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پیاوه  پرچ له  گوزه  بۆزه که  زۆر به  زه حمه ت خۆی وه رسوڕاند، تا له سه ر جیه که ی 
پشت له و که سانه  بکات که  له  ژوری نه خۆشخانه که دا بوون..

ئه ویش  شکنرا،  وشه یه ک  به   بده نگییه   ئه و  گوتی  ئاماده بووان  له   یه کک  دواتر 
ده ربینی په یڤی «نه حمیا NEHEMIA» بوو.

به  گوره ی ئه وانی دیکه  ئه و ھه ر ھیچی نه گوتبوو.
پاش ساته وه ختکی دیکه ، له  ژوره که دا ده نگی ھه نسک ھات. ھه مویان به  شه رمه وه  
سه یری یه کدییان کرد. ھه ندكیان ھیچ كات ئه ویان وا به  په شۆكاویی نه  دیتبوو، به م 
یه ک دوانک ده یانزانی  ئه و نه وه ک ھه ر په شۆکا بوو به کو گریاویشه ؛ ئه ویش ئه و 

کاته  بوو که  مامۆستاکه ی به ره و گۆڕی و مه نزگای شۆڕکرایه وه .
ئیدی ھه مویان یه ک له دوای یه ک به  بده نگی ژوره که یان جھشت.

له  دواییدا ئه و ھه ر به  ته نھا له گه ڵ خه مه کانیدا مایه وه .
به  نه شته رگه ری  که   پالتینیانه ی  پارچه   ئــه و  به ھۆی  القــی  و  ران  برینه کانی 
ده یزانی  چونکه   به  کوتربوو،  ده که ی  ژانی   ل به  ژانکه وتن.  ھیکا  له   تگیرابوون، 
ده زانی.  ئه وه یان  ھه موانیش  ناگرته وه .  بۆ  نه حمیای  جی  له  دنیادا  دیکه   که سی 
نه حمیا خۆیشی ده یزانی. ھه رله به ر ئه وه شه  ئه وه ی نه حمیا ئه نجامیدا بوو له  سنوری 

تگه یشتن به ده ربوو.
وابوو،  سایه ی  وه ک  نه حیمیا  سانه دا  ئه و  ھه مو  له   کاریانکرد.  پکه وه   ساڵ  ده  
ھاوڕیه کی متمانه دار، براده رکی له یه کدانه باو، ھه مو کات ئاماده  بوو گوی لبگرێ، 
بۆ  ئه و  بواناکرێ  ھه نوکه ش  یارمه تیبدا.  که  بیتوانیبایه   بوو  شادمان  ھه میشه ش 
ھه تاھه تایه  له پش چاواندا ونبووب. رۆژی پشتر- نه خر چه ند رۆژک پشتر- ئه و 
له و ژوره  دانیشتبوو، بیروڕای خۆی له سه ر نامه یه ک ده رده بی که  گه نجه که  بۆ دایک 
و باوکی ده نارد، ئای که  ئه وپه ڕی توانای خۆی به کارھنا که  ببته  پیاوکوژ. ئستا ئه و 
رۆیشت. ئایا بۆچی ژیانی له  ده ستدا، ده ستی له  خۆوه شاند، له  کاتکدا له و رۆژگاره دا 
به یه که وه کرد.  شتیان  زۆر  سانه دا  ده   له و  ئه وان  پبوو،  پویست  زۆریــان  ئه وان 

ره نگب ھشتا چاوه ڕوانی رۆژانی ره ش بکه ن.
له  دواتر  که   نه گا،  کشه کاندا  چاره سه رکردنی  له   کارای  رۆکی  ھیچ  نه حیمیا 

به شی 
(١)
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بکه ن.   چاره سه ر  کیشه کان  ئه و   به ب  ده ب ئاینده شدا  له   ھه روه ھا  به جمان،   پاشی 
 وه دا نه ماوه  و چیدی ناتوانم ئه و بیرۆکه یه ، ته نھا ئه و بیرۆکه یه .. که  ئه و له و ن به

قسان بکا،به ڕاستی کوشنده یه ..
ئه و پیاوه  پرچ لوله  سپیه  به  ویقاره  چاوه کانی نوقاندن و یاده وه رییه کانی بۆ سه ر 

ئه و حه فتا ساه ی ژیانی رۆیشتنه وه  تابزان ئاخۆ چیکرددوه .
سه ره تا له  پلۆنسک PLONSK ده ستیپکرد.

سه ر  که وتبووه   بوو،  پیشه سازی  شارۆچکه یه کی  قادا  سه رده می  له   پلۆنسک 
وارشۆ  ــاوای  رۆژئ باکوری  له   کیلۆمه تر   ٦٠ نزیکه ی  که   خۆی،  ھاوناوی  روبــاری 
سه رله زو  زێ.  رۆژھه تی  ئاسنینی  ھی  که ناری  به   دوربــوو،  ه وه    WARSCHAU
PINSK پینسک  گه ڕایه وه .  بۆی  ھه ر  بوو،له  دوایشدا  پۆلۆنیاوه   به   سه ر  پلۆنسک 
یش ٣٠٠ کیلۆمه تر له  دوری رۆژھه تی پلۆنسکه وه  له  دیوه که ی دیکه ی وارشۆوه  

ھه که وتبوو.
گریندا  شایندال  ١٨٨٦ی  باوبۆرانی  شومی  زستانی  رۆژکی  له   پلۆنسک،  له  
له  ته مه نی  بــوو،  خۆشه ویست  و  نه رمونیان  خانمکی  که    ،SHEINDAL GREEN

 سه روی  ٢٠ ساییه وه  بوو شه شه مین کۆرپه ی له  دایک بوو.
ھه ر له  ھه مان سایشدا له  پینسک کوڕکی الوازی درژ له  گوندکی نزیکدا به ناوی 

حایم CHAIM  وه ک قوتابییه کی قۆناخی قوتابخانه ی ناوه ندی وه رگیرا.
شه شه مین مندای شایندال و ئاڤیگدۆر گرین AVIGDOR GREEN داود بنگۆریۆن 

DAVID BEN-GURION ی یه که مین سه ره ک وه زیرانی ئیسائیل بوو.
CHAIM WEIZMANNی  وایزمه ن  حایم  ناوبوو،  حایمی  که   منداه ش  مرد  ئه و 

یه که مین سه رۆکی ده وه تی ئیسائیل بوو.
به یه کدیه وه   شوه یه    به و  جودا  له یه ک  پیاوی  دوو  له  مژودا  وایه   ده گمه ن  به  
په یوه ست بن. به  ھه ردووکیان له  ھه مان ھه رم له  دایکبوونه ، له  ھه مان رۆژگاریشدا 
گه وره بوونه  و به  ھه وای ھه مان ئاگریش خۆیان گه رمکردۆته وه ، به م ھه ریه که  به  
شوازی جیای خۆی سه روکاری مژارکی خۆنه ویستانه یان ده کرد. گه ر ئه وان کاتی 
گه ر  سه ربننه وه ،  دنیایی  به   ئیسائیل  خاکی  له سه ر  لبوو  حه زیان  ھاتبا،  خۆیان 
ھاتباو ھه ووته قه لالی ئه وان نه بووایه ، ره نگبایه  له و رۆژگاره دا ئه و ژیانه  نویه  له سه ر 

ئه وخاکه دا چه که ره ی نه کردبا.
داود بچوک و له ڕوالواز، که چی که لله سه ری له  چاو باقی جه سته ی گه وره تر بوو، 
ھه ر ئه وه ش بووه  مایه ی خه مخواردنی دایکی و بردیه  الی پزیشک،له وه ی پرسی ئاخۆ 

داود ئاساییه  یان نا.
دکتۆره که ش به و شوه  وه می دایه وه  «پویست به  خه مخواردن ناکا»، ئه وه ش 
رۆیشت  له سه ری  زیاتر  ئه وسا  پشکنی  داودی  جه سته ی  وردی   به   ئــه وه ی  دوای 
«زارۆکه که  ھیچی نییه ، به م من ده مه وێ پشبینیه ک بم، ئه و گه وره  ده ب و پیاوکی 
مه زنی لده رده چ. ئه وه ش به  ئاشکرا له  پوه ری قه باره ی که لله که یدا ده رده که وێ».
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ئاخۆ پوه ری قه باره ی  که لله سه  ری پشکی  له  ھه که وتنی داود بنگۆریۆندا ھه بووه ، 
ئه مه یان رون نیه . به م باوکی ئه و ئاڤیگدۆر گرین له گه ڵ ئه و دیمانه ی پشکھه بووندا 
ھاوڕابوو، چونکه  ئه و پشکی  له  دروستبوونی کوڕه که یدا ھه بوو، ئه وه  به  دروستیدا 
و  پیخوند  به  باشی  و  کرد  ــه رورده   پ نایابانه   خۆی  رۆه که ی  چونکه   بــوو،  دیــار 

ئاماده ی ئه و رۆه  کارایه ی کرد که  له  ژیانیدا گای.
له و  زۆر  بوو،  پلۆنسکیش  ھۆشمه ندی  پیاوکی  بوو.  پارزه رک  گرین  ئاڤیگدۆر 
پنج ھه زار جو له که ی شارۆچکه که  راوژی قانونیانه یان پده ده کرد. له  پاڵ ئه وه شدا 
ئه و به رھه ستکارک بوو، دوژمنه کان  ئه ویان به  ھه سوکه وتی گوناحه کانی دوور 
له  نه ریتخوازی تاوانبار ده کرد. ئه و عه بای شۆڕ ی فدا که  جلیکی نه ریتیانه ی جوه 
 ئه رسه دۆکسه کانی پۆلنسک بوو. له  جیاتی عه با ئاودامان شۆڕه که  کراس و پانتۆک 
ھه ندێ جارانیش شه پقه یه کی قیتی ده پۆشی. ناوبه ناویش جگه ره ی ده کشا. ھه روه ھا 
ئه و  نه ده جویه وه .  نه ریتیانه   ھه بوو،  ردنیشه وه   و   سم به   په یوه ندی  ھه رچی 
راباینه   که   کتبانه ی  له و  بوو  ته ژی  کتبخانه که ی  ھه بوون.  جوشی  غه یره   مه عمیلی 
خۆجیییه کان که دوور بوون له  ئه رسه دۆکستی نوسیبوویان. ئه و له سه ر ئه وه  پی 
داده گرت که  داود و منداه کانی دیکه ی عیبریه کی باش ھه روه ک زمانی روسی فر 
ببن. بۆ پیاوه  ئۆلداره کانی پۆلنسک ئه وه  کارکی پیرۆزشکنبوو، چونکه  به  گوره ی 
به  قسه ی  به کارده ھنرا.  ئایینییه كان  بۆنه   و  سروت  بۆ  ته نھا  عیبری  زمانی  ئه وان 
ئه وه ی  به م  ده ھنا؛  به کار  عیبری  زمانی  بئاخڤیبا،  یه زداندا  له گه ڵ  ئه وه ی  ئه وان 
به ھاراتی بویستبا ئه وا ده بوایه  به  زمانی جدیشی JIDDISJ بدوابا. باوکی داود وای 
جوگرافیای   ، کۆن  ئینجیلی  مژوی  له   قوی  به   و  به  وردی  که   کرد  له  منداه کانی 
که   جوانه ،  قوتابخانه یه کی  به دوای  ئه و  بخونن.  و  بکۆنه وه   ناوه ڕاست  رۆژھه تی 
تیایدا وه ک خوندکارکی ئازادانه ، خۆی بۆ خوندنکی جدیانه  ته رخان بکا، ده گه ڕا. 
من  دادی  «رۆژک  که  بی  سه رسوڕمانکرد  وا  ھاوپۆله کانی  ھیکه وه   له   جارکیان 

ده بمه  سه رکرده ی ئیسائیل».
ئاڤیگدۆر گرینی باوک فه نده مه نتالکی  دینیی  نه بوو تا  کوڕه که ی له سه ر ربازه که  
په روه رده کرد.  زایۆنیستیانه   گیانکی  به   رۆه که ی  ئه وه شدا  له گه ڵ  به م   ،نرابھ
ئاڤیگدۆر گرین له  ناخه وه  ھه ستی ده کرد که  به  خاکی باب وباپیرانیه وه  به ستراوه ته وه . 
پلۆنسک مه به ندی بزوتنه وه ی زایۆنیزمی بوو له  به شی روسیادا، بۆ ئه و مه به سته ش 
کاروباری گرین زۆر پویست بوو. له  ھه مو ساته کاندا به  رۆژ و به  شه و مای گرین 
که  له  پایه ته خته وه  نزیک بوو، جمه ی ده ھات و کۆبوونه وه ی ده سته ی به ڕوبه رایه تی 
لده گیرا. له  ژوری خوندنه که یدا گه رمه ی گفتوگۆو مشتومو قسه ی دورورژی نه باوه  
بوون له سه ر پرسه  په یوه ندیداره کانی زایۆنیزم. ھه ندێ جاران داود گویده گرت. به م  
رۆژانک ھه بوو که  خۆی بۆ کتبه کانی قوتابخانه و ئاینوئۆینه کانی گه مه ی شه تره نج 
ته رخان ده کرد. به ھۆی ئه و گه مه وه  داود  گۆشه نیگای به ره و یه ک ئاراسته  ده برد و 

واینه ده کرد مژاری دیکه  له  چه قی بازنه ی توانینه که ی البده ن.
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باندۆرکی  که   رویدا  شتك  نه مسادا  له   سان،   ١٠ گه یشته   ته مه نی  داود   کات
رۆژنامه یه کی  ھنا.  جیھاندا  جوله که کانی  ــه واوی  ت داودو  ژیانی  به سه ر  گــه وره ی 
ڤیه ننایی راپۆرت نوسکی خۆی به ناوی تیۆدۆر ھرزل THEODOR HERZL نارده  
ئه وه ی  بنوسی،  وتار  و  بکۆته وه و  سیخوڕتی  کاروباری  ده رباره ی  تاکو  پاریس، 
DREYFUSی  دریفوس  ناوی  به   جو  ئه فسه رکی  گۆبه نده دا  له و   ب باس  شایانی 
بۆ  خۆی  زۆری  په رۆشی  پشتر  بوو،  جوله که   که  به خۆیشی  ھرزل  توه گالبوو. 
زایۆنیزم ده رنه بیبوو، به م کات له  کشه ی دریفوسدا قوڵ بووه وه ، سه روسه ودای 
ناوی  له ژر  سیاسیانه ی  نامیلکه یه کی  ئه وسا  په یداکرد،  سامیزم  دژه   پرسی  له گه ڵ 
«ده وه تی جوله که »دا نوسی. تیایدا خوازیار بوو کۆتایی به  راوه دونانی جوله که کانی 
ئاوڕوپا بھندرێ، ئه ويش له  کاتکدا ده ب که  جه ماوه ری جو وتی خۆیان بکه وته  
ده ست و ھه مویان بۆ ئه وێ کۆچ بکه ن و تیایدا جگیر و نیشته ج بن. ئه و نامیلکه یه  

ته کانکی نوێ بوو بۆ زایۆنیزم و ته وژمکی بزونه رانه ی دایه  بزوتنه وه که  به وه ی:
«ھه ر کاتک که  تۆ ویستت و خوازیار بووی، ئه وا ئیدی خه ون نییه ».

دوای په یدابوونی ھاوارنامه ی ھرزل، چه ندان کۆنفرانس له  مای گرین سازدران. 
بۆ  وتار  باسوخواسانه دا  کران.  ئه و  له سه ر  گفتوگۆ  زیاتر  به رزتر  به  ده نگی  ئیدی 
رۆژنامه کان نوسران، به شی نوی زایۆنیزم کرانه وه ، و کۆڕو کۆبوونه وه  سازدران. 
شه ش زارۆک له و ده یانه دا که  شایندال ھنانیه  سه ر دنیا له  ژیاندا بوون، ھشتاش 

چاوه ڕی یانزه مینی ده کرد.
کاتک ته مه نی داود گه یشته  دوانزه  سان دوو روداو قه ومان، به  ھۆیه وه  ئاراسته ی 
ژیانی داودیان گۆڕی. دایکی داود به  ژانی مندابوونه وه  گیانی له ده ستدا و ھرزلیش  
بانگه وازی بۆ ھه مو جوانی دنیا کرد که له  بازلی سویسا کۆببنه وه ، که  له وێ  به 
 په له  ره وک بۆ به رجه سته کردنی خه ونی زایۆنیزم دابنن و له سه ر زه مینی واقیعدا 

بیسه لمنن.
بۆ مه رگی دایکی، داود مردمنداکی الوازی ھه ستیار بوو، ھه روه ھا ھاوڕشی 
که م ھه بوون. ئه و حه زی له  ته نیایی بوو.ھه ندکیان پیانده گوت خه مگین و خاکیی. ئه و 
ده چووه  سه ر که سایه تییه  نه رموونیانه که ی دایکی. ھه نوکه  ده ب باوکی سه رپه رشتی 
به خوکردن و په روه رده کردنی بکا. به م ئه و به  مشورخواردنی زارۆکه  بچوکه کان، 
بزوتنه وه ی زایۆنیزمی و کاره که ی وه ک مافناسک زۆر سه رقاڵ بوو. داود گه ڕایه وه  
سه رخۆی، ئه و نه رمونیانه ی الی داکی له و ژینگه یه ی تیدا بوو، دادی نه ده دا. به م 
 داود ھه ر به خۆشی نه زانیب له  ناخه وه ی ھه ر به  دایکیه وه  به سترابووه وه . ره نگب
که  مردنی دایکی چ کۆستکی گه وره  بوو بۆی، به م براده ره کانی به  درژایی ٦٠ 
سادا زۆر جاران له  نوسینه کانیدا، له  قسه و کۆڕه کانیدا، له  ھه لسوکه وتی له گه ڵ ژناندا 
شونه واری برینی مردنی دایکیان پوه ده دی. زۆر جاران ئه و ه  یان لبه دیده کرد که  له  
ژندا به دوای دایک ده گه ڕێ و  دایکایه تی ھه میشه  بۆ ئه و ھمایه یه کی ھه ره  بایه خدار 

بوو.
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الوه کانی  نو  له   ته نانه ت  وروژانــد،  زۆری  ھه ستوسۆزی  بازل  کۆنفرڕانسه که ی 
پلۆنسکیشدا کاریگه ریی خۆی ھه بوو. ئه وه  بۆ یه که مین جار بوو دوای دوو ھه زار 
دورودرژانه دا  سه ده   له و  بوو  جار  یه که مین  بۆ  کۆببته وه .  جو  په رله مانکی  ساڵ 
جوله که کان باسی گه ڕانه وه ی خۆیان بکه ن، ھه روه ک ئه وه  واب که  به  ڕاستی نه خشه و 
پالنیان داناب و الیه نه  بیردۆزیه وه که یان به الوه  ناب. له  بازلدا باسوخواسی کردنه وه ی 
زانکۆیه کی عیبری له  ئۆرشه لیمدا کرا، باسی پکھنانی فه ندکی نه ته وه ییانه ی جوله که  
و باسی بانککی جیھانی جوله که  که  به رنامه ی نیشته جبون و کۆلۆنه کانیان له  ئه ستۆ 
بگرێ، کرا. ھه ر له وش پۆژه ی  ئایه کی نه ته وه یی له   شین و سپی، ره نگه کانی  
دوگوردی سروتی نوژه کانیان   دانرا. خه ک له سه ر سرودکی عبرییانه  کۆک بوون، 
که  ده بووه  سرودی وتک، ھشتا نیوسه ده ی مابوو سه ربه خۆیی خۆی جاڕ بدا. به م 
گرنگترین بیاری کۆنفانسه که  ڕاگه یاندنکی راشکاوانه  بوو،  به وه ی خه بات ده که ن 
بۆ «به  فه رمی ناساندن و زامنیه کی قانونیانه ی ناوچه یه کی جوله که  له  فه له ستیندا». 
یه ک   ،SIKKEL كش یه ک  ده توانی   ب دنیادا  گۆشه یه کی  له ھه ر  جوله که یه ك   ھه ر 
مارک، یه ک شیلینگ SHILING یان چاره که  دۆالرکی ئامریکایی خۆی بدات و ببته  

ئه ندام.
داود له  ته مه نی چوارده  سایدا ھاوڕێ له گه ڵ گه نجه کانی دیکه ی پلۆنسک بزوتنه وه ی 
الوانی زایۆنیزمیان پکھنا، بزوتنه وه که یان به  ناوی ئزرا EZRA که  گه وره پیاوکی 
یه کدا  له گه ڵ  به وه ی  خواردبا  سوندیان  ده بوایه   ئه ندامه کان  نا.  بوو،  بایبل  ئۆلداری 
بجگه  له  زمانی عیبری نه ئاخڤن و خه باتیش بۆ بوکردنه وه ی کلتوری عیبری له نو 

کرکاره  گه نجه کاندا بکه ن.
ھه رزو داود له نو ئه و بزوتنه وه یه دا ناوبانگی وه ک دوانده ر ده رکرد. ئه و به تایبه تی 
ھه وستی توندی له  دوانه کانی دژی ئه و که سانه  بوو که  به  توندی دژی به کارھنانی 
بووه وه ،  بو  ناوبانگی  زویــی  به   ئاخاوتندا.  له   بــوون  پیرۆزه که »  کتبه   «زمانی 
کاتکیش ته مه نی گه یشته  پانزه  ساڵ، یه که مین دوانی له  کۆڕک له  وارشۆدا دا. که س 
به بیری نایه ته وه  که  چی له  میژو له وێ ده رھناوه ، به م ئه وانه ی له  کۆنفانسه که دا 
بوون ده گرنه وه  که  ھه موان له ژر کاریگه ری دوانه که ی ئه و کوڕه  گه نجه  پرچه شه  
لوله ییه ی که  نوچاوانی گه وره  دیارده کرا، بوون. ئه وکات به  ته واوی به  عیبری قسه ی 
ده کردن، به  لزانی و مشورخۆری  وتاری له سه ر زایۆنیزم ده دا و ئاماژه ی زیندوی 

پده دا.
یه کک له  رابیه  ناوداره کانی ئه وکات  ئه و تبینیه ی ھه بوو:

«گه ر ده  الوی وه ک ئه وه مان ھه ب ئیسائیل ده گه ڕنینه وه ».
زۆر له  جوله که کانی روسیا له سه ر ئه وه  یه کانگیر بوون که  سای ١٩٠٣ ساک 
خۆیدا  له گه ڵ  دژه سامیزم  گکانی  چونکه   ده منیته وه ،  نه مری  به   یاده وه ریدا  له   بوو 
ته قینه وه ی دیکه ی ھنا که  ده ره نجامی کارانگازی لکه وته وه . له شه قامه کانی  شاری 
کیشنیڤ KISHINV ی بیساری BESSARAB دا ته رمی جوه کان له سه ر یه ک که ه که  
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ببوون. که س پشبینی نه ده کرد ئاخۆ که ی تیرۆره که  ده وه ست. له  پلۆنسکدا جوه کان 
ده رکه ی ماه کانیان کۆمدا، ھه ر یه ک بترسابا خۆی ده شارده وه .

دوای وتووژکی دورودرژ داود و زۆرینه ی ھاوڕکانی ھاتنه  سه ر ئه و بوایه  
له  زایــۆن).  کرکارانی  (بزوتنه وه ی   POLAEI ZION زایــۆن  پۆالی  ریزی  بچنه   که  
 ریزه کانی ئه و بزوتنه وه یه دا ھاوشانی ھاوریانی دیکه  خه بات بۆ گه ڕاندنه وه ی وتی 

به نپیدراودا بکه ن که  مافی ھه موانه .
له  ھه مان سادا درزیکی گه وره  که وته  ئاکامی ئه و خه باته ی که  ھه میشه  زایۆنیزم 
ھه وی بۆده دا. خودی ھرزلیش بۆ ئه و له   یه کترازانه  ده ستپشخه ر بوو. نه خشه وپالنی 
ئه و  ئیدی  خــوارد.  شکستی  بکێ،  عوسمانلی  ئیمپراتۆریه تی  له   فه له ستین  ئــه وه ی 
په یوه ندی به  پیاوکی ئینگلیز کرد، ئه ویش بیرۆکه یه کی ھه بوو. یوسف چامبه رالین 
کاتی  له   به ریتانیا،  کۆلۆنه کانی  کاروباری  وه زیری  JOSEPH CHAMBERLAINی 
شه ڕی بوردا گه شتکی به  ئافریکادا کرد و پشنیازکی کرد که  شه ش ھه زار مایلی 
ھیرزل  ئه وکات  بکرێ.  جوله که کان ته رخان  کینیا بۆ  بانه  به رزه کانی  چوارگۆشه  له  
ده وه تک بۆ جو له  ژر سه رپه رشتی به ریتانیادا دابمه زرن. ھه رچه نده  ھه رمه که  
نه ده که وته  ئۆگه ندا، به م له به ر ھه ر ھۆیه ک ب  پۆژه که  به ناوی نه خشه ی ئۆگه ندا 
ناویده رکرد. ھرزل له  ١٩٠٣دا ئه و پۆژه ی خسته  به رده م کۆنگرسی جوان، که  بۆ 
شه شه مین جار بوو له بازل ده به سترا. له وکاته دا ھرزل به  په رۆشه وه  له  پشت پۆژه  

پشنیازكراوه كه دا بوو.
شتکی دانسقه  بوو که  جوله که کان دوای ١٨٣٣ ساڵ له  ژیانی ئاواره یی ھه نده راندا 
به و شوه یه  بیروراڕایان دژی یه کدی ب. خوازیارانی پالنی ئۆگه ندا ھه ویان ده دا به 
 شوه یه ک بوا به  نه یاره کانی دژی نه خشه که  بنن، گوایه  ھه رکات پالنه که  جبه جی 
له ده ست  پیرۆز  وتی  و  بکه ن  ئاماده   له شکرک  ئافریکاوه   له   ئاماده ن  ئه وسا   بوو، 
عه ڕه بان ده ربھنن. له سه ر ئه و مژاره  ته نانه ت له نو جوه کانی فه له ستینیشدا بیروڕاکان 

یه کانگیر نه بوون.
ئه وان  به الی  بــوون.  ئۆگه ندا  پالنی  دژی  له  به راییه وه   ھه ر  ھاوڕکانی  و  داود 
زایۆنیزم ھه ر واتای وه ستانه وه  و زامنی بوون دژی راوه دونانی نه ده گه یاند. بۆ ئه وان 
ئه وه نده  به س نه بوو که  ھه رمکیان له  ده ره وی ئاوڕوپا بۆ مه یسه ر بب، که  تیایدا 
به  ئارامی بژین. زایۆنیزم واتای گه ڕانه وه  بوو بۆ وتی کتبه که  (مه به ست ته وڕاته 
 - وه رگ)، بۆ وتی باوباپیرانیان که  به چه ندان سه ده  پشتر له وێ وه ده رنرابوون. 
ھه مو چیۆکه کانی بایبل، ھه مو پاه وان و ئه فسانه کانیان که  له نو گه لدا به زیندویی 

ماونه ته وه ، ھه مویان شونپیان له  فه له ستین بوو.
ئه وه ی مایه ی ئۆخه  ھه کشان بوو بۆ داود و ھاوڕکانی وه خراندن و دواخستنی 

کۆنگره ی بازل بوو  که  بیار بوو دۆزی پالنی ئۆگه ندا یه کالبکاته وه .
که  ته مه نی داود گه یشته  ھه ژده  سای به ره و وارشۆ بۆ ته واکردنی خوندنه که ی 
پاره ی  له گه ڵ  ده نــارد،  بۆی  باوکی  که   که مه ی  پاره   به   به و  ئه و  له وێ  به ڕ که وت. 
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وانه وتنه وه کانی به  زمانی عیبری ده ژیا. ئه و رۆژگاره  بۆ ئه و بالکشبوو. له  وارشۆدا 
وتارده ری جوی به ناوبانگ ده ژیان و ئه ویش گوی لده گرتن.

له  به ره به یانیه کدا ئه و گیرا. ھۆکارکی رونی قانونیانه ی گیرانه که ی له  ئارادا نه بوو. 
ئه و کارکی وای نه کردبوو که  به ھیچ کرده یه کی که تن و تاوان تۆمه تبار بکرێ. به م 
ئه وه  ناب له  بیربکرێ که  جوله که  بوو، جوله که یه کی بزۆز. پرچه  لوله  په ڕشوبوه  
ره شه که ی  به رسڤی ئه وه ی ده دایه وه  که  ھمای پالنگانی سیاسیانه ی بۆ پۆلیسه  

خۆجیه کانی ئه وێ ده رده خست. به و شوه  ده بوایه  باجه که ی بدا.
ئاڤیگدۆر  بوو.  په یدا  باوکی  ئواره ش  مایه وه ،  گرتوخانه که دا  له   رۆژه    ئه و  داود 
گرین به خۆی و پاتۆ درژه که ی و شه پقه  قیته که ی له  پلۆنسکه وه  به  شه مه نده فه ڕ 
ھاتبوو. ئه و  یه که  مه ین گه نجکی جو نه بوو که  پارزه ر ھه وی ئازادکردنی بدا. باوک 
کارتی خۆناساندنی دایه  ده ست پۆلیسی کاربه ده ستی گرتوخانه که . به رپرسه که  دوای 
ئه وه ی ته ماشایه کی پناسه که ی کردو پرسی؛ «ناوت گرینه ؟» له سه ری رۆیشت و 

گوتی «چ رکه وتکه  که  منیش ناوم گرینه،  ڤیکتۆر گرین».
له  سۆنگه ی ئه و رکه وته  بوو داود ، ب ئه وه ی له به رده م پواژۆی دادوه ری و 

پۆلیسیه که دا ئاماده ب، ئازاد كرا.
س الو له  پلۆنسک ھه بوون، که  ھه مو شتکیان به یه که وه  ده کرد: شلۆمۆ زماخ 
SHLOMO ZEMACH، که  دایک و باوکی به پی پوه ره کانی شاره که  به  ده وه مه ند 
ده ژمردران؛ شموئیل فوخ SHMUEL FUCH که  حه زی له  سه رچی بوو، سھه میشیان 
داود بوو. ئه وان دامه زرنه  سه ره تاییه کانی رکخراوی گه نجانی ئه وێ بوون. به یه که وه  

له  ١٩٠٤دا شینیان بۆ مه رگی ھرزل گا. به یه که وه ش نه خشه ی ئاینده یان داده نا.
ئه و  بــه م  رۆیشت؛  كــردوو  بوو،كۆچی  سکوچکه که  که سی  یه که مین  شمۆئیل 
شلۆمۆ  پایزیشدا  ئواره یه کی  له   تیته قاند.  ئامریکا  به ره و  به کو  فه له ستین،  نه چووه  

به خۆی و ٣٠٠ رۆبلی باوکی ب پرسی خانه واده که ی بزر بوو.
مایه ی  ئه مه ش  ھنابوو،  خوندن  له   وازی  ھــه ژده  سای  سارۆژی  پش  داود 
ھه راسانکردنی باوکی بوو. ئه و به  پۆلۆنیادا ده گه ڕا، له ھه ر شونیک ده رفه ت ھه بووایه  
ده کرد،  مانگرتنه کانیانی  سه رپه رشتی  یه کبگرن   ده دا  کرکارانی  ھانی  ده دا،  دوانی 
له   نامه ی  که مک  دوای  ده کــرد.  ئاوته   سۆشیالیزم  له گه ڵ  زایۆنیزمی  زیاتر  ئیدی 
ده ستیپکرد.   ALIYAH کۆچکردن  شه پۆلی  دوھه مین  پگه یشتن.  ھاوڕی  شلۆمۆی 
پیاوان، ژنان و مندان به لشاو خۆیان گه یانده  فه له ستین. فه له ستینیش چیدیکه  وتی 
شیرو ھه نگوین نه مابوو. به شی ھه ره  زۆری کاری بسه وادانه  و نیمچه  خونده واری 
گه ر  ھه رچه نده   به ڕوه ده چوو،  ئه وی  خۆجیه کانی  عه ڕه به   له الیه ن  فه له ستیندا  له  
خاوه نکاره کانیش جوله که  بوونایه . به م ئه و به چکه  زماخه  ZEMACHه  ئیشۆکه یه کی 
له  نۆبه ره کان  ئه و  ئیدی  ده شکاند.  خورما  نانو  به   خۆی  بی  ده ستکه وتبوو  له وێ 

(ماڕه کان) بوو.
کورتدا  ماوه یه کی  له   ک  رایگه یاند  پلۆنسک.  گه ڕایه وه   جارکیان  زامیخ  شلۆمۆ 
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ده گه ڕته وه  فه له ستین. ئه و ده یگوت؛ ژیان له وێ قوڕسه ، به م پ واتایه . ئه ندامانی 
رکخراوی گه نجان به  سه رنجاکشانه وه  گویان بۆ ھه ده خست، به تایبه تیش که  ئه و 
ده رباره ی وته  درینه که ، ده رباره ی ره وه نده کان که  به شه و له  بیابابه وه  بۆ تان وبرۆ 
ده ھاتن، ده رباره ی وشتر و مزگه وته کان، ده رباره ی گردگه لی ده وروبه ری ئۆرشه لیم 

و دیواری سکا ، که  تاکه  پاشماوه  دوھه مین کۆته ه که یه   قسه ی بۆده کردن.
داود ھه رله وێ رایگه یه یاند که  ئاماده یه  له گه ڵ شلۆمۆ ھه رکات بگه ڕته وه ، بواته  
ئه وێ و ره نگب ھه رگیزیش نه گه ڕته وه . باوک به توندی ناڕازی بوو.  باوکه که  پی 
ره وتی  په ره سه ندنی  بکا،  ته واو  خویندنی  گه نجک  ئه وه ی  پش  بوو،  شه رمه زاری 
وه ک  کوڕه که شی  وابوو  ھیوای  بوو،  زانا  پیاوکی  گرین  بوا.  و   نبقرت خوندنی 
خۆی ب. به م گه رھاتو له  ھیکه وه  گه نجه که  به ڕوتوقوتی وه ک کرکارکی که رتی 

کشتوکای  گه یشته  سه ر لمی فه له ستین، چی ده کا؟
ھاتبوو،  پلۆنسکه وه ڕا  له   بوو،  گرین  داود  ناوی  که سه ی  ئه و  دواتــر  سه ده   نیو 
به گه وبه ندانه ی  ئه و  وه ستابوو،  ئامریکاییه کان  رۆژنامه وانه   له     کۆمه له  به رامبه ر 
ده ھنانه وه  که  کاتی خۆی ببونه  ھانده ری تا ئاوڕوپا به جبیل. ئه و به و شوه  قسه کانی 

داڕشت:
«من په نابه ر نه بووم، من بۆ ئه وه  نه ھاتبووم که  ڕاوه دو ده نرام.. له  مندایه وه ، له 
 ته مه نی پنج سایدا  من ھه ستم ده کرد که  پۆلینیای جژیانی من، مای من نییه . من 
ھه ستم کرد رۆژێ دادێ ئه م وته ، ئیسائیل ده بته  وتی باوانم. ئیسائیل دیرۆککی 
داڕشتووه .  گه له که مان  ناخه وه ی  له   ره گوڕیشه ی  ئه وه ش  ھه یه ،  ساه ی  چوارھه زار 
ئه وه ش دۆزک نیه  ته نھا به  راوه دونــان گردراو بی، به کو په یوه ندی به  پویستی 

ئۆلییه وه  ھه یه ».
به   به  په له   کردو   رادیۆکاراننی  و  رۆژنامه وان  سه روچاوی  ته ماشایه کی  داود 

ڕویاندا مسکه  بووه  و له سه ری رۆیشت:
 (MY FLOWER - ه که مگو) نیا نیم که  ئه و ١٠٢ که سه ی له گه ڵمن زۆر له وه  د»
(ناوی که شتیه که  بوو) ھاتنه  وته که تان، په نابه ر بووبن. ئه وان ده یانه ویست له  وتکی 
نودا ده وه تکی ئازادانه  رۆبنن. ھه ر ئاواش زۆر له  خه کی ئمه   ھاتنه  ئره  بئه وه ی 
راوبنرن. ئه وان به پی ھزی راکشه ری رۆحی ھاتن: بۆئه وه ی ئازادانه  و ب له مپه ر 
ئمه   بۆ  ئه مه ش  بکه ن.  په یه و  ده وه مه نده دا  وته   له و  خۆیان  جوله کایه تی  ئایینی 

.«واتایه کی زۆروزه وه ند ده گه یه ن
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   دوو گه نج ماندو و شه که ت له سه ر پشتی که شتیه کی بارھه گری روسی، له  
 Darendellen لنی دارندشه وه  له ڕبه ره و ده ریای ره ش، له و Odessa سیائۆد

گه یشتنه  که ناره کانی ده ریای سپی ناو ه ڕاست.
وتی  پشتر  کامه یان  ئاخۆ  کردبوو،  ئه وه   له سه ر  گره ویان  الوه کــه   ھــه ردوو    

مه به ست ده بین، ھه ر بۆیه شه  به رده وام چاویان له سه ر ئاسۆ ھه نه ده گرت.
و  ئه وانه   له  پشتی  زۆر  پلۆنسک  ئستا  خایاند.  ھه فته ی  چه ندان  گه شته که یان    

خواحافیزیان له  ژیانی ئه وکرد.
«داود، داود ته ماشاکه ، ته ماشاکه  گه یشتین، تیژ بوانه ، به  درژایی ته مومژه که  

به الی چه په وه ، ئا له ویه ، ئه وێ یافا jaffaیه ».
 داود زۆر به  وردی لیده ڕوانی تا له دواییدا شونه که ی به دیکرد. گه لۆ په ه یه کی 
وته که ی  به نپدراو،  وتی  بوو  ئه وه     به یه کگه یشتون،  به   ئاو  و  ھه وا  که   بۆر 
خۆی. ئه و جوکی ئاواره  بوو، ئیدی له  دواییدا گه ڕایه وه  زدی باب و باپیرانی. بۆ ئه و 
ئاواره بوون که  نزیکه ی دوو ھه زار سای خایاندووه ، دواییھات. له مه وپاش ئه و لره دا 
ده ژی و ده مرێ. لره وه  خه بات بۆ به دیھنانی خه ونی خۆی و ھی ئه وانی دیکه  ده کا. 
به روه  دواوه  به  المل ئاوڕكی له  به له مه كه  دایه وه . تا چاوبی ده کرد ھه ر ئاسۆ بوو، 
زیه کی شین بوو. به م له به ر خۆیه وه  ده یگوت رۆژک دادێ زیه که  له به ر پی ئه و 

به له م و که شتیانه ی که  ئاواره کان ده گه ڕننه وه مای خۆیان ، ره ش ھه بگه ڕێ.
  ھه نوکه  که شتیه که  نزیکتر بۆته وه ، توانیان ته الرو خه ک له یه ک جیابکه نه وه . یافا 
 Dan به که دا(مه به ست ته وڕاته ) نوسراوه  که  تیره ی دانکی دیرۆکیی بوو. له  کتشار
لره دا جیگیر ببوون. ئاخر خۆ نزیکه ی ھه مو به شه  ناوچه یه کی ئره  رۆی خۆی له  
مژوی جواندا بینیوه . بایبل (ته ورات) ناوی ھه موانی بردووه . داود زۆر به وه  دشاد 
بوو که  باوکی فره  مژوو جوگرافیای رۆژھه تی ناوه ڕاستی کردبوو. ئه و ده یزانی 
که  به له مه که ی  یونس Jounas له  نزیک یافاوه  که  خودی پغه مبه ری له سه ر پشت 
بوو،  خه ریک بوو نقومبب،  نه ھه  نگک ھات و  قوتیدان. دواتر لره دا کاره ساتگه لی 
جو  به  ھه زاران  روخندرا،  دوھه م  کۆته ی  کاتکیش   قه ومان.  ترسناک  راوه دونانی 

له الیه ن ھه وادارانی گریکه وه  به لیست به ره و به نده ره که  بردران و خنکندران.
ھه رچه ند ھه مو ئه و شتگه له  مژوییانه ی به یاددا ده ھاته وه ، ھه ستی به  بئومدی 

به شی
(٢)
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ده کرد. کاتک یافایان به ته واوی لده رکه وت، شونه که یان وه ک ئه و ده  به نده ره که ی 
دیکه  ھاته  به رچاوان.

تۆ بی چه ندان بئومدیی دیکه یان چاوه ڕێ بکا؟
ئایا کاتک له گه ڵ راستیدا روبه ڕو ده بته وه،  کۆپله ی خه ونه کانی ھه مو شتکی له 

 بیر ده باته وه ؟
کاتکیش له  که شتییه که  دابه زین، یه ک له  ھاوگه شته که یان به سه ر زه ویدا داکه وت 

و ھه ردو چنگی ھستریایانه  له  لم گیر کرد و ماچی کرد.
داود ھه ستی به  په شۆکان کرد. به ڕاستی ئره  جیھانکی نامۆیه ، به  ھیچ شوه یه ک 
له گه ڵ گریمانه ی مشکیدا یه کناگرته وه . شه قامه کان له  عه ڕه بی دشداشه  سپی پۆشه کان 
جمه یان دێ. ھه وای یافا بۆ که پویه کی ھه ستیاری پیاوکی ئاوڕوپایی زه حمه ت بوو. 
لره دا خه ک به  زمانک قسه یان ده کرد که  له  یه کنزیکیه کی ته مومژاوی له گه ڵ عبریدا 
ھه بوو، داود لی تنه ده گه یشت. به م ناوبه ناو دوو پیاده  تده په ڕین که  به  جیدیشی 

ده ئاخڤین.
 Caim سه روبه ر که  ناوی میوانخانه ی حایم باروخله  میوانخانه یه کی ھه ژاری ب
Baruch بوو، له گه ڵ یه ک له  کارگانی بزوتنه وه ی کرکارانی زایۆنی که  پشتر به  

ھاتنی داودیان زانییبوو، به یه که وه  له سه ر خاکی وته  درینه که  ژه مکیان  خوارد.
فه له ستینی  شیرینی  شه ڕابی  پکی  پکھه دانی  کاتی  له   ده نگ  به  یه ک  ھه مویان 
په یڤی لھایم Lehayimیان ده ربی. ئه وه ش پکھه دانکی نه ریتیانه ی عیبریانه  بوو 

واتای –به خۆشی ژیانت-ی ده گه یاند.
کۆنترین  Petach Tikvahی  تیکڤاه  پیتاخ  چــوونــه   گه نجه کان  شــه وه   ئــه و 
نشینگه ی(کۆلۆن)ی فه له ستینی. ئه و شونه  پش ھه شت ساڵ له  له دایکبوونی داوده وه  
دروستکرابوو، ھه ر بۆیه  به  دایکی ھه مو نشینگه کان ده ناسرا. نشینگه که  به  ده ستپکی 
دروستکرابوو.  ھاتبوون،  ھه نگاریاوه   له   زۆربه یان  که   ئۆرشه لیم  ئۆلداره کانی  زانا 
پیاوه  دروستکه ره کان راوژ ی پزیشکی گریکیان سه باره ت به  نه گونجاوی دیارکردنی 

شونی نشینگه که  به الوه  نابوو.
سه یرکه ن، دکتۆره که  پیگوتبوون؛ «ته نانه ت مه له کانیش لره  بۆ کرم و مشومه گه ز 

نانیشنه وه . ده زانن بۆ؟ چونکه  ھه واکه ی پیس و بۆگه نه «.
له گه ڵ ئه وه شدا نشینگه یه کی قشت و سه رنجراکشی لدروستبوو. ریزه  خانوی 
رکوپک، ھه ندکیان له  دارو ئه وانی دیکه ش له  لگبن(خشت)ی قوڕ دروست کرابوون. له  
 baron Edmond de سۆنگه ی کۆمه ک و باربووه  زۆره که ی بارۆن ئیدمۆند رۆتشیلد
Rothschildی پاریسنشین، رگاکانیان به  داری به رزی کالیپتۆز و ده روپشتیشیان به  
ره زوباخ داچاندبوو. به م له  ھه موشیان بایه خدارتر ئه وه بو که  لره دا جوله که  ده ژیان، 
ئه و جوانه   کاتی خۆیان به  چایخانه نه ده کوشت  و کشتکاری وجوتیارییان  بۆ حیسابی 

خه کی دیکه  نه ده کرد. لره دا جو له سه ر خاکه که ی به سه رکه وتوانه  تده کۆشان.
داود گرین  له  ژیانی داھاتوی خۆیدا تا کۆتایی، به  توندی داکۆکی  له و گریمانه یه ی 
ده کرد که  گه ڕانه وه  بۆ زایۆن، ئاوه دانکردنه وه ی ئیسائیل و رزگارکردنی جوه کان، ئه و 
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کاته  ئاسان ده ب که  جوه کانی دیاسپۆرا ده ستبه رداری شوه ژیانی ھه نده رانیانه یان 
له سه ریانه   کۆچکردووه کان   .بقو ھه له  ویژدانه وه   پویسته   ده ستی  کاری  ببن. 

پیشه ی کشتوکای بگرنه به ر.
و  ماندو   ،گه یشتنه ج دورودرژه که   گه شته   دوای  پلۆنسک  گه نجه کانی  کاتک 
له   گوی  کاته یدا  له و  چاوانی.  نه چووه   خه و  شه وه که ی  داود  به م  ببوون.  شپرزه  
چه ندان  ده گرت؛  گرتبوو،  نشینگه که یانی  ده وروبــه ری  که   بیابان  کپبووه کانی  ده نگه  
جۆره  پالن له  مشکیدا گینگیان ده خوارد. «ئاخر ک ده توان  له  شه وی یه که می 
گه یشتنی به زدی باب وباپیرانی به خه و بباته سه ر». ئا به و شوه یه ی سه رو پرسکی 
که  یادی  پاشان  نوسیبوو.  باوکی  بۆ  نامه ی  یه که م  له   سه رھه دراوی  ئه ندشاوی 
نشینگه ی پیتاخ تیکڤاھی ده کرده وه  ده یگوت: «بیرۆکه  و که که ه ی سه ری مندایم و 
خه ونه کانم ھاتنه دی، ئه زیش پی شادمان بووم. ئستا من له  وتی ئیسائیلدام، له 

 گوندکی جوله کاندا ده ژیم ، ناوی (ده روازه ی ھیوا)یه ».
« من بۆنی گه نمه شامی ده که م، گوم له  زه ڕینی که ر و ھاشوھوشی گه ی ره ز و 
باخه کانه . من له  سه روی خۆمه وه  پۆلک ئه ستره  ده بینم، که  رون و چراخانن و دڕ 
به  تاریکی شه وه زه نگ ده ده ن. دم له  به ختیاریدا لده دا، وه ک ئه وه ی ھاتبمه  ناو مای 

خه ونه کانم، به راستیش خه ونه کانم ھاتنه دی».
رۆژی دواتر داود و شلۆمۆی ھاوڕی به ده رکه وتن که  به دوای ئیشکدا ده گه ڕان. 
خۆیان  ئاماده یی  ئــه وان  ده گــه ڕان،  ئه ویدیکه   بۆ  جو  کگه ی  له و  شه که ت  و  ماندو 
ھه مو  له   به م  نه بوو.  زۆر  مزی  و  کرێ  داخوازیشیان  و  ده ربــی  کارک  ھه ر  بۆ 
شونکدا ھه ر ھه مان وه می نه ریانه یان وه رده گرته وه.  <جوتیارساالره کان> وه ک 
عه ڕه به کان  کشتکاره    بوو  خۆشتر  پیان  لنان،   ناوی  گاته پکردن  بۆ  دواتر  داود 
بخه نه گه ڕ. چونکه  ده ستی کاری عه ڕه ب ھه رزانتر بوو. عه ڕه به کان ئه زمونیان ھه بوو. 
گوایه  گه نجه  ئایدیالیسته  جوه کان توندوبه ند نین. ئه وان ده ستیان زبر نیه . ئه وان ئه و 
جوه کان  جوتیاره   رابگرن.  بیابان  ھاوینی  سوتنه ری  تاوی  له به ر  خۆیان  نین  پیاوه  
ده یانتوانی باشتر جه وی کرگرته  عه ڕه به کان بگرن. گه نج و تۆالزه  دلره کانی جو 

زیاتر بۆ بانگه شه  نه وه ک کارکردن ده ستده ده ن.
گریمانه   و  که سایه تی  له سه ر  خۆی  باندۆری  به  قوی  تیکڤیاه  پیتاخ  ئه زمونی 
سیاسیانه که ی داود گریندا دانا. ئه و له ناخه وه  قینی له  ده وه مه نده  جوه کان ھه گرت. 
و  تــاوان  به ھه شتی  ده که نه   پیرۆز  وتــی  گوایه   که   ده کــرد  تۆمه تبار  بــه وه   ئه وانی 

تانکاران.
له   ئــه وکــات)  پیسته ر(پاره ی  ھه شت  به   کارکیان  شلۆمۆ  و  داود  دوایــیــدا  له  
ھه فته یه کدا ده ستکه وت. مزه که یان به  ئاسته م به شی به  کرگرتنی پخه فکی شه و و 

ژه مه خواردنکی ئواران ده کرد. 
داود ساکی به و کوله مه رگیه  له  جودا Judeaدا راکشا. ئه و له سه ر ئیشه که ی 
رانه ھات. له به ر ئه وه ی تری به زگی خۆی نه ده خوارد کزو زه بون ھه گه ڕا. کاتکیش 

توشی مه الریا بوو، به و شوه یه  گایه وه :
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«ھه رسکیان، ئیش، برستی و ماالریا بۆمن ئه زمونی نوێ بوون. له  ماوه ی چوارده  
رۆژدا له گه ڵ لدانی کاتژمر، تام ده گرت که  رۆژک تا شه ش رۆژانی ده خایاند و 

دواتر نه ده ما.
 تیش میوانی ھه میشه ییمان بوو. من به ھه فتان ھه ندێ جارانیش به مانگان پبرس
به  زگم ترم نه ده خوارد. به  رۆژ ده کرا ئارام بگرم و زۆر بیری لنه که مه  وه ، به م 
شه وان ژانی برسیه تی به  سعاتان به ری نه ده دام، ھه ناوی لول ده دام، به رچاوی ته نگ 
ده کردم ، گیانی ده گوشیم ، له  نو مۆخی ئسقانه کانمدا ئازارک سه رتاپای جه سته می 

داده گرت. ئیدی به  ناچاری له  کۆتاییدا خه وکی شه پو دایده گرتم.»
ژرزه مینی  و  شه راب  باخی  ره زو  له   کات  ھه ندک  یه که می،  سای  درژایی  به  
شه ڕاب دروستکردنی ریشۆن  زایۆن Rishon  Zionke که  خاوه نه که ی بارۆنی 
کاریده کرد.  وه به رده ھنا،  ئیسائیل  له   دۆالری  ملیۆنان  به   که   بوو  ریتشلد  ناودار 
له   جارکیان  به ڕکه وت.     Kfar Saba سه بعه  کفر  نوی  گوندکی  روه و  ئه نجا 
نامه یه کدا بۆ باوکی نوسی: « ئمه  له سه ر گردک  که  به  چیا ده وره دراوه  ده ژین. 
له  به ر  که   چندراوه   تو  داری  به   ناوچه که   ته ندروستتره .  و   سازگارتر  لره   ھه وا 
 سایک له  عه ڕه به کانیان کیوه ته وه . ھشتا خانوی ل دروستنه کراوه . پاشای نابلوس 
Nablus که  ده سه تداری سه ر ئره یه  ته نھا به  پاره  لده گه ڕێ الیده کان لره  خانو 
دروستبکه ن. نرخی زه ویه کان به ره به ره  به رز ده بته وه .ئمه  به ره به یانیان له  سعات 
له شمان  له   ئاره قه   رۆژیش  به رزبوونه وه ی  له گه ڵ  ده ڕۆین،  کار  سه ر  بۆ  شه شه وه  

وه ک ئاو جۆگه له  ده کا و دته  خواره وه «.
جوانه ی  ئه و  به رامبه ر  خۆی  توڕه بوونی  ئاشکرا  به   دوانه کانیدا  وتارو  له   داود 
ئه وانه ی  ده ڕۆیشت،  سه رچتیدا  به الی  مه یلیان  که متر  ئه وانه ی  بــوون،  ترسنۆک 
خۆیان په ڕگیکردبوو له  به رامبه ر گه ڕانه وه یان بۆ فه له ستین ده رده بی. ده نگی ئه و  

سکایه ی تا له  ژیاندا بوو، کپنه بوو.
کارانگاز  بۆ  گه شتیاره ،  پی  دێ،  ئره   که  بۆ  که شتییه ک  ھه ر  پشتی  «له سه ر 
بوون به  جوانی وتدا ده گه ڕن، به م ھیچ جوله که یان له گه دانین. خه کی ئمه  ھه ر 
به وه نده  لگه ڕاوه  که  رۆژێ س جاران نوژ بۆ ئیسائیل بکه ن و بۆی بپاڕنه وه . 
له  رۆمادا کاسۆلیک ده ژین، که چی له  زایۆندا ھیچ زایۆنیستک ناژی». ساک دوای 
گه یشتنی داود کۆنگره یه کی بزوتنه وه ی کرکاری زایۆنیزمی له  فه له ستیندا سازدرا. 
ھه ندک له  شاندی ئاماده بوو رایانگه یاند که   ٧٢ کیلۆمه تری نوان ئۆرشه لیم و یافا 
داود  له   سان  دوو  ھه ر  بوو،  گه نجک  کۆنگره که   کارگانی  له    یه ک بیوه .   به پ
گه وره تر بوو، ئه ویش ئیسحاق شیمشه لڤیتش Itzhak Shimshelevitch که  زۆر 
ناب له  ئۆکرانیای روسیاوه  گه یشتۆته  فه له ستین. ئه و کابرایه کی الوازی روبه یه کدا 
جوان  له سه رخۆکردنه ووه ی  به رگری  بزوتنه وی  به شداری  روسیادا  له  بوو.  قوپاوه  
بوو، کاتکیش مایان پشکنیوه  بکی زۆری چه ک و ته قه مه نی شاردراوه یان له  مادا 
پشکنیه وه ،  به مای  ماڵ  روسی  پۆلیسی  نه بووه   ماڵ  له   ئه و  کاتکدا  له   دۆزیوه ته وه . 
و  باوکی  دایکی،  ئیدی  گرتووه .  مالباته که یان  ته واوی  چه که کان  دۆزینه وه ی  له سه ر 
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ته واوی منداه کانیان بۆ سبیریان نه فی کردوون. ئیسحاق له وه  سه رکه وتوبوو خۆی 
له  چنگی پۆلیسه کان ده ربازبکا و به ره و فه له ستین ھه ب. کات ناوی خۆی له  تۆماری 
و  کرد  ئیمزای   Ben –Zvi زیڤی بن  ناوی  له ژر  ده کرد،  تۆمار  یافادا  میوانخانه ی 

پاشانیش به فه رمی ھه ر ئه و ناوه ی به کارھنا.
داود ھه وادارتی خۆی بۆ ئه و الوه  ئۆکراینیه  نه شارده وه ، له  زۆر پرسی سیاسیدا 

خۆی و بن زیڤی ھاوڕابوون. 
ھه رچه نده  داود به ھره ی زمانزانینی نه بوو، به م له  ڕی خولی چوپدا فره  زمانی 
عه ڕه بی بوو. ھه نوکه  ئه و چوار زمان ده زان، روسی، جیدیش ، عیبری و عه ڕه بی، 
ھه روه ھا له گه ڵ ھه ندێ پۆلۆنیش. له  ماوه ی سای یه که می له  جودا Judeaدا به چی 
دوڕیان  ھه مو  گوندک،  ھه مو  ئه و  بوو.  ناوچه که   جوگرافیای  لکۆینه وه ی  خه ریکی 
شلۆمۆی  و  خۆی  به م  ده ناسی.  وشکھه گه ڕاوه کانی  روباره   ھه مو   ،چوارڕیان و 

ھاوڕکه ی چیدی خولیای کاری کرگرته یی کشتکاریان له  جودیادا نه مابوو.
:دواتر داود وا ده نوس

«چیدیکه  کاری له بن نه ھاتوی ته ور و ب رزگارم ناکا. کاره که   ماشن ئاساییه . 
ھه که ندنی خاک وام لده کا بیر له  کاری فابریکیانه  بکه مه وه . من تامه زرۆی ئاسۆیه کی 
به رفراوانم، تامه زرۆی خۆڕاوه شاندنی قه دی گه نمه شامیم، تامه زرۆی بۆنوبه رامه ی گیا 

و گۆرانی درونه م؛ بۆیه  بیارمدا به ره و باکور به ره و گالیلیا Galila ھه بکشم».
دیکه   که سی  ده   و  خۆی  دیته وه .   Sejera شجیرا  له   شونخه ونی  گرین  داود 
ھه مو نوانه که یان که  نزیکه ی ١٠٠ کیلۆمه تر ده بوو له  پیتاختیکڤاھه وه  تا باکور به  
پیان بی. له  رگه یاندا به  بیاباندا ده رۆیشتن، زۆر گوندی عاڕه بانیان ده ھاته ڕێ، به  
گرده کانی جودیادا تپه ڕده بوون، ورده  ورده  له  باکور نزیک ده بوونه وه ، به  ئاراسته ی  

رۆژھه تدا روه و گۆمی ته به ریا بایاندایه وه .
ئه وه  به ڕاستی شرجیا ده ڤه رکی جوان بوو. ناوچه که  به  شاخان ده وره درابوو. 
 ک له وی دیکه  به رزتر بوو. پکه وتبوو، ریزه  خانو ی گرده که  ھهنشینگه گه  له  الپا
داروبار بوو. لره  ده توان ره نج بداو تۆ بچن، لره  که س رگای کارکردنی پناگرێ 

ھه ر له به ر ئه وه ی جوله که یه که .
پاشان داود رایگه یاند که  له و شونه دا بۆ یه که مینجار ھه ستی به وه  کردووه  که له 

 مای خۆیه تی. ئیدی ئه وه یه  وتی باو و باپیرانی که  زۆر تامه زرۆی دیتنی بوو. 
:داود وا بۆ باوکی ده نوس

«به ده ستی چه په م ئامورم په  و به ده ستی راسته ش زه خته ی گا ھاژۆتن، ئه وه م بۆ 
ده رده که وێ که  چۆن خاک ھه ده کم و گیاوگۆی لبژارده که م، ھه روه ک ئه وه  وایه  
جوته  گایه که  براده رم بن و ناوبه ناو ھه قی پشودانیان پده ده م . لره  ئه وکاته م ھه یه  

بیر بکه مه وه  و نه خشه و پالنی  خه ونه کانم دابژم».
: داود ده یه ویست رونی بکاته وه  که  بۆچی له  شیجیا به خته وه ر بووه ، ده کات

ھیچ  جو،  غه یره   کرگرته یه کی  ھیج  بازرگانک،  ھیچ  دوکاندارک،  ھیچ  «لره دا 
که سک به سه ر زگی ئه ویدیکه دا بازنادا. پیاوان  زه وی ده کن، وه رد و شۆی ده که ن 
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و تۆی پداده که ن، ژنانیش له باخچه کاندا گیا ده ڕنن و مانگاکان ده دۆشن؛ منداه کانیش 
بۆنی  که   الدیه کانن،  به ڕاستی  ئه وانه   ده ده ن.  باوکیان  یارمه تی  و  ده که ن  قازه وانی 
ته ندروستی په ین و گه نمی پگه یشتویان لدێ و پستیشیان له به ر تاوی رۆژ ره ش  

ھه گه ڕاوه «.
سه رله نوێ خۆناسینی کۆچبه ره کان ده ستیپکرده وه . ئه و پواژۆیه ش ده ب خولی 
به رھه م  میوه جات  به   خاکه که   جوه کان  جوتیاره   الیه ک  له ھه مو  تا  بکا  ته واو  خۆی 

ده ھنن، ھه روه ک ئه و رۆژگاره ی که  ھشتا جو په رشوبوی وتان نه بووبوون.
«گه ر ھاتو جه نابتان دواتر له م وته وه  جارکی دیکه  به ده رنرای و په ڕیه  وتکی 
ئه ودیوی زێ، ئه وکات یاده وه رییه  گاته پنه کراوه کانی شه وه کانی ئره  که  نیشانه ی 

ره وای له  دایکبونه وه ی گه لکه  له بیر ناکه ی و له گه ڵ خۆتدا ده یبه ی».
ئه و وشانه ی سه رو ھی ده ربه ده رکی جوو بوو که  له  دوایدا گه ڕابووه وه . ئه و بۆ 
باوکی خۆی ئاشکراکرد گه ر ھاتو جارکی دیکه  له الیه ن، تورکه کان یان عه ڕه به کان 
وه ک نه وه کانی پش خۆی ده ربه ده  رکرایه وه ، ئه وا ھه رھیچ نه ب بایی ئه وه نده  له وت 
ژیاوه  که  یاده وه رییه  نه مره کانی به تایبه تی ھی شه وه  له بیرنه چووه کان، له گه ڵ خۆی 

بنیته وه .
حیساب  قازانج  به   جوه کانیان  کۆچی  عه ڕه به کان  فه له ستیندا   به ش له  ھه ندێ 
ده کرد. چونکه  ده رفه تی کار زده تر ده بوو، کرێ و مز باشتر ده بوو و داوده رمان و 

چاره سه ریش چاکتری لده ھات. 
به م له  گالیلیا عه ڕه به کان ھشتا ھه ر وایان بیرده کرده وه  که  ده کرێ جوه کان له ڕی 
ته نگه تاوکردن  ده ربکرن: گه رھاتو خانومایان بسوتندرێ، مه ڕو ماتیان بدزرێ و 
په الماری پیاده کانیان بدرێ، ئه وا له وناوه دا نامنن. له  گونده کانی ده وروبه ری شجیا 
ھۆزه  عه ڕه بیه کان ئه زمونکی زۆریان له  تاکتیکی تۆقاندندا ھه بوو، چونکه  به ھایان 
بۆ ژیانی مرۆڤ دانه ده نا. بۆیه  پویست بوو نشینگه کان ئشگریان ھه ب. ھه رچه نده  
ئشکگریان  به شه و  ئه وانه ی  به م  ئیشیانده کرد،  جوله که   به ته واوی  له و  ده ڤــه ره دا 
له   که    Circaaiers سیرکاشیر عه ڕه بی  ئه وان  بوون،  کرگرته کان  عه ڕه به   ده کرد، 
گوندی عه ڕه بانی کفر کانا Kfar Kana وه  ھاتبوون، به  پاره یه کی زۆر ئه و کاره یان 

ده کرد.
مرۆڤ  ھاتو  گــه ر  ھــه بــوون.  جــۆراوجــۆر  ــکــردنــه وه ی  رون سیستمه ش  ئــه و  بــۆ 
عه ره به کانی ھۆزکی دژواری وه ک سیرکاشیر به كرێ بگرێ و ئشکی شه وانه یان 
وه ک  ئه وجا  ــاده ن.  رون به سه ردادان  کــرده ی  شه وانه   که میه وه   به الی  ئه وا  پبگرێ، 
ده گوترێ «به دز دز ده گیرێ». سه رباری ئه وه ش جوه کان سه رده مانکی دورودرژه  
چه کیان ھه نه گرتووه . ده کرێ کاری کشتوکای بکه ن به م کاری سه ربازی بۆ ئه وان 

نه شیاوه .
سه رپه رشتی  بوو  خوازیار  شرجیا،  گه یشتبووه   بوو  که م  ماوه یه کی  که   داود 
بکرێ.  پاسه وانی  خۆیانه وه   له الی  ھه ر   ده ب جوان  وتی  بکا.   گۆڕان  ھه مه تکی 
ئه وه ش دروشمی ئه و بوو خه باتی بۆکرد تا بووه  سه ره داوی بنه مایه ک و دواتر به  
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بنه مای کرکانی زایۆنزمه وه  ناسرایه وه .
له  راستیدا سه باره ت به و دۆزه  ئه و روبه ڕوی نه یارانی زۆر بووه وه . ده سه تداره  
خۆجیه کان سه ری ره زامه ندییان بۆ ئه و داخوازییه ی نه ده له قاند. گه ر ھاتو جوه کان 
به ره نگاریده بنه وه .  عاڕه بی  ھۆزی  ھه ندێ  ئه وا  بکه ن،  خۆیان  له   پاسه  وانی  خۆیان 
که سیش پشبینی ناکا که  دواتر ره وته که  چۆن ده ڕوا. گه ر ھاتو ھۆزی سیرکاشیر 
له سه ر کاری پاسه وانی ده ربکرێ ئه وا ده ره نجامی سوتاندن، کوشتن و تانوبرۆی 

لده که وته وه .
داود و ھاوڕکانی چه ند شه وک نه نوستن تا بۆیان ده رکه وت که  پاسه وانه کان 
کاری ئشگرتی رایی ناکه ن. پاسه وانه کان ئاھه نگکیان له  گوندکی عه ره بانی نزیک 
ھه بوو، شونه که یان به  پاپشتی ناوبانگیان گوایه  ھیچ تانکه رک ناورێ دزی بکا، 
جھشت. گه رھاتبا شتکیش دزرابا ئه وا به حیسابی بۆیان ده یانتوانی شونپی دزه کان 
ھه بگرن و که لو په له کان بگه ڕننه وه ، ئه مه ش بگومان ب پاداشتی چه ور نه ده بوو، که  

به سه ر خۆیاندا دابه شیانده کرد.
شه وکیان داود و ھاوڕکانی  ھستری خاوه ن کیگه یه کیان له  شونکدا شارده وه ، 
ویستیان ده رسک بده نه  ئشکگره کان. ئه نجا به  خاوه نه که یان گوت که وا ھستره که ی 
دزراوه ، ئه ویش به په له پوزێ به ره و خۆکی ئاژه ن چوو، ھستره که  له وێ نه مابوو. 
ئه نجا به ھه ه داوان به ره و الی ئشکگره که  رۆیشت، به م که س له وێ نه بوو، پاسه وانه که  
له  گوندکی عه ڕه بانی نزیکیاندا له  حه فت خه وان راستببووه وه . بۆ به یانی پاسه وانه  

عه ڕه به که  له سه رکار ده رکرا، به م جۆره  براده رکی داود جگه ی گرته وه .
گه یانده   ئه وانی  کارانه   جۆره   ئه و  له  ڕاستیدا  بوو.  ساده ییانه   ده ستپککی  ئه وه  
سه رکه وتنه کانی ١٩٤٨ و ١٩٤٩، که  سه ربازه  نھنی (ژرزه مینی)یه کانیان به رکوپکی 
به خۆی  جو   ده ب ئه وه ی  بنه مای  ڕاستیدا  له   دا.  عاره بانیان  له شکره که ی  په الماری 
له سه رخۆی بکاته وه ، بۆ یه که مین جار له سه ر زه میندا به  کرده وه  سه لمنرا. ئه وه ش 
ھه ر یه که  مین جار بوو که  داود گرین سه روکار له گه ڵ کاری سه ربازیانه دا په یدا بکا. 
چل ساڵ دواتر بووه  وه زیری به رگری و یه که مین سه رکرده ی سوپای جوله که کان، 
ئه و سوپایه ی که  به دریژایی ئه و ھه مو سه دانه  پکھات. ئه وه ش رگایه کی دورودرژ 
بوو، تیایدا زۆر که س سه ری له  پناودا دانا. زۆریشی نه برد که  یه که مین قوربانی 

لکه وته وه .
و  دا  شیرجیان  ئاکنجییه کانی  په الماری  و  ڕکخست  خۆیان  سیشیی  ھۆزی   
ته نگه تاویان کردن. داود خه که که ی ھنایه  سه ر ئه و بوایه  که  خۆیان بۆ به رگری 
ئاماده  بکه ن و چه ک په یدا بکه ن. به م چۆن ده ستیان به  چه ک رابگا؟ بۆ ئه و گرفته  
ھه رگیز به رسڤکی دخۆشکه ر له به رده ستدا نه بوو. له  ١٩٠٧دا داود به دوای باشترین 
رگه ی به ده ستخستنی چه کدا گه ڕا. له  ١٩٤٧ دیسان به دوای چه کدا گه ڕا ھه روه ھا له  

١٩٥٨یش.
کاتک  حه یفا.  نارده   گالیسکه یه کی  و  ئه سپ  شیرجیا  نشینگه ی  سه رپه رشتکاری 
گالیسکه که  گه ڕایه وه ، به  شوه یه کی ئه فسوناوی به  تفه نگه  ره شکه کانی راو به  کۆنه  
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وه ھای  چه که   بــاره   به و  سه باره ت  داود  دواتــر  به  ســان  بــوو.  بارکرا   Jift جیفت 
نوسی:

جیا  لمان  ھه رگیز  ــرد،  ده ک چه کانه دا  ئه و  له گه ڵ  یاریمان  منداڵ  وه ک  ئمه    »
رۆژ  به درژایی  چو نکه   ده ڕۆیشتین،  کار  بۆسه ر  به  رۆژ  به  نابه دی  نه ده بوونه وه . 
و  ئه سپ  مــاڵ   ده گــه ڕایــنــه وه   له کار  کاتک  ھــه ر  نــه بــوو.  مه شقکردنمان  ده رفــه تــی 
تا  رابکه ،  خۆشه ویسته کان  چه که بۆره   بــۆالی  ئه وسا  ده به ستنه وه ،  ئستره کانمان 
له کاتی نوستنیشدا له گه ڵ خۆمان ده بردنه  سه رج. له کاتی نانخواردن، ده ستشوشتن، 
له نو  به ده سته وه   یان  به شان  ھه ر  تفه نگه کانمان  قسه کردن  و  خوندنه وه   رۆیشتن، 

گۆلمه مان دابوون». 
خاکیان  ئه وان  ئشکیانده گرت.  به  شه ویش  و  ده کرد  کشتیارییان  کاری  به  رۆژ 

ده ک و تفه گه کانیشیان به شانه وه  بوو. 
له  دوا رۆژی جه ژنی پاس (ھه ستانه وه ی مه سیح)دا، پاسه وانک رایگه یاند که وا 
دوو عه ڕه بی نه ناسراوی له  گۆڕه پانی شرجیا به دیکردوون، دیاربوو له سه ر گرده که ی 
ئیسائیل  به ناوی  نشینگه که   سه رنشینانی  له    یه ک دانیشتبوون.  کسه که   به رامبه ر 
کرۆنگۆلد Israel Krongold بۆسۆراخکردن به دوایانداچوو. دوای نیو سعات ده نگی 

شلکه  تفه نگک ھات. ئیسائیل ھه ر له ڕگادا گیانی له ده ستدا. 
ئه مه یان یه که مین جار بوو ئه و گه نجه ی له  پلۆنسکه وه  ڕاھاتبوو، ته مه نی گه یشتبووه  

.گومان دواجاریشی نابن، مردویه ک له باوه شدا بگرێ. بنزیکه ی  ٢٢سا
 Nazareth کی نشینگه که  به ره و نه زاره ت ھه مان شه و داود له گه ڵ ده سته یه ک له  خه
به ڕکه وتن. ئه وان به ره و ئه و شونه یان ده ڕوانی که  کابرای لکوژرا بوو. یه ک له  
ھاتووه کان شیمۆن ملمه د Shimon Melamedی ھاوڕیی داود بوو، دارتاشکی 
کارامه  بوو زۆر نه بوو بۆ کارکردن   ھاتبووه  شرجی. نھا ئه و سیه کی پشانیشی 
ده ستکه وت نه بوو، که چی ئه و تبینیه  الی داود په یدا بوو که  به خته وه رترین پیاوی 

نشینگه که یه . ئه و خه ونه ی  که  ئه و بۆی  ده ژیا به ڕاستی ھه گه ڕا. 
له و کاته ی ئه وان ته ماشایان ده کرد، س عه ڕه بیان به دیکردن، دیار بوو به دوایاندا 
ھاتبوون. داود و یه ککی دیکه  به ره و ئه و الیه  رۆیشتن که  ڕی گه ڕانه وه یان لبگرن. 
له  تداکرد.  به شداری  عه ڕه بنشینه که   گو نده   ھه مو  به م  ده ستیپکرد،  شه ڕ  ھه رزو 
 کۆتاییدا ده بووایه  دیسان داود کۆمه کی ئه و کوژراوه  بکا و بیگه یه نته وه  ماڵ. ئه و 

جاره شیان براده ره که ی خۆی، شیمۆن ميلمه د بوو. 
ھاوشتووه .  زایۆنیزم  به ره و  زه حمه تیان  ھه نگاوی  یه که مین  ئیدی  زانیان  ئه وان 
گه ڕانه وه ش داد نادا. ده ب خونی جوله که ی زۆرتر بژێ تا کیكگه کانیان بپارزرێ 

و  ملمالنی له  نۆژه ن ژیانه وه ی ئیسائیل ببه نه وه .
له  ھه ژاندی.  له ناخه وه   ده ڤه ره که   دفنی  دیمه نی  شیرجیا،  گه یشته   داود  کاتک 
ئه فسوناوی  ھه یڤی  و  کاڵ،  شینی  ئاسمانی  زین،  گوی  خونچه   باسی>   نامه کانیدا 
روناککه ره وه ی ئاسمان و چیای کریستالی> ده کرد. به م به  تپه ڕببوونی رۆژگار 
که متر شیعرئامزانه ی نامه  ده نوسین. چونکه  تاده ھات ره قتی راسته قینه ی ژیانی بۆ 
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ده رده که وت.
بیرۆکه ی  دژی  شجاریا،  نشینگه ی  ھــاتــبــووه   داود  پش  کــه   زیــمــاخ  شلۆمۆ 
به ره نگاریانه ی جوله که  بوو. ئه و له گه ڵ داودا له  یه ک ژور ده خه وتن، تا قویی شه و 
تا  پیرۆزه که   کتبه   وتی  ھاتوینه ته وه   بۆیه   ئمه   ده یگوت  شلۆمۆ  بوو.  مشتومیان 
ھه رگیز  ئه وا  ببینه وه   عه ڕه بان  به ره نگاری  ھاتو  گه ر  بژین.  ئاشتی  به   و  ساده ییانه  

 .په یدا ناب (Shalom شالۆم)ئاشتی
وه ل داود رای وابوو که  پویسته  راستیه کان به  جوانی ببینرن. ئه وان ھه نوکه  
که   قانونه   تاکه   بیابان  قانونی  ده ژین.  ئاوڕوۆپادا  نه وه ک  ناوه ڕاست،  رۆژھه تی  له  
عه ڕه به کان لیحاین. به گوره ی ئه و قانونه  پویسته  پیاو له  ئاماده باشیداب، داکۆکی 
و   ده بــ ــاز  ده رب ــه وه ی  ئ تابه ره کان  ھــۆزه  ده روننه خۆشه   له چاوی  بکا.  له خۆی 
ده یباته وه  پاه وانه . کوشتنی که سی الیده  و ز دزین له  فه له ستیندا به وشتی نیه . 
به کردار ده سه تی تورک لره دا نه ماوه . پیاوکوژه کان به ده گمه ن سزاده درن، دزه کان 
به  ئاشکرا وه ک بازرگانانی زه یتون پیشه که یان رایی ده که ن و وه ک به رزه کی بانان 

لیده رده چن.
ھه رچه نده  داود به گوره ی روانینی مژویه که ی خۆی ھه ر گه نجی جاران نه مابوو . 
دواجار که  جوه کان شه ڕیان له سه ر شه ڕه فی خۆیان، مافه کانی خۆیان له و وته دا  
تانکرد Tancredو  له شکری  کاتک  بووه ،  یانزه ھه مدا  سه ده ی  کۆتایی  له   کردووه  
ھزی ده ریایی ڤنسی(بنده قیه ) په الماری حه یفایان دا. ھه شت سه د سای به دوادا ھات 
جو له شکری خۆی نه بوو. ھه ر له به ر ئه مه  بوو که  جیھانی غه یره جو ئه و سه رنجه یان 
الدروست بوو گوایه  جوه کان ترسنۆکن، ئاماده  نین داکۆکی له  مافه کانیان بکه ن. له  
ھه نده راندا به ته واوی پابه ندی قانونی ئه و وتانه  بوون که لی ده ژیان، به م نونه رانی 
ئه و قانونانه   زۆر جاران کاری قزه ونیان ده کرد و چاویان له  بانده کانی دژه سامی بۆ 

کوشت و به  تانبردنی ماوحای جوه کان ده پۆشی، له بریتی ئه وه ی بیانپارزن.
ئه وکاته ش که  جوه کان  په رۆشی خۆیان بۆ نه خشه ی گه ڕانه وه  بۆ وتی درین 
ئیسائیل ده ربی، ئه وا ده ب گۆڕانکاری به سه رخۆیاندا دابنن. ئه م جیھانه  جیھانکه  
که  ھه ر به ته نھا ھز ده یخوا و ھه ر ھز واده کا رزی بگری. تا ئه وکاته ی مرۆڤایه تی  
له وه دا سه رده که وی که  ماف و ره وایه تی به سه ر ھزدا زاڵ بب، پویسته  جوه کانیش 
به ھز  ببن. داود توانی ئه وانی دیکه  به و به گه وبه ندانه ی سه رو بھنته  سه ر بوای 
بۆ  پاریس  بــه ره و  دواجــار  شلۆمۆ  ژربار.  نه ھاته   ھه ر  زامیخ  شلۆمۆ  به م  خۆی، 

ته واوکردنی خوندنی به ڕکه وت، پاش چه ندان ساڵ ئه وسا گه ڕایه وه .
کرکارانی  له   پشتیوانی  جوله که کان  داکۆکیکردنی  بۆ  بوچانیدا  خه باتی  له   داود 
پکھنا.  نھنیان  رکخراوکی  زیڤی  بن  رابه رایه تی  له ژر  به ده ستھنا.  زایۆنیزم 
رکخراوه که یان به ناوی ھاشۆمه ر  Hashomer (ئشکگره کان) بوو، که  مه شقی به 

 جوه کانی سه رتاسه  ری وت ده كرد.
داود  کات  به زوترین   ده ب که   ئه وه  داده گــرت  له سه ر  پی  بوو  زیڤیش  بن  ھه ر 
بچته  ئۆرشه لیم. داود به  شوه یه کی  گشتی حه زی له  ژیانی شار نه بوو، ئه و چه ند 
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Konstantinopel(ئه سته مبۆلی  کۆستانتیناپۆل  و  ئۆدسا  وارشۆ،  وه ک  دانه یه کی 
ئستا) دیتبوو.

به م ئۆرشه لیم شتکی دیکه  بوو. ئۆرشه لیم شاری داود بوو. شا داود ناوبانگی 
ئۆرشه لیمی به  ھه مو دنیادا بوکرده وه . سالۆمۆ Salomo (سلمان) یش کۆته ه که ی 
له  سه وزایی لوبنانه وه  ھناو  به  ئاتون نه خشاندی. رۆژگارکی درژ بوو له  ئۆرشه لیمدا 
ئاشتی و خۆشگوزه رانی بۆ جوله کان مه یسه ر ببوو. به م شالۆم (ئاشتی) درژه ی 
ھه مویان  تورک  و  رۆمانی  عاڕه ب،  گریکه کان،  ئاشورییه کان،  میسرییه کان،  نه کشا. 
جوی  ھشتا  به م  تورکاندایه ،  ده سه تی  له ژر  شارکه   ئۆرشه لیم  ھه نوکه   ھاتن. 

لده ژین، یه ککیشیان ئه و بن زیڤیه یه  که  داوای له  داود کردووه «به  په له  وه ره ».
بزوتنه وه ی کرکارانی زایۆنی کۆنگره یه کیان به ست  و بن زیڤی داوایکردووه  که  
ھه فته نامه یه ک به ناوی ھا ئاخدوت Ha`achdut (یه کتی) ده ربکه ن. ژنکی گه نج به ناوی 
راشلیانایت Rachel Yanait که  تازه  له  ئاوڕوپاوه  ھاتبوو (دواتر ده بته  خانمی بن 
زیڤی) ده بته  یاریده ده ر. به م ژنه که  ھیچ عیبری نه ده زانی. جوتیاره  گه نجه که ی گالیلیا 
رایگه یاند ئه و بۆ ئه وه  گه ڕاوه ته وه   زه وی بک. به م بن زیڤی ھانیدا  ئه رکی نوی 
روسیاو  بچته    ده ب سه ره تا  داود  چاره سه رک.  گه یشتنه   دوایدا  له    .بگه یه نبه ج
سه ربازییانه ی  راژه ی  کاری  که   ده ربخا  وا  تاکو  ئه نجامبدا،  فه رمیانه   کاری  ھه ندێ 
ته واوکرده وه ، بۆ ئه وه ی چیدیکه  باوکی ته نگه تاو نه که ن. دواتر ئه و گه شتک به ھه مو 

نشینگه کانی جوله کاندا بکا. ئه وسا کارنامه ی رۆژنامه وانی ده ستپده کا.
ئه و به رنامه یه  سه ریگرت و  داود ھاته  شاری پیرۆز. وه ک زگورتییه کی بزوتنه وه ی 
<یه کتی>  ھه فته نامه ی  نوسه رانی  ده ســتــه ی  ئه ندامکی  و  زایۆنیزم  کرکارانی 
ده ستبه کاربوو. له  یه که مین وتاریدا ئامانجه کانی ھه فته نامه که ی رونکرده وه . ئه و به  
واژۆی بنگۆریۆن Ben –Gorion ناوی خۆی نوسی. ئه وه ش یه که مین جار بوو که  
ئه و ناوه  به کاربھن، ئیدی ھه مو جیھان به و ناوه ی ناسی. ئه و پاشناوه که ی له به ر 
واتای  <گۆریۆن>یش  کوڕ،  واتای  عیبری  به   <بن>  ھه بژارد.  بایبلیانه که ی  ئیقاعه  
خورته که .  شره   کوڕی  داود  بووه   ئه و  ھه نوکه   ئیدی   .ده گه یه ن خورت  شرکی 
پچی.  ھه نده رانه وه   به   په یوه ندییه کی  ھه مو  ھماییه وه   ڕوی  له   ناوه وه   ئه و  به ھۆی 
ئستا ئه و داود بنگۆریۆنی ھاوتی ئیسائیله ، ئه و وته ی که له  که لکه ه ی ئه ندشاوی 

جوه  ئایدیالیسته کاندایه .
داود ئستا ته مه نی نزیکه ی بیست وچوار سانه ، گه نجکی رکوپیکی پرچ ره ش. 
سمه  ره شه که  له سه ر دوا مۆدلی تورکی چاکردبوو. ئه و قاتک، کراسیکی سپی و 
ئامریکایی  یان  ئینگلیزی  رۆژنامه نوسکی  ئه و  ده کرا  پۆشی.  خه تخه تی  بۆینباخکی 

بووایه .
یه کگرتنکی  داوای  ئه و  تدانه ده ھشته وه .  ھیچی  راشکاوانه وه   وتاره کانیدا  له  
زیاتری نو ریزه کانی جوله که کانی ده کرد، داوای زیاتر به کارھنانی زمانی عیبری، 
له   ده کرد.  زایۆنیزمی  کریکارانی  بزوتنه وه ی  سۆسیالیزمیانه ی  سیاسه تی  پشتگیری 

دوایشدا داوای ئابۆنه ی زیاتری ھه فته نامه که ی ده کرد.
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له و سه رده مه دا سه دھه زار جو له  فه له ستیندا ده ژیان. تیراژی ھه فته نامه که  دوسه دو 
(زۆر له  جوه کانی  دانه شی بۆ ده ره وه  بوو.  دانه ی بۆ ناو فه له ستین و سه د  په نجا 
فه له ستین دژی به کارھنانی عیبری بوون وه ک زمانی ئاخاوتن). له  به رامبه ر کاره که یدا 

داود بنگۆریۆن وه ک نوسه ر ھه فتانه  ٢,٢٥ دۆالری وه رده گرت.
ئه وه ی  ھه نوکه ش  لده ھات.  باش  جوتیارانه ی  ژیانی  که   ده رکــه وت  بۆی  داود 
ماوه ی  له   ئاسانتره .  بۆ  پیشه   وه ک  رۆژنامه نوسیانه ی  که  ژیانی  بۆته وه   ساخ  بۆ 
سه رباز،  ده وه تمه دار،  سیاسه توان،  وه ک  ناوبانگی  چاکه ی  ھه مو  بنگۆریۆن  ژیانیدا 
رۆژنامه نوسیه وه   ده زانی.  له  چاوی  ھه میشه   حکومه ت  سه رۆکی  و  ستراتیژدانه ر 
کاتک که  بووه  سه ره ک وه زیر، کۆمه  له  په یامنران داوایان لکرد ھه ندێ زانیارییان 

سه باره ت به  وته که  بۆ وتاره کانیان بدات. له  به رامبه ردا  گوتی:
به   ئه نجا  بینوسم»  به ته مام  که   ھه ده گرم  وتــاره   ئه و  بۆ  ناوازه کان  شته   «من 

متمانه وه   پیگوتن «له بیرتان نه چ  ئه زیش رۆژنامه وانم».
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گه ر ھاتباو گه نجه که  پش چه ند ساک نه وه ک له  ١٩١٣ پی نابایه   سه ر وشکانی 
خاکی سالۆنیکی Saloniki،ره نگبو بھاتایه  سه ر ئه و بوایه  که  ھه ه یه کی کوشنده ی 
کردووه  و ده ستبه ج بگه ڕابایه وه . به م داود بنگۆریۆن نه یده زانی که  ماوه یه کی زۆر 
ناباو جه نگی جیھانیی ھه ده گیرس، له  ئاکامی جه نگه که دا ئیمپراتۆریه تی عوسمانی له  
باریه ک ھه ده وه ش، به مه ش  گۆشه ی باشوری رۆژئاوای ئاوڕوپا و به شکی زۆری 

.ویشیاندا فه له ستین له  چنگی تورکه کان رزگاریان ده بتی ناوین، له ن رۆژھه
رۆژنامه وان-  پاسه وان-  جوتیار-  بنگۆریۆنی  ختوکه ی  نوێ  ده ستپشخه رییه کی 
سیاسه توانی دا، به وه ی له  رۆژگاری نودا ئه رککی نوی لچاوه ڕوان ده کا. ھه رچه نده  
ته مه نی نه گه یشتبووه  بیست و حه وت سان، به م ھه ستکی گه رمی ال گه اله  ببوو. 

که  خۆی بۆ سه رکردایه تییه ک ئاماده  بکا.
له و سانه ی له  ئۆرشه لیمدا بووه ،ده رفه تی خوندن و لکۆینه وه ی باری سیاسیانه ی 
بۆ ھه که وتبوو. جوه کانی فه له ستین  له نو ئاکنجییه کانی وتدا که مینه یان پکده ھنا. 
و  کۆمه یه تی  وشــه ی  ــه واوی  ت به واتای  ده ســتــوری،  قانونی  به گویره ی  «ئمه  
به پی  به ھۆیه وه   که   رانه ھشتووه ،  خاکه دا  لــه و  ره گوڕیشه مان  ھیچ  سیاسییانه  

راگه یاندنی خۆمان بمانه وێ ماک (نیشتمانک)ی جوله کان دروست بکه ین.»
یان  تورکی  قانونی  تاکو  قوسته نتینه  (ئه ستنبول)  بچمه   دا  بیارم  بۆیه   «من 
عوسمانی  بخونم و ببمه  پارزه ر، ئه وسا ژیانی قانونیانه ی خۆم بۆ داکۆکیکردن له  

مافی ھاوتیی و کۆمه الیه تیه کانی خه کی جو له  ئیسائیلدا ته رخان بکه م».
بنگۆریۆن ئه و نه خشه یه ی له گه ڵ بن زیڤی تاوتوێ کردبوو. بن  زیڤیش ده یویست 

بوا. 
په ڕله مانی  نو  بچینه   جوله که کان  نونه ری  وه ک  به یه که وه   داھاتودا  له   ره نگب»

تورکان».
له سه ر ئه وه  رککه وتن که  بنگۆریۆن سه ره تا بوا، ئه وسا به  دوایدا بن زیڤیش 
دیکه   ئه وانی  ھه یه .  خۆی  به ڕوه بردنی  ته واوی  ده سته ی  «یه کتی»  ھه نوکه    .بچ

ده توانن جی بنگۆریۆن و بن  زیڤی به باشی پبکه نه وه .
بنگۆریۆن سه ره تا پیخۆشبوو بچته  سالۆنیکی چونکه  زۆر جوله که ی لده ژیان و 
بزوتنه وه ی کرکارانی جوله که یشی ل کارابوو. ئه وسا به ره و قوسته نتینه  به ڕکه وت 

به شی
(٣)



٢٤

و له وێ ناوی خۆی له  خوندنگه ی قانونی عوسمانیدا تۆمارکرد. ھه ر رکه وت ئه وه ی 
خواست که  ھاوپۆلکی عه بدوالی بن حوسن ب که  کوڕی حوسنی بن عه لی بوو، 

ئه و عه بدوالیه ی له  ١٩٤٦دا بووه  شای ئوردن و سای دواییش کوژرا.
بگانه کان  گه شتیاره   بنگۆریۆن.  گه یانده   خۆی  قوسته نتینیه   له   زیڤی  بن   زو  ھه ر 
ئه وانیان وه ک دوو تورک ته ماشا ده کردن. ئه وان فسکی سوریان له سه ر ده نا و 
چاکه تکی ره شیان له به ر ده کرد  و بۆینباخیکی ره شی ساده شیان ده به ست. ھه ردوکیان 
سمیان وه ک تورککی ره سه ن ھشتبونه وه . ماوه یه کی زۆر   براد ه ره كانیان  به جمک 

ناویان ده ھنان. 
ئیدی به دوای ئه واندا براده ره کانی دیه که شیان ھاتن، موش شترۆک که  دواتر بووه  
شارت Sharett،  ئه وکات گه نجکی ته مه ن نۆزده  سان بوو که  تازه  قوتابخانه ی 
یافا  که ناری  سه ر  ئه وشاره ی   ته لئه بیب  ھات.  کردبوو،  ته واو  ته لئه بیبی  دواناوه ندی 
 به خی شارکی جوله کان بوو، ھه ڕمنی په ره سه ندنی بوو. شرتۆک و بنگۆریۆن له  

ماوه ی دورودرژی چل سادا به یه که وه  کاریان کرد.
یوسف ترومپلدۆر Yoesph Trumpeldorیش بۆ خوندن ھاته  قوسته نتینیه . 
به الی به راوردکاری ئه ودا بنگۆریۆن به  کورته با (قه زه م) ده چوو. ھه ردوو پیاوه که  
ھه ر زوو بۆ یه ک ھه واداری دسۆزبوون. ترومپلدۆر له  سبیریاوه  تا ده ریای ره ش 
له  ناسرابوو.  ناودار  (نمایشكاركی)  نمایشکه رکی  به   سه ربازییانه دا  ئاستی  له سه ر 
 سه رده می شه ڕی روس و ژاپۆندا ئه و تاکه  ئه فسه رکی جوله که  بوو له  سوپای قادا. 
له  ئابوقه دانی به نده ری ئارسور Port Arthurدا که  حه وت مانگی خایاندن، باسکی 
له   ئه و  فه له ستین؛  له   بۆته  جوتیارک  ھه نوکه ش  له ده ستدا.  ملی  تا  به ته واوی  خۆی 
دگانیا Deganyaدا ده ژیا. ته نانه ت به  تاکه  باسککیشه وه  ئه و له  ھه مو ئاکنجیانی 
 ،ن بتراشک ردرکردبوو که  چۆن به ده ستنشینگه که ی به کار تر بوو. خۆی  خۆی ف
ھه روه ھا ھه مو شتکی دیکه ی ب یارمه تی خواستن ده کرد، خواردن، جل له به رکردن، 
تفه نگ ته قاندن و  سواری ئه سپ بوون. ئه و ئاماده ی کۆنگره ی جوله که کانی ڤیه ناش 

ببوو، ئستاش گه ڕاوه ته وه  دگانیا.
ئره ییه وه   به ھه ندێ  بنگۆریۆن  به یه کگه یشتن،  یه که مجار  بۆ  ھه ردوکیان  کاتک 
کردۆته   قۆکی  که   جوکه   ئه وه   کرد.  ترومپلده رسی  قۆه ھه دراوه که ی  سه یری 

قوربانی، ئه وه  پاه وانکی شه ڕی جوله که کانه . 
ترومپه لدۆرس زۆری حه ز له به کارھنانی په ندی عیبری ئاین داڤار Ein Davar(جا 
قه یدی چییه ) ھه بوو. شوه گوتنی جا قه یدی چیه،  ھاوڕیه کی خۆی به  ناوی ڤالدیمیر 
په نده که   که   ئه ندشه یه ی  ئه و  سه ر  خسته    Vladimir Jabotinsky ژابۆتنسکی 
قه یدی  جا  ده ربینی  له بن  ته واو  شوه ژیانی  فه لسه فه یه کی  «ئــه رێ،  والکبداته وه : 
 ،ھه ونه بووب که  له ڕاستیدا  مه بینه   مه ترسییه ک  ھیچ  لھه مه به ،   پ ھه یه :  چییه دا 
ئه وکه سه ی که  ئه رکه که ی خۆی راییده کا به  پاه وانی مه زانه ، چونکه  مژو به ردرژه ، 
گه لی جو نه مره  و راستیش پیرۆزه ، بۆ ئه و زه حمه تی و خه م و ژانانه ی دیکه ش؛ جا 

چ قه یدییه ».
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له  ژیانی  ھه رچه نده   (ڤجه تاری)  روه کخۆرک  سۆشیالیستک،  وه ک  ترومپلدۆر 
خۆیدا زۆر جه نگاوه ، به م له  ناخه وه یدا پاسیفیستیک بوو.

به یه که وه  بنگۆریۆن و ترومپلدۆر به  کوچه  و کۆنه کانی قوسته نتینیه دا ده ڕۆیشتن. 
به  شوه یه کی سه ره کی باسی شه ڕیان ده کرد. تۆ ب پیاوه  نه خۆشه که ی ئاوڕوپا 
ھاتو  گه ر  ئایا  بپارزرێ؟   پ خۆی   (-عوسمانیه -وه رگ ئیمپراتۆریه تی  (مه به ست 

جه نگی جیھانیی به رپابوو، جوه كانی فه له ستین چییان به سه ردێ؟ 
رۆژ ھاتو چو تورکیش بووه  شه شه مین زمان که  بنگۆریۆن فری ببوو، له گه ڵ 

فربوونی تورکیدا خه ریک بوو ئه و که مه  پۆلۆنیه ی له بیرده چووه وه .
خوندکاره  جوه کان رژدبوون له سه ر فربوونی زانسته  قانونییه کان، به م له ژر 

ھه وری ئاسمانی ئه و سانه دا ھه وره تریشقه   ھه بوون.
بنگۆریۆن  ده کرد،  ئاوگۆڕ  توڕه ییان  یاداشتی  سه رداره کان  ده وه ته   ھه رچه نده  
شوه   له سه ر  کتبک  عیبری  زمانی  به   ھه بوو  کاته یان  ئه و  زیڤی  بن   ھاوڕکه ی  و 
دوو  یه ک  پاش  بنوسن.  عوسمانییه وه   ده وه تی  له الیه ن  پارزگاکان  به ڕوه بردنی 
سان ئه و کاره یان له  ڕوی مژوییه وه  زۆر گرنگ بوو. نه  بنگۆریۆن، نه  بن  زیڤی 
و نه ئه وانی دیکه ش نه یانده زانی چۆن ئاوا خرا شه ڕ کۆتایی به  ده سه تی تورکان 
ده ھن. ئه وان که لوپه له کانیان له پاش خۆیان به جھشت و به ره و ئۆرشه لیم گه ڕانه وه ، 

به دوای ئه وه دا چوون ئاخۆ له دوای ئه وان کاره کان له  وت چۆن به ڕوه چوون.
پاره   نه   دیکه   ھیچی  ده ڕوا،  ئــاوه ژو  که  کار  ده رکــه وت  بۆیان  پیرۆز  شــاری  له  
و  شپرزه   له بارکی  جوه كان  وت.  نانردنه   ــه ده ره وه   ل ژیان  پداویستیه کانی  نه  
تۆقنه رانه دا ده ژیان. تورک پای به  ئامان داوه  و دژی روس ده جه نگ. ده سه تدارانی 
تورک فه رمانیان داوه  ھه ر پیاوک ده ستی تفه نگ بگرێ، پویسته  بچته  ریزی له شکر؛ 
ھه رکه س فه رمانه که  جبه ج نه کا ده گیرێ یان نه فیده کرێ. شیرتۆک وه ک ئه فسه رک 
چوه  ریزی له شکری تورک. ترومپلۆر بزربوو، له  دگنیا ده نگۆکان وا بوبوونه وه  
گوایه  له  به ره یه کی دیکه دا شه ڕ ده کا و گه ر پویستیش ب خون بۆ دۆزی روسیا 

ده ڕژێ.
له  ئینگلستان حایم وایزمه ن داکۆکی له و ھه وسته  ده کرد که  ده ب زایۆنیزم پشتی 
ئینگلیز بگرێ. ئه وه ش بووه  مایه ی یه ک له  یه که مین جیاوازییه  مژوییه کانی بیروڕای 

له گه ڵ بنگۆریۆندا. وایزمه ن به  نابه دی بنگۆریۆن ببووه  جگره وه ی تیۆدۆر ھرزل.
به ریتانیای گه وره  و روسیا ھاوپه یمان بوون. گه ر ھاتباو ئینگلیزه کان شه ڕه که یان 
بردبایه وه ، که واته  روسه کانیش ده یانبرده وه . به م بنگۆریۆن و زۆر له وانی دیکه  که  
له ژر نیری چه وساندنه وه ی قاه کان ناندبوویان، راو نانی جوله کانیان ده ھاته وه  یاد، 
له  ده وه  حه زیان ده کرد شه ڕه که  به  شوه یه ک له  شوه کان به  ئاکامکی دیکه  کۆتایی 
پب. بیرۆکه ی وایزمه ن که  ده ب زایۆنیزم ھاوپه یمانی به ریتانیای گه وره  ب،که واته  
ده بوایه  ھاوپه یمانی قاه کانی روسیاش بوونایه ، پیان قوتنه ده درا. ئه و ھه لومه رجه  

ھه مو ره گه زه کانی تراژیدیای گریکدا له خۆگرتبوو.
بنگۆریۆن له  وتارکیدا که  له  «یه کتی» بویکرده وه  داوای له و جوله کانه  کرد که  
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نه چوونه ته  ریزی سوپای تو رکان، پویسته  له سه ریان به تالیۆنکی تایبه ت به خۆیان 
بۆ به رگریکردن له  فه له ستین پکبھنن.

رۆژنامه نوسکی  که   ژابۆتینسکی  ده رھنا.  ئه لکسنده ریه   له   سه ری  ترومپلدۆر 
زۆربه ی  له   نونه ر  وه ک  بوو،  گه وره تر  بنگۆریۆن  له   ساڵ  به  شه ش  بوو،  روس 

کۆنگره کانی جوان ئاماده بوو، شونپی ژابۆتینسکی ھه گرت. 
ژابۆنیتسکی ده قاوده ق ده یزانی چیده وێ. ئه ویش له ھه مبه ر روسه کان ھاوھه ستی 
بنگۆریۆن بوو، به م زیاتر قینی له  عوسمانییه کان ده بووه وه . «له ھه ر کویه ک تورک 

حوکمان ب، نه  رۆژی لھه دێ و نه  گیاشی لده ڕوێ».
ئه و له سه ر گریمانه یه ک سوربوو؛ له باریه کھه وه شاندنه وه ی ده وه تی تورک ده بته  

مه رجی یه که م بۆ ژیانه وه ی نیشتمانی دایکی جوه   کان. 
ئه و و ترومپلدۆر  قسه یان له سه ر پکھنانی به تالیۆنکی تایبه تی جوله کان کرد. 
ئه وان له سه ر ئه وه  یه کانگیربوون که  ئه و رۆه ی جو له و شه ڕه دا ده یگن، ھۆکارکی 
به شداری  ده کــرد  حه زیان  ئــه وان  فه له ستیندا.  له   به ختیان  له سه ر   ده بــ بیارده ر 
ری گواستنه وه  بن به ناو تورکاندا بۆ وتی پیرۆز. به م تاکه  شت که  له الیه ن له شکری 
ده سه تداری به ریتانی له  میسردا رگه یان پدرا، پکھنانی به تالیۆنکی ئسترسوار 

.Zion Mule Corrps ستره وانی زایۆنزی ئبوو به ناوی ھ
.«ژابۆتینسکی به  توڕه ییه وه  ھاواری کرد؛ «ھه رگیزناب

ناوی له شکری ئستران مایه ی شه رمه زاری و له که دارکردنیان بوو. 
ژه نه رالکی ئینگلیزی بانگی تروپلدۆری کرد، به نی ئه وه ی پدا گه ر ھاتو خۆی 
و  ھه واداره  جوه کانی بنته رای و ئاماده بن کاری دژواری که م شه ڕافه تمه ند بکه ن؛ 
به وه ی ئستره کان له  ته قه مه نی باربکه ن و بۆ به ره ی پشه وه ی شه ڕیان ببه ن؛ ئه وا   
جوه   گه نجه   ئه و  به وشوه   ئا  ده داته ده ست.  جوله کانه یان  فه له ستینکی  شه ڕ  دوای 
ھاژۆ   ئستر  جوله که ی  شه شسه د  و  به خۆی  ھه بوو  باسککی  که  ته نھا  روسیاییه  
مژویی  گرنگی  سه روه رییه کی  ئه وان  به ڕاست  چوون،   Gallipoli گالیپولی  به ره و 

سه ربازییان بۆخۆیان تۆمارکرد.
له  جو  ھه زار  ھه ژده   تکه وتبوو.  پاشاگه ردانی  فه له ستین  بارودۆخی  نوه دا  له و 
 فه له ستین به ره و میسر ھه ھاتبوون، رۆژانه ش زیاتر ده ڕۆیشتن. تورکه کان به سه دان 

جوله که یان گرتبوون که  ره وانه ی ئۆردوگا و زیندانیان کردبوون.
رۆژیكیان پۆلیسی تورک ھه یکوتایه  سه ر باره گای رۆژنامه ی یه کتی، بنگۆریۆن 

و بن  زیڤیان خسته  گرتوخانه ی ئۆرشه لیم. 
یه ک دو رۆژ پاشتر پانگوترا ده ب وت به جبھن چونکه  ده ستیان له  پیالنگیدا 
ھه یه  و به ته مان ده وه تکی جو دابمه زرنن. له ناو گرتوخانه که دا ھاواریان برده  به ر 

جه مال پاشای پارزگار.
به   گرتوخانه که یان  ئه وان  نه بوو.  به ده ر  گاته ئامزی  له   له گرتوخانه دا  مانه وه یان 
به کرێ  خوندنگه یه کی  خوندکارانی  به قه د   کات  ئه و  داده نا.   س پله   میوانخانه یه کی 
ئازاد ده بوون. بنگۆریۆن ده یتوانی ئاماده ی کۆبوونه وه  سیاسییه کان ب و له ھه ندێ 
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  .نه کانی خۆشیدا بچ واده به
رۆژکیان که  له  شه قامه کانی ئۆڕشه لیمدا ده ڕۆیشت، توشی جه مال پاشای پارزگار 

ھات . پارزگار پیگوت «من داواکه تم ره تکردۆته وه ، من تۆ ده رده که م».
کاتک بنگۆریۆن و بن  زیڤی گه یشتنه  ئه لکسه نده رییه ، سه رله نوێ گیرانه وه ، به م 
الیدانه ی  ئه و  ته ماشاده کران،  بگانه   به  ئه وان  ئینگلیزه کانه وه .  له الیه ن  ئه مجاره یان 
له وت   ده ب بۆیه   تورکانه وه،   به   په یوه ندییان  واته   ھه یه  ،  به دوژمنه وه   په یوندییان 
و  کۆنسولخانه   له   نوانیان  که وتنه   جۆراوجۆر  خه كی  ئــه وه ی  پاش  وه ده ربنرن. 
ئامریکاشیان  ڤیزای  دروستکراو  بۆ  گه شتنامه یه کیان  بۆیانپاڕانه وه ،  باوزخه نه کان 

بۆلدان.
سڤنتیس  له    ژوریــان  نیۆرک.  گه یشتنه   ١٩١٥دا  زویی  ھاوینکی  دووانــه    ئه و 
شتکینی  یه که مین  ده ستکه وت.   Brodway برۆدوی  رۆژھه تی  له    Seventies
بنگۆریۆن کتبک بوو، کتبکی ئه ستور که  فه رھه نگکی ته واوی زمانی ئینگلیزی بوو، 

 له  نوه ڕاستی ژوره که یدا مزکی تایبه تی بۆدانابوو. 
له  مانگه  به راییه کانی مانه وه ی له  ئامریکادا، ئه و گه نجه ی پلۆنسک وتی ئامریکای 
نه بوونه ،  ــازاد  ئ جوله که   ئره   وه ک  دنیادا  دیکه ی  شونکی  له ھیچ  بــوو.  پخۆش 
ده کرێ.  له گه دا  ھه سوکه وتیان  ئاساییی  مرۆڤکی  وه ک  به گشتی  ئره   جوله که کانی 
به م ئه و که متر رای له ره فتاری زۆر له  جوه کانی ئامریکا بوو. له چاوی بنگۆریۆنی 
ئه و  ده که ن.  ھه سوکه وت  ھاوتیانه ش  زۆر  بباکانه   زۆر  ئه وان  سۆشیالیستخواز 
ئوه    ب پیان  به وه ی  ده مه قای،  بکه وته   نوکانی  ناسیاوه   له گه ڵ  ئه وه یکرد  زاتی 
نوێ  جیھانی  بۆ  به جماوتان  کلتوری  باشه که ی   به شه   نه وه ک  خراپ  ھه ره   به شی 

گواستۆته وه  . 
ئه وه ی زۆریش بایه خی پده دا ئه وه  بوو که  زمانی عیبری له  ئامریکادا بجگه  له  
سیناگۆگه کان تا ڕاده یه ک له  ھج شونکی دیکه دا ناسراو نه بوو. جوه کانی نیۆیۆرک 
ھه ستکی وایان ده رباره ی زمانه که یان نه بوو ، ئه وان ھه ر وه ک پوکی دڕاو فبده ن 

زمانی جیدیشیان به الوه  نه ناوه  چونکه  بۆیان ئاسانه  و فیناده ن.
چه ند  به سه ر  ئه وان  نیه .  له  گۆڕدا  زۆر  به  ڕاده یه کی  ئامریکا  جوه کانی  یه کتی 
کۆمه گه یه کی بچوکی له یه کداباودا دابه ش بوونه، ھه ر ده سته  و کۆمه گه یه کیش ناوی 

خۆی و ده سته ی به ڕوه بردن و کۆمیته ی  پاره کۆکردنه وه ی خۆیان ھه یه .
دوای ئه وه ی بنگۆریۆن و بن  زیڤی ده رفه تی ئه وه یان بوو متمانه یان به  ئامریکا 
په یداکرد، ئیدی که وتنه خۆ؛ ھه ردوکیان ھه مو وته که یان بۆ بانگه شه کردن بۆ ژیانی 
که   ده دا  زایۆنیسته کان  ئایدیالیسته   و  به ھز  گه نجه   دنه ی  ئه وان  ته یکرد.  فه له ستین 
خوندنه که شیاندا  له کاتی  ببینن.  ئامریکادا  له   کشتوکای  خوندنی  مه شقی  و  کۆرس 

پویسته  شاره زاییش له  زمانی عیبریدا په یدا بکه ن.
خۆیان  ھه وسته کانی  و  په یام  ده ڕۆیشتن،  والیــه ت  ئه و  بۆ  والیــه ت  له م  ئــه وان 
رونده کرده وه . کۆنفانسیان سازده دا، کۆڕیان ده به ست، له  رۆژنامه کاندا ده یانوسی. 

زۆری نه خایاند تا جوگرافیای ئامریکایان له  زۆر ئامریکاییه کان باشتر ده زانی.
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پیرۆزه وه   وتــی  له   که  به ڕاستی  ــه ی  ــده ران دوان جــوه   ئــه و  بۆ  ســه رده مــه دا  لــه و 
زانیاریویست  که سانی  له   زۆر  به وه ی  بوو؛  چاره نوسساز  نوێ،  جیھانی  ھاتبوونه  
ده ھاتنه  کۆبوونه وه کان. ھه زاران که س په یوه ندییان به  رکخراوه که یان کرد که  به ناوی 
ھخالوتز Hechalutz (نۆبه ره کاة-ده ستپکه کان) بوو، چونکه  ھیوایان وابوو دوای 

شه ڕ ته وژمی کۆچکردووان زیاتر بکاو نشینگه ی نوێ دروست بکرێ.
و  نۆبه ره کان  بزوتنه وه ی  به   سه باره ت  یه که میان  نوسین.  کتبیان  دوو  ئــه وان 
چۆنیه تی له سه رخۆکردنه وه،   دوھه میشیان که  کارکی گرنگ بوو ده رباره ی دیرۆک 

و جوگرافیای فه له ستن به ناوی «وته که ی ئیسائیل» بوو.
 Paula ک به نای پاوالی ١٩١٥دا بنگۆریۆن ئاشنایه تی له گه ڵ کچله  کۆتایی سا
په یداکرد. ھه ردوکیان له  ئاھه نگکدا له  مانھاتن Manhattan له الیه ن باروخ زوکه رمان 

Baruch Zuckermanی زایۆنستکی نیۆیۆرک به یه کدی ناسنران.
پاوال مونوایس Paula Munweis  کچکی بیست و س سان، له  بنگۆریۆن 
 Minsk ه که ی دایک و باوکی که  له  مینسکگه نجتر بوو. ئه و  چواره مینی نۆ مندا

له دایک ببوو. ئه و له  بنه ماه یه کی  ده وه مه ندی ناوداری مینسکی روسیا بوون.
له سه رده ستی  خوندکارانی  ــژه ی  ر سنوردارکردنی  رسای  ســه رده مــدا  لــه و 
له   جو  خوندکارانی  رژه ی  نه ده بووایه   رساکه   به گوره ی  ده رچــوو،  قاه کانه وه  
قوتابخانه کانی میرییدا له  ١٠٪ی تكادا تپه ڕاندبا. مونویسی باوکی پاوال کشه که ی 

به وه  چاره سه رکرد که  منداه کانی بۆ خوندن بنرته  وته  کانی ده ره وه .
پاوال سنزه  سان بوو که  باوکی ناردییه  نیۆیۆرک. پاوال ده یویست ببته  پزیشک. 
به م ئه و له  نیوه ی رگای به جھنانی ئاواته که یدا باوکی ده مرێ، ئه و به  پاره یه ش 
برینپچی  قوتابخانه ی  خوندکارکی  وه ک  پاوال  ئیدی   .ردرا،ده وه ستده ن که  بۆی 
سه ره تا ده چته  نه خۆشخانه ی جوان له  بروکلین Brooklyn پاشان له  نه خۆشخانه ی 

بت ئیسائیل له  نیوجرسی کارده کا.
به  گوره ی باسکردنی خۆی، پاوال ئه وکات کیژکی سه رنج رانه کیشی ناپشچاو 
بوو، ئه وه ش نمونه یه کی خوندکاره  روسیه کان بوو. پرچه  ئاۆزه که ی  شانه ده کرد 
بۆتیسلی  تابلۆیه کی  له   بیچمه که ی  ــه وت.  ده ک به دیار  ئه ستوره که ی  نوچاوانه   و 
Botticelli ده چوو. داود بنگۆریۆن ئه و سه رده م دیارده مۆده  بوو. له بۆنه  فه رمیه کاندا 

جلی که شخه ی له به رده كرد. سمه  تورکییه کانیشی تراشیبوو.
خۆشویست.  یه کدیان  به خرایی  زۆر  جوته   ئــه و  که    ب سه یر  ئــه وه    ره نگب
ھه ردووکیان ھه ر جو بوون، ھه ردوکیشیان له یه ک به شی ئاوڕوپاوه  ھاتبوون، به م 

مرۆ ده کارێ ب له یه کچونه کانیان ھه ر ئه وه نده  بوو به س. 
به ھیچ  ئه و  نییۆرکیانه .  کچکی  ببووه   پاوال  ئامریکادا،  له   ژیان  ده ســان  دوای 
شوه یه ک عه ودای وتی پیرۆز نه ببوو، په یوه ندیشی له گه ڵ زایۆنیزمدا نه بوو. پاوال 
خوندکارکی ناوازه  نه بوو، رۆمانه  ئاسانه کانی ده خوندنه وه . ئه و خه کی ده وروبه ری 
خۆی خۆشده ویست و که سایه تیکی ساده ییانه ی ھه بوو. ئه و ھه ر ده یویست بیروڕاکانی 
ده ربێ به دوای  لکدانه وه ی واتا قوه  پاشخانه ییه کانی نه ده گه ڕا. وه ک خۆی گوته نی 
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ئه و له  پاشاگه ردانه کان (فه وزه ویه کان) بوو. پش ئه وه ی بنگۆریۆن بناس زۆر به  
ئما گۆلده مان Emma Goldeman که  جارکیان له سه ر شه ڕک گیرابوو، کارانگاز 

بوو.
به  پچه وانه ی پاوال، داود بنگۆریۆن کابرایه کی له بن بوو، حه زی له  ته نھایی بوو. 
نمونه   ھه مو  روگه ی  پیرۆزر  وتی  کرد.  دردرۆنگتر  ئه ویان  نیۆیۆرک  ژیانی  شوه  
پشه نگه  ئایدیاله کانی بوو. بۆ ئه و زایۆنیزم له  خواردن، ئاسوده یی و به ختیش گرنگتر 
بوو. تاکه  شتک که  پاره ی پدابایه  کتب بوون. ئه و به  زۆری کتبه  قوڕسه رکانی 
بده نگی  ئه و  به الی  لده کرده وه ،  بیری  قوی  به   بدوێ،  ئه وه ی  پش  ده خوندنه وه . 
باشتر بوو له  قسه کردن. به م له گه ڵ ئه وه شدا وه ک ده گوترێ له  یه که م نیاگاکه یاندا 

حه زیان له یه ککرد.
پاوال به  سه رنجراکشییه وه  گوی له  چیۆک و سه ربرده  سه رچییه کانی بنگۆریۆن 
کتبیشی  دو  یه ک  دیتبوون،  به ندیخانه ی  کــردبــوون،  زۆری  گه شتی  ئه و  ده گــرت. 
نوسیبوون. ئه و قسه که رکی زمانخۆشبوو، چه ند زمانکی ده زانین که  پاوال نه یده زانی 
ئه وه ی  لده رده کرد.  سه ره ده ری  پاوال  به  ئاسته م  بوو،   وه ستا  بواره وه   له چه ندان  و 
به الی پاوالوه  سه رنجراکشترینیان بوو، ئه وه  بوو که  بنگۆریۆن پشبینی سه رھه دانی 

ده وه تکی جوله که ی ده کرد و خۆیشی ده بته  سه رکرده یان.
جارکیان به  کچه  ھاوڕیه کی گوت: «ئه و ئه وه نده  له سه ر  پشبینیه که ی مکوڕه  و 

پوه ی پابه نده ،  خه ریکه  بوای پبنم».
«ھه ر دوای ئه وه ی یه کدیمان ناسی، بۆم ده رکه وت که  چ مه زنه  پیاوکه . ئه و منی 

والکرد بیر له  زینه ر Ziener (په یامبه رکی بایبل) بکه مه وه ».
ئه وه  نیشانه ی په یوه ندییه که یان بوو، که  ھه رکات باسی بکردبا به  بنگۆریۆن ناوی 
ده برد. ئیدی باقی ژیانی خۆی له بن ئه وناوه  بوه  ھاوکاری. پاشمله  خه ک زۆرجاران 
وشه   به کارھنانی   به ب فه رمی  ناوھنانی  وه ک  ده کــرد،بــه م  بنگۆریۆنیان  باسی 

رزدارییه کانی به ڕز، گه وره،  ھه ر راسته وخۆ ده یانگوت بنگۆریۆن.
تاکه   بن  زیڤی  په یدانه کرد.  قه ره باغیه کیان  ھیچ  گواستنه وه ش  ئاھه نگی  بۆ 
که  سایک  پاوال  تاقانه که ی  خوشکه   ته نانه ت   بوو.  ھاوسه ره که   جوته   بواپکراوی 
ھاوسه ریان  په یمانی  لبوو.  گوێ  دواتــر  ھه واه که ی  ھاتبوو،  روسیاوه   له   پشتر 
له الی کارمه ندکی کاروباری ھاوتیان له  شاره وانی مانھاتندا گردا. ھیج باسیش له 
 گه شتی بوک و زاوایه تی نه کرا. دوای به سه رچوونی بۆنه که یان په له یان بوو تا بگه نه  

کۆبونه وه یه ک و پاوالش بۆ سه ر کاره که ی له  نه خۆشخانه  رۆیشت.
له  ماوه ی  بوو.  بونه   روه وه   له  زۆر  که   ده ستیپکرد،  ھاوسه رایه تیه که یان  ئاوا 
زۆر  به شوه یه کی  مینسک  کیژه ی  ئه و  ھاتن،  به دوایدا  ساه ی  ئه وه نده   و  چل  ئه و 
که   ئه نجامدا،  پلۆنسک  کوڕه ی  ئه و  له  ژیانی  ناگرنگه کانی  کاره   ھه مو  بایه خدارانه  
ھه روه ک له  یه که مین چاوپکه وتنیاندا ئه و ھه سته ی ال په یدا بوو که  «پیاوکی گه وره ی» 
لده رده چ. ئه و له سه ر ئه وه  راھاتبوو که  خه ک له به ر خه ونه کانیدا پکه نین بیانگرێ 
وه رده گه ڕا،  به ڕاست  که   خه ونک  ھه ر  بۆ  به م  شتانه ن .  خه ونه  کانی   یانوابپ و 
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سه رکه وتوانه  ده یگوت؛ «ھا من وام نه گوت؟».
ھاوڕی  که   روســی  شۆڕگی   Pinchas Rutenberg روتنبرگ  پینشاس 
کایرنسکی Kernsky بووو، ھاته  وته  یه کگرتووه کان و پیشنیازکی کرد؛ بۆ ئه وه ی 
ده وه تکی جو له  فه له ستین دابمه زرێ، ده ب ده وه ته که ش له الیه ن له شکری جوان 
داود  له سه ر  زۆریان  باندۆری  بیرۆکانه ی  ئه و  بپارزرێ.  جو  خه کی  نونه رانی  و 

بنگۆریۆندا دانا. 
له  فبرایردا شۆڕش له  روسیادا سه ریھه دا. قاڵ له  ئازاردا له سه ر ته خت الدرا. له  
نیساندا وته  یه کگرتووه کانی ئامریکا جاڕی شه ڕی دژی ئامانیدا. ئیدی ئاماژه یه کی 
گۆڕانی بارودۆخ ده رکه وت، ئه مه ش کاریگه ریه  کی زۆرباش وخرھنه ری بۆ یه کتی 

بزوتنه وه ی جوله که کان تدابوو.
له  له نده ن  دوای ئه وه ی ژابۆتنسکی سه ری به  زۆر ده رکاندا کرد و زۆر جارانیش 

.نکبھکی جوان پدرا که  به تالیۆنگه ی پد ده کرا، له  دواییدا رئومب
سه رباز  ھه زار  سه د  له   جوله کان  له شکرکی  ھه ویدا  ترومپلدۆر  روسیاشدا  له  

.ی قاوقازه وه  به ره و فه له ستین بخشو له ڕ نکبھپ
خۆیان  تاکو  ده کــرد  سه ربازانیان  بانگی  زیڤی   بن   و  بنگۆریۆن  ئامریکاشدا  له  
بخه نه  رزی به تالیۆنه که ی جوان و شانبه شانی ئینگلیزه کان بجه نگن. ئه وان  به شداری 
رزگارکردنی فه له ستین ده که ن و ئه قه یه کی گردانی  کریکارانی ئامریکا به  فه له ستینیش 
که نه دا  له   جوه کان  سه ربازه   که   ده خواست  ھیوایان  بن  زیڤی   و  بنگۆریۆن  ده بن. 
بمننه وه .  ھه رله وێ  ده که ن  رزگار  فه له ستین  ئه وه ی  دوای  بده ن  بیار  ئامریکادا  و 
به تالیۆنه که ی جوان ده بوایه  سه ر به  به ریتانیا بووایه  نه وه ک ھزه کانی ئامریکا، چونکه  

وته  یه کگرتووه کانی ئامریکا جاڕی شه ڕی دژی توركیا نه دابوو.
وتاندا  له ھه موو  زایۆنیسته کان  ھــات،  له نده نه وه   له   ھه واک  نۆڤمبه ردا  له  
به شوه یه کی سه رسوڕھنه ر په رشوبوبوونه ته وه   و سه رپه رشتی ئاھه نگی خۆشی 
ده که ن. راگه یاندنه که ی بلفۆر له  نامه یه کی وه زیری کاروباری ده ره وه ی ئینگلیز زیاتر 
ناوه ڕۆکه که ی  به م  ناردبوو،  Lord Rothschildی  رۆتشیلد  لۆرد  که  بۆ  نه بوو 
له الیه ن سه رۆک ویلسن  Wilson دواتریش له الیه ن ئیتالیاو فه ڕه نساوه  په سه ندکرا. 
بلفۆر جاڕیدا که وا حکومه ته که ی < به  خۆشحایه وه  ئاماده ی دروستکردنی ماکی 

نیشتمانییه  بۆ گه لی جوله که  له  فه له ستیندا>. 
له  دیسمبه ردا ئۆرشه لیم له  تورکان  ستندرایه وه .

