان. ی رشـــتیش دوای  ھکـــان داوای ڕتـــایبیخۆج ابیـــی

دەســـــتی خۆبنوەدانی کـــــرد. داواکالی ر دوو لی ھاگانـــــا و  ھـــــزەکھ
ــا دەھــاتکش ڕەوشــکــرایوە.  ەتڕئیرگــونوە  ل  پــۆلکتر دەبــوو. الیکــی ت

ی ڕاگرتنـدانیشتووە مدەنییکان، لنوانیاندا زۆر ژن و منداڵ ھبـوو، لسـر 
ند ھکـی شـکا ٦٧بھودەییک سووربوون. ل دەرفتکـدا کاتـک پالمـاخ شڕە

و کۆمکی گیاندە برگریکارەکان، ھشتاش بارودۆخک باشتر نبوو. ھـزە 
ــام ــدامی  میشــمار ھائ (پاســوانی مــاڵ) پکھــاتبوو،  پشــتیوانیک ل ھشــتا ئن

کـــی وایـــان ســـیوانـــیش ھـــیچ بیرۆکبـــوو،ئک ننـــانی چکارھب بارەت ب 
 وە. لرزکــردنی ورەبمــای بــوونوە ننییــایدگــابیرخیــۆ)وە دوژمــن ی (ڕ

لســـر تقکردنـــی ل گڕەکی جوولککـــان بردەوام بـــوو. تـــا دەھـــاتیش 
ژمــارەی کــوژراو برینــدارەکان پتــر دەبــوو. گیــدۆنیش ســوندی خــوارد، خــۆی 

ـــانی تـــا دوا فیشـــک شـــڕ دەکن. ل شـــارە درینکشـــدا خـــۆراک  ھاوڕک
مانــدەی یکی نمــابوو. ئــاویش ل کــورتی دابــوو. گوللشــیان لبابــوو. فر

                                                                                       
نراوە تایبەتیەکەی ھاگانا.   ٦٧   جەنگاوەرە  راھ
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ھاگانا بریندار ببوو؛ گیدۆنیش زامدار ببوو. کوڕەکان چوون شڕ. کـوڕانی دە 
تنگـــاندا بکـــارن.  ل کـــاتیجووەکـــان  ڕۆدوازدە ســـای نیشـــانیاندا چـــۆن 

کــی دوژمــن، گــوللئــاگری چ ل باکــانو خــاڵ  بو خــاڵ بــۆ ئکیان لو فیشــ
وام کل شــونی خۆیــان بردە، وە. پــگی برەنگـاری تــا دوا سـاتدەگواسـت

ـــون بـــوو ل ـــوو، مترـــزی ئیرگ ـــگ. بم خـــۆ ئوان ھیچیـــان  ب نیســـان ب
پنمابوو شـڕی پـبکن. زۆربی برگریکارەکـان کـوژران و برینـدار بـوون. 
دەربازبووەکــانیش شــکت و ھــیالک ببــوون. ئیــدی بمجــۆرە شــاری داود، 

ی قــــووڵ بــــای بســــر شــــارە دــــرینک، کوت چنگــــی دوژمــــن. مــــاتمیک
  ھمووماندا کشا.

ئاگربسـتکوە دەسـتپکرایوە.  ل دوایکردنی شارە دـرینک ڕزگارھوی 
 ــوای ــ لبر ھــۆیک، گ ــدی سیاســی جووەکــان  ب دنیــاییوەل لنــو مبن

شـــارە دـــرینک ب شـــون پیرۆزەکـــانی پـــ گۆبنـــد دانـــداربوو، ھرچنـــدە 
ســــــرەکانی ئیرگــــــونوە دەخــــــرای ســــــر  ئف ل الینفشــــــاری زۆریــــــش 

پــش ئاگربســتی دووھم  ڕۆژ بیاربدەســتان، کچــی ھرشــکردنک تــا دوا
ــد ســعاتکی کمــی بــۆ دووھمــین ئاگربســت مــابوو،  وەخرنــدرا. ھر  چن

 کش لکــئیرگــون و ی ل ــا، ســ ــک ب چــوار دەســت ل ھاگان تمھF.F.I 
ـــانی دەســـتبکاربوونیا ـــدرا. فرم شـــدارین پـــون ب شـــڕکی  یککی ئیرگ

ھتی ئۆرشلیم ببوو،  زیـانکی ڕۆژل باشووری  لسختی گرتنوەی رام
، ڕاگینـدرادابـوو. کـاتکیش پیـان  ل دەسـتزۆری لکوتبوو، ھژدە پیاوی 

ئامانجک شارە درینکی، ھموو تـرس و خمکیـان وەک بـی جادوویـان 
 ،ـــ ن. ڕۆیشـــتڕی جـــۆش و خرۆشـــوە برەوپشـــوە ەویوە. بوپڕلکراب

ـــا و  لF.F.I  کچـــی ئۆپراســـیۆنکش ب ماتمبـــاری کۆتـــایی پھـــات. ھاگان
 ی ھاگانــاش تــوانی دیـــوارەککنــا. یشکســتیان ھ ینــی دیــواری شــارەکب

ــنک بکــاتوە و  ــۆ ڕگــاببزنــ و ل دیــوی ژوورەوە ب ــ گل کش بکــاتوە. ل
س ک ،کستعاتی ئاگربیشتبوو.سیان بوو، گرەبنجی بعات پ  

جارـــک  دوژمـــنوە چنـــد ل الینھـــبت ئاگربســـتکش ل زۆر برەدا  
ئۆرشــلیممان خســتبای بــن  دەبــوایساتیشــدا ئــم  ل ھمــانشــکندرابوو. 

چاوان. شارەکی داود چاوەڕی رزگابوونی دەکرد، بب ئویش ندەتوانـدرا 
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ــاقی ئۆرشــلیم ب ــرا بــاس ل ئاسایشــی ب ــ ئۆرشــلیمیش ندەک ــارزرێ، بب پ
 ئاسایشی دەوتی ئیسائیل بکرێ.

ئۆرشلیم ل ئایاردا ب تواوی گمـارۆ بـدرێ، پیاوەکـانی ئـم ب  بر لوەی
چککــی کمیشــوە ژمــارەیک ھمتــی ھرشــبرانی گرنگیــان کــردە ســر 

نر شــولیمدا وەک ھئۆرشــ ــن. ل ــانی دوژم ــنک و بارەگاک ــک، ئــم ب کی دی
دەبــوای  دەروازەی ڕەوشــل رشــبردن. لوە بــاری ھڕیبــاینوە پرگــرییی ب

ــان  ــک ســربازەکانمان توانیبووی ــد جار ــا و دەروازەی دیمشقیشــوە چن یاف
بــدەن و  ھــوە زەبــری کوشــندەیان لپشــتن و لکــانی دوژمــن ببــرگرییب

  زیانکی زۆریان پبگینن.
ــدە عرەبنشــینکی شــافات، ک وەک بنکیکــی پالمــاردەری کوشــندەی  گون

یکی ھمتــبری ئیرگــونوە،  ل الینلھــاتبوو بــۆ ســر کاروانکانمــان، 
ب وتوە.کالمــاردانکی گرانــی پور شــا  ٩ل پریلیشــدا پیاوەکانمــان لی ئ

  دا بیکوە دەستیان بسر گوندی  در یاسیندا گرت.  F.F.Iگڵ ئوانی 
یاسین، گوندک بوو، نزیکی دووھزار پ لسـر ئاسـتی دەریـاوە برز  در

ــبی  وەی ککــان بــوو، بــۆ ئرەبی عگــ بــوو، بنکیکــی گرنگــی زنجیــرە پ
ــان ل الی  ــکن. ل دــر یاســینوە ھــزە ڕۆژخۆی ئــاواوە ل ئۆرشــلیم گیــر ب

قک، عرەبییکان ل عین کرەم و بیت لحموە دەپڕینوە بـۆ  برەی 
 ــاک ــان دەدا. ھر ئو ت یش ل ڕــگلوشــوە پالمــاری کــاروانی جووەکانی

ــار ــر یاســین  ئۆرشــلیموە برەو کن ــی د ک یکم -دەڕۆیشــت. دوای گرتن
فرمانـدەی ھاگانـا ل  -ھزکی جووەوە دەگیـرا ل الینگوندی عرەبان بوو 

ــدئۆرشــلیم  ــی گــوای  گرتنــی گونــدەک ھــیچ بــای ڕایگیان خکی ســربازی نی
وەش بکو ئلیم.  بئۆرشـ رگریکردن بوو لی گشتی  بخشی نوانچپ

 رپرســـی ھاگـــان بی بکوەی قســـرچـــدانرپداخ بـــووین بـــۆ بش بمئـــ
انـــان، فرمانـــدەی ئیرگـــون ل ڕنـــامکی بڕـــز شـــالتیل وەمـــی بـــدەینوە. 

رماندەی خۆجف ی خوارەوەی لیو ناملیم ئیشـتبوو، ئۆرشگی ھاگانـا پ
  کرد:ڕەوانبۆ ئمی 

"من دەزانم  ئوە نخشی پالمـاردانی دـر یاسـینتان ھی. مـن دەموێ ئو 
 وەخـــامڕوون بـــک خشـــکی نریاســـین و پاراســـتنی قۆنـــاخگرتنـــی د ،

 ،نیـی تان بـۆ گرتنـی گونـدەکیخشـو نمن ھـیچ الریـم ل .یمی ئکگشتی
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ـــی لـــپـــوە توانیتـــان واقـــا بتـــوانن جر ئگن. خـــۆ ئیم بـــک  ن، مـــن لبـــک
ل وە، کمئاگادرتـــان دەک وەی گونـــدەکقانـــدنکان  ترنشــــینئاکامـــدا س

 .گـانـزی بی ھگمـۆ ش دەبـنرانبـووانو خـانووە ون، ئیدی ئی دەکچۆ
ئمش بــارودۆخی گشــتیمان قوڕســتر دەکــا. دووھمینیشــیان دەرھاوشــتی 

ــی شــونک ــانیکی گرانو گرتن تر، گر گســت. لوەش زیــاپیوەســت ب قورب
  ، ئوا دەبت مایی سرئش بۆ نخشکمان..."ھزکی بیانی بچیت ئوێ

کــاتکیش ئــم نامکمــان بوکــردەوە، ســ پنتکمــان ل کۆتــایی وشــی 
دەخواســـت، ک نـــاب  "نخشـــ" بـــۆ زیـــادکرد. برژەوەنـــدی نیشـــتمانی وای

شک ئاشـکرا بکـرێ. ئمـۆش ئو سـ خـا شـتکی زیـادەن. ناوەڕۆکی نخ
دەکـــرێ شـــتک ئاشـــکرا بکـــرێ، ک ل کۆتـــایی نـــامکدا ســـ وشـــی  زۆر 

."ئو فۆکخانیش بۆ دامزراندنی فۆکخانیکسرنجاکش ھبوون: "
شدا وەک تاک پردکی پیوەنـدی ل نـوان یکات ل در یاسین دامزرندرا، لو

خـۆی بینـی. دووبـارە خونـدنوەی نـامک بـ  ڕۆـیم و کنارەکدا ئۆرشلی
ـــک بـــی ئاکامســـتی  دوودپبش پکزمـــانی نـــام .نـــدوای خۆیـــدا دەھ

 ــز شــاتیل ل ڕــر ب ــوو. دوات ــدا،  ڕوونکــردنوەداخــوازییکی نب زارەکییکی
کی نســلماند. لــ گرتنــی دــر یاســین  دژ ب نخشــ گشــتیکی  ڕاســتی
ـــر یاســـین و برگر ـــی د ـــچوانوە؛ "گرتن ـــوو. ب پ ـــردن ل ئۆرشـــلیم نب یک

دەستپوەگرتنی قۆناخکی نخش گشتییکمان." بوو. در یاسـین ب زانیـاری 
  ھاگانا و پسندنامی فرماندەکیان گیرا.

 ل ،ربازییانــــی ســــ ــــبدەر ل الین ــــی چیرۆک ــــی دریاســــیندا الینک ی گرتن
 ی دنیایـــدا بـــوکنـــارچـــوار  ەدا، ک نـــاوی بتیش ھی. لو گونـــدڕەوشـــ

پـکوت. ل ئـم چـوار کـوژران و  ال زیـانی زۆر قوڕسـیان ھر دوووە، بووە
نــزیکی  چــل کســیش برینــدار بــوون. ژمــارەی زیانکــان بگــورەی رــژەی 
ســدی تکــای ژمــارەی ھرشــبران چــل لســد بــوو. ھــزە عرەبییکــانیش 

زیانیان پ مقاتی ئ زۆر قوڕس بوو.س ڕەکیشت. ئاخر شگ  
ھشتاش پوپاگندی ناحزان ب دنیادا بودەبتوە، ب ئنقستیش خۆیـان  

پکردنی ل دەســــتل ئاگــــادارکردنوەی گوندنشــــینک نبــــان دەکن، ک بر 
ـــۆیکی  ـــان بنگ ـــک ل تومبلکانم کوە. یـــوون ـــان کردب شـــڕەکدا ئاگادارم

ـــدراب ـــدەکدا وەســـتابوو، گورەی لســـر دان ـــانیوو، ل دەروازەی گون  ب زم
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ل عرەبـــی داوای ل ئاکنجییکـــان دەکـــرد ژن، منـــداڵ، پیـــر و پککوەتکـــان 
ما .ـــردەک ـــای گ ـــدەن قدپ ـــارزی پاب ـــۆ خۆپ ـــان دەربچـــن و ب ـــیکانی ڕ ل 

تــــــوخمی ل مزەکــــــانی ئــــــدا، ھکنــــــدگۆیوەی بناکــــــاو  ئاگــــــادارکردن
خــــــۆدا، بمش ئو مترســــــییی بــــــردنوەی  ل دەســــــتبســــــردادانیان 

ان زیاتر کرد. ژمـارەیکی برچـاوی دانیشـتوانی گونـدەک بۆ خۆیشڕەکیان 
ــنکوت. کمکیشــیان  ــان پ ــان چــۆکرد و زیانی ــوون، خانووەکانی گــوایڵ ب
لبر سرلشوان خـانووە بردینکانیـان جنھشـت. ئـاگری تقی دوژمـن 

ــارەیک  ــوو، ژم ــدی کوشــندە ب ــدوون. ئی ــدەرکی زین ــدارەکانمان گواھی ل برین
پیاوەکانمان ناچارکران ماڵ بماڵ شڕ بک؛ تا بسـر دوژمنکیانـدا زاڵ بـن 

ل ک  ــــــان ب ــــــانی گوی ــــــدەدا. ئو مدەنیی ــــــان ف خانووەکــــــان نارنجۆکی
  ئاگادارکردنوەی ئم ندا، بگومان خۆیان تووشی زیان کرد.

 مــــــ ــــــدا دابوومــــــان ئو پروەردەیی ئ ــــــانی ســــــاکانی یاخیبوون ل می
نی قانونکـــانی دابـــونریتی جنـــگ بـــوو. ئـــم ڕەچـــاوکردجنگاوەرەکانمـــان، 

یانمان نشکاندووە، مگر دوژمن دەستپشـخر بـووب و ڕساھرگیز ئو 
ناچـــاری کـــردبین. مـــن بـــوام بوە ھی، ک جنگـــاوەر و ئفســـرەکانمان 

یانپگیانــدنی مدەنییکــانی گونــدی دــر یاســین تــا خوازیــاربوون خۆیــان ل ز
یــــــپان بکــــــرێ ب  کردن بگــــــرنردی ئیــــــدانی بوانم ئدووربگــــــرن. ب

  خۆیان دابدەن.  ی بیوو، ناشب عبای دووڕ٦٨داگیرکرانی در یاسین
پیوەست ب دەستبسرداگرتنی در یاسیندا، ئاژانسی جووەکـان بپویسـتی 

بڕـز بنگۆریـۆن ب جۆشـکی  ئو کات بۆ عبدوال، ک زانی نامیکی پاکان
زۆرەوە، پیــــدەگوت "ئو دەســـــتدارە بئــــاوەزەی ک چـــــاکی بـــــۆگل و 

گرتــرێ. کری دەوێ"، بنکتوتدارە بو "دەســگـــوش   ئـــاوەزە" کـــانی ئ
ند و ترمی پاوان برگریکارەکانیشـیان وەک ت فـدای ڕووخائیتزیۆنیان 

                                                                                       
دا      لە بەرامبەر لە دەستدانی  ٦٨ نکەی سەرەکی  عەرەب لە رامە کەوتە ستراتیژیدا، ب ر یاسین ی ھە گوندی د

امی ژن و   وع زەکانی ئیرگون لە گوندەکەدا قەت وکردەوە، گوایە ھ کی دڕندانە  ب ۆک رووداوەکەی وەک چی
کی سیاسی لە ئیرگون  یان کردووە. کاربەدەستە فەرمییە جووەکانیش کە وەک رکابەر ەکانی ئەو دەترسان، مندا

اریش بەر لەوەی        ی دی رد. ڕابییەک ان پ ناشیرین ک مەی وپاگەندە ناحەزانەی عەرەبەکانیان قۆستەوە و ئ ئەو پ
مەی دەدا. بەدەر لە الیەنە ئەھریمەنییەکە، شتی باشیشی بەداودا  ڕاستیەکانی بۆ دەرکەوێ ھانی سەرکۆنەکردنی ئ

انەیەکی ت   یە وەک ئەفس دە  عەرەبی وپاگەن ات. ئەو پ ووەوە، بەمەش  ھ وب دا ب زەکانیان و عەرەب و ھ رۆر بەن ی
داری        الیۆنی چەک ەش بەت نج ش انەکە  بەقەدەر پ ۆقین. ئەفس دا دەت دارەکانی ئیرگون انی چەک ن ھەر لەگەڵ ناوھ
وو،        وونەوە لە ج ب اردانەوەیەکی رق ل تاش وەک ک ش ین" ھ ر یاس تارگەی د وو. "کوش ار ب ائیلی بەک ئیس

  رکارە. لەسەرتاسەری دنیادا بە
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ـــی بر  ـــایی وەم ـــودال (دەرەبگ)کـــی لخۆب ـــدەکان، بخۆیشـــی وەک فی بان
دا ھمــــوو ل وەمــــەتکــــردەوە و ڕنــــامکی دایوە. ئو لبوردننــــامکی 

جووەکــانی ب برپرســیار زانــی و بواشـــی ندەکــرد ک "ھــگڕاوە" لنـــاو 
پاگنــدە یاشــدا پوجووەکانــدا ھبــن. ئیــدی ل  نــو عرەب و سرتاســری دن

وە.سوکرایی جووەکان بکدەرانکاری ت بارەت ب  
پوپاگندەی دوژمنان بۆ تخکردنی ناوی ئم بوو. ل ئاکامیشدا کۆمکیـان  

پکردین. ترس و تۆقین برۆکی عرەبکانی ئرتز ئیسائیلی گرتوە. گونـدی 
 ل مـاوەیکۆلۆنیا، ک پشتر برپچـی ھمـوو ھرشـکی ھاگانـای دابـووەوە، 

دا ھر بخۆیــان چۆیــان کــرد و ببــ شــڕ کوت دەســت. ڕۆژکــو  شــو
 ڕگــــابم جــــۆرە چــــۆکرا. ئو دوو شــــونش بســــر  ئقســــاش بیتــــول

شـونک ھاوکـات لگڵ گرتنـی  ھر دووسرەکییکیاندا دەڕوانی؛ کوتنـی 
 کینقالی گـــاھاگانـــاوە،  لتـــداڕبـــاقی و لیمی کـــردەوە. لی ئۆرشـــ، 
لگڵ ھـــــزە  بر لوەی تیـــــرۆر زەنـــــدەقی چووبـــــوو،  تنـــــانت عرەب ل

دابـدەن، ھـدەھاتن. نوەک ئوەی ل دـر یاسـیندا قومـا، جووەکانیشدا بیک
ی ســــرکوتن ڕگــــابکــــو ئوەی لبــــارەیوە ھبســــترا، رخۆشــــکری 

 ت لتـایبر یاسـین بی دفسانڕدا. ئیدانی شم رەوەکانمان بوو لکالکی
  داین. اراستنی تیبریا و دەستبسرداگرتنی حیفاشدا یارمتیپ

 وەی لرمــانی کشــانیلــدا فپکۆتــایی ئ کــان لریتانییــزە برمانــدەی ھف
ی کشــــانوەکی دەزانــــی، خــــۆی بــــۆ نبردیكــــی ڕۆژحیفــــا دا. ھاگانــــا 

کـانی ئیرگـونی بـاکوور کیکر داوای ھاگانـا، یسـرەوە ئامـادەکردبوو. لالک
 (ئامیـــل) فرمانـــدەیان بـــوو، خـــزان نـــو شـــڕەک و فرمانیـــان پکـــرا ئو ک

باخانی بسر شـقامی ھھـالوتز دەڕوانـت، ک بنکیکـی گرنگـی دوژمـن 
بوو، بگرن. پیاوەکانمان ھرشکی کتـوپ و تڕدەسـتانیان کـردن سـریان و 

پشـوازی ل  ئاکنجیانی گڕەککش بگرمیـیوە ل الینشونکیان گرت. 
ن، ھمــــــوو ڕۆیشــــــتچکــــــدارەکانمان کــــــرا. ئوســــــا برەو وادی نیســــــان 

گڕەککیان گرت و بردەوامیش بوون لسـر چـوونپش لگڵ عرەبـان. 
ی لوتوانرکرشــی ســـھاگانـــاش ھ وێ دەمــیفـــا  ئی ھرەکــانی دیـــکب

ــزە جووەکــان ب دەســت مــوو ھکردبــوو. ھــاوە  پ شــوەیک ل برەی حیف
ەچوون پش وەک ئوەی  چقـۆیک بـ بنـاو کرەدا بـوا. عرەبکـانیش د
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ــوون، زر ــدەھاتن و ھر ھاواریشــیان دەکــرد: واتۆقیب ــوو، ھ ــان چووب "دــر ی
  !"، در یاسینیاسین

دارتی یککان، سـر بـۆ سـربازە ائم دەب بیک چاو، بب گودان ھو
تیـــــــازای ـــــــونین، ئوانی ب ئ ـــــــان دابن ـــــــونوە دژی عرەب جووەک كی ب

ـــان بدیھنـــا.  ـــان ســـرکوتنی مزنی ـــان. ئوان ھمووی ـــان جنگ داگیرکرەک
ــــاوی ــــان بدەســــت ھمووشــــیان ت ــــوونی  شکســــتیان خــــوارد. ھمووی نب

نانـد. ئـم ھرگیـز گاتمـان ب کشـانوە و  پداویستیکانی شـڕەوە دەیـان
وەی شتم ئکردووە، بن وانی دیکی ناڕاسـت چیرۆکـنایـاب و  شکستی ئ

ل سبارەت "ل شخ جرەح بکشنوە؟ دەربـارەی ھاوڕکانمـان نگوترابـوو. 
ــوو. ھمــوو ئوەش  ھمــوو شــونکیش کموکــورتی چک و فیشــکمان ھب

بشک ل پاشخانی ئو گفتوگۆیانی پیوەندن ب دابشـکردنی چکـی سـر 
 پشتی کشتیکی ئاتالنا.
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 12ندیب  

دڵ دەگری کات  
  

ــن  ــۆچی ئــم دەمانویســت بشــک لو چک  ب ئاســانیم لوە تــدەگم، ب
باشان، ک ئـم ب کشـتی ئاتالینـا ھنابوومـان، بـۆ یککانمـان ل ئۆرشـلیم 
 ی خۆیــان بکشــــو ســووپادا بن ل مکــانی ئــکــردرێ و بــۆچیش یبن

کی سروشتیوەربگرن. داب روەرانرمانـدەی  دادپکدا، فر سـووپایـو ھنل
ھر یکیکــی گورە خمــی کرەســت و تفــاقی پویســت بخــوا. ســووپاکی 

و بــــاری ورە و  ڕکخســــتنشــــڕدا لدایــــک بــــوو.  ل نــــاوجرگیئــــمش 
دەروونی یککان پرسکی دابونریت نبوون، بکو پرسی نیازپاکیی بـوون. 

بنـری نـو سـووپایک، تـا دونـ بـوو ئاخر کارکی ئاسان نبوو ھڤاکانت 
یــــان دەنــــان، ڕاوەدوئفســــرەکانی  قینیــــان ل ژرزەمینییکــــان دەبــــووەوە، 

ــــدن و  ــــدامکانیان دەڕفان ــــدەدان، ئن ــــان پ ی ئفســــرەکانیان ڕادەســــتجنوی
دەکردنوە. تنھا چنـد مـانگکی کم بر ل دامزرانـدنی دەوت، شـپۆیکی 

ـــوی ســـادیزمی  ـــر  ل ڕکخـــراون ژدابوو،  لریھـــا ســـ ـــو بشـــکی ھاگان ن
ـــایی ـــان دەســـتبکاربوون، ب سرتاســـری  ڕنم ـــی جووەک ســـرکردە فرمی

ـــدا خـــون  وـــوون. ل ـــیش وەربب ـــان و ورە، ڕوت ـــی گی ژا. جـــوامریکی مزن
ـــردوواددەیکـــی برزی قناعتپھنـــان پویســـتبوو، بـــۆ ئوەی، ئوەی ڕ  ڕاب

ـــــاو ئو ڕوویـــــدا ـــــر بکـــــرێ. ھزاران ل ، ھمـــــووی لپن ـــــۆدا لبی ک لگ
ـــزی ســـووپا، چـــوون برەکـــانی پشـــوەی شـــڕ ر و  کوڕەکانمـــان چـــوون

ندەبیندران؟ ئوان ل نقب بوون، مـل ب ملـی  ل کوێجنگان. ئاخر ئوان 
انــــی دونــــ)، الپڕەی ھرە گشــــیان ل جنگــــی ڕاوەدونرھاوڕکانیــــان (

ـــــــل) و  . ئوان ببرگریـــــــانی جـــــــوولکدا تۆمـــــــارکرد فرمانـــــــدەیی (گی
ل ســروودەکی ئیرگونیــان دەگــوتوە "ل ئاســتنگکاندا،" ئوان ناوچکیــان 

ی بیـــر ســـبعیان کـــردەوە، ئمش ڕگـــامیســـرییکان ســـتاندەوە و  دەســـت
 ی یـاڤینی، تارشـیھا لباشـوور نـاوچ رە گرنـگ بـوو. لکی سـتراتیژی ھخا

ان ل شـاخکانی ئفرایمـدا گـرت. ئوان ل جلیل و رووبرکـی برفراوانیشـی
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ـــاو سربســـتی  ـــان لپن ـــانی خۆی ـــرد، گی ـــان ک ـــانی پشـــوەدا خزمتی برەک
ــا، ئوان بھق رزگــاکربوون ل دەســتی بگــان و بھق  وتکیانــدا دان
 یــان لد وەنــاکرێ، کوەشــدا حاشــا لڵ ئگنگــاوەرانی ئیرگــون بــوون. لج

و. ئوان ئیرگونیــان خۆشدەویســت. ھمــوو شـــتکیان و مڕاق پــ بــو ئــازار
وان لئ .ــ ــوو شــتکی دان ــونیش ھم ــا. ئیرگ ــاو دان ــۆ ڕ لپن ــدا ب ــزی ئیرگون ی

و دژواریــــدا، ل  چنــــدان ســــاڵ جنگــــان. بئــــای ســــرکوتنوە ل شــــڕ
ئۆردوگـــــای زۆرەملـــــی و چـــــاوە زینـــــدانی ئشـــــکنجدان و مرگـــــدا ھر 

ـــ ـــدیک وەک برەوپشـــوە دەڕۆیشـــتن. ئیرگ ـــی میلیشـــیایی ڕکخراوون چی ک
  ژیانیان. ڕەوینمابۆوە، بکو ببووە 

 نگـاوەری بدان جدا سـکھۆ بیرە. ل رەکانم لفسمن دوا ئامادەکاری ئ
ئزموون و درینی لبوون. ل زۆر باردا یکم جار بـوو دەموچـاوی یکـدی 

نـگ؟ بفـک بـۆ خۆشـی و جرێ کاتینـای ببینین. ئد مدی ئـوە وابـوو. ئی
لبـــــاری ژـــــر زەمینیـــــیوە نھـــــاتین دەر؟ ئایـــــا ئـــــم بچـــــاوی خۆمـــــان 
ــــاران بــــوو. ب ئفســــرە  ــــ بــــۆنک زۆر خمب ســــرکوتنمان نبینــــی؟ ل
 ،رەکانی دیــکفســرمانــدەیان نــیم. ئودوا مــن فمکانم گــوت، لویســتخۆش

وانــیش ئوپڕی ئ ئوانی سـووپای جــوولک دەبــن فرمانــدەیان. دەبــ بــۆ
ـــز و ھاوکـــاری و فرمــــانبرداری بنـــونن. ئیرگــــون زڤـــای لیــــومی وازی ڕ

لوەھنا ک ھزکی سـربازییان بـ. ئیـدی ھـۆک کـش و مـات بـوو. مـن و 
پاوانـــانی جنـــگ،  پیـــاوە ئاســـنینکان، ئوانی بچـــاوی خۆیـــان مرگیـــان 

ان لچاو دەھـاتن خـوار. بینیم فرمسکی ی مردن ببوونوە،ڕووبڕووبینیبوو، 
"فرمان کۆنک گۆڕا، ھی نوێ جگی دەگرتوە". سرلبری  دنیـا، دنیـای 
ـــای  ـــایتی و دســـۆزی، دنی ـــاکوبگرد، ھاوڕی ـــای نمـــوونیی پ نمـــری و دنی

وە. بشـیبینینرگیـز نھ یوانرچوو، لسرزیی، بری و بڕاسـتیش  جوام
ـــوو. ھمـــوو شـــتکی ـــانوە.  ھر ئوەی شـــایان ب ـــم بردم ـــوو. ئ شایســـت ب

  نتوەکمان دیسان ھسایوە، بم ئیرگون... تۆبی ک رابڕایتی بکا؟
لوــدا مراقیکــی زۆر ھبــوو، ھــی ئوە نبــوو نکــولی لبکــرێ. ئو پیــاوانی 
ـــوو  ـــک ب ـــدەی پیاوەکـــان، دەم ـــن فرمان ـــو ســـووپادا بب ن ـــوون ل ـــک ب خری

نوەیان لاھنرابـوون. نخـر، شـتک  ئاسـان ق لبوڕسیستماتیکیان لسر 
نبوو. لودا چیدیک فرمانکان نیانـدەخوارد. ئوەی ئـم پویسـتمان بـوو 
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بواپھنـــانکی بـــاش بـــوو، بـــۆ ئوەی برینکـــان، ک ھنـــدکیان ھشـــتا ھر 
ــوو، بم ئرکیشــمان  ــافکی خۆمــان ب کراوەبــوون، ســاڕژ بکــرنوە. ئوە م

یــان ڕەفتاربرەکانـدا چـۆن  کانمـان ل نـو سـووپا و لڕۆئـاخۆ  بـوو بـزانین
ـــۆ  ـــدا دەکـــرێ، ئـــاخۆ چک و پداویســـتیکانیان وەک ھاوچککانیـــان ب گل
دابیندەکرێ، تاکو ھست ب پشتگیری و متمان بخـۆکردن بـکن. وەک گـوتم 
لبــــارودۆخی ئاساییشــــدا ئم خم و مشــــورخواردن شــــتکی سروشــــتی و 

بڕەوای .  ت وەکر زۆریـــش تـــایبت، ھبـــاری تـــایبم لگشـــتی وابـــوو، ب
 موەی ئــزرانــدنی ســووپا، ئیــدی گرنگتــر. ئردەمدامســ ن لنگــی ســتی تف

دەماننانـد، ئگری ئوە ھبـوو ئم نانـدن ل بـاری سـرھدانی ســووپادا 
تــایبتیش ک قســ لســر  ان، بنــی و چکــی شــیاو بــدرت جنگــاوەرنم

گیشتنی کشتیی پ چککی ئالتالنـا دەکـرا. ئـم داوای بارەکمـان نکـرد 
دەکن.  خۆمان ب، ھروەک دەگوترا گوای "یاخیبووە چکـدارەکان" داوای بۆ

بدەر ل -ابۆوە تـا داوای بـۆ بکـرێ. ئیرگـون ئاخر چیدیک "ئـم خۆمـان" نمـ
ــــوو شــــتکی   -ئۆرشــــلیم ــــزی ســــربازی کردڕادەســــتھم ــــووەوە. ی ھ ب

 نیـــان لکملـــی ھاوچ وان مـــل بـــو ســـووپادا بـــوون،  ئنپیاوەکانمـــان ل
چـــــــاوەڕوانی ئوە بـــــــوون  ل کاتکـــــــدابرەکـــــــانی شـــــــڕدا دەجنگـــــــان، 

ەکشـــــیان بچـــــتوە نـــــو ســـــووپا. ھمـــــوو ل ژـــــر فرمانـــــدەیی ڕکخراو
سووپاسـاالری سـووپادا بـوون. ھمـوو ئوەی داوام دەکـرد، بشـک لبــاری 

ی کشــتییک، ک ھر ئــم ھنابوومــان وت، بــدرت جنگــاوەرانی سرپشـت
ن.  ئیرگون لبکڕی پوە تا ششرەکانی پب  

ــالیلی، فرما ــا و ئیســائیل گ ــدەی ھاگان ــانن ــری کاتیشــدا ج ل ھم ــری وەزی گ
ــــۆن ئاســــایش ب ــــم  ئاگــــاداری تلف ــــۆژەکی ئ کــــردموە، وەزارەت ب پ

ــایل ســدی بــاری چککــانی ســر پشــتی  . بیســت لدەربــارەی ئۆرشــلیم، ق
ومـان ندا ئالتالنا بـۆ برەی ئوێ ترخـان بکـرێ. ئـم دخـۆش بـووین، ھ

ــا دوایــی، زۆریــش ڕســرنجی وشــ ب وشــی  اگینــدنامکی بــدەین. تنھ
ـــژەی بیســـت ڕکوتپاشـــتر، ل مبســـتی پشـــتوەی " یشـــتین. رگ "کـــام ن

 دەی بارەکسنیالت لیم.بۆ ھ بئۆرش تردرزەکانی ھاگانا بن  
ــ ــم ب ــانی خۆمــان ســبارەت ب پرســی دابشــکردنی ۆ ئ ــاوەیک لگفتوگۆک م

  بووین. لیکک ل گفتوگۆ درژەکانماندا پمگوت:  باری چککان بردەوام
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کشـابوو، کشـتیک چنـد ھفـتیک پشـتر  "خۆ ئگر وەک نخشمان بۆ
ھمــوو چککمــان دەبــرد. ئایــا ئــوە قایــل نــابن،  گیشــتبا، ئــم ل ئیرگونــدا

ــان  ــان داوات ــم لنــو ســووپادا پــ چک بکــرن؟ ئدی ھر بخۆت کــوڕانی ئ
ـــــاقی الی  ـــــرد ئو چک و تف ـــــدرت ئو ڕکخـــــراونک ـــــون ھی، ب ی ئیرگ

 ی دەچــنــاوەران ــووک چ ڕجنگ ــگ. ئرێ ھن ــانی جن ــزی ســووپا و برەک ی
ـــۆڕێ ـــاتۆت گ ـــاواز ھ ـــارە چکشـــتكی جی ـــاریکراوە درەنگ ؟ ئو ب وەخـــت دی

خریـک دەچـن ریـز.  گیشت. دەمکیش کوڕەکانمان لنو سووپادان، یـان وا
ی کم. ئوەش ھر واتـای ئوە دەگینـ ڕۆژکـپرسک ھر پرسی چنـد 

ئم پ چکیان بکین. ئایا چ شاشـیک لمدا ھی؟ باشـ بـۆچی ئـوە قایـل 
 نابن؟"
ــگنــ بو بۆ  دەکانمان بو و ڕۆیشــتفیــوە. شــۆژەکانمــان رەتکــرانن. پ

ـــدەپڕین. لڕۆژ ـــرا تـــش خ ـــاش بگـــورەی کـــکات ی کـــانی ڕنماییدا ئالتالن
ـــوومتی کـــاتی،  ـــگحک رەڕرتـــز ی دەریـــای بئ ـــین ل ـــاری کفـــر ڤیکت و کن

ئیســــائیلدا تیــــدەکرد. ئــــم لســــر دەمتقــــی نخشــــکان دەربــــارەی 
  گڵ نونری وەزارەتی ئاسایش بردەوام بووین.باردابزاندن ل

 یــنگکــان نکشــکردنی چداببارەت بر سـیانــدم، گاگیوسـا گــالیلی پئ
ھاوکــار نـابین ل منجـام، ئـداگرتنــی  ئ دەسـت ل مدا. "ئـزانـدنی بــارەکداب

  .ڕاگیاندباری سر پشتی کشتیک دەشۆین." ئو وای 
  گۆبندی  ئالتالندا خای وەرچرخان بوو. امی لڕاگیاندنئم 

 بارەت بمانـــدا ســـگت لکخســـتنحکـــوومزانـــدنی ڕش بـــۆ دابی ھـــاوب
چککــــان و دابشـــــکردنیان ل دانوســــتاندا بـــــوو. ئوان تنــــانت پـــــۆژە 

 بو شـوەی، ب فرمـینبـ ئوان  ھر ھـیچ. ڕەتکردەوەماقووکشمانیان 
ومت بــ: "ئــم لنــاگڕین ئیرگــون بــارەک لســر ھق بــوون. دەکــرا حکــو

ــانی کشــتی بــۆ  ــم ھن ــن: "لو بــارودۆخدا ئ ش بمــ ــرا ب ئ ــرێ." دەک داگ
 وتک کشـــتیی کو کـــاتر لین."ئـــاخر ھدەک دەخت قنارەکـــانی وک

  ، ئم بارەک و پۆژەکمان خست بردەستی حکوومت.ڕگا
خـۆ ھر دەبـ ھنـدێ تـاکی گرەشـون،  ک بـوو. بڕاستیئمش ھموو 

 ل دژیامی، ڕاگیانـدنئم  ڕاسـتیئوانی دەیانویست گومان بـخن سـر 
ندەکان قین لوبگنن.  بلمڕگیری خۆیان بسی و پد  
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کشتیکش لگڵ وەزارەتی ئاسایش کـۆک بـوو، لبر ئم ل ئیڤـات ئۆلگـا 
ا دەکـرا ئـمش گر حکـوومت وایگوتبـا یاخود کفر ڤیتکین لنگری گرت. ئای

بــ ئو ڕێ  ھر چۆنــکل تلئبیــبوە بگیشــتباین شــونی لنگرگــرتنک؟ 
ـــا ـــی ســـرەکی  حیف ر روە ســـیشـــتی دەگســـکت ـــی ـــب،  -الوەک تلئبی

لوشوە بۆ گوندی ماپای ئوەنـدە بربسـتی خرابـووە بردەم،  تومبـل 
یک نیاندەتوانی ل خای لنگرگرتنک نزیـک شوە ب ھیچو باربرەکانمان 

دیکشــوە، ئگر واشــمان دانابــا، پڕجووئاســا و ھر  ل ســرکیببــنوە. 
ئایـا ب ،کشتیالی ک یشتباینگ و بارودۆخو ب گریمانسـدا  بشـکی کم

تنــگبرەدا بــۆ کنــارکی چــۆڵ و الپڕگدا  ڕگــادەھــات، لو بــارەوە بو 
 وا، بــبــ بــت بنــانک تداویســتیھــیچ پ ک، بــیرەســتر و کھــیچ ئــام

ئاویش! ئھـریمن ئاسـا لوانی ھبـن ئارەزوومنـد بـن گومـان بـخن سـر 
ئوەی دەیین: بم خـۆ نـاکرێ حاشـایی لوە بکـرێ، ک ئیرگـون ب ھنـدێ 

ئوان ھر ئوەیــان ل خــکک  و ســتراتیژەوە بد بــوو. ھشــتاش تاکتیــک
ئیرگــــون ب وەی گــــواین: بــــبکوامــــان پوەی بدەپرســــی بــــۆ ئ  مــــایت

بکـا، مبسـت ھر لوێ ل کفـر ڤیکتـین،  یـاخیبونکی چکـداران لوـدا برپـا
ــــانی  ــــان بتواوی لجیھ ــــای کشــــتیکی، لو شــــونی پیاوەکانم لنگرگ

 ــ ــانت گر ئوان بب ــوون، تن ــددەرەوە داباب ن ی ســووپاش خۆیــاڕەزامن
  گیاندبت ئوێ.

ڕوون بوو بونامکی ئم نیاران نبوو. ھـبت ئوە دووبـارە  و ئاشکرا
دەکموە، گر ھاتبا و حکـوومت ک پـی وابـوو ئـم وادەکیـن، تنھـا یک 
 ســـتییرھیی و بدو جـــۆرە نـــابرگیـــز بھ موا ئـــگوتبـــاین، ئی پوشـــ

شـتیک ندەکوتـین، بم "کسـک تخوونی دابزاندنی باری سـر پشـتی ک
 نــدبوو ککی خوســی کبــن گــوتیشلبکــا" و حکــووم کی زیرەکــانشــت 

ی لکوشــ زینــی  وشــیارانداب ل مت گــوتی: "ئــچــوو. حکــوومدەم دەرن
  لوە زیاتر نا.  "چککاندا کۆمکتان ناکین." " ئم یارمتیتان نادەین.

ت ل دابزاندنی بـارەکدا، زەبرکـی کوشـندە ی حکوومڕەتکردنوەھاوکاری 
ــم ن توانــای  ــان کوت. ئ ــوو پم ــاب ــک ڕوون ردنوەی ئوێ، ن بــاربر ن ک

 ی کو ژمارەیت ئنانبوو. تویستی داگرتنمان ھلی پلوپدوایک یدا بـۆ ل
ـــــوون و  ـــــایی پویســـــت نب ـــــدبووە ئوێ، ب ـــــان گیاندن ئو مبســـــت خۆی
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 ل الینندەھـــات. لوێ لســـر کشـــتیکدا ئـــم  مبســـتکیان پـــبدی
ژمارەیک ل پیاوانی پالماخ یارمتی دراین. ئمـۆ مـن ھـیچ لوە دوودڵ نـیم 
بم نـاردنی ئو کسـانش بـۆ سـیخوڕتی کـردن بـووە بسـرمانوە. ئوێ 

ن پژرانــــدبوو. دەمـــ ئــــم بخۆشــــی و پـــزانینوە یــــارمتیکی ئوانمــــا
  كیشمان ھب. ئاخر بۆچی گومانمان ھب؟ومانبئوەی ھیچ گ

 ،ی. راســـتـــا ـــان لھم ـــم بدوە قۆم ـــانیش ئ ـــوو زەحمتیک ـــرای ھم و
حکــوومت گوتبـــووی، یارمتیتــان نـــادەین، بم لژــر ئو پویســـتی زۆرە 
بـۆچک و تفـاقک شـتکی لـۆژیکی بـوو، بیروڕاکیـان بگـۆڕن. لوەش زیـاتر، 

تــاک ئرککــی ســخت نبــوو، ھر بخۆمــان ڕایبپڕنــین.  ب تنیــاخــۆ ئوە 
ـــدەکرا.  جبوە جتاســـ ب ـــارەک ـــر دەبـــوو، ئیـــدی  تـــا دەھـــاتک ورە برزت

ـــ ـــان ل ـــۆی مردانی ـــان دوو کوڕەکـــان ق ـــزی بازووی یبوو، ھمـــاـــدە  ھ ھن
ـی ئـم، لبر ڕۆژدابزنرانـی سـالۆنیکاش ئوەنـدەی ئوێ  لکردبوو. بـار
لشـانی کوڕەکـانی  دەتوانی شانی ھاوین، بو ئندازەی نیانۆژڕتین و تاوی 

ئیرگـون بـدەن و ئوەنــدە بـارە لســر پشـتی کشــتیک دابگـرن، ھمــوو ئو 
  کارە جستییش بب خۆراک و ب ئاوکی کموە دەکرا. 

، بکو بب دەسـتوەردانی حکـوومت تۆبی چ دەبوو، نوەک بب یارمتی،
ــــارە چ ــــوو ب ــــاقی کرەســــتکمان ل کشــــتیک ھم کک و فیشــــک و ب

دابزاندبای؟ ئیدی فیتی حڕامـزادان دەیچرپانـد، گـوای ئـم بنیـازین ھمـوو 
ئو بە چک و گولل و تقمنیی بۆ خۆمان بۆ سووپا ژـر زەمینییکمـان 

 ین. لــوە بــوو، ڕاســتیبــبئ کو کــاتینیمــان  ئکی نھیخــانھــیچ جب مئــ
ی سووپا کردبـوو، ئوانـیش ب تواوی ڕادەستنمابوو. ھموو چکوچۆمان 

کلبرانیــان دەزانــین، ک ئــم پشــتر ھمــان بــوون. ئــاخر بــۆ  و ئو کــون
ـــاری ڕادەســـتخـــاتری خـــودا، چـــۆن دوای ئو  کردنی چک، دوای نمـــانی ب

 وەی پیاوەکانمان چـوونرزەمینیی، دوای ئاشکرا بوونمان و دوای ئیـزی ڕژ
ــرد  ــالیۆنی دەک ــارە چک، ک بشــی دە بت ــم ئو ب ــانتوانی ئ ســووپاوە، دەم

ــانت دوای ڕاســتیبشــارینوە؟ ھشــتاش  ــ: تن ــاس ب ــی ب ج یھ ــک کی دی
ئوەی گالیلی پیاگیاندین، ل دابزینی بـارەی چککانـدا کۆمکمـان نـاکن، 

کــرد، بکــو ھشــتاش داوامــان ل دەســتی سووپاســاالری ھــزی ســربازی 
سرپرشــتی دابزانـــدنی بـــارەک بکـــا. یککیــان بنیـــدا بـــت، بینیشـــی دا 
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ــاتر  ــۆریکیش بــۆ یارمتیــدانمان دەنــرێ... پویســت ناکــا زی ــد ل بتــایبت چن
گفتوگاکانمانـدا ئــم دنیامــان کردبــوونوە،  ل ھمــوولسـر ئوەش بــۆین، 

ی بــارەک بتواوی، ئــم دوای سرپرشــتی کردنــی چککــان و دابزانــدن
ــاربوو ھمــوو ئو بشــی "ئامادەکــاریی ڕادەســت ی ســووپای دەکیــنوە. دی

  نھنییک" بۆ "ھگڕانوە بوو ل حکوومت"!
گر ئــم ھمــوو بــارەکی ســر پشــتی کشــتی ئالتالنامــان دابزانــدبا،  ئوا 

ت دەچــــووە بردەســــتی ســــووپا یکگرتــــوەک، ک ھر لوکــــاتوەی دەو
ی بیســت لــ ــان دا. ب ــدنی ســووپای یکگرتووم ــانگی دامزران ــم ب  دامزرا ئ

 کان بکدی چنـدسنھـا و ڕەزاملیم دەچـوو، توە بـۆ ئۆرشـتی حکـووم
 کــرین شــارە د مت، بــایب ــۆ ھــیچ ھزکــی ت ــۆ ئۆرشــلیم نوەک ب تنھــا ب

  ە.ی دوژمن دەستندرایول دەستسرباری  وەخرانکی شالتیلیس، 
ل گلۆ، تنھا بشکی چککـان دابزنـدران و کاریـان پکـرا، ئمش تنھـا 
دوای کوشتنی چند ئندامکی پیاوەکانی ئیرگون ھات. ئو چکانش خۆیـان 
خۆیان سلماند. ئالتالناش خاپوورکرا، بم لگڵ ئوەشـدا کشـتیک بـی 

ی ڕەشاشـ ٢٥٠و  ٣٠٣ دووھزار تفنگی نوی و نزیکی یک ملیۆن فیشکی
 لـی جـوو. لگ  ی دایجۆری دیـکمنگی ھن و تفبرلـو  ڕامو لیدیـدا ئ

بە پویست بوو، ئاخر چۆن پویستی نبـ! ئیـدی ئو بـە چک خزمتکـی 
ی کرد. گوللاوانبر  لوەک ھنـا کـاری خۆیـان کـرد، نکانی ئالتالکو فیش

بوون، بکـو  برنـی دیکشـی لگـدا بـوو لگڵ بارەکاندا ھات ٦٩تفنگی برن
مــاوەیکی زۆر لوێ بــ کــار کوتبــوون. چککــانی ئالتالنــا ھۆکــاری  ک تــا

دژی عڕەب  پالماردەرەکــــــان  ل شــــــڕیچارەنووسســــــازییانی خــــــۆی 
  سلماند. 

کشــــتی ئالتالنــــا نوەک ھر چکوچــــۆڵ، بکــــو زیــــاتر ل یک بتــــالیۆن  
یــــدا ھنــــا. ئو گنجــــان کــــات گیشــــتن ســــر جنگاوەریشــــی لگڵ خۆ

کنارەکانی نیشتمان، زۆر بگرمییوە بخرھاتنیـان کـرا. زۆر لوانـم بینـین، 
کات دابزین دانوینوە و لم خـوینکی کنارەکیـان مـاچ کـرد. ھشـتاش 

                                                                                       
ن دەستکردی بەریتانییەو لە   ٦٩ دروستکراوە و لە جەنگی دووھەمی  ١٩٩٢تا  ١٩٣٠تفەنگ یان رەشاشی بر

ان ھەن،   ی کارای بینیوە و لە شەڕی کۆریاش بەکار ھاتووە، ئەم جۆرە تفەنگانەش چەندان جۆری جیھانیدا ڕۆ
  ناسراون. وەرگ  bren gunل ھەموویان بە 
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وانم لی ئخۆش نگامراوھو ھدای ئیـان  سپ وە کـاتـتـدا دەزرنگگۆ
  کنارەک.نای سر 

ھر ئــاخر چــۆن خۆشــیکیان خــامۆش کــرا، چــۆن بخرھاتنکیــان زانــدرا. 
ی سووپاشـدا ب ڕیزەکـانب ئوان ھاتن و چوون ریزی سووپاش. ل  چۆنک

 ل زۆرباوەڕ و مردان شڕیان کرد. کوڕەکانی سر پشـتی کشـتی ئالتالنـا 
کانیان کـرد، ھر برەی شڕدا خزمتیان کـرد، بشـداری زۆر ل سـرکوتن

ل تراشیالوە تا ئیالت. زۆریشیان ھر ب نبردی و ئازایتیان دەناسـرانوە. 
کمــیش نبــوون ئوانی ل میــدانکانی شــڕدا ســریان نــایوە. ســبارەت 
بو پرس و ئو کورەوەریش ھشتا دەیانزانی چۆن ل تاقیکردنوەی بای 

  رچن.خۆشویستنی دسۆزی نیشتمانیکان دە
پویســــت ل گۆشــــ نیگــــایکی دیکشــــوە لو کــــوڕە گنجــــان بوانــــدرێ. 

 ،ــ ــزەونش ب ق ۆکــ و چوەی ئانــ رەی گگــوبــوای ئوان ســر ب  دەب
 و ئیرگـــونئ ،وانبـــۆچی ئ م باشـــبووبـــان، ب "ککـــدارییچ یـــاخیبوون"

ـــاخیبووان. خـــۆ کشـــتیک ڕکخـــراو ـــان ندای گڵ ی ـــۆچی پای تواوی ان، ب
بتالیۆنکی لگڵ خۆی ھنابوو، چکـی قـوڕس و نوشـیان پـ بـوو. ئـاخر 
چــــی لوە سروشــــتیتر بــــوو، چکک نکوــــت بردەســــتی جنگــــاوەرە" 
یاخیبووەکان؟ خۆ بگورەی ئم جـۆرە گریمـانی بـا، لسـر کنـارەک، ھر 

ــک بتالیۆنــک بچــاو تروکانواوە حازروبــازر  بک و تفــاقی تدەبــوو. چ ل
ە یــاخیبووە" چــی کــرد؟ ئوان ب نردراوەکــانی پالمــاخ، ڕکخــراوئو " ڕاســتیدا

ە سیاسیی توندان لسر کنارەکدا، یکمجـار جنگاوەرەکانیـان ڕکابرئو 
دابزاندن و بـ چک ناردنیـای ئۆردوگـایکی دوور ل ناتانیـا تـا پشـو بـدەن، 

وتییان بحسـتوە؛ لکاتـدا چک لوێ و لژر سرپرشتی سووپادا مانـد
 ل الینســــــربازانوە بکــــــو  ل الینل گریــــــز دەرنھــــــاتووەک نوەک 

ـــــانی ئ ـــــدەرە جۆربجۆرەک ـــــدە شـــــارەزاکانوە، ئوانی ل بن ـــــز کارمن رت
زنـــــدرا. ئمش قۆنـــــاخکی زۆر ســـــیری ئیســـــائیل کۆکرابـــــوونوە، داب

  داھاتووی "یاخیبوون چکدارەک" بوو...
ــدا لوــک دوا لنــادا وەخرانیشــتنی ئالتالڕوویــداســاتی گ کشــتییک کــات .
ـــاییلســـر  ـــۆڕی،  ڕنم ـــین گ ـــر ڤیتک ـــوومت ئاراســـتی خـــۆی برەو کف حک

یکمجار لنگری نگرت، چونک کاپتنی کشـتیک ھـیچ ئامـاژەیکی لسـر 
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و دوای ووی کـردە تلئبیـب ڕکنارەک بدی نکـرد تـا لنـگر بگـرێ. ئیـدی 
ئوە گڕایوە کنـــاری کفـــر ڤیکتـــین. کـــاتکیش برەبیـــان داھـــات، لترســـی 

ی نتوە یکگرتووەکان کشتیک ببینین، ڕکخراوئوەی نوەک چاودرانی 
  بیارمان دا دابزینی کشتیک بۆ شوەکی دوابخین.
گ مــ ــا، ئ ــۆ نــو دەری ــدنوەی کشــتیک ب ــب دوای گڕان ــنوە تل ئبی و ڕای

ب وەزارەتـــی ئاسایشـــوە کـــرد. ئـــم ب ئفســـری پیوەنـــدی  پیوەنـــدیمان
 مت ئـــنـــانوە. تـــتڕو دەگشـــ کشـــتیوەزارەتـــی ئاسایشـــمان گـــوت، ک

 ب یشــمان پرســی ئـــاخۆ مافمــان ھدابگـــرین.  ڕوونـــاکی ڕۆژل کشــتیک
ب  لو بــارەیوە شــتک وە: "ھــبت ئــوە مافتــان ھی.ئویــش وەمــی دای

ئیســائیل گــالیلی رادەگینــم." دیســان ئــم ئومــان بــۆ سرپرشــتیکردنی 
وەیــش لشــتکرد. ئبانگھ زانــدنی بــارەکــت،  دابب یوانمــدا گــوتی: لوە

  لوانش ھندێ لۆریش بۆ یارمتیدانی کارەک بنرێ...
 پیاوەکڕۆژل لپش بموە کفر ڤیتکـین. ئـڕایگ کشتیانمـان ئاوابووندا ک

دا ل شـودابزاندن و دەستمان بدابزاندنی بارەکش کرد. ئـم ھموومـان 
کارمان دەکرد، تا سعاتکانی برەبیان بردەوام بـووین. ئیـدی فۆکیکـی 

 ی نتوە یکگرتوەکـان بسـرماندا فـی. کشـتیکش بدیڕکخـراوسپیی 
ــووا بھر  ــ پل لکــرا. شــتکی زۆر چارەنووسســازان بــوو، دەب  نرخــک ب

  دابزاندنی بارەکدا بکین.
درایـــن.  الیکوە ب ســـووپا دەورە ل ھمـــووئوەنـــدەمان زانـــی،  ئیـــدی ھر

ـــدەی خـــۆجی ســـووپا  ـــامیکم ل  فرمان ـــر، ئاگادارین ـــک دوات کـــد خول چن
. منـیش وەمـم بـۆ فرمانـدەک نـاردەوە، دە خولکتـان مـاوە ھیپگیشت، 

دە خول ب کیـدا شتگکم لشـنیازی دیـدارپ ،ر نـابو ک چارەسـکـرد. ل
ــر ڤیدەمدا  ــت کف شــتکرا بچــدۆر بانگھ ــاکۆڤ مری ــا لگڵ ی ــا ت ــین و ناتانی تک

وە بـوو ئنجوومنی خۆجی بـدوێ، ک بلحـایبوونوە مڕاقـی ئ برپرسی
کی بــۆ برپرســک ڕەوشــووندا. یــاکۆڤ ڕکــی نخــوازراو ڕووداوھــیچ 

. ئوانــیش بنیانــدا لگڵ دەســتدارانی حکــوومت بــکون وەڕوونکــردن
ـــــۆ. ل ئـــــوارە ـــــاودرانی نتوە یکگرتووەکـــــان گیشـــــتن،  خ درەنگـــــدا چ

چاودرەکــانیش ئفســرکی ئمریکــی و یککــی فڕەنســی بــوون. نــونرانی 
ــــوت لــــنگڕن  ــــان گ ــــزیکوە وەســــتابوون، بئمی ــــوومتیش، ک ل ن حک
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رەکان ببپشـکنن. چاود کشـتیرەکـان داواینکـرد کچاود .نـارەکر کسـ ن
نــادەین بچــن ســر  ڕگــائــمش ب دنرمیــیوە پمــانگوتن، لم بــارودۆخدا 

  ن.ڕۆیشتپشتی کشتییک. ئوانیش 
الیکوە ب سرباز دەورەدرابووین. یکـک پشـنیازی  ل ھمووئم ھشتا 

ــت ئو خــا لنگرگــایی برامــبر کــرد کشــتیک بچــت تل ئبیــب، بچ
ی  لنو شوقامی فریشمان، ئش  کخشـر نسـل کوە بۆ کـاپتنڕەتبن

یوە دەکــرا خۆمــان ل ھلــومرجی ئــابوقک قوتـــار ڕــگدیــارکرابوو. لو 
ــن و منــیش دەمتــوانی  پیوەنــدی لگڵ حکــوومت بگــرم و  ڕاســتوخۆبکی

ھشـتاش ھیـوام وابـوو ک بد لکحـایبوونکی کۆتایی بو پرس بھنم، ئاخر 
 شــتنی کوڕەکــان، لھجب ــان بــووم ل ــدا ھی. مــن ب گوم گۆڕترســناک ل
گمارۆدانی ئوانیش لو شونی لی ھن، بم مریدۆر سووربوو لسـر 

  ئوەی من بۆم.
"لــرەدا تــۆ ھیچــت بــۆ ئــم پنــاکرێ،" ئو وای بمــن گــوت، "مــن دەموێ تــۆ 

  ی بکو ئو پاشاگردانی بالیکدا بخی."بچ
  ئمش کوڕەکانمان خکردنوە، تا لگیاندا بۆم.

الیکوە پالمـــاردراین. ب  ل ھمــووئیــدی ببــ ھـــیچ ئاگــادارکردنوەیک، 
ــدەم و  ڕەشــاش ــچوان ب ــارکی پ ــن ویســتم بی ــرا. م ــان لک ــاوەن تقم و ھ

ــی ل وە. یــاکۆڤ پــنم ــ بم ــۆ. بکــو ئم ھر زوو زەویــدا چقان دن: "تــۆ ب
 ســتو قــوڕە خل مۆی ئــبــ رپرســیارم. تــۆ دەبــــرە بمــن ل .ربچســب
دەربنـــ. خــــۆ ئگر وا بــــوات و  کشـــتیکش بم چشــــن بربــــکوێ، 

  دەتقتوە..."
ئمش ساتکی گـرنگ بـۆ رەوانـدنوەی پوپاگنـدەی چـە دوکک. ئوان 

بیـب  وایان نمایشکرد گوایلئمان بـۆ تکشتیی کست ئاراستنقئ ب مئ
 یــــت دان گۆڕیــــوە، چــــونکلی  کر  ھــــوترامــــبو کــــاتو بئ  کلھــــوت

جمـــانوەی چـــاودرانی نتوە یکگرتوەکـــان بـــوو. ئوان لوەش زیاتریـــان 
ـــاکۆڤ ک برپرســـیاربوو ل خـــۆ ژان، بدورگـــرتن ل خـــون گـــوت، گـــوای ی

وتننـــامککدڕـــدەی ســـووپادا مـــۆرکرد و ی خۆب ەســـتوەدانی لگڵ فرمان
ان راست و رەوان ھبسـتراو چیرۆککشتیکی خستونت بردەست. ئو 

 ھر لبربــوون. ئــم کشــتیکمان ھنــابووە برامــبر شــقامی فیرشــمان، 
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ب م خــاوەی ئرگــرتن  ئنگنی لپریــل، شــوی ئکمــاک خشــرەی نگــو
نــامکی کفــر ڤیتکینــی ڕکوت لو کــاتیرەی یاکۆڤیشــ، بــوو. ھرچــی دەربــا

  واژۆکرد، کشتییک گیشتبووە تلئبیب.
 منــا، ئــر پشــتی ئالتالســــک لدوایکات بیــب،  للئت یشــتینودا گنیوەشــ

 ن، کـــــام ـــــارەوە بکـــــورت تقیک بخرھاتمـــــان لکـــــرا. بنی لســـــر کن
شـــتیر پشــتی کرمانــدەی پیاوەکــانی ســر فســـبــوو، مکوڕبــوو مــن ل ک

کشتیک بمنموە. ئم وەمی تقکمان ندایوە. ب زەردە دەرکوتـن و 
 مرباز دەوروخولمـانی گرتـووە. ئــوت، ســوە، بۆمـان دەرکدنیـا رونـاکبوون
ــدا  ــدان، ک ل ھــیچ بارودۆخک نمــان پوە و بــارەکردن قســکمان بــۆ دووب

ان لکــردن ئوانــیش تقک راگــرن. گمییکمــان تقیــان لنــاکینوە. داوامــ
ـــی  ـــارۆدرابوو. ســـ بلم ـــو ل ئاویشـــوە گم نوەک ھر ل وشـــکانی بک
جنگی ل ئم نزیک بوونوە. یککیان بچکـی بچـووک تقیکـی سـختی 
 چووبــووین کفــر ڤیتکــین پــ ل مــ لو بلم بچــووک ســودارە کــرد ک ئ

ـــوانرا ســـر کشـــتیکی ئالتا ـــاپتنی کشـــتیکبوو، ک نت ـــا. کـــارامیی ک لنت
بشکندرێ. شتکی ناوازە بـوو، کـابرا یکـ بـوو  بلمک بپکرێ و تکوپک

 ی کرە ئازایانھ سو کستالنـای سـوڕاندەوە  تا ئئالیتال زانـانتم، لدیتب
و بـــارودۆخوەش ئوێ. ئکمـــان نی و پبگـــ کقی تلکشـــ ر بتـــا ب 

 ملـــان ب ـــووین. ھم ـــین ســـواری کشـــتیک ب ـــر ڤیکت ـــم ل کف ـــوو، ک ئ ب
  جنگییکش ل تلئبیب ھڕەشی لکردین. 

ئیــــدی ئالتالنـــــا گیشـــــت ئوخــــای بنـــــی ل زەوی بخشـــــ و لنـــــو ئو 
گزی مـــــابوو بگـــــات  ٧٠٠گاشـــــبردانی ئوێ نیتـــــوانی بشـــــجو، ھر 

یارمــان دا ھش بمــ ــک وشــکانییک. ئ ــین. کات ر لوــوە  چککــان دابزن
ــارەک کــرد، ھموومــان تووشــی شــلک ڕەوانبلمکــی بچکۆالنمــان  ی کن

تقیک ھـــاتین. یکـــ ل خۆبخشـــکانمان، ک (کنـــدی) بـــوو، دەمودەســـت 
گــولیکی پــکوت و کــوژرا. گــوللیکیش بر القــی شــموئیل مــرلین کوت. 

ــام ستاڤســکی، رکــخری تیمــ ی مزنــی "بقاچــاخ" ھنــانی کــۆچبرانی ئاڤراھ
سییکان و برپرسی ھزی لخوڕی ئالتالنـا بسـختی برینـدار بـوو. لسـر 

 کشــتیــاتپشــتی ک ــا دەھ ــدک ل  ت ــوو. ھن ــاد دەب ــدارەکان زی ژمــارەی برین
ـــان دەپکـــا.  ڕاســـتوخۆگوللکـــان  ـــاتکئامانجکی یش مـــن دەچـــووم ھر ک



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

274 

و چتر دەبـووەوە. کاتـک مـن پـردەکی الی  شونی کاپتنک تقک گرمتر
  کاپتم بی، ئاراستی گوللکان تایبت بوو ب شونک. 

لو نوەندەشــــــدا، ھاوڕکانمــــــان ل شــــــارەکدا، ک پیوەنــــــدیمان بیکوە 
بـگن کشــتیک.  بـۆ ئوەینمـابوو، ھویانـدا بـوو ھلکـانی ســووپا ببـن، 

ی دا، بمرجـک چیـدیک بـارەک ڕاگرتنـقئوسا فرماندەی پالماخ بیـاری ت
دانبزنین. ئمش بو مرج قایـل بـووین. تقک راگیـراو بـارداگرتنکش 

، چنـد برینـدارکمان لسـر پشـتی ڕاگیانـدوەستنرا. ئم ب فرماندەکمان 
ک ھن. بلم بچکۆالنکی ئم زیانی زۆری برکوتبوو، بککی کشتی

ـــــ ـــــدارەکان بکارھن ـــــو برین ـــــان لکـــــردن بک ـــــات. داوای بلمکم ان ندەھ
دەمیش ھیچ پزیشکک لسر پشتی کشتیک نبـوو، زۆر  بگوزنوە، تا ئو

  کسیش بسختی بریندار ببون.
ئفسرەکی پالماخ بنیـدا، دەسـتبج ل بنـدەری تلئبیـبوە بلمکمـان 

، دووان، کچـی ھـیچ پیـدا نبـوو. بۆ بنرێ. ئم چـاوەڕێ بـووین. سـعاتک
  ھلومرجی زامدارەکانیش تا دەھات شپوتر دەبوو. 

گرمانـدی. مـۆنرۆ فـاین ھـاواریکرد:  شتک بسر سـرماندا ھیکوە... لئیدی 
"ئوە تــۆپ! ئوان دەیــانوێ کشــتیک بســوتنن!" ئــم بــانگی فرمانــدەی 

ب وە، کنایبیرمان ھری پالماخمان کرد، برتاسـکی سراوەستان قنی ت
پــداوبووین. ئویــش وەمــی ندایــنوە. تــۆپی دووەم، ســم و چوارەمیشــی 

ھـــات. مـــۆنرو بئومـــد بـــوو. مـــن پشـــنیازی ئوەم بـــۆکرد، خـــۆی و  بدوادا
(ناڤیگــــاتۆر) نوەک ســــرباز  ھاوکـــارە ئمریکاییکــــان ک وەک رنیشـــاندەر

من ئــــــ ـــنوە. ئو ھر و  ھـــاتبوون، کشـــتیک جب ســـربازەکانیش دەمنی
شی لـکـان  گور تۆپوەکـرد گگـرتم. ئامـاژەی بڕانوەیو شـردەوام  بب

ــارە  ــبر ئو ب ــی، ل ھم ــوونی کشــتییک حتمی بــن، ئوا تکشــکان و نغرۆب
یک نمابۆوە بجگ ل ھدانی ئای سـپی نبـ. ھر ڕگتقمنییدا ھیچ 

ــرد. لــ ئم ــای لنــو ئو شــڕکرە شارســتانان دادی ندا.  ئوەشــی ک ھم
تۆپکــان بردەوام بــوون. دووبــارە داوام ل فرمانــدەی پالمــاخ کــردەوە. "تــۆ 
ــان؟"  دەبــ تقک راگــری، ئرێ بــۆچی ئمتــان داوەت بر ئــاگری چککانت

بکرن: "ئوە  ن تۆمارئوە بوودوای تاوک وەمی دایوە. دوا قسکانی ھی 
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تڕاگرتن ق کرمـانشـتا فم ھب ،کـی گشـتییمـووھ کـانی سـووپا  بکی
  نگیشتووە."

ــن،  ــاگری تۆپکــان بر بدەنی کشــتیک کوت پــاش چن خــولککی کم ئ
ئـــاگری تبربــــوو، چــــە دوکیشــــی لھســـا. ئوســــا یکمــــین ئرکمــــان 

ــیش  ــوو. ئوان ــدارەکان ب ــارکردنی برین ــارقوت ــد. ھــیچ کی ئازایانڕەفت ــان نوان ی
تۆقینک لئارادا نبوو. ھـیچ کسـک بـازی ندای نـو ئـاوەک. ھمـووان بو 
ــاز  ــدارەکانمان دەرب ــارامییوە جــوونوە. یکمجــار برین پڕی دیســیپلین و ئ
کردن. (فاین) جوامر بـوو. لگڵ ئوەی کشـتیک گـی ئـاگری لھدەسـتا، 

ی دەردەکـردن بوو، بھیممتوە فرمان ئو لسر پردی کاپتانییکی وەستا
واشــی و دەیگــوت، "برمــان و ھو فب ."خۆتــان بــ نمایی، ئاگاتــان لنــای ڕ

ئو نوەک ھر گیانی ئم، بكو ھی ئو مانی دەورووبری کنارەکش 
پارزرا. گر گمـیک تقیبـایوە، زیـانک زۆر گورەتـر دەبـوو. ئو بخـۆی 

یکـــی شـــۆڕی  ل دوایو برینـــدارەکانی دەگواســـتنوە، یک لبســـر کوت 
 گـــوللی تـــۆپ ل ئو کـــاتیســـر بلم بچکـــۆلکی دەکـــردنوە. ھمـــوو 

دەورووبری دەدان و کشــــتیکی ئــــاگر تــــبردەدا، کــــات برینــــدارەکانیان 
ـــان  ـــدا ھر ویزەی ـــن گویان ـــا و گوللکـــانیش بب لســـر تختدارەکـــان دادەن

  دەھات.
ل گنجکانمــان، لنــاو شــارەوە خۆیــان گیانــدبووە لــواری ئــاوەک. ھنــدک 

ئوان بلمـی بچــووک بچـووکی وەرزش و کیــف و سـفایان بکارھنــابوو، 
بب گودان مترسییکان، بناو دوکڵ و ئاگردا ھـاتن، ئگری تقیـنوەش 

ن و لئانوســـاتدا بـــوو، کچـــی ئوان ھر ســـویان لـــدەدا، بو بلم جـــوا
ــــکن،  ــــاز ب ــــان دەرب ــــاتبوون ھاوڕکانی ــــدێ. ئوان ھ ــــان گیان ناســــکان خۆی

  بکن.  ڕزگاربب، گرنگ ھاوڕکانیان  بیاریشیان دابوو ھرچی دەب با
ئالتالنا ئاگری گرت. ئو چکش ک ھندکی ھر لسر مابوو، وران بـوو، 

کی بش بــووە گــۆڕکشـتیک  ی کرانو پیــاوە بــوی ئکــۆم خشــانخۆب
  بۆ جنگ لپناوی گلکیان ل ھندەرانوە ھاتبوون.

ــام ستاڤســکی ھاوشــار ــزییل نخۆشخانشــدا، ئاڤراھ ھ ب م، ککباشــ   و
ــــــان  وزەی خــــــۆی ھزاران جــــــوولکی ل مرگ ب کــــــۆمکی نازییک
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ــــز ئیســــائیل، ب ڕزگــــار ــــابوون ســــر خــــاکی ئرت ــــانی ھن کردبوو، ھمووی
  ە سری نایوە. کۆستی ئویشم کوت.برینکانیو

ان کــارە ترســناککیان بــۆ جبجکردنــی نخشــی ڕۆژزۆر کس، ک ئو 
 ل بۆ قوتـاربوون میان وابوو ئت بینی، پرحکوومیان. ڕکـابکە سیاسـیی

وەش لک زیاتر بوو بۆ براکوژی. ئمایھ  
ــ گلــۆ، دوژمنــی بگــان لســر دەروازەی نیشــتمانی دایــ ک بــوو، ئــمش ل

ی چککانمــــان ل لـــوولبارودۆخکــــدا  ل ھـــیچ"ســـوندمان خواردبـــوو: 
  ."ھاونیشتمانیی جووەکان نگرین

پاشتر، کوڕەکانی ئیرگـون، بوانش، ک ل سـر پشـتی ئالتالنـا  ڕۆژکچند 
ـــران ک  ل ھمـــووبـــوون،  ی پالمـــاردەران ڕووبڕووبرەکـــانی شـــڕ دەبین

و کـــۆھن ل فالدلڤیـــا و ناتـــان کاشـــمان ل  وەک جـــۆ ببـــوونوە، پیـــاوگلکی
لندەنوە. چۆن پاوانان ل ئۆرشلیم شڕیان کرد تا گیانیـان دانـا، کاشـمان 

ھ ر شــارە رلــاری ســ ــۆھنیش ل دوا پالم ــا و جــۆ و ک شــکی ســر مالھ
  درینکدا  کوژران.
وە یــۆڕادکــرا، مــن ل دا، کــات کشــتیک خــاپوور١٩٤٨لو شــوەی ســای 

ســـبارەت ب کشـــتیک، دەربـــارەی چککـــان و کوژراوەکـــان دوام. چـــاوم 
جۆرک ھبوون، لسـر  ل ھمووپببوو ل فرمسک. لودا پاوانی مزن 

کورســیکان گۆیــان گرتبــوو، ھایھۆیــان بــۆ "ھستوســۆزە نرمونیانکمیــان" 
ک ھسـکـدا ریـزە فرموشن! لڕێ با ھایھو بکگشا." لویسـت دەکپ ن، ک

اوـک دەبـ یزارب؛ لودا فرمسـک ھن ھر پناکا ھیچ پیاوک لیان شرم
شــانازییان پــوە بکــا. خــۆ فرمســک ھر ل چاوەکــانوە نــایت؛ ھنــدک جــار 

ـــارییوە  ل دوەوەک خـــون  ـــدا فرمیســـکک ھن ل خمب ول .ـــدەقو ھ
.دواوەین فریادرەسی بسکیش ھن، فرمدەڕژھ  

ــــــی چیرۆکھرکســــــ بدوای  ــــــی، چــــــارەنووس من کمــــــدا بچــــــ، دەزان
نالواندۆتوە. ھر ل سرەتای سانی گنجـیموە برسـیتم بینیـوە و لگڵ 
خم و خفتیشدا ئاشنا بووم. زۆر جاران مرگ بسـریدا داوم، ئوسـا چ 

ن ل سر خاکی نیشتمان ب یان لسر خـاکی بگـان، بم بـۆ ئو شـتان مـ
ھرگیــــز نگریــــاوم. تنھــــا لو شــــوەی ک جــــاڕی دەوت درا؛ لگڵ ئو 

بوون ھن ھروەک ڕزگــاریش فرمسـکی ب ڕاسـتشـوەی ئالتالنـا... گریـاوم. 
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ــا لنــوان  چــۆن فرمســکی کۆســت ــدا کــات ھی ت ون. ئــاخر لوتنــیش ھک
ن خـون و فرمسـکدا یککیـان ھبژــری. ھنـدک جـار وەک یاخیبوونکمــا

ــری کردبــووین، شــتکی زۆر چارەنووسســازانی خــون  ر فنوســدژی چ
جگی فرمسک بگرتوە. ھندک جاریش، وەک ل پرسی کشتی ئالتالنـادا 

دایـــن، شـــتکی چارەنووسســـازی دەبـــ فرمســـک جگـــای خـــون دادەرســـی 
ــان بر  ــایبتیش بــۆ ئوانی گوللی ــاد نچــ، بت بگــرتوە. ئوەش دەبــ لی

لتالنــاوە نــا ک ئوانی ســر پشــتی کشــتیکیان کوشــتن و تقیــان ل ئا
  بریندارەکان کرد و لوانش ل مشخی گەکدا ھتبوون.

 ەیــان نکن ک "یکــ جختــی لکردبــوون واڕەفتارلــگڕێ بــا فشــفش بو 
بــکن"، ھروەھــا خۆشــیان ل برپرســـیارتی ندزنوە. لــگڕێ بــا ھمـــوو 

ــاد شــتکیان ــتوە ک  ی وــکبک ــ، ھر ل قپل ــادکردنوە ب ــی ی ــاتنی  ھ دەرھ
پـالنک تـا کۆتاییھـات ب دوا شـلک گـولل ک کشـتیکی سـوتاند و خــونی 
لبر چۆڕانـدەوە. خــۆ ئگر ئمیـان لبیــر بـ، بکــو ل ھسـتی ئو پیــاوە 

ن، ھبگوەش تکو لرن: ئیدی بناوی بیاندا لوھ ن کبگوا ندێ جـار ت
ـــک  باشـــترە وەپیاود ـــرا،  ل ـــزەونی لئیســـایل ک و کـــارە قبارەت بســـ

  لبر ئاکامی شتکان دەگرین... ژێ، لوەی زۆر کسفرمسک ب
ڕی، ھــیچ شــــپوە ھــات و تم شــوەک ڕئیــدی بومــا، نقکی براکــوژیش ن

و شـتک لبار برێ. سـرەڕای ھمـو ،دایک بب ل بر لوەیدەوتی جوو 
 وما!ڕوویداکق ر نڕی ناوخۆ ھش ،  
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 13بندی   

  یکتی برگریی
  

ـــاوینی  ـــاوین، ھ ـــایی ھ ـــرس و تـــۆقین؛ ١٩٤٥کۆت ، ســـرەتای ســـرکوتن و ت
ــات.  ــان کۆتایپھ ــی دووھمــی جیھ ــوو. جنگ ــوا ب ــدی و ھی ئوم ــ ســرەتای ب

 ەنــدی نریــان لدەســتبجش یکتــی ســرکوتووەکان، ئوانی ب برژەو
ــوون، شــیرازەیان ل ــار ب ــگکدا دژی دوژمنکــی ھــاوبش ھاوک ــاریک  جن ب

ــاوا دەســتیپکرد، ئمش بــۆ ڕۆژھت و ڕۆژھدەوەشــا. کبرکــی نــوان  ئ
ـــی  ـــۆ جنگ ـــان یســـھمخۆئامـــادەکردنبوو ب ، ک ل ھـــی پشـــخۆی زۆر جیھ

نی ناب. بـۆ گلـی دڕندەیی و مرۆڤایتیشدا ل ل مژوویسامناکتر دەب و 
ـــۆنی جـــوو ـــوو بســـر تیوت ـــاوین ســـرکوتن ب جـــانوەر، بم ب  ٧٠ئو ھ

 ب فرمــییـدا و ل دوایتـۆقین بوبــووەوە.  و خانکشـی تیـرۆر و تــرسوڕو
ئو  ل ڕــــیدوا قکــــردن بکــــۆمکی جووەکــــانی ئوڕوپــــا ســــلمندرا. 

کـۆمک گـۆڕی بوڕوپا بـووە یوەرەدا، ئجان ورە بـۆ ملیۆنـان دوژمنی گ
و. ئوەی ئم پشبینیمان کردبوو ھات دی. لو حڤدە ملیۆن جـوولکی وج

 باکـانمـان بکلکی گی وە. سنھا یازدە ملیۆنیان مانرتاپای جیھان، تس
  بردران. بب برگری لنو

ــــانل ئرتــــز ئیسائیلیشــــدا  ــــومی، ک ن خــــۆی ڕاوەدون ــــای لی ی ئیرگــــون زڤ
، بردەوام بــوو. ھشــتاش چاوەکــانی ٧١ەدا و ن تۆشــی کــردەوەبدەســتو

ئم لسر ئایندە بوون. بکۆتاییھـاتنی جنـگک، جیھـان بـۆ ئـم کـرایوە و 
توانیمان سرنجی جیھان بۆ ئو گۆشـ بچکـۆالنیی وتکمـان رابکشـین. 

ی ئاسۆیکی فراوان لسر خباتکی وا بوو. چوسنرەکشمان چـاوەڕ
ــۆ  ــاوی خۆبخــۆ، ئوســا ب ــو شــڕکی مدەنــی خون ن ــن ــم بکوی دەکــرد ئ

برین. ل گلـۆ، ئـمی یـاخیبوو بیارمـان دا  ئاشتی و بادەستتی پنای بۆ
                                                                                       

ان      Teutonicتیوتۆنی   ٧٠ ان ناوی انی و رۆمانییەک ژوودا نووسەرە یۆن مانی کە لە م کی ئە ئاماژەیە بە ھۆز
. ناوە. وەرگ   ھ

ان.     ٧١ انە نەوەک عەرەب و بەریتانییەک ی جووەک ان و ئاژانس راوی ھاگ کخ ردنەوە لە ڕ ە ک ۆ ت لە ت مەبەس
.   وەرگ
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لم پنتشــدا بئومــدی بکیــن. لگڵ خــای وەرچرخــانی جنگــی دووھمــی 
ــدا بردەو ــدا نوەک ھر لســر خباتکمان ــدا، بیارمان ــین، بکــو جیھان ام ب

  بکینوە. چتر توندتر و تقالمان  ی نوخۆیش، ھوڵڕاوەدونانوای 
 مو کــاتئــئ  شــنیازمان کــرد و نووسیشــمان، کتــیپرایتی  ڕابســایک

دوو  ل ھردوو بش ل ئاژانســی جووەکــان و ل دەرەوە،  ل ھریوشــیڤ، 
 ھنگــاوی یکمـــی ببــنوە، ل و خکــانکی نــاحزبی، دەبـــ کــۆ پــارتی کــار

  پکبھنن: ەشۆڕشگانشدا دوو دامزراو
 حکوومتکی کاتی جوو. -１
 (نیشتمانی). ئنجوومنکی بای نتوەیی -２

دابنــــدرێ ک ئنـــدامکانی حکــــوومتی کـــاتی ئوانی جاڕنــــامی  "دەبـــ وا
دەکن، ئگر نچن باری ژرزەمینیی، لوانی دەسـتبج  دامزرنر واژۆ

الی و  نلوە بخۆشــیب وان دەبــن. ئوە بگیــرریتــانییتدارانی بدەســ
ـــان ئو چارەنوڕ ـــان ک چـــۆن ب ویســـک ی ـــن برچاوی ـــایلبن، ئوە بن ســـ ق

ســانی ئاسـایی و برک ملیۆنـان کزاران ســریان ھردەی دینـی و رۆحــی ســ
 بـ ک ل مشـکداخۆیان و گلی جوو دانا. ھروەھا دەب ئوەشـیان  لپناو

ەیــان، چ دەرەکــی یــان تایبتمنــدیانتر نــاوەخۆیی لنــو ڕەفتاربــایخی ئو 
ــد ھبگــرن.  ــاوەرەوە تــا ســرکردایتیکردنیان بھن ــاپۆرای جم  ھر لبرئ

ئو ھـــۆیش "کۆنفرانســـی نونرەکـــان" دەبـــ پـــانلی دووھم و ســــھمی 
ێ، ئوان حکوومتی کاتی ھبژرێ. ناسنامی ئو ئنـدامانش ئاشـکرا نـاکر

ل رزەمینییانژ باتدا بن دەبرایـی گیـران یـان خکـانی بماک ندامبادا ئن ،
  خران. لکار

ـــــاتی  ـــــوومتی ک ـــــای نیشـــــتمانیش، ک حک ـــــوومنی ب دا ل برامـــــبرئنج
ــی،  ــان پکب ــونرانی ھمــوو الین جووەک ــ ل ن ــدابرپرســیارە، دەب  ل کاتک

نبـــ  ھر ھـــیچتوە، بم دەبـــ ســـربخۆیی سیاســـیانی خۆیـــان دەمنـــ
لگڵ الینـی کمــی ئامـانجی برنــامی سیاسـی، کــۆمیتی و ئــابوورییوە 

بـاری میـدانی سیاسـی  ھر دوول کۆک بن. گومانیشی تـدا نیـی، ئو بنمـا 
ـــاپۆرای گڕاوەکـــان بـــۆ نیشـــتمان،  ـــوومتی کـــاتی، ئ و  کـــی ئـــازادڕژم(حک

وو نیشــــتجیانی وت) و کــــایی دمــــوکرات، مــــافی یکســــانی بــــۆ ھمــــ
ن و ھمـــوو چینکـــان کـــۆمیتی (برزکـــردنوەی ئاســـتی ژیـــانی کرکـــارا
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یستیکانی ژیانیان پ ل کموکـوڕی بـووە؛ بـیمی کـۆمیتی، ئوانی پداو
چاکســـازی کشـــتوکای، دابشـــکردنی زەوی کشـــتوکای لنـــو کرکارانیـــدا، 

گشتی تگوزارییرتی گشتی بۆ خزمک.گیر ببکان) ج  
ی ســـربازییان ڕاپڕینـــ"حکـــوومتیش دەبـــ: دەســـتیکی سووپاســـاالر بـــۆ 

دابمزرن؛ ئنجوومنکی کۆمیتی و ئـابوری بـۆ مـانگرتنی گشـتی بزۆر 
ــاری دەروەش بــۆ  شــوە و پداویســتیکانوە بخــوقن؛ ئنجــوومنی کاروب

ــدا بن ــی دەرەکی ــدی لگڵ الین ــدنی پیوەن ــای؛ ئنجــوومنکی دامزران ــت ک 
قانونییانش دەب دابمزرن بـۆ ئوەی دادگاکـان سـربخۆ بـن و پـۆژەی 
 ک نـزرش دابموە؛ دامودەزگـای دیـکدەستووری کۆماری عیبری بنووسن

".ب کانی دیکشھاتنگ یان پداویستی جپ ل 
2 

وە لــاردان ــدان بــوون. ئــ ک م نونرمــان ھمــبر پشــنیازەکانمان تایبتمن
ناوەڕۆککیـان  بـۆ ئوەیناردن الی ئوانی یاداشتنامکیان بـۆ چووبـوو، 

  بکینوە و وەمکش وەربگرینوە.  وونڕبۆ 
ــامیتزوری  ــارتی میزراحــی ب ئ ــۆچکردوو، ســرۆکی پ ــی ک ــایر برلین ــی م راب

ـــۆ ـــا کســـم ب ـــوو: "ئگر ھـــات و پنج ـــی  گوتب ـــادەی واژۆکردن ـــی، ک ئام بن
دەکم،  زەکانیان بـــ، ئوا مـــن یکم کس دەبـــم یاداشـــتنامک واژۆپشـــنیا

شــکۆ  و ب ابــی برلـین پیــاوکی ئـازاڕبم خـۆ تـۆ ھلــومرجک دەزانـی..." 
بوو. جارکیان ک کنوپشکنینی بریتانییکان لوپڕی دابـوو، ئو پشـنیازی 

م. منـیش رـز کی ئودا خـۆم حشـار بـدەل مابۆ ھاوڕکانم کردبوو، بچم 
ــانی ئو  ــزانینم بــۆ میھرەب م ڕو پکــاری ئاسایشــ ــارد. ئودەم ب ــای ن ــی زان اب

ابـی برلـین بھـۆی ڕ، واشـم بینـی پویسـت ناکـا  ژیـانی ئوەندە خراپ نبوو
  خۆموە تووشی دەردەسری بکم.

ــم وا ــۆ، ئ ــ گل ــردەکینوە ک زۆر  ل و ھق ســرکردە حزبییکــان  ەواڕبی
گــ ــاو ئوەی توقــی ژیــان و پ ــان بــخن مترســی و فالکتوە لپن ی خۆی

ختگیری لــو ســ ــی ھم ــیکنوە. مل ــکن و ب ــین ڕو نتوەک شــل ب ــی برل اب
داوای لکردین پسندامی پنجا کسی بۆ بـبین. ئـم لبدیھنـانی ئوەدا 
ســرنکوتین. تنــانت واژۆی پــنج سرکردەشــمان پــ کــۆنکرانوە. بم 

بش" کـاری لکپجـاڕیی "زیـرەکت گنـانبووین. تدیش نکـرد.  ئومن مئـ
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 دەمــــانزانی ک مــــ ــــم لوەدا ھ ڕاســــتیئ ــــوو، ئ ن. ئوەش جوھرەک ب
ــاری  ــان ل ئای ــووین. پشــنیازە بنماییکم ــرایوە، کچــی ل ١٩٤٥نب دا رەتک

ی ردەمل سـکـرا. سـ سـاڵ تنـانت  دا پسندکراو جبجـش١٩٤٨ئایاری 
  و فۆکشدا ماوەیکی دوورودرژ نی. ڕادیۆ

چنـد  ل مـاوەی ل ڕاسـتیداگپجاڕییک تنانت س سانیشی خۆ نگـرت. 
ھــم. بھیــوایی  ی پشــنیازەکانمان بــوو بڕەتکــردنوەمــانگکی کم  دوای 

بڕـوە چــوو،  ل بریتانیــامزنک زۆری نبـرد گیشـت. ھبژاردنــی گشـتی 
ــاڵ ھمــوو  ــامکی ت ــانی وەک ت ــاپویكی مــاوەی جنگــی دووھمــی جیھ خی

  لبن ددانان مایوە.
ئلیاھۆ گۆلۆمب لو دیدارەی لبارەی ژرزەمینییدا لگـم سـازدابوو، دنیـای 

ــار  ــارتی ک ــاکــردموە لوەی، گر ھــاتوو پ دا دەســتی وەرگــرت، ل بریتانی
ان" بـۆ جبجــدەکرێ. دیــاربوو ئوا "بالی کمیـیوە بشــکی داخوازییکانمــ

الی گۆلۆمـب نبـوو. بیـروڕایک  ب تنیـائو بوا سـاویلک و سـاکاریی ھر 
ــا جۆربجــۆرە  ــانی لنــو دامودەزگ ــوو لنــو زۆر ل ھاوکارەک ھاوبشــیک ب

ئوانی ئو خیاپویییــان الی  ،جووەکانـدا. شــتکی سیروسـمرە نبــوو
بناوان گرتبوو، ل خۆیان ب  شکسـتی ک بڕین کاتدەپخۆشیان ھرچـچ 
ـــاتل٧٢و (ئـــدن) ـــان زانـــی و ئ ـــاھنگگان  ٧٣ی ـــان گـــرتنوە. ئ و بڤـــین جگی

متمانیــان بو شــتبوو، ب گــۆتی خۆیــان "ھاوپیمــانتی دــرین"ی زایــۆنیزم 
بوایــان ب  می کــاری بریتـانی. ئوان کـورانلگڵ بـزووتنوەی سۆشـیالیز

فرانســـی بالکپـــوولی پـــارتی کـــاری بریتـــانی کردبـــوو، تیایـــدا بیـــارەکی کۆن
ل فلســتین دابــمزرێ. تنــانت بڕــز ئــاتل  وبــوو دەوتکــی جــو داخــواز

دانیشـتوان عرەبکـان راگـوزێ. لو مـاوەیی بر ل  دابوو، بنی ئوەشی
 ــان ل ــوو شــلگیران١٩٤٨پالمــاری عرەبک ــانی ب  دا ، ئوە دەســتی بریت

ھبـــن بكـــو دواتـــر بســـرکوتویی  ل وتداوای ل عرەبکـــان دەکـــرد 
ـــان  ـــارتی کاری ـــنکی پ نیـــوەی ب ن کـــ وان بـــدی دەکـــرا ئ بگڕـــنوە. ئی

                                                                                       
وو،   ) سەرکردەیەکی کۆنسەرڤاتیزمەکانی بەری1977-1897ئەنتۆنی ئیدن (  ٧٢ گری چەرچەل ب تانیا بوو، ج

ان     دا پارتەکەی بژاردن یش لە ھە وو، لەدوای جەنگ ری دەرەوە ب دا وەزی ی دووھەم انەی جەنگ لە می
.   دەرنەچوون.وەرگ

ل (  ٧٣ منت ئات ڤن (1967-1883کل رنست ب ) دوو سەرکردەی پارتی کاری بەریتانی 1951-1881) ، ئ
.بوون، لە دوای جەنگ یەکیان بووە سەروەز   یر و دووھەمەکەشیان وەزیری دەرەوە. وەرگ



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

282 

ــوەی دووھمــی. نیــوەی یکمــیش  ــبت نی دی: ھ ــاوەت ــوایھن خۆمــان   دەب
  بنین. بدی

بکیــنوە،  یشــی یـادەکـانی دواترب ڕۆژ ١٩٤٥انی ڕۆژبــوو ئو  ھر چۆنـک
دەب ئم ب زەحمت لوە بگیـن ئـاخۆ چـۆن سـرکردە فرمیـی جووەکـان 

ــــۆ  ــــوون، بم خ ــــوقین نابینــــا ب ــــی خ ی. ڕاســــتی ڕاســــتیبوشــــوە بزەی
 ـــار ل ـــارتی ک ـــان ب ســـرکوتنی پ  ٢٩کیفســـازییکی ســـرکردە فرمییک

نتوە  یڕکخــــــراو ئو کــــــاتیدا لوەشــــــی تپيانــــــد، ١٩٤٧نــــــۆڤمبری 
یکگرتووەکــان بیــاری دابشــکردنی فلســتینیان دا. داڤــار، ئۆرگــانی فرمــی 

 کـان لرمییرکردە فی سوتنی پـارتی ودا نو١٩٤٥زمانحارکسـیبووی: "سـ
ھـدابوو، ئوا  ڕاشـکاوانکار، ک ل ھمتـی ھبژاردنیـدا ئـای زایـۆنیزمی 

ۆنیزم لنـــو بیـــروڕای ســـرکوتنکی بـــ گروگـــۆی داخوازییکـــانی زایـــ
  بریتانییدا."

  ئو پیرۆزبایی گرانبھایش بۆ سکرتری پارتی کاری بریتانی نردرا: 
"ل کانگــــای دوە ســــو ل ســــرکوتن نایابکتــــان دەکیــــن. کرکــــارانی 
 وییـــدا بتونوەیـــی و نتتی نرپرســـیاری بوپـــایبـــارەی پلســـتین للف

پشـــنگ دەگـــرن. ئـــم  ون برزەکی ئـــوە بدۆســـتایتی متمـــانوە نمـــو
وامــان بب جیتـــان ھکزنم خشـــکردنـــی نجدەمودەســـت کـــار بـــۆ ب ،

ـــــار کردنی پاشـــــماوە ناســـــۆرەکانی گلکمـــــان دەکن و نیشـــــتمانکی ڕزگ
 سربخۆشمان بۆ بنیاتدەنن." 

ــارە شــاد و  ــای ئو وت وبرووســک رۆش و بــدا وتــار و  پ ول ،جۆشــان
دلنـی مـژدەدەرانب و لوانلت  وانی بارگاوی لنـانبـوون. تش ھ(سـیام)

 کــورتی: گــوایبیبــدا شــای و لۆغــان بــوو. بلئکانی تقامر شــســــدا لول
 -سرکوتنی پارتی کاری بریتانیا، سرکوتنی ئـم بـوو. دەسـتکی ئـاتلی

ـــونتوەیی، بڤـــین گیشـــتن ئوپری پـــگی برپرســـیارتی نتوەیـــی و ن
  ئیدی دەب  جووەکانیش دخۆش و کیفساز بن.

بارەت بــک ســراوردو بــوارە بل رنجی ســرکردە  مــایوەی ســکــاردان
فرمیی جووەکان لگڵ یاخیبووەکان ک لژـر زەمینـدابوون گـوای "ئاسـۆی 

 خیـاپوی ئوان دەھـۆی ل کاتکدای سیاسیانیان" کورتھن، بکین. ڕوانین
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امی خـــوارەوەی ڕاگیانـــدنگشـــبینیان دەکـــوتی، ئیرگـــون زڤـــای لیـــومی ئو 
  بوکردەوە:

ل کت  پارتدەس  ر لت. بدەس یشتریتانیا پارتی کار گب خۆی  "ل
ائیل راست گرتبوو کتی ئیسباری الری  و  ائیل بکـاتوەی ئیسوە ببکات

زایۆنکـان، ئوانی بـۆ زایـۆن  دەوتکی سربخۆ، ک ھموو  دوورخـراوە
ب وە. ڕۆشنپنڕبۆی بگ ،  

ــــــۆی  ــــــای  زامنــــــی دەســــــتبرکردنی ئامــــــانج  ل خۆیــــــدا"ئمش خ وات
ووە، پندی ل ڕاھاتناسۆر  و نتوەییکانمان ناگین. گلی جوو ک ل ژان

ئزموون وەرگرتووە. پیاو و الینکانی ل ئۆپۆزسیۆنن... ئوە بیست و پـنج 
دەگـرن. کـاتکیش  ئاشـکرا لخـۆونوڕو زۆر بن دەدەن و پابنـدبوونی سا

 وانر قوە ســنڕوە و دەگز دەبنکانیان پاشگگفت ت لر دەسسند
ــاوبردنی  ــانبردنی وتکمــان و لن ــامکش بت ــان. ئاک کــۆنکی پــش خۆی

سـش ملیـۆن گیـان لشـ ب ش کزمـوونو ئمان بـووە. ئککلـی خر گ
شـــڕی ڕزگـــاری، ســـربخۆیی و  تنھـــا  بجـــوو کوتـــووە، فریکـــردین 

 لــۆ گ ــازادی ب ــودەوتی دەجــون و ئ ت و ھۆکــاری نخش، سیاســــاب مان
 .نمان دوتاوەکوساوە و فچ  

 شتم دەرھاوژووی"ئوەی مکان ... تنجگ ش  ککباتدەیخوا. خ ک ی
" کـــراوە کوە نیانـــدنڕگـــالون، بـــۆ ئرمـــانی اگی یـــان "ف"ی دۆســـتاننام

ــانج  ھوەشــانوە"ی بدوادا ــاکراوە، ئام ــۆ ئوە برپ ــاتک ب ــ. بکــو خب ب
بنڕەتییک دەستبر بکرێ: ئویـش دامزرانـدنی  دەسـتی جـووە لسـر 

ــــانجک بدی ــــا ئام ــــ ت ــــان. ئمش بردەوام دەب دێ. ھر  خــــاکی جوولک
ــاوە. دانبۆیشــ ئــم چککانمــان  و ەشــ ڕئوەشــ، وــای ھ ھر لبرن

 مویش، ئـئ بب ،مـاوەیگوڕەش نـد  لو چی ڕۆژئڕابـردووان  چـووین
  نو قۆناخی چکردنوەی ئۆپراسیۆنکان.

یی ک ھمــوو ئنــدامانی حکــوومت، وەک ڕاســتیامــانی  ئو ڕ"لــ ل ژــر 
لشـاو گڕانوە  برنـامی بگرتووە، ک  ئندامانی پارتی کار، ئوەیان لخۆ

 مئ ،بکی جوو ھتزراندنی دەوبۆ خاکی باب و باپیران، بۆ زایۆن و دام
ــم لوەدای دەرفتکیــان بــدەین ئــاخۆ ئوان لســر  وای دادەنــن ئرکــی ئ
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ــی پشــینکیان  گــا-ڕســتیان  -ی حاشــایی و ناپــاکییڕبدەڕۆن یــاخود م
  یی و بشکۆکیان  بب دواکوتن. بجگیاندنی لخۆگرنت  گشت

 کی کـورتنھـا مـاوەیر تمـان، ھکلنگژەی گرچاوی زانینی تبنـد –"لچ
دەکرێ ئاخۆ ئوان بیـاردەرن  ئوە داوا -ھفتیک ھشتا نبۆت مانگکیش

 شــــندروەکــــو زۆر ئکــــردار؛ یــــان ھ ــــتوەی گفتولفتیــــان ببر ئســــل
ــک،  لوانی دوا مرگبارەکــانی گلــی جــوو ئو ەش بخــرت ســر ئوانــی دی

بچـ بوەی ھمــوو بیکوە ھاوارمـان دەکــرد، برەو  خیـالپوی ک لنــاو
  جنگ، شڕ تا کۆتایی، شڕ تا سرکوتن."

ھشــتا چنــد ھفــتیک تنپڕیبــوون و بــگک ســلمندرا. بڤــین دەمــی 
ــوی ســا ــاو گ ــانیش لن ــی کــردەوە و شــکری شــکاند و جیھ ویلکیتیدا تق

 ــارتی کــار، ن ــاوینیش بســرچوو. ن بنــی پ ــی چــلی ھ ــدەدایوە. خون ل
بالکپــــوول، ن یان لکانســــی کۆنفیـــارەکر  بھــــیچ. ھ تی و ندۆســــتای

مستکۆ کۆنکی بریتانی مایوە، بڤینـیش وەک کسـکی نـاحز ب جـوو 
  وەک پشینکانی دەرچوو.

گـاری دژە شۆڕشـی ڕۆژترین و شـرمزارترین قۆنـاخی ئو بئومدی سخت
بریتــانی بــوو. ســرکردەکانی ئاژانســی جووەکــان لوە تگیشــتن، نــاتوانن 

سـرکۆنی  کدیـ چیدی ھاوکاری ئو "دەستداران" بکن. فرمان درا چـی
فنراوان کـردنوە ک الیـان بـوون. ڕئیرگون نکرێ، دەستیشیان لو گیراو و 

ارەکانی خــۆی خــاوکردنوە. یکمــین ئامــاژەی ھســتپکراو بــۆ ھاگانــا فشــ
  دامزراندنی برەیکی یکگرتووشمان درا.

 ـــ ـــانزانی دەب ـــم دەم ـــوونی چشـــتبوومان، ئ ـــاویی ئو ئزم ســـرەڕای ت
ژ بکین ک ھمیشـ مان و دەستمان بۆ ئو ئامانج درتینوتاو بدەینبر خۆ

وو، برەیکــی یکگرتــوی جــوو دژی سوداســری بــووین؛ جنگکــی یکگرتــ
ریکمـان ل پنـاو گیشـتن ئو ەچوسنر. ئاخر، ئم چ قوربـانی و  کورەو

بخـۆدا  یش، یک ل ھۆ یکالکرەوەکـان بـۆ ئو دانب ڕاستئاکام نبینی؟ 
گرتن سرسـوڕھنرە بوابوونمـان بـوو ب حتمیتـی برەیکـی یکگرتـوو. 

. ئیــدی قوربانیکانمــان بفیــۆ نچــوون. ھمــوو ەکی ھــاتڕۆژھنــووکش 
پیاوــــک چ ئوانی ناپاکییــــان دەرھق کرابــــوو، چ ئوانی پشــــت دیــــوارە 
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تلبنـــدەکانوە، ئوســـا چ ل وت یـــان لســـر خـــاکی بگـــان، دەمودەســـت 
  پشتگیری بیارەکیان کردین.
ین. لــ بنمــای جنگــانکی یکگرتــوو قــایلبوو بئیــدی بــ ھــیچ خۆپــارزیک 

ئــم نمانــدەتوانی  دەســتبج ب دانوســتان رازی بــین. ئــاخر ھشــتا ھاگانــا 
ی البـــوو، ئمپیاوەکـــانی ئـــ ل کـــی ژیـــریننگـــاوەرە دو جـــلیـــازەر، ئ ر

ــــان ال ــــانی بســــربردبوو،  زەمینیم ــــدا ژی ــــومرجی ک تی ــــابوو. ئو ھل م
وان ھچـی ئی داڕزانـدبوو. ککشسـاغیواوی بـاری لتیــانتوانی برگیـز ن

گیــان و ورەی بشــکنن. ئــم ب ئفســرەکانی ھاگانامــان گــوت، ئــم گفتوگــۆ 
ـــیچ  ـــدنلســـر ھ ـــا ڕاگیان ـــاکین، ت ـــاتیامیک ن ـــاری  ئو ک ـــان"ب " ڕاوەدون

دەمی ئلیــــازەر ھشــــتا ھر گیــــرا بــــ. ئوان  بردەوام بــــ، یــــان تــــا ئو
 وە کنـــنڕمـــان بـــۆ بگو پیاوانیانـــدەتوانی ئکانیـــان ڕادەســـتنریتانییی ب

کردبوون، بم ئلیـازەر ھشـتا ھر لبـن دەسـتی ئوانـدا بـوو. ئـم ھمـوو 
دا ڕووناکـی ڕۆژکـیـدا ئوانـیش قـایلبوون. ل ل دوای، ڕەتکـردەوەسازشکمان 

ــدەران  ــاراکی ل ھن ــاروانی ســرچی ک ــۆ ئوەی ک ــازەر  دەرکوتوە، ب ئلی
  دەست پبکاتوە.

ـــازەر ل ـــا ب کشـــتیکی نوت ئلی ـــاوی ھانانی ـــان بن گڵ ئفســـرکی دیکم
ئیرگـون ل ھنـدەران  ئوە بـووئلیـازەر  ڕنماییھگر ئاودیوی ئیتالیا کران. 

پبکاتوە. ئلیازەر ھمـوو  رکبخا و نخشی گڕاندنوەی جووەکان دەست
ــدەران ھســای ــی ئرککی دا. ئیرگــون ل ھن ــۆ جبجکردن وە. ھولکــی ب

پشـــــت بـــــوو لکـــــی پازروەھـــــا وەک ھھ  پشـــــت ھـــــ ـــــدەران و ل ھن
ــرس و ل ــز ئیســائیلدا ت ــان. ســنوورییکانی ئرت ــ دوژمنکانم د رزی خســت

وەھـــا ھــــزەکی وەک ھزکــــی یدەگ بــــوو بــــۆ یککانمــــان ل ئرتــــز ھر
ب ائیل. لتووشـی  ئیس مران" ئـنانی کـۆچبقاچاخ ھوای "بشوھھۆی ک

رادیکی زۆر بـــووینوە. ل ئیتایـــا ئلیـــازەر داوای دوو کشـــتی کردبـــوو. نـــام
نتوەیــی ل وت یکگرتووەکــانی ئمریکــا و  ڕزگــاریکــۆمیتی  عیبــری بــۆ 

ــــوومت ل ھــــادرا کرەســــتی پویســــتیان  ــــی شــــمندەفرەکانی حک کر
ــانی پرســک ــدەرەک بــوون قورب ی خستبردەســت، بم ئاژانکانمــان و بن

وە، کندنســـتۆ ل کـــبـــوو. یوە نمئـــکی بیوەنـــدیکـــان  ھـــیچ پمیگ
کشــــیان ورانکـــرد. ئیــــدی کـــاری گڕانــــدنوەی ید ئـــاگری تـــبردرا، ئوی
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جووەکـــــان، ک بر ل جنگـــــی دووھمـــــی جیھـــــان دەســـــتکوتی باشـــــی 
بدەســتھنابوو، دژواران پکــی کوت. دوای ئو شکســتی ئیتالیــا، نــزیکی 

 نیشـتمانیی ل ڕزگـاریای خایاند تا جارکی دیک کۆمیتی عیبری بـۆ دوو س
ــن ھخــت) ســرکوتو ــزیکی  وبدەســتھنانی کشــتی (ب ــن ھخــت) ن بــ. (ب

ـــــــۆچبریھزار  ـــــــیش وەک زۆر  ک ـــــــدەوە خـــــــاکی نیشـــــــتمان، ئوان گڕان
 ، ڕاوەکانی دیکگو کاتدالل وە.ڕەوانی قوبرس کرابون  

وتنانرکو شکســـت و ســـنـــدەرانئی ھ  ،وێ دەمـــشـــتا ئ(دیاســـپۆرا) ھ
ــازەر  ل  1945انــی ڕۆژ ــدنکــات ئلی ــان ل ئاســۆی  ڕزگــارک ڕفان ــرا، خۆی ک

ێ تنھـــــــا وەبر کیـــــــف و خۆشـــــــی ڕۆژئاینـــــــدەدا حشـــــــاردابوو. ئوێ 
ــا تخــت بــوو،  رادەگیشــتین. دوا کۆســپی بردەم کۆبــوونوەی ئــم و ھاگان

قسـکری ھرسـ رخـراوە چکـدارەک ئیدی ئو کۆبوونوەش بئامـادەیی 
ئیل گـالیلی بـوو، ک ادۆست و ئیسـھی کۆنن مۆش سنابوو. نونرانی ھاگا

یـش ناتـان فریـدمان بـوو، منـیش لF.F.I  بۆ یکم جار بـوو بینـیم. نـونری 
جیاتی ئیرگون زڤای لیومی بووم. ئمجارەیان ھـیچ ئاگادارینـامیک لگۆڕـدا 

روەھــا قســــوو، ھ ــارەی نب ــان لب ــوو. گفتوگۆم ــاوبردن" نب ــارەی 'لن ش لب
  یکتی جنگانی ھیوای گل بوو.

3 
ە ڕکخــراوشــنیازی تکوکــردنوەی ســرلبری ھمــوو گــالیلی پ ســن و

ــد کــردەوە،  ــۆم بگوبن ــان لســر ک ــرد. ئوان جختی ــدارییکانی ک چک
"بـزووتنوەی برگـری  بم سرەکیترین بگوبندیان دەربارەی پکھنـانی

  جوولک بوو".
"ھاگانــا" وەک ئوان گوتیــان، "لگڵ کتبــی ســپی حکــوومت دەچــت شــڕ. 

، گر ئوە بــووباشـ بــۆچی ئــوەش  نــاین ریـز؟ ســووربوونی ئــوە لســر 
ب دیسـپلینکانی  تانییکـان ببـنوە، ئوا  ئامـادەنھاتوو ئـوە برەنگـاری بری

ــووک ــن. ھن ــل ب ــم قای ــم دەســتمان ب شــڕەک ئ ــاتی ئوە ھــاتووە. ئ ش ک
ووی ڕوام دەبـین. ئوەش نوەک ل کـردووە و بدنیایشـوە لسـری بردە

 ، بکــو خــودی  بنکامــانی خۆشــتانامــانی دیســپلینی نتوەیــیوە ئرکتــانڕ
دەکنوە، ل  ھاگانـا، ک تیایـدا یککانتـان دنیـا بدەن پـاڵ پاڵ تان دەدەنڕگا

  ی گواستنوەدا ئۆتۆنۆمییكی پل بای ھب."قۆناخ
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ناتان فریدمان پاشـتر پگـوتم، دەکـرا ئو ب پشـنیازەکیان قایـل بووبـا، بم 
فرماندەی  ئیرگون دەستی ب مشتومکی براییـان کـرد. ئـم ئامـادەبووین 
لگڵ ھاگانــادا بجنگـــین؛ لــ ســـازوتیار نبــووین لژـــر عبــای 'یکتیـــدا' 

سیاســــیی و ھ ــــاوازیی ــــاری جی ــــۆ ســــنیه و گــــالیلی ب ــــن ب بوەشــــینوە. م
ــا و ئیرگــونم ڕکخراو ــوان ھاگان ــانی ن ــردنوەەیک ــا خــۆی بوە ڕوونک . ھاگان

ـــــمش ئو  ـــــدای. ئ ـــــانی ئاژانســـــی جووەکان ـــــر فرم ژل وە، کـــــدەدای ھ
ھگیراوی بربستی سـر  پیوستیمان ب ئگرکی یکالکرەوەی بھند

دەدا. ئاخر بۆ بیاردان لسـر خواسـتی  ل قمخوازان ڕزگاریخباتی ری 
ـــــک بـــــۆ مـــــانوە و پرەســـــندنی، قـــــانونی سروشـــــتی ھن. ڕکخراوھر 

ـــراو" ھوڵڕکخراو ـــدانرا و "رزلگی ـــانونی، دانپ ـــی ق ـــانونی،  ک دەدا ھر ب ق
یشــیایی کــی قاچــاخی، میلڕکخراوزلگیــراو بمنــتوە. ھرچــی ڕدانپــدانرا و 

 ل ڕاســـــتیدادوای بدیھنـــــانی ئامانجکـــــانی دەڕوا ک  نـــــراو ھی بڕاوەدو
ـــــانملیشـــــیایی و  ـــــوتقلالی سروشـــــتیانی ئو  . لڕاوەدون وـــــوان ھ ن

اندا کشــیکی بابتیــان ھی. دەکــرێ ئیــرادەی تاککــان نرم یــان ڕکخــراو
م بوە. ئتنیوەشـھ م نـاتوانوە، بکـان توندی بکاتی ئامانجکـدادانی

ــایی پــدێ: ڕگاشــتکی حتمــی، ک ھر ب یک لم دوو  ــان خــوارەوە کۆت ی
ـــاتکی ڕکخـــراوە قـــانونیی ڕکخـــراوئوســـا ئو  ی قاچـــاخ ناچـــار بکـــا خب

ردنـــی پـــگ قانونیـــانکی ک بوەســـتن چـــونک ئم دەبـــت مـــایی لرزۆک
یوەنـدیی شـل و خاوەکـانی ک ە ملیشـیاییک پڕکخـراوەک، یاخود ڕکخراو

 ندە بکخراوپابە قانونڕ وە زیاترل .نژدەھ گـاکـدا ڕگۆڕ م لھی سـ
.نیی  

تنـــانت ریچـــارد جرۆســـمانیش لم ھســـنگاندن گیشـــتبوو. ل کتـــبکی 
ی بڕـــز بنگۆریـــۆن بر ل کـــۆمیتی ڕاســپاردە'ئرکــی فلســـتیندا' لســـر 

  ی:نووسیبوومریکی ئ-بدواداچوونی ئنگلۆ
بوللر ک لگڵ د. وایـزمن کـۆک بـوو -–ی پرسیارەکی مانینگھام ل وەم"

ـــارە؛  ـــوتی لگڵ ئو شـــتدا ھاوک ـــدوتیژی، ئو گ ـــدانکردنی تون ـــۆ ئی  بمب
 ــــک بــــاس لبارەتڕەوشــــکاتی ھاوکــــاری  ئاژانســــی جووەکــــان ســــ  ب

ھوکــــی  بھنــــ چــــونک  دەبــــ واز ســــرکوتکردنی تیرۆرســــتکان دێ،
ــــــوای ئو  ــــــوێ بوەی ئو لگڵ ڕگــــــا ھر دووبســــــودە... ئو پی کی ب
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وە، لتنبم کرۆکی ئاژانسوەک س کقانوننام  بـوردەبمان کاتیشدا لھ
فشـــــار بخـــــرت ســـــر  بـــــۆ ئوەیچـــــارەیک ڕگدەرھق تیـــــرۆر وەک 

ـــدی یکان بڕـــوبرایتی. ئمش سیاســـتکی گومانـــاویی. ســـرکردە ئایرلن
 یرە باشــم ســــر زەمــین... مــن پــژ کالکــردەوە و چــوونشــکی خۆیــان یم

ـــی ـــۆن وەک ئوان ھۆشـــمند نی ـــاخود  بـــۆچی بنگۆری و ھمـــان شـــت ناکـــا ی
یان ڕاســتگۆو  ڕاشــکاوانوایــزمن و نرمەوەکــان بپژرنــ ک  ڕابرایتــی

".ینانی توندوتیژی ھکارھب یانوایپ  
. "ئـم نـاتوانین ڕوونکردنوەنمان بۆ نونرانی ھاگانا ئوسا ھوستی خۆما

دەستبرداری سربخۆییبوونکمان بین" من وام پگوتن، "بدنایشـوە ئو 
شت ل قۆنـاخی یکمـی تکوبـوونکوە نـاب. ئـم ب گـۆڕینی بیروڕاتـان 

م لشــــادین، بــــدە د  دایــــن. ئمــــۆ  دامزراوە نیشــــتمانییک خمــــی ئاین
کـردی برمانی پک  فوەیوەکانشـشـ وە.  لکـان بوەسـتیتریتانییدژی ب

دەـ بـۆ  ئـم شـڕ بـکن. ئـاخر کـ ل دژیھر دونش بـوو، پیـان گـوتن 
سبی چ فرمـان دەدەن؟ بیـارەک لنـو لپـی ئـوەدا نیـی. ئوانـی دیـک بـۆ 

ایـان گـۆڕا، ئایـا ئـوە چیتـان بسـردێ، ڕدەدەن. خـۆ ئگر ئوان  ئوە بیار
شی گرنگتر ئاخۆ ئوسا چی بسر خباتک ل ھمووچی بسر ئم دێ، 

ـــا ـــوە فرم ئ ـــوای ـــن پم ـــمین،دێ؟ م ـــرن، بم ھرچـــی ئ ـــم  ن وەردەگ ئ
ــانوەی دەســتی  ــا دوا م ــانوێ ت ــم دەم ــاتکردۆتوە، ئ ــدجارمان دووپ چن

ــانی  ــوومتی بریت ــحک ــا؟ دوای دا ل وت ــام بچــی دەگ ــا ئاک ــن. ئای شــڕ بکی
ــان دەوێ؟  ــم چیمــان لو ھمــوو ئاۆزی ــک؟ ئ یکــانگیری لیکترازانکــی دی
لـــگڕێ بـــا ئوەی واقیـــع دەیســـپنی بپژرنـــین. تـــازە ھاگانـــا ھـــاتۆت نـــو 

ەڕەکوە. ئم عیامک شڕمان جـاڕداوە. دە لـگڕێ، وـای ھمـوو ئو ش
 ی لنــین. خــۆ  ڕابــردووشــتانکبکگرتــوو پکــی یرەیرویانــداوە، جــارێ ب

 ت نیــــیوســــا زەحــــمردەوام بــــوون، ئدا بکبــــاتر خســــــــوە لر ئگئ
 ـــوە خـــۆ لئ ک بـــر ھـــۆیھ ر بگئ وە. لـــکـــدیش ببیـــنوی یکتـــ
 وین. بــــۆیــــوە نــــاکی ئکدوای نمــــون موســــا ئــــرن، ئببــــو کبــــاتخ

کـــن ـــم ئاشـــکرا ڕککوت ـــاۆز بـــۆزی و ی ئ ـــردەیی، شـــتکی ئ و رون و ک
".دا نییزی تشاراوەی خۆپار  
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ــــی.  ــــوایئــــم لو یکم دانیشــــتن نگیشــــتین ھــــیچ ئاکــــامکی کردەی  دەب
 ل کاتکــدانــونرانی ھاگانــا وەمــی ئمیــان بــۆ ســرانی خۆیــان بردبــایوە، 

بکــا.  اوــژڕلگڵ ھــاوڕێ ژرزەمینییکانیــدا  دەبــوایقســکری ئیرگــونیش 
دواتـــــر کۆبـــــوونوە ســـــقۆیک کـــــرایوە. لو میـــــانیدا  ڕۆژـــــکچنـــــد 

ــرد، ئــمش بیوەکوە ڕ F.F.Iســرکردایتی  ــان پســند ک امــانکی ئمی
لســـر یک ھوســـت رککوتـــین. ئیـــدی بیارمانـــدا بدوای ســـربخۆیی 

ن واز ل ھبوونکمانــدا بــۆین، لــ لپنــاو  یکتــی برخــودان، رازیبــووی
 ب .برداگرتن" نستی "دەستبحا دەر لنین، بخۆ بربراسیۆنی سئۆپ
پســـندنامی ســـرانی ئاژانســـی جووەکـــان، نـــونرانی ھاگانـــا ب پشـــنیازە 

ە ڕکخـراو ل کاتکـدابرامبرەکانمان قایلبوون. ئم لسر ئوە رککوتین، 
و زن، لـــ بیـــاری چـــاالکی ژرزەمینییکانمـــان ســـربخۆیی خۆیـــان دەپـــار

ت دەسـت فرمانـدەی رحکوومتی بڤین بـد ئۆپراسیۆنی  ھمتبران دژی
بم دەکرێ پشنیازەکان ل ھر الیکوە بـن. ٧٤برگری"یک، "بزووتنوەی

یانــدنی چــاالکی و بجگ ڕنمــایی نوەی برگریــی دەســتپدراو بــووبــزووت
مان بکاتوە، ئمش ئـازاد بـووین ڕووبڕوون بریتانییکا ئۆپراسیۆن  دژی

 م دەبــــــــوایراســــــــیۆن، بــــــــی ئۆپ ــــــــدل پشــــــــنیازکردنی پالن ی ڕەزامن
 ـکڕبزووتنوەکمان بۆ جبجکردنی وەربگرتای. ھروەھا لسـر ئوەش 

 .بـــوانــدا ننمـــان لرانکی ناوبژیکیــاروتــین ھـــیچ بکــاتیک خۆشـــیدا  ل
کنالی رســـــــرانی ھننـــــــو  دۆزی سیاســـــــی و پرســـــــ بارەت بســـــــ

چــی دەربــارەی ئامــانجی ئۆپراسیۆنکانیشــ ل  ســربازییکان دەدوــن. ھر
ــان پــارەدا) ،  ــاری ل دوایگرتنــی چک (ی ــازادین بی ــین، ک ئــم ئ ــدا رککوت ی

  لبارەوە بدەین.
ھاوکارەکـانی خـۆی  نھنییی ک (سن) بـۆ برووسکننامی لو وتکڕکئم 

ی ڕگـای وتی لدابوو، دەنگی دایوە. تلیسمئاسـا ئو بروسـکی ەوەل دەر
خــــۆی بــــی و گیشــــت دەســــتی دەزگــــای ھواگــــری بریتانیــــا، ئوانــــیش 

وە و شیفرەبرووسکبـی سـپییان قۆستکت شیان شـکاند. ئیـدی لت  کتـایب
ــکم، ئو  ــار ب ــ ئوە تۆم ــردەوە. مــن دەب ــان ک ــا بوی ب حکــوومتی بریتانی

                                                                                       
وون،         ٧٤ ای یەکدی ب وو، ئەو شتە ھاوات ا" ب تا ئەو ڕادەیەی ئیرگون خەمی "بزووتنەوەی بەرگری" و "ھاگان

. وگۆڕدەب نەکانیان ئا نانی زاراوەکاندا شو   بۆیە لەمەودوا لە بەکاھ
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ـــب تایبتمنـــدە دەربـــارەی "تونـــدوتیژی ل فلســـتین"، یکـــ بــــوو لو کت
ـــدبتموە و  ـــن خون ـــا لســـر فلســـتین، ک م ـــانی بریتانی ـــام کم بگن
ــامی دیــکی ھاوچشــن ھبــن،  بدەگــمن شــواندنی تــداب. لوانی بگن

بـــۆ کانی لخۆگرتبـــوو. ھر ڕاســتی ١٩٤٧بم مــن نمبینیـــبن. کتبــی ســـپی 
کی نموونیوەی ڕادیۆش، کۆپلرمـی بـزووتنی فـزگائیل (ئی دەنگی ئیسـ

 ئزگک لچـاوی برگری جوو)ی ھنابووەوە و ئوەشی سربارکردبوو، ک
ســرۆکی ھــۆبی سیاســی ئاژانســی  ل الینبــوو، چــونک  ئوان زۆر گرنــگ

  کرابوو. جووەکان، بڕز مۆش شرتۆک پسند
ــایی ئــزگی بــوو ڕاســتیئو شــتش  ــدا پیرۆزب . ل یکــک ل کۆبونوەکانمان

دەنگی سیاسیی نایابم ل سن کرد. ئویش پزانینی بـۆ پیرۆزبـاییک ھبـوو، 
وەندەشی لزیادکرد: ئ  

ھر لسـر برپرسـیارتی خـۆم تپڕانـدب؟  "ئایا پت وای من ئم ئزگیم
  موش شرتۆک  دەقکی پسند کردووە."

 برووسکلب یوەست بی پکانی دیککخراونامڕ کاندا، سـنرزەمینییە ژ
 لی برووسکری ٢٣ناممبپتدا نووسیبیووی:١٩٤٥ی س  
ل امی فرمــی نکــرێ، بم داوا ل ڕاگیانــدنپشــنیازکراوە چــاوەڕوانی  "وا

کـــــی ڕاپڕینجـــــوو بکیـــــن  و ئاگـــــارای حکـــــوومت بـــــکنوە و  ھمـــــوو
بکـــرێ. ئگر تـــۆ  و) برپـــاو(جـــ ۆمگکـــانی یوشـــیڤورەبرزکـــردنوە ل ک

  قایلبی، داوا ل زیڤ شرف بک  کرەست سرەکیی پویستیکان...
کـــراوە، ک ئـــم بـــووین مـــایی ســـرھدانی  "ھروەھـــا ئوەش پشـــنیاز

کــــی دژوار. ئیــــدی دەبــــ جاڕنــــامیک ســــبارەت ب بانــــدۆرەکی ڕووداو
ـــن ک تنھـــا ئاگـــادارکرد ە زیـــان ب ڕووداونوە و لکوتکـــانی ئو دەربکی

دژمـان دەگینـ، حکـوومتیش  ل وتئاسایشی برژەوەندیکانی بریتانی 
 ربارەت بوە. ســــتت ڕدەوەســــتکامــــانر وەک  برووســــکبــــدەوە، ھل

پشتریش ئاماژە ھمـا ب ژمـارەی کرەسـتکانی کۆچبرەکـان ھـی سـاکانی 
ســتی خۆیـان دەربیـوە لسـر برنـامی پــ جنـگ بـک. گروپـی سـترن خوا

دی بـ. خـۆ دچاالکی بتواوی بدەن پامان. ئمجارەیـان پـدەچ نـیتک جـ
ێ ل کــردەی ڕئگر یکتیکــی لو جــۆرەش  ھبــ، پمــوای ئــم دەتــوانین 

گت ئنــانبگــرین ت خۆیانربــیســر ئیرگــون زڤــای لیــومیش پ  .ســھ
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بنــرە، ئامــاژە ب  برووســک دۆزی یکگــرتنک بامــانی خــۆت ســبارەت ب ڕ
".سن .ربازگرتنی سووپای جوو بککانی سرەستک  

 ری ١لمبم ١٩٤٥ی نۆڤیشدا ئبرووسک :ی  
ــم خریکــی  ە ھگڕاوەکــان، بوەی ڕکخــراوی کــارکین لگڵ ڕکخســتن"ئ

ن. ئوان ئرکگلکـی دەستنیشــانکراو لژـر فرمانــدەیی ئـمدا بجــ بگینــ
دەیانوێ تنھا بگورەی  نخشکمان بجونوە. سـن، شـاول مریـۆف و 

ن خوازیارە، بم ناکرێ کارا بکرێ چـونک ڕکوتبرنارد یوسف ئو جۆرە 
جۆرەن، بتـایبتیش  حزبک دەوروژنی. ھندکیان دژی ھر چاالکیکی لو

  نک لگڵ ھگڕاوەکان.ڕکوتھر 
مدا ئم چـاالکییی خـوارەوە ئنجامـدرا. دوو بلم ل بنـدەری ل چوارشم

ــا نغــرۆ انــی ڕاوەدوکــران. ئوان پیوەنــدییان ب  حیفــا و سھمیشــیان ل یاف
ـــوون.  ـــدرا. ھمـــووی ١٨٦ی ئاســـنینی ل خـــای ڕگـــاکـــۆچبران ھب دا پچن

ی ئاســنین ل ســنووری ڕگــاتقیــنوە بــوون. ھــاتووچۆی  ٥٠٠بســریکوە 
یا تـا غززە، ل ھیفـاوە بـۆ ســاماک، ل لیداشـوە بـۆ ئۆرشـلیم راگیــرا. سـور

  کس ن بریندار بووە ن گیراش.   لو ھموو ئۆپراسیۆناندا ھیچ
"ئوێ شــوێ ئیرگــون زڤــای لیــومی پالمــاری وســتگی لیــدیای دا، زیــانکی 

وپـــی ســـترنیش وزۆری پگیانـــد و ژمـــارەیک قوربانیشـــی لـــکوتوە. گر
ب کیش کوژرا. لکدا و پیاویفای توتی حی نوگەکانـدا ڕووداودژواری پا

دەکـــراینوە، ئـــم دژی چـــاالکییکی لیـــدا نبـــووین، بم  پشـــکات ئاگـــادار
کرابـــا  ک جبجــڕککوتننــامنــاکۆک بــووین ل گڵ ھــی پـــاوگک. گر 

وگکــان بگــرین. ل زیانکــانی لیــدی و ئۆپراســیۆنکی پا ڕــگدەمــانتوانی 
ڕککوتننامکیـان بڕ ەدەبینم ک پارتی و دەستی بڕـو ک وایڕاستیمن 

  وەخراند..." وەک تاوانک
ــامئو  ــری لنــوان ڕککوتنن ــزووتنوەی برگ ــۆ پکھنــانی ب ــان ب ی الینک

کـرا، وەنبـ ب  ە ژرزەمینیکان واژۆڕکخراوئاژانسی جووەکان و ھاگانا و 
ـــو بمرەکب لســـ ـــاغز نووســـرابتوە، بک ـــۆرکرا. مرج  ر ک خـــون م

دەستبسـتنکی ناخۆشـی ئـم بـوو،  ڕککوتـنکبنڕەتیکی کـردەوە بـوو. 
ــامیکی   بم نوەک ھر ل ڕووی رۆحیــیوە ســیرمان کــرد بکــو وەک ن

ھاگانـا  ئو کـاتیتـا  ١٩٤٦دا تا سپتمبری ١٩٤٥سراو. ل نۆڤمبری وننو
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نھـاش لت مڕکردن وەستا، ئ  وەیتی بـزووتنرکردایی سـندنامسـپ ب
 ــــ برگــــری پالمــــاری بریتانییکانمــــان دا، ھــــیچ کــــار و چاالکیکمــــان بب
ــایلبوونی پشــکاتی ئوان نکــرد، بدەر "ئۆپراســیۆنی دەستبســرداگرتن"  ق

ۆناندا ک لو جــۆرە ئۆپراســیڕککوتننــامنبــ، ک تیایــدا ئــم بگــورەی 
  دەستکراوە بووین.

 ر لرداگرتندا بســــــکانی دەستبراســــــیۆنئۆپ ل کــــــیوتننــــــامککی ڕ
چاالکیکــان برکــار بــوو. کاتــک ھشــتا ھر خریکــی گفتوگــۆی مرجکــانی 

وتننامکککی ڕیگـو مـۆکانمـان دزەی کردبـووە نکی  ل کبووین، ی ک
جووەکــان پکھــاتبوو دابزی  ییی لســربازی ل رھڤــۆت، ئو یک بریتــان

بوون، لوێ نبوون، ئیدی بب خون ل کپـوو ھـاتنی ھـیچ  سـربازکیش،  
و  ڕەشـاشچند سد تفنگک، نـزیکی دەرزەنـک تفنگـی بـرن، ژمـارەیک 

ژمارەیکی برچاوی  فیشک و کرەست سربازییکانیان دەسـتکوت بـوو. 
تونـدی ئیـدانی ئۆپراسـیۆنکیان کـرد. سـن بkol israel  دەنگی ئزگی 

، ک و گــالیلیش ســبارەت ب ئنجامــدانی چــاالکییک سرزەنشــتیان کــردین
ن. وتــکڕکل گرمی دانوســتاندان بــۆ  ل کاتکــدادەکیــن،  چــۆن شــتکی وا

ــدامانی  ــ ل ســرکییــش F.F.Iئن ــان ل ــاخۆ  دیــکوە، گلیــی ئوەی کــردین، ئ
 وانیشمان لکردبوون.بۆچی ئنشداری پدا بکچاالکیی  
ــم شــادی ــگکی ئ ــانی پ ــم نماندەویســت ناڕاســتی ب ھاوڕی ــوو. ئ ھن نب

شـتک  ڕاسـتیکیان پبـین. ڕاسـتیچکمان بین؛ بم خۆ ھر نشدەکرا 
بـــۆ ئـــمش لناکـــاو بـــوو. ئۆپراســـیۆنکی رھڤۆلـــت بگـــورەی فرمـــانی 

ـــــدەییکمان جبجکـــــر ا، بکـــــو لســـــر دەستپشـــــخری ئوانی فرمان
بشـــداریان تـــداکردبوو، کـــرا. کـــۆم ئفســـرکی الو، لنویانـــدا باشـــترین 
خۆبخشی ئیرگـون ھبـوون، لوە دەترسـان نوەک نخشـی چاالکیکیـان 

دەغق ردابگرن  لــســدەســت ب گرنگــان کو چوە ئبکــرێ. وایــان قۆســت
  شیان کرد.بیخن جبخانکمان و ھروا

  ی خســـتمئـــ زانـــدنی ســـنووری دیســـپلین بـــوو کوەش بکی ڕەوشـــئ
زەحــمت. لبر ئوە چنــد جارــک لــۆمی ھــاوڕێ گنــج لخۆبردووەکــانم 

ی  کــرد. ببــووم و وشــ ردەکپشــت پیش مــن لــرەی قــانونی پالنگگــو
. بیـرم لۆمدارانم ھشتن. بم لدی خۆمدا... ھستکانم تـکیک بـوو
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ـــژوویکوتوە  م ل  ت بـــایب ـــدان ت مســـاویدا پیاھـــۆری ن ـــۆنی ئیمپرات ک
 ک ،یی ھواناننکردەوەی پاالی چی  لنجامدرابوو، کوە ئربازەکانس
  دیسپلینی سربازیان شکاندبوو.

