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   چیرۆك آورته
   فا  هاوڕێ موسته: وه  ئینگلیزی یه رگان له وه) .. ر گراس گۆنته (مانی ه ری ئه نوسه- آه ته  تایبه آه  بۆ یهفۆنك له ته
  
.  تایی یه ره ی سه ژی و مامۆستای قوتابخانه ن ده النگینھاگ-ر هانۆڤه  له و ئه.  ) آوڕك (مو  ئه  ئستا من 

) م آاریكوله (ی  آارنامهبوویتوانی نه  چونكه.  دیبوو وه وه ست ئه ده تی به ینه لك مه هگ، چیتر من نا، و ئه
  وآاسپی رقای  سهآاسبكارك ك شاگرد  وه بۆیه، واو بكات تهندی  ی دواناوه  قوتابخانهی انهئاآادیمی

لك  گه.  وه هبت بش آارهو  رداری ئه ستبه  ده  آهبووناچارآرا گوشاردا ری  آاریگهژر له ل، آردن بووآار
  وه رزبووه به ربازی آی نزمی سه یه  آرد و تا پله  سوپاوه ندی به هیو په، ی فرۆشت ره گهج،  آردآاری

رجی  مه  ل چونكه،  بازرگانیهلی آی ئه یه قوتابخانه  بووهچوو پاشان، )رتیپ ری سه ده یاریده(
  له شداری به درابوو ی پنه گهڕ  ستھنانی بوانامه ده هبۆ ب  بۆیه، بوو ی پویستی تیادا نه ئاآادیمیانه
  له وێ له، بوورا آرد ئینگلته  ڕووی له،  ئینگلیزیربوونیپاراوتر ف ستی به مه به. بكات داآان وه تاقیكردنه

  رشلۆنه  به چوون بۆ  بیری لهیشبۆ فربوونی ئیسپان. بووریكی آاربوو خه ك یه شۆرگهمبیل ئۆتۆ
وتن  رآه روونزانی سه  ده  به آه  دادا گه وی شتكی له نا هه  ڤییه ڤاكی له  آۆتاییدا هه  لهتا.  هو آردبووه

ب  به وێ له. ر  هانۆڤه له  بۆ قوتابخانه   وه ڕایه گه تاودا و خۆی تی سپی غیره ویش ئه  ئه بۆیه، ناسرت ده
مامۆستایان  آردنی پرۆڤه آۆلژی   لهبووی توانین آانی لبكه  ئاآادیمیه رمی یه  فه رجه مه ی داوای وه ئه
آتی  یه ( ئستا له، ستھنا ده بهمامۆستای  آانی بوون به رجه  مهنجام رئه ده. بت وام رده خۆندن به له

وكی  په ك چه وه.  یشه) آان ه الوی مامۆستا آۆمیته (رۆآی  سه  و بگره ندامه دا ئه)  وه فرگوزاری و لكۆینه
ر  سه له  ونه خه و تشتن بهی گه بۆ.  تگۆڕدر دهنگاو   هه نگاو به گا هه  آۆمه  آه ڕی وایه باوه، ستگماتیپرا
كدا  پ له. رزان آیبووی  هه به لك  گهتنفرۆش  آۆنه دوآانكی  له  آهنیشت ه داد لداره  په  یه آورسیو ئه

  .  قامی واسرۆده شهر  می سه ی نھۆمی دووه آه نتهپارتم نگی ئه زه، بت  دهرگا نگی ده  زه گوی له
 دا گه مان له قسه یویست ده درژ پرچ، یی آیژكی پرچ قاوه.  وه مه آه  ده رگاآه ده– م وآوڕه  ئه  آه-من 

   به وه وك ڕگای مانه توانن بۆ شه ده، ردووآتان هه،  ئایا ئوه " گوتی.  آوڕهو  ئهو من  ڵ گه  له قسه،  بكات
پی سك  آه بت ده،  وه  یهدنیایی به،  دیاره "ردووآتان  هه"  گووتی  آه آیژه "ن؟  هردووآمان بد هه