ئه و پشھاته  وه ک ئه وه  ده ھاته  به رچاوان که  سه رده می خۆش له  چاوه ڕوانی گه له  
په ڕاگه نده که دایه .

له  ١٩١٨دا بنگۆریۆن خۆیشی چوه  ریزی به تالیۆنه که ، دوای ھه فته یه کیش له گه ڵ 
بنگۆریۆن  ببینن.  سه ربازی  مه شقی  تاکو  که نه دا  چوونه   خۆبه خشه کان  له     کۆمه
Maineی  ماینه   له    Bangor بانگۆر  سه ربازی  گۆڕه پانی  دیمه نه ی  ئه و  ھه رگیز 
له یاد ناچته وه  که  چۆن یه کک به  ئایه که وه  ررۆیشتنه که ی وه ستاند تا ده رفه تی 
تۆقه کردن وله  ئامزوه رنانی ئه و سه ربازه  جوانه   بدا که  به ره و زدی باپیرانیان بۆ 
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جه نگ به ڕده که ون. 
بۆ بنگۆریۆن خواحافیزیکردن له  پاوال زه حمه ت بوو. دوای چوار مانگی دیکه  پاوال 
ھاوسه ره   که   شته کان  دوا  له   یه کک  بوو.  یه که میان  (کۆرپه )ی  زراسک  چاوه ڕوانی 
گه نجه که  پش رۆیشتنی کردی، دانانی وه سیه تنامه یه ک بوو بۆ ھاوسه ره که ی، تیایدا 
ھاتو  گه ر   بنل Amosی  ئامۆس  ناوی  بوو  کوڕ  کۆرپه که یان  ھاتو  گه ر  ھاتبوو 
کچیش بوو ناوی گه ولیا Geulya (په یڤکی عیبرییه  بۆ رزگاری)ی لیبنت. ژنه که ی 
به ته مای خوشکه  گه وره که ی له  برۆکلین به جھشت، وه ک ھه ر جه نگاوه رکیش  که 

.دا  زوزو نامه ی بۆ بنوسنی پ تی باپیرانی، بهته  وبۆ شه ڕ ده چ
به تالیۆنی  ژابۆتنسکی ناوی به تالیۆنی غه دداره ی ٣٨ بوو.  بنگۆریۆن و سه ربازه کانی 
میسر،  گه یشتنه   ئابدا  له   پکھنا.  به تالیۆنی  غه دداره یان  ٣٩مین  ئامریکاش  باکوری 

ھه رله وش سه دان خۆبه خشی فه له ستینیان ره گه که وتن.
بنگۆریۆن کرایه  عه ریفی پله  یه ک و بن  زیڤیش عه ریف. ئه وان نیشانه که یان له  جله  
خاکیه که یان دروی و پوه  سه رفراز بوون ھه روه ک ئه وه ی خودی شا نیشانه کانی 

پوه کردبن. 
له  مۆگه ی بیاباندا ھه رزو وره ی به تالیۆنی ٣٩ خراپ ده بوو. چونکه  ئه وێ ئه و 
شوه  ژیانه  نه بوو که  خۆبه خشه کانی ئامریکا چاوه ڕییبوون. بنگۆریۆن و بن  زیڤی 
نه خشه ی له شکرکشانکی دژوارانه یان بۆ رگارکردنی وتی پیرۆز له ده ست تورکان 
پیشنیازده کرد؛ ئه مه ش پویستی به مه شقی سه ربازیانی  بژمار ھه بوو، بۆیه  تاده ھات 

خۆبه خشه کان بئومدتر ده بوون.
بردرایه   بوو  دیزانتری  توشی  بنگۆریۆن  بیابان،  به   گه یشتنیان  دوای  که مک 
نه خۆشخانه . له وێ په یامکی له  بروکلین، له  ژنه که یه وه  پگه یشت که  کچکی بووه  و 

ناوی -گوال-ی لناوه . 
ئه وانه ی فه له ستینان دیتبوو و ناسیبوو، به  گه ڕانه وه ی دوای شه ڕ بۆ وتی پیرۆز 
ھدمه گرتی بوون. ئه وسا زانیان  چی قه وماوه . ته نھا شه ست ھه زار جو له وێ مابوون، 

له  به رامبه ریشدا شه شسه د ھه زار عاڕه ب و بژماریش سه ربازی به ریتانی.
تابۆی   ببین ئــه وان  بیچمی  بوو  پویست  مرۆ  رویدابوو.  شتگه ل  رابــردو  شه ڕ 
ده ربکه وێ که  برستی چۆن زاڵ بووه . بۆ ھه ر ده  نه خۆشک ته نھا یه ک سه رینی 

نه خۆشخانه  ھه بوو.
دکتۆر حایم وایزمه ن ھاته  فه له ستین. ئه و ئیدی سه رکرده ی ددانپدانراوی گشتیی 
ئه و  له چاوی  یه که م  پله ی  به   بلفۆر  راگه یه ندراوی  بوو.  زایۆنیسته کان  بزوتنه وه ی 
ده خوندراته وه . وه ک سه رۆکی کۆمیته ی زایۆنیسته کان ھاته  ئۆرشه لیم،  زۆر که س 

کۆمیته که یان به  ناوکی حکومه تی نوی جوانیان ده زانی کات که  رۆنرابا.
جوه   سه رکرده یه کی  وه ک  باسوخواس    کۆمه پیوابوو  بنگۆریۆن  عه ریف 
ھه بوو:  زه حمه تیه ک  به م  باسیانبکا.  وایزمه ندا  د.  له گه ڵ  که   ھه ن  سۆشیالیسته کان 
بنگۆریۆن له بن ده سه تی ته لئه بیبدا بوو، که چی د. وایزمه ن ٦٠ کیلۆمه تر دورتر ده ژیا، 
ئه و له  ئۆرشه لیم بوو، سه رکرده  سه ربازیه که ی بنگۆریۆنش پرسه  سه ربازییه کانی 
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به ھه ند ھه نه ده گرتن.
بۆیه  رۆژکیان بنگۆریۆن رسای سه ربازیانه ی شکاند و بپرس له  سه ربازگه که  
به و  سه باره ت  رازیشبوو  و  ئۆرشه لیم  گه یشته   زه حمه تییه ک  ھیچ   ب ده رچــووو. 
گفتوگۆیه ی له گه ڵ د. وایزمه ندا کردبووی. له  کۆتایی گفتۆگۆکانیدا به  وایزمه نی گوت 

که وا بپرس ھاتۆته  ئۆرشه لیم. 
ده سه تداره   و  ده کـــه م  چـــاره ی  مــن  گــوتــی: «ئــاھــا،  ـــرده وه و  ک دنیای  ئــه وــش 
سه ربازییه کانی ئۆرشه لیم تده گه یه نم. من مشوری ئه وه ت بۆ ده خۆم که  مادۆنییه کی 

بیست و چوار سعاتیت بۆ وه ربگرم».
نو  گه ڕایه وه   بنگۆریۆن  عه ریف  سعاته که   چوار  و  بیست  به سه رچوونی  دوای 
مۆگه  سه ربازییه که ی خۆی له  ته لئه بیب. ھه ر گه یشته وه  ج دوو پۆلیسی سه ربازی 

ئینگلیزی  ئه ویان گرت. 
سعاتم  چوار  و  بیست  ئۆرشه لیمه وه   له   من  «ئاخر  به  ناڕه زاییه وه ؛  بنگۆریۆن 

مادۆنیم وه رگرتووه ». 
کاته وه   لــه و  مادۆنییه که   بــه م  ده زانــیــن.  ئــه وه   ئمه   ــه رێ  دایـــه وه ؛ «ئ وه مــیــان 
ده ستیپکرد که  گه یشتبوویه  ئۆرشه لیم. تۆ ھیچ مۆه تی لره  ده چوونت نه بوو، بۆیه  

ده تگرین».
له  سزای بپرس رۆیشتنیدا پله که یان لستانده وه  و ٣٠ رۆژانیش بنچاوکرا و دواتر 

گواسترایه وه  بۆ به شکی دیکه . 
نه خر ئه وکاتی بنگۆریۆن له ریزه کانی  به تالیۆنی جواندا له ژر فه رمانده یی ئینگلیزدا 
سه رده مانکی  ئه وده مه ش  بگومان  یه که مدا،  جیھانیی  شــه ڕی  سه رده می  له   بوو 

به خته وه ری ژیانی ئه و نه بوو.  
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داود بنگۆریۆن له  ھه مو ژیانیدا ته نھا س براده ری وای ھه بوون که  له  باره ی 
گیانیی و روناکبیرییه وه  به  یه که وه  پابه ندبن. ره نگب سیانیش نه بن ھه ر دوو که س 
بن. به  گوره ی قسه ی ھه ندک که س ته نھا   براده رکی تاقانه ی ھه بووه . براده رایه تی 

له گه ڵ ئه وه یان که مک دوای جه نگی جیھانیی یه که م سه ریھه دا.
له و رۆژگاره دا فه له ستین توشی په شۆکان ھاتبوو. له و شه ست ھه زار جوله که ی 
له  فه لسه تیندا مابوونه وه، ھه ندکیان ئاماده بوون به  ئارامی لیپابده نه وه  و چاوه ڕی 
براوه کانی شه ڕ بکه ن تا به نه کانیان بگه یه ننه سه ر، ھه ستیان وابوو رۆژی به دیھنانی 
رۆژه   ئه و  بۆ  ھشتا  ئه وان  ده یانزانی  ھه ندکیشیان  نزیکبۆته وه .  بلفۆر  به نه که ی 
تایبه تمه نده  ته یاروئاماده  نین که  سه ربه خۆیی خۆیان جاڕ بده ن. پویسته  زۆر شت  

پش ئه وه ی ئیسائیل ببوژته وه ، روبدا.
ھه دابوو.  سه ریان  نوێ  سه رکرده ی  دوو  یه ک  بنگۆریۆن  له ونه بوونی  کاتی  له  
یه ککیان ناوی برل کاتزنلسۆن Berl katzenneslon  و ئه ویدیکه شیان ئالھو 

گۆلۆمب Eliahu Golomb بوو. 
ره نگب  ھه لومه رجکی رکه وتانه  ب، که  ھه ردوکیان له  به ژن و بادا ھه ر به قه د 
شتی  له  زۆر  لــه وه ش  بجگه   نه بوو.  ئاساییانه   ھه رسکیان  درــژی  بن:  بنگۆریۆن 

دیکه شدا  ھاوپشک بوون.
برل کاتزنلسۆن (ھه موکه سک به  گه نج و پیره وه  ھه ر به  برل ناویان ده برد) له  
روسیاوه  ھاتبوو. ئه و کتبه وان (پیشه ی کارمه ندی کتبخانه ) و مامۆستا بوو. دواتریش 
کتب له ژیانیدا پشککی بایه خداری ھه بوو. به خۆشی زۆر کتبی دانان. دوای مردنی، 
به رھه مه کانی له  دوانزه  به رگدا چاپکرانه وه . ئه و ھه میشه  وانه ی ده وتنه وه . بنگۆریۆن 
و زۆرانی دیکه   سانی دورودرژ به  مامۆستا ناویان ده برد، مه به ستیان ئه وه  بوو 
بن که  بۆ ئه وان ته نھا یه ک مامۆستا ھه یه . کاتزنلسۆن به چه ند مانگان له  بنگۆریۆن 
بچوکتر بوو.  ئه و دوای س ساڵ له  ھاتنی گه نجه که ی پلۆنسک خۆی گه یاندبووه  

فه له ستین.
ئه ویش ھه روه ک بنگۆریۆن به  گه یشتنه  فه له ستین کاری کشتیاریی کرد: ئه و یه کک 
بوو له  بنیاتنه رانی کگه  ھه ره وه زییه کانی کینارت Kinnaret، که  که وتبووه  سه ر 

گۆلی(ده ریاچه ) گالیلیا.

به شی
(٤)
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ده کرد،  جوله کان  به تالیۆنی  بۆ  بانگه شه ی  ئامریکا  له   بنگۆریۆن  کاته ی  لــه و 
بوو.  جوله کان  چه کداری  ھزی  درووستکردنی  خه ریکی  فه له ستیندا  له   کاتزنسلۆن 

کاتک بنگۆریۆن چوه  ریزی سه ربازییه وه  ئه ویش خۆی گه یاندێ.
له گه ڵ  کــاراکــتــه ره وه   لــه بــاره ی  چ  جه سته ییه وه   لــه بــاره ی  چ  کاتزنسلۆن  بارل 
گه نجایه تی ئالبرت شوتزر Albert Schweitzer یه کانگیر بوو. ئه و پۆڕ (پرچی 
گه وره که شی  سمه   بوو.  تۆخ  قاوه یه کی  برۆ  زبری  پیاوکی  ھه بوو،  ی  پشه سه ر) 
ھه مان ره نگ بوو. چاوه کانیشی چاوی نه رمونیانی مرۆڤک بوو که  نه یده زانی رواه ت 
چییه . ئه و رزکی قوی بۆ به ھای مرۆڤایه تی داده نا. ئه و گیانکی ماندونه ناسانه ی 
تکه ڵ به  فانتازیای ھه بوو. له  مه یلدا ئاریستۆکراتک بوو. ژیانی ئه و بۆ ھه مو ئه وانه ی 
ھاموشۆیان ده کرد، کانییه کی رۆحی بوو. به  گورجوگۆی په ره ی به ھه ستی ره وایانه ی 

خۆی دابوو ھه روه ھا باوه ڕی به  مرۆڤایه تیش ھه بوو.
براده ره کانی ده رباره یان ده گوت؛ بجگه  له  له شساخی خۆی نه ب له  ھیچ شتکی 

دیکه دا که مته رخه م نیه . ھه ر بۆیه شه  زۆر جاران نه خۆش ده که وت.
جڤاکی  له نو  به رز  پله وپایه ی  خوازیاری  قه ت  ئه و  بوو.  خاکییانه   پیاوکی  ئه و 
جودا نه بوو، ھه رگیزیش پینه گه یشت. باقی په نجا ساه ی ژیانی بۆ ئه و ئه وه نده  به س 
بنگۆریۆن  بۆنمونه   دیکه   ئه وانی   ،ب رۆحی)  (بناخه دانه رکی  مۆتکک  مام   بوو،که  
نه بووه   بنگۆریۆن  به چه شنی  ئه و   .بنیاتبن له سه ر   پ خه کی  جه ماوه ریانه ی  ژیانی 

سه رکرده یه ک، داواشی نه ده کرد، به م رۆحیانه  تده کۆشا.
له و رۆژگاره دا دوای جه نگی جیھانیی یه که م کاتزنسلۆن له  زۆر روی که سایه تی 
و روناکبیرییه وه  له  بنگۆریۆن له  پشتر بوو. ئه و بایبلی ھه گو وه رگ کردبوو، 
به م حه زیشی له  وژه  بوو، بۆنمونه  شیعر و ژانره کانی وژه  که  بنگۆریۆن زۆری 

مه یل بۆ نه ده چوو.
گرنگترین پنتی به  یه کگه یشتنی ئه و دو پیاوه  ئه وه  بوو که  ئیسائیل چه قی بانه ی 
ئه وه نده   ھه ر  بیرۆکه کان  و  شون  خه ک،  روداوه کان،  بوو.  بیرکردنه وه یان  جیھانی 
ھه بووایه .  سه ریان  که که ه ی  به   په یوه ستی   که  بوون  سه رنجاکش  ئه وان  به الی 
ھه ر ده مارکی له شیان، ھه ر بیرۆکه یه کیان که بۆ ده ھات، ھه ر دنه دانکی ھه چوونی 

سۆزدار که  ھه ستیان پده کرد بۆ ئیسائیلیان به کارده ھنا.
چه قی  بکه نه   ئامانجک  تاکه   چ  که   ده یانزانی  ــه وان  ئ پــیــاوان  مه زنه   ھـــه روه ک 
بازنه ی تکۆشانیان. ب پشتگیری کاتزنلسۆن ھه رگیز بنگۆریۆن نه یده توانی ئه رکه  
مژوییه کانی راییبکا. له  ماوه ی چاره که  سه ده یه کدا بنگۆریۆن باندۆری خرھنه ری 
کانیاوی  له   توانای  ھزو  له سه ربوو،  ھمنه که ی  که سایه تیه   خاوه ن  «مامۆستا»ی 
ئاوه زی ئه و ھه ده ھنجا. کات بنگۆریۆن گوی بۆ کاتزنسلۆن راھشتبا، یان مامۆستا 
به رچاوڕونی  و  رۆشنی  بنگۆریۆن  بۆ  ھه میشه   ئه وا  شیکردبانه وه   ھه وسته کانی 
بوو. ھه مو کات گه ر مامۆستا بیروڕایه کی جودای ھه بووایه ، ئه وا بنگۆریۆن له گه ڵ 
سیاسیه کاندا  پرسه   له باره ی  نه ده دایه وه .  له قسه   قسه ی  براده رایه تیه شدا  ھه مو  ئه و 

زۆرجاران یه کانگیر بوونه .
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وه ک نوسه رو ئه ندامی ده سته ی نوسه رانی رۆژنامه،  کاتزنسلۆن ھه ووته قه لالی 
بۆ ئه وه بوو، جوه کانی فه له ستینی له وه  ئاگادار ده کرده وه  ئاخۆ له  وته کانی دیکه دا 
باوه ڕمه ندکی  ئه ویش  بنگۆریۆن  ھــه روه ک  باسده کرێ.  و  ده گوترێ  له سه ر  چیان 
ھه رزانفرۆش  جاماوه رکی  بۆ  ھه وی  نه بوو  دۆگما  به م  بوو،  سۆشیالیستخوازانه  
نه ده دا. ئه و ئایدیالیستکی کرداریانه  بوو، ھه مو کاتک الیه نه  مرۆییه که ی کشه کانی 
له گه ڵ  ئاشنایه تی  ھیچ  به م  بوو،  جۆشیش  به   ناسیۆنالیستکی  ھه رچه نده   ده دیت. 

شۆڤینیزمی سنورداریشدا په یدانه کرد.
له  سۆنگه ی  به م  نه ده کرد،  جه ماوه ریانه   ئاپۆره ی  پر  کۆبوونه ی  له   حه زی  ئه و 
کورته  پیاسه  و له مالو ئه وال گوگرتندا، بایی پویست ده یزانی له نو جه ماوه ردا چ 

باسه .
ھه ردو پیاوه کان به شوه یه کی ھۆشمه ندانه   یه کدیان فراژی ده کرد.

دوای مردنی کاتزنسلۆن، زۆرجاران بنگۆریۆن ده یگوت:
«من له  خۆم ده پرسم، تۆ بی کاتزلسۆن له سه ر ئه و مژاره یه  چی گوتبا».

جارکیان ئه و سه رنجه ی دا:
«من له و باوه ڕه دام  له سه ر راستین، به م ئاخۆ باشتر نه ده بوو گه ر ھاتباو له گه ڵ 

برت پرسه که م تاوتوێ بکردبایه ».
له  به رایی ساه  یه که مه که یان له  وت ، ھه ردو پیاوه که  یه کیان نه دیتبوو. ئه وان 
به رده وام  کاته   ئه و  دوای  ناسی.  به  باشی  یه که م  جیھانیی  جه نگی  دوای  یه کدیان 

ده چوونه  الی یه ک.
په رجوانه   کــرداری   ده توان که   ده دی  کردار  به  پیاوی  بنگۆریۆنی  کاتزنسلۆن 
جاروبار  که سکه   به   پویستی  بــراده ره کــه ی  که   ده کــرد  ھه ستی  بــه م  بئافرنی، 
له   گوێ   ته نھا  ئاماده یه   بنگۆریۆن  که   بوو  له وه دا  زه حمه تیه که ش  بیسه نگرنیته وه . 
یه ک که س بگرێ، ئه ویش برل کاتزنسلۆن خۆی بوو. بۆیه  ئه ویش به  ئه رکی خۆی 

.نکه ی بوه ستده زانی ناوبه ناو ھاوڕ
ونای  ئاوا  باره یه وه   له و  بوو،  سه رسوڕمان  بنگۆریۆن  روناکبیرتی  به   برل 

ده کرد:
گرفته کاندا   له   ده زانــی  ئه و  به دواداچوونه .  روناکه ره وه ی  چرایه کی  ئه و  «گیانی 

کامه یان له  ھه مویان گرنگتره  تا له سه ری رژدب  و روناکی بخاته سه ر».
کاتزنسلۆن زیاتر له ڕی نوسینه کانی نه وه ک دوانه کانی به  جه ماوه ره که ی خۆی 
ده گه یشت. ئه و شوه یه کی له خۆگره وه ی ھه بوو که  کارانگازیه که ی به قه د بایبل له سه ر 
که الی  وه رگرتن  وشه ی  سی  بنگۆریۆن  نوسراوه کانیدا  وتاره   له   ھه بوو.  بنگۆریۆن 
وشه کانی؛  فه رھه نگی  سه ر  خستنیه   و  بــوون  خۆشه ویست  زۆر  و  په ندئامز  ئه و 
ئه وانیش : ھز، به ھاداری و ئاکام بوون. جارکیان ھه رس په یڤی به وشوه  له یه کدان 

و به کاریھنان:
ھه ناوی  له   به ھادارتی  و  ھز  گه ل  پویسته   بگه ی،  ئاکامه که ت  به   «بۆئه وه ی 

.«نجبھ خۆیه وه  ھه
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له گه ڵ  بـــه م  نــه ده کــرد،  کــۆبــوونــه وه کــان  لــه   حـــه زی  کاتزنسلۆن  ھــه رچــه نــده  
ئه وانه ی  ھه روه ھا  نه بوو،  ئه و  سیفه تی  کورتھنی  بوو.  لزان  قسه که رکی  ئه وه شدا 
سیفه تی  سنورداربوون  و  کورتھنی  که   ده گوت  ھه روایان  ده کرد  براده رایه تیشیان 
ئه و نه بوون. له  ١٩٣٤دا ده بوایه  کاتزنسلۆن بۆ کۆنگره یه کی گه نجان که  س رۆژی 
سعاتان   شه ش  نزیکه ی  به سه ریه که وه   ئه و  باسبکا.  وتوویژه کان  پوخته ی  خایاند، 
ته واوی گفتوگۆ و موشتومه کانی کۆنگره ی پوختکرده وه . له و ماوه یه شدا که س ھۆی 
گوگرتنی به جنه ھشت. دوای مردنی ئه و، بنگۆریۆنش زیاتر له  جارک دوانی شه ش 

سعاتیانه ی داوه ، ده شیزانی  گوگره کانی به قه د مامۆستاکه ی پیه وه  سه رسامن.
ئلیاھۆ گۆلۆمب وه ک بنگۆریۆن و مامۆستاکه ی  له  فه له ستین به  کاری کشتیاری 
ده ستیپکردبوو. ئه و ساک له وان بچوکتربوو، ئه و له  قوتانخانه ی گیمنازیومی ھرزلیا 

بووله  ته لئه بیب. شرتۆک که  ده بووه   زاوای، له  ھه مان قوتابخانه وه  ده رچوبوو.
به تایبه تیش  ئینگلیزه کان  پاشتی  بۆ  جوه کان  خۆبه خشه   رخستنی  له   گۆلۆمب 
ئه و  کردبوو.  کۆمه کی  فه له ستین،  سنوری  بۆ   Allenby ئالنبی  په ڕینه وه ی  دوای 
به تالیۆنی جوله کانی به  «گرنگترین کاری ئه و سه رده م» داده نا. ئه و به  توندی له  روی 

وایزمه نه وه  وه ستایه وه ، به م زۆر به   ژۆبۆتنسکیه وه  سه رسام بوو.
له گه ڵ ژۆبۆتنسکیدا بۆ پکھنانی به تالیۆنی جوله کان تکۆشاون. ئه و ده یدی دوای 
شه ڕ ژماره ی به تالیۆنه که  زۆر که م ده بته وه ، له  مانگه  به راییه کانی ١٩٢٠دا له  پنج 
که   بــه وه  ده کــرد  ھه ستی  ئه و  کــه س.  سه د  پنج  تا  سسه د  ببوونه   پیاوه وه   ھــه زار 
ره فتاری دژه سامیانه ی ھه ندێ له  ئه فسه ره  به ریتانیه کان ھۆیه کی له پشی که مبوونه وه  
ده رفه تی  بــوو  خواخوایان  که نه دی  و  ئامریکایی  خۆبه خشه کانی  نه خاسمه   بــوو، 

ده ربازبوونیان بۆ ھه بکه وێ.
بۆھه ر که سک که  پویست بایه  گوبگرێ گۆلۆمب قسه ی ئه وه ی بۆده کردن که  
که سه   له   بنگۆریۆن   .ھه ب نھنییان  چه کداریانه ی  رکخراوکی  جوله که   پویستیه  
گوگره کان بوو، چونکه  گه نجه  جوه  دلره   ئه کسنت   روسییه که  چاو و رۆحه  تیژه که ی  

جسه رنجی  ئه وبوون؛ ئیدی ھه رزوش بوونه  براده ر.
له و کاته ی گۆلۆمب ده ستی به  رکخستنی له شکره  ژرزه مینیه که ی به ناوی ھاگانا 

Hagana (به رگریکاره کان) کرد، بنگۆریۆن، کاتزلسۆن و بن زڤی پشتیانگرت.
رۆکی  مژویه وه   له  روی  ھه یبوو،  گۆلۆمبی  به رامبه ر  بنگۆریۆن  ھه سته ی  ئه و 
به رجه سته کردنی  گۆلۆمب  ئلیاھۆ  ئه ودا  چاوی  له   ھه بوو.  پیره که   پیاوه   بۆ  گرنگی 
جو،  روناکبیری  گه نجکی  کۆندا؛  جیھانی  نویه ی  سه رده مه   له و  بوو  که سایه تیه ک 
سۆشیالیستخوازک، که  ھه مو شه وه که ی له گه ڵ کاتزنسلۆن و بنگۆریۆندا  ده رباره ی 
لزانکی  و  شاره زا  ئه وه شدا  پاش  له   ده که ن،  وتووژ  سیاسی  پرسگه لی  ئاۆزترین 
سه ربازییانه  بوو، ھه ر له به ر ئه وه ش نا که  حه زی له  جه نگ ب، به کو بوامه ندبوو 

که  جوه کان ناچارده کرن  له سه ر وتی به نپدراوی خۆیان بجه نگن.
سی و پنج ساڵ دوایی، چیدیکه  ئه و پیاوه  که سکی چاره نوسساز نامن. نمایشی 
سوپای جوله که  له  ١٩٤٨دا به  ته واوی کۆتایی به و به ندوباوه  ھنا  گوایه  جو ترسنۆکن. 
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به م له  ١٩٢٠دا گۆلۆمب به  ھزترین خای گوشاری له سه ر بنگۆریۆندا دانا، چونکه  
بنگۆریۆن ھیوای وابوو که سانی وه ک گۆلۆمب نمونه یه کی ئاساییانه ی وتی جوله کان 
ده بن. ھه ر له به ر ئه وه ش بوو ھانی گه نجه که ی ده دا، متمانه ی پبه خشی، کۆمه کی کرد 
له په ره سه ندنه  سیاسیه کاندا ، پشتگیری نه خشه  سه ربازییه کانی کرد، کارکی وایکرد 
بنگۆریۆن  بوو.  ناوبژیکار  نمونه ی  بنگۆریۆن  بۆ  گۆلۆمب  بدا.  ئه م  یارمه تی  ئه ویش 
ده یتوانی ئه و بنرته  الی وایزمه ن، وایزمه نیش گوی له  په یامه که ی ده گرت. ئه وسا به  
دورودرژی گۆلۆمب راپۆرته که ی خۆی ده دایه وه  بنگۆریۆن. ئه و نایابانه  دانوستانی 

ده کرد.
گۆلۆمب پش ئه وه ی به ری ره نجدانه که ی بخوا، کۆچی دوایی کرد؛ به م ئه وه ی له  
١٩٤٨دا قه وما، له  ڕاستیدا به  پله ی یه که م ھونه ره که ی بۆ ئه و ده گه ڕایه وه . ھونه ره که ی 
بۆ ئه و و بۆ بنگۆریۆن ده گه ڕایه وه . به م له و باره یه دا بنگۆریۆن بیرۆکه کانی داده ڕشت، 

پالنی داده نا و گۆلۆمبیش پیاوی کرده وه  بوو.
کاتک پاوال ده رفه تی وه رگرت و له  نیویۆرکه وه  گه یشته  فه له ستین، زۆر کشه گه لی 
گرفته   وه ک  ھه ندکیان  تایبه تمه ندانه ،  ئاسته نگی  ناگرنگ،  شتی  بوون،  په یدا  نوتر 
بنگۆریۆن  که  به ھۆیه وه   بوون،  چاره سه رنه کراو  و  چاوه ڕواننه کراو  سیاسییه کان 

ئالوده  ببوو.
پاوال نه ده ترسا و نه  شه رمیشی ده کرد کار بکا؛ به م فه له ستین  وتکی زبر بوو 
بۆ ژنه گه نجک که  کۆرپه یه کی ساوای ھه بوو. ئه و وه ک به  بیری دێ له  گه ڕه ککی 
ئارامی خۆشی دفنی نیویۆرکدا ده ژیا. ھه نوکه  به  شه قامگه لکدا ده ڕوا که  ته ژییه  له  
عه ڕه به  چوارشانه کان، که  به  ترسناکییه وه  ته ماشای ده که ن. تکای مامناوه ندی ژیانی 
رۆژھه تی ناوین  پیسوپۆخ، کورتھنانی پاک و ته میزی، مشومه گه ز، ده رۆزه که ر، 
خواردنی نائاسایی، ھیچی شتکی ھانده رانه  نیه . ئه و ته نھا ئه و پیچه  روسیه ی سانی 
له   زۆر  به م  ئینگلیزیدا.  له گه ڵ  ده زانــی   جیدیشی  که مک  مابووه وه   به بیر  مندای 

ئاخوه ره کان عیبری یان عه ريبی زمان بوون.
پاوال له  دواییدا قسه یه کی له و باره یه وه  کردبوو، دیار بوو که  زده ڕۆیی نه کردبوو؛ 

«به ڕاستی  زۆر قوڕس بوو  له و  ژیانه  رابم».
بنگۆریۆن فالتکی له  ته لئه بیب به کرێ گرت. تا له وێ ده ژیان پاوال ئه وپه ڕی ھه وی 

.واری بیاباندا رابده دا له و ژیانه  به  حسابی خۆی سه ره تاییانه ی ل
پاوالش  کارده کرد،  زۆری  بنگۆریۆن  بوو  رۆژگارک   ١٩٣٠ تا   ١٩٢٠ ساه کانی 
زۆر خه می ده خوارد و جوه کانی فه له ستینیش له  ته نگژه یه که وه  بۆ ته نگژه یه کی دیکه  
سه رکه وتنه   ئاۆزی،  و  گرژی  نادنیایی،  سای  ھه موان   بۆ  سانه   ئه و  ده چــوون. 
١٩٢٠دا  نیسانی  له   بوون.  بئومدیش  و  بھزی  و  ماته م  ناوبه ناو  کورتخایه نه کان، 
ھاوپه یمانان له  سانریمۆی دفنی ئیتالیادا له سه ر دابه شکردنی ده ستکه وته کانی دوای 

شه ڕ کۆبوونه وه . فه له ستین ھشتا نۆره ی نه ھاتبوو قسه ی له باره وه  بکرێ.
پاوال له  مرده که ی پرسی «ئه رێ چی روده دا؟».

پشبینی  ــارێ  ده ک  ک ب؟  ھیچ   ده توان کی  ھه ته کاند،  بۆ  شانی  بنگۆریۆن 
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کۆنفانسی ئاشتی بکا؟
چاوه ڕوانکرنه که  جوه کانی فه له ستینی ده مارگرژ و ئاۆزوبۆزتر کرد. رۆژیکیان 
ھه واڵ ھات. دیاره  راگه یاندنه که ی بلفۆر ھه ر مه ره که بی سه ر کاغه ز نه بوو. سانیمۆ 

له پشت به نه که  بوو. به ریتانیای گه وره  مانداتی پله  Aی فه له ستینی وه رگرت.
«پله  A؟ ئایا واتای چیه ؟».

پیاوانه  ی  ئه و   ئه وه  ده گه یه ن واتای  ئه مه   رونیده کرده وه .  ھواشی  به   بنگۆریۆن 
ئه گینا  کاته   پرسی  ته نھا  که   سه لمنراوه   بۆیان  دابه شکردووه ،  عوسمانیان  ده وه تی 
گه له که مان  پگه یشتووه  و ده توان خۆیان به ڕوه  ببه ن، ئه وه ش له  ماوه یه کی کورتدا 

دته دی.
به ھه را و  گۆرانیه وه   جوه کان به  شه قامه کاندا وه ربوون. ھه ر پکی شه ڕابی سوری 
له چاوان  فرمسکیان  ھه ندکیشیان  کرا،  سه ما  و  شایی  له یه کده درا.  بوو  فه له ستینی 

قه تاریان به ست.
ئیسائیل ژیایه وه !

دوای دوو ھه زار ساڵ  ژیایه وه !
ده قی  له   له یه کداندا  به برۆ  ئه و  نه گا.  ئاھه نگی  رۆژ  ھه مان  بنگۆریۆن  بــه م 

مانداته که ی ده کۆیه وه .
مادده ی چوار؛ الیه نی ده سه  تداری ماندات ده ب ددان به  «ئاژانسی جوله کاندا» 
دابن، که  نونه رایه تی گه لی جو بۆ ھه وه کانی رۆنانی ماکی نیشمانیی ده کا. ئایا 
چۆن ئه و دامه زراوه یه  ھه ده بژردرێ؟ ک سه رکردایه تی ده کا؟ ئایا چ ده سه تکی 

ده ب؟
مادده ی شه ش؛ کۆچی جوه کان رپیدراوه . مرۆڤ ھانی جوه کان ده دا که  بنه وه   

وت و لی جنشین بن. به م چۆن؟ ک؟ که ی؟ له کوێ؟
له سه ر شه قامه کاندا شایی ده کرا، ل بنگۆریۆن له و ھه وایه دا نه بو ئاھه نگ بگێ. 
به ردوام ئه و ھه ر ئاوا بووه . کات که  خه ك له گه رمه  ھه را و سه مادا بوون ، ئه و به  
ره خنه ی خۆپارزییه وه  ھه وی ده دا خۆشییه که  جه و بکا،به م کاتک ھه موان ماته م 

و شینیان بوو، ئه و تاقانه یان بوو که  ئاماژه ی به  کزه  چرایه ک ده دا.
له   که   گــۆڕدرا  مه ده نی  به ڕ وبه رایه تییه کی  به   سه ربازی  ده سه تی  ته موزدا  له  
 Sir سامۆئیل  ھربه رت  سر   با کۆمیسیاری  یه که مین   ره وانه کرابوو.  له نده نه وه  

Herbert Samuel بوو.
جارکی دیکه  خه ک به  که یفوسه فاوه  داڕژانه وه  سه ر شه قامه کان. «ئه رێ گوت 
لبوو؟» خه ک له گه ڵ یه کتردا ده دوان. « جوله که یه ک! دوھه زار ساه  چاوه رێ ده که ین، 

ھه نوکه ش جوله که یه ک دت له  ئۆرشه لیمه وه  وت به ڕوه ده با».
له یه که م شابات Sabbat (شه ممه ی) دوای گه یشتنیه  فه له ستیندا، سر ھربه رت 
دیینی  له سه ر  ھه ر  ھشتا  نیشانیدا   ئۆرشه لیم  له   کۆنه شاره که دا  سیناگۆگیه کی  له  

باپیرانیه تی.
بنگۆریۆن به  خۆپارزیی مایه وه .
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تۆ بی ئه و چ جۆره  جوک ب؟ ئه و پشتگیری کامه  ال ده کا؟ ئایا ده کرێ متمانه ی 
پبکه ین؟  ده لگه ڕێ باجارێ چاوه ڕبکه ین.

دایاننابوو،  عوسمانییه کان  که   کۆچکردن  سه ر  سنوردارییه که ی  رسا  کاتکیش 
ھه گیرا؛ کۆچی نوی گه ڕانه وه  به ره و نیشتمان ده ستیپکرد، ھه رچه نده   فه له ستینیش  
له وباره دا نه بوو ئه و ژماره  زۆره یه  له باوه شبگرێ. به م ھه مویان په رۆشی گه ڕانه وه  

بوون.
«ئه وان یارمه تیمان ده ده ن تا نه  ته وه  یه کی نوێ بنیاتبنین!»

بنگۆریۆن ده یدی که  ئاکنجیانی شارۆچکه  نویه که  زیاد ده بن و خه ك به ره و  ھه ر 
چوارالدا په لداوێ. که میان وابوو بچنه  دھات. زۆریان له گه ڵ خۆیاندا به  پاره یه کی 
که میان ھنابوو، ده یانه ویست دوکانیک دابنن یان لره وله وێ  پاره که یان بخه نه گه ڕ 

چونکه  ده ستی کار ھه رزان بوو.
ئه وه مان  پشبینی  ئمه   «ئـــاوا  ــوت؛  گ به یه کدیان  کاتزیننلسۆن  و  بنگۆریۆن 

نه کردبوو».
کاتکیش کۆنفانسی ئاشتی له  پاریس سازدرا، بنگۆریۆن و کاتزنسکی سه قای 
دامه زراندنی پارتکی سیاسی نوێ به ناوی ئاخدوت ئاڤۆدا Achdut Avoda (پارتی 
له   بوو.  به ناو  ھه ر  جارێ  یه کتیه که یان  به داخه وه    به م  بوون.  کرکاران)  یه کتی 

سھه زار کرکاری جوی رکخراودا، ته نھا دووھه زاریان چوونه  ریزی پارته که .
قوسته نتینه   بۆ  یاتا  له ڕی  گه ڕایه وه .  له شه ڕ  له وساه دا  نــاودار  ترومپلدۆری 

رۆیشتبوو له گه ڵ ده ستی خۆیشی بانگه شه ی بۆ ده ستپکه کان کردبوو.
پاشاگه ردانی سیاسیانه ی وت بۆ ئه و تاترین بئومدی بوو. ته ماشاکا ئه و ھه مو 
شپرزه ییه ! ئه و ھه موو ببه رنامه ییه . جارکی دیکه   چووه  سه ر کاری کشتیاری، چونکه  
که   سه رنجیدا  گالیلیادا  بۆ  گه ڕانه وه ی  له   کردبوو.  خاکھه کنی  غه ریبی  له میژبوو 
ھشتا به  ھه زاران له  ره وه نده  عاڕه بی  تانکه ر له سه ر گرده کان و به وناوه دا دن و 
ده ڕۆن. ئه و په یوه ندی به  نشینگه ی تل ھای Tel Haiیه وه  کرد تاکو له  به رگریکردندا 
یارمه تیانبدا. له و کاته ی ئه و له وێ بوو، عه ڕه به کان به سه ریاندادان. شه ڕکی کاولکاریانه  
قه وما. ده  که س به رامبه ر یه ک، بگره  ھه زار به رامبه ر یه ک که س بوو. له وێ کوژراو 
ھه بوون. تروپيلدۆر گولله یه کی به ر گه ده ی که وت. به ڕاستی به خته که ی  سه یر بوو، 
ئه و پیاوه  خورت و بازوداره  دوای پاه وانتی له دو جه نگدا، ده ب له  شه ڕکی البه ال 
له گه ڵ عه ڕه بان و له  به رگری ژماره یه کی که می له  په نجه ی ده ست تنه په ڕیوی چه ند 

کۆیته  دارکی بیابان، ژیان له ده ستبدا.
که مک دوای سانیمۆ له  له نده نیش  کۆنفانسکی گرنگ به سترا و بنگۆریۆنیش 
بوو  جــاری  یه که مین  ئــه وه   بــوو.  به شدار  کرکاران  یه کتی  پارتی  نونه ری  وه ک 
که   ئه لبرت  ھۆی  له   کۆبوونه وه که    .به شداربب نوده وه تیی  کۆنفرانسکی  له   که  
ھۆیکی بادده  گه وره  بوو، ئه وه نده  گه وره  بوو جی ھه مو ئه ندامانی پارتی یه کتی 

به خاوخزان بگره  به ھه ندێ له  دراوسکانیشیان ده بووه وه ، به سترا.
له سه ر سه کۆی کۆبوونه وه که دا پیاوه  دیارو ناسراوه کانی نیویۆرک، بۆستن، پاریس، 



٤٠

وارشۆو له  ھه مو کونوقوژبنکی دنیادا ھاتبوون، قسه یانکرد. داود بنگۆریۆنی ته مه ن 
سی وس ساه ، سه رکرده ی پارتکی سیاسی دووھه زار ئه ندامیش، ده ب وتار بدا. له و 
کۆنفرانسه دا بۆ یه که مین جار بنگۆریۆن و حایم وایزمه ن به ره نگاری یه ک بوونه وه . 
لره   سه رده مکی سی و دوسای به  ده نگ ده ھات، له و ماوه یه دا ئه و دوو پیاوانه  
باندۆریان خستبوووه  سه ر ژیانی ملیۆنان جوله كه ی ناوه وه  و ده ره وه ی ئیسرائیل. 
براده ره کانی وایزمه ن ئه ویان به  «نه خشه داڕیژه ری ده وه تی جوله کان» داده نا. گه ر 
بت و وایزمه ن نه خشه داڕژه ر بووب، ئه وا بنگۆریۆنیش وه ستای بنیاتنانه که  بوو. 
ھارمۆنیانه  به  یه که وه  یه ککیان  واھه بوو ھه ردووکیان  کاتی  سانه دا  له ماوه ی ئه و 
وه ک نه خشه داڕژه ر ئه ویدیکه شیان وه ک وه ستای جبه جیکار کاریان ده کرد. به م 
رۆژگاری واش ھه بوو ھه ردووکیان زۆر له یه ک دوربوون،  ئاشتبوونه وه یان ئاسته م 
بوو. ھه ردوکیان جو بوون و له  روسیاش له  دایک ببوون، وایزمه ن  زۆر له  شونی 
له  دایکبوی پاوالوه  دور نه بوو. ھه ردوکیان ژیانیان بۆ بنیاتنانی ده وه تی جوله کان 

ته رخانکردبوو. به م یه کانگیربوونه که یان ھه ر ئه ونده  بوو به س.
حایم وایزمه ن پیاوکی باریكه ه ی درژی به رچاو بوو. ھه ر کاتک ھاتبایه  ژورک، 
ھه موان خۆڕسکانه  بئه وه ی بزانن کیه  له به ری ھه ده ستان. له  دوا ساه كانی ته مه نیدا 
سه ری ته واو رووتابوه وه  ته نانه ت یه ک تاه  موشی پوه  نه مابوو. سمیکی کورت 
و ته نکه  ردنیکی ره شی ھه بوو له  نیمچه  شه یتان ده چوو. بنگۆریۆنیش تابی کورت 
پیشه ییه کان  سه ندیکا  سه رکرده ی  نمونه ی  به   الوتیدا  له  سه رده می  بوو،  بچوک  و 

ده چوو.
بنگۆریۆنیش  بوو.  ئه ریستۆکراتیانه   پیاوکی  نیگایه کیدا  له  ھه مو  وایزمه ن  حایم 

شانازی به وه  ده کرد که  پیاوی نو خه که ، «کابرایه ی ئاسایی»  بوو.
له   حه زی  بنگۆریۆن  بوو.  ھوریه وه   و  به خۆشی  ھاموشۆیه کی  ھه مو  وایزمه ن 
گۆشه یه کی  ده چوونه   میو انکدا   له گه ڵ  بۆنه کانیشدا  و  ئاھه نگ  له   نه بوو.  ئاھه نگ 
الپه ڕگه ی ئاھه نگه که ، له سه ر کورسیه ک داده نیشتن باسی ئه و بابه تانه یان ده کرد که 

 به سه ریدا زاڵ بوون.
وایزمه ن ھه ستیارکی تام ناسک بوو. له  جۆری شه ڕاب و مه یه کانی ده زانی و 
حه زی له  ژه مه خواردنی به  پز بوو. پاوال جارکیان گوتی: «ئمه  به  زۆری میوه  و 

سه وزه  ده خۆین. پیاوه که م به  زۆری حه زی له  لیمۆی ھیندیی و توری پۆلۆنیه ».
وایزمان به  فه ڕه نسی، زمانی دیپلۆماتان ھه روه ک پاریسیه کی راسته قینه  قسه ی 

ده کرد. بنگۆریۆن که مک فه ڕه نسی، به م به ڕه وانی نه ده په یڤا.
ئاروستۆکرات  ئینگلیزکی  وه ک   Mayfair مایفردا  له   کۆسمۆپۆلیت،  وایزمه نی 
ھه ستی ده کرد له  مای خۆیه تی. بنگۆریۆن زۆر چووبووه  له نده ن، به م وست ئند 
 Charing رۆد  کرۆس  چارینگ  ئه و  شه قامه که ی  نه دیتبوو.  ھه ر  West Endی 

Cross Road بوو که  پی کتبفرۆش بوون.
کات وایزمه ن له  دواییدا له  فه له ستین جگیر بوو، ماکی له سه ر شوه  ئاوڕوپی 
دانا،  ھه ریه ک له  ژوری خواردن و کتبخانه که ی پانزه  مه تر درژ ده بوون و له نویشیدا 
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مه له وانگه ی دروست کردبوو. زه وقکی باشی ھه بوو، ھه مو که لوپه له  گرانبه ھا ھونه ریه  
چینیه که یی و تابلۆ فه ره نساییه کانیشی گواستنه وه  ئۆرشه لیم.

بنگۆریۆنیش وه ک سه ره ک وه زیران، ماکی ساده ی له  ئۆرشه لیم ھه بوو؛ دیوی 
ده ره وه ی خانوه که ی له  ته لئه بیبدا له گه ڵ سه دان خانوی ده وروبه ریدا ھیچ جیاوازییه کی 

نه بوو.
وایزمه ن له  به ڕلین و سویسای خوندبوو؛ له  زۆر روه وه  شاره زابوو، ھه گری 
چه ندان پله ی بای خوندن بوو. بنگۆریۆنیش که سک بوو خۆی خۆی پگه یاندبوو، 
له  زانکۆی عیبری دکتۆرای شانازیی پبه خشرابوو، ھیچ بوانامه یه کی خوندنی بای 

نه بوو.
وایزمان له  مالباتکی ھه ره  ده وه مه ند بوو، وه ک جنتلمانه کانی ئینگلیز پشوازی 
له  میوانه کانی ده کرد. میوانه کانی بنگۆریۆن کات سه ره ک وه زیرانیش بوو، به  زۆری  
له سه ر مزی نانخواردنی ئاشپه زخانه دا داه نیشتن، ھه ندک جارانیش ده بوایه   خۆیان 

قاپه کانیشیان بشۆن.
سموتس  ژه نه ڕاڵ   ،Lord Balfor بلفۆر  لۆرد  وه ک  ده وه تمه داره کانی  وایزمه ن 
Smuts، لیۆن بلوم Leon Blumو لۆرد سسیل Lord Cecil و گه وره  ئه فسه رانی 
ــۆرده  وینگیت Orde Wingateێ ده دیتن و له  وه ک لۆرانس T.E.Lawrenceوئ
Winston Churchillی  چه رچل  وینستۆن  ئه و  ده کردن.  به خرھاتنی  خۆی   مای 
 Lady یدی ئه ستۆریا، پاپا، لله  تافی الوه تیه وه  ده ناسی. قسه ی له گه ڵ پاشای ئیتا
 کات بنگۆریۆنیش  کردبوو.   Ramsay MacDonald ماکدۆنالد ره مزی  Astorو 
ده ستپکه کان،  کیبۆتنشینه کان،گه نجه   چــاره ی  به   حــه زی  ــران  وه زی ســه ره ک  بــووه  

.رزه مینی ده کرد بیانبینئه فسه رانی سوپا و  پیاوانی بزوتنه وه ی ژ
وایزمه ن له  ھه مو شاره  گرنگه کانی دنیادا براده ری باشی ھه بوون. بنگۆریۆن تا له 

ژیاندا بوو ھه ر یه ک دوو براده ری ھه بوون.
له   ده یتوانی  بگۆرێ.  زوزو  شته کان  ئاراسته ی  ده یتوانی  بوو  که سک  وایزمه ن 
 .ده رچل توندوتوڕه ی  کابرایه كی  و  بگۆڕێ  پیشه وه   له   و   که یفسازب ساتکدا 

بنگۆریۆن به ده گمه ن به که یفسازیی ده بینرا.
وایزمه ن که سکی پ گومان بوو. بۆ ھه مو گرفته کان ده چوو بئه وه ی به  شوه یه کی 

زانستیانه  بیانگرته خۆ. بنگۆریۆن ھه میشه  له ناخه وه  بیریده کرده وه .
وایزمه ن تاکتیکوانکی شارستانی بوو، له  ھه مو نوسینگه  ده وه تییه کانی ئاوڕوپادا 
له   متمانه  به خۆبوونی  پرسی  ھه رگیز  ئه و  پشکه شکردوون.  خۆی  داخوازینامه ی 
ھه مو  بۆیه    ،ه ب به  حه وسه ئارامگرو   ده ب دیپلۆمات  که سی  ده یزانی  ده ستنه ده دا. 
کات ئاماده یی چاوه ڕکردنی تدا ھه بوو. بنگۆریۆن زۆرجاران توڕه  ده بوو، ئه و که متر 

.ھه دادانی ھه بوو، ھه رگیز ئاماده  نه  بوو زۆر چاوه ڕێ ب
وایزمه ن زۆری حه ز له  که یفوسه فا بوو، به م به ده گمه ن نوکته ی ده گوتن، گه ر 
بشی گوتبا به  زمانی جدیشی ده یگوت. بنگۆریۆن له گه ڵ که یفسازیدا نه بوو، ھه میشه  
جدییانه  بوو. گه ر یه کک نوکته یه کی بۆ گوتبا تا ھه وسته که ی خۆی رونکردبایه وه ، 
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خه ندیه ک ده یگرت، به م ئه و ھه رگیز نوکته ی نه گوتووه . ئه و حه زی له  که یفوسه فای 
نمایش   پ (ئۆردوگایی)  گیتۆیی  که سایه تی  ئه و  الی  به   چونکه   نه بوو،  جیدیشیانه  

ده کرا.
ھه میشه   ئه و  کالسیکیانه ی  گۆته ی  دوو  به ناوبانگن.  وایزمه ن  شیعره کانی  کورته  
ده گوترنه وه ، ئه و گوتویه تی که  یه ککیان ھی ئه و نیه ، به م ھه مویان له  ڕیی ئه وه وه   

بوبوووونه ته وه :
«راسته  په رجو ده قه ومن، به م پویسته   سه رگه رمانه  بۆیان له  خه باتدا بی».

یان:
«پویست نیه  دوانه  بی تاببیته  زایۆنیست، به م پشتگیری زۆریان بکه ».

نوسینه   وتاره کانی،  ده نوسی؛  باشتری  ھه ده کشا  ته مه نی  زیاتر  تا  بنگۆریۆن 
تبینیه   بــه م  بــوو،  ناسراو  زمانه وانییه که ی  چوپو  شوازه    وه ستایانه که ی، 

رۆحیانه که ی بھوده  مرۆڤی بۆخۆی کشده کرد.
جارکیان له  وایزمه نیان پرسی، بۆچی سوپای میسر به و شوه  شپرزه ییه  خرایه  

نو شه ڕه وه، ته ڕده ستانه  وه می دایه وه :
«که مینه کان الوازتر و زۆرینه کانیش قه ه وتر بوون».

له  کاتی کپه ی ناکۆکبوون له سه ر پشنیازی به ریتانییه کان سه باره ت به  ئۆگه ندا، 
وایزمه ن ھه ویدا ھه ستی خۆی له و روه وه  بۆ بلفۆری وه زیری به ریتانی رونبکاته وه :

«جه نابی بلفۆر، گه ر من پاریست له  بری له نده ن بده م، پی ڕازی ده بی؟»
بلفۆریش ته ڕده ستانه  لی ھاته  وه م:

«ئاخر، دکتۆر وایزمه ن، خۆ له نده ن ھی خۆمانه ».
زایۆنیسته  درژه که  بزه یه كی دلۆڤانیانه ی ھات و  له سه ره خۆ به رسڤی دایه وه :

«به  مسۆگه رییه وه ، به م ئمه  ئۆرشه لیممان له  رۆژگارکدا له به رده ستدا بوو که  
له نده ن ھشتا ھه ر زۆنگاو بوو».

شوه یه   به و  جوله که کان  بۆ  نیشتمانیی  ماکی  ھه بوونی  پویستی  زۆرجــاران 
شیته ڵ ده کرد:

«ھه ر کات مرۆ خانه خوێ بوو، ھه میشه  ده توان میوان باش به خر بھن. ئه و 
فراوینیان  ماه وه ش  له   ده توانن  که   ده زانــن  ده کرن،  فراوین  بانگھشتی  که سانه ی 
بخۆن. سویسا وتکی بچکۆله یه  . ژماره ی ئه و سویساییانه ی له  ده ره وه ی وت 
ده ژین، له چاو ھی ناوه وه  زیاتره . له گه ڵ ئه وه شدا ته وژمی دژه  سویسیی له ئارادا 
 ده توان ویستی  گه ر  ماه که ی،  بگه ڕته وه    ده توان ھه رده م  سویسایی  چونکه   نیه ، 

خه کیش بانگھشت بکا.»
بھنته وه .  سه ره وه   نمونه ی  که   بیرۆکه یه ی  ئه و  سه ر  نایه ته   ھه رگیز  بنگۆریۆن 
فراوین و میوان بانگھشتکردن له و شتانه  نه بوون که  سه ری خۆی پبشن. ماڵ به 
 گوره ی توانینه که ی ئه و شونه یه  که  پش ھه مو شتک کتبه کانی خۆتی لدابنی.

جارکیان وایزمه ن ده نوس: «من گه ر له  برۆکسل یان پاریس بم ھه وه ک ئه وه  
وایه  له  مای خۆم له  سانفرانسیسکۆ بم». بنگۆریۆنیش به رده وام  ده نوس؛ «زدی 
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باوک و باپیرانم وتی تایبه مه ندی خۆمه ». مه به ستیشی ئیسائیل بوو.
بیبلیۆگرافیای  له   بکا  ئیسائیل  سه ردانی  بوو  جاری  یه که مین  وایزمه ن  کاتک 
به نپدراودا  وتی  سه رنجاکشه کانی  شته   به   زۆری  گرنگیه کی  خۆیدا  ژیاننامه ی 
نه دا، که چی بنگۆریۆن سه دان الپه ڕه ی له  باسوخواسی وت و وه سفی ده قاوده قی 
نوسیوه . کاتک ته مه نی وایزمه ن گه یشته  چل و پنج سان ئه وسا نوسی: «پویسته  
مرۆڤ شته کان له  نزیکه وه  ببین تا ھه ست به  داب و شۆپی وت بکا». ئه وکات ھاته  
فه له ستین، که چی زۆری لنه مایه وه ، دیسان رۆیشته وه ، ئه و جاره یان زۆری پچوو تا 
دواتر گه ڕایه وه . کاتکیش ده وه ت دامه زراو ئه ویش به  سه رۆک ھه بژردرا، ئه وسا 
به  یه کجاری له  ئیسائیل نیشته ج بوو. ئه وه ش دوا ساه کانی ته مه نی بوو. پشتر  
سه ردانی کورتخایه نی بۆده کرد. بنگۆریۆن ده ستبه ج ره گوڕیشه ی به ناخی خاککدا 
راھشت که  خۆی له خۆشه ویستی زدی باپیرانی ھه بژاردبوو. ھه رچه نده  زۆرجاران 
به  ئه رکی سیاسییانه  ھاتوچۆی ده ره وه ی وتی ده کرد، به  زۆری ھه ستی له  مابوونی 

به س له  ئیسائیلدا ھه بوو.
له ماوه ی شه ڕی یه که می جیھانییدا وایزمه ن پشککی بایه خداری له  سه رکه وتنی 
ھاوپه یماندا ھه بوو، به وه ی له  تاقیگه ی  کۆلیژی سه ربازی به ریتانی شوه یه  ماده ییه کی 
ته قه مه نی نوی په ره پدا . له  ھه مان ماوه ی شه ڕدا  بنگۆریۆنیش له گه ڵ به تالیۆنه که ی 

کارکی وا قوڕسیان کرد که  ھاوپه یمانه کان سه ربکه ون.
وایزمه ن به رامبه ر بزوتنه وه ی کرکارانی فه له ستینی خۆشحاڵ بوو، به م ھه رگیز 
نه چووه  ریزی پارتکی سیاسی. بنگۆریۆن ژیانی خۆی بۆ کرده ی سیاسیانه  ته رخان 

کردبوو.
وایزمه ن لیبرال و بنگۆریۆنیش سۆشیالیست بوو.

بوو.  کرده یی  ئه زمون  به   و  ئاساییانه   بنگۆریۆنیش  و  تیۆریی  پیاوکی  وایزمه ن 
ده دا.  جیھانیی  گشتی  رای  به   بایه خ  که متر  بنگۆریۆن  که   وابــوو  بــوای  وایزمه ن 
که  له   ده کــا  سه رقاڵ  که سانک  به   خۆی  زۆر  وایزمه ن  که   پیوابوو  بنگۆریۆنیش 

رۆژھه تی ناوه ڕاست ناژین ره نگب بیریشی لبکه نه وه .
قسه   سیاسه توانان»ی  دیماگۆکیه کانی  ھزداره   «خاه   له  باره ی  زۆر  وایزمه ن 
ده کرد که  به  پچه وانه ی «شوازی راستی روناکبیرییانه »ی داده نا که  ده رھاوشته ی 
زانستی تاقیگه یه . بنگۆریۆن بجگه  له  سیاسه ت و کاری بانگه شه  کردن که متر کاری 

دیکه ی کردوون.
که سکی  به   خۆی  ئه و  ھه بوو.  به ره به ره   پله داریی  رسای  به   بــوای  وایزمه ن 
بوو  به جۆش  پیاوکی  ھه بوو،  بزونه رانه ی  گیانکی  بنگۆریۆن  داده نــا.  «نه رمۆ» 

.ببین ده یه ویست ئاکامه که ی ده ستبه ج
ھونه ری   واتــه    Havlagah ھاڤالگ  ھـــه واداری  تــه واوه   به بوایه کی  وایــزمــه ن 
به سه رخۆدازاڵ بوون بوو. بنگۆریۆن  وایده بینی له   ھه ندێ ھه لومه رجی دیاریکراودا 
مه به ستی  ده گاته   ددانبه خۆداگرتن  و  ئۆقره یی  به   نه وه ک  کــرده وه   به   زیاتر  مرۆڤ 

خۆی.
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له  ٤٨٢ الپه ڕه کانی ژیاننامه ی خۆیدا وایزمه ن به ئاسته م ناوی بنگۆریۆن ده ھنی. 
تاکه  ئاماژه  بۆناوی ئه و له  الپه ڕه  ٤٤٢ی پاشکۆکه یدایه  که  به م شوه یه ی خواره وه یه : 

بنگۆریۆن به رھه ستی وایزمه ن ده کا.
له   نه بوو  دوودڵ  بنگۆریۆن  ھات  خۆی  که  کاتی  بــوو.  جوامرانه تر  بنگۆریۆن 

شاردنه وه ی نه یارتی خۆی دژی وایزمه ن.
ده وه تی  ده کرد؛   گریمانه یه ک  له   داکۆکی  خۆی  ژیانی  زۆری  به شکی  وایزمه ن 
له به ر  بنگۆریۆن  بکه ن.  ھاوکاری  ئینگلیزه کان  که    ده ب دروســت  ئه وکاته   جوله که  
وه ستایه وه ،  دژیــان  به  توندی  دواییدا  له   ھه گیرابوو،  له به ر  ئۆقره ی  ئینگلیزه کان 
بڤین  ئرنست  ھاتنه سه رکاری  و  کرکاران  پارتی  په یمانشکنی  دوای  به تایبه تیش 

Erest Bevin وه ک وه زیری کاروباری ده ره وه .
رون  ھه موالیه ک  و  خۆیان  خودی  له الیه ن  نوانیان،  ناکۆکییانه ی  خاه   له و  زۆر 
پیاوه   به سه ر  وایزمه ن  الی  گه وره یی  ھه ستی  به  نائاگایی   ره نگب بوون.  ئاشکرا  و 
کورته با که ی سه رکرده ی سه ندیکای پیشه ییدا دروستبووب. له به ر ئه وه  جیاوازیه کانی 
تۆه یه کی  گه واھی  زۆرجــاران  بنگۆریۆن  ره فتاری  به دیارده که وت.  زیاتر  نوانیان 
خۆڕسکانه ی له ھه مبه ر وایزمه ندا ده دا. ئه و نه یده توانی  به و کورته باییه ی خۆیه وه  
له گه ڵ  شه قی ژیان، فه لسه فه و سیاسه ته که یدا یه کانگیر ب، ھه رچه نده   به  ته واوی 

ده شیزانی که  وایزمه ن بۆ زایۆنیزم بیچمکی بایه خدار بوو.
له  دوای کۆبوونه وه ی ١٩٢٠دا  له  ھۆی ئالبرتدا  بنگۆریۆن گوی له  وتارده ر 
له دوای وتارده ر ده بوو که  داوای خۆپارزی، به  ئۆقره یی ئارامگرتن و سنوردارکردنی 
دکتۆر  نه ده ما.  ھــه دادانــی  تاده ھات  ده کــرد.  پاره نه بوون  به  پاساوی  کۆچکردنیان 
سیاسه تکی  عیسا)ی  شاگرده کانی  دوانزه   له   (شاگردک  ئه پۆستل  وه ک  وایزمه نی 

ئازاد ده ھاته  پشچاوان.
نه بوو  له وانه   نوده وه تییانه دا  کۆبوونه وه یه کی  له   بنگۆریۆن  دوانــی  یه که مین 
وه ستایه تی دیپلۆماتیانه  ب ھه روه ھا له  کماسی ره وانبژیش به  شوه یه ک له  شوه کان 
به ده رنه بوو، وه ل که س گومانی له وه دا نه بو که  له وێ گویان له  ده نگی راسته قینه ی 

جوله که کانی فه له ستین بوو.
سیاسه تی  به ھۆی  خه ریکه   که   ده کرد،  قسه ی  گه ڕانه وه   په رۆشی  ده رباره ی  ئه و 
تاکتیکی  بورانه  و  نه خشه ی  داوای  ئــه و  ببته وه .  کــه م  ــدن،  وه خــران ــه رده وامــی  ب
پشوه ڕۆیانه ی ده کرد. به  زه قی دژی ئه و که سانه ی به  دوژمنی کرکارانی جوله که ی 
به وه ی  کــرد،  وایزمه نی  دکتۆر  زایۆنیزمی  کۆمیته ی  لۆمه ی  قسه یکردن.  داده نــان، 

کۆمیته که  بۆته  ناوبکی نوان گه لی فه له ستین و ده سه تداره  نوکانی وت.
«پشان راسته وخۆ رومان له  جه مال پاشا ده کرد» به ده نگی دلرانه تر له سه ری 

رۆیشت و گوتی: «به م ھه نوکه  ھه مو شتک به ڕی نوبه ردا ده ڕوا».
کاتکیش پاوال له گه ڵ گوالی کچی گه یشه  له نده ن، بنگۆریۆن فالتکی له  مدیا ڤاال 
Media Vale که  به  ترامی ژر زه وی به یه ک دوو خوله ک ده گه یشتنه  نوجه رگه ی 

له نده ن، به کرگرت. له و فالته دا ئامۆس له  دایک بوو.
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کات بنگۆریۆن ناوی ئامۆسی بۆ کوڕه که ی ھه بژارد، پاوال  لیپرسی:
«بۆچی ئامۆس؟»

بنگۆریۆن به  ده نگک که  وای له  پاوال کرد بیر له  پغه مبه ره کانی بایبل بکاته وه ، 
رونیکرده وه  که  ئامۆس له  تستامنتدا به  شوان ھاتووه ، ئه و شوانه ی بیری کرده وه  
که خوا به  ته نھا ھی جوله کان نییه  به کو ھی ھه مو مرۆڤایه تییه . ئامۆس ئه و که سه  بوو 

ھه ڕه شه ی له  چه وسنه ران کرد.
سۆشیالیستخوازکی  ئاموس  که   بــووه   په ییدا  ال  سه رنجه م  «ئــه و  گوتی:  پــاوال 

.«ده رده چل
بنگۆریۆن پکه نی.

گه لی  بــه رچــاوی  به کو  کــرد،  له  چــه وســاوه کــان  داکــۆکــی  ھــه ر  نــه وه ک  ئامۆس 
جوله که شی وا رۆشنکرده وه  که  رۆژک دادی به ره و وتی خۆیان بگه ڕنه وه . ئه و 
که   کرد  دورخراوه کان  جوه   بۆ  به خته وه ری  خۆشگوزه رانی  سه رده مکی  پشبینی 
کۆتایی به  ئاواره بوونیان دێ. بنگۆریۆن  به وه  نیگه ران بوو که  ئامۆس له  فه له ستین 
نه ھاتبووه  سه ر دونیا. گوال له  نیویۆرک و ھه نوکه ش ئامۆس له  له نده ن له دایک ببوو. 
به م ره نگب رۆه ی سھه م به راستی سابرا Sabra (ئه و منداه  جوه ی له  فه له ستین 

.یی ب (له دایک ده ب
موش شرتۆک که  له  قوتابخانه ی بای له نده ن ئابوریناسی ده خوند، زۆرجاران 
سه ردانی ده کردن. ھه ندێ جاریش داود ھاکۆھن David Hakohenی له گه ڵ خۆیدا 
له گه یاندا  بنگۆریۆن  بوو.  عیبری  به ناوده نگی  نوسه رکی  کوڕی  ھاکۆھن  ده ھنا. 
باسوخواسی پرسگه لی سیاسه تی تاوتوێ ده کردن، له  ھه مان کاتدا  ئاگای له  گوال و 
 Edgware جوه رد رۆدین چووبووه  بازاڕی ئئامۆس ده بوو چونکه  پاوال  بۆ شتک

.Road
رۆژکیان ھاکۆھن پی ڕاگه یاند که وا «گۆلۆمب له  ڤیه ننایه ، به  ته مایه  چه ک بۆ 

ھزه  ژرزه مینییه که ی بکێ».
که مک دواتر ھاکۆھن ته لگرافکی له  گۆلۆمب پگه یشت، تیدا ھاتبوو به  زو,ترین 
کات خۆی بگه ینته  الی له  ڤیه ننا. ئه و ساته که ی کرده  ساتکی مژویی : «ئه وه  یه که مین 
ناونیشانی  گۆلۆمب  دابنرێ.  جوله کان  له شکری  یه که مین  بۆ  جبه خانه یه ک  که   جاره  
شکۆلنیک  لیڤی  له گه ڵ  ده فــرۆشــرێ.  تیادا  چه کی  که   بوو  ئاشکرا  بۆ  شونه ی  ئه و 
Levi Shkolnick که  ئه ندامکی پارتی کرکاران بوو له  گه ڕه ککی پشه وه ی ڤیه ننا 

.چانه وه ی چه که کان بوون، که  ھاکۆھنیان گه یشتخه ریکی پ
گوی لبوو پیگوترا» بیچچه وه ، یارمه تی تۆمان ده وێ».

له الیه ن  به که تنه وه   نیوه ڕۆ  به نوژی  شوه یه   به م  ئیدی  کــرد،  وای  ھاکۆھنیش 
روداوه که   دوای  که مک  شکۆلنیک  و  گۆلۆمب  گیران.  و  پۆلیسه وه  به سه ریاندادرا 
به ردران. به م ھاکۆھن وه ک سه رکرده یان ته ماشاکرا و بۆیه  ده بووایه  مانگک بچته  
به ھۆی  دیکه ش  جاری  زۆر  چونکه    بۆی   بوو  باش  مه شقکی  ئه وه ش  به ندیخانه ، 

سیاسیانه وه  خراوه ته  زیندان.
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خزانه که ی  و  بیاریدا  خۆی  بنگۆریۆن  که   ده بوو  مانگک  ھه ر  ئامۆس  ته مه نی 
نۆکه نده که   له   که شتی  به   ئــه وان  بکه ن.  ئــاوڕوپــادا  شاره کانی  به   گــه ڕان  گه شتکی 
ناچته وه . زۆربه ی گه شتیاره کان  په ڕینه وه ، ئه و گه شته ی  که  ھه رگیز له  بیر پاوال 
نه خۆشی ده ریایان گرت. پاوال بیری له  برۆکلین و شوه  خۆشگوزه رانیه که ی ئه وێ 

ده کرده وه ، پش ئه وه ی حه ز له  سیاسه توانه  فه له ستینییه که  بکا،.
ئه وشاره ی  ڤیه نناش،  ھه ورھا  سه رنجاکشبوو.  خۆشی  شارکی  پاریس  به م 

دایک و باوکی کاتی خۆی بۆیان باسکردبوو.
به  ھه فتان له م شار بۆ ئه و شار ده چوون. بۆ ھه ر ژنک ئه و جۆره  گه ڕانانه  مایه ی 
پله   لیداده به زین  میوانخانه کانی  بوون.  پیسوپۆخل  شه مه نده فه ڕه کان  خۆسه لماندنن. 
س بوون. به  رۆژان له سه ریه ک خۆی و منداه کانی له  ژوری میوانخانه دا ده مانه وه ، 
چونکه  بنگۆریۆن کۆبوونه وه ی سازده دان. ته نھا شه وان، باقی کاتی دیکه  بنگۆریۆن 

سه رقای دواندانه کانی بوو.
ھه ندێ جاران که سکی په یدا ده کرد تا چاوی له  منداه کان ب، چونکه  خۆیشی 
ده چوو گوی له  مرده که ی بگرێ. ئه و تبینیه ی ال په یدا بوو که  ره وایه تی و ئایدیالیزم 

زیاتر به ره و کۆبوونه وه کانی کشده کا.
دوا شونی گه شته  ئاوڕوپاییه که یان پلۆنسک بوو. باوکی بنگۆریۆن ژنی ھنابووه وه . 

ھشتا یه ک دوومندای ھه ر له  مادا مابوونه وه .
دواتر پاوال له سه ر شونی له  دایکبوونی ھاوسه ره که ی به ڕزه وه  گوتی: «ماه که ی 

پلۆنسک خۆشترین ماڵ بوو».



٤٧

ھیستادروت Histadruth ئه و  ناوه  بوو که  فیدراسیۆنی گشتیی جوله كه  کانی یه کتی 
سه ندیکا پیشه ییه کانی پده ناسرا. بنگۆریۆن پش سی  و ھه شت ساڵ دامه زرنه ری 

بوو ھه روه ھا سیاسه ته که شی بۆ ده ستنیشان ده کرد.
ھیستادروت ره نگب یه کک ب له  له خۆگرترین فیدراسیۆنی کرکاران له  جیھاندا. 
پزیشکه کان، وه ستاکارانی دیوار، نوسه ران، کرکارانی کانه کان، مامۆستایان، شوفران، 
لکۆه ره وه  زانستیه کان، ته نانه ت مندانیشی ده گرته وه ، واته  نیوه ی دانیشتوانی وتی 

ئیسرائیل تیایدا ئه ندام بوون.
فیدراسیۆنه که  ھه ر پارزه ری کرکاران نه بوو، به کو پاپشتی خاوه نکاره کانیش بوو. 
خاوه ندارتی به رچاوترین بانکی بیمه ی وت بۆ ھیستادروت ده گه ڕایه وه ، سه رباری 
پشکه   گوازتنه وه ،  ئامرازه کانی   ٪٩٦ بوو،  دیکه ش  بانکی  ھه ندێ  خاوه نی  ئــه وه ش  
ھه ره  زۆره کانی چاه  که مه  نه وتیه کانی وت و نزیکه ی نیوه ی ھه مو به نده رایه تییه  
پیشه سازییه کان له نویشیاندا دامه زراوی خانودروستکردن که  ئه و بواره ی پاوانکردبوو 

بۆ ھیستاردوت ده گه ڕایه وه . بجگه  له مه ش ھیستادروت خاوه نی تیاتری خۆی بوو.
له  ئیسرائیلی تازه دا  نه  خواردن، نه  ڕازان، نه  گه شت نه  مردن به ب په یوه ستبوون 
به  ھیستادروته وه  نه ده کرا. بنگۆریۆن له سه ر بنه مای تیۆری پی وابوو رکخراوکی 
قۆناخی  له   به تایبه تیش  سه رمایه وه   ھه مو  به و  سه رچی  ناوری  ھیستادروت  وه ک 

به رایی خۆیه وه  بکا.
باره گا سه ره کیه که ی ھیستادروت له  ته لئه بیب باخانه یه کی قه به ی حه وت نھۆمییه ، 
که  له  الی گه شتیاره کاندا زۆر جاران به  ته الری په ڕله مانی وتاکه ی تده گه ن. ھه ر 
به   بۆیه   ھه بوو،  سیاسه ته وه   به سه ر  زۆری  باندۆرکی  ھیستادروت  ئه وه ی  له به ر 

ته وسه وه  به  کرملن Kremlinی وته که  ناوده بردرا.
ژر  لــه   ئــه وســا  ھیستادروت،  گشتیی  سکرتری  کــرایــه   بنگۆریۆن  زوو  ھــه ر 
سه رپه رشتی ئه ودا ھه مه تی ھنانه  ریزی کرکاره  عه ڕه به کان بۆ ناو فیدراسیۆنه که  

بره وی په یداکرد. ئه مه ش بووه  مایه ی په یابوونی نه یار بۆی.
ئه وانه ی ئه وجۆره  سیاسه ته یان به  دڵ نه بوو ده یانگوت: «ئاخر بیرۆکه  ی ئه وه ی 
خاوه نکاره   له   زیاتر  مزی  و  کرێ  داوای  تاکو  رکبخا  عه ڕه به کان  کرکاره   جوله که  

به شی
(٥)
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جوه کان بکه ن  دروست نیه ».
له  ماوه ی نوان ١٩٢٠ تا ١٩٣٠دا بنگۆریۆن وه ک نونه ری ھیستادروت سه ردانی  
مایه ی  نه بووه   چاوپکه وت  له وی  ئه وه ی  کرد.  مۆسکۆدا  له   کشتوکای  پیشانگای 
بۆینباخ  بی  پیاویلکه ی   به   بایه خیان  شۆره وییه کان  له  به رامبه ریشدا  سه رنجدانی، 
و شه پقه ی په رۆشی ھیستادروت و کرکارانی زایۆنیزم نه دا.  له و سه رده مه دا زۆر 

جویان به  تۆمه تی  ھه وادارتی زایۆنیزم ره وانه ی سیبریا Siberie کردبوون.
دامه زرا.  جوله کان  ئاژانسی  به ریتانیا   مانداته که ی  جگیربوونی  له   ساک  دوای 
خه باتی  بۆ  جوله کان  نونه رایه تی  ئاژانس  ده بوایه   مانداته که   وناکردنی  گوره ی  به  
کابینه ی  به   خۆی،  تایبه تمه ندی  بودجه ی  به   جوله کان  ئاژانسی  بکا.  سه ربه خۆبوون 
بنگۆریۆن  ده وــه تــدا.  له نو  ده وـــه ت  ببووه   خــۆی  ھه واگریی  له شکرو  به   خــۆی، 
موچه ی له   جیگرت، به م  جوله کان)  ئاژانسی  کارگی  (ده سته ی  کابینه که دا  له نو 

ھیستادروت وه رده گرت، بۆیه  به ب به رامبه ر له  ئاژانسه که دا که وته کار.
ئه و به  ھوری گوتی «پموایه  مرۆ ده ب بنه ماکانی به  کردار به رجه سته  بکا».

له  مانداته که دا  ھیچ ده رباره ی له شکری ئاژانسی جوله کان نه گوترابوو، به م له گه ڵ 
ئه وه شدا ھه ر سه ریھه دا: ھاگانا Hagana  خه باتگره  ژرزه مینییه کان، که  گۆلۆمب 
رکخراوه که ی  پشتگیری  له  به راییه وه   ھه ر  بنگۆریۆن  ھاته کایه .  دایمه زراندبوو، 

کردبوو.
به   شانازی  ده گه ڕنه وه ،  جوانه ی   ئه و  بخۆین،   ئه وه   مشوری  ئمه   «پویسته  

جوایه تی خۆیانه وه  بکه ن».
ھه روه ھا  فبده ن.  خۆیان  (ره عیه تانه )ی  مسکنیانه   باری  پویسته   له سه ریان 
پویسته   ترسه که شیان به  الوه بنن. بۆئه وه ی خۆیان له  ترسی سه رشانیان ده ربازبکه ن، 
پویسته  ھه ستی ئه وه یان ال په یدا ب که  ئه وان ب ده ستوه که ر نین. پش سه رده می 
بنگۆریۆن که م وابوو جوله که  له سه ر ئه و بوایه  بن   ره فتاری په المارده رانه  بنونن.

دوای سه ردانکی ئینگلستان بنگۆریۆن گوتی:
ھه میشه   ئمه   ده ب مرۆ  به م  که  ھه ن،   نده سه نگ ھه به وه   ئینگلیزه کان  «مرۆ 

به وه  ھه بسه نگن  که  چی ده که ین».
ئه و ده یویست له  ئافراندنی وته که یدا ھاوکارب، وتک که  جوه کان ھه ست به  
الوه   به   سه دانه یان  بیست  ئه و  وئاۆزی  گرژی  جوه کان  وتک  بکه ن،  ئاسوده یی 
بنن، شونک که  چیدی خه می کۆڕه ویان له به ر نه ب ھه روه ھا خه می وه می ئه و 

پرسه شیان نه ب ئاخۆ له  یانه یه کی گۆلفدا وه رده گیرن یان نا.
کات که  براده ره که ی بنگۆریۆن کاتزنسلۆن بووه  سه رنوسه ری رۆژنامه ی نوی 
داڤار Davar (په یڤ)، بارودۆخی کرکارانی فه له ستین باشتر ببوو. ئیدی له  ئستاوه  
کاتزنسلۆن له  وتاره کانیدا ئاراسته ی بنگۆریۆن و بزوتنه وه ی کرکاران دیارده کرد. 
ئه وه ش  ده کــردن.  به رجه سته ی  به  کردار  بنگۆریۆنیش  و  په ره پده دا  بیردۆزی  ئه و 

ھاوکشه یه کی نمونه یی بوو.
رۆژکیان  له  ١٩٢٨دا بنگۆریۆن، خانمه که ی و ھه ردو منداه کانی، له گه ڵ کاتزلسۆن 
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و ھاوسه که ی و شوفره که  و خزانه که ی ھه مویان به  ئۆتۆمۆبیلک به ره  و ئاھه نگکی 
Ramleدا  رامله    و   Lydda لیدا  له نوان  له  ڕگادا  ده چــوون.  الوان  بزوتنه وه ی 
شوفره که  ھه ر بۆخۆشی ویستی به  پش ئۆتۆمبیلکی دیکه  بکه وته وه ؛ که   پشیشی 
که وته وه ، به  له  خۆڕازیبوونه وه  بایدایه وه . به م ئۆتۆمبله که  له  جاده که دا ده رچوو، 
خۆی به  دره خته  زه یتونک دادا. زۆر نه مابوو بزوتنه وه ی کرکاران دوو سه رکرده ی 

بایه خدار له  ده ستبدا.
سکرتری  کرایه   ئیسائیل  سه رھه دانی  (دوای   Zeef Sharef شارف  زیف 
ئه و  بــوو.  دوایــانــه وه   به   خۆی  تایبه تی  ئۆتۆمۆبلی  به   یشیان  حکومه ت)  کابینه ی 
سه رنشینه کانی ئۆتۆمۆبله  به سه ریه کدا قوپاوه که ی ده ربازکردن. کاتزنسلۆن قاچکی 
بریندار  تازۆر   که م  دیکه ش  ئه وانی  ھه مو  ببوون.  بریندار  ده موچاویشی  شکابوو، 

ببوون.
بنگۆریۆن  پش ھه مو شتک  خه می له  پاوال و منداه کان خوارد.

کاتزنسلۆن که  ئازارکی زۆری ھه بوو، بانگی شارفی کرد. الی ئه و  ته نھا شتک 
دته نگی کرد.

«مشوری ئه وه  بخۆ که  شوفره که  ته نگه تاو نه که ن. ناب ئه و سزا بدرێ».
خۆی  شاریف  نه خۆشخانه ،  گه یاندنه   لقه ماوه که ی  ھه شت  ھه ر  ئــه وه ی  دوای 
گه یانده  ئاھه نگه که ی الوان و شرتۆکی سه رۆکه یانی ئاگادار کرده وه  که  ده ب ھه ر 

خۆی ھه مو دوانه کان جبه ج بکا.
پی  بۆھات،  زۆر  ته لگرافکی  بوو،  وارشــۆدا  له   بنگۆریۆن  کاتک  ساڵ  ھه مان 
که یفخۆش بوو. ھه مو ھاوڕکانی  ھه ویانده دا مه ته ی ناواخنی  ته لگرافه که دا ھه بنن.

زامن  ئمه ی  مافه کانی  و   ده رکردب دیکه ی  سپی  کتبکی  ئینگلستان  بی  «تۆ 
کردب؟ ره نگب  له   ئامریکادا...».

له  شه ودا تلگرافه که ی نیشاندان. تلگرافه که  له  پاوالوه ھاتبوو. تیایدا نوسرابوو که  
ئامۆس  له  تاقیکردنه وه کانی سه رکه وتووه .

پرچیشی  و  لھات  ئه سمه رتر  که    ١٩٣٠ سای  نه نابووه   پی  بنگۆریۆن  ھشتا 
ھه ده وه ری. ھه رچه نده  ھشتا ھه ر گه نج بوو به م داوی زیونی له سه ردا لپه یدابوون. 
که   په رۆشیه ی  ئه و   .بووب نائارامه که   بارودۆخه   ده رھاوشته ی  ئه وه ش   ره نگب
چاوه ڕوانییه   ده بــووه وه .  سارد  بوو  خه ریک  کۆتاھات   پ دوھه می  جیھانیی  جه نگی 

گه وره کان به ڕه وی خۆیاندا نه ڕۆیشتن.
سر ھربیرت سامۆئیل که  زۆر ھیوای له سه ر بنیاتنرابوو، ده سته یه کی راوژکاری  
بۆ یارمه تیدانی له  به ڕوه بردنی وت پکھنا. له نو ئه و حه ڤده  ئه ندامه ی ده سته که یدا 

ته نھا سیانیان  جوله که  بوون. ھه مو ئه وانی دیکه  عه ڕه ب بوون.
ئه وه   که ی  ده پرسی؛ «ئاخر  خۆیان  له   ته لئه بیب  له   باوره یه وه   له و  خه ک  ئیدی 

شوازی ئاماده کردمانه  بۆ به ده ستھنانی سه ربه خۆیی».
«تۆبیی به ڕاست ئه وه  جوله که  ب؟»

«ئا بۆچی ئه و نه یاریمان له گه دا ده کا؟»
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«ئایا بۆچی  ھیچ مشوری مادده ی شه شه م ناخوا؟»
مادده ی شه شه م نه خشه ڕگای به ریتانیا بۆ په ره پدانی ته وژمی کۆچکرنی جوه کان 
و گه ڕانه وه یان بۆ فه  له ستین دیارده کا، که چی ھه ر جوله که یه ک بیه و ێ له  خاکی وتی 
به نپدراو نیشته ج بب، پویسته  بوانامه یه کی پبدرێ، له نده نیش ئاماده  نیه  ھیچ 

بوانامه ی دیکه  بداته  جوله کان.
زۆریان  سر ھربرتیان به  به رپرسی دۆزه که  ده زانی.

«ئه و بیرۆکه یه ی که  جوک له  خۆمان ب و ئاواشمان به سه ربن!» تاڵ بوو.
به ریتانیا،  کۆلۆنه کانی  کاروباری  وه زیری  الی  چووه   ته شریفاتیانه   که   وایزمه ن 

وه مکی ره قی وه رگرته وه :
که سی  جی  پبووه .  لواولو  وته که   بجویته وه .  فه له ستیندا  له   ناتوانی  «تۆ 
دیکه  نابته وه . ئایا  که کی ھیچی پوه ماوه   داوای مۆه تنامه ی زیاترم بۆ کۆچبه ران 

لبکه ی؟»
وه زیری  به رسڤی  تا  بوه ستایه   دیکه   ره به قی  سای   حه ڤده   وایزمه ن  ده بووایه  

کاروباری کۆلۆنه کان بداته وه ، کات گوتی:
سه ر  نوکانی  پیشه سازییه   دامــه زراوه   چووین،  و  ھاتین  ئمه   چۆن  «ته ماشاکا 

خاکمان بژمره  ئه وسا لمان پرسه  ئاخۆ  وته که تان ھه ژاره یان نا ».
بوو،  له  ھه ووته قه لالدا  گــه وره   به ریتانیای  ــه ،  ١٩٢٩ی سای  تازه   ھه نوکه   به م 
یان  بنگۆریۆن  وایزمه ن،  گه ر  رازیبکا.  جوه کان  سه ر  گوشارخستنه   به   عه ڕه به کان 
ھه ر یه ککی دیکه  ده نگی ناڕه زایی ھه بیبا، یه کسه ر به ریتانییه کان كۆمۆسیۆنكیان 
لکۆینه وه کانی  کۆمسیۆنه که ش  ده کرد.  ناوینیان  رۆژھه تی  ره وانه ی  و  پکده ھنا 
خۆی ده کردن ، گوی له  گه واھیه کان  ده گرت و راپۆرتی خۆی ده نوسی و به رزی 
جیاتی  له   بنگۆریۆن  ڤیه ننا   له   زایۆنیسته کاندا  داھاتوی  کۆنگره ی  له    ــرده وه .  ده ک
به رپرسانی جوانی فه له ستین قسه یکرد. به  کراسکی وه رزشوانان، چه ناگه ی بزوانه  
 ده برده  پش و له  به رامبه ر دووسه د نونه ردا تاترین دوانی له  ژیانیادا دا. له  سه ره تای 

دوانه که یدا ھیشی کرده  سه ر سر ھربه رت.
«کات ئه و ھات، ئمه  به ڕزه وه  سه یرمانکرد. به م ئایا ئه و چی بۆ ئمه  کرد؟ ئه و 
حاجی ئه مین ئه لحوسه ینی Haj Amin El Husseini (یه ک له  سه رکرده  عه ڕه به  

غه یره  جوه کان)ی بۆ ئمه  وه ک موفتی ئۆرشه لیم قیتکرده وه !»
ئه وسا به  توڕه ییه وه  دابه زییه  سه ر ئینگلیزه کان.

سه رۆکی کۆنگره که  ده بوایه  زوزو چه  کوچه که ی بکوت. نیرده کان به  شه ژانه وه  
له سه ر کورسییه کان ئاوڕیان بۆ ئه مال و ئه وال ده دایه وه .

چوارالی   له ھه ر  بــوون.  بده سه تی  و  بئومدی  گــرژی  سانکی  سانه   ئه و 
بنگۆریۆن ھه ر ناڕه وایانه  به رامبه ر گه له که ی ده جونه وه . کارمه نده کانی به ڕوبه رایه تی 
ئینگلیزه کان له  فه له ستیندا چه کدار بوون. ھه ر ھه مویان بجگه  له  کارمه نده  جوه کان 
چه که که ی  ده بوایه   بوو،  جو  ئینگلیزییه كه ش  گشتیه   داواکاره   ته نانه ت  چه کداربوون. 

خۆی دابنابایه .
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بارودۆخی کرکارانیش خراپ ده بوو. له  ته لئه بیبدا کارگه کان وه ک قارچکی دوای 
رژنه  باران ھه ده که ندران.

وایه   که م  جوله که ییه دا  شاره   ئه و  دیواره کانی  له نو  رایگه یاند؛ «به م  بنگۆریۆن 
کاری  له الیه ن ده ستی  کاره کان  ھه مو    .ب جوله کان  گۆرانی  قسه  و  له   گوی  مرۆ 

عه ڕه بانه وه  ده کرێ».
کشتیارانی  پتاخ تیکڤاھیش  نه خشه یه کیان داڕشتبوو  که  چۆن کرکاری ھه رزان 

له  میسره وه  بھنن.
ھرزلی  نــاوی  ده بوایه   دروستکرا،  نوسه ران  بۆ  باه خانه یه ک  ئۆرشه لیمدا  له  

ھه بگرتبایه ، به م ھیچ کرکاری جو ئیشی تدانه ده کرد.
دو  سه رگه رمه کان  عاڕه به   پھات.  کۆتایی  خوناویانه   راوه دونانکی  به   ساه که  
تکیانده دا.  کرد،  تانوبرۆیان  ئۆرشه لیمدا  له نو  ده ســوڕانــه وه ،  جه لالدانه   سعاتان 
لکۆینه وه یه کی  کات  به سه رچوونی  دوای  دروستکرا،  کۆمسیۆنک  له نده نیش  له  
ئه نجامدا. چه ند مانگک دواتر راپۆرته که یان ده رچوو به وه ی به  پله ی یه که م موفتییان 
به  به رپرسیاری روداوه که  دانابوو. له  به رامبه ردا حکومه تی به ریتانی کتبکی دیکه ی 
سپی ده رکرد، به ھۆیه وه  زیاتر کۆچی جوه کانی سنوردارکرد و ئه وه شی ئاسته نگکرد 
که   ئه وه بوو  بوو،  تاڵ  زۆر  بنگۆریۆنه وه   به الی  ئه وه ی  بکن.  زه وی  جوه کان  که   
ھه مو ئه و کارانه  حکومه تی کرکارانی به ریتانیا ده یکردن. سه رۆک وه زیران رامزی 
جوله که دا  پرسی  له گه ڵ  ھه وادارتی  گوایه   رایده گه یاند  ھه میشه   که   بوو  ماکدۆنالد 

ھه یه .  بنگۆریۆن نه  له بیری کرد و نه لشیبوری.
بارودۆخ  ئاوڕوپادا  له   ده ستیپکرد:  کوشتارگه کان  زنجیره   سه ر ده می  ھه نوکه  
تاده ھات خراپتر بوو، له  فه له ستیندا عه ڕه به کان په الماریانده دا، کۆمسیۆن ده ھاتن و 

ده چوون، کتبی سپی تازه  ده رده چوون و له  دوایشدا شه ڕ.
فه له ستیندا  له   کۆرپه که یان  جاره یان  ئه م  بوو.  دووگیان  سھه م  جاری  بۆ  پاوال 
له دایکبوو، کچکیان بوو، ناوی رنا Renna (کامه رانی)یان لنا. ئاخروئۆخریه که ی 

بنگۆریۆن  منداکی سابرایی په یدا بوو.
له و سانه دا بنگۆریۆن زۆر ده رده چوو، گه شتی زۆر، کۆنفرانس و کۆبوونه وه ی 

ساز ده دان. بجگه  له وه ی سه رۆکی سه ندیکای پیشه یی بوو سیاسه توانیش بوو.
وایزمه ن  و  ژابۆتنسکی  سه ره کییه کان  رۆــه   داھاتودا  زایۆنیزمی  کۆنگره ی  له  

گایان.
به   زمانی   نۆ  تا  ھه شت  ئه و  بوو.  کارامه   دوانده رکی  ئه مجاره یان  ژابۆتنسکی 
ته واوی ده زانین و له الیه ن بژمار له  گه نجه  فه له ستینی و  پۆلۆنیایی پشتگیری ده کرا. 
ئه و  یه که میش  پله ی  به   ھونه رمه نده ،  و  زانا  شاعیر،  پیاوه  ئه م  رزی  زۆر  ئــه وان 
تکۆشه ره  زایۆنستیه یان ده گرت. پیاوانی وه ک ماکیسم گۆرکMaxim Gorki  و 
لیۆ تۆلستۆی Leo Tolstoiش ده ربینه کانی ژابۆتینسکیان به  باشی ھه ده سه نگاند.

ئه و و وایزمه ن به  یه کدی ده وران. له و کۆنگره یه دا ژابۆتینسکی  یه کک له  دوانه  
گاویه کانی خۆی دا؛ ئه و داوای پکھنانی ده وه تکی جوله کانی له  ھه ر دوو دیوه کانی 
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ئوردن ده کرد، که  ئه وه نده   به  قه د فه له ستینی درین گه وره بوو. کاتکیش  له  دوانه که ی 
بووه وه  وایزمه ن به  پکه نینه وه  گوتی:

«دیواره کانی یه ریخۆ Jericho له به ر ژاوه ژاوی دیواری سکا و ده نگی ده ھۆه کان 
روخا. من ھه رگیز گوم له  دیوارکی به و شوه  دانراوه  نه بووه ».

رۆژک دواتر وایزمه ن به  سه رۆکی رخراوی زایۆنیزمی ھه نه بژردرایه وه . ئیدی 
کشایه وه .

ماپای  ناوی  به   کرکارانی  نوی  بزوتنه وه ی  سه رکردایه تی  جه وی  بنگۆریۆن 
mapai گرته ده ست. الیه نگرانی ژابۆتینسکی خۆیان به  ریڤیژیۆنیست (نۆژه نکه ره وه ) 
داده نا. ئه وه  ملمالنیه کی نوان چه پ و راسته کان بوو، ده قانه  له گه ڵ یه کدا جونه وه  
تا کار گه یشته  سه ر لکه وتنه وه ی یه که مین کرده ی کوشتنی سیاسیانه  له  فه له ستیندا.

نازییه کان  ھاتنه سه ر ته ختی ده سه ت و مرۆ له  رۆژنامه کانه وه  شوه  ناقۆیه که ی 
له   ھاتو  گه ر  جاڕیدا  ھیتله ر  رۆژگـــاره دا  له و  ده خونده وه .  سامتیان  دژی  کینه ی 
 .نن، ئه وا ھیچیان به سه ر ناھبیمان و ئاوڕوپا به جماوه یه کی کورتدا جوه کان ئا
حایم ئارلۆسرۆف Chaim Arlosoroff سه رۆکی به شی سیاسیی ئاژانسی جوان، 
نردرایه  به رلین تا له وه  بکۆیته وه  به کو ژیانی نیو ملیۆن جوله که ی ئامان رزگار بکا. 

ھه فته یه ک دواتر به  ڕاپۆرتک گه ڕایه وه .
له  ئواره یه کی خۆشی ھاویندا حایم ئارسۆلۆف له گه ڵ ژنه که یدا له  لواری زێ له  
ته لئه بیب پیاسه یان ده کرد. نه ناسراوکی گه یشت و داوای ئاگری لکرد. ئارلۆسۆرۆف 
گیرفانه كانی خۆی گه ڕا. ھه ر ھنده  بوو ده نگی گولله  ھات. ئارلۆسۆرۆف جه سته یه کی 

بگیان که و ته  سه ر زه وی. بکوژه که ش له به رچاوان ونبوو.
ئابراھام ستاڤسکی Abraham Stavsky الوکی ریڤۆژیۆنیست له سه ر کوشتنه که  
کوشتنه که ی  تاوانی  ستاڤسکی  وایه   که  بوای  رایگه یاند  به  ئاشکرا  بنگۆریۆن  گیرا. 

کردووه .
له  ھه مو فه له ستیندا بابه ته که   ببووه  بنشته  خۆشه ی بن ددانان.

پشان زایۆنیسته کان ته نھا ده مه قایان به  قسه  بوو. به م به و تاکتیکه  نویه  مرۆ 
ده ژین   به نپدراودا  خاکی  سه ر  له   ئه وجوانه ی  پویسته   ئایا  سه میه وه .  له ناخه وه  
یه کدی بکوژن، له کاتکدا کۆڕه وه  ھه ر مه زنه که ی رۆژگار له  ئاوڕوپا له ده ستپکدایه ؟

له کۆتاییدا ستاڤسکی به ردرا، به م پانزه  ساڵ دواتر له وشونه ی ئارلۆسۆرۆفی 
لکوژرا ، کوژرایه وه .

بنگۆریۆنی  و  ریڤۆشیۆنیست  شاعیری  ژابۆتینسکی  که   رویــدا  له کاتکدا  ئــه وه  
بزوتنه وه ی سه ندیکای سۆشیالیسته کان  ھه ردوکیان ھه په ی ده سه تگرتنه ده ستیان 
نونه رانی  ده نگی   ٣٢٠ له    بنگۆریۆن  که   به ده رکه وت  ده نگدانکدا  ئاکامی  له   بوو. 
کۆنگره که دا زۆرینه ی به ده ستھناوه . بنگۆریۆنی کورته بنه  له سه ر کورسی سه رۆکایه تی 

دانیشت.
رۆژه   پنج  گه ڕانکی  بۆ  ئۆرشه لیم  له   ژن   س و  پیاو   س ١٩٣٥دا  به ھاری  له  
ده رکه وتن. یه ککیان ئیالھو ئپستاین Eliahu Epstein بوو. ده  ساڵ بوو له  ڕوسیاوه  
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ھاتبوو، ھه روه ک بنگۆریۆنیش بانگه شه ی بۆ ده کرد سه ره تا له  کیبۆتک له  زۆنگاوکدا 
کاریکرد. ئه و خه ریک بوو به  مه الریاوه  بمرێ و ھه نوکه ش کرکارکه  له  حه یفا که  
ده که وته  سه رسنوری که ناری رۆژھه تی ئوردن و عه ڕه بستانی سعودییه  و کرکاری 
دروستکردی فۆکه خانه یه که  بۆ R.A.F. ئپستاین براده ری له نو ره وه نده کاند (بدون 
Bedoein) دا ھه بوون و گه شته که شیان به ره و الی باکوری ده ریای سوره وه  بوو، 
له و شونه ی خۆرھه تی ئوردندا گوندکی راوه ماسی به ناوی ئه قه به Akabaی لیه ، 
له به رامبه ریشی به دیوی فه له ستیندا شونک ھه یه  له  سه رنه خشه دا به ئومره شاش 
ئه ویش  لن،  سه ره تایی  کۆیتی  ته نھا  بــه م  ھاتووه ،  Umm-Rashrash  نــاوی 
دی  ئپستاین  ده ڤه ره دا  له و  ده گه ڕا.  کانزاکاندا  که  به دوای  ئینگلیزبوو  پیاوکی  ھی 
گه لۆ  بۆھات  خه یاکی  بوو.  یارمه تیده ری  زانینیه که ی   عه ڕه بی  لده دا،  بیابان  بۆ 
بۆ  گه شته که ی  ئه و  به سه ردێ.  چی  ئومره شاش  دامــه زرا  جوله کان  ده وه تی  گه ر 
ژنه که ی و براده ره کانی (بنگۆرین و ھاوسه ره که ی له گه ڵ کاتزنسلۆن و خانمه که ی) 

پشنیازکردبوو تا ئه و ناوچه  بیابانه یان پنیشانبدا.
به   له ووه   ئــوردن،  عه مانی  شــاری  چوونه   ئۆرشه لیمه وه   له   به  ســواری  ئــه وان 
که ناری ئوردنه وه   له سه ر ده ریای مردوودا  به ره و ئوم ره شاش  چوون. ئه وه ش 

ھه گه ڕانه وه ی ره وی موسا بوو.
شونی  بگه نه   پاس  جه ژنی  ئواره ی  پش  تا  ده رچــوون  خۆیدا  کاتی  له   ئــه وان 
مه به ست؛ ده یانه ویست  نه رتیتئاسا  جه ژنی سایده ر  Seider له و شونه دا بگن که 

 له  دیرۆکی  گه لی کۆنی جوله کاندا رۆکی کارای گاوه .
ئه وانی دیکه  ھه رگیز نه ھاتبوونه  ئه و ناوچه یه  که  ربه ره که یان ده یگان. بگومان 

لره دا پاشماوه ی شونه واری خه کی که ڤنار نه مابوو.
ئپستاین ھاواری کرد «به م ته ماشای به نده ره که  بکه ن».

ھه مویان  له  سۆنگه ی دیرۆکی بایبلدا  ھه ستیان به  مای خۆیان ده کرد و پویستیان 
به وه  نه بوو یه کیان شت به  بیر ئه وی دیکه دا بھنته وه  به وه ی ئاخۆ ئوم ڕه شاش له  
سالۆمۆ  ئالره دا  بووه .   Selath سالت  ناوی  سالۆمۆ Salomoدا  شا  سه رده می 
کایان  کۆن  ئیسائیلی  جوه کانی  ته نگه وه   له و  دروستکرد.  که شتیگه لکی  (سلمان) 
له   ده کرایه وه .  لوس  پاکو  مس  ئه وکاتدا  له  کانه کانی  ده گواستنه وه .   ھه موالیه ک  بۆ 
پش   Saba سه به ء  شاژنی   که   ھاتووه   Estherدا  ئه ستر  تابلۆنامه ی  دوھه مین 
ئه وه ی سه ردانی سالۆمۆ بکا که شتی پ کای به نرخ، به ردی مه ڕمه ڕ و شه شسه د 
کوڕ و کچ که  له  ھه مان سات و رۆژ و سادا له  دایکببوون ھه موشیان یه ک به رگی 

ره نگی شاھانه یان پۆشیبوو  ره وانه ی الی سالۆمۆی کردبوون.
ئاسایی  بۆرکی  ھه ر  ره نگیان  ببوون.  کارانگاز  ئیالته وه   لمی  ره نگینی  به   ئه وان 
نه بوو که  له  ھه مو شونکدا ده بینرا، به کو شین، سورباو بنه وشه ییه کی ناسک بوو.

له و کاته ی ھه ندکیان سه رقای یاده وه ی ئیسائیلی کۆنینه  بوون، ئه و پیاوه ی که  
ئه وه ی  وه ک  چاوه کانی   ئه و  به نده ره که .  ده یوانییه   ببوو،ھه ر  بۆز  و  ته نک  پرچی  

خه ونک ببین، نیوه  نوقاندن.
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مانگک دواتر بنگۆریۆن له  نامه یه کیدا بۆ دادوه ر براندایس Brandeisی سه رۆکی 
ده سته ی بای دادوه ری ئامریکا پشبینیکرد، زۆر نابا  ده وه تی جوان داده مه زرێ و 
ئیالتیش چ له  رویی ئابورییه وه  چ له  روی سیاسییه وه  ئه و رۆه  گرنگه  ده گی که  

کاتی خۆی له  رۆژگاری بایبلدا گاویه .
ئاژانسی  که مک دوای گه شته گه ڕانه که یان  بۆ ئیالت، بنگۆریۆن بووه  سه رۆکی 
جوله کان، ئه وه ش له  راستی و به کرده وه  واتای ئه وه ی ده گه یاند که  بۆته  سه رۆک 

وه زیران به م سه رۆک وه زیرانی سایه ، حکومه تی وتک که  ھشتا بوونی نییه .
 Musa ئاالمی موسا  عه ڕه باندا  له  ناو  بنگۆریۆن  براده رانی  باشترین  له   یه کک 
Alami بوو. موسا پیاوکی شارستانی پشکه وتوو، له  ئاوڕوپا خوندنی ته واوکردبوو. 
موسا که  پشتر جگری داواکاری گشتی فه له ستین بوو خزمی موفتیش بوو. ئه و له  
ئۆرشه لیمدا  ده ژیا. له  به ھاری ١٩٣٦دا بنگۆریۆن له گه یدا که وته  دانوستان به و ھیوایه ی 

بگه نه  رکه وتنک ھه ردوالیان عه ڕه ب و جوله که  ده وه تی خۆیان دابمه زرنن.
بۆ ھه ردوالیان، نه خاسمه  بۆ موسا کاره که  له  سه رچی به دور نه بوو. چونکه  ھه مو 
عه ڕه بک که  گومانی ئه وه ی لکرابا له گه ڵ جوله کاندا له  گفتوگۆدایه ، ترسی ئه وه ی 

له سه ر بوو له ناو نونیشه وه  رابکشرێ و ھه ر له  ڕی خه کی خۆیه وه  بکوژرێ.
کۆده بوونه وه ،  جار  دوھه مین  بۆ  ئاالمی  موسا  و  بنگۆریۆن  کاته ی  له و  دروست 
به قه د  ئه وکات  ته قیه وه .  یافاوه   له   سه ره تا  ده ستیپکرد.   ١٩٣٦ عه ڕه به کانی  ئاژاوه ی 
زده تر  کوژراوه کان  ژماره ی  به رۆژ  رۆژ  بوون.  بریندار  عه ڕه ب  جوله که و  له   یه ک 
ده بوون. عه ڕه به کان مانیانگرت. ھه ر که مک دوای ئه وه  له  سه رتاسه ری فه له ستیندا 

به  کرده وه  ھاتوچۆ راوه ستا.
حکومه تی به ریتانیا سه ربازی زیاتری له  میسره وه  ناردن. له  ماتاشه وه   ھزی 
زیاتری ره وانه ی ئه وکرد. پاشان له شکرکی ته واو له  ئینگستانه وه  نارد. له  کۆتاییشدا 

ھه روه ک جاران کۆمسیۆنکی بۆ لکۆینه وه  پکھنا.
له ده ست  ددانــبــه خــۆداگــرتــنــی  جــــه وی  کــه   کــردبــا  ھه ستی  بنگۆریۆن  کــه   ھــه ر 
ده رده چ، به سه ر شاخی سکۆپوس Scopus که  زانکۆی عیبری له سه ر دروستکرا، 
سه رده که وت، ئه وسا تاھور ده بووه وه  به  قوی سه ری به سه ر کتبه که دا (مه به ست 

کتبه  پرۆزه که یانه -وه رگ-) ده گرت.
ئه و ده سته  ئینگلیزیه  بۆ لکۆینه وه  له  ھۆکاری ئاژاوه ی عه ڕه به کان ھاتنه  فه له ستین 
ناوی ده سته  ی پیل Peel ھه ر به ناوی سه رۆکه که یان لۆرد پیل بوو. ئه و راپۆرته ی 
لکدایه وه،   وشه به وشه ی  بنگۆریۆن  روپه ڕ.  چوارسه د  له   بریتیبوو  کرد  پشکه شیان 
پاشان خۆی گه یانده  له نده ن که  به چه ندان رۆژ له سه ر سه کۆی دواندانی ئه نجومه نی 

نونه ران و لۆرده کانی به رتیانیادا خه ریکی گفتوگۆ و مشتوم بوو.
دواتر که  لیان پرسی  ره فتاری ئینگلیزه کانت له  گفتوگۆکاندا چۆن بینی؟ وه می 

دانه وه : «پموابوو من له  کۆنگره یه کی زایۆنییانه  دام!»
ئایا ئه و چی له  گواگرتنی  ئه و وتوژانه  فربوو؟

بیانگۆڕی  ناتوانی   به م  بکه ی،  ئینگلیزه کاندا  له گه ڵ  شت  گه لک   ده توان «تۆ 
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نابین، ئه و  و بیانکه یه  غه یره  ئینگلیز. پیاوی ئینگلیز کشه کان له  چاوی جوله که وه  
به دکی جوله کانه  ھه ست ناکا و به گه وبه ندی جوله کانه شی به مشکدا نایه ت».

له  راپۆرته که ی کۆمسیۆنی پیلدا جه خت له سه ر پشنیازی دابه شکردنی وت بۆ 
دوو ده وه تی عه ڕه ب و جوله که  کرا. جیاوازی ئه و نه خشه یه  له گه ڵ نه خشه ی نه ته وه  
نه زاره ت  ئۆرشه لیم،  پیل  لۆرد  کۆمسیۆنی  که   بوو  ئه وه   دواییدا  یه کگرتووه کانی 
Nazaret، بتله ھیم Bethlahem، حه یفا Haifaw و ڕه وی ئۆرشه لیم تا سه ر 
زێ به  ده ستی ئینگلیزه کانه وه  بمن؛ باقیه که شی رژه ی ٧٥٪ بۆ عه ڕه به کان و ٢٥٪ 
ده ریاوه   به  لواری  گالیلیاوه   له   بوو  باریک  ھکی  ئه وه ش  ب؛  جوله کان  بۆ  یش 

بوو.
ئامانی  ده رگاکانی  ھیتله ر  بــوو.  ته قینه وه دا  ئانوساتی  له   جه نگ  ئــاوڕوپــادا  له  
١٩٣٧دا  ھاوینی  له   به م  بوون.  باده ست  ئیسپانیا  له   فاشیزم  و  فانکۆ  کۆمدان. 
سه رکرده  جوه کان له  کۆنگرسی زایۆنییانه ی خۆیاندا ھه ر باسوخواسی دابه شکردنی 

فه له ستینیان تاوتوێ ده کرد.
له و سانه دا بۆ یه که مین جار بنگۆریۆن و کاتزنسلۆن که  براده ری یه کدیبوون، 
به  ئاشکرا به یه کھه شاخان. سه رنوسه ری رۆژنامه ی کرکاران دژی دابه شکردن بوو. 
سیلڤه ر  ھیله ل  ئابا  و   Stephan Wise وایز  ستفان  ئامریکایی  ناسراوی  رابی 
Abba Hillel Silverه وه   ھه مان ھه وستیان ھه بوو. ھه مو نونه ره  ئامریکاییه کان 
که  له   مایر)یش  گۆلدا  بووه   (دواتر   Golda Myrson میرسۆن گۆلدا  بوون،  دژی 
کاتکی سه ختدا له الیه ن بنگۆریۆنه وه  به  وه زیری کاروباری ده ره وه  ھه بژردرا ھه ر 

دژ بوو.
ئه وان وتاری زۆر زیره کانه یان دا.