کــی ڕۆلنــو ئو کســانی لو چــاالکیی رھــۆت بشــداربوون، زۆریــان 
خوازیدا وازی کرد. لنو ئوانـدا کم نبـوون ڕزگاریتی قارەمانانیان ل خبا

 ــــا ئوانی جــــارکی دیــــک ھرگیــــز نمبینیــــنوە... ھیــــوادارم لو وشــــ ت
ی ئرککم ئوێ ڕاپڕانــدنلۆمکردنـانی دەرم بــین بمبخشـن، ک بھــۆی 

 بـدا بنمـوو سـاو ھراسیۆن بـوو لئۆپ وەش تاکین. ئوێ دەرم بش
ئنجـام درابـ. خـۆ ئگر  ،ڕپـدراوفرمانـدەی بـای  ڕنماییم و پسندنا

ـــو ســـووپای  ل ھمـــوودیســـپلین  نـــاخر چـــۆن ل ـــگ بـــ، ئ ســـووپایکدا گرن
درابــن؟ ئوانی دەســتیان  یاخیبوونــدا گرنــگ نیــی ک بدژمــن و نیــار دەورە

بوەکرد و دەشزانم ھاوبشـی خم  دەرکیانبسر چککانی ھڤۆتدا گرت، 
جیـاتی سرزەنشـتکردن میـدالیای  ل دەبـوای ل ڕاستیدامشورخۆرم بوون.  و

کیـــــــان بیکوە؟ ئوان ھر دووشـــــــانازیان ب برۆکوە کرابـــــــای. یـــــــان 
رۆکۆنــــدالی ســـدی مم ئرزەمینیمانــــدا اکــــران، بــــو ســــووپای ژن؟ لک

ی و ویژدانـی میدالیان نبوو؛ جنگاوەرەکانمان ل کردەوەکانیاندا تنھا بئاگـای
ــدالیای بــوو درای ئو  و موەش ئوە پاداشــت دەکــران. ئــان ئرککــانی خۆی

ی برنان چ سـوود ڕەشاشدەست بدسپلینییی رھۆڤت. ئرێ ئو تفنگ و 
  خوازی ھبوو!ڕزگاریو کلککیان بۆ کارو چاالکی 

4 
 

نـۆ  1946دا تـا تمـوزی 1945بریتانیا ل نۆڤمبری  ل دژیشڕی ھاگانا 
بـوو، ئویـش ھر  ڕەبقمـانگی  مانگی خایاند. ھاوکاریشیان لگڵ ئـمدا دە

ـــت جـــارکیش کۆنفرانســـی  ـــاب.  ھر دوو ھف ـــایی ئ ـــا کۆت ـــۆڤمبرەوە ت ل ن
بکوین،  کڕیکگرتوومان دەبست. بر لوەی لسر ھر لشکرکشییک 
ھـــمتکش  کۆبــوونوەیک لنـــوان ئفســـرانی ئۆپراســیۆنکان دەکـــرا.

ـــــــــم و ل الینبیکوە  یوە دەکـــــــــرا، کF.F.I  یکی ھمتـــــــــبری ئ
نخشـــکی لالی ئـــموە داڕژرابـــوو. ب بردەوامـــیش ئیتـــان نـــونرایتی 

ــمی ل کۆنفرانســی ئۆپراســیۆنکاندا دەکــرد، دوای ئوەی ئویــش  ــرا ، ئ گی
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ک جـــــــاریش  ئـــــــورفی، ئفســـــــری گیـــــــدۆن جگـــــــای گـــــــرتوە. ھنـــــــد
، ئامادەی ئو کۆنفرانسـان دەبـوو. ئو نخشـانی لوـدا  F.F.Iئۆپراسیۆنی
 ری ھاگانـــا تـــاوتوێ دەکـــران. ڕدەمانخســتننـــو ڵ  ئیتـــزاک ســـادیگوو، ل

ھرگیز خۆی ب وردەکـاریی ئۆپراسـیۆنکان خریـک ندەکـرد. ئو  ێ)ساد(
ب کانی دەپرســــی و دەشــــبووایرەکییســــ رھســــ ل خشــــی گشــــتی ن

ــــای.  چــــاالکیک ل ڕاژەی ــــانی ئفســــرانی ئۆپراســــیۆنکان بوون ئامانجک
ھمیشش پسـندنامکی دەدای ئیتـان یـان گیـدۆن، بدەر ل ئۆپراسـیۆنی 

وستگی ھی ئاسنینی لیدیا کـرا، ک پسـندنامکی  ل دژییکم، ئوەی 
 وەیش لرماندەیی ئیرگون. ئف نووسین درای وتبکردا 25 یڕی ئۆکتـۆب

  بوو، تیایدا ھاتبوو: 
قبارەی یکک و چک و تفاق و پـگکی بـۆ ئامـانجک لبـارە (بدەر  -١"

ل ھاوەنک ک لو ھلومرجدا کاریگر نـاب). ئگر ھـات و پاسـوانکان 
ب، ئوا پویست ناکا یکک ب جنگاوەران زیاد بکـرن،  ھزی پاپشتیان بۆ

  ئاگری چککان زیاتر بکرێ. بکو چی
ــان. (ب)  -٢ ــوان رەزەک و کووخک ی نکــاوچ ــا) ن نخشــک دوو بشــ: (ئ

وەش بم (ئکشـی ینھا بکان. تلکان و تونیت و کووخی کۆناوچ  بـ
زیانگیانــدن ب تونلکــان)دەب ب لبرچــاوگرتنی تــاکتیکوە جبجبکــرێ. 

تواو لناکــــــاو و سرســــــامھن  ئم بشــــــیان دەکــــــرێ ب شــــــوەیکی
ش ب ئاسـانیناوەیان خسـتۆت برچـاو،  جبجبکرێ چونک پاسوانکان ئو

ئسـتم   دەیکدتا ڕادەتوانن برگریکی سخت بکن. لو ھلمرجشدا  
ب  کراسیۆنمان  ئۆپگاھنجام بدرێ. ڕکان ئلتون ل  

٣-  کخـــودی ئامـــانج–کلکی و -تـــونخـــای ـــەوایڕا زۆری نیـــی و ب یش ت
  نادات ھر لڕێ الدانکی تاکتیکی لو قۆناخدا.

٤- ب رککی ســــــدن ـــیڕ انی ئۆپراســـیۆنک لوانی لووتوئنجامگیان  
 ــاوە  ک ــان ھر  ل ڕــیبانــی تزووی کارەب یکی ڕگــاشــۆرتی ســلکتک ی

  دیک ب، کارئاسانی بۆ بکا.
ســـــوانکاندا زاڵ بـــــن، بـــــ ئوەی چک ئامـــــادەی ئوەبـــــن بســـــر پا -٥

  بکاربنن.
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ـــیوە ل دوای  ٤٨یـــدا: ئـــم پـــ لســـر ئوە دادەگـــرین، ک ئـــوە بالی کمی
ســعات پشــتر ئامــاژەی دەســتپکردن وەردەگــرن. ئــم ھمــوو زانیاریکتــان 

".دەدەین کراسیۆنکردنی ئۆپجبج ب جدەستب  
یکوە خۆشـحایکی زۆری بخشـیی ی یکمـین ئۆپراسـیۆنی بل سرەتا
ــارکی ڕکخــراوتواوی  ــان. وت ــاتنی ئو ڕۆژە جووەک ــروت بخرھ ی ھــام ن

ان ڕزگاریـی خبـاتی ڕگـاکـوتکی  اتی کرد و نووسـی: "ئو گنجـانیپشھ
  ب جستی خۆیان شکاند":
لمیـدانی جنگـان  ب تنیائو سانی  ل ماوەی"ئاخر ئم برگی چیمان 

ابووینوە نگرت، ک ئای سربستی لنو دەستماندا بوو ئـاگری بـواش م
ل  ـــدانمان لـــ ـــانی زۆرمـــان ندا؟ چن ـــپی دەســـند؟ ئرێ قورب ـــدا ک دمان

بربوونوە، چندان نگیـران و نخـران زینـدان و دوور نخـرانوە؟ لوەش 
ــــانی  ــــا مانگک ــــاتر، ئای ــــاوە؟ ئرێ ئو ڕاوەدونانزی ــــان لبیرنم ھوســــت ت

 ل ی"کر"بولرامبب رمان لسـژووماندا لی مڕەشبـوو،  دژوارترین ھ
گـــــارە شتانیشـــــدا ئـــــم ھشـــــتا ئو ڕۆژگرتبوومـــــانبر؟ تنـــــانت لو 

ـــان  یکوە وەک دوو بـــرا  ل پـــاڵدادێ  ڕۆژـــکندا، ک  ل دەســـتبوایم
نبژری خواوەنـدی ەکش ھات... ئم ب خاکڕاییوە  شوکراڕۆژدەجنگین. 

ئیسـائیلین بـۆ چانـدنی ئو بـوای لنـو دمانـدا، بـۆ ئو لکتگیشــتن و ئو 
ــــوژی دوور ــــردین ل براک ــــنوە و  خۆشویســــتی زۆرەی، ک وای لک بکوی

گباتی ڕکردین." بۆ ئاسان ڕزگاریی خ  
ب ــــی ئاســــنینی لیــــدیا کی ھســــتگر وســــ ی کــــرایرشــــو ھئ ــــ  ل

ب شکســت یــان ب ئاکــامکی   ب ئاســانی کۆتــایی ھــات، دەکــرا یویســرکوتو
فالکتبار بۆ ھرشبرەکان کۆتایی پب. یکی ھمتبرمـان لگڵ یکی 

F.F.I وەیقانـدنراسـیۆنی تئۆپ بارەت بـک سـوەی ھیچ زانیاریئ بدا ب
وەی ھاگانـاوە، ھر سـعاتک دوای نیـ ل الینئاسـنینک، ک  ڕگـاسیستمی 

ھاگانــاوە کرابــوو، گــرتبر. ئــمش لســر پــدانی ئو جــۆرە  ل الینشــو 
ـــاریی ســـوورنبووین و و  ـــاریی و وککڕزانی ـــیچ وردەک ـــی نوانیشـــمان ھ تن

ــی لو  ــوو تبینیک ــان واب ــم پم ــدانبوو. ئ ت و شــتــارەی ئ ــی دەرب بگیک
 -گیشـت لیـدیا جۆرە زیادەی. ئاکامکشی بوە کوتوە، کـات یککمـان 

ب پــ ل  دەبــوایکیــانوە بــوو، ڕگادوای ھنــدێ وەخــران، ئمش بھــۆی 
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ل ئو تقیــــنوانی زیـــاتر ل دوو ســــد خــــای   -پتـــاه تیکڤــــاوە چووبـــان
ـــا ئو  سرتاســـری ـــوو. ھاگان ـــدا ب ـــارایی خۆی ـــووەوە، لوپڕی ک وت گرتب

بیسـتران، ئیـدی ھزەکـانی چاالکیانی ئنجام دابـوون. ھنـدکیان ل لیـداوە دە
ی ئاســـنینکان باشـــتر خســتبووە ژـــر چـــاودرییوە. بـــاری ڕگـــابریتــانیش 

ئاگـاداری تواوی بنککـانی پۆلیسـی گرتبـووەوە و ھـزی سـربازیش لســر 
ئو ڕـــــی دامزرابـــــوون ک پیاوەکـــــانی ئۆپراســـــیۆنک بـــــۆی دەچـــــوون. 

ــان  ــوو. ھرچنــدە ئیت ــیک قب ب ــومرجکی بــۆ دوای ئوە–دژواری ی ھل
، ئوانــیش جۆشوخرۆشــی خۆیــان دەربــی و برەو ەوەکــرد ڕوونپیاوەکــان 

بیاریـان دا ل سـر پالمـاردانک  -وستگی ھی ئاسنینی لیدیا بڕکوتن
ـــوو، نشـــدەکرا  ـــاربوو ھلـــومرجی پشـــتر بتوای گۆڕاب ـــن. دی بردەوام ب

ب المارەکی بـۆ پخشرەی نن گوـژراو ئبـدرێ.  جـامداڕر  دەبـوایسـب
ـــانی  ـــن. ژمـــارەیک ســـربازی بریت ـــزەکی دوژمـــن زاڵ ب ھب رەنگـــارییب
کوژران و بریندار بوون. ئمش زیانی قوڕسمان لکوت، یکک ل باشـترین 
ئفسرەکانمان کـوژرا. لگڵ ئوەشـدا دامزراوەیکـی گرنگـی ھـی ئاسـنین 

  بدیھات. خاپوورکرا، بمش ئامانجی تاکتیکمان
ـــوو؛ خـــۆ ھشـــتا  ـــوەی ئرکک ب ـــوایلـــ ئم تنھـــا نی  کوڕەکانمـــان ب دەب

ندرابانوە بنککیان. ئمش کارکی ئاسان نبوو، گزەنگـی امتی گڕسال
ب دەوری چکــــدارییکان تنرابــــوو، بدوای  شڕگــــابیــــانیش دادەھــــات. 

ــــــم دوا ــــــانی ئ ــــــبت پیاوەک ڕان. ھو "تیرۆرســــــتان"دا دەگ وەکی شــــــ
یان، لڕەکــانی  شــ ــدان دەوریی گڕۆکــی بریت ــدا تووشــی چن گڕانوەیان

ــان ــان لــ بووبــوون، لــ ھوی ــدا ئیتــان تــوانی  دابــوو خۆی بپــارزن. ل کۆتایی
ب ککــــوارە درەنــــگ و  یئ ی پیتــــاه تیگڤــــا. لبــــنک ــــتنیتی بگالمســـ

ــانزانیشوی ــان و پیاوەکــان دەی ــد  شــدا  ئیت ــم چن ل تــرس و دڕاوکــ و ئ
ــان  ــدا دابــووین، ئیت ی شــڕ و زیانکــان و ســختی ڕاپــۆرتمڕاقــی گڕانویان

  کشانوەی پیاگیاندم.
دواتر، ل کۆبوونوەیکماندا لگڵ نونرانی ھاگانـا، پنجمـان  ڕۆژکچند 

خســت ســـر ئو خـــا، بوەی پمــان گـــوتن لوانبـــوو ئۆپراســـیۆنکمان 
رانی لکوتبـــــــایوە، چـــــــونک پشـــــــتر ل ئۆپراســـــــیۆنی ئاکــــــامکی دژوا

 ل ـــدانا، ک ـــان پ ـــیش دانی ـــوینوە. ئوان ـــادار نکراب ـــا ئاگ ـــانی ھاگان تقینوەک
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ل ق بــــــووین، دەبــــــمانــــــدا حکییکردنــــــی وداھــــــاتو گل شــــــکات لدا پ
  ئۆپراسیۆنکاندا ئاگادارمان بکنوە.

 ک ،ربازیانراســـــیۆنی ســـــنئۆپالی ـــــا ل ـــــاوەیو  ھاگان ـــــاتی   ل م پکھ
 مــ ــوون؛ ھروەھــا ئ ــارەوە زۆر نب ــاران، ل رووی ژم ــزووتنوەی برگریک ب
نشمانتوانی زۆریشیان پسـند بکیـن. ل "شـوەکی ھـی ئاسـنیندا" ھاگانـا 
س بلمی گڕۆکـی دەریـایی نقـومکردن. پاشـان دووجـاران ھرشـیان کـردە 

بر مــدا بریتانییکــان توانیــان ســر وســتگی راداری حیفــا. ل جــاری یک
تقمنییکان بتقنـنوە، پوچیـان بکـاتوە و ھـیچ زیـانكی بدواوە  لوەی

نبوو، ل لجاری دووھمدا ھرشک سرکوتو بوو. ھرشـکیان بـۆ سـر 
  بنکی پۆلیسی چاودری بوو ل  گیڤات ئۆلگادا، ک تقندرایوە. 

ت ـــت"ی ل وی وینگـــا "شـــ ـــب رکخســـت. مبســـتیش نمایشـــکی ھاگان لئبی
دابزانــدنی کشــتی گڕاوەکــان  ل کنــاری  شــارکی عیبــری و رگرتنکــی 

داران تــــا دەســــتیان پانگــــا. لــــی لوــــدا ل دەســــتزۆرەملیـــانش بــــوو 
ەکدا ھبــوو تــا ل کــردەوەک. ھــزی بریتــانیی ل شــوسرلشــوانی زیــاتر 

  چوون ھموو جیک. 
دا ھاگانـــا ئۆپراســـیۆنی تکـــدانی دامزراوکـــی پۆلیســـی ١٩٤٦یـــری ل فبرا

گڕۆکـــی ئنجـــام دا. ل حوزەیرانیشـــدا ھاگانـــا ھیزەکـــانی خـــۆی ب پالمـــارە 
  سرکوتووەکی پردەکانی پشوە سرقاڵ کرد.

کـی دەسـتجمعی بـوو، ڕاوژھرشی سر ھزی گڕۆکی پۆلیس ک پشـتر 
کی زۆر. ئسوتانی دو بووە مایـک لکالمـاری یشنیازمان کردبـوو پپ م

ویسـتگ گڕۆکــانی نزیـک کفــر ڤیتکـین بــدەین. ئـم بتــایبت چاومــان لوێ 
بیبوو، چونک جبخانیکی پـچک و تقمنـی تـدابوو. نخشـکمان بـۆ 
دەستبســـــرداگرتنی چککـــــان بـــــوو. بـــــۆ چنـــــدان ھفـــــت کوڕەکانمـــــان 

دبــوو، دوای زانیــاری دەقاودەقیــان دەربــارەی کنوپشــکنینیان بــۆ مــۆگک کر
مۆگک بگشتی و ئو چکوچۆنی تدابوو، کردبوو. ئیدی لنـو خۆمانـدا 

 ل الینھمان شودا ھرش بکرت سر چوار مۆگ، س  ین، ک لڕکوت
ئــموە. ئــم پشــنیازمان کردبــوو، ک پالمــاری   ل الینھاگانــاوە یککــیش 

ارۆناش بدەین، بم سرۆکی ھاگانا بیاریدا تنھا پالمـاری کفـر مۆگی س
  ڤیتکین بدەین.
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ی کم ل نزیکبــوونوەی ســعاتی ســفری چاالکیکــان، گــالیلی ڕۆژکــچنــد 
و ھئ ویســــتت پکی تــــایبرجلــــومر ھبیانــــدم، لاگیر پی ســــرشــــ

ـــین ھب ـــر ڤیتک ـــۆگی کف ـــنم بـــۆی م ـــن چـــووم بیبی ڕوون وەشـــندرتوە. م
ـــکموە ـــاریگری بســـر گیـــان و ورەی  ب ، ھوەشـــاندنوەی چـــاالکیک ک

وا لوە کھــــاتنــــی پ ــــاتر، شــــتکی بزەی ــــ و لوەش زی ــــان دەب  کوڕەکانم
ـــ ـــوو  ختوخـــۆڕایی ل ـــازدارە، ک زۆرمـــان پویســـت پب بگڕـــین ئو چک ن

گـوتی . داوامان کرد ب چاالکییک ھبستین. گـالیلیش لبردەستمان دەربچ
کم، بم سووکوئاسان ھوەشاندنوەکی شـتکی ڕوانینھاوسۆزە لگڵ 

کالکم یب ،ییی خۆجگوتیشی ھۆکارەک .تمییرحەوان.ی  
مــن گــالیلیم بدکــی پــ بخم بجھشــت. ئویــش ھۆکــارەکی  ئو کــات

 ــ ــی دەب ــاوانی ژرزەمین ــیش  زۆر لســری نڕۆیشــتم. پی ئاشــکرا نکــرد، من
ـــــزی ئور   وێ متمـــــانـــــان بـــــدەن. ل  ل دەســـــتکســـــان بگـــــرن ک نای

 کیـان لشـاردانی چکی حنھاگانـا شـو وە، ککـدایوەم لیدا ئکماکردنھ
 ،می ئـکھـۆی چــاالکیئیــدی دەترسـن ب ،یوێ ھکی نزیـک ئــزی گونـدھ

ۆم جبخانکیان ئاشکرا بب. من مزندەکی خـ بریتانی ئو ناوە بپشکن و
ھوکـــــی زۆر بـــــدەم تـــــا توڕەییـــــان  دەبـــــوایب ھاوڕکـــــانم گـــــوت؛ بم 

ـــــــــــرکنموە  ئوان دەســـــــــــتبرداری ھوەشـــــــــــاندنوەی  بر لوەیدابم
  ئۆپراسیۆنک ببن.

مۆگکــانی پۆلیســی  بــۆ ســردیــاریکراودا، ھاگانــا ھرشــکانی خــۆی  ل کـاتی
بشـــک ل  گڕۆک کـــرد. ل ســـارۆندا ئوان تووشـــی تراژیـــدیایك بـــوون.

ـــــدا  ـــــی شـــــکاندیان بنـــــو ھکان ویشـــــتبوون. ھزەکانیـــــان درەنـــــگ گھ
ــــان  ــــدام ئازاکانی ــــگن شــــوورەک  بر لوەیســــرنکوت. چــــوار ل ئن ب

وە نکـرا. ھرچـی ل سـرەتاکوژران. ل مۆگی دووھمیشدا ھرشک ھر 
ن دەربــــارەی مــــۆگی شــــافرامیش بــــوو، ســــربازەکانی ھاگانــــا توانیبوویــــا

تلبنـدەک ببــن و ل تکشــکاندنی چنـدی تومبلــی ســربازیدا ســرکوتن. 
وتنیان، برکـــــی ســـــ ـــــۆ فراوانکردن ـــــین  ب ـــــر ڤیتک ـــــان شـــــوەش ل کف ھم

  دەستکوتیان ھبوو!
  ەوایان لیان دەھری بوون.   ڕئیدی کوڕەکانمان 
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"ئۆپراســـیۆنکمان لبر ھـــۆیکی تـــایبت ھوەشـــنرایوە،' باشـــ ئدی 
بۆچی ھاگانا کردی؟ باش بۆچی تنانت پشیان نگوتین پالمـاری شـونک 

 ل دوایدەدەیــن، ک پــدەچوو پشــتر ھــی ئوە نبــ پالمــار بــدرێ؟ تــۆبی 
ھمـــــــوو شـــــــتک چ دەســـــــتکوتکیان بدیھنـــــــاب؟ یک دوو ترومبلـــــــی 
 ،ــای ــم ھرشــکمان کردب ســربازیانی دوژمــن تکشــکندران. خــۆ ئگر ئ

ــگ،  زیانانمــان ب وەک ھر ئون ــد ســد تفن ــد، بکــو چن ــن دەگیان دوژم
  و فیشکیشمان دەستکوت دەبوو." ڕەشاش

 م لراننواھکـی بـمرگیـز وەم ھگـوت، ب گـالیلی و سـن م بممن ئ
ە گوماناویکیان دەستنکوت. تا ئمۆژی لگدا ب، نمزانـی ئـاخۆ ڕەفتار

ھاگانا لنگڕا ئم بسـر مـۆگی کفـر ڤیتکینـدا دابـدەین.  بۆچی فرماندەیی
ل مــ ــدا، ئۆپراســیۆن  لوانی نیانویســتب ئ ــازنی چــاالکی ئوان ــان ب ھم

  ئنجام بدەین.
ل یکـــی برفـــروان ڕەخنی ســـارۆنیاش تواو جیـــاواز بـــوو. لوـــدا ڕووداو
راســیۆنکیاندا ببــۆنی کــوژرانی چــوار کســکی لگیــرا ک ل ئۆپ ھاگانــا

یکـــی ناڕەوایـــان بـــوو.  ئـــاخر شکســـت و ڕەخنســـریان تـــداچوو. ئوەش 
ــم ک ئزموونمــان ل ھمتــی  قوربانیــدان ھاویــارکی دانبــاوی جنگــن. ئ

ــــوو، ئزموونکشــــمان زۆر  ــــوو،  ل ھاگانــــاپارتیزانیــــدا ھب ــــدتر ب دەومن
شــتیکی مۆگکــانی ەکی کفــر ڤیتکــین لســر پالمــارە گڕووداوســرباری 

پۆلیســــی گڕۆکــــدا پســــنی ھاگانامــــان دا. بنمــــای سیاســــی خباتکمــــان 
ــدی ســری  ــزڕدەیخــوارد. ئی  و ن ســارۆندا ی لــاوان وازشــمان  بــۆ ئو پی

  کوژران ، دانا.
ـــــز ب دژواری  ـــــا ک وەک دامزراوەیک ھرگی دەســـــتدارە  ل الینھاگان

کی جماوەریانی بۆ بخاکسپاردنی چـوار ننرا، بۆنی ڕاوەدوبریتانییکان 
ــوان ڕۆژکوژراوەکــانی رکخســت.  نــان ل نامنووســانی ئمریکــی، ک جیاوازی

بــۆمبی فرمــی و نــافرمی ندەکــرد، ئو مراســیمی ب خاکســپاردنیان وەک 
نیشــــــانی پناســــــیکی ھاگانــــــا بــــــۆ "تیرۆریــــــزم" دانــــــا. ھنــــــدک لو 

ئاژانســـــــی جووەکـــــــانی ل  نامنووســـــــان، بشـــــــداری ســـــــرکردەیڕۆژ
دانـابوو، ک سـرکردەکان چـوونت پـاڵ ئیرگـون! ھــبت،  وڕەسـمکدا واڕ

؛ بم ئوەی لــــی دنیــــابووین ئفســــرانی ڕاســــت نبــــووئوەش شــــتکی 
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 ـــــان ل ـــــای ھواگـــــری ســـــووپای بریتـــــانی زۆر ونی ی ڕوڕەســـــمدەزگ
ــایبتیش ھــی ئو ۆیشــتنکدا ڕ گنجــانی ل بخاکســپاردنکدا گــرت، بت

  بشدار بوون.
5 

ئو ھفتیی ھاگانا پالمـاری یککـانی پۆلیسـی گڕۆیـان دا، سـربازەکانی 
ــان. نخشــکش ل ھــۆبی  ــرزەمینیش ھرشــیان کــردە ســر فۆکخانک ژ

کرابـوو، سـ فۆکخـانی سـربازی  ئۆپراسیۆنکان ب وردییوە کاری بۆ
کاستنا. لوان فۆکخانی کفر سـرکین  لخۆگرتبوو: ھی لیدا، کفر سرکین و

ترخـــــانکرا، ک ســــــرکتووانF.F.I بــــــۆ -نزیـــــک گڕەکــــــی ھاســـــیدۆف–
ھرشــــکیان ئنجامــــدا. ھــــزی ھمتــــبری ئــــمش لگڵ فۆکخــــانی 
مبنــدی لیـــدا و فۆکخــانی دابزانـــدنی بــاری گورە و گـــران ل کاســـتنا 

ــا  بــوو. ئۆپراســیۆنک زۆر ســخت بــوو. خریــک ئیــدی دوژمــن  ئو کــاتت
ــوو. ئو  ــووەوە زۆر ئاگــای لخــۆی ب ــانی دەچــوونوە ســر ڕگاوشــیار ب ی

ی ل دەوروبرفۆکخانکــــــان بردەوام ب ھــــــزی گڕۆک دەپـــــــارزران. 
  یشـــــتن ببـــــوو. بـــــۆ گربازی لورەی ســـــی گگکـــــانیش مـــــۆخانۆکف

ــان،  ــوایئامانجکانی ــ دەب ــدا ب ــم بڕگایک ــانی ئ ــاو ک پیاوەک ــوڕ و لیت ۆن، ق
ل  دەبـــوایکس پـــدا نچووبـــوو، دەبـــوای لســـر چۆکـــانیش بـــۆی بـــۆن. 

ــــدان  ــــوون  زۆنگــــاو ، چن ــــارینی زۆرەوە بب کگکــــانوە ک بھــــۆی بارانب
سعاتیان پچووبای تا دەگیشتن ئامانجکانیـان. کـاتکیش ل فۆکخانکـان 

یان لســــتــــوو ج ــــوونوە، ھم ــــاو ھ نزیکب خواســــی و پ شــــرابوو، بکئ
ـــان  ـــزەکی ژرزەمینیی ھرە بھ کواوی چتوان بم ئرز، بترســـول ل

ھـیکوە بسـردادان بـوو. دوژمنـیش تیـار و  دابوو، ئویـش تـوخمی لدەست
تــــی زەقــــی  تاوەرەکــــان ئامــــادە بۆیــــان دانیشــــتبوو چاوەڕیــــان دەکــــرد. الی

ــاوەی  کونپشــکنانوە ــاھمــوو بســتکی ئو ن دەکــردەوە. ئیــدی ئوان  کڕوون
گویان ل ھاواری ئفسرکی دوژمـن بـوو لسـر بـورجی چـاودری لیـداوە 

  ککان. ئو بیژمۆتان ھاتن."ڕگادەیگوت: "چاوتان بخن سر 
ـــارە لوێ  ـــرد. دووب ـــبر چـــاالکییکی ھر ک ـــزی ھمت وەشـــدا ھڵ ئگل

"پشـتگرتن. لبـن  ھزەکیان دابشـکردە سـر "دەسـتی شـکنر" و دەسـتی
ـــدە  ـــان گیان گوللبـــارانی دوو ئاراســـتوە، ئوان برەوپشـــوە چـــوون خۆی
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تلبنــدەک، تلبنــدەکیان پچانــد ب ســر فۆکخانکیــان دادا. ئامــادەیی 
تــا دوا وردەکــاری پویســت کرابــوو. تنــانت پیاوەکــانی ئــم  ھمــوو شــتک

ڵ خۆیــان بردبــوو، ئگی بچوکیشــیان لــک پلیکــانکشــیان زۆر بو شتان
 شـتڕان و خۆیـان ھاوـگکانـدا ھپلیکانکدا پیاوەکـان بچاوتروکان ھات. ل
ئو بدەن گورە ئاسنینی فۆککان. تقمنیکـان دانـدران و وایریشـیان 

ھر چوار ماتۆڕەکان  ۆک ھالیفاکس بۆمبھاوژە قوڕسڕاچندرا، ئیدی ف بۆ
  اسنکی خوردە و لکک کوتن.ورانکران، بوون ئ زوو

 کخـــانۆکف وەیـــان لنزیکبوون و بارەگاکانیـــان لوەش بـــۆ بـــنککشـــان
ـــاخر  ـــوو  ڕۆژســـختتربوو. ئ ـــن ھم ـــداری دوژم ـــووەوە. چک ـــان ڕگابب یکی

گرتبوو. ل مزراکانیش پ تا گوزینگ دەکوت نو قوڕ، بم دی پیاوەکـان 
ن دەیــانزانی ب تکوپکــدانی فۆککــان لخۆشــیان ھر گــۆرانی دەگــوت. ئوا

ــــدە  ــــو گون نب رزۆک کــــرد. کربازیی مانــــداتیان لی ســــــــادەک پــــگ بونی
 ـــدەکردن. لتیـــان لکانــدا رادەبـــووردن، ھـــاواری دەستخۆشــی ئازایرەبییع

کـــردنوە و  گونـــدە جوونشینکشـــدا ب ســـۆز و خرۆشـــوە باوەشـــیان بـــۆ
"تیرۆرسـتکان بـۆ دەرەوە. ئـم ئوەمـان  بخرھاتنیان لکرا. پشـتر دەگـوترا

کــراوەتوە. لوێ ئاکنجییکــان جــل  نــاوێ." ھنــووکش دــی دۆســتانیان بــۆ
پیس و قوڕاویکانیـان بـۆ گـۆڕین. لجیـاتی نفرەتاکـانی دونـ، پپیـرۆزان و 
موبارەکباییان بسردا گـوتن. دوای سـانک ل چوسـاندنوە و ناوزڕانـدن، 

  ویستی خککمان بردەوە.ئم دڵ و خۆش
ە تا ئوپڕی شژان. ل مـای لـۆرد وینترتۆنـدا ب ڕووداوحکوومتیش بو 

ەکی کـرد بــۆ ڕووداوتـوڕەییوە داوای لکــۆینوە و بدواداچـوونکی نھنــی 
ـــ ل کمترخمـــیکدا برپرســـیار بـــووە،  ـــکوێ ئـــاخۆ ک ئو ئوەی دەرب

ئوەی تیرۆرســتان بـن و ئو فــۆک کمـترخم بــوو بـۆت مـایی  کسـی
گرانبھایانمــان لــ بتقنــنوە. ســـکرتری دەســتی کۆلۆنیــالی وەمکـــی 
 وەرەکــــــانی ئاسایشــــــی لنــــــی دابــــــوو پی دابــــــووەوە و بــــــان تارماوی

  فۆکخانکاندا توندوبندتر بکا.
 حکوومتی داگیرکاریش ل ئۆرشلیم بیانکی فرمی بوکـردەوە، بحلـلق

 ـدەدا گـوایوە لوان  فیزیان بجاڕی دنیای دەرەوە. ئتی بووە گاکقللم
شیان ل ھرشـی سـر ڕگری"تنھا" دوو دەرزەن ل فۆککانیان تکچووە، و 
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ان ڕۆژدانوەی ئمشـدا، ل وەمـفۆکخانی رامات دایڤد و ئاکیر کردووە. 
ل ئم بیرمـان خسـتنوە ئارەزووی ئو سرکوتنانمان بۆ حکوومت کرد. 

ـــدا ھزەکـــانی بریتـــانی ( میـــانی ـــی ٣٠جنگـــی جیھانی ـــۆکی دوژمن )ســـی ف
ــــدی  ــــان ئوەنــــدەیان لســــر زەوی تکشــــکاندبوون، ئی خســــتبووە خــــوار ی
بیاننــامیکی فرمـــی تـــایبت بم چاالکیییــان دەرچـــوو، ب ســـرکوتنکی 

امـات ڕھرشی سر  ەربارەی رگرتنیش لمزنی ھژمار کردبوو. ھرچی د
داڤیــد و ئــاکیردا ئوە تنھــا ھرشــکی خیابازاڕیــان بــوو بو ئامــانج چنــد 

  سرکوتنکی خیایان نیشانی خک بدەن.
شادمانی خکی جوو گورەتر بوو ل دتنگی و ترسولرزی دەستدارانی 

ـــــــک بوەی  ـــــــانی. جاڕدان ـــــــی پالمـــــــاری ڕکخراوبریت ەکـــــــانی ژرزەمینی
ناکاو سرسـامان بـوو. سـرەتا ئـم  کخانکانیان داوە، شتکی تواو لفۆ

لکردین ھیچ بونـامیک ندەیـن  ل ئیرگوندا بدەنگ بووین. ھاگاناش داوای
 کخراوککانمـان ڕکمـری چش قـایلبووین. نمئـ .نبناسـ رەکتـبمە ھ

ســنر دەکـــا، یی، ک یکتــی گل ھنـــووک شــڕی چوڕاســتیلچــاو ئو 
ئوەندە گرنگ نبوو. دواتر ھاگانا بیروڕای خـۆی گـۆڕی، ل تبینیکـدا داوای 
لکردین برپرسـیارتییکی تکوپکشـکاندنی فۆککـانی بریتـانی ل ئسـتۆ 

  بگرین. ئیدی وای لھات.
ـــاوەریش حپســـا. ل شـــقامکانی   ـــووین. جم ـــادەی شـــتک ب ـــمش ئام ئ

ــدنوەی بیاننامکمــان شــارەکاندا دەتبینــی ریز ــار خون کــی دورودرــژ بدی
وەســتابوون. خــک ب سرســامییوە ھاواریــان دەکــرد: "ئــاوا ھگڕاوەکــان 

نبـــــوو  دەتـــــوانن ئو جـــــۆرە کـــــاران بـــــکن!" خـــــۆ ئوان باکیشـــــیان بوە
 وە. لکــــــان بشـــــــارنریتانییتدارە بر دەســــــبیان لکجۆشوخرۆشــــــ

ئفســـرکی بریتـــانی داوای حیســـابی کردبـــوو.  قاوەخـــانیکی تلئبیبـــدا،
دا پیگوتبـوو: "تـۆ ھیچـی ئـم قرزار نـی. تـۆ ل وەمـخاوەنی قاوەخانکش 

  ) فۆکوە حقکت داوە.٣٠دونی ب سی(
ـــم ســـربازکی  ـــایککی ئ ـــل ئاشـــبلی دا. م "نبردی  کاســـتینا دنی مایک

بـــــارەیوە  کی لورکی خۆشویســــت بــــوو. گــــۆرانییترک دنیــــا و شــــاع
  ، ئیدی بووە گۆرانی دخوازی جنگاوەرە الوەکان.نووسیبوو
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   14بندی 

  کانڕگالکجیابوونوەی 
  

ئو ئۆپراســیۆنانی خــوارەوە ب فرمــی لالی یکتــی برگــرییوە پســند 
کرابـوون: ھــمتکی ســر فۆکخانکــان؛ ئو زیــان زۆرەی پالمــارەکی 

ھنابوو؛ تقاندنوەی سـ شـمندەفری سـر سـ ھـی  باشوور برھمی
ــگبــۆ ســر کارخــانی  F.F.Iســرەکی ل وت؛ پالمــارەکی  ی ئاســنینی ڕ

 لوانش زیـاتر ل تلی شـا داود. بـحیفا و پالمـارەکی ئـم بـۆ سـر ھـو
ـــــــاوەیدا  ـــــــک ھر لو م ـــــــان'  ل الیندوو ئۆپراســـــــیۆنی دی 'ھگڕاوەک

ھاگاناوە پسند کـران. یکـک لو  ل الین تنھا ب نافرمی ئنجامدران، ک
 المــــاراننپالی ل مــــ ــــبری ئ ــــوو کــــرای ســــر  F.F.Iو  یکی ھمت ب

 نـــــدامئ ک لنیـــــازی ئـــــازادکردنی ژمـــــارەی لیم، بی ئۆرشـــــگرتووخـــــان
ــانی  ــایوە، ڕکخــراو ھر دووگیراوەک ــادا ھرای ن ەک. ئۆپراســیۆنک ل دنی

وە. تمۆسکۆشدا دەنگی دای ت لسـتیا ڕۆژنانی ئزفنـامIzvetia  ژمـارە ل
  ی:نووسیبوودا 1946ی ینایری 22

، ک شـــوی نـــۆزدەھمینی مانـــگ، ڕایگیانـــدی لنـــدەن ڕادیـــۆ"دونـــ شـــو 
ـــنکوە پخشـــی  ـــنوە ل ئۆرشـــلیم بیســـتران. بھـــۆی تقی ژمـــارەیک تقی

را. ل نــــــاوجرگی شــــــاری سرتاســــــری وتک وەســـــتند ک لڕادیـــــۆ
ـــۆ دوو خـــول ـــی تقی تفنـــگ بیســـترا. دووئۆرشلیمیشـــدا ب ەمـــین ک دەنگ

بیکــــدادان لنــــو جرگی ئۆرشــــلیمدا  ڕایگیانــــدک، ڕادیــــۆھوانــــامی 
وە. الینکــــی جــــوو پالمــــاری وســــتگی وزەی داوە. ل ئاکــــامی ڕوویــــدا

یی داڕمــــاوە. ل مبنــــد تقینوەکانیشــــدا الیکــــی دیــــواری گرتووخــــانی
بیکــــدادانکدا یک جــــوو کــــوژراوە و چــــواری دیــــکش برینــــدار بــــوون. 
ئفسـرکی بریتــانی و ئفســرکی پــۆلیس کــوژراون و ئفســرکی دیــکی 

  پۆلیس بریندار بووە."
ی مۆسـکۆ دەسـتی ب بوکـردنوەی ھوا ڕادیـۆگارەدا بـوو، ڕۆژئیدی لو 

انی ئرتز ئیسائیلیش. لگڵ پرەسـندنی کان دەکرد، تنانت ئویخوناوی
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خباتی ژرزەمینیی جودا، ھوای ئۆپراسـیۆنکانی ب بردەوامـی ل یكتـی 
ــدانی  ــارەکی ســر زین ســۆڤیت بودەکــرانوە. ســایک دواتــر و دوای پالم

ی مۆســکۆ نــزیکی نیــو ســعاتی خــۆی  بــۆ ونــاکردنی ڕادیــۆ، ،Acre عککــا
ق و چپرەکـــان بودەکـــردەوە، ئو قیـــانش ب ئۆپراســـیۆنکان دژی 

 ــات قکــانی پترۆپاڤلۆڤســک براورد دەکــران، نمــوونی ئو ملمالنــ و خب
  .  ی قاڵڕژمپشوەختی دژی 

 یشدا پراڤدا نووسیبووی: ١٩٤٦ی ینایری ١ل  
ـــن.  ـــۆ"کشـــکانی فلســـتین بردەوام ـــامی ڕادی ـــۆپل ھوان ـــاریس ل ک ی پ

ندەنی وەرگرتووە، ک دەسـتدارە بریتانییکـان بیاریـان داوە ب ی لڕادیۆ
بیسـت و  ل مـاوەیپۆلیس و ھزی سووپا ئۆپراسـیۆنکی گشـتگیران بـکن. 

ھزار کس گیــراون. دوورخسـتنوەی چنــد  دا، دووڕابـردووچـوار ســعاتی 
کی دیــــاریکراو لتیســــایبیــــب و  تــــاوتوێ کلئشــــت بــــۆ تــــزی پاھ .دای

رشلیم نردراوە. لودا کنوپشـکنین و بدواداگڕانکـی زۆر لنـاوچکدا ئۆ
ـــوای ســـرۆکی  ـــراوە، گ ـــدا خـــۆی ڕکخـــراوک وـــومی ل ـــای لی ـــون زڤ ی ئیرگ

  شاردۆتوە."
دا، ئــم پیوەنــدی نــوان گلکمــان و 1946کــات و ل ســرەتای  ل ھمــان

امـانی مـن بـۆ ڕون. ە. ئوان وەک ئستا نگۆڕابویکتی سۆڤیتمان شیکردەو
 ل کی سیاســییانــار ــام ســۆڤیتکاندا ڕۆژلکــۆینوەکی لوکیشــکی ل وت ن

 مرکاربوو. ئمان:نووسیبووب  
"ئــم قزمــان ل خیــاپوی دەبــتوە و ھرگیــزیش باوەشــی بــۆ نــاکینوە. 

 می ڕاسـتیئـبــازن وە و لینکان رەتـدەککان دەبینــین و کـردەوە ناوبۆشــ
وە دەین ڕەھاب ئم ب متمانی  ھر چۆنکانماندا دایان نانین. مزندەک

ـــز ئیســـائیل بکـــات دەوتـــی جـــوولک. ڕووســـیا چـــۆن؟ ش دەیوێ ئرت
ھرچنــــدە ئو لســــر دژایتیکردنــــی خــــۆی دەربــــارەی چوســــاندنوەی 

 ،ردەوامـــــدا ب ـــــادارە ڕووســـــیاجووەکـــــان ل نیشـــــتمانی خۆیان یک ک توان
ــۆزتوە، وداوەکــانی ئڕو ــان بق ــانی  ل ســوریا و لوبن یندۆنیســیا و داخوازییک

مانـداتی بریتانیـدا بجنگـ. دەوتـی  ل دژیخوازیاری ئوەشـ گلـی جـوو 
جوو تنھا وەک برھمکی خباتمـان دژی دەسـتی بریتانیـا سـرھدەدا 

  و لو خباتشدا ئم لیکتی سۆڤیتوە کۆمک دەکرین."
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الی  ش ک ئۆپراســــیۆنکی ئۆرشــــلیم ســــرنجی جیھــــانی بلگڵ ئوە
ــــدا  ــــاخر ڕاکشــــاخۆی ــــردەنییکی خــــۆی نگیشــــت. ئ ــــانج ک ــــ ب ئام ، ل

وومتوە برپا بوو. سرلشوانکی زۆر بھۆیوە لنو  دەستدارانی حک
. ئفسـری نچۆـدەکرا یکدیـدا دوای ب نحکوومت بوو یکانھر نووسینگ

ــان ــامیکی ۆژڕی ل بریت ــوو، ک کوژارەوەکــان ڕووســن یدا ئامــاژەی بوەدا ب
ھی دەستی پۆلیسی بریتانین. جارکی دیـکش دەزگـای ھواگـری بریتـانیی 

و حـــۆل دەرچـــوو. بگـــورەی بونـــامی فرمـــی، گـــوای ئـــم ھوـــی  گـــژ
  مان داوە ک ھاودیواری گرتووخانک بوو.ڕادیۆتقاندنوەی وستگی 

ــــا ب  ئاکــــامی ھرە ــــاواز ل دووھمــــین ئۆپراســــیۆنوە ھــــات، ک ھاگان جی
یاخیبوونکدا، سھمین  ل ماوەینافرمی پسندی کرد.  ئو پالمارەش 

بارەگای سرەکی  ل ئۆرشلیم و یافا بـوو. نخشـکC.I.D  پالماری سر 
و فرمانــــدەیی چــــاالکیک ھــــی ئفســــرەکانمان بــــوو، ھرشــــکش لگڵ 

یوە کــــــرا. تالرە پالمــــــاردراوەک ب یکی پــــــۆلیس و  F.F.Iی ئنــــــدامان
 بـوو. لــ شــیان دژوارانکرگریکردنـدەکرا، بوانی لت پاســربازی تـایبسـ

ن، بنگــی بــرپشــتی  تفپا وڵ بــۆ بھ رەی تــاکتیککی  گــوشــدراوەکــان ب
قمنـی بکـات و ت ل دەرگـاھزە پالماردەرەک توانی لینزیک بتوە کونک 

 وەکقیـنی کـاری توە و چاوەڕتراترین کات بکشخ وسا بئ ،ندا بچت
ــان کشــایوە و  ــکن، ب ئســپایی خۆی ــی  ل مــاوەیب ــدا دەنگ ــد خولکک چن

وەکقیــنــی توژانــد و دەرگــا و دیوارە ئختکــرد. ھڵ زەویــدا تگشــی لک
ـــدا چـــوون. ل زۆر ل دۆســـیی نھنـــی دەزگـــای ھواگـــری لو ھرشـــدا ت

ـــدامکیان بو جـــۆرە  ـــونرانی بریتانیاشـــدا، ئن ـــۆرتئنجـــوومنی ن ی دا: ڕاپ
  "بینیم چۆن تالری بنکی پۆلیس لگڵ خاک یکسان کرا."

 کالری پۆلیســـخانـــاوەیت ـــری لگڵ ڕۆژ ل م ـــی برگ ـــارایی یکت ـــی ناک ان
ــــابدی ئو  ــــرا. بن ــــدا تخــــت ک ــــم برڕۆژزەوی ــــوون. ئ دەوام ان زۆر نب

ئو وچــــــان دوورودرــــــژان. ئــــــم داوای  ل دەســــــتدادەدادمــــــان بــــــوو 
چکردنوەی خباتکمـان دەکـرد. مـایی سـرنج، ئـم نوەک ھر بـانگی 
ئۆپراسیۆنی سـربازیانمان ھـدەدا، بکـو داوای ھـگڕانوە و مـانگرتنی 

 مریشمان دەکرد. ئرتاسی سدەنیانمان:نووسیبووم  
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و نوە"ئتــانی ــدە و ژی ــۆ ئاین ــیی ب ــدان جــۆرە چک  ی خــۆی دەجنگــ، چن
؛ گــــوپندان ب قــــانون و ڕژــــم. وەســــتان ل باجــــدان ب پنایــــان بــــۆبرێ

بالوەنـــانی فرمانکــانی؛ خــۆ بدوورگــرتن ل بکارھنــانی دامودەزگاکــانی، 
دادگاکــــــانی؛ دەستبســــــرداگرتنی  میــــــری و نووســــــینگی کاربدەســــــتانی

 -تــان بــردووە ئو زەویــوزارانی ک ل ئــمی ب -حکــوومتزەویــوزاری 
گکی کـاتی جـوو ڕۆیشتەتکردندوەی ڕ ڵلتشتن؛ دانـانی حکـوومھجن و ب
  خباتی نیشتمانی بکا، ھموو ئو کردەوە جنگیانش..." ڕابرایتیتا 

ئم واشمان نکرد، ھرچی دەربارەی ھـگڕانوەی جمـاوەری  ل ڕاستیدا
ـــوو ـــی  ب ـــان، "ھمـــوو برگریک وەک دوا وەم ھمـــانگرتبوو. ھروەک گوتم

ل ــی ــانونی  جمــاوەریی، ئگر ئامــانجکی جــدیی ھبــ، شــتکی حتمی بــن ق
خۆیدا دن." ل ئـم ب  دوای ەکاندا راپرینکی چکداری بڕووداوئاسنینی 

مـــان ھـــگڕانوە و جمـــاوەری برجســـتبوونکی خبـــاتی گل و یکتی
دەکــرد. ل ســترجب  و شــتر ئســمــان لپ میشــھ مــ دەرھاوشــتدا ئ
و جماوەریــان بووبــا یــاخود لو گفتوگۆیــانی  ڕاشــکاودادەگــرت ئوســا چ  

ـــی دیـــکدا  لگڵ ســـرانی ھاگانـــا ، ســـن، گـــالیلی، شـــاول مـــرۆف و ئوان
ـداین، بو دەمانخست برباس و لکۆینوە. سن و گـالیلی بنـی ئوەیـان پ

 زووان ھگڕانوەیکی جمـاوەری سرتاسـری جـاڕ بـدرێ. مـن بـوام وا
ـــوو ئوان  ـــاتی ســـربازییان ب ڕاســـتب ـــوو، ھروەک چـــۆن ئوان خب ییان ب

ــار ب ــوون. دوا بی ــکن. بم دەســتکانی ئوان گیراب ــر ب دەســتی  برفراوانت
کـــانی جـــوولکش ییودەزگـــا فرمزگــا دانپنـــراوەک" بـــوو، ئیــدی دام"دامودە

قولی کرۆسـمانیش بـ  دوو برە: "کاراکان" و ئوانی ب دابشببوون سر
یان پیـــان وابــوو بکارھنـــانی ھــز ھی." ئیـــدی ڕاســتگۆ"ئوانی بواقــع 

  بوو.ڕوویدادەمقایکی گرم لنوان ئو دوو برەیدا 
و سستی و وەخـران ھر لب ئو ئاستنگیانش بوو ھاگانا تووشی داوی ئ

دورودرــــــژە ھــــــات. ئــــــم مشــــــتومی ئوەمــــــان بــــــوو، ئوان جرگــــــی 
لسـر بنمـای کـردەوە  ڕککوتـنکبگوبندەکانی ئمیان دەرھنا. ئـاخر 

بوو. دوای دەمتقیکی دوورودرژ و چندان بیروڕا لمڕ ھپسـاردن و 
ــــان پیــــان  ــــددواخســــتن، ســــرانی ھاگ ن چــــاالکی دژی ین، دەتــــوانیڕاگیان

نـافرمی بـوو.  ب شـوەیکیدا بکیـن. پسندنامکشـیان  C.IDبارەگاکانی 
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 ــــــــی خۆیــــــــان دەدەن و لووان گوتیــــــــان ھیاندنــــــــئڕاگ دا خۆیــــــــان ل
بگــرن، بم گفتــی ئوەش نــادەن  وروســرکۆنکردنی ئۆپراســیۆنکان بد
  سرکۆنکردنکان ھر سرھندەن.

بکـو بشـی خــۆی  دای گشــتیینڕاگیانـدوەک ھر ل ئیـدی ئیـدانکردنکان ن
ســریان ھــدا. بونــامیکی پوپاگنــدەیی ک نــاوی لخــۆی نــابوو 'دەنگــی 
دسۆزانی ئیسـائیل' دەربـارەی ھـرش و پالمارەکـانی ئـمی وا نووسـیبوو، 

داڕـژراوە تـا پیوەنـدی نـوان  بریتانیـا و جووەکـان  بۆ ئوە نخشیان بـۆ
دەدەنـــین ئو ئۆپراســـیۆنان وەک نکـــرابن وان"،  لـــبکن. "ئـــم واخراپتـــر 

  یان.نووسیبووە لوتبرزییان ڕەفتارئیدی بو 
ناتان فریدمان و مـن الی سـن و گـالیلی سـکامان لسـر ئو تانوتشـرە 

نامیـان خواسـت، گوتیـان دئاگرینان کرد. ئوان لجیـاتی بونامکانیـان لبور
ــان ل ــ ئاگای ــ كشــک بو ن ــووە. ل اوەڕۆکی ئو شــتانی بوبــوونتوە نب

 ل مــ کــۆمنت ترشــوتانی "پســندان نافرمیی"کــانی ســر پالمارەکــانی ئ
  گۆڤاری ھاھۆما(دیوارەک) چارەسر نبوو. 

 ل مـاوەیئو جۆرە جیاوازیی و لیک تنگیشتنانی نـوان ئـم و ھاگانـا 
  گریدا ھبوون.بزووتنوەی یكتی بر

دەگـوترا  بۆ کاروباری نوخۆمان، ھریک و نازناوکمان دابون. گـالیلی پـی
یرمیا؛ ناتان فریدمان شیمۆن بـوو منـیش حزقـل بـووم. کۆبوونوەکانیشـمان 

ــا ــران. ل م ــب دەک ــودا  ل تلئبی ــن یھ ی "جــان" ل شــقام جنجــاکی  ب
 ل شــونکھســتم کــرد پشــتر کاتــک بــۆ یکمجــار خانخوکمــان بینــی، 

یکوە بـووین و  ، ک ل زانکـۆی وارشـۆ ببـووینوەا بینیوم؛ دواتریش دنی
گــــاری ڕۆژدراوســـی مـــای ئکادیمیـــای جــــوولکش بـــووین لوێ. ئـــاخر 

بـــۆت ئنـــدامکی  -یانۆڤســـکی–منـــدایمان بســـرچوو... ھنـــووکش "جـــان" 
ارکی دیــکی ھمـان ســردەم، فرمانـدەیی ل ھاگانـادا. موشــ سـن خونـدک

درواســ ویــش کــان فریــدمان، ئ ــا؛ نات کی یبــۆت فرمانــدەی نیشــتمانی ھاگان
ــۆت ســرۆکی  ــوو، ب ــداتیم ب ــا و ھــاوڕی مردمن ــای ئکادیمی ــۆنی م  F.F.Iک

منیش بوومت رب ساسۆڤر. قدەر ئـمی فـدابووە ئاراسـتی جیاجیـا و 
مزکــــــــی خــــــــدا  ل بردەموە برەی جیــــــــاوازەوە، ھنــــــــووکش بیک
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شـتووین، دخۆشـین ب خــانخوی جوامرەکمـان و بیکوە پــرس و ڕا یدان
  لسر خبات بۆ ئیسائیل تاوتوێ دەکین...

سرانی ھاگانـا بردەوام بـوون لسـر ژیـانی نـیمچ ژرزەمینیـی. ئو شـوە 
ی گڕۆک و سر ھزەکـانی پۆلیسـ ژیانیان بردەوام بوو تا ھرشکیان بۆ

ێ ئوان ل گـرتن ڕۆژسـر فۆکخانکـان،  تـا ئوێ  ھرشکی ئمش بـۆ
ــان شــاردەوە. ڕووداوندەترســان. دەمودەســتیش دوای ئو  ان ئوانــیش خۆی

یدشـــدا ل دوایســن مــاکی خــۆی بجھشـــت، شــوازی پرچــی گــۆڕی و 
ترکـی چ جـوانکی بـی ب یـارمتی ئکربنھنی چووە پاریس. گالیلیش پ

پرۆفیشـیۆناڵ وەک بازرگـان، یـان ژمریـارکی لھـات. دەمامکـدانکی شــتکی 
باش بوو، ل تا دوایی سرینگرت. چند مانگـک دواتـر، ھر پـش سـازدانی 

دا، من گـالیلیم بخـۆی و پـچ 1946کۆنگرەی زایۆنیستکان ل دیسمبری 
دەربــی:  جم بــۆپــەکی دیــتوە. مــن ئامــاژەیکم بســری دا و ئو ســرن

  ."ت"ئوەش نیشانی ئاگربس
2  

 ڕۆژل کھــاتوو لدواداچــوونی پرگریــدا، کۆمســیۆنی بوەی بگــاری بــزووتن
ائیل. لرتز ئیسـئ یشتمریکا گکگرتووەکانی ئی تریتانیا و وب گیـان ڕ

ـــــدامی  ـــــوون، ھر دوازدە ئن ـــــدەن ب ـــــک ھشـــــتا ھر ل لن ت، کاتـــــۆ و ب
گڵ بڤــین کۆبــوونوە، ئویــش الی خــۆی پیمــانی دا، ئگر کۆمســیۆنک ل

ـــدەکن و  ەوی لـــ ـــیش پی ـــام، ئوان ـــۆدەنگی گیشـــت ئاک کۆمســـیۆنک ب ک
ــــرد، زۆری  کــــانی جبجــــڕنمایی ــــارکی زۆری ک دەکن. کۆمســــیۆنک ک

الیکی کشک" ب و بگات کـۆدەنگیش. ئـم  ل ھموولخۆی کرد تا "گوی 
ــــــ ــــــارەی پ ــــــاری کۆمســــــیۆنک وەک دەرب واژۆی پرەســــــندنکانی کاروب

امی خۆیـان ڕاگیانـدنلیاھاتبووین شتی سیرمان بیست. نونرانی عرەب 
کردەوە، نـونری  ونڕودا، قسکری ئاژانسی جووەکانیش ھوستی خۆی 

ـــانیش داوای کـــرد وتکـــان  ـــدی  ل بردەمحکـــوومتی بریت ـــن. ئی کـــامیرادا ب
ب باشـی تۆمـارکرا. ھنـدێ تبینـی ئنـدامان لسـر یک  ی گفتوگۆکـانڕەوش

ببــووە مــایی ھچــوون لنــو ئنــدامانی کۆمســیۆنکدا. ھریکــک ھوــی 
دەدا ئوە بخمنــ ک "كــ لگڵ ئــم" دای و "کــش دوژمنمــان". شــتکی 
 بـکۆتـایی پ کدواداچوونکۆدەنگی کاروباری کۆمسیۆنی بتمیش بوو بح
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بکـا ک پـی  کی خۆیشی بوبکـاتوە. حکـوومتی بریتـانیش ئوەرتڕاپۆو 
ــۆ ــک نبــوو ل داڕشــتکانی ڕیزپڕئمریکــایی -خــۆش بــ. کۆمســیۆنی ئنگل

ـــوو، ئگر بریتانیـــا  ـــال حوســـینی ب کۆمســـیۆنکی گوتب پشـــخۆی. جم
ــــ ئاســــتنگ  ــــ، ئوا عرەب کشــــکانیان لگڵ جــــوودا بب بج کتو

ھمایـــان ب   ڕاشـــکاواندەکن. نـــونرانی ئاژانســـی جووەکـــانیش چارەســـر 
دابشــکردن پشــنیازکراوەک دابــوو، ک پســندی دەکن. ھمــووان ســاتکی 
خجاتکشیمان ھبوو، کات جنابی بنگۆریۆن، چووە ژـر بـاری پرسـیار و 

اخۆ کـ گوای ئو  فرماندەیی ھاگانا ناناس، یاخود ئ ڕایگیاندوەمکان و 
ە ڕکخـراوفرماندەکیتی، ھروەھـا ئویـش برپرسـیاری چاالکییکـانی ئو 

...نیی  
ـــــد و مســـــتر گـــــرەم،  ئنـــــدام ئمـــــریکییکی  ھر دووجنـــــابی ماکدۆنال

ــان کردبــوو.  ــاری  ل ســۆنگیکۆمســیۆنک، پشــنیازی  دیتنــی منی ســختی ب
ــ ئاســایش دیــدارەک ســرینگرت. بر بچ کوەش کۆمســیۆنا، لسویســ ت

ناردم، تیایدا بیروڕای خۆی دەربیبـوو بوەی،  مستر ماکدۆنالد پیامیکی بۆ
ــی ل سیاســتی  ــۆ میســرکردنی گــۆڕانکی بنڕەت ــی باشــی شــڕ" ب "دەرفت

ــــدا  ــــبربریتانی ــــوای ئوەی  ل برام ــــدا ھی. ئو ھی فلســــتین و زایۆنیزم
 متی ملمڕەفتارخواست ئنین، دەرفنوکی وا نب  کۆ بدەین. النفی  

 م لممـان بـوو. مـن ئکلکی گر ماکدۆنالـد دۆسـتـک مسـتھیچ گومان ب
فالدیمیــر ژابۆتنســکیش بیســتبوو، کــات مســتر ماکدۆنالــد وەک کۆمســیاری 
 وەدا شاشــبوو کو لئ مانیــای نــازی دەستنیشــانکرابوو. لــران بــۆ ئنــابپ

نی باشـــتر ســـبارەت ب گـــۆڕانی پیوابـــوو ئگری بـــارودۆخکی ئاسایشـــیا
ـتائیلدا درتز ئیسـئ ریتانیا لتی بڕاپـۆرتگـۆڕێ.  سیاس کی کۆمسـیۆن ل

کـــــرا، ھـــــبت ئمش ھــــــیچ  دوازدە ئنـــــدام تـــــککی ئامـــــادە الین
ــۆڕان پنبــوو.  ــۆرتدەســتکوتکی بــۆ گ ک بگنــامیکی الوازی پــ ل ڕاپ

 ورجستکراوی ندابووە ھیچ کام ل جودژبری یکدی بوو. ھیچ شتکی ب
یـان دانـی بدەسـتی بریتانییکـان لوێ نـابوو. ڕەھایان عرەبکان، تنھـا 

یش ئامریکاییکـــان ھویانـــدابوو ل نـــواڕینی گۆشـــنیگای ئاژانســـی ب ڕاســـت
جووەکــــانوە بــــگن ســــازانک، لــــ ئوانــــیش کوتبــــوون پناســــاندنکی 

"ن دەکرێ دەوتکی جوولک و ن ھی عرەبـیش  چقبستو(دۆگما) بوەی
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 و ئامـــاژەیئ ".بـــســـتیندا ھلف بـــۆ خـــۆیل  دەبـــ ک بـــوو؛ کیـــگب
فلســــــتین ... دەوتکــــــی بریتــــــانی بــــــ. ئو چنــــــد ســــــازان کمی 

ان لوەدابـوو... ک ڕەوایتیـجووەکاندا کردبوونی  ل برامبرکۆمسیۆنکش 
  یان:   نووسیبووم" وەک لسر بنمای "تیرۆرز

"... کاتک جنگک کۆتای پھـات و حکـوومتی کرکـاران گیشـت دەسـت، 
ھشتا کتبی سـپی ھر دەیخـوارد. جووەکـان ک چـاوەڕوانی ئوەیـان دەکـرد 
 بارەت بی ســــدراوەکنپب رنــامتی پــارتی کــار بدەمودەســت حکــووم

جبتوڕ زایۆنیزم ج ستیان بھ بکا، ل ک لبینیان ھیچ شـت ەیی کرد کات
سیاستکدا نگۆڕا. تاوی نامرادییک گیشت لوتکی چبوونوە و ئیدی 
پـــگی نرمـــەویش بدەگـــمن وەک خـــۆی مـــایوە. ئاژانســـی جووەکــــان 

ڕۆژدوای  ڕاشـــکاوانـــ ـــان ئوەیـــان ل دەبیســـترا ک  ی جنگـــاوەرە درینک
بـۆ سـرکوتکردنی چـاالکی ناقانونیـان، و ھوکیان بۆ ھاوکاری ماندات وھم

  نزۆک دەرچوو.
 زۆک و نــاواقعی دەردەچــســتین بــدرێ نلڕ ئاینــدەی فمــک لیارر بھ"

ندرێ، ک لتگیشــتنکی تواو ل گوریساکشــانی  وا ب شــوەیکیئگر 
 ھر دوول سیاسی نوان جووەکان و ھۆکـاری برپـابوونکی دیـارنکرێ. 

گ ھن، ئوســــا چ بــــگی جمــــاوەری یــــان ھــــی گفتوگــــۆی بــــاردا بــــ
ڕوو،  ئوە دەخــــات ەشــــۆکڕکان ســــرکردەکان و جمــــارەی سیاســــتوان

ــووکیی  ئامۆژگــاری ئوەشــمان دەخاتبردەســت ئگر ئو سیاســت ھن
 ،روەک خـۆی بـرەو ڕەوشـماندات ھب کشـدا ڕەوشـونـگ دەڕوا، لی ج

ڤیانیان  لسـرجمم دانیشـتوان جووەکـان توندڕەوەکان پشـتگیریكی پاسـی
دەکوی و بڕەش لبن پی میانەوەکـان، ئوانی کلیلـی بیاردانیـان  دەست

".دەردەچ ،دەستب  
ــان، کۆمســیۆنک پل ــامی ســر ئو بنچین شــنیازی ھوەشــاندنوەی قانونن

ــوو ل 1940زەوی ســای  ــان نب ــۆ جووەک ــانونکوە ب ــوو، بھــۆی ق ی کردب
ـــز ئیســـائیلدا زەوی بکـــن. ھروەھـــا ڕۆژار لســـر پنجـــی چـــو ـــاوای ئرت ئ

ــۆرت ــی ســپی ھــی ســای ڕاپ ، ک وای 1939ی کۆمســیۆنک ئو بشــی کتب
 ری جــــوو بھــــاتنی کــــۆچب ــــ ــــددانــــابوو دەب ــــ، ڕەزامن ی عرەبکــــان ب

 ڕگـاکدا سـا ل مـاوەیی ئوەی دابـوو، ڕاسـپاردەیـدا ل دوایھبوەشتوە. 
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ــان، بخــۆی دانــی ب ســد ھ ــدرێ. ســرەک تروم ــابری جــوولک ب زار پن
ی ھــاتن فلســتینی ڕــگبوەدا نــابوو ک دەبــ ســد ھزار پنــابری جــوو 

ی خــۆی لســر پشــنیازەکی کۆمســیۆن دەربــی بــوو. ڕەزامنــدپبــدرێ، 
ک داوای ھوەشــاندنوەی "ســووپای تایبتی"یشــی کردبــوو، چــونک ڕاپــۆرت

ـــر مترســـییوە. ھروەھـــا "ئاشـــتی جیھـــان ژ ـــاڵیی" دەخـــات ئوەشـــدا ،  ل پ
پشنیازی ئوەشی کردبوو، ئو سـمایی ل شـونکی دیـاری قاوەخـانیک 

دەغق ،یھ (لیـــلج)گالیلی ر دەریـــای لســـیبکـــرێ،  لســـۆنگ وەی  لئ
یۆنک کردبـوونی، اسـپاردانی  کۆمسـڕە. ئیـدی لو دە گوای شونک پیرۆز

بریتانییکــــانوە جبجکــــرا. ل ئاکامیشــــدا  ل الیناییــــان ئمی دوتنھــــا 
ــدا ــان ل ــا مۆگی ــانی ل شــونی ســماکی گالیلی ــا و ئو  ھزەکــانی بریت کوت

ابـواردن و خۆشــیی بوەییـان تکــدا، بمش نفـرەت ل کۆمســیۆن و بــڤن ڕ
  کرا.

ی دەنگـی کـۆل یـۆڕادک بوکـرایوە، سـن پشـنیازی کـرد، ک ڕاپۆرتکاتک 
ـــوو  ل الینئیســـائیل  ـــدارییکان ڕکخـــراوھم ـــاە چک ـــدرێ ئوە ڕگ ی پب

بکـرێ،  دانی سد ھزار پنابر جبجـڕگبوبکاتوە، ئگر رنمایکانی 
جبجکـردنک ل  ڕگـریئوا ھیچ ئۆپراسیۆنک نـاب ئنجامبـدرێ، نبـادا 

 کوەگالنڕبکا. تجـدی گومانمـان دەربـارەی وون و ئاشـکرا بـوو. ئـ ش بم
ئو جـــــۆرە جـــــاڕدانی "ئاگربســـــت" ھبـــــوو. لـــــ لبر بھنـــــدھگرتنی 

ب وادە و  ۆشـنان بوامـانڕبـووین. ئـم  ھلومرجک، ب پشنیازەک قایـل
 خشـــانبـــوو، خۆبریتانیـــا نتی بیمـــانی حکـــوومپـــگزار  ڕد ھســـ ب

دەدا،  ڕــــگتــــا ســــنووری لــــوان پنــــابری جــــوو بــــدا، بم دەمانویســــت 
  بدگومانی لمشکی خککدا نمنتوە.

ئــــم لوەدا ھ نبــــووین. لبلبــــانتی حکــــوومتی کرکــــارانی بریتــــانی 
ــاتلی ل ئنجــوومنی گشــتیدا  ــوو. ئ ــۆنک ب ــدھاوشــانی ب ــ بڕایگیان  ، دەب

ـــبت کـــانی کۆمســـیۆنک بکـــرێ. ئوانـــیش (ڕنماییلگڵ  ڕەفتـــارخـــی  ھ
 ل جگـــ ـــالیلی) ڕنمـــاییب ـــای گ ـــاری دەری کی دژی ســـماکردن لســـر کن

کــۆچبری  100،000پابنــدن ب شــتی دیــک. خــۆ ئگر جووەکــان بیــانوێ 
یـــــان پبــــــدرێ بـــــن وتک، ئوا دەبــــــ ســـــووپا چکــــــدارە ڕگجـــــوو 
ی ڕادەســـــتکیــــان ھبوەشـــــندرتوە و ھمــــوو چککانیشـــــیان یناقانونی
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ن... ماکدۆنالـد و گـرەم دەسکان بـکرمـیتدارە قانونییف ڤینیـان  ببیـر بب
کانی ب ڕاسـپاردەھنابووەوە، ک بنی ب ئنـدامانی کۆمسـیۆنک داوە، گر 

کۆدەنگی دەربچ، جبجیان دەکا. قسکرەکی بڤینیش ھات دەنـگ، گـوتی 
وەزیــری دەرەوە ل گـوای ک شــتش مــاوەیپــ تــی کم بیریکی گوتــووە، ب

 و ئامـــاژەی بئ ویســـتنگکی با کـــردووە، ڕاســـپاردەشـــتکـــکان وەک ت
 ک لشــوەک بڕاســـپاردەنشـــو بی کان یـــاخود ئی خۆشـــحامـــای ی ک

کان یکیکــی ڕاســپاردەیــۆرک یــاخود ھــی ســرەک ترومــان. جووەکــانی نیو
  لیک دانباون. 

ھوســتی بریتانیــا، ئــم فشــارمان  ام زەق و زۆپیڕاگیانــدنلگڵ ئو 
ــــردەوە ســــربازییکان دەســــتپبکینوە و  ــــو ک ــــا بک خســــت ســــر ھاگان

ـــــین. پمـــــان ـــــگڕانوەی جمـــــاوەریش رابگین تی و ھـــــاڕەزای ـــــوو  ن واب
دیــک بدەردی ئــم نــاخوا. ئــم وامــان گــوت؛ دەبــ ئوە  چــاوەڕکردن چــی

ــدرێ، ک ئوا ــانی ب ــی نیشــانی حکــوومتی بریت ــاب چــاوەڕوانی چککردن ن ن
ــولل و ــ ب گ ــردرێ، دەب ــم بب ــاوکی ئ ــۆ ھر پی ــن، دەســت ب ــم ب ــان ەئ می

بــدرتوە... ھروەھــا پیشــنیازکی کردەنــی، ســربازیی و سیاسییانشــم بــۆ 
 رگـــــری نــــــارد. لوەی برمانـــــدەی بــــــزووتنم 7فکمی ئایاریشــــــدا وە

وە (لکان" واتـــــای وەرگـــــرتدا "مریشـــــکککـــــان دەدەن و  دەقخانۆکف
ــــوومت ل نزیــــک ڕۆژ" ــــانی حک ــــاپکراو" ئامــــاژەی ب چاپخانک ــــاموانی چ ن

  وستگی ھی ئاسنین ل ئۆرشلیم): 
"1- کان براسـیۆنوەی ئۆپکردنمـای دەسـتپر بنســدا لورفراوانـی  لب

 یـــارەکوەشــدا بڵ ئگل .بیروڕاکانمانـــدا نیــی کــی جیــاواز لرھــیچ رووب
رخواردن ل وەبـــ بـــۆ مـــاوەی ھفـــتیک بوەخرنـــدرێ، ئمش بـــۆ مشـــود

ـــان ای وت. دۆســـت ئمریکییکانمـــان داول دەرەوەزانیـــاری کســـکانمان  ی
کــــــــردووە، ئوان خریکــــــــی ھوەشــــــــاندنوەی ھلــــــــومرجی پشــــــــوی 
پرلمانکیــــــانن، لو بارەشــــــدا ھر چــــــاالکیکی ئــــــم دەبــــــت مــــــایی 

 دەرچـووە ھبت ئو بیارەش پشتر پسندنامی بۆبئومدکردنی ئوان. 
ــــاتر و چــــاپمنی( ــــامگری). ڕۆژ مریشــــکی زی ــــدا وا ل مــــاوەین  ھفتیک

 کان بـــدرێ، تـــۆش لراســـیۆنوەی ئۆپکردنیـــاری دەســـتپنـــدرێ بمدەخ
وەمـی نخشــ وردەکــارییکت ئاگــادار دەکـریتوە. بــۆی پشــنیاز دەکیــن، 
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دا و ل 20ی ئایـار و ل سـعاتی 14توومـان ل سشـمم، کۆبوونوەی داھا
  شونی جارانمان ب. تکای گیشتنکی بسلمنن.

راگینـــدننامک برپرســـیارتی دەخـــات ئســـتۆی حکـــوومت. ھروەک  -2
یش پشنیازی کردبـوو، راگینـدننامک لگڵ ئنجامـدانی یکمـین Mبڕز 

  ئۆپراسیۆن بودەکرتوە..."
ـــــا  لو کـــــاتی ـــــرد ت ـــــم چـــــاوەڕوانی بســـــرچوونی ھفتکمـــــان دەک ئ

ـــاوەڕوانییک زۆری نخایانـــد.  ـــنوە، لـــ چ ئۆپراســـیۆنکان دەســـت پبکی
ــــــانش  ــــــک لو چاالکی کندکران.  یســــــکانمان پخشــــــن ک لژمــــــارەی
تکشــکاندنی شـــمندەفرەکان بــوو، دوای ئوەی ل ســـرجم سرنشـــینان 

ش دەستپکی زنجیرەیک ئۆپراسیۆنی نـوێ بـوون. چنـد خای دەکران، ئم
ــا و  ــکش لالی ھاگان دوابدوای ئۆپراســیۆنکی  F.F.Iئۆپراســیۆنکیی دی

ــــدنوە،  ــــانی تقان ــــا پردەک ــــاتن. ھاگان ــــم ھ ــــاری ســــر  F.F.Iئ ــــش پالم ی
  کارخانکی ھی ئاسنیی ل حیفادا دا.

کیی پالمــاردەرانکی خــۆی چــاال ل کــاتی F.F.Iمــایی داخکــی زۆر بــوو،  
 بارەت بن ھاگانـــــــاوە ســـــــالی ی لوانکی وریـــــــاکردنھـــــــیچ ئامـــــــاژەی

ــانی  ــک پیاوەک کات ــۆی ــان پنگیشــتبوو، ب ی ڕکخــراوئۆپراســیۆنکی خۆی
F.F.I   ،ــا ــوون ل حیف ــی ئاســنین ب ی ھیکــاردانی وۆرکشــۆپ ــی پالم خریک

و. مۆشـ سـن لالی مـن وە، بۆیـان لسـر پـ بـوەھزی دوژمـن وریـا بـوو
ک تبینکی ل ناتام فریدمان پگیشتوە گوای پالمارەکیـان جـارێ  ڕایگیاند

ــــوانی ئاراســــتی  ــــرژەش نیت ــــد و گ ــــۆ تون  ڕاســــتیوەســــتاندوە. ئو گفتوگ
مرگســـاتک بگـــۆڕێ، بوەی کـــات جنگاوەرەکـــان بـــۆ چـــاالکیک دەســـت 

انی خۆیــان کوتــن بۆســـی گڕانوەیانــدا بـــۆ بنککــ ل ڕــیبکــار بــوون، 
کـوژران و بیسـتی دیکشـیان لـF.F.I   دوژمـنوە، ل ئنجامـدا یـازدە پیـاوی

گیــران، لنــو گیراوەکانیشــدا ژمــارەیکی زۆریــان برینــدارەکان بــوون. ھــیچ  
ـــانی  ـــۆ ئو قوربانیی ـــیش ب ـــانکی فرم ـــاژە رزلن ل نیشـــان ندرا.  F.F.Iئام

ھاگانـا، ک دوای کارەسـاتی تقینوەکـانی  کاتیشدا ئندامکی کوژراوی ھمان
ـــــــــردی  خاکســـــــــپاردنی  کی بڕوڕەســـــــــمترمکی دۆزرایوە،  A.Zibپ

  جماوەریانی بۆ سازکرا.
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 ر پردەکــــان لرشــــی ســــبـــــوو، ڕھ ببــــارەی خــــۆی قڕوویووی ق ل 
سیاسییشوە گرنگ بوو. پیاوەکـانی ھاگانـا ل ھلـومرجکی سـختدا قۆیـان 

ـــایبوو.  ڕگـــایکی  یکی دوورودرـــژ ببـــن و بڕگـــا دەبـــوایئوان لھم
وە تا لنو الوەکیشدا بکشڕانڕوویانـدا ەگوە. ڕووببـنـزی دوژمـن نی ھ

ل الی پردەکانیش ک پاسوانیکی ب چند پۆلیسکی عرەب سـپردرابوو، 
ت، ھــیچ بیکــدادانک نقومــابوو، لــ ئو زیــانی بر پیاوەکــانی ھاگانــا کو

کوژران، ب سیان لی خۆیـان  یڕووداوھۆی  چواردە ککزانـانوە نقینت
بوو، ک شارەزیکی ئوتۆیان ب دانان و تقاندنوەی مادە تقنرەوەکانوە 

ــان ب ــ ئرککی ــانوە بجــ نبــوو، ل ــد. بارســت  تواوی وردەکاریک گیان
تکی کیالحی پردەکـانی بـاکوور ئاسن و پۆت ڕۆژ، باشـوور و و زەبھ

  ب ھۆی تقینوەکانی پیاوەکانی ھاگانا ھرەسیان ھنا و روخندران.  
ــانی  ــوو. ھزەک ــی برگــری ب ــزووتنوەی یکت ئمشــیان دوا ئۆپراســیۆنی ب
ــاکرێ  ــان دەســتپکرد. ن ــارکی برفراوانی ــن خــۆ و دژە پالم ــانیش کوت بریت

ۆپراســــیۆنکانی برگــــریک بگــــوترێ ئوان برچــــاوان ل کــــاردانوەی  ئ
ئوان ب کم ئۆپراســـــیۆنیك ل چنـــــد  ب پــــچوانوەشکســــتیان ھنـــــا. 

شونکی وت، ل ریشپن، جیڤات حـایم و تلئبیـب تـۆی خۆیـان کـردەوە. 
ــــگلو ھمــــوو شــــونان ب ھزاران ل خکــــی کۆبــــوونوە، بکــــو  ڕ  ل

 بگرن ک نانستوپشکنینی تۆرکنس ریلرپـاببوو. ئـاپۆرای  تاسـت بو
خکــی بــ پــارزەر بــوو، بــۆ دوژمــن و گوللکانیــان ئامــانجکی کــراوە بــوو. 
لوشدا نوەک ھر پیاوکی ب چک بکو ژن و مندایش کـوژران، ئمش 
ـــری بـــن لبر خـــاتری  ـــزووتنوەی یکتـــی برگ ـــووە ھـــۆی ئوەی ب ب ب

   پاسیڤ" دژوارە رابگیرێ.ڕاپڕینپاراستنی  گیانکان، ئو  "
ـــوومت  ـــانی حک ـــەی پشـــتی  وا ب شـــوەیکیھزەک ـــوون، ک بب دەرچووب

"تیرۆریزمـــی جـــوولک" بشـــکنن و کۆتـــایی ب ھمـــوو برگریکردنکیشـــیان 
کی دڕنــدانیان کــردە ســر ئوان ب وریــاییوە ھرشــ ل ئاکامیشــدابھــنن. 

  و ھزە جوولکییکان. دامزراو
المــارەکیــانی پرەبب زار 1946ی حــوزەیرانی 29ش لدەیــان ھدا بــوو. ب

مۆگکانیـان دەرچـوون و بسرتاسـری وت  ییکـان لناتل سربازە بری
 ب ھزاران، ھاتوچۆیـان قدەغکـرد، ڕاگیانـدبوببوونوە، باری نائاسـاییان 
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کـانیش کسیان گرت و راپچی بندیخانکانیان کردن. تالری ئاژانسـی جووە
کاراکــانی  دەســتی ب نــدامکــان و ئرمییزراوە فرانی دامردا گیــرا. ســســ
ــا ب ــارمتی ئو  ھاگان ــران. ب ی ــادەکراو، گی ــورەی لیســتکی پشــوەخت ئام گ

 کانیشــــیان دادا، کرەوەزییر گونــــدە ھســــکــــان بریتانیــــزە بھ ،لیســــت
ـــوو. لیســـتکانیش  ـــر بب ـــدا جگی ـــاخی ت ـــانی پالم ســـیر  وەیکیب شـــیکک

گونـدکی ھرەوەزییـان  ل ھر ل ڕاستیشـدااستودروست بـوون. ڕدەقاودەق 
ک بنھنییوە یکیکی پالماخی تدا جگیـر کرابـوو، بـۆ دەزگـای ھواگـری 
سربازی بریتـانی شـاراوە نبـوو. بۆیشـ ئوان لوەدا سرسـام نبـوون، 

بکانیان قدەرەنجــامی کردوکــۆی پشــکنین ائیل گــالیلی  و کئیســ .ورە بــگ
ــــوەی  ــــزیکی نی ــــوو. ن ــــاخ کوت کوشــــندە ب ــــرەی ب پالم ــــوتم، ئو زەب پیگ
ئندامکانی گیـران. پـل باکـانی ھاگانـاش بتونـدی بر پالمـارەک کوتـن و 

  گیران.
ان بوون خۆراککی زۆر بۆ ھزری فلسفی مژووییمـان. ئیـدی ڕووداوئو 

بوونی گلکمــانی ڕزگــارگرتنبرە بکــا، ک گــاڕکســک دەبــ پشــبینی ئو 
بدواوەی. بـ ھــیچ گومانــک ئـاوەدانکردنوە پشــنگکان ھۆکــارکی مزنــی 

ەگداکوتانی گلکمان بوو لسر خـاکی ئرتـز ئیسـائیلدا. نشـینگ ڕپواژۆی 
 مکـان. ئـرەبڕ بـوون دژی عرگـری شـکی بیکانیش وەک بنکیکشتوکا

ی چندان کۆسپ و تگرە ببـووینوە، لوانش دەرگـای ئو ھرچندە توش
 مداخرا بوون. ئ مر ئسش لنیائاوایی و نشینگانت ی نـاخالت  بنشینگ

ژابۆتنســـکی و رامـــات تیۆمکینمـــان ھبـــوو، ئوانـــیش کـــۆمککی برچاویـــان 
لبــارەی مشــقپدانی میــدانی بـــۆ ئنجامــدانی چنــدین ھــمت و پالمـــار 

ن. ئای ک چنـد بـاری خبـاتی ژرزەمینیمـان ئاسـانتر دەبـوو، گر ھاتبـا کردی
ھاتمـان لبردەسـتدا بووبـان؟ ئـاخر چ ارەیکی یکالکرەوەی نشینگ و دژم

ـــارە  ـــا! لـــ گلـــۆ دی ـــۆ مشـــق و راھنانکانمـــان ھبژاردب جـــۆرە ئاقارـــک ب
م دەوت دابــــمزرێ، ئــــ بر لوەیوس بڕیگــــای خۆیــــدا دەڕوا. وچــــارەن

لســـــر زەوی دانمزرابـــــووین. ئـــــم دەجنگـــــاین. خـــــۆ ئگر  خـــــاک و 
لو  ڕاســــتقینکی ژرزەمینــــی ینگمان ئوێ دەمــــ ھبــــووای، بــــارنشــــ

تۆبۆگرافیــا ســیرەی ھلــومرجی ئرتــز ئیســائیلدا ندەھــات کــای. ئوســا 
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خۆمــــان حشــــار داوە، زۆریشــــی  ل کــــوێحکــــوومتی بریتــــانی دەیزانــــی 
  ک بماندۆزتوە ھروەک چۆن یککانی پالماخی دۆزیوە. پندەچوو

ادەماـدرا، ئیـدی ڕل کنوپشکنینکی لناکـاو سرسـاماندا بـاری ژرزەمینـی  
خوازی دەسـتیپکردبوو ئـاوا زووش کۆتـایی ڕزگـاریخرا وەک چـۆن خبـاتی 

ــدەزانی ــدا" دەســتداران نیان ــاری "ئاشــکرایی ژرزەمینیمان ــدرا. لب ل  پدەھن
شـونکیش  ل ھیچشونک بووین و  ل ھمووبدواماندا بگڕن. ئم  کوێ

ھـاتی، ئرککی ئـمی زۆر نبوونی پگ و بـنکی د ل ڕاستیشدانبووین. 
ــ، ک رقــو ــارکی وا پشــنۆرەییانی کردب ــدەچوو قدەریــش ک ــوو. پ س کردب

  رابگا... ئرکی حکوومتی زۆر ئاستنگ کردب لوەی دەستیان پمان
 لۆ، لگ مـابووەوە. 29لامـان نوەستان و ت ر پسی حوزەیران کاتی ل

ــم ھشــتا ھــۆیکی  پرســکش ئوێ دەمــ ئوە بــوو: باشــ چــی بکــرێ؟ ئ
ــین ل ــوو ک دوودڵ ب ــا. ب الیقمــان نب ــی ھاگان ــی برگری ــی  بردەوام درژای

  اری بوو:ی ئاژانسی جووەکان ھر ھاتوھاوKol Israelئزگی  ڕۆژ
 ش دەبـکلـی جـوولدا. گ کلـی جـوولڕی دژی گریتانیـا جـاڕی شـب" ل

پیسکانی تیتـوس ل نیشـتمانی پیرۆزمـان  ڕۆیدا بجنگ. خۆتان و برامبر
 وخون! بمدەرکمان!"-ی نازیڕژکتو ریتانی لب  

دەقــی پخشــانکانی دەنگــی ئــزگک ل جــاڕدانی دەســتکردنوەی پشــتری 
اگانــا دەچــوو، بم  ب پــچوانی ئوەی ئــم، تبینیکــی دەمارگرژییــانی ھ

ــوو. لو  ــارەوە ھب ــم پشــنیازی ڕۆژلب ــم ھــیچ دروشــمکمان ندا. ئ ەدا ئ
ـــرد،  ـــان ک ـــامیکی کردەنیم ـــاتشبرن ـــۆ  ئو ک ـــات ب ـــردەوە ک ـــان دەک بوم

  سرکردایتی بزووتنوەی یکتی برگریمان دەنارد. 
  نۆ پشنیازانی خوارەوەمان کردن:  ئم ئو

ی ڕژمـــدامزرانـــدنی حکـــوومتکی کـــاتی جـــوو، تـــا کـــار بـــۆ نھشـــتنی  -1
  داگیرکاریی بکا.

 بـــۆ ئوەیدامزرانــدنی ئنجــوومنکی بـــا بچشــنی پرلمــانی گل،  -2
  کاروباری قانونی و دەستنیشانکردنی ئرک و فرمانکان لئستۆ بگرێ.

جاڕنامی ئازاد و سربخۆییانی عیبری وەک بنـاغیک  بوکردنوەی -3
بـــۆ دەســـتوور، دەشـــب ئـــازادی، یکســـانی و دادی کـــۆمیتی بـــۆ ھمـــوو 

  ئاکنجییکانی وت دەستبر بکا. 
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ــــر  -4 دامزرانــــدنی دادگــــایکی دادپروەر و دادگــــا بریتانییکــــانیش پرگی
  بخرن.

5- کــــی نیشــــتمانی، کینزــــدنی خ ــــدراوەکانی  دامزران پ ــــاج ھمــــوو ب
  لخۆبگرێ و ئیدی ئوە قدەغ بکرێ ک باج بدرت حکوومتی ماندات.

خواز ک سـوندی ئوە بخـوا ڕزگاریدروستکردنی سووپایکی یکگرتوی  -6
.ک دابنخۆ، چربتی سزراندنی دەوتا دام ناب  

گشـتی بـدا دامزراندنی فرماندەیی بای سـربازی ک جـاڕی جۆشـدانی  -7
انی خــک و ڕۆژــوەبردنی ژیــانی ڕەســان بــۆ بڕو بڕــوبرایتیكی فریاد

  بڕوەبردنی خباتک لئستۆ بگرێ.
  ل ھندەران بانگواز بۆ کۆمککردن بکرێ.  -8
ل وت یکگرتوەکانی ئمریکـا، یکتـی سـۆڤیت، -داوا ل گالنی جیھان  -9

ــا ــۆمکی جنگــاوەرە  -ن بکــرێفڕەنســا و تواوی گل ئازادەک پاپشــت و ک
  عیبریکان بۆ ئازادی بکرێ.

 ل کرنـــامی بنراواننـــاوھ و تـــوخمنی ڕۆژئری جیھانیـــدا شـــوگنـــام
گورەیان وەک "بوانامی ئیرگون زڤای لیومی بـۆ سربسـتی" بدەسـتھنا، 

ەو1946ھاوینی  لیـکو دوو ساڵ پاشـتر پکرا، بنجبان کـرا. دیسـ دا ج
ــدا،  ــاخر ل رووادوە مژوویکان ــین. ئ ــژوو کوت ش مــ ــم پ بھــۆی ئوەوە ئ

ر دەبــم ھشــبینی بکــا، بشــتر پک پســریــش  تــۆ کوھکی جــی شــتب
  نب، ک لودا ھمیش کسک ئو شت ب کارلکار ترازان نزان؟
اشکش بازنی کاربدەست فرمیی جووەکان کوتبووە بارکی شژان و پ

دەستی پکردبوو. سرەتا فرمـان بسـر زۆر ل گیـراوە جووەکـان کرابـوو، 
ئوە خۆیـان نناسـنن. وەم بردەسـتکیان بـۆ لکـۆرەوە بریتانییکـان 

ایانگیانـــد گر ھـــاتوو ڕ، "جووـــک ل فلســـتینوە." بریتانییکـــانیش بـــوو
ــن، ئوا نــاب باســی ئازادکر ی خۆیــان نکرمــانی ناســنامــرێ. ف دنیــان بک

درا، بم شکســتی ھنــا.  محکبــزووتنوەی یکتــی برگــری ل ســنگی 
ــد  ــا چن ــتنھ ــای ڕۆژک ــوو بر لوەی ھــاوار ل ئۆردوگ ی کم بســر چووب

گیراوەکـــان ھبســـت: "بمـــان ناســـن!" ئیـــدی بریتانییکـــان ناســـنامی زۆری 
  یشی ئازاد کردن.گیراوەکانی بۆ ئاشکرابوو، ل ھر ژمارەیکی کم
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ــــارەیک ســــرکردەی  ــــان، ســــرەڕای خۆناساندنیشــــیان، ژم ــــو گیراوەک نل
ــاد لیــومی (دەزگــای جبجکــاری کــۆمگی  ناســراوی ئاژانســی جووەکــان ڤ
 ــاوم، موشــ ــی فیشــمان، ئیزھــاق گرەنب ــز ئیســائیل) وەک راب جووەکــانی ئرت

 کــران. ھردۆڤ یوسـف و ئوانـی دیــک ئـازاد ن شـرتۆک، داڤیـد ســپنت، د.
چــی پیاوەکــانی ئــمش بــوون، ک ســانک بــوو ل ئوردوگــای گیراوەکانــدا 
کانیان کــــــرد. دوو لھاوزینــــــدان یان لکی دۆســــــتانرھــــــاتنخبــــــوون، ب 

سرکردەکان ک ب الی کوڕەکانی ئـم باشـترینیان بـوون، گرەنبـاوم و رمـز 
کردن، شـارتیش  بوون. رمز تلمودی فرکردن و باسی یکتی نیشتمانی بۆ

ب رە وەک جو کل دەب موە: "ئی مایکر داخوازیسزی لکی وخۆپار
ــ لو کــاتیباشــتر دەربچــین  ــاوم پیوەســت بــوو ب بــۆ ئــرە ھن راین." گرەنب

امـــانکی سرنجاکشـــی ئۆردوگـــای گیراوانـــی (التـــرن). لبر ھۆکارەکـــانی ڕ
تیایـدا  ئوە دەرکوت، ئو ئو تنھا بشـی یکمـی بوکـردەوە ک  وسرو

ــوڕی شکســتخواردو ــووە کســیکی مک ــرین ب ــاوەرە د ــۆ وەســتاندنی  وجنگ ب
ــک  ــد مانگ ــزمن. چن ــات و پســندکردنی سیاســت ئاشــتواییکی وای خب

کی چی بووە. ل گۆشـ نیگـای ڕاستقیندواتر ئم لومان زانی ئاخۆ نیازە 
 وەی لوما، گرەنبا29ئھاگانـا ی حوزەیراندا ق ،نجـامو ئیشـتبووە ئوم گ

دەبــ میـــدانی برگـــری ســـربازیان جبــ، وەک ئویـــش زیـــاتر لســـری 
، ھروەھا دەب ھگڕاوەکانیش لسـر جنـگک بردەوام بـن. مـن ڕۆیشت

 شــاکرنجس و بیــرۆکبــووم ئــاخۆ ئنیــا ننیــابوو ڕاســت بــوودوەی دئ .
دورخرابـانوە.  دەبـوایتنگکان بوو، ک سلماندنی  زۆر ل کشکان و ئاس

ەش ھـات ک بڕـز گرەنبـاوم ڕۆژلگڵ ئوەشدا، شتک پسند نکـرا، ئو 
ــن ڕاســتگۆ ــدا گــوتی: "م ــوونوەیکی ئنجــوومنی گشــتی زایۆنیزم یان ل کۆب

  پشتگیری برەی یکگرتووی بنگۆریۆن و بڤین دژی بگن ناکم."
نی نـــــوان کســـــ زۆر گرنگکـــــان و وـــــای ئوەش، پیوەنـــــدی دۆســـــتا

جنگـاوەرە دـرین گیراوەکــان ک مـن ســکایکم ل فرمانـدەی بــزووتنوەی 
برگری بو وشانی خوارەوە پگیشت: "حزقل، خکی تۆ ل گرتووخـانی 
الترندا قەق لگڵ کس زایۆنیستی گیراوەکاندا دەکن. ئایا دەکرێ داوایـان 

شت راگرن. ئوەی خوازراوە، ئو شت بب وەخران  لبکی دەستبج ئو
  ."M-Iئنجام بدرێ. من چاوەڕ وەمتم. 
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ــیش دەمودەســت  ــیمن ڕ ڵ  لگل وە، کــرزەمینییــاری ژ ــامگۆڕینوەی ب ن
ھمــوو کســ گیراوەکانمــان ل ھر کــویک بووبــان لســر ھــ بــووین، 

ـــم پڕۆیشـــتبدوای ســـکاکدا  یوەســـت ب گیراوەکـــانی م. ئفســـرەکی ئ
  .کردەوە ڕەتئیرگون ل الترن سرلبری تۆمتکی 

 انی لســرکردایتیدا ھبــوون و ســن و گــالیلی پیــانڕەگزئو تــوخم و 
ـــدا. دوای  کـــانی" بـــۆڕ پـــدا "چاالکوان دەگـــوت شکســـتخواردووەکان، ل کۆتایی

ربازییانرگــری ســب ــان دا پشــت ل بــکن و  مشــتومکی زۆر ئوان بیاری
ھــــگڕانوەی مدەنیــــانش برپــــا نکن. ئوان بیاریانــــدا مرجکــــانی 
حکوومتی بریتانی لپناوی ئـازادکردنی کسـ گرنگکانیـان پسـند بـکن. 

جمـاوەردا ب بونـام، ئیـدانی "تیـرۆرزم" کـرا و  ل بردەم ڕاشکاوانئیدی 
ب خۆگرتبـــــوو، کوەشـــــیان لنـــــاو ببـــــرێ ئواوی لت ســـــمجـــــۆرە کب .

ــانی جــوولک دوای ســد  ــازادکران و گواســترانوە بــۆ  ڕۆژگرنگک ــران ئ گی
جـــوو ل لنـــدەن بـــۆ ئوەی "چارەســـرکی -عرەب-کۆنفرانســـکی ئنگلـــۆ

  سازشان" بۆدۆزی فلستین بدۆزنوە. بۆ ئوان خبات ھپسردرا.
3  

ۆ وتـــی ئرتـــز ئامـــاژەی برچـــاوی مۆرالیـــانی برفراوانبـــوونی گڕانوە بـــ
ـــری  ـــی برگ ـــزووتنوەی یکت ئیســـائیل، ک دەمودەســـت لگڵ وەســـتانی ب

ی، ئم ھـمت ب دژبری ڕاسـتیبکـرێ. ئوەش  پیدابوو، ناب بکم سـیر
ھوـــوتقلالی گڕانوە بـــۆ خـــاکی باوکوبـــاپیران برل جنگـــی دووھمـــی 

 نجیھان، کالی ف کاتزنلسۆن و ئاڤراھان ست لبووە جۆزاڤسکی درابوو، ن
مــایی  ئوەی ژمــارەیکی زۆر ل جووەکــان  بــنوە وت. دەســتدارانی 
بریتـــانی ئو ھزاران پنــــابرەی ل نزیــــک کنارەکــــانی ئرتــــز ئیســــائیلدا 
ئــــابوقدان و بزۆریــــش گڕانــــدیانوە ئۆردوگــــا زۆرەملکــــانی قــــوبرس. 

دەستی بتاڵ شـڕیان لگڵ  ب گڕاوەکانی نو ئۆردوگا زۆرەملکانی ئامان
سـربازەکاندا دەکــرد. ھرچنــدە لوێ پیــر و ژن و منــدایش کــوژران، ھــۆی 
ســپی (مبســت حکــوومتی بریتانیــا) بگوبنــدی زینــی لھمــبر ئو 

ە نشیاوەی خککدا ھنایوە، ک ھویان دەدا ژن و منـداڵ بـخن ڕەفتار"
ـــا راوی ی پیســـوپۆخیســـر پشـــتی کشـــت کان." دەکـــرا حکـــوومتی بریتانی
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کشتی و گمی پنابراکان بکا، دەکرا سرنشینکانیان سنوورداش بکـاتوە، 
  ل ئوان بم کارەیان گوای قانون دەپارزن.

وکـــی مـــۆرای ھاوشـــانی ئو قۆنـــاغی گڕانوە ڕول الی جووەکانیشـــوە، 
تبووە بـــــارکی تواو بـــــوو. خبـــــاتی ھاگانـــــا  ل ئرتـــــز ئیســـــائیلدا گیشـــــ

چقبستوو. سرکردەکانی ئازاد کرابوون، پیاوەکانی پالماخیش گڕابـوونوە 
بنک و مۆگکانیـان. پیاوەکـانی ھاگانـاش گڕابـوونوە نـو مـاڵ و گونـدەکانی 
خۆیـــان. ئیســـائیل گـــالیلیش قـــژی درـــژ کردبـــووەوە. دیســـان ھاگانـــا ببـــۆوە 

مـــری واقـــع بتواوی گڕابـــووەوە کـــی نـــیمچ قانونییـــان. بـــاری ئڕکخراو
ریتـــانی و ب لو کاتشـــدا ھمـــوو برگریکـــی ب شــونی جـــارانی خـــۆی. ئـــا

ووی لو خــک ڕی ل پنــابرانی ئامـان کردبــوو، ووڕھمـوو ھزیشــیانوە 
 زمانانســــتب مــــوو ژن و منــــداو ھرویــــان ل ،رگــــرییبــــدەرەتان و بب

ــــــوو لــــــندەگڕان بــــــن فلســــــتی و  ن. ئو پنــــــابران لیــــــان دراکردب
سنوورداشـــیش کـــرانوە ھندکیشـــیان کلـــوکرۆم کـــران و ژمارەیکیشـــیان 
ـــدەی ھر  لکـــوژران. ســـرکردە فرمیـــی جووەکـــانیش گروویـــان دڕا ئوەن

  ھاوار و دادەداد بکن. 
ســـــکا وامـــــان بش بمر  ئـــــبـــــوو. دوای ھتی زارەکـــــی نو نـــــاڕەزای
ک ئـــــوەیت دەدا. سنوورداشـــــکردنحکـــــووم ش زەبـــــری قوڕســـــمان لم

ئــاگرتبردانی تــانک نوتییکــانی بنــدەری حیفــا  یــش لF.F.Iجنگــاوەرانی 
ســــــــرکوتن، ک لوــــــــووە کشــــــــتی و گمییکــــــــانی بریتــــــــانی بــــــــۆ 

  سنوورداشکردنوەی ئاوارەکان چاوەڕوانی نچیرەکانیان دەکرد.
ــــا دەرھق گڕاوە کــــان ل دۆزی کشــــتی بدڕەفتــــاری حکــــوومتی بریاتنی

دا گیشـــت لـــوتک. ئـــاخر 1947(کـــۆڕەو)دا و لســـای  Exodusئیکســـیدۆس
بڤــین بیاریــدابوو کشــتیک بگڕنــتوە ئامــان. ســکا و تکانامکــان ھــیچ 

 رانبــو ش ککشــتیر پشــتی کی ســکــکدا. خڕوودادیــان نی ڕووب
شـیان چـوو کـات لبــارکی سـامناکان زراو و ھترە بریتانییکـان ببـوونوە،

  ناڕکدا ئوان ل حیفاوە برەو ھامبورگ دەگڕندرانوە. 
دەسـت ل شــتییر پشـتی ککی ئـاودیوکراوی ســیدا،  نـامرداگیراوەکســب

  یان:نووسیبووئاوارەکان 
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ــم وا ــۆ... ئ ســاس و کک کــک ــاری  "خ ــن وەک ئوەی بی ھســت دەکی
رگــدا برگــری بکیــن، بم ۆرێ ئــم ل ھامبمرگمــان بســردا درابــ. دەکــ

ئایــا دادمــان دەدا؟ حکــوومتی بریتانیــا بــۆ بسرخســتنی نیــازەکی ھمــوو 
قــوقپ. لــ گلـــۆ  ڕابــردووشــتک دەکــا و جیھــانیش ل ئاســتیدا ھروەک 

  -جووەکانی ئمریکا و ئینگلستان و ئرتز ئیسـائیل-برایکانمان لمالو ئوال 
نــابدی لبــن ئو بانــدۆرەین ک ئوەی  گ بمنــنوە؟ ئــم بتــۆبی بــدەن

  پویست بوو کرابا نکرا..."
ــــدیی تاوتفتانمــــان بوکــــردنوە، بنیشــــمان بو  ئومب و وشــــئ مــــ ئ
برایانی سر شپۆلی  زەریاکان دا، بناوی یاخیبووان، بناوی جنگـاوەران 

 ڕاســتک ــوە ب وە، "ئتــاون ــای م ــان جــ ب تنی ــم  ل خباتکت ــاھن. ئ ن
  دەن یان ئرتز ئیسائیل یان مردن."

ئم دەمودەست کرەستی کۆمکردنی ئوانمـان لبردەسـتدا نبـوو. لتـاو 
ھـــا کموکـــورتی دووھنـــدەدا دەماننانـــد. خزـــنی ئـــم بتـــاڵ بـــوو ھروە

ــدا ە ڕووداوجــۆرە نمــابوو. تــۆکردنوەی ئو  تقمنیشــمان ل عمبارەکان
 مـــ ـــان لبـــدەین؟ ئ ب تقیک و دوو تق ندەبـــوو. باشـــ ئـــم چ زەبرکی

ن و ھشـــتاش ڕادەبـــوردو شـــو  ڕۆژددانمـــان لســـر یک دەگیرســـاندن. 
تۆمان نکردبـۆوە. خـکک ھدادانیـان نمـابوو، سرسـامبوون ئـاخۆ چـی 

ەکانیشـمان، ڕکابرنت بسر ئیرگوندا ھاتووە. شتکی تایبتمنـدانبوو، تنـا
زۆر لوان  ب نھنی لدـی خۆیـان موبارەکباییـان لـدەکردین، کچـی لسـر 

ی ئـــم تیکوتبـــووین ڕەوشـــلوانیشـــیان تـــوک و نفـــرەت دەبـــاری؛ لو 
ــان وەممــان  ــم کارای ــ ئ ــاکینوە. ل ــۆ ن ــۆچی ت ــوون ک ب توڕەوتۆســن ب

 داخی بـ پارەش. ئم ل وو نندایوە. ئاخر ن کرەسی تقینوەکان ھب
  ئومدیدا خۆمان دەخواردەوە.

لگڵ ئوەشــدا، بخــت دەســتبرداری ئــم نبــوو. بشــوەکی پڕجووئاســا 
ندێ پارەمان بش داوای نیـو  ھجش و دەسـتبرسـامانیشـت. سدەست گ

کــرد. ئو برمــیل  تن مــادەی تقینوەمــان کــرد. گیــدی پرجــووەکی تواو
بـــوو، ئیـــدی  اوداری دروســـتکردن، ئو برمـــیلی لســـر تـــایبـــارودی نـــ

بیانییکیـــان لســـر تومبلکـــی زرپـــۆش (یکم شـــوەیان بـــوو ل ئرتـــز 
تی لـــی ئاسایشـــی" حکـــووم ـــدرا و ســـرلبری "زۆن ائیل) فـــا  ئیســـ حیف
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ــانی  ــد، بمش چــاوی دەزگــای ئاسایشــی بریت ــدا  ل سرتاســریھژان وت
نک تــــــا دوا وردەکــــــاری کــــــاری خــــــۆی کــــــرد،  لگڵ ترســــــاند. داھنــــــا

بربــوونوەکی و بھـــۆی تایکـــانی ژـــری نوەســـتا تـــا خـــۆی ب دیـــواری 
 وان دەوروخــولی زۆنش وروژا. ئکربازیتدارە ســــا. دەســ قیکوە ن

یان بکنـی بـوو،  ئاسایشیت دوازدە تـا پـازدە پـ وپندی چلبت باشی ب
ب رمیل فدرا! بسر پرژین تلبندەکشـدا بـازی دا. کچی لووە ئو ب

ی برمیلکی دوان بـوو. دەسـتبجش فرمانیـان پکـرا برزی شـورەی ڕاست
ان تڕدەستان ئنجـام دا. یتلبند بۆ بیست و چوار پ برز بکنوە. ئوەش

ــانی بریت ــایوە گر ھزەک ــوو. بدنی ــا بم گیــدی بســر ئمشــدا زاڵ ب انی
دەکـردەوە،  نکشابانوە، شوورە تلبندەکشیان بۆ برزی شست پ برز

  بم ئوەش ھر دادیان ندەدا.
زن بــوو، ک م کــان،دۆڕاوەجــووە لســر  شبانــدۆری حکــوومتی بریتانیــا 

ی حوزەیران بدواوە، ئوان بسـر دامودەزگـا 29. ل جپی خۆیان قایکمرد
بیاریانــدا کۆتــایی ب برەنگــاری ســبازیان بــنن.  فرمییکانــدا زاڵ بــوون.

ئوان تنھــا لوەدا ســرکوتن ک کۆتــایی ب کــردە ســربازییکانی ھاگانــا 
  بنن.

کردبوو، دەب تا کـۆنگرەی  وایای زایۆنستی دڕکخراود. وایزمن، سرۆکی 
ربازی نی ســــک ــیچ ئۆپراســیۆنکی دی ــرێ. ســنش دادێ زایۆنســتکان ھ ک

دەوە ئو بــن بـدا. ئــاخر ئو پشـتر پابنــد بـوو بو لخــۆگرتنی کـر ەتـیڕ
 کــی جــوول ــ گل ــ برگــری بردەوام بــ و دەب ــا ک دەب ئفســرانی ھاگان
دەســتبکاتوە. نخشــ بــۆ دەستبســرداگرتنی چک و تقمنــی مــۆگیکی 

ش لتـــــــمو ھریتـــــــانی ئامـــــــادەکرابوو. ئربازی بو  ســـــــی ئتـــــــۆ
لو جبخــانی چکوچــۆی جووەکــان بــوو ل بــاکوور،  داگرتنیدەستبســر

ــاتی ــگ و ســدان ھزار  ک ــد ســد تفن بریتانییکــان دەســتیان بســر چن
انش ئـــم لو ڕکوتـــفیشـــک و ھزاران گـــولل ھـــاوەن و... ھتـــد داگـــرت. (

ھاگانــا ب دابــووین، کوایوە  بداخم بب ،ییــان ھخانو جبدەرزەن ل
 ھ بــووین.) د. وایــزمن داوای ل ســن کــرد وەک برپرســی ھاگانــا ئــم

نکـا ئوا وایـزمن خـۆی ل سـرۆکایتی  دەست لکار بکشـتوە، ئگر وا
 بــۆ دەســت شی زایۆنســتی دەکشــتوە. لنــو ئو دوو بربــژارەڕکخــراو
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ە کـرد لکارکشانوە، بدحایبوونکی سیر پیدابوو. د. وایـزمن گلیـی لو
ــــارەی پالمــــارەکی ســــر پردەکــــان  ــــاری دەرب کوا پشــــوەخت ھــــیچ زانی
پندرابوو. سنش دەیگـوت ک زانیـاری پگیشـتووە. ل کۆتایشـدا واکوتوە 

ن: سـن زانیارییکـانی نـاردبوو، بم وایـزمن پـی ڕاست بوووکیان ود ھر
  نزانیبوو. پیامکی پنگیشتبوو.

  وایزمن ھر لسر ھۆشدارینامکی سووربوو. وای باری نخۆشی د.
ــوو، دەســت ــان بواب ــانی جــوو وای ــو ســرکردە فرمییک کــان"ی نچاالکوان" 

 کــی کوشــندە لزەبر ن ڕاشــکاوانــزم ــان ڕکخراولکارکشــانوەی وای ەکی
 (ــدڕەوەک ــاتزایر (زایۆنیســت کۆمۆنیســت سۆسیالیســت تون دەدا. ھاشــۆمر ھ

زمنـی دژە تونـدوتیژی ناسـاند. ھـۆبیکی گورەش خۆی وەک سیاستی وای
ی تیرۆرسـتکانیان دەکـرد ڕاگرتنـل ماپای (پارتی کرکارانی فلستین) داوای 

چــونک بــۆت ھڕەشــ بســر ســرلبری زایۆنیســتکان. ئیــدی د. وایــزمن 
 سرکوتنکی برچاوی بدەست ھنا و سنش دەستی لکار کشایوە.

ــادەی کۆبــو دەران"ی  بڕــوبرایتی جبجکــاری ڕونوەیکی "جــاســن ئام
 فـــتنـــدان ھبـــۆ چ وەکپـــاریس،  کۆبـــوون ئاژانســـتی جووەکـــان بـــوو ل

ل مشــتومی لســر پرســکی بنگیــی بــوو: خبــات بردەوام بــ یــان نــا. 
ــــی لســــر  میــــانی ــــوو، پ ــــۆن وەک شــــاخ چقــــی ب ــــدا بنگۆری دەمتقکان

ســووربوونوە پشــتگیری ئوی  و. ســنش ببردەوامبــوونی خبــات داگرتبــو
دەکرد، بو ھیوایی  ب بیاری یکالکرەوەی "جنگانوە" بگڕـتوە ئرتـز 

ھ ائیل. لــو کــاتر ئیســوە بنگۆریــۆن  ئکپــر ای خــۆی گــۆڕی و ڕو ل ب
ـــی ـــا نـــۆڤمبری فرم ـــریک وەســـتندرا. ئم وەســـتانش ت دا 1947ش برگ

ــاتینپچــا،  ــاری دابشــکردنی اوڕکخــر ئو ک ــان بی ی نتوە یکگرتووەک
 کوشـتنی جووەکـان کـرد. لــ کـانیش دەسـتیان برەبائیلی داو عرتـز ئیسـئ
وای ئوەی برگری فرمی وەسـتندرابوو، ئممـا یـاخیبوون ھر بردەوام 

  بوو.
 ی کمـــوو شـــتو ھرەڕای  ئی ڕوویـــداســـمو مـــاوە کوە ئالی مـــنب ،

تــی بـــزووتنکرگـــری، خۆشـــترین یـــدا  ەکـــانیڕۆژوەی بوژیـــانم بـــوون. ل
پلی یکم ئـم گیشـتبووین  امان لبر چاومدا ھبوون. بڕھمیش دوو 

خواســتی دکانمــان؛ ل بئاگابوونوەمانــدا ھمــوو گل پــای دابــووە خبــاتی 
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ــــــــاوانی ڕزگــــــــاری ــــــــوون و ڕاوەدوخوازی وت. ئو ژن و پی ــــــــران بب دەن
ویستی گخۆش وانیش بتیل. ئیان شادمان بوون. ڕەوایک  

فرمانـــدەی –امـــان "خۆمـــان" بـــوو. فرمانـــدەیک ل جنگـــدا ڕدووھمـــین 
قینڕاســت  ،تی بـــرپرســیاری بشــگــری زۆرتــرین کھ ک یســو کئ

ــان ــانی مرۆڤک ــد قوڕســ،  -برپرســیارتی ژی ــی ئو چن ــاخۆ بخت ــ ئ دەزان
دان، بم تـۆ بـی  برپرسـیارتی ل بردەمی چندان گرەوکشی نبینراو

ــــدەی 'دەستلکارکشــــاوە" لگڵ ھســــتی برپرســــیارتی  ی  ل دوەفرمان
فرماندەیکی "ھـگڕاوە" براورد بکـرێ؟ فرمانـدەیکی ھـگڕاوە! ھمـوو 
ســــــرکوتنکی  وەک نوشســــــتی ســــــرکۆنکراوە، شکستیکشــــــی وەک 

 .کارەسـات، وەک ناپـاکی وای تی" ڕەوشـلرپرسـیاری "بودا، وشـی وەک ئ
ــارە ــوانم ئو پرســ دووب ــن ھر دەت ــای. م ــ وات ــکموە ک ل  بکــردەوە ب ب

ەکانی ترس و تنگتاویدا دەمکرد: ئایا خکی دەرەوە چـی دەزانـ، ئـاخۆ ڕۆژ
  ئوان چی دەتوانن بزانن؟

 ڕۆژل مرگریــدا، ئــوەی بــانی بــزووتن او نبــووین، دانپــدانر ڕاشــکاوانەک
ــاخر بشــک ل برپرســیارتی،  ــووین. ئ بم لگڵ ئوەشــدا ھر ناســراو ب

  تنھا بشک لسر شانمان ھگیرا بوو. ھموو گلیش لپشتی ئم بوو. 
ەکـانی ژان و ناسـۆریش ڕۆژانـی شـادمانی تمن کـورت بـوون؛ ڕۆژل گلـۆ 

ــــۆ ــــوو، خ ــــان نب ــــیچ بژاردەیکم ــــم ھ ــــوون. ئ ــــژ ب دورو در  مــــ ئگر ئ
 دەبـوایکانیانمان دەستبر کردبا، ڕۆسربستیمان بۆ گل ھنابا و ژیانی 

 مگـرت، ئـبات ھخ کیش ھاگانا دەستی لکات .ردەوام بووباییاخیبوون ب
ــم بیک ــووین. ئ ــوو لســر برخــودان بردەوام ب جــار  وەک بنمــان داب

پشـتی  اوەکـان کـرد، و بڕی ھگکۆپشتکمان پ ل کشی برپرسیارت
ــکچ  ــوو، مگر مل ــاتیڤ) نب ــدا شــتکی جگرەوە(ئلترن وخۆشــمان دادا. ل
 نمانــدا بــوو؛ بــۆینــاو خوســتی لربم خــۆ سب ،بــکـردن بــۆ زۆرداری ن

  ملمان پ کچ نکرا.
ل بزووتنوەی برگریدا خۆشویسـتکی زۆر لنـوان سـرکردەکاندا نبـوو، 

  جیابوونوە ب داخ و کسر نبوو. بم 
  بتایبتیش ک شتک یاوەری قۆناخی چاالکییکی ھوتلی شا داود بوو.  
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  15بندی 

  ھوتلی شا داود
  

 لی شــا داود لی خــوارووی ھــوتمــی جیھانــدا البــانگیــی دووھی جمیــان ل
ی وەک؛ ی بریتــانڕژمــئۆرشــلیم کرابــووە بــنکی دامزراوە مبنــدییکانی 

بارەگــــای ســــرەکی ســــربازی، ســــکرتاریت، حکــــوومتی مدەنــــی. لگڵ 
 لو ھـوتریتـانی، ئتی بوەی شۆڕشیش دژی دەسبوونندن و چرەسپ

ی ئوان لنو دی شـارەکدا. ل خـانوو و ڕاستقینمزن کرابووە قیکی 
بریتـانی  تالرەکانی دەوروبری ھـوتلکش بارەگاکـانی پۆلیسـی سـربازی

و نووسینگی تایبتی لکۆینوە و بدواداچوون بارگوبنیـان لداخسـتبوو. 
تالرەکشدا یککـی بھـزی سـربازی  ھر دوولو بۆشای کراوەی نوان 

کان لســـــر چنـــــد شـــــونکی ئو نـــــاوە ڕەشاشـــــلیـــــداکوتابوو. تـــــۆڕی 
ـــۆلیس و لکۆرەوەکـــان بردەوا ـــدرابوو. ســـرباز، پ ـــک ئو دامزرن م لنزی

خــانوو و تالرانی دەوروبری مکــۆی ســرەکی دەســتی بریتانیکــانی 
  دابوو، خستبووە بن چاودری خۆیانوە.

ــۆوە. ئزمــوون  ــدیک ھر ب پڕجــوو پشــتیان لنداب ــاخر دەســتداران چی ئ
 پالماری بارەگای پۆلیسیان بـدەین، کالتینـگ ب بر لوەیپندی پدادابوون. 

ئگر ھر  ســرمان، بم خــۆ دنوە دەیگــوت: "ئوان نایــانوێ بــنفشــکر
  وازیکی وا گرمیان لدەکین ک ...."ھاتیشن، پش

ــــاتلینگیش بھوادا  ــــانکی ک ــــم چــــووین؛ بخرھن ــــاتکیش ڕۆیشــــتئ . ک
، ئو و (گیلـز)ی سـرۆکی، بئاســتم ڕۆیشـتداروپردوی تالرەک بھوادا 

  ن دەرباز بکن.  توانیان ژیانی خۆیا
ئو فرەچاوە چاودریـانی دەوروبری ھـوتلی شـا داود تیژڕۆکـانی ئمیـان 

رزەمینیی بیامی ژبینی؛ پک  نموو شـتم خۆیشی ھوە، ببینراوی ماین
یشی بکوتبای برچاو دەیدۆزیوە. ھموو شتکک بۆ بینین شیابا، دەیدی و 

  ردن سر ھوتلی شا داود ڕاچنران. ئیدی سرھکانی نخشی ھمت ک
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دا بۆ یکمجار نخشـکمان بـۆ فرمانـدەیی بـزووتنوەی 1946ل بھاری 
 مــ ــادارکردنوە ک ئ ــالیلیم ئاگ ــی برگــری ئاشــکرا کــرد. مــن ســن و گ یکت
ئوەمان لخۆگرتووە دزە بکین نو  البـای حکـوومت ل ھـوتلی شـا داودا 

ی ڕوونکـردنوەانی برچـاو ئنجـام بـدەین. ببـ  و ئۆپراسیۆنکی تکـدەر
ـــم لســـر ئوە ـــدا پ ـــان، لگڵ ئوان ـــامرە  وردەکارییک ـــم ئ ـــرت، ک ئ داگ

ــــ ــــاوازب لتقینوەیک ــــک و دەزگــــاکش ی وا بکــــاردەھنین، جی وانــــی دی
ل .نـــراوی دەســـتی گیــــدییداھ  ــــک بر کاتکانمـــان" ھقتوە "بنکرســـ

یوەســت کرابــان، ندەتــوانرا بیــانجونین ن فتیلکشــیان گینرەکیــانوە پ
دیکشـــوە دەکـــرا ئـــم ســـاتی تقیـــنوەک  ل ســـرکیلســـر البـــدەین. 

ــو  ن ــردن ــا ســعاتكیش دوای ب ــان ت ــو ســعات ی ــن، وات نی دەســتکاری بکی
کلوەی میـوان و  ھوتتیمان دەدا بۆ ئش یارمو ماوەیین. ئقوڕمیشی بک

ـــار و ک ـــوازنوە. ئو کرک ـــوتلک بگ ـــدەکانی ھ ـــۆڕســـاارمن ـــان  یی ب خۆم
دانــابوو، چــۆکردنی ھــوتلک ل مدەنییکــان شــتکی جوھری بــوو. ئــاخر 
 ،ـــــک بووبـــــای ر نرخھب ـــــوون ک ـــــی زۆری لب ـــــی مدەن ـــــدا خکک ول

ــم مڕاقــی  ــان پبگــا. ئ ین چــۆن چــۆنی ئوان ئوە بــوونماندەویســت ئازاری
ـــــو بســـــالمتی و  نل وەکـــــن ـــــار بر ل تقی ـــــی لب ـــــ وەی بوادەیک ب

  ھۆتلکیان دەربنین. 
ــمی پســند نکــرد. ئوان  فرمانــدەی ھاگانــاش دەمودەســت نخشــکی ئ
وایان دانـابوو، ھرشـکی وا بـۆ سـر بارەگـای سـرەکی دەسـتی بریتانیـا 

ــمتک ن وان دژی ھمــادا ئبن ل .یانرزەفــکی زۆر بوان شــتبــوون. ئ
ب ، ھشتا کاتی ئو جـۆرە پالمـاران نھـاتووە، ئوە بوومشتومیان لسر 

 ب پـچوانوەدامودەزگا کارگییکانی بریتانیی پک بخـا. ئـمش  جۆرک
ــان دەکــردەوە، بم خــۆ ئــم پابنــدی  مــان بــووین، بــۆی ڕککوتنکبیرم

ــوای ــ دەب ــ ئ ــین. ل م بــۆ جبجکردنــی نخشــک ملکچــی بیارەکشــیان ب
 ـــــام ـــــا و پی ـــــدا لگڵ ســـــرانی ھاگان ـــــووین. ل گفتوگۆکانمان ـــــواب نب ھی
ــا.  ــم ســرلنوێ نخشــکمان پشــنۆرە دان ــا" ئ ــۆ "یرمی ــان ب کۆدەدارەکانم

 ل ســـــــرەتاداکۆد(شــــــیفرە)ی ئــــــم بــــــۆ ھــــــوتل مزنکی شــــــا داود 
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(کــۆالن ــک"(ھوتل بچک ــر بــۆ  ٧٥"مالۆنخی شــونبزرکردن پمــانگوت بــوو. دوات
ئامادەکارییان بۆ نخشی پالمـاردانی سـر  F.F.Iکاتیشدا  ل ھمان"شیک". 

ــش  ــا، ئوی ــایکی خــۆی بکاردەھن ــۆ دەزگ ــوومت ب ــرد، ک حک ــک دەک الرت
بنــاوی برایکــانی داود بــوو. ســرکردەکانی ھاگانــاش بــۆ جیــاکردنوەی ئو 

  ەس."ڕ"کۆیلی تۆ و فریاددوو نخش پالماران ناویان لنابوو، 
ـــوون،  ھر دوو  ـــدا ب ـــدان مانـــگ ل وســـتگی چاوەڕوانی ـــۆ چن نخشـــک ب

  ڕۆژدوو  ، ب1946فرمانـــدەی ھاگانـــا ل یکـــی تمـــوزی  ل الیندواجـــار 
ـــا، پالمـــاخ و  ژەنڕاڵکی یدوای ھرشـــ ســـرەکی ـــارکر بـــۆ ســـر ھاگان ب

ــا  ــان، پســندکرا. ســرانی ھاگان ــردوەوە، ئاژانســی جووەک ــان رون نک ئوەی
 ی حــــوزەیران ئۆپراسیۆنی"شــــیک"یان ھــــات29ئــــاخۆ بــــۆچی تنھــــا دوای 

ل و بیروڕاگــۆڕینرەکی بــۆ ئــدا پاشــخانی دوو ھۆکــاری ســورچــاو. لب 
کانوە سیاسـتی خـۆ جوگرتنـی گرتبـووە یھبوون. ھاگانا ک ل سـی دائارا

وتبـووە بکان کچل دا و لو دوایانر، لدەبیـاتی بوە. ئکردنر گیـانی تـۆ
دەکــردەوە، ھمیشـ دەبــ  وونڕ وتارەکانیانــدا ئوەیـان نوخـۆی ھاگانـا و ل

ئۆپراسیۆنکان ل تۆی پالماردانکـانوە بـن. تنـانت ئلیـاھۆ گۆلـۆمبیش 
امان فلسـف مـژوویی دەکـرد. مشـتومی ڕدانی ئو ڕەوایتیکاری لسر 
ئو شـــڕانی گلکمـــان ل ســـر خـــاکی نیشـــتمان  ،ئوە بـــووئو لســـر 

ــدەگوت، نخشــدانانی  ــوون. ئو وای ــان ب ــی جوھری ــی، برگریک کردوونیت
ــدێ. شــۆ ــایی پ ــاخیبوونی ھاشــمۆنیان ڕڕش ھر ب کارەســات کۆت اســتبوو، ی

بــوو. ئــاخر چــۆن  ڕیــزپڕبســرکوتن کۆتــایی ھــات، بم ئمیــان شــتکی 
ــــابین ک پڕج ــــژوو ب لوە دنی ی مفلســــوە؟ فــــن ــــارە بب ــــان دووب ووەک

بیرکــــارییوە پاپشــــت. نووســــرەکانی ھاگانــــا وایــــان دەبینــــی، ک جــــۆرە 
پیوەندیکی ماتماتیکی لنوان "پالمـاردان" و "تـۆکردنوە" بنیـات بنـن. مـن 

  یک لو "ھاوکشانی" ئوانم لیادە. 
ک ھاوســــنگ." پــــوەرکی "مدای تــــۆکردنوە لگڵ زەبــــری پالمــــاردان

لسـر -بیرکاریـان ب شوەیکیوون، پیوەندیکی جگیر، جنگ ڕئاشکرا و 
  کاغز.

                                                                                       
ل؛ شیک بە رووسی بچووکرنەوەی   ٧٥ انی یدیشی   مالۆن بە عیبری واتە ھوت بۆ سۆز و خۆشەویستی، بە زم

  و عیبری رەشۆکیش ھەر ھەمان شتە.
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 رەی کـــرد؛ لکچ فیدا، بیـــردۆزەکلســـی فر خـــاکوخۆســـەکـــانی ڕۆژل
بـۆ بزووتنوەی یکتی برگریشدا ، ل خبـاتی  بیکوەدا جبجکـرا. ھر 

ری گینمـــوونی چـــاودســـتگو ،ران  ڤـــات ۆلگـــا خـــۆی لکاروبـــاری کـــۆچب
ک تکوپـــک بـــدرێ. خـــۆ یھـــدەقورتن، کوات دەبـــ وســـتگی چـــاودری

ــا خــۆی لڕئگر وســتگی  ــدا، ئوا  اداری حیف ــاری کــۆچبران وەرب کاروب
ــاوببرێ. خکــی ھاشــۆمر ھــاتزایر، ک برپرچــی ھمــوو  دەبــ ئویــش لن

ــــــدارەیان دەدایوە، ت ــــــاتکی چک ــــــانت دژی ئو ئۆپراســــــیۆنانش خب ن
ببــوونوە، ک بقولــی خۆیــان "دۆســتکانمان زەبــوون و دوژمنکانیشــمان 
بھز دەکا." دەھریبوونی ئوان سنووری نمـا کاتـک ژمـارەیک لوان وەک 
ئنــدامی ھاگانــا و پالمــاخ نــردران تــا ھــ ئاســنینکان و ئو دامزراوانی 

ڕۆک تزەکانی  پۆلیسی گت و چ ھی تـایببـازنوان چ لنن. ئـک بشـککوپ
ــــاخر چ پیو ــــو پرســــی کــــۆچبران و ەبئاشــــکرا دەیانپرســــی، ئ نــــدییك ل ن

ــاخر چــی  ــان دەکــرد، ئ پالمارەکــانی ســر ھــی ئاســنیندا ھی؟ ئوان ھاواری
  کۆلۆنیکردنی ئم و یککانی پۆلیسی گڕۆک بیکوە گرێ دەدا؟

ش بوە:ەقی وای بۆ شیدەکردڕ سنن  
ــ ئاســنینان شــمندەفرەکانی لســر دەڕۆن، شــمندەفرەکانیش  "ئو ھ

دەنن. تـومبل زرپـۆش  اوڕئو سربازان باردەکن، ک دن و کۆچبران 
ب ـــدەگرن، کھ و پۆلیســانڕۆکــیش ئــزی پۆلیســی گکــدارەکانی ھو چ 

   بکۆمکان."دوای کۆچبراندا دەگڕن و دەیانگرن و دەیانخن نشینگ
ــازایر ڕوونکــردنوە ــوو، بم خکــی ھاشــۆمر ھات ــامنتیقی نب کی ســن ن

ئویـــــان ب کســـــکی قـــــژ دوولت  دانـــــابوو. ئوان ســـــووربوون لســـــر 
"پیوەنــدی بخوشــی خبــات" و بیــردۆزی "برگــری لپنــاو برگــری"دا یــان 

وە دانــابوو. (برگــریکی خــودی ھاگانایــان) وەک ســنووردارکردنکی کــردە
بکشـرتوە. خـۆ  ھبت دەکرێ ئم بیـردۆزە تـا سـنووری بـ کۆتـایی لـک

کــی برگــری ڕکخراوکــی برگریــت ھبــ تــا برگــری ل ڕکخراوئگر تــۆ 
کـــی ڕکخراوتـــا برگـــری ل  تـــۆ دەبـــ پرە بئامانجکـــان بـــدەی بکـــا، ئوا

 رگـــری لخـــۆی ب ی کرگـــری بـــککخراوبرگـــری دەکـــڕکـــی ب ـــدی ا.  ئی
 ــاگوری) ل ــتوە. ل (ی نــۆری دەم ــردۆزە ھر ب تی ــبت ئم بی مجــۆرە. ھب

ی حوزەیرانــدا، کاتــک بریتانییکــان بســر جبخــانی چکــی ھاگانایــان 29
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ــــریش، دوای ئوە  ــــوو. دوات ــــاوە نب ــــی ل ھاگان ــــیچ برگریک ــــدا ھ ودادا، ل
، کــــات ھزەکــــانی دا کوتــــن پالمــــاردان1947عرەبکــــان ل نــــۆڤمبری 

بریتانیـــاش ســـربازەکانی ھاگانایـــان چککـــردن، ھـــیچ دەســـتیان نکـــردەوە. 
 وای بیردۆزەکش، ھاگانا فرمانیدا  ک "برگری ل ھاگانا " نکن.

 شــو بر ئرســوڕمان بــوو، ھی سش بــایی خــۆی مــایکســاشــتش ڕی
وە پســندکردنی ("مدای تــۆکردنوە یکســان ب گورەیــی ھرشــبردن") بــو
 لی شـــا داود. لر ھـــوتمـــان بـــۆ ســـکتمی ھخشـــی حـــوزەیرانی 29ن

دا بریتانییکان نووسینگکانی ئاژانسی جووەکانی داگیرکـرد. ئاژانسـی 1946
جووەکــانیش ب بارەگــای ســرەکی جووەکــان دەژمــردرا. ئیــدی بمجــۆرە و 

ن بکـردایت سـر ھرشـکما دەبوایی بگوبندەک ئمش ڕسابگورەی 
  بارەگای سرەکی ئوان ل ھوتلی شا داوددا.

ھۆکـــاری دووھم ھرە دژوارەکیـــان بـــوو. ھاگانـــا ک ل بـــاری نریتیـــانی 
بوو، ئوەش ئو پگیـــــان بـــــوو لچـــــاوی ڕاھـــــاتخـــــۆی "نـــــیمچ قـــــانونی" 

دەســـــــتدارانی بریتـــــــانی، ھرگیـــــــزیش ھنگـــــــاوکی  کـــــــاریگری وای 
 شـــتبوو، کھاونردەم لســـا بوێ. دیـــاربوو ڕوان دەربـــکری ئی چـــاود

سـرکردەکانی ئاژانســی جووەکــان ھمــوو متمــانی خۆیــان لســر خیــاڵ و 
 ئندشی "پگی نودەوتیوە" بنیاتنابوو، بگرموگوڕیشوە لو بـوایدا

ـــــوون  ـــــارزراون. لی پـــــۆلیل دەســـــتب دەرھاوشـــــتی داگیرکردنـــــی  س پ
ــــاربو ــــوون، ب حیســــابی بارەگاککــــان، دی ــــی لب ــــی نھن و کــــۆم بگیک

دا، بگنامکـــان ڕەوشـــلو  دەبـــوایشـــیار نھۆکـــی ھۆشـــمند و ڕکخراو
ــانی ل نووســینگکانی  ــدرابانوە. ئو دەســتکوتی ھزەکــانی بریت وێ ھل

ــــــان ب ــــــوو. ئو  ئاژانســــــی جووەک ــــــوو، زۆر بایخــــــدار ب دەســــــتیان کتب
ـــارەیوە گیشـــتبووە خـــاکی  ناپرپرســـیارتیی ئاژانســـی جووەکـــان لو ب

وەرچرخـان، وەک گــالیلی بـۆی باســکردم، بریتانییکـان توانیبوویــان ل دەق 
 رتۆک کــز شــڕکی وتــاری بشــردەمبب نی گشــتی  لنجــومزایۆنزمــدا ئ

ـــدبوویوە، لالی پ ـــ ل نووســـینگکانی ئاژانســـک، تچیخون ـــان ل یک نکی
رتۆک پســنی تقانـدنوەی پردەکــانی دابـوو، بــایخی دەسـتبکوێ. بڕــز شـ

 .ڕوون کردبووەوەالین سیاسییکی ئۆپراسیۆنیکشی 
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 وتـارەکی شـیتۆک، ک برپرسـیارتی ئاژانسـی جووەکـان ل کـاری ڕاپۆرت
تکـــدەرانی  ئۆپراســـیۆنکانی ھاگانـــای دەســـلماند، ئو دنیاکردنوەنـــای 

 ل بردەمە ک ھر چنـــد مانگـــک پشـــتر بڕـــز بنگۆریـــۆنی بدرۆخســـتو
ئمریکیدا خۆی لبرپرسیارتیک بواردبوو. ئوش تـاک -کۆمسیۆنی ئنگلۆ 

  بگنام نبوو ک بریتانیکان ل گڵ خۆیان بردبووە ھوتلی شا داود.
مراقـــــی لنـــــاوبردنی ئو  بگنامـــــانش ل باسوخواســـــی کۆبـــــونوەی 

ــوان ئیســحاقڕاســتوخۆ ــا و  ی ن ســادی ئفســری ئۆپراســیۆنکانی ھاگان
گیــدییکی ئــمدا ھبــوو. ئیســحاق ســادێ لگیــدی پرســیبوو، ئــاخۆ لنــوان 
ــان  ــو تالرەکوە  تقینوەکی ــۆ ن ــان ب ــردنژوورەوەی تقمنییک مــاوەی ب

نج خــولک مزنــدە کردبــوو. چنــدی پــدەچ. گیــدیش مــاوەکی ب چــل و پــ
ی سادێ پوەیزۆرە  وابوو "مـاوەکر  بـۆ ئوەک ھکـان بتـوانن نریتانییب

ـــازھـــوتلک چـــۆل بـــکن  ـــانیش دەرب ـــوانن بگنامک ـــو بت ـــکن." بک ل ب
ئنجامیشدا پشنیازی کردبوو تنھا پازدە خولک ماوەی چۆکردنک بـدەین. 
گیــدیش دنیــای کــردەوە. وــای تمنــی گنجــی، گیــدی لو جــۆرە شــڕاندا 

اوی کردەنـی ھبـوو، زیـاتر ل ئفسـری ئۆپراسـیۆنکانی ئزموونکی برچ
 ھر کاتــــکھاگانـــا. ئو وەمــــی دابــــووەوە، ک تـــاقیکردنوە فریکــــردووە، 

ی تقینوەکیـان پگیشـت، ئوان بلز تالرەک دەستداران ھۆشدارینام
چۆڵ دەکن و کاتی خۆیان ب خکردنوەی بگنامکـان ب خسـار نـادەن. 

