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ثيَشةكي
زؤر خؤم بة بةختيار دةزامن كة ئةم ثةرتووكةي –أديسون الذي اضاء العامل -كة بة زماني عةرةبي
داندراوة وةريبطيَرِمة سةر زماني كوردي ,كاتي خؤي لة زجنريةي -الناجحون -دةرضووة لة بةيروت.
لة داناني ذمارةيةكي زؤر لة زاناياني بليمةت بؤ رؤشنكردنةوةي بيريي واواني عةرة دايان ناوة ,بؤ
يةكةم جار لة بةيروت بآلوكرايةوة لة سالَي .0791منيش بة ثيَويسيت سةرشاني خؤم زاني كة
بةشداري بكةم لة ئةركي وةرطيَرِاني ئةم ثةرتووكة بة سوودة بؤ سةر زماني كوردي بؤ رؤناك
كردنةوةي بريي واواني كورد لة سةرتاسةري كوردستان بزانن كة زانايان و بليمةتان بةض هيمةتيَك
توانيويانة راذةو خزمةتي طةل و نةتةوةكةييان بكةن ,بوونةتة ثيَشةنط بؤ نةوةكاني خؤيان و
مرؤظايةتي وةنةبيَ داهيَنانةكاني –تؤماس ئةديسؤن -هةر طةلي ئةمريكا سوودي ليَ وةرطرتيبَ
بةلَكو هةموو مرؤظايةتي لة سةرتاسةري جيهان سوودي ليَ وةرطرتووة و هةولَي ثيَشخستنيان داوة.
داواكارم لة رؤناك برياني كورد ذن و ثياو كورِ و كض ثريو واوو هةر كةسيَ بة طويَرةي تواناي خؤي
شتيَك خباتة سةر خةرماني زانست و زانياري بؤ نةتةوةي كوردي بةشكراو و بةش خوراو لة كاتيَك كة
نةتةوةكاني تر لة سايةي ئةم هةولَ و تيَكؤشانةي زاناكانيان دةيكةن لة هةموو بواريَك لة بواري
زانسيت تةكنةلؤجيا و كؤمثيوتةرو سةتةوايت و ئستيَرةناسي و طةشت بؤ مانط و ئةستيَرةكان دةكةن.
هيَشتا بةشيَكي زؤر لة نةتةوةكةمان نةخويَندةوارة يان خويَندني بة كوردي ليَ قةدةغةكراوة ئةوةي
خويَندةواريشة ميَشكيان ثرِكراوة.لة شيت ثروثووض و خةرافياتي هةزاران سالَيي ثيَش ئيَستا ,هيَشتا بة
تةواوي ئةو ئاستةنطانةمان بؤ ديارنةكراوة ,كة ثيَشي ل ثيَشكةوتين طةلةكةمان طرتووة ,بةشيَكي
زؤريش هةر بة تةثل و زؤرناي داطريكةراني كوردستان هةلَدةثةرِن هةر بيَطانةمان لة خؤمان ثيَ
ئازاترو زيرةك ترة ,بةآلم ئةوي راسيت بيَ ثيَضةوانةي ئةوةية ميَذوو زولَمي لة ئيَمةي كورد كردوة
هةنديَك لة نةتةوة طةوةرةكاني جيهان و ئةوانةي دةوروثش هةتا رادةيةكي زؤر ثاش شةرِي جيهاني
يةكةم بوونةتة هؤي دابةش كردن و ثاش كةوتين ووآلتةكةمان و نةتةوةكةمان ئةطةر نا كورد نةك
ضي لة عةرة و تورك فارس ئةفغان و ئةواني تر كةمرت نية بةلَكو لة زؤريان ثيَشكةوتووترة لة هةموو
بواريَك تةماششاي ميَجةر نؤئيل بكة لة يادطارةكاني ضؤن باسي طةلي كورد دةكا و ضؤن باسي
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ئةوانيي تريش دةكا كة كةسايةتيةكي ناسراوي ئينطليزة و طةريدةيةكي بيانية و هةموو وا بؤ ئةو
وةكو يةكة  1دووبارة داوا لة رؤناك برياني كورد دةكةم ئةم كارةم ليَ قبولَ بكةن و لة كةم و
كوورِيةكانيشم ببوورن و ريَنمايشم بكةن ئةطةر خاليَكي واوازيان لةم وةرطيَرِانة بيين ,ضونكة هةر
خودا ثاكة لة هةموو كةمي و ناتةواويةك.

دلَسوزتان
بشري حسيَن كوردستاني
2112-7-4

مندالَيَك كة سةري طةورةية
لة رِؤذيَكي ساردي زستاني سالَي  0489لة مانطي شوبات –تؤماس ئةديسؤن -لة دايك بووة لة
طوندي ميالن كة سةر بة وياليةتي –اوهايؤ -ية .لة ووآلتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا ئةو مالَة رةنط
سوورة بضووكةي كة تؤماس ئةديسؤن تيايدا لة دايك بووة هةتا ئيَستا هةرماوة لةطةلَ ئةو باخضة
بضكؤوانةي كة بةضةند داريَكي كؤن دةورة دراوة لةو كاتةي دايكي ئةديسؤن-نانسي ئةديسؤن-
ئةم منالَةي بوو باوكي كة ناوي –مسويل -بوو براكةي كة ناوي –وليةم -بوو لةطةلَ خوشكة
بضكؤوانةكةي –تاني -دةورةيان ليَدابوو باوكي بة كةيف خؤشيةوة لة مالَةكة ضووة دةرةوة ,بؤ ئةوة
خةلَكي طوندةكة ئاطادار بكاتةوة كة كوريَكيان بووة .وليةم ضووة شويَين نيطار كيَشانةكةي ويسيت
ويَنةيةكي ئةم منالَة بضووكة بكيَشيَ .ئةم منالَة زؤر بة دايكي خؤي ئةضوو لة شيَوة و رةنط و
تةماشاي يادداشتةكاني ميجةر نوئيل بكة لة كوردستان وةرطيَرِاني (حسني امحد جاف و حسني عومسان نةرطةسة جارِي ل ,49ل  44ل 72
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روخسارو ضاوة طةورةو كالَةكاني .باوكيشي ثياويَكي زؤر بة ريَزو حورمةت بوو لة نيَو خةلَكي
طوندةكة ,بة دار فرؤشتنةوة خةريك بوو شةثكة داري دةفرؤشت كة بؤ دروست كردني هةراشي
خانوو بةكار دةهات وة ضةند كريَكاريَكشي وابوو كاريان بؤ دةكرد .ئةو طوندةي كة ئةوان ليَ بوون
–ميالن -سةنتةريَكي بازرطاني طرنط بوو .لة نزيك طؤلَة ئاويك كة بة جؤطةلَةيةك بةسرتابؤوة بة
رووباري –هيورؤن -لة ريَطاي ئةم كةنالَةوة رؤذي ضةند كةشتييةك دةهاتن طةمنيان بار دةكرد ئةو
طةمنةي كة بة هؤي عارةبانةي طةورة طةورةوة كة هةر عارةبانةيةك شةش ئةسث يان طا رِايان
دةكيَشا شةش سةد دانة لةم عارةبانانة رؤذانة بارةكاني خؤيان بةتالَي ئةم كةشتيانة دةكرد مالَي –
تؤماس ئةديسؤن -لةو شويَنة نزيك بوو .لة كاتي منالَي رؤذانة ئةم دميةنةي دةديت .ئةم منالَة
بةلةش طةورة نةبوو بةآلم سةري طةورةبوو  ,هةتا ثزيشكي ئةو طوندة هةر جارة دةيطوت ئةطةر ئةم
مندالَة لةبةر طةورةيي سةرةكةي تووشي ناخؤشي نةبيَ باشة .ئةم قسةي ئةم ثزيشكة كردي راست
بوو .بةآلم نةخؤشيةكةي جؤريَكي تر بوو –تؤماس ئةديسؤن -حةزي لة كاكردن بوو منالَيَكي ضاواك
و ضةثووك بوو ئةو كاتةي دةسيت بة قسةكردن كرد زؤر ثرسياري دةكرد زؤر جار خةلَكةكة بة نازامن
وةآلميان دةدايةوة ئةويش ثيَيَ دةطؤتن بؤضي نازانن لةو كاتةي تةمةني بووة سيَ سالَ تؤماس
دةيطوت من لة بريمة كةلة و تةمةنةدابوم كارواني عارةبانةكاني دةديت كة لة رؤذهةآلتي
طوندةكةيانةوة دةهاتن ثاش ئةوةي كاني زيَرِ دةؤزرابؤوة لة وياليةتي كاليفؤرينا بؤيي خةلَكةكة لة
رؤذهةواتةوة دةضوونة رؤذئاوا بؤ بة دةست هيَناني سامان هةر بريي لةم خةلَكة دةكردةوة كة بةويَدا
تيَى دةثةرِين كةسيشي ليَ نةدةناسني جاري وادةبوو ضادريان هةلَدةدا لة نزيك مالَةكةيان –تؤماس
ئةديسؤن -دةضوو ليَ دةثرسني ئةريَ ئيَوة بؤ كويَ دةضن؟ سةريان لةوة سورِدةما كة ئةم منالَة ضؤن
دةتواني ئةم جؤرة ثرسيارانة بكات.
هةر لة تةمةني ثيَنج سالَيدا ئةو طؤرانيانةي دةطوتةوة كة كريَكارة خاوة ماسولكة بة هيَزةكان دةيان
طوتةوة لةو كاتةي شةثكة داري طةورةيان هةلَدةطرت بؤ ناو ئةو كةشت ييانةي لة رؤخي رووبارةكة
رادةوةستان بةآلم لة مالةوة نةي دةطوت دةيزاني دايك و باوكي ثيَ سةخلةت دةبن لةو تةمةنةدا
مندالَيَكي ريَك و جواني ليَ هةلَكةوت ثرضي سةري راوةستابوو هةركات بريي بكردايةوة دةسيت لة
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ثرضي دةدا زياتر ثرضةكةي تيَك دةضوو بؤييَ باوكي ئةمةي ثيَ ناخؤش بوو .رؤذةكيان بردي سةري
جوان تاشي دايكي بةمة زؤر عاجز بوو .هةر رؤذة تؤماس شتيَكي تازةي لة طوندةكةيان دةديت
دةضووة ئةو شويَنانةي كة كةشتييةكاني ليَ رادةوةستا ناوي ئاميَرةكاني كةشيت لة كةشتييةوانةكان
دةثرسي وة ناوي ئةو ئاميَرانةي دةثرسي كةشةثكة دارةكان هةلَدةطرن و بآلودةكةنةوة كة بؤ
دروست كردني ثرد بةكار دةهات لةسةر رووبارةكة ,جاريَك بةر بؤوة ناو رووبارة هةندةي نةمابو
خبنكيَ دةريان هيَنا جاريَكي يان كةوتبووة ذيَر رةوسةي طةمن زؤري نةمابوو لة ذيَريا بزر بيَ
جاريَكيان طوريسيَكي دةبرِييةوة بة هةوالَةكاني خؤي طوت بة تةور لةم طوريسة بدا بةرثةجنةيةكي
كةوت سةري ثةجنةكةي ثةرِندا.
تؤماس ضاويَكي تيذي هةبوو رؤذيَك دييت مارويةك لةسةر هيَلكة كورك بووة دييت هةلي هيَنا .بريي
لةوة دةكردةوة دةبيَ مرؤظيش نةتوانيَ ئةمة بكات .باوكي ديتبووي لةسةر ضةند هيَلكةيةك
دانيشتووة باوكي ثيَي طوت كورِم ئةمة وانابيَ بةم جؤرة هيَلكة جووجةلَة هةلَنايَين ثيَش ئةوةي
تةمةني بطاتة حةوت سالَ لةطةلَ برادةريَكي ضوون بؤ مةلةواني دييت برادةرةكةي خؤي فرِيَداية ناو
ئاو هةر نةهاتة دةريَ زؤري بانط كرد هةر بيَ سوود بوو .هةتا دونيا تاريك داها هةر ضاوةرِيَي كرد
نةهاتة دةريَ خةبةري دا خةلَكةكة بؤ رؤذي دووةم جةنازةيان دؤزيةوة بةمة تؤماس زاني مردن
ضيية.

ئةزمووني يةكةم -فرِين بة هؤي غازةكان
لة ساآلني  0482 0480 0481ريَطاي ئاسنني لة ووواتة يةكطرتوةكاني ئةمريكا بآلو بؤوة واي
كرد كة خةلَكةكة بة زووترين كات كاروبارةكانيان جيَ بةجيَ بكةن خةلَكي ميالن ئةو طوندةي
تؤماس ئةديسؤن ليَ دةذيا نةيان ويست شةمةندةفةرو ريَطاي ئاسنني بيَتة طوندةكةيان نةوةكو كاري
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كةشتييةكان راوةبوةسيتَ بؤييَ كارةكانيان دوادةكةت لةبةر ئةوة خانةوادةكةي تؤماس ئةديسؤن
بريارندا ئةم شويَنة بةجيَ بيَلَن بضنة –ثؤرت هيورن لة وياليةتي مشيطان لة سالَي  0488زايين
هةندةي ثيَ نةضوو مسوئيل ئةديسؤن -لةطةلَ كورةكاني دةستيان بة بازرطاني كرين و فرؤشتين
دانةويَلةو شةثكةدار كرد لة هةمان كات سةوزةواتيشي لة زةويةكةي خؤيان دةضاند جطة لةمةش
باوكي ئةديسؤن بريي لة دروست كردني تاوةريَك بورج كردةوة هةلستا بة دروست كردني ئةو
تاوةرة لة دارو بة ثةيذةيةكي ثيَضاو ثيَض بةسةر ئةو تاوةرة دةكةوتن بة  28سنت بؤ هةركةسيَك كة
بيةويَ بةسةر ئةو تاوةرة بكةويَ وة هةر كةسيَك بضووباية سةر ئةو تاوةرة دميةنيَكي ئةم شويَنةي
دةديت .لةو رؤذةوة –تؤماس ئةديسؤن -بووة ليَ ثرسراوي ئةو تاوةرة لة دةرطة رادةوةستا هةرضي
بيويستباية سةركةويَ دةباية  28سنت بدات لة ماوةي دوو مانط  011سيَ سةد سةنيت بةركةوت
واتا سيَ دؤوار هةتا رؤذيَكيان بةريَوةبةري ئيستطةي شةمةندةفةرةكة  011شةش سةد كةسي نارد بؤ
سةركةوتن بةسةر ئةم تاوةرة بؤ ديتين دميةنةكاني ئةم شويَنة لةم رؤذةدا تؤما ئةديسؤن ثارةيةكي
باشي وةرطرتلة دواي ئةوة بةرهةمي ئةو تاوةرة رووي لة كةمي كرد تؤماس هةسيت كرد دةبيَ
كاريَكي تر بدؤزيَتةوة هةلستا عارةبانةيةكي دؤزيةوةو سةوزةي لةسةر دادةنا مالَ بة مالَ دةي طيَرِا
لةطةلَ هاورِيييكي خؤي كة ناوي مايكل بوو هةتا واي ليَ هات دةضوونة طوندة نزيكةكاني
دةوروثشتيش لةويَ ضةند جؤرة ميَوةيةكيشيان لةطةلَ سةوزةواتةكان دةفرؤشت هةتا واي ليَ هات لة
يةكيَك لة سالَةكان –تؤماس 011 -دؤوار دةسكةوتي ساآلنةي بوو كة دايكي بؤي طلَدةدايةوة.
هةر لةو ماوةيةدا دةسيت كردبوو بة خويَندنةوةي ثةرتووكي –كيميا -ئةو ثارةي هةي بوو بةم جؤرة
ثةرتووكانةي دةدا ,لة كاتي بيَ كاري ئةي خويَندةوة  .لة ذووريَكي خوارةوةي مالَةكةيان –تؤماس
ئةديسؤن -نزيكةي دووسةد جةرِةي بضووك بضووكي كؤكردبؤوة وة لةسةرياني نووسيبوو كة ئةمانة
هةموويان هةر زةهريةن هةتا كةس دةستييان ليَ نةدات .بة خؤشي ثةرتوكيَكي دةست كةوتبوو بة
هؤيةوة ئةزمووني دةست ثيَ كرد بوو ضونكة باوةرِي بة هيض شتيَك نةبوو بيَ ئةوةي كة خؤي تاقي
كردبيَتةوة وة بةبةلَطةش نةي سةلَماندباية باوةرِييَ نةدةكرد.
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ئيَستا تؤماس ئةديسؤن ئةزموونةكاني لةسةر كيَ ئةجنام دةدات
بؤ يةكةم جار ئةزموونةكاني لةسةر نزكرتين هاورِيَ –مايكل –ئةجنامدا هةندةي نةمابوو ببيَتة هؤي
مردني ئةو هاورِيَيةي لة ثاشان بةبريي داهات كة مرؤظ لةبةرضي ناتوانيَ بفرِيَ ئةطةر مرؤظ بالَي
نةبيَ بؤض ناتواني وةكو مةل بالَ بؤ خؤي دروست بكات .دةربارةي ئةزموونةكةشي ئةوةبوو بريي
لةوة كردةوة كة زطي هاورِيَيةكةي ثرِ هةوا بكات بؤ ئةوةس سووك بيَت و وةكو بالَؤن بكةوتة هةوا.
هةلَستا ضةند مادةيةكي داية مايكل بؤ ئةو مةبةستة كةضي هاوريَكةي تووشي ذانة زط هات هةندةي
ثيَ نةضوو باوكي ئةديسؤن بة ذؤركةوت مايكليان بردة قاتي سةرةوةي خانةوةكة لةويَ ضارةسةريان
كرد .بةآلم كيمياطةري بضووك –تؤماس ئةديسؤن -ليَدانيَكي باشي بةركةوت لةوايةن باوكي وة.
ئينجا دايكي برِياريدا هةموو طؤزةكاني كة دةرماني تيَ كردووة فرِةيان داتة دةرةوة بةآلم –تؤماس
ئةديسؤن -زؤري ليَ ثارِايةوة ئةمةي لةطةلَ نةكا برِياريدا هةموو طؤزةكاني داخبات هةتا كةسي تر
تووشي ئازار نةبيَ لةو كاتةشدا تةمةني لة دةسالَ تيَ ثةرِي نةكردبوو زؤر هةوةسي لة زانياريةكاني
كيميا و زانستةكاني سروشيت بوو .لةوةي كة بةخت ياري بوو ئةو خيَزانةي كة ئةو ليَ دةذيا زؤر ريَك
و ثيَك بوون باوكي ثيَويَكي زؤر بةريَزو حورمةت بوو لةواي خةلَكي شويَنةكةي ليَ دةذيان وة
دايكيَكي زيَدة باش و ميهرةباني هةبوو هةموو مندالَةكاني خؤي هان دةدا كة ثةرة بة بةهرةكانيان
بدةن برا طةورةكةي وليام ضوبووة دةرةوةي ووآلت بؤ خويَندني هونةر –فةن -بةآلم خؤي زؤر
حةزي لة زانيين كارةبا بوو ئةوةياني كردبووة ثيشةي خؤي.
وة زؤريش هةوةسي لةويَنةكيَشان بوو ئةو هةوةسةي زؤر بة كةلكي هات لة رؤذاني داهاتوو لة
تويَذينةوة زانستيةكاني دايك و باوكيشي بةردةوام ئاطايان لة مندالَةكاني خؤيان بوو وة طفتوطؤيان
لةطةلَ دةكردن دةربارةي رووداوةكاني سةردةم.