کاتزنسلۆن گوتی: «بۆ یه کدانه واندن  پویسته  ھه ب، به م له  کاتکدا ده ستبه رداری 
شتک ده ب که  توانستی په ره پدانی شتی دیکه  وه ربگری».

له  کۆتاییدا ئه و پیاوه ی که  سه ری سپی راست راگرتبوو وه ک ئه وه ی که  ته واو 
دینامیکایه   ھزی  بیچمیدا   ھه مو  له   دوان.  سه کۆی  سه ر  چوه    ،بووب بارگاوی 

به ده رده که وت.
خۆماندا  حکومه ته که ی  له   لبکاته وه   بیری  مرۆ  که   ماندات  حکومه تی  «باشترین 

.«نقوم ناب
ھه ر سه ری ره زامه ندبوون بوو ده له قا. قسه کانی ره تنه ده کرانه وه .

که   نه ده خایاند  زۆریشی  نه بوو  زه حمه ت  گوتی  ئه و  وه ک  کــردن.  پشبنی  ئه و 
ده وه تی نوی جوله کان له ماوه ی سه ره تای ده  سای خۆیدا ملیۆن و نیوک کۆچبه ر 
له خۆ بگرێ. (ئه وه ش پشبینییه که ی خراپ نه بوو. چونکه  له  ده سای یه که می ده وه تی 

جودا نزیکه ی یه ک ملیۆن کۆچبه ر ھاتنه  ئیسائیل.)
«ئه وه  سای پیاوانه ، که  دووھه زار ساه  چاوه ڕ ده که ین».

له  کۆتاییدا ئه نجامه که ی که  بۆ ھه ردوو ال مایه ی په ژراندن بوو، وه رگیرا، به م 
بیاری یه کالکه ره وه ی لنه درا. سه رکرده کانی کۆنگره  راسپردران ورده کاری زیاتری 
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نه خشه که  له  ئینگلیزه کان بپرسن.
بنگۆریۆن ھه رکه  منداڵ بوو خه ونی به  ده وه تی جوله کانه وه  ده بینی، ئه و سایش 

له  کۆنگره که دا گوتی:
«بۆیه که مجاره  رایده گه یه نم که  ئاماده م له  به ڕوبه رایه تی بزوتنه وه ی زایۆنیستدا 
له   ئه وه ش  ده ستپبکه ین.  جوله کان  ده وه تی  دامه زراندنی  ھه مه تی  تاکو  به شداربم 

.«ستاوه  ھه مو ئامانجی ژیانم ده بئ
Goliath کی وه ک گۆلیاتیه ک له گه ڵ که لله شه قداودی نوێ ده ستی به  ملمالن

دا کرد.
کرابوو)  خۆیانه وه    کۆمسیۆنکی  پشنیازه که ش  له الیه ن  (ھه رچه نده   ئینگلیزه کان 

روبه رووی پۆژه که  وه ستانه وه .
عاڕه به کان ده بوونه  ترسناکترین دوژمنیان.

سه رکرده کانی بزوتنه وه ی زایۆنیزمی له  ئامریکادا  دژی پرۆژه که  تده کۆشان.
ژابۆتینسکی و رڤیژیۆنه کانیشی ھه ر دژبوون. پیاوه  ھاوپه یمانه کانی،راوژکاره کانی 

ھاوپارته کانی پیان وابوو بیاره که ی ناڕاست بوو.
برل کاتزنسلۆن ئه و پیاوه ی که  ھه میشه  بنگۆریۆن راوژی پده کرد، له  به رامبه ری 
ھشتا  زۆرانبازییه که   ساڵ.  په نجا  گه یشتبووه   ته مه نی  بنگۆریۆن  بــووه وه .  وه ستا 
ده بوایه  ده  سای دیکه ی بخایاندبا تا نه خشه یه کی  باشتر ده رکرابا. ئه وه ش سه ره تای 
ئه و خه باته  بوو که  جوه کان وه ک ھه ر نه ته وه یه کی دیکه  ده یانه ویست له سه ر خاکی 
خۆیاندا بژین، ئه و شونه ی بناغه ی سه ده  دورودرژکانی شارستانیانی کۆنیان بوو.
بنگۆریۆن له  ١٩٣٧دا له  جاران زیاتر ھشتا ھه ر پیاوک بوو، ته واو ئایدیالست.
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وت؛  به سه ر    به بوونه ته    ،ده بــ ساڵ  دوو  خونمژه کان  و  تانکار  عه ڕه به  
 .دی کۆتاییھاتنی کرده  کاولکاریه کانیان له  ئاسۆدا دیاربئوم شناچپ

س ودوو   ب به رده ستیان  بکه وته   جوک  ھه ر  و  دن و ده چن  چه کدار  ده سته ی 
ده یکوژن. به سه ر شه مه نده فه ره کان داده ده ن، رگای نشینگه  جوه کان ئاسته نگ ده که ن. 
دن،  عراقه وه   له   نه وته کانی  بۆڕییه   ده قرتنن.  ستونه کانیانه وه   له   ته له فون  وایه ری 
خاپور ده که ن. ئاگر له  دارستانه کان به رده ده ن.  داره  به به ره کان له  بنه وه  ده بنه وه . 
ته ه زگه (که مین)  بۆ ربواران داده نن و له پ به  سه ریان داده ده ن و ته قه  له  کاروانه کان 

ده که ن.
ئه وه ش نھنییه کی  نو جه ماوه ر بوو که  عه ڕه به  فه له ستینییه کان پاره  و چه کیان 

له  ده وه ته  عه ڕه بییه  دراوسکانه وه  بۆدێ. 
بۆ دانیشتووانی فه له ستین ئه و رۆژانه  زۆر ئاۆز بوون شه وه کانیشی ھی رازان 
نه بوون. پاوال بنگۆریۆنیش یه ک بوو له و ھه زاران که سه ی که  شه وان ناوی خۆیان 

له  لیستی ئشکگراندا تۆمار کردبوو.
«ھه مو شه وک که  منداه کانم بردنه  سه رجگا و خه واندمن، نۆره ی ئشگریه که م 
ده گه ڕمه وه   ھه بستن،  له خه و  زارۆکه کانم  ئه وه ی  پش  به یانیشدا  کازیوه ی  له   دێ. 

ماه وه  ».
زۆریشی  کشا.  نه مسا  بــه ره و  ھیتله ر  رایانگه یاند   رۆژنامه کان  ھه وای  رۆژــک 
پنه چوو ته لگرافک له  به ڕلینه وه  ھات، نازییه کان بۆ ھه مو کارکی ناشیاو و قزه ون 
له سه رپین. له به ر ئه وه ی گه نجکی جوله که  له  پاریس ته قه ی له  دیپلۆماتکی ئامان 
کردبوو، ھاینریش ھیمله ر Heinrich Himmler فه رمانی به  ئس ئس SSه کانی 
خۆیدابوو، ده ستبکه نه وه . به  سه دان سیناگۆک و ماه  جوله که یان سوتاندن. له  وتی 
له   زیاتر  گیران.  دیکه    جوله که ی  ھه زار  بیست  ڤیه نناش  له   و  ھه زار  بیست  ئاماندا 
حه فتاھه زار دوکانی جوله کان تانکران. زۆر جوله که  کوژران و نه خۆشخانه کانیش 
له  قوربانییه کانیان ته ژیبوون. دوو رۆژ دواتر کۆمیته یه ک به  سه رپه رشتی ھرمان 
ھه زار  دووســه د  به   جوله که ی  جڤاکی   و  پکھات   Hermann Hoering گورینگ
دۆالر سزا دا. له  ئستاوه  ده بوایه  ھه مو جوه کان ئه ستره ی زه ردی داود بپۆشن. له 

 ئستاوه  ده بوایه  ھه مو جوه کان ... 

به شی
(٦)
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ناگه ھان  مه رگی  که   جوله که ی  ھه زار  سه د  ئه و  ئه وه ی   نیازی   به   بنگۆریۆن   
چاوه ڕی ده کردن رزگاریان بکا و بیانگوازته وه  فه له ستین په نای برده  به ر وه زیری 
کاروباری کۆلۆنه کانی به ریتانی. وه زاره ت  ھه ر یه کسه ر گوتی «ناب». ئیدی ھه ر 

سه د ھه زار که سه که  بۆ به ختی ره شی خۆیان به جھشتران.
بنگۆریۆن داوای مۆه تنامه ی کۆچکردنی بۆ بیست ھه زار مندای پۆلۆنی و ده ھه زار 
گه نجی  به  ڕه چه له ک بالکانی کرد. به م داواکه ی ره تکرایه وه . (بۆئه وه ی بۆ مژوی 
گه نجه ی  ده کرا  ھه زار  سی  ئه و  که   رایگه یاند  راشکاوانه    دواتر  ساک   ،نبسه لم

رزگار بکرن، ھه مویان کوژران.)
جیھانه وه   الیه کی  له ھه مو  په یدابوو.  تاونۆشین  و  په شۆکاویی  جوله کاندا  له نو 
سه رده مک  له ھه مو  جوه کان  ھه بوون.  کوژراو  چوارالوه   له ھه ر  بوو.  پاشاگه ردانی 

زیاتر پویستیان به  سه رکرده یه ک ھه بوو تا ریگه ی ده ربازبوونیان نیشانبدا. 
وایزمه ن ئه و که سه  نه بوو  رۆه که  بگێ.  ھیشتا وایزمه ن ھه ر سوربوو له سه ر 
ئه و ڕایه ی خۆی گوایه  ئینگلیزه کان ھه موکاتیک و له ھه ر بارودۆخیکشدا ب  تاکه  

دۆستیانن.
ژابۆتینسکی چاره سه رکی دۆزیبووه وه . ئه ویش به کارھنانی تیرۆر بوو چ دژی 
ئینگلیز چ دژی عه ڕه به کان. چاو به  چاو و ددان به  ددان. ئه و ناوی له  ھزی ژرزه مینی 
خۆی نا له شکری ئیرگون زاڤی لوومی Irgun Zavi Leumi (رکخراوی سوپای 
چوارده  دوای  ھه وه شاندنه وه ی  تا  دروستبوونییه وه   له  سه ره تای  ھه ر  نه ته وه یی). 
دایه وه . «که سانی  به  تیرۆر  تیرۆری  وه می  له شکره که   جویه وه .  ده قانه     ساڵ، 
البه الو ئاساییمان لده کوژن، ئمه ش که سانی به رچاوتان له ناوده به ین. گه ر ھاتو ئوه  
که سکمان له  سداره  بده ن، ئمه  س که ستان له  دارده ده ین. تا ئه وکاته ی  ئوه  فری 
ھه سوکه وتی جوامرانه  ده بن ئمه  ده ست له   کوشتن، ئه شکه نجه دان و تیرۆرکردنتان 

ھه ناگرین». ئه وانه  بنه ماکانی رکخراوی ژابۆتینسکی بوون.
له و سه رده مه  پ ژان و که سه ره ی دیرۆکی جوله کاندا، له ھه مو الیه ک نه خاسمه  له نو 
الواندا بیرۆکه ی ده ستکردنه وه  بره وی زۆری ھه بوو، به مجۆره  ژابۆتنسکی الیه نگری 
گردراوبوون؛  پیه وه   دنیانه بوونه وه   و   به ئازار  دیکه   ئه وانی  په یداکردبوون.  زۆری 

ئه وان پویستیان به  ده نگکی ئۆقره گرتو ھه بوو تا رزگاریان بکا.
نرکه ی ئه وده نگه  ھوره ش له  ٣ی ئابی ١٩٨٣دا ده رکه وت.

«ئمه  له یه ک کاتدا  له  س به ره وه  ده جه نگین. له نو ریزه کانی خۆماندا  دووبه ره کی 
ھه یه . ناکۆکیمان له گه ڵ عه ڕه به کاندا شوازی توندوتیژی به خۆیه وه  گرتووه . جیاوازی 
بیروبۆچونه کانمان له گه ڵ ئینگلیزه کاندا تادێ قوترده بته وه .» ئه و له  ھه ووته قه لالی 
ئه وه دابوو باره که  له وه ی ھه یه  خاوتر بکاته وه . ئه و ھه ق و ره قانه  جویه وه . به م ھه ر 
ھه ویشی ده دا وه ک ھه مو جارک، دیوی دیکه ی میدالیاکه ش ببین. ھه روه ک  له کاتی 
ته نگانه دا   کاتی  له   ئاواش  ھه په ڕێ،  شه قام  سه ر  نه چۆته   ھه رگیز  خۆشدا  ھه واکی 

ھه رگیز په یامبه رکی به دبه ختی ره شبین نه بوو که  ھیچ ده ره تانک نه دۆزته وه .
«ئه وه ی ئمه  راپه رنکی نه ته وه یی نیه ». ئه و قسه ی به رامبه ر ئه و ئاژاوه زۆره ی 
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عه ڕه ب  «گه لی  بــوو:  ــه ردوام  ب دوانــه کــه ی  له سه ر  کــرد.  فه له ستین  گۆڕه پانی  سه ر 
ھی  ھشتا  توه نه گالوه ؛  عه ڕه بیشی  گه لی  زۆرینه ی  ته نانه ت  نیه ،  ئاژاوه    گردراوی 
ئه وه  نیه  که  به  ھه مو ھزه وه  به ره نگاری ببینه وه . که مینه یه کی بچوک له سه ر مان و 

«.نزه ونیش بن به کارده ھنه مان شه ڕ ده کا، له و شه ڕه شیدا ھه مو ئامرازه کان با ق
دیسان گه ڕایه وه  سه ر مژو.

«بۆ گه لکی وه ک ئمه  که  دو ھه زار ساڵ  پشتر له و خاکه دا ژیاوه ..» 
ئه وه  نمونه ی کاراکته ری خۆی بوو له  دوانه کانیدا په نا بۆ روداوگه لک ببا که  له 
 ئستا رو ده ده ن و تکه وی دونیان بکا. به رده وام به بیر ھاوڕه گه زه کانی ده ھنایه وه  

که  روانینی دیرۆکیانه   زده مافی زۆر گه وره ی گه لی جوله کانه .
ھه نوکه  گه ڕایه وه  سه ر وره .

«ئمه  ده ب له  به رامبه ر عه ڕه بدا ھه رله به ر ئه وه ی عه ڕه بن  خۆمان به که م نه زانین. 
ئمه  نامانه وێ نیشانه  له  عه ڕه بک بگرین که  ھیچ تاوانکی تیرۆریانه ی نه کردووه . 

ئمه  نغرۆبوون له  تاکتیکی تیرۆرستیانه  ره تده که ینه وه .»
ئه م قسه یان ئاراسته ی ژابۆتینسکی بوو.

«خونشتنی بتاوان گوناحه .» 
به م ئه مجاره یان وه ک مۆرالیستکی واقیعبینانه  گوتی:

«به م به  داخه وه  ده نگی ویژدان بیارده ری روداوه کانی جیھان نییه . له کاتکدا بایبل 
فه رمانی کوشتنمان پنادا، که چی که سیش گوی پنادا ته نانه ت جوکی ئۆلداریش.»

به   ناڕه وایی   ناب که  بۆچی  ھنانه وه   ئه وانی  پراگماتیه کانی  به گه وبه نده   بۆیه  
فه له ستینکی  له    .ند خۆیدا  له گه ڵ  پاشاگه ردانی  تیرۆر  بدرته وه .  وه م  ناڕه وایی 
جو  پاشاگه رداندا  وتکی  له   ده بن.  سودمه ند   ل عه ڕه به کانی  ته نھا  پاشاگه رداندا 
ناتوان زه وی بکێ، ناتوان نشینگه کانی بنیاتبن، ناتوان کۆمه کی ئه و جوانه  بکه ی 

که  پویستیان پیه تی. 
ئه مجاره یان بانگی ئازایه تییان کرد.

له و  ھه ر  لده کوژرێ؟  خه کمان  به رۆژ  رۆژ  که   له وه  بترسین  ئمه    ده ب «ئایا 
کاته ی یه که مین جو پش شه ست ساڵ لره  نیشته ج بۆته وه ، کوشتن ھه ر ھه بووه . 

ئایا ئمه  به و ھۆیه وه  راونراین؟»
دسۆزی  ڕــی  له   کوشتن  ره وایــه تــی   به گه وبه ندی  له   بــاس  ــه وه ی  ئ ســه ر  ھاته  

نیشتماندا بکا.
«ئه وه ی له سه ر عه ڕه به کان پو یسته  نه یکه ن، جوش ھه روا ده ب نه یکا. پاساوی 
که یفوخۆشی  بۆ  ھه ر  ئه وان  خۆ   ئ ھه یانه .  عه ڕه به کانیش  نیشتمان،  بۆ  دسۆزی 

خۆیان جوله که  ناکوژن.»
کاتک گه یشه  سه ر باسکردنی ده ره نجام به  خۆشییه وه  گوتی:

دوای  جاره   یه که مین  بۆ  به ده ستھناوه .  چاره نوسازیانه مان  سه رکه وتنی  «ئمه  
گه لی  پاراستنی  پیرۆزیشی  ئه رکی   .ھه ب خــۆی  له شکری  جو  ســاڵ،  ھــه زار  دوو 

جوله که یه .» 
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پنج  به   سوندیان  ئینگلیزه کان  به م  بوو،  نھنی  رکخراوکی  ھاگانا  ھه رچه نده  
ھه زار ئه ندامیان خواردبوو، سه رو تفه نگیشیان دابوون تا نشینگه کانیان پ پاسبکه ن. 
باکورو  له   چاودرییه وه .  ژر  بخاته   ئاسنین  رگه ی  ھه بوو  مافی  جوله که   ھه نوکه  
چ  به   ده ستکه وته  یان  ئه و  رونیكرده وه   بنگۆریۆن  کاتک  سنور...  پبه پی  له  باشور 

ئاسته نگک به رھه مھاتووه ،له  په رۆشیان چاوه  قاوه ییه كانی ده بریسكانه وه  ..
ھه زار ژن و پیاوی جوله که  به  درژایی ٩٠ کیلۆمه تری سنوریان ته لبه ند کردبوو 

تا رێ له  بکوژ و تانکه رانی عه ڕه ب بگرن.
ئینگلیزه کان پیان گوتین «ئه وه  ئه سته مه ».

ئه وێ رۆژێ ئه وێ  ورانه یه ک بوو، به شکی زۆنگاو بوو، گه ر ھاتبا که سک به  
ئیشیان  ئه وانه ی  ئه وه ش  سه رباری  ده بوو.   نغرۆ  ھاوشتبا   شه قاوی  ناشاره زایی 
عه ڕه بییه کان،  ده سته گه ڕۆکه   ده ستی  قوربانی  ده بوونه   ئاسانیش  به   تداده کرد، 

ده یانتوانی به  ئاسانی ئاژاوه  بننه وه .
بنگۆریۆن به خۆی سه ردانی کردبوون. ئه وه ی به چاوی خۆی بینیبووی گایه وه . 
 رانه ی خۆیان بوون، له و کاته شدا سھه زار کوڕ و کیژی جو  خه ریکی کاری جوام

سه د جوله که  ئه ر کی پاسه وانیان له  ئه ستۆدا بوو.  ئه و بیاریدا:
له   گه فی  له ناوبردن،  جوه کانی  داگیرکرد،  نه مسای  زه بروزه نگه وه   به   «ھیتله ر 
 ب ده وــه ت   ب سوپا،   ب بچوکی  گه لکی  ئمه   کرد.  چیکۆسلۆڤاکیاش  و  فه ڕانسا 
شتمان  یه ک  ته نھا   ئمه   جیھان.  دابسینه   ناتوانین  ئمه   ده سه تدارین.  ده نگکی 
ھه یه  که  ھزی لوه  ھه بھنجین؛ ئه ویش ره وشتی پاکی ژیان وکار و به ھای نمونه یی 

فه لسه فه مانه . به  ئازایه تی، لتگه یشتن و ده ستپاکی ده کرێ ئمه  سه ربکه وین.»
ئارامی  به   به یانی  تا  ــان،  ده ژی دودیدا  و  ترسوله ر ز  له   که   جوه کان  شه وه   ئه و 

نوستن. 
ره نگبی بنگۆریۆش ئه و شه وه  ئارام نوستب، چونکه  له سه ر دووڕیان وه ستابوو؛ 
ده شیزانی رگا راسته که ی ده ستنیشانکردووه . زۆر جاران ساته وه ختی وا ئاسته نگ 

دنه  پش که  بیاری گونجاوی یه کالکه ره وه ی بۆ کشه  بنچینه ییه کان داوه .
یه که مین بیاری گرنگی له ژیاندا به جھشتنی پۆلۆنیا و له  ئیسائیل سه نگرانه وه  

بوو.
نشینگه که کان  داکۆکیکردنی  به   ته واوی  بوای  که   بوو  ئه وکاته   بیار  دوھه مین 

په یداکرد.
ھه نوکه ش سھه میانه : بیارک  ھه رچه نده  جوه کان به  تیرۆر ره فتایاریان له گه دا 

ده کرێ، به م پویسته  ئه وان رگای تیرۆر نه گرنه به ر.
په یدابوون.  جیاواز  بــیــروڕای  (قاچاخانه )ش  ناقانونیانه   کۆچی  دۆزی  له سه ر 
سه باره ت به و پرسه ش ئه و و کاتزينسلۆن به یه کھه شاخان. سه رنوسه ر له و بوایه دا 
ڕاستیدا  له   رزگاربکرن.  جوله که کان  پویسته    ب به شه ڕیش   ،ب ھه رچۆنک  بوو 
بنگۆریۆنیش داکۆکی له و دیمانه یه  ده کرد، که  داواکردن له  ئینگلیزه کان بۆ مۆه تپدانی 
کۆچبه ران زیاتر بکرێ، له گه ڵ ئه وه دا یه کی نه ده گرته وه  که  جو به  قاچاخی ئاودیوی 
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وت بکرن.
له و کاته ی ھه دوو سه رکرده که  کشه که یان تاوتوده کرد، بزوتنه وه ی ده ستپکه که کان 
 (به راییه کان - ماڕه کان)ی جوه کانی پۆلۆنیا که شتیه کی گریک (یۆنان)یان به کرگرت 
له   خۆی  رۆی  پشتر    Vellos ڤلۆس  که شتی  سوارکرد.  که سیان  ــه زار  دووھ و 
بازرگانیکردنی پست سپییه  کان گابوو. س سه د جوله که ی پۆلۆنی له م وت بۆ 
 Piraeus تی ئاودیوده کردن، تا له  دواییدا خۆیان گه یانده  به نده ری پریاوسئه و و
ی گریکی. له وێ له سه ر پشتی ڤللۆسیان حه شاردان و چه ند رۆژک دواتر  به  شه و 

له  نزیک ته لئه بیبیان دابه زاندن.
کاتک ڤللۆ به  دووه م باری گه ڕایه وه ، ئه مجاره یان ئینگلیزه کان رکاڕی توندیان 
گرتبووه به ر. بۆ گه ڕان و جاودری فۆکه ی R.A.Fیان به کارھنا. به له مه  گه ڕۆکه کانی 
پۆلیس به  لواری ده ریادا ده ھاتن و ده چوون. کاپتنی که شتیه که  ھیچ ده رفه تی نه دی 
گه ڕایه وه   ناچاری  به   بۆیه   نه بوو،  دابه زاندنیشی  مۆه تی   و   نداببه ز باره که ی  تا 

یۆنان. 
وه ک  ده کــرد،  به نده ری  ئه و  و  به نده ر  ئه م  ڤیللۆس  که شتی  ره بــه ق  ھه فته ی  ده  
که شتیه کی جنۆکه ئاسای لھاتبوو. که شتییه که  ده یتوانی له  به نده ردا له نگه ر بگرێ به م 
بۆ جوه کان نه بوو لیدابه زن. له  کۆتاییدا کۆچبه ره قاچاخه کان ناچارکران بگه ڕنه وه  

پۆلۆنیا و له وێ خستنیانه  نو ئۆردوگایه ک.
ژابۆتینسکی و رکخراوه که ی به  قاچاخ کۆچبه ریان  شتگه لی زۆرتریش قه ومان. 
ئاودیوی وت ده کردن. چه ند باندک ناجوامیرانه  ده رفه ته که یان قۆسته وه  به وه ی له 
 به رامبه ر نرخکی زۆردا ھه رچه نده  به ریتانیاش به ربه ستی زۆری دانابوون، جوه  کان 

بخه نه  ناو تابوته وه  به  که شتی له  وت دایانبه زنن.
کرد.  پاشه کشه ی   خۆی  له  ھه وسته که ی  بنگۆریۆن  رۆژگــار  تپه ڕینی  به  پی 
بوایان  کاتزنسلۆن  به گه وبه نده کانی  خۆ  نه بوو.  ره وشتیانه   دۆزکی  دۆزه   ئه و 
به و نه ھنابوو. ئه و ھه مو ھیوایه کی له ده ستدابوو به وه ی ئینگلیزه کان بنته  رای و 
مۆه تنامه ی کۆچبه رانیان لوه ربگرێ. بۆیه  له  دواییدا ره زامه ند بوو که  کۆمیته یه ک 
مۆساد  به   کۆمیته که   ھــه رزو  دابمه زرێ،  (ناقانونییه کان)  قاچاخه کان  کۆچبه ره   بۆ 
Mossad ناویده رکرد. باره گای سه ره کی کۆمیته که  له  پاریس بوو، نو نه ره کانیشی 
به  وتانی ئاوڕوپادا بوبوونه وه . په نابه ره کان به  شه و ده خرانه  سه ر پشتی که شتی. 
که شتییه کان له  ڕگه ی په یوه ندی رادیۆییه وه  به  باره گای سه ره کی ھاگانا، له  فه له ستیندا 
گردرابوو. ئه وان شونی ئارامیان بۆ ده ستنیشان ده کرد، کوڕو کچی ھاگانا له سه ر 
که نار له  چاوه ری په نابه ره کاندا خۆیان حه شاردابوو، گه ر ھه ر ئاماژه یه کی پزانینی 

 ئینگلیزه کانیان بۆ ھاتبا، ئاگادارینامه یان ده دایه  که شتییه که .
رۆمانه   له نو  ئــه وه ی  وه ک  کــه وت  به  پیاوک  چــاوی  بنگۆریۆن  مــاوه یــه دا  له و 

سه ڕچیه کالندا ھاتب، وابوو.
له  ده بــردرا،  ناو  جودا  لۆرانسی  به   ئه وکات   Orde Wingate وینگیت  ئۆرده  
 .رببه کانی بیابان فبوو زمانی رۆتیدا متوی عه ڕه بان ببوو، حه زی لسه ره تای الو 
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ئه و نه  مامۆستای گرت و نه  رزمانه  کتبکیشی کی، به کو سۆراخی ئست ئندی 
ژورکی  لــه وێ  کــرد.  لده ژیان  عه ڕه بی  زۆر  که    Londen East End له نده نی 
وه ک  و  بیربکاته وه   عه ڕه بان  وه ک  ویستی  ژیا،  له وێ  ھه فته   چه ندان  به   به کرگرت، 

ئه وانیش بدوێ.
ساک دواتر به  پله ی ئه فسه ری ھه واگریی له گه ڵ له شکری به ریتانیدا نردرایه  
ئۆرشه لیم. له وێ  ھه رزو به  پی راژه که  فری ژیانی  کیبۆتنشینی و زمانی عیبریش 

بوو.
له  سه رتادا پیاوانی ھاگانا لی به  گومان بوون، به م له  دواییدا توانی متمانه یان 
به سه ردادانی  له   جوه کان  نشینگه   په ره پدا تا  شوه چاره یه کی  وینگیت  به ده ستبنی. 
کتوپیانه ی عه ڕه به کان بپارزێ. به شه و له گه ڵ ده سته یه کی جوله کاندا ده چووه  سه ر 
حه شاردانی  شونی  بــه دوای  ده رده چـــوون،  ئشگریان  له خای  عه ڕه بان،  گوندکی 
ده ته قانده وه ،  جبه خانه که شیان  و  ده دزین  چه که کانیان  ده گه ڕان.  ته قه مه نیدا  و  چه ک 
ئیدی ده سته که  له بن ده ستکه وتی زۆردا نقه یان ده ھات و ده گه ڕانه وه ، ئه وه ی بۆیان 

ھه گیرابا له گه ڵ خۆیاندا ده ھنا. 
وینگیت جوه کانی فری ئه وه ش کرد چۆن به  ماتۆڕسوارییه وه  لوله  نه وتییه کانی 
موسل-حه یفا له  ده ست په الماری عه ڕه بان بپارزن. له  راستیدا ئه و بیچمکی ئه فسانه یی 
بوو؛ ھه ر له  مندایه وه  خۆشه ویستکی زۆری بۆ  کۆنه  تستامنت ھه بوو، به ھۆی 
ناسینی الوانی کیبۆتنشین و مه شقپدانیان له سه ر  زابوون به سه ر د وژمنه که یاندا، 
خراپ  پیاوکی   پ وینگتی  بنگۆریۆن  له  سه ره تادا  ببوو.  شیرین  ال  عیبری  زمانی 
بوو به م دواتر رزیکی زۆری لنا و جارکیشیان به  ئاشکراش له سه ر رکخستنی 

ده سته ی شه وانه دا به  شانوبایدا ھه دا.
نایه وه،   زۆریان  ژاوه ژاوکی  ئینگلیزه کان  ١٩٣٩دا   فیبرایری  یه که می  ھه فته ی  له  
به   کۆنفانسیک  له نده ندا  St.Jamespaleisی  جمس  سنت  کۆشکی  له   گوایه  

به شداری خۆیان و عه ڕه ب و جو له که  ده به ستن. 
گرفتی یه که م ئه وه بوو عه  ڕه به کان ئاماده  نه بوون به ھه مان ئه و ده رگایه ی  جوله که ی 
پدا ده ڕوا، ھاتوچۆ بکه ن. چونکه  کۆشکه که  زۆر ده رگای ھه بوون،ھه رزو گرفته که   

چاره سه ر کرا.
کشه یان  ئه و  دابنیشن.  جوه کان  له گه ڵ  له   ژورکدا  نه یانده ویست  ئه وان  ئه نجا 
له ویدیکه  جاڕستر بوو. ئینگلیزه کان کۆنفانسکی سیاسییانه یان سازدا به م تیایدا 

ھه ردوو الیه نی به شدار یه کیان له م الو ئه ویدیکه شیان له وال ...
دیکه دا ،  ژورکی  له   جوه کانیش  و  ژورــک  له   عه ڕه به کان  رۆیشت؛  ئــاواش  ھه ر 

نونه ره  به ریتانییه کانیش  له  ھه ردوال؛ بۆیه  له  یه ککاتدا دوو کۆنفرانس بوون.
له  ڕاستیدا ھه ر له  سه ره تاوه  ئاماژه ی ئومدبه خشی  چاره سه ری ئه و ھه مو کشه 

 که ه که بووه  زۆرانه ی الیه نه  ته واو ناکۆکه کان خۆیان نه دا به ده سته وه .
له و بۆنه  تایبه تیمه نده دا بنگۆریۆن وه ک کارمه ندکی وایتھال Whitehall: چاکه تک، 
شوه یه ک  به   ئه و  به زت.  البۆری  بۆینباخکی  و  سپی  کراسکی  خه تدار،  پانتۆیکی 
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بباکانه تر بوو له وه ی له  ته لئه بیب له گه ڵ ھاوره گه زه کانی  له گه ڵ به رامبه ره که ی که  
ده په یڤی، جویه وه .

به ریتانییه کان  ســه ره نــیــزه ی  یــارمــه تــی   بــه بــ جــولــه کــان   کــۆچــی  «ســکــردنــی 
ئه سته مه ».

فه له ستین،  بته   نه درێ  جوله که یه کیش  به  تاکه   رگا  بوون:  داخــواز  عه ڕه به کان 
به ریتانییه کانیش  و  عه ڕه بی  ده وه تی  یه ک  ببته   فه له ستینیش   ھه بگیرێ،  ماندات 

بکشنه وه .  
نیشتمانییان  ماکی  بنیاتنانی  مۆه تدانی  داوای  ته نھا  وایزمه نیش  و  بنگۆریۆن 
به گوره ی گیانی مانداته که  ده کرد، بایی پویستیش مۆه تنامه ی کۆچبه ره کان بدرێ تا 

ئه  جوانه ی ئاوڕوپا که  له  بارکی ناچاریدان  بھندرنه  فه له ستین.
به  ددانبه خۆداگرتن و دیپلۆماسیه وه  له  دواییدا ئینگلیزه کان توانیان ھه ردوال له یه ک 
ژوردا کۆبکه نه وه ، به م عه ڕه به کان مه رجکیان دانا؛ ناب ئه و به یه که وه  دانیشتنه  وا 

لکبدرته وه  گوایه  عه ڕه به کان ددان به  ئاژانسی جوه کان داده نن.
گفتوگۆکان مانگ و نیوکی خایاند ب ئه وه ی ھیچ الیه کیان به  مو بۆ ئه وی دیکه  

دابنونی.
له  ئازاردا چیکۆسلۆڤاکیا که وته  به رپی نازییه کان. که چی له  کۆشکی سنت جمسدا 

ھشتا ھه ر گه رمه ی گفتوگۆ بوو.
کرا.  بچوک  ھه ه یه کی  به ریتانیادا  کۆلۆنه کانی  کاروباری  وه زاره تی  له   رۆژکیان 
زه رفکی قه به  و ئه ستوری زۆر فه رمییانه  بۆ دکتۆر وایزمه ن ھات. ئه ویش زه رفه که ی 
که   تدابوو  سپی  کتبی  کۆنسپتی  زه رفه که   خۆی.  سویته که ی  چووه   و  وه رگــرت 
بۆ  دیاربوو  دانه یان  ئه و  بکاته وه .  بــوی  و  چاپ  ده یویست  به ریتانیا  حکومه تی 
سه رکرده ی عه ڕه به کان نه وه ک بۆ نرده ی جوه کان دانرابوو. (به م ئه و ھه ه یه  چۆن 
کراو درایه  ده ست وایزمه ن، تائستاش روننه بۆته وه .) به ریتانییه کان ده یانه ویست له 

 ئستاوه  له وه  دنیابن ئاخۆ عه ڕه به کان به و پشنیازه  رازی ده بن.
وایزمه نیش به  سه رسوڕمانه وه  به گه نامه که ی خونده وه ، دواتر نیشانی بنگۆریۆن 

و باقی ئه ندامانی نرده ی خۆیانی دا. 
ئیدی ئه وان بۆیان ده رکه وت که  ھیچ چاره سه ریه ک له  گۆڕدا نیه . دوو مانگ دوای 
ئه وه ی کۆنفانسه که ی کۆشکی سنت جمس ته واو بوو، حکومه تی به ریتانی کتبی 
سپی که  له  روی کارگیه وه  به  فه رمانی ٦٠١٩ ناسراوه ، بوکرده وه . تیایدا ھاتبوو؛ 
جو  کۆچبه ری  پانزه ھه زار   به   ته نھا  رگه    سانه   داھاتوودا  سای  پنج  ماوه ی  له  
بۆ فه له ستین ده درێ. دواتر ناب ھیچ کۆچبه رکی دیکه  له  وت جگیر بب مه گه ر 
ده سه تداره  عه ڕه به کان رازی بن. ئیدی به مجۆره  جووه کان ھه میشه  ھه ر به  که مینه  
ده مننه وه ، که واته  جوه کان سیه کی دانیشتوان ره نگب دواتر ببنه  پنجیه کی سه رتاپای 
دانیشتوانی فه له ستین. بجگه  له  ده ڤه رک زیاتر، جو بۆیان نیه  له  فه له ستیندا زه وی 
ده   ئه و  له ماوه ی  تا  ده خاته گه ڕ  خۆی  ھه وکی  ھه مو  به ریتانیاش  حکومه تی  بکن. 

ساه ی داددا ده وه تکی عه ڕه بان بینته  پشه وه .
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 فه رمانی ٦٠١٩ له  ھه مو خاه کانیدا واتای پیشلکردنی مانداتی کۆمه ه ی نه ته وه کانی 
ده گه یاند. له و کاته یدا  کۆمه ه ی نه ته وه کان به ریتانیای گه وره ی راسپاردبوو، یارمه تی 
نیشته جبوونی جوله کان بدا، به ریتانییه کان کۆسپیان بۆ زه وی کین داده نا. ده بوایه  
ئه وان کارئاسانیان بۆ ته وژمی کۆچی جوله کان کردبا، که چی ده یانه ویست کۆچه که  
رابگرن. له جیاتی ئه وه ی فه له ستین ببته  ماکی نیشتمانییانه ی جوله که،  که چی ده بووه  

ده وه تکی عه ڕه بی.
فه رمانی ٦٠١٩ کۆتایی به  ھیوای ملیۆنان جوله که ی ئاوڕوپادا ھنا، بۆ ئه وان ته نھا 

ژوری گاز و سوتاندنیان له پش مابووه وه .
نیڤیل  لبکه وته وه .  توڕه ییه ی  ئه و   بن ھه نگاوک  به ریتانیا  وابــوو  به  ده گمه ن 
چامبه رالین Neville Chamberlain ئه وکات سه ره ک وه زیران بوو. ئه و پیاوه ی 
که  چه ند مانگ جی ئه وی ده گرته وه  ونستۆن چه رچل Winston Churchill بوو، 
سیاسه ته کی پشخۆی به  «نابوتییه کی ره وشتی و فیزیکیانه  و زه برکی کوشنده  که  

به ر گه لی جوله کان که وت» وناکرد.
پیاوکی دیکه  که  چه رچه ل له  کابینه که ی خۆیدا نابوو، له و باره یه وه  گوتی:

وشه  نھینییه که   «ئه وه  بوو سه ر بۆ عه ڕه ب و موفتی دابنونن». به  ھۆیه وه  شونپی 
خۆمان له نو عه ڕه ب وجوه کان له  ده ستدا.

شه ڕوھه رای  ھــه رزو  به م  ســازدران،  خۆپیشاندان  ئۆرشه لیمدا  و  ته لئه بیب  له  
لکه وته وه .

به سترا؛  جنڤ  له   زایۆنزمه کان  یه که مینی  و  بیست  کۆنگره ی  دواتر  مانگ   س
بزاری و خه مگینی بای به سه ر  کۆنگره که دا کشابوو. له  ھه مو الیه کی دنیادا چرایان 
به  ڕودا ده کوژانه وه . له  ئاوڕوپادا وت له  دوای وت ده رگه یان له سه ر داده خسترا. 
و  کرد  په یمانشکنی  به ریتانیا  حکومه تی  کرابووه وه .  ئاسته م  به   فه له ستین  ده رگای 

قسه ی خۆی خوارده وه . تۆ بی ھیوا  له قوژبنکدا ماب؟
 ،وایان به  ئینگلیزه کان بوایزمه ن ئه و  پیاوه ی ھه میشه  ئامۆژگاری ده کردن که  ب

ھه نوکه  ھیچی وای پنه مابوو.
بنگۆریۆن رایگه یاند که  به  قاچاخ په نابه رھنان تاکه  ده ره تانه .

رگه چاره یه کی  داوای  و  وه ســتــا  ده ربــیــنــه   ئــه و  دژی   Silver سیلڤه ر  ــی  راب
ھۆشمه ندانه تری کرد.

له و ساته دا برل کاتزنسلۆن که  له الی زۆریان  به  باوکی کۆچی قاچاخ  ده ناسرا، 
ھاته  پشه وه ، دوا دوانی بایه خداری له  ژیانیدا دا.

ھزی  ھه رچه نده   که   کرد  پاه وانانه ی  گه نجه   ئه و  په سنی  بایبلیانه   به  زمانیکی 
وشکانی، ئاوی و ئاسمانی ئینگلیز ئشکگری چاودری به سه ر وته وه  ده کا، به م 
و  رزگار  مه رگدا  تونی  له   ئاوڕوپا  به سه رداسه پنراوه کانی  مه رگ  جوه   توانیویانه  
جوله که  و  گه لی  بۆ  زێ   بایه خی  سه ر  خسته   تیشکی  ئه و  بکه ن.  وتیان  ئاودیوی 
رایگه یاند؛ رۆژک ده بین  که شتیگه لی ده ریای سپی ناوه ڕاست که  له  ھه رچوارالوه  
نیه   دره نگ  که  کات  وایه   بوام  ھه نوکه ،    به دن.  پیرۆزه وه   وتی  به ره و  ھاتون، 
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مرۆ گوی له  گۆرانی بۆ ده ریاوانه کانمان ب و ته نانه ت مرۆ گوی له  دروده کانیشیان 
ده ب که  بۆ خۆشگوزه رانی ده یخونن. ک ده زان ره نگب له  سیناگۆگه کانی ئامریکادا 

نوژیان بۆ بکرێ! (ئه وه ش رکوکینه ی بوو به سه ر رابی سیلڤه ری داباراند.)
بکه مه وه ،  باش  زۆر  نوژکی  له   بیر  پویسته   وه ســتــاوم،  لره   من  کاته ی  له و 
نوژ بۆ ده ریاوانه کانی رابی ناخمان Nachman که  پش شه شسه د ساڵ  له  ڕی 
ده ریاوه  ده ستی به  کۆچبه رھنان بۆ ئیسائیل کرد، ئه و کاتیش کۆچ قه ده خه  بوو. 
له و نوژه دا گیانه  به د و ترسناکه کان ناویان ھات، به م ئه و ھیچی ده رباره ی ھزی 
مارینز و به له مه  گه ڕۆکه کانیان نه ده زانی، ھه روه ھا به  وستگه  ئشكگرییه  ئینگلیزی-

عه ره بیه کانیشی نه ده زانی.
تۆ بی له  شه رمی ئمه ماناندا ھیچ جوله که یه ک نه ماب، که  ئه و دروده ی زێ بۆ 

ئمه  بخونی، ئایا که س ئاماده  نیه  بۆ پاراستنی ژیانی ده ریاوانه کانمان نوژ بکا؟»
ئاماده بووان له ناخه وه  به  ھه ژاوی گویانده گرت؛ بنگۆریۆن ره نگب زیاتر له  ئه وانی 
دیکه  له ژر کاریگه ری واژه کانیدا بووب. له  سۆنگه ی  په یڤه کانی مامۆستادا، سه رنجی 
له سه ر زێ راگرت. سایک دواتر ئه ویش له  دوانکیدا جه ختی له سه ر زێ کرده وه  و 

په سنی قاره مانه  ده ریاوانه  جوه کانی دا.
له و کاته ی کۆنگره ی زایۆنیزمی له سه ر دانیشتنه کانی خۆی به رده وام بوو، ئامان 
و یه کتی شۆره وی رایانگه یاند که  بۆ ماوه ی ده  ساڵ په یمانی ده ست له یه کنه دانیان 
واژۆ کردووه . ھه مویان ده یانزانی  که  شه ڕ ھه ر ده قه وم  بۆیه  به  په له   کۆتاییان به  

کۆنگره که یان ھنا.
سه ره ک  چامبه رالینی  بۆ  نامه یه کی  میوانخانه ،  سویته که ی  گه ڕایه وه   وایزمه ن 

وه زیرانی به ریتانیا  نووسی، له دوا ده کانیدا ھاتبوو:
«ئاژانسی جوله کان له و دواییانه دا بیروڕای له گه ڵ ده سه تی ماندات جیاواز بوو. 
ئه و  گه وره تری  و  ناچار  بارکی  له  به رامبه ر   ده ب جیاوازییه   ئه و  وایه   پمان  ئمه  

رۆژگاره ماندا بکه وته  دواوه ».
بنگۆریۆنیش رونکردنه وه یه کی دا که  ته نھا یه ک رسته  بوو، به  ھۆیه وه  به  سان 

گه لی جوله که ی پژیا:
 «ئمه  دژی کتبی سپی ده وه ستینه وه  وه ک ئه وه ی شه ڕ ھه ر نه بووب، شه ڕیش 

«به  سپیه که  له  ئارادا نه بده که ین وه ک ئه وه ی کت
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رنمایی  ده رھــه ق  که تنکی  بنگۆریۆن  جه نگ،  ده ستپکردنی  دوای  رۆژ  ھه شت 
له گه ڵ  راوــژی  نھنی  به   کرد؛  له  فه له ستیندا  ئینگلیزه کان  ده سه تی  رساکانی  و 
ئه فسه ره کانی سوپای ژرزه مینی (نھنی) ھاگانا کرد. که سانکی زۆر له نو ھاگانادا 
دوودڵ بوون و پویستیشیان به  سه رکرده  ھه بوو. پیاوه  پرچ سپییه که  ب پچوپه نا 
رایگه یاند که  ده ب له  ئستاوه  له  دوو به ره دا شه ڕ بکه ن. ھۆشداری ئه وه شی پدان 
که  ناب «کاری دوژمنکارانه  دژی ئینگلستان و گه لی ئینگلیز بکه ن» به م «له گه ڵ 
ئه و ھه مو کۆتوبه ندانه شدا ده ب ته وژمی کۆچبه ران زیاتر بب، کاری ده ستپکه کانیش 

وای ھه مو کۆسپ و ته گه ره یه ک ده ب به ره و پشه وه  بوا».
ئه و رۆژه  نیگایه کی په یامبه رانه ی ھه بوو، گوتی؛

«ئمه  له  ئواره ی روداوگه لکی جیھان ھه ژنداین، ئمه ش ده ب حیسابی خۆمان 
بکه ین ئاخۆ گه له که مان به  کامه  رگادا به رین و بۆ چ جۆره  ئامانجکیش تبکۆشین. 
جه نگی جیھانیی یه که م ئمه ی گه یانده  جاڕنامه ی بلفۆر، جه نگی جیھانیی دوھه میش 

ده ب بمانگه یه نته  ده وه تی جوله کان.»
له  راستیدا ھیچ خزانیکی جوله که  له  فه له ستیندا نه بوو که  به  سۆزو ھه چونه وه  
جوکی  ھه مو  نزیکه ی  خاپورکرا.  بۆمبارانکردن  به   وارشۆ   .نه ب جه نگه که   پابه ندی 
کیژی  ھه بوون.  پۆلۆنیادا  له   خانه واده ییان  نزیکی  ئه ندامی  خزم،  براده ر،  فه له ستین 

ئه براھامی برای بنگۆریۆنیش له گه ڵ ھاوسه ر و منداه کانی له ودا ده ژیان.
له گه ڵ تپه ڕبوونی رۆژو توند و گه رمبوونی بۆردومانه کان، خه ک گومانی ئه وه ی 

.ھه بوو که  له وێ  ھیچ که س ده ربازبب
بنگۆریۆن و ھاوکاره کانی له  ئاژانسی جوله کاندا  رایانگه یاند ھه رکه س  ئاماده یه  
له  بکا.  تۆمار   خۆی  ناوی  خۆبه خشانه   با   ،ب ئینگلیزه کان  پاپشتی  جه نگه دا  له و 
 ماوه یه کی زۆر کورتدا ھه شتاو پنج ھه زار پیاو و په نجا ھه زار ژنی جوله که  خۆیان 

ناونوسکرد.
له  به رده م  جوله که   حــه وت  و  چل  ده بــوایــه   جه نگه که دا،  ده ستپکی  مانگی  له  
داداگای ئۆرشه لیمدا ئاماده بن؛ ئه وان به وه  تۆمه تبارکرابوون که  به نھنییه وه  مه شقی 
سه ربازیانه یان بینیوه . ھه ر چل و حه فت که سه که  ئه ندامی ھاگانا بوون. پارزه رانی 
ھاگانا به و ئاقاره  داکۆکیان ده کرد که  ئه وان  بۆ ئینگلیزه کان چه کیان ھه گرتووه  تا 

به شی
(٧)
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بتوانن له  ئاژاوه ی عه ڕه به کاندا بچنه  پاڵ راژه ی ئینگلیزه کانه وه . مه شقی ناقانونیانه ی 
ئۆرده   له نویشیاندا   و  ئینگلیزه کان  ئه فسه ره   سه رپه رشتی   له  ژر  سه ربازیشیان 
قه ده خه یان  کارکی  ھیچ  نه   که سانه    س و  چل  ئه و  بۆیه   داوه ،  ئه نجام  وینگیت  

کردووه  و نه  ره فتارکی شه رانگزیانه یان نواندووه .
ئه و به گه وبه ندانه  ھیج کاریگه ریان نه بوو. یه کك له و چل وس که سه  به  حوکمی 

زیندانی تاھه تایه  و باقی ئه وانی دیکه ش ده  سایان  به  ته نگه دا درا . 
بنگۆریۆن داوای له  ھه مو جوله کانی فه له ستین کرد تا له  رۆژی دواتردا بۆ ماوه ی 

دوو سعاتان وه ک ناڕه زاییه ک مانبگرن.
له و کاته ی کۆتوبه نده کان وایان له  جوه کان کرد له  ٩٥٪ی وتدا نه توانن زه وی 
بکن، بنگۆریۆن بونامه یه کی (مانیفست) واژۆ کرد،  تیایدا ئه و ڕیکاره  له خۆگره ی 
کۆبوونه وه یه کی  له   له  قه ه مدا.  نه په ژڕنراو»  «سوکایه تییه کی  به   ئینگلیزه کانی 

سه رکرده  زایۆنزمه کاندا له  ئورشه لیمدا گوتی:
بکه نه   چه کدارییه که ی  بانده   و  موفتی  که   ده رچووه   ئه وه   بۆ  زه ویــوزار  «قانونی 

براده ری خۆیان، ئاخر ئه دی ھه ویشیان نه دا که  ھیتله ر رازی بکه ن.
(موفتی  ئه و خه ته ی سر ھربه رت سامۆئیل بوو، دایه  جوله کان؛ له و ماوه یه دا  
به  ئاسانی له  نوان رۆماو به رلیندا دت وده چ، ئه و بشه رمانه   بۆته  ماشنکی به  

کرگراو که  ھه ردوو دیکتاتۆره که  به کاری ده ھنن.)
و  تکنا  خــۆی  جانتای  بنگۆریۆن  شــه ڕ،  ده ستپکردنی  دوای  مانگ  ھه شت 

خۆشه ویسترین کتبی له  بنھه نگدا ناو به ره و له نده ن که وته ڕێ.
«من ده ب ھاوکاری وایزمه ن بم بۆ پکھنانی له شکری جوله کان» روی ده می کرده  

ھاوسه ره که ی و دلۆڤانانه  گوتی: «ھه ویش ده ده م به  زوترین کات بگه ڕمه وه .»
راھاتووه ،  مرده که ی  نه بوونی  و  له  مابوون  له سه ر  بنگۆریۆن  پــاوال  ھه نوکه  
چونکه  ھاوسه ره که ی زۆر ده رده چوو. پاوال ده ب زیاتر مشوری خۆی بخوا له گه ڵ 
خۆشه ویستی ده وه ته  له  دایک نه بووه که  ئاشنابت. بیرۆکه کان ئه ویان خسته  سه ر 
ئه وه ی بازنه  ره شه کان بھنرته  به رچاوی خۆی ، توشی ماوه  زۆری بخه وی کردبوو، 

تامی ئه و که مه  کاته ئازاده ی ھه یبووی لتکدابوو.
ھه رکات بنگۆریۆن له  فه له ستین بووبایه ، پاوال مشوری ده خوارد، خواردنی باشی 
بۆ ئاماده  ده کرد، کارکی وای ده کرد له  کاتی پشو و حه سانه وه یدا رگر ب له  به رده م 
که سانک که  ده یانه ویست له گه یدا بدون. به  پی له  ھه ندێ گه شتدا یاوه ری بووه ، 
بۆیه  ده یزانی که  بچته  ده ره وه ی وت، کاره که کانی وه ک پویست ناڕوا. خه کانی 
دیکه  که  ھه واداری ئه ون  له  نیوه شه ویشدا ب، بداری ده که نه وه  و له گه ی ده که ونه  

قسان. ئه و ھه رگیز بیر له  خواردن ناکاته وه ، مه گه ر یه کک به  بیری بھنیته وه .
ھه نوکه  ئه و ده یه وه ێ بچته  له نده ن، رۆژ و شه ویش نیه  له نده ن له الیه ن فۆکه  کانی 

ئامانه وه  بۆمباران نه کرێ.
ل پاوال ته نھا ئه و وشانه ی بۆ مرده که ی ده ربین که  له  ھه مو سه ده  و له  ھه مو 

.وان دوو ھاوسه ر ده گه یه نکدا خۆشه ویستی نزمان
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«ده ب ئاگات له خۆت ب؟»
ئه وسا ئه و رۆیشت.

شکستی  خراپترین  توشی  ئینگلیزه کان  که   له نده ن  گه یشته   له  کاتکدا  بنگۆریۆن 
مژوییان ببووبن. له  فه ڕانسادا بارودۆخه که   بئومد ببوو؛ به لژیکا خۆی دابووه ده ست. 
فه ڕه نسیان  و  ئینگلیز  ســه ربــازی   ٣٠٠,٠٠٠ لــه   زیــاتــر  کــۆکــراوه   که شتی  نــۆســه د 
گواسته وه  ئه ودیوی نۆکه ند (که نال) تا به  ھواشتر خۆیان گورج بکه نه وه  و شه ڕه که  

ده ستپبکه نه وه .
له  ساه کانی دواتردا، کات که  بنگۆریۆن ھانی گه له که ی ده دا زۆر جاران که  باسی 

شکستی ده کرد، داونکه رکه  (Duinkerken)ی به  نمونه  ده ھنایه وه :
سوپای  کاره ستباره که ی  کشانه وه   گه واھیده رم...  و  بووم  له وێ  من  «به ڕکه وت 
 Queen به ریتانیا  له و پارزه مینه دا چاوه ڕیی که شتیه  لوکسه کانی وه ک ماریای شاژن
که چه یی  له   سه ربازه کان  نه کرد.  ئه لیزابیسQueen Elizabethیــــان  و   Mary
به له مه کانیان نه ده پرسی، به له می پیس و بۆگه نی ھه مو وتیان کۆکربوونه وه  به کو 
ژیانی ئه و پاه وانانه ی شه ڕیان پ بپارزن. ھه مو ئینگلیز شانازیان به  پاشه کشه ی 

داونکه رکه  ده کرد و حه قیشیان بوو.» 
له   خانه واده ییه   (میوانخانه یه کی  په نسیۆنک  له   ســاده ی  ژورــکــی  بنگۆریۆن 
ئاوڕوپادا-وه رگ-)دا ده ستکه وت. شونه که ی زۆر له  وستگه ی ترامی ژرزه مینی 
سویسکۆتیگ Swiss Cottage دوور نه بوو، ھه روه ھا له  مه دام توسۆس  نزیک 

بوو.
خانوکی س نھۆمی شه قامی گرییت روسه ل  ئاژانسی جوله کانیش له   باره گای 
له وێ  رازابـــووه وه .  سه یر  به له کۆنکی  که   به   بوو  Greet Russel streetه وه  
نوسینگۆکه یه کی مۆبیلیات ساده ی  له  نھۆمی دوھه مدا له  ته نیشت ھۆی کۆنفانسه کاندا 
دوو  Bloomsbryو  بلۆمسبوری  خانوه کانی  سه ربانی  له  په نجه ره وه   ده ستکه وت. 

دره خته  ھه چوه کانی شه قامی مۆنتگو Montague Streetی لوه  دیار بوون.
 ره نگب بــوو.  نامۆ  و  نــوی  سه رده مکی  بنگۆریۆن  ژیانی  بۆ   ١٩٤٠ له نده نی 
شه قامه کاندا  ھه مو  له   کاولکاری  و  مه رگ  که   بووبن،  جه نگه وه   به ھۆی  گۆڕانه کان 
چاند . ره نگب ته مه نی ئه ویش رۆی خۆی تیایدا ھه بووب؛ ئه و گه یشتبووه  قۆناخک 
که  مرۆ زۆرجاران خۆی له  ره وکی ئاسان ده بینته وه . بنگۆرین نزیکه ی په نجا و 
چوار ساڵ بوو. قژی ته واو سپی و ته نک ببوو. ده موچاوی کوریشکی تکه وتبوو. ئه و 

له  جاران زیاتر ماندو ده بوو.
به  چاونوقاوه یی  روسه ل،  گریت  شه قامی  له   خۆی  نوسینگه که ی  له   جاران  زۆر 
له  ئه و  ئه ندشه کانی.  ھزرو  دنیای  نو  ده بــووه    نوقم  ده گرت  خۆدا  به سه ر  سه ری 
 جاران داخراوتر و ھه ر سه ری به سه ر بیرکردنه وه کانی خۆیدا ده گرت. زۆر جاران به  

سعاتان وشه یه کی له  ده م نه ده ھاته  ده ره وه . 
کاتکیش  بۆمباران ده ستی پده کرده وه  ده بوایه  خۆیان بخزاندبایه  حه شارگه ، که  

له وێ که س نه یده دی براده رکی ده یپرسی:
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«ئه رێ بنگۆریۆن له  کویه ؟»
سعاتک  دوای په الماری فۆکه کان ھور ھور ده گه ڕایه وه  باه خانه که . کاتکیش 

لیان ده پرسی ئاخۆ له  کوێ بووه ، به  ھواشی  ده یگوت له  سینه مادا دانیشتبووم. 
Tottenham court Road ئه و سینه مایه ی که له  گۆشه ی تۆتنھام کۆرت رۆد»

ه  وه ییه .»
ئایا فیلمه که  چی بوو؟

ئه و نه یده زانی، چونکه  چاوه کانی نوقاندبوون.
به م که  چاوه کانی له سه ریه ک دانابن ئه دی بۆچی چۆته  سینه ما؟  له به ر ئه وه ی 
کورسییه کانی خۆش و فراوان بوون. بلیتی چوونه  ژوره وه  زۆر گران نه بوو، ده یتوانی 

به  ھمنی بیربکا ته وه .
به   ده ستی  وه رگرت.  دیکه ی  ره ھه ندی  ١٩٤٠دا  له نده نی  له   بنگۆریۆن  که سایه تی 

خوندن و لکۆینه وه  کرد.
کاتی  له   بوو،  نزیک  به ریتانییه وه   مۆزه خانه ی  له   جوله که   بزوتنه وه ی  باره گای 
له گه ڵ  ده رچووبا  ئینگلستان  که  له   کتبک  ھه مو  نمونه ی  مۆزه خانه که   ئاساییانه دا 
ژماره یه کی زۆری دۆزراوه  ئارکۆلۆجییه کان، تابلۆکان، ده ستنوسه کان و گه نجینه ی 
لوه ربگرێ،  چژیان  نه یده توانی  بنگۆریۆن  مخابن  به م  بوو.  تدا  دیکه ی  ھونه ری 
چونکه  ده رگاکانی داخرا بوون و به ربه ستی خۆیشیان بۆ کردبوو. زۆرینه ی گه نجینه  
و  شاردراوبوونه وه   ژرزه میندا  و  له  ئه شکه وت  البردرابوون،  له وێ  ھونه ریه کان 

سه ره وه ی حه شارگه که شیان والکردبوو که  نه ناسرنه وه .
  Charing Cross Road بفرۆشی چارینگ کرۆس رۆدله و کاته ی ده رگای کت
داخرابوو، به م مرۆ له  شه قامۆکه یه کی بلۆمسبوریدا کارتۆن و جانتای بچوکی پر 

کتبی  له  بوار و بابه ته  جۆراوجۆره کاندا ده بینی. 
له  سه ره تادا بنگۆریۆن له  دیرۆكی کۆلۆنیالی ئینگلیزی قوبووه وه ، به  دوای ئه وه دا 
له   یه کک  مانگ   دوو  یه ک  دوای   سه ندووه .  په ره ی  ئیمپراتۆریه ته که   چۆن  چوو، 

بیاره  تایبه تمه ندییه   خراییه کانی دا.
به  ئاشنایه کی ئاژانسی جوله کانی گوت؛ «لکۆه نه وه که م فریکردم که  چۆن گه لک 

«.نی خه باتی خۆی بۆ ئازادی، سه ربه خۆیی به ده ستدته نھا له  ڕ
ده رده که وت،  بنگۆریۆن  سه ره سپییه که ی   کات ھه ر  بلومسبوری  کتبفرۆشه کانی 
به  خه نده وه  سه یریان ده کرد. ئه و زۆر نه ده د وا، به م ده شیزانی چی ده وێ. ھه ندک 
جاران کتبفرۆش ده بووایه  مانگک بگه ڕێ تا یارمه تی بداو کتبه که ی بۆ بدۆزته وه  

که  بۆ دووه م جار چاپ نه کراوه ته وه . 
له   جوله کان  ئاژانسی  ره وانــه ی  نامه یه کی  دواتــر،  ساڵ  ھــه ژده   واته   ١٩٥٨دا،  له  

شه قامی گرییت روسل کرابوو، ئه و ناوه ی له سه ر بوو:
بۆ به ڕز بنگۆریۆن.

ئه وه ش ھه واه  وه مک بوو بۆ ئه و کتبه ی که  بنگۆریۆن له  ١٩٤٠دا له  کتبفرۆشکی 
فه له ستینی داواکردبوو.
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بکا  سه ردانیان  بنگۆریۆن  گه ر  واھاتبوو  تیایدا  دۆزرایــه وه ،  کتبه که   کۆتاییدا  له  
ده توان کتبه که  ببا. دیار بوو کتبفرۆشه که  سه رقای کتبه  تۆز له سه رنیشتووه کانی 
سه ر ره فه کانی بوو، بواری ئه وه ی نه بوو بزان که  بنگۆریۆن ھه نوکه  بۆته  سه ره ک 
دوری شه قامی  جیھانیه و که  له  روبه رکی زۆر  پشه وه ی  بچمکی له   وه زیران و 

.گرییت روسل ده ژی
مانگک دوای ئه وه ی بنگۆریۆن گه یشته  له نده ن، رۆژانکی نا ئاساییانه ی بۆمباردمانی 

به رده وامی له نده ن بوو. بۆمبک له  خانوکی نزیکی مۆزه خانه که  که وت. 
کاتک بنگۆریۆن له  رۆژکدا به  چه ندان سعات له  به ر بۆمباردمانه که  ژرزه میندا 

ده بوایه  بمابایه وه ، به  پیاوکی نزیک خۆی گوت:
«گه ر کار وابوا، واباشه  که ک له و کاته م وه ربگرم  و خۆم فره  زمانی گریکی 

بکه م»
«به م بۆچی گریکی؟»

ئه و  سه ر  ھاتمه   خونده وه ،  ئینگلیزیم  کۆلۆنیالیزمی  مژوی  من  ئه وه ی  «دوای 
کاروباری  ـــاره ی  ده رب ئمه   ــه وه ی  ئ نوچاوانی  له   ئیسائیل  به ختی  که   بــوایــه ی 

سه ربازییه وه  ده زانین، دیارده کرێ.»
«به م ئه مه  چ په یوه ندییه کی به  زمانی گریکییه وه  ھه یه ؟»

پش   ٤٦٠-٤٠٠ (توسیدیده س   Thucydides توسیدیده س ده مه وێ  من  «ئاخر 
زایین، سه رکرده ی سوپای ئه تیناو ستراتیژدانه ر  و مژونوسکی به ناوبانگی گریکی 

بوو-وه رگر) بخونمه وه  تا  فری ستراتیژی سه ربازییانه  ببم.»
دواتر بنگۆریۆن رونکردنه وه یه کی دیکه ی بۆ ئاره زووه  نوکه ی دا. ئه و ده یه ویست 
زیاتر له  باره ی ئه فالتونه وه  بزان(ئه فالتون، فه یله سوفی ناوداری گریک ده وروبه ری 
دیکه ی  له  ئه وانی  زیاتر  و  ھه میشه   که   فه یله سوفه ی  ئه و  زایین)  پش  ٤٢٧-٣٤٧ی 

پکارانگاز بوو.
و  ده کــرد  تاریک  له نده نیان  ئاسمانی  زۆرجــاران  نازیه کان  فۆکه ی  ھه رچه نده  
مه رگیان له  شه قامه  نزیکه کان ده چاند، بنگۆریۆن له  حه شارگه یه کی له نده ن له  ١٩٤٠دا 
سه رگه رمی لکۆینه وه ی به رھه مه  کالسیکییه کانی گریک بوو. سه لیقه   خرا و تیژه که ی 
زۆری به که ک ھات. توانا زۆره که ی وردبوونه وه ش یارمه تیه کی باشی دا. بگومان 

ده  په رۆشه که ی بۆ زیاتر زانیاری به ده ستھنان له  خزمه تیدا بوو.
ئاسانترو  ته مه نه وه   ده چووه   ھه رچه ند  وا  پیاوکی  بوو  تبینی  مایه ی  به  ڕاستی 

زانیاری په رۆشتر ده بوو.
به  رزو په رۆشییه وه  ئاشنایه تی له گه ڵ بیردۆزه کانی ئه فالتوندا په یداکرد. چ ده وه ت  
چ خودی مرۆڤیش به ھۆی تیۆرییه کانی   له  به دکرداریدا رزگار ده بن، نه خاسمه  گه ر ھاتو 
فه یله سوف فه رمانه وا یان فه رمانه وا فه یله سوف ب. ھه به ت  بیرۆکه کانی ئه فالتون 
له گه ڵ ده رس و وپه نده کانی پغه مبه رانی ئیسائیل یه کیان نه ده گرته وه ، ھه میشه  فری 
بیرۆکه   به   گه لیش  ھه روه ھا  و  سه رکرده  ئاستبه رزه کان  ئه و  نه وه ک  که   ئه وه بوون 

سه رمه شقه کانی چاکه ، ھه ق و خه مخۆری به رزی ده کاته وه  نه وه ک ھۆشمه ندی.
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له و ماوه یه دا بنگۆریۆن بووه  بیرمه ندکی سه ربه خۆ. پش ئه و ده م سیاسه توانکی 
ــوو، ســه رکــرده یــه ک بــوو ده یــزانــی چــۆن بــانــدۆر بخاته  ســه ر نونه ران،  کــارامــه  ب
کۆنفرانسه کانی پارته که ی خۆی جۆش ده دایه وه  و سه رپه رشتی ھه مه ته کانی ده کرد. 
له مه و پاش نیگاکه ی به رفراوانتر ده ب، وه ک کابرایه که ی فره ڕه ھه ند و مشورخۆر، که 
 ده توان  سه باره ت به  فه لسه فه ی گریک له گه ڵ گریکییه ک بکه وته  ده مه ته ق یاخود 
له گه ڵ فه یله سوفک، ھه روه ھا ده یتوانی له سه ر کشه  میتافیزیکییه کان له گه ڵ که سانک 

بکه وته  گفتوگۆ که  مه یلی سیاسه تبازییان نییه .
له و کاته ی بنگۆریۆن به  درایژایی ئه وساڵ له  له نده ن زیاتر له  جاران بیری چاکه  
و خراپه ، ھۆ و ئاکام، ژیان، یه زدان و نه مریی ده کرده وه ، که وتبووه  ژر کارانگازتی 

سه رکرده  جه نگییه  مه زنه کانی ئینگلیزیش. 
ئه وان له  شتگه لی که میاندا ھاوبه ش بوون، بنگۆریۆن سۆشیالیستکی به ھره مند 
زۆری حه ز به  ھاوڕیه تی نه ده کرد. ھه رچی وینستۆن چه رچلیش بوو سیاسه توانکی 
مالبۆرۆس  ده وــه مــه نــدی  نـــاودارو  خــانــه واده یــه کــی  لــه دایــکــبــووی  کۆنسه رڤاتیڤ، 
وساندھورتس   Harrow ندنه که ی له  ھارۆوخو Malborough بوو، پیاوک بوو 

Sandhurts که  نمونه ی ئه رستۆکراسیه تی ئینگلیزی بوو، ته واوکردبوو.
وینستۆن چه رچل نونه رایه تی بنه ماگه لکی سیاسیانه ی وای ده کرد که  بنگۆریۆن  
که یفی پنه ده ھات. به م ئه و سه رکرده یه کی مه زن بوو، بنگۆریۆنیش شتی لفربوو.  
ھه شت ساڵ دواتر ئه ویش به  گه رمی پویستی به  شته کانی چه رچل بوونه وه ، ئه و 
بۆ  ده شبوایه   بوو،  گه سک  داری  چه کیان  که   جۆش  بھنیته   گه لک  ده بوایه   کاته ی  

مانه وه ی خۆیان بجه نگابان. 
به داخه وه  ته نھا یه ک خه سه ت بنگۆریۆن نه یتوانی له  چه رچلی وه ربگرێ، ئه ویش 
سه لیقه ی زه وقی سه ره ک وه زیرانی ئینگلیز بوو. ره نگب ئه وه ش ما یه ی لتگه یشتن 
بنگۆریۆن   تراژیدیای  به م   ببووه وه .  تراژیدیایه ک  روبه روی  ئه وکات  چه رچل   .ب

دووھه زار سای ته مه ن بوو، گیان و ھه ناوی ببوونه  چه قی بازنه ی تراژیدیاکه .
تایبه تمه ندیه کی دیکه ی بنگۆریۆنی نوێ  له  ١٩٤٠دا ئه وه بوو؛ که  ده ستی له  جگه ره  
کشان ھه گرت و نه چووه وه  سه ری. پش ئه و کاته  به  به رده وامی جگه ره ی ده کشان، 
رۆژانه  شه ست تا ھه شتا جگه ره ی ده کشا. ئه و جگه ره کشانی له به ر باری ته ندروستی 
یان ده ستگرتنه وه  به الوه نه نا، به کو جگه ره  فدانه که ی ته نھا پرسی به سه رخۆدازاڵ 

بوون بوو. 
«من چیدیکه  نامه وێ کۆیله ی خوک بم.»

له  نوسینگه که یدا له  بلومسبوری بنگۆریۆن کاری له سه ر به رنامه یه کی چوار خایدا 
ده کرد: ده یویست کۆمه کی ئینگلیزه کان بکا له  ھه وی شکستپھینانی دوژمنه که یاندا، 
ھه ویده دا رای گشتی جیھان به  باشی به ره و الی جوله کان وه رگرێ، ئه وپه ڕی توانای 
بۆ پشتگیری قوربانییه کانی شه ڕ ته رخانکرد و کاری بۆ خۆئاماده کردنی سه رھه دانی 

ده وه تی جوله که ش ده کرد، که  ده بوایه  دوای شه ڕوه ستان سه رھه بداته وه .
 بی سپگه ی چامبرالینی گرته وه ، ئیدی کتج یوابوو دوای ئه وه ی چه رچئه و پ
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ناخوا. ھیوای وابوو بوا به  چه ر چل بھنی که  واز له  ھاگانا بن و چیدی ته نگه تاو 
نه کرن، بۆ ئه و مه به سته  رنمایی نوێ بداته  ده سه تدارانی فه له ستین تا نه خشه ی 
جوله که  بۆ وشکكردنه وه ی زۆنگاوه کانی گالیلیا بپه ژرن، په ره  به  به نده ری ته لئه بیب 
بدا، له  ھه موشیان  له پشتر  وا پویسته  دوو له شکری جوله که  دابمه زرن؛ یه کیان بۆ 

جوه کانی فه له ستین و دوھه میشیان بۆ جوه کانی دیاسپۆرا. 
کۆلۆنه کانی  کاروباری  وه زاره تــی  برده   پالنه که یان  وایزمه ندا  له گه ڵ  بنگۆریۆن 
به    Lord Lloyd لۆید  لــۆرد  لکرا.  پشوازییان  به  ســاردی  زۆر  لــه وێ  به ریتانیا، 

بزارییه وه  پرسی؛
«ئه رێ گه ر خه کی ئوه  به راستی خه می سه رکه وتنی ئینگلیزیان ب، بۆچی ناچنه  

نو ریزی سوپای ئینگلیزیه وه ؟»
بنگۆریۆن به خۆخواردنه وه یه کی توڕه ییانه  ھاته  وه م:

«ئایا بۆچی ئه و پرسه  له  فه ڕه نسی یان چیکی یاخود پۆلۆنی ناکه ی؟»
لۆرد لیۆد رایگه یاند «به تالیۆنی جوله کان باری ئاسته نگیه کانی ئه ومان سه ربارتر 
ده که ن.» بنگۆریۆنیش پیگوته وه : «به  بوای من گه وره ترین ئاسته نگ ئه وه یه  که  ئمه  

تائستا ماوین.»
خه می  له   ھه ر  لیۆن  لۆرد  له وانه یه   بــوون.  خراپ  رۆژه   ئه و  شه ڕ،  ھه واه کانی 
ھه قه   گوتی  ئه وکات  گویلاگرتن.  گوی  به یه ک  ته نھا  بۆیه     .بووب ھه واه کاندا 
میوانه کانمان ئه وه  بزانن که  بارودۆخی ئینگلستان چه ند دژواره . بنگۆریۆنیش به رسڤی 

دایه وه :
«ئه وه  بۆ تۆ ئه زمونکی نویه  که  روبه ڕووی ورانکردنکی ھه مه الیه نه  ده بیته وه . 

ئمه  نزیکه ی دوو ھه زار ساه  دژی ئه و مه ترسیه  ده جه نگین.»
کاتکیش بنگۆریۆن ھیچی به ده ستنه ھنا، ویستی داوایه ک بکا. تۆب ئینگلیزه کان 
تاوانبار  شه ڕانگزیانه   تۆمه تکی  که  به   ھاگانا  پیاوه ی    س و  چل  ئه و  ئاماده بن  

کراون، ئازاد بکه ن؟
لۆرد لیۆن ته نانه ت ئه و داوایه شی بۆ جبه جنه کردن.

 گه ر وایزمه ن و بنگۆریۆن وه ک بنگۆریۆن بۆیچوو کۆمه کی ئینگلیزه کانیان له و 
بارودۆخه  شپرزه ییه دا بکه ن، ئه وا ده ب ھه ردوکیان یان ته نھا یه ککیان به په له  بچته  
به   ئه وانیش  و  بکا  نیویۆرکدا  جوه کانی  له گه ڵ  قسه   ئامریکا،  یه کگرتووه کانی  وته  
رۆی خۆیان گوشار بخه نه  سه ر حکومه تی واشنتۆن تا راده یه ک بۆ بالیه نی ئامریکا 

.له  شه ڕدا دابن
وایزمه ن به  لکۆینه وه  کیمیاییه کانی خۆیه وه  که بۆ شه ڕه  که  گرنگ بوو، سه رقاڵ 
و  پاتۆکه ی  گیرفانکی  خسته   ئه فالتونی  ھه گرت؛  ھه گبه که ی  بنگۆریۆن  بۆیه   بوو، 

فه رھه رنگی گریکیشی خسته  گیرفانه که ی دیکه  و به ره و نیویۆرک به ڕکه وت.



٧٤



٧٥

.له  نیویۆرک ئه وه نده  کاتی نه بوو تا به  ئه فالتونه وه  خه ریکب
 East سڤنتین  ئیست  شه قامی  له   ســاده   میوانخانه یه کی  له   جی  بنگۆریۆن 

Seventtienth Streetه وه  گرت و ده ستبه کار بوو.
خوشکی پاوال و منداه کانی ویستیان بانگھیشتی فراوینکی خانه واده ییانه ی بکه ن. 
ھه ندکی له وه  ئاگاداریان کرده وه ، ئه وه ی بته  نیویۆرک، ده ب سه رکی شانۆی ئه وێ 

بدا. به م ئه و زۆر سه رقاڵ بوو.
سای ١٩٤١ ده ستیپکرد وھه مو ئامریکاییه کان به  تایبه تیش جوه کانی ئامریکا ھه ر 
تامه زرۆی ھه وای ناوه خۆ بوون. تۆ بی ئستا له  ئینگلستان چ روبدا؟ تۆبی وه ک 
تاسه ر  گه وره   به ریتانیای   ب تۆ  نه بووب؟  توندتر  له نده ن  بۆمبارانی  ده که ن  باس 
خۆی بگرێ؟ ئه دی تۆ بی چی به سه ر جوله که کانی سه ر وشکانی ئاوڕوپادا دێ؟

بنگۆریۆن ئاشنایه تی له گه ڵ جمس فارلی James A. Farley په یداکرد. فارلی  
گرنگی  رۆیکی  D. Rooseveltدا  رۆزڤلت  دکتۆر  سه رۆکایه تی  ھه بژاردنی  له  
سھه م  جاری  بۆ  رۆزڤلت  که    Wendel Willki ویلکی  ويندل  ھه روه ھا  گابوو، 
سه رکه وت، خه ریک بوو ئه و به  ته واوی بدۆڕێ، ناسی. بنگۆریۆن سیناتۆر رۆبه رت 
واگنه ر Robert Wagner نمونه  سه رمه شقی جوه کانی نیویۆرکیشی دیت. گفتوگۆی 
براندایس  لویس  و  Stephan Wiseڤ  وایز  ستیفان  رابی  له گه ڵ  دورودرژیشی 
یه کگرتووه کانی  وتــه   ــای  دادگ بــای  ده سته ی  ئه ندامی   Louis D. Brandeis

ئامریکادا کرد.
بنگۆریۆن قاتکی وه رگرت و بۆینباخکی ره شی به ست تا له سه ر شه ڕه فی مزی 
فراوینی برایندایس دابنیش. ئه و زۆر که شخه  دیاربوو، ھه ستی به  خۆشی خۆی زیاتر 
ده کرد له وه ی که  به  پانتۆه  خه تخه ته که ی ھۆی کۆنفانسی کۆشکی سنت جمس له 

 له نده ن بوو. 
ئه و له  کۆبوونه وه یه کی گه وره ی ھۆی کارینگی Carnegie دابه زیه  سه ر کتبی 
سپی ئینگلیزه کان. سه رپه رشتی کۆبوونه وه یه کی ھاداسا Hadassah شی کرد که 

 یه کتی ژنه  جوه کانی ئامریکا سازیان دابوو؛ له ودا گوتی:
«ئمه  پویسته  کۆمه کی به ریتانیای گه وره  بکه ین. له سه رمان پویسته  له شکرکی 
له و  ئامریکادا...  یه کگرتووه کانی  وتــه   له   لره ش   ھه روه ھا  بده ین،  ساز  جوله که  

به شی
(٨)
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رۆژگاره ی ئستاماندا ھیچ کارکی پیرۆزتر له  خه باتی له ناوبردنی ھیتله ر ونازیزم دا 
نیه ، ل گه لۆ ئه وه ش ته نھا به  قسان ناکرێ.»

ھه ردوو  له  شه ڕ  داینابوو-  به خۆی  تاکتیکه ی  ئه رو  له سه ر  بوو  بــه رده وام  ئه و 
به ره دا بکرێ، یارمه تی به ریتانیای گه وره  بدرێ، به م ھه مان والتیش ناچار بکرێ 
تنه ده گه یشتن.  لی  زۆریان  که   بوو  سه رپه تان  سه مای  ئه وه ش  بیربکاته وه .  باشتر 

به ھۆیه وه  ئامریکاییه کان توشی سه رگه ردانی ھاتبوون.
س مانگ دواتر جارکی دیکه  بنگۆریۆن رۆیشته وه . له  فه له ستیندا زۆریان پویست 
پ ھه بوو، به م که شتییه  ژر ده ریاییه کانی ئامان چاالکتر ببوون، شونی له  فۆکه  
 New-iseland ی رۆژئادا بۆ باکور رۆیشت. له  نیوزالنداده ستنه که وت بۆیه  به ڕ
دا دیدارکی دۆستانه ی له گه ڵ پته ر فراسه ر Peter Fraserی سه رۆک وه زیراندا 

کرد. 
کاتک رنانه  Renana  به خرھاتنی لکرد لیپرسی: «ئه رێ به ڕاستی گه شتکت 

به  ده وری جیھاندا کرد؟»
سه ربازیی  ریــزی  چــوه تــه   و  قــه یــره   بۆته   ھه نوکه   ئــامــۆس  تــاقــانــه کــه ی،  کــوڕه  
چوار  سه ربازی  major(پله یه کی  سه رھه نگ  پله ی  تا   ره نگب ئه و  ئینگلیزه کانه وه . 

.وات و له  به ره ی جیاجیاشه وه  بجه نگره ) بئه ست
گوال دوا تاقیکردنه وه کانی له  گیمنازیوم ی ھرزلیا ته واوکردوون و بۆ مامۆستایه تی 

 ..نده خو
ھیچ  بی  گه یشت  کاتکیش  دواکه وت،  قوتابخانه که ی  له   سعاتک  گیوال  رۆژکیان 
پیگوت؛  به  په ستیه وه   مامۆستاکه   به م  مزه که ی.  سه ر  چووه   یه کسه ر  قسه یه ک، 
«ئه رێ گوال گه ر ئه وه نده  دوابکه وی، ناب رونی بکه یه وه  له  کوێ بووی، یان ھه ر 

ھیچ نه ب داوای لبوردن بکه ی.»
گوال له وه مدا گوتی: «پاساوکی زۆر باشم به  ده سته وه یه  که  بۆچی وه خراوم. 

من مردم کردووه  راسته وخۆش له الی رابیه وه  بۆ ئره  گه ڕاومه ته وه .»
ژر  که شتییه   خه می  زۆر  پــاوال  بــوو.  شادمان  مرده که ی  دیتنه وه ی  به   پــاوال 

ده ریایه کان و .. ده خوارد.
سه ری  ئایا  بــوون؟  چۆن  منداه کانی  بوو؟  چۆن  نیویۆرک  له   خوشکم  «ئــه رێ 

بروکلینت دا؟»
ژابۆتینسکی مردبوو. 

کاتزنلسۆن به  ده ردی له شساخیه وه  ئالوده  ببوو.
ئابراھام سترن Abraham Sterenکه  یه کک بوو له  دامه زرنه رانی رکخراوه که ، 
ناوی  به   نوی  تیرۆرستی  رکخراوکی  شکاندبوو،  ئینگلیزه کان  له گه ڵ  ئاگربه ستی 
شه ڕی  ھه ر  نــه وه ک  الیه نگرانی  پکھنابوو.   Steren Group ئه ستره   ده سته ی 
پارتیزانیان دژی ئینگلیز وعه ڕه به کاندا ده کرد، به کو له وه شیان تپه ڕاندبوو: بۆ ئه وه ی 
له   دادا.  ته لئه بیبیان  بانککی  به سه ر  نیوه ڕۆیه ک  به  نوژی  ده ست،  بکه وته   پاره یان 
بانکه که دا بیست ھه زار دۆالری ئامریکاییان برد، ھه موالیه کیش ده یزانی  بانکه که  به  
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سه رمایه ی جوله که کان که وتۆته گه ڕ.
 جموجۆی کار و چاالکی له  فه له ستیندا له وپه ڕیدابوو. ھه مو الیه ک ته ژی سه ربازی 
ھاوپه یمانان بوو. به ریتانیای گه وره  داوای له  ئاژانسی جوله کان کردبوو که  ھه زار و 
دووسه د پسپۆڕیان بۆ ئاماده  بکا تا له  ده ره وه ی فه له ستین بیانخاته  راژه ی خۆیانه وه . 
ھه ر یه کسه ر پانزه  ھه زار خۆبه خش خۆیان ناونوسکرد. دوو ھه زار کارگه ی جوله کان 
به  شه و به  ڕۆژ کاریان له سه ر به رھه مھنانی کای جه نگ بۆ ئینگلیزه کان ده کرد، 
ھه مو شتکیان به رھه م ده ھنا؛ که لوپه لی نه شته رگه ری تا قاچ و ده ست و ئه ندامی 
ده ستکرد. لکۆه ره وه  زانستیه  جوه کانیش کاریان له  فابریکه  که مه کانی داوده رماندا 

ده کرد.
گه شته کانی  دیکه   جارکی  بۆماڵ،  گه یشتنه وه ی  مانگی  پنج  له   که متر  دوای 

ده ستپکردنه وه ، ئه مجاره یان روه  و قاھیره ، له نده ن و نیویۆرک.
جیاجیای  ره ھــه نــدی  جــۆراوجــۆر  خه کی  بۆ   Biltmore بیلتیمۆر  میوانخانه ی 
مادیسۆن گه ڕه کی  گۆشه یه کی  میوانخانه یه کی  نیویۆرکیش  ئاکنجیانی  بۆ  ده گه یاند. 

Madison Avenueو شه قامی ٤٣ بوو.
بۆ دانیشتوانی فه له ستینیش داڕسانکی به رامبه ر ئینگلیزه کان بوو. 

بۆ بنگۆریۆنیش ده ستپکی قۆناخکی دژوار و نوێ بوو. 
زایۆنی  کــاروبــاری  بۆ  ئامریکی  تایبه تی  کۆمیته ی  له الیه ن  ١٩٤٢دا  ئایاری  له  
شه شسه د  ئامریکاوه   الیه کی  له ھه مو  به سترا.  بیلمۆر  میوانخانه ی  له   کۆنفانسک 
له   زۆر  له  نویاندا  ده کرد.  سیاسیه کانیان  کایه   ھه مو  نونه رایه تی  که   ھاتن،  نونه ر 
جوه  به رچاوه کانی ئاوڕوپا جیان گرتبوو، که  زۆر ناب داوای مافی په نابه رتیان له  

وته  یه کگرتووه کانی ئامریکادا کردبوو . 
له  ١٩٤١دا ھیچ کۆنفرانسکی زایۆنیزمی سازنه درابوو؛ بارودۆخی شه ڕ کارکی 
سازبده ن؛  سانه یان  کۆنگره ی  زایۆنیزمه کان   ب ئاسته نگ  ١٩٤٣شدا  که  له   وایکرد 
بۆیه  ئه و کۆنفرانسه ی بیلتیمۆری ب ده سه تی بریاردانی فه رمانبه ردار به سترا. ھه ر 
شتک که  له  کۆنفانسه که  بیارێ لبدرێ پویسته  له  الیه ن رکخراوی نونه ره کانه وه  

دواتر بپه ژرندرێ.
به م بنگۆریۆن پشوه چوونی ده بینی.

ته نانه ت گه ر ھاوپه یمانانیش سه ربکه ون، ئه وا به ریتانیای گه وره ده بته  ھزی پله  
دوو، ئیدی ده ه رفه تکی باش له ده ستدایه  که  وته  یه کگرتووه کانی ئامریکا ناچار بکرێ 

رکفی سیاسه تی جیھان بگرته  ده ست. 
جه نگه که  گۆڕانکاری زیاتر له گه ڵ خۆیدا ده ھن. گه ر سایک بۆ دواده  بگه ڕینه وه  
ده مانبینی که  جوه  ئاکنجییه کانی ئاورووپا دوو ئه وه نده ی ئامریکا ده بوون. کاتکیش 
که مدا  ماوه یه کی  له   که واته    ،ب راست  دێ،  پۆلۆنیاوه   و  ئامان  له   ده نگۆیه ی  ئه و 
نوێ  جیھانی  (مه به ست  کــۆن  ھی  به رامبه ر  نــوێ  جیھانی  له   جو  رــژه ی  ده بینین 
ھۆ  دوو  له به ر  ئامریکا  جوه کانی  و  ئامریکا  ئه وسا   .زیاترده ب  (ئامریکایه -وه رگ

له جاران بایه خدارتر ده بن.
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ره خنه گرانی بنگۆریۆن زۆر جارانیان به  ھه لپه رست له قه ه م ده دا.  گه ر مه به ستیان 
له وه  بووب که  ئه و ده یزانی چۆن خۆی له گه ڵ بارودۆخی گۆڕانکارییه کان بگونجنی 

به ی وابوو، بنگۆریۆن ھه لپه رست بوو.
 Pearl پیرل  به نده ری  زه بــری  له به ر  گوی  ئامریکا  تــه واوی  پشتر  مانگ  پنج 

Harbor که ڕبوو.
زایۆنسته کانی ئامریکا ھیشتا له  کتبه  سپییه که ی به ریتانیا توڕه  بوون. 

ھه وای دڕندانه ی ژوری گازخنکن وسوتاندن دزه یانکرد. بۆیه  بنگۆریۆن بیاریدا 
و  به ر  بگیردرته   بــه ره بــه ره»   «سیاسه تی  دژی  ھه وست  ھاتوه   ئــه وه   ساتی  که  
ساته   ئه و  ئه وه   ئیدی  جیبگرته وه .  زایۆنزمیانه   ته یاربوونی  و  رۆشنی  سیاسه تی 
بوو که  له سه ر ھه مو جوه کان پویسته  به  جدی بۆ راگه یه نراوی بلفۆر ھه وبدرێ و 

 .نه  جندره ی نه ته وه کان و ماندات بھ نه کانی کۆمه یدا به له گه
بگومان ئه و نه خشه یه ی توشی به ربه رستی نه یارانی کرده وه .

ھه میشه   که   نه رمه وی،  پشه نگی  ھه ستیار  لیبرالی  نه رمونیان،  وایزمه نی  دکتۆر 
په المارده ره   نویه   نه خشه   ئه و  به رامبه ر  ھه بوو،  دوژمنه کانی  پیاوه تی  به   بــوای 

وه ستایه وه  .
ھاوڕا  سه رکرده که یاندا  له گه ڵ  بنگۆریۆنیش  خودی  پارته که ی  ئه ندامانی  له   زۆر 
دایکبووه  و  ئامریکا  له   که    D. Judah Magnes ماگنس  جودا  دکتۆر  نه بوون. 
عه ڕه ب  دوانه یی  ده وه تکی  الیه نگری  بوو  عیبری  زانکۆی  لھاتووی  به ڕوبه رکی 
وجوله کان بوو. ھنریتا سۆلد Henrietta Szold ئه ویش له  دایکبووی ئامریکا بوو، 
دامه زرنه ری ھاداسا بوو که  له  ئۆرشه لیم نه خۆشخانه یه کی گه وره ی دامه زراندبوو، 
غه یره   له نو  ته نانه ت  ھه بوو  خۆی  باندۆری  به مه ش  بوو،  ماگنس  ھاوھه وستی 

زایۆنی و غه یره  جوه کانیش.
ده وه تی  بانگی  ویستی  بنگۆریۆن  که   به سترا  بیلتیمۆر  کۆنفانسی  که شه دا  له و 

جوله کان ھه دا.
ھه ندکیان رایانگه یاند گوایه  بنگۆریۆن شت بووه . 

 سه ته که ی خۆی، ره نگبو نیته  سه ر ھهنه ر بھشه شسه د نو گه ر ھاتو نه توان
دوای  خه ونه که ی  له وانه یه   گرنگتر  لــه وه ش  بشوا،  خۆی  سه رکردایه تی  له   ده ســت 
که    Lord Moyne مین  لۆرد  ئــه وه ی  بیره وه ری  به م  بته دی.  دیکه   سای  چه ند 
ئه وه ی  جگای  مۆینه   و  مرد  لیۆد  لۆرد  دنه یده دا.  زیاتر  پیگوتبوو،  پیشتر  مانگک 
کرد  سه ردانی  له نده ن  له   بنگۆریۆن  گرته وه .  کۆلۆنه کان  کاروباری  وه زیــری  وه ک 
به کو دامه زراندنی له شکری جوله کانی پبسه لمن. له  درژه ی قسه کانیاندا وه زیری 
کاروباری کۆلۆنه کان چاره سه ریه کی بۆ پرسی جوه کان ھنایه  گۆڕێ، به وه ی «پارچه  
زه وییه کیان» پبدرێ. به ڕای وه زیر شوینه که  بکه وته  ئاوڕوپا (به م نه یگوت له کوێ) 
که  نمونه  ب بۆ گتۆیه ک(ئۆردوگایه کی گه وره ) و له الیه ن جوکه وه  به ڕوه  ببردرێ، 

دوای شه ڕیش بمنته وه . 
کاتک بنگۆریۆن باسی «س ملیۆن که سی» بۆ ده کرد، لۆرد مۆین بابه ته که ی بۆ 
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شتکی دیکه  گۆڕی.
کات ئه و پیاوه  بچکۆله یه  به  قژه  لوله  سپی زیوینه که ی ھاته  سه ر سه کۆی دوانی 
کۆنفانسه که ، الی خۆی توند ده ستی به وه  گرتبوو که  ده ب ئه و شه شسه د نرده یه  
بھنته  سه ر بوای خۆی. ئه و له  ته لی سۆزی نه دان، به کو کرده ییانه  وه ک که سک 
شتک رونبکاته وه ، لتگه یشتن بۆ شتک بخوازێ و روحیانه  جۆشیان بدا، وایکرد. 
تۆنی ده نگی مامۆستایانه  بوو، تۆنی  ده نگی ھی پیاوک بوو که  نه وه ک ھه ر ده یه وێ 

.شکو گیانیشیان بۆالی خۆ رابک شبکا بهه کانیان کھه ر د
له ده ستپکی دوانه که یدا به  رونیکرده وه یه ک که   به ختی جوله که کانی ئاوڕوپا کۆتایی 
سیاسییانه ،  یان  ئاینیانه یه   بیرۆکه یه کی  زایۆنیزم  ئاخۆ  ھنا  نایه کانگیره   پرسه   به و 

که شی کۆنفانسه که ی پاککرده وه .
کاتکیش به   ھوره یی و به  ددانبه خۆداگرتنه وه  که  ئاخۆ تائستا ئیسائیلی ھاوچه رخ 
به چی گه یشتووه . ئه و چه ند دۆنمه  زه وییه ی که  به راوردکراون. ئه و زۆنگاوانه ی که  
ده رباره ی  ئه و  دانراون.  کۆچبه ران  بۆ  که   زه ویانه ی  دۆنمه   ئه و  کراونه ته وه .  وشک 
نه قه ب، گالیلیا، ده رباره ی لمی بیابانی ریشۆن Rishon، به رده کانی موسا، ده ڤه ره  

گرداوییه که ی ھانیتا Hanita و ھولھباسین Hulehbassn قسه یکرد.
ھه مو  و  بدا  گوتاره ی  ئه و  تا  خایاندبوو  زۆری  نه بوو.  په له ی  قسه کانیدا  له   ئه و 
ئه وانی  ساه   ھه زار  دوو  مژوی  ته رخانکردبوو.  وا  ساته وه ختکی  بۆ  خۆی  ژیانی 

گه یاندۆته  ئه و کاتوساته . 
ئه و بنیامنی Benjaminی ته به ریا، فارسه کان، ده سه تداره  بزه نتینیه کانی به یاددا 
ھنانه وه . به  له سه رخۆیی و ئاسانی، دوانده ره که  له  ١٩٤٢ه وه  بۆ ناو سه ده ی حه فته م 
پغه مبه ره کان  چاخی  بۆ  دیکه   جارکی  ئستای،  سه  رده می  گه ڕایه وه   شۆربووه وه ، 

چوووه وه .
تاکه  براده ری راسته قینه ی بنگۆریۆن، کاتزنسلۆن له ئۆرشه لم نه خۆش که وتبوو. 

به م بئه وه ی ناوی بھنی په سنی دا. 
به  گوی گوگره کانی دادا: «سه رچییه  نویکه ی جوله که  له  فه له ستیندا به  ئاراسته ی 
زدا  کراوه . ئه و که سانه ی ته نھا جوه کانی ئاوڕوۆپا وئامریکا ده ناسن، ره نگب وابزانن 

.که  بیرۆکه ی ده ریاوانیی جوه کان گوناح ب
«چل ساڵ به رێ ئه و دیارده یه ش ئه سته م بوو که  جوه کان کاری کشتیار بکه ن. 

به م ھه ر کردیشیان.
«شه ش ساڵ پش ئستا له  فه له ستیندا ھیچ ده ریاوانکی جوله که  نه بوو، ھه رچه نده   
ھه نوکه   بــوو...  خۆیاندا  جوه کان  له بنده ستی  به ته واوی  زش  ئه وبه ری  بازرگانی 

که شتیگه لی جوله که  به  کابتن و ده ریاوانی جوه وه  و ده ریا جیھانییه کان ته یده که ن.
Sidonیان  سیدۆن  و   Tyrus تیروس  که   بوو  زمان  عیبری  تیره یه کی  «ئــه وه  
له   Carthaags قرتاجه  قه ه مه وی  ده سه تدارتی  بناخه ی  له ووه   دامــه زرانــد، 

 سۆنگه ی ده ریاوانیه وه  گه وره  بوو. 
«ھه ر ده ریاوانه  جوه کان بوون پش ئه وه ی ئۆرشه لیم بوخ له  سه روی یافاوه  
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شه ڕکی خوناویان کرد و زه برکی کوشنده یان له رۆمانییه کاندا دا.
«تیروس و سیدۆن له سه ر گۆی زه وی نه ماون. به م پاشماوه ی جوه کان ئه وانه ی 
له  حه یفاوه  دژی رۆمانییه کان جه نگان، ھه ر ماون. زۆریان گه ڕاونه ته وه  فه له ستین و 
زۆری دیکه ش ده گه ڕنه وه . ئه وان وه ک سه رده می به رێ زه ویان وه به رھنا. ھه روه ھا 

سواری ده ریاش ده بن. 
«فه له ستین وتکی بچوکه . به م دوو زیه که  بۆ ئیسائیل، ده ریای ناوه ڕاست و 
ده ریای سور، به  باشی ده ره قه ت  دن که  ده ریاوانه  جوله که کانمان و ماسیگره کانمان 
نه ته وه   کۆمه گه ی  له نو  شونی  به  به رده وامی  وته که مان  ئه وه  بخۆن  مشوری 

ده رییایه کاندا ببته وه .»
ئه وانه  په یڤی مامۆستا بوون که  که متر ئاوا به رفراوان و تازه کراببونه وه .

نه خشه ی بنگۆریۆن دواتر وه ک به رنامه ی بلتیمۆری لھات، له خۆیه وه  زۆر ساده  
بوو.

١. کۆچکی بسنوری جوله کان له ژر سه رپه رشتی ئاژانسی جوله کان.
٢. دامه زراندنی له شکری جوله که .

٣. دامه زراندنی کۆمۆنولسکی جوله کان که  ھه مو فه له ستین له خۆبگرێ.
ده مارگرژی  نیشانه ی  وایــزمــه ن،  مزه که ی  ســه ر  گه یشته   به رنامه که   کاتک 
لوه ده رکه وتن. ئایا به رکوپکی ھه سوکه وتیان کردووه «نه خشه که  له  کۆشکی سپی، 
بوکینگھامBuckingham دا ده بته  مایه ی ناره زا یه تکی  وکۆشکی  داونگ سترییت 

توند.»
لره  و له وێ دژایه تی نه خه شه که  کرا. له  لۆبیه کانی ھۆی جاوه ڕوانیه کاندا ده نگ 
دژی بنگۆریۆن ھه بدرا، ئه ویش ھه ددادانی له به ر ھه گیرابوو ئۆپۆزسیۆنی به  ھه ند 
ھه نه گرت. ھه ندکیان ناوی بگنۆریۆنیان به  که لله  له ڕه ق ھنا، ئه وانی دیکه ش ھشتا 

ده ربینی نادۆستانه تریان پده گوته وه .
ورده کاری نه خشه که  زیره کایه تیه که ی ئاشکراکرد. ئه و له سه ر ئه وه  رژد بوو که  

له  بیاره که دا ده ب وشه ی کۆمۆنولسی جوه کان به کاربھندرێ.
نه یارانی پیان وابوو : «به م ئینگلیزه کان لمان تناگه ن گه ر ھاتو کۆمۆنولس 
بین  ئمه   خه نده وه ؛ «گه ر  به   بنگۆریۆن  (ده وه ت)»  بین  واباشتره   بھنین،  به کار 
ده وه ت، ئه وا ئامریکاییه کان به  ھه ه  لمان حای ده بن. چونکه  له  چاوی ئه وان ده وه ت 

به شکه  له  فیدرالیی. ئمه ش ئه و ئاقاره مان به ھیچ شوه یه ک ناوێ.»
مه به ستی بنگۆریۆن ھاته دی. ئه و ھه ر ئه وه ی نه سه لماند که  کاریگه ری زۆری ھه یه  

و ده نگه که ی یه کالکه ره وه یه ، به کو سه رده مکی نوشی به دواداھات.
ھه نوکه  ئامریکا زلھزکه . گه ر ھاتو به ریتانیای گه وره  به  شاشی له  جوله کان بگا، 

ئه وا کاره سات نیه .
ئستا جیھان گویلبوو که  بنگۆریۆن بۆ چ ئامانجک تده کۆشی. ره نگب که متر 

خۆشی له خۆی ببین به م بانگی ده وه تکی جوله کانی راھشت.
دیکه ش  ساکی  ھشتا  وایزمه ن  دکتۆر  که مینه .  بوونه   به  ناچاری  نه رمه وه کان 
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رونکردنه وه  ده داته  کۆمیته  ھه ر ده وه تمه داره  پیره که ی بزوتنه وه که  ده منیته وه ، به م 
په نجاو  نزیکه ی  بنگۆریۆن  ده گرته  ده ست.  رابه رایه تی  جه وی  گه نجتر  له و  ئه وه ی 

 .ننه . له  راستیدا خه ریکه  تازه  کارنامه که ی بره و ده سشه ش سا
رکخراوه   بــۆ  نــــرده کــان  ــه   ــووای ده ب دوایــیــھــات،  بیلتیمۆر  کۆنفانسی  کاتک 
بیارکیان داوه ، ئه وکات ده نگی له سه ر  جۆربه جۆره کانیان ئه وه  رونبکه نه وه  که  چ 
ده درێ. بنگۆریۆن له  ئستاوه  دنیابوو که  جوه کانی فه له ستین نه خشه که ی ده په ژرنن. 
به جیان  رگادا  نیوه ی  له   ھاتو  گه ر   ده ب ژان  و  ئــازار  به   زۆر  ئــه وه ش  خۆ  گه لۆ 

ھشت.
له  ئۆرشه لیمدا به  ئاسته م کاتی ئه وه ی ھه بوو ھه گبه که ی تکبن و دیارییه کانی 
بداته  پاوال و زارۆکه کان که  بۆی کیبوون. دوای ئه وه ی گوی له  ره وتی روداوه کان 
ده گه ڕا.  روحیه که ی  جگه رگۆشه   بۆ  گوند  ئه و  گوندو  ئه م  ئه مجاره یان  به له ز  بوو 

.دابھه رگیز ئه و توانا و وزه یه ی نه بووه ، وه ک ئه وه  وابو جنۆکه  ده ستیان ل
له و ماوه یه دا له  ئامریکادا ریکخراو له  دوای رکخراو ده نگیان له سه ر نه خشه که دا 
ئامریکا  جوه کانی  ھه مو  خۆ  ئاخر  وه رگیرا.  به رچاو  زۆرینه یه کی  به   بیاره که   ده دا. 
زایۆنیست نه بوون، ئه وانه ی ده نگیان دا ھه مویان له گه ڵ بیرۆکه کانی بنگۆریۆن ھاوڕا 
نه بوون، به م له  ١٩٤٢دا زۆرینه ی جوه کانی ئامریکا به  دڵ بیریان ده کرده وه ؛ ئه وان 
ھیتله ریان  جه نگی  ده ستی  قوربانیانی  کۆمه کی  شلکربوو،  حه زه کانیان  بۆ  جه ویان 

ده کرد. نه خشه که  خستنه رویکی توانستی به یھنانی پبوو.
ھشتا بنگۆریۆن له مژ نه بووه گه ڕابۆوه   والت، که  واشنتۆن، له نده ن و مۆسکۆ 

راگه یاندنکی ھاوبه شیان دا:
«له  ھه مو ناوچه یه کی داگیرکراودا جوله که کان به  شیوه یه کی زۆر ھۆڤییانه  به ره و 
رۆژھه تی ئاوروپا گواستراونه ته وه ... له وانه ی گوازرانه وه  ھیچ سۆراخکیان نه ما... 
بگاریان پکرددون و زۆریشیان ھه ر له سه ر کار له ناوچوون... زۆریان  له برسان و 
سه رماندا مردن... کۆڕه وی گه وره .. توندوتیژیه کی دڕندانه .. سه دان ھه زار ژن و پیاو 

مندای بتاوان...»
کاتکیش بنگۆریۆن له  ھدمه گرتنه که ی راست بووه وه ، تراژیدیانه  ھاواریکرد:

«ئه رێ ئه ی نه ته وه  ئازادیخوازه کان، داکۆکیکارانی مافه کانی مرۆڤ، خه باتکارانی 
به رزڕاگرتنی بنه ماکانی دموکراسی و مافه کانی مرۆڤ چیتان به سه رھناین؟

«ئه رێ چ تاوانکتان ده رھه ق گه لکی بوه ی کرد، ئاخر تا مردن خونی له به رده چۆڕا 
و ھیچیشی پنه ده کرا، ب ئه وه ی ده ستی ھیچ یارمه تیه کی له و به دبه ختیه  و ناچارییه دا 

بۆ درژ بکرێ، ته نھا به  زمانی تۆه  که  ھی شه یتانه کان بوو له گه یدا جونه وه ؟
«ئه رێ بۆچی شین و شه پۆرمان له که دار ده که ی و ھیج وشه یه کی ھاوخه میمان بۆ 
ده رنابی، که  به  ملیۆنان له خانه ی نازیه کانی ئاوڕوپادا مه رگیان به  گودا چرپاندن؟

ئه رێ بۆچی چه کت نه دایه  به رگریکاره کانی گتۆکانمان، که چی چه کت دایه  پارتیزان 
و خه باتگه  نھنییه کانی گه النی دیکه ؟

«ئه رێ بۆچی رۆژانه  که  گوت له  ده نگی که لله سه ری ھه زاران مندانی جو بوو 
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که  به  دیوار و بنمیچه کان ده که وت، که چی قولماتکیشت لوه نه ھات؟»
ئه و  نه بوون.  توڕه ییه که ی  په رچه کرداری  تاونبارزانینانه ی  به   ئه و  بنگۆریۆن 

مه به ستکی ھه بوو. که  له  دوا رسته دا رون ده بووه 
بۆچی  ئــه دی  بھنی،  کوشتارگه یه   به و  کۆتایی   نه ب له ده سه تتدا  ھاتو  «گــه ر 
رگه مان پناده ی  تۆه ی خونی ملیۆنان برای خۆمان به  ده ستی خۆمان بکه ینه وه ، 
ریزی  نو  له   جوله که یک  وه ک  بکه ین،  شه ڕ  نازیه کان  دژی  به چه ک  ده ست  به  په له  

له شکری جوله که دا و له  ژیر ئای جوله که دا خه بات بکه ین؟»
س مانگ دوای ئه وه ی ھزه کانی ھاوپه یمانان له  نۆکه نده که  په ڕینه وه و شه ڕیان له  

وشکانی پارزه مینی ئاوڕوپادا گه رمکرد، چه رچل له  ئه نجومه نی نونه راندا رایگه یاند:
جوله که   له شکری  فه له ستین  له   تا  جوله کانی  ئاژانسی  داوانــامــه ی  «حکومه ت 
پکبھنن که  کارایانه  پشکداری ئۆپه راسیۆنه کان ده بن، په سندکرد .. له  راستیدا بۆمن 
مایه ی ره وایه   که  ئه و به شه  تایبه تمه نده ی جوله کان که ره گه زک پکده ھنن، له الیه ن 
نازییه کانه وه   ئازار و ئه شکه نجه  دراون، وه ک پیکھاتووکی سه ربه خۆ له  ریزه کانی 

چه کداریدا به شدار بن تا به ته واوی شکست به  نازیه کان بھنن.»
دیسان بنگۆریۆن نه به ردکی جه نگه   درژخایه نه که ی برده وه  . ئه رێ ده ستکه وته که  
به ده ستھنانی  بۆ  کیلۆمه تری  ھه زاران  به   ماوه یه دا  له و  خایاند،  ره به قی  سای  پنج 

بی، تا جیھان بھنیته  سه ر را.
ئیدی ھه زاران جوله که ی کارا له  راژه ی سه ربازییانه  چ له  فه له ستین یان سه دان 
و  جوله که وه   له شکری  ریزی  بچنه   بیانه وێ  گه ر  ده توانن  دیکه   وته کانی  ھه زاری 
ئه ستره ی داود له  شانیان بده ن، ئه و دروشمه ی که  ھیتله ر جوه کانی ئامانی وه ک 

که مینه یه کی سوک ته ماشا ده کرد.
له   چــه ک  دزینی  کاتی  له   به ریتانی  ســه ربــازی  دوو  ١٩٤٣دا  ئابی  رۆژــکــی  له  
خایاند.  مانگکی  له   زیاتر  دادگاییه که   پواژۆی  گیران.  ئینگلیزیه وه   جبه خانه یه کی 
ھه رچه نده  ھه وانران بۆیان نه بوو له  دادگایی سه ربازییدا ئاماده  بن، به م ده سه تداره  
گۆڤار  رۆژنامه ،  ھه مو  نونه رانی  بانگھشتی  تایبه تمه ندییه   بۆنه   ئه و  بۆ  ئینگلیزه کان 
فۆکه   نه بوونی  له به ر  که میان  ئــه وه ش  له گه ڵ  کردبوو.  رادیۆیه کانیان  ئستگه   و 
ده یانتوانی بگه نه  فه له ستین، به م ھه وانرانی ئامریکاییان له  قاھیره وه  به  فۆکه  بۆ 
فه له ستین گواستنه وه . له  ڕاستیدا سکانامه که  ھه ر دژی دوو سه ربازه کان ستۆنه ر 
Stonerو ھاریس Harris نه بوو. به کو داداگایه که  بۆ ته واوی جوله کانی فه له ستین 
بوو. نونه ری رۆژنامه گه ری بۆیه  بانگھشتکرابوون تا به  جیھانی نیشانبده ن ئاخۆ چ 
جۆره  داکۆکییه ک له خۆیان ده که ن. ھاریس و ستۆمه ر وه ک دوو بابای ھه ژای گه نج 
ناویندا  رۆژھه تی  ھه مو  له   رکخراوو  ده وه مه ندترین  له الیه ن  که   ته ماشاده کران 

که تنی دزینی چه ک و ته قه مه نیان پکرابوو تا پیان بفرۆشنه وه .
له  ١٩٤٣دا نھنییه کی نو جه ماوه ر بوو که  بازرگانییه کی گه رم به  چه که وه  ده کرێ. 
له   ھاوپه یمانانه وه   له الیه ن  چ  Asه وه و  ئاس  له الیه ن  که چ  گه ورانه ی  جبه خانه   ئه و 
ده ستکه وتی  و  نرخ  به   ره شدا  بازاڕی  له   جھرابوو،  میسره وه   بیابانی  رۆژئــاوای 
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زۆره وه  فرۆشران. ھه مان شتیش سه باره ت به و تفه نگ و ته قه مه نیانه ی که  له  ئۆردوگا 
و حه شارگه ی ھاوپه یمانن رویدا، دزراو فرۆشران. دزه کان به  پله ی یه که م عه ڕه به کان 
بوون. کیاره کانیش به  پله ی یه که م جوه کان بوون. ھاگانا چه کی ده ویست. گه ر ھاگانا 
چه ک و ته قه مه نییه کانی نه کیبان، ئه وا عه ڕه به کان ده یانبردن و له وانه ش بوو دژی 

جوه کانیان به کارھنابایه وه . 
ئینگلیزه کان ده یانزانی که  ھاگانا چه کداره  و چه كیشی به کارھناوه . 

بۆ رزگارکردنی لوبنان ئینگلیزه کان داوای خۆبه خشه  جوه کانیان کرد تا پاوگه  
نه وتیه کانی شاری تریپۆلی Tripoli لوبنان بته قیننه وه . بیست وس جوله که  خۆبه خشانه  
چوونه پش. ئینگلیزه کان چه کیان نه بوو بیانده ن بۆیه  ده بوایه  چه کی خۆیان له گه ڵ 

خۆیان ببه ن. ھیچ کام له و بیست و س که سه  جارکی دیکه  نه گه ڕانه وه .
مایه ی  نه بووه   خۆشیان  چه کی  به   ھاگانادا  کۆماندۆیی  کاری  له   به شداربوون 
شه فاعه ت بۆکردنیان له وه ی له  پواژۆی دادگاکه  به  تۆمه تی ھه گرتنی چه کی قاچاخه وه  

تاوانبار نه کرن.
له  کاتی پواژۆی دادگاکردنی ھاریس و ستۆنه ردا به  فه رمی سه لماندییان که  پۆلیس 
داوای له  ھه ردوو سه ربازه که  کردبوو له و ھه ژده  ونانه ی خستنیانه  به رده ستیان تاکو 
ئه و پیاوه  بناسنه وه  که  به  گوره ی رونکردنه وه که ی خودی خۆیان له  چایخانه یه کی 

حه یفادا له گه ڵ سه رکرده یه کی جوله کان دانیشتبوو ئیشیان چه ک ئاودیوکردن بوو.
پۆلیسه کان ئه مجاره یان ونه یه کی بنگۆریۆنیان خسته  نو ونه کان، ئه وسا یه کک 

له  سه ربازه  تۆمه تبارکراوه کان گوتی:
«به ، ئه و پیاوه  خۆی بوو!»

نه  داواکاره که  و نه  داکۆکیکاره که  پیان سه یر نه بوو.
جوله که   ئاژانسی  که   بــوو  رژد  ــه وه   ئ له سه ر  دادگــا  سه رۆکایه تی  له  دوایــیــدا 
سه رپه رشتی «دژوارترین و به رفراوانترین باندی ئاودیوکردنی چه ک»ی کردووه  و 
ھیستادروتییشی به وه   ناوھنا که  «رکخراوه  نازییه کانمان به بیردنته وه »که  چه کیان 

له  سه ربازانی ھاوپه یمانانیان ده دزی».
ھه وی  ئه وان  گوتی  گرت،  کردبوو  تۆمه تباریان  ئه وانه ی  له   ره خنه ی  بنگۆریۆن 

رپگرتنی بزوتنه وه ی زایۆنیزمی ده ده ن تا سیاسه تی کتبی سپییان به ره وا دابنن.
برل کاتزنسلۆن له  شه ممه ی ھاوینی ١٩٤٤دا لدانی فشاری خون مرد.

چه ند  بۆ  و  که وت  زانیبوو،  ھه واه که ی  به   بنگۆریۆن  کاتک  گوایه    گوترا  ئه وه  
سعاتك له ھۆش خۆیچوو.

