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 کرێ رمان ده ناتیکێک ده چۆن فە

ی  وه رمان بکات؟ ئه ناتیكێک ده بێت ئینسان فه ده چۆن

فغانستان بگریت  کانی ئه کێوه  ناتیک له گروپێکی فه  که

تی  کانێ و دژایه ره ربه ناتیسم به ڵ فه گه له  ش که وه ، ئه شتیکیه

بۆ   من هیچ رێنوێنیێکم نییه  وه داخه . به یت شتێکی تره بکه

اڵم من  کاندا بگرن، به کێوه  کان له ناتیکه چۆن فه  ی که وه ئه

ناتییسم  فه ی ر سرشت و خو و خده سه تم ههیه له ی تایبه بیرۆکه

ر  گه وی بگریت، ئه م بکرێت جڵه چۆن النی که  ی که وه و ئه

 یت. رمانی بکه کرێت ده نه

  ته یاله ر ئه ر بۆ سه مبه ی یازدەی سێپته که شه هێره

ند  مه وڵه قیر و ده ڕی فه ریکا، باسی شه مه کانی ئه کگرتوه یه

رین ندی گرینگت تمه وڵه قیری و ده ڕی نێوان فه بوو. شه نه

  وره کی گه یه ڵه هه  مه اڵم ئه ، به مڕۆی دونیایه ی ئه موشکڵه

هێرشی یازدەی   که  وه ینه وا بیربکه  ر ئێمه گه بێت ئه ده

ن  ر خاوه ژاری بوو بۆ سه نیا هێرشی هه ر ته مبه سێپته

رێت.  داردا ناگه ی دارا و نه خانه  له  نیا  مه ته کان. ئه سامانه
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روانی  چاوه  مه بوا پاش ئه ، ده و ساکار بایه  هها ساد ر ئاوه گه ئه

ر واڵتی  فریقا بۆ سه کانی ئه هێرشی برسیترین ئینسانه

عودی و واڵتانی  بستانی سه ره ک عه ندی وه مه وڵه ده

تین.  نداوی فارس بوایه راخی که وتی قه ن نه ندی خاوه مه وڵه ده

ئامانجێک   یان بهباوڕ  که  یه ناتیکانه و فه ئه ڕی  شه  مه نا، ئه

کان  باقی ئینسانه  ڵ ئێمه گه  ر ئامانجێک بێت، له ، جا هه یه هه

وان پیێان  . ئه سه ره ک که نه  ژیان ئامانجه  بڕوامان وایه  که

یشتنیش پیرۆز و  ی گه سه ره و که  شێوه  و ئامانجه ئه  که  وایه

نێوان   له  ڕێکه شه  مه ئه  . که یه سه ره کات و ژیانیش که وا ده ره

جێ  ری جێبه ت و دادوه داڵه عه  بڕوایان وایه  دا که وانه ئه

دا که  ڵ ئێمه گه وان چی بێت، له الی ئه  ری له ن، جا دادوه که ده

مو  دونیای دوارۆژ و هه  رزتر له رزتر و فه ژیان به  خودی

  ی ئێستا له یرانه م قه زانین. ئه ڕ و بیرێک و ئایینێک ده باوه

نێوان ئیسرائیل و   ڕاست و له اڵتی ناوه رۆژهه  و لهدونیادا 

و  ئه  نییه و ناچێته  وه کانه ئیسالمیه  خه بایه  ندی به لستیندا پێوه فه

کان  سته ره زپه گه ره  بڕێک له  که  وجۆره ئه  مه . ئه  وه بازنه

بۆ شێوازی   وه ڕێته هیچ جۆرێک ناگه  و به  یڵێن نییه ده

  وه بیه ره تی عه قلییه ئه  ندی به کان و پێوه به هر ی عه وه بیرکردنه

ی نێوان  کۆن و دێرینه  ڕه و شه ر ئه ی هه دریژه  مه . ئه نییه

ڕی نێوان  . شه ستی( ره ڵکپه )که  ناتیسم و پراگماتیسمه فه

ڕی  )پلورالیسم(، شه  راییه ناتیسم( و کۆگه ڕگیری )فه په

  ک کردنه مولی یه حه ن و تهڵکرد هه  وه ڵ پێکه گه له  ناتیسمه فه

ر  سه ت له نانه ر ته مبه ی سێپته رانس(. رووداوی یازده )توله
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بۆ   وه ڕێته ، نایشگه ریکا نییه مه چاک یان خراپ بوونی ئه

یان نا، یان   داری جێی رق لێبونه رمایه سه  ی که وه ئه

س کرێت یان نا.  و به  وه بێت کۆکرێته دونیایی بوون ده به

  وه ناتیکانه جۆری بۆچون و ئیدیعای فه  ندی به پێوه  مه ئه ڵکو به

و  بێت ئه ، ده ر من پێم وابێت شتێک خراپه گه ڵێت ئه ده  که  یه هه

 رم. ناو به له  وه یه که ره وروبه خۆی و ده  به  شته

ت و  سیحییه مه  ، له ئیسالم پیرتره  ناتیسم له فه

ت و رژیم و  وڵه ر ده هه  له. کۆنتر  نتره مه ته تیش به هودیه یه

کانی  مو ئیدئولۆژییه هه  ، له مێکی سیاسیه سیسته  شنه رچه هه

کان و  که یه  کێک له ناتیسم یه فه  وه داخه . به دونیاش کۆنتره

و   . ژێنێکی خراپه ی سرشتی ئینسانه ئاماده  میشه جزای هه ئه

ان ر کاتێک ئینس رهه گه له سرشتی ئینساندا ئه  یه ئاماده

  سوتێنێ یان گڕ له وت ده ئوروپا مزگه  له  ی که وه وێت. ئه بیهه

کانی  بنکه  ی که وه دات، ئه رده به  که رستگای جوله کنشت و په

، جیاوازیێکیان  وه قێنێته ته ریکا ده مه ئه  باربردنی منداڵ له له

نیا شکلی  ڵکو ته ، به وه باری تاوانه  له  ن نییه ڵ بنالده گه له

ر  مبه یازدەی سێپته ساتی کات. کاره رق ده یان فه که نهتاوا

ڕی،  یی، بێ باوه م، توڕه ک، خه لی وه ستگه بێگومان هه

روها بڕێکیش  هه  ڕی وه ، ناباوه ژاره رسوڕمان، په سه

ئیسالمی   ب و دژه ره عه  ی دژه ستانه ره زپه گه ی ره وه کاردانه

ک  ی بیست ویه ده سه ی تا ره سه  کرد که ڕی ده بزواند. کێ باوه

  وه واری ئه ستپێبکات ودوای ئاسه ها ده روداوێکی وه  به

 ؟ وێت بکه
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لیم منی  شاری ئورشه  نی منداڵیم له مه ڕاندنی ته تێپه

ناتیسمدا.  بواری فه  رێک له نگێنه ڵسه و هه پسپۆڕێک  ته کردوه

  کاندا، پڕ بوو له ه ٠٤٩١  لیمی منداڵی من، له ئورشه

مڕۆ  رانی ریایی. له حی و رزگاریده رانی بی وه همب پێغه

کی  یه ن هاوکێشه لیم خاوه ڵکانی ئورشه خه  ر کام له خراپتر هه

ڵێن  موو ئه رباز بوون. هه خسی بوو بۆ رزگار کردن و ده شه

کی کۆنی  گۆرانییه  م به لیم ـ من ئاماژه وان دێن بۆ ئورشه ئه  که

و   وه نه شار سازکه  لیم که شهوان دێن بۆ ئور ئه  ـ که  ناسراوه

،  کان جووه  ندێک له . هه وه نه رز که ی خۆیان به وره  م شێوه به

کان  کان، ئانارشیسته کان، سوسیالیسته کان، موسڵمانه سیحییه مه

شار   لیم که هاتن بۆ ئورشه نه  وه کان زۆرتر بۆ ئه و ئایدیالیسته

ڵکو بۆ  ، به وه نه رز که یان به وره  م شێوه یان به  وه نه ساز بکه

ن یان  خاچ بده  خاچ بدرێن یان له  دواتر له  هاتن که  وه ئه

، جۆرێک  یه رلێشێواویێکی رۆحی هه دا سه ردووکی. لێره هه

لیم.  وترێ سیندرومی ئورشه پێده  که  یه ستی هه خۆشینی هه نه

ند و  سه وای خۆش و دڵپه هه  لیم، له کان دێن بۆ ئورشه "ئینسانه

  گرنه ده  پڕدا رێگه مژن و پاشان له ڵده هه  و کێوانه خاوێنی ئه

یێک یان  نیسه وتێک یان که مزگه  چن گڕ له ر و ده به

کانی  ئاسانی جله  ها به ر وه ن. یان هه ده رده سیناگوگێک به

  ست به ون، ده که رده کاندا سه رده به تاشه  ردێنن، به ریان ده به

تتا  ، حه گرتوه ت گوێی لێیان نه سیش قه هن. ک که ری ده مبه پێغه

رێی  کرێت چاوه ده  ، لێره وه مرۆشه لیمی ئه ئورشه  ئێستاش، به

تی  واوه ته  پڕدا به کان له ی پاسه ره موو سه هه  یت که بکه  وه ئه



 کرێ رمان ده ناتیکێک  ده چۆن فه

 

7 
 

وێدا  له  بگرێت که  خۆوه قامی به نگی سمینارێکی شه ره

خالق، ستراتێژی،  ئه ت، ر سیاسه سه ناس له دی و نه سانی نه که

کانی  قینه راسته  ست و ئامانجه به ، ئایین و مه مێژوو، ناسنامه

ڵ  گه ن.هاوکات له که قێ ده ته مه درێژی باس و ده  خودا، به

  کرێت که ستاوی، ده دا راوه که ره بنی سه  له  ی که وه ئه

ها سمینارێکی  وه  رز له نگی به ده شێنیت و به ئانیشکت راوه

ت و ئایینناسی یان  ر سیاسه سه یت و له شداری بکه میدا بهقا شه

موی  یت. هه قێ بکه ته مه یان شتیتر ده چاک و خراپ و ده

س ناگرێت.  که س گوێ له ن، که که رز هاوار ده نگی به ده به

بژیوی   م شێوه گرم و به من. من جاروبار گوێ ده  له  جگه

 م. که یدا ده م په رۆژانه

سێک  ڵ که گه وت له ڵسوکه بێت هه چۆن ئینسان ده

ر دوو  سه ستاو له رسوڕمانی راوه یێکی سه نیشانه  له  بکات که

  سانه وکه ر به کرێت به ناچێت؟ چۆن ده  هیچی که   پێ زیاتر له

ناتیسم زۆرجار  فه  هیچ خۆ ناپارێزن؟  له  بگریت که

  ی که و کاته : ئه وه دۆخی ناهومێدیێکی قوڵه  به  گرێدراوه

وتن  شکست و ژێرکه  له  جگه  کات که ست ده ئینسان وا هه

  توانێت ئینسان بخاته خی ئه تی و بێبایه ، سوکایه نییه  شتی که

ست بێ هیوایی.  لی جۆراوجۆری توند وتیژی ده گه نێو شێوه

ـ   شاندنی هیوایه ناهومێدی وه  رگری له نیا رێگای به ته

سانی  اڵم بۆ که ، به وه گرێته ان نهک ناتیسته م رێگا فه ئه  یه وانه له

  و دیوی دونیای بێت. له ر ده ز و ئاقڵ کاریگه ئاوه  به

کانی   رزه نگ به ده  ناتیکه فه  نیا ته   که  وه CNNکامێراکانی 
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  ن که سانی ئاقڵیش هه دات، که کان پیشان ده قامه ر شه سه

  ران له ڕ و هه ریکی شه کان خه وه توندره  که هاوکات

نینۆکی   ن و  خه کانیان داده ره نجه نگ په کاندا، بێده یدانه مه

  ز دێنه ئاوه  سانی به هیوا ساز بکرێت، که  جون. که خۆیان ده

  وه دڵنیاییه  ن. من به ده رچاو پیشان ده بوونی به پێش وئاماده 

  له  که  رایه قڵگه چینی ئه  وه کدا ئه ڵگایه موو کۆمه هه  له  ڵێم که ده

راکان  وی بونیادگه توانن جڵه ده  ست و دۆخی وادان کهئا

ناتیسمی  وی فه توانیت جڵه ده  که  نده ئیسالمی مامناوه بگرن.

نیا  ند ته ئیسالمی بگرێت. ناسیونالیستی ماقول و مامناوه

ناتیسمی ناسیونالیستی  وی فه توانێت جڵه ده  که  هێزێکه

ک  ر وه یش ههراست اڵتی ناوه رۆژهه  ر له گه ئه بگرێت.

کان  ناتیسمه کان بوێرن دژی فه ند و ئاقڵه کانیتر، مامناوه شوێنه

هیوای دیار   ست به توانێت هه ئینسان ئه  وکاته ن، ئه بات بکه خه

  تی باشتر بێته رایه بکات و شه  که ری موشکله سه بۆ چاره

ر بێهیواییدا زاڵ  سه تا به ره بێت ئینسان سه وابوو ده . که ئاراوه

 ناتیسم بگرێت. وی فه بێت پاشان جڵه

  مندالێدا له  له  دا بنێم که وه بێت دان به من خۆم ده

بووم. خۆ   ی مێشک شۆردراوه ناتیکێکی بچکۆله لیم فه ئورشه

موو  ت هه نیسبه  ڕ و کوێر به و که  راست زان، شۆڤینیستانه به

ڵ  گه جودابوون له  ی که مه رده وسه ی ئه تانه و باس و بابه ئه

هیونیستی. من منداڵێکی  هودی ـ سه کانی یه باس و بۆچونه

م  که هودی بووم. یه ی یه ست، منداڵێکی ئینتیفازه ده قانێ به قۆچه

فێر بووم   که  noو yes  له  لێکی ئینگلیسی جگه گه وشه
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  منداڵه  ئێمه  ماڵی خۆت" بوو که  ریتانیایی بڕوه "به

خست بۆ  ردمان ده به  مانگوت کاتێک که کان ده هودیه یه

وس و  ی مێژووی ته رباره لیم. ده ئورشه  ریتانیا له کانی به هێزه

  نگ له ناوی "پڵه  به ٠٤٤١ساڵی   مدا له که رۆمانه  ساتیر له

چۆن   که  مین" باسم کردوه نگی ژێر زه یان "پله مین" ژێر زه

ا م ت ، النی که ره سه له پروفیبی خراپی  قه له  ، که که کوڕه

ناتیکی و شۆڤێنیستی دێنێت وبۆ  لوێستی فه هه  ک واز له یه راده

وه  بێێت و به گۆڕدرێت، توشی شۆکێک ده وتو ده ی دو حه ماوه

  وت و شاراوه ڵکه هه  . به ییه موو شتێک رێژه هه  گات که ده 

زۆر   رێکی پۆلیسێ فسه دوژمنان، ئه  کێک له ڵ یه گه له

  که هاوڕێی. کوڕه  بێته ریتانیایی ده ری به بان و ناکاریگه مێهره

کتر  بێت. یه ندیان ده بینن و پێوه ک ده نهێنی یه  به  که و پۆلیسه

  که ها کوڕه روه ن. هه که فێری زبانی ئینگلیسی و عیبری ده

و  ر به هه  مه کلک، ئه  و نه  یه شاخیان هه  ژنان نه  گات که تێده

   یی نه تێگه  بۆی کهر بوو  حی ئاسا و دڵداخه وه  ندازه ئه

  مه کان. ئه به ره عه  یه و نه کانیش کلک و شاخیان هه ئینگلیزییه

ی  وه هۆی ئه  بێته کات و ده دا دروست ده که کوڕه  دوودڵیێک له

م  اڵم نرخی ئه بێنێت، به  شوسپیانه بۆچونی ره  واز له  که

دا  که کۆتایی رۆمانه  له  که  یه وه ئه  که بۆ کوڕه  یشتنه تێگه

  وره و ئێستا ئیتر گه  ی جاران نییه که ئیتر منداڵه  گات که تێده

وق و خولیا و  کان و شه خۆشییه  شێکی زۆر له . به بووه

دا من  بن. لیره چن و ون ده ناو ده کانی ژیانی له یااڵته خه

، چون  وه " دێنمهمین نگی ژێرزه پلهمی رۆمانی " که ی یه ره الپه
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ک  خۆم وه  له  وه ک باشتر له یه توانم وێنهب  من پێم وا نییه

 م. ناتیکێک پیشان بده فه

م جار  که خایین. یه  ژیانمدا پێم وتراوه  من زۆر جار له

  ره کی خانوبه یه ناوچه  ساڵ و سێ مانگم بوو، له  دوازده

ژیام.  لیم ده راخی ئورشه شێکی قه به  سکونی( له ی مه قه نته )مه

ی  وه ساڵێک پێش ئه  متر له پشوی هاوینی بوو، که

  به  شتێک  اڵت جێ بهێڵن و سه اڵتدارانی بریتانیایی ده سه ده

 ربێنێت. ر ده دا سه که ڕه نێو شه  نێوی ئیسرائیل له

ژێر   ستور له تێکی ئه خه  به  م نوسراوه ک ئه یانیه به

ماندا نوسرابوو> " پروفی خائینێکی  که خه تبه ی مه نجێره په

  ی ژیانی له کۆنه  م پرسیاره ق " ئه ی " دڵڕه < وشه"   ق دڵڕه

م  ریکی نوسینی ئه خه  مڕۆش که تا ئه  مێشکی مندا بزواند که

  که  یه : ئایا خائینیش هه سیری خۆی کردوه م منی ئه رهاته سه به

 Chitaچیتا رێزنیک )بۆچی   ر نییه گه بێت؟ ئه ق نه دڵره

Reznyk) من به  نووسیبوو کهی  که ی نوسراوه سه وکه )ئه  

 ی وشه  ماندو کردبو که  وه ( خۆی به وه یدا ناسیمه که ته ستخه ده

کام   یه ریش شتی وا هه گه ؟ ئهخائینپاڵ   بخاته ق دڵره

  نییه؟   قانه دڵڕه  که  ته یانه خه

بی پروفی م  قه بووم له زۆر بچکۆله  من کاتێک که

ستپێکی  و ده  ی پرۆفێسوره کورتکراوه  مه . ئه پێدراوه

و   وه شقی زۆری من بۆ لێکۆڵینه بۆ خولیا و ئه  وه ڕێته گه ده

  . )من ئێستاش ئاشقی  ڵ وشه گه کانی من له تاقیکارییه

روبنکردن  نوسان و سه وه اڵوکردن و پێکه و تێکه  وه کۆکردنه
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دراو   سانێک خۆشیان له ک چۆن که ر وه (. هه وریزکردنیانم

کان  سکیناس و سکه ڵ ئه گه فتار له دێت و ره  وه کۆکردنه

ی  وه کۆکردنه  زیان له حه  ی که وانه ها ئه روه ن، یان هه که ده

 . کارتی یارییه

  یانی چووه وت و نیوی به عات حه کاتێک باوکم سه

ی  که ره نجه ی ژێر په ی بێنێت، نوسراوه که رۆژنامه  که  وه ره ده

ریک  خه  یانیدا، که ی بهکاتی نان  ی بینی بوو. له زخانه ئاشپه

شدا،  ک نانی ره یه ر تیکه سه  ساوی به بای توودڕکی ده بوو مره

بای نێو  نێو مره  قانده ی چه که سته ی تا ده قۆکه پڕدا چه له

ت  تۆنێکی تایبه  نگراودا به ڵسه بارودۆخێکی هه  و له  که قوتوه

ی چی  که ییه وره مجار گه وتی: "چ سورپرایزێک! ئه

 ها رێزمان لێبگیردرێت؟!" وه  بێت ئێمه وا ده  ندوهخولقا

  یانییه م به ڵسی گێڕانی به قه  به  که ست مه دایکم وتی: ده

 !. ی تۆیه ن نۆره می ئازار ناده ، مندااڵن که زووه

جلی   که ڕه و گه کانی ئه ی پیاوه کو زۆربه باوکیشم وه

کانیدا  و قسهوت  لس و که ی هه شێوه  کرد. له ر ده به "کاکی" له

  که کێرده  . دیسان به وه ق به حه  میشه هه  دا که وا پیشان ئه  که

شی کرد  رهێنا و دابه ده  که قوتوه  بای له مره  وره کی گه یه پارچه

ریاندا  سه به  وه جوانی پانی کرده  ناندا و به  ر دوو پارچه سه به

 و وتی:

ی  ڕۆ وشهم ڵک ئه ی خه زۆربه  که  که راستییه  مه "ئه

،  ؟ وایه راستی خائین کێیه کاردێنن. به ئاسانی به  خایین زۆر به

و   وه ژێره  له  که  سێکه . که فه ره سێکی بێ شه ن که بعه خائین ته
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ر  به گرێت له ڵ دوژمن ده گه ندی له ی نهێنی پێوه شێوه  به

ر  سه  بێنه  دات که تی دوژمن ده خسی یارمه قازانجی شه

  تاویتر له س و کار و هاورێیانی. زۆر نفره یان کهی  که ڵکه خه

برسانا  ڵک له ت بخۆ، خه که و هێلکه  قاتڵێک. لوتف بکه

 ئاسیادا."  مرن له ده

   گات که ر تێده خوێنه  دا  م رۆمانه شی دواتری ئه به  له

ی  سانه وکه نیا ئه : ته ی کردوه ڵه واوی هه ته به  که باوکه  نگه ره

کس و  ت عه یانه خائین. خه  توانن ببنه ئه  یان پێیهویست خۆشه  که

.  رباز بوونه رێگاکانی ده  کێک له میش یه ، ئه شق نییه دژی ئه

  دا که سه وکه چاوی ئه  له   که گۆڕدراوه  یه سه و که خائین ئه

  ی که سه وکه وێت بگۆڕدرێت. ئه ناتوانێت بگۆڕدرێت یان نایه

وێت  یه ده  میشه هه ڵکو  ، به وه گۆڕان بکاته  ناتوانێت بیر له

  وه کانه ناتیکه چاوی فه  کیتر له مانایه  سانیتر بگۆرێت. به که

رچاوگرتنی  به بێ له  گۆڕدرێت، به ده  که  یه سه وکه خائین ئه

  ی وه ڵبژاردنی نێوان ئه هه  کێ بێت. وه  که سه که  ی که وه ئه

  ی که وه . ئه هس دژوار ناتیک کارێکی به فه  خائین بیت یان

زۆر   کی زۆر دیاریکراو و له یه ناتیک، تا راده فه  بیته نه

و   خائینیت. من ئینتخابی خۆم کردوه  که  یه وه تدا مانای ئه حاڵه

 . دیاره  مین " دا نگی ژێرزه رۆمانی " پڵه  له

نگاندن  ڵسه پسپۆری بواری هه  ر ئێستا من خۆم به هه

ر  گه . ئه شۆخی نییه  مه رد. ئهدک ناتیک نێۆزه و ناسینی فه

ک یان زانکۆیێک دانراو  یه سه دره رۆژان مه  رۆژێک له

من   وکاته ناتیک ناسی دانا ئه ناوی فه  کی به یه زراوه دامه
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ک  . وه وه بڵێمه  وێ وانه ک مامۆستا له وه  م که که داواده

ناتیکیم چاک  خۆشی فه نه  لیم که ی ئورشه سێکی پێشتر ژیاوه که

دا  م ئیشه یی و لێهاتویی زۆر له شاوه لێوه  ست به ، هه وه ته کردوه

کان  سه دره مو مه هه  له  بێت که  وه ئێستا کاتی ئه  نگه م. ره که ده

ن  رخان بکه ند خول یان کالسێک ته م چه و زانکۆکاندا النیکه

.  یه موو شوێنێک هه هه  ناتیسم له ناتیک ناسی، چون فه بۆ فه

وقدا  ئاگری شه  را له و بونیادگه نیا ئه ستی من ته به هدا م لێره

.  نییه  کان قامه ر شه کانی سه ی نێو خۆپیشاندانه  سوتاوانه

ی  ر شاشه ی سه رچاوانه به  ناتیکه و فه نیا ئه ستم ته به مه

  ریکانه هیسته  وه مشتی گرێ کراوه  به  که  کان نییه فزیونه له ته

  ئێمه  زبانی خۆیان، که  قیژێنن و به ا دهڕی کامێراکاند روبه  له

ڵکو  ناڵێم به  وانه نیا ئه ن. نا ته ده لێیان حاڵی نابین، دروشم ده

شکڵێکی ئارام و جل و   ، له یه موو شوێنێک هه هه  ناتیسم له فه

کی  موو جێگایه هه  ون و له که رده رگێکی رێک و پێک ده به

   یه وانه خۆمانیشدا ببێت. لهرونی  ده  له  نگه رمان، ره وروبه ده

سێکی زیندو  وێت که بیهه  بینی بێت که سیگارم نه  سی دژه که

  ره و جگه الی ئه  تی له ویستویه  ی وه ر ئه به ردات له گڕتێبه

  بێت که  مبینی نه  نگه ! یان تا ئێستا ره داگرسێنێت

ی  وه ر ئه به سێکی زیندو بخوات، له وێت که وزیخۆرێک بیه سه

ی  رباره ها ده وهر خوات! یان هه و گۆشت ده ئه  هک

ی ئیسرائیلدا،  ی ئاشتیخوازانه وه م بزوتنه ر له هه کان! پاسیفیسته

  کات بیتوانیایێت که زده دڵ حه پڕ به  که  یه هاوکاری وام هه

ر  به نیا له و من بکوژێت، ته  وه نێوچاوانمه  ک بنێ به یه  گولـله
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ئاشتی   یشتن به بۆ گه  یه چیاوازم ههی که من بۆچوونی  وه ئه