دايكي منوونةيةيي
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دايكي –تؤماس ئةديسؤن -رؤلَيَكي طرنطي هةبوو لة ثيَ طةياندني كورِةكةي خؤي بة ضاوديَري
كردن و ريَنمايي كردن بة شيَوةيةكي سؤزدارانة  .تؤماس ئةديسؤن جةستةيةكي بة هيَزي نةبوو بةآلم
زؤر رةق و خاوةن ئريادةو ويستيَكي بة هيَزبوو .هةتا باوكي بة زةمحةت ليَي تيَ دةطةيشت هةموو
جار دووبارةي دةكردةوة ئةي ووت كة كورِةكةي من يان شيَتة يان عةبقةرية و زؤر بليمةتة بةآلم ئةو
مندالَة تازة ثيَ طةيشتووة ثيَويسيت بة هاندان هةبوو كةس ليَي تيَ نةدةطةيشت وةكو دايكي.
ويستييان تؤماس ئةديسؤن لة قوتاخبانةي طوندةكة دةست بة خويَندن بكات ئةو كاتةش لة
قوتاخبانةكاني سةرتايي تةنها فيَرة خويَندنةوة و دةرسي حيسابيان دةكردن .مامؤستاش لة
فيَركردني قوتابيان داري بةكاردةهيَنا .تؤماس ئةديسؤن لة ريَزي ثشتةوة دادةنيشت لة ثؤلَةكةيدا لة
بةرةخؤي هةر ويَنةي دةكيَشاو ئاورِي لة هاورِيَكاني دةدايةوة طويَي لة قسةكانيان دةطرت ثرسياري
واي دةكرد ليَي تيَ نةدةطةيشنت وةآلميشي نة دةدانةوة ئةطةر ثرسياريان ليَ بكرداية .رؤذيَكيان
ثشكيَنةري قوتاخبانةكة هاتة ذوورةوة مامؤستاكةي بة جةنابي موفةتيشي طوت ئةم كورِة –تؤماس
ئةديسؤن -كورِيَكي خراثة يان فاسدة تؤماس بةم قسةية زؤر عاجز بوو كاتيَكي ضؤو مالَةوة بة
دايكي طوت مامؤستا بةمين طوتووة بةكةلَك خويَندن ناية و وة كورِيَكي –فاسدة -واتة خراثة
(فاسد) بؤ هيَلكةي ثيس دةطوتريَ كة سثيلك و زةرديَنةي تيَكةلَ يةك دةبيَ نابيتة جووجةلَة واتا بيَ
كةلَكة بؤييَ من جاريَكي تر ناضمة قوتاخبانة دايكي بةمة زؤر عاجزبوو بؤ رؤذي دووةم دةسيت طرتو
بردية واي مامؤستاكةي ووتي:
(( ئةتؤ واتاي قسةكاني خؤت نازاني هةموو كيَشةكة لةوةداية كة كورِةكةي من لة تؤ زيرةك ترة .
ئةز كورِةكةم دةبةمةوة مالَي خؤم دةرسي ثيَ دةلَيَم ضونكة منيش كاتي خؤي مامؤستا بووم .ئينجا
ثيشانت دةدةم كة ئةم كورِةي من دةطاتة كيَندةريَ . )).دايك و كورِ طةرِانةوة مالَ .دايكي فيَري
خويَندنةوةو نووسيين كرد .ريَنمايي كرد كة ميَذووي يؤنان و رؤمان خبويَنيتةوة وة فةرهةنطي –
بورتون -بؤ زانستةكاني خستة بةردةسيت كاتيَك تةمةني بووة يازدة سالَ ,ثةرتووكةكاني زاناياني
بةريتاني –نيوتن-ي دةخويَندةوة لةطةلَ ميَذووي ئةمريكا و ثةرتووكي ثريؤزي –ئينجيل -و
ضريؤكةكاني شكسثريو هةلَبةسيت بة ناودارتريين شاعريةكاني زةماني خؤي و ثةرتووكي زاناياني
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ميَذووي ئةو كاتة برادةرةكاني ديتيان ميَذووي ذياني زؤر زانايان دةزاني وة دةتواني لة بؤشيان
بطيَريَتةوة لةطةلَ ناوي داهيَنةرو زاناكاني و باسي داهيَنانةكانيشي دةكردن و ئةزمونةكانياني
دةطيَرِايةوة.
تؤماس ئةديسؤن ميَذووي ذياني –غاليلو-ي دةطيَرِايةوة كة زانايةكي طةورةي ئيتالي بوو لةسةدةي
حةظدةم ذياوة ئةوةي سةرجني راكيَشا ئةوةبوو جارةيَكيان غاليلؤ ي زانا لة نووسيين زاناكاني ثيَش
خؤي ديتبووي ئةطةر دووتةن يان دوو جسم ئةطةر لة شويَنيَكي بلَند فرِةبدريَنة خوارةوة كامةي طرانة
ئةو زووتر دةطاتة عاردي بةآلم –غاليلو طوتي ئةمة راست ني ية ئةو دووتةنة ئةطةر يةكةكيان تةنةك
قورسايي بيَ ئةويرت يةك كيلؤ بيَ هةردوو بةيةكةوة دةطةنة عاردي ئةمةشياني بةبةرضاوي زاناكاني
ساغ كردةوة كاتيَكي ضووة سةر جيَطةيةكي بلَند هةردوو تةنةكةي بة يةكةوة فرِةداية خوارةوة
يةكةكياني لةويَ تريان زؤر قورسرتيش بوو هةردوو ثيَكةوة كةوتنة عارد.
تؤماس ئةديسؤن ئةمةي زؤر وا خؤش بوو كة بة ئةزموون و تاقي كردنةوة –غاليلؤ سةملاندي كيَشي
رةتليَك و سةد رةتل كة فرِة بدريَتة سةر عارد ثيَكةوة دةطةنة سةر زةوي سوودي لةمة وةرطرت كة
هةر بابةتيَك بة تاقي كردنةوة بسةلَميَندريَت ضاكرتة خؤشي لة ماوةي ذياني ئةم ريَبازةي طرتة بةر .
ئةوةي ئةويشي هاندا لةسةر بةردةوام بوون هةولَداني دايكي بوو لة ماوةي ضوار سالَ فيَري كرد
ضؤن دةخويَنيَتةوةو بةهرةكاني خؤي ثةرة ثيَ دةدا و وة هةر بابةتيَكي كة ثيَي دةطوت ضيَذي ليَ
وةردةطرت .وانةي جوغرافيةي ثيَ دةطوت فيَري دةكرد ضلؤن طةريدةكان طةرِاون و ئةو شويَنانةيان
دؤزيتةوة لة ضياو رووبارو دةشت و بيابان بة ضةند طةشتيَكي كة بة خةيالَي خؤي بريي ليَ
دةكردةوة كة ضلؤن شيت ناديار دةدؤزيتةوة دايكي فيَري زماني ئينطليزي كرد كة ضؤن
بةشيَوةيةكي رِاست دةنووسريَ فيَري زانيين حسا و مامتاتيكي كرد بةآلم زؤر هةوةسي بة رِةنووس
و خويَندنةوةي رةقةمةكان نةدةهات بؤييَ دةي طوت (( من دةتوامن ثسثؤرِةكاني مامتاتيك بةكار
بينم بةآلم ئةوان ناتوانن من بةكار بينن .نانسي ئةديسؤن كة دايكي تؤماس ئةديسؤنة هةر خويَندن
و نووسني و ئينطليزي و حسابي فيَري كورِةكةي نةكرد بةلَكو فيَريشي كرد كة ضؤن ثةيرِةوي
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رةوشيت باشي دةكا .وة فيَري كرد بري رادةهيَين لة ريَطةي ثيَشةنطايةتي كردن و ئامؤذطاري
كردنةوة فيَري ئةوةي كرد كة بةهاي شةرةف و ئةمانةت ضي ية راسيت بةردةوام بوون لةسةر كاري
باش ضؤن دةبيَ وة خؤشةويسيت ووآلتةكةي و خؤشةويسيت مرؤظايةتي لة دلَ و دةروونيان ضاند
باوكي زؤ ر شانازي بةوة دةكرد كة كورِةكةي سةركةوتين بةدةست هيَناوة و هاني دةدا بؤ ئةوةي كة
هةر ثةرتوكةكي خبويَندايةوة هةنديَ ثارةي ئةداييَ هةتا واي ليَ هات هةموو ثةرتووكةكاني
ثةرتوكخانةي طوندةكةي خويَندةوة .باوكي داواي ليَ كرد شيت خةيالي نةخويَنيَتةوة بةآلم دايكي
رازي كرد بةوةي كة تؤماس با هةموو شتيَك خبويَنيَتةوة .هةموو ضريؤك و رؤمانةكاني هاوضةرخي
خويَندةوة ,زؤر ضيَذي لة نووسينةكاني فيكتؤر هيجؤ وةردةطرت كة نووسةريَكي فةرةنسي بوو هةتا
هاورِيَكاني ثيَ يان دةطوت-فيكتورهيجو ئةديسؤن -ضريؤكةكاني رؤبنسون كروزو وة ئؤليظةر توسيت
زؤر واخؤش بوو دايكي كاتيَكي زؤر لةطةلَ كورِةكةي دادةنيشت دةرسي ثيَ دةطوت لة ثيَش سؤثةي
مالَةوة يان باخضةي مالَةوةيان يان لةسةر بان  ,بةشداري دةكرد لةطةليا بؤ خويَندنةوةي ضريؤك
ثاشان دةهاتنة سةر دةرسةكاني مامتاتيك و كاري زانسيت ,خؤشي زؤر هةوةسي لةو زنيارايانة بوو
كة ثةيوةندي بة كارةبا و كيمياوة هةباية و زؤر زيرةكيش بوو هةرشتيَكي جارةك بي خويَندبايةوة لة
بريي نةدةكرد ,لةو كاتةي ئةوانةي دةوروثشيت خؤيان خةريك دةكرد بة ياري كردن ,ئةو هةر بريي
لة خويَندنةوة دةكردةوة بةآلم براي تؤماس و خوشكةكةي دةضوونة قوتاخبانة .دايكيَكي ميهرةبان و
دلؤظاني هةبوو لةو كاتةي قوتابياني طوند بة ثيَش مالَةكةيان تيَ دةثةريِني دايكي ئةديسؤن حةلولو
ضوكليَيت ئةدانيَ بةرِوةكي خؤش قسةي لةطةلَ دةكردن .جاريَكيان بة برادةريَكي خوي ئةلَيَ من
لةسةرةتاي ذيامن بؤ يةكةم جار زانيم كة دايك ضةند دروست كراويَكي دلؤظان و باشة .دايكي من
بةرطري لة من كرد لةو كاتةي مامؤستا بةمين طوت خراث –فاسد -لةو كاتةوة برِيارم دا دةبيَ
قسةي دايكم سةركةويَ و باوةرِي تةواوي بةمن بيبَ بؤييَ هةستم دةكرد كة يةكيَك هةية دةبيَ من
بؤي بذيم و هيواي ثووضةلَ نةكةمةوة هةموو كات دايكم لةطةلَ من قسةي خؤش بووة .ئةطةؤ دايكم
ئةو باوةرِييةي بةمن نةباية لةوانة بوو نةمبة داهيَنةر –خمرتع -بةلَكو دةبوومة منالَيَكي ثشت طويَ
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خراو .بةآلم ضاكي و قسة خؤشةكاني واي لة من كرد ريَطةي راست بطرمة بةر بريةوةريةكاني
هةموو كات نيعمةت و خؤشيةكي طةورةية بؤ من.