ھه مو رۆژه که  زمانی له گه ڵ که س نه که وته  گه ڕ.
.ی مردبک له  دوه ک ئه وه  وابوو که  به ش

رۆژی پاشتر ریه وی به  خاکسپاردنه که ی له  ئۆرشه لیم بۆ ته لئه بیب ماوه ی حه فتا 
کیلۆمه تر، له وشه وه  بۆ کینه ره ت سه د و شه ست کیلۆمه تر درژه ی کشا. کینه ره ت 
ھاته    کات کشتوکای  که رتی  کرکارکی  وه ک  کاتزنسلۆن  که   بوو  نشینگه یه   ئه و 

فه له ستین ئیشی ده کرد. 
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گه نجه   له   یه کک  کۆلک  تدی  و  شاریف  زیڤ  مردنی  پش  رۆژــک  ھه ینی 
له گه ڵ  له وش  کردبوو  سه رنوسه ریان  سه ردانی  کینه رت  له   سه رسامبووه کانی 

ده سته یه کی زۆردا گفتوگۆیان کردبوو.
ھه ستی  به سه ر  نه بوو  ئــه وه م  ده رفه تی  ھه رگیز  «من  گوتبووی:  کاتزنسلۆن 

حه زنه کردن له  گردبوونه وه ی پ ئاپۆره دا زاببم.»
چل و ھه شت سعات دواتر ئاپۆره ی خه کی که  شتکی ده گمه ن بوو له  فه لستیندا 

کۆبوونه وه ، تا به ڕزه وه  بینژن. 
نزیکه ی رۆژکی ره به قی خایاند تا به  نو ئاپۆره ی خه کدا که ژاوه که ی بگه یه ننه  

نشینگه که ی سه ر گۆلی گالیلیا.
ئۆتۆمۆبل  یه که مین  له   کۆچکردوو  خانه واده که ی  ئۆتۆمۆبلی  دوای  بنگۆریۆن 

دابوو. 
وه ک  بــراده ری  و،   بوب بــراده ری  تاقه   ئه و  له وانه یه   مرد.  براده ره که ی  ھه نوکه  

ئه ویش نابینته وه .
ھه مو رۆژه که ی ئه و ھه ر ھیچی نه گوت. 

مامۆستاکه  له  نویاندا رۆیشت و کۆچی دوایی کرد.
دوو ساڵ دواتر ھشتا ماته مینیه که ی ھه ر گه رم بوو. له  کۆبوونه وه یه کی ماپایدا، 

ئه و پارته ی که  له گه ڵ کاتزنسلۆن دایمه زراندبوو گوتی:
«لتان ناشارمه وه  له و ئواره  ھه ره  دته زنه ی که  داود ھاکۆھن ھه وای مه رگی 
برل کاتزنسلۆمی پاگه یاندم، که وتومه ته  بن باری ژانی کۆستکی گران، ژانیکی زۆر، 
خه فه تکی گازگرتوو. له ژر ئه و بار گرانیه ی خه م و خه فه ته دا تا ده مرم ده رناچم...» 
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   ھه مو که سک شتکی له سای ١٩٤٥دا به بیرماوه . روداوه کانی ئه وساڵ گۆڕانیان 
به سه ر ژیانی نزیکه ی ھه مو خه ککی ئه م گۆی زه مینه دا ھنا.

   له  ١٩٤٥دا فرانکلین رۆزڤلت مرد. گۆبلز و ھیتله ر خۆیانکوشت. مۆسۆلینی گیرا 
و کوژرا. یه که م، دوھه م و سھه م بۆمبی ناوه کیش ته قندرایه وه . له  ئاوڕوپادا کۆتایی 
به  جه نگ ھات. رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان دامه زرا. ژاپۆن به ب مه رج خۆی 
ده سه ت  له   واز  ناچارکرا  ده نگده رانه وه   له الیه ن  چه رچل  وینستۆن  به ده سته وه دا. 

.نب
بۆ بنگۆریۆنیش ١٩٤٥ ساک بوو، ھۆی دیکه ی بۆ یادکردنه وه  ھه بوو.

(به گوره ی  گه وره   به ریتانیای  موباره کبادی  و  ھاندان  و  پشتگیری  به   مارتدا  له  
به   عه ڕه بی  ده وه تی  دانه   حه وت  ئینگلیزه کانه وه )  خودی  پداگرتنی  به    ھه ندکیان 
کۆی رژه ی چل ملیۆن دانیشتوانیانه وه  کۆمکاری عه ڕه بیان(الجامعة العربیة) پکھنا. 
بوو  جوله که کان  و  فه ڕه نسیی  ده رکردنی  ئه ویش  ھه بوو،  مه رامکیان  ته نھا  ئه وان 
چۆن دوو  له  رۆژھه تی ناوه ڕاستدا . له و کاته ی عه ڕه به کان ھه وه دای ئه وه  بوون 
ملیۆن دۆالر له  سای داھاتویاندا له  بانگه شه  خه رج بکه ن، بنگۆریۆنش له  پاریسی 
کۆمیته ی  سه رکردایه تی  له گه ڵ  بــوو  نھنی  کۆنفانسکی  سه رقای  ــازادکــراودا  ئ

ئاودیوکردنی کۆچبه رانی مۆساد، که  قۆناخیکی دژواری بیبوو.
ئاژانه کانی مۆساد که   به سه ر حه وت وتی ئاوڕوپاییدا بوببوونه وه ، داوایان له   
فه له ستین.  بیانگه یه ننه   زوه   تا  پگه یشتبوو؛  ئاوڕوپاوه   جوله که ی  ھه زار  سه دوپه نجا 
ئاوڕوپا  به شه کانی  رزگارکردنی  پبه پی  ھشتا  سه ره یایه .  که   ده یانزانی  ئاژانه کان 
ھه رچی  خوازیارن  که   ده رده کــه ون،  جوله که   زیاتر   ، ھاوپه یمانانه وه   ھزی  له الیه ن 

زووه  کیشوه ری ئاوڕوپا جبھن. 
بنگۆریۆن له  سه رکرده کانی مۆسادی پرسی:

«ئه رێ پویستیتان به چی ھه یه ؟»
«یه کک به رسڤی دایه وه : پویستمان به  که شتی ھه یه .»

یه ککی دیکه ش ھه ی دایه  و گوتی: «پویستیمان به  پاره ش ھه یه .»
به  خه نده وه  بنگۆریۆن ته ماشای ئه و ده سته  گه نجانه  ی ده وروبه ری کرد.  ئه رێ، 
ئه وانه ن  نمونه ی جوه  نویکان. باوکی زۆربه یانی ده ناسی. ھه ندک له و گه نجانه  له  

به شی
(٩)
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کیبۆته کانه وه  له دایک ببوون. ئه وان پیان ده گوترا سابراییه کان، چونکه  ئه وان ھه روه ک 
به ری دره ختی کاکتوس تیژ و توندوبه ند بوون. ئه وان له  الیه ن ھاگاناوه  مه شقیان 
پدرابوو. له ماوه ی جه نگه که دا جار له سه ر جار گیانیان له سه ر له پی ده ست دانابوو، 
ئه وان دزه یان کردبووه  سنووری ته واو پارزراوه وه  و پبه پی ڕگایان به نھنی له 
 لیواری ده ریای سپی ناوه ڕاسته وه  ده بی، تا ئه گه ر ھیچ به دبه ختیان نه یه ته سه ر ڕێ، 

چاوه ڕوانی که شتی قاچاخی کۆچبه ران بکه ن.
    بیگومان ھه ڤاڵ بنگۆریۆن خۆت ده زانی گه ر ھاتو ئینگلیز و ئامریکاییه کان له 
 کۆتاییدا بوخنواد Buchenwald .. (ئه و ئۆردوگایه  زۆره ملیه  بوو که  SSه کانی نازی 
له  ١٩٣٧دا بۆ جوله که کانی ئامانیان له  جه نگه کی نزیک شاری وایمار Weimarه وه  
دروست کردبوو. ئۆردوگایه که  له  ١١ی نیسانی ١٩٤٥ له الیه ن له شکری ئامریکاییه وه  

رزگار کرا-وه رگر-).
   پیره مرد گوتی «به  ده زانم»، زۆر که س له  پاشمله  به  بنگۆریۆنیان ده گوت 
پیره مرد. له سه ری رۆیشت و گوتی: «به ی من ده زانم و بواش ده که م، من کۆمه کتان 

ده که م.»
نیسان ئه و مانگه  بوو که  ئامانه کان به  فه رمی خۆیانبه ده سته وه دا. 

   له  ھه مو شارکی فه له ستیندا خه ک داڕژانه  سه ر شه قام و شایلۆغانیان دابه ست. 
له  کیبۆته کان و گونده کانیشدا ئاھه نگی خۆش گدران. 

.ی دا دیوه که ی دیکه  ببینوه ک کرده ی ئاساییانه ی خۆی، بنگۆریۆن ھه و
«ئاوڕوپا ھه نوکه  ئازاد بوو، ئه مما...»

«خه ک ده ن که  قۆناخکی نوێ داھات، تیایدا ئاشتی، ماف و ئازادییه کان بالکش 
ده بن..»

«به م تۆب کی  ئه مه مان بۆ زامن بکا، که  ئه وه ی قه وما نه قه ومته وه ..؟»
«ئه وه ی رویدا به  ھیتله ر ده ستی پنه کردبوو. ئاخر ئه دی چۆن بزانین که  به مه رگی 

ئه و کۆتایی  به شته کان دێ؟»
 .ببین شته کان  خۆی  به  چاوی  تا  ئاوڕوپا  چووه   بنگۆریۆن  حوزه یراندا  له      
ئه و  کرابوون.  ته فروتونا  وشه   واتای  به   ئه وێ  جوه کانی  بولگاریا.  چووه   سه ره تا 
ئه و  سه روسیمای  به تایبه تیش  نه چو نه وه .  له  بیری  ھه گیز  که   دیتن  ده موچاوگه لکی 
مندانه ی له  ڕاستیدا له وه  تنه گه یشتبوون که چیان به سه رھاتبوو. ئه وان وایان له وکرد 
له گه یاندا  دۆستانه   ھه ویدا  به رچاو.  بته   ئه فسانه کان  ناو  که سکی  وه ک  خۆی  که  
بجوته وه . ئه وان له  ھه ندێ له و وشه  سالڤیانه  ده گه یشتن که  بنگۆریۆن ده ریده بین، 
به م ئه وان ره ق له  شونی خۆیاندا ده مان و ده ترسان. ئه وان به  چاوی مۆلله قه وه  به  

ده موچاوه  به یکداقوپاوه که یان ته ماشای بنگۆریۆنیان ده کرد.   
بولگاریای  زارۆکــه کــانــی  چــاوی  به   ســه بــاره ت  بنگۆریۆن  ــر  دوات مانگک  چه ند 

قسه یکرد.
ئه و له وێ رۆیشت و چووه  ئامان.

ژه نه ڕال دویت ئایزنھاوه ر Dwight Eisenhowerیش ئه وکات له وێ ده سوڕایه وه ، 
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بنگۆریۆن به  سه رکرده ی ھزه  رزگارکاره کان ئاشنابوو. ھه ردووکیان ھه رزو حه زیان 
به  چاره ی یه کدیکرد.

   بنگۆریۆن له  نامه یه کیدا بۆ فه له ستین نوسی: «ئامانی نازییه کان ئستا ورانه یه . 
دیسان گه لی جوله که  چوووه وه  سه ر گۆڕی چه وسنه ره کانی.»

ھه روه ھا زیاتری له و باره یه وه  نوسی:
سه ردانی  من  دیتن.  ئامانم  ژرزه مینیه کانی  کۆیته   ماوه  کانی  ژیاندا  له     «من 
داخاو Dachaw و بلسن Belsenم کرد. من ژوری گازم بینی که  رۆژ به  رۆژ 
ئه وه ی  وه ک  ژوره وه ،  بچنه   ده بووایه   به  ڕوتی  ئه وان  ده خنکاندن.  تیا  جوله که یان 
ئاخۆ  ده کرد  ته ماشایان  کونه کانه وه   له   تامه زرۆوه   به   نازییه کانیش  بکه ن،  دوشک 

چۆن دوا ده ماریان گرژ ده بته وه .
زیندویی  به   جوله که یان  ملیۆنان  به   که   دی،  سوتاندنم  مه رگی  تونی  «من     
تده ئاخنین تا ببنه  سوتماک. ئه و سدارانه ی بلسنیشم دیتن که  له  ھه مو جه ژنکی 
جوله کاندا  چه ندانکیان له  قه ناره  ده دان، له و کاته ی ئه وانی دیکه  ده بوایه  ئه و سزا 
قیزه ونانه  ببینن که  بۆ که سانیک ئاماده کرابوون گه ر ھاتباو به  خوله ک له سه ر کاریان 
وه خرابان. من ئه و قوژبنانه م دیتن که   سه گی ھاریان لدانابوون، تاکو په الماری ئه و 
التوکه ترانه  بده ن که  له  ریزی جوه کان به ره و کار یان گۆڕھه که ندن به جده مان. من 
ئه و دار و دیوارانه م دیتن که  ژن و پیاوی جوله که یان لده به سته وه  و جه لالده کان تا 

گیانیان ده رده چوو لیان ده دان.
   من ئه و التوپاته  پاشماوانه ی جوانه ی ئاوڕوپام بینی، که میان له و شه ش ملیۆنه  
جوله که  که  سه رده بدران ده ربازبوون؛ له  کاتکدا  جیھان به  ساردی، بباکانه ته ماشای 

گه لکی ده کرد که  دوو ھه زار ساه  تاوی ژانی تاراوگه  ده چژێ و قده کرێ.»
له وشه وه  به ره و له نده ن رۆیشت.

   وایزمه ن و شرتۆک له  نوسینگه ی سه ره کییه که یان له  شه قامی روسل بوون. 
وه ھا  بنگۆریۆنمان  ھه رگیز  که وا  گوتیان  ده ناسن،  بنگۆریۆن  له مژساه   ئه وانه ی 
نه دیوه . ھه مویان سه ریان له  گیانه  پ جۆش و خرۆشه  جه نگاوه ریانه که ی سوڕمابوو. 

ئه و ببووه  مایه ی ج سه رنجی ھه مویان.
ببینن  ئه وه   و  بده ن  ئامان  سه رکی  ھه موتان  باشه   گوتی: «وا  له  به رامبه ریاندا 

که من دیتم.»
له وشه  بنگرتی نه بوو به ره و نیویۆرک رۆیشت.

   ئه مجاره یه یان ستافکی بۆ گه شته  ئامریکایه که ی له گه ڵ خۆدا برد؛ چونکه  له وێ 
کاری گرنگی له پش بوون. ریوڤن شیلۆا Reuven Shiloha سکرتره  سیاسییه که ی 
Caim Slavinی  سالڤین  حایم  واشنتن،  له   ئیسائیل  نونه ری  بــووه   که  دواتــر 
ئه ندازیار، و ئلیزه ر کاپالن Elizer Kaplan موحاسیبی ئاژانسی جوله کان که  له  

یه که م کابینه ی حکومه تدا بووه   وه زیری دارایی، له گه دابوون. 
پاشتر  رۆژی  و  دابــه زیــن  مانھاتن  ناوه ڕاستی  له   میوانخانه یه ک  له   ــه وێ  ل    
بنگۆریۆن پشوازی له  رودۆلف سۆنه بۆرن Rudolf G. Sonneborn خاوه نکاری 
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ھه ره  ده وه مه ندی نیویۆرک کرد. کابرا پیاوکی درژی قۆز و بیچمکی به رچاوی 
ده ھات.  چــاره ی  به   حه زیشی  پیئاشنابوو،  بنگۆریۆن  بــوو.  زایۆنیزم  بزوتنه وه ی 

بنگۆریۆن بانگھشتی کرد که «پاروه  نانک» به یه که وه  بخۆن.
سۆنه بۆرن له سه ر مزی نانخواردن گوتی؛ «ئمه ی جوله که ی ئامریکا، ھیوامان 
به کو  بباته وه .  داھاتودا  ھه بژاردنی  مانگی  له  به ریتانی  کریکارانی  پارتی  که   وایه  

ئه وسا به  به نه کانیان پابه ند بن، ئه رێ وانیه ؟»
بنگۆریۆن برۆکانی ھه دان و شانکی ھه ته کاند و گوتی:

«.مه دا بکی دیکه  که متر له  به رژه وه ندی ئمن له وه  ده ترسم حکومه ت»
«ئایا مه به ستت ئه وه یه  که  سۆشیالیستخوازه کانی ئینگلیز به نشکن ده رده چن؟»

سۆنه بۆرن پرسی: «ئایا ئاینده ت چۆن دته  به رچاو؟»
وایه   بــوام  بکشنه وه .  فه له ستین  له   ئینگلیزه کان  که   ھه یه   ئه گه ره   ئه و  «ئــه رێ 

به ره به ره  دنه  سه ر ئه وڕایه . به م ئه وکات شه ڕکی خۆجیی ھه ر روده دا.»
ئه وه ی بنگۆریۆن ده یگوت له گه ڵ پشبینیه کانی ئه وانی دیکه  یه کیان نه ده گرته وه . 

سۆنه بۆرن به گومان بوو، به م پرسی:
و  ته یار  له خۆکردن  به رگری   بۆ  فه له ستین  جوله که کانی  ئایا   ،بقه وم وا  «گه ر 

ئاماده ن؟»
بنگۆریۆن برۆکانی لکناو گوتی: «نه خر، ھه ر ئه وه شه  منی گه یاندۆته  ئره .»

له   ھه ندکیان  له وانه   لیدا،  کــه س  نــۆزده   بۆ  زه نگی  سۆنه بۆرن  پاشتر  رۆژی 
کالیفۆرنیا، میامی و فلۆریدا بوون.

ئه و به  براده ره کانی خۆی گوت: «له و ساته دا پیاوکی به رچاوی فه له ستینی لره  یه .  
سعات ١٠ی سه ر له  به یانی رۆژی یه کشه ممه  له  مای من له  شه قامی ٥٧دا ئاماده بن، 
گتوگۆ ده که ین. به م ھه مو ھه وک بده  تا  ئاماده  بیت. ھه مو پرسه که ش به  نھنی 

بھه وه .»
ته نھا  نیویۆرک.  له   بوو  گه رم  تاوکی  که    ١٩٤٥ ته موزی  ١ی  یه کشه مه ،  رۆژی 
یه ک بانگھشتراو ئاماده  نه ببوو. ئه وانی دیکه  ئالبرت شیف Albert Schif، ھنری 
مۆنتۆر Henry montor، یولیوس فلیگلمان Julius Fliglman، چارلس گوتویرس 
 Harold  رگھارۆلد گۆلده نب ،Joel Gross جول گرۆس ،Charles Gutwirth
برۆود  شیفه رد   ،Abraham Berkowitz برکوۆتز  ئابراھام   ،Goldenberg
 William کۆھن ویلیه م   ،Samuel Cherr چر  سامۆئیل   ،Shepherd Broad
 ،Barney Rappaport بارنی راپاپۆرت ،Philip W. Lown فیلیپ لۆون ،S.Cohen
 ،Charles Rozenbloem  چارلس رۆزه نبلوم ،Max Livingston ماکس لیڤنگستۆن
ئرزا شاپیرۆ Erza Z.Shapiro، یاکوب شاھان Jacob Shahan، ولیوم سیلک 

William Sylk و سامۆئیل زاش  Samuel J.Zachs ھه مویان ئاماده بوون .
دانیشتبوو  له سه رکه وه   بنگۆریۆن  کۆبوونه وه .  سۆنه بۆرن  گه وره که ی  ھۆه   له  
ھاته   سه ر  ئه وسا  بۆیگانه وه .  دیتبوو  ئاوڕوپای  له   ئه وه ی  بۆده کردن.   قسه ی  ھه ر 

فه له ستین. 
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  له  گۆشه یکی ھۆه که دا مزکی پ زه ته  و خواردن دانرا بوو، به م که س کاتی 
ئه وه ی نه بوو ده ستی بۆببا. ھه ندک له  ئاماده بووان خواردنه وه ی سارد و ته زییان 
ده خوارده وه ، که چی بنگۆریۆن له سه ریه ک قسه ی ده کرد؛ کراسکی له به ردابوو، ئاره قه  
به  ده موچاوی ده ھاته خواره وه ، واش قسه ی ده کردن ھه روه ک له  کۆنفرانسکی ماپای 

.دانیشتب
په رۆشیه  له ناخدا ھه قووه که ی باندۆری له سه ر خاوه ن بانکه کان، پیشه سازان، 
پاڕیزه ران، بازرگانان، بۆرسه چییاندا دانا. ئه وان س سعات گویان له  بنگۆریۆن گرت 

و له پاشانیش پرسیارکوتیان کرد.
بنگۆریۆن داکۆکی له و دیمانه یه  ده کرد که  ھاتنه  کایه ی ده وه تکی جوله که  تاکه  
 ه ته که  ره نگبم  ھه روه ک گوتی جاڕدانی ده و کی واقیعیانه ی گونجاوه ، بهچاره سه ر

جه نگی لبکه وته وه .
بیکه ین  پویسته   ئمه   له سه ر  ئه وه ی  به م  لداواناکه م،  ھیچتان  «من  پیگوتن: 
باندۆری خۆی له سه ر پگه ی ئوه  وه ک جو داده ن، بۆیه  ئه رککه  له سه رم ھۆشداریتان 

بده م. ئه گه ری ئه وه  ھه یه  داوای قوربانیی زۆرتان لبکرێ.»
کاپالن تیگه یاندن که  شه ڕ چ خه رجییه کی ده وێ. شیلۆھیش له سه ر ده رھاوشته  

سیاسییه کانی شه ڕ قسه یکردن.
ئه وان  به م  لبکه وته وه ،  بباکیی  سه رو  بکه وته   تارمایی  دۆخه که   بوو  خه ریك 
ھشتا قسه یان کردن. تاریکی داھات و یه ککیان خواحافیزی لکردن و کۆبوونه وه که ی 

.ھج
  پش ئه وه ی پیاوه کان په رت ببن و بۆن، له سه ر چوار خاڵ رکه وتن. ھه ر نۆزده  
ئامریکایه که  به نیاندا، ئه وه ی له  توانایاندا ھه ب قسورنه که ن. ئه ندامانی کۆنفرانسه که 
سۆزی خۆیان دا سه رتاپای دانیشتنه که یان و ئه نجامه که ی  زۆر نھنی ب. کۆده ناوی 
چاالکیه که یان ناوی «په یمانگای سۆنه بۆرن»ی به سه ردادرا. ھه رکاتک بنگۆریۆن به 

 پویستی زانی و کاته که ی گه یشت ئه وا په یوه ندییان پوه ده کاته وه .
ھه مو  نھنی  رکخراوکی  که   نافه رمییانه   سۆنه بۆرن  په یمانگای  شوه یه   به و 

نه ته وه که  بوو، پشتگیری ھاگانای کرد.
که واته  بنگۆریۆن ده یتوانی بگه  ڕته وه  فه له ستین.

له  کاتکدا گه یشته وه  فه له ستین که   بۆیه که مین جار له دوای جه نگدا له  ئینگلستان 
ھه بژاردنی گشتی کرابوو، پارتی کرکانیش بردبوویه وه .

   له  ھیچ وتک ھیچ پارتکی سیاسی  به قه د پارتی کرکارانی به ریتانیایی به  
فه له ستینه وه  په یوه ست نه بوو. له  کۆنگره یه کی پارتی کرکاراندا پشنیازک په سه ندکرا 
که  سنوره کانی فه له ستین به رفراندا بکرێ، عه ڕه به کان بگوازرنه وه ، کۆتوبه ند له سه ر 
له  فه له ستیندا  جوله که   ده وه تکی  بانگی  کۆتایشدا  له   ھه بگیرێ؛  جوله کان  کۆچی 
دیکه   ئه وانی  یاخود  وایزمه ن  بنگۆریۆن،  که   بوو  زیاتر  له وه   زۆر  ئــه وه ش  بــدرێ. 

داوایان ده کرد.
  له  شه وی ٢ی ته موزی ١٩٤٥دا جوله که کانی فه له ستین به  تامه زرۆوه  گویان له  
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ئاکامی ھه بژاردنه کانی ئینگلستانه وه  ده گرت. له  ئۆرشه لیم، حه یفا، ته لئه بیب، زانکۆی 
سه ر کیوی سکوپس Scopus و له  کیبۆته کانی نه قه ب ده ست به  ئاھه نگان کرا. 

.نابھنه کانی به ج کاران بهشایلۆغان دابه سترا وه ک ئه وه ی پارتی کر
له  کاتی ھه رای ئه و به زموڕه زمه دا بنگۆریۆن له  ژوری خوندنه که ی خۆی سه رقای 

نوسینی وتارک بوو له  ژر سه  ردی: «تاکه  چاره سه ری دۆزی جوله کان».
 Downing زۆر کۆپله ی نوسینه که  ئاراسته ی پیاوه کانی داونینگ ستریت ژماره  ١٠

Street No.١٠ و نوسینگه کانی کۆشکی سپی بوون. 
 ھه نوکه  جه نگ کۆتایی ھاتووه  ئیدی که س ئه وه مان لچاوه ڕێ ناکا که  خۆمان به  

کۆتوبه ندی رنماییه کانی کتبی سپه وه  ببه ستینه وه ...» 
«لره وه  رگاکانمان لکده بنه وه ، مرۆڤ ده ب یان کتبی سپی ھه بژرێ یاخود  

ده وه تی جوله کان...»
سکانامه ی بنگۆریۆن له  ده ست ئه وه  بوو که  ھه موکات گه له که ی په کی له سه ر 

وه منامه ی ئه وانی دیکه وه  که وتبوو . له  کۆنفرانسیکی الواندا گوتی:
لبه گه ڕن  بین  ئه وه نده  بچوک  ئمه   که   نیه   سه یره   ئه وه   به ڕاستی  ئایا  «ئه رێ 
خۆمان نابینا بکه ین له  ئاست ده سه تکی زلھزه وه  و ئه گه ره کانی ده سه تدارانی که  
قه ه مه وتی جیھان ده که ن؟ باوه ڕبه خۆبوون داخوازی ھزیکه ی سه روی ده سه تی 

مرۆڤه  .»
له و  پگه یشت:  ئاوڕوپاوه   له   راپۆرتکی   Truman ترومان سه رۆک  ئابدا  له      
 پ ئۆردوگای  له   زۆریــان  ھشتا  ئاوڕوپادا  ده وه ته ی   ب جوله که   دووســه دھــه زار 
ئاپۆره ی پیسوپۆخدا ده ژین، ده سته و ئه ژنۆ دانیشتوون، وره یان زۆر نزمه  و رژه ی 
مردنیشیان به رز. ئیدی سه رۆک به  ئاتلی Atleeی سه ره ک وه زیرانی گوت که وا ئه و 

دوسه دھه زاره  به  زوترین کات بگوازته وه  فه له ستین.
کۆنگره ی  ھه بژاردنه کاندا   له   کرکاران  پارتی  سه رکه وتنی  دوای  که مک     
زایۆنسته کان بۆ یه که مین جار دوای جه نگ له  له نده ن به سترا. زیاتر له  سه د نونه ر له  
حه ڤده  وته وه  ھاتبوون، به م زۆر له  کۆنه  ناسیاوان نه مابوون. ھشتا ئرنسی بڤین 
Ernest Bevin ھیچ راگه یاندنکی سه باره ت به  سیاسه ته کی له  ھه مبه ر فه له ستیندا 

نه دابوو. وایزمه ن و زۆرینه ی نوینه رانی کۆنگره که  ھیواپ بوون.
 بنگۆریۆن رایگه یاند که  پیاوه که  ( مه به ست سه ره ک وه زیرانی به ریتانیایه -وه رگ

) ئه و کاره ی له ده ست نایه  به کو پویسته  خۆمان بۆ ھدمه گرتنک ئاماده  بکه ین.
به  ئه و ھدمه یه  له  ١٣ی نۆڤمبه ردا قه وما. بنگۆریۆن و شرتۆک بانگی وه زاره تی 
وه زیری  راگه یاندنامه یه کی  کۆپیکراوی  دانه یه کی  له وێ  کران.  کۆلۆنه کان  کاروباری 
کاروباری ده ره وه یان پدان، که  بڤین  ده قاوده ق ٣٠ خوله ک پشتر له  ئه نجومه نی 

نونه راندا خوندبوویه وه .
ئه وان به  په له  گه ڕانه وه  شه قامی روسل ژماره  ٧٠، وایزمه ن به  تاسه وه  چاوه ڕوانی 
و  گرت  به گه نامه که دا  به سه ر  سه ریان  تامه زرۆوه   به   پیاوه که    س ھه ر  ده کــردن. 

خوندیانه وه .
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کردبوو.  پشبینی  بنگۆریۆن  که   بــوو  خراپپتر  ــه وه ش  ل راگــه یــه نــدراوه کــه   به ی 
بوو.  خه یاپویی  دیاربوو  کرکاران  بزوتنه وه ی  ده وه تییانه که ی  نو  پشتگیرییه  

به نه کانی سؤشیالیستخوازانی ئینگلیز مایه پوچ مانه وه .
به  گوره ی راگه یاندنامه که  ئه وه ی باسی رگه پدانی کۆچی ب کۆتوبه ند ده کرا، 
فشه  ده رچوو، ھیچ باسیش له و دووسه د ھه زاره ی که  ترومان قسه ی لوه کردبوو، 

نه ھاتبوو؛ بیڤین ئاماده  نه بوو زیاتر له  ھه زارو پنجه د کۆچبه ر مانگانه  رپبدا.
کۆمیته یه کی  ته نھا  به کو  دروستنه ده بوو،  جوله که    ده وه تی  ئه وه   گوره ی  به  
نوێ. تاکه  جیاوازی له گه ڵ شته کانی پشو ئه وه بوو؛ له و کۆمیته  نویه دا نه وه ک ھه ر 
کۆمیته که دا  له   ئامریکایش  شه ش  به کو   ،ده ب تدا  ئینگلیزی  ئه ندامی  شه ش  ته نھا 

جده گرن.
ئاخر ژن و پیاوه کانی ئه ودیوی تلدڕی ئۆروگاکان زه بونتر ده بن، که چی سه رله نوێ 
کۆمیته یه کی نوێ پکده ھندرێ. جارکی دیکه  ده ب سه رکرده  جوه کان ده رفه تی ئه وه  

بقۆزنه وه  که  راگه یاندننامه  بده ن و ده ست به  نزا و پاڕاناوه  بکه نه وه .
ئه وسا جارکی دیکه  راپۆرتکی دیکه  ده رده چته وه . 

 یده کرد. کاتشت. ئه و به  نوشتاوه یی رھزه که ی به جیی سه رموایزمه ن به  ک
که  ده رچوو پیرتر دیاربوو له وه ی که  ھاتبووه   ژوور. 

بۆ به یانیه که ی کۆنفراسکی به  په له یان رکخست. سیاسه تی نه رمه وی نوشستی 
ھنا. ھه مو چاوک له سه ر بنگۆریۆن بوو. ئه و تاکه  ھیوایان بوو.

که مینه   به   ھه ر  ھشتا  خۆماندا  وتــی  که  له   ده ڕۆیــن،  مه ترسی  بــه ره و  «ئمه  
بمنینه وه . له  به رامبه ر ئه وه دا  یه ک تاکه  به رسڤ ھه یه ؛ ئه ویش به رگریکردنه !»

رۆژک دواتر زه نگک بۆ رودولف سۆنه بۆرن که  له  نیویۆرک بوو لدرا؛ زه نگه که  
له الیه ن که سکی ئه کسنت ئینگلیز بوو،  نه یویست ناوی خۆی ئاشکرا بکا.

«من به  دوای سۆراخی سۆنه بۆرنی په یمانگادا ده گه ڕم، پم وایه  که  به ڕزتان 
ده توانن یارمه تیمان بده ن.»

 Simon کی له نده نی بوو به ناوی سیمۆن مارکسدا گه نجئه و پیاوه ی زه نگه که ی ل
Marks که  په یامه که ی بنگۆریۆنی پبوو:

«کاتی ھاتووه !»
   له سه ر پشنیازی بنگۆریۆن ھه مو ئه ندامانی گروپه  سه ره تاییه که  براده ره  ھه ره 
له پشه کانیان ئاگادارکردنه وه  که  بچنه  ریزی رکخراوه  سه یره که ، که  نه  نوسینگه ، نه  
ناونیشانی پۆست، نه  ته له فون، نه  ئارشیف، ته نانه ت ناویشی نه بوو. یه که مین شت 
ده بووایه  په یدای بکه ن پاره  بوو. ھه مو ئه ندامان به  بکی زۆره وه  باروبوی خۆیان 
پشکه شکرد، داوای کۆمه کیان له  دۆست و ناسیاوه کانیان کرد، زۆر جاریش پیان 

نه ده گوتن ئاخۆ پاره که  بۆ  ک  ده ڕوا.
   په یمانگای سۆنه بۆرن ئه و که شتیانه ی ده کین که  مۆساد بۆ به  قاچاخ گواستنه وه ی 
کۆچبه رانی پویست بوو؛ ژماره ی که شتیه کان  زیاتر له  دوانزه  دانه  بوون له  نویشیاندا  
SSی سه رۆک وارفیلد ’Prsident Warfield‘ که  سالۆنه به له مکی کۆنی ته نگه ی 
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Chespeakebaai بوو،  دواتر  له سه ر روپه ره کانی  رۆژنامه کانی جیھاندا  به  ناوی 
ئیکسۆدوس Exodus ناویده رکرد.

بۆ  نھنی   به   که شتیگه لکیان  پیاوانه   ئه و  بکه ن،  به رامبه ر  چاوه ڕی  ئه وه ی   ب
زه وقیان  ئینگلیزه کانیش  و  گه رھاتبا  پکھنا،  بوو  خه وندا  له   ھه ر  ھشتا  که   وتک 

ھه بووایه  ھه میشه  به  خه و ن ده مایه وه .
 فۆکه ، چه ک، که لوپه لی دیکه  کدرا و  له  شونی جیاجیا بۆ رۆژی پویستی 

خۆی حه شاردران.
«پیره مرده که » تاکه  ده سه ت بوو که  په یمانگاکه  ددانیپیدانابوو. له الی ئه ویشه وه  

ئاماژه یان پدرا که  ماشینگه له که  بکه وته  گه ڕ و ئیدی:
«کاته که ی ھاتووه !»
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له  سای ١٩٤٦دا له  فه له ستین زنجیره   پیالنگییه کان له  بره ودابوون، به م که م 
که س له  ته ماشاکاره کان-یان پشکداره کان- ده قاوده ق ده یانزانی ئاخۆ چۆن کۆتایی 

پدی.
ساڵ سای ملمالنکان بوو: بنگۆریۆن دژی بڤین، ترومان دژی ئاتلی، رکخراوی 
کاروباری  وه زاره تــی  له نو  عه ڕه ب  الیه نگرانی  دژی  ترومان  ھاگانا،  دژی  ئیرگون 

ده ره وه ی خۆیدا، بنگۆریۆن دژی وایزمه ن، نه رمه وه کان دژی چاالکه کان.
ساڵ سای توڕه یی ڕشتن بوو، گفتوگۆی ب سه روبه ر، چاالکی قاچاخانه ، شه ڕو 

ده مه قای، تیرۆر و له  پکه وه  کوشتنی زۆر.
که  ھشتا  بچوک  وتکی  سه رکرده کانی  له  نوان   ملمالن تاترین  ساه دا  له و 
نه ھاتبووه کایه  له گه ڵ وه زاره تی کاروباری ده ره وه ی ده وه تکی زلھز،  له  روانگه ی 

ھه ندکیانه وه   له  قۆناخی کۆتاییھاتن به  ده سه تی نزیک بۆته وه .
مرۆ ده یتوانی ملمالنکه  به  زۆرانبازی نوان داود و گۆلیات Goliath (شه مشون-
له به ر  ھــه ردووالیــان  که سایه تی  الیه نی  مرۆ   کات به تایبه تیش   ،نبچو زه به لالح) 
وه ک  جوه کان  بــه وه ی  به رچاو؛  بھنته  قه باره یی  الیه نی  ته نھا  به کو  نه گرێ،  چاو 
له پی ده ستکی پ له  ھلکی درژکۆه ی وت له  که ناری رۆژھه تی ده ریای سپی 
ناوه ڕاسته وه  له گه ڵ زلھزکی وه ک ده وه تی به ریتانیای گه وره دا له  ملمالنداب. به م  
که س ناتوان که سایه تیه کانیش له  یاد بکا چونکه  ملمالنیه کی توندیش له نوان ھه ردو 

پیاوه که دا ھه بوو.
 ،بووب ســه رســام  چه رچل  به   ئــه وه نــده   بنگۆریۆن  که    سه یرب ــه وه   ئ  ره نگب
که چی ھه ستکی قوی سوکایه تی به رامبه ر بڤین ھه بوو. ئه و و بڤین چه ندان خای 
ھاوبه شیان ھه بوون. ھه ردووکیان سکرتری گشتیی یه کتی سه ندیکای ده سه تداری 
پیشه وه ره کان بوون. له  سه رکردایه تی سه ندیکاییه وه  به ره و سیاسه ت رۆیشتبوون. 
ھه ردوکیان خه باتیان دژی روتاندنه وه ی چینی کرکاریی ده کرد و ھه ردوکیان پیاین 

وابوو به رفراوانبوونی سه رمایه داری مه ترسییه .
ته نانه ت له  رواه تی سه روسیماشیانه وه  خای له یه کچوونیان ھه بوو. ھه ردووکیان 

کورت به م به رین بوون. ھه ردوکیان به خۆڕسک  تکۆشه ر بوون. 
دوسای ره به ق ملیان له به ریه ک نا. بئه وه ی ماندووببن، بئه وه ی زۆرانبازییه که یان 

به شی
(١٠)
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شه قکیش وه ربگرێ. ھه ردوکیان یه کدییان به  په یڤی نادۆستانه  و ده ربینی توڕه ییانه  
ده نواند،  به رامبه ریه کدی  بزیان  کرد،  به یه کدی  سوکایه تیان  ئه وان  ده شوشته وه . 

به یه کدیان ڕاده بوارد و سکایان له یه ک ده کرد. 
بڤین له  کۆنگره یه کی رۆژنامه وانیدا گوتی، گوایه  ھه مو به گه نامه کانی ده رباره ی 
فه له ستین سه راوبن کردوون، ھه روه ھا له  بایبل و قورئانیشی کۆیوه ته وه ، به م له 
 ھیچ شونک وتی به نپدراوی نه دۆزیوه ته وه  که  جوه کان ده ھۆی بۆ ده کوتن گوایه  

ده وه تی خۆیان له سه ر بنیات ده نن.
بنگۆریۆن به  نوسین وه می دایه وه ، که  قسه ی له سه ر نییه   رزدار  بڤین  ھه مو 
که م  خۆشیدا  وته که ی  راگه یه ندراوه کانی  له   دیاره   ھه روه ھا  نه خوندۆته وه ،  بایبلی 

ئاگایه .
بڤین رایگه یاند که  ئه و نۆھه د ملیۆن موسومانه  ( له  ده قه که  موحه مه دییه کان ھاتوه ، 
چونکه  له  ئه ده بیاتی رۆژائاوادا به تایبه تیش ھۆه ندیدا له  جیاتی موسمان ده گوترێ 
ھیندستان(ئه وکات  ده ناسرنه وه -وه رگ) ی  پغه مبه ره که یانه وه    به ناوی  موحه مه دی، 
پخۆشه   زۆریان  یش   (بوون-وه رگ وت  یه ک  وپاکستان  به نگالدیش  ھیندستان، 

بنه  فه له ستین بژین.
بنگۆریۆن به رسڤی دایه وه :

«من داده ڕسمه  سه ر وه زیری کاروباری ده ره وه  گه ر بسه لمن له و نۆھه د  ملۆن 
موسمانه ی ئه وێ ته نھا نۆھه د ھه زار که سیان له  ھیندستان ناوی فه له ستینیان گوێ 

«!بووبل
بڤین به  زمانی مامۆستایه کی قوتابخانه  نه وه ک به  زمانی وه زیر قسه ی ده کرد، 
له  ریزدا  پشکات  مکوڕبن  ئه وه   له سه ر   ناب» که   ده کــردن   ته مب جوله که ی  ئه و 

بوه ستن.»
بنگۆریۆپن له  وه مه که یدا له وه  ورد ده بووه  که  زانیاریه کانی بڤین «کماسیکی 
کۆنه  ئه و  نه زانه »،  بابایه کی  پرس»  ھه ندێ  به   سه باره ت  ئه و  تدایه »  به رچاویان 
 نکرانی به  خراپی له  راژه ی بیردۆزه  به سه رچووه کان  به کارده ھکه  و پارتی کرزپار 

تا رویان جوان و قشتیله  نیشان بدا.
بڤین بنگۆریۆنی به وه  تاوانبار ده کر گوایه  کاتک شت راده گه یه ن به  شاشی رامان 
و گریمانه  داده دن، به وه ی ھه مو پاشماوه  جوه کانی ئاوڕوپا ئاماده ن بۆ فه له ستین 

کۆچ بکه ن. 
له  وه مدا بنگۆریۆن نوسی:

«ئایا ئه وه  نیه  جه نابی بڤین که شتیگه ل، فۆکه  و په ڕه شوته وانه کانی ناردونه ته  
فه له ستین تا رگه  له و  کۆچبه رانه  بگرن که  حه ز به  کۆچ ناکه ن؟»

 کیان به  ئاشکرا به  توڕه یی دابه زیه  سه ر ترومان، ئامریکایه کان ته نھا پڤین جارب
له سه ر ناردنی ئه و سه دھه زار جوله که  بۆ فه له ستین داده گرن، » له به ر ئه وه ی حه ز 

«.ناکه ن ئه و ژماره یان له  نیویۆرکدا ھه ب
دوو  بکا.  ماندوو  وه مدانه وه   به   خۆی  بنگۆریۆن  نه بوو  پوست  ئه مجاره یان  
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سیناتۆری نیویۆرک به  توندی به رسڤی بڤینیان دایه وه  و به  «ناڕاست و ده ربینی 
دژه سامیانه یان» تۆمه تبار کرد.

له ھه مان سه رده مدا  بنگۆریۆن که  له وه  بزار ببوو وه ک زڕمنداکی نه خوازراو 
سه ودای له گه دا بکرێ، نوسی:

«له مه وپاش  ئمه  ته نھا له گه ڵ ئینگلستاندا له سه ر  بنه مای سیاسه تی ھاوبه شی 
ھه مان  به م  نین  ھاوسه نگ  له  ھزیشدا  ھه رچه نده   که   سه ربه خۆ  الی  دوو  نوان 

مافیان ھه یه ، دانوستان ده که ین.»
له  سۆنگه ی ره فتاره  تونده که ی بیڤین وینستۆن چه رچل قسه یه کی وایکرد که  ئه مه  

« دژوه ستانه وه یه کی ئاستنزمی جوله کانه ».
دیکه   به  شوه یه کی  بنگۆریۆن  بڤنه وه   فیززلیه که ی  ره فتاره   له  سۆنگه ی  ھه ر 

داڕسایه وه  :
جوله که   که   وایه   باوه ڕمان  ھشتاش  الیه نگرانی،  و  ھیتله ر  گریمانه که ی  «له گه ڵ 
ھه روه ک ئینگلیزه کان  و ھه مو ئه وانی دیکه   مافی ئه وه یان ھه یه  چ وه ک تاک یان 

وه ک گه ل بژین.
دیارکراو  شتی  ھه ندێ  که   بوایه داین،  له و  ئینگلیزه کان  ھــه روه ک  ئمه   «بــه م 
له وه ی  بمرین  له  پناویدا  باشتره   پمان  ئمه   بۆیه   بایه خدارترن  ژیانیش  خودی  له  

ده ستبه رداری ببین.»
ئه وه  خه باته ھاوار بوو. ئه وه  داڕسانک بوو روبه ڕوی حکومه تی کرکاران، سوپای 

به ریتانی، مارینز، ھزی ئاسمانی و رزدار بیڤین کرابووه وه .
رۆژنامه کان  ده کانی  نوان  بیتوانیبا  که   که سک  ھه مو  بۆ  زۆرانبازییه دا  له و 
بخوینته وه  ئاشکراو دیار بوو، که  بڤین له سه ر بنه مای ده ربینه کانی  پویسته  وه ک 

دژه  سامیه ک ته ماشابکرێ.
بوو،  گه له که ی  کۆنه ده ری  سه رکرده یه کی  ملمالنیه  که دا  درــژه ی  له   بنگۆریۆن 
له پناویدا  بوو  خه ریک  که   بیرۆکه  سه رمه شقه که ی  کۆتایی  بگاته   نه مابوو  زۆری 

  .دابچسه ری ت
به م ھشتا زۆر شتی دیکه  ماون روبده ن تا ده گاته  دوا مه به ست.

نونه راندا  ئه نجومه نی  له   راگــه یــانــدراوه کــه ی  بڤین  که   نیوه ڕۆیه ی  دوای  ئــه و 
پشکه شکرد، سه رکرده  جوه کانی جڤاکی فه له ستین بیاریاندا رۆژی دوایی له  سعات 

دوانزه ی نیوه ڕۆوه  تا نیوه شه و بۆ ناڕه زایی مانبگرن.
ھه مویان ده ستیان له  ئیشی خۆیان ھه گرت له  ناوه نده کاندا بۆ ناڕه زایینیشاندان 
کۆبوونه وه . له  ته لئه بیبدا سی ھه زار جوله که  کۆبوونه وه ؛ به  شوه یه کی ئاسایشپارزیانه  

راگه  یاندنه که یان شه رمه زار کرد.
ھه مان شه و ده سته  و تاقمه  بچوکه  توندڕه وه کان توندتروتیژتر جونه وه . ئه وان 
به زۆر چوونه  داموده زگامانی میری، که لوپه له کانیان تکده دا، دۆسیه کانیان ده دڕاند، 

لره وله وش ئاگریان له  ھه ندێ شت به ردا.
دوایشدا  له   ھوربکه نه وه ،  باره که   دا  ھه ویان  بھوده   ئینگلیز  پۆلیسی  جوله که و 
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ھزه کانی به ریتانی به ده رکه وتن و ته قه یان کرد و چه ند جوکیشیان به ر گولله دان. 
به مجۆره  قه ده خه کردنی ھاتوچۆ جاڕدرا و له شکری ٦٠ی ئربۆرن Aireborne ھاته  

ناو شار. 
له  ماوه ی ئه و ده  رۆژه ی به دوایدا ھات شه ڕی زیاتر و ته قه ی زیاتری لکه وته وه ؛ 
زارۆکی  زۆر  که   راپۆرتیاندا  نه خۆشخانه کان  بــووه وه .  به رز  کوژراوه کان  ژماره ی 
جوله که  له نو قوربانیه کاندان، ھه ندکیشیان برینه کانیان زۆر سه خته  چونکه  گولله ی 

وا به کارھاتوه  که  له ناو جه سته دا ده ته قته وه  گۆشته که  ھه البه ھه ال ده کا.
ژوری  نمایشی  که   لدرابوو  کاریکاتۆرک  عیبرییه کاندا  رۆژنامه   له    یه ک له  

نه شته گه ری نیشان ده دا، دکتۆری نه شته رگه ر به  یارمه تیده ره که ی ده گوت:
« سه یرکه ، ئه و ئینگلیزانه  چ نیشانه ئه نگوکی کارامه ن، ته نانه ت ئه و ئامانجه  ورد 

و بچوکانه شیان له ده ست ده رناچ و ده یپکن!»
به   بارکراو  ئۆتۆمبلی  بوو.  دیارکراودا  له  سنورکی  تیرۆر  رۆژگــاره ،  ئه و   پش 
دینامت ده ستی به سه رداگیرابوو، ھی ئاسنینن ده ته قنرایه وه  و تاک تاکه  کوژراویش 

ھه بوون.
به م  ھه نوکه   بنگۆریۆن شه ڕی دژی ئینگلیزه کان جاڕدابوو. ئه و  ھمایه ی پدان، 
که  به  دزیه وه کارگه ی ته قه مه نی بخه نه  گه ڕ و به رده وامیش په یوه ندی له گه ڵ په یمانگای 

سۆنه بۆرن و رکخراوی دیکه ی چه ک کیندا ھه بوو.
له و نوه دا ئه و که وتبووه  ھه وستکی ناجگیر. له  خۆڕسکه وه  ئه و که سکی پاسیف 
بوو. ئه و که یفی به  توندوتیژی نه ده ھات و ھاوکاره کانی ھه ر زو بۆیانده رکه وت که  
کرده ی کوشتن ره تده کاته وه . به م ھه نوکه  دوای روخانی سیاسه تی وایزمه ن ، ئه و 

شۆڕشی به  تاکه  چاره سه ر ده زانی.
شه ڕی  ده یویست  نه بوو.  خوناوی  شۆڕشکی  ده یه ویست  بنگۆریۆن  ئــه وه ی 
ئینگلیزه کان به  ھه مان شوازی خۆیان بکا. ئه و تاکتیکه ی ده یه ویست بۆ ناچارکردنی 
ده رچوونی ئینگلیز له  فه له ستین، په یه وبکا: گه یاندنی ژماره ی زۆری کۆچبه ران به  
قاچاخ، کرده ی تکدان له ھه مو الیه ک، ته قاندنه وه ی دامه زراوه  ئینگلیزییه کان، ناوبه ناو 
رفاندنی یه کک. به م ناب نه تیرۆر نه  ئازر و ئه شکه نجه دان، نه  کوشتن ، گه ربتو 

بتوانرێ لی دوربکه ونه وه ، په یه وبکرێ.
بنگۆریۆن چه مکی به ره نگاری رونکرده وه :

وزه مان،  ھه مو  که    ده گه یه ن ئه وه   به ره نگاری  ده گه یه ن؟  چی  به ره نگاری  «ئایا 
ھه مو توانامان بۆ  نشینگه بوون ته رخان بکه ین. به ره نگاری ئه وه  ده گه یه ن که  ئمه  
گه له که مان تبگه یه نین و بۆ ئازادی جۆش بده ین، ئمه  ده ب له ھه موالیه ک بانگه شه  
سه ندیکاکان،  سه رکرده ی  کاربه ده ستان،  پیویسته    بکه ین،  زایۆنیزم  سیاسه تی  بۆ 
پارته  سیاسیه کان و رکخه ره کانی کساکان و ھه مو ده سته و تاقمه کان بخه ینه  پاڵ 
که   بنوسین،  رۆژنامه کانمادا  له    ده گه یه ن ئه وه   واتــای  به ره نگاری  بیرۆکه کانمان. 
ھه مو  بۆ  ئمه   به نده ،  جــیــاکــردنــه وه (discrimination)ه وه   سیاسه تی  به   خه باتمان 
مافکمان تده کۆشین، ئمه  به رامبه ر دوژمن و شونپھه گرانیان راده وه ستین، ئمه  
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له   ره فتاری  ھه یه ،  خۆی  ئه رکی  و  وتوانا  ویست  که   دیکه   نه ته وه یه کی  ھه ر  وه ک 
داکۆکی له خۆکردن و خۆپاراستن، ده نونن.»

بیرۆکه کانی بنگۆریۆن له الیه ن رکخراوی ئیرگۆن و تاقمی ئه ستره  گویپنه درا. 
سه رکرده کانی ئه وان به شکی زۆریان له  گه نجه  تاونۆشه کان بوون، که  له مژ نه بوو  
ئه وه نده   ئه وان  کردبوون.  رکوکینه ی  فره   ھیتله ر  له وێ  گه یشتبوون،  ئاوروپاوه   له  
کوشتارگه یان دیتبوو، ئه وان گه واھیده ری کرده گه لی دڕندانه ی وا بوون که  چیدیکه  
و  ژان  له مه ڕ   ئینگلیزه کان  به  بھه وستی  ئــه وان  نه مابوون.  ئاسایی  که سانکی 
که سه ری جوله که کانی ئاوڕوپادا و به  گوته  دژه سامیه کانی  بڤین، که لله یی و ده ھری 
ئه و  به رامبه ر  خۆیان  بده سه ته که ی  توڕه ییه   خۆیان  چاوی  به   ئــه وان  ــوون.   ده ب
ھه مو که شتیانه ی که  ھاوره گه زه کانیان لبارکرابوون و گه یشتبوونه  وته  بچوکه که  
به م ئینگلیزه کان لنه ده گه ران داببه زن، ده دی، ئیدی شلگیرانه تر به ره و توندوتیژی 

ده ڕۆیشتن.
رۆژھه تیی  جوله که ی  زۆریان  بوون،  گه نج  رکخراوانه   ئه و  الیه نگرانی  له   زۆر 
ھه وکی  ھیچ  نــه بــوو،  سیاسیانه یان  ئه زمونی  و  پنه گه یشتبوون  ھشتا  ــوون،  ب
سۆزیان  و  ھه ست  دنه ی  سه رکرده کانیان  به پچه وانه وه    نه درابوو.  تگه یاندنیشیان 
ده دان و تیژتریان ده کردن؛ بباکانه  ژیان و ئه نجا له پناو ئامانجکی به رز و پیرۆزدا، 

ھزری خۆبه ختنکردن سه رمه شق و پشه نگیان بوو.
مرۆ  دواتــر  بکا.  ھاوکاری  توندڕه وانه دا  ئه و  له گه ڵ  ھه ویدا  ھاگانا  له سه ره تادا 
توندوتیژی  به   ھه ویدا  دوادوایدا  له   بباکه کانیان.  کرده   سه ر  بخاته   باندۆر  ھه ویدا 
ده رفه تکی  ھه مو  دوایدا  له  کرده کانیان  ده ترسا  له وه   مرۆ  چونکه   دایانبمرکنته وه ، 

سه رکه وتن له ده ستبدا.
ره وتی  ــوو،  ب پانه ریان  که   بــه رده وامــه دا  جگۆڕکیه   تاکتیکه   لــه و  بنگۆریۆن 
ئه وکاته ی  بکا.  حاشایی  لیکۆینه وه دا  کۆمیته کانی  له به رده م  وایلکرد  کاروباره کان 
ھه ویدا تیرۆر جه و بکا و کۆتایی پبھن، سه رکرده  توندڕۆیه کان ده ستیان بۆ ھه مو 

ئامرازک برد تا درژه  به  کرده وه  تیرۆریستیه کانیان بده ن.
تیرۆر بنگۆریۆنی ناچارکرد بیاری پنجه می ژیانی بدا. له  ١٩٤٦دا ده بووایه  بیار 
بدا ئاخۆ ئامانج پاساوی ئامرازی به دیھنانی ده داته وه . به م ئه وه  ھه رگیز پرسکی 
پاک و بگه رد و سنوررۆشن نه بوو که  مرۆ مه رامکی فه لسه فیانه لکبداته وه  و فتوای 
به ره نگاریه که ی  له گه ڵ  بکا  رابه ڕایه تی  ده یه ویست  شۆڕشه ی  ئه و  ده ربکا.  له باره وه  
ئینگلیزه کان  له گه ڵ  پشتر  سال  سه دوحه فتا  ئه وان  یه کیده گرته وه ،  ئامریکایی  گه لی 
له ملمالندا بوون، چونکه  ده یانه ویست به  به ری داری  ئازادی و سه ربه خۆیی بگه ن. 
ھه روه ک ئه وکات ھه نوکه ش خۆالدان له  خونشتن کارکی ئه سته مه . له وانه یه   ھه مو 
ئه و چه کانه ی به نھنی کدراون و حه شاردراون، به کاربھنرن. بنگۆریۆن پیوابوو 

شۆڕش و جه نگیش ره وشتی خۆیان ھه یه .
پاساوی  نه ده ھات.  فه لسه فیانه   جیاوازی  بیروڕای  به   که یفیان  تیرۆریسته کان 
فه له ستین  بکه ن  ناچار  به ریتانیا  سوپای  روشونی  تیرۆر  به   که   ئه وه  بوو  ئه وان 
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.بھبه ج
کاتک تاقمی ئه ستره  لۆرد مۆینه یان له  قاھیره دا ساردکرده وه ، بنگۆریۆن بۆ گه لی 
خۆی و جیھانی رونکرده وه  کرده وکه  به ھیچ شوه یه ک فی به سه ر بیرۆکه ی ئه ودا 

نه بووه ، نیازی ئه و نه بووه  به و جۆره  دژایه تی ئینگلیزه کان بکا.
بیارک  بوو  به وه   پویستی  بنگۆریۆن   رۆژانه   نزیکه ی  وایلھاتبوو  له مه وپاش 
بدا ئاخۆ ئه و کرده  نویه ، یان شوه یه کی دیکه ی شه ڕو به ره نگاری به رپرسایه تیه کی 
ھه ر  بکرێ  ناپه سه ند  خه کی  گردبوونه وه ی  ئه و  ده کرێ  یاخود  ھه یه ،  ره وشتیانه ی 

چه نده  کرده که  له الیه ن جوه کانه وه  کراوه  که  بۆ ھه مان ئامانج تده کۆشان. 
له  فه له ستیندا زۆر بوون ئه وانه ی گیرۆده ی ھه مان کشه  ببوونه وه . چیۆکی ئه و 
کۆبوونه وه یه ی له الیه ن ئالیاه کاداسا Aliyah Khadasha پارتی پشڤه ڕۆ ناسراوه، 

که  ھیچ سه ره ده ریان له گه ڵ ئینگلیزه کان نه ده ویست. ئه ندامکیان گوتی:
باشه   ئه دی  ھه یه تی،  ئیرگونیش   رکخراوی  ھه یه ،  نھنی  به   رادیۆیه کی  «ھاگانا 

بۆچی ئمه ش نه مانب؟»
پویست  ھه نگاونانی  بۆ  کۆمیته یه ک   وه رگیرا؛  پیشنیازه که   ده نگ  زۆرینه ی  به  
خۆیانی  راپۆرتی  کۆمیته که   سه رۆکی  پارته که دا   داھاتوی  کۆبوونه وه ی  له   پکھنرا. 

خونده وه :
«به  داوای لبوردنه وه  ده ب پتان رابگه یه نم، من نه متوانی ئه رکه که م به جبگه یه نم. 

ئینگلیزه کان مۆه تنامه ی وستگه یه کی په خشی نھنیان پنه دام!»
له  مارتی ١٩٤٦دا کۆمیته یه کی ئانگلۆ-ئامریکی بۆ لکۆینه وه  له  دۆزی فه له ستین بۆ 
گوگرتن له  گه واھیده ران گه یشته  ئۆرشه لیم. دوانزه  ئه ندامه که ی کۆمیته که  سه لیقه یه کی 
شانزه   ئۆرشه لیم  بۆ  قاھیره وه   له   شه مه نده فه ڕ  به   گه شته که یان  نه بوو.  دۆستانه یان 
ده ھاته   سه ربازیانه ی  مۆگه یه کی  وه ک  زیاتر  پیرۆزیان  شاری  خایاندبوو.  سعاتی 
پشچاو له وه ی که  ره وی حه جی س ئاینی جیھانیی ب. ھه مو ته الره  گرنگه کان به  
تلبه بند په رژینکرابوون. ده روازه ی میوانخانه ی شا داود که  کۆمیته که ی لدابه زیبوو، 
له سه ر  لبوون،  سه ربازیی  تانکی  شه قامه کانی  ال  بوو،  ژرزه مینی  حه شارگه یه کی 

بانه که شیه وه  سه ربازی چه کداری لدامه زرابوون.
تایبه ته کان،  لکۆه ره وه   عــه ڕه  ب،  شخه کانی  له   بوو  تــه ژی  خۆی  میوانخانه که  
ئه فسه رانی  و  ونه گره کان  رۆژنامه وانیی،  نرده ی  بژمار  زایۆنیزم،  ئاژانه کانی 

ئینگلیز.
کۆمیسیاری  له الیه ن  کۆمیته که   وه ربــگــرن،  شاھیده کان  شاھدیی  ئــه وه ی  پش 
بای به ریتانیا  له  ته الرکی خۆشی مه زن که  به سه ر دۆی ئوردندا ده یوانی به م 

سه ربانه که  نیشانئه نگوه  سه ربازه کانی له سه ر بوون، پشوازیان لکرا.
بنگۆریۆنیش که  بانگھشتنامه ی بۆ ھاتبوو، حه زیده کرد قسه یه ک له گه ڵ ریچارد 
له  نــاوبــراو  بکا.  ئۆکسفۆردا  پرۆفیسۆری  Richard Crossmanی  کرۆسمان 
له   بوو،  لیبراله کان  New Statesman and Nationlyی  نوسه رانی   ده سته ی 
نونه راندا.  ئه نجومه نی  له   بوو  کرکاران  پارتی  نونه ری  سایشدا  سیوپنج  ته مه نی 
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بنگۆریۆن ویستی فه یله سوفه  ئینگلیزه که  که  له گه ڵ پنج ھاوتی خۆیه وه  فراکسیۆنی 
ئینگلیزییان له  کۆمیته که  پک ده ھنا، کش بکاته  گۆشه یه ک به یه که وه  قسه  بکه ن:» 
خونده وه ،  به  قوی  ئه فالتون»م  گریکیی «کۆماری  زمانی  به   له ساک  به ر  کاتک 

کتبه که ی به ڕزتانیشم «Plato Today» خوندبووه وه .
کرۆسمان خۆرسکیانه  پیخۆش بوو. به م بنگۆریۆن لیپرسی:

«ئه رێ بؤچی ئه فالتون ھه روه ک فاشستک وناده که ی؟»
گرۆسمان سورھه گه ڕاو گوتی من ھه رگیز مه به ستکی وام نه بووه .

له و کاته دا یاریده ده رکی کۆمسیاری با ده ستکی له  شانی کرۆسماندادا و شتکی 
به  بناگودا چرپاند.

 بنگۆریۆن ییپردسی: «ئه رێ چی گوت؟»
 ناب  ،ئاگاداری داوه ت  می دایه وه  که  کۆمسیاری با به  شه رمه وه  کرۆسمان وه

ئه ندامی لیژنه که  قسه ی نادیپلۆماتیانه  له گه ڵ بنگۆریۆندا بکا. 
کاتک گرۆسمان الی ئه و رۆیشت، بنگۆریۆن خه نده یه کی داماوانه ی بۆکرد.

ھاوڕیکانی  و  ئه و  گیردرا.  بنگۆریۆن  له   گوێ  شاھیدک  وه ک  پاشتر  رۆژــک 
ئه زمونی وایان زۆر ھه بوو، زۆر جاری دیکه ش ئیفاده ی خۆیان له به رده م ئه و جۆره  
ده نردرا.  فه له ستین  بۆ  بوو  کۆمیته   ھه ژده ھه مین  ئه مجاره یان  ھی  داوه .  کۆمیتانه دا 
کۆمیته ی ئه مجاره  سکرتر، کامیرا، فایل، پرسیی ده قاوده ق، بنه مای نه گۆڕ و پشکات 

ده ره نجامی دیاربوو. 
ئه مانه ی  نوکه دا  کۆمیته   له نو  ئایربوو.  جاران  له ھی  کۆمیته که   پکھاته ی  به م 
خواره وه ی تدابوون: پارزه رکی کالیفۆرنیایی، دادوه رکی تاکساسی که  له  شاری 
  Ku-Klux Klanکۆتایی به  تاقمی دژه سامی Houston یله دایک ببوو له  ھۆستنل

ھنا بوو. سه رنوسه رکی بۆستن Boston و پرۆفیسۆری لیبرال کرۆسمان.
له  کاتی ئیفاده دانه که دا بنگۆریۆنیش یه ک دوو پرسی ھه بوون:

«ئه رێ بۆچی به رده وام خه ک ئمه  جیاده کاته وه  و لمان په ؟.. جوله که کان تاقانه  
نین که  له  ئه وانی دیکه  جیاوازبن. له  راستیدا ئه وان له وانی دیکه  جیاواز نین، چونکه  
جیاوازیبوونه که  واژه یه کی ریژه ییه . جوله که  ئه وانه ن که  ھه ن. ئه وانی دیکه ش ئه وانی 
که ھه ین،  ئه وه ین  ئمه   دیکه ن.  ئه وانی  جوله که کان  زۆرینه دا  چاوی  له   به م  دیکه ن، 

له وه شدا ره خنه مان نیه . ئایا ئه وه  تاوانه ...؟
نابینن.  ئاساییانه   به   ئینگلیزه کان  ئاوڕوپا  پارزه مینی  دانیشتوانی  که   ده زانم  من 
به م ئینگلیزه کان خۆیان پ نائاسایی نیه . به  چاوی ئه وان خه کانی دیکه ی ئاورووپا 
نائاسایین. پیاوی ئینگلیز ئه وه یه  که ھه یه ، به م که س به  شتی دیکه ی نابین. به م 
جوه کان به  شتی دیکه  ده بینرن. نه وه ک له به ر ئه وه ی ئه وان شتی دیکه ن، به کو له به ر 
ئه وه ی له  ھه مو شونیک ھه ر که مینه پکده ھنن. ئه وان ھه میشه  له  ھه مبه ر سوکایه تی 

پکردنی ئه وانه ی که  جیاوازیه که یان به  دڵ نه ب زه بونن.»
ئه وسا روی کرده  ئه ندامه  ئامریکاییه کانی کۆمیته که  و گوتی:

«زیاتر له  سسه د ساڵ زیاتر له  پلیمۆس Plymouth (به نده ره  شارکه  له  باشوری 
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ئینگلستان-وه رگ) که شتیه ک به ره و جیھانی نوێ زه ریای ته یکرد، که شتیه که  ناوی 
مایفالوه ر Myflower بوو. ئه وه  گه وره ترین روداوی میژووی ئامریکاو ئینگلیزه کان 
بوو. من ده پرسم ئاخۆ چه ندان ئامریکایی یان چه ندان ئینگلیز به  ده قاوده قی ده زانن 
که ی که شتییه که  به ڕکه وت، چه ند که سی له سه ر بوون، چ نانکیان ده خوارد کات له  

پلیمۆس ده رچوون؟»
ھه ندکیان پکه نین و ئه وانی دیکه ش شانیان ھه ته کاند.

درژه ی به قسه کانیدا:
«به ، زیاتر له  سھه زارو سیسه د ساه   جوه کان له  میسر ده رچوونه . که واته  
 کی جیھان ده زانم ھه مو جو وا. بهش ئه وه ی مایفالوه ر به  ده ریادا بسی سه ده   پ
ئه و  بوو.  نیساندا  پانزه ی  له   ئه وه ش  قه وماوه  .  که ی  باپیرانی   دیرۆکیه که ی  روداوه  

نانه ی ده شیانخوارد ماتزۆ (نانکی نه ترشاو و ھه نه چو و خ-وه رگر) بوو.»
له   له ھه موالیه ک،  روسیا،  له   ئامریکا،  له   جیھان،  جوه کانی   داب له گه «ئستاشی 
پانزه ی نیساندا  ھه مان نان ده خۆن و چیۆکی تاراوگه ی میسر ده گینه وه ... ھه مو 

کاتکیش به و وشانه  دوایی پده ھنن:
ئمه   ئه مسایش  ده بین.  ئازاد  دادێ  سای  بووین،  کۆیله   ھشتا   ئمه   «ئه وساڵ 

لره ین، سای دادی ئمه  له  وتی ئیسائیل ده بین.»
ئه نجا بنگۆریۆن روی له و پیاوه  کرد که  ده رباره ی ئه فالتونی نوسیبوو.

ھاتو  گه ر  کرد:  جوله که یه ک  له   قوڕسی  پرسکی  له نده ندا  له   کرۆسمان  «به ڕز 
سه رپشکت بکه ن له  ناردنی سه دھه زار په نابه ری ئامان بۆ فه له ستین، به  مه رجک واز 

له  بیرۆکه ی ده وه تی جوله کان بینی، ئایا چ  ده که ی؟»
گیانی  ئاماده نیم  خۆم  خودی  وه ک  بده مه وه .  پرسه   ئه و  به رسڤی  ده مه وێ  «من 
که س بکه مه  قوربانی ھه روه ھا بۆ بیرۆکه  سه رمه شقه کانیش که س ناکه مه  قوربانی. 
من ته نھا مافی ئه وه م ھه یه  خۆم بکه مه  قوربانی. من ده کارم داوا له  خه کی خۆم بکه م 
من بکه نه  پشه نگ، به م ده ب ئه وان خۆیان بیارده ربن. من ھیچ که سک بۆ بیرۆکه  

سه رمه شقه کانم ناکه مه  قوربانی.
سه دھه زار  ئه و  بکاته   پرسه که ی  ده می  روی  بوو  له سه ری  کرۆسمان  «به ڕز 
په نابه ره ی ئامان. به م گه ر تۆ لیانبپرسی ئاخۆ ئه وان ئاماده ن بوانامه ی چوونه  
کۆمۆنولسکی  ده ســتــبــه رداری  بــه وه ی  بکن  ناوتلناوه   خــۆت  وه ک  فه له ستین 

...مه که یان چی ده ب سه ربه خۆی جوله کان بن، من ده شزانم وه
«وادابن که  ھیتله ر سه دھه زار ئینگلیزی له بنده ستدابوو، زیندانیکردبوون، ئه وسا 
به   وینستۆن چه رچلی بگوتبا: گه ر که شتیگه لی ئینگلیزم نه ده ی ده نا ھه ر سه دھه زار  
زیندانیه کان ده کوژم»، تۆ بی چه رچل چی وه م ده دایه وه ؟ ئه و ده یزانی که  وه مه که  
بۆ سه دھه زارگیراوه که  به جدل. ئه وان نایانه وه ی زیاتر له ناو بچن له وه ی له سه ر 

حیسابی مانه وه ی که شتیگه لی ئینگلیزدا بژین؟» 
رۆژی پش گه ڕانه وه ی کۆمیته که ، کرۆسمان قسه ی له گه ڵ گه وره پیاوی ھیستادروت 
له  ته لئه بیبدا کرد، ئه نجا سه ردانکی بنگۆریۆنی له  خانوه که ی نزیک زێ دا  کرد. ئه و له  
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ژوری خوندنه که یدا که  به  کتبی گریکی ده وره درابوون دانیشتن و بابه تی سه ره کیان 
ده رباره ی ئه فالتون بوو. 

کاتکیش بنگۆریۆن له گه ڵ میوانه که ی تا الی ئۆتۆمبله که  رۆیشت و به ڕیده کرد، 
گوتی:

«تۆ ده ب بۆ ئمه  یان له سه ر ئمه  بیار بده ی، به م له بیرتان نه چ ئمه  ھه رچی 
روشبدا ئاماده ی کارکی ھاوچه شنی داونکه رکه ین ( داونکه رکه  شونی سه ر زێ یه  
له دیوی فه ڕه نساوه ، له  جه نگی دوھه میی جیھانییدا به  ده یان ھه زار سه ربازی ئینگلیزی 
تا  بوو  سه رکه وتوانه   کشانه وه یه کی  کشانه وه ،  به ریتانیا  دیوی  به ره و  فه ڕه نسای  و 
دواتر خۆیان جۆشبده نه وه  شه ڕ دژی نازیه کان درژه  پبده نه وه -وه رگر.») له وکاته ی 
پاسه وانه که ی کرۆسمان سواری ئۆتۆمبله که  ده بوو تبینیه کی له مه ڕ مه ترسیه کانی 

رگای ته لئه بیب-ئۆرشه لیم ده ربی. 
به ڕکه وت  نزیککرده وه  ئۆتۆمبله که   کراوه ی  له  جامی  خۆی  سه ری  بنگۆریۆن 

گوتی:
له  ھیچ  مه ترسه   لداوه ،  رگا  تیرۆرسته کانی  ھه مو  بۆ  زه نگم  مــه ده رێ،  «گوێ 

 گؤڕیدا نیه . خواحافیز!»

ئامۆس بنگۆریۆن بئه وه ی سه ری په نجه شی به  خوندا ب به شداری نه به ردییه کانی 
ھۆه ندای   و  به لژیک  له   شه ڕ  گۆڕه پانه کانی  ئیتالیا،  ھه مه تی   ،Tobroek تۆبروک 
له ڕیزی ھزی جوله کانه وه  کرد، به م که مک دوای کۆتاییھاتنی جه نگ ده بووایه  له  
 (Tropical ئیستوایی)له به ر نه خۆشی مه داری Liverpool نه خۆشخانه ی لیڤه رپول
 Mary ه شی ئینگلیز، به ناوی ماری کالۆوکی جوانی پرچبخه وێ. په رستاره که ی کیژ
Callow بوو، به ڕه چه ه ک  خه کی دورگه ی مان Man بوو. ھه رزوو ئامۆس نامه ی 
نوسی که وا حه زی له و کچه  په رستاره که ی خۆی کردووه . به م ته نھا گرفتک ھه بوو، 

کچه که  جوله که  نه بوو. به م ئه و ئاماده بوو بته  سه ر دیینی ئامۆس.
باوکی  سه رله نوێ  ده بووایه   ته لئه بیب،  گه یشته   ھه واه که   ئــه وه ی  دوای  که مک 
ئامۆس روو بکاته وه  ئاوڕڕوپا. کاتک ھه گبه که ی تکنا، ھه ندێ کتبب و نامیلکه ی به 

 زمانی ئینگلیزی خستنه  نو ھه گبه که ی، چونکه  پیوابوو ده ب ماری بیانخونته وه .
کاتک بنگۆریۆن خۆی به  بوکه که ی ناساند( ئه و دوو سعات له  واده ی ماره کردنه که یان 

دواکه وتبوو) یه کسه ر کچه که ی که وته  به ر دڵ، به م پیگوت:
چونکه   گه وره  بده ی،  زۆر  قوربانی   ده ب تۆ  چیتکردووه ؟  که   ده زانــی  تۆ  «ئایا 
که   بژی  خه ککدا  له نو  بــژی،  نامۆدا  وتکی  له    ده بــ تۆ  به کو  ئامۆس  نــه وه ک 

زمانه که یان نازانی و ...»
کیژه که  ده یوسیت ریپبگرێ به م ئه و له سه ر قسه کانی به رده وامبوو:

«ئایا تۆ له وه  دنیای که  ئاماده یی ئه و قوربانییه ت تداب؟»
ماری به  پکه نینه وه  ئاماده بوونی خۆی نیشاندا.

ئه نجا ئه ویش بۆی پکه نیه وه  له و کتبانه گه ڕا که بۆی ھنابوون بیانخونته وه .
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بنگۆریۆن له  پاریس بوو کات کۆمیته  ئانگلۆ ئامریکاییه که  راپۆرتی خۆی راگه یاند. 
زانرا)  ھه ریه کسه ر  ئــه وه ش  دنیاکربوونه وه (  کۆمیته که ی  ئه ندامی  ھه ندێ  بڤین 
کۆده نگی  به   راپۆرته که   گه رھاتو  جبه جبکا  کۆمیته که   راسپارده کانی  ئاماده یه   که وا 
ئه وه نده ی  راپۆرته که   ده رچوونی  بوو  ئه وه ش  له به ر  ھه ر  په سه ندکرا.  ئه ندامانیه وه  

پچوو؛ له نوان ئه ندامه کانه وه  جیاوازی و ده مه قای زۆر رویدابوو.
کاتک بنگۆریۆن راپۆرته که ی خونده وه  گوتی:» ده ب ئمه  راپۆرته که  سه رله به ری 

ره تبکه ینه وه !»
کۆمیته که  بیرۆکه  سه دھه زار په نابه ره که ی ترومانی له خۆگرتبوو، ھه رچه نده  ئه و 
خه که  ھیچ شونکی دیکه یان نه بوو داده بدرن، به م  کۆمیته که  دژی ھزری دانانی 
ده وه تی جوله که  بوو. به ڕای کۆمیته که ده بووایه   رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان 
سه روکاری به ڕوه بردنی فه له ستینیان تا دروستکردنی وتکی دوانه یی که  عه ڕه ب 

و جوله که کان وه ک یه ک ده سه تی ھه بووایه ، بکردبایه . 
به مجۆره  کۆمیته که  ھه وی بۆ شتکی ئا سته م دا؛ راپۆرتیکی وا بنوسن که وا به  دی 
بڤین، ترومان، بنگۆریۆن، وایزمه ن، موفتی و کۆمکاری عه ڕه بی واته  ھه موالیه کیان 

بت.
ھاوڕییانی بنگۆریۆن سه باره ت به  کاردانه وه  له  ھه مبه ر ره تکردنه وه ی سه رله به ری 
راپۆرته که دا له گه یدا ھاوڕانه بوون. ئه وه ی ھه نوکه  له  له نده ندا رویدا بۆ ئه وان مایه ی 
ئۆخه ی بوو. بڤین قسه کانی خۆی شکاندن. راسپارده کانی کۆمیته که  جبه ج ناکرن، 
حکومه تی پارتی کرکاران رایگه یاند که  ئه وکات رگا به په نابه رانی ئاوڕوپا ده دا که  
ھاگانا و رکخراوه  چه کداره  نھنیه کانی دیکه  ھه بوه شنرنه وه  و ئاژانسی جوله کانیش 

کۆتایی به  تیرۆر بھنی.
مرۆڤ له  له نده نه وه  ده کرا پشکات بزان که  به الوه نانی راسپارده کانی کۆمیته ی 
ئانگلۆ ئامریکایی  و قسه خواردنه وه ی بڤین، ئاۆزی و ئاسته نگی نوی لده که وته وه .  
ھه زاران کۆچبه ر به  قاچاخ گه یه نرانه  وت. زۆر جاران جوله که  به رگریکاره کان بۆ 
دابه زاندنی ئه و کۆچبه رانه  و گه یاندنیانه  شونی حه وانه وه یان له گه ڵ ھزی چه کداری 
ده کرا.  ته قه   شه وک  ھه مو  نزیکه ی  ده ھاتن.  روبه روبوونه وه   شه ڕو  توشی  ئینگلیز 
شه مه نده فه ڕه کان ده ته قنرانه وه . پرده کان ده ڕوخندران. پنج له  پیاوانی رکخراوی 
په رچه کردارکی  ھــه روه ک  سه پنرا.  به سه ردا  مردنیان  بیاری  و  گیران  ئیرگون 

تۆه کردنه وه  پنج  سه ربازی ئینگلیزیش رفندران.
رێ  گه ر  رایگه یاند  تیایدا  دا،  وتارکی   Bournemouth باوه رنه مۆس  له   بڤین 
به و سه دھه زار کۆچبه ره  بدرێ ئه وا ده ب له شکرکی ته واوی ئینگلیزی دیکه  بنرته  

فه له ستین. به م ئه و بۆ ئه و کاره  ئاماده  نییه . 
نائارامی زیاتر په ره ی سه ند، تا ئینگلیزه کان له  دوایدا رکاری ته واو توندوبه ندیان 

گرته به ر.
له به ر  به  په شۆکاوی  دانیشتوان  له   زۆر  حوزه یراندا،  ٢٩ی  شه ممه ی  رۆژی  له  
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ده نگ ته قینه ویه کی زۆر به  سه دا، له خه و بدار بوونه وه . ئۆتۆمبله کانی به ریتانیه کان 
به  شه قام و کۆنه کاندا ده سوڕانه وه ، به  بندگۆکانیشیان ئاگاداری خه کیان ده کرده وه ، 

که سیان له  ماڵ نه چته ده ره وه . 
«ھه مو که سک جارێ له و شونه ی لیه تی بمنته وه  و نه بزوێ.

ئه وه ی گوی له  رادیۆ بگرتبا، له  ئاگادارینامه که  ده گه یشت. به  زمانی عه ڕه بی، عیبری 
و ئینگلیزی رایانده گه یاند که  کۆمسیاری بای به ریتانیا «ئۆپه راسیۆنکی گه وره ی» 

دژی ئاژانسی جوله کان و ھاگانا که  له و بقانونیه دا به رپرسیارن، ده ستپکردووه.   
له  ئورشه لیمدا سه ربازه  ئینگلیزه کان ده ستیان به سه ر ته الری ئاژانسی جوله که دا 
به   ده روازه کــه یــان  بۆیه   داخرابوون  ده رگاکان  شه ممه (سابات)  رۆژی  له به ر  گرت؛ 
دینامت ھه ته کاند و چوونه  نوسینگه  ی ھه مو رکخراوه  جوه کان و ره شبگیریان کرد، 

به  ھۆیه وه  ھه زاران  ژن و پیاو که  بۆیه کک له  رکخراوه کانیان کارده کرد، گیران. 
د.وایزمه ن که  ده بوایه  له  ماوه یه کی که مدا به ره و له نده ن چووبا چونکه  نه شته رگه ریه کی 
گرنگی چاوی له پشبوو، ھیچیان لنه کرد. سه ره  راستیه که ی ھاگاناش، ئه و پیاوه ی 
گواسترابووه   الیه نگرانیه وه   له الیه ن  ھه رزوو  بیگرن،  بیدۆزنه وه  و  بوون  عه ودای 
شونکی دیکه و نه که وته به ر. بنگۆریۆنیش له گه ڵ سکرتری سیاسیی و موحاسیبه که ی 
ئاژانسی جوله کان له  پاریس بوو. ئه ندامه کانی دیکه ی «حکومه ته  سبه ره که »گیران و 

ره وانه ی التورن laturen کران. 
قاھیره   له   ئــازادانــه   کردبوو  ومۆسۆلینی  ھیتله ر  زۆری  خزمه تی  که   موفتیش 
ھه زار  بیستوپنج  له شکرکی  به   که   که سه ی  ئــه و  شیرتۆک  بــه م  ــه وه ،  ده ســوڕای
سه ربازی یارمه تی ئینگلیزه کانی دا و سه ریخستن، ھه نوکه  له گه ڵ سه دان پیاودا که  له  
جه نگی جیھانیی دوھه مدا له  پاڵ  ھزی ھاوپه یماندا شه ڕیان ده کرد،  له  پشت تلدڕی 

ئۆردوگای گیراوه کاندایه .
که   کۆده داردا  تلگرامکی  به   سه ربازییانه ی  ئۆپه راسیۆنه   ئه و  ھه وای  بنگۆریۆن 
له  ئۆرشه لیمه  وه  ناردرابوو، پگه یشت. له  په یا مه که دا ئاگادار کرابووه  که  ناب ئه و و 
شیلۆھای سکرتری سیاسی بگه ڕنه وه  فه له ستین چونکه  پۆلیسی ئینگلیزی به دوایاندا 

کونبه کون ده گه ڕن.
شیلۆھا له  رۆژه  به دواداھاتوه کانی روداوه که دا  زۆر سه رقاڵ بوو.

بنگۆریۆن  زۆرجاران ھه ر ده یگوته وه ؛ «من ده ب ده ستبه ج بگه ڕمه وه .»
شیلۆھاش پی له سه ر ئه وه  داده گرت که  جارێ ددان به خۆیدا بگرێ و چاوه ڕبی. 

«به م من ده مه وێ له وێ له  ته نگانه  له گه یاندا بم.»
 ب زینداندا  له  ده ره وه ی  ئه و  که   بــاره ده کــرده وه   چه ند  بۆ  زۆرجارانی  شیالھۆ 

باشتره  و باشتری خه بات بۆ گه له که ی پده کرێ. 
بنگۆریۆن کاتک به ھواشی بیری ده کرده وه ، ھاوڕیکه ی پاست بوو، به م دی 
وای نه ده گوت، چونکه  بۆ فه له ستینی لده دا.  به رۆژان ئه و له میوانخانه که یدا ھه رده ھاتو 

ده چوو. به  ده مارگیریی و په له وه  ھه وانامه ی رۆژنامه کانی ده خوندنه وه .
گه ڕایه وه   کاتک  بکێ.  رۆژنــامــه کــان  تا  ــازاڕ  ب چــووبــووه   شیالھۆ  رۆژکیان 
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میوانخانه که ، بنگۆریۆنی له سه ر تکنانی ھه گبه که یدا گرت.
ھه روه ک مردمنداک که  بزان که تنکی کردووه ، بنگۆریۆن ددانی به وه دا نا که  

جگای له  نو فۆکه دا گرتووه . به  نابه دی ھه گبه که ی دانایه وه .
دو شه و دواتر، له  پکه وه  بنگۆریۆن که  له گۆشه یه ک دانیشتبوو ده یخونده وه ، 

به  شیالھۆی گوت:
«له و بوایه دام  زار ھه دراوه  و دوشه شمان بۆھاتووه ، دوو سای دیکه  نابا له نو 

ده وه تی جوله که دا خۆمان ده بینینه وه .»
له  رۆژکی گه رمی ته موزدا براده ره  پاریس نشینه کانی ھاتن و ھه واکی ناخۆشیان 

پاگه یاند.
ته قنراوه ته وه .  ئۆرشه لیم  له   داود  شا  میوانخانه ی  که وا  ئاشکراکرا  له  رادیــۆدا 
سه د  تا  وپینج  حه فتا  ته قندراوه ته وه .  به  تــه واوی  میوانخانه که   (باکی)  به شکی 

کوژراوی لکه وتۆته وه . 
به  سعاتان بنگۆریۆن له به رده م رادیۆدا داده نیشت و گوی قوخکردبوو. ھه مو 

رۆژنامه کانی که بۆی ده ھاتن ده یخوندنه وه .
ئه وه  یه که مین شوه ی تیرۆر بوو. له وه یاندا جده ستی رکخراوی ئیرگۆن دیاربوو، 

له و سه رلده رکردنه دا  ئه و ھیچ گومانی نه بوو. 
به   ئه وه ی  دوای  بوو،  ئۆرشه لیمدا  کاتی  به   ١٢:١٠دا  سعات  «ئۆپه راسیۆنه که »له  
رۆژنامه ی  و  فه ڕه نسی  کونسولی  و  میوانخانه که   له سه ریه ک  جاران   س ته له فون 
ئــاگــادارکــرابــوونــه وه . بــه م کــه س گوی به   رۆژنــامــه ی فه له ستین  پــۆســتPost و 
ھۆشدارینامه کانیان نه دابوو. که س فه رمانی پنه دان ته الره که  چۆڵ بکه ن. به  گوره ی 

راپۆرتک ئه فسه رکی ئینگلیز گوتبووی:
«ئه ز بۆئه وه  نه ھاتوومه ته  ئره  تا فه رمان له  جوله که وه  وه ربگرم و جبه جیان 

بکه م، به کو بۆ ئه وه ھاتوم فه رمانیان به سه ردا بکه م.»
تیرۆرسته کان خۆیان وه ک عه ڕه بان ھه خستبوو و بۆبمبه کانیشیان له نو ده به ی 
ژرزه مینی  له   ئۆتۆمبله که شیان  بــارکــردبــوون؛  ئۆتۆمبلیان  له   دانــابــوون  شیردا 
میوانخانه که  راگرتبوو، له  ژر ئه وباه ی که  نوسینگه ی کارمه نده  ئینگلیزه کانی لبوو. 
ده سه تی  له  راژه ی  که   جوله که   کرکانی  زۆر  ژماره یه کی  قوربانییه کاندا  له نو 
مانداته که دابوون، ھه بوون. بنگۆریۆن ھه ندکی لده ناسین. دوو رۆژ دواتر له  له نده ن 
کتبکی دیکه ی سپی ده رچوو. تیایدا ھاتبوو که  رکخراوی ئیرگون و تاقمی ئه ستره  
ئاژانسی  فه رمانی  له ژر  راسته وخۆش  ھاوکارن،  ھاگاندا  له گه ڵ  مانگکه    چه ند  که  
جوله کاندا یه ، ئۆبای کرده که یان له  ئه ستۆدایه . له سه ر ئه و بنه مایه دا خودی بنگۆریۆن 
به  به رپرسیاری کاره ساتی میوانخانه که  دانرا، چونکه  ئه و جه وی ئاژانسی جوله کانی 

له ده ستدابوو. 
له  ڕاستیدا بنگۆریۆن ھیچی له وه  نه ده زانی که  بایکی میوانخانه دا به  ھه وادا چوو. 
مناحیم بگن Menachem Beiginی سه رکرده ی ئیرگون دواتر رایگه یاند، له  به ھاردا  
دوو جاران بیرۆکه ی ته قاندنه وه که ی له گه ڵ سه رکرده کانی ھاگانادا باسکردووه ، به م 
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ئه وان ھه ر داوای  وه خراندنیان کربوو ، به م ئه مجاره یان له گه یان یه کانگیر بوو که  
شته که  روبدا.

دوو سه رکرده کان ئه و قسه ی بگنیان ره تکرده وه ؛ گوتیان ته نھا به  مه رجک له گه ڵ 
پشنیازه که   کۆکبووین که  ته قینه وه که  له  کاتکدا بووایه   که  کاتی ئش نه مابایه  و ھیچ 

که سیش له  سویته که ی میوانخانه که دا نه بووبایه . 
بنگۆریۆن بۆ رونکردنه وه ی ھه وسته که ی به  ده ستی خۆی نوسی:

«ئمه  ده سه تمان به سه ر تیرۆرسته کاندا ناشک. ئمه  ناتوانین کاریان تبکه ین و 
نه  راسته وخۆو و نه ناراسته وخۆش له  کرده که یان به رپرسیان نین. ئه وان ھیچ شوه  

دیسپلینکی نیشتمانیی و گشتی نایانگرته وه .»
بیستھه زار  ئه و  که   رایگه یاند  بنگۆریۆن  له  رادیۆدا  ته قینه وه که   دوای  ھه فته یه ک 
سه ربازه ی ئینگلیز ته لئه بیبیان گۆڕیوه  و کردووتیانه  مۆگه یه کی سه ربازییانه  و له  ھه مو 
په یوه ندییه کیان به  به شه کانی دیکه ی وته وه  دابیوه . رسای ھاتوچۆقه ده خه کردن 
ده رچووه . ته نھا  ژنه کان له  دوای نیوه ڕۆکاندا بۆ ماوه ی دوو سعات بۆیان ھه یه  بازاڕ 
بکه ن، به ده ر له وه  ناب ھیچ که س بته  ده ره وه . ئه وه ی سه رپچیش بکا ب س ودوو 

ته قه ی لده کرێ. 
له  ماوه ی چوار رۆژدا بیستوپنج ھه زار ژن و پیاو له  خوه ته  ھه دراوه کانی گۆشه ی 
شه قامه کاندا ئیفاده یان لوه رگیرا. ئه وانه ی ئیفاده یان ده دا مۆرکیان له نوچاوان ده درا 

تا» به ران له  مه ڕه کان جیابکه نه وه .»
بنگۆریۆن زۆر له و له که دارکردنه  جه ماوه رییه  توڕه  ببوو، به م ھیچیشی له ده ست 
نه ده ھات. چونکه  ھه ر ئاگارادینامه ی بۆ ده ھاتن که  ناب جارێ بگه ڕته وه ، بۆیه  به ره  

و ئامریکا رۆیشت.
 دوای ئه وه ی ئیفاده ی له به رده م کۆمیته ی رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کاندا دا، 
سه ردانی ئامریکای کرد تا به دوای ئه وه دا بچ ئاخۆ ھه وستی وه زاره تی کاروباری 

ده ره وه ی ئامریکا له  ئاست دۆزی فه له ستیندا چیه .
کچه   له نویاندا  دا.  رونکردنه وه ی  ھه وانیران  بۆ  دیکه   جارکی  نیویۆرکدا  له  
رۆژنامه نوس روس گروبه ر Ruth Gruberی بونامه ی پۆستی نیویۆرکی تدابوو؛ 
که   چاوپکه وتنه ی  ئه و  راپۆرتی  به کو  بۆھه بخا  گوی  که   کرد  بنگۆریۆن  له   داوای 

داویه ته  ده سته ی نوسه ران بۆ بخونیته وه . 
ده خونده وه .  بــۆی  که   ده کــرد  وتــاره کــه ی  به   شانازی  رۆژنامه نوسه که   خانمه  
ده ستپکه که ی به و شوه  بوو: «له  شاری ئمه دا پیاوکی لیه  که بۆ گه لکی بچوکی 
ئامریکای  گه لی  بۆ  Abraham Lincolnه   لینکۆلن  ئه براھام  وه ک  فه له ستینی 

سه رده می خۆی.»   
بنگۆریۆن دووجاران ئه و رسته یه ی پ دووباره کرده وه ، ئه وسا به  توندی به ده نگ 

ھات:
«چۆن ورای من له گه ڵ ئابراھام لینکۆلندا به راورد بکه ی؟»

په یامنره که  ویستی بۆی رونبکاته وه .
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له سه ره خۆ  دابه زیببوو.  ھه ندک  توڕه ییه که ی  پبێ.  قسه ی  بنگۆریۆن  بــه م 
گوتی:

ده که مه وه .  لینکۆلن  ئابراھام  بیرله   ئه وا  بکه مه وه ،  مه زنه پیاوک  له   بیر  من  «گه ر 
به م من کم؟ پیاویلکۆکه یه کی بچوکی جو.»

 Alexander کلیسکسانده ر پله و کاته ی ئه و له  نیویۆرک بوو، ئاشنایه تی له گه ڵ ئال
Pekelisپه یداکرد. ئالیکسانده ر کۆچبه رکی جوله که ی ئیتالیایی بوو، پش پنج ساڵ 
 .Columbia Law Review سه رنوسه ری   ببووه   به م  ئامریکا،  ھاتۆته    ده ب
بنگۆریۆن به  زیره کی و خۆشویستنی زایۆنیزمیه که ی دگیر بوو. بنگۆریۆن بانگھشتی 
دوھه می  جه نگی  دوای  زایۆنی  کۆنگره ی  یه که مین  له   خۆی  میوانکی  وه ک  که   کرد 

.دا له  بازلی سویسرادا ده به سترێ، به شداربجیھانیی که  له  ماوه یه کی که می داد

ھی  بوو،  به زه ییپداھاتنه وه   مایه ی  که   ھه ره  زیاتر  بیچمی  بازلدا  کۆنگره که ی  له  
وره و  ــه روی  ل تکه وتبوو،  له نگی  له شساخیه که ی  بــوو؛  وایــزمــه ن  حایم  د.  خــودی 
ھه ر  به م  تکشکابوو،  فه له ستین  توندوتیژیانه ی   روداوه   ئه و  به ھۆی  گیانیشه وه  

ده شیویست بۆ دواجار بانگی نه رمه وی ھه بدا که  زۆر بوای پی ھه بوو.
له  وتاره که ی خۆیدا گوتی: «ته مه نم بۆته  حه فتاودوو ساڵ، له وانه یه  ئه وه  دواجار 

ب قسه تان بۆ بکه م.»
میوانیش  ھــه زاران  و  وت  شانزه   نونه ری  چوارسه د   له   زیاتر  ھۆه که دا  له    
ھاتبوون. ھه مو ئاماده بووان زگیان به  زانا نه خۆشه که  ده سوتایه وه ، بگومان دوای 
مه رگیشی به  شانوبایان ھه ده دا، به م ئه و بۆ دۆزکی دۆڕاو تده کۆشا، نه خاسمه  

که  جارکی دیکه  له سه ر ئه وه  مکوڕ بوو که  متمانه  به  به ریتانیای گه وره  بکه ن. 
بڤین ھه وه کانی وایزمه نی ئاسته نگ کردبوو. ھیچ واتای نه مابوو داوا له  جوله کان 

بکرێ دداننبه خۆیاندا بگرن و بوا به  ئینگلیزه کان بکه ن  به کو  خریان پبکه ن. 
بنگۆریۆن له  ئامریکادا بده نگ دانه نیشتبوو. مشوری ئه وه ی خواردبوو که  زۆرینه ی 
نرده ی ئامریکایی له  کۆنگره ی بازلدا پشتی بگرن. ته نانه ت رابی سیلڤه ریش که  پشتر 
زۆرجاران بیروڕایان یه کنه ده گرته وه ، ھنایه  سه ر ئه و بوایه  پاپشتیب. وایزمه ن له  
ئانوساتی دواندانه که یدا پیزانی. ھه ر بۆیه شه  زۆرجاران روی ده می ده کرده  نرده ی 

ئامریکایی.
ئاسانه ...  به ره نگاری  دنه دانی  له  نیویۆرکه وه   که    نه چ له بیر  ئه وه تان  «پویسته  
مرۆ باشتر له  زێ ده توانی مه له  بکا تا حه وزکی بچوکی مه له وانی... ئامریکایه کان به 

 دره نگه وه  بدار بوونه ته وه .»
باشترین  کامه یان  ئاخۆ  سه ریھه نه دا  پرسه   ئه و  روکه شانه دا  توانینکی  له  
سه رکرده یه ، وایزمه ن یاخود بنگۆریۆن؛ به کو پرسه که  ئه وه  بوو ئاخۆ پویست ده کا 

مرۆ درژه به  دانوستاندن له گه ڵ ئینگلیزه کاندا   بدا یان نا.
له  ئه وه شدا  له گه ڵ  ئه و  بوو.  جاره نوسسازانه   پنته دا  له و  بنگۆریۆن  پشتگیری 
 به رامبه ر وایزمه ندا به ڕز و نه رمۆ بوو. راسته وخۆ دانه به زیه  سه ر زانا نه خۆشه که، 
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به م قسوری به  ئینگلیزه کان نه کرد.
«ئمه  وه ک ده رۆزه که رک بۆ خرپکردن روو له  ئینگلیزان ناکه ین. ئمه  داوای 
مافی ره وای خۆمان ده که ین. ئرتز Eretz (وتی) ئیسائیل داگیرکراوکی به ریتانیا 
 نئه وه  بسه پ کی ئیمپراتۆریه ته که شیان نییه . ئینگلستان ناتواننییه ، ھه روه ھا به ش

که  ده یه وه ێ، وه ک ئه وه ی فه رمان به سه ر ھاوتیانی خۆیدا بکا.»
قوربانیدانی  ئاماده بوونی  و  کۆنه دان   ئازایه تی،  بانگی  دوانه که یدا   کۆتایی  له    

ھه دا.
بنگۆریۆن و سیلڤه ر به  زۆرینه یه کی که م بردیانه وه . وایزمه ن بۆی ده رکه وت که  
کۆنگره  متمانه ی به و نه ماوه ؛ ھۆه که ی جھشت و ھه گبه که ی تکناو به ره و له نده ن 

گه ڕایه وه . 
بۆ  چ  فه له ستین  جوه کانی  بۆ  چ  ڕکابه ره    ب سه رکرده یه کی  بنگۆریۆن  ھه نوکه   

رکخراوه کانی زایۆنیزمی جیھانی ده ره وه ش.
ھه ستی خۆشی سه رکه وتن له  سۆنگه ی ھه واه  ناخۆشه کانی فه له ستین، به ھۆی 
ده ربینه ی ماته مبارانه ی سه ر بیچمی د. وایزمه ن کات ھۆه  گه وره که ی کۆنگره ی 
بازلی جھشت، ھه روه ھا به ھۆی ھه وای براده ره  تازه  زایۆنیسته  ئیتالیایه که ی که  له  
نیویۆرک ناسی، دوای گه ڕانه وه ی له  کۆنگره که دا بۆ ئامریکا  به  روداوی تکشکانی 

فۆکه که ی گیانی له ده ستدا بوو، دامرکایه وه . 
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گیانی بنگۆریۆن مینای چرایه ک بوو، به  ھه مو الیه کی خۆیدا ده سوڕایه وه . گه رھاتو 
بیخستبایه   سه ر مژارکی دیاریکراو، روناکیده کرده وه ، تیشکی زۆری ده خسته سه ر، 
تا ھه مو الیه نه  تاریکه کانی روناکده بوونه وه . له  ١٩٤٧دا چرا لکۆكینه وه  گیانییه که ی 

ئاراسته ی شتکی نوێ کرد.
ھه رچه نده  له و چه ند سانه ی رابردوودا له  کابینه  سایه که ی ئاژانسی جوله کاندا 
ده ستنیشانکراوی  پۆستکی  ھیچ  دیار  و  به رچاو  به  شوه یه کی  به م  بووه،  ئه ندام 
ناوی  ئه وان  پسپردرا،  به رگریکردنی  پۆستی  بازله وه   کۆنگره ی  له   داوانه کردبوو؛ 

«ئاسایشی گشتییان» لنابوو.
«من ئه و پۆسته م له به ر ئه وه  په سه ند نه کرد که  ژه نه ڕاک بم، یاخود شاره زاییم 
ھه ر  وه ک  سه ربازییانه   کاروباری  له به رئه وه ی  به کو   ،ھه ب سه ربازیدا  زانستی  له  
کاروبارکی کرده ییانه، کاربه ده سته  باکانیان له  ھه مو الیه نه  ورده کاریه کانی ته کنیکی  
 پسپۆڕ نین... ئه وه نده یان به سه  که  نیگایه کی کراوه یان ھه ب   و له  شتان تبگه ن، ئه و 

تایبه تمه ندیانه ش که م تازۆ ر له  ھه مو مرۆڤکی ئاساییدا ھه یه .»
ئه و رونکردنه وه یه ی بنگۆریۆۆن گه واھیه کی زه قی  خاکیبوونه که  ی زۆره که ی بوو. 
ژرزه مینی  له شکری  گشتی  سه رکرده ی  وه ک  ئه رکه که ی  نه بوو  ئاماده   بنگۆریۆن 
وه ک ھه ر پیاوکی ساده  به ڕوه  ببا. ئه و به  تاسه و په رۆشه وه ، به  لوردبوونه وه ، به  

چرارۆشنکه ره وه ی تاکنیکیانه که ی خودی بنگۆریۆن بۆ پۆسته  نو که ی رۆیشت. 
پش ئه وه ی ئاماده ی  ھه ر شه ڕکی دیکه  ب، دوا ھه وڵ و ته قه ی له گه ڵ ئینگلیزه کان 
بۆ دانوستاندن دا. به  گوره ی ئه نجامه بیاری بازل نه ده بووایه  دانوستانه کان له گه ڵ 
ئینگلیزدا له  «بن ھه لومه رجکی زادا» ده ستپبکاته وه . به م بنگۆریۆن له گه ڵ چه ند 
ھاوکارکی له  سویساوه  به ره و ئینگلستان رۆیشتن، تا بزان ئایا ئه و «ھه لومه رجه  

زاه »ھیچ  گۆڕاوه .
پیراگه یاندن  بنگۆریۆن  میوانخانه یه کدا  ژوری  له   گفتوگۆکانیان  ده ستپکی  له  
خۆی  به  ده دستخه تی  رکبکه ون.  فه له ستین  دابه شکردنی  نه خشه ی  له سه ر  ده کرێ 
 .  ( بوو  نزیک  ھاوچه رخ  ئیسائیلی  نه خشه ی  له   نه خشه که ی   ) کشا  نه خشه یه کی 

ئه وانی دیکه  له و پرسه دا له گه ی کۆک نه بوون.
له  کۆتاییدا بنگۆریۆن و بڤین له له نده ن له گه ڵ یه ک روبه رو دانیشتن. ھه ر یه کسه ر 

به شی
(١١)
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که شکی نادۆستانه یان به سه ردا زاڵ بوو. 
بڤین  گوت،  ئیسائیل  کۆنه کانی  پغه مبه ره   له  باره ی  شتکی  بنگۆریۆن  کاتک 
قسه ی پبی تا لیبپرس ئایا ده زانی که  رۆه کانی  ئیسائیل چییان به سه ر ئه و کۆنه  

پغه مه به رانه دا ھناوه .
بنگۆریۆن خه ونی به  بوژاندنه وه ی نه مریی ئیسائیلی درین ده دی و له  شونی 
خۆی بڤنی ته زاند. ئه و ھه ڕه شه ی به وه  له  بنگۆریۆن کرد، که  به  ته واوی خۆی له  

دۆزی فه له ستین ده کشته وه  و ده یداته  ده ست رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان. 
له سه ر خوانه  تایبه تیه که ی نیوه ڕۆدا کاربه ده ستکی به ریتانیایی گوتی که وا بڤین 
ئامریکا،  یه کالنه بووه که ی  ره فتاره   روسیا،  دژوه ستانه وه ی  ھه وستی  له سه ر  گره و 

ده نگی کۆمۆنولسی به ریتانی و ناڕه زایه تی ھه مو جیھانی عه ڕه ب ده کا. 
له و کاته ی له  له نده ندا گه رمه ی دانوستانه کان بوو، بزنسمانک و دادوه رکی ئینگلیز 
له  ئۆرشه لیمدا رفندران، به  ھۆیه وه  کرڤی الیه نگرتی بڤین بۆ بنگۆریۆن و جوه کانی 

فه له ستین  زیاتر دابه زی. 
که   پھات  کۆتاییان  بڤین  پشنیازکی  به   به  چاره سه رییه ک  گه یشتن  ھه وه کانی 
له الیه ن  چ   ده ستبه ج نه خشه که   ناوبژیکار،  بته   یه کگرتووه کان  نه ته وه   رکخراوی 

عه ڕه به کان چ له الیه ن جوله که کان ره تکرایه وه .
بنگۆریۆن گه ڕایه وه  ماڵ. به ندکراوه کانی الترون، پاش ئه وه ی پنچ مانگان له نو 
ئۆردوگایه کی ته لبه ندکراودابوون، ئازادکران؛ ھه روه ھا فه رمانی گرتنی بنگۆریۆنیش 

کشرایه وه . 
به م  بــوون،  باش  بارکی  له   منداه کانی  پــاوالو  به سه رچوو.  ساک  نزیکه ی 
ئه وانیش وه ک زۆرینه ی دانیشتوانی ته لئه بیب شه که ت ببوون. ھه فته یه ک پشتر دیسان 
شه ڕو ده مه قای قه ومابووه وه ، پکدادان له گه ڵ سه ربازه کان رویدابوو چه ند که سک 

کوژرابوون و زیاتر له  یه ک ملیۆن دۆالریش زیانی ماددی لکه وتبووه وه . 
له  کاتی له ونه بوونیدا بنگۆریۆن ته مه نی گه یشتبووه  شه ست ساڵ. ئه وه  راست نیه  

.ابۆژی خۆی گبگوترێ که  بنگۆریۆن ھه رگیز جه ژنی سا
رۆژی  جــه ژن؟  ده که یته    رۆژه   ئه و  «بۆچی  گوتبوو:  فه له ستینی  براده رکی  به  
له  بیر  ئه وا  بگی،  جه ژن  ده تــه وێ  گه ر  جــه ژن.  بیکه یته   ناھنی  ئه وه   له دایکبوون 
 رۆژیک بکه ره وه  که  تیایدا شتکت کردب و شایانی ئه وه ب جه ژنی بۆبگی، بۆنمونه   

ئه و رۆژه ی که  ھاتویته  فه له ستین ھی ئه وه یه  بیکه یته  جه ژن.»
ئه و خۆپگه یه نه ره  شه ست ساییه  ھه نوکه  خه ریکی فربوونی ئه وه یه  که  سه رکرده ی 

.ویسته  بزانزه چه کداره کان چی پگشتی  ھ
نویه که ی  لکۆینه وه   و  خوندن  بۆ  گه نجکی  تامه زرۆی  و  وزه   ته مه نه دا  له و 
که   سه ربازیانه   زانستی  دیارکراوی  الیه نکی  له سه ر  کتبه کانی  ھه مو  ئه و  ھه بوو. 

به رده ستی ده که وتن، خودندنه وه .
داوای له  فه رمانده  جۆربه جۆره کانی به شه کانی ھاگانا کرد بنه  الی له  ته لئه بیب، 
چرا  ئه و  لده کردن.  پرسیاری  و  خوندنه که ی  ژوری  ده چووه   یه که یان  یه که   له گه ڵ 
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گیانییه که ی خستبووه  سه ر ھه مو به شه کانی کارو چاالکییه کانیان.  
ھزه کانی  گشتی  فه رمانده ی   yaacov Dostrovsky دۆسترۆڤسکی  یاکۆڤ 
ھاگانا، که  تازه  له  سه ردانه   نھنیه که ی بۆ چه ک کین گه ڕابووه ، یه که مین که س بوو 
بنگۆریۆن بانگیکرد. دوای ئه و نۆره ی ئیسائیل گالیلی Israel Galili ھات.  ئیسائیل 
له شکرکی  ریزه کانی  ھه رگیز  که   چوارشانه   جوتیارکی  بوو،  ھاگانا  فه رمانده یه کی 
گالیلی  بوو.  سه رسام  زۆره کــه ی  کارامه ییه   به   بنگۆریۆن  به م  نه دیتبوو،  ئاسایی 
ئه ندامی ماپام Mapam  بوو. ماپامیش پارتکی الیه نگری روسیا بوو له  فه له ستین. 
ماپام زۆرترین گه نجی خستنه  ریزی پالماخ Palmachی ھزی کۆماندۆی ھاگانا.  

بنگۆریۆن له گه ڵ ئیگال یادین Yigael Yadinیش قسه یکرد. ئیگال  له  فه له ستین 
له دایک ببوو، شاره زای بست به  بستی خاکه که ی بوو. باوکی ئارکیۆلۆجیکی ناسراو 

بوو کوڕه که شی شونپی باوکی ھه گرتبوو.
میانه ی  له  کرد،  دورودرــژیــان  و  گه رم  گفتوگۆیه کی  بنگۆریۆن  و  یادین  ئیگال 
به   و  ده دا  مزه که ی  له   داھاتوو  وه زیــرانــی  ســه رۆک  جار  چه ندان  گفتوگۆکه یاندا 
ھۆیه وه  په رداخه کان ده له رانه وه  و جارکیشیان په رداخکیان که وته  سه ر زه وی. له و 
کاتوساته دا گه ر گه نجکی دیکه  بوایه  ده یگوت «به ی، بنگۆریۆن» به م ئیگال یادینی 
الواز که  که لله سه ره که ی له ھی به رپرسه  باده سته که ی به رامبه ری گه وره تربوو، له  
شوینی خۆیدا ره ق راوه ستا. بنگۆریۆن زۆر به  له سه رھه وست سوربوونه که ی ئیگال 
کردیه   ھه ر  بــه م  ســاڵ،  سی  گه یشتبووه   تــازه   ته مه نی  ھه رچه نده   بــوو،  کارانگاز 

به رپرسی ئۆپه راسیۆنه کانی ھاگانا.
ئیگال ئالۆن Yigal Allon، سابرایه کی قژزه ردی کوڕه  جوتیار که  ساک دوای 
به یننامه ی به لفۆر له  گالیلیا له  دایک ببوو، ھات. ئه و تازه  بیست و نۆ سان بوو، 
به م به ڕاستی فه رمانده یه کی پالماخ بوو، سه ربازک حه زی له  ده ربینی ره ق بوو، 
نوان  له  لواری  «شتک  که   ونابکرێ  وا  ده کرێ  بنگۆریۆندا  له گه ڵ  ره فتاره که ی 
زیندوتی و براده رایه تیه کی له  ناخه وه »بوو. له  رۆژگاری جه نگی جیھانیی دوھه مدا  
ئه و خۆی چوبووه  بن به رگی عه ڕه بان و به  سوریادا ده سوڕایه وه  و وه ک جوکی 

فه له ستینی  پشقه ڕه وی ھزه کانی ئوسترالی بوو. 
ئه وانیش  ده کـــردن،  بانگ  یه که مه وه   به ناوی  گرنگانه ی  بیچمه   ئــه و  بنگۆریۆن 
له به رده میدا به  بنگۆریۆن ناویان ده ھنا، له کاتکدا له نو خۆیاندا ھه ر به  «پیره مرده که» 

یان ب.گ(پیته کانی سه ره تای ناوه که ی) ناویانده برد. 
کاتی  له   ڕانی  سه ر  ده فته رکی  بو  ده ستیدا  له   که   داری  قه ه مکی  به   بنگۆریۆن 
گوگرتنه که دا به  وردی تبینیه کانی به  زمانی عیبری ده نوسینه وه ، ژماره ی الپه ڕه کانی 
یاداشتکراوه کانی گفتوگۆی ئه و زانیاریانه ی ئه وان بۆیان ھه ده ڕشت به سه دان الپه ڕه 

 بوون.
ته کنیکی  ئــه وان  نــاوده بــرد.  بنگۆریۆن»  «کۆلیژی  به   دانیشتنانه یان  ئه و  ئــه وان 
وینگته وه   سه رده می  له   که   فوفه کانیان  ــده کــرده وه ،  رون ھاگانایان  کۆماندۆی 
فرببوون، توانا و ئه گه ره  سایکۆلۆژیه کانی دوژمنه کانیان، مه ترسییه کان، گرفته کان و 
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چاره سه ره کانیان رونده کرده وه . 
شونانه ی  ئه و  ھه مو  گه ڕا،  وتدا  به   و  جھشت  کتبخانه که ی  بنگۆریۆن  ئه نجا 

مۆگه  و خانوه کانی ھاگانای لبووایه  ده گه ڕا. 
پرسکی چه ندجاران لدوباره ده کردنه وه : «ئایا ئمه  له  ھه مو شت زیاتر پویستیمان 

به  چی ھه یه ؟»
پالماخ ھه زار کچ و کوڕی ھه بوون، رکخراوه که  باره گای خۆی ھه بوو، فۆکه یه کی 
Piper Cubes        ) فۆکه یه کی بچوکی یه ک ماتۆڕییه ، چوار که س ھه ده گرێ-
وه رگ )یان ھه بوو نازناوی یه که مینیان لنابوو، یه که یه کی مارینزی ب که شتیگه لیان 

ھه بوو، گۆڕه پانی چاالکییان که ناره کان بوو تا کۆچبه ران بھننه  نو وت. 
به شی  بوو،  تۆپ   ب تۆپخانه یان  به شی  ھه بوو،  سه ربازی  په نجاھه زار  ھاگانا 
کیبۆتکدا  ئاسمانییان شه ش فۆکه ی کۆنی شوندۆزه ره وه یان ھه بوو که  له   ھزی 
حه شاریاندابوون،  فه له ستیندا)  له   جوله کان  کشتیاری  ھـــه ره وه زی  (نشینگه یه کی 
بۆ  ھه بوو،  ده بــرد،  نشینگه کان  بۆ  که لوپه لیان  که   ئینگلیزی  فۆکه ی  دوو  ھه روه ھا 
بۆمبھاویشتنیشیان به کارده ھنا به م ده بوایه  ئه وکه سه ی بۆمبه کان ده ھاوێ بۆمبکی 
به ریدابانه   له  ئاسماندا  ئه وسا  دانابا  خۆی  چۆکه کانی  له سه ر  کیلۆگرامی  بیستوپنج 

خواره وه .
ئه و سوپا سه رپیه  له  بیست ھه زار تفه نگ، دوسه د مه ترالیۆزی سوک و قوڕس، 
تفه نگی شلکه ڕشنی ده ستکرد پکھاتبوو، به م نه  تانک نه  چه کی ئاگرپژن و نه  

که لوپه لی جه نگیی نوی نه بوو. 
به م گه ر له  ١٩٤٧دا تانک، فۆکه  و تۆپخانه شیان دابان، نه یانده توانی وه ریبگرن. 
فه له ستین وتکی بچوکه  و مرۆڤ ناتوان تانکک حه شار بدا. سه ربازه کان ده بووایه  
ئه و چه کانه  ھه بگرن که  بیانتوانیبا به  ئاسانی له  ژرگدا بیشارنه وه  تا رۆژی خۆی 

دادێ. ھاگانا ھه ر زوو ده ستی خۆیکردنه وه  و قوربانی زۆریشی دا. 
له  ماوه ی ھه ردوو جه نگه  جیھانییه که دا سه ربازه کانیان له الیه ن ئینگلیزه کان وه ک 
پسپردراوی  ئه رکی  ھه روه ھا  بیابان،  رۆژئاوای  به شی  له   کۆمامندۆ  ئۆپه راسیۆنی 
داده به زنران،  دوژمندا  ھی  پشته وه ی  له  که   پاراشوت  وه ک  بالکان  له   خۆکوژیان 

به کارده ھنران. 
له  ١٩٤١دا کات ھه ڕه شه ی ئامان توندتر ده بوو، ئینگلیزه کان ویستیان فه له ستین 
چۆبکه ن و ئه رکی به رگریکردنه که ی بده نه  ده ست یه که  ژرزه مینییه کانی جوله که کان. 
بۆ ئه و مه به سته  فرگه یه کیان دامه زراند تا سه ربازه  کارامه کانی ھاگانا مه شق بده ن. 
کۆنه که یان  تاکتیکه   ھه مان  ئینگلیزه کان  نه ما،  ئــارادا  له   مه ترسه یه که   کاتک  به م 
به کارھنا و سه بازه کانی بزوتنه وه  ژرزه مینه که یان به  تۆمه تی به قاچاخ چه کھه گرتن 

و مه شقی سه ربازییانه  ده گرتن.
فانسه   سه ر  بکه نه   ھیش  فه ڕه نسیه کان  و  ئینگلیزه کان  ئــه وه ی  پش  که مک   
جه نگی  له سه رده می  فه ڕه نسا،  له  باشوری  شارکه    Vichy فیشی   ) فیشییه کانی 
جیھانیی دوھه مدا ژه نه رال فیلیپ پیتیان Philip Petainله  ١٩٤٠-١٩٤٤ حکومه تکی 
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به  ھاوکاری ئامه ناکان له  فه ڕانسه دا پکھنا. به  حکومه تی ناپاکی فیشی ناویده رکرد)
ی سوریا ، سه ربازه کانی ھاگانا که  به  تۆمه تی چه کداری قاچاخ گیرابوون، ئازادکران 
 Moshe دایان ک له و سه ربازانه  مۆشنران. یه کشه نگی له شکر به کارھو وه ک پ
Dayan بوو که له  شه ڕه که دا چاوکی له ده ستدا و دواتر سه رتاپای ژیانی به  یه کچاوی 

و به  شریته  ره شه که ی سه رچاوی ناوبانگی په یداکرد. 
باشترین  پوه ره کانی  له گه ڵ  رووه وه   له  یه ک  ته نھا  ئاره زومه نده   له شکره   ئه و 
سوپای جیھان به راورد ده کرا. ئه وان ده زگایه کی ھه واگریی نایابیان ھه بوو. به شی 
ئه وه شیان  دیارکرابوو؛  نه خشه   له سه ر  مشورخۆری  و  وردیــی  به   وته که   زۆری 
له ڕی به کرگرتنی فۆکه یه کی ئینگلیزی ئه نجامدا بوو. فۆکه که یان  له  ده زگایه کی 

ھاتوچۆی ئاسمانیی به  دوانزه  دۆالر  بۆ ھه ر سعاتک   به کرگرتبوو. 
ھاگانا دۆسی ھه مو شاره کان، گونده کان، نشینگه کان به  نه خشه وه  له به رده ست 

دابوو، نه خشه کان  زانیاریان له سه ر ھه مو دانیشتوان تدابوو. 
سه ربازی سوپا نھنیه که  کراسی ره نگ خاکیی و پانتۆی کورتی خاکییان له به ردابوو، 
تا ئه و شونه ی عه ڕه بی لنه بوو به ئاسانی ھاتوچۆیان ده کرد. دوای  جه نگی جیھانیی 
فرۆشت.  ناوه ڕاستیان  رۆژھه تی  که شتییه کانی  باری  ته وای  ئینگلیزه کان  دوھه م 
کراسی خاکیی و ده رپ کورت به  شیلینگک ده فرۆشران، به و شوه یه  ھه رزانترین 
شونی سه ر گۆی زه وی بوو. پزیشک، شوفره کانی ئۆتۆمبلی بار و پارزه رانیش به 

 جلی خاکیی وه ک سوپای ژرزه مینی ده سوڕانه وه . 
ئه وان نه  پله یان ده به ست و نه  نیشانه یه کی واشیان به خۆیانه وه  ده کرد تا به شه کانیان 

له یه ک جیابکرته وه . 
وته کانیش  ژمــاره ی  به نزیکه ی  و  ھاتبوون  وتــه وه  له  شه ست  خۆبه خشه کان 
که واته   نه ده شکا.  عیبریدا  زمانی  به سه ر  ده سه تیان  ھشتا   ھه ندکیان  ده په یڤین. 

