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 یتەاڵنرا و خ ێل یزڕێ داییاقڕ ییبەدەئ یکێئاست ەل کرا،ەد وانەڕچاو کەو یلەع اریختەب دواجار

( ١٩٦٦ ڵیسا یاتیبەدەئ ێڵیبۆن یتەاڵخ نەزاکس )خاو یلێن یمانەڵئ زەگڕە ەب یدێسو یریشاع ەخانم

 یرگرتنەو ەو ب ییمانەڵئ یزوبان ۆب ەوییەمانڕۆدوو  یرانێرگەو یپرد ڕێی ەل اریختە. برگرتەو ی

 ێپ ەڕبوون و ش سەفەنەنگەبوون و ت ڵییکاۆکوردبوون و ل یایدون ەل کێشت رەه ەل رەب ،ەتەاڵخ وەئ

 ییمالیئ ەڵەیه ەل ڕپ ەڕەییالپ ندەچ ڵیدەناب ەیلەموقاب ەبوو ل یزگارڕو  ەوەڕییەپ ،ەوەڕییەپ شتنۆفر

 ەمانا، ل ێب یدانەڵه داڵبا وشان  ەو ب ڕژدادێو در ەلەموجام ڕپ ینینووس ەل کراو،ەو باش پاکنووس ن

 ۆو خ ییحولحول یلەدگیمور ەبوو ل یزگارڕو  ەوەڕییەپ ،ڵکرچ و کا ەیانییرۆماتەئ یدارید

 .فاەو ێو ب رەواسەڵداهێپ

 کێندەه کەو ار،یختەب ەیشکاندن ەچڕ وەئ ییزباۆریپ ەمێئ رەگەئ ەرەیس یکێکسۆو پاراد یقەناح

 رەه رەگەئ دایاستڕ ە. لنەیبک یکورد یاتیبەدەئ ەو ل نینووس ەو ل مانۆخ ەل ن،ەکەید سەک

 ۆب و یکانەنانێداه ۆو ب یکانەمانڕۆ ۆو ب ۆیخ اریختەب ۆب نهاەت واەئ ،ێبەه داەتەاڵخ وەل کییەشاناز

 ۆب نهاەو ت نهاەت ،ێبەه کییەشاناز رەگە. ئیتییەکانەنیو نووس عریش یبوون یینسانیو ئ ییجوان

 ەپڵۆد وەئ ۆب ،یتییەاکانینەو ت ڵبا نهاەت ەڕەش ۆب ،یتۆیەخ اریختەب یکانەگرتنەرگەو ب یختەرسەس

 یتەیەوانەش وەئ ۆ. بژانڕ ەوڵییەد ەل نیش یاقووتی کەو پڵۆد پڵۆد ارەیو ن اری یریت ەب ەک ەیەنانێخو

 ۆب ک،ییەدانەئاو چیه رەس ەوەچوونەدەن ەک یتەیەرانەفەس وەئ ۆب ک،ییەانەیب چیه رەس ەوەچوونەدەن ەک

 ەل ەک ەیەانییاینەت وەئ یوارەد ۆب …مانەد ێج داەینیگل ەل ەوەنینووس ارید ەب ەک ەیەانانیگر وەئ ەیپڵت

 .شاێکەد ییونخوونەو ش ینووسەیو د ەوەکوژانەیو د ینووسەید اندایرێژ ەل باکانداەشڕەناو 

و  رجەم وەو ب یکورد یاتیبەدەئ یکانەو باو ییدیقلەت ەودانگێپ ەیرێگو ەب رەگەئ ییەن داێت یگومان چیه

 ۆڵیک انیزوو  رەه اریختەب بووەد واەئ ،ێوەیەد ەاتیبەدەو ئ نینووس ەرۆج وەئ ەک یەبووا ەرجانەشمێپ

و  یەڵاێڕگو یکەیەوەرێڕەگ تیەکاەو ح نووسەفیزەو ەتیەببوا بووەد اخودیدابا،  نینووس ەل

 .درزانەو ق رێبژەشوکران

و  اپسکاندنۆڕخ وەل ش،یهاکانەب ەو ب نینگەس ییەبەدەئ ەتەاڵخ ییوەعنەو م ەنیقەاستڕ یمانا ەنگڕە ۆخ

 ییکولتوور یکەیەنگیژ ەل تر،اڵبا یکێئاست ەنەبەد ەوەکێئاست ەل ۆڤمر ەبن ک داەنانینەاچڕ

 ەوەزنێگوەید ەوەبچووک ییاریژ یکەیەگێپ ەل نتر،ێخاو یکولتوور یکەیەنگیژ ەنەبەید ەوەژکراوڕێنیم

 یکیەزاەزوبان و ف ەب نەکەد یئاشنا ەوەداخراو یکیەزاەزوبان و ف ەو ل ترەورەگ یاریژ یکەیەگێپ ۆب

 …تر ینسانیو ئ ترەرانەو دادو ترەکراو

زاکس و  یللین یتەاڵخ یرگرتنەو ەل رەب ەیکەاریختەب یدیچ یلەع اریختەب ،ێوەمانەو ن ێوەبمان ۆیەب

 ەختانەشبۆخ ستاێئ وەئ کوەڵب ،ییەن یزینگلیو ئ ییمانەڵئ یزوبان ۆب ەیکەمانڕۆ ێس یانێڕرگەو ەل رەب

 .بوون ییهانیبوون و ج ێوەل ەل کینز کێخەرسەو ف بوونەرێل ەدوور ل خەرسەدوو ف ەکێاریختەب

 ،یلەع اریختەب ەیکەتەاڵ. خنیبگر ەدیناد داەنگیگر ەوتەستکەد وەل شیانێڕرگەو ڕۆڵی ێناکر

 ریبەو مانەیەرانەنێو داه ییو شارستان یفسووناوەئ ەپرد وەئ یینگیگر ان،ێڕرگەو یینگیگر ێنوەرلەس

. …کاەد مانیەڵاڕ ەوەرەد ییبەدەئ یزگاەو داود گرەخنڕەو  رەنێخو ەب ،ەوەرەد یایدون ەب ەک ،ەوەتێنێد

 دان،ییجوان ییمروار ەنکەد یزانۆگەڵه یمەخ ەل نهاەت نداینووس ەیرابەس وەل ەک رەدادو یلەزگاگەداود



 ۆب ەوییەکانەمانڕۆ یانێڕرگەو ڕێی ەو ل اریختەب یاتیبەدەئ ەتر ل یو مروار اقووتی ەنکەد رۆز اشمینڵد

 .ببن رسامەس انییوانج ەو ب ننیانبیو ب زنۆبگ انەڵیه ەماون، ک انیکانەزوبان رەس

 ۆب ەکڵێوەه کانەرۆج ەل کێرۆج ەب ،یلەع اریختەب ەزاکس ب یلێن یتەاڵخ ینیخشەب ،ێچەن شمانیریب

 ەیزورب کەو شیوەئ ەک دا،ەمێئ یکولتوور یایدون ەل تەاڵخ یوەعنەم یمانا ۆب هاەب ەیوەاندنەڕگ

و  ەوەکاتەد ێل ڵیس ۆڤجار مر رۆز ەک ،ەوەڵییەکێپەڵکێو ت ییرۆروبۆناو ز ەتۆوتەتر، ک یکانەشت

 شەی. نموونێنرڕێزەناوت د ،ێبنر ێل زتڕێ نیزانێو پ تەاڵخ ەب ەیوەئ یبرە. لێرێبوەد ێل ۆیخ

 .ناکا انیدانێپ ەئاماژ ەب ستیوێچ پ ەک ەرۆز ندێه ەمەئ ۆب

 ەمانڕۆو  عریش ەل …یکانەبوردووۆخ ەل ێڕەرگەو ەل …زیئاز یلەع اریختەب ەل ییزباۆریپ

 یدیئ ستاێئ ەک یتەبیتا ەب ،ێوەد شۆخ انیاریختەب ەیکەاتیبەدەئ ەک ەیرانەنێخو وەل …یکانەجوان

  .ەوەتێنرێبخو شییو فارس ییزینگلیو ئ یمانەڵئ یکانەزوبان ەب ێتوانرەد ،یکورد ەل ەجگ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دا... رەو هون بەدەئ یرێچاود ێینو ەیژمار ەل یلەع اریختەب ەب تەبیتا یکیەیەسۆد ەل