رؤذنامة فرؤشي و كيمياطةر لة شةمةندةفةردا
لة تةمةني دوازدة سالَيدا تؤماس ئةديسؤن بة ئاشكرايي بة دايك و باوكي طوت كة ثيَويسيت بة
ثارةية بؤييَ دةيةويَ لة كاريَك بطةرِيَ ضونكة طوتي مانةوةم بةبيَ ئيش لةو كاتةي كة تيايدا
ناخويَينَ راست نية .دايكي ليَي ثرسي ئةدي دةتةويَ ض كاريَك بكةيت؟ طووتي دةمةويَ رؤذنامة
بفرؤشم لة فارطؤنةكاني شةمةندةفةر بةم جؤرة دةتوامن ثارة بةدةست بينم لة هةمان كاتيش دةتوامن
بة خؤرِايي ئةم هةموو رؤذنامة و طؤظارانة خبويَنمةوة كة لة ثةرتوكخانةي طشتيدا هةية.دايكي طوتي
هيَشتا زؤر لةوة بضووكرتي كة بتواني بة ئارةقةي ناوضةواني خؤت نان ثةيدا بكةي باوكيشي طوتي
ئةم كارة ثيَويست نية .بةآلم كورِةكةيان طفتوطؤي لةطةلَ كردن لةم بارةيةوة ثيَي طوتن برِيارم داوة
بة خؤم ريَطةي ذيان بربِم .دايكي لةوة ئاطاداري كردةوة طوتي لةوانةية لةو كارةي تووشي مةترسي
بيبَ شةمةندةفةر وةربطةرِيَ يان خؤي ليَك بدات يان بةر بيتةوة طوتي نا ئاطاداري خؤم دةمب لة
ثاشان ماوةي درا لةوايةن دايك و باوكي كة كاري خؤي رِيَك خبات لةطةلَ بةريَوةبةرايةتي
شةمةندةفةر  ,ئةو كورِة ضاآلكة تواني رةزامةندي بةرِيَوةبةرايةتيةكة وةربطريَ بةضةند مةرجيَكي
باش ريَطةي ثيَ درا بةفرؤشتين رؤذنامة و ثةرتووك و طؤظارو ميَوةو شرييين لة شةمةندةفةر كة لة
نيَوان –بؤرت هيورن و دةتةرويت -كاردةكا ئةم ريَ ثيَدانة باشةش هةر بؤ ئةو بوو .وة هةموو
قازاجني ئةم كارةشي بؤ خؤيةتي ئةويش ضاوةرِيَي ئةوةي دةكرد شارةزاييةكي باش ثةيدا كرد لة
رؤذنامة فرؤشنت لة شةقامةكاني –ثؤرت هيورن -هةروةكو دةلَيَن ئةوةي-سةبرو ئارامي هةبيَ
سةركةوتووة .لة ئةجنام ئةو رؤذة هات كة دةيويست .بةسةر شةمةندةفةرةكة كةوت .دةباية رؤذيَ لة
سةعات شةشة لة خةو هةستاباية بؤ ئةوةي لة سةعات حةوت سواري شةمةندةفةرةكةبيَت هةتا لة
ثؤرت هيورنةوة بطاتة دةتةرويت لة سةعات –دة -كة دةطةيشتة دةتةرويت بة خيَراييي دةضووة
ثةرتوكخانةي طشيت ئةويَ ضةند سةعاتيك لةويَ بة خويَندنةوة راي دةبوارد هةتا لة سةعات شةش و
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نيوي هيَوارة بطةرِيَتةوة –هيورن -ئةم شةمةندةفةرةش برييت بوو لة سيَ فارطؤن دوانيان بؤ ريَبواران
بوون يةكةكيان بؤ ئافرةتان و ئةوةي تريان بؤ ثياوان .فارطؤني سيَ يةميش كرابووة سيَ بةش
بةشيَك بؤ ثؤستةبوو دووةميان بؤ جانتاي ئةوانة بوو سواري شةمةندةفةرةكة ببوون بةشي سيَيةميش بؤ
جطةرةكيَشان بوو .ئةم فرؤشيارة بضووكةش كة تؤماس ئةديسؤنة رؤذنامة و طؤظارةكاني لةم بةشة
دادةنا .كة دييت لة ناو شةمةندةفةرةكة هةنديَ كاتي بة دةستةوةية هةلَستا ئةو طؤزانةي كة بؤ
ئةزموونةكاني كيميا بة كاري دةهيَنا لة مالَةوة هيَناية ناو شةمةندةفةر لةطةلَ جانتاي طةشتياراني
دادةنا .ئينجا برِياري دابوو كةل و ثةلي كيميايي ثيَ بكرِيَ و لة شةمةندةفةرةكةي دادةنا .ئةو
كاتةش واويَكي دوازدة سالَة بوو .ثرضةكي قذني تيَك ئاآلوي هةبوو لةطةلَ جل و بةرطيَكي سادة لة
ئةزموونطةكةي خؤي لة ناو شةمةندةفةر كاري دةكرد بؤ ئةوةي بيسةمليَينَ ئةو ثةرتووكةي كةواي بوو
ضي ليَ نووسراوة راستة –تؤماس ئةديسؤن زؤر بريي لة جيَمس وات دةكردةوة كة ضؤن زةيين
داوةتة ئةو مةجنةلَةي دايكي لةسةر ئاطري داناوة سةر ثؤشي مةجنةلَةكةش دةجوووايةوة بة هيَزي
هةلَمي ئاوي كوآلوي ناو مةجنةلَةكة بةمة تواني بري لةوة بكاتةوة كة ضؤن سوود لةم هيَزة وةريطريَ
هةتا واي ليَ هات بطاتة ئةجناميَك كة شةمةندةفةر دةتوانريَ بة هيَزي هةلَمي ئاو عارةبانةكاني
رابكيَشريَ ثيَشي سةد سالَ ئةويس لةو برية دابوو كة بتوانيَ بةهةر شيَوةيةك بيَ راذةي مرؤظايةتي
بكات هةروةكو جيمس وات .تؤماس ئةديسؤن بةو كارةش رانةوةستا لة ثورت هيورن دوو دوكانيشي
كردةوة يةكيان بؤ فرؤشتين سةوزةوات و ئةويرتيان بؤ فرؤشتين رؤذنامة لةطةلَ دوو كةسي تر كة
لةطةلَ خؤي كردبوويينة هاوبةش و قازاجنةكةيان دابةش سيَ جيَ دةكرد لةبةر زؤري فرؤشتين
رؤذنامة لة شةقامةكاني ئةو شارة قازاجنيَكي زؤر دةست دةكةوت بةآلم ئةديسؤن دييت ئةو كورِةي
كة لة طةليا كاردةكا لة ناو دوكانةكةية زؤر لةو ثارةية بؤ خؤي دةطيَرِيَتةوة ئةو ناثاكيةي زؤر ثيَ
ناخؤش بوو .هةستا دوكانةكةي داخستبةآلم سةوزة فرؤشتنةكة زؤر باش بوو كاروباري بة ضاكي
دةرؤيشت ضونكة لةطةلَ سةوزةوات كةرةشي -نظيشك -دةفرؤشت بةو عارةبانة كؤنةي كة هةي بوو
كةل و ثةلي دةفرؤشتة مالَةكاني ئةو بازرطانة بضووكة قازاجني رؤذانةي دة دؤوار بوو .دايكي
ويسيت بؤي خرِ بكاتةوة .ثاشان تواني دايكي رازي بكات كة لةم دة دؤوارة يةك دؤواري بداتيَ هةتا
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خةرجي بكات لةو كاتانةي كة لة مالَةوةية  .بةم جؤرة ئةم واوة بضووكة تواني بيسةلَميَين بؤ
خيَزانةكةي خؤي كة برييت بوون لة دايك و باوك و خوشك و براكةي كة دةتواني خؤي بذيين و
ثيَويسيت بةكةس نةبيَ باوكي داواي ليَ دةكرد كة لة سةعات يازدةي هةموو شةويَك دةبيَ بنويَ
بةآلم نةي دةتواني ئةم فةرمانةي جيَ بةجيَ بكات ضونكة كاري زؤر بوو ئةو رؤذنامانةي نة
دةفرؤشرا دةي هيَنانةوة مالَ باوكي ضاوةرِيَي ئةو نامةخانة بةواشةي دةكرد هةموو شةويَك خؤشيي
خةريكي كاروباري تةلطراف بوو باوكيشي خةريكي خويَندنةوةي رؤذنامةكان دةبوو.تؤماس ئةوةي بة
هةل دةزاني كة باوكي خةريكي خويَندنةوةية ضةند سةعاتيَكي تريش خةريكي كارة زانستييةكاني
خؤي بيَت .ئةم واوة زيرةكة – كؤمثانيايةكي تةلطرايف تازةي دروست كرد هيَليَكي تةلي راكيَشا بؤ
مالَي يةك لة هاوريَكاني كة جريانيان بوو بؤ ئةوةي بتواني ووزةي كارةبا دروست بكات هةتا دةنط
بطوازيَتةوة وايةكةي تر.ثاشان بؤي دةركةوت دةبيَ ثاتري بكرِيَت بؤ ئةو مةبةستة هةندةي ثيَ نةضوو
بةم ريَطاية تواني بروسكة بنيَريَ وة وةريشي يان بطريَتةوة  ,باوكي باوكي كورِةكةي خؤي
ئاطاداركردةوة كة دةبيَ بنويَ.
بؤ رؤذي داهاتوو رؤذنامةكاني واي رادةريَكي خؤي دانا نةي هيَناوة مالَ باوكيشي ضاوةرِيَي دةكرد
رؤذنامةكان بينتةوة كةضي بة تةلةفؤن ثيَي طوت ئيَستا دةنطو باسةكانت بة تةلةفؤن بؤ دةليَمةوة
باوكي بةم كارة زؤر سةري سورِما و كةيف خؤش بوو ,ثيَكةني طوتي باشة با بزانني ئينجا تؤماس
بةريَطةي تةلةكةوة قسةكاني بؤ باوكي دةكرد بة ووشةي تةواو بؤ ئةوةي باوكي بيخويَنيَتةوة ئةم
ريَطاية سةري طرت و سةركةوتوو بوو ,هةردووكيان باوك و كورِ شةوخنونيان دةكرد هةتا ثاش
سةعات يازدةو نيوي شةويش هةردةمانةوة ثاش ئةوة تؤماس دةسيت ثيَ كردةوة بة هيَنانةوةي ئةو
رؤذنامانةي كة نةدةفرؤشرا بؤ مالَةوة باوكيشي بؤ ئةم كارة واري نةبوو .هةنديَ لة برادةراني –
تؤماس ئةديسؤن -باسي هةنديَك لةو برادةرانةي ئةويان دةكرد كة لة نيَوان ساآلني -9581
 -9581كاريان لةطةلَ دا كردووة بةم شيَوةي خوارةوة .بةشي زؤري ميَرد مندالَةكان دةيان ويست
لةطةلَ تؤماس ئةديسؤن كاربكةن  .يةك لةو رؤذنامة فرؤشانةي كة لةطةلَ ئةو كاريان دةكرد دةلَيَ
تؤماس فةرمانةكاني مين ديار كردبوو زؤر بة ئاشكرايي سةربةسيت دابووة من كة بة هةوةسي خؤم
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كاري خؤم ببةم بةرِيَوة ماوةي درابوو لة سيَ شةمةندةفةر رؤذنامة بفرؤشيَ .خؤشي تؤماس ئةديسؤن
كورِيَكي هيَمن و لةسةر خؤ بوو كاتيَ ئيشي دةكرد بة تةواوي دةضووة ناو كارةكةوة .جلك و
بةرطيَكي هةرزاني لةبةر دةكرد هيض بةرطيَكي تريشي نةدةكرِي هةتا بة تةواوي كؤن دةبوو هةر
كات قذي تيَك ئاآلو بوو قؤندرةي تؤزاوي نةشي دةسرتِيةوة ,بةآلم هةموو كات دايكي كراسي
خاويَين دةداييَ بؤ لةبةر كردن كةسيَكي تةماعكارنةبوو ئةم ثارانةي دةم داييَ لة قازاجني
رؤذنامةكان بة سادةيي لة طريفاني خؤي دادةنا هةتا جاريَك ثيَم طوت بيان ذميَرة طوتي ثيَويست
ناكا هيوادارم تةواوبيَ مرؤيةكي بةخشندةو سةخي بوو زؤر جار ئيَواران ئيَمةي بانطهيَشت دةكرد بؤ
نان خواردني ئيَواران خؤشي ثارةكةي ئةدا بةزةمحةت دةم تواني ثيَي بكةنيَنم كةميش ثيَ دةكةني
هةر ضةندة زؤريش حةزي لة نوكتةو قسةي خؤش بوو بةشي زؤري كاتةكاني خؤي بؤ خويَندنةوة
تةرخان كردبوو لةو كاتانةي كة لة شةمةندةفةرة بوو بة زؤري واي هاذوةري شةمةندةفةرةكة
دادةنيشت ناوي بةشةكاني مةكينةكةي ليَ دةثرسي هةمووي لةبةر كردبوو فيَريش ببوو كة ضؤن
بةكارديَ.
رؤذيَكيان هاذوةري شةمةندةفةر شةمةندةفةرةكةي داية دةسيت بؤ ماوةيةكي زؤر هاذوشيت بةآلم
دييت لة هيكرا جؤرة نارِيَكييةك لة مةجنةلي ئاوي شةمةندةفةرةكة ثةيدابوو هةنديَك ئاوي طةرميش
رذاية سةر لةشي ئاورِي لة ئةندازياري شةمةندةفةرةكة دايةوة دييت نووستووة هةلَي نةستاند هةر
هاذوتي هةتا طةيشتة ويَستطة .ثاشان ئةديسؤن ئةوةي طيَراوة كاتي ئةمة روويدا خيَرايي
شةمةندةفةرةكةم كةم كردةوة بؤ  91ميل لة سةعاتيَك بؤ ماوةي بيست ميليَك رؤيشتم ئينجا
ثارضةيةك لة قورِي رةش لة كوني دةرضووني دووكةلَ =طزؤز -دةرثةرِي قورِيَكي رةشي ليض هةموو
مةكينةي داثؤشي لةطةلَ ئةوةش هةر توانيم شةمةندةفةرةكة بطةينمة شويَين خؤي كة حةوت
عارةبانةشي رادةكيَشا كاتيَ كة هامتة خوارةوة خةلَكةكة هةموو ثيَم ثيَكةنني ضونكة هةموو لةشم
ببووة قورِي رةش تؤماس ئةديسؤن بةمة ناسرابوو كة هةر كاريَكي ثيَي بسثيَردريَ بة ضاكي ئةجنامي
دةدا .جاريَكيان هاذةوةري يةكيَك لة شةمةندةفةرة طةورةكان كرد دةباية كةسيَكي تر لة هاذوةران
لة نزيك ئةو شويَنة ئاطاداربكريَ بؤ ئةوةي شويَين هاذوةرة مردووةكة بطريَتةوة .ثازدة دؤوار يان داية
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تؤماس كة ئةو خةبةرة بطةينتة ئةو شويَنةي طوتي نةْ  11بيست دؤوارم بدةنيَ دةضم بؤ ئةوةي ثيَنج
دؤوار بداتة كةسيَكي تر كة لةم ريَطاية لةطةلي دابيَ .هةر بةم شةوة لةطةلَ يةك لة برادةرةكاني
بةرِيَ كةوتن بة ناو دارستانيَكي ضرِ كة ثرِ بوو لة وورض و ئاذةلَي كيَوي .ضراكةشيان كوذايةوة
برادةرةكةي ووتي بابضينة سةرداريَك هةتا بةياني ئينجا دةرؤين  ,تؤماس طوتي نةْ دةبيَ بطةينة ئةو
شويَنةي بؤي دةضني وورضيش دةتواني بةسةر دار هةلَبطةرِيَ .لةطةلَ بةياني طةيشتنة مالَي ليَ
خورِي شةمةندةفةرةكة و كاغةزةكةيان داييَئةم شةوة شةويَكي ترسناك بوو بؤ تؤماس و هاورِيَيةكةي
 .زؤر دةترسان كة نةتوانن ئةم ريَطةية بربِن .بةآلم كاتيَك طةيشتنة شويَين مةبةست زاني كاريَكي
باشيان ئةجنامداية هةر وةكو خؤشي طوتي-مرؤظ ثيَويستة ئامادةبيَ بؤ ديتين هةموو جؤرة ناخؤشيةك
ئةطةر بيةويَ كاريَك ئةجنام بدا.

سةيرترين رؤذنامة
شةرِي ناوخؤ لة ئةمريكا دةسيت ثيَ كرد لة سالَي  0400لة نيَوان باكوور و باشوور –تؤماس -لة
شةمةندةفةر هاواري دةكرد .شةرِة  ,شةرِة ئةو شةرِةش لةسةر ئةوة بوو وياليةتةكاني باكوور دةيان
ويست بةندايةتي نةميينَ ئةو يةك طرتنةش لة نيَوان وياليةتيةكان مبيينَ بةآلم وياليةتةكاني باشوور
دةيان ويست كؤياليةتي و بةندايةتي هةرمبيَنن و هةر كاتيَكيش بيانةويَ لةم يةكطرتنةي نيَوان
وياليةتيةكان دةربضن .ئةو رووداوانة واي كرد خةلَكيَكي زؤر روو بكةنة خويَندنةوةي ئةو رؤذنامانةي
–تؤماس -دةي فرؤشت لةهةر ويَستطةيةك بةسةدان كةس ضاوةرِيَيان دةكرد .هةندةي ثيَ نةدةضوو
هةموو رؤذنامةكانيان ليَ دةكرِيَ .هةتا واي ليَ هات زستاني سالَي  0402- -0400تؤماس بووة
ثياويَكي طرنط لةو هةموو شارانةي كةشةمةندةفةر ثيَيدا تيَ دةثةرِيَ ضونكة هةر تؤماس خؤي و
برادةرةكاني بوون رؤذنامةياني دةفرؤشت.
رؤذيَك لة رؤذان دييت لةسةر شوستيَك لة شؤستةكان ثارضة تةختةيةك هةلَواسراوة خةلَكةكي زؤر لة
دةورةي ئةم تةختةية كؤبوونةتةوة .ئةم تةختة هةلَواسراوة لةسةري نووسرابوو ذمارةي ئةو كوذراوانةي
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لةو شةرِةي دوايي ئةوةندة كةسة بووة .ليَرةدا برييَكي باش لة ميَشكي درةوشايةوة يةكسةر ضووة
واي كريَكاري تةلطراف ثيَي طوت( من ضةند رؤذنامةت دةويَ دةت دةميَ ئةطةر تؤ ئةم هةواآلنةي
دةي دةمة تؤ تةلطراف بيطةينينية ئةم ويستطانةي خوارةوة وة ليَشيان داوابكة كة لةسةر تةختةدار
هةلَي واسن لة ويَستطةكاني كريَكاري تةلطراف طوتي باشة .تؤماس هةموو رؤذيَ مانشيَيت
رؤذنامةكاني دةداية ئةو كريَكارة بؤ ئةوةي ويَستطةكان ليَ ئاطادار بكاتةوة ,بةم جؤرة طوماني
نةبوو كة ذمارةيةكي زؤر لة رؤذنامةكان دةفرؤشريَ .بة زوويي ضووة واي بةرِيَوةبةري طةورةترين
رؤذنامة لة شاري –دةتةرويت -و ثيَي طوت هةزار دانة لة رؤذنامةكةي ئيَوةم دةويَ بةآلم من تةنيا
نرخي سيَ سةد دانةم ثيَية ثيَشان بةرِيَوةبةر ئةمةي قبوول نةكرد .ثاشان كة تؤماس تيَي طةياند
طوتي باشة .ئينجا تؤماس خؤي و دوو هاورِيَي تر رؤذنامةكانيان هةلَطرت و برديان بؤ ناو
شةمةندةفةر زؤر بة ضاواكي كارةكةيان دةكرد .با طويَ بدةينة تؤماس ئةديسؤن بزانني دةلَيَ ضي (
يةكةم ويستطةية كة ئيَمة طةيشتينة ئةويَ لةم ويَستطةية جران تةنيا دوو دانةم لةم رؤذنامانة
دةفرؤشت ئةو جارةي خةلكةكة تاويان داية رؤذنامةكان ,لةم ويَستطةية  08سي و ثيَنج دانةم ليَ
فرؤشت لة ويَستطةي دووةم جران هةر هةشت دانةيةك دةفرؤشرا ئةو جارةي ذمارةيةكي زؤريشم
لةويَ فرؤشت هةتا وا برِيارم دا نرخي رؤذنامةكان زياد بكةم بؤ ئةوةي قازاجنمان زياتر بيَ لة
ويَستطةي تر -مايكل -كة هاورِيَم بوو ضاوةرِيَي مين دةكرد بة خؤي و عارةبانة و ئةسثةكةي هةر لة
ناو شةمةندةفةر ذمارةيةكي زؤرم بؤتيَ هةلَدا طرتيةوة ثاشان لة دةرةوةي كليسة خةلَكيَكي زؤر
ضاوةرِيَي رؤذنامةيان دةكرد هاوارم كرد هةردانةي بة  28بيست و ثيَنج سةنت تةنيا ضةند
ذمارةيةكي مايةوة هةمووي فرؤشرا .ئةو جارة تؤماس ئةديسؤن بريي لةوة كردةوة رؤذنامةيةك بة
خؤي دةري بكات .هةلَستا تايث رايتةريَكي ثةيدا كرد هةر خؤي ضاثي دةكرد لة ناو شةمةندةفةر
رؤذنامةكةش برييت بوو لة يةك ثةرِ بة دووواثةر دةي نووسيةوة حةفتانة دةنطوباسي ئةو شارة
بضووكانةي تيَدا بوو كة شةمةندةفةر ثيايدا تيَ دةثةرِيَ وة نرخيشي تةينا  0سيَ سةنت بوو ناوي ليَ
نابوو ويكلي هريِالَد ئةديسؤن بة خؤي بة خؤي دةي نووسيةوة و ضاثي دةكرد و بآلويشي دةكردةوة.
جارِي دةدا بة بةرهيَن ترين رؤذنامة لة جيهان لة شةمةندةفةر ضاث دةكريَ ,ئةو قسةيةش راست بوو
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ضونكة يةكةم رؤذنامة بوو كة بةم شيَوة لة شةمةندةفةر ضاث بكريَ .رؤذيَكيان بةريَكةوت –
ستيظنسن -لة شةمةندةفةر دةبيين زؤري ثيَ خؤش دةبيَ دةلَيَ هةزار دانةم لةو رؤذنامةية بدةريَ
ناري بؤ هةموو وايةكي جيهان هةندةي ثيَ نةضوو رؤذنامةي هريِالَد تاميس ئةم هةوالَةي بآلوكردةوة
و زؤريش مةدحي كردبوو وة هةنديَ لة ووتارةكاني ئةم رؤذنامةيةشي بآلوكردبؤوة هةتا ئيَستاش
نوسخةيةك لةم رؤذنامةية ماوة ثاريَزراوة لة خانووي ئةديسؤن كة يةكةم نوسخةية لة جيهان كة هةتا
ئيَستا مابيَ .ئةو رؤذنامةي ئةديسؤن كة ناوي هريِالَد بوو جةفتانة دةردةضوو سةركةوتنيَكي باشي
بةدةست هيَنا .دةباية ئةديسؤن ببيَتة ؤذنامة نووسيَكي طةورة نةك داهيَنةريَكي طةورة ئةطةر دوو
رووداو لة ذيانيان نةباية كةرِيَ رةوي ذياني ثيَ طؤرِي  ,يةكةميان لة شةويَكدا خؤي و هاورِيَكةي كة
ناوي –مايكل -بوو بةواي قةواتيَكدا تيَ ثةرِين كة سةربارزةكان ثيَش ئةوةي بضن بؤ جةنط لةويَ
كؤدةبوونةوة لة هيكرِا هاواري يةك لة نؤبةتدارةكاني طويَ ليَ بوو راوةسنت .تؤماسيش وةآلمي
دايةوة هةتا خةبةر طةيشتة ئةفسةرةكة داوايان ليَ كردن راوةسنت  .مايكل طريا تؤماسيش هةآلت
خؤي طةياندةوة مالَ فةردة ثةتاتةكي دؤزيةوة بة تالَي كرد طوشةكةي بةسةر سةري خؤي داهيَنا بزر
بوو لة ناو طوشةكة دانيشت سةربازةكان هاتن ذوورةكةيان ثشكين نةياندؤزيةوة طوتيان ئيَمة ديتمان
هاتة ئيَرة بةآلم كة نةيان ديتةوة رؤيشنت بؤ بةياني مايكل ليَدانيَكي باشي خواردبوو خؤشي طوتي
منيش دةست و ثيَم ساردبوو لة ترسان وةخت بوو لة خؤش بضم لةبةر بؤني ثةتاتةي بؤطةني كة لة
طوشةكةدا هةبوو .لةو رؤذةوة سويَنديان خوارد ضيرت باسي شةرِنةكةن .رِوداوي دووةميان ئةوةبوو
رؤذيَك شةمةندةفةرةكة لةرزي هةنديَك لةو طؤزانةي ماددةي كيمياوي تيَ كردبوو رذابوو بووة هؤي
ئاطر كةوتنةوة .تؤماس ويسيت بيكوذيَنيَتةوة نةي تواني ئاطرةكة زؤر بوو نؤبةتداري شةمةندةفةرةكة
هات ئاطرةكةي كوذاندةوةو هةموو جةرِةكاني فرِةداية سةرشوسيت لةطةلَ ئاميَري ضاثةكة-طابعة-
ي  .شةقيَكي بة هيَزي لة بنا طويَي دا كةوتة سةر شؤستةكة بةم جؤرة خؤي و ئاميَري تابيعة و
رؤذنامةكةي كةوتنة سةر شؤستة زؤر بة غةمناكي تةماشاي ثامشاوةي رؤذنامةكة و طابعة كةي كرد.
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ئةديسؤن لة كويَربوون رزطار دةبيَ
رؤذيَكيان نامةيةكي نووسي بؤ يةكيَك لة برادةرةكاني كة كاريَكي بؤ بدؤزيَتةوة وةآلمي دايةوة زوو
وةرة ليَرة كار زؤرة كاريَكت بؤ دةدؤزمةوة لةو كاتةش تةمةني ببووة بيستويةك سالَ بةآلم ثارةي
هةندة نةبوو هةر ضؤنيَك بوو تواني بليتةكي شةمةندةفةر لة –بؤرت هيورن -بة دةست بكةويَ بؤ
ويَستطةي بؤسنت بةرامبةر ئةوةي كاريَكيان بؤ بكات زؤر لة نرخي بليتةكة زياتر بيَ .كارةكةش
ئةوةبوو دوو تيَل هةبوو لة بةيين ئةمريكا و كةنةدا ئةم دوو ووآلتةي بةيةك دةبةستةوة يةكةكيان
لةبةر طةرداو –عاصفة -ثسا بوو ئةديسؤن ئاميَريَكي دروست كرد لةسةر ئةو تيَلة نةثساوةي دانا واي
كرد كاري هةردوو تيَل بةجيَ بطةيينَ لة ريَطاي ضووني بؤ شاري بؤسنت ئةو شةمةندةفةرةي ئةو
سواري ببوو تووشي طةرداويَكي بةفر هات-عاصفة ثلجية -ضوار رؤذ لةطةلَ ئةوانةي لة
شةمةندةفةرةكة بوون دواكةوتن هةر كة طةيشتة بؤسنت يةكسةر ضوو بؤ ديتين برادةرةكةي كة ناوي
–ملنت ئةدامي -بوو ئةويش بردية واي بةرِيَوةبةري كؤمثانياي –وسرتن يونيون بؤ تةلطراف -يةكسةر
طريَ بةسيت لةطةلَ كرد ليَرةدا ئةديسؤن زؤر كةيفي هات بؤ تاقي كردنةوةي وايان كرد برووسكة
لة يةكيَكةوة وةرطريَ كة ثيَ يان دةطوت شاي خيَرايي-ملك السرعة -ئةو كابراية كة دييت
ئةديسؤن زؤر لة ئةو زيرةكرتة لة وةرطرتين برووسكة زؤر عاجز بوو هةتا واي ليَ هات نةي تواني
لةسةر ئةم خةتة كاربكات هةتا بةياني .بةم جؤرة يةكةم سةركةوتين تؤماركرد لة رؤذهةآلت بةشي
زؤري سةعاتةكاني رؤذ دةهاتةوة ذوورةكةي ئةزموونةكاني خؤي جيَ بةجيَ دةكرد لةو شويَنةي
كاري ليَ دةكرد ,دةرطاي لةسةرة خؤي دادةخست ضونكة كارةكةي نهيَين يةك بوو لة نهيَنيةكاني
دةولةت وة بة رادةرةكةي خؤي ئادةمس دةطوت ثيَويستة لةسةرم زؤر كاربكةم ضونكة تةمةن كورتة
دةبيَ ثةلة بكةم واتا لة  01سةعات هةتا  21بيست سةعات كاري دةكرد لة هةر شةوو رؤذيَكدا
رؤذيَكيان ضةند ثةرتوكيَكي كؤني كيميا و فيزياي كرِي لة داندراوي زاناي ئينطليزي –فارداي -زؤر
باشي تيَطةيشت ضونكة تيؤرةكاني بةقسة شرؤظة دةكرد نةكو بة ريَطةي مامتاتيك لةو ساتانةدا
ئةديسؤن لةطةلَ ئادامس لة ذوريَكدا دةنووسنت لة شويَنيَكي هةرزان خانوويان بةكريَ طرتبوو هةموو
بةيانيةك كة لة كار دةطةرِايةوة ثةرتووكةكاني فاراداي ثيَ بوو هةر دةي خويَندةوة تةنيا كاتي نان
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خواردني بةياني نةبيَ .ثاشان دةضووة ئةزموونطةكةي ئيرت كةس نةي دةديتةوة هةتا ئةو كاتةي
دةضووة –نووسينطةي تةلطراف بؤ ئةوةي كارةكةي شةوانةي لةويَ بةجيَ بطةيةنيَ .ئةو شويَنةش
كاتي خؤي ضيَشتخانة بووة زؤر منيش و مةطةسي ليَ بووة .كريَكارةكاني تةلطرافيش نيوة شةوان
نانيان دةخوارد بؤييَ ئةو ميَش و مةطةسانة هيَرشيان دةهيَنا سةر ئةو نان و شرينايةتيانةي لةسةر
ميَزةكة بوو ,كريَكارةكان طوتيانة ئةديسؤن بزانة كاريَكمان بؤ بكة ئةو ميَش و مةطةسانة نةميينَ .
دةنطي نةكرد بؤ بةياني دييت يان هات تؤثةك تةنةكةي نةرمي هيَنابوو ئةوانةي برِيبؤوة وةكو داوي
ليَ كردبوو دوو داوي لة مانةهيَنا لةسةر ميَزي دريَذيَ كردن ئةو دوو داوةشي بة دوو باتري بة هيَز
قايم كرد ئينجا لة دياري دانيشنت خؤي و رادةرةكاني بؤ يةكةم جار ميَشيَك هات نزيك داوة
تةنةكةكة بؤوة و كوشيت بةربؤوة ثاشان ميَشةكان بة زؤري هاتن هةر هةموو مردن هةر ثيَيان دةكرا
ميَشي مردوو فرِةدةنة دةرةوة رؤذيَكيان قوتوةكي هيَنا لةسةر تاخضةكي دانا لةسةر سؤبةي
ئاطركردنةوة دوو حةفتةبوو لةويَ داندرابوو ثاشان رؤذةك ئاطريان كردةوة ديتييان ئةو قوتووة
طةرمايي طةيشيتَ زؤر بة توندي تةقيةوة وايةكي سؤبةكةي لةطةلَ خؤي برد ليَرةدا غارياندا
كريَكارةكان بؤ جيَطةي ئةديسؤن بزانن ض بووة ديتيان خؤي تيَك نةداوة دةسيت لة ثرضي خؤي
دةداو دةيطوت نا باش بوو بيَ كةلك نةبوو .ليَ يان ثرسي ئةوة ضيية؟ طوتي داهيَنانيَكي تازةم كرد
بؤ دروست كردني نارجنؤك كة ئةويش بريتيية لة باروتو لؤكة كةم وابوو ئةديسؤن جلك بؤ خؤي
بكرِيَ .جاريَكيان ضاكةت و بانتؤريَكي كرِي بة  01دؤوار لة رؤذي يةكشةم لةو كاتةي لة كارطةي
خؤي بوو طؤسكةيةك لة ترشةلؤكي ئةسيد –حامض اواسيد تةقيةوة جلكةكاني هةموو سووتاند و
عةدمي كرد  .هةر لةو رؤذانةدا ئةديسؤن كارةساتيَكي تووش هات هةندةي نةمابوو ضاوي لة دةست
بدا .لةوة ثيَشرتيش وةكو زانيمان تووشي نيوة كةرِيَيةك ببوو لةو كاتةي رؤذنامةي لة شةمةندةفةر
دةفرؤشت ئةو جارةش هةستا ئةزموونيَك ئةجنام بدا .لةسةر تةليَكي كارةبايي كة ثيَضرابؤوة لةو
كاتةي دةسيت لة هةردوو واي ثاتريةكة طريبوو بؤ دةرهيَناني دةستيشي دةباية بكيَشيَتةوة ثاش بؤ
ئةوةي تيَلةكاني ثاتريةكة رابكيَشيَ خؤش بةختانة ئةو كاتةش ضاوي خؤي قووضاندبوو ضونكة
ترشةلؤكي ناتريك تةقيةوة لة ناو ثاتريةكي ثرووشكي هةموو دةم و ضاوي داثؤشي و سوتاندي
19