  وه ن ئه ته بێعه ستی من ته به دا مه کان. لێره ستینییه له ڵ فه گه له

سێک  نگی دژی که رور ده زه  س به رکه هه  که  نییه

  ت ناڵێم که . یان من قه ناتیکه ئیتر فه  وه ئه  وه رزکرده به

  به  وه هت بوو ئ قووه ن را و بۆچوونی به س خاوه رکه هه

ی من  وه . ئه وه ناتیسمه ی فه خانه  چێته ی ئاوتومات ئه شێوه

سازان  رونی " نا ده  له  میشه ناتیسم هه تۆوی فه  که  یه وه یڵێم ئه ده

ی  ده م سه دونیای ئه  ی که تایه و په ، ئه  یه قزاندا هه حه " ی خۆ به

 ی ش پله دکاری و خراپه به  که   . ئاساییه تووش بووه

توانێت  ده  بات بۆ ژینگه رێکی خه . تێکۆشه یه جۆراوجۆری هه

سار و زیانی  اڵم خه قزانێکی ناسازگار بێت، به رحه به  خۆ به

  به  ستاوه هه  ی که وه چاوو ترۆریستێک یان ئه  له  م ئه

ر چۆنێک بێت  . هه متر و بچوکتره تنیکی، زۆر که پاکتاویی ئه

تن بۆ شتی  ز و چێژێکی تایبه حهن  کان خاوه ناتیکه موو فه هه

نیا  کان ته ناتیکه . زۆر جار فه ڵکه واڵ و بێکه کرس و که

  ال زۆر   میان له قه ک و دوو بژمێرن و ره ی یه توانن ژماره ئه

  توانێ دیاری بکات که گشتی ئینسان ئه  . به خته ئاڵۆز و سه

وان  سانی ئێحساسی و بێ هیوان، ئه عام که  کان به ناتیکه فه

رگیر و  مه که  ن، بۆیه خه قڵ و بیریان ده ستیان پێش عه هه

سوک   م دونیا به وان ئه بن. ئه رگی خۆیان ده زبی مه جه

ڵ دونیای  گه ی له وه بۆ گۆڕاننه  یه وقیان هه زانن وزۆر شه ده

ی  و واده ی ئه ندازه وان دونیای ئاسمانی به ئه ئاسمانیدا. الی ئه
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  و فیلمه نجام و کۆتایی ئه ره سه   له  ی که ختی بێکۆتاییه خۆشبه

 . درێت روون و ئاشکاره دا ده خراپانه

م و  الده  که ته بابه  تۆزقاڵێک له  ن که ئیزنم بده

، ئاخر من فێری الدانم و چاک بوونم  وه داستانێک بگێڕمه

  کێک له بووگم. یه  وه کانه دوای الدانه  به  میشه ، من هه نییه

رومان نوسی باشی ئیسرائیل،   کانم، اورێ چاکههاوکاران و ه

  ونه که ڵ شۆفیرێک ده گه  رێکدا له فه سه  له  سامی میکائیل، که

نده بۆ  چه کات که وه ده باس له  که باس و گفتوگۆ، شۆفیره

رن. سامی گۆێی  نێو به  کان له به ره عه  که  کان گرینگه جووه

نگ  بێت و ده  ی توڕه وه گرێت و پاشان بێ ئه بۆ راده

لێکی ترسناکن، ئایا  چ ئینسانگه  و بڵێت: "ئێوه  وه رزبکاته به

  دات که ، بڕیار ده وه کسه عه  فاشیستن؟" به  نازیستن؟ یان  ئێوه

. پرسیار  وه ڕوو بێته رووبه  که ڵ شۆفێڕه گه له  وه کیتره رێگایه  له

موو  ههکوشتنی   بیر له  کێن که  کات: "ئێوه ده  که شۆفێڕه  له

ستت  به ڵێت: "مه ؟" کابرای شۆفێڕ ده وه نه که کان ده به ره عه

  وکاره بێت ئه ده  هودی ئیسرائیلی! ئێمه ی یه ! ئێمه ؟ ئێمه چییه

  یرکه ، سه کیترمان نییه و رێگایه  ڵبژارده ین! چون هیچ هه بکه

اڵم  !"، "به ن دژی ئێمه که موو رۆژێک چی ده وان هه ئه  بزانه

دا  وه کرده  له  م بیرۆکه بێت ئه کێ ده  که  پێتان وایه  ئێوه

کارگێری   نگه یان ره ش؟ رته جێ بکات؟ پۆلیس؟ یان ئه جێبه

کان؟ کێ  خۆشخانه ندانی نه کان؟ یان کارمه وه ئاگرکوژێننه

ری خۆی  بڕێک سه  که بکات؟" شۆفێڕه  مکاره بێت ئه ده

ش  دابه  ی عاداڵنه هشێو  بێت به ده  خوراند و وتی: "من پێم وایه
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ند  بێت چه ده  ئێمه  رکام له مووماندا، هه نێوان هه بکرێت له

رئارامی  هێشتا هه  ک بکوژێت." سامی میکائیل که یه دانه

رخان کران بۆ  ته  ، گریمان ئێوه خۆی راگرتبوو وتی: باشه

ی خۆتان  که شاره  کێک له ڕه کانی گه ماڵه  ن قاتی له ماڵێکی چه

ک  کان یه نگی ماڵه زه  درگا یان له ن له ده چن ده ده  ێوه"حیفا"، ئ

چێت  ، تێده ن: ببورن خاتو یان کاکه که ک پرسیار ده دوای یه له

یان  قه رێ بێت، ته ئه  که اڵمه ر وه گه ئه  ب بن؟ وه ره عه  ئێوه

و  له  وه بنه بێت و لێده واو ده ئیشتان ته  ن. کاتیک ئێوه که لێده

پڕ  ، له وه بۆ ماڵه  وه وێت بڕۆنه تانه ی ده وکاته ئه، رێک  مااڵنه

نگی  ده  وه گوێتان، ئه  دێته  وه مه قاتی چواره  نگێک له ده

  قه چن و ته دا ده و حاڵه قیژێنێت، ئایا له ده  که  منداڵێکی ساوایه

نگی زاڵ بوو.  ک بێده یه رێ یان نا؟" ماوه ن؟ ئه که ویش ده له

  راستی ئێوه سامی میکائیل: "به  ێت بهڵ ده  که پاشان شۆفیڕه

ئاشکرای   رهاته سه م به ئه  شتێکی روونه." وه  وه زاڵمن، ئه

تدا  ره بنه  له  که  یه ناتیکیدا هه سروشتی فه  شتێک له  کات، که ده

یاڵ.  خه  له  شه و هاوکاتیش بێ به  ر ئێحساس دانراوه سه له

توانێت  کان، ده ئینسانه  یاڵ به نتاسی و خه یاندنی تۆزێک فه گه

ر بێت و تووشی نادڵنیایان بکات،  کان کاریگه ناتیکه ر فه سه  له

سک و  رته ند به رچه ، هه یه من هیوام پێی هه  که  یه مه ئه

ری خێرای  کاریگه  که  رمانێک نییه ده  مه سنورداریش بێت. ئه

م اڵ ، به ری خێرا نییه رمانێکی تیمارگه فادان، ده ببێت بۆ شه

 ر بێت. تیده توانێت یارمه ده
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نگی، دڵ بۆ شوێنێک لێدان و  هاوریبازی و هاوده

مان خواست و  سانیتریش هه موو که هه  ی که وه سی ئه وه هه

کێک  اڵم یه به  ترسیدارترین نییه، ند مه رچه سیان ببێت، هه وه هه

  فیلمه  . بیر له ناتیسمه کانی شکڵی فه رباڵوترینه به  له

مان "ژیانی برایان"  یان هه  Monty Pythoی  هک دڵگیره

(life of Brianبکه ) برایان روو له  ، کاتێک که وه ره  

  ڵێت: "ئێوه کات و ده کان ده شاگرده  له  وره گروپێکی گه

ک  یه له  جگه  وه پێکه  که ره ماوه جه  سن!" وه که موتان تاکه هه

و  سین!" ئه که ان تاکهمووم هه  : "ئێمه وه نه که س، تیکراری ده که

  که ڵێت: ـ من نا ـ ده  وجانه گه  بهنگێکی کز و  ده  به  سه ک که یه

کرێت. کاتیک من ئیدیعای  نگبڕ ده ده  وه وانیتره ن ئه الیه له

اڵم  رم، به نگی جۆری نه یی و هاوده هاوئاراسته  م کرد که وه ئه

رستی،  خسپه شه  م که ش زیادکه مه بێ ئه ، ده ناتیسمه رینی فه به

کان،  کان یان ئاینییه سیاسییه  تییه سایه ئیدئال کردنی که  به

توانێت  ی ناوبانگیان، ئه وه وشاننه سانێک بۆ دره رستنی که په

  که  . بڕوا وایه باوه  ناتیسم بێت که رباڵوتری فه شکڵێکی به

ر،  لی توتالیته . رژیمگه ناسراوه   م دوو شته به  ی نۆزده ده سه

لی  کان، شوڤینیسمی روش، شکڵگه ره رگهێنه مه  یدیولۆژیهئا

ستنی جیهانی  ره ک و په الیه  رای دینی له شنی بونییادگه خه

  ک. خراپترین بۆچوون له الیه  مارادوناکان و مادوناکان له

ی ئێستای  ره م به کردنی ئه مندااڵنه    نگه جیهانی بوون ره به

  "، پڕ له ی کایه  یهانییهج  سه دره م مه ئینسان بێت، "ئه

ک، نوقڵی  ی یاری )لیستۆک( مندااڵن و شتومه سه ره که
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ند  ، چه ژده ی هه ده راستی سه و شوکوالت. تا ناوه  مژمژۆکه

  بۆ  واڵت بۆ واڵت، قاڕه  مه رتر یان خوارتر، ئه ساڵێک سه

ی  ده راستی سه ری ناوه وروبه اڵم ده گۆڕدرا، به ده  ش قاڕه

ی  زۆرینه  بوو که کی هه ره م سێ پرسیاری سه نی کهال  ژده هه

کوێ   : من له وه نه اڵمی بده یانتوانی وه ده  مه رده وسه ڵکی ئه خه

ربێنم؟ چیم  بێت بژێوی خۆم ده وێت بژیم؟ چۆن ده مه ده

  سێک له موو که توانم بڵێم هه ده  ردێت پاش مردنم؟ سه به

موو ژیانی  هه  یزانی که ده  وه نجا ساڵ پاش ئه دوپه دونیادا تا سه

شوێنێکی   دونیا یان له  ته لێی هاتوه  بێ بژی که ده  وشوێنه له

خۆیان.   ک گوندێکی نزیک به و جێگا، وه ری ئه وروبه ده

یان   وه و رێگه بێت بژێوی ژیانی له ده  یزانی که مووی ده هه

باب و باپیرانیان   ربێنێت که ده  وه کی نزیک به یه شێوه

یزانی  سێک ده موو که ها هه روه . هه جامیان داوهن ئه

  ، به م دونیایه باشتر له  تی که رێیه کیتر پاش مردنی چاوه دونیایه

و باقی    مانه ئه  ی نۆزده ده سه خۆیان بێت.  رجێک ئاگایان له مه

زۆر   ڵکۆڵی، یان له کانی تری هه ییه بناغه  ته ناعه ڕ و قه باوه

ر  رێگا خۆشکه  تانه ناعه و قه انی ئهجێگادا رووخاندی. زی

ی ئایدیولۆژی خوازی  سته رجه اڵتی به سه ده  ده بوون بۆ نیو سه

ستی،  ره ش خۆپه وه ی پاش ئه ده نیوسه  ش که وه هۆی ئه  و بووه

موو کاتێک  هه  ک خوازی تێدا له رایی و شت ومه تگه زه له 

  له  ی که کیانهئایدیولۆژی  و شۆڕشه . ئه وه بێته قده زیاتر زه

  م فرموڵه ی ناوبراودا رۆیدا، به ده می سه که ی یه نیوه

بێت ـ  مڕۆ باشتر ده یانی له > " به  دا که رویده  وه ره تێنه ڵخله هه
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  نده وه ین" < ئه مڕۆ شتێک قوربانی بکه ن با ئه مان بده رێگه

قوربانی   مڕۆ ناچار به کانیتریش ئه ن با ئینسانه ئیزنمان بده

شتێک بۆ  هه داهاتوودا به  له  م شێوه ین، تا به ان بکهد

ڕاستی  ری ناوه وروبه ده  ین. له میرات بده  کانمان به مناڵه

ی خۆی دا  جێگه  لوێست و بۆچوونه م هه دا، ئه ی نۆزده ده سه

ردا،  کسه ختی خێرا و یه دوای خۆشبه  ڕان به به فکری گه

بۆ   ڵێت کۆشش بکه ده  ی که کۆنه  ڵه ته و مه ک ئه نیا وه ته نه

  ڵێن که مان ده ڵکو ئه ختی، به ست هێنانی خۆشبه ده وه

نیا شتی  ، ته تدایه که ره نجه ی په شوشه  ر چاوه به ختی له خۆشبه

م  ند بیت و بتوانیت بیکڕێت. ئه مه وڵه تۆ ده  که  یه وه پێویست ئه

یاڵی  کانیاندا< خه موو رۆژه هه  ختی له >خۆشبه  یشتنه تێگه

. یان  خۆیدا پارادوکسێکه  وامی، خۆی له رده به  ختی به خۆشبه

بوون و کۆتایی.   وامی، یان دواپله رده گۆڕی و به نه

ک چۆن  روه ، هه ختی نییه یی خۆشبه میشه ختی هه خۆشبه

  ن چێژ نییه سڵه وام ئه رده چێژی )ئیرزابوونی( به

سێک ناچار  که  که  یه وه ناتیکێک ئه زی فه قووڵترین حه

  وه گرێته ش ده عادیانه  ته و حاڵه ئه  مه بگۆردرێت، ئه  بکات که

  زم به ی باشتر بکات یان نه که ز بکات جیرانه حه  که

ی  که منداڵه خشێت، یان شکل و فورم به  ی ببه که ره هاوسه

ڵکو بۆ  ی بۆخۆی بژی به براکه  دات که خشێت یان ئیزن نه ببه

ویستترین  کان خۆنه ناتیکه فه باشتر کردن بیگۆرێت.

وان  ن. زۆرجار ئه وره وع دۆستێکی گه وان نه کانن. ئه سه که

وان  تا بۆ خۆیان. ئه  رنجیان بۆ تۆ زۆرتره و سه  ئینترێسه
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  وێت که یانه وان ده ن، ئه رۆحی تۆ رزگار بکه  وێت که یانه ده

تا،  خه  گوناه و له  تۆ له  وێت که یانه ن، ده تۆ رزگار بکه

دوورت  ت به ڵه ڕی غه باوه ڕی یان له بێباوه  ش بوون، له ره له

تی  ن یان عاده ی خواردنت چاکتر بکه وێت شێوه یانه ن. ده که

رمان  نگدانت ده ی ده کان و شێوه خراپه  وه خواردنه  خراپت به

و تۆیان بۆ   وه نه که تۆ ده راستی بیر له  کان به که ناتیکه ن. فه بکه

ی  وه ر ئه به ت خنکێنن له بڕن یان ده ر ده وان تۆ سه ئه ، گرینگه

گر  ڵنه رمان و چاکی هه ت لێکراوێکی بێده ک نفره تۆ وه  که

ویستی تۆ بۆ رزگار  ر خۆشه به وان له ئه  بۆیه  رچاوو، به  دیته

ر حالدا  هه ش له مه ئه  ن. وه که ڵ ده گه وات له  رده و ده بوونت له

ر ببریێت یان  سه  رقی نابێت که فه  وه رافیانهی توپوگ روانگه  له

کان خۆناسییان زۆر  ناتیکه فه  ی که و هۆیه بخنکێندرێیت. به

رنجیان زۆرتر  ، سه ر نییانه هه  توانین بڵێین که یان ئه  الوازه

هی خۆیان ال   وانیان له نوسی ئه و ژیان و چاره  سانیتره بۆ که

کانیان  ن" و هاوبیره ین الده'ب بڵێین  که  . وا نییه گرینگتره

ڵکو  . به روا سوک و ئاسان نییه هه  مه . ئه رۆژئاوایه  رقیان له

رزگار   رۆحی ئێمه  وێت که یانه وان ده ئه  که  من بڕوام وایه

کانمان  رناکه ته ها خه به  له  ئێمه  وێت که یانه وان ده ن، ئه بکه

موکراسی،  ده  یسم، لهپلورال  ماتریالیسم، له  ، له وه نه دوور که

زۆر   ، که مانه زۆر شتیتر له  یان، ئازادی ژنان... وه ئازادی به

راکان پێ  بونیادگه  و ئیسالمییه  ندروستی ئێمه خراپن بۆ ته

وخۆی "بن  ئامانجی راسته  وه دڵنیاییه ریان. به  سه گرن له داده

و  وخۆی ئه ڵکو ئامانجی راسته بوو، به ریکا نه مه ن" ئه الده
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کان بۆ  پراگماتیسکه  موسڵمانه  کان و عقوله مه گۆڕانی

ی  گوێره  . به جۆری خۆیانه  ندی له ڕمه موسڵمانی باوه

هۆی   ته کان، بونه ریکییه مه ها ئه ن" ، به یشتنی "بن الده تێگه

  ئیسالم پێویست ناکات که  اڵم بۆ دیفاع له کز بوونی ئیسالم، به

ین.  رب و لێیان بده ڵ دونیای غه هگ  ین له ڕو بکه ڕی روبه شه

و ئیسالم،  ره نیا به ته رب نه  ئایینی غه  ورده  بێت ورده ڵکو ده به

و به   رایانه و ئیسالمێکی زۆر توند و بونیادگه ره ڵکو به به

  چاک بێت. له  بۆ ئێمه  یه وانه له  مه بر و وشک بگؤڕین. ئه زه 

ر  مبه ی سێپته . یازدهوێت ی خۆش ده ن" ئێمه سڵدا "بن الده ئه

س  ی به مه و ئه ویستی و عشق. ئه ر خۆشه سه کارێک بوو له

بگۆڕێت و   وێت ئێمه یه و ده کرد، ئه  قازانجی ئێمه ر به له

  وه ماڵه   له  شتانه  و جۆره رزگارمان بکات. زۆر جار ئه

ست  ده  وه ماڵه  ناتیسم له فه  کات. من پێم وایه سپێده ده

  وه زۆر عادییه  ریزه و غه و رێک له  وه ماڵه له  مانه ئه کات. پێده

  ست له وێت عاشقێکی زۆر نزیک بگۆڕن تا ده یانه ده  که

.  و چاکتره بۆ ئه  مه ئه  ڵبگرێت چۆن پیان وایه ویستی هه خۆشه

زۆر   که  وه ی عاشقێکه ریزه قوربانی کردنی غه  له  مه ئه

  وه م خواسته ات، لهک ست پێده وێت ده ی خۆش ده که جیرانه

ک من  بێت وه ت بڵێی "تۆ ده که منداڵه  به  کات که ست پێده ده

ک  ک من بیت نه بێت وه ک دایکت" یان "تۆ ده ک وه بیت، نه

." یان ژن  به ک دایکت و بابت مه وه  ک باوکت" یان "تکایه وه

بێت  بێت خۆت بگۆڕی، ده ڵێن: "تۆ ده ک ده یه  و مێردێک به

من   ببینیت که  وجۆره کان به و شته  وه یته ر بکهک من بی وه
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پێش". زۆر   شیمان باش ناچێته گینا ژیانی هاوبه یان بینم، ئه ده

  ست پێدهکات که سێک ده که  داوا کردنێک له  به  مه جار ئه

ی  وه ڵبگریت بۆ ئه خۆت هه  ست له سێکیتر بژی. ده ک که وه

ی داهاتو باشتریان  ره هسێکیتر ئاسانتر بێت، یان ب ژیان بۆ که

  ڵ ترسێکی زۆر له گه ڕێت. خۆ فیدا کردن زۆرجار له بۆ بگه

بگۆریت یان   که رگره کرێت وه ده  م شێوه گوناه دێت و به

  له  تم که ر من ناچار بوایه گه . ئه وه ژێر کونترۆڵه  یته بیخه

م  له  ڵبژێرم که ی دایکان هه یی قسه نێوان دوو شکڵی کلیشه

ڵێن "  یان ده که منداڵه  به  دا، که هودییه یه  ناسراوه  شۆخییه

ڵێت:  ده  ی که مه یان ئه تکوژم." گینا ده ت بخۆ ئه که خواردنه

دوو شتی   کوژم." بێ شک له گینا خۆم ده ت بخۆ ئه که "نانه

  بێ بڵێم که بژارد. ئه ڵمده متر خراپه هه که  یان که وه خراپدا ئه

  ی که وه له  خۆیت و بمریت باشتره هن  که خواردنه  باشتره

ئازار و   ست به خۆیت و باقی ژیانت هه ت نه که خواردنه

 ڵ بێت. گه گوناحت له

شی  وری ره یری رۆڵ و ده ن سه ئێستا ئیزن بده

ستین،  له ناکۆکی نێوان ئیسرائیل و فه  ناتیسم له ناتیک و فه فه

  ین. له هب بک ره ی دونیای عه وره شێکی گه ئیسرائیل و به

  ستین و ئیسرائیل به له ی نێوان فه کیشه  بێ بڵێین که سڵدا ده ئه

  ش له نێوان دوو به  له  د ناکرێت که ڕێکی نێو خۆ ناوزه شه

کسان یان  لکی یه ڕی نێوان دوو خه ت یان شه معییه ک جه یه

ڵکو  به  کی ناوخۆیی نییه یه کێشه  مه هاوکلتور بێت. ئه

  مه ، ئه وه خۆشییه  بێ بڵێم به . ده ییه وه هت کی نێونه یه کێشه
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  ری کێشه سه ، چون چاره ییه وه ته کی نێونه یه کێشه

ڕی  لی نێوخۆیی، یان شه گه تا کێشه  کان ئاسانتره ییه وه ته نێونه

ڵێم  هاکان. من ده رزش و به ڕی ئه قاتی، شه به ڕی ته ئایینی، شه

  نێوان ئیسرائیلییه  له  ڕێکه سڵدا شه ئه  ک ئاسان. له ، نه ئاسانتره

ڕێکی ئایینی،  ک شه نه  کاندا به ره عه  ستینیه له کان و فه هودیه یه

   ن که ده وڵێکی زۆر ئه ردوو ال هه کانی هه ناتیکه ر چی فه گه ئه

  که  یه وه ڕێکی دینی. گرینگترین شت ئه شه  نه بکه  که ڕه شه

م  ر ئه سه رزی له هیێکی ئ کێشه  له  جگه  شتێک نییه  مه ئه

نێوان   له  که یه کێشه  مه " واڵتی کێ؟" ئه  پڕئازاره  پرسیاره

ت  ناعه قه  هێز و نێوان دوو ئیدیعای زۆر به  قدا، له ق و حه حه

ڕی ئاینی یان  شه  جۆرێ   مه ک خاک. ئه ر یه سه  ر له پێهێنه

نێوان دوو   بایی له کی و ناته ره کلتوری یان جۆرێ دووبه

ماڵی   مه ئه  که  یه وه ر ئه سه  له  ڵکو ملمالنێکه ، به ریت دا نییه نه

. من پێشتریش  ل بوونه قابیلی حه  که  من بڕوام وایه  ، که کێیه

توانێت  یاڵ و فانتاسی ده خه  که  یێک بڕوام وایه تا راده  وتم که

  خشێت له ت( ببه سونییه ڵستداری )مه رهه ک به یه تا راده

  که  وه بیر بکاته  ی که سه وکه ناتیسمدا. ئه فه ر رانبه به

  ی که و کاته بۆ ئه  ستورێکیان پێیه کانی چ رێگا و ده ڕه باوه

ها  کرێت، وه قاتی چواردا ده  له  منداڵێکی نێۆ بێشکه  باس له

  بێت له ده  نده کده ق و یه متر ره که  وه دڵنیاییه سێک به که

خۆیدا یانی باشتر بوون. خۆزگا  هش ل وه یدا و ئه که ناتیسمه فه

  سته به م مه بیات بۆ ئه ده ئه  بڵێم که  دا ندیه م پێوه له  متوانی که ده

ی  که ره بیات خوێنه ده ر بێت، چون ئه توانێت کاریگه باش ئه
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توانێت دژه  یاڵ و فانتاسی و ئه کێشێت بۆ دونیای خه راده

کات. خۆزگا ئینساندا دروست ب  ناتیسم له هرێک بۆ فه ژه 

بیات  ده : ئه ت که بدایه  ک نوسخه م وه مه بمتوانیبایێت ئه

  مه ئه  که  وه داخه اڵم به ناتیسمتان چاک بێت. به تا فه  وه بخوێننه

لێک شێعر و داستان و  گه  وه داخه . به ها ئاسانیش نییه روه هه

درێژایی مێژوودا بو   له  ن که بی هه ده ی ئه و نوسراوه  وتار

نیا خۆ به  رایی و ته گه وه ته ستی نه ڵخراندنی قین وهه هه

توانین بڵێین  ش ئه مه ڕای ئه ره ق زانین نوسراون. سه رحه به 

  ن که ڵک هه که ی باش و به وار و نوسراوه شێکیش ئاسه به  که

  ناتوانن موعجیزه  وانه ر بن. ئه توانن یاریده ک ئه یه تاراده

ی  نوسراوه  ر بن. بۆ نمونه تیده مهتوانن یار اڵم ده ن به بکه

کانی  موو فورمه بدات. هه  وره تی گه توانێت یارمه ر ده شاکسپیه

دوور   ستانه ره ڕێکی خاجپه موو شه ناتیسم، هه وی و فه توندره

  نجامێکی کومێدی یان ئه  ر به الی شاکسپیه  سازان، له له

جامێکی ن ت ئه ناتیک( قه مارگیر )فه گات. ده تراجیدیا ده

مرێت یان  ی نابێت، یان ده ندانه تمه زایه وتوو یان ره رکه سه

. "گوگول"  واکسیناسیونێکی چاکه  مه کرێت. ئه زار ده رمه شه

ربگیردرێت.  لکی لێوه توانێت که یش )نیکۆالی گۆگول( ده

  ئێمه  گریان که  کاته ده  وه به  ری خۆی وشیارانه گوگول خوێنه

  % بڕوامان به011  ی که و کاته تتا ئه ن، حهزانی م ده که  نده چه

چۆن   کات که بێت. گوگول فێرمان ده ق بوونی خۆمان هه حه

  ی که وراده رچاومان، تا ئه به دوژمن له   توانێت ببێته لوتمان ده

رسێکی  خۆی ده  مه پیاوی کوێر لوتی خۆی راو بکات. ئه
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ند  ر چه ، هه دا رێنوێنێکی باشه م بواره . کافکا له خراپ نییه