ی ھســتیکردبوو، ئو پــازدە خــولک دەرەتانــک بــۆ چــۆکردنی تالرەک گیــد
نکــــی سازشــــان ک بــــۆ ڕکوتیــــدا گیشــــتبوون ل دوایبدەســــتوە نــــادا. 

  چۆکردنک مۆتی تنھا نیو سعات بدرێ.
مـــن دەبـــ بگڕـــموە ســـر ئو کۆبـــوونوەی نـــوان گیـــدی و ســـادێ. لو 

ر  بوە ســــــمڕدا مـــن دەگـــوانن یوەســـت بی پکرەکییســـ نـــامگ
  کردەوەی ھوتلی شا داود.

سـر  دوای پالمارەکی بارکر بۆ ڕۆژدا، ھر دوو 1946ل یکی تموزی 
ـــاوە پگیشـــت،  ـــدەی ھاگان ـــان ل فرمان ـــم نامیکم ـــان، ئ ئاژانســـی جووەک

  دەقکی بم شوەی خوارەوە بوو: 
  "شالۆم!
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ەس' ڕ)ی و مـای 'کـۆیلی ئـوە و فریـاد"(ئا)دەکرێ ھرچی زووە ئـوە (شـیک
 ن. لوە. ڕۆژبکنیـدا ئاگادارمـان بـککر  وا باشـترەی کردنـکھڕۆژ  .بـ

ـــــراوناســـــنامی ئو  ـــــردەوە ھدەســـــت ئاشـــــکرا مکن، ن ڕکخ ەی ب ک
  و ن ب ئاماژەش.   ڕاستوخۆ

ــمش ئامادەکــاری شــتک دەکیــن،  ــدا ل ل کــاتی"(ب) ئ  وردەکارییکــان خۆی
  ئاگادارتان دەکینوە.

ــب و دەوروبری  ــ تلئبی ــوو"(پ) دەب ــرن.  ل ھم ئۆپراســیۆنک بدوربگی
بیبـــین، کلئرۆشـــی پاراســـتنی تـــان پ ـــم ھمووم ـــۆی ژیـــانی  ئ وەک مک

یوشـیڤ و کارەکانمــان. خــۆ ئگر تلئبیـب بھــۆی قدەغکردنــی ھــاتووچۆ 
ۆنک پکبخــرێ، ئوا ئــم و گرتنکــارییوە وەک برەنجــامکی ھر ئۆپراســی

ون. بلوپـــــۆ دەکپ کانیشــــمان لخشکـــــانی   نوتــــیش دەمـــــارە گرنگکڕ
ـــرەدا چـــل ی دیـــککبیـــب  الیلئت واتوە. کبـــۆتدەرەوەن ی  لی بـــازن

".زەکانی جووەوەیھ  
2  

کاتــک ئو نامیمــان پگیشــت، ئــم خریکــی خۆئامــادەکردن بــووین بــۆ 
. نشـدەکرا دەمودەسـت ئنجـامی بـدەین. داوای ھاگانـا بـۆ ئۆپراسیۆنی شیک

ھرشکردنســـر ھـــوتلی شـــا داود چنـــد ھفـــتیک دوای ئوەی یکمـــین 
ــابت  ــان ب ــردەوەنخشــکمانیان لســر ھم ، پگیشــت. لو نوەشــدا ڕەتک

نخشــکماندا  ســرلنوێ ب دەبــوای ل ئاکامیشــداھنــدێ ھلــومرج گــۆڕا. 
ــــــــاود ــــــــنوە، چ ــــــــن و ل وردەکــــــــاری  ڕەوشــــــــری تواوی بچی ک بکی

جبجکـــــردنک دنیــــــا بــــــین. دەمــــــانزانی، ئم چاالکیمــــــان گورەتــــــرین 
کردبتمــــان، دەشــــکرێ ببــــت بــــ ونتــــرین   ئو کــــاتئۆپراســــیۆن تــــا 

بوون. ئــاخر شـــتکی ڕزگـــارشـــڕی پــارتیزانی بــۆ  ل مــژوویئۆپراســیۆن 
ومتی سـربازی و لگڵ ئو ھمـوو ئاسان نبوو دزە بکیت نو دـی حکـو

ــانم  ــدەی. مــن  گوم قو چپرە و چک قوڕســدا زەبرکــی گــورچکبی لب
ل راسیۆنم ئۆپئ یھ .بی ھشینژوودا پم  

ی حـــوزەیران، بشـــکی زۆر ل 29ئـــم ندەوـــراین نوشســـت بنـــین. دوای 
ەکی بـارکر کۆمنی خک  تووشـی دراوکـ و شـژان ھـاتبوون. زەبـر

ـــن ـــوو. بزی ـــوڕس و کوشـــندە ب ـــیکی خـــۆیســـرە  کزۆر ق  برز دژواری
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کردبۆوە. خـک خریـک بـوو پرسـیاری بـۆ پیـدا ببـ، ئـاخۆ ئـم  دەتـوانین 
ـــدژی  ـــنوە. زۆر کس نـــامرادیی خـــۆی ل ئاکـــامی ڕژم ی بریتـــانی بجنگی

ــین، ب ک مــ ــاخر ئ ــی: ئ ــاتک دەردەب ــان ل خب ئــاخر بچ دای،  چــی ھزیم
ب  تانیــــدا دەوەســــتینوە؟" ئم پرســــانتوانــــایک لھمــــبر ســــووپای بری

مترســی ئــاوس بــوون. رەنگــدانوەی ھرەس و بزیــن  بــۆ ھر جنگکــی 
کوشندە و سامناک. ئم لوە تگیشـتبووین، خۆبـاوەڕی و متمـان   ڕزگاری

ی مزن و  ھدەست و جـی خـۆی دەگـرێ، ک وەمکـئو کاتبخۆبوون، 
شکنمان بۆ زەبرە دژوارەکی بارکر ھب. لودا ئـم ب لووتو وسرکوت

تاسـ مـان ئـاوی خـواردەوە، ئیـدی بوە، دکردنی ھاگانا بۆ تۆکمو  وە
ــانی نخشــک چــووین.  ــاقیکردنوەی ھمــوو وردەکارییک جۆشــوە برەو ت

 میشــھ مئــزەوە بــۆ جڕی وریــایی و پــاروپبجکانمان بخشــکردنــی ن
دەچووین. بم لو ھموو ئۆپراسیۆنانی ئنجاممـان داون، ھیچیـان بدەر 

ـــــدە ب ئســـــپایی ب  ل پالمـــــارەکی ســـــر قی عککـــــا، خۆمـــــان ئوەن
ـــی نخشـــی (ئۆپراســـیۆنی شـــیک)  ترخـــان  وردەکارییکـــانی جبجکردن

  نکردبوو.   
ب بـتۆپی ئامادەکارییکـان بـوو. دەھوڵ و داھنان بسنوورەکی گیدی سـر

ــان  ــوون. کردەوەکی ــان ب ــادە تقینوەک ــ وەی، ھگــری م شــیری گورەی ب
دووھندە پارزراو سالمتیان بوو. دەزگـایک  بیـاردەری کـاتی قوڕمیشـی 
تقینوەکــان بــوو، ئویــش ھر نیــو ســعات دوای ئوەی دەب و گالۆنکــان 

ست؛ ھبنی مشو ندرانیدەگ زانی ئاسایشپاری دیکوە بـوووئ ـگڕ 
 و گالۆنکـان بگـوازرنوە یـان سـریان لسـر بندرێ ب ھیچ جۆرک دەب

  ھبدرتوە.
شـــت ھرە ســـرەکییکش کاتبنـــدی ھرشـــک بـــوو. لوـــدا دوو پشـــنیاز 

دیکشـیان بـۆ نـوان  ھبوون: یکیان بۆ سعات یازدەی پش نیـوەڕۆ، ئوی
نخشــکش ل ســۆنگی  ھر دووبــۆ پنجــی ئــوارە بــوو.  ســعات چــوار

ھمــان ھۆکــارەوە بــوون. بــردن ژوورەوەی دەب و گــالۆن شــیرەکان بــۆ نــو 
 کلھــوت ت لی حکــوومــا ــوایالب "قاوەخــانی ریگــن"ەوە  ل ڕــیھر  دەب

بوای، ک دەکوت ژرزەمینـی ئو البـای ک بـارکر و شـۆی تیایـدا ئـاکنجی 
ل لو سعاتانی بیانی و ئوارنـدا قاوەخـانک چـۆڵ و ھـۆڵ دەبـوو.  بوون.
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ژەمی نیـوەڕۆدا ئوێ پـی معمیـل بـوو، لنـو ئوانیشـدا ژن و پیـاوی  کاتی
 ل المـارەکری بـوو، پوھکی جبـوون. شـتربازیی ھرانی سـفسسڤیل ئ

.بن سی لک ککدا بکرێ، قاوەخانوەختسات  
ازکراوانشـدا، ک ھر یکیـان ھلـومرجی خـۆی ھبــوو، لو سـعات پشنی

ئم ل سعات یازدەی پش نیوەڕۆ نزیکتر بووین، چونک ئاسـانتر ھـاوڕکی  
دا دەبــــوو بــــۆ پالمــــاردانی ســــر تالری F.F.Iلنــــوان ئــــم و پــــالنکی 

 دەبـوایبـوو  ڕوون و ئاشـکرا. -"ئۆپراسیۆنی کـۆیل و فریـادڕەس"-برایکان
یکیان باندۆری لسـر  ب پچوانوەۆپراسیۆنان ھاوزەمن بوونای، ئو ئ
  دیک دادەنا. ئوی

ــــانی  ــــانی گی ــــا زی ــــان خــــوارد، ت ــــم مشــــوری ئاگادارکردنوەم دوای ئوە ئ
ــۆ ئوەی  ــتوە. ســرەتا ب وکنڕێل ڕ لــرین ب ــواران بگ ــدا  ب وردەم ئب

ە ک زیـانی بدواوە نبـ. ۆن، بیرمان ل بۆمبکی بچـووکی دەنگـی  کـردەوب
ئینجا س نووسینگمان دیـاریکردن بـۆ ئوەی زەنگـی ئاگادارکردنوەیـان بـۆ 

ــدەین، ئوەش  ــاتدالب ــانی نــو  لو ک ــان ل چانــدنی بۆمبک بــ، ک پیاوەکانم
وە و ھــــاتبنبــــوون کــــرزەمینژ شــــیرەکان ل رمــــیلب  و ســــدەرەوە. ئ

مــانش  ئــوب نووســینگان ڕلی شــا داود؛ بــوون: بتی ھــوترایی ڕۆژنــام
 وە بـوون. لکلنزیک ھوتل ڕەنسی کی فستین پۆست و کونسولخانلف
کۆتاییشــدا پۆســتری ئاگادارکردنوەمــان ل نزیــک دەبــب و گــالۆن شــیرەکان 

نبــادا  ئوە بــوودانــان: "ئاگــادارب! بــنتقی. دەســتیان لــندەی" ئوەش بــۆ 
ی ئاگـادارکردنوە ھوـی پـوچکردنوی تلفـۆنان دوای شارەزا بریتانییک
  تقینوەکان بدەن.

 مـی ھاگانـا بوەی وەدوای وەرگـرتن فـتھ ـک سـراسیۆنی شـیک، رئۆپ
درا. لو نوەشـــدا چنـــدان کۆبوونوەمـــان  ئنجامـــدانی چاالکـــاییک ئنجـــام

 F.F.Iیـان  لگڵ سرکردەکانی بـزووتنوەی یکتـی برگریـدا کـردن. جارک
ـــدنی چاالکیکیـــان کـــرد، چـــونک ئوان ھشـــتا تواو ئامـــادە  داوای وەخران
ــان لســر داوای  ــم کردەوەکم ــو ســ جــارانیش ئ ــوون. دووجــار بک نبب

 ل ھرفرمانــدەی ھاگانـــا دواخســت. ئو دواخســـتنانش زۆر دژوار بـــوون. 
اد دەبــوون. کســانی ب کردەوەکیــان دەزانــی زیــ جارکیانــدا ژمــارەی ئو

ــــــــــکھروەک پشــــــــــتریش باســــــــــمکردووە،  ر جارشــــــــــداربووانی  ھب
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ـــــادار  ـــــان ئاگ ئۆپراســـــیۆنکان ل ســـــرەتاییکان و وردەکـــــاریی ئرککی
دەکـــــرانوە. ل بـــــاری ئۆپراســـــیۆنی ھۆتلکشـــــدا لچـــــاو ژمـــــارە زۆری 
ـــدی ھر دواخســـتنکیش ئوا  ـــادارکردنوە درا. ئی ـــان ئاگ بشـــداربووان، ھم

وەک ھشـــداربووانیش نبــوو ژیـــانی خــودی بر ھگکـــو ئب کخشــر ن
بخـــــات مترســـــیوە. بـــــۆی بردەوام ھمـــــوو جارـــــک دژی وەخرانـــــدن 

 ــا. ل ــان لن ــاری ناچــاریش ملم ــ لبر ب ــوزدا ئو 19دەوەســتاینوە، ل ی تم
  تبینینانم ل سنیوە پگیشت:

  "شالۆم!
امانمـان ڕـزی ڕگر تۆ تـا ھنـووک "ل دوا گفتوگۆمدا ھاوڕیانم پیانگوتم. ئ

 نـد  ڕاستیبگری، ببـۆ چ کراسـیۆنی ئۆپخشـم نـدەککـداوات لی ڕۆژ
".نم بوەخرک  

 ژرانـد کوەشـمان پکـرد، ئجبشـمان جو داوایئ  ممـووز دوا 22ئی ت
 ل .وادە بF.F.I  ویـانتوانی لوە؛ ڕۆژنکانیـان ببـندوا ئامادەکارییەدا ل ل

ھرشکی سر ھوتلی شـا داود ئنجـام بـدەین.  ب تنیایدا وا بیاردرا واید
کــردنیش، کــاتی پالمــارەک یک ســعات پــانرا، ڕاوژبھــۆی دوا خــولکی 

  ی گرتوە.11جگی سعات  12سعات 
یکی ھمتبر لژر فرماندەیی گیدۆنی ئۆرشيلم (ک جلـی کرکارەکـانی 

ھرشکیان بوپڕی ئازایتییوە و بـ ھـیچ ھ و  ھوتلکیان پۆشیبوو)
کموکورتیکوە جبجکرد. ئوان توانیان دەبـب و گـالۆن شـیرەکان نزیکـی 
 کیــان بــۆ چــوونکی ،دوو دەســت وان بــوونشــدا ئووە. لنبــک کلھــوت
ــۆ پاراســتن و داپۆشــینی دەســتی  ژوور و دزە کــردن، ھــی دووھمیشــیان ب

قاوەخـــانی  ل ڕـــیتی یکم دەبـــب و گالۆنکـــانی شـــیریان یکم. دەســـ
ـــــرزەمینک. ئوان  ـــــدە ژ ـــــنس گیان کرکـــــارانی قاوەخـــــانک  ل الینرگی

کــردنوە. ئو پــازدە عرەبی ئوێ ھــیچ  یــان بــۆڕگابخرھاتنیــان لکــرا و 
 کیسرسامیکیان بدیتنی پیاوەکانی ئم لپیـدا نبـوو: ئـاخر ئوان خکـان

لو ئوان -و گارســۆنکان بــوون  نرو چشــتل بدەســت بــ وەی منــجڵ
ئوەش بشــــک ل  -تنھـــا کســـانک بـــوون ک لوێ ئامـــادەبوون کـــاتدا

ل مپیاوەکـــانی ئـــ بـــوو. لـــ کخشـــربازی  ندیتنـــی دوو ســـ وە بیکپـــ
بریتــــانی ڕاچکــــین، ســــربازەکان گومانیــــان لپیــــدا بــــوو، دەســــتیان بــــۆ 
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الش زیانیـان ھر دووکانیان برد. بیکـدادانک شـتکی حتمـی بـوو. دەمانچ
لگڵ ســربازانی گڕۆک  ل دەرەوەپــکوت. لوکاتشــدا دەســتی پاپشــت 

بیکیــــان دادا. لبر سروشــــتی ئۆپراســــیۆنکش ندەکــــرا پیاوەکانمــــان 
ـــان ڕەشاشـــ ـــرن و ب دەمانچکانی ـــی دەســـتی ب ـــۆی ب تفنگ ـــا، ب یان ھگرتب

وتن شڕ. لگڵ ئوەشدا دەسـتی یکمـی دزەکر، تـوانی بـگن شـونی ک
مبســت. فرمانــدەی ئۆپراســیۆنک قوڕمیشــی کاتبنــدیی تقیــنوەکی بــۆ 

وەشـی لری ئاگادارکردنعات  دانـا و پالسـتکان دانـا.  نیو سـنیشـت شـتت
 لبر گیـانی کرکارە عرەبکانیش ئازادکران و پیان گوترا تـا ھزیـان تـدای

وانـیش لن. ئــوێ ڕا خۆیـان ھل ســیش کبـوون. دواکدوودڵ ن ککــردن
 کلن، ھـــوتکـــرە چـــۆ ر ھاواریشـــی دەکـــرد، "ئـــوو، ھ ـــدۆن ب ھـــاتدەر، گی
 دەنگیــــــی دا، بـــــۆمبوەکســــــاتی ئاگـــــادارکردن وە." لـــــتقدەت ریـــــکخ

پیاوەکـانی ئــم  وشیارکرەوەکی دەرەوە تقیوە، ئیدی لبن چەدووکـدا
 کدەنـگوە. دەنگیکشـانسـۆنگ ل  وە بـوو، لـکمـانبــۆمبھ کاتیشــدا  ل

  دەنگی تقکی ناچاوەڕوانکراو ھموو ربوارانی سر شقامکی راونا.
ـــارۆی  ـــدۆن گیشـــت ئو خـــای ک ی ـــدا، گی ل ســـعات دوازدە و دە خولک

خــانمک دەســتبج  کمــان چــاوەڕی دەکــرد. ئیــدیتلفۆنزەنگلــدەرەی 
 کلی ھـوتبناخ وە کوەی ئاگادارکردندا و للی شا داود لزەنگی بۆ ھوت
 الرەکمـوو توە. "دەی ھـتقدەت کلھـوت نژکـراوە، زۆریـش ناخـایمین

وەرگـــرەکی  تلفـــۆنچـــۆڵ بـــکن!" خـــانمک وای ھـــاوار بســـر دەزگـــای 
نـامی فلسـتین پۆسـت کـرد ک  ژڕۆیشی بـۆ تلفۆنھوتلکدا کرد. پاشان 

ژرزەمینی ھوتلی شا داود بۆمبژ کراوە و ب خککیـش گـوتراوە چـۆی 
بۆ کونسولخانی فڕەنسی بـوو، پیـان گـوترا  تلفۆنبکن. سھمین و دوا 

جــامی پنجرەکانیــان بــکنوە نبــادا تقیــنوەک کــاریگری بســریانوە 
ـــدانی کونســـولخان ـــ. کارمن ـــادارکرنوەک ھب ـــوایی ئاگ ک دوای ئوە گ

ــیچ  ــان کــردنوە، بم تالری کونســولخانکیان ھ ــانی خۆی ــوون. پنجرەک ب
ـــووە دوازدە ـــدۆن خولککـــانی  زیـــانی پنگیشـــت. ئینجـــا کـــات ب و نیـــو. گی

دەژماردن. تا ئوێ ھموو شتک بگورەی نخشک دەڕۆیشـت، بدەر لو 
ان رەچاونکراوەک توشی ھاتبووین، ھیچ شاشـییک زیانانی ک ل بیکداد

وویندابوو. دەبب و گالۆن شیرەکان ل ژرزەمینی البـای حکـوومت ل بـن ڕ
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ـــان گیشـــتن.  ـــدران. ھمـــوو ئاگادارینامکـــانیش بشـــونی خۆی ھـــوتلک دان
بریتانییکــانیش گومانیــان نمــا، دەســتیان ب چــۆکردنی ھــوتلک کــرد، خــۆ 

کان وەک ھلــومرجی ھاوشــوەی پشــوتریان بووبــان، ھمـــوو ئگر شــت
کۆتـایی دەھـات. لوـدا تنھـا یک پرسـیار مشـکی ســری  ب خرایـیشـتک 

 ک لیی ھوە؟ تــۆبقــنــی مــاددە دانــدراوەکان بتگیــدۆنی بردبــوو: تــۆ ب
ــۆبی ھر  ــ؟ ت ــدا نکراب ــانوەی تقینوەکان ی تالرەک ب ڕاســتدەزگــای دان

وبکدا بر یناودەچن؟ وسکانیش لنامگ؟ ئایا بخ  
درژ بوو. دوازدە و سی و یک، دوازدە و سـی  ڕۆژکھر خولکک بقد 

و دوو. سعاتی سفر نزیک بووەوە. گیدۆن ئـۆقرەی نمـابوو. خریکبـوو نیـو 
سعاتک  تدەپڕی. دوازدە و سی و حفت.... لپـکوە قومـا، وەک بـی 

شــــارەک بھژــــتوە وابــــوو. لوــــدا ھــــیچ ھیک نکــــرا. ھــــزی  تواوی
وە ل ھاگانــادەکــرا گورەتــر بــوو. ئیســحاق ســادێ  ەچــاوڕتقیـنوەک لوەی 

گومانی ھبوو لوەی ھزی تقینوەک بگات نھۆمی سـیم، تنـانت نھـۆمی 
ل تقیـنوەی  Ibs 500دووھمی ھوتلکش. گیـدۆنیش گـوتی تنھـا ھـزی 

ڵ تکT.N.T  نیـتلجکـانی شـیر–و جو گالۆن ـو دەبـبن خـراوەت ک- ک 
ــــزی  ــــش ھوی ئــــدی بۆشــــایی داخــــراوەک ل ژــــرزەمینک دانــــدراون، ئی

ــب ــت ســربان. دەب نــا دەیگ ــاتوە ت ــدە برز دەک ــنوەک ئوەن ــالۆن  تقی و گ
نھـۆم  ل ربان، سـسـ یشـتنوە گرزەمینژ ـ شیرەکان لرد و کۆنکرت ب

گـوتی سـرلبری البـای  B.B.Cو ئاسنیان ب برزایی تالرەک بـی. وەک 
  ئو تالرە مزنی ھروەک شوتییک ب چقۆیک شق کرد.

3  
موو کارەکانی خـۆی برمان ھتبمی ھکوەی یڵ ئگل کـی لی  ڕالن

لک خۆیـدا ھـۆت ل کـاتیشر ئنجامدا و بایی ئوەشی تیاھشتوە، بتوانرێ 
ھکــی دیــکوە بــۆ پرســک چــوون.  چـۆڵ بکــرێ، بم ئوانــی دیــک لســر

 کلک ھۆ ھوتندر ھبکـاتیل کـانیش،  لت دوای ئاگادارینامنـانخـۆی، ت
چـی واندەر، کـنب کلـر بنمیچـی ھـوتکی ژموو زیندەوردەتواندرا ھ ک 

ناکان بـوو. زیـاتر ل کرا. لبری ئوە باجی چۆنکردنک زۆر قوڕس و سـام
ــو قوربانیکانیشــدا  دوو نــوون. ل ــدار ب ــان برین ــوژران ی ــدا ک وس لد کســ

 وارانغ و قوربـانیت بـۆ ئتـایبب مریتانی بوون. ئکانی ببارە پلفسئ
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و ئو پازدە جووە مدەنیانی ک لنویاندا دۆسـتی  باشیشـیمان ھبـوون و 
جۆرک نماندەویسـت  ب ھیچان تدا چوو، ک تراژیدیان سری ب شوەیکی

 مــــان بزۆرەک یفخۆشــــیــــا. ک ــــ، پرســــمان دان ــــدا ب پنجشــــیان بخون
وە. دیسـان بپوو ھاتک کان لھۆی قوربانییب کراسیۆنوتنی ئۆپرکس 

ــدان  ــۆ ئو خــونی ک  ڕۆژچن ــاری کســر و ناســۆر ب ــن ب و شــو کوتی
  پویست نبوو بژێ.

ۆچی ھوتلی شا داود چۆڵ نکـرا؟ لو بنـدە تراژیـدیایدا بدنیـایوە ئرێ ب
حاشـــــاھنگر ھبـــــوون. گومـــــان لوەدانبـــــوو، ئاگادارینامکـــــان  ڕاســـــتی

، The middle East Mailگیشـــتبوون شـــونی مبســـتی خۆیـــان. 
ی دا، چنــد ڕاپــۆرتھتــی ناوەڕاســتدا، ڕۆژنــامی ھزەکــانی بریتــانی ل ڕۆژ

دەنگـی  ی ھـوتلک گـوی لتلفـۆندوای سعات دوازدە دەزگـای  خولکک
 ــدراون و دەبــ ئاگــادارکردنوەی ژنــک بــووە، ک بۆمــب لژــر ھــوتلک دان

 تلفـۆندەستبج و ب وەخران ھوتلک ل خکـی چـۆڵ بکـرێ. دەزگـای 
ــی ڕۆژوەرگــری  ــر ســوندا گواھ ژســتین پۆســتیش للی فــام  ل بردەمن
ــــــــدا ئفســــــــر ــــــــازدە خولک ی پۆلیســــــــدا دا، ک ل ســــــــعات دوازدە و پ

ئاگادارینـامکی وەرگــرت و دەمودەســتیش ب ئفســری ئرکــداری بارەگــای 
رگــانکی نــیمچ قــانونی ووە. (ئیشــناب)یش ک ئۆڕاگیانــدســرەکی پۆلیســی 

 ل کــــاتیئیفــــادەی شــــاھیدکی بــــاوەڕپکراوی بوکــــردنوە، ک  ھاگانــــابوو،
  ناو ھوتلکدا بوون.تقینوەکدا ل

  ئو گوتی:
"کاتـک گــوم ل رمبوھــۆڕی تقیــنوە ئاگـادارکرەوەک بــوو، بیارمــدا، لنــو 
ھـوتلک بچــمدەر. زۆر کســی دیــکش ھویانـدا ھروا بــکن، لــ ســرباز 

کســـــان دەکـــــرد، ک  بری دەرگـــــای دەرچوونیـــــان گـــــرت و تقیـــــان لو
بچن کلھوت ویست لەوە."دەر دەیان  

 یشــتگ کلکردنی ھــوتی چــۆئاگادارینــام وەی کــاتیشــتم لگدوایــی ت
نـین  ئوە لـرە : "ئـم بـۆکردنوە ڕوونئفسرە پل باکان، شاھیدەک وای 

  فرمان ل جووەکان وەربگرین. ئم بخۆمان فرمان دەردەکین."
فـادەی ھمـوو لو بیست و پنج یان لو بیست و حفت خـولکدا وەک ل ئی

ئو تـا  ڕاگینـدرا لو کـاتیشاھیدەکاندا ھاتبوو، نوانی ئاگادارینـامک بـوو 
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ـــــاتی ـــــایی پویســـــت  ک ـــــات ب ـــــدی ک ـــــابوو، ئی ـــــنوەک برپ  ل بردەمتقی
دەستداراندا ھبوو ھوتلک ل ئاکنجیکانی نوی چۆڵ بـکن. لکۆتایشـدا، 

 یک ھوەیھۆیر بۆ ئوە بکرێ، فکی باوەڕ بسـالی کمانی دیـاریکراو ل
ــنوەک پشــتگوێ بخــرێ. ئرێ  ــا ھۆشــدارینامی تقی دەســتدارەوە دراوە ت

  بۆچی ئو فرمان گمژەیان دەرچوو؟ ک لی برپرسیارە؟ 
ریتـــانی بتی بشـــی حکـــوومچـــوو، لو دۆزەدا نوە.  دوای ئیکــــۆر نب

ریتانیـــــا، ئو فرمـــــان ژەنڕاڵ بـــــارکر  ئوێ جبـــــی و بچـــــت ب لوەی
  بدناوەی بۆ ھزەکانی بریتانیا دەرکردبوو.

بـدرن  "من بیارمداوە،" ئو وای نووسیبوو، "ک ئوان(جووەکان) دەبـ سـزا
ــزانن.  ــان ب ــم لمڕ قزلبــوونوە و ســوکایتی رەفتیارەکانی و ھســتکانی ئ

گـــــان یـــــانی ســـــرکردەکانیان و ئۆروئـــــم نـــــاب ب الینـــــداریی دووڕو
نونرایتیکانیــان ھبختــن، ئوان کســانی برپرســیار نــین و ناشــتوانن 

ب جوی تیرۆرستان بکن. مـن دووبـارەی دەکموە، گر کـۆمگی جـوو 
ــان لگڵ ڕاســت ــاری کردنی ــ، ئوا بھاوک ــان بن ــایی ب تاوانک ــیوێ کۆت ی ب

یــارم داوە، لوە بیو بــۆنر بھ .دا دەبــمیشــ ئــگتنی ئ مــدا کیم نام
و چشـتخانکانیان، دوکـان  ابواردنی جووەکان، قاوەخانڕھموو شونکانی 

 ریتـانی نـابکی بربازی داخـراون. ھـیچ سـکانیشیان بـازنتو خانووە تایب
پیوەندی ب ھیچ جووکوە بکـا، ئو پیوەنـدیی پویستیانشـیان دەبـ زۆر 

دەگم، ئو پـوەرە بـۆ ھزەکـان ئاسـتنگ کورت و سنووردار بن. من لوە ت
دەخـــوقن، بم خــــۆ ئوان ل ئرککــــانی خۆیــــان دەگن، دەبــــ ســــزای 

جووەکـــان ب وەی بوە بـــدرێ: بی بـــدەن،  ناشـــرینترین شـــکباشـــی بـــاج
  نمایشی بزرانی ئمشیان بۆ دەربکوێ."

ری ورتاسـکـانی سریتانیرە بفسـی ئی ئاراسترمانو فت کرابـوو، ئ
ــــاری ئیرگــــون.  ل ڕۆژیھر  نووســــینیوە کوت بردەســــتی دەزگــــای زانی

ــاواخنی ئو  ــمش دەســتبج بومــان کــردەوە. ن ــادا  ق و کیــنش  لڕئ دنی
  دەنگی دایوە.

کـــۆکردنوەی بگکـــان و ئاشـــکراکردنی نھنییکـــان لالی دەزگـــای  ل ڕــی
کـرا، ئفسـرە پـل  ئوە مزنـدەبرفـراوان  ب شوەیکیزانیاری ئیرگونوە، 

ھر خۆیان باشـتر دەزانـن،  کوە کھۆکار ل سۆنگیباکان بئنقست و 



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

339 

گرڕداوە، ھلی شا داودیان نکردنی ھوتی چۆ  رەوەرییو کـوئ شـبۆی
  گورەیی لکوتوە. 

 کنگاندنی پرســـســــــاوەیدوای ھ ـــردووســـانی  ل م ـــاوەڕم ڕاب ـــن ب دا، م
. ڕاســـت نبـــووکان بـــوو، بـــۆی ڕاســـتی، ئو بیـــردۆزە پـــچوانی بوەھنـــا

ــــرین ڕپرســــیارە قانونناســــ کۆنکــــانی  ۆمــــای دQui prodest ــــ ؟ (ک
سوودمندە؟) کلیلی دۆزینوەی تلیسـمکی ندای دەسـت. پرسـیارەک ھر 

  بکراوەیی مایوە.
ـــــ، ئوە  ھر ـــــاییوەوون و ئاشـــــکرای، ئـــــم ڕچۆنـــــک ب  پشـــــتر ب دنی

دەستداران  خۆشیدا ب ل کاتیھۆشداریمان بۆ چۆکردنی ھوتلک دابوو، 
ــــاریکراوەکدا دوو ــــدی ئوان لمــــاوە دی ــــانتوانی  انجــــار گیشــــتبوو، ئی دەی

ــوتلک چــۆڵ  ەشــوە واینکــردووە، ڕبــکن، بم کســک ب ئامــانجکی ھ
 .یکی دیکوە شتکی داوە، ئلکردنی ھوتنرمانی چۆف  

درۆی شــــاخدار.  ودەســــتیش ھر دوای ئۆپراســــیۆنک دنیــــا پبــــوو لدەم
ــم چیمــان ەکش بــۆ پڕووداو ــاروکی زۆر چور. ئرێ ئ ــدە بــووە پ وپاگن

  :"ڕاستیی، "شڕک بۆ نووسیبوونامی ژرزەمینی (ھیروت) ڕۆژھبوو؟ 
"شــــڕەک بردەوام... ئوەش ھر وەک شــــڕە مزنکــــان دەچــــت ســــر 

ی دوژمـن نبـوون. راووەکمان. دژبرەکان تانـک و ھـزی چکـدالپڕەی مژ
ــوون، ک ھر  ــۆنین ب ــو ئوان دوو دژبری ک شــڕدان،  وە لل ســرەتابک

  و درۆن.  ڕاستیئوانیش: 
پشـــت درۆوە دەزگـــایکی  ەکـــان ئاســـاییان ھاوتریـــب نـــین. لڕکابر"ھـــزە 

ەسـتاوە؛ وسـتگکانی گورەی پوپاگندەی ئیمپراتۆریکی زلھزی جیھـانی و
ـــۆ ـــای، ســـدان  ڕادی ـــاری دنی ـــات ھر چـــوار کن ـــان دەگ ـــام، ڕۆژک دەنگی ن

نــام ڕۆژپرلمانکــان، حکوومتکــان، باوزخانکــان. بــۆ پاپشــتی درۆش 
 ک کســانزەیــین، دامودەزگــا تۆقیــوە جووەکــان، کی بمــای جووەکــان ک

قیژانـدیان و ھاواریـان کـرد، ئژنۆیان لرزیوە، ھوەدایان. ھر ھمووشـیان 
ھمووشیان گوی خۆیان گرتبوو، ھمویان کبرکیان بوو ئاخۆ ک وشـی 

ز و بھکـردن  بتی پزارکردن و سـوکایرمرزەنشتکردن و شـجۆشی س
  بکاربن. دیاربوو شڕەک دۆڕابوو.



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

340 

دۆڕان؟ وشیکی قوڕس و توندە. دیاربوو دەرفتی ئم بۆ بردنوە ئجگـار 
 نرمۆکـان بسـر دەزگـای پوپاگنـدەی کت ڕادیـۆبچووک بوو. ھشتاش 

  مزن..." ڕاستیزلدا زاڵ بوون. "ھر  و
4  

 دا ئاســـان نبـــوو. ھروەک ھاگانـــا داوایڕاســـتیشـــڕی نـــاوخۆش لپنـــاو 
ـــان  ـــم  بونامم ـــوو، ئ ـــاڕندا و پردەشـــمان  ل ڕۆژیکردب ـــمتک ج ھ

ر ناســــنامی ئۆرگــــانی جبجکــــاری یــــان ناڕاســــتوخۆ لســــ ڕاســــتوخۆ
ــــوو.  ــــا خۆشــــیاندا پشــــوی زاب ــــو ھاگان نل ــــ ــــندایوە. ل ھ کچــــاالکیی
ــــی بوکــــردنوە. ســــرەتا  ــــامی دژبیک ــــرەیک بون ئفســــرکیان زنجی

 ــاری ب ــدانی ئۆپراســیۆنک نکن، ب ڕۆژئامۆژگ ــرد ئی ــامگری جــوو ک ن
گانـــا پشـــوەخت ب پالمـــارەکی کـــرد، گـــوای ھا ئوە فـــراوانیش ھمـــای بـــۆ

زانیـــوە. دواتــــر، ک ئاشـــکرا بــــوو ئۆپراســـیۆنک زیــــان و قوربــــانی زۆری 
شـوەیک ب کۆمنـت چ  ب ھیچنامگری کرد، ڕۆژلکوتۆتوە، ئامۆژگاری 

سـھمی  ڕنماییئرنی یان نرنی خۆیان ل قرەی ئۆپراسیۆنک ندەن. 
بـ پـارزکردن سرزەنشـتی "ھگڕاوەکـان" ، بئوە بـووھمان بوکرەوە 

  بوو) بکن.  F.F.I(مبست ئیرگون و 
 تر گــــــازەرای پشــــــت! وســــــ وترزەنشــــــتکردن کئیــــــدی دەرگــــــای س

 نـاموانی لوڕۆژبچکۆلکمان ھرگیـز پتـای ھسـتریایکی خـۆبکمزانینی 
رد. داوای ھمتکــی لنــاوبردنی کــ ٧٦جــۆرەی بخــۆوە نبینیبــوو. ھامیشــمار

یــــــش وەک ئوەی مــــــۆتکی لخودا بینیبــــــ،  ھــــــۆنراوەیکی ٧٧ھــــــارتز
بوونی گڕوگولـــک ڕزگـــاربوونـــک لو ڕزگاردا ھـــیچ  بوکـــردەوە، جـــاڕی

ــوەدای باشــتر نیــی... تنھــا دوای زۆر  ــورەیی ڕۆژھھتز بھائــار ی دیــک
مـان داوای لکۆینوەیکی محکمانی کـرد، ئـاخۆ بـۆچی ھـوتلک ل بنیادە

ئوســا، ھائــارتز نووســی، گومــان  ب تنیــاچــۆنکراوە. ئوســا، بــ ھر 
 روەھــــا لوە جــــاڕدراوە، ھئاگــــادارکردن وەکقیــــنتر لبــــووە بوەدا نل

ــوبرکی بڕــز یــاکوبس تی  ٧٨نرایــوبڕب ی جــوو لبــا ری پــلفســئ
                                                                                       

ی چەپی کۆمۆنیست سۆسیالیستەکان بوو.  ٧٦   ئەل ھامیشمار، ئۆرگانی  با
ووە     ٧٧ دی  ج ی مامناوەن انی چین رد،  ئۆرگ ان دەک یس" بانگی اوی "یەکی ان وەک ئەوان  بە نازن تز، ی ار ھ

مانەکان بوو.   ئا
ز نۆرم  ٧٨   ان یاکوبس باوکی زایۆنیستە بەناوبانگەکەی مانشستەر بوو.برای بەڕ
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ۆزیـنوە، ئمش ھوتلکدا، ک بھۆی تقینوەک کوژرابوو، ھماگلکیان د
ی پگرتـووە بــوا. ڕــگنی بـوە، بم یکـک ڕۆیشــتنیشـانی بخـۆکوتن و 

 کاندا کـــــرد، لرزەنشـــــتکردنـــــای س ـــــوی ب زوڕن ـــــۆنیش ف ـــــز بنگۆری ڕب
ــــوانجFrance Soir نــــامی پاریســــی ڕۆژچــــاوپکوتنکی  دا ئو تیروت

دژبری سیرەی تگرتبووین: "ئیرگون دوژمنی گلی جوولکی، ھمیشـش 
  من بووە."
شی سیرتر ھوستی ھاگانا بوو. وای داوای پشـتری ئوان بـۆ ل ھموو

پشـــــــت  ەی لڕکخـــــــراورانگیانـــــــدنی  ناســـــــنامی برپرســـــــیارتی ئو 
ـــوارەی  ئ ـــووە، مـــن ل ـــامیکم ل 22ئۆپراســـیۆنکوە ب ی تمـــوزدا تبینین
 ئیرگون بوو پالمـاری بدەین ک گالیلییوە پگیشت، داوای لکردبووین، جاڕ

ھوتلی شـا داودی دا. گـالیلی ئوەشـی سـربارکردبوو، ھاگانـا ھـیچ لـدوانک 
بوناکـــاتوە. ئـــم داواکـــاریکی ئومـــان بجھنـــا. دەســـتبج شـــتکمان 

ــــردەوە، لــــدوانکانمان  ــــارەکی ســــر ڕاســــتینووســــی و بوک کانی پالم
بواردبـوو: کوا ل  ڕاستییک  ن لھوتلکی تدا بیان کرابوو. تنھا خۆما

لکردبـووین (ئۆپراسـیۆنی شـیک) ئنجـام بـدەین...  ی تموزدا ھاگانا داوای1
ی 23ی دواتـر، ل ڕۆژبم ھاگاناش لالی خۆیوە، بـنکی نبردەسـر. 

ــــۆتمــــوز "دەنگــــی ئیســــائیل"  ــــدوانکی سرنجاکشــــی ڕادی ــــا ل کی ھاگان
  بوکردەوە:

ھـــۆی  رگـــری عیبـــری کۆســـتی قوڕســـی ئو قوربانیـــانی ب"بـــزووتنوەی ب
ئۆپراسیۆنی 'ھگڕاوەکان" بـۆ سـر ھـوتلی شـا داود کوتوە، شـرمزار 

  دەکا."
"سرکۆنکردن"..."ھگڕاوەکان"...ئوەش بـۆ یکمـین جـار بـوو دوای چنـد 

ــــــــا ئو دەســــــــتواژەی  و مــــــــانگکی دوور بردرــــــــژ، قســــــــکری ھاگان
ــان ــاتبووین تنــانت ل گــۆڕانی تــۆنی "ھگراوەک " بکــاربن. ئــمش لاھ

وشـکان زۆر  ل ڕاستیشدابگکانیشیان بگین، ل ئاماژەکیان حای بووین. 
تــــن لوەش دژی  ئامــــاژەداربوون. ھئ .تیرپرســــیارتی نابرپرســــیارب

ب ،کموو مۆڕاھ .نگاوەراندژی گیان و ورەی ج و گوناحکردار ئ  
ـــۆ ڕۆژمـــان ھ ـــامیکی ب ـــارەی ئوەی  گـــالیلی ن ـــامک دەرب ـــۆنی ن ـــاردم. ب ن

بوو، برگریکاران بـوو، نمایشـی خم و مراقکـی زۆریـش ڕوویدالنوانماندا 
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 ی لی ســـنگجـــ کانی ئاینـــدە. گـــالیلی، کندنرەســـپ بارەت ببـــوو ســـ
  ی:نووسیبووسووپاساالری ھاگانا گرتبووەوە، 

  ، شالۆم!.M"بۆ 
کوت قبیی کردەوەکتـان ل ئۆرشـلیم پشـھاتی چـاوەڕواننکراوی ئو ل

کانمــان بــوارد، بــۆی نکــرا ڕنمایینامکــان خۆیــان ل ڕۆژلگڵ خۆیــدا ھنــا. 
  خۆ ل ھلومرجک بپارزین. 

بـــۆزی لســـر  و ک ھـــی ئوەی ببـــت مـــایی تراژیـــدیا و ئـــاۆزیڕەوشـــ"
ـــــاو د ـــــات. لپن ـــــوونی خب وورخســـــتنوەی ئو شـــــت، شـــــتکی بردەوامب

ــوز 23چارەنووسســازانی ئمشــو  ــدی 21، ل ســعات 1946ی تم دا یک
  ببینین. 

ــک و وەرە. مــن لوێ  ــای کۆشــش ب ــدا چاوەڕــت  ل شــونی"تک دوا دیدارمان
  دەکم. دیدارەکی ئمشومان دەب پش کۆبوونوەی بیانیمان بکوێ."

. دــم زۆر قــوڕس و پــ بــوو، بم مــن چــووم شــون و وادەی کۆبــونوەک
نامکــان ڕۆژدەرنکوت. کاتــک مــن دەربــارەی ھوســتی  گــالیلی وای بــۆ

ـــی داموە،  ـــداوە و ڕۆژدوام، وەم ـــ الیان ر ھســــــان ل ـــانی ڕنمایینامک ک
تایبتمنـد  ب شـوەیکیفرماندەی ھاگانایان بھند ھنگرتووە، بم من 

ی دەنگـــی ئیســـائیل ڕادیـــۆە سیروســـمرەکانی گلیـــیم ســـبارەت ب وتـــار
  لکرد.  

"ئرێ ئوە واتای چی دەگینـ؟" مـن وام لپرسـی، "ئرێ تـۆ نـازانی چـی و 
ک بووە مایی ئو "باج قوڕس"؟ ئرێ بۆچی سرزەنشـتی ئمتـان کـرد؟ 

 ب کخشوتخۆ نکر دوونی ڕو ھر ئسـالمان بـوو، پیاوەکـان کتومـت ل
ن ک پیانـدرابوو، ئاگادارینامکـانیش درابـوون، باشـ بـۆچی ڕۆیشت انڕنمایی
  ک نان؟"ڕاستیئوە 

بــوو، گــالیلی باســی ئو گفتوگــۆیی نــوان  ئفســرکی  ئو کــاتئیـدی ھر  
ـــۆ ـــدکی ھـــوتلکی ب ـــۆلیس و کارمن ـــارییک گیشـــتبووە  پ ـــردم، ک زانی ک

 ب فرمـــیک بـــوو، دەســـتی دەزگـــای ھواگـــری ھاگانـــا. ئوەش دەمتقـــ
ــدرا ــان وەرنــاگرین." لســر داوای مــن، ڕاگین ــم فرمــان ل جووەک بوو: "ئ

ی دەنگــی ئیســائیلدا دەقـــی ڕادیــۆگــالیلی بنــی دا ل برنــامی داھـــاتووی 
مان ھر شـتکبکرتوە. ئو داوای لکردم ک دنیای بکموە  گفتوگۆک بو
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ــار ــت بردەســت لبر  ئــاۆزی ب ووە. منــیش بکــن دودۆخک بــوی نکی
ـــا  ـــۆقنین وەک دامودەزگ ـــاتر بت ـــک زی ماندەویســـت خن مـــ ـــدا. ئ ـــنم پ ب

ھنــا و  فرمییکــان مرازیــان بــوو. ئوســا گــالیلی تبینــامیکی ل گیرفــان دەر
بۆی خوندموە. شتکش ل ئیسحاق سادوە بوو. من خوندموە، دیـاربوو 

تاریـک بـوو. سـادێ بـ کم و زیـاد نووسـیبووی م لبر چاوان ھموو شتک
ل کرشـیگوتووە، ھگیدی پ ندراوە، گوایتخھ عات دوو  کـوان سـن

و سی دوای نیوەڕۆدا دەکرێ، کاتکش ساتوەختی  پشووی نـانخواردن و 
  نووسینگکانی حکوومتیش خای دەبن.

ۆنکم بــــۆ کانی کاتبنــــدی قوڕمیشــــی ئۆپراســــیڕاســــتیمــــن دەمودەســــت 
شیکردەوە. فرماندەیی ئیرگون چندبارە مشتومی لسـر کـاتک کـردوە و 

پشـنیازک نبـووە، تـا  کردۆتوە ئم ھرگیز ھـیچ کاتـک گومـان ل وونیڕ
 کراســـیۆنکـــاتیئۆپ نجـــام بـــدەین. گیـــدی دوای  لپشـــووی نانخواردنـــدا ئ

ب ،کرشر ھسیاردان لژی نیـوەڕۆ  بدواتـر  بووڕۆیشـتنو .سـادێ ببینـ
ـــۆ ـــوونوەکی لگڵ ســـاددا ب ـــدی تواوی باسوخواســـی کۆب ـــاموە،  گی گ

گیدیش ھرگیز ناڕاستی پنگوتووم. بم خۆ ئگر گالیلیش بوا ب گیـدی 
لو گریمـانی چیـی، ک گیـدی  نکا وەک من بـوای پـدەکم، ئـاخر حـیکمت

ی لســر پشــنیازی خــۆی کی دیــکی ب ســادی گــوتب، جیــاواز لوەشــت
  .ر درابسیاری لب  

گالیلی بنیدا پرسـیاری وردەکـاری زیـاتر ل ئفسـری ئۆپراسـیۆنکان بکـا 
و داواشــی ل مــن کـــرد، لکــۆینوە و بدواداچـــوونی خــۆم بـــکم. مــن پـــم 
 وەشـدا لڵ ئگنـابینم، ل وەیینکـۆو لبار بۆ ئکی لیوە ھیچ زەمینگوت

ــدی دەپ ــز ئگی ڕر بگر رســم، خــۆ ئســــوو ل یســحاق ســادێ ھر مکــوڕ ب
ــن ــوانن لبرچــاوی ڕوانی کی، خــۆ دوو ئفســری ئۆپراســیۆنمان ھن، دەت

  ئمدا ئوەی بن بڕێ بنن سر بڕێ. گالیلیش قایلبوو.
ی دیکی پچوو، تنھا دوای ئوەی نـامی وەبیرھنانوەمـان بـۆ ڕۆژکچند 

ـــزگ ـــا ئ ـــارد ت ـــالیلی ن ـــوتلک" گ ـــاو ھ ـــکی ن ـــی ئیســـائیل "دەمتق ی دەنگ
ــاتوە.  کــانی ڕنمایینــامگریش بردەوام لســر "گــوپندان ب ڕۆژبوبک

  ھاگانا" و ئمش لپناو خبات ھاوبشکماندا بدەنگ ماینوە.
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لو نوەشدا کۆنفرانسک لنوان ئفسرانی ئۆپراسیۆنکان بسترا. گـالیلی 
ئمشـوە بـوو گیـدی،  ل الیننرایتی ھاگانایان کـرد، ھرچـی و سادێ نو

ئاڤرام و من نونر بووین. من پشتر گفتوگـۆیکی دورودرـژم لگڵ گیدیـدا 
ـــامی ســـادی بیســـت، حپســـا. ئو  ـــک ئو ب تبینین ـــوو. کات ـــی کردب ڕوون

، ک ســادێ ھرگیــز پرســیاری چرکســاتی پالمــارەکی لنکــردووە، کــردەوە
نکردبــوو. ئوان مشــتومیان لســر  بــارەی ھر وانــیش گفتوگۆیــان لوئ

مــــاددە تقینوەکــــان و کاریگرییکیــــان کردبــــوو. ئوان باســــی مــــاوەی 
 کلکردنی ھــوتک دەرەتــانی چــۆوەیشــشــیان کردبــوو، بکھۆشدارینام
 وان لی کردبــــوو. ئخـــ یان بکراســـیۆنوان باســـی ئۆپوە. ئتـــدربھ

ەکارییکانیان نکۆیبـووەوە. سـادێ ھرگیـز میلـی بالی وردەکاریکـان ورد
نچـــــووە نخاســــــم لو ئۆپراســــــیۆن دیــــــاریکراوەدا. ئو وردەکــــــاریی 

ش ھکڕاندی چاالکیوەختی راپعاتھاتبوو.رسگیز ناوی ن  
کیــان کــرد. ھر دوویان پرســیارم ل ڕاســتگۆل مــاوەی لکــۆینوەکدا مــن 

وە، دواتریش بخۆمم گوتر دەبمـن  ھ .بـووبـدا ھگۆڕک لیبووندحاب
  پرسیاری ل سادێ و گیدیمان کرد.  ل دوایو گالیلیش پرسیار 

ئو  ل برامــــبرئم لکــــۆینوە برایــــی ب ئاکــــامکی فرمــــی نگیشــــت. 
ــــۆینوە  ــــی لک ــــایکی فرم ــــوتیوە و داوای دادگ ــــان ک دندەرانی ھر دەی

مــوان ئــنرۆکی  لشــنیازمان کــرد ســپ مرگریــدا کــرا. ئــوەی بو بــزووتن
ک بڕز ئیسحاق گرەنبـاومی ئنـدامی ئاژانسـی جووەکـان و بڕـز یدادوەری

ـــۆبنکین ی ســـرکردەی  ـــان بڕـــز ت ـــری ی د. مـــاگنس ســـرۆکی زانکـــۆی عیب
ھاوپــارتی خــودی بڕــز گــالیلی بــن: ھمــوو ئوانش  ٧٩ئاخــدوت ئــاڤۆداھی

  ئیرگون بوون. پشنیازەکی ئم  وەرنگیرا.ی سیاسی ڕکابر
 مــ بــۆ زــدەباری بوکــراوە ناڕاســتیکانی دیــک ســبارەت ب ھرشــکی ئ

ی ســرەنجامی چیرۆکــبــنک و بارەگــای ســربازی و مدەنــی بریتانیــا،  ســر
ــمدا  ــای لگڵ ئ ــدییکانی ھاگان ــی پیوەن ــوتلی شــا داود لکترازان ــوڕەیی ھ ت

انـی دوایـی ڕۆژدیـاربوو ئو پیوەنـدیی ھرگیـز ئوەنـدەی  من لکوتوە. بۆ
"ئۆپراســیۆنی شــیک" دۆســتان نبــووە. ئــم بــۆ مــاوەیکی بردرــژ لســر 

                                                                                       
ۆمەر        ٧٩ وو، ئەوەش بەرلەوەی لەگەڵ ھاش ت ب ارانی سۆشیالیس ک ی  کر ی چەپ ا ات ب اڤۆدا ئەو ک دوت ئ ئاخ

نن. کبھ   ھاتزایر یەک بگرن و ماپام پ
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دا 1946خۆئامادەکاری بۆ ھاوکاری نخشـکانمان بردەوام بـووین. ل ئـابی 
ــۆ گڕانــدنوەی ئاوارەکــانی  نخشــی نقــومکردنی کشــتیکی بریتــانی ک ب

یــا ئامــادەکرابوو، ل بنــدەری ھفیــاش لنــگری گرتبــوو، خســت پــش. بریتان
ئـــم ناومـــان لنـــابوو "ئۆپراســـیۆنی قـــاوەتی" و ھنـــدک جـــارانیش پمـــان 

 تی.. لنابی قاوەـک 1946ی ئابی 17دەگوت جرچوونی مانگسـدا دوای ب
  م: نووسیبووبسر "ئۆپراسیۆنی شیک" گالیلی ئاوای بۆ 

ــارە لســر ئوە پلم ب رســی قــاوەتیک" بــۆ وەمــی پ م، ڕشــت. مــن دووب
ــابتی جنــابی قــاوەتی ســرنجی بھنــدھگیراوەی خــۆی وەرگرتــووە و  ب

ی منیش وای دژی ھر دەستوەردانکم لوانی زۆر قوڕس و کوشـندە ڕاوژ
تییکی کـۆنکرشـنیازپ ک وەشـرچی دەربارەی داواکـاری ئوە. ھتوبک- 

مــــــاخۆی  ئـــــاخر ل خاســــــمک، نشـــــنیازپ شــــــنۆرەیی دراوەتوە  پیک
 کیامشنیازە عم پئ ک ناکرێ بزان شنیازەکوەیپر لشـنیازی  بو پئ

  بکا، کاری لسر کراوە؟
  "من دەربارەی پرسکانی دیک بب وەخران وەم دەدەموە."
ییکانی نـوان نخر، ئوە ھرشکی سر ھـوتلی شـا داود نبـوو، پیوەنـد

ــــد. ئو  ــــونی پچان ــــان و ئیرگ ــــا پردەی لســــر ســــیمای ڕووداوھاگ ە تنھ
قینی خایانـد. ڕاستکی دیـکنـد مـانگر چھ وە، کدایھ یوەندییو پی ئ

ش بمـــد، ئ ـــا گیان ـــدییکیان ب کۆت ـــامیی  ئوان پیوەن ـــورەی  ئو ن گ
ــاگر ــاری ئ ــارەی بی ــوو، ک دەرب ــدەمان ب ــوو، ئمش ل  بگوبن بســتک ب

ک دژی بیــروڕای  ٨٠پــاریس گیراوکــی دیـاریکراو ل ل الینشـوی پــایزدا و 
  گیراوەکی دیکی پاریس بوو.

5  
ھرشــکی ســر ھــوتلی شــا داود دەرەنجــامی دیکشــی لــکوتوە. دوای 

ــز ھــانی ب ــان ســووپای بریت ــادەکردنکی وریای ــوڕ و پاپشــتیوە  و خۆئام گ
ــو ت ن ــات ــی کوشــندە ل ھ ــازی ئوەی وەک رایانگیانــد، زەبرک لئبیــب، بنی

تیرۆرستان بدات و ل ڕەگوڕیش.نوە دەرب  

                                                                                       
کانی لە   ٨٠ وو. ئەو لەوێ مایەوە ی حوزەیراندا گیران، ئەو لە پاریس ب29جەنابی بنگۆریۆن لەوکاتەی ھاوڕ

اوەیەک لە       ش دوای م وو، ئەوی ن ب ز س اریس بەڕ کەش لە پ راوەکەی دی ران. گی ازاد ک ان ئ ا گیراوەک ت
  ی حوزەیران پەنای بۆ فەڕەنسە برد.29خۆحەشاردان لە بەر رووداەوەکەی 
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نزیکی دوو قۆشنی ھزی پیادە و یککانی زرپـۆش، ب  ل الین تلئبیب
و  ب ڕۆژیاوەری ژمارەیکی زۆر ل پۆلیس و ئاژانکـانی ھواگـر داگیرکـرا. 

 ارەکدا قدەغکرد. ئاگادارینامیان بوکـردەوە: "ھرشو ھاتووچۆیان ل ش
دەرچ بکوت بر سـرەی تفنـگ، تقی لـدەکرێ." لوـدا  ل ماڵکسك 

 یـــــدەتوانی لس نریـــــان دانـــــان. کڕان. ســـــندووقی چاودمـــــاڵ گمـــــاڵ ب
تونکیان دەرباز ب. ھمـوو ماـک پشـکنرا. ھمـوو تـاککیش لپچیـنوەی 

  را.لگدا ک
کاسل، فرمانـدەی ھزەکـانی خـاوەن شـکۆ بـوون ل  ڵئوان فرمانی ژەنڕا

 ژمــارەی میــوان دا. ئۆردوگاکــانی التــرن و رافیــاش لدراوەکوقشــارە ئــاب
رداوەکان پزۆر نبدەن. بیاڵ لندەکان  خلبودیو تکران، تا ل  

و شتکردەوە ئم خۆ بلس و بـا بڕال کاسـژەن بـوو، کر و گـیلس نرک
ــان دەوێ. بۆشــی  ــانزانی کی ــدا دەگڕان. ئوان دەی ــۆلیس بدوای ــالتینگی پ و ک

  گڕان. ئای ک چندیان لگڕان! کچی ھر نیاندۆزینوە.
ســــرچاوەی  ی قدەغکردنــــی ھــــاتووچۆوە، لڕاگیانــــدنئــــوارەی پــــش 

 کــــــراینوە، لوانی بریتانییکــــــان دەســــــت ب بــــــاوەڕپکراوەوە ئاگــــــادار
 ن. کاترفروان بککی بوپشکنینرانی ڕوکنڵ  سـگل موشـیدا ئـF.F.I دا

ــان ــادارکردنوە، بم  شــو ل ل ھم ــووین. ئوانیشــمان ئاگ ــوونوەدا ب کۆب
پندەچوو شتک بتالوکب، بۆی ھیچکامکمـان زۆری لسـر نڕۆیشـتین. 

اق یسرنســکی، یلــین و ئیســح-بوونوەمــان لگڵ فریــدمانیاج دوای لیک
ڤراھام وەک جاران منـی لقامی بن نون. ئش وە ماڵ لڕامی  من گشـیپان

  دەرگا بینی و سعاتی کۆبوونوەی بیانیشمان دانا.
و، مــن بر زوو، دوای نیــوە شـــم ھرای زنجیــری تانـــک و  دەنـــگ و بھ

سـایشم ھرەکوە. ھاوسداربوومکان بربازییس بارقوڕس لومبوە، ت
رۆکیش(ســگک) خۆماکیــان ببــ حوســوە دژی بریتانییکــان دنیــای 

  ی خۆی. ڕۆژکردە 
ئاگادارینــــامی لــــگڕانک تنھــــا تیــــژپڕان ســــلمندرابوو. گر ھاتبــــا و 

ل زوو تلئبیبمــان چۆکردبــا و  دەبــوایشــتکمان زیــاتر بھنــد ھگرتبــا، 
مامـان بکردبـای.  پشـکنینی مـاڵ ب چاوەڕی کۆتایی ھاتنی گڕان و دوورەوە

ھنووکش لنو تلئبیبدا گیرمان خواردبوو. بـارودۆخک پـدەچوو تاریـک 
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بــــ. ئرێ چــــی بســــر کوڕەکانــــدا دێ؟ ھرچــــی دەربــــارەی ئیســــائیل 
ریشـــی دادی نـــادا.  ڕوون و ئاشـــکرا، ٨١ساسۆڤکمجارەیـــان ریشـــبـــوو ئ

ریتانییکـــان زۆر ی زانیبـــوو، بک بوەل مـــاوەیدەزگـــای ھواگریمـــان بر 
بۆیشـــ زۆر ل جـــووە  یشـــیان ھشـــتۆتوە دادەچـــن، ھرڕبالی ئوانی 

  ئرسدۆکسکان لبر ئو بدگومانییدا دەیانناند.
  دەی، کوای چی کرابا؟

ل ژوورۆچکیکـــی نھنـــی لنـــو خـــانووە بچکۆالنکمانـــدا ھبـــوو. ئوەش 
ـــــدۆرەوە  الین ـــــاکۆڤ مری ـــــرێ، ڕادەســـــت وەیبر لئ ـــــان بک ی بریتانییک

کشــرابوو. شــونک زۆر ســرەتاییان بــوو، ھر چــاوکی تیــژ  نخشــی بــۆ
سیری کردبا دەیدۆزیوە. بۆ ماوەی ھژدە مانگیش بوو ژورۆچـکک بتـاڵ 

ـــوو.  و ـــاڵ ب ـــاوەیحت ـــن و پشـــکنینی  ل م ـــردووئو ک ـــز ئوێ ڕاب ، ھرگی
ــان وای ــای بــۆ ببــردرێ، بم ئوێ شــوێ لنھــاتب بکارنھــاتبوو، ی وو پن
  ون بم و بچم خۆی تدا حشار بدەم. نچاوا ھستم کرد، دەب لبر

 تچـــووم کخســـت، کم ررەکڵ ھاوســـگم، وام لبـــۆ زانیـــاری کـــوڕەک
 و کوالنئ لیم، ئیدی بازمدا و چوومئۆرش ینگشاردا. تو خۆم ح  

ر دەھــــاتن و بکــــان ھریتانییرد بر بڕین، بــــۆ ســــــــدەپمانــــدا تەم ما
ــــاتن و دەڕۆیشــــتن. ل کشــــوە، ک ڕادیۆ لبیانیکشــــی ھشــــتا ھر دەھ

تــا منــیش ل ،مــوو دەنگــی دابــویم ھکــزانوە  خمشــاردراوەکح نشــو
گوم لب، دەنگی کابرای ھواڵ خون دەھات. باری قدەغکردنـی ھـاتووچۆ 

  وەش مایی ئۆخژن نبوو.درژە دەکش. ... ئ ڕۆژبۆ چندان 
ـــــدکیان لوێ  ھنـــــووک ســـــربازەکان گیشـــــتن بردەم باخکمـــــان، ھن
مۆگیان ھدا. ئوان ھاتن و یکمین گڕان و سوڕانی خۆیـان بـۆ ماکـان 

  وە دوور بوون. ل منلو خاوە دەستپکرد. ئوان ھر بدرژایی باسکک 
  رد. "ئرێ مردەکت ل کوی؟"ئفسرەک پرسیاری ل ھاوسرەکم ک

، ئینگلیزی نازان، ئیـدی ب عیبـری وەمـی دایوە، ک ڕاگیاندخیزانکم وای 
  مردەکی چۆت ئۆرشلیم. 

قســی لســر نبــوو ئویــان بــۆ پرســیار و وەم بــرد، ئــاخر ھــیچ بــژاردەی 
. تڕۆیشـمنـداکانی گـرت و لگیـان  ھر دوودیک نمابۆوە، ئویـش پلـی 

                                                                                       
گنە. وەرگ  ٨١ رەدا مەبەست خودی مناحیم ب   ل
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ـــــزی لپرســـــینوە، لوێ  نمالی ل  کقامر شـــــســـــوە لربازەکانســـــ
ـــو مایلـــک  بـــوو. کـــاتکیش ژنکم  کمـــانوە دوورل مادانـــدرابوو، ھر نی

 یوەندیـــدار بری پفســـوە. ئپرســـیینر ھیچیـــان لوان ھوێ، ئئ دەگـــات
ــــوو ک ــــات، ئوســــا ب پۆلیســــکی ج ــــۆینوەک ســــیرکی دەک وەک و  لک

:دابوو دەگدیلجمانیان ل  
  "پی ب با بچتوە ماوە!"

ی دەنگـی کـابرای پـۆلیس سـوکایتییان زانکم پیگـوتموە، ک نـۆتدواتر خ
بـــوو. ئویـــش گڕایوە مـــاوە، ب قســـکردنی ب دەنـــگ لگڵ منداکانـــدا، 

  کردم ک جارێ ھیچ شتکی وا لگۆڕدا نیی.  ئاماژەیکی وای بۆ
 ــان لــ دواتــر ســربازەکان ھــاتنوە، تــا مــاک بپشــکنن. ئوان کوەنترەکی

 نا. لدیوارەکان وەھ قیشیان لتقکانیان کرد، تفخیری بن پکردەوە. س
دیواری ئو ژوورۆچکی خۆم تدا حشاردابوو، لوشـیان دا. وا ب ھزیـان 

ش ڕۆکسـییتوە. ن پیاکشا بئاستم برگم گـرت لوەی دەنگدەنگـم لـوە
  حجمانی لبر بابوو. 

 ـــدانیی ـــوو. الئیـــرادیش چاوەزین وـــای ئوەی حشـــارگکم بھشـــتک نب
وە. بوتی لوکیشکیم بیـرکی گرتووخانکنھاییراورد  تی بوە خـانیـاید

 لوکیشکیدا ب بوون. لدا ھو دواننیوان ئڕۆژل رم و بویش سارد  گش
ــرەش ببــوو. شــ بــوو. ل (عــرافرزەخ، ئب) نگڕۆژیــش خــاو و ســارد و ب

ــرەش دار بــوو. لوێ ئســقانکانمان ب ژان  رد بــوو، لب وەکــدا نــاوک ول
بوون، لەش ئازاری ئسقان کم نبوو. لوێ دەتتـوانی سـ شـنقاو و نیـو 
بھــاوی. لــرە ندەکــرا ل شــونی خــۆت ببــزوی. لوێ ل خۆراکــت کم بــوو، 

   ئاو.لرەش ل
ئوەی ل ھمـــووش بدتـــر بـــوو، نبـــوونی ئـــاو بـــوو. مـــن ل لوکشـــکی و 
 وت، بـم جـار بۆمـدەرککرەش بۆ یخواردن ببووم. ل ب کانی دیکنشو
ــبکی.  ــان ھ ئــاوی چــی دەگینــ. برســتی و تنــوتی ھــی ئوە نــین لگی

رســـتی بم خـــۆ ئگر ھر بـــژاردەیک لنوانیانـــدا ھبـــ، بـــ دوودـــی ب
.ژ کوشندە و سامناکردرتی بنورم. تدەبژھ  

کاتک حوزەیران بوو، حشارگکش خنکنر، یک دـۆپ ئاویشـی لنبـوو. 
ئاوابوو، شو ھـات. ھشـتا مـۆگی بریتانییکـان ھر ل باخچکمانـدا  ڕۆژ
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و شوکی دیکش رابردن. منـیش ببـ ئـاو ل وێ مـابووموە.  ڕۆژکبوو. 
و شوی سمیش. سرم گژی خـوارد. جسـتم بتواوی خریکبـوو  ڕۆژ

 بـــووایم لـــو ـــا چـــی روودەدا، گر گ ـــۆوشـــک دەبـــوو. ئای یک  یـــادی ڕادی
  ی دیکش دەخاین، چی دەبوو؟ ڕۆژبخستمایوە، ک بارەک ھشتا چندان 

 سربازە بریتانییکان  بردەوام  ھر چند خـولککی کم و دەھـاتن مـاڵ.
ــان  ک دراوســ داوا ل  ھر شــتکھنــدێ جــار داوای شــخارتیان دەکــرد ی

ــــان  ــــاوی ئمی ــــاتن. ئوان ئ ــــاو دەھ ــــۆ ئ ــــاتریش ب ــــا؛ بم زی دراوســــی بک
  دەخواردەوە.

ـــک  دواتـــر لک کـــرد. ژاوەژاوگـــۆڕانی شـــت ســـتم بوە ھکدەرەوەپـــ ل 
ــک لیــدابوو، دیــاربوو خدا پنـــزینیش بــوون و دەنگــی مــاتۆڕی ب جـــوو

دەھـــات. ســــربازەکانیش چیــــدی ندەھـــاتن ماکمــــان. تــــۆبی ئوە چــــی 
  بگین؟

بدەنگ! خـۆم سـرکۆنی خـۆمم دەکـردەوە. لوانی تـۆ ھ بـی. ئـاوا خـرا 
  خنی مب بوەی دەستت ب ئاو رابگا!

ـــردم،  ـــانگی ک ـــیکم رەویوە. ھاوســـرەکم ب ـــوو دڕدۆنگ ـــ ھر زوو ھم ل
ک تموو شتک!"ھموو شتو بۆ ھ کسکگ ک بمایواو" ھ  

کۆتاییــدا دەســتم ب کیش لــات ئــاو گیشــت، نمخــواردەوە. سووکوئاســان  ک
تپڕیبـوون،  ڕۆژسرم چند جارک لنو بادی شلی ژیانوە وەردا. چوار 

  ک من چووبووم ژوورە کونبەکم. 
سـیش کمـین ککگیرا. یکردنی ھاتووچۆ ھدەغردانی کـردم،  باری قسـ

  :ئوە بووگیدی بوو. پرسیارە حپساویکشی 
  "ئرێ بۆ خاتری خوا، چۆن لو کوالنیدا ھناست دەدا؟"

ئوەش شــتک بـــوو نمــدەتوانی وەمـــی بـــدەموە. ئــاخر ھرگیـــز ل چـــاوە 
  زیندانیک خمی  ھوام نبوو؛ تنھا بیرم ل ئاو دەکردەوە.

ـــای ـــامیتزور و م ـــدیش ئ ـــاتن، ھردوای گی ـــانوەیب  و یک ر ھ خـــۆی،  گ
ۆكیــك بمــان نــاوەڕۆک.  چیــمھرەوە و  ڕژکــۆشــکر و لمــوو لو ھب

ئــاژان ھواگرییکــان و بو ھمــوو وــنی تیرۆرســتان و ھمــوو ئوانی 
  ھاوکاریان دەکردن، دەستکوتکی کمی بدەستھنا. 
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 یشت. ئو دەنگوباسـی کـۆھمووان خمی ئڤراھاممان بوو، ئویش دواتر گ
لبـــن دەمـــامکی 'رابـــی  F.F.Iکردبــووەوە. ئیســـحاق ئیرتزنســـکی، فرمانـــدەی 

شــامر" گیرابــوو. ل ئنــدام کاراکــانی ئــمش تنھــا یککیــان، تنھــا زوســیا 
  گیرابوو. ھموو ئفسرەکانی دیکمان ساغ و سالمت بۆی دەرچووبوون. 

ی خۆمـان لبیرچووبـووە، بدەنگـی ڕساشادمانییکمان ئوەندە گورەبوو، 
 ل کــوێیکــدی دەکــرد. "بــاوک، ئرێ ئو ھمــوو مــاوەی  برز قســمان بــۆ
وە ھات. بووی؟" ئیدی لننی کوڕمب و پرسیارە لوە دەنگی ئکپ  

  "ل ئۆرشيلیم."
  "ل ئۆرشيلیم؟ ئرێ چیت بۆ ھناوم؟"

"...نان؟ ببۆ ھ"  
  م.ەسڕھاوسرەکم بووە فریاد

 م بــــوڕەک ــــوی، بم مــــام ســــیمۆن (ک ــــۆ کی "ئو تومبلکــــی گورەی ب
  ئامیتزوری دەگوت مام سیمۆن) لگڵ خۆی بۆت دنتوە."

قدەغ مزنکی ھـاتووچۆ ل تلئبیبـدا جـووە  ل مـاوەیدواتر پیان گوتم، 
ئرسدۆکسکان ل ژمارەیک ل سیناگۆگکانی تلئبیـب گردببـونوە لبر 

ی وە، کزن پاڕابووندەسـتزدانی م ـن،  لڕدوای ژیانمـدا دەگی  بوانئ
  بمپارزێ.

ک بو  ئیدی ھیچ شتد ئڕاپۆرتقل  .یبزواندموە نناخ  
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  16بندی 

  فالقکان
  

ـــی  ـــادا میلک ـــوومتی بریتانی ـــانی حک ـــو دامودەزگاک نـــاریکراو ل ـــوخمی دی ت
  قامچی و دارکاریکردن ھبوو. تایبتیان بۆ بکارھنانی 

ــــا ــــۆنیکی دی ــــد کۆل ــــدا، رل پشــــھاتی پرەســــندنکانی چن کراوی بریتانیی
ــبت ئوەش نوەک  روەردەی کــردووە. ھــی پرســی پ ــاریکردن خزمت دارک
ھر بــۆ منــدا الســارەکان بکارھنــدراب، بکــو بــۆ خکــی ھراشــیش ھر 

گشـتی گڕانوەمـدا ،   ل کـاتیراوە. یان لگدا کڕەفتاروەک مندای چتون 
 گالو  ڕووسیا یڕوێ ئڕیم، لـپرانـدا تناو ئائیلدا، برتز ئیسبۆ خاکی ئ

شـوەیکی  ب ھـیچھمایی دەستی بریتانییکانم بینی. ھرچنـدە ئـران، 
 ریتــانی قــوتکی برفســر ئچــی ھبــوو، کریتــانی نکی برمــی، کۆلــۆنیف

ھــــۆیوە ب  چـــی ئاســـای بدەســـتوە بـــوو، بردەوامـــیش بقم ٨٢دارکـــی
ــدا دەکــرد و بســووکی  جختکــردنوە فرمــانی بســر ھــاوتیی خۆجیکان

  دارەکی بسر سریاندا رادەوەشاند. 
دەکــرا، شــتکی  کــاتکیش ئرتــز ئیســائیل وەک کۆلــۆنیکی بریتــانی حــوکم

  کولی لبکرێ.ئاوەزیان نبوو ئو دارکاریی پرەوەردەیی ن
ھر زووش بدبختی قوربانییکـانی فلسـفی دارکـارییک دوو سـربازی 
ئیرگون زڤای لیمی گرتوە. کاتز و کیمخی دوو گنجی حڤـدە سـان بـوون، 

ــۆمتی شــکاندنی  ــایکی ســربازیی ل ت ــی ڕســادادگ ی ســربازی ب ھگرتن
م  حوکمردا درا، بسـیان بک حوکمی پازدە ساکی چسـزای  یـان  بک

  تمبکردن گۆڕدرا، ک ھریکیان ھژدە قامچی لبدرێ.
ئــــم ئو ســــزایمان ب ســــووکایتیکی ســــربار و لکدارکردنــــی ســــزا 

ری ڕشــمان وابــوو کــاریگی زانــی، پەوشــقوڕسـک ی زۆریت و سیاســیان
ا نوەی دەب. ئاخر ئو قامچیان گیانی ئرتـز ئیسـائیل برینـدار دەکن. حفتـ

                                                                                       
ژییەکەشی   مەبەست لەداری ئەفسەرانە، کە بەداری شان  ٨٢ ووکەش لە    60ازیش ناسراوە، در انتیمەترە. ھەن س

.   سیتمی سەربازیدا ، نەخاسمە لەکاتی مەشقدا ئەفسەران لە دەستی دەگرن. وەرگ
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ـــــانین. و ل حفتـــــا وتـــــدا ئـــــم ھر لبـــــن قـــــامچی چوســـــنراندا د ەن
د، بـارۆن کان مسکن جووەکانیان قـامچیکوت دەکـرییبارۆن(خاندان)ە پۆلۆن

ان دەکــرد ک لنــو بــازنی ویان دەربــارەی ئو جــوئامانکــانیش ھمــان شــت
مانـــدا چوســـنر پارزەرایتیکیانـــدا بـــوون. ئـــاخر لـــرەش ل وتـــی خۆ

قامچیکوتمـــان بکـــا؟ یـــاخیبووانی نســــلکمان، ک ئامـــادەن ژیـــانی خۆیــــان 
  بو شرمزاریی نوی دەدەن؟ ڕگلپناوی ئازادیدا بخت بکن، ئایا 

دەیویست وا نیشـان   ڕژمئایا  ست لو جۆرە سزا ھۆڤیان چیبوو؟ئایا مب
جــــووە سراســــیمی ب  بــــدا، ئــــم خککــــی برایــــین؛ ئیــــدی بــــیوێ ئو

بکا تا باشتر ل مبت دۆکسیانرسکی ئواز؟ زەقـو ڕاژە شی ئاغاکانـدا بـ
زۆپ لـرە  شـتک ھمــوو خزانـی یـاخیبووانی دەگــرتوە. شـتک پیوەســت 
 ــدات ل ــز و دەســتی مان ھ یوەنــدی بر پوەش ھل، ئمــوو گھ بــوو ب

یوەندی بکو پبوو، بوە نستینلو  فبـوو. ئوە ھالنـی جیھـانمـوو گھ
ســی و شـــش قمچیــان، ندەبـــووا ھر جووەکــان ھســـتی پــبکن، بکـــو 
ھموو گل چوەساوەکانی بن دەستی بگان ھستی پبکن. لرە قـانونی 

 دارکاری دەب بگات دوا داڕسانی خۆی.
 ل .یڵ دارکاریکردنـــدا ھگترین بیـــرەوەریم لخۆیشــم تـــا1920ب دا کـــات

ھزەکـانی  ل الینل پۆلنـدا کشـایوە، زـدەکم، بریسـک  ڕووسـیاسووپای 
پۆلــــۆنی ب فرمانــــدەیی ژەنڕاڵ بــــارۆنی فیــــززل و دژە ســــامی، داگیرکــــرا. 

زلگیـراوی نـاوچکی ڕژەنڕاک فرمانی بگرتنـی ژمـارەیک جـوولکی 
ــان ب بیســت و پــنج قــ ۆمتــی  امچی بتدەرکــرد. پاشــان بیاریــدا ھریکی

ئوەی گــوای الینگــری بلشــفیککان بــوون، دارکــاری بکــرێ. جووەکـــانی 
بکـرن ل  دیکشیان وەک مگل بردن پـارک سـرەکییک، بـۆ ئوەی ناچـار

دیمنکی ناوازەدا سیری ھـاودین و زمانکانیـان بـکن، ک چـۆن قـامچیکوت 
 ،ککــانی قــامچیکوتقوربانی ــک لکن. یک دواتــر دەکــریفــتــد ھ ھر چن

دا، ئوی من گواھی بووم، کابرا زیاتر لبر شرم و شـکۆ،  ل دەستگیانی 
ل حیفی سووکایتیک سـری نـایوە نوەک لبر ئـازاری جسـت. منـیش 

ھرگیـز ل  ئو کـاتکات حفت سان بووم، بم سامناکی دیمنکـانی  ئو
  یادەوەریمدا نسانوە.
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حــــوکمی لــــدانی ھژدە قــــامچی بــــۆ ھریک ل دوو الوەکانمــــان  کــــاتکیش
 ، من داوای کورت کۆبونوەیکی فرماندەیی بـام کـرد. ئوەم بـۆڕاگیندرا

 وت کژکـاردەرکمـان ڕاومـووان ھر ھـدە بـوو. ئـاخر ھکی زم شـتکیی
 بـوو. ئگر لشـکری بریتـانی کوڕەکانمـان قـامچیکوت ل مشکدابیرۆکمان 

ب ش دەبمم بکا، ئوە. ئـکـان بـدەینریتانییربازە بمی سدارکاریی وە 
بکیــن یــان نــا. ھنــدک  ئاگادارینــام دەر لســر ئوە گفتوگۆمــان کــرد ئــاخۆ

کوت ان قـامچیوابوو دەب ئم سرەتا ھندێ ل ئفسـرە سـربازییک پیان
یـــدا ئوانــــیش ھــــاتن ل دوایبــــدەین، بم  ڕوونکـــردنوەبکیـــنوە ئوســــا 

ــــدەین: ئگر دەســــتدارانی  ــــ ســــرەتا ھۆشــــداریان ب ــــاعت، ک دەب قن
جـبجووەکـان ج نـجر دوو گسل کدانریتانی حوکمی قامچیلن،  ببـک

ی ڕووبڕووئوا ھر ئفســــرکی بریتــــانی ل ئرتــــز ئیســــائیلدا دەکــــرێ 
ــتوە. بــۆ ئوەی دەســتدارە بریتا ــان ســزا بب ــان و ھمــووان ل ھم نییک

ھۆشـــدارینامکمان ئاگـــادار بـــن، ھر وەک چـــۆن ب عیبـــری ئـــاوا ب زمـــانی 
وون و شـکۆمندان ڕرینـامکش اکرد. ئاگاد کمان پخشئینگلیزیش بونام

بــــوو. شــــمۆئیل کـــــاتز ک برپرســــی "ھـــــۆبی کاروبــــاری ئینگلیزەکـــــان"ی 
خۆم ھۆشـدارینامکم   بنبوو. بۆی ل وت ئو کاتەکمان بوو، ڕکخراو
یـیوە بـاش ببـوو. B.B.Cسـرەکی ئینگلیـزییم بھـۆی  ب شوەیکینووسی. 

ـــدە  ـــۆھرچن ـــاوەی B.B.Cی ڕادی ـــاری  ل م ـــدا، زانی ســـاکانی ژرزەمینیمان
ای ـــاســیۆنکانی خۆمــان پــدابووم، لــ وزۆری ناڕاســتی دەربــارەی ئۆپر

انی ئینگلیـــــزییوە دروســــتی ســــبارەت ب زمــــ اســــت وڕئوەش زانیــــاری 
  پبخشیم.

سرەڕای کموکورتی رەوانی زمان، ناواخنی ئاگادارینامکمان ب گروگـۆڵ 
یــان نیــی، ئیــدی ل ڕەوانبژبــ خــۆ فالقکــردن، بــابتکی  ھر چۆنــکبــوو. 

نیــــی. ئوەی  بــــابتی ئاگادارینــــامیکی وادا، زمــــانەوانی شــــتکی گونجــــاو
ـــــوترێ  ـــــوو بگ ـــــمش وات "ئگر -پویســـــت ب ـــــکی ئ ـــــم فالق ب ـــــۆ ئ ت

وامــان گــوت. مبســتی تایبتیشــمان ئفســرەکانیان بـــوون.  -لــدەکینوە"
فرمــان بــۆ فرمانــدەی خۆجیکانمــان دەرچــوو، حقیــان بســر ســربازی 
 القن و فبگیـــر ،یقیــان ھیی الیی بــای پــلوانم ئب ،بــئاســاییدا ن

ـــــــاکردنوەیش  ـــــــوو. وونکـــــــردنوەڕبکـــــــرن. ئو جی ی کمـــــــی گرەک ب
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ـــووڵ  ـــوان ئفســـران و ســـربازەکانیان دۆســـتایتیکی ق کانی نـــدیی پیوەن
نبــوو. ئیـــدی لھوردکـــردنکی ئـــم ســـدایکی دەروونییـــانی ھبـــوو. 
سیاســتکمان پلیکـــی باشــی ل ســـۆزداری لنــو پلبنـــدی نــو ســـووپا 

یــداکرد. بڕــکوت ســربازکی پ بــۆ خــۆیگورەکی داگیــرکری بریتانیــا 
بریتــانی ب ختکــی درشــت لســر یکــ ل پۆســترە ھۆشــدارینامکانمان 

منــیش فرامــۆش  sergeant-majorی: "تکــای باشچاوەشــکی نووســیبوو
  نکن."

ی  بربازەکی ســــوانچــــ ــــگ لشــــکریســــر ب پ ئاســــمان  کی بیھن
"شسـت ملیـۆن جـوو بکـوژێ" ختی خـۆی گفـی کردبـوو ک  ، بگوزەرەوە

ئو ســربازە ســادەی ب ھمــوو عقــی خــۆیوە نــاوی خــۆی و یکک و 
  ژمارەی قۆشنکشی یاداشت کردبوو.

یـزی سـووپای بریتـانی ھر بیرۆکیکیـان برامـبر ڕئوسا پلبنـدییکانی 
رەکانیان بفسکردنی ئالقف  ،بـووبوە ھڕوون و ئاشـکرادەستی ئیرگون 

پل باکانی نـو سـووپاکیان باوەڕیـان ندەکـرد ئـم زات بکیـن فالق  بوو
ب فالق تــــۆ بســــتنینوە. لوانی ھر لبر ئوەش بــــووب، ل کۆتــــایی 

دا، ئوان کیمخــی الویــان ل زینــدانکی ئۆرشــلیم 1946مــانگی دیســمبری 
 ئیرتـز ئیسـائیلدا دەرھنا و فرماننامکیان خونـدەوە بوەی فالقکـردن ل

 نـجگ ژدە قامچیـان لرەی قـانون ھگـووێ بر لەو دەکـرێ. ئیـدی ھیپ
  گیراوەک دا.

ــم ڕۆژلبر  ی شــابات، ھواک تنھــا بیســت و چــوار ســعات دواتــر ب ئ
گیشــــتوە. ئو شــــوەی شــــمم کــــوڕ و کچانمــــان ل ھــــزی بانگشــــی 

ــامی (ھ ــان لشۆڕشــگاندا دوا ژمــارەی بون ــان دا،  یروت)ی دار و دیوارەک
ســـبارەت ب پرســی فالقکـــردنک کی ئــم ەمــین ئاگادارینـــامتیایــدا دوو

  تدابوو.
، "ئــوە ببــ ئوەی تۆتــان نووســیبووســد ســا" ئــم وامــان  "ئوە چــوار

لبکــرتوە، خکــی خــۆجی وت داگیرکراوەکــان فالق دەکن. بگــورەی 
ــی شــانازیی گمژەی ــز ئیســائیلیش خک ــانی ئرت ــان وای جووەک ــان، پت یکت
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ــوە شاشــن. زایــۆن ن. ئــان ــی.  ٨٣ســرەتایی و خــۆجی ئو کۆلۆنی ــاراوگ نی ت
یشـتمانکی خۆیانـدا فالق نین.  ئوە  ناب جووەکان ل ن ٨٤جووەکان  زۆلو

ۆدا ئوسا ئگر دەستدارە بریتانییکان ئوانیان فالق کرد، ل تـ بکن.
  و لبرچاوی خکدا ئفسرە بریتانییکانیش فالق دەکرنوە."

 تیـان لـک دوو بابی خکیـانییڕۆژبۆ ب کیـان لکنـدەوە. یکانـدا خونام
نــــام قــــانونی و فرمییکانــــدا، ک ھواــــی فالقکردنــــی کیمخــــی الوی ڕۆژ

ھمــیش ئو تــدابوو، بوەی ھژدە قمچــی قوڕســیان لــداون. ھواــی دوو
ئاگادارینــام بشــکۆیی تۆکردنوەبــوو، ک ل بونامکــانی ژــرزەمینییوە 
دەرچووبوو. بدەیان ھزار کس شتکیان خوندبووەوە، مراقـیش مـانوە 

  ئاخۆ  ئم بنکمان دەبین سر یان نا.
زۆر دەھـری بـووین،  ڕوویـداشتکش وابـوو. سـرباری ئوەی ئـم بوەی 

ی ھیچ دەرەتانکمان بۆ ھستکانمان نھشتوە و فرمانکان بۆ ھموو ئید
فرمانـــدە خۆجیکـــان دەرچـــوو بوەی: ئفســـرە بریتانییکـــان بگـــرن و 
ـــان  ـــۆ ســـربازە جووەک بۆشـــیان بســـلمنن ئگر "پروەردەی دارکـــاریی" ب
شتکی بـاش بـ، ئوا ھر ھمـان شـتیش بـۆ ئفسـرە بریتانییکـان باشـتر 

  ەب.د
یشۆن ل زایۆندا چند ئفسرکی بریتـانی گیـران، و ڕل ناتانیا، تلئبیب و 

ھریکیــان کتومــت بقد کــیمخکی ئــم: بگــورەی قــانونی تــۆکردنوە 
  ھریکیان ھژدە قامچیان لدرا.

ھشتاش دەسـتی مانـدات ھڕەشـی دارکـاریکردنی دووھمـین گنـجکی 
وەی ونامیکمـــان ســـبارەت بد. ئـــم دەســـتبج بئـــم، کاتزیـــان دەکـــر

بـــوو، بوکـــردەوە و گوتبووشـــمان، ھر ھمـــان شـــت روودەداتوە  ڕوویـــدا
ئگر ئوان لسر دارکاریکی خۆیـان بردەوام بـن. ئمی خـوارەوە ئو 

  شتبوو ک نووسیبوومان:
ــارکر حــوکمی دارکــاریکر دنی دادگــا "وــای ئاگادارکردنوەکمــان، ژەنڕال ب

 لماند. لســ ربازە جــووەکر ســســریتــانی لی بکینــی ڕۆژناقــانونیی ھ

                                                                                       
ینەدا نووسەر    ٨٣ ماشە بۆ ئۆرشەلیم. لەو دەرب ک جار ھ زایۆن یان چیای زایۆن لە نزیک ئۆرشەلیمە، ھەند

ائیل دەکا. وەرگ   .ئاماژە بە خاکی ئیس
٨٤   . تیك دابەش بوونە. وەرگ   مەبەست رەگەزی زۆلو کە لە خوارووی ئەفریقیا بەسەر چەند و
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ـــدی 1946ی دیســـمبری 27 دا ئو ســـربازە الوە  ل گرتووخـــانی مبن
  ئۆرشلیم  قامچیکوت کرا.

ـــان و ل ـــورەی ئو ھۆشـــداریی دابووم ـــانیی  "بگ ـــارە دڕن ـــۆی ئو ک ت
ـــب و ی دی29چوســـنردا، ل یکشـــممی  ـــا، تلئبی ســـمبریدا و ل ناتانی

ائیــد و ڕریشــیۆن زایۆنــدا ئفســرانی بریتــانیش قــامچی کــوت کــران. یکیــان 
سیکی دیکشیان جگر ئفسر بـوون، ھر یکشـیان ھژدە داری لـدرا، 
ژمـــارەی قامچییکـــانیش رـــک بقد ئوانبـــوون، ک ل ســـربازە گیـــراوە 

  جووەک درابوو.
  ئاگادارتان دەکینوە:"ھنووکش  

"ئگر ل ئایندەدا چوسنران بورن ترم و جستی بنیـادەم و نامووسـی 
 ئـم بنتوەیی الوانی جوو بشونن، ئـمش ب قـامچی وەم دەدەیـنوە. 

  "ئاگریش وەم دەدەینوە.
ــوو ــان واب ــرا. دەســتداران ک بوای ــامچیکوت نک ــاتز ق دارکــاریکردن  ب ک

  ن پدادەدەن،  خۆیان پندە بسوودەک فربوون.پندما
ی ھینیدا ئوەنـدە بئـاوەز نبـوون، ڕۆژبرانی کۆلۆنیال ل ەچما ئو بڕو

ب ندەکموو گۆبھ ڕێ تا خۆیان لخـۆی بـۆ ل کالدانـی  دوور بگرن؟ شت
ــان  ڵژەنڕا ــامچیی دەســتی ک بویژدان ــوو. ئو ق ــارکریش ســووکایتی ب ب

  ی خۆیدا شکا. ل دەستسردا بوو، بیاری ل
ــ ــ زۆر لڕدوای تۆکردنوەکمــان، ھویان کــو بو دا ھــانی کــاتز بــدەن ب 

دارکارییـــان  ھر بـــۆیالواز بـــووە و برگی ھژدە قامچیکـــانی ندەگـــرت، 
  نکردووە. کچی ئوی ب بزراویوە وەمی دانوە:

المتم. مـن ئامـادەم  تنـانت "زۆر الواز؟  ئـوە  زۆر ھن. مـن سـاغ و سـ
  سی و شش قامچیشم لبدرێ."

ــدات  بم ــاری تندروســتی دادی ندان. ئیــدی دەســتی مان جــۆرە پاکــانی ب
دان ب شکســـتی سیاســـتی  ڕاشـــکاوانھـــیچ بـــژاردەی بـــۆ نمـــابۆوە لوەی 

دارکاریکردنــدا ننـــ. ل بۆننـــامیکی تایبتـــدا کۆمســـیاری بـــای بریتـــانی 
ــــج شــــازدە ســــانی  لحــــوکمی  ــــاریکردنی ھوەشــــاندەوە. ئو گن دارک

دەرچووبــــوو، ئویــــش بر  عرەبــــیش، ک حــــوکمی داراکــــاریکردنکی بــــۆ
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"لبوردنک" کوت. ھروەک چۆن رزی نامووسـی خۆمـان گـرت ھروا ھـی 
  خکی دیکشمان گرت، بۆی  بۆ گنجکش خۆشحاڵ بووین. 

نھنـایوە.  ن قامچییان ل ئرتز ئیسـائیلدا بکـاربب بریتانییکا  ئیدی ببای
دەســـتی مانـــدات  قـــانونکی خـــۆی ھمـــوارکردەوە بوەی دارکـــاریکردن 

ەکیــــان بـــــوو. ڕەفتارھبگیــــرێ، بم لوەش گرنگتــــر ھمـــــوارکردنوەی 
ــــی  ــــاییکردنی  گنجک ــــجر باکســــتر، ل دادگ ــــۆرەوەی ســــربازی، م لک

  ەزیانی خوارەوەی دەربیبوون:دیکماندا، ئو وش ئاو
  "تۆ  ھشتا بۆ لسدارەدان زۆر گنجی و بۆ دارکاریش زۆر  پیری." 

ســـدای قـــامچی و فالقکـــان ل دنیاشـــدا دەنگـــی دایوە. شـــکۆی بریتـــانیی 
تووشـــی زەبرکـــی کوشـــندە بـــووەوە. ل پیـــامی مائـــاوایی بـــۆ ھزەکـــانی 

ــــانی،  ــــارکر نووســــیبووی: "ئ ژەنڕاڵبریت فســــرەکانمان ل فلســــتیندا ب
رفنـــدران، کـــوژران و تنـــانت قـــامچیکوتیش کـــران." یککـــی وەک وینســـتن 

یش ھمیشــ ل قــوویی دوە خمــی ل شــکۆی بریتانیــا دەخــوارد، چرچــ
 ڕەفتارحکوومتکی خۆی بوە تۆمتبار کرد، ک نازانن چۆن "وەک پیاوان 

  بنونن".
کــرد "ئوانــیش  کــاری دەکن" ئو وای ھــاوارۆرســتکان دارر"ئــوە جــووە تی

ی پاشـتر دارکاریـان ڕۆژرائیدکی بریتانی و س نائیـب زابـت دەگـرن و ھر 
ــــکدا  ــــان لســــر تیرۆرســــتکی دی ــــوە ســــزای دارکاریت وە. ئینجــــا ئندەک

  ھوەشاندەوە. چما ئوە دەزانن ئم چی دەگین؟"
وون ڕب یان نـا، ئوە ی زانیھرچۆن ب، حکوومتی بریتانی واتای شتک

بـــاقی دنیـــا ل ئایرشـــ و ئاشـــکرا بـــوو، ک ل میشـــت. ئـــی گکان، ییواتـــاک
ـــان،  ـــان، کندییک ـــان ڕووســـئمریکییک ییکان و فڕەنســـییکان پیرۆزباییم

لکرا. برا جووەکانیشمان ل کـونج و کلبرەکـانی دنیـادا، شـتیان قیتکـردەوە. 
ــــد نســــلک ل ســــووک ــــردن بھــــۆی دارکــــاریکردنوە،  ایتیدوای چن پک

ــک ک شــ ر قۆناغســــدەربوون ل ــان گواھی ــۆ ڕکۆ و ھرخۆی ــان ب ــزی خۆی 
ەشــــکانی ئفریقــــا و کرکــــارە ناکارامکــــانی چـــــین، ک ل ڕگڕابــــووەوە. 

درزەمان ب قامچی ئاشنا بوون، ئوانـیش لخۆشـیان سـریان برزکـردەوە. 
ــان ل ــی  ب ملیۆن ــڕووســیاخک ــوو ب دوو ، ک ق ــای ســتمکاریی ب امچی ھم

ــوو.  ــان دەربیب ــاش" ســدای دەنگانوەی ــوختی "ئیشــکی ب وشــی کــورت و پ
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ـــامیکی فرڕۆژ ـــنی ەن ـــدا و ـــووەوە، تییای ـــارتۆنکی بوکردب نســـیش کاریک
ەق و ڕ یکردبـــــوو، ک خـــــودەکی(کوە ســـــربازی ســـــربازکی بریتـــــانی

ــدەکی) ل ــنکتون ــر و ژــوو، ل ــووەوە،  وونڕش پشــت خــۆی گرتب لو کراب
ــــانی داوەتوە، دەســــتداران  کــــاتی ــــامچی ل ســــربازی بریت ئیرگــــون ق

بیاریان داوە ئو ناوچیی ھڕەشی لسـرە ب خـودەک قغـان بـکن و 
بیپارزن، ئیدی لجیاتی کـوە رەقک بـخن سـریان ئـاوا لسـر پاشـیان 

وەش بھمـان شـوە بگـوازرتوە. دابنن و ل دەرھاوشتشدا سـولکردن
پیاوە فڕەنسیک لبر پکنین خنی ببوو. ئو گاتپکردنش دەکرێ زۆر 

.رتر برانکو ندراوەکقی تبۆمب ل  
لگڵ ئوەشدا ئم ھۆکـارکی شـادمانیمان لو قۆنـاغدا نبینـی. ئوەش بـۆ 

ەین بر قمچییـان. ئم مـایی  خۆشـحای نبـوو ک ئفسـری بریتـانی بـد
و خۆشی بنن، کاتک ھزاران ئفسر  بم ئم دەب دان بو ھست دیار

و پیــاوی بخۆشــاناز لنــو ســووپایکی زلھــزی وەک بریتــانی ل شــوی 
قاوەخانکـــانی ئرتـــز ئیســـائیلدا   ل ھمـــووی دیســـمبردا 2یکشـــممی 

کوتـــن، بوەی لشـــارە بـــارکر  ژەنڕاڵھتـــن و شـــون پـــی فرمـــانی 
ــۆگی ســربازییدا چــاودر ــن. بــۆ ئوەی  جوونشــینکاندا بچــندەر و ل م ب

 کشـتاش پرسـبـین. ھخۆشـحاڵ ن رمـانو فدەکـرا بر بـن؟ ئـاخر نچـاود
ھــی پکنــین نبــوو. ئــم نماندەویســت ســووکایتی ب ئفســرە گیراوەکــان 

زمــان لــح میــن. ئــریت بکربازە ببــوو ســیــن، نکــان دارکــاری بکانیی ل
ـــان  ڕاســـتیدا ـــم کردم ھرنمـــان دەویســـت لگیشـــیان بجنگـــین. ئوەی ئ

ـــم دەســـتدارنمان ئاگـــادارکردبوونوە،  ـــاخر ئ بســـرمان ســـپندرابوو. ئ
ــــدە  ــــرا ســــرتاپای گۆبن ــــووەوە. دەک ــــارە کردب ھۆشدارینامکشــــمان دووب

رۆکی بریتانییکان بـوو؛ ھـی بخرتوە. دارکاریکردنک بی ناخۆشک دوور
  ئم نبوو. ئاخر لنو چکدارەکانماندا دارکاریکردن نبوو.

  یک ل ئفسرە دارکاریکراوەکان ل پیاوەکانی ئمی پرسیبوو:
  "باش ئوە بۆ وا ل من دەکن؟"

سربازەکانی ئیرگونیش ئوەی ب کیمخ کرابوو، بۆیـان باسـکردبوو. دیـاربوو 
یـــدا داوای ل دوایلبـــوو دتنــگ ببـــوو، پاشـــان بــدەنگ ببـــوو.  بوەی گــوی
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 ،ندرابلمـدا  سـکی کردبـوو، تیـادا نـاوی ئیرگـون زڤـای لیمـی تیواھینامگ
  یان کردووە.یک ئوان دارکار

  "ئایا تۆ ئم شتت بۆ چیی؟"
"پویستم پیتی. خۆ ئگر دەبنگکانی حکوومتکم خکی ئوە دارکـاری 

  وون و ئاشکرا ب."ڕ، من دەموێ ئوە ئم بکنوە ئوەش  وا ل بکن و
بم خۆ ئو پویستی بو گواھینـامش نبـوو. ئـاخر حکـوومتی بریتـانی 
 جـوو  ن کـردەوە، نائیلدا دارکـاری نرتـز ئیسـئ ی لکی دیکسرگیز کھ

  عرەب.
نیـادەم کردبـووی، ل گلۆ، چارەنووس بۆ ئو خزمتی ئم، ک بـۆ رـزی ب

ئاکامدا  باجی قوڕس بدا... دەبوای ل  
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  17بندی 

  بی سدارە
  

ـــاری  ـــانی ل بھ ـــۆی ســـرەکی لشـــکری بریت دا وەک 1946ســـارفند مک
ــــو ــــات و و لوەشــــی وپ ــــۆی دەھ ــــارابوو. ھر ســــربازبوو ب ــــگ ک رەی ھن

جـدانی خـۆی دەگـوتوە، دەردەچوو. دەزگای کارخانی سربازی گـۆرانی رەن
تایپســتکان ل نووســینگکانیاندا ھر چــکی پیتچنــی نــام، فرمــان، پیــام و 

کانی بردەستیان دەھـات. جبخـانیکی قبی چک گیشـتبوو و ل ڕاپۆرت
 ر دەســــتســــر ھاواریــــان بکانیشـــیان ھریفکدا بــــوون. عڕمـــی شــــخ

ـــدی ســـارف ـــرد. ئی ـــدراوەکی بردەســـتیان دەک ـــنک گورەیی راھن ند ئو ب
سووپای بریتانی نوەک ھر بۆ ئیرتز ئیسـائیل، بکـو بـۆ ھمـوو نـاوچی 

  ھتی ناوەڕاست کانگای چاالکی سربازییان بوو. ڕۆژ
سیســـتمکی وردکـــاری پاســـوانییش ل ســـربازگ کت و زلکدا ھبـــوو. 

کــــو بری ئۆردو دووقــــات بیمــــانی دەوروبــــات شــــوورە و ت گــــا ســــ ق
نھــــا لژوورەوەیشــــی ت ــــوو. چــــوون ــــد کراب ــــ ســــربازیک تلبن یڕ 

دەرگاکـــــانییوە بـــــوو، ھر کســـــكیش لیچووبـــــای ژوور، دەخـــــرای ژـــــر 
روشنکی توندوتۆی پشکنین. ھیچ پـواژۆیکی ئاسایشـپارزان بقد ئوێ 

وەک  فرمـــانی ســـووپای نھنـــی -نبـــوو. "تیرۆرســـتکان"  تونـــد و محـــکم
پالمـاری چنـدان  ڕوونـاکی ڕۆژ"فبازو چاوقـایمن. ئوان ب  -ردبوودەریک

کــــی باشــــیش لوتی بدەســــتک یــــان دابــــوو بگمۆ ک و تنــــی چمق
چ شــتک بــۆ بخــت و شــانس جبھــدرێ." ئیــدی یگڕابـوونوە. بــۆی نــاب ھــ

ــی ئوە بــکن بســر ســربازگی ســارفندا  پندەچــوو ئیرگونکــانیش زات
ئاخر ئوێ سربازگی سربازگکان بوو، یککـانی شـش ھـۆبی دابدەن، 

 گیــر ببــوون، کــی جی نــاوداری ھوســاریس لزەرەوە و ھــۆبوا گــوھب ب
ی زۆری چاوی چاودری تاوەرەکـانیش ل ھزی چکدار و ژمارەیک ھزاران

نـــد، بلبت ،بــوون. ئیــدی شــوورەک کربازیشــکچی ئۆردوگــا ســوچــان ئ
  ب ھودە لوێ نبوون. چککان... بۆی ئو ھموو چاوان ب جبخان و
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ــی دا ل دەرگــای ســرەکی ســربازگک یکیکــی 1946بھــاری  ل ڕۆژك
لشـــکری بریتـــانی ک ل ســـربازە جووەکـــان پکھـــاتبوو، گیشـــت. ئوان 
 ــان بــ ــرنوە. کــاخز و بگکانی ــانی تســریحبوونیان وەربگ ــاتبوون فرم ھ

ھاتن و ئامادەبوونیشیان لوێ شتکی زۆر سـاغلم و ئاسـایی  خوش بوون.
بـــوو: ئـــاخر تســـریحکردن ل ســـووپا لوپڕی ھڕمنـــدا بـــوو. ئـــاوا جـــووە 
ـــاتبوون و بوانـــامی تســـریحبوونیان  ـــدامکانی  ســـووپای بریتـــانی ھ ئن

  وەربگرنوە. بۆی  ھاتنی ئو یکی ھیچ جی گومان نبوو. 
ن نووســـینگکانی ســـربازگک، ئوان ڕۆیشـــت ان نھرچنــدە ئو ســـرباز

ن. ئوان خمــــــی ڕۆیشــــــتکــــــوڕەوان برەو الی جبخــــــان پــــــ چکک ڕ
بگنامکانیـان نبــوو، ھر بـۆ ئوەش نھــاتبوون، بکـو بــۆ ئوە ھــاتبوون 
 رزەمینییـاننگـاوەرە ژو جخت یاوەری ئب وە. لنڵ خۆیان ببگک لچ

ـــوو. کۆگـــای چک ـــاڵ  مـــاوەیکی کم بر وچـــۆک بنب لھـــاتنی ئوان بت
وان بیریش بــوو،  کرابــوو. ئیــدی ئکی ســوە. شــتڕابــوونتــاڵ گدەســتی ب

ی مانـداتی ڕۆژدەرنکوتبـوو، تـا دوا  ی ئوانی بـۆڕاستقینکس ناسنامی 
ــز ئو  ــز ئیســائیلدا، دەســتدارانی ســربازی ھرگی بریتانییکــانیش ل ئرت

 ســــــــۆک ــــونی ب ــــانی ئیرگ ــــی ســــربازگ  تایبتی ــــو د نل وت ککدەرن
  بناوبانگکی ئواندا بوون.

ـــر،  ـــدک دوات ـــیھن ـــان ســـای  ل ڕۆژك ـــاری ھم ـــکی بھ دا، ئو 1946دی
ئمریکی گیشـت سـر خـاکی ئیرتـز -ەی کۆمیتی  بدواداچوونی ئنگلۆڕۆژ

بـۆ ھـاتنوە. دیسـان ئیسائیل، دیسان ئۆردوگـای سـربازی سـارفند مـوانی 
پیاوەکانی ئم ب دەمامکدراوی وەک یکیکی بریتـانی گیشـتن دەروازەی 
سربازگک، ئمجارەیان وەک جارەکی دیک نبوو، سربازە جووەکـان بـۆ 

وبــوون. ووەرگـرتنوەی بوانـامی دەرچـوون ل سـووپا (تسـریحبوون) نچ
ن نیشــاندا، کــتی ســووری ئوان وەک ســربازی چکــداری بریتانیــا خۆیــا

نـابوو، ئو سـووپایی  لقی ششمی سووپای بھوا گوزەرەوەیـان لسـر
یان لنـابوو، ئیـدی ھر بوە -گو سوورە-مندا جووەکان ناوی کالۆنیۆت

ــــاربری  ــــومبل ب ــــدا ناســــرابوون. ئو ت ــــۆمگ جووەکان ناوەشــــوە ل ک
دوا ســاتدا ل ســر  انی بــوو، لسـربازەکانی ھگرتبــوو ھــی ســووپای بریتــ

ـــرا  ـــی خ نرالی ردا لســــــان دەســـتی ب ـــوو. لخـــوڕەک و  پیاوەکانم گیراب
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زیلک دیـل کرابـوون و دەسـتیش بسـر بگنامکانیـدا گیـراو  سرنشینانی
واشـــیان بکارھنـــان تـــا ببـــ خمـــی بتـــوانن پـــی بچـــن نـــو ســـربازگی 

ی ســربازگک، ھــیچ جیــاواز نبــوو ســارفند. کــات زیــلک گیشــت دەروازە
ک لکــرا. ھــیچ شاشــینھــیچ گومــانی ل ــان، بــۆی ــارادا  لگڵ ئوانی خۆی ئ

 ککرد. زیلکیان نیوانیش ھیچ ھبوو، ئگانڕ ک لنـدی. ھی خۆی بـ
ک مـــانوە، چـــاوەڕی ھاوڕکانیـــان ل دەرگـــاســـربازەکان دابزیـــن و لوێ 

انکانی دەرگا کوتـن قسـکردن. دیـاربوو ئوەش دەکرد. ئوان لگڵ پاسو
ک بــوو، بم ئــاخۆ چــی لوە سروشــتیانتر بــ، قسوباســکی ڕســادژی 

دۆســتان لنــو ســربازە ھراســانکاندا بکــرێ؟ لوکــاتش زیــلک بردەوام 
نک تــا گیشــت بردەم یکــ لو جبخانــانی ســندوقی ڕۆیشــتبــوو لســر 

ک کک کرابوون. دیاربوو شتکی ئوەنـدە بمانـا چک و فیشک لسر ی
 ،ــ ــان ھب ــانی ئو ھمــوو چکوچۆی ــانی بریت ــوو، ک ھزەک ــار ب ل و نالب

حسـرەتوە بـۆ پـارچ چکـک  لشـکرە بچـوککی یـاخیبووانیش ب کاتکدا
  بنانن. ئاخر دادپروەری داوای دابشکردنوەیکی باشتری دەکرد!

توانیـان بســر  ب خرایــیخـانک کــورت و پوخـت بـوو. کـردەی بردەم جب
 یشـــــتبوونکـــــان گریتانیرە بفســـــئ ـــــک لکاندا زاڵ بـــــن. پۆلوانپاســـــ

 م بــان و ب ــزەوە دڕبردەمی کان اوانــا ژووری پاســ ــوون ت ــان لکردب وای
لگیاندا بۆن. یۆشوا فرماندەی کوڕەکانمـان بـوو، چـاوی بسـر ئوانوە 

  ی ئوانیش ھر لجی خۆیان مانوە.بوو، ئید
سر لۆریکی ئـم  بم جۆرە بارکردنی چککان لجبخانی ئوانوە بۆ

ســـندووق ل کۆگـــاک دەردەھنــــدراو ل  ل دوایدەســـتی پکـــرد. ســـندووق 
دەکـرایوە. پیاوەکانمـان بجۆشـوە کاریـان دەکـرد. کـاتکیش ل  لۆریک بـار

یاندا ماندوبوون، ھکرکردەمیانـدا بـۆ خـواردنی فـرواین ئب رباز بندێ س
ــــو ڕۆیشــــت نبدا. لرھدگومــــانی ســــوە بــــوو بک ھــــی ئیر چــــرکن. ھ

شـوەیک  ب ھـیچپیاوەکانماندا یک ھبوو، کتا دواساتیش ھی ئوە نبوو 
ــــوو، خــــۆ ئگر  ــــی ب ــــانی بچــــ. جنگــــاوەرەک یمن ل ســــربازکی بریت

خستبای سر، سروسـیمای ھر ندەگـۆڕا و دەستیک کتی سووریشت 
دەچــوو. پیاوەکــان لریتــانی نب ــو لندا لکخۆیانــدا  کــاتی ئیشــی بــارکردن

نبــ ناوبنــاو ب  ھر ھــیچدەدوان. یۆشــوا فرمــانی پکردبــوون، بــکن، یــان 
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ــبت گر وا ــدەن، ھ نبــووای، ھرگیــز قســیان  زمــانی ئینگلیــزی جونــک ب
دەکـرد. بـوە نور لکـاتیم ھ ڕانـدن لیـان و ڕاپیی کارەکرگنــاوج ل 

  سرقایان ، خۆیان لبیرکرد وشی عیبریشیان لدەم دەرچوو.
ل پ کقوڕس تی  لۆریالمسکیشی مابوو، تا بندک کرا. ھک و فیشچ

 .بــۆی دەرچــ بــارە گرانبھــاک و ب تــا دەھــاتبجــو ی بوانیش ژمــارەی ئ
ردەم ئــب ب ــدی ھر نائی ــاتر، ئی ــوو؛ لجــاران زی ــاتر دەب ــدەبوون، زی ــدا رەت و

زابت بوون ل  کی بچـووک لیوە. دەسـتوەڕۆیـان دەھـاتنخـواردنی ن ژەم
یـــان دەکـــرد، لوری ئبـــوون، چـــاود ر پـــســـکـــی ود پیاوەکانمـــان لوری

کموە دەستیک سربازیان لنزیک بوونوە و فرمانیان پکردن ک لنـو 
ک بــوو، لوان، باشچاوەشــل کــــژ بــن. یر زگ درســدا لــدراوەکل چــا 

ــۆ ئو  ــوکتی؟" بم ھر زوو ب ــای لو ن ــوو لخــۆبچ: "ئ ــان خریکب پکنین
ـــانک دژوارە، ئیـــدی خـــۆی و  باشچاوەشـــی ئیعاشـــی دەرکوت، ک فرم

  ھاوڕکانی ملکچی فرمانک بوون.
لـــ یکـــ ل  کوڕەکـــان و بپتـــاو خـــۆی   بـــارکردنک ھر بردەوام بـــوو.

  زی لگیــرا و حنر ڕەشاشــپســ ریش بازیــدایکســرس بــوو. یکی ڤــیک
کی سـری ڕەشاشـتانکک ک لوێ لالی جبخانک راگیرابوو، ھوی دا 

ــــوو.  ــــانوەی گرموکشــــ ب ــــای ن ــــاتوە. پرۆشــــیکی ھم ــــاتیلبک  ل ک
یکـــ ل پاســـوانکانی بـــورجکی  کدا، ســـرنجیڕەشاشـــبرزکـــردنوەی 

.  ئیدی تقی کرد و دەستبج سربازگک شوا و بـووە ڕاکشاچاودری 
ـــان  ـــدەزانی کامی ـــرا. ھـــیچ کســـ ل پاســـوانکان نی ـــاتر ک ھرا. تقی زی

دیـکی. لـ لـۆری بـارکراوەک نیشـانی  سربازی بریتانی و کامیـان ئوی
ســوچکوە ســرەی چکــی تگیــرا. کوڕەکــانی  ل ھمــووئامانجکانیــان بــوو. 

ئمش بوون دووبش. یککیـان بردەوامبـوون لسـر بـارکردنی لـۆریک؛ 
کانین بوانی پاسقمی تش وەی دیککوە.  باقیدای قت  

دوای ســـاک لو بروارە فرمانـــدەیی پالمـــارکی  ئو کســـیشمشـــون 
لژـر  فرمـانی یوشـوادا بـوو،  و کـاتئمزنـی بـۆ سـر قی ئـاکرێ کـرد، 

 وە و ڕەشاشـــدەســـتی دایـــدەنگ بکـــاترەی دوژمـــن بی بقن تـــا تی بـــر
دەبـ. لـ  ریش بوو لسر بردەوامبوون لسـر بـاری لـۆریک تـا پـوسو

، تاسمند بوو، ل ژیانی پیاوەکـانیش برپرسـیاربوو، یوشوا ب خۆخکرنوە
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برەی  ھر دووەرباز بکا. جیـاوازی نـوان پرۆشبوو چکک بسالمتی د
ئم تواو دەبـوو. بـۆی فرمـانی ب پیاوەکـان  ل دژی تا دەھاتسربازەکان 

ــنوە. ئویــش بخــۆی  ئوانوە بــوو. ھنــدێ  ل دوایدا ســورای لــۆریک بب
ماددەی تقینوەی بچـووکی بدەسـت ھگرتبـوون. ئو چـووە نـو چـادرەی 

بــــ نوچــــدان  بــــارمت لوێ دانــــابوون. خــــۆ دەکــــرا بک بریتانییکــــانی ب
بیتقنتوە و لیان دەرباز ب، بم خۆ ئو بریتانییان خۆیـان بدەسـتوە 

 رببــوو، خــۆی وادادەنــا ڕەوشــدابــوو. ئیــدی یۆشــۆوا کڕی ئیرگــون فتی شــ
لژیــانی دیلکانیشــی برپرســ. ئوســا ھــاواری بســر دیلکانــدا کــرد: "دەی 

  رکون. من ئو کۆگای دەتقنموە." لرە دە
ســـابوون بپوە حب ـــانیش ک ـــان  ســـربازە بریتانییک دەســـتی ھاوڕکانی

 نـووکی یۆشـۆوا زیـاتر واقوڕمـاو بـوون. ئیـدی زانیـان ھم قسدیلکراون، ب
ی دەســتی جنگــاوەرانی ئیرگــون... بم ڕەحمتــبتواوی کوتــوونت بر 

ل ھـــدمبوونکیان بـــدار ببـــنوە، ک دیســـان کـــاتی ئوەشـــیان نبـــوو تـــا 
ــــــۆن." ئینجــــــا  ــــــرە ب ون و لــــــدن: "دەی دەرک یۆشــــــۆوا بســــــریدا نڕان

ــیچ کاتیــان  ــانکی بــوون.  ل دەســتســربازەکانیش ھ ندا و ملکچــی فرم
دوای  تـدابوو ب تا ھزییۆشۆاش تقینوەکانی دانانوە، فتیلکی ئاگردا و 

تک بـازی دای نـو لـۆریک، لـۆریکش تکـانی خـۆی لۆریکدا غاری دا. کا
وەکان لقینک تیند چرکندە دوای چر چنـا، دا. ھوە ھـورمژنی ھپشـت 

ھشـتا یــارمتیكی  بـۆ خـۆیئـاخۆ جبخـانکی ورانکردبـ یـان نــا، ئوەش 
پشــۆکان و ھــدمگرتنی نــو  لو کــاتیمزنــی دەســت کشــاوەکمان بــوو، 

ل کربازگزیادبووندا بوو.س  
ــــاک و   ــــدال بردەم دەرگ ــــدانانش  ل کاتک ــــدائو بیک بوو، ھشــــتا ڕووی

کوڕەکان ھر لگڵ پاسوانکانی بردەم دەرگـا ل قسـکردندا بـوون. بم 
فرمانیـان بسـر  کانی نـوجرگی سـربازگک بـوو،ھرک گویان ل تق

یکســـــریش بچـــــن ژووری  پاســـــوانکاندا کـــــرد، چککانیـــــان دابنـــــن و
پاســـوانکان. ئیـــدی کوڕەکـــان جـــگی ســـربازە پاســـوانکانیان گـــرتنوە. 
 ر لگوانـدا بـوو. خـۆ ئسـتۆی ئئکانیـان لپاراستنی ژیـانی ھاوڕ نووکھ

قدا تواوی دەروازەکوا چارەنووســی تــا، ئ ــرا.  کوڕەکانمــان مــۆر کراب دەک
فسرکیان دەسـتی خـۆی بـۆ دەروازەک بریتانییکانیش ھروایان دەبینی. ئ
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ک بــکن!" ل دەرگــاک بــکن، تق ل دەرگــاکــرد: "تق  ھکشــا و ھــاواری
وەرگــــ) -(مبســــت ســــربازە کــــت ســــوورەکانن گــــول ســــوورەکانیش

خۆشــیان نبــزوتن.  ل شــونیوەمیــان دایوە، "گوروەم ، زۆرباشــ!" بم 
یان برەکفسکیش ئت کاتک پویشـیان چئ جوان دەستبئ ،یشتاو گ

  کرد و خستیان ژووری پاسوان دیلکان.
ــن  ــۆریک لب ــاک دەھــاتوە. گیشــت ڕل ــرا برە و دەرگ ــدا خ ــژنی گولکان

دەرگــاک و لشــی تــپڕی. 'پاسوانکان"یشــمان خۆیــان پــوەکرد. ھموویــان 
 ندابوو. کسیشـیان لـل دەسـتژمردران. سرجمیان ھاتبوونوە. کسیان 

یکدووکیان بریندار ببـوون. لـۆریک بوپڕی خـراییوە  نکوژرابوو، بم
ھــــاتبوونوە.  دەڕۆیشــــت. بریتانییکــــانیش ل غفتــــی ھــــدمکدا بئاگــــا

پـ دوای لـۆری وتـنپۆشـیان ککی زیل و زرم  کاروانب .تـوەکھ کچ
شــوا. ئــاخر لوــدا پــۆل ســربازکی ی ســربازگک ســریان لل دەرەوە

ــوزەرەوە لســر  ــکی لقــی ششــمی ھــزی بھوا گ دەڕۆیشــتن.  ڕگــادی
بـی کامیـان یـار بـ و کامشـیان  "گوسوورە" لگڵ "گوسوورە"، تـۆ

ەکانیــان ڕاوەدونر ل دەســتنیــار. لوانی ئوان؟ پیاوەکانمــان توانیبوویــان 
ئگری ئوەنبوو چکک بگینن یکـ ل جبخـان دەربچن. بم ھشتا 

ـــرا  ـــوو. یۆشـــیوا خ ـــاخر دەوروبرەک ب ســـرباز تنراب ســـالمتکانمان. ئ
بیاڕی خـۆی دا. فرمـانی بسـر پیاوەکانـدا کـرد، دەسـتبج بـاری چک و 
تقمنیکــان داببزــنن و لژــر لمــدا بیشــارنوە. وای بیــاردابوو ل نیــوەی 

دەســتیکی دیــک ل پیاوەکانمــان بچــن و خزــنک لبــن لــمکدا شــودا 
دەربھــــنن. ئرککش بوپڕی خــــراییوە جبجکــــرا. لبــــن تبقیکــــی 
تنکی لمدا سندووقکانیان شاردنوە. کوڕەکان برگی سـربازی بریتانییـان 

پچــــرا.  ھر زووداکنــــد و بــــوونوە ئیرگونکــــانی جــــاران. برینــــدارەکش 
گواستوە. پدەچوو ھموو شـتک  تالوک ھات و بریندارەکانیش کسیک بتا

.بتی کۆتایی پالمس ب  
ــاوە بر  ل الینکچــی واش دەرنچــوو. زۆربی چک و فیشــککان  ھاگان

گوزرابــوونوە. لــی گلــۆ ھشــتاش  لوەی کوڕەکــانی ئــم بــۆی بگڕــنوە،
ل ەکیـــان ڕکخراویکی ڕاســتیەنــج و مانـــدوبوونیان بفیــۆ نچووبـــوو. ڕ

سیاســــی،  ل ڕوویباســــک ئســــتووربوون نبــــوو، بم  ھیــــوای ب ڕووی
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دەروونــــی و ورەوە دەســــتکوتکیان ب بخشــــندەیی پاداشــــت کــــرایوە. 
ند لی سارافکراسیۆنی ئۆپوارانی بـی بـی  ھوە. چاوددنیادا دەنگی دای

نـا و پیـانوابوو شـتک لسـرووی ، ڕوویـداسی دانیـان بئوەی ل سـافارند 
مــوو لــری  ھســبــی بــی ســی زیــاتر ل .وەیکیشــتنگبوو، دوای ڕۆیشــتت

ھـــمتکی ســـر ســـربازگک، دەســـتداران روشـــونی ئاسایشـــیانیان 
ــــــرش و  تونــــــدوتۆتر ھ شــــــتاش "تیرۆرســــــتان" لچــــــی ھــــــوون. ک کردب

ــوون  ھر جــارە و  بدەســتک ــان نکوت ــی پالمارەکانی وتی چک و تقمن
  زیاتر دەگڕنوە. 
چک و فیشـککان  ل کۆتاییـداشایست بوو. خـۆ  ل خۆیداچاالکییک خۆی 

ل  وەی لوەش دوای ئـــدران، ئ ـــی  خککمـــان بکارھن ـــار و ئخزمت مب
  جبخانی بریتانییکان دەرھندران.

ــۆ کورەوریمــان ھر  ایی نیگرانیمــان دانی خزــنک مــل دەســت ب تنیــاب
نبــوو. ئو تاکســیی دوو برینــدارەکانی بنــاوی میشــل ئاشــبل و جوســف 

وە لگـــــــاسیمشـــــــۆن  دەگواســـــــتنندا ڕالی ریتـــــــانی  لکـــــــی بیدەوری
ـــدران،  ـــومبلک دابزن راوەســـتندرا. دوای فرمـــان بســـرداکردنیان  ل ت

 ھر دووج ئیـــدی ئاشـــکرابوو ک برینـــداری ھگرتـــووە، ئوســـا دەســـتب
بنـدی ئو  ئو کـاتبریندارەکانیان لگڵ کـچکی یاوەریـان دەسـتگیرکران. 

  انی دیک دەستیپکرد، وەک ئوە وابوو قیامت ھستاب.ڕووداو
یکی نــوی بــاری ناکــاوی دەرکــرد، ڕســالو سـۆنگیوە حکــوومتی مانــدات 

ورداشـکردنوە تووشی گـرتن، سنو ئوە بووبھۆیوە ھموو ھاوتیک ھی 
ــوو  ــان قســیان لســر ئوە ب ــتوە. پســپۆڕە قانونییک دارەدانیش ببســو ل
تنانت ل ئمانیـای نازیشـدا قـانونی رەشـۆکیی گۆترەکاریـانی لو جـۆرەدا 

ی دەنگـــی ئیســـائیلیش بنـــاوی بـــزووتنوەی برگـــری ڕادیـــۆدەرنچوبـــوو. 
دەربچــ، ئوا  وەک و قــانون  ڕســابــانگوازی دەرکــرد، ئگر ئو جــۆرە 

یبکـــا وەک تاوانبـــار  جبجـــ ھر کســـکدەڕوانـــدرێ، ئوســـا  تـــاوان لـــی
سودای لگدا دەکرێ. ئم بو جاڕنـام شـکۆدارەی ھاگانـا دشـاد بـووین. 

  ل مایی داخمان، شتک کارا نبوو. 
و  بی ئـــــــام ـــــــویی بریتانییکـــــــان،  ڕســـــــاگـــــــورەی کارن  ھر دوون

، ئاشبل و سیمشون خـران بردەم دادگـای سـربازی. ئرکـی بریندارەکانمان
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ئو س بریتانییی وەک دادوەر ل دادگـاکدا دەسـتبکاربوون، زۆر ئاسـان 
  بوو.

ـــان  ـــارەی شـــڕی ســـربخۆیی ئمریکییک ل شـــانۆنامی برناردشـــۆ دەرب
بناوی "شاگردی ئھـریمن"، ژەنراڵ بـورگن ل بیـاری مـجر سـویندۆن، 

ـــــۆجی پیوەســـــت ب لســـــدارەدانی ئندرســـــنی وەزیـــــری ئفســـــ ری خ
 نـدی تاوانبـارەکوە "پابب موە گووتی: "... تۆ الی ئـرەقیی یاخیبووەکان، ب
لسدارە بدەی؛ چند زوش ب ئوەنـدە باشـتر." سـوندۆنیش لالی خـۆیوە 

وە، بمــی دایعات دوازدە وای وەکخســتووە و ســوامــان ر مــ  کــردەوە ئ
  لبکین. ھیچ شتک بدەر ل سدارەدانی نماوەتوە."

بۆ ئفسرە بریتانییکانیش ک دادگای ئاشبل و شمشونیان دەکرد، ھیچیـان 
تمی بۆ لکی حخۆشکردنر دەر لبـۆ ب قنـارەدانی دوو گیـراوە برینـدارەک 

نــــونی ھــــیچ قــــانونکی ھاوشــــوەیان نبــــوو. ئوان دوو ڕنمــــابۆە. ئوان 
دابوون لگڵ بگیکی تمومژاوی ل  بونـامیک   ل بردەمۆرستیان تیر
ساناونیشانی " برگری." ڕو قانونی باری ناکاو و ب  

کردبـوو، ھر ھمـان  ئو ئفسرە فرماندەیی ک دادوەرەکانی دەستنیشـان
کسیش بوو حوکمکیانی پسند دەکرد. پرسیارو وەمی دادگایک کورت 

کسکیان ناسـینوە ک بشـداری پالمـاردانی   ھر دووشایدەکان بوون. 
ـــد  ـــۆ چن ـــدی دادوەرەکـــان تنھـــا ب ســـربازبازگی ســـارفندیان کردبـــوو. ئی

یکــدی کــرد. ئوســا کوەکانیــان  یــان بڕاوژخــولککی کم لنــو خۆیانــدا 
ـــــارەکی ب وشـــــگلی  لســـــر ـــــوکمی بی ـــــردەوە و ســـــرۆککیان ح ک

ریتیدابــونوە بمــل ل ــ ــدەوە: "دەب ــان خون ــا  کی جارانی ــارەوە بکــرن ت قن
  دەمردن."

رمانـــدەیی ئیرگونـــدا بف ل و  لوە پرســـی ئاشـــبجـــدیی ـــژی و بدوورودر
سیمشـونمان تــاوتوێ کــرد. ئــم وامــان خمنــد، حکــوومتی مانــدات دەکــرێ 

دا، کســـکانمان لســـدارە بـــ ھر دووو  قانوننـــام نـــویکی جبجـــی بکـــا
" تـا ل ڕکخراومبستکش دنیاکردنوەی بۆ ئوەی پیدەگوترێ "یوشیڤی 

دەورەی "تیرۆرستکان" خنبنوە ، ک ئوان چیدیک سر ب ھاگاناوە نـین. 
یکانی ڕیزبنـــدیھرچنـــدە ئیرگـــون پیاوەکـــانی خـــۆی فرکردبـــوون، ل نـــو 

انیـدانک بـن، ئـم ھـیچ لقوماندا ئامادەی ھمـوو جـۆرە قورب ل کاتیخۆیدا، 



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

368 

ــدایی نبــوو. بم ھر  گومانکیشــمان ل ئامــادەیی ئو کســانمان بــۆ گیانفی
 ڕکارـکلبر ئم ھۆکارەشوە، ئرکی سرکردایتی ئیرگون بـوو، ھمـوو 

  کردنی ژیانی ئو پیاوان بگرتبر.ڕزگاربۆ 
ژمیــانی  لرگــری رۆڕاوب ک ،و ئاکــامئ یشــتینەکانمــان گگرتنــی  -تینیــان

ندی قانونـانوبگوەی بنانک و ھزەرحـوکمی  -پار کیش لبـایی تۆزقـا
مرگکیان سـووک ناکـاتوە. بم بیارەکمـان بالی ھرشـی سیاسـیاندا 

شــکایوە ک نامیکمــان ل سیمشــونوە  ب باشــیل نــو ژووری دادگــاکدا 
دابوو بوو نکی تداوای کیشت. نامگرەتیشـی پ ین نـبکدەکرا حاشـایی ل

وە. لینیدا سیمشن نووسیبووی: بککنام  
"... بیارمــــــداوە وەک جنگــــــاوەرکی کــــــارای عیبــــــری ک ل ئیرگــــــونوە 

ا پرۆشی جبجکردنـی ئرککم یاوتنیبنونم، تن ڕەفتارپروەرەدەکراوە، 
ئگری خوازاندا، تنـــــانت ئگر حاشـــــایش ل ڕزگـــــاریلنـــــو خبـــــاتی 

ان بکم و تنھـا ئو برپرسـیارتیی بـۆم دەمنـتوە پیـامی ڕۆژکردەوەی 
خــۆم ئاســان بــکم،  بــای ئیرگــون. لوە زیــاتر، پمــوانیی بتــوانم شــتکان بــۆ

 مــخ ــاکم ب ــی دادگ زم لــن ح ــامی سیاســیی ندەم، م ــوانم جاڕن ئگر نت
ــان دەســتم.  لســر خــزمت ئو ھــزرەی ک مــن بــۆی جنگــاوم و بۆشــی گی

ی بــازندای. مــن گلــک جــاران ل دەرەوەخمخــواردنی ئــوە بــۆ ژیــانی مــن 
ی مرگ بووموتوە، ھمـوو جـارکیش ھسـتم کـردووە ئرک و ڕووبڕوو

دەکم. لرەدا دەرەتانک بـۆ خمخـواردن  اییڕکاری خۆم وەک جنگاوەرک 
ــامنتوە. چارەنووســی گلکم دەبــ  ھمیشــ جــی ل چارەنووســی تــاک ن

 .ب ممی ئخ  
"دەموێ ئو ئفســرەی سردەســتم بزانــ، ک مــن بشــانازییوە ئامــادەم 
حوکمی سزاکم ھرچییک ب بیپژرنم. بم خۆ ئوە بۆ برگگرتنی مـن 

ــــزانم، ک ــــک ئوە ب ر وەک دیلگئ ،ــــ ــــانم وەک  ئاســــانتر دەب ــــن ئرکک م
  سربازکی ئیرگون بجھناوە."

