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 محمد کریم
 ئەم هەوڵە بچووکە پێشکەشە بە تۆ.

 
  



 سەرپێشەکی نو
 

وتەیەکی مرررار  گررر یئەم چیرررر کە لە  کرررر کررراریگەری
جێررری بەیەیررریە کە توینررردا نوسرررراوە کاتێررر  گررروتی،  

سررەرەتادا دکررخ و تراپترررین باشررترین بەشرری  یرران لە 
 ئەم ئایرردیایە برر ەمەهەوڵمررداوە   بەشرریل لە کۆتاییرردا.

ەشررررررم بە تاقیکردنەوەک. یەکی دادپەروەرانەوەیدادگررررررا
 جیهانێکی تەواو ئاساییدا.تەنها پیاوک  سپاردووە لە 

  



 وەرگێڕی شەکپێ
 

 کەسێ  کە بە پیری لەدایکدەبێخ و وردە وردە 
و بچووکتر دەبێتەوە، وە  ئەوەی بیەوکخ  ترگەنج

 بگەڕکتەوە بۆ ناو سکی دایکی. 
 

دا، ئێف سکۆت فیتزجیڕاڵد کرورتە چیر کێکری ٢٢١١لە 
سرری، نە نرراوایەکەی بنجررامین بررۆتنەوە نولەبررارەی  یررا

پیاوکرررر  کە تەمەنرررری بە پررررێچەوانەوە دەڕوات. سرررراڵی 
یرررررل کۆمپانیرررررای وارنەر برررررر   ئەم کرررررورتە ١٠٠٢

بە فیلم. جگە لەو کۆنسرێپتە سرەرەتاییە چیر کەی کرد 
]تەمەنی پێچەوانەی بنجامین[، فیلم و چیر کەکە چەند 
تررراڵێکی کەمررری هاوبەشررریان لە نێوانررردایە. لە چیرررر کە 
ئۆرجینررررراڵەکەدا، گێڕەرەوەیەکررررری نادیرررررار، چیر کررررری 
بنجامین لە کاتی لەدایکبروونییەوە لە تێزانێکری سرەرو 

ررەکاندا ٢٢١٠اڵی مامناوەندی بۆڵتیمۆر تا مردنری لە سر
دەگێررڕکتەوە. ئەگەرچرری لە لەدایکبرروونەوە وە   ئەوی 
دی  سررررررررەیردەکرکخ، بەیم بنجررررررررامین لە هەمرررررررروو 
بوارەکرررانی  یانیررردا سرررەرکەوتن بەدەسرررخ دەهێنێرررخ. 
دەبێررخ بە بایرگررانێکی سررەرکەوتوو، پرراڵەوانی جەنرر ، 
 دیررارترین وەریشررەوانی کررۆلێس، هاوسررەرگیری لەگە 

دا دەکررات کە ی رترررین ەجرروانترین کچرری شررار چکەک
ی دڵرایڕتزجیفچاوی لەسرەرە. ئەگەرچری بنجرامینەکەی 

سرررەر  یرررانێکی پڕاوپرررڕ دە ی، پڕاوپرررڕ بە گررروکرەی نو
بنەماکرررانی کلتررروری بررراوی تەڵررر ، بەوەی لە هەمررروو 
قۆناغەکرررانی تەمەنیررردا  یرررانێکی ترررۆە و پڕاوپرررڕ بە 



تەمەنەکەی تررررۆی دە ی، بەیم فرررریلمەکە بنجررررامینێکی 
ان نیشرران دەدات. بە درکیایرری فرریلمەکە، تەواو جیاوایمرر

بیرررررنەران بنجامینێررررر  دەبیرررررنن کە چەنررررردین پرررررێگەی 
کلتررررروری لە چەنررررردین نرررررۆرمی جیررررراوایی -سۆسررررریۆ

 .داگیر دەکات کۆمەییەتیدا
ئەوەی لە بنجامینرردا بەرەو گەنجبرروونەوە دەڕوات،  

تەنهررا تەمەنرری نیرریە. واتە تەنهررا بە جررۆرککی میکررانیکی 
نیرریە لە لەدایکبوونرردا سررەری سررپی بێررخ و وردە وردە 
لەگە  گەنجبرررررروونەوەدا قرررررریی ڕەە بێررررررخ و لەگە  
منداڵبوونەوەدا قیی نەرم و ناسر  ببێرتەوە، بەڵکرو د  

و توانرررای  عەکرررانیتەماو مێشررر  و یەیرررن و هیررروا و 
جەستەشی لەگەڵیدا گەنس دەبێتەوە. کاتێ  ئەو پیررە و 
برراوکی گەنررجە، هەمیشررە لەگە  باوکیرردا لە کێشررەدایە، 
بەیم کاتێررر  بررراوکی تەمەنررری هەڵدەکشرررێخ و ئەمررریل 
تەمەنرری کەم دەبێررتەوە و هەردوو دەگەنە یە  تەمەن، 
ئیدی ییراتر لێر  نزیر  دەبرنەوە و دەبرن بە هراوڕ  و 

ەچنە دەرەوە بۆ پیاسرە و بۆنەکران. هەروەهرا پێکەوە د
بە هەمرران شررێوە کاتێرر  بنجررامین و کرروڕەکەی دەگەنە 
یە  تەمەن، نێوانیان تۆە دەبێخ و دەبن بە هاوڕ ، 
بەیم کاتێرررررر  کرررررروڕەکەی گەورەتررررررر دەبێررررررخ و ئەم 
بچووکتر دەبێتەوە، کێشە دەکەوکرتە نێوانیران. تەنرانەت 

نداڵێ  بڵێرخ دەگات بەوەی کوڕەکەی شەرم بکات بە م
برراوکە و منررداڵێ  ئەو بە نرراوی تررۆیەوە بانرر  بکررات، 
بۆیە بە بنجامینی باوکی دەڵێخ لە بەرچاوی تەڵر  بە 
مررررررامە بررررررانگی بکررررررات. لە کۆتاییرررررردا کاتێرررررر  لەگە  



کوڕەیاکەیدا تەمەنیان هاوشێوە دەبێخ، یراری منرداینە 
 و میکانۆ و سەربایی پالستیکی دەکات.

بنجررامین بررۆتن  یەکررێکە لە  کەیسررە نائاسرراییەکەی  
ی رکررررر  لەو چیر کرررررانەی دیرررررکەی ئێرررررف سرررررکۆت 

نەکانیدا بۆ بەدەسرتهێنانی کە لە نێوان ڕ ما دڵایڕتزجیف
ی رجرررار کاتێررر  ئەو چیر کرررانەی  وسررریوونی.پرررارە ن
وسرینی پارەی پێنەدەمرا. بەترایبەتی پراە نوسی کە دەن

ڕ مرررانە بەناوبرررانگەکەی  گاتسرررپی مەین  چرررووە نررراو 
ێر و هەفرررتەی کررراتیم ٢١و ڕ  انە نزیکررری  وورەکەی 

وسرری. ئەگەرچرری هەنرردک  لەو پێررنس ڕ   چیر کرری دەن
چیر کرررررانە تەمەنیررررران درکیبررررروون و ترررررا ئێسرررررتەە 
مراونەتەوە، بەیم فیتزجیڕاڵررد دەیویسرخ وە  پشررووی 
نێرروان ڕ مانەکررانی نیشررانیان برردات، بە ئەسررتەمیل بە 
ئەنجررررامی ئەو کررررارانە قایررررل دەبرررروو. ڕەنررررگە جێرررری 

وڕمان نەبێرررررخ کە  کەیسرررررە نائاسررررراییەکەی سەرسررررر
بنجامین بۆتن  وە  کارککی ی ر ئاسرایی نیشراندراوە 
و هێنرردەی بە هررۆی دەسررتپێکە سەرنجڕاکێشررەکەیەوە 
مرررررررررررراوەتەوە، هێنرررررررررررردە بە هررررررررررررۆی گێررررررررررررڕانەوە 
سەرنجڕاکێشرررررررەکەیەوە نەمررررررراوەتەوە. پرررررررێچەوانەی 
کرررارەکتەری گریگرررۆری  مێتامۆرفۆسررریو ی کافکررراوە، 

و دەبێررخ لە جیهررانەکەی تۆیرردا، بنجررامین سررەرکەوتو
تەنانەت بەدەستهێنانی پرێگەی گرنگری نراو کلترورەکەی 

بە ترانەی چراپەکەی  دڵرایڕتزجیفتۆشی. هەر سرەرەتا 
گوتبررروو،  ئەم چیرررر کە تررروکنەرککی ی ری دەبێرررخ و 

 چا  دەفر شرکخ. 



نجامین سریمبولی تراکێکە کە بە ئاسرانی دەتوانێرخ ب 
مەڵگە ە کاتێکرردا کرررۆلەگە   یررنگەی نوکرردا بگونجێرررخ. ل

نجرامین  کەسرێکی ی بەئەوبنجامین ڕەتردەکاتەوە لەبەر
دیرررررکەیە  واتە جیررررراوایە، بەیم ئەم ڕەتکرررررردنەوەیەی 
کررۆمەڵگە نررابێتە هررۆی لەقکردنرری بررڕوای بنجررامین لە 
بەشرررداریکردنی پرررر  و برررۆنە کلتورییەکانررردا. هەر لە 
لەدایکبررررروونیەوە کە کەسرررررێکە دەتوانێرررررخ برررررڕوات و 

ربکاتەوە و بایشری بەریە، براوکی قراتی قسەبکات و بی
بررررۆ دەکڕکررررخ، بەیم ئەم نایەوکررررخ قررررات لەبەربکررررات، 
چونکە پێی وایە ئەو جۆرە قاتە بۆ ئەم گونجاو نییە و 

 نایەوکخ گاڵتەی پێبکرکخ.
یەکێرر  لە جیرراوایییە گەورەکررانی نێرروان فرریلمەکە و 
کتێرررربەکە، ئەوەیە لە فرررریلمەکەدا کارەکتەرککمرررران هەیە 

برررۆ وکسرررتگەیەکی شرررەمەندەفەر دروسرررخ  کاتیمێرکررر 
دەکررات کە میررل و کاتیمێرەکررانی بە پررێچەوانەوە کررار 
دەکەن. کاتێرررر  کەسرررررێ  برررررۆ یەکەم جرررررار در  بەم 
کرررراتیمێرە دەکررررات، هرررراوار دەکررررات،  سررررەیرکەن  ئەو 
کاتیمێرە بە پێچەوانەوە کار دەکات.  دروسرتکەرەکەی 

سرررررتم دەداتەوە، 'مرررررن ترررررۆم بەو جرررررۆرە درو وەیم
. بەو هیوایەی کرات بەرەو دواوە بگەڕکرتەوە و کردووە

کوڕەکانمرررران لە جەنرررر  بگەڕکررررنەوە، ئەو کوڕانەمرررران 
 ییندوو ببنەوە کە لە جەنگدا لەدەستمان داون. 

وسریوویەتی، بە تێیردا ن دڵرایڕتزجیفئەو سەردەمەی 
 ٢٢١٠، ئەو سەردەمە سراینی سەردەمی جای ناسراوە

دا مۆسریاا و . سەردەمێ  تێیرتەوەرەکان دەگرک٢٢٩٠و 
بە  ]کە شرروکنی لەدایکبرروونی جررایە[ لە ئەمریکرراسررەما 



تەوە. رگرر دیررکەی ویترری ی رێرایرری پەرەی سررەند و ت
ە سرررەردەمی جررای دەڵرررێن سرررەردەمی هەنرردک  کە  ب

، کە بریتیبرررروو لە عەیییەکررررری ی ر Flapperەر فررررالپ
بررۆ هەمرروو   ، لەو سررەردەمەدا  نررانبررق قررۆ کررورت و
 لەبەریان دەکرد و سەمایان پێوە دەکرد.بۆنەکان 

لە چیر   و فیلمەکانی سەردەمی جرایدا، چەنردین 
ڕووداومررررررررران هەیە و هەمووشررررررررریان بە تێرایررررررررری 

 یان تێدا بەکاردکرخوشەی ئەو سەردەمەش ،ڕوودەدەن
و وشرررەی نرررافەرمی تێررردا  رمررری نرررینفە یرررانهەموو کە

کرررد ئەم هەوڵرری وەرگێررڕانە  انوایرر . ئەمررانەبەکاردکررخ
ی نراو کەمێ  قور  ببێخ و پرسیاری وشرە و گرککران

 .ئینگلیزی یمان بکەینکتێبەکە لە چەندین کەسی 
لە کۆتاییرررردا دەمانەوکررررخ ئامررررا ە بەوە برررردەین کە 

  نی مەی،  گاتسرررربدڵررررایڕتزجیفبەناوبررررانگترین کتێبرررری 
دراوە بررررۆ یمررررانی کرررروردی و کررررا  پێشررررتر وەرگێررررڕ

ناوەنرردی  و سررەیوان محمررد وەریگێررڕاوە بررۆ سررۆرانی
کا   هەروەهاو  چاپ و باڵوی کردووەتەوە. غەیەلن

Ciwanmerd Kulek  وەریگێرڕاوە برۆ کورمرانجی و
 دەیگای ئاڤێستا باڵوی کردووەتەوە.

 
  



 فیتزجیڕاڵدو بەرهەمەکانی   یان
 

لە  ١٢/٢/٢٢٢١لە  دڵرررایڕتزجیففرانسررریو سرررکۆت کررری 
و لە تەمەنررری  ١٢/٢١/٢٢٢٠ئەمریکرررا لەدایکبرررووە و لە 

سررراڵیدا هەر لە ئەمریکرررا کرررۆچی دوایررری کرررردووە.  ٢٢
گوترررررار، کرررررورتە چیرررررر   و فیتزجیڕاڵرررررد ڕ مررررران، 

وسررریوە. ئەوەی ناوبرررانگی فیتزجیڕاڵررردی سررریناریۆی ن
ە سرەردەمی ییاتر باڵوکردەوە، ئەو گرنگیدانەی بروو ب

، تێرمرری سررەردەمی جررای لەسررەر Jazz Ageجررای 
دەستی ئەم ییراتر ناسرراو و باڵوبرووەوە. ترا ترۆی لە 

و چررروار کتێبررری کرررۆمەڵە  چررروار ڕ مررران  یانررردا بررروو،
 چیر کی باڵوکردەوە. ٢١٢چیر   و 

 
 ڕ مانەکانی

 ٢٢١٠. ئەمدیوەی بەهەشخ ٢
 ٢٢١١. جوان و نەفرەتلێکراو ١
 )نۆڤێال( ٢٢١١ناوایە . یاقوتێکی گەورە و ٩
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 بەشی یە 
 

  



 یە  چاپتەری
 

دا، شررتێکی برراە ررر٢٢١٠  بەر لە ئێسررتە و لە یەمرراوە
سرتەدا، وە  ێەر لە ماڵەوە لە دایر  ببیرخ. لە ئبوو ئەگ
 ،یپزیشررررکیگرررروتراوە، تررررودا پررررلە بەریەکررررانی  پررررێم
دەبێرخ یەکەمرین گریرانی منردا ، کە رمانیان کردووە ەف

لە نررراو هەوای  وورککررری پرررڕ لە دەرمرررانی سرررڕکەری 
نەتۆشر انەیەکی براە  دەکرکخنەتۆش انەدا بێخ، تا 
و  نز ڕ جێررررر بررررۆتکرررربەڕبررررۆیە و گونجرررراویل بێررررخ. 