زمانکی ھاوبه ش بۆ فه رمانبه سه رداکردنیان له گۆڕدا نه بوو.
مه شقی  دیکه ش  نیوه که ی  و  بوون  کار  سه ر  له   مانگ  دانه   نیو  پالماخ  ئه ندامانی 
کاتی  نه بوو؛  ئــارادا  له   ئه وتۆ  رنمایی  ھیچ  ھاگانا  کچانی  کوڕو  بۆ  ده کــرد.  خۆیان 

ده ستبه تایی خۆیان به  مه شقی سه ربازی به سه رده برد.
کتبه کانی ده رباره ی پرسی سه ربازی ده دزران، له  ده ره وه  ده ھنران و ئاودیوی 
زمانکی  یان  ئینگلیزی  ئامانیی،  روسی،  زمانی  به   کتبه کان  ئه وسا  ده کــران.  وت 
بیانخونته وه   ھه رھه بوو  یه کک  چونکه   نه بوو؛  قه یدی  بووبایه ،  ئاخوه ریش  که م 
نه بوو.   به  ھه رکشه   بووبان  ئارامیش  زمانی  به   ھاتباو  گه ر  خۆ  وه ریانبگی،  و 
وردی له  کتبه کان ده کۆرایه وه  تا په ڕه کانیان کاده بوونه وه  یان ته واو ده نوشتانه وه ؛ 
ئه فسه ره کان الپه ڕه  و کۆپله گه لی وایان له به رده گرتنه وه  و ده یانخستنه  سه ر یاداشتی 

تبینییه کانیان.
بنگۆریۆن ده یزانی که  ته نھا یه ک دوو مانگ کاتیان به ده سته وه  ماوه  تا ئه و کۆمه ه  
ئاره زومه نده  تامه زرۆییه  بکه نه  له شکرکی راسته قینه ، ھه مو تیژبینی و نزیکه ی ھه مو 
و  پــاوال  نه خه وتووه .  واکــه م  ئــه و   ھه رگیز  ته رخانکردبوو.  دۆزه   ئه و  بۆ  ژیانیشی 
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کچه کانی به ده گمه ن ده دیتن. 
به ردا  له  سه ده کانی  که    سه ربازییه کان  ــه واژه   ده ســت زۆریــنــه ی  لــه بــه رئــه وه ی 
ببووه   عیبری  زمانی  که   سه رده مکدا  له   تایبه تیش  به   له نودانه ماون،  به کارده ھاتن 
بۆ  جار  یه که مین  دابندرن.  ھه بوون  نوێ  ده ربینی  به   پوست  مــردو،   زمانکی 
دۆزینه وه ی ده سته واژه ی  عیبرییه ی بۆ سه رۆکی ھزه  چه کداره کان، بنگۆریۆن روی 
وشه ی  ٣٦:١٥دا   Genesis گنه سیس  له   بدۆزته وه .  ناوک  به کو  کرد  بایبل  له  
ئاالوف Alouf که  به  میر وه رگدراوه ، له  پاشای ده ھه میشدا ٢٥:١٩دا  ده سته واژه ی 
سار ھازاڤا Sar Hazavaی دۆزیه وه  که  به که می به  و ده ربارانه ی جه نگاوه ریان 
ئه و  ده دایه ده ست.  مه به سته که یان  په یڤه که   ھــه ردوو  وه رگــــدراوه .  له به رده ستدایه  
دۆستی  له گه ڵ  روناکبیرییانه   شه ڕه قه ه مکی  مایه ی  بووه   ئه وه ش  ھه بژارد.  ئالۆفی 
باشی خۆی رابی فیشمان Rabbi Fishman (دواتر بووه  وه زیری کاروباری دیینی) 

که  واژه ی سار ھازاڤای پباشتر بوو.
له  ژر سه رپه رشتی بنگۆریۆندا شاره زایان  فه رھه نگکی سه ربازییانه ی سھه زار 
وشه یان دانا، که  تیایدا وشه ی عیبریانه یان بۆ چه مکه  نابایبلییه کانی وه ک په ڕه شوتوان، 

ته قه ی دژه ئاسمانی، بریسکه ، ئۆتۆمبیلی بارھه گری تابالۆنی خشۆکدا داڕشت.
بنگۆریۆن  ئاماده ی نزیکه ی ھه مو مه شقه خوله کانی ئه فسه ران بوو؛ گوی لده گرتن 
و تبینی یاداشت ده کرد، چونکه  ده یزانی ئه و پرسه ی ئاخۆ وانه کانی باش فربووه ، بۆ 

  .ئاینده ی گه له که ی چاره نوسسازانه  ده ب
 Ein ھاسخۆفت  ئاین  به  نــاوی  کیبۆتک  له   پله  باکان  ئه فسه ره   مه شقه خولی 
ئه وانه ی  ده چــوو.  به ڕوه   بوو،  ھاگانا  بنکه ی  دورودرــژ  سانکی  که    Haschoft
مه شقه که یان پده کرا له  ده سته ی بچوک بچوک داده نران تا ژماره یان گه یشته  دووسه د 

خوندکار. ھه ر مه شقه خولکیش چوار مانگی ده خایاند.
ئه و په یوه ندییه  توندوتۆه ی جه نگاوه ران له گه ڵ سه رکرده  شه ستسایه که یاندا باش 
تازه ی  زانیاری  له سه رکه وه   چونکه   ده کرد،  گه شانه وه   به   ھه ستی  بنگۆریۆن  بوو؛ 
وه رده گرت، به م له سه رکی دیکه شه وه  له گه ڵ الواندا ھه ستی به  خۆشی ده کرد و 

له وه ی له گه ڵ ھاوته مه نه  کۆنه پارزه کانی بووایه . 
گه رھاتو کشه ی له گه ڵ عه ڕه بان په یدا بووبا، یان ناخۆشی له  نو کابینه  سایه که دا 
ھاتبایه  پشه وه ، یاخود گه ر ئینگلیزه کان ئۆبای گرفتکی سیاسیان بخستبایه  ئه ستۆ، 
ئه وسا پویستی به وه بوو بچته  ژورکی پ له  ئه فسه ری ھاگانا تا بحه سته وه ، سیمای 

ده موچاوی روناک ده بوو له  پیاوکی به ختیار ده چوو.
کتبه )  نــاوی  ته نھا  ئه فالتونیش  و  مــردووه   مامۆستا   ) بــراده ر   ب پیاوه ی  ئه و 

له نوله شکردا براده ری په یداکرد.
ئه وه ی زیاتر به الی ئه و راکشه ر بوو کارامه یی له نو له شکردا حه تمیبوونی پله 
 به رزبوونه وه ی   ده گه یاند و فه رمانی کۆماندۆ «به ره و پشه وه  بۆن!»  به  فه رمانی 
«به دوام که ون!» گۆردرا. ئه وه ش بووه  مایه ی ئه وه ی رژه ی سه رتداچوونی ئه فسه ر 
سوپایه کیش  ھیچ  به م   ،به رزترب دیکه دا  سوپاکانی  له چاو  پله باکان  ئه فسه ره   و 
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وه ک ئه وان وره باشتر نه بوو.   
کۆ  به یه که وه   ئاساییانه   له شکر  بۆ  خۆشه ویستی  و  ئه فالتون  بۆ  خۆشه ویستی 
ھه ستی  گریکه که ش  فه یله سوفه   که   وابــوو  بنگۆریۆن  ھه ستی  به م  نه ده بوونه وه . 
ریزگرتنی ھاگانای له ال ده بوو چونکه  خۆدیسپلینکردن رۆکی گرنگی له نو له شکره که دا 

ده گا. 
په یوه ندی نوان بنگۆریۆن و سه ربازه کانی تاکالیه نه  نه بوو. ئه وان زۆریان حه ز به 
چاره ی ده ھات، ئه ویان نه وه ک ھه ر به  دامه زرنه رکی مه زن به کو به  مامۆتک (باوکی 

رۆحی) خۆیان داده نا. 
له  فه له ستینی جوله کاندا الوه کان نه خاسمه  سابراییه کان زۆر ریزیان بۆ بیرۆکه کانی 
رکخراوه  ھه ره کۆنه که  دانه ده نا. له روی ده رونی و روناکبیرییه وه  ئه وان په یوه ندییه کی 
که میان له گه ڵ جوله که کانی که  له   وارشۆ، به رلین، مینسک یان سۆفیادا گه وره ببوون، 

ھه بوو. 
به م بنگۆریۆن به زمانی ئه وان ده ئاخڤی، خه ونه کانی ئه وانی ده دیتن؛ گه ر ھاتباو 
له گه ڵ ئه وان بکه وتبایه  قسان ئه وا جیاوازییه  ته مه نه که ی سیوپنج سای یان چل سای 
له  به یندا نه ده ما. ئه و به  کیبۆتنشینک ده ستیپکرد، ئه وانیش کیبۆتنشین بوون. ئه و 
ھۆنراوه ی سه باره ت به  که سکی  تفه نگ له  شان که  له  نوته که شه ودا رده کا، نوسیوه . 
ئه وان له گه یدا ھاوھه ست بوون. ئه و  له ته یکردنی رگا نویه کان نه ده ترسا. بنگۆریۆن 
سه رکرده یه کی گیانیی بوو خاکیپۆش بوو که  ئه وان به  دوایدا ده گه ڕان، جه نگاوه رک 
بوو ئه رککی له به رده مدا بوو. ئه و ده بووایه  سه ری ئه و ده وه ته  بووایه  که  ره نگب به  

ده ستی بنن، به م ھه به ت ئه وکاته ی ھه بوو ھاوشانیان بوا. 
یه کک له  ھاوکاره کانی بنگۆریۆن، به  که سکی زۆر داخراوی ناوھنا؛  گه رھاتو 
به م  نه ده بوو .  دیار  پوه   خه موخه فه تی  روخساره کانی  ئاسایی  به   بووایه   خه مگین 
ھه رکاتک گوی له  ھه واک بووبا که  سه ربازیکی ھاگانا کوژرابا، ئه وا ده که وته  بن 

باری که سه ره وه . له  به رامبه ر مردندا به رگه گر نه بوو ، نه خاسمه  مرنی گه نجان.
بنگۆریۆن  ونه ی  سه دان  ته لئه بیبدا  له   حکومه ت  نوسینگه ی  ونه کانی  به شی  له  
له   نــاســراودا،  بیچمی  ده وه تمه داره کان،  دیپلۆماته کان،  له گه ڵ  له وانه   ھه گیراون. 
ھه مو ئه و ونانه دا سه روسیمای بنگۆریۆنت وادته  به رچاو که  پیاوکه  په له یه تی و 
خواخوایه تی بوا. به م ھه رکات به  سه ربازانی ھاگاناوه  ده وره دراب، جا چ له کاتی 
روبه روبوونه وه ی دوژمناندا یان له کاتی پشودانداب، ھه ست ده که ی که وا له وپه ڕی 

شادمانی و ئارامیدایه .
له  کاتی ملمالنکه ی له گه ڵ بڤیندا توالزه  سه ربازکی جوله که ی سه ر به  له شکری 

ژرزه مینی گیراو له الیه ن داداگای ئینگلیزیه وه  ئیفاده ی لوه رگیرا.
ھه یه   دیکه ت  ھیچی  «ئایا  پرسی؛  لیان  ده ربکرێ  له سه ر  بیاری  ئــه وه ی  پش 

بیی؟»
له  زینداندا الوه که  ھه وسته که ی خۆی له  ھه مبه ر جه نگ، ئینگلیز و ئاینده دا راگه یاند. 

له و رونکردنه وه یه دا ده رکه وت که  بۆچی بنگۆریۆن ئه وه نده  ئه و الوه ی خۆشده وێ.
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«ئمه  به  دنیاییه وه  رۆه ی یه ک مالباتین. ئه وه ش ھه ر خانه واده ی عیبریی نیه . له 
ئه ندامه کانی  ئه زه ل،  به قه د  کۆنه   ئه وه نده ش  گشتگیرییه (جیھانییه ).  مالباته که    ڕاستیدا 
له ھه موالیه کی جیھاندا ده ژین، وشه ی نھنی نوانیشیان بوابه یه کبوونه ، قه ده ریشیان 
سته مکارییه ،  دوژمنه که شیان  وه ستاوه ،  قوربانیدان  له سه ر  به ختیان  ده ردوژانـــه ، 

به یداخیشیان ئازادی و ناویشیان به ره نگارییه ..
ئوه دا  ھی  له گه ڵ  به  بــه راورد  راسته   سه یرناکه ین،  به که م  خۆمان  ھزی  «ئمه  
شتک نییه ، به م لره دا قانونکی مژویی ھه یه : ھزی زۆر به  ئاقاری چه وساندنه وه دا 
ده ڕوا، ئامانجگه لی که م به ده ستده ھنی؛ که چی ھزی که م ئاراسته که ی  به ره و ئازادی 

.نو مافه ، ئامانجگه لی زۆر به ده ستده ھ
«ئمه  سه ر به  مالباته  نونه ته وه یی و جیھانییه که ی به ره نگاریین. شوه ژیانی ئه و 
به کارده ھنن،  ده مانچه    یان  تفه نگ  ئه ندامه کانی  تدایه .  تراژیدییای  توخمی  مالباته  

به م پیان خۆشتره  له گه  ڵ ب و قه ه مدا کار بکه ن.»
گه ر بنگۆریۆن بیه وێ به  ھوری پاداته وه  نه  چیۆکی پۆلیسییانه  ده خونته وه  
ئه لکھولیش  و  ناگرێ  موزیکیش  له   گوێ  ھه روه ھا  بینین،  فیلم  سه یری  نه ده شچته  
ناخواته وه . تا ئه و بداره  مشکه که ی به  ھه مو توانایه کیه وه  له گه ڕدایه . به م کاتک 
ویستی به الباسک خۆخه ریک بکا، ئه وا بابه تی لکۆینه وه  و خوندنه وه که ی بۆ یه ککی 

دیکه  ده گۆڕی. 
له  ١٩٤٧دا کاتک له  گرفته  سه ربازییه کان پ بوو زانیاریی زۆری له و باره یه وه  
به ده ستھنا، به دوای لیکۆینه وه ی فه لسه فه  وئایینه  رۆژھه تیه کاندا چوو. لره دا گیانه  

گه ڕۆکه که ی نه وه ستا به کو پ زانیاری و ره ھه نده کانی زیاتر بوو.
له  مانگه  به راییه کانی ١٩٤٧دا چه ندان روداوی ھه ستیاری وروژنه ر قه ومان: گازینۆی 
پۆست  ئینگلیزه کان ده زگای  تۆه دا  ئۆرشه لیم ته قنرایه وه ، له   ئینگلیز له   ئه فسه رانی 
دیارینه کراو   واده یه کی  تا  ده رچوو  فه رمانک  راگرت.  فه له ستینیان  ھه مو  وگه یاندنی 
تانکه   راگه یه نرا،  ئاوارته   ره وشی  ته لئه بیبدا  له   قه ده خه کرد،  ئۆتۆمبلیان  ھاتوچۆی 
نه وتییه کانی حه یفا سوتنران، دوو جوله که  که  به ھۆی کرده ی تیرۆره وه  حوکمدرابوون 
خۆیان کوشت، به ندیخانه ی ئاککا Accaیان ته قانده وه ، تیایدا زیاتر له  دوسه د عه ڕه ب 

و جوله که  توانیان رابکه ن.
له  مانگی نیساندا له  لیک سوسس Lake Success (دورگه یه که  له  نیویۆرک، 
 ١٩٥٠ تا   ١٩٤٦ له   نه ته وه  یه کگرتووه کانی  ریکخراوی  کاتیی  باره گای  خۆی  کاتی 
گه شته که ی  بدا.  خۆی  رونکردنه وه ی  تا  کرا  بنگۆریۆن  بانگھشتی  لدامه زرابوو)دا 
ئه و  که  ده یانزانی  میسر   له   گومرگ  کارمه ندانی  بوو؛   قاھیره وه   له  ڕی  ئه وێ  بۆ 
پیاوه  بنگۆریۆنه، بۆ ماوه ی نیو سعات رایانگرت و پرسیاری بسه روبه ریان لکرد 
و سوکایه تیان پکرد. بنگۆریۆن روی ده می خۆی بۆالی ھاوگه شته که ی وه رگرا و 

پیگوت:
«ده ب له سه ر ئه و ھه سوکه وته یان لوی په شیمانبوونه وه  بگه زن.»

ئه مه یان سه رنجکی پیاوک بوو که  به ئاسانی ھه نه ده چوو. 
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بنگۆریۆن ئه و گه ڕانانه ی له سه ر حیسابی حکومه ته  سبه ره که دا بوو، به م ھه ر 
وه ک خوی جارانی له  میوانخانه یه کی ساده ی نیویۆرکدا دابه زی. دو ھه گبه ی پ کتبی 
که   بۆیده رکه وت  ئه وه ی  دوای   .س ببوونه   ھه گبه کان  گه ڕایه وه   کاتکیش  پیبوون. 
 Greenwich کی ھاوشانی چارلس کرۆز رۆد له سه ر سنوری گوندی گرینویچشه قام
شه قامک بوو کتبفرۆشی ده ستی دوی لبوو له  نیۆیۆرک ھه یه ، چووه  ئه وێ و کتبی 

نوی کین. 
 Will Maslow ئه مجاره یان سه ردانی خوشکی پاوالی کرد؛ کوڕه که ی ویل ماسلۆ
کاربه ده ستکی کۆنگره ی جوله که کانی ئامریکا بوو. ئه وان کاتی که میان بۆ قسه کردن 
به ده سته وه بوو، چونکه  ده بوایه  بنگۆریۆن قاتکی نوی به ڕادان دابا، ، بۆیه  به رگدروه که  
ھات ئه ندازه ی بگرێ، وای ئه وه ش زایۆنیسته کان که  زانیبوییان ئه و له و ماه یه  ھاتن 

و پرسیارکوتیانکرد.
گه یشته   تا  حیسابیانکرد  ھه ردوکیان  به   لکرد.  موچه که ی  پرسی  خوشکه زاکه ی 
سیوپنج دۆالر له  ھه فته یه کدا. «ئه رێ چۆن به و پاره یه  ھه ده که ی که  کتبی ده ستی 

دوھه میشی پبکی؟»
بنگۆریۆن چاوه کانی چه قاوه سوانه  لکنان.

«ویل، ئایا ھیچت  ده رباره ی لیستی خه رجییه کان نه بیستووه ؟»
تایبه تیان  دانیشتنکی  یه کگرتووه کان  نه ته وه   رکخراوی  نیساندا  ھه فته ی  له  دوا 
سه باره ت به  کشه ی فه له ستین سازدا. بڤین داوای کۆمیته یه کی نوی لکۆینه وه ی 

کرد.
تا  بنگۆریۆن  بــه رده م  بخه نه   به ربه ست  ھه ویاندا  عه ڕه بیه که   ده وه ته   پنج  ھه ر 
قسه   یه کگرتووه کاندا  نه ته وه   رکخراوی  له به رده م  نه توانن  ھاوکارکی  نه   نه خۆی 
بکه ن. ھه وه که یان سه رینه گرت و نونه رانی جوله که  ده رفه تیان پدرا تا له  دواییدا 

داوای مافی خۆیان بکه ن.
رۆژکیان ئه ندرێ گرۆمیکۆ Andrei Gromyko به  ھاوپایه کانی خۆی گوتبوو که  
یه کتی شۆره وی ھه رچه نده  رکاری توندی گرتبوونه به ر بۆ ئه وه ی له سنوری خۆیدا 
چاره سه ریه کی  له سه ر  ئیش  ئستا  «ئاماده یه    به م   ،نبھ زایۆنۆیزم  به   کۆتایی 
کۆسته ی  ئه و  به رامبه ر  له   جوه کان  زۆر  تا  که م  ئه وه ی  بۆ  بکا   فه له ستیندا  دۆزی 

ئاوروپایان چیدیکه  زیانیان پنه که وێ.»
رۆژی پاشتر کۆمیته یه ک بۆ لکۆینه وه  پکھات، تیایدا نونه رانی وته  بچوکه کانیش 
چووه   گه واھیده رک  وه ک  بنگۆریۆن  فه له ستین،  ھاتنه   ده سته که   کاتک  جیانگرت. 

به رده میان. له  وه می پرسکیاندا رونیکرده وه :
ئاماده ین  که چی   ھه یه ،  فه له ستیندا  ھه مو  به سه ر  مافمان   که   وایه   پمان  «ئمه  
ئه گه ری ده وه تکی جوله که  له  به شکی ئازادی فه له ستیندا ھه بسه نگنین. «ھه ر یانزه  

ئه ندامه که  سه ری ره زامه ندیان بۆیه کدی له مه ڕ ئه و رونکردنه وه یدا له قاند.
ئه ندامکی چیکۆسلۆڤاکی لیپرسی: «که واته  تۆ دژی دابه شکردن نی؟»

«ئمه  ئاماده ین ئه و پرسه  ھه بسه نگنین.»
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بنگۆریۆن سه رھی چاره سه رکی کشا که  له  دواییدا دۆزیانه وه .
کاتک ھشتا کۆمیته که  ھه ر له  وته  پیرۆزه که  بوون، که شتیه که ی ھاگانا ئکسۆدوس 
«٧Exodus١٩٤»  که  په یمانگای سۆنه بۆرن کیبووی، به خۆی و چوارھه زار وپنج 
ئینگلیز  مارینزی  فه له ستین.  که ناره کانی  گه یشته   ئامان  بالنه ی  جوله که ی  سه د 
چوونه  سه رپشتی که شتیه که، دوای شه ڕکی بونه  که  تیایدا ئینگلیزه کان تفه نگ و 
گازی فرمسکژینیان به کارھنان، جوله کانیش  به  قوتوی خواردن وده سکه  گه سک 
شه ڕیان ده کرد، که شتیه که یان  ھنایه   لواری حه یفا، له وێ ھه ر چوارھه زارو پنجسه د 
که سه که  به سه ر س که شتی ئینگلیزدا دابه شکران. ده رگه یان له سه ر ھه موان داخستن 

و ره وانه ی ئۆرودگای ئامانه کان کرانه وه . 
 ده ب که   رایانگه یاند  کۆده نگی  به   یه کگرتووه کان  نه ته وه   رکخراوی  کۆمیته ی 
ئینگلیزه کان بکشنه وه . زۆرینه یان ده نگیان بۆ پیشنیازه که ی بنگۆریۆن دا: فه له ستین 

دابه شبکرته  سه ر دوو ده وه تی جوله که  و عه ڕه ب.
 .بھبه ریتانیای گه وره  رایگه یاند ئاماده یه  گه ر ناچاریش نه کرێ فه له ستین به ج
به م له و ماوه دا ئاگره که  زیاتر کپه ی سه ند، تیرۆرسته کان له  مانگی رابردوودا دوو 
دوای  دابــوون،  له دار  یان  ئه فسه ر)  جیگری  یان  Sergeant(یارمه تیده ر  سرگینت 
ئه وه ش ره وتی کرده کانیان تاده ھات په ره ی زیاترده سه ند. ھیچ کاتک کرڤی نمایشی 
ئینگلیزه کان له و به شه  زه ویه ی جیھاندا وا دانه به زیبوو. ھه رگیزیش وا ب جه ماوه ر 

نه ببوون. 
ھه رچه نده  بنگۆریۆن ده بوایه  بژمار کاروباره کان رابپه ڕن، وه ل کاتی ھه بوو 

ئه وه   بۆ رای گشتی رونبکاته وه :
«گه ر ساتی جیابوونه وه مان له  ئینگلیزه کان ھاته پش و سه رکه وت-که  ئمه  ھیچ 
که   ده زانین  ئمه   ده بینه وه .  جیا  رــزه وه   به وپه ڕی  ئمه   ئه وا  نییه -  لی  گومانمان 
وینگیتش  و  ویدگود  بلفۆر،  ئینگلستانی  به کو  نییه ،  ئارادا  له  بڤین  ئینگلستانی  ھه ر 

ھه یه .»؛
له  راگه یاندنکی دیکه دا  گوتی:

«من ده ب ئه وه  بم که  سه ربازه  ئینگلیزه کان له  کاتی ماپشکنین، گرتن، راوه دونانی 
په نابه راندا ئه رکه  به  سفتوسوکه یان به  نابه دی ئه نجام ده دا و فرمسکیان له چاواندا 
قه تیس ده ما... شتی وا له  ھه ندێ سه رباز و مارینزه کان ده گنه وه  که  ژیانی خۆیان 
و  جه نگاوه ر  ملی  له   تاوانه که   بکه ن...  رزگار  په نابه رک  تاکو  مه ترسیه وه   خستۆته  
مارینزه کانی ئینگلیزدا نییه ، به کو له  ئه ستۆی ئه وه دایه  که  چه رچل به  «قه چۆکردنکی 

ئاستنزمی جوله کان»ی له  قه ه مدابوو.»
به لنه که ی  بلفۆر  لــۆرد  که   ئاھه نگئامنزه که  نۆڤمبه ره   رۆژی  دوای  ساڵ  سی 
خۆی راگه یاند، رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان کۆبووه وه  و بیاری دابه شکردنی 
فه له ستینیان به سه ر دوو ده وه تی عه ڕه ب و جوله که  به  ٣٣ ده نگ به رامبه ر ١٣ ده نگ 
په سندکرد. به  به ریتانیای گه وره ش گوترا ده ب له  ماوه ی ھه شت مانگدا بکشته وه . 

دوو مانگ دواتر جوله که  و عه ڕه ب ده توانن ده وه تی خۆیان رۆبنن. 
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بنگۆریۆن له  باکوری وت بوو کات ھه واه که ی پگه یشت. ئیدی به له ز گه ڕایه وه  
ئۆرشه لیم. له وێ له  په نجه ره ی باره گای ئاژانسی جوله کان سه یری ئاپۆره ی خه کی 
ده کرد که  له  شه قامی شا جۆرجدا کۆبونه ته وه ، رگاکه له سه رده می حوکمانی بلفۆردا 
 به  ناوی پاشای ئینگلیزه کان کرابوو.له  ئاخروئۆخردا جوه کان شتکیان ھه بوو ئاھه نگی 
دیان  بوو،  به زموھه رایان  و  ھه په ڕین   شه قامه کان،  سه ر  ھاتنه   ئــه وان  بۆبگن: 

خۆشبوو گۆرانیان ده گوته وه . 
ده رباره ی  یه کگرتووه کان  نــه تــه وه   ریکخراوی  په ڕجوئاسایه ی  بــیــاره   «ئــه و 
ژیاندنه وه ی ده وه تی ئیسائیل خۆی له خۆیدا به رامبه ر ئه و مه ترسیانه ی دته  سه ر 

ڕمان، پارزه رنین.»
ھه نوکه  له  سه ر شه قامه کان ده ھۆڵ کوتان و زوڕنالدانه  .

«گه ر په رجو له  دنیادا په یدا نه بن، گرژی و توندوتیژیش ھه روا سه رھه ناده ن، بۆ 
ئه وه ی نمونه ش ببینی پویست به  په رجوکی دیکه  ناکا. ھه روه ھا کات به  یه کجاری 
ده وه تی جوله که  بووه  راستی، نابی ئمه  له  ئاست ھیواماندا پای لبده ینه وه  به وه ی 
که  کۆتایی به  ھه مو ئاسته نگه کانی به رده ممان ھاتووه  ئیدی به  خۆشی و کامه رانی 

ده ژین.»
نوسینه وه ی  سه رقای  سویسادا  شاخاوی  گوندکی  که  له   وایزمه ن  حایم  د. 

یاداشته کانی خۆی بوو، مانگک دواتر  به و شوه یه  کاردانه وه که ی راگه یاند:
«ئه رێ به ڕاست ئه وه ش پرسکه ، تۆبی پیاوه کانمان بۆ ئه و ئه رکه  بشن؟»
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بئومدی  و  نه  یاری  گه وکشه ،  توشی  زۆر  ئاوا  مژویانه ی    بیچمه   ئه و  کمن 
ببنه وه .

له  ماوه ی ئه و شه ش مانگه ی نوان به ینه که  و جبه جکردنیدا، زۆرجاران بنگۆریۆن 
له   گه له که ی  دژی  و  ئه و  دژی  که سک  ھه مو  که   ده بــوو  په یدا  ال  سه رنجه ی  ئه و 

پیالنگیدان. 
ئاخر بارودۆخه که  به و شوه یه  بوو: به  پله ی یه که م چل ملیۆن عه ڕه بی ده وه تی 
دوای  راسته وخۆ   ره نگب که   ده دا  ئه وه ی  ھۆشداری  بــه رده وام  ئه و  ھه ن،   دراوس
به دیھاتنی خه ونی جوله کان، ئه وان ھش بکه نه   سه ریان. ئه وسا رژه ی به رامبه ریان 
به  ئه وان  فه له ستینی.  جوله که ی  یه ک  به رامبه ر  عه ڕه ب  دوو  و  شه ست  ھه ر  ده بته  
 سه دقات خاکیان له  ده وه تی ئیسائیل قه به تره . سه ره ڕای ئه وه ش پشتگیری مه عنه وی 

سسه د ملیۆن موسومانیشیان  ھه یه .
ھه ر له  خودی فه له ستیندا یه ک ملیۆن عه ڕه ب ده ژیان. ھه ر  له  ئستاوه  ئاۆزی و 
ئاسته نگیان دروستکردووه . ره نگب ئه وان ببنه  دوژمنی ژماره  یه کی ده وه ته  نویکه ی 
به غدا  و  دیمه شق  به یروت،  عه ممان،  ده نگی  له   گویان  گه ر  به تایبه تیش  ئیسائیل، 

راده گرت.
ئاژاوه نانه وی  بۆ  بوو  ھمایه ک  یه کگرتووه کان  نه ته وه   رکخراوی  بیاره که ی 
ده سه تی  باردا  زۆر  له  بووه .  کوشنده ترینیان  فه له ستیندا  له   ئستا  تا  که   عه ڕه بان 
مانداتی به ریتانی بکاردانه وه  ته ماشایده کرد، که چی عه ڕه به کان  ده یانکوشت، ده یانبی، 
ئه وان  برۆیه .  چاوتان  به ری  بی  پیان  که س  بئه وه ی  ده یانسوتان  ده کرد  تانیان 
په الماری ئه و کاروانانه یان ده دان که  بۆ نشینگه کان ده چوون، شوفر و پیاده کانیان  
ده کوشتن. له  یافاوه   په الماری ته لئه بیبیان ده دا، شاره کانی سافاد Safad، حه یفا و 

لیدا LYddaیان خاپور کرد. 
کۆماندۆی  ھزی  فه رمانده ی  فه له ستینه ،  گه وره ی  شاری  دوه مین  که   حه یفادا  له  
ئه و  ئه وه ی  دوای  ئه وه ش  پکردن،  جه نگاوه رانه ی  ئۆپه راسیۆنکی  ئاماژه ی  ھاگانا 
حه فتاھه زار عه ڕه به ی له وێ ده ژیان  و له  ژر فه رمانده یی کۆماندۆی تایبه تی خۆیاندا 
تاکرد،  ره بــه ق  رۆژی  چوار  بۆ  ئه وی  جوله که ی  نیشته جی  ھــه زار  ھه شتا  ژیانی 
ئه وێ  خۆبه خشانه   عه ڕه به کان   ده ب که   جاڕیدا  عه ڕه بان  سه رکرده ی  له  پکه وه  

به شی
(١٢)
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په یامی  و  ده کرد  ھاواریان  شه قامه کاندا  به ناو  ھاگانا  رادیــۆی  و  بندگۆ  چۆبکه ن. 
نوی  ده وه تی  و  چۆنه که ن  ئه وێ  عه ڕه به کان   به کو  بوده کرده وه   بنگۆریۆنیان 
ئیسائیل ئه وپه ڕی رزیان ده گرێ و دادپه روارانه  له گه یان ده جوته وه . به م ئه وان 

فه رمانیان له   موفتی وه رگرتبوو، بۆیه  نه گه ڕانه وه، تیانته قاند و باریانکرد. 
به کارھنا  خۆی  توانای  ئه وپه ڕی  بنگۆریۆن  ھات.  ئینگلیزه کان  نــۆره ی  ئه وسا 
له گه یاندا راستگۆ ب. ئه و له  وتار و دوانه کانیدا زۆر جاران دوپاتی ده کرده وه : «ده با 
ئمه  ده مارگیر نه بین، ده با ئمه  ھه مو ئینگلیزه کان وه ک یه ک ته ماشانه که ین، بابه یه ک 
ره فتاری  به رپرسیاری  به   تاکه کانیان  ئمه   ده با  دانه ھنین،  ھه مویان  سه ری  شانه  

میرییه که یان دانه ننین.»
قسه   له   ده بــوو.  دته نگتر  ده ھــات  تا  ئایاردا،  ١٤ی  نزیکبوونه وه ی  له گه ڵ  بــه م 
ناپاک»ی  «ئینگلستانی  ده ســتــه واژه ی  براده رانیدا  و  دۆست  له گه ڵ  تایبه تییه کانیدا 

به کارده ھنا و بدادی ئینگلستانی له سه ر دڵ ببووه  مۆته که .
ئه وه ش ھه ر له به ر ئه وه  نه بوو که  سه ربازانی ئینگلیز ته الری پۆستی فه له ستینیان 
ته قاندبووه وه ، ھه روه ھا به  ئۆتۆمبلیکی به  دینامت بارکراو له  شه قامی  بن یھودای 
 ) که چوکلۆم  خه وتویی  جوله که ی  بیست  سه دو  ته قانده وه ،  ئۆرشه لیم   دوکانی   پ
بده ست و پ ) کردن. ئا ئه وه بوو تیرۆر، به م ئه و رکوکینه  زۆرو تونده ی له نو 
ئینگلیزه کاندا به رامبه ر جوله که کان ھه بوو، کارکی وایکرد که  جوله کانیش قینیان له  

ئینگلیز ھه بست و  تاوانی ھاوچه شنیان ده رھه ق ئه نجام بده ن.
شتی زیاتری دیکه ی له پشت بوو، زیاتر بوو له  دژه سامتییه که ی بڤین. شتک 
رویدا که  بنگۆریۆن ھه رگز چاوه ڕی نه ده کرد. ئه و له وه  دنیابوو که  ئینگلیزه کان رزی 
نه ریتی دموکراسیانه که ی خۆیان ده گرن، بۆیه  به ڕیزیشه وه  بیاره که ی رکخراوی 
به   ددان  دموکراسیانه   به  شوه یه کی  به وه ی  جبه جده که ن،  یه کگرتووه کان  نه ته وه  
بیاری زۆرینه دا داده نن و به  شوه که ی ددانبه خۆداگرتوانه ش وته که  جده ھن. 

بڤین به  بوابه خۆبوونه  له  ئه نجومه نی نونه راندا رایگه یاند:
«نه من نه  حکومه تی خاوه نشکۆ دژی بیاره که ی رکخراوی نه ته وه  یه کگرتوه کان 

ناجوینه وه .» 
به م که  بڤین بایدایه وه  و خواریکرده وه  ئه و کاره ی کرد که  به نی دابوو نه یکا.

بنگۆریۆن به  توڕه ییه وه  له  فبرایریدا به  به گه وه  رایگه یاند: له  راستیدا ئینگلیز ھه مو 
«.نکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان به کارده ھیاری رکی بۆ په کخستنی بھه و

ماندات  به   کۆتاییھاتن  تا  ناوچه که   ئارامی  ئه وان  گوتیان  ئینگلیزه کان  له نده ندا  له  
راده گرن. به م گه ر عه ڕه به کان بیانویستبا شه ڕبکه ن، رگه یان پده درا، ئه وه ش له 

 کاتکدابوو که  ھه ر جوله که بوون ده ڕوتندرانه وه .
له  ئۆرشه لیمدا رۆژکیان سه ربازانی ئینگلیز چوار جوله که یان چه ککردن؛ چه که کانی 
ئه وانیان دانه  ئه و عه ڕه بانه ی که  له  بنی پیوه  تا ته وقی سه ریان چه ک و فیشه ک بوو، 

ئاشکراش بوو عه ڕه به کان جوه کانیان  سه قه تده کردن، ئه نجا ده یانکوشتن.
ھانی  که   ده دا  به وه   توندوتیژی  دنه ی  که   تۆمه تبارکرد  به وه   له نده نی  بنگۆریۆن 
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عه ڕه به کان ده دا چه کی زیاتر بنرنه  فه له ستین و ده رگای سنوره کانیشی له سه ر ھه مو 
عه ڕه بک بۆ ھاتنه  ژوره وه  چ به  تاک یان به  ده سته  و کۆمه ڵ  خستۆته  سه رپشت.

سوپای  ئینگلیزه کان  جه نگاوه ره   له   که سی  بیستوھه شت  ده سته یه کی  عراق   له  
عراقیان بۆ ھش کردن و په الماردان ته یارکردبوو . 

له  رۆژھه تی ئوردندا Transjordanie قۆشه نه  له شکرک عه ڕه ب که  له الیه ن 
سانه  ده   ئینگلیز   پدراوبوو، ئاماده ی شه ڕ بوون.  ئینگلیزه کانه وه  چه ک و مه شق 
له وێ  وته که ی  با جده ر انی  حیسابی  له سه ر  و  خۆی  گه نجینه ی  له   دۆالری  ملیۆن 

خه رجده کرد.  رۆژھه تی ئوردن ئاماده ی کشان به ره و ئیسائیل بوو. 
له  عه ڕه بستانی سعودیشدا چل و پنج ئه فسه ری ئینگلیز پالنیان بۆ داده نا به کو 

به  کرده یه ک دژی جاڕدانی ده وه تی نوی جوله کان بوه ستنه وه .
میسر فۆکه ، بۆمب، که لوپه لی سه ربازیانه  و تانکی له  به ریتانیای گه وره  بۆ لدانی 

جوله کان وه رگرت. 
یه کگرتووه کان  نه ته وه   رکخراوی  که   خشته یه ی  ئه و  له سه ر  سکای  له نده ن 
ئاشکرایه   ھه بوو.  دیارکردبوو،  ئایاردا  ١٥ی  له   به ریتانیای  ھزه کانی  کشانه وه ی  بۆ 

بیاره که  له  باره گای نه ته وه  یه کگرتووه کان له  لیک سوکسس بیاری درابوو.
بیار بوو لیژنه یه کی رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان ره وانه ی فه له ستین بکرێ تا 
له  کاتی له  یه کجیاکردنه وه ی ھه ردووالی عه ڕه ب و جوله که  و جاڕدانی ده وه ته کانیان 

کارئاسانیان بۆبکا، ئینگلستان  رگه ی به  لیژنه که  نه دا بته  فه له ستین.
ھشتا شتی دیکه ی زیاتر له  کرده وه  تیرۆرستیانه که ی شه قامی بیھه دوا ھه بوو 
ئه ویش گه نده ییه  سیاسیانه که ی وایتھال Whitehall(وایتھال شه قامکه   له له نده ن، له  
 Palace of وستمینستر   کۆشکی   تا   Trafalgar Squareترافله گه ر گۆڕه پانی 
Westminsterو وستمینسته ر ئابیWestminster Abbey ده ڕوا. ده سته واژه که  

بۆ مه به ندی میریی له  شانشینی یه کگرتوودا به کارده ھندرێ) بوو.
له  گــه وره   ــه الری  ت ــای  و فه له ستیندا  جیاجیای  شونی  له   ماندات  ده ســه تــی 
بوون؛  گرنگ   شاره  گه وره کاندا  که  ھه مو فه له ستینی گرتبووه  که  ته الروباخانه ی 
سه نگه رانه  به   ئه و  دروستکردبوون.  قایمی  و  گه وره   سه ربازی  مۆگه ی  سه نگه رو 
ھه نوکه   نــاوده بــردران.  بــوو،  داھنه ره که ی  ئینگلیزه   که ناوی   Tiggerتیگه ر قــه ی 
ده بوایه  ئه و قه یانه ی بته قاندبانه وه  یان بیدابانه  ھه ر یه ک له  جو یان عه ڕه ب به پی 
که   قه یه کان  سه نگه ره   په نجا  ھه ر  روینه دا.  ئه مه   که چی  جوگرافیه کانیان.  ھه که وته  
ده که وتنه   سنوری ده وه تی جوله کان، ده بوایه  بۆ ئه وان بوونایه ، که چی به  عه ڕه به کان 

به خشران. 
فبرایر  ١ی  تا  که   ئینگلیزه کان  دایه   رنمایی  یه کگرتووه کان  نه ته وه   رکخراوی 
به نده رکی سه ر زێ بۆ وه رگرتنی په نابه ران چۆڵ و ئاماده بکا، بۆ ئه وه ی جوله که کان 

بتوانن پشوازی کۆچبه ره کان بکه ن. دیسان له نده ن ئه و داوایه ی جبه جنه کرد. 
گه نجینه ی به ریتانیا حیساباتی ھه مو بانکه کانی  فه له ستینی راگرت، وت  ئابوقه ی 

لیره ی ئه سته رلینی که وته  سه ر. 
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خانوبه ره ،  خاک،  له   فه له ستین  له   زۆریان  پاره وپولی  به ریتانییاییه کان  باجده ره  
جبه خانه کان، که ره سته ی گواستنه وه ، که لوپه لی سه ربازیانه  وه به رھنا بوو. به شکی 
ئه و که لوپه النه  له  به رامبه ر یارمه رتیدانی که لوپه لتکنان و گواستنه وه دا به  عه ڕه به کان 
فرۆشران. ھه ر کاتکیش جوه کان رگه یان پبدرابا ھه ندێ که لوپه له کانیان لبکیبان، 
قوڕسه وه   فه رمی  فرۆشتنی  و  کین  فۆرمۆله ی  به ھۆی  کیاره کان  زوو  ھه ر  ئه وا 
تده گه یشتن، که  کرده ی کینه که یان ئه سته مه ، بۆیه  پیان نه ده فرۆشرا و به  ده ست 

به تای ده گه ڕانه وه . 
راگرتنی  به   کورت  ماوه یه کی  بۆ  جوله که ی  کۆمه گه ی  پشتر  ماندات  ده سه تی 
 بپۆست و گه یاندن سزادابوو. ھه نوکه ش که  چه ندان ھه فته ی ماوه  ماندات کۆتایی پ
کۆتاییان به  پۆست و گه یاندن ھنا، به وه ی که  ئه و ٦٥٠,٠٠٠ جوله که ی فه له ستین به  

ته واوی له  جیھانی ده ره وه دا داببێ.
ماندات  ده ســه تــی   نه ب ھه رھیچ  که   وابــوو  ھاوڕکانی  و  بنگۆریۆن  ھیوای 
دامه زراوه  پویسته کان که  له و ماوه ی ئه و چواره گه  سه ده ی رابردودا  دروستکردوه  
بۆ جوله کان به جده ھ. به م ده  رکه وت  ئینگلیزه کان له  نه خشه یاندا نیه  ته نانه  ت 
تاکه  دامه زراوک، فایلیکیش بده نه  ده وه ته  نویکه ی جوله کان. ئه و که لوپه النه ی که  بۆ 
ده وه ته  نویکه ی جوله کان زۆر گرنگ بوون، ئینگلیزه کان به  نوژی نوڕۆ و له به ر 

چاوی ھه مواندا سوتاندییان. 
ھه مو  که چی   بوه ش له  باریه کھه ده وه تک  که   روبــدا  مژودا  له   وابــووه   که م 
جیھانیش له  ته ماشاکردندا ب. رۆژانه  دامه زراوک به جده ھا به م ته نھا شونکی 

به تاڵ و وه ک ھه واری خای ده مایه وه . 
بنگۆریۆن ده یزانی که  ھاگانا چه ند زه بونه . ئه وه شی ده زانی که ئه و ٦٥٠,٠٠٠ که سه  
فۆکه کانی   که   ده یزانی  بنگۆریۆن  ھه ن.  جیھاندا  له   که میان  باوه ڕپکراوی  دۆستی 
جوله که کان ته نھا سه دو سی کیلۆمه تر له  سعاتکدا ده توانن بفن، ئه و ته قه مه نییه ی به  
نھنیش کۆکراوه ته وه ، جی بوا نیه   زیاتر له  بیست مه تردا کاری خۆی بکا. ھه روه ھا 
نزیکه ی ھیچ گولله یه کی س ئینجی تۆپھاوژیان نیه ، له  ھه مووتیشدا  ته نھا ١٨٦ 

مه ترالیۆزی قوڕسیان ھه ن. 
بنگۆریۆن خه می زۆریشی له سه ر ئۆرشه لیم ده خوارد. که  منداڵ بوو وشه کانی 

ھاگانی له به ر بوون:
«... سای دادێ له ئۆرشه لیمدا.»

بۆ  لیتده گه یشتن.  جــوه کــان  غــه یــره   لــه   کــه س  کــه م  ئۆرشه لیم  خۆشه ویستی 
دیوی  ھه ردوو  و   Nazareth نــه زاره ت  ،Bethlehem له حم بت   کریستیانه کان  
گۆلی گالیلیا Galilea له  ئۆرشه لیم گرنگتر بوون. شاری پیرۆزی موسمانه کانیش 
مه ککه  بوو. به م جوه کان ھه رگیز ئه وه یان له  بیرناچته وه  که  کۆته ی(په یکه ر) یه که م 
ودوھه م له  ئۆرشه لیم دامه زراوه ، ئه و شاره  چه قی بازنه ی دیرۆک، ھه ستو سۆز و 
یاده وه رییه کانی جوله کان بووه . له گه ڵ به سه رچوونی سه ده کاندا به  ملیۆنان جوله که  

خونیان له پناودا ڕژاوه .



١٢٥

ژیانی  دی  بووه ،  جوله که   به ردوامبوونی  سیمبۆلی  ئۆرشه لیم  بنگۆریۆنیش  بۆ 
جوله کان بووه ، شاری ئه زه لی که  شارکه  مرۆ له  دوادوایدا مرۆڤ ھه ست به وه بکا 

که له  مای خۆیه تی.
لییک  له   بــه م  بووایه ،  جوله کان  نویکه ی  ده وه ته   کرۆکی  ده بوایه  ئۆرشه لیم 
سوکسسدا  ئه و ده ستکه وته  له  جوه کان سه نرایه وه ، به شکی وه ک بۆ یه کدانه واندنی 
به ڕوه بردنکی  ژر  خرابایه   ده بووایه   پیرۆز  شاری  لھات.  دانوستانه کان  الیه نه  

نونه  ته وه یی.
له  ئۆرشه لیمدا سه دھه زار جوله که  ده ژیان که  ھه موشیان به  عه ڕه ب ده وره  دراون. 
ده ستی  و   ب گه نج  تدابوو   که میان  بــوون.  په ککه وته   و  پیر  ئاکنجیانی    زۆربــه ی 
(بونیادگه راکانیان،  ئۆرسۆدۆکسه کانیان  ھــه ره    .بجه نگ و  بگرێ  تفه نگ  گۆلمه ی 
ره تده کرده وه .  سه ربازیان  خزمه تی  دیین  بنه ماکانی  به  بیانوی  فه نده مه نتاله کانیان) 
فه رمانده یی ھاگانا  سه ربازی مه شقپدراوی که می له وێ ھه بوون و چه کیشیان که م 
به  زۆر  ده بوایه   ھاتبا،  ئازوقه  بردندا  دوای  به   ته لئه بیبه وه   له   کاروانه ی  ئه و  بوو. 
 وشیارییه وه  به ناو گونده  عه ڕه بنشینه کاندا ریبکردبایه  که  چه کی ده ستی دۆسته کانیان 
مه ودای  ده بوایه  له   ئۆرشه لیم  ئاوی  جوله که .  ھی  جای   چ  ده رنه ده چوو  ده ست  له  
ئاساییانه دا  له  بارودۆخکی  بیبوو.  ئاویان  بۆڕیه کانی  عه ڕه به کان  راھاتبا.  دوره وه  
دانیشتوانی ئۆرشه لیم خواردنیان له  عه ڕه به  ده وراوپشته کانیان ده کی. به م ھه نوکه  

ئه و سه ودایه  ئه سته مه . ھه ڕه شه یه کی جدی برستیش له  گۆڕدایه .
رواه ته   ئــه و  بۆ  نه بوو.  ئۆلدار  پیاوکی  وشه که   گشتی  ــای  به  وات بنگۆریۆن   
سروتیه کانی دین شتکی که می ده گه یاند. به م خۆشه ویستی ئه و بۆ ئۆرشه لیم ھیچی 
له  پیاوکی زۆر دینداردا که متر نه بوو. کاتک راوژکارکی ئالوده ی گرفته که  ببوو 
بابه تیانه  پیشنیازی چۆکردنی ئۆرشه لیمی بۆکردبوو، ئه و سه ری خۆی به  نه خرکی 

شلگیرانه  راوه شاند.
«به م تۆ چۆن ده ته وێ خواردنی شاره که  دابین بکه ی!»

«کاتی خۆی ھات ده یبینین.»
«ئایا تۆ چۆن به رگری له شاره که  ده که ی؟»

«من باره ڕم به  په ڕجو ھه یه .»
رۆژھه تی  نه خۆشخانه ی  گه وره ترین  که    Hadassah ھاداسا  نه خۆشخانه ی 
ناوینه  به  پاره ی کۆکراوه ی ژنه  جوه کانی ئامریکا دروستکراوه ، زانکۆی عیبری که  
سه دھه زار کتبی گرانبه ھای تدایه ، له سه ر کوی سکوپس دامه زراون،  له ووه  مرۆ 
مه به ندی ئۆرشه لیمی لدیاره ، به م عه ڕه به کانی فه له ستین رگای چونه  ئه و گرده  

ناوداره یان گرتووه .
س ھه فته  پش ١٥ی ئادار شتیک رویدا که  خزانه  شه ش که سیه که ی بنگۆریۆن 

که وتنه  بن بارکی گرانی خه م و ماته مینی.
به ره و  ده یانه ویست  به  ئۆتۆمۆبل  په رستار  پزیشک،  پرۆفیسۆر،  حه فتاوحه فت 
کوه وه   له بن  سه ربازیانه یان  مه به ستکی  ھیچ  ئه وان  بۆن.  داباوه کاندا  خانوبه ره  
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نه بوو. کاربه ده ستانی ده سه تی مانداتیش دنیایان کردبوونه وه که  له و رۆژه دا ھیچ 
ئاگایان  یه کدا   له  گه ڵ  بوون  قسه کردن  سه رقای  ئه وان  نیه .  رگه دا  له   مه ترسیه ک 
سه ردانی  ھه بوو  ده رفه تیان  کۆتاییدا  له   دخۆشبوون  چونکه  نه مابوو،  له  دنیادا 

نه خۆشخانه که  و زانکۆکه  بکه ن.
له  نیوه ی رگادا کاروانه که یان له  الیه ن تاقم و باندی عه ڕه به کانه وه  به سه ردا ده درێ. 
ھه رچه نده  ده سته یه کی سه ربازی ئینگلیزیش له و ناوه  بوون و ئاگاداریش کرابوونه وه . 
رونکردنه وه یه کی  بئه وه ی  خشت  نیوی  و  سعات  شه ش  ماوه ی  ئینگلیزه کان  به م 
بواپکراو بده ن، ھه نگاوکیان بۆ ده ستبه سه رداگرتنی بارودۆخه که دا نه نا. له  کاتکدا 
که  عه ڕه به کان ھه ر حه فتاو حه فت ژن و پیاوه  جوله که  کانیان سه ره تا ئه شکه نجه دابوون 

دواتریش له  جدا ساردیان کربوونه وه .
ئه وان  بوو.  رنانا  بنگۆریۆن  بچوکه که ی  کچه   ده سگیرانی  پزیشکه کان  له   یه کک 

زۆر یه کدییان خۆشده ویست.  
له  کاتکدا که  بارودۆخه که  وا گرژ ببوو، ببووه  مایه ی ئه وه ی رکخراوی ئیرگۆنی 
مناحیم بگین له  داخانا بته ق، بۆیه  به ب ئه وه ی بنگۆریۆن فه رمانیپدابی رکخراوه که ی 
خۆی جۆشداو په الماری یافای دا. یافاش گه وره ترین شاری عه ڕه بنشینی فه له ستین 
بوو. ھه رزو سه ربازه  ئینگلیزه کان به  تانک و تۆپ و فۆکه  به  فریای عه ڕه به کانه وه  
ھاتن. کاتکیش شه ڕ له نو ھه رس الیه نه که دا وه ستا، زۆرینه ی ھاو تییه  عه ڕه به کان 

به ره و وته  دراوسکانیان ھه تبوون.
ھه بوو  ده ستکردنه وه ی  نه خشه یه کی  ھاگانا  چونکه   بوو،  توڕه   زۆر  بنگۆریۆن 
به  کۆمه ه یه ک  ھه ر  گه ر  ھه روه ھا  ده گــرت،  له خۆ  کۆمه ه کانی  و  ده سته   ھه مو  که  
 فه رمانده یه کی خۆی به ب ئه وه ی له گه ڵ ئه وانی دیکه  رکبکه وێ ، چاالکی بکا، ته نھا 

دیارده ی پاشاگه ردانی لده که وته وه .
ئه وه ی له  دریاسین Dei Yassinیشدا قه وما ھشتا له  ھه مویان پۆلکتر (خراپتر) 

بوو.
بۆ ئه وه ی ئازوقه  بگه یه نرته  ئۆرشه لیم، کۆمه ک ئۆتۆمۆبل به  باری ئاو، داوده رمان 
و پداویستی سه ربازی به ره و ئه وێ به ڕکه وتن. عه ڕه به کان زۆر جاران له  نیوه ی 

رگادا په الماری ئه و جۆره  کاروانانه یان ده دا ئیدی کوژراو قوربانی لده که وته وه .
ئۆرشه لیم  به   ته لئه بیب  به ستنه وه ی  رگای  ئه وه دابوو  ھه وی  له   ھاگانا  کاتک 
بکاته وه ، رکخراوی ئرگۆن ھاته  پشه وه  ئه رکی پاککردنه وه ی رگاکه ی له  دریاسین 
گرته  ئه ستۆی خۆی. پش ئه وه ی ئیرگۆن گونده که به جبھ، ٢٥٤ پیاو، ژن ومندای 

عه ره بی کوشتن. 
له  کاردانه وه دا بنگۆریۆن به  ھه مو ھه سته کانیه وه  توڕه  بوو. له سه ر ئه وه  توڕه بوو 
که  چۆن جوله که  کارکی وا خوناوی و قزه ونیان له  مست دێ، ھه رچه نده  رکخراوی 
له  شه ڕانگزیانه بوو؛  که شوھه وایه که ش  ھه روه ھا  ده ھنایه وه   پاساوی  ئیرگۆنیش 
شا  بۆ  تلگرامکی  بنگۆریۆن   ده ستبه ج جوه کان.  سه ر  داده ڕسانه   الیه که وه   ھه مو 
عه بدوی رۆژھه تی ئوردن لدا، تیایدا به رپرسیارتی خۆی له  روداوه که دا به ته واوی 
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ره تکرده وه . 
چاره سه ری  الیه نگری  که  ھه میشه   ئامریکا   یه کگرتووه کانی  وته   ساته دا  له و 
ده سه تی  ژر  بکه وته    ده ب فه له ستین  که   له ھیکه وه  رایگه یاند  بوو،  دابه شکردن 

نه ته وه  یه کگرتووه کان. ئه وه ش نه خشه یه ک بوو ھیچ الیه ک پی رازی نه ده بوو. 
خۆشی  ریــزی  نو  کۆنه پارزه کانی  دژی  بنگۆریۆن  ده بــووایــه   ئه مه ش  ویــای 
بوه ستته وه ، ھه ندکیان ته نانه ت له نو ماپای و ھیستادروتیشدا بوون، پیان وابوو 
به پی ره وتی په ره سه ندویی پشھاته کان ب، ھشتا ئه و ئانوساته  نه ھاتووه  که  ده وه تی 
جوله کان دابمه زرێ. پاساویان به وه  ده دایه وه  گه ر ھشتا  ھه ندکی دیکه  بوه ستین، 
ره نگب باشتر ب. ته نانه ت د. وایزمه نیش پشتگیری ئه و گریمانه ی ده کرد. به  ھوری  

بنگۆریۆن ئه وانی بۆ سه ر ھه ویسته که ی خۆی کشکرد. 
ھه بژادردبوو،  خۆیان  سه رکرده یه کی  وه ک  بنگۆریۆنیان  فه له ستین  جوه کانی 
ریزه کانی  یه کتیی  و  رابگرێ  به رز  وره یــان  بوو  ئه ویش  سه رشانی  ئه رکی  ئیدی 
گه له که ی تۆکمه تر بکا، ئه و گه له ی ھه میشه  شانازی به  ئاره زوی تاکه کانیه وه  ده کرد. 
که   بکا  به رپا  وا  دیپلۆماسیانه ی  ھه مه تکی  بوو  پویست  بنگۆریۆن  له سه ر  ئیدی 
رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان  بۆ پالنه  له پ راگه یه ندراوه که ی واشنتۆن نه یه ته  
ئه و  سعاتان  به   په ره پبدا.  دیکه دا  گه النی  له گه ڵ  دۆستایه تی  په یوه ندی  سه رچۆکان، 
ھشتا  که   ده وه تک  له   به رگریکردن  بۆ  ببووه وه   سه ربازیانه   کاروباری  روبه روی 
نوان  له   ڕاسته ڕێ  ئاراسته ی  ده بوایه   سایه ش  کابینه ی  سه رۆککی  وه ک  نــه زاوه ؛ 
توندرۆ و نه رمۆیه کاندا دیاریبکات و رابه رایه تی دروستکردنی داموده زگای میریی 
بکا، بۆ ئه وه ی ھه رکات ئینگلیزه کان رۆیشتن جگه یان بگرته وه . ده بوایه  گه له که ی 
بۆ مه رگ و کاولکاری ئاماده  کردبا، چونکه  باوه ڕی سه لمنراوی وابوو که  شتکی 
به   خواردنه وه   ئاوی  کورتھنانی  و  برستی  ئه گه ری  ده بوایه   ده کا.  چاوه ڕیان  وا 
ھه ند ھه بگرێ و جوه کانیش ھانبدا به رگه ی بۆمبارانی ئاسمانیی و تۆپ و ئابوقه ی 

ده ریایی و له  ده ستدانی ئازیزانیان بگرن.
ھه نوکه  گه یشتۆته  ته مه نی شه ستوپنج سای و له  جاران زوتر ماندو ده ب، به م 
ئه و کاتوساته  ھی ئه وه  نه بوو بیر له  له شساخی خۆی بکاته وه . چاکه ی بیرنه کر نه وه ی 
له  له شساخی خۆی بۆ پاوالی ھاوسه ری ده گه ڕایه وه ، که  ئه و له و رۆژگــاره دا به و 
شوه یه  ماوه . پاوال مشوری ئه وه ی ده خوارد به الی که می له  رۆژکدا ژه مکی باش 
ژن،  بۆ  که می  کاتی  بنگۆریۆن  به م  بخه وێ.  که مک  ته نگه تاوکردنیش   ب و  بخوا 

کچه کان و کتبه کانی به  ده سته وه  بوو. 
سه رباری ته نگوچه ه مه ی رۆژانه ، سه رقای نو سینی وتاری سیاسیانه ش بوو بۆ 
رۆژنامه  و گۆڤارک. زۆر جاران له  سعات دوو یان سی شه و له  خه و راده په ڕی و 

ھه مو رۆژ و ئواره که شی به  بماندوبوونی کارده کرد. 
شه ش مانگی ره به ق و به رده وام کاره کان به  خواروخچی ده ڕۆیشتن. 

س فۆکه ی جۆری مسه رسخمیت  Messerschmitt( فۆکه یه کی جه نگاوه ری 
له   یه کیان  به م  فه له ستین،  ھاتنه    ( بوو-وه رگر  دوھه م  جیھانیی  جه نگی  ئامانی  
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و  نیشته وه   بــه  نــاچــاری  نیشتنه وه ی  پیش  دوھــه مــیــان  شکا،  و  ــه وت  ک گه یشتنی 
بسه روشون بوو.

گۆلدا میرسۆن (دواتر به  گۆلدا مایر ناسرا) که  بیچمکی ناسراوی کابینه ی سایه که  
بوو، له به ر ھشکی ته وژمی دڵ نه خۆشکه وت. 

دۆسترۆڤسکی سه رکرده ی ھزه کان به  قوڕسی نه خۆش که وت، به م ھشتا له  
په نسیۆنکی حه یفادا  سه رھه کانی به رگریکردنی داده نا.

راوژیده کرد.  بنگۆریۆندا  له گه ڵ  رۆژانــه   گرته وه ،  دۆسترۆڤسکی  جگه ی  یادین 
کایه ی  بــه ســه ر  فــی  ھــه رچــه نــده   پبوو،  ســه یــروســه مــه ره ی  ھه واکی  رۆژــکــیــان 
سه ربازیشه وه  نه بوو. باوکی یادین شتیکی له گه ڵ خۆۆی ھنابوو که  ھه مو ئارکیۆلۆجک 

ئره یی پده برد. 
 D. Sukenk  كی بۆ د. سوکینکبازرگانیکی ئه رمه نی که لوپه له  ئه نتیکه کان، ھه وا
(یادین ناوی نھنی  ریکخراوی جه نگاوه رانه ی بوو، دواتر کردیه  ناوی فه رمی خۆی) 
نارد، داوایلکرد به  په له  بگاته  به نده ری سه ربازیی زۆنی B له  ئۆرشه لیم. له وێ ئه و 

و کابرای ئه رمه نی ده رباره ی چه ند لوله یه کی پچراوه  قسه ده که ن. 
ئه رمه نیه که  پارچه یه ک ده ستنوسکی له سه ر پسته ی لولدراو که  له  ئه شکه وتکی 
تاریکی سه ر زی مردو له الیه ن ره وندک ( به ده وی Bedoein) که  به دوای بزنه کانی 
شوشه یه کدا  له نو  لولدراوه که   ده ستنوسه   پسته   کیوه .  دۆزراوه تــــه وه ،  ــه ڕا  ده گ
د.  ھه نوکه ش  بت له حم،  ھناویته   خۆی  له گه ڵ  عه ره به که   ــده   ره وه ن ـــه وه .  دۆزراوه ت

سوکه نیکیان دۆزیوه ته وه  ئاخۆ بۆ زانکۆی عیبریان لده کێ.
سوکه نیک له  کوڕی خۆی پرسی ئایا له و باردوۆخه دا که  عه ڕه به کان وا دژوارن، 

ده کرێ بچته  بت له حم؟
به   ھه رده بوایه   یادین  بگومان  ھاگانا،  ژه نه ڕاله کانی  ده سته ی  ئه ندامکی  وه ک 
سوکنیک  د.  پاشتر  رۆژک  به م  بدابایه وه ،  باوکی  به رسڤی   «بچ  ناب «نه خر، 
سه رچیه که ی ھه ر کرد، چووه  ئه وێ و ھه ر س لوله کانی که  ھه مویان سه د دۆالری 
پنه دا بوون له گه ڵ خۆیدا ھنان. ( سایک دواتر کوڕه که ی له  نیویۆرکدا چوار لوله ی 

له وانه ی ھاوچه شنی باوکی به  چاره گه  ملیۆن دۆالرک کینه وه .)
سه ر  Hayarkonی  ھایارکۆن  شه قامی  له  خانویه کی   بنگۆریۆن  نوسینگه ی 
به  الی.  ده ھاته   رۆژانــه   نزیکه ی  یادین  بو.  ته لئه بیبدا  ناوجه رگه ی  له   زی  که ناری 
 چه ندان سعات خۆی و بنگۆریۆن سه ریان به سه ر نه خشه کاندا داده گرت. زۆرجاران 
سه رکرده  پرچ سپیه  لوله که  ده بووایه  بیاری حه تمی سه ربازیانه ی بدابان. ھه ندک 
جارانیش که  نه یویستبا له سه ر شتیک شلگیرب و بیسه لمنی، روی ده می قسه ی له  

ھیکه وه  به ره و زی مردو وه رده گا.
«ئایا باوکت ده توان نوسراوه که  وه ربگری؟»

له و ساته دا یادین که  زیاتر به  به رزی سه رکه وه  له سه ر سه رکرده که ی بوو، به 
 چه قاوه سویانه  خه نده یه کی بۆ ده کرد و ئه نجا به  پداگرتنه وه  ده یگوت:

«ئاخر، بنگۆریۆن من ده مه وێ ده ستبه ج وه می پرسه که م وه ربگرمه وه .»
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میوانانی ئه و نوسینگه   به  جۆره ھا کشه  وگرفته وه  ده ھاتن  ده چوون: پرسی چۆنیه تی 
په یوه ندییه کان،  راژه ی  خواردنه وه ،  پاکی  ئاوی  کۆچبه ران،  بارکردن،  و  گواستنه وه  
به نھنی خواردن ره وانه کردن، ئۆرودوگای دیله کان، ئینگلیزه کان، کۆبوونه وه ی دادی 
مانگه وه   ١٥ی  دوای  له   ھه روه ھا  ته له فون،  له سه ر  خزانی  پاوالی  ئه وسا  کابینه - 
ده زگای  و  ده رده چــن  چۆن  رۆژنامه کان  ئایا  جه ژنه کان،   ،ده ب چۆن  باج   سیستمی 
ستنسل چۆنده ب ھه روه ھا ئایا چۆن حکومه تک به ب ده زگای ستنسل ده که وته  

گه ڕ؟ 
رۆژکیان به  ھه ه داوان کارمه ندیک که  به کاتیی سه رپه رشتی ده زگای پۆست و 
ته له فۆنی له  ئه ستۆ بوو، ھاته  الی بنگۆریۆن پرسیاری ئه وه ی لکرد، به کو به  یارمه تی 
خۆی ناوی ده وه ته  نویکه ی پب. ئه و ده ب پول به  ڕادان بدا، به م چۆن ده توانک 

له گه ڵ ھونه رمه ندک رکبکه وێ گه ر ھاتو ناوی وت و ده وه ته که ی نه زان؟
بنگۆریۆن به رپرسی پۆست و ته له فونی ره وانه  کرده وه . ھشتا کاتی ئه وه  نیه  که  

ئه و جۆره  کاروباره  لوکسه ییانه  ( که مالیاتانه  ) قسه ی له سه ر بکری.
 Doar Ivri ئڤری  دۆوار  ده سته واژه ی  ته نھا  پول  یه که م  له سه ر  بۆیه شه   ھه ر 

(پولی جوله کان) نوسرابوو.
بنگۆریۆن به  زۆری له  خه می راژه ی کاروباری گشتی ھاوتیان دابوو. ئه و به  

ئه ندامانی کابینه  سایه که ی گوت:
ده ستده که وێ.  حکومه تمان  باکانی  کاربه ده سته   ئاسانی  به  وابــروا،  کار  «گه ر 
به م من ئه وه  ده پرسم ئاخۆ چۆن ده ستمان به  کارمه ندی پله  خوارتر وه ک لخورانی 

شه مه نده فه ڕ، کارگوزاری ته له فون، په رستار بۆ نه خۆشخانه کان ده ستده که وێ.»
له   یه کک  ھه ر  پکھات.  پیاو  سی  له   تایبه ت  کۆمیته یه کی  ئه و  پشنیازی  له سه ر 
خه ریک  داموده زگاوه   چه ندان  و  حکومه ت  ڕه ھه ندیکی  به   کۆمیته یه   له و  ئه ندامانی 
ده بوو، ده بوایه  کارمه ندی بۆ بدۆزیبانه وه  و ئاماده ی ئه وکاته ی کردبان که  ده وه تی 
به  ده ستی  تازه   ده وه تکی  چۆن  ئایا  به م  ده رکه وتبا.  راستییه ک  وه ک  جوله کان 
 کارمه ندی به  ئه زمون راده گا، پیاوانک که  مانگانه ی حکومه ت ریکخه ن، نرخی کاکان 
دیاربکه ن و ئه و ھه مو نوسینگه  و ته الره جۆربه جۆرانه  سازبده ن، به  راستی کارکی 

زۆر پویستیشه .
توشی  شۆڕشگه کان  ھه مو  وه ک  ھه نوکه   جــوه کــان  که   ده یــزانــی  بنگۆریۆن 
وه ک  خــۆیــان  جــوه کــان  رابـــــردوودا  ســانــه ی  ــه و  ئ له ھه مو  بـــوون.  مـــه زن  گرفتی 
به ره نگاریکارک(جه نگاوه رک)، وه ک سه ربازکی نھنی، وه ک خۆشاراوه یه ک له به ر 
که چی  کردبوو.  ته یار  ئاماده و  خۆی  بانگاشه ده رک  و  سیاسییه ک  وه ک  ده سه ت، 
ئه و ھه مو زانیارییانه ی که متر به که ک ده ھاتن، گه ر ھاتو بوونه  پشکنه ری باجدان 
بفرۆشرێ،  به چه ند  له بازاڕدا  شه کر  کیلۆی   ده ب ئاخۆ  رابگرن  ئه وه   حیسابی  یان 

چیده که ن.
رۆژکیان کۆمیته  ی تایبه تیی له سه ر تاوتوکردنی باره گای حکومه ت کۆبوونه وه . 
به الوه   حیسابه که یاندا  له   ئۆرشه لیمیان  دابندرێ؟  کوێ  له   حکو مه ت  باره گای  ئایا 
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نابوو. حه یفاش بۆ باره گای حکومه ت ده ستینه ده دا، چونکه  ئینگلیزه کان رایانگه یاندبوو 
ره نگب شه ش مانگی دیکه شیان دوای کۆتاییھاتنی ماندات پویست ب تا به  ته واوی 
ده کشنه وه . ناوی ناتانیا Natanya که  ده ڤه رکه  له  نوان    ته لئه بیب و حه یفادا، 
ھات. ئه وێ ئۆردوگایه کی حه سانه وه ی ئینگلیزه کان بوو، پ خانوو بوو ھه موی به سه ر 

یه که وه  شه شسه د ژوری ھه بوو. 
به سه ر  حکومه ت  که  داموده زگاکانی  له  گۆڕدابوو  ئه وه ش  نه خشه ی  ھه روه ھا 

ھه مو وتدا دابه شبکه ن. 
نشینگه یه کی  که    Kurnub کورنوب  ئه و  ھه بوو.  خۆی  پشنیازی  بنگۆریۆنیش 
جھراوی نه به تیه ی ناو جه رگه ی بیابانی نه قه به ، دانابوو. شونه که  به ناوی مامشیت 

Mamshitیش ناوده بردرا.
بوو.  بیابان  کــاروانــی  رــی  ســه ر  ئــاپــۆره ی  بــه   شارکی  خــۆی  کاتی  کــورنــوب 
له   باجیش  الیانده دا،  له وێ  شه و  ئاژه ه کانیان  و  خۆیان  پشوی  بۆ  کاروانچییه کان 

کاروانه کان ده ستندرا. 
دواتر بووه  قه یه کی رۆمییه  بزه نتینیه کان.

بنگۆریۆن به  دوای گیانه  گه ڕۆکه که یدا چوبوو، ھه نوکه  شونه که  چۆکراوه ، له نو 
له   به م  نه ده زانی.  ناویشیان  ھه ر  فه له ستین  دانیشتوانی  له   زۆر  ته نانه ت  بیاباندایه  
دۆه کانی ده وروبه ریدا شونه واری کشتیاری به دیده کرێ، واده رده که وێ کاتی خۆی 
بره وی زۆر ھه بووه  شونه واری به ربه سته  ئاوییه کانی رۆژگاری بیزه نتینیه کانی ھه ر 
پوه ماوه ، که  نیشانه ی به  پیتوفه ڕی خاکه که ی ده رده خست. به روبومی زۆری ھه بوو 

زستانانیش به شی خۆی بارانی لده باری.
پیشنیازه که ی بنگۆریۆن له الیه ن نزیکه ی ھه مو ھاوکارانییه وه  وه رنه گیرا، ئه ویش 
و  لییپادابووه و  نیوه داخراوه   چــاوی  به   کورسیه که ی  له سه ر  دموکراتک  وه ک 
دۆڕانه که ی په ژراند. ئه و شونه ی له  دواییدا ده ستنیشانکرا سارۆنا Sarona بوو. 
سارۆنا نشینگه یه ک بوو، زۆر کیگه  و شوره ی به ردینی ھه بوو، له  ڕاستیدا کاتی خۆی 
رۆژگاری  له   بنیاتنرابوو.  ته لئه بیبه وه   له   لواری  ئامانه وه   سوارچاکه کانی  له الیه ن 
شه ڕی دوھه  می جیھانییدا ئینگلیزه کان ئه ویان گرت، چونکه  خاوه نداره  کانی ھه واداری 
نازییه کان بوون. ( ئه و پیاوه ی ھیتله ر فه رمانی پدابوو که  جوه کانی ئاوڕوپا ق بکا، 

ئامانکی شۆڕه سوار بووله  سارۆنا له  دایک ببوو.)
سارۆنا ناوی ھاکیریا Hakirya (شاره که ) به سه ردابا. یه ک به  یه کی ئه ندامانی 
فنه  وه زاره ت و له  کامه   کگه   کامه   ببینن له   ئه ویاندا تا  سه ری  سایه که   کابیه نه  
به شكی  ئاخۆ  ده گــه ڕان  له وه ش   لدابنری،  تایپستی  و  سکرتاریه ت  ئاشپه زخانه دا 

ژیرزه مینکی شه ڕاب و شونی خۆ حه شاردان ده شی.
بۆیه  مزی نوسینگه ، کورسی و دۆبی ئه رشیف به  ڕاداندران و بۆ رۆژی خۆی 
ھه موی به نھنی گواسترانه وه . ھه فت ھه فته  پش ١٥ی مانگ بنگۆریۆن و ھاوڕکانی 
رونکردنه وه یه کیان دا. ھه رکات ماندات کۆتاییھات ئه وان ده وه تی خۆیان رۆده نن. 
جوله کان ئاماده بوون په یوه ندی دۆستایه تی له گه ڵ عه ڕه به کانی ناوه وه  و ده ره وه دا 
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گربده ن. له گه ڵ ئه و ھه مو شته ی روشیداوه  جوله کاکان ھشتا ئاماده بوون یارمه تی 
ئینگلیزه کان بده ن تا به  ئارامی و به  ئاسانی وت به جبھن و باربکه ن. 

بپه ژرندرێ؛  رونکردنه وه یکه یان  تا  خایاند  راوژی  و  گفتوگۆ   پ ھه فته ی  چه ند 
بنگۆریۆن به  چه ندان سعات ھه ر داوایده کرد. ھشتا ھه ندێ جوله که  مابوون نه  ده وران، 
له  ده رھاویشته که ی ده ترسان، پیان وابوو سروشه که ی بنگۆریۆن  بارودۆخه که ی به 

 باشی ھه نه سه نگاندووه  و بیارێ به جی نه داوه . 
دروستکردنی  گولله   کارگه ی  بوو؛  الیه ک  له ھه مو  بنگۆریۆن  رۆژه کاندا  لــه دوا   
به سه رده کرده وه ، بباکانه  له گه ڵ دوا ئۆتۆمبلی کارواندا سه ردانی ئۆرشه لیمی ده کرد، 
بۆ  خۆی  توانای  په ڕی  ئه و  ھه بوو،  ھه موان  بۆ  به رزکردنه وه ی  وره   و  دلر  قسه ی 

به ده ستخستنی متمانه ی جوله کان به کارھنا. 
فه رمانی دایه  ھاگانا گه ر به راستی ناچارکران بجه نگن، ھه وبده ن تابکرێ قوربانیی 

که م بده ن.
که    ســه ربــازی  الیه نی  ســه ر  خستبووه   وردی  سه رنجی  کاتدا  له  ھه مان  بــه م 
پسپۆره کان ھنابویانه  پش. ئه وان ده یانه ویست چه ندان نشینگه ی جوله که  چۆبکرن 
بنگۆریۆن  به م  به جبوو  پشنیازکی  له  ڕاستیدا  نه کرێ.  په رت  له شکره که شیان  و 
به مه تر  مه تر  به ماڵ  ماڵ  ته نانه ت  گوندک،  ھه مو  له   پارزگاری   ده ب گوتی: «ئمه  

بکه ین.» 
ئه و که لله ڕه قیه ی چه رچلیانه  ھه ندێ له  که سه  ریالیسته کانی په ستکرد، ھه ندکیان 
پیان وابو ئه م رایه  ی ئستای بنگۆریۆن له گه ڵ ئاره وزووه که ی به وه ی تابکرێ ریژه ی 
قوربانیدان که مبکرته وه ، یه کناگرته وه . به م به  گشتی ره فتاره که ی له  جاران جی 

بوا و متمانه تر بوو. 
وته که   که   ده بــوون  زیاتر  له وه   گرژی  نزیکترده بووه وه   بیارده ر  ساتی   کات
ھاته   پۆلیسیک  ناخۆش  باراناوی  به یانیه کی  ببوو.  توشی  ئاژاوه کانی   پ له  رۆژه  

ئه زمونگه ی کیمیاوی ته لئه بیب و سه لکه  نڤیشککی له  جامکی شوشه دا پبوو.
کارمه ندی پرسگه  چاوکی له  نڤیشکه که  بوو ته ماشای پۆلیسه که ی کرد.

پۆلیسه که  گوتی: «ده ب ئه وه  لره  بپشکنرێ.»
له  پرسگه دا بانگی کیمیاگه رگ کرا.

کیمیاگه ره که  پرسی «بۆچی بپشکنرێ؟»
پۆلیسه که  وه می دایه وه : «پاوال بنگۆریۆن منی ناردۆته  ئره .»

کیمیاگه ره که  پکه نی و ده فره که ی له  پۆلیسه که  وه رگرت و زه نگکی بۆ خانمه که ی 
بنگۆریۆن لدا.

«ئا به ، من ناردوومه ، پویسته  تۆ نڤیشکه که  بپشکنی، چونکه  من بیرۆکه یه کی 
وام بۆ دروستبووه  که  له الیه ن کگه که یه وه  ھه ڕه شه  له  داودکه ی من ده کرێ و ئه و 
و  سه رقاه   زۆر  دواییدا  رۆژانــه ی  له و  ئه و  بۆده نرن!  ناپه سه نده ی  نڤیشکه   جۆره  
ده ب خواردنی باش بخوا تا خۆی له سه ر پیان رابگرێ. تکایه  نڤیشکه که  بپشکنه و له  

ئه نجامه که شیدا ئاگادارم بکه ره وه .»



١٣٢

له  دوا رۆژه کانی مانداتدا ھه وای خۆش و ناخۆش ده ھاتن. 
له  وته  یه کگرتوه کانی ئامریکدا چه کفرۆشتن و ره وانه کردنی چه کیان بۆ وته کانی 
له  دیکه وه   ژده ری  له   عه ڕه به کان  چونکه   کردووه .  قه ده خه   ناوه ڕاستدا  رۆژھه تی 
 راستیدا ئه وه نده ی ویستویانه   چه کیان به ده ستخستوه ، ئه و قه ده خه کردنه ی ئامریکا بۆ 

ئه وان گرنگ نه بوو، به م بۆ په یمانگای سۆنه بۆرن زه برکی کوشنده  بوو.
مارشال Marshallی وه زیری کاروباری ده ره وه ی ئامریکا نامه یه کی بۆ بنگۆریۆن 
نوسیبوو،  ھه رچه نده  په سندنامه ی وته  یه کگرتووه کانی ئامریکاشی ھه یه ، به م واباشه 
 جارێ ده وه تی جوله کان رانه گه یه نرێ و بیوه خرنی. ھه ندێ به ندوباویش په یدابوون که  
خودی سه رۆک ترومان فۆکه  تایبه تیه که ی خۆی که  «مانگای پیرۆز»یان پده گوت، 
خستۆته  خزمه تی نونه ری جوله کات گه ر بت و ئاماده  ب له  فه له ستینه وه  بواته  

واشنتۆن، به کو بیرۆکه ی راگه یاندنی ده وه تی پبگۆڕێ. 
تاکه  ھه واکی خۆش گه یشتنی که شتیه کی ھاگانا بوو، که  توانیبوویان به  شه وکی 
له   چه کانه ی  ئه و  نیوه ی  که شتییه که   ببن.  ده ربــاز  ئینگلیزه کان  گه مارۆی  له   نوته ک 
یه که   به سه ر  دابه زنراو  باره که   ھه رزو  بارکردبوو؛  به ڕاداندابوو،  چیکۆسلۆڤاکیاکان 

سه ربازیه کانیاندا دابه شکرد.
بۆ  قسه ی  داخـــراودا  کۆبوونه وه یه کی  له   بنگۆریۆن  مانگ  ١٥ی  پش  که مک 
به م  پگوتبوون.  راستیه کانی  پشتر  مانگ  ھه شت  کرد.  زایۆنیزم  سه رکرده کانی 

زۆریان بوایان نه کردبوو. ھه نوکه  به  مکوڕبوون و  لباوانه  گوتی:
ھه ڕه شه ئامز  وا  پشھاته کان  ھه رگیز  ــردودا  راب سای  ھه شتسه د  ھــه زارو  «له  

نه بوونه .» 
له سه ری رۆیشت که  له سه ر کۆمه گای جوله که  پویسته  «ھه مو پشککی ئابوری، 
ھزی چه کداری، توانستی گواستنه وه ، زانست و ته کنیکه کانی، که ره سته کانی دارایی 

ھزی وره یان، رۆژنامه و ته واوی ژیانی جه ماوه ریانه یان» بخه نه  تای ته رازو.
«ھۆکاری یه کالکه ره وه ی سه رکه وتن توانستی گواستنه وه و ھاتوچۆ و گه یاندن، 

پاره  وره  و زیره کایه تییه .»
:له  کۆتایی دوانه که یدا گه یشته  ئه وه  ب

«ھه رچه نده  پسپۆڕه کانیش ده ربینی خۆیان ھه ب، به م من ده ورم بم بوام 
به  سه رکه وتن ھه یه .»

له دوا ساتدا رکخراوی ئیرگۆن و ھاگانا رکه وتنامه یه کیان واژۆکرد به وه ی به ن 
به یه کدی بده ن له سه ر گۆڕه پانی شه ڕدا به  ته واوی ھاوکار و پاپشتی یه کدی بن. 

زایۆنیزم،  ھه وادارانی  و  زایۆنیسته کان  دژه   توندڕه وه کان،  و  نه رمۆ  دواییدا  له  
شاره   ئاکنجیانی  نه بوو،  دینه وه   به سه ر  فیان  ئه وانه ی  و  جوه کان  ئۆرسۆدۆکسه  
گه وره کان و کیبۆتنشینه کان، جوه کانی ئاوڕوپا و رۆژھه تیه کان، چه پ و راسته کانیان، 
سابراییه کان و ئه وانه ی به دوا که شتی گه یشتوون، یه کتییه که ی گه وره یان له و ھه مو 

جیاوازکاریانه ی که  ھه بوو، پکھنا. 
فه له ستینی جوله که  له سه ر پ بوو. به م ھشتا بۆ زۆرانبازییه که  ئاماده  نه بوو. 
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سه رکرده یه کی  وته که   ئاخر  بوو.   له سه رپ به م  نه بوو.  چه کدار  باشی  به   ھشتا 
ھه بوو. 

د. وایزمه ن که  به  قوڕسی نه خۆش که وتبوو، ئه و ماوه ی له  نیویۆرک به سه ربرد. 
ژابۆتینسکی و کاتزنسلۆن مردبوون. ئه وانی دیکه  ب بیار مابوونه وه . ته نھا پیاوک 
ئاسۆ  روه و  سوکانه که ی  ئاراسته ی  ده ستی  دوو  به ھه ر  راگرتبوو،  به رزی  سه ری 

چه سپ راگرتبوو، ھه ندێ جارانیش وه ک سه راب ده ھاته  پشچاوان. 
ببووه   تیژبینه وه   ده وه تمه دارکی  له   بنگۆریۆن  مانگه دا  شه ش  ئه و  له  مــاوه ی 
بیچمکی جیھانیی و سه لماندی که تیایدا ھه یه    وتی بابوباپیران بۆ  گه له  درینه که  ی 

بگه ڕنته وه . 
به م ھه نوکه  ده ب ئه وه  ده ربکه وێ ئاخۆ به ڕاستی ئه و خاسیه ته  حاشاھه نه گرانه ی 

شوانه ی تدان که  ھاوواتای ناوه که یه تی.
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ماندات  که   داده نــرێ  وا  ئایاردا  ١٥ی  له سه ر   ١٤ شه وی  گوتبوویان  ئینگلیزه کان 
کۆتایییھاتووه  و که لوپه له کانی خۆیان تکده نن و بارگه و بنه یان ده پچنه وه. ئه وه ش 

شه وی ھه ینی له سه ر شه مه  بوو.
بنگۆریۆن له  چوارشه ممه ی ھه مان ھه فته دا کۆبوونه وه ی به  ئه نجومه نی نیشتمانیی 
کرد. گرنگترین پرس ئه وه  بوو ئایا ھشتا زۆرینه  له گه ڵ ئه وه دایه  که  ساتی جاڕدانی 
ئه و  گوایه   لۆمه  بکرێ  دواتــر  نه یده ویست  بنگۆریۆن  ھاتووه .  جوله کان  ده وه تی 

بیاره که ی خوندۆته وه  و ئۆپۆزسیۆنیش له  ئاستیدا بده نگ بووه . 
 Gush ئیتزۆن گوش  ده رباره ی  ھه واک  پاگه یاندن.  ھه واکی  سه ره تا  به م 
خواروی  له   کیلۆمه تر  بیست  که وتۆته   نشینگه ییه   چــوار  ده سته یه کی  که    Etzion
خۆگه یاندنه   بۆ  له  ھه وکیشدا  گرتووه .  ده وریان  ھه رچوار  عه ڕه به کان  ئۆرشه لیم، 
ئه و نشینگانه  و ئابوقه شکاندندا سی و پنج سه ربازی  ھاگانا کوژراون. له و کاته وه  
ئازوقه یان به  فۆکه  بۆ به رده درته  خواره وه . نشینگه  جوه کان به رده وام له الیه ن تاقم  

و باندی عه ڕه به کانه وه  ته نگه تاو ده کران.
بنگۆریۆن له و بوایه دا بوو دوو قۆشه نی ھزی عه ره بان که  له  الیه ن ئینگلیزه کانه وه  
ده ستپکردووه ،  ئتزۆن  گوش  بۆسه ر  سه ربازییانه یان  ھشکی  ده کران،  رنمایی 

ھه رچه ندیشه  ھشتا ماندات کۆتایی نه ھاتووه . 
ئه ندامانی ئه نجومه نی نیشتمانیی به  سه رسامییه  گویان بۆ راده گرت.

دواتر موش شیرتۆک داوای ده رفه تی قسه کردنی کرد؛ ئه و ھه ر سعاتک زوتر 
له  ئامریکاوه  گه ڕاببووه وه ، زۆر پی له سه ر ئه وه  داده گرت که  جارێ جاڕی ده وه تی 

جوله کان نه درێ. 
گۆلدا میرسۆن (مایه ر)یش ده رباره ی سه ردانه که ی بۆ الی شا عه بدو قسه یکرد. 
ئه وان به  نھنییه وه  له  فه له ستین یه کدیان دیتبوو؛ ھه نوکه ش ده بووایه  ئه و بچته  الی 
خۆی  ته واوه وه   به  ده مامکی  مایر  گۆلدا  عه ممان.  له   ئه مجاره یان  به م   عه بدو شا 
وه ک خانمکی عه ڕه ب ھه خستبوو، ئه نجا چووبووه  عه مان. پاشای ئوردن دۆستانه  

پشوازی لکردبوو، به م ئه و خه مبار و ده مارگیر بوو.
پاشا پرسیبووی: «باشه  بۆچی جوله که کان  له  جاڕدانی ده وه ته که یان ئه وه نده  په له 

 ده که ن ؟»

به شی
(١٣)
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وه می گۆلداش ئه وه  بوو : «ئه رێ تۆ ئمه  به  په له  ده زانی؛ ئمه  وا دوو ھه زار 
ساه  چاوه ڕده که ین.»

شا عه بدو دژی ھه ر دابه شکردنکی فه له ستین بوو. ئه و ده یویست ھه مو وته که ی 
له بن رکفداب، ئه وه شی نه شارده وه  که  به  کۆمه کی له شکه ره  عه ڕه بییه کان ده یه وێ 

وته که  داگیر بکا.
یه که   کــه   راده گــه یــه نــن  ئـــه وه   ھه واگرییه کان  ســه رچــاوه   گــوتــی  یــادیــن  دواتـــر 
سه ربازییه کانی وته  عه ڕه به  دراوسکان خۆیان ئاماده  کردوه و وا به  خرایی به ره و 
ده کرته   ھش  الیه که وه   له  ھه مو  شه ممه دا  له   که   پیوابوو  مرۆ  ده کشن.  سنور 

سه ریان و به  فۆکه ش ته لئه بیب بۆمباران ده کرێ.
دوای ئه وه ی بنگۆریۆن قسه کانی خۆی ته واوکردن، مرۆ له سه ر ئه وه  کۆکبوو که  

نه خشه ی جاڕدانی سه ربه خۆبوونی جوله که  ھه ر پشنۆره یه .
سه ربه خۆبوون  جــاڕدانــی  بۆ  سعاتک  چ  ئاخۆ  بــوو  ئــه وه   پــرس  ھه نوکه   ئیدی 

ده ستنیشانبکه ن. 
ھه ر وه ک پسپۆڕکی قانونی رو نیکرده وه ، ناب ئه و کاره  به ر له  نیوه شه وی رۆژی 
ھه ینی له سه ر شه ممه دا ئه نجام بدرێ. به م له  ھه ینیدا کات رۆژ ئاواده ب شابات 
(شه ممه ) ده ستپده کا، ئه وسا ئه ندامانی ئۆرسه دۆکس له  ئه نجومه نه که دا واژۆی خۆیان 
ناخه نه  سه ر جاڕنامه که ، ھه روه ھا ئه وان له و کاته دا چیدیکه  ناگه ڕن و ھیچ کارک 

ناکه ن، چونکه  له گه ڵ پشوی شه باتدا یه کناگرته وه . 
ئه ندامه  ئۆرسۆدۆکسه  جوه کان سه یری رۆژمری خۆیان کرد و حیسابیان کرد که  
ده کرێ بۆنه نامه که  له  سعات چواری دوای نیوه ڕۆی رۆژی ھه ینی ده ستپبکا، ئه وسا 

تا رۆژ ئاوا ده ب بۆنه که  ته واوده ب و تده په ڕی.
خۆی  کۆبوونه وه ی  داھاتو  کابینه ی  بوه یلکرد،  نیشتمانیی  ئه نجومه نه ی  کاتک 
سپردرا.  قانونزان  چوار  به   سه ربه خۆبوونه که   جاڕنامه ی  داڕشتنی  تیایدا  ســازدا، 

ئه ندامکیان سکای ھه بوو:
«ئه رێ چۆن ده توانین ئمه  جاڕی ده وه تک بده ین گه ر سنوره کانی دیارنه که ین؟ 
ئمه  سه ره تا ده ب ده وه تی جوله که  به  ته واوی له سه ر نه خشه  ده ستنیشانبکه ین و به 
 رونی ھه  سنورییه کانی بکشین، بۆئه وه ی راشاکاوانه  بن که  ده وه ته که مان چیه و 

و له کوێ ده ستپده کا و به  کوش کۆتایی پدێ.»
بنگۆریۆن ئه و سکانامه ی به الوه  نا، چونکه  جاڕنامه ی سه ربه خۆبوونی ئامریکای 

به بیرھنانه وه  که  ھیچی ده رباره ی سنوری باس نه کردبوو.
دوا خای سه ر ئه جنداکه یان پرسی ناونان بوو. زۆریان پیان وابوو ده ب ناوی 
Yahuda یاھودا  عیبری  به    )  .ب  Judea جودیا  راڕابــوون    به ب ده وه ته که یان 
ی پده گوترێ ). به م له  روی جوگرافییه وه  یودیا ته نھا ئه و ده ڤه ره ی ده وره به ری 

ئۆرشه لیمی ده گرته وه ، بۆیه  ناکرێ ئه و ناوه  بۆ ده وه تی جوله کان به کار بھندرێ.
یه کک له  وه زیره کان پشنیازی ئیڤه ر Everی کرد، به م بۆ ئه و پشنیازه ش که سی 

له گه دا نه بوو، ھه رچه نده  ره گی په یڤه که   بۆ ئیڤری ivri واته  عیبری ده گه ڕایه وه . 
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ده سته واژه ی ئیرتز ئیسائیل ErtezIsrael قسه ی زۆری له سه رکرا، چونکه  ھه ر 
مرۆڤ  ده سته واژه یه   به و  به م  ده ناسی،  جوله که ی  باپیرانی  وتی  مرۆ  شوه   به و 
واتده گه یشت که  ھه مو ئه و ھه رمه ی به ری  که  جوله که کانی لیده ژیان، ده گرته وه ، 

که واته  ده بووه  مایه ی تاوانبارکردنیان به  گانه وه ی قه ه مه وتی درینیان.
«من پشنیازی ؛ئیسائیل Israel» ده که م» 

ئه وه  ده نگی  بنگۆریۆن بوو که  پشنیازه که ی بۆھات.
ئه وانی دی ناوه که یان ھه ندێ پ نامۆ بوو. ئه وان به  نزمیه وه  له به رخۆ وشه که یان 

ده گوته وه  تا لیابین.
«ئیسائیل.»

«حکومه تی ئیسائیل.»
«مارینزی ئیسائیل.»
«نرده ی ئیسائیل.»

«ھاوتیی ئیسائیل.» (به گوره ی زمانه وانان مرۆ ده کارێ وشه ی ئیسائیلیی ته نھا 
بۆ ئه وه  به کاربھنی که  واتاکه ی ھاوتیه که، ھاوتی ئیسائیله ، نه وه ک سیفه ت.)

 بنگۆریۆن ناوه که ی دایه  ده نگدان. ئه و و شه ش که  سی دیکه  ده نگیان بۆدا، س
ئه ندامیشیان دژ بوون و چوار ئه ندامیش ھه ر له وێ نه بوون

به و شوه یه  ئه و پیاوه  ماندونه سانه   که  بۆ ئاینده ی  دامه زراندنی ده وه ت تکۆشا 
و له  ھه مو ئه وانی دیکه  پتر ئیشیده کرد، ناوی ده وه ته که ش  ھه ر به  پشنیازی خۆی 

بوو  که چی به  ته نھا به  ده نگی نیوه ی کابینه که ی په سه ند کرا. 
که  له   شارف  زیف  بوو.  شه و  نیوه ی  کات  ھات،  دوایی  کۆبونه وه که ش  کاتک 

ئاینده دا بووه  سکرتری کابینه که  به  خانمه  تایپسته که ی گوت؛
«من ده زانم که  رۆژه که  ھه موی به  ئیشکردن شه که ت و ماندوو بوون، به م پش 

ئه وه ی بۆنه وه  ده ب ئه و یاداشته ش ته واوبکه ن.»
کاتکیش له  دواییدا ته واو له  تایپکردنه که  بوونه وه ، شارف ته واوی راپۆرته که ی 

له گه ڵ خۆیدا برد. سانی دوایی رایگه یاند:
«من ده مزانی که  ته لئه بیب به الی که مه وه  ئواره ی شه مه  بۆمباران ده کرێ. گه ر ھاتبا 
و سه رکرده کانی حکومه ت و تایپسته کان و ئمه  ھه مومان به  رکه وت به رکه وتباین 
و مردباین، ئه وکات جیھان ھه رگیز نه یده زانی که  ده وه تی ئیسائیل دامه زراوه . بۆیه  
من راپۆرتی دانیشتنه که ی ئه نجومه ن و کۆبوونه وه ی کابینه که م له  رۆژی ھه ینیدا له  

قوترین ژرزه مینی ته لئه  بیبدا شارده وه ، تا مه ترسیه کان به سه رده چن.»
رۆژی پنجشه ممه  بنگۆریۆن نزیکه ی ھه مو رۆژه که ی بۆ کاروباری سه ربازییانه  

ته رخانکرد. تا سعات چواری شه و له  باره گای سه ره کیدا مایه وه .
له  ھه مان پنجشه ممه دا بانگھشتنامه  بۆ دووسه د جوله که ی فه له ستین نردرا. لیان 
داواکرا نیو سعات بۆ شکۆی بۆنه که  که  له  سعات چواری پاشنیوه ڕۆ ده ستپده کا، له  
 Rothschildboulevard ته  سه ر رۆتشیلدبولیڤارمۆزه خانه ی شاره وانی  که  ده که و
له سه ر   جه ختیان  بانگھشتنامه که دا  له   بــه م  ئاماده بن.  ئاھه نگه وه   تۆخی  جلی  به  
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گه ر  بپارزن .  به نھنی  زۆر  واده که   و  شون   ده ب که   کردبووه وه   ئاگادارینامه یه ک 
خۆیدا  کاتوساتی  له   سه رکه وتووبوونایه   له وه دا  و  بیانزانیبایه وه   میسرییه کان  ھاتو 
کۆمه ه  بۆمبکیان به سه ر مۆزه خانه که دا به ربدابایه  خواره وه ، ئه وا له  کاتکدا ئیسائیل 

له دایک ده بوو که  ھه مو سه رکرده کانی مردبوون.
گرنگترین رۆژی داود بنگۆریۆن له  سعات ٧ی به یانی که  له خه و ھه سا ده ستکی به  
پرچه  سپیه که ی داھنا، ده ستییکرد. پاوال به  چه ند ووشه یه کی نه رمونیان به یانیباشی 
له گه ڵ  دانیشتن.  قاوه خواردنه وه   بۆ  مز  له سه ر  و  ئاشپه ز  چوونه   ئه نجا  و  لکرد 
قاوه خواردنه وه دا چاوکی به  رۆژنامه  عیبرییه کان و رۆژنامه ی پۆستی فه له ستینی که  

به  ئینگلیزی ده رده چوو، داگا. 
بنگۆریۆن پرسی: «ئه رێ ھیچ زه نگک ده رباره ی گوش ئیتزون لدرا؟»

«نه خر، ئه رێ له وێ چی قه وماوه ؟» 
رابردوودا په الماردراوه .  ناوبراو له  شه وی  نشینگه ی  راگه یاند که   خانمه که ی  به  
ئه و دووسه د چه کداره ی ئه وێ که  چه که کانیشیان باش نه بوو، زۆر مه ردانه  ماوه یه کی 

درژ له  به رامبه ر قۆشه نی عه ڕه به کان خۆیان راگرتووه  و به رگری ده که ن.
«ئه رێ، ته له فونک کرا، که  ده ب سعات نۆ له  باره گای سه ره کی ئاماده  بی.»

له  به رده م ماه که ی جبکی سه ربازی وه ستابوو.
له  باره گای سه ره کیدا ده یان ئه فسه ری لبوون سه ریان به سه ر نه خشه دا داگرتبوو. 
چاوی  دیاره که ی   نوچاوانه   به   کات  زۆربه ی  بدوێ.  له وه ی  گویده گرت  زیاتر  ئه و 
ده ستی  مستی  جارکیش  چه ند  ببوو  ھه راسان  ده مارگیرییدا  له   راده گرتن.  مۆله ق 

خاوده کرده وه . 
سه رگۆڕه پان  فه رمانده کانی  ھه وای  ھه ندێ  ده ڕۆیشتنه وه .  و  ده ھاتن  ته ته ره کان 

وره به خش و ئه وانی دیکه  نه خر ئه ژنۆشلکردن بوون. 
دابووه   جوله که کانی  شه وه که  شونپگه ی  ھه مو  دوژمن  تۆپخانه ی  التورندا  له  

به رتۆپان. له ودا تۆپیکی ھاگانا تکشکا بوو.
له  پکه وه  ده نگی ماتۆڕی فۆکه یه ک ھات. به له ز بنگۆریۆن به ره و الی په نجه ره که  

غاریدا. فۆکه که  به نزمی به ره و باکور ده فی.
یه کک ھاواریکرد: «ئینگلیزه ».

 ،یدایه و گوتی: «وا ده رده که وێ  ئینگلیزه کان به  ڕاستیان ب کی دیکه  ھهئه فسه ر
بارده که ن.»

یادین پشنیازکی خسته  به رده م بنگۆریۆن تا داوا له  گه ل بکا مشوری ژرزه مین 
بخۆن، حه شارگه  لبده ن و یارمه تی ھزه کانیان بده ن بۆ رگا کردنه وه . 

پیره مرده که  چوه  سه رکاری خۆی.
له  سعات دوانزه دا جبه که  ھنایه وه  ماه وه . پاوال ده رگای لکرده وه .

«ئه رێ ده نگوباس چیه ؟»
پوخته یه کی بۆ باسکرد.

سه وزه ی  بنگۆریۆن  کاته ی  له و  ده کرد.  چاوه ڕیی  ئاشپه زدا  ژوری  له   شرتۆک 
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بواری  پسپۆڕانی  که   پیاگه یاناد  شرتۆک  پاککردبووه وه ،  بۆی  پاوال  که   ده خوارد 
سیاسه تی ده ره وه  ده ن ھه رچه نده  مارشال دژی جاڕدانی ده وه تی ئیسرائیله ، به م 

.نناقورت ھهوه یه کی سه ربازییانه  خۆی تبه  ش
و  خزانه که ی  له گه ڵ  بگنۆریۆن  ئامۆس  خواحافیزیکرد،  شیرتۆک  کاته ی  له و 
فه وجکه .  فه رمانده ی  ھه نوکه   ئامۆس  باوکی.  مای  گه یشتنه   به سه ردان  منداه که یدا 

له گه ڵ باوکیدا ئه گه ری بۆمبارانکردنی به فۆکه ی تاوتوکرد.
باوک پرسی؛ «ئه رێ بۆچی ھیج حه شارگه یه ک له  ته لئه بیبدا نیه ؟» ھه رخۆیشی 
ده که مه وه ،  ئاگاداریان  بۆمباران  ئه گه ری  له   له مژه   من  رۆیشت»  له سه ری  زیاتر 
خه مباریه وه   به   کاروباره کان  که   واده بینن  من  ھه مویان  ناگرێ.  گوێ  که س  به م 

لکده ده مه وه .»
بوکه  ئینگلیزه که ی پرسی:

«ئه رێ به راست وایه  که  ئمه  ته نھا یه ک تۆپمان ھه یه ؟»
بنگۆریۆن پکه نی، چونکه  بوکه که ی ووشه ی «ئمه »ی به کارھنا. ئیدی ئه و چیدیکه  

الیده  نه ماوه ؛ خانمه که  ھه ست ده کا له مای خۆیه تی.
له  دوژمنه کانمان  ــه وا  ئ نه شھات  ھــه ر  گــه ر  ئانوساتدایه ،  له   تۆپخانه  «ھاتنی 

ده دزین.»
بنگۆریۆن چووه  ژوره که ی تا خۆی بگۆڕێ؛ قاتکی شینی تۆخی له سه ر کراسکی 
سپی له به رکرد و بۆینباخیکی په شمینی تۆخیشی به ست، گۆره وی و پی ره شیشی 

له به رکردن. له  ھیکه وه  بانگی پاوالی کرد:
«ئه رێ که س به  دوای رابی فیشماندا چووه ؟»

رابی فیشمان ئستا له  التورن گیریخواردووه ، ده یان ساه  بۆ ده وه تی جوله کان 
بۆ  له ووه    ناتوان که س  ده وره  دراوه .  سه رباز  به   ئه وێ  ھه نوکه ش  تده کۆشی، 
ئاماده بو ون له  بۆنه که ی ئه و دوای نیوه ڕۆیه دا به ڕبکه وێ. به م بنگۆریۆن ده یویست 
ده موچاوی براده ره که ی له  ھۆه که دا ببین. بۆیه  ده ب ئه و به  فۆکه ی پیپه ر کوبس 

بگه یه نرته  شونی بۆنه که .
ھشتا زۆر ورده کاری دیکه  مابوون، ده بوایه  بنگۆریۆن مشوری بخواردبان. ئایا 
و   ئا دانراون،  کورسیه کان  ئایا  ده رناچی؟  ناپاک  که سمان  خۆ  پارزراوه ؟  ھۆه که  

ونه ی ھرزل ئاماده یه ؟
بنگۆریۆن زه نگکی بۆ شارف لدا، پیگوت که وا  له  ژرزه مینکدا ئه شکه وتکی لیه  
ونه یه کی سه رنجراکشی ئه و پیاوه ی که  «ده وه تی جوله کانی» نوسیوه  دۆزیوه ته وه ، 
ده کرێ له وێ مز و ستنسلک وه ربگرێ تاکو جاڕنامه که  و یه که مین بیاری حکومه تی 

سه رھه دراو بۆ رۆژنامه کان کۆپی بکا.
ته ته رکی باره گای سه ره کی ھات. دۆسترۆڤسکی سه رکرده ی ھزه کان بردراوه ته  
له  ئه ستۆده گرێ.  ئه رکه کانی  و  ده گرته وه   ئه و  جگه ی  یادین  حه یفا.  نه خۆشخانه ی 
که شتییه کی بار فیشه ک و ته قه مه نی له  به رامبه ر ته لئه بیبدا له الیه ن که شتیه کی تکده ری 

ئینگلیزه وه  وه ستنراوه .  ھه نوکه  بردراوه ته  حه یفا.
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سه رقاڵ  ھه مویانی  که   پرسک  کۆبۆوه .  نیشتمانیی  ئه نجومه نی  یه کدا  سعات  له  
کردبوو بیاردانی کابینه  بوو له سه ر ناوی ده وه ته  تازه که .

 ده نگک ھاواریکرد: «ئایا ناوی وته که  چییه ؟»
بنگۆریۆن به  شانازییه وه  نه ڕاندی «ئیسائیل».

له  ھه موالیه ک ده نگه ده نگ په یدا بوو.
بنگۆریۆن چه کوشه که ی له مزدا.

دوای  کــرد،  «ئیسائیل»  وشــه ی  له سه ر  داکۆکیان  فیشمان  رابــی  و  شرتۆک 
چرکه ساتک ده نگی ناڕه زایی کپبووه وه .

ده قی داڕشته ی جارنامه ی سه ربه خۆیی خوندرایه وه . ئه ندامکی ماپام که  له سه ر 
له   «خودا»  وشه ی  به کارھنانی  ده رباره ی  روسیابوو،  کۆمۆنیستی  پارتی  شوه ی 

دواددا» پشت به خوا» ناڕه زایی ده ربی..»
رونیکرده وه  که  ئه وانه ی بیروباوه ڕی دیینیان نیه، راسته وخۆ به  دانانی ئه و ڕسته یه  

ئه وه یان به رگوێ ده که وێ که  ئیسرائیل ده وه تکی تیۆکراتییه  (ئۆلییانه یه ).
بنگۆریۆن چاوکی دایه  سه ر کاتژمره که ی ده ستی. که متر له  س سعاتی ماوه  تا 
بۆنه که  به  راشکاوانه  ده ستپبکا. گه ر ھاتو ده رگای وتووژکی ئایینایه  بکاته وه  ئه وا 

.چه ندان رۆژ ده خایه ن
مه زن»  «پـــه روه ردگـــاری  واژه ی  «خــــودا»  جیاتی  لــه   پیشنیازیکرد  یه کک 
به کاربھندری. به و رکه وتنه   بدینه که ی ماپام  ره زامه ندبوو؛ ئیدی باقی جاڕنامه که  

قسه ی له سه رکرا. 
ته نھا  ده نگ،  کۆی  به  جاڕنامه که   ده نگدان.  دایه   جاڕنامه که ی  بنگۆریۆن  پاشان 

ده نگک نه ب که  دژی وه ستایه وه ، وه رگیرا. 
بنگۆریۆن گوتی: «من ده یده مه  ده نگدان. ھیوام وایه  له سه ر خواستی مژو  ھه موتان  

ده نگی بۆبده ن».
ھه ر ئه وه ش رویدا.