بمشوەی، کات ئو دوو کس لنو دادگـاکدا دەرکوتـن، وەک دوو  ئیدی
 ل بکار بـــــوون. ئاشـــــبکـــــو وەک دوو ســـــکابـــــوو، بتبـــــار ندوو تۆم

  دادوەرەکانی گوت: 
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"وای دەرسـوپندەکانی مـژوو، دەسـتدارانی ئـوە ئمیـان لسـر خـاکی 
ر سـپاند، ئوەش ھخۆمان تـان کـرد و قـانونی دڕەنـدان و سـتمکارییان چ

ئوانـــی ل ھســـتکانیان کـــردووە، خـــودا  ئو واتـــای دەگینـــ ک یزدان
نی بـۆ ھشـتونتوە. ھرچـیک ڕووخـائوانی کور کـردووە، رـی کوتـن و 

 رەس بنن و ھکبشــــکت کــــی جــــوول ــــان و ورەی گل ــــاتوانن گی دەکن، ن
ــ ــو دڵ و دەروون نســتی لربــۆ س ــان ب ــان ڕۆی پرۆشــی و خمخۆری کانی

ی مــــن وەک وەســـــیتنامیی ئو ڕاگیانــــدنپبنــــی. ئــــوە دەتــــوانن ئو 
ــــــزانن، ک ل ٨٥ھزار 600.000 ــــــووە ب ــــــازادی  جــــــووە یکگرت ــــــاتی ئ خب

  وتکیاندان تا لبن دەستی بگانی دەربھنن."
، ئـــاخۆ بـــۆچی دان بو دادگـــای نـــان، ڕوونـــی کـــردەوە ب درـــژیشیشـــون 
بـخن دەسـت و دەتوانن ئـم بگـرن و کـۆت و پوەندیشـمان  : "ئوەڕایگیاند

ەوایان ناتوانن داگاییمـان بـکن. ئـم ھرگیـز دان بوەدا ڕپ. بم خۆ ئوە 
 بـ روەری بتبـار. ئـاخر  کـوا دادپش تۆمموە دادوەر بن و ئئ ین، کنان

 .ش قانون نییکۆکقانون دەکرێ. قانونی مشتر کاتوا ھوە، یش کنبجو
ن دادوەر و ن  تۆمتبار لگۆڕدا نین. بکـو چوسـاندنوەیکی دڕەنـدانی 

ی دیکشـــــــــــــوەی قوربـــــــــــــانیکی ل الیکیک الین ھی؛ ھرچـــــــــــــی 
 :ـــام ـــا گیشـــت ئو ئاک برھســـتکارە." ئو لســـر قســـکانی ســـووربوو ت

نی ڕۆیشــت "گلکمــان زۆر بر ل ئــوە ھــاتۆت ســر ســکۆی مــژوو، دوای
  ئوەش ھروا دەمنتوە."

کـــاتکیش بیـــاری حـــوکمک درا، ئاشـــبل و شمشـــون ســـروودی نتوەیـــی 
  ھاتکیڤاھیان خوندەوە.

ــــارئو  ــــدییان سرمشــــقی نوەک ھر یکم ڕەفت ە شــــانازییی ئوان نوان
لی زۆرتــری بکــو شــتگوە بــوو، بو  دوادا کــاردانوە  ڕۆژھــات. لو شــ

بــوون، چــاوەڕێ  زینــدانکیان، خانواندەکانیــان ماتمبــاردوورودرــژانی 
بــوون، ھر چــاوەڕێ ئــاخۆ ھواــی لســدارەدانک کی دەبیســترێ، یــاخود 

ــیش نیشــاننمای برزی ورە ــی دواخســتنک، ئوان واو  ھــوون، ئ ــان ب و گی
  مۆڕالی ک  ئیرگون مشقی پدابوون.

                                                                                       
٨٥  . ائیلدا. وەرگ رتز ئیس   ئاماژەیەکە بۆ ژمارەی جووەکانی ئەو سەردەم لە ئ
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ئو دوو  ل مـاوەیووسیبووی) ک دەبینم" (شیمون ل زیندانکوە ن "من وای
ــردومتڕۆژ ــدا ب ــۆ  ەی ب حوکمــدراوی ل چــاوە زیندانکم ــز ب ســر، ھرگی

 ن، کــوە بدەکرێ ئ .مچاوەڕ وە، ککردۆتن رگو مکجاریش بیرم لی
کم ڕەوشـداوە، بوەی  ھـزی کشـکردنی ل دەسـتمن ھسـتی ھاوسـنگیم 

ـــ و ھکان. ئـــر، دۆســـت خن .ـــاب ـــم ھـــی ئو ســـانی نم ـــاخی د وریی ن
ئامادەکــاریی گیــان، ھــی ئو ئامادەکــاریی بــۆ وتکمــان... مــن دەزانــم چــی 
چاوەڕی ئمی، بم خـاترجمم لوەی مـردنم  ھنگاوکمـان لسـرکوتن 
ــۆ گلکمــان  ــازاد ب ــی ئ ــم، وتک ــانی ئ ــاتوە. ب مرگ و قورب ــر دەک نزیکت

  ا مرۆڤ بزان چۆن دەژی و بۆ چیش دەژی."دادەمزرنین، ک تیاد
  ئاشبلیش سووکوئاسان نووسیبووی:

"... بیســتوم بــزووتنوەی برگــری ھڕەشــی ئوەی کــردوە، ئگر بیــاری 
جبج کر م حوکمگن ڕشـتن. خـۆ ئی خـومـای تن، دەبرگـی مـن بک

 دا بدییکتـی جنگـاوەران ل کـۆمگی یوشـیڤ خزمتـک بو ئامـانج بکـا
 ھوکــی ســوککردنی حــوکمکش خــۆش ل ھمــووبنــ، بدخۆشــییوە 

  بزان ک چ ھزك ل جنگی یوشڤوە ھی." بۆ ئوەیدەبم؛ 
ــدا ھبــوو. بــزووتنوەی برگــری شــتکی وای لخــۆ  ئاشــبل ل زانیاریکی

ی گیشـــتبووە ئوان، دیـــاربوو لســـر بنمـــای ئو چیـــرۆکنگرتبـــوو. ئو 
وەی بـزووتنوەی برگـری کردبـوو، ب ینی پشو بـوو، ک ئامـاژەم بـۆدەرب

و قــانونی لناکــاوە نــویکی ب تــاوان دانــابوو، ئوانشــی  ڕســا چســپاندنی
  دابوون.  ل قمدەکن ب تاوانباری  جبجی

کـــاردانوەی ھاگانـــا و دامزراوە فرمییکـــان زۆر جیـــاواز بـــوو.  ل ڕاســتیدا
نـــونی دەکـــرا، ھـــات پـــاڵ ئو کۆرســـی ڕنوە ک لالی ئوانـــامگریش ڕۆژ

ــا  سرزەنشــتکردنی ئۆپراســیۆنی ســارفند، تکاشــیان ل حکــوومتی بریتانی
.رگیان خۆش ببحوکمی م کرد ل  

ل سرانی ھاگانا لوە تنگیشـتن، ک ئو دوو سـربازە گیـراوەی ئیرگـون، 
بکـــا و   نـــویکی جبجـــنامڕســـاھبژـــردراون تـــا  حکـــوومتوە الین

کاریگری سلماندن دەستبجیکشی لنو گنج جووەکانـدا ببینـ. گفـی 
ھاگانــا بــۆ تــۆکردنوە، وەک دەســتدارە بریتانییکــان بیریــان خســتنوە، 

نام نـــوک لگیانـــدا بجـــونوە. ئیـــدی، ئوە بـــۆ ڕســـادەکـــرێ بگـــورەی 
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م ڕەشــو ھــوو، ئ ، ئوان محکردانی بخــرت ســنگی یکمــین جــار ب
ڕوون نوەک ھیچیان نگوت و ھیچیشیان بـۆ جبجکـردنک نکـرد، بکـو 

ی  "سر پرژیـن" ڕەوشرایانگیاند لبر ھۆکاری پارتیزانی، ئوان  و ئاشکرا
لخۆدەگرن. ئمش دەق ئو شـت بـوو، ک دەسـتداران دەیانویسـت. خـۆ 

تداران لر دەسگو دوو زۆر ئ سـ وتو بـن، بـرکوەیان سو تاقیکردن
ـــی  ـــردرن ســـر پت ل و سیمشـــون  دەندوای  ئاشـــبب ـــک جنگـــاوەری دی
ـــوو، ک بالی  ـــاری ھاودەقمـــان ل حکـــوومتوە وەرگرتب ـــم زانی ســـدارە. ئ

  کمی یک لو دوو کوڕانمان لدار بدەن.
بمشــکدا ندەھــات، چــی دەربــاری ئــمش بــوو، ھرگیــز شــتکی وامــان  ھر

ـــم لو  ـــارەکی ئ ـــین. بی ڕبگتداران لـــی دەســـ ـــۆ  ویژدان ئوان ھروا ب
کاتوەی سبری قنارە خریکبـوو لسـر سـرمان دەربـکوێ، رونوئاشـکرا 

وگۆڵ بوو.  بیگرو کاتل  منگاوەرەکانمان ئامادەی گیانبازی بـوون، ئـج
د. ئــــم جیاوازیمــــان لنــــوان کردنیانــــدا درخیمــــان نکــــرڕزگارل ھوــــی 

 کیش شــمولڤیتز لدەکــرد. کــاتدا نکی دیــکنگــاوەرــک و جنگاوەرجF.F.I 
حوکمی مرگـی بسـردا درا، پشـنیازی نخشـی پالمـاردانی گرتووخـانی 

ەکی ڕکخـراو مبندیی ئۆرشلیممان بۆ بمبستی ئازادکردنی ناوبراو بـۆ
بکـــرێ،  ھاوکـــاری ھزەکانمـــان جبجـــ دانـــدرابوو ب کـــرد. نخشـــکش وا

  کچی حوکمی مرگی سر شمولڤیتز ھگیرا.
کـــاتکیش ئاشــــبل و سیمشـــون حوکمــــدران، ئـــم بــــۆ یکمـــین جــــار ئو 
ـــانی: "ســـربازە گیراوەکـــان لســـدارە  ـــوومتی بریت ھۆشـــداریمان دای حک

  وە."بکن، ئمش سدارە ب سدارە وەم دەدەین مدەن. خۆ ئگر وا
یش دواتـر ئـم شـش ئفسـری بریتانیمـان گـرتن. پنجیـان ل ڕۆژکـچنـد 

یــــانی ئفســــرانی تلئبیــــبوە گیــــران. یکیکــــی ئیرگــــون دەوروبری 
ـــاودرییوە. دەســـتیکی  ـــرت و باخـــانکی خســـت ژـــر چ ـــاوچکی گ ن

کردندا گرت. سـ تـا  تلفۆنن و دەستیان بسر ژووری ڕۆیشتبچووکیش 
ر کسیش ب دەمانچوە فرمانیان بسـر ئو ئفسـرانی ل ھـۆکدا چوا

گردببونوە کرد، ک دەستیان برز بکنوە. ئفسرەکانیش بدوودی ملکچ 
بــوون. ئفســرەکی ئیرگــون ک برپرســیاری چــاالکییک بــوو، پــنج کســی 

و، فرمــانی لوان لگـرتن، دیــاربوو پــلی ئفسـرییان لوانــی دیــک بـاتر بــو
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ی ئیرگـونن. ئوانـیش ملیـان دا، ئنجـا ڕکخـراوبسرداکردن ک ئوان دیلـی 
بــاقی  چاوەڕوانیـان بـوو. ب ل دەرەوەل باخـانک ھنـدراندەر، تومبلــک 

 ــاب ــک ن ــازدە خــولکی دی ــا پ ــابوونوە گــوترا ت ــان  ل شــونیئوانی م خۆی
پــۆلیس ھــاتن، بم تــا ئوان یککــانی ســربازی و  ئو کــاتیشببــزوون. تــا 

  ھاتن شونواری پیاوەکانی ئیرگون ب پنج دیلکشوە نمابوو.
ل ئۆرشــلیمدا، ســرەتا بخــت یاوەرمــان بــوو، پاشــان دەســتبردارمان بــوو. 
کوڕەکانمان ئفسرکی پل بای دەزگای ھواگـری سـر ب سووپاسـاالری 

ھـوتلی شـا داودا گیـرا، ئویـش  گشتیی گرت. ئفسرەک ل شـقامک، نزیـک
گرتنیــدا ئوپڕی دیســپلینی بکارھنــا. کــاتکیش ھســتیکرد ئوەی  ل کــاتی

 چـــاوەڕوانکراوەک لومبســواری تـــ ،یی دانـــدراوە دەمـــانچکلر کســل
ـــدەی ئۆرشـــلیم، ب خۆشـــیکی لبـــنوە پی ـــدبـــوو. ئـــالۆن، فرمان ین: اگیان

ورەمـــان گرتـــووە." بکی گن بـــوو. ئـــاخر "ماســـیکورتخـــای کم خۆشـــی
خوازراوترین شت بـوو، نوش نڕایکرد. ئ کماسیئیرگـون  دەبـوای وە لئ

بقومــــ. کــــابرا پاســــوانکی قنــــاعت پھنــــابوو، دەســــتکانی بکــــاتوە. 
ئفســری ھواگــرییک کــونکی ل بنمیچــی ژوورەک دۆزیبــووەوە، ک کــاتی 

ات. کـاتکیش بـۆ سـاتک پاسـوانک ژوورەک خۆی بۆ نانواخـان بکاردەھـ
جـدەھ، ئفسـرەک بختـی خــۆی تاقیـدەکاتوە و بـازکی گورە ھــدەدا، 
ئیـــدی بـــۆی دەردەچـــ و تـــدەتقن. پاســـوانک بدرەنـــگوە، راکردنـــی 

ــاردەدا و لنــو ھکــانی  ئفســرەکی بــۆ ــش بدوایــدا غ دەردەکوێ. ئوی
،لیمی دەگـــاتبـــاز پاســی ئۆرشــ رەکفســم ئک و  بــو پاســـن دەدات ل

  دەب.  ڕزگاریی دەست
ــداشــتکی ســرنجراکیش بــوو،  ب ھــیچ کســک بــوای ندەکــرد، ک  لو کات

ی ئفســرەک خــۆی دەربــازکردب. مــن بــۆ مــایی حپســانی خــۆم، ڕاســت
ـــــان  ـــــاوەڕەدابوون، گـــــوای ھر بخۆم ـــــاش لو ب ـــــانت ســـــرانی ھاگان تن

  خستووە. کڕابرای ئفسرمان راکردنکی ک
زۆری پنچــوو ئفســـرکی دیکمــان گـــرت و فرمانــدەیی ھاگانـــاش داوای 
ــۆ  ــان ب ــارگلکی جیاجی ــان کــرد. ئوان و ســرە سیاســییکان ھۆک ئازادکردنی

کردنیــان ھبــوو. ئوان ل تــۆکردنوەی بریتانییکــان ترســان. ڕزگارداوای 
ــان ھــ ــبندیســان ھســتیان کــرد، ئو گرتن ــدا ب الڕروەک -زری جیھــانی بھ
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نخاســم ل ئۆپراســیۆنکی ھاگانــا بــۆ ســر  -بدنیایشــوە وایــان کــرد
  پردەکان.

ـــام  ل یکمـــین کۆبونوەمـــان دوابدوای ئۆپراســـیۆنک، بـــۆ خکـــی ھاگان
ــــردنوە ــــان ئۆپراســــیۆنکی ســــربازیڕوونک ــــا بیــــاری ، ئمی ــــی ت یان نی

ـــ ـــم نـــاکرێ لســـر بـــزووتنوەی برگـــری دوابی ار و یکـــالکرەوە بـــ. ئ
  حیسابی خۆمان لبگڕین پیاوەکانمان لسدارە بدرن.

پمگوتن، "جوامران، لمیانـدا ئـم ئامـادەین تـا کۆتـاییکی لگیـدا بـۆین. 
بکو پویسـتیش بوە نکـا. ئـوە دەیبـنن بھـۆی فشـاری ئـموە ژیـانی ئو 

 ڕزگارکوڕان ".دەب  
امـانکی ڕان بھاوسـۆزیک کردبـ، لـ ئوان سن و گالیلی ھسـتیدەکرێ 

منیــان پســند نبــوو. ئوان ســووربوون لســر گوشــارەکی خۆیــان بــۆ 
ئـــــازادکردنی ئفســـــرە بریتانییکـــــان. دواتـــــر ســـــن منـــــی بانگھشـــــتی 

 مکرد. ئ کی دیکوەیککۆبوونی  ڕۆژی دەسـترەکفستنی ئدوای ھ
ـــاوتنکی ب پســـندانی سووپاســـاالری ب ـــی. ئو ئاخ ـــدیمان بین ـــانی، یک ریت

  ەکی ئم کردەوە.ڕەفتار
بــۆ "پمــواب" ئو وای گــوت: "ئــوە بــواری راکــردنکی ئوتــان رەخســاند، 

بــدات ســرووی خــۆی، ک ئــوە ئــازاری  ڕاپــۆرتنوەی ڕۆیشــتلگڵ  ئوەی
ەچ زۆر کـۆمک کی ھۆشمندانی و پشدڕەفتارگیراوەکان نادەن. ئمش 

"...خشیش بب  
بــــووموە. تـــۆب ئــــم دان ب شکســــتیکی  ڕووبڕوومـــن لگڵ خــــۆم 

خۆماندا بنین؟ بواکردنی ئازادبوونی دیلک ئوەنـدە قـووڵ و بربـو بـوو، 
ک بدرکنی. بم  وام بیردەکـردەوە، ک ئـم ڕاستیتنانت ناخۆشیش بوو 

ـــا ـــاوە دەجنگ ـــاری ھاگان ـــان بئومـــد ب ھاوک ـــاب ئوان لخۆم ین، ئوەش ن
بوو. ئویـش ھـیچ کیفخۆشـیکی ڕوویـداکـرد ک  بـاس بکین. بۆی ئوەم بـۆ

  نیشان ندا، بم نشیتوانی حپسانکشی ئاشکرا بکا.
شــ، لبــاوانش ڕگاکمــان راســت و تــاک ڕگائــم بوامــان بوە ھنــابوو، 

ـــازا ـــۆ ئ ـــان ب ـــوو الیکم ـــان فشـــارەکانی ھم ـــراوە بریتانیک ـــاقی گی دکردنی ب
ل دا کـــرا، F.F.I. لو کۆبـــوونوەیی لگڵ نـــونرانی ھاگانـــا و ڕەتکـــردەوە

ـــن، ئوا  الین ـــازاد نکی ـــان ئ ـــوترا، گر ھـــاتوو دیلک ـــان گ ھمـــووانوە پم
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ــــــد،  ــــــدەدرێ. وەک ئوان رایانگیان ــــــۆری ل ــــــان م چارەنووســــــی پیاوەکانم
تری گیـانی چنـد ئفسـرک، شـکۆکی ناکـات ئیمپراتۆریتی بریتانیـا بـۆ خـا

قوربانی. ل دەرھاوشتشدا ھاگانا ھسـتی وابـوو، دەبـ ئـم دیلکـان ئـازاد 
بکین، ئوسا بکو ھیوایک بۆ قوتاربوونی  ئاشبل و شیمشن ل ژر پتی 

 .ــ ــدا بب ــا F.F.Iســدارە پی ــان ت ــ دیلکــان الی خۆم ــم دەب ــوو ئ یــش پیواب
نوە، ھرکـات ئوان کسـکانی ئمیـان لسـدارەدان، ئـمش دواسات بھی

وان بنین.   ئیرگ بگسزای م  
 مر دووئــکانمــان ڕوانین ھوەوەدا نــا، پرســی شــکۆ ڕەتکــردندانیشــمان ب .

ر دەبـــکی  ھیســـتگو .ـــ ـــز ب ھکی بـــۆشـــت ـــو  ب ڕادی ـــدبرب ، ڕایگیان
ــدن ــدووە. بم ی ئفســرەکانیان تختــی ئیمپراتــۆرڕفان یتی بریتانیــای ھژان

ـــدا دوو گفـــی ســـر شـــکۆ ھن، ک حکـــوومتی  ئـــم ھســـتمان وکـــرد، ل
بریتـانی ناچــار بــ یککیــان ھبژـرێ. یکمینیــان ئگری ملــدان بــوو بو 

ــژاردەی دووھمیشــیان ئگری ڕاســتوخۆفشــارە  ــۆت ســری. لب یی کوت
بـدرن. حکـوومت  لدار ڕاشـکاوانو  ئوەی ئفسرە بریتانییکـان ئاشـکرا

دەیزانی، ئگر ئوان سربازەکانی ئم لدار بدەن، ئمش کتومت بھمـان 
، ئوە بــوومشــتوممان لســر   ھر بــۆیدەنــونین.  ڕەفتــارشــوازی ئوان 

بریتانیکـــان بـــژاردەی یکمینیـــان ھـــدەبژرن چـــونک زەبـــرەکی ل ھـــی 
دەگــرن چــونک زیــانی  ن لھــی دووھم بدوورشــکۆیک ســووکترە و خۆیــا

  ان دەب.ڕزگاریکوڕەکانمان  ئو کاتزۆری لدەکوتوە. ئیدی ھر تنھا 
ئــم ئامــادەیی خۆمــان بــۆ رۆیشــتن تــا دوا خــای تاوتفــت نیشــاندا، ئمش 

سـربازەکانمان بـوو، بکـو  ھر دووکردنی ژیـانی ڕزگارنوەک ھر لپناو 
ی دی ئو جـــۆرە ســـزای بســـر جنگـــاوەرە عیبریکانـــدا بـــۆ ئوەی جـــارک
  ندرتوە.       

 وە، ســــا شــاردن ــنج دیالنمــان ل دوو شــونی لیک جی و پئ مــ ئینجــا ئ
ــک. بم ھر ل  ل شــونککســیان  ــکش ل شــونکی دی و دووانکی دی

ـــدا جـــاڕی قدەغک ـــانی ل تلئبیب ـــوون. ســـووپای بریت ـــیش ب ـــی تلئبیب ردن
ھاتووچۆی دا، مـاڵ بمـایش کوت کـن و پشـکنین. چنـد جارـک خریکبـوو 

کوتن گومـان کوا ھر  ل کۆتاییدابریتانییکان بسر دیلکاندا ھبنگون. 
نبـــن. ئـــمش ھنگاوکمـــان بـــۆ ھانـــدانی ئو گومانیـــان نـــا.  ل تلئبیـــب
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ی ل دەرەوەی خـرا، گـاڕکامیۆنک ک داری نقـالی تـدابوو، لوێ لسـر 
ل شار بجھرا بوو. بم دەستداران زیاتر پشـۆکان، ئـاخر نیانـدەزانی 

ســوڕان بـۆ ھگــرتنوەی شــونپی ئفســرەکانیان  گڕان و دەســت ب کـوێ
کانمــان لدیل مئــ شــیان دەزانــی، کوان نن. ئكی نائاســایش و  بــکنشــو

متیـــی بیرۆکیکـــی پـــداین. جـــووکی ئاســـان شـــاردونتوە. بم ئو زەح
ل  بــۆ ئوەینــافرمی قســ لگڵ دەســتداران بکــا،  ب شــوەیکیناســراو 

برامبر ھوەشاندنوەی سزای مرگـی  گیراوەکانمـان، ھر پـنج ئفسـرە 
ڕاگیانـدین، دەسـتدارانی بریتـانی  دیلکانیان ئـازاد بکـرن. ئو کسـ پـی

خریکی ھسندگاندنی پشـنیازەکمانن، واشـی دەربـی  ھگرتن ب بھند
ــانی ئوە نیشــان دەدا، ھوکی ســربگرێ. ھرچنــدە  ــاریگری گفتوگۆک ک

یش چیــــرۆکدەســــند، چنــــدان  لو نوەشــــدا ھانــــدانی دژایتیمــــان پرەی
 یشـتینش گموەوە ئـوە. لوەکـرانب رە دیـالنفســنج ئو پدەربارەی ئ

کیکــی بــاش دەبــ، ئگر لو پــنج گیــراوە، دوو ئفســریان ئاکامــک، بیرۆ
دەکـــا ئاســـانتر ســـ کســـکی دیـــک الی خۆمـــان  ئـــازاد بکیـــن. ئوەش وا

ـــنوە، کـــارکی وا ـــۆمکی  بھی ـــدەنگ بکـــات و ک ـــدەرەکان ب دەکـــا بکـــو ھان
  دانوستانکانیش بکا.

ــازادکردن، ئوانــیش  ــڕاپــۆرتبــۆی دوو ئفســرمان ئ ــان داب وو، ک ب ی ئوەی
ھشـــتا ھر لیـــان –جـــوانی لگیانـــدا جوبـــووینوە. ھـــزی ســـربازیش 

ــدەنگی -دەگڕان ب بارەت بتیش ســــایب  یبیکجــاری ســریان لشــوا، بت
 ر لھ میـــان. ئـــکپوقوە، ھـــیچ ڕۆژقرەکفســــــنج ئر پی گرتنـــی ھ

رووشـاندن.  لدوانمان ندابوو. دژی ھر کبرکیکیش بـووین لسـر شـکۆ
ــــی کشــــانوەی  ردەم رب ــــن ــــاتر بخی ــــم نماندەویســــت ئاســــتنگی زی ئ
حکــــوومت ل  نــــیت کوشــــندەکانی. ئــــم تنھــــا یک ئامانجمــــان ھبــــوو: 

 لو کــــاتیکردنی کوڕەکانمــــان. بــــۆی قوقپمــــان لکــــرد، تنــــانت ڕزگــــار
 ی پاشـــتر جـــارێ ئوەیانـــدا، ک ئـــمڕۆژ، ڕادیـــۆنـــاموانی جیھـــانی و ڕۆژ

کوڕە جووەک ل سـدارە بـدەن، ئـمش  ھر دووئوان  ھر کاتکئامادەین 
 کشـت حاشـاییمان ل ش نمین. ئرەد ببمان دەردومھرەکانیان بفسئ

  کرد و ن سلماندیشمان.
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بچــ و  ھرچنــدە ھمــوو خم و رەنــج و مانــدوبوونمان خریکبــوو لبــار
ئمش ھمــووی بھــۆی ئو گم ئاشــبل و سیمشــونیش لســدارە بــدرن، 
ــــاوە  . "دەنگــــی ئیســــائیل" ھــــات گــــۆڕێگمــــژانی بدەستپشــــخری ھاگان

، گــوای ئــم دوو بریتانییکمــان لســر داوای ڕایگیانــدئــزگکی ھاگانــا، 
بزووتنوەی برگری ئازاد کردووە. سرانی ھاگاناش دنیایان کـردینوە، ئو 

ک ببــــ زانیــــاری ئوان پخشــــکراوە. دیــــۆڕا درۆودەلســــانی ڕاگیانــــدن
بونامک ھلومرجکی دژواری ئافراند و ناچـاری کـردین پردەی بـدەنگی 
ــر  ژل مــ ــا لو بــوایدا بــووای، ئ ــاو حکــوومتی بریتانی بــدڕنین. گر ھاتب

دابــاین، ئوا دەگیشــتن ئاکامــک، ک پویســت ندەبــوو  جــۆرە فرمــانکی وا
اوەکی دیکیـان بخـۆن، تنـانت گر حـوکمی بیارلـدراوی خم ل س گیـر

ئاشبل و سیمشۆنیش دوانخرابا. ئو ئاکام سـادە و لـۆجیکیی گوجـایتی 
ئو پیـــــــاوەی ئوان ک رکـــــــخر بـــــــوو لگڵ  ل الینھاگانــــــا بتواوی 

 ڕاســتیکـرایوە. ئو پــی گـوتین کـات ناڕاسـتی  وەک  حکـوومت پشتاسـت
ـــم بســـلمندرێ،  ـــدا ئ ـــامنتوە. ل دەرەنجام ـــۆ دانوســـتان ن ـــیچ شـــتک ب ھ

ــری ھــیچ دەســتکی  ــان پخشــکرد، بوەی بــزووتنوەی برگ بونامیکم
ی ھاگانـاش بـوی کـردۆتوە ڕادیـۆنیی تا فرمانمان بسـردا بکـا و ئوەی 

.بردنخشتمووی دروستکراو و لھ  
ـــــاوەی ـــــد  ل م ـــــچن ـــــدڕۆژک ـــــان دەرکوت مزن  ب ڕاســـــتەکانمان دا بۆم

وەرگڕاون. بڕــــز رۆکــــا، ســــرۆکی شــــارەوانی تلئبیــــب، ب ئفســــرە 
بوو، کوا دەسـتدارە بریتانییکـان میلیــان ڕاگیانـدپیوەنـدییکی ئـمی 

لــی حــوکمی دوو گیراوەکانمــان ھپســرن، ئگر ئــم ئفســرە دیلکــانی 
 ین. لوان ئازاد بکد1946ی حـوزەیرانی 28ئب یـامم پئ سـن ا مۆشـ 

  ناردم: پلیی بۆ
ەکمـان ل ئۆرشــلیموە ھی، ڕکخراو"زانیـارییم ل ئنـدامکی برپرســیاری 

 ــانی کــردووە ک ــای ئاسایشــی لشــکری بریت قســی لگڵ برپرســی دەزگ
ــووە:  ڕاســتوخۆ ــانی سووپاســاالر دای. ئمی خــوارەوەی پگوت ــر فرم ژل

ــادرن. ئمش دەکــرێ ب برادەرەکا نــت بــی، ک دوو کســکان ل ســدارە ن
ڕاگینــدراوە، ھرچنــدە ئو بــن نــاب ب  بیــارکی یکــالکرەوەی و پــم

فرمــی جــاڕ بــدرێ. بم پیــاوەک پیگــوتم، ئو دنیــای ک حوکمــدراوەکان 
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لســـدارە نـــادرن. جختکـــردنوەی سروشـــتی ئو بـــن نـــافرمیی ئوە 
  ، ک شتک بۆت بن.'دەردەخا

"ئوەش کۆتــایی پیـــامکی. ب بیروبــاوەڕی ئـــم" (تبینیــیکی ســـن وای 
 تـاک مئ وە، کمـاوەتوەدا نـک لھـیچ گومان ر دەڕوا) " کسـگـالڕ  بــ

بوەی دەستداران بـنک یـان ئوەی لخۆیـان گرتـووە جبجـی بـکن. 
ـــوە چـــاوەڕوانی شـــتکی ل ـــاکرێ ئ ـــاری ن ـــانت ئوان بی ـــن، تن ـــاتر ب وە زی

.شیان دابکنری بسبردن  
"لبرئوەی داواتــان لــدەکین ئو ســ دیــلی التــان مــاون، ئازادیــان بــکن. 

  ."Mچند زووتر ب ئوەندە باشتر. 
منیش بب وەخران وەمی پیامکم دایوە، ک سلمندرا ئم چنـد بـاش 

دا بـــۆ فرمانـــدەیی بـــزووتنوەی ڕۆژ ل ھمـــانن. ل حکـــوومت گیشـــتبووی
  برگریم  نووسی:   

"ھموو ئو ماوەی (رۆکا)ی شارەوان لگڵ نونرە فرمییکانی حکوومت 
ی داھـاتودا ڕۆژل دانوستاندا بوو. ئویش دنیای کـردینوە، ل مـاوەی چنـد 
نترە بـنک پرسک ب ئاکامی ئریانی خۆی دەگـا. زۆر باشـتر و دنیایـا

ل وەی لل تی ناوەندەوە بـخودی حکووم  ناسـراوەوە، چـونککی نسـک
 ڕاسـتیبـ بو زوان  ھر چۆنـکئمی دووھم  ھیچ کسک پابنـد ناکـا. 
  ناوەڕۆکی گفتوگۆکانی رۆکا دەردەکوێ."

 ل کاتکـدا، ناکرێ سـ ئفسـرەک ئـازاد بکـرن ڕاگیاندب سنم  ل کۆتاییدا
وبانکــان بردەوام، داوای ئوەشــمان ڕگدەغکردنــی ھــاتووچۆی ســر ق

کرد مـاوەی  نـوان ئـازادکردن و ھوەشـاندنوەی حـوکم بیارلـدراوەکی 
لسـدارەدان بـۆ ھرە کمترینیـان دابشـکندرێ. "ئـم دەبـ دەمــارگرژی ئو 

ـــ، ک چـــواردە  ـــر ب ـــ ڕۆژکوڕانمـــان لبی ـــان پ ە پۆشـــاکی ســـووری مرگی
  پۆشیون."

ــۆ ــان ب ــاری دەقاودەقم ــم زانی ــی  ئ ــان بن ھــات، ک دەســتدارە بریتانییک
ــووین، داوای  ــان داوە. بم خۆشــحاڵ نب وەســتاندنی حــوکمی دوو پیاوەکانی

ی پاشــتر بۆننــامیکی فرمــی بریتــانی ڕۆژبنکـی بــ گروگۆمــان کــرد. 
ــــ پشــــین ــــوکمی مرگی بب ــــژوویک ئو شــــوە ح م تی  یلــــووم حک

کۆلۆنیالیدا، ھوەشاندەوە. سووپاساالر حوکمی مـردنکی پشتاسـتکردەوە، 
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ـــئوەی ھر  خۆشـــبوونی بـــۆ دەرکـــردن، بیـــاری لب ـــا بم کۆمســـیاری ب
داواشــــــی لبکــــــرێ. ئوســــــا مزنــــــدەکان ک بــــــوون مــــــایی بیــــــاردانی 

ـــم  بر لوەیھوەشـــانوەی حـــوکمی مرگ بســـر دوو کســـکمان  ئ
ھر ئفسرە دیلکانیان ئازاد بکین، بوشـوە سـیرەی ک پیەویـان کـرد، 

ب، ھموو جیھان ئمی لچاوی ئموە زانی دانیـان بودا نـا کلم  چۆنک
  خولی خباتیشدا ئیرگون بردیوە.

 ــوو. ب ــازادکردنی ئفســرەکانیش شــتکی ئاســان نب ش حکــوومت ڕاســتی ئ
ســـــر رێ و بانکـــــانی ســـــر تلئبیـــــب و  لســـــر داوای ئـــــم قدەغی

دەوروبرەکی ھگرت، بم خۆ گیراوەکـان لنـو خـودی تلئبیبـدا بـوون، 
 کر ئـــازادکردنبـــانی ســـووپاش ل ـــووبازگک گۆشـــ و کنارەکـــان  ل ھم

ــــدی  ــــنوە. ئی ــــان ببین ــــوون دیلکرەکانی ــــدران، چــــونک بدوای ئوەدا ب دەبین
ــم دەســتدارانمان بگمیکــی ســیر دەســتیپکرد. ھ  رئوە نبــوو، ک ئ

ھدا بــرد. مردمنــدا جووەکــان ئوانی حزیــان ل قۆشــم و پابــواردن 
ـــوو، لخـــۆوە بھانامـــانوە ھـــاتن. ئوان زەنگـــی  یـــان بـــۆ ھمـــوو تلفۆنب

 ک لنشـو رەکان لفسـیـان گـوتن، ئـدا، پبیـب للئکانی پۆلیسی تستگو
ــاکوور، ل باشــو ــدراون. ب ــار، لالی بلم ســولدەرەکان بین ور، لســر کن

ی خۆیــان ڕاوەدونــانئیــدی ســرباز و پــۆلیس لمــال بــۆ ئوال بپتــاو بدوای 
  دەڕۆیشتن.

ی ھمـــــــوو دژەجـــــــوویکی ڕووبڕوولو نوەشـــــــدا گیـــــــدی و یـــــــۆول 
دەســتداران بــوونوە. ئفســرەکان، پــاکو خــاون، ریشتاشــراو بخۆیــان و 

سربازیانیان ک تـازە ئوتووکرابـوو، خزنـدرابوون نـو سـندوقکی  پۆشاکی
جـــ ورە، کتی بـــۆ گکی تـــایبیوا گـــۆڕکش  ھککرابـــووەوە، ســـندووق

لسر لۆریک بارکرابوو، برەو ناو جرگی شار نزیـک رۆتشـییلد بۆلیڤـوار 
ــۆریک کوت، بم  ــۆلیس دوای ل ــی پ ــان خــوڕی. ھر زووش دەورییک لی

ایــــی کــــۆی داو گڕایوە، ئــــاخر گومــــانی لوەدا نمــــابۆوە، ک لــــۆریک دو
مۆبیلیـــاتی بــــارکردووە. ســــندووق گورەک لســـر شــــقامک دابزنــــدرا، 

  قفکانی کرانوە، پیاوەکانی ئمش لوێ نمان. 
ــان  ــوونوە و ســیری ئمی ــاپۆرایک ل خکــی تلئبیــب لو دەورەدا خب ئ

دووقک لخۆیوە کرایوە، ئینجا سـ پیـاوی کشـخ و دەکرد، سرەتا  سن
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ی لــکریتــانییرە بفســئ ــۆز، ســ کســکی –ھــاتندەر. یکــک لوان  ق
ــۆی دەرکوت بھــودەی،  -مکــوڕ ــدا، بم ھر زوو ب ــۆریکدا غاری بدوای ل

ــاوەری  ــدا. ئو پکنیــن گشــتگیرییی ی ی ســرچیک بــوو ڕاپــۆرتئینجــا کۆی
  ل شکۆی دەستی ماندات زیاد نکرد.ھیچ شتکی 

ــین. بم دمــان ل خۆشــی  ــمش خۆمــان میزاجــی ئوەمــان نبــوو پبکن ئ
داری قنـــــــارە ھر کوتکـــــــوتی بـــــــوو. ل  کردنی  ھاوڕکانمـــــــان لڕزگــــــار

ی پشــــــــھات و ڕوونکــــــــردنوەدەرھاوشــــــــتی ئو حیســــــــاب درــــــــژ و 
ــدی ئاشــبل ــ-پرەســندنکانی بن ــی ئ ــو سیمشــون، ک داب نــاوا ل ــوو، ئ م ب
  ئیرگوندا گامان، وامان نووسی:

ـــوونی  "ئو کبرکـــ بچکـــۆالنی زۆر رووی ھن. ئاشـــبل و شیشــــۆن نم
ــــی ئفســــرەکانیش  نمایشــــکی ئوپڕی   ــــوون؛ گرتن ــــاوانتیکی مزن ب پ
 کی مـاک و چارەنووسـازانخـۆی شـت بـوو، ک روەری عیبریـانستی  سـھ

ی ســردارتی؛ گــرتنک و ھمــوو ئو پشــھاتانی بــوو بــۆ گیشــتن بخــود
ئۆپراسـیۆنکی  ل ھرمتی ئیرگـونی لوانی زیـاتر وبدوایدا ھاتن، نـاووڕو

ــو ل ــی، بک ــوتک" بین ــاتلل شــتکی ب "ل ــر کــرد. نوەک ھر ئ ــک برزت  دی
چقــــی بــــاس و  ڕۆژجیھانیشــــدا بتــــایبتی لــــرە  ک بــــۆ مــــاوەی شــــازدە 

بدیھـــاتنی تواوی ئامانجکمـــان  خـــودی پشـــبکک بخواســـکان بـــوو؛ 
  ھات. کۆتایی

م لو  "بــو ئنمووشــیاندا، لرووی ھڕووداوســ ،یک دیــاردە ھدا یان
 ک دکـانی یئم لی تـبگین. شـتکش چۆنـایتی ب تنیا ک لوانی ھر

اســـان ئـــمی داگرتـــووە و تکـــی خونیشـــمان بـــووە. شـــتکش ســـادە و ئ
چۆنــــایتیی، بم لوەش جــــوامرانتر پیــــدا نــــاب، ک ئوەش چۆنــــایتی 

".سۆزیید  
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  18بندی 

  دۆڤ گرەنر
  

ھر چنــــد مانگــــک دوای ئوە، ئــــم دیســــان تووشــــی بی ســــدارەکان 
 نـــــدەش لم گۆبوە. ئکــــــھـــــاتینھـــــاری ڕۆژکرد. 1946ی بدا دەســــــتیپ

ی زۆر ئاسـایی بـوو. پـۆلیس ڕۆژکـاماتگـان ڕس ل ەکش ل  قی  پۆلیڕۆژ
ی خـۆی دەدا و رنمایشـی ڕاپـۆرتھر جرت و فرتـی بـوو، دەھـات و دەچـوو، 

ــــی بــــوەردەگــــرت. تومب تل دەگیشــــت، زرپۆشــــیش لوێ دەردەچــــوو. ل
زاــــگی  ب چنــــدقیک بســــر نــــاوچکی دەوروبریــــدا دەیوانــــی و 

ــوو. شــونک محکمــیش دەورە ــارزرابوو.  دراب ــاش پ یش لســر ڕەشاشــب
ھر  بـوون، بـۆ وستگی زاگکان دامزرندرابوون و لوپڕی ئامادەباشیدا

بــوو، لناوەڕاســتی  یــش برزڕۆژتقکردنــک پنــج لســر پالپیــتک بــوو. 
ئاسمان کلی ببوو، کاتکش ئوارە بوو، بم تـۆبی کـ پشـبینی فوفـی  

ــا! ئــ ــوون ســر ســارافند، باشــ تیرۆریســتکان بک ــک چووب وان جاراخر ئ
  اماتگان تاقی نکنوە؟ڕقی  ۆچی جارکی دیک  بختی خۆیان لب

ورە بربازی گــــی ســــ ــــایک بدەرکوت. ل دەرەوەھواشــــی  ھزک ی بین
لو شون بارگوبنی ھـدا، ک  ب ھواشیھزەک ھیچ گومانکی ننایوە. 

رەبــــی ھتــــووی تــــدا بنــــد کرابــــوون. ئفســــری  چنــــدان ســــربازی ع
ــدار ب پاســوانی ســ ی خــۆی دای ڕاپــۆرتوەژوور کوت و ربازی  پیوەندی

ھـۆی تـان و بـۆوە ئفسری پۆلیسی ئرکـدار بوەی چنـد عرەبکیـان ب
تل لیتڤینســــکی گرتــــووە. ئیــــدی فرمانــــدەی ســــربازگک  ل ســــربازگی

 دەست پۆلیسی راماتگان بۆ لکـۆینوەی برایـی و بیاریداوە دزەکان بدرن
بــۆ دادگاییکردنیــان. ئفســرە ئشــکگرەکی پۆلیســیش گیراوەکــانی وەرگــرتن. 

ک ھـــاتدەر و ھـــاواریکرد: "ھــــۆی، دەی ئو ل دەرگـــائفســـری پاســـوان 
  گیراوان بنن ئرە!"

رمــــان بربازە  فۆن. ســــــــ ــــۆلیس ب ــــرا برەو وســــتگی پ ــــان ک عرەبک
اســـوانکانیش بوردی چاودریـــان دەکـــردن، دیـــاربوو ھـــیچ دەرەتانکیـــان پ
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نبوو. پشتر ئوان راھندرابوون لگڵ ھر جو و بپشدا کوتنک چۆن 
ـــــــوول ـــــــان ل ـــــــاربوو "عرەبکـــــــان" خۆی ـــــــان بشـــــــارنوە. دی ی تفنگکانی

  بدەستوەدابوو،  ب نقکردن شتکیان قبووڵ بوو. 
ســوانکانیان برەو قک ب ئاراســتی گرتووخــانک ئیــدی گیراوەکــان و پا

ی کـردەوە، دیـاربوو لکی زینـدانکرەب دەرگـا قوڕسـکی عبردن. پۆلیس 
  چاوانیشیدا ھر خفت بۆ برا عرەب گیراوەکانی دەباری.

م لکانیاندا  بــــن دژداشــــ ــــوونوە، لب ــــان" قیتب ــــکوە "عرەب گیراوەک پ
نیان دەرھنان. شتکی سیر بوو، سـربازە بریتانییکـان دەمانچ و تفنگکا

بــ بــوارکی وایــان  ھر چۆنــکی چک. ڕاکشــال پۆلیســ بریتانییکانیــان 
 ھاوکــاریی ســیرەی نــوان ڕەوشــندای پۆلیســ حپســاوەکان تــا بیــر لو 

عرەب دیلکان و چکـدارە سردەسـتکانیان بـکنوە. ھر لوێ ئفسـری 
ــــو  وان فرمــــانی خــــۆی دا: "دەســــتکانتان برزپاســــ ن وە و بچــــننــــک ب

  زیندانکوە."
باشچاوەشــی پۆلیســکش ملکچــی فرمــانک بــوو، بدوای ئودا چنــدان 
پۆلیسی دیکش ھمان شتیان کـرد و دەرگاکیـان لسـر کـۆم درا. گـاد ئو 

ە "عرەب" ئفسرە الوەی ئیرگون و کوڕی  شارەوانی سافد لگڵ سرباز
  و "بریتانییکان" دەستیان بسر ناوەوەی قی راماتگاندا گرت.

 ـــ پاشـــان قۆنـــاغی دووھمـــی ئۆپراســـیۆنک ھـــات. جبخـــانکی ئوێ قف
شــونکیان ندۆزیوە. ئیــدی  ل ھــیچدرابــوو. بدوای کلــیلکدا گڕان، بم 

نـدرابایوە. بمش دەرگـا ئاسـنین کتک بتق دەبـوایچارەیان بۆنمـابۆوە، 
ــوو. ھشــتا پاســوانک انی ســر قک و دەوروبری مترســیک دژوار دەب

ــان ئوێ ــوو، ھشــتا دەســتداران بوەی ــان ل محمــودی بــزەوال نب ، ئاگای
نزانیبوو، ک چند چکدارک دەستیان بسر جبخانکی ئوـدا گرتـووە. 

باشـترین ب ـک لکائیل، یکانی سـووپای  ڕەشـاش ڕاست خۆ ئیسـدەسـتب
ناوەی باش خستبووە بن چاوان، لسـر  ی، ئیسائیل ئول دەرەوەبریتانی 

جـارە  ئوە مکوڕ بوو، ھیچ ئۆپراسیۆنک بب تفنگی برن سـرناگرێ، ئم
 ب کبوو چاالکییت وانم خۆ  نیو دەکا. بی دەستی ئچاوەڕ کردەوەک

ی بردنـی چک و تقمنـی بـۆ  ھزکـی برســی و شـڕ کۆتـایی پبـ. چـاالکی
بـدرێ. لبر ئوەش  ب ھـورەیی ئنجـام دەبـوایتنوی چک وەک ئیرگون، 
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ئیرگــون ب ســح گــرەوەی دیــکبــوو،  ھــیچ چــارەی ج کــانو چرەتی  ئ ل
اکشــــرا، ھــــورمژنی ڕدا نمــــابۆوە. داینمــــتک دانــــدرایوە، فتــــیلک دەســــت

جــۆرە  ھژانــد و داروپردوو بــۆ ئاســماندا فــی، بم تقیــنوەک ئو نــاوەی
  وونی دەبیندران. ڕک کرا و چکوچۆکن ب ل دەرگاکونک 

ی قـــوڕس قـــوڕس، ڕەشاشـــدەســـتبجش کـــردەی بـــارکردنک دەســـتیپکرد. 
ــگ، ســندووقی فیشــک، ڕەشاشــ "عرەب  ل الین ب خرایــیی ســووک، تفن

ل مودایکــــی  دەبــــواین" بــــارکران. گیراوەکــــان" و "ســــربازە برییتانیکــــا
کـــارایی  وەســـربان کوت و بوە پاپشـــتی کرابـــان. ئفســـرک کورتیشـــ

انـای. ئو تفنــگ بـرنکی خــۆی ئـاگر دا. خریــک بــوو ڕتفنـگکی خــۆیی 
دەستبج نیشانکانی خـۆی بپکـ. کـردەی بـارکردنکش لوپڕی گرمـی 

ـــن بارەک ـــومبلک لب ـــوو. ت ـــدا ب ـــن خۆی ـــان لب ـــات، پیاوەک ـــەی دەھ ـــدا گ ی
ــووک ڕ ــدەکرد، ھن ــدا رایان ــارانی گوللکان ــوو،  ل ھمــووژنب الیکوە تق ب

  خرۆشوە گڕابۆوە.  و ئیسائیل بجۆش
مــاوەی زیــاتر ل نیــو ســعات بردەوام بــوو. مترســی ســـر  شــڕەک بــۆ
وە  ھـزی زیـاتر دەبـوو. بھـۆی  لیک حـاینبوونک تا دەھـاتکوڕەکانمان 

 .ومــریــک بــوو بقبــووەوە. خی پۆلیســدا خســتگو ریتــانی  لپشــتی بپا
بگڕخرەکی بــــنکک پۆلیســــکی جــــوولک بــــوو، دــــی ئو لگڵ ڕادیــــۆ

دەرگـــاکی ئو پیـــدا  ل بردەمیاخیبووانـــدا بـــوو. بم خـــۆ ئو کســـانی 
رەبــــی ببــــوون عرەب بــــوون، لوەش زیــــاتر ئوان بدەوری خۆیــــان ب ع

کــرد. سرســوڕھنران گیشــتبووە ئو دەرەنجــام، ئوەی  قســیان لگــدا
ــــدا و ردەگــــوزەرێ ھ ــــدی بازی ــــان نک ھاونیشــــتمانکانی. ئی شــــی عرەبک

کی بــام ــارمتی  دەرگــاکی داخســت و  پی پلشــی بــۆ ئاگــادارکردنوە و ی
  نارد.

ــن خــۆ، ــاوە کوت ــاه تیکڤ ــزی پاپشــت  بریتانییکــانیش ل ســارۆنا و پت ــا ھ ت
بنرن. مترسی ھرە گورە لالی سارۆناوە بـوو. بم ئو ھـزە پۆلیسـی 

ـــوە ب ول ـــات، ل ـــاو ھ ـــرا و دەســـتبج ڕ پت ـــان پگی گـــادا وەخـــران  بری
ی ســارۆناوە دوو ســربازی ڕگــانگیشــتن راماتگــان. ئــاخر لوێ لســر 

ــون ل ــان گرتڕگابۆســدا بــوون، ئاراســتی  ئیرگ ــۆی ترافیککــی کی بــوو ، ب
ک ببـووە زیگـزاگ، بمش ڕگـازۆری لۆری و تومبلیـان دروسـت کردبـوو، 
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تپڕینــی تومبلــی پۆلیســکانی بری ســارۆناوە  ل بردەمکــی بــاش ڕگری
 پـارزی لـڕۆژپیدا بوو. یک ل سربازەکانی ئیرگون چاویلک گورەکی 

ک ســواری  بــوو، ئیــدی عرەبــکوە لچــاوی کردبرببــۆوە، ک بــۆ نناســین
  پاسک ببوو، بۆی ھگرتبۆوە، بخندەشوە دایوە دەستی کابرای ئیرگۆن.

ی پیتاه تیکڤا لکپشتیزە پاختی ھب  وان وازیـان لیشتن باشـتر بـوو. ئگ
 وتبوونک پنابوو، بکانی خۆیان ھلومبن و ڕتوان بـگریکبـوو ئێ. خ

ـــا ـــان ب ڕگ ـــاتر ل کوڕەکانم بـــوونوەک ڕووبڕووی ڕەوشـــگـــرن. لوەش زی
 کخـــانند. جبرەی دەســـپ مـــوونـــامرادانھ نھـــا  لکرابـــوو تک چۆشـــت

 ائیل بــدەنگ کرابــوو. ئیســب می ئــکدەســتنگبم تفب .بــتۆزوخــۆڵ ن
ـــان  مـــردووی بســـر الدا کوتبـــوو. دووکســـی دیـــکش ک چک نایابکانی

گرتبـــوو، کـــوژران. ئوانـــیھ  ش بدیـــکخوڕەکوە برینـــدار کـــران. لشـــ
ــاگ و قــۆوە پکرابــوو، بخــوڕ خــونی لبر دەڕۆیشــت.  شــوفرەک ل چن
 .کـدابووە پشـت سـووکانوە، خـۆی ھرمانی (گاد) بـۆ کشـانڵ فگم لب
 لن و ئــازار تــروومبخــو ــدانگو بــدەبــارین، ب ر گــوللھ شــتاش کھ

پیاوەکـانی گیانـدە بسـتانی پرتقاکـان، ک بنککیـان  بارکراوەکی چک و 
  لوێ بوو.

لسر ئۆپراسـیۆنکی نووسـیبوو،  ٨٦نامی ژر زەمینیی ئالف ئل پیتڕۆژ
دوای ئوەی باســی گیانفیــدایی ســ پیــاوەکی کردبــوو، ک ل چــاالکییکدا 

ھــاوار دا بــوو، پاشــان بســر ئو خۆپســندانی ئیســائیل ل دەســتگیانیــان 
بــکن، دەق  ڕزگــارکردبــوو، ک دەیــانتوانی ژیــانی ئو گنجــان ل قوربانیــدان 

 ڕزگـارینووسیبووی: "ئگر ئوان رژەیکـی زۆر کم ببخشـن سـووپای 
ـــان، ئگر ئوان زوو  ـــدەن چوســـنرە بیانییک لوەی ک خۆبخشـــان دەی

 بدەستدنین ک بـۆ دەستبرداری ئیرادەیان نبن، ئم ئو چک خوازراوان
خباتکمــان چارەنووســازە و کــارکی واش دەکــا برخــودانک  ئاســانتر و 

  بوەیتر تپڕێ."
ل س پیاوەکانمان ل  كیش پیاوەکـان ل؟ کـاتڕ کوژرابوون، سـیدانی شم

 جگوێ بــوە، بۆیــان دەردەکخۆیــان دادەچــنئــارامی بقــاڵ  بســتانی پرتب
کوژراوەکـــان، ی ســـویـــش لیـــان وابـــوو ئپ .شـــیان دیـــار نیـــیکـــی دیکک

                                                                                       
.-ھەر چەندە-ئالف ئەل پیت واتای  ٨٦   دەگەیەن
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ـــــوو. ئو ب تفنگـــــی ســـــتنکی   ـــــوژراوە. بم ئو نکوژراب  ل کـــــاتیک
ار کرابـــوو و ھر لوشـــدا بـــارکردنک پاپشـــتی دەکـــردن، بســـختی برینـــد

  . ناوەکشی دۆڤ گرەنر بوو.کوتبوو
و، شــتکی بــون، لوــدا درامــایکی پاوانــان بــۆ ئو برینــدارە بڕوەچــو

ــــانوەک  ــــمدا بکــــو  ب تنی ــــژوویل ســــانامی ئ م تیشــــدا،  لمرۆڤای
گـارکردن، ئوپڕی ژان و ناسـۆر و ڕزسرباری ھموو ھوکانی ئـم بـۆ 

پیاوانمان بگـرین ک بـۆ  ێ لوڕقوربانیدانی بخۆوە بینی. ئم دەمانویست 
مــان لوە دەبــووە لبــری ئوان بر پتــی ســدارەیان دەبــردن؛ ئــم زۆر قز

(ئۆشـوا) ل  ب تنیـاگیراوە بریتانییکان ھبواسینوە. ئوەش وەنبـ ھر 
رســـســـرمـــانی بی ســـارفانددا فریتانی ربازگکانـــدا کـــرد، یگیـــراوە ب رب

کردنی ڕزگـارفتیلی تقمنیکی ئـاگردا، ئوان تـا پیـان دەکـرێ بـۆ  لوەی
ـــانی خۆیـــان  ـــکن؛  اڕگی ـــان بب دیـــل گرتـــوون،  زۆر جـــاران ئـــم بریتانیم

دەســتیان برزکــردۆتوە و خۆیــان  لو کــاتیســرەمان لگرتــوون، لــ ھر 
 ل ھمـوودەکـران و  داوە، الی ئـم ب پیـرۆز و متمـانوە سـیر بدەسـتوە

ـــــــــدنکیش ـــــــــۆ بدو بدوور ئازارپگیان ـــــــــران. ب ـــــــــی چک و ادەگی داگڕان
ــدا بســر ســربازگیکمان دادا. ســروبری چــل بدەســتھنانی، ل تلئبی ب

ــاڕانوە، وایــان جــاڕدا، دۆســتی  ــیش لمــان پ ــل گــرتن. ئوان ســربازمان بدی
ــانن. پیاوەکانیشــمان  ــان گوج نکن؛  ڕاشــکاوانجووەک ــا خۆی ــوتن ب ــان گ پی

 کـــان دان، کعیبریی ربازە  شارســـتانییبـــن دەســـتی ســـل نـــووکوان ھئ
رگیز ئازاری دیلکانیان نادەن.ھ  

و ئاشـــکرا بـــوو، ھروەک چـــۆن بـــۆ حکـــوومتی  وونڕئـــم  م خـــۆ بـــۆب
بوون، ڕاگیانــدپمــان  1944بریتــانیش ھروا بــوو، کوا دوای جــاڕدانکی 

 ممــووئــھ کی  بنگــین تــا وەک ســووپایردەســتمان دەجکــی بزوە ھشــ
یش  ھۆشــداری ئگر دەســتدارە بریتانیکــان ژرزەمینــی بناســرین، خــۆ

ھنگــــرێ، ئو پیــــاوانی ئــــم ک دەکون  بردەوامکی ئــــم بھنــــد
بردەستیان ھبواس، ئیدی گیراوەکانی ئوانیش لبردەستی ئـم تووشـی 

  ھمان چارەنووس دەبنوە. 
دا دۆڤ گرەنر بردرای بر دادگایکی سربازی. ئویـش 1947ل یانیوەری 

و شـکۆمنداندا ب ئفسـرەکانی  یـان، بم ژیربژیل جاڕنامیکی جرگب
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ــایی کــردنکی لمڕ ئوان  ــافی دادگ ــاخۆ بــۆچی ئو م ــوو، ئ دادگــاکی گوتب
 ندبووەکانی خـۆی کپاب رکو گوتبووی، ئریتانیا وەک ئوە. برەتدەکات ب

نی نـــاوە. لجیـــاتی ئرک ســـرەکییکا ل ئرتـــز ئیســـائیلدا زا، بالوە تنیـــا
ـــا  ـــی ســـربازی ت ـــاوانی داوە، وتک بکـــات بنکیک ـــاری لب ـــا بی بریتانی

  ی ئو وابوو:ڕوونکردنوەخکی جوولک بوتنتوە.  
ک بمــای  "ھــیچ شــتــدی ڕبن ەوایــی بــۆ دەســتدارتی ئــوە نمــاوەتوە، ئی

 .یـزی دڕنـدانویـش ھوە: ئرەتا مـاوەتک سـر یسنھا لک تموو شتھ
ــــ ــــگ و ســــرەنوولل ــــدن  خــــۆی لی تفن ــــدا  زەی تۆقان بــــن برگــــی قانون

ی تفنگکـان لـوولنزە و ھگرانی سرە ل الینشاردۆتوە. ئو قانونش 
ــژراوە؛ بداڕ کــان و بیخۆج ی خواســتی دانیشــتوانوانچی  پــوانچپــ

مــــــاف ھرە  دەکن و ل دیــــــاری یان بــــــۆڕســــــاقــــــانونی نــــــودەوتیش. 
  اییکانیشیان ببش دەکن.سرەت

کــردنم بســلمنم. ئــاخر  بــۆ دادگــایی ڕەوایتــی"ھر لبر ئوەشــ نــاتوانم 
ــۆنینی ڕســا ــافی ڕۆمانیکی ک ــاتر لو م ــاتوان زی ــیچ کس ن ــان ھی: ھ ک

کتـان ڕژمخۆی ھیتـی بیـدات کسـکی دیـک. کـاتکیش خۆتـان و ھمـوو 
لکــردوون ئو ھــز و دەســتتان  داگیرکرکــی نــاڕەوا بــ، ئــاخر چــی وای

  كی دیک ل خاکی داگیرکراوی خۆیدا دادگایی بکن.یھب تا منك، ھاووت
 ل دەسـت ڕەوایتـیکـی چوسـنر، ڕژموتکدا ببـت  ل ھر ڕژم"کاتک 

یکتکانی ووە مــافی ھاونیشــتمانیرکیــان  -دەدا. ئیــدی ئوەش زیــاتر، ئل
رەو -وایو ونخودژی ســــمنکردنی ئ ڕژ ک شــو شتر ئوە. ھنگــنبج 

ــــوە دەڕۆن  ــــا ئ ــــن ت ــــیش دەب ــــان پیھدەســــتن و بردەوام ــــج جووەک گن
ـــۆ  ـــی ئیســـائیل. ب ـــانی، ک گل ـــاوەن رەواک ـــتوە دەســـت خ ڕش بگکتو

ـک لزوە بزانن: ھـیچ ھئ قوەش ھی  ئیوەسـتیو پئ بتـوان دنیـادا نیـی
ش ئو کســـئیل و وت تاقـــانکی خـــۆی بپچنـــ. نـــوان گلـــی ئیســـا

ھتـایش دەکوـت  جۆرە بدا، دەسـتی دەبـدرتوە و بـۆ ھتـا ھوکی لو
  بر نفرەتی خودا."

 ــان ب ــانی کوەکانیــان خستســریان، یککی کــاتکیش ســ ئفســری بریت
ێ، دۆڤ گرەنری گوت تا گیـانی دەردەچـ بمـلوە بسـدارەوە ھدەواسـر

  دۆڤیش ب گۆرانی ھاتیکڤا وەمی دایوە.
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ــان  ــک ھۆشــداریمان دایوە دەســتدارە بریتانییکــان؛ ئمجارەی جــارکی دی
 بو دەستواژانی خوارەوە: 

کی بنگ کوشتنکی جدارەدانی دیلسل"  مئ .ستنقمئڕژریتـانی لی ب 
  دەکینوە." رئو تاوانی دەیکا، ئاگادا ل برامبرڕژانی خون 

روەک چـۆن لنیازمان بـوو دەمودەسـت ھ مدۆزی ئاشـبیل و شیمشـوندا  ئ
کردمــان، دەســتبکینوە. بم ب بیــارەکی خۆشــماندا چــووینووە. ئــاخر 
بیاری لسدارەدانک خرابـووە بر پسـندنامی سووپاسـاالری بریتـانی. 

و، ئوان بوایـان وای کسانکی گرنگ ب ئفسری پاشـکۆی ئمیـان گوتبـو
جــبر جــرەن ــارەکی گ ــابووەوە.  بی ــان ھن ــدان ھۆکاری ــاکرێ. ئوان چن ن

ـــین شـــت ئو  ـــۆردکی باشـــی  وەک ئفســـری برەی پشـــوەی ڕیکم یک
و بمـــین شـــتیش ئبـــوو. دووھریتانیـــدا ھســـووپای ب نـــگ لختی  جســـ

زە ل لـــکوت ، حکـــوومتی بریتـــانی داخـــوال کۆتاییشـــدابرینـــدار کـــراوە. 
  بکوتوە. ورونخوازراوە توندەکانی ئو جۆرە لسدارەندان د

ھـبت ئـم بتواوی  پشــتمان بو لکـدانوەی برەنجامکـان نبســتبوو، 
ی نخشـی ھواسـینکانی ڕاگرتنـل بدنیاییشوە باندۆری لسر بیـاری 

کردنی ژیانی گـۆڤر گارڕزالی خۆمانیشی ھبوو. خۆ ئگر ھیچ تیشکک بۆ 
کی ئو ب کـــارکی نشـــیاو ڕەوشـــنـــاکین  بدی بکـــرێ، ئـــم کـــارکی وا

یتوە، ئـــــم زیـــــاتر شـــــکۆی بریتـــــانی رلکبـــــد بخیـــــن مترســـــی و واش
ــــووە بر  ڕوون و ئاشــــکرائو شــــکۆییان  ل کاتکــــداشــــنین. ودەڕو کوتب

ــان، ب ــ  زەبرەکانم ــانیی ب ــاو قورب ــووین لپن ــاش نب ــداتم ــان لی  دیفاعکانم
، نخاســم ھاوڕکانمــان پویســتیان پمــان ھبــوو. لوە زیــاتر ئــم شــکنینب

وامــان دانــابوو، ھر کاتــک حــوکمی لســدارەدانی گــۆڤنر پســند کــرا، ئوا 
ــد  ــاری ھواســینکیان جبجــڕۆژکچن ــا بی ــ ت ــان لبر دەســتدا دەب  م
  بکن.

دەســتدارە  ل الینسووپاســاالرەی یکمــین مزنــدە شــاش دەرچــوو. ئو 
لگیرابـوو ئاشـبیل و شیمشـون ھبواسـ،  مدەنییکانی سرووی خۆی ری

ـــوو،  ـــان کردب ـــان ئو حـــوکمی ســـ ئفســـری بردەســـتی واژۆی ئمجارەی
ـــاری  ـــدەش راســـت دەرچـــوو. بی ـــین مزن ئویـــش پســـندی کـــرد. دووھم

ی ڕۆژل - کرا نکـــرامرگک ســـلمندرا، ھرچنـــدە ســـلماندنکش ئاشـــ
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ــــووە  یڕۆژ ل کاتکــــدا 1947یــــانیوەری  25ھینــــی  لســــدارەدانک خراب
 ل ڕـیی لسدارەدانک الی دەستداران. ئـم ڕۆژ -سشممی داھاتوو

ی ڕۆژســــرچاوە زانیارییکانمــــان ســــلماندنی حوکمکمــــان ل ئــــوارەی 
ئفسـرە بریتانییکـان ھینییوە زانی. ئیدی دەمودەسـت فرمـان بـۆ گرتنـی 

دەرچــــوو. ل ڕۆژیــــی شــــممدا  ھــــۆبی ئۆرشــــلیممان مــــجر کــــۆلینس، 
ـــی دەمودەســـتی  وـــرد. ھ ـــان دەســـتگیر ک ـــری بریتانیی ئفســـرکی  ھواگ
لگڕانی دەستداران بۆ دۆزینوەی ئفسرەک بھودە بـوو. بم ژەنڕاڵ 

ــــــدوانکی ندا. ئــــــم وەک برەنجام ر ھــــــیچ لــــــک بــــــارکــــــر  ڕۆژ ی دوات
دەســـتبکاربووینوە. پیاوەکـــانی ئـــم بســـر دادگـــایکی تلئبیبیـــان دادا و 
دادوەر جستیس ویندھامیان قۆبسـت کـرد. چنـد سـعات تـپڕین، ئوسـا 

ــدەنگییکی شــکاند. لو شــوەدا  ڵژەنڕا ر بــارک ــدنب ــی ل ڕاگیان کی فرم
سووپاساالر بنیازە بـۆ مـاوەیکی  بوو کڕایگیاندکرا، تیایدا  ئۆرشلیم چاپ

ــــار حــــوکمی لســــدارەدانی دۆڤ  ــــگبخــــا، بکــــو  ەنر دواڕنادی ــــدا ڕ ی ب
کــردەی  دەبــوایداوانــامیک بــۆ ئنجــوومنی تــایبت برز بکــاتوە. ئــمش 

  خستبا.    لسدارەدانکمان بۆ کمک زیاتر ل دوازدە سعات  دوا
ریتانی نونرەکانی ئاژانسـی جووەکـانی ی پاشتر، کۆمسیاری بای بڕۆژبۆ 

خکردەوە و ھۆشداریکی پدان. ئگر بت و ئیرگون زڤـای لیـومی ئو دوو 
بیسـت و چـوار سـعاتدا ئـازاد نکـا، ئوا جـاڕی  ل مـاوەیگیراوەی بریتانی 

ــونرە  قــانونی بــاری ناکــاو دەدرێ. گف و ھڕەشــک ترســی خســت دــی ن
مانــگ دواتــر، کتــومت دەســتی بــۆ چکــی  دوو کــدال کاتفرمیــی جووەکــان. 

و بـــاری ناکـــاو بـــرد، بـــاری ژرزەمینـــی ب بربـــوی دژی  ی ئـــاوارتڕەوشـــ
 کـردن کۆتـایی ب وەستایوەوە لژر زەبری ھمت بردەوامکـان ناچـاری

دا، چککیـــان بکارنھنـــابوو، 1947ک بھـــنن. بم ل یـــانیوەری ڕەوشـــ
بـوو زیـاتر   بوو. وەک زۆر ل ھڕەشکانی دیک، دیـارتنھا گف و ھڕەش
  ی بیسلمنن.ب ڕاستبۆ تۆقین بوو لوەی 

یان  دامودەزگـــا جووەکـــانیش برکۆنر و ســـســـ ی فشـــاریان خســـتینچـــ
کسان بربدەین، ک ئوان ناویان لنـابوون رفنـدراوەکان.  کردین بکو ئو

ـــوون. ســـ ـــدی بب ـــاوتی یک ـــن و فشـــار ئ کی بیـــان نـــام رۆکی راباینک
واتـــای دنوایـــی  منـــاحیم(ئـــاخر  یـــانی بـــۆ "دنوایـــیکی زایـــۆن"ڕەوانبژ
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بر ب  بـۆ ئوەیلکـردم ئوەی پویسـت بکـرێ  دەگین) نووسـی و داوای
کارەســاتی ســر کــۆمگی جــوودا بگیــرێ. خــانم گۆلــدا مایرسۆن(مبســت 

ــدا، وەرگــ) برپرســی ھــۆبی - گۆلــدا مــایرە سیاســی ل ئاژانســی جووەکان
ـــا جـــۆش دەدرێ بـــۆ شـــونپھگرتن و  گفـــی ئوەی کـــرد ســـرتاپای ھاگان

  دۆزینوەی ئو دوو گیراوە ئینگلیزە.
 مم، ئوە بکیناتوانم ئوەیشـ بـن بانـدۆری تـرس  ب وتبـووینتی کتـایب

ی یان گف و ھڕەشی خـانم مایرسـۆن، ک نـونرایتی دامودەزگـا فرمیـ
ــاتداجووەکــانی دەکــرد. دەقــاودەق  ــم فــر لو ک ــاقیکردنوەیدا ئ ــووین  ت بب

بیــارەکی خۆمــان بو پڕی ھــورەییوە ھبســنگنین. ئــم ب وریــاییوە 
ــۆ  ــوو. ب ــد ھگرتب ــاتھلومرجکمــان بھن ــرەنر ل  ئو ک ــان گ توانیبووم

ی  ڕاگیانــدندوای بکیــن. ئــم بو ئاکــام گیشــتبووین،  ڕزگــارسـزای مرگ 
ھپســاردنی حــوکمی لســدارەدانک، ھیچــی دیکمــان ب ھشــتنوەی ئو 
دوو دیل بریتانیی دەسـت نـاکوێ. ھروەھـا الین تکنـیککش کـاریگری 

 ل شـونکشتکی گرنگ بـوو. کـۆلینس  بۆ خۆیلسر ئم ھبوو، ئوەش 
 ل الیندۆزیــنوەی ئو  بنــدکرابوو کم تــا زۆر ســالمت بــوو، ھرچنــدە

 ـز وینـدھام کڕم ببـوو، بکـی ئاسـان نرگکان یـان ھاگانـاوە ئریتانیب
ل کرابـوو، ئو  و پتـاو دەستبسـر پل ب شـوەیکیکس گرنگک بوو، 

ــی شــونک ــا ڕادەیک ــان بت ــاو بریتانییک ــوو. گر ھاتب  ی زۆر کــراوە دیلکراب
 کـۆن و مـاڵ ب ی ناکاویـان جاڕدابـا، کـۆن بی ئـاوارتو بـارڕەوشڕاستی 

ــی تــدەچوو ئو کســ لو مــا بچــوکی تیــادا حشــارمان ڕمــاڵ گڕابــان، 
  دابوو، بدۆزنوە.

  ی وای لکگومــان گــرتنــوو، ب ــز ب ــرینی ئینگلی کی دیــا ــدھام ل بنم وین
ـــرەن ـــوو، حـــوکمی لســـدارەدانی گ ـــا کردب ـــارانی بریتانی ر حکـــوومتی کرک

گرتنــی ئو دوو کســ ئینگلیــزە ســرنجی ھمــوو  ل کۆتاییشــداھپســرێ. 
. دەسـتدارە بریتانیکـان کوتبـوون ڕاکشـادنیای بۆ دۆزی دۆڤ گـرەنر 

کی واش خوقـــابوو ســـرتاپای حـــوکمک ڕەوشـــھلـــومرجکی ســـخت، 
ـــر  ژوە. ئیـــدی لننبوشـــیارمـــان دا دوو ڕۆشـــنھدا بـــارودۆخ ایی ئو ب

  یراوەکان، ویندمان و کۆلینس ئازاد بکین. گ
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 رانجـوام ،رە گیراوەکـانی دیـکفسی ئوانچپ ز ویندھام بڕی ڕەفتـارب
ــیچ شــتک  ــان ھ ــدابووین، لگڵ ئازادکردنی ڕەفیان پــی شــ ــد. ئوان بن نوان
دەربــارەی ئوەی بینیبوویــان یــان بیســتبوویان ندرکــنن. کچــی ک بردران 

ــابوون، چووبــوون ســر  گرتووخــانی پ ڕاســتوخۆ ۆلیســیان لگڵ خــۆ ھن
 یان بۆ پۆلیس دەستنیشان کردبوون، کمو دوو پیاوەی ئکاتیرافیا و ئ ل 

دادگــای  ل الینکســکش  ھر دووگیرانکیانــدا پاســوانتیان لــدەکردن. 
ــی  ــامرام دارای یمن ــک لوان، ئ کــازدە ســاڵ حــوکم دران. ی ســربازی ب پ

 ،ـــدادوەرەکـــان ب ق و رەق بی حیـــدا توانیبـــووی قســـدادگاک بــوو، ل ل
و  دەســتداران پیــانوابوو ئو رەشئسـمرە کســکی نخونــدەوار کاتکـدا

 ـدادوەرەکـان بوە بدەکـرد ئنوەیان لچاوەڕوانی ئ ،راییزان و بھیچ ن
انییکی ب گوتبــــوون. کــــابرا، جــــووە یمنیــــیک و ھــــاوڕێ زینــــد ک پــــی

ئــوە لو  ب ڕاســتگیانــدبوو؛ "ئرێ ایانڕحــوکمکی ســریان پکنیبــوون، 
 یش نب ڕاســـتت بمنـــنوە؟" وبـــاوەڕەدان تـــا پـــازدە ســـای دیـــک ھر لو 

کارە ناپـاکیی ئفسـرەکانیان دخـۆش  ھواگینران و ن دادوەرانیش بو
  دەرکوت. بۆنبوون، ل ئوان ھر دوای ساک  ئمیان 

بندکراوە. ئوانی ئویـان گرتبـوو، لبیریـان  ل کوێبڕز ویندھام دەیزانی 
ی  ھـــاتن و ھم خانووەکشـــی ڕگـــاچووبـــوو چاوەکـــانی ببســـتن. ئو ھم 

  دیتبوو. لگڵ ئوەشدا دوای ئازادکردنی ھیچی ندرکاندبوو.
و دیلکـانی بڕز وینـدھام پیـاوکی چـاک بـوو. پیاوەکـانی ئـمش وەک ھمـو

 ـــک ـــوو. ئویـــش ئوەی ڕەفتار ب باشـــیدی ـــان لگڵ کردب ـــردەوەی ئو  ڕەتک
ە باشـی پیاوەکـان ب ناپــاکی وەم بـداتوە. ئو ممکـی شــڕەفمند ڕەفتـار

  بوو.
ــاوبراو،  ــازادکردنی ن ــارەوە  ی خــۆش و سیروســمرەیان لچیرۆکــدوای ئ ب

ک لسـری دەڕۆیشـت، چیـرۆکبووەوە. ھۆکاری گرتنـی وینـدھام، وەک  بو
ک مجر کـۆلینس سـووربوو ببـرت بردەم دادوەرکـی بریتـانی.  ئوە بوو

ـــک بخـــرت بردەم  تبارـــوو تۆم ـــانی داخـــوازە ھم ـــانونی بریت ـــاتکیش ق ک
ــانونک ئیرگــونی وا  ــانی لبــری کســکی"خۆجی"، ئیــدی ق ــی بریت دادوەرک

ــدا، ھ ر بــۆی لســر خواســتی خــۆی پابنــد کردبــوو، نیــدەتوانی خــۆی لالب
  دادوەر ویندھامی بۆ برد.
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ــانی  دەمودەســت، ھر ــدھام دەســتدارانی بریت ــی کــۆلینس و وین دوای گرتن
فرمانیــان ب کاربدەســتانی خۆیـــان کــرد ک بگـــوزنوە شــونکی تـــایبتی 

بــارە  ئاســایش، ک شــوورەی تلبنــد و پاســوانی چوپــی ھبــ. تنھــا لو
گـو ڕڕب بتی دەدرا لرایشـو بب ی خۆیـان دەربچـن، کککـاروانی  ن

تومبلکانیـــان بـــۆن ب شـــوەیکی باشـــیش ب ھـــزی چکـــدار پاســـوانی 
ان بترس و لرزەوە بۆی دەردەچون و شـوانیش ڕۆژبکرن. کوات ئوان 

بووە  دەبوایرگیز نوە. ھکانیان بمابانراسانھ نو شوھیچل کـی  لتو
ــامرام  ــاوا ل قــوژبن بپســترێ. ھروەک ئ داگیرکــراودا، دەســتی داگیرکــار ئ
دارا ب دەســـتدارانی گوتبـــوو، ئوان وتیـــان کـــردۆت زینـــدان و خۆشـــیان 

  لنودا بند کردووە.
لــ ئــم خمــی کممــان ل گیتۆکــانی حکــوومت دەخــوارد. ئــاخر دەمــانزانی 

دا خــــتم کـــراوە. دمــــان ھر ل تـــل وچارەنووســـی دەســــتدارتی ئوان 
ــانی لســنگی  ــۆ دۆڤ گــرەنر، چــونک ژی ــوو ب  محککوتکــوت و مڕاق ب

نخشی جوونوەی کردەیکی  ل سروبندیحکوومت  ل کاتکدادابوو، 
دیک بوو. ئوان بنیازبوون لسدارەی بدەن، بم وایان بیـاردابوو جـارێ 

 کردنکی ک بیی بھــۆی دۆزی دادگــایا ئو بــاھۆزەکــات بدەســت بــنن، تــ
 فراوانی تنیبووەوە، بنیشتوە و بکو گرژی نـوان ھاگـان و ئیرگـونیش لو

  نوەدا برەو زیادبوون بوا.
سـتین  للر فسـک لریتانی مشتوممانی برلو پنبریوەریدا لرایی فب

وخواســکانیان. پیـدابوو. ئیرگـون و دۆڤ گـرەنر ببـوون چقـی بـازنی باس
داوای کشانوەی ھزەکـانی بریتانیـای ل فلسـتین  چرچدیسان وینستن 

کرد، چونک مانوەیان لوێ ھیچ خزمتک ب ئامانج سـتراتیژیکانیان ناکـا، 
ر لوەیان ھکو مانیان زیاد دەکا. دیسـان  بنزرجی خن و خباجی خو

ـــــــرد دەســـــــت ل داوای ـــــــداتی فلســـــــتین ھ ک ـــــــرن و ئگر وت مان بگ
یکگرتووەکانی ئمریکـاش لگیـان ملـی ندای برپرسـیارتی فرمـانەوایی 

 کوا مانــــــداتســـــتۆ بگـــــرێ، ئئل کتکخــــــراوی ڕادەســـــتووە ڕتی ن
یکگرتووەکان بـکن. بم بشـی ھرە زۆری وتـارەکی دەربـارەی بـزاری 

 ل برامــــبربـــوو  و سرزەنشـــتکردنی سیاســـتی "نرموشـــلی حکـــوومت
  تیرۆرستکاندا".
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، "ئوەی ئسـتا ل ەوەکـرد ڕوون وای چرچـو ئاشکرای،"  وونڕ"ئوە زۆر 
جیھـان پـدەگین...  ل سرتاسـریدەدا، ئـازارکی زۆرمـان  ووڕفلستین 

ـــممـــن  ـــد ڕق ـــن ولو شـــڕە دەن ـــموکی لگڵ جووەکـــان. م  شـــوازی ل ڕق
ــان. بم ئگر ئوتو ــوەگالون، ڕەییکی ــوە  ت ر ھــیچــاوان  ھ ــ وەک پی نب

ووە حــوکمکی ســر دۆڤ ڕایگیانــدبرگی بگــرن." ئو گــوتی، حکــوومت 
ــایبت برز ــۆ بردەمــی ئنجــوومنی ت ــك ب ــا بــۆ داواکاریی  گــرەنر رابگــرێ ت

پاکانی. ئاژانسی جووەکانیش ھنرای سر  ل خۆیدابکرتوە. ئوەش خۆی 
. ڕەتکــــــردەوەواژۆکــــــردنکی  لســــــردراوەک ار، بم پیـــــاوە بیــــــخت

پرلمــان  نبــارانی، نــاب ل تبینیکــانیھوســتی پیــاوەک ھرچنــدە تاوا
ــارەی  ــوونڕووبڕوودەرچــ. ھرچــی دەرب ــی تیرۆریستکانیشــ، ب وەی گف

ـــوەتوە،  وای ب چـــچر ـــزەی ندۆزی و ھت ئـــووم ـــدبوو، حک ـــام گیان ئاک
  پن.قانون بڕوەچووەکی بس

گــــرەنر ھواســــرابا،  دەبــــوایبــــوو.  ڕوون و ئاشــــکرامبســــتکی ئو 
درەنگیش بکرێ باشترە لوەی ھر نکرێ. ئم ھسـتش الی یاریـدەدەرکی 

  خۆی ئۆلیڤر ستانلی بم جۆرە سدای دایوە:
" ر دوولو  ھــــڕووداوئ ــــوو وایڕی یە دووای ــــدا،" ســــتانلی ب ــــوت،  فاندن گ
"ت ئــــــــووم ــــــــامکی کتومــــــــت حک ــــــــرد ک تیرۆرســــــــتان وەک ئاک وەی ک

ـــوو.  ـــان داخـــوازی ب ـــۆ ئوەیتۆکردنوەی ـــاتر شـــرمزاریی  ب ئو وت زی
ل فلسـتین  ڕوون و ئاشـکرازیاتری لو جۆرەی بخۆوە نبین، پمباشترە 

".مان نییوتوانای مانداتی ئ چیدیک مین، ئجیھانیش ب دەربچین و ب  
ل  چرچــــک مبســــتی  خمنــــاکک" ەندن ھرئامــــاژەکردن ب "پرەســــ

ی  وینــدھام و کــۆلینس و ڕفانــدنحــوکمی مرگــی ســر گــرەنر بــوو، ئویــش 
 ل کاتکـدالسر نـیت باشـی  تیرۆریسـتیکان،  ب جۆرکئازادکردنیان بوو 

 دەسـت دادگـا، بــۆی وە یـاخود ھیچیـان بــداتتیـدتوانی بیانــدۆزت نحکـووم
رنجی ئدا ســــتانلی ســــنــــ ــــر ئو ســــر ھ ژم لــــاک وەی دا: "مــــن بوان

حکوومتـایتی ل فلسـتیندا بکــرێ. ھـیچ دەســتک خـۆی لبر زەبــری وا 
ی سیاســتی کــرد، ک وەک تــاک دوای باســک بھــز ل کۆتاییشــدانــاگرێ." 

  بوونوە بۆ دەستدارتی حکوومت ببتوە.ڕووبڕوومبستکی 
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ــــارتی وەزیــــری دەرەوەی ئم ھشــــی کۆنســــرڤاتیڤ ــــدێ ل خمب ان ھن
ــارکی حپســاوی دەســت ــردەوە و خســتی ب ــم ورالشــ کمک ــ: "ئ ب و، ک

، "ئـم  ڕۆیشـتھاوبشی ھستی سووکایتییکین." لوەش زیـاتر لسـری 
ــان  ــان لوەی شــکۆی بریتانییک  کــردەی تیرۆرســتان پالمــار ل الینئاگام

  دراوە."
کان، بوەی ڕاســــــــتی ل گــــــــوت جۆربجــــــــۆرە دژ ب ئو بردەوام بـــــــوو

کـــردەی  سووپاســـاالر بیـــاری ھواســـینکی ھپســـاردووە نوەک لبر
 ئوە بـووئوەی پارزەرەکی دۆڤ گرەنر خریکی کان، بکو لبرڕفاندن

ــدی لم  ــایبت، ئی ــۆ ئنجــوومنی ت ــامکی ب ــاوبراو بخاتســر داوان واژۆی ن
ای  نـــــو گرتووخـــــانک" نیتوانیبـــــوو بیگـــــات.. ئم ەشـــــدا لبر "ھرڕۆژ

وە تـــا کۆتـــاییکی ھبســـتراو بـــوو. لـــ دوای ل ســـرەتاش ھر چیـــرۆک
جۆنز و بڤن و بارکر بۆ ئوەی بیسلمنن ک ئوان –مشتومەکی  گریچ 

  و  ستانلی  بھزتر نیی. چرچ"پیاون" و دەستوبازوشیان  ل ھی 
قـووی بیـرم ل و پیـاوە پاوانـان دەکـردەوە ک بدیــار  اندا مـن بڕۆژلو  

مرگوە ل چـــــاوە زینـــــدانییکانی خۆیـــــان چـــــاوەڕوان بـــــوون. ئرێ ئو 
ەیـــان ل ئـــازایتی میـــدانی جنـــگ جـــوامرانتر نبـــوو؟ لوـــدا ھـــیچ ڕەفتار

ــاییوەوەمــی ئم پرســیارە ندرایوە. بم  ــایرکردنوە ل  ب دنی ھکــی ئ
نوانـدن کشــرا. ئو خۆبخشــانی بـۆ میــدانی شــڕ ڕەفتاردوو تــامی   نـوان

ــــوازی  ــــایوە، بســــر داخ ــــدا ســــری ن چــــوون، ئو ســــربازەی  ل جنگ
ــداتوە،  خــۆڕكفکردن دا زاڵ بــوو بوەی وەمــی ھســتکی خۆمــاکی دیــک ب
ــوو. خۆبدەســتوەدانی  ــارزی ب ــاکی دســۆزی و وتپ ئویــش ھســتی خۆم

ـــک بـــۆ ئوی کی  کخشـــبـــۆ خۆب ـــک چـــارەی سروشـــتی نبـــوو. ڕگدی
ـــاخیبوو،  ـــاخود ی ـــار لســـر  ئو کســـیخـــۆبخش ی ی ڕســـابخـــۆی بی

جۆشـــدانی خـــۆی دەدا، لبژاردنکـــی سربســـتانی ھی، ئو لبـــژاردنش 
كی مـرۆ یناکرێ بگیرت بر مگر لودا نجیبزادەیی گیـان و ورە، چۆنـایت

  " ل گۆڕدا نب.ک پی دەگوترێ "ئازایتی
 ڕ، زۆر جاریش وایش تتی دەچشانیی لکو چخۆی ئرباز بم سب

وکـارە دەکـا. لکانیدا ئک ھاوڕتی  لشـخدا مشـو کـردەوە ھاوبـی ئد
تــی گــبرای  ،ســتیش بــوەی نشــب ک ،یک ھنگــدا خولیــایم جدراوە. ل
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یوە ھربازەکر سـسی بریی قووی کاریگدەسـت. ئـاخر ھـاوڕ پ لچ 
دوژمـــن  توژمـــکوە ل ئامـــادەی، ئو ب و اســـتدا ھن، چککی ســـازڕو 

ش و خـــۆی لپـــ ـــتیدانیشـــدا  دەچم ل وە، کـــتنگـــدا دەبینیـــدانی جم
ئاســـــتمیش ھســـــت ب  توە، بڕەوشـــــدەکوێ، وادەکوێ ک گیـــــانی بد

  کاریگریی دەستی فریشتی مرگ دەکا. 
س کیلردا  رسـرگـی بحـوکمی م و پیـاوەی، کوە، دەربـارەی ئشـدیک

دراوە، ئو ھـیچ دوژمنــک ل پــش خۆیــدا نـابین. دوژمــنکی لپشــت دەرگــا 
داخراوەکانــدای، چــاوەڕوانی نچیــرەکی دەکــا... ئــاخر لوــدا ھــیچ بریقوبــاقی 

ل .المـاردرانیش نیـیھیچ بـاھۆزی پ ،دا نییگۆڕنگ لتی جمرنھـا نـدا تو
ھـــزر ھن، بیرکـــردنوە ل کـــات ک لگڵ چـــک چـــکی ھر چرکژمرکـــی 

ـــنن.  زـــات ب ـــردنوانش ک ـــدەپڕێ. ئو بیرک ـــرا ت خ کعاتـــان ڕۆژســـ ەک
ــــۆ بیرکــــردنوە  ــــد ب ــــاخر کــــاتی زۆروزەوەن ــــر. ئ ــــژن، شــــوانیش درژت در
 بدەستوەی. لودا شـتک و کسـک دـت پشـوە. دەنگـی پیـرە دایـک دێ،

 کــرا بچــووک ــی دەبیســترن. ڕدێ، ئو دەنگــان ب  ل دوورەوەدەنگــی ب ەوان
ــان،  ئو جــل قرمزیــانی ک ئو پیــاوەی لســدارەیان دەدا، کــردوویتی بری
 وە کـــتنبیـــر دیـــان بو کاتش ئمیشـــتی، ھردەوام پۆشـــیویکن بشـــت

ــان، ئوەیــان بیــردنتوە، ک ئو  وە ھــدێ، کەی لپشــت زینــدانڕۆژماوی
کـاتی کۆتاییـان نزیکتـر دەخـاتوە. لـرەدا ھـیچ  تـا دێ شوەک راونان، بکـو

ــاتر مــایی ســر ــارزی زی ــاکیی خۆپ ــدی  شــتک ل خۆم ــی. ئی بۆدانوانــدن نی
ملمالنیکی نخۆشھنر لگیدا بردەوام دەستویخی؛ ھموو بیانیک، 

انیشـتن و ھسـتانکدا لگڵ ھمو سعات و ھمـوو خولکـک لگڵ ھر د
ھمـــوو شـــقاوکی چـــاوە زینـــدانی تنھاییکیـــدا لگیـــدا دەســـتپدەکا و 
 ربازی زۆر ئـازاش، بتـوانت سـنـانک، تسـمـوو کھ بـوە. وەنتندەم

.دەربچ وەیو تاقیکردنل  
  سربازەکانی ئیرگون ب ئارامی برگی ئوەیان گرت.
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  19 بندی
  بژاردە

  
چند مانگیك بسر گرتنی دۆڤ گرەنر رابرد. ئو بسـختی ل شـویالگی 

کــران و ژان و ئــازارکی زۆری  برینــدار کرابــوو. چنــدان نشــترگری بــۆ
کشا. کچی نوەک ھر دوژمـن بکـو دۆستکانیشـی ب ئـازایتی و ببـاکی 

دبــوو. جارکیــان برزیــیکی سرســوڕمان کر و خــۆڕکفکردنی گیــان و ورە
نـــامرادان ل ئاکــــامی ئو چارەســـرییی لوێ وەریــــدەگرت، دەمانویســــت 
 و شــتوەی، ئمــای ئر بنســو لم ئــرین، ب ــۆ بن دکتــۆرکی پســپۆڕی ب

ــر ــون دەکوێ، زۆر گ کــردەوە. بدانــانی لو  ەتــیڕان لســر بــودجی ئیرگ
پشــــــوە چاوەزینــــــدانی چــــــاوەڕوانی مرگدا، ئو ســــــربازەی ھــــــی 

بیرکردنوەیکـــی خۆویســـتیان بـــووەوە. ئو  و دەســـتبرداری ھمـــوو ھـــزر
نکرد، بکو حزیشی لنبـوو ھـیچ ل  نوەک ھیچ شتکی ل ھاوڕکانی داوا

  برادەرەکانی وەربگرێ.
(یۆشۆوا) ئفسری ئیرگونی پیوەندیـدار ب گیراوەکـانی نـو گرتووخانکـانی 

ــاوەرکی  ــا، وەک جنگ ــوونوەی مرگ چ بریتانیی ــی رووبڕوب ــرین دەیزان د
ندەھــات تــا ئفســرە پــل باکــانی  واتــایک دەگینــ، ھــیچ وشــی وای بــۆ

ھـدا،  خـۆی ل مزنتـی ئو دیـاردەیی لپـ بھـۆی دۆڤ گـرەنوە سـری
 م: نووسیبووباس بکا. ل تبینینامیکدا، ئوێ دەم یۆشۆوا وای بۆ 

بــوو. مــن ھــی ئوە نــیم ھســتی برگــری ئو لو ئو خــۆی  ل کۆتاییــدا"...
ۆسـتی ڕانی دواییدا پناس بکم. پموای تنانت باشترین پناسشـم دەڕۆژ

ــی و  جب و کــاروانــارئ ــازایتی ڕەفت ــایت. دەرەقتــی ئ ە ســقامگیریکی ن
کی نــایت. ھـی ئو گیــان ئـارام و ئــۆقرەییی یئو، ھـی گیــان و ورە برزیـ

اندا ئوەنـدە ھـورە و ڕۆژخر ئو ئامادەی ھمـوو شـتک؛ ئو لو نایت. ئا
 .پرسر مھ رموونیانن  

ە کمــانی دوییــدا ھســتم کــرد ئو بتواوی خــۆی داوەت دەســت ڕۆژ"لو 
ــــوو، ک لکوتیکــــی  ی ڕاســــتوخۆقدەری خــــۆی و پشــــھاتکی وا قب
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ــ ــات ســختدا. منــیش دەموێ پ کی ڕاســتی لســر جنگــاوەرک لو خب
کی بـۆ خـودی خـۆی  ڕاشکاوانو شـترگیز ئدا ھموو ماوەیو ھدابگرم: ل

ــانت بــۆ خوشــک دورەوداوا نکــردووە. ئو ھــیچ شتکیشــی ننو  ســیوە، تن
 ل ســـــرکیوتکشـــــی، ک ل وت یکگرتووەکـــــانی ئمریکـــــادا دەژی. 

خـــودانک (مبســـت دیکشـــوە ئو بردەوام ل کاروبـــاری بنمـــای بر
  وەرگ) دەپرستوە.-ی ئیرگونڕکخراو

"ئمۆش دوای پشتاستکردنوەی حـوکمکی، ھـیچ شـتک نگـۆڕا. (کازمـا) 
 و دەیبینـــ (ئو دەکـــارێ وا انش ســـری دەداڕۆژک الی ئو ئامـــادە بـــوو، 

 ۆ لمــگــوتم: 'ئۆ وای پمــــورترە، خــاوەنی ورە و ڕۆژبکــا) ئمــی ھکی ی
و گیــانو لئ گــرت، چـــونکنـــد ھھکانی کازمــام برزە.' منــیش قســـکی ب

 شتانمئ ل  .مـاننگاوەرەکج ـزانوانی خوەش برای پـادەگا. ئباشتر ت
... لپنــاوی برخــودانک ڕۆژمنــیش ھیــوادارم خیــزانک بتــوان لپنــاوی دوا

  بکا. ڕزگارژیانی ئو 
ــوو ــاکدا، مــن ھم ــارودۆخ خمن ــ ئگر  "لو ب ــزانکی. ل خ کم بــوای ھی

ی ڕووبڕووێ ل پشـھات شـومک بگـرێ، ئـم ڕھات و خزانک نیتـوانی 
  تاقیکردنوەی جنگاوەرانی تواوعیار دەبینوە."

ئم ھســت رۆحیــیی ل چــاوە زینــدانی گرتووخــانی ئۆرشــلیموە، ھمــوو 
ک بسـردا ھـاتبوو زۆر جیھانی ھژاند. بم دۆڤ گرەنر ھمووو شتکی 

ب سروشـــتی وەرگرتبـــوو، ئـــاخر لخـــۆی گیشـــتبوو. کـــاتکیش حـــوکمکی 
سلمندرا، گوشاری ئوەی خـرای سـر داوانـامی بـۆ ئنجـوومنی تـایبتی 
بریتـــانی واژۆ بکـــا. ئو ســـادە و پوخـــت گـــوتی: "نخـــر." ئـــم بخۆشـــمان 

ــانی ئو  ــاردەزانــی ئو جــۆرە داواکــاریی ژی ــچوانوەاکــا؛ بکــو ن ڕزگ  ب پ
جــبی جکرداربوونئاســانتر بکــا، دەســتب ت کــارەکبــۆ حکــووم یوانل 

ــا دەکــرا لــی تبگــا؟ زۆر دەنــگ  بکــا. ئرێ دۆڤ گــرەنر لوە دەگیشــت؟ ئای
ی ڕاستقینھبوون وایان ئامۆژگاری دەکرد، گوای ئو داوانامی ھیوایکی 

ئوەی ھیـوا بـدات بر گلکی، ھمـوو ئو  کردنی. ئو بـۆ خـاتریڕزگاربۆ 
ەس ھبـوو، ئویـش ڕیک فریـاد . ئو تنھـا بـاوەڕی بڕەتکردنوەدەنگانی 

ش بمئـ .مکـردەی ئـ نـد بـوو بوە بۆمـان  پابوەدووپـاتکردنڕوونکـردن ،
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ککردنی داوانامیاری واژۆکردن و ننھا  بنھا و توە.  بۆ خـۆیتـتڕدەگ
  ھر خۆی. ب تنیای خۆیتی، بژاردەک ھ

پــارزەرکی ناســراوی ئۆرشــلیم چــوو ل زینــدانکدا بیبینــ، ب مکــوڕییوە 
ــۆی  ــا، ب ــا داوانمی واژۆ بک ــووەوەداواشــی لکــرد ت ــامک ڕوون کردب ، داوان

و قانوونـامی  ڕسـا بکو دژی دی حوکمی بیارەکی،نوەک ھر دژی خو
ـــازی ـــان نی ـــاری ناکاویشـــ. بگوم ـــوو، ھر ب ـــاش ب ـــارزەرەک ب ـــدە ئو پ چن

دەقـاودەق ل  -بـ خواسـتی ئو بکـرێ وەنبـ  ب-شوازەی گرتبـووی بر 
کردنی ژیــانی دۆڤوە ھ بــوو. لو دیــدارەدا پــارزەرەک ڕزگــارگۆشــنیگای 

ی ، ک پـئو کـاتشئو کۆدەی ئیرگـونی بکارھنـا ک دۆڤ دەیزانـی، ھر 
ــــون داخــــو ــــدرا ئیرگ ــــانی ڕاگین ــــردن ژی ــــا، چــــونک بو واژۆک ازە واژۆ بک

دەپـارزێ، ئیـدی  ل کارەساتی  قانونی بـاری ناکـاو کۆمگی جوو (یۆشیڤ)
ــامکی واژ ــامیکی پــداچوونوەی  ۆکــرد.ئو دەم دۆڤ داوان ئو ھر داوان

واژۆ نکرد، بکو ھزی پارزەرایتی بۆ چـوون نـو داوانـامیک واژۆکـرد، 
ناوی ئب وە.کتوەوە دژی قانونی باری ناکاو بوەست  

ــتوە، ب بر لوەی ڕشــی بگکــو چــاوە زیندان ــۆ ن ــوت:  ب پاســوانکانی گ
  پیدا بووە ھیکم کردب." "ھستکی وام ال

ھرچنـدە  تنھـا -ئرێ ھ تریبکانی مـژوو کمـن؟ شـتگلکی ھاوشـوە
وە بر  -ھاوشک بد سـانـد سـسـتاچئ مـاوەی و ل کـی  للبـاتی گخ

وە. (ژان دارک) جاڕنــامی دانپــدانانی ئو ڕوویــدادیــک دژی چوســاندنوە 
ـــرا؛ دەمودەســـتیش زانـــی چ  ـــای خـــۆی پـــ ک ـــایی واژۆکـــرد، ک داداگ داداگ

ــ کــچک واژۆکی خــۆی ھن وەشــاندەوە، لوانشــ ھیکــی کــردووە. ل
ــــوانیب ــــی بو د وا نیت ــــرەنریش دان ادگــــایی چوســــینرەی بکــــا. دۆڤ گ

گلکی ننـا، ھشــتا بیسـت و چــوار ســعاتیش تنپڕیبـوو، کــاتکیش زانــی 
و لئ ک زەرەکر پــارکســی ،ســتربدا سکیــاردانو بی دەرکــرد و ئ
  دەستنامی پارزەرایتی دڕاند... داوانام و

یک شـتک دادگـای ڕکـاریەک زانیمان ڕووداوھبت، ئم ھموومان دوای 
ـــی؟  ـــا دۆڤ ئوەی دەزان ـــوو ل  عباپۆشـــینکی سیاســـیان. بم ئای ـــاتر ب زی
 رچـــاو، کب ـــای ـــا ندەکـــرا بشـــتکی سروشـــتی ھاتب ـــ؟ ئای دەکـــرا ئو بزان

ــامک وەک بنمــای ئگرکــی  ــارداوان ــا ل ھواســینک؟ لگڵ ڕزگ بوونی ب
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ڕانـد، ک پـدەچوو ئوەشدا، ھر بدەسـتکانی خـۆی، ئو پـارچ کـاغزەی د
ۆیـی. ئو ڕکی ڕگادوا تروسکی ھیواشی ب. ئو ب بوای تواوە لسر 

  ەکی.ڕبازئامادەی ھموو شتک بوو، بجگ ل بنماکان و 
 ستوو جۆرە ھژووی بکی میشینرێ پکوێئ ؟  لیھ  

ــاغزکی ــکن ل ک ــد د ــامی ئوم پگیشــت، ئویــش چن ــا یک ن  مــن تنھ
  پڕپووت. ئو نووسیویتی:

  "گورەم،
و  "مــن لی لزنم و  ھانـــدانم بـــۆ ئوە سوپاســـت دەکـــمە ڕۆژنـــاخی د

دا بک  چارەنووسیانرچیـیھ ،م بواو خـاترجخشی. تـۆ تڕووبـدامنت ب ،
ەی وات لـدەکا بخـۆتوە ڕبازناکم، ئو  ەی پی گۆشکراوم لبیرڕبازئو 

، منـیش دەزانـم چـۆن بـۆ شـڕەفکی خـۆم ٨٧ھـز بـو بخشندە و ب شاناز
  لسر پ بوەستم، بۆ شڕەفی سربازکی جنگاوەری عیبری.

 کناوبــــانگب التینــــی وەک چــــۆن کــــۆپل واژە زوالو دەســــتدەکــــرێ  ئ"
'،ـدەDulce et decorum est pro partia mori’   وم لنم. بکـاربب

واژەیو دەســتئ مــوایدا پکــو   ســاترزان فــرۆش بر ھوەک ھخــۆی ن
توسداریش: 'تۆ ھیچ دەرەتانکی دیکت نیی'. لوانی ئوانیش لسـر ئوە 

  ھق بن. 
 "ھــبت، دەموێ بــژیم. ئــاخر کــ وای نــاوێ؟ بم ئگر مــن ل کۆتــایی

ئوەی بــــایی  ســــرەکی لبر ب شــــوەیکیپھنانــــدا بداخوە بــــم، ئوا 
بــکم ک 'ئاینــدە خــۆی  نکــردووە. دەکــرا منــیش  وا ادەکــاریم بــۆپویســت ئام

ــاخود  ــدابوو، ی ــنم پ ب وە کــای ــارەی گرتب ــی ئوک وە'، جتــدۆز ل خــۆی ب
کاتدا وتم جھشتبا و ئاسایشپارزان ل ئمریکـادا ژیابـام. بم خـۆ  ھمان

  ادات.ئوە وەک جووک  و بخاترجمیشوە وەک زایۆنستک دنواییم ن
کـراوە. یکیـان  جووەکـانوە بانگشـیان بـۆ ل الین"زۆرن ئو بیردۆزانی 

ــــــــی و  ــــــــوانوەی (ئاسیمیالســــــــۆن) ک خۆبدەســــــــتوادانی نتوەی ئو ت
دوو واتــــای  و  دانی دینیشــــ، ئمش بــــ ســــەوردەوردەش خۆبدەســــتو

                                                                                       
  ابۆتنسکیەوە نووسراوە:ئەمە لەو سرووتە وەرگیراوە کە لە الیەن  ڤالدیمیر ژ  ٨٧

ن و بە ئارەقە   بە خو
دەگا   نەوە دوای نەوە پ

ز   شاناز و بەخشندە و بەھ
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ــوژی گلــی جــوولک دەگینــ. دووھمیشــیان ئوەی پــی دەگــوترێ  خۆک
ۆنیســـتکان و ئو ڕگـــایی ل دانوســـتانکاندا پشـــتیان پبســـتووە، بـــۆ زای

ھمـــوو جیھـــان ئوە کاروبـــاری خـــک ھـــیچ جیـــاوازیکی لگڵ ئـــاوگۆڕی 
امان قایلن، ئوا ئامـادەی قوربانیـدان ڕدا نیی. ئو خکانی بو جۆرە بیزنس

ـــیش ئامـــادەی سازشـــن، لوانشـــ دەمودەســـت ئاســـتنگ ـــین و بردەوام ی ن
بخــوقن، بم ســرەنجام گیتۆکــان کۆتــایی پــدن. ئوســا بــا ئــم ئوە 
لبیرخۆمان نبینوە، تنـانت ل گتـۆی وارشۆشـدا سـ سـد ھزار جـوو 

  ھبوون.
وەی مــن  "بکــدانرەیی لگــاگـور ڕی ڕگــااسـت، ھــی ڕوھ ک ،ی ئیرگــون

ــــاتوە و بم لیک گزی وتک شــــمان خۆشــــناب، سیاســــییان رەت ناک
چونک نیشتمانی خۆمان. خۆ ئگر ھوـی سیاسـییان ئاکـام خـوازراوەکی 

ب ک -بـۆ برگریکـردن ل نیشــتمانکمان بدەسـتوە ندا، ئوا ئامادەباشـی 
و ئامــانج و داردەســتک وھمــ ب -یی دنیــایی ھبــوونی گلکمــانمــا تنیــا

 .ـــــارادای ـــــائوەش  ھر دەبـــــلئ ـــــان بـــــ لو ی گـــــرتڕگ نبری جووەک
وشـمان دەبـ بوەسـتینوە انماندا؛ بۆ ئوەی لسرپ برامبر ئوەی تڕۆژ

ــــین و  و ئامــــادەی باریشــــدا ئو شــــت بــــۆ ســــدارەش  ل ھنــــدێجنــــگ ب
ـــانیش ئوە دەناســـرێ ک نیشـــتمان ب خـــون  ـــۆ جیھ ـــارسربکشـــ. ب  ڕزگ

  دەکرێ.
کــات دەنووســم، ک  "مــن ئو چنــد دــان چــل و ھشــت ســعات بر لو

 چوسـنرەکان دــن تــا کــردەی بکوژییکیـان ئنجــام بــدەن، لو ساتانشــدا 
گر ھاتبــا و بــژاردەیکم ھبووبــای بــۆ  مــرۆ درۆ ناکــا. مــن ســوند دەخــۆم ،

ــایوە، ھر ھمــان  ــائوەی ســرلنوێ دەســتم پکردب م ھــدەبژاردەوە، ڕگ
  ر مندا.ئمش ب گودان ئگری لکوتکانی لس

  سربازی  دسۆزتان
  دۆڤ" 

دوو وادەنمــای لخۆشـــبوون دران ئنجــوومنی تـــایبتی، بم  ل کۆتاییــدا
 ل الیندۆڤ گرەنوە پشکش نکرابـوون.  یکمیـان  ل الینھیچ کامیان 

بڕــز  فرانــک گــرەنری مــامی ل وت یکگرتووەکــانی ئامریکــاوە پشــکش 
لبر ھۆکـــاریی بنمـــایی تکنیکیـــیوە رەتکرابـــووەوە. کرابـــوو. داوانمکش 
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بم ئامـــــاژەیک لو حــــــوکمدا ھبــــــوو ک 'کــــــۆمگیکی جــــــوولکی 
ــامیک پشــکش بکــا بوەی ھــانی شــارەوانی  ســرنجاکیش'  دەکــرێ داوان
تلئبیب بۆ ئم کارە بدا. ئم داوانامشـیان دووبـارە رەتکـرایوە، ھرچنـدە 

، ک گـرەنر ھواســراو گیشـت کـاروانی پــاوان ڕوویـدا ئمش دوای ئوە
  نمرەکانی مژوو.

 کی دیــکمــانشــتھ دا  لکــاغ ــداقۆن ــانی ڕووی ــایبتی بریت ، ئنجــوومنی ت
کی دیــککــوژیوەی دۆزی کۆمکالکــردنریکــی یکی  خریتدابــون بــوو ل

ـــاوە  ـــی ئفریق ـــاری زین ـــدائفســـانیی ل کن ـــدان ڕووی ـــانی بوو. چن ئفریق
ــارەکی  ــوو، چــونک ژمــارەیک ل ھــۆزە نی ــان بســردا دراب بیــاری مرگی
خۆیـان کۆمکــوژ کردبـوو. پارزەرەکشــیان داوای پـداچوونوەی بــردە بر 
ئنجـــوومنی تـــایبت، ئیـــدی جبجکردنـــی حـــوکمی لســـدارەدانک چنـــد 

ــدرا.  نامیکی ڕســان دەســتدارە بریتانییکــا ل کۆتاییشــداجارــک وەخرن
ــ ــا: بوەی داوان ــان داھن ــار ل انوی ــایبت ک ــۆ بردەم ئنجــوومنی ت میک ب

وەخراندنی جبجکردنی بیاری حوکم دراوەک ل  ھرمی ژر دەسـتی 
  تاجی بریتانییدا ناکا.

دۆڤ گــرەنرەوە  ل الینزۆر ھفــت بســر پۆشــینی جلــی قــورمزی مرگ 
زاردا ئو چــاوە زینــدانیی تنییــایی  شــکندرا. ســ تــپڕین. ل کۆتــایی ئــا

ســربازە گیــراوی دیــکی ئیرگونیــان خســتن ژوورەکی، ک یشــل درــزنر 
ـــای ئالکۆشـــی و  ـــدرا)، مۆردەخ ـــراو حوکم ـــاوم و گی ـــاوی دۆڤ رۆزنب (ک بن
ــــــدانک (حســــــیر وی قامچیلشــــــ وان لــــــوون. ئ ــــــزنر کاشــــــانی ب  ئلی

ســــ ئفســــرەکی دادگــــای ســــربازی ک میــــدانکردنکدا) گیرابــــوون. 
مــلوە تــا مــردن  : "تــۆ دەبــ بڕایگیانــدکوەکانیــان لســر کــرد، یککیــان  

  ھبواسری."
  ئیدی ھر س حوکمدراوەک سروودی ھاتیکڤایان گوتوە.

سبارەت بوە، ئم ھۆشدارینامیکی دیـکی تونـدمان دایوە دەسـردارە 
بـزانن  وپـاتکردنوە، شـتکی غشـیم و گوجـانی وابریتانییکان. بۆمـان دو

ب کوشتنی چند دیلکی جنـگ ورەو گیـانی گنجـانی گل بشـکنن. "ھرگیـز 
گـاریخوازی وا بھـز  لنـو خـون و تـوڕەیی ڕزبزووتنوەیکـی  ل مژوودا
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عیبریدا سریھنداوە." ئم دووبارە پمان گـوتنوە ل بـری ئودا ئوانـیش 
 وە.دەبیان بدەنکباجی تاوان  
ـــوەریل فبر ـــایکی ڕکی زوودا ی ـــارکر ل پۆســـت و پ ـــد، ژەنڕاڵ ب ایانگیان
  نماوە.

ــوو.  ــی داپۆســینی گلکمــانی دەدا،  دوژمــن ب وھ ر، کــارک ــم  ب بالی ئ
ـــم بیـــاری کوشـــتنی ئومـــان دابـــوو، لـــ ل جبجکردنـــی بیـــارەکدا  ئ

پشــت شــوورە و قی تلبنــدا  خریکبــوو ل شکســتمان ھنــا. چنــدین جــار
بیگینـ و ل کـونکی خـۆی دەریبھنــین، بم ھمـوو کـات بخـت یــاوەری 

 شــت. 13بــوو دەردەچــوو. لھجتــی بوە ودزیــی برایریشــدا بی ڕۆژی ف
مرگــی  درــزنر، ئالکۆشــی و کاشــانی  بر ل دەرچوونیــدا، بیــاری حــوکمی

  سلماند و واژۆی کرد. 
، ڕایگیانــدمــاک مــیالن  ژەنڕاڵپاســاالرە نــوکی ھزەکــانی بریتــانی، وسو

جبجکردنی حوکمی ھواسینی ھر س گیراوەک ئنجام نـادرێ تـا دۆزی 
  نبتوە. ئنجوومنی تایبتدا یکال ل بردەمدۆڤ گرەنر 

د ئیدی تا دەھات قورمزی پۆشـانی مرگ ل چـاوە زینـدانکدا، ژمارەیـان زیـا
یـش حـوکمی "ھواسـین  F.F.Iدەبوو. ل ئازاریشـدا موشـ باتـازانی ئنـدامی 

بمــل تـــا مـــردن"ی بـــۆ بــایوە. ل ســـرەتای ئپریلیشـــدا دیســـان ئفســـرە 
یککیـــان ئو کشـــ  ل کاتکـــدابریتانییکـــان کوەکانیـــان کـــردەوە ســـر، 

وو، ی ئیرگـــون بــــڕکخـــراوحـــوکمی بـــۆ مـــایر فاینســــتاین ک ئنـــدامکی 
 ــر حــوکم ــاوە ب پی ــدەوە. ئو دوو الوە ب گــوتنوەی ســروودی ھاتیکڤ خون

  خوندراوەکیان چوون.
کســش تــا  جبجکردنــی حــوکمی ئو دوو ڕایگیانــدحکـوومتی بریتــانیی 

ـــــــایبتوە،  ـــــــوومنی ت ـــــــرەنر لالی ئنج ـــــــوونوەی دۆزی دۆڤ گ یکالب
  بھواسراوی دەمنتوە.

و بپشــــتمان ب مریکــــی دانــــانی ئــــســــتبوو. خبوان نی ئرمیــــیف ــــن
  بکین.  ڕزگارنخشیک بووین ک گیراوەکانمان  بھز 

بژاردبوو یک بـوو لوانی بھنـدمان ھگرتبـوو. ئـم  ئو پالنی ھمان
ن میلمان لبوو کردەوەیکی نمایشان ن ئۆپراسیۆنکی خۆکوژیان ئنجـام 

 ڕزگـارداردەرانـی  ی لل دەستمانویست  ھاورکانمان بدەین. رکوڕەوان دە
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بکین. ھرچندە نخشکشمان ل سنووری محاڵ دەخشا، بم ھشتاش 
دەرفتکی سـرکوتنی ھر تـدابوو. ئـاخر ئـم ئزمـوونی خۆشـئامزانمان 
لگڵ ئۆپراســـیۆن ئســـتمکاندا ھبـــوو. ســـرەڕای ئوەی نخشـــکمان 

  چیانی مترسیداری ھبوو، ل ملمان دایبر.سروشتکی سر
زرپۆشـکی بریتــانی خریکبــوو دەچـووە حوشــی زینــدانکی ئۆرشــلیم، 
ــانی  ــد پۆلیســی بریت ــدا چن وــدکرابوون. ل ــدا بن ــانی ت ئو شــونی پیاوەک

 گرتبـــــوو، کرمیـــــان ھی فنـــــامگب ڕووکـــــۆمرپرســـــانی ڕووبی ب
ـــ کـــوو. ی ـــدانک کراب ـــوای -باشچاوەشـــك-ک لو پۆلیســـانزین بچـــت  دەب

  ،ککـدانووسینگکات کـرد.  ل کدەرگـای  وە و رووی لسـوڕای کپۆشـر
ئو شــش کسـ حـوکم بســردراوە، ک  دەبـوایلو سـاتدا ئامـاژەک درا، 

انییکیـــان بـــوو، ڕۆژل حوشـــکدا بـــوون، وادەی بـــۆ راھنـــان  ئو کـــات
ر ب دەبوایکسی و دەسـتیان دابـووای کپۆشـزر لومبو تـن ازیان دابای

ئو چکــــــانی بــــــۆ ئو مبســــــت ئامــــــادەکرابوون. پۆلیســــــیش بســــــر 
 .دا زاڵ دەبـکانی دەروازەکوانڕەشاشـپاس کپۆشــو زرکانی نقوڕسـ 

بتوان بنـو گوللبـاران و پشـۆکاوی  ل کاتکداپاپشتکی زۆر باش دەبوو، 
  تانی ئودا بنو دەروازەکدا تپڕێ. کاربدەس

ـــز  ـــانت گیـــدیش ھرگی ـــۆ ئم چـــاالکیی جۆشـــدرابوو. تن ھمـــوو ئیرگـــون ب
 داویســـتیبووبـــوو. (یـــۆول) پکار نوە دەســـتبجۆشوخرۆشـــ وەنـــدە بئ
سرەکییکانی ل کـاغز و بگنـامی فرمـی بدەسـتھنابوو. فرمانـدەیتی 

فســـــرەکاندا  تـــــا ئوپڕی وردەکـــــاری چـــــاالکییک لســـــر داخـــــوازی ئ
  لکدرابووەوە. ...

ــــوون. ئوان ئرک ھرە  ــــاییوە چــــاودر ب ــــانی ب وری شیمشــــۆن و پیاوەک
پشتر دەستبسـر تومبلکـی  دەبوایقوڕسکیان لسر شان بوو. ئوان 

زریپۆشدا بگرن. شیمشۆن ئو جنگـاوەرە کۆمانـدۆ کـارامی، چنـدان کـاری 
ی ئازایتیانی ئنجامدابوون، ل لو دۆزەدا دوو مرج ھبوون سختوئاۆز

کی چارەنووســاز بــوو،  دەبــواییانــدبان. شــتــی گجبدەبــوای  ی لکــردەک
کی گونجـــاو و بوەختعاتـــاکی ڕۆژ ســـ ـــووای. ھروەھـــا  ڕوون ـــوایب  دەب

 کپۆشـر زرـک بوەی ھـیچ زیانـئب ک دابگرتبـایپۆشـر زرسدەستی ب
 بــدرن، ھروەھــا بــ دەکــرن ئــازار ێ، بــ ئوەی ئوانی دەســتگیربــکو



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

402 

ئوەی ئوانی لنو زرپۆشکشـدان دەرفتـی ئوەیـان ھبـ ھبـن یـان 
ـــاخر گر وا ـــدەن. ئ ـــادارکردنوە لب ـــی ئاگ ـــووای زەنگ ـــ نب ـــوخمی لپ  ئوا ت

 کـــو گرتووخـــان ن ـــردن  ل دەســـتبســـردادان و لخشـــتبردنیان و دزەک
  وو، ھموو نخشکش  بھودە دەمایوە.دەچ

ی سـرەکی ڕگـادا شیمشۆن و دەسـتکی چـاودری ڕۆژبدوای  ڕۆژئیدی 
ئۆرشــلیمیان دەکــرد. چاوەڕوانییکشــیان بھــودە بــوو. زریپــۆش تــدەپڕێ، 

لگیانــدا بکوتبانــای تق و لکــدان. دەکــرا  دەبــوایبارکــدا  ل ھمــووبم 
ــراوەشیشــمۆش لو شڕەشــد ــ  ا ب ــ، ل ــاتب ــانی  ئو ک زرپۆشــک زۆر زی

پدەگیشــــت و بککــــی مبســــتکی ندەھــــات. ئــــم بھیــــوا نبــــووین.  
ـــان دەکـــرد.  ھاوڕکانمـــان ک ل ئۆپراســـیۆنک ئاگـــادارکرابوونوە، چاوەڕی
ئوان ئارامگربوون، بم ک دەتوان بچت نـو قـوویی ترسـکیان؟ ئـاخر 

ل  ڕۆژھـی ژرزەمینیـی؟  -ت قویی مڕاقی ئوانی دەرەوەک دەتوان بچ
یش باری وریایی و ئامادەباشی ئیرگون بردەوام بوو. شـو دوای ڕۆژ دوای

  شو رادەبوورد و تنھا ھیوامان بۆ دەمایوە.
 وە 14للیمئۆرشــ ر، ئالکۆشــی و کاشــانی لــزنر، درــدا، گــرەن ی ئپیلی

  نی عککا.گوزرانوە بۆ ق زیندا
ندەکرا خیاڵ بـۆ ئوە بـوا ، ک بریتانییکـان ئوانیـان بـۆی گواسـتۆتوە، 
ـــارەی نخشـــکمانوە  ـــان لب ـــ. ئوان ھیچی ـــان زانیب ـــازی ئمی گـــوای بنی
 دەزانـن، ک خشـو نب وساتر ئگریان ھوارانی دەزگای ھزانیبوو. سن

ن، ئوا گیراوەکانین ھر ل زینـدانی ئم دان دەخوننوە. خۆ ئگر زانیبایا
  کرەکانیان دادەنا. ڕزگارئۆرشلیم دەھشتنوە و داویشیان بۆ 

شکۆ داوەشـاوەکیان  ن،بوو ئوان پالنی خۆیانیان ھبوو. ئوان لبرئوەدا
چاک بکنوە. ئوان خریکی نمایشـکرن و نیشـاندانی دەسـتکیان بـوون. 

ـــان دۆزیبـــ ـــا جووەکـــان دیســـان بـــاری ئوان ســـاتی لباری ووەوە. دامودەزگ
ـــــی  ـــــان دژی جنگـــــی ژرزەمینی ـــــدنبوو. ڕاگیانـــــدجنگی امی نـــــاو ڕاگیان

ــان ب ڕاشــکاوی پشــبینی ئوەی دەکــرد بو زوان 'تیرۆرســتکان'  جماوەری
  لناوبرن. ئیدی بریتانییکانیش تیشکی سوزیان بینی.

ۆی ل تاریکیـدا ئنجامـدا، وات بم لسداردەرەک دەترسا. بۆی کارەکی خ
ئیشــکی نوەک ل ئۆرشــلیمدا بکــا بکــو ل عککــای دوور. تنــانت دوای 
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ــا، ڕاگواســتن ، شــتک ھــی خم ڕایگیانــدی ھر چــوار گیــراوەکش بــۆ عکک
لخواردن نیـی. (سـتبس) ئفسـری زانیـاری گشـتی حکـوومت ل لـدوانکی 

نــی جبجکردنــی حــوکمی ھواســینکان تــا ، دواخراڕایگیانــدناموانیــدا ڕۆژ
یکالبونوەی دۆزی بردەمی ئنجوومنی تایبت ھر دەیخـوا. یاریـدەدەری  

 نینگھـام بڕال کی، ژەنفـۆنکۆمسیاری بالی گوتبـووی:  تزەرەکپـار ب
  "بوام پبکن، ئم ئو کوڕە بستزمان لدار نادەین."

تبس)ی پشتاســتکردەوە، برپرســی ق داواکــاری گشــتیش بونــامی (ســ
امی داواکـــاری گشـــتی ســـلماندبوو، بـــانگی مـــاکس ڕاگیانـــدنزینـــدانکش  

کریزمان، پارزەری کوڕەکانیشی کردبـوو ک بچـت و سـردانی بریکارەکـانی 
  بکا...
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  20بندی 

  بگنامیکی تراژیدی
  

تــایژوویــی حکوومکی میشــینو بــاوەڕەدام ھــیچ پبــوو، لوە نتی وەک ئ
ک حکوومتی بریتانی ل فلستین بیاری مرگی بوشـوە ترسـنۆکان و 
نھنیـــیوە ئنجـــام دابـــ. دەســـتداران پیمانیـــان دابـــوو جـــارێ چـــاوەڕی 
ــــردین. ئوان  ــــکن؛ کچــــی لخشــــتیان ب ــــایبت ب ــــاری ئنجــــوومنی ت بی

ـــــــاری ھپســـــــرایا ـــــــدبوو، ھشـــــــتا بی ـــــــدای، بم اردنک لگنگیان ۆڕی
  دەستخرۆیان داین.

ل ئمریکـاوە  یان ب ھلین فریدمان، خوشـکی دۆڤ گـرەنر دا، کڕگئوان 
بوو، ســردانی بــرایکی ل زینــدانی عککــادا بکــا، دەشــیزانی لوێ چــی ڕاھـات

  چاوەڕی دەکا. 
سی و شش سعات دوای گواستنوەیان ل ئۆرشلیموە بۆ زیندانی قی 

وتـــدا  ل سرتاســرییکی تونــدی قدەغکردنــی ھــاتووچۆ ڕســا عککــا،
س  گیرایزار کد ھفت سـر. حبما ر کـران. لسـکـانی خۆیانـدا دەستب

شکر بواوی لنگی تکانیان  تیپ و ھپۆشـرباز و تانـک و زرخۆیان و سـ
ـــان دا  ـــۆنینکی عککای ـــۆ ئوەیدەورەی ق ک ـــابن ل ب گیشـــتنی ئو  دنی

  وار سربازە جووە دیلدا.چ
 ــــــی 16ل ــــــز ئیســــــائیلدا ل 1947ی ئپریل ــــــان ھزار کس ل ئرت دا، دەی

ــــی  ــــانیکی زوو میل ــــوێ لڕادیۆبرەبی ــــا گ ــــادا ت ــــان ب ــــوی  کی ــــی ن واھ
پخشکراودا بگرن. دەنگـی ھواخـونک ھـات: لیـا پـۆرات بونـامی فرمـی 

و. ئوە دەنگـــــی ژنکـــــی خونـــــدەوە. بم ئوە دەنگـــــی جـــــاڕدەرەک نبـــــو
  جوولکی گنج بوو ب ھنسک و فرمسکوە. 

"ئم سپدەی ل زیندانی عککادا، دۆڤ گرەنر، دۆڤ رۆزەنباوم، مۆردەخـای 
  ئالکۆشی و ئلیازەر کاشانی ھواسران."

ــانت ل کــاتی ھواسینکشــیاندا  ــان ب ڕگتن ل وڕەســمی ئۆلییــانش ڕی
  .باینوە ندراڕا الین
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تی بی گیـانی مرۆڤـایرانیكی جـوامتمـوو چۆنـایر ھدیاربوو دۆڤ گرەن 
 یـادەوەری، کـات ئاوسـبوو ب تـدا، کژنـی قیامـوارەی جئ ل .نابجۆش ھ

 ل بردەمھمــوو بنــدکراوەکان و بخۆیــان و پۆشــاکی ســووری مرگوە 
مزــــــک دانیشــــــتبوون و رابیــــــیکش ل زینــــــدانی عککــــــادا ھقــــــایتی 

ــک ل ٨٨ئیکسۆدۆســی ــد جار ــدنوە. دۆڤ رەنریــش چن ــۆ دەخون (کــۆڕەو) ب
ــدان.  ــووی دوو پاســوانکانی زین ــدا کورســیکی خــۆی داب چــاوە زیندانکی
ئاخر ژووری زیندانک زۆر بچـووک بـوو، شـونی دانیشـتن بـۆ پاسـوانکان 

ر لـــرەن ـــدی دۆڤ گ ـــوو، ئی ـــدا، ک مرگ  ندەب ـــی قیامت ـــوارەی جژن دوا ئ
ــان  وانی دەبــوو، بمــ ــارشــیوەیکی میواندۆســتانی ئاســایی و نریتی ی ڕەفت

نواند، شـونی خـۆی دەدای ئو دوو پاسـوان بگـانی ک لسـر سـریوە 
  وەستابوون و نونرایتی دوژمنکی بوون...

ی دوژمـن بـووەوە، ئـم یـاخیبویکی نشـژاومان ڕووبڕووکاتکیش خۆی 
انییکی مرگ ل قی عککـادا، ئفسـرە بریتانییکـان بینی. ل چاوە زینـد

خونـــدەوە.  بیــاری حـــوکمی مرگـــی ســلمندراوی سووپاســـاالرەکیان بـــۆ
دەخــوننوە،  بــوو ھر کاتــک حوکمبســرداکراو  بیــارەکی بــۆ ئاســایی وا

وە لبر بیـارەک ەتی کربـووەڕدەب  ھست سر پ، بم دۆڤ گرەنر 
بســــــتو ھوان بگــــــرێ. ڕ. ئکــــــانی" ئــــــزی "قانونەتــــــی کردبــــــووەوە ر

لسدارەدەرەک ھوی دابوو ھیسـنت سـر پـ. ئوان لشـیان دا. کچـی 
دا، خــۆی لوە ندەســتدوا وگــو خــۆی ب ت لــان ــا، تن ــرد؛ ئو جنگ رە نب

  گۆرانی دەگوت. ا، ک برەو پتی سدارەیان برد،ساتیشد
گـــۆرانییوە  زینـــدانکدا بـــۆ بردەم پتـــی ســـدارە ب لگڵ ئودا ل چـــاوە

ــردن. ئرێ  ــازەر کاشانیشــیان ب ــزنر، مۆردەخــای ئالکۆشــی و ئلی ل دریشــ
ـــن بردەســـتی  ـــان بیکوە کـــات کوت ـــ ئو جنگـــاوەران، ھر چواری دەب

ـــــ؟ ئمش ئو  ـــــان گرتب ـــــرکر چ برگی ـــــۆرتســـــووپای داگی ل  ی کڕاپ
دیوی دەســــتی ئفســــرەکانیان کــــراوە، کــــاتکیش تــــۆ زینــــدانکیانوە ئــــاو

دەبـ، ک  دەیخونیتوە، سرنجکی سیرت سبارەت ب دی ئوان بۆ پیدا
  ئوێ دەم ئو پارچ کاغزانیان ناردووە:

                                                                                       
ائیلە لە میسری         ٨٨ انی ئیس ەک اژە بە دەرچوونە کۆڕەوەی رۆ بی تەوراتە. ناونیشانەکەشی ئام دووھەمین کت

ز ش زایین. وەرگفیرعەونیەکان و رزگاربوونیان لە کۆیالیەتی لەسەر دەستی موسادا لە سەدەی س   دەھەمی پ
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ــارم ــا، بی ــش ویلھلم ــو  "پ ن ــدەم ــومبلک بوەســتنم و خــۆم فب ــوو ت داب
ـــال. بم شـــوفرەک جـــوی دا و  ل دەســـتســـووکانکی  بیســـتانی پرتق
، ک ڕۆیشـتخـرا سـووپا  ڕگاتومبلک برەو ئاستنگ تلبندەکی سر 
 کلومبڵ تگل ندەکلببوو. تدوایو  ڕۆیشتسووپای ل وێ  لخشـا، ل

ــدەکی دووھم رایگــرتین.   لو کاتــدانیوەســتاندین بم ل ئاســتنگ تلبن
ن لــر ت تقلکردنمــان و تمبلکشــمان ب دوژمــن دوامــان کو تفنگــی ب

ــانی لــوولدرا و  دەورە ی تفنــگ و دەمانچکانیــان تگــرتین. ئــم ھــیچ دەرەت
ھــــــاتین کلومبتــــــ مــــــابووە ، لمـــــان بــــــۆ نکانمان  دیکدەر و دەســــــت

  (رەکشـوف)وتبـوو، مۆردەخایشپشت ک کی بیوە. ئیلیازەر گوللرزکردنب
دەرچووبــوو، بــرینکی کــونبدەر بــوو.  . گــوللکی لــوەبر شــانی کوتبــوو

ــــم و  ــــرکم ل پشــــت درا و و کوت ــــن زەب ــــومبلک دابزی کــــاتکیش ل  ت
ی دەمانچقت م لژبووم گوکش درک. کاتو چان بوو، بینـیم  غلۆربووم

ـــوولســـربازک  ـــا بر ل ـــوو. ئو تقی کـــرد ئمم کی ل مۆردەخـــای کردب
وت و کوشــــــتی. مۆردەخــــــای نی ککریتــــــانییر بــــــرا بکــــــو بوت بک

ری مۆردەخــای دا دەمودەســتیش بســ ی لکو  دەمــانچــو ئن یــدایو ف
ئمیـان دەدا،  دەمانچکانیـان ل ئوان ب ل کاتکـداچای منـی لکوتبـووم. 

ل چـــاک ھبســـتین. گومـــان ل تقی  دەبـــوایدەدایـــن،  پالقیـــان تـــھڵ
 ریش بوو. پموابوو خریکبـوون ھموومـان دەسـتبج ھر لوێ تواوزیات

ــدە نــو زرپۆشــک دوو ــاتکیش ئمیــان گیان کســی دیکشــمان  دەکن. ک
دیـکش  دیتنوە. ئلیـازەر لوێ نبـوو. دوای ئوە ئومـان نبینییـوە. ئوانـی

و بلیـازەردا ھـاتووە. ئر ئسـیان بینیبـوو ئـاخۆ چـی بم  ندەیتـوانی ئاسـت
پیـــدا بـــوو، دەســـتبج  لنـــو تـــومبلکی بـــتدەر، ئیـــدی ســـرنجکی وا

  سربازەکان لنو تومبلک پکابتیان.
ی دوایـی سـعات ڕۆژ"ئینجا بندی لدان و تھدان دەستی پکـرد، ک تنھـا 

جــۆرە بیســت ســعاتی بدوای یک لیــان  پنجــی ئــوارە کۆتــایی پھــات، بم
  داین. 