  .  و من ووتمان باشه  آوڕهو ئه. ژین  ده  لره وه ڵ آیژك پكه گه له منیان   وآوڕه  ئه  آهگوتبت
 خوانی  لهم  آه  دخوازه  آیژه  آهی شتهو  هی ئ رباره ده آرد نادنیایی ده  ستم به هه،  گوتی آه آوڕه، دواتر 

، "...   آهنینوای داب نھا شت ته  ده ئمه"  گووتی م آه دخوازه،  وه یگووته  ده دووباره دا یانی یه  بهم ئه
  ها وانه روه هه، شی آه دخوازه  آیژه(.  چوین بۆ قوتابخانه  مان میشه آاری هه ك روه دواتر ههم  به
چوین بۆ ، بوو مان هه وه ره شتكی ده گه  وانه  قوتابخانه  له و ڕۆژه ئه. ) ندی  دواناوه م له به،  وه ته ده

 نادنیا بووین ر وام هه رده ش به امی قوتابخانهو دوای ده.  ی والسرۆده وه ره  ده آان له آی بانده یهپاراستگا
 ئاخر من آلیلی،  آه پارتمنته ئه ناو  وه انهردووآیان گواستبتی چت ئستا هه پده "  شكدا بووین و له

  ".   آه درژه  پرچ  آیژه  بهبوودا م آه ماه 
   
 آمی یه بۆ هاوڕ ر  ههروها منیش هه ( ( وه هگت دهآی  یه بۆ هاوڕی آه رهاته سه  به آه آوڕه 

، یانیدا پشنیاری آرد نی بهخواتی آا له  ی آه هدخواز  آیژهك چۆن  روه هه،  و ی ئه هاوڕكه. ) )  وه همگ ده
   آهآات ت و داوادهدا آه لده ژماره) ندی من زامه  ڕه به ( آه آوڕه "...  بكه ١١٠  فۆن بۆ ژماره له ته" ووتی 

 ل  قوتیگوی خۆیان  ت تایبه ی آه  یهندانی آارمه. بكات قسه ینھوف مه-ر  باده ت به ی تایبه آه یه ڵ گه له
نی  ده  مه زۆر خرا پیاوه. نب آارده ستبه  ده خراش،  "بین آارده ست به  ده ئمه"  ن هن و د خه ده هه
  بینن دنه نج ده  گهآوڕك و آچكی. نب ده   پشقاپی بیناآه  چاویان لهش آه رگاوانه  دهآانیان و شهپۆ
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   آه رگاوانه ده.  مامۆستاآه، ن یش دهوان ئه؟ ڕن گه  دهدوای آدا به پرست  لیان ده آه رگاوانه ده.  وه ژووره
 ماڵ  و ئستا له  وابت ئهم پم به، ژی م ده  نھۆمی دووه له، یه رهل   ڕاسته" ت ان دهمدا پی  وه له

 فۆنك له تری ته ه و چ وه ره  ده چته ده،  وه خواره  وه  دته  آه نجه  گه آوڕه چت و ندكی پده هه" .  نییه
  هو ی قیشكه رگه له آان  متاه پاره  پارچهآاتك  گیرت و ده آرت رده سه ستبه ده ودا له.  وه تهدۆز ده
  .  یهآیشی پ  یه مانچه ده. آات  ده  آه فۆنه له  ته  له
 ر سه له  آه آوڕه.  تره وانه په  من چه  له  مامۆستاآه آوڕه ڕی بیرو باوه  وه یهری اڕووی ڕامی له،  دنیاممن 

، یی میشه آی هه ك خویه روه هه، هنابووی دانیشتبوو   آه  فرۆشه آۆنه  آۆگای  له ی آه لداره  په  آورسیهو ئه
ی  پرۆژه "   به یه  ههڕی باوهو  ئه.  وه ستنه ئه ره داهاتووی په   بهونبینین  دونیای خه ئاخنته خۆی ده

  ر آه ی هانۆڤه آه  پرۆفیسۆرهتوانینی. "دا داران كورت و نهست ده م رده به  بوار لهی وه آردنهئازادآردن و 
"  -- ت  ده آه) ینھۆف مه -ر باده ( ر رامبه  به ناسراوهس  رما  هابه باشی به زۆر به،  واندا په جه له آۆڕی

ستن   و هیچ جگای پشت پبه نھا ئاسنی ساردآووتانه ینرن ته آانیان ده  بۆمبه وان به ی ئه همایانه و  ئه 
 : "  پی وایه دا آه ه مامۆستاآ ی آوڕه آه ڕه ڵ باوه  گه له  نگه ماهه ههزۆر  م تا آه  م دیده ئه -- ". نین
 پوچی ن تا مایه ده ده آان وه  ڕاسته  بهی پویست گه به آانیان  آاره  به یه وه م جوونه كانی ئه خه
   ". لمنن  بسهیان به انو په آۆڕی چهرتاپای  سه

ك   وه آه آوڕه --و منیش  وآوڕه  ئه بۆیه.  آه له سه ڵ توانینی من بۆ مه گه  له آانگیره یه  وبۆچوونه ئه 
 ١١٠   بۆ ژماره فۆنمان له ته -- ئازاد یركزاآارگو ك منیش وه،  ك ه یآتی  یهندامكی ك و ئه مامۆستایه

  آه، نداپارتمنتك ئه  له  تاوان و پشكنینشی  بهتی رایه به ڕوه هآانی ب نده  ئستا آارمه بۆیه. آرد
 قژكی  به .  راوهد آفرۆشتن  دوآانكی آۆنه  له ه آ یهشی لآی یهرسی آو  و یه و مامۆستایه پارتمنتی ئه ئه

.  ن ده  ده  رگاآه دهنگی   زه آان له هپۆلیس آاتیك،  وه آاته  ده رگاآه ده  آه   آیژه وه  ئاۆزآاوهت و ب خزمه
 پۆلیس   آهچت  نای خۆی آه ونه  به هیچ  ڕ و الوازه  له هنده،  وه ڕوخساركی ناساغ وماندووه  به، آه آیژه
 تا ئستا ئاخر. ڕن گه یدا دها دو وان به  ئه بت آه  نه و ژنه ئه  مه چت ئه پ ده.  یانه یدا هه آه یه دۆسی له
. ماخ مردبت ئاوسانی ده  هه  به گووترا آه وا ده.  آراوهی مردنی  شه  بانگهیشندجارك چه
  لهآان  تیشه ی موفه وآاته ئه. "  رازینه  به  "ت قیژنت وده دهنیدا رآرد سه ستبه ده گه له
ری  سه شكهی م شیعه ئه   آه وه ته ا آراوهد یه ڕه  پهو  ئاست ئه  له  آه  وه دۆزنه هد گۆڤاركدا  آه پارتمنته ئه
 شتی  وه دوای ئه.  تی  خۆیهوه  ئه آهبن   دنیاده وه ئیترله، ڕن گه  دهدوایدا وان به  ئه ی تیادایه سه و آه ئه

آی  نارنجۆك و جانتایه، ك چه، نی مه قه ك و ته فیشه: وه هندۆز  دهدا پارتمنتی مامۆستاآه ئه  له زیاتر
  .  و نیوه گرامچوار آیلۆ آی شه آ   تدایهبۆمبكی   آه ئارایشتی شاهانه

،  وه رئه سه منیش آۆآم له. وتنكدا وای گووت اوپكه چ  دواتر له مامۆستاآه "م   بكه و آاره بوو ئه ده.. نا"  
ی  رباره من ده  نده رچه  هه{{ گووتی  آه آوڕه، نگال  ده وه آه  آشه ی له آه  دخوازه و و آیژه نا دواتر ئه ده
آۆك  دا و آچه ڵ ئه گه م له رده  ههمن، موو شتك ای ههول . م آه ی دهحت  ناڕه ست به  هه  داوهوو ڕو ئه

   بهق رهه  دهیدا  گه آۆك له  بۆ نموونه. آرد آان ه هاوشتنی بۆمب  بهیست ده   آهی وآاته ئه تابووم 
 ی) آۆنكرت (اری بۆ گۆڤ ك روه هه، ر ی شنایده ر بوخازه  سه  فرانكفۆرت آرابووه ی له هرشه و هناڕاستی ئ

 سانك  ژیانی آه ر موك آه  به ست ئاگردانه نقه  ئه ر به مبه  هه له آی ره سه پداویستی (:یاندبوو ڕایگه
ی  یه وه نگار بوونه هڕ ستان و به دژوه وت  آارخستن بكه ترسی له هر م  ناخوازن ژیانیان به خات آه دهآار له
  آه، شدار بووبوو آدا به چاالآی یه  له رلین  به له   آچهو ئه، ر ئازادآرا  باده  آهدواتر ل) ...  یه و آارانه ئه

 نھنی  بهو   وه  ئیتر خۆی شاردبوه وه وه  دوای ئه له. بوووختی تیادا بریندار بو سه ری بهستكی می ده آاربه
  ی آه وه  دوای ئه له. ی من آه  ماهات بۆ هپاشان. بوو  آوژراو ههردوو ال هه  لهدواتر. دران گوزه ژیانی ده

  }}. مابت  ژیاندا نه  چیتر له و آیژه  ئه زانی آه  وامدهیڕاست م من به به! ... من
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   له آه، ی خداره  بایه و پاداشته خوازت ئه ده،  وه هبینم  من خۆمی تیدا ده ی آه مامۆستاآه،  وآوڕه ئه 
آار  كدا به آه كی به آار  لهگرت ریده وه  یاسایی  به آه،  وه ١١٠  اره ژم ندیكردن به یوه  پهر رامبه به

  آی عادیالنه دادگاییه و گیراونراون رآ سه ستبه ی تا ئستا ده وانه هآك ل یهر  دنیا بت هه تا، بھنت
كی جلفرۆشی  دوآان ه آاتك لرنج بوو  ئجگار جگای سه آه  وه یشه) نسلین ئن درهگی ( به-- آرن ده
ندیی  یوه په ( و دادگایی یه یبینت ئه  ده ك مامۆستاآه روه هه، --آی دههامبۆرگ شتی    دا له شخه آه
  ) .  وه آاته آا ده  ڕوون و یهآان  یهیت یه  آۆمه نه الیه مه هه

 --آۆ&  شیلی --آانی  ره هبۆچی پارز.  یه فیۆ دانی پاره نھا به  ته وه ئه. آرد ده  بوایام وام نهر من گه ئه 
 تردا  ی  قوتابخانهندك  ههی خۆیی و آه  قوتابخانه له  آه  پاره و پویسته  ئه  وایه؟ من پمندببن سوودمه
داران و  نه تی  وردی خۆی بۆ یارمه تی به آردوویه  نت آه یه نجام بگه ئه  به هیام و په  ئهتا، ڕ  گه بخاته

   تازه آه تایی یه ره  سه ی قوتابخانهمامۆستا، آیش بدات ر الیه  هه  به آه رهر پا گه  ئهل. ستكورتان ده
   ژماره بۆفۆنی له  ته ی آه و پیاوه ئه (ك یه تۆره ناونه ی پدا لكاندنی آشه.  آی بۆ دروست بووه یه هآش
  . اتووم ه ها منیش تووشی آشه ره هه. بت ریدا داده سه درژایی ژیان به به  آه، )آرد ١١٠

  
  : وه ڕوونكردنه

    یه١٩٩٩ بۆ سای  بیاته ده رگری پاداشتی نۆبی ئه ر گراس وه گۆنته_ ١
  .  یان شتنشونن، نس نوسراون ناوی آه) بۆد (تۆقیو  پیتی هه ی به و زاراونه و ووشه ئه_ ٢
  .  رگاوه ی بۆ ئینگلیزی وه آه مانی یه  ئه قه ده هایم مایكل هنری _ ٣
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