 کاتێ  ،مۆدەوە بوون پەنجا سا  لە پێل 1تێزانەکەی
رررررردا، بڕیاریرررران دا کە دەبێررررخ یەکەم ٢٢١٠لە هرررراوینی 

ئەم پرێل ئراتۆ منداڵیان لە نەتۆش انە بێرتە دونیراوە. 
یەمەن کەوتررنە، ک کرراریگەرییەکی بەسررەر ئەو مێرریووە 

تەمرررررررام  کە مرررررررن بەهەبرررررررووە سەرسررررررروڕهێنەرەوە 
 می ئەمە هەرگیز نایانرکخ.یسمەوە، وەوبین

جێترران  دواترررباشررتر وایە پێترران بڵررێم چرری ڕوویرردا، 
 ڵم تۆتان بڕیار بدەن.بهێ
، پێگەیەکری باشریان هەبروو، نبنەماڵەی ڕ جێرر برۆت 

لە  .لە هەردوو ڕووی کررررررررۆمەییەتی و داراییشررررررررەوە
. دە یران 2سەردەمی پێل شەڕی ناوتۆدا لە بۆڵتیمۆر

کەسی نزیکری ئەم بنەمراڵە و ئەو بنەمراڵەیە بروون، کە، 
، ن  دەیانررررررررررررییەوە  هەمرررررررررررروو باشوورنشررررررررررررین

شررررررررکۆدارە  یەتزمررررررررایەتیئەو دەیانبەسررررررررتێتەوە بە 
گەورەیەی کە بە شررررررررررررررررررێوەیەکی فررررررررررررررررررراوان لە 
                                                           

1  Mr. and Mrs. Roger Button 
2  Baltimore 



. ئەمە یەکەم برررررررووهاوپەیمررررررانێتییەکەدا یەکیررررررران گرت
ئەیموونیرران برروو د  بە دەسررتوورە کررۆنە جرروانەکەی 

 تنبرۆشرڵە انەکەی بەڕکرز  برۆیە-تۆیان برۆ منرداڵبوون
بێخ،  . هیوای دەتواسخ منداڵەکەی کوڕی بووسروشت

 هەمرران ، لە3ی یەیر  لە کۆنیکرراتکررۆلێج برۆ ترا بینێرکررخ
بررۆ مرراوەی تررۆی  تندامەیراوەیەی کە بەڕکررز بررۆئەو 

و بە ناینرراوی  سررا  ناوبررانگی دەنگرری دابررووەوەچرروار 
Cuff4 .ناسرابوو 
 ەیکەینەم ەووداوڕ یی ریرررررررررررررررپ یانەیررررررررررررررب ەل
 ەویررریەاڕاڕ ەب یانەیرررب یشررەش رێکررراتیم ردا،ەمبەپتێسرر
 نیجرروانتر ەب اهرراتبووڕ ێرریپ ەک ەیوەئ  ەو و سررتاەه

نرررراو  ەل نجررررایئ ،ۆڕیگرررر ۆیترررر ەوێشرررر نیترەو پرررروتت
 وەووڕ یررررررررریراێت ەب ەوەرۆمیتڵبرررررررررا یکانەقامەشررررررررر

 وەشرەوین ییکیترار ایرئا خێچوو، تا بزان ەکەش انۆتەن
 نا. انی ەویتشەب کینو یکێانی  ەوۆیەت یناوەه ەل

نزیکرررری سررررەد یرررراردی مررررابوو بگرررراتە  داکاتێکررررلە 
، 5 نان و پیراوان ەنەتۆش انەی ماری الندی تایبەت ب

بینررررری، پزیشرررررکی تێزانەکەیررررران، بە  6دکترررررۆر کیینررررری
پلیکانەکررانی دەروایەی پێشررەوەدا دەچررووە ترروارەوە، 

-وە  ئەوەی بیانشروات ن،دەستەکانی لێر  دەتشراند
الیەن ئیتیکررری  لە پزیشرررکەکانهەمررروو  بەو شرررێوەیەی

 ن لێدەکرکخ بیکەن.یاکارەکەیانەوە داوا
                                                           

3  Yale College in Connecticut 
وشەیەکی ئینگلیزی کۆنەە  ەە انەۆنی ەەنۆونەوکی کەنۆێت لەۆپ یە نەیدکە یۆ جۆ ەە  ن ەۆت   4

 وۆک کە لجگیری ەکەیپ ینخدل ەیبەنویوەوکۆ
5  Maryland Private Hospital for Ladies and Gentlemen 
6  Keene 



 Roger یایرمپانۆک یرەبەوەڕکب ،تنۆب رەجڕ  زەڕکب

Button & Coکەرەسرتەی بیناسراییی یاریشر .، فر، 
 ەمەردەسر وەل ەیوەل متررەک یکۆیەشک ەب اکردن،ڕ ەب

باشررروور  یشرررتوویدان یزەڕکرررب یککاویرررپ ەل داەجررروان
 .شخڕ ی نییک رۆدکت وەووڕ کرا،ەد وانەڕچاو
 بانگی کرد،  دکتۆر کیین، ئۆهرر دکتۆر کین   
سرررەری برررۆ سرررووڕاند، بررروو، دکترررۆرەکە گررروکی لێ 

 نتکاتێکررردا بەڕکرررز برررۆ وەسرررتا و چررراوەڕکی کررررد، لە
ەکەی سەیر ڕوتسراری پزیشرک دیمەنێکینزیکبووەوە، 

 .داگرت
 بە هەناسررەبڕکێوە لێرری نبەڕکررز بررۆت ویرردا   چرری ڕ  

نزیکبووەوە و پرسی،  چی بوو  کرچەکەم چرۆنە  یران 
  -کوڕە  چۆنە  چی

ڕەقری گروتی، دکترۆر کیرین بە  بە جوانی قسە بکە    
 بێخ. پێدەچوو توڕە وا
بە پرررراڕانەوەوە پرسرررری،  منررررداڵەکە  نبەڕکررررز بررررۆت 
   بوو دای لە
 وا دکتررۆر کیررین بر کررانی دا بەیەکرردا.  بەڵررق، پررێم 
یگررایەکی ڕەقرری گرررتەوە ی ر برراە نررا.  دیسرران ن-بێررخ

 .نبەڕکز بۆت
   نەکەم تەندروستی باشە   
  بەڵق.  
  کوڕە یان کچ   
 لێرە لە ئێستەدا   دکتۆر کیین بە دەنگی بەری و بە  

ڕاڕایرررریەوە گرررروتی،  داوات لێرررردەکەم تررررۆت بچیررررخ و 
یە  بررڕگە بە بیبینیررخ. نائاسرراییە   دواهەمررین وشررەی 



ەبەرتررۆیەوە گرروتی: لوی وەرگێررڕا و وت، پاشرران ڕوگرر
 پێترررروایە کەیسررررێکی لەم جررررۆرە یررررارمەتی ناوبررررانگە 

ە  ئەمە لەنراوم ی رەکەم بدات  یە  دانەی دیرکەی و
 کەسی دیکەشبێخ وکرانی دەکات.  هەر-دەبات
بە سەرسوڕمانەوە گوتی،  چی برووە   نبەڕکز بۆت 

 سیانەن  
دکتۆرەکە بە ڕەقی وەیمری دایەوە،  نەتێرر، سریانە  

نیررریە  هەرچیررریە  بێرررخ دەتوانیرررخ ترررۆت بچیرررخ و بە 
چرراوی تررۆت بیبینیررخ. دکتررۆرککی دیررکەە بررۆ تررۆت 

، ئەوە دونیرراوە مررن تررۆم هێنررایەپیرراوە گەنررجەکە بگرررە. 
بنەماڵەکەتانم، بەیم کاری  دکتۆریچل ساڵیل دەبێخ 

کیتر هەرگیررز نە کن لەگە  ئێروە تەواو  نامەوکررخ جرارمر
 ببینمەوە  توات لەگە    تزمانخکام لە  چتۆت، نە هی

دواترررر بە تررروڕەییەوە ڕووی وەرگێرررڕا، برررق ئەوەی  
کە  ،گالیسررکەکەییە  وشررەی دیررکە بڵێررخ چررووە نرراو 

جررا لەسررەر ڕ ترری شررەقامەکە چرراوەڕوانی دەکرررد، ئین
 بوو.ون تێرا ڕ یشخ و لە چاو

سرررەر شۆسرررتەکە وەسرررتا،  لەوکررردا لە نبەڕکرررز برررۆت 
سەرسرررام بررروو و سرررەر ترررا پرررای دەلەریی. دەبێرررخ ک 

ویررردابێخ  لە ناکررراو هررریچ وراو ڕداوککررری نەتررروایوڕو
برررررۆ چررررروونە  وورەوە نەمرررررا برررررۆ نررررراو  ێکیویسرررررت

، نەتۆش انەی ماری الندی تایبەت برۆ  نران و پیراوان
اورسرییەکی ی رەوە، ی ری لە شپاە تولەکێ ، بە لە

تررررررۆی کرررررررد بەسررررررەر پلیکانەکانرررررردا بررررررڕوات و لە 
 دەروایەکەوە بچێتە  وورەوە.



ی پشررتلە پەرسررتارک  لە هررۆڵە تاریرر  و لررێڵەکەدا  
هەمرروو شررەرمی  نبررۆت مێررزککەوە دانیشررتبوو. بەڕکررز

 تۆی تواردەوە و لێی نزیکبووەوە.
ویەکررری تۆشرررەوە سرررەری برررۆ وتررراتوونەکە بە ڕ

 بەریکردەوە و پێی گوت،  بەیانیخ باە. 
 م. نمن بەڕکز بۆت- بەیانیخ باە. من

لەم کررراتەدا نیگرررایەکی تۆقیرررو هەمررروو ڕوتسررراری 
پێردەچوو بیەوکرخ  .پق کچەکەی داگرت. هەستایە سەر

بەیم بە یەحمەتێکرری ی ر تررۆی بە هررۆڵەکەدا بێڕکررخ، 
 .گرتبێخ
 گوتی،  دەمەوکخ منداڵەکەم ببینم.  نز بۆتکبەڕ

-پەرستارەکە بە دەنگێکی قییەئاساوە گوتی،  ئۆهرر
بکرررات گررروتی،  نهرررۆمی  بێگومررران   وە  ئەوەی هررراوار

 وە. ڕک  لە سەرەوە. بڕ  سەرەوە. ەسەر
ە ئاڕاستەکەی پیشاندا، بەڕکرز ا پەرستارەکە بە ئام

، شرەی  لە ئرارەقەی سرارد، بە گومرانەوە سرروڕا، نبرۆت
ئینجرررا سرررەرکەوت برررۆ نهرررۆمی دووەم. لە هرررۆڵەکەی 
سررەرەوە قسررەی لەگە  پەرسررتارککی دیررکەدا کرررد کە 

کی بەدەسررتەوە برروو. ترروانی ێ، تەشررتە پێشررواییهراتبوو
  -داڵەکەمنبۆی ڕوونبکاتەوە،  دەمەوکخ م

کە کەوتە سرررررررەر یەویررررررریەکە و بە   تەشرررررررتە یرم
پلیکانەکانرردا پررلە دوای پررلە کەوتە ترروارەوە. یرم  یرم  

ئەم ، وە  ئەوەی ڕووەو ترررروارەوە چرررروو هێمنرررریبە 
 ئەمەە توڕەی کرد. ،دار بێخمەترسیپیاوە ی ر 

بە هررررراوارەوە گررررروتی،  دەمەوکرررررخ  نز برررررۆتکررررربەڕ
 منداڵەکەم ببینم. 



پەرسرتارەکە م  تەشتەکە گەیشتە نهۆمی یەکەم. ری
ا هێنررررایەوە، بە ئاشررررکر دەسررررخ کررررۆنتڕ ڵی تررررۆی بە

 .ننیگایەکی سووکی گرتە بەڕکز بۆت
، نزمەوە گوتی،  ی ر باشە بەڕکز برۆتکی نێبە دەنگ

ەیانیررررررررخ ئەم بەیررررررررانییە دی ر چرررررررراکە  بەیم ئەگەر 
هەموومانی تسرتە ک د ترێکەوە  بەڕاسرتی نائاسراییە  

ئاسرررای ەگی مۆتەکنئەم نەتۆشررر انەیە هەرگیرررز ناوبرررا
  --پاشرر

بە دەنگێکی ڕەقتر هاواری کرد،  تێررا   بەڕکز بۆتن
 بەرگەی ئەم بێنە و بردەیە ناگرم. 

 . نز بۆتک لێرەوە وەرە بەڕ
بە هەنگررررررراوی قورسرررررررەوە شررررررروکن تررررررراتوونە 

 دا،کررررریرپەرسرررررتارەکە کەوت. لە کۆترررررایی هرررررۆڵێکی د
گەیشررررتنە  وورککرررری پررررر لە چەنرررردین جررررۆر گریررررانی 
جیررراوایی منررردا ، لە ڕاسرررتیدا،  وورکررر  برررروو کە لە 
دیررالێکتی داهرراتووتردا بە   ووری گریرران  دەناسرررکخ. 

 چوونە  وورەوە.
بە هەناسەیەکی قورسەوە گروتی،  ئرق،  نبەڕکز بۆت

 کامەیان هی منە  
 پەرستارەکە گوتی،  ئەوەی ئەو . 

شرروکن ئامررا ەی پەنررجەی  نۆتز بررکررچاوەکررانی بەڕ
لە یەکێررررر  لە  :ئەمەی بینررررری ن.پەرسرررررتارەکە کەوتررررر

لە  برووپێچرا تەمەن دانیشرتبوو، ، پیراوککی بەالنکەکاندا
بەترررانییەکی قورسررری سرررپییەوە، نزیکررری حەفترررا سرررا  
دەبوو، پڕ بە بێشکەکە بوو. قیە تەنکەکەی سرپی بروو، 
 لە چەناگەشرررییەوە، ڕیشرررێکی ڕەنررر  دووکەڵیررری شرررۆڕ



ە بەو شرنەبایەی لە پەنرجەرەکەوە دەهرات و بووبووەوە
 دوو بەدەلەریرریەوە. سررەری بەریکررردەوە و  ، وورەوە

ی کررد، نبەڕکرز برۆتسەیری ەوە چاوی قوو  و بچووک
ئررررراڵۆی و مەتەڵەاسررررراوە  یبە پرسررررریارکک چاوەکرررررانی

 چاوەڕوانیان دەکرد.
مررن شررێتم   ترسررەکەی بررۆ قییانرردی،   نبەڕکررز بررۆت

 ئەمە نرررررروکتەیەکی ترسررررررناکی  گەیشررررررتبووە لرررررروتکە.
 نەتۆش انەکەیە  

پەرستارەکە بە ڕەقییەوە وەیمری دایەوە،  برۆ ئرێمە 
-لە نوکتە ناچێرخ، ناشرزانم ئەگەر ترۆ شرێتبیخ یران نرا

 بەیم ی ر بە دڵنیاییەوە ئەوە منداڵەکەی تۆیە. 
 نز بررۆتکرررەقە سرراردەکەی سررەر نرراوچەوانی بەڕئررا
ن کرردییەوە، دوو هێندە. چراوی داتسرخ، پاشرابوو بە 

جررارککی دیررکە سررەیری کررردەوە. هرریچ هەڵەیەکرری تێرردا 
سررا   7حەفتررا کەچاوەکررانی بررڕییە ئەو پیرراوەی -نەبرروو
 ی تەمەن شەسررخ و دە سررا ، منررداڵێ منررداڵێک-دەبرروو

شۆڕکردبووەوە  النکەکەداکە قاچەکانی بەسەر الکانی 
 و پشووی پێدابوون.

تەمەنەکە بە ئرررارامی سرررەیری یەکێکیرررانی  پیررراوە بە
کرررررد، پاشرررران ئەوەی دیکەیرررران، ئینجررررا لە ناکرررراو بە 
دەنگێکی کۆن و پچڕ پچرڕەوە کەوتە قسرە،  ترۆ براوکی 

 منیخ  

                                                           
7  Threescore and ten: نۆ   ۆن  ەدنۆیدییەتی  نە  یەەۆری ەەتوۆن دیە تێکسوەکەلج ە

کە ەەتوۆن وکک تەاەەۆی  لک ەڕینەکە یە ئینجیلەوک وک گیۆرجوک ەتونیەۆەاەەەنوی و لک( کە  ەیسپ
یەەە   کۆۆنەەوک کەابۆۆدوکتەوکۆ٠٥٩١ۆ ەەاڵم ئەم لک ەۆۆڕینە یە لوجی نۆۆن ی تە اۆۆی اۆۆران لجەنەۆۆ  جوک

 وۆک ەەگدەجنەی یە زانەی کد لی ج  ەەتونکەانن لجەنوجتەوکۆ



 و پەرستارەکە سەریان سوڕما. نبەڕکز بۆت
پیرراوە بەتەمەنەکە بە گلەییکررردنەوە بەردەوام برروو، 

هیررروام لەم شررروکنە   چرررونکە ئەگەر بررراوکی منیرررخ، بە
 خیرررخ، پێیررران بڵێیررراتود، هررریچ نەبێررر-بمبەیرررتە دەرەوە

 بۆ بێنن.  گەورەترم النکەیەکی
تاتری توا تۆ لە کوکوە هاتوویخ  ترۆ کێیرخ     بۆ
 وای گوت. یبە یبر نز بۆتکبەڕ

 دەنگە گلەییکەرەکە گروتی،  نراتوانم بە دڵنیرایی پێرخ
بڵررررێم مررررن کررررێم، چررررونکە تەنهررررا چەنررررد کرررراتیمێرککە 

بەیم بێگومررران نررراوی دووەمرررم -ەهررراتوومەتە دونیررراو
 ە. نبۆت

   یخفێڵبایتۆ  در  دەکەیخ  
پیررررراوە بەتەمەنەکە بە شرررررەکەتییەوە سرررررەری برررررۆ 

بررررروو برررررۆ رسرررررتارەکە سررررروڕاند.  شرررررێوایککی جوانپە
تررررایە لەدایکبرررروو،  بە -کررررردن لە منررررداڵێکی پێشرررروایی

دەنگێکی نزم گلەیری کررد.  پێری بڵرق کە هەڵەیە، برۆچی 
 پێی ناڵێیخ  

بەڕکرز یەوە گوتی،  تۆ هەڵەیخ پەرستارەکە بە یبری
. ئەمە منررداڵەکەی تررۆیە، دەبێررخ بەوە قایررل بیررخ. نبررۆت
یووترین کات بیبەیرتەوە مراڵەوە.  خ لێدەکەین بەشداوا
 ئەمڕ . -هەر

بە گومرررانەوە دووبرررارەی کرررردەوە،  نکرررز برررۆتبەڕ
  ما   

ڕاسرتی نراتوانین   بەڵق، ناتوانین لێرە بیهێڵینەوە. بە
 دەیانیخ  



ۆشرررم بەوە، پیررراوە بەتەمەنەکە هررراواری کررررد،  دڵ 
ئەمە شروکنێکی باشرە برۆ هێشرتنەوەی منرداڵی بێردەن . 
بەم هەمرروو گریرران و هرراوارەوە، نەمترروانی یە  تررۆی 

. داوای شرررتێکم کررررد دانەترررراهررریچ بررر ەوم و چررراوم 
بروو،  و ڕەقترر ترلێرەدا لە گلەییدا دەنگی بەری-بی ۆم 

 شیریان بۆ هێنام.  مەمەیەکی پڕ لە کەچی ئەوان 
لە نررررراو کورسرررررییەکی تەنیشرررررخ  نبەڕکرررررز برررررۆت

وتسراری ترۆی ڕ ،وە  نەوایە ،کوڕەکەیدا ڕ نیشخ
بەرتررررۆیەوە، بە ترسررررێکی  ەللە دەسررررتیدا شرررراردەوە. 

 ئای توایە  دەبێرخ تەڵکری چیمران پرق  ی رەوە گوتی،
 چی بکەم   ئێستەبڵێن  

پەرسررتارەکە جەتترری کررردەوە،  دەبێررخ بیبەیررتەوە 
 ماڵەوە، هەر ئێستە. 

تررۆی  ،شررێوە لێرر  و ناشرررینوکنەیەکرری سررەیری 
-دا ئەشررکەنجەدراوەکەدا پیشرران برراوکەلەبەر چرراوی 

وکنەی تۆی کە بەسرەر شرەقامە جەنجاڵەکرانی شراردا 
 دەڕوات و ئەم ڕوتسررررررررررارە قەموورئاسررررررررررایەە لە

 تەنیشتییەوە پیاسە دەکات.
 هاواری کرد،  ناتوانم  ناتوانم. 