کاتک ئه وان ھۆه که یان جده ھشت، رابی فیشمان له  بنگۆریۆنی پرسی:
«ئایا شه ڕ له گه ڵ عه ڕه بدا به رپاده ب؟»

بنگۆریۆن سه ری ئه ری بۆ له قاند.
«ئه رێ تۆ بی ئمه  شتی باشترمان له و ماشنه  چه پره که ی که من پیھاتمه  ئره  

له  ھه وادا  ده ستنه که وێ.»
رابیه  به  ساچووه که  وا ونای ھاتنی له  ئۆرشه لیمه وه  بۆ ته لئه بیب  کرد.» پیاوک 
ھاته  الم گوتی گوایه  فه رمانی له  سه ره ک وه زیرانی ئاینده وه   پیه  که من له گه ڵ خۆی 

به رێ. ئه و منی برده  گۆڕه  پانیک، که   ماشنه  چه پره که که  ی لبوو.» 
رابیکه  بایه خی بۆ پیپه رکلوبه که  دانه نا و به  فۆکه ی ناوی نه ده برد.  ئه و به رده وام 
به ستبووه وه   په ت  به   ئه وی  فۆکه وانه که   قسه  یده کردن.  چه پره که  که   ماشینه   له سه ر 
دواتر «ئمه  ئه و ھه مو پچانه مان لدانه وه  به ره و باکور ھه کشاین دواتر بۆ باشور 
ئه وسا زانیم من به ره و کوێ ده ڕۆم.» ئه و له سه ر ئه و بوایه ی نه ده ھاته  خواره وه  که  
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بۆ ماوه ی شه ست و پنج کیلۆمه تر ی درژی رگایه که  «دوو سعات» ی پچووه .
تناگه م  ده یگوت: «من  و  ده ھه ژاند  سه ری  به خۆبوونه وه   به  متمانه   جاران  زۆر 

چۆن به و ئۆتۆمبله  باگره  ده توانین عه ڕه به کان ببه زنین.»
بنگۆریۆن رۆیشته وه  ماه وه  تا سعاتک پشوبدا. له و کاته ی به ناو شاره که دا به  
ئۆتۆمبیل ده ڕۆیشت، شه قامه کانی پئاپۆره  ده بینی. له ھه مو الیه ک ده سته  و کۆمه ه  
Bab- کیان رۆژنامه یان له ده ستدایه  ده رباره ی نه به ردی باب ئه لوادوه ستاون ھه ند
دور  ته لئه بیبه وه   له   کیلۆمه ترک  په نجا  ھه ر  پکردبوو،  که  تازه ده ستی   el-Wad
بوو، بۆئه وه ی رگای ئۆرشه لیم بکه نه وه ، ده دوان. چایه خانه کانیش گرمه یان ده ھات. 
ئۆتۆمبله کان له  سه ربازه  گه نجه کان بارده کران، کچ وکوڕ به یه که وه  به  شه قامه کاندا 

به ره و سنور ده ڕۆیشتن.
باش  ئیشیان  پبوو،  ئایان  مردمندانه ی  ئه و  پرته قال  شه ربه تی  فرۆشیارانی 

ده ڕۆیشت.
که  بنگۆریۆن گه ڕایه وه  ماڵ، پاوال دوو ھه وای بۆ ھه بوون. که شتیه  بار ته قه مه نییه که  
گه یوه ته  حه یفا، به م ھشتا ئینگلیزه کان نه یانپشکنیوه ، ره نگب نه زانن باره که ی چییه . 
ھشتا ھیچی دیکه  ده رباره ی ئه و فۆکانه  که  چه ند ھه فته یه ک له مه وبه ر له  باشوری 

ئامریکا به ڕادان دراون، نه زانراوه .
چرکه  ساتک پش سعات چواری دوای نیوه ڕۆ ئۆتۆمبلکی که شخه ی نمایشئاسای 
جامداری ئامریکایی (که  بۆ ئه و مه به سته یان به کرێ گرتبوو) له به رده م مۆزه خانه که  

وه ستا. 
مایه ی  ببووه   چونکه   ده بوو،  ئاشکرا  بۆنه که   به ره به ره   ئۆتۆمبله که   وه ستانی  به  
تامه زرۆی زانینی خه کی. زۆر له  ته ماشاکاران به  ئای شین  و سپی که  ئه ستره ی 
ھه مو  له   به خرھاتنیان  ئه وان  راده وه شاند.  بۆ  ده ستیان  بو،  له  نوه ڕاستدا  داودی 

بیچمکی به رچاو که  سواری ئۆتۆمبله که  یان که  لیداده به زی ده کرد. 
دیواره کان  له   مۆزه خانه که یان  ھه واسراوه کانی  ئاساییه   تابلۆ  ھۆه که دا  له  
کردبوونه وه . ونه یه کی گه وره ی ھرزل له  سه روی سه کۆکه  که  ئه ندامانی حکومه تی 
و  نیشتمانیی  ئه نجومه نی  ئه ندامانی  ئه وانیش  له  به رامبه ر  دانرابوو.  لداده نیشتن، 
ھه روه ھا  دانیشتبون،  بوو  له سه ر  قیتیان  شه پقه ی  که   ته لئه بیب  به رچاوی  رابی  دو 
میوانه کان و کۆمه کی زۆری ھه وانر و ونه گرانی رۆژنامه وانیی له  ھۆه که  بوون. 
له وانه   بجگه   به م  ھاتبوون،  بۆینباخ   به ب ئه نجومه نه که   چه پی  ئه ندامی   س

ھه مویان له به رگی ئاھه نگئامزدا بوون.
سه رنجی  ئه و  ژووره وه .  ھاته   بوو  دواکــه س  بنگۆریۆن  که   بوو  تبینی  مایه ی 
شلگیرانه  و به ھاداری الی ئاماده بوان وروژاند. ھه وانران خه ریکی شت یاداشتکردن 

بوون. 
ئۆته  والش Otte Wallish ھونه رمه ندکی ته لئه بیب به په له پروزێ، به غاردانه وه  
پارچه   بــۆ  رازاوه ی  چــوارچــیــوه یــه کــی  ــه و  ئ بـــه ده رکـــه وت.  جاڕنامه که   و  بــه خــۆی 
پسته یه کی له سه ر نوسین (ده ستنوس) ته واوکردبوو، به م وشه کانی ده بوایه  خۆی 
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پکردبایه وه .
سه ربازییانه ی  ئاماژه یه کی  کورته   و  کرد  ــه ژوردا  ب خۆی  خاکیپۆش  بیچمکی 
کرد. ئیسائیل گالیلی فه رمانده ی ھاگانا به  دوای سه ربازه که وه  بوو تا ده رگاکه . له  
نوسی  کاغه زکدا  پارچه   له   شتکی  گالیلی  پاشان  کرد  پسته پستکیان  ده روازه کــه دا 
به سه رچونی  دوای  خوندییه وه .  به  خه نده وه   ئه ویش  بنگۆریۆن،  دایــه  ده ستی  و 
سروتی بۆنه که  به  ئه وانی دیکه ی گوت که  نامه که  چی تدابووه . له  رۆژئاوای گالیلیادا 
سه رکه وتنکی باش به ده ستھاتووه  و ئیدی ئه و به شه ی ئیسائیل زۆرینه که ی که وتۆته  

به رده ست ھاگانا.
Filharmonisch فیلھارمۆنیش ئۆرکسترای  ھۆه که دا   ھاودیواری  ژورکی  له  
ی ته لئه بیب ھاتیکڤا Hatikvaیان ده ژه نی، که  خۆکرد ییانه  بووه  سرودی نیشتمانیی 

ئیسرائیل.
«وتی ئیسرائیل النکه ی  گه لی جوله که  بووه . لره ...»

توانایه کی  ھه مو  ــه رزی.  ده ل پگرتبوو  جاڕنامه که ی  که ده قی  بنگۆریۆن  ده ستی 
.ندنه وه ی جاڕنامه که دا له نگ نه بنا تاده نگی له کاتی خوبه کارھ

که   ده کرد،  دورودرــژی  راوه دونانی  و  ئاواره بوون  رۆژگاری  باسی  جاڕنامه که  
خاه   پوختدا  و  کورت  رسته یه کی  له چه ند  بوو،  له دایک  تیایدا  جوله کایه تی   مژوی 
وه رچه رخانه   چاره نوسازیانه که ی دیرۆکی به بیر ھنانه وه  ھه ر له  سه ده ی رابردوی 
ھرزل، به یننامه ی بلفۆڕ، کرده وه ی ھیتله ر، تا گه ییه  رۆژگاری بنگۆریۆن وپغه مبه ره  

زیندووه کان.
 .دا به رقه راربکی ئازاد، ماف و ئاشتی ته ته ت ، ده وته  ده وبب ئیسرائیل ده ب
جیاوازیه کیش  ھیچ  و   ده ب باکش  کۆمه یه تیانه   و  سیاسیانه   یه کسانی  له نویدا 
ئازادی  و  ویـــژدان  ئـــازادی  نــاکــرێ.  ئایینه وه   یــان  توخم،  ره گـــه ز،  بنه مای  له سه ر 
ئۆلییانه  مسۆگه ر ده کرێ. ئیسائیل ھاوکاری نه ته وه  یه کگرتووه کان ده کا و رز له  
بنه ماکانی په یماننامه که شی ده گرێ. مرۆ ده ب شونه واری پیرۆزی کریستیانه کان و 

موسومانه کان بپارزی. مرۆڤ ده یه وێ له گه ڵ ھه مو عه ڕه بان به ئاشتی بژی. 
تا ده ھات ده نگی بنگۆریۆن قه به تر ده بوو. باری سۆز به سه ر  ھه ندێ له  ئاماده بوواندا 

زاڵ بوو. رگاکه ی گه یشتن به م رۆژه  درژ و قوربانییه کانیش زۆروزه وه ند بوون.
رۆژی  چوارده مین  که  ده کاته    ٥,٧٠٨  ،Iyar ئیار پنجه می  شابات،  ئواره ی   ...»

ئایاری ١٩٤٨.»
بووه وه .  جاڕنامه که   خوندنه وه ی  له   تا  بوو  پویست  خولکه ی  حه ڤده   بنگۆریۆن 
ئیدی یه که مین رنمایی ده وه ته  تازه که ی ده رکرد. کتبی سپی ١٩٣٩ی ھه وه شانده وه . 
ھه روه ھا ھه مو ئه و قانونانه ی کۆسپی ده خستنه  به رده م کۆچی جوه کان ھه وه شانده وه . 
قانونه کانی ماندات ده یانخوارد تا ساتی پداچوونه وه  قانوننامه ی جوه کان داده ڕژرا.

دامه زرنه رانی ده وه تی تازه زاو یه که به یه که  ده ستنوسی جارنامه که  یان واژۆکرد 
که تیایدا جاڕنامه  تایپکراوه که یان سه لماند.

به   داو  به  مزه که دا  چه کوچه که ی  بنگۆریۆن  ٤:٣٧دا  سعات½  له   ده قاوده قی  به  
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ده نگکی شکۆداریانه وه  رایگه یاند:
ئیسرائیل  «من لره دا راده گه یه نم که  کۆبوونه وه که  کۆتایی ھات. ئیدی ده وه تی 

دامه زرا.»
کاتک به  سه ری به رزه وه  له  ھۆه که  ده رده چوو، له  په یامنرکی ناسراوی ئینگلیز 

ره تبوو، چرپاندیه  بنگوی:
«ئاھا، خۆ دیتت، ئمه  ئیشه که مان به جگه یاند!»

بۆنه  شکۆداره که  به  ڕادیۆ راگه یه نرا. ئه وه بوو ھه رزو خه ک داڕژانه  سه ر جاده  و 
شه قامه کانی رۆتشیلد بۆلوڤوار، بن یه ھودا، رگای ئه لنبی و ھایراکۆن، له وێ له  سه ر 

زێ، قاوه خانه کان و خواردنگه کان پی ئاپۆره ی خه ک بوون. 
له  ماه وه  بنگۆریۆن به  پاوالی گوت:

«من خۆم به  شینگک له نو ئه و ھه مو ئاھه نگانه دا ده بینم.»
ئه و بیری له  شه ڕه کان ده کرده وه ، بیری له  به ره  جیاوازه کانی پشه وه   ده کرده وه . 
جبک  سواری  به   پۆشی؛  خاکیه که ی  جله   و  داکه ندن  جله کانی   ده ستبه ج ھه رزو 

خۆی گه یانده  باره گای سه ره کی. 
«ئه رێ بارودۆخی پایته خت چۆنه ؟»

پایه ته خت  به   ئۆرشه لیم  لنه بووه   گویان  ھه رگیز  بنگۆریۆن  ھاوکارانی  ئاخر 
ناوببرێ. 

بوون،  له حکومه تدا  که   پارته که ی  دیکه ی  ئه ندامی  چوار  له گه ڵ  خۆی  ئواره که ی 
له   لدا.   . که وتبوو،  نه خۆش  نیویۆرک  له   که   وایزمه ن  حایم  د.  بۆ  تلگرامکیان  
تلگرامه که دا په سنیاندابوو، ئه و پیاوه ی «که له  ھه موان زیاتر» بۆ پاشه رۆژی ئیسائیل 

تکۆشا.
بنگۆریۆن به  ته له فون قسه ی له گه ڵ گوالی کیژی کرد. ھیچ کام  ھه مان ئواره  
له  منداه کانی له  بۆنه که دا ئاماده  نه بوون. ئامۆس الی ھزی سه ربازیی بوو، رینانا 
 کی سوال زراسکند، گله  ئۆرشه لیمی گه مارۆدراودا بوو، له وێ له  زانکۆدا ده یخو
بۆ  بۆنه که ی  باسکی  کورته   بنگۆریۆن   .بھبه ج ئه وێ  نه ده کرا  ھه بوو،  مانگانه ی 

کچه  گه وره که ی کرد. دواتر گوال به  براده ره کانی گوت:
«وام ھاته  به رچاو که  باوکم ھه رگیز وابه خته وه ر نه دیوه .»

کاتک بنگۆریۆن بۆ رازان چووه  سه رجگا، نره ری ( رادیۆ )کی نھنی ھاگانا که  
له  خانوکدا بوو زۆر له  باره گای سه ره کی ھزه  چه کداره کان دور نه بوو، په یامکی 

له  ئامریکاوه  بۆھات. 
یاکۆڤ یانای Yaakov Yanai سه رۆکی ده سته ی به یه که وه به ستنی په یوه ندییه کانی 
ھاگانا به  ڕکه وت په یامه که ی وه رگرتبوو. ھه واه که ش داوایه ک بوو له  بنگۆریۆن که  

له  رادیۆدا په یامیک بۆ وته  یه کگرتووه کانی ئامریکادا بنری. 
لوه بکه ی.  باسی  ھه ر  جارێ   کرد. «ناب بنگۆریۆنی  یارمه تیده رکی  بانگی  یانی 

پیره مرد ئستا له  حه فت خه وان راستبۆته وه .»
سعاتک دواتر – که  تازه  له  نیویۆرکدا ئواره یه کی زو ده ستیپکردبوو - رادیۆکه  
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ی گاھانا ھه واکی وه رگرت که  ترومان ددانی به  ئیسائیلدا ناوه .
ئه مجاره یان یانای روی نه کرده  ھیچ که سک؛ راسته وخۆ به ره و مای بنگۆریۆن 
له  لیخوڕی،  Keren Kayemet Boulevardدا  بۆلوڤور  کایه مه ت  کرن  له  

 ده رگه یانیدا.
پاش که مک پاوالی له  ناخه وه  توڕه بوو ده رگای کرده وه .

«ئه رێ چۆن به  مشکتدا ھات ئه و ھه مو غه به غه به  بکه ی؟ زۆر نه مابوو بنگۆریۆن 
له خه و ھه بستنی. ئه و-»

یانای پشھاته که ی بۆ پاوال رونکرده وه .

پاوالخان گوتی جا ئه وه  چ له  شته کان ناگۆڕێ؛ که س ناب پیاوه که م ته نگه تاو بکا. 
یانای داوایلکرده وه  له  دواییدا لیگه ڕا بچته  ژوری بنگۆریۆن و بداری بکاته وه .

پیاوه  پرچ سپیه که  له  دواییدا به  چاوی خه واوه وه  که  یانای ھه واه که ی پراگه یاند، 
رابوو.

پیره مرده که  گوتی: «باوه ڕناکه م!» 
له  کاتکدا رسته که ی گوت له ناو جگاکه ی ھه ستا.

«گه ر ئه وه  واب، پویسته  وته یه ک ئاراسته ی ئامریکا بکه م.»
 کاتک چاکه تکی له سه ر کراس و بیجامه که ی کرد، پاوالش گۆره وی و پوی 

بۆھنا.
دواتر به  بده نگی سواری ئۆتۆمبله رکه  بوو؛ ئه و ھه ر راوژه ی ده کرد ئاخۆ له 

.په یامه که یدا چیب 
کاتک بنگۆریۆنی سه ره ک وه زیران په یامکی ئاراسته ی ئامریکا کرد، له  ته لئه بیبدا 
شه وی  خوله کی   ١٠:٢٠ ئامریکادا  له   که چی  بوو،  به ره به یان  خوله کی   ٥:٢٠ سعات 

رۆژی پشتر بوو. 
پنج خوله ک دواتر کاتک ئه و له  رادیۆدا ھه ر بۆ ئامریکا قسه یده کردن، له ھیکه وه  
ده ھاتو  ھه ر  میکرۆفۆن  ھات.  ھه ژنه ر  ده نگکی  و  له زرانه وه   خانوه که   دیواره کانی 

ده چوو. له  سه رمزی کۆنتۆلی ده زگاکه دا گلۆپ داگیرسان. 
بنگۆریۆن که مک بده نگ بوو، پاشان به  ھواشی وه ک ھه وانریکی به ره ی جه نگ 

ده ستی پکرده وه :
فۆکه کانی  بۆمبابارنی  ته قینه وه ی  ده نگی  لبوو،  گوتان  ئستا  ده نگه ی  «ئه و 

دوژمن بوو که  به سه ر شاره که ماندا ده سوڕنه وه .»
کاتک بنگۆریۆن خه ریکی قسه کانی خۆی بوو، یاداین له  ته له فون گوی لبوو که  

فۆکه کانی میسر فۆکه خانه  نھنییه که ی دۆڤی ھاگانایان داوه ته  به ر بۆمبان. 
بنگۆریۆن پیاگه یاند: «من ده ب بچمه  ئه وێ تا زیانه کان ببینم.»

ده یانه ویست به  ئۆتۆمبلی یانای بچنه  ئه وێ، به م کات بنگۆریۆن  ئۆتۆمبلیکی 
دیکه ی له  رگا دی به ره و باره گاکه  دێ. ده ستکی بۆڕاگرت و یاداینی دیت. 

«ئایا ده چییه  فۆکه خانه که .»
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« به»
«منیش له گه ڵ تۆ دم.»

«!ئاخر ناب»
پشویه ک   ده ب چه کداره کان  ھزه   سه رکرده ی  که   رایگه یاند  به  توندی  یاداین 
بدا چونکه  رۆژی سه خت و ته نگانه مان له  پشن. ئه وسا یاداین  لیداو رۆیشت و 

بنگۆریۆنی به جھشت.
به سه ر  میسر  فۆکه کانی  دیسان  بۆمبارانکردن  یه که مین  دوای  کاتژمیر  نیو 
ئاسمانی ته لئه بیب به ره و فۆکه خانه ی دۆڤ ده چوون. کات گه یشتنه  ئه وێ یاداین و 

سه ربازه کانی دیکه ی ھاگانا سه یریکی فۆکه خانه که یان کرد و پشکیان ھاته وه به ر.
ته ماشای  که   به دیکرد  سه رسپی  پیاوکی  یاداین  رۆیشتنه وه ،  فۆکه کان  کاتک 

ده کا. 
«بنگۆریۆن!»

پیره مرده که   پکه نی.
«ئه رێ به چی گه یشتیه  ئره ؟»

خوندکاریکی بزۆز به  سه رکرده ی گشتی ھزه  چه کداره کانی راگه یاند که  چاوه ڕی 
ئه وه ی ده کرد یاداین بوا، ئه وسا  یه کک له  شونی ئشگری پۆستدا پیگوتبوو که  

بنگۆریۆن بگه یه نته  فۆکه خانه . به ی له  کاتی خۆیدا گه یشتبووه   ئه وێ.
ئیدی کاتی ئه وه  ھاتبوو به رنامه ی رۆژکی نوێ ده ستپبکا، بۆیه  به  شوفره که ی 
گوت بیگه یه نته وه  که نار. یه که مین کاروانی  کۆچبه ران که  نزیکه ی دوو ھه زار ساه 
چاوه ڕێ ده که ن بگه ڕنه وه  ده وه تی ئازاد وسه ربه خۆی جوله کان، ئه وان به  که شتی 
سه ره ک  وه ک  دیرۆکییانه دا  ساتکی  له   ده بوایه   ئه و  وت.  گه یه نرانه   گواستنه وه  
له بن  ھشتا  ھه رچه نده   بھنی،  به خریان  نوێ  )یه کی  نه ته وه   ده وه ته  (  وه زیرانی 

پاتۆکه ی بجامه ی له پدابوو .
به رکوی  و  ده کرد  چاوه ڕیی  پاوال  ماڵ،  گه ڕایه وه   بنگۆریۆن   کات دواییشدا  له  

به یانی بۆ ئاماده کردبوو. پاوالش ھه وای بۆ بنگۆریۆن پبوو. 
یوسف باراتز Joseph Baratzی براده ری درینی به  په له  داوای لکردبوو که  

به رگری له  میترالیۆزه که ی کیبۆتی دگانیا بکه ن. 
گیرابوو  به سه ردا  ده ستی  ئینگلیزه کانه وه   له الیه ن  بارته قه مه نییه ی  که شتییه   ئه و 

به ردرا و به ره و ته لئه بیب به ڕوه یه .
له  بیری  بوو،  بۆمبه کان  له   گوی  کاتک  لدایه وه .  گوال  بۆ  زه نگکی  بنگۆریۆن 
بیی  تۆ  نه ھاتووه ؟  منداه که ی  و  خۆی  به سه ر  خۆھیچ  ئــه رێ  ــرده وه .  ک  کچه که ی 

حه شارگه یه کی باشیان ھه ب؟
«سوم بگه یه نه  ھه مویان.»

یاداین که  له  به قوی په شۆکابوو ھاته  ژوره وه .
«له شکری میسر له  سنور په ڕیوه ته وه  و ده ستی به  بۆمبابارانکردنی نشینگه کانمان 

کردووه .»



١٤٦

بنگۆریۆن پیگوت: «ئمه  ئه وه مان چاوه ڕوان ده کرد.»
«قۆشه نی عه ڕه به کان به ره و رومان ده کشن، ھه روه ھا سوپای سوریاش.»

«من له گه ڵ تۆدا دمه  باره گای سه ره کیمان.»
یاداین سه ری له قاند.

.رده که  چووه  ژور تا یه کبه رگی بپۆشپیره م
یاداین چاوه ڕی ده کرد.

پاوالش ده ستی به  قاپشوشتن کرده وه .
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ھه ر له و ساته ی که  یه که مین بۆمبی فۆکه کانی میسری به سه ر فۆکه خانه ی دۆڤی 
ھاگانا  به ردرایه وه ، تا راگه یاندنی ئاگربه  ستی نوانیان دوای تپه ڕنی بیست و حه فت 
رۆژ، بنگۆریۆنی سه ره ک وه زیران، ته نھا سه رقای جه نگ بوو. پاوالی ھاوسه ری به  
که می ده دی. ھه ندێ جاران به  مه به ستی کورته  پشویه ک ده ھاته وه  ماڵ، گه ر ھاتباو 
ته واو شه که ت ببایه  ئه وا له  باره گای سه ره کی ده مایه وه  و  دوو سعات ھه ر له وێ له  

سه رج  و بالنگی سه ربازیانه  پای ده  دایه وه .
ده رباره ی  تاکو  الی،  ھاته   شارف  زیڤ  سه ربه خۆیی،  جاڕدانی  دوای  که مک 

پرسه  پویسته کانی رکخراوه کانی داموده زگای حکومه تی نوی قسه ی له گه دا بکا.
«بنگۆریۆن به  بزارییه وه  پیگوت: «تۆ ناب له و کاته دا بزارم بکه ی، ئه و جۆره  

باسانه م له گه دا بکه یته وه .»
«به م ھه به ت ئمه  داموده زگای ده وه تمان پویسته -»

بنگۆریۆن به  کو رتی لیبیه  وه : «ئه و جۆره  کاروبارانه  به الی منه وه  گرنگ نین.»
شارف  چیدی له سه ری نه ڕۆیشت.
«که واته  تۆ سه ره ک وه زیران نی!»

بنگۆریۆن له و قسه یه ی توڕه نه بوو، وه مه که ی وابوو:
سه رکرده ی  ته نھا  من  نیم.  وه زیــران  ســه ره ک  ئستا  من  ده کــه ی.  راست    به»
گشتیی ھزه  چه کداره کانم. ھیچ شتک له  بردنه وه ی شه ڕه که  بایه خدارتر نیه . دواتر 

وه ره  به و پرسانه ی دیکه ت ھه راسانم بکه .»
په نجا سای دورودرژ بوو یه ک بیرۆکه ی سه رمه شق له  که لله ی دابوو، ده بوایه  
جوله کان  ده وه تی  دامه زراندنی  کۆمه کردنی  ئه ویش   :دابن پناودا  له   شتکی  ھه مو 
بوو. ھه نوکه  ئامانجه که  ھاتۆته  دی، به م بیرۆکه  سه رمه شقکی دیکه  ھاتۆته  جی: 
ده یویست  دایــه ،  خۆی  شونی  له   ناوه که ی  به ھای  که    نبیسه لم ده یه ویست  ئه و 
ئه و داوده  نویه  ب که  گۆلیات (زه به لالح)ی عه ڕه به کان بشکن. به ڕاستیش ئه وان 
لوبنان،  میسر،  له شکره کانی  ئایاردا  (شه ممه )ی  شابات  رۆژی  له   بوون.  گۆلیاتک 
گه نجه کانی  بوبوونه ته وه .  سنور  دیوی  له و  عاق  و  ئوردن  رۆژھه تی  سوریا، 
ھاگانا له  ھه ندێ شوندا به رپه ر چیان داونه ته وه . به م ھه ڕه شه  قه به که ی گۆلیاته که  

شتک نه بوو شکستی پب، به تایبه تیش که  جپیان له سه ر خاکی جوله کان دانابوو .

به شی
(١٤)
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کارکی  بۆ  کاتکیشی  بــوو،  جه نگ  سه رقای  بــه تــه واوی  ھه رچه نده  بنگۆریۆن 
به خشنده ییانه  ھه ر ھشته وه . چل  و ھه شت سعات دوای راگه یاندنی ده وه ته که، بانگی 
ئه نجومه نه  کاتیه که ی کرد و کۆبوونه وه یه کی له گه دا کردن. له  کۆبوونه وه که دا په سنی 

ئه و پیاوه ی ھه دا که  خه ریک بوو له و سه رقاییه یاندا له  بیر ده چۆوه .
ئه وه ش ھه ر بیرۆکه یه کی بنگۆریۆن بوو که  د. حایم وایزمه ن به  زۆرینه ی ده نگ  
وه ک سه رۆکی ده  وه ت، که  حکومه تکی کاتی ھه بوو، ھه بژرن. به م ئه و ده یزانی که  
پاگه یاندنی ھه بژاردنه که  بۆ وایزمه نی نه خۆش و له  جدا که وتوو له سه ر زاری د. 
فلیکس رۆزه نبلوت  D.Felix Rosenbluethی وه زیری داد، که  ھه ر له  سه ره تای 

جه نگی جیھانیی یه که مه وه  دۆستایه تییه کی گه رمیان ھه بوو ، باشتره .
ئیدی ئه و پشنیازه که ی کرد، که  بنگۆریۆنیش پشتیگرت، به م ئه وه شی نه شارده وه  
زیاتریشی  ئــه و  ھه یه .  یه کدا  له گه ڵ  بیروڕایان  جــیــاوازی  ـــژه   دورودر سانی  که  

خسته سه ر:
«من گومانم ھه یه  ئاخۆ د. وایزمه ن پویستی به پایه ی سه رۆکایه تی ھه ب، به م 

«.ویسته  ئه و سه رۆک بکی پائیل کارنیام که  بۆ وره ی ئیسمن له وه  د
ھه ر که  بروسکه که   بۆ د. حایم وایزمه ن نردرا، بنگۆریۆن گه ڕایه وه  سه ر کاروباری 

سه ربازیانه ی.
ئواره یه کیان ته ته رک به  خۆی و زه رفکه وه  که  پی دۆکیۆمنتی ده ستکه وتوو بوو 
له  باره گای سه ره کی په یدابوو. وه رگک نوسراوه کانی کردنه  عیبری. به گه یه کیان 
و  ته لئه بیب  بکه وتبا،  ئایاردا  ٢٠ی  له   حه یفا  ده بوایه   بــوو.  کاتبه ندی  نه خشه یه کی 
ئۆرشه لیمیش پنج رۆژ دواتر. له  ٢٥ی ئایاردا شا عه بدو ده یه ویست شاره  پیرۆزه که  
بگرێ تا له وێ تاجی شاھانه ی له سه ر بن و خۆی به  پاشای ھه مو ئه و ناوچانه  که  

  .له الیه ن سوپاکانی عه ڕه بییه وه  داگیرکراوه ، رابگه یه ن
که  بنگۆریۆن گوی له و شتانه  بوو به  بزاریه وه  مستی ده ستی خاو ده کرده وه . 

دابوو.  بنگۆریۆن  بیارده ره کانی  ساته   له   بوو  ئۆرشه لیم  ــه وه دا  ل گرفته که ش 
نوده وه تیی.  شارکی  ببته    ده ب شاره که   که   رایانگه یاندبوو  یه کگرتوه کان  نه ته وه  
که   به م  پشتگوخست.  یه کگرتووه کانی  نه ته وه   رکخراوی  راگه یه نراوه که ی  ئه و 
عه ڕه به کان په الماریان داو له  ھه وی ئه وه دا بوون ئۆرشه لیم بگرن، که سک نه بوو که  
به ریان پبگرێ. ھه نوکه  ئه و خۆی به  ھیچ رکه وتنک نه ده به سته وه  که  له الیه ن ئه وانی 
نه ته وه   و  ئینگلیز  عه ڕه ب،  دژایه تی  سه رباری  بیاریدا  ئیدی  ده کرا.  پشل  دیکه وه  

یه کگرتووه کان به رگری له  ئۆرشه لیم بکا و به  ده وه تی ئیسائیلی بلکنی. 
سه ربازانی  و  دراو  ئابوقه   ھه ر  ھشتا  ئۆرشه لیم  کاتی  ماوه یه کی  بۆ  ھه نوکه  
ئه وێ  گه یشتنه   رچکه یه کی   ده ب دابــاوه .  ئیسائیل  له   داوه  و  ده وره یــان  دوژمن 
بدۆزرته وه . بۆیه  به رده وام جه ختی له سه ر ئه وه  ده کرده وه  که  ده ب له  التورنه وه  
رگای  له ووه   چونکه   بکرێ،  عه ڕه به وه    سه ربازه کانی  قۆشه نه   دژی  نه به ردییه ک 

ته لئه بیب ئۆرشه لیم کۆنتۆل ده کرێ.
بۆ رازیکردنی بنگۆریۆن به تالیۆن(برگید Brigade که یه که کی سه ربازییه  له  ٣٠٠٠ 
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سه رباز پکھاتووه ) ی ٧ی زرپۆش پکھات و ره وانه ی به ره ی شه ڕ کرا. له  ڕاستیدا 
پکنه ده ھنا.  ته واویشیان  به تالیۆنکی  ھه روه ھا  نه بوو،  تانککیان  ھیچ  سه ربازه کان 
ھه ندکیان ته نھا چه ند رۆژک بوو، چوبوونه  راژه ی سه ربازییه وه ، ھه ندکیشیان له  
کۆچبه ره کان بوون، ھه ر یه کدوو رۆژ بوو، گه یشتبوونه  وت. ئه وان به  ھه شت زمانان 
ده دوان. زۆریان ھه ر له  عیبریش نه ده گه یشتن. سی رۆژ دوای ئه وه ی به تالیۆنه که یان 
لپکھنان و ره وانه ی به ره ی شه ڕی التورن کران. ئه وسا ده رکه ت که  ئه وان ھشتا 
سعات  ھه شت  و  بیست  به ناچاری  بۆیه   نیه ،   پ شه ڕیشیان  گۆره پانی  ئاوی  بوته  

دواخران.
له گه ڵ  ئــه و  شاشبوو.  تاکتیكکی  کــرا  ــه وه ی  ئ بــوو،  ســوور  ئــه وه   له سه ر  یادین 
مشتومه   له  درژه ی  بوو،  مشتومی  سعاتان  دوو  له به یانیه که ی  سه ر  بنگۆریۆندا 

گه رمه که یاندا بنگۆریۆن مستی به مزدا داو یه کدوو په رداخ به ربوونه وه .
له  دواییدا بنگۆریۆن یادینی ناچارکرد  فه رمانده ی به تالیۆنه که ی بۆ   بانگ بکا.

بنگۆریۆن به فه رمانده  گه نجه که ی گوت: «به ختی ئۆرشه لیم له  بنده ستی تۆدایه . ئایا 
بوات وایه  که  التورن ده گریته وه ؟»

وه مه که ی  فه رمانده  الوه که  ئه وبوو: «ئمه  ملکه چی ھه مو فه رمانکین که  پمان 
ده درێ.»

که   ئه وه  ھه بو  به ندوباوی  لده کرده وه .  بیری  بایه خکه وه    ھه موو  به   بنگۆریۆن 
موزیکه که   گه رھاتو   .ده چــ دامه   گه مه ی  له   بارودۆخه که   رابگه یه نرێ.  ئاگربه ست 
راوه ستا- کاتک که  رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان فه رمانی شه ڕڕاگرتنیدا- ئه وا 
سنوره  یه کالکه ره وه که ی ئیسائیل ده که وته  پشتی ئه و ھنه ی که  شه ڕیان لکراوه . 
 ره نبگ ،نه ب ئۆرشه لیمیان له به رده ستدا  رگه ی  ھیچ  جوله که کان  ھاتو  گه ر  ئه وسا 

 .ھه مو شاره  پیرۆزه که  بۆ ھه تا ھه تایه  له ده ستبچ
له به ر ئه وه  به تالیۆنی ٧ی زریپۆش به  پاس گه یه نرانه  به ره ی شه ڕ و فه رمانیانپدرا 
سعات  چوار  سه ربازه کان  ھه نوکه   ببه ن.  ھش  التورندا  کیلۆمه تره ی  ھه شت  له و 

له پشت نه خشه  دیارکراوه که ی به گه نامه کاندان. 
خۆگرت.  له  ئه ستۆی  ژه نه راه کانی  ستافی  توڕه بوونی  بیاره ی  به و  بنگۆریۆن 

یادین گه ڕایه وه  به ره ی شه ڕو  ئه و بروسکه یه ی  لدا:
 «.نشه که  بیست و چوار سعات بوه خرده که م ھمن داوات ل»

وه مه که  زۆر کورت بوو:
«نه خر.»

له  دوژمــن،  سه ر  برده   ھشی  شــه ودا  ھه مان  له   زرپۆشیی٧  به تالیۆنی  ئیدی 
 شه ڕه که دا به تالیۆنه که  حه وتسه د که سی له  ده ستدا و ناچاریشکران بکشنه وه .

ئه مجاره ش  بکرته وه .  ھش  دوبــاره   دا،  فه رمانی  بنگۆریۆن  داھاتو  شــه وی 
شکستیان خوارد.

ئه وه  وه نه ب سه رڕه قی بنگۆریۆن ب. فه رمانه کان له  پزانینی میژویانه وه   ھات. 
بناوانه که ی بۆ خۆشویستنی بایبل ده گه ڕایه وه . بۆ ئه وه ش ده گه ڕایه وه  که  به رده وام 
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له  دۆڤ یوسفی فه رمانده ی سه ربازیی شاره  پیرۆزه که  ھه وای بۆده ھات که :
«له  ئۆرشه لیمدا ھه ڕه شه ی برستی ھه یه ..»

سه ر  فه رمانده ی  باشترین  ئاللۆنی  ئیگال  له   کۆمه کی  داوای  یاداین  له  دواییدا 
گۆڕه پانی سوپاکه ی کرد. سھه مین ھشیش ھه ر سه رنه که وت.

 التورن ھه ر نه گیرا و ھه ر له به رده ستی عه ڕه به کاندا مایه وه ، به م له  سۆنگه ی 
چونکه   دایه ،  ئیسائیل  له  بنده ستی  ئۆرشه لیم  ھه نوکه   بوو،  بنگۆریۆن  ھه ستیارتی 
قۆشه نه  له شکرییه کانی عه ڕه ب ناچارکران  سه ربازه کانیان له  گه مارۆی ئۆرشه لیمدا 
بکشنه وه  و به ره ی التورنی پی به ھزبکه ن، ئیدی له و کاته سدا سه دان ژن و پیاوی 
جوله که  ھکی ته ریبیان له گه ڵ رگای التورن ئۆرشه لیم لدا، که  به  چه ندان سه ده  
بوو ته نھا بۆ بزن و که ر و وسات ده شیا. ئه وان توله  ڕیه که یان به رینکرد و ھه ردوو 
سه ریشیان به  ڕگای سه ره کی به سته وه . ئه وان به  شه وی تاریک کاریانده کر، چونکه  
به  ڕۆژ له  ژر سره ی ته قه ی عه ڕه به کاندا بوون. ئا به م شوه یه  به  ده ستی روته وه  
رگایه کی ده  کیلۆمه تریان به ناو گرده کاندا کشا. ناویان له  ریگه که یان نا رگای بیرما 
Birma، ئیدی ھه ر زو ئۆتۆمبلی بار، مگه له  ئاژه ل، باری وشتر و پیاده ی خه ک له  

ته لئه بیبه وه  به  گونیه ی ئارد به  كۆه وه ، به و رگایه دا بۆ ئۆرشه لیم ده ڕۆیشتن.
له  نوچاوانی نواڕینه  سه ربازییانه که ی بنگۆریۆن و بیاره  لباوانه که یدا رچکه که  
دروستکراو به  گوره ی رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کانیش به ھۆیه وه  ئیسائیل به  

ئۆرشه لیم به سترایه وه  . 
له و بیست و حه وت رۆژه  ده ستپکانه دا ترسی بنگۆریۆن له  ئینگلیز زیاتر ده بوو:

«ئمه  ده ب په یوه ندیمان له گه ڵ جیھانی ده ره وه دا گربده ینه وه . چونکه  ده سه تی 
ماندات خراپی به سه ردا ھناین، چونکه  یه که ی گه یاندنی نوده وه تی رایگه یاندبوو که 

 له  دوای ١٥ی ئایاردا فه له ستین له  به یندا بوونی نه ماوه .»
ئه وه ی له  سارافاند Sarafandیش قه وما، ھشتا تاتربوو. ئینگلیزه کان له  جه نگی 
جیھانیی دوھه مدا به  شانزه  کیلۆمه تر له  خواروی ته لئه بیبدا گه وره ترین دامه زراوی 
سه ربازییان دروستکردبوو. پش ئه وه ی باسوخواسی کۆتایھاتنی ده سه تی ماندات 
 .ئاژانسی جوله کان داوای له  ئینگلیزه کان کردبوو که   خاک و دامه زراوه کانی بدات ،ب
له  دواییدا له سه ر به  پاره ی کینه که  رککه وتبوون که  شه ش پنتی ھه بوون. له دوا 
 یکدا بساتدا وه زیری کاروباری کۆلۆنه کان له  له نده ندا کرده ی گواستنه وه که ی له پ

ھیچ رونکردنه وه یه ک ھه وه شانده وه . دواتر سارافاند به  خۆڕایی درایه  عه ڕه به کان. 
له  ئواره یه کی ئایاردا بنگۆریۆن بروسکه یه کی دخۆشکه رانه ی بۆ ھاته  باره گای 

سه ره کی، تیایدا نوسرابوو:
سارافاند گیرا

«ئه رێ چه ند گیانی جوله که ی له پناودا بووه  قوربانی؟»
که س به  ده قاوده قی نه یزانی.

داوای  بروسکه یه کیدا  له   بنگۆریۆن  سه ربه خۆیی،  جــاڕدانــی  دوای  ھه فته یه ک 
یارمه تی له  مارکۆس سیف Marcus Sieff، گه نجکی ئینگلیز که  له  جه نگی جیھانیی 
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دوھه مدا له  ھه مه تی رۆژھه تی ناوه ڕاستدا خه تکرابوو، کرد. داوایلکرد که  س تا 
چوار مانگ مۆه تی کاروباره کانی خۆی له  له نده ن بخوازێ و بۆ کاروباری کارگی 

کۆمه کیان بکا.
نوسینگه یه کیان له  ته نیشت ژوری بنگۆریۆن له  باره گای سه ره کیدا دایه  سییف، 
ئیدی رۆژانه  له مه ڕ کشه ی سه ربازیانه  راوژیان له گه ڵ یه کدیدا ده کرد. له  میانه ی  
پیاوه   گریمانه کانی  بۆ   خۆی  سه رسامی  بنگۆریۆن  جــاران   چه ند  گفتوگۆکانیاندا 

ئینگلیزه که  دوپات ده کرده وه . 
زۆر جاران بنگۆریۆن ده چووه  الی سییف تا سه باره ت به  شوازه کانی ئینگلیز بۆ 
سیستمی باجداندا زانیاری لوه ربگرێ؛ یاخود ئایا سییف له  باره ی سیستمی ئابوریی 

به ریتانیای گه وره وه  ده زان. ھه ندک جارانیش پرسیاری زه قوزۆپی وایلده کرد:
«ئه ری چۆن ده ب  حکومه تی تۆری ئاوا توانیویه تی خۆی له گه ڵ یه کتی سه ندیکا 

پیشه  ییه کانی به ریتانیا بگو نجن و به  باشی له گه یاندا ھه بکا؟
و  شۆره وی  یه کتی  ئامریکا،  یه کگرتووه کانی  وته   له الیه ن  ئیسرائیل  ھه رچه نده  
چه ندان ده وه تی بچوکی دیکه دا ددانیپدانرا، به م له نده ن ھه مو په یامه  دیپلۆماته کانی 
ره وانــه  ده کرد.  ته لئه بیبدا»  له   جوله که کان  ده سه تی  ناونیشانی «بۆ  به   بــه رده وام 
ئینگلیزه کان ھه ر وه ک عه ڕه به کان ته نانه ت ناوی وته  نوکه شیان به کارنه ھنا. ئه و 
جۆره  نامانه ش له  ده زگای پۆست و گه یاندنی ئیسائیلدا  پولکیان لده درا که  له سه ری 

نوسرابوو «ناونیشانه که  نه ناسراوه »و ره وانه ی  شونی لھاتنی ده کرانه وه .
له گه ڵ ئه وه شدا رۆژکیان بنگۆریۆن به  سییفی گوت:

«من له و بوایه دام که  به ریتانیا شارستانیترین نه ته وه ی سه ر دنیایه .»
یه که مین راپۆرتی سه ربازییانه ی سییف له  پانزه  الپه ڕه ی چاپکراوی ب نودر 
پکھاتبوو. بنگۆریۆن شه وکیان راپۆرته که ی له  بنھه نگدا دانا و به ره و ماڵ گه ڕایه وه . 
به یانیه که ی زو به خۆی و راپۆرته که  ھاته وه  باره گا. پده چوو به  شه و له سه ر جگه دا 

چه ند سعاتک خه ریکی خوندنه وه ی بووه ، چونکه  ئه و ھه مو ورده کانی ده زانین.
لیپرسی: «مارکۆس تۆ زۆر ره خنه گری.
وه می دایه وه ؛ «به ، من ئه وه  ده زانم.»

«تۆ ره خنه شت له  ھه ندێ له  پیاوه کانی  ده سته ی ژه نه راه کانی خۆشم گرتووه .»
«ئه وه ش ده زانم.»

«ھه روه ھا له  سه رکرده ی گشتی ھزه  چه کداره کانیش.»
« به»

«بگومان ئه وه ش ده زانی که  من سه رکرده ی ھزه کانم؟»
«به  دنیاییه وه.»

پیاوه  پرچ سپییه که  له سه ر کورسیه که ی پاکه وت و ده نگه که شی خه مباریانه  بوو:
ئه وه ش  بووم.  ئاشتی  پیاوی  من  سام،  دوو  و  شه ست  نزیکه ی  من  «مارکوس، 

ته مه نکه .. ئایا ناکرێ یه کدوو ھه ه  له  مانگی یه که می جه نگه که دا بکه م؟»
له   که شتیه ک  چه ند  باشه   وا  گوت،  ھزه کانی  سه رکرده ی  به   سییف  ڕؤژکیان 
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به نده ری ته لئه بیبدا له نگه ر بگرێ و باری خۆی دابگرێ، تا پشینه یه کی نوده وه تییانه  
دروستبکا.

بنگۆریۆن به  ناڕه زاییه وه  گوتی: «به م چۆن من ده توانم فه رمان به و که شتیانه  
بده م که  ئستا گه یشتونه ته  حه یفا  بنه  ته لئه بیب و باری خۆیان دابگرن؟

سییفی الو ب دودی و له سه ر خۆوه  گوتی:
«گه ر ھاتباو وینستۆن چه رچ با کارکی وای ده کرد.»

بنگۆریۆن چاوه کانی لکدان وه ک ئه وه ی زلله یه کی سره ویندرابته  بناگوی؛ ده ستی 
دایه  ته له فون، زه نگی بۆ داود الندمان Daved Landmanی به رپرسی به نده ره کان 

له  حه یفا لدا و پیگوت:
«گوبگره ، چوار له و که شتیانه ی که  ھه نوکه  له  حه یفان باره کانیان داده گرن، بۆ 

به یانی سه ر له زو ده ب له  ته لئه بیب باره که یان به  ته واوی دابگرن.»
کاتک پیاوه که  له و دیوی ته له فونه وه  ویستی رونکردنه وه یه ک بدا، به وه ی ب که  
کارکی ئه سته مه  و ناتوانرێ که شتیه کان بگه یه نرنه  ئه وێ؛ بنگۆریۆن ته له فونه که ی 

داخستبوو.
چوار که شتیه که  بۆ به یانی گه یشتنه  ته لئه بیب.

سییف وای به باشزانی چه ند جارک بۆ ماوه یه کی کورت بگه ڕته وه  له نده ن. له  
کاتی  خواحافیزیکردندا بنگۆریۆن پیگوت:

«مارکوس پش ئه وه ی بۆی ناونیشانی چه ندکتبکت ده دم که  تازه  چاپ بوونه ، 
به کو بیانکی و له گه ڵ ده ستی خۆت بۆم بنیته وه .»

کات که  سییف لیده پرسی؛ ئاخر تۆ له  نوه ڕاستی جه نگدای و ئیسائیلیش له  دنیا 
دابواه ، چۆن ناونیشانی کتبه  تازه  چاپکراوه کانت زانی؟ بنگۆریۆن فریشته ئاسا به  

خه نده وه  ئاوڕکی لده دایه وه  و ھیچی نه گوت.
دوای ئه وه ی بیست و حه فت رۆژ شه ڕکردن، بۆ یه که مین جار فه رمانی ئاگربه ست 
ھات. ئه وه ش ئیشی رزدار فۆلک برنادۆته  Folke Bernadotte بوو. ھه فته یه ک 
پشتر ناوبراو له گه ڵ بنگۆریۆن بۆیه که مین جار یه کدیان له باره گای سه ره کی ھزه  
چه کداره کانی حکومه تی ئیسائیلدا دی. شارت         ( که  ھه نوکه  ناوه  جوله که یه که ی 
له  جیاتی ناوی ره سه نی خۆی شرتۆک به  فه رمیکردووه ) له  کاتی گفتوگۆکاندا له گه ڵ 
د. رالد بونچ D.Ralf Bunch که  ره شپستکی ئامریکایی بوو یاریده ده ری برنادۆته  

بوو، ئاماده بوون.  
پیاوه  سپییه  دریژه که  ئه ندامکی خانه واده ی شاھانه ی سوئد بوو، که سکی زۆر 
پشکه وتوو شارستان بوو، به الی ئه و بزۆزتی پیاوه  جوه  بچکۆه  تکسماوه  سه ر 

گه وره که  جی سه رنج نه بوو و ھیچی نه که وته  به ردڵ.

بنگۆریۆن به  نیگای بمتمانه یی ده یوانیه  میوانه که .
برنادۆته  به ئینگلیزیه کی ئه کسنت ئه سکه نده ناڤیانه  به   بنگۆریۆنی راگه یاند: «من 
ته نھا بۆ پشنیازی شه ڕراوه ستاندن ھاتووم. سه باره ت به  پاشه ڕۆژی فه له ستین من 

ھیچ نام.»
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تۆنی ده نگی قسه کانی، بنگۆریۆنی په ستکرد.
ناخۆشی  و  ــاڵ  ت سه رنجکی  ئیسائیل  رابــــه ری  کـــه وا  پیوابوو  بــــرنــادۆتــه  

دروستکردووه .
 «دووجار حكومه ته كه م ئاماده یی بمه رجی خۆی بۆ شه ڕوه ستاندن ده ربیوه »ئه مه  
قسه ی بنگۆریۆن بوو، زیاتر له سه ری رۆیشت و گوتی: «عه ڕه به کان ره تیانکرده وه . 

له گه ڵ ئه وه شدا ئه نجومه نی ئاسایش ھیچ سزایه کی به سه ر عه ڕه به کاندا نه سه پاند.»
ھه مو ورده کارییه کانی کشه که  تاوتوکران. پاشان بنگۆریۆن گوتی:

«گه ر ھاتو ئاگربه ست راگه یه ندرا، پویسته  ئه و جوله کانه ی که  له  خانه واده که ی 
ئۆرشه لیمیان داباون، مۆه تبدرن تا بچنه وه  نویان.»

کاتک له سه ر ئه و پرسه  برنادۆته   ھه وستی نه بوو، الیی لنه کرده وه ، بنگۆریۆن 
زیاتر درژه یپدا و ئه وه نده ی لزیادکرد:

درژه    ماوه یه کی  الی.  بچمه   ده مــه وێ  ئۆرشه لیمه .  له   رنانا  خۆشم  «کچه که ی 
نه مدیوه.»

برنادۆته  وه می دایه وه : «پایه ی تۆ وه ک سه رکرده ی ھزه کان، ناکرێ ئه و جۆره  
سه ردانانه  بکا.»

وتووژی زۆرکرا، به م ھیچ ئه نجامک به ده ست نه ھات. له  دواییدا ناوبژیکاره که 
 ته ماشای کاتژمره که ی ده ستی کرد، واینیشاندا پویسته  ھه بست چونکه  کۆنسرتک 

 .له وێ ب له  ته لئه بیبدا ھه یه ، ده ب
کاتکیش له  کۆتاییدا ئاگربه ست بووه  راستیه ک؛ بۆ بنگۆریۆن ده رکه وت که  بیاری 

دژواری دیکه ی له به رده مدایه .
نۆ رۆژ دوای ئاگربه سته که  که شتییه ک به ناوی ئالتالنا Altalena  له  کاناره کانی 
ناوه که یان  پشکات  که س  زۆر  که   بوو  که شتییه ک  ئه وه ش  نزیکبووه وه .  ئیسرائیل 

ده زانی.
که شتیه که  له  سایه ی LSTیه وه  به  حه فتاو پنج ھه زار دۆالر له  بروکلین له الیه ن 
کۆڕبه ندی ئامریکایی بۆ فه له ستینکی ئازاد که  رکخراوکه  له الیه ن شانۆنوس بن 
ھخت Ben Hecht دامه زراوه ، کدراوه . سه دان ئامریکایی که  غه یره  جوله که شیان 
کردووه ،  باربوویان  پاره   به   بۆیه   بکه ن،  ئیسائیل  کۆمه کی  ویستویانه   تدابووون، 
ده مامکداری  و  خــوازراو  ناوکی  کۆڕبه ندییه که   ئاخۆ  نه شیانده زانی  ھه ر  زۆریــان 

ئامریکایی رکخراوی ئیرگۆنی مناحیم بگنه .
له  به نده ری بۆک Port-de-Bouc ی فه ڕانسه دا، ئالتالندا  پنجسه د تۆن چه ک، 
گولله  و ته قه مه نی دیکه ی بارکرد، که  کۆڕبه ندییه  ئامریکاییه که  چوار ملیۆن دۆالری 
پدا بوو. ئیدی که شتیه که  به ره و ئیسائیل به  ڕکه وت. له  ڕیگادا به  ڕادیۆ په یامکی بۆ 
چوو که  بگه ڕته وه ، چونکه  تازه  ئاگربه سته که  واژۆکراوه . دواتر په یامه که  کشراوه . 
سھه مین جار بانگه وازی بۆکرا که  به ره و کفار ڤیتکن، که  شونکه  ده که وته  سه رکه نار، 

چل کیلۆمه تر له  سه روی ته لئه بیبه وه ، ئاراسته که ی بگۆرێ.
زۆرینه  ده یانزانی که  ئاتالینا به ڕوه یه .
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به ڕز برنادۆته  و نرده که ی رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان به ته واوی له  پرسه که  
ئاگادار بوون. نونه ری نه ته وه  یه کگرتووه کان ھه ر له و کاته ی که شتییه که  گه یشتبووه  

به نده ری بۆکی فه ڕه نسیه وه، ده یزانی که  به چی بارکراوه  و که یش که وتۆته ڕێ.
جگری بنگۆریۆن، وه زیری به رگری ئیسائیل گالیلییش ھه مو شتکی له  باره وه  
ده زانی، چونکه  پشتر جارکیان له سه ر ئه و باسه  له گه ڵ مناحیم بگن، سه رکرده ی 

رکخراوی ئرگۆندا سه باره ت به  چاره نوسی چه که کان قسه ی کردبوون. 
ھه فته یه ک به رله وه ی ماندات کۆتایی پب، ئیرگون رکه وتتنامه یه کی واژۆکردبوو، 
ددان  و   ب ھاگانا  فه رمانه کانی  گوایه ی  که   ده ربیبوو  خۆی  ئاماده یی  تیایدا 
به سه رکرده کانیشی دابن. دوای جاڕنامه ی سه ربه خۆیش بنگۆریۆن فه رمانکی فه رمی 
ده رکردبوو که  ھه مو ھزکی جه نگاوه ریانه ی تایبه تیی  قه ده خه  کردبون، ته نھا یه ک 
سوپا، یه ک که شتیگه ل، یه ک ھزی ئاسمانی ددانی پدانرا، که  له  ژر رکفی حکومه تدا 
بوو. بیست رۆژ له  مه وبه ر ده بووایه  رکخراوی ئیرگون ھه مو چاالکییه  سه ربه خۆکانی 

خۆی به مه رامی به ده ستھنانی چه ک و ته قه مه نی بوه ستاندبا.
ئیدی گالیلی داوایکرد باری که شتییه که ی ئالتالینا به  حکومه ت بسپردرێ. به م بگین 
گوتی گوایه  الیه نگرانی ئیرگون پاره ی کینی چه که کانیان داوه ، خاوه ندارتی خودی 
چه که کانیان  ئه وان  ئیرگۆنن،  پیاوانی  که شتیوانه کانیش  ئیرگۆنه ،  ھی  که شتییه که ش 

بارکردووه ، بۆیه  ده ب ھه ر ئه وانیش دایببه زنن و له نوخۆیاندا دابه شی بکه ن.
٢٠٪ی  بــه وه ی   ندابنو حکومه ت  بۆ  سه ر  که مك  ئاماده بوو  بگین  دواییدا  له  
چه که کان بۆ ئیرگون بنرته  ئۆرشه لیم و به سه ر شه ش به تالیۆنه کانی ئرگون که  له  

راژه ی حکومه تدان دابه شبکرێ باقیه که شی بدرته  حکومه ت. 
له سه ر فه رمانی بنگۆریۆن خستنه ڕوه که ی بگین ره تکرایه وه .

  وتووژ و مشتومه کان درژه یان کشا، له و ماوه یه شدا  ئالتالنا له  کفار ڤیکتین 
Kfar Viktin نزیک ده بووه وه .

له و کاته ی زۆر له و ھه شتسه د په نابه ره ی ئامان و ئه و خۆبه خشانه  له  فه ره نساوه  
که شتییه که   بۆ  ئاگادارینامه   ئیدی  دابه زین،  که شتیه که   له   که وتبوون  ئرگون  ره گه ڵ 

ده ستیانپکرد.
بنگۆریۆن له  باره گای سه ره کی رایگه یاند:

«ئه و کشه یه  ھه ڕه شه یه کی کوشنده  له  ده وه ت ده کا، به  ناچاریش رگا بۆ شه ڕی 
براکوژی خۆشده کا.»

ھه ندێ له  ئه فسه رانی باره گا سه ره کییه که  که  ده یانزانی چه ندیان پویست به  چه که ، 
خستنه ڕوه که ی بگنیان ھه ده سه نگاند، به م بنگۆریۆن له و پرسه دا یه کالکه ره وه  بوو، 
ره تیکرده وه . «ھیچ ده وه تک رگا به وه  نادا ھاوتیی یان رکخراوی تایبه ت  ئه و 

باره  قه به  چه که یه  له  ده ره وه ڕا بھنن...»
که واته  ھه واڵ بۆ کفار ڤیتکین نردرا که  ده ب ئاتالینا  به  حکومه ت بسپردرێ.

له و ماوه یه دا نزیکه ی پنجیه کی باره که  دابه زندرابوو. له ھه مو به ره کانی شه ڕه وه  
پیاوانی ئیرگون رایانکربوو تا له  دابه زاندنی باره که دا کۆمه ک بکه ن. له شکری حکومه ت 
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ده سته وه ستان ته ماشای ده کرد، که س له و باره  نائاساییه  تنه ده گه یشت.
بیرنادۆته  نونه رکی نارده  که نار بۆ به دواداچون، ئاخۆ به  ڕاستی باری چه که کان 
بوو.  ئاگربه سته که   رکه وتننامه ی  پچه وانه ی  کرده که ش  بگومان  داده به زندرن، 

نونه ره که  رگای پنه درا بچته  سه ر که ناری زێ.
به  په له ی  کۆبوونه وه یه کی  داوای  بنگۆریۆن  حوزه یراندا  گه رمه ی  ئواره   له و 
کرد  وه زیره کان  له   داوای  رونکرده وه ؛  بارودۆخه که ی  کرد.  حکومه ته که ی  کابینه ی 

پشتی بیاره که ی بگرن تا شلگیرانه  به سه ر دۆخه که دا زاڵ ببن. 
ھه مو ھاوکاره کانی له گه ڵ ھه وسته که ی ھاوڕا نه بوون. به م لباوانه  دنیا بوو 
دوژمنه کانی  ھه رچه نده   بخوا،  و   ب بالکش  ئه و  ده سه تی  ساته دا  له و   ده ب که  
جوله که دا  ملیۆنان  به  چاوی  فرمسکی  رویدا   ئه وه ی  پکه یفخۆشبن.  ئیسائیلیشی 

ھنا.
گــه ر لــه  چــاوه ڕوانــی به د یھاتنی خــه ونــه کــه یــدا بــه  چــه نــدان ســه ده  وه ســتــابــ و 
خه باتی کردب، به م ھه نوکه  پویسته  ھه مو وزه ی بۆ پاراستنی ئه وه ی به دیھاتوه  

.نبه کارب
کفار  له   ئیرگون  سه ربازانی  فه رمانیدا  که   بوون  پاپشتی  کابینه که ی  زۆرینه ی 
ڤیکتیندا چه کبکه ن و به  ھزی سه ربازیشه وه  ده ست به سه ر که شتیه که ی ئالتالناشدا 

بگرن. له  ھه ردوو باردا گه ر پویستبکا توندوتیژی به کاربھنرێ.
بارداگرتنه که  وه ستنرا. ئالتالینا به  یاوه ری دوو به له می جه نگی ئیسائیلی روی 
سه رکه وتنی  خونشتن   به ب بنگۆریۆن  که   واپده چوو  باره که   کــرده وه .  له  ده ریا 

. نبه ده ستب
و  ده رھنا  ســه ری  ته لئه بیبه وه   له   ئالتالنا  پاشتر  رۆژی  به یانییه که ی  له   سه ر 
له نگه ریگرت. له و میوانخانه ی برنادۆته ی لبوو، له  په نجه ره که ی ژوره که ی که شتییه که  
پشتی  سه ر  چوونه   ئرگون  چه کدارانی  بچوک  به له مکی  به   دیارده کرا.  به  جوانی 
که شتییه که  و مه تره لۆزیان دامه زراند. ئیرگون رایگه یاند که  نه  بنگۆریۆن، نه  له شکری 
حکومه ت، نه  نه ته وه  یه کگرتووه کان و نه ھیچ که سی دیکه  ده رفه تیان پنادرێ جه وی 

که شتییه که  و باره که ی  بگرنه ده ست. 
داوای  کــرده وه .  حکومه ته که ی  کابینه ی  به   کۆبوونه وه ی  بنگۆریۆن  سه رله نوێ 
لکردن و رگه ی پدرا که  دوا ئاگادارینامه  بداته  ئالتالنا به وه ی خۆی به ده سته وه  بدا 

ئه گینا خۆی به رپرسیاره  له  گرتنه به ری ھه ر رکارکی سه ربازیانه . 
به یانی زو شه ڕی براکوژی ده ستیپکرد. سه ربازه کانی ئیرگون وھی حکومه ت له 

 به رامبه ر یه کدا ته قه یان دامه زراند. 
دواتر له  باره گای سه ره کیدا بانگی ئیگال ئاللۆن فه رمانده ی پالماخ کرا. فه رمانی 

پدرا تۆپک بن و جبه خانه ی که شتییه که ی پبته قنته وه .
کاتک ئاللۆن رۆیشت، بنگۆریۆن  بیارکی بۆ ھه مو ھاوتیانی ته لئه بیب ده رکرد، 
ئه وانه ی مایان له سه ر زیه ، ماه کانیان به جبھن. مای خۆشی له  که ناری زێ وه  دوور 

نه بوو بۆیه  زه نگکیشی بۆ پاوالی ھاوسه ری لدا و بارودۆخه که ی بۆ رونکرده وه .
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«به  دراوسکان ب پویسته  له  ماه کانیان نه منن و خۆشت ده ربچۆ.»
که سایه تیی پاوال وابوو که  ھه ر نیوه ی یه که می فه رمانه که ی بنگۆریۆنی جبه جکرد. 
پاوال ماڵ به مای دراوسکانی گه ڕاو ئاگاداری کردنه وه . دواتر خۆشی چوه  ژوری 

ئاشپه ز و به  کاروباری ماه وه ی خه ریک بوو. 
ئه وه ش ھه ر له  پاوال ده وه شایه وه  که  به الی ته له فونه وه  نه چوو، نه خاسمه  دوای 

نیوه ڕۆ که  زه نگی ته له فونه که شیان لدرا. 
 له  خه می ئه وه دا ب ،ی ته له فون بمن له وه  ده ترسام که  بنگۆریۆن له سه ر ھ»

ئاخۆ من ھشتا له  ماڵ ماوم  یان نا.»
و  ته قاند  تۆپه که ی  ئیدی  دامــه زرانــد.  تۆپه که ی  ئاللۆن  زو  نیوه ڕۆیه کی  دوای 
مه شخه ی  و  ته قینه وه که   ته قیه وه .  و  ئاسمان  چــوه   که شتییه که ی  جبه خانه که ی 
پشتی  له سه ر  ژنه ی  و  پیاو  نۆھه د  ئه و  ده چوو.  ئاگرینه   گه مه   له   گتبه ربوونه که ی 
که شتییه که  بوون به  په له پوزێ به  ھیوای ئه وه ی به  مه له وانی بگه نه  که نار خۆیان 

فدایه  ناو زێ.
کاتک تاریکی داھات نزیکه ی سه د کوژراویان ژمارد. له نو کوژراوه کاندا ئابراھام 
پانزه   که   بوو  پیاوه   ئه و  ستاڤکسیش  بوو.  تدا   Abraham Stavsky ستاڤسکی 
حایم  زدا  لواری  ھه مان  له   چونکه   درابوو،  به سه ردا  دادگای  حوکمی  پشتر  ساڵ 
له   که شتییه که   ساته ی  له و  ھه ر  کوشتبوو.  Chaim Arlosorofی  ئارلۆسۆرۆف 
له  ناخه وه   ته لئه بیب  دانیشتوانی  ده ست.  گرتبووه   ئالتالینای  جه وی  کدرا  بروکلین 
حه په سا بوون. خه ک تازه  ھه ناسه ی ئۆخه یان ھه ده کیشا که  شه ڕ له گه ڵ عه ڕه به کان 
راوه ستا ھه ر ھیچ نه ب بۆ ماوه یه کی کاتیش ب. ئه رێ بۆچی ئه وه ی ئستا رویدا؟

سیناریۆی  ته لئه بیبدا  له  شه قامی  تبه رببوو،  گی  که نار  له   ئاتالینا  کاته ی  له و 
دوانی  ئرگوندا  نھنی  رادیۆی  له   دوانه ئاسا  بگین  مناحیم  ھه بوون،  سه ر لشواو 
و  جوین  ھه ر  که وت  ده نگی  تا  میکرۆفۆندا  له   درژ  سعاتی  دو  ده دا.  توڕه ییانه ی 

نه فره تی ده باراند. 
رادیۆوه   ــه ی  دوان ئه و  به  ھۆی  که   ده ناسین،  باش  خۆی  پیاوه کانی  بنگۆریۆن 
له خۆڕا ره گه ڵ ئرگون ناکه ون. ئه و بوای ھه بوو که  زۆرینه  پشتی ده گرن له  بیاری 
سیاسیدا بۆیه  فه رمانکی ده رکرد راوی ئه ندامانی ئیرگون بنن و بیانگرن. به  سه دانیان 

گیران. 
بۆ  پۆزشکی  ھیچ  ئه و  وه ستا.  کاتییه کدا  ئه نجومه نه   لــه بــه رده م  پاشتر  رۆژی 
کرده وه که ی نه ھنایه وه . دوو له  وه زیره کانی ده ستیان له  کارکشایه وه . ھیوایان وابوو 

به و کاره یان گوشار بخه نه  سه ر بنگۆریۆن.  به م ئه و چۆکی بۆ دانه دان. 
«له وانه یه  مرۆ من به  ترسنۆکی ئیسائیل دابن، به م من زۆر له  چه کی ده ستی 
که مینه  ده ترسم... چه ک بۆ کوشتن دروستکراوه ، ته نھا بۆ ئه وه ی خه کی پبکوژرێ، 
به ده ر له وه  ھیچ که ککی دیکه ی نیه . به  داخه وه  ھشتا مرۆڤایه تی پویستی به  چه کی 
کاولکاریه وه  ھه یه !... زیاتر له  جارک ده ستی ئیرگون به  خونی جوله که  سوربووه .. 
به  پنج ھه زار تفه نگ ته واوی کۆمه گه ی جوله که  به رامبه ریان ببه رگری ده منیته وه ، 
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مه گه ر بیانه وێ قانیان تبخه ن، ده نا پنج ھه زار تفه نگیان پویست نیه .»
دوایی دوانه که ی به  چه ند وشه یه ک ھنا که  بۆ ئیرگون ھه رگیز مایه ی لخۆشبوون 

نه بوون»
گتبه ردا  خۆبه ده سته وه نه ده ره که ی  که شتییه   تۆپه ی  ئه و  با  بده ن  رگه مان  «ده  

پیرۆزبکه ین!»
ئه نجومه نه که  متمانه ی به  ٢٤ ده نگی له گه ڵ به رامبه ر ٤ ده نگی دژ به  حکومه ته که ی 

بنگۆریۆن نوکرده وه . 
ئه و دوو وه زیره ی ده ستیان له کار کشابووه وه ، زۆری نه برد گه ڕانه وه  ناو کابینه ی 
حکومه ت. یه ککیان  ئۆرسۆدۆکسه  به  ساچوه  براده ره که ی بنگۆریۆن رابی فیشمان 
بوو. ئه و زۆر جاران ده ستی له کارکشانه وه ی راده گه یاند، بۆیه  له  دواییدا بنگۆریۆن 

ناوی «وه زیری ده ست له کارکشاوه ی» لنا.
له   زوه   له  که ناری  خۆیان  ھاوڕه گه زی  جوه کان  که   شانۆگه ریه ی  ئه و  گه مه ی 
تاکه  شاری جوله کان له  دنیادا، که مک دوای جاڕدانی ده وه تیان که  مرۆڤ نزیکه ی 
دووھه زار ساڵ بۆی چاوه ڕێ بوو، مایه ی سه رنجی خراپ بوو، به م به تپه ڕنی رۆژ 
جیھان تگه یشت که  بنگۆریۆن لباوانه  بوو، به ری شۆڕشکی گرت و به م کاره ی 

کۆتایی به  رکخراوکی تیرۆرستی ھنا که  سان بوو ده سه تدار بوون.
 ،دا سه قامگیر ده بکه  ئاشتی و ئارامی تتائیل ویزانی که  ئیسھه نوکه  جیھان پ
ملکه چی  و  ده گیرێ  رزی  ھاوتیه کانی  له الیه ن  و  ھه یه   به رپرسیاری  حکومه تکی 

بیاره کانتی. 
ئه وه ی ره خنه گره کان به  که تنکی گه وره ی بنگۆریۆنیان داده نا، ده رکه وت زیره کانه  
له  ئانوساتی خۆیدا کوده تای سه ر کارنامه  سیاسییه که ی خۆی دامرکانده وه ، تا ئه و 
کاته ی مرۆ ره نگدانه وه ی فه لسه فیانه  به سه ر ئامانج و ئامرازه کانی نه بین ھه ر ئاوا 
بیرده کاته وه . له  ھه فته ی سه ره تاکانی ته موزدا ره فتاری دوژمنکارانه  ده ستپکرانه وه ؛ 
پنج  ھه ر  ئه مجاره یان  ئیدی  کــه وت،  ره گــه ڵ  سعودیشی  عه ڕه بستانی  ئه مجاره یان 
به رامبه ر یه ک نه بوو به کو شه ش ده وه ت به رامبه ر یه ک. به م له و نوه دا ئیسائیل 
له وشه وه   ماکسیکۆ،  به ره و  ئامریکاوه   له   فۆکه کان  ده ستکه وتبوو.  ئاسمانی  ھزی 
رۆژھه تی  گه یشتنه   چیکۆسلۆڤاکیا  ئه وانه ی  له گه ڵ  فۆکه کان  زه ریالوش  به سه ر 
ناوه ڕاست. فۆکه کان له الیه ن فۆکه وانی گه نجه  ئامریکایی، که نه دی و ئوستالیه کان 

که  تیایدا ھه بوون جوله که ش نه بوون، لده خوڕان. 
و  عه ڕه بنشین  رامه لی  شاری  ھه روه ھا  گرت،  ــان  Lyddaی لیدا  فۆکه خانه ی 
و  قاھیره   ئیسرائیل  فۆکه کانی  ئه مجاره یان  به رده ست.  که وته   نه زاره تیان  پاشانیش 
تیروس  شاری  ئیسائیل  سه ربازییانه ی  که شتیگه لی  ده کرد.  بۆمباباران  دیمه شقیان 
«له  شکان  له شکریه   قۆشه نه   ئه و  تۆپه کانیان.  ئاگری  به   دایه   لوبنانیان  Tyrusی 
نه ھاتوه ی» عه ڕه بان  پاشه کشه یان پکرا.  رچکه ی به ره و ئۆرشه لیم به رینتر کرا. 
بوو؛  به رفراوان  الیه که وه   ھه مو  له   ئیسائیل  خاکی  روبــه ری  شه ر،  رۆژ  ده   دوای 
گوشاری  له بن  بنگۆریۆن  ئاگربه سته دا  له و  ھــات.  به سه ردا  دوھه می  ئاگربه ستی 
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بوون،  ناڕازی  سه ربازییه کانی  راوژکاره   ئه وه ی  له گه ڵ  سیاسیه کانی   راوژکاره  
ئاگربه سه که ی راگه یاند. 

له  حوزه یراندا سه رۆک ترومان یه که مین نونه ری دیپلۆماتیانه ی خۆی ره وانه ی 
پیشه داره کان  دیپلۆماته   ــاره ی  به  چ حــه زی  ھه رگیز  بنگۆریۆن  ــرد.   ک ئیسائیل 
ماکدۆمنالد  جمس  ده وه .  چوه   ئامریکایه که ی  نونه ره که   ھه رزو  به م  نه کردووه ، 
ئه و  نه کردبوو.  ئیشی  دیپلۆماتک  وه ک  ھه رگیز  پشتر    James G.McDonald
ئامریکایه کی سنگخرکی ناوه ڕاستی رۆژئاوای ئامریکابوو، له  خانه واده یه کی سکۆتی 
ئامانی بوو. به  خه نده وه  به  بنگۆریۆنی گوت که وا له  نه ریتی وه زاره تی کاروباری 

ده ره وه ی ئامریکا شاره زا نیه . 
کرانه وه ی  نــه ده شــارده وه .  وئیسائیل  جوله که   بۆ  خۆی  ھه وادارتی  ماکدۆنالد 
پرچیشی  بوو)  درژ  سانتیمه تر   ٨٥ ١مه ترو  (ماکدۆنالد  الوازه که   درژو  ئامریکاییه  
دخۆشکه رانه ی  سه رنجی  بنگۆریۆن  له به رچاوی  بوو،  سپی  خانه خوکه   ھی  وه ک 

ئافه ریده  کرد. 
ته واو به  پچه وانه ی رنمای پرۆتۆکۆلیانه  و به ر له  پشکه شکردنی نامه ی په سندکردن، 
بنگۆریۆن ماکدۆنالدی به جیا بانگھشتکرد. له و کاته ی ئه وان سه رگه رمی قسه کانیان 
بوون، ده نگی فیکه ی ئاگادارکردنه وه  ھات. پاوال به  په شۆکاوی ھاواریکرد «زه نگی 
ئاگادارکردنه وه ی ھرشی ئاسمانییه ! پویسته  ھه مومان  بچینه  ژوره که ی ته نیشتمان 

که  حه شارگه که مانه . ئمه  بانکی چیمه نتۆڕژی قایممان بۆ دروستکردووه .»
به  نابه دی بنگۆریۆن چوه  ژوره که .

«ئه وانه  فۆکه ی میسرییه کانن. سه ربازانی میسریی ھه ر په نجاو شه ش کیلۆمه تر 
لره وه  دورن. ھه ر له به ر ئه وه یه  جاری واھه یه  پش لدانی زه نگی ھۆشدارییه که ش 

فۆکه کان له بان سه رمانن.»
ئه و وتوویژی له گه ڵ ماکدۆنالد له  ژورکی دیکه دا بئه وه ی میوانه که ی له  په الماره  

ئاسمانیه که  ئاگادار بکاته وه ، درژه پدا. 
رؤژکی ھاوین که  قرچه ی گه رمابوو، نونه ری یه کتی شۆره وی پاڤل ییرشۆڤ 
Pavel Yershov نامه ی متمانه ی خۆی پشکه شکرد. ئه مجاره یان یه که مین جار بوو که  
بنگۆریۆن وه ک سه رۆکی ده وه تک پابه ندی روشونه  پرۆتۆکۆله کانی دیپلۆماسییانه  
دایه   ھۆشداریان  پسپۆڕه کان  دیپلۆماته که ،  نرده   به ڕکردنی  و  پشوازی  بۆ   .ب
سه ره ک وه زیران که یرشۆڤ جله  ئه ستوره  یه که نگیه  دیپلۆماسییانه که ی ده کاته به ر. 
یه کبه رگیی سه رکرده ی ھزه کانیش به رده وام له  کراسکی خاکیی و پانتۆکی کۆنی 
ئه و،  بۆیه   سه ر،  نه ده چووه   بۆ  بۆنه یه دا  له و  جلپۆشیه شی  ئه و  پکھاتبوو.  کورتیله  
شارت سه رۆکی پرۆتۆکۆله کان و ئه وانی دیکه ، ئه و ئواره یه  جلی بۆنه نامه که یان به 
 جوانی پۆشی که  بریتیبوون له  پاتۆیه ک، پانتۆکی ھدار و شتی وا، له  ھه مانکاتیشدا  

فه رمان به  ھزی سه ربازیانه ش درا به  جلی  جه نگاوه رانه  ده ربکه ون. 
که   روسه کان  بوو.  ھه راسانکارانه   و  له خۆکردن  زۆر  بۆنه که   بنگۆریۆن  به الی 
نه ھات.  بۆنه که   به   که یفیان  ھیچ  رانه ھاتبوون،  بیابان  گه رمی  ئاوھه وای  له   ھه رگیز 
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ئاره قه   و   کب ھه ناسه   به   به م  نه بوون.  پوه خۆشحاڵ  ئیسائیلییه کانیش  ته نانه ت 
له خۆستینه وه  بۆنه که  کۆتایی پھات. نرده ی یه کتی شۆره وی ھه ر دوای دوا ده نگی 

ده سته  سه ربازیه که  ھۆه که ی جھشت، ئه وانیش خواحافیزییان کرد. 
له  باره ی  تا  کردن  سه ردانکیان  ئامریکا  دیپلۆماته کانی  کارمه نده   دواتر  رۆژک 
بۆنه ی ھاوشوه وه     باس وخواس بکه ن و خۆیان ئاماده  بکه ن، بۆ ئه وه ی ماکدۆنالدیش 
نامه ی متمانه ی خۆی به  فه رمی و به  شوه یه کی پرۆتۆکۆلیانه ی دیپلۆماسیی پشکه ش 
بکا. بنگۆریۆن به وه  دخۆش بوو که  ماکدۆنالد رایگه یاند به و رۆژه  گه رمه  جلی ھاوین 

له به ر بکا پویست ناکا خۆیان به  «پرۆتۆکۆله  بواتا که »ببه ستنه وه .
به ھۆی ئه وه ی ماکدۆنالد ھیچ ئه زمونکی له  بواری دیپلۆماسییدا نه بوو، چارلس 
Chales F.Knox ی راوژکاری یه که م، که  ھه مو ژیانی له  دیپلۆماسیدا به سه ربردبوو، 
بۆ باوز روشونی رکاره  سروتیانه که ی رونکرده وه : ھه شت یا ئه و په ڕی ده  خوله ک 
 .بھماکدۆنالد خواحافیزی بکاو ئه وێ به ج دوای بۆنه  شکۆداره  فه رمییه که  ده ب

وای ئه وه ش له  بۆنه که دا ناب ھیج پرسکی گرنگ باسی لوه بکرێ. 
گدرا.  کک  و  میوه   شه ربه تی  بۆنه که ،  فه رمیی  الیه نی  به سه رچونی  دوای 
دیپلۆماتکاره  الوه کانی ھه ردوال  به  ته واوی به پی پرۆتۆکۆل چونه  دیوه که ی دیکه ی 
ھۆه که ، ھه مویان به یه که وه  رۆیشتن تا جوته که  واته  بنگۆریۆن و باوزی ئامریکا به 

 ته نھا بمننه وه . 
له وێ  ھۆه که ،  ئارامی  گۆشه یه کی  بردیه   و  گرت  ماکدۆنالدی  ده ستی  بنگۆریۆن 

له سه ر سه كۆیه كی دانیشتنی ب پشت دانیشتن.
ماکدۆنالد گوتی: «ھیوام وایه  جه نابتان پرۆتۆکۆه که  له بیر بکه ن، .» تا من یه ك 

دوو خوله ك قسه ت له گه دا بكه م».
بنگۆریۆن به و قسه یه  گه شایه وه . پیاوه  درژه که ی ناوه راستی رۆژئاوای ئامریکا 

له وه  زیاتر بنگۆریۆنی پدخۆشتر نه ده کرا.
و  شارت  که چی  دانیشتن،  گۆشه یه   له و  به یه که وه   ره بــه ق   خوله کی  چل  دواتــر 
پننن.  دوایی  قسه کانیان  به کو  خسته گه ڕ  دیپلۆماسیانه یان  ھه وکی  ھه مو  کنۆکس 
بنگۆریۆن له سه ر بمتمانه یی به  برنادۆته  به  ڕه وا ده زانی، کاتک له  سپتمبه ردا ناوبراو 
رۆژھه تی  له   ئاشتی  ده یویست  یه کگرتووه کان  نه ته وه   رکخراوی  نونه ری  وه ک 
ناوه راستدا بژینته وه . به گوره ی ئه و ده بووایه  ئیسائیل واز له ھه مو بیابانی نه قه ب، 
رامه ل و شاره  نوکه ی ئۆرشه لیمیش بھن؛ حه یفا ده بووه  به نده رکی ئازاد، لیدیاش 
فۆکه خانه یه کی ئازاد و ھه مو په نابه ره  عه ڕه به کانیش ده بوایه  بگه ڕابانه وه  ئیسائیل. 
 له  ١٧ی سپتمبه ردا بنگۆریۆن له  باره گای سه ره کی بوو، کاتک له  ئۆرشه لیمه وه  

زه نگکیان بۆلدا:
«برنادۆته  کوژرا.»

ناوبژیوانه که  له  رگا به ره و دۆڤ یوسف Dov Josephی  فه رمانده یی سه ربازیی 
شاره  نوکه  ده ڕۆیشت.

چوار چه کدار به  جبکه وه  رگه که یان گرتبوو. به  تفه نگی ده ستیان برنادۆته  و 
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ھاوکارکی فه ڕه نسی کارمه ندی نه ته وه  یه کگرتووه کان که  له  ته نیشتیه وه  دانیشتبوو، 
درانه  به ر گولله  و کوژران.

ھه ر چوار پیاوه  خاکی پۆشه که  توانیان ھه بن، به م ده سته ی ئه ستره  رایگه یاند 
که  به  شانازییه وه  ئه و نه به ردیه  سیاسیا نه ی ئه نجامداوه  و نامه یان بۆ کونسولخانه کانی 
 ھه رکه س کردبوو  ئــه وه یــان  ھــه ڕه شــه ی  تیایدا  ــارد،  ن ئۆرشه لیم  جوه که ی  به شه  
چاره نوسه ی  ئه و  ھه ر  بجوته وه ،  جوله کان  ناسیۆنالیزمی  به رژه وه ندییه کانی  دژی 

لچاوه ڕوانده کرێ.
بنگۆریۆن به ب راڕابوون ده ستی به سه ر باره که دا گرت. رنمایی دایه  ئه و فه رمانده  

سه ربازییانه ی له باره گای سه ره کی بانگی کردبوون که  :
ھه مو ئه ندامانی تاقمی ئه ستره  بگیرن.  -١

گه مارۆی ھه مو بنکه کانی تاقمی ئه ستره  بدرێ و چه کبکرن.  -٢
ھه رکه سکیان ده ستبکاته وه  ته قه ی لبکرێ.  -٣

٤-  باری ناکاو رابگه یه نرێ، سنوره کان بگیرن، ھه مو رگاکانی بۆ شار ده چن 
بگیرن.

واز له  رکخراوی ئیرگون بھنرێ، مه گه ر به  ھانای تاقمی ئه ستره وه  بچن،   -٥
ئه وسا به  ھه مان پوه ر له گه ڵ ئه وانیش بجونه وه .

ھه ر کاتک ھزی سه ربازی گونجاوتان له به رده ستدا بوو، ده ستبه کاربن.»  -٦
ئواره ی ھه مان رۆژ کابینه ی حکومه ت له سه ر پشنیازکی سه رۆکه که یان کۆک 
نیوه ڕۆی  ــزه ی  دوان سعات  تا  بگرته وه   ئاگادار  ئیرگون  رکخراوی  بــه وه ی  بوون 
سشه ممه  مۆه تی بدرتی که  خۆی به ده سته وه    بدا و وه ک یه که یه کی سه ربازی 
خۆی ھه بوه شنته وه . پاداشتکی بیستھه زار دۆالریش بۆ ئه وکه سانه  راگه یه نرا که  
بکوژانی برنادۆته  ده ستگیر بکه ن. سه رکرده ی تاقمی ئه ستره  ناتان فردمان یه للین 
Nathan Freidman Yellin له  به نده ری حه یفا له کاتی ھه تنی به  نیازی له  وت 
ئیرگونیش  رکخراوی  بنچاوان.  خرانه   تاقمه که   الیه نگری  ده یــان  گیرا.  ده رچــوون، 

گورایه ی مۆه تنامه که بوو، خۆی ھه وه شانده وه . 
بکوژه کان ھه رگیز نه دۆزرانه وه ، به م بنگۆریۆن ئه مجاره شیان به سه ر ته نگژه که دا 
وایتھالیش  ته نانه ت  داده نرا،  جیھانیی  سه رکرده یه کی  وه ک  له  جا ران   زیاتر  زابوو، 

رزیان گرت. ئه مجاره یان ته واوی گه له که ی له  پشت بوو.
له و ده مانه دا له  ته لئه بیب چیۆککی ھه به ستراو ده گدرایه وه  که  نمایشی گرفتکی 

دیکه ی ده کرد، گوایه  بنگۆریۆنی پوه  ئالوده بووه .
ئامریکا  له   بروسکه کانی   لشاوی  ده ســت  له   سکای  ھاوکارکی  رۆژکیان 

نردراوه کان ھه بوو که  ھی په یوه ندییه کانی به گیرھناوه ، له وه مدا گوتی:
سه باره ت  خۆیان  پشنیازه کانی  ده که م،  وت  ده ره وه ی  له   دۆسته کانم  له   «داوا 

به وه ی چۆن ئیسرائیل به ڕ وه به رین، به  نوسراو بۆمان بنرن.»
گه یشته   له  دواییدا  وایزمه ن   حایم  د.  برنادۆته ،  له ناوبردنی  دوای  ھه فته   دوو 
ھه ستی  بۆیکرابوو،  جنڤ  له   که   چاو  نه شته رگه رییه کی  دوای  ھه رچه نده   ئیسرائیل. 
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ده کرد باشتر بووه ، به م  زۆر به  ھواشی ریده کرد و بنگۆریۆن چووبووه  بنپای 
تا گه یاندیه  سه ر سه کۆ بۆئه وه ی بۆ یه که مین جار سه رۆکایه تی ئه نجومه نه  کاتیه که  

بکا.
بۆ سه ره ک وه زیران ره نگبوایه  ببایه  مایه ی ته نگژه یه کی نوێ، گه رھاتبا د. حایم 
وایزمه ن خواستی سه رۆککی ده سه ت زۆری به سه ر کاروباره  سیاسییه کاندا  به  

ونه ی سه رۆکی وته  یه کگرتووه کانی ئامریکا ھه بووایه . 
بنگۆریۆن پایه ی سه رۆکی زیاتر وه ک پایه کی شه ڕه فمه ندانه  ده دی که  له  الیه ن 
له وه  به م  کردبا،  وته که ی  نونه رایه تی   به  فه رمی  به ڕوه چووبا،  ده وه تمه دارک 

 زیاتر ده سه تی نه بووبایه . 
گه رھاتبا و وایزمه ن گه نجتر بووبایه  یان چاوی له  گۆڕه پانی سیاسییانه  بیبووبایه ، 
ئه وسا له وانه  بوو کشه ی له گه ڵ سه ره ک وه زیران په یدا بووبا، چونکه  ئیسائیل نه  
به   تازه که ش  ده وه ته   به رزه کانی  پایه   ده سه ته کانی  سنوری  نه   ھه بوو  ده ستوری 

ڕونی له  یه ک جیاکرابوونه وه .
کاتک به  جوته   پكه وه  ده ڕۆیشتین، ئه وه  روشن بووه وه  که  جیاوازییه  تونده که ی 
که   نه بوو  قه یدی  بنگۆریۆن  بۆ  پھاتووه .  کۆتایی  رابردوییان  دورودرژه کانی  ساه  

وایزمه ن له  روی فیزیکیه وه  ھشتا به  قه ده  ر سه رک له  سه روی سه ری ئه وه وه یه .
زانا نیوه  نابیناکه  گوتی:

«بۆ من ئه وه  مایه ی گه وره ترین به رفراوانترین ساته وه خته .»
ڤیلال  و  په یمانگاکه ی  گه ڕایه وه   ئه ویش  کراو  وایزمه ن  د.  په سنی  گه له وه   له الیه ن 

.Rehovoth ھۆڤۆتپانوپۆڕه که ی له  ر
ھزه   سه ره کی  له  باره گای  سه ربازی  کاروباری  الی  گه ڕایه وه   بنگۆریۆنیش  

چه کداره کاندا. 
دوھه مین ئاگربه ست ھشتا ھه ر له  گۆڕدابوو، به م ئۆرشه لیمی کۆن له  بنده ستی 
عه ڕه به کاندا بوو. التورنیشیان ھه ر له  بنده ستدا بوو، رگای  کوی سکۆپ که  زانکۆ 
و نه خۆشخانه  گه وره که ی لیه  چاوه ڕوانی رۆژانی باشتریان ده کرد. عه ڕه به کان وا 

چوبوونه  نو خاکی ئیسرائیل  خه ریک بوو، له ناو قه ده وه  بیکه نه  ده وه ت.
گه ر ھاتبا و شه ڕ ھه بگیرسابایه وه ، بنگۆریۆن ده یویست ھزه کانی ھه وکی وایان 
ده سته ی  سه رۆکی  جیگره وه ی  یادینی  رزگارکردبا.  ئۆرشه لیمیان   ھه مو  دابووایه  
مایه ی  ده بته   ئه وا  سه رنه که وتین،  و  دا  دیکه مان  ھه وکی  «گه ر  گوتی:  ھزه کان 
له  پشترین  میسریه کان  که   ده کــرد  گریمانه   ئه و  له سه ر  داکۆکی  ئه و  کاره سات.» 
دوژمنی ئیسائیلن، بۆیه  گه ر شه ڕ ده ستپکرایه وه  ده ب ھه مو ھه وک بخرته  گه ڕ 

بۆ ئه وه ی زه برکی کوشنده ی شکتھنیان لبدرێ. 
نوه دا  که  له و  ئاللۆن  ئیگال  سازدا.  ده سته که ی  له گه ڵ  کۆنفرانسیکی  بنگۆریۆن 

ببووه  فه مانده ی ھزه کانی باشور  به  دارک له سه ر نه خشه که  رونیکرده وه : 
«گه رھاتو ئمه  میسریه کانمان له  نه قه ب شکاندن، ده توانین به  جوه یه کی بادانه وه ی 

خرا په الماری ئۆرشه لیم بده ین. سه یرکه ...»
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به  په رۆشیه کی شلگیرانه وه   تاکتیکه که ی رونده کرده وه .
له خۆمان  راسته وخۆ  نوشستیه که ی  ئه گه ری  و  بکشینه وه   التورن  له   «ده توانین 

دوربخه ینه وه . ئه گه ر ئمه  ئه وسا کشاین..، 
«.تمان به سه ر نه قه بدا بشک ویسته  ده سهمه  پم سه ره تا له سه ر ئ به»

ئاللۆن ده یزانی که  ھه میشه  بنگۆریۆن ئاماده یه  گوێ له  که سک بگرێ که  دینامیکیانه  
داکۆکی له  نه خشه یه ک بکا و پالنی ئۆپه راسیۆنی نه قه بیش که  دواتر به  ده  سزایه کان 

( سزاكان ) ناوی ده رچوو، پالنکی دینامیکیانه  بوو. 
کــاتــــک ئــالــلــۆن گـــه ڕایـــه وه  بــیــابــان فــۆکــه  بــچــوکــه  کــه ی خسته  خــزمــه تــی ئه و 
نشینگه نشینانه یی بیابان که  ئاماده بوون  به ره و الی بنگۆریۆن له باره گای سه ره کیدا 

بۆن، به کو خولیای  بارودۆخه  سه ربازیانه که ی نه قه بی ال به جۆشتر بکه ن.
رکخراوی  له  الیه ن  نه قه ب  ھه مو  که   وابــوو  ره وشه که   ١٩٤٨دا  ئۆکتۆبه ری  له  
 م پانزه ھه زار سه ربازی میسری س ائیل، بهنه ته وه  یه کگرتوه کانه وه  درابووه  ئیس
شونی گرنگی بیابان ھه روه ھا له گه ڵ شاره   کۆنه کانی  غه ززه  gaza و بیئر ئه لسه بعه  
Beersabhaیان گرتبوو. ئیسائیل ھیچ په یوه ستیه کی له گه ڵ نشینگه کانی خواروی 
بیابان نه مابوو، چونکه  تاکه  رێ که  بۆ ئه وێ ده چوو به  ناو  یه کک له و شونانه ی 
ئازوقه   ده یتوانی  به  زه حمه ت  زۆر  میسر  ده ڕۆیشت.  لبوو،  میسری  که  سه ربازی 
بگه یه نته  سه ربازه کانی له  بت له حم، چونکه  سوپای ئیسائیل ئه و ناوچه یه ی گرتبوو 
که  رگای رۆژھه ت بۆ رۆژئاوا ده چوو. لره وه  به  یارمه تی کۆمیته ی ئاگربه ستی 
دۆزرابـــووه وه .  سه یروسه مه ره   چاره سه رکی  یه کگرتووه کان  نه ته وه   رکخراوی 
میسریه کان ده بوایه  ھه مو رۆژێ  بۆ ماوه ی شه ش سعات ده رفه تیان بدابایه  کاروانی 
له  باکور بۆ باشور ده چ، ئیسرائیلیه کانیش به  ھه مان شوه  ده بوایه  ریگای کاروانی 

له  رۆژھه ت بۆ رۆژئاوا بکه نه وه . 
میسریه کان چه ندان جار دژی ئه و رکه ونته  جونه وه ، بۆیه  پاکانه یان دایه  ده ست 

ئیسرائیییه کان تا ئۆپه راسیۆنی ده  سزایه  که یان ده ستپبکه ن. 
شارتی وه زیری کاروباری ده ره وه  دژی ده ستپکردنه وه ی کرده ی دوژمنکاریانه  

.بوو، چونکه  له وه  ده ترسا زیان به  نمایشی ئیسرائیل له  ده روه دا بگه یه ن
بنگۆریۆن گه یشته  بوایه کی نیگه ران به وه ی مرۆڤ له  جیھانی سیاسه تدا زیاتر 
راستیه کانی سه ر زه وی به  ھه ند ھه ده گرێ نه وه ک مافه کان. گه ر ھاتباو نه خشه ی 
بیرنادۆته  چووبایه سه ر ده بووایه  ئیسائیل ھه مو گالیلیای ده ستکه وتبا، نه وه ک له به ر 
ئه وه ی مافی زیاتری به سه ر ئه ووه  له به رامبه ر نه قه بدا ھه بوو، به کو ئه وی به  باشی 

کۆنتۆڵ کردبوو.
رزگارکردنه که   ھه مه تی  به   ده ست  دا،  فه رمانی  وه زیــران  سه ره ک  خودی  بۆیه  

بکه ن.
که وته   بیئرسه بعه   به ده ستھنا.  سه رکه وتنی  به  باشی  زۆر  ئۆپه راسیۆنه که  
له   ته نھا  توانیان  ئــه وان  ــران؛  راون میسریه کان  ھه فته یه کدا  له  مــاوه ی  به رده ستیان. 
ناوچه یه کی دیارکراودا به رگری بکه ن؛ ئه وێ فه لوجه  Falujaی سه روی نه قه ب بوو. 
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پنجسه د  و  دووھه زار  ھزیکی  فه رمانده یی  له وێ  که   میسرییه کاندا  ئه فسه ره   له نو 
که سی سودانییان ده کرد، الوکی به  پله ی کاپیتان (Captain) که  ئه وکات نه ناسراو 
شۆڕش»  به  ناوی «فه لسه فه ی  کتبکی   که  دواتر  بوو   عه بدولناسر  جه مال  بوو، 

نوسی.
پاشان له  نۆڤیمبه ردا بنگۆریۆن ده رفه تی خوندنه وه  و نوسینی بۆ په یدا بووه وه . 

له  وتارکیدا دوباره  سکا له  ده ست ئینگلیزه کان ده رده بته وه.
«له شکری به ریتانیا، مارینزو ھزی ئاسمانیان، ته واوی ھزی پۆلیسی حکومه تی 
فه له ستینی، ھه مو گوشاره  دیپلۆسییه کانی به ریتانی، ھه مو ئامرازه کانی ده زگای نھنی 
به ریتانی به رده ست، به   نزیکه ی ھه مو ھزی ده وه تی به ریتانیا  بۆ ئه وه  خرایه  گه ڕ 
که  ڕێ له وه  بگرن جوله که کان ده رده ست چه ک په یدا بکه ن به رگری له خۆیان بکه ن..

«له  دوایدا ئینگلیزه کان ھه رچه نده  له وه دا سه رکه وتن که  ھز و ده سه تی دیکه  
تۆکمه تربکه ن، به م به  مه ره دی   ائیلی پئیس سه ر  ھاوکاریان بکا تاکو گه مارۆی 

فه له ستینیه کان چون که  نه یانتوانی فیبده ن.»
ئۆپه راسیۆنی ده  که تنه که  ئه وه نده  سه رکه وتو بوو، وای له  بنگۆریۆن کرد مرخی 

خۆی له  کرده یه کی دیکه ش خۆشبکا.
بۆ ئه وه ی راسته وخۆ سکاکانی شارت و ئه وانی دیکه  نه یانگرته وه  که  خه می 
رای گشتی جیھانیان سه باره ت به  پرسه  دیپلۆماتیه کان بوو، کارکی وایان کرد که  
ئه مجاره یان ھزه کانی میسر وا لبکه ن ده ست به  کرده  وه  دوژمانکارییه کان بکا، واته  
دنه  و ختوکه ی بده ن تا ده ستپشخه ر ب، ئه وسا ئه وان چاالکی سه ربازیانه ی زیاتر 
بکه ن. ئه مه شیان به  ده   ستکه وت که  رێ به  کاروانی میسریه کان نه ده ن  که لوپه له که نیان 
به  ناو ئه و شونانه ی ئیسائیل داگیریکردبون بگوازته وه  ئه و ھزه ی خۆی که  فاجودا 
یان  نه بوو،  بۆ  سیھه می  دابــوو  بژار  دو  له  نوان  میسر  داگیرکردبوو.  Fajudaی 
ئه وه بوو،  کردبا؛  ھشی  یان  بمردبان،  برساندا  له   سه ربازه کانی  و  ناسر  لگه ڕابا 

مژاری دوھه می ھه بژارد و ده ستی به  په الماردانکرد.
یادینی  دیسان  ده ستپبکا.   Ayin ئاین  ئۆپه راسیۆنی  که   بو  ھمایه ک  ئه مه ش 
ئارکیۆلۆژ و ئاللۆنی جوتیار ئۆپه راسیۆنه که یان رکخست و جبه جیان کرد. ئالۆن 
ده بووایه  به ره و بیئرسه بعای بایبل بکش، به وپه ڕی خراییه وه  به ره و سنوری نه قه ب- 

 .نگاکه شیدا  شکست به  ھه مو به رگرییه کی میسری بھله  ر ،سینا بکش
په رۆشی یادین  نه وه ک ھه ر ھی جه نگاوه ریک بوو، به کو وه ک ئارکیۆلۆژکیش 
پچکی  سینا  سنوری  بــه ره و  سه بعه   بیئر  رگای  تاکه   بو.  مه به ست  ھه مه ته که ی 
گه وره ی ده کرد. پبه پ رگاکه  ھزی گه ڕۆکی میسری چاالک بوون. ھه ردو دیوی 

ناوچه که ش ئه وه نده  ورانه و سه خت بوو، ته نھا رگای وشتره کان بوو. 
به م یادینی ئاکیۆلۆژ ونه ی له  ئاسمانگیراوی ئه وی دیتبو که  رگایه کی کۆنی 

.رۆمانیه کان به ناو بیباندا ده ڕوا،  ڕاسته وخۆ به ره و ئامانجه که  ده چ
ئیدی راوژ له گه ڵ ئه ندازیاره  ئیسائیلیه کان کرا و به  زویی رگایه که  وا نۆژه نکرایه و ه  
له  ده ستپکردنی  به ر  که مک  بــوا.  پدا  سوکی  تۆپخانه ی  و  بار  ئۆتۆمبلی    که  
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ئۆپه راسیۆنه که  یادین له  باره گای سه ره کییه که دا رایگه یاندبوو که  ده یه وێ به  جبه که ی 
به ره و بیئیر سه بعه دا بوا.

بنگۆریۆن پیگوت  ده یه وێ له گه یدا بوا، چونکه  تامه زرۆی دیتنی قۆناخی یه که می 
به  سواری  شوفرک  و  ھاوکارکیان  یادین،  بنگۆریۆن،  ئیدی  بوو.  ئۆپه راسیۆنه که  
جب به ڕکه وتن. که مک پشتر تاوه بارانی به خوڕ باریبوو، رگاکه ی سه خت کردبوو، 
شوفره که  بیاریدا قه دب تا دواشون بوا. کاتک ئه وان به  پچاوپچ ده ڕۆیشتن، 
رۆچونکی  سه ر  گه یشتنه   ئیدی  سه بعه ،  بیئر  نزیک  له   کیلۆمه ترک  سی  گه یشتنه  

خاکه که  وابه رین بوو جبه که یان نه توان بپه ڕته و ه . 
یادین ھاواری کرد: «پویسته  پردک دروست بکه ین.»

سه رکرده ی ھزه کانی ئیسائیل، یادین، شوفر و ھاوکاره که یان  به ره و گوندکی 
گه ڕانه وه .  ره تبون،  لوه   تازه   که    Kaukaba کاوکابا  به ناوی  عه ڕه بان  چۆکراوی 
چه ند ده رگایه کی داری خانوی کگه کانیان ھه ته کاند و خستیانه  سه ر مل و ھاتنه وه   
الی ئۆتۆمبله  چه قیوه که . کاتک جبه که  به سه ر پرده  دارینه  دروستکراه که  ده په ڕیه وه ، 

که وت و له ناو قوڕه که دا چه قی، ئیدی ده رنه ھات.
ھه ر  به  ناچاری  بۆیه   پکردبا،  ده ستی  ئاین  ئۆپه راسیۆنی  که   نه  ده بــرد  زۆری 
چوار پیاوه که  به  پ ھه شت کیلۆمه تر ریان کرد. بنگۆریۆنی پیر وه ک ئه وانی دیکه  

ھه ناسه بک بوو، به م لیان به جنه ما. 
ئاراسته ی  به   ڕکه وت  به   به دیکرد،  ئۆتۆمبلکیان  جــاده   سه ر  گه یشته   کاتک 

ته لئه بیب ده ڕۆیشت.
یادین لپرسی: «ئه رێ ده کرێ له گه ڵ خۆت بمانگه یه نیته  بیئر ئه لسه بعه ؟»

«ئاخر، رگای من-»
شوفره  گه نجه که  ھشتا وشه کانی ته وا ده رنه بین، به  حه په ساوی چاوی مۆله ق 
ده سته ی  سه رۆکی  و  ھزه کان   سه رکرده ی  له   لبوردنی  داوای  پاشان  راگرتن. 
ھزه کان کرد. کاتک گه یشتنه  بیئر ئه لسه بعه، پیان گوترا که وا خانوی ئه و گوندانه ی 
چ  ئاخۆ  ئیدی  لبه سترابوو،  راکشراویان  بۆمبی  ھه ته کاندبوو،  پرد  بۆ  ده رگاکه یان 

په رچوک ئه وانیان رزگارکردووه  ده نا الشه یان به  ھه واوه  پارچه پارچه  ده بوو.
کاتی  پش  ھزه که ی  و  ئاللۆن  بوو،  سه رکه وتو  ئه  وه نده   ئاین  ئۆپه راسیۆنه که ی 
دیاریکراویان شونه  مه به سته کانیان گرتبوو، به و ھۆیه  توانیان به ره و ھه مو بیابانی 
لدانابوو،  خۆیان  باره گای  میسری  ھزه کانی  که   کیلۆمه تری  ده   له   بکشن.  سینا 
ھه روه ھا فگه یه کیشیان لدروست کردبوو، که وته  به رده ستی ئیسائیلیه کان. ئه وان 
له  بارکی وادابوون که  ھش بکه نه  سه ر ناوچه ی غه ززه  و  زه برکی گورچکب له  
میسریه کان بده ن و ته واوی ناوچه که یان لپاک بکه نه وه ؛ له و ساته دا بروسکه یه ک له  

باره گای سه ره کییه وه  ھات تیایدا ھاتبو:
«ته واوی ئۆپه راسیۆنه کان راگرن.»

ئالۆن به  ئه فسه ره  پله  له خۆ خوارتره کانی گوت: «مشوری ئه وه  بخۆن که  ھه مو 
شتک ئاماده  ب، تاکو به یانی ھش بکه ین.»
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لیخوڕی،  بیئرئه لسه بعه   به ره و  رۆمانیه کاندا  به  ڕگای  بو  جبك  سواری  ئیدی 
له ووه  سواری فۆکه که ی خۆی بوو بۆ ته لئبیب. 

گه رھاتبا و ره وشی جیھان و کاردانه وه ی به سه ر رنمایه که ی سه رکرده که ی زانیبا، 
که متر سه ری سوڕده ما له و کاته یدا که  سه رقای تکشکاندنی  ھزه کانی میسری بو.

چووبونه   بده ن،  پشو  سعاتک  چه ند  ئه وه ی  بۆ  ھاوسه ره که ی  له گه ڵ  بنگۆریۆن 
تیبه ریاس Tiberias. باره گای سه ره کی له ھه ر پشھاتکدا ئاگاداری ده کرده وه ، به م 
 ببین ئه وێ  شینباوه که ی  گۆله   له   چژ  بنگۆریۆن  ده کرا  ته له فونکردنه کاندا  له نوان 
ئه وێ.  سروشتیه کانی  کانیاوه   به ھۆی  سه رخی  بته وه   زیاتر  بخونته وه   کتب  و 
ته واو  بارکی  به   شارت  کریستیانیدا  سانامه ی  رۆژی  دوا  ھه ینی،  ئواره ی  له  
بروسکه   ئه و  ده قی  ته له فون  به   ماکدۆنالدیش  بوو.  بۆلدا  زه نگکی  په شۆکاویه وه  

کۆده داره که ی بۆ خونده وه  که  له الیه ن ترومانه وه  نردرا بو. 
په یوه ندییه   ھشتا  کاتیش  ئــه و  تا   ) به ریتانیا  ده ره وه ی  کــاروبــاری  وه زاره تـــی 
دیپلۆماته کانی له گه ڵ ئیسائیلدا نه به ستبوو ) داوای له  وته  یه کگرتووه کانی ئامریکا 
کردبوو که  به  ئیسائیل رابگه یه ن به ریتانیای گه وره  ب ئه وه ی میسریش داوای لبکا، 
 ،ائیل راده گه یه نکی  کۆنی له گه ڵ میسردا، ئه وا شه ڕ له  دژی ئیسره ی په یمانبه  گو

گه ر ھاتو ده ستبه ج سه ربازه کای ئیسائیل له  خاکی میسریدا نه کشته وه .
گه رھاتو  بکشنه وه ،  کرد  ئیسائیل  له   داوایــان  ئامریکاش  یه کگرتووه کانی  وته  
داواکه شیان جبه جنه که ن ئه وا واشنتۆن ناچار ده ب چاو به  ھه وسته کانی  سه باره ت 

به  ده وه تی جوله کاندا بخشنته وه .
رونکردنه وه ی شارت بوای به  ماکدۆنالد نه ھنا. بۆیه  نونه ری ئامریکا ئۆتۆمبلکی 
تا  بی  تیبه ریسیای  و  ته لئه بیب  نوان  مه ترسیداری  کیلۆمه تری   ١٨٤ کرگرت  به  

راسته وخۆ پرسه که  له گه ڵ بنگۆریۆندا باسبکا.
ئواره  دره نگ ماکدۆنالد گه یشت. له الیه ن بنگۆریۆن و ھاوسه ره که ی له  ژورکی 
قسه یانکرد.  نیوک  و  سعات  ئه وان  لکرا.  پشوازی  میوانخانه که   راڕه وی  ته نیشت 
بنگۆریۆن ماکدۆنالدی دنیاکرده وه  که  له مژه  فه رمانی به  ھزه کانی ئیسائیلدا داوه  

بکشنه وه .
ماکدۆنالد داوای ده سته یه کی چه کداریانه ی پاراستنی بۆ گه ڕانه وه  کرد. سعاتکی 

خایاند تا ده سته که یان پکھنا، له و ماوه یه شدا  باسی بابه تی جۆراوجۆریان کرد.
ناقۆیه که   درــژه   ئامریکایه   گه یشت،  له  دواییدا  پارزگاریش  ده سته ی  کاتک 

گه ڕایه وه  ته لئه بیب.
له و نوه دا ئالۆن له  باره گای سه ره کیدا ته نھا ئه فسه ری راژه داری لبوو. پرسی 

یادینی لکرد. گوتیان نوستووه . ئاللۆن ئه وی له خه و ھه ستاند. 
به  دلرپه رستیه وه  پگوت: «ئمه  ده رفه تکی باشی تکشاندنی له شکری میسری 

له ده ست ده ده ین.»
ترومان  سه رۆک  نیه .  سه ربازیانه   پرسکی  ئه وه   دایه  وه : «ئاخر  به رسڤی  یادین 
به ھه وستیان  چاو  ئــه وا  نه کشینه وه ،  سینا  له   ئمه   گه رھاتو  کــردوه   ھه ڕه شه ی 
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ده رباره ی ئیسائیل ده خشنه وه .»
ئالۆن گو تی: «که واته  ده مه وێ له گه ڵ بنگۆریۆندا قسه  بکه م.»

«ئه و له  تیبریاسه .»
ئه وکات ئاللۆن بیاریدا شارت بدار بکاته وه .

«لمگه ڕێ با ئه لعه ریش El`Arish بگرم.»
شاریت له  کورتیدا بیه وه : «مه حاه ؛ قسه مان داوه ته  حکومه تی ئامریکا و له سه ر 

قسه ی خۆشمانین.»
«ده  که واته  ریگام بده  با زه نگ بۆ پیره مرد لبده م!»

ته له فون له گه ڵ تیبریس لدرا.
چوار  به   دواتــر  گرت.  ئاللۆن  رونکردنه وه که ی  له   گوی  به  بده نگی  بنگۆریۆن 
وشه  وه می دایه وه و ده سکی ته له فونه که ی دانایه  وه : «له  ماوه ی بیستوچوار سعاتدا 

بکشوه .»
سوپای  که  ده یانه ویست  سه ربازیانه   رگای  له نو   راسته ڕی  بنگۆریۆن  دیسان 
دوژمن له ناو ببه ن و له نوان خۆپارزی شارت که  ئیسائیل ده ب ھه وستی شیاو 

نیشان بداو پگه ی له نو خانه واده ی گه الندا بکاته وه، ھه بژارد.
په ڕله مانکی  کورسی  سه دوبیست  بۆ  ئیسائیل  ھه بژاردنی  یه که مین  کاتک 
خۆیان  لیستی  سیاسی  پارتی  یه ک  و  بیست  ســازدرا،  که نیست  به ناوی  یه کژوری 
به   ھه میشه   سیاسیانه   سه ربه خۆی  و  تاکایه تی  که   سه لماندیان  به مه   پشکه شکرد، 

زیندویی ماونه ته وه . به  نوکته ئامزیه وه  بنگۆریۆن به  ماکدۆنالدی دۆستی گوت:
دوو  سیستمی  رازی  ئاخۆ  بۆناکه ی،  ترومان  ســه رۆک  له   پرسیارکمان  ئه رێ 

«.ناپارتییمان پ
گه وره ترین  له   جاران  دوو  به ده ستھنا،  کورسی  شه ش  و  چل  بنگۆریۆن  ماپای 
ئه و پارته ی به دوایانداھات زیاتر بوو. الیه نگرانی بگین پیاوه کانی ئیرگون که  ھه نوکه  
ھیروت Herut(ئازادی)یان پکھناوه، چوارده  کورسیان به ده ستھنا. له و به ربژارانه ی 

که  کورسیان به ده ستھنا س عه ڕه ب و ژنکیشیان تدا بوو. 
بنگۆریۆن  له   داوای  ئه ویش  ھه بژارد،  ده وه ت  به سه رۆکی  وایزمه نی  پارله مان 
سه رکه وتنی  دانوستانه کاندا؛  له  ھه فته یه ک  دوای   .نکبھپ حکومه ت  کابینه ی  کرد 
ماپای ھاوپه یمانیکی له گه ڵ چوار پارتی ئه رسه دۆکسی و دو کۆمه ه ی بچوکی دیکه  

پکھنا.
وه زیرانی  سه ره ک  یه که مین  بووه   پیشه یی  سه ندیکای  سه رکرده ی  شوه یه   به م 
ھه بژردراوی ئیسائیل، که  ھه ر زو  پیاوه  بچکۆله که ی تایین بووه  مایه ی سه رنجی 
له   ) حه فتسه دھه زار  ئه و  ئاینده ی   به   بوای   بنه ڕه تیانه   شوه یه کی  که  به   جیھان، 
له   ئــه وان  بۆ  ھه بوو،  که سه    ( ھاته گه ڵ  دیکه شی  په نجاھه زاری  شه ڕه که دا   مــاوه ی 
ناوچه یه کی بیاباندا که  بچوکتر بوو له  والیه تی ماسۆشت Massachusets مافی 

خۆیان به ده ستھنا.



١٦٧

له  راستیدا  چونکه   ده چــوو،  بنگۆریۆندا  به  الی  مه یلیان  تابلۆکشان  بــه رده وام 
په یکه رداڕشتنی ئه و له  به رد، ئاسن و دار له به ر قژ بژیه که ی و ره نگدانه وه ی چاوه کانی 

ئه سته م بوو.
نوسه ران ئاوا ده رباره ی پرچی ئه ویان نوسیووه :

روته نیدا   شونکی  له   به ھه موالیه کدا  و  رۆیشتوه   ســه ره وه   بۆ  ئــه و   «پرچی 
بوبۆته وه .»

«تاه  پرچه  دڕه کانی ھه چونکی لوله ییانه یان پکھناوه .»
«پرچکی ره قی سپی شكۆدارانه  که  چوارچوه ی بۆ په ه  روته نه ییه کانی کشاوه ، 

ھه روه ک یه خه یه کی په شمینی ملی ئه ریستۆکراتیه کی سه رده می ئالیزابته .»
له   دروستبووه .  ال  ھه ه یان  سه رنجی  به  چاوه کانی  سه باره ت  جاران  زۆر  به م 
ماوه ی مانگکدا له  الیه ن راپۆرتنوسکی رۆژنامه یه کی نیویۆرک، له الیه ن ھه وانرکی 
گۆڤارکی ئامریکایی، له الیه ن دیپلۆماتک که  بووه  نوسه ر و شانۆنامه نوسکی رادیۆ، 
به  شینی وناکرا، له  کاتکدا نوسه رکی ناودار که  که مک پشتر سه ردانی کردبوو 
به   چاوه کانی  ھه فته یه ک  ھه فته نامه یه کیش  ھه روه ھا  ناونابوو،  که سک  به   چاوه کانی 
به   دیکه دا  بۆنه یه کی  له   که چی  دانابوو  ھه فته نامه که ی  سه ر  پۆرترتی  له   قاوه یی 
شینی دانابوون. ئه وه ش مایه ی لتگه یشتن بوو، ھه رچه نده  چاوه کانی قاوه یی بوون، 
به م ھه ندێ جاران بریسکه ی که سکایی وه ک ئاسنکی ره قی ده دا. چاوه کانی چاوی 
دۆستانه  بوون به م نه رم و نیان نــه بــوون.       نه رم ونیانی نه ده چوونه  ریزی 

خاسیه ته  باکشه کانی که سایه تی  بنگۆریۆن.
خه ریکی  و  بووبایه   ته نھا  به   دوان   یان  کاژرک  گه رھاتباو  جــاران  ھه ندک 
خوندنه وه  یان بیرکردنه وه  بووبایه ، چاوه کانی له  چاوی شاعیرانه  ده چوون، که به 

 ته واوی  له  جیھانی ماتریالیستی دوور ده که وته وه .
داوه  مووه ره قه کانی سه ر برۆکانی بۆز و رک راده وه ستان. چه ناگه یه کی به  ھز 
و لباوانه ی ھه بوو وه ک ئه وه  وابوو که  له  مه ڕمه ڕ دروستکراب. ره نگی ده موچاوی 
جاران  زۆر  بــوون،  ته نک  لوه کانی  بوو.  قاوه ییانه   سورکی  نزیکی  بوو،  سورباو 
چاوه کانی  بریسکه ی  خاوکردبانه وه ،  ده می  ژیه کانی  که   به م  ده گیرساندن،  لوی 
مسکه بوونه که  ی  و  خه نده   ئه وا  ده رکه وتبان،  الڕومه تی  له   کوریشکی  ده رکه وتبایه  

به شی
(١٥)
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ته واو له  ناخه وه  بوو. 
ده سته  بچوک و الواز و چورچه کانی له  کاتی ئاخاوتندا به رده وام له  جوه دابوون. 
له سه ر  به  پادانه وه   چه په لیدان  بۆ  نوسینگه که ی،  له   پھه ستان  بۆ  ده سته کانی 
کورسییه که ی، بۆ ئاماژه پکردن و تۆمه تبارکردن یان ده سته کانی خۆی له  یه کده خشاندن 

وه ک ئه وه ی بیرۆکه یه ک له نو له په کانی ھه بقوی، به کارده ھنان. 
پشتیه وه   به الی  زۆرجاران  داده نیشت.  کورسیه که ی  له سه ر  قیتی  به   به  ده گمه ن 

.ی ده دایه وه  یان ده چه مایه وه  بۆ ئه وه ی ته رکیزی بۆ به رده م بپا
به  ده قاوده قی  که   پیاوه ی  ئه و  وه ک  ڕیده کرد،  لباوانه   ده ڕۆیشت،   به  پ که  

ئامانجی پشخۆی دیار بووبا.
 ب و  ئاساییانه   جــه مــاوه ریــش  بــۆ  ته نانه ت  ده دوا،  نــه رمــی  بــه   ئاساییانه   ئــه و 

زۆرله خۆکردن، ماندوانه  ده دوا.
سه باره ت به  پۆشاک حه زی له  جلی فراوان بوو، گو ی به  نه ریت نه ده دا. ھه ندک 
جاران ده بوایه  شه پقه ی به رزوقیت له سه ر بن، پانتۆکی ھدار له به ر بکا وچاکه تک 
و بۆینباخکی له سه ر بپۆش. به م له و بۆنانه ندا وا ده بینرا که  خواخوایه تی بۆنه که  
ته واو ب و کراسکی ب بۆینباخ، پانتؤکی که مک     فش وجوت پوکی شیاو 

.له به ر بکا تاکو به  ئاره زوی خۆی دابنیش
له  ماوه ی شه ڕی ١٩٤٨دا  بنگۆریۆن به رگی شه ڕی ده پۆشی تا دوای شه ڕیش 
بۆ ساک خوی پوه گرتبو ھه ر داینه ده که ندن. کاتک له  سه ر شاشه ی ته له فزیۆنکی 
ئامریکایی له گه ڵ ناسر ده رکه وت، ده نگی ناڕه زایی له  به رامبه ردا به رز بوونه وه  چونکه  
جلی «کابرایه کی ئاشتیخوازانه ی» نه پۆشیبوون. دوای ئه وه  ئیدی به  ده گمه ن به  جلی 

سه ربازییه وه  ده رده که وت. 
که مک دوای جاڕدانی سه ربه خۆیی ده بووایه  له  دانیشتنکی به یانیانه ی کۆنگره یه ک 
که  ھیستادروت سازیدابوو، قسه ی بکردبانه . ئه و به  ھه ناسه بک، که مک دواکه وتبوو 
پانتۆنکی ھداری له به ردابوو، شه پقه یه کی به رز و  به  ده ستکشیشه وه  چونکه  تازه  
پشوازی له  نرده یه ک کردبوو. له و کاته ی جگای له سه ر سه کۆی کۆنگره که دا گرت 

بۆینباخه که ی کرده وه ، ئه نجا ده ستی به دوان کرد:
«ھاوڕیان لم مه گرن که وا من به  به رگی کاره وه  ھاتووم.» 