ـــم "ب ـــۆالن، ھر یک ل ئ ـــو زریپۆشـــکی بچک ـــردە ن ـــان ب ـــدانوە ئمی ل 
ش پاســوانکان گیرفانکــانی ئمیــان ھر زووســربازکی پاســوان بــوو. 

ر بکـــردین دەســـتمان ھرمانیـــان پکردەوە، فتـــاوە  برزکـــردنابگـــرین. ڕب
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زدان وجـ، رەکانمان، نزیکی پنجا پاوەنئوان ھموو شتکیان بردین: کاتژم
و شانکانیشـیان  ژمرەکان، قم و قمدارەکان، تنـانت دەستسـڕۆژو 

کیش لوسـا وبردین. کاتوە، ئمووە بـوونھ تیش بتـایبیـان دایـن. بیـان ل
ل زگمـــــــان دا و ل ـــــــک زۆریـــــــان لدەموچــــــاو و زگیـــــــان دەدایـــــــن. کات 

ئـاو ل شـرەی برزبکینوە. وەک چـۆن  دەموچاویشیان سرەواندین تا سر
 ش بربازەکی دەکــرد، ســــیچق ــدا ف ــاواش خــون ل لوتم ــت خــوار، ئ ــاو ب ئ

 کیفخۆشیوە  بانگی دەکرد: "ھۆی... کپووی ئوم شکاند."
ھات ک نمـدەزانی. ئوان ئمیـان  گشتک ب گیشتن ئۆردوگایک کۆتایی

یانــــداین. ئف یــــدانو مدەر و ل چــــایکـــان راپلومبت ریــــز ل یــــان بم
ربازیان لی دە سـکانیشـیان  وەستاند، نزیکنگریـز دانـا و تف ب مش ئـپـ

دەکنوە و دەمانترسـنن،  ئوە دەچوو، تاقیمان سوارکرد. ھر دەب بیرم بۆ
بۆی ھیچ کسـک سـری خـۆی نوی نکـرد. لو سـاتدا ئفسـرک بغـار 

ڕاسـتی دەیانویسـت ھر  بھات و سرکۆنی سربازەکانی کرد، دیار بـوو 
لوــدا ســاردمان بــکنوە. ئینجــا ئمیــان بــردە ژوورــک. لو ژوورەدا بــۆ 

لو ھر  -مـــاوەی نیـــو ســـعات ئمیـــان ھشـــتوە. ھمـــوو کـــاتکی ئوێ
ئـــم دەســـتکانمان ھر برزکردبـــوونوە. دوای نیـــو  -گیرابـــووین کـــاتی

لھــاتبوون، ئمیــان خســت ســعاتک، دوای ئوەی دەســتکانمان وەک برد 
نـــو لـــۆریکی گورە و لســـر بۆدیکیـــان درژکـــردین. ئوان ئـــقکی 

ی دەربھــــنن. کــــاتکیش ل دەســــتدەســــتی مۆردەخایــــان بینــــی و ھویانــــدا 
ی لکــقھــات،  ئــقامــک دەرن ــدابوو قامککــان تــا ھزی شــاان تــان ڕاک ، وای

. ئمیــان گیانــدە مــۆگیکی زانــی پنجکیــان شــکاندووە، ئوســا لــیگڕان
 ــک ل کی نکــردین بمــانبرمــانی پک فرفســــش ئول ،ــک نناســراوی دی

نھـاتبوو،  کۆیتکان. ئوێ ناندینک بوو، دیـاربوو مـاوەیکی زۆربـوو بکـار
ھمـوو کۆیتک پازدە ب چل و پـنج پـ بـوو. لوـدا جلکانیـان داکنانـدین. 

ل وی ئمیـان لیکـدی بسـتبووەوە، جلکانمـان ھر یان بـرد... لبرئشتک
ــانوە. دەســت ــۆ ئوەیدا م ــان ب ب ــن  دەســتوە جلکانی ــوایب ــوو  ب دەب ھم

ھۆیوە بریندار بـوون. کـاتکیش  ابکشن و دەستکانیشمان بڕھزی خۆیان 
یانتوانی بکان  نشان جلدەسـتڕاک نلمماندا بـدڕنـا و ون، تیخکیان ھوسـ

  دایک بووین.  ەی لی لڕۆژ. ئم لودا روتوقوت بووین وەک ئو دیاندڕان
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ـــــاربوو فرمـــــان و  ڕکخـــــراو ب شـــــوەیکی"ئوان  ـــــان دایـــــن، دی پالماری
ــــن ئینجــــا  ــــان دەدای ــــۆرە لی ــــوو. ئوان بن دەســــتووری ئفســــرەکانیان پب

موویان بم دەردەیـا ھرباز ئـنج سـزەمان. چوار یان پو وتنوە ککن ی
دەبوون، کسانی دیـک جگیـان دەگـرتنوە. ئوان  پکردین. کاتیكیش ماندوو

ب ب ،کۆمستللکیان  کنـداممـوو ئھ یان دەسـرەواندین، لت القپ و ب
دەدایـــن، لســـر تـــا بری پـــ ھـــیچ شـــونکی ســـاغیان نھشـــتینوە. ھـــیچ 

ــــانکی ســــانوەیان ندایــــن. لنــــو ھمووشــــیاندا دوو  ل پۆلیســــیان دەرەت
یان بدتر بوون، دیاربوو ھر بۆ پاسوانی ناردبوویانن. یکـک لوان ھموو

 یدان کـردین. بسـیرمک، ئیدی پشت و الق و زگی حترەقدەستی دابووە م
ـــک لو لـــدانان دەســـتی  ئلیـــازەر شـــک کـــایم گۆلۆرزیشـــی ی ا و پشـــتی ح

وت و بورانـدمیمـل ک  کم بڕا. منیش زەبروەرگوپتـا  شـ زمم بوە. ئ 
 چـــی درەنگـــان بردەوام بـــوو. ئینجـــا ئفســـرک ھـــات و فرمـــانی پکـــردن 

ھنـــاین بکـــو  دیکمـــان لـــندەن، ئوســـا ئمیـــان شوشـــت و پتۆیـــان بـــۆ
ــان بسرســرماندا کــرد،  ــن. ئوان ئاوی ــوایبخوی ھریکشــمان ئوی  دەب

، ئـــاخر ھر خونمـــان دیـــک بشـــوا. شوشـــتنکش دادی برینکانمـــانی ندەدا
ڕو و روت و لر چوارمـان، توە. ھر دەچۆڕا، دەمودەست پـیس بـووینبل 

ـــاوکوەک راخســـتبوو، دوو  ـــان لســـر ن ـــدەلزرین، پتۆیکم رماش ھســـ
پتــۆکی دیکشــمان بخۆمــان دادا. (ئوەش ھمــوو ئو شــتان بــوو ک لو 

ی خوارد، ئینجا پاسوان شوەدا پیان داین.) زۆریشی پنچوو سرمان گژ
ر  ھــات، بھ مــ ــردین. ئ ــانی لســر الب ــمی ھســاندەوە و پتۆک ــلق ئ پ

  پازدە خولک ئو جۆرە موانمان دەھاتن.
"برەبرەی بیــانیش فرمانیــان پکــردین ھبســتین و دەموچاومــان بشــۆین. 

رەق  ئو پتۆیانشیان پدابوون لبر ھمـووی پی خـونی پـدا وشـک و
ھنیـــان  ەنگکشـــی گۆڕابـــوو. دوای خۆشوشـــتنمان جلیـــان بـــۆڕببـــووەوە و 

م دەبوایوە. ئیـدی بداینیان نمئ ل وەکانیان سجـۆرە  بمانپۆشیبان. پ
 اک بــۆ "ژووری تیمارخــان". لڕپمــان ل پــارچ قوماشــکی زبــر وەرپچــا و 

قۆنــداغ تفنــگ ب  شــدا تووشــی ھر ســربازک دەبــووین ب مســت یــانڕگا
پاسوانکانیشمان خۆیـان ھر لگـورە ندەبـرد. ئـم بدەسـت  لیان دەداین،

کشـدا بـۆ مـاوەی سـ چـارەگ غار بدەین. ل تیمارخان دەبوایبرزکردنوە 
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پزیشـکک  ئو کـاتیگـرتین، بـ ئوەی  ھیچمـان لـبکن، تـا  ایـانڕسعات 
  ھات.

کی بپزیشـــک، پیـــاو" بـــا نـــی کـــورتمت کانمـــانی پشـــکنی و لبـــوو، برین 
ربازەکانیشــی پرســی  ئــاخۆ بس ل زمو بر بما نیــازن ھۆن. گنــدا بــ

 "وە. "زۆر باشـنـدەکوامـان ل وە، کمیـدایی وەگردەب ربازەکانیش بس
 ــی ل ــان دەزان ــچموە." (وای ــان دەپ ــر برینکانی ــن دوات ــوت، "م پزیشــکک وایگ

  ئینگلیزی ناگم.)
بووین، اتھـــ بـــۆ ئو شـــونی لـــی ڕگـــاھمـــان  ب دەبـــوایکی دی "جـــار

غاردەینوە. دیسان جلکانیان لبر داکنـدین ئمیـان بـردە دەرەوەی ژوور، 
ربازەکانمان لردا کــــردین. ئینجــــا ســــســــکیــــان بئاوۆپنــــد ددەوردا  چ

گردبــــوونوە، داوای خۆبخشــــکیان دەکــــرد تــــا لمــــان بــــدا،  لنویشــــیاندا 
ۆبخشی ئم کارە کم نبوون. ئینجا دووبارە گڕانـدیانوە نـو ژوورەک، خ

 ل ھمــووبکیـنوە و دیــوارەک  فرمانیـان بســردا کـردین نــاوکوەک پــاک
ئوســا زانــیم ئــاخۆ ئو نانــدین بچــی  پ خونــک بســینوە. ئیــدی ھر

وویـای ب دەچ. لوـدا پی وشـکوەبووی خـون بدیـوارەوە ھبـوو، دەب
 کارکردنکشـماندا ھر لیـان دەدایـن. ل ل کـاتیننوککانمان ھمانکانـدبا. 
و فرمـــانی پکــردین کنـــوش بریـــن و  ڕاکشـــاپیکیشــوە پـــۆلیس ئــمی 

حیزەرانـک  دار کـردەوە ب ەتمـانڕپی ماچ بکین. کـاتکیش  زەویکی بر
مــان نکــرد ک داوای لکــردین. وەرمـانگڕای، لــدە ئممــا لــدە. لــ ئــم ئوە

ئوان جــوت کلپچیکــی دیکیــان خســت دەســتم، دیــاربوو تبینــی ئوەیــان 
ـــانی ھاو ـــن ھ ـــوای م ـــوو گ ـــاخیبوون دەدەم. ڕکردب ـــۆ سرکشـــی و ی کـــانم ب

کاتكیش کلپچیان کردم، نمدەویست ھیچ شتیکی دیـک بـکم، لـ دیسـان 
و وتندان کلبوە. لییدا ادو زەمپچلوان کیان  ئـدەبارەکدەسـتز ل 

  کردموە.
ــان شوشــتوە... ھریکشــیان  ــک ئمی ــۆش جــارکی دی ــزیکی ســعات ن "ن
ـــاتوەوە و پالســـتری لســـر  ـــۆر ھ ـــان دکت ـــداین. ھم ـــان پ جـــوت پانتلۆنی
 رەکفسـالمـان، ئ ری پۆلیس ھاتفسدانا. پاشان ئ مئ کانی دوان لبرین

ئفسـریکی جـوو بـوو و چنـدان لکـۆرەوەش یـاوەری ناوی کارلیـک بـوو، 
نھــا پرســیاری نــاو و ناونیشــانیان  بــوون. بیــان پرســی، تمئ میش لئاســت
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ـــوڕۆژلکـــردین. ھمـــوو  ـــۆەکی ھر جرت ـــوو ب  المـــان و لو فرتی پـــۆلیس ب
ربازەکان لوەشــدا ســرەی  نرەبــوون. ب ــان بردەوام ب ــدانی خۆی ی لمگ

و ئـمی  ھا  (کارلیک)مان ال مایوە، ل دەرگی دیک وەسـتائوارە تاریک تن
بکیـــن. کـــاتکیش  بـــردە ژوورکـــی دیـــک تـــا کـــاغزی تۆمتنامکمـــان واژۆ

(کارلیک) ل ژوورەکی تنیشـت دانیشـتبوو، عریفکـی کت ھـات و فرمـانی 
 کــردین، ککپمــوو شــتشــیاوھکیش ڕ و ی نیــن. کــاتر و ســوک بکنوشــ

و گوالکمـــان. منـــیش ب  ، بویژدانـــان کوت ســـرڕەتکـــردەوەان داواکیمـــ
ھاوارمـان بگـات  بـۆ ئوەیبـدەنگ بـین،  کوڕەکانم گوت، ئیدی ئمجـارە نـاب

پمگــوتن کارلیـک تــاک جـووە ئــم دیبتمــان،  ڕوون و ئاشـکراگـوی کارلیــک. 
ان تـا لو بارەمـان دەربھنـ دەنـا  ئو پویستیش ھموو شتکمان بۆ بکـا تـا

  مردن ھر تمان ھدەدەن. ئویش بنی دا..."
ۆردوگـا ماوەیکی درژ بـوو جنگـاوەرە جووەکـانی ئیرگـون بدوای ئو ئ بۆ

ھاتبـا و  سادیستکان و دکتۆرەکیدا دەگڕان. گر تۆقنرە و ئاکنجییکان و
مۆگکمــان دۆزیبـــایوە، ب مـــادە تقینوەکــان تختمـــان دەکـــرد، ئادارمـــان 

مـان ڕاپۆرتسر پادار ندەھشت، بم ھرگیز ب مۆگک نکوتین. ئـم ل
ـــن ل–پگیشـــتن  ـــوومڕک م ـــا نب کوا ئو یکی بم   -ەســـنایتییان دنی

کــــــاران ھدەســــــتا گواســــــتراوەتوە دەرەوەی وت. دیــــــاربوو واشــــــبوو. 
 خۆش نـابین. ل و جۆرە شتانل مکان دەیانزانی ئریتانییی پـۆرتڕابی ب

مبینی (یۆل) ئوە، توێ مابووننگاوەرەی لو چوار جبوو:    ئ  
دواوەی  وەندیـــــدار ب پرســـــک، بردەوام بی"ئو پۆلیســـــ بریتـــــانیی  پ

ــ ھر کاتــک ل ســارۆناوە ب زرپــۆش دەردەچــوو، ئســتم بــوو  بــووین، ل
رایوە، لوانشـ ەک ئو گـوازڕووداوبگا. چندان ھفت دوای  دەستمان پی

  ھر وتی بجھشتب. ئو بیاری مرگی بسردا درابوو..."
 ــاوەرە جــووان ــوایئو ســ جنگ ــوو ئو ژان و ناســۆران  دەب برگی ھم

برگـــــی ســـــووری مرگیشـــــیان بکـــــرتبر.  بر لوەیبگـــــرن تنـــــانت 
 وتروی دادوەرەکانیــان بــوونوە. ئوان لوە مانــدڕووبڕووبســربرزیش 

بـــوون ک دنوایـــی دایبـــاب و ھاوڕکانیـــان بـــدەنوە لبـــری ئوەی خۆیـــان 
دنوایــی بــدرنوە. ئوان تــا دوا ســاتی ژیانیــان جنگــان . ئوان گۆرانیــان 

  گوت...



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

411 

ـــا ھر دوو انی، شـــونپی زارھاوڕکانیشـــیان، مـــایر فاینســـتاین و موشـــ ب
ە ڕۆژدگا و لبرگگرتنـی ئوانیان ل بردەم دا ڕەویئوانیان ھگرتوە، 

وانـیش لدارە. ئتـی سـر پسـ یشـتنگوان نئ ر. لـبکانیان گرتنگانت 
وابوونیان برگدا گۆرانی بی خـوای جیھـان،  دەروازەی موە: "ئخـودا گـوت

ـــــــووی." بم  ـــــــدەکردنی گردوونیشـــــــدا ھر ھب ئی ئوەی بر ل ئافری
ـــی گ ـــان ب تقینوەیک ـــپگۆرانییکی ـــات ک دڕی بو  ورە گورە کۆتایی ھ

  بدەنگییی  زیندانی ئۆرشلیمی داگیرکراودا ھنا.
کردنی ژیــــانی دۆڤ گــــرەنر، لکاتــــک  ڕزگــــارشــــڕەکمان بــــۆ  ل مــــاوەی

ھوکانمان  نوشستیان ھنا بیرۆکی "تفروتونا بن لگڵ فلسـتینییکان" 
  دۆڤیـــان پرســـی ئـــاخۆ ئامـــادەی دا. لریھســـرگـــی سامســـۆن" گـــاڕی "م

ــک لر، کاتبترەتا  بگــردارە بــرد. ســتــی ســرەو پویــان بی ئداردەرەک
ـــۆ ـــرۆکک زۆر ســـادەی، ک ب دۆڤ ســـرنجکی شاشـــی ب ـــات بوەی بی  ھ

وەی بکانی خــۆی بمــرێ لوە.  دەســتتربنی ســدارەدەرەکســدەســتی ل
نیازەک ب، ئامـادەم   بۆی ب حوسوە دووبارەی کردەوە: "خۆ ئگر ئوە

  سرم بدیواری زیندانک بدەم و وردوھڕای بکم."
دواتر توانیمان باری سرنجکی راست بکینوە. نخر، ئـم  ڕۆژکچند 

ـــ. ڕاگیانـــدپمـــان  ، بیـــرۆکک ئوە نیـــی مرگـــت لســـر دەســـتی خـــۆت ب
خۆی ژیان لب نگاوەر نابمـوو جم خـۆ ھوە. بتنک  خۆی بسـھیـوای

کاندا  بـــا بســـتینییلردەســـتی فبل می ئــــــریند وانو پـــاچووبـــوو، ئ
ی نیشاندابووین. لودا ھیچ بژاردەیک غیـری مرگ نمـابۆوە، دەکـرێ ڕگا

  جنگاوەر "دوا زەبر" بدات دەست دوژمنکی.
ئامادەکارییکــان بــۆ  بر لوەیبم گــرەنر، درــزنر، ئالکۆشــی و کاشــانی 

بــبن، گــوزرانوە قزینــدانی عککــا. ل  چقانــدنی دارەکــانی ســدارە تواو
زینــدانکی ئۆرشــلیمدا تنھــا مــایر فاینســتانی یک باســک و ل ئیرگــون و 

 بـــازارانیمۆشــ  لF.F.I وانـــیش وەک لرەوەیانـــدا  دا مـــابۆوە. ئدوا بیرخ
اوڕکانیان بـکنوە. دابوو، تۆی خونی ھ یان، گردەبان بیاریاننووسیبوو

ــــدی ئوان ھنــــووک ل ژیــــانی خۆیــــان ناترســــن، بم لوە دەترســــان  ئی
ـــام ـــرا ئنج ـــان زۆر خ ـــرۆزە ل لداردانکی ـــدرێ. ئو ترســـ پی دوا ســـ  ب
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تاکدەســـتی  بب بـــوو، کی فاینســـتاندا ھکبینینـــامر دوونـــاوی  تکیـــان ھ
  : نووسیبووئمی خوارەوەی 
  "ھاوڕیان ، شالۆم،

ئــوە شــتکی باشــتان نکــرد ک شــتکتان بــۆ ننــاردین. کــ دەزانــ بیــانی 
بچ. بب وەخران بۆمان بنـرن...  درەنگ ناب؟ تکای لمگڕن کات بسر

  ان. بھز بن. ھروەھا ئمش."ل ھمووئم بیاری خۆمان داوە. سو 
 مــ شــتن، ھمــوو نامکانمــان پگیڕۆژ"شــالۆم، ھــاوڕێ خۆشویســتیکان: ئ

 ی. ئـــــم بو دوا دەرفت دشـــــادین، بـــــۆڕوون و ئاشـــــکراشـــــتکمان بـــــۆ 
 مئــ ،یمرچــی دەربــارەی ئــکانمــان. ھی چــوار ھاوڕتــۆ شـبوون لھاوب

ــــاین  دروســــتی تۆمــــان دەکــــاتوە.  ەکمــــان دەقــــاودەق و بڕکخراودنی
ادەکـاری  ھمـان لوانش شتکی لناکاو ب بمانبن عککا. داوا دەکین ئام

دنیــابین لوەی دەیکیــن. ئــم بھــزین. م.  بــۆ ئوەیشــت ل عککــا بــکن، 
  ."بازارانیفاینستاین. م.

ــان ب ــی خۆت رمــوون و دــوڵ بف ــم قب ــان، شــالۆم: دوا ســوی ئ ل  "ھاوڕی
مدەن. بم ئم دەبـ تـۆی خـونی چـوار  ل دەستدانی ژیانی ئم دەست

نوە، ھــــیچ ھــــزکیش لســــر گــــۆی زەوی نیــــی لو ھاوڕکانمــــان بکیــــ
 ڕزگـارمبستمان دابن. برایکان، پرچمـی یـاخیبوون ب نامووسـوە تـا 

ب من. ئبکرگ دەڕۆین. م.ف.  م.ب." دەبین، ھرەو موە بشانازیی  
 ھفتیک دوای لسـدارەدانی ھر چـوار-ھواسینک،  بر لوەیشوک 

 دی. نارنجۆکــک ل ەچاویـان دەکـرد ھـاتڕئوەی ئوان  -اکسـک ل عککـ
شــوەی پتقــال گینــدرای دەســتیان. شــتک گینــدرابووە چاوەزینــدانکی 
دراوســــیان، ھــــی ئو جنگــــاوەرانی ھشــــتا بیــــاری مرگیــــان بســــردا 

 کردنی ھاوڕکانیـــان ترخـــانڕزگـــار ندرابـــوو، ئوانـــیش ژیـــانی خۆیـــان بـــۆ
ــوو. بم  ــاتکردب پــش، ھمــوو ھیــوایک بــۆ  کاتــک ســات تنگــانییک ھ

با چوو، لودا تنھا یک شتیان دەتوانی بـیکن: ئـامرازکی  کردنیان بڕزگار
لسـدارەی دەدان ئامـادە بـکن. ئو دوو  ئو کسـیمردن بۆ خۆیان و بۆ 

ی نـــو چـــاوە زینـــدانکش چـــاوەڕێ بـــوون: "کـــ ەکســـ حوکمبســـردراو
  کار ناترازێ؟" ل خۆ بۆ بیانییکی کاردەزان ئا



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

413 

تــا ســاتوەختکی درەنگــی شــویش، رابیــیک لچــاوە زینــدانییکی مرگ 
لگیاندا مابۆوە. ئو دنوایی ندانوە. ئـاخر ئوان پویسـتیان بشـتکی وا 
 مـن نـاب ،ڵ منـدایگوە: "خواوەند لزموریان دەگوتوان گۆرانی مبوو. ئن

خۆیاندا نبن. رابیـیکش  ل کاتیوان تنھا لوە دەترسان ئوان بترسم." ئ
ب ھیچ شـتکی ندەزانـی. ئو بنـی پـدان لگڵ گزەنگـدا  بـتوە الیـان و 

ی لوانــیش، ئ ــ. ئوان ــدا ب گیان لکواســینھ رلــدا  دواســاتی ب ژیانیان
مدا لگی بـکون بسر مرگدا زاببوون، ھویاندا لسر سردانی دووھ

مشــتوم. لــ رابیــیک ھر  لســر قســکی مکــوڕ بــوو. ئوانــیش ئو رازە 
  ندرکاند... گرژەی  ژیانیان بۆ

ـــ. ئوان دەترســـان نوەک  ـــا لســـدارەدەرەک ب ـــوون ت ئوان چـــاوەڕێ نب
وان دەســتیان لبگــا. ئیــدی ئو ئــازاری پ ئامــادەب  کڵ  رابیــیگرگــی "لم

ھر کان"دا ھگــــرت. ل ســــھمین  بشــــی شــــوەکدا، ئوان فلســــتینیی
کیــان دواباوەشــی برایتیــان بیکــدا کــرد، نارنجۆککشــیان لالی دیــان دوو

  راگرتبوو، دەرزیلکیان کشاندەوە و یکدییان گوشی... 
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  21بندی 

  باستیل دەکوێ
  

ر ســــر و ھــــرەن ــــی دۆڤ گ ــــانی،  ھر دەمودەســــت دوای لداردان ھاوڕک
ــوو  ــو ھم نــان ل ــاری ناکاوم ــمش ب ــدا ئ ــرد و جاڕمان ــان دەرک بیاننامیکم

. ھر  سربازکمان بکوت دەست، دەبـ ڕاگیاندیککانی سر ب ئیرگون 
 کانمان بکئامادەی مردن بن. ی می ئکگـاوەک چوار ھاوڕکـان،  ڕو بان

دەســتبج کســانی ســر ب ب شــقامکانی نــو شــاران وەربــوون. بم 
کـــانی خۆیـــان دەردەچـــوون، بگمۆ وان لـــک ئداو. کات وتـــنکســـووپا ن 

کـــاروان و ب  تـــب ـــک دەڕۆیشـــتن. ھ ـــاوەری تان ـــوایی ـــم دەب  پالمـــاری ئ
،ـــووای ـــارکی  ھر ئوانیشـــمان داب ـــردە ســـر قیت ـــر  ھشـــمان ک وەک دوات

ئـم بـوو بـاجی چاوبچـاو سربازی ک ل میسرەوە دەھاتن. ئوەش ئرکی 
  ب کابرای لداردەر بدەینوە. لوەدا سرنکوتین.

ســـووپا ل شـــون شـــاراوەکانی خۆیـــدا خۆپـــارزتر بـــوو. ئـــمش لســـر 
رھی  شــــــکردنورەیرزە گو قشــــــتا ئم ھدا. بمــــــان نریان کۆســــــ

  لسریان بوو، لمان وەرنگرتنوە. 
دۆــی تیمســاحدا دەڕوانــ، قیکــی  لســر گــردەکی "شــونی" ک بســر
ل دۆکدا دەچـت خـوار.  ب ھواشـیکۆنین بـوو، بینـرا کـاروان تومبلـک 

ریتـانی دەھـاتربازی بکی سـش وەک کاروانککاروان تبھ  رچـاو. لب
 نـگ بی تفالپیـتکر پسـربازەکان دەسـت لوزباوەکاندا سـرەنگ سـ زیل

ئفســرکی  ،وون. ســرقافی کـاروانکش جبــک بـووئامادەباشـی دانیشـتب
  ھگرتبوو، فرماندەی کاروانک بوو، پلکشی کاپتن (سرلق) بوو.

ی ســرەکی، خراتریــان لخــوڕی. کــگ و مزرا، ڕگــالگڵ گیشــتن ســر 
ب ڕین کـپت کی دیـککاروان وان لی. ئز دەبلکانیان بئاوایی و نشینگ 

پچوانیـــان دەھـــات، ئوانـــیش پیـــاوی چک لشـــانیان پبـــوو.  ئاراســـتی
ســربازەکان ب خنــدەوە ســوییان لیکــدی دەســندەوە و دەستیشــیان بــۆ 

  یکدی رادەوەشاند.
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 یــــان لدەکــــرا گورەو بــــاکوور دەکشــــان نب کــــان، کریتانییربازە بســــ
یانیان ھاوڕکانیـــان بـــ، ک برەو باشـــوور دەکشـــان و بـــانگی فرمانـــدەک

 ـــولل ـــۆڕینوە ب گ ـــدە گ ـــاتی خن ـــا ل جی ـــان لبووب دەکـــرد. خـــۆ ئگر گوی
نـاوکی  ئمش وەمیان دەدانوە. پیاوەکانی کاپتن ناویان لنابوو شیمشـۆن،

بوو نوەک ئینگلیزی. نـاوەک نوەک ھر نـاوی خـۆی نبـوو، زۆر  انتوڕاتی
ل ی ئویـان ندەزانـی، ک لو پیاوانی لگیشدا بوون، تنانت نـاوی دیـک

لدایکبوونـدا، بـاوکی نـاوی دۆڤ کـۆھنی لنـابوو. نـاوەکش ئینگلیزییــان  کـاتی
  نبوو. 

ھموو ئو سربازانی برەو باکوور دەکشان نیانـدەزانی شیمشـۆن، دۆڤ 
ــدەزانی دۆڤ  کــۆھن. ھــیچ کســیش لوانی برەو باشــوور دەڕۆیشــتن نیان

لنـو بریتانییکانیـان دۆڤ کۆھنیـان دەناسـی.   کۆھن، شیمشـۆن. بم زۆر
ــــۆھن  ان ســــاڵ ل خزمتــــی یکی کۆمانــــدۆی ســــووپای ب چنــــددۆڤ ک

بریتانیــدا بــووە. ئفســرەکانی پــل بــا و پلدارەکــانی خــوار خۆشــی پســنی 
ـــــان ل میـــــدانی جنـــــگ و  ـــــازایتی و چاونترســـــی تقینوەکـــــانی ئوی ئ

کانی لوتکــانی دەسـتکوە وەک پشـت ھو   دوژمـنک دەدا. دەقــاودەق ئی
ھتی ئفریقیادا فرمانـدەیی شـڕکی دژی ڕۆژکردبوو. ل  لووتککی دیار

ـــوونی  ـــوە پشـــقڕەوڵ و نم ـــرد. ئو بب ـــدا ک ـــرە چیایک ـــان ل زنجی ئیتالییک
جۆرە (کـرن) کوت دەسـت سـووپای بریتـانی. ئو  پیاوەکانی بوو، ھر بم

ی ســــــرکوتنی ڕگــــــابرگــــــری ئیتالییکــــــان کوت،  درزەی ل ھکــــــانی
 کانی لریتانییفریقیادا کردەوە.ڕۆژبتی ئھ  

ســـننامپ کـــۆم ـــدالیا بو م وە وە و نیشـــانڕایوڕوپـــاوە گرەی ئب ل
ی پاشــــــــتریش دەســــــــتی ب فرمانــــــــدەیی ڕۆژئرتــــــــز ئیســــــــائیل، ھر 

ن زڤـــــای لیـــــومی ئۆپراســـــیۆنکانی کـــــردەوە. یکی ھمتـــــبری ئیرگـــــو
شـڕ و  بینـیوە، بـۆ ئو بۆ خـۆیفرماندەیکی پئزموونی میدانی جنگی 

ــان. دۆڤ کــۆھن جــگی خــۆی گــرتوە، بکــو ودژواری ببــو ە بشــک ل ژی
لوەش زیاتر ئو خۆی دۆزیوە. کاتکیش لنو میدانی جنـگ و ل شـاخی 

"بنــاوی زایـــۆنوە." ئفریقــادا بــۆ (کــرن) بــازی دەدا، ھر ھــاواری دەکــرد، 
ــدا  ســرکردایتی یککی  ــۆن و خــاکی زایۆن ــاوی زای ــووکش ئو لپن ھن

  دەکا. دەق ئامانجک رەوەکی خۆی دۆزیوەتوە. خونیش بدیھات.
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ــــازان) و  ــــانیی و  (کابت ــــاپتنکی بریت ــــی فرمــــی ک ــــن برگ دۆڤ کــــۆھن لب
ــی ســربازیانی (شمولیک)یشــی لگڵ خــۆ ــیش جل ــان بــردن. ئوان ی بریتانی

یدا دەڕۆیشـتن ک بربسـتی ڕگـابـوو، جـبک پـی چک بـوو. بو  پۆشی
ر داندرابوون. لسریتانیی لکان  بوانـک پاسـدا، کاتستانربو بل کی

  کی لوە ئــاوڕــدیی ــل نبــوو. ئو بتون ــاتن و ســویان لــبکن،  دۆڤ قای ھ
  سربازەک دایوە.

دادەنـــی؟" بتیـــژیوە ل ســـربازەکی راخـــوڕی.  "ئایـــا تـــۆ ئم ب ســـو
ـــارە  ـــۆ دووب ـــکرەوە!" ســـربازەکش ســـوەکی ب ـــارە ب "ســـوەکت دووب

  کردەوە. 
ی خـۆی ڕپگوتوە، ئیدی جبک  "ئمیان باشترە" کاپتنک ب تیژیوە وای

  گرتوەبر و سربازە سوکرەکی بجھشت.
دۆڤ کــۆھن چکــی ندەگواســتوە.  دا، خــۆ1947ی مــای 4ی ڕۆژبم لو 

 ئمجارەیـــان ئو مزنتـــرین ئۆپراســـیۆنی کۆمانـــدۆی لژیـــانی خۆیـــدا بڕێ
دەکرد. یکک لو ئۆپراسیۆنانی  ل مژوویی کۆماندۆیتیدا دەگمنـن. ئو 

  پیاوەکانی ندەبردن بیروت، بکو برەو قی عککای دەبردن.
پیاوەکـــانی كـــردن دەســـتی بچـــووک  کـــاتکیش کـــاروانک گیشـــت عککـــا،

وان برکیـــان  بچــووک. ئوان زۆر ئشــبوون. ئکان دابمــوو ئاراســـتھ ل
 عککــا. خــۆ عککــا یــانی  دەگیشــتن ســرڕگادا بــوون، بقد ئو بردەمــ

ھر شارک نبوو پی ئاکنجی عرەب ب. شـارەک ب زنجیـرەیک مـۆگی 
انـــدۆکی ئـــم وەنبـــ ھر ل پشـــت ســـربازی دەورە درابـــوو. یکی کۆم

ەوان لنــو ھکــانی ڕ و اســتڕمــنوە دەســتبکار بــ، بکــو ھکــانی دوژ
دوژمنـدا بــوو. پالمـارەکش ســری ندەگـرت مگر رێ ل دوژمــن نگیرابــا 

ھـزی پاپشـتی بھنــ، ھروەھـا مگر ئو ھـی بـۆ کشــانوەی  بـۆ ئوەی
  بووبا.پالماردەرەکان ھبوو، کراوە ن

تواوە کشــــــابوو.  یخشــــــی ئۆپراســــــیۆنکی ب وردەکــــــار(گیــــــدی) ن
 ـــــووشیمشـــــونیش ب ـــــک ب ـــــاڵ خری ـــــاڵ ب خ ـــــی خ . یکیک جبجکردن

ھاوەنبــارانی مــۆگ ســربازی نــزیککی دەکــرد، کــردەوەک لخشــتبردن و 
  دا دانایوە.ڕگاگرتنیش بوو. یککانی دیکش بنتقیان لسر ڕ



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

417 

یســابی ھمــوو وردەکارییکــانی کردبــوو، ئوەش وەنبــ ھر نخشــک ح
ب خشـــر نســـشـــرلک دیـــارکراوەک نر شـــوســـبـــوو. گیـــدی و  اکـــو ل

ان ســـــعات لســـــر زەوی ئویـــــان بســـــربردبوو. ب چنـــــدشیمشـــــۆن 
 ر لکی زۆر بلو4ی ڕۆژچـــاوگری ئـــگ چـــاود ـــوو.  ی مان ـــان کردب ناوەی

ی عرەب خۆیـان نمـایش دەکـرد، ھنـدێ ھندک جار وەک چاوی سوسـکار
ـــاوەرانی  ـــانی! بم ھمیشـــ ئوان چـــاوی جنگ ـــکش وەک بریت جـــاری دی

ئو سوسکردنوە ئق بدەوری ئقدا کشرا:  ل سۆنگیئیرگون بوون. 
ــازنی پشــتنی سووپاشــدا ئقیکــی خــا ئاسایشــییکانی  لنــو خــودی ب

  درابوو. ۆئیرگون کشرا. ئیدی عککا گمار
ڕا. لوەرگ کرەو قی شیمشــۆن بکرەکییــزە ســ وســا ھوەش  ئکــۆن

 کنقالی کـــــانیش نۆژەنیــــــان  لوە دروســـــتکرابوو، تورکخاچـــــدارەکان
کربــــووەوە، ل ئــــابوق تۆپھــــاوژی بناوبــــانگکی نــــاپلیۆن پۆناپــــارتیش 

ووی ســــالمت دەرچووبــــوو. قکی عککــــا، خرمــــان شــــبنگکی مــــژ
دەوروبرە، نمــری پــاوانتی و ژانــو ناســـۆر، ل زیــڤ ژابۆتنســکییوە بـــۆ 

ـــووکش  ـــرەننر. ھن ـــدا، شیمشـــۆن و  ل بردەمدۆڤ گ ـــوارە نبزیوەکان دی
ـــۆ   ـــازادی ب ـــیکنوە و ئ ـــاتوون بیشـــکنن و ب ـــانی وەســـتاون. ئوان ھ پیاوەک

  زیندانییکانی بگڕننوە.
 نییوە، زینـــدانودیـــو دیوارەکـــانوان لچـــاوەڕی بـــوون. ئ ئـــۆقران کان بـــ

دەیـــــانزانی دەمــــــک ئامــــــاژەک دراوە. باشـــــ ئم وەخــــــران بــــــۆچی؟ ئو 
ـــووی ئاســـایی نبـــوون. ئوان  ـــژارانی سربســـتی،  کســـانکی ھت برب

دەبــوای کــی کــارا بــۆ ڕۆــگتدارانیش ڕن. دەســـــی ئــازادی خۆیــان بگ
تــر بۆیــان دەرکوتبــوو، ک وی زوھیچیــان ندەزانــی. تنھــا چنــد ھفتیکــ

 .یوە ھلیمی ئۆرشــــکنــــدییبم زینــــدان ــــک للــــدانی تونــــی لوھ
مجارەیان خۆشحاڵ بـوو، کت ئرزەمینییـدا  حکوومنگـاوەرانی ژر جسـب

بـــــکن. لگڵ ئوەشــــــدا  اڕزاڵ بـــــووە. گـــــوای نـــــاتوانن "تیرۆرســـــتکان" 
ق وان لکان" رایـانکرد، ئوا دەزانـدرا ھـی "تیرۆرستتـن، کککـادا ھی ع

 .دزەکردن نیی  
ــۆمیتیکی تــایبتی بــۆ  ــر ژەنڕاڵ کنینگبــاوم، کۆمســیاری بــا داوای ک دوات

وە کــرد،  بینکــۆی پــۆلیس،  لرپرســی بــارشــتی یاریــدەدەری برپبــۆ س



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

418 

ــو قک و چــۆنیش  ئوەی ن ــراوەت ــاخۆ چــۆن  دزە ک ــرێ ئ دەستنیشــان بک
ەک تپڕین، تـا کـۆمیتک ڕووداوایانکردووە. س ساڵ بسر ڕن زیندانییکا

 ڕاپـــۆرتل کارەکـــانی خـــۆی بـــووەوە،  کۆتایینـــامکی بـــووە بنمـــای ئو 
دوورودرـژەی کنینگبـاوم بـۆ لنـدەنی نـاردبوو، بم ھر ھنـووک دەکـرێ 

تـانی م و دەزگای ھواگری بریوابئو کۆمیتی و ژەنڕاڵ کنینیگ ئندامانی
ک خــــــودی زینــــــدانییکان بخۆشــــــیان نوەک ھر ب پالنــــــی دزەکردنــــــی 
ـــوون. ئوان بـــە  ـــدا بشـــدار ب ـــی بکـــو خۆشـــیان تی ـــان دەزان پالمارەکی

ش بکنیــیمقردەســتدا بــوو، تبکیــان لنیمقگــا تی جۆراوجــۆر ڕ ل
شــی ژرزەمینییکــانوە بــۆ زینــدانییکان نردرابــوو. ھرچنــدە بەک الین

زۆر نبــوو، بم کــاریگر بــوو، بشــوەیک شیشــ ئاســنی ئســتوورەکانی 
ــــاکرد، لو ــــاریکدا تفروتون کاتیشــــدا دەســــتی  بربســــتکانی لو دان ت

 شـــــخو مـــــوو. ئ ـــــوی دەرەوەدا کونکردب ـــــان لدی ھمتـــــبر دیوارەکی
ـــــــاربوون وەک ئۆپراســـــــیۆنکی  ـــــــدانی دەرەوەدا دی گگرتـــــــووانی ل می

ی ھتنـی زینـدانییکان ڕـگ بـۆ ئوەیکشرابوو،  ارمتیدەر نخشیان بۆی
بکن. کارە ھرە گرنگ و قوڕسکی زینـدانییکان تارومـارکردنی ئو  خۆش

بپـی وشـی  دەروازەک بـوو،  ئۆپراسـیۆنکش دەرگا ئاسنین زەبالحی
ریتانی بی بڕاش ژەن .کرا یی کارامانکی  پیشوەی  

ی قکشـوە ل دەرەوەیـاردەرە سـرەکییک کـاریگری زۆری ینوە بتق
ــد ســدەیک بــوو لجــی خۆیــان  ــنک، ک مــاوەی چن ھبــوو. دیــوارە بردی

ھمتــی شیمشــوندا خــۆی نگــرت. یک  ل بردەم ل کۆتاییــدانبزوتبــوو، 
ل رەکتــــــــــبمو  ھوە،  ئالی دیــــــــــواری باشــــــــــوورەوە نزیکبــــــــــوون

خـــــا  ل الینەچوونوەی ئوان و جپکـــــردنوەی خۆیـــــان برەوپشـــــو
یکی زۆر ھبـوو. ڕکـابرکـرا. ئـاخر  ستراتیژیی دامزراوەکانی ئوێ پاپشـت

 وامــان بب مــ ــاتر ل ڕوونکــردنوەخــۆ ئگر ئ ــای، ئوا زی ی فرمــی بکردب
ســد و پنجــا پۆلیســی چکــدار پاســوانی قکیــان دەکــرد، ئو ژمــارەیش 

ـــا ـــدارانانی لجی ـــان  بوو لو چک ـــانی خۆی ی ئوێ وەک ل دەوروبرخاک
و بــورج بــا و  کرابــوون. قــولل مــۆگیکی ســربازی نزیــک قک جگیــر

یان لســر دانــدرابوو، ڕەشاشــگورەکــانی قکش پــی پاســوان بــوون، 
لالی ئوانوە ھمــــــوو تقیکــــــی نــــــاو قک دیــــــار و برچــــــاو بــــــوو. 
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زینــــــدانییکان  بــــــۆ ئوەیئنجامــــــدرا،  ڕوونــــــاکی ب ڕۆژەکش پالمــــــار
ی قدەغکردنـی ھـاتووچۆی ڕسـا بر لوەیبسالمتی بگن جی خۆیان 

و بانکـان دابنــدرێ، چـونک سـووپای داگیـرکر ھمــوو  ڕگـاشـوان لسـر 
  دەگرت و دەپشکنی. اڕکان ڕگاتومبل و باربرکی گوماناوی لسر 

اپشـــتی دەســـت بوبووەکـــان، پیاوەکانمـــان برەو ئو خـــای پ ل ســۆنگی
کرابــوو. گیــدی  ن ک بــۆ کلنتخســتن و کــونکردن دەستنیشــانڕۆیشــتدیــوار 

پـچلکانیشـی کندە  دەسترچئیتان کرد، ھ پرسی ب ل کرابـوون، چـونک 
زینــدان خریکــی بڕکردنــی حــوکمی پــازدە ســاکی بــوو ک کۆلۆنــل فــل 

دادابــوو، دیســان بــووەوە برپرســی ئۆپراســیۆنکان. ئو بینــای  بتنــگی
رمـــاو وابـــوو، لی وەک گبچکـــۆالن وە بـــوو.  دیـــوی نـــاوەوە بدیـــوارەک

 وەکنــی ــا لبر زەبــری تق ــدی ســرلبری عکک پیاوەکانمــان کشــانوە. ئی
ــو بارســتایی چــە نوە. لژایھ ب ردووی دیــوارەکــدا داروپوادا  دوکھ

راترھکوتی خران کوتتبمی ھچوو. د وەکـان کـاری  بوو. تۆقینی تب
خۆیان کردب یان نا؟ ئاخر خـۆ ئوە دیـوارکی ئاسـایی نبـوو، ئوە دیـواری 

  قی عککا بوو!
ــن شــکاوەک زۆر گورە نبــوو، ئممــا کــاریگر  لک ــ تقینوەکــان کــران. ل

ـــدا  وـــوو. ل ـــاب ـــوو،ڕگ ـــگبر ھب ـــادەچـــووە ســـر  یکی تن ـــرای ڕگ ی خ
 لوــدا دــراوی بچکــۆش ھبــوون جۆگئــاوی مزنیــان پــدا ســرەکی. ھر

 اوەش ب مشـخی قوللکـان زیـاتر دەبـوو. ھرەوشرتدەپڕی، بریسکی د
بچووک ھبوون ک ببـوون دەرگـای بریـن، دەرگـای   لوشدا درزی بچووک

ی ژووری چــــاوەڕوانی ڕگـــانیــــری چوســـاندنوە،  ل دەســـتفریادرەســـی 
  وەی لســتی بــوو. ئربکــی 1947ی مــای 4ی ڕۆژسنلوێ کــرا، کدا ل

ب م دروسـت و پـبـوو، ب نمـین باسـتیل دوای بچکـۆسـت بـوو. دووھپ 
  پاریس)، کوت. (ل نی یکمین باستیلڕووخاو پنجا ساڵ ل  سد

اییی بنـــــدییک زینـــــدانییکان بســـــرکوتوویی ل تاریکـــــ بر لوەیبم 
ـــوان ڕزگاریـــ نک لڕشـــ ،ـــ ـــانی ڕزگاران بب ـــان و ھزەکـــانی بریت کرەکانی
ــــدا ــــد؛ دەســــت پاپشتیکانیشــــمان ڕووی ــــان باران ــــان ســــوی ئاگری . قوللک
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ـــرن  ـــبردەســـتبکاربوون. ب ـــدا ل برام ـــگ ٨٩برن ـــبر؛ تفن ـــگ.  ل برام تفن
ردراوەکراســپ رکنھــا نیــوەی ئت ران بــوو. شــکاندنی دیــوارەکتــبمی ھ

ــا ــدانیکان، بســالمتی گیانــدنیان الی ئو  ڕگ کــردنوە و ئــازادکردنی زین
ــان  ــی ئرککی ــوون، تواوکردن ــۆ ئو مبســت ترخــان کراب ــومبالنی ب ت

ــــوو. وەک ئوەی لاھــــاتبوو نــــانی ین بــــین: "کشــــانوە لپنــــاوی بدیھب
وی ئـاگری ڕووبڕوان بسـختی سرکوتندا دەبـ بپـارزرێ." ئیـدی قوللکـ

کان لوولزینـدانیی پشتدا دەیـان لزی پار ئاگری ھژکان بووەوە. لکی چ
  توانینان بنو دیوارە کونکراوەکدا رەت ببن.

کاربدەسـتانی ئو ق مزن سرسـوڕھنرە بـانگی ھـزی پاپشـتی خۆیـان 
کــی عرنوای ھقســشــتر بپ ک ،کی کــرد. پۆلیســخانرەب "ببــووە مــای

کــداری نــارد. لکی چیدا، دەســتکنزیکــی زینــدان کی گومانــاوی" لیجــو 
کــدارەکانیان بــزە چکی ھشــوە، بربازیشــی سگتــاو  نزیکتــرین مــۆپ

وتـنکـدار  کچ ل کــی پـرایــیخـۆ. زیلخ ب یفـاوە لح زدە ودو لری ســ
ــک دەســم کاتڕیگــادا بـوو. بوە لریتـانی بــۆ مـایلکــانی ڕاپۆرتتدارانی ب

خۆیــان دەگڕــنوە، ھــیچ کــام لو یک ســربازیانیان لوەدا ســرنکوتن 
بگن شونی مبست، چجای رگرتن ل کشانوەی ئیرگونکان. پۆلیسـکان 

ـــکش  ڕگـــابھـــۆی بنتقکـــانی ســـر   ل الینوەســـتندران. ھزەکـــانی دی
ە وەســـتندران. زیـــل تیـــژڕۆکی ســـر دەســـتیکی بچـــووکی دوزمئاســـاو

ش تکشکندرا. ئو سربازگیی کوتبووە بر پالمـاری ھاوەنکانمـان ڕگا
(ک ھر تنھا دوو ئینج بوون) ئوەندە سریان لشوا، نامراد بـوون بدوای 

ــازنی  ل الینەسیشــدا بنــرن. ئو ئــق ئاسایشــیی ڕفریاد ئــموە لنــو ب
زرســــووپادا دامل تیش کتــــایبــــوو، ب  نــــدرابوو، شــــلگیران برگگــــر ب

 ــک بــر نرخھندیان خواردبــوو، ببــوون، ســوــک ھنگاوەرانوە جپشــتیان
.بیاندا نر الشسر بگم ڕ بپالیاندا تن دوژمن بین  

ــاربوو شیمشــون  ــانی ب ئاڤراھــامی  ل ســروبندیدی ئوەدا بــوو، ئو پیم
بکوــت کــار وای پگــوت،  بر لوەیســر. "خم مخــۆ،"  دابــوو، بیگینــت

  "من ئیتان و ھموو کوڕەکانی دیک بساغ و سالمتی دەگڕنموە."
                                                                                       

ی     ٨٩ ن لەسا ر ی     ١٩٣٠تفەنگ یان ڕەشاشی ب ا سا دراوە ت ن ان داھ ی  ١٩٩٢یەوە لە الیەن بەریتانیەک دا ڕۆ
ووە، بە ڕەشاشی سووک        کی سووک ب اوە. تفەنگ  LMG )Light machineبەرجاوانەی لە شەڕەکاندا گ

gun وە چەن دروست کردن. وەرگدواتر ئیمتیازەکەی درایە چیکۆسلۆڤاک و لەو   دان جۆریان ل
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ل ک ،رانــی کــو ودیــو ھمــوو لکــدانوەیکی مــرۆڤ، ھــاواری  بم، بخت
ــۆ ــنکی ب کی بشــر بھ ــرد، ک بچتســر نوەک  بســر شیمشــوندا ک

ــــــنی گیراوەکــــــانی ئیرگــــــون و استیشــــــدال ڕھمــــــووی.  ــــــان و زۆری ، ئیت
F.F.I ،خــۆی شیمشــۆن ب رزەمینیــی، لــکــانی ژبنک نــدرانیتی گالمســب

 کی یاوەری، کنگاوەرند جڵ چگلئاسا تامی ئازادییان کردبـوو، برووسک
  ھرگیز نگڕانوە.

ــــوارەی یکشــــممی، کــــۆم ســــرباز و پۆلیســــکی بریتــــانی و ئئ  ک
چووبوون گرماوەکی  باشووری عککا و چکیشیان پبوو. ئیدی بدەنگی 

پتـاو ھـاتن میـدانی  کردبـووە ب تقینوەک بئاگاھـاتبوونوە و خۆیـان کـۆ
ی ســرەکی ئوێ بۆســیکیان لنــو پشــتنی ئاسایشــی ڕگــاشــڕ، لســر 

ــین  ــابۆوە. ئوســا دووەم ــمدا ن ــا: یڕووداوئ ــار قوم ــ لی خفتب خــا  ک
ل مڕەنای ئاماژەیان بـۆ داگیرکراوەکانی ئوە کشدرابـوو تـا سـواری  پنل

لۆریکیان ببنوە، بمجۆرە ئوان لنو بازنی دوژمندا مابوونوە. (ھـۆمر 
ــــد تریبــــونی نووســــیبوو، ڕۆژکــــات ل  بیگــــرات) لو نــــامی نیویــــۆرک ھیرال

وە جووەکـان، "بم گومــانی ئۆپراسـیۆنی عککـا جۆشـی دابــووە بر دانیشـت
ھـۆی زیـان  نبوو وای ھستی سرکوتن، دی فرماندەی ئیرگـون ب تدا

 یوانــوو. یــان ل ــارت ھی نکردب ــد." لمدا ھــۆمر بیگ قوڕســکانی تزان
 کردب. ئاخر  ھستی کۆسـتکوتن زۆر ل خۆشـی سـرکوتنک قـوتر وای
  بوو.

، وردەکاریکمــان ل نــامی یکــ ل وویــداڕکشــانوەکدا  ل کــاتیئوەی 
ــۆ ــدانییکان ب ــامک  زین ــاھۆ شــمولوتز، جنگــاوەری  ل الیندەرکوت. ن ماتی

F.F.I  ـــت ئوەی بینیبـــووی ب کـــورتی بـــۆ ئیتـــانی نووســـیبوو. نـــامک کۆمن
کـــۆدەی نازناوەکـــان بـــکموە: "شیمشـــۆن" دۆڤ  ھر دەبـــھنـــاگرێ. مـــن 

ل ەوە 1944ن ئـامرامی بـوو، ئو کســی ل کـۆھن بـوو، "شـیمۆنیش" شـیمۆ
بریتانییکانوە بندکرابوو. "مایک" میشل  ئاشبل بـوو، ئوەی لگڵ  الین

ــۆ ئوەی ل بربســتی  ڕزگــاریشــیمۆنوە ل ســدارەکانوە  ــوو، تنھــا ب بب
چـاوە  کدا بکوژرێ. "ل سر بربستکان" ئو گۆرانیی بوو ک لڕگاسر 

ــدانی م ــدا  زین ــوو، نووســیبوورگ ــانی کردب ــدا وەســیتنامی بــۆ ھاوڕک ی، تی
  خۆشکی  ژرزەمینیی. ەە گۆرانیی ھرودواتر ببو
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  شمولویتز نووسیبووی:
نـد بتـۆ چ دەسـت "بیسـتووم کچـووی، لت ویسـتانو بـرادەرە خۆشدانی ئ

رەی نـاگرم تـا شـتک لبـا دەنـ، ئـۆقرە شتکم تدای ، بخـۆم نیـی پـام پـوە
مرگســــاتک و دوا ســــاتوەختی پاوانــــانی ئو بــــرادەران ننووســــم. 
ھرچندە دەشزانم ئم مانـای کـوالنوەی برینکـان، ک دەبـ سـروبندی 

 .ژبوونیان بـــوەیســـاربـــۆ ئ  ب ،وە ئاســـانتر بـــبیرچـــوونبـــۆ ل کشـــت
 بـــۆدنوایـــیوە  کـــاری لســـر دەکم. ھرچنـــدە ئوەی بـــۆت دەنووســـم، 

ــازایتیی ئوان و مردان مردنیــان ەئو ی ک ھســت دەکم زانیــاری ئو ئ
 یـانو بـرادەر و ھاوڕکۆستی ئ مبارییمات قوو ستو ھک لب یوانل

  سووک بکا. 
گیـراو و ئاگربـارانی پشـت  ڕگـا"وەک خۆت دەزانی ئم دەمودەسـت برەو 

ک پشـــتر شـــوفرەکمان ین. چنـــد چـــرکیڕۆیشـــتوســـتگی شـــمندەفڕ 
دەدا و ھمـای ئوەی  ک برەو الی ئمی غارڕگاشیمشونی بینیبوو لسر 

شــوفرەک ل ئامــاژەکی  لو کاتــداک. ڕگــادەکــردین ک نچیــن ســر  بــۆ
و لیشتبوو. ئگادەوری  گوەرسوڕکبلۆک ڕ یخـوڕی، راوەکراتـر لوە، خای

ــدا  ــۆریک لســر ڕھوی ــااستوڕاســت ل ــن ڕگ ــات دەر و برەو پرژی ک بب
 ی دوژمنــیش لڕەشاشــداریــنک بــاژوا. لوــدا مکیــنی تــومبلک وەســتا. 

بــوو، لــ بڕوونــی گومــان ل ھــاواری شیمشــون  گرمی تقکردنـی خۆیــدا
ــدار بــوو، ئــم ھشــتا ھر لنــو  بــوو گــوتی "بدوای منــدا وەرن!" مایــک برین

کش کـــات ل پشـــتوەی زیـــلکدا بازیـــان دا، زیـــلکدا بـــووین، ئوانـــی دیـــ
کـران. بـۆ چنـد چرکیکـی کم ئـم سـوڕاینوە و  چاومـان لسـر  بریندار

ــا ــازنی ئــاگری تقک دەربچــین، بم بــۆڕگ ھر  یک بــوو ل ســنووری ب
ک ڕەشاشـــــــی شـــــــلکی گوللکـــــــانی ڕووبڕووالیک دەســـــــوڕاین ھر 

ــدارکراین و خریکــی  راکــردن بــووین دەبــووینوە. کــاتکیش ھموومــان بر ین
ی لو چــاــو ئننیشــت  بگــاترەو ڕبینیمــان  شیمشــون ب پــدا بــوو، لک

دەڕوا. ئــم بدوای ئودا غارمــان داو   ڕگــازیــل ســربازییکی ســرچقی 
بازمان دای نو زیلک. لودا دوو سـربازی بـچک و شـوفرەک ھبـوون. 

کرد سلف ل تومبلک بـدا و ل برینـدارە ھرە  چارشیمشون لخوڕەکی نا
ســووککانی ئـــمش غاریانـــدای ســـر دوو ســـربازە بچککـــان و  وایـــان 
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ئم تنھـا نـۆ کس مـابووینوە. حـایم  ئو کاتابکشن. ڕلکردن لسر زگ 
ر لش  بارن(نـدالم) .وتبوو، کوژرابوور ملی کب ک کیگولل دا بکچا

برینـداری  بـدا. نیکتـاش ب پشت کوتبوو، نیدەتوانی زیـاتر غـار کی بفیشک
لنو چاکدا مابۆوە و ئیسـحاق کوزینڤسکیشـی لگـدا  مـابۆوە بـرینکی 

  بۆ پچابوو، ئویش نگیشت زیلکمان.
 مـــــ ـــــدا ڕزگار"پـــــدەچوو ئ ـــــن شـــــلکی گوللکان ـــــووب. ئـــــم لب مـــــان ب

رەکانمان بـــووین. چیـــدیک نمانـــدەتوانی دەرچووبـــووین و خریکـــی برینـــدا
  ابگرین چونک چکمان پنمابوو، زۆربشمان بریندار ببووین. ڕسربازەکان 

ــدا فرمــانی ب شــوفرەک کــرد  وی شیمشــون و لکــبج یشــتینگ مــ "ئ
ــودا ھی (ک شــ نکمان لرــی، شــوف ــک بوەی زان کات .مبوەســت (ش بــوو

جـبک  ی بـرن و  فیشـککانمان لڕەشاشـد و وومان ل سربازەکان کـرڕ
ــــدابوونوە و دیســــان  لو کــــاتداپگواســــتنوە.  دیســــان ســــربازمان لپی

دایانینوە بر دەستژی گولل. شـمش سـووکانکی گـرت، بـۆی دەرکوت 
وەی بــوو، لریکــی چــاککردنو خی نــاڕوا. ئککیــنئــاگر بــۆ م وە  کھــیک

ـــک برەو ـــاوڕ زیل ـــان داو برەو زیـــلک غارمـــان دا. ومـــان ھ ت. ئـــم بازم
ی بقــامۆن  شیمشــۆن ت ــلک وەســتا. شــیمش و ئ ھوا بســردا کــرد، زی

. ڕاکشالگڵ شیمشوندا بوون. من بارکو شموکلر و شیمۆنم بدوای خۆدا 
الق و شــونی دیــکی جســتیان برینــدار ببــوون. ئانیشــکی  کیــان لھر دوو

ــارکو ھوەشــ ــارانکدا غارمــان دەدا، راســتی ب ــن گوللب ابوو، کــاتیکیش لب
ـــوانم بدەســـتی چپم  ـــداوە بت ـــد ھوم ـــای چن ـــنم. ئ ـــوتم: "ب جھن پیگ

ر لی ھت بن، خۆ دەتوانن قۆمنوان با بوە." بنووسم. ئنبندا بب  
ـــان فـــدا ـــۆریک خۆی نویشـــیاندا  خـــوارەوە، ل "عرەب سرنشـــینکان ل ل

ـــوو. شـــوفرەک لگڵ شیمشـــون ل ســـربازک بخـــ ـــگکی ھب ۆی و تفن
ک ل دەرگــاســروبری مشــتومكدا بــوو کــات ئو بخــۆی و بــرنکیوە 

ی لقـــوو. شیمشـــۆن ت ـــا  وەســـتابوو، شیمشیشـــی لتک ب ـــرنکوە ھن ب
ـــرا. لو ـــۆڕە و ســـری پک ســـاتدا کارەســـاتک ب  شـــوفرەک کوت ئو گ

تیپکرد. شـیمش ک بینـی شـوفرەک بالدا کوت، مۆرکردنی بختکان دەسـ
ش   بــ ــاوییکی کوت پ ــدای شــونی لخــوڕەک، لبر پت ــاو خــۆی ف پت

ش لـوولمن، ئوەیی بـرر لرابگــرێ.  ب کقت بـتـی ھشیمشــۆن دەرف
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دا. ئـــم  ل دەســتئیــدی دەســتبج گوللکـــان بشیمـــش کوت و گیـــانی 
وە جھشــت، (ئـامۆن) دەســتی بســووکانکوە گــرت، ئومـان ببــ شــوفرە

نکـــــرا. ئو فیشــــــکی بر  ھویـــــدا لـــــۆریک بســــــوڕنتوە، بم پـــــی
پراســووەکان و ئانیشــکی کوت. شیمشــۆن غاریــدایوە الی جــبک، لوێ 

ھاتن پشـوەی سـربازەکان گـرت. ئیـدی  ی لڕگلپشت جبک دامزراو 
ــوو، بم لولوێ ئویــش پکــرا و کو  ت. مــن ھرگیــز پشــتر ئوم نبینیب

ووم. بحوســـیی و ســاتوە، ک ئوم وا کـــارا بینـــی، پــیوە سرســـام بـــ
ترسی بچاوننک  ومـوو شـتچـاوی خۆشـی بینـی، ھب ت کنانبوو. ت ل

 کردنی گیــانی خــۆی ندا، بکــو بڕزگــارچــوو، ھــیچ ھوکــی بــۆ  دەســت
ی ھتنــی ئــم ڕــگتــا  ڕۆیشــتکوە ڕەشاشــ مبســتوە برەو ئــاگری

  بکاتوە. 
(نســیم کــازاس) ب"  ربازەی بو ســر ئســ ــدایوە خــۆی ھتــادەســتی ب

لـدا.  ل سـرکیزەوی و کل چککی سرەی لگرتبوو، ئوی فدای سر
ــارندا. ھر ــان غ ــارکو و شــیمۆن زۆری ــک، ب ــوو. مای ــدار ب ــدا برین وــف ل  حی

کوە کوتبوون و بسختی ل شانیانوە بریندار ببوون. موش سکیان بی
ین. ئم گیشـتین ڕۆیشتدیک زیاتر  ساالمۆن، جۆزف داھار و من ل ئوانی

ل کگیکــی گنمشــامی لوێ خۆمــان نوی کــرد و زەویکمــان پشــکنی. 
دا ئمدا گنمشامی ھبوو، بینیمـان چـۆن سـرباز بنـو گنمشـامی بردەم

ی  الیکی دیکی کگی گنمشـامییک پـ ل سـرباز و ڕگادەدەن.  غار
بـــوو، تـــاکنبچکۆ کگگـــا پـــۆلیس بـــوو. کـــرڕوێ ھی دەرچـــوونیش ل 

کـراوەی الپـاڵ  دەبوای یـدانو مگـالڕبـوو؛ ب وێ دەمودەسـت کم خـۆ ل
  ک دادێ.لوێ خۆمان مات بکین تا تاری بیارماندا ھر دەبیندراین.

"دوای پــازدە خــولک ســربازەکان ھــاتن کــگک و ئمیــان دۆزیوە. دوای 
ر بکـردین. ھیـان لقر توان ھوەدا، ئدەستوەی خۆشمان بڕجـوو  ئپ

ــــم ڕزگار ــــوو. یوســــف دیســــان برینــــدار کــــرایوە. لوێ ئ ــــیمــــان ب ڕ ل 
سـربازەکانی مـان بـوو، کب ڕزگارخۆتھقورتاندنی ئفسـرکی پۆلیسـوە 
بــاروک ئو بختیــان نبــوو، ئوان  گــوت نــاب بمــانکوژن. شــیمۆن، مایــک و

ر بگو ھ یــان ســکریــوون و ھ ــداری لســر زەوی کوتب ــان ل برین للی
  گولل بر باروک نکوت. زگیان درا. پرجووئاسا
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ــــدارەکانیان لســــر زەوی بدوای  ــــردە الی زیلــــک. برین ــــان ب "ئوان، ئمی
بـدەیت سـر ێ یان زیلک وەک ئوەی کـایک فـتا گیاند ڕاکشانندا خۆیا

ـــــم، برینـــــدارەکان و کوژراوەکـــــ ان فـــــدراین نـــــو تومبلککـــــی یک. ئ
نھـا ووشت وتبـوو، منـیش ککرنھیچـی ب سـاالمۆن ک نھا موشڕەوە. ت

ت ب دیـک بـدەین. سـبارە بریندار ببووم توانیمـان یـارمتی ئوانـی ل دەست
  ھستکانیشمان ھیچ پویست نیی لرەدا یاداشتی بکم.

 "دوای ئوەی توانیمــــان مردووەکــــان رابکشــــین و ل برینــــدارەکانیان جیــــا
ـــنوە، ـــی شـــیمۆندا دەد ھر لگڵک ڕگـــابشـــی زۆری  بکی وام. ئو دەیزان

نکــولی ل مترســی مــردنکی بــکم و دــی بــدەموە. ئــاخر  دەمـرێ. ھومــدا
ــاوە  ھنســککی زۆر قــو ڕس بــوو بــوا بوە بــکی، ئو پیــاوە بمــرێ. ناوبن

م بدەدا، ب ی لمکجــاریش ئم  یوە. خــم ــات: "مــن چــاک دەب دەم دەرھ
، پاســک ک پــی ڕاکشــامخــۆ." کاتــک ئــم برینــدارکی دیــک، ئامنۆمــان 

ک وەســتابوو. مایــک لســر تخــتک راکشــابوو، ڕگــاجـوولک بــوو لســر 
 چــاوکی تۆقــاوی بینــین و ھــاواری بــۆی وەســتاوەکانی بینــی، دەمووخســارڕو

  کردن: "ئرێ ھۆ جووەکان، ئم لپناوی ئوەدا دەمرین." 
گــــا لـــــدا  ڕوککــــا. لی عیــــان بــــردە پۆلیســــخانمئ خۆشــــخانبــــۆ ن

ــدان ســر شۆســتک. لبر ھــاوار وەی مــن  تکــا ،برینــدارەکانیان فــاڕان و پ
  "بوو: "دەمت داخ! ئوە ت سریان، وەمیان ھربکو دکتۆر ب

"یکمین کس شیمون بوو مرد. مـن ھمـوو کـاتکی لگـدا بـووم. ئو تـا 
بـدار بـوو. مـن نـاتوانم ئوەت پبـم، ک بینـیم ئو بـرادەرە  ئاویلکدواساتی 

، مـردنکی ئوە بـوودەدا. گورەترین خم و مراقی  ل دەستباشم گیان 
یباب و برادەرانـی ماتمبـار دەکـا. 'سـوم بـگین تواوی کوڕەکـان. پیـان دا

بــ داخ نخــۆن'، ئو ک بزەحــمت ھناســی دەدایوە وای پگــوتم. "پیــان 
ندەن. بـۆ دایبـاب و خوشـککانم بنووسـ و دنواییـان بـدەوە.' دوا  ب کۆڵ

  تۆ، تۆۆۆــــــــ.' ٩٠: '(ماتی)ئوە بوووششی 
ـــیش ب"ل ـــرد. ئو لســـییدەردەســـر یڤ ـــوو، یکی ســـامناکوە م کانوە پکراب

کی سـامناک بـوو، سـیری ھر ڕەوشـکم چ ڕەوشـخریکبوو دەخنکا. ئـای 
ـــان  ـــان و ھیچشـــم بۆی ـــوزەی خنک  ل دەســـتالیک دەکم ھر ھنســـک و ن

                                                                                       
٩٠  . تەوە. وەرگ   ناوی ئەو جەنگاوەرەیە کە سەربردەکە دەگ



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

426 

ندەھـــات. لیڤـــی لســـر ئمـــال خـــۆی فـــێ دەدای ئوال، ھدەســـتا و درـــژ 
  یدا خنکا.ل دوایقیژەی لھدەستا و حجمانی لبر با بوو، تا  دەبووە ،

"مایکیش تا دوا ساتی ھر نوکتی دەکردن. ھمان تمنی مایکی ھبوو. مـن 
سـارد و سـاردتر دەبـتوە، ھشـتاش  تـا دەھـاتدەستیم گرتبوو، ھستم کرد 

نـــی بـــوام ندەکـــرد ک دەمـــرێ. ئو بردەوام تـــا کۆتـــاییکی دـــنوای م
  دەکردەوە. 'خم مخۆ، من ھشتا باشم. تۆیان ل دەکینوە.'

ر پشــت  "(نیچــۆ)ش بســــک ل ــوو. کات ــدەنگی لیکوتب ــی ڕب ادەکشــا، دەمبین
 و لــزوێ. ئ ــیچقی دەکــرد، پمــدەگوت ھــیچ نب خــون چــۆن لالتنیشــتی ف
قــاچیش زامــدار ببــوو، بــۆی ســخت بــوو لســر ئوالی بــکوێ. دوای چنــد 

کــــک بدەنگکــــی خۆبدەســــتوەدەران گــــوتی: 'مــــاتی، دەکــــرێ خــــۆم خول
  وەرگم. ئاخر سخت  ھر لسر ئوالی بم.'

"کــاتکیش پزیشــکک ھــات، ئو منــی نــاردە الی ئوانــی دیــک و  پیگــوتم ، 
  ھست دەکم باشم،'

"شتکی دنیـابوو زۆریـنی کوڕەکـان ک لبر برینکانیـان مـردن، دەکـرا گر 
کرابــا. ئوەی ک کـــرا،  ڕزگـــارمانیــان بـــدرابای و تیمــار کرابـــان، ژیانیــان دەر

ئوان بۆ ماوەی شش سعات بو خون لبرچوون ب ھیچ تیمارکردنـک 
  لو گۆڕە راگیران...."

 ی کنج پیاوانو پل یسمیـان ردەم  لب ککـادا گیـران، بـردرانڕی عشـ
ــم ــایکی ســربازی ل ئۆرشــلیم. ئ ــادادگ ــانزانی گر ھاتب ــان ڕزگارو   دەم م

پـواژۆی دادگاییکردنکیـان  لو کـاتیان ندەکردن. ڕزگارینکردبان، کس 
 بردەوام بـوو، بیارمـان دا دەسـتوبرد بکیــن و بکویـن خـۆ. زانیاریمـان کــۆ

ـــگی  ـــووین ک ل ملوان ـــانی ب کـــردەوە. چـــاوەڕوانی ســـ ئفســـری بریت
ـــ ـــوون. ئوان نھ ـــان ب ـــم راماتگ ـــاتن. ئ ـــانی ھ اتن؛ بم دوو پۆلیســـی بریت

کردنی  ئاڤشالۆم ھاڤیڤ، مـایر ناکـار و یـاکۆڤ وەیـس ڕزگار ھستمانکرد بۆ
پویستیمان ب پلداری بریتانی یان کسانی گرنگ ھی. گرتنـی دوو پـۆلیس 
لوانی دەرەقتی مبستک نیت. بم خـۆ نائومـدیک ھر ب ئوەنـدە 

ــــــــای جۆشــــــــدا بدوای کۆتــــــــایی  نھــــــــات. ئاژانســــــــی جووەکــــــــان ھاگان
یـان وایـان -پیاوە'رفندراوەکاندا" بگڕن. وەک جـاران ئوان گومانیـان ھبـوو

بــوە ھــان ل ــارەداین و خمــی  -جــاڕدا ک گومانی ــم بــۆی لبر ئو رک ئ
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 کگرتووەکان  کوە یتی نرنجی کۆمیتکو سندیدەخۆین، بروبسـ ل 
 یشـتنت بـوون، بــۆگکـی دەدا بــۆ ڕخۆمـان  وومـوو ھشـین. ھاگانــا ھاک

بــــکن". ئمجارەیــــان ل ھوکیانــــدا  ڕزگــــارئوەی "پیــــاوە رفنــــدراوەکان 
دواتـــر دەســـتدارە بریتانییکـــان توانیـــان ئو  ڕۆژـــکســـرکوتن. چنـــد 

یش دواتـر ڕۆژکـشون بـدۆزنوە، ک پۆلیسـکانیان لـ بنـدکرابوون. چنـد 
پیاوەکـانی ھاگانـا  بیاری لخۆشبوونی بـۆ سـ کس ل حکوومتی بریتانی

  دەرکرد،ک لسر "چکی قاچاخ' حوکمیان بسردا درابوو.
سـ پیـاوەکی ئیرگـونیش ب جـۆش و شـکۆوە روویـان ل دادوەرەکـان کــرد. 
ئاڤشــــالۆم ھــــاڤیڤ ھکــــی تریبــــانی لگڵ یــــاخیبووە ئایرشــــییکان دژی 

  یتانی کشا:دەستی بر
ــک  کات"نــدا دژی ئڕۆرلــکــانی ئ ــنوە ، کاتــک پیــاوانی ژرزەمینیــی ڕاپڕی

ک بـکن ڕاپڕینئایریشکان دژی ئوە دەستیان دای چک، ئوە ھوتان دا 
 شـقامکاندا دەسـتان ب ی خون. ئوە سدارەتان ھبسـت، ئـوە لڕووبار

ـــان تارانـــد و ن ـــردن، ئـــوە لســـر کوشـــتوبی کـــرد، ئـــوە خکت فیتـــان ک
ــــان  ــــان واڕۆیشــــتدەبنگییکت ــــوو بو چوســــاندنوە و  ن، گــــالن بوات ب

سرکوتکردن گیانی برگری ئرلندیی ئازادەکان دەشـکنن، ئـاخر ئو گیـانی 
 ختکی خوایی، داویت ھموو پیاوکی شایست. ئـوە ھبـوون. یبرگری

ە. خـونی جنگـاوەران، ئـازار و ئشـکنج برگری ئایرشـییکان چتربـووەو
كــی لی یــاخیبوون کــۆ خکــردەوە، تــا وای دەورەی ئــا کــردن بواوی  لت

ــــون ســــامناک و ئو  ناچــــارببن بکشــــنوە، بدوای خۆشــــتاندا ئو پ خ
ــ ــن.ی ــوەش  ادەوریی لبیرنکــراوە بجب رەڕای ئســت ســربــدای س ئرلن

  ھر سریھدا... 
ریتـانی "خۆ ئمکاری ببان، سـت وە عاقر ئگدەبـوای  ـژووداوانم ـر لف 

 سمریکا بندا و ئی ئیرلوەیبووبا، نموونـرا  بۆ ئخ ،نـبھتتان پناعق
بــۆت مشــخکی پیــرۆزی یــاخیبوون،  کمــان دەربچــن، ک ھنــووکل وت

ۆپ خـــونکی ھر دـــ زیـــاتر ب تـــا دێمشـــخنیك ک نـــاکوژتوە، بکـــو 
اوتر دەب. ئوسـا ئـوە دەبـ سـرتان بـۆ ڕەوشرژاوی ئوە یان دژی ئوە د

رناردشـۆ لر زمـانی بسـی لو وشـانن، ئکانی شۆڕ بکئاگادارینام وش 
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دا دوای ئوەی لداردەرەکی ئـوە 1916ی ئایریشـییکان ل ڕاپڕینـانی ڕۆژ
   سر زاری خکی.دیل جنگییکانی ئایرشی لسدارە دان، کوتن

  بڕز برناردشۆ نووسیبووی: 
ب" ب ی، کو پیـــاوانتی مـــن، ئـــایب ـــان لکـــرا،  بـــوای ت خونســـاردی تقی

ئمش دوای  گیران و یان خۆبدەستوەدانیان، بـوون دیلـی جنـگ و ئیـدی 
ــاو ــی لن ببــرن. ئو ئایرشــیی دەســت دەدات چک و مبســتی  دروســت نی

کارە دەکا ک ئینگلیزک دەیکـا، کـات  کیتی، رک ھر ئوسربخۆیی وت
ـــۆ ـــی ب ـــات  بدبخت ـــان ھ ل الیندێ و ک ـــرت ســـر و رئامانک شـــی دەک

ئوەی، ئو دەزانـــی دوژمـــنکی رـــزی  ڕاســـتیوتکی داگیـــر دەکـــرێ. 
ر بــۆیدەســتی، ئیــدی ھ ــت وبک ــاگرێ کــات و پویستیشــ بو  مافکــانی ن

، ئوەش نوەک ھر ســرچییکی زیــاد دەکــا نگــت ملــی بجپتی کوتــۆ
کــو لمــری و کارنگــازی و  بــوەری نمــان پزانی جیھــان ھتپــارچــاوی و

ــا. ئایرشــمانی پکــرا ــاد دەک ــم  شــونی خــۆی ل وسروســامانیان لزی ــاڵ ئ پ
پاوانکـانی پۆلنـدا و  ل پـاڵدەگرێ و شھیدانی مانشسـتریش ل ئرلنـدا 

ــژیکن ل ئوڕوپــا، ھــیچ شــتکیش ن ل ئاســمان و نســر ــدا  ل بیا و بل زەوی
گناگیرێ..."ڕوەیان پ٩١ی ئ    

نــجدرا برجســت بــوون. خ"ئو وشــان ل کــۆنوە لســر کــاالنی شــیر و 
بم خۆ دەستدارانی ئوە کورن و نایانوێ تبگن. کـ دەیزانـ؟ بکـو 

کــرابن بــۆ ئوەی ئو خــون و  مزنوە کــورپروەردگــاری  ل الینئوان 
فرمسکی ل وتکی من و شونانی دیک بھۆی ئوانوە رژندراوە، تـاج 

  و تختیان سرەونخون بکاتوە..."
"ســــتمکاران ھرگیــــز ل گیــــانی کســــانکی ئــــازای وەک دۆڤ گــــرەنر و 

ــر مرگوە چــوو ــانوە بپی ــاخی دی ــانی ک ب گــۆرانیکی ن ــاگن. ھاوڕک ن، ن
 کـی جـوو، کی: مـن، الونـاگت مڕوودیارە تۆش لرگ ڕووبی حـوکمی م

بوومتوە، دـم بـۆ الی خـوا برزبـۆتوە، پسـنی شـوکران بژـری ئوە. بـۆ 
ــ: "مزن و  وە دەــم کانگــای د م و لکل و نیشــتمانو ژانوناســۆرەی گئ

                                                                                       
یلی نیوز،   ٩١   .١٩١٦ی ئایاری 10نامەیەک بۆ ڕۆژنامەی د
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ژیانـدا  ۆ ئـمت لپیرۆزی، ھـۆ خواوەنـدم، پاشـای سـر تختـی بـوونوەر، تـ
  ٩٢ھشتۆتوە، ئمت پاراستووە، ئمت گیاندۆت ئم وەرزە.'"

ــــایر ــــرێ م ــــی جرگب ــــاری ھاوڕشــــی پالرک ی سیاســــیانی ڕەوشــــ ل ناک
  حکوومتی مانداتی بریتانی گرت: 

"دەســـــتی بریتـــــانی ل ئرتـــــز ئیســـــائیلدا نـــــابوت... ئو حکـــــوومتی 
و پرژینـی تلبنـدکراودا بـژین، ئایـا ورە کاربدەستکانی لپشت گتـۆی شـو

ئوە حکوومت؟ حکوومتک نزیکی نیـوەی بـودجی خـۆی ل ئامانجکـانی 
پۆلیس خرج بکات و ھشتاش ھیچی لگڵ تـوڕەیی گلکـی یـاخی پنکـرێ، 

  ئایا ئم حکوومت؟"
ـــا ســـدان جـــوولکی  ـــس، ئو کســـی ل ھنگاری ـــاکۆڤ وەی ی ل دەســـتی

ە دڕنـــدانیی برینـــدارە دیلکـــانی ڕەفتـــارکـــرد، باســـی ئو  قوتـــارنازییکـــان 
ئیرگون ل قزیندانی عککا کرد و ھۆشـداری دای دەسـتداران ک قـانونی 

ب  مــ ــاکرین"  تــۆکردنوەش دەســتبکاربوو. "ھرچنــدە ئ ئــوە براورد ن
ی نوانــــــدن لگڵ برینــــــداران و لبــــــارەڕەفتارئو وای جــــــاڕدا، "لبــــــارەی 

  سادیزمایتی، ئوە بۆ ھموو ئو شتان دەب باجی تواوی خۆتان بدەن."
 وە بۆ کوشتوبکانی ئفگ مردەوام  ڕیسـوا"ئری بسـو وا لیـن." ئدەک

ک دەرچنھــا یدا تنــگو جدەزانــین ل مگــابــوو. "ئــڕ  مــان بکلگ :یھ
بۆیش ئـم  دەب. ھر ئازادی خۆی دەگا و کۆیالیتیش ل وتدا تفروتونا

 ک ــاب ــاتر ن ــم دشــادین. شــادمانی لوە زی ــاتر: ئ ــارامگرتووین. لوەش زی ئ
بیـزان،  ب باشیگیانت لپناو سرمشقکی مزن دابنی، بۆ ئوەش بیزانی، 

ــم لنــو ئو  ــان خریکــی جبجکردنــی ئو ڕەوشــئ دا ئاراســتی تواوم
  ئامانجین."

 یان 1947ی حـــوزەیرانی 16ل(پقشــــ)کــــان سیدارەریتانییرە بفســــدا، ئ
: "ئوە بیـاری ڕاگیاندلسر کرد، ئیدی یککیان ب ھاڤیڤ، ناکار و وەیسی 
  لسدارەدانتان دراوە، ب ملوە تا مردن ھدەواسرن."

  ھرسکیشیان  سروودی ھاتیکڤایان گوتوە.
کگرتووەکـــــــان ی نتوە یڕکخـــــــراوێ کـــــــۆمیت تـــــــایبتیکی ڕۆژئوێ 

ــوو ســرە دەستۆیشــتووە سیاســییکانی  ــدا نب ــانی ت ــوو. گوم دەســتبکار ب
                                                                                       

نەوە.  ٩٢ ھەچایانو، کە جووەکان لە ئاھەنگ و بۆنە خۆشەکاندا دەی ژ و سرووتی ش   نو
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بـــۆ ی حوکمـــدانکیان وا رکخســـتبوو ڕکوتـــپردەی دادوەرەکـــان  پشـــت
ــ، ھر حکــوومتی  ئوەی ــ و نب ــۆمیتی بدواداچــوون ھب بیســلمنن، ک

.دا زاکتو ریتانی لب  
ایبتییک. بیــاڕی دانیشــتن تــایبتییکی ئــم یاداشــتکمان دای کــۆمیت تــ

ی نتوە یکگرتووەکانمـان بیرخسـتنوە، ک داوای ڕکخـراوکۆمی گشتی 
ل ھموو الین ناکۆککانی فلستین کردبوو خۆیـان ل تونـدوتیژی و گف 

وە بڕەشـــو ھ  میانـــدندوور بگــــرن. ئــــشــــووی ڕاگکخراوی پەکــــانی ڕ
پـاتکردنوە، ئگر حکـوومتی بریتـانیش ھمـان شـت ژرزەمینییمان بـۆ دوو

دەگــــرین. ئــــاخر ئوان بشــــکی  ٩٣بکــــا، ئــــم رــــزی داوانــــامی (ر.ن.ی)
نـــــاکۆکییک بـــــوون. (ر.ن.ی) داوای لوانـــــیش کردبـــــوو. حـــــوکمی مرگ و 
لســدارەدانکان کردەوەگلکـــی نیـــاران و تونـــدوتیژ بـــوون، حکـــوومتیش 

کـرد، کـۆمیتک  بکوتوە. ل کۆتاییـدا داوامـان ورفرمانبردار بوو لیان دو
ی گریــک ڕککوتننــامل بــری حوکمبســردادراوەکاندا بگــورەی پشــینی 

 مانکھ وە. لوانن تورجیش بوو، بکلوممان ھکات و ھ  
کیش لیــــــام ــــــاو بگڕخســــــتنی ئو ئگر و توانســــــت، ن دایبــــــابی  لپن

بتیک نـردرا. زۆریـنی ئنـدامانی کـۆمیتک وەک کوڕەکانوە بۆ کۆمیت تای
ڕاگیانــدم، مشــتومیان  بڕــز گرانــدۆس ئنــدامکی جــوامری کــۆمیتک پــی

بوو، کۆمیتک ھمان داواشـی ل حکـوومت کردبـوو. کـۆمیتک  لسر ئوە
ی ک حکـوومت لو ڕۆژەدا بیـاری حـوکمی مرگـی ڕاسـتیلبن بـاری ئو 
ەکاندا کردبوو، ھسـتی ب سـووکایتییک کـرد. مقۆمقـۆی نـو بسر بندکراو

کۆمیتک زۆر گرموگوڕ و توند بـوو. دکتـۆر گرانـادۆس مامۆسـتای زانکـۆی 
ـــژ ل یۆگســـالفیا  ـــوای و د. برلی ـــووفابریگـــات ل ئۆرۆگ ـــانوە  ب ھم ھزکی

ــاعت  ــدامانی کــۆمیتک قن ــان ل ئن ــوو چــۆن ھاوتایکانی ــان ب شــڕی ئوەی
  ن داوای ھوەشاندنوەی بیاری حوکمی لسدارەدان بکن.پبھن

ـــۆمیتک، ئم  ـــایبتی ک ـــنج دانیشـــتنی ت دوای پـــۆ برووســـک یی خـــوارەوە ب
  سکرتری گشتی نتوە یکگرتووەکان نردرا. 

ــان  ڕاســتیچــاوی  "لبر ــدامانی کــۆمیتک، ک خمخــۆری خۆی ــنی ئن زۆری
ـــای  ـــکوت ت ـــلھمـــبر ئو ل ی حـــوکمی لســـدارەدانی داداگـــای دنڕاگیان

                                                                                       
کخراو  ٩٣   ی نەتەوە یەکگرتووەکان.ڕ
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 لیمدا لئۆرش ربازی لو 16سمین دانیشـتنی ڕۆژی حوزەیراندا، ئکەی ی
بکارەکانی خۆی رابب ک کـۆمی  بۆ ئوەیکۆمیتک بوو ل ئۆرشلیمدا، 

روڕای گشــــــتی نتوە یگکرتووەکــــــان متمــــــانی داوەت کــــــۆمیتک و بیــــــ
ـــدامکانی لمڕ مودای ی 15ســـرکردنی پرســـی فلســـتین ک ل چارە ئن

 کبگــرێ؛ کــۆمیتنــد ھھگرتــووە، بخــۆی ھی گشــتی بئایــاری کــۆم
ســـرۆککی خـــۆی راســـپارد دانیکـــی لبرگیـــراوەی بیـــارەک و نـــامی 
پگیشــتووی ل خزمکــانی حوکمــدراوەکان بــۆ ئوەی بــۆ دەســتی مانــدات 

  یکگرتووەکان بنرێ."بگوازرتوە، بۆ سکرتری گشتی نتوە 
دەمودەســـتیش ئم بروســـکی و وەمـــی تونـــدی گرنـــی، ســـکرتری گشـــتی 

 بوکرایوە.  ڕای گشتیحکوومتی  فلستینیشی بۆ 
ب پشتبســـتن بو پشـــینیی ل دۆزی جنگـــاوەرانی گریـــالی گـــریکوە، 
ــدراوەکانوە فشــارمان خســت ســر کــۆمیتی  ــاوی کســ حوکم ــمش بن ئ

ــایبت ــورتن، ت ی نتوە یکگرتووەکــان خــۆی لپرســی حوکمــدراوەکان ھبق
ئوانـدا بــدرێ. ل  ل بردەمبـانگی حوکمـدارەوەکان بکـا تــا شـایدی و ئیفـادە 

ی حوزەیرانـدا نـامیکی فرمیمــان بـۆ کــۆمیتک بم شـوەیی خــوارەوە 23
  نووسی: 

میتی دەکین، انی دادێ پشکشی کۆڕۆژ"ل بیرخرەوەیکدا ک لو چند 
لگڵ تاوانکانی حکوومتی بریتانیاندا دەکیـن  ڕەفتارئم لنو ئوانشدا 

.ندەراندا بھ و چ ل نیشتمان ب وسا چ لمانی کردووە ئکلدژی گ ک  
"لنو ئو لیست دوورودرژەی تاوانکـان ک بۆتـان دەردەکوێ، ب ئـازار و 

ی بئنقســـتی دیـــل بریندارەکانیشـــوە. ئشـــکنجدانی  دیلکـــان و کوشـــتن
ــدا،  ــودەوتی ل نیورنبرگ ی  دادگــای نردارەکــانب بگــورەی  پناســ فرم
 و تـــاوانل ککـــتی'  و یکـــانی دژی مرۆڤـــایتاوان' ل ککـــی م تـــاوانئ

  دڕەندە و سامنکانی دژی  ئادەمیزاد دەکرێ.
ــۆمیت ــان ل ک ــم گومانم ــۆ"ئ ــی، ب ــانی خــۆی ڕدەستنیشــانکراوە ئوە  ک نی ام

 بارەت بمــســر جــۆرە ڕژێ وەک ھمانــدا دەرببــکتو ــوەبردن لڕی ب
ــــوومتی ڕژم ــــانی دژی حک ــــارکردن مزن ــــاب ئو تاوانب ــــ، ن ــــک ک ھب 

دادەنـــین، کـــۆمیتک  دیکشـــوە وای ل ســـرکیبریتـــانی فرامـــۆش بکـــا. 
ان بکـا، بم دەبـ  لسروشـتی ناخوازێ خۆی باوەڕ ب بیستنی تاوانبارییکـ
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 ند بوە ئارەزوومکانگیـرڕاستیشتکان ج  ویانـدانل وەبکـا، کی  ڕەتـدان
دەکین کۆمیتک گـوێ ل  تاوانبارکردنکانیش ج دەگرێ. ھر بۆی پشنیاز

دەدەن بردەسـت، ئوسـا  ڕاسـتقینشاھیدە کبرکارەکان بگرێ، ک مـادەی 
  کوە کـــــۆمیتھـــــۆینـــــاوی بپل ڕاســـــتیدەتـــــوان ،ک بـــــرچـــــیکان ھ
  لکۆینوەی خۆی بکا. 

 کــــۆمیت ــــن بردەم ک ــــوانن ب ــــان  ڕاســــتی"ئو شــــاھیدانی دەت زۆر گرنگی
الی ئمـانن: یـاکۆڤ وەیـس،  ی بریتـانی لڕژمسبارەت  ب تاوانبارکردنی 

ـــی ـــدەرن و دەرب   مـــایر ناکـــار و ئاڤشـــالۆم ھـــابیبن، ئمـــان خۆیـــان گواھی
ی تاوانبــــارانی  'ھــــزە ئاسایشــــییکانی'  بریتــــانیین لگڵ دیــــل و ڕەفتــــار

  بریندارەکاندا. 
"ئم ســ دیــالن ھنــووک ل چاوەزینــدانی حوکمبســرداکراودان ل زینــدانی 

دادگـایکی سـربازی بریتـانییوە حـوکمی مرگیـان  ل الینعککادا. ئوان 
ڕەشـــــــــر ھژســــتا لردا دراوە و ئســــتدارە بی کوشــــتن دان. دەســـــ

ل لرچــی زووە پھ یــان  داگیرکارەکــان خواخوایــانککردنــی حوکمجبج
ــــکن،  ــــۆ ئوەیب ــــگ ب ــــرن.  ڕ ــــدا بگ ــــان لبدەم کۆمیتکتان ل ئامادەبوونی

دەکــرن ک ھــی  پرســکش لــرەدا ئوەی ئایــا بــۆ ئیفــادە و گواھیــدان بانــگ
  ئوە نیی چیدییک بوەخرندرێ.

ئ"ب تی ڕ محکـووم داوا ل یـن کدەک کوە بـۆ کـۆمیتشـنیازی ئزەوە پ
داگیرکـــاری بریتانیـــا بکـــا گفـــی کوشـــتنی دیلکـــان ھبگـــرێ و ئوان وەک 

ی ڕەفتـارتۆمتبـارکردن و بد بـۆ ئوەیشایت بھنت بردەم کۆمیتکتـان 
  و کوشتنی بریندارەکان بسلمندرێ.

ی ین، ئم پشنیازە بنیتـی جگـرتنوەی داوانـام"ئم دەب ئاماژە بوە بک
ھنگـاوی  بـۆ ئوەی -ھشتا ھر دەیخوا ک-پشترمان ل کۆمیتک نکراوە 

 کربازییکانی دادگـــا ســـنایاســـایی وەی  حـــوکموەشـــاندنھ ویســـت بپ
  بگرت بر.
  دسۆزتان،

  ئیرگون زڤای لیومی ل ئرتز ئیسائیل."
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ھر پشت ب کۆمیتک ببستین، نخاسـم  کاتـک بینیمـان   ندەکرا بم خۆ
ـــــی ل خۆفشـــــکردنوە و نمایشـــــکردنی   ـــــانی میل چـــــۆن حکـــــوومتی بریت
 کتروەھــا چــۆن حکــوومبـوو، ھدا ھکر کــۆمیتســتی خــۆی بدەسـتبا
خۆی ل بیارەکانی کۆمیتک نبان دەکـرد، ھروەک  سـرۆککیان دادوەر 

کردبــووەوە. بــۆی ئــم فشــاری زیاترمــان بــۆ گرتنـــی   وونــیڕساندســترۆم 
کـان خســتریتانییریکبــوو  برزالیــا خلیم و ھئۆرشــ ـک لنــد جارڕوو. چ

 ـــ ـــ، بم بھر ھـــۆیک ب ـــان گیـــر بب ل چنگمـــان ل  کســـکی زۆر گرنگی
تنھــا ل ناتانیــادا پیاوەکانمــان توانیــان دوو  ل کۆتاییــدامان دەردەچــوو. دەســت
دەزگای ھواگری بریتانی دەستگیر بکن، ل پلکانیـان بـا نبـوون.  ئاژانی

  ھبوو.  یان ) Sergeant(سرجنت ئوان پلی چاوەش
ـــاری  ھر دوای دەســـتگیرکردنی دوو کســـکیان، دەســـتبج حکـــوومت ب

ـــاھۆ  ـــاوی ل ناتانی ـــدناک ـــیڕاگیان پ اوانـــ ـــرت لســـر ئوە ، لب ـــ  ،داگ دەب
زنوە. ھاگانـاش بـۆ دۆزیـنوەی دوو کسـکان ھاوکارییـان گیراوەکانیان بدۆ

 یکیـان دا، لـوموو ھڕان، ھگ کی ناوچما ماڵ ب فتندان ھکرد. بۆ چ
  ھمتکیان بھودە بوو.

 دارە. 23لتی سر پس موزیشدا، ھاڤیڤ، ناکار و وەیسیان بردنی ت  
میکی (ناتھـــان)ی ل ســـر پتـــی ســـدارە ل نـــا چـــۆنیتی بردنـــی ئوان بـــۆ

 ککا و لموزی 29زیندانی عدا ئاوا باسیان دەکا.1947ی ت  
 مدارە. ئـتـی سـر پب چـوون وانـانھاوڕیکانمـان پا رسـھ یانییم بئ"

شــ نــعاتدوــوان ســنل کیانــدا  و دەمــانزانی شــترەبنجــی بچــوار و پ
شـــکانی زینـــدانوە ب وودەدا. کــاتکیش ب ھواکمـــان زانـــی لپشــت شیڕ

وەی لل ـــدان ئومـــان کـــرد و ب ـــک  ھناسســـواری ھاوارم ـــدانی دی چاوەزین
بــوو، ھر ل  دەدا، دەمــانوانی. مــجر چــارلتۆن شــونکی بجــدا وویڕ

ــار نمــا. ل شویشــدا دەســتی مرگچــن ل پــۆلیس و ســرباز  ئــوارەوە دی
ــدراوە ــاوە حوکم ــوو شــتکانی پی ــۆڕی و عزیــز گیشــتن. ئوان ھم کانیان گ

ل چاوەزینــدانییکیان  -چــوارەمین کســی حوکمــدراو ب مرگ–میــزراحیش 
دەرھنا. پاشان ئفسرە بریتانییکـان پیاناگیانـدن لنـوان سـعات چـوار 

ــان لســدارە ــۆ پنجــی ئم برەبی ــن. وەم ب ب ــیش  دەدر ــزەکی ئوان ھ
ــــــۆرانی  ــــــوتنوەی ســــــروودی ھاتیکڤــــــا، "گ بربســــــتکان" و   بردەملگ
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گۆرانییکــانی دیــک بــوون. ئوان ھاواریــان کــرد، ھواســینکیان ل ســعات 
ــدیچــوار بم  ــۆ ی دەســتڕیزبن ــس. ئوەشــیان ب ــار، وەی ــدەکا: ھــاڤیڤ، ناک پ 

  زیادکرد: "تۆی خونکمان بکنوە."
تــانین، ھگموومــان لھ مــز بــن. ئــھش ھاوارمــان کــردەوە: "بمزاران ئــ

'.ڵ گیان و ورەتانگالوی جوو ل  
  "ئوانیش وەمیان داینوە، سوپاس، لسر گۆرانیکانیان بردەوام بوون.

ــــــــی ســــــــیفاردی ک ل دوورەوە  "ل ســــــــعات دووی دوای نیوەشــــــــدا راب
ندەناســـرایوە، ھنرابـــوو و پـــازدە خـــولک لگیـــان ل چـــاوە زینـــدانکدا 

  مایوە.
بیانیشدا ئاڤشالۆم دەستی ب خونـدنوەی سـروودی "ل سعات چواری بر

ھاتیکڤا کرد، ئم پامان بشیشـکانی چاوەزینـدانیکانمانوە نـابوو، بدەنگـی 
ــــدی دەســــتبجش پۆلیســــی  برزەوە ســــروودەکمان لگڵ دەگــــوتنوە. ئی
ــۆی ســردانیکردنی نزیــک چــاوە  ــدار ھــات بردەم شیشــبندییکانی ھ چک

ل سعات چـوار و سـ خولکـدا ئاڤشـالۆم لسـدارە درا. ل  زیندانییکمان.
ــایر راچکــین ک ســروودەکی دەگــوتوە. 4.25 ــی بھــزی م یشــدا بدەنگ

ا ھناس بـدەین، کچـی ئـم لگیـدا گوتمـانوە. ئویـش دربئاستم  دەتوان
 نجیشدا 4.28لعات پس واسرا. لنیادا ھت دەنگی یاکۆڤ ھات، دەنگـی  ب

ئو گیشــت ژوورەکانمــان، ســروودی ھاتیکڤــای دەگــوتوە. دیســان لگمــان 
گــوتوە. دوو خــولک دواتــر ئویــش بمــلوە ھواســرا. ھر ترمکــیش بــۆ 
 جیــا لشــیان بکر یوە و ھــای ــاوەی بیســت خــولک ب ھواســروای م م

  چاوە زیندانکدا بردە دەرەوە.
ر "لت، سکانیش ھاکرەکیف داردەرە سو کاپتن کـل کرشتیاری زیندانپ

 دار دا. لـــانی ل ـــوون، ک دۆڤ و ھاوڕک ـــابلس ب ـــدانی ن سرپرشـــتیاری زین
 مــ ــدانکمان  ل ڕــیکازیوەشــدا ئ ئفســرکی عرەبوە ب ئفســرانی زین

ــــد ــــو ڕاگیان ن ــــک ل ر ئینگلیزــــانی ھ ــــین ل ســــالمتی ژی ــــرس ن ، ک برپ
وگرتنیشـمان ڕۆژئـم نوژمـان کـرد و جـاڕی حوشی زیندانکوە بیبینـین. 

ـــــر ب درەنـــــگوە نووســـــنکی ھکنـــــدراومان لســـــر دیـــــواری  دا. دوات
ـــاتوانن ب ھواســـینکانیان  حوکمداروەکانـــدا دۆزیوە. نووســـرابوو: "ئوان ن
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نن. بیاندا بترســـکنیشـــتمان نجـــانی عیبـــری لنگاوەکانمــــان  گزاران ھھ
  دەگرنبر." 

ســ لداردراوەک  شــوە نــاوی ھرڕیزبندی وشــمی ئیرگــون و ب"لوــدا در
  لسر دیوارەک ھبوو.

 ب مر دیــوارەوە نووســراڕۆژ"ئــســل ب وە نووســاین کــری ئاڤشــالۆمم 
ئگر ژیـانی ئو کۆتـایی  کردنکدا پرسـیبووی خـۆیی دادگـایل سرەتابوو. 

  یکی دەب بتدی."نھاتب، ئوا بالی ئوە کۆتایی ھاتووە. داخواز
ی پاشــتر دوو گیـــراوە بریتــانییکش لداردران. ئـــم بھمــان شـــوە ڕۆژ

وەمـــی دوژمنمــــان دایوە. ئــــاخر ئـــم دووبــــارە و چنــــدبارە ئاگادارمــــان 
کردبــوونوە. دوژمــن زۆر بباکــان ھۆشــداریکمانی بھنــد ھنگرتبـــوو. 

  ە بدەینوە.دوژمن ناچاری کردین وەمی سدارە ب سدار
  ەش و تاریک بوون.ڕەکان وەک شوی ب ئسترە ڕۆژبم  

ئرێ بۆچی بریتانییکان وای ھۆشدارییکانی ئـم و داوا و تکای ئوانـی 
دیـــــک، بویژدانـــــان ئوانی لســـــدارەدان؟ لوانی ھشـــــتا قســـــ دەرزی 

"وەک پیـاوان  گوتبـوون: گوـدا بـزرەنگتوە ک پـی یـان لچرچئاژنینکی 
  بجونوە و بدوای ئاراستی قانونیشدا بۆن."

پوەگرتن حکوومتی بریتـانی ب وبوو ھۆکاری سرەکی سیاسی و خو دنیا
ن و ڕۆیشـت'نخشی سدارەکان' ئو ئامادەکـاریی بـوو ھواسـین و لسـر 

  کردەی ھواسیندا. بوو  ل یبردەوام
لندەن بوو. حکـوومتی بریتـانی لو  ئمش نخشیکی فرمی و بنڕەتی

ــگ، پشــتی برگــری  ــانی جن ــەی پشــتی دیلک ــوو بشــکاندنی بب ــوایدا ب ب
عیبری دەشکن. ھواسین، دیسان ھواسین، ھشتا ھواسینی دیـک! بم 

 ــک لینــین پرســی–خــۆ پرســیارەکروەک جاروە  -ھئ  پشــتی کــ بــوو کــ
ی گر ئـم تۆمـان نکردبـایوە، ئوا ریـزە دەشکن؟ لودا گومانی تدا نی

ــدران  و دەســتی بگــان تــا  ل ھمــووســدارە  ی ڕۆژفلســتیندا دەچقن
ــرن، ئو  ٩٤ئمۆشــمان ــا دەک ــاتکیش ســدارەکان تفروتون ــایوە. ک ھر دەم

ـــم ڕژ ـــی ـــداوەتوە  شـــتکی حتمی ی لوە پـــاوانـــۆی ئ  ھر دەبـــی بھ
.کبشکت  

                                                                                       
بەکە دەکا، کە لە ن  ٩٤ . 1977وسەر ئاماژە بە ڕۆژی چاپکردنی کت   بووە. وەرگ
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وە بــ پچوپنــا دەســتواژەی کســکی ســادە نــی، بکــو ھــی ئمی خــوارە
ـــدەدە ـــوومتی بریســـرۆکی یاری ـــز رانی ســـکرتری گشـــتی حک ـــا ل ئیرت تانی

ئیسـائیل، ھــی کۆلۆنــل ئــارچر کسـت، ل وتــارکی ل کــۆمگی پاشــایتی 
 ریتـانییە ب(ریفع)و دوو چاوەشـدارەدانی ئسـئیمپراتۆریدا گوتبـووی: "ل

    ٩٥لکردین لوێ دەربچین. شتک کاری ل ھمووزیاتر 
ــان ب  ڕۆکیش نتوەیک رادەھژێ کــات ــانی خۆی ــادەن ژی ــانی ئام نازدارەک

نیــان لســر ڕووخاسربســتی ببخشــن. کــاتکیش ئیمپراتۆریتکــان گفــی 
  ب، ئامادەن قوربانی ب عریف و باشچاوەشکانیان بدەن.

  
  
   
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                       
٩٥  United Empiral Journal, november-December, 1949. 
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 22بندی 
  وە ل ژرزەمینداکۆبوون

  
ل لھنگیـــراوی بـــاری ژــــرزەمینیی.  گۆشـــگیری ھلـــومرجکی دەســـت

خـۆم ل خۆشـیی دەمتقـ  تـا ڕادەیک دەبوایساکانی یاخیبووندا،  ماوەی
لگڵ دۆســتان، کۆبــووموە لگڵ بــرادەران یــان یــاوەری خــزم و ئاشــنایان 

 ە ناگرنگــان'ی لــ قدەغببــورم. قــانونی بــاری ژرزەمینــی ئو 'کۆبــوونو
کردبـــــووم. ئو کســـــ کمـــــانی دەمـــــدیتن و ھاموشـــــۆیان دەکـــــردم بـــــۆ 

ــــــۆکردن بــــــوون لســــــر کــــــاری  ــــــراوگفتوگ ەک، بــــــۆ باســــــکردنی ڕکخ
ـــاز بســـر  ـــک و پرســـکانی کارانگ ـــدییکانمان لگڵ نتوەکـــانی دی پیوەن

  خباتکماندا.
نییوە نھگرنگتــرین کۆبــوون ل کــویریکــانی مــن ئنڵ نــوگل ێ دەمــ 

 کگرتووەکان بوو. خۆشمان لوە یتی ندا ڕکۆمیتوەککخسـتنی کۆبـوون
دەستپشخر نبووین، بکو ئنـدامکانی خـودی کـۆمیتک بـوون. ھشـتاش 

ھناوە، دامودەزگـا فرمییکـانی جـوو، دەیـانگوت  وەک ئوەی پشتریش ناوم
یتک کردبتمـــــان، ھر ھـــــاتنی کـــــۆم ل ســـــروبندی، ئـــــم ھر شـــــتک

گوای تنھاوتنھا بۆ سرنجاکشـانی ئوان بـووە،  ،داب چاالکیکمان ئنجام
ئوە بــــووە وایــــان لــــبکین لگمانــــدا بــــکون دانوســــتاندن. ئو  ھر بــــۆ

ئمش وایکــــرد تنــــانت خمــــی  ئۆرگانــــان وایــــان نمــــایش دەکــــرد، ھر
خــۆ جــی  ل ئاکامیشــدا ئۆپراســیۆنکی دژی خــانووی ســیتروس بخــۆین.

 ،وە.چیرۆک ڕاستیچاوەڕوانییینش بگناودارەک لی تون  
(مـــای ســـیتروس)دا، خـــانووکی بچـــووک ک  ســـیتروس ھـــاوس ل برامـــبر

دا 1947ھـاوینی  ل ڕۆژكـیژرزەمینکی ھبوو ھر بـۆ کۆگـا دەسـتی دەدا. 
ـــانگی خـــاوەنکی کـــرد و باســـی بکرڕبازرگـــانکی خـــاوەن  ـــی امـــان ب گرتن

 تـــاتردە پســـارداو و کۆگـــای ف کـــو بیکـــاتڵ کـــرد، بگی لکـــرزەمینژ
ـــان ســـر  ـــووە ڕووت ڕســـربقپاغکان. ئو بازرگ ـــگ خۆمشـــیی، ب ەن

کــرا. بازرگــانک ب  . کرنــامکش واژۆڕەقکلــلمــایی متمــانی مــاخۆی 
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ــــ ن وانکــــان یکمــــین ھگبیــــاۆی و بــــارە لۆریکــــانی گیشــــت. دەرگخ
 ش بتـــاتوە و پردەکـــان بـــوونری فزانـــد، ئیـــدی ســـداب رەڕۆیانســـ
شـــقامک وەربـــوون. بازرگـــانکش ک ئالکســـی خۆمـــان بـــوو، بســـریدا 

ان بـۆ خۆیـقیژاندن، بم دخوازانش لگڕا ھندێ ل دراوسکان پتاتکان 
نـــو ســـالمتی ھنـــران  بـــکنوە. نـــاواخنی بـــاقی فردەکـــانی دیـــک، ب کـــۆ

 .گیراوەککرب رزەمینژ  
ل ـــ ـــوو پ ـــدا ھر فردەب وـــرا. ل ـــرزەمینکدا دەســـت بکـــار ک ـــرا و  ژ دەک

 برچــاو ھڕمنــی پیــدا ب شــوەیکیو دەڕۆیشــت. پتاتفرۆشــی  بــاردەکرا
کرد. ئو فردانی لو ژرزەمیندا دەبـردراندەر، پـی خـۆی ھکۆـدراوی 

نکــان' خریکــی ھکنــدنی تونــل بــوون بــۆ 'دەرگوا ئوە بــووئوێ بــوون، 
 کنـدنکڕخانووی سیتروس. کـردەی ھـک ب  ربو ل کخشـرەی نگـو

ب دەڕۆیـــی. کــــونک  ب باشـــیکپـــووی پاســـوانانی خـــانووی ســـیتروس 
تنپڕیبـوون، تـا  ڕۆژدەڕۆیشت بم لبـاونش بـوو. ھشـتا زۆر  ھواشی

ی دیـــک، ئوســـا ڕۆژکـــک. چنـــد اڕگـــ ڕاســـتیگیشـــتن ســـر پنتـــی نوە
  دەگیشتن مبستکیان. 

یـان دا، گـوای ڕاپۆرتئرێ مبستک چیبوو؟ ھوانووسـ بیانییکـان دواتـر 
ــوومت  ــای حک ــر ق و بارەگ ســتیش ژبــدراوە و م ــژ ل کی زۆر درلــون ت

بـــووە، تـــا ل ی لوە.  تـــۆننـــدرقداردانـــی ھـــاڤیڤ، ناکـــار و وەیســـدا بت
تدابوو، بم وەک پشتریش دووپـاتم کردبـووەوە،  ڕاستییمانک ھندێ گر

ــات ننرابــوو.  ــۆکردنوە بنی ــا لســر ت ــم تنھ سیاســتی ســربازییانی ئ
وە ل ســرەتاھرچــی ســبارەت ب کــردەی ھواسینکانیشــ، خــۆ ئــم ھر 

  گردەبان داوای جبجکردنی قانونی تۆی چاوبچاومان کردبوو.
نخشی خانووی سـیتروس دەمـک بـوو جـ مجـزی ئـم بـوو، وردەکـاری 

دانــابوو تــونلک بگــات  تواوی کارپکردنیشــی لبرچــاوگیرابوو. ئــم وامــان
ڕەوانیش ئو بـە تقیـنوە لبـارە ھبگـرێ ک  و بردەمی قیک و  رک

بکـرێ.  و دوو سـعاتوە دیـاری ب قوڕمیشکردنکی چل و ھشت یان حفتا
وشــــونی ڕکس  بــــۆ ئوەیئوســــا دەبــــ دەمــــی تــــونلک دابخــــرتوە، 

ــاکنجیکی درواســی ئوێ،  ــد ئ ــاتیھنگــرتوە. چن ــادار ل ک  پویســتدا ئاگ
مــــاوەیکی کم ماکانیــــان بجبــــن. ھرچــــی  بــــۆ بــــۆ ئوەیدەکــــرانوە 
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ن دەربــارەی خانووەکــانی دیــکی گڕەککش بــوو، ئو شــتی بتمــابووی
ئنجامی بدەین، کارکی خراپـی لوان ندەکـرد، مگر شـکاندنی جـامی چنـد 

.بک نرەینجپ  
پیـــــامکی  بر ل قوڕمیشـــــکردنی تقینوەکـــــان،چـــــل و ھشـــــت ســـــعات 

کیـنوە. پمـان دەگـوتن ب تایبتیمان بـۆ دەسـتداران ئامـادەکردبوون بـوی
مزرانــدووە خــاپوور ببــ،  ی ئوە ھــاتووە "زۆنــی ئاسایشــییانی" داتــانڕۆژ

  ئیدی ئاگادارمان دەکردنوە بب وەخران مۆگکانی ئویان جبن.
دەســتی مانـــدات بـــۆی ھبـــوو گـــوێ ب ھۆشـــدارینامکمان بـــدا یـــان ھر 
ــــــۆ برپرســــــیارتی خۆیــــــان دەگڕایوە.  ــــــندا. بیــــــارەک ب یشــــــی پگو

ن ئاگادارینامکانمــان ئزموونکمــان ئــمی ھنــابووە ســر ئو بــوای، ئوا
و  بدەگرن. ئند ھکانی ڕۆژھو نووسـینگ خانی بامـانر ڕژی داگیـرک

دەکـران ک پیــان  لسـر قسـی چنـد نـوکتیکی کردەنیـی چـۆڵ ب خرایـی
 زۆر ل نـــووککانتاندا بۆمـــب دانـــدراوە". ھالر و نووســـینگـــو تنگـــوترا "ل

ترســـی  ئوی ل انیـــان دانـــاوە بـــۆخــانوو و نووســـینگکانی حکـــوومت پلیک
وو بـکون. ئـاخر پنـدەکی رلوەسر نھۆمکانی سـ ب ئاسانیتقینوەکان 

 ل کوەش، ئاگادارینـامـدەباری ئبـوو. زری خۆی ھلی شاداود کاریگھوت
دەکــرایوە،  ھلــومرجکی وا بنــاوی ئــم و ب ھاوارنــامی فرمیمــان بــو

دەسـتی بتـاڵ ھۆشـداری  ان تگیشتبوون ئیرگون بدەستدارە بریتانییک
  نادا.

ھاتنی ئو چل و ھشت سعات تنھـا یک ل  ، ب کۆتاییڕاست بووئوەش 
 "زۆن ئاسایشــییکان" دەڕوخنــدرا، ئویــش ل تلئبیــب بــوو. گومانیشــی تــدا

 بـوو، بـۆیوە ھکانی دیـکنوەی شـوقیـنت تداران ترسـیان لبوو دەسن
کانی خۆیــان. ئیــدی  لئاسایشــیی نوە شــوــنڕرا بگیانــدەور تۆقــان نب

ــدرابوو، وەک بــوملرزەیک  ــای ســیتروس بم جــۆرەی خمن نخشــی م
دا بیقومنـ. ئوان ھرگیـز نیانـدەزانی ئـاخۆ ڕژمـوابوو ل دامزراوەکـانی 

  وەی.ل کوزەبری دادێ 
ان نــــا، مودای ئۆپراســــیۆنی ئم، بــــ ھر ئم شــــتکی کمتــــر لوەیــــ

ئـاژان ھواگرکـی خۆیـانوە،  ل ڕـیخانووی سیتروس بـوو. مخـابن ھاگانـا 
ــــــدی ل ــــــرزەمینکی پتاتفرۆشــــــیدا ھی. ئی ژ کی وا لــــــی چــــــاالکی  زان
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ــان  ــان خانووەکی ــوون. لو شــوەی پیاوەکانم ــدا ســرکوتوو ب بئومدکردنی
  ونلکیان گرت.جھشت، دەستیکی ھاگان ھات و سری ت

ب  ک ـــــک داخمـــــان خـــــواردب مر کـــــدەچی ھ ـــــۆ دواوە، پ ئـــــاوڕدانوە ب
ـــووک ھـــی  ـــازدارە ھن ـــدرایوە. ئو تالرە ن خـــانووەکی ســـیتروس  نتقن

 .ائیلتــی ئیســمــدەوشــی ڕژکتشــت و دەسھی جکتــانی و ی بریت
بم خـۆ لوـدا  پھـات. وەک ئاکامی زنجیرە ئۆپراسـیۆنکانی دیـک کۆتـایی

ــا  ــدامی ھاگان ھمــوو ھۆکــاری بجــ بــۆ مــاتمی کۆســتکوتنی ئو الوە ئن
ــاخر کاربدەســتکانی بھــۆی  ــوغمکراوەکدا کــوژرا. ئ ــونل ل ــوو، ک ل ت ھب

ـــــان دا ب ـــــابوون، بیاری ـــــ رێ ل مـــــۆتکوە تۆق ـــــری  ھر نرخـــــک ب زەب
  تقینوەک بگرن و پردەپۆشی کن.

فرمیــــی جووەکــــان بوەی ئۆپراســــیۆن ناوھنــــدراوەک داوای دامزراوە 
بریتانییکـــانی نکردبـــووە ئامـــانج، بکـــو بـــۆ ئوە داڕژدرابـــوو ســـرنجی 
کـۆمیتی تـایبتی نتوە یکگرتووەکـان بـۆ خۆمـان رابکشـ، لژـر تیشــکی 
ئو شتی خۆیان دەربارەی کۆمیتکیان  دەگوت، زۆر سیروسمرە بـوو. 

ی ڕاســـــتیشـــــتک ونـــــا دەکـــــرد تنھـــــا ئو   ب ھمـــــووان ئوان ئمیـــــ
قـاوە. دکتـۆر گارسـیا گرانـدۆس، لدا خوتو ل ک بن چارەنووسسازیان 

کتـــبکی دەربـــارەی یادەوەریـــدا، تواوی تۆمـــارە نھنـــی کۆبـــوونوەکی 
ـــــوان دادوەر ساندســـــترۆمی  ن ر داوای  ھاگانـــــا لســـــل وکـــــردەوە، کب

کرۆکی کۆمیتی ھاگانا کرا.  سکندامنج ئتی پراینو نو  
  ل کۆتایی کۆبوونوەکدا، ساندسترۆم دەپرس: "چی دیکتان ھی بین؟"

 ب تنیـاقسکرەکی ھاگاناش وەمی دەداتوە: "تیرۆر شتکی کوشندەی و 
ب حکوومتی بریتانیا سرکوت نـاکرێ. چـاالکیی تیرۆرسـتیکان بگیکـن 

 ئو کـاتی جووەکانن بۆ ھست بھزەکیان. ھاگانا لو بوای دای، دەرەتان
 ر ئــازادانگکان دەکــرێ ئتیرۆرســتی چــارەی چــاالکییــگرە  ڕکــۆچب ب

ــــان و نیشــــینگکانیان  ــــدرێ. ھســــتکانی جــــووکی  ل فلســــتینجووەک ب
  بکرێ." فلستینی ئوەی، کاتی ھاتووە چارەنووسی فلستین دیار

ئو داخوازیی گوجانی، ک ناوبانگی ھاگانای ل چوار کناری دنیـای بم 
ئۆپراسیۆنی خانووی سیتروس ھوـدانک  ل سروبندیببووەوە،  پ بو

ـــــوو،  بـــــوو، خـــــۆ کـــــاریگران ئامـــــاژەیکی  ب شـــــوەیکیدەرخســـــتنک ب
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ی خریکبــوون ب خــودی ئۆپراســیۆنک بــوو. ڕکوتــلخشــتبرانی بــۆ 
چـاالکی خـانووی سـیتروس زۆر پـش ھـاتنی  کـۆمیت تـایبت بـۆ ئرتـز  ئاخر

ــونرانی  کشــرابوو، ل ئیســائیل نخشــی بــۆ کاتــک کۆبــوونوەی نــوان ن
 و ئیرگون زڤای لیومی ل کنھـا 1947ی حـوزەیرانی 26کۆمیتسـترا، تدا ب

  بوو.  ئرتز ئیسائیل تپڕی بسر گیشتنی  کۆمیتک بۆ ڕۆژھشت 
نوەندگری کۆبوونوەکش کارتر داڤیدسۆ، سرۆکی پیـامنیرانی ئاژانسـی 
ئاسیۆشــــتد پــــرس بــــوو. ئو داڤیدســــۆن گنــــج پجمووجــــۆ دەرکوت 
الینگــــری دەســــتدارنی بریتــــانی نبــــوو. نشــــمدەزانی ئــــاخۆ جــــووی 

شــڕ لگڵ عرەبکانــدا،  ل میــانیخۆشدەویســتن یــان نــا. دواتــر پمگــوترا، 
رئدا. ھی بــۆ جووەکــان نیشــان ننگــرانکی الیســتو ھــیچ ھ  ،چۆنیــك بــ

نـامگری ئمریکـایی لسـر ئو ڕۆژئوێ دەم، تبینیمان کرد سرلبری 
ڕگای دەڕۆن، ک جخت لسـر سـرکوتنی عرەب بادەسـتکان بـکن و 

ـــان ب ب ڕاســـتشکشـــتی جووەکانیشـــان  ـــدەن.  ی ـــاڵ قب نیشـــان ب ھر خی
ــــکچ ۆن  ،ــــ ــــارتر داڤیدســــۆن  ل مــــاوەیب ب ســــانی یــــاخیبوونکدا، ک

برچـاو خـۆی بـۆ ئۆپراسـیۆنکانی ئیرگـون ترخـان کردبـوو، ب  شوەیکی
وە  زانیاری و لیشتنگوڕاپۆرتتر بسندین جـار  ی لو چوە. ئدەکردن

ـــــــردین  داوای ـــــــگلک ڕ ل ـــــــ ـــــــت شـــــــاھید بســـــــر یک ـــــــدەین بب ی ب
راســیۆنکیشــدا ئۆپقۆناخ ــدا، لنمــان پش بمندیکانمان. ئــروبســ ل 

ــۆ  ــن. بم ب ــا بانگھشــتی بکی ــی ســر قی عکک ــۆ ھمت ــووین ب ئوەدا ب
چاوخشاندنوە ب بیارەکمان فرـد (الی داڤیدسـۆن یـۆول نـاوی فرـد بـوو) 

ن،  ئم تۆ لگڵ خۆمان بۆ ئۆپراسیۆنکی سربازی دەبیـئو کاتپیگوت 
کردەوە، بم ئم لسر بیـارەکی  ەتیڕ گر ژنکشت قایلب. داڤیدسۆن

ــری ئوەدا  ــان پمــان چقانــد، لب کی ئومــان بــۆ ئۆپراســیۆنکی ڕاژەخۆم
  دیپلۆماتیان پسند کرد، ئویش کۆبونوە لگڵ دادوەر ساندسترۆم بوو.

 سـترۆم، پـیدر سانبرپرسی کۆمیتی تایبتی نتوە یکگرتووەکان، دادوە
ڕاگیانـدین ک بیـاوەری دکتــۆر ڤیکتـۆر ھـوو، یاریــدەدەری سـکرتری گشــتی 

دوا ساتیشــدا،  بــووین. ل (ر.ن.ی) و ســکرتری کــۆمیتک  دــت. ئــمش قایــل
پرسین ئـاخۆ  دەکـرێ د. رالـف بـونچ  داڤیدسۆن بناوی ساندسترۆموە لی

ەستڕاســــتی ســــکرتری ســـکرتری ئنجــــوومنی متمـــانداری (ر.ن.ی) ک د
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کۆمیتکی ل کۆبوونوەکدا ئامادەب. ئم الریمان لو پشـنیازەش نبـوو. 
ی  لکــــی ــــدام چیک ــــز لیســــنکی، ئن ڕــــرد ب الی خۆشــــمانوە، داوامــــان ک

ــانی پســند کــۆمیتکش بانگھشــت کــرد، بم  بکــرێ. ساندســترۆم داواکم
بکـا. بتـایبتیش  پیوەندی پـوەئستم بوو  لو کاتدا، ڕوونی کردەوەدواتر 

ـــــدی ـــــوو، ئو وای پگـــــوتین، چـــــونک ئو و  یکپیوەن ـــــۆ ئو ســـــخت ب ب
 بو شوەی بن کھاتن. دەبواییاوەرەکانی بۆ ئوەی بنھنی بگن 

 وەککۆبوونما ل کـانی بسـترا. یـۆول میوانی د. یاکۆڤ کـۆھنی شـاعیر ب
 مــ ــاوەری کــارتر داڤیدســۆن ھنــان. ئ ھر وەک پیشــی ھمیشــیمان ل ی

گرت، بۆی کـات ئـم  ی کۆبوونوەک بدوورڕکخستنئاۆزی و کشوفشی 
نونرانی ئیرگون چووین کۆبوونوەک، ئوان ل تکنیکـی سـادەی سـازدانی 

کــاری وریایــانی ڕ دەبــوایبارەشــدا  دیــدارەکدا حپســان. بم خــۆ لو
زیاترمـــان گرتبـــای ر. ئـــاخر ئربازی بســـ ب کتیتـــایب نـــدامانی کـــۆمیت

ــــدەکردن.  بریتــــانی دەورە وانیان لوان پاســــر ئھ درابــــوون، ئاشکراشــــ
 کـــۆمیت ـــدامانی ک ـــاوەری ئن ـــان دەدا ی ـــی خۆی وڕی ھوپتداران ئدەســـ
 ونکی خۆیـان نقسـوەی بیاندا بن، بۆ ئگل ک بییر کون، بۆ ھبک

نک جــگی مترســی و ژیانیــان دەکوــت بر دەســتی تیرۆریســتکان، چــو
 ،ڕەشـــــف و ھکـــــداگکات دۆســـــتی  ل کـــــدامانی کـــــۆمیت ـــــدێ ل ئن ھن
 ئـاژان ئاسایشـیکانی بریتـانی بردەوام ب ل ڕاستیشـداگلکشمان بوون. 

  دەوری ئندامانی کۆمیتکوە بوون تا چاودری لکۆینوەکیان بکن. 
ــــدەدەرەکان ــــۆول و یاری ــــک لی لومبســــواری ت ــــانین ب دەوری  ی، موانک

تومبلـی دووھمـیش بدوای  ل کاتکـداشـقامکانی تلئبیـب سـوڕاندنوە، 
دوایــانوە نیــی. بــۆ  دنیــا بــ، ک ھــیچ چاوــک ب بــۆ ئوەیئوانــدا دەڕۆیــی 

ــاری ئاسا ــاترب ــومبلک ل یشــپارزی زی ــک ت شــیدا  جاری پقامو شــو ئ
  ۆڕیان. دەڕۆیشتن، گ

ــاکۆڤ کۆھنیشــدا، ئاڤراھــام، شــموئل و مــن چاومــان ب میوانکــان  ل مــای ی
ـــاوی  ـــم دادوەر ڕاســـتقینکوت. مـــن بن ی خـــۆموە، خـــۆم پناســـاندن. ئ

کانمــان خۆیــان بــۆ  ساندســترۆممان لواندانــا. دیــاربوو م ــزەکرووی مســ
اری ب کۆبـــوونوەک ئامـــادەکردبوو. ســـرۆکی کـــۆمیتک یکمـــین پرســـی

 ل رمــــی بــــوون کی فداریانشــــکی کلنــــدەوە. پرســــیارگنووســـین خو
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شـاھیدکی لکــۆینوە و بدواداچـوونی بــکن. لوــدا شـتکی خــۆش ھبــوو، 
پرسیم ئاخۆ من ھـیچ پلیکـی وەک ژەنڕایـیم ھی یـان نـا، منـیش  کات لی

  ، ک ھیچ پلیکی فرمییم نیی.ڕوونکردنوەبۆم 
ــ ــاراکتری لل برامبراوانی ئو ســ پی ــوون ک ــدا ب ــاوازبوون.  مان یک جی

دادوەرکـــی ســـوئدی، دیپلۆمـــاتکی چینیـــی و دەوتمدارکـــی رەشپســـت 
(نیگـرۆ)ی ئمریکـی. ھمووشـیان خـاوەن کسـایتیكی سـرنجاکیش بـوون. 

ــاربوو ب ــارەی ساندســترۆموە ھبــوو، دی ــم زانیاریمــان لب چاالکییکــانی  ئ
ــم ســ ــاوەی چنــد ســانک ســرۆکی دادگــایکی ئ ــۆ م ۆزدار نبــوو. ئو ب

ــــوومتی  ــــاریگری حک ــــر ک ژمیســــر، وەک دەشــــگوترا ل ــــوو ل ــــکو ب ت
ــــای ئوە و لگڵ ھاتنپشــــوەی ئو  ــــوو. و ــــدا ب انشــــدا، ڕاستیبریتانیی

  ی بــــان ــــیچ جۆشــــکی تایبتی ــــان. ساندســــترۆم ھ ــــایی گومانم ــــووە م نب
ھمـووی بسـریکوە کـابرایکی ھـمن و بـالین -ندا دۆزەکمان نیشان 

بھمـــان شـــوەش الینـــداریكی بدژی ئـــم ننوانـــد. (د. ھـــوو)ش،   -بـــوو
کی لمۆســکۆ، دەگــوترا پیـــاو زەکــانی چـــین بــوو لوبا  ــک لککــوڕی ی 

و بتوانای. ھرچنـدە ئو نک ھر ئنـدامی کـۆمیتک ک  ادەبدەر کارامڕ
ەک ڕکخـراوکـی گیـانی ڕبراریتی (ر.ن.ی) نزیـک بـ، بکـو وەک ل سکرت
ەک، ڕکخــــراودەکــــرا. (د. بـــونچ)ش دواتــــر ک بـــووە نــــاوبژیوانکی  ســـیر

ســـ ـــ ـــداکرد. ب ـــانی پی ـــاوکی جیھ ـــاوەزكی  نازن و دوو ئویـــش خـــاوەن ئ
  اوە بوو.ڕەوشد

خر گفتوگــۆی نــوان ئو شــش کســمان زیــاتر ل ســ ســعاتی خایانــد. ئــا
ی ژرزەمینیـــــی و نونرەکـــــانی ڕکخـــــراودیـــــداری نـــــوان  قســـــکرانی 

کی نودەوتی کم نبوو. لودا  سـاتوەختی ھسـتبزونی قـووڵ ڕکخراو
ھبوون؛ ھـبت شـتكی سروشـتیش بـوو، ک سـاتوەختی میـزاج خۆشـی و 

 كیش دەربــارەی مــافبــوون. کــاتنینــیش ھککــاکدیرۆپی مــان لکلنی گ
م دەکرد، ئائیلدا قسوترتز ئیسکڕب)ی  انست) گفتوگۆکانی دیـکنقئ ب

بیرکوتنوە. ب قـویش ھسـتی بزوانـدم: ئـای بو چنـد  ٩٦زیندانی لوکیشکیم
کم سا، ئم گیشتین ئو قۆناغ پشـکوتووە ل خبـات. لو بـوایدام 

                                                                                       
دە           ٩٦ وو، لە بەن دا کراب ینەوەی لەگە ۆ ک وو ل دا گیراب ەر لەو ایە، کە نووس دانەکەی پۆلۆنی ت لە زین مەبەس

ژی باسی کراوە. وەرگ   ر.بەراییەکاندا بە در
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گیراوەکـانی ئیرگـون  ی حکـوومتی بریتانیـام دەرھق بڕەفتـارکاتک باسی 
دەکردن، باسی ئاشر تـرانتر، دۆڤ گـرەنر و ھاوڕکـانم ک  لسـبری  بۆ

سدارەکان چاوەڕوان بوون، دەنگم ھناب. گومانی تدا نبوو موانکـانیش 
م ساندســــترۆم بکانمدا ھاوســــۆز بــــوون، بســــتڵ ھگک  لوەیشــــ ل

ی خــانووەک گویـان لمــان بــ. ەل دەرەوتکچــوو، دەترسـا نبــادا  شـوەکان
کردبـــوو،  منــیش داوای لبـــوردنم لکـــرد و دنیـــام کـــردەوە. ئو وای مزنـــدە

 کڕەکو گ نخــــانووەکالی وە  لکــــدارەکانی ئیرگــــونئــــاپۆرای پیــــاوە چ
ھیچ کس بدەر ل چند کوڕ و کچکی بـ چک  ل ڕاستیشدادراب.  دەورە

ــم  ل دەرەوە ــوون. ئ ــنب انوە ل ھســتی موانکانمــان گیشــتین. الی خۆم
ئاخر ئوە یکمین دیداریان بوو لگڵ "تیرۆرستکان"سـازی بـدەن. ئـای تـۆ 

ی ســامناکیان دەربــارەی ئــموە بیســتب؟ پاشــان دوای ئوەی چیرۆکــبــ چ 
بــردەوە، بالی کمــیوە  خــۆ بتواوی قســکان و گفتوگۆکانمــان ئــمی بــۆ

ــم ھۆکارکمــان ھبــوو  ــن وئ ــونرانی (ر.ن.ی)ەوە  لوە بترســین ب لگڵ ن
  راپچمان کن، بم ئوانیش دەترسان لگڵ ئمدا بگیرن...

دەبـ گر  ساندسترۆم چند جارک "پرسی سرەکیی" وروژاندن. ئرێ چـی
 کــــان لریتانییوەی بکــــان دوای کشــــانرەبــــدەن؟ ع ــــان ب وت، پالمارم

ـــــی  ـــــی عڕدەمزان ـــــانی جنگک ـــــدی -رەبام جـــــوو ســـــرەکیترین بگوبن
ــۆژە و پشــنیازکی چــۆکردنی وت.  ــا بــوو دژی ھر پ حکــوومتی بریتانی
منیش ئاماژەم بوەدا، عرەبکان ھرشمان ناکنسر مگر الینـی سـھم 

ئـــم  -گـــرت پشـــم لســـر ئوەدا-ندا و کۆمکیـــان پنکـــا. بم  دنیـــان
رمان بدەن، ئمش لووت و قپۆزیـان دەشـکنین. بوامان وای، دەکرێ پالما

نوــدا ژمـارە بیــاردەر نیـی بکــو عقـ و ورەی دەیبــاتوە.  ل شـڕیئـاخر 
ھرچــی دەربــارەی عقــیش بــوو، ھر پویســتی ندەکــرد وردی بــکموە. 
سبارەت ب گیان و ورەی شڕکردنیش، پمگـوت "خـۆ بخـۆت پالمـارەکی 

یسـت. تـۆ ئوەت خونـدەوە ک پیاوەکـان چـۆن برەو ت ب)عککا(سر قی 
پیـاوانی حـوکمی مرگیـان بسـردا  ن. ھیوادارم تـۆ ئوڕۆیشتپتی سدارە 

  دراوە ببینی و گویان لبگری."
  ساندسترۆم پرسی: "ئایا دۆڤ گرەنر ئفسرکی پلبای ئیرگون بوو؟"
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ـــرەنر ســـربازکی ـــم دایوە، "دۆڤ گ ـــیش وەم ـــر" من خـــوو."  "ن ئاســـایی ب
  دادوەرە پیرەک  نیدەتوانی حپسانکی بشارتوە.