تەڵکرری دەوەسررتن و قسررەی لەگە  دەکەن، دەبێررخ 
-سررێنێخ، ئەمناب ڵێررخ  دەبێررخ ئەمیرران پررقب چییرران پررق

 پیرررە حەفتررا سرراینە:  ئەمە کرروڕەکەمە، ئەم بەیررانییە لە
بررررووە.  پاشرررران پیرررراوە پیرررررەکە بەتررررانییەکەی لە دایک

 ترررۆیەوە دەپێچێرررخ و بە تررراوی دەکەوکرررتەوە ڕ ، بە
-بەردەم فر شگە جەنجاڵەکانردا، فر شرگەی کۆیلەکران

بە ی ر  نبررررۆ چرررررکە سرررراتێکی تاریرررر ، بەڕکررررز بررررۆت



بە -کۆیلە برووایەپەر شەوە هیوای تواسخ کوڕەکەی 
، دەڕ ن ەی نیشررتەجێبوونەکانچتانووەکررانی نرراو الی

 ....دای بەتەمەنەکانماڵ بە الی
 پەرسرررررررتارەکە فەرمرررررررانی کررررررررد،  دەی، ترررررررۆت

 کۆبکەرەوە. 
پیرراوە بەتەمەنەکە بە تێرایرری ڕایگەیانررد،  سررەیرکە  

مررراڵەوە، دەیانیرررخ بەم بەترررانییەوە دەچرررمەوە  ئەگەر وا
 ئەوا ی ر ی ر هەڵەیخ. 

  مندا  هەمیشە بە بەتانییەوە دەچێتەوە ماڵەوە. 
پیررراوە پیررررەکە بە ڕقێکررری ئاگرئاسررراوە قوماشرررێکی 
سپی مندا  پێچرانەوەی بەریکرردەوە. گروتی،  تەماشرا، 

 ئەمەیان بۆ من ئامادەکردووە. 
پەرستارەکە بە جۆرککی فەرمری بەرسر ی دایەوە،  

 ە دەپۆشێخ.  مندا  هەمیشە ئەوان
پیررراوە بەتەمەنەکە گررروتی،  کەوایە ئەم منرررداڵە بەم 

هررریچ شرررتێ  لەبەر ناکرررات. ئەم بەترررانییە  دەمودەسرررتە
لەە دەداتە ترروروو. دەبرروو هرریچ نەبێررخ سررەرچەفێکم 

 بدەنق. 
 بەتێرایرری گرروتی،  دەی  دەی   ڕووی نبەڕکررز بررۆت

 کردە پەرستارەکە،  چی بکەم  
بۆ منرداڵەکەت  شار و هەندک  پۆشا   بچۆ بۆ ناو

 بکڕە. 
تررا نرراو هررۆڵەکە بە  ندەنگرری کرروڕەکەی بەڕکررز بررۆت

دوایدا هات،  گۆچرانێکیل براوکە. دەمەوکرخ گۆچرانێکم 
 هەبێخ. 



ییەوە تونررد دەرگەی لە دوای بە ترروڕە نز بررۆتبەڕکرر
 .تۆی داتسخ

  



 چاپتەری دوو

 

بە ڕاڕاییەوە بەیانی باشری  ن بەیانیخ باە،  بەڕکز بۆت
لە فەرمررررررررانبەرککی کۆمپانیررررررررای چێسرررررررراپیی  درای 

ا  بررررۆ شررررکرررررد.  دەمەوکررررخ هەنرررردک  پۆ 8گرررروود 
 منداڵەکەم بکڕم. 

 ەکەت چەند ساڵە  ڵ بەڕکز مندا 
گرروتی،  نبەڕکررز بررۆت ،بەبررق بیرکردنەوەیەکرری ی ر

  شەە کاتیمێرە. 
پۆشررررراکی منرررررداڵی ترررررایە لەدایکبررررروو لە بەشررررری  

 پشتەوەیە. 
وانیرریە مررن ئەوەم بوکررخ. ئەو،  پررێم-وانیرریە  نررا، پررێم

 ،منررداڵێکی نائاسررایی گەورەیە. ی ر ئاهررر-قەبررارەی ئەو
 گەورەیە. 

  گەورەترین قەبارەیان هەیە بۆ مندا . 
تێرایی بابەتەکەی گۆڕی و پرسری،  بە نبەڕکز بۆت

وابرروو فەرمررانبەرەکە  کرروڕان لە کرروکیە   پێرری بەشرری 
 شەرمەیارکەرەکەی ئەم کردووە.هەستی بە نهێنییە 

  لەوکیە. 
لەبەرکردنرررری   ڕاڕا برررروو. بیررررر کەی - لەڕاسررررتیدا

یارکەر هرراتە ەشررەرم پۆشرراکی پیرراوان بررۆ منررداڵەکەی،
. ئەگەر تەنهررررا بیتوانیبررررایە چرررراکەتێکی ی ر بەرچرررراوی

ڕیشرە  ئەوبتوانێرخ  گەورەی کوڕانە بد یکتەوە، ڕەنگە
درکی و ناشرینە ببڕکخ، قیە سپییەکەی ڕەنر  بکرات و 
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 تراپترررررین ئەمە ڕەنررررگە بتوانێرررخبیکرررات بە قررراوەیی، 
 کە تە بپارکزکرررررخترررررا ئەو شررررر، بشرررررارکتەوە شرررررتەکان

ئەمە بەدەر لەو پررررێگەیەی لە نرررراو ، ڕکررررز-یەتیاوەنیترررر
 کۆمەڵگەی بۆڵتیمۆکاندا هەیەتی.

بەیم گەڕان بە نرررراو بەشرررری پۆشرررراکی کرررروڕانەدا 
ترایە -ەنکررد کە هریچ قاتێر  برۆ برۆت ئاشکرابۆ ەوەی ئ

لەدایکبررررووەکە نابێررررخ. لررررۆمەی فر شررررگەکەی کرررررد، 
لەم د تانەدا ی ر سانایە لۆمەی فر شگەکە -بێگومان
 بکەیخ.

بە یان رررروایییەوە پرسرررری،  گوتررررخ  فر شرررریارەکە
 تەمەنی کوڕەکەت چەندە  

 شایدە ساڵە. - ئەو
وابوو گوترووتە شرەە کراتیمێر.   ئۆهر، بمبورە. پێم

 گەنجان لە ڕیزە ڕەفەی داهاتووە.  بەشی
بە تەمبررررارییەوە ڕووی وەرگێررررڕا.  نبەڕکررررز بررررۆت

پاشررران وەسرررتا، گەشرررایەوە، بە پەنرررجە ئامرررا ەی برررۆ 
پۆشررراکەکانی بەری برررووکەڵەیە  کررررد لە شووشرررەی 

انەی سەر جرادەکەدا. ڕایگەیانرد،  ئەوە، ئەو قراتە  جام
 ئەو بووکەڵەیە. دەبەم، ئەوەی بەری 

فەرمررررانبەرەکە سررررەیری کرررررد، ئینجررررا نرررراڕەیایی 
دەربرررڕی،  چرررۆن  ئەوە قررراتی منرررداین نیررریە. کەمێررر  

. ترۆت دەتوانیرخ کەش ەیە ێکیوادیارە، بەیم ئەوە قات
 ئەوە لەبەر بکەیخ  

کڕیررررررارەکەی بە ڕاڕایرررررریەوە جەتترررررری کررررررردەوە، 
مررررررن  هەمرررررران ئەو شررررررتەیە کە بیپررررررێچەرەوە. ئەوە 

 دەمەوکخ. 



 سەرسامەکە بە قسەی کرد.  شیارەفر
گەیشرررتەوە نەتۆشررر انەکە و چرررووە  نز برررۆتکررربەڕ
و وە  ئەوەی پۆشراکە پێچراوەکران  منداینەوەبەشی 

برررۆ کرروڕەکەی. بە تێرایررری گررروتی،  نفڕکبرردات، هەڵیررردا
  ئەمە جلەکانخ. 

پیاوە بەتەمەنەکە پۆشراکە پێچراوەکرانی کرردەوە و 
نرراوی  بە دوو چرراوی سەرسررامەوە سررەیری شررتەکانی

 کرد.
گلەیرررررررری کرررررررررد،  لەبەری منرررررررردا ی ر هەیەلرررررررری 

  -دەردەکەون، نامەوکخ ببم بە مەیموون
گرروتی،  تررۆ منررخ کرررد بە مەیمرروون.  نز بررۆتکرربەڕ

ە چەند هەیەلی دەردەکەویخ. لەبەریران دگو  بەوە مە
ەم.  دوا دەێررردیلررررلەت ل-ئەگەر لەبەریررران نەکەیرررخ-برررکە

ئەوە وشررەی بە ڕاڕایرریەوە گرروت، بەیم هەسررتی کرررد 
 بۆ گوتن. ترین شتەگونجاو

 ی لەڕکررررررزە هەیەلیرررررریە وبە السرررررراییکردنەوەی ئە
تررررۆ ییرررراتر .  باشررررە برررراوکە ەکەدا هەیە گرررروتی،تێررررزان
تۆ دەیانیخ چی باشترینە. ئەوە دەکەم کە ترۆ   یاویخ؛
 دەیڵێیخ. 

ی نتر، دەنگرری وشررەی 'برراو ' بەڕکررز بررۆتوە  پێشرر
 توڕە کرد.

  بە تێراییل لەبەریان بکە. 
  تێرام، باوکە. 

بە  نکە کررررروڕەکەی ترررررۆی گرررررۆڕی، بەڕکرررررز برررررۆت
وتێررر  وەیری کررررد. پۆشررراکەکان جسررر تەمبرررارییەوە

ی پەڵەپەڵە برررروون، پررررانتۆڵی پەمەیرررری، لەگە  گررررۆرەو



بلوسێکی ملیوان سپی گەورە کە بە قایل توند دەکررا. 
لە کۆتاییررردا، ڕیشرررە سرررپییە درکررریەکە کە تەریکبررروو 

 کررررررراریگەری دەگەیشرررررررتەوە کەمەری، شرررررررەپۆلی دا.
 باە نەبوو.ی ر  پۆشاکەکە

  بوەستە  
ماەسررتی نەتۆشرر انەکەی هێنررا و بە  نبەڕکررز بررۆت

یە  جوڵە بەشێکی ی ری ڕیشرەکەی لێکرردەوە. بەیم 
شررتەکان ی ر هێشررتا لەگە  ئەم بەرەوپێشچوونەشرردا، 

ناڕک  دەردەکەوتن. ئەو ڕیشەی کە مابوو تووکەکەی 
ییرو، لەگە  ڕ لوول بوو، چاوەکانی تەڕ، ددانی کرۆن و
ەگونجررررررران. ئەو پۆشرررررراکە هەیەلییەشررررررردا هررررررریچ نەد

شررگەی ائامررادە نەبرروو پ نهەرچۆنێرر  بێررخ بەڕکررز بررۆت
ەقرررری گرررروتی،  وەرە ڕدەسررررتی گرررررت و  بە -ببێررررتەوە
 لەگەڵم. 

کررروڕەکەی بە متمرررانەوە دەسرررتی گررررت، کاتێررر  لە 
چوونە دەرەوە پرسی،  ناوم دەنێیرخ  منداینەوەبەشی 

دەڵێیرخ 'منردا '  ترا  ەر پرێمچی براوکە  ترا مراوەیە  ه
 ناوککی باشترت بە مێشکدا دکخ  

ە ڕەقی گروتی،  نرایانم، بەرتۆیەوە ب ەل نبەڕکز بۆت
 بانگخ بکەین.  9مێتوسیال ڕەنگە بە
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 وۆک ننڵ ژینوکۆ ٥٦٥ئیسالم و  دیەکە و اەنیحیش ج ەنوی هنتدوکۆ لکگدترەپ 



 چاپتەری سق
 

 نئەوەی دوا منرررداڵی تێرررزانەکەی برررۆت پررراەتەنرررانەت 
 نبۆیابە ڕەشێکی ناسروشتی قیی بۆ کورتکرایەوە و 

ئەوەی ڕیشرریان ئەوەنرردە پررا  بررۆ کرررد، پرراە  ەنرر ڕ
تاشی بریاەی بێرخ، پاشران پۆشراکی بچووکیران کرردە 

ن بەرگررردروویەکی ەالی کە لە انە،کررروڕ پۆشررراکی-بەری
هێشتا ئەستەم بروو بەڕکرز بەیم شارەیاوە دوورابوو، 

ئەو ڕاسررتییە پشررخ گررو  ب ررات کە کرروڕەکەی  نبررۆت
بێرخ.  ییەکەم منداڵی تێرزانەکەکە  بوو اشرینترنلەوە 

ئەوە ئەو -نبرۆت 10نبێجگە لە شێواوی تەمەنی، بنجامی
کە ی ر  مێتوسرریال نرراوەبوو کە لێیرران نررا لەبررری نرراوی

 مەترر و حەفترا سرانتیم-گونجاو بوو بەیم ڕەوا نەبروو
بۆ دانەپۆشرا.  ڕاستییەیان بوو، پۆشاکەکانی ئەم ریبە

بررڕین و ڕەنرر  کردنرری بر شرری، ئەو ڕاسررتییەیان بررۆ 
-پەردەپرررررۆە نەکررررررا کە لە  کرررررر چاوەکانیررررردا بررررروو

چاوەکررانی کررا  و تەڕ و شررەکەت برروون. لە ڕاسررتیدا، 
ئەو دادەیەی برررررۆ منرررررداڵەکەیان گررررررت، لەگە  یەکەم 

ئاسرراوە مرراڵەکەی  بە ترروڕەییەکی تۆفرران ،سررەیرکردندا
 جێهێشخ.

بە مەبەسرررررتە جێگیررررررەکەی  نبەیم بەڕکرررررز برررررۆت
بە دەبێرخ  ،جامین مندا  بروونتۆیەوە بەردەوام بوو. ب

ئەگەر  فەرمررررانی کررررردبمێنێررررتەوە. سررررەرەتا ل منررررداڵی
بنجررررامین حەیی لە شرررریری گەرم نەبرررروو، ئەوا هرررریچ 
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تررواردنێکی دیررکەی پێنەدرکررخ، بەیم لە کۆتاییرردا قایررل 
برردرکخ نرران و کەرە  برروو بەوەی ڕکررگە بە منررداڵەکەی

قررررایلیل برررروو بەوەی بەرهەمرررری  ەتت، تەنررررانب رررروا
  شەقشررەقەیەکی هێنررایەوە کرردانەوکڵەشرری برردەنق. ڕ  
یشرررری کررررردەوە کە دەبێررررخ و دای بە بنجررررامین، جەتت

بە -،  ئیررررررردی پیررررررراوە بەتەمەنەکەەیرررررررخ یررررررراری پێبک
وەری گرررت و بە درکیایررری -کی شرررەکەتەوەکڕوتسررار

 ایدەوەشاند و دەیزرنگاندەوە.ڕئەو ڕ  ە گوکڕایەینە 
شررەقەکە بێررزاری قهرریچ گومررانی تێرردا نەبرروو کە شە

تەنهررا جێیرران دەهێشررخ،  دەکررات، بررۆیە ئەو کاتررانەی بە
ونە، ڕ  کرر  وبرروو. بررۆ نمرر ی ر ئررارامتر و دڵ ۆشررتر

درکررررری بەوە کررررررد کە بە بەراورد بە  نبەڕکرررررز برررررۆت
هەفتەکررررانی پێشرررروو، لە هەر کررررات ییرررراتر جررررگەرەی 

دوای چەنرررررد ڕ  کررررر   ئەم سەرسررررروڕمانە-کێشررررراوە
ونبررررررووەوە، کاتێرررررر  لە ناکرررررراو تررررررۆی کرررررررد بە وڕ

 وورەکەی بنجامینرررردا، بینرررری  وورەکە سرررری ناتە بە 
بە ڕوتسارککی  بنجامینبینی دوکەڵی شینی تەمەاسا، 

وبی هاڤانراکە بشرارکتەوە. یرتاوانبارانەوە، هەوڵردەدات ت
ەنررد یلرررلەیەکی بەدوای تۆیرردا هێنررا، چبێگومرران ئەمە، 

ە ناتوانێخ شتەکان بۆی دەرکەوت ک نز بۆتکبەیم بەڕ
بررۆیە بە سررادەیی کرروڕەکەی ئاگررادار  بکررات. چارەسررەر

کرررررردەوە کە  بە دەسرررررتی ترررررۆی ترررررۆی لە گەشرررررە 
 دەوەستێنێخ. 

هەرچۆنێررررررر  برررررررووە، بەردەوام بررررررروو لەسرررررررەر 
پالستیکی  ککیچەند سەربایڕ  ک  مامەڵەکەی تۆی. 

نەی هێنایەوە مراڵەوە، شرەمەندەفەرککی منرداینە، یمندا



ئرررررا ەڵی منرررررداینەی لە کەتررررران  چەنررررردین بررررروکەڵەی
-دروسرتکراو، تەنرانەت، برۆ تەواوکردنری ئەو وەهرمەی

دروسررتی کردبرروو، داوای لە  -هرریچ نەبێررخ بررۆ تررۆی
،  ئایررا یرراری منررداینەکان کرررد فر شررگەیفر شرریاری 

بۆیاتی مرراوییە پەمەیریەکە لێنرابێتەوە ئەگەر منرداڵەکە 
وو بەیم لەگە  ئەو هەمرربەردەوام بی رراتە دەمیرریەوە.  