ئةديسؤن باسي ئةم كارةساتة دةكا دةلَيَ (( .هةستم بة ئازاريَكي زؤر كرد وام زاني من بة زيندووي
سووتام هةستام ئاوي ساردم بةدةم و ضاوم داكرد سوودي نةبوو ثاش ئةوةي ضوومة ثيَش ئاويَنة ديتم
دةم و ضاوم رةنطةكي زةردي ناشرين داي ثؤشيوة  .دوو حةفتة لة ذووةرةكة نةهامتة دةرةوة ئةو
كاتةش ئةطةر ضاوم كراوةباية كويَر دةبووم .لةطةلَ ئةوةش ثيستةي دةم و ضاوم ديسانةوة دروست
بؤوة وةكو جارامن ليَ هاتةوة )) .ئةديسؤن ضوو تةلي تةلطرايف تازة بؤ كؤمثانية بازرطانيةكان دابينَ
مينايةكي خرِي دروست كرد لةسةر شيَوةي ميناي كات ذميَر خرِؤكي بوو دائري لة باتي ذمارةيان
لةسةر بنووسيَ وةكو ميناي سةعات ئةو ثيتةكاني لةسةر نووسي ئةوةيان سةرتايةك بوو بؤ ئةو
قورسةي كة لة تةلةفؤن بةكارديَ لة كاتي تةلةفؤن كردن بادةدريَ .ثاشان ئةديسؤن كاتيَكي دوورو
دريَذي بةسةر برد لة داهيَناني دروست كردني تؤماركةريَك بؤ تؤماركردني دةنطي دةنطدةران لة
ئةجنوومةني نويَنةران لة ثةرلةماني ئةمريكي بؤ زوو جيَ بةجيَ كردني ئةو كارة لة كاتي دةنطدان
لةسةر هةر ثرؤذةيةك كة دةخريَتة بةردةم نويَنةران لة ئةجنومةن بةآلم ئةو تؤماركةرة بؤ جاريَكيش
بةكاريان نةهيَنا ليَرة ئةديسؤن سويَندي خوارد لةمةو ثاش هيض داهيَنانيَك ئةجنام نةدا ئةطةر خةلَك
نةيانةويَ يان نةي كرِن ثاش ئةوة خواحافيزي لة برادةرةكةي خؤي ئادةمس كرد هةر ئةو شةوة
سواربوو ضوو بؤ نيؤرك.