له  ئیسائیل سه رۆکی وه زیران بوو که  رایده گه یاند که ی به ھار و پایز به  فه رمی 
ده ستپده که ن. گه ر بنگۆریۆن به  شوه یه ک ده ربکه وتایه   قۆپچه ی سه رویی کراسه که ی 
کرابایه وه ، ئه وا ھه موان ده یانزانی که   به ھار ھاتووه ، ھه رکاتکیش قۆپچه که ی داخرابا 

ئه وا نیشانه ی پایز بوو.
موچه ی مانگانه ی سه ره ک وه زیران خۆی ھه ر له  چوارسه د دۆالرک ده دا، واته  

که متر بوو له  شوفرکی تاکسی نیویۆرک.
له  سه رده می که می ئازوقه  له  ئیسائیلدا، جارکیان ژنک له  ریزگرتنی ته لئه بیبه وه  
ھاته  پشه وه ، له و کاته ی که  خه ک نۆره ی به شه  ئازوقه که یان گرتبووو. ئیدی ھه مویان 

ناڕازی بوون تا ده نگک له نویاندا به رزبووه وه :
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«ئای ژنینه ، ئه و خانمه   له  مای بنگۆریۆن کارده کا. کری ئه و له  مای بنگۆریۆندا 
به  سعاته ، بنگۆریۆن مزی زۆری نادات. گه ر ئوه  ئیسائیلی راسته قینه  بن، رگای 

ده ده ن پشبکه وێ.»
سه ره ک وه زیران خاوه نی ئۆتۆمبلی خۆی نه بوو. حکومه ت ئۆتۆمبلکی گه وره ی 
دۆگی Dodge  خستبووه  به رده ست، ئۆتۆمبله که  له به ر ته مه ندرژی بایه خکی وای 
نه مابۆوه ، به م الی ئه و زۆر پشچاو بوو. ده یه ویست سواری جب بب. پزیشکه که ی 

له سه ر ئه وه  ناڕازی بوو:
«سواری جب بۆ جومگه ی نکه کانت خراپه .»

بنگۆریۆن به وه  دژی ئه و رایه ی دکتۆره که ی بوو: «باشه  چۆن نمونه یه کی باش 
باش  چی  باشه   که چی  گوتم  پتان  ھه موتان   ھاتو  گه ر  بکه م.  ھاوکارانم  پشکه ش 

نیه .»
دواتر چاره سه ریه کی مامناوه ندی دۆزرایه وه . سه ره ک وه زیران رایگه یاند که  به  
ئۆتۆمبلکی بچوکی ئاوروپایی رازییه ،  له  راستیدا له  جب ھه رزانتر ده که وێ. به م  
ئاره زوی ئه و ھشتا ھه ر زیاتر به الی جبدا ده ڕۆیشت، چونکه  قزی له  بالیف وپشتمله  

نوێ  و نه رمه کانی ئۆتۆمبله  نوکان بوو. 
خسته   زه حمه تی  ده ڕۆیشت  له سه ری  و  ده کرد  داوای  بنگۆریۆن  ساده یه  یی  ئه و 
به رده م توندڕه وه کان تا تۆی قینه ی چینایه تی له  ئیسائیلدا بچنن. ئه وه  ھۆکارکی 

سه قامگیری کۆمه گایه کی فره  زمان و ره گه ز و الیه ن بوو.
ده یتوانی  ئه و  نمایشکرد.  باشی  نمونه یه کی  بنگۆریۆن  حکومه ت،  سه رۆکی  وه ک 
وه ک تیتۆ ھه مو به رۆکی خۆی بکاته  نیشانه  و میدالیا، ده یتوانی ناو و ونه ی خۆی 
ببخاته  سه ر پاره وپول وه ک دواتر یه که م سه رۆک ده وه تی گانا کردی، ئه و ده یتوانی 
له سه ر بودجه ی ده وه ته وه  سواری ئۆتۆمبلی زریپۆشی گولله به ند ببی و ژماره یه کی 
زۆری پاسه وان داخوازبکا وه ک ده سه تداره  تازه کان وایانده کرد، یان ئه و ده یتوانی 
داوای رۆمانتیکیانه  بکا وه ک ھه ندێ له  ده سه تدارانی ده وه ته  نوکان ده یانکرد. به م 

شوه  ژیانی ئه و له  زوھدی راھیبکه وه  نزیک بوو.
بنگۆریۆن که متر به  الی موزیک، تابلۆ و ھونه ری په یکه رتاشینه وه  ده چوو.  دوای 
به   پــاوال  له گه ڵ  جــاران  زۆر  ئه و  ھاوسه ره که ی  ئیسرائیل  بۆ  ماکدۆنالد  گه یشتنی 
یه که وه  ده چوونه  کۆنسرتی موزیک، که چی بنگۆریۆن ده چووه  سه ر جگه ی نوستن 

و سه رقای کتب خوندنه وه  ده بوو. 
بیرنستاین  لیۆنارد  ئامریکایی  مۆزیکی  ده سته ی  پشه نگ(مایسترۆ)ی  کاتکیش  
بنگۆریۆنی  به   کرد،  ئیسائیلی  سه ردانی  یه که مینجار  بۆ   Leonard Bernstein

گوت:
«خۆ ده ب ئه مجاره یان بیته  کۆنسرته که .»

به ی بنگۆریۆن ئه و جاریان چوو له  کۆنسرته که  ئاماده  بوو، له  کۆنسرته که شدا 
 کات به م  ده ربــی.  ھه راسانکه رانه شی  سه رنجکی  ھیچ  نه   و  لکه وت  خه وی  نه  

برنستاین له سه ر سه کۆیه که  نه ما، بنگۆریۆن گه ڕایه وه  ماه وه  الی کتبه کانی. 
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له     Bodenhaeimer بۆده نھایمه ر  له   که مک  پشودان  بۆ  نه خۆشییه ک  دوای 
حه یفادا مایه وه ، له وێ   ژورکی گه وره یان دابوی که  تابلۆیه کی  ئه زمونگه ری ئامانی 

لبوو. به ڕوبه ره که   به  شانازیه وه  دوای س رۆژان پی گوت:
«ئه رێ پت چۆن بوو؟»

«چی؟»
«تابلۆکانمان.»

«ئاخر من چۆن  بزانم، خۆ له  ژوره که  ده رنه چووم.»
به ڕوبه ره که  به  سه رسوڕمانه وه  نه وه ک به  گله ییه وه  ھاواری کرد: «به م تابلۆکان 

به  دیواری ژوره که وه  ھه واسراون!»
دوو رۆژ دواتر بنگۆریۆن بانگی به ڕوبه ره که ی کرد.

«به  داوای لبوردنه وه ، پویسته  تابلۆکان ھه بگری. من به  تۆقنه ریان ده زانم.»
 .نک بوروژ ھه وڵ وته قه لالی بنگۆریۆن ھه رگیز بۆ ئه وه  نه بوو سه رنج الی خه

:کیان گوتئه وان ده بووایه   وه ک ھه یه  وه ریبگرن. جار
«من له وه  تناگه م خۆم له وه   باشتر بکه م که  ھه م.»

سه باره ت به  فیلمیش زۆری به الدا نه ده ڕۆیشت، چونکه  له  ڕوی گشتییه وه  وات 
لده کا به  گرفته  که سیه کانه وه  سه رقاڵ بی. 

شه ته نج تاکه  یارییه ک بوو که  کردویه تی. بنگۆریۆن پیوابوو شه تره نجکردن بۆ 
مشک وه ک ده ستاڕ بۆ ئامره کان زۆر به سوده . سه باره ت به  یارییه ک که  رکه وت 
بگی، زۆری به الوه  په سه ند نه بوو. گه ر ئه و به به رزیه وه  یاری  رۆی گرنگی تدا 
بکا، ئیدی ته رخانکردنی ژیانی خۆی و سه دان ھه زاری دیکه  بوو. له و باره دا گره وی 
ئاھه نگ،  ھه رگیز  وه زیــران  ببته  سه ره ک  ئه وه ی  پش  ده یباته وه .  و  ده کا  له سه ردا 
چشت و فراوینی بۆ میوانان سازنه ده دان، به  ده گمه نیش بانگھشتی ئه و جۆره  بۆنه و 

ڤیستڤانه ی ده په ژراندن. 
ھه ندک جاران پاوال  یه ک دو که سی بانگھشت ده کردن و له  ھاوسه ره که ی ده پرسی 
به کو جارێ واز له  کتبه کانی بھن و به الی که می نیو کاژر بۆخۆشی له گه یاندا 
ختوکه ی  نه بووایه   تدا  وای  که سی  میوانه کاندا  له  نو  ھاتباو  گه ر  به م   .دابنیش
بیرۆکه ی نوی بدا و راستیه  بایه خداره کانی بۆ باسکردبان، ئه وا پش به سه رچوونی 

نیو کاژره که  داوای لبوردنی ده کرد و ده گه ڕایه وه  خزمه ت کتبه کانی.
کاتک جۆرج گارسیا گارانندۆس Jorge Garcia Granados که  وه ک ئه ندامکی 
UNSCOP زۆری بۆ پرسی جوله کان کردبوو، بووه  یه که مین نونه ری وته که ی له  

ئیسرائیل، سکرتری بنگۆریۆن  گوتی: «وا پویست ده کا شتکی باشی بۆ بکه ین.»
سه ره ک وه زیران پرسی: «مه به ستت چییه ؟

«بۆنه یه کی بۆ سازبده ین، بانگھشتی سه ر فراوینکی بکه ین، ئاھه نگۆکه یه کی بۆ 
بگین- شتک که  به  ھۆیه وه  به خرھاتنکی گه رمی لبکه ین.»

Guatamalaه وه   گواتاماال  پیاوه که ی  بۆ  زۆری  ریزکی  بنگۆریۆن  ھه رچه نده  
و  بۆسازدا  ھه ر  ئاھه نگکیان  ئه وه شدا  له گه ڵ  ھه ته کاند.  شانی  ته نھا  به م  ھه بوو، 
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وایان له  بنگۆریۆنیش کرد تیادا ده ربکه وێ.
ماکسیکییه که ی  نونه ره   که   بوو  که س  یه که مین  ھاته   ھۆه که ،  بنگۆریۆن  کاتک 
بینی، پیاوک بوو که  باش ده یناسی و که یفیشی به  چاره ی ده ھات. ئیدی ده ستی گرت 

و بردیه  گۆشه یه ک و پرسکوتی کرد:
«ئه رێ دراوسکانت چۆنن؟»

«ئه رێ کۆمۆنیستتان زۆر ھه ن؟»
تا بنگۆریۆن ھاته  شونکی دیکه، سکرتره که ی چه ند جاران ھاته  الی تا خه کی 

پبناسنی، بۆ ئه وه ی سه رۆک وه زیرانی یه ک دوو قسه یان له گه دا بکا.
دوای ده  خوله ک بنگۆریۆن داوای لبوردنی کرد و لیداو رۆیشت.

ئه و باره  زۆری بۆ کارمه ندی پۆتۆکۆلییانه  ھنا که  زۆر به  زه حمه ته وه  توانی 
نرده کان  بانگھشتکی  که میه وه   به الی  سانه    نه ب ھیچ  ھه ر  بھنته ڕا ،  بنگۆریۆن 

بپه ژرن، به  تایبه تیش له  پرسی ئاھه نگی وته که یاندا.
بنگۆریۆن جارکیان به  یاریده ده رکی گوت: ئه وه  ده که وته  نوبازنه ی ئه رکه کانم که  
ئه وکاته ی بۆ کاروباری حکومه ت پویستم نیه ، له  خوندنه وه، نوسین و بیرکردنه وه دا 

خه رجی بکه م.»
ئه وه  وزه یه کی توڕه  و ده مارگیریانه  نه بوو که  پای به  بنگۆریۆنه وه  ده نا به ره و 
پشه وه ی به رێ. به کو ھزکی ناخه وه ی بوو  وه ک وایه رکی کاره با له  ناوه وه  بارگاوی 
ده کرد، تا ئه و کاته ی خانه کانی مشکی باشتر له  به رامبه ر خه کی دیکه دا بکه ونه  گه ڕ، 

چاوه کانی پشنگیان ده دا و داوه موه کانی قژه  بژه که شی قیت راده وه ستان.
توندڕه وه کان ھه ندک جاران به  دیکتاتۆریان له  قه ه م ده دا، له به ر ئه وه ی  پۆستی 
سوپاساالری له نو له شکردا ھه بوو. ( به م سه رۆکی وته  یه کگرتووه کانی ئامریکاش 

سوپاساالری ھه مو ھزه کانه .)
سه رئاو  بۆچوونه کانی  ده یه ویست  دموکراسیدا  بۆته ی  له نو  وایــه   ــه وه ش  ئ
بکه ون. کاتک نه خشه ی سایادی ده یه می سه ربه خۆبوونی ئیسائیل له  سه روبه ندی 
یادکردنه وه که   له مه ڕ  خۆی  سه رنجی  که سیانه   به وشوه   ئه و  بــوو،  ئاماده کردندا 

ده ربێ:
بۆنه که   ڤیستڤاه کانی  مه به ندی  به   ئۆرشه لیم  که   داده گرم  ئه وه   له سه ر   پ «من 
کوێ  که   ده سه تداره   لــه وه دا   ( په رله مان   ) که نیست  بگومان  به م  ھه ببژردرێ، 

«.دابن
له  ١٩٤٩دا سه ربرده یه کی ته وسئامز له  ته لئه بیبدا به خۆشیه وه  له و نرده یه ی که  
لیان  گوایه   ده گنه وه   بنگۆریۆن؛  الی  ده چنه   ماندات  به سه رچوونی  پش  که مک 
پرسیوه  یاخۆ ئاماده  نیه  خۆی بکاته  پاشای ئیسائیل. به م ئه و ره تیکرده وه ، چونکه  

به  بیرۆکه یه کی نه  په ژراوی دانا که  به  داودی دووه م بناسرێ. 
یه که می  سای  ده   له  مــاوه ی  نه ویستووه .  مه به سه ت  وه ک  ھزی  ھه رگیز  ئه و 
بۆئه وه   ده سه ت   ھز و  بۆ  ھه وه کانی  که   سه لماند  ئه وه ی  ده وه تدا  سه ربه خۆیی 

 .نبه دیببووه  خه ونه کانی پ
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 كی نه رم و نیان، وه لگه یشتوته  ره عیه ت، تئه وه ی ببکی خاکیانه  بوو بئه و پیاو
ھه رگیز خه واو نه بوو، شه رمن به م نه ترس.

که  ھه رگیز  ده سه لماند  ئه وه شی  پده که نی،  ده کــران  که  له سه ری  نوکتانه ی  به و 
له و  زۆر  له  سه رتاوه   ھه ر  نه کردووه .  زده ڕۆیی  له خۆکردنه وه دا  به  بیر  سه باره ت 
له   که    ١٩٤٩ له   چیۆکه ی  ئه و  به رامبه ر  له    ھه به ستراون.  ده ربـــاره دا  نوکتانه ی 
و  په ستاوه   پیاوان  ریزکی  له   خۆی  پیاوک  گوایه   بوبووه وه   له سه ری  ته لئه بیبدا 
تاکو بتوان ده مانچه یه ک بکێ به کو بنگۆریۆنی پبکوژێ، چونکه  سه رچاوه ی ھه مو 

نه گبه تییه کانه ، بنگۆریۆن له  پکه نینی زیاتر ھیچی دیکه ی بۆ نه مابۆوه .
رۆژک دواتر براده رک پیاوه که ی دیته وه ، لیپرسی  ئاخۆ به سه رھاته که ی به چی 

گه یشت. 
«من ده مانچه که م کی و بۆ الی نوسینگه ی بنگۆریۆنیش رۆیشتم، به م له وێ 
ریزه  پیاوکی زۆر وه ستابوون تا نۆره یان ب و بیده نه  به رگولالن، بۆیه  منیش به  

کلکی بارگیرم دادا و گه ڕامه وه  ماڵ.»
بنگۆریۆن ناونانی  شه قامه کانی به  ناوی زیندووه کان به  شاشی ده زانی.

«.کو دوای مردنی ناودار ده ب جارێ راوه سته  به»
ئه و زۆر له و که سانه  په ست ده بوو که  رگر بوون له وه ی به  ھواشی بیربکاته وه   و 
ئه و قسه که ره  بسه روبه رانه ی که  ھه روه ھا ھه روه ھایان زۆر یان به کارده ھنا. ھه روه ھا 
بیرۆکه کانیان  و  ده کرد  قسه یان  کشه ئاسا  که   نه ده ویستن  خۆش  که سانه شی  ئه و 

به شوه یه کی ئاسان ده رنه ده بی.
بنگۆریۆن له گه ڵ ئه و پیاوه  ھاوڕابوو که  ده یگوت؛ گیانه  ناڕۆشنه کان ده رباره ی 
گیانه   و  ده دوــن  روداوه کــان  ده ربــاره ی  مامناوه ندییه کان  گیانه   قسه ده که ن،  خه ک 

مه زنه کان سه باره ت کۆنسپته  ئه بستراکته کان ده ئاخڤن.
په ستیان  قسه  بکه ن،  گرنگیش  پرسگه لی  ده ربــاره ی  گه ر  ناڕۆشنه کان  دوانــده ره  
ده کرد. ھه ر بۆیه  ئاھه نگه کانی به  کات به فیۆدان له قه ه م ده دا. ده یه ویست له بنه وه  

ده رباره ی مژارک قسه  بکا، خۆگه ر نه یتوانیبا، ئه وا بده نگی پباشتر بوو. 
تۆقه کردنی به  «خویکی به ربه ریانه »ده زانی چونکه  ھیچ سودکی کرده یی له وه دا 
 کی ھاوچه رخ خه نجه ریان له به ر پشت ناب ویست به  سه لماندن بکا که وا خهنیه  که  پ

تا به  تۆقه  کردن بیسه لمنن که وا ئاشتی خوازن.
ئه و له گه ڵ ناسیاوه کان به  «شالۆم» سوکردن ده ستی پده کرد، به م به  پویستی 
نه ده زانی  ئه وشتانه ی ل زیاد بکا «ئه رێ خزانه که ت چۆنه ؟» یان «ئه مۆ رۆژکی 
خۆشه ، وانیه ؟» ئه و تبینی ده ربینانه  به  بواتای ده ژماردن؛  چونکه  ده بووه  له مپه ر 

بۆ بیرکردنه وه  و رگه یان له  ئاخاوتنکی روناکبیرییانه  ده گرت.
ئه و ھه میشه  له  ھه وی ئه وه دا بوو گه نجینه ی زانیارییه کانی له  ڕیگه ی ده وروبه ره که ی 
زیاد بکا و به ھره که ی  به  باشترین بیرۆکه ی ئه وانی دیکه   بگرته  خۆ و بیانخاته  نو 

بۆته ی فه لسه فیانه که ی خۆی.
سه باره ت  داده نان.  پرسه   ئه و  بۆ  توندی  پوه ری  نه بوو،  باش  مرۆڤناسکی  ئه و 
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ئه و که سانه ی له  ھه رشتکه وه   که مکی لده زانن به  خۆڕسکیه وه   ئره یی پده بردن. 
گیانکی زیره کانه  به  ته نھا بۆ ئه و به س نه بوو.

په نای  زۆرجــارانــیــش  ھــه رچــه نــده   نــه بــوون،  پپه سند  زۆر  پسپۆڕه کانی  ــه و   ئ
بۆده بردن. 

جارکیان گوتی: «پسپۆڕه کان راستییه کان ده زانن، به م به  ده گمه ن ده زانن که  
خزمه تی چی ده که ن.»

له  بۆنه یه کی دیکه دا به  ھاوکارکی گوت:
«گه رھاتو پسپۆڕک پی گوتی که وا فنه  شت مه حاه  بکرێ، ئه وا واتای ئه وه  
ھه رکاتک  نه دۆزراوه ته وه .  بۆ  دیکه ی  رگه چاره یه کی  ھیچ  پسپۆڕه که   که    ده گه یه ن
پسپۆڕه که  وشه ی «مه حاه »ی له ده م ھاته  ده ره وه ، ئیدی کاتی ئه وه  ھاتوه  که  په نا بۆ 

پسپۆڕکی دیکه  ببه ی.»
بنگۆریۆن له  به رامبه ر ره خنه دا سنگی فراوان بوو به م ته نھا گه ر بیزانیبا که وا 

.ره خنه گره که  بابه تی پرسه که ی وه ک خۆی ده ناس
توانا رژدبوون (ته رکیز)یه که ی ئه فسانه ییانه  بوو.

له  سای ١٩٤٩دا  ده بوایه  چاره سه ری کشه گه لکی بژمار بدۆزته وه ، براده رکی 
کتبکی قه باره  چوارسه د الپه ڕه یی سه باره ت به  فه لسه فه  به  قه رز پدابوو. دوو رۆژ 

دواتر  کتبه که ی بۆ ھنایه وه .
جارکی  ده توانی  ھه بوو  کاتت  گه ر  دواتر  دنیاییه وه   «به   پیگوت:  دۆسته که ی 
و  ئه لفه وه   له   کتبه که ی  ئه و  پکه نی.  بۆی  وه زیــران  ســه ره ک  وه ریگریه وه .»  دیکه  
به  ناوه ڕۆکی  سه باره ت  گفوگۆی  که   ده رکه وت  له وه دا  ئه وه ش  خوندبووه وه ،  یا  تا 

کتبه که دا له گه دا کرد. 
الیه نه  گیانیه که ی  زوتر بیری له  تۆپ ده کرده وه  له وه ی له  تفه نگکی ده ستی بکاته وه ، 
نه خاسمه  له  جه نگدا زۆر جاران بیاری وای داون که  الی ھه ندکیان نامۆ بوون، 
چونکه  مه به سته که یان بۆ ھه نه ده ھندرا. که  تۆپک ده ته قنی پویستی به  لکدانه وه ی 
پوه ره  ورد و ئاۆزه کانه ، دوای ھه ر ته قاندکیش ده رده ست نازانی ئاخۆ ئامانجه که ی 

.کاوه ، مه گه ر الی ئامانجه که  بپ
به  خه ک رابواردن و نوکته ھنانه وه ی به  ده گمه ن په سندده کرد، به م ئاماده بوو به  
چه ندان کاژر گوێ له  که سکی وه ک ماکدۆنالد بگرێ که  ئه وه ی بن به ڕ بۆ بنته  

سه ر به ڕێ سه باره ت به  روداوک که  پویست به  بیارلدانک بکا.
ئه و که سایه تکی دینامیکیانه ی ھه بوو که  که س نه یده توانی دوای دانیشتنک بی:

«پموایه  بنگۆریۆنیش له وێ بوو.»
به   جارکیان  نه بوو.  خــۆی  ســه ر  نوسینانه ی  ئــه و  بــوکــردنــه وه ی  خه می  زۆر 

رۆژنامه نوسکی ناسیاوی خۆی گوت:
خۆم  له سه ر  وتارک  لــه وه ی  بخونمه وه   خۆم  وتارکی  پباشتره   زۆرم  «من 

بخونمه وه .»
له  ته ته ره کانی   یه کک  گواستنه وه ی  بوک  بانگھشتنی  ١٩٤٨دا  جه نگی  له  ماوه ی 
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په ژراند، به م له دوا ساته کاندا به ھۆی ته نگژه یه کی سه ربازیانه  بۆی نه کرا له  بۆنه که  
.ئاماده  ب

کاتک جۆزفی ته ته ر له  گه شتی ژنھنانه که یدا گه ڕایه وه ، بنگۆریۆن پیگوت:
«شاییه که تانم له  ده ستچوو، وه ل ھه ر دم بۆ ماه که تان، پکه  شه ڕابکتان له گه دا 

بخۆمه وه . سپده ی به یانی کاژری ده  من له التانم.»
سه رۆک وه زیران رۆژی پاشتر چاره گکی ده ویست بۆ ده  ته ماشای کاتژمری 
کرد  حکومه ته که ی  کابینه ی  ئه ندامه که ی  سزده   له  ھه ر  روی  ئه وسا  کرد،  ده ستی 
 ده که م، من ده ببوردنتان لل تاوتوێ بکه ن: «داوای  گرنگ  کشه یه کی  که  ده بوایه  

سه ره تا سه رکی جۆزف و خانمه که ی بده م، دوای کاژرک دمه وه  التان.»
زۆر  که   سه لماند  ئه وه ی  ئازابوو  جه سته ییه وه   و  روناکبیریی  له  روی  ئه وه نده  
گه شتی ته نیایی بیرکردنه وه ی به  ناو وته که یدا کردوون و به ھۆیه وه  به ناو ئاگردا 
بیاری  له   داکۆکی  و  کــردووه   ناجه ماوه ریانه   بیرۆکه ی  له سه ر  شــه ڕی  چــووه  و 

ناشیاوشدا کردووه .
ئه وه   بۆ  زۆری  به شکی  داگرتبوو،  ژیانی  زۆری  پشککی  که   ته نیاییه ی  ئه و 
ده گه ڕایه وه  که  به بیرکردنه وه  له  گه له که ی ته کانی به ره وپشه وه  ده نا. ئه و ته نیاییه ش 
جیدیشی  به   ھه ر  ھشتا  دیکه   جوه کانی  کاتک   بوو.  پیاوان  مه زنه   ھه مو  به ختی 
ده په یڤین، بنگۆریۆن له مژ بوو ده ستی به عیبری کردبوو، کاریپده کرد. کاتک ئه وانی 
پیرۆزیان  وتی  تا  دابوون   (Messias (ماسیاس  فریادڕه سک  چاوه ڕی  له   دیکه  
بۆ بگرێ، ئه و له مژ بوو خه باته که ی ده ست پکردبوو. بۆ ئه وانی دیکه ی دیاسپۆرا 
ناوی خۆیان ده برده وه  سه رناوی ھۆزه  کۆنه کانیان، ئه و له مژ بوو ناوکی بایبلیانه ی 
له خۆنابوو. کاتک ھیچ که سک بیری له  پارزگاری له خۆکردنه وه (له سه رخۆکردنه وه ) 
نه ده کرده وه ، ئه و یه کک بوو له وانه ی که  جوه کانی بۆ بیرۆکه ی داکۆکی له خۆکردن 

جۆشده دا. کاتک که  تیرۆر له  بره ودا بوو، ئه و کۆتایی پھنا. 
دوای ١٩٤٨یش زۆر جاران خه ریک بوو رومه ته  سیاسییانه که ی خۆی بکاته  سه نگی 
محه ک و سه رکردایه تی له  ده ست بدا. گه ر بیزانیبا له سه ر راستییه ، ئیدی سوپه رک 
بوو به رامبه ر نارازایه کان ته نانه ت بۆ پکدادن و ته قینه وه ی مه ترسیداریش بۆسه ر 

ژیانی. به ھۆی ئه و تایبه تمه ندییانه وه ، ئه و ھه رگیز که سکی دیماگۆکی نه بوو. 
ئه و  دنه ی  به کو  ھه یه ،  ئه فسانه ییانه ی  شتکی  که   نه ده نا  بــه وه دا  دانی  ھه ر  ئه و 
که   بــده ن  «رگامان  نوسیبووی:  جارکیان  ده دا.  دیکه ش  ئه وانی  الی  خاسیه ته ی 
چه مکه کانی ئه فسانه یی و ریالیزمی  وه ک دو دژ دانه نین... ئمه  ده ب ریالیستی بین، 
ریالیستکی ره خنه گرانه  به رامبه ر ھه ر ھه  نگاوکی ئستاو داھاتومان. ل ئمه  پویسته  
ئه فسانه ییش بین، به وه ی به  قوی متمانه یه کی بسنور به   پاشه رۆژمان ھه ب و له  

ھزی ئیراده ش نه تۆقین.»
زۆر  به سه ر  ده نگدان  به ربژاره کانی  و  ھه بژر  کۆمه ه   به  نابه دیش  ھه رچه نده  
گروپه   که  له گه ڵ   نه بوو  پرسک  ئه و  الی  ببوون،  دابــه ش  بچوکدا  بچوک  گروپی 
بگره وبه رده ی  و  پارتایه تی  ملمالنیی   .نکبھپ حکومه ت  ھاوپه یمانتی  بچوکه کاندا 
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سیاسیانه  ره گه زکی به رده وامی متمانه داری ئه و بوو. له  بنه وبه رده ی نوان پارته  
سیاسییه کانیشدا به رده وام وه ستا بوو.

ھه رچه نده  له  الوتیدا سۆسیالیست بووه ، به م ھه رگیز نه چۆته  ریزی دۆگمایه کان. 
ئه و ئاماده  بوو ده ستبه رداری بنه مایه کی پارتیانه  ب گه رھاتبا و به  کرده وه  نه شیابا 

په یه و بکرێ.
ئه و ده کرا به قه د ھسترک که لله  ره ق و جه نه گرتو ب به  تایبه تیش کات به رامبه ره که ی 
به  ده ره نجامکی ھه ه  ده گا. ئه و باوه ڕی به  دموکراسی و مافی زۆرینه  ھه بوو، به م 
تا    نده فه لسه ف و  ھه راده کا  ــا،  داواده ک دنته وه ،  به گه وبه ند  گرنگ  بیاریکی  بۆ 

ئه وکاته ی به رامبه ره که ی دنته  را و که مینه  ده کاته  زۆرینه و ده باته وه .
ئه و پیاوانه ی پیان کارانگه ز بووه  له وانه ی له  ژیاندان و له وانه ی مردون، ئه و ژن 

و پیاوه  ئایدیالیستیانه بوون که  ژیانیان بۆ ئامانجکی به رز ته رخان کردبوو. 
خۆشنه ده ویست،  رازیده بوون  مامناوه ندی  بارکی  که   که سانه ی  ئه و  بنگۆریۆن 
ھه روه ھا که یفیشی به  ئه وانه ی به  دوای پاره کۆکردنه وه ، خواردنی خۆش، خانوبه ره  
که ه که کردنی  کۆکردنه وه  و  و  به خشینه وه   و  قازانجکردن  که شخه ،  ئۆتۆمبلی  و 
ئه و  بداته   دوھــه م  ده رفه تی  ئاماده بوو   ھه رچه نده   نه ده ھات.  ــه ڕان،  ده گ سه رمایه دا 
که سه ی که  ھه ه ی یه که می کردووه ، به م ھه رگیز له  درۆ و پاشمله  خۆش نه ده بوو. 
بدادی ئه وه نده  پ ناقۆو جاڕسکه ر بوو  وه ک ئه وه ی مشوله  له   بناگوی گیزه گیز 

بکا.
شانه کانی  به رزبکاته وه ،  پی  بئومدی  له   ده سته کانی  لده کا  وای  گه وجتی 

ھه بته کن و بئومدیانه  سه ری بابدا.
 ،نک له  به رابه ر یه کدیدا بقی بنگۆریۆن ئه و باره ی زۆر به  ناشیاو داده نا که  خه
پبکه ی،  سوکایه تی  وایه   واتای  که سک  به سه ر  ھاوارکردن  ده یگوت  وه ک  چونکه  
که سیش مافی ئه وه ی نیه  یه ککی دیکه  سوک بکا، ھه تا براده کانی یه کدیش بۆیان نیه  

ئه و کاره  قزه ونه  ده رھه قی یه کدی بکه ن.
و  بکردبایه وه   به رز  ده نگی  له  به رامبه ریدا  جاران  له   جارک  ھاوسه ره که ی  گه ر 

بیقیژاندبا،  خرا ده ستکی له شان ده دا پی ده گوت:
«به م من تۆم خۆش ده وێ، خۆشت ئه مه  باش ده زانی!»

بنگۆریۆن ته ڕده ستانه  کاردانه وه ی له  به رامبه ر خه ک و روداوه کاندا ھه بوو، به م 
یان  خانم  فنه   که   پیگوتبا  پاوال  گه ر  بوو.  که سایه تیانه   کاردانه وه که ی  به  ده گمه ن 

فیساره  خانم کۆرپه یه کیان په یدا بووه ، ئه وا له ناخی ناخه وه  ده یگوت:
«زۆر باشه ، دیسان ئیسائیلییه ک، که  ده کرێ یارمه تی ئاوه دانکردنه وه ی وت بدا، 

ھاته  سه ر دنیا!»
ئه و ھه مو ساته کانی ژیانی بۆ کاری باش ته رخانکردبوو. ھه رچی رویدابا ئه وه نده  

به  الیه وه  گرنگ بوو ئاخۆ تاچه ند ره وتی به دیھاتنی خه ونه کانی به ره وپشه وه  ده با.
ھه رچه نده  ھه واداری  کارانگازی زۆر ھه بوون، به م له  ناخه وه  ھی ئه وه  نه بوو 
ئه و  نه خۆشه ،  زۆر  ناسیاوکی  خزانی   که   بیزانیبا  و  ھاتبا  گه ر  ھه بکا.  له گه یاندا 
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ھه رگیز به الی ئه وه دا نه ده چوو که  بپرس: «ئه رێ ئه مۆ باری له شساخی چۆنه ؟»
زۆر جاران ھاوکارانی له  باره ی کاردانه وه  که سایه تیه که ی دواون و په رچه کرداری 
ئه ویان به  په رجوئاسا لکچواندووه . ئه وه ی که یفی به  چاره ی دێ، ده کرێ ئازاری بدا، 
ھه روه ک ئه و پیاوه ی که  ئازاری ژنه که ی ده داو له گه ڵ ئه وه شدا خۆشی ده وێ. گه ر 
 ابگرێ گه رھاتو ئه وه ی ده شیی لته وه ، ئه وا نایه وێ گوک ببھاتو قینیشی له  یه ک

.دا براستی زۆری ت
له  گه وھه ردا ئه و زۆر حه زی به   الیه نی تاکایه تی مرۆڤ نه بوو، به کو به  الیه نه  

کۆمه بوونه که ی.
ھه رچه نده  پیریش ده بوو زیاتر ده یتوانی بیرۆکه  و خه ونی نه وه  نویه که ی ئیسائیل 
بھنته  گۆ. ئه و وه ک سابرایه ک قسه ی ده کرد، ھه رچه نده  خودی خۆی سابراش نه بوو. 
ئه و له  جیاتی گه نجان قسه ی ده کرد ھه رچه نده  ته مه نیشی له  ھه رواز حه فتاوه  بوو. بۆ 
ستافه  تایبه تیه که ی خۆی که سانی گه نجی ھه ده بژاردن، چژی له وه  وه رده گرت که  
ئه و الوانه  نه وه ک ھه ر له  باری گیانییه وه  به کو له باری جه سته یشه وه  بیانسه لماندابایه  

که  گرنگ و به ھادارن.
ساک پشتر له  کۆنفرانسیکی کشتوکایدا ئاماده  بوو، که  ھیچ شونی پادانه وه وی 
نه بوو، ئه ندامانی کۆنفانسه که  گواستبوویانه وه  شانزه  کیلۆمه تری ئه و الوه تر. ئیدی 
بنگۆریۆن رایگه یاند :» له و با وه ڕه دام که  به  پیان لره وه  تا شونی کۆبوونه وه که  

بۆم.»
تدی کۆلک Teddy Kollek  یه کک له  ھاوکاره  سیاسیه  گه نجه کانی پیوابوو 
پویسته  رۆژانه  زیاتر له  ٣٠ سی کیلۆمه تر به پیان بوا، مه گه ر ددان به وه دا بن که  

ھاوکاره  پیره که ی له و  پشه وتره .
«گه ر من بۆم، ھه ست ده که م له وانی دیکه  ئازادترم.»

ئه و ھه رگیز بچوک و کورتھنه ر نه بوو. ھه رچه نده  له و په نجا ساه ی رابردووه دا  
نزیکه ی ھه مو روداوه  گرنگه کانی مژوی جوه کانی پیشبینی کردبوو، به م به  ده گمه ن 

ده یگوت:
«من ئه وه  ده زانم.»

دوای ئه وه ی د. وایزمه ن بووه  سه رۆکی ده وه ت، ئیدی بنگۆریۆن له  گرێ کۆنه 
خۆبه که مزانینه که ی رزگار بوو. بئه وه ی پۆز لبدا و له خۆبایی ب  پپبه پ و ھاوشانی 
بیچمه  ناوداره کانی جیھانی ده ڕۆیشت، ھه رچه ندیشه  ئه و سه  رکرده ی وتکی بچوکتر 

له  ئالبانیا بوو.
له   مژوه   ھه رکاتک  په یداکرد.  به خۆ  ــوای  ب بایبلدا  خوندنه وه ی  ڕگه ی  له  
دورودرژه که ی گه له که ی قوڵ ده بووه وه ، بۆی ده رده که وت که  ئیسائیل له وه  زیاتر 
ده گه یه ن که   ته نھا کۆمه ه  که سانک بن و به  ڕکه وت له  ده ستی ژوری گازی ھیتله ر 
ده ربازیان بووه  و ھه نوکه ش ده یانه وێ له و بیابانه  وشکه دا به رده وامبوونی خۆیان 

بسه لمنن.
یادکرده وه ،  ته لئه بیب  له   که نار  له سه ر  ئامریکایان  سه ربه خۆیی  رۆژی  کاتک 
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بنگۆریۆن له  بۆنه که د ا به رایی به  زمانی عیبری ده ستی به  دوان کرد، پاشان له  پکه وه  
بده نگ بوو ئه نجا به  زمانی ئینگلیزییه وه  درژه ی به  وتاره که یدا: «لم ببوورن  من به 

 زمانک  دوام که  پش چوار ھه زار ساڵ  لره دا قسه ی پکراوه  و بیستراوه .»
 نز بکا و بیسه لمبه ھ گه ی خۆی پنا که  پژوی وا به  کارھبینیه ، مبه و کورته  ت
ده ره وه  پایه به رزه کانی  نرده    کات ئینگلیززمانه .  نــه تــه وه ی  ھاوشانی  گه له که ی 
پشوازی  پیاوه ی  له و  بۆ  بیرکردنه وه   پشتری  خوله کی  یه کدو  ده کرد،   سه ردانیان 
لده کا، له  ره چه ه کی، له  وته که ی، له  مژویه که ی به کار ده ھنا. گه ر ھاتباو میوانه که ی 

ئامریکایی بووبایه  ئه وا به و تبینییه   ده ستیپده کرد:
«ئه وه  مایه ی سه رسوڕمانه  که  بیری لبکه ینه وه ، ته نھا ١٠٢ که س له سه ر پشتی 
به له می مایفالوه ر Mayflower بوون... گه شتکیان ده ستپکرد، ئه و ده ستپکه  بچوکه   
بووه  مایه ی  ئه و دیارده  مه زنه ی که  ئستا ئمه  به ناوی ئامریکاوه  ده یناسین...وته که ت 

ره نگ و واتایه کی نوی دموکراسی به خشیه  جیھان.»
ھاوکات و ھاوشان به ڕکوپکی روی قسه کانی ده باته وه  سه ر وته که ی خۆی.                                                                                                             
«ئه رێ ده زانی که  چه ند کۆچبه ر دوای دامه زراندنی ئیسائیل، ھاتنه وه  وت؟ ھه ست 

ده که ی به  به راورد له گه ڵ ئه وانه ی وته  یه کگرتووه کانی ئامریکادان چه ندن؟»
بۆ زۆر له  میوانه کان  ئه و جۆره  وتووژانه  له گه ڵ بنگۆریۆندا مایه ی تازه کردنه وه یه کی 

رۆحیانه  بوو.
ھه ر له  به رایی ژیانییه وه  ئه و ھمایانه ی خواره وه  به سه ر ژیانیدا زاڵ بوون:

سه ربازه که .  
دایکه که .

کرکاره که .
ده ستپکه که .

بوو  خوازیار  ئه و  بــوون.  ھز  ھمای  ســه رو  ناوھنراوانه ی  روخساره   ئه و  بۆ 
گه له که ی ھزدار بکا، بۆئه وه ی ده ره قه تی به دیھنانی خه ونه کانی ب. زۆر جاران له  
دوانه کانیدا ئاراسته ی قسه کانی به ره و ئه و ھمایانه ی سه رو وه رده گا. یاخود ھه ر 
له  باره یانه وه  ده دوا. له  نوچاوانی ئه وه وه  ھمایه کان له  ئیسائیل  گرنگ و مایه ی 

رزلنان بوون.
جوله کانه شی  نا  خه سه تی  ھه ندێ  به م  بوو،  جوله که   له ناخه وه   ھه رچه نده  ئه و 

ھه بوون.
 کدا ھه موان ده مه ته قله  کات ،ده نگ ببئه و ده یتوانی له  کۆبوونه وه کاندا به  سعاتان ب
و ھه رایان بوو. به م کات ئه وان شه که ت ده بوون و له  کۆتاییدا بده نگ ده بوون، 
و  ده کردنه وه   ھوری  قسه ،  ده ھاته   بوو  نه کراوه   بوخچه یه کی  که   بنگۆریۆن  ئه وسا 

له نو گرفت و ته نگه به ره کاندا رگاچاره ی پنیشانده دان.
به  بنگۆریۆن  به م  بگرێ،  به کاته وه   ده ست  که   نه بوو  جوله که   خه سه تی  ئه وه  
 کرده وه  ھیچ ساتکی به  فۆ نه ده دا. به رده وام له  واده ی خۆی ئاماده  ده بوو، گه رھاتبا 
کۆبوونه وه یه ک له به ر دواکه وتنکی یه کک بوه خرابا، ناڕازی ده بوو. ئه و زۆر جاران 
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ده یگوت «تاکه  شت که  نه توانی به  پشی بکه ویته وه  کاته .»
دواندان  چــوپــه ی  شوازه   ئــه و  ناجوله کانه ی  دیکه ی  خه سه تکی  ھــه روه ھــا 
ده قه کانی  ده کــه ن.  ــژدادڕێ  له  در حه ز  جوله که کان  گشتی  به   بوو.  نوسینه کانی  و 
بنگۆریۆن به  رکوپکی داڕژراون و ھه رگیز وا نه که وتۆته وه  به ھۆی درژه  دادڕییدا 
رگای ده رچونی له  بابه ته که ی ل ونبووب. ھه رچه نده  دوانی درژی ده دان و وتاری 

به  ھه زاران وشه وه  ده نوسی، به م ھه رگیز له  بابه ت ده رنه ده چوو. 
ھه روه ھا ئه وه ش خه سه تی که سایه تی جوله که  نه بوو له ساته  ته نگه تاو ره خنه ییه کاندا 

ھوری خۆی بپارزێ که   بنگۆریۆن به رده وام وایده کرد.
نه یبوو.  بنگۆریۆن  به م  بوو،  پوه  دیار  خانه واده ییان  مه یلی  جوه کان  زۆرینه ی 
گۆشه یه کی  له   به  ســان   Nahum Green گرین  ناحوم  به  نــاوی  ئه و  برایه کی 
شه قامی بن یاھودا و ناردو بۆلیڤاردا عه ڕه بانه یه کی شه ربه تفرۆشی ھه بوو. رۆژکیان 

رایگه یاند:
«ئه رێ خۆمن شتکی ناوازه م لداوانه کرد که  ره تی بکاته وه . من ته نھا ده مویست 

«.گه یه کی باشترم ھه بپ
دواتر شانه کانی ھه ته کاندن و گوتی:

«ئه و ھه میشه  ھه روا دین ( شتانه  ) بووه .»
 ،ئاخۆ بۆچی شه ربه تی پرته قاڵ ده فرۆش ،یپرسگانه یه ک لله  بۆنه یه کی دیکه دا ب

له  کاتکدا برایه که ی ده وه تمه دارکی به ناووده نگه .
وه می دایه و : «په کو په کو، تۆ ناب باوه ڕ به  قسه ی ئه و خه که ی ئره  بکه ی. له  

پلۆنسک ھه میشه  ده یانگوت گوایه  من له و زیره کترین که سی خزانه که م.»
له  باره ی روناکبیرییه وه  بنگۆریۆن له  زۆر روه وه  بیچمکی پاردۆکس بوو. ئه و له  

ھه مانکاتدا له  رابردو، ئستاو ئاینده شدا بوو. 
کاتک یادین بریکاری سوپاساالر بوو ھاته  الی ھه ندێ پرسی گرنگی ھه بوون، 
بنگۆریۆن ناچاریکرد زیاتر له  کاژرک له سه ر ئیسائیلی نو بایبلدا قسه  بکه ن، بۆ 
ئه و ته نھا پنج خوله ک مابوونه وه  که  ھه لومه رجی ئه سته می سه ربازیی له  سه ده ی 

بیسته مدا تاوتوێ بکه ن.
پیاوکی  وه ک  به م  ده گــه ڕا.  کرده دا  دوای  به   بــه ردوام  وابوو  روناکبیرکی  ئه و 

کرده یی ھه میشه  ھه وی ده دا له  باوه شی گیاندا خاوببته وه . 
له به رئه وه ی له  گه وھه ردا پیاوکی ته نھا بوو، بۆیه  ھه وی ده دا خزمه  گیانییه کانی 

له  مژودا بدۆزته وه .
ئامان  شاعرکی  و  فه یله سوف  شانۆنوس،   ١٧٥٩-١٨٠٥)  Schiller سخیله ر 
بوو-وه رگ) جارکیان گوتبووی که  به ھزترین که س کات ته نیاب نه رمۆترینیانه . 

ئه وه ش به سه ر بنگۆریۆندا ده چه سپا.
ھۆشه  مژوینییه که ی به رچاورونی ژیانی بوو. به الی ئه وه وه  دیرۆک شتکی مردو، 
به ره وپشه وه   بــه رده وام  به خوڕ  مه زنی  روبارکی  به کو  نه بوو،  بجوه   چه مککی 

ده ڕوا که  مرۆ  بیه وێ له  ژده ره  په نھانه کانی بگه ڕێ. 
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بۆئه وه ی به ب به ربه ست روباره که  بوا، به شکی زۆری وزه  رۆحیانه که ی ئاراسته  
کردبوو: ھه وی     ده دا دنه ی به رده وامتی مژوویی گه له که ی بدا. ئه مه ش له  وتکدا 
زه حمه ت نه بوو که  مرۆڤ به  دنیادا گه ڕاوه  و نوسینی تدا دوو ھه زار ساڵ کۆنه  له و 
شوینه ی که  ئستا پاسی بۆ نه زاره ت، بیئر سه بعه  و ئۆرشه لیم لده رده چن. بۆ ئه و 
بایبل ته نھا کتبکی مژویی ئیسائیل نه بوو، به کو ئینسکلۆپدیا، رنامه ، قانوونامه ، 
کتبکی ده ستی بوو،  تیایدا ھه مو تیره و ھۆزه کانی سه رجه م جوه کانی دنیای له خۆ 

گرتبو. 
و  رۆژنامه   ھیچ  له   مرۆ  بایبل  نو  زانیاری   به ب بوو  بوایه دا  له و  بنگۆریۆن 
نه به ردییه ک تناگا، نه شاره زایی سه باره ت به و به گه نامه  دیرۆکییه  وایکردو ه  که  زۆر 
له  دیپلۆماته  بگانه کان و ده وه تمه دارانی رۆژھه تی ناوه ڕاست ھه ه و شاشی بکه ن.

روناکبیرییانه ،  ئه وه نده ش  بــوو،  ســۆزاوی  ئــه وه ی  به قه د  مژویینیه که ی  ھۆشه  
زدپه روه ره ری و پراکتیکیانه  بوو.

له و کاته ی جارکیان له تبیریاسه وه  ده گه ڕایه وه  ته لئه بیب، دوای ئه وه ی ماوه یه ک 
(االرز)ی   Ceder سده ر  دره ختکی  به سه ربردبوو،  چاوکانییه کانی  گه رمی  له به ر 
له   گه ی  له   که   شارف  زییڤ  و  ھاوسه ره که ی  له گه ڵ  درژی  ده مه ته قیه کی  بینی 

ئۆتۆمبله که دا بوون، ده ستپکرد.
«ئایا ئوه ش ھه ست ده که ن که  دره ختی سده ر(ئه رز) له  لوبناندا پنج ھه زار ساڵ 
ھه زار  پنج  ھاتووه .  په یکه ره که   دروستکردنی  بۆ  دار  ئورزانه دا  دره خته   له و  کۆنه ؟ 

ساڵ! که واته  ئه وه ش پش نوح، پش- که وتووه »
باس  گرنگ  کشه گه لی  حکومه تدا  کابینه ی  له   نیوه ڕۆیه   دوای  ئه م  ده زانــم  «من 
ده که ین، به م ئه و دار ئورزانه ! ئه وانه  له  سه رده می  گرتنی جودیاوه ، پاشا، ماکابین 

Maccabeeen ھه ر ھه بوونه و . ئه رێ ئه و دره ختانه  چیان نه دیوه !»
که مک بده نگ بوو، له  پشته وه ی ئۆتۆمبله که  ھه نیشکی دابووه وه . به م زۆری 

نه برد به ره و پشه وه  چه مایه وه .
«گه ر ھاتو له  دواییدا ئاشتی به رقه رار بوو-نه وه ک ھه ر ئاگربه س، به کو ئاشتییه کی 
راسته قینه - ئه وا ده مه وێ سه ردانکی لوبنان بکه م بم: ده وه رن، یه کک له و دره خته  

ئورزانه مان بده ن، تاکو ئمه ش له  ئیسائیلدا بیونین.»
چاخه ی  ئــه و  ھـــه روه ک  بــژی  شوه یه ک  وایلکردبوو  بــه   بنگۆریۆن  تیژبینی 
شه قامه کانی  له نو  وا   ،ته واوبووب تازه   دوھــه م  و  یه که م  په یکه ری  دروستکردنی 
ئۆرشه لیمدا ده ڕۆیشت که  توشی یه کک ب ھه روه ک که مک پشتر له گه ڵ شا داود 
دواب. به الی ئه و که سه کانی نو بایبل بیچمی تارماوی نه بوون –بوکه شوشه ی نو 
مۆزه  و بونیادکی له  دارو ئاسن نه بوون. ئه و ئه وانی (مه به ست که سه کانی نو بایبله -
وه رگ) له زۆرینه ی وه زیره کانی نو خودی کابینه که ی خۆی باشتر ده ناسین. ئه و 
به  شوه یه ک ده رباره ی یۆزوا Jozua و یسیا(ئیسحاق)   Jesaja ده دوا ھه روه ک 
براده ری بن، زیاتری متمانه ی  به وان ده ھات تا ئازنھاوه ر Eisenhower و ماکمیالن 

 .Macmillan
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خه کانی دیکه  نمونه  له  میژو ده ھننه وه ، بنگۆریۆنیش بانگی روداوه کان ده کا. 
پشه وای  ھه م  و  بایبله   درینه کانی  پشھاته   قسه که ری  ھه م  کاتدا  یه ک  له   ئه و 

گه له که یه تی له  سه رده می ھاوچه رخماندا و ھه میش ده نگی پاشه ڕۆژه .
 ددا قسه کردبوو ژوره که ی به ج کی پارته که ی که  زۆری له گهکیان ئه ندامرۆژ

: دی ئاماژه ی به وه  ده کاو دهئومبه  ب
بدوم  به  روداوــک  سه باره ت  من  گه ر  بدوم.  پیاوه دا  ئه و  له گه ڵ  ناتوانم  «من 
که  دون رویداوه ، ئه و ده یباته وه  سه  ر دوو ھه زار ساڵ پشتر. گه ر من ده رباره ی 
به یانی قسه  بکه م، ئه و ده ستپده کا به  باسی دوھه زار ساڵ دواتر. وا ھه ست ده که م 
وه ک که سکم له گه ڵ موسا قسه  بکه م و له گه ڵ یه کك که  تازه  دوای ھه زار ساڵ له 

«.دایک ده ب 
یه کک له  ھۆیه کان که  به  رابه رکی ته واوی سه یرده که ن، ئه وه یه  که  خه ک وه ک 
بیچمکی راسته قینه ی بایبلی ده بینن. ئه و نه وه ک ھه ر بایبل په ڕ به  په ڕ ده زان به کو 

وه ک ئه وه ی له وێ ھاتبته وه  وایه . 
ئه و له  لکۆینه وه  مژوییه کاندا ھه ر به  بایبل  به  ته نھا لنه گه ڕاوه . ئه و زۆر بیرۆکه  
ناسیوه و  لبوونه وه   لقوپۆپی  که   خوڕه که   به   مه زنه   روباره   له   دیکه شی  ته وژمی  و 
ھه نجاون. له به ر ئه وه ی ته وژمی گریکه کان به رینترو قوتر بوو، بۆیه  دوای بایبل به  
وردی لیکۆیوه ته وه ، ئه و به  دوای ھه مو خاه  گرنگه کاندا گه ڕاوه  که  بیری مرۆڤایه تی 

ده رباره ی شارسیاتی نوسیویه تی.
و  ببینته وه و  عاجدا  له  بورجکی  خۆی  که   نه بوو  وا  روناکبیرکی  بنگۆ ریۆن 
گۆڤاره   سه ر  ده چته   ئه نجا  قوده بته وه ،  ئه فالتون   له   کاتکدا  له    .نه ب ده رچوونی 
و  سه ربازی  گۆره پانی  سه ر  ده ڕواته   ئه وسا  ئامریکایی  یان  روسیی  زانستییه کانی 

مه شقیان له گه دا ده کا.
 له پ و  بکا  سه رسام  فه رمییه کانی  میوانه   که    ب سه رۆکک  تاکه   ئه و  له وانه یه  
بابه تکی  یان  زدا  ناخی  له   ژیان  باسکردنی  سه ر  ده یانباته   سیاسیانه   بابه تکی  له  

ئه بستراکت وه ک په یوه ندی نوان گیان و مادده دا.
ته نانه ت ستافی کارمه نده  نزیکه کانی، که  ده یانزانی سه رۆکه که یان چی ده خونیته وه  

و له گه ڵ کدا ده دوێ سه  ریان له  زاناییه  په ره سه ندووه که ی سوڕده ما.
کاتک نیگای ده خاته  سه ر ئاینده ، توانینه که ی وا له ناخ و به  قووه وه یه  که  له  
بواو متمانه  له  بننه ھاتووه که ی توانای مرۆڤه وه وه  سه رچاوه  ده گرێ تا سه ره داوکی 

 .نده ربھده رچون و په ره سه ندویی ل
رۆژنامه نوسان که  دیداری له گه دا ساز ده ده ن، زۆر جاران به  پیرکی ماندوکه ری 
ده زانن، تا له  کاتی دیداره که یاندا پرسکی وای لده که ن په یوه ندی به  پاشه ڕۆژه وه  
لده ڕژێ،  تروسکاییان  و  ده ده ن  بریقه   چاوه کانی  و  تھه ده چته وه   ئه وسا   ،ھه ب
ئه وه   ئیدی  ده داتــه وه ،  سه دا  دلرانه   ده نگیشی  ده جونی،  که سا یه تیانه   ده سته کانی 

بنگۆریۆنه  مه زنترین پشبینه که ری ئه و سه رده مه مان.
گه ر بت و ده رباره ی ئاینده  قسه  بکا، ئه وا ھه ر به  ته نھا بیر له  ئیسائیل ناکاته وه   
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به کو  بژینته وه ،  ناوه ڕاست  رۆژھه تی  کۆنه که ی  شارستانیه تیه   دیکه   جارکی  که  
ده یه وێ وته که ی نمونه یه کی دادپه روه ری کۆمه یه تیانه  ب له  ناوچه یه کدا که  بدادی 
به سه ردا زاه . له  پاڵ ئه وه شدا باوه ڕی به  وزه ی ناوه کی ھه یه ، ئه و ئه گه ری کرده یی 
ئه و  بپاوێ.  زێ  سوری  ئاوی  بۆئه وه ی  وزه ،  بکرته   رۆژ  تینوتاوی  که   ده بینی 
بزوی  مه کۆی  ئافریکا  و  ئاسیا  که    واده بین  ،ده بین خۆی  پش  ساڵ  به  ســه دان 

(دینامیکتی) ئاینده ن.
پۆژه   ئاینده دا  له   بنگۆریۆن  بــه م  ده کــه ن،  ئاینده   پشبینی  ھــه ن  کــه س  زۆر 
داده ڕژێ، ئه و سروشک(بینینک) له  ئاینده دا ئافه ریده  ده کا دواتر وا له  گوگره کانی 

ده کا ھاوپشکی بن.
کورتھنانی  و  دوژمنه کان  په الماری  خۆراک،  که می  باری  له بن  ئیسائیل  کاتک 
په یوه ندییه کانیان له گه ڵ زلھزه کان ده یناند؛ بنگۆریۆن پشبینی ئه وه ی بۆ ھاوتیان 
ده کا که  وته که  چۆن ده بوژته وه : ئه و گردو گردۆکانه ی به  گیاڕواون له  بۆره ییوه  
ده بوژته وه .  سه ر له نوێ  جاران  وه ک  درین  ئیسائیلی  به شکی  ده بنه وه ،  که سک  و 
سود له  وزه ی رۆژ وه رده گیرێ. پیاوه کانی زانست ره نگب  بتوانن سه قا بگۆڕن. ھه ر 
کاتک متمانه یان به خۆ بوو، تواناکان بسنور ده بن. ئیسائیل ده بته وه  سه رچاوه ی 

ھزی ژیانه وه . راچه نینی (ڕینیسانسی) رۆژھه تی ناوین!
 ،Jermiaرمیاه کی ئیسیا(ئیسحاق)، ی ک له  ڕه چهئه وه  بنگۆریۆن بوو، په یامبه ر
 ،Obadja ئۆبادیا  ،Amos  ئامۆس ،Joe`l جول ،Hosea ھوسیا ،Ezekiel زکیلئ
ھاگای   ،Zefania زفانیا   ،Habakuk ھاباکوک   ،Nahum ناحوم  ،Micha میخا 

.Daniel لو دانی Maleachi مالیاخی ،Zacharia (زه که ریا)زاخه ریا ،Haggai
جوه   دینییه کانی  رنماییه   گوره ی  به   نه بوو،  خواردن  رساکانی  له   حه زی  ئه و 
ئه رسه دۆکسیه کانیش نه ده ژیا. به  حوکمی سیاسه تکردن له گه ڵ پارته  سیاسیه  دینییه کان  
به  ئیسائیلیان  به  ھۆیه وه   که   په سه ندکردن  قانوننامه شی  ھه ندێ  و  ھاوکاریده کرد 
 ده وه تکی تیۆکراتی نیشانده دا، به م ماپای دژی حومکی دینی و خۆشی له  ماپای 

دژترتر بوو.
به  ئه و له  گه وھه ردا ئۆلدار بوو، که مک رازدار و بوای زۆری به  به ھاکانی 

ره وشتی باوه ڕه  تونده که ی عیبریان ھه بوو.
 Yakov Herzog رزۆگه کاندا  یاکۆڤ ھله  ستافه  نزیکه که ی له  دوا سا یه ک
به   جاران  زۆر  بوو،  به  دین  زۆر  خۆشی  ھه رخودی  که   راباینی  گه وره   کوڕی   ی 

بنگۆریۆنی ده گوت:
«له  ره فتاره کانتدا وا پده چی که  تۆ زیاتر له  زۆرینه ی ئه رسه دۆکسه کان بوات 

«.به  په ڕجووه کان ھه ب
بنگۆریۆن له  کایه ی گیاندا به رده وام به دوای شتکدا و بوو که  پده چوو ھه رگیز 
که   لکبدرته وه   دیکه یه وه   به  الیه کی  که  روونده کاته وه   ئه وه   ئه وه ش  نه یدۆزته وه . 
فیشه رماندا   رابی  له گه ڵ   درــژه ی  دۆستایه تیه   ئه و  ھــه روه ک  لتگه یشتنه ،  مایه ی 
ھه بوو، له گه یدا بیروڕاوای زۆری جیاوازیان له  بواری فه لسه فه و ئایندا ھه بوو. ئه و 
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پیاوکی  وه ک  حه زده کا  که   رونیکرده وه   ده یناسین،  له  نزیکه وه   که سانه ی  ئه و  بۆ 
ئه ندشه دار سه یر بکه ن.

(جۆن   Coolidge کۆلیگه   بۆ  بــوو  ماسیگرتن  ئــه و  بۆ  فه لسه فه   ســه ره تــادا  له  
ئامریکا  سه رۆکی  سیه مین   John Calvin Coolige  ١٨٧٢-١٩٣٣ کۆلیگه   کالڤن 
ھوڤه ریش  و   (ــوه رگــ  (١٩٢٣-١٩٢٩ نــــوان  کــه وتــه   فه رمانه وایه تیه که ی  ــوو،  ب
Hoover(ھربه رت ھوڤه ر Herbert Hoover سیو یه که مین سه رۆکی ئامریکا بوو 
له  ١١٩٢٩-١٩٣٣ وه رگ) ته نگه یه ک بوو بۆ ئایزنھاوه ر، به م به  تپه ڕینی رۆژگار  

لکۆینه وه یه کی قوڵ و جدی له سه ر فه له سه فه دا په یداکرد.
جارکیان پرۆفیسۆرکی فه لسه فه ناس له  ئاتینا  ھاته  ئیسائیل تا له گه ڵ بنگۆریۆندا 
له گه ڵ  قسه وباس  تا  نه دی  وای  ماندووبوونکی  ھیچ  بکا.  سیاسیانه   باسوخواسی 
سه ره ک وه زیراندا گه رم بکا، به م دوای ده مه ته قیه کی دوو کاژری  کابرا له  ناخه وه  

نیگه ران بوو. 
«سه ره ک وه زیرانی له سه ر نوسینکم ده رباره ی ئه فالتون و سوکرات  دوا دوایی 

قسه کانمان ته واو بوون.»
بنگۆریۆن له  ئه فالتونه وه  فر بوو که  فه یله سوف پیاوکه  «له  ھۆشمه ندی فراژییه ، 
که سکی  و  له  ڕاستی  حــه زی  دادپه روه رییه ،  الیه نگری  ھه یه ،  زانیاریی  لتده گاو 

خاکییانه یه ، چاکه ی خۆش ده وێ  و له سه ر رگای ھز الده دا.»
له  گری حه وته می ژیانه  جه نجایه که یدا ئاراسته که ی وابوو گه ر بۆی بلوێ له  باقی 

ژیانه که یدا به پی لتگه یشتنی رۆحیانه (ئه فالتونیانه ) ببته  فه یله سوف.
ھه ر له  خۆڕسکیه وه  که سکی ئاشتیخواز بووه . له  به رامبه ر ھه وانرانه وه  جارکیان 
گوتی: «من وه زیری به رگرییم. ئه وه ش قوڕسترین کارمه  که  له  ژیاندا وه رمگرتووه ، 
چونکه  من ده ب باشترین سانی گه نجه کان به  فیۆ بده م، پاره  (به ھه زاران ملیۆن) 
به  فیۆ بده م، بۆچی؟ تۆ وا بیرده که یته وه  که  من پمخۆشه  ئه و ھه مو پاره یه  بده مه  
تانک و تۆپ و فۆکه ؟ تۆ پتوایه  که  من پمخۆشب ئه و ھه مو گه نجانه مان بکه مه  
سه رباز؟ من پمباشتره  ئه و پاره یه  له  کشتوکاڵ و په روه رده  خه رج بکرێ. ئه و کاره ی 

من ده یکه م  قزه ونه ، به م ھه ر ده شب رایبپه ڕنم.»
ئه وسا  بــوون،  ئینگلیزه کان  سه ره تا  نه بوو.  که م  دوژمنانی  له   ھه گیز  بنگۆریۆن 
زلھزه کان،  وتــه   دووده کانی  سیاسه تمه داره   بــه رده وامــی  به   ئه نجا  عه ڕه به کان، 
ئاراسته کراو  ئابوریه کی  دژی  ئه وانه ی  فاشیسته کان،  کۆمۆنیسته کان،  دژه زایۆنیزم، 
بوون، تانکه ر و قازانجویسته کان، ئۆلداره  توندڕه وه کان، مادییه کان(ماتریالیسته کان) 

ئیدی لیسته که  دورودرژه . 
الوازی ھه بوون و ھه ه شی کردوو ن. به م یه کک له و که سانه ی که   ئه و خای 
ھه ه و  دوو  یه ک  ئه وه ی  دوای  کنستدا(په ڕله مان)   له   لگرتووه   ره خنه ی  زۆرتر ین 

که تنی گه وره ی ئه وی ژماردن گوتی:
«به م له  دواییدا ته نھا مه زنه  پیاوان ھه ه ی مه زن ده که ن.»

و  ناکرێ)»  کۆنترؤل  که   که سه ی  «جه ونه گیر(ئه و  «دڕنـــده »،  به   نه یاره کانی 
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«خه ونبینه ر» یان ونا ده کرد. کاتکیش خه ونه کانی بھاتبانه  دی، ئه وا ده یانگوت که وا 
به ختی ھه بووه . 

به رامبه ر  بوو  بھه ستی  حکومه ت  سه رۆکی  وه ک  الوازه کــانــی  خاه   له   یه کک 
ورده کارییه کانی دیپلۆماسیی. ھه ندک جاران له گه ڵ دیپلۆماتک ئه وه نده  راشکاوانه  
شه ژانی  توشی  کــردووه  و  بۆ  کاریان  به  مانگان  خــۆی  نونه ره کانی  که   ده د وا 

کردوون. 
ھه روه ھا به وه شی تۆمه تبار ده که ن گوایه  براده ره  سیاسیه کانی پایه ی حکومه تی 
بۆ ده دۆزینه وه  (که  له  نه ته وه  کۆن و گه وره کانیش ئه وه  رویداوه )، ھه روه ھا به وه ش 
که  توشی گری مسیاس (فریادڕه سی) بووه (له  یه کک له  دوانه کانی ده سته واژه یه کی 
وای به کارھنا، بۆیه  ئه و سه رنجه ی له سه ردا درا)، ھه روه ھا ئه وه ش که  ئه و کات بۆ 
ھه ندێ که سی نادیار به  فیۆ ده دا ھه ر له به ر ئه وه ی کۆنه  دۆستی بوونه  ئه وانه ی 

سه رده می بزوتنه وه ی زایۆنیزمی.
سه رکه وتنه   که   کــردووه   ئه وه یان  لۆمه ی  بــه رده وام  پالماخیش  سه رکرده کانی 
بن  بوو  مه به ستیان  ئــه وان  نه قۆستۆته وه .  تــه واوی  به   ی   ١٩٤٨ سه ربازییه کانی 
وته   گوشاره که ی  و  ھاتبا  گه ر  بکه ن،  رزگــار  فه له ستین  ــه واوی  ت ده یانتوانی  که  

یه کگرتووه کانی ئامریکاو ریکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کانی به الوه  نابا. 
به م زۆرینه ی  ره خنه گره کانی پ له وه ده نن، ھه نوکه  گه ر داود بنگۆریۆن نه بووبا 
له وانه  بوو سه ربه خۆیی  ئیسائیل نه ھاتبا کایه ، و زۆریش زه حمه ت بوو جگره وه یه کی 

په یدا کرابا.
نھنی ھزه  راکشه ره که ی له وه دا بوو که  مژوی س ھه زار ساه ی جوله کانی 
به رجه سته  ده کرد، ئه و به  ته واوی له گه ڵ ھارمۆنیه  جه ونه کراوه که ی سه رده می خۆی 

ده ھاته وه  و بیچمکیش بوو که بۆ ھه موانی شت پبوو.
جوه کانی یه مه ن، دینداره  زۆر ئه رسه دۆکسییه کان که  شارستانتی رۆژئاوا ھیچ 
و  پشه نگ  پۆلۆنییه   بیرئازاده ی   پیاوه   له و  نه یبزواندبوون،  و  تنه کردبوون  کاری 

نمونه ی خۆیان دۆزیبووه وه .
باده ستتی  به   ددانی  سییف  مارکوس  وه ک  پگه یشتوو  زۆر  ئینگلیزی  جوکی 

رۆحیانه تیه که ی ئه و داده نا.
ئامریکاییه کان، ئه وانه ی که  زایۆنیش نه بوون ھه ندکیان ھه ر جوله که ش نه بوون، 
وتان  جیھاندا ده نا، زۆر له   ناسراوه کانی  سه رکرده   بیچمه   ئه ویان به  یه ک له  ده  
له الیه ن سه رۆکه  بچوکه کانیان رابه رایه تیان ده کرا که چی که م که س ھه بو به  سه رکرده ی 

.راسته قینه یان دابن
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جارکیان یه ک له  پیتچنه کان(تایپسته کان) له  بنگۆریۆنی پرسی:
«ئه رێ ھه رگیز تۆ کاتی پشودانت ھه یه ؟»

لیپرسیه وه : «مه به ستت خه وتنه ؟»
«نه خر، پشودان.»

«ھه نوکه  ئه ز زۆر ده خونمه وه .»
«نه خر، مه به ستی من به  ته واوی پادانه وه  و پشودانه  .»

بنگۆریۆن ئاوڕکی له  کچه  شۆخه که  دایه وه  و ھه روه ک به  بوونکی تنه گه یشتووی 
بزانی، ئه وسا گوتی:

«گه ر تۆ مه به ستت ئه وه  ب من به  ته واوی بوه ستم، له  جوه  بکه وم و ته ماشای 
دیواران بکه م، نه خر، من ھه رگیز واناکه م.»

بنگۆریۆن له و ده مانه دا نه وه ک ھه ر سه ره ک وه زیران بوو، به کو وه زیری به رگریش 
ئه وه شدا  پاڵ  له   و  ده کــرد  ــی  وه زاره ت به شی  دوو  ھه شتاو  سه رۆکایه تی  ئه و  بوو؛ 
بیست تا سی کاژری له  ھه فته دا بۆ خوندنه و ولکۆینه وه  به  ھه ند ھه گرتووه کانی 
ته رخانده کرد. رۆژی ئاسایانه ی له  کاژر حه فتی سپده وه   ده ستپده کرد، دوای ئه وه ی  
ھه مو  له و  زیاتری  له وه ی   چونکه   ھه ده ستا،  له  خه و  نیو  و  کاژر  چوار  یان  چوار 
سانه دا پویست نه بوو. پاوال که  له  خه و ھه ده ستا به رچاییه کی ساده ییانه ی بۆ ئاماده  
ده کرد. ئه و کاژری یه که م به  رۆژنامه  به یانیه کان به سه رده برد، ئه وسا که مکیشی بۆ 
نوسینه  فه رمییه کان ته رخان ده کرد. ئیدی دوای ئه وه  ئاسایی به پ به ره و وه زاره ت 
ده که وته  رێ که  دوو    کیلۆمه تر و نیو له  ماه که یه وه  دور بوو (وه زاره تی به رگری 
گوازرابووه وه  ئه پارتمانکی دوو نھۆمی له  ھاکیرای سه ر سنوری ته لئه بیب) ئه وسا 
 کات ده بووه  کاژر  نۆ و ده چووه  پشت مزه که ی له  نوسینگه که ی. چوار کاژر و نیو 
له گه ڵ به ش و ھۆبه  جۆربه جۆره کان روبه ڕوده بووه وه . کاژر یه ک ونیو ده گه ڕایه وه  
پاشان  بکا؛  گه رم  چاو  کاژرک  نیو  مــاوه ی  بۆ  و  بخوا  سوک  خواردنکی  تا  ماڵ 
له سه ر ئه و راپۆرتانه ی که  له گه ڵ خۆی له ناو ھه گبه که یدا بۆ ماه وه ی ھنابوونه وه  
کاروباره کانی  ئه وسا  نوسینگه که ی.  ده گه یشته وه   چواریش  سعات  بۆ  ئیشیده کرد 
سه ره کایه تی ئه نجومه نی وه زیرانی رایی ده کردن؛ له وێ میوانی پایه به رزی ده دیتن، 
دیداری له گه ڵ رۆژنامه نوساندا ساز ده دا، راوژی له گه ڵ کارمه نده کاندا ده کرد، قسه ی 

به شی
(١٦)
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کارانه   ئه و  ھه مو  ده نوسین،  وتاری  و  دوان  ده کــرد،  ده ره وه   دیپلۆماته کانی  له گه ڵ 
ده چونه  نو چوارچوه ی ئه رکه کانی که  ئه نجامی ده دان.

کاژر ھه شت ده گه ڕایه وه  ماه وه ، ھه میشه  ھه گبه که ی بنھه نگی پ بوو له  نوسراو 
قسه  ھه ندێ  به  یه که وه   ڕیگادا  له   که  خوازیاربوو  ھاوکارکی  له گه ڵ  راپۆرته کان  و 
 بکه ن ده گه ڕایه وه . پاوال تا ئه وکات خواردنی ئواره ی بۆ ئاماده  کردبوو، ئاساییانه  
بریتی بوو له  په نیر، نان و که ره ی سور و کاھو. ھه ر ک میوان بووایه  له  ئاشپه زه که  

نانی ده خوارد.
ھاوسه ری  پــاوالی  که   تده گه یشت  دانیشتبا  بنگۆریۆن  سفره ی  له سه ر  ئــه وه ی 
گۆشتی مانگا و ماسی پشکه شده کا، بئه وه ی بنگۆریۆن ھه ست به  جیاوازییه کانیان 
بکا. گه ر چاوی لنه ب ئه وا ئه و ھه ر ھیچی نه  ده خوارد. چاکه ی مانه وه  و له شساخی 

بنگۆریۆن بۆ ھاوسه ره که ی ده گه ڕته وه  که  مشوری ته واوی ده خوارد.
سانکی دورودرژ بوو بنگۆریۆن له سه ر رسایه کی جگیر ده ڕۆیشت، ھه ر وه ھا 
که  بووه  سه ره ک وه زیرانیش ھه ر له سه ری ده ڕۆیشت به وه ی  میوانه کانیش نۆره ی 
قاپشوشتنیان به رده که وت. گه ر ھاتبا و ئواره  ده ره نگ بووایه و زۆر به  په له ی نان 
خۆی  قاپه که ی  ھه ده ستا  ئه وسا  ھه بووایه ،  میوانیشی  گه ر  ھه رچه نده   ده خــوارد، 
ده شوشت و به  ده راوکوه  ده وه ستا تا ئه وانی دیکه ش خواردنه که یان ته واکردبا. گه ر 
ھاتبا و میوانه که ش ھه ر سوربا له سه ر قاپشوشتن، ئه وا ده کرا ھاوکارییان بکا. به  
کرده وه  ھه مو ھاوتیه  پشچاوه کانی ئیسرائیل له  ئاشپه زه که ی بنگۆریۆندا یارمه تی 

قاپشوشتنیان داوه .
دوای ژه می رۆژئاوا و به  ڕکردنی میوانه کانی گه ر ھه بووبان، بنگۆریۆن تا نیوه ی 
شه و کاری له سه ر کاروباره  فه رمیه که ی  ده وه ت ده کرد. پاشان بۆ ئه و باشترین کات 
ده ھات ؛ ئه ویش ئه و کاژرانه  بوو که  ده که وته  نوان دوانزه ی نیوه  شه و تا دوو سی 
دوای نیوه ی شه و. له سه ر جگای پای به  بالیفه کانی ده دایه وه  و گۆپه که ی له  ژور 
سه  ر ھه ده کرد و ده ستی به  خوندنه وه  ده کرد، خوندنه وه یه کی ئاساییانه  ده رباره ی 
ره ھه ندکی فه لسه فی که  له و ده مانه  پیخۆش بوو، سه رنجی راده کشا. بۆ ئه و ئه و 
چه ند کاژرانه  پشودانی رۆحیانه ی بوو، ئه و چه ند کاژیرانه ی بۆ وه ک نوستن باش 

لده ھاتن. 
مای بنگۆریۆن له  به شی باکوری ته لئه بیبه وه  نزیکه ی ھه شتسه د مه تر له  زێ وه  
دوور بوو. خانو یه کی دونھۆمی بوو، خانوه که  له  سه د خانو ه   ره سه نه که ی ده وروبه ری 
دروستکردبوو،  بــۆی  ده وـــه ت  که   پشه وه ی  داریــنــه ی  جئشکگره ی  بــه و  ته نھا 
جیاده کرایه وه . له  ماوه ی جه نگدا جامی په نجه ره کانی نھۆمی یه که م بۆ خۆپارزی له  
بۆمب و ساچمه کانی توند گیرابوون. له  نھۆمی یه که مدا ژورکی دانیشتن،  ژورکی 
خواردن، کتبخانه یه کی بچوک، که  تیایدا دوو الدیواری پ کتب بوون له گه ڵ ژورکی 
پاوالدا؛ له  نھۆمی دوھه میشدا چوار ژور ھه بوون، که  سیانیان ھه ر له  زه ویه که وه وه  تا 
بنمیچ پی کتب بوون، النیكه م چوار ھه زار کتب ده بوون، چونکه  بنگۆریۆن خاوه ن 
باشترین کتبخانه ی تایبه تی بوو له  رۆژھه تی ناویندا. ته نھا سه باره ت به  فه لسه فه ی 
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نوسینگه ی  مزی  ژوره کــانــدا   س گه وره ترین  له   ھه بوون.  کتببی  ســه دان  ھیندی 
بنگۆریۆنی لبوو؛ له  ژوره که دا نه خشه ی گۆی زه ویش ھه بوو. له  ژوره که ی ته نیشتیدا 
و  باش  ناسیاوه   له   پشوازی  جــاران  ھه ندێ  لــه وێ  دانــدرابــوون.  کورسیه ک  چه ند 
دیپلۆماته کان ده کرد. به ده ر له وه  ساده یی بای به سه ر مۆبیلیاتی ژوری نوستنه که یدا 

کشابوو. 
گه رما  پله ی  ئیدی   ده که ن،  له به ر  پاتۆ  له  ئیسائیلدا  له  پیاوان  زۆر  زستاندا  له  
مه به ندیی  گه رمی  نوکانیش  خانوه   له  زۆربه ی  و  به ستن  ده وروبــه ری  داده به زت 
بنگۆریۆن  ناوه ندییه که ی  گه رمیه   تاکه   دورودرــژ  سانکی    .داده گیرس (شۆڤاژ) 

بریتیبوو له  سۆپایه کی کۆنینه ی نه وت.
رۆژکیان نرده ی ئامریکا ماکدۆنالد ھاته  الی که  بانگشتی چشت کرابوو، پاوال 
فانیله یه ک و پالنۆیکی ئه ستوری درژی له به ردابوو. سۆپا نه وتیه که یان داگیرساند تاکو 
پله ی گه رمی ژوری نانخواردن له   راده ی پله ی گه رمای به فرگره که یان به رزتربکه نه وه ، 
دوای نانخوارندیش سه ره ک وه زیران و نرده  ئامریکاییه که  خۆیان رک ھه نابوو 

ده سته کانیان ھه ده گۆفتن و باسی کشه گه لی جدیانه یان ده کردن.
له  بۆنه یه کی دیکه دا ماکدۆنالد ئواره یه کی زوو چووه  الی بنگۆریۆن تا سه باره ت 

به  پرسک راوژی له گه دا بکا. پاوال ده رگه ی لکرده وه  پیگوت:
«ئه و له سه ره وه  ئیشده کا. بۆ سه ره وه  الی ئه و.»

که  چوه  ژوری سه ره وه  بنگۆریۆنی له ناو جگه دا بینی، س چوار لفی به خۆدادابوون 
خه ریکی واژۆکردنی نوسینه  فه رمییه کانی بوو. 

له  بنه وه ی چاویله که که یه وه  نیگایه کی بیه  سه ر میوانه که ی و گوتی:
«من ئه و بژاره م ھه یه  یان له  خواره وه  بمبه ست یان لره  له بن لفه کاندا گه رم 

ببمه وه .»
له   کرابوو.  مۆبلرژ  ساده ییانه   زۆر  سه رده مانه دا  له و  وه زاره تـــی  ژوره کــه ی 
نوسینگه که یدا ئامرکی کۆنی گۆڕینی ھه وا ھه بوو، که  بۆ ئه و  زۆر پویست بوو. 
ھه ر کات  نوسراوکی چاپکراو یان به ده ست نوسراوی به ده ستکه وتبا زۆر الی گرنگ 
که سی  که  ده ستی  ھه یده گرتن  دۆسیه کدا  له   و  تده کردن  کونی  دوو  ئه وا  بووبایه ، 

.دیکه ی نه ده گه یشت
بگرێ،  ھه یان  کردبا  حه زی  که   ده ره وه   کاروباری  وه زاره تــی  بروسکانه ی  ئه و 
لکدراوه که ی  ناوه   یه که مه کانی  پیته    B.G)ب.گ «بۆ  ده نوسین:  له سه ری  ھه میشه  
دۆسیه که ی  له   ده بوونه وه    خ که  ژماره یه ک  دواتر  ده گه ڕنه وه »،   (وه رگ بوو- 

ھه ده چنین.
له  دوا رۆژی ھه ر مانگکدا، پش کاژر ھه شتی دوای ئواره  بنگۆریۆن له سه ر 
دیوی ده ره وه ی دۆسیه که ی ناوی مانگ و ساڵ  ده نوسی و نیشانه ی ده کرد، ئیدی 
به باشی  ئه رشیفیانه شی  کاری  چونکه   ده ڕۆیشت  ھه ده ستاو  له خۆڕازیبوونه وه   به  

به جگه یاندووه .
 جارکیان به  یاریده رکی خۆی گوت:



١٨٨

«ئاوه ھا، کاتی ھاتوه  سه رله نوێ ده ستپبکه ینه وه .»
دۆسیه ی مانگی پسشو شوینکی جگیری له نو ھه گبه که یدا ھه بوو، به ھه ر کوش 

رۆیشتبا له گه ڵ خۆیدا ده برد.
و  سکرتر  وه ک  ســه ربــازی  ئه فسه رکی  بنگۆریۆن  بــه رگــری  وه زیـــری  وه ک 
 Teddy کۆللک  تیددی  ستافه کانی  ســه رۆکــی  حکومه تیشدا  ســه رۆکــی  له پایه ی 
کاروباری  بۆ  بووه .  گه وره   گالیلیا  گۆلی  سه ر  کیبۆتکی  له   کۆللک  بوو.   Kollek
 Moshe Pearlman موشی پیرلمان Public Relationsپه یوه ندییه  گشتییه کانیش
(ئینگکلیزناسکی رۆژنامه نوس، نوسه ری زۆر له  کتب ونامیلکه کان) راوژکار بوو، 
سکرتری تایبه تیشی یه که مجار ئلکانا گالی Elkana Gali( ئه ویش له  سه ر گۆلی 
بوو؛  ده کرد)  کاری  ده ره وه دا  کاروباری  وه زاره تی  له   دواتر  ببوو  په روه رده   گالیلیا 
ستنۆگرافک  له گه ڵ  نوسینگه که شی   به رده ستی  دوو  سه رو  که سانه ی  له و  به ده ر 
له گه ڵ  ده دا  یارمه تی  نوسینه کانیدا  و  دوان  له   که    ده نوس خیرا  که   که سه یه   ئه و   )

پیتچنک(تایپیستک) ھه بوون.
له و ھه مو که سه  گه نجانه یدا بنگۆریۆن داوای مه یلی خۆبه خشانه (خۆقوربانیکردن)

ی لده کردن، ئه وانیش  یه کیان زۆر و ئه ویدیکه ش که م ده یانکرد. 
ده نواند  سه رنجاکشانی  نمونه ی  ھه موان  که  بۆ  سه ربازییانه که ی  سکرتره  
Lietenant-Colonel (پله ی سه ربازی موقه دده م که  پله یه ک له خوار کۆلۆنله وه یه ) 
ناحمیا ئارگۆڤ Nahemia Argov بیستوھه شت ساڵ له  بنگۆریۆن گه نجتر بوو. 
ئه و نیمچه  سابرایه ک بوو، چونکه  زارۆكیکی بچوک بوو که  له  وتکی ئه ودیو ده ریای 
رۆژھه ته وه  ھاتبووه  فه له ستین. ئه و له  ئاین گڤ Ein Gev گه وره ببوو وه ک الوکیش 
ژنی ھنابوو به م دوایی له  خزانه که ی جودا ببووه وه ، باسی جیابوونه وه که شی له و 

ھه مو سانه دا ته نھا یه کجار له گه ڵ بنگۆریۆن و کارمه نده کانی دیکه یدا باسکردووه .
دۆسترۆڤسکی  له الیه ن  وه زیران  سه ره ک  سه ربازیانه ی  سکرتری  وه ک  ناوبراو 
جگره وه  ی سوپاساالره وه  ره وانه ی الی ئه و کرابو، چونکه  نه حمیا ئارگۆڤ که  ده  
ساڵ له  راژه ی ھاگانا بووه  یاردیده ده ری زۆرینه ی ئه فسه ره کان بووه  دواییش ھی 
دۆسترۆڤسکی خۆی. مانگک پش ھشی عه ڕه به کان له  ١٩٤٨دا  ئارگۆڤ خرایه  

ریزی ستافه که ی بنگۆریۆن. 
ئارگۆڤ ته نھا ١,٦٩ سانتیمه تر بوو، ھه روه ک سه ره ک وه زیران با کورت بوو. به م 
پرچه  ره شه که ی  رک ده ھاته وه  له گه ڵ پرچه  سپیه  له  گوزه که ی سه ره ک وه زیران. 
ئه و ده موچاوکی گۆشه ییانه ی له گه ڵ که پوکی پنتپنت و چاوکی قوبینانه ی ھه بوو. 
به  ده گمه ن پده که نی. له  جه سته دا الواز به م ژدار بوو. گه ر له  شونک چاوه ڕوانی 

سه رۆکه  ی کردبا، ھه مو سه رقای کاته که ی  بۆ ئاگایی ده رگا ته رخانده کرد. 
ھه رزو ھه مو که سک له  ئیسائیل زانیان که  چه ند باش له  ڕاژه ی بنگۆریۆن دایه . 
گه ر سه ره ک وه زیران  تا دره نگانک کاریبکردبا ئه وا ئه ندامانی ستافه که ی له گه ڵ یه ک 
ئاخۆ  ده پرسی  له خۆیان  و  داده نیشتن  به یه که وه   ده گایه وه   نوکته یان  و  پده که نین 
بۆچی نه چن سه یری فیلمک بکه ن و ده یانگوت ، «گه ر بنگۆریۆن دوامان نه خا»، ئیدی 
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ئارگۆڤ به گرژی و ده مارگیریه وه  ده ھاتوده چوو. دوای ئه وه ی  بۆیده رده که وت که  
بنگۆریۆن به ب وه ی گه یوه ته  ماڵ، جاربه جار له گه ڵ براده ره کانی ده چووه  سینه ما، 
من  به م  ده کرد: «بمبورن،  لبوردنی  داوای  فیلمه که دا  له نیوه ی  زۆرجــاران   به م 
له جی  شتک  ھه مو  ئاخۆ  ته ماشاکه م  بــۆم   ھه رده ب من   دام.  (ب.گ)  له خه می 

خۆیدایه .»
له شکر.  و  (ب.گ)  به ستنه وه ی  به یه که وه   ئه قه یه کی  ببوه   یاریده ریدا  چۆنتی  له  
بجگه  له وه ش فه رمانده یی ده سته ی پاسه وانانی بوو، بیست و چوار کاژری رۆژ و 
شه و له  مشورخواردنی ئاسایشی که سایه تی سه رۆک وه زیراندا بوو. زۆر عه ڕه ب له  
وت ده ژیان، سنوره کان له یه ک نزیک بوون، ھشی ناپاکانه ی ئاسمان  ھه مو ده م 
ئه گه رکی له  پشبوو له  رۆژھه تی ناویندا، ھه روه ھا ناوچه که ش شونگه ی تیرۆرستان 
بوو که  له   له  ناوبرنی تاکه کاندا وه ستا بوون، بۆیه  ئارگۆڤ به رده وام له سه ر پ بوو. 
به م ئه و له و ئه رکه ی زیاتر ده کرد که  لی چاوه ڕوان ده کرا. خۆبه خشینه که ی ئه وه نده  
په رداخه  که    ،بل که سی  خزمه تکارکی  وه ک  بوو  خه ریک  دواییدا  گه وره بوو،  له  
که    ،دابن بۆ  که نیست  وه ستانی  سه کۆ  له سه ر  کاتی  له   وه زیــران  ســه رۆک  بۆ   ئاو 
دوای نیوه ڕۆوانیش ئیستکانه  چایه کی بۆ ئاماده  بکا و وه ک خزمه تکارکی ماه وه ش 

.نجله کانی بۆ دابوه ش
(مه به ست یاریده ده ری ئه فسه ر- ئارگۆڤ زۆر قینی له  ناونیشانی «یاریده ده ر» 
بۆ  زه نگی  بــه رده وام  ده ھنا،  ناویان  ناوه   به و  رۆژنامه کانیشدا  له   که   بوو،   (وه رگ
سه رنوسه ره که یان لده دا تا ب: «تۆ ده ب ئه وه  به  ھه ند ھه بگری که من سکرتری 

سه ربازییانه ی جه نابی سه ره ک وه زیرانم.»
ده درایه وه   پاداشتی  به وه   به شکی  وه زیران  سه رۆک  بۆ  خۆته رخانکردنه ی  ئه و 
په یوه ندییه ک  ئه قه   له   زیاتر  ئه و  ده کــرد.  په یدا  گــه وره ی  کاریگه ری  به ره به ره   که  
ئه و  ده بووایه   بدوێ،  وه زیراندا  سه ره ک  له گه ڵ  بیویستبا  یه کک  گه ر  ته ماشاده کرا. 

په سه ندی بکردبایه ، خۆگه ر «نه خر ناب» شی گوتبا، ئه وا ھیچی له گه دا نه ده کرا.
ئارگۆڤ ئه وه ی په یوه ندی به  بنگۆریۆنه وه  ھه بووایه  په ره ی به  ھه ستی شه شه می 
خۆی دا. ئه و گه یشته  راده یه ک له  خۆیه وه  بزان ئاخۆ بنگۆریۆن چۆن کاردانه وه ی له 
 به رامبه ر که سه کان، تبینییه کان و روداوه کاندا ده ب. گه ر گومانی له وه دا ھه بووایه  که  

بنگۆریۆن که یفی به  چاره ی که سک نایه ت، ئه وا ئه ویش رکی لده بووه وه . 
ئارگۆڤ لباوانه  که سایه تییه ک بوو، به م به  تپه ڕبوونی رۆژگار بووه  سایه ی 
سه ره ک وه زیران. ھه ندک جاران به  چه ند ھه نگاوک له  دوای بنگۆریۆنه وه  ده ڕۆیشت، 
ھه روه ک ئه وه ی سبه ره که ی ب. ئه و باری ھه مه الیه نی سه رۆکه که ی له خۆگرتبوو تا 
دواتر بووه  سه دای ئه و. بنگۆریۆن ھیچ خولیاو ئاره زوییکی نه بوو، بۆیه  ئارگۆڤیش 
رگه ی به خۆی نه دا له و شتانه ی ھه ب. بنگۆریۆن حه زی له  جلوبه رگ نه بوو ئارگۆڤیش 
به ھه مان شوه . گه ر بنگۆریۆن قۆپچه ی سه روی کراسه که ی بکردبایه وه  ئه وا یه که مین 

شونپھه گر ئارگۆڤ بوو. 
بنگۆریۆن وردبینی خۆی بۆ یه ک ئامانج ته رخان ده کرد، ئارگۆڤیش ھه مو وزه ی 
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خۆی به ره و یه ک ئاراسته  داده نا: ئه ویش رازیکردنی سه رۆکه که ی بوو. ھه مو که سک 
به  شاشی  و   بکه نپ پی  ده کــرا  نه خواردبا  پیره مرده که ی  مشوری  و  ھاتبا  گه ر 
لیتبگا. ئه و شته ی ئه و به  شوه یه ک له  شوه کان له گه ڵ بنگۆریۆن نه یتوانیبا باس 

بکا، به  ھه ندی ھه نده گرت و گوی پنه ده دا.   
که سایه تی  قسه ی  شوه   و  ئاماژه   السایی  ئه نقه ست  به   ئارگۆڤ  له  سه ره تاوه  
سه رۆکه که ی ده کرده وه . به م دوای به تپه ڕبوونی رۆژان نه یده زانی ئاخۆ به  ئه نقه ست 

السایی کردنه وه  یان به  ته واوی خوی پوه  گرتووه . 
ئه و له مه یاندا به ھۆی ئره ییه وه  سه رکش نه ده کرا. ئارگۆڤ  ھه ووته قه لالی نه  بۆ 
ده وه مه ندی، نه  بۆ ناو و ناوبانگ نه بوو. ئه و موچه یه کی زۆری نه بوو ده بوایه  زۆر 

ئیشبکا.
دوایی کردووه . ئه وه ی  کۆچی  سانکه   ئه و ته نھا ئره یی به  که سک ده برد که  
و  کاتزنسلۆن  برل  ھه ردوکیان  نوان  له   گه رم  براده رایه تیه کی  که   ده زانــی  باش 
سه رۆکه که یدا ھه بوو. جارکیان له الی دۆستکی له  ته لئه بیبدا سکای ئه وه یکرد که  

ئه و ھه رگیز له  بواری روناکبیرییدا کۆمه کی پناکرێ. 
یه ک  له سه ر  جــاران  چه ند  سه ربه خۆیی  جاڕدانی  دوای  یه که مه کانی  ساه   پاش 
بنگۆریۆن سکرتره  که سییه کانی خۆی گۆڕیون، به م ئه وه  بۆ ھه موان ئاشکرا بوو 

که  ئارگۆڤ ھه ر له  شون خۆی ده منته وه . 
گه نجه که .  به   پیره مرد  گرنگیدانه ی  به و  سه باره ت  ھه بوون  رونکردنه وه   زۆر   
سه رمه شق  گه نجکی  نمونه ی  ئارگۆڤدا  که سی  له   بنگۆریۆن  که   ئه وه بوو  یه ککیان 

.ده بین
له   که   ده ستپکه یه   قــۆزه   ئه وکوڕه   بنگۆریۆن  که   ده گــوت  ئه وه شیان  ھه روه ھا 
گالیلیا ھاتوه  به و خه سه ته  دسۆزانه ییه ی خۆبه خشینه ی نمونه ی که سکی ئیسائیلی 
ئاینده ی ده بین که  حه قه  ھه مویان وه ک ئه و بن و منداه کانی ئیسائیلی ئازاد وه ک 

ئه و په روه رده  وگۆش بکرن.
باقی ئه ندامانی ستافه که ی ده یانزانی که  بنگۆریۆن ھه ندێ قسه  بۆ ئارگۆڤ ده کا 
له گه ڵ ئه وانی دیکه دا نایکا، ته نانه ت له گه ڵ پاوالشدا باسیان ناکا. ئه وه ش په یوه ندییه که ی 
ھه رگیزیش  و  گویلده گرت  ئارگۆڤ  ده دوا  بنگۆریۆن  کاته ی  له و  بوو.  الیه نه   یه ک 
قسه ی له  قسه  نه داوه ته وه ، بنگۆریۆن ئارگۆڤی وه ک تاقیگه یه کی ده نگ به کارده ھنا. 

بنگۆریۆن زۆر به  جدی بیری لده کرده وه .
گه نجه که  وه ک بیچمک شونپھه گری سه رۆکه که ی بوو ته نانه ت ھه ندێ جارانیش 
و  پشبینی  ئیدی  راده گرت  بۆ  گوی  که   نه خاسمه   ئه وبوو،  کۆپیه کی  ده قاوده قی  به  

کاریگه ری قسه کانی له سه ر ده مو چاوی ئارگۆڤی شاگردا به ده رده که وتن.
له به ر ئه وه ی ئیسائیل وتیكی بچوک بوو، خه کی  یه کدیان ده ناسی، له  ماوه ی 
شه ڕیش له گه ڵ عه ڕه بان و روداوه کانی سه رسنور زۆر قسه وباس له سه ر ئارگۆڤ 

ده کران.
بزوتنه وه ی  سه رکرده کانی  له  نویاندا  روناکبیران  و  درینه کان  زایۆنیسته  
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سه ندیکاکان ھه ستیان به  سوکایه تی ده کرد کات ده یاندی یاریده ده رکی سه ربازی به 
 چاوتروکانک ناوی له گه ڵ ناودارکی وه ک  کاتزنسلۆن ب، ئه وه یان پ ھه رسنه ده کرا 
که  ئه و براده رایه تیه  له  نوان ئه فسه ره  گه نجکی سوپا و سه رکرده  به  ساداچووه که ی 
کرکاران ھه بوو. ئارگۆڤ و کاتزنسلۆن ھیچیان به  یه ک نه ده چوو، به م ھه ردووکیان 
ئه وان  ھه یبوون،  له  ژیاندا  بنگۆریۆن  که   بوون  نه وازه که ی   تاقانه  و  بــراده ره   دوو 
به ھۆیه کی  ھه ریه ککیش  پبوون،  متمانه ی  بواو  بنگۆریۆن  که   بوون  که سانه   ئه و 

جیاوازه وه  ھۆی به  ھه ند ھه گرتنی بواپکردنی بوو. 
نه حمای   .ب پیشخۆی  بابلیانه که ی  ھاوناوه   کاریگه ریی  له بن  ئارگۆڤ   ره نگب
ره سه ن  بیست و چوار سه ده  پشتر ساقی پاشا بووه ؛ مۆدرنه که ش  ئیستکانی چای 
بۆ سه ره ک وه زیران داده نا. نه حیمای کۆن ئشکی له  باه خانه ی پاشا ده گرت و له  
به  ھه مان  زۆروزه وه نــد  سه ده ی  دوای  ئستاش  نه حیمای  ده پاراست.  مه ترسیه کانی 
شوه  سه رۆکی ده وه تک ده پارزێ. نه حیمای بایبل سۆشیالیست بوو، له  به رامبه ر 
زمانی  بۆ  بانگه شه ی  رۆژگارکدا  له   ده کرد،  نه دارن  ھه ژارو  له   داکۆکی  تانکه ران 
ره وان  به  قه ه مکی  ئه و  ده ئاخاوت،  دیکه دا  زمانکی  به   گه له که ی  ده کر د  عیبرییانه  
ئۆرشه لیمی  ئه و  فه له ستین،  ھاتبووه   دوره وه   وتکی  له   بایبل  نه حیمای  ده ینوسی. 
 زی دایه  شه پۆلی به  خوڕی گه ڕانه وه ی کۆچبه ران. ره نبگکی به ھنۆژه نکرده وه  ته کان
دایک و باوکی ئارگۆڤ جارک خه ونکی وایان دیبی که  کوڕه که یان ببته  نه حیمای 
 ی شته  ره چاوکراوه کان نه ھاته وه . وه لسه ده ی بیسته م. له و گۆشه نیگاوه  ئه و به پ
ئه و  باسکرا،  پایه ی  ئه و  گه یشته    که   ده کرد  پیاوکی  خزمه تی  تواناوه   به  ھه مو  ئه و 

پیاوه ی  زۆر خای له یه کچوونی له گه ڵ نه حیمای بایبلدا ھه بوو. 
بنگۆپریۆن له سه ر ئه وه  راھاتبوو ھه مو کارمه نده  گه نجه کانی به  پشناوی خۆیانه وه  
بانگ بکا، ھه روه ھا نه حمیاش. ده شیه ویست ئه ویش ھه ر به  ناوی خۆی «بنگۆریۆن؛ 
بانگبکرێ. ئه وه ش  شتکی زه حمه ت بوو بۆ ئه ندامانی ستافه که ی، تایپیسته  الوه که  
زۆر جاران به  شاشی ده یگوت «جه نابی بنگۆریۆن». گه ر کچه که  وایکردبا، ئه ویش 

به  تۆنه  ده نگکی ته وسدارییه وه  پیده گوته وه : «به ی مینا Mina خان؟»
پیگوت  و  کرد  ھه ه یه ی  ئه و  ئه رکه که یدا  رۆژی  یه که مین  له   گه نج  سکرترکی 

.«Excellentie جه نابی پایه به رز»
سه ره ک وه زیران یه کسه ر قسه ی پبێ: ئه ز به  پشناوی خۆته وه  بانگت ده که م، 

تۆش من به  بنگۆریۆن ناوبنه .»
کات جارکی دیکه  گه نجه که  ھه مان شاشی دوباره  کرده وه  و به  «جه نابی پایه به رز» 

بانگی کرده وه » بنگۆریۆنیش له  کاردانه وه دا پیگوت «به ی جه نابی خاوه نشکۆ؟»
دوای  کارمه نده کانی  له   یه کک   Ruth Havilio ھاڤیلیۆ  روس  خانم  کاتکیش 
ھاته ژوره وه .  بنگۆریۆن  بوو،  چاوه ڕوانیدا  له   ژوره که یدا  له   له  کاره که یدا  وه رگرتنی 
 Shvi شڤی کرد:  بانگی  پشه وه و  چووه   سه رۆک وه زیران  خانمه که  له    ده ستبه ج

(دانیشه ).
کرد،  ئارگۆڤ  له   چاوکی  به  خه نده وه   بنگۆریۆن  بوو   دودڵ  ھشتا  کاته ی  له و 
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ئه نجا گوتی:
«ئه وه  سه ربازکه ، منیش فه رمانده که یم، که واته  من ده توانم فه رمانی پبکه م که  

دابنیش. به م من ده ب به  رزگرتنه وه  داوا له  تۆ بکه م.»
رۆژکیان بنگۆریۆن بانگی  خانم ھاڤلیۆی کرده  ژوره که ی تا لی بپرس ئاخۆ ھیچ 

ئه ندامکی کابینه که ی ھاتووه . 
کارمه نده  کچه که  وه می دایه وه : «به ی وه زیره که  دونی لره  بوو.»

بنگۆریۆن لیپرسی:
به ناوی  ئیدی  ده که ی.  قسه   پیاوک  ده ربــاره ی  تۆ  وه زیره که»؟  ده ی»  «بۆچی 

خۆیه وه  ناوی بھنه .»
ھاڤیلیۆخان ئه و رۆژه   به  ده نگکی راپه ڕیوانه   گوتی:

«به م له  ڕاستیدا ئه و وه زیره ، وانیه ؟»
چاوه کانی بنگۆریۆن  پکه نین.

«ناوی باوکت چییه ؟»
«Nissim نسیم»

«تۆش که واته  روس Ruth ی، کیژی نسیمی. ئایا وانیه ؟»
«به ی»

وات  لبکه م،  پرسیارکت  بمه وێ  جارک   که  ھه ر  ئستا  پویسته    ئایا  «به م 
ناوبنم روسی کچی نه سیم؟»

کاتک کارمه ندکی نوێ ھاتبایه، ھاڤیلۆخان و سکرتری تایبه تی ده سکه گوکیان 
ده کی و له سه ر مزی نوسینگه ی کارمه نده  نوکه یان داده نا و کارتکشی له گه دا 

بوو له سه ر نوسرابوو:
«له الیه ن سکرتری تایبه تی سه ره ک وه زیران پشکه شکراوه .» 

به   بنگۆریۆن  ده نوسی.  له بندا  خؤشیان  پشناوی  بیکه سنن  زیاتر  ئــه وه ی  بۆ 
ئه نجا  خونده وه ،  کارته که شی  سه ر  نوسینی  و  دیتن  گوه کانی  چو،  نوسینگه که دا 

پرسی:
«ئه رێ ناوی من له کویه ؟»

ھالیڤاخان وه می دایه وه : «تۆ سه ره ک وه زیرانی».
«مه به ستت له وه دا چییه ، که من سه ره ک وه زیران بم؟ ئایا ھه رگیز ئه وه  فر نه بووی 

که  ھاوکارایه تی چۆنه ؟»
« به ی ، من ئه وه ش فر بووم که  سه ره ک وه زیرایه تیی چۆنه ؟»

که س.  نه وه ک  ئه رکه   وه زیران،  دایه وه : «سه ره ک  به رسڤی  توندی  به   بنگۆریۆن 
دوای تپه ڕینی کات یه ککی دیکه  ده بته  سه ره ک وه زیران. به م من پیاوم!»  ئیدی 
 کی ده ستدایه  و  له  بن کارته که  ناوی خۆی نوسی، که  به ده گمه ن بوو بنوسه م قه

«داود». ئه و ھه رگیز به و ناوه  بانگ نه ده کرا.
له سکرتاریه ته که یدا شوازکی ساده  په یه وده کرا. ھاڤیلیۆخان و یاریده ده ره که ی 
ده خسته   که سییه کانیان  نامه   و  گرنگه کان  نامه   ھه مو  ده کــرد  پۆستیان  ته ماشای 



١٩٣

دوای  که مک  ده دانه وه .  وه ممیان  به خۆیان  دیکه یان  ئه وانی  بنگۆریۆن.  سه رمزی 
جاڕدانی سه ربه خۆیی ھه ندک جاران وا ده رده که وت که  زیاتر له  نیوه ی دانیشتوانی 
ئیسائیل  پویستیان به وه  بووه   سکا یان داوایان بۆ بنگۆریۆن به رز بکه نه وه و و 

ئه ویش به که سیی خۆی وه میان بداته وه .
ئاو  بــۆڕی  دزه کــردنــی  به ھۆی  که زیانی  پیاوک  له   ده ھاتن-  به لشاو  نامه کان 
لکه تبوو، ھی خانمک  که  مرده که ی له ال تۆراوه  و رۆیشتووه ، ھی ئه و که سانه ی که  
ده یانه ویست به  سه ره ک وه زیران بین که  چۆن پوسته  وت به ڕوه ببرێ، بژمار 
له و نامانه  که  ده بوایه  خاوه نه کانیان ره وانه ی وه زاره ته کانیان بکربایه  نه وه ک خودی 
سه ره ک وه زیران. ئه وه ش زۆر له سه ر بنگۆریۆن ده که وت تا وه می ھه مویان بداته وه، 
ھه ر بۆیه  ستافه که ی وایان ده کردو به  ناوی «سکرتری تایبه تی سه ره ک وه زیران» 
واژۆیان ده کرد. ئه و سیستمه  زۆرباش کاری خۆیده کرد، گه رھاتباو خودی سه ره ک 
وه زیران نامه کانی له سه ر مزی ھاڤیلۆ ھه نه گرتبان تا به خۆی وه میان بدابایه وه . 
که نه یده توانی  بوو  ئه و  په رۆشی  مایه ی  بوو،  گرنگ  ئــه وه وه   به الی  نامه یه ک  ھه مو  

یه که به یه که یان بخونیته وه .
که مک دوای جاڕنامه ی سه ربه خۆیی نامه یه ک له  س عه ڕه بی ره وه ندی دروزه وه  
ھاتبوو. نوسیبوویان که  ئستا ده وه ت دامه زراوه ، ده یانه وێ کارکیان ده ستکه وێ. 
خۆیدا برد. له و رۆژه دا  بینی  له گه ڵ  بنگۆریۆن نامه که ی له سه ر مزی  ھیڤیلۆخاندا 
زه نگی دورودرژی بۆ کارمه ندانی وه زاره ته کان لدا تا کارکی شیاو بۆ ئه و بکارانه  

بدۆزته وه . 
و  ھــات  نامه یه ک  گــه ر  ستافه که یه وه ،  مشکی  وایخسته   بیرۆکه یه کی  ــه وه ش  ئ
بنگۆریۆن حه زی لبوو بیبین، ئه وا له سه ره وی مزه که ی ھاڤیلیۆخاندا دابنرێ، چونکه  
دیکه شیان  فیکی  کارمه نده کانی  بیبیا.  و   بیبین بنگۆریۆن   ده ب باش  ده رفه تکی 
بۆ  بنگۆریۆنی  سه رنجی  بیانه وێ  و   ب به  په له   نامه یه ک  گه ر  به وه ی  دۆزیبووه وه ، 
کتبه   ناونیشانی  که   نویه ی  کتبنامه   ئه و  روپه ڕه کانی  نو  ده یانخسته   رابکشن؛ 

چاپکراوه  تازه کانی تدا بوو، ئه ویش له گه ڵ پۆستدا ده ھات. 
گه ر بنگۆریۆن خه می له ھه لومه رجکی سیاسیانه  بخواردبایه ، ئه وا کارمه نده کانی 
به وه  ھه ستیان پده کرد که  عه ودای کتبان ده بوو. ئیدی به  ده سته  کتبکی بنھه نگی 

ده ھاته  ژوره که  و بانگی ده کرد:»
«ئه وانه  ئه و کتبانه  بوون که  ھه فته یه ک به ر له  ئستا داوام کردبوون، ھه نوکه ش 

نا؟»
دیپلۆماته کانی  ــرده   ــ ن کـــۆده داره کـــانـــی  بــروســکــه   خـــۆی  خـــودی  بــنــگــۆریــۆن 

ده خوندنه وه . 
ھه رچه نده  به سه ر حه فت زمانانیشدا زابوو، ھه رگیز نامه کانی پنه ده نوسسینه وه . 
وه م  عیبرییانه   زمانی  به   قه ه مدارک  که  به   به کارده ھنا  تبینی  ده فته رکی  ئه و 

ده دانه وه ، ئه وسا الپه ڕه که ی لده کرده وه  و ده یدایه  پیتچنه که .
ڕسته ی  وشه  و  بکرابا  تا  په یه وده کرد،  له  نامه کانیدا  ئاسانی  شوازکی  ئه و 
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ئاۆزوبۆزی به کار نه ده ھنا. به ھه ر زمانک وه می نامه که ی بۆ چووبا، ئه و به عیبری 
به م  مه به ست.  زمانی  سه ر  وه رده گانه   نامه کا نیان  سکرتاریه که ی  ده ینوسییه وه . 

به خۆی به سه ر وه رگانه که دا ده چووه وه  راستی ده کردنه وه .
رۆژکیان نوسه رکی ئینگلیز که  به  شوه  داڕشتنه که ی ناسراو بوو، له  نوسینگه که ی 
به ئینگلیزی  ده بوایه   که   پبوو  ده ستنوسکی  ھاڤیلیۆخان  له وکاته دا  رک  بوو،  په یدا 
به ڕزه وه   و  ئینگلیزه که   ده ست  دایه   نوسینه که ی  ھاڤیلیۆ  کرابا.  ره وانه   و  چاپکرابا 
داوایلیکرد چاوکی پدا بخشنی و»که مکی بازنته وه» . ئه ویش به ڕزه وه  دواکه ی 

په سه ند کرد و له ھه مو روکه وه  راستی کردنه وه .
ئه و ئواره یه  بنگۆریۆن نامه که ی له  ده ستدا بوو ھاته  الی ھاڤیلیۆ.

«ک ئه و نوسینه ی وه رگاوه ؟»
ھاڤیلیۆخان سه روبه ری پرسه که ی بۆ گایه وه .

قسه ده کا  لره دا  ئه و  به م  جوانه ،  زۆر  نوسینه که   «به ڕاستی  گوتی:  بنگۆریۆن 
نه وه ک من. جارکی دیکه  به  شوازه که ی خۆم وه ریبگه وه .»