ەترری کررردەوە ڕهەوڵەی کە برراوکی بررۆی دا، بنجررامین 
دڵری بە هیچیرران تۆشربێخ. بە دییرریەوە بە پلیکانەکررانی 

بەرگێکرری  بررۆ  وورەکەی تررۆی پشررتەوەدا دەچررووەوە
هەمرروو  دەهێنررا و 11ئینسررایکلۆپیدیا بریتانیکررای دیررکەی
کاتێکررردا  لە ،نیررروەڕوانەکەی پێررروە دەبرررردە سرررەر پررراە

بە  ەی نررررررروحیترررررررانەکەی و کەشرررررررتییەکمانگرررررررا کە
د ی ئەو پشتگوک راوی لەسەر یەویریەکە کەوتبروون. 

 دبێسرروو نز برۆتکرهەوڵەکرانی بەڕکەللەڕەقیریە، هەمروو 
 .مانەوە

لە -روسررررخ بررررووددا رئەو هەسررررتەی لە بۆڵتیمررررۆ
ەی کە ڕوویرردا هەرچەنێرر  نرراوایە برروو. ئەو-داسررەرەتا

ەکرران و ناوبررانگی بنەماڵەکەیرران کەوتبێررخ، نلەسررەر بۆت
کاتێکرردا دەسررتپێکی جەنگرری  ، لەاکرررنەدەهیچرری لەگەڵرردا 

 ێکینراوتۆ هەمروو هۆشری دانیشرتوانی شراری برۆ شرت
دیررکە برررد. هەنرردک  تەڵرر  کە دڵسررۆی و بە ئەتەکێررخ 
بررررررروون، بە نررررررراو مێشرررررررکی تۆیانررررررردا گەڕان برررررررۆ 

بە  بنجررامیندەسررتەوا ەیەکی جرروان تررا سررەبارەت بە 
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لە کۆتاییررردا گەیشرررتن بەو -دایررر  و بررراوکەکەی بڵرررێن
منررررداڵەکە لە برررراپیری  بڵررررێن، یرررررانەیەی دەرئەنجرررامە 

دەچێرررررررررخ، لە ڕاسرررررررررتیدا، بە لەبەرچررررررررراوگرتنی ئەو 
ستانداردەی کە هەموو پیاوە حەفتا ساینەکان هەیانە، 

و  نز برررررۆتکرررررتررررروانرا نکرررررۆڵی لرررررق بکرکرررررخ. بەڕدەنە
نەبرروون، برراپیری بنجررامینیل  ە ررۆڵهاوسررەرەکەی د
 بەمە بریندار بوو.

 هرراتە دەرەوە، انەکە شرربنجررامین، هەر کە لە نەتۆ
کرروڕی  ینبەو جررۆرە  یررا کە پێرری بەتشرررابوو. چەنررد

ئەو ، بەیم و بربن بە هراوڕکی بچوو  هێنران تا بیبینن
انررد بە هەوڵرردان بررۆ تێپەڕ بە یەحررمەتی  یەپاشررنیوەڕ

تەنرررانەت تررروانی، ترررا -حەی لێکردنررری یررراری مرررزراحێن
شووشررررررەی بە دارالسررررررتی  ادەیە  بە ڕکررررررکەوت، ڕ

  کە ێسررەرکەوتن نێخ،ێبشررکپەنررجەرەی چێشررت انەکە 
 بە شێوەیەکی نهێنی دڵی باوکی تۆشکرد.

  کرررردا هەمرررروو ڕ   لەبەر ئەوە بنجررررامین هەوڵرررری
  بشررکێنێخ، بەیم تەنهررا لەبەر ئەوە ئەم شررتانەی ێشررت

دەکرررد، چررونکە چرراوەڕکی ئەوەی لێرردەکرا کە بیانکررات، 
گروکڕایە  کەسێکی لەبەر ئەوەە کە هەر بە سروشخ 

 بوو.
سرررررەرەتای بررررراپیری ڕەویررررریەوە، ی ەکەکاتێررررر  ڕق
ی دنچێیککرری ی ریرران لە بەسررەربر برراپیریبنجررامین و 

کات لەگە  یەکتر دەبینی. چەندین کاتیمێر دادەنیشتن، 
هەردووکیررررران پرررررێکەوە، بە تەمەن و ئەیمررررروون ی ر 

 وە  دوو هررررررراوڕکی بەبەیم دووربرررررروون لەیەکەوە، 
بق ماندووبوون و وە  یە  باسی هەمروو  تەمەن، بە



وداوە تاوەکررانی ڕ  یررران دەکررررد. بنجرررامین لەگە  وڕ
باپیری هەستی بە ئارامی ییراتر دەکررد وە  لە دایر  

پێرررردەچوو هەمیشررررە ڕکزککرررری ییرررراتری  و برررراوکی، وا
لێبگررررررررن، لەگە  ئەو دەسرررررررەیتە دیکتررررررراتۆرییەی کە 
بەسررررەریاندا جێبەجێیرررران دەکرررررد، بەیم جارجررررار بە 

 'بەڕکز' بانگیان دەکرد.
لە لەدایکبوونەوە سرەری  ،دیکەوە  هەر کەسێکی 

. سروڕمابوو لە ڕاستیی پێشکەوتنی جەسرتە و مێشرکی
لە ڕ  نررررررامە پزیشررررررکییەکاندا لەو بررررررارەیەوە شررررررتی 
 توکنرردەوە، بەیم بررۆی دەرکەوت پێشررتر کەیسرری لەو

نەکرررراوە. بە پێررری فەرمانەکرررانی بررراوکی  جرررۆرە تۆمرررار
هەوڵێکرری ڕاسررتگۆیانەی دا یرراری لەگە  کرروڕی دیررکەدا 

ترۆپی -ارجرار دەچروو یراری گەرمترری دەکرردبکات، ج
پرررق ی ر ترسررراندی، ترسرررا لە کررراتی شرررکاندا، ئێسرررکە 

 نەگرنەوە. کۆنەکانی یە 
کە بوو بە پێنس سا  نێردرا بۆ براتچەی سراوایان، 
لەو  دەسررررتی کرررررد بە هررررونەری لکانرررردنی کرررراتەیی 
سررەوی بە کرراتەیی پرتەقرراڵییەوە، کێشررانی نەتشررە و 

قاڵی دروسرررتکردنی سرررەربە ماەبرررا کررراتێکی ی ریرررل 
لێکرررد لە ناوەڕاسررتی ئەم  ملرروانکە برروو. ئەمررانە وایرران
 هەمبکەوکررررررخ، ئەم تررررررووە  ئەرکررررررانەدا تەوی لررررررق

ترسرراند. لە یدەهەمرریل دەکرررد و  مامۆسررتاکەی ترروڕە
تۆشررربەتتی ئەم، مامۆسرررتاکەی الی دایررر  و بررراوکی 

ز کررردەرهێنررررا. بەڕ بررراتچەلێکررررد، ئیررردی لە  سرررکایی
ی بررررۆ هاوڕککانیرررران و هاوسررررەرەکە نڕ جێررررر بررررۆت



ان کررررردووە لەوە منررررداڵترە یهەسررررتکە کررررردەوە ڕوون
 بینێرنە ئەو .

کاتێرر  تەمەنرری برروو بە دوایدە سررا ، تێررزانەکەی 
 بە ڕەوشررررتیڕاسررررتیدا ترررروو و  لەگەڵرررری ڕاهرررراتن. لە

ان یز برروو کە چیتررر تێررزانەکەی هەسررتێررجۆرکرر  بەه
کاترانە  تەنها ئەو-نەکرد لە هیچ منداڵێکی دیکە جیاوایە

نەبێررررخ کە کەسررررێکی کونجکررررۆ  و بە سررررەرەنس ئەو 
ڕاسرررررتییەی بیردەتسرررررتنەوە. بەیم ڕ  کررررر ، چەنرررررد 

دایکبروونی، لە    پراە دوایدەهەمرین یرادی لەیەهەفتە
کاتێکررردا سرررەیری ئررراوکنەی دەکررررد، بنجرررامین شرررتێکی 

یرررراتود پێرررری وابرررروو -سەرسرررروڕهێنەری د ییرررریەوە
د اوەکانی لەتشتەیان بررد یراتوچد ییویەتییەوە. ئایا 

ئەو دەریەنە سرررراڵەی تەمەنرررری بە ڕەنگێکرررری شرررراراوە 
قییان لە سپییەوە گۆڕیبوو بە تۆڵەمێشرێکی ئاسرنین  
ئایا ترۆڕە چررک و لۆچەکرانی سرەر ڕوتسراری کەمترر 

پێسرررتی تەندروسرررتتر و ڕەقترررر برررروو،  دەردەکەوترررن 
گرتووە   یلەگە  ئەوەشدا ڕەنگی سووری یستانەاسا

تررۆی جێگیررر جێرری  نەیرردەیانی. دەیزانرری کە چیتررر لە
نییە، دەیزانی د تی فیزیکی لە چاو ساینی سرەرەتای 

 تەمەنیدا بەرەوپێشچوونی بە تۆیەوە بینیوە.
کررررردەوە، یرررراتود، بە   شررررتی وا دەبێررررخ   بیررررری

 دیییەوە وکرای بیربکاتەوە.



چرروو بررۆ الی برراوکی و ڕاسررتەوتۆ پێرری ڕاگەیانررد، 
 لەپرررق ی مرررن گەورە بررروومە، دەمەوکرررخ پرررانتۆڵی درکررر

 . 12بکەم
ڕاسرررتیدا،  بررراوکی دوود  بررروو، دواجرررار گررروتی،  لە

ترۆە -نایانم. چواردە تەمەنی پۆشرینی پرانتۆڵی درکریە
 تەنها دوایدە ساڵیخ. 

بنجررامین نرراڕەیایی دەربررڕی،  بەیم دەبێررخ ددانرری 
 پێدا بنێیخ کە من لە تەمەنی تۆم گەورەترم. 

یانە و فررێاڵوی گرروتی، وایککی گزیبرراێبرراوکی بە شرر
وانیرریە ئەوە ڕاسررخ بێررخ، کاتێرر  مررن   ئۆهررر، مررن پررێم

 دوایدە سا  بووم بەقەد تۆ گەورە بووم. 
 لە هەمرروو ئەوە بەشررێ  برروو-اسررخ نەبررووڕئەوە 

لەگە   نجێرررر برررۆتڕ کەوترررنە بێررردەنگەکەی بەڕکرررز ککڕ
 .بهێنێخبڕوا بە ئاساییبوونی کوڕەکەی  تا ،تۆیدا

ەوتنێر . بنجرامین دەبروو کلە کۆتاییدا گەیشرتنە ڕکک
بەردەوامبێرخ لە ڕەنگکردنری قریی. دەبروو بە جررۆرککی 

و یررررررررراری لەگە  کررررررررروڕە باشرررررررررتر دەربکەوکرررررررررخ 
سررەر شررەقام  نەبرروو لە دا بکررات. بررۆیهاوتەمەنەکانیرر

 چرررراویلەکە لە چرررراو بکررررات و گۆچرررران هەڵبگرکررررخ. لە
بەرامربەر ئەم بڕیرارانەدا، ڕکرگەی پێردرا یەکەمرین قرراتی 

 نتۆڵی درکیەوە.بە پا ،لەبەر بکات
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لە نێروان  کخ کەمێ  باسی  یانی بنجامین برۆتندەمەو
. ئەوەنردە بەسرە برکەم دوایدە بۆ بیسخ و یە  سراڵیدا

گەشرررە  سررراینی ئاسررراییئەو سررراینە برررۆ ئەو، بڵێرررین 
وە   ،. کاتێ  بنجامین هە دە سا  بروونەکردن بوون

؛ قررریی ن یەکەری ڕە  دەبرررووپیررراوککی پەنجرررا سرررای
تۆڵەمێشرررری تاریرررر ؛ برررروو بە ییرررراتر و ڕەنگەکەشرررری 

بروو و لەریە  بوون، سنگی سرافتر هەنگاوەکانی بەهێز
 13وەستانی تێدا نەمرا و بروو بە براریتۆنێکیقرتە و و 

تەندروسرررخ. برررۆیە بررراوکی نررراردی برررۆ کرررۆنیکەت ترررا 
ترررراقیکردنەوەی وەرگرررررتن بکررررات لە کررررۆلێجی یەیررررل. 

ەوتوویی تێپەڕانررد بنجررامین تاقیکردنەوەکررانی بە سررەرک
 ندکاری قۆناغی یەکەم.کو بوو بە تو

لە سررێهەم ڕ  ی وەرگرتنیرردا، پەیررامێکی لە بەڕکررز 
وەبەرەوە پێگەیشرررررخ ترررررا بچێرررررخ برررررۆ کرررررهرررررارتی بەڕ

ب ررات.   کررئوفیسررەکەی و تشررتەی وانە و کاتەکررانی ڕ
بنجرامین سررەیری ئرراوکنەکەی کرررد، هەسررتی کرررد قرریی 

تری لررق پێویسررتی بەوەیە کەمێرر  ڕەنگرری قرراوەیی ییررا
بررردات، بەیم یە  نیگررررای مەترسررریداری سررررەر مێررررزە 

کررررد کە قوترررروی  دارەکەی ئەوەی ئاشرررکراەچەکرررمەج
ڕ  ی -هررراتەوە ەنرررگەکە لەو  نیررریە. پاشررران بیرررریڕ

 پێشتر هەمووی بەکارهێناوە و فڕکیداوە.
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لە ڕاڕاییەکررری ی ردا بررروو. دەبررروو پێرررنس ترررولەکی 
دیررراربوو هررریچ  وەبەر بێرررخ. واکررردیرررکە لە  ووری بەڕ
دەبروو بەو جرۆرە بچێرخ کە هەیە. -شتێ  دادی نرادات

 جۆرە چوو. بۆیە بەو
بەڕکرروەبەرەکە بە ئەدەبەوە گرروتی،  بەیانیررخ برراە، 

 هاتوویخ پرسیار لەبارەی کوڕەکەتەوە بکەیخ. 
،  لە ڕاستیدا، نراوم بنجرامین بنجامین دەستی پێکرد

   بەیم بەڕکز هارت قسەکانی پق بڕی.-ەنبۆت
. چرررراوەڕوانی نبەڕکررررز بررررۆت  دڵ ۆشررررم بە بینینررررخ

 کوڕەکەتم هەر ئێستە دەگاتە ئێرە. 
بنجررامین تێرررا گرروتی،  ئەوە مررنم. مررن لە قۆنرراغی 

 یەکم. 
  چی  

  من لە قۆناغی یەکم. 
  بەڕاستی گاڵتە دەکەیخ. 

  بە هیچ جۆرک . 
اوی دا بەیەکرررردا و سررررەیرککی چرررروەبەر دەموکرررربەڕ

ە ، لێررردەسررتی تررۆی کرررد،  ئەمە چیرریە کررارتەکەی بەر
 نوسراوە هە دە.  نتەمەنی بەڕکز بنجامین بۆت

بنجرررامین، کەمێررر  لە شرررەرمدا سررروور هەڵرررگەڕا و 
 ڕوونی کردەوە،  ئەوە تەمەنی منە. 

کەتییەوە چرراوی تێبررڕی،  بەڕکررز وەبەر بە شررەکرربەڕ
 ، چاوەڕکی ئەوە دەکەیخ بڕوا بکەم. نبۆت

بنجررامین بزەیەکرری مانررردوانەی کرررد و دووبرررارەی 
 ساڵم.  کردەوە،  من هە دە



وەبەرەکە بە تروڕەییەوە ئامرا ەی برۆ دەرگەکە کبەڕ
کرررررد،  بررررڕ  دەرەوە، لەم کررررۆلێیە بچررررۆ دەرەوە، لەم 

 . ێکی مەترسیداریخشار چکەیە بچۆ دەرەوە. تۆ شێت
  من هە دە ساڵم. 
دەرگەکەی کرررردەوە. هررراواری کررررد،  بەڕکرررز هرررارت

بیررر کەیەکە  پیرراوککی وە  تررۆ بیەوکررخ وە   ئەوە ک 
. تۆ هە دە سراڵیخ  بێتە ئێرە قۆناغی یە  توکندکاری

کەوایە مرررررررن هە دە تولەکرررررررخ دەدەمرررررررق ترررررررا ئەم 
 شار چکەیە جێبهێڵیخ. 

بە شررررکۆوە لە  وورەکە چررررووە  نبنجررررامین بررررۆت
دەرەوە، نیرررررررو دەریەن توکنررررررردکاری کرررررررۆلێی، کە لە 

ان دەکرررررررد، بە یان رررررروایییەوە یررررررهررررررۆڵەکەدا چاوەڕک
دوورکەوتبرررووەوە، سرررەیریان دەکررررد. کاتێررر  کەمێررر  

ئاوڕی دایەوە، ڕووی کردە بەڕکوەبەرە دەمارگر ەکە، 
بە دەنگێکررری بەهێرررز -کە لە نررراو دەرگەکەدا وەسرررتابوو

 دووبارەی کردەوە،  من هە دە ساڵم. 
پێکەنررین لە گررروپە توکنرردکارەکەوە بەری بررووەوە، 

 بنجامین دوورکەوتەوە.
بەیم قەدەری وا نەبرررروو بەو ئاسررررانییە دەربررررایی 

سررگەی هێڵرری تبررۆ وک انەکەیرردا. لە پیاسررە تەمبارببێررخ
بررررۆی دەرکەوت گروپێرررر ، دواتررررر شررررەمەندەفەرەکە، 

نیرررا توکنررردکار دوای وتێ  لە کۆتاییررردا یە  داعەشرررام
  لە ێکەوترروون. قسررە بەجۆرکرر  باڵوبررووەوە کە شررێت

دەرچررووە و   تنرری یانکررۆی یەیرررترراقیکردنەوەی وەرگ
سررراڵە.  هەوڵررری داوە قایلیررران بکرررات کە تەمەنررری هە دە

دەسرتی بەسرەر کۆلێجردا گررت.  بەپەر شبوونتایەکی 



دەکردە دەرەوە، تیمری  پیاوەکان بق کاڵو لە پۆل ڕایان
اەکانیان هێنررا و هرراتنە نرراو کە واییرران لە مەشررتررۆپی پررێ
 نررری پر فیسرررۆرەکان بە سەرپۆشررری تەکەوە، اعەشرررام

ناڕکررر  و عەیی ترررواروتێچەوە، بە هررراوارەوە دوای 
 ە بەردەوام و دووبررررررارەگردبرررررروونەوەکە کەوتررررررن، ک

 اسررررررررررتەیسررررررررررەرکەوتووبوون لە تررررررررررانەدان بە ئاڕ
 .بریندارکردنی هەستی بنجامین بۆتن

   14بێخ جولەکە گەڕیدەکە  ڕەنگە
 لەم تەمەنەدا دەبێرررررخ بچێررررررخ بررررررۆ توکنرررررردنگەی 

 ناوەندی  
  تەماشای ئەو گەنجە ییرەکە  

  وایزانی ئەمە تانەی بەسایچووانە  
  سەرکەوە بۆ هارڤارد  

تررررر کرررررد، هەر یوو بنجررررامین هەنگاوەکررررانی تێرا
د و برۆ هارڤرار م  دەچرەمپیشرانیان دەد کەوتە ڕاکردن.

 وە.مەەلەم شێتییەیان پاشگەییان دەک
وکسررررتگەکە و سررررواری  بررررۆ بەبررررق ییرررران چرررروو

شەمەندەفەری باڵتیمۆر بوو، سرەری نرا بە جرامەکەوە. 
 هاواری کرد،  لەمە پەشیمان دەبنەوە  

توکندکارەکان پێدەکەنین،  هرا هرا هرا هرا هرا   ئەوە 
کرۆلێجی یەیر  بە هەمروو  یرانی گەورەترین هەڵە بروو 

 .تیێکردب
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یەەە  ئەوکی کنتێۆۆت اەنۆۆی  ەە خۆۆنچەوک ەۆۆدو  ئەم  یاژی قیۆۆناەت و هۆۆنتنەوکی اەنۆۆی  ەۆۆژیۆ
 وۆکگن وەی نێکرلۆ 



 چاپتەری پێنس
 
ئەو یرادە بیسخ سرا  بروو،  ندا، بنجامین بۆت ٢٢٢٠لە 

کە بچێرخ کرار برۆ براوکی بکرات  گرنگەی بەوە کردەوە
 پێداویسررررررتیفر شرررررتنی  ڕ جەر برررررۆ لە کۆمپانیرررررای
. هەر لەو ساڵەشرردا برروو کە دەسررتی کررررد بیناسرراییی

بررۆ   .بەوەی  لە ڕووی کررۆمەییەتییەوە بچێررتە دەرەوە
بیبررات  ی ر بە لەوە کررردەوەجەتترری  برراوکیئەمەە، 

 ن. ڕ جەر بررۆتکەشرر ەبررۆ چەنرردین ئرراهەنگی سررەمای 
ئێسرررتە پەنجرررا سرررا  بررروو، ترررۆی و کررروڕەکەی ییررراتر 

 یکررررراتەوە لە ڕاسرررررتیدا، لەو-بووبررررروون بە هررررراوڕ 
بنجررامین لە ڕەنگکردنرری قرریی وەسررتا برروو )کە هێشررتا 
مەیلەو تۆڵەمێشی بوو( لەوە دەچروو هەردووکیران لە 

 یە  تەمەندا بن. لە برا دەچوون.
و  پۆشریشەوککی ئۆگۆسخ، بە جوانی قاتەکانیران 

چررروونە نررراو گالیسرررکەکەیانەوە و لێیررران تررروڕی برررۆ 
ئررراهەنگێکی سرررەما لە ترررانووەکەی دەرەوەی شررراری 

، کە دەکەوتە دەرەوەی بۆڵتیمررۆر. شررەوککی 15ێ لینشرر
ان  ڕەنگری ڕکرگەکەی گۆڕیبروو تایبەت و جوان بوو. م

ەرککی کرررا ، ترررونچەی درەنررر  پشرررکوتووی  برررۆ سرررل
ناو هەوای کشووماتی  هەناسەیان دەدایە ،کێڵگەکانیل
دەکررد، شرەو بە مانگە برۆنی تۆیران ترێکە و شەوەوە 

دەچرروو کە بە  کرری نررزمێندەنگەکەیرران لە دەنگرری پێکەنی
ێرررتە گرررو . دەشرررتاییە کراوەکرررانی دەرەوەی بئەسرررتەم 
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شرررار، بە کرررێڵگەی گەنمررری درەوشررراوە داپۆشررررابوون، 
وە  ڕ   بریاەیرران دەهررات. ئەسرررتەم برروو نەکەویرررتە 

  کر کاریگەری ئەو ئاسمانە جوانەوە.
دەیگررروت،  داهررراتوویەکی بررراە لەم  نڕ جێرررر برررۆت

ڕ حرانی  دا هەیە.  پیراوککییەکەتواردنی وشرەبزنسی 
 پەرستییەکەی ی ر سادە بوو.-هەستی جوانی-نەبوو

ییررراتر قوڵبرررووەوە،  کەسررری بەتەمەنررری وە  مرررن 
ن بە جرناتوانێخ فێری فێڵی نو  ببێخ، ئەوە ئێوەی گەن

 ڕ شرررن و بەریترررانویە و توانررراوە کە داهررراتوویەکی 
 لەپێشە. 

ە، ڕوناکییەکررررانی مرررراڵی سررررەری ڕکررررگەک دوور لەو
و کاتەشرررردا دەنگێکرررری چرررراو کەوتررررن، لەشررررێ لین بەر

دەنگررری کەمرررانچە  ووپێررردەچ-گریانەاسرررا هررراتە گوکیررران
یرراتود دەنگرری شررەکاندنەوەی  ،تۆشررەکە بێررخ دەنرر 

 لە  کر ڕووناکی مانگدا.بێخ گەنمە سل ەرەکان 
کە چەنررد  ،لە پشررتی گالیسررکەیەکی جرروانەوە الیانرردا

  نێرر سەرنشررینێ  لە دەرگەکەیەوە دەهرراتنە دەرەوە. 
هررررراتە دەرەوە، پیررررراوککی کەمێررررر  بەتەمەن، پاشررررران 

هێندەی گوناهررر ئەم تاتوونە تاتوونێکی گەنجی دیکە، 
بە جوان بوو. لە بنجامیندا؛ گۆڕانێکی کیمیرایی دەسرتی 

کرررد و هەمرروو ئەنرردامەکانی جەسررتەی گرررتەوە. جرروڵە 
هەردوو جەستەی قورستر بوو، توکن سرەرکەوت برۆ 

ەشررێکی ی ریررل بررۆ نێوچرراوانی، ببررۆ ڕوومەتەکررانی، 
 گوکیەکانی. ئەوە یەکەمین تۆشەویستیی بوو.

کی  کررر ڕوونرراکررچەکە برراریکەلە و ناسرر  برروو، لە
 کرر ڕوونراکی لە-بروومانگردا ڕەنگری قریی تۆڵەمێشری 



. هەنگررررروینیبررررروو بە  فانۆسرررررەکانی بەرهەیررررروانەکەدا
ئیسپانی نەرمی یەرد بەسرەر شرانەکانیدا  سەرشانێکی

ڕەشرررررری تێرررررردا  یکیەهرررررراتبووە ترررررروارەوە، پەپررررررولە
ی نەتشررێنرابوو؛ پێیەکررانی لە کررر بەری و نزمرری لێرروار

 ەوە.توارەوەی عەیییەکەیدا دەبریسکان
دا الرکررردەوە یررتررۆی بە الی کوڕەکە نڕ جەر بررۆت

گەنرررجە،  16و پێررری گررروت،  ئەوە هایدگرەیرررد مرررۆنکرکێی
 کچی جەنەڕا  مۆنکرکف. 

بنجرررامین بە سررراردی سرررەری لەقانرررد. بە هەمررران  
و جرروانە.   قەشررەن سرراردییەوە گرروتی،  شررتێکی ی ر 

بەیم کاتێرررررر  منررررررداڵە ڕەشپێسررررررتەکە واگررررررۆنەکەی 
 دوورتستەوە، گوتی،  باوکە، دەبێخ پێمی بناسێنیخ. 

روپە تەڵرررکە نزیکبررروونەوە کە مۆنکرکرررف لە لەو گررر 
 کررررررچەکە بەاسرررررتیاندا برررررروو. بە گەورەکردنررررری ڕناوە

، تررراتوونەکە عەییررریەکەی گررررت و دەسرررتووری کرررۆن
. بەڵرق کروڕەکە حەیی دانەویریەوە کەمێ  برۆ بنجرامین

لە سررەمایە. بنجررامین سوپاسرری کرررد و لە ترراتوونەکە 
 دەمودەسخ سەرسامی بوو.-دوورکەوتەوە

 . نررۆرەی ئەمچرراوەڕوانی کرررد تررا نررۆرەی ئەم بێررخ 
قیرررامەت دوور بررروو. لە نزیررر  دیررروارەکەوە  هێنررردەی
، بێرررررردەن ، بررررررق هەسررررررخ، بە دوو چرررررراوی وەسررررررتا

جەلالدئاسرررراوە سررررەیری ئەو گەنجررررانەی دەکرررررد کە 
 هایدیگرەیررردتررروکنی باڵتیمۆریررران تێررردایە و بە دەوری 

مۆنکرکێررررررردا دەهررررررراتن و دەچررررررروون، ڕوتسررررررراریان 

                                                           
16  Hildegarde Moncrief 



وانلێوبروو لە نیگرای پررر تاسرە. چەنررد بێرزراو دەهرراتنە ێل
  یبینرریندە بەرچرراوی بنجررامین  چەنررد  نررانی و پەمەیرری

بررروو د  و گەدەی سرررمێڵە قررراوەییە لولەکانیررران تەریک
 ئەمیان دەهێنایە دەرەوە.

بەیم کاتێرررررر  کرررررراتی ئەم هررررررات، کاتێرررررر  لەگە  
 بررۆ نتراتوونەکەدا بە نەرمرری وە  شررەپۆلی ئراو چرروو

تررزی ڵبررۆ نرروکترین مۆسرریاای وا سررەر یەوی سررەماکە
تێرردابوو، غیرررە و ترسرری هەرچرری هەسررتی فەڕەنسرری، 
ەوە. ئەو ئەفسررروونە نترررواوە  کلررروی بەفرررر هەمررروو 

 وەەم چررکە سراتەلکوکری کرد و هەستی کررد  یرانی 
 دەستی پێکردووە.
، برۆ بەریکرردەوە و بە دوو چراوسەری هایدگرەید 

سرررەیری دەچررروو، ڕونررراکی درەوشررراوەی شرررین  کە بە
ە نکرررد و پرسرری،  تررۆ و بررراکەت لەگە  ئررێمەدا گەیشررت

 ئێرە وانییە  
بنجرررامین دوودڵبررروو. ئەگەر تررراتوونەکە ئەمررری بە 

باشتر وایە پێی بڵێرخ  بیرری ئایا برای باوکی یانیبێخ، 
ئەیمررروونی ترررۆی کەوتەوە لە کرررۆلێجی یەیررر ، برررۆیە 
بڕیاری دا وا نەکات. کارککی ناشررین بروو تاتوونێر  

ئەم برررۆنە جررروانە بە پشرررتگو  ب ەیرررخ؛ تررراوان بررروو 
نیخ. ڕەنگە دواترر بشێوک کەبێزارکەرە ڕاستییە ەچیر ک

بێتەوە سەر ئەم باسە. بۆیە سەری بۆ لەقاند، پێکەنری، 
 گوکی گرت، دڵ ۆە بوو.

پێرری گرروت،  حەیم لە پیرراوە لە تەمەنرری هایدگرەیررد 
مێشررکن. باسرری  ، کرروڕە گەنجەکرران ی ر بررقبێررخ تررۆدا

دەکەن چەندە شامپانیا دەتۆنەوە لە کرۆلێس،  ئەوەم بۆ



نن. پیرراوانی وە  چەنرردە پررارە لە یرراری کارترردا دەد ڕکرر
 تۆ دەیانن چۆن نرتی تاتوونێ  بزانن. 

بە  -بنجامین تۆی لە لێواری داتواییکردنیدا بینری
 بگێڕکتەوە و تۆی بگرکخ. داواکردنەکەی ی ر توانی

تررراتوونەکە بەردەوام بررروو،  ترررۆ لە ڕ مانسررریترین 
بیسرررخ و پێنجەکررران ی ر -تەمەنررردایخ، پەنجرررا،  یرررر. 

کرررررررار دەکەن یەرد دەڵرررررررێن؛ سرررررررییەکان ئەوەنررررررردە 
هەڵرردەگەڕکن؛ چلەکرران تەمەنرری چیررر کە درکیەکررانە کە 
گێڕانەوەیرران جگەرەیەکرری دەوکررخ؛ شەسررتەکان، ئۆهررر، 
شەسررخ ی ر نررزیکە لە حەفترراوە؛ بەیم پەنجررا تەمەنرری 

 نجاوە. من پەنجام تۆشدەوکخ. ومامناوەند و گ
پەنجا بۆ بنجامین بروو بە تەمەنێکری ئەفسرووناوی. 

 اپەنجررتەمەنرری عەشرراێکی ی ر بررۆ لە دڵرری بنجامینرردا 
 دروسخ بوو.
 بەردەوام بروو،  هەمیشرە گوتروومە، پرێمهایدگرەید 

باشررترە شرروو بە پیرراوککی پەنجررا سررا  بررکەم و ئاگررای 
بێررخ وە  لەوەی شرروو بە سرری سرراڵێ  بررکەم و  لررێم

 ئاگام لێی بێخ. 
تەواوی ئەو شرررەوە برررۆ بنجرررامین بررروو بە تەمێکررری 

سرررەمای دیرررکەی دوو هایدگرەیرررد ڕەنررر  هەنگررروینی. 
بۆیررررران دەرکەوت پرررررڕن لە پرسررررریاری لەگە  کررررررد، 

ە ڕ  ککی تایبەتی دەوکخ. قەولری کمۆنی بۆ یەکتر ڕها
دا شررررررەممەی داهرررررراتوو لەگە  بنجررررررامین سررررررواری 

ببێرررررخ و ییررررراتر گێتوگرررررۆ لە برررررارەی گالیسرررررکەکەی 
 پرسیارەکانیانەوە بکەن.



 بە گالیسرکەکەیان ،بەر لە یەکەم تیشکی بەرەبەیران
لە کاتێکردا یەکەمرین هەنگەکران  بۆ مراڵەوە. وەڕ یشتنە

گیزەیان دەهات و مانر  بە کراڵی لە نراو شرەونمەکاندا 
ای لە باوکی بوو باسری دەدرەوشایەوە، بە ئاستەم ئاگ

 تچەی دەکرد.اداویستی ما  و بێبایرگانی پ
 ... ئەی پێتررررررروایە لە دوای چەکررررررروە و بزمرررررررار، 

 ی رترین جەتتمان بۆ قایانس لەسەر چی بێخ  
گررررررررروتی، برررررررررق هەسرررررررررتانە ، دووربنجرررررررررامینی 

 . تۆشەویستی 
سررررەر سرررروڕماوانە  ن   ڕ جەر بررررۆتپێداویسررررتی 

 کرد.  داویستیمپێگوتی.  کەمێ  پێل ئێستە باسی 
لە  ەوە سرررەیری کررررد،ڕبنجرررامین بە دوو چررراوی و
ناکرراو بە تیشررکی تررۆر  کاتێکردا ئاسررمانی ڕ  هەیت لە

لاەکررانی لە نێرروان  17باڵنرردەیەکی ئۆریررۆ دریی برررد، 
  .دا باوکشکێکی سەتتیوەکاندا درەتتە جووی

                                                           
17  Oriole ەن ن کیەکی ەچدوکە  هێن کی چنیەکە لکەێپ  ەەاڵم نە  نشوی یکش و ژەر نکی :

 وۆک نرتەقن ییەۆ



 چاپتەری شەە

 
کاتێررر ، پررراە شرررەە مانررر ، نیشرررانەکردنی تررراتوو 

ناسرێنرا  نمۆنکرکف بۆ بەڕکز بنجرامین برۆتهایدگرەید 
ەنەڕا  مۆنکرکرررررررف ج)دەڵرررررررێم  ناسرررررررێنرا  چرررررررونکە 

پێررررری باشرررررترە بە سرررررکدا بەسرررررەر کە  بووڕایگەیانرررررد
 .وە  لەوەی ئاشرکرای بکرات( ،شمشێرەکەیدا بکەوکرخ

دڵ ۆشرررری کررررۆمەڵگەی بۆڵتیمۆرەکرررران گەیشررررتە بەمە 
چررررررووەکەی  لەیرررررراد ینەلرررررروتکە. چیررررررر کە لە مێرررررری
یادهرراتەوە و لە فررۆڕمی  لەدایکبرروونەکەی بینجررامین بە

بەدا اەرمەیار و بڕواپێنەکررراودا بە ڕەشررچیر کێکرری شرر
را کە لە ڕاستیدا بنجرامین گوت نێردرا.بۆ هەموو الیە  

ە، گرروترا کە برایەترری و چررل سررا  ن جەر بررۆتڕبرراوکی 
و  18جررۆن وایکررو برروویە یینرردانی کررراوە، گرروترا کە

 کرررر ماسرررکدایە، دواجرررار گررروتراە کە دوو شررراتی لە
 .نقووچەکی بچووکی بەسەرەوەیە و لە گەورەبووندا

نیررو یررۆر   ڕ  نامەکررانی شررەممانی پاشررکۆی یە 
بە وکنەیەکررری هێڵکررراری سرررەرەنجڕاکێل  انکەیسرررەکەی
کرابرروو بە  ندا سررەری بنجررامین بررۆتانررکە تێی ،پیشرراندا

ماسررییەکەوە، بە مررارککەوە، دواجرراریل بە جەسررتەی 
ڕەقرررری کررررانزایەکەوە. لە ڕووی ڕ  نررررامەوانییەوە، بە 

ناسرررررا. بەیم  ماریالنرررردپیرررراوە سەیروسررررەمەرەکەی 
ر چیررر کە ڕاسررتەقینەکە، وە  کەیسررێکی ئاسررایی، ی 

 کەم ئاما ەی بۆ دەکرا.

                                                           
18  John Wilkes Booth  وۆک (٠١٦٩-٠١٢١: ئەکوە ی ئەاریکی 



ۆنێرررررر  بێررررررخ، هەمرررررروو هرررررراوڕای جەنەڕا  چهەر
مۆنکرکررررف برررروون کە ئەوە  ترررراوانە  کچێکرررری جرررروان 

بکرات  داهاوسەرگیری لەگە  ئەویندارککی بۆتیمۆرەکان
. وەپەنجرا سراڵە یاوککیرو تۆی هەڵبداتە ناو باوەشی پ

سرررررراوککی وبە ن نلە ناچاریررررردا، بەڕکرررررز ڕ جەر برررررۆت
بڕوانررررررررامەی بە شررررررررێوەی بۆڵتیمۆرەکرررررررران  ،گەورە

 کوڕەکەی بۆ هەڵواسین. کە  بڕوای پرقلەدایکبوونی 
وی انەکرد. دەبروو تەماشرای بنجرامین بکەیرخ ترا بە چر

 تۆت بیبینیخ.
نردارەکەوە هێندەشی کە پەیوەنردی بە هەردوو ئەوی

کی تێرردا نەبرروو. ی ربەی ئەو ێهەبێررخ، ئەوا هرریچ گومرران
یەوە دەسرررررتگیرانی بنجرررررامینچیر کرررررانەی لە برررررارەی 

وایرررران لە  ،  ناڕاسررررخ برررروونکرررربە جۆر ن،دەگرررروترا
ڕەترررری بکرررراتەوە بررررڕوا بە تەنررررانەت کرررررد هایدگرەیررررد 

بکررات. لە ناچاریرردا جەنەڕا   ەچیررر کە ڕاسررتەقینەکە
پەنجررررا کەسررررە ڕکرررریەی مردنرررری  باسرررریکررررف مۆنکر
یراتود هریچ نەبێرخ برۆ -،کررد برۆ کرچەکەیی نەکانیسا

اریدا باسری چدەچوون؛ لە نائەو پیاوانەی کە لە پەنجا 
پێداویسرررررررتی رەسرررررررتەی انی کەگرررررررنررررررراجێگیری بایر
بڕیاریررررردابوو هایدگرەیرررررد برررررۆ کررررررد.  ترررررانووبەرەی

هاوسررررەرگیری لەگە  مامناوەندییەکەیرررردا بکررررات، هەر 
  .واشی کرد



 چاپتەری حەوت

 

هایدگرەیرررررد جۆرکررررر  لە جۆرەکررررران، هاوڕککرررررانی  بە
پێداویسرررررررتی  یتنمۆنکرکرررررررف هەڵە بررررررروون. فر شررررررر

باشری بەرەو پێشرەوە چروو. ە ب کەرەستەی بیناسرایی
هاوسررەرگیرییەکەی لە مرراوەی پررایدە سرراڵدا، لە کرراتی 

وە تا تانەنشرینبوونی براوکی رر٢٢٢٠لە  تنبینجامین بۆ
-دوو هێنررررردە تێرررررزانەکە بررررروو بە داهررررراتی، ٢٢٢١لە 

هررررۆی بەهێررررزی ئەنرررردامە بەشررررێکی ی ری ئەمەە بە
 گەنجەکەی تێزانەکەیانەوە بوو.

انە وبە گرررروتن ناکررررات، هەر یوو ئەم دوپێویسررررخ 
چرروونە نرراو دڵرری بۆڵتیمۆرەکررانەوە. تەنررانەت جەنەڕا  

تررا مێرریووی  پێررداکاتێرر  بنجررامین پررارەی  ،مررۆنکرکێیل
شرررەڕی نررراوتۆ لە بیسرررخ بەرگررردا چررراپ بکرررات، کە لە 

پەیوەنررردی  ،الیەن نرررۆ ترررانەی چررراپەوە ڕەتکرابرررووەوە
 .لەگە  یاواکەی بەهێزتر بوو

تۆیرردا، پررایدە سررا  ی ر شررتی  بنجررامینتررودی لە 
 یانێکی نوکی بۆ نراو  ،گۆڕی. لەوە دەچوو توکنی ئەو
 هرررررررات چێررررررریی لە بەێدەمارەکرررررررانی هێنابێرررررررخ. وایل

ئاگاهرراتنەوەی بەیانیرران دەبینرری، چێرریی لە پیاسررەکردن 
ناو شرەقامە جەنجرا  بە ەوە،دەبینی بە هەنگاوی چاالک

و تۆرەتاوەکانرررررررردا، چێرررررررریی لە کررررررررارکردنە بررررررررق 
ینرررری لەگە  بررررارە چەکرررروە و مانرررردووبوونەکانی دەب

ررررردا بررروو کە ناوبرررانگی ٢٢٢٠مارەکانررردا. لە کرررارگۆ بز
ئەو پێشنیایەی کررد کە بایرگانییەکەی گەیشتە لوتکە: 
روسرررررخ کردنررررری ئەو هەمررررروو ئەو بزمرررررارانەی لە د



هرررررراتوون کە بزمارەکررررررانی پررررررق سررررررندوقانەدا بەکار
ەی بروو بە ، ئەو پێشرنیایئەماننگوایراونەتەوە موڵکی 

 الیەن دادوەری یاسرایی فۆسریل دانری یاسایە ، کە لە
پێررردانرا، بەمەە ڕ جێرررر و کۆمپانیررراکەی، کۆمپانیرررای 

، هەموو ساڵێ  ییراتر لە شرەە بیناسایییپێداویستی 
 گەڕایەوە.دەهەیار بزماریان بۆ 

لە هەمان کاتدا، بنجامین بۆی دەرکەوت کە تا بێخ 
تشرررەکەی  یررران لە دیررروە چێیبەچێررری ییررراتر و ییررراتر 

دەبینێخ. شتێکی ئاسایی بروو لە کراتی گەشرەکردنە پرڕ 
ە شرررررررراری لببێررررررررتە یەکەمررررررررین کە   ،داتاسررررررررەکەی

ی ترررۆی بێرررخ و ێلباڵتیمۆرەکانررردا کە تررراوەنی ئوترررومب
بینینررررررری ئەو لە سرررررررەر بە ل لێب وڕکرررررررخ. ێرررررررئوتومب
تەماشرررای  ئیرررەییەوە، هاوتەمەنەکررانی بە ەکانشررەقام

کە ئەو پیراوە بە تەندروسرتی و ئەو گەمەیەیان دەکررد 
 دەکات.توانای جەستە و تەمەنی 

ەنجتررر پێرردەچێخ سررا  بە سررا  گ گرروت،  وا دەیرران
سرتە شەسرخ ێکە ئ-ی پیررنببێتەوە.  ئەگەر ڕ جەر برۆت

جار  شکستی هێنابێخ لەوەی یەکەم -و پێنس سا  بوو
ئەوا دواجرار بە  ،پێشوایییەکی باە لە کوڕەکەی بکات

پۆیشرری بررۆ  زککرری بێشرروومارکپێرردانی سررەروەت و ڕ
 .یەتی، ی ر لەوە ییاتر کە پێویستیتەوەوەهێنا

ئێستەە دەگەینە سەر بابەتێکی ناتۆە کە باشتر 
وایە تررا دەترروانین بە تێرایرری هەڵوکسررتەیەکی لەسررەر 

تەمرری  نتەنهررا یە  شرخ هەبرروو بنجرامین بررۆت بکەیرن.
 نەکەی چیتررررر ئەویررررل ئەوە برررروو کە لررررق ب رررروات؛ 

 ڕانەدەکێشا.سەرەنجی ئەمی 



برروو بە  نێکرری سرری و پێررنس هایدگرەیررد لە کاتێکرردا 
چرواردە  یسا ، دایکی کوڕکر  بروو بە نراوی ڕ سرکۆ

سرا . لە سررەرەتای هاوسرەرگیرییەکەیانەوە، بینجررامین 
دەیپەرسررخ. بەیم بە تێپەڕبرروونی چەنرردین سررا ، قرریە 
ڕەنرررررررر  هەنگررررررررروینییەکەی بررررررررروو بە قررررررررراوەییەکی 

ەکەی نرررررراو سررررررەرەنجڕانەکێل، تیشررررررکە درەوشرررررراو
چاوەکررانی گررۆڕان بررۆ پررارچە شررکاوە بررق نرتەکررانی 

ییرراتر،  نەکەی بە  یلەوەە ییرراتر، لە هەمرروو-کوپێر 
شررێوایی تررۆی ی ر جێگیرتررر برروو، ی ر مەنرر ، ی ر 

 شرررررەوقویەوقەیلە چررررراو ئەو  تررررررئرررررارام، ی ر الوای
وە   دا.جارانیررلە چرراو چێرریی  تر، ی ر سرراردداجارانیرر

بررروو ، ئەوە ئەو بررروو کە بنجرررامینی  ڕادەکێشرررا  برررۆ 
ئێسررررتە د تەکرررران بەیم -سررررەما و ترررروانی ئێررررواران

پرررررێچەوانە بووبررررروونەوە. لەگە  بنجرررررامین دەچرررررووە 
 شرررییەکەی جررراران، چیترررر دەرەوە، بەیم دوور لە پەر

ەو د تە جێگیررررە برررق برررڕانەوەیەی کە لپرررڕ بووبررروو 
کرررخ و ترررا ڕ  کررر  بەسرررەر  یرررانی هەر کەسرررێکماندا د

 کۆتایی لەگەڵماندا دەمێنێتەوە.
بێترراقەتی بنجررامین ییرراتر ڕەنگرری دایەوە. لە کرراتی 

 ، بە٢٢٢٢ئەمریکادا لە -هەڵگیرساندنی جەنگی ئیسپانیا
جۆرک  لە ماڵەوە بێزاربوو، بڕیاریدا بچێرخ پەیوەنردی 

ەری گە ڕیزەکررررررررانی سرررررررروپاوە بکررررررررات. بە کرررررررراریب
وەرگرررررررت و لە  19بایرگررررررانییەکەی، پررررررلەی نەقیبرررررری

، لە 20ڕائیررردکردنررردا هێنررردە کرررارامە بررروو، کررررا بە رکا
                                                           

19  Captainەقیب : 
20  Major جئ  : 



، لە هەمرررران ئەو کاتەشرررردا 21مرررروقەدەمکۆتاییشرررردا بە 
کرررد. بە  22انی سرران جرروان هێڵرریڕداری ئرراهەنگگێشرربە

 سووکی بریندار بوو، مەدالیاشی پێبەتشرا.
بنجررررامین بە جۆرکرررر  کەوتە نرررراو چێرررریی کررررۆی 

ە دەسرتبەرداری چاالکییەکانی  یرانییەوە، ڕەتری کرردەو
م بایرگرررررانییەکەی پێویسرررررتی بە کرررررات و یببێرررررخ، بە
کررررردن برررروو، بررررۆیە دەسررررتی لە تزمەترررری  چرررراودکری

سرررەربایییەکەی وە  فەرمانررردە هەڵگررررت و گەڕایەوە 
الیەن بانرردککی مۆسرریاییەوە  مرراڵەوە. لە وکسررتەگەکە لە

  .اپێشوایی لێکراو و بۆ ماڵەوە بەڕ  کر

                                                           
21  Lieutenant – colonelاق م : 
22  San Juan Hill وۆک ۆ٠١٥١:  ەەگی ەێدجن ئیسپنەین و ئەاریکن یە واڵتی کدەن نن ی 



 چاپتەری هەشخ

 

ڕاوەشرررررررراندنی ئرررررررراییەکی گەورەی ، بە هایدگرەیررررررررد
ئاوریشمییەوە لە هەیوانەکەدا پێشروایی لێکررد، کاتێر  

تییەکی ی ر ەبێترررراقە مررراچی  نەکەی کرررررد، هەسرررتی ب
چونکە هەستی کرد ئەو سرق سراڵە ی ر شرتی لە  ،کرد

بردووە. ئێستە  نەکەی چل سرا   لەگە  تۆی  یانیان
 قییشرری دەسررتیان بە ییررادبوون برروو، ترراڵە سررپییەکانی

 تی کرد.ەدیمەنە بێتاقئەم کردبوو. 
لە سرررەرەوە، لە  وورەکەی ترررۆی، لە ئاوکنەکەیررردا 

برررررووەوە و بە ترسرررررەوە لە  نزیکترررررر-ترررررۆی بینررررری
ڕوتسررررراری ترررررۆی وردبرررررووەوە، دوای تولەکێررررر  

ترررررررۆی بە جلررررررری  فۆترررررررۆیەکیبەراوردی کررررررررد بە 
 گیرابوو. کەکە پێل جەنگە ،سەربایییەوە

یان   پڕ سرەکە بە دەنگی بەری گوتی،  ئای توایە گ
ئێسرررتە لە -بەردەوام بررروو. هررریچ گومرررانی تێررردا نەبررروو

ت ەبری دڵ ۆشبێخ، بێتاقپیاوککی سی سا  دەچوو. لە
تررر دەبررووەوە. پێشررتر چەنرردین سررا  برروو جگەن-برروو

کە  گەیشرررتە تەمەنێررر هیررروای دەتواسرررخ هەر کرررات 
ییەی کە لهاوتای جەستەی بێخ، ئەو ئەفسوونە سوریا

و لە کرررررار  خدایە بوەسرررررتێلە لەدایکبررررروونەوە لەگەڵیررررر
 سررری ترررۆی ناشررررین و برررڕواوبکەوکرررخ. ترسرررا. چارەن

 چاو.پێل  پێنەکراو هاتە
چرررراوەڕوانی هایدگرەیرررد کاتێررر  هررراتە تررروارەوە، 

پێرردەچوو ترراتوونەکەی بێزاربێررخ، ئەمرریل  دەکرررد. وا
بڵێیخ لە کۆتاییدا  نەکەی هەستی بەوە  ،کردەوە بیری



کردبێررخ کە شررتێ  هەڵەیە و لە جێرری تۆیرردا نیرریە. لە 
کررراتی تررروانی ئێررروارەدا بررروو کە گررررککەی نێوانیرررانی 

 .ی دەیانیگونجاو بەگەیە  کە کبە ڕکردەوە، 
دەڵێن لە هەر کرات  بە ئاگاییەوە گوتی،  هەموو پێم

 گەنجتر دەردەکەوم. 
 بە سرروکایەتییەوە سررەیری کرررد،  پێررخهایدگرەیررد 

بە  ایەنی ئەوەبێرررخ هێنررردەبێرررخ شررر وایە ئەوە شرررتێ 
 شانایییەوە باسی بکەیخ  

بە تەمبرررارییەوە دەسرررتی پێکررررد،  شرررانایی پێررروە 
 ناکەم. 

هەناسرررەیەکی قررروڵی دیرررکەی هەڵکێشرررا،  دهایدگرەیررر
گررروت، ئینجرررا پررراە کەمێررر   ،  وایمەبەسرررتم ئەوەیە 

 ،شرانایی پێروە دەکەیرخ ی روابێرخ  تەواوی کرد:  پرێم
 وەستێنیخ. یب ەپێویست

 بنجامین پرسی،  چۆن بتوانم  
 ی رت لەگە  نرررراڵێم، بەیم بررررۆ کردنرررری کارەکرررران 
ڕکررررررگەی ڕاسررررررخ هەیە و ڕکررررررگەی هەڵە هەیە. ئەگەر 

بیرخ،  بڕیراری تۆترخ داوە کە لە هەمروو کە  جیراوای
وانییە  ڕاستی پێمەانییە بتوانم بتوەستێنم، بەیم بو پێم

 بێخ.  شتێکی ی ر گونجاو
 سخ تۆم نییە. دە ، بەهایدگرەید بەیم 

 دەتوانیررررررخ. بەیم بڕیررررررارت داوە کە نەگۆڕکیررررررخ. 
ناتەوکرررخ وە  تەڵکررری ئاسرررایی بیرررخ. هەمیشرررە هەر 

لەوە  وابوویخ، هەر واە دەمێنیرتەوە. بەیم تەنهرا بیرر
بررررکەرەوە، چرررری دەبرررروو ئەگەر هەمرررروو تەڵکرررری بەو 



جیهررران چررری -تەکانیان بڕوانیبرررایەجرررۆرەی ترررۆ لە شررر
 دەهات  لێ

گێتوگررررۆیەکی گەمرررریانە و بررررق لەبەر ئەوەی ئەمە 
وەیم برررروو، بنجررررامین هرررریچ وەیمێکرررری نەدایەوە، لەو 
کاتەوە بۆشاییەکی گەورە کەوتە نێوانیانەوە. بنجرامین 

ک هررراو ینەکەی چررراوەڕوانی دەبێرررخ کرررردەوە  بیرررری
 .بێخشتێکی سەرەنجڕاکێشی لەمدا کرد

ئەوەی کەلێنەکەی گەورەتر کرد، بنجرامین هەسرتی 
، هەسرتی ئەم ی نوکرداسەدە وەینزیکبوونەکرد لەگە  

بررۆ چێرری و سررەفا ییرراتر بررووە. هرریچ جررۆرە ئاهەنگێرر  
نەبررروو لە شررراری بۆڵتیمۆرەکانررردا ئەم نەچێرررخ، لەو  

کە ترررایە  نەکرررات ن ئەو  نرررانەدا سرررەمایلەگە  جررروانتر
لەگە   نە پررررررلە  ، قسررررررەبررررررووهاوسررررررەرگیرییان کرد

چێریی لە هاوڕکیەتییران دەبینری، لە  نەکرات.بەریەکاندا 
کاتێکرردا  نەکەی، وە  بێرروە نێکی شررومی شررەڕەنگێز، 

 و ناچرارانەوە سەیری دەکررد، ئێسرتە ولە ناو ئامادەبو
و  وماڕبوو، بە دوو چاوی پەر ە و سەرسرو ناڕایی

 ڕەتنەگرانەوە سەیری دەکرد.
،  سررەیرکە  چەنررد گوناهررررە  قسررەیان دەکررردتەڵکرری 

و تەمەنەدا بەسررتراوەتەوە بە  نێکرری کرروڕککی گەنررس، لە
چررل و پێررنس سرراینەوە. ڕەنررگە بیسررخ سررا  لە  نەکەی 

وە  چرررۆن -یادیررران چررروو بێرررخ.  تەڵکررری لە گەنجترررر
دا  ٢٢٢٠کە یوو لە -یررراد دەچێرررخ هەمیشرررە شرررتیان لە

لە برررارەی ئەم  قسرررەیانئەوانررریل  ،یرررانکو دای  بررراو
 وە  دوانی نەگونجاو. کرددوانەوە دە



بێرررزارییە بەردەوامەکرررانی بنجرررامین لە قەرەبرررووی 
مرررراڵەوە، دروسررررتبوونی حەیی دیررررکە و نررررو  برررروو. 
دەستی کرد بە یاری گۆڵف و سرەرکەوتنێکی گەورەی 

دا لە  یە  ٢٢٠١دەسخ هێنا. دەسرتی دایە سرەما: لە  بە
دا وە  کەسرێکی  ٢٢٠٢  دا شرارەیا بروو، لە 23بۆستن

کرردا   دا ناسرررا، لە کاتێ24Maxineکررارامە لە بەهرررەی  
دا هەمرروو پیرراوە گەنجەکررانی شررار چکەکەی  ٢٢٠٢لە 

 ی دەبرد.ر 25Castle Walkئیرەییان بە  
تررا ڕادەیە  چرراالکییە کۆمەییەتییەکررانی، بێگومرران، 

برررۆ ، بەیم دواترررر بایرگرررانییەکەی کررراری کرررردە سرررەر
ە کررررررراری ی ر سرررررررەتخ لبیسرررررررخ و پێرررررررنس سرررررررا  

هەسرررتی کررررد  دواترررر، فر شررریارییەکەیدا کررراری کررررد
کروڕی  ڕ سرکۆی ڕادەستیکارەکە دەبێخ بەو یووانە 

 کردبوو. ، کە بەو دواییە هارڤاردی تەواوبکات
لە ڕاسررتیدا تەڵکرری ی ر جررار تررۆی و کوڕەکەیرران 

هەر  -لق تێکە  دەبوو. ئەمە بنجامینی دڵ ۆە دەکررد
یادکرد کە پراە گەڕانەوەی  یوو ئەو ترسەی ناتی لە

ا هەسررتیی پێکردبرروو، ئەو ئیسررپانی-لە جەنگرری ئەمریکررا
تێرردا گەشررەی کرررد کە چێرری لە  ەیهەسررتە سرراویلکانەی

بینینرری ڕوتسرراری تررۆی ببینێررخ. لە نرراو ئەم هەمرروو 
ڕقرری لەوەبرروو -بەتتەوەرییەیرردا یە  ناتۆشرری هەبرروو

هایدگرەیرد لەگە   نەکەیدا لە ناو تەڵکیدا دەربکەوکخ. 

                                                           
23 The Bostonن ک نەانیەکە  : 
24 Maxineن ک نەانیەکە  : 
25 Castle Walk ن ک نەانیەکە  



ا ، بینینرری ڕوتسرراری هەسررتێکی بووبرروو بە پەنجررا سرر
 .دەداپق دی رێئەبس

  



 چاپتەری نۆ

 

چەنررد سرراڵێ  پررراە -٢٢٢٠  ککرری سررێپتەمبەری ڕلە 
ڕ جەر  کەرەسرتەی بیناسرایییەکەیئەوەی کۆمپانیای 

پیرراوککی نزیکرری -کرررا نڕادەسررتی ڕ سررکۆ بررۆت نبررۆت
کنررردن ترررۆی لە ن، وە  یەکەم سررراڵی تویبیسرررخ سرررا

. ئەو بریسمکرررراکرررررد لە   وانکررررۆی هارڤررررارد نرررراونی
پێیرران بڵێررخ هەرگیررز جررارککی دی هەڵەیەی نەکرررد کە 

تەمەنی نابێخ بە پەنجا سا ، ئاما ەی بەوەە نەدا کە 
سرررررتە، کوڕەکەشررررری هەمررررران ێبیسرررررخ سرررررا  بەر لە ئ

 تەواو کردووە. دامەیراوەی
و بررڕوای بە تررۆی هەبرروو، هەر یوو لە  بررووتۆکمە

 بەشررێکی لەبەر ئەوە .نراو پۆلردا برروو بە کەسرێکی دیرار
غی یەکەمررری گەورەترررر کە لە هاوپۆلەکرررانی قۆنرررا بررروو

 دەبوون.سا  هە دە  کیتێکڕایان نزی کە دەردەکەوت،
هرررۆی بەشرررێکی گەورەی سرررەرکەوتنەکانی بە بەیم
ی ر   یربەر یەنرە بوو کە لە یاری تۆپی پێدا بەرائەوەو

ڕقێکری ی ر و سرارد  ،بروو باە یاری کررد، ی ر تێررا
ری هەبرررررروو، بەجۆرکرررررر  حەوت ترررررراڵی وو ئەسررررررتو
برۆ هارڤرارد   27و چواردە گۆڵی گۆڕەپانی 26نیشتنەوە

ەکەی یەیڵرررری بێهیرررروا و هەر یررررایدە پیرررراو .مررررارکردۆت

                                                           
26  Touchdowns :ی بیۆ ج  ەە ەرلەۆی تۆننەکە ەۆن ئەولیۆدگتنان کرلەی گن ە یە یۆن ی یک

 وۆک خەتی گن ەکەۆ
27  Field goals : تناۆن کرلەی گۆن ە یە یۆن ی یکگبیۆ ج  ەە هە ۆ جەی تۆننەکە ەە قۆن  ەۆن

 وۆک ەێدجن لوو لج ی گن ەکەۆ



ەپررانەکە کررردە دەرەوە. بەناوبررانگترین ڕشررەکەت لە گۆ
 پیاوی کۆلێس بوو.

سررررراڵی  گررررروتنی ئەمە سرررررەیرە، بەیم لە سرررررێهەم
، بە ئەستەم لە پێکهاتەی سەرەکی بەشداری توکندنیدا

گررروت کە کێشررری ی ر  نپێررردەکرا. ڕاهێنەرەکررران دەیرررا
دابەییرروە و لە نرراو ئەوانرری دیکەشرردا دیررارە کە بررایی 

 تۆمرار یشرتنەوەین تراڵیوە  جاران بەری نیریە. هریچ 
لە ڕاستیدا، لە تریمەکەدا هێشرتیانەوە بەترایبەت  -نەکرد

تیپری  ،لەبەر ئەوەی بەڵکو شرکۆ و ناوبرانگە مەینەکەی
 و سەریان لق بشێوکنێخ.بترسێنێخ یەی  

ساڵدا، بە هیچ جۆرک  نەدەچووە تیمەکەوە. لە دوا 
جارکررررررر   ،  و الوای بووبررررررروووبەجۆرکررررررر  بچرررررررو

توکنررردکارککی قۆنررراغی دوو وایزانررری ئەم لە قۆنررراغی 
کررررد.  شرررەرمەیاریئەم ڕووداوە ی ر ترررراپ  .یەکەمە

تەمەنێرر   بە-وە  شررتێکی سررەمەرە ناوبررانگی دەرکرررد
 و -کە بێگومرررران لە شررررایدە سررررا  ییرررراتر نەدەبرررروو

هررراوپۆلە جوانیپەرسرررتەکانی توشررری شرررۆ  هەمیشرررە 
وابروو  پێی-وانەکانی بۆ ئەم قورستر بووبووندەکرد. 

تر دەبن. گوکی لە هاوپۆلەکرانی یبۆ ئاستی ی ر لەم با
 28بررروو باسررری ناوبرررانگی قوتاب رررانەی سرررخ میداسررری

کۆلێی،  وە هاتبوونەناوەندی دەکەن، کە ی ربەیان لەوک
دا لە دوای تەواوکردنررری یانکرررۆ بچێرررتە سرررخ  بڕیررراری

برۆ  یان میدا ، لەو  لە ناو کوڕانی قەبارەی تۆیدا، 
 ی ر تۆشتر دەبێخ.ئەم 
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، گەڕایەوە ٢٢٢٢لە دوای تەواوکردنررررری یانکرررررۆ لە 
مررراڵەوە برررۆ بررراڵتیمۆر و بڕوانرررامەی هارڤاردیشررری لە 
گیرفانیدا بوو. ئێستە هایدیگرەید لە ئیتاڵیا دە یرا، برۆیە 

. بەیم لەبەر بررریی دا ڕ سرررکۆن چررروو لەگە  بنجرررامی
ەکەی کروڕکرا، بگومران وایییەکی ئاسایی لێشئەوەی پێ

تەنررانەت -برراوکی دا نەبرروو بررۆلە دڵرر یهرریچ پەر شررییەک
کوڕەکەیرردا بەدی دەکرررا  دیررار لەو  رچرراوهەسررتێکی بە

کە بق ئیل و کار  ،کە وای کرد هەسخ بکات بنجامین
مررراڵەکەدا دەهرررات و بە نررراو پۆشررراکی گەنجرررانەوە ە ب

رکررر  لە جۆرەکررران برررووەتە برررارگرانی بە جۆ ،دەچررروو
ئێسرررررتە ڕ سرررررکۆ هاوسرررررەرگیری کردبررررروو و ۆی. بررررر

کەسێکی دیاری ناو  یانی بۆڵتیمۆر بروو، نەیدەویسرخ 
ئەنرردامانی پەیوەنرردییەکانی تررۆی لە  هرریچ جۆرکرر  بە

 تێزانەکەی بشارکتەوە.
 نەبررروو لە ویسرررتراوبنجرررامین کە چیترررر کەسرررێکی 

نەشرررەوە کە کەسرررە پرررلە بەریەکررران و ئەو گەنجاالیەن 
 سرق یراتود چروار برێجگە لە توکندکاری کۆلێس بوون،

ترررۆی تەواو  ،سررراین لە گەڕەکەکەیرررانپرررایدە  یکررروڕ
بیرررر کەی چرررروونە برررۆیە . ترررراو بینیرررریەوە پشرررتگو 

 قوتاب انەی سخ میدا  تێیدا سەری هەڵدایەوە.
 ڕ  کررر  بە ڕ سرررکۆی گررروت،  چەنررردین جرررار پرررێم

 وکخ بچم بۆ قوتاب انەی ناوەندی. ەگوتیخ دەم
ڕ سررکۆ بە کررورتی وەیمرری دایەوە،  کەواتە بچررۆ.  
بابەتەکە پروک دەهراتە گروکی، دەیویسرخ ئەو گێتوگرۆیە 

 ب ات.  پشتگو



چررم، بنجررامین بێهیوایررانە گرروتی،  نرراتوانم بە تەنهررا ب
 وسم بکەیخ. دەبێخ تۆ بمبەیخ و لەو  ناون

ڕوونکرردەوە.   کاتم نییە.  ڕ سرکۆ بە کرورتی برۆی
ەییەوە سرەیری براوکی ڕچاوی بچووککردەوە و بە ترو

بێرخ، باشرتر  کرد. ئەمەشی ییراد کررد،  ئەوەی ڕاسرتی
لەم بایرگانییە هەڵنەقورتێنیخ. باشرتر  توایە چیتر تۆ

باشررتر وایە  -باشررتر وایە-وایە شررۆڕت لە پررق بکەیررخ
تساری سوورهەڵگەڕا برۆ وشرەکان گەڕا، وڕوەستا و 

شررگەیببیتەوە و بگەڕکیررتەوە. ئەمە لەوە  باشررتر وایە پا
تررۆ -دەرچررووە وە  گرراڵتە مررامەڵەی لەگە  بکەیررخ. تررۆ

 تەمەنەکەت مامەڵە بکە   گوکرەی چیتر بە
بروو دەسرخ بکرات بە بنجامین سەیری کررد، تەریک

 گریان.
ڕ سررکۆ بەردەوام برروو،  شررتێکی دیررکەە، کاتێرر  

ەیرخ، نە  میوانمان هات، دەمەوکخ بە  مرامە  برانگم بک
تێگەیشتیخ  جوان نییە کروڕککی پرایدە سرا    ڕ سکۆ 

بە ناوی یەکەمری ترۆمەوە برانگم بکرات. ڕەنرگە باشرتر 
بەردەوام بە 'مامە' برانگم بکەیرخ،  لە ئێستەوە و وابێخ

 تا لەگەڵی ڕابێیخ. 
بە سەیرکردنێکی ڕەقی باوکییەوە، ڕ سکۆ سرەری 

  .سوڕاند



 چاپتەری دە
 

لە کۆتررایی ئەم چرراوپێکەوتنەدا، بنجررامین بە ناشرررینی 
و لە ئرراوکنەکەدا سررەیری تررۆی کرررد. سررەرەوە چررووە 

سرررق مانررر  بررروو ڕیشررری نەتاشررریبوو، بەیم هیچررری بە 
برێجگە لە چەنرد مرویەکی کەمری  ،ڕوتسارییەوە نەبینی

شررایەنی  ننەبرروون و شررتق نەبرروو دیررار ی رسررپی کە 
تەوە مرراڵەوە، . کاتێرر  سررەرەتا لە هارڤررارد هررانبررا  برر

لێکرررررد کە دەبێررررخ  ڕ سررررکۆ بە پالنررررێکەوە پێشرررروایی
چرررراویلکە بکرررراتە چرررراوی و سررررمێڵی دەسررررتکردیل بە 
سرریکۆتین بکررات بە ڕوتسررارییەوە، لە یەکەم تولەکرردا 
لەوە دەچررروو کە ڕوتسرررارەکەی سررراینی سرررەرەتای 

. بەیم سرمێڵەکە ی ر دەترورا و بۆ گەڕابێرتەوە دوبارە
بە گریرررررران،  شررررررەرمەیاری دەکرررررررد. دەسررررررتی کرررررررد
 ڕ سکۆە لە ناچاریدا پاشگەی بووەوە.

بنجررررامین کتێبێکرررری چیر کرررری کرررروڕانی کررررردەوە، 
سرررەیر دەکرررات  و  29 کررروڕەکە لە کەنررراری بینیمررریەوە

دەسرررتی کررررد بە توکنررردنەوە. بەیم درکررری بەوە کررررد 
بەردەوام بیررر لە جەنرر  دەکرراتەوە. لەو چەنررد مررانگەی 

کردبررررررررروو بە  پێشررررررررروودا، ئەمریکرررررررررا پەیوەنررررررررردی
و  ەوە، بنجرامینیل دەیویسرخ ترۆی نراونپەیمانانهاو

بکررررات، بەیم بەداتەوە، شررررایدە بچررررووکترین تەمەن 
بێرررخ. ب هێنررردەبررروو، ئەمررریل لەوە نەدەچررروو تەمەنررری 
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هەرچۆنێرر  بێررخ تەمەنە ڕاسررتەقینەکەی، کە پەنجررا و 
 دەتستەوە.ی حەوت بوو، لە کاندیدبوونی دوور

بە  30لە دەرگە درا، تزمەتکرررررررارە سرررررررەرگەورەکە
ەورەی فەرمرری کە ئررایکۆنێکی گ ،نررامەیەکەوە دەرکەوت

بە نرررراوی بەڕکررررز بنجررررامین  بە سررررووچەکەیەوە برررروو
پەر شرەوە یەرفەکەی  ەوە نێردرابوو. بنجامین بەنبۆت

یەوە و نرررررامەکەی بە دڵ ۆشرررررییەوە یدڕانرررررد و کررررررد
 بەی ئەونررررررردرابوو کە ی ریەتوکنررررررردەوە. پێررررررری ڕاگە

ئیسرررپانیادا -لە جەنگررری ئەمریکررا ەیئەفسررەرە یەدەگرران
راونەتەوە بررۆ کداربوون، بە پرلەی بەریتررەوە برانگشربە

لە  31تزمەت، ئاما ەە بە پلەکەی ئەم کرابروو، عەقیرد
پای ویرررررالیەتە یەکگرتووەکررررران و فەرمانیشررررری وسررررر
 کرابوو یوو پەیوەندی بکات.ێپ

لە پەر شرریدا  ،پەلە هەسررتایە سررەر پررق بنجررامین بە
دەلەریی. ئەمە ئەوە بررررررروو کە ترررررررۆی دەیویسرررررررخ. 
کررررراڵوەکەی هەڵگررررررت و دوای دە ترررررولە  گەیشرررررتە 
بەرگرردروویەکی گەورە لە شررەقامی چررارلو، لەو  بە 
دەنگێکرری بەریی گومانرراوییەوە داوای کرررد جەسررتەی 

 .رکخبدووو یونیێۆڕمێکی بۆ  پێوانە بکرکخ
اری بە ئررارامی پرسرری،  دەتەوکررخ یرر بەرگرردرووەکە

 سەربای بکەیخ بچکۆل  
هەڵگەڕا، بە تروڕەییەوە بەرپەرچری  بنجامین سوور

ە و لە مرخ ن گرن  نییە چیم دەوکرخ  نراوم برۆت دایەوە،
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ڤێرنررۆن پلەیررو دە یررم، کەوایە دەیانیررخ گونجرراوم بررۆ 
 ئەو کارە. 

نررررررا،  بە گومررررررانەوە دانرررررری پێرررررردا بەرگرررررردرووەکە
وابێررخ، لەڕاسررتیدا، ئەگەر تررۆ وانەبیررخ، ڕەنررگە باوکررخ  

 باشە. 
بنجررامین پێررورا و پرراە هەفررتەیە  یونیێررۆڕمەکەی 
تەواو برروو. کێشررەی هەبرروو لەگە  هەڵواسررینی پررلەی 

جەتترری لە بنجررامین  بەرگرردرووەکەجەنەڕاڵرردا، چررونکە 
 باشررررترە و یرررراری .32V.W.C.Aکررررردەوە کە برررراجی 
 پێکردنیشی تۆشترە.

بررق ئەوەی هرریچ بە ڕ سررکۆ بڵێررخ، شررەوک  مرراڵی 
شرررررەمەندەفەر چررررروو برررررۆ کەمپررررری جێهێشرررررخ و بە 

 سررررەرباییی مۆسرررربای، لە باشررررووری کار لینررررا، لەو
تزمەتررری شرروکنەی وە  فەرمانرردەی لیررروایەکی پیررادە 

بەر پریڵرررردا چررررووە یبرررروو. لە ڕ  ککرررری گەرمرررری ئەکرد
کەمرررپەکە، پرررارەی ئەو تەکسرررییەی دا کە لە  دەروایەی

 ۆ، ئینجررررررا ڕووی بررررررپێرررررری هرررررراتبوووکسررررررتگەکەوە 
 وەرگێڕا. پاسەوانییەکەی ناو تاڵی پاسەوانەکە

بە تێرایی گوتی،  ئا یەکێ  بان  بکە جانتاکانم بۆ 
 هەڵبگرکخ. 

پاسەوانەکە بە دوو چراوی ناقرایلەوە سرەیری کررد 
ڕاڵەوە بررۆ کررو  نەبەم برراجی جە ،و گرروتی،  بڵررق کرروڕم

 دەچیخ  
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-بنجامین، کەسێکی بە ئەیموونی شرەڕی ئیسرپانیا
 یسرەوانەکەئەمریکا، بە دوو چاوی توڕەوە سەیری پا

لە  کی سق جار بەریترێکرد، بەیم، بەداتەوە، بە دەنگ
 .هی تۆی

 و گرروتی، بکررات هەوڵیرردا وە  هەورەگرررمە هرراوار
وەستا تا هەناسەیە  بدات، دواتر لە ناکراو   وریاااابە  

پاسررررەوانەکە پررررا نەی پێاڵوەکررررانی هێنررررایەوە یە  و 
و چرررررووە  کرررررردەوە چەکەکەشررررری لە ترررررۆی نزیررررر 

ین برزەی سرەرکەوتنەکەی شراردەوە، . بنجاموریابوون
بەیم کاتێرر  چرراوی بەویررادا گێررڕا، بررزەکەی ڕەویرریەوە. 
 ئەوە ئەم نەبررروو کە بە چررروونە وریرررابوون ڕکرررزی لرررق
گیرابوو، بەڵکرو مروقەدەمێکی تۆپ رانە بروو کە بەسرەر 

 پشتی ئەسپێکەوە نزیکدەبووەوە.
 بنجامین بە ڕەقی بانگی کرد،  موقەدەم. 

 ەوەبە سررررررررررواری ئەسررررررررررپەکەی ،مرررررررررروقەدەمەکە
بە دوو چرررررررررراوی  ،، بە سررررررررراردییەوەنزیکبرررررررررووەوە

درەوشرررررررراوەوە سررررررررەیری ترررررررروارەوەی کرررررررررد. بە 
 میهرەبانییەوە پرسی،  کوڕە بچکۆلەکە تۆ کێیخ  

بنجررامین بە دەنگێکرری ڕەقەوە ڕایگەیانررد،  بێگومرران 
نزیکررانە پێررخ دەڵررێم ک کرروڕککی بچررووکم  دابەیە  مبە

 لەو ئەسپە  
 یە قاقای پێکەنین.موقەدەمەکە دا

  ئەسپەکەت دەوکخ، همم، جەنەڕا . 
بنجرررررررامین تێررررررررا هررررررراواری کررررررررد،  هرررررررا، ئەمە 

بە رمررررررررانی پررررررررلەکەی دا ەب ررررررروکنەرەوە.  ئینجررررررررا ف
 موقەدەمەکە.



مررروقەدەمەکە توکنررردییەوە، چاوەکرررانی هێنررردە یە  
 کرانەوە، تەری  بوو بێنە دەرەوە.

مێنتەکەی تزاندە گیرفرانی ترۆی و فەرمرانی ۆد کی
 د،  ئەمەت لە کو  بوو  کر

بەتشررراوە، بەم نزیکررانە لەوە  کمەتەوە پررێمو لە حرر
 ەوە. تدڵنیادەبی

 پررررر سەرسررررامییەوەچرررراوی دوو مرررروقەدەمەکە بە 
بررۆ بررنکەی سررەرەکی و  ینگرروتی،  لەگەڵررم وەرە، دەچرر

 باسی ئەمە دەکەین. وەرە لەگەڵم. 
پشرررتی  بە سررروار ترراویوڕا و بە مرروقەدەمەکە سررر
بررنکەی سررەرەکی چرروو. هرریچ بررۆ ئەسررپەکەیەوە ڕووەو 

بنجرررامین نەمرررایەوە بیکرررات، ئەوە نەبێرررخ بە ی رتررررین 
لە کاتێکدا بەڵێنی بە ترۆی دا، -شکۆوە شوکنی بکەوکخ

 بکاتەوە. ی لقتۆڵەیەکی قورس
. پررررررراە دوو ڕووی نەدابەیم ترررررررۆڵەکردنەوەکەی 

ڕ  ، هەرچۆنێررررررر  بێرررررررخ، ڕ سرررررررکۆی کررررررروڕی لە 
نیشررررانەی ، ئارەقرررراوی کە ە الیبرررراڵتیمۆرەوە گەیشررررت

بررررق ەری جەنەڕاڵە کی تێرررررا برررروو، ڕکنیشرررراندێشررررتەگ
  ، بۆ ماڵەوە.گریاوەکەی کردیونیێۆڕمە 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 بەشی دوو
  



 چاپتەری یایدە

 
برروو.  دا، یەکەم کرروڕی ڕ سررکۆ لەدایرر ٢٢١٠لە سرراڵی 
میررررروان و سرررررەردانکەران دەهررررراتن برررررۆ  الە کاتێکرررررد

پیر یبایی، هەرچۆنێ  بێخ، کە  درکری بەوە نەکررد، 
کە  ئامررا ەی  بە شررتێ   نەدا، کە ئەو کرروڕە منررداڵە 

و بە ناو مراڵەکەدا ڕاکە  ەبێخنزیکی دە سا  د یچڵکنە
سرررێرکی پالسرررتی  و و یررراری بە سرررەربای  یەتررریڕاکی
 ە.، باپیری ئەو منداڵە تایە لەدایکبووەیاتدەک
ە  ڕقررررررری لەو کررررررروڕە بچرررررررووکە نەبررررررروو کە ک

تسررررررارە پررررررا  و وسررررررەرەداوککی تەمبرررررراریی بە ڕ
، لەوکبروونی نەکەیەوە بوو، بەیم بۆ ڕ سرکۆ برۆتجوان
تەم برررررررررروو. لە یمررررررررررانی  مررررررررررایەی ،کرررررررررروڕەئەو 

تررۆیەوە، ڕ سررکۆ کێشررەکەی وە   هاوسررەردەمەکانی
وابرررروو   سیسررررتماتی  برررروون  وەرنەگرررررت. ئەو پێرررری

ەی ئەوەی لە کەسررێکی شەسررخ برراوکی، بە ڕەتکررردنەو
ئەمە باشرترین -سا  بچێخ، وە   نێرینەیەکی ڕەسەن 

مامەڵەی نەکرردووە، بەڵکرو بە  -دەڕبڕینی ڕ سکۆ بوو
. لە مررررامەڵە دەکررررات شررررێوەیەکی سررررەیر و ناشرررررین

ڕاسررررتیدا، بیرکررررردنەوە لەم بررررابەتە بررررۆ نزیکرررری نیررررو 
برررردی.  نێر، ترررا لێرررواری شرررێتی و سەرلێشرررێواکررراتیم

بررروو  دەمارەکرررانی  یررران  دەبێرررخ بە ڕ سرررکۆ پێررری وا
-گەنجی بهێڵرکنەوە، بەیم هەڵگرتنیان بەم ڕادەیە ی ر

 ی ر بێکەڵ  بوو.
نس سا  دواتر، کوڕە بچکۆلەکەی ڕ سرکۆ هێنردە ێپ

گەورە بررروو بتوانێرررخ یررراری منرررداینەی کررروڕانە لەگە  



لە  کرررر سەرپەرشرررتیاری  بنجرررامینی بچووکررردا بکرررات،
 یهەردووکیررران لە یە  ڕ  دا دا. ڕ سرررکۆهەمررران دادە

لەو  بنجامین هەستی کررد  .نیابرد بۆ باتچەی ساوا
کرررردن بە کررراتەیی ڕەنگررراوڕەنگی تەتررر ەت و  یررراری

سەیر و جروان،  دروستکردنی فەرە و ینجیر و شتی
وهراجی کررد ارنیادا. جارککیران هتۆشترین شتە لە دو

و داوای لێکررررررا لە سرررررووچێکی  وورەکەدا بە پێررررروە 
بەیم -یررررل دەسررررتی کرررررد بە گریررررانئەو-بوەسررررتێخ

سرەرگەرم  ، وورە پڕ لە کەیێەدا وی ربەی کاتەکان لە
تیشررررکی تررررۆر لە پەنجەرەکررررانەوە  ،و دڵ ررررۆە برررروو
و ترررراتوو بررررایلی جررررار جررررار بررررۆ دەهرررراتە  وورەوە 

هێنررررا بە قرررریە دە انیتولەکێرررر  دەسررررتە میهرەبانەکرررر
 بیەکەیدا.

پاە ساڵێ  کوڕەکەی ڕ سکۆ چووە پۆلی یەکەم، 
نجررررامین لە برررراتچەی سرررراوایان مررررایەوە. ی ر بەیم ب

ەکانی دیکە باسری ڵمندا کەدڵ ۆە بوو. هەندک  سات 
گەورەبوون چی دەکەن، سرێبەرک   کە دەکرد ئەوەیان

بەسررەر ڕوتسررارە بچووکەکەیرردا تێررردەپەڕی، وە  بە 
درکرری بەوە کردبێررخ کە  کەیڕکررگە نرراڕوون و منررداینە

 تێیاندا. نابێخ دارشئەوانە شتگەلێکن ئەم هەرگیز بە
ر دەبروون. برۆ سرێهەم ناتۆشرت دەهاتڕ  ەکان تا 
برراتچەی سرراوایان، بەیم ئێسررتە ی ر  سررا  چررووەوە

لەوە بچرررووکتر بررروو تێبگرررات کررراتەیە ڕەنگررراوڕەنگە 
تەترر ەتە درەوشرراوەکان بررۆ چرری بەکرراردکن. دەگریررا، 

لێیرران  و چررونکە کوڕەکررانی دیررکە لەم گەورەتررر برروون
کرررد، هەرچەنرردە دەترسررا. مامۆسررتاکە قسررەی لەگە  



هەوڵرررری دا لێرررری تێبگررررات، بەیم بە هرررریچ شررررێوەیە  
 نەیتوانی.

لە بررراتچەی سررراوایان هێنررررایە دەرەوە. دادەکەی، 
نانرررا، بە عەییررریە پلیسرررییە تەتررر ەتەکەیەوە، برررروو بە 
چەقی  یرانە بچکرۆالنەکەی. لە ڕ  ە هەتاوییەکانردا، لە 
پررررارکەکەدا پیاسررررەیان دەکرررررد؛ نانررررا ئامررررا ەی بررررۆ 

ڕەساسرررییە گەورەکە دەکررررد و دەیگررروت  بررروونەوەرە
 فیرررل ، بنجرررامینیل لە دوایەوە دووبرررارەی دەکرررردەوە، 

کررا و بررایە نرراو  ئەو شرەوە کاتێر  جلرری تەوی لەبەر
جررێگەوە، جررار لە دوای جررار لەبەر تررۆیەوە بە دەنگرری 
بەری دەیگرروتەوە،  ڤیررل، ڤیررل، ڤیررل.  هەنرردک  جررار نانررا 

دابەی  و ڕکررررگەی دەدا لەسررررەر جررررێ ەوەکەی هەڵرررربەی
کرررری تۆتررررخ کبکررررات، ئەوەە ی ر تررررۆە برررروو، بە ڕ

 ەوە سرەرتهەڵبدایەتە سەری، جارککی دی فڕکری دەدایر
ەیەکی ی ر بڵێیررخ او، هەروەهررا ئەگەر بررۆ مررقاچەکانررخ

 ئاهررررر  لە کرررراتی بررررایدانەکەدا، ئەوا دەنگێکرررری درکرررریی 
 تۆشخ لێوە دکخ.

-ۆچرررانەکە هەڵبگرکرررخگحەیی لەوە بررروو کررراڵو و 
ا ڕابکررات و بکێشررێخ بە قرراچی هەسررتێخ و بەو نرراوەد

 کورسررری و مێزەکانررردا و بڵێرررخ،  شرررەڕ، شرررەڕ، شرررەڕ. 
کاتێررر  تەڵکررری دیرررکەی لێررردەبوو،  نە بە تەمەنەکررران 
ناقاییالنە چوکە چوکیان لق دەکرد، ئەمەە سەرەنجی 
ڕادەکێشررا و حەیی لێرری برروو، کاتێرر   نە گەنجەکرران 
هەوڵیررررران دەدا مررررراچی برررررکەن، بە بێزارییەکررررری ی ر 

یررل دەبرروو. کرراتێکیل ڕ  گررارە درکرریەکە سرراردەوە قا
کاتیمێر پێنس تەواو دەبوو، لەگە  نانا دەچووە نهرۆمی 



سررررەرەوە و بە کەوچرررر  تررررۆراکی دانەوکررررڵەی تەڕ و 
 نەرم دەکرا بە دەمییەوە.

 لە تەونە منداینەکەیدا هیچ بیرەوەرییەکی ناتۆە
زی هررریچ ئامرررا ەیەکی ڕ  انررری بەهێررربررروونی نەبررروو؛ 
هراتەوە، یراتود سراڵە درەوشراوەکانی کۆلێیی بەیاد نە

 یانی کە دڵی چەندین کچی گیرر دەی ترۆی کردبروو. 
کەکەی و نانرا و النرزراوەکانی تەنها دیوارە سپییە پارک

جرررار دەهرررات برررۆ سرررەردانی، لەگە   پیاوکررر  کە جرررار
کە نانررا بەر لە تۆرئرراوابوون پرتەقرراڵی گەورە تررۆپێکی 

دەگوت  ترۆر .  و کاتی تەو ئاما ەی بۆ دەکرد و پێی
-شرخ، چاوەکرانی تەو دەیرانبردەوەکاتێ  تۆر دەڕ ی

تەونررری نەدەبینررری، هررریچ مرررۆتەکەیە  بێرررزاری  هررریچ
 نەدەکرد.

رمبوونی سەری پیاوەکانی لە بەریایی ەگ-ڕابردوو
ەکانی یەکەمرررررررین سررررررراڵ؛ 33گرررررررردی سررررررران جررررررروان

ئێرروارانی درەنگرری هرراوین کرراری هاوسررەرگیری کە تررا 
هایدگرەیررد ، لە شررارە جەنجرراڵەکەدا کرراری بررۆ دەکرررد

ڕ  ەکررررانی بەر لەوە، دەکرررررد کە تۆشرررری دەویسررررخ؛ 
برررۆ نررراو کاتێررر  دادەنیشرررخ و جرررگەرەی بەبرررا دەکررررد 

ی بررۆتنە هەورئاسرراکەی نیوەشررەو لە  وورە پررڕ دوکەڵ
هەمروو ئەمرانە -پیر لە شرەقامی مرۆنر  لەگە  باپیریردا
تەونێکرررررررررری  لە مێشررررررررررکیدا دیارنەمررررررررررابوون، وە 

هەسررررررررتپێنەکراو، وە  ئەوەی هەرگیررررررررز بوونیرررررررران 
 نەبووبێخ.
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لەدوا  ەمیرردا شرریرەکە یررادی نەبرروو  بە ڕوونرری لە
بوو یاتود سارد، لە یادی نەبوو ڕ  ەکران چرۆن گەرم

ئامادەبووە ئاشناکەی نانا تەنها النکەکەی و -تێدەپەڕن
برسرری  هەبرروو. ئیرردی هیچرری دیررکەی لەیرراد نەبرروو. کە

نیروەڕوان و شرەوان یدی هیچی دیرکە. ئ-دەبوو دەگریا
ی دەدا و لە فەیای  وورەکەدا ەئرررررررارامی هەناسررررررر بە

غەڵبەغەڵررب دەهررات کە ئەم بە دەنگرری دوور و نررزم و 
ی ر بە کەمرررری پێکەنینەکرررران و ئەسررررتەم دەیبیسررررتن، 

 ڕوناکی و تاریکی بۆ جیادەکرانەوە.
النرکە سرپییەکەی و تاریر  بروون،  یپاشان هەموو

ئەو ڕوتسرررارە کررراینەی لەسرررەر سرررەری دەجررروین و 
 بەرامە گەرمە شررررریرینەکەی شررررریرەکەی، هەمررررروو بە

  جارک  لە مێشکیدا دیارنەمان.
  

 

 -کۆتایی-
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

تاتوو هاوکارییە بەردەوامەکانی سوپاسی ی رم بۆ 
Hannah Fox 

  



لەبەر سەرنجڕاکێشی و نامۆیی ئەم چیر کە، تا 
چەندین وکنە و پۆستەر و بەرگ بۆ کتێب و  ئێستە

درووستکراون. پێمان باشبوو لێرەدا  یفیلمەکە
 هەندککیان دابنێینەوە.

 

 
  



 
  



  



  



 
  



 