زانايةكي زؤر طةورةي بيَ ثارة
لةو كاتة ئةديسؤن تةمةني لة  22بيست و دوو سالَ تيَ ثةرِي نةدةكرد كاتيَكي طةيشتة نيويورك
بريي لةو كةشتيانة دةكردةوة كة لة بةندةرةكة راوةستابوون .بةياني بوو تازة رؤذ طةزةنطي دةداوة
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تيشكة زيَرِينةكةي ثرش و بآلو دةبؤوة لةسةر ئاوي دةرياو كةشيت و هةموو بريي لة دوا رؤذي
دةكردةوة ,نةي دةزاني ئةو ثاشة رؤذة ضيية كاتيَك كة هةنطاوي هاويَشتة سةر عارد ,فلسةك لة
بارِكي دا نةبوو برادةريَكي لةويَ نةبوو ئةو ثارةي هةشي بوو لة بؤسنت خةرجي كردبوو ئةو كةل و
ثةوانةي كة هةي بوو لة ثةرتووك و شيت تريش كردبوية بارمتة –رهن -بؤ دانةوةي ئةو قةرزانةي
لةويَ لةسةري كؤببؤوة .بةآلم ئةوةي ثيَي مابوو ئازايةتي و شارةزايي كةي بوو لةطةلَ ئةو برادةرانةي
كة لة كاتي مناليدا لةويَ هةي بوو بةرِاسيت ئةوةي كة بامسان كرد سامانيَكي طةورةية .ثيَشان
ويسيت ناني سبةينة خبوا ووردة ووردة دةرِؤيشت و تةماشاي قاوةخانةكاني دةكرد لةو كاتةدا دييت
بازرطانيَك زؤر كارتؤن ضاي بؤ هاتبوو لة –سيالن -ليَي ضووة ثيَش سةوامي ليَ كرد طوتي دةتوامن
ليَرة ضايةك خبؤمةوة ثيَي طوت فةرموو ,ئةوة يةكةم خواردني سبةينةي بوو لة نيويورك رؤذي يةكةم
لة نووسينطةكاني تةلطراف دةطةرِا بؤ ئةوةي برادةريَك بدؤزيَتةوة ,هةتا وةختةك دييت يةك لة
برادةرةكاني لةويَ ية بةآلم ئةويش وةكو ئةو بيَ كار بوو  .داواي ثارةي ليَ كرد يةك دؤواري بة
قةرز داييَ .ئةوةيان يةكةم دؤوار بوو ضووة طريفاني لة نيويورك دةي ويست ئةم دؤوارة بةشي
ماوةيةكي زؤر بكات .ئيَوارة هةر بة خواردني ثارضةيةك لة حةلوا خؤي ثيَ تيَركرد .دةطةرِا لةو
كةسةي كة ثيَيان دةطوت – شاي خيَرايي -كة لة كاتي خؤي لة تةلطراف بةسةريدا زالَ بوو دييت
ئةو مرؤظة كة دوو بوو واتاكةم قسةي دةركرد ئةويش ئةديسؤني بردة خورادنطةيةك كة بةشةو ئةو
خواردنطةية دانة دةخرا بةشي زؤري ثياواني كة لة رؤذنامةكان كاريان دةكرد لةويَ نانيان دةخوارد
هةر جةمةي خواردنيَكيش لةويَ بةدة سةنت بوو ثاش ئةوةي سيَ رؤذ لة نيويؤرك مايةوة ضةند
دؤواريَكي وا بوو كة ئةويش لة برادةران قةرزي كردبوو .رؤذيَك هةلي بؤ هةلَكةوت ئاميَريَكي طرنط
تيَك ضوو لة –كؤمثانياي ئاماذةكاني زيَرِ -شركة مؤشرات الذهب -ئةو ئاميَرة نرخي زيَرِ تؤمار دةكا
لة بازارِةكاني زيَرِ فرؤشنت لة بةرتيَك ضووني ئةو ئاميَرة هةموو بازارِةكاني زيَرِ فرؤشنت كاريان
ئالَؤزبوو .دكتؤر -لؤز -ئةوةي ئةو ئاميَرةي دؤزيبؤوة بة زوويي ضووة ئةو نووسينطةي كة ثيَشرت ريَي
دابووة ئةديسؤن بضيتة ئةويَ .ئةديسؤن ثيَي طوت من دةتوامن ئةو ئاميَرة ضاك بكةمةوة لةو ماوةي
دوو سةعات ئاميَرةكة كةوتة كار ثاش ئةوةي ئةديسؤن كاري تيَ كردو ضاكي كردةوة بؤ رؤذي
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دووةم لؤز ئةديسؤني بانط كرد لة فيزيا تاقي كردةوة لةطةلَ ضةند زانياريةك لة تةلطراف هةرضةندة
تاقي كردنةوةكة طران بوو بةآلم تيايدا سةركةوتوو بوو .لؤز داواي ليَ كرد لة كارطةي ئةو
سةرثةرشيت هونةري بكات بة مانطانةي  011سيَ سةد دؤوار لة  0187-01-0ئةديسؤن
كؤمثانيايةكي دانا لةطةلَ هاورِيَيةكي خؤي كة ئةندازياربوو ناوي –بو  -بوو لةطةلَ بآلوكةرةوةي
رؤذنامةي تةلطراف.
داواي ليَكرد لةوايةن –نويَنةرايةتي طشيت تةلطراف و كارةباي ئةندازياري -الوكالة العامة للتلغراف و
اهلندسة -كاربكةن خؤي و بؤ كاريان دةكرد –وسرتن يونيون -لةطةلَ كاركردنيشيان لة ثرؤذة
تازةكةيان –جةنةرال الفرتس -ضاوديَري ثيَشكةوتين ئةو كؤمثانيا تازةي دةكرد لة رووي
سةركةوتين ئةديسؤن ضةند ضاكسازيةكي خستة سةر تةلطرايف ضاث –الطراف الطابع -تؤماري كرد
بة ناوي كؤمثانيا لة نووسينطةي مايف دانان و داهيَنان لة سالَي  0187ئةديسؤن ئةجمارةيان
داهيَنانيَكي تازةي تؤمار كرد ئةويش داهيَناني ئةو ئاميَرةبوو كة نامةكاني برووسكةي ضاث دةكرد
بة هؤي ثيتةوة وة بةشيَوةيةكي بة تةلطراف نامةكةي دةنارد و ناوي ليَ نا –يونيفةرسال ثريَنتةر -بةم
جؤرة سامانداريةتي لة دةرطةي ئةديسؤني دا رؤذةك لة رؤذان بةرِيَوةبةر ئةديسؤني بانط كرد طوتي
ضةندت دةويَ بةرامبةر داهيَناني ئةو ئاميَرةت لة دلَي خؤيدا طوتي بليَم ثيَنج هةزار دؤوار باشة بةآلم
بةسيَ هةزاريش رازي دةبوو بةلَكة بة كةم تريش بةآلم بةخيت ياربوو طوتي ئيَوة ضةندتان ثيَ باشة؟
بةرِيَوةبةر طوتي – ضل هةزار دؤوار باشة؟ لةم وةآلمة سةري سورِما هةندةي نةمابوو دلَي راوةسيتَ لة
خؤشيان لةسةر خؤ طوتي وابزامن كؤذمةيةكي دادوةرانةية –مبلغ عادل -طوتي باشة ريَك كةوتنةك
ئامادة دةكةين ثاش سيَ رؤذ وةرة ثارةكةت وةرطرة .كة لة نووسينطةكة هاتة دةريَ دةلَيَ نقورضةم
لة خؤم دةدا بزامن ئةمن ماوم نةمردوومة لة خؤشيان لةوة دةترسا بةرِيَوةبةر ثةشيمان ببيَتةوة بةآلم
ئةو دوو دلَيةي نةدةويست كؤمثانياي –وسرتن يونيون -ثيَويسيت بةم داهيَنانة بوو ضونكة دةيان
ئةوةندةي ئةو ثارةية سوودي بؤ كؤمثانياكة هةبوو .ثاشي سيَ رؤذ طريَ بةستةكةي واذوو كرد و
ضةكةكةي بةم ثارةية وةرطرت .كاتةكي ضووة بانق ئةم ثارضة كاغةزةي بةدةستةوة بوو داية
فةرمانبةري ذمياري بؤ ئةوةي ثارةكةي بداتيَ ئةويش تةماشاي ضةكةكةي كردو دايةوة دةسيت
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ئةديسؤن واي زاني هةلَةي تياية بة خيَرايي و غاردان طةرِايةوة بؤ واي بةرِيَوةبةر طوتي ناوي خؤت لة
ثشت ضةكةكة نةنووسيوة لةوانةية هةر ئةوةبيَ ئيَستاش سكرتيَري خؤمت لةطةلَ دةنيَرم بؤواي ذميَريار
وةكو ذميَريار دييت ئةديسؤن لةطةلَ سكرتيَري بةرِيَوةبةر هاتووة سةري سورِما ضاوي بة ئيمزاي
بةرِيَوةبةريش كةوت وةو دييت ئةديسؤن كةوا جلكةكي هةذارانةي لةبةر داية وة ئةم ثارة زؤرةش
وةردةطريَ زؤر سةيريشي بةوة هات كة ئةو كورِة جاحيَلَة بة غار ضووة واي بةرِيَوةبةر ئينجا سكرتيَري
بةرِيَوةبةر بة ذمريياري طوت ئةم كورِة جاحيَلَة لة داهيَنةرة طةورةكاني ثاشا رؤذة ئينجا ذميَريار زاني
ئةم داهيَنةرة لة كاروباري دارايي شارةزا ني ية هةلستا ئةم ثارةيةي هةموو بؤ ذمارد بةآلم بة
ثارضةي كةم هةتا واي ليَ هات كة ثارةكةي كة لةسةر يةك دانا شةش ثيَ بةرز دةبوو ئةديسؤن
بةسةر سورِماوي تةماشاي ئةو ضيايةي كرد كة لة ثارة بؤي داندرابوو .بةآلم هةمووي لة طريفانةكاني
ئاخين  ,وةكوو ضووة دةريَ لة بانقةكي طةرؤك دةضوو بة خيَرايي دةرِؤيشت هةتا ثياواني ثؤليس وا
نةزانن كة دزيويةتي لة يةكيَك لة بانقةكان .طةيشتة مالَ بيَ ئةوةي تووشي هيض طيَضةليَك بيبَ
دةرطاي ذوورةكةي خؤي داخست بؤ ثاراستين سامانةكةي بؤ بةياني بؤ رؤذي دووةم ضووة
نووسينطةي بةرِيَوةبةر ئةواني لةويَ بوون كة ئةديسؤنيان ديت دايانة بةر قاقاي ثيَكةنني ضونكة
طريفانةكاني خؤي ثركردبوو لة ثارة ثيَي طوتن من ض لةم ثارةية بكةم طوتيان لة بانقي دابينَ .بةم
جؤرة بؤ يةكةم جار ئةديسؤن حسابيَكي كردةوة لة بانق بة ناوي خؤي ئةو سامانةش واي ليَ كرد
بتوانيَ يارمةتي مالَةوةي خؤيان بدات كة ضةند ماوةيةك لةوة ثيَش مالَةكةيان سووتابوو لة –ثؤرت
هيون -ناضار بوون بضنة خانويَكي بضووكرت هةر لة نزيك خانووي ثيَشان دايكيشي لةو كاتة نةخؤش
بوو لةسةر جيَطا كةوتبوو هةموو حةفتةيةك ضاوةرِيَي نامةكاني كورِةكةي دةكرد بؤ ئةوةي
ئاطاداربي لة ثيَشكةوتنةكاني كة ئةو كورِةشي زؤر خؤش دةويست .دةتوانني بري لةوة بكةينةوة كة
ئةم دايكة ضةند كةيف خؤش بووة بةم سامانةي كة كورِةكةي تؤماس ئةديسؤن بة دةسيت كةوتووة.
هةر مانطةو داهيَنانيَك ئةديسؤن هةموو جاريَك دةي طوت –ثارة هؤيةكة بؤ ئةوةي ئاماجنيَك بةجيَ
بيَين -ئةو ثارةي كة بةدةستيش كةوت وةنةبيَ واي ليَ بكات تةمبةلَ بيَ بةلَكو هةولَ و تيَكؤشاني
خؤي دووضةندان كردةوة هةتا واي ليَ هات لة دوو سةعات زياتر نةدةنووست وة ئةو شةش سالَةي
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ثاش ئةم بةروارة لة ذيانيدا هةر بةم جؤرة بردية سةر بةم ضل هةزار دؤوارة ضةند ئاميَريَكي كرِي لة
–نيوجةرسي -كةسةر بة نيويوركة كارطةيةكي بضووكي دانا.
جةنةرال الفرتس داواي زؤر طةورةي ليَ دةكرد هةندةي ثيَ نةضوو كارطةي بؤ شويَنيَكي فرةوانرت
طواستةوة كارةكاني زيادي كرد هةتا واي ليَ هات هةر رؤذة  01كريَكار لة كارطةي بة دوو ضني
كاريان دةكرد بة شةوو بة رؤذ لةو شةش سالَةي نيَوان ساآلني  0198-0191كة لة سةرةتاي
تةمةني  20بيست و سيَ ساآلن بوو  022سةد و بيست و دوو داهيَناني تؤمار كرد هةمووي
داهيَناني تازة واتا زياتر لة داهيَنانيَك لة مانطيَكدا ثاش ئةوةي ثيَويستييان بة ثارة زياتر بوو هةلَستا
خؤي و شريكةكاني كؤمثانيايةكي تازةيان دانا ناويان ليَ نا – كؤمثانياي تةلطرايف ئوتؤماتيكي –
كارطةي تؤماس ئةديسؤن ويَنةي نةبوو لة ضاآلكي و زياتر لة كريَكارةكاني داوا نةدةكرد ئةطةر
بةخؤي ثيَشرت ثيَ هةل نةستاباية .هةتا رؤذيَكيان لة كار دواكةوتن خؤي و كريَكارةكاني كارطةيان
بةجيَ نةهيَشت هةتا كارةكةيان تةواو كرد واتا –شةست سةعات -كاريان كرد بةبيَ راوةستان
تؤماس ئةديسؤن دةفتةري حسابي رانةدةطرت  .بةلَكو دوو ضةنطالي لة نووسينطةكةي بة دارةوة
كردبوو يةكةكيان ئةو وةسالنةي ثيَوةخستبوو كة قةرزارة ئةوي تريان ئةو وةسالنةي كة دايتييةوةو
داهيَنانيش ثارةي زؤري دةويست هةندة جار واي ليَ دةهات ثارةي قةرز دةكرد لة بانق .هةركات
ثارةي هةبواية دةضوو قةرزةكاني دةدايةوة وة ئةطةر نةشي بواية وةآلمي لؤ خاوةن قةرزةكان
دةنارد كة لة ماوةيةكي نزيك قةرزةكانيان دةداتةوة هةمووشيان متمانةيان بة ئةديسؤن هةبوو لةو
كاتةش بوو كة ئةديسؤن  40داهيَناني بةيةكةوة لة ذيَر دةست بوو زؤريان دةربارةي ضاك كردني
زانسيت تةلطراف بوو بؤ خةلَكي هةتا بتوانن تةلطراف بؤ جيَطاي زؤر دوور بنيَرن و بة زووترين
كاتيش ئةم تةلطرافانة بطاتة شويَين خؤي .هةتا واي ليَ هات كؤمثانيةكان لة باتي ضوار تيَل
بةكاربيَنن دوو تيَليان بةكار دةهيَنا بةم جؤرة  21ميليؤن دؤواري طةرِاندبؤوة بؤ كؤمثانيةكان جطة
لةوةش خةلَكي دةيان تواني تةلطراف بنيَرن بة ثارةيةكي كةمرت .داهيَنةرةكاني تريش لة
شويَنةكاني تر دةهاتن ثرسيان بة ئةو دةكرد بؤجيَ بةجيَ كردني ئةو شتةي نةيان دةزاني هةتا
رؤذيَكي يان ئاميَريَكي ضاث كردني طةورةيان هيَناية واي –الة كاتب طابعة ضخمة -كة زؤر تيَك
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ضوو بوو ضونكة لة دروست كردني ئةو ئاميَرةدا زؤر هةلَةي تيَدا كرابوو ثيتةكاني لةسةر هيَليَكي
راست ضاث نةدةكرد بةلَكو راست و ضؤث ليَي دةدا مةرةكة لةسةر شريتةكةي بةشيَوةيةكي
يةكسان دابةش نةدةبوو  ,ضاث كردني نامةيةك بةم ئاميَرة كاتيَكي زؤري دةويست هةتا واي ليَ
هاتبوو هةتا نامةيةكت بةم ئاميَرة دةنووسي ضةندان نامةت دةتواني لةو كاتة بة دةست بنووسييةوة
بةآلم كة ئةم ئاميَرةي ديت باوةرِي زؤر بوو كة ئةو ئاميَرة ئةطةر بة ضاكي بكريَ زؤر سوودي
طةورةي دةبيَ هةندةي كار ليَ كرد هةتا تواني ئاميَريَكي تازة دروست بكات بة ريَكخسنت و
ريَسايةكي وا كاري دةكرد بةرِاسيت سةر سورِهيَنةربوو –كؤمثانياي تةلطرايف ئؤتؤماتيكي -يةكةم
كؤمثانيا بوو ئةم ئاميَرةي ضاث كردني ئةديسؤني بة بةرهةم هيَناو لة نووسينطةكاني خؤي بةكاري
دةهيَنا لة سةرةتا زؤر كةس نةيان دةزاني كاري لةسةر بكةن بؤ كاروباري بازرطاني وايان دةزاني
ئةطةر بةدةست بنووسريَتةوة جوانرتة لة نووسيين ئةو ئاميَرة .وة لة سالَي  0190ئةديسؤن دايكي
كؤضي دوايي كرد ئةو كارةساتة طةورةية زؤركاري لة ئةديسؤن كرد نةي دةتواني باسي ئةو
مردنةي دايكي بكات هةركات بة بريي هاتبايةوة ضاوي ثرِدةبوو لة فرميَسك لة دواييدا تواني بةسةر
ئةو غةمة طةورةية دا زالَ بيَ ئةوةش بة هؤي ذن هيَناني لة سالَي  0190زايين كضيَكي جواني
هيَنا ئةم كضةش ماوةيةك لة نووسينطةكةي خؤي كاري دةكرد زؤريش يارمةتي دابوو  .بؤ
بةجيَهيَناني ئةزمونةكاني و زؤر ئةديسؤني خؤش ويستبوو لة بةر زيرةكي و ضاآلكيةكةي  .وةكو
بامسان كرد لةوة ثيَش كة قورسةكي دروست كردبوو وةكو ميناي سةعات لة باتي ذمارةي لةسةر
بنووسريَ ثييت لةسةر نووسرابوو لة دواييدا بووة قورسي تةلةفؤن ئةو قورسة سةركةوتنيَكي باشي
بةدةست هيَنا لة ئةمريكا وة لة سالَي  0190زايين ريَك كةوتنيَك ئيمزاكرا لةطةلَ ئةديسؤن لة
ئينطلتةرا بؤ تاقي كردنةوةي ئةو ئاميَرة بة كةشتييةكي هةلَمي رووي لة بةريتانيا كرد جانتايةكي
بضووكي ثيَ بوو جلكةكاني لة ناو دانابوو لةطةلَ سيَ جانتاي تريش كةل و ثةل و ئاميَرةكاني ئيش
كردني تيَدابوو لةطةلَ يةكيَك لة برادةرةكاني خؤي .ئةويشيةكيَك بوو لة زاناياني تةلطراف ئةم
سةفةرةي زؤرناخؤش بوو زؤؤر لةم سةفةرة ماندوو بوو هةركة طةيشتة لةندةن دةسيت كرد بة ناردني
برووسكة لة نيَوان لةندةن و ليَظربول لةم ئةزموونانةي سةركةوتنيَكي باشي بةدةست هيَنا ئةجناميَكي
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باشيشي هةبوو .بةآلم بةريتانيا ماوةيةكيش ثاش ئةو كاتة تةلطرايف ئؤتؤماتيكي بةكارنةهيَنا
ئةديسؤن خؤشي هيضي وةرنةطرت بةرامبةر ئةو ماندووبوونة كاتةكي طةرِايةوة ئةمريكا ئةديسؤن
دووبارة دةسيت كردةوة بة ئةزموونةكاني لة بارةطاي كؤمثانياكةي خؤي .ثياويَكي خاوةن ثارة
ويسيت ئةو كؤمثانيانة لة ئةديسؤن بكرِيَ بة ضوار مليؤن دؤوار طريَ بةستيشيان كرد ثاشان كابرا
ثةشيمان ؤوة هةر ضةندة ئةديسؤن و هاوبةشةكاني لة كؤمثانياكة لة دادطا داواي جيَ بةجيَ كردني
طريَ بةستةكةيان كرد بةآلم سةرنةكةوتن  ,هةر دؤواريَكيشيان وةرنةطرتئةم رووداوة دوايي بة
هةولَةكاني ئةديسؤن هيَنا دةربارةي تةلطراف .بريي بؤ داهيَنانيَك ضوو كة زؤربةي خةلَكي سوودي
ليَ وةربطرن وةكو ئاميَري كؤثي كردني نامةكان و وستيَنسل كاغةزي شةميَدار –الورق املشمع.
ئةوةي حةلواي تيَ دةكةن يان هةر خوادنيَكي ديكة ,كة لة تؤز بيثاريَزي وة زؤر ضاكسازي كرد بؤ
ئةو تةلةفؤنانةي لة كؤشكةكاني طشيت داندراوون كاتيَك بيانةويَ ثةيوةندي بة ثؤليس بكةن يان
ثةيوةندي بة دةزطاي ئاطر كوذاندنةوة بكةن .لةو كاتةي ئةديسؤن تةمةني لة نيَوان ساآلني -01
 41ساآلن بوو ئةزموونةكاني لة ثيَنج كارطة ئةجنام دةدا ئةمانةي ئةو كاري ليَ دةكرد يةكةم
كارطةي داهيَنان بوو لة ئةمريكا  .ئةو ئةزمونطاية تازانة كة ئيَستا كؤمثانيا ثيشةسازيةكان دايان
دةمةزريَنن لةم رؤذانةدا.

داهيَناني تةلةفؤن
ئةديسؤن هةتا تةمةني طةيشتة  01سي سالَ هةر ضاكسازي دةخستة سةر ئةو ئاميَرانةي كة ثيَشرت
دروست كرابوون بةآلم ئيَستا قؤناغيَكي تازة هاتة ثيَشةوة قؤناغي داهيَناني رةسةن-مرحلة اواخرتاع
اواصيل -ليَرةدا واي بة ضاك زاني دوور بكةويَتةوة لة شارةكان لة جيَطةيةكي هيَمن دةطةرِا بؤ
ئةوةي ئةزموونةكاني تيا ئةجنام بدا .جيَطةيةكي هةلَبذارد لة ويَستطةيةكي شةمةندةفةر كة 20
بيست و ثيَنج ميل دوور بوو لة نيؤيورك ثيَيان دطؤ-منلوثارك -بؤي بةدياركةوت كؤكردنةوةي كاري
ثيشةسازي و داهيَنان زؤر زةمحةتة ضونكة لةسةر تواناي مرؤظة يةكسةر ضووةى كارطة تازةكةي خؤي
بؤ ئةوةي ببيَتة داهيَنةرو بةس.داهيَنةر لةسةرتا و لة دوايي لة سالَي  0198زايين زؤر لة داهيَنةرة
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طةورةكان كاريان دةكرد لة ئةمريكا و لة ئينطلتةرا و فةرةنسا و ئةلَمانيا هةريةكة بة تةنيا بؤ خؤي
كاري دةكرد .بؤ دؤزينةوةي ريَطةيةكي تازة بؤ ثةيوةندي كردن هةتا كو مرؤظ بتواني قسة بكا بة
هؤيةوة بةدةنطي خؤي بة هؤي ئةو تةوانةوة كة رِاكيَشراون لة هةموو شويَنيَك زاناي ئةمريكي بل
يةكةم كةس بوو ئاميَرةكي تازةي تةواوي دروست كرد بؤ ئةو مةبةستة بةآلم نةي دةتواني دةنط
بطويَزيَتةوة تةنيا لة ذووريَك بؤ ذووريَكي تر نةبيَ .بةآلم لةطةلَ ئةوةش يةكةم نامة كة تيَلةكي كارةبا
طواستيةوة نامةي بل بوو بؤ هاورِيَكةي خؤي لة ذوورةكة تر بةم شيَوةية ئةم داهيَنانة بؤ ئةم زاناية
تؤماركرا .داهيَناني يةكةم تةلةفؤن لة جيهان مايف ئةو داهيَنانة دراية ئةو  .هةر ضةندة ئةديسؤن
ثيَش  01سي رؤذ نووسينطةي تؤماركردني داهيَناني ئاطاداركردبؤوة  .كة ئةويش كار بؤ شتيَكي وا
دةكا بةآلم ئاميَرةكاني تةواو نةركدبوو ئةم سةرنةكةوتنةي لة تواناي ئةديسؤني كةم نةكردةوة بةلَكو
هةر لةسةر كاري خؤي بةردةوام بوو هةر وةكو هيض نةبووبيَ ,بةآلم باوةرِي بة خؤي هةبوو كةشتيَك
دروست بكات بؤ بةكارهيَناني هةموو كةسيَك دةست بدا .لة هةموو وايةكي جيهان داهيَنانةكةشي
ئةوةبوو ئاميَريَك بوو بة هؤيةوة دةي تواني شةثؤلةكاني دةنطي مرؤظ بطوازيَتةوة بؤ دوورترين شويَن
لةسةر رووي عارد ئةديسؤن ئةم ووشةي –هةواو -لة تةلةفؤن بؤ يةكةم جار ئةو بةكاري هيَنا بؤ
دواندني ئةو كةسةي قسةي لةطةلَ دةكا لةم ئاميَرةدا هةندةي ثيَ نةضوو هةموو وايةكي دونياي
طرتةوة بؤ ماوةيةكي كةم شةرِة تةلةفؤن دةسيت ثيَ كرد لة نيَوان طراهام بل و تؤماس ئةديسؤن
بةآلم لة ئةجنام ئةو دوووايةنة ثيَك هاتن لةسةر ئةوةي كة كؤمثانياي بل ئاميَري ناردني دةنطي
ئةديسؤني بؤ خؤي دانا و كؤمثانياي ويَسرتن يونيونيش ئاميَري وةرطرتين دةنطي بل ي بؤ خؤي دانا
 .بةرِيَوةبةري كؤمثانياي وسرتن يونيون ئةديسؤني بانط كرد لة كاتي ئةو شةرِة قسةي نيَوان بل و
ئةديسؤن بة ئةديسؤني طوت ضةندت ثارة دةويَ بةرامبةر ئةو ئاميَرةي كة دات هيَناوة؟ ئةم داهيَنةرة
طةجنة بريي كردةوة واي ليَك دابؤوة كة ئاميَرةكةي ئةو داي هيَناوة دةكاتة  24بيست و ضوار هةزار
دؤوار بةآلم تةجرةبةي هةبوو لةم بارةيةوة وةآلمي دايةوة تؤ ضةندي دةدةي بةرامبةر ئةو ئاميَرة من
دام هيَناوة؟
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بةرِيَوةبةر وةآلمي دايةوة –ئيَمة سةد هةزار دؤوارت ئةدةيينَ – ئةديسؤن لة وةآلمدا طووتي باشة.
بةآلم بةمةرجيَك ئةو ثارةيةم هةموو بةيةك جار مةدةنيَ بةلَكو هةر سالَةي شةش هةزار دؤوارم بدةنيَ
بؤ ماوةي  09سالَ ئةوةش ماوةي سوود وةرطرتنة لة مايف داهيَنانةكة ئةديسؤن ئةمةي شيَ كردةوة
مةبةستيشي لةم داواية سةيرة ئةوةبوو"" دةلَيَ :خؤم دةزامن ضي دةكةم ئةطةر ئةمن هةموو ئةو
ثارةيةم وةرطرتباية هةمووم لة ئةزموونةكان خةرج دةكرد بةآلم بةم ريَطاية خؤم لة ئاريشة و
موشكلةي ئابووري رزطار كرد بؤ ماوةي حةظدة سالَ))  .ثاش ماوةيةكي تر كؤمثانياي وسرتن
يونيون داهيَنانيَكي تري ئةديسؤني كرِي بة هةمان نرخ و مةرج واتا سةد هةزار دؤوار بةم جؤرة
ئةديسؤن دةرامةتي ساآلنةي بوو  02دوازدة هةزار دؤوار بةواي كةمي يةكةم تةلةفؤن لة ئةوروثا
ثيشاندرا .لة كؤبوونةوةيةك كة زاناكاني بةريتانيا بةستابوويان لة سالَي  0198بؤ يةكةم جار
طويَيان لةيةكةم بانط كردن بوو بة تةلةفؤن زؤر سةريان سورِما  .ثاشان ليَذنةيةكي بضووك لة
زاناكاني بةريتاني و بيَطانة ثيَك هات بؤ تاقي كردنةوةي ئةو ئاميَرةي ئةديسؤن كارةبايي كيمياوي
لة شاري ساراتوغا -بوو لة ئيَوارةي  01ئا  0197 -خانووي شارةواني ثرِي خةلَك بوو
ذمارةيةكي زؤر لةسةر ميَزةكة دانيشنت لة زانايان و مامؤستاياني كؤليجةكان  .يةكيَكيان باسيَكي
كورتي لة ميَذووي تةلةفؤن كرد ,ثاشان تاقي كردنةوة دةسيت ثيَ كرد زؤر ئاميَر تاقي كرانةوة بؤ
ناردني دةنط و وةرطرتين بةوام ضةند ئةجناميَكي واوازي هةبوو ضونكة ئةو دةنطانةي كة لة
دوورةوة دةناردرا زؤر بةبيَ هيَزي دةنطةكة دةهات  ,ذمارةيةكي كةم نةبيَ ئةوانةي واي
تةلةفؤنةكةبوون طويَ يان ليَ بوو دةنا كةسي تر طويَي ليَ نةبوو ثاشان ئاميَري كارةبايي كيمياوي
لةمةرِ ئةديسؤن تاقي كرايةوة ئةجنامي زؤر سةرسورِهيَنةرو باشي بةدةست هيَنا .ئةم قسةو باس و
طؤراني و مؤسيقايانةي دةطوتران لة شويَنيَكي دوورةوة زؤر بة دةنطيَكي طةورةو ئاشكرا طويَيان ليَ
دةبوو هةموو هؤلَةكةي ثرِكردبوو لة دةنط .تةلةفؤنةكة طؤراني يةكيضك و دوان سيَ ياني ثيَكةوة
بآلودةكردةوة وة يةكة يةكةش دةنطةكةي دةنارد .يان دةنطي طؤراني يةك كةس و يان دةنطي
فيتةي كةسيَكي يان ليَداني ئاميَريَكي مؤسيقاو ثيَكةنني بة دةنطيَكي بةرز زؤر دةنطي ديكةش هةر
ئةم ئاميَرة بوو واي كرد خةلَكي طويَ لة طؤراني و مؤسيقا بطرن و ضيَذي ليَ وةرطرن ,بة هؤي
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راديؤوة بؤ ساآلني داهاتوو .ئينطلرتا زؤر طرنطي دا بةم جيهازة تازةية كة ئاميَري ناردني دةنطة –
مرسالت الصوت -حكومةتي بةريتانيا داوايةكي ثيَشكةش بة بةريَوةبةري كارةكاني ئةديسؤن كرد لة
بةريتانيا داواكةشي ئةوةبوو كة بؤ ئةديسؤنيان نارد بةرامبةر بةم ئاميَرةي ناردني دةنط  01سي
هةزارت دةويَ؟ ئةديسؤن وةآلمي دايةوة بةلَيَ دةمةويَ كاتةكي  001111-سةد و ثةجنا هةزار
دؤواري بؤ هات ضونكة بةريَوةبةري كارةكاني ئةديسؤن طوتبووي  01هةزار جونةيهي ئيسرتليين .
ئةو ثارةية كة كراية دؤوار كردي  001111سةدو ثةجنا هةزار دؤوار ثيَشان ئاميَري تةلةفؤن هةر لة
نيَوان دوو خالَ بةكار دةهات برييان لةوة كردةوة باشرت واية مةلَبةندةكاني تؤرِي تةلةفؤن دابنيَن –
مراكز شبكات اهلاتف -ئينجا مةلَبةندي تؤرِي تةلةفؤنيان دانا بةم جؤرة تواندرا قسة بكريَ لة
ناوةوةي وووات و شويَنة زؤر دوورةكان يةكةم بةرِيَوةبةري مةلَبةندي تؤرِي تةلةفؤن لة ئةوروثا
كورِيَكي جاحيَلَ بوو ناوي –سامؤيل ئةنسؤل -بوو ئةو كابرايةش ثاشان ضووة كارطةي ئةديسؤن لة
منلو ثارك مايةوة هةتا بووة طةورةترين هيَزي كاريطةر بؤ تةشةنةكردن و ثيَشكةوتين ثيشةسازي
هيَزي كارةبا لة ئةمريكا.