سانتیمه تر   ١٢,٥ به    ٧,٥ کارتکی  له سه ر  وتاره کانی  و  دوان  وه زیــران  سه ره ک 
پیتچنه کان  بۆ  زۆرجاران  ئیدی  بکا،  ژماره به ندییان  وابوو  به ده گمه نیش  ده نوسیه وه ، 

ده بووه  مایه ی کاره سات و ده بووایه زۆر له ھه ه کانیان بسنه وه .
ئه و ھه مو دوانکی وا به سه روبه ر ده نوسیه وه  وه ک ئه وه ی یه که مین دوان یان دوا 
دوانی ب، ھه روه ک ئه وه ی گرنگترین به گه وبه ندی کارنامه که ی ب. ئه و به سه ر ھه مو 

راستی و تھه کیشه کانیشدا  ده چووه وه ، ده بووایه  ھه رچی تیدا ھاتوه  بیسه لمنی.
ئه وه ی وتارکی وای نوسیبایه  ھشی بکردبایه  سه ر کۆنسپته که ی بنگۆریۆن بۆ 
زایۆنیزمی نوێ، رۆژک ھه ر روبه ڕوی ئه وه ده بووه وه  که  وه میکی له به ر ده ستدایه  

له  سه ره ک وه زیرانی ئیسائیله وه  نوسراوه .
 جوله که یه کی نه ناسراوی لۆس ئه نجلز سایک دواتر نامه یه کی بۆ بنگۆریۆن نوسیبوو 
پرسی ئه وه ی لکردبوو ئاخۆ له سه ر زایۆنسته کانی ئامریکا ئه رکه  به ره و ئیسائیل 

کۆچ بکه ن. نامه و نامه کاری نوانیان س مانگ و نیوی خایاند  تا لیوه ستان.
زۆرجاران  چاپبکرێ،  بۆ  وتاره کانیان  نه بوو  ده رفه تیان  که   نوسه رانه ی  ئــه و 

نامه ونامه کاریان له گه ڵ بنگۆریۆندا ده قۆسته وه  و به  گۆڤاره کانیان ده فرۆشتنه وه .
الی.  بوو  پیرۆز  شتکی  وه ک  بوو،  به ھادار  زۆر  نوسراو  وشه ی  بنگۆریۆن  بۆ 
کاتک که  بووه  سه ره ک وه زیران  زۆر جاران وتاری بۆ رۆژنامه یه کی جیدیشی زمان 
له  وته  یه کگرتووه ه کانی ئامریکادا ده نوسی که  ته نھا پنج ھه زار ئابۆنه ده ری ھه بوو. 
چه ندان کتبی جۆربه جۆری به   نوسین و به  ملیۆنان وشه شی بۆ گۆڤارو رۆژنامه کان 
ده نوسین. بژماریشی پشه کی بۆ ئه و نوسه رانه  به ب به رامبه ر ده نوسی که  دیان 

پخۆش ده بوو. 
ده یه ویست  گرتبووی:  نوسه رک  ھه مو  که   ببوو  پیشه   نه خۆشی  توشی  ئــه و 
بۆ  وتارکی  گه ر   .ببین چاپکراوی  به   ده نوسین  نوسینانه ی  ئه و  کات  زوترین  به  

بوکردنه وه  دابنابایه ، سه ره تا ده یپرسی:
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«ئه رێ که نگی  ده رده چ؟»
شوازی نوسینه که ی که م وابوو پچپچ ب. شوه  رسته ھه ھنانه که ی ده یخستیه  
سه ر یادی بایبل. که م نوسه ر ھه بوون له  گه نجینه ی وشه دانی عبرییدا شان له  شانی 
بده ن. به رده وام وشه ی پبه پستی مه به سته که ی ده دۆزیه وه . زۆر به  چی به م به  
رازاوه یی نه ده نوسی. رسته کانی زۆرجاران وه ک لدانی کوتک وابوون. عیبریه که ی 
وایلکده کرد شوازه که ی که متر باش ب چونکه  زمانه که  زمانکی جوه و ده ستکردنه وه  

بوو تیایدا ئه بستراکتتی واژه  ده قه وده قه کان به الوه  به دورده گیران.
پانزه  ساڵ پش ئه وه ی ببته  سه ره ک وه زیران ده ستی به  نوسینی کتبک کردبوو، 
له   به رھه مه که    .ب سه رده مه که مان  چاپنه کراوه که ی  کاره   به ھادارترین  که  له وانه یه  
که س  که م   .ده بــ په یڤ  ملیۆن  پنج  که میه وه     به الی  پکھاتووه ،  به ش  وپنج  سی 
ھه بوون له کاتی نوسینیدا بنگۆریۆن ببینن، به خۆیشی که می له باره یه وه  راده گه یاند و 
ھه رگیزیش ھیچ به شی بۆ ھیچ که س نه خوندۆته وه . که میش بوون ئه وانه ی به رگی 
ده ره وه ی کتبه که یان بینیبوو. نوسینه که ی زیاتر له  گۆڤار ده چ له وه ی له  یاداشتنامه  
کردووه ،  تھه کش  و  ھناوه   دیکه ی  نوسه ر انی  به رزه کانی  بیرۆکه   چونکه     ،بچ
تبینییه  سه رنجاکشکا نی میوانه کانی، له  پاڵ په رچه کرداری خۆی له ھه مبه ر روداو 
و بیرۆکه کانیشدا تدا نوسیوه . ئه و ھه مو شه وک که  ده گه ڕایه وه  ماڵ که مک پش 

نیوه ی شه و ئیشی تداده کرد.
سه باره ت  ھه رگیز  ئه و  ده کرد.  بۆ  ئاماژه یان  ئه و»  «کتبه که ی  به   ھاوکاره کانی 
له   خۆی  کتبخانه که ی  له   به شه کانی  ھه مو  و  نه ده کردن  له گه دا  قسه ی  کتبه که   به  

ته لئه بیبدا ھه ده گرت. 
بۆ   که  ره نگب ھه بوو،  و  په ره سه ند  دیکه   کتبکی  ــه رده وام  ب مزه که ی  له سه ر 

 .ژوی ھاوچه رخی جوله کان زۆر گرنگ بم
پبوو  تبینی  ده فته رکی  بــه رده وام  ده کرد  قسه ی  میوانک  له گه ڵ  بنگۆریۆن  که  
ئه وا  نه ناسیبا،  میوانه که ی  ھاتباو  گه ر  ده نوسین.  تدا  سه رنجه کانی  جار  ھه ندک 
به  ته واوی  ناوه که ت  به ڕاست  «ئه رێ   :ده پرسل وای  زانیاریی  سه ره تا  ئاساییانه  

چۆن حنجه  ده کرێ؟»
ئه وسا به  زمانی عیبری پوخته یه کی وتوویژه که ی له گه ڵ میوانه که دا له  ده فته ره که دا 
تۆمارده کرد. که  میوانیش ده ڕۆیشت، تبینییه  نوسراوه کانی له  ده فته رکی ھه رزانبه ھای 
به خۆی  ھه ر  ده بوو،   پ ده فته ره که   کاتکیش  ده نوسییه وه .  ره ش  قه ه مکی  به   دیکه  

پستی بۆداده نا.
گه رھاتبا و ھه مان ناوه ڕۆک دوو ساڵ دواتر له  میانی گفتوگۆکاندا ھاتبایه  پشه وه  
و  پداده گایه وه   چاوکی  و  ده رده ھنا  ئه رشیفه که ی  له   گۆرینی  ده ستنوسی  ئه وا 

ده یگوت:
خۆی  وه ک  وشه کانتم  من  گــوت،  وات  تۆ  پشو  جــاری  شاشی.  له  مه یاندا  تۆ 

تۆمارکردوون، به وه ی که  وتووته ...»
ئه وه شی له  پادا ده نوسی که  خۆی له وکاته دا چی گوتووه ، تا کو لکحاینه بوون 
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له سه ر پرسک که  نه یگوتووه  یان به نی پنه داوه ، رونه دا. 
جارکیان باروخ تال Baruch Tal که  ناسیوکی خۆی بوو له  ماپای پیگوت: 

 (بینیه کان-وه رگت زه حمه تیه  (به  نوسینه وه ی  ھه مو  ئه و  تۆ  بۆچی  «ئــه رێ 
ده بینی؟

بنگۆریۆنی لھاته  وه م:
«ئه ز زۆر جاران ئه رک و کاری گرنگترم ھه ن، به م کات تبینی و سه رنجه کان 
ده نوسمه وه  ئه وا خۆم ناچار ده که م  ته رکیز بخه مه  سه ر میوانه که  و پرسگه له که ی.»
بۆ بنگۆریۆن خوندنه وه  خۆشه ویسترین شت بوو ، دواتر به ب سودوو قسه کردن 
بوو بۆ خه ک. ئه و زۆر چژ له وه  وه رده گرت که  نه یاره کانی  ژیربژیانه  به گه وبه ندکوت 
بکا و ریزی به رگه گرتنی داکۆکیان به  راستیه  مژوییه کان بشکنی و له بن باری قسه  

ته وسداره کانی ده رنه چن.
وه ک  ئه و  کاتکدا  له   چونکه   بکا،  قسه   مایکرۆفۆن   به ب بوو  به وه   حه زی  زیاتر 
دواندن  ئامری  رکفه وه که   ژر  خستبووه   تاکنیکه کانی  لھاتبوو  باشی  دوانده رکی 
له  کورتیدا  قسه کانی  لکردبا  داوای  دانیشتنک  سه رۆکی  کاتک  کایه .  نه ھاتبووه  

بیبنیته وه ، به  ئاسانی  وه میدایه ووه : 
«بۆچی پتوایه  قازانجی زیاتره ؟»

 ) نه بووه وه   ھاوته ریب  وایزمه ندا  د.  ریکۆردی  له گه ڵ  دوانداندا  له   ھه رگیز  ئه و 
شه وان  رۆژو  دوو  که   ده کــرد  گفتوگۆکانی  به شداری  سویسا  بــازل،  له   وایزمه ن 
درژه ی کشا)، به م وابووه  به  سعاتان له دوای یه ک ب پشودان قسه یکردووه . له  
کۆنفانسکی ھیستادروتدا که  به کرده وه  ھه ر خۆی قسه که ر بوو، ھه ر له  کاژر ده ی 
چاو  بۆ  پشودان   ب بین   ب له سه ریه ک  نیوه ڕۆ  دوای  پنجی  کاژر  تا  به یانییه وه  

خواردن به رده وام بوو. 
ئامریکادا  له   ئیسائیل  نرده ی  Abba Ebanی  ئیبان  ئابا  له گه ڵ  به  بــه راورد 
ساده ییانه تر .  به م  ده کرد  قسه ی  به ھزتر  بنگۆریۆن  بایبالنه  بوو،  ره وانبژکی  که  
ریزپه ڕانه ش  و  نه ده ھنا  به کار  دوانده رانی   زۆزازانییه کانی  ره وه   ھیچ  بنگۆریۆن 

نه بووایه  تۆنی ده نگی به رز نه ده کرده وه . 
له گه ڵ ئه وه شدا کات له سه ر سه کۆی که نیست (په رله مانی ئیسائیل) بۆ قسه کردن 
ده وه ستا؛ ھه مو یان به ب جوه  گویان ده گرت، ئه وه ش چ له به ر ئه وه ی پیاوکی خاوه ن 
که سایه تیه که ی دینامیکیانه  بوو یان له به ر ئه وه ی شتی گرنگی پبوو. ھه مو دوانه کانی 

بانگه شه کردن بوون. ئه و زیاتر وه ک فه یله سوف نه وه ک سیاسه تمه دار ده دوا. 
به  گشتی ئه و به  زمانکی رازاوه ی نه ده نوسی، به م قسه ی نه سته قیشی ھه بوون 
وه ک: «له  دیاسپۆرادا جوه کان به شه  ئه ندامی  مرۆڤایه تین که  ھه وڵ ده ده ن به  یه که وه  

بلکن...»
ھه روه ھا ؛

مرۆڤایه تیش  و    ب مرۆڤایه تی  جوله کایه تی  که   ده کا  شتک  ھه مو  «ئیسائیل 
جوله کایه تی.»
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گه ر ساک بۆ دواوه  بگه ڕینه وه ، بنگۆریۆن و ھاوسه ره که ی له  ئاھه نگۆکه یه کی  
میوانخانه ی شارۆن له  ھرزیلیا بوون، بۆ ئه وه ی میوانه  ئامریکاییه کانیان به خربھنن. 
له  نیوه ی بۆنه که دا بنگۆریۆن خه ریک بوو خواحافیزی بکا و بوا، به م پاوال شتکی 
پویسته     ــ ده پاوال  گوتی:  ئه وسا  دانیشته وه .  خۆی  له  شونی  و  چرپانده  گوێ 

ھه ندکی دیکه  بمنینه وه ، منش ھه میشه  به گوی ده که م، »
گوتنه که  ھیچ زده ڕۆیکی بنگۆریۆن نه بوو. له  ھه ندێ بواری ده ستنیشانکراودا دوا 

وشه  بۆ پاوالی ھاوسه ری بوو.
له  به م  په رده بوو،  له  پشت  بو  ژنک  ئــازاد؛  وزه دارو  بوو،  ئایدیالیستک  پاوال 
 ھه مان کاتیشدا ھزکی پارزه ر بوو. خانمک بوو خاوه ن که سایه تییه کی به ھز بوو 

ھه روه ک پیاوه که ی که  زۆر جه ونه گیر بوو.
بۆ  منداه کانی  ده شــوا،  کراسه کانی  له  پده کا،  گۆره ویه کانی  ساه   له  چل  زیاتر 
ھناونه ته  سه ردنیا و به خویان ده کا و ھه نوکه ش  چژ له  به خوکردنی نه وه کانی 

.ده بین
یه ک جاریان رونیکردوه  که  بۆچی پارچه  بچوک و ورده کان به خۆی ده شوا: «ئه ز 

به ته واوی له  کراسه کانی بنگۆریۆن ده زانم.»
سکرتری  پیشه گه ره کان،  سه ندیکای  سه رکرده ی  بووبایه ،  ھه رچییه ک  بنگۆریۆن 
به رده وام  پاوال  وه زیــران،  سه ره ک  یان  کابینه   سایه ی  ئه ندامی  ھیستادروت،  گشتی 
 ،ویستدا ببه ستدایکئاسا فه رمانی بۆ ده رده کرد و  ناچاریده کرد بۆینباخ له کاتی پ
جزمه  له  کاتی باران له پیبکا، په رداخی شیری بۆ ئاماده  ده کرد، به  باشی مشوری 

خواردنه که ی ده خوارد و ئه وه ی له شساخیه که ی پویست بوو، ده یکرد.
که  ده یزانی مرده که ی ده چته  کنست و دوان ده دا، ترمزکی پ له  چاو کوپه ی 
ھه رکاتک  راده وه ســتــا.  دوان  سه کۆی  نزیک  پــه رده   له  پشت  ده بــرد،  خۆیدا  له گه ڵ 

بنگۆریۆن له  دوانه که ی ببایه وه  یه کسه ر کوپه  چایه کی بۆ تده کرد تا بیخواته وه .
نه بوبایه  که  دنیا  ته واو  و  گه رھاتبا  ھه ده گرت،  ته له فونی  ماه وه   له   بــه رده وام 
خۆڕا  له   ھه ر  لنه ده گه ڕا  بکا،  مرده که یدا  له گه ڵ  پویسته  قسه   لده دا  زه نگ   ئه وه ی 

سه رقای بکه ن.
له و  زۆر   جــاران  ھه ندێ  بــه م   ده کــه وێ،  له سه ر  به گران  ئه وه شم  «ھه رچه نده  

به شی
(١٧)



١٩٨

ته له فونانه  پم، بواریان ناده م؛ به مجۆره  کاتکی زۆری بۆ ده گمه وه .»
له  باره ی گرفته  داراییه کانی ماه وه  ھه رگز باسی له گه دا نه ده کرده وه ، بۆئه وه ی 

سه رئشه ی بۆپه یدا نه کا. 
«گه ر ئه و بزان که  پاره یه کی که ممان ھه یه ، ئیدی خه می لده خوا.»

ھه رکاتکیش چاوی گه رم کردبان پاوال وه ک سوپه رکی مای لده ھات و فه رمانی 
به سه ر منداه کاندا ده کرد که  ھاروھاجتی نه که ن و بده نگی بپارزن. گه ر ھه ر بۆشی 
شه که ت  «شه که ت،   : ده گــوت  منداه کانی  به   ده ره وه   ده چــوه   به خۆی  سه رنه گرتبا 

Sheket، Sheket! (ده  وس  بن ده ی).
له  ده سته یه ک  ماه وه  پایدابووه وه   له   وه زیــران  سه ره ک  کاته ی  له و  جارککیان 

 مندان له به رده م ده رکه ی مایان ته پیان ده کوتا.  به  یه که وه ش  ده یانگوته وه : 
«ئمه  ده مانه وێ  بنگۆریۆن ببینین! ده مانه وێ ھه ر بیبینین!»
ئه وان له  پاوال نه سه مینه وه  که  به گه سک به  دوایان که وتبوو.

به کرده وه   گوال  و  رنانا  ئامۆس،  منداه کانی   ،یئاگاداربپ باوکیان  ئــه وه ی  تا 
نه خۆش نه که وتن. چونکه  ھه میشه  ھه ر پاوال مشورخۆریان بوو لنه ده گه ڕا مرده که ی 

.شه ی بۆ په یدا ببو سه رئ بزانپ
جارکیان ئه ندامکی  حکومه ته که ی بنگۆریۆن که  سانکه  ده یناسی گوتی:

که نیسه ،  راھیبه کانی  له سه رده ستی  ــدا  زه ی گــۆی  له سه ر  کاسۆلیکی  «کلتوری 
ئه وانه ی وه ک پیاوه کانی دیکه ی توشی گچه ی خاووخزان و  کشه گه لی مندایان 

نه بووبوونه وه ، بوبۆته وه .»
«پاوال به  ژیری و خۆبه ختکردنه که ی خۆی بوارکی وای بۆ بنگۆریۆن ره خساندبوو 
که  چژ له  ھه مو الیه نکی خۆشی خاووخزان وه ربگرێ، بئه وه ی الیه نه  ناخۆشه کانی 
سه ری لتکبده ن. ژیانکی وای بۆ ره خساندبوو وه ک راھیبک بئه وه ی کشه گه لی 

ماه وه ی ھه ب، به مه  پاوال ژیانی خۆی بۆ ئه و ته رخانکردبوو.»
«بۆ  بنگۆریۆندا  له گه ڵ  من  «ژیانی  له  ژرناوی  بابه تکی  پاوال  پشتر  ساک 
گۆڤاری ریمۆن Rimon  که  به عیبری نوسیبوو، بوکرایه وه ، ھه فته یه کیشی نه برد 

وه رگدرایه  سه ر زمانی ئینگلیزی.
له  چاپه  عیبریکه دا پاوال به  وردی باسی ئه وه ی کردبوو که  چۆن له گه ڵ بنگۆریۆندا 
ماره یینامه ی  و  وه ستان  له  نیویۆرک  ھاوتیاندا  کاروباری  فه رمانگه ی  به رده م  له   

ھاوسه رتیان بۆ یه کدی واژۆکرد. 
دوای بوبوونه وه ی ھه فته نامه که  یه کک پاوال و بنگۆریۆنی له وه  به  ئاگاھنا که  له 
 مه یاندا ختوکه ی ئۆرسۆدۆکسه کانی ئیسائیلی دراوه . په رچه کرداری ژن و پیاوه که  
زۆر که سییانه  بوو. سه ره ک وه زیران له سه ر ئه مه  لۆمه ی ژنه که ی نه کرد، به وه  خۆی 

له  پرسه که دا دوا  که بی: به  ئاوا شته کان ره ویاندا.»
به م پاوال به وه  نیگه ران بوو که  ھه ر چه نده  به  ئه نقه ستیش نه بوو که  ھاوسه ره که ی 
شه رمنده بکا، بۆیه  زه نگکی بۆ ده سته ی نوسه ران لدا، داوای لکردن به کو الپه ڕه  

په یوه ندیداره کان له  چاپه  ئینگلیزیه که دا ده ربھنن. 
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 Helen لله رلن ککی ھتی بنگۆریۆندا پۆرترله  سه ر دیواری ژوری میوانانی ما
Keller (١٨٨٠-١٩٦٨) له  ته مه نی نۆزده  مانگیه وه  نابینا و که ڕه  بوو . خانمک بوو 
خۆی فره  خوندن و نوسینی نابیانایان کرد، له و بواره دا ناوکی دیاری ھه یه  و چه ندان 
کتبی  نوسیون- وه رگر) ھه واسرا بوو. کاتک ھه ر میوانک نیگای بخستبایه سه  ر، 
ئه وسا پاوال ده یگوت: «کات  بنگۆرینی دی به ده ستی خۆی سه ری بنگۆریۆنی گرت 
و چه ندجاران گوتیه وه : په کو چ جۆره  سه رکه ! په کو چ سه رکه !» ئه و ده یزانی که  

سه ره که  که لله ی پیاوکی مه زنه . 
 Paula Munweis شتا ھه ر پاوال مه نوایسستا که  پاوال ھچل و دوو ساڵ به ر له  ئ

بوو (واته  که  ھستا شوی به  بنگۆریۆن نه کردبوو)، به  ناسیاوه کانی ده گوت: 
«بنگۆریۆن جارکیان دت ده بته  پیاوکی مه زن.»

دوای به سه ر چوونی ماوه یه ک، وشه ی جارکیشیان ھه گرت و گوتی «بنگۆریۆن 
ده بته  پیاوکی مه زن.»

دوو ساڵ دواتر وشه ی ده بته شی البرد و کردیه  «بنگۆریۆن پیاوکی مه زنه »ئه و 
ده م مه زنایه تیی بنگۆریۆنی له ال ببووه  راستی. 

ھه ندکیان  ته نانه ت  بــوو.  سه یر  پیان  ده بینی  وایــان  خه ک  کاتک  به راییدا  له  
دراوسکان،  دوکانه کان،  کارمه ندانی  به   پاوال  چونکه   پده که بنین.  پی  پاشمله   له  
دیپلۆماته  ده ره کییه کان، به منداه کانی خۆی، به  جوله کان، کریستیانه کان ته نانه ت به  

عه ڕه به کانیشی ده گوت:
«لم تده گه ی، بنگۆریۆن پیاوکی مه زنه .»

پاوالدا   بکۆتوبه ندی  به سه ر  ســه ربــرده   و  چیۆک  ســـه دان   نه   ئیسائیلدا  له  
ده گدرانه وه ،  ئشاندن   به ب به م  سه ربردانه   ئه و  پکه نینه وه   به   بوبوونه ته وه ؛ 
کورته   ئــه و  به رامبه ر  ھه رگیز  ــاوالش  پ خۆشده ویست.  پــاوالیــان  ھــه مــوان  چونکه  
ئه و  گه نجینه ی  رۆژگار  به درژایی  به خۆی  ھه ر  ده رنه ده بی.  ناڕه زایی  چیۆکانه دا 

جۆره  قسانه ی پرده کردنه وه .
له  وتارکدا بۆ ھه فته نامه ی ریمۆنی نوسیبوو:

داگ  وه ک  ناسراون،  نوده وه تیدا  ئاستی  له سه ر  که   دن  میوانگه لکمان  «ئمه  
من   .D.ralph Bunche  بونچه رالف  د.  و   Dag Hammerskjoldھامه رکشۆلد
رای خۆم به  ته واوی به  داگ ھامه رکشۆلد(١٩٠٥-١٩٦١ دیپلۆماتکی ناسراوی سودی 
 (ری گشتی نه ته وه  یه کگرتووه کان بووه -وه رگوان ١٩٥٣تا ١٩٦١دا سکرتبووه  له  ن
گوت، ئه و که سه ی که  ھه وسته  سیاسیانه که ی له  ژر کاریگه ری ئه وه دایه  که  تائستا 
ژنی نه ھناوه . پمگوت : «بۆچی تا ئستا ژنت نه ھناوه ؟» ئه وسا کشه گه لی خۆت 
دکتۆر  به   شتیشم  ھه مان  بکه ی.  په یدا  بۆ  سه رئشه مان  نه ده ما  بیرت  له   ده بــوون 
بونچه (١٩٠٣-١٩٧١ دیپلۆماتکی به  ناوبانگی وته  یه کگرتوه کانی ئامریکا و ھه گری 
خه التی نۆبل بۆ ئاشتی بوو، له  په نجاکانیشدا ناوبژیکاری کشه ی عه ڕه ب-جو بووه  

له  فه له ستیندا-وه رگ) گوت به وه ی که  له و دوادواییانه دا  جاڕستر بووه .»
به   ھه ستیان  بــۆیــه   ده نــاســی  ــاش  ب ــان  ــاوالی پ بونچه   د.  و  ھامه رشکۆد  داگ 
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سوکایه تیپکردن نه کرد. ده یانزانی که  دکی باشی ھه یه  و ھه رگیزیش به  ڕکوقینه وه 
 باسی ئه و جۆره  پرسانه  نایه نته  سه ر زمان. به م له  وه زاره تی کاروباری ده ره وه ی  
له   ڕاشکاوه ییه   ئه و  ده ترسان  لــه وه   چونکه   ــه رزی،  ده ل مرۆ  کاته دا  له و  ئیسائیلدا 
له سه رھه ق  ته واو  ھاوواتای  بۆته   واژه ی «دیپلۆماسی»   که   لکبدرته وه   جیھانکدا 

نه بوون، به  شاشی لکبدرته وه .
کاروباری  وه زیــری   Henry  J.Morgenthau مۆرگنتھاو  ھنری  ١٩٤٨دا  له  
دارایی پشوی وته  یه کگرتووه کانی ئامریکا به  سیفه تی سه رۆکی کرده ی ناوه ندی 
ئیسائیلی سه ردانکی ئیسائیلی کرد و وه ک سه رۆکک پشوازیلکرا. پش ئه وه ی 
بشواته وه   کۆنگره یه کی رۆژنامه وانی له  ته لئه بیبدا به ست. پاوال بنگۆریۆن له  ته نیشتی  
ئه و  بــه وه ی  ده له قاند،  قسه کانی  بۆ  ره زامه ندی  سه ری  به  پکه نینه وه   دانیشتبوو،  
پاره وپوله ی له  وته  یه کگرتووه کانی ئامریکادا بۆ ئیسائیل کۆکراوه ته وه  بۆ ئه وه یه  

که  پشکیان ھه ب له  به ره نگاربوونه وه ی کۆمۆنیزم له ناوچه که دا.
ئیدی له  پ ده نگک ھاواری کرد: 

«ئمه  پویستمان به  دۆالره کانی تۆ نییه ! تۆ ناتوانی ئمه  بکی. ئمه  دزانین که  
«.ائیل ده ڕوانتی شۆره وی دۆستانه  له  ئیسیه ک

کاتک  بوو.  کۆمۆنیستی  رۆژنامه یه کی  گه نجی  سه رنوسه رکی  ھی  ده نگه که ش 
ھه ندک ده یانه ویست بده نگی بکه ن، مۆرگه نتاھو  به  ھواشی گوتی:

بیروڕاکه ت  ھــه یــه    مافت  تــۆ  کــه واتــه   و  دموکراسیی  ئه مه یه   ئــا  «لیگه ڕین، 
ده رببی.»

لر ه وه  وا که وته وه  وه ک ئه وه ی روداوه که  کۆتایی به  کۆنفانسه که  بھنی. به م 
پاوال   کۆنفانسه که   به سه رچوونی  دوای  بیریلکرده وه .  دیکه وه    به  شوه یه کی  پاوال 
خۆی گه یانده  کابرای کۆمۆنیست و گله یی لکرد چونکه  میوانکی به ڕزی ئیسائیلی 

سوککرد.
که سیش کارکی و اینه کرد پاوال بده نگ بکا چونکه  ده بووه  کارکی ناشیاو.

پاوال  گوتی: «ئه ز له  خۆڕسکییه وه  راشکاو و کراوه م. من به  ھه مو که س ھه ر له  
گه وره  تا بچوک ئه وه  ده م که  ھه یه .» کاتکیش جارکیان له  دانیشتنکی که نیستدا 
ئاماده  بوو، مناحیم بگن ب ئه وه ی سوی لبکا به  به رده میدا ره ت بوو. یه کسه ر 
پاوال ھاته  وه م و پی دایه  بگن و به  ئاماده بوونی ژماره یه ک له  ئه ندامانی په ڕله مان 

رای خۆی نه شارده وه  و پگوت:
«جه نابی بگن ده  گوبگره ، جیاوازییه  سیاسییه کان ھه رچه ند بن، ھیچ پۆزشک 

بۆ بزینواندن نین.»
له  دواییدا بگن داوای لبوردنی کردو له به ر ده ستانی قوتار بوو ھه ت. ره فتاره  
خۆیداده ھنا.  له گه ڵ  تازه گه رییه کی  زۆرجـــاران  به رساکان  خۆنه به ستنه وه کانی 
ناسی،  خانمه که یان  و  ــران  وه زی ســه ره ک  که    ئامریکی  میوانی  یه کدوو  رۆژکیان 
میوانخانه که یان جھشت و به ره و فۆکه خانه  که وتنه ڕی، کاتک پۆلیسک ھاته  الیان 
و پیگوتن که  خانمه که ی بنگۆریۆن ئه وی ناردۆته  الیان  تا پرسکی گرنگیان لبکا: 
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سه ره ک وه زیران له  سه ردانه  جۆربه جۆره کانیدا بۆ وته  یه کگرتووه کانی ئامریکادا 
به تامه وه  ھه مبه رگه ری ده خواردن، ھه نوکه ش پرسیاریان لده کا ئایا ده توانن شتکی 
وای بۆ بکه ن. ده کرێ به  پۆلیسه که دا راچته ی دروستکردنی ئه و ھه مبه رگه رانه ی بۆ 

بنوسنه وه ؟
ئاماده   تیایدا  بنگۆریۆن  که   تایبه تیه کاندا   ئاھه نگۆکه   له   که مه کانی  ئاماده   دوای 
کاتکیش  ده کردن.  ککانه ی  و  میوه   زۆرو  سه نده ویچه   ئه و  ته ماشای  پاوال  ده بوو، 
سکرتری مرده که ی له سه ر رۆیشتن بوو، پاوال پیده گوت: «من کیسه که  ئاماده ده که م 

بۆ ئه وه ی له گه ڵ خۆتیدا ببه ی.»
ھه به ت سکرتره که  توانی خۆی له  ده ستی قوتار بکا ب ئه وه ی ھیچ له گه ڵ خۆیدا 
ببا، به م دوای نیوسعات پاسه وانک به  یه کبه رگی فه رمییه وه  له به ر ده که ی مایان 

بوو به  خۆی کیسکی پی پاشماوه ی  ئاھه نگه که .
درژی به ژنی پاوال ھه ر به قه د مرده که ی ده بوو. پرچیکی ره شی چی ھه بوو، 
زۆر جاران له نوه ڕاستی تۆقی سه ریه وه  ده یکرده و دووله ت به مه  له گه ڵ دیمه نی پرچه  

سپیه  گروازییه که ی مردی له یه کده ھاتن.
ده کرد،  لــه بــه رخــۆی  مــۆرومــوری  که مترین  ـــه ده دا،  ن بــه خــۆی  گرنگی  زۆر  ئــه و 

به رده وامیش جلی تۆخی ده پۆشین. 
«ئاوا پیاوه که م حه ز ده کا.»

پاوال سا یه ک جوت پو ده کێ، به م گه ر گه شتی ده ره وه ی کردبا ، پش 
ده رچوونی ئه وه  زانرابوو که  رگه ی به خۆی ده دا جوتکی دیکه ش له گه ڵ خۆیدا ببا. 
زۆرجاران وه ک پیاوه که ی سه رکۆت  جاران شتکی له سه ر ده نا، به م   ھه ندێ 

بوو. ئه و زۆر به  وردی  له  ماه که ی وه شابووه وه .
«ئه وه ش له به ر ئه وه یه  که  من په یامنر بووم. من حه زم له  ڕیکوپکیه .»

پاوال دایککی دلۆڤان بوو، ھه نوکه ش داپیره یه کی  شانازه . باشترین چۆکۆکه  
باوکی  گوالیه .  کــوڕی  ی   Mushik مه شیک  سه رنجانه ی  ئه و  نه وه کانی  له سه ر 
مردمنداه که   ئیمانۆئل بن ئلیازه ر Imanuel Ben Eliezer ی سه رپه رشتیاری 

وه زاره تی به رگرییه . رۆژکیان موشیک به  باوکی گوت:
«باوکه ، تۆ گه وره و قۆزو زیره کی، به م ھشتا نه بویته  ئه فسه ر. باپیره   بچوک و 

پیاوکی پیریشه  که چی سه ره ک وه زیرانه . ئه مه  چۆنه ؟»
نه ته وه   خــانــه واده یــه کــی  «ئمه   ــه :  ــه وه ی ئ پـــاوال  خـــودی  نوکته کانی  لــه   یه کک 
یه کگرتووه کانین، ئه دی ئه وه  نیه ؛ گوال له  نیویۆرک له دایک بووه ، ئامۆس له  له نده ن 

و ریناناش له  ئیسائیل.» 
له  دوا مانگه کانی سای ١٩٤٨دا له  ئیسائیلدا له سه ر  پشنیازی بنگۆریۆن رسای 
ونه یه کی  که   ھه بوو  ناسنامه یه کی  که سک  ھۆیه وه  ھه مو  که  به   ده رچوو،  ناسنامه  

نوی له سه ر بوو.
نیوه ڕۆدا  له  نوژی  که   گوت  ونه گرانی  به شی  سه رۆکی  به   ئارگۆڤ  رۆژکیان 

بچته  مای بنگۆریۆن و ونه یه کی نوی بگرێ تاکو له  ناسنامه که ی بدرێ.
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سه ره تا پاوال ویستی ده رگه ی لنه کاته وه .
«بنگۆریۆن نوستووه .»

ئانده رمانی ونه گر به  ناڕه زاییه وه  گوتی : «ئاخر ئارگۆڤ رایسپاردوم.»
ئاخر ئوه  به  سه دان ونه ی  «ھه نوکه  باشه ، به م  ئه م کاره یان سه رلشوانه . 

ئه وتان ھه یه ، ئه مه تان له چی.»
بنگۆریۆنیش پیخۆش نه بوو. ئه و ھه رگیز دانووی له گه ڵ ونه گراندا نه ده کو. گه ر 
ھاتباو به  په له  ونه که ی خۆیان گرتبا و رۆیشتبان، ئه وا  باش بوو، وه ل کات که  

خۆیان ئاماده  ده کرد و کامیرایان ده چه سپاند، ده ستی به  منگه منگ ده کرد. 
کاتک ئه و له  ژوری سه ره وه  ھاته  خواره وه ، ته نھا چاکه تکی له سه ر بجامه که ی 

 .نه گر ده بووایه  کراسه که ی و بۆینباخیش ببه ستله به رکردبوو. به الی و
پاو به  په ستیه وه  ھه یدایه  : «ئ به و جۆره  زۆر جوانه  ، ده  ونه که  بگره .»

و  کراسه که   تا  ســه ره وه   چــووه   دیکه   جارکی  ــران  وه زی ســه ره ک  که   کاتکدا  له  
بۆینباخه که ی بپۆشی، ئانده رمان ئامره که ی له  ناوه ڕاستی ماه که دا دامه زراند. کاتک 

پچکی ستاندی کامیراکه ی له سه ر رایه خی ژوره که دا چه قاند، پاوالی لھاته  وه م:
«تۆ به و شوه یه  رایه خه که م به و پچکه  قوڕاویانه  لده دڕنی.»

ئیدی مافوره که ی لولدا و ھه وزنی.  
کۆنفاسه  گرنگه  سیاسییه کان له  مای بنگۆریۆندا سازده دران، پاوالش ھه میشه  
پاکه وه   ژرجگه ره ی  و   چاو  کوپی  و  به خۆی  گفتوگۆکاندا  کاتی  له   بوو.  ده روازه  
ده ھاتوده چوو. پیاوه که ی متمانه یه کی ته واوی پبوو. ئه و ده یزانی که  پاوالش وه ک 
ھه مو ژنانی دیکه  حه زی له  قسانه ، به م ھه رگیز ناپاکیی له گه ڵ نھنییه که ی ده وه ت 

نه کردووه  و ھیچی له باره یه وه  نه درکاندووه . 
ھه ندێ  و  نــه ده کــرا  جه و  ــووه ،  ب تیژ  زۆر  دیــکــه دا   خه کی  له   ره خنه گرتن  له    
جارانیش ره خنه ی تکده رانه ی ده گرتن. زۆر قینی له و که سانه  بوو که  ناوی لنابون 
«خۆڕه پشکه ران». دی پاوال به قه د نه قه ب فراوان و وه ک تاوی دوای نیوه ڕۆیه کی 

بیابانیش گه رم بوو.
له  سه رده می که می خۆراک و ئازوقه دا، ئه ویش وه ک ژنانی دیکه  له  نۆره ی ئازوقه  
وه رگرتندا ده وه ستا، وه ک ھاوسه ری سه ره ک وه زیرانیش باسی له  گرفته کانی ناماڵ 
ده کرد. ھه ندک جاریش وشه ی بچوککراوه ی جیدیشی بۆ پیاوه که ی به کارده ھنا: ئه ز 
ده ب ئه و شته  یان ئه وی دیکه  بۆ دۆڤیده  له  Dovidle (داودۆکه که م) به ده ستبنم.»

ئاگر  وه ک  ده بــوون،  توندی  کاردانه وه ی  نه بوو.  پاسیڤیانه   ھه رگیز  پاوال  دپاکی 
ھه ده چوو به قه د  خۆته رخانکردنه که ی بۆ مرده که ی. 

پاوال   کــه وت،  نه خۆش  زۆر  حکومه ت  کارمه ندکی  ھــاوســه ری  که   جارکیان 
بۆ  جـــاران    دوســ جـــاران  ھــه نــدێ  فه رمییه وه   جلی  بــه   ماه که ی  پاسه وانه کانی 
سۆراخپرسینی ده ناردن، ئاخۆ باری له شساخیه که ی به چی گه یشتووه  و ده کرێ چی 
بۆ بکا. کاتک کارمه نده که  سوپاسی ده کرد، پاوال  ته ریق ده بووه وه و سور ھه ده گه ڕا. 

سوپاسگوزاری ته ریقی ده کرده وه . 
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جیاوازییه  روناکبیریه که یان ده کرا ببته  مایه ی جیابوونه وه یان، گه ر ھاتبا ژن و 
مرد ئه وه نده یان یه کدی خۆش نه ویستبا. 

 ١٨٠٧-١٨٧٢)Longfellow لۆنگفلۆو  ــاوال،  پ بــه الی  نوسه ر  خۆشه ویسترین 
شاعیری ئامریکی) بوو. له  سه رده می زو زۆر له  شیعره کانی له به ربوون. سه باره ت به  
رۆمانیش حه زی له  خوندنه وه ی رۆمانه کانی جاک له نده ن Jack London بوو. ئه و 
ھیچ داخوازییه کی رۆشبیرانه ی نه بوون. حه زی له  بیبینی فیلم  و گواگرتنی رادیۆ 
بوو. جیھانی بنگۆریۆن  ئه فالتون، بودا، فه یله سوفه کانی رۆژھه ت بوون، ئه فسانه و 
له   مرده که ی  کاتک  بوون.  نه ناسراو  گۆڕه پانکی  پاوال  بۆ  رازدارییه کانیش  الیه نه  
دوانزه ی شه ودا  چووبایه وه  ژوره که ی خۆی و گۆپی سه ری داگیرساندبایه ،  ئه وا 
جیھانه که ی ده ستپده کرد و بۆ چه ند کاژریک ریگاکانیان له یه ک ده بوونه وه  . به م 
له سه ر  ئه ویش  ده بینیه وه ،  ئاشپه زخانه که   له   یه کدیان  حه فته وه   کاژر  له   به یانیان 

خواردنی به یانیان و به رچای یه که یان و نۆشکردنی کوپک قاوه . 
ھه روه ک چۆن  بنگۆریۆن به  ھاوکاره کانی له  حکومه تدا راده گه یاند که  چۆن  به ده ر 
ساده یه تیدا  له   پاوالش  بمننه وه ،  ئاساییانه   چۆن  ھه یه   به رزیان  پایه یه کی  چ  له وه ی 
نمونه  سه رمه شقکی ژنه  به رپرسه  باکان بوو. له و چل ساه ی به  یه که وه  ژیانیاندا 
قسه ده کا،  ناوماڵ  زه حمه تیه کانی  له سه ر  پاسه وانه کان  له گه ڵ  ھه نوکه   نه گۆڕان.  ھیچ 
زۆر به  باشیش له گه ڵ دراوسکانیدا ده ھاته وه  و له  ژیانی لوکسه یییشدا رانه ھات. ھیچ 
ھۆیه کی وا نابینته وه  که  به  جۆرکی دیکه ی جیاواز خۆی نمایش بکا ھه رچه نده  که  

ھاوسه ری سه ره ک وه زیرانیش بوو . 
ھه رگیز خزمه تکارکی شه و و رۆژی نه بووه  ھه رچه نده  له و به شه ی جیھانه یه دا له  
مرۆڤی به رده ست که م نه بوون و ئاستی ژیانیشیان وا به رز نه بووه  که  پویستیان به  

.کی وا نه بووبئیش
دژی  من  سۆشیالیستم.  بنگۆریۆن  وه ک  ھــه ر  ــه ز  «ئ ده یــگــوت:  ھه میشه   ئــه و   

روتاندنه وه م.»
پاوال کرگرته یه کی ھه بوو. یه کک له  شته  که مه کان که  ھه یبوو رگه ی به خۆیدا 

بوو، ئه وه بوو که  ھاوینان له به ر ھه واگۆڕکیه کی کاره بایی پشت سه ری ده نوست. 
ئیسائیل.  دته   که   نوسی  بۆی  نیویۆرکه وه   له   ئامۆزایه کی  جه نگ  دوای  که مک 
لیپرسی ئاخۆ چی له گه ڵ خۆیدا بۆ بن. له و ھه مو داھنراوه  تاکنیکیانه ی نوێ  داوای 

ئه و  ته نھا: «دوو ده سته  سابون»   بوون.
پاوال ده  که  ھه رگیز خۆی له  کشه  سیاسییه کانی میرده که ی ھه نه قورتاندووه ، 
شه ڕوه ستانی  دژی  توندی  به   بگه ڕنه وه   زوتر  سای  چه ندان  بۆ  گه ر  ھه رچه نده  
سیاسیانه ی مرده که ی بوو له گه ڵ ژابۆتنسکی. ھه مو نامه یه کی که  ده ھاته  ماه که ی و 

که سیی نه بوون، به ب کردنه وه  و ده ستلدان ده یناردنه وه  وه زاره ت. 
سه ری  له  ژور  کتبکه وه   به   پیاوه که ی  که وتبا،  نه خۆش  زۆریــش  ھاتباو  گه ر   

ده بوو، تا گه ر بۆ پویستیه ک بانگی کردبا، له الی بووایه . 
کاتکیش نه خۆشکه وت و که وته   نه خۆشخانه ی ته لئه بیب و مرده که شی له  سدێ 
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خه کی  زۆر  نیشانه ی  و  نوسی  بۆ  نامه یه کی  بنگۆریۆن  بوو،   Sde Boker بۆکه ر
 کی گه نج ده وه شایه وه ، که  پدارییانه  بوو که  ھه ر له  کوڕدا. ئه وه ش نامه یه کی د
بوو له  باسی ھه ورو چینی بولبالن و شیعرو رۆمانسی. ئه وه ش ده ه قــاوده ق ئه و 
شته  بوو که  پاوال بۆ زو چاکبوونه وه ی پویستی پبوو. جارکیان یه کک به  نیمچه  
نوکته ئامزیه وه  پشنیازی کرد که  میدالیایه کی شانازییانه  بدرته  ئه و ژنه  نائاساییه ی 

که  ناڕاسته وخۆ ئیسائیل زۆر شتی قه رزباره . 
به م کاتک به  کرده وه  وه  رویدا، ده رفه تکی باش په یدا بوو  پاوال بنگۆریۆن به  

سه رۆکی لیژنه ی بۆنه نامه که  بی:
«چ بیرۆکه یه که ! ئه رێ ئوه  که سی دیکه تان نه دۆزیه وه  تا میدالیاکه ی بده ن؟»
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ھه مه تی ھه بژاردن به سه رچوو، دکتۆر وایزمه ن بووه  سه رۆک، له سه ر سنوره کانیش 
جارێ بۆ ماوه یه کی کاتی ئارامی به رپابوو و بنگۆریۆنیش ده یتوانی خۆی بۆ جۆره 
 کاری دیکه  ته رخانبکا  تا بۆ گه له که ی و جیھان بسه لمنی که  له  سه رده می ئاشتیشدا 

وه ک مانگه  ئاۆز و پ شه ڕه کان ھه ر سه رکرده یه کی کارامه یه . 
ھه نوکه  ده رده که وێ ئایا به  ڕاستی ئه و مه زنه  پیاوه .

ھشتا زوه  تا مرۆ شمشره کان بتونیته وه  و ئامری دیکه یان لدروست بکا. مرۆ 
پویسته  سوپا الواز نه کا به کو به ھزتری بکا. له  ھه مان کاتیشدا مرۆ له سه ریه تی 
گه لک و وتک  رۆبن که  تا ئستا له بن باری کشه کان ده نان. ھشتا  ئاشتیه ک 
له گه ڵ  شه ش ده وه ته  دراوسکه یان سه قامگیر نه بووه ، به کو ته نھا زنجیره  رکه وتنکی  

ئاگربه ست  و به  شوه یه کی کاتی گرمه ی چه که کان بده نگ بوون.
به ریتانیای گه وره   له  دواییدا به  دوودی ددانی به  ئیسائیلدا نا، به م ده وه ته 
 عه ڕه بییه کان ھه ر وشه ی ئیسائیلیان به کار نه ده ھنا. (رادیۆی قاھیره   ھه ر ده یگوت 

«ئه و گروپه  جوله که یه ».)
کۆچبه ره کان به   تکایی به  ته وژمک ده ھاتنه  ئیسائیل له  ھه ر خوله ککدا یه کک 
ده ھاته  نو وت، که سیش نه یانده زانی له  کویان جبکه نه وه . بنگۆریۆن ھشتا ھه ر 

ھانیده دان و ئه زمونکی بورانه ی به کارھنا.
ئامریکادا  یه کگرتووه کانی  وته   له   زایۆنیزمی  به ھزی  بزوتنه وه یه کی  ھه میشه  
ژماره یه کی  بوو،  سه ربه خۆ  ئیسائیل   کات ھه ر  چاوه ڕوانده کردن  لشی  ھه بوو، 
زۆری زایۆنیسته کانی ئامریکا به ره و ئیسائیل کۆچ بکه ن؛ پیاو و ژنان به   پیشه زانی 
به م  راییبکه ن.  وت  گرنگه کانی  ئه رکه   الیه ک  له  ھه مو  ده یانتوانی  کارامه ییان،  و 
مای  به   ھه ست  لــه وێ  ئامریکا  جوله که ی  ملیۆن  پنج  ئه و  لتگه یشت  ١٩٤٩دا  له  
خۆیان ده که ن وھه ناقه نن، شتکی په رجوئاساییه  گه ر زیاتر له  چه ند سه د که سکیان  
بوو،  گه وره   زۆر  ئه وان  نه ھاتنی  به   سه باره ت  بئومدیه که ی  بژین.  ئیسئیل  بنه   
له باره وه   شتی  ھه ر  وتاره کانیدا  و  دوان  له   دورودرــژ  سانکی  به   شوه یه ک  به  

ده گوت.
ھه روه ک  بوو.  ژیانی  دیکه ی  ته نگژه یه کی  نه ھاتنه یان  مایه ی  ئه م   بنگۆریۆن   بۆ 
ھه ندک له وانی دیکه  له و باره دا نه ده کرا بیارکیان بۆ ده ربکا و دواتر لیان بده نگ 

به شی
(١٨)
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ب. ئه و پرسه  ھه ر به کشه   مایه وه ، له  میانه ی راستگۆیه تی ده رباره ی ئه وانه ی به  پاره  
یارمه تی دارایی گرنگیان بۆ ئیسائیل ده کرد، مژاره که ی نه  ده شارده وه .

بنگۆریۆن ده یزانی که  به  پاره که  پویسته  بۆ ئه وه ی به  ملیۆنان کۆچبه ری جو 
نیشته ج بکرن، خانویان بۆ دورستبکرێ، ھه لومه رجی ژیانکی وایان بۆبه خسندرێ 
پاره  ھه ر وه  ھا  لبکه ن.  چاویان  بکا،  ئامریکاش  یه کگرتوه  کانی  وته   له وانه ی  وا  که  
ئامریکادا  جوله که ی  له  به رامبه ر  ھاتباو  گه ر  بوو.  پویست  ده وه تیش  پشگیریی   بۆ 
به رجه سته   به  ته واوی  خه ونه که ی  له وانه  بوو  ئه وا  دوژمنایه تی  راده ی  بیگه یاندبایه  

نه بووبا.
ئه وه ش بیارکی ئاسان نه بوو. دیپلۆماتک، پیاوک که  له  بنگۆریۆن راستگۆتر و 
ئازاتر نه بووبا، ئه وه نده  پۆزشت و پاکانه ی ھه بوون ھه ر ھیچ نه با جارێ  بیروڕای 
خۆی له مه ڕ ئه و پرسه دا ده رنه بێ. به م بنگۆریۆن بئومدی خۆی له بن کورسی 
له   کۆچبه ران  لشاوی  دنــه ی   وشه کانی  که   ده یزانی  ئه و  نــه ده شــارده وه ،  مزدا  و 

نیویۆرکه وه  به ره و ته لئه بیب ناده ن. 
له  ١٩٤٩دا کشه گه لی دیکه ش ھه بوون.

ره شوروته کانی  په نابه ره   که   نه بوو  له به رده ستدا  ئه وه نده   پاره یه کی  بگومان 
وته  دراوسکانی پشته وه یان له  باکوری ئافریکا، گتۆکانی رۆژھه ت، ئاواره کانی 
نه ته وه یه کی  ھاوتی  بوونه ته   بکه ن  به وه   شانازی  که   بارک  بیانخه نه   ئاورووپا  

درکبه خۆکردوو. 
 ھه ر چه نده  سیا CIA له وه دا سه رکه وت که  له نو جوه کانی ئامریکادا باروبویی 
له  ھه ر تاککیانه وه  ئه وه نده  کۆکردوه وه  که  زۆر زیاتر بوو له و پاره کۆکراوه ی ھه ر 
له گه ڵ  به م  کۆکراوه ته وه ،  خرخوازی  بۆمه به ستی   وتــه دا  بۆ  له و  گروپه گه لک 
له وه دا  ١٩٤٩دا  له   گاته جاران  که   بوو،  الواز  زۆر  ده وــه ت  دارایــی  باری  ئه وه شدا 
سه رکه وتن نوکته یه ک له سه ر ئه و که سه  دابنن که  داوای له  بنگۆریۆن کردبوو کارکی 

بۆ بدۆزته وه ، ئه ویش کاری وه زیری  کۆلۆنییه کانی پسپارد.
«به م خۆ ئمه  ھشتا ھیچ کۆلۆنیمان نین؟»

وه زاره تی  که چی  نیه   پاره شمان  ئمه   به م  دایه وه « «نه خر،  وه می  بنگۆریۆن 
داراییمان ھه یه .» 

له ھه ر  ھه بوو.  که نیستدا  له   زیاتریان  یــان  نو نه رک  سیاسیی  پارتی  دوانــزه  
بابه تکیشدا که  گفتوگۆی له سه ر ده کرا دوازده  ھه وست ده ھاتنه  پش و ریز ده کران، 

بۆیه  زۆر جاران دمو کراسی به   له سه رخۆیی ده ڕۆیشت.
ھه ر  ھشتا  که   حکومه ت  داموده زگاکانی  پایه ته خت.   ب بوو  وتک  ئیسائیل 
له   سینه مایه ک  باه خانه ی  له   (په ڕله مان)  که نیست  ده بووایه   به م  بوون،  ھاکیرا  له  

ته لئه بیب کۆببته وه .
به  ھه زاران ژن و پیاو بوونه  کارمه ندی داموده زگا تازه  دامه زراوه کانی حکومه ت، 
کاتیه که دا  پایه ته خته   له   خه ک  به م  نه بوو،  ئه زمونیان  کرده وه   به   ھشتا  بگومان 
ده گایه وه .  برۆکراسییه که یاندا  ھه ه ی  له سه ر  خۆشیان  سه ربرده ی  و  نوکته   زۆر 
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به ناوبانگترینیان ئه و نوکته یه ی ده رباره ی دوو شره که  بوو که  له  باخچه ی ئاژه ن 
رزگاریان بووبوو. یه ککیان پی ئاسایشتر بوو بگه ڕته وه  نه قه ب. ئه وی دیکه یان ھه ر 
له  ڕوالوازی  به   نه قه ب  چووبووه   شره ی  ئه و  ھه فته یه ک  دوای  مایه وه .  له  ته لئه بیب 
به  ده گمه ن  مرۆڤی  بیاباندا  له   گوتی  و  ته لئه بیب  گه ڕایه وه   شه که تیه وه   و  وبرستی 
لبوون که  په الماریان بده م و بیانخۆم. به م شره که ی ته لئه بیب قه ه و و که یفساز بوو، 
گو تی : «من ھه مو به یانییه ک له  کاژر ھه شته وه  ده چمه  ھاکیرا له وێ له  ده وروبه ری 
داموده زگاکانی حکومه تدا پنج کارمه ندی چه ور ده خۆم و ده گه ڕمه وه . «شره که ی 
نه قه ب لیپرسی: «په ککو په ککو، چۆن ئه وه نده  خه کی زۆری لھه ن که  که س حیسابی 

له  ده ستدانی چه ند دانه یه کیان نه کا.»
کاری  رۆژی  بوون.  سه رقاڵ  ده کرد  داموده زگاکانیان  سه رپه رشتی  که   ئه وانه ی 
بنگۆریۆن تاده ھات درژتر ده بووه وه . ده رباره ی ئه ودا ده گوترا که  مرۆ ده توانی به 

 ئاسانتر قسه  له گه ڵ پاپا بکا نه وه ک ئه و.
یه کک له  داھنراوه کانی نه خشه یه کی چوارسایانه  بوو بۆ په ره پدانی له خۆگرتنی 
ھه مو  که   دروستکردبوو  نه خشه یه کی  پالنه که ی  له باره ی  ئیسائیلدا.  له   کۆچبه ران 
بۆیچووبوو،  بنگۆریۆن  وه ک  بوو.  ھه یواسی  خۆی  نوسینگه که ی  له   فه رمانبه رک 
ئه وه  زۆر باشده ب که  ھه مو به یانییه ک کات فه رمانبه ره که  دته  سه ر کار نه خشه که  
بخونته وه  و له خۆی بپرس تۆ بی ئه مؤ چه ندمان بۆ جبه جبکرێ تا زیاتر له  

مه به ستی کۆتایی نزیک ببینه وه . 
له  مانگه  به راییه کاندا داموده زگاکان له سه رسه ری بنگۆریۆن ده سوڕان، به م ھه ر 
به ھۆی ئه وه وه  وه زیره کان ده سه تی به رفراوانیان وه رگرت، به م ھیچ بیارکیان 
به  بیار نه ده ژمردرا گه ر له  «رۆژنامه ی ده وه تدا» بونه کرابایه وه. ئه وه ش ته نھا 
له وباره دا په خشده کرا که  بیاره که  له  کابینه که دا په سند کرابا و بنگۆریۆنیش ته نھا یه ک 
ده نگی وه ک ئه وانی دیکه  ھه بوو، به م ئه و ئه جندای کاره کانی کابینه ی داده ڕشت. 
ئه ندامانی  ھه مو  بوو  زاڵ  به سه ریاندا  که سایه تیه که ی  به ھۆی  ئه و  گرنگتر  له وه ش 

کابینه که  به رزه وه  سه یری توانینیه  ئاینده یه کانی ئه ویان ده کرد. 
یه کک له  گرفته کان که  بنگۆریۆن له  ١٩٤٩دا پی ئالوده ببوو، ئه و سازشانه ی بوو 
بۆ بلۆکی دینداره کان، چونکه  له  کنستدا پویستی به  شانزه  ده نگی دیکه  ھه بوو تا 

زۆرینه  به ده ست بھنی.
بنگۆریۆن ئه وی په ژراند که  له  ناو سوپادا رینماییه کانی کۆشیه ر Kosjer ( رنمایی 
په یه و بکرێ.   (خواردن-وه رگ جۆره کانی  حه ڕامی  و  حه ڵ  له مه ڕ  جوله که   ئاینی 
خواردن  سیستمی  جۆر  دوو  سوپادا  له نو  گه ر  چونکه   ھه بوو  مه به ستی  له وه یاندا 
ھه بوایه  یه کیان به  کۆشیه ر و ئه وی دیکه یان بکۆشیه وه  ئه وا  ئاشپه زخانه کانیشیان 
 ،له یه ک جیاده بوونه وه، به مجۆره  له  یه کترازانیک دروست ده بوو، بۆیه  نه یویست واب

به کو ھه مویان ملکه چی یه ک سیستم بن.
رابیه کان  الی  ته قدان  و  ماره بین  پرسی  که   په سه ندکرد  ئه وه شی  ھه روه ھا 
ببدرنته وه . کریستیانه کان، عه ڕه به کان و جوله که  ئازاده کان (الدینه کان) ده ب یان 
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له سه ر پشتی که شتیه ک یان له ده ره وه ی وت ماره ی یه کدی ببن یان یه کدی ته ق 
بده ن.( چونکه که شتی به  سنوری ئیسائیل نازاندرێ-وه رگ). له وه شیاندا نه یده ویست 
گه له که ی دابه ش ببیته  سه ر دوو به ره ، به  ھۆیه وه  ئه ندامه کانیان ھه رگیز له گه ڵ یه کدا 
ژن و ژنخوازی له گه یه کدا نه که ن. له به رامبه ر ھه وی دیکه دا که  ئیسائیل به راستی 
به   ئیسائیلدا  له   دانه وه .  به رپه چی  بنگۆریۆن  (تیۆکراتییانه )  دیینی  ده وه تکی  بکه نه  
شابات (شه ممه ) ھیچ پاس و شه مه نده فه ڕک کارناکه ن، سینه ماکان داده خرن، به م 
بۆ  یان  (گۆشتبه راز)  ھام  و  ھلکه   میوانان  ته لئه بیبدا  دیارکراوی  شونی  ھه ندێ  له  
نوان  ماوه ی  له   ئیسائیلییه کان  زۆرینه ی  که   لده کرا  داوایــان  یاخود  ئاماده کراوه ، 

خۆرئاوابوونی رۆژی ھه ینی و  شه ممه دا جگه ره  ناکشن، به کو ته نگه تاو نه کرن.
راژه ی  ده ربـــاره ی  ئۆلداره کاندا  بلۆکی  له گه ڵ  بنگۆریۆن  کشه ی  گه وره ترین 
سه ربازییانه  بوو، که  کچانی (ئه وانه ی مردیان نه کردووه ) ته مه ن نوان ھه ژده  تا بیست 
وشه ش ده بووایه  بچنه  ژر راژه ی سه ربازییه وه . له مه یاندا پارته  ئه رسه دۆکسییه کان 
ھه ده ھنجا  له   بایبلدا  به گه وبه نده کانیشیان  و  وه ستانه وه   دژی  ھۆوه   گه لک  له به ر 
به وه ی بایبل ئه و شته ی قه ده خه  کردووه  که  ژنان خۆیان وه ک پیاوان لبکه ن و جلی 
ئه وان له به ربکه ن. له  کاتی گفتوگۆکاندا  ده بووایه  سه ره ک وه زیران پیان بته وه  که  

:
«پتانوایه  که  ژنک له  پشت مه ترالیۆزکه وه  که متر سه رنجاکشه  له و ژنه ی له  

پشت ئامیرکی چاپدایه ؟»
ده ستوردا  نوسینه وه ی  پرسی  له سه ر  ئۆسۆدۆکسه کان  پارته   له گه ڵ  بنگۆریۆن 

ھاوڕابوو به م له  به گه وبه ندھنانه وه دا له یه ک جیاواز بوون.
کۆیبووه وه ،  وتانی  زۆربه ی  له  ده ستوری  که   ئیسائیلیی  زیره کی  قانونزانیکی 

ره شنوسکی ده ستوری ئیسائیلی دارشتبوو.
ئه نجومه نکی  که    به دیکرد  تیایدا  خونده وه ،  کۆنسپته که ی  بنگۆریۆن  کاتک 
کنسته وه   قانونه کانی  دابوو  له  ده سه تی  ئه نجومه نه که   پشنیازکرابوو،  تدا  بای 

ھه بسه نگنی ته نانه ت ده یتوانی ھه یشیانبوه شنته وه ، ئه وسا گوتی :
من ھه رگیز لنا گه ڕیم له  وته که ماندا پارزه ران ده ماست بن.»

 ئه و نمونه ی به ریتانیای گه وره ی ھنایه وه  که  ده ستورکی نوسراوی نیه . ھه روه ھا 
جاڕنامه ی  نوان  له   ئامریکا  یه کگرتووه کانی  وتــه   که   ھنانه وه   به بیر  ئه وه شی 
سه ره ڕای  خایاند.  ره به قی  سای  یانزه   ده ستوریانه وه   ھاتنه کایه ی  و  سه ربه خۆیی 
چونکه    ،ده ب نادیموکراسیانه ی  کاریگه رییه کی  کرده ییه وه   له ڕوی  ده ستور  ئه وه ش 
ھه موارکردنه که ی به  زه حمه ت ده که وێ. ھه رچۆنک ب به الی ئه و باشتر بوو جارێ 
ئه وسا   ، باپیرانیان  و  باب  وتی  بگه ڕنه وه   زیاتر  تاراوگه ییه کان  تا  بکه ن  چاوه ڕێ 

.وانگای جوله که وه  به یه که وه  له  پرسه که  ب ھه مو کۆمه
ھه روه ھا زۆریش له سه ر ئه و قانونه  قسه کرا که  مافه کانی ھاوتیان له خۆ بگرێ. 

له مه یاندا بنگۆریۆن به  بئۆقره ی گوتی:
«جارێ وا پویسته  بیر له  قانونک بکه ینه وه  که  ئه رکه کانی ھاوتیان دیاریبکا.»
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له خۆ  چی  ھاوتیان  مافه کانی  قانونی  ئاخۆ  ده کرد  ئه وه ی  پرسی  مرۆ  کاتکیش 
بگرێ، ھاته  وه م و گوتی:

ته نھا  عیبریدا  زمانی  له   به م  پویستن،  بۆ  وشه ی  زۆر  ئینگلیزیدا  زمانی  «له  
سیانمان ھه ن : ڤھاڤتا ره کھا کامۆھا Veahavta re-ekh`a kamoh`a (نزیکه که ت 

وه ک خۆت خۆش بوێ).»
باسه یان  ئه م  ب؟  کامه یان  الیه نگری  ســاردا  شه ڕی  له   ئیسائیل  پویسته   ئایا 
زۆرترین باسوخواسی له  رۆژئاوا له سه رده کرا، به م که  به راشکاوانه  باسی لوه کرابا 
و ھه ووست وه رگیرابا، ره نگبایه  به  خراپی به سه ر ئه و ١,٨٠٠,٠٠٠ جوله که ی روسیاو 
ئه و ٨٠٠,٠٠٠ که سه ی بلۆکی رۆژھه ت شکابایه وه . ھه ندکیان له وان ده یانه ویست 
گه ر ده رفه تیان پبدرێ به ره و  ئیسائیل کۆچ بکه ن. نزیکه ی ژیانی س ملیۆن که س 

له سه نگی محه ک دابوو.
بنگۆریۆن ھشتا ھیوای ھه ر ھه بوو. له  دواییدا روسه کان له  لییک سوکسس ( 

باره گای نه ته وه  یه کگرتووه کان ) ده نگیان بۆ ده وه تی جوله کان دا. بۆیه  له وانه یه ...
ئه و زۆر به  ئارامی بۆیده چوو.

له گه ڵ  سیاسیانه ییه کانمان  دۆستایه تیه   په یوه ندی  که   ئه وه یه   ئمه    ھ «له سه ر 
ھه مو ده وه تیکی ئاشتیخوازردا ببه ستین، مافیشمان نیه  خۆمان له  کاروباری ناوخۆیاندا 

ھه بقورتنین.»»
میالوکیی  له   که   ژنک  مۆسکۆ،  نارده   مایر)ی  (گۆلدا  مایرسۆن  گۆلدا  بنگۆریۆن 
گه نجه   Ehud Avrilی  ئاڤریل  ئھود  پراگیش  بۆ  ــووه .   ب گــه وره    Milwaukee
سۆشیالیسته  بییرتیژه که ی به ڕکرد. روڤن روبین Reuven Rubinی نیگارکشی 
که  له  رۆمانیا له  دایک ببوو، له گه ڵ  ئاننا پاوکه ر Anna Paukerی وه زیری رۆمانیای 
مایرسۆن  گۆلدا  زو  ھه ر  بوخارست.  نارده   بوو،  قوتانخانه   له   ده ره وه دا  کاروباری 

به ھیواباوی گه ڕایه وه .
خۆی له وێ  کونسولخانه یه کی  ئیسائیل  زانرا که   کاتک له نو جوه کانی رۆمانیا 
بووه   که   باری  به سه ردا  سه وزوسوره وه   به خه ونی  جوه کانی   ئاپۆره ی  ده کاته وه ، 
مایه ی رگای ھاتوچۆ گیران. ھونه رمه نده  له ڕوالوازه که  به  به خه كانکی زۆر ده وره درا 
 ده چوو ئاننا پاوکه ر ئاماده ی کۆمه ککردنیان بده کرد. له سه ره تادا پدوای ڤیزه یان ل
و رۆبین بنتوان سه رپه رشتی لشاوی کۆچبه ران له  رۆمانیاوه  به ره و حه یفا بکا. له  
ڕاستیدا ئه وان که سانکی به  ته مه ن، په ککه وتو، نه خۆشه کان بوون: ئه و که سانه  بوون 
که  ئاننا پاوکه ر و سه رۆکه که ی ھچیان بۆ رۆمانیا لچاوه ڕێ نه ده کردن. به م ئه وانه  

جوه کان بوون که  بۆ وتی زدیان ده گه ڕانه وه .
دیکه   جوکی  داخستن؛ ھیچ  سنوره کانی  رۆمانیا  کاروباری  پکه وه  وه زیری  له  
بۆی نه بوو وت به جبی، ئیدی رۆبین  له  دواییدا به  وره یه کی شکاوه وه  گه ڕایه وه  

نمایشگاکه ی له  ته لیه بیب.
کۆچبه ره کان ئه مجاره یان له  ئاراسته یه کی دیکه وه  به  شاو ده ھاتن؛ نه خۆش و 
له شساخ، رۆژئاوای و رۆژھه تی، جوله که ی سپی پست و ره شپست، ھه ندکیان  
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له نویاندا  له ده ستدابوو،  قاچکیان  یان  ده ستکیان  دیکه   ئه وانی  بوون،  سیلداریش 
جوله که ی به خه نده  و گرینۆک ھه بوون، ژنه  دووگیانه کان، پیاوه  ره نگ دابزڕکاوه کان، 
به م خۆ ھه ر ھه مویان جوله که  بوون.  بۆ ئه وان ماوه ی بیست سه ده  بوو ده رگای 
گه رمیان  به خرھاتنه وه یه کی  ئستاش  داخرابوو،  له سه ر  پیرۆزه که یان  کتبه   وتی 
لده کرێ چونکه  قانونک ده رچووه ، رایگه یاندووه  که  ھه مو جوه کانی دنیا مافیان ھه یه  

بگه ڕنه وه ، ھه رچه نده  گه ر ڤیزا یان کاخه زه کانیشیان مۆرنه کرابی.
سه ده کانی  وتکی  بوو،  یه مه ن  جوه کانی  ھی  گه ڕانه وه  قۆناخی  خه مبارترین 
به   سور،  ده ریای  که وتۆته سه ر  ره شھه گه ڕاوه  و  رۆژ  تاوی  به   وتک  ناوه ڕاست، 
کرده وه  ھشتا ئۆتۆمۆبیلیان نه ناسیوه ، مرۆڤ له وێ جوه کانی له وانی دیکه  به  ئاسته م 
له  یه ک جیاده کاته وه . ئه رسه دۆکسه  تونده کان که  خه کی زۆر به رایی بوون به  پنج 
فۆکه ی Skymaster گواسترانه وه ؛ فۆکه کان ده یانتوانی دوو ئه وه نده ی گه شتی 
ئاساییانه ی خۆیان سه رنشین ھه بگرن، چونکه  به ب ریزپه ڕ ھه مویان زۆر له ڕوالوازو 

چورچه  بوون.
بۆ ئه وان و بۆ کۆچبه رانی باکوری ئافریکیا بنگۆریۆن داودی نوێ بوو. راسته  
ناونیشانه که ی سه ره ک وه زیران بوو، به م بۆ ئه وان پاشا بوو، فریادڕه س بوو. ئه و 
که  به  شوه یه کی  ده کرد  کۆیته کانی  و  خوه ت  سه ردانی  کاتک  ئافراند.  په رجوی 
کاتی بۆی گواسترابوونه وه ، ئه و سه ردانی نه خۆشه کانی ده کردن به و ھیوایه ی چاک 

ببنه وه .
ته نانه ت بۆ که سکی وه ک بنگۆریۆنیش که  سه ر به  ئۆرسۆدۆکسه کان نه بوو ، ئه و 
که شوھه وایه ی گه ڕانه وه ی کۆچبه ران له  رازدارتی بایبل ده چوو. ئه وه ی لره دا رویدا 
له وه  زیاتر بوو که  ته نھا ده رفه تی حه وانه وه  و خانوبه ره  ب  بۆ ئه و ب په نایانه ، به کو 
چه وساوه کان ده رفه تکیان پبدرێ تا وته  نوکه  به  ده ستپکه کان پبکرته وه  و به  

بازوی گه نجه کانیشیان ئشک له سه ر سنوره کانیان بگیرێ.
بۆ بنگۆریۆن ئه مه یان خای وه رچه رخان بوو، ساتکی مژویین بوو، ھه روه ک له  
دیرۆکی ھه ر ره گه زکدا به الی زۆری جارک یان دوو جاران ئه و پشھاته  سه رھه ده دا. 

لره وه  خۆڕکخستنه وه ی ھه مو گه لی جو ده ستیپکرد.
له  کاتکدا ھاوکاره کانی له  حکومه تدا به پرسی بژماری ناڕۆشن سه ریان ده یه شاند، 
باه خانه کان  به رزایی  دانانی  چۆنیه تی  یان  بکا،  باجه کان  سه رپه رشتی   ک ئاخۆ 
ده ستنیشانبکرێ، پویسته  له  چ کاژیرکدا قاوه خانه کان دابخرن، له و کاته دا بنگۆریۆن 
ھه ویده دا گه له که ی بھنیته  سه ر ھۆشی ئاینده  مه زنه که ی، ھه ووته قه لالی بۆ ئه وه بوو 
ده دا  ھه وی  ئه و  ببا،  گونجاودا  ئاراسته یه کی  به   سه رده مه که ی  خراکانی  گۆڕانه  

زۆرترین، ئه فسانه ترین، په رجوترین  پشھاتی سه رده می بھنیته  گۆ.  
ونه گران  رگای   ،ئاماده ب له  بۆنه کاندا  بکا،  واژۆ  نوسراوه کان  بوو   پویست 
دانیشتنی  سه رۆکایه تی  بکا،  دیکه دا  وه زیره کانی  له گه ڵ  راوــژ  بکشن،  ونه ی  بدا 
کابینه که ی بکا، وه ل پش ھه مویان ده یویست بۆ جیھانی رونبکاته وه  که  سه رھه کانی 
ده وه تکی نوێ شتکی حاشاھه نه گره . پویست به یه کک بوو که  ھه کان لکبداته وه  
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و که  ئیسائیل وستگه یه کی ئه زمونداری ده ب که  تیایدا ده ره نجامه  زانستییه  کانی به  
کرده وه  سه لمنراون که  ئه زمونه که  یان سه رکه وتوبووه .

ئستا ئه وه نده  زۆر جوله که ی ره شپست ھاتون که  مه ترسی ئه وه  ھه یه  به ھۆی 
ره نگی پسته که یانه وه   جیاوازبکرنه وه . ئه و ھه مو زمان و زاراوانه  کشه یان خوقاند. 
ده بوایه   مرۆ  بوون.  په یدا  شۆڕشگرانه   گۆرانکاری  کۆچبه راندا  نه ریتیانه ی  له ژیانی 
کاری  بانگه شه ی  کۆچبه راندا  له نو   ده بووایه   به ئاگابایه .  چینایه تی  جیاوازی  دژی 
کشتیاری کرابا، تاکو نه بادا ھه مویان له  ده وری ته لئه بیب کۆببانه وه  و دوکانۆکه یه کیان 

دانابایه .
ھه روه ھا له  سای ١٩٤٩شدا بنگۆریۆن ته واوی دوان و وتاره کانی له سه ر کارته کان 
ده نوسی که  بۆ ئه و مه به سته  به کاریده ھنان، تیایاندا پشچاوڕونی پده دان به  جۆشی 

ده ر خستن که  زۆر پویست بوو تا خه ونه کانی به  ڕاست وه ربگه ڕن. 
«گه ر کۆچبه ری تازه ھاتو له خۆیه وه  حه زی له وه  نه بوو له  وتدا جگیر بب، ئه وا 

ده ب به  خۆشه ویستی و ھاوڕیایه تی  پای پوه  بنین بمنته وه ...»
«ئمه   ده ب ھه مو ناوچه یه کی ورانه ی وته که مان به  دارودره خت دابچنین به م 
شوه یه  له  قویی خاکی بابوباپیرمانه وه  بپتی بفه ڕی ریشه کش بکه ین. خاکه که مان 

سه رله نوێ ده ب ببوژته وه .»
خواردنیان  یان  بکه وێ،  ژیرئاو  خوه تاکانیان   باران  به تاوی  له ناکاو  ھاتو  گه ر 
خراپ ب، ئه وا باسکی ھزو بازو ھیوای لھه ده کا و پ له سه ر خانوبه ره ی باشتریان 
تاڕاسته ڕێ   ده کا  ربه رایه تیان  ھه ر  ھشتاش  دروستده کرێ.  بۆیان  تا  داده گرێ  بۆ 

بگرنه به ر.
ئه و به رده وام له  ڕیگه ی راپۆرته کانی به رده ستی له سه ر ئه و ئاسته ی  پیگه یشتوون 
له وه ته ی ھاتوون دنه یان ده دا و له سه ر به رده وامبوون به گه ڕیان ده خا. له  ھه فته یه کدا 
ده بوایه  بیستوپنج ھه زار خانو دابین بکرێ. له  گرد و زورگه کانیشادا مرۆ ده بووایه  
که   پکھات  که سی  ــه زار  دووھ پۆلیسی  ھزکی  بونن.  دارودره خــت  ملیارد  یه ک 
سه رجه میان جوله که  بوون. له  وته که یاندا ته نھا جوله که  ده یتوانی جوله که  بگرێ و 
بیخاته  بنچاوان. ده زگای کارگی نزیکه ی به  ته واوی له   ره گه زی گه نده یی سه رده می 
مانداتدا پاککرابووه وه . به ھای پاره که یان جگیر ببوو. له  ئیسرائیلدا دامه زراوکی گه شتی 
به  به م  ھه بوو،  فۆکه یان  یه ک  ته نھا  دامه زراوه که  ش  بوو   باش  دامه زرا.  ئاسمانی 
 ئارامگرتن شتی دیکه ی به دوادادێ، شه مه نده فه ڕه کانیان که وتبوونه گه ڕ. که شتیگه لیکی 

بازرگانیش رکخرابوو. ئیسرائیل ده ژیا. ئیدی ئیسائیل ببووه  نه ته وه یه ک.
ته نگه تاو   عه بدو شا  بوبوونه وه ،  نه قه بدا  به   ئیسائیلییه کان  ١٩٤٩دا  له   کاتک 
بوو؛ رکه وتنامه ی کاتی خۆی به بیر به ریتانیای گه وره  ھنایه وه ، به ریتانیاش ھزه کانی 
ناردنه  ئه که به  Akaba. ئه که به ش ئه و به نده ره ی ئوردن بوو ده که وته  البای باکوری 
ئیسرائیلی  ئیالتی  به نده ری  له   وادي)   Wadi دۆک (  به   ته نھا  که   ســور،  ده ریــای 

جیاده کرایه وه .
  تاکه  رگای گه یشتنه  ئیالت ریچکه یه ک بوو به   زه حمه ت به نو  بیاباندا  ده ڕۆیشت 
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و نزیک بوو له  تخوبی ئیسائیل و ئوردن. بۆ ئه وه ی ده ستیان به  ڕگایه که ی دیکه دا 
رابگا پشئه وه ی ئوردونیه کان رگه یان پبگرن، بنگۆریۆن رگه ناسانی ناردنه  گرده  
ھاوسنوری  بیابان  که   شونه ی  له و  نه قه ب،  دیکه ی  دیوه که ی  ورانه کانی  و  چۆڵ 
وتی میسره . به  زه حمه ت به ناو ئه و به رده نه ی دۆه که  و ئه و ریه ی که سی پدا 

نه ڕۆیشتووه  ره تبوون. دوا جار راپۆرتکیان دایه  بنگۆریۆن تیایدا ھاتبوو:
«زه حمه ته ، به م ده کرێ.»

ئه وه ش بۆ بنگۆریۆن به س بوو. ئیدی ئاللۆنی راسپارد که  فه رمانده ی ھزه کانی 
باشور بوو بۆ ئه وه ی دوو تیپ بنرته  ئیالت، یه ککیان به  ڕیگای رۆژھه ت و ئه وی 
دیکه شیان به  رۆژائاواوه . ده بوایه  مشوری ئه  وه یان خواردبا که  ختوکه ی عه ڕه به کان 
نه ده ن. ھه ر دوو تیپه که  ئه وپه ڕی توانایان به کارھینا که  ئاخۆ کامه یان پشتر ده گاته  
به م   ،گه یشت دیکه یان  ئه وی  پش  کاژرک  چه ند  یه ککیان  سور.  ده ریــای  سه ر 
فه رمانده که ی بیاریدا چاوه ڕی دوھه مه که یان بکا، تاکو به یه که وه  بروسکه  بۆ سه ره ک 

وه زیران لبده ن:
«سومان له  ئیالته وه .»

 Sodom سۆدۆم گه یانده   خۆی  فۆکه یه ک  به   وه زیــران  سه ره ک  په رۆشیدا  له  
له وشه وه  به  ڕگایه کی ناخۆشدا به ناو بیاباندا تاگه یشته  دوا ده روازه ی وته که ی له  

رۆژھه ت نه وه ستا.
نه ته وه   رکخراوی  ئه ندامی  نۆھه مین  په نجاو  بووه   ئیسائیل  دواتــر،  ھه فته یه ک 

یه کگرتووه کان. راستی واقیع ھه نوکه  نزیک بۆته وه .  
له  بنگۆریۆن  گدرا.  سه ربه خۆیی  ساۆژی  یه که مین  ئاھه نگی  دواتر  رۆژ   س
 دوانه که یدا له  ھه  سه ره کیه کانی ده رنه چوو، ھه رچه نده  ھه مو ھۆیه کی له به رده ستدا 
بوو که  شانازی پوه بکا. به  خرایی ده ستکه وتکی به  بیرھنانه وه  (دووسه د ھه زار 

کۆچبه ر گه ڕاونه ته وه )، به م بابه تی سه ره کی دوانه که ی  ساده ییانه  بوو.
 له  حوزه یراندا ناونیشانکی نوی به خشیه  یادین ئه ویش راوژکاری سه ربازییانه ی 

سه ره ک وه زیران بوو.
له  خۆڕکخستنه وه ی سوپادا زۆر گرفت ھاتنه  پشه وه . ھه نوکه  پله ی سه ربازییانه ، 
یه کبه رگیی، خه ت و میدالیای رزلنان. یه کدوو نمونه  نیشانی بنگۆریۆن دران. کاتک 
 ،Bar Kochba ژوویه کانی وه ک بار کۆچبانه ره  مه سسه رنجی دایه  که  ناوی تۆ

شاوڵ Saul و سیمۆن Simonی له سه ر بوو، ئه نجا گوتی:
«من ئاماده  نیم میدالیای رزلینانی شۆره سوارانی سه ربازی که  ناوی ئه و جوانه ی 
میدالیانه   ئه و   ناب سه ربازه کانم  ببه خشمه وه .  دۆڕاون،  نه به ردییه کاندا  له   له سه ره  
بھننه وه  یاد که  له  شه ڕگه  و نه به ردییه کاندا  به  به رۆکیانه وه  بده ن که  ئه و که سانه  
تشکاون. ئمه  ده ب یاده وه رییه کان به  زیندویی رابگرین، ئه و سه رده مانه یان به  بیر 

بنینه وه  که  بردومانه ته وه ، نه وه ک دۆڕابین.»
ھه رچه نده   بنگۆریۆن سه رقاڵ بوو به م به الی که میه وه  رۆژک له  مانگدا سه ردانی 
دامه زراوه  سه ربازییه کانی ده کرد، بنکه  سه رسنورییه کان و مه به ندی مه شقپدانه کانی 



٢١٣

ده فی.  جه نگاوه رییه کانیشدا  تۆرپیدۆ  فۆکه ی  له گه ڵ  ھه روه ھا  به سه رده کرده وه . 
یه کک له  تاقمی فۆکه وانه کان گوتی:

«ئه وه  زۆر خۆش بوو سه ره ک وه زیران که  کتبی ئه فالتونی له ده ستدا له  سبه ری 
په ڕجوانه   پکھاته یه کی  ڕاستی   به    .دابنیش ببینی  فۆکه  شکنه کاندا  له   یه کک 

ده سازنی.»
وزه ی  تین  ھشتا  به م  ساڵ،   س و  شه ست  نزیکه ی  گه یشتبووه   ئه و  ته مه نی 
ته واوی وای تدا بوو که  یاریده رانی  به  زه حمه ت پیا ده گه یشتن. ئه و به رده وام 
ھه ویده دا به  به رزترین گرددا ھه دبگه ڕی، ھه مو ھی به رگری ببین، ھه مو پارچه یه کی 
چه کی بۆمباھاوژ ببین، به الی ھه مو فۆکه کاندا بچ، به سه ر ھه مو تانکه کاندا باز 

.بدا، سه ربازانی ھه مو به شه  جیاجیاکان بپشکن
له شکر به رده وام جنیشانه ی ئه و بوو. ئه وه ی ده دی که   رکخراوه ی داکۆکی له 
 سنوره کان ده کا، به م له  پشه وه ی ھه موانیش ھۆکارکی ھه ره  بایه خداری یه کتیه  

بیخاته  باوه شی گه ل تا زیاتر به  بیری نوێ په ره ی پبدرێ.
جوله که کانی که  له  یه مه ن، ماراکۆ، عاق و ئاوڕوپا تازه  ھاتبوونه  رزی سوپای 
به   چۆن  که   کردبوون  فری  کردبوون،  عیبرییانه ی  زمانی  فره   سوپا  ئیسائیلی؛ 
بشۆن.  ددانه کانیان  چۆن  جگایان،  نو  بچنه   چۆن   ، بخۆن  نان  چه نگاڵ   و  چه قۆ 
فری مژوی جوله که یان کردن، فری جوگرافیای رۆژھه تی ناوین، دامه زراوه کانی 
زۆریش  ئه وه ی  کردن.  ئه لفوبیان  و  سابون  به کارھنانی  و  پاکوخاونی  حکومه ت، 
گرنگ بوو ئه وانه ی له  ھه مو گۆشه یه کی دنیاوه  ھاتبوون، ئه وانه ی ره نگی پسته کانیان 
له نوان تۆخی و کایدا بوو، که  سه ر به  شارستانیه  جۆربه جۆره کان بوون، چۆن به  
ھاوڕیایه تی له گه ڵ یه کدا ھه بکه ن. له شکر ئه و ئه رکه ی به و په ڕی  لوه شاوه یی بینی 
له وه ی که  بنگۆریۆن به  قوی بۆی ده ھه ژا. کاتک ئه و وشه کانی تسڤا ھاگانا دیزرائیل 
Tsva Haganah Deysrael (سوپای پارزه ری ئیسائیل)ی گۆده کرد، ئه وا وه ک  

درود له سه ر لوه کانی ده رده چوو.
ئه و سوپای به وه  ھه ده سه نگاند ئاخۆ تا چه ند توانیویه تی دانیشتوانی له  یه مه نه وه  
دوابا،  ئه فسه ران  له   ده سته یه ک  له گه ڵ  ھاتباو  گه ر   .نبساز خۆدا  له گه ڵ  راھاتوو 

به رده وام لیده پرسین:
«ک له  ئوه  له  یه مه نه وه ڕا ھاتووه ؟»

که یه وه   له   ئاخۆ  لوه رده گرتن  ئــه وه ی  زانیاریی  ده پرسین،  یه که یه که ی  له   ئه و 
ھشتا  ئیدی  پچۆنه .  باره که یان  ھه یه ،  پله یه کیان  چ  سه ربازییه وه ،  راژه ی  چوونه ته  

ھه ر ده یگوته وه :
«ئمه  سوپایه کی باشمان ناب تا ئه وکاته ی یه مه نییه ک نه بته  ژه نه ڕال.» (به رزترین 

پله ی سه ربازییانه ی یه مه نییه ک تا ئه وکات ماجۆر بوو.)
له  سه روبه ری کۆتایھاتنی سای ١٩٤٩دا ده بووایه  بنگۆریۆن و ده وه تی ئیسرائیل 

بیار ده رباره ی چاره نوسی ئۆرشه لیمه وه  بده ن.
دوای چه ند مانگکی ئابوقه ی سه ربازییانه  شاره  نوکه  نمونه ی نه داری بوو. له 
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 ھه مو شه قامکیدا خه کی لکوژرابوو، نزیکه ی ھه مو خزانکی شاره که  شیندار بوو.
ئۆرشه لیمه وه   ئاینده ی  له  باره ی  ئامریکدا  یه کگرتووه کانی  وته   له   کاته ی  له و 
به به ر  نوێ  ژیانکی  ھه ویانده دا   وه زیره کانی  و  بنگۆریۆن  ــرا،  ده ک باسوخواس 
ئه وبه شه ی شاره که دا بکه ن، که  که وتبووه  بنده ستی جوه کان. ده ست به  خانوبه ره ی 
پیشه سازییه   کارگه   کران.  ئه وێ  ره وانــه ی  کۆچبه ر  ھه زار  ده   کران.  نوێ  گه ڕه کی 
له   کران.  کۆمه ک  حکومه ته وه   له الیه ن  ببن،  جگیر  له وێ  ئاماده بوون  که   بچوکه کان 

بریتی ته لئه بیب ئۆرشه لیم بۆ کۆنگره  سازدان به کار ھنرا.
ئوستالیا له  باره گای نه ته وه  یه کگرتووه کان له  لییک سوکسسدا پۆژه  بیارکی 
یه کگرتووه کان.  نه ته وه   بنده ستی  بکه وته   ئۆرشه لیم  سه رجه م  که   پشکه شکردبوو 

پش ئه وه ی ده نگیشی له سه ربدرێ، بنگۆریۆن به  لباوانه  رایگه یاند:
چۆن  ھـــه روه ک  دابنن  ئۆرشه لیم  له سه ر  ژیانیان  ئــامــاده ن  تــه واو  «جــوه کــان 
له سه ر  ئامریکاییه کانیش  و  مۆسکۆ  له سه ر  روسه کان  له نده ن،  له سه ر  ئینگلیزه کان  

واشنتن دایده نن.» 
چوار رۆژان دواتر کۆمه ه ی گشتی نه ته وه  یه کگرتووه کان سه ره ڕای ناڕه زایتی 

به ریتانیای گه وره ،   که نه دا و وته  یه کگرتووه کانی ئامریکا بیاره که ی  په سندکرد.
بنگۆریۆن دوو دڵ نه بوو. بانگه شه ی بۆ ئه وه کرد که  شاره  نویکه  ی ئۆرشه لیم  

.ائیل ده بله مه والوه   پایه ته ختی ئیس
ھه ندکیان به ریانپگرت، چونکه  ئه و رکخراوه ی که  چاکه ی ناساندنی ئیسرائیلی 
شاره   که   وابــوو  پیان  دیکه   ئه وانی  نیه .  ره زامه ند  بیاره   به و  به نوچاوانه وه یه ، 
کریستیانه کان  پیرۆزی  شونکی  ھیچ  به کرده وه ش  جوله که ن  سه رجه می  که   نوکه  
 ده ژین، نابدا نه بوو، که  سه د ھه زار جوله که ی لموحه مه دییه کان (ئیسالمه کان)ی ت
واتای  ئایینه یه کانی  ھه ستوسۆزی   ناب مرۆ  به جبھدرێ.  خۆی  به ختی  بۆ  ھه روا 

ئۆرشه لیم بۆ جوله که کان به ھه ند ھه نه گرێ.
 ئه وه ش شاره  کۆنه که ی داود بوو. ھه ر له  تاراوگه ییه وه  جوله که کان نوژیان بۆ 

گه ڕانه وه  ده کرد. 
ئامریکا که  دژی به  نونه ته وییکردن بوو، تبینییه کی به ھزی دایه  ئیسائیل تیدا 

 .کی دژوارانه »نه نله وه ی ئاگادارکرده وه  که  «ھه نگاو
ئه وسادا  پایزی  ماوه ی  له   نه ھنا.  خۆی  له  نه خشه که ی  وازی  بنگۆریۆن  به م 
بئه وه ی سه رنجی  زۆر بۆ  خۆی کشبکا  یه کدوو دامه زراوه ی حکومه تی ناردنه  
شاری  به ره و  ته لئه بیبه وه   له   بوو  خۆی  ئۆتۆمبله که ی  سواری  ئه وسا  ئۆرشه لیم.  
پیرۆز که وته ڕێ، ماوه ی نوانیان ٧٢ کیلۆمه تر بوو، چونکه  ھه ندێ له  دامه زراوه کانی 
له   که نیستیش  دواییدا  له   که   کرد  ئاشکرا  ئه وه ی  بوون.  له وێ  حکومه تیش  دیکه ی 
ته نھا  بگوازرنه وه ،  ئــه وێ  بۆ   ده بــ وه زاره تــه کــان  ھه مو  کۆده بته وه .  ئۆرشه لیم 
له   ستراتیژی  ھۆی  له به ر  خۆی  له  شونی  وه زاره تــه کــه    .نه ب به رگری  ــی  وه زاره ت
ته لئه بیب ده منته وه . ھه روه ھا وه زاره تی کاروباری ده ره وه ش تا س چوار سایک 
ھه ر له  ته لئه بیبدا ده منته وه  تاکو دیپلۆماته  بیانییه کان توشی ھه وسی نه خوازراو 
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نه که ن؛ بۆ ھه ندکیان زه حمه ت بوو دو ای ده رچوونی بیاری نه ته وه  یه کگرتوه کان بۆ 
ئۆرشه لیم بگوازنه وه . 

ئه وه  دوو ساڵ بوو بنگۆریۆن ئۆرشه لیمی به جھشتبوو تا سه رقای جه نگه که ی 
ب؛ ئه وکات کلیلی ئه و باه خانه یه ی که  ئاژانسی جوه کانی تدابوو له  گیرفاندا نابوو، 

گوتی:
«ئه مه یان ھه ده گرم. من بیرم بۆ ئه وه  ده چ که  بۆی ده گه ڕینه وه . ھه نوکه  ئه و 

ساته  ھاته وه  که  کلیله که  به کاربھنمه وه .»
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پنجه مدا،  جۆرجی  رگای  سه ر  له   جوله کان  ئاژانسی  مانداته وه   له سه رده می 
داموده زگاکانی  ھه مو  دروستکردبوو؛  سروشتیه وه   به به ردی  گه وره یان  خانوکی 
 س باه خانه یه کی  پشته وه یدا  دیوی  له   ١٩٤٥دا  دوای  گوازرابووه وه .  بۆ  جوه کانی 
نھۆمییان دروستکرد، روه که ی ده که وته  سه رشه قام که  له  ھه ردووال دارودره خت بوو، 
لده ژیا  بنگۆریۆنی  که   ھه گرتبوو  ته لئه بیبی  شه قامه که ی  ناوی  ھه مان  به رکه وتیش 

ئه ویش ناوی کرن کایه مه ت Keren Kayemet بوو.
ئه مجاره یان  به م  خانوه که ،  گه ڕایه وه   دیکه   جارکی  ١٩٥٠دا  له   بنگۆریۆن  ئیدی 
سه ربازییه که ری،  یــاریــده ده ره   سکرتره که ی،  و  به خۆی  وه زیــران  ســه ره ک  وه ک 
کارمه ندانی نوسینگه که ی، تایپسته که  تاکو ئه و دوانانه ی له سه ر کارته کانی ده نوسین 
تایپیان بکا، به مشوه یه  به خۆی و ته واوی ستافه که ی ھاته  ئه وێ. نوسینگه ی تایبه تی 
ھه ر  بــوو.  سه ر  مه تر  ــزه   دوان به   نۆ  ھۆکی  که   بوو  دوھــه م  نھۆمی  له   بنگۆریۆن 
نه خشه یه کی  نوسینگه که ی  مزی  له پشت  کرابوو.  نه خشه رژ  دیواره کانی  چــوار 
گه وره ی دومه تر چوارگۆشه ی ھه واسرابوو که  وته  عه ره بییه کانی به  ره نگی سور 
ئاماژه کرابوون، باقی دیکه ی جیھان ره نگه که ی زه رد بوو، ئیسائیلیش خه تکی شینی 
تۆخ بوو. ئیسائیل له سه ر نه خشه که دا ئه وه نده بچووک بوو مرۆ به ئاسته م ده یدۆزیه وه . 
لره وه  له نوسینگه که  سه رۆک و میوانه کانی به رده وام بارودۆخی جیۆسیاسیه که یان 

به بیرده ھاته وه . 
«بنگۆریۆن ده رباره ی پرسه که  گوتی: «ئاوا رۆژ له سه ر رۆژ ده بینم که  ئمه چه ند 

بچوکین.»
له  دیواری به رامبه ریشیه وه  نه خشه ی ئۆرشه لیم ھه واسرابوو، که  نزیکه ی ھه مو 
دیکه دا  دیواره کانی  له ال  یه کک  له   ھه بوو.  وای  نه خشه یه کی  ئه وێ  باه خانه یه کی 
نه خشه یه کی گه وره ی ئیسائیل ھه واسرابوو له  ته نیشتیشه وه  نه قه ب بوو. له  دیواری 

چواره میشدا نه خشه یه کی وتانی رۆژه ھه تی ناوه ڕاست دانرابوو.
تاکه  پۆرترتی ھه واسراو له  ژوره که دا تا سای ١٩٥٨ ونه یه کی برل کاتزنسلۆن 
نوسینگه که   چه پی  لــه الی  ونه که   دانــرابــوو.  چه رمیندا  چوارچوه یه کی  له   که   بوو 
شوایتزه ر  له   برکیش  و  ئاینشتاین  له   ھه ندک  کۆچکردووه که   سه رنوسه ره   بوو. 

Schweitzer ده چوو.

به شی
(١٩)
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جگه  له وانه  له سه ر نوسینگه که ی رۆژمرکی لبوو که  حیسابی رۆژه  کریستیانی 
و جوله که کانی ده کرد، ھه واگۆڕکیه کی ره ش، مه ره که بندانکی مه ڕمه ڕ و دوو قه ه می 
و  ناو  پستی  بایبلک،  نه بوو)،  وشک(جاف)  قه ه می  له   حه زی  (بنگۆریۆن  پاندان 
شونان تا بتوان به ئاسانی له بایبلدا بگه ڕێ، چوار ئامری ته له فون، سی ره نگ ره ش 
و یه کی سپی. ئامره  سپیه که یان بۆ په یوه ندیکردن بوو به  سکرتره که ی بۆ باری په له  

و پویست. 
روی مزی نوسینه که ی به پارچه یه کی ته ختی شوشه  داپۆشراوه ، له ژریه وه  پارچه 
 کاخه ز ھه بوو که  نوسینه که ی له  دوو ئایه تی بایبل پکھاتووه . له ماوه ی پشوه کانیش 

یه کیانی به وی دیکه   ده گۆڕی.
له  نوسینگه که یدا شه ش کورسی چه رمین ھه بوون. به شکی زه مینه که  به  مافورکی 
رۆژھه تییانه  داپۆشراوه . له  دیوه که ی دیکه ی ژوره که  له سه ر مزۆکه یه ک په یکه رک 
که  له  ئیسائیل دروستکراوه ، دانراوه ، له گه ڵ دوو کورسی و قه نه فه یه کی له ده روه یه  

دانراوه .
ژوری  ده کــرا  ژوره کـــه   کتب   پ دۆالبــی  چــوار  و  وتــان  نه خشه ی  له   بجگه  

به ڕوبه رکی بانک یان سه رپه رشتکاری قوتابخانه یه کی گیمناسیۆم بووبایه .
ئاماژه یه کی  کتبه کانیش  ئیسائیلدای.  له   که تۆ  ده تزانی  نه خشه کانه وه   به ھۆی 
باش بوون بۆ ھه مو ئه وانه ی بنگۆریۆنیان ده ناسی، ده یانزانی که  ژوره که  ھی ئه وه . 
له یه کک له  ره فه کانی دۆالبی کتبگره که   ئه و کتبانه  دانرابوون که  خۆی نوسیبوونی. 
ئه وانی دیکه ش به رھه می نیو ده رزه ن زمان بوون  ده رباره ی فه له سه فه وه  نوسرابوون. 
یه کدوو ھه نگاو به والوه  که بۆ ژوری کۆبوونه وه ی کابینه ی حکومه ت ده چوو، ھۆکی 
شانزه   کورسیی بوو، که  به  چه رمکی بۆر به رگکرابوون به ده وری مزکی گه وره ی 
تیۆدۆر  پۆرترتکی  له گه ڵ  ھه وواسرابوون  نه خشه   دیواره کانیشدا  له سه ر  ره شدا. 

ھرزل دانه یه کی له به رگیراوه ی جاڕنامه ی سه ربه خۆیی.
کاتک به یه کجاری شاری پیرۆز وه ک پایه ته خت ده ستنیشانکرا، ئیدی رگای ته لئه بیب 
بۆ ئۆرشه لیم پ ئاپۆره ترین رگای رۆژھه تی ناوین بوو. زۆر له  فه رمانبه ره کان 

ماکیان له سه ر زێ بوو که  به  مای دوایین رۆژانی ھه فته  ده یانژمارد.
ئه وه ش گه شتکی خۆش نه بوو. چونکه  له دوری یه ک کیلۆمه تر مرۆ توشی سنوری 
ئوردن ده ھات. بۆ ئه وه ی به یادی ئه و قوربانیه  زۆره ی گه لی ئیسائیل له پناو پاراستنی 
رچکه ی ئۆرشه لیمیان دابوو، ھه ندێ ئۆتۆمبلی په که وته  و کونکراو به  گولله  له مبه ر 
و ئه وبه ری جاده  دانرابوون، که  به ھۆیه  به رده وام له ھه وی شکاندنی ئابۆقی له شکره  
عه ڕه بیه کاندا بوون. ئه و ماشنانه  به  بۆیه  ره نگکران ھمایه کی بونه ی یاده وه ریه کانی 
شه ڕیان نیشانده دا. که  مرۆ له  ئۆرشه لیم نزیک ده بته وه ، رگاکه  پچاوپج به ناو گرد 

و زورگه کانی جودیادا نمایشی خۆی ده کرد.
بنگۆریۆن کاته که ی خۆی دابه شی سه ر ھه ردوو شاره کان کرد. له  پنجشه ممه ، 
کیامه ت  کرم  له   ماه که ی  له    شونه ی  له و  ده بوو،  ته لئه بیب  له   شه مماندا  و  ھه ینی 
خۆرئاوابوون  کاتی  شه ممه دا  ئواره ی  له   ده چــوو.  به رگری  وه زاره تــی  به ره و  بوو 
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یان به یانیه  زوه که ی یه کشه مه دا  له گه ڵ ھاوسه ره که ی و یاریده ده ره  سه ربازییه که ی 
سه ر  ١٠ی  کاژر  یه کشه مه دا  رۆژانی  له   حکومه ته که ی  کابینه ی  ئۆرشه لیم.  ده ھاته  
رۆژانی  ده خایاند.  رۆژه که ی  ھه مو  ئاساییانه   دانیشتنه که یان  کۆده بووه وه ؛  له به یانی 
له و  ده بــوو  خۆی  نوسینگه که ی  له   ئاسایی  چوارشه ممان  و  سشه مه   دووشــه مــه ، 
باه خانه یه ی که وتبوه  سه  ر جادده ی شا جۆرجی پنجه م. له  ئواره ی پنجشه ممه وه   

ده گه ڕایه وه  ته لئه بیب.
دواتر  به م  ده مایه وه ،  میوانخانه یه ک  له   ئۆرشه لیم  له   بنگۆریۆن  سه ره تاوه   له  
 ،Rehavia رھاڤیا  گه ڕه کی  له   ئه و  ھه نوکه   کی.  بۆ  له وێ  خانوکی   حکومه ت 
شه قامی بن مه یمون Ben Maimon  ژماره  ٤٤دا ده ژی. خاوه نی پشوتری خانوه که  

له  ته قینه وه که ی  میوانخانه ی شا دادودا گیانی له ده ستدا.
ئا به م شوه یه  پاوالی ته مه ن په نجا و ھه شت سان ده بووایه  مشوری دوو خانوان 

بخوا. به م ھشتاش  ھیچ خزمه تکاری بۆ ھیچ کام له  خانوه کان به کرێ نه گرت.
خانوه که ی سه ر شه قامی بن مه یمون له  دوو نھۆنم و  باخچه یه کی گه وره  پکھاتبوو . 
بنگۆریۆن کتبه کانی له  نھۆمی دووه مدا دانان، ئه و کتبانه ی له  خانوه که ی ته لئه بیبیدا 
جگه یان نه ده بووه وه ، به م کتبخانه  تایبه تییه که ی ھشتا ھه ر له  ته لئه بئیب ھشته وه ، 
خانوه که ی  ئارامی ماڵ ده کرد. له    ھه ر له به ر ئه وه ش بوو زیاتر له وێ ھه ستی به  
ئۆرشه لیمیدا تابلۆیه کی گه وره ی باخکی زه یتون  ھه واسرابوو که  له  الیه ن نرده ی  

پشوی رۆمانیاوه   کشرابوو. 
ماکدۆنالد  خۆی  نرده که ی  له   ئامریکا  ده ره وه ی  کاروباری  وه زاره تی  له ڕاستیدا 
قه ده خه  کردبوو  که   له  ئۆرشه لیمدا به دوای بنگۆریۆندا بگه ڕێ. گه ر ھاتباو پویستی 
به ڕاوژ له گه ڵ سه ره ک وه زیرانی ئیسائیلدا ھه بووایه ، ئه وا پویست بووله  ته لئه بیبدا 
به رگری  کاروباری  وه زیری  وه ک  رک  وه زیران  سه ره ک  که   شونه ی  له و   ،بیبین

کاریده کرد.
گرده کانی  له   ده یانه ویست  ژنه که ی  و  ماکدۆالند  شداردا،  گه رمی  رۆژکی  له  
جودییا به دوای ھه وایه کی فنککه ره وه دا بگه ڕن. دواتر بیاڕیاندا به ڕگای ئۆرشه لیمدا 
بگه ڕنه وه  و له سه ر رگای خۆشیاندا سه رک له  ماه  نوکه ی پاوال بده ن. ماکدۆنالد 
ھاوسه ره که ی دنیاکرده وه  که ئه م سه ردانه یان ھیج سه رپچییه ک نیه  له  رنماییه کانی 
رۆژنامه کان  روپــه ڕی  له سه ر  ھه واک  ئه وکات  ده ره وه یــان.  کاروباری  وه زاره تــی 
ھه بوو گوایه  بنگۆریۆن بۆ ئاماده بوون له  کۆنفانسکی سه ربازیی، چووه ته  ئیالت؛ 
که واته  سه ردانه که یان سه ردانکی که سیی تایبه تیانه   ده ب، ئه وان ده چن سه ری ماه  

   .یکه یان ده ده ن و ھیچ په یوه ندی به  کاری دیپلۆماتیانه وه  نابنو
له و کاته ی ئه وان له  ماه  نویکه ی پاوال له ئۆرشه لیمدا چایان ده خوارده وه ، بینیان 

کابرایه ک به  کراسکی نیوقۆڵ و قاپقاپه  له پ به ژور که وت. 
ماکدۆنالد به  شه ژاویه وه  بانگیکرد: «ئاخر تۆ له  ئیالتی!»
بنگۆریۆن به  پکه نینه وه  به رسڤی دایه وه : «به م به یانی.»

الیه نیش  ھه ردوو  ده ستیپکردبوو،  بوو  رۆژ  حه وت  تازه   کۆریا  شه ڕی  ئه وکات 
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ده یانه ویست گفتوگۆی له باره یه وه  بکه ن. له وکاته  یدا خانمه کانیان له  باخچه که دا بوون، 
له و  کاژریان  یه ک  چوپی  و  گرنگ  گفتوگۆیه کی  میوانان   ژوری  چوونه   ئه وان 

باره یه وه  کرد.
له وکاته ی نرده ی ئامریکا گه ڕایه وه  ته لئه بیب، بر وسکه یکی بۆ وه زاره تی کاروباری 
ده ره وه ی خۆیان لدا و پوخته یه کی دیداره که ی له گه ڵ بنگۆریۆندا باسکردبوو. رۆژک 
پاشتر وه زاره تی کاروباری ده ره وه ی ئیسائیل له ریگه ی نرده که یان له  واشنتۆنه وه  
به وه ی  دیته وه   ماکدۆنالدی  وه زیرانیش  سه ره ک  که   کرایه وه  .  ئاگادار  پشھاته که   له  

سه رزه نشتکرد که  قسه  تایبه تییه کانی گه یاندوون.
خودی  لـــه وه ش   «بجگه   رۆیــشــت:  له سه ر  زیــاتــری  پکه نینه وه   به   بنگۆریۆن 
حکومه ته که ی تۆ ده   به ھیچ شوه یه ک نایانه وێ له گه ڵ مندا له  ئۆرشه لیم باسوخواس  

بکه ن!»
له  میانی سای ١٩٥٠دا ده بووایه  بنگۆریۆن بیاری سیاسیانه ی گرنگ بدا.

ئه مجاره یان  ھاتنه ویان  لشاوی  تکای  ده گه ڕانه وه ،  خرا  به ئاستیکی  ئاواره کان 
له ھه ر خوله ککدا دوو تا س که س ده بوون. له ماوه ی ئه و دوو ساه ی دوای جاڕدانی 
سه ربه خۆیی نزیکه ی چوارسه د ھه زار کۆچبه ر گه ڕابوونه وه  . بۆ ھه ر تاککی گه ڕاوه  
خه رجی ھاتنه وه که ی، دابینکردنی نیشتاک، خۆراک و پۆشاک و مه شقپدانی دووھه زار 

و پنجسه د دۆالر له سه ر حکومه ت ده که وت. 
بانکی  له   پاره که شی  خه رجکردبوون،  دۆالری  ملیۆنان  به   بوو  له مژ  ئیسائیل 
خه رجکردبوو  دیکه ی  به ملیۆنانی  پاشانانیش  کردبوو،  قه رز  ھه ناردنه وه   و  ھاورده  

که له ڕی باروبوکۆکراوه ی سیای CIA پگه یشتبوو. 
به ھه زاران کۆچبه ر له  ره شماگه کان  ده ژیان. گه ر ھاتباو بباریبا، ئاویان لده چووه  
ژور. زۆریان ئۆقره یان له به ر ھه گیرابوو، تاکتاکه یان داوایان ده کرد بگه ڕنه وه  ئه و 
شونه ی که  لیھاتبوون. ره وشی ئابوری وت له و کاته دا زۆر زه بون بوو. ھه رچه نده   
ئه مباره کانی  و  له سایلۆ  گه نم  رۆژ   س بایی  ته نھا  ئه وکات  به م  نه یده زانی،  خه ک 
ئیسرائیلدا بۆ یه ک ملیۆن ککه س ھه بوو. گه ر ھاتباو که شتیه کی گه نم ھه گر له  رگادا 

دواکه وتبا، ئه وا ده بووه  مایه ی نانه وه ی کاره ساتکی نیشتمانییانه .
بنگۆریۆن له ھه مو الیه که وه  ره خنه ی لگیرا، نه خاسمه  له الیه ن پسپۆڕه  داراییه کاندا. 
به  مه زنده ی ئه وان ده بووایه  کرڤی ئاستی گه ڕانه وه ی ئاواره کان داببه زنرابایه . ھیچ 
باکوری  له   کۆچبه ره کان  نه مابووون.  ئاوڕوپا  ئاواره ییه کانی  ئۆردوگا  له   جوله که  
مانگک  ھاتباو  گه ر  نه بوو.  زۆرخــراپ  ئه وێ  ھه لومه رجی  به م  ده ھاتن.  ئافریکاوه  
ته نانه ت سایکیش کۆچبه ره کانی ماراکۆ، تونس وجه زائیر له گیتۆکانی خۆیاندا مابانه وه 
ئایا  ده ژیان.   س پله   ھاوتی  وه ک  سه ده یه   به چه ندان  له مژه   ئه وان  نه ده بوو.   ھیچ 
بارودخۆخی سه قامگیری و پاشه ڕۆژی ده وه ته  تازه  ساواکه  به ھۆی ھاتنی بسنوری 

کۆچبه ران ناکه وته  به ر ھه ڕه شه وه ؟
بنگۆریۆن گوی له  ھه مو به گه وبه نده کان ده گرت، ئه وسا بیاری ده دا. گه ر بت 
ئه و  به م   .یخۆشنابل مژو  ھه رگیز  ئه وا  شۆڕکاته وه   نه مان  به ره و  وته که ی  و 



٢٢١

رگای ھیچ سنوردارکرنکی گه ڕانه وه ی ئاواره کانی نه ده دا و ئاماده  بوو پشه وایه تی 
گه له که ی بۆ ئه وه  بکا که  دوای س یان چوار سای دیکه  له  ئیسائیلدا دوو ملیۆن 

که س بژین. 
و  ژیــان  ده رفه تی  ئه وه نده   دوو  که سی  ملیۆن  دوو  وتکی  ده یزانی  باش  ئه و 
مانه وه وی له  ده وه تکی یه ک ملیۆن دانیشتوان زیاتره . ھه روه ھا ده شیزانی  ده ب به  
 .ائیل ده رده چن، ده نا بیابانیش له ده ست ئیسزویی نشینگه  له  نه قه بدا دروستبکر

ئه و ده یزانی که ده ب خه ک له  دوروبه ری ئۆرشه لیمدا جنشین بکرن.
به  ئه رخاینبوونه وه  ھه ستی ئه فسونای ھه بوو به وه ی گه ر ھاتو له تای ته رازوودا 
که واته    ئه دی  گرنگتره .  ده وه ته که   له خودی  ئۆرشه لیم  گه ڕاندنه وه ی  ئه وا   دابنرن 

له به رامبه ردا چ ده ب گه ر که مک له بن باری برستیدا بناینن؟
پیاوه  به رچاو ناوداره  جوله که کانی نیشته جی وته  یه کگرتووه کانی ئامریکا بانگی 
ئیسائیل کران و بنگۆریۆن ده قاوده ق ئه وه ی پگوتن که  بۆچی به دوایدا ناردوون: 
یه ک  به   پویستیمان  داھاتوودا   به سه ریه که وه ی  ساه ی  دوو  ئه و  له  ماوه ی  ئمه  

ملیارو نیو دۆالره  ده ب. ده وه تی ئیسائیل ده ره قه تی بی سیه کی پاره که  دێ.»
سه رکرده  ئه مریکاییه کان گه ڕانه وه  مای خۆیان؛ ھه فته یک دواتر کۆنفانسکیان له  
واشنتۆندا  رکخست و نه خشه ی ئه وه یان دانا که  چۆن یه ک ملیار دۆالر کۆبکه نه وه ، 

به گشتی بیار له سه ر پالنه که  درا.
له  رۆژکی گه رمی ١٩٥٠دا بنگۆریۆن کۆبوونه وه یه کی به  ستافی ژه نه ڕاه کان و 
چه ند گه وره  ئه فسه رکی له  ته ل ھاشۆمه  ر Tel HaSomer که  مه به ندکی سه ربازیی 

نزیک ته لئه بیب بوو ، کرد. له ودا دوانکی به  ناونیشانی «بانگردن و ئه رکه کان» دا.
ئه وه ش به ڕاستی خۆی له خۆیدا پرسک بوو ئایا ھه رگیز رویداوه  که  سوپاساالرک 
بکاته   ده می  روی  شوه یه   به و  ئاوا  به رشدا  سه ده کانی  له   و  ئستاماندا  ژیانی  له  
ئه فسه ره کانی و له گه یاندا بدوێ. دواندانه که ی س کاژری ب ھیچ پچانک خایاند. 
له  دوو کاژری یه که مدا به ئاسته م باسی سوپای بۆکردن. باسی سه ره کی بنگۆریۆن 
کاروباری سه ربازییانه  نه بوو. ئه و سه ره تا وه ک روحانییه ک به  ده قکی بایبل له  کتبی 

دوتۆرۆنۆمیۆم Deuteronomiumه وه  ده ستیپکرد:
«له به ر ئه وه  نه بوو که  ئوه  له  گه النی دیکه  زۆرتربوون، بۆیه  زمانی عیبریی دایه  
ئوه  و ئوه م لھه بژاردن؛ خواوه ند زمانی دایه  بچوکترین گه لیش، به م له به رئه وه ی 

خواوه ند ئوه ی خۆشده ویست...»
ئۆرشه لیمدا  پرسی  به   ســه بــاره ت  وتــانــی  نائاساییه ی  تکه ه   ئــه و  بنگۆریۆن 
ئامریکای  عه ڕه بییه کان،  وتــه   وه ستاوه نه ته وه :  ئیسائیل  کــه دژی  به بیرھنانه وه  
باشور، فه ڕه نسا (که پشتر به رده ام پشتی ئیسائیلی ده گرت)، بلۆکی کۆمۆنیزم و ئه و 

وتانه ی که  زۆرینه ی دانیشتوانه کانیان  کاسۆلیکین.
چه ند رسته یه کی دیکه ی گوت، ئه نجا گه ڕایه وه  سه ر بایبلی درین؛ جه نگاوه ره کان  
ده رسکیان له  مژوی کلتوره  کۆنه کان وه رگرت، به وه ی که  بایبل سه رده سته یان بووه  
که  لکۆینه وه یان ده رباره ی  ئه ستره ناسی، زانستی داوده رمان، بیناسازی کردوه  و 
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له وه دا پشینه  داھنه ر بوون. پاشان باسی شارستانتی  قیبتی (میسری) بۆکردن؛ 
زۆر  خۆشیان  که   دوژمنه کانیان  درینه کانی  باپیره   و  باب  رونکردنه وه   بۆ  ئه وه ی 
له میژ نیه  دژتان وه ستانه وه (ره نگب له داھاتوشدا دژیان بوه ستنه وه ) بنه مای ئه رکی 

زانسته کانی  بیرکاری، ته کنیک، کیمیا و وه ستای بیناسازی کارامه یان  دارشت.
کاتکیش یه کک له  ئه فسه ره کان بۆ چاوتروکانک ببۆژابا، ئه وا یه  کسه ر راده چه کی 
 Barو سوپاساالره که شی باسی شۆڕشی روسی و فه ڕه نسای بۆ ده کردن. بار کۆچبا
Kochba (سیمۆن بار کۆچبا سه رکرده یه کی به رگریکاری جوله که  بوو، سه رکردایه تی 
تا   ١٣٢ نوان  ساه کانی  له   رۆمانه کان  ئیمپراتۆریه تی  له دژی  بارکۆچبای  راپه ڕینی 
به   راپه ڕنه که دا  سه رده می  له   له جوله که کانه وه   ھه ندێ  له الیه ن  کرد.  زاینی  ١٣٦ی 

فریادره س ناوی ده ھات-وه رگ) به لشه فیکه کان به یه ک ھه ناسه  ناویان ده ھات.  
پاشان باسی سه ربرده یه کی خۆشی خۆی له سه ردانه کی سای ١٩٢٣دا بۆ روسیا 
کرد، ئه وکات  به نونه رایه تی ھیستادروت چووبووه  نمایشگایه کی که رتی کشتوکای. 
گروپکی جوه  کۆمۆنیسته کان (که  زیاتر رکیان له  زایۆنیزم و زمانی عیبری ده بووه  
بکه ن  روسیا  ده سه تدارانی  له   وا  ھه ویاندا  کۆمۆنیزم)   بۆ  له خۆشه ویستیه که یان 

که رگه ی چونه ناوه یان پنه ده ن.
له  باسی کتبی  گنیسیوس Genesusدا ھاته وه  سه ر سای ١٩٥٠. له  ئاینشتاینه وه  
چووه  سه ر یونس Jona. له  موحه مه ده وه  بۆ سه ر ئه فالتون، له  لینینه وه  بۆ سه ر 

خملنیتسکی Khmelnitski  له ویشه وه  بۆ سه ر ھیتله ر.
ھه ندێ له  ئه فسه ران ئه و ھه سته یان ال په یدا بوو که  له نوسینگه ی زانایه ک دانیشتوون  

که  زۆر به  تیژی بیرده کاته وه .
گریمانه  ئه بستراکت و کۆنکرته کانی به یه که وه   کورتده کردنه وه  ده یخستنه  قابکی 

گشتی.
«ھه روه ک چۆن ئمه  گۆشