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          بارتر له داهاتدا  لهیآ هی گه مهۆآ

  
ك له ش ك به ت، وه هی یی شارستان پیآ هی گه مهۆ آینانھید  بهۆب  آه هی گهت پ هی ییموآراسید
. هی  ههڵ مهۆ تاك و آیانیر ژ سه  لهیۆوخ استهڕ یآ هییتر گهیگه آار مهۆ آیانی ژیآان هی ییستیوپ
 یانی ژیبارتر له داهات  لهیآ هی گه مهۆ آینانھید  بهۆه بییس ن ت به هی ییموآراسینھا د ته  م به به
  پھان جی جیآان سوفه لهی  فهیاك ت: رس دهۆد نلفر  ئه.ھان دای جیووڕر   سهیآان گه مهۆآ
ش  پڵ سا400ھان بووه آه ی جیسوف لهی ن فهیم آه هین ۆبوون، پالت" نۆپالت "یانیژ یر  هونهیگر هه
ر  سه ان لهی ژیر هونه   واتهی  ماناآهیآۆڕ فه به ناوه لسه فه. اوهیدون  تهۆح هاتیس  مهیكبوونیدا له
 ێنو رله  سهۆ آار بتوان فه ده لسه ند فه تا چه  ههۆمیا ئیم ئا به. یی زانستیآ هی نهیبنچ

نھا  ته  س به ان بهی آارۆمیتا ئ  آه ههی فانه لسه و فه گا بكات؟ ئه مهۆ آی وه دروستكردنه
  وه  ئهۆآار ب  فه لسه  فهۆمیت ئش ا دهیئا. ڤۆھان و مری جیماآان  بنهی وه كردنهیبووه، ش وه كردنهیش

 ییت هیاڤۆ مریآ هیگا مهۆ آینناھید  بهۆوه ب انهی ییرۆی تیكردان وهست ت ت له دهبكات آه بتوان
 له یۆاتر خیت ز آه بتوانیییۆ مریآ هیگا  مهۆ آ؟ڤۆ مریانی ژی داهاتۆبارتر ب چاآتر و له

 یگا مهۆناو آ له. اندا بكاتی ژڵ گه فتار له هڕوه  وشته هڕ  وه و به ك بكاتهی نزییت هیاڤۆ مریآان نهیبنچ
 یت هی بوونیك له خود هی ییواو ناته  واته ه، آهییت نكڕۆكت و آرفك پس چ آهی دا هییت هیاڤۆمر
 یریت له شب ك آه ده هی ییژربیژ. وه تهآر  دهقه پیل ش به سه هی ییشاۆو ب ئه. هی دا ههیۆ خڤۆمر
ان یۆوه خیانتوانی   نهی ك و باوآانهیو دا ئه. ش ر باوه  بهی رپهۆ آۆوه ب تهزروه بگو كانهی دای مه مه
 زانست ی نهیر بنچ سه اندا لهیژ  ان لهی ییرآار نن و هونهابھڕ دا ییموآراسی دیآان سهسۆ پرڵ گه له
 یك آاریی شارستانیآ هی گه مهۆ آیدروستكردن. وه نه كت بخهرف پی وه آردووه، ناتوانن نه نه
  نهۆمۆ آیم ر ده ر له سه ، هه داڵ مهۆ آیانڕۆ گیآان ناغهۆموو ق  بووه له ههڤۆ مریی شهیم هه
 ۆآات ب دا ده سهسۆم پر  ئهڵ گه شش لهۆوام آ رده  بهڤۆستا آه مرتا ئ گره ههیب  وه آانه هی ییتا ره سه
 ییتا ره  سهیانیآان له ژ هڕ ن و باوهییموو ئا  ههیاكت. واو  ناتهیك ك ئاژه  وهڤۆ مریكتكردنرفپ

 یشان  شان به. وه له خوداوه ونهكبوی نزی گهڕان داوه له یڤۆ مریواوآردن  تهیو  دا ههڤۆمر
ان دا یوه له ژ هی ییرآار  هونهی گهڕ  انداوه لهیو آان هه سوفه لهی  فه،آان هڕ  آان و باوه ره مبه غهپ



 2

 سانا یكدا آاریۆ له خیۆش خ مه ئه. رن ان بهڕۆو گ ره  بهڵ مهۆ آیی زانستیآ هی نهیر بنچ سه له
 یرشر ه آان به سوفه لهی  جار فهی نهیرۆدا ز  زانسته وڕ وه بایچوون كھهم ت له  بووه بگره نه

 یآان سهسۆوه له پر نهۆ آینانۆی یمان رده سه   له.وتوون آان آه هی یینیئا  اوهیآان و پ دارهڕ باوه
 یآان ناغهۆ قیوآردن هی  په:فالتوون ك ئه وه وه نانهۆی یآان سوفه لهی ن فه هی له الداآردن رده روه په
 یآان ناغهۆدا له قیی مندایم رده واو، آه له سه  ناتهیك ك ئاژه  وهڤۆ مریآان هی ییشاۆ بی وه هآردنپ

ن  ده ده رهه سه  وه  آه له قوتابخانهییوار نده خویآان گهآات، پ دهست پ ده  وه انهی ساوای باخچه
 ڤۆت مرب دا ده سهسۆ پرم ، له قهیل واو و به سه  تهیڤۆ مری دروستكردنۆك ب هی گهآ  تهآر ده
 یآ هی وه نهموو جو گا، پاآكراوه له هه مهۆ ناو آی تریكان خه  ا لهیت جب  ههی تری كهی دیكوشت هڕ

دوور بن له  ژ وهربی و ژێ نویۆ مرینانمھ رهه  بهیآان گهت آب ده. ر رانكه و وییانگڕ شه
. تنردا بچ تیتی به پینم گه  هتا گو او ههژ و آ پاآیآ هییو ك، زه هی ییسای و پڵآوداڕموو د هه
وا  وه ئه نهآر ا نهیش جۆر و هین له ب پاك و خاویکان ر هاتوو خه گه شدا ئه ناغهۆم ق له  واته آه

م  ت چونكه لهگر ده  وهۆخ  بهییواو  ناتهیكآار ڤۆ مریواوآردن ان تهی ڤۆ مری وه دروستكردنه
 و داهات ییی رده روه  پهیانی زیۆه  بنه دا ده  م باخه له وان ڵك درکودا ر آه وه تیآان هڤۆدا مر  آاته
ت ن هی گه گا ده مهۆ آیانیر به ژۆ زیك سوودییف لسه  فهی وه كدانهاره لی د.ییت هیاڤۆ مریگا مهۆ آۆب
و ناو  ره  بهڵ مهۆه آستیون، پزه بكریاآتدا پ گه مهۆآان له آ هی ییف لسه فه  هی ییرۆیر هاتوو ت گه ئه
 ین بنه خاوه وان ده دا آه ئه نوی وه ت له نه بهیتا ن بهشرابكڕآان  وه نهیژو تو  وه كدانه لیھانیج
ك س چ آهی هیتفه و لسه فه: گووتی  ده"وسڕرتراند ب" مدا  ستهی بی ده  سهیتا ره سه  له. ژۆڕدوا
 یسوف لهی ها فه نده ش چه چوونهۆم ب ئه. وه هی ییگۆلۆینست و ت زایوانن  تهۆوت آه  فه لسه ه، بگره فهیین
 به یت هیاڤۆ مریگا مهۆستا آتا ئ هه  ارهیھان، دی جیت  هی بوونی وه نهیۆك لۆژاند ب  ههی تری كهید
آان  هی یینییئا  هی ییژۆلۆیدی ئاییتر گهیر آارژ ك آه لهئاست  ته شتوونهی گه نه نهیرۆ زی ادهڕ

گا  مهۆآ. مدا ھه سیھانی جیتانت له و بهیتا وه، به ھانهی جی دروستبوونڕ مه ستن له ز بوهر هپ دووره
وات و  بیی شارستانیآ هیگا مهۆو آ ره ت بهت ناتوانآاندا ب هی یینییئا  هییتر گهیر آارژ تا له هه
 یگا مهۆھاندا آی جیر رتاسه سه  هل. تنك بھ پییت هیاڤۆ مریگا مهۆ آی داهاتۆبارتر ب  لهیآ هی گهآ
شتا له  هیت هیاڤۆ مریگا مهۆآ. یۆ خیت هی بوونی بایئاست  تهۆشتی گه شتا نه هییت هیاڤۆمر
  ته نهیشتووی گه ، نهنیواو  ناتهیك  ئاژهڤۆ مری مهشتا ئت، هچ ت و دهدا د یییواو  ناتهیآان ناغهۆق
 و یی ندهڕ و دییز  و ناحهییت هی و دوژمناییانگڕ  شهیریشتا بك، هیگۆ لیآان هی یییرزا به
 یگا مهۆناو آ مان آات له هه. رن ابهڕ دا ڤۆ مریری بیآان ن له خانهیوه و آووشتن و ب وساندنه چه

وام  رده  بهی وه ، بهیۆ خیستیو پیئاست  تهۆشتی گه  نهییت هیاڤۆ مری دا آلتوورییتهاوو
 یبارتر  لهیآ هی ییانكارڕۆ گ ووهڕ وات بهڕ سا دهاسا و ریمان  ر هه سه  لهڵ مندایآردن رده روه په
ان یۆ خی خودڤۆگا دا، آه مر مهۆناو آ ست لهیو پیآ هی یینگ  هاوئاههیبوون نه. وهینیب نه  وه هیۆخ به
 و ڵو وام هه رده  و بهییآتر هی  ر به رانبه ن بهی نڤۆ مری آه هی ییت هیاڤۆمانا مر  آتر به هیر  رانبه به
ك  تره آه وه وره گه  وه ر  لهۆ زڤۆ مریت  هیبوون. هی له ئاراداییآتر هیاندن به ی انگهی زۆالآان ب قه ته
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  كخراوهڕ یرشان  سهیكرآ ته ئهب ش ده وه ن، ئهی آه آتردا ده هی ڵ گه له  ه  مامهڤۆ مری مه ئۆمیئ
 ی آه هی یی نهیو مانا بنچ ره  بهڤۆن و مرڕۆدا بگ نوی وه هرده له ن روه  پهیآان وهآه شآان  هی ییت هو ده
 یند به  مهی نویآ هیاسایله . ییی ندهڕ و دییانگڕ  شهیآ هی ییرۆیموو ت هه  ر له ده رن، به  بهیۆخ
 یایمان  له ئه"ر بهیۆن شتۆدمئ "  ناوبراویمر  ههیرانیز ك وهۆر دا سه ایمان  ئهیتدا له و" رن هیبا"
 یآان ناغهۆته قوه بچ هی یینج سا پین مه  له تهڵت منداب  داهاتدا دهیناند آه له سای گهیاڕ دا ڵاڕدیف

ا یم ئا به. دا" رن هیبا"یمر  ههیبارتر له داهات  لهیآ هیگا مهۆ آیو دروستكردن ره  بهۆوه ب قوتابخانه
 دا؟ ڤۆ مریانی ژیبارتر له داهات  لهیآ هیگا مهۆ آینانھید  بهۆسووده ب ند به تا چه اره ههیم ب ئه
دا  تییدار هیرما  سهیكرگرووند نتهیوه چونكه ه مه آه تده هڕه ی ییرۆیم ت م من ئهۆ خیحا شبه به
  مه ئه. وه آانه هی یییبا ده و زییاسا ئابووریگا به  مهۆ آی وه ستنه و به ره  بهۆم ب آه  دهید به

 آات و ینیكوو دز  بهییت هیاڤۆ مریگا مهۆ آیكت آردنرف پۆه بیی نییی نهی بنچیكر سه چاره
 یۆ خیی منداین مه ه آه تهی وه  بهیستیو پڵمندا.  نای و چدیی ئابووریكست به  مهۆه بڤۆ مرین مه ته
نبوون له ینش  خانهیاساآانیك دا ، له آاتتدز  دهڵ منداین مه ك له تهت سا هو دا ده رهت لب هه
دا  رهواته ل  آهییفتا سا  حهین مه تا ته وات ههڕ ان دهڕۆو گ ره وه به هی ییوار ساچست و   شهین مه ته

ت  هو  دهی نهز  خهی وه آردنه پۆت و بآار د  آارآردن بهۆك بتۆبۆڕك   وهڤۆ مریت هیبوون
 یادبوونی و زڵ همۆزان و آ خی  رازهی شیكچوونو ت ره به  كهآارۆش ه مه ئه. ڕ ته گهخر ده
، چونكه ك و باوكی دا بینان و مندایوا  نه بی  ژمارهیادبوونیرد و ز ژن و می وه ابوونهیج
 یرشان  سهیرآ دا ئه رهل. وه  آارآردنهیۆزان به ه خۆ و بڵ منداۆه بییان نیك و باوآان آاتیدا
آاندا  ره نهسپ اسا چهی ڵ گه له  ه امهقه میل هش و سۆه  ه بكات و بهی وه وسانه م چه ست به ه آه ههڤۆمر

آردنه و ۆخ ش بهۆفه ه لسه فه:  ده" تسیرمان شمه" ك  فه آه وه لسه  فهیچونكه خود. بكات
ه ی ییند وه رژه  بهۆ بی وه  ئهۆه بییت نۆبۆڕ ڤۆواته مر ه؟ آه"ممن آ " یاری پرسی وه قووتكردنه

 یالن و گه  وه ته  نهیكردنییت هی و دژاڕ  شهینانآاره  بهۆه بییت نۆبۆڕت، نرآار بھ آان به هی ییئابوور
 یآ هی ییرۆی به تیستیو پییت هیاڤۆ مریگا مهۆآ. ییت هیاڤۆ مریگا مهۆ آی وه وساندنه تر و چه

ه ی دا هه ییت هیاڤۆ مریگا مهۆستا له آ ئی هآوداڕ دپ  گهو آ  ئهێنو رله تا سه  هههی ێ نوییف لسه فه
واو   ناتهی  ئاژهیڤۆ مری مهتا ئ ت و ههنروك ب گو داكآڕر د  ههی گهت و له جر بكرخاپوو
 ۆك بیگۆ ل پیآ هی نهیوه و بنچ نهی بكه پڤۆك مر شمان وهۆ هی هی وره گه  هی ییشاۆو ب ن ئهیبتوان
 و ییت هی مهۆآ  هش آیواو ن تهین، بتوانی دابنڤۆ مرییت هی مهۆ آیانی ژیینگ  هاوئاههۆان و بیژ
ه ی ییف لسه فه  هی ییرۆی تیآردن زهیاآت پی ده  سهۆمیئ. نی  بكهب  بنهیییتا تا هه  ههۆآان ب هی ییت هینایچ
ھان ی جیووڕر  سهییت هیاڤۆ مریآ هیگا مهۆموو آ سته له ههیوش پی آوردیگا مهۆآانه، آ ره نهداه
وا  ت ئهب اتر نهیوتوو ز شكه پیتانر له و گه ت ئهب  نهتا چ ت ههربگر وه  م بواره اتر سوود لهیز
                                                                                              .تب متر نه آه
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