قةوان ئاميَرةكة قسةدةكا
احلاكي الة تتكلم
لة سالَي  0499لة هةموو وايةكي ووآلت دةنطوباسي بآلوبؤوة كة ئةديسؤن داهيَنانيَكي كردووة
ئةويش ئةوةية ئاميَريَكي دروست كردووة قسة دةكا خةلَكةكة طوتيان طومان لةوةدانية ئةو كارة
فيَلَيَكي تياية هةتا زاناكان ئامادة نةبوون باوةرِ بةو كارة سةرسورِهيَنةرة بكةن بةآلم كة رؤذنامةكان
بآلويان كردةوة كة ئةديسؤن ئاميَريَكي داهيَناوة قسة دةكا هةروةكو ئينسان بة هةزاران كةس
روويان لة كارطةي ئةديسؤن كرد بزانن ضؤنة و خؤشيان بيبينن و طويَ يان لة دةنطةكة بيَ
ئةديسؤن دةلَيَ داهيَناني قةوان يان ئةو سندوقةي قةواني لةسةر دةسورِيَ كة بة عةرةبي ثيَ ي
29

دةلَيَن –حاكي -ئةجنامي ئةو داهيَنانةبوو كة ثيَشرت لة بواري تةلطراف بةدةسيت هيَنابوو لةوةوة
سةرةتاكاني تةلطراف و تةلةفؤني بؤ ساغ بؤوة ئةديسؤن دةلَيَ لةوكاتةي دةنطة دةنطةكم ليَوة
دةهات لة زاري يةكيَك لة ئاميَرةكاني تةلةفؤن ئةم دةنطة دةنطة واي كرد شةثؤلةكاني دةنط
سةري ئةو دةرزيية ثؤآليي ية لة دةستم بضةقيَ .وا ديارة كة ئةديسؤن هةولَي دةدا كة هةر تةقةيةك
يان دةنطيَك لة تةلةفؤن كونيَكي بضووك يان دريَذ لة قورسيَك دروست بكا لة كاغةزي ئةستوور
لةسةر شيَوةي زاراوةي –مؤرس-ي تةلطرايف لة كاتي ئيش كردن طؤراني دةطوت ,ئةو دةنطة
دةنطةي ئةو واي لةسةري ئاميَرة كون كةرةكة دةكرد هةلَ بقؤزيَتةوةو بضتة سةريَ و بيَتة خواريَ ,
واتا ئاميَرةكة بلَندو نوي دةبوو لةو ثةجنةيةم دةضةقي كة قورسة كاغةزيةكة دةسوورِيَين .لةسةر ئةمة
ئةطةر دةنط بتوانيَ ضةند خاليَكي بضووك تؤمار بكا لةسةر ثارضة كاغةزيَك يان هةر ماددةيةكي
ديكة .كةواتة دةبيَ دروست بيَ ريَطايةك بدؤزيتةوة بؤ دووبارة نيشان دانةوةي دةنط بة
تؤماركراوي .ئةديسؤن ئةم ئةزموونةي ئةجنامدا بؤ يةكةم جار لةسةر شريتةك لة كاغةزي تةلطراف
هاواري كرد لة دةوري تةلةفؤنةكة بة ووشةي-هةللؤ ,هةللؤ -ثاشان شريتةكةي دووبارة كردةوة
بةبةسةر داهاتنةوةي دةرزية ثؤواينةكة دييت دةنطةكي بيَ هيَزي طويَ ليَ بوو –هةللؤ ,هةللؤ -لةو
كاتةدا ئةديسؤن طوتي برِيارم دا بة دروست كردني ئاميَريَك زؤر بة ديقةت ئيش بكا .كاتةكي بة
هةظالةكاني خؤم طوت كة ضيم دؤزيوةتةوة طةلَتةيان بةمن دةكرد .ئةوةبوو ضريؤكي داهيَنانةكة بة
تةواوي قةوان لة ئةجنامي تيَرِاضووني دةرزييةك بوو .بةوام ئةديسؤن ضؤن ئةم برية تازةي جيَ
بةجيَ كرد وة ضؤنيش بة كردةوة قةواني دروست كرد؟
رؤذيَك لة رؤذةكاني ثايزي سالَي  0499ئةديسؤن يةكيَك لة يارمةتي دةرةكاني بانط كرد كة
ناوي –جؤن كروسي -بوو جؤرة هيَلكاريةكي داييَ كة بةشةو تةواوي كردبوو هةموو شتيَكي لةسةر
نووسرابوو وة هةموو كارة ثيَويستييةكانيشي لةسةر دياري كرابوو كروسي دةسيت بة تويَذينةوةي ئةو
هيَلكاريةكرد هةولَدانةكةي بؤ جيَ بةجيَ كردني بيَ سوود بوو ئةديسؤن ثيَي طوت ئةمةويَ
داهيَنانيَك بكةم ئاميَرةك دروست كة قسة بكا تؤ ئةم منوونةية جيَ بةجيَ بكة ئةوجا ثيَشانت دةدةم
ض دةبي .كرؤسي بؤ ماوةي  01سي سةعات كاري تيَدا كرد لةو ماوةية نةنووست هةر خةريكي جيَ
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بةجيَ كردني بوو ثاشان ئةديسؤني بانط كرد ئةو ئاميَرةي نيشاندا كة دروسيت كردبوو برييت بوو لة
ئاميَريَكي بضووك لةسةر شةبكة داريَك دامةزرابوو لة شيَكي كانزايي و دةسكيَكي كانزاي –معدني-
راوةستابوون تةماشايان دةكرد بةخويي و ضةند كةسانيَكي تر .يةكةكيان بة ثيَكةنينةوة بة دةنطيَكي
بةرز طوتي ئةم ئاميَرة كارناكا ئةطةر ئةو ئاميَرة كاري كرد ئةمن سندوقةك جغارةت دةدةميَ.
ئةديسؤن بةم قسةيةي ثياوةكة زةردةخةنةيةكي هاتيَ هةلَستا ثارضة تةنةكةيةكي ئةستووري لة
دةرةوةي ئاميَرةكة وةرينا دةسكةكةي سوورِاند و طؤرانيةكي منداآلني طوت بة دةنطيَكي بةرز هةموو
ثياوةكان ثيَكةنني ,ئةديسؤن خؤشي ثيَكةني و دةسكةكةي هيَناوة جيَطةي خؤي ثاش ئةوةي ضةند
ريَكخستنيَكي بؤ ئاميَرةكة كرد دةسكةكةي دووبارة بردةوة ثيَش دةنطي ئةديسؤن و دةنطي
كروسي بة ئاشكرايي لة ئاميَرةكة دةرضوو ئينجا كرؤسي هاواري كرد –اهلل  ...ئاميَرةكة قسة
دةكا -ثياوةكان لة دةورةي ئاميَرةكة دةسوورِانةوة و سةريان سورِمابوو لةم كارة ئةو شةوة بة
تةواوي ئةديسؤن و كرؤسي لة ئةزموونطة مانةوة بةين بةين هةر دووكيان طؤرانيان دةطوت و
فيتةيان ليَ دةدا لة ئاميَرةكة  .ئاميَرةكةش دةنطةكاني دووبارة دةكردةوة بة ووشةو ئاواز قسةي
دةكرد .لة سةعات نؤي بةياني بيَ ئةوةي ئةديسؤن خةوي ضووبيتة ضاوي هةلستا ئاميَرة سةر
سورِهيَنةرةكةي لوولدا و هةلي طرت بردية نووسينطةي طؤظاري زانسيت بة ناوبانط ساينتفك
ئةميَريكاني جيهاني هةر هةندة ئاميَرةكةي لة ثيَش سةرنووسةري طؤظارةكة دانا و كارةكةي بؤ
شرِؤظةكرد ئةم دةنطوباسة وةكو برووسك بالوبؤوة لة نووسينطةكاني رؤذنامةكة ئةديسؤن ئاميَريَكي
دروست كردووة قسة دةكا .هةندةي ثيَ نةضوو خةلَكةكي زؤر لة دةرةوةي نووسينطةي سةرنوسةر
ثةيدابوون ئينجا خةلَكةكةي تر كة زانيان ووردة ووردة دةهاتن بؤ ديتين ئةو ئاميَرة و تاقي
كردنةوةي .بؤ رؤذي داهاتوو هةموو رؤذنامةكان ثيَشوازيان لةم داهيَنانة طةورةية كرد ئةم دةنطوباسة
سةرسورِهيَنةرة بآلوبؤوة لة هةموو وايةكي جيهان  .بة هةزاران نامة ناردرا بؤ ئةديسؤن هةتا
رؤذنامةكان لةبةر زيَدة ثيَ خؤشحالَيان بةم داهيَنانة ناويان لة ئةديسؤن نابوو –سحرباز -وةكو دان
نانيَك بةو كار سةر سورِهيَنةرانةي كة خةلَكي تر نايزاني و تواناي زؤريشي هةية بؤ داهيَنان,
رؤذيَكيان ئةديسؤن برووسكةيةكي لة واشنتؤنةوة ثيَ طةيشت كة يةكيَك لة ئةنداماني ثةرلةماني
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ئةمريكي بانطهيَشيت كردووة بؤ ئةوةي شةويَك واي ئةو مبيَنيَتةوة .ئةندامة بةرزةكاني تري
ثةلةمانيش بانط دةكاتة مالَي خؤي بؤ بينيين ئةم ئاميَرة سةرسورِهيَنةرة بةآلم سةعات نةببووة
يازدةي شةو نيَردراويَك لة كؤشكي سثي هات ثيَي راطةياندن كة سةرؤكي ئةمريكا دةلَيَ -ثيَ
طةورة دةمب ئةطةر ئةديسؤن بيَتة وام بةبيَ دواكةوتن . -ئةديسؤن ئاميَرةكةي لةبن هةنطلي ناو
غاريدا بؤ كؤشكي سثي .دييت سةرؤكي ئةمريكاي ئةوسا –هاليس= ئةوةندة هةوةسي بة ئاميَرةكة
هاتبوو سةعات دوازدةو نيوي شةو ضوو خيَزانةكةي خؤي لة ذووري نووسنت بانط كرد كة ئةم ئاميَرة
ببيين .كة ئاميَريَكة لة هةموو ئاميَران زياتر مرؤظ تووشي سةرسورِمان دةكا .لة سالَي  0494و
ساآلني ثاش ئةو ئةديسؤن ثيَش بيين ئةوةي كرد كة ئةم ئاميَرةي قةوان لة ثاشةرِؤذدا بة شيَوةيةكي
زؤر بةربآلو بةكاردةهيَندريَ بؤ تؤماركردني دةنطةكان و مؤسيقاو بةلَكو هةندةجار شويَين مامؤستاش
دةطريَتةوة ئةم ئاميَرة طؤراني بؤ مندالَ دةلَيَ هةتا خةوي ليَ بكةويَ وةكو بة كوردي دةلَيَ –واية
وايةت بؤ دةكةم تاكو خةوبت باتةوة -وةكاتي دةم ذميَرمان ثيَ دةلَيَ و بانطمان دةكا بؤ نان
خواردن وة كاتي تةواوبووني ئيش كردمنان ثيَ دةلَيَ :وةكو تؤمار كاريَك بؤ خيَزان نرخيَكي
طةورةي دةبيَ .دةنطي ئةو كةسانةمان بؤ تؤمار دةكةن كة خؤمشان دةويَن و زؤر رووداوي خؤشي
و بامشان بةبري دةهيَننةوة دةبيتة هؤي دروست كردني ضةند ئاميَريَك بؤ منداآلن كة قسة دةكا و ثيَ
دةكةني و دةطرييَ و طؤراني دةلَيَ و دروست كردني ضةند ئاميَريَك لةسةر شيَوةي سةط دةحةثيَ و
ثشلة دةمياويَينَ و شيَر دةنةرِيَينَ و كة لة شيَر دةقووقيَينَ و بانط دةدا .وة دةنطي ثياواني طةورة
تؤمار دةكا بؤ ئةوةي نةوةكاني دوا رؤذ طويَ لة دوانةكانيان بطرن و قسةكانيان ببيسن بةمةيان
ئةركيَكي طةورة لة مةيداني ثةروةردة جيَ بةجيَ دةكا ,بة تايبةتي بؤ ثاراستين زمانةكان و
فيَربوونيان ئةديسؤن هةر بةردةوام بوو لة ضاكسازي كردن بؤ ئاميَرةكةي و شيت تازةي بؤ زياد
دةكرد هةتا سالَي  0444لةم بوارةدا  08شةست و ثيَنج جؤرة ضاكسازي لةسةركرد هةر لةم
سالَةدا ئةو ئاميَرة ناردراية بةريتانيا بؤ ئةوةي ثيَشكةشي جةماوةر بكريَ و منايش كردني
بةشيَوةيةكي تايبةتي و طشيت .لة ثيشاندانيَكي تايبةتي بؤ ئةو ئاميَرة خةلَكةكة طويَ يان داية
دةنطي ئةديسؤن كة سةوام و ستايش بؤ طةلي بةريتانيا دةنيَريَ و وة لة منايشيَكي طشتيدا بةند –
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قةصيدة-يةك خويَندرايةوة هي شاعرييَكي ئةمريكي بوو كة لة شويَنيَك قسةي كردبوو سيَ هةزار ميل
دوور بوو بؤي تؤماركرابوو  .سياسةت مةداري ئينطليزي بة ناوبانط –طالدستون -زؤر كةيفي بةو
قةسيدةية هات كة ئةم شاعرية خويَندبوويةوةو ئةديسؤن بؤي تؤماركردبوو وةراشي ليَ ببوو .ئةديسؤن
داواي لة طالدستون كرد ووتةيةك ثيَشكةش بة نةوةكاني ئيَستاو دوا رؤذ بكات هةتا بؤي تؤمار كات
طالدستون زؤر خؤشحالَي خؤي دةبرِي بؤ ئةو داواية ووتةيةكي تؤماركرد تيايدا سوثاسي ئةديسؤن و
داهيَنانةكةي كرد و طوتي ئةم شةو كة ضاوم بةم داهيَنانة سةرسورِهيَنةرة كةوت زؤر سوودم ليَ
وةرطرت و لة هةموو شةوةكاني ذيامن ثيَ خؤشرت بوو .ئةديسؤن هةلَستا بة منايش كردني قةوان –
حاكي -لة بةرلني سالَي  0444ئيمثراتؤري ئةلَمانيا كة ئةم ئاميَرةيان بؤ هيَنا زؤر طرنطي ثيَدا
داواي كرد ئةو ئاميَرة ليَك هةلَبةوةشيَتةوة وة دووبارة تيَكي بيَخنةوة لة ثيَش خؤي بؤ ئةوةي تيَ بطا
لةسةر ض بنةمايةكي زانسيت داندراوة.

ئةديسؤن جيهان رؤناك دةكاتةوة
كارطةي ئةديسؤن لة منلوثارك بووة جيَطايةك بةنهيَنييةكان دةورةدرابوو بزانني ضيرتي ليَ دروست
دةكريَ لة ثاشةرؤذ ئةم داهيَنةرة بةرزة بةشيَوةيةكي ئاسايي لة  04سةعات هةتا  21سةعات كاري
دةكرد لة رؤذيَكدا طوماني تيانية كة ئةم كارة ضرِوثرِة شتيَكي ليَ دروست دةبيَ لة حوزةيراني
سالَي  0494زايين ضووة كيلطةيةك لة رؤذئاواي ووآلتة يةكطرتووةكاني ئةمريكا بؤ حةسانةوة ثاش
ماندوو بوونيَكي زؤر دوو مانط لةويَ مايةوة .لةو ساتةدا جيَطةي ريَزطرتين هةموووايةك بوو بة هةلي
زاني كةلة طةلَ ضةند زانايةك بضيَ تةماشاي رؤذبكات لة كاتي طرياني  .سةري سورِما لةوةي كة
ئةو زانايانة ثشت بة رةنووس-رقم -دةبةسنت لةم كارةياندا ,زؤر كةيفيشي ثيَ هات كة ئةو زانايانة
ئاميَريَك بة كاردةهيَنن بؤ زانيين كةمرتين بةراوورد لة طةرمايي و شيَ بةرزبوونةوة كة ئةديسؤن خؤي
ئةو ئاميَرةي داهيَنابوو ثيَيان دةطوت تاسيمةتر -لةم طةشتةي طةرِايةوة زؤر ثيَ نةضوو خةريكي
كاريَكي تر بوو ئةويش دابةش كردني تةزووي كارةبا بوو ئةوةشيان بة ناردني ضةند تةليَك نةك
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هةردوو تةل بؤ ئةوةي  0سيَ ضوار طلوثي بضووك دابطريسيَين لةيةك سةرضاوة  .ئةديسؤن ئاماجني
ئةوة بوو جؤريَكي تازة لة رووناكي ثيَشكةش هةموو جيهان بكات .زؤر زاناياني تر لة ئةوروثا
خةريكي بةدي هيَناني ئةم ئاماجنة بوون بةآلم بيَ سوود بوو لة ئينطلرتا زؤر شت جيَ بةجيَ كرابوو
دةربارةي كارةبا و رؤناك كردنةوة لة نيَوان ساآلني  0401-0417سةرةتايةك دؤزرايةوة ئةويش
سةرةتاي رؤناكي بة كةوان بوو الضوء املقوس ئةوةشيان ضرايةكي طةورةبوو تيشكةكي زؤر بة هيَزي
ليَ دةردةضوو وة لة سالَي  0100فاراداي سةرةتاي ئاميَري مةقناتيس كراو .مبداْ اوالة املغنطة-
ي دروست كردبوو ثرووشكي كارةبايي ليَ دةردةضوو كة غازي هةلَدةطريساند و مةكينةي بة نةفت
كار ثيَ كراوي هةلَدةكرد و دةسوورِاند .وة لة سالَي  0181منوونةيةكي سةرةتايي بؤ طلَؤثي
كارةبايي دروست كرا بةآلم هةريةك لةم داهيَنانةي سةرةوة كةلكيَكي واي نةبوو لة رووي
ثراكتيكةوة –التطبيق العملي – لةطةلَ ئةو سةرةتا زانستييانةي كة تيايدا بةكار هاتبوو زؤر زؤر بةنرخ
بوون بؤ هةموو ئةو كةسانةي دةيانةويست ووزةي كارةبايي دابةش بكةن لة سالَي  0198ئةو
طلَؤثة كةوانةيي يانةي تيشكةكي بة هيَزي هةبوو لة داهيَناني –شارلزبراش -بوو كة ئةويش
هاووواتيةكي ئةمريكي بوو بؤ رؤناك كردنةوةي شةقامةكان بةكاردةهات لة زؤر شارةكاني ئةمريكا
ئةم طلؤثانة زؤر زؤر طةش بوون و دةنطةكيان ليَوة دةهات هةندةشي ثيَ نةدةضوو دةسووتان
تيشكةكانيشيان ئةوةندة بة هيَزبوو ضاولةبةري هةلَ نةدةهات لة سالَي  0191ئةديسؤن هةلستا بؤ
سةليَداني ضةند شاريَك كة ئةم جؤرة طلؤثانةي تيَدابوو  .ضةند لةم طلؤثانةيان بة دياري بؤ ئةديسؤن
هيَنا لةطةلَ مةكينةيان بؤ ئةوةي ئةديسؤن كارطةكةي لة منلوبارك ثيَ رؤناك بكاتةوة ئةديسؤن زؤر
طرنطي بةم طلؤثانةدا ثاش طةرِانةوةي لةم طةشتة شةديسؤن هةموو كاتيَكي خؤي تةرخان كرد بؤ
زانيين شيت زياتر دةربارةي غازو روناك كردنةوة بة غاز  .لةو ساتانةدا مالَةكان بة غاز رؤناك
دةكرانةوة ئةم غازةش لة هةلَمي رةذووي بةردين دةردةضوو هةتا ئيَستاش بةكارديَ بؤ طةرم
كردنةوةي ذوورةكان و ضيَشت ليَ نان لة مالَةكان .ئةديسؤن نةي دةويست رؤناكي زؤر بة هيَز
بةرِيَطةي طلؤثة كةوانةييةكان دروست بكات بةرؤناكييةكي كةم لة ريَطةي دابةش كردني ووزةي
كارةبا لةوةش دلَ نيابوو هةرضي بة هؤي غاز دروست بكريَ دةتوانريَ بةريَطايةكي باشرتيش بة
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هؤي كارةبا دروست بكريَ .بةآلم ئةزموونةكاني ئةديسؤن ثارةيةكي زؤري دةويست ئةم بابةتةي
شرؤظةكرد بؤ ضةند كةسانيَكي دةولَةمةند رةزامةنديان ثيشاندا كة حةفتانة كؤذمةيةك ثارةي بدةنيَ
ئةم كارة بةردةوام بوو هةتا ئةو ثارةي لةواني وةرطرتبوو طةيشتة  41111ضل هةزار دؤوار خاوةن
ثارةكان لةم بارةيةوة هةنديَك دوو دلَ بوون بةآلم تواني رازيان بكاو كاريان تيَ بكا كة دلَنياية
سةركةوتن بة دةست ديَينَ باشرتين بةلَطةش ئةوةبوو كة ثيَي دةطؤتن لة سةركارةكة برِؤين ضاكرتة
نةك رابوةستني و هةموو ئةو ثارةي كة خةرجيش كراوة بة خؤرِايي بضيَ .لةو كاتة ناسكانةدا زؤر
دياردةي وروذيَنةر لة ئةزموونطةي ئةديسؤن دةديرتا باتريةكان طؤسكةي ثرِ لة ماددةي كيمياوي و
ئاميَرةكاني لةسةريةك كةلةك بوو كة لةسةر عارد داندرابوون ,لةطةلَ ثةجنا مرؤظ كة كاريان دةكرد
لة ثيَش ميَزةكان كة ئةزموونيان بةجيَ دةطةياند بؤ ماوةيةكي دوورو دريَذ بيَ ئةوةي بزانن نووسنت
ضي ية .ئةديسؤن خؤشي لة ناوةندي ئةو سوثاية كاري دةكرد كة برِوايان بة ئةو هةبوو هةزاران
ئةزمونيان جيَ بةجيَ كرد بةآلم سةركةوتوو نةبوو ئةديسؤن خؤشي لةسةر كورسييةكي داري رةق
دادةنيشت بةين بةين ثشيية خةويَكي دةكردو هةلَدةستاوة بؤ ئةوةي ئازايانةتر كارةكان بةجيَ
بطةيين .زؤرجار وادةبوو هةموو ئةوانةي كاريان لةطةلَ دةكرد راي دةطرتن لة ئيش كردن بؤ ئةوةي
وايان ليَ بكا طويَ بطرنة ضةند ئاوازيَكي كؤني مؤسيقا ئةم ئةزموونانة شةو و رؤذ بةردةوام بوو
بةبيَ راوةستان كاري دةكرد .بة فووكةي شووشة شووشةيةكي دروست كرد لةسةر شيَوةي ثياز بةآلم
هةواي تيابوو ئةديسؤن دييت ناخؤشيةكة لةوةداية ئةو تيَلة باريكانةي ناو ئةو شووشةية كة لة شيَوةي
ثيازة  .ثاشان بريةكي بؤ هات كة ئةم شووشةية بة تالَ بكا لة هةواو داي خبا .ثاش ئةوةي ئةم
كارةي ئةجنام دا تواني بة هؤي تيلةكي ثالتينيوم كة لة ناو ئةم شووشةي ضةسثاند رؤناكيةك ثةيدا
بكا هةندةي  20-بيست و ثيَنج مؤمي داطريساو روناكي بدا .بةآلم كة هيَزةكة دةطةيشتة ضوارمؤم
ئةم تيَالنة دةتاوانةوة ئةو جارةي تيَلةكي بةكاردةهيَنا لة كاربؤن دروست كرابوو ئةوةشيان لة رؤذي
 0197-01-20ئةو رؤذة رؤذيَكي طةورة بوو بؤ ئةديسؤن و ئةو ثياوانةي كاريان لةطةلَ دةكرد.
شةةشةكة ئامادةبوو بةآلم تيَلي يةكةم و دووةم و سيَ يةم شكان لة كاتي قايم كردني تيَلي ضوارةم
شةو درةنط داهات شووشةكةي بة تالَ كرد لة هةواو داي خست ثاشان كارةباي بؤ ضوو خةلَكةكة
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ضاويان رؤن بؤوة بةروناكيةك كة ماوةيةكي زؤر بوو ضاوةرِوانيان دةكرد بةم جؤرة ئةديسؤن ئةوةي
خةلَك بة موستةحيلي دةزاني هيَناية دي ووزةي كارةباي بةم جؤرة دابةش كرد بؤ رؤناك كردنةوة.
ئةم شووشةية يان ئةم طلَؤثة بؤ ماوةي  40ضل و ثيَنج سةعات دةوامي كرد .ئةديسؤن طوتي مادام
ئةوةندة دةوامي كرد دةتواني ماوةكة بكاتة  011سةد سةعات بةم جؤرة سيَ رؤذ كة ئةزموونةكان
تةواو بوو بيَ ئةوةي كةسيَك لةم ئةزمونطةية ضاوي بضيَتة خةو .ثاشان ئةديسؤن راوةستا دةميَك
تةماشاي يةك لة طةورة ياريدةدةرةكاني خؤي كرد دةسيت لةسةر شاني دانا ثاشان خؤي
سوورِاندةوة لة ئةزموونطة ضووة دةرةوة وة هةمووشيان دليان ثرِ لة خؤشي و باوةرِ بة خؤكردن بوو.
ضرايةكيان لة دةرةوةي منلوثارك هةلَواسرابوون لةسةر ضةند تيَليَك بؤ مةبةسيت تاقي كردنةوة دةنط
و باسةكة بآلوبؤوة بة هؤي رؤذنامةكان ئةديسؤن ئةوةي كة نةدةكرا كردي ئينجا خةلَكانيَك هةبوون
باوةرِيان دةكرد هةش بوو باوةرِي نةدةكرد لةبةر ئةوة ئةديسؤن برِياريدا منايشيَك بؤ جةماوةر
بكات .بؤ ئةوةي هيض طومانيان نةميَينَ و هةتا هةتاية ئةو رووداوة طةورةيةش لة شةوي سةري سالَي
 0197ئةو منايشة بةردةوام بوو بةدريَذايي ئةو شةوة هةتا بةياني رؤذي  0111-0-0خةلَكةكي
زؤر ئامادةي ئةم ئاهةنطة بوون كة ذمارةيان زياتر لة  01لة سي هةزار كةس دةبوو ئةو طلؤثانةي
بة دارةكانةوة وةكرابوون بةتيشكةكةيان ثيَشوازيان لةم خةلَكة دةكرد لة نيَوان ئةوانةي كة هاتبوونة
ئةم ئاهةنطةش طةورة ثياوان بوون لة مامؤستاياني زانكؤ ,ثياواني كاربوون ئةوانةي كة ثاش ئةم
ئاهةنطة دةنطوباسي سةركةوتين ئةو داهيَنانةيان بآلوكردةوة كة داهيَنةري طةورة ئةديسؤن هيَناية
بةرهةم لة ناو هةموو كؤرِو طرووثيَك دا ثاش ئةم سةركةوتنة بريي ئةوةي كردةوة كة تيَليَك بدؤزيَتةوة
زؤر دةوام بكات ئةديسؤن خةلَكانيَكي زؤري نارد بؤ واية جؤر بةجؤرةكاني جيهان دييت يةكيَك لة
زاناكان دةنطوباسي رووةكي حةيزةراني لةسةر ليَوارةكاني رووباري ئةمازؤن لة بةرازيل ثيَ
راطةياند .زؤريان لةم رووةكة بؤ ئةم داهيَنةرة هيَنا هةتا تواني تيَل لةم رووةكة دروست بكات بؤ
ساآلنيَكي زؤر بةآلم ئةديسؤن سةدان جؤر لة مادةكاني تاقي كردةوة  .وة باوةري بة خؤي هةبوو لة
ئةزموونطةي كيمياوي تيَلةكي لةمة باشرت دروست بكات .ثاشي ضةند سالَيَك سةركةوتوو بوو كة
تيَلةكي باريك لة تيَكةلةيةكي دروست كراو لة هةنديَ رووةكي كة لةسةر شيَوةي ليفكةبوو دروست
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بكات .وة هةتا ئيَستاش ئةم تيَكةلَةية بةكارديَ لةم رؤذانةشدا كة ئيَمة تيايدا دةذين كة لة سالَي
 2112زايين ية  .بةآلم ئةم تيَالنة لة ناو كيفةكي داية لة كانزاي تةنطسنت كة بة هيَزترة لة
كاربؤن و زياتريش بةرطةي طةرمايي رؤناكي دةطريَت ئةم تيَكةلَةية هةبوو هةرضةندة داهيَنةرةكة
نازاندريَ كيَ ية هةروةكو دياردةي برووسك نةيان دةزاني دياردةيةكي كارةبايي ية بةلَكو وايان
وابوو شتيَكة رق و قينةي خوداوةند دةر برِي يةكةم كةس كة ناوي لةم هيَزة سيحراوية نا مةبةست
ناوي كارةبا دكتؤريَك بوو لة دكتؤرةكاني شاذن –اليزابيَت -لة بةريتانيا لة نيوةي دووةمي سةدةي
شازدةم ئةو دكتؤرةش ئةم ووشةيةي لة ووشةيةكي يؤناني وةرطرتووة –ئةلكرتون -كة بة واتاي
كارةباية لة كاتي ئةم دكتؤرةوة كة هةبووةو زاناكان هةموويان لة هةموو وايةكي جيهان هةولَ
دةدةن بزانن ئةم هيَزة ضي ية و ريَطاي بةكارهيَناني ضؤنة ئةديسؤن ويسيت كارطةيةكي طةورة
دروست بكات بؤ وةدةست هيَناني كارةبا بةآلم ئةمةيان ئةوةي دةويست كة ئاميَرةكان ثةرةي ثيَ
بدريَ ضونكة لةو كاتة مةكينةي زؤر طةورة نةبوو كة بة هيَزةكي زؤر بسوورِيَ هةتا ئةندازيارةكان
دةيان طوت زؤر زةمحةتة بتوانريَ مةكينةي وةها طةورة دروست بكريَ كة ئةديسؤن دةيةويَ و باسي
دةكا ئةديسؤن خؤشي زؤر لة مةكينةكاني تاقي كردةوة ثيَش ئةوةي بطاتة ئةو ئاماجنةي كة دروست
كردني مةكينةيةك بوو ئاماجنةكاني ئةوي دةثيَكا لةو كاتة فةرماني دةركرد كة كار بةردةوام بيَ
شةو و رؤذ بؤ بةدةست هيَناني ضةند مةكينةيةكي تري لةم بابةتة برووسكة لة هةموو وايةك بؤ
ئةديسؤن دةناردرا داوايان ليَ دةكرد دةيانطؤت –وةرة شارةكامنان رؤناك بكةوة .-بةآلم ويسيت
ثيَشان ئةو مةكينانة لة منلوبارك تاقي بكاتةوة لةو ساتةدا هةلَستا بة هةلَكةندني ضةند قؤرتيَك كة
تيَلي لة ناو دريَذ كردبوو تيَلة كانيش لة ناو بؤرِي دابوون .بةرِيَطاي ئةو تيَالنةوة شويَنةكة كارةباي
د ةدريَيتَ هةر بة خؤي بؤريةكاني دةثشكين .كاتةكي ئةو كارنة هةمووي جيَ بةجيَ كران لة شةوي
شةمووي ريَكةوتي  4ئةيلولي سالَي  0112شاري منلوبارك تيشكي طلؤثةكاني كارةبا هةموو ئةو
شارةي رؤناك كردةوة ئةم كارطةية هةشت سةعات بةبيَ راوةستان كاري دةكرد .تةنيا بؤيةك جار
رادةوةستا ئةويش بؤ ماوةيةكي كةم لةو كاتةدا ئةديسؤن برييَكي بؤ هات كة ضةند ويَستطةيةكي
سةرةكي دروست بكات بؤ ووزةي كارةبا بةآلم جيَ بةجيَ كردني ئةو كارة بة مليؤنان دؤواري
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دةويست لةبةر ئةمة كؤمثانيايةك دروست بوو ناويان ليَ نا كؤمثانياي ئةديسؤني بؤ رؤناك كردنةوة
بة هؤي كارةبا لة نيويورك -شركة ئةديسؤن لالضاءة الكهربائية يف نيويورك -بةسةرمايةي يةك
مليؤن دؤوار فةرماني ئةوةبوو كارةبا بداتة نيويورك بؤ رؤناكي و طةرمي و ووزة .ئةديسؤن دةسيت
كرد بة دروست كردني مةكينةي كارةبا و دروست كردني دينةمؤ -ئةو هيَزةي لة مةكينةي بة هةلَم
كاركردوو يان بة نةوت كاركردوو يان ئةو هيَزةي لة تاظطة دروست ئةبيَ ئةيكاتة كارةبا .ئاسان
نةبوو خةلَكي رازي بكا كة ثارةبدةن بؤ جيَ بةجيَ كردني ئةديسؤن هةلَستا بة خؤي ثارةي
قةرزكرد لة برادةراني وة زؤر ئةو بةشانةي كة هةي بوو لة كؤمثانيةكاني تايبةتي ئةم بةشانة –سهم-
بفرؤشيَ  .ثاش ئةوة هةلستا بة دروست كردني ضةند ويَستةطةيةك لة شاري ميالنؤ لة ئيتاليا و بةرلني
و لة شاري سانتياطؤ لة شيلي لةو كاتة كورتانةي كة ئةو دادةنيشت بؤ حةسانةوة ئةديسؤن لة
زةويةكاني منلوبارك يةكةم شةمةندةفةري دروست كرد كة بةكارةبا كاري دةكرد.