ھر  گفتوگۆکدا، دکتۆر ھوو پرسـی: "وادابنـ ئـوە فلسـتینتان ب ل ماوەی
دیوی ئوردن وەک دەوتکی جوو کوت دەست و چندان ملیۆنتان بـۆ  دوو

ن چـی دەکن ھنا، ئایا دوای ئوە سبارەت ب زیـادبوونی ژمـارەی دانیشـتوا
سســــد ســــای دیــــکدا چــــی  ل مــــاوەی؟ وتک خــــۆی بچــــووک. ئــــاخر 

  دەقوم؟"
بارەت بواتــا ســ کی قــۆڕ و بــشــت م بمــوو پرســیارەکی  مــن ھخشــن

ی جــوو لکــی بچکــۆلتشــ دەوب مم ھــوو وەوە. بکــدایل کتکی و
میــان کشــیکی گــوت: "ئ ســرەکیکی ل شــموئیل کــاتز وەرگــرتوە، پــی

تــوایرێ تــۆ پئ .ردوونیـیگ  ی دیــکد ســاسـ تـی چــین و دوای ســو ل
  دەدا؟" ووڕچی 

  د. ھوو بابتکی گۆڕی.
ئو کۆبوونوەی دوورودرژەدا، د.بـونچ تبیینیکـانی دەنووسـین.  ل ماوەی

ــاتیئاســاییان دەینوســی، بم بخرایکــی سرســوڕھنر دەینووســی.   ل ک
سینیشدا پرسیاری پیوەندیداری گرنگـی دەکـردن، ناوەنـاوەش سـرتیکی نوو

 ـــک د. ھــوو کڵ ساندســترۆمدا دەکــرد. کاتگرمـــیلف رپرســی بـــوو،  بب
تبینــی وەرگـرتن کــرد، بـونچ لوەشــاوان  ب شـوازیپشـنیازکی ســبارەت 

"!یخۆم ھت بوازی تایبوە: "من شمی دایوە  
ـــۆب ـــام، ت ـــن ئوق م ـــۆ  م ـــاخود ب ـــوو ی ـــۆ د. ھ ـــاژەب ب ـــا ئام وەمک تنھ

  ەک.ڕکخراو
مـــن دەبـــوای سوپاســـگوزاری د. بـــونچ بـــم بـــۆ ئو لزانـــی و وردەکـــاریی 

ی کۆنفرانسی نوان نونرانی کۆمیتی تایبتی نتوە یکگرتووەکـان ڕاپۆرت"
 ل مــاوەیل فلســتین و فرمانــدە و دوو نــونری  ئیرگــون زڤــای لیــومی." 

 سندکردن بۆ ناردین.ڕاپۆرتدا ڕۆژسی بۆ  پک  
دا د. بـــــونچ دســـــۆزان پرســـــیارە ماککـــــانی بـــــۆ ئـــــم و ڕاپـــــۆرتلو 

رونکردنوەکــانی ئـــم و ھۆکــاری پشـــتی خبــات و ئامانجکـــان و نـــواڕینی 
  کردبوو. ئیرگون بۆ ئایندەی ئرتز ئیسائیلی تدا دەقنووس

   ک بم شوەی بوو:ڕاپۆرتدوا بشی 
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وە و  "پرســــیار لرەنگـــــاربوونھۆکــــاری ب ر بتــــوانکــــرا گ رمانــــدەکف
ـــکن،  ـــی بریتانییکـــان بو شـــوازەی دەی ـــاخۆ  وونڕدژایتیکردن بکـــاتوە ئ

ـــۆ کشـــانوە  ـــۆ ل وتناچـــارکردنی ھزەکـــان ب ـــدکراوە ڕزگـــار، ب کردنی بن
 .ییــان ھیــان ئامــانجی دیک مــجووەکــانوە توال وەی لنــای دا گــوتی ئ

ئیرگونــدا ھبــ بیگــات، شــتک لســر بنمــای ھــزی ھاوســنگی وەســتاوە. 
زیاترە، بم خۆ ھر ئوانـیش  ل ئموەک ئو گوتی: بریتانییکان ھزیان 

 مئاســــانیدەزانــــن ئــــ خوازیــــارین،  ب موەی ئــــین. ئرکوت نــــاکرســــ
مـــــــــانی دەســـــــــت، نو ل کـــــــــانریتانییواوی بکی توەیتی کشــــــــان

ـــان، دامزرانـــدنی حکـــوومتکی کـــاتی و دامزرانـــدنی دەوتـــی  بریتانییک
شــتر بــان، وەک گــوتی، پ ــووە، گــوای جیھان جــوولکی. بریتانییک ــان گوت ی

ی عرەبکـان بپـارزن، بم ژەنڕاڵ ل دەسـتئوان بۆی لرەن تا جووەکان 
ریتانییکـــان وت ئمریکــایی گوتبــوو، ئگر ب/دارســی ب کــۆمیتی ئنگلـــۆ

بیست و چوار سعاتدا  دەسـتی بسـردا  ل ماوەیبجبن، ئوا جووەکان 
ــــرن، کوات وا ــــۆ دەگ ــــان ب ــــتوە، بریتانییک وــــا  دەک ــــاون ت ــــرە م وە لئ

  ی جووەکان بپارزن.ل دەستعرەبکان 
ی بیاننامیکــدا، فرمانــدەک پرســی: 'ئــاخر ئــم چــۆن دەتــوانین ل وەمــ"

ی ئو ژمـارە زۆرەی پـۆلیس و ھـزی سـربازی ڕووبڕووگری بکین و بر
 داین دەبـــوایو بــل م؟ ئــبـــوە نپشــتمانل لر گوە گــنریتانیــا ببب

ری پیشـیی نـین، بجنگین، دەنا گلی جوولک تفروتونا دەب. ئم جنگاوە
خۆشی ل مئ قچ ت ،موە بۆ ئوانکردن چ لمئ وان، نـابینین. وە بـۆ ئل

داوە، ئیــدی پاراســتنی ل دەســتلبیــرت بــ ئــم تــازە شــش ملیــۆن کســمان 
ژیــانی ھر جــوولکیک بھــایکی گورەمــان. لــ گلــۆ ئــم بــۆ ئامانجــک 

  چوساندنوە و قکردن و لناوبردنمان بگرین. رێ ل بۆ ئوەیدەجنگین! 
ـــدەک ئامـــاژەی بوەدا، شـــڕی  یـــان کشـــی بـــۆ گلـــی ەکڕکخراو"فرمان

جوولک ناوەتوە وەک قدەغکردنی ھاتووچۆ، رلگیران و تـۆکردنوە و 
کشـت نگـاوە دەیزانـج ـک، کلموو گم ژانوناسۆر، ھبـات ھتد. بخ ل 

زیـادکرد و گـوتی، ئـم  نـاکرتوە. ئو لـی و بۆ بدیھنانی سربخۆیی جیا
ونــدڕۆ نــین. ئــم ھیــن و تنــانت ک خــۆ ھر کــۆم کســیكی پڕگیــر و ت

  بووینت مایی سرئشش بۆ گلی جوولک، ھر بھز دەبین.'
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ب کـــی جـــوول ـــنی گل ـــی زۆری ـــی گومـــان نی ـــرەدا جڵ  لگوە لـــی گرمی
 بـوان ھتی نمایشکردنی پشتگیریی بـۆ ئکیش جوو دەرفکات .دایکباتخ

–ر نابیسم مش ئمیشھ ک-  ر ئن. ھوان پشتگیری خۆیان دەردەبـ
ـــۆ ـــۆ ئوە ب ـــا  نمـــون، ئو ئامـــاژەی ب ـــک ھاگان کیکـــرد، کاتـــۆ مـــاوەی کم  ب

کرد، گلی جوولک دەرفتکی قۆسـتوە و   ل شڕوی ڕوھاوشانی ئوان 
  چپی بۆ خبات لدا.

"فرماندەک خاکی رەوای ھنا پشوە، تنانت لژر دەسـتی مانداتیشـدا 
مافک بۆ سازدانی دادگـایکی سـربازی بریتـانی ل  چھی ڕەھا ب شوەیکی
ســتین للری  فســو لمانــدات وەک ئ .ڕۆیشــتئــارادا نیــیجیــاوازی ل ، 

ھزە سرھداوەکانی فلستین و ھزەکانی بریتانیی دەکا. ھزەکـانی  نوان
ی بریتــانی  ھــیچ بریتـانی ب ھــزی بگــان دادەنــدرن بـۆی دادگــای ســرباز

 ڕشـتمافکی نیی لسـر بنمـای مانـدات لـرە دابنـدرێ. ئو لسـر ئوەش 
ھیچ ل و خائ ر  بوو، کھب ککـاروان نـاگۆڕێ، چـونک کبـاتپرسـی خ

.شاکرنجس کبۆ کۆمیت  کم  شتدەڕوا، ب ک بوەیش  
 رمانـدەکنــدامانی ئیرگــون خۆیــان ڕوونــی کــردەوە"فنگــاوەری ، ئج ەوا ڕب

(قــــانونی) دەزانـــــن، تووشــــی جنگکـــــی رەوا بــــوون، ئوان بریتانییکـــــان 
ــون  ــن. ئو گوتیشــی،  ئیرگ ــاڕەوا دەزان ــا ئســتابھزکــی ن ــ  ت ــاوی ل زۆر پی

ــــــوژران و برینــــــدار بــــــوون، ئوەشــــــیان وەک برەنجــــــامکی حتمــــــی  ک
وار ئنـــدامی ئۆپراســـیۆنکانیان پقبـــو. بریتانییکـــان وەک ئو گـــوتی، چـــ

ئوانیـــان لســـدارە داون. ھرچنـــدە بھـــۆی ئم چاالکییکـــانی ئیرگـــون 
 دەکا دوژمـن زیـانی قوڕسـی بر بوونتوە. 'ئم وا نوەستاوە، بکو چتر

ھواســینکان  ڕوونــی کــردەوەبــکوێ، ئــاخر ھشــتا باجکیــان نداوە.' ئو 
ککـای بککـا، وەک با دوادا روداوی عسـی ھـات. ع نکـی بچکـۆیگکـرد پ

شــڕیش بردەوام. پشــنیازی بریتانییکــانیش بوەی ئامــادەبن واز  نبــوو.
ل ھواسینی ئندامانی ئیرگون بھنن، گر ئوانیش واز ل شڕەکیان بـنن، 

  ئم کگایکی بح و ناشیاوە.
حوکمــدراوەی ب و ســککــا و لۆ بــۆ زینــدانی عئــاخۆ  "بــ ،رگ بپرســم

وان ئامادەن لسر حیسابی خبـاتک ژیانیـان بکـنوە. ئوان نامیکیـان ئ
دەکا: 'ھرچی روبدا، ل برخـودان بردەوام بـن!'  پداوم، دۆڤ گرەنر ھاوار
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ئو ئوەندەشی لزیـادکرد 'ئـم ھموومـان ئامـادەین گیانمـان بخـت بکیـن.' 
ونی ل دەسـتداران وەک ئو گوتی ھیچ ئندامکی ئیرگـون داوای لخۆشـبو

  نکردووە.
ئنجــوومنی گشــتی نتوە  " ســبارەت ب ھوســتی ئیرگــون لمڕ داوای

لکــۆینوە و بدواداچــوونی نتوە  ل مــاوەیەکــانی بــۆ ئاگربســت؛ یکگرتو
ـــدەک پرســـیار ـــان، ل فرمان ـــرا. وەمکی  یکگرتووەک ـــووک ، ئوەی ئوە ب

ـــوالنی بـــۆگـــون بپیوەســـت بو داوای، ئیر کـــۆمیتک  گنـــامیکی معق
دەستنیشـانکراودا قـایلین، بمرجـک  ل مـاوەیناردووە، ئوان ب ئاگربست 

کردەوەیکـــی فشـــارھنران  ل ھمـــوولو مـــاوەیدا بریتانییکـــان خۆیـــان 
بکین، ئو سـرنجی  ونی ئو ھلومرجش ونا بۆ ئوەیبگرن.  بدوور

دوای کشـتیکانوەن،  ، چـۆن بڕاکشـاانی و دەریـایی ئمی بۆ ھزی ئاسم
ــانگرن و  ــن  فلســتین، ئیــدی بی وێ بــان ــان ھگرتبــ و بی ــادا جوولکی نب

ـــان ب ـــکنوە، حـــوکمی مرگی ـــۆ ئوەیســـردا بـــدەن،  بویـــان ب ی ڕســـا ب
کردنی ھاتووچۆیان بدەغکانیان بپشکنن. قنن و مالمردا بسس  

ـــدەک ھیـــوا وپـــا و ئۆردوگـــا بـــوو، بکـــو کـــۆمیتک بچـــت ئوڕ دار"فرمان
 کــان ببینــئۆردوگــا -زۆرەمل ســتاش لــد و ئ ســرەتا نازییکــان دایانمزران

مــاوەی حفــت  یــان ھشــت ســاڵ دەبــ لوێ گیریــان  -کراوەکــان دانڕزگار
کرد، ئۆردوگاکانی ئوڕوپـا ھمـوو کشـک  خواردووە. ئو ئوەشی بۆ زیاد

  ھر بشکی کشکی، بم رەنگدانوەی کشکن.نیی، بکو 
"فرماندەک لوە دەترسـا نبـادا کـۆمی گشـتی ل مـانگی سـپتمبردا، ئو 

واوەی لت ــات ــ کشــکی پچارەســربکا، ئوســا دەبــ  ک بردەســتدا نب
بکـرێ و بنـردت فلسـتین، لو ھمـوو مـاوە  کۆمیتی دووھم دەستنیشان

رەوەری ئۆردوگــــا  زۆرەملکــــانی ل کــــوشــــدا ژن، پیــــاو و منــــداڵ بردرژە
  ئاوڕوپادا دەمننوە. 

ســدارە  دەریبــی، ئگر بریتانییکـان پیاوەکــانی ئیرگـون ل ڕاشـکاوان"ئو 
ریتـــانی بوانـــیش پیاوەکـــانی ببـــدەن ئ ن و لرەد دەبمـــان مداریـــان  ھ

وتی، جنگـــاوەری رەوان. دەدەنوە. پیاوەکـــانی ئیرگـــون وەک فرمانـــدەک گـــ
و گــوتی، بوەک ڕەھــا ئیرگــون وەک ئن ڕەکشــ ک ،وەیــاوەڕی ب ییوە ب

.کانی مرۆڤی ئازادیشکو بۆ مافب ستینلخۆیی فربر بۆ سھ  
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ئـامریکی -ی پرسیارکدا، فرماندەک وەمـی دایوە، کـۆمیتی ئنگلـۆل وەم
ــدییان ب ئیرگــونوە نکــردووە . ئو باســی ئوەی کــرد، ئیرگــون ھــیچ پیوەن

 نـدامبـۆ ئ نـاردووە، لـ ککانی کۆمیتمریکییئ ندامکی بۆ ئرەوەیبیرخ
زیادکرد، ھندێ ئنـدامی ئمریکـی  بریتانییکانی نناردووە. ئو ئوەشی بۆ

داوە پیوەنـدی ب ئیرگـونوە بـکن،  ئمریکـی ھویـان-ل کۆمیتکی ئنگلۆ
 م دیدارەکیلبسۆنگ  .بووەر نستا مسۆگوە تا ئئاسایشیی  
 رمانــــدەکڕوونــــی کــــردەوە"فرن لئیرگــــون  ، گروپــــی ســــت وە لڕەتبــــن

ــــی ئوەی دا، ــــی ســــترن ل  دەرچــــوون. تبین ــــاوەرن. گروپ ــــیش جنگ ئوان
1940 ــا ل ی ڕکخــراودا وەک کــۆمیکی ســربخۆ لبر ھۆکــاری جیاجی

 وە. بتوە جیــابوونو گــوتی، ئیرگــونبــوو، وەک ئوای وا ھوی بــربــب
گـــــوای ئابراھــــام ســــترن، ئنـــــدامی  ئوە بــــووھۆکــــاری جیابوونوەیــــان 

 ڕوەســتانی ئیرگــون بــووە لی شی ئیرگــون،  دژی جاڕنــامرمانــدەیی بــاف
لگڵ  ئو کـات. سـترن ڕاسـت نبـوومیانی جنگ دژی ھیتلر. ئم شتیان 

دا جاڕنامکیان دەرھنابوو. جیـابونوەک سـاک ئندامانی فماندەیی ئیرگون
ــان باشــ. ئیرگــون ڕوودواتــر  ــووکش پیوەنــدی نوانی ــدا. ھن کــی ڕکخراوی

  قبترە ل ئو ناتوان ب ک ئیرگون ل  گروپی سترن باشترە.
ی پرســیارکدا سـبارەت بوەی ئــاخۆ چـی بســر ئو الوە جــووان ل وەمـ

ھنگرتنـــی یاســـای کـــارپکراو رایـــان  ی و بھنـــددێ، ک لســـر ســـرپچ
یشــــدا فرمانــــدە گــــوتی، ئنــــدامانی ئیرگــــون راھنــــدراون ل وەمدەھــــنن، 

بـن، ئوەی حکـوومتی بریتـانیی پـی دەـ قـانون، چـونک  برھستی ئوە
 ڕکخسـتنامانی ئو خۆڕکردن و چوساندنوەی، بم ب ئوە قانونی داگیر

ی جوو بۆ ئوان کارکی قوڕس نـاب. لوانی کشـیک ببـ، لگڵ  دەوت
دەوتی جووە، چونک لودا کـار و بونیـادی  ب تنیابم کشی سرەکی 

  ئوەندە زۆرە پیدا دەب، گنجکانی  پوە سرقاڵ دەبن.
"فرماندەک پرسی بکو ئگری ئوە ھب کـۆمیت تـایبتیک ھوسـتکی 

نــو ــانگی ئو ، لوا بن ــتوە، بوەی ب ب کی ئیرگــون بــۆ کــۆمیتکــام گڵ ن
دان، تـا بـۆ شـاھیدی بھنـدرن  گیراوە ئیرگونییان بکا ک ل زیندانی بریتانیدا

وەمــــی دایوە: 'لوەدا  ڕاشــــکاوانبردەم کــــۆمیتک. بڕــــز ساندســــترۆم 
وەی لئ مئــ .یم ھکــی کرگم ئئــ .کردوومــان رماندەپرســـین: ســ 
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بـن ل  باشـ بـۆچی ئو سـ پیـاوە باشـترین گواھیـدەری بگنـامی تیـرۆر
  ئۆردوگاکاندا.'

"فرمانــدەک وەمیـــدایوە، ئو پیــاوان پشـــتر چــوونت بردەم دادگـــایکی 
ــســربازی،  ــۆ خۆی ــان لســر بدب ــاران ئزموونی ــان و ڕەفت ــبر خۆی ی برام

ــکوە ھی. ئوەشــی گــوت، ئ ئوانــی ــاتی دی ــانی پکھ م کــارەش ل مرجک
 ،دەر نیـیب کردارە ڕاسـتیکۆمیترمـانبف  ککـۆمیت وەیی واڕەفتـارش ئ 

 ککۆمیت چونک ،نمووبنوھ وەش  لوە. ئتسـتین دەکـۆلکانی فشک
ب بـــوو ک ئو گـــوتی، بوەی حکـــوومتی داگیرکـــار ل فلســـتین  ڕاســـتی

لگڵ گیراوەکاندا دەکا. ئیرگون دەتـوان شـاھیدی  ڕەفتاردڕندان   شوەیکی
 وەشی دەبـبکا، کاتی ئ کشی کۆمیتشکندکراوە پب سک و سزیاتر ل

ــی و لــون وەک ئ ــرێ. ئیرگ ــان لبگی ــوومتی بریتــانیی ب  گوی ــادکرد، حک زی
  کرد. ی لگڵ زیندانییکان تاوانبارڕەفتاربد

 شاھیدی زیـاتر بـۆ سـلماندنی ھمـان پویستپی وابوو "بڕز ساندسترۆم 
کـردەوە، دۆزی ئو سـ کسـ  فرمانـدەک دووپـاتی ل کاتکـدابگ ھبـن، 

ــکن، ک دوای  ــاوان ب ــوانن باســی ئو پی ــایبت. ئوان دەت ــدانیی شــتکی ت زین
کــراون؛، ئو  گرتنیــان ل شــکاندنی زینــدانی عککــا تقیــان لکــراوە و برینــدار

نی ھر لوێ زیاتریان لدراوە ب ئازار و ئشـکنج سـریان پیاوە بریندارا
ب ک وە؛ یـــان برینـــدارەکانی دیـــککردن نـــاوەتگیانیـــان  ،ھـــۆی تیمـــارن ل

ـــامکی دەســـت ـــ. ئو ســـ کســـی ل ن ـــانت ئاویشـــیان نداونت داوە، تن
  لو ئۆپراسیۆندا گیراون. ئیرگوندا ئاماژەیان پکراوە، ھر

نـو کـۆمیتک ھـیچ  اسی ئوەی کرد، ئو دنیا نیـی ئـاخۆ ھـاتن"فرماندەک ب
ــــــ. ھر دەســــــتوەردانکی لو ــــــ ب ئاکــــــامکی دەب ــــــای  جــــــۆرە، دەب ڕگ

 وەشــی گــوت، بئ .کی  کــۆمیتــام دیپلۆماســیاندا بــوا، ک دەبــت بیارن
نــــواڕینی ئو پشــــینیکی زامنکــــاری ئو داخــــوازیی ھبــــووە، ئوەش لو 

 ەکــانوە بــۆوئنجــوومنی ئاسایشــی نتوە یکگرتو ل الینەیی لکــۆینو
  گریککان کراوە.

کی باسـکردەوە، ک ھر ڕککوتننـام"ل کۆتایی کۆبوونوەکشدا، سرۆک 
ــک لســر ئو ڕاپۆرتوە پــی گیشــتبوون، بوەی بئاشــکرا ھــیچ ل ســرەتا

رگـون ھمیشـ خـاوەن کۆبوونوەی نادرێ. فرماندەکش وەمـی دایوە، 'ئی
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قســـی خـــۆی بـــووە. ئمیـــان ل بریتانییکـــان بپرســـ. ئوان پـــت دەـــن.' 
ئویش بم قایلبوو، ھرچندە دواتر کات کـۆمیتک ل فلسـتین دەرچـوو، 

 کرۆکی کۆمیتباشیس وچیرۆکزانی  بب وەکو  ی کۆبوونوە و ئبکـات
بوبوونوەیان چاویان  نوە بر لتبینیانش ک ل کۆبونوەک نووسرابوو

  کرا." سرۆکی کۆمیتکوە پسند ل الینبخشندرتوە. ئمش  پدا
 ل وەکی کۆبـوونکرمییناف رەنجامھـاتبوو. ڕاپـۆرتبدا نی د. بـونچک

ـــکی کـــۆمیتک نکـــرا  ـــدامکانی دی ساندســـترۆم گـــوتی: "بداخـــم لوەی ئن
 مئــ .ــت بــیـان لرتڕاپۆگوجیــاوازی ل میشــم ھب ،ــوان  یـان دەدەینــن

ی دوو وەری دەگـــری، ل دەســـتکـــاریگری ئوەی خـــۆی دەیـــی و ئوەی 
".یھ  

کــــرد: "خواحــــافیز تــــا ل  ل ئــــمدکتــــۆر ھــــووش بو قســــان خواحــــافیزی 
  فلستینکی سربخۆ بیک دەگینوە."

نـی تونـد ڕاوەشـاند ب دکتۆر بونچ ل ھموویان گرموگوڕتر بوو. دەسـتی م
ـــی کـــردەوەســـۆزەوە  و ھســـت ـــدامی ڕوون ـــیش ئن ـــدەگم. من ـــت ت مـــن ل" :

  کمینیکی چوساوەم."
کارتر داڤیدسن ل ئاژانسی ئاسیۆشیتد پرسـوە زۆر شـادمان بـوو. ئـاخر 
 وەدا لو شــیشــتندا و لواڵ گھبوون و دەســت بــال ــی ئاگ رکبک و لئ

ـــــوو. ئو کبرکارەکـــــانی تپڕانـــــد بوو. بمش دەســـــتکوتکی باشـــــی ھب
ی نتوە ڕکخـــــراوکۆبـــــوونوە نھنیـــــیی نـــــوان نـــــونرە فرمییکـــــانی 

ــــی ، ئو  ــــاوەرە عیبرییکــــانی ژرزەمین یکگرتووەکــــان و قســــکرانی جنگ
 ر تاکوەک ھیڕۆژنپ وانش بووە! نامکو ئامادەی دیدارەکب زانیب  

یکـــک ھبـــوو خۆشـــی بوکـــردنوەی ھوا  بم خـــۆ ھروا نکوتوە،
وروژنرەکی لتکدا. ئو ب ئاگایان چاودری دەسـتکوتکی کـرد و ھـیچ 

ــ ــیچ شــتکی ل ــوو ھ ــم بنمــان داب  بــو وشیکیشــی نوەشــاند. ئــاخر ئ
نکیــنوە تــا  کــۆمیتک دەگــات جنــڤ، ھــبت ئــم قســکی خۆشــمان 

ازەکـــانی خــــۆی ڕژرزەمینــــی دەیزانـــی چــــۆن بردەســـر. ھنــــووک، بـــاری 
دیـــکدا  ازەکت لگڵ یککـــیڕھبگــرێ؛ بم خـــۆ ئوە ئســـتم کاتــک 

ر بو ھ ش بب ھاوب کنییوێ نھوێ شوە. ئتنردەپۆشیش بمبـووە پ
مــن نــازانم -یکــک ل نونرەکــانی (ر.ن.ی)  دەنگــۆیکی بوکــراوەی گشــتی.
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کۆبــــوونوەکی لســــر خــــواردنوەیک ل  باسوخواســــی -کامیــــان بــــوو
قاوەخانی پیلز بۆ ئندامکی دیکی کۆمیتک یان بۆ یکـ ل سـکرترەکانی 

ک دەبـــ و چیـــرۆکســـکی گوقـــوغیش گـــوی ل ونامنوڕۆژگابـــووەوە. 
ــــاتی ئوەی  ســــکیکی ھســــتیارانی لســــر دەدا. لودەســــتبج برو جی

لســـر ھواک پاداشــت بکــرێ، بکـــو  تد پــرسیھوانــرەکی ئاسیۆشــ
ــــراو  ــــانگی نووســــینگی ســــرۆککی ک ــــات ب ــــوو ک توشــــی حپســــان ب

وەی لینکۆد لکرا. اگ  
وسا کابرا بپ ئرمـی داوایکـرد تاو چووە الی ساندسترۆگمجارەیان بم، ئ

 کـــگ واوی  ڕـــدراوە ت ـــۆرتیپ ـــرێ. بم ساندســـترۆم بیاریـــدا ڕاپ بن ک
ــرۆکامیک ل ســرلبری حاشــایین ــوچی ــاری  ک ب ــش ھۆک ــاتوە. ئوی بک

خۆی بۆ ئم کردەوەیی ھبوو. من دنیام ئوان شڕەفمندان جونوە. تا 
 ڵ زۆر لگیوەنــــــدی لائیل بــــــوو پرتــــــز ئیســــــئ و لی ئــــــاوەی ئو م
کاربدەست بریتانییکان ھبوو، بنیشی ب ئم دابوو ھیچ وەسـفکی مـن 
و ھاوڕکــانم بـــۆ ھـــیچ کســـک ئاشـــکرا نکـــا. ئویـــش بینـــی ئـــم متمـــانی 

 ی خـۆم پگوتبـوو. ئویـش لڕاسـتقینتواومان پـی ھی. ئـاخر مـن نـاوی 
دەرەنجامــدا نیدەویســـت بکوـــت ھوســتکی نخـــوازراو، بـــۆ ســـلماندنی 

ت بنـــانت ،کـــدەنگ بــو شــتوەی وبکۆبـــوون یدەویســـت ئامـــاژە بنیش ن
بــارەی مــنوە پرســیاربارانیان  کــان لیدوو بریتانی و  وانمـان بکــا. بــ ســن

و لرێ ئ؟ ئایــا ھــ دەکــرد. ئدەچــ کی جوانکاریـــت  یچکــریرگشــتن ل
نگی پرچی چۆن بـوو؟ چ جـۆرە بۆینبـاخکی ڕەکرد؟ ئرێ  بدی ڕووخساردا

 وە، بمو پرســیارانی ندەدانبسـتبوو؟ دنیـابووم ساندسـترۆم وەمـی ئ
ــت ھوســتکی واوە.  ووە بکوە دەدزیری ڕۆژخۆشــی لفســــر ئ ی دوات

ـــی ڕۆژ واوە ھـــدیی ـــۆمیتک ب تون ـــاموانی ک ـــانی ســـبارەت ب ڕۆژن نامک
  .ڕەتکردەوەکۆبوونووەکمان 

 منئـــالی ک دوو  لوە، یســـتنی  ڕۆژخۆمـــاننـــی بو نھدواتـــر، رازی ئ
نی خۆمان گوت. ئـم بدەگـمن تبینیمـان کـرد کۆبوونوەکمان ب ئندامکا

ک بگنامکــان "نھنــی" بــن؛ ئــاخر خــۆ ھر ھموییــان نھنــی بــوون. ئوەی 
دەھـــات ئو مـــۆرەی  نووســـینگکانی حکـــوومتوە بکـــار ل الینبردەوام 
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"زۆر متمـاندار،" "نھنـی" و "ئوپڕی نھنیـی" بـوو، بالی مــنوە زۆربی ئو 
نامانگبوو.بکیان نھایی ناوبراو ھیچ ب  

  ئم نووسیمان:
"ئو کۆبـوونوەیی لسـر داوای  کـۆمیتک بسـترا، سـ سـعات و نیــوی 
 داخـــــوازیی کدەکـــــرد کـــــۆمیتوەمـــــان نرەچـــــاوی ئ تـــــبـــــد. ھ خایان

گفتوگۆکانـدا  ل مـاوەیسیاسییکانمان پسـند بکـا. ئو کشـوھوا لبـارەی 
ئاســـت واقیعـــدا  انـــدۆری ئو قســـانی ئـــم نـــاکرێ لبـــاکش بـــوو، لگڵ ب

نابینامان بکا. گفتوگۆکانمان باش بوون و نونرانی کـۆمیتکش بداخ بـوون 
ــدامانی کــۆمیتک گــوێ ل ھاوارناممــان بگــرن،  ــاکرێ ھمــوو ئن لوەی ک ن

کی زۆر  لـــــاوازی ـــــۆکردنوەی چـــــونک جی ـــــوان ک ـــــاش و   ن ـــــاریگری ب ک
  انی دروستدا ھی.امڕلبرچاوگرتنی 

"لسر داخـوازی ئنـدامانی کـۆمیتک، قسـکرانی ئیرگـون پیمـانی ئوەیـان 
ــامیکی فرمــی  ــڤ و خــۆی  بر لوەیداوە ھــیچ بون جن ــات کــۆمیتک بگ

ئوەشـــ ئم  لبر بکـــاتوە. ھر لوێ بیاننــامی خـــۆی بـــدا، شــتک بـــو
  ەت روو."زانیارییش تنھا بۆ ئندامانی ئیرگون خراو

 بــــدەنگ بـــووین. ئــــم ب ل بونـــامی نوخۆیــــدا لـــی ،نـــامی بدەر لو
کۆبـوونوەک ندرکنــین. ئـاخر خــۆ  ڕاســتیشـڕەفوە پابنــدی ئوە بـووین 

 مھــیچئــ بــووین  بنــد نک پابوەیڕاســتیشــب ک  شمن. ئــــس بک
انتر بوو. ئم لژـر ھیچمان نگوت. پگی ئم لھی نونرانی (ر.ن.ی) ئاس

زەمیندا بووین؛ ئوانیش ل ھوتلی کادیمادا بوون. ژیان ل ژرزەمینـدا ئاسـان 
 نبوو، بم الینکی چاکی سالمتیانشـی ھبـوو. ل ژرزەمینـدا تنھـا ئو

ــانبینی.  ــاری بی ــی ک خوازی ی ژرزەمینیشــدا بزۆری ل دەرەوەکســان دەبین
ک حزیان لی تـۆ ببیـنن. جـۆری یکمـی دیـدارەک وای ئو کسان دەبینی 

 ،ــی ــدە ھمیشــش دخــواز و ســرنجاکیش نی ــك بمھرچن ک میشــھ 
بخشــ. جــۆری دووھمــی دیتنکــانیش خاســیتی پــچوانی ھی. دەکــرێ 

 منــاخیئــ ــرین. ئــاخر خــۆ لبژــدەنگی ھوە بپرســیاری  د س نــاتوانک
  ھراسانمان لبکا.

 ھاوسب ند بچ یشتین، کگوە تشھاتو پل موە ۆزی حاشام ئکردنل
  شتن ک نکولی لدەکرێ.  جاران ئوان ئو پیوەستین. زۆر
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ھنــــدێ دنوایــــی ل  ب تنیــــاوــــای ئوەی کــــارتر داڤیدســــۆن نوەک 
حاشـــایینامکی  ساندســــترۆمدا دۆزیوە، بکـــو ل تــــوڕەیی دەســــتدارە 

ریتانییوانیش بنکان. ئالی دەھـری  ل وەیو کۆبـوونبارەت بسـ خۆیـان
و پن ماندا ربوون. لوە. ڕولبوون رگبڕووی پرسیاری توند و جوب  

ب ــنج ســاڵ دەچــ بــۆ پ مــ ــاژەیکی وا "ئ درا، "بم  دوای ئوانوەیــن،" ئام
ر.ن.ی) نمانتوانی ھر لشیان نزیک ببیینوە، کچـی سـرۆکی کـۆمیتیکی (

  دەیانگات." ب ئاسانیدێ و زۆر 
ــــری  ب ــــای ھواگ ــــۆ دەزگ ــــامی زۆر بداخــــم ب ــــدنوەی ئو توڕەیین خون

بریتانیی. ئای چند ناکارام  ک پنج سا لنگڕاوم دەستیان بمگات! ئـاخر 
چــۆن ل بــاری ژرزەمینیــدا پشــوازیم ل ساندســترۆم، ھــوو و بــونچ کــرد و 

  ببینم؟  ٩٧ە بارکر و گرنی و گیلسھشتاش رەتیدەکمو
2  

 ـــدۆس ل ـــی نـــونرانی ئمریکـــای باشـــووری کـــۆمیتک د. گران ئـــم ب دیتن
ی نـانوەی گۆبنـدە یفابریگات ل ئۆراگوای بووین مـا گواتیماال و پرۆفیسۆر

ــاوازان ەنووش ئو کۆبــویب ڕاســتشــرمزاریکی نــودەوتی.  ی زۆر ھاوئ
ی ل ســرەتاڕاددەیک ھـاوڕی چک بـوون.  نـادۆس تــابـوو. فابریگـت و گرا

دژی ســــتمکارانی وتکیــــان  لو کــــاتیکۆبــــوونوەکوە پیــــان گــــوتین 
ــادۆس  ــان. گران ــرزەمین و ھنــدەرانوە دەژی ژ وە لــون ی یکــک ل ڕۆبب

ــــۆتکی نمایشــــنامیکی  ــــوو، ک ک ــــاال ب ــــاوان نیشــــتمانییکانی گواتیم پ
ی ســـاـــان ـــان جماوەری دەســـتدارانی ئو  ل الیننی. ھشـــتاش جارکی

گلی ک کــوڕی ئو بــاوکی یــارمتی ئازادکردنیــان دابــوو، حــوکمی مرگــی 
ــدی ناچــارکرابوو ل ــوو. ئی ــک  بســردا دراب ــۆ یککــی دی حشــارگیکوە ب

دوژمنکـــانی قوتـــار بکـــا. دوای ســـانکی زۆر ل  ل دەســـتھبـــ و خـــۆی 
ل مــاســۆر، بینــی ن ژیـانی پــزی ڕژوبــا ویــش  کــرایی گــۆڕا و ئکتی و

ی نتوە ڕکخــــراوو پاشــــان ل  وتکی ل وت یکگرتوەکــــانی ئمریکــــا
سـ کگرتوەکان. ببـاتی  گرانـادۆس دوو و  یخ ی عیبـری ڕزگـاریبخوازان

کارانگـــاز بـــوو، ئوەش لبر دوو ھـــۆو، یکمیـــان برخودانـــک بـــوو بـــۆ 
ەمیشیان چـونک دژی دەسـتی بریتانییکـان بـوو. بریتانیـا دوو و ڕزگاری

                                                                                       
٩٧  . کانی بەریتانیین.وەرگ   مەبەست لەو س ناوانە، ژەنەڕاڵ و کاربەدەستە با
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 ل پارزەمین(کیشــوەر)ی باشــووری ئمریکــا خۆشویســت نبــوو، چــونک بــۆ
وە لنـــدان نوە.  مـــاوەی چندرانوســـکـــان دەچریتانییری بـــر پـــاوانگژ

ــانی خــۆش نوێ:  ــوو بریتانیک گواتیمــاالی بچکــۆالنش ھۆکــاری خــۆی ھب
ـــۆنی ـــا ئمـــۆش ھر ل  کۆل ـــانی ت ـــاوە، وایڕۆژبریت ـــاوای ھمپشـــایردا م  ئ

ندۆراسیشــوە یارمتیمــان واتیمــاالی داگیرکردبــ. خــودا ل ھدادەنــ خــاکی گ
  بدا.

 بر لوەیھـبت فــابریگتیش دۆســتی دۆزەکمـان بــوو. بــۆ ســانکی زۆر 
ـــــاراوگ و بری ژان ـــــتوە  داناســـــۆرەکی ل ت ـــــدا دەژبچن ـــــا. ، ل برازیل ی

ــانی  ــک ل وت ھرە ئازادەک ــی، یک ــر بچــاوی خــۆم بین ئۆراگــوای، ک دوات
 ک (یکشۆشــــیال) یکتییر زەوی بــــوو. سیســــمی کــــۆمنســــالی ل 

خوازترین سیســتمی ووپشـکش کــراوە، یکـک ل پشــکوتسـرەک ڤــاگۆوە 
جیھـــــان. ھق نتوە گورەکـــــان لو گل بچـــــووکی ســـــر کنارەکـــــانی 

زـی داونتــ،  ک خـوا پیـرۆزی کــردوون و دکـی پـ ل ی زیـوین"ووبـارڕ"
کری ئۆروگـوای، ئنـدامکی ھاوبنـدی مزنـی ڕزگـارببن. ئارتیگـا،  شتک فر

کرانی باشــووری ڕزگــارســان مــارتین، بۆلیڤــوار، ترادنتــاس و ئۆھینگنیســی 
ـــز، ئ ـــانی ئینگلی ـــب مژوییک کی کتتســـم وەک خب .ـــای امـــاژە ب ئمریک

ــب  ــا تلئبی ــدیۆ وە ت ــان" دەکن. ل مۆنتڤی ئارتیگــاس وەک "ســرۆکی چتک
  دن. ھمان فرھنگ بکار ٩٨ماکمیلیانس

گالنــی ئامریکــای باشــوور دەزانــن چــۆن خۆشویســتی و رقلبــونوە بــکن. 
ئوان خکـــانکی بخشـــندە و میواندۆســـتن. برخودانمـــان دژی دەســـتی 

 و  سرەوە بـۆ ئوسـری پـارزەمینکدا بـاس دەکـرا، دەنـگبریتانی، ک لم 
سدای گیشتبووە کۆیتی شوان دوورەدەستکانیشیان،  یاخیبونکی کـاتی 

ـــد ب ـــی ئمریکـــای  خـــۆی دژی مدری ـــایوە. گالن ـــر پیرەمردەکـــانی دەھن بی
یـان بمی ئکی.  باشـوور یـاخیبوونوەی ھاوسـۆزیان دەردەبــشـاردن بـ

ــــــا و زۆر مــــــن ئمم ب ــــــک ئو وت گرانبھ ــــــی، کات چــــــاوی خــــــۆم بین
ندانم بینین. من ل گرانادۆ و فابریگتم بیسـت ک باسـی ئزمـوون و دەوم

  دەکردین. خباتی خۆیان بۆ

                                                                                       
نی (  1986-1894ستۆکتۆن ڤیسکاونت ماکمیالن (  ٩٨ ا انی  و لە س ەتمەداری بەریت ) 1963-1957) دەو

.   سەروەزیری شانشینی یەکگرتوی بووە. وەرگ
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گرانادۆس وەک جنگاوەرکی سیاسییانی نایاب کاری تکـردین. فـابریگتیش 
 و لئ .رترین واتــای وشــجــوام ژانــدمی وەک مرۆڤدۆســتیك بوە ھنــاخ

ک لکات نی ناتانیای لوە. بارودۆخی  مندایبن باری قانونی ناکاودا دەکۆ  
  دەکوێ؟" "ئایا منداکانی ناتانیا برسی نابن؟ ئایا شیریان دەست 

لو بوایدام، خۆشویستی بۆ منداڵ پـوەری ھستوسـۆزی مرۆڤـانی. لو 
وپـــا، فابریگـــت یکمـــین شـــت ک بدواداچــونی ل ئرتـــز ئیســـائیل و ئوڕ

  دەیبینین، مندان بوون.
ـــوو. ل مـــاکۆبوونوەکمـــان  ـــرادەرم ب  خنجـــیالنکی ئیســـائیل واکســـی ب

دیســـان یـــۆول  کۆبـــوونوەکی رکخســـت و بنـــو شـــقامکانی تلئبیبـــدا 
ـــــدا،  کـــــی لرخوەیچر لـــــرین  ب ـــــک ل "نھنیت کی ـــــت نیبگ کـــــوان می
ل ری ئاســـایی بـــوون و وھر ژو ل ڕاستیشـــدامینـــی ک کونجکــان"ی ژرزە

ـــوون بردەســـت. کشـــوھوای  الین ـــرادەرە بورەکانمـــان خراب دۆســـت و ب
نبوو، ھر ھیچ نب وەک بشی یکمـی  دیدارەک  الینی فرمی پوە دیار

ھر ەکمان لگڵ ساندسترۆم، بونچ و ھوو نبوو. گرانـادۆس لبـاتی رادید
ـــان قســـدوو ی کـــرد. ئینگلیزیـــی فابریگـــت بـــایی ئوەنـــدە نبـــوو، بـــۆی کی

ئاخــاوت و گانادۆســیش  ب ئینگلیــزیی  ٩٩ســرڤانتس ب زمــانیبدگرمیــیوە 
ی وەریڕەوانـدا بـوون؛  کگا. مـن ئـالیکس و شـموئیلم لو کـاتیشدەگئ 

  کمانوە دەدوا.ھر دووشموئیل بناوی 
ــی سیاســیا ــدا وەک دۆســتی لگڵ گرنادۆســدا دەمتقیک ــرد. ھوم نمان ک

ــــوای، نوەک ھر داوای  ــــنم ســــر ئو ب ــــات بھ ــــان ئو فابریگی گلگم
بکــو  -ئوەش زەمینیکـی ھــاوبش بـوو-نھنـی مانــداتی بریتـانی بــکن

  ھموو وتک ببت دەوتکی جوو.
ان لنـو م، "زمانکی نافرمییـڕۆیشت"عرەب و بریتانییکان" من وای لسر 

کتــان ھســتکانتان ھر دووکــۆمیتکدا ھی. گلــی جــوو ھیچــی نیــی. ئــوە 
 وە، دەبــــشــــاردۆتڕوونڕووب ــــت ســــتین ببلف وە کببــــن و داوایی ئ

عرەب یان بریتانی، بو داوایی ک دەب فلستین ببت  دەوتکی جـوو. 
ئمش پرسـکی دیـکی، ئگر زۆرینی  کۆمیتک بیار لسر سازش بدا، 

                                                                                       
رڤانتس(  ٩٩ ) نووسەری ڕۆمانی دۆنکیشۆت کە بە دایکی 1612-1547مەبەست زمانی ئیسپانییە، چونکە س

.   رۆمانەکانی ھاوچەرخی ڕۆژئاوایی دادەندرێ. وەرگ
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ــان  ھر ھــیچبم  ــودەوتی دەنگم ری ننــو ــانی دوو ن ــا لســر زم ــ ب نب
دنیش قــایلبن وەک ھی، ببیســترێ. تنــانت گر ئــوە بنخشــی دابشــکر

ئـوە، ئـوەی دۆسـت  ل الینوون و ئاشکرای، کات پشـنیازەک ڕئوە زۆر 
نـوان پشـنیازەکی ئـوە  بـ لپشکش بکرێ، ئوا ئاکامک "سازشـک" دە

بریتانییکان، بگومان ھی ئوان حاشـا ل مافکانمـان لسـر -و ھی عرەب
 ئو وت دەکا."

ژــــر  داواکمــــان رازی بــــ. ئو ل دایوە، نــــاتوان ب گرانــــادۆس وەمــــی
ــان لســر  ــدامانی کــۆمیتک میلی ــنی ئن ــوو، ئو گــوتی: زۆری ــدا ب کاریگری

 تی بریتانی ھی، بم دەبـ ھبـوونی عرەبکـانیش بھنـدنمانی دەس
ھبگــرن.  ئوان نــاتوانن تــاک الینــان بــن. لوەش زیــاتر ئو ب خنــدەوە 

 زیـاتر داوا ١٠٠گوتی، "خۆ شـتکی سـیرە مـن و فابریگیـت ل بڕـز شـرتۆک
بکیــــن. خۆشــــت دەزانــــی ئاژانســــی جووەکــــان  پشــــنیازی دابشــــکردنی 

  و."خستۆتڕو
ـــنوە ســـر ئو خـــا. مشـــتوممان  ـــووین بگڕی ئـــم ھرســـکمان خریکب

 ئــم نــاتوانین لســر ئاژانســی جووەکــان قســ ل کاتکــدا، ئوە بــوولســر 
یـان لککـی جوولتشـنیازی دەووانیش پت ئنانستمان کرد تین، ھبک 

 .ناخۆش نییپ کائیل بۆ کۆمیترتز ئیسرتاپای ئر چۆسـکھوڵ  نھ بـ
گرانــادۆس لبــارەی ســرکردە   ل کاتکــداو کۆششــی ئــم بفیــۆ چــوو. 

ھوستیان لمڕ  ل ڕیفرمییکانی جوو گرموگوڕ نبوو، ئو بتواوی 
ناسوە پشکردنش  پرسی دابمکردبوو. ئـوە دەبـوایل دوا  پـ ـین، کبن

ـــا. ـــم دەرھن ـــی ئ ـــن پ ـــدی ئو بڕەی لب ـــانیک  بگوبن ـــیچ بگ ـــاخر ھ ئ
ھرچندە دۆستیش ب، ناتوان داوای شتک بـۆ نتوەیک بکـا ل  نـونرە 

ل فرمییکانی خۆی زیـاتر. ئو بگوبنـدە ناسـادەش چنـد مانگـک دواتـر 
بســــتنی دانیشــــتنی کــــۆمی گشــــتی(ر.ن.ی) دووبــــارە بــــوویوە،  کــــاتی

و ھلـومرجدا  کلیلــی زۆر بــوو.  ل ١٠١تسـاراپکینوە ل الینئمجارەشـیان 
  ی نوەکی ئمدابوو.ل دەستل پردەسندنکانی ئرتز ئیسائیل 

                                                                                       
نەری ئاژانسی جووەکانە الی کۆمیتە تایبەتییەکە.  ١٠٠ رتۆک نو   مەبەست لە ش

  
ی            ١٠١ وەی دووەم ان لە نی خکراوی نەتەوە یەکگرتووەک وو لە ر ی سۆڤیەت ب ت لە بەرزی یەک کی پ ات دیپلۆم

  وەرگچلەکان. 
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ب مکوڕەکــانی ئـــ ر ســـرگـــی ســحــوکمی م  بارەت بســـ ــیکقتدەم 
منــاک و بکی خــک بــۆ مشــتوم ــوو. گرانــاداۆس  ،جــۆش جار ســرکش ب

ۆمیتکدا چــۆن باســی ھوکــانی خــۆی و فــابریگتی بــۆ کــردین ک لنــاو کــ
ھر جوونتوە. منیش پمگوتنوە ک چند سـوپاس و پزانینمـان بـۆ ھن. 

کیشیان گوتیان شایانی نیی. ئاخر ئوان تنھـا ئرکـی مرۆییـانی خۆیـان دوو
ــدووە.  ــان زیــاد ل ڕاستیشــدابجگیان ــم سوپاســی ئــوە  ئوان بۆی ــرد، ئ ک

  دەکین ک ئمتان ھنای فلستین.
، "ک ئو ل ڕۆیشـتتیکی جـوو پیگـوتین' گرانـادۆس لسـر قسـکی "ھاو

ژرزەمینییکان سـبارەت بھـۆی کردەوەکانیـان بـوونت مـایی ئو ھمـوو 
سرئشی، توڕە نین، چونک ل دەرھاوشتدا بھۆی کـردەوەی ئوان بـوو 

  است دەکا."ڕکۆمیتی (ر.ن.ی) دامزرندرا. ئمش پمان وای ئو 
ــن بانگھشــتی ســر خــوانکی  ــابریگتیش ئوەی خســت ســر قســکانی، "م ف

ماکمیالن کرابووم، بم برسڤم دانوە لبر حـوکمی مرگـی سـر  ڵژەنڕا
  گیراوەکان، ناچم."
 تو فابریگمـان  ڕاستگۆئای لرکردە جووەکان ھئاخر خۆ س !یو شایست

  سنر نیشان ندا...ی  بکوژە دادوەریکانی چوڕووبڕووشکۆییان 
دەرکوتنوەی یـۆول ئامـاژەیک بـوو بـۆ کۆتاییھـاتنی گفتوگۆکانمـان. ئـمش 

رمیــیوە دەســتی یکمــان وەک ئنــدامی خزانــی جنگــاوەران بــۆ ئــازادی بگ
ندا بـوون، گرانـادۆس رووی تکـردم: ڕۆیشـت ل سـروبندیکیش گوشی. کات

 ڵ کـگم لو مـن قسـمشـئ ـم بـوە "دەکرێ پـئ ک ـیزمـان لکـرد. ح
  ی ئیرگون بن."ڕپدراونونری 

 مق بوو. ئاخر ئر ھسو لرەتائس ی گفتوکانمانـدا ھیچمـان دەربـارەی ل
ناســـنامکانمان نگوتبـــوو، ئوەش ھر لبر ھـــۆیکی ســـادە، پمـــان وابـــوو 

ــم.  ــادەی گفتوگۆکــان دەب ــوو ک مــن ئام ــکیــۆول پیگوتب ر چۆنــاوی  ھ ــ ن ب
  کردن نبوون. رەکانم  ھی ئاشکرایاوە

 ل مــاوەیی ژرزەمینــی کردبــوو. ڕســادیــاربوو یــۆول پیــەوی دەقــاودەقی 
گفتوکانیشـــدا  میوانکـــان دنیـــا نبـــوون رووی قســـیان ل کاممـــان بـــکن. 

وەز گرانادۆس بیرەکیی  و وای بۆچووبـوو کوە. ئتی دابوو بماندۆزوھ
ــاخر ئ و بتمنتــرین کســمان بــوو. ھر جارــک ســرۆککمان ئالکســ، ئ
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ڕابگـرێ، بم  جگرەیکمان دادەگیرساند، گرانادۆس ھوی دەدا چرخی بۆ
دواتـر، ئو کسـی ل تمنـی الوی خۆیـدا، ئنـدامی "ھاوکـاری" خونـدکاران 

رەی لــــوو، جــــگ ــــادۆس  دەم دەر ب ــــان شــــخارتکی ل گران ــــا و چرخ ی ن
پاشـان شـموئل و ل کۆتاییـدا جـگرەکی خـۆی  دەیدای مـن و وەردەگرت و

زلگرتنــــک ڕپـــ پکـــرد. دەکـــرێ ئو ھمــــوو مـــانۆڕە سوکوئاســـان وەک 
لکبدرتوە، بم ئالکس بـووە مـایی سـرنجدان الی گرانـادۆس ک شـتک 

وە، بدەربکا. تاقی بکاترودەریشی لوەی سئ  
رانــادۆس و فابریگــت منــیش ھــیچ ھۆکــارکم ندۆزیوە ناســنامی خــۆم ل گ

  بۆ ساندسترۆمم ئاشکرا کردبوو.  ل کاتکدابشارموە 
ــــاتوانم نــــاوی ھاوکارەکانمــــت پبــــم،  ــــی گرانادۆســــم دایوە: "مــــن ن وەم

نــاگین. نــاوی منــیش زانــراوە، کوات  بــۆ تــۆنازناوەکــانی ئوانــیش ھــیچ 
  پویست ناکا لتی بشارموە.."

ـــانت ئگر ئوســـا تگیشـــتم ئندشـــی ژرزە ـــد بجۆشـــ، تن ـــی چن مین
ئامــادەبوون بــۆ ژانوناســۆر و مــردن ل ل بــی زیــاتر نکنــاوی  نــاوەڕۆکپ

دۆزەک. کــاتکیش نـــاوی خــۆم ب گرانـــادۆس گــوت، ھنگاوـــک کشـــایوە و 
  بدەنگکی برز گوتی: "کوات تۆ پیاوەکی!"

ـــی ک وشـــکانی پـــ دە ،بگڕانوە بـــۆ ئو لرە دەنـــگ برزە  ربـــین و من
، تنھــا پکنــیم. فابریگــت پنکنــی. ندۆزرایوە و وشــم بــۆ سرســام کــرد

ئو باوەشکی پداکردم وەک ئوەی یکک برا بچووککی لئامز بگـرێ و 
  شتکی ب زمانی ئیسپانی گوت.

ـــۆ ـــم ب ـــاتکیش دەنگ ـــین،" ک ـــاوڕی چک ـــم ھ ـــوت. "ھمـــوو  "ئ گڕایوە پمگ
  وازی جیھان یک خزانن."جنگاوەرانی ئازادیخ

اوەشـاندن و دەربینـی وشـی دۆسـتان، یـۆول ڕدوای زیاتر دەستگوشـین و 
  میوانکانی لگڵ خۆ بردن.
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  23بندی 
  کۆبوونوە ل تاریکییدا

  
ریتــانی ڕۆژ لتدارانی بــوان ئاژانســی جووەکــان و دەســگــاری ھاوکــاری ن

مــن چـاوم ب ئارسـر کوسـتلر کوت. کوســتلر دژی ئیرگـون زڤـای لـویمی، 
بگـوترێ "سـایکۆلۆژیای  شتیکی تایبتی ئدەبیات ک دەکرێ پـیڕخۆی بۆ 

ــوو، ب سیاســی" ترخــان ــایبت  کردب ــۆ ئوەت ــا  ب ــز ئیســائیل ت ھــاتبووە ئرت
ی یکم وەربگرێ و لیان بکۆتوە بیانئـاخنت ل دەستەکان ڕووداوھوای 

ـــبکی. ـــو کت ـــدی  ن ـــدا لگڵ ژرزەمینییکـــان پیوەن ئو دەســـتبج ھوی
بگــرێ، ئو فریــدمان یللینــی ل گــروپکی ســترن بینیبــوو، ھنــدێ جــاریش 

  بفشارەوە داوای بینینی منی دەکرد.
ــی مــن ئیســائیل ساســۆڤر بــووم.  الی  ھر دوو ل الین ئو کــاتئو دەم

وریــا و  ب ناچــاری دەبــوای دەنــراین. وڕاوەدوبریتــانیی و جووەکانیشــوە 
خۆپـارز بـوواین. ھاوکارەکـانم بردەوام بدگومـان بـوون، لو ھلــومرجدا 

کــی بـــاش لنـــو کـــۆمگی ڕۆبتــوانم کوســـتلر ببیـــنم. پمـــانگوترابوو ئو 
ی کوسـتلردا ندەکـرا، ھـیچ گومانـک ل پـاک ل کاتکـدادەکا.  بریتانییدا وازی

ەوە، گوای ترسی زۆر لوەدای کوسـتلر ب نائاگـایی ک بوبووبم زانیاری
 .نبـــدرک مر ئـــســـک لدا شـــتکگـــو کـــۆمنرلبر لوە بـــوو ھئ  ب

ڕــــزەوە ب کوســــتلر گــــوترا جــــارێ دیــــدارەکمان ســــرناگرێ. بم خــــۆ 
ــــوو  ــــاوی  ب ئاســــانیکوســــتلر لو کســــان نب دەســــت ل کرەســــی خ

  ست ھبگرێ، منیش بووم یاریدەدەری.بابتکی، سایکۆلۆژیای سیا
ر بزی خـۆم دەخـوارد  ھمـی ئاسایشـپارمتـر خکان، مـن کسروشـتی شـت

لوەی ک ھاوکــارە باشــکانم خمیــان بــوو. منــیش حزم دەکــرد قســ لگڵ 
ـــت نـــاخی شـــتکان. ئیـــدی  وێ بچـــی ـــکم، وەک پیاوـــک ک ب کوســـتلردا ب

ۆیشــــتنی خــــۆم بکــــی زۆرمــــدا و دەستکی وا رەنجنــــا تــــا  دیــــدارکارھ
بەخســـندرێ. ھاوکارەکـــانم ب نـــابدی قـــایلبوون، بم یک مرجیـــان بـــۆ 

ل دەبــ وەکایئل  دانــام: کۆبــوونی ئیســکــنرد ســترێ؛ نــابتاریکییــدا بب
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ساســۆڤر ببینــدرێ. مــن ھنــدێ گومــانم ســبارەت بو مرج ھبــوو. ئــاخر 
ڵ یگل ــــدا قســــ ــــی ل تاریکیی ــــکی. ئی ئوە خــــۆش نی ــــکدا ب ــــی دی کک

ســــوکایتیکردن نیــــی ب کوســــتلر؟ بم ھاوڕکــــانم شــــلگیران لســــر 
دــن بســتزمانکم! ناچــار ڕمرجکی خۆیــان نھــاتنخوار. بداخوە بــۆ 

  ملم بۆ مرجک دانا.
کوستلر زۆر ھاوئاواز بوو. کاتـک ئو بـردرای ھـۆدەیکی تاریـک، پموابـوو 

  ؟"مناحیمستراوەتوە کات بانگی کرد "ئو چاوی ب
ل (وسـ)شالۆم .ـوە: "بمم دایوە بینی کاتو چاوتروکانی منی نتـۆ.  ئ

".ت دانیشکنشو رموو لف  
 م چــۆن لر کورســی دابنیشــی، بســبکــرێ لداوات ل ک وە زۆر خۆشـئ

ــدە ئاڤراھــام  ــزەک دەدۆزیوە؟ ھرچن ــدا کورســی و م ــوڤن لو تاریکیی و ر
ــــابوو،  ــــان دایانھن ــــوون ک خۆی ــــاریکدا ب ــــان ھر دووژوورە ت ــــان ئمی کی

ل ممان بۆ دانیشاند. ئیدی ئوە قسککدی دەکرد.  دەنگی یی  
م لنــو بــازنی بریتــانیی 'دۆســتایتی زایــۆنیزم" ئو اگیانــدکوســتلر پی

ل یلی گوا مکی دە سانگ قۆناخدوای ج ک دایگۆڕـتوە بستن  ،کـای
  کزار جـــوولد ھدا ســـو مــاوەیلـــگڕبـــدرێ. لتـــی پـــو ون ی ھــاتن 

ـــایی قۆناغکشـــدا دەکـــرێ کـــردەی دابشـــکردن بتگـــۆڕێ.  ـــکۆت دا ل وەم
 ،ـــی ـــان نی ـــاخ گواســـتنوە" جۆربجۆرەک ـــان ب "قۆن ــــ بوام ـــوتوە ئم پمگ

ن"یان نیـی. کوســتلر ھروەک چـۆن بوامـان ب دۆســتایتی "بـازن دۆســتکا
ـــاوی  ـــان ن ـــونرایتی ئو بازن ـــدایوە. ئو وەک ن ـــی رەت ـــواییی من ئو بب
توخم گنجکانی پارتی کاری بریتانی ھنا و نخاسـم نـاوی میشـل فـوتی 

  ھنا. 
ــابتکوە دەچــووە ســر ئوی دیــک. کوســتلر لیپرســیم  گفتوگۆکمــان ل ب

  .V-3بکارھنانی  ئاخۆ ئم بردەوام دەبین لسر
  چیی؟" V-3منیش ب واقوڕمانوە پرسیم، "

ــک ھــوتلی شــا  "خــۆت دەیزانــی، ئو سیســتم ھــاوەن ئلکتــرۆنیی، ک ل نزی
  ".V-3داودا دۆزیانوە. بریتانیکان بو چک دەن 

منیش پکنیم. دیارە داھنانکی گیدی زۆر گرنگ بـووە، بم ئایـا چ ناوـک 
نوان ھبـوو؟ ھـبت دەسـتداران ھۆکـاری خۆیـان ھبـوو تـا بۆ ئو تقیـ
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، بم ب نیـــــازی نفرەتلکردنمـــــان، ھمـــــوو ئوەی لV-3 نـــــاوی لبنـــــن 
ــون  ــزی ئرگ ــا ھ ــۆ ئوە پســنیان داوە ت دروســتکردنیدا ســرکوتووبوون ب

.نکبشکت  
م لرنجو ســــــوە دەچــــوو، ئڕـــک گفتوگۆکانمــــان بیــــدابوو،  کاتال پ ک

 .وەی دەیبیســشــی لرنجی رادەکســ ــ ــاتوان بیبین ــر ئوەی ن کوســتلر پت
کیشــمان ب چــی جگرەمــان دەکشــا. بکــو بیرمــان کــردبتوە ک ھر دوو

ــاییک ودو ــان ڕکک تاریک ــی جگرەک ــۆ پکردن ــدان ب رخلم چب .ــ اودەن
ان دابـوو، اریلو ھلومرجدا کارکی ئاسان نبوو. "ئشکنجدەرەکانم" بی

ـــاری ـــت ت ودرز بک ـــاب ـــیچ تروســـکاییک ن ـــوای ھ و  ل دەرەوەکییک. ندەب
بووبــا. ئـای لو ریشــ خمنــاک! جــگرە  بدنیایشـیوە لنــو ژوورەک پیــدا

ی ڕگــــا دەبــــوایپکــــردن لو تــــاریکییدا ریتــــوکی تــــایبتی ھبــــوو. مــــن 
ـــ ـــا جـــگرەکی ل ـــدۆزیبایوە ت ـــبکم. لو ســـاتدا پ ژوورەکی تنیشـــتم ب 

ئاڤراھام یان روڤن دەچوون الی کوسـتلر و جگرەکیـان بـۆ دادەگیرسـاند. 
کمــان دادەگیرســا و دوکــی تواوی لــدەھات، ھر دووکــاتکیش جــگرەکی 

  دەکرا بگڕینوە شونی خۆمان و ھریکمان دەنگی ئوی دیک "ببینین".
بۆ "سایکۆلۆژیای سیاسـتکی" کرەستی خاوی  ب ئاسانیبم کوستلر 

لبیــر ندەچــوو. ئو ب جۆشــکی نائاســایی جــگرەکی دەکشــا. ئو مژکــی 
دەکــردەوە، پاشــان مژکــی درــژی  درـژی لــدەدا، ســری جــگرەکی سـوور

ھیچــی لندەمــایوە. مــن ب خۆشـــییوە  ئو کـــاتیدیــکی لــدەدایوە، تــا 
، داخـــم بـــۆ ئو جـــگران جـــگرەی ئوم دەکـــرد ل دوایســـیری جـــگرە 

ڵ و بدوک دەریان وابوو ببندەسووتان، ق دەخوارد ککـو  نن، ببـا بـدر
ی بکشــخخی مو ســتراتیژی بــایر دەخــوارد. ئداخــم بــۆ کوســتل  ھ

. سـووربوونوەی جـگرەکی ئو ھـی ڕۆیشتلکدابوویوە. رەنجکی ببا 
؛ ئو ب پـچوانوەمـن ببینـ. بکـو اییکی ڕۆشـنئوە نبوو بتوان لبر 

 ل شــونیلــدەکردم  تروســکاییی لســر پشــکۆی جــگرەکی دەھــات، وای
خۆموە سرووی کپووی ئو ببیـنم. ئوەی لسـری بـوو بیکـا، داوم لبکـا 

 رەکموومنیش جگھ پوی مـن  بری کس کو بتوانشم بوە بککمزھ
 ک لش بــوو  تروســکاییوانکــی و لو داوایکیش ئکــات !م ببینــکریشــ

  وای نکرد، منیش لخۆموە ھیچ خۆم تکندا. ئیدی لوێ تاریکایی بوو.
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ــــان ــــر بۆم ــــۆیی وا دوات ــــوونوەکم لگڵ کوســــتلردا دەنگ  دەرکوت کۆب
بھزکردبوو گـوای مـن نشـترگری جوانکـاریم بـۆکراوە، ئو بنـدوباوەش 

ی د بــو بــازننــی ل  ەســتدارانی بریتــانی دەخــوالیوە. مــن لوبرفراون
 ،نـابیـان داھست دەنگۆکبموان خۆیان بوەیباوەڕەدام، ئوونـیڕ بـۆ ئ 

بــکنوە، ک دەزگـــای ھوگـــری ئوان، وـــای ئو ھمـــوو کنوپشـــکنینی، 
 بــــخن، کچــــی ل وــــای ئو پاداشــــتی بــــۆ شــــونپھگرتنی مــــن دیــــار

بوو. یــاکۆڤ مریــدۆریش شــتکی خۆشــتری لو دۆزینوەمــدا شکســتیان ھنــا
ــان ل  بیــردۆزە ســربار کردبــوو. کاتــک ئفســری دەزگــای ھواگــر جارکی

 زینــدانی قــاھیرەوە لیپرســی، "ئایــا راســت بگــین نشــترگری جوانکــاری بــۆ
کــــراوە؟" یــــاکۆڤیش ب ترســــوتۆقین و شــــژانکی نشــــاردراوەوە وەمــــی 

  شت راست نیی!"داوەتوە: "نا، نخر، ئو 
 نیــابوو کو دوە. ئــاخر ئشــاوەتگ مو وەگــر بواری دەزگــای ھفســئ

  لبن سری یاکۆڤ دەردن. ڕاستی
 خــــانر بای خســــتبووە ســــکی دیــــک(خشــــت)ر لگبنــــاربوو کوســــتل دی
ــوو،  ــدبوونکی وادا نب ــن ھــیچ پابن ــبت ئو لب ــۆلیس. ھ ئندشــاویکی پ

شوە نبـووم ک ئوان ونایـان کردبـووم. ئـاخر ئو  وئوە دەربخات، من ب
 ڕۆژــکلوەدا ئوق مــابوو ک مــن ل تاریکاییــدا لگــی کۆببــووموە. چنــد 

و بینیبوو. باش بۆچی مـن ڕووبڕو F.F.Iبر ل دیدارەکمان، ئو برپرسی 
 بـوو، کخۆی ھئیرگـون ھۆکـاری تـایب وێ دەمـئ یدەزانو ن؟ ئبینوان

F.F.I  ،دەزانــیوەشــی نروەھــا ئــانبوو. ھ بــۆ ئاسایشــپارزیانی خۆیــان نی
من بربژارکی بج بووم بۆ یاریدەدەری مجـوری سـیناگۆگکی شـقامی 

وەندە گرنگ بوو پشم ئکیۆشۆوا بن نون و ریش  بـوو. ل کستی پـلپب
 و دەرەنجــامئ دەکــرا بگــات ،کتنــانی مھوە بــۆ ھنــدێ بیرکــردنھ ک

ە ڕووخســـــاراندا ھبـــــوون بوەی مـــــن ویســـــتوم ڕاپۆرتـــــلو  ڕاســـــتی
م بکوە جــوان نیشــان بــدەم. یــاخود دەکــرێ  ناشــیرینرییرگشــتھــۆی ن

کسان ب، ئو پیگوتبوون ک ئو منی لژر بـاری  ئوە دەرھاوشتی ئو
  پکردنوە بینیوە. جگرە لسر جگرە

ل -نــامگری بریتــانییوەڕۆژل  کــانچیرۆک ھرچنــدە توژمکــی دیــکی 
ســـبارەت ب نشـــترگری  -ئوانیشـــوە بـــۆ سرتاســـری جیھـــان ڕـــی
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ان ڕاپۆرتـجوانکارییک، بوبووەوە، ئمش ئوپڕی  خۆشـیمان بو جـۆرە 
 وەمان لئ یفخۆش بووین کاتزیاتر ک مڕۆژھات. ئپ ویسـت  نامخۆش

نییـــدا خونـــدەوە، کوا مـــن نوەک تنھـــا یکجـــار و پـــ خونرەکـــانی بریتا
کراوە بکو چـوار جـاران. کـاتکیش ئـم لبـاری  نشترگری جوانکاریم بۆ

ـــــرزەمینییوە دەرچـــــووین،  کیژوەیشـــــ ب  رەکی لری ڕۆژســـــگـــــام ن
ــاخۆ ئو  ــرا، ئ ــئمــریکییوە پرســیارم لک ــووان چیرۆک ن، ھســتکی ڕاســت ب

ــدا ــو واش الی مــن پی ــ مــن  ،وبب وە: "زۆر راســت". بــدەم ــان ب بوە وەمی
 ر لم بـــردووە، ب ـــاریم ک ـــاران نشـــترگری جوانک ن و ڕۆیشـــتچـــوار ج

 بـــۆ ئوەی کـــرا، ھر جھنـــی بریتانییکـــان، پنجمـــین جوانکاریشـــیم بـــۆ
  کم وەربگرموە.ڕاستقینە ڕووخسار

تاریکیـــدا   لمـــن دەبـــ داوای لبـــوردن ل ئارســـر کوســـتلر بـــکم، چـــونک
و بـــووم مـــایی ئوەی ئوەنـــدە جـــگرەیش بکشـــ. ھیـــوادارم  یشـــاددامن

ــاخر ئو  ــ، ئ ــم خــۆش ب ــان گرینبرگــی دۆســتی باشــمان، ل ئویــش وەک ئیڤ
ڕووناکیشـدا بیبیـنموە.  دا لدۆستشم ھر لتاریکاییـدا بینـی و بنیشـیم پـ

  ١٠٢یش داھات.ڕووناک
ی ژیــانی ھمــوو پیــاوکی جنگــاوەرە ل ئوەش دژبیکبــوون (پــارادۆکس)ک

  دۆزە رەواکیدا.
بـۆ جار نیرکی زۆر قوڕس دەخـات سرشـانی  ئاخر ئو قوڕساییک، ھندێ

ــێ ئوەی ــاری ف ــری بگ ــا نی ــدا. ئو شــڕك برپ ــۆ ئوەی ئاشــتی  ب ــا ب دەک
 .نکیبسازوەیش دوایا تـا وا خۆی ئازار دەد ب ک لینجشـکیـدا ھـیچ ئ

ھـزی مـۆڕال. ئو  کییکان بکاردنی و باوەڕیشی بئو ھزە فیزیووندا. ڕ
خــون دەڕــژێ بــۆ ئوەی چیــدیک خــون نڕژــتوە. ئو لپنــاوی ئازادییــدا 

ـــۆیالیتی  ـــدا-ک ـــا زۆرەملکان ـــدان و ئۆردوگ ـــات  -ل زین ـــ. ئو ماب دەپژرن
جـــ ،وەشـــنک ھبـــاریوەی لنـــاوی ئپی لکویســـتخۆش ئ .ـــو د

لپناو دنیایی ژیان، ژیانی خۆی بخت دەکا. ئو لپناو چـاکبوونوە، خـۆی 

                                                                                       
ل بۆنیکدا بڕیز بـگن بھـۆی تـاریکبوونکی خۆپـارزییوە داوای لبـوردنی لکـردم، ئوکـات   ١٠٢

شــتکی ژابۆتنســـکی بیـــرکروتوە، ک جارــک ھویانـــدابوو نھنییکـــی ئیرگــونی پبلـــن، ئویـــش 
موە ک تــا گوتبــووی: "پــم مــن، پــم مــن. بدنیــاییوە، ئوەی نــایزانم ، دەکــرێ پشــتی لــبک

  دەمردم لژر ئشکنجشدا ب نایدرکنم!"
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و لئ .کــان دەکــوتمیکرۆب وەیتاریکییــدا دەژی  بخــش ڕوونــاک بــۆ ئی پ
.بب 

یکی زۆر کورەوەریـــــان ک تیرۆرســــــتان ڕگـــــای جیھـــــان. ڕگـــــائمش 
.ئارادا نیی ل کی دیکئاخر دەرەتان .واندویانش  

کـــــــی  ب1946درەنگ  تســــــــمانی وــــــــز کـــــــالرک بالــــــــدوین کۆنگرڕب
یکگرتووەکانی ئمریکـا ک لسـر پسـندنامی سـرەک ترومـان سـردانی 

ـــا و  ـــز ئیســـائیل. ل ڕۆژبریتانی ـــوو، گیشـــت ئرت ـــی ناوەڕاســـتی کردب ھت
ــز ڕگا ڕــوو. ب ــانی کوتب ــانی بریت ــابینی وەزیرەک ــاتل و ک ــدا چــاوی ب ئ ی

ن ھاوسۆزی دەربارەی برخودانکمان دەربیبـوو، داوای بینینـی منـی بالدوی
کردبوو. دیسان گومانکانی جاران و پشنیازەکان بۆ دانیشتن لنو تاریکییـدا 

درا،  یان لپشـت پردە گڕانوە. لـ ئمجارەیـان مـن یـاخیبووم، ئیـدی بیـار
  " ببینم.سیاستوان ئمریکاییک ل بارکی "ژرزەمینیی کراوەدا

ــانش  ــبت ئم ئپارتم کس ســازدرا. ھــال ــانکی ئ ــوونوەک ل ئپارتم کۆب
کوتبووە ژر کنوپشکنی بریتانییکان. دوای تقینوەکانی ھوتلی شـا داود 

ئپارتمـانکی بڕیـز شـلۆمنیکی. بڕیـز  ۆل سربازکی بریتـانی  گیشـتنپ
 کـی سـپی  کینبرھخۆی بی شلۆمنیکیش ب(ورەکی گقـۆیچ)کیردک

کـردنوە. ئو پیـاوکی  ناندینی بدەستوە بوو، لیان ھاتدەر و قاپیکی بۆ
ـــــــدی  ـــــــاتووچۆ، ل ڕتوندوبن ـــــــاری قدەغی ھ ـــــــوو، لبر ب ـــــــراو ب زلگی

 شـــــــر بۆیشـــــــت و شــــــتی وا بــــــوو. ھریکــــــی چی خکزخانئاشــــــپ
کـــورتی  ھر ل لکــۆینوەوەیکی کـــورتی لگـــدا کـــرا. ئالکســـیش بخـــۆی

 ــــات ــــزان ، بمبــــوورن،" ئو وای پگــــوتن، "بم خریکــــی پت ڕوە. "بیبــــ
ســـوورکردنوەم، خریـــک بتـــاوەکوە دەســـوتن." ئیـــدی ســــربازەکانیش 
چشــتلینرەکیان  مرەخس دا تــا بگڕــتوە ســر کــاری ســوورکردنوەی 

ـــانی. ئـــاخر خـــۆ ئو جگایـــان ھـــی ئوە نبـــوون تیرۆر ســـتانی لـــ پتاتک
بـــدۆزنوە. ل ژوورکـــی نـــو ئپارتمانکشـــدا گنجـــک لبر ئوەی شـــو 

ل نووکوتبوو، ھخوان  نفت خش گیدی  استڕحکنجببۆوە.  کوڕە گ
  بوو.
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 ب مان ژوور کھ ر لخۆشـی و شـادمانی   ازڕھ ناخۆشـی، ب نـی، بو نھ
دوین کوت. بۆ بدبختـیم ژرزەمینییوە لوڕژ بوو، من چاوم ب کالرک بال

ــوارەکیوە نســاغ بــووم، ئویــش  ئ ر لھ وێ دەمــئــوای  ل مــاوەی دەب
  یان دووان وتک جب، بۆی لسر جگا ئوم بینی. ڕۆژک

ز بالـــــدوین زۆر دۆســـــتان بـــــوو. ئو باســـــی کۆبوونوەکـــــانی لگڵ ـــــبڕ
بتواوی ل  دەوتمدارانــــــــی بریتانیــــــــای بــــــــۆکردم، دوپاتیشــــــــیکردەوە

ــی  ــدا ک بو زوان دەوت وەشــی ھکــی ئکت پــان ــا، تن خباتکمــان دەگ
ـــت خۆی جـــوو دربـــارێ  ســـ ـــم ج ـــرێ ئ ـــاخۆ دەک ـــای. ئو لیپرســـین ئ ک

ئۆپراســــــیۆنکانمان رابگــــــرین بکــــــو حکــــــوومتی ئمریکــــــا دەروازەی 
ــمش  کردەوەیکــی ئاسایشــیان لســر ئرتــز ئیســائیلدا بکــاتوە. وەمــی ئ

داوانـامیکی ئاشـکرایانی  بـوو. بم بڕـز بالـدوین دواتـر ڕوون و ئاشـکرا
وەمــی  ئــارادا نمنــ، ئــمش ناچــاربووین بدحایبونــک ل بــۆ ئوەیکــرد 

 خۆمان بوبکینوە. ئم وەمکمان بمجۆرە پوختکردەوە:   
بکین. ئم نـاتوانین  "... ئم بداخین چونک ناتوانین داخوازییکت جبج

چیــــدیک پشــــت ب  بنگلــــک ببســــتین، ھرچنــــدە مبستکانیشــــیان 
یان بــــ. ئوەی گل ئشــــکنجدراوەکمان داخــــوازە، کــــۆمککی ڕاســــتگۆ

یک ڕـگبرچاوڕوونی کۆنکریتیانی. کاتکیش ئوە بدی نیت، ئوا ھـیچ 
ی خۆیان یارمتی یکـدی بـدەن و کانی نامنتوە، بدەر لوەڕۆ ل بردەم

  پشت ب گیانی جنگاوەران و گیانی خۆبختکرانی خۆیان ببستن. 
 رخـودانو بل"وەدا، ڕەواینیــایید ب  ســتووین بپشتب مکی پیــاو ئـکـۆم

  وت مزنکی خۆتان و تواوی جیھان." ژن ئازادیخوازەکانی
کی وردی بــۆ ڕاپــۆرتبڕــز بالــدوین  لگڕانوەیــدا بــۆ وت یکگرتووەکــان،

وە سـبارەت ڕاپـۆرتسرەک ترومان نارد و دواتریش بوکرایوە. ئم لو 
بـۆ ی، نووسـیبووب باری ژرزەمینییوە زۆر شت فربـووین. بڕـز بالـدوین 

ەکم بشارموە، ریشـکم ھمـوو روومتـی گرتبـووەوە و ڕووخسار ئوەی
ــاکوت ــام بشــارموە. ئو ھــزرە لســر پخفکشــمدا پ ــۆ ئوەی ب بووم ب

داھنــدراوان ھرگیــز ببیــری ئــمدا ندەھــاتن. ژــر زەمــین ئــاگری خیــاڵ و 
 وتنـیش بک ر جـسـخۆشـی و لت ننـاندەرەوە جۆشـدا. ت ی لشندئ
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و ت ــــف رچــــی دەربــــارەیبــــازی دادەنــــدرا. ھوە بــــوو، ڕکشــــکیش
د ب. مـن ل بڕـز بالـدوین  سـبارەت ب  سوکوئاسان دەکرا شتکی دەستکر

گومــــانکردنی ل ل ختم  زۆر ســـم دەبـــورم، بکخۆشـــیدگومـــانی نب 
  ڕیشکم ببوردرێ. 

نــــد  لدیــــداری چ رزەمینــــدا بدوا ڕۆژژ نھــــا لیشــــتم. تک گنووســــنام
نــدێ لیــ قۆناخیشــدا ھرانم دەبینــین. ریچــارد مــۆورەرپمــان  امنگزۆر ل

ڕاو بــوو. ئو ل تقیــنوەکی ھــوتلی شــا داودیشــدا برینــدار ببــوو، ھســو
و پژارەیی خۆمانمـان سـبارەت  نارد، داخ منیش نامیکم ل نخۆشخان بۆ

یبوو، بۆمان  بوەکردبووە وونڕزامداربوونی دەرب ن بـوو کنزمـان لح ،
لبر ئو ن کســـی دیـــک ئـــازاری پبگـــا. وـــای ئوەی بـــۆ چنـــد مانگـــک 

بــرینکی دەینانــد، لــ ھرگیــز قینــی لھنگــرتین، لمــان بداخ نبــوو. ئو 
ی، ئـم تیرۆرسـت نـین بکـو نووسیبووپزانینی بۆ برخودانکمان ھبوو، 

  چاوی کراوەوە دەجنگین. ی ئازادین و بڕگاجنگاوەری 
ـــد تریبیـــونی  ـــامنری نیویـــۆرک ھیرال ـــورنریش، پی ـــاتیت نوەی تقانـــد ل ک

نامی فلستین پۆسـت، ئـازایتی نیشـان دا. بچاوپۆشـیکردن ڕۆژباخانی 
کسـانی ل  ژوور کوت تـا ئو کک و ل بودو ل مترسیی بنو چە

ەک ڕووداوبکــا. کـــاتکیش ل دوای  ڕزگـــارباخــانکدا گیریـــان خواردبــوو، 
 بـوو کنیـا نکدیمان بینی، دیـاربوو جـارێ دیو کیئر سـرامبب تـی لی

ــدا.  ئو کســــک ڕ ــدا ســاز ب گوتنی لکویســت چــاوپدەی ک ،داخــوازەی
کیش بـوو، کـات ل مشـکدابم ھروەک زۆر لوانی دیـک، ونیکـی زەینـی 

ر  منی بینی بوە گوتی: "تـۆ ھگرتندمرسامی و ھس ڵ لککی تیندەرب
  دەب بگن بی!"

کمـان پکنـین. ئـاخر ھر دووولک و قـۆچی گورەوە!" منیش پرسیم: "ب ماس
  ش ب قۆچ.  ڕاستیئندش بای ھن. 

لۆرا لیندسی نووسر ھاوسۆزیکی گرم و دایکانی بـۆ سـربازانی ئیرگـون 
دەربـــی. ئو خۆشـــی بھـــۆی مرگســـاتکوە تووشـــی ھـــدمگرتن ببـــوو. 

 ڕۆژـکانی فڕەنسـا، کیژەکی خۆی، ک چووبووە ریزی  ھزە ئازادیخوازەک
بر ل کۆتاییھــاتنی جنگــی دووھمــی جیھــان کوژرابــوو. ئو زۆر دەربــارەی 
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کچکی قسی بۆکردم. منـیش دەربـارەی پیاوەکانمـان و خۆشویسـتیان بـۆ 
کوتوەکانمـان ئـمی لیک نزیکتـر  الینی کۆست ئازادی دوام. ھستی دوو

ی دۆســتان. مــن بــۆ دایکــک کــردەوە. ئیــدی چــاوپکوتنک بــووە گفتوگــۆیک
  قسم دەکرد، ک لم تدەگیشت.

ــــــۆھنیڕووداودووجــــــارانیش دوای  ــــــا"، رۆبرت ســــــنت ی  ١٠٣ەکی "ئالتالن
و بــی. ئ ــارەی ئالتالنــا نووســینی، ســبارەت ب  نووســرم بین درــژی دەرب

کتبکشـی بنـاوی "شـالۆم واتـای ئاشــتی دەگینـ" قسـی کـرد. گفتوگــۆی 
ی ڕەخـنتبکی ئو نیی. ئو بندان شونکی لبار نیی بۆ من دەربارەی ک
واتــای  ئوە بـم: ب خونــدنوەی ونـاکردنکی ل ھر دەبــئدەبـی. بم 
ـــوون) گیشـــتم. sensationalismھستپرەســـتی (-وروژانخـــوازی ـــۆ نم  ب

ســــنت یــــۆھن نویســــیبووی، لڕگــــای ھــــاتنژوورەوە بــــۆ ھــــۆدەکم دوو 
بــن. منــیش لخــۆم ١٠٤S.Sنیبــوو، سوکوئاســان دەکــرا  پیاوەکــانی پاســوانی بی

 نھـا ب؟ مـن تچیـی بـ کردنتیپزندە سوکایو مستی لبی مپرسی: تۆب
 ـــ ـــاخۆ  وونڕخواســـتی ھســـتکان شـــتکم پ ـــاتر ئ دەکـــرتوە. لوەش زی

بـ سـنت  ھر چۆنـکوە ھـاتووە؟ ل کوـبیرۆکی پاسوانی بردەرگـاکم 
لبر دەرگادا نبینی، ئمش لبر ھۆکارکی زۆر سادە، ئـاخر یۆھن ئوانی 
کــردۆتوە، ھرگیــز مــن ھــیچ پاســوانم نبــوون. کاتــک  وونڕپشــتر ئوەم 

ئدەبـــیش دەیوێ کـــاریگری خـــۆی بنـــون ئوا لســـر حیســـابی  ھـــزری 
  بمبستکی دەگا.  ڕاستیبھادار و بزۆریش لسر حیسابی 

رتنی یافــاش، کــوینتین رینۆلدســم بینــی. ئو دۆســتکی دوای دەستبســرداگ
ــــک لکــــوو، ی ــــدی  دــــرینی برخــــودانی ژرزەمینیــــی ب کــــاراترین ھاوبن

ئمریکــــایی بــــۆ فلســــتینکی سربســــت. تبینــــی ئوەم لکــــرد، ئو لو 
  کۆمککی ل نمایشنامی بن ھج  "ئا لدایک بوو" پشیمان نبوو.

دا گـوتی: "مـن شـانازی پـوە دەکم. ل وەمـاند و رینۆلدس سری خۆی ھژ
لسر داخوازی خۆی، بخۆشییوە ئـمش تفنگکـی سـتن ک دەسـتکردنی 

                                                                                       
اوی "داود     ١٠٣ دییەوە  بە ن ەن انی ھۆ بەکەی ئەوم لە زم ن کت تر م ش ەرەیە کە پ ۆھن، ئەو نووس ەنت ی س

. وکردۆتەوە. وەرگ او ب ائیل" وەرگ ەتی ئیس نەری دەو   بگنۆریۆن، دامەزر
ایبەتەکەی ھ       ١٠٤ سۆزە ت زە د س ھ س ئ اوانی ئ وو،      پی ەپقەکانیان ب نەی کەللسەر لەسەر ش وو، کە و تلەر ب ی

س  ماکەشیان دەبل ئ .S.Sھ   . بوو. وەرگ
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کارخــانی ھــزی ئیرگــون بــوو، لســر قۆنــداخکش شــتکمان ھکنــدبوو، 
 ڕگـاگڕانوەی بۆ ئمریکـا، لو  ل کاتیوەک یادگاریک پمان بخشی. ئو 

  تفنگکی ھر پبوو.دوورەدرژەیدا 
 کـانڕۆژلرە گرنگفسـئ ل کـیمـن چـاوم ب ،ککانی یاخیبوونراییی ە ب

ـــۆڕشـــنیازی ھاگانـــا، مۆشـــ دایـــان کوت، ک پ کـــردم.  امـــان گـــۆڕینوەی ب
بیســـتبووم ئو ل کســـ ھرە کاراکـــانی نـــو ھاگانـــای. ئو باســـی رەنـــج و 

 ل ســوریا بــۆکردم، ک وە ۆژڕمانــدوبوونی خــۆی لتی ڤیشــیگــاری حکــووم
 ربازییســ گکــدانی پــکوپــو خــاکی دوژمــن و چــاالکی تن دزەی کــردۆت
گرنگکـانی ســووپای برامـبری داوە. ئو فشــی ندەکـرد، خــۆی ھندەنــا، 

ئو شـــتانی وەســـفی دەکـــردن، پیـــوە دیـــاربوو ک   ڕاســـتیبم لچـــاوی 
ــــــوو. ل دەســــــت ســــــوریادا چــــــاوکی ل شــــــڕیپیــــــاوکی مردە. ئو  دا ب

  ندابوو. ل دەستئاشکراوڕوون ھیچ ئازایتی 
ــارەی خباتکمــان و خــا پشــچاو کــرد.  ە سیاســییکان باســم بــۆمــن دەرب

نبـ ل گفتوگـۆکدا ھـاوڕابووین.  ھر ھیچامانکانمان کۆک بووین، ڕلسر 
ــورانی دان. دوای ئۆپراسیۆنکانیشــما ــی ب ــد تبین ــاتر ئو چن ن، لوەش زی

ــــــل و  ــــــون ب می ــــــردووە ئیرگ ــــــاران دەســــــتیان بوە ک ــــــوتی، کرک ئو گ
 مئــ ــی کردبــوو، ک ــوو شــتکخۆشویســتیوە دابنــن. تبین لپنــاوی  ھم

خــــۆبدوورگرتن ل ئــــازاردانی جــــوولک دەکیــــن، ھنــــووکش بــــۆ ئو و 
بــوو، ک ئۆپراســیۆن و چاالکییکــانی  ڕوون و ئاشــکرازۆرکســی دیــکش 

ــم تنھــا  ــدات بــوون. ئو خــۆی لقرەی ھســنگاندنی ڕژمــدژی   ئ ی مان
لــــکوتی سیاســــیی برخودانکمــــان ندا. لبــــارەی ئوانیشــــوە، گــــوتی 

ـــروڕا ھن.  ـــان بمھمیشـــ دوو بی ـــم برز دەنرخنـــ بئو کردەوک  ی ئ
ـــۆ ھمـــوو الوە جووەکانمـــان  تـــایبتیش ـــدن. ئـــم ب ک دەرســـکان توندوبن

  ری لناوبردنی بی دەستی زاڵ نزیک.سلماند، ئگ
ــــاوەی ــــدارکم لگڵ ســــرکردەی  ل م ــــورت دی ــــدا، ک ــــزووتنوەی برگری ب

  زایۆنیستی ناوداری ئمریکی، د. ئابا ھیالل سیلڤر ئنجام دا.
ل مئ نـار، لر کسـک لژوور  ـک ککیخانوونکـاتی  بـۆ مـاوەیالی ل 

بوکـردنوەی  ل دوایمـان بینـی. مـن لوێ  ئالکسوە بکرێ گیرابـوو، یک
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م لوێ بســـربردن. مـــن ڕۆژکــانی گڕەکـــی یۆشــوا بـــن نــون، زۆر ڕاپۆرت
لوێ کرگرتیکــی دەســتی دووی قاچــاخ بــووم، بــۆ خــاوەن مــوکک قاچــاخ 

دەبینـی ک  نبووم، بکو لبرچاوی دەستداران قاچاخ بووم. ئالکس وای
ــان خــانمی خــانخوی خــانووەک ــۆ کاروبارەک ــامبین. ھمــوو ســپدەیک ب  ن

دەبوای ب ناقـانونی یگـرتو دوو کرم خـۆ ئدەرچووباین. ب ژوورەک ل 
کــوێ ســری خۆیــان ھــدەگرن؟ ئــم ب زەحــمت بنــو  ی رونــاک بــۆڕۆژ

ئاپۆرای سر شقامکدا دەڕۆیشـتین. ئـاخر ھـیچ دەرەتـانی دیکمـان نبـوو، 
ک حشـارگکی سـر کنـار. بدنیایشـوە ئوێ خـۆش ئم دەچووین نزیـ

 بوو خمسین(با گـاویکی بیابـان) ھیکردبـوو. پیـاوە ب ڕۆژکبوو. چند 
ڕیشــک و پیــاوە ســر رووتک گرمــاوکی ژرزەمینییــان کــرد. ریشــکم 

یشــوە ملم ڕدروســتکردم. ئــاخر پشــتر ھرگیــز ب  ئاســتنگی زۆری بــۆ
نمدەزانی چـی لو کـوە بـکم ک بردەوام لسـر سـری  نکردووە. ئاخر

ـــایی  ـــت م بب یوانـــدەم، ل ـــوو. خـــۆ ئگر الی ب ئیســـائیل ساســـۆڤروە ب
ئگر کـوەکم ھر لسـر بـ،  بم خـۆ ١٠٥پالرتگرتن؛ ریـش ببـ کـو.

کوەک کش بوو. من  یب ڕاستب سودوو شپۆلکان لگڵ خۆی دەیبا. 
کــــرد، ھروەک چــــۆن  ســــادەییان چارەســــر  ب شــــوەیکیم ئاریشــــک

خ کی سادەردەمکانب کـی ودو لزر مسـتیدا دەبـن و لیکی کۆمڕیان
دای، ناشزانن  ل بردەمبشکۆدا دانیشتوون و چندان کوچک و چنگایان 

تـــیلی چـــاو ســـیری  کامیـــان برن. ئیـــدی ئوان ب یکمجـــار دەســـت بـــۆ
ـــا دەوروپشـــ ـــۆقی ســـر، دەســـتکیش بكـــالوەک ت تیان دەکن. کـــوەک ل ت

ــرد. بــۆ مــایی بختیــاریم  شــپۆکان نیــبن، ئیــدی ســیری دەوروبرم ک
 ــو ئــاوەکن ر چووبــوونوەک ھوان نبــوون، ئوێ ھش لریشــداری دیــک

ســتبوو، بــ ئوەی کوەکشــیان خەک ھڕۆژبکــو خۆشــیان لبر تینــی 
م ،ر بسر لکاتیگ وانـم کـرد و ھـیچ  لمنـیش وەک ئ .بـنانخواردنـدا ن

ســرنجکی تایبتیشــم لســر خــۆم نوروژانــد. ئوەش شــت ســرەکییکی 
                                                                                       

ژدەکا   ١٠٥ زگرتنە، بە تایبەتیش کات نو تە سەر، ئەمەش زیاتر بۆ ر و بخر دابونەریتی جوو وا دەخوازێ  ک
انەش جووە ئەرسەدۆکسەکان  سەریان دادەپۆ . گردەب سم ک دەفر و یان لە کەسان م خۆ زۆر پلە لەن شن. بە

شدا ھەن.   جووە ئەرسەدۆکسەکان
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ب  ڕۆژئگر لوەدا ســــرکوتی، دەکــــرێ تیشــــکی  ژرزەمینــــی بــــوو. خــــۆ
ــدا  ــر زەمین ژــانی ل ــای ھواگــری بریت شــکۆوە بتســوتنتوە. دەکــرێ دەزگ

  تۆ لسر کنار کیفی خۆت دەکی! ل کاتکداێ، بدواتدا بگڕ
ل ژوورەکی ئالکس د. سیلڤرم بینـی. ئاخاوتنکمـان زۆر جـدیی بـوو. ئو 

 دوورودرژ مایوە. بۆ ماوەیکیکارتکردنی د. سیلڤر لسر منی ھبوو، 
بۆ مـاوەیک بخـتم ھبـوو ک ل ڤالدیمیـر ژابۆتنسـکی مزنوە نزیـک بـووم، 

بخستی کسـکوە نانوسـم. مـن نـاتوانم ئوەشـتان   ب ئاسانین ئاخر م
ک "پیـاوی مزن" واتـای  -لوانی کسیش نتوان شتک پناس بکـا-پبم

ــــم  ھســــتکی وام  ــــووە، ک  ل ھمــــووچــــی دەدا. بم  دەزان ژیانمــــدا ھب
یکـی  دەبینی، ئو تک ب باشیژابۆتنسکی مزن بوو، ئو پشچاوی خۆی 

جوامری گیان و ورە و لۆژیککی ئاسنین بوو. ھر لو کاتوە ئاسان نبـوو 
ــدران، ب بــکوم ژــر بانــدۆری ئو  کســانی لنــو خکــدا ب "مزن" دەزان

گرنگیــان ھبــوو. بم دەبــ پــ  ش بو کســایتیانی ک پلوپــاییتــایبتی
لکـردم.  برچـاو کـاری ەیکیب شولوەبنم، لگڵ یکمین دیتنی سیلڤر، 

  "ئو کسایتیک،" ئاوام ب ھاوکارەکانم گوت.
 ـــوو ب ـــ ب ـــوم ل ـــوو، ک گ ـــین ســـرکردەی زایۆنیســـتی ب د. ســـیلڤر  یکم
وشــکانی لجیــاتی ئوەی ســرکۆنی جیابووەککان(الدەرەکــان) بکــا، ھــانی 
 نگــــــان لتــــــی جکی ی کی دەربــــــو ھیــــــوایمــــــانی دا. ئکرخودانب
بــزووتنوەی برگریــدا پیگیشــتبوو، دەشــکرێ بردەوام بــ. ھســتی وابــوو 
دەب شتک بردەوام ب. بیروڕای جماوەری ئمریکـی لگڵ جنگاوەرانـدا 

ـــیش  ـــوو، ئو گـــوتی، "ئوان ـــوایھاوســـۆز ب ـــانجی ھرە رەوا دژی  دەب ب ئام
  بریتانیکان بوەستنوە."

تک ندەمـایوە. نـازانم ئـاخۆ ئم تـا دەگوترا د. سیلڤر بردەوام لسـر شـ
چندی راسـت. ئوەنـدە دەزانـم ل خمنـدنی بـۆ یـاخیبوون وەک ھۆکـارکی 

الیکیشـوە  ل ھمـووای خـۆی بردەوام بـوو، ھرچنـدە ڕلسـر  ڕزگاری
ل فشاری لسر بوو. کاتکیش سردانی وت یکگرتوەکانی ئمریکام کـرد، 

ــــاوی ئنجــــوومنی فریادڕەســــی گۆشــــو کنــــارەوە دا زۆر وای لکــــرا بن
ـــان  ـــان". ھم ـــامی سرزەنشـــتکردنی "الدەرەک ـــاڵ جاڕن ـــت پ زایۆنســـتیدا بچ
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ــان پاپســتۆیان خســت ســر ــان ســخنور  الینک بــۆ شــاعیری مزن، زلم
ل  کـــــۆمیتی پشـــــوازییک بکشـــــتوە. (ســـــخنیور رەتنـــــامیکی  ئوەی

ــردەوە). ســیلڤریش ب ــنری بوک مــوو پوروژوە ھســووربوون و  شــنیاز
ــــی سرزەنشــــتکردنانی ۆژپ ــــردەوەەیک ــــری، ڕەتک ــــوو ڕگ ــــراوش ب ە ڕکخ

 .ـــ ـــاوەیزایۆنســـتکی سرزەنشـــتنامک بپژرن دەمتقکانیشـــدا ب  ل م
  سرزەنشتکارانی ئمی  گوتبوو: 

ـــی  ـــوونی ئو دەوت ـــ  ب ـــژووەوە، بب م ـــت ـــک دەچ ئیرگـــون وەک ھۆکار"
ائیل سنادا." رئیسھ  
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  24بندی 

  ی سرکوتنڕگا
  

بـوو  کی وادا تنانت بگورەی ھوادارە پجۆشکانیشمان کـورترل ماوەی
نی ڕووخــالوەی چاوەڕوانیــان دەکــرد، توانیمــان ببیــن مــایی ســروبندی 

ـــ دیـــاردەی  ل برامـــبری داگیـــرکر و ئوەی دەقـــاودەق و زانســـتیان ڕژم
" ونـا دەکـرا. ل فلسـتیندا ب "نـابووتبوونی دەسـتی بریتـانی نکڕووخا

ە دیرۆکییکــــــان وەنبــــــ تنھــــــا برەنجــــــامی یک ڕووداووەرچرخــــــانی 
ئۆپراسیۆن بووب بکـو کـۆی کـاریگری ککبـووی ھمـوو ئو زنجیـرە 

 رزەمینی بوون کی ژراسیۆناندی.ڕۆژئۆپ نایی ئازادی ھ  
و پــوختل وڵکردنمــدا، ھم،  وەیریــک بــکوەکان خکــدانل نــادەم خــۆم ب

بکو باسک بۆ بگنامکان لدەگڕین، نخاسم بگنـام بریتانییکـان 
یــان پردە لســر ئوە ھــدەدەنوە، ک ڕەوانبژک خۆیــان بــن گــۆ. ئوان 

دەست ب چۆن حکوومتی بریتانیی لدوا قۆناخی یاخیبوونکدا، ھویداوە 
ـــاو ـــان ھنگ ـــرێ، چـــۆنیش یـــاخیبووە عیبرییک ـــانوە بگ ھنگـــاو  ب وتکم

ـــان  ـــم ئوانم ـــنن؛ چـــۆن ئ ـــن ب ـــان شکســـت ب دوژم ســـرکوتوان توانیوی
ناچــارکرد پنــا بــۆ نتوە یکگرتووەکــان بــبن و ل کۆتایشــدا  ھر بــۆن و 

  دەفن بن.
نخشــکی مۆریســۆن) دوای ئوەی پشــنیازی "فیدراســیۆنکی ئۆتۆنۆمیدار"(

ـــڤن "نخشـــیکی  ھر دوو ل الین ـــرایوە، ب ـــی عرەب و جـــوو رەتک الین
 وەش لڕوو. ئســتین خســتلی فشــرکردنی کی" بــۆ چارەســی 10نــو

دا ل کۆنفانسـی سـ قـۆی  فلسـتین ل لنـدەن پشـکش 1947یانیوەری 
کخشـن کـان بریتانییکـانتۆنکـرا. ب ڤن پیشــنیازیکریان دەگـوت "بدن". بـ 

ــ دابش ــت ســر ژمــارەیک دەڤر(زۆن) و دەکــرێ  کردبــوو وتک دەب بب
 کــــی دیــــاری ئۆتۆنۆمییــــان لیڕانــــدنپلــــر ڕاپژی کاروبــــاری نــــاوخۆ ل

سرپرشتی حکوومتی ناوەندا پبدرێ. قۆنـاخی گواسـتنوەکش پـنج سـاڵ 
 .نمـــاوەیبخـــای دا  لدوو ســـاـــگزار کـــۆ ڕد ھســـ ب ـــنر بـــدرێ بچب
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 ری جووەکـان. مانگـانرە جووەکــان 4000دەڤـدانی  کـۆچبپی رتنــاممۆ
ــدرێ. ھر ــاردەری بــابتی  ب ــانیی بی ــای بریت ــ کۆمســیاری ب بۆیشــ دەب

.رە جووەکان بکۆچب  
ـــی پـــالن بنڕەتـــیکی مۆریســـۆنیان  دوود روەک چـــۆن بـــکـــان ھرەبع

 ب ھـیچڤنیشـیان توڕفـدا. ئـاخر ئوان ، ئاواش نخشـ نـوکی بڕەتکردەوە
نبوون، چجـای دابشـکردنی فلسـتین. ئوان  کۆچبرکی دیکی جوو قایل

بیکجــار داوای فلســتینکی ســربخۆیان دەکــرد. ئاژانســی جووەکـــانیش 
ــــردەوەنخشــــکی  ــــایلکردنی ڕەتک ــــان ل ق ــــدی بریتانییک الی ھر دوو. ئی

شکســتیان ھنــا، بــۆی کۆنفرانســکش  کشــک بــۆ نخشــی الینــی ســھم
  سری نگرت.

مـــایی  بر ھۆکـــاری بنبیان لکخشـــگـــوترا، ئاژانســـی جووەکـــان ن مئـــ
ی بـــــــۆ جووەکـــــــان ڕووبرەرەتنکردبـــــــووەوە. ئوان نیانـــــــدەتوانی بو 

ەی کــۆچبرانیش قـایلبن. ئاژانســک ڕپـدراوترخـانکرابوو لگڵ ئو ژمــارە 
وە ســـوربوو جـــر ئســـو لدەســـت. ب ترانیـــان بـــدرـــدانی کۆچبپوی ر

ــــادەی  پژرانــــدنی  ــــان  ئام ــــرا ئاژانســــی جووەک ــــوارکردن دەک ــــۆرە ھم ج
ل "کشـکردنــژ "داب رتۆک لــز شــڕب .ریتانیــادا بووبـایرشـتی برپر س

، ڕوونــــی کــــردەوەنــــاموانی ڕۆژدا بــــۆ کــــۆنگرەیکی 1947ی فبرایــــری11
ووبركی شایست بۆ جووەکان لگڵ ڕیکم، دەکا:  ئاژانسی جووەکان داوا

دەســـتی تواو؛ دووەم، کــــۆچکردن بـــۆ نــــاوچک؛ ســـھم، دانپــــدانانکی 
خـاکی ئرتـز  بشـک ل نبـ ل ھر ھـیچکۆتایی ب سـربخۆیی جووەکـان 

ووبرکـی ڕنکردەوە ئاخۆ مبستیان ل " وونڕئیسائیلدا. شرتۆک ئوەی 
 .ــی دیکشــوە ئو ســبارەت ب واتــای "دەســتی  رکیل ســشایســت" چی

 ئوە بـووتواوی جوولک" زۆر ئاشـکراوڕوون بـوو. دووھمـین مرجیشـی 
" ـــ ـــۆڕکوتدەب ـــۆچبران ب ـــک" لســـر ک ـــک  نم کاتـــرێ. ب نـــاوچک بک

نـی بریتانیکـان ڕکوتدەستی جووەکان "تواوعیار" ب، باش پویسـتی 
  چی؟بۆ کۆچبران لپای 

ی لکشــنیازی فیدراســیۆنشــکردنی  مۆریســۆن گوتبــووی، پدواجــاردا داب
  نوان "دەوتی عرەب" و "دەوتی جوو"ی لدەکوتوە.
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ــــمی  ــــۆ، ســــرڕەقی دوژمنکمــــان ئ ــــین دەســــتی ل  ڕزگــــارگل کــــرد. بڤ
ھزار کــۆچبر مانگـان زیــاتر برنبـوو. ھرچــی  پــدانی چـوارڕمۆتنـامی 

 بارەت بھــی ســ کمــوو خــاکسووکوئاســان دەیــانگوت: "ھ ،کانیشــرەبع
  ئمی؛ تنانت تلئبیبیش...."

، ئـــمی -عرەب-یــان ئنگلــۆ–بم ب کللڕەقــی عرەب و بریتانییکــان 
ئمـۆ ل "گیتـۆی مۆریسـۆن"دا بژیابـاین، مگر  دەبوایجووەکانی فلستین 

نانیاخیبووەکان بمانتوانیبا ت ،منین.ئبشکست پ کخشت  ن  
 ــــــری 14ل ــــــڤن ب 1947ی فبرای ــــــدەن کۆتاییھــــــات. ب د، کۆنفرانســــــی لن

 الیـــان میلـــی سازشـــیان بـــۆھر دوو لو کـــاتیبوو، ڕاگیانـــدعرەبکـــانی 
ی نتوە ڕکخــراویکــدی نبــووە، ئوا کشــی فلســتین دەدرــت دەســتی 

  یکگرتووەکان.
ی پۆژەپشــنیاری ڕەتکــردنوەرەت ب بــڤن لــدوانکی دوورودرــژی ســبا

عرەب و جووەکــــــان و بیــــــاری ئوەی کشــــــی   ل الینبریتانیکــــــان 
 ـــان، ل ـــدات دەســـتی نتوە یکگرتووەک ـــانگی ســـپتمبردا ب فلســـتین ل م

ــامی  1.500کــۆچبرانی جــوو ب رــژەی  ڕایگیانــدپرلمــان دا. ئو  مۆتن
 .ردەوام دەبب مانگان  

ســکای دژ ب "وەخــران درژخــاینک" ھبــوو. پرســیاری  چرچــ وینســتن
ی ڕاگرتنــئوەی کــرد ئــاخۆ  واتــای چیــی، بریتانیــا  ســاکی دیــک  برگی  

ملیۆن پاوەن  40-30سووپا ل فلستیندا بگرێ، ک تچوونکی  100000
 وکمتـر ل دو ل مـاوەیدەب. ریچارد کرۆسمانیش گوتی: دەکرێ وا دابنرێ 

  سادا نگن ھیچ بیارک.
ـــوو ـــات بدەســـت بنـــ. ل  ھم ی 25کس تگیشـــت، ک بڤـــین دەیوێ ک

ۆچـــوون برەو ڕک  ڕوونـــی کـــردەوەفیبــرایردا، ســـکرتاریتی کۆلۆنییکـــان 
نتوە یکگرتووەکـــــان واتـــــای ئوە ناگینـــــت، بریتانیـــــا دەســـــتبرداری 

اوتگبیـــر ل (ر.ن.ی) دەکـــا ڕوای مانــداتک بـــووب: بکـــو بریتانیـــا تنھـــا دا
 ببردرێ. بوەی ئاخۆ مانداتک چۆن بڕوە

 م لڕۆژب ،مموتــی شــکمــوو 1ی ڕــدا، ئیرگــون زڤــای لیــومی ھ ی مارت
حیساباتکانی بڤنی ھوەشاندەوە. شـپۆ پالمـارکی نـوێ، زەبـری زۆر و 

ا نـاوچ(زۆنی) دزەکـردن نـو دوژمـن جـاڕدرا. ل ئۆرشـلیمد بھز، قووڵ بـۆ



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

476 

و  ئاسایشــیانی بریتانیامــان بــی. یــانی ئفســران ک ب پرژینــی تلــدڕ
ــدرایوە. یکی دزەکــردنک ب دەورە ڕەشــاش ــوو تقن ــ ئاســتنگی  دراب ب

پگرتن ناوجرگی دوژمنی دڕی. یکی پاپشتیش ب فرماندەیی ئاڤشـالۆم ڕ
ـــا ـــد، کاریگری ـــازایتیکی کـــارامی نوان ـــن ھـــاڤیڤ ئ ـــری دوژم ـــوانی برگ ن ت

 نک بشککوپوەیتر لوە  بڕش بکرەکیس تمکـی  ھدەوری .بچـ
ــانی ب ــان و زرپۆشــکانوە گیشــتن شــونک پۆلیســی بریت و لگڵ  خۆی

 وەکدەســـتکردن رمـــان لتبمـــزی ھم ھڕ، بشـــ وتـــنپیاوەکانمـــان ک
ـــانکی ـــد زی ـــا چن ـــانی  ســـرکوتوان دەرچـــوو، تنھ ـــکوت. زیانک ـــی ل کم

کانیش بریتانییوە دیاربوو.ڕەفتار بییانوانی د  
ـــد ســـعاتک دواتـــر،  ی شـــممدا، یککـــانی ســـر بھـــزی ل ئـــوارەچن

الماریــــان لر دە پتـــبمکــــانی  ھچاالکیی نجــــام دا، بت ئرتاپای وســــ
گیــت لیــد، مۆی بکربازگیفــاوە، ســح ی دەریــایی لگکــانی پــاردس مــۆ

ھڤۆت، کاروانی گواسـتنوەی سـربازی ل نـاوچی تـولکرەم، پیتـا ڕھاننا و 
تیکڤـــا، کفـــر شـــکرین و کریـــات حـــایم. ل برەبیـــانی یکشممشـــدا لســـر 
ئۆپراســــیۆنکانمان بردەوام بــــوین. ھمووشــــیان ســــرکوتوان بــــوون. 

 دوژمنیش بو زەبران حپسا.
ـــ ـــارتز ل لن ـــری ھائ نواوە ھـــۆرتدەن ئۆرشـــلیم ل  ی دا: "ھشـــکیڕاپ

نامکـانی ئـوارە ڕۆژی کۆتایی ھفتدا وەک ھدمیک بوو بۆ لندەن. وپشو
ب سـرھی تـۆخ و قب ھمـوو ھوایكـی نـوی پگیشـتوییان بوکــردەوە. 

ی  ڕۆژنامکـان جختیـان کــردەوە، ئم یکمـین جـارە تیرۆرســتکان ب ڕۆژ
بــدەن، ھروەھــا ھیــان بژــر ئودا ھنــابوو، ک ھشــکان شـمم پالمــار 

لنــو نــاوچی ئاسایشــدا کــراون. ســندەی ئکسپریشــیش ســروتارەکی بــۆ 
ــــوو،  ش ڕاشــــکاواندوا کــــردەوەی تیرۆرزمــــی ل فلســــتین ترخــــان کردب

نوسیوبووی، پویست بریتانییکـان ل فلسـتین دەربچـن. "بریتانیـا  وەکـی 
بوو، 'نـاکرێ وەمـی تیـرۆر ڕۆیشـتنـامک وای لسـر ڕۆژی نیی" ئامانی ناز

ب دژەتیــــرۆر بــــدرتوە، بکــــو دەکــــرێ داوای ســــلماندنی دادپروەری  و 
 دەمودەســت ب ــ ــم دەب ــن. ئ ــۆ کشــک بکی ــ وەخــران ب چارەســریکی ب

نیـازین بب مین، ئتزوتـرین کـات  جیھان بو ل  دەردەچـین و دەسـت ل
  سیارتی ھدەگرین، ئم دەب لوێ بۆین." برپر
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ـــی  ـــانی وەم ـــای داخـــوازی ســـندەی ئکســـپرس، دەســـتدارانی بریت و
بیســـــت و چـــــوار ســـــعاتی  ل مـــــاوەی"تیرۆریـــــان ب دژە تیـــــرۆر" دایوە. 

ـژ رھکی دورودرلبـۆ مـاوەی مـانگ وان قانونی باری ناکـاو، ککانمان، ئش
پاند. نخشـک، بگـورەی ئو لـدوانی لنـدەن، بوو گفیان لـدەکردین، سـ

ــد مارشــال مۆنتۆگــۆمری ئامــادەکراوە، کل  ل الین ــت 2فیل ی مارســدا دەچ
ی ڕەوشـــبـــواری جبجکـــردنوە. ئرێ چنـــد کس دەزانـــ واتـــای قـــانونی 

مانئ کخشندەکانی نزندەی ب؟ مچیی بوون: ئاوارت  
ــــر -1 ــــانونک بیگ ــــاوچیک ق ــــت بردەســــتی ســــووپا، ھر ن ووە دەکت

کۆمســــیاری بــــاوە  وەک  ل الینئفســــری فرمانــــدەی ھر ھرمــــک  
  حوکمانی سربازی دیاریکراوە.

ھموو نووسینگ حکومییکان دادەخرن و خزمتگوزاریان بـۆ جمـاوەر  -2
  ھدەسپردرت.

  داداگا مدەنییکان ھدەپسردرن. -3
  حاکمی سربازییوە دادگای سربازی دادەمزرێ. ینل الدەمودەست  -4
5- .یکانی ھتی داخستنی بانکربازی دەسحاکمی س  
6- تگوزاری پۆستردرێ. خزمپدەسھ جیاندن دەستبو گ  
حــــاکمی  ل الیننی ب گــــورەی ئو لیســــتی ۆخزمتگــــوزاری تلفــــ -7

  سربازییوە دەردەکرێ، سنووردار دەکرێ.
ــــوپلی ھــــا -8 تووچۆ ل نــــاوچ دیاریکراوەکــــان بدەر ل گواســــتنوەی کل

پویســــت ئویــــش ب مۆتنــــامیکی تــــایبت ک ل حــــاکمی ســــربازییوە 
دەغق ،دەکرا. دەرچووب  

حاکمی سربازی دەستی ھی دەست بسـر زەوی و خـانوودا بگـرێ  -9
  و فرمانی گواستنوی شتکان بدا.

  ر فرماندەیی حاکمی سربازییوە.پۆلیس دەخرت ژ -10
11- ک بربازمــوو ســــک بگــرێ و  ھدراوە ختپشــنی پــۆلیس دەســچ

فمانـــدەی ســـربازیی دەســـتدارە بپل دادگـــا  -12دەستبســـریان بکـــا. 
.نزردابم  

جووی پاسکان و ھموو تومبل بـاربرکی دیـک لنـو نـاوچکدا  -13
ر مۆگم یدەغق.درابتی پتی تایب  
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 ــــالی 3ل ــــدوانکی  ل بردەمی مارســــدا، ســــکرتاریتی کۆلۆنی ــــدا ل پرلمان
نویان سبارەت ب "ئاستنگکان"ل فلسـتین دا. بڕـز کـریچ جـۆنز ئوەی 

، ک حکوومتی بریتانی لچند ناوچیکی دیاراکراوەوە بـاری ڕوونکردنوە
ــــاوی  ــــانونی ناک ــــدق شــــی خستســــر، "ک دەســــتدارانی ووە. ئوەڕاگیان

فلســتین ھمــوو پشــتیوانیکی حکوومتیــان بــۆ ھر کردەوەیکــی پویســت 
 پدەگا."

یش ھســا و پرســی: "ئرێ بــۆچی ئو رکــارانی ھنــووک ــمســتر چرچی
دوای ھمـان  ڕابـردووگیراونتبر، کاراترن لوانی مـاوەی دوانـزدە مـانگی 

  بر؟" بوونبارودۆخ تقینوەک گیرا
سکرتری کۆلۆنیالیش وەمیدایوە ئوەی ئستا رویـداوە جـاڕدانی سـتاتوتی 
قانونی باری ناکاوە. ئوەش وەنب ھموو کونوکلبری وتـی گـرتبتوە، 
تنھــــا ئو ناوچــــانی بچــــی گرتــــۆتوە ک مــــایی سرئشــــن. قــــانونی 

  مدەنیش لو ماوەیدا ھپسردرا.
ۆکس ل وەزیــرەکی پرسـی ئو ھــ تریـب مژووییــانی مسـتر ســیمۆر کـ

 ســـاڵ لموبر بھنـــد ھبگـــرێ. وەزیـــریش ل27بـــارودۆخی ئرلنـــدای 
  مدا گوتی ئم بۆ لکدانوەی حکوومت زۆرە.ەو

کــانی وەک مشــتوممپرســیا و وە ــو پیکــانی نقتمــان گرنــگ رو دەمل
ی مارتمان بـوو. وینسـتۆن 1رەکانی نبوون، ک ئمش ل دەرھاوشتی زەب

رچس چیـک سوکسـر و لستمینسـتو ١٠٦ل  کگرتووەکانـدا لوە یتن ل
ی دا. بمبـــانبنـــی ھ  ل کدیـــرۆکیی قـــتر دەمرەی ئاژانســـی رۆیـــتگـــو
  پرمان بمجۆرە بوو:

 چرچـ"ب توڕەیی ھاوارکردن و بتوندی وەالنـانی فـایلی بردەمـی، مسـتر 
داوای ل پرلمــان کــرد پویســت بزانــ ئــاخۆ چنــدی دیــک ئو  ھر ئمــۆ

 دا دەردەچـشـتننو خوو ئنستین، للف ل "زەونزە قڕانگش" تدەو
ک سـان سـی تـا چـل ڕەوشـبگات بیـارکی بجـ. ئو گـوتی   بر لوەی

 100.000ملیـــۆن پـــاوەنی ئســـترلینی لســـر دەوت دەکوێ بوەی ئو 
  سربازگکانی دوورخستونتوە. زی سربازیی لھ

                                                                                       
ەکانی (     ١٠٦ ا ۆرک و لە س نەکە لە نیوی ان     1951-145شو کخراوی نەتەوە یەکگرتوەک اتی  ڕ ای ک ) بارەگ

.   بووە. وەرگ
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ک  وی لسـر ئو ھرایی شـمم دابــوڕاپـۆرتمسـتر کـریچ جـۆنیش، تـازە 
ــــوون و  18 ــــارەی 26کس کوژراب ــــوون، دووب ــــدار بب ــــکش زام کســــی دی

ـــوومت  ـــووە ک حک ـــارودۆخکی دژوار دای ل فلســـتین و  ل بردەمکردب ب
ب کردەوەی دەمودەسـتیش وەک زوترین کات کۆتایی ب دەب .نبھ م دۆخ

ی فرمانـــدەی ســـربازی و ل دەســـتکردبـــوو  مســـتر کـــریچ جـــۆنز داوای
ـــاری ـــوومتیش  بھاوک ـــا دای. حک ـــی لوەی کۆمســـیاری ب گیرخـــواردوو نی

گادەرچوە.ڕتبدۆز یشو کک بۆ ئی  
نگکـی خۆشحاڵ نبوو. "ئرێ ئوە چند دەخاین؟"ئو بدە چرچمستر 

ــی بــۆ  ــک نی ــیچ دەرەتان ــاتکردەوە. "ئرێ ھ برزەوە ئو داوایی خــۆی دووپ
 ھر دەبــی نتوە یکگرتووەکــان، یــان ڕکخــراوپلکـردن ل ھانــابردن بــۆ 

ی ئو ھمـوو تـوڕەیی ڕووبڕوومانگ لو دۆخدا بچقـین و  ل دوایمانگ 
ببیـن وە و دژە کردەوانقینم و تویسـتن بپ ندن،وە، کسـویسـتن  ناپپ

بم بئازارن؟ ئرێ چنـدی دیـک بردەوام دەبـ؟ ئرێ شـتک نـاکرێ بـۆ 
 بکرێ؟" وو ل (ر.ن.ی) خراترڕئوەی 

 ت لکی جیـاوازە. حکـوومپرس مئ وە کمیدایر کریچ جۆنزیش وەمست
ـــاو  ـــاوی گونج ـــگ. ھنگ ـــا و زرن ـــابتکدا زۆر وری ـــی و پویســـتیتی ب پلی

شایســـت ب  ـــواژۆی رووکـــردنراترکردنـــی پری خگکخـــراوئاقـــاری ئی ڕ
  نتوە یکگرتووەکان ھھندراوە.

 ەڕیخۆشــحاڵ نبــوو. "ئرێ کی ئو چــاو بم ھشــتاش مســتر چرچــ
ــار  ب شــوەیکیابگینــ دەبــ دۆزەک ڕدەکــا، ک حکــوومتکی  ئوە لب

  بخات بردەم نتوە یکگرتووەکان؟"
دا: "لوســـات وەخـــتدا نـــاتوانم برســـڤی پرســـکت ل وەمـــکـــریچ  مســـتر

ــــــــراییکوە  ڕی خو پوە بمــــــــات دەک ــــــــدەموە، بم دنی ــــــــاریب  ڕک
(بارەگــای نتوە یکگرتووەکــان) گرتــۆتبر.  داخوازیکانمــان بــۆ نیویــۆرک

ھفتیکـــدا ھنـــدێ رکــار بـــۆ پلکـــردن لو بـــابتدا  ل میـــانیھیــوادارم 
  ۆڕێ."بنگ

  ی ھفتیکدا..."ل ماوەی: "ئگر بکرێ بپرسم، چرچمستر 
  کریچ جۆنز: "ھموو ھوک دەدەم وەم بدەموە."
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ـــــدی  ـــــوو زەبرەکـــــانی  ڕوون و ئاشـــــکرائی ـــــی مـــــارتی ڕۆژب ، 1947ی یک
ەوڕەوە لســـرخۆ و ڕســـربازەکانی ھـــزی ھمتـــبری ئیرگـــون، توانیـــان 

نتوەی بخـــولننوە و جـــوکی خراتـــر ئازاربخشـــکی بریتـــانی و نـــو
ــکن. ســرجم  ــان بــوو ڕۆژب ــووک خواخــوای ئوەی ــان ھن ــام بریتانییک ن

لیــــان پکتکگرتووەکــــان.  حکووموە یتنــــابردن بــــۆ نپ ی  4بکــــا لل
، حکــــوومتی بریتــــانی تبینینــــامیکی ڕاگینــــدرامارتیشــــدا ل لنــــدەنوە 

ــاردووە، داوایکــردوە  نتوە  ١٠٧تریگــڤ لــی پویســت و بپلی بــۆ مســتر ن
یکگرتووکــان کــۆمیتیکی لکــۆینوەی تــایبت تــا بر ل خــولی دانیشــتنی 

  پایزەی کۆمی گشتیدا بنرت فلستین.  
ــمســتر  رچچ ــ ــانت ل دەمتق ــی ل حکــوومت نھشــت. تن یش ھدادان

فلســـتین دەکـــرد، دەربـــارەی کاروبـــاری ھیندستانیشـــدا ئامـــاژەی ب پرســـی 
 تسـو خوسا بشـتر ڕئپ ی، کرڕەقانسـ  زۆرەخنـاویی دا  لنـامبۆن

  دەریبیون.
 مــــوو 6لھ دەبــــ مدا... ئــــــــووک ــــدا گــــوتی: "لو فلســــتین بچ ی مارت

ســربازەمان لوێ بھراســانی و  100.000خزنمــان ھبگوشــن و ئو 
ھـــــیچ دۆزکـــــی  ل ڕاســــتیداک ئــــازارەوە ل ھلومرجکـــــدا بســـــوڕنوە 

ل زیـاد کـرد کوەشـی لئ ".نیـی ی لـرژەوەندخوازانفشـاری  ڕابـردوودا ب
ــداتکی فلســتین  ــدووە بکــو مان ی نتوە ڕادەســتلســر حکــوومت نوان

ــی یارمتیــانی خــۆی بــۆ پاراســتنی ئــارامی  وــا، ئیــدی ھ ــان بک یکگرتووەک
.نکاربدا بول  

ـــان لو نـــوەدا ھرچنـــ دە دەســـتدارە بریتانییکـــان ھویـــان داوە ئابوی
ی ئاوارتیـان ل ئۆرشــلیم، تلئبیــب  و نــاوچی ڕەوشــبپـارزن. لــ قــانونی 
  پدا.  درژە ڕۆژپیتا تیکڤا  بۆ پازدە 

ە تنگـاندا کـۆمنی خـک ئـازایتیكی ڕۆژپویست ئامـاژە بوە بـدرێ، لو 
. دیــاربوو ســرکردە فرمیکــان حپســابوون؛ مدەنییــانی نایابانیــان نوانــد

                                                                                       

) سیاستوانکی بلژیکی و وەزیری دەرەوەیان بووە. ١٩٦٨-١٨٩٦( Trygve Lieتریگڤ لی   ١٠٧
)یکمــین ســکرتری گشــتی ڕکخــراوی نتوە یکگرتووەەکــان ١٩٥٢-١٩٤٦ی (ل مــاوەی ســاکان

.بووە. وەرگ 
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بم  گیـــان و ورەی خــــک زۆر بــــاش بـــوو. دەســــتدارە بریتانییکــــان 
ھاتووچۆکردنیــان ب پــاس لــ دەغو پایســکلیان   ق گالیســک کردبــوون؛ بــۆی

یــان ل حکــوومت دەکشــا. ئیــدی وھایبکاردەھنــا یــان بپــ دەڕۆیشــتن و ھ
ــدا  گۆڕکی گشــتی لــو ترســ ــی، لودی ــان ببین ــاو ژن ــوانی پی ــۆ دەتت ــابوو. ت نم

پرژین تلبندەکانوە پدەکنین. منداکانیش بدەنگوە گۆرانییان دەگـوتن، 
ـــول ســـوورەکان، گو ـــۆران"گ ـــاورەیســـوورە،" ئو گ ی توســـاوی ی جم

  دەربارەی لقی ھفتمی ھزی ئاسمانی بسر ھموو زمانانوە بوو.
جیــا کــاری  ەی ژرزەمینییشــوەی، وەک باســم کــردووە، بھرچــی دەربــار

خۆیـــــان کـــــرد. ل ســـــپاندنی بـــــاری ناکـــــاو دا، حکـــــوومت دوو ئامـــــانجی 
  زۆر" و "ھرەکم". ی ھبوو: "ھرەەوانجگ

ببیــنن ژــرزەمین بتپــ و ھرەســبن و ھبوەشــتوە،  وبــو یکمیــان ئوە
دارە و ستـــی ســـر پســـ نـــدەکانی بـــگ ربازەکانیشـــیان بتـــرنجنن فرمان

وە. ئوســـا ڕەوایئۆردوگـــا زینـــدانییکی التـــرون. ئم خونشـــیان خـــرا 
نــوێ" بســلمنن، بشــوەیک ژرزەمینیــی پکبخــا.  ڕکــاریبــوو " ھیوایــان وا

ـــانونی ناکـــاو  ـــاو جـــاڕدانی ق ئوەش دەکـــرا ب مرامـــی خـــۆی بگـــا، گر ھاتب
 تیرۆرســتان" بگرتبــای" ــی لدەن و دەســتیان ی چــبیتوانیبــا رالمــار نپ دیــک

ـــمش ســـووربوین لســـر ئوەی ھرچـــیك  ـــ ل دەســـتنکنوە. ئ مان ب
 مرەدی "ھرە خشـــی مۆنتگــــۆمری "ھرەکمک" بن بــــۆ ئوەیبـــیکین 

ئو دوو ھفــتی دژوارەدا  ل میــانیزۆرەک" بــبین و پــوچی بکیــنوە. 
ســتی زەبرمــان ســرەواندە دوژمــن. بخF.F.I ھــزی ھمتــبری ئیرگــون و 

وەنبــ ھر بریگــادر داڤــیس باســی ل "زەبــری کۆمانــدۆیان"ی ئۆردوگــای 
ــانی و ئمریکــایش ڕۆژســخنللری ســربازی کردبــ، بکــو  ــامی بریت ب ن

برچــاو ونــای ھشـکانی "کۆمانــدوە جووەکــانی  ل ئۆرشــلیم"  شـوەیکی
  کرد.

رگـون کۆمانـدۆی پـل یک بـوون. زۆر کم ھزی ھمتبری ئی ل ڕاستیشدا
ھاوشـــیانیان ھبـــوون. لو مـــاوەی ھرایکدا ئـــم شـــوە ژیـــانی ئوانمـــان 
گــۆڕی. دوای ھمتکانیــان ئوان ندەگڕانوە ســر مــاڵ و کــاری خۆیــان. 
ئوان ب دەستی بچووک بچووک و لیک جیا ل نو کگکان، رەزوبـاخی 



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

482 

درکپنکـراودا ب پالمارەکانیـان  ل شـونیدەمـانوە، پرتقال و نودارەکاندا 
  سریان ل دوژمن شواند. 

ئنجــامکی  ب ھــیچلگڵ ھگرتنــی بــاری ناکاویشــدا، ک بدەر ل بیــزی 
ســتمان بھ میشــت، ئــگن کی  دیــکوتنرکســقینکیش  ڕاســتکــرد. کــات

مانـــدووی بم  شـــو دوای ھــمت نپســـاوەکانی ب ل دوایگیــدی شـــو 
یکم جـار ھسـتکانم بـۆی ھشـتن. گیـدی  بکیفخۆشی ھات بمبینـ، بـۆ

بگورەی دابی ژرزەمینیانمان، وەستاو سـرنجی لـدام تـا دەرگـای گفتوگـۆ 
بکموە. بم بۆ چند خولککی کم، مـن عبـا قوڕسـکی "فرمانـدەکم" 

ـــۆ ھـــات:  دکیشـــم لـــوەلشـــان کـــرد و بســـر شـــانی ئوم دادا و بردەبر "ت
  بردتوە، گیدی تۆ بردتوە. کوڕەکانمان بردیانوە."

 بـــۆ ئوەیبگـــورەی  داوانـــامی  بریتانییکـــان  بـــۆ مســـتر تریگـــڤ لـــی، 
ـــانی  ـــاوگۆڕکی دیپلۆماتی ـــا، ئ ـــدا بک ـــۆمی گشـــتی (ن.ێ) پل گفتوگۆکان ک

اریس و دوورودرژ لنـوان لنـدەن و واشـنتن، لیـک سوکسـس، مۆسـکۆ، پـ
ی سـۆڤیتی و دیـارە ھنـدێ دەوتـی دیـکش ڕووسـیابـوو.  چونگکینگ پیدا

دانوەی کـــــۆمیتی بدواداچـــــوون بـــــوون. ئوان خوازیـــــاربوون  دژی وادە
ـــۆ ئو "پرســـ زۆر بپل و  ـــۆمی گشـــتی (ن.ی) ب ـــایبتی ک دانیشـــتنکی ت

ــی تبینی پویســت" ســاز ــریلوە مســتر تریگــڤ ل ــی ئپ ــدرێ. ل برای ــامی ب ن
ـــارد. وەمکـــانیش  ـــدامانی (ر.ن.ی) ن ـــۆ ھمـــوو ئن بپلی بریتانییکـــانی ب

نتوە یکگرتووکـــان پرســـی ئرتـــز  ڕاگینـــدرادەســـتبج ھـــاتنوە، ئیـــدی 
ئیســــائیل  ل خــــول دانیشــــتنی ئاســــایی ســــپتمبر تــــاوتوێ ناکــــا، بکــــو 

 تی لکی تایبپریلی 28دانیشتنبۆ ساز دەدا.  1947ی ئ 
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  25بندی 

  دووڕیانکانی مژوو
  

وەرچرخـانکی  لسـر دەروازەی خـا ,ئم دەب لرە وچانک بدەین. ئاخر
ن کللڕەقــیکی وئرتــز ئیســائیل وەســتاوین. مکوڕبــو مــژوویپــ بــوای 

بڤن بوەی نیـدەبینی چـۆن نتوە یکگرتووەکـان پـش سـپتمبر کشـی 
تبینـی بمبسـت نبـوون. ئو خریکـی مـانۆڕ بـوو.  فلستین تاوتوێ دەکا،

خوازیار بوو کات بدەست بن، گر کرابـا سـاک، تـا لو مـاوەیدا بیتوانیبـا 
 پیوەندی لگڵ وت یکگرتووەکانی ئمریکا و حکوومتکانی دیکدا پیـدا

ــاتری ب ــاتی زی ــا. گر ک ــز ئیســائیل بک ــو لســر ئرت  دەســتوە ببــوای، بک
 کگرتوەکانــدا بگــاتوە یتڵ نگوتنبیتوانیبــا لککم ڕوەش خــاترجــک. ئ
ــــان چ  ــــات، عرەبک ــــداکردنی ک ــــوو، ب پی ــــات ل ڕوویب و چ چکوە  پکھ

کمان ڕەوشــلو جــۆرە پالمــارداندا  ئو کــاتباســکیان بھــز دەبــوو. ئایــا 
  بچی دەگیشت؟

درژکــــــردنوەک بــــــۆ  لوانی ئوەش گـــــوتراب، ک جووەکــــــانیش مـــــاوە
ـــم،  داخـــم بوە. مـــن بـــر، بقـــۆزن ـــۆ ئۆپراســـیۆنی چوپت خۆئامـــادەکردن ب

ل یو گریمــانم بــۆ ئکــی کودایی  ئــارادا مکچارەنووســازی تــنبــوو. ک
 کــــو لگرتبــــوو، برچاوەیان نوە ســــد نیــــازییب رانی زایۆنیســــتی لســــ

کردەکان بو بـــاوەڕەوە بیرکـــردنوە پخـــوازی و خیـــاپویوە بـــوو. ســـر
ـــاڕەوا"  ـــ شـــواندنکی ن ـــوای دابشـــکردنک "بب ـــرد گ ـــان لخشـــت دەب خۆی

 ل ســروبندییشــدا، کاتــک وت 1947ســردەگرێ. تنــانت ل یــانیوەری 
 ــــدام ــــ ل  ئن ــــاری عرەب، یک ــــرش و پالم ر ھب ــــت وــــوو بک ئوەداب

وت: "ئـم ھشـتا دنیـا گرنگکانی ئاژانسی جووەکان ب مـن و ھاوڕکـانمی گـ
 ن یـان دژمـانن!" لمڵ ئـگکـان لریتانییدا 1947ی ئایـاری 22نین ئاخۆ ب

جنــابی بنگۆریـــۆن ل دوانکـــی دورودرــژدا، مشـــتومی لســـر ئوە بـــوو، 
ئاوای خاکی ئرتز ئیسـائیلدا ھنـووک ڕۆژداخوازی دەوتی جوو ل ھموو 

ل لکوتشـــــدا دەبــــــ ئــــــم داوای  داوایکـــــی ئکادیمیان(تیۆریــــــان)ی و
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دامزراندنی دەوت لسر بشکی خاکی ئرتز ئیسائیلدا بکین، گچـیش 
 بکالوەنـا:  مانداتی بی دیـکشـندئ رمیـیرکردە فو سـفرۆشـین. ئن

ک ھزکــی نــودەوتی ل (ر.ن.ی) پکبــ تــاکو دابشــکردنک بچســپن و 
ــ ــدی نتوە یکگرتوەک ــوان ئی ــاوەیان بت ــز  ل م گواســتنوەدا ئاشــتی ل ئرت

  ئیسائیلدا بپارزێ.
ل یاداشــتنامکیدا بــۆ ئنجــوومنی ئاسایشــی (ن.ی)دا، ئاژانســی جووەکــان 
ــــۆمیتی نتوە  ــــدنی ک ــــاربردنی دامزران ــــۆ پشــــنیازی لب ــــوو ب پشــــتگیر ب

تی  بودەوکی نزوەی ھکگرتووەکان بب یھ کشکردنکاری داب .سـت
ـــانیوەری  ـــان گرم بـــوو، 1948ل ی ـــک شـــڕی عرەب خۆجیک یشـــدا، کات

 ی دایکی وریایاندواننابی بنگۆریۆن لریڕۆژجگگوتبووی: نام ،  
امـانکی بـاش سـیری یـارمتی نتوە ڕدەکین، ئم ببـ  ەک مافک داوا"و

  یکگرتوەکان ناکین."
رە. ببکان؟ڕم ""وەک ماف" دەستامان"  

جووەکان ل رمییرکردە فکی  سدەریـاییقیندا ڕاسـتندیشـیـاڵ و ئی خ
سـا  ل مـاوەیدابنـدرێ  ئوەش ک ندەتوانـدرا وا ھر لبرھنگوتبوون. 

 تونـدەی بریتانییکـان ڕکـفبو  -سای برقرارکردنـی ئاشـتیدا–زیادەکدا 
ــر لخشــبردنی کــوران ژلیم، جووەکــان لر ئۆرشــســرکردەکاندا لی ســ

 کـــان لریتانییب وەی کب  ی شایســـتربازییانتـــوانن ئامادەکـــاری ســـن
 ڕۆژنابلس، عممان، بغدا، دیمشـق و لوبنـان گرتویـانبر، بـکن. نوەی دوا

 ممشـــ ل ،وە بزانـــی ڕوونـــاکدەکـــرێ ئک1 1947ی مـــارتی مدا، ئـــ ل
خـاک و خککمـان. ئـم  وەرچرخانکی مژووییدا بووین بـۆ سروبندی

ڕمان لنن تـا  بدەسـتبدان کـاتی وا بشـا و بوارمـان نی دوژمن دەرکرپب
ب نھنــی ئامادەکارییکــانی خۆیــان بـــکن؛ ئــم بدرژایــی ســاک رەوتـــی 

دەزان ک ساک چ واتـایکی بـۆ ئـم  کرد. ک بوە ەکانمان خراترڕووداو
ــــد،  ــــ پی ئو کســــدەگیان ــــاری  دەب ــــی جــــوو قرزب ــــا ک خک بوە بب

تی، ڕۆکـانییڕۆ وان لری  ئیرگــون زڤــای لیــومی. ئتــبمــزی ھکــانی ھ
ی یکمــــی مــــارتوە ھمتکانیــــان بــــۆ ســــر گۆلدســــمیت ھــــاوس ل ڕۆژ

 شی لککرد، فراژیبوونلیم دەستپپیتا تکڤـاوە ڕۆژئۆرش وە  لمی دووھ
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واشــنتن،  ، لیــک ھاوس(بارەگــای ن.ی.ی)، لبــوو، ئنجــا زەبرەکــان ل لنــدەن
  مۆسکۆ و پاریسیوە سدایان دایوە.

2  
 ل کـــان کـــاتریتانییرە بننـــو پریلـــدا 28تـــۆبردەمی ئب ی  لکـــۆم

گشتی نتوە یکگرتووەکاندا ئامادە دەبن، چ جـۆرە پیـامکی پوختیـان پـی؟ 
 وەداندەســتردەیــی خۆبپکی ببــارت لکان". بــیڤن حکــوومبــۆ "تیرۆرســت

دەیویست گتفتوگۆکان ل سپتمبردا بکـرن؛ کچـی ئیرگـون ناچـاری کـرد 
میالن قـانونی بـاری ناکاویـان  گفتوگۆکان ل ئپریلـدا بکـا. مۆنتیگـۆمری و مـاک

فیلـــد ماڕشـــاڵ و ژەنڕاـــی بزانـــدبوو.  ھر دووســـپاندبوو؛ ژـــر زەمینـــیش 
فســرەکانی خــۆی دەدایوە. دەســتی بـارکریش قــامچی برزکردبــوو، ل ئ

حکوومتی بریتـانی خـۆی کردبـووە بـابتی قشـمری، قزەونکـی جیھـانیی. 
"ئایا ئوە چ جۆرە حکـوومتک؟" ئو پرسـیارە بنشـت خۆشـی سـر زاری 
خک بوو. "ئرێ ئو جۆرە حکـوومت چـۆن دەتـوان کاروبـاری فلسـتین 

ـــوەبرێ؟" ئرێ کـــریچ جـــۆنز  ڕڕ بم وە؟ لـــتخـــۆی بـــا ب چـــی ھی ت
ب  ڕاشــــکاوانپتــــاو و تــــوڕەیکی  ب بــــاری ناکــــاویشھگرتنــــی قــــانونی 

ــاو رپ ــاری ناک ــانونی ب ــرد ق ــز رەچاومــان ندەک ــم ھرگی ــوو: "ئ ــانی گوتب لم
".نتیرۆریزم بھ کۆتایی ب  

  بۆ دۆزک ک بووبت "دادوەرییک بۆ جیھان" پاشخانکی کساسان بوو. 
بۆی دەستدارە بریتانییکان کوتن خۆ، بیاڕیان دا کـردەوە بنـونن.  رھ

م لزی بوون، بنگدا بج وان لدارەکان  ئاخر ئشـتا سـیاندا ھکنمایشـ
شــــکۆ  -نوەک ل ئۆرشــــلیم، بکــــو لنــــدەن-مــــابوون. ئوان بیاریانــــدا

ە. ل برەبیــانی بــکنو کیــان ب پتــی ســدارەوە تــۆڕژمتکشــکاوەکی 
ــی 17 ــزنر، ئالکۆشــی و کاشــانی لدار دران. 1947ی ئپریل ر، دردا، گــرەن

گرتــووەوە حــوکمی لکی گیتــالوک ت بحکــووم جــبکانی جدارەدانســ 
کـــرد. ئیـــدی ئمــــۆ دەزانـــدرێ، ئـــاخۆ ئوان بــــۆچی پلیـــان بـــوو، ئــــاخۆ 

بیـــــــاری  ب چـــــــاوەڕوانی ئنجـــــــامی ڕای گشـــــــتیئاینوئۆینکـــــــان بوەی 
 مـــابوو. لوە ندەســـتوان کاتیــان بنن. ئت بخـــاپنی تـــایبنجــوومی 28ئ

کگرتوەکان لوە یتتی نکی تایبپریلدا دانیشتندا بـوو. شـاھیدەکانی  ئگۆڕ
ــــوایســــدارەکانیش  اســــتی ڕبوایــــان ب جیھــــان بھنابــــا، ک باســــکی  دەب
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 دەبــوایریتــانی حکــوومت ھشــتا ئســتوور و بھــزە. ھــزی حکــوومتی ب
لگڵ پردەھدانوەی پواژۆی دانیشتنکانی کـۆمی گشـتییوە، نمایشـی 

کــۆمی  ل کاتکـدابـ، کاتبنــدییكی لبـار نبــوو  ھر چۆنــکخـۆی کردبـا. 
گشتی پرسی فلستینی تـاوتوێ دەکـرد، ئوان ھر چـوار گیراوەکیـان وەک 

  خۆی ھیشتبایوە.
ـــونرانی ن ـــارەی فلســـتینوە کوات کـــات ن ـــر لب توەکـــان دە ســـاڵ دوات

ی بـــڤن خـــۆی دابـــووە دەســــت ڕژمــــدەکن، کس نـــاتوان بـــ،  گفتوگـــۆ
تیرۆرســتکان، کوا بالوازی حــوکمی فلســتینیان کــردووە. ھواســینی ئو 

ل لی دیـکبـووە. شـتگر ھـیچ نش ھسـگـا چوار کدا بـوو. فاینسـتاین و ڕ
ی ئپریلـدا رکخـرا. ئرێ ئـۆلیڤر 25نی ئوانـیش  ل مابون، لداردا بازارانی

ســـتانلی چـــی ب فلســـتین گـــوت؟ "دەســـتکی گردەبـــان و تـــۆکم" وەک 
ئوەی بھر شوەیک ب سیاستی حکـوومت بسـپن. سـدارەکان وەک 

  نیشاننمای "لباویی و تۆکمیی دەست" بوون.
 م لی گشــ4بـــک کـــۆمگفتوگـــۆدا بـــوو ئـــاخۆ ی ئایــاردا، کات تی ن.ی ل

نونرانی جوو بانگشتی کۆبـوونوەک بـکن یـان نـا، ئـم تریـان سـوەکی 
ی خـۆی برەو ڕگـاون کرد. ھزی ھمتبرمان کوتکی وبڤنمان سرەونخ

  نو قی عککا شکاند...
ی پاشتر ھوانری ھائارتز ل لندەنوە نووسی: "پالماردانکی سـر ڕۆژ

سـر شـکۆی بریتـانی دوای  زیندانی عککـا لـرە وەک زەبرکـی کوشـندە بـۆ
لسدارەدانکانی ئوارەی دانیشـتنی  نتوە یکگرتووەکـان دانـدرا، ک تیایـدا 

ـــر  ژواوی لتی بکـــاردودۆخ ـــا ب ـــوا نیشـــاندەدرا بریتانی ـــازن ڕکف دای. ب
کـرد. منـیش  ن" ونـاسربازییکانیش پالمارەکیان ب "شاکارکی سـربازییا

لگڵ چنــد کســکی ســر شــقام دوام، یکــک گــوتی: "کــاتی ئوە ھــاتووە  
 م لئاسـتی ن.ی بکـی دانیشـتنوادەر". ھ ینوە، ڕۆژبوکـرایکـان بنام

 نھا لر تگـی ڕۆژمواچی ھک ،بر گاردیان نکانی تایمز و مانشستنام
ە نیــــوەی الپڕەکــــانی ســــرجم ەکی عککــــا ب ختــــی درشــــتوڕووداو

نامکـــــــانی داگرتبـــــــوو، لگیشـــــــیدا وـــــــن و نخشـــــــی جـــــــوگرافی ڕۆژ
ـــدکیان  ـــوونوە. ھن ـــدان نووســـیبووبوکراب ـــرین زین ـــژوودایان 'مزنت م ل 

شـکندراوە'، ئوەیـان خستبووەسـر ک حکـوومت گوتبـووی زینـدانی عککــا 
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یان، ســــــیبوونوولشــــــکان نــــــایت. بروســــــککانی ئاژانســــــی رۆیــــــتریش 
"دەســـتدارانی فلســـتین بھـــۆی راکردنـــی گیـــراوە ســـرەکییکان تواو 

نجـــی چنـــدان مـــانگی دورودرـــژ، گڕان و ڕەتووشـــی سرلشـــوان بـــوون. 
 ھمــووی ب ســوڕان، کنوپشــکنین، گــرتن و دادگــاییکردن و لکــۆینوە، ھر

ــۆ  ــردووە دەستوەشــاڕفی ــارە راک ــونیش بھــۆی ئو ژم ــدی ئیرگ نوە ۆی، ئی
  بھزتر بوو."

 ــــاردا، 6ل ــــۆرتی ئای ــــونوە ڕاپ ــــارتز ل کۆب ــــایبتییکی ھائ ــــامنرە ت ی پی
ەکـــانی عککـــا ڕووداوتـــایبتیکی کـــۆمی گشـــتی (ن.ی) بمجـــۆرە بـــوو: "

  بوونت مایی ھستیاریتکی زۆر قب لرە."
وشــوە بـازن سیاسـییکان ل لنـدەن  پشــۆکان. ل پرلمانـدا، ئنـدامک  ب

ــز شــتکی وەک ئوە  ــی ھــات گــۆ: "ھرگی ئیمپراتــۆریتی  ل مــژوویتوژمی
 وماوە،" لقریتانیادا نر 13بجتی ڕی ئایاریشدا مرنجی حکـوومر ساین

ـــان  ـــۆ ســـر ســـربازە بریتانییک ـــون ب . (ئو ڕاکشـــال ھڕەشـــکانی ئیرگ
ـــدوانکمان دابـــوو ک ھر ســـربازکی بری ـــۆ ل ـــاژەی ب ـــانی بکوـــت ئام ت

ل جیداندا  دەستمان، دەستبڕووموە.) ڕووبـتربازیمان دەبی دادگای س
وتبژی وەزارەت وەمیدایوە، ک دەستدارە فلسـتینییکان دەمودەسـت 
 رتیشـیان لوە و داوای یارمئاگـادارکردۆت کڕەشھ نگیان لوەزارەتی ج

ای گـــــــوت، "ک جـــــــووە جووەکـــــــان کـــــــردووە. "مـــــــن خـــــــاترجمم،" ئو و
وێ بــان ــان لو گف و ھڕەشــان ڕەھــابرپرســیارەکان دەی ــبری یی خۆی ب

دەگیــرت بر ک ھر تیرۆرســتک  بــۆ ئوەکــار ڕبــکن. کــاراترین پــوەر و 
بیوێ سربازکی بریتـانی بفنـ یـان بکـوژێ، بگیـرێ و بھنـدرت بردەم 

  دادگا."
  .محکسر سنگی بخرن  دەبوایئم گفان ھشتا 

ــا  ــرین شــکاندنی –لبر ســبرە ھواســیوەکی ئۆپراســیۆنی عکک گورەت
ک کــــــــۆمی گشــــــــتی نتوە یکگرتووەکــــــــان  -ل مــــــــژوودازینــــــــدان 

پھنــــا ک کـــــۆمیتیکی تـــــایبتی  کۆبــــوونوەیکی تـــــایبتی بوە کۆتـــــایی
کۆتـایی  کۆبـوونوەکش بر لوەیلپچینوە بـۆ پرسـک دەستنیشـان بکـا. 

 ناوبـانگی دا، ککـی بت، دوانتی سـۆڤیکری یننابی گرۆمیکۆ، نوج ،بپ
گۆڕانکاریکی چارەنووسسازییانی ھم سـبارەت ب ھوسـتی سـۆڤیت و 
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ھمـــیش ب تکۆشـــانی جووەکـــان بـــۆ بدەســـتھنانی ســـربخۆیی تـــدابوو. 
یســائیلدا کــرد، قســی لبــارەی نــابوتبوونی دەســتی بریتــانی ل ئرتــز ئ

ــــۆ لســــر ئوە  ــــووک  ڕشــــتگرۆمیک ــــوو: "ھن ە خوناوییکــــانی ڕووداوب
ھر گورەدەبـــن و پرەســـدن. ھر ئوەشـــ نمـــایش  تـــا دێفلســـتین 

ــا پرســی فلســتینی ڕدەکــرێ، وەک  ی ڕادەســتاســتکیش حکــوومتی بریتانی
  نتوە یکگرتووەکان کرد."

 مـــڕژی حوزەیرانیشـــدا، نـــابووتبوونی 4ل رتـــز ئیســـرائیلدائ ی مانـــدات ل ل
ێ ڕۆژســـــــرچاوە فرمیـــــــی بریتانییکـــــــانوە ســـــــلمندرا. ئوێ  الین

کی کۆمسیاری با دەربارەی ھرشـکی سـر عککـا بوکـرایوە. ڕاپۆرت
  ژەنڕاڵ کنینگھان نووسیبووی:

 زانکی ئاسایشـپارربرباز یـان پـۆلیس دەسـتکی ژمـارەی سـھیچ زیـادەی"
ن، پـــرد و بنکـــاریی ائو ھزاران باخـــ بـــۆ ســـرژی نکردنـــی ھـــرش د

(مقـــــاوەالت) مدەنییـــــانی وەک  نووســـــینگکانی پۆســـــت، ھزاران مـــــایلی 
وبـــان، ھـــی ئاســـنین و لـــوول نوتییکـــان ناکـــا... پاراســـتن و برگـــری ڕگا

ب شـو و  ڕکخـراوکردنکی تواوی ئو ھموو دامزراوان دژی ھرشکی 
ــدەیکی  ل ھرب ڕۆژ  ــیچ مزەن ــژ ل ھ ردرکی بنــۆ ســا ــ و ب ــیک ب جی

 تایبتمندا جگی نابتوە. 
"دانــانی تقیــنوە ل بــن دیــواری باخــانیک لژــر چتــری پاپشــتی تق و 

 ل کان بـوو، کمانرشبردنی ئی ھوتوانرککی سوازەوە 1940ئاگر ش
قایمکانی پیەوکراو، شـوازەکش گر ھاتبـا  ق و سنگرە ھرە ل دژی

جبکان جحیسابکردنی قوربانیی ب اوانبیی و لکارامکرابـا، دەکـرا  و ب
ر ھبنباری ھ ل .می خۆی ببـوایرھکدا برجو ڕلوموتنی ئرکامـانی سـ
 رشــانکجــۆرە ھنشــو ل ل ــدران، چــونک ی وەک فلســتین مزنتــر دەبین

ک ئنھۆکـــاری شـــوی بکگنـــدبوونی کـــۆمقـــانونی پاب نجـــام دەدران ک
سیاســییانی تواوعیــارەوە، ئوەی دەســلماند ک خۆیــان ل ھرشــبرەکان 

ــانکی گورەی برەوپشــوەچوونی  جیــا ندەکــردەوە، ئمش ھمیشــ دەرەت
  جنگاوەرە ھمتبرەکان بوو...

ــا ــم لســر داگرتــووە، ھــۆبی ت ــارکی تواو "ھروەک پشــتر پ یبت لبــن ب
ـــووکییی فلســـتین دەســـتبکاربووە. مـــن  ـــومرج ھن ـــدا لو ھل ناتوانایی
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شکسـتی  ڕاشکاوان ب شوەیکیبم، ک دەزگای ھواگری  ناتوانم بوە قایل
ـــاخود ل ئگری ئوەی  ـــدە دەکـــرێ ب ھـــی ڕەوشـــخـــوارد، ی ک وەک مزن
ـــبنگـــالی ســـییکان براورد بکـــرێ.  ـــ ک  ل مشـــکدائوەم  ھر دەب بچق

ـــی  ل الینالدەرەکـــان ل فلســـتین لســـر تـــاکتیکی ژرزەمینیـــدا  ژرزەمین
  ئوڕوپی ل  جنگ تازەک راھندرابن..."

ـــۆ برزکـــردنوەی شـــکۆکی  ـــی ســـدارەی ب ـــک حکـــوومت پت جـــارکی دی
ککـا خـۆی لر عالماری سـی پکترسیندە دوای مرچوە، ھنایکارھب 

ــدران. خــا ــا ب مرگ حوکم ی ســفر دەدا. ســ ل ھرشــبرەکانی ســر عکک
 مـــوزی 29ئاڤشــالۆم ھــاڤیڤ، مــایر ناکــار و یــاکۆڤ وەیــس لدا 1947ی ت

ی بــڤن وــرای زەبرەکــان ھویــدایوە ئوە بســلمن، ڕژمــلســدارە دران. 
ک ئوان "دەســتی زاڵ" مــاونتوە. ئوان دەیانویســت بھر شــوزاکی 

 ــ ــی تلگــراف نووســیبوویڕۆژوەک –بردەســتیان ب ــامی دیل چــاالکیی  -ن
  قاچاخکان سرکوت بکن.

پی القـو ، ک سـئوە بـووبم ئوان داخباران نامراد بـوون. ئوەی بینیـان 
لنگری ھیوا بۆیان بوو بداوکی کوشندە. ئوان پتیان چانـد و سـدارەیان 

 وە. ل30چنیــی ممــوزدا، ببارەت ی تســ می ئــکردنــی ئاگادارینــامجبج
ــوک و  ــو ت نوە. لژایــانی ھ ــۆریتی بریت ــوو ئیمپرات ب دژە ســدارەوە، ھم
نفرەت ل "تیرۆرست دەغکان" ھاوارکی مزنیش ل بریتانیـا ھسـا. "بـۆ 
ـــم دەبـــ ل فلســـتین دەرچـــین! ســـربازەکانمان ل فلســـتین  دەرەوە! ئ

د بریتـــانیکی تکــــدەریش ھر ل تلئبیـــبوە تـــا گالســــکۆ بنیـــنوە!" چنـــ
ر دەستیان بوان ھم ئبـارگرانی  توندوتیژی کرد، ب ما، ببـنوەندەیان پئ

  و ئاستنگ  بۆ "دەستی شارستان!"
پتـی سـدارەوە شکسـتی ھنـا. کوشـتنی  ل ڕـی" ڕەھـاسیاسـتی "دەسـتی 

  قانونییان دنی تۆکردنوەی دا.
دایکبــوونی  بســتکردنی لرھنگــی بدەب ریتانیــا  للــی بوە گمــیالی ک

  نتوەیک تگیشتن.
دا، نونرەکــانی ڕای گشـتیشـش ھفـت دواتــر لژـر کـاریگری دەنگدەنگــی 

ن. لگڵ ڕۆیشــــتبریتانیــــا برەو کــــۆمی گشــــتی نتوە یکگرتووەکــــان 
نـامگری بریتـانی ڕۆژکۆرسـی بڕکوتنی بڕز کریچ جۆنز بۆ نیویۆرک، 
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 لســتین وەرەدەر!" لف ــد: "ل ــاواز دەیخون ــان ئ ی ئیلولیشــدا 12لســر ھم
، نتوە یکگرتووەکـان  چارەسـرکی ڕایگیانـدوەزیری کۆلۆنیالی بریتـانی 

 وە کدۆزیــــــوەتر دوووای نــــــی قایــــــل بــــــن، ھرەب و جــــــوو پالی ع
ی دواتـریش ڕۆژلوێ بکشـننوە.  یانکارگیبریتانییکان دەیانوێ ھز و 

ی کشــــانوە ب "ئــــۆخی و ڕاگیانــــدننــــامی جیھــــانیی بویکــــردەوە، ڕۆژ
سـرجم خکـی بریتـانییوە پشــوازی  ل الینخۆشـحاییکی نشـاراوە" 

  لکراوە.
 ت ھیــوای وابــوو کــار لــک بــوو. حکــووممانۆر شــیان تــاکتیکمئ تــبھ

ــا، ھروەک چــۆن دەیویســت وت یکگرتوەکــان و حک ــک بک ــانی دی وومتک
ری برەب و کـــاریگرعبـــۆچی  ســـ باشـــ .بـــوە ھوتـــنجووەکـــانککڕ 

ـــــی  ـــــۆ ھگرتن ـــــان ب ـــــۆچی بشـــــداری ئمریکییک ـــــ؟ ب چارەســـــرک نب
ب "کتیرپرســیاریب" ؟ بــ ــانۆڕەکش نزۆک دەرچــوو. دەســت نھن م م

وە وشــــی "کشــــانرەکنرســــوڕھکردن ســــۆ ــــدرا؛ (چ )" باشــــتر دەردەب
  ئستمبوو وشک ل لکاریگریی ئفسووناوییکی بتاڵ بکرتوە.

" کان خۆزاییــانســاقانونناســــك ڕر قانونیــان دەزانــی. ھی ژیــانی" قانوننام
 .می رەنج و بیری مرۆڤرھکبر کاتیش بـانگی دەرچـوونی درا، خـۆی ھ ل

ــانی دەردەچــ، ھروەک چــۆن دەســت ــابی  ل دەســتھراشــك  دانرەک دایب
خـــۆی رادەپســـکن.  قـــانون دەســـت بژیـــانی خـــۆی دەکـــا. ھنـــدێ جـــاریش 
  دەرھاوشتکی زۆر جیاواز ل مبستی ئوانی دایانشتووە دەکوتوە.

ی ھاوشـــانی جاڕنـــام سیاســـیی مژووییکـــان بـــوو. ڕســـای ئم ب ڕاســـت
چاوھنانیشـی بدنیـاوە،  بلبرچاوگرتنی مبسـتی دەستنیشـانکراو، لگڵ

 کردبـــوو. لشـــبینییان نرەکانیـــان پدان بـــوو کنیـــان ھکـــی بزوزوان ھئ
ـــوومتی بریتـــانی  ـــز ئیســـائیلدا، حک ـــاڕدانی کشـــانوەیان ل ئرت ـــاری ج بنب
چنــدان نیـــازی ل مشــکدا ھبـــوو. بم وشــی "چـــۆکردن" دەســـتبج و 

ی خـــۆی بســـلمن. ئـــاخر لخـــۆیوە خریکبـــوو ھبـــوونی ســـربخۆیان
(برزاو و نیشــــتاو)ەک نــــاگڕتوە دواوە. گیــــان و ورەی زاو ھنــــووک بر

 وان چیــدیکت. ئکــش شــ ــوو، زۆری ــان شــكت ب دەســتدارە بریتانییک
 تیرۆر ل مابوو: لیان نکموی گستی نۆژەنبوونو ترسیش  ڕۆژدەرب ل

لپەکــان، فالقکــان و ســدارەکان  ، ل گتۆکــان، بــارمتکردن، پالمـارەشـو
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سـربازەی سـووپای داگیـرکر  ھترەشیان چووبـوو. لنـو ئو دەیـان ھزار
 ،کئانوسات کردنردانی چۆماوەیورەب ک  لنوبـووەوە. سـاکدا بوشـ

ــابوو، کچــی شــادمانیش بــوون ب ھوا خۆشــکی  بــوو لوێ لیــان داکوت
ــاری ــوو.   زوو دەرچــوون، ئمش بــۆ ب ــان خنیبــوون ب دەروونــی و  مۆرالیی

دەکـــرتوە؟ ھمـــان  اســـتڕئـــاخر چـــۆن مـــۆڕالی ســـووپایکی وا شـــواو 
 واھ ـــک ب ـــش، خ وـــات. ل ـــانوە ھ ـــاردانوەش ل دوورگ بریتانییک ک

کانیـــان" شـــادمان بـــوون. ئیـــدی ئســـتم بـــوو ڕۆخۆشـــکی کشـــانوەی "
ریتــانیی بپرســرێ ئــاخۆ میلیــان یــان ناڕاســتوخۆ لو ملیۆنــان ب ڕاســتوخۆ

ــان ل ســووپای بریتانیــادا دەچــ، ک خۆیــان لگڵ ڕۆبالی قدەری  کانی
  نۆژەنکردنوەی  بھیوایی "شڕە قزەونکیان" ئاشت ببنوە.

 تتی وردەوام بـــــــوو. حکـــــــوومر مـــــــانۆر بســـــــوەزارەتـــــــی دەرەوە ل
ان داوای یکگرتوەکـــــانیش چنـــــدین جــــــار بیـــــروڕای خـــــۆی گــــــۆڕی. ئو

گرتووەکانیان کـرد، لوشـدا زیاتری کۆمی گشتی نتوە یک کۆبوونوەی
کــی "راســپدراو"یان دەکــرد جــگی دابشــکردن بگــرتوە. ڕژمپشــنیازی 

ئوان پشـنیازیان وابـوو بریتانییکـان ببـن ئو راسـپردراوە. بم خــۆ ئو 
 ڕسـات دەیزانـی، ئگر مانۆڕانش دەرەقتی بـارودۆخک نھـاتن. حکـووم

ی پنادرێ. ئاخر باری ژرزەمینـی ڕگو دەستکی ھر ناوکی لبندرێ، 
 کشووم بازن .ردەوام دەبتیشیان بر دژایسو ل نردەمھر دەبـھ 

ونی سوە. رتتو کـاتیشسوڕان بچنڕھـیچ  ئکی بتکی "دەســھ امـانز 
  " نامنتوە.ڕەھاو 
 نگـی 1948یاری ی ئا15لشتی جریتانی سواری  کی بدا، کۆمسیاری با

بریتـــــانیی بـــــوو. پاســـــوانانی شـــــڕەف لســـــر شـــــڕەفی ئو نمایشـــــی 
کـرد، ھر لســر شـڕەفی ئویـش ئـاک تــا  پشکشـکردنی چککانیـان بـۆ

  نیوە نویکرا. 
 یاخیبوونکش سرکوتوو بوو.

    
  
  
  



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

492 

 
  26بندی 

  نوێ گفکی
  

دا، 1947دانیشـتنکی نتوە یکگرتووەکـان ل پـایزی   ل ماوەیپشتریش 
 ل الینئــم گلکمــان  ل پالنکــی نھنــی بــۆ "کارتکردنســر" پالمــاردان 

ــادار ــانوە، ئاگ ــووەوە. ئوێ  عرەبک ــی زۆر، تنــانت ل ڕۆژکردب ێ خکک
ــــــان ــــــیکش پی ــــــازنی ســــــرکردایتی فرمی وابوو "ســــــازانی" دەرەوەی ب

"دەسـتی زلھـزی" نتوە یکگرتووەکـانوە  ل الیندابشکردنک دەکرێ 
جبربگری و جس زانکی ئاسایشپاروەیش ب  مچی ئـڕوون بکرێ. ک

 مترسیکی کوشندەمان لو گشـبینیی سـاویلکییدا دەبینـی. ئـم و ئاشکرا
ــارەی ــوو، ھروەھــا نیازەکــان ھــیچ خیاپوییکمــان دەرب ی حکــوومتوە نب

 بارەت بناکراویشـمان سـکی ویشـندنـابی تریگیـڤ ڕھـیچ ئکسـختنی ج
ب لییشـــوە نبـــوو. بم ئو دوو ئندشـــان، ک بـــۆ مـــاوەیکی دیـــاریکراو 

ــدا  ب شــوەیکیفرمــی ھروەک چــۆن  شــوەیکی نــافرمی لنــو جووەکان
زاڵ بوون،  ئاسۆیان  ب ورپخ کـرد دا ھمبـایریشـیان کگـرت، و چارەس

ــۆ کوشــندەترین کــورەوەری. لو برمودا د ــوون ب ورەی وو سرکشــیش ب
ەکانـــدا، ئم خیــاڵ و ئندشـــان ڕووداوایی لــکوتی ڕۆشـــنکــات و لژــر 

 ،رســامانــدە س ــن؛ ئوەن ــدەچوون سرســامھن ب ڕاســتیداپ ت  لزەحــم ب
کی ئاسـایی ھبـووە. بم ۆشـنبیرڕدەکران، ک چۆن لبیری مشکی  ھرس

 خــۆزایی ســانپو حیوەســت ڕاســتیئوە پــیپ گــۆڕی ککــانی نواقیعی ی
، ئیرگـون زڤـای لیـومی ناچـاربوو ھمـوو شـوازە ئوە بـوویک ڕاستیبوون. 

بردەســــتکانی ژرزەمینیــــی خــــۆی بــــۆ برچــــاوڕوونی بکــــاربن تــــا ئو 
دا؛  بـــا ەنجمــان بڕناشـــب بگــوترێ ک گشــبینیی گوجــانی بــەونتوە. 

بکم، ئـم بتواوی سـرکوتوو  دیکشوە ناتوانم ھاوار ل سرکیبم 
ــــان ڕووداوبــــووین. تنھــــا خــــودی  ە ھرە تاکــــان، ئاگادارینامکــــانی ئمی

ھر وەک چـۆن  ڕوونکـردنوەسلماند، دووربینی خکییان بۆ نواڕین ئاسـۆ 
  سوور ببووەوە.پشتر ب ئاگر و خون 
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 ری 1لـــۆب ـــدا" شـــتمان 1947ی ئۆکت ـــی برخـــودانی زایۆن ـــم ل "دەنگ دا، ئ
 نابی کریچ جـۆنز لر جسیانـدنلریتـانی و ڕاگتی بوەی حکـوومی کشـان

ئگری دامزرانــدنی ھزکــی نــودەوتی بــۆ چســپاندنی دابشــکردنکدا 
  :ڕاگیاندی ژرزەمینیی ب کۆمنی خکی ڕادیۆکردەوە.  شی

 خـۆی نیـیت بربازی تـایبـزی سـکگرتوەکان ھوە یتن ،ریتانیا دەزانب"
کـی ڕژمبـۆ دامزرانـدنی  ڕنمـاییبالی زۆرەوە کۆمی گشـتی  بۆ ئوەی

بکا... بم لیک شت دنیـایی،  نودەوتی و ھزی پۆلیسی نودەوتی دەر
ــای ــت م ی گشــتی ی.ن نــاکرێ ببــۆم ــاری ک ــارکردنی یکتــی بی ی برکن

 ـو کـۆمیتنت لتی سـۆڤیکتی. یودەوزی نشداریکردنی ھب ت لسۆڤی
 ی لو ئـاینوئۆینھـۆی ئش بمبـوو، ئکگرتوەکاندا نوە یتی نکتیتایب

وەی ندا کـرا بکنانی کۆمیتکھیاری پبکی  دەبـواینـدامھـیچ ئ ککـۆمیت
ـــان بیـــاریش لمڕ ھمیشـــیی ئنجـــوومنی ئاس ـــای. ھم ایشـــی لخۆگرتب

نـانت بـوو. لـ ز ناجسنانتی ئاشتیپارودەوکی نزی ھکھاتو پر ئت گ
درابا، ندەکـرا رێ لبشـداری ھنـدێ دەوت وەک شت نـابجیش بپژرنـ

ــدەیان  ــانیش مزەن ــرێ. بریتانیک ــان چیکۆســلۆڤاکیا بگی ــدا، یۆگســالفیا ی پۆلن
م خمندن جی پسـندنامی وت یکگرتووەکـانی ئمریکـا کردبوو، ک ئ

نیــی. ب وشــگلکی دیــکوە، ئســتم بــوو بیــار لســر پکھنــانی ھزکــی 
بـــدرێ و وت یکگرتووەکــــانی  ڕووســــیانودەوتییـــان ببــــ  بشـــدرای 

  ل ھزکی وادا بشدار ب..." ڕووسیائمریکاش نیدەویست 
 12لـــــــۆب ـــــــادارکردنوە ل ی ئۆکت ـــــــی ئاگ ـــــــارە دەنگ ـــــــۆردا، دووب ی ڕادی

  ژرزەمینییوە بیسترایوە.
ک وای بوکـــردەوە، "بـــۆ ھمـــووان ڕادیـــۆ"پیالنـــی حکـــوومتی بریتانیـــا،" 

ئاشـــکرای... تنــــانت ئمـــۆش دوژمــــن ھوـــدەدا ئــــم ب پســــندکردنی 
ورییکانی بکا... لشـکری داگیـرکر دەیوێ نـاوچ سـنو پالنکی بڤن ناچار

 مبانـدە ھاوکارەکانیـان بـدا دژی ئـ کان چـۆڵ بکـا تـا رێ برەبییع تدەو
"...ردەوام دەبی دەریایش بوقبن. ئاب ر پسل  

 کگرتوەکـان بـۆ 16لوە یتیـاری نب ر لب فـتر دوو ھردا، ھمبی نـۆڤ
ایۆنـــدا" دابشـــکردنی  ئرتـــز ئیســـائیل، دیســـان ئـــم ل دەنگی"برخـــودانی ز

  ھاوارمان کردەوە.
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ــدراوی ســرکردەکانیان  ی برەوپشــندئ ــک ســ نی خــۆم  ل بردەم"ک
دوو  ل الین: دابشـــکردنی وت، ئگر 1دای. خیـــاڵ و ئندشـــی ژمـــارە

ــرێ، ئوا بشــوازکی  ــۆمی گشــتی ن.ی پســند بک ــنی ک ســیکی زۆری
  ئاشتیپارزان دەچتسر.

شـــــندیـــــاڵ و ئڕ وەک 2ی ژمـــــارە خائیلدا شـــــرتـــــز ئیســـــئ ر لگئ :
دەرھاوشــتی پالمــارکی  ئاژانکــانی حکــوومتی بریتــانی ھگیرســا، ئوا 

 ھر زووکۆمیتی تایبتی نتوە یکگرتوەکان، ک ل ئۆرشـلیم دانیشـتووە، 
  ئاشتی دەگڕنتوە.

ـــاڵ و ئندشـــی ژمـــارە  ـــونرانی ن.ی ل ئرک3خی ـــان وەک : ئگر ن کی
 م، بوە ـتنی ئاسـایش دنجـووموا ئـنن، ئن شکسـت بی ئاشـتیھفریشت

  ستن و بیاری خۆی دەردەکا.ەئاماژەیکی دەست، شڕەک دەو
 ــی' ک ــاڵ و ئندشــان  زۆر مترســیدارن. 'گشــبینی فرمی "ھمــوو ئو خی

ــاکراوە، ھــیچ بن ــی دابشــکردنی وت بین ــی لســر مرگســاتی مژووی گیک
ــاش  ــادەمیزاد  بــوای بوەبــ "ھمــوو شــتک ب ــی. ھروەک ھی ئ واقعــی نی

وەی ببـری ئوە" لتکی کـراوەوە  دڕووچـاووە، ڕاسـتیی ڕووبـتکان بی
ی دەســـت لکترســـییی موە مـــایلوپـــۆ ئشـــھاتی  پکیش پدەخـــا و کـــات

چارەنووسســــاز ب ش خۆمــــان لمرمان دادەدا و ئــــوی مــــۆڕال،وڕ ســــ 
  ئامادە نکردب. بوونوەڕووبڕووو ئامرازەکانوە بۆ  ڕکخستن

"ر بــــــــۆیوە  ھوردوخــــــــاش بکــــــــرێ. ئ ــــــــازیی زۆر گــــــــرنگ ئو خیاب
 ک یــک بــۆ ڕاســتیچارەنووسســازانخ ن. زۆر گــرنگل بگــوترگ کان بی

و  خۆئامـــادەکردن بـــۆ جنـــگ نوەک بـــۆ لپاـــدانوە ئامـــادەبکرێ، بـــۆ شـــڕ
قوربانیــــدان ن :وە ئاشــــکراورون بــــوەک بــــۆ نمــــایش و میھرەجــــان. بــــا ئ

 ربوون لبای دەســـتلـــبـــۆ ئاشـــتی، و ـــک نیـــیشـــکردن پالنی دابخشـــن
ــیچ  ــمک، دەســتلھگرتنک ک ھ رــیھ ــدنی  ڕەوایت ــانت دامزران ــی. تن نی

ی ڕووبــار'گتــۆک' ل نــو نیشــتمانکماندا دەکــرێ لنــو مشــخی ئــاگر و 
  دی..." تخونیشدا ب

ـــارە ھۆشـــداری دایوە:  ڕۆژ دوو ـــر، "دەنگـــی برخـــودانی زایـــۆن" دووب دوات
ھرە  ڕۆ"تنانت ئافراندنی ئو دەوتش دەب باجکی قوڕسـی ب گیـانی 

اندا بـــۆ ڕۆژلو  خـــونژانبـــۆتوە ک  شـــت دنیـــا باشـــکانمان دەبـــ. ئو
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ــــی لو بــــاجی ک بــــۆ  کردنی ڕزگــــارچســــپاندنی دابشــــکردن کمتــــر نی
  سرلبری نیشتمان دەیدەین..."

 ریتانیامــان 23لتی بی حکــوومخشــردا، دیســان وا چــارەی نمبی نــۆڤ
  کرد. دەنگی برخودانی زایۆن گوتی: 

1- .ردەوام دەبی زەریا بوقئاب  
پــدان ڕ ان و چ کرەســکانی جنــگ دەبــ بگڕانوە بــۆ خــاکی نیشــتم -2

.ب  
3- کـان سنوورەکانی ورەبو تفـاقی ع رەسوە و کننکراوەیی دەم ت ب

پالمـــــاری گونـــــد و  بـــــۆ ئوەیلگڵ چکـــــی بریتـــــانی بنویـــــدا دەڕژێ 
  شارەکانمانی پبدرێ.

پـــگ  ام دەبــ لســـر بندەســت ھشـــتنوەیســووپای داگیرکـــار بردەو -4
  ."ستراتیژیکان و ئازادی کردەی ھزەکانی جوولککانیش سنووردار دەکا..

  دانیم) ھاتبوو:-نامی (گکانڕۆژیش دواتر ل ڕۆژکچند 
"برھســــتی عرەبکــــان بپاپشــــتی بریتانییکــــان بــــۆ چنــــدان شــــوە 
 ب ی کو ناوچــانــک لتــیچ حکووم پرەدەســن. عرەبکــان نــاینوێ ھ

ــدنی ح بیــاری ن.ی بــۆ ــ، چــونک دامزران کــوومتکی لو جــۆرە ئوان دەب
وەی لــــەخود ئنــــدر ـــــدەچیقــــایلن. پ کشــــکردنداب وان بئ وە، کت

ش نتـوان حکــوومتکی لو جـۆرە دابمزرنــ. جـارێ ب پــلی ١٠٨لعبـدو
ـــانیش   ـــگیکم، بریتانییک ز ڕح و نـــیش، ئ ـــادەن؛ دووھم ی ئوەی پن

دەکـا و ندەشـتوان وەک "ھاوپیمـانکی جـوو' دژی ھمـوو جیھـانی عرەب( 
زۆرب بـدا.  ڕقیانیان ک کشـکردنتی پالنـی دابوە و یـارمتتی) بوەستیل

کــار، ئوا  مانگکــانی داھـاتوودا بـکون ل مـاوەیئگر لشـکرەکانی عرەب 
ــدەرانی وا ــدو کــاری تک ــۆ ئوەی عب ــرێ ب ــرا لدەک ــارکی ب  وەک "برگریک

  عرەبکان" نیشان بدرێ.
ســکانی جنــابی بنگۆریــۆن براورد لــرەدا شــیاوە ئم لکــدانوەی لگڵ ق

بکـــرن، تنـــانت ئویـــش ســـروەختایک بم دواییـــان بـــوای خـــۆی لمڕ 
  نیازی ئاشتیخوازانی شا عبدوال  وەک "پیاوە ھۆشمندەک" دەربیبوو:

                                                                                       
نی( ١٠٨   ) یەکەمین پاشای ئوردن بوو. وەرگ1951-1882مەبەست عبدااللە کوڕی حس
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 کی 29لشـنیازۆژە پکگرتوەکان پـوە یتی گشتی نردا، کۆممبی نۆڤ
دەوتـی  ل پـاڵسائیلدا دەوتکـی جـوولک پسند کرد بوەی ل ئرتز ئی

ــنن و شــاری ھر دووعرەب دابــمزرێ،  کبھــابووری پ کیشــیان یکتیکــی ئ
بکــرتوە.  کیــان جیــاھر دوول ئۆرشــلیمیش وەک "شــارکی نــودەوتی" 

 وە کــۆ، ئیرگــون بیــری خســتن ــ گل گلکمــان بم کوت ھلکســما. ل
یان دەدا. سرەتا ئـم ل دەرگاداری کردنوە ک شڕ نیشتمان قاشکرا و ئاگا

  ھاوارنامی جنگاوەرانی ژرزەمینیمان دووپاتکردەوە:
پدابنـدرێ. واژۆی  "دابشکردنی خاکی نیشـتمان نـاڕەوای. نـاب ھرگیـز دانـی

ی دابشـکردن نـاخوا. دابشـکردنک ڕککوتننـامدامزراو و تاککانی سر 
د بکــا. ئۆرشــلیم ھمیشــ ھر پــایتختی ئمبــووە و نــاب گلــی جــوو پابنــ

ھرواش دەمنتوە. دەب ئرتز ئیسائیل بۆ گلی ئیسـائیل نـۆژەن ببـتوە. 
و ھ کموو خاکر ھشھوا میش وە." دەبتنبم  

  وونکردوەکمان وا بردەوام بووین:ڕئم لسر 
ل گۆشـــــنیگای  کمانـــــدا مســـــۆگر ناکـــــا.ل وت"دابشـــــکردن، ئاشـــــتی 

ـــان  عرەبکـــانوە تنھـــا دوو ئگر ھن: ئوســـا ئوان چ ویســـتیان و توانی
دژی دەستی جوولک چکداران بوەستنوە یان نیانتوانی. بپـلی یکم 

 وە. بشبووش دەوەستنتی دابت دژی دەونانوان تمـیش ئی دووھپـل
  لبری وتدا دەوەستنوە. دەستی جووەکان ل سر ئوان تنانت دژی

"خونی ھزکی نودەوتی لژر ناوی نتوە یکگرتووەکـان بـۆ سـپاندنی 
دابشکردنک، ھروەک چند مانگـک لموبر ھۆشـداریمان دا، ببـا دەڕوا. 

 ی کنگو جوەلنیایید ـک  بکاتوە، لنھـا بوەسـتینت دەبـ مئ ،شپل
یکگرتووەکان داوای ئاشـتی دەکـا، ئو داخـوازەی ک کۆمی گشتی نتوە 

  ی دیکدا تاقیکردونتوە.ل شونکبھا کردەییکانی پشتر 
 ،نـاییی دوەی مایم ئومـا "بق ڕەکشـ رکـاتریتـانی -ھتی بحکـووم

ئوا جنـگک بــۆ  -ھمـوو شـتکی لتوانـای دابـ بـۆ رودانـی ئو شـت دەکـا
ل .م مان و ئایندەیکبگـرن. ئـزە جووەکـان یم ھرجسـ شدا دەبنگو ج

  جۆرە جنگ لتوانایدا ھی ھموو شتک بگۆڕێ..."
ــانکی تایبتمــان بو  ڕۆژھمــان  ــم فرم ــۆ ســربازەکانی ئیرگــون ڕۆژئ ە ب

  زڤای لیومی دەرکرد:
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لکـردن  حاشایی ل برامبرامانی دەوت، حکوومت، سووپا ک سانک ڕ"
تـن، و گای دەوی بیـرۆکـوانت و دشـ ۆکمـی ئسانو ککردنی ئپت

کـــردووە، بـــۆت خونکـــی ھرە شـــیرینی گلـــی جـــوولک.  بانگشـــمان بـــۆ
کیش بــات ــکک دەگــوترێ، ک ڕاســت خ ب ــت دەب کونوان ڕاســتیی خئ ،

  دەکنوە..." بۆ خۆزاییان باوەشی خۆشی
  "ئم ناب لۆمی خک بکین.

ســربرزییوە پیــان بــین: ئــم ک ژیانمــان بــۆ ئم  م لــگڕێ بــا ب"ب
ــــۆ نیشــــتمان ک ڕۆژ ــــین. دخۆشــــنین ب ەی ئــــازادی بخشــــیبوو، دخــــۆش ن

نکراوە بکــو شـوندراوە. بــۆ دەوتـک ک ھر ل گنجتیمــان بــۆی ڕزگـار
ر کانی مسـۆگڕۆتکۆشاوین، دەوتک ک ئازادی بدات گل و پاشڕۆژی 

  بکا، ئو دەوت ھشتا ھر ب ئامانجی نوەکمان ماوەتوە!"
 کگرتووەکـان لوە یتیـاری ن29ب شــبینی لشـی گی کردا پـلمبی نــؤڤ
ش بـــۆ بیـــانی بیـــارەک ھرشـــی یب ڕاســـتئرتـــز ئیســـائیلدا برزکـــردەوە. 

 نبکـــوژانالی ل وە لکـــانرەبگاشـــارەکان و  عوە کـــرا. ڕکـــانم وبانب
ــان بوە دایوە گــوای ئم  ــی خۆی جمــاوەر و ســرکردە فرمییکــان دنوای

بـــوو،  ان ل "نمایشـــکی توڕەبـــوون" زیـــاتر نـــین. گریمـــانی گشـــتی واڕووداو
گۆڕدا نیی. دەنگی ئاگادارینـامی  ھگیراو ل ترسکی وا بۆ شڕکی بھند

 تــر دەبــووەوە و دەکــرا بتــا دەھــات چ المــاری ســـووپای ئیرگــونیش کپ
ر بھ ،بـــ کـــان کۆتـــای پـــرەبـــو  نیزامـــی عندەنـــگ بـــوو ل نیـــا تـــاکت

  ودەردا مایوە. دەشت
 خشـتوایان بوە بکارانکی منداوایب رکردەکانی ئاژانسی جووەکان بس
کاتبندییکی بیاری نتوە یکگرتوەکان ھبـوو. حکـوومتی بریتانیـا ئو 

ی لوایر گ باوەش بکسـیس(بارەگای ن.ی) سـیک سل رەکانی لنرت. نو
کتومــت  ئلکســاندەر کادۆگــان و ســکرتری کۆلۆنیــان جنــابی کــریچ جــۆنز

  وگۆڵ گوتیان "دادوەری دەزگا نودەتی بادەستک دەپژرنن." بگرێ
دا، ســـرانی ئاژانســـی جووەکـــان پیـــانگوتین، 1947تنـــانت ل دیســـمبری 

نـــام ڕنماییی فبرایـــر ھی، ئیـــدی  گـــوای بگـــورەی 1ب ئوان بوایـــان 
ـــــاری  ـــــۆڤمبر دەروویک لســـــر ئـــــم 29برجســـــتبووەکانی بی ی ن

ـــ ـــو ئو  دەکـــرتوە. ئاژانســـک ب نـــوو، ب ـــان واب ـــان) بوای ختایان(بوەیی
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ە پشـــنیازی ئـــم دەبـــ، ئـــم ل ڕۆژدەروویدا، ک ســـرلبری لســـر 
مـــــان پـــــدەدرێ ژمـــــارەیکی زۆری چک و تفـــــاق بنـــــین. ڕگئیســـــائیلدا 
ـــۆنیش  ـــووئیرگ ـــ، ک ئوان  ب ھم ـــ بن ـــان پ ـــانیوە تکۆشـــا  بوای تواناک

، ئگر بریتانیـا کـردنوە ڕوونبۆمـان  ب درـژیوون. ئم ڕۆیشتسرچیخ 
ـــۆمککی  ـــاتوە، وەک ئوە وای ک ـــان لســـر بک ی ڕاســـتوخۆدەروازەیکم

، تــــاک ئوە بـــووکی ڕاســـتی ل کاتکـــداەبکـــان بکـــا، خباتمـــان دژی عر
یارمتی حکوومتی بریتانیـا ک ویسـتبتی بئـم ڕەواببینـ، ھر ئوە بـوو 

ـــرۆ ـــم نغ ـــک ئ ـــدەکانمان  کات ـــ ھســـینوە. مخـــابن بگوبن یـــین ن دەب
  نیتوانی ئو خیاپویی جوانی دەستیان پوەگرتبوو، بەونتوە.

مانگکانی دیسـمبر و یانیوەریـدا ئو ھوەدابـوون  ل ماوەیشی لکوتک
پویســیت بــوو بدوای چک و تفــاقی جنگیــدا بگڕــین ک نکــرا، ھرچنــدە 
 و مـــــانگورەبـــــوو. ئزۆر گ خـــــانتـــــی داخـــــوازی جبدەرف وێ دەمـــــئ

ی بــــاج  ب شــــوەیکیدامــــان،  ئو کــــاتدانی ل دەســــتپبایخــــان؛ ئو ب
ـــانی دەزگـــا نیشـــتمانییکان، ک کارەســـا ـــوو. یکـــ ل نونرەک تباران برز ب

ــــاویكی ڕۆژئوێ  ــــوو، ب ت ــــاندا ب ــــایتختکی بگ یان ب ڕاســــتگۆێ ل پ
: "ئم کمترخمیکی سـامناک بـوو. ڕاگیاندنونرایتی ئیرگن زڤای لیومی 

کرپرسیاری شتی بسانو کن." ئدادگایی بکر ویستبوون پ  
 رەتایلس ل کـرد، ککمـان بـۆ گوازبانگ مردا، ئـمبمـن وایـدەبینم  دیس

ــون پیھســاب. ناونیشانکشــی  ــرین پرســکان ک ئیرگ ــ ل گرنگ ــک ب کی
  "ئم ھۆشداری دەدەین" بوو. لو بانگوازەدا گوتمان:

 ــی ک ــرین دژواری ــم ڕووبڕوو"مزنت ــتوە ئوەی، ئ ــان ب ــاتیم ــدا  ل ک خۆی
ک بزانــ، ڕاســتیگین ک کوشــندەترین مترســیمان لســرە. گل دەبــ تــن

  ھر ب زانیارییکی دەکرێ خۆی ل کارەساتک بپارزێ.
ــژە دەکشــ. بریتانییکــان  ش درــانگی دیــک ــا پــنج م ــابوقی دەریــایی ت "ئ

ــگنی جــوو ڕنــی نــادەن. خــومقک و تکی پیــاو و چپشــتــزە پای ھــیچ ھ
ــاوەرە دەبــ بــژێ. ــدران. جنگ ــانیش دەبــردرن و فیشــکانیش تقن .. چکک

ـــــاژاوەگە  ل الینجووەکـــــان و برگریکـــــاران دەبـــــ بگیـــــرن، یـــــاخود  ئ
ھانـــدراوەکان بکـــوژرن. ئابووریکشـــمان ئگر وـــران نکـــرێ، زۆر کـــز و 

  ھدەوەشندرێ. یکوون دەکرێ. پیوەندیکانیش لبارزەب
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ی دیک بردەوام دەبن. ئوسا ڕەبقەی پنج مانگی "ھموو ئو شتان بۆ ماو
وەی  لـــــاری 15شـــــ ـــــانی، 1948ی ئای ـــــاتنی دەســـــتی بریت دا بکۆتاییھ

 ل الینســـنگرەکانی برەی پشـــوەی وت دەکون. ئـــاخر ســـنوورەکان 
پاســوانانی جــوو نپــارزراون، چــونک زۆر لو نــاوچ ســنوورییان بھــۆی 

یکی دابشـــــکردن بر دەوت عرەبییکـــــان بیـــــاڕە نخشـــــ کاولکـــــاری
ـــــدی  ـــــوون. ئی ـــــیکوت ڕ ـــــی  ل ـــــوژ ب چک ئو ســـــنوورانوە، ھزاران بک

  بریتانییوە دن ژوور.
ھمـوو بکیـن. سـرەتا و پـش  "بۆی تا کاتی ماوە، ئم دەب خۆمـان ئامـادە

ــمت  شــتک ھ دەبــ مــ ــین. ئ ــاری برگریمــان بن ــایی ب ب ــم دەبــ  کۆت ئ
  ببین. ئم دەب پالماری بنکی بکوژەکان بدەین.

ــی، بکــو  ــم ئامادەکــاری بــۆ بکیــن نخشــی پالنکــی خــۆجی نی "ئوەی ئ
نخشــــی ســــتراتیژکی برفــــراوان و خۆســــازدان بــــۆ برپرچــــدانوەی 

عیبـــری.  ڕزگـــاریپالمارەکـــان و خۆتیـــارکردنیش بـــۆ ھرشـــی ســـووپای 
ەوە بکـــرێ. دەبـــ پکھـــاتی جنگــــاوەرانی خۆئامـــادەکردنک دەبـــ ل دەر

  بخرن. کڕبدرن و  بئزموون جۆش
 ش دەبمموو ئن"ھالی مـووان  لن. ئـاخر ھوە بکـرکگرتووەکانزە یھ

ــنوە. ڕووبڕووی و ھواردنــک، ڕیــزپڕبــ ھــیچ  ی ھمــان مترســی دەبی
بم ک تـــا بـــی ســـامناک. جنـــگ ســـخت و قوربـــانی زۆی دەوێ. ڕەوشـــ

ئگر ھمـووان تـبگن ک پویسـت چـی بکیـن، ئوا  پویست نتۆقین. خـۆ
  قپۆزی دوژمن دەشکنین."

ک -ھروەک جــاران، ئــم بوامــان ب داخــوازی نبــوو. ئو بـــانگوازییش
کردەوەی لگدابوو. دوای دوو ھفـت  -ەکان برجست بووڕووداوبھۆی 

ازەکانی ئیرگـون دەسـتیان کـردەوە و یکمـین ل پالماری عرەبکان، سـرب
 ــاوەی ســ ــۆ م ــان ئنجــام دا. ب ــزی جووانی رشــی ھڕۆژدژە ھ ــۆ  11، ل ب

ی دیسمبر، یککانمان سری ئـاژاوەگ و بـنک و بارەگاکـانی ئوانیـان 13
دەکوتایوە. ئم ل ھیفا و یافا، تیرە و یازودا ھرشـمان بـرد. ئـم دووبـارە 

بارە لـــدە  و ســـ ـــم چـــووین ســـر ئو گون ـــرد. ئ ـــان ب ئۆرشـــلیم ھمتم
ی زانســتگی عیبــری بــوو. دزەمــان ڕگــاشــڕانگزییی (شــافات) ک لســر 

کــردە نــو یھودیــا و بشایســتیی چــارەی ئو بانــدە چکــدارەی ک بنکیــان 



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

500 

لوێ ل گوندکدا دانابوو، کـرد. زیانکـانی دوژمـن ل کـوژراو و برینـدار زۆر 
  و قوڕس بوون.سخت 

ــــۆڕانکی  ل الینھرشــــکان  ــــارتزەوە بم شــــوە ھســــنگندران: "گ ھائ
 یی لڕەوشــــریشــــ ــــون ب کدا  لســــر دەســــتی ئۆپراســــیۆنکانی ئیرگ

ــبت، ئم گۆڕانکــارییكی ریشــیی بــوو. پشــتر  کرد." ھرفراوانــی دەســتیپب
برگریکـــانی ل پـــگ  -ب یککـــانی ئمشـــوە-ھمـــوو  ھزەکـــانی جـــوو 

خۆیان داندرابوون. بم تـۆ لو پگـان ھر دەبـ برگـری کـار بـ، نـاتوانی 
دەســتیان بســـردا بگــری. رکارەکـــانی برگــری بر بزیـــانلکوتن نـــاگرن. 
ئوان(مبســــت رکــــارە برگرییکــــان) ھر بــــوار ب دەســــترژیکاران دەدا 

بــاری ناکــاوی پالمــاردان. بدەستپشــخری بمنــنوە. ئوان تــۆ دەخن بر 
سیسـتماتیکیش  ب شـوەیکیرکارەکان مۆرالی ھزی دوژمن زیاد دەکن و 

  تبـردن تـاکمھ ک ،ـدا نیـین. ھیچ گومانیشی ترگریکاران الواز دەکھی ب
ــانی  ــی مــاگینۆت ئم شــتی ل ھمــوو دەق کتبک رە. ھیکــی کــاریگرگرب

  ماند.زیاتر سل ل جیھانداستراتیژی 
رفــــــــــراوان و لدایــــــــــان بم ل کبــــــــــار کیمان برشــــــــــانو دژە ھئ 

ـژەی متمـانوەشیان کارانگـاز، ربوونخۆبو چرەب وبر چـاوی عبنیـان ل
کردەوە. پالمارەک چاودرە بیانییکانیشـی فرکـرد،  استڕو خۆمان برز و 

دەنووســـن، ئارەزووم کالوازەکـــانی جـــوول ـــارەی خـــا ـــک دەرب کات ـــدان ن
  دەرینبن.

گۆڕانکـارییک بنماییـان بـوون. دوابدوای دژە پالمارەکانمـان ھمـوو ھــزە 
ــۆ ھرشــکردن ســر بــارگوبنی  ــری پڕیــنوە ب ــاری برگ ــانیش لب جووەک
دوژمــن. تنــانت جنــابی بنگۆریــۆنیش وشــگلی وای دۆزیــنوە ک پســنی 

ەربی بخۆیشی نیـدەزانی، ئۆپراسیۆنکانمان بدا، ھرچندە کات ئوەی د
ی پـــــاش  پالمـــــارە ڕۆژک ئـــــم بـــــووین ئو چاالکییانمـــــان کـــــردوون. 

ناموانکــانی گــوت: "ئرێ ڕۆژ(تیــرە)، ئو ب  بــۆ ســرســرکوتووەکمان 
 دەبینین کڕۆ و بانـدۆرەدا بـوو گـوایـر ئژو لتوانـان؟" ئنـد بکانمان چ

  ناوە کراون. ئندامانی ھاگا ل الینپالمارەکان 
و پکدادانمان لگڵ ھـزە عرەبییکـان نزیـک  شڕ تا دەھاتوەک دەمانبینی 

وەی ئۆرگـانی جنگییکمـان ڕکخسـتندەبوونوە، ئیدی ئم کارمان لسر 
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کـــرد. گۆڕانکاریمـــان ل پکھـــاتی ژرزەمینیـــی یک ســـربازییکانمان کـــرد. 
لکانمـــان بـــۆ خۆبخشـــکان یکی نیزامـــی شـــڕکرمان دامزرانـــد. ئـــم پ

پیرمــــانوە ھـــاتن. یکیکــــی پالنـــدانانی تایبتمــــان  ب ب ھزارانکـــردەوە، 
امـات ڕبسرپرشتی گیدی دامزراند. ل رەزوباخ پرتقالکانی پیتا تیکڤا و 

گاندا، یکمین بنکی سـربازیمان دامزرانـد. ل شـوازی مشـقکانمان الدا: 
ــا ــدانی ل مشــقپدانی شــانی پ ــانی می ــۆ راھن رتیزانی بچــووک بچــووکوە ب

ـــداکردنی چک و  کـــراوەی جنـــگ پمـــان ھنـــا. خم و مشـــورخواردنی پی
تفــاقی شــڕ بــای بســر ھمــوو ئامادەکارییکانمــان داگرتبــوو. ب جیــاوازی 

بکیـن.  دامودەزگا فرمیکانی جوو، ندەکرا خۆمان ب کمـترخم تۆمتبـار
چکمـان دەدا، بـە چک  ی ھشمان بوو، ھمیشـ ھر بئو بە پارە کم

خوازانمـــان ڕزگاریســـاکانی خبـــاتی  ل مـــاوەیکمکی بردەستیشـــمان 
دژی ســــووپای داگیــــرکر بدەســــتھنابوو. دامودەزگــــا فرمییکــــانی جــــوو 

دا، 1946ئگری جبخانیکی باشـی چکیـان لبردەسـتدا ھبـوو. ل ئـابی 
ـــــا دوای شـــــش ـــــودان دژی بریتانییکـــــان، دوایـــــی  ھاگان مانـــــگ ل برخ

دەستبرداری خباتک بوون. بۆ ئوان سانی یـاخیبوون سـانی خامۆشـی 
ـــان. بم کاتـــک  ـــۆ مشـــق و خۆئامادەکردنکانی ی ڕۆژو  ئاشـــتی بـــوون ب

 زۆکی خۆیـان نمـایش کـرد. ھاگانـا کن 'م 'خۆئامادەکردنانش ھات، ئنگانت
ــــی بــــۆ پچککردنــــی ســــ ــــی ھمــــوو گل ورچاوەی دارایــــی و توانــــا و ھ

كی ڕەشاشـجوولکی بۆ بگڕخرابوو، کچی ھر خاوەنی  چند تفنگ و 
کم  و چند رەت ھاوەنک بوو. ھبت ئندامانی ھاگانـا، ھروەک ئوانی 

ئازایــان برامــبر عرەبکــان وەســتانوە؛ تكــرای گنــجF.F.I  ئیرگــون و 
 یداندا قایم جووەکان کمبوو، لکی سووک و الوەکییان پر چیان ھزۆرب
ــبر تانــک و تفنگکــانی دوژمنــدا چقــین. ئــای لو بــاج قورســی  ل برام

 ھــــــایگــــــران ب و خــــــاکزرابــــــان، لدەکــــــرا بپار کــــــان کگیاندەبــــــوای 
انــــــــی پالــــــــدانوەی ڕۆژبدەســــــــتبھندرتوە، ئرێ ھمووشــــــــی ھــــــــی 

ـــانی " ـــوو ک ئامادەکارییکـــان" کمترخمییک ـــان بـــۆ  ڕاســـتوخۆنب بناوانی
  امانی کورتھنی بستزمانی سیاسییان دەگڕایوە؟ ڕ
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  27بندی 

  گیانی سرکوتن
  

دەســتبرکردنی چک بــوو بــۆ جنگاوەرەکــانی ئیرگــون.  خمــی ســرەکیمان
وانمــان دەبینــی و لرخــودانی ئــان و ورەی  ب ــم گی ــانیش ب ددان  ئ خفت

ـــوانی پداویســـتیکانی چک و ل ـــان دەت ـــان دەکرۆشـــت ک نم ـــانی خۆم وەک
ــانی بریتانیــا  ــان بــۆ دەســتبر بکیــن. ھشــتا ھزەک مــابوون.  ل وتتفاقی

ئـاژان و ســربازە بریتانیکــان چاویــان ھر لســر ئنــدامانی ئیرگــون بــوو. 
 مـــ ـــوایئ ـــوو دەب ـــاین. لگڵ ئوەشـــدا ل ھم ـــا ب ـــدا وری ـــم  ھنگاوکمان ئ

کۆششـــکی ل تاقتبدەرمـــان بـــۆ  کارخـــانی چکســـازی دا. برھمھنـــانی 
ـــاقی شـــڕ،  ـــوو. ئـــای ڕکـــارکتف  بر لوەیی پیشســـازیانی زۆر ئـــاۆز ب

برھم  ی لـڕەشاشـیکمجار کارخـانی چکمـان دابمزرنـین و یکمـین 
 بھنـــــین چ تاویکیمـــــان چشـــــت! ئـــــای چ نـــــامرادیكی دتزنـــــانبوو، ک

رباری ڕۆنــگ. ســـرەکــانی جب ن دەنــاردننگــی ســـتتف نھــا بکانمــان ت
ئوەش، بمـاوەی چنــد مـانگکی کم توانیمــان ل دروسـتکردنی چنــد ھزار 

، چنــدان ھزار نــارنجۆکی دەســت، ژمــارەیک  ھــاوەنی دوو ئینجــی ڕەشــاش
ــاوەنی ســ ئینجــیش بر ــی کاتیشــدا توانیمــان ھ ــنوە و لگڵ تپڕین ھم ببی

ــــوو، دەســــت ــــدا ھر ســــرەتامان ب ــــانی بۆمباکان ــــین. بم ل برھمھن  بن
  رەدەست بوو.وبسرداگرتنی بارە قتاری پ ل بۆمباش ھشتا دو

ی لبـــــارکی گونجـــــاو ل ڕاگرتنـــــبرھمھنـــــانی ئو چکـــــان و بردەوام 
 جبخانکاندا ھمیش لو بە پـارەیی زۆرتـر دەویسـت ک ل بردەسـتماندا

داوای کـۆمک  ڕاسـتوخۆبوو. دوای بیرکردنوەیکی شایسـت  بیارمـان دا 
ـــکن.  ـــانی جنگـــی ئیرگـــون ب ـــن، بوەی بشـــداری ھوک ل جمـــاوەر بکی
ئمش بیـــارکی ئاســـان نبـــوو. شـــتک واتـــای ئوەی دەگیانـــد، ک پردە 

ــارەی کاریگرییشــو ــدرتوە. لب ــدا ھب ە لســر ســدان کســی ژرزەمینیی
 منیبـــوون ببـــین، ئـــرداری نھواوی دەســـتبت یانـــد، بوەی دەگواتـــای ئ

بوو.  دەبوایمان زوو نیارەکبۆ ب نین کنگبسوە ھئ  
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مــان لکی دیکئاخرچــارەی  و ریســکمــان باشــتربوو ئبــوو. پردەســتدا نب
بھنــدھگیراوەی داخســتی وۆرکشــۆپکانی ئیرگــون بکیــن، ئو ھنگــاوەی 

را مترســیدارتر بـــ ل توشــکردنی گلــی جـــوولک ب شــڕ. ئــاوا، بـــۆ دەکــ
یکمجـار نـونرانی ژـرزەمین خۆیــان ب جمـاوەر ناسـاند، ک پشـتر تنھــا 

ــدانیان ب چاوەکانیــان لســر ئو پۆســترانی بــۆ رلبوەی خپاداشــتکردن 
ک کرد بخ داوامان ل مواسرابوو، دیبوو. ئوە ھکی دیوارەکانکو کـۆم

"فندی ئاسنین" بکن. کاردانوەی جماوەریش نوەک ھر بۆ ئم بکو بۆ 
  ناحزانیشمان، سرسوڕھنران بوو.

 بــوو. لمــی ھرھھــاش ببھــۆی شــتی بک، ھانــدان بھــیچ جیــاوازیی بــب
تلئبیبــدا، ئفســرکی ھاگانــا فرمــانی  ل نــاوجرگیگۆڕەپــانی مــۆگرابی 

ــاپۆرایکی بســر پیاوەک ــو ئ ن ــدەن ــارنجۆک دەســتیکان فــێ ب ــدا کــرد، ن انی
ل ــــــک، کورەی خکی  گنگــــــۆینــــــدراودەوری بیی ئیرگــــــون بــــــۆ ڕاگ

کــۆمککردنی "فنــدی ئاســنین" گردببــوونوە. ژمــارەیکی زۆر برینــدار بــوون، 
ـــدی  ـــوو. ئی ـــوڕس ب ـــان ق ـــکش برینکی ـــی دی ـــدکیان بســـووکی و ئوان ھن

ی خک بسنوور پرەی سـند. ئرێ ھر بـۆ ئوە چک ھاتوھاوار و توڕەی
  دراوەت دەستی ھاگانا؟

ئوێ شوێ من چووم جادەی ئلنبی. ئوەش بۆ ماوەی چندان ساڵ بوو، 
ـــــۆم. ئوەش شـــــکاندنکی  ـــــوو ھر ب پیاســـــ بڕگـــــادا ب یکم جـــــارم ب

تۆکمکــان بــوو. کســم لگــدا نبــوو. خــۆ زۆرکســیش  ڕســاخۆماکیــانی 
  ەکرا بمناسنوە. ھشتاش بریتانییکان وتیان لبن دەستدا بوو.د

، تــاک الین پیوەنـــدیم لگڵ ھزاران ھاونیشـــتمانی ڕاســـتوخۆشــوەکی 
عیبری کرد. من لنو  دەیان کۆمی گفتوگۆکار وەستام. لـرە و لوێ نیگـا 

وەوە. و نیشــانی پرســیاری سرســامانی ھاوڕیــانم بینــی ک منیــان ناســیبو
ــدیتبم.  بم ھر زوو نیگــای چاوەکــانم لســر الکوتــن وەک ئوە ھر نیان

 ل ھمـووبۆ باقیکش من ھر وەک پیادەڕۆیکی پرسن بووم، خوازیاربوو 
  وکوە گوی لوەی ل گۆڕەپانی مۆگرابی قومابوو، بب.وڕ

ئوێ شــــــوێ بــــــۆم دەرکوت، ک گیــــــانی ئــــــازادی چــــــۆن گلکمــــــانی 
ووە. ئو نارنجۆکانی فـدرابوون نـو ئو ئـاپۆرا قبیی خـک، خرۆشاند

نیترساندبوون، لبری ئوە توڕەی کردبوون. ھموو ئوانی لسر شقام 
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ڕاددەیک ھر ھمـووان  دەمتقیان بوو دۆسـتی ئیرگـون نبـوون، بم تـا
ســــرکۆنی ئو کــــردەوە ترســـــنۆک جاڕســــکرەیان دەکـــــرد. ئرێ ئوان 

ــخن؟ دە ــان دەمــی ھمــوو کســک ل ئیســائیل داب ــانتوانی ب نارنجۆککانی ی
ەوان ب لالی جــووکی ســاردەخمی ئامــان و جــووکی میــزاج ڕپرســیاری 

  ئاسایی یمنی وەک یک بوو.
ن ـــکو خوەشـــم بینـــی، ئو ئمـــان شـــر ھوەی  ھوســـاندنچ ب ـــگڕ

 کیدەرەکـی و نــژیش بــواری ودو بــۆ مــاوەیوخــۆ دەدا. رودرمکاریی نســت
  ەق، ئازادی ل خونی نو دەمارەکانی دای.ڕخککی مل 

دیـــمن بویژدانکـــانی شــــقامی مـــۆگرابی بینـــران، ئــــم لگڵ  ل کاتکـــدا
 بارەت برانی ئاژانسی جووەکان سنوتنوکو ڕنکخراون لنگیـی ڕی ج

ــــووین. دانوســــتاندھر دوو نکان ل ناوەڕاســــتی ال ل گرمی دانوســــتاندا ب
دیسمبردا دەستیان پکرد و بۆ مـاوەی دوو مانـگ درژەیـان کشـا. جنـابی 
ئیسحاق گرەنباویش دەستپشخرکی برایی بوو. بدەر ل بڕـز گرەنبـاوم، 

ابـــی ڕنـــامک بـــوو، ڕکوتموشـــ شـــاپیرۆ ک پـــارزەرکی بتـــین و تـــاوی 
کاتــک مــن کــوڕکی دە ســان فیشــرمان (ک تنھــا پشــتر یکجــار دیبــووم، 

بووم، سردانی  قوتابخانی بریکسی کردبوو، بخرھـاتنم لکردبـوو)؛ بڕـز 
ی لســو کرکردەی ماپــای و ھیســتادروت، ئمــز، ســســتی  داڤیــد ررھب

زەوی گیرکردبوو؛ بڕـز  قاچی ل ڕککوتنکجنابی بنگۆریۆندا ب چاکی 
ــنکس، یکــ ل ســرکردەکانی (م ــا مواندۆســتییکیدا پی یزراحــی) ک ل م

 ورە رابـــاین د. لـــویس رابینـــۆویتز لڵ  گگکـــان کـــران،؛ لراییگفتۆگـــۆ ب
ە گرژەکـانی "فنـدی ئاسـنین" و گۆڕەپـانی ڕۆژری ئفریقاوە، ئوەی ل وباشو

مۆگرابیــــدا گیشــــتنوە وت. ئاڤراھــــام، شــــمۆئیل و منــــیش  نــــونرایتی 
  ئیرگونمان دەکرد.

. انلــو بــوونلو و دانوســتاندنکانیش ل برپرســیارتیی قوڕســکیانھمــو
ـــاخدا، ئوەش ان ھـــرش و پالمـــاری عرەبکـــان ڕۆژ پتـــر دەبـــوو. لو قۆن

استبوو، ک ھشتا ئاژانسـی جووەکـان دنیـا نبـوون ل ھبـوونی "نخشـی ڕ
تـا  بریتانییکان." ھرچنـدە زۆریـش زوو بۆیـان دەرکوت، ھوسـتکمان

ـــــاودەقی  ڕادەیک ـــــووبق ـــــارەکی نتوە ڕاســـــت ب ـــــامیی بی . لو وادەن
 ــان ل ــد بالوە29یکگرتووەک ــد ببن ــوو بن ــووی، خریکب ــۆڤمبردا داب  ی ن
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 ک لــدەر ــدرا. ھــیچ بن ــری 1ی ڕۆژدەن دا نکــرایوە، چــونک 1948ی فبرای
ــاتی حکــوومت"ی  ــندا. "ئنجــوومنی ک ــواری پ ــانی ب "دوو حکــوومتی بریت

خۆ" بربتــی ســدەو  کــاری (ر.ن.ی) کجبی جرەی کــۆمیتگــودەبــوای 
 ر لر 1بسـکـان لرەبع زرا، چـونکمدان ،پریل بھاتبا کـایـژی ئی ڕاو

ــۆ ئنجــوومنکی وا  ــان کــردوە دەســتوورنامیک ب ــا رەتی ــونرانی بریتانی ن
ـــداب ـــا بیاری ـــوومتی بریتانی ـــدرێ، لبر ئوەش حک ـــۆمیتیکی دابن وو ک ک

جبجکـاری وا ل ئرتـز ئیسـائیلدا نیت کـای. ئاژانسـی جووەکــانیش دوای 
ندەمـا گر  یوشـیڤ(کۆمگی جـوو)بوە کـرد، ک  دەرکیانماوەیکی درژ 

ـــرزەمین وای دەقژکردبـــووڕۆژوەک - ی ھیروتـــی ژی  -نـــامـــۆ "ئاســـنو پ
بخۆمـان لپنـاو ئاینـدەمان  خۆمان نرم نکین، ھزەکانمان یک نخین و

ی لردانی مین." قۆمانھ  
ــــی  ــــدە ھمت ــــانھرچن ــــدی الین سیاســــییکان دژی ڕاوەدون ی و ناوزڕان

 ل مچـی ئـشـابوو، ککاندا کوای دانوسـتاندنشـوھر کسـی بئیرگون با
ئـم شـتکی  درژکردنی دەستی تـۆق بـۆ نیارەکانمـان، دوودڵ نبـووین. بـۆ

ەنووسسـاز بـوو، برەیکـی برخـودانی یکگرتـوو پکبـ. وــای ئوەش چار
 وەی بگـرتنکان و جبـارچوونی دانوسـتانفـی لناوەڕاستی یـانیوەردا، گ ل
ملمالنیکــــی کوشــــندە لپــــش بــــوو. یدیــــدا ســــیگال، یکــــ ل باشــــترین 

  یکیکی ھاگاناوە رفندرا.  ل الینئفسرەکانمان ل حیفا 
ـــــدا  ـــــاتکی پشـــــنگیدی ـــــدا تـــــک پکھـــــاتیکی  ١٠٩کـــــوڕی ماب ک تیای

ئریستۆکراســی ب بوایکـــی ئۆلییــان و دســـۆز بــۆ خبـــاتی ئــازادی بـــوو، 
لوەی برپرسـی ھاگـان بخـۆی بنـی ب  ڕۆژرفنـدرا. ئمش دوای چـاردە

ک ڕفانــدنئنــدامانی دانوســاندکارەکانی ئاژانســی جووەکــان دابــوو، ک ھــیچ 
ــــارادا  ــــاوم و شــــاپیرۆ دوابدوای لئ ــــزان گرەنب ڕش بــــن م بئ .نــــام ن

  ئمیان دابوو. ب ڕفاندنیکمین کردەی 
بگــورەی ھۆشدارینامکشــمان، ئنــدامکانمان دەســتیان کــردەوە. ئوانــیش 
ــۆ  ــا ب ــوو کۆششــی ھاگان ــا گــرت. ھم ــاین ل حیف برپرســی ھواگــری ھاگان

  بوو. دۆزینوەی ئندامکیان بفیۆچوو 

                                                                                       
انەبوون کە   ١٠٩ ە بەرایی ت لەوکەس ەنگ، مەبەس ش ۆنیزم   پ ی زای ۆ خزمەت تین و ب دەرانەوە بەرەو فەلەس لە ھەن

.گەڕابوونەوە   . وەرگ
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ـــدەی 12ل ـــا، نـــامیکی ل فرمان ـــامۆنی فرمانـــدە ل حیف ی یانیوەریشـــدا، ئ
خۆجی ھاگانا  سبارەت ب گۆڕینوەی دیلکان پگیشت. ئامۆنیش قـایلبوو. 

ی خــۆی بــۆ ســرووی خــۆی ڕاپــۆرتکــرا و  پیــاوە ھواگــرەکی ھاگانــا ئــازاد
ـــردەوە، ک ب شـــوەیکی جـــوان  ـــاربرزک ـــراڕەفت ـــدا ک گی ل ل کـــوە. ی

ئندامانی ئیرگونی دەستبسر الی ھاگانـا  ئـازاد بـوو، گڕایوە مـای خـۆی. 
کرابـوو. بم ئو  بگورەی ھاگانا دووھمین گیـراوی بردەستیشـیان ئـازاد

یش ئو ھرگیـز نگڕایوە. ب ڕاسـتن گڕابۆوە بنککی ن مـای خۆیشـی. 
 گونـــدکی عرەب ل تیـــرێ ب ا ســـیگال بـــوو. ترمکی لدپیـــاوەکش یدیـــ

  مودایکی دوور لو شونی لفندرابوو، دۆزرایوە.
 ڕا. بـۆ مـاوەی سـدوایـدا دەگر بی ھکچارەنووس د بڕۆژدایکی، ناب 

ل کارمنــدکی گشــتییوە بــۆ ئوی دیــک، ل فرمانــدەیکی ھاگانــاوە بــۆ الی 
ـــیـــدا وروســـۆراغی کوڕەکدوای سب وی دیـــکیـــان ئمـــووان پبـــوو. ھ 

ــــۆچی  ــــازادکراوە؛ بم پشــــیان نگوتبــــوو ئــــاخۆ ب گوتبــــوو گــــوای یــــدیا ئ
  نگڕاوەتوە ماڵ.

 نھـا لکی"16تیونـاموەی یانیوەریـدا ھاگانـا بدیـا ڕوونکردنوا یی" دا، ک
ئـــاوایی تیـــریش ب تـــووە و لی ھکگرتووخـــان کـــان  لرەبدەســـتی ع

  کوژراوە.
ـــــم ھشـــــتا وردەکـــــاری   بردەملئـــــم دیســـــان  ـــــووین. ئ دوڕیانکـــــدا ب

 وەش گشـــتیی بـــوو. ئیـــدی لکردنوازی تـــۆدەزانـــی. بـــانگیمـــان نبکوژەک
لسر لـواری دۆزەخ دیـتوە. ئـاخر گلـی  -ھر ھموومان–ھیکوە خۆمان 

بــــاجکی  ڕۆژــــکجـــوولک لپنــــاوی مــــانوەی خــــۆی دەجنگـــا. ھمــــوو 
دەکوـتوە ک براکــان  دەھـاتوە. ئایـا قدەر وا ۆقوڕسـتری قوربانییکـانی بـ

  وەرچرخن و یکدی بکوژن؟
 تم ببژانی کوڕەکنوێ خویگوتین، "ناموە ھات. پھانامانب ئازاک دایک

  ھۆی براکوژی." 
دیسان ئـم لسـر خرەنـدی لقومـان، بـازن تراژیـدیک، ک نـۆزدە سـدە 

  ارۆدراوی مۆرکردبوو، گڕاینوە.پشتر نوچوانی ئۆرشلیمی گم
، ک ئـــم لســـر ڕاگیانـــدبم ب ســـرکردەکانی ئاژانســـی جووەکانمـــان 

پــواژۆی دانوســتاندنکان نــاڕۆین تــا کــۆمیتیکی بدواداچــوونی ئاشــکرا بــۆ 



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

507 

برپرسیارتی بکوژەک پـک نیت. لسـر داوامـان، کـۆمیتیکی لو جـۆرە 
  نباوم و شاپیرۆ پکھات.ل رابی فیشرمان، بڕز گرە

 ـــر، ل ـــگ دوات ـــرد. چـــوار مان ـــان دەک ـــاری 15ئوان زۆر بخـــاوی کاری ی ئای
دا، ھشـــــــتا نگیشـــــــتبوون دوا دەرەنجـــــــام. لگڵ دەســـــــتپکردنی 1948

لشکرکشـــییکی عرەبــــیش، بڕیـــز گرەنبــــاوم ل ئۆرشـــلیمدا مــــایوە و 
کۆتــایی حوزەیرانــدا تنھــا ل  ئوە بـووکاروبـاری کــۆمیتکش ھپســردرا. 

 داای تایبتیانی خۆی ھاگانـا یدیـڕکردین، بگورەی  گرەنباوم تلفوونی بۆ
  سیگالی نکوشتووە.

   



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

508 

  
  28بندی 

  کڕککوتن
  

ب دامزرانـــدنی کـــۆمیتیکی لپچیـــنوە، دانوســـتاندەکانمان لگڵ ئاژانســـی 
نییکـان سـختر جووەکان دەستیپکردەوە. ئاستنگ کردەییکان ل ھـی دەرو

  نبوون. 
ئامـــــــانجی ســـــــرەکی  ئـــــــم دەمـــــــانتوانی دوو برە ببینـــــــین نوەک یک.

نمــــانی دەســــتی بریتــــانی و دەرچــــوونی ســــووپای  -یاخیبوونکمــــان 
ــرکر ــت دی. بم کتومــت لو ســاتدا،  ل ســروبندی -داگی وەدا بــوو بئ

ـــزە بریتانییکـــان  فـــھـــان ڕک مارەکـــان دەگـــمن دابوو. پالل دەســـتی خۆی
کوشـتارە ب لو گی ئش دەسـتمان کـردەوە، تـۆمبوون. ئی  نسـتنقئ

ســــر مدەنییکانمــــان کــــردەوە ک ب تقیــــنوە ل شــــقامی بــــن یھــــودا 
مـان لو سـربازان -سیاسـیان-بوو. ئم ئگری مترسیکی کوشندەڕوویدا

تنوە. وەک دەرچوون  دەڕۆیشـــــــــل دەســـــــــت دەبینیـــــــــیوە، ک ب جـــــــــو
کمان برشموو ھوەی ھکردنتۆ مکیش، ئیشتما گرتبوو.  دەرھاوبن  

ی ڕاســتوخۆئــم بوەش قــایلبووین، ک ســربازەکانمان لژــر فرمانــدەیی 
ئفسرەکانی خۆجی ھاگاناوە بردەوام بچن ریـزی سـنگر و چپرەکـانی 

ــ ــان پ ــرا ب ب برگریــی. بم ئوەم ــوڵ ندەک ــانی قب ــموە ھزەک رچــاوی ئ
ــا لســر سیاســتی خــۆی،  بریتــانی بــن و جــوولکیک چک بــکن. ھاگان

ــوو.  ــا بــۆ مــاوەی شــش مانــگ بردەوام ب ــدات بریتانی ل بوەی چککــان ب
ی ھــــرش و پالمــــاری عرەبکــــانوە تــــا نمــــانی بڕــــوبرایتی ســــرەتا

کــان، بریتانییک  بدان چنســالی ریتانیی لنــدامانی ھاگانــاوە بئ کــان ل
وەرگیــرانوە. ھزەکــانی بریتــانی ھشــت ئنــدامی ھاگانــاین ک ل وســتگی 
 کارخــانی ھایۆســتیک لنزیــک تلئبیــب جگیرببــوون، چککــردن؛ ئیــدی ھر

وێ بشــتن،  لھــان ج ــاڵ برامــبر ب پالمــاری عرەبکانی ھر دەســتی بت
گلـــی ھاوشـــوەش ل ئۆرشـــلیم و ڕووداوش ھر ھموویـــان کوشـــتن. زوو

  چند جگایکی دیکدا قومان.
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ــانی  ــوو ک پیاوەکانمــان خۆبخشــان چکک ئوەش مــایی بیرلکــردنوە نب
بر کـدا، پیاوەکانمـان چککانیـان ڕووداوخۆیان بدەسـتوە بـدەن. ل چنـد 

ــان  لوەی ــات ســر دەشــاردنوە. جارکیشــیان مزەکی ــزی پشــکنینیان بگ ھ
بــۆ  ل بنڕەتــدای بریتانییــان بــرد، ک ڕەشاشــگــایوە و چنــد تفنــگ و ھ

مــی پیاوەکانمــان ھــاتبوون. ئــ ل ئزمــوونی خۆمــانوە دەمــانزانی  چککردن
دەســتدارانی بریتــانی پییــان بوەبردبــوو، چککردنــی جــوو ب گــولل و 

کرد.  فرامۆشخون وەم دەدرتوە، ئوسا ئو ئاوگۆڕە زیانبخشییان 
ــــانی  ــــۆڕێ فرم ــــاش سیاســــتکی خــــۆی بگ ــــان کــــرد ک ھاگان ــــۆی وام ب

بنماکــــانی  -ئـــم پرســـیمان-برھســـتی بـــۆ ئنـــدامکانی دەربکــــا. ئرێ 
ـــ ـــان ل ـــاری ل  بســـر ھـــات؟ بم خـــۆ ن برگـــری چی وەم و ن گۆڕانک

رچدا. ھکـان رویـنرەبشـی عشکرکل ر لـوارەی بستیان تـا ئونـدە ھ
 مئکـی   ڕاشکاوانور ھرەنگـاری ھربازانی ھاگانا بس دەمانگوت، دەب

  بریتانی بدەنوە ک بیانوێ چکیان بکن.
 روەک لوەش، ھمان شھرگریدا، سـووربووین ڕۆژبوەی بگاری بزووتن

 مریتــانی بگــرین. ئــکــی بر چســی تــا بکــرێ دەســت بمــایو بنر ئســل
ک و گفتوگـۆ بوەی دان ب ھزەکـانی ڕککوتنڵ واژۆکردنی دەمانزانی لگ

ئیرگوندا بندرێ، دەستمان ب  فندی گشتی چ بـۆ چک چ بـۆ پـارە بـۆ کینـی 
چک ندەکوت. بۆی داوامانکرد، بالی کمییوە ئازادبین ک دەست بسر 

  چکی سووپای داگیرکردا بگرین.
کاری عرەبکـــان بـــارودۆخی خبـــات دژی دەســـتدرژ پرســـی چـــوونڕیزی 

قوڕسی سرشانی سوکنکردین. ھاگانـاش چـووە بنبـاری بنمـای برگریکـی 
ھمتبران، ئمش سیستمی جونوەی برگریمان سلماند، ک بھـۆیوە 

فرمانـدەیی  ل الینپمان لوەنا نخشـی ئۆپراسـیۆنک و جبجکردنـی 
  ھاگانوە پسند بکرێ. 

لنــــوان  ڕککوتــــنســــرھن و دوای دانوســــتانکی وەڕەز، لژــــر ئم 
ئاژانسی جووەکان وەک دەسـتی سـرووی ھاگانـا و ئیرگـون زڤـای لیـومی 

ی خــــۆی دا، کاتــــک واژۆکی ســــر ڕاپــــۆرتنــــامی ھائــــارتز ڕۆژبســــترا. 
وت  ل سرتاســرینــامک ئاشــکرا کــرا، پکــی یکتــی برخــودان ڕککوتن
  ھدرا. 
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ل وتنڕبوون:ککنی ھرجی نھوان  ھاگان و ئیرگون زڤای لیومیدا می ن  
1-  رمانــدەی ھاگانــاوە، کــر فژ ونبــک کــانی ئیرگــون دەبــرگرییب خــا

ـــــیفرمانکـــــان  ڕ ل  ک کرفســـــنئالی ـــــار ل ـــــونوە دی ـــــ،  ئیرگ کراب
  دەگینرێ.

ـــــۆ ســـــر ( -2 ـــــی پالمارەکـــــان ب ) b( )برەی عرەب و نخشـــــکانیaپالن
 تــۆکردنوە ل بریتانییکــان دەبــ پشــتر پســندنامی ھاگانــای لســر

ــوونوەی  ــدیی ل کۆب ــابتک و کاتبن ــانی پیوەســت ب ب ــدرێ. وردەکاریک ب
ــرێ. وــای ئوە، ئیرگــون  ــانوە تــاوتوێ دەک ــونران و شــارەزا تکنیکیک ن

  بکا. کراون، جبج دەب ئامادەب ئو نخشانی واژۆ
3-  نــــدن بنــــدامانی ئیرگــــون پابمـــا ئبن وەبکــــی ڕەتکــــردنور ھی ھ

چککردنیـــان. ل ھلـــومرجی تایبتیشــــدا ئنـــدامانی ئیرگـــون ل خاکــــانی 
 ئاگایان ل وە دەبرگرییگاھانـای ڕەوشب ک کـانی خۆیـان بـنزیک ی خـا

.دایت  
اندا نـاکرێ ک ھیچ ئۆپراسیۆنیك بۆ دەستبسرداگرتنی پـارە لو ناوچـ -4

دیکشـوە، ئیرگـون  ل سـرکیپۆلیسی جووەوە چاودری دەکرێ.  ل الین
ناب رێ ل کۆکردنوەی بـاربوی ئـازادان بگـرێ و دامودەزگـا نیشـتمانییکان 
ــی  ــدا ئوە بســلمنن ک ئیرگــون ل ھمت ــاوەوەی وت ــ ل دەرەوە و ن دەب

  وە ھیچی بۆ ترخان نکرێ.باربوی گشتییوە بۆ داخوازی ئاسایشی گشتیی
ـــژ بـــ و  -5 ڕاوب ـــ نخشـــی چک گرتن(دەستبســـرچکدا گـــرتن) دەب

 شی  بککردنجبوتجکڕ .ب ننی دووالی  
ی وردەکارییکــان ڕوونکــردنوەدەکوــت بنبـاری  ڕککوتــنکلبنمـادا  -6

بکوــــــت بــــــواری جبجکــــــردنوە. نــــــونران و شــــــارەزایان  بر لوەی
  دەکنوە. وونڕوردەکارییکان 

"پیــاوە ھرە گرنگکــان" خاترمنــدی ئامۆژگــاریکی ژەنڕال مارشــال بــوون 
یی" رابگینــن. جنــابی ڕاســپاردەبوەی لبــری حکــوومتکی جــوو "پالنــی 

بنگۆریـــۆن ک میلـــی لســـر دامزرانــــدنی حکـــوومتکی جـــوولک بــــوو، 
  پای) بووەوە .روبڕووی ئاستنگکانی نو پارتکی(ما

نگی خۆمان لیارماندا سش بمک ئحوەی  مباک بـووین لب مبدەین. ئ
ان جاڕمـان ڕۆژڕاددەیک  ک ببت سرۆکی حکوومت و چۆنیش پکبـ. تـا
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ــــانت گر ســــرکردایتی  ــــری ھر ســــرھدەدا، تن دەدا: "حکــــوومتی عیب
  فرمیش داینمزرن بم ھر دت بوون."

ە چارەنووسسـازاندا بـوو، ک بڕـز ئلیـازەر لیبنســتاین، ڕۆژھر لو ئیـدی 
م، جنــابی اگیانــدیکـک ل یاریــدەدەرەکانی جنــابی بنگۆریـۆن ھــات الم. پی

ــۆ  ــی زۆری" ب ــۆن "پزانین ــدنبنگۆری ــدنی ڕاگیان ــۆ دامزران ــان ب امی داخوازیم
 ل ھمووانی حکوومتی جوو ھی؛ ئوەش یارمتی دەدا بسر ئو فشار

الیکوە بــــۆی دــــن، زاڵ بــــ. بم داواشــــی لکــــردین ک ل  لــــدوانکانی 
 ر خاسئایندەماندا لکنییرکھات  ئپ کتحکووم وەی، کسووربین ب

  توانایکوە پشتگیری بکین. ب ھموو
لو  ڕۆژـــکمنـــیش بـــ دوودـــی چـــووم ریـــزی داخـــوازییک. پـــاش چنـــد 

  ئم ئم لدوانمان بوکردەوە:گفتوگۆیدا، 
حکــوومتی عیبــری پکــدێ. ھــیچ "لوانیکــیش" لگۆڕــدا نــی.  ب دنیــاییوە"

ـــد،  ـــدێ. ئگر ســـرکردە فرمییکـــان دایانمزران  ب ھمـــووئـــم ھر پک
. بم ئگر ئوان خۆ بدەست ھڕەشکانوە ھزکوە پشتگیری دەکین

ـــم و  بـــدەن یـــاخود ربخۆیـــان بـــدەن ھبختنـــدرن، پاپشـــتی ھـــزی ئ
ـــویی  ـــازاد ک ل ق ـــاڵ حکـــوومتی ئ ـــت پ نگـــاوەر دەچـــی ج زۆریـــنی الوان

 ـتدەدا و دەبرھوە سـرزەمینییرژـبنگـی ڕج وتن لرکل بـۆ سـی گ
  یاندا."ڕزگاری

  دا بوکرایوە.1948ئم لدوانی ئیرگون زڤای لیومی ل برایی ئایاری 
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  29ی بند

  گرتنی یافا
  

ــــــش لشکرکشــــــی عرەب و  ــــــنج دەوت ل کاتکــــــدالو مانگــــــانی پ پ 
ھتی ئوردن) خۆیـان بـۆ دەسـتدرژی و ڕۆژ(میسر،عاق، سوریا، لوبنان و 

بــووین لســر کشــان برەو ردەوامھکوتانســرمان ئامــادە دەکــرد، ئــم ب
 کـــان. لرەبییع کــانی ڕۆژنــاوچراییر دا، ھ1948ە بشـــتا ھنـــدە ھرچ

. کـردنوە ڕوونبس نبوو، ل ئم ئو شتمان بۆ ئفسـر و پیاوەکانمـان 
 و جـۆرە کالمارەکـانی لنپالی کـی جـووەوە بکـرێ،  لزر ھڕاســتھ ی ب

بـایخکی دەروونـی مزنــی دەبـ؛ بانـدۆری ســربازیانیان ک مدای برەی 
بکوــت بــاری برگــرییوە، بــ  ,عرەب فــراوان دەکــا و دوژمــن ناچــار دەکــا

 موە بـۆ ئـلـۆ ، ئگ بوو. لخ نو کشـان و  ڕوون و ئاشـکرابایئ بـوو، ک
ھزەکانی پارتیزانیوە دەکـران، نیانـدەتوانی  ل الینۆچوون مزنانش ک ڕ

رداگرتن و  بســـدەستب نـــد بـــوو ببـــن. ھیوامـــان ب یـــاردەری دۆزەکب 
  دەستھنانی ھرموە.

تیایـدا 1948کۆتایی یانیوەری  ل رماندەیی ئیرگونـدا، کوەی فکۆبوون دا، ل
ھۆبی پالندانانیش بشـداربوو ھمـان بژـر چـوار بـابتی سـترتیژیدا کشـا: 

  . ١١٠) سگۆشک4( ڕامل–) دەشتی لیدا 3) یافا؛ (2) ئۆرشلیم؛ (1(
ــو ــد ب ــان بن ــانج برچاوانم ــانی ئو ئام ــانزانی بدیھن ــار، دەم و ب زۆر ھۆک

ــزی و چکــی پیاوەکانمــان  ب شــوەیکیبم  ھر بســ وترەکی دەکســ
وەی لئ خاســمــدا وەک  ن ــوو. ل دەرھاوشتشــدا بیارمان بردەســتماندا ب

"جگـــرەوە" ســـیری پالنکـــان بکیـــن: ئـــم دەبـــ ئوە بکیـــن ک پمـــان 
دامانشـــتبوو،  بشـــ ســـتراتیژیی رشـــیدا، لو چـــواوھدەســـوڕێ. وەک رو

  تنھا خای دووھممان ب تواوعیاری جبجکرد. 

                                                                                       
ائیل کە    ١١٠ ز ئیس رت ک بوو بۆ  ئەو ناوچە عەرەب نشینیەی  دەکەوتە ناوجەرگەی ڕۆژئاوای ئ بەگشتی  ناو

ە سەرەکییەکانیشی  شارەکانی نابلس، جەنین و توللکەرەم بوون، کە ناوچە   دەکەوت و خا گۆشەیەک ھە وەک س
ائیل بوو.دەرەوە نابیابانەکانی ڕۆژئاوای ئوردنیشی لەخۆدەگرت، کە لە ەتی ئیس   ی دەو
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ل بشــــی یکم و سھمیشــــدا توانیمــــان ســــرکوتنی مزن ل گۆڕەپــــانی 
  بنین، بم نگیشتین سرکوتنی یکجارەکی. جنگدا بدی

ـــز ئو  ـــوو، ھرگی ـــارەی چـــوارەم بشـــی ستراتیژیکشـــمان ب ھرچـــی دەرب
کی بـــۆ وە نخشـــی ئۆپراســـیۆنل ســـرەتارا ک ھر دەرفتمـــان پـــند

کـی گرنگـی ڕووداودەستبسـرداگرتنی یافـا وەک  دابنین. ھرچندە کـردەی
  پل یک ل خباتی سربخۆیانی عیبریدا خۆی نواند.

لو کاتی بیاری "سـتراتیژی دەستبسـرداگرتنکمان" دا، بـایی پویسـتیش 
کی ستراتیژی لبردەسـتدا نبـوو. ل فبرایـر و چکمان بۆ ھیچ  ئۆپراسیۆن

مارتــدا ئــم ھــیچ بــە تقمنیکمــان لبردەســتدا نبــوو، کچــی ل ئپریلــدا 
ـزدار توانیمان لن مـادەی زۆر ھنـدان تکانمان چیـدا کارخانر پو کـاریگ 

مان ھبـوون، ڕەشاشـبکیـن. ل مارتـدا تنھـا ژمـارەیکی کمـی (نابرچـاو)ی 
ن و بلـــرداگرتندا توانیمـــان کســـتـــی دەستبمدوو ھ یلـــدا لپئ م ل

پــ کانمــانی پــککــانی یموکورتیو کوە. لیــنــاگری کا بک تشــدا توانــای ئ
  لوەی ھاگانا ھیبوو، پتر کردبوو. ھاوەنکانمان

 ـــی 4ل ـــدەیی 1948ی ئپریل ـــر فرمان ژـــدی ل ی یۆشـــوادا ڕاســـتوخۆدا گی
ســربازگی بریتــانی  بــۆ ســرکــی یکی ھمتــبری سـرکرایتی ھمت

ــ80ژمــارە  ــا)وە کــرد، ک تۆپخــانی تانکشــکنی ل ــاردس ھانن  ی ل نزیــک (پ
ــــات، ک ــــوو. ئم پرەســــندنی بدوای ئو پالمــــارەدا ھ  گرتنــــی دامزراب

ــانی و ژمــارەیکی برامــبر ب ســدان کس بــوو،  ھنگکــی تۆپخــانی بریت
  زۆر مزن بوو.

ش ھمــــــــوو ســــــــربازگک تۆپخــــــــانی تانکشــــــــکن ب تواوی ر زووھ
  تاقمکیوە کوتن بردەستمان.

دەســتبجش جبخــانک کــرایوە و کــردەی بــارکردن دەســتیپکرد. لوــدا 
ــگ،  ــی تانکشــکن و فیشــک ھبــوون و ڕەشاشــ، ڕەشــاشتفن ی بــرن، چک

ــــــــارکران. بم لو ــــــــن  ب ــــــــکوە دوژم ی دەرەوە لئانوســــــــاتدا و ل پ
یان بکرشـرشی کردەوە. دژەھوە دژەھکربازگپۆشـ سپشـتی زرک پا

بـــوو، ک خریـــک بـــوو برەو ناوەڕاســـتی ســـتوونی برگریکمـــان دەھـــات. 
رەدەسـت بـوو. خـۆ ومترسییک زۆر کوشندەبوو، ھشتاش ئنجـامکی دو

ـــــی پاپشـــــتییان تکبشـــــکاندبا، دەکـــــرا ھمـــــ وو ئگر ئو ھـــــ  کمرەی
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ی لوانموو ئبارچووبا و ھل کراسیۆنشـداربوون،  ئۆپشدا بکتمھ
 نتکســزۆر جــاران ئ ر، کـی جاکســۆنی بـوــک، بلـۆ، پیاوگ بگیرابـان. لــ

کــرد.  ڕزگــارکی ڕەوشــســکۆتلندییکی بــۆ کــک وەرگــرتن بکاردەھنــا، 
ــنوەی دەســت ــی زرپۆشــک و ب تقی ــدای الیک و خــۆی فی ئــاک ی دەرگ

 میــــدا گــــرت، بکو تاقم کپۆشــــر زرســــوســــا دەســــتی بکــــردەوە، ئ
کاتیشــدا ھزیکــی  زریپۆشــکی دیکشــی بــۆ ئیرگــون پیــداکرد. ھرچنــدە لو

ھانــــای ســــربازگ  ە بوڕەشاشــــدوژمنـــی گورەی پاپشــــت ب تفنــــگ و 
ـــراوەکدا ـــمش ب گی ـــاتن و ھـــزەکی ئ  چکـــی قوڕســـوە برەنگاریـــان ھ

بوو، لـ پیاوەکانمـان توانیـان  ونوە. وای ئوەی تقکردنکش کورانبو
ـــاوی شـــرمان(تـــانکی  ـــت پی ـــک و حف لرەکانمـــان کۆلۆنرامبن. بکـــبخپ (

دیکیــــان لکــــوژران و چنــــدان برینداریشــــیان ھبــــوو. زیانکــــانی ئــــمش 
بـوو،  شـڕەک لوپڕی گرمیـدا ل کاتکـداکوژراوک و چند بریندار بوون. 

بوو، بتـایبتی  کردەی چک بارکردن بردەوام بوو. بارەکش زۆر بایخدار
ی بــرن و فیشـــککان. ھروەھــا چنـــد گــولل ھـــاوەنکی ڕەشاشـــتفنــگ و 

بــــــوو، دواتــــــر  لیشــــــی لکانیــــــان  تانکبرەی یافــــــا دژی تانکچــــــاالکی ب
  بکارھندران. ئای ئگر چند دانیکی زیاترمان دەبوو...

دایوە. ھفــــت دواتــــر، دیســــان ســــری نــــاوچی پــــارادس ھاننامــــان دوو 
ک ل  ،بــارە قتــارە فیشــککی بریتــانی بــوو ئمجارەیــان مبســتی گیــدی

ی خــۆی برەو سگۆشــک دەبــی، قتــارەک چنــدان تــۆن ل ڕگــاحیفــاوە 
چک و فیشـکی نـازداری ھگرتبـوو بـۆ شـخ مزەربسـرە چکـدارەکانی 

ی 41ۆیشــت. لــ قتــارەک نگیشــت شــونی مبســت. ل دوای عرەب دەڕ
کیــۆمتر لنــوان ھــادرا و بینیامینیــادا راگیــرا؛ لچــاوی ئوە بکــی باشــی 

  گولل و تقمنیمان دەستکوت، ک چارەنووسی گرتنی یافای یکالکردەوە.
  بم خۆ ئۆپراسیۆنک شتکی ئاسان نبوو.

نـــدرابوو ھر بـــۆ وەســـتاندنی قتـــارەک بـــ، بنتقیکـــی ســـووک، وا خم
شـــون دانـــدرابوو ک یکی  نوەک بـــۆ تکشـــکاندن و خـــاپوورکردنی، لو

ــت وەک خــۆی  ــدەکردنک کتوم ــوو. مزن ــوە ل بۆســدا ب ورمــان لتبمھ
ــاتر نــا.  ئیــدی وەســتا.  پیاوەکانیشــمان  ھــاتوە. قتــارەک ھژا، بم لوە زی

  دا. بازیان بۆ
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ک ئاسانتربتارم خۆ وەستاندنی ق  ردا بگـری. لسـوەی دەستی ببوو ل
 بلومـک تـھاوەن لکراییدا شکانی بکمـانی بۆمبابـاران کـرد، ڕادیۆخولک

نــدان پیــاوی لــو ناوەمــان  برینــدار چزەکــانی ئھ یوەندیشــی بکــردین و پ
کانیـــان بقمـــی تانـــد. پیاوەکـــانیش وەوە، ب پچدای قت م ھیچیـــان پـــ

بتوانـاتر   ل ئـملگڵ زرپۆشکی دوژمـن نکـرا. ئـاخر برامبرەکانمـان 
ــدراتر بــوون. ئوان لپشــت دیــوارە کــی برزو قایمــدا بــوون، برگری و چک

ش بـــوون بمی ئـــوانرچـــی ئرەو  ھواو بدابوون، تو دەشـــتواوی لت
  گوللی دوژمن کراوە بوون.

نوەشـدا ئـم چک ھرە  دان نو قتارەک شـکندرا. لودووبارە ھوی باز
دەدا. لو نزیکـــــانش مـــــۆگیکی ســـــربازی  ل دەســـــتبایخـــــدارەکمان 

ــوو. دەکــرا ب ــانی ھب ــدی  بریت ــات، ئی ــزی پاپشــتیان بگ ــووزووی ھ  ل ھم
الیکوە ئابوق بدا و بادەستتی خۆی بسلمن. خریکبوو ھمـوو شـتک 

  بدرێ. ل دەست
ك نبـوو لـبگڕێ ئو بـارە چک نـازدارەی سـر خـۆ گیـدی کسـ ل گلـۆ،

 تـــارەکئاســـانیق دەســـت ب کـــی  لتدەرف ئـــاخر چـــۆن دەبـــ .دەربچـــ
ر زگ لســک لۆ بدرێ! کاتفھاداری وا بدەوری پیاوەکانـدا خشـا، بـۆ  ب

ک لیرســـامی، بینــی دەســـتی سریت مــایکی بربازانیـــان پیاوەکــانی، ســـ
جــۆرە  گرتــووە. دیــاربوو لگڵ تقیــنوەک خــۆی ل قتــارەک فــدابوو، بم

یرک بمشکی گیدیـدا ھـات: ئو کوتبووە دەست پیاوەکانمان. بروسکئاسا ب
  دەکرێ ل دەستبسرداگرتنی قتارەکدا کۆمکمان بکا.   ١١١مییتۆ

ـــۆ بگ ـــۆمی گـــوت. "ب ـــدی وای ب ت ـــن،" گی ـــازاد دەکی ـــۆ ئ ـــم ت ـــوە الی "ئ ڕ
 ل ھمـووئفسرەکت و پیب کوا ھزی شڕکری ئیرگون زڤـای لیـومی 

 ت دەدەم ککی مـۆـنج خـولپ ،ی بی داوە. پتارەکی قوقوە ئابکالی
 ب و نئ ب وە دا، ھـیچ ئـازار ندەسـتر خـۆی بگوە بدا. ئدەستخۆی ب

سرنشـینکانیوە  قتـارەک ب کـردەوە، ئوا ەتـیڕپیاوەکانی ناگـا. لـ ئگر 
"...یمان پکی تانکبچ موە. ئنینقدەت  

ــــدگیری "ئاشــــتییانی" وا ــــی ب ئرککــــی ناوەن ــــز خون ــــۆمیک، ک ھرگی  ت
دەبینی، بن  .تارەکو قوە نڕایوزی گپلپ  

                                                                                       
١١١  .   تۆمی واتە سەربازی ئاسایی بەریتانی. وەرگ



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

516 

ــــك  مم ھــــیچ وەڕین. گیــــدیش چــــاوەڕێ بــــوو. بــــپکــــان زوو تکخول
دا نبـوو ل دەسـتھیچ شتکی وای  ،ئوە بووشی پۆلکتر موول ھندرایوە. 

 و ن ـــانکب بـــدەنگییکی مـــجرە بریتـــانییک بشـــکن: ئـــاخر ن چکـــی ت
  تقمنیشی پبوو. 

ـــــا ـــــدی ت ـــــرد، وادەی ھۆشـــــدارینامکی  گی ســـــر چـــــاوەڕی ئوەی ندەک
ــووەو ــک ب ــدارەک نزی زر ــارگۆن ە. بســربچ. ئو خــۆی ئاشــکرا کــرد، ل ف

 ڕاســتوخۆلپــکوە خــۆی فــدای ســر لــمک. ســربازکی بریتــانیش 
دەرچوو، ب کنگی لیگرتبوو؛ گوللرەی تفری  سـو پرچـی السـنم بئاسـت

  تپڕی.
ئو شــونکی ســـالمترانی گــرت و تـــا ھــزی تـــدابوو ھــاواری بســـردا 

ی لیـــومیی کـــردن: "گـــوم لبگـــرن! ئوە فرمانـــدەی یکیکـــی ئیرگـــون زڤـــا
الیکوە گمـــارۆدراون. ئـــم نیازمـــان  ل ھمـــوودەکـــا. ئـــوە  قســـتان بـــۆ

بارەچککی سر پشتی شمندەفرەکی، بم ئم نیازمـان نیـی ئـازاری 
کســتان بــدەین. ل کــابینی لخــوڕینی شــمندەفرەوک دەرچــن و دەســتان 

وە بـــــدەن بدەســـــتر خۆتـــــان بگوە. ئنرزبـــــکالم بتی دەتـــــوانن ســـــ
کتـان بدەن، ھـیچ پیاور ملـیش نر ھم گتـان. بککوە ینڕسـاغی  بگ

ـــان ب ـــارەک دەدەم. ئگر خۆت ـــدنوەی قت ـــاچ. مـــن فرمـــان ب تقان  دەرن
وە.دەستنمقدەت تارەکدەن، قوە ن ".وەمش دوا ئاگارادکردنمئ  

زەکان ل فـــارگۆنی چک دەروونــیک کــاری خـــۆی کــرد. ئفســـر و ســربا
  قتارەک ھاتندەر. گیدی ئاھکی پداھاتوە.

بکوژراوی کوتبـوون. دیسـان ئـم  چوار ل پیاوەکانمان لسر لمکبم 
 ئو کسـیخونمان لبری ئاسن دا. لنـو کوژراوەکانیشـدا ئاڤتـالیۆن بـوو، 

درابــوو،  نجدا گیرابــوو، ســامناکان ئشــک1944ل چــاالکیی پــارتیزانییکی 
ک لند ساکردبوو. زیندانمان ئازاد دوای چ  

ئیـدی پیاوەکـان دەسـتیان ب داگـرتن و بـارکردنوەی بـارە فیشـکک بســر 
ل کـرد، ک ککـی  41ری ودو لۆریرکئ کرکنابوومـان. ئترەوە ھکیلـۆم

  درژ بوو، خریکیش بوو درەنگ دادەدھات.
جــۆرە ھلــومرجدا، بوپڕی جۆشــوە  پیاوەکانمــان ھروەک جــاران، لو

 کو چدەکــرا ئشــدا نرزیو ورەبڵ ئگت لنــانت کاربوون. لــدەســتب
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بـکنوە.  کـی پویسـت دابگـرن و بـارب خرایینازدارە، ک چندین تن بـوو 
گیـــدی بیاریـــدا پنـــا بـــۆ کـــۆمکی بریتـــانی دیلکـــان ببـــا. گیـــدی بـــانگی 

یــارمتیی!"  بــکرەوە. پویســتیم ب پیاوەکانــت کــۆســرجینتکیان کــرد: "دەی 
  دۆنگ بوو. ڕمجریش(رائید) د

  "ئایا تۆ  دەیانکوژی؟" ئو وای پرسی.
گیـــدیش ب ".کــل مربازی وتــو "خــۆت گســـ موە، "ئــمـــی دایوە وەڕەی

ـــان  خـــۆ عیبـــرین ـــم دیلکـــان نـــاکوژین. بنمـــان داوە ئازارت دڕنـــدە نـــین. ئ
یش پیاوەکانی ئیرگون زڤای لیـویمی خـاوەنی قسـ و بنـی پنگینین. ھم
کــارەک یــارمتیم  پیاوکتــان ناگــا. تنھــا دەموێ ل ب ھــیچخۆیــانن. ئــازار 

  بدەن."
ش، تیمی تیمـارکری یب ڕاستئیدی ئفسرەک حپسا و ئاھکی ھاتوەبر. 

ک "تیرۆرســـــتکان" برینـــــی برینـــــدارەکانی چـــــارەکرد و یککـــــیش لوانی 
ــدە نخۆشــخان. بم ئو پیوابــوو،  ــدار کرابــوو گیان  ل ھربســختی برین

بارەت بی خۆیان سککدا بیرۆکوان بگۆڕن. ئانوساتئ  
ماوەی چوار سـعات سـربازە بریتانییکـان یـارمتی پیاوەکـانی ئمیـان  بۆ

پشــتی  بــۆ ســرل داگــرتن و بــارکردنی  چک و فیشــککان ل قتــارەکوە 
لۆریک دا. لوەش زیاتر، ئوان شانبشانی سربازانی ئیرگون کاریـان کـرد. 
 نــــی دەبــــوایمقت ن لی بیســــت تش زۆر قــــوڕس بــــوو. نــــزیککرکئ
بارکرابــا. گیــدیش بــۆ ھر ســعاتکی کــار، پــنج خــولک پشــوی دەدانــ و 
پرتقـــای بســـر ســـربازەکاندا دابش دەکـــرد. ئوان ئیشـــکی زەحـــمت و 

یان کرد. سندوق ددوایسۆزان دوایدەکران. لۆری  سندوق بار ل لـۆری  ل
  فول دەکرا، تا ل تواوی کارەکیان بوونوە.

شـو شـونی کاتییـان  کران. بۆمب و ھاوەنکان ب ڕەوانلۆری بارکراوەکان 
 ١١٢الی سارداوەکانی شڕابی زیخرۆڤ یاکۆڤ و مای خانوادەی ئارۆنسـۆن

 ل ڕۆژـکوم ئگر بارۆن رۆتشـیلدی پیاوچـاک و خـاندان کرایوە. مڕاقبو

                                                                                       
انیی   Niliئارۆن و سارا ئارانسۆن (نیلی   ١١٢ گری جوو لە سەردەمی جەنگی یەکەمی جیھ )یان گروپی ھەوا

زی سەربازی بەریتانییان لە پالنی پەالماردان دژی تورکەک کی مەزنی ھ نابوو، کە بەھۆیەوە  کۆمەک کھ ان پ
  کردبوو. سارا ئارۆنسۆن لە الیەن تورکەکان گیراو لەبن  ئەشکەنجەداندا خۆی کوشت.
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ان خونی بوە بدیبای، ک سربازە عیبرییکان  لجیـاتی شـڕاب گـولل ڕۆژ
 وە.  ەزڕو ھاوەن لکان بشارنستانو ب  

ەک ھمــــوو ڕووداوش دوای ھر زووکــــران.  بریتــــانیی دیلکــــانیش ئــــازاد
 کننــاوچالی وە لوانئ دو بــۆ ب کڕانــی چندرا. اداگدا پشــكگیــراوەک

ـــۆ چـــوو. ئاکنجیکـــانی بنیامینـــا، زیخـــرۆڤ  و سووڕانکشـــیان ب نگڕا فی
بـی بـاری قدەخکردنـی ھـاتووچۆ  یاکۆڤ و پـاردس ئارامیـان نمـابوو. تـۆ

کی بی سزایندرێ؟ تۆبیمۆک رابگ ندرێ؟پردا بسسیان ب  
ــرا ک سرپرشــتی کــردەی ئو پرســیاران ل ئفســرکی بر ــانی دیــک ک یت

بدواداچوونکی دەکرد. ئویـش وەمکـی خسـتئامزانی گیـان و ورەی 
  بریتانی دایوە: "ھیچ سزایک لگۆڕدا نیی. ئوە شڕکی رەوا بوو."

، تقمنیکــانی ســر پشــتی قتــارەک و برھمــی 80ســربازگی ژمــارە 
کســــازیماندا بــــوون ئگری ســــرکوتنی خۆمایشـــمان ل کارخانکــــانی چ

ــدا ل نخشــی ھرشــک بــووینوە،  ــانگی ئپیل ــاوەی م ــا. ل م ــی یاف ھمت
ان دەکوتــن جژنــی قیــامت، ســ ھفــت ڕۆژیککــان دەستنیشــانکران، ئو 

بر ل دامزراندنی دەوتی ئیسائیل، ئـم دەرچـوین تـا تلئبیـب بپـارزین، 
  بکین. ڕزگارخاپوورکردن  ل دەسترەک لوەش زیاتر تا شا

 ی بکرەکیشــارە ســ رە کبــگ ــم لو دەروازە تن پالنــی پالمــارەکی ئ
گڕەکــی مانشــی دەبســتوە دەســتپکرد، ئوــش برەو بــاکوور بــوو، لوێ 
وەک دورگیکــی برەو تلئبیبــی جووەکــان لھــاتبوو. ئامــانجی تکتیکمــان 

ناوچی مانشـی ل یافـا  بۆ ئوەیوو تا بگین دەریا، شکاندنی "ملی بوتک"ب
کردنی ڕزگــارداببـین. ئامــانج ستراتیژیکشـمان دەستبســرداگرتنی یافـا و 

ـــی  د رەیان لســـ ی کســـوارکراوان نـــگو تفمـــوو ئھ بیـــب بـــوو للئت
  دەگرت.

 ھرش بکین، تلئبیـب تووشـی سـزایکی قـورس ببـووەوە ک ل بر لوەی
مــانگ کمکــانی  ل مــاوەیاوە بتــایبتی لالی گڕەکــی مانشــی دەھــات. یافــ

ـــدای جـــوو لو  ـــزیکی ھزار پیـــاو، ژن و من برایـــی پشـــوی عرەبکـــان، ن
ــی مانشــی  ڕاســتوخۆھرشــانی  ــک گڕەک ــی نزی ــی حســن بگ ل مزگوت

 ب ئاســانیدەکـرا، کـوژران و برینــدار بـوون. تیرھاوژە(قناسـکان)ی عرەب 
 کن،  زۆرلکانیـــــان بپـــــوە دەیـــــانتوانی قوربانیبیـــــبلئنی گرنگـــــی تشـــــو



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

519 

ــانیش  ــادکردنی ژمــارەی خــا برگرییک یــان ل روودانــی ئو جــۆرە ڕگزی
ــــرت.  ــــان ندەگ ــــارەی شــــڕی رۆتشــــیلد ڕۆژقوربانی ــــانیش  دەرب ــــامی بی ن

. یافــا دادەڕســت تلئبیــب. تلئبیبــیش ھر برگریکــار نووســیبووبولیڤــواری 
ـــتوە. ھزاران ل دە نمڕۆـــری ل ـــۆ برگ ـــانی ب ژابـــوونوە ڕشـــارەکی  ک

  برەکانی پشوە.
ی ئپریلدا  کۆتاییمان ب بارە شـرمزار و ترسـناکک ھنـا. ل 25ل شوی 

وە لی دۆڤ  رامات گانربازگر، سـنـاوی دۆڤ گـرەنب ک کیربازگسـ
 ل مـاوەیپشـت کۆبـوونوە. ناونرا، یک جنگییکان ھزی خزمتگوزاری پا

ی ل سـرەتاەکدا نزیکی سـد لـۆری بو تـاک شـوازەی لژرزەمینـدا ڕۆژ
 ککییــاخیبوونوەیشــ ردەســت بــوو،  بردا گیرابــوو بســکــاتی دەستیانب

ـــۆکرانوە. ئوەش  ـــاک ـــوو. بم خاوەنکانیـــان ب ڕگ یکی  دخۆشـــکر نب
وو ھوـک دەدەیـن دوای چـاالکییک، ئزموونی ئوانی دیک، دەیانزانی ھمـ

ــان  ــک گر تکبشــک ی کات ــان ل ــنوە، ی ــۆ بگڕنی  ل دەســتماشــنکانیان ب
وان لوە. ئینرەبوویان بکق ،رو بچوە، دەیـانزانی، وسـکمـوو شـتی ھ

ک لــۆری و باربرەکانیــان بــۆ ئامــانجی شــڕکی چارەنووسســاز دەبــردرن،  
ــل و خواســ ــاخر زۆریشــیان ب می ــوین دەســت. ئ ــان داب ــان لۆریکانی تی خۆی

 دەکـرا و نرزەمینـی نبـوو. بـۆ پیـاوانی ژردەستدا نبمان لکی دیکچارەی
دەشـــوران ھمیشـــ ھر ھمـــان لـــۆری و بـــاربر بکـــاربننوە. تایکـــان 

ئو بە پارە قبیمان لبردەستدا بوو  ل کوێجشون جدەھن. ئمش 
  ری پویستی پبکین؟تا ئو ھموو لۆ

دا، کـــاروان لـــۆریکیی دوورودرـــژ لســـر 1948ی ئپیلـــی 25ل شـــوی 
رامــــات گــــان وەســــتابوون، ھنــــدکیان ل دەســــتدارە -ی  تلئبیــــبڕگــــا

بریتانییکـــان ســـتندرابوون و دەســـتیان بســـرداگیرابوو، ھندکیشـــی بـــۆ 
، ھنـــــدکیش ل مــــاوەیکی کـــــاتی ل خـــــاوەن جووەکانیـــــان وەرگیرابـــــوون

ی سـرەکی، ل سـربازگی دۆڤـدا، ڕگـادۆستکان خوازرابوونوە. ل نزیک 
  برپابوونیان دەکرد. سدان سربازی ئیرگون چاوەڕوانی ئاماژەی جنگ

  بم ئاماژەک دواخرا.
لسر بانی خانووکی بچکۆن ک بارەگای سرەکی فرماندەیی تدا جگیـر 

 ـــۆنگرە ل ـــوو، ک ـــابب ـــوو. ب ریڕک ـــدا ب ـــی پشـــوئامز ل  خۆی واـــاردان ھ غ
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ھنکــــان گوتیــــان، بــــاری ناکاویــــان ارەکوە دەھــــات. ھاگانــــا وەک ھواشــــ
ــد ــادەکردنن ک رێ ل ئۆپراســیۆنکمان بگــرن. ڕاگیان ــی خۆئام ووە، خریک

یــان دووان دوابخــرێ.  ڕۆژــکھنــدک پشــنیازیان کــرد، ئۆپراســیۆنک بــۆ 
بیـــار درا، ھر  ل کۆتاییـــدارودرـــژ بـــوون: بم گفتوگۆکـــان جـــدیی و دو

  شوەکی  ھرشک بکرێ.
لوشوە میـدانک ل ھـزی ھمتـبر ک لسـر پـ بـوو، جـمی دەھـات، 
یکمین ھزی ئامـادە بریتـی بـوو ل شـش سـد ئفسـر و پیـاوی ئیرگـون. 

ــان بســر چــوو؛ ڕۆژ ــاری پارتیزان ــانی پالم ــڕۆژەک راوە ی شــڕی برەی ک
  دوان، لوە زیاتر نا. . ژر زەمینی ب تۆکمیی ھاتھات گۆڕێ

یـــــز وەســـــتان. یاخیبووەکـــــان، ب  کلـــــوپلی ڕ ل دواییـــــز ڕلوێ ئوان 
گواستنوەی خۆیان، ب دامودەزگای تیماری خۆیان، ب فیشـکی میـدانیانی 

 بـوا سـرووی ھمووشـیانوە پـ ی خۆیان، لبھزی خزمتگوزار خۆیان،
  ن. ئای چ ساتوەختکی مزن بوو.ڕۆیشتبرەو میدانی جنگ 

ـــد  ـــا چن ـــوون، ت ـــانی لب ـــانک" ک پیاوەک ـــدا چـــووم "گۆڕەپ ـــن لگڵ گیدی م
وشــیکیان بر ل ھگیرســانی شــڕەک ئاراســت بــکم. ئوە ھشــت ســاڵ 

کــو لڕی بــوو. بــپمــین دووانــی ئاشــکرام تکر یســم  ژیانمــدا بــۆ بکی
ـــ ـــژتپڕان بجـــارم ب ـــدبتم. ســـکۆی د دەســـت "ترســـی ل ووب تی وان" نان

  زۆربی پیاوەکان بدەر ل ناو و ھما منیان ندەناسی. منیش پم گوتن:
"ئی پیـاوانی ئیرگـون! ئــم برەو گرتنـی یافـا دەڕۆیــن. ئـم برەو شــڕکی 
ـــش  ـــین. ئوەی لپ ـــاو دەن ـــز ئیســـائیل ھنگ ـــاردەری ســـربخۆیی ئیرت بی

جـدواشـتان بوی لبیناسن، ئ وەداینـی بیـری ئدەم وەی لوە. ئنـبکل 
کشـــکاندتان ھـــاتۆتکوپبـــۆ ت ک کـــی دڕنـــدەیدوژمن شـــتان دایپ  .رپســـ

ئوەی لدواشـــتان دایبـــاب، خوشـــک و بـــرا و منـــداکانن. قپـــۆزی دوژمـــن 
رن. ل اسـت بـ. دەسـت ب فیشـککانتانوە بگـڕبشکنن. سرەی نیشـانتان 

ک ئو برامبر گلکمان  ،جنگدا، لخۆشبوونک برامبر دوژمن منونن
ھر نـــانون. بم ئاگاتـــان ل ژن و منــــداکان بـــ، دەســـتیان بــــۆ مبن. 

بکــاتوە، ژیــانی بپـارزن. ئــوە نــاب  دەســتی خۆبدەسـتوەدان برز کسـک
ــ ــدون ســرکردەی ھمتکت ــالزم گی ــدەن. م ــان ب ــوە تنھــا یک ئازاری ئ .ان

  ن."ڕۆیشتدای، ئویش بۆ پشوە ل بردەمئاراستتان 
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ــدیش  تــایبت لســر  ب شــوەیکیکــانی خــۆی بــۆ دان. ئویــش ڕنماییگی
بـوو، ک ئـم ھرگیـز بـایی پویسـت نمـان  ڕشـتدەست ب فیشـکوەگرتن 

  رەکی.ی سڕگابدەنگی رژان سر  ریز پیاوەکان ب ل دواییز ڕبوو. 
ئو کاروان دوورودرژەی لۆرییکـان برەو تلئبیـب بڕـکوت تـا لوـش 

ــا  ــم ل سباری(ســیکی) شــودا ڕچــکب ئاراســتی یاف ی خــۆی بگــرێ. ئ
گیشــتین تلئبیــب. ئو جــادە تســکانی برەو یافــا دەچــوون چــۆڵ و ھــۆڵ 

ــــــ ــــــان بارەگ ــــــرانیی قوتابخــــــانی ھاوپیمان و خــــــانووە وــــــوون. ل ای ب
سووپاســـاالریی خۆمـــان لـــداکوتا. ل خســـتخان چـــۆکراوەکی فرۆیدشـــدا 
تیمارخــانی میــدانیمان دامزرانــد. پیاوەکــانیش ل خانووەکــانی دەوروبردا 

  جی خۆیان گرت.
ە ڕاوـــــژپالماریــــان بــــدەین. بم ئو  ل شــــو، ئوەبــــوونخشــــکمان 

ــاتی لخــ ــان ک ــۆ پویســتییی ل ســربازگی  دۆڤ کردم واردین. دواخــران ب
وەخرانکــــی دیــــک ســــرکش بــــوو. ئســــتمیش بــــوو، دەمودەســــت لگڵ 

رادەی  دەبـوایگیشتمان ھمت برین. ئاخر ھشتا زۆر شت مابوو بکـرێ. 
ان ڕنماییـئامادەباشی یککان بسر بکـرنوە. فرمانـدەکانیان دوا پیـام و 

ەتـی ڕوشـی گرنگتـر، وھم . لنی میدانی ببسترابافۆبدەن. سیستمی تل بۆ
  ھاوەنکان دابمزرندرابا.

ئم ھاوەنی دوو س ئینجیمان ھبوو: کتومت دوو دانش بوون. ھاوەنکان 
 دەستکردەی بریتانییکان بوون. پش دوو ساڵ ل ئۆپراسیۆنکانی "دەسـت

ونک ە. قتــیش بکارمــان نھنــابوون، چــبســرداگرتندا" لمانخواســتبوونو
بـ گـول ھروەک  للھاوەنی تواومان لبردەستدا نبـوون. ھـاوەنیش بگو

.ب وایرەکم پاندانی ب  
بۆ ماوەی دوو ساڵ بوو، ئو دوو ھاوەن "فیل سـپییکان"ی نـو کۆگاکانمـان 

 نـــووکم ھشـــتر 25بـــوون. بک پیفـــتھ .یکی دیـــکو شـــت پـــریلی ئ
ل گوللکـانی بئومـد بـووین، بم  اتئو کـقتارکی سربازیمان پاگرت، 

وتمـــان کر گوللســل مـــان داگــرت، گـــوللبارەک ردەســت، ئیـــدی  کــاتب
ل ھنـووک لــی بئومـد نــین.  ئـم گوللکانمــان ب ھاوەنکـان تــاقیکردنوە. 

  تنھا دوو ھاوەن، بم ب ھزاران گولل. ڕاستیشدا
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اوســـر بـــن، بم خـــۆ ئوانـــیش ھـــاوەن و گوللکـــان دەکـــرێ ل ئاســـمان ھ
پویستیان ب قشیک ھی، پویستیان بگدەرک ھی تا لکیـان مارەبکـا. 

سـعات،  ل دوایئم س ھاوەن گدەرمان لبرەی یافا ھبـوون. سـعات 
ئــــــــاو بوەســــــــتابای دەســــــــتکانی ئوان  کــــــــۆندەران  ڕۆژ ل دوای ڕۆژ

، ھاگانـــاش لو بــــارەیوە داوای اندەوەســـتان. مـــایی سرســــامی نبـــووڕ
  یارمتیمان لبکا.

 ڕۆژلکـــردین ھی ســــــا داوای ل ـــدەی ھاگان ـــوولمی شـــڕەکدا، فرمان ی ل
پاپشــتی  بــۆ ئوەیعریــش بســوڕنینوە،   ھاوەنکانمــان ب ئاراســتی تل

ــوان بکشــتوە. دوای شــڕی یافــاش،  ــن، بت ــا بکی یک تکشــکاوەکی ھاگان
ـــان  ـــیم ھاوەنک ـــان ئ ـــدە ڕەوانو گدەرەکانیم ـــا گون ـــردن، ت ـــا ک ی الی ھاگان

 وە، کنپـاک بـک (المس) یکو کـاتشومئ  بـ وە بکـانھـۆی ھاوەنب
دەســــتی ھزەکــــانی  زیــــانلکوتنکی دیــــک کوت برتقی زیــــاتر و ببــــ

  ھاگاناوە.
ل پنــــجرەی ئو خــــانووەی کردبوومــــان بارەگــــای ســــرەکی، ســـــیری 

ــــا ــــدانی جنــــگ. ســــرەتا ریزــــک ب پیاوەکانم ن دەکــــرد ک دەچــــوون می
رمانــدەیی یۆشــۆوا بی، ئینجــا  فــی خــۆی دەبــــدەنگی رڕب ب کــی دیــکیز

ــالیفرمانــدەیی  ) ک مامۆســتا و ئفســرکی بئزمــوون بــوو، ئوســا Ali( ئ
ـــــدا نـــــاوکی  ـــــابتزان" (گدایک) ئو کســـــی ل بـــــواری دارایی پلکی "ک

ســندراوی ھھاوتــا پ تی و خۆشویســتنی پیاوەکانیــدا بــئــازای م لبــوو، ب
 کـــــوو. ی ـــــز ڕیک،  ل دوایب ـــــیچ ڕ ل دوایی ـــــدارە ھ وە بو شــــــــــز، ئ ی

ـــــــــ ـــــــــادەی  شـــــــــونوارکی بج و  گورجوگـــــــــۆڵنھشـــــــــت. ئوان پی
رۆیشتل جـاح و پـۆلکیش ئنگییان دەگوت. کاتشیاندا سروودی جکن

ــو ــازدارانم دەبینــی و گ ــدەنگی نــوژم بــۆ  م ل گۆرانیکانیــان دەبــوو، بن ب
بکـــو ســـریان بخــــا و ب دەکـــرد،  ھـــزداری میـــدانی جنــــگ ،خوداوەنـــد

  سالمتیش بیانگڕنتوە.
  ئیدی شڕی یافا ھگیرسا.

ـــۆ پشـــتوەی دوژمـــن، کـــارکی وای  ـــاگری گـــوللی ھاوەنکـــان یکســـر ب ئ
نـگبرەکش بخـۆی، شــڕەک بسـرھنان، ورەیـان بربـدەن. ل میـدان ت

ک بڕی یزۆری شـــب  (ربازیشمشـــ) ـــی ـــان  ڕەشـــاشیک ـــوو. برنکانم ب
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سـیمفۆنیای  ب تنیـاکرد. بم خـۆ ھر دەنگـی ئوان  ب باشیکاری خۆیان 
ــۆ  ــوو؟ دەســتبج گیــدی شــتکی ب ــا. ئدی چــی ب ــک ندەھن ی پکنــگج

)ی بکـار دەھنـا، Spandausدەرکوت. ئاخر دوژمـن دۆشـکی سـپانداوس(
 ورەتــر بــوو. دیــاربوو دوژمــن لن گھــی بــر ی زۆر لکئــاگری گــولل ک

 قـــوو. ت ل تق، شـــلک  ل دوایفیشـــکی ئو جـــۆرە چکانشـــی کم نب
ـــوو دوای ـــو شـــلک. خریکب ـــان لڕوەک  للگ ـــاران بســـر کوڕەک ـــژنی ب  

ــر بــوو. ل گروە ــارن. بمجــۆرە دوژمــن زات تنــگکی مانشــیدا  میدانــدا داب
ئم لوە تگیشـتین، ک وەک ھمـوو سـووپاکان ل جنگـی یکمـی جیھـان 

م لحککی مرنگس مند کدا چویشتن: لگڕ ت ـرانکی ویـزە خـانوو
ـــوون،  ـــانووانی  ل برەی پشـــوە ب ـــاوەیباشـــترە. ئو خ پشـــوی و  ل م

بـوو" کس نخاکی بۆ ھیچ ک" ئاشووبدا  ببوون  ـرانالوە و ویـان کزۆرب
بوون. لنو ئو خانووە ورانـان و لسـر برزاییکانیـدا دوژمـن خـۆی بو 

انی بردەســت و فیشــکی لبــن نھــاتووی، خــۆی بــاش ڕەشاشــژمــارە زۆر 
دامزرانـدبوو. ھــی برگــری یافــا قــوڵ و ئســتور بــوو. دیــاربوو عرەبکــان 

ن لزانـان ون. سـنگر و چپرەکانیـاکی کـارامدا مشـق درابـوڕاوژلژر 
  قوی برگری "ژیژک"ئاسایان لدابوو. قایمکرابوون و چپری

لپشت ھی یکمیشوە،  ھک بئستورایی س یان پنج قاتیـان لـدابوو، 
لودا نوەک ھر ھزی عاقـی و جنگـاوەرە عرەبکـان ھبـوون. لپشـت 

ــک ــانی بریتــانی بتان و چکــی قوڕســوە وەســتابوون، پــگی  ئوان ھزەک
  ێ ل پالماردەرەکان بگرن  نگن دەریا.ڕدامزراندبوو، تا  خۆیان وا

ـــوو، ل ـــدا ب ـــو قوربانییکان نـــزادۆک) ل ـــکوت. (ت ـــان پ ـــانی یکمم ـــدی زی  ئی
 وت. زۆریـان لـر کر سـکی بیریـدا بـوو، گـوللرزی چاودکی برنگس

شــــی تیمارگــــداربوون. ب ــــان برین ــــدا قوڕســــترین –کم ــــدانی جنگ کل می
تگوزارییخزم- ب نـاوی پـو  دەستی خوـت، ئئاتل یشـتن. موشـدەگڕان

دەســـت، بـــک بنگـــژو تفکی درکـــاکۆفریـــای  پیـــاوە دینـــدارە ب تـــاو بپ
ـــدارەکانوە  ـــژە یمنـــیک ک ل شـــڕی ڕۆیشـــتزام . موشـــ "تۆپســـی" کی

ئویشدا (نیتزھا) ھبـوو  ل پاڵلگدابوو.   فۆکخانی لیداشدا بشداربوو،
 کما یانـدە لکانیـان خۆیـان گوان و ھاوڕھیدی ھیبـرۆب بـوو. ئکی شبات
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ــان ــا بڕیزەک ــاران، ت ــدارەکان  ی پشــوەی تق و ئاگرب ــای برین ــگن و ڕفری اب
.ککانی دواوە الی تیمارگوە ھبیانگوازن  

ــدا دوژمن بم خــۆ پیاوەکانمــان ندەشــکان. ل ــی. یکم بیکدادان ــان ھب ی
گرنگــی دوژمنمــان گــرتن، بم ھشــتا نمــانتوانیبوو  ئــم چنــد ســنگرکی

ــار ــن بشــکنین و ســرکوتنکی برچــاو تۆم ــی دوژم ھ  ڕەکــن و شــ بکی
شتا ملی دوژمنمان لھ موە. ئینشـکاندبوو. ستراتیژنووسـان،  ببیدان نم

ر بنمــی خ ــبت؛ تکای ــنن: ھ قــان بل ــ ســری خۆی ــوارە دەب ــی ئو ب ان
رێ بۆچی لئ بنـگت ڕدا خۆت بـۆ مـلیدانی شـدەکوتی  ریمھ کبـوت

ەچـــاوی ئوە دەکی ل بـــاکوور و باشـــوورەوە تقت لبکـــرێ؟ ڕ ل کاتکــدا
ی ھر سووپایک ک بدبختی برەو ملـ بـوتکی بردبـ، ھوـی داوە لـ

دەر. ھتوێ بخواسـتی خـۆت بـۆ ئ ر بخۆت پـارتیزانی،  ھ شتاش  تۆ، ک
  دەڕۆی. ئاخر چۆن چاوەڕی سرکوتن دەکی؟

!کم لم، جارێ پھۆ ستراتیژ داڕیژەرەک  
رز و پزانین  بۆ کتبکان، ئـاخر خـۆ تـۆ گیـان و ورەی سـربازانی ئیرگـون 

  نازانی.
3  

  مــــ ــــۆنگرەیکی ئفســــراندا ئ ــــورت کــــردەوە ک کمان وڕەوشــــل ک ا ک
 مبــووین. ئــوتوو نرکســــزی ئــاگری  دەبــواینگی دوژمــن و ھشــپ ل

ــاوچکش برتنــگ بــوو. ئگری ھر جــویک  ــان بگیشــتباین. ن چککی
یانــدەتوانی دەوری دوژمــن بگــرن و لکانمــان نزر لۆمبســنورداربوو. تــ 

شرەی پرشی بالماریان بدەن. دیاربوو ھوە پپشتکی زۆر  وە بژمـارەی
 مئـ .بـر نرامـبرەکانی بنگر شـکانی سـسـری لو ھیچ کاریگدەبـوای 
جمان بکویستییزە پنھا ھوە و تشابایوێ بکنگی خۆمان لبـا  سھ

یبوون خۆیان قایم کردبـا، ئیـدی بی لنانو شوـگدوای  و لڕ  کیالمـارپ
شـتکی نـوێ نبـوو. ئویـش نمـوونیکی  کی دیـکشڕگـادیکدا گڕابـاین. 

نوەت بشــکشــــوو؛ پ ــان ب ــاکتیکی ئیرگون ــانیش  و ب ت ــۆ و الباک ــدا ب ناوی
ــان،  ــر تیشــکی تقینوەک ژشــچوون لرەوپزە. بــار ــیبپ کشــانوە؛  ب خرای

ن. بردەوامـــیش پشـــەویکرد ئـــابوقدان وتقانـــدنوەی پگکـــانی دوژمـــن؛ 
 وەی دیکقینو–تو پ -ەکشانەویکردن. ش  
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پـــارتیزانی دژی ھزەکـــانی  ل شـــڕیشـــوازەک ھنـــدێ خـــاو بـــوو. ئوەش 
کـاتی  ب شـوەیکیئوەی پویسـت بـوو  ئو کـاتحکـوومت کـاریگر بـوو. 

گیرابــوو.  زاڵ بــوون بــوو،  تکشــاندنکی برچــاوی ئو مبســتی لبرچــاو
ــوای ئــم لــرەدا نوەک ھر مانجکــان تکبشــکنین، ھــمت بریــن و ئا دەب

ـــۆبی  ـــارزین. ت ـــو دەستیشـــی بســـردابگرین و ئوەی گرتوشـــمان بیپ بک
  تاکتیککانمان لو ھلومرجدا سرکوتو بووان؟

نمـابۆوە. گیـدی دیسـان دوای پشـویک ھزەکـانی  لودا چارەی دیکمان بـۆ
ــی ھاوەن ــوێ بگڕخســتوە. لو نوەشــدا  گتبردەران ــۆ شــڕکی ن ــان ب ک

وپاس بۆ خوا گولل ھاوەن ل ھاوەنبارانکردنی خودی یافا. سبردەوام بوون 
ــــوون.  ــــار لبردەســــتدا ب ــــا، بژم ــــاوەیبریتانی ــــو دان  ل م ــــم ڕۆژنی دا ئ

مانگکـــانی پشـــتر  ل مـــاوەیئوەنـــدەمان بســـر یافـــا دادایوە، ک ئوان 
ـــارانک بگکر ـــوو. ھاوەنب ـــان داداب ـــم، بســـر تلئبیبی ـــی ئ ـــوایدن  دەب

ی دوژمن لباریک بترازن و پیوەنـدییان لگڵ ڕیزەکانھکانی پیوەندی 
  برەی پشوە بپچن. دیسان گیان و ورەمان برز بووەوە. 

ــان  ــدازیارەکانمان بخۆی ل ئوارەشــدا شــڕەک بخســتی گرم بــووەوە. ئن
وە چــوون.  لشــرەو پوەکانیــان  بقینــووی ت نــاوجرگی میــدانی   قوت

شـــڕەکدا ژمـــارەیک پــــگ و ســـنگر ھبــــوون، ب قـــایمی راگیرابــــوون، 
ئنــدازیارە  دەبـوایبربسـتی سـختیان بـۆ برەوپشـوەچوونیان دانـداربوو. 

 کان بیانتوانیبا بربازییگاسرەدا  ڕبنگیان ڕۆیشـتتراننگو سـبان و ئ
  بکردبای.کیان  فراوان ڕگابتقاندبایوە و 

بم دوژمــن زۆر وشـــیار بـــوو. تانککـــانی بریتـــانی و چکـــی سپانداوســـی 
ی لــــوولی ئــــاگری ڕکفــــعرەبکــــان ھمــــوو نــــاوچکی خســــتبووە ژــــر 

چککانیان. بریتانییکان چکی دژەتانکیان فـدا، ک زۆرمـان پویسـت پـی 
بـوای بـۆ ھر بوو. ئیدی چیدیک توخمی غافگیری الینگرمـان نبـوو. ئـم دە

  بست زەمینک، باجی قوڕس بدەین.
 موە ئـشی پھ لڕی  دەبـواینین؛ شـکـاربدەسـت و بـازووی خۆمـان ب

دەســتویخ بکیــن، لبــری تفنــگ، مــرۆ؛ بــوری و خــۆبختکردن لبــری 
ـــو ـــاران؛ ھم شـــتک  بخـــون لســـرمان دەوەســـتا. و خـــاوبوونوەی بۆمب

دەویســــت؛ خــــودی شــــڕەک خــــونی بگــــورەی داخــــوازی چک خــــونی 
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ــــانت ھردەخواســــت؛ یکمــــین سنگرشــــک  اندن خــــونی دەخواســــت؛ تن
خــاوبوونوەیکیش ک لشــکرەکان تنھــا ئارەقیــان بــۆ دەڕشــت، کچــی بــۆ 
ئم ھر داخـوازی خـون بـوو. قوربـانیگی یزدان داوای قوربـانی بژمـاری 

باشــترین کوڕەکانمــان لــ مئــ نــووکژنــی  دەکــردین. ھوەک قوربــانی ج
وەک ھــی  ئاینــدەمانەکــانی ڕۆژدنیــابین ک  بــۆ ئوەیپســن دەبخشــی، 

  سردەمی شکۆی بری لبتوە.
کان گــرمی مزنــی ڕەشاشــبــۆ دەنگــی ھــورمی ھــاوەن و تقی شــلکی 

تقینوەکانیش سربار بوو. تۆب ئندازیارەکان مان کاری خۆیـان کردبـ؟ 
ری ســنگی ســدوای تــۆبوە بقیــنر ت؟ ئیــدی ھکشــکابرەکی دوژمــن ت

بـۆ ھـزی سـرەکی  ڕگـاشـکندراب؟ تـۆبی  ڕگتقینوەدا دەھات. تۆبی 
ئاشــکرابوو ک، تنھــا  یک چپری دوژمــن تکشــکاوە،  ھر زووکــرابتوە؟ 
ســـنگرە ســـرەکیی قایمکیـــان ک بســـر ھمـــوو نـــاوچکی  ل کاتکـــدا

تا دەستی لندرابوو. تقینوەکان ھی ئوە نبوون، ئو بینـای دەڕوانی، ھش
ــایم و محــکم لبــاریک ھوەشــنی. ئنــدازیارەکان ئوەی لتوانایانــدا  ق

بــوو بو ئــاگرە ھقرچــاوە کردیــان؛ لــ ئوان بو تقیــنوانی بردەســتیان 
دیوارەکیـان  نیانتوانی دیواری سنگرەکی پشیان بتقیننوە، ئوان تنھـا

  لستوە نوەک ھژاندەوە. دیسان ئم ھباینوە.
ــی دیــکی ئفســران. ئــم لســر تخــتی ژوورکــی قوتابخــانی ڕاوژ ک

ەکمـــــان پوختـــــدەکردەوە. خـــــودی ڕۆژھاوپیمانـــــان  دانیشـــــتبوین، کـــــاری 
 مبـوو. ئـوە نو بـارەیـک لر بـوو. ھـیچ گومانھاوەنبارانکردنی یافـا کـاریگ

مـان سھاوەنی دیک دان گوولوخۆکـرد، چاوەکـانیش ڕەوانی ڕاپـۆرت ڕاسـت
ــــی گواســــتنوەی  ــــدی و ھ ــــان لســــر نیشانشــــکاندنکان دا، پیوەن خۆی
ــو  ن وتوی کا و پشــکانیان پچــــدیی شــمکانی دوژمــن تکشــکندرا، پیوەن
ھزەکانیـــان. ھرشـــی برەی پشـــوە ھاوســـنگ نبـــوو لگڵ ســـنگکی، 

لسریشی بردەوام بووین. پرسی بئومدی لگۆڕدا نبوو. شـڕەک بم 
ش، یکمین ھمتمان  شکستی خـوارد؛ لـ ئـم یب ڕاستتازە سرەتا بوو. 

 موتن. ئــرکوە، ئینجـــا ســــی بــۆ بــدەینودەبــوو ھزەکانمـــان  دەبــوایھ
 دەبــــوایپــــدەکردەوە و  رکخســــتبایوە. بــــۆ بیــــانی ھرشــــمان دەســــتی

رەکانی دوژمن بگرین. سنگ  
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دا  لڕای گشــــتیبنچیــــن ی سووپاســــاالر لکــــۆنگرەی دەســــت بارەگــــای  ل
، شـــتکی پویســـت ک پـــگ ڕوونـــی کـــردەوەســـرەکیدا دەنگـــی دا. گیـــدی 

پشەوییکانمان "پردەپۆش" بکیـن، ئویـش قـایمکردنی ب کیسـی لـم ھتـد. 
می بکیــن، بپــارزدرێ. ھر پشــەویکمان، ھر ســنگرک دەیگــرین واقــای

ئمش بالیی کمی کوڕەکان ل دژە ئاگری دوژمن دەپـارزی، کـارکی واش 
ل وە گـــورزی گـــورچکبشـــی پرە قـــایمکراواننگو ســـی ئڕیـــگدەکـــا ل 

  دوژمن بدرێ.
  کۆنگرەک تواو بوو. بیارەک درا، دمان ب ئومد و متمانی نووە پبوو.

و. ســچــووە خ کربازگر جــادە و ســســکیان لــد ربازە مانــدووەکان ھن
حوشــکان، ھندکیشــیان ل خـــانووە کالوەکــان، پشـــویان دا. زەمــین یـــان 
ناوکوی کالوەکان بووە دۆشکیان. کوڕەکان ھرگیـز بنـاز نبـوون. چنـد 

 ەقوتقکـــانی زینــدانکان ســـرخویان شـــکاندووە چڕجــاران لســـر بردە 
لســـر زەوی و لژـــر ئاســـماندا رابکشـــن و  جـــای لوەی لبرەی جنـــگ

ئوان دخـــۆش بـــوون. ھرچـــی  ل ڕاســـتیداتفنگیشـــیان ل گـــۆلمدا بـــ؟ 
دەربـــارەی میـــدانی جنگـــیش بـــوو، بـــ ھـــیچ دوودـــی و منگمنگـــک بـــۆی 
دەچـــــوون. ئمــــــۆ شکســــــتیان خـــــوارد، بم خــــــۆ بیــــــانی ھر دادێ و 

    .بووسردەکون. پاشکشکردن ھی بیرلکردنوەش ن
پیاوەکانی ئیرگون و ب قوی و ئاسوودەیی خوتن. تنھا ئفسرە پلباکان 

، ڕادەبــــوردبـــوون چاویــــان لســــر یک ننـــا. ھر خولکــــک لو شــــودا 
  نخشیکی گرتنی ئو مل باریکی میدانی جنگ دایدەگرتن.

4   
  

  نامکان دەرکوتن. ڕۆژلگڵ شبقی بیانیش، 
ی ڕاپـۆرتنامیکیـان ڕۆژتاریـک داھـات.  ھموو شـتکندنوە کاتک دەمانخو

نـــامی ڕۆژیافـــا؛  بـــۆ ســـرلســـر پالمـــارکی "لبـــارچووی" ئیرگـــون بـــوو 
دووھمیان باسـی ھۆشـدارینامیکی "نمایشـکی ھرشـبران"ی ئیرگـون بـوو 

یافـا.  بـۆ سـرل یافا؛ سھمیشیان باسی "ھرشکی نزۆکان"ی ئیرگون بوو 
ــان. نمایشــک ــارچوو، نزۆک زاراوەگلکــی ھاووات ــران، لب ــک  ھر دەب کی

 ـــت نی" دابـــو ـــاش ڕۆژئنقســـتان "ڕین ـــدەیی ھاگان ـــان. فرمان ـــام فرمییک ن
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امیکی  بھمـان زاراوەی "لبـارچوو"، "نزۆک" بوکـردەوە. بم ڕاگیاندن
ــــووە  ــــان داب ــــدبوو. ئوان زانیاری ب –مکــــان ناڕۆژئوان لوەشــــیان تپڕان

کوا ئیرگون ل سـرلبری وت ھـزی کشـاوەتوە  -ڕۆژنامی بیانیشوە
نب جۆرە زانیاری بخشـینک بـوو  ھر ھیچتا ل پالماری یافا بدا. ئمش 

  ب دوژمن.
بم خۆ ھر ئوەنـدەش نبـوو. نوسـرانی لـدوانک دابزیبـوون ئاسـتکی 

ـــــــزم، ک پشـــــــنیازی ئوە ـــــــکن ن ـــــــر خمـــــــی  گـــــــوای ب ـــــــون کمت ئیرگ
 ١١٣ی  ئلنبـیڕگای بوسترۆس ل یافایتی لوەی  ڕگدەستبسرداگرتنی 

  ل تلئبیب. 
ـــدەوە و ھڕ ـــان ســـرلنوێ خون ـــدوانکی ھاگانام ل مـــ ـــو ەئ نمان لشـــ

دەرکوت: "ھاگانـا بخشـندە نـاب" تـاد. ئـم ب وشـیارییوە  کیدا بـۆچیرۆک
ان خوندەوە، وشـکانی "لبـارچوو" و "نزۆکیـان" نامکانمڕۆژوتارەکانی نو 

پــدەدان. ئیــدی دمــان لوە شــیان ڕەوایتیک ســرھ بــوون، لکــدەدایوە 
نامنووســ ڕۆژ، ک بنیــازبوون بمــانوخنن. بــ لوێ، ل پشــتوە دەتۆقــا

ـــان بـــوون،  ـــج جووەک ـــاوەڕی شکســـتی گن ـــدەکان" چ ـــان و "فرمان جووەک
ــردن و ئوانی دوای ئوەی  ــگ ل تقلک ئو شــارە مزن دوای شــش مان

نیشان لگـرتنوە، دوای بۆمبـاران و کوشـتن،  ھـاتن و برەنگـاری دوژمنکـی 
بویژدان و سرسخت بـوونتوە. لـرە، لبرەی پشـوەی جنـگ، خـونی 

نــاوی ڕۆپمـان، لکلنــاوی گپــرە ڕزگـارکانمـان لکردنی ئاینــدە دەڕژێ؛ ل
شــــــوەی شــــــڕ، ئــــــم بــــــۆ ئوە دەجنگــــــین گلکمــــــان (ب لبرەی پ

 زانـــوانن ئاسایشـــپار ـــژین، بت ـــوانن ب بچـــن  ب ڕۆژبوختانچییکانیشـــوە)، بت
  سرکاری خۆیان و شوانش ئاسوودە لی پاکون و بازن.

یکمـین  ل دوایکچی ھشتاش، لوێ ل پشتوە، ھندێ خک دانیشتون، 
ی ئوە دەکن گـوای "ئیرگـون شکسـتی خـواردووە." ی ھرشبردندا، فشـڕۆژ

                                                                                       
کی دیکە  ١١٣ گای ئەلنبی ناو ەکانی بەر لە ڕ ەتی  بوو بۆ دەنگدەرانی تەلئەبیب. لە ماوەی سا دامەزراندنی دەو

دابوو، بە   جوو، سەرکردەکانی پارتی کریکارانی سۆسیالیست (ماپای) ریكخراوە سیاسییەکەیان ز   اتر پەرەپ ی
و حکوومەت بوون. ئەو پیاوانە لە  ی ن ەتدا خۆیان گروپی زا وەیەکی وا کاریگەرانە لەگەڵ دروستبوونی دەو ش

انی نو  نامەی داخوازیەک یداری      وناس ەیەکی مەترس ان بە ھەڕەش ە ئیرگونی ییەکانیان، ھەمیش ینگە سیاس س
اتەی   ا. کەواتە لەوک دا دەڕۆیشت،       دەتسرۆیشتنی سیاسیانەیان دادەن ی،  بەدوای ھزرەکانی ی دەبین ئیرگون خەون

وە  بوون، لەو باکانەش لەسەر قوربانیگەی خودادا قوربانی دەدا" ئەو پیاوانەی  بەسەر ئاژانسی جووەکان زا "ب
ائیل، بە ک جیاواز دەدوان، زمانی ڕۆژانەی سیاسیی.  ھاگانا و پاشان حکوومەتی ئیس کی گەل   زمان
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 مـــــا ئ ـــــ؟ ئای ـــــاتر لوە ھب ـــــاخیبوانی زی ئرێ دەکـــــرێ ھوســـــتکی ی
ئــم   لو کــاتیلخۆبــوونوە" نیــی،  ڕقنمــوونیکی دیــکی شــرمزاری "
  بووین، برۆکمانی گرتووە؟ نزیکی دوو ھزار سا دەربدەر

 ئامــــادەی دەســــتپکردنوەی مــــن قســــم بــــۆ کــــۆم گنجــــک کــــرد ک
نامکانیـــان ڕۆژی ڕاپـــۆرتھمتکیـــان بـــوون. ئوان لـــدوانکی ھاگانـــا و 

ــوە ــان پ ــیچ نیشــانیکی توڕەبوونی ــوو ھ ــدبووەوە. بم ســیر لوەداب  خون
ــگ دەڕۆیشــتن، لو  ــی برەی پشــوەی جن رەو ھب وان، کبوو. ئــارن دی

ـــیش یکجـــار  ـــدا ئگری مرگ ـــوو، کچـــی ئو بدکـــاریی کردەوەیان زۆر ب
کی  نیازپاکی پیامریان وەک پرامبڵ بوو.وقبو ب  

و لریی ئکــــاریگ ــــۆ  تــــاک ــــان بــــوو ب کدارکــــردن، ھــــزو گــــوڕی ئیرادەی
  سرکوتن.

 ــــزان و خــــی ئ ــــۆ مزنت ــــانم ب ــــوویی ناخمــــدا بشــــدرایکی خاکڕای ل ق
ب خشــــــــانوان خۆبکــــــــرد. ئ نگــــــــاوەرانرزیــــــــ ورە جروەک بوە ھی

وویـان ل ڕتاکتیککیـان برەو مـل تنـگبرەکی میـدانی جنـگ ھـاتبوون. 
 کــی خۆمــانی خو ناوزڕانــدنپشــت خۆشــیان ئ ئـاگری دوژمــن کردبــوو؛ ل

بـن ھلـومرجکی وادا پـی لسـر  ی مژوودا لشکرک لل کوبوو. ئاخر 
  برخوداندا چقاندب؟

بین: گــــولل ل ڕاھـــاتپالمـــارکی دوانیــــی  کــــات ئـــم لســــر شـــاید، لو
دڕەفتــاریش لک و بیوە.  ئاراســتی دیــککمــاوەیئاراســت کانی  لســا

دەزگـــــا "فرمییکانیشـــــوە"  ل الینبرخودانــــدا، ئـــــم ناومــــان دەزڕاو و 
  برھستیمان دەکرا، کچی ھشتاش لسر برخودان بردەوام بووین.

دا، شتکی ناسروشتی نبوو، تیی فرمیی قزەونشئو سووکای ل برامبر
ئمتـان بـۆ  ڕابرایتـیڕەکان ل فرماندەکانیان بپرسن: "ئرێ بۆ ئوە ک کو

ــردووە؟ ئرێ گیانمــان بــۆ کــ بخــت  ــارە کــرد؟ ئــاخر ئــم چیمــان ک ئم ب
 لو گئ" :ر بیانگوتبــایبــوون گق نر ھســوان لرێ ئیــن؟" ئــاخر ئدەک

ــان شایســت ــانی ل پشــتوە لی ــا ئو پاوان ــگڕێ ب ــی. دەل ــدان نی ی قوربانی
 نوە بداوەتی دوژمـن ڕیزەکانپار گـوللرامبوە و سینگی خۆیان بشی پ

ــــان  ــــوللی عرەب و بریتانییک ــــبر گ ــــم برام ــــۆچی ئ رابگــــرن. باشــــ ب
  وەستاوین، ھر بۆ ئوەی ئاوا بر نفرەتی جووش بکوین؟"  
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چـــی ھوان کپرســـی. ئکی وای نک شـــتســـکـــانی ڕۆژشـــتاش ھـــیچ کنام
ـــان خونـــدەوە و خنـــدە دایـــانگرت، یـــاخود ددانیـــان جیکـــردنوە.  تلئبیبی
کاردانوەیان کۆدەنگیان بـوو؛ ئـم سـرباری دوژمـن و بدنیـازە جووەکـانی 

  برەی پشتوە دەجنگین و سریش دەکوین.
ــــدی 28ل ســــپدەی کارەســــاتباری  دا، دەســــتیکی بچــــووکی 1948 ئپیل

جنگــاوەرانی ئیرگــون لبرەی یافــا نمایشــکی وا ئــازاو ورەبرزی بادەیــان 
  ئازایتی بنیادەمدا بونبوو. ل مژووینواند، سرچی نیی ک بم 

ێ  ئو ڕۆژبـکم، ک ئوێ  ل گلـۆ، بـواری ئوەم بـدەن، بپل ئوە تۆمـار
ــاپۆرای دانیشــتوانی دەســت جنگــاوەرە ب بــدەنگ ــاوازی ھوســتی  ئ ی ھاوئ

ڕوون ھـاتن، ئوە  دوایدا ەکانی بڕۆژە و ڕۆژئو  ل ماوەیتلئبیب بوون. 
نامکـــــان و ڕۆژبوو، ک سرزەنشـــــتکارە قزەونکـــــان، دندەری و ئاشـــــکرا

ـــــوون ل ھســـــتی  ـــــا، زۆر دورب ـــــک ھروەک چـــــۆن ل ڕاســـــتیھاگان ی خ
  یشوە دوور بوون. ڕاستی

5  
 پرەسندندا بـوو، گیـدی ھرشـکی ل نان لڕووداواتک ل تلئبیب ئو لک

یافا دەسـتپکردەوە. ھاوەنکـان ب سـدان گوللیـان فـدا،  بۆ سرنۆژەنوە 
ســـرەی نیشـــانکانیش بگـــورەی نخشـــ و خـــا چاودرییکـــان بـــوون. 

کان، نوخانســتکرابــوو، خــان پ ژگاکــان و گدەرەکــانی ھاوەنکــان، فرمانی
ئو تالرانی ئای بگانیـان لسـردا ھـدراوە ل گوللباراکانیـان ببـورن. 

ــووین، ڕۆژ ی پشــتر کونســولی فڕەنســی ســردانی بارەگــای ســرەکی کردب
 یافـادا ل کان لڕەنسـییی فرخـوازییو دەزگا خکو ئکردبووین بداوای ل

ش داواکیمــان پســندکرد، بگــرن. ھـبت ئــم روگـوللی چککانیــان بدو
ــــای فڕەنســــی لســــر  بم ســــووربووین لســــر ــــایک ئ ئوەی ک بین

ھبــــدرێ. دەزگاکــــانی دیــــکش وەک فڕەنســــیکانیان کــــرد و ســــالمت 
  دەرچوون.

تــا دەھــاتیش ھاوانبــارانکردنک خســتر و کــاراتر دەبــوو. ئوســا یککانمــان 
 کانیان دا و دابارینوە تشرەو پی دوژمـن. بسـتیارەکرە ھھ گر پـس

و ملمالنک چندان سعاتی خایاند، تـا نـزیکی تاریکـداھاتن، ئمشـیان  شڕ
ی یکم گرمتــــــر بــــــوو. لبــــــن فشــــــاری ھــــــمت ڕۆژزۆر ل ھرشــــــی 
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ــی خۆیا ــگی بنڕەت ــدان پ ــانی دوژمــن لچن ــمدا ھزەک ــانی ئ ــدا ھچووەک ن
  ان تکوت و پاشکشیان کرد.پشوی کشانوە. ل کۆتاییشدا ئوان

 ر لوە ھاتن. ھھانایانکانیان بریتانیزە بم دیسان ھوە ڕۆژبمکی ی
ریتـانی داوای لریکی بفسئ  کردبـوو، ک ککی دیـاریکراوی جـوولیبـازن

کاریگری بسر ئموە ھبوو، بکو پالمـاری ھزەکـانی بریتـانی ندەیـن 
می شــســتگو ل ک رەکفســگیــر ببــوون. ئی ئارامــدا جر و نــاوچندەف

ل ـــان ـــیش بالین ـــن، ئوان ـــان ندەی ـــوو، گر پالماری مۆگکـــانی  بنـــی داب
ر لوە ھرمانشــــــم بوە. بــــــن ــــــان دەمن ی شــــــڕەوە ڕۆژیکم  خۆی

بنکیـــان شـــکاند. "الشـــڕیی"(بالینیی) جـــۆرکی زۆر تایبتمنـــد بـــوو: 
ــــوول ــــل ــــتکی ی تانکک و  ڕەشــــاشان وەرســــوڕان، دەســــت لســــر پالپی

ل تۆپکانیــان نــرا، ئیــدی مرگــی بالینانیــان لنــو ھــزی جووەکانــدا چانــد. 
ەمــی شڕەکشــدا، ئو الشــڕیی ســیرەی ئوان سرســامانتر دوو ڕۆژی

دەگـــرت) ب  بـــوو. کۆمســـیاری بریتـــانی ل دەڤری لیـــدیا(ک یافاشـــی لخـــۆ
ــ ــانی بیــاریڕاگیانــدی شــارەوانی تلئبیب ــا  ، ســووپای بریت ــی یاف ھداوە ن

ل ،نکـاردـزیش بویسـت بکـا ھر پوێ، خـۆگر دامودەزگـای  بکـک گکات
ـــون نوەســـتن، ئوا لشـــکری  ـــانی ئیرگ ـــی جـــوولک ھرشـــی ھزەک فرم

  ئم دەستبکار دەب. ل دژیبریتانی 
 تــــب ش ڕاســــتیھکوە بــــوورئزەکــــانی بھ دا ، ککــــردەوەک یتــــانی ل

دەســـتبکار نبـــوون، چـــونک ئوان  ھرگیـــز دەســـتیان لھنگرتبـــوو تـــا 
ی دووھمی شڕەکدا ڕۆژل  ئوە بوودەستبکار ببنوە. تاک گۆڕانکاریش 

ئـــــمدا زیـــــاترکرد،  ل دژیھـــــزە بریتانییکـــــان چاالکییکـــــانی خۆیـــــان 
ـــــوومبستیشـــــیان  ـــــادا برەی عرەب تک ئوە ب  ل ســـــرکیبشـــــک؛ نب

یان ککخشـر نسـوە تـا لشـدیک  ۆن و 15لی ئایـارەوە دایاننـابوو، بــ
  دەست ب یافاوە بگرن.

ــم ســختر ــدانی  ل ئنجامیشــدا شــڕەکی بــۆ ئ بــوو. بم  گوشــاری وچان
سربازەکانمان ک دەیانویسـت دۆخک چارەسـر بـکن، لو پابنـدبوونی 

 ورەتر بوو، کنیازدوژمن گو  ب گپـ بکا. ئیـدی زۆر لمان پکشبوو پاش
ـــی  پـــان ج ـــرتوە. بم بر لوەی کوڕەکانم ـــان وەرگ ســـنگرەکانی ئوانم

عرەب، ب -خۆیان لوێ بکنوە، دژە ھرشکی خست و دژوارانی ئنگلۆ
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بکیـن.  پکرد و ناچاریان کردین پاشکشـ س دەستیڕپاپشتی تۆپخانی قو
 وەیم شــــاب ــۆڕان. شــڕیش ت ــان گــۆڕان و ھر دەگ ــر ھــدە پگک ات گرمت

  دەبوو.
کمــــان کر پیاوم ھوت. بکــــ ــــان ل ــــانی گورەم ــــدا  ل دیســــان زی میدان

ـــی ڕووداودەکوت، یککـــی دیـــک جـــگی دەگـــرتوە.  کـــان دوکریکە الت
دەکـردەوە. (نیتـزا) ئو کـچی  ڕوونـاکجنگکیان دەبی و گیان و ورەیان 

ــی  تقکرەکی دارە ــدانی جنگــی دەگواســتوە، بین بســتی زامــدارەکانی می
ـــوژرا، دەســـتبج بازیـــدای نـــو  ڕەشـــاشپشـــت  بـــرنک بالدا کوت و ک

ــتکی بــرنک ھنگــرت تــا  یککــی  ســنگرەکی و دەســتی لســر پالپی
دیــک جــگی گــرتوە. دیســان ھمتمــان بــردەوە و جپیــی دوژمنمــان گــرت، 

  پشەویمان کردەوە. بم ھشتا تکمان نشکاندبوون. دیسان
. ل ھـیکوە ڕوویـدائینجا دیاردەیکی سیر کوت برچاومان: کۆڕەو ل یافـا 

عرەب مدەنییکـــان و "جنگـــاوەرە" جۆربجـــۆرە عرەبکـــان ب تۆقـــاوی 
  خریکی شاربجھشتن بوون.

بــوون. یھ تۆقــاویی تــنو ھرشــکاران و دوو ھۆکــار بــۆ ئکیــان نــاوی ھ
ندەیوپاگو پتی ئو ناوڕومدەربارەیـان بـ ری  بوو کیـامنکرابـووەوە. پ

 یکمـین کشــتی ل یافـا ل پنـابران پــ لو کـاتیبیروتـی یونایتـد پــرس 
 ی کـراوەترشو ھئ وکردەوە گوایوەیان بی ئوایشتینیان ھگکرا و ب

ە بـووە و خککیـان فـداوەت دۆخـی ترسـکی ئیرگـونو ل الینسریان 
تۆقنر. ھۆکاری دووھمیش قوڕسایی بۆردومانکمـان بـوو. مـن دەقـاودەق 

ــان  ــد گوللم ــاخۆ چن ــازانم ئ ــادینڕەوانن ــال ی ــرد. یگ ــا ک ، ئفســری ١١٤ی یاف
ئۆپراسیۆنکانی ھاگانا دواتر پیگوتم، ئم دەستمان ب گـولل نازدارەکانمـان 

سـرجم بـارە گوللکـان زۆر قـوڕس بـوون. ئـم ھر ھموومـان نگرتبوو. 
دانـا: ئــاخر لبـژاردنک لنــوان بندەســتکردنی یافـا و خــاپووربوونی تلئبیــب 

ــووبــوو؛ چارەســریش  ــی ئوەی دووھم ڕو ێ لڕگیانمــان  ب ئوە ب وندان
  بگرین. 

ـــردن ب ـــی پکخســـت، ناچـــاری ک  بۆمبارانکمـــان جـــوی ھزەکـــانی دوژمن
 کن. ئـاخر بۆمباردمـانڕکدا بگیناگدوای پو خانووەکاندا بنوە لگومان

                                                                                       
ائیل.دواتر بووە سو  ١١٤   وپاساالری لەشکری ئیس
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کشــی لوولکیــان بــی، تزووی کارەبــای پچانــد و تلفۆنھــی پیونــدی 
ئاوی سرەکیشی لسر شکاندن. پشوی و تۆقین کاری خۆی بچاکی کـرد. 

ر وشـکانی و کوات ورەی دوژمن شکا، ئیدی ھتن، کۆڕەوی گورە  بسـ
 رەتا بســـ تنـــی کـــۆڕەوەککرد. ھدەســـتیپ  پــــــل و بمبت دەریـــاوە، ب

ی خـۆی لـرا ژمـارەکر خھ کرد، لس دەستی پزاران کزار  ھدەیـان ھ
عرەبی تۆقـاوی ھتـوو دا. سـرچاوە بریتانییکـان باسـی زیـانی بژمـاری 

ــانی  ــزە خۆبخشــکانی بشــکانی شــارەکدا دەکــرد.   ل ھمــووعرەبک ھ
یان پکوت و زیـاتر لسـد کسـیان ڕاستوخۆعاقیش زەبرکی کوشندەی 

ل کوژرا و بریندار بوو. ئاخر بوار ب دوژمن ندرا و نیـدەتوانی پنـاگیک 
  بۆ خۆحشاردان بدۆزتوە.

دەستدارە سربازییکانی بریتـانی ھویانـدا عرەب ھتـووە تۆقیوەکـان 
بـوو. شـقامکان جمیـان  نوە. پشوی ب سرلبری یافـاوە دیـارھور بک

بـوو. ئـاخر ھـیچ  بـاکشبرۆ و کوشـتن ودەھات، خانووەکان کرابوونوە، تان
  دەستک نبوو تا ڕێ ل چۆبوونی تواوی شارەک بگرێ.

بکـو کـاری ل  ڕوویـداکۆڕەوی ھتنک نوەک ھر لنو خکی مدەنـی 
ب وبـو نیش کرد، ئوەش وەنب ھر لخودی شـاری یافـاوە برپـاشڕکرا

یافـا نـاوچی  بـۆ سـرھرشـکمان  ل پـاڵبکو دەوروبرەکشی گـرتوە. 
 ئبو کبیر بب تق کوت بردەسـتی جـوو. دواتـر ئفسـرکی ھاگانـا پـی
ز ڕاگیاندم، ک سنگر و چپرەکـانی ئبـو کبیـر ئوەنـدە محـکم و بھـ
  بوون، گر شڕی تداکرابای،  بۆ ماوەیکی یکجار زۆر برگی دەگرت.

6  
بوو، لگڵ ئاڤراھامدا و لسر  گرمدا ی دووھمی جنگ لڕۆژ ل کاتکدا

بـۆ بانگھشتنی  ئاژانسـی جووەکـان لگڵ گـالیلی و یگـال یـادین کۆبـووینوە 
کمــان لگڵ ککوتنڕبکیـنوە ک ڕوون "وردەکـاریی ناسـراوەکان"  ئوەی

ی ڕۆژھاگانــا لســر بنــد بــوو. چنــدیش کۆبــوونکوە دواخــرا، ئوەنــدەش 
ـــۆ  ـــدی شـــتکی ئوت ـــووەوە، ئی ـــک دەب ـــانیی نزی کۆتاییھـــاتنی دەســـتی بریت

بکـــرتوە. پشــنیازمان کـــرد ئو دەســتواژەیی ئامـــاژە ب  نووڕنمــابۆوە 
 ریتــانی دەکــا، نــابکــی برداگرتنی چســوخۆڕدەستبلماندنی  اســتســن ب

 ب کــو دەبــوە، بتبوەشــھ شــوەختوتپکڕجــبی جکــی دووقــۆن 
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بکرێ. ئم دیسان نخشی ئۆپراسیۆنکانی دژ ب عرەبکانمان شـنوکو 
کردەوە. ئم کۆبوونوەشیان یکمین دیـدارم بـوو لگڵ یگـال یـادین. چنـد 

ــا، کۆڕۆژکــ ــی یاف ــر، دوای کوتن ــدی یش دوات ــوان ئو و گی نکم لوەیــوون ب
 رکخســـــت. ئو دوو الوە ئفســـــرەی ئۆپراســـــیۆنکان بیکجـــــار لیک

، ڕۆیشـتنزیکبوونوە. گیدی پسنی یادینی دا: "ئو گنج" گیدی وای لسر 
و بئ .و وزەیل مووشـــی پـــچـــی دەوێ و ھ دەزانـــ"  کـــی خۆمـــانکی

ارانگــاز بــوو. "ئگر گیــدی نخشــی دەچــ." یــادینیش  شــانازیان ب گیــدی ک
ــادینیش وای گــوت، "ئۆپراســیۆن ــژێ،" ی ک دابوا بخشــ ومــو ئو نی لان

.متر نییژم کندم." من دایاندەڕیوە پابوە پواویتمن ب  
 دیداردا باسوخواسی یافامـان ھنـای گـۆڕێ. پالمـاری یافـا، ک ب ل یکمین
ــــای ف  ل الینتوژموە  ــــیوە" بد"بارەگ ــــرا و ڕەفتاررمی ــــدا ک گــــان ل یم
ستاش بئ  کراسیۆننئۆپالی ندراوە".  للمھاگاناوە "س  

 وە ڕۆژلڕامــــــایی دەڕۆیشــــــت، گ ی دووھموە، ک شــــــڕەک برەو کۆت
بارەگــــای ســــرەکی خۆمــــان. ئوەش بســــرکوتن نبــــوو. ئــــم چنــــد 

ـــوو ک ـــۆی ســـرکوتنڕگـــا ســـرھکی ســـرەکیمان گرتب  ی یکجـــارەکی ب
خۆشــکردین. ئفســر و پیاوەکانمــان بــاش دوژمــن و ناوچکیــان  ناســیبوو. 

خۆیـان ل رببوون کوەش فی  ئدوورڕۆژھشـتر بی پم  ەکبگـرن. ب
نھـــــاتبوو. ھشـــــا یافـــــا "نکرابـــــۆوە". ھشـــــتا  ھشـــــتاش ئامـــــانجک بدی

  باندرابوو. شوشکنگیشتبووین دەریا. ھشتا ملی 
من داوای کۆنگرەیکی ئفسـرانم کـرد. باسـی کۆبـوونوەی سـرانی ھاگـانم 

ل کــردن ک چــۆن ئوانــیش قــایلبوون ھرشــکمان بردەوام بــ بوەی  بــۆ
بیسـت و چـوار سـعات دەرفتـک  بـۆ شـکانی سـنگرەکانی دوژمـن   ماوەی

 .یدا ببو یافا پن و چوون  
ــوتن، "لو ــدا پمگ وم،" لــاوەڕە "ب ــان لب ــ ســری خۆم ــیم پویســت ب  دا ن

 کـانی دوژمـن بـدەین، کمحکرە قـایم و منگـکسر چۆنتـانکی  ھ ب بـ
 مــــدەکرێ. ئــــزگاریــــان لریتــــانی پارمــــاوەیب و دوو لوەی ڕۆژ ئەدا ئ

تنــــانت بــــۆ - اری نیــــیپمــــانکرا، کردمــــان. لو دۆخدا، مــــایی شــــرمز
ھپسـرین. ئـم دەبـ برگـری لو یک ڕاستوخۆک ھرش  -ئیرگونیش
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ــزی لــھی بکیــن و یبک وە  ھــشــینزەکــانیش بکنــین. بــاقی ھزردابم
  دواوە."

ژ درـ بـۆ مـاوەیکیئیدی کشوھوای ژووری کۆبوونوەک گرژ بوو. گیدی 
 رەکانی دیکفسدەنگ بوو. ئنگـر و ڕبک الینـدڕوو، ھامانی خۆیان خست

  وتکی من بوون. ھندکیشیان دژی 
ـــدا ـــان بکشـــینوە و ھزکـــی  ل کۆتایی ـــنی یککانم ـــان دا زۆری ئو بیارم

ــــای  ــــین. ئوەش وات بــــان ج ــــانی ھاوپیمان ــــنکی قوتابخ ســــنووردار ل ب
  ی دەگیاند.ڕاستوخۆھپساردنی ھرشی 

جار ل مژوودا، سـربازانی  . بۆ یکمینڕوویدابۆ شوەکش شتکی سیر 
ــگڕانوە". ئوان  ئیرگــون ھ"وەیان  ڕاشــکاوانــانی کشــان ــردەوەفرم . ڕەتک

جۆراوجــۆر  ب شــوازیئیـدی "نردەکــان" گیشــتن ژووری نخشــک. ئوان 
  بم بھمان کاریگر دوان: "ئم میدانی شڕ جناھین. ناب زەبون بـین.

 مکیانڕئوڕاست تنین." استدەشک  
ھــــ دوورودرــــژەکی پشــــوە گڕابــــۆوە.  گیــــدیش ل بســــرکردنوەی

م وەســتا، بھــۆی لســر ســنگ ل برامــبرشــکت رەنــگ بکــاو بــوو. ئو 
خشان، سردەست و ئژنۆکـانی پیسـوپۆخ بببـوون، بم چـاوە گشـکانی 

وە. بکی نوێ دەبریسکانوایب  
، پگـــوتم "مــن چنــد خــاکی الوازی پــگی دوژمــنم دۆزیــوەتوە،" ئو وای

  "دنیام دەتوانین بناویدا تپڕین."
الی  لی البقنــدێ توە دەنگــی ھشــرەی پنــدێ ڕەشاشــبدانــی ھی و گ

 ڕ. مـن لکردنـی بـاھۆزی شـش ھکی پـھاوەن ھات، ئیـدی، کشـوماتی گولل
ژوورە خفکی نخشــــــک دانیشــــــتبووم، بقــــــوی بیــــــرم لو دیــــــاردە 

  اوەکانی دەکردەوە.پرجوئاسایی نوان فرماندە و پی
 وت. نـــابرکـــان ســـ ـــات. "ھـــگڕانوە"ی پیاوەک ـــایی پھ مشـــتومەک کۆت

  پدەکرتوە. پاشکش بکرێ. ھرشک دەست
7 

ــوو.  ــانکی شــو ب ــوایدرەنگ ــا دەب ــان ت ــدێ  پیاوەکــان خوتب ــۆ ســبین ھن ب
وزەیـــان تگڕابـــایوە، بم خـــۆ ئو شـــوە ســـربازگک ھر بـــدار بـــوو. 

ئاسا ھزو گوڕ بر ماسولکی ئواندا گڕایوە ک بتواوی شـپرزە پرجو
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کردبـــووەوە، دوا  ببــوون. ئفســـرەکان ســـریان بســـر نخشـــکاندا شـــۆڕ
ــرەوە یۆشــۆوا وە. لکــدەدایــان ل ــی ١١٥وردەکاریکانی ــەوە، لوــش ئل ١١٦پ ،

دەکۆشـــــ بنوایانــــــدا بـــــوا. ئدی ئنــــــدازایارانی  ١١٧لروکـــــان کــــــابتزان
ل وەکان؟ ئاخر ئوان پویستن، 'تۆپخانیکی زینـدوو" دەکـارێ خـانوو تقین
باریک ھتکنـ. ئمش نوەک  سنگر ل ل دوایخانوو، سنگر  دوای

و کــۆندانی دەوێ.  ھر ئــازایتی دەوێ بکــو لزانــی تکنیکــی و دەســتوبرد
ــابتزان  ــوون. ک ــارەیکی زۆری خــۆبخش ھب ــدا ژم وــاییل ــا ڕنم رەیکی ژم

ئو  الوە یمنیـی  ١١٨لوان دەکرد ک (راھامین)یان سـرکردە بـوو، راھـامین
دووچـــاوی رەشـــی گورە، کشـــخ وەک شـــازادە بـــوو، زۆریـــش ئـــارام و 

 لسرخۆ، کسکی خۆکرد و خاوەن خندەیک شایستی ئرککی بوو.
ـــان  ئاماداکارییکـــان بوپڕی جـــۆش و خرۆشـــوە تـــا ســـعاتکانی برەبی

ردەوامبــوون، بم شــڕەک تــا دوای ئــوارە ھنگیرســایوە. ھاوەنکــان ب
 وە، لرەکانی دوژمنی کوتاینگدیسان سلوول  دان گـولوە سکانییرمگ

ی یافا گرەوەککالکڕە یزنی شی مشخژران. مدرا. ھاون ھاو 
ن کردبـوو، لو پگ و سنگرانی پشتر گرتبوومان و ب کیس خۆڵ قایممـا

ر لرەکانمان ھڕکشـــــ کـــــوون.  ی ـــــۆی ڕگاپشـــــەویدا ب کشـــــیان بھ
داتاشـرابوو. لنـوان دوو  تۆپخانی زیندی و کاری ئندازیارانی تقیـنوە بـۆ

ـــواری ئاگرینـــدا  ـــاگری پاپشـــتی داپۆشـــین–دی ـــاگری چکـــی دوژمـــن و ئ  -ئ
ان برەو ی خۆیـڕگـائندازیارانی تقمنی ب زگخشک و لسـر چۆکـان، 

ـــھـــی پشـــوی د ـــان ل ـــا مـــاددە تقینوەکـــانی خۆیانی  وژمـــن دەکـــردەوە ت
دابننوە، ئیدی فتیلی دینامتکیان دانایوە و گیـان تـبردەداو، بلزیـش 
دەکشــــانوە، ئینجــــا دیســـــان بــــۆ پشــــوە ھمتیـــــان دەبــــردەوە. ئیـــــدی 

 نگـاو، بسـت بھ . ھنگـاو بدەکـرد ھورمژن(گرم)ی تقینوەکان گوی کڕ
پــاڵ ب ،پــ ب بســت، پــ وە دەنــرا لبکــا و  دوژمــن کشــی خــۆی پاشگپــ

  بگڕتوە دوا.

                                                                                       
١١٥  Joshua 
١١٦  Ali 
١١٧  Kabtzan 

  Rahamin١١٨   
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 و ئــاگرەی لکــان و ئریتانییپشــتی بمجارەیــان پائوە لــوولکانیــانی تانک
یش ئوان ھکـانی ب ڕاسـتدەھات، نیتـوانی بر ب پشـەویکانمان بگـرێ. 

چوپـــی تانککانیـــان ھراســـان کـــرد، لـــ  پشـــوەی ئمیـــان ب ئـــاگری
بری  ڕۆژدوو  ھکانمــان برگیــان گــرت. ئو پــگ بھــزەی ئوان ک بــۆ

  کوت بردەستمان. ل کۆتاییدازیان لگرتبووین، 
 کــــانی لوا، راھــــامین و ھاوڕکــــی نادیــــاردا بــــزــــو ھنوەی بروەک ئھ

یک بـــۆ تقینوەیکـــی دی، خـــاکوە دەچـــوون خـــاکی دیـــک، ل تقیـــنوە
  ی سرکوتنیان بۆ ھاوڕکانیان کردەوە.ڕگابمجۆرە 

 گالڕوە بوەکـا کردنقینھـۆی تر بو ئۆردوی دوژمندا، ھن بـوو کن ن
نــگ و میــدانی شــڕەکدا بکارھنــدرا: قونــگ. قو ل چککــی نــوێ کــرایوە.

ــاری  ئو جــۆرە چک بــوون ــان بــۆ  ب ــردنڕک کوڕەک وە بنــو کالوەی ک
  خانووەکاندا کردیانوە.

ھکندن و جپ قایمکردنی ی ستراتیژکی نوێ بوو: ڕساگیدی گوایی 
  ھر خاڵ و پگیک ک دەستی بسردا دەگیرێ.

لنو"تونـــل"ەکدا، ک جـــگی زنجیـــرە پکھـــاتیکی زینـــدووی لکرابـــۆوە. 
ــــدازایار ــــردن،  ل ئن ــــۆ ھمتب ــــان، ب ــــی و ســــربازەکان یکمی انی تقمن

ـــان؛  ـــارکردن و داودەرم ـــی تیم ـــداران و تیم ـــۆ برین ـــان، ب ـــاتبوو؛ دووھمی پکھ
ســھمیان، بــۆ ئــازووق، ل ھگرانــی  فیشــک، کلــوپل و ئــاو پکھــاتبوو، 
ــــی کیســــ خــــۆڵ  ــــایمکردن ل ھگران ــــدان و خۆق رلپــــۆ چ ــــان، ب چوارەمی

ویست، ئیدی ھی پرەسئک گـرێ دەر زنجیرەبوو ب وی دیـک نـدێدرا. ھ
جاران کلوپلھگرەکان دەچـون میـدانی شـڕ، ھنـ جـارانیش کارمنـدانی 

 ر ڕاست بوو. گرنگ  شەشاڕفریاگوزاری دەبوونشی ھکوانچن و پقت
زنجیرەکـــــان نشـــــکان. کـــــردەی زینـــــدوانیان  بکــــــردنوە و  ئوە بـــــوو

ســنگرک خۆیــان  وو، لســنگر بــ ل دوایدەستبســرداگرتنی ســنگر 
ــایم ــۆ  ق ــانگرت. ل خــانوو ب ــرد و دەی ــۆ یککــی دەب ــان ب دەکــرد، لوە ھمتی

جـۆرە، زنجیرەکـان  یش بـۆ گڕەک، ئیـدی بمل گڕەکـخانوو دەیانگواستوە 
بیکوە ھم درژدەبـــوونوە و ھم  بیکیشـــوە گرـــدەدردان. جـــومگی 

 یشتنیشــیان بکگزران. ل ڕەشـــاشپت دەپـــارکی تـــایبرەی یافـــاوە شـــتب 
ــوانی  ــی مــردوو" ک بت ــاوی "زۆن ــوو بن ــرس ســرچی  ب ئاســانینب ــ ت و ب
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 ،ـــای ـــ ل جـــومگ پیوەســـتیکان بکوتب ـــپڕی. خـــۆ ئگر یک ـــدا تب بناوی
ب جدەستب کنلک پ کی دیککک  یوە. ئیـدی زنجیرەکـان یدەکـرای ل

  یان بردەوام بوون.ڕیزبندیە ل یک ل برەی پشوە و پشتو دوای
وەدا  لو شــــدی ل ــان. ئی ــان لب ــونی خۆکانم ــی پویســتی گ ھــیکوەش ب

دەستبکاربون. خۆیان گیانـدە کۆگـا  ل تلئبیبھندێ "تانکر"ی نائاسایی 
و دوکانکان و شکاندنیان. بم دەستیان ن بۆ ز و زیـو ن بۆپـارە نبـرد. 

ر ل گـونیی بتــاڵ دەسـت ندایـ. ئـاخر ئو "تانچییــان" ھـیچ شـتکیان بدە
ســیر بــوون. ئوان خــودی پۆلیســی جــوو بــوون، ئوان چســپنری یاســاو 

بوون. گونی، گـونی، ب ھزاران کـیس و تلـیس و گونییـان بـۆ برەی  ڕسا
 یافا خکردەوە! 

نگک و بمجۆرە زنجیرەی گی ئاگر و خون و رەنج و ماندوبوون و ل ج
دەرھاوشـــتکانی  ھربخۆیـــان لککشـــانوە و برەو پشـــوە چـــوون. ئم 
ــــانی  ــــوو ب بی ــــوارەی سشــــموە دەســــتپک ب ئ ڕیش لی شــــــــاخ قۆن

بــ نوچــدان شــڕ گرم  ڕەبقچوارشــممش کۆتاییھــات. چــواردە ســعاتی 
ەویش لشکـانی خۆیـدا بـو بوو. پتر لدا ھکوان دوو دیوارە ئـاگرینو. ن

تونلکیش لناو جرگی شڕدا؛ تونلکی رەشـی سـووتاو. شـوازکی نـوی 
ـــان.  شـــڕی شـــقام ســـریھدا. ئوپڕی کـــاریگری مشـــک، جســـت و گی
ســـــنگر و چپرە "ژیشـــــک ئاســـــاکان" دادی دوژمنیـــــان ندا. ھروەھـــــا 
ـــاگری  ـــزی ئ ھ کیان و نســـتراتیژیی ەوییشــــــی پ ســـنگرەکان ن بکک

ــوولت و بویژدانــانی چوخســ ــات. دوژمــن ناچــارل کــرا  ی چککیــان ھ
بـــاکوور و باشـــوور برەو دەریـــا پاشکشـــ بکـــا. پگکـــانی تقنـــدرانوە و 

ردوویان بڵ ڕۆیشـتئاسـماندا  داروپالوەکانیشـدا دوكو ک ـرانر وسـل .
ک بسر ئنـدازیارانی تقانـدنوە سـربازەکاندا برزبـووەوە. ئوان تنھـا ی

ئاراستیان دەناسیوە، ئویش برەوپشچوون بوو؛ تنھا تاک مبسـتکیان 
 وانـی ختـوکـی ئک ھاندەریشی دنھا یویش دەریا بوو. تشچاو بوو: ئپل

  دەدا: سرکوتن. ئیدی بمجۆرە بردیانوە.
ســـعات نـــۆی بیـــانی بـــوو. لگڵ تکشـــکانی ئو ھـــ قـــایمی پشـــتوەی 

دوای زەحمتکی زۆر، ئاخریکی گیشتن کنـاری دەریـا. دوژمن، کوڕەکان 
وێ لاوە لـــ ـــدیش بســـری برز و ب ـــاش  گی ـــای ک دەری ـــوو. ئ پشـــیاندا ب
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نـــــازداران ئـــــارام و ھـــــور بـــــوو، وردە شـــــپۆی کنـــــاراوەکی لپــــــی 
  لکردن بوو. جنگاوەرەکانی دەدا، ئمش  بخرھنان و پشوازی

 دەریــاک، لخۆشــیان شــت و ھــار بــوون. ئیــدی کاتــک پیاوەکانمــان گیشــتن
ــۆیک ھدەوەشــاند،  ــان ب ــوتن، دەســت و بای ــۆرانی گ ــپڕین و گ ھ ــن کوت

کیان بمــوو مانــدوبوون و  فیشــو ھــاخر دوای ئ ھوادا خســار دەکــرد. ئ
 نــووکبـوردن بـوو. ھی لیان مـایکشـتبویان، شـادمانییژانـو ناسـۆرەی چ

  یان کوت سر چۆک.ردەمل بیافا ب برگری، 
 وتزانینـی بـۆ دەســتکویـش پڕی. ئدەپـنخۆشـیان ھ نھـا گیـدی بـوو لت
بدیھاتووەک ھبوو، توانیان ئوێ بگـرن و بیـبنوە. بم وەک فرمانـدەی 
ـــری برامبرەکیـــان تکشـــکاوە و  ـــدە ھـــی برگ ـــگ، دەیزانـــی ھرچن جن

اتوووە، لوانی دژە ھرشـــی دوژمنــیش بزیـــوە، لـــ شــڕەک کۆتـــایی نھـــ
  دوژمن ل ھر ئانوساتکدا بکرتوە سریان.

نیاد بــــاوەی دوو ی ــــۆ م ی ڕۆژیشــــوە دوژمــــن دژە ھرشــــی کــــردەوە و ب
یش بردەوام بوو. ھنووک ھزەکانی بریتـانی نوەک ھر قناعتیـان ڕەبق

ب نــــا کخۆیــــان ھب وان بــــوونکــــو ئوە بچــــن، بکــــانرەبھانــــای ع 
دەھۆکوتی خودی شڕەکش. تانک، ڕەشاشی قـوڕس، ھـاوەنی قوڕسـی دوو 
ئینج و زیاتریش، تفنگ و تنانت فۆککانیشیان خستن کـار، ھمـووش بـۆ 

نگ لیدانی جممان لکوتنرکمی سرھوەی بن یافـا  ئیوە نننبس
ان بگرین، ھروەک چۆن کۆمسیاری ناوچی لیدیا ھۆشـداری دابـووە جووەکـ

ئوانــــدا  ل دەســــتو بنیشــــی ب عرەبکــــان دابــــوو ک یافــــا دەبــــ ھر 
  بمنتوە.

"پالمـارکی برگریـانش" بـوو. ل پنجشـمم،  ل خۆیدادژە ھرشک خۆی 
چکـی ھرە قـوڕس پـگ  ی شڕی یافا، ھزەکانی بریتـانی بڕۆژپنجمین 

کــوژران و برینــدار بــوون. و ســنگرەکانی ئــمی کوتــا. زۆر ل پیاوەکانمــان 
لنــو ئوانی بھــۆی بــۆمبی بریتانییکــان کــوژرا و جســتی ھال بھال 
بــوو، ئفســری مــالزم یۆشــۆوا، یکــ ل  فرمانــدە ھرە باشــکانمان بــوو. 

ـــوری ـــالزم ی ـــانی  م ـــانی  بریت ـــوللی چکک ـــجگ لو، ھر بھـــۆی گ ، ١١٩ب
ـــوژرا. ئو ئف ـــب ک ـــدەی خـــۆجی تلئبی ـــازای ک ھر برەو فرمان ســـرە ئ

                                                                                       
١١٩  Uri  
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شـــوە تکـــانی دەدا، ل خـــانووکوە بـــۆ یککـــی دیـــک ، تـــا ئوەی خـــۆی پ
ـــوللی زرپۆشـــک  ســـارد  ـــدی ھر لوێ ب گ ـــدبووە زریپۆشـــک، ئی گیان

  کرایوە.
ـــانی بریتـــانی، دەســـتدارەکانیان  ـــولل و بۆمبـــای پالمـــاری ھزەک دوای گ

وان پنیـــــازی ئ یــــان گـــــوایکـــــو رایانگبـــــووە، ببیـــــب نلئالمـــــاردانی ت
کــردن بــووە ل پشــەوییکانی ئیرگــون زڤــای لیــوی ل یافــاوە." لڕوی ڕگری"

ــــای عرەب کوت بندەســــتی 27ســــربازییوە ل ســــپدەی  ــــدا، یاف ی ئپیل
و  ڕەشــاشتانــک و  ل الینئیرگــون زڤــای لیــومی. دەســتبج کوتنــی یافــا 

ــا" ــانی یاف ــران  ھــاوەنی  "بریتانییک ــیش و و ھڕەشــکردنیان لوەی تلئبیب
ــکن، برپگیــرا. بم خــۆ  دواوادەی ھۆشــدارینامی گرتنــی یافــا   ل الینب

ری پوە بدەگیرا.  جووەکانن  
بــــوو، ھر لبر ئوە، ھزەکــــانی بریتــــانی بھــــزی چک  ڕاســــتیئوەش 

ە مـردووەک بریان ب ھزەکانمان گرت لوەی پشەوی زیـاتر بـۆ نـو شـار
ـــان دەویســـت؛ ئوان  ـــانی لوە زیاتری بگـــرن. بم خـــۆ دەســـتدارانی بریت
 خوازیاربوون ناوچی ماشیا بگڕتوە بندەستی ئوان. ئم بـۆ مـاوەی دوو

پــگی خۆمــان، ل ھــ نوکــان پمــان داچقانــد، دژە ھــرش لســر  ل ڕۆژ
  رگیز نشکا.دژەھرشی دوژمنمان برپرچ دەدایوە. ھکی ھ

 ١٢٠دژەھرش ھر بردەوامبوو، یککانمان بسر خودی مانشـیدا ل کاتکدا
 ـــان ل ـــ تق کوت. خـــا برگریکم کشـــان. وســـتگی پۆلیســـی ئوێ بب

چـــارەکرا. زیـــان  ھر زووتوشـــھات، لــ  ١٢١مزگوتـــی حســن بگ ڕاســتی
ــدا.  ــداخمان ھ ــدا بی ــزگوتکش نگیشــت. لســر منارەکی ــدی ئو بم ئی

ێ ڕۆژتلئبیـبوە دیـار بـوو. ئوێ  ل ھمـووبیانیی چوارشم ئاکمان 
 نیری دیـــــــموە ســــــنگئــــــاھ ـــــــک بکجــــــار زۆری خکی یژمــــــارەی
سرســوڕھنرەکیان کــرد. ئــاخر بــۆ مــاوەی شــش مانــگ بــوو، ئو تــاوەرە 

 ــیمنــارەیڕ ل وە ڕبیــبلئکانی تقامشــ وە، لکانینشــکبــواری نیشان
  ەس ھات.ڕ، فریادل کۆتاییدابردەدایوە، ھنووکش 

                                                                                       
١٢٠  Manshieh 
١٢١  Hassan Bek Mosque 
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کــی ســامناک قومــا. پــۆل ڕووداوئۆپراســۆنی خــاونکردنوەکدا  ل مــاوەی
عرەبــک دەســتی خۆبدەســتوەدانیان برز کــردوە. کــاتکیش یککمانیــان 

 ڕاکشـالیان نزیکبوونوە، یک ل عرەبکـان دەمـانچی ل فرمانـدەکمان 
 ـــان ل ـــدی و یکجـــ عرەبک ســـاردکرایوە. بم پیاوەکانم و کوشـــتی. ئی

ـــوو  جـــو ـــارکی ئاســـانیش نب ـــدا دەکـــون، ک  ێ لڕبکـــرن و  دەھریبوون
  تۆکردنوەیان بگیرێ.

8  
  
لکاتک دیلگرتن ھبوو، ناوچ ئابوقدراوەک گسک دەدرا و دژەپالمـاری  

وی نخشـــکدا داوای کـــۆنگرەیکی وژ دەســـند، ل بریتانییکـــانیش پرەی
ــــین ڕۆژ ــــگ یکم ــــرد: دوای ســــانک ل برخــــودان و جن ــــان ک نموانیم

نامنووســــــکان، ب خـــــــۆجی و ڕۆژنامنووســــــی بـــــــوو. ڕۆژکــــــۆنگرەی 
 وە لکانیشــدادان پرســیارکوتیان دەکــردین: ڕۆژبینایھ ڕەوە بــەکــانی شــ

ــدانک کوت، زانیارییــان دەربــارەی شــڕ دەویســت. گــولل ھاوەنــ ک بر می
ھر بیست سی گزک ل ژووری کۆ نخشکوە دووربوو. ئوێ دەێ دژە 

ــدک ل موانکــان داوای  ــوو. ھن ــدا ب ــپی خۆی ک المــار لوەپی ڕوونکــردن
 کورتیان لکردین.

ــــارەکم  ــــاری دژە پالم ــــیش برگی زانی ــــوونوەکدا من ــــردنوەی کۆب ل ک
  ندەگرت. 

ــام نزۆک، "بڕــزان،" مــن وا ــا ئاک ــم بانگھشــتمان کــردوون، ت م پگــوتن، "ئ
  نمایشنام و لبارچووی ھرشی ئیرگون زڤای لیومی ببینن."

موویان بوەواقوڕ ھیریان کرد.  مانس  
ـــارکی  ـــب لب ـــوو. ئـــاپۆرای قبقب داڕژان ڕاگواســـتنتلئبی ی شـــادمانیدا ب

شــــا. ھســــتکی شــــقامکان، دروشــــمی دخۆشــــانی ســــرکوتنیان دەک
ترسـک  بسـر ھمـوو –بـوون ل گوللھـاوەنی کوشـندە  بسنوری ئاسـودە
بــوو. ئــاخر یافــا چیــدی نیــدەتوانی ھــرش بکــات  بــاکش -پیــاو، ژن و منــداڵ

پنـاخواز، ک لسـر جـادەوبر لژـر ئاسـمانكی  ب ھزارانسر تلئبیب. 
  اڵ و حای خۆیان. رەقوتقدا دەنوستن، دەیانتوانی بگڕنوە سر م
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 ریتــانی لرەکی بتــی ناوەڕاســت، ڕۆژبارەگــای ســیانــدھرشــی  ڕایگھ ک
 ،ی جووەکـانرخـانکراوەکت دەرەوەی نـاوچ یافای ئیرگـون زڤـای لیـومی ل

ــــــــان،  ــــــــاری نتوە یکگرتووەک ــــــــورەی بی  کی لڕەوشــــــــئمش بگ
کڕەگوڕیشنـاوچ ریتانیـا لزەکـانی بھ وە. وە گـۆڕی و دەبـنکبخـردا ر

  ـــاو ل ـــزە بریتانییکـــان بپت ھ ر، کســــــۆ خست ـــی ســـیش ئوەی ب بـــی ب
نبـادا شـارەک بکوـت بندەســتی  بـۆ ئوەیقـوبرس و ماتـاوە دابزیـن یافـا 

  جووەکان. 
ــوو؛  ــدانوەی عرەبکــان داڕژراب بــۆ  ترســاندنی جووەکــان و د ــدوانم لئ

  و.بم ئوەشیان ھر ب ئنجام بو
ئـــمش وەمـــی ھڕەشـــکانی دەســـتدارە بریتانییکانمـــان ب ئامـــاژەی 

ھشــتا ئیرگــون ب ھزاران گــولل ھــاوەنی دوو تــایبت ب خۆمــان دایوە: "
 مائیلدا ماون. ئرتز ئیسئ ریتانی لی بربازگشتاش سو ھ یئینجی ھ

نیان بب زیانی ل نیگرانی کاریگری بریتانییکان ل کشانوەی ھزەکا
  "زیاتر تگیشتووین. دەی با بریتانییکان بیری لبکنوە.

یلیـان لـالی  دامودەزگا کانی جوو مبـوو بـژنوە. ڕاوندا بشـکمی ئـەک
 مم ئـوازیبشــ ب   متیانــدا بــووین. ئــخزم ل یدیــکســۆنگ ە دمــاد ل

ان داوایـان بـۆ خۆیـانییکان تقینوەکاندا، وستگی پۆلیسی مانشی، ک بریت
ل ــرانکــی ویکقانــدەوەی  دەکــرد، کــردە گردۆت ردو و خاشــاک. بداروپ

ی ڕـــــگبری جــــادەی ســـــرەکی، کارایــــان  ھر دووخــــانوو بخـــــانووی 
، ک ل بـــاری ئو کـــاتھاتووچۆمـــان بـــۆ تلبیـــب داخســـت. بریتانیکـــانیش 

 ل ڕــیایلبوون، ھــیک قوڕســی چــاکردنوە تگیشــتن،  ب "ھــی نــوێ" قــ
کـــرا. ھـــبتک، ھـــک، ســـالمت و لبـــار،  ســـربازانی ئیرگـــونوە چـــاک

  ی ھاگانامان کرد.ڕادەست
ــد  ئیــدی چارەنووســی یافــا ســرمۆر ی کم، "کــۆمیتی ڕۆژکــکــرا. پــاش چن

ــان  ــان دەکــرد، داوای مرجی ــونرایتی دانیشــتووان جماوەکی ــان" ک ن تنگ
ئایـار کی زوشـدا کـرد. ل– تـنج دەوشـی پشکرککی لـوارەی دەسـتپئ ل
 کـــۆمیتی تنگـــان خۆبدەســـتوەداننامی شـــارەکیان واژۆ -عرەبیـــیکدا

 بیـب. شـارەکلئی ھاگانـای ترمانـدەی خـۆجدەستی ف یشتویش گکرد. ئ
  ھاگانا و یککانی ئیرگون بیکوە دەستی بسردا گیرا. ل الین
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9  
ی ڕاپڕینــــببینــــدرێ ک دەستبســــرداگرتنی یافــــا پیوەنــــدی ب  دەکــــرێ وا

جووەکــــان ل دژی دەســــتی بریتانیکــــانوە نبــــ. بم لگۆشــــنیگای 
گــۆترە و  شــتکی. ئــاخر ل ڕاســتیسیاســیی و دیرۆکیــانوە بــ بشــکی 

ــا بر ڕــکوت ــا دەســتیان ل یاف  نبــوو ک بریتانیکــان بھر نرخــک بوواب
 وەک نخشی  بـۆ دی تلئبیب ھر . ئوەش بۆ مخکشان بوو لندەبوو

رواش لشـــــرابوو، ھی  پالنـــــی مانـــــدات دابـــــوو بـــــۆ "دەرچـــــوون و ڕاژەک
ی ئایار ھڕەشـکردن بـوو ل 15سرلنوێ ھاتنوە." مبست ل یافا دوای 

ی  ئایـــار. یافـــا وای نخشـــ بۆکشـــرابوو ک 15تلئبیــب،  نخاســـم دوای 
-کش سـرکوت بکــا. یافـا داردەســتک یـب پکبخـا و ھزەکــانی جـوولتلئب

ــوو ــو داردەســتکی ســرەکیش ب ــۆ  -بک ــی ســرکوتکردنی جــوو، ب وــۆ ھ ب
بکــرن داوای فریادريســی و"سرپرشــتیکردن" ل بریتانیکــان  ئوەی ناچــار

خــۆی، ل  ل کــاتیبــکن. ئم نخشــیش پــوچکرایوە؛ ئــم پاگیشــتین 
  مانگی ئپریلدا پوچی بکینوە. کۆتایی

ســــ ھفــــتی بر ل شکرکشــــی پــــنج دەوت عرەبیــــیکدا،  ل مــــاوەی
ـــر دەســـتی  ـــانی ژ ـــزی ڕاســـتوخۆعرەبک ھ ـــا، ب ی ســـربازی بریتانی
یافا، ب ندراننجکی زیاتر زیاترەوە تربیـب  چلئو قوڕسـتر تـا بۆمبـارانی ت

ی 15نبوو، ئاخۆ  ھزەکانی بریتانیـا بر ل بکن. ئوەش مایی دنیابوون 
شــت. لدەھجــان ب ــار یافای ــا  ئای ــان ت ــکی وتکدا، ھزەکانی بشــکانی دی

  ناوەڕاستی تموزیش مانوە.
بنـن، ک حکـوومتی بریتــانی خـاوەنی قسـی خـۆی دەبــوو، ل اد بم بـا وا

ر دژی ھزکـی ئـم نوەک ھ ئو کـاتی ئایاریشدا ئوی چۆڵ دەکـرد. 15
 واو جیـاواز دەبـوو. بـا لکی ترجلـومکـو ھنگـاین، بدەج دوژمنی تـۆکم

ی ئایــار دەســتپبکین ک میســرییکان ل ئاســمانوە 15دەســتپکی ســپدەی 
 تلئبیبیـــان بۆمبابـــارن کـــرد و ھاتووچۆشـــیان لنوشـــاردا پکخســـت. لو

و  پاپشــت، کرەســـتھزەکانمــان بجـــونین، ھــزی  دەبــوایبارودۆخشــدا 
ک بۆ زۆر لو فیش نی، ئازووقمقمتـر  تک ـرین کبیـب بنلئرەکانی تب

  ندەبوون لوانی دەورەی یافایان دابوو.
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ــاخر غززەش ڕەوشــخــۆ ئمش ھر ھمــوو  ــاوە  ل ڕــیک نبــوو. ئ دەری
زۆر ل یافـــا دوور نبـــوو. ھزەکـــانی میســـری ل غززە دابزیبـــوون، خـــۆ 

ی  ئایـاردا ن ھـزی 15توانی ئاسوودەیانتر ل یافاش دابـبزن. ئـم ل دەیان
  دەریایی و ن ئاسمانیشمان نبوو.
ــــان ــــان  دیســــان پڕجــــووی بیرجیاک ــــان) گلکمانی ــــار(الدەرەک ــــرد.  ڕزگ ک

تلئبیبـــی ل  ب تنیـــاھرشـــکی یافامـــان ل ســـعاتی یـــازدەدا نوەک ھر 
ن قوتارکرد، بکو  پالمـارە پشـوەختکی بارودۆخکی دنیایانی ورانکرد

بگـا ورانمـان بکـا،  پـا بر لوەیئم ک یافای ملندەری ھنای سـرچۆک 
ھمــوو برەکــانی شــڕی جــوولکی ل تکشــکان پاراســت. داگیرکردنــی یافــا 

 ک بوو لکنگی ڕووداویی عیبری.ڕزگاریە چارەنووسسازەکانی جخوازان  
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  30بندی 

  برەبیان 
  

 ــان  10ل ڕاگیانــدم،  دا، برپرســکی ھاگانــا پــی1948مینــی ئایــاری 11ی
زۆرینی دامودەزگا فرمییکـانی جـوو بسـر بدگومـانیی   ل کۆتاییداکوا 

زۆرەکیاندا زابـوون و لسـر ئوە کۆکبـوون، ھر دوای کشـانوەی ھـزی 
دەن. منـیش پمگـوتوە، ئـمش دان ماندات جاڕی حکوومتکی کاتی عیبری ب
 ــ ــین و بب دا دەنــاتیی ــگکش، پشــتیوانی ڕەچــاوکردبو حکــوومت ک نی پ

ــادکرد: "ئگر حکــوومتی  دەکیــن. بم ئوە ھۆشــداریی دژوارەشــم بــۆ زی
 ینــی، ڕۆژجــوو لــاردا جــاڕ14ی ھ ــدرێ، ئوا ل برەبیــانی  ی ئای ی ڕۆژب

  نگی دوژمن بسر تلئبیبدا دەدەن."ەوە فۆکی جڕشممدا یکمین 
ھــزر و بیــری ئــم زیــاتر تیشــکۆی خســتبووە ســر پرەســندەکانی جنگــی 

زۆر ل ل وەمـــان کـــی مان ـــانوە ل بـــاکوور، ل  ســـربخۆیی، جنگ برەک
باشوور، ل وشکانی، ل ئاو و ئاسمانوە خریکبـوو دەرگـاکی بخـرت سـر 

برچاومـدا  ئستم بوو لو پرجووەی ک لگازەرای پشت. لگڵ ئوەشدا 
ــی. ئو ڕدەدا،  وویڕ ی خــاوەنی ســد ھزار ســرە نیــزە بــوو، ڕژــمانمن

دەبـــوو؛  کـــی نـــوێ برپـــاڕژم؛ ل شـــون ورانکشـــیدا خریکبـــوو ڕووخـــا
ــــرین، ک کوتبــــووە نوچــــای نتوەیک دەبــــوژایوە؛ نتوەیکــــی زۆر د

  ایک بووەوە.نۆژەنوە لد یی، لوران
 ــی ل ــدا نبــوو، ک بــوژانوەی ســربخۆیی نتوەیــی عیبری ھــیچ گومــانی ت

پشـــین بـــوو. نتوەیک دوای   ئـــادەمیزاددا بـــ ل مـــژوویوەچکمانـــدا 
ــــازادی و شکســــتی ھســــانوەی  ــــ، نتوەیک  کیل وتئ دەربر کراب

ر گـۆی زەویـدا ئـاوارە و دەربسزار ساڵ بی دوو ھئـاخر نزیک ،ر بـووب
وایلھـاتبوو، ئــاوارەیی لگڵ خونیــدا تـکڵ ببــوو؛ ئیــدی ھنــووک، ل نوەی 
حفتا و یکی تاراوگدا، ئو گل ئاوارەی دەگڕتوە سر زد و نیشـتمانی 

ــــــپ ــــــرەی گڕان و  خــــــۆی. گڕان سیروســــــمرەک کۆتایی ھــــــات. زنجی
گ وەکتدەری داخرا و نوە نیشتماندەربدایک ب ڕایی لل بوو.ک  



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

546 

نوەیکـدا،  ل مـاوەیپڕجووی گڕانوە یاوەری پڕجووی بوژانوەی بوو. 
لنو گلی جوودا پرەسـندنکان بشـوەیک بـوون، ک ھـزی پیـداکرد و 

 گــــانتی بر دەســــمــــبھ ک، لچ گــــاری ڕدەســــتی دایڕی، نیــــری باپ
ـــی دوور ـــای ســـا چوســـاندنوەی ســـر مل ـــدا. ئ نـــد فچ ـــاراوگ کانی  ت

 کشـکان. بتی و تسـووکای بـوون لوە، پاندەبـر نژ بـوون، ھدوورودر
براوردیــش، ئــای ک ســاکانی بــووژانوە، بگــوڕکوتن، دەســتدانچک و 
ھسـانوە چنـد کــورت بـوون.  ئـاخر مــژوو لگڵ تۆمـارەکی ھاوترتیــب 

  نبوو.
 ،مموی شــشــ وتــلکــار، 15ی ڕ مــن چــووم نــو وســتگی نھنــی ی ئای

ی ئیرگون زڤـای لیـومی ک ل نـوجرگی تلئبـب، ل برامـبر پـارکی ڕادیۆ
ــدا  ــو ھاوڕکانم نــن ل ــاخر م ــرد. ئ ــوو. ھســتم ب ترســولرز ندەک ــایردا ب م

دا ک دەنگی برخودان و ئازادی بـوو، ڕادیۆبووم، ل"مای خۆم" ل وستگی 
ـــوو ل ھمـــوو شـــا ـــدا دەبیســـترا. بم ســـانکیش ب رو الدکـــانی وتکمان

  شکۆی  ئو سعات ھژاندمی:
"دوای سانکی دوورودرژ ل جنگی ژرزەمینییـدا،" (مـن وام ب گوگرەکـان 
ـــدا،  گـــوت)، "ســـانک ل چوســـاندنوە و ژانوناســـۆری فیزیکـــی و دەروونیی

ــاو دی نــو دویــاخیبووان ب شــوکران بژــری ســرلو، نــزا و درو ــان ل پن ی
فڕەی لدر زەمـانوە ک  ئوەدا دژی چوسنر وەستانوە؛ بو پیرۆزی و

 میشڕێڕۆژباوباپیارانمان ھب ڕ  ە پیرۆزەکانیـان پـو  فر بکـردوون. ھ
ش بوو، ئوان یکمـین جـار تـامی میوەکـانی وەرزیـان کـردووە. ەو پیرۆزیو

ی پیـرۆزە، میـوەیکی ۆژکـڕی جژن و پشووە، ڕۆژی ب ڕاستئمۆش ھر 
 ـــری ل ـــان. برخـــودانی عیب ـــراو لبرچاوم ـــار و بین ـــوی دی  1948-1944ن

ـــرا، ئوەش  ـــرۆز ک ـــاخیبوونی (ھاشـــومۆنیان)،  ل دوایبســـرکوتوویی پی ی
 وە لوســـــاندنتی چوێ. دەســـــربکـــــوو، ســـــ ـــــک ب ـــــین یاخیبون یکم

ندرا، لکشــكمانــدا تکتو نــدرا؛ لڕەگوڕیشــکوە دەرھبــاری  وەشــا وھ
بـوو.  ھناوی جنگکی خوناویدا لدایک کرا. دەوتی ئیسائیل ل تفروتونا

  ی پانوپۆڕی گڕانوەی ئاپۆرای خک بۆ زایۆن لدرا.ڕگا
بنــاغ"-ــاغ لــدرا. قۆنــاخکی جنگــی  ڕاســتقینبــۆ ســربخۆیکی  -تنھــا بن

بـــۆ زـــدەکی، بـــۆ ئـــازادی، جنگـــی  گڕانوەی گلـــی پیـــرۆزی ئســـائیل 



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

547 

ــــودا بــــۆ  ــــی پیــــرۆزی ئیســــائیلی پیمانپــــدراوی خ ــــاوەدانکردنوەی وت ئ
  ھات. بم ھر بتھا یک قۆناغ... خاوەنکانی کۆتایی

"م ڕەنــگنھــا بش "تکترپــابوو. دەوائیل بتــی ئیســ١٢٢"دەو  :کــایھات
و ئاگر بنن، بو خونژانو ب ب ،و گـۆلمکی نبـانی. ئـاخر و قور ناسـۆرچ

ــانت، ھنــووکش  ــ. تن ــوان  بر لوەیندەکــرا شــتکی دیــک ب دەوت بت
دامزراوە نیشــتمانیی فرمییکــان دابمزرنــ، ئو ناچــاربوو بجنگــ یــان 

 ل ــــــ ــــــوونوی دوژمــــــن ئھریمنکــــــان و جردە ڕووبڕووبردەوام ب ب
ــــــۆی ھۆشــــــدارینامیک  ــــــاتی خ ــــــان، ک ی ســــــرۆکک ل الینخونخۆرەک

ـــاس ماســـاریک درای نتوەکی، ئمش دوای ســـ  ١٢٣فیلســـووفوە، تۆم
وسـتگی برچـاوەکی  ل بردەمسد ساڵ ل کـۆیالیتی ئـازاد بـوون، ئو 

ســخت دەوتــک ھــاوتیی شـادمانکانی کــرد: " ووی دەمــی لڕ(پـراگ)ەوە 
، ستیشدال ڕا." دابمزرنی؛ بم لوەش سختر درژەپدان و پاراستنیتی

بۆ ئم سخت بوو دەوتمـان دابمزرنـین. بدەیـان ل نوەکـان و ملیۆنـان 
دەربدەری  ب ناچــاریکــی  کوشــتارگ بــۆ ئوی دیــک، ل وتل ئاوارەکــان 

ــــدانی کوشــــندەدا  ــــی کــــران، دەســــتبج ســــوتندران و ل زین وتــــی غریب
 مئاخنــــدران؛ ئــــدەبــــوای  مــــژین؛ ئــــوی نــــامرادی بچپتــــا ویســــتمان ب

ــــــادارکردنوەیکی  ــــــودە-ئاگ ــــــوو شزۆر جــــــاران بھ ــــــامبران و  -دەب پی
ەنجــی وەچکــانی پشــنگ و ڕپشــبینیکران ھبــوو؛ پویســتمان ب ئــارەق و 

 منین؛ ئــکبشــکڕیبــاین تــا دوژمــن تراپ دەبــوای مبــوو؛ ئــران ھــنزردام
دەبوای  ،بووایدارەمان ھسو دەبوایدەری ئدیـو زەریاکـان ببـوواین، دەرب

بدیـل گیرابــاین و خرابـاین نــو قفزی چپک، ھمـوو ئو شــتان پویســت 
ـــوون  ـــۆ ئوەیب ـــاغی، شـــش ســـد ھزار جـــوو ل  ب بگیشـــتباین ئو قۆن

ــنوە، ک دەســتی  ــن و ڕاســتوخۆنیشــتنماندا بمن ی چوســاندەوە بدەربن
ـــری  ـــ لبشـــکی و ھر ھـــیچســـربخۆیی عیب ـــدەن، ک  تکدا جـــاڕنب ب

.ریشی ھی خۆمانبرلس  
                                                                                       

ەویان کە دەستی   ١٢٢ ر دروشمی  ئیرگون زڤای لیومی بوو، باسکی راست "تەنھا بەم رەنگە" ئەفسانەیەکی ژ
نەرەکەی تەوە بۆ دامەزر سقان  لە    دایووە چەک. ئەم داردەستەش دەگەڕ ا سەر ئ ، ڤالدیمیر ژابۆتنسکی، ئەو ت

زرا، ئەو گەلی جوولەکەی الیەن جووە فەرمییەکان رکرد کە دەب بۆ سەربەستی نەتەوەییان بجەنگن،  ەوە دەەب ف
شبینییەکەشی بە   دروستی ھاتە دی. ھەر "تەنھا بەم جۆرە" ش دەگەنە ئامانجەکەیان. پ

١٢٣  Thomas Masaryk )1850-1937لۆڤاک، لە   )  فەیلە ەتوانی چیکۆس اس و سیاس ن ووف، کۆمە س
. ەتی چیکۆسلۆڤاکیا. وەرگ نەر و یەکەمین سەرۆکی دەو   ماوەی جەنگی یەکەمی جیھان بووە دامەزر
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 ختترە کوە سـشـتاش لم ھب .بـتی خۆمان ھخت بوو دەوس ،ب"
برن. ھر  بیپارزین. ئم ب دوژمنگلک دەورەدراوین، خوازیـارن لناومـان

 مــان دوژمنــیش کوخۆھوخۆ  ڕاســتزی، ناڕاســتب مر دەســتی ئــســل
ھت ڕۆژت و نۆکرەکـــانی ل بـــاکوور و باشـــوور و چ ل ڕـــیھوـــدەدا 

کـی شـڕدا وەمان لنو ئـاگر و چەدوڕۆژبینقاقامان بگرێ. دەوتی یک 
ئوەی دیــنگی یکمــی دەوتکمــان دەبــ ســرکوتوان  ھر لبرۆنــا. ڕ

دابنـــدرێ، ســـرکوتنکی تواو لو شــــڕەی بـــای بســـر تواوی وتــــدا 
م ســرکوتنش، ک ببـ ئوە، ئــم ن سربسـتیمان دەبــ کشـاوە. بـۆ ئ

 بـــۆ ئوەیجۆرــک،  ل ھمــوون ژیــان، ئوا پویســتمان ب چک؛ چکــک 
 ب درـژیوت  بـۆ ئوەیین، ڕاو بنـلدوژمنی بدەینوە، تاکو پالماردەران 

 ی لکزین.ڕووخاو پانیین و خاپوورکردن بپار  
پویسـتی ب چککـی  ل ئـمچکش، ھر یکـک  "ل گلۆ، سرباری ئو 

دیــک ھی، چکــی گیــان و ورە؛ چکــک وابکــات برگ بگــرین و پــ لســر 
ی کـورەوری و شکســت کاتییکــان ڕووبڕووزەمـین دابکــوتین؛ چکـک پــی 

ـــــــا  ـــــــی شـــــــلگیران ت ـــــــنوە؛ برگگریک ـــــــوو گف و ڕووبڕووببی ی ھم
ــنوە. ئگر ــدنک ببی ــی  ڕۆژ ل مــاوەی ھختان ــدەدا زر ــانی ئاین و ھفتک

ـــــــراوەکش  ـــــــوانین چک پیرۆزک ـــــــوژنینوە، ئوا دەت نتوە نمـــــــرەک بب
بخیـنوە و ئـازادی و ئاشـتی بـۆ نتوە و  بدەستبنین تا دوژمنی پ دوور

  نیشتمانکمان بگڕنینوە.
ت دوای بنـــانم، تب" تـــمم ھکانی ئوتنرکوتنی ســـر-شدیـــارکھ 

ــــم  -دەشــــب ســــربکوین ــــئ ــــی ل ھر دەب ــــایکی مرۆی ڕادەبدەر  توان
لپنــاوی مــانوەی ســربخۆییدا، لپنــاو ئــازادی وتکمانــدا خرج بکیــن. 

م  جــارێ لــز و  ھھم بائیل ھنگیــی ئیســباســکی ج ویســتوە، پرایــیب
ئـــــــــازادی ب ن مئ بـــــــــب یـــــــــن، چـــــــــونکورە بکگ  دەســـــــــتدێ و ن 

...نشمان دەمکنیشتمان  
ئـــم پویســـتمان ب سیاســـتکی ھۆشـــمندانی دەرەکـــی دەبـــ بـــۆ ئوەی 
ــامی  ــ جاڕن ــازاد بکیــن و دەوتکشــمان بردەوام بــ. دەب وتکمــان ئ

ـــ ئو دەرفت  ب ڕاســـتســـربخۆییمان  ـــم دەب ـــین. ئ دەســـتوەربگ ل 
ــان ــانی ی ــانت یک بریت ــدە تن ــن: ھرچن ــ  ندەی ــانی پ ھر ســربازکی بی
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لسر خاکی وتکمان دابن، ئوا سـروەری سـربخۆییمان ھیچـی پـوە 
نامن، تنھا نیازمنـدی دەمنـ، بـۆ ئوەی نیازمنـدییکش بتواوی بدی 
ــانی  بنــین، دەبــ ئامــادەی برخــودان بــین، جنــگکش نوەک ھر ل گۆڕەپ

ودەوتیشـدا. دووھمـین شـتیش، ئـم شڕدا بـ، بکـو لسـر گۆڕەپـانی ن
دەب بنمای پیوەندی ئاوگۆڕکردن لگڵ نتوەکـانی جیھانـدا دابمزرنـین 

ــان  و بشــیان ــاب بخۆمــان خۆم ــن. نــاب چیــدیک ن  ڕیســواپــارزین. ن بکی
ـــــا ـــــۆڕینوە خۆبدەســـــتوەدان و نخاتروخۆتر(جیاک ـــــ گ ـــــ. دەب ری) بمن

کۆمک. دۆسـتایتی   دوژمنایتی. کۆمک بن) ھب. دوژمنایتی ب(دانوستا
  دەب ھر ب دۆستایتی پاداشت بدرتوە....

تگیشتن لنو خۆمـان و ھمـوو  "ئم دەب باوەش بۆ دۆستایتی و لیک
ـــان  ١٢٤نتوەیکـــدا ـــز ی ھـــان بچـــووک، ب ـــ ی ـــنوە، ئوســـا چ گورە ب بکی

دان ب خۆییماند زەبـــــوون، نزیـــــک یـــــان دوور، کربو پشـــــتی ســـــ ا بنـــــ
ـــم برژەوەنـــدی و میلـــی لســـر  بـــوژانوەی نتوەییمـــان بگـــرێ، وەک ئ

.بوەکاندا ھتوان نتی و ئاشتی نودەوروەری ندادپ  
ــین کــۆگی  ــی. یکم ــی دەرەوە کمبــایختر نی ــاوەخۆش ل ھ "سیاســتی ن
سیســاتکش گڕانوەی بــۆ زایــۆن. کشــتی! بــۆ خــاتری خــوا لــگڕن بــا 

ن کڕگموەزەلــی بــین. لــــی و تمبن دیلــی تڕگملــ !بــلمان ھشــتیگ
قسی پوچ و بتاڵ دەربـارەی توانسـتی تـوانوە و ھمـژین بـین. لـمگڕن 
ــاخر  ــرا! ئ ــرا! خ ین. خــد بکــر ــاوی ئوەی پیــدەگوترێ فرمــان، کۆتوبن لپن

.. ئـم ئسـتا نتوەکمان کاتی بدەسـتوە نمـاوە! سـدان و ھزاران بـنن.
 نـدە بوان بو ئ مدەی ئـمـان دایـن؛ سـپکی مـان و نڕی شرگو جنل

مان لککوەی خنانرایی ھر خستیشکۆ خستن .تاراوگ  
 ــ ــ، دەســتک ب ــ دادپروەری بادەســت ب "لنــو نیشتمانکشــماندا دەب

مکاری ھسـت شـدا نـابول .تاندا بشکموو دەسر ھسوەزیـر و ب .بـ
گزیرەکــان دەبــ خزمتکــاری نتوە بــن و بســریاندا نبــن کگــا. لوــدا 

ھــاوتی یــان –نــاب چوســاندنوە ھبــ. ل وتکمانــدا نــاب ھــیچ پیاوــک 
گانب- کی لنـوانھ روەردە و  برسـی بکـرێ، نـابپ و ل بـر نژوور سـ

                                                                                       
ت لە  ١٢٤ رەدا مەبەس ەی  ل ی وش ان و  nationنەتەوە کە وەرگ ک تەوە، بە اگر یەتیەکەی ن ۆمە ا ک ، ھەر وات

ەتی نەتەوەیی ەتە، دەو .مبەست دەو   . وەرگ
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ــ ــوە ب ــرێ. دەی، ئ ــبش بک رەتایش بــی ســ ــان ل فرکردن اری غــوربتی خۆت
باکیشـ ب بردەوامـی دەبـ برچاوتـان ل  ڕسـابکوـتوە، ئم  میسـر بیـر

بکـــاتوە.  ڕۆشـــنپیوەنـــدییکان لگڵ غریـــب و الیـــدەکانی نـــو نیشـــتماندا 
دا بگڕــــــین. ڕەوایتیــــــو  ڕاســـــتیبــــــوون، ھر دەبــــــ بدوای  ڕســـــتڕێ

مـان ڕبریکانی نوخۆمانـدا پیوەنـد بوون ئو سرەتایی، دەبـ لستڕاڕ
...ب  

ئیرگـون زڤــای لیــومی لنــو ســنوورەکانی دەوتــی ســربخۆی عیبریــدا، واز 
لبــاری ژرزەمینیــی دنــ. ئــم چووبــووین ژــر زەمــین، ئــم ل ژرزەمینــدا 

شــقک ل چوســانوە  بــۆ ئوەی، ڕاپڕیــنلبــن دەســتی چوســنردا 
ش برھســــتیکمان لســــر ھق بــــوو. یب ڕاســــتبـــدەین و بیــــوخنین. 

 .یماندا ھککی نیشــتمانشــب مــان لتی عیبریاندەســ مــ ــووکش ئ ھن
 دا کشو بسالڕ بش قـانونی -و قانونی عیبری ھمئت ڕەوایو ل- 

ئیدی پویست ب باری ژرزەمینـی عیبرییـان ناکـا. ل نـو دەوتـی ئیسـائیلدا 
باز و بنیـــاتنر. رـــز ل حکـــوومتکی دەگـــرین، چـــونک ئـــم دەبیـــن ســـر

...تی خۆمانت، حکوومحکووم  
ــــ دەبــــ لبیرمــــان نچــــ، ک ھشــــتا  "دەوتــــی ئیســــائیل ســــریھدا، ل

نکــراوە. جنــگک بردەوام، ئــوەش دەزانــن،  ڕزگــاروتکمــان بتواوی 
وە ھر سـووپای ک وتی جنگاوەرانی ئیرگون وشی بۆش و بتاڵ نین: ئ

دای؛  ل شـڕ انی دەوتکیتی. بۆی ھنووکعیبریی بیاردەری سنوورەک
ل ئایندەشدا ھروا دەب. خواوەند وتی وەک یکیک پبخشیوین. ھوـی 

ھر تــاوان بکــو کفــر و لباربردنیشــ.  ب تنیــاپارچپــارچکردنی نوەک 
ســرلبری وتکــدا ننــ، ئوا  دان ب مــافی سروشــتیمان ل ھر کســک

پارچیکیشــیدا نــان. ئــم نــاب ھرگیــز ئو مــاف  ل ھــیچدان ب مافکمــان 
ـــــ بردەوام چاومـــــان لســـــر  ـــــم دەب ـــــن. ئ سروشـــــتی فرامـــــۆش بکی

.یار بواوعکی تخۆیربس  
ل مائیل، ئــربازانی ئیســتــی عیبــری، ســتیــانی دەوی ھاووەڕاســتی  "ئن

ــن. جنگ ــان دای ــاتوانین ب قــایلکردن، ڕۆژک ــم ن ــی ســختمان ل پشــن... ئ ان
دەکـرێ  ئاشتی ل ک یئاشـتی' ھ' شـنک چنھـا یین. ئـاخر تدوژنمـان بکـ
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بلینکییــر ــش ئاشــتی گۆڕســتان، ئاشــتی ت ــدا ١٢٥بکــدرێ، ئوی . لدڵ و دەرون
ــم ھر برگ د ــاخر ئ ــاتریش ب. ئ ــازاب و ئامــادەی کــورەوەری زی ەگــرین. ئ

 و پشـــتی الوە عیبـــریوە دەگـــرێ؛ ئبـــازن دەســـتمان بروەردگـــاری مپ
 ١٢٦ئازاکــان دەگــرێ، پشــتی ئــازایتی دایــک عیبرییکــان ئوانی وەک (ھانــا)

ی خودا.ڕۆقوربانیگ خشیوەتکانی ب  
"ئوەش ئی برایان، خزانی برخـودان، ئرێ لبیرتـان چـۆن دەسـتتانپکرد؟ 

ش دەنـران، رەتـدەکرانوە، وڕاوەدورد؟ ئـوە تنھـابوون و بچی دەستتان پک
ـــزران و ب الســـار  مدەبق وە  لکـــی قـــوووایب ـــوە بم ئدەدران. ب

 دا؛ ئاخنـدرانوە ندەسـتم خۆتـان بدران بنجشـکزین؛ ئبنگان و نج
ی کران کچـ نکران؛ وتبدەر کونجی زیندان بم نکوزانوە و دەستمۆ

 م بدارە، بتـی سـر پسـ زۆر بـردرانـوە بشـکا؛  ئکنگیان و ورەتان ت
ــۆرانیوە  ــژوودا ڕگســروود و گ م ــان ل ــوە الپڕەی نمریت ی. ئــ ــان دەب ت

  تۆمارکرد...
ئاکـامی  ب تنیـا"بم لـگڕن بـا بـۆ مـاوەیک بیـر ل جنـگ بکیـنوە، ھر 

ووســمان دەدا. ئـــم دەبــ بڕـــی جنــگکی بیــار لســـر قدەر و چارەن
 ی لوانی ئبازانی خوداوەنـد، ئی سۆین. ئنگ بخۆمان بۆ گۆڕەپانی ج
ــا یــاخیبووانی  ــی (کنعــان) ت ــاوان درینکنــان و بزنران ــان و ورەی پ گی
(جودا)تان تدای. ئـم ب یـاوەری گیـانی ئوانی نتوەکمانیـان بوژانـدەوە، 

و گیـانی (زیــڤ بین ب (لــدۆرــف ترومپجوز) ،(مــاکس نــۆرداو) ،(رتــزلن ھیــام
 تی عیبـــری (زیـــڤ ژاۆتنســـکی) دەڕۆیــــنوانرەوەی پـــامـــامۆتکی نـــۆژەنک

مزنـی عیبـری  پشوە. ئم بیاوەری گیانی  دایڤید رازیـل، فرمانـدەی ھرە
 انمـــان،  گیـــانی دۆڤ گـــرەنر، یکـــ ل ســـبازانی عیبـــری ھنگـــاوڕۆژئو 

ــن. ئــم ــان و ورەی ئو پادەن ــی ســدارە  ب گی وانــانی چــوون ســر پت
دەچین جنگ، ئو کسـانی ل مرگیـان بـردەوە. ھروەھـا ئـم ب یـاوەری 
گیـــانی ملیۆنـــان ل شـــھیدەکانمان، بـــاب و باپیرانمـــان ک لســـر بیروڕایـــان 

نران، بدران و ســوتنجشــکئ یــاوەری گیــانی بــرا کوژراوەکانمــان و منــدا 
ش بـــۆ ڕزگـــاریگیرۆدەکــان، دەڕۆیـــن. دەبـــ لم جنـــگدا دوژمــن بشـــکنین، 

                                                                                       
١٢٥  Treblinki     کی ۆ خە دا ب یە کە نازییەکان لەمیانەی جەنگی دووھەمی جیھان : ناوی ئەو ئۆردوگا زۆرەمل

تی وارشۆ دروستڕۆجوو لە گوندی تریبلینکا لە باکووری    کردبوو. ژھە
١٢٦   Hanna  
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بـــزار  نـــانوڕاوەدوگلکمـــان بدەســـت بنـــین، ئوانی ل  تـــونی مرگ و 
  و دادپروەرین..." ڕەوایتیبوون، ئوان تنھا تنوی ئازادین، تنوی 

          
بیانیشـدا  وون. لھۆڵ بـ دا چوومدەر. شقامکانی تلئبیب چۆڵ ول شو

  شارەک ل ھواوە بۆمباران کرا.
کی جــوو گویــان ل مــان پیــانگوتم، نــزیکی ھمــوو مــاھاوڕکان ئو کــات

ل م بــوو ککر دووانبژشــم کردبــوو، منــیش شــوکرانشکبــووم،  ڕادیــۆ پ
.کم ھاندابکانم خوت کو بب  

. ھـیچ کای رەش و تاریـتاریکایی بسـر ھمـوو الیک بـاکش بـوو. سـرتاپ
 نر خـوشـتا ھھ .ردەوام دەبـب کبـوو. تاریکسـتانکیش نچرای تروسک
و دەڕژندرێ. بم خۆ لودیوی ژانوناسۆر و تاریکستاندا، شـبقی کـازیوە 

و دڕ ب ـوەیڕنگاومــان  برەو ئــازادی ھتی بکــۆیالی ل متــاریکی دەدا. ئــ
  ھدێ. ڕۆژدەنا. سبینش 

  جارکی دیک مندا جووەکان دەکونوە پکنین. ئیدی
  
  

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

553 

   
   ٣١بندی 

  دانواند ی نوازشمانسر
  

ــی دژی دەســتی مانــدات ل ئرتــز  ــژووی یــاخیبوونی جووەکــان نی وە مئ
 کائیلدا. ئاخر یاخیبونوەک -ئیسڕیننڕاپ کدارییچ وخۆکـو ڕاستب ،ک
امــانی دیرۆکیــدا ڕ دا ســریھندا. ل١٩٤٤ل  -نیـاخیبوونی گیــانی و سیاســیا

 ل کــاخیبوون ــابوو، ١٩٢٠ی ــاتیدا برپ ژابۆتنســکی یکمــین گــوللی  ئو ک
برگـــری ل ئۆرشـــلیم، ل شـــارە دـــرینکدا تقانـــد. ھرچنـــدە ئامـــانجی 

 ــ ــوو، ل ــاژاوەچیکی عرەب ب ــمبر  ڕاســتوخۆدەســتبجی تقک، ئ و  ڕژ
ئیـــــدی بیـــــارکی ھۆڤیـــــان بســـــر ژابۆنســـــکی درا و پـــــالنکی کوت، 
ــــان برندا. ڕگاشونکوتوانیشــــی  ــــاوەیکی چــــارەگ ســــدەیک، ک  ل م

ــز ڕووداوبدوای  ــاوەوەی ئرت ــاخیبوون ل ن ــاردەی بژمــاری ی ەکدا ھــات، دی
ئیسائیل و دەرەوەیدا ب گۆرانی و کردار، ب بیر و خۆپیشاندان، ب گاسـن و 

ــا  ــیوە  اتیئو کــتفنــگ ت ــاخیبوونک بوپڕی گرمی الیکوە  ل ھمــووی
ک ب ڕەوشــدا، ١٩٤٧و١٩٤٤ســریھدا، ھبــوو. ل مــاوەی نــوان ســاکانی 

  ڕاپڕینکی چکداری دژی دەستی بریتانی وەرگڕا.
 .دیرۆکی ئیرگون زڤای لیـومی بـ بش وەنمکخـراوئرزەمینیـی بـۆ ڕی ژ

ئیرگــون زڤــای لیــومی ل ئرتــز ئیســـائیلدا بر ل  دەگــوترا ئــازادی، ک پــی
یاخیبوون چکدارییک سانکی زۆر پشتر ل خباتدا بـوو. دەکـرێ برایـی 
ئیرگون زڤای لیومی بۆ لشکر (قۆشن، ئوردوی سووپا)ی جـوو بگڕـتوە، 

 جنگی یکمی جیھانیدا دایـان ل ماوەیک ژابۆتنسکی و جۆزف ترەمپلدۆر 
  بوو. ١٢٧ئو کانیاوەی بووە دەراوی ئیرگون، بیتار. مزراند

 کی 1938لرشـتداران، ھدانی دەسـدنکی دیار، برەبع کۆم دا، کات
یان  کردە سر جووەکان، ئیرگون زڤای لیومی لژـر سـرکردایتی ڕکخراو

ی دایڤیــــد رازیلــــدا، ڕاســــتوخۆبــــای ڤالدیمیــــر ژابۆتنســــکی و فرمانــــدەیی 
                                                                                       

١٢٧  Betar   کی لە وو، کە ژابۆتنس ۆنیزم ب تی زای ڤیژیۆنس ی ر زووتنەوەی الوان د.  دا ،1923، ب دایمەزران
  وەرگ
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ی گردەبــــانی نوانــــد: ئوان دژی میراتــــی بۆمــــاوەیی تــــاراوگ کردەوەیکــــ
یاخیبوون و سیاستی "دانبخۆداگرتنیان" شکاند و کوتن باری ھمتبـردن.  
پـــاوانتی و گیانفیـــدایی خســـتی ئو جنگـــاوەرە براییـــان بـــوو، ئوانی 

گنی دواتریان بۆ یاخیبووان خۆشکرد.ڕی سا  
ــاخیبو ــژووی ی م ــونم نمــن ن ــا ن وونک و نھــی ئیرگ وســیوەتوە. ھروەھ

ی چکداریشــم تۆمــار کــردووە، تنــانت باســی ڕاپڕینــی ڕاســتوخۆدیرۆکــی 
ھمـــوو ھۆکارەکـــانی پاشـــخانی یاخیبوونکشـــم نکـــردووە، یـــاخود ھمـــوو 
ئوانی دەستیان تدا ھبووە. زۆرن ئو کسانی ناوم نھناون، ھشـتاش 

ـــ ـــاوگلکن دەب ـــانت ئوان ن ـــدا تۆمـــار بکـــرن. تن ـــادەوەری گلکمان  ل ی
ب مـن  -زۆریشـیان لژـر پشـناوی ژرزەمینییـدان–ئوانی ناویشم ھناون 

چردەیکــی شـــت ناوازەکــانم نووســیوە، ک دەکـــرێ زۆر شــتی دیـــک  تنیــا
دەربـــارەی خۆیـــان و کردەوەکانیـــان بنووســـرێ. ئـــاخر خـــۆ مـــن ن مـــژووم 

ـــیبنووســـیوەتوە ن خۆشـــم  ـــانت ونیک ـــداوەتوە تن گشتیشـــم  وە ھ
ە ھرە گرنگکــانی ئو ڕووداوچنــد بنــدکی کمــی  ب تنیــاکشــاب. مــن 

  یادەوەریی کسیکانم ھناونتوە. قۆناغی
ی چکــداری ڕاپڕینــمــژووی ســرلبری یــاخیبوونک، مــژووی ئیرگــون و 

ی، ھر دەبـ ڕاسـتیوەی دژی دەستی ماندات، ھشتا دەب بنوسـرتوە. ئ
ھر بکـــرێ و بیـــر بخـــرتوە.  نمایشـــکی ئـــازادیخوازانی گلکمـــان تۆمـــار

ـــان ڕ ب ڕگـــایک ل کســـک ـــوونوەی عیبری ـــی  راب ـــۆ بھزکردن ـــان ب گاک
 کردن بــووب، دەبــ جــپنجی دیــارڕزگــاریتکۆشــاب و ھاوکــاری خبــاتی 

ــاد ــدەن م بکــرێ و ی ــادادپروەریکی بکــرتوە. ئوەی ئــم پی ــژوو، ئوە ن
برچاوانی. ئـاخر خـۆ مـژوو، نخاسـم ھر کاتبنـدی جنـگ و یـاخیبوون، 
 .ــی ــوون، نی ــانی ک پشــنگ ب ــد کســ کم ــانی ئو چن ــارکردنی ناوەک تۆم

ـــزی  ل الین"لھاتووەکـــان"،  ل الینک ئوەی، کـــاری ســـرەکی ڕاســـتی ری
ــان،  ــان لگڵ ســربازە ون ل الینپلدارەک ــمگڕن خۆم ــراوە. ل ــانوە ک ک

بکیـــنوە. کاتبنـــدی خبـــاتی جـــوو بـــۆ  ئو نـــاداپروەرییی مـــژوو ئاشـــت
ــ ســرلبری بنو ــازادی دەب ــان وئ ــنگڕن ئوانی کارەکی ــا ل ســرتوە. ب
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ــاوە  ــت "پی لسرشــان بــوو، ســربازە ونکــان بمرەدی چارەنووســی کۆھل
"کزمانستندە ببچن.  ١٢٨ھۆشم  

مـن دنیــام ســرجم تۆمــاری یـاخیبوون دەنووســرتوە. بــۆ گلکمــان زۆر 
ــوون ــاوی دادپروەری و نم ــارەش ھر لپن ــ ئم ک ــرێ، وەنب  گــرنگ وا بک

ــا  ــایخ، بــۆ پروەردەی خــک، ت پھنــانوەی بــ، بکــو بــۆ ئاینــدە زۆر بب
ــازاد  ــاوانی ئ ــم ب ڕەفتــاروەک پی ــونن. ئ ــانی زەبروز بن ــدا وــ نــو جیھ ەنگ

ــی  ــاندا نتوەیک ــاتکیش لو جیھ ــووین، ک ــدا ب ــدانی دڕندایتی ــووین، ل می ب
مزن ھســت ب ئاســوودەیی ســربخۆیی ئاینــدەکی نکــا، تــۆبی نتوە 

  ی خۆیان بن؟ ڕەوشبچووککان چند پویستی چاودری 
ئــــم نتوەیکـــــی بچـــــووکین، ک بنمــــای سربســـــتی خـــــۆی داڕشـــــت. 

مان زۆرن؛ دۆستکانیشمان زۆر کم. ئاخر ک دەزانـ سـبین دوژمنکانیش
وەمان  چیمــــان لــــرکوتکردنســــ ــــویــــانیش ھب ــــدە کــــ ،ومــــدەق
  نادرتوە؟

ســـرکوتنکی، دەبـــ بـــۆ ئاینـــدەیکی  ڕاســـتیمـــژووی یـــاخیبوونک و 
مان ب. دەب فرمان بکا ھرگیـز ھیـواباو نبـین، بتـایبت ل ڕبرنزانراو 

ھلـــومرجی کۆیالیتیـــدا. بـــۆ نتوەیک، کـــۆیلکردن، بئومـــدی، بزیــــن، 
فالکت، چوونسر خرەندی داڕمان، دەکرێ ھشـتاش وا ل یاخیبووەکـانی 
بکا لھمبر قدەرەکی راببنوە و دیسان ژیانکی دیکیـان بـتوەبر. کم 

و، پشـتگوخراو، نـراو، پڕاوزخـراڕاوەدودژی زۆر. زەبوون برامبر بھـز. 
دوورخراو، چی لبن سری ئواندای؟ بـ چکـی؟ ئوان گر پویسـت بکـا 

بــوونی  لوە. نســنــارن ھ ــز؟ ئوان دەک ــوونی ھ ــنوە داخــوازن. نب دوژم
 .رکـردنشـق و فم کرخـوداننیـائامادەکـاری؟ خـودی بت مـوو گیــان  بھ

، دەشـب ئامـادەی گیـان (رۆحیانت) دەب خۆی بۆ پشـنگکی ترخـان بکـا
بختکــــردنیش بــــ. لوانی ھر ئم تــــاک مرجک بــــ. بــــاقی شــــتکانی 
دیکش ھر بخۆیان دن بردەست. خۆ ئگر تۆ سندان (خۆشویستی بـۆ 

                                                                                       
ازدە. (   ١٢٨ اردە و پ ی چ ۆیەم بەش انە ن ورەتی تەوراتی اژەیە  بە س وو،   -14ئام نە ھەب ۆ کی بچک ار لەوێ ش

ی لە       یەک وقەی دان و قە اب دابوو. ئ ان پەی ایەک لە دژی ا. پاش دا دەژی ی ت ی کەم كیك بەردا خە ۆ   بەرام ب
تکرد.  ان دروس کی ھەژار بە -15گەمارۆدانی او دا پی ۆی  لەو اوەزی خ اوەکە بە ئ ا. پی مەند دەژی م ھۆش

نا.)  شارەکەی رزگار م کەسیش ناوی ئەو پیاوە بەستەزمانەی نەھ   کرد. بە
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سـ بـ ،بـت ھ(ک بـۆ ئـازادیشـقرمس) کـوچو  و  نیشـتمان) و چدوو ئ
  .ئاسن دەدۆزیوە، ک چکی خباتکی ل دابتاشی

ــان خونــدۆتوە. الی  ــیش ئمی ــوو خک ــاخیبوون. ھم ــی ی ھر ئوەشــ داب
گلکشــــمان ئم شــــت پویســــتیکی پیشــــنۆرەیی. ئگر ئــــم  فــــربین و 
ببیرمان ب، ئوا دەتـوانین بسـر دوژمنـدا زاڵ بـین. ئوان ھرگیـز نـاتوانن 

ــان پنــاکرتوە. ت ــانکنوە کــۆیل. ھرگیــز وای نــانت گر جــارکی دیــک بم
ــان فــێ دەدەیــن. خــۆ ئگر  بسریشــماندا زاڵ بــن، ئوا نیــری بگارییکی
چکیشـــمان نبـــ، پیـــدای دەکیـــن. گر ئـــم ھزیشـــمان نبـــ، دروســـتی 

شـکنن. دابـی یـاخیبوون و گیـانی ئـازادی پشـتی  دەکین. ئوان نـاتوانن بمـان
  کانمان دەگرێ.ڕۆئم و 

ردە لسر ئو گیان ھبدرتوە، شۆڕبینوە نـو لو بنداندا ھودراوە پ
ناخی بوای توانسـتی پچانـدنی کۆتوبنـد، گر نووسـر لمدا سـرکوتوو 

 .سندانقی پھ ،ب  
 .نیـی وتو دەسـتکی ئو شایسـتئ ک ،ر دەزانلۆ، نووسگ لر بـۆیھ 

 ،وەدایو لــی ئ ــان ئوان بشایســ ب شــوەیکیئرک ب ت بزانــ ک خاکیی
ی دەسـتکوتکیان ھنـاوەت دی، ھمـوو ئوانی ژیـانی خۆیـان لڕیـ ڕاست

  ە درینکانمان دانا. ڕۆژگلکمان و بوژاندنوەی شکۆی 
 وەشدا، ھیوام وایڵ ئگلگڕبـدرێ، لـز  م پدا، دوا رنـدانو بکۆتـایی ئ

ئیرگـون زڤـای لیـونی  و ستایشی تایبتیانی خۆم بۆ پـاوان و شـھیدەکانی
  بنونم.

ژیـــانی ئوان برخـــودان بـــوو؛ مردنیـــان پاوانـــان بـــوو؛ قوربانیـــان پیـــرۆز؛ 
  یادەوریشیان نمر.

  
  

  یــکۆتای
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  وشدان
  
  ئـ

  حپسان، سرسوڕمان.ئوقمان: 
  دروستکردن.خوقاندن، ئافراندن: 

 زگپئاوس: 
  دیین، ئایین.     ئۆل:

  ب
  ھکشان و داکشان(المد والجزر)ی دەریا.: برزاو و نیشتاو

  .ب ھواشیلسرەخۆ، بکاوەخۆ: 
  ناوبژیکردن: بڕەوانی

  ئرگومنتبگوبند: 
  خۆڕایی. ب برامبر، ببالش: 

ب رەدچوون: بھاتن. مو لمان دەردچوون، وەک ئھ  
 :قتمین، لوغم.بن  

 :کچڕەت.بنرچاوە، بنبنجوبناوان، س  
  .سروچاوەان: بناو

  ببزنن، دوورخنوە.بەتنن: 
  ژیلمۆ، پشکۆ.بزۆت: 

  ، سیما.ڕووخسارچم: یب
 :وبنن، ماڵ، بارەگا.بارگشو  

  ئا.بیداخ: 
  .خۆئامادەکردنبکونخۆ: 



   ................................................................................................................. نیاخیبوو

558 

وون.ڕ: تاریک و بول  
  بنی بیر(حوز).بندین: 

  بیژی، زۆڵ.بیژمۆت: 
  
  پ

  : کاردانوە.پرچکردار
  : خاونپاقژ
  : برفراوان.وپۆڕپان

  : کسک حزی ل زانیاریزانینی ب، حب االستطالعپرسن، پرسنی
  : خراپتر، بدتر.پۆلکتر

  : االفضلیة.پشنۆرە
  : چوون شونک، نخاسم بۆ ھزی سربازی(اکتساح).پوەربوون

  
  ت

  : لناوبردن. قاکردن.تفروتوناکردن
  : تمبڵ.توەزەل

  : نزیککوتن.تخوونکوتن
  : نزالکردن.توک

  : گسندن، جۆشسندن.تاوسندن
  : ئاخنین، تخزاندن.ترنجاندن

  : سبت.تریان
  : کامل، بون.تواوعیار

  : تئاخنین. ترنجاندن.تپستان
  
  ج

:نج، الو. جاحگ  
  : ئاژەڵ، دەعبا.جانوەر

  چ
  : ئژنۆ.چۆک
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  دەست. چنگ:
  : شونک ئاوەدانی لنب، بیابان. چۆوار

  
  خ

  واتای بگان.: دژەنخۆما
  : کۆبوونوە، گردبوونوە.خبوونوە

  کردن.ڕزگار: تکاندان بۆخۆخۆڕاپسکاندن
  : سروشتی. خۆکردی.خۆزایی

  : لبر خاتری یکک.خاترمند
  : لخشتبردن، ھختاندن.خاپاندن

  خکردنوە: کۆکردنوە، گردکردنوە.
  : شادمان، دشاد.خنی

  خۆ لدزینوە.: خۆ لنبانکردن
  : غریزە.خۆماک

  د
  : داوەشاندن.داتکاندن

  دەفنبوون: ونبوون، لکۆبوونوە.
  : تحدا.داڕسان
  : گورە، فرە.درشت
دینگ.گکۆ :  

  : پیس و چتوون.دەغڵ
  دەڕۆست.دەروەست، : دەرەقت

  : جانوەر.دەعبا
  : توڕەبوونکی زۆر.دەھریبوون

  ر
  : خوتن، نوستن.ازانڕ

  لسر شتک. نربوو: سووڕشت
  ھوردراو، شاز. :ڕیزپڕ

  : سلوک.ەوشتڕ
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  : ئبستراکت، مجرد.وتنڕو
  
  ز

  : نوران.زات نکردن
  : وای شتک.زدەبار

  تومبلکی باربری سربازی. زیل:
  : کناری دەریا(روبار) ک پل زیخ(چولم) ب.زیخن

  
  س

  ھوربوونوە. سنگرانوە:
  پلۆچوون، بالداھاتن.: سرساتمبردن

  ئازار : بسفتوسۆ
  : ب دوود.سودوو لنکردن

راسیمرسکچوون. : ستل  
  ب ھ(شاشی)دا چوون. سرچیخ:

  ساردکردنوە، لرەدا بواتای کوشتن دێ. ساردبووەوە:
  : سدانگی، سیکی شو.سباری شو

  : سم(پی) وخ.سم
  ، شۆفاری.: جاسوسیسوسکاریی

  
  ش

  ھراسان.و، ماندوزۆر: تشک
  : تاقتلباو، ش، پڕپووت.شپو
  : ھیچ کامیان.شتاقیان

لککردندا.شقت تی لتایبک بدوای یک بیند دانچ :  
  
  ف

  بوون. : کامفراژیبوون
  : کورەوەری.فالکت
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  : لحایبوون، تگیشتن.فامکردن
  : نما، لناوچوو.فوتا

  مولتزیم. : پابند،فرمانبردار
  
 ق

  : ھورەبان، بیتون.قپنگ
  : توک، برگ.قپلک

  : خۆمش.قرەبرووت
  : بدەنگی لکردن.قالقوپکردن

  : پیسی، چك.قژ
  : سدارە.قنارە

  بوون.ڕزگار: دەربازبوون، قوتاربوون
  
  ک

  عملی. کردەنی:
  : بئاگاھاتنوە و دەستوبردکردن.کوتنخۆ
  : لالدان.کلیبوون

  : کاریگر.رانگازکا
  : النوە، پاڕانوە.کووزانوە

  : جووینوەی شتک.کاوژ
  کشرێ.باڕدوو سردا توند  کاتیك پتک ل کشتتر:
  ی شختی پدەشکن.ڕگائو کوتک، یان داردەستی  کوتک:
  : سگ.کسۆک

  
  گ

  : گاتجاڕ.گپجاڕ
  : ھڕەش.گف

انگردەب :رەوانکالکقاطع، حاسم.ی ،  
  : گۆبند، کتن.گۆمز
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  : شاردنوە، خفکردن.گۆڕەوشار
  
  
  ل

  زۆرزان، زیرەک. لبلبان:
ل ژنشیرازە.گ ل :  
ل گوین.یوانل ،نزیک :  

  : خشت، بلۆک.لگبن
وە: لبووەوە، کۆتایی خۆبووننھات ل .  
وە لوە.ھیککپل :  
وتن: للوپۆکوتن پککدامان.، دۆش پ  

  ت.: شایسالیق
  : البال، کمبایخ.اوەکیل

  .ل شڕدوورەپرز  الشڕ:
  کارەسات، تنگان. لقومان:
  .ل شونک: خۆھشتنوە لداکوتان

  
  م

  : زیرەک.معالن
  : خاوەن.ماخۆ
  قشی  جوو. مالم:

  : نابووت.مایپووچ
  : سنگر.مترز

مل: مل ب شان. شان ب  
  : نیت، مبست.مراز

  ی ئستور بۆ لدان و دارکاریکردن.: دارکمترەق
  : عڕاب.ماممۆتک

  دراو.ڕگ: مۆت، مرەخس
  : بنڕەت، بنچین.ماک
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  : تفڕک، موباڕەک، پیرۆز.موفڕک
  ران. مگل:

میار.مز، دوژمن، نناح :  
  
  ن

  ناجسن: ناڕەسن.
  ئرزیی خانوو. ناوکو:
  : متبخ.ناندین
  : نوە، وەچ.نسل

  ھـ
  زۆر کیفخۆش. :ھلکسما

  پارچ. ب : پارچھالبھال
  شتک و کوتن. : تئان لھنگوتن

  : زەندەقی چوو، ترسا.ھترەشی چوو
  : ئۆقرە.ھدادان
  : ھڕەتیتی، وەختیتی، سردەمیتی.ھڕەت

  : گرمژن، دەنگی بۆمبا.ھورمژن
  مشووربوو. : دگرم بوو. بھاتیوەبوو

  یوەندی، ئاشنایتی.ھاتووچۆکردن، پ ھاموشۆکردن:
  شت زان، لزان. : ھمووھمزان
  ، زۆری دیکی پناچ.ھر زوو: ھر بینا
نگامراو ھوریا.ھھ :  
  بنمیچی ھب، نیشتاک. شونک ک ھنوان:
ھۆڤییان.ییانئاژە ،دڕەندان :  

دمشۆک.ھ :  
  
  و

 دواکوتن. وەخران:
  : پشوو.وچان
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  ی

ھت، تـکڵ ل عیبـری و ڕۆژنی ئورووپـای زمانی تایبتی جووەکا یدیشی:
  ھت.ڕۆژوپای ڕزمانکانی ئو
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ی وەرگژیاننام ک لردند سچ  
  
  
  

  ــــی  ١٩٦٨ل دۆ ــــدی گرتــــک ل وســــتی دەڤری ڕل گون
  باکایتی ل دایکبووە.

  ١٩٨٨لــــدا  دا ب ــــۆی بغ ــــانون ل زانک کالۆریۆســــی ل ق
 وەرگرتووە.

  نـــــدا و  ٢٠١٢ەوە تـــــا ١٩٩٧لوڕوپـــــا (ھۆئـــــاوارەی ئ
 بریتانیا) بووە.

  ـــدی و لپـــاڵ زمـــانی زگماکـــدا؛ زمانکـــانی عـــاڕەبی، ھۆن
.ئینگلیزی دەزان 

  ســتا ١٩٨٦لــا ئ ــی نوســینی داوە. ت ودەەوە ھ  ــی ل کتب
زمانکـــانی ھۆنـــدی و ئینگلیـــزییوە وەرگـــاون. دەیـــان 

 ردونتوە.سیاسیشی بوک -وتار و لکۆینوەی قانونی
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چاپکراوەکانی وەرگ 
  

نھنییکــانی مۆســاد، نوســینی گـــۆردۆن تۆمــاس، وەرگــان ل زمـــانی  .١
چاپخـانی  ٢٠٠٨جـار چـاپکراوەتوە؛ چـاپی یکم  سـ ھۆندییوە،  

ھڤـــــی، ھولـــــر. چـــــاپی دووھم دەزگـــــای چـــــاپ و بوکـــــردنوەی 
  .٢٠١٦ژھت ، چاپی سھم ، رۆ٢٠١٤رۆژھت، ھولر 

ۆژھتی ناوەڕاست، وەرگان ڕمادلین ئۆلبرایت، سیاستی ئمریکا و  .٢
 ، ھولر.٢٠٠٩ل ھۆندییوە، سنتری نما 

ـــی ئیســـائیل، نوســـینی  .٣ ۆبرت ڕداود بنگۆریـــۆن، دامزرـــنری دەوت
 ، ھولر.٢٠١١سنت یۆھن، وەرگان ل ھۆندییوە، چاپخانی ھڤی 

٤. ن ر کوردستان لر و سنورە دەسـتکردەکاندا، نوسـینی: ھیسـوان سیڤ
 م؛ لکوە. چــــاپی یــــزیی ــــان ل ئینگلی ــــژوو. وەرگ ر. مھــــر واگــــنل

. چـاپی دووەم، ئـاور ٢٠١٣بوکراوەکانی ئکادیمیـای کـوردی ھولـر 
٢٠١٥. 

٥.  ان لــ ــان. وەرگ ــدری برینــک. رۆم وەرزکــی ســپیی وشــکوبرینگ، ئن
 .٢٠١٣ئاور بۆ چاپ و بوکردنوە، ھولر ئینگلیزییوە، ناوەندی 

ژیانی من، چۆن ئیسائیل دامزرنرا؟ گۆلدا مـایر، یاداشـت، وەرگـان  .٦
 .٢٠١٤ل ئینگلیزییوە، ناوەندی ئاور، ھولر. 

ۆمان، وەرگان ل ئینگلیزییوە، ناوەندی ڕئینفرنۆ، دۆزەخ، دان براون،  .٧
 .٢٠١٥ئاور بۆ چاپ و بوکردنوە، ھولر 

شــڕەف، ئلیــف شــفق، ڕۆمــان، وەرگــان ل ئینگلیــزییوە، ناوەنــدی  .٨
 .٢٠١٥ئاور بۆ چاپ و بوکردنوە، ھولر 

ان ل خــــــانووەکی مزگوتــــــ، قــــــادر عبــــــدول، ڕۆمــــــان، وەرگــــــ .٩
 .2016ر بۆ چاپ و بالوکردنوە، ھولر ھۆندییوە، ناوەندی ئاو

 