ناتیسم  بۆ راهێنان دژی فه  یوویستوه ت نه و قه ئه  دڵنیام که

ین  که ر شک نه گه ئه  کات که کار بهێندرێت. کافکا فێرمان ده به

یشتن و  گه ، توشی ناروونی و لێتێنه ی کردومانه وه له

ر بێت.  تیده توانێت یارمه ده  مه بین. ئه بوون ده ره سخه مه

لێک  ر کافکا و گوگول گه سه بووا له ت ده ال ببوایهج ر مه گه )ئه

نێم بۆ  اڵم دایده ت به م بکردایه دا قسه ندیه م پێوه زۆرتر له

توانێت  ویلیام فالکنێر ئه  جارێکیتر(. من پێم وایه

. شاعیری  سته به م مه رێکی باش بێت بۆ ئه تیده یارمه

ۆر جوانتر ز  مانه موو ئه میحای" هه هودا عه را "یه واقیعگه

و  کات. ئه یانی ده بڕێت و به ریده وێت ده مه من ده  ی که وه له

قین هیچ گوڵێک ناروێت."  حه  ئێمه  دا که وشوێنه ڵێت: "له ده

کار  بار به اڵمێکی گونجاو و له ک وه توانێت وه ده  مه ئه

ر  گه بڕێک بواری دیاریکراودا، ئه  له  ڵێم که ده  بهێنرێت. بۆیه

توانن  م بڕێکیان ده ڵێم، النی که کان نه بییه ده ئه  ره سه موو ئه هه

 ر بن. یاریده

ی وا من ئێستا باسی  مه ئه  ن که عد بده وه  ر ئێوه گه ئه

رمانی  می ده النی که  ن، من پێم وایه م، بڕێک خوێی بکه که ده

  رمانێکه یل بۆ خۆشی و شۆخی ده . مه وه ته ناتیسمم دۆزیوه فه

زی  یل و حه مه  که  بینیوه ناتیکێم نه ت فه من قه ناتیسم. بۆ فه

ت ئینسانێکم  قه  بڵێم که  خۆشی و شۆخی تێدا بێت. یان باشتره

شۆخی بێت و خۆش خولق و خوو بێت   زی له حه  که  بینیوه نه

ی تێدا  سته و هه ئه  سه وکه ر ئه گه ، ئه ناتیک فه  و ببێته
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یل و  شێکیان مه رن. بهعام چزدا کان به ناتیکه مردبێت. فه نه

  ری بێ خۆشیو گاڵته شه و ته  ر تانه سه نیا له زیان ته حه

  وه کاته ده وره ئینساندا وا گه  رون له بعی، ده . خۆشته نه که خڕده

بعی  نێت. رووخۆشی و خۆشته خۆی پێبکه  بتوانێت به  که

تۆ بتوانی خۆت وا   که  یه و تواناییه ییسم و نیسبیسمه، ئه رێژه

  که  یه و توناییه تبینن. رووخۆشی ئه سانیتر ده که  ببینی که

  نده چه  ی که وه رچاوگرتنی ئه به بێ له  گات به ئینسان تێده

ڵ  گه ی له له عامه کس و خراپ مه عه  نده و چه  نه الیه قبه حه

ختێک  نه  میشه هه  که  یه ت هه کی تایبه یه دا روانگه مه ، له کراوه

قت پێ بێت،  رچی زیاتر حه . هه ر چاو به  ێتهد  ره سخه مه

پیاوێکی ئیسرائیلی   سه و که بیت. جا با ئه ده  ره سخه زۆرتر مه

ر  ها یان هه ستینیێکی وه له قزان بێت یان فه حه خۆ به

بێت و خۆشڕوو   ینێکی کراوه ن زه خاوه  اڵم که سێکیتر، به که

ناتیسمدا و تووش  فه ر رانبه به له  کی زۆر پارێزراوه یه تا راده

 . متره سته بوونی ئه

قورس و   مه ر من توانیم خۆشڕوویی بکه گه ئه  جا باشه

)قورس( بخۆن بۆ   به و حه ئه  لمێنم که ڵک بسه موو خه هه  به

م  رخه خۆم سه  یه وانه وکات له بن. ئه ناتیسم نه ی توشی فه وه ئه

شی  به  ی نۆبل لهاڵت کارزانێک و خه  رماندا و ببمه شی ده به له

ر  ن. هه یر که اڵم سه بیات. به ده جیاتی ئه  گرم له رده رماندا وه ده

ڵک بێنم  م و زۆر بۆ خه وڵ بده من هه  که  م بیرۆکه خودی ئه

ی توشی  وه ی من بخۆن بۆ ئه بی رووخۆشکرنه و حه ئه  که

   م بیرۆکه ، ئه بۆتان باشه  مه بن، بڵێم بیخۆن چون ئه ناتیسم نه فه
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ن،  بده  وه ره رنجی سه . سه ناتیکاوی بووه جۆرێک فه  خۆی به

ر  هه  و خراپتر له  کی زۆر موسریه تایه ناتیسم په فه  بینن که ده

بات دژی  ریکی خه ئینسان خه  ی که وکاته . رێک ئه ڤایرۆسێکه

و تووشی   ئاسانی ئالوده  توانێت خۆی به ، ده ناتیسمه فه

کان  واڵه یری هه یان سه  وه کان بخوێنه مهناتیسم ببێت. رۆژنا فه

ئینسان   که  ئاسانه  نده چه  بزانه  کان بکه فزیونییه له ته  ناڵه که  له

ناتیسمدا،  فه  دژه  ناتیکێک له فه  وێت و ببێت به پێشبکه

  رێکی خاچی له ڕکه راییدا، شه بونیادگه دژه  ک له رایه بونیادگه

تی  واوه ته توانین به نه  ر ئێمه گه ئهاڵم  تدا. به هودییه یه  دژه

  ورده  توانین ورده م ده ناتیسمدا زاڵ بین، النی که ر فه سه به

ک  روه بگرین. هه  وه سته ده ین و کونتروڵی به وی بکه جڵه

نین و  خۆمان پێبکه  بتوانین به  که  و توانایه پێشتر وتم. ئه

مان ببینین، مان بینێت خۆ سێتر ده ی که و جۆره بتوانین ئه

  رگرتن له رمانێکی باش بێت بۆ به توانێت ده ش بۆخۆی ده مه ئه

  رج و کراوه بتوانین بێ مه  ی که وه ناتیسم. ئه توشبوونی فه

بنرخێنین، فێری   که رت دۆخه بێ شه  بژین، فێر بین که

ر بن.  تیده توانن یارمه ش ده مانه نی بین، ئه الیه فره  خدان به بایه

تی  واوه ته یی بوونێکی به ڕێژه ی به ێت خوتبهو من نامه

م  بکه  سته رجه به  وه نیا ئه وێت ته مه ڵکو ده م، به خالقی بکه ئه

سێکی تر  ی که جێگه  بتوانیت خۆت له  گرینگه  نده چه  که

ترین و  رۆژانه  کانی ژیاندا، له ته موو حاڵه هه  دابنیت. له

سێکیتر و  ی که جێگه  کاندا خۆتان دابنێن له عادیترین کاره

ی  وکاته بڕوانن بۆ ژیان. ئه  وه وه ی ئه روانگه  ن له وڵ بده هه
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ناڵێنین،  ین و ده که سکااڵ ده  ین، یان کاتێ که که مانێده ده مه ده  که

تتا  . حه قمان پێیه تی حه واوه ته به  پێمانوایه  ی که وکاته رێک ئه

قین و  تی حه واوه ته خۆمان به  پێمان وایه  ی که مه و ده ئه

زۆر به   وکاته ، رێک ئه قه تی ناحه واوه ته مان به که ره رانبه به

  مان. ئێمه که ره رانبه ی به جێگه  ینه خۆمان بخه  که  سوده 

ین. رۆمانی  که کانماندا ده مه رهه به  له  م کاره وام ئه رده به

  له  که  سه وت که ش یان حه ر شه سه " م لهریا مان ده هە"

شی و ئیشتراکیێکی  اڵم هاوبه و به یان کردوه  دونیادا باڵوه

بوونی   ئاماده  ست به وان هه . ئه نێوانیاندایه  نگیز له سرار ئه ئه

م  ر پانتایی ئه سه  ڕای پرژ و باڵوییان له ره ن، سه که کتر ده یه

وامیان  رده ندی به پاتیک پێوه ستی و تێله ی هه شێوه  دونیا، به

 یه. هه  وه پێکه

  بتوانین به  که  یه هه  وه کی تیوری ئیمکانی ئه یه شێوه  به

ی رۆمانێک  وه :بۆ ئه  بژین. بۆ نمونه  رج و کراوه بێ مه

ویت  رکه وانیتر سه ڵ ئه گه  یانیێک له موو به بێت هه بنوسیت ده

خۆت   یت که ست پێبکه و ده  وه ک بخۆیته یه و سوار بیت، قاوه

و  ر من ئه گه ئه  که  وه سێکی تر دابنیت. بیر بکه ی که جێگه له

،  وه خسی خۆمه رابردوی شه  تی. به وبوایه تم، یان تۆ ئه بوایه

و مێژووی   وه تی خۆمه رهاتی ژیانی تایبه سه به  به

ها بیر  وه  خۆم که  به  م . زۆر جار ئیزن ناده وه ییمه ماڵه بنه

یان بارودۆخی دایک و  کان گۆڕانێکی ژێنه  به  که  وه مه بکه

کی  هودیه یه  ببم به  و. من توانیومه ئه  تم به بابم من ببوایه

ئوڵترا ئورتودوکسێکی   ته جێی وێستبانک، خۆم کردوه نیشته



 کرێ رمان ده ناتیکێک  ده چۆن فه

 

29 
 

هودێکی  ی یه جێگه  خۆم دابنێم له  و، توانیومه توندره

مدا یان  واڵتانی جیهانی سێهه  کێک له یه  اڵتی له خۆرهه

ی  جێگه  خۆم له  ویستبێتم. من توانیومه  که سێکی تر رکه هه

رچاوت و  به  ها بیهێنیته بتوانی وه  ی که وه م دابنێم. ئه که دوژمنه

ها پێش ئێستا،  . ساله یه فایده  بینوێنی بۆ خۆت، زۆر باش و به

زبانێکی ساکار   ی ژیرم به وره گه منداڵ بووم، دایه  کاتێک که

هود و  جیاوازی نێوان یهتی،  تایبه  جوانی و به  و به

ک ئیسالم  ڵێم نه ت ئه سیحییه هود و مه تی< نێوان یه سیحییه مه

ر  سه کان له سیحیه ی، مه گه وتی: "تێده ها بۆ وتم، هود >وه و یه

  بووه و دڵنیاشن که  عیسا رۆژگارێک لێره  و بڕوان که ئه

  ن وایهکان بڕوایا هودیه اڵم یه ، به بۆ ئێره  وه رێته گه رۆژێک ده

یانه."  که جیاوازیه  مه . ئه  هاتووه سیح هێشتا نه مه  که

رقێکی زۆر،   مه ر ئه سه ر له م وتی: "هه وره گه دایه

. بۆ چی  دروست بووه راوودوونان، خوێن رشتن، قین و ...

ر  گه ئاسانی بیبینن؟ ئه  ستن تا به مووان راناوه ؟ بۆچی هه

تان  ده  دووباره  که  خۆشهبا، چ  رحه سیح هات و وتی: "مه مه

بوون.   ڵه هه  ڵمێت که سه کان پیانده هودیه یه  وه بینم." ئه

  که  سیح هات و وتی: "رۆژتان باش، چ خۆشه ریش مه گه ئه

کانی جیهان داوای  سیحییه موو مه وجا هه بینین." ئه ک ده یه

 سێک موو که شدا هه م ماوه ن. له که کان ده هودیه یه  لێبوردن له

ن  ریکی ژیانی خۆی بێت و ئیزنیش بده خه  یه بۆی هه

 ن." وانیتریش ژیانی خۆیان بکه ئه
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ر  رانبه به  واوی پارێزراو بوو له ته م به وره گه دایه

  رج و کێشه کانی ژیانی بێ مه مزه و ره ناتیسمدا. ئه فه

  که  وه کرده ده  م راستییه کلیلی ئه  کانی به کراوه لنه حه

 جۆراوجۆرن و جیاوازن. کان ئینسانه

ناتیسم  فه  م کرد که وه تادا ئیدعای ئه ره سه  من له

کۆتایشدا   کات. ئێستا له ست پێده ده  وه ماڵه  زۆرجار له

  وه ماڵه  ر له توانێت هه یشی ئه که هره ژه دژه  وێت بڵێم که مه ده

 می خۆماندا. رده به ببێت. رێک له

ئینسانێک  ڵێت هیچ ( دهJohn Donneجان دان )

  مه ئه  وه سنگفراوانییه  و به  وه ته جورئه  . من به نییه  دوورگه

اڵم  ، به نییه  ڵێم: هیچ ئینسانێک دوورگه م و ده که زیاد ده

کی  الیه  ، که که یه دوورگه  و شێوه  سه رکه موومان هه هه

ی  . نیوه ریایه ده ی روو به  که و باقییه  وه وشکیه  به  سته پێوه

ریت و  و دۆستان و کلتور و نه  واده خانه  به  وه ته ستراوه به

.  وه و جنس و زبان و زۆر شتیتره  وه ته واڵت و نه

بێت  ده  تیایی. من پێم وایه و ته  ریایه و ده ره یتریش به که نیوه

  که  تی و سیاسییانه اڵیه کۆمه  مه و سیسته . ئه وه رواش بمێنینه هه

( و باقی Darwinکی داروینی ) یه مانگۆڕن بۆ دوورگه ده

موویان  قیب، هه دوژمن و ره  نه مانکه کان ده ئینسانییه  مافه

تی و سیاسی و  اڵیه کۆمه  مه و سیسته موو ئه ها هه روه بڵحن. هه

  مولوکولێک له  نه وێت بمانکه یانه ده  ی که ئایدولۆژیانه

،  دوورگه وهکانی شێ رجه ر بڵحن. مه وانیش هه ، ئه که مینه پارزه

بێت  ین و ده هه  هاین که ئاوه  ن. ئێمه نه ئینسانیا  و مافه رئه هه
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  موو ماڵێکدا، له هه  له  م یان زۆر  . که وه هاش بمێنینه روه هه

  له  کاندا که ئینسانییه  موو بواره هه  ، له کدا  یه ماڵه موو بنه هه

یه.  مه هه ان ئهک دوورگه ندی نێوان شێوه پێوه  بێته دا ده وه کرده

ی  وه پێش ئه  که  یه وه تی ئه باشترین و دڵنیاترین حاڵه  ی که مه ئه

ی روو  وه ین، پێش ئه کتر بده یه  ین شکڵ و فورم به وڵ بده هه

  ئێمه سێکی تر روو له که  ین که ین یان ئیزن بده ک بکه یه  له

  یه هو سێک پێویستی به موو که هه  بێ بزانین که ڕێت، ئه رگه وه

  گروپه  مه ڕێت. ئه رگه وه  ریاکه و ده ره به  ک یه که بۆ ماوه

کان و  وه ته کان و نه کان و ژیاره کان و کلتوره تیه اڵیه کۆمه

و   وه گرێته کانیش ده ستینیه له کان و فه ڵێ ئیسرائیلیه ها به روه هه

 . ره به وانیش موعته بۆ ئه

  یان ناتوانن خۆ لهو هیچ  نیین  دوورگه  وانه هیچ کام له

تی  واوه ته کانیتر به نه وتن و هاتوچۆی الیه بینین و چاوپێکه

 ببوێرێت.

  که  یه وه موویان پێویستیان به هه  دوورگانه  م شێوه ئه

ک  ئارامی یه  ن و هاوکاتیش ئاشتی و ر بکه سه ک به یه

 بپارێزن.

بۆ   کی نا ئاساییه یه یام و راسپارده په  مه زانم ئه من ئه

  یی و تۆڵه نگ و توڕه بر و زه زه  ی که ورانه م ده ئه

اڵتی  ستی رۆژهه ره زپه گه ناتیسم و ره رایی و فه وبونیادگه

ن.  که کانی تری دونیا وێران ده ڕاست و شوێنه ناوه

کت  ره رانبه جێ به خۆت له  ی که وه خۆشروویی، توانایی ئه

  دوورگه وانیت شێوهسدا بنی و بت که مافی تاکه  دابنیت، دان به
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ک  ک وه یه م تا راده توانن النی که ر حاڵدا ده هه له  مانه ، ئه بیت

  ی که ناتیسمه و ژێنی فه کار بهێنرێت دژی ئه ک به رگرییه به

 . یه مووماندا هه رونی هه ده له

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستین لە ئیسرائیل و فە

 قدا ق و حه نێوان حه  له 

 

  مه "ن؟ ئه خراپه  و کامیان "کوڕه " چاکه  کامیان "کوڕه

لیبراڵ و   ستدار له به موو ئوروپایێکی مه هه  که  شتێکه

موو شتێک  و پێش هه  میشه هه  وه په رووناکبیر و چه
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و کێ   نی خراپه دا الیه که فیلمه  کێ له له  وێت بزانن که یانه ده

 ت نیسبه به   نگاندنه ڵسه ی هه م شێوه ؟ ئه یه چاکه  کوڕه

ڵکی  خه  مانزانی که موومان ده زۆر ئاسان بوو، هه  وه تنامه ویه

  که خراپه  نه کانیش الیه مریکاییه قوربانی و ئه  تنام ببوونه ویه

خت  سه  وه ت ئاپارتایده نیسبه  رگرتن به لوێست وه بوون.هه

و   ئاپارتاید شتێکی خراپه  یشت که گه بوو، ئینسان تێده نه

کسانی هاواڵتی بوون، بۆ رزگاری، بۆ  بات بۆ مافی یه خه

. ملمالنێی نێوان  کان شتێکی باشه ئینسانیه  خه بایه ری و رابه به

ریگای   ک و قوربانیکردن له الیه  ئیمپریالیسم و کلۆنیالیسم له

ک رۆشن  یه کیتر، تا راده الیه  کلونیالیسم و ئیمپریالیسم دا له

کاتێ  . وه ن لێکبداتهتوانێت چاک و خراپیا و ئینسان ده  دیاره

  بی، به ره ی ئیسرائیلی ـ عه ر رابردووی کێشه سه  چینه ده  که

ها ئاشکرا  کان وه ستینی، شته له ی ئیسرائیلی ـ فه ت کێشه تایبه

ها  وه  دا ناکرێت  لێره  که  یه وه ترسی من له  . وه نییه  و روون

ش  مانه و ئه  ن هفریشت  مانه و بڵێم: ئه  بۆ ئێوه  وه مه ئاسانی بکه 

کان  ئاسانی الی فریشته  ش به لعون(، تا ئێوه ن )مه ڵه بووده

اڵم  وێت. به رکه دا سه ر خراپه سه به  ی چاکه وه بگرن بۆ ئه

  مه . ئه رن نییه ستینی فیلمی وێسته له ی ئیسرائیلی ـ فه کێشه

ڵکو تراژیدی و  دا، به ڕ نێوان خێر و شه  له  ڕێک نییه شه

ی  پیستی وشه  واوی مانا و پر به ته  تیێکی به هامه نه

قدا،  ق و حه نێوان حه  له  ڕێکه . لێکدان و شه "تراژیدی" ه

ر  ت پێهێنه ناعه وا و قه نێوان ئیدیعایێکی زۆر ره  له  لێکدانێکه

  اڵم نه کی زۆر جیاواز به ڵ ئیدیعایه گه  له  ت و قووڵه قووه و به
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تیشی  قوواڵیی و قووه  و نه  ره ێنهت پێه ناعه وا و قه متر ره که

 . باری ئینسانیشی الوازتر  و نه  متره که

ستین واڵتی  له ی فه وه ستینن بۆ ئه له فه  کان له ستینیه له فه

ک  روه . هه یه شیان هه و واڵته ر ئه و هه  ستینه له ڵکی فه خه

و سویدیش واڵتی   کانه ندیه ندا واڵتی هۆله چۆن هۆله

ی  وه ر ئه به ئیسرائیلن له  کانی ئیسرائیل له هودیه . یه کانه سویدیه

ک  ل، وه ک گه کان، وه هودیه یه  که  دونیادا شوێنێکیان نییه  له

رۆژان توانیبێتیان ناوی واڵتی خۆیانی   ، رۆژێک له وه ته نه

وه  ته ل یان نه ک گه اڵم وه به  س بوویانه که  ک تاکه لێبنێن. وه

واڵتانی   له  وڵیان داوه زا هه ناره  کان به ستینیه له . فه  یان بووه نه

تیان  رکراون، زۆرجار سوکایه ده  بیدا بژین. ره تری عه

  ی وا به وانه ن ئه الیه  دوونراون، له ت راوه نانه و ته  پێکراوه

وان  کرێت. ئه د ده ب" ناوزه ره ی عه ماڵه ناو "بنه

ستینی بوونیان"  له "فه  له  تاڵترین شێوه  به  جبورکراون که مه

ن و  که ک سوریایه کان، وه  ک لوبنانیه وانیش وه ن، ئه تێبگه

ببن   که  بووه ی خۆیان نه ڵبژارده کان هه کان و میسریه عێراقیه

وان بتوانن  ئه  نیا واڵتێک بێت که ستین ته له ستینی و فه له فه  به

هود و  یهڵکی  . خه وه واڵتی خۆیانی بزانن و تێدا بمێننه  به

زمونێکی مێژوویی  یر ئه کی سه یه شێوه  ستی به له فه

رکران،  ئوروپا ده  کان له هوده . یه ڕاندوه ریبیان تێپه هاوته

ئوروپا   ست ساڵ پێش ئێستا له ی شه باوک و دایکی من نزیکه

ک  واوی مانا، رێک وه ته  فڕێدرانێکی به  وه، ره ده  فرێدرانه

  رکران و پاشان له ستین ده له فه  م له که کان یه ستینیه له فه چۆن
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کاتێ باوکم هێشتا  . وه ره ده  کانیش خرانه بیه ره عه  واڵته

کانی  کانی ماڵه موو دیواره ند، هه پۆله  میرمنداڵێک بوو له

کان،  هودیه : "یه وه ش کرابونه ره  م دروشمانه ئوروپا به

  ش خراپتر: "یه وه ستین"، یان جاروبار له له بۆ فه  وه بڕۆنه

نجا ساڵێک  ستین." په له بۆ فه  وه کان، بڕۆنه لعونه مه  هودیه

  م دروشمانه کات ئه ردانی ئوروپا ده کاتێ باوکم سه  وه پاش ئه

  له  وه ره کان، بۆ ده هودیه بینێت:"یه ده  وه کانه دیواره  به

 ستین." له فه

ڵێن  دهتیان کردوم و  داوه  ئوروپاوه  ڵکانێکی زۆر له خه

رن پشویێکی هاوینی  کانت وه ستینیه له فه  خۆت و هاوکاره  که

ین، چون  ڕ بکه تێپه  وه شوێنێکی خۆش پێکه  له  الی ئێمه  له

  وه کترمان خۆش بوێت و پێکه یه  وێت فێربین که مانه ش ده ئێمه

  س شاخ و کلکی نیه که  ین که ، تێبگه وه بخۆینه  رداخێک قاوه په

ناو  کان له و کێشه  ڵکو موشکله کین، به ک یه وه موومان و هه

ی  سپیه  ئێحساسیه  و بیرۆکه ی ئه ر بناغه سه له  مه بچن. ئه

  له  کان شتێک نین جگه ڵێت کێشه ده  که  ستاوه ئوروپایی وه

مێک  بڕێک گروپ تێراپی وکه  کتر. به یه  یشتن له خراپ تێگه

ر بکرێت  به سته ی دهخت توانرێت خۆشبه رێنوێنی نێوخێزانی، ده

وێت  مه تا ده ره اڵم، سه به  کانی ژیانمان. ئا وایه موو رۆژه بۆ هه

  به  م که ست پێبکه ده  ناخۆشه  واڵه م هه موو شتێک به پێش هه

خراپ  ر سه نیا له ته  کان  کێشه  بڕێک له  راشکاوی دیاره

پاشان .   قووڵتره وه ڵکو زۆر له ، به ستاوه وه یشتنێک رانه تێگه

یێنم  تان پێ راگه ره رنج وروژێنه سه  یامه م په وێت ئه مه ده
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کان و  به ره نێوان عه  یی له :هیچ خراپ حاڵی بونێکی بناغه که

  و واڵته کان داوای ئه ستینیه له . فه کاندا نییه هوده ئیسرائیلیه یه

لیلی  شیان ده ستین، بۆ داواکه له ڵێن فه پێی ده  ن که که ده

کانیش  ئیسرائیلیه  هوده . یه یه هێزیان هه ت و هۆی به قووه به

  ی که وه مان هۆ، ئه هه  ن به که مان واڵت ده رێک داوای هه

نێوان   له  قینه یشتنێکی راسته بۆ لێکگه  ره خۆشکه  رێگه

تراجیدیاش  م  کی ترسناکیش. گڕی ئه ردوو ال و تراجیدیایه هه

  وه وه ناکوژێته ته و دوو نه الی ئه   زاران رووباری قاوه هه  به

  ن و به ق داواکاری واڵتێکی بچکۆالنه حه  ردووکیان به که هه

  راسته  مه ئه  زانن. ویدا ده ر گۆی زه سه نیا واڵتی خۆیانی له ته

من   که  ش شتێکه مه ، ئه خۆشه  وه خواردنه  قاوه  وه پێکه  که

  بی بێت که ره هش ع که کافه  ت که تایبه م، به ده وڵی بۆ ده هه

  نیا قاوه ته اڵم به . به ی ئیسرائیلی چاکتره قاوه  راستی زۆر له به

پێویستیمان   ی ئێمه وه ناکات. ئه  ری کێشه سه چاره  وه خواردنه

  ی ئێمه وه . ئه نییه  وره یشتنێکی گه و لێکگه  نیا قاوه تی ته پێیه

ئوروپا   له ی "سازان" . وشه سازانێکی ئازاراوییه  پێویستمانه

  نجه الی گه  تی له تایبه . به رکردوه ناوبانگێکی زۆر خراپی ده

وان یانی  الی ئه  سازشکار له  کان که ئیدالیسته

نین   متمانه  ی ناراستن و جێگه  ی که وانه کان، ئه ئوپورتۆنیسته

ک بۆ ناراستیێتی و  یه ک نیشانه ترسن، وه رووناکی ده  و له

ی  . وشه قاموسی مندا وانییه  یبینن. له ده ت مامیه بوونی ته نه

ئیدیالیسم یان   شی ناکاته که ره رانبه "سازان" یانی ژیان. به

  کاته ی ده که ره رانبه ڵکو به ختکردن، به داکاری و خۆبه فه
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.  وتنه سازان و رێکه  پیویستمان به  رگ. ئێمه ناتیسم و مه فه

  و مانا نییه به  ت زان قه. سا سلیم بوون نییه مانای ته  سازان به

کانیش  ها بۆ ئیسرائیلیه روه ن، هه کان چۆک داده ستینیه له فه  که

 کی نابێت. ها مانایه رگیز وه هه

ها سازانێک  تی وه چۆنیه  باس له  که  من پێم خۆشه

  م سازانه ئه  بیڵێم که  ئێستاوه ر له وێت هه مه اڵم ده م، به بکه

  که ڵکه ر دوو خه ی هه وه ر ئه به بێت. له زۆر ئازاردار  یه وانه له

ر دوو ال،  ی هه وه ر ئه به وێت، له یان خۆشده که واڵته

ن  کان خاوه به ره عه  ستینیه له کانی ئیسرائیل و فه هوده یه

م  ستیارن له اڵم قووڵی مێژوویی و هه گێکی جیاواز، به ره

کێک  راجیدیا، یهم ت ی ئه ییانه میشه هه  و شته کێک له دا. یه واڵته

  یه م راستییه ، ئه ڵگره وس هه ته  وه دڵنیاییه به  ی که و روانگانه له

وێت دان  کانی ئیسرائیل نایانه هوده یه  شێکی زۆر له به  که

ستین چۆن قووڵ و  له کانی فه به ره عه دا بنێن که وه به

 ها روه . هه وه یانه که واڵته  به  گرێیان خواردوه  ستیارانه هه

کان چ  هوده یه  ن که تێ ناگه  ن که ستینیێکی زۆریش هه له فه

  به  یشتنه م تێگه . ئه یه دا هه م واڵته گێکی قووڵیان له ره

ژانیشی   کی پر له یه و پرۆسه  یدا بووه کی ئازاراوی په یه شێوه

ردوو  هه  له  که  که رێگایه  مه . ئه که وه ته ر دوو نه بۆ هه  یه هه

یاڵی تێکشکێندراو، هیوای  ونی هاڕیاو، خه خه  به  الوه

 . نراوه ته  وردوخاشکراو و دروشمی کۆنی زلکراوه

ی ئیسرائیلی "ئاشتی  وه بزوتنه  من ساڵیانێکی زۆر له

  . له دا دا کارم کردوه ٠٤٩١ساڵی   زراو له ئێستا"، دامه
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زرانی "ئاشتی ئێستا"، بۆ  دا من خۆم زۆر پێش دامه وه کرده

ر  . هه کان کارم کردوه ستینیه له کان و فه وان ئیسرائلیهئاشتی نێ

دا، من  ٠٤٩٩ی ساڵی  ش رۆژه ڕی شه دووای شه  رێک به

هودی  ی یه م ژمارانه که  سه و که مین ئه که یه  کێک له یه

  ست که رده به  مان خسته م بیرۆکه خێرا ئه  ئیسرائیل بووم که

ربی چۆمی ئوردون  ی غهکان ناره و که  ززه ر داهاتوی غه سه له

 PLOرانیان و  ستین و رێبه له لکی فه ڵ خه گه بێت له ده

خۆیان   وکاته ئه  ستین(، که له خشی فه ی رزگاری به ڵه )کۆمه

زباندا بێنن، دانوستاند   ناوی ئیسرائیل به  ی وه بوێرا له ده

 ڵ ئوردون یان میسر. گه ک له ین نه بکه

حاڵی حازردا تووشی   هی ئاشتی ئیسرائیل ل وه بزوتنه

ی ئاشتی  وه بڵێین بزوتنه  ن که اڵم ئیزنمان بده . به شکست بووه

  وه ی بزوتنه ودوانه ک خوشکی لفه ئیسرائیل شتێکی وه

تنامدا و  ی ویه که ڕه کاتی شه  ریکا و ئوروپا له مه کانی ئه پاسیڤه

 . نییه  وه پاش ئه

ر  گه ڵێت ئه هد  که  نییه  یه و بیرۆکه بڕوامان به  ئێمه

موو  ئیتر هه  وه کاندا بکشێته داگیرکراوه  ناوچه  ئیسرائیل له

 بێت. ل ده شتێک حه

دا  م روداوه له  م ئێمه زانرێت النی که ک ده روه هه

ستمان  به مه  نازانین. ئێمه تاکار و پیاوخراپ خه  ئیسرائیل به

ستین بین.  له نی فه بێت الیه ده  که  و مانا نییه اڵم به ، به ئاشتیه

. من،  یه ستین هه له تی فه رایه رێبه  کی زۆرمان له یه خنه ره  ئێمه

تی  رایه رێبه  له  یه کسانم هه ی یه خنه خسی خۆم، ره ک شه وه
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اڵم جیاوازی  م. به که ده  مه ستین و ئیسرائیل. دواتر باس له له فه

  مانه هکانی ئوروپا ل ئاشتیه  وه بزوتنه  و بڕێک له  نێوان ئێمه

شداریم  ڕدا به شه  حاڵی خۆم دوو جار له  ش به . من به قووڵتره

ڕی "سینا"  شه  له  خیره ری زه فسه ک ئه م جار وه که . یه کردوه

ڵ  گه  له ٠٤٩١ڕی  شه  ویتریش له و ئه ٠٤٩٩ساڵی   دا له

اڵم  کانی ژیانم بوون، به زمونه ترسناکترین ئه  مانه سوریا. ئه

شدار  دا به ڕه م دوو شه له  ی که وه زار نازانم له رمه شه  خۆم به

ست ناسک نیم. من  و مانا پاسیفیسک و هه بووگم. من به

ری قڕکردنی  ته م خه بکه  وه ست به ر ئێستاش هه ر هه گه ئه

ش  م پیریه ر به چێت، هه م تیاده که ڵکه و خه  یه م هه که واڵته

باسی مان   که  کاتێکه  هم اڵم ئه ڕکردن. به م بۆ شه دیسان ئاماده

وێت من  یه سێک ده که  م که بکه  وه ست به مان بێت، یان هه و نه

دانی خاک  ره ڕ بۆ په ت شه . من قه کۆیله  م بکاته که ڵکه و خه

ت  ن. من قه ت سزای زیندانیشم پێ بده نانه ر ته گه م ئه ناکه

یاتری وێکی ز م ژوری خه که وه ته م با نه ناکه  وه ڕ بۆ ئه شه

  زه یان حه  نرخ بۆ شوێنی شکۆدار و شتی به  ت ببێت. من قه

ڕ بۆ ژیان و ئاشتی  س شه م. من به ڕ ناکه کان شه ییه وه ته نه

 م. که ده

  گرن که داده  وه ر ئه سه کان پێ له ئوروپاییه  پاسیفیسته

.  دونیادایه  زی و ماڵوێرانی له ڕی ناحه وپه ری ئه ڕ پێکهێنه شه

واندا دروست  نێوان من و ئه  دا جیاوازیێک له ێرهاڵم ل به

اڵم  ، به ڕ ترسناکه قاموسی مندا شه  بێت، چون له ده

  ر له گه . ئه دخوازی و خراپه ڕی به وپه ستدرێژی یانی ئه ده



 

 کرێ رمان ده ناتیکێک  ده چۆن فه

 

 

40 
 

  بووایه  وه ڵمانیا بڕوای به ئه  له  موو دونیا جگه هه٠٤١٤ساڵی 

، ئێستا  لێ بپاراستایهو خۆیان   کی ترسناکه یه ڕ دیارده شه  که

بێت دژی  ئینسان ده  م بوو. بۆیه رۆکی عاله هیتلێر ئاغا و سه

ری  ڕ بێت و به شه رکوێدا بێت، به هه  ستدرێژی، له ده

ژیان و ئاشتی بێت،   باس له  نیا کاتێک که اڵم ته پێبگرێت. به

 . شتانه  م جۆره دانی واڵت و ئه  ره ڕ بۆ په ک شه نه

ڕێ  عشق گه  م لێدا "له مکه م چه هی ئ کاتێ من سکه

ت  ( قه Make Peace Not Love" )  ئاشتی سازکه

موویست  ڵکو ده بوو. به کردن دژی عشق نه ستم خوتبه به مه

ئاشتی و   باس له  ی که ئیحساسیه  م وته نێو ئه  مه درزێک بخه

رمی و لێبوردن و پێکهاتن و ...  ری و نه عشق و براده

ی  که که نیا چه ر ئینسان ته گه ئه  پیوایه  ی که ڕهو باو ئه –کات  ده

ویستی  عشق و خۆشه  دا بنێت، ئیتر دونیا خۆش و پڕ له

.  نه گمه وین شتێکی زۆر ده ئه  که  بێت. من بۆ خۆم پێموایه ده

سی خۆش  که  توانێت ده یشتنی من ئینسان ده ی تێگه گوێره  به

بتوانێت   یه وانه هخیش بێت ل ن دڵێکی سه ر خاوه گه بوێت. ئه

توانێت  خت ئه سێکی خۆشبه سیشی خۆش بووێت. که بیست که

س یان زۆر خۆش شانسیش بێت  که  ویستی ده خۆشه  ببێته

سێک پێم بڵێت  ر که گه س خۆشیان بووێت. ئه بیست که  نگه ره

تی  م یان ئینسانییه مریکای التین یان جیهانی سێهه و ئه ئه  که

نوێنێت.  ناروون و بێ مانا ده  مه من ئهرای   وێت، به خۆش ده

:  ڵێت که ده  وه تانه  ناوبانگی کۆن به ک چۆن گۆرانیێکی به وه

موومان بکات  شی هه به  که  نییه  نده وه عشق ئه  که  < ئاشکرایه
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  که  نییه  هێزه چاک و به  و کلیله عشق ئه  که  >. من پێم وایه

  ین. ئێمه ل بکه پێ حهکانی  ییه وه ته نێۆنه  بکرێت موشکله

. پێویستمان  یه چاکی و باشی هه  جۆرێکی تر له  پێویستمان به

  ندروست له قڵێکی سالم و ته ت و عه داڵه بۆ عه  ستێکه هه  به

بتوانین   که  یه فانتاسی و تواناییه  و پێویستمان به  ڵیدا. ئێمه گه

و توانا  به پێویستیمان  دابنین. ئێمه  سی که ی که جێگه  خۆمان له

کاتی پێویستدا فیداکار و   بسازین و بتوانین له  که  یه قاڵنییه عه

اڵم نیازمان به خۆکوژی  ین، به خۆبوردوو بین و سازش بکه له

ی تۆ  وه م بۆ ئه بێ خۆم فیدا بکه . < من ئه بۆ ئاشتی نییه 

کوشت بۆ  ی به بێ خۆت بده خت بیت.> یان : < تۆ ده خۆشبه

و  نێوان ئه  من جیاوازیێک له خت بژیم.> بهی من خۆش وه ئه

ی بڕوا  وه له  کانیان زۆر زیاتره دا نابینم، لێکچونه ته دوو حاڵه

عشق و   ڕ نابێته ی شه وانه بۆچوونی من پێچه  یت. به بکه

ری و  ڕ دڵفراوانی و براده کسی شه ردی، عه هاوده

.  ڕ ئاشتییه کسی شه ڵکو دژ و عه . به لێبوردوویی نییه

  ر من له گه ئاشتیدا بژین. ئه  له  که  یه وه کان پێویستان به وه ته نه

نای  په  تی ئیسرائیل له وڵه ده  ژیانی خۆمدا بتوانم ببینم که

ک دوو جیرانی رێکوپێک و دڵسۆزی  ستیندا وه له تی فه وڵه ده

، بێ خوێنرشتن و ترۆر  وه قینه رکوت، بێ ته بێ سه  ک، به یه

ر  گه تتا ئه توانم بڵێم رازی و خۆشحاڵم، حه ئه  وکاته بژین، ئه

ک شاعیر "روبێرت  بێت. وه ڵکدا نه نێوان خه  وینیش له ئه

 بێت." رژینی باش جیرانی چاکت ده په  ڵێت:"به فروست" ئه
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ی نێوان ئیسرائیل  لمێنێت کێشه یسه ده  هۆیێکی باش که

ی  کێشه  مه ئه ساسدا ئه  له  که  یه وه ، ئه ستین زۆر دژواره له و فه

ک زاڵم.  ست یه ده  . دوو قوربانی به نێوان دوو قوربانییه

کرد،   بیان کولونیزه ره دونیای عه  ئوروپاێک که

ر  سه تیان پێ کردن، پێیان به ، سوکایه وه وساندیانه چه

  ست و کردیانه ده  موویان گرته کولتوریاندا نا و کونترۆڵی هه

  والوه م ئوروپا له ئه ر شوێنی یاری ئیمپریالیست، هه

  دوویان نان، گرتنیان و له اڵوارد و راوه کانیان هه هوده یه

و  ت له وکات قه تا ئه  ڵ کوژیێکیان لێ کردن که کۆمه ئاکامدا 

ر دوو  هه  که  کرا وای لێبهاتایه بیندرابوو. ده دا نه رینییه به

ن دژی یا نه باتێکی دووالیه ک خه هاوپشتی یه  به  که قوربانییه

کانی  شێعره  ک چۆن له وه  رخستایت، بۆ وێنه یان سه که زاڵمه

ژیانی   راستیدا و له  اڵم له . به "برتێل برێشت" دا هاتووه

  له  که کێشه  که  یه وه مووی خراپتر ئه هه  له  یبینین که واقعیدا ده

باوک و  . دوو منداڵی یه  که ست زاڵمه کانی ده نێوان قوربانییه

کتریان خۆش  ن یه کا ، منداڵه وه داخه  به  زاڵم که  دایکێکی

ی دایک و باوکیان  که گییه قی و دڕنده دڵره ناوێت. زۆر جار

 بینن. کدا ده یه  له

،  وتووه که ستین و ئیسرائیلی تێنه له نیا فه ش ته م دۆخه ئه

.  قیوه تێکرا تێچه  هودی به ب و یه ره عه  که  ڵکوو دۆخێکه به

کتردا  رووی یه  یان له که پێشوه  ی زاڵمه وێنهر دووال  هه

بیاتی  ده ی ئه وه کاتی خویندنه  من زۆر جار له  م شته بینن. ئه ده

زای  من زۆر شاره  ی که وه هۆی ئه  بێت بڵێم به بدا، )ده ره عه
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  وه کانه رجومه رێگای ته  یان له که بیاته ده بی نیم، ئه ره زبانی عه

کان،  هوده وان یه بینم ئه ده  بیری که  وه ومه که ( ده وه خوێنمه ده

ری  ده ن، درێژه که ده  پێناسه  م شێوه کان، به ت ئیسرائیلییه تایبه به

دڵ   کان، ئوروپائییه کان، زاڵمه ره وسێنه کان، چه  "کاڵ" ه

ناوی   به  مجاره ئه  که  یه رانه و داگیرکه ست ئه به کان. مه قه ره

  ڕات و درێژه اڵتی ناوه بۆ رۆژهه  وه ته راونه هیونیست گه سه

و  به  وانیش الی ئێمه ئه ن. ده وه ده وساندنه زوڵم و زۆر و چه  به

  ره نوسه  ت بڕێک له نانه کان، ته به ره زۆر جار عه ن. جۆره

ین  هه  ی که وجۆره ئه  ئێمه  بۆیان که  خته کانیان، سه ئحساسییه

راستی   ری به کۆچه وپێکیکان گر ئیسرائیلیه  هوده ببینن. یه

رونی زۆر  لێک و شۆکێکی ده کابوسگه  له  هیستریکن که  نیوه

  ڵکو له به  وه کانه ن ئوروپاییه الیه  نیا له ک ته ترسناک، نه

  کان و واڵته به ره ی عه له عامه وت و مه لسوکه هه

، زیندو ماون.  یشتوه ڵیاندا پییان گه گه  له  وه کانه ئیسالمییه

ب  ره عه  واڵتانی  له  ن که سانه و که ڵکی ئیسرائیل ئه ی خه نیوه

کی  راستیدا ئوردوگایه  ر نراون. ئیسرائیل له ده و ئسالمییدا وه

راستیدا   له  ی ئێمه . نیوه کانه کۆچپێکراوه  هوده ی یه وره گه

اڵم  کانین، به بیه ره عه  کانی واڵته کۆچپێکراوه  هوده یه

ری ناگرن و  ن و وه ها تێناگه وه  ئێمه  له  تهم ش کان ئه به ره عه

  هوده ش، یه زانن. ئێمه ی کۆلۆنیالیزم ده درێژه  به  ئێمه

ت  تایبه کان، به به ره راستی عه ت و کان، واقعیه ئیسرائیلییه

د ساڵ قوربانی  یه، سه هه  ی که و جۆره کان، ئه ستینییه له فه

ن  الیه  پێکردنیان لهتی  و سوکایه  وه وساندنه و چه بوونیان
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کان  هودکوژه ک یه وان وه ش ئه ین. ئێمه بووڵ ناکه قه    وه زاڵمه

 (pogromو نازییه ) کاندا  کافه  له  بینین که کان ده

ن و  ده خۆر ئه  ن و خۆیان به که و سمێڵ پان ده  وه سوڕێنه ده

  بۆ خۆشی وچێژ  ی جارانن، که که کۆنه  ریکی یاریه خه

مان  یانی هه  مه ئه  کورتی بڵێم که  بڕن. به رده ن سهکا هودیه یه

ڵمان  گه واوی ژیانمان له ته  مان زاڵم که جۆری زوڵم و هه

 . بووه

  کزی و الوازیێکی قووڵ له  دا جۆرێک له م بواره له

  بیندرێت: الوازی رامیاری یان کزی له ر دوو الدا ده هه

ی  وه ی توانا بۆ خوێندنهبوون ڵکو نه فدا ناڵێم، به ده ئامانج و هه

هۆی   ته بووه  ، که که وه ته ر دوو نه رهات و رابردوی هه سه به

م  خنه ره  که  هایه ر دوو قوربانی.من ساڵه دروست بوونی هه

شێکی  ستین. به له کانی فه ییه وه ته نه  وه بزوتنه  ر به رانبه به  یه هه

کانی  خنه شتی. رهک گ اڵم نه بۆ هۆی مێژوویی، به  وه رێته گه ده

وێت  نایانه  وانه م بزوتنه ئه  که  یه وه ر ئه سه گیان له من ره

کانی ئیسرائیل بۆ خاکی ئیسرائیل قبوڵ  هوده تی یه نایه سه ره

 ن. بکه

پڕ،   ی له نه وینێکی دووالیه ئه  من بڕوام به روودانی

  که  هنیی  وه . من بڕوام به ستیندا نییه له نێوان ئیسرائیل و فه  له

ک  بێن و وه  وه ڕه چاوی ته  به  م دوانه ئاسا ئه  موعجیزه

کیان  یه  مێژه  له  ی "داستاڤیسکی" که که براکانی نێوچیرۆکه

  ت له ن و بڵێن "بلێی تۆ قه کتردا بکه یه  ، باوش به بزرکردوه

رت، واڵت  رانبه گوناهی من ببوریت، من زۆر خراپ بووم به
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ویستی و  اڵم تۆ خۆشه بۆ خۆت، به  ره واڵت به  ره وه چییه، 

ڕوانی شتی وا یان  ت چاوه قه  وه داخه ." به یه وینی خۆتم ده ئه

تدا من  باشترین حاڵه  م. له نگوینی ناکه ک مانگی هه شتێکی وه

ی  و عادیاڵنه  ندانه کی ئابڕومه یه وه ڕوانی جیا بونه چاوه

رانی  ت کامه ش قه هو کتر. جیابوونه یه  ستینم له له ئیسرائل و فه

  ش عاداڵنه که وه م یان زۆر جیابوونه ر که گه ت ئه نانه ، ته نییه

ت  تایبه بێ تاڵ بێت بۆیان. به دات و ده زانم ئازاریان ده بێت. ئه

مێنن.  دا ده  و ماڵه ر له هه  که نه ر دوو الیه هه  که  وه و باره له

  رووره زه  که  وکهبچ  نده وه ش ئه که ر. خانوه ده  س ناچێته که

" B"  و کێ ” A”وی  ژووری خه  بێت  دیاری بکرێت کێ ده

ین،  که نه  که مامه خ و حه تبه ر باسی مه گه وێت. ئه رکه ی به

دێت. زۆر   دا که ر ژووری دانیشتنه سه س نازانێت چی به که

م  ئێستا له  ی که نمییه هه جه  م ژیانه اڵم زۆر له . به ڵییه مه ناعه

  کان که ستینیه له . فه ژین باشتره ماندا تێیدا ده ویسته خۆشه  هواڵت

زوڵمیان  کانی ئیسرائیل، حمه بێ ره  ربازه ست سه ده  به  رۆژانه

کانیان  که کرێت، شتومه تیان پێده گیرێن، سوکایه کرێت، ده لێده

ر  به  ونه که ده  ڵکی ئیسرائیلیش رۆژانه کرێت. خه وتده لێ زه

  له  و کوێرانه  ییانه زه کان و بێ به ی ترۆریسته نهقا هێرشی دڵڕه

ڵکی عادی نێو  و خه  سه دره پیا و ژن و منداڵ، منداڵی مه

ڵێم  ده  یان کوژن. بۆیه ر هێرشی ترۆریان و ده به  نه ده بازار ده

ر  گه ت ئه تایبه  ! به باشتره  زعه م وه ر چیێک بێت له هه

زراندنی دوو  دامه  کاتێ به  بێت.  ش عاداڵنه که وه جیابوونه

جێ کرد،  مان جێبه تاڵ و ئازاراوییه  وه م جیابوونه ت ئه وڵه ده
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ی  قینه رچاوگرتنی راسته به بێ له  قریبی و به شکردنێکی ته دابه

دا  وێت لێره من نامه –( Demografiت ناسی ) شیمه حه

ری و هاوکا  به  توانم بڵێم که اڵم ئه م، به ک دیاری بکه یه خشه نه

  ی که و شوێنانه رمی، بۆ ئه و نه  نه پێکهاتنێکی دوو الیه

لیم،  ئورشه  کان له سه ده موقه  ک شوێنه ، وه ره سه یان له کێشه

د بۆ  نه و سه  بناغه  ببنه 0691کانی ساڵی  سنووره

و   وه ت. پاش جیابوونه وڵه کانی دوو ده دیاریکردنی سنووره

کان یان  ئیسرائیلییه  که  یهدیاریکردنی سنوور، من پێم وانی

ی بچن فنجانێک  وه زێنن بۆ ئه کان ببه کان سنووره ستینییه له فه

 . وه بخۆنه  وه پێکه  قاوه

کی کورت  یه ش دێت، ماوه کرا کاتی قاوه  مانه ئه  که

کان،  شکردنه و دابه  وه ی جیابوونه رکردنی کێشه سه پاش چاره

بتوانین   یه وانه له  بڵێم که  ێستاوهئ  ر له توانم هه ئه  مانه زیاد له

مان  که ماندا خواردنه که خشپیالنه  زخانه ئاشپه  له  وه پێکه

  نگه ره  ، یه که شکراوه دابه   ئابوریه ستم به ین، مه دروست بکه

ڕاستیش ساز  اڵتی ناوه شی رۆژهه دراوێکی هاوبه بازار یان

  وه : ئه م که دڵنیا بکه  هو کان له وێت ئوروپاییه مه اڵم ده ین. به بکه

ڕاست ئازاراویی و  اڵتی ناوه ی رۆژهه کێشه  که  راسته

  که  رار نییه قه  مه اڵم ئه ، به یه و شێتانه   خوێناوی و زاڵمانه

بتوانین دراوێک   ئێمه  ی که وه نێت بۆ ئه زار ساڵ بخایه هه

از ڕاست س اڵتی ناوه رۆژهه  ( لهEuro) "ئێۆرۆ"  ر به رانبه به

ی وا  ماوه  و زۆر خێراتر له  ی ئێمه وه ئه  که  یه وانه ین. له بکه

  ی که وه متر له دانی خوێنی زۆر که  خایاند وبه  ی الی ئێوه
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بێت بڕێک  وابوو ده  ر بگرێت. که رژانتان بۆی، سه  ئێوه

ی  یری ئێمه چاوی سوک سه  و به خۆتان بێت  ئاگاتان له

مان بۆ  شه ڕه ی هه نجه په ن و که ب نه ره هودی وعه یه

بری،  کان، ئینسانی زه وجه ڵێن، گه کێشن و پێمان نه رامه

  ر. مێژووی خوێناوی ئێمه مگه ڕگیر و سته ناتیک و په فه

کورت تر بێت. من   ی ئێوه که خوێناویه  مێژووه  له  یه وانه له

ژیم، خۆ  ی دونیادا که منی تێدا ده شه م به له  زانم که چاک ده

.  ترسیداره زۆر مه  وه رانه مبه کار و باری پێغه  ردان له هتێو

اڵم من  . به ره راندا باسی سه مبه رتی پێغه که  کانێ له ره ربه به

  ئێمه  ڵێم که م و ده که م و پێشبینیێک ده ده رده خۆمی تێ وه

درێژایی   به  کان و  پاوی ئوروپائیه ریتی داسه ر نه سه  وه ناچینه

ی  وان موشکله زۆر زووتر له  کتر ناکوژین. ئێمه یهک  یه ده سه

متوانی  خێراتر؟ خۆزگا ده  نده ین. چه که ر ده سه خۆمان چاره

. من فریوخۆری و کورتبینی  داوه م ده م پرسیاره اڵمی ئه وه

کرێت  اڵم ده م ناگرم. به که ر دوو ال به توانانی هه سیاسه

 . وه ری ببینینه سه ک بۆ چاره رێگایه

نگاوی  مین هه که یه  بێت که کرێت و ده ش ده وه له بێ

بێت  . ئیسرائیل ده تی بێت وڵه کی دوو ده یه ر چاره بڕیارده

زرانی  تای دامه ره سه  له  ی که و شوێنانه ر ئه سه  وه ڕێته بگه

و  0691ساڵی   ی ئیسرائیل له ستپێکی بیرۆکه ئیسرائیل و ده

ر دانپێداناندا،  رانبه به  ان لهش. دان پێدان و ساڵه تتا پێش ئه حه

ر  رانبه خۆیی به ربه ت، سه وڵه ر ده رانبه ت به وڵه ده

  ر به رانبه ت و ئارامی به منییه ها ئه روه خۆیی و هه ربه سه
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بێت روون  ستینیش ده له تی فه رایه تی. رێبه ت و هێمنایه منییه ئه

ت تا ئێستا دانی  قه  که  م شته یان ئه که ڵکه خه  و ئاشکرا روو به

س  به رائیل: ئیس یێنن که زباندا بێنن و رایگه  ، به نراوه پێدا نه

،  ز نییه جاوه مێژوودا، ئیسرائیل ته  رووداوێک نییه له

زۆریش   مه ند ئه رچه کان، هه هودیه ئیسرائیل یانی واڵتی یه

بێت  ده  و شێوه ر به کان. هه ستینییه له ئازاراویی بێت بۆ فه

  ز و ئاشکرا دانی پێدا بنین که ر ی ئیسرائیلیش به ئێمه

ریشمان گران  به  ند له رچه ، هه کانه ستینییه له ستین واڵتی فه له فه

 خت بێت. بێت و پێمان سه

بی، یان  ره عه –ی ئیسرائیلی  م کێشه ئه  بێت که نه  وه ئه

ها ئاڵۆز و خراپ  ر ئێستا وه ئێسا هه  ی ستینیه له فه –ئیسرائیلی 

بۆ سااڵنێکی زۆر،   وه رێته گه و ده  مێژه  له  مه بووبێت، ئه

نێوی   یانتوانیوه نه  که نی کێشه ر دوو الیه هه  که  یه یه ندین ده چه

کان  ستینییه له مێک فه رده زماندا بێنن. سه  ک به یه

ڵی  په ی چه وشه  ر گران بوو که به کانی تر زۆریان له به ره وعه

هیونیستی"،  مکی سه "چه  وان به زباندا بێنن. ئه  ئیسرائیل به

ت"،  جاوزکار" ، "عفونه "ته "، که ستکرده ده  "دروستکراوه

  م بارانه ستکرد" و له تی ده وڵه "، "ده المازومه  وله "الده

  شێکی زۆر له کی درێژ به یه کرد. بۆ ماوه دیان ده ناوزه

  و بڕوایه ر ئه سه کان له ستینیه له ی فه کان و زۆرینه به ره عه

،  یه اوههێنر  وه ره ده کی له ک پیشانگایه ئیسرائیل وه  که  بوون

ن  تی بکه رز دژایه ئاشکرا و به  ر به گه ئه  الیان وابوو که  بۆیه
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بۆ شوێنێکی تر،   وه وێ بگوێزنه ئیسرائیل له بێن و  یه وانه له

 م دونیادا. کی تر له ر جێگایه بۆ ئوسترالیا یان هه  نگه ره

ونێک،  خه ک زریانه وان وه ئیسرائیل الی ئه

ڵگڵۆفی  جوانی چاوت هه  بهر  گه ئه  کابوسێک، بوو که

وان  رچاوت ون بێت. ئه به  بڕوات و له  ره کسه توانێت یه ئه

کرد،  ڵ ئیسرائیل ده گه یان له له عامه ڵێکی کاتی مه کو دمه وه

وام  رده ر لێدان و بڕینی به شته نه  به  پییان وا بوو که

ناوی  کداری له ڕی چه شه  وڵیان دا به ها هه روه ڕوات.هه ده

یی زۆر بۆیان.  ی توڕه مایه  وتنیان بووه که رنه اڵم سه رن، به به

وان باشتر بووبێتن.  کان له ئیسرائیلیه  بێت که نه وه  وه م الشه له

ستین"  له ڵکی فه زبانا هێنانی "خه به  ئیسرائیلیش خۆیان له

ڵکی  وتن "خه کانماندا پێمان ده نوسینه  له  پاراست. ئێمه ده

رژیمی   له  کانی واڵت. ئێمه به ره " یان عه ناوچه

  بیست تر بوون، چون له ره ماڵ ناسر( پان عه بدولجه ناسر)عه

ستن نامێنێ،  له ناوی فه  کان شتێک به به ره الی پان عه

 . بییه ره ی عه وره ر واڵتی گه مووی هه هه

ر  سه ی ئیسرائیلی چاومان به ئێمه  کی درێژ یه بۆ ماوه

ستین ناتوانن واڵتێک  له ڵکی فه خه  نبوو کهدا نوقا و راستییه ئه

ی  مه له  ، جگه وه بیشدا بدۆزنه ره واڵتانی عه  ت له نانه ته

شتێک ببینین یان   وه م باره وویست له شمانده نه  خۆیان. ئێمه

  ببیسین.

   که ڵکه ر دوو خه . هه ڕیووه تێپه  مه رده و سه ئێستا ئه

،  یه ی تریش بوونی هه که نه الیه  که ی ته ناعه و قه ئه  ته یشتونه گه
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نێک بۆ  هیچ الیه  زانن که ڵک ده ی خه ر دوو ال زۆرینه هه  له

  نا، به  رازین؟  مه اڵم ئایا به نابێت. به  وه البردن و پاککردنه

  هیچ جۆرێک.

هیچ   ؟ به ندییه زامه ی ره کات و جێگه  مه ئایا ئه

ک  ردوو ال وه بۆ هه  مه ه. ئ ساتێکی ئازارداره  مه کلۆجێک. ئه

  یت که و تێبگه  وه ر بیته به نجی خه بێهۆشی و به  له  که  یه وه ئه

که  خۆشخانه نه  توانم بڵێم که . ئه وه شتیان بریبێته ندامێکی له ئه

کانیشی  ئاستێکی نزمدایه و پزشکه  له  دا  رییه رگه شته م نه له

م ژووری  رده به  هردووال ل ی هه ماڵه زا نین، بنه زۆر شاره

  مه ن. ئه که کان نفرین ده کتر و پزشکه دا یه که ریه رگه شته نه

م  اڵم النی که ڕاست. به اڵتی ناوه ئێستای رۆژهه  له  که یه وێنه

بێت  وده  یه ریێکی ناچاری هه رگه شته نه  زانن که مووان ده هه

  بێت به ده  م خاکه ئه  زانن که مووان ده بکرێت، ئێستا هه

  واڵتێک که  . وه ته ت نه وڵه دوو ده  ک بکرێته یه شێوه

کیترین دانیشتوانی  ره نها، سه ڵێین ته ر نه گه کان، ئه هودییه یه

  که  یه یان هه وه کان مافی ئه هودیه یه  ی که وه ر ئه به بن، له ده

کردنی  کشێ دوای پاشه  دا که بچکۆله  م واڵته له  زۆرینه  ببنه

کانی  ته یاله ئه  کێک له ی یه ندازه ئه  شتێک له  بێته ئیسرائیل ده

  هوده موو یه هه  شوێنێک که  بێته ده  مه ئه بریتانیا.

کانیشمان دان  ت جیرانه نانه موو دونیا، ته کان، هه ئیسرائیلییه

  مه اڵم نرخی ئه یه. به یی ئێمه وه ته واڵتی نه  نێن که دا ده وه به

ن.  بگه  مافانه و ر به بێت هه کانیش ده ینیهست له فه  که  یه وه ئه
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بێت  ئیسرائیل بچوکتر ده  له  ن واڵتێک که خاوه  بنه وانیش ده ئه

 وان. ماڵێک، ماڵ و واڵتی ئه  بێته اڵم ده به

باسی   کان، له سنووره  له  گرینگتره  ی که وه اڵم ئه به

ها  ر وه و هه  ره سه یان له کێشه  کان که سه ده موقه  شوێنه

ڵ  گه  چۆن له  که  یه وه ، ئه تێکیتره ر باس و بابه هه  گرینگتر له

کۆچیان   وه ه0691  له  بکرێت که    ڵه ستینیانه مامه له و فه ئه

  خۆیی ئیسرائیل له ربه پاش سه  ی که و ئینسانانه . ئه کردوه

  تا ئێستا ماڵ و ژیانیان، زۆریشیان واڵتیشیان، له  وه ه0691

  مه ر ئه سه ک له یه کیێکی قووڵ و دژ به ره . دوو به کیس چووه

،  م گوناهه شی زۆری ئه م تراجیدیا، یان به گوناهی ئه  که  یه هه

ناو   نریێت. له کوێ داده  ستۆی کێ و له ئه  وێته که ده

  بیندرێت که سانێک ده مێژوونوسانی مودێڕنی ئیسرائیلدا که

ند سالی داهاتوشدا  چه  یل. لهپاڵ ئیسرائ  ته یان داوه م گوناهه ئه

ناو   سانێکیش له ببینم، که  و رۆژه ، هیوادارم من ئه یه وانه له

  م گوناهه ئه  یدا ببن که کاندا په به ره مێژوونوسانی مودێڕنی عه

اڵم بێ  . به ش وکاته بی ئه ره تانی عه وڵه ر ده سه  نه بخه

ش  چۆن دابه اکامدا ئ  م گوناهه له ئه  ی که وه رچاوگرتنی ئه به له

ی  که یه  که . یه  ر گرینگه ده به ڕاده له     یه له سه م مه کرێت، ئه ده

بێ ئیش و   ئێستا بێ ماڵ و  ی که کۆچپێکراوانه  ستینیه له و فه ئه

ن ئیش و ماڵ و پاس. ئیسرائیل  خاوه  بێت ببنه بێ واڵتن، ده

ر کاری  گه ێت. ئهر بگر وه  م ئینسانانه زیاتر، ئه  مه ناتوانێت له

ر  هه  اڵم له ها بکات، ئیتر ناتوانێت ناوی ئیسرائیل بێت. به وه

  نێک بێت له یه بێت ال توانێت و ده حاڵدا ئیسرائیل ده
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  شێک له بێت به ها ئیسرائیل ده ر وه . هه دا که کردنه ر سه چاره

  له  نده ستۆ بگرێت. ئایا چه ئه  به  تی تراجیدیاکه سئولیه مه

پرسیارێکی زۆر   مه وێت، ئه که ی ده که ته ئولییهس مه

  شێک له اڵم به . به یه  کتیڤانه و سوبژه  ئاکادێمیکیانه

ی  که و باقیه ر ئیسرائیل. ئه سه  وێته که ده  که ته سئولیه مه

( و 0691ستین ) له وکاتی فه رانی ئه ستۆی رێبه ئه  وێته که ده

تی  بێت یارمه . ئیسرائیل ده0691کانی ساڵی  بیه ره عه  ته وڵه ده

ستینی  له واڵتی فه  وه رێنه ستین بدات تا بگه له کانی فه ئاواره

و   ززه کانی چۆمی ئوردون و غه ناره که  ت به باره داهاتوو، سه

تی  واوه ته  ی به و مافه ئیسرائیل ئه  بێت بڵێم که کانی تر ده شوێنه

  هودیه و یه پرسی ئهدا،  و پرسه ر ئه نبه ره به  له  که  یه هه

 0691ڕی  بی پاش شه ره واڵتانی عه  له  ی که رکراوانه ده

م  . ئه ئاراوه  رکراون بهێنێێته و ده  ندراوه موو شتێکیان لێسه هه

لێی   ی که و واڵتانه ئه  وه ڕێنه وێت بگه نایانه  هودیانه یه

ک عێراق، ئێران،  واڵتانی وه  له  مانه اڵم ئه رکراون، به ده

موو شتێکیان جێ  ن، میسرو شمالی ئافریقا هه مه وریا، یهس

  مانه رکراون. ئه زۆر ده  اڵتوون، زۆر جار به و هه  هێشتوه

 ل بکرێت. بێت حه مووی ده هه

تم،  زیرانی ئیسرائیل بووایه رۆک وه ر من سه گه ئه

ی  کرد تا موشکله ده ستی ئاشتی و سوڵحم مۆر نه ت گرێبه قه

ستین و  له یان بۆ فه وه هێنانه  ستین به هل کانی فه ئاواره

ک  یه ر رێگا چاره . هه گرتبایه ری نه زراندنی ژیانیان سه دامه

ک بۆمبێکی  خۆی وه  گرێته کان نه کار و باری ئاواره  که
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  وه خالقیه باری ئه  ر له ک هه نه  مه ئه . عاتی میزان کراوه سه

  م موشکله بێت ئه دهتی  منییه ئه ر دڵنیایی وهۆی به ڵکو له به

ی  خێرایه  پرۆسه  و ی ئه چوار چێوه  له  ییه وه ته ئینسانی و نه

  ی ئێمه له که باسه    ختانه ر بکرێت. خۆشبه سه ئاشتیدا چاره

ند  ر چه سه له  قسه  . ئێمه ی ئافریقا و یان هێند نییه ر قاڕه سه

  کان به ستینیه له موو فه ین. هه که زار ماڵ و ئیش ده د هه سه

ی  وانه ی ئه اڵم موشکله کجار بێ ماڵ و ئیش و واڵت نین. به یه

بارترین  ناله  ئوردوگاکاندا له  له ئێستا بێ واڵت و بێ ماڵ  که

  ڕزن، به ریکن ده رجدا خه ل و مه دۆخ و نا ئینسانیترین هه

م  ک بۆ ئه یه ر رێگا چاره گه زانم. ئه ی خۆم ده موشکله

ت رووی  ئیسرائیل قه  که  یه وانه ، له وه تهدۆزرێ نه  ئینسانانه

ڵ  گه ر له گه ت ئه نانه بینێت، ته نه  وه خۆیه  ئارامی و ئاسایش به

 واویشیان ببێت. ته وتنێکی  کانیشی رێککه جیرانه

  ش له ی هاوبه مین پرۆژه که وێت پێشنیاری یه مه من ده

دوای   خێرا به  م، که کان بده ستینییه له کان و فه هودییه نێوان یه

  تیدا، به وڵه ی دوو ده وه جێ کردنی جیاکردنه جێبه

  ماندا شه هاوبه  م پرۆژه وێت. له ردووال رێکه ری هه ستپێشخه ده

  نیا به بێت ته کی نابێت و ده ره تی ده یارمه  پێویستمان به  ئێمه

دوالرێک،   ر دوو ال بکرێت، دوالرێک به هه ی رمایه سه

ر  سه له  رێک که یکه نین بۆ په ش داده هاوبه  رمایه سه

ر  به وجی و شێتیمان دروست بکرێت. له گه  رابردووی پڕ له

ستی  ر رۆژێک گرێبه گه ئه  زانین که موومان ده ی هه وه ئه

ڵکی  ستین و ئیسرائیل ئیمزا بکرێت، خه له نێۆان فه  ئاشی له
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رار  قه  کهی  وه متر له ن خاکێکی زۆر که خاوه  بنه ستین ده له فه

ڕ و  ریبگرن. پێنج شه نجا و پێنج ساڵ پێش ئێستا وه بوو په

 دا. م ماوه ر دوو ال له هه  زار کوژراو له نجا هه د و په سه

کانی  ساڵه  ستین له له رانی فه ر رێبه گه بوو ئه ده نه  مانه ئه

  نه کالیه و یه ناتیک متر فه که  قت بڕێک فه 0691و  0691

  کانیان له کگرتوه یه  وه ته بڕیاری نه تن و ساز بووایه و نه

 . ند بکردایه سه دا په 0691ری  نوامبه

شدار بێت و  دا به ره یکه م په بێت له اڵم ئیسرائیلیش ده به

کانی. چون  وجی و فریوخواردنه ر گه به تی بدات له یارمه

وتنێکی باشتر و  مانتوانی رێککه ی ئیسرائیلیش ده ئێمه

متر  ر بڕێک که گه ت، ئه رترمان پیشان بدایه نهت پێهێ ناعه قه

تین و  ت و خۆویست بووایه رخۆشی قودره خۆبایی و سه له

شمان  رته کانی ئه وتنه رکه یی و هێز و توانا و سه وره فریوی گه

 ت. خواردایه دا نه 0691ساڵی   له

و   وه خۆدا بچنه  بێت به ده  که وه ته ر دوو نه هه

وجی و  و گه ر ئه سه خۆیان بگرن له  هکی زۆر ل یه خنه ره

اڵم  رابردودا توشی بوون. به  له  ی که نه نا دوو الیه  زانیه نه

  رانه مپه و له  و تاریک بینیانه هۆی ئه  که  یه وه وتن ئه رکه سه

ڵکانی نێوان  خه  ر ئێستا ریفراندومێک له گه . ئه ماوه ئیتر نه

م  یت وئه ردوندا رێبخهو رووباری ئۆ  رانه دیته ریای مه ده

رچاو گرتنی ئایین  به بێ له  ر راپرسی، به به  یته بخه  پرسیاره

ن پاس و بێ پاس.  رجی ژیان، خاوه ل و مه ت و هه یان سیاسه

  رێگه  س باس له که  ی که وه سی، بێ ئه که  ی تاکه شێوه  به
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 ، وان چییه زی دڵی ئه حه  ی که وه بکات یان ئه  ی عاداڵنه چاره

  که  وه کرده ده  چی  راستیدا بیری له له   که کێ  ی که وه بێ له

  شتا له چۆن چۆنی بێت، من پێم وابێت هه  م کاره کۆتایی ئه

شکردن و دروست کردنی  ڵێت: "دابه ده  ڵکه و خه دی ئه سه

زیاد   مه ئه  یه وانه ر دوو ال له هه  شێکیش له ت". به وڵه دوو ده

راستی  موو شتێک، به یانی کۆتایی هه  مه ئه  ن و بڵێن:"وه که

  مه م ئه ڵک النی که ی خه اڵم زۆرینه !" به بێت ناعاداڵنه ده

ئێستا   . من پێم وایه ی هیوایه ش جێگه مه زانن و ئاگادارن. ئه ده

،  که ڵکه ر دوو خه هه  که  م جاره که د ساڵ بۆ یه پاش سه

  . کاتێ له وه رانیانه هپێش رێب  ستینی، وان له له ئیسرائیلی و فه

ر کار و  سه  رانی ژیر و دوور دید هاتنه ر دوو ال رێبه هه

!  یه و رۆژه تی! ئێستا ئه بڵێن: "ئێستا رۆژیه  ی که وه ستان به هه

  به  درێژه  یه بۆتان هه - کانی نێو ئینجیله خۆشه  ونه رۆژی خه

پێش ک  ی وه ورۆژانه ونی ئه ن، خه کانتان بده خۆشه  ونه خه

یاڵی  خه  ، چۆنتان پێ خۆشه0691یان پاش  0691کانی  ساڵه

اڵم  کانتان ئیتر سانسۆر ناکرێت". به یاڵه ون و خه ن. خه لێبکه

ی  باره قه  شتێک له  کاته کان ده دونیای واقیعدا سنوره  له

توانین  ده  و ال که م ال و ئه تر ئه ند مه چه  به 0691ی  وانه ئه

ی  و شوێنانه کان و ئه سه ده موقه  بۆ شوێنه وین. ری رێککه سه له

ری  سه چاره  کرێت جۆرێک له ، ده ره سه ی زۆر له کێشه  که

توانێت  ریێک ده سه ها چاره نیا وه ی بۆ دابنێن، چون ته کراوه

 بێت.  وه ره اڵمده وه  وه مباره له
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بڵێن،   مه ن ئه ر دوو ال ئاماده رانی هه ئێستادا رێبه  له

بوونێکی ناخۆش و   ئاماده  یان له که ڵکه خه  که  یه وانه اڵم له به

.  م شته بۆ ئه  وتوانه رکه کی سه یه ک ئاماده ناعیالجیدا ببینن نه

و  ئه  میشه هه  ن، زۆرتر له ر حالدا ئاماده هه  اڵم له به

،  وه کانیانه واوی ناخۆشیه ته  ن به . ئاماده یان تێدایه گیه ئاماده

 . اڵم ئاماده ر، به ازاراوی و برینکولێنهکی ئ یه ئاماده

توانن  چ ده  م. ئێوه بده  وه وێت دوایین لێکدانه مه ئه

کان چییان  بینێت؟ ئوروپاییه ورێک ده ن؟ رای گشتی چ ده بکه

توانێت بکات،  چ ده  م بازنه ی ئه وه ره ست دێت؟ دونیای ده ده له

  !" له ترسناکهشێنن و بڵێن: "زۆر  ر راوه سه  ی که وه له  جگه

یلێکی  ی مه وه م ئه که توانێت بکرێت. یه راستیدا بڕێک کار ده

موو  ر هه سه  تی بۆچوونی زاڵ به رایه ک نوێنه ناشرین وه

  ک مدیری خوێندنگه وه  ، که یه مو ئوروپادا هه هه  ئوروپادا له

کێشێت و  و باڵ راده م یان ئه بۆ ئه  شه ڕه ی هه نجه کان، په کۆنه

  خۆتان؟" من زۆر جار له  له  وه ریق نابنه ێت: "تهڵ ده

ی  رباره کاندا ئیدیعای ناشرین ده ئوروپاییه   واڵته ی رۆژنامه

 بینم. کان و ئیسالم ده به ره ئیسرائیل یان عه

. من  قزانانه رحه به  ست و خۆ به لی کورت و په بیرگه

  یه و ئازارانه ئه  ئوروپاوه  ندیم به ناڵی پێوه که نیا ئێستا ئیتر ته

ک  و وه  ئوروپا چێشتویانه  دایک و باوکم و پێشینیانیان له  که

هۆی دروست بوونی   ته و بووه  ژێنێک بۆ من جێماوه

اڵم  الی من. به  اڵم بۆ ئوروپا له شقێکی بێوه عه  ستێک له هه

ی  نجه تم، ئیتر په کان بوایه ی ئوروپاییه جێگه  ر من له گه ئه
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ی  نجه ی په جێگه  کێشا. به ده س رانه هیچ کهم بۆ  شه ڕه هه

ی  وه کان، ئه ستینیه له کان و فه راکێشان بۆ ئیسرایلییه  شه ڕه هه

م  هان بده  نه و دوو الیه ی ئه وه مکرد بۆ ئه هات ده ستم ده ده  له

  یان. له مێژووییه  تاڵه  و بڕیاره وتن و دانی ئه بۆ رێککه

ی  وه کان و گواستنه داگیرکراوه  چهناو  واز پێهێنان له  ی رێگه

  ئیسرائیل ناچار به ر ک هه وێ، نه ی دانیشتوانی له زۆربه

ی نێۆخۆیی و درز  کێشه کرێت و پالنی خۆی ده  کشێ له پاشه

ئیسرائیل   یه وانه له  مه ڵکو ئه بێت، به وتنی تێدا دروست ده تێکه

  ک له هتیش بکات، ن منییه ی ئه وره ترسیێکی زۆر گه توشی مه

داهاتودا   له  یه وانه ڵکو له ، به وه کانه ستینیه له ن خودی فه الیه

  نه هێرش بکه  وه ستینه له خاکی فه  کان له وه توند ره  به ره عه

  رینترین شوێنیدا نابێ له به  له  کشێکه پاشه  ر ئیسرائیل، بۆیه سه

  له  ی که وه ش یانی ئه مه تر زیاتر بێت. ئه کیلومه  دوازده

ی  خانه یاره ته  تا تاقه  وه ستینی داهاتوه له تی فه وڵه سنوری ده

بێت. شوێنی  ودا ده تر مه وت کیلومه نیا حه ته  یی ئێمه وه ته نێونه

سێی   تا شوێنی ژیانی دوو له  یه وانه کانیش له ستینیه له ژیانی فه

تر  نیا بیست کیلومه ڵکی ئیسرائیل ته تی جوی خه شیمه حه

 بێت.دوور 

ش  مه ر سنور. ئه سه  وێته قودس بکه  یه وانه له

بێت  اڵم ده کان، به بڕیارێکی ئاسان نابێت بۆ ئیسرائیلیه

  لێک له شگه حاڵی خۆیان به شبه کانیش به ستینییه له بکرێت. فه

وان  هی ئه 0691پێش ساڵی   چێت که کیس ده  یان له که خاکه

یفا" و "یافا" و "بئرالسبع"  . ماڵئاوا "حه ش ناخۆشه مه ، ئه بووه
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بی  ره مێک عه رده سه  کانی تر که کان و گونده شاره  و زۆر له

ش تاڵ  مه ئه  یه وانه ستینی نین و نابن. له له اڵم ئیتر فه بوون، به

نیا تۆزێک  ش ته ر ئێوه گه ڵێم ئه ده  ر بێت. بۆیه و سوتێنه

تی  تا رۆژیهن، ئێس به خۆتاندا شک ده  می له تی و هاوخه یارمه

می  رده . سه که خۆشه ر دوو نه س بۆ هه رده به  نه و بیخه رن وه

و کاتی   ماوه ستین، نه له نێک، ئیسرائیل یان فه ڵبژاردنی الیه هه

 ن. ئاشتی بکه  نگری له بێت الیه ده  که  یه وه ئه
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  قسه  رێک که نوسه  بۆ  یه وره کی گه زارییه رمه شه

ند ساڵێک پێش ئێستا  ی خۆی بکات. چه ر نوسراوه سه له

  (، کهSoumciناوی "سومکی" )  کتێبێکی مندااڵنم نوسی به

  شێک له وێدا به ، له وه سه م که که زبانی یه  خسی و له زۆر شه
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ڵ  گه . جارێکیان وتووێژێکم له منداڵی خۆمم ئاشکرا کردوه

زبانی   له  توانن  عوز دهڕێژ  : "به کرا و داوام لێکرا که

 کات؟" چی ده   تان باس له که کتێبه  وه پێمان بڵێن که خۆتانه

  بێت به ده  الی من که  کییه ره کی سه یه ش موشکله مه ئه

کانیان  کانم بدوێم و هۆی نوسینه ر نوسراوه سه زبانی خۆم له

  داخول له وڵی ته م ببێت، هه وه وێت توێژینه م. من نامه باس بکه

م و  ڵکێشان ناده وڵی خۆ هه ت هه نانه م، ته کاری پسپۆڕاندا ناده

  م. به ری خۆم ناکه کانی بواری نوسه وتنه رکه سه  باس له

منیان   لێک که کان و هۆگه رهاته سه بێت به ده  وانه ی ئه جێگه

ر  سه نوسم و چۆن زاڵم به ، چۆن ده وه ر بگێڕمه نوسه  کرده

یان شادی   اڵتی سه بێده  ست به ههنوسیندا، چۆن جار جار 

 م. که ده

  یه وانه له  م، بۆیه ده ت الده بابه  ئاسانی له  من به

دیار بێت.   کانمی پێوه کانم ئازاری الدانه سپێکی ناساندنه ده

  م. کاتێ که که رانی و خۆشی ده م باسی کامه که ئێستا، یه

کی ئایینی  هی سه دره مه  نم بوو، چوومه مه ساڵێک ته  دوازده

  و زۆر ویکتۆریانه  ستانه ره پاکپه  ره هه  هودی که ی یه کوڕانه

  که له مه  یشیزانیبایێت که ر ئینسان نه گه ت ئه نانه ته -بوو

  ، که سه دره ستاری مه ره . رۆژێکیان په ویکتۆریا کێیه

، هات و  تا ئێستا من بینیومه   تترین ژنێک بوو که غیره به

  سی یان چل کوڕ بووین له  که  ی ئێمه که موو کالسه هه

ی  و درگاکه  ره نجه . پاشان په وه ژوورێکدا کۆی کردینه

ئاشکرا کردنی   ستی دایه عات ده ی دوو سه داخست و بۆ ماوه
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ڵکی  که کان، چی به ندامه تی کاری ئه کانی ژیان، چۆنییه شاراوه

موو  گشتی هه  ، به دروست کراوه  بۆ کامه  چی دێت و کامه

ش  ئێمه  که  بیرمه  کانی باس کرد. جوان له له پڵ و جوزه ته

رد و واقمان وڕ و توشی  نگمان زه موومان ره هه

رحی میکانیزمی  و شه تێک ئه رسوڕمان بووبووین، کا سه

ی  زمه و دوو دێوه ها باسی ئه ر وه کان و هه رناکه ته خه  شوێنه

س، یانی و حیزبوڵالی سێک  لقاعیده ژیانی سێکس، ئه

  کرد. له کانی ده جنسیه  خۆشێنه خوازراو و نه سکپڕبوونی نه

ستام و  من هه  که  وه بوراینه ریک بوو ده خه  ئێمه  بیرم دێت که

خۆم کرد:   م له م پرسیاره و ئه  وه ره ده  چوومه  که ژووره  له

اڵم بۆ  م، به گه تێده  که کاره  و شێوه  که تێکنیکه  ، من له "باشه

خۆی   واوه ستی ته ن هۆش و هه خاوه   سێک که بێت که ده

موو  هه  که  که ته غیره به  رستاره ها شتێک بکات؟" په تووشی وه

  م شته ئه  کرد که نه  وه ئاشکرا باسی له  رح کرد به شتێکی شه

زانی.  یده و نه ئه  یه وانه . له ڵدایه گه  چێژیشی له  وه م ئیعتباره به

رد و  و ئازار و ده رێک باس له نوسه  بیسم که اڵم کاتێک ده به

  وه خاته یدا دێت، من ده که نوسراوه  ڵ گه کات که له ده  ناخۆشیانه

قیری و  ر فه به . من خۆم له که رگه جه به  ستاره ره بیری په

نیا  ر. من ته نوسه  ( بووم بهIce cream) نیایی و دۆندرمه ته

کی  یه ماڵه ندی، بنه مامناوهکی الی خواروی  یه ماڵه مناڵی بنه

ی گشتی  کتێبخانه  لیم بووم. باوکم له ئورشه  قیر له زۆر فه

بیاتی  ده ی تاریخ و ئه کرد و دایکیشم جار و بار وانه ئیشی ده

کی) ئاپارتمان(  یه شوقه  له  . ئێمه وه گوته خسی ده ی شه شێوه  به
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  و لهچوو، پڕ بو ریای ده ژێرده  له  ژیاین که بچوکدا ده

اڵم شتێکی تری  لی جۆراوجۆر به زۆر زبان، به کتێبگه

بوو. باوک و دایکم زۆرتر  تێدا نه  و کتێبانه له  های جگه وه

تم،  ڵیان بوایه گه بووا له دیت و منیش ده ده  کافه  هاورێکانیان له

جێم   وه ماڵه  نیا له ته  کرا به ده نیا منداڵیان بووم و نه چون من ته

ڵ هاورێکانمان  گه بێت له ده  ئێمه  وتم که وان پییان ده بهێڵن. ئه

ر من  گه یت. ئه فتار بکه ب ره ده ئه  بێت به تۆش ده ین،  بکه  قسه

  گرت. رده م وه ی دۆندرمه که اڵته خه  وه ئه  یانم بکردایه قسه  به

  ئاشتی    نتر له گمه ده  دا دۆندرمه و کاته لیمی ئه ئورشه  له

نی(  سته )به ڕاست بوو. دۆندرمه اڵتی ناوه همڕۆی رۆژه ئه

ند  مه وڵه سانی زۆر ده نیا که بوو، ته  فسانه ئێعتبار و ئه

اڵم  بوو، به  دۆندرمه  زم له یانتوانی بیخۆن. من حه ده

وت رۆژ و  ن بوو، حه وانیش درێژخایه کانی ئه وتووێژه

 جبور م الی من وا بوو. منیش مه خایاند، النی که وی ده شه

  بم. بۆیه قیژێنم یان شێت نه ی نه وه م بۆ ئه بووم شتێک بکه

موو  نیشتم وهه وێ داده رێکی بچوک له ک پشکێنه وه

ڵکێک  خه –ژێر چاودێری    خسته م ده که کانی نێو کافه روداوه

ک "شێرلوک  رۆیشتن ... وه ده  ڵکانێک که هاتن، خه ده  که

رنجی  سه  ( بچکۆالنه Sherlock Holmsهۆڵمس" ێکی )

کانیان،  روچاویان، قیافه کانیان، سه دا، جله موو شتێکیانم ده هه

  کانیان و زۆر جاریش بڕێک له سکێشه وش و ده که

  کوێوه  وت، کێ له که ست ده م ده و ئینسانانه کانی ئه رهاته سه به

  و  و دوو ژنه نێوان ئه  له  یه ک هه ندییه پێوه   ، چ جۆره هاتوه
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کان  نیشن، ژنه دا داده  که سوچه  له  وه ره و سه له  کهدا  که پیاوه

یان زۆر  و ژنه ناکێشێت، ئه  که اڵم پیاوه کێشن به ده  ره جگه

  کێک له ن هیچ ناڵێت، یه قریبه ته  که ، پیاوه ناوچاو تاڵ دیاره

. من  نگه ویتریان زۆرتر بێده کات، ئه ده  قسه  ره کسه کان یه ژنه

نجێکی  گه -  مه . یان ئه وه استانێک بدۆزمهد  جبور بووم که مه

نای  په  رچاو، له به  هاته ر ده ترسێنه  رزی قۆز که بااڵ به

گرت،  م خۆیدا ده رده به کی له یه نیشت و رۆژنامه دا داده درگاکه

کرد و  ده  ی ر درگاکه یری به وردی سه . به وه خوێنده یده اڵم نه به

عات  رۆشت، دوو سه هعاتێک د . سه بوو ڕوان ده چاوه

  ی من ناکات، وایه که ڕێی دۆندرمه رۆشت، خۆ چاوه ده

  رچاوی خۆم که به  متوانی بیهێنمه . من ده سێکه ڕێی که چاوه

  به  فێربووم که  م شێوه کرد و بۆچی. به ڕوانی کێی ده و چاوه ئه

کانم  نیاییه یاڵکردن ته ستلێدان و خه ڵک کردن و هه یری خه سه

  لێک له گه  پارچه  متوانی ده  . جار جار وه هوێنم بڕه

  و پارچه تی ئه منیه ک جاسوسێکی ئه ببیسم و وه  کان وتووێژه

بێ  م. ده بنوسێنم و داستانێکیان لێ ساز بکه  وه پێکه   بچوکانه

کار دێنم  به  و شێوه ر ئه مڕۆش هه من ئه  م که ئیقرار بکه

  یان له  خانه یاره ته  له ڕێنم، تێپه  که بێت کاته ده  کاتێک که

دا  ره سه  ڕوانی الی دانپزشکێک یان کاتێک له ژووری چاوه

یان   وه خوێنمه ده  هاسانی کاتێک رۆژنامه  ستاوم. من به وه

.  وه ناو فانتازیه  توانم بچمه خورێنم، ده رم ده ت کاتێک سه نانه ته

و کاتی می مناڵی  رده ک سه کانم ئیتر وه فانتازییه  شێک له به

ر حاڵدا  هه  اڵم له کان، پاک و خاوێن نین به فانتاسی دۆندرمه
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یاڵ کردن  خه  توانم بڵێم که ده  . وه وه فانتازییه  چمه ر ده هێشتا هه

  ی که سه و که ر بۆ ئه ک هه بۆ کات بڕین، نه  سوده  کارێکی به

ڵکو بۆ  کان به ره ر بۆ نوسه ک هه ، نه ریکی نوسینی رۆمانه خه

سوچی   له  وامه رده مه به . ئه سوده  موومان پێویست و به هه

  کاندا، له ی سوار بوونی پاسه ره سه  موو رێگاکاندا، له هه

 کدا ... یه موو کافه هه  ڕوانیدا، له موو ژوورێکی چاوه هه

مو رۆژێک  ت هه ئینسانییه  له  وره ها گه شێکی وه به

ین،  ی ناده رنجی زۆربه هس  اڵم ئێمه رچاومان، به به  وێته که ده

  کانیان باشتر له تارماییه  ، ئێمه وه ینه ت الیشی لێ ناکه نانه ته

رنج و تێبینی  ر ئینسان سه گه بینین. ئه کان ده قینه راسته  ئینسانه

ر تۆزێک  گه تی خۆی، ئه عاده  کان بکاته ناسراوه ر نه سه له

ی  وه فانتاسی کردنی کرده  توانێت به شانسی ببێت، ده

  ست بداته نانیان ده وه ی پێکه ک و شێوه ڵ یه گه  کان له ئینسانه

گات  نه  وه ریش به گه بێت. ئه ش ئاکامی ده م کاره نوسین و ئه

کی  یه یان دۆندرمه  کی پێ رابواردوه یه م ماوه النی که

 . فیڕۆ دان نییه  کات به  مه . ئه رگرتوه وه

من   بوو که  وه هر، ئ نوسه  منی کرده  هۆیێکی تر که

س  موو که ری تێکشکاو بووم. هه کی کۆچه یه ماڵه بنه   ر به سه

کان بوون.  گه مه ئه  به  ئوروپاییه  و کاری باوکی و دایکیم له

موویان زبان و  ویست. هه ڕاستی ئوروپایان خۆشده وان به ئه

ناسی و  زانی، کولتووری ئوروپایان ده مێژووی ئوروپایان ده

  له  وه داخه به  ویست. ریش ئوروپایان خۆشده ده هب  راده له

  جبور کران که وان مه ئه  ها بوو که و سی وه -کانی بیست ساڵه
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ک باوک و دایکی من و  ی وه هودیانه و یه ئوروپا جێبهێڵن، ئه

ری  پێکهێنه  ی قینه ئوروپاییکی راسته  س و کاریان تاقه که

 -ڵمانی یان پان ئه -وانیتر پان ئه  ڵکی ئوروپا بوون. خه

کان بوون. باوکم جار و  پاتریوتیسکه  قاڵیه سالویسک یان پرته

چێکوسلۆڤاکی   له  وه ته سێ نه  یگوت که ده  وه گاڵته  بار به

  کان، که کان و چێکوسلۆڤاکییه کان، سڵۆڤاکیه بوون، چێکه

یوگوساڵویش   کان بووین. له هوده ی یه خیریان ئێمه ی ئه مه ئه

کان و  کان، کرواسییه ژیان، سێربه ده  وه ته نۆ نه

  کان که ها یوگوساڵویه ر وه کان و هتد، هه گرۆییه مونتێنه

و   ئینگلستان ئینگێلسی و والساره  کان بووین. له هوده ی یه ئێمه

کان  هوده ر یه ش هه مه ئه  کان که بریتانیه  وه –کان  سکاته

  ۆ ئوروپا وادیارهوان ب ویستی ئه شق و خۆشه اڵم ئه بوون. به

  ئوروپا فرێدرانه  کانیان له ره وه خته . به وه ته اڵم ماوه بێ وه

ئوروپا   زیندویی له  کانیشیان به و بێ شانسه  وه ره ده

  ویستیه اڵم دایک و بابی من خۆشه چوون. به رنه ده

لیم.  ڵ خۆیان هێنا بۆ ئورشه گه یان له که وردوخاشکراوه

کان و موسیقا و  نه کان، دیمه کان، بیرۆکه یهر وه کان، بیره کتێبه

وان  گینا ئه م ئه که کانیان ده تاسه  ست به کانیان. من خۆم هه تاسه

ن.  کانیان قورس بکه تاسه  می من به باری خه  وێت که نایانه

یان بۆ ئوروپا  ره سوتێنه  وینه و ئه وێت قورسایی ئه وان نایانه ئه

ستپێکێکی  من ده  وێت که یانه ن دهوا ر شانی من. ئه سه  نه بخه

 -  ئیسرائیلیه  و باوک و دایکه ی ئه ک زۆربه نوێ بم، وه

کانیان  ها شتێک بۆ مناڵه ئاواتی وه  مڕۆ که ی ئه هودانه یه
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یتوانی  زان. باوکم ده لێکی شاره وان زمانناسگه ه خوازن. ئه ده

  به یتوانی و ده . ئه وه ڤده زمان بخوێنێته یان حه   شازده

ت  نانه بکات. ته  زمان قسه  یازده  روسی به  دیالێکتێکی زاڵی

یشیدا دیالێکتی روسی زاڵ بوو. دایکم  که کردنه بی قسه ره عه  له

روسی یان   وان به ئه  زانی. وت زمانی ده ش یان حه شه

بواری   وان له کرد. ئه یان ده ناوخۆیاندا قسه  ندی له پۆله

. من پێم  وه خوێنده انسی و ئینگلیسیان دهر کلتوریدا ئاڵمانی و فه

  )  وه " ه زمانی "ییدیش  ونیان به وان خه ئه  وابێت که

Jiddisch ) نیا عیبریان فێری من کرد،  اڵم ته بینی، به ده

کر و دڵرفێنی  من فریوی مه  ترسان که ی ده وه ر ئه به له  نگه ره

و  وێ م بۆ ئه ر بکه فه ی ئوروپا بخۆم و سه کوشنده

رهاتی من بوو. ساڵیانێک  سه به  مه کان بمکوژن. ئه ئوروپاییه

ر  گه رۆژێک، ئه  وت که منیان ده  کتر و به یه  باوک و دایکم به

لیم  نی مندا، ئورشه مه ته  بێت له واندا نه نی ئه مه ته  له

. من هیچیان لێ  قینه شارێکی راسته  بێته وێت و ده که پێشده

کرا  ده  ی که و راده لیم تا ئه الی من ئورشه  یشتم. له گه ده تێنه

دایک بوونی   شوێنی واقعی بوو. شوێنی له  واقیعی بوو. تاقه

اڵم  بوو. به تیان نه الی من واقعیه  کانی تر له . شوێنه منه

ستی دایک و  به مه  یشتم که تێگه  وه ساڵیانێکی زۆر پاش ئه

  قینه ی راسته. شارێک " چییه قینه "شاری راسته  باوکم له

  ڵێکی چڕ و رووبارێک به نگه جه  ک له یه نێو بازنه  وێته که ده

هیوا بوون   وان به ڕوات. ئه نێویدا ده  به  وه لێکی جوانه پردگه

ڵ.  نگه لیم: جه ئورشه  شێک له به  ببێته  مانه ئه  ورده  ورده  که
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  مگینی له رهاتێکی تاڵ و خه سه به  مه رووبار و پرد. ئه

  نج بوو له وسدار بوو: کاتێک باوکم گه ته  مه . ئه شتدایهپ

ی  که ماڵه اڵم بنه به  یه ڵکی روسییه لیتوانی ) لیتوانیا(، باوکم خه

هستان(  ند)له پۆله   شێل له به  و کاته ئه  ڵدێن بۆ لیتوانی که هه

  نوس له رکراون، پاشان چاره ده  که  بوو، شانسیان بووه

ستینی  له فه  یێنێته یان گه دا ده 0691نی کا تای ساڵه ره سه

  موو ئوروپا پڕ له ودا هه ی ئه وره ده  اڵم له کان. به ئینگلیسیه

ستین.  له بۆ ماڵی خۆتان فه  وه کان، بچنه هوده دروشمی: یه

مجار  کات بۆ ئوروپا، ئه رێک ده فه سه  یه ند ده کاتێک پاش چه

ستین  له کان، فه هوده ئوروپای داپۆشیبوو: یه  م دروشمانه ئه

 ن. چۆڵ که

هیچکوێ   یه وانه ؟ له کوێیه  اڵم راستی ماڵی ئێمه به

  مه بۆ ئه  ش و سپی ی ره اڵمێکی ساده بێت. وه نه  ماڵی ئێمه

  بووم که  وره کدا گه وایه شوهه که  . من له یان شتی تر نییه

اڵویی  ، تێکه واتایی خواردوه دوودڵی و فره  مۆرکی 

بێ   شقه وویستی و عه کانی رقی خۆشه ندیه ان، پێوهک سته هه

  لێک که ئینسانگه  ریشم پڕ بوو له ورۆبه ده  کان. وه اڵمه وه

کان،  رانی دونیا"، ئیدالیسته "ژێروژوورکه  بووبوونه

  وه سیی خۆیانه بۆچوونی که  موویان به کان، هه ئیدئولۆگه

  ان لهمووی ر رزگارکردنی خێرای دونیا بوون. هه سه له

گرت.  ده س گۆێی نه رگیز که کرد و هه یان ده ر قسه ده به راده

  م شێوه به -زرابوو ی تۆلستۆیستی دامه ر شێوه سه  دراوسێتی له

ی "تۆلستۆی" بوو زۆر  فه لسه فه  ی بڕوایان به سانه و که ئه  که
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و  ی ئه شێوه  کرد و به و دروست ده ک ئه تیشیان وه جار رواڵه

  جۆره  نا و به کرد. ریشێکی سپییان داده ر ده به جلیان له

  یان به که ره مه که  کرد که هاتوچۆیان ده  وه پاڵتۆێکی درێژه

  خودی تۆلستۆی له  زیاتر له  مانه ست. ئه به بلێک ده حه

  کی تۆلستۆیم له یه م جار وێنه که یه  چوون. من که تۆلستۆی ده

تۆلستۆی   که  ته اعهن و قه ئه  پشت رۆمانێکیدا بینی، هاتمه

ندین  م چه مه بێت. ئایا من ئه  ی ئێمه که که ره ڵکی گه بێت خه ده

ی  که ماڵه ڵکو بنه ر خۆی به ک هه نه  که  یه وانه ؟ له بینیوه جار نه

وابوو   بوو. که  ئێمه  کێک له و یه و براکانیشیم بینی بێت؟ ئه

تۆلستۆیک   وانه اڵم زۆرێک له کانن، به وانیش تۆلستۆیه ئه

رهاتبوون،  ده  وه رۆمانێکی داستاڤیسکیه  رێک له  بوون که

ئاڵۆزی و   ژیان و پڕ بوون له ئازارێکی رۆحیدا ده  چون له

  تۆلسۆیه  م جۆره بایی. شوێنی ئه یی و ناته دژوتار، توڕه

چیرۆکێکی "شۆخۆڤ" دا   کرا له راستیدا ده  له  داستاڤیسکیانه

  له  مۆرکی رۆحی شۆخۆڤی بوو که  وه راستیدا ئه  بێت. له

وێدا   ک تۆلستۆی یان داستاڤیسکی. له درا نه دراوسێتی ده

  ودیو ئاسۆوه بیندرێت. له دوور ده  ی شوێنێکی له تاسه

ناوی موسکۆ. موسکۆ،  به  یه ویست هه شوێنێکی خۆشه

  ن" "ویه  یان  یتوانی "برلین" و موسکۆ ده اڵم ئه موسکۆ. به

و  ر شوێنێکی تر بێت. ئه رشۆ" یان هه "وه یان "پاریس" یان

هود  ڵکی یه خه  یوویست شتێک له نه  ودیو ئاسۆوه موسکۆی ئه

ستیان پێ  رکات، هه دڵ ده وان له ووست ئه یه و ده بزانێت. ئه

و  ری کردن. الی ئه م دونیاش ده ت زۆر جار له نانه کات، ته نه
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ها کلتوورێک  ویستی وه خۆشه  باری  گران بوو که  ش ڵکه خه

ئیعترافی   ر شانی خۆیان و سه  نه بیخه  جێیان هێشتوه به  که

 ن. پێبکه

  اڵو بوو.  لیم شارێکی تێکه می مناڵی من ئورشه رده سه

  اڵوێک له ی زۆری تێدا بوو. تێکه بایی رۆژانه و ناته  کێشه

کان،  هوده کان، یه به ره کی عه ڕه گه  ک لی وه شگه به

کانی  ها مێتینگه روه کان وهه کۆاڵنی ئاڵمانییه کان و نیه رمه ئه

  شاره  کێک له یه -کان کان و یونانیه ریکییه مه )کۆلۆنی( ئه

ڕاستیدا شتێکی  له -کانی جیهان بوو بچکۆله  ییه وه ته نێونه

  وه اڵو کردن و پێکه اڵ بۆ تێکه بوو شارێک ئاوه زۆریش نه

زرا و  دا مه شانه بهک و  ڕه و گه نێوان ئه  نانی دراوسێتی. له

کانیشدا  شه موو به هه  له  بوو.  کراوه دان نه وی ئاوه زه

تی خۆیان  ژیان وجل پۆشین و زمانی تایبه  ی شێوه  که ڵکه خه

کاندا شۆر  چله  بوو. له نێوانیاندا دانوستاند هه  برد. له ده  ڕێوه به

و  بر اڵم هیچ زه ڵکدا بوو به ی خه ژیانی رۆژانه  و شۆقێک له

وانیتر  ئه  بوو که  وه سێک بڕوای به موو که بوو. هه نگێک نه زه

شیان، پشکۆی  نیا خاڵی هاوبه ژین. ته رابردووی خۆیاندا ده  له

  (Messiahسیحی) شێح یان مه ما  ی بڕوا به شاراوه

وان  ئه  و بڕوا بوون که ر ئه سه موویان له رزگاری بوو.هه

  و  راسته  و ئایینه لیم و ئه هی ئورش قینه رانی راسته میرات به

لیم  ئورشه  زانی که موویان وایان ده ن. هه بڕوا دروسته

  نیا دڵیان به کانی تر ته سه و که  وانه راستی ماڵی ئه به

موویان  م هه رجه ژین. سه رابردودا ده  و له  رابردویان خۆشه
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ر و م ئازا زانن. ئه خۆیان ده  قینه ماڵی راسته  لیمیان به ئورشه

  نێوان ئاراسته  له  ی که وقانه و شۆروشه و ئه  دینیه  ته ینه مه

یان   بوو، وایکرد که کاندا هه ره کانی باوه جۆراوجۆره

باری     بوون یان له رونی ده خۆشی ده کان توشی نه ئینسانه

ئینسانێکی خۆشڕوو   بوونه وتن ده که پیش ده  وه سته هۆش و هه

  یسم له ستێکی رێژه هه  ر بوو کهجبو . ئینسان مه و کراوه

ن  مووان خاوه هه  بکات. تێروانینێک که  رده روه خۆیدا په

خی  رهاتێک بایه سه اڵم هیچ به رهاتێکن، به سه رابردو و به

 . رتر نییه ت پێهێنه ناعه یان قه  وانیتر زیاتر  له

سێکی  وێدا که له  که  وه وته رهاتێکی کۆنم بیرکه سه به

نیشێت و  دا داده کی بچکۆالنه یه کافه  لیم له شهڵکی ئور خه

  کات به ست ده ده  پیاوێکی پیره  ی که که سته ناده ڵ په گه له

تا  ره . سه و کابرا خودایه ئه  وێت که که رده کردن. وا ده قسه

لێک پیشان  گه نیشانه  اڵم پاشان که کابرا بڕوا ناکات، به

  که  خودی خودایه  هو ئه  بێت که دات، کابرا قانع ده ده

و   یه . کابرا پرسیارێکی زۆرگرینگی هه ری دانیشتوه رانبه به

ڵێت: "خوای  ی خودای بکات. کابرا ده وێت ئاراسته یه ده

مووان بڵێ و بۆمان  هه  به  میشه کجار بۆ هه یه  ڕێز، تکایه به

؟ ئایا  یه قینه با بزانین بڕوای کام ال راسته  وه روون بکه

کان،  هوده یه  نگه کان یان ره کانی رۆم یان پروتۆستانه کاتولیکه

ڕاستی الی  ڕی دروست به کان؟ دین و باوه یان موسڵمانه

اڵم  ها وه خودا ئاوه  ڵێت که دا ده م چیرۆکه ؟" له کامیانه

وێت، من ئایینی نیم.  ر راستت ده گه : "کوڕی من ئه وه داته ده
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زیشم بۆ ئایین  یل و حه مه ت نانه بووم، من ته ت ئایینی نه من قه

 ." نییه

، من  م واڵته کاندا له اڵتی بریتانیاییه سه می ده رده سه  له

  ی له وه لی ئینگلیسی، پێش ئه گه م وشه که میر منداڵێک بووم. یه

  فێر بووبووم، جگه  رسی ئینگلیسی بخوێنین، که ده  سه دره مه

بۆ   وه کان، بڕۆنه ه"بریتانیایی  بوو که  وه "، ئهno" و "ja"  له

-0691کانی ی ساڵه می ئینتیفازه رده سه  له ماڵی خۆتان"،

کانی بریتانیایی  دا بۆ هێزه واده ردمان حه به  کاتێ که  0691

متوانی  . من چۆن ده وه کرده مان دووپات ده مه لیم ئه ئورشه  له

  ییانه ستێکی رێژه هێز بوونی هه دروست بوون و به  خۆ له

  مگینانه ی خه وس و تانه ته  پڕبێت له  ک که یه روانگهبپارێزم، 

ر و چۆن  داگیرکه  بێته چۆن داگیرکراوێک ده  ی که وه بۆ ئه

ی  که ئاسانی قوربانیه  زاڵم، چۆن به  بێته زوڵم لێکراوێک ده

ئاسانی   ن به مڕۆ، چه کاری ئه نجه شکه ئه  توانێت ببێته دوێنی ده

 کرێت؟ هد  گۆرکێی رۆاڵنه م جێگه ئه

شی رۆژئاوای  به  بی زۆرتر له ره عه  ماڵه 0691پێش 

ستی  دوونان ده مارۆدان و راوه گه  ژیان. پاشان که لیم ده ئورشه

شی ئوردون  رته ن ئه الیه  لیم له هودی ئورشه شی یه به پێکرد،

  بومباردمان کرا، که  واوه وی و هه ی زه رێگه  له  وه و میسره

  مان. به کاندا نه هودیه یه  شه به  کان له به ره عه  وه نیشته  که ئاگره

من بۆ خۆم   ی که ته قیقه م حه رچاوگرتنی ئه به بێ له

باری   که  یه هه  مه ر ئه سه یشتنێکی بنداکوتراوم له تێگه

بڕوای من   ، به ستۆی کێیه ئه  له 0691ی ساڵی  تاکه خه
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سێکی دانیشتوی  ک که بۆ من وه  مه ئه  بین، ره تانی عه وڵه ده

بێ   . به یه سڵی تراژدیاکه . گرینگ ئه لیم گرینگ نییه ئورشه

تاکارن  بی خه ره تانی عه وڵه ئایا ده  ی که وه ر چاوگرتنی ئه به له

حاشا   م راستیێکی ر دووکیان، ئه کان، یان هه هیونیسته یان سه

ێ دا ب 0691ساڵی   ستینی له له زار فه دان هه سه  که  گره ڵنه هه

ستۆی  ئه  وێته که ش ده مه تی ئه رپرسایه خانومان کران و به

ک میلیۆن  ی یه ها نزیکه ر وه هه  زانم که موویان. من ده هه

ر  بی ده ره واڵتانی عه  له  و ساڵه ر ئه اڵتی هه هودی رۆژهه یه

دا  نه و مااڵ له  وانه شێکی زۆر له ئیسرائیل، به  یشتنه کران و گه

کان بوون.  به ره عه  ستینیه له پێشتر هی فه  هجێ بوون ک نیشته

عێراق و ئافریقای   له  رچوانه زیندو ده به  ره کۆچه  هوده م یه ئه

ی سێ،  هاتبوون و بۆ ماوه  وه نه مه و یه  شمالی، میسر، سوریه

ژیان و پاشان ماڵ و  تدا ده قه شوێنی موه  چوار یان پێنج ساڵ له

کان  ئاواره  ستینیه له حاڵێکدا فه  له کار و ژیانیان بۆ دابین کرا،

روا  هه  که پرسه  . بۆیه مانه ک له ن هیچ یه خاوه  ته بوونه نه

ک مێژوو نوسێک و  . من وه وه ته و ئازارئاوی ماوه  کراوه

ش و سپی  مێژوویێکی ره  مه ئه  م که گه رۆماننوسێک، واتێده

  مه ان ناکات. ئهک کان و پیاو خراپه باسی پیاو چاکه  مه . ئه نییه

  سانێک له رچی من زۆر جار که گه . ئه فیلمی وێستێڕن نییه

ر روداو و  هه  مولن و له حه م ته زۆر که  بینم که ئوروپا ده

وێت بزانن  یانه ده  میشه کدا هه یه ر کێشه هه  رهاتێکدا، له سه به

کام   کانن"، له یان "خراپه کانن" و کامانه یان "باشه کێها  که

تی  بێت دژایه بێت پشتیوانی بکرێت و کام الیان ده یان دهال
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  م ئاکامه به  مه هه  که  وه زمونێکه رووی ئه  اڵم من له بکرێت، به

  ستینیه له کان و فه ئیسرائیلیه  هوده ی یه کێشه  یشتووم که گه

ی "چاک و خراپ" و باسی  نێو خانه  وه کان ناچێته به ره عه

ق و  نێوان حه  له  رێکه ، شه که تراجیدیایه  مه ناکات. ئه  وه ئه

ر  سه و له  وه ته م دووپات کردوه مه قدا. من زۆر جار ئه حه

  وه اڵتی ئیسرائله سه کانی ده هودیه یه  لێک له ن گه الیه  ش له مه ئه

رگیز  د کراوم. هاوکات هه سمێ" ناوزه "خائینی ره  به

م،  بم رازی بکه ره هتی هاوڕییانی ع واوه ته  به  متوانیوه نه

کانی من  ڵوێسته هه  زانن که وان واده ی ئه وه ر ئه به شێکی له به

 -ی پان رانه تێکۆشه  ی پێویست ندازه ئه رادیکاڵ نیین یان به

م  راستیدا، من له  . له بی نییه ره ستینی یان پان عه له فه

 م. که تی ده جۆرێک راحه  ست به وای دوودڵییه هه شوهه که

  بێنینه  م پرسیاره ئه  وه گومانه  به  بێت که  عاقاڵنه  گهن ره

بۆ   یه ک چ مافێکی هه یه وه ره رۆماننوس یان گێڕه  گۆڕێ که

؟ ئایا  یه م کاره شایانی ئه  نده کانی، یان چه بۆچونه ربڕینی ده

شۆفێر   ک باشتر له یه وه ره ر یان گێره نوسه  که  یه شتیك هه

ت  نانه کامپیوترێک یان ته مامۆستای تاکسیێک یان

م  بۆ ئه  اڵمی ساده ڵێ. وه به  دارێک بیزانێت؟ تمه سیاسه

  مووان باس له هه  ڵکی واڵتێکم که من خه  که  یه وه ئه  پرسیاره

م؟ من  که وابوو بۆچی من وا نه  ن، که که موو شتێک ده هه

واوی  ته ک به موو شۆفێرتاکسیه وی هه له  ڵکی واڵتێکم که خه

  ڕێوه موو جیهان به و هه  که بێت والته چۆن ده  که زانێت ده

گرن،  رده وه  مه ئه  ر ئێوه گه توانم؟ ئه ببرێت، ئیتر بۆچی من نه
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توانم بڵێم  من ئه  ڵێـم که م و ده که ئێستا منیش بڕێک خوێی تێده

و   ڵگه ڵێک به کۆمه  مه . ئه وه ته نه  و نه  واڵته  ئیسرائیل نه  که

، سمینارێکی  راوهوریایه نگ و هه بر و زه زه  لهپڕ  باسی

بؤڵێنێت،  مووی ئه . هه رۆشتندایه  له  میشه هه  که  قامه رشه سه

  زانێت. من پێموایه باشی ده  موو شتێک به هه  که  گشتی پێیوایه

  ڵکو له ئیسرائیل به  ر له ک هه نارشیێکی چڕ نه ئه   جۆره

  که  نییه  وه ر ئه به ش له مه . ئه کاندایه هوده موو یه کولتوری هه

ر  گه . ئه بووه رێکی وایان نه ت پاپ یان رێبه کان قه هوده یه

  چونه مووی ده کان هه هوده پاپی یه  ته سێک خۆی بکردایه که

گوێیدا: "ساڵو   یانچپان به شانیا و ده  یاندا به لێی و ئه  وه پێشه

م باوکم و مامت اڵ پاپ، تۆ من ناناسی، منیش تۆ ناناسم، به

"کازابالنکا"   "مینسک" یان له  شوێنێک له  رۆژگارێک له

نگ  بێده  ققه بێت پێنج ده ئێستا تۆ ده  کرد. بۆیه ئیشیان ده  وه پێکه

بۆ   وه مه روونی که  من که  یته بیت و جارێکیش ئیزن بده

  شتێکه  مه وێت". ئه ده  ئێمه  راستیدا خودا جێ له  له  ڵک که خه

.  قووڵی رۆچووه  هودیدا به گی کولتوری یه ره  به  که

یشتنی  تێگه  وه ڵه وه رۆژی هه  ر له کان هه هوده یه

  ی که وه ر ئه به ک له نه  مه . ئه کان بووه شته  جۆراوجۆریان له

ک بۆچونیان  واوی یه ته هودی به دوو یه  که  بیسراوه ت نه قه

هودێک  کرێت یهت نا نانه ڵکو ته ر شتێک ببێت، به سه له

موویان  وتبێت، چون هه ڵ خۆیشیدا رێککه گه له  که  وه بدۆزیته

،  یه موو شتێک هه ر هه سه کراویان له  پارچه بۆچونی پارچه

موویان "تۆڵستۆی داستۆڤیسکی" ن یان جۆرێک شێعری  هه
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  ی که وکاته بۆ ئه  بۆ دواوه  وه ڕێته گه ده  مه ڵکێشن. ئه تێهه

.  وه بوونه نگاری خودا خۆیشی ده ره ئاشکرا به  کان به هوده یه

  وه ڕێته گه ده  دادگا. که  یانویست خودا بکێشنه جار و بار ده

بیرتان بێت، ئاوا بوو  ر له گه (، ئهSodomر "سودوم" ) سه

کان و  هوده و پاپیری یه  سه ده موقه  و پاتریارکه ئیبراهیم، ئه  که

بی  زه غه  گوناهی سودوم له  وڵیدا شاری پڕ له کان، هه به ره عه

یدا وێرانی  توڕه  ویست له خودا رزگار بکات، کاتێ خودا ده

ڵ خودا بوو  گه  له  ڵه عامه ریکی مه و خه ئه  وکاته بکات. ئه

وڵی باش  ستی دوو هه ک فرۆشیارێکی ئوتومۆبیلی ده وه

نجا پیاوی باش، چل پیاوی باش، بیست پیاوی  دا. په نواندنی ده

ڵ  گه  ملمالنێ له  زانێت له ئیبراهیم ده  پیاوی باش. که  باش، ده

  ڵ خودا براوه گه ملمالنێ له  ت له دۆرێت، )ئینسان قه خودا ده

  م پرسیاره ڵدێنێت و ئه و ئاسمان هه ره ری به نابێت.( سه

م خودا:  رده به  خاته ده  زمانی عیبری(  رگانه )به جه به

  قه و حه  باشه  ی که وه ت ئهوێ موو دونیا نایه ری هه "دادوه

  مه ، ئه ڕاستی کفراویه ش به مه نجامی بدات؟" ئه ئه

رزترین و  خودا خۆی بڵێیت: تۆ به  به  که  یه رگانه جه به

یت. تۆ  نابه  ڕێوه به  که اڵم خۆت قانونه یسیت به ترین ره وره گه

ێستا اڵم ئ تی، به بووایه  ی ئیعتبار و ئوتوریته رچاوه بووا سه ده 

  وایی به کی بااڵدا ره دادگایه  له  یت که بکه  بێت خۆت ئاماده ده

 -  تۆ باشتره  ت له داڵه خشیت. داد و عه کانت ببه وه کرده

نیا  ته  مه . ئه وه کانیتردا بیریشی لێناکرێته ئاینه  له  مکێک که چه

لیل  ڵ خودا ملمالنێ و ده گه کان له ره مبه . پێغه نییه  نمونه
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.  و جاروباریش تاوانباریان کردوه  یان بووه وه نههێنا

،  من زۆرم پێخۆشه  که  یه "تالمود" دا هه  رهاتێک له سه به

زۆر   = (Rabbiهود  ی یه شه رهاتی دوو خاخامی ) قه سه به

ر  سه له  ، خاخام "یێهوشوا" و خاخام "تارفون"، که پیرۆزه

سدا، له  ده قانونی موقه  ر له کانی دادوه ندییه تمه تایبه  شێک له به

لیل  ر دووکیان ده ون. هه ریکناکه  (،Tora )   تورات

ی شانازی  جێگه  یدا که ریتیه نه  شه و به کتر و له بۆ یه  وه دێننه

و و رۆژ ناخۆن و  ، شه وه لیل دێننه و ده رۆژ و شه   هوده یه

 وت رۆژ و حه وت شه پاش حه  . وه لیل دێننه س ده ون، به ناخه

وان  ئه  زانێت که . خودا ده وه یی پیاندا دێته زه خودا خۆی به

ستی  خودا ده  . بۆیه وه لیل بێننه وێت تا مردن ده یانه ئه

ڵێت: "خاخام  حی، ده ، وه وه ئاسمانه  نگێک له دات، ده رده تێوه

کات، ئێستا ئیتر  ڵه ده کات، خاخام تارفون هه یێهوشا راست ده

ڵکو  ت، به کۆتایی نایه  م شێوه به  که رهاته هس اڵم به ون." به بخه

ی خودای  ڵێت: "ئه ئاسمان و ده  کاته خاخام تارفون روو ده

کان، ئیستاش  بۆ ئینسانه  م، تۆ توراتت ناردوه توانای عاله به

."  ده رمه وه  ی ئێمه م باس و وتووێژه و خۆت له  تی بکه پیاوه

و  هات و ئه نه  وه اسمانهئ  ک له یه تریشقه وره ش هه وه دوای ئه

  بارییه ئاسمان نه  ویدا و ئاگریش له زه  به  دا کابرای نه

  یهێنمه من ده  که خودا، که  دا هاتوه که کتێبه  له  ! وه خواره

مێنێت، وتی:  ک واقی وڕ ده یه خوا بۆ چرکه  که  رچاوم به

 جێیان دێڵێت،  ." پاشان خوا به وه منیان برده  کانم له "کوڕه

ڕوات،  کات و ده نێو لنگیدا ده  کو بڵێیت کلکی به وه
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وام  رده ر به دا هه و دوو خاخامه نێوان ئه  ش له که موجادله

زی باس  م حه ، ئه نارشییه بوونی ئه م هه ، ئه ریته م نه بێت. ئه ده

  به  ، که یه تی ئێمه نییه ده نگی رێگای مه قێ، ئاسته ته مه و ده

مولیشیم پێ  حه ته  ت کاتێ که نانه تی. ته یهزم لێ وت من حه رێکه

ر  هه  که  دژی من، وایه  بێته ده  ش که وکاته ناکرێت، یان ئه

 بـم؟ بێت خۆم وا نه وابوو بۆ ده  تی. که زم لێیه حه

رهاتێکی  سه مێ هێڵ بگۆڕین، به که  ی که وه ئێستا بۆ ئه

ک  یلدا وهشی ئیسرائ رته ئه  من له  ، کاتێک که وه گێڕمه خۆم ده

ش  ڕی شه شه  ڵبژێردرام، له ی تانکدا هه که یه  رێک له فسه ئه

ری جێگر  فسه دا. من ئه0691ی میسر ساڵی  ره به  دا له رۆژه

موومان  هه  ئێمه  ی سی ساڵم بوو، وه بووم و نزیکه

، ئیتر  وه و ئیشی جۆراوجۆره  پیشه  لێک بووین به ئینسانگه

تپێکردنی  وێک پێش ده بووین. شه نج نه ربازێکی گه سه  نیا ته

و   وه وری ئاگرێک کۆ بووبووینه ده موومان له ، هه که ڕه شه

رنجماندا  سه  دات. که چ روده  ین که ست لێبده وویست هه مانه ده

نێومان. ژنراڵ "تاڵ"   هاتبووه  هیواشی  به که  ژنراڵه

  91ی  که ڕه شی باشوری کاتی شه ی سوپای گشتی به رمانده فه

  قسه  ستیکرد به نگ بووین، ژنراڵ تاڵ ده موو بێده بوو. هه

ڕ و  و شه ر ئه سه کانی له ر فکر و بۆچونه سه کردن له

ی  زیاتر قسه  ن رسته ڕێدا بوو. هێشتا چه له  ی که پێکدادانه

کی  یه رجوخه ، سه چاو ک له ینه سێکی عه که  کردبوو که نه

  انی پێ بڕی و وتی: "ببورهک قسه  وه به ده ئه  زۆر به  ، خرپنه
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ڕ و ئاشتی< تۆلستۆیتان  ت کتێبی > شه قه  ژنڕاڵ، ئێوه

 ؟" وه ته خوێندوه

ندین جاریشم  و چه  مه هه  که  ژنراڵ وتی: "دیاره

نابی  جه  وتی: "ئاگات لێیه  که رجوخه ." سه وه ته خوێندوه

  وه نه که دووپات ده  ڵه و هه ر ئه ریکن هه ش خه ئێوه  ژنڕاڵ، که

ڕی "بورودینو"  شه  ولی تۆلستۆی له قه  کان به روسه   که

دا، باس و  وه دووای ئه ر به کسه تووشی هاتبوون؟" یه

ر تۆلستۆی و  سه رز، له نگی به ده  و به  وره گفتوگۆیكی گه

  ستی پێکرد که رگێڕان و هتد، ده بیات، وه ده ستراتێژی، ئه

ر  سه ڕاند به یاننه وویان دهم ر. هه به  ی گرته که موو گوردانه هه

فام، ژنراڵ و  وج و نه گوت گه کتریان ده یه  کتردا و به یه

وت  رکه کۆتاییدا وا ده  و ناویاندا بوون. له ش له که رجوخه سه

زانکۆی تێل   له  بیاتی روسیه ده مامۆستای ئه  که رجوخه سه  که

بوو   فه لسه رزی فه ی به هاده ن شه خاوه  که اڵم ژنڕاڵه ئاڤیڤ، به

  رزتر بوو. که ی به مانای پله به  لیم، که زانکۆی ئورشه  له

کان  م؟ ئیسرائیلیه که و وا نه  وه هێنمه لیل نه وابوو بۆچی من ده

م  وه ر حاڵیشدا من ئه هه  . له وه لیل دێنمه ، منیش ده وه لیل دێننه ده

کی  یه پیاسه  چمه ستێ، ده ڵده و هه خه موو رۆژێک له هه  که

م مێزی  رده به نێم و له ک لێده یه دا، کافه شته و ده کورت له

: "بڵێی چ  م که که خۆم ده  له  م پرسیاره نیشم و ئه مدا داده که کاره

بووم؟  دا ده و ژنه رگی ئه جل وبه  ر من له گه بوو ئه ستێکم ده هه

بێ چی بکات  ئینسان ده -تم؟  کابرا بووایه  و ر من ئه گه یان ئه

  مه بنوسێت: بۆ ئه  ساده  م دیالوگه نیا ئه وێت ته ر بیه گه ئه
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میش  فاداری بۆیان ببێت ، هه وه  ستی  م هه بێت هه ئینسان ده

ستی پێبکات و  کانیشیان بناسیت و هه ریزه بێت غه ده

 ش بکات. ڵیاندا دابه گه  کانیشی له ریزه غه

د.ه.   له  یێکه وه نوسینه  دووباره  مه من پێم وابێت ئه

ی  وه تی بۆ ئه وتویه  (، کهD.H.Lawrenceنس )  الوره

بێت  نوسینی رۆمانێکدا، ده  وتوبێت له رکه ئینسان بتوانێت سه

  ست و بۆچوون به وتار و هه کردار و دژه دژه  ڵێک له کۆمه

خۆی و   ت بگرێته راره ت و حه ناعه ش قه ندازه مان ئه هه

  نگه من ره  . بۆیه وه انیترهس رون و ژیانی که ده  بتوانێت بچێته

هودێکی  ک یه بتوانم وه  سانیتر باشتر بم که که  بڕێک له

تی حاڵی  چۆنیه  ست به هه  وه م جێگای خۆمه ئیسرائیلی له

چ   م که توانم تێبگه م، ئه رکراو بکه زۆر ده کی به ستینیه له فه

ستینی بیت و ماڵ و  له بێکی فه ره عه  بێت که ستێکت ده هه

" داگیر  وه کی تره یه ساره رانێکی هه وه ن "بوونه الیه  تت لهواڵ

جێی  ئیسرائیلیێکی نیشته  بێت که ستێکت ده چ هه  کرابێت.

ڵێ، من جار و بار  کانی چۆمی ئوردون" بیت. به راخه "قه

،  وه وه پێستی ئینسانێکی ئورتودوکسی توندره  خزێنمه خۆم ده

کات  من ده  وا له  مه م. ئه ده ئه  و کاره وڵی ئه م هه یان النی که

بگرم.   خنه ڵێنم و ره نگ هه کارزانێک و ده  مه خۆم بکه  که

ند  ی "ئاشتی ئێستا"، چه زراندنی رێکخراوه لێک پێش دامه گه

  ی ئیسرائیل له که سرنج راکێشه  وتنه رکه وتو پاش سه حه

سێک  بیست که  ، من و زیاتر له0691ی  ش رۆژه ڕی شه شه

  ستمان دایه ده  وه ر و شاعری ئیسرائیلی پێکه وسهن  له
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تی و  وڵه ی دوو ده ی رێگا چاره وه رزکردنه پاڵپشتیکردن و به

  مه ک جیرانی ئیسرائیل، ئه ستین وه له تی فه وڵه زراندنی ده دامه

وتنی  رکه ستی سه ی ئیسرائیلی هه وه ته نه  کاتێکدا بوو که  له

ر  ک هه یان نه ی ئێمه کاره م ئه  وایانی لێکردبوو که 91

تیێکی  وجییه گه  ڵکو به کرد به یر ده ت سه یانه چاوی خه به

  م بووین که که  نده وه ئه  وکاته ئه  ناسی. ئێمه واویان ده ته

  ڵمان بوو، له گه له  ڵکێک که موو خه خۆمان و هه  مانتوانی به ده

  وه چمه تێ دهاڵم کا بگرین. به  وه فوندا کۆبونه له کیوسکێکی ته

ڵوێست  هه  بینم که م، ده ده م ده که ڵوێسته رنجی هه و سه  بۆ دواوه

یشتن و  ی تێگه وه نگدانه ری یان ره یشتنم چاوڵێکه و تێگه

  له  ، یان نزیک نییه مێژوودا نییه  تی له ڵوێستێکی تایبه هه

ستینی.  له بی یان ئیدئولۆژی فه ره تێروانین و ئارگومێنتی عه

هۆی   من به  ستابێت که وه  وه ر ئه سه له  نگه ره  مه ئه

  بتوانم خۆم له  که  گرتوه  وه خووم به  وه ندی ئیشمه تمه تایبه

و  ش به مه . ئه وه ویتره پێستی ئه  سێکیتر دابنێم، بچمه ی که جێگه

  یه وه ر ئه به ڵکو له م، به وان بده ق به حه  میشه من هه  که  مانا نییه

 یبینن. وان ده ئه  کان وا ببینم که شته بتونم  که

جیرانی ئازار و   بێ چی بکات، كاتێ بوو به ئینسان ده

ریبی شۆڤینیسم  وامفه نگ وعه بر و زه تی و زوڵم و زه داڵه ناعه

یانی بارودۆخێکی   مه ناتیسم، ئه رایی دینی و فه و بونیادگه

وی بینا و ن چا خاوه  که ر ئینسانه گه . ئه نگ و دوو رێیانه ته

توانێت  و ئه  یه مێکی هه ڵه قه  سێک که بێت، که  گوێی کراوه

  ت که کات؟ ئایا وای لێنایه وابێت چی ئه  کاری بێنێت، که به
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ڕژێت، کاتی  ستی منا خوێن ده نا ده په  تا رێک له وه بڵێیت ئه

و فێرکاری،   رهاتی عاشقانه سه رۆمان و به  نییه  وه ئه

بنوسی،  کان  رحی تاقیکارییه کان و شه هکاری، ئاڵۆزیی ورده

تیدا بچیت؟ جار و بار خۆیشم وا  داڵه گژی بێعه  بێت به ئێستا ده

ت  نیسبه  تکار به یانه جۆرێک خه  خۆم به  میشه ڵێم و هه ده

  سته ر هه رانبه تکارێک به یانه زانم، خه ده  وه مه که ره هونه

  . کاتێ که وه کانه کاریه کان و تاریک وروونی ورده که یه دژه

نگاندنی  ڵسه و هه  وه رقاڵی دۆزینه دانیشتوم و سه  وه ڵه ما له

  ک یان موشکله لی جۆراوجۆرم بۆ نوسینی مانایه گه رسته

کانی  موسیقاییه  باره  وه کانی نێو دیالۆگێک، یان دۆزینه باوه

نگێکی کز  ده  و کاته کانی نێو رۆمانێک، ئه رسته

  کان له توانیت؟ ئینسانه ڵێت خائن:"چۆن ده پێم ده  وه روونمه ده له

دانیشتویت و   ی که م شوێنه ئه  تری کیلومه  بیست یان پازده

ش و  ها که وه  توانیت؟" له تۆ چۆن ده –کوژرێن  نوسیت ده ده

ر  رچی بکات هه هه بێت بکات؟ ئینسان  کدا ئینسان چ ده وایه هه

ت  نیسبه  بکات یان به ی که ره هونه  ت به یانه خاینه. چ خه

اڵمی من زۆرتر  . وه وه ندیه ی شارۆمه زیفه ئێحساسی وه

.  وتنه سازان و رێککه  سازم. من زۆر بڕوام به : من ده یه وه ئه

  نده ناوه  ی "سازش" ناوبانگی خراپی له وشه  زانم که من ده

، سازش  نه . سازان بۆگه رکردوه ئوروپا ده  کاندا له ئیدیالیستیه

 . فییه ره شه بێ

دونیای مندا   ، له دونیای مندا وا نییه  له  وه اڵم ئه به

سازانیش   یه ژیان هه  شوێنێکیشدا که  "سازان" یانی ژیان. له
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  یان ئیدئالیزم، نابێته واوێتی ته  ی سازان نابێته وانه . پێچه یه هه

  بێته کسی سازان ده و عه  وانه ندی یان فیداکاری. پێچه ئامانجمه

مدا  م ژنه ڵ ئه گه له  که  ناتیسم و مردن. من چل و دوو ساڵه فه

  من بڕێک زیاتر له  ر، بۆیه سه  مه به ری ده ژیانی هاوسه

کاتێ   م که ش زیادکه مه دا ئه لێره  ن که زانم. ئیزنم بده سازان ده

  ، ناڵێم که سلیمبوون نییه ستم ته به ڵێم سازان، مه من ده

ت یان  که دوژمنه  الیتری گۆنات رووبهو و ئه  رخه رچه وه

ڵێم  ڵکو ده بۆ لێدان، به  ت بگره که ره ت یان هاوسه که یاره نه

ش بڵێم  وه ن. ئه ک بگه یه رێدا به شوێنێکی نیوه  له  که  وڵبده هه

رانی  کامه  : سازانی به رانی نییه ڵ کامه گه هیچ سازانێک له  که

  . بۆیه دوو دژه  اڵوێک له که. تێ شتێکی دژگۆییانه  بێته خۆی ده

من   ر کاتێ که م: هه که کانیشما سازش ده ڵ نوسراوه گه من له

  بام، له نگ و ته ڵ خۆمدا هاوده گه  د له دا سه سه  له  یشتم که تێگه

نوسینی   پارێزم له خۆم ده  وکاته بێت، ئه  ر شتێک که ر هه سه

  نوسم که ده  توڕانهوتارێکی   وه ی ئه جێگه  ڵکو به ، به که باسه

بێت چی بکات. جار وباریش داوا  ده  ڵێم که ت ده وڵه ده  تێیدا به

  اڵم به به بڕوات و شوێنی گوم بکات.   م که که ت ده وڵه ده  له

  ی که وه ڕای ئه ره ت گوێم لێناگرن. سه رچ هۆیێک بێت قه هه

بڕۆن   رزی و ئاشکرا پێم وتوون که به  من زۆر زۆر به

اڵم  ر شوێنی خۆیانن. به سه  ر له اڵم هێشتا هه م، به نه هه جه  به

ر پرسێک له  ر هه سه  نگێک زیاتر له ده  دا من له تانه و حاله له

بینم،  ک ده یه  زیاتر له  کانیش به بیسم و شته رونی خۆمدا ده ده 

من   که  یه وکاته ، ئه دوو روانگه  جاروباریش زیاتر له  وه
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ئاوس   رهاتێکم. هاوکات که باس له سه وسی بهئا  م که گه تێده

م  ش بکه و ئیعترافه بێت ئه م ده که چیرۆک و رۆمان ده  بوونم به

کان و  باربردنه ی له رهاتی مندا رێژه سه به  م له النیکه  که

من   . بۆیه کان بووه دایک بوونه له  کان زیاتر له بارچوونه له

رهات و چیرۆکیش،  سه و بهنوسم  ده  قاله م، من مه که سازش ده

ت رۆمان  م. من قه ک ناکه اڵوی یه تێکه  م دووانه ت ئه اڵم قه به

وخۆ  یامێکی راسته ڵگری په هه  که  نوسیوه رهاتێکم نه سه یان به

خانودروستکردن   ست له "ده  ی که وه ک ئه ی وه و ساده

مافی   کاندا" یان "دان به داگیرکراوه  شوێنه  ڵگرن له هه

لیم بنێن". من  اڵتی ئورشه شی رۆژهه کاندا بۆ به ستینیه له فه

  که  نوسیوه هام نه مزی وه ت رۆمانێک، یان رۆمانێکی ره قه

یان     مه ئه  م بڵێم که که ته وڵه م یان ده که ڵکه خه  وێت به تێدا بمه

ت و  بابه  جێگایان له  شتانه  و جۆره ن. ئه نجام بده ئه  وه ئه

  ندیداری سیاسیش له یامێکی پێوه ر په گه . ئه ایهکانمد قاله مه

ر  سه له  یامێکه ک په یه شێوه کانی مندا ببێت، به رۆمانه

ڵبژاردنی  تی هه روره سازشکردن، سازانی ئازاراوی و زه

ر  رانبه به  ناکامڵیدا له  ر مردندا، ژیانێک له رانبه به  ژیان له

  مه تدا. ئه ی و کاملییهیب بێ عه  له  تماندانه رافه مردنێکی شه

کانی من. سازانێکی  سازانه  فره  ره هه  له  کێکه ، یه سازشی منه

، دوو  م داناوه که ر مێزی کاره سه مم له ڵه دوو قه  که  و راده تا ئه

وتو جارێک  ر دوو حه رزان. هه و هه  پێنوسی ساده

کێک  ، یه یه م هه دوو دانه  میشه اڵم هه گۆڕم، به م ده که کدانه فیشه

کاندا بیرم  کاتی نوسینه  له  ی که وه ش. بۆ ئه ویتر ره شین و ئه
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تێکی سیاسیم  ریکی نوسینی بابه ر من خه گه ئه  که  وه وێته بکه

.  شتێکی تره  وه نوسم ئه ریش رۆمانێک ده گه وئه  شتێکه  وه ئه

نیا  ڵک ته ئیسرائیل خه  م. له اڵویان ناکه ت تێکه قه  م شێوه به

.  وه خوێننه ڵکو رۆمانیش ده به  وه ناخوێنێته  یاننامه و به  قاله مه

  وه پێی لێکۆڵینه  . به وه خوێننه یدا ده ک شه ڵکی ئیسرائیل وه خه

کانیتر،  وه ته نه  ڵکی ئیسرائیل زیاتر له و ئاماری یونسکۆ خه

کاتی تاوگرتندا   تاو زۆر نابینن، له  کان که ندییه ئایسله  له  جگه

کان،  وه. جیاوازی نێوان ئیسرائیلی و ئوروپاییه خوێننه ده

کان بۆ  ئیسرائیلیه  که  یه وه ند ئه ڵکی ئایسله ئیسرائیلی و خه

. ئیسرائیلی  وه رۆمان ناخوێننه  وه خۆشی و کات پڕکردنه

رین کردنی ئاسۆی خۆی  ت و به بیات بۆ ئیستراحه ده ئه

و   توڕه  که  وه خوێننه ده  وه مان بۆ ئه ڵکو ئه به  وه. خوێنێته نا

تی دژی  زایه ی بتوانن ناره وه بۆ ئه  وه خوێننه ڵس بن! ده قه

یان  که  ره ر نوسه سه به  قاڵه مه و ده  ربڕن و بۆڵه ده  که ره نوسه

ن  ن. خاوه ردووکیاندا بکه دا یان هه که کانی چیرۆکه خسه شه

زانی هۆی  شبینی ئیسرائیلی جارێکیان وتی ئه کی ره یه چاپخانه

  کانم زوو له کانی من و هاوکاره رۆمانه  که  چییه  وه ئه

  بڕێک له  بێت که  وه ر ئه به بێت له ده فرۆشرێت؟ ئیسرائیل ده

ر  به کڕن له ده  و کتێبه جڵد له  جارێک ده  کان دێن به کڕیاره

کان دێن و  رن. شۆفێرتاکسیه ناوبه مووی له ی بتوانن هه وه ئه

ر  سه له    وه ی منه رێگه  بڵێم له  ڵ من، یان باشتره گه جارجار له

نیا باس  وان ته ن. ئه که گفتوگۆ و باس ده  که تی رۆمانه سایه که

  م شێوه بوا به ن یان ناڵێن ده ناکه  که تی کۆتایی رۆمانه چۆنیه  له
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  که ی نوسینی کتێبه شێوه  ڵکو باس له ت، به هاتایه کۆتایی نه

  ت یان له جۆرێکی تر بنوسرایه  بووا به دهڵێن  ن و ده که ده

من   وێت که یانه ها ده ر وه ت. هه بووا بنوسرایه ده ساسدا نه ئه

  بڵێم که  که کانی نێو رۆمانه تیه سایه که  وان به ر حساباتی ئه به له

  یه تکارانه یانه یان خه که ڕه یان باوه  ترسیداره کانیان مه بۆچونه

ڵکی  خه  ت نازانن که نانه وان ته ئه  بڵێم که  انهتی سایه و که یان به

  وان ئه  یان پییان بڵێم که  ر هاتووه سه هود چی به یه

واڵتێکی   یان پێ بڵێ، من خۆم له مه کان ناناسن. "ئه به ره عه

  بێت من له ده  یامه م په ناسم". ئه دێم، چاکیان ده  وه به ره عه

کانم،  تی نێو رۆمانه سایه م بۆ که بیبه  وه کانه ن شۆفێرتاکسیه الیه

. ئیسرائیل واڵتێکی  نییه  وه وانیشه ن ئه الیه نیا له ر ته هه  مه ئه

ر  گه ئه  ئیسرائیل زۆر ئاساییه  . له یره ر و سه نین هێنه پێکه وه

زیران شاعرێک یان رۆماننوسێک یان  رۆک وه وێک سه شه

بۆ شوێنی ک  ت بکات بۆ دوای شێو، نه دراما نوسێک داوه

  که خسه ی شه وه ی ئه گوێره  ڵکو بۆ ماڵی خۆی. به ی، به که کاره

فنجانێک چا یان   وه ، پێکه که کێ بێت زیره رۆک وه یان سه

زۆر   بڵێت، که  که زیره رۆک وه سه  که  یه وانه ، له وه بخۆنه قاوه 

: "عاموس، بۆم بڵێ  و پێمیان وتووه  جار بۆ خۆم رووی داوه

  ئێمه  . پێت وایه یه واڵتدا هه  ک له م و کووڕیه هبزانم چ ک

  وردی و به  کات و به سپێده ده  م شێوه ین؟" به بێت چ بکه ده

کانم.  هاوکاره من یان  ی  که اڵمه گرێت له وه گوێ ده  وه ستایشه

کات و پاشانیش  کات و ستایشیان ده ندی ده سه په  وشه  به  وشه

بێت  ده  اڵم ئێمه . به وه باته بیریان ده  تی له واوه ته  به  خانه بێ بایه
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  کانیش له ره مبه ت پێغه نانه چون ته -را بین بڕێکیش واقیعگه

  ، یانی که بووه دا نه م بواره وتنیان له رکه مانی خۆیاندا سه زه

گۆڕان   یانتوانیوه ر گۆڕانی بیر و بۆچون، نه سه  وه رێته گه ده

ڵکدا پێک بێنن.  ران و شاکان یان خهاڵتدا سه یشتنی ده تێگه  له

ر و شاعیری  ی نوسه ئێمه  که  یه بڕێک ناواقیع بینانه  مه ئه

بواری گۆڕانی   له  ین که بکه  وه ڕوانی ئه مڕۆیی چاوه ئه

  ختمان زیاتر له اڵتداراندا، به سه ڵک و ده بۆچونی خه

 ران بێت. مبه پێغه

سفی  وه  میشه هر. من ه نوسه  ته بوومه نه  وه کشه من یه

اڵم  . به وه ته کانم نوسیوه رهاته سه و به  کانم کردوه بچوکه  شته

ک  (، منیش وهKibbutzکیبوتسێک )  چوومه  تێک که کا

کرد بۆ  دا ئیشم ده کی لۆکه زرایه مه  ی تر له سانه وکه موو ئه هه

نوسم.  من چیرۆک یان شێعر ده  بوو که نه  سیش گرینگ که

کان  ره ر پێدا. نوسه به  رێگرێک له  بێته خۆی ده  م شته ئه  بگره

نین.   ویه م گۆی زه مناڵی ئه  بێت بڵێین که راستیدا ده  له

اڵم ئایا  ئینسان رووناکبیر بێت، به  که  زۆریش باشه

  زیان له حه  که  ستێکیان تێدایه راستیدا هه  کانیش له رووناکبیره

  بۆیه  وانیتر ببێت؟ ک ئه کسان وه کاری فیزیکی و ژیانی یه

کاندا باڵو  گۆڤاره  دوو یان سێ نۆڤێلم له  تازه  کاتێ که

ی  الی کومیته  رخۆم و چوومه تم دابه ، غیره وه کرابووه

وتودا  حه  رۆژێک له  ری کیبوتس و داوام لێکردن که به رێوه به

ر باس،  به  مان دایه که کانی من. شته ن بۆ نوسراوه رخان بکه ته

هێزی  بۆچون و تێبینی به  کی جدی و خۆش بوو کهلێ ده جه



 

 کرێ رمان ده ناتیکێک  ده چۆن فه

 

 

86 
 

شێک  تی. به دژایه  م به قازانج و هه  م به ، هه ئاراوه  تیدا هاته

،  یه هێزی هه ری به کی هونه یه هره م کابرا به وتیان: "ئه

بێت  ده  ، ئێمه وه باڵوبکرێنه  یه ش بۆیان هه و شتانه نوسێت، ئه ده

ویتر  پێبدرێت بۆ خۆی." ئهئاگامان لیی بێت و بڕێ کاتی 

کی  ڵگایه کۆمه  . له نییه  هاش ساده وه  مه وتی: "نا، نا ئه

ند.  رمه هونه  نه توانن خۆیان بکه مووان ده سوسیالیستیدا هه

بتوانێت دیاری بکات   که  ره ده به  که توانای کومیته  ش له مه ئه

و  ر بێت گه و کێ نییه. ئه  نده رمه راستی هونه کێ به  که

  بێت له ی وابێ کێ ده ند، ئه رمه هونه   نه مووان خۆیان بکه هه

ر  سه  کی زۆر هاتنه پاش گفتوگۆیه  ت؟" کان ئیش بکه کێڵگه

ک رۆژ  یه  ئاکامدا بڕیار درا که  ن، له نگی بۆ بده ده  ی که وه ئه

ریکی ئیشی نوسین بم، وایان دانا  م و خه که دا کار نه فته هه  له

  ورده  م. ورده ختتر ئیش بکه کانیتر زۆرتر و سه ژهباقی رۆ  که

. داوای رۆژێکی  وه ره ده رۆمانێک و رۆمانێکی تریشم دایه

وتودا  حه  ئاکامدا سێ رۆژیان له  تاڵی تریشم کرد، له به

ک بوو  ملمالنێیه  مه بتوانم بنوسم. ئه  رخان کرد بۆ خۆم که ته

کی خۆش  یه کتهاڵم نو وی. به ک زه بۆ داگیرکردنی کات نه

  کان فرۆشران و بوون به دا رووی دا، کاتێک رۆمانه لێره

، رۆژێک  که ڵی کیبوتسه ی داهاتێک بۆ کۆمه رچاوه سه

  ڵێم ئێستا که وریایی وتی:"ئه  هات و زۆر به  که سندوقداره

و دوو  بتوانیت ئه  که  رن، پێت وا نییه کانت قازانجده کتێبه

خۆشن و ئیتر  نه  که یه ماوه  که  که ی کیبوتسه پیره  ندامه ئه

الی خۆت   کاریان بێنیت له ن، به ئیش بکه  وه ره ده  ناتوانن له
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یت؟"  کانت زیاد بکه مه رهه ی با به دایان بنیت و ئیشیان پێبکه

،  راستی ئیشێکی نێو ماڵه به   مه :"با، ئه اڵمم داوه منیش وه

توانن سێ  ئه  یکات. ئێوهر تاودا ب به له  وه ره ده س ناتوانێ له که

ن، منیش  بکه  که ئیشه  ی من با لێره جێگاکه  س دانێن له که

 با مانگاتان بۆ بدۆشم."  وه ره ده  بنێرنه

ست  یانی ده شی به عات شه مو رۆژێک پێش سه من هه

ژووری   عات له ندین سه نوسین. جاروبار چه  م به که ده

نوسین،  کم بۆ دێته  یه ره الپهنیا  اڵم ته نیشم به مدا داده که کاره

ر  نوسرێت یان هه م پێده ند رسته نیا چه ته  یه جاری واش هه

دانیشم. من   بێت لێره ر ده شدا هه وه ر ئه سه ت. به هیچم بۆ نایه

  وه مه که ی ئیشه رێگه  یانیان به ی به ت ناتوانم رۆژنامه نانه ته

  ک قات له نیا یه م ته که ، چون شوێنی ئیشه وه بخوێنمه

ند پلیکانێک و پاشان من  ، چه مدایه که وه خوارتری ژووری خه

  نابم کاتێ که  خۆم توڕه ک جاران له اڵم ئیتر وه وێم. به له

خۆم  من رقم له  بوون که ناتوانم شتێک بنوسم. رۆژانێک هه

نیشتم وهیچم بۆ  مدا داده که ژووره  ر له هه  ستا کاتێ که ڵده هه

مپی کیبوتسدا بووم و  که  له  ت کاتێک که تایبه هنوسرا. ب ده نه

نوسی و چوارم پاک  تم ده ڕۆ سێ خه تا نیوه  وه یانیه به له

  مڕۆم له کاری ئه  ی که وه خۆیدا یانی ئه  ش له مه ، ئه وه کرده ده

ی  که چووم بۆ ژووری خواردنه . پاشان ده متر بووه دۆێنێ که

  که  وه بوومه ریق ده اڵم ته ڕۆ بخۆم، به نانی نیوه  کیبوتس که

کی  یه کێڵگه  سانێک دانیشتبوون که دا که و ژووره نان بخۆم. له

ر مانگایان دۆشیبوو یان  دان سه یان کێاڵ بوو، یان سه وره گه
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خوارد و منیش  وان نانیان ده کی درێژیان بڕیبوو، ئه رێگایه

پێنجم  چی نوسی که تم ده نیا چوار خه ته  وه یانییه به  له  که

اڵم داوی  به  ؟ یه . ئایا من مافی نان خواردنم هه وه کرده پاکده

  چاووێکی دوور له  به   تم گرت که ڕبوونی کات عاده تێپه

  که  ئیشی منه  مه کان بڕوانم: ئه ت بۆ شته و تجاره  له عامه مه

و دانیشم و   وه مه بکه  وم، درگاکه رکه ک سه یانیه موو به هه

ر  گه م. ئه نابێت بکه  کان بم. هیچی که ریه شتهڕوانی م چاوه

ریش  گه . ئه بووه  وتوانه رکه م سه که رۆژه  وه ری هات ئه مشته

م، دانیشم و  بێت ئیشی خۆم بکه ر ده چوو، من هه رنه وا ده

ڕوانی  ر چاوه بڵێم هه  که  هاش نییه اڵم وه رێ بم. به چاوه

روو   مێشکم دا شتی که  له نانوسم  ش که وکاته ڵکو ئه م، به که ده

  زم له بچوک بووم و حه  ی که و کاتانه ک ئه دات، وه ده

بوونی   واو ڕێی ته نیشتم و چاوه داده  بوو، هاوکات که  دۆندرمه

و   وه مه که م، بیر ده که یر ئه کانی دایک و بابم بووم. من سه قسه

ی  هجێگ  نێمه . خۆم ده وه یاڵ کردنه فانتازی و خه  چمه ده

  که وه.  سێکیتره پێستی که  چمه وم، ده ڵێـ م من ئه سێک وئه که

کان  یان لێکچونه  کنیک و سوژه و ته  ر شێوه سه من له  واته

ن.  گه تێده  مانه من له  باشتر له  کان  چون پسپۆڕه -م  ناکه  قسه

مێک  م که شی بکه دابه  رێگاوه  م وێت له مه من ده  ی که وه ئه

.  وه ته یان بووه دا جێگه چڕانه  م نوسینه له  که  یه ریه وه تهخ به  و له

وام  رده دێت و چۆن به  کوێوه  رهات له سه ئیجباری نووسینی به

کاندا،  خراپترین کاته  ت له نانه ته  ی که ملییه و زۆره بێت، ئه ده

کان و  کان، تراژیدیه رییه کان، پێشداوه ئازاره   لێک که کاتگه
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م ئیجباری  ن. ئه ده رار ده ژیاندا قه  کان له و شکسته کان دۆڕانه

. من پێم  مانه زه  ر له ده پیر و به  نده چه  رهاته سه نوسینی به

الی   ر له ک هه ، نه یه موو ئینسانێک هه الی هه  له  مه وابێت ئه

  وه رهات، نیازی بیر کردنه سه ی به وه گێڕانه  ر، نیاز به نوسه

  بچیته  ی که وه سیتر دانیت. ئه ی که جێگه  لهخۆت   ی که وه له

ک  یه ، شێوه خالقی نییه زمونێکی ئه نیا ئه ، ته وه سێکه پێستی که

،  نیا رێبازێکی باشی سیاسی نییه بۆ سنگفراوانی، ته  نییه

بۆ  -ڵێن م نه که سه دره ستاری مه ره په  به  مه اڵم ئه به -ڵکو به

 . شه وره چێژێکی گه  ڵێم که ده  کۆتایی و دوا وشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چا"  وچکە کانی کە "وشە

 

 مول و ئاشی. حه بۆ ته

 ڕ ناتیسم و شه دژی فه
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  ببینێت شوێنێک ئاگری گرتوه  سێک که کهکات  چی ئه

 ری ئیسرائیلی، عاموس عوز سوتێت؟ نوسه ئه  ریکه خه و

نجام  ئه  وه خواره ی کارهم سێ  کێک له یه   یه وانه لهڵێت:  ده

 :بدات

 

ڵدێت و خۆی  هه  و شوێنه له  وه موو توانایه هه  به -0

ناتوانن   که  وه ناداته  وانه ئاوڕ لهو   وه خاته دوور ده

 ڵێن. هه

و  کات دهک  یه ی رۆژنامه ک ئاراسته یه نوسراوه -2

کار  ست له داوای ده  وه ییه توڕه  وێدا به له

م  اڵت له سه ن ده رپرسێکی خاوه ی به وه کێشاننه

 کات. دا ده وارهب

یکات  تڵێک ئاو دێنێت و ده چێت و سه یان ده -9

وێت  که ست نه تڵی ده ر سه گه دا. ئه که ر ئاگره سه به

رداخیشی  ر په گه کات، ئه رداخێک پڕ ده په  وه ئه

موو  چایێک دێنێت . هه  وچکه وێت که که ست نه ده

ریش  گه یه و ئه چایێکی هه  وچکه ئینسانێک که

چا ئاو   وچکی ک که م یه نی کهان المموو هه

بێگومان   وه دا ئه که ر ئاگره سه ین به بکه

  . وه کوژێته ده
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 .کات چا" باسی لێده  وچکه کانی که "وشه  که  یه و شته ئه  مه ئه

"  ی "ئێمه ڵ رۆژنامه گه وتووێژێکدا له  عاموس عوز له

:  " کات باس ده  م شێوه ناتیک به رمان کردنی فه تی ده چۆنییه

تووشی نائومێدی   ی که نهسا و که خشین به ی هیوا به رێگه  له

  ی که وانه ی ئاسۆیێکی روون بۆ ئه وه کردنه  بهبووگن، 

 ن." که هیوا بڕاوی ده  ست به مۆکین و هه ی خه ئالوده

  سازکردنی جۆره  ته ستی داوه " ده ی "ئێمه رۆژنامه

ی عاموس عوز،  که سته به ر مه سه ش له هاوبهزیێکی  وه ره هه

 " -چا  وچکه کانی که وشه - ئێستا ناومان ناوه  ئێمه  که

  به  ی که وانه ئه  داته اڵت ده موو ساڵێک خه هه  زییه وه ره م هه ئه

کرێت  چۆن ده  ن که ده کانیان پیشانی ده بۆچون و بیرۆکه

  رمانی به ر خه سه  موو ئینسانێک السکێک بخاته هه

 ناتیسم. بات دژی فه کان و خه لهمو حه هێزکردنی ته

کی نمام  یه پرۆژه  م رۆژنامه ی بیست ساڵ پێش ئیستا ئه نزیکه

ری  وروبه واڵتانی ده  " له که له نگه جه -  ناوی "ئێمه  چاندنی به

 -  ری کرد. "ئێمه ئافریقا، رێبه  ی ویکتوریا له ریاچه ده

  و نمامی له  هو کرده ران کۆ ده خوێنه  ی له " پاره که ڵه نگه جه

حرا  ندنی سه سه ره په  ر به ی به وه چاند بۆ ئه کاندا ده بیابانه

ی  و نزیکه  د میلێون دار چاندراوه سه  رتر لهۆبگرێت. ئێستا ز

و   میلێون و نیوێکیش ئینسان فێری چاندنی دار بووه

و  وای ژیان له شوهه هۆی چاکتر بوونی که  ته هاوکاتیش بوونه

 دا. شوێنه
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ر  . دار هه گۆڕاوه میش نه و هه  وهدرام گۆڕ دونیا هه  ڕۆکهم ئه

م  له  مڕۆ که ئه ی وره اڵم پرسی گه ، به ک جاران پێویسته وه

کردن و   ، پرسی پوالریزه ڵداوه ری هه ی دواییدا سه سااڵنه

  ناتیسم له رایی و فه نێوان بونیادگه  له  ر دروست بوونه مسه جه

  ستی و پراگماتیسمیش له ره ڵکپه مول و که حه ک و ته الیه

 ک.  الیه

ی  ر خستنی راده چا" بۆ زیادکردن و سه  وچکه کانی که "وشه

  مه . ئه کان ساز کراوه ڵکردنی ئینسانه هه  وه مول و پێکه حه ته

ت ێکر ده  وبڕوان که ر ئه سه له  که  یه و ئینسانانه موو ئه بۆ هه

شی  اوکاری و هاوبهه  رایی به ناتیسم و بونایدگه گڕی فه

 مووان کز بکرێت. هه

  به دانیتی ی یارمه ئاماده  که  چا" بۆ تۆیه  وچکه کانی که "وشه

 . وه ته که چاییه  وچکه که

 

 

 ن  ئانێلی روگێمه

 " ی "ئێمه ری رۆژنامه رنوسه سه

 

 

 

 

 

 



 کرێ رمان ده ناتیکێک  ده چۆن فه

 

93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وکات  ستینی ئە لە واڵتی فە  لە 9191عاموس عوز، ساڵی 

  کێک لە و یە . ئە بێت ده  وره ئیسرائیل گە  لەو  دونیا  دێتە

و   یە مە رده م سە ئە ی وره گە رانی وه چیرۆک نوسان و گێره

.  بی و ئینساندۆستێکی ناسراویشە ده قی ئە ندێکی ده رمە هونە

وڵ بۆ سازکردنی  باتی هە خە  قووڵی لە  بە  وه9191ساڵی   ەل

و   ا چاالک بووهستیند لە نێوان ئیسرائیل و فە  ئاشتی لە

ی "ئاشتی ئێستا"  وه کی بزوتنە ره سانی سە کە  کێک لە یە

 . بووه

.   وه تە اونەرگێڕ سی زمان وه  کانی عاموس عوز بە نوسراوه

تی  کی ئێجگار زۆر بابە یە و ژماره رۆمانعاموس چل 

ترین یان شاهکاری  وره . گە هوی نوسیو ییانە خنە بی و ره ده ئە

  کە   وین و تاریکی" ه ر ئە سە رهاتێک لە سە و رۆمانی "بە ئە
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اڵتی جیهانی بۆ خۆی  ندین خە تی  و چە ی خۆیە ژیاننامە

  . رخان کردوه تە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