سينةمةي قسةكةر
السينما الناطقة
ئةو ضةند سالَةي نيَوان سالَي  0498هةتا شةرِي جيهاني يةكةم ئةديسؤن ضاآلكيةكي لة ويَنة
بةردةري ثيشاندا .ئةو داهيَنانةي ئةو كردي لةطةلَ ئةو تاقي كردنةوانةي ئةو بةشيَكي زؤري
وايةنةكاني ذياني مرؤظي طرتةوة لة سالَي  0448ذني يةكةمي كؤضي دوايي كرد ,كة  0سيَ
مندالَيشي ليَ هةبوو بؤ جاري دووةم ذني هيَناوة لة سالَي  0440زايين لةبةر فرةوان بووني
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كارةكاني ناضاربوو لة منلوبارك بطوازيَتةوة بؤ ويَست ئؤرةنج .بؤ تاقيطاي فرةوانرتو تازةتر لةو
تاقيطايانةدا داهيَنانةكاني ثاشاني ئةديسؤني تيَدا ئةجنامدرا .لة سالَي  0447رووي لة ثاريس كرد
و كضة طةورةكةشي لةطةلَ خؤي برد بؤ سةرداني ثيشانطاي ثاريسي طةورة .ئةو وايةنةى بؤ
داهيَنانةكاني ئةديسؤن تةرخان كرابوو  0\0سيَ يةكي ئةو ثانتاييةي طرتبؤوة كة بؤ ئةمريكا
تةرخان كرابوو وة بةشي زؤري تةماشةكةراني بؤ خؤي رادةكيَشا لةو شويَنةي بؤ داهيَنانةكاني
ئةديسؤن تةرخان كرابوو طلؤثةكي كارةبايي طةورةي ليَ داندرابوو كة بةرزاييةكةي  81ثيَ بوو
لةسةر سةكوةكيان دانابوو ثانتاييةكةي  21ثيَ ضوار طؤشة دةبوو بةوام ئةوةي بؤ قةوان داندرابوو
حاكي خةلَكةكي زؤري لة تةماشةوانان بؤ خؤي رادةكيَشا طويَيان دةداية ئةو ئاميَرةي ئةديسؤن داي
هيَنابوو بة هةموو زمانيَكي قسةي دةكرد .لةو كاتةي ئةديسؤن طةرِايةوة ئةمريكا بة هةوةس و
خؤشييةكي زؤر ثيَشوازي كرا يةكسةر ضووة شويَين كاركردني خؤي ثاش ئةوةي ئاميَري قسةكردني
داهيَنا وةكو بامسان كرد ,ئيَستا دةيةويَ ضةند ويَنةيةك دروست بكا كة جبووليَنةوة  .بةبريكردنةوة
تيذةكةي خؤي طةيشتة ئةو ئةجنامةي ئةطةر هاتوو ذمارةيةك لةو ويَنةمان طرت بؤ شتيَك كة
دةجووليَتةوة بةرِيَذةي  08ثازدة جار لةيةك خوردكةدا –ثانية -دةتوانريَ هةمان جوووانةوةي شتة
ئةصليةكة ثيشان بدا ئةطةر بةخيَرايي يةكي ميكانيكي تةواو جبووليَندريَتةوة دةيةويَ شتيَك بؤ ضاو
دروست بكات ئةوةي ثيَشرت بؤ طويَي دروست كرد كة قةوان بوو .ئةو تاقي كردنةوانةي كة كردي
لةسةر شةثؤلةكاني دةنط بةو هيوايةي رؤذةك لة رؤذان كؤيان بكاتةوة لة كؤكردنةوةي دةنط و ئةو
ويَنانةي كة دةجووليَن .لةيةك ساتدا زؤر لة داهيَنةرةكان لة ساآلني ثيَشرت هةولياندابوو لةو ثةجنا
سالَةي رابردوو كة ويَنةي جووواو دروست بكةن بةآلم نةطةيشتبوونة هيض ئةجناميَك .ويَنةطرتن بةخؤي
دوو فرةنسي دايان هيَنا لة سالَي  0107داهيَنةريَكي تري ئينطليزي زؤر ثيَشي خست و شيت تازةي
تياكرد لة سالَي  0181- 0101يةك لة فرةنسيةكان تواني ويَنةي ضةند ئةسثيَك دروست بكات
لة كاتي غاردان وة لة سالَي  0184زانايةكي فرةنسي داهيَنانيَكي تازةي داهيَنا بؤ ضةند
ويَنةيةكي جوووايةوة بةآلم ئةو داهيَنانةي هةر هيَلكاري بوو –تصميم بوو لةسةر كاغةز .وة لة سالَي
 0117ئيستمان داهيَنانيَكي تازةي داهيَنا كة برييت بوو لة فليمةكاني ثيَضراوةي فؤتؤطرايف –
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لفافات اوافالم الفوتوغرافية -ليَرةدا ئةديسؤن هاتة سةر ئةو باوةرِةي كة دةتوانيَ شتيَكي لةم بابةتة
لة داهيَنانةكةي دروست بكات  .كة ثيَشرت نةكرابيَ .ئةم بابةتةي لةطةلَ ئيستمان وورووذاندن و
قسةيان لةسةر كرد .لةو باوةرِةدابوو ئةطةر بتوانيَ فليمةكي جوووايةوة دابهيَين لة كامريادا ئةوةي
دةميينَ زؤر ئاسانة لةو كاتةدا تةنيا شاشةيةكي سثي ثيَ دةويَ كة ويَنةكةي لةسةر ثيشان بدريَ و
ئاميَريَكيش بؤ طةورةكردني ويَنةكان و لةطةلَ ئاميَريَكي تر تيشكةكي بةهيَز وةك –بالجكتؤر-
باويَتة سةر ويَنةكان بؤ ئةوةي لةسةر شاشةكة ويَنةكان بة ديار بكةون .ليَرةدا ئيستمان برِياريدا كة
ئةديسؤن وةآلمي زؤر ثرسياري دايةوة كة زؤر طرنط بوو لة هاويين سالَي  0117ئةديسؤن كامرياي
ويَنةطرتين ويَنةي جوووايةوةي داهيَنا وة لة سالَي  0170ئةو ئاميَرةشي داهيَنا كة تيشك دةخاتة
سةر ويَنةكان بؤ ئةوةي لةسةر شاشةي سثي بة ديار بكةون .لة حةوشةي تاقيطاكةي خؤي يةكةم
خانووي سينماي دروست كرد خانووةكةشي برييت بوو لة خانويَك كة لة دار دروست كرابوو لةطةلَ
ساثيتةيةك بلَند و نوي دةبوو لةم خانوةيدا زؤر دميةني جؤراوجؤري ثيشاندا كة خةلكةكة لة كاتي
بينيين سةريان سورِمابوو بةم شيَوة سةرةتايية دةسيت ثيَ كرد ثاشان ئةم ثيشةسازية بووة
ثيشةسازيةك هةموو جيهاني طرتةوة وة لة هةموو هؤيةكي كات رابواردن سادة و خؤشرت بوو لة
جيهان.

شةرِي جيهاني يةكةم دوارؤذةكاني ئةديسؤن
سةرةتاي سةدةي بيستةم زؤر داهيَناني تازةي بة خؤوة ديت لة هةموويان طرنطرت داهيَنان و دروست
كردني فرِؤكة و ئؤتؤمبيل و راديؤ بوو .ئةديسؤن بةخؤي ضةند تاقي كردنةوةيةكي كرد لةسةر
دروست كردني فرؤكةي –هةليكؤثتةر بةآلم خؤي و يةك لة ياريدة دةرةكاني تووشي لةش سووتان
هاتن لةو كاتةي تاقي كردنةوةيان لةسةر مةكينةي فرؤكةكة دةكرد بؤييَ وازي ليَ هيَنا بةآلم
داهيَنانةكاني ئةديسؤن زؤر ثيَويست بوون بؤ دروست كردني فرِؤكة و ئؤتؤمبيل و راديؤ .وةكو
دينةمؤي دةرهيَنةري كارةبا –موليدة كهربائي -وة طلؤثي كارةبايي و ثاتري و تةلطراف و بيَ تةل
ئةديسؤن زؤر طرنطي دا بة ئؤتؤمبيل .كة برييت بوو لة عارةبانةيةك كة ئةسث راي ناكيَشيَ طرنطي
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ثيَ دانةكةي زؤر زيادي كرد كة لةطةلَ ئةندازياري طةنج ئةويش ناوبانطي دةركردبوو لة هةموو
وايةكي جيهان كة ناوي –هةنري فؤرد بوو -باسي دروست كردني ثاتريان دةكرد قسةكةشيان
لةسةر ئةوةبوو كة ثاتري يةك بدؤزنةوة تايبةت بيَ بة ئؤتؤمبيَل .ضونكة باتري لةو ساتةدا زؤر قورس
بوو هةلَ نةدةطريا بة زةمحةت نةبيَ ئةديسؤن زؤر كةيفي بةو مةكينةية دةهات كة فؤرد دروسيت
كردبوو كة بة نةوت ئيشي دةكرد بيَ ئةوةي هةلَم يان دووكةلَ دروست بكات لة ئةجنامي
كؤبوونةوةي ئةو دوو داهيَنةرة طةورةية ئةوةبوو ئةديسؤن رووي كردة ئةوةي كة ثاتريةك بؤ ئؤتؤمبيل
دروست بكات .ثاش كارليَكردني ضةند سالَيَك بؤ ئةو مةبةستة تواني ئةم جؤرة ثاترية دروست بكات
كة بةكةلَك ئؤتؤمبيل بيَت ثةجنا تاقي كردنةوةي كرد بؤ طةيشنت بةم ئاماجنة لة ماوةي دةسالَ
كاري كرد و  0سيض مليؤن دؤواريش ثارةي ليَ خةرج كرا .ئةو ثاتريةي ئةديسؤن دروسيت كرد لة
هةموو وايةكي ئةمريكا بةكار دةهات بؤ ئؤتؤمبيلي باركردن –سيارات الشحن -و ئؤتؤمبيلي
طواستنةوةي ئادةميزاد-نفرات -وة بؤ ئاميَرةكاني ئاماذةكردن لة ويَستطةي شةمةندةفةر وة بؤ
رؤناك كردنةوةي ئةو شويَنانةي كارةباي ليَ ني ية .هةتا بؤ رؤناك كردنةوةي ذيَر ئاوةكانيش –
الغواصات -هةروةها ئةديسؤن زؤر تاقي كردنةوةي كرد لةسةر بيَ تةل-واسلكي -طةيشتة
دؤزينةوةي زؤر شيت طرنط لةم بابةتة لةو كاتةش بوو ماركؤني زاناي ئيتالي لة سالَي  0470داني
بةوة دانا كة ئةديسؤن سةركردةي تةلطراف و بيَ تةلة .ئةديسؤن هةموو داهيَنانةكاني خؤي فرؤشتة
ماركؤني ئةديسؤن تةماشاي كرد بةرهةمهيَناني كانزاي ئاسن –معدن احلديد -لة هةموو
ثيَويستييةكاني ثيَويست ترة بؤ ثيشةسازيةكاني ئةمريكا ئةطةر بتوانريَ بة ئاسان بةرهةم بهيَندريَ
سوودةكي زؤر طةورة بة ئةمريكا دةطةيةنيَ ثيَش شةرِي جيهاني يةكةم كارطةيةكي دروست كرد كة
طاشةبةردي طةورة بهارِيَ ثاشان هيَزةكي مةقناتيسي كارةبايي ئاراستةي ئةم هوردكراوة دةكرد
ئاسنة خاوةكةي تاقي كردنةوةي يةكةم سةركةوتنيَكي باشي بةدةست هيَنا لة رودايلند-زياتر لة
هةزار تةن ئاسين بةرهةم هيَنا بة كاتيَكي زؤر كةم .ثاشان ئةديسؤن بريي لةوة كردةوة ماددةيةك
بؤ خانوو دروست كردن بيَنيَتة بةرهةم كة ئةويش –باتؤن-ة هيواي ئةوةي دةخواست لةم ماددةية
خانووي هةرزان و باش بؤ كريَكاران دروست بكات .هةلَستا ضةند قالبيَكي داهيَنا كة لة ئاسن
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دروست كرابوو ئةو باتؤنةي لة ناوي دادةريَذندرا ضوار رؤذ ليَي دةطةرِان بؤ ئةوةي قايم بيَ  .ثاشان
قالَبةكان دةكرانةوة .دةت ديت خانويَكي تازةي ليَ هاتة كاية كة برييت بوو لة يةك ثارضة بة ديوارو
ساثيتة و ثةيذةوة لة ثاشان ئةديسؤن هةلستا بة ضاكسازي كردن بؤ بؤريةكاني تيشكي ئيَكس -اشعة
اكس -ثاشان ئاميَريَكي دروست كرد كة بة مةكينةيةكي كارةبايي كاري دةكرد ثيَيان دةطوت
ئاميَري ثرِكردن –اوامالء -وة لةسالَي  0702سينماي قةسةكةري داهيَنا لةو كاتةي شةرِي جيهاني
يةكةم دةسيت ثيَ كرد لة  0704-9-21ئةديسؤنيان بانط كرد بؤ ريَكخستين ثيشةسازيةكان و
زانست لة ئةمريكا بؤ ئةوةي بتوانن بةرو رووي كارة خةتةرناكةكان ببنةوة .بةآلم قبوولَي نةكرد
ئاميَري شةرِدروست بكا لةو كاتة نةبيَ كة نيشتمان ثيَويسيت ثيَ بيَ ثاش ئةوةي ئةمريكا بةشداري
شةرِي كرد لة  8نيساني سالَي  0709ئةديسؤن بووة ئةفسةريَكي دةريايي لةطةلَ كةشتيية
جةنطييةكان و ذيَر ئاوةكاندابوو كة تةمةنيشي ئةو كات  91حةفتا سالَ بوو بؤ ئةوةي هةر
ئاستةنطيَك بيَتة ثيَشيان ضارةي بكات ليَرةدا هيَلكاريةكي دانا –تصميم – بؤ ثاراستين كةشتيية
جةنطيةكان و ذيَر دةرياكان لة هيَرشي دوذمن رزطاريان بكات .زؤر تاقي كردنةوةشي كرد كة
تؤرِي تةلةفؤن دروست بكات بؤ كةشتيةكان و بؤ ئةوةي لة مني -الغام -بيان ثاريَزي وة
بةكارهيَناني تيشكي كارةبايي بة هيَز –بالجكتؤر -لة ذيَر دةريا لةو ماوةي كة لةو بوارة كاري
دةكرد  40ضل و ثيَنج داهيَناني دروست كرد بؤ حكومةتي ئةمريكا .وةكو شةرِ كؤتايي هات لة
 0701-00-00ئةديسؤن طةرِايةوة تاقيطةكةي خؤي هةلَستا بة كردني ضةند تاقي كردنةوةيةك
كة مرؤظ ثيَويسيت ثيَيةتي لة كاتي شةرِو ئاشيت ئةويش دروست كردني –واستيك مطاط -بوو.
ئةديسؤن هةر كاري دةكرد هةتا تةمةني بووة  14هةشتاو ضوار سالَ .دةي طوت ئةمن هةركات
تةماشاي ثيَشةوة دةكةم دةبيَ واي كةمي من ثازدة سالَي تريش مار بكةم كاتةك تةمةمن بووة –
سةد سالَ -ئينجا ئةو كاتةي ديَ كة لة كار رابوةستم كاتيَك ليَ يان ثرسي تؤرازي دةبي زانست دة
سالَ ثشوو –ئيجازة -وةبطريَ و رابوةسيت بؤ ئةوةي مرؤظايةتي بطاتة كارواني ثيَشكةوتن و زانني.
وةآلمي دايةوة تاقي كردنةوةكاني من فيَري كردووم زانست ثشوو وةرناطريَ هيض كات .ئةوةي
راسيت بيَ هةر ثةرة بةم ثيَشكةوتنة دةدات بةبيَ راوةستان بؤ مليؤنان سالَي تريش .بةلَكو ئيَمة هةر
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سةرةتاكامنان خوراندووة بؤ ئةو شتةي لة ئيَمة ديارة بةلَكو ثيَويستة زياتر بزانني .بؤ ويَنة من زؤر
طرنطي دةدةم بة بريو بؤضوونةكاني –ئةنيشتاين -ي تازة دةربارةي جوووانةوة و ثيَوان بةآلم ناتوامن
لةيةك لة ووشةكاني بطةم وة زؤر كةسيش لة زاناكان هةروةكو منن هةمان ناخؤشي دةبينن! .
يةكةم وادان لة تةندروسيت ئةديسؤن سالَي  0721روويدا لةو كاتةي ميَواني ريَزطرتينَ بوو –ضيف
شرف -لة شاري دةترويت دوا ثةيامي كة ئاراستةي جيهاني كرد لة  0700-8-00ثةيامةكةي
ئةوةبوو  :ووشةكاني بةراديؤ بآلوكرايةوة لةو كاتةي جيهان تووشي تةنطذةي ئابووري –ازمة
اقتصادية -ببوو طوتي  :ثةيامم بؤ ئيَوة ئةوةية كة ئازابن ماوةيةكي زؤر ذيام هةر دةم ديت ميَذوو
خؤي دووبارة دةكاتةوة جار لة دواي جار لة زؤر كات ديومة كار نزم دةبيَ ثاشان ووآلت لة جاران
دةولَةمةندتر بوويتةوة و بةهيَزتر بووة ئازابن هةروةكو با و باثريتان ئازابووة ضةكتان باوةرِ و باوةرِ
بةخؤكردن بيَت برِؤن بةرةو ثيَشةوة .تةندروسيت ئةم داهيَنةرة طةورةية بةرو خراثي دةضوو بةآلم
دةري نةدةبرِي كة نةخؤشيةكةي كوشندةية بةلَكو هةر دةيطوت لةم نزيكانة دةطةرِيَمةوة سةر
كارةكاني خؤم كاتي خؤي بةطويَ طرتن لة مؤسيقا و طةرِان دةبردة سةر لةطةلَ ذنةكةي و
دكتؤرةكةي خؤي خؤشي دةويست هةتا رؤذةك ليَ يان ثرسي :كةي خانةنشني دةبي لةكار كردن
وةآلمي ئةوةبوو رؤذيَك ثيَش مردمن لة بةيانييةكي زووي  0700-01-01ئةديسؤن ئةم جيهانةي
جيَ هيَشت دكتؤرةكةي خؤي ئةو بةيانةي بآلوكردةوة كة رؤذنامة نووسان ضاوةرِيَييان دةكرد كة بة
كورتي تيايدا طووتي :تؤماس ئةديسؤن كؤضي دوايي كرد لة سةعات  0سيَ و  24دةقيقة لة
بةياني رؤذي  0700-01-01ئةو ئاميَرانةي تةلةفؤن و راديؤو تةلطراف كة ئةديسؤن ذياني خؤي
هةموو لة ثيَناويدا بةخت كرد بؤ ضاك كردني ئيَستا بة ريَطةي ئةوانةوة هةوالَي كؤضي دوايي يةكةي
بة جيهاندا بآلوبؤوة .لة رؤذي ضوارشةم  0700-01-20قوداسيَكي تايبةتي كرا بؤ نةمري
بريةوةري ئةديسؤن لةو رؤذةدا ثةجنا سالَ تيَثةرِي بوو بةسةر داهيَناني هةرة طةورةي ئةو ثياوة ئةويش
دروست كردني طلَؤثي كارةبايي بوو كة هةموو جيهاني رؤناك كردةوة .لة سةعات يازدة و نيوي
بةياني رؤذي  4ئةيلولي سالَي  2112لة تةرجةمة كردني ئةم ثةرتووكة بوومةوةو لة -7-22
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 2112ثاك نووسي تةواو بوو .هيوادارم مايةي سوود ليَ وةرطرتين هةموو كورديَكي دلسؤزبيَ بؤ
كوردستان و بؤ زانست و ثيَشكةوتن.

بشري حسني كوردستاني
2112-7-22

قسةي نةستةق :سةركةوتن سةركةوتن رادةكيَشي كةواتة سةركةوتوان بناسة سةركةوتنت
بؤ ئاسان دةبيَت

ذمارةي سثاردني سالَي  2112لة ثةرتوكخانةي بةرِيَوةبةرايةتي طشيت رؤشنبريي و هونةر 090
دراوةتيَ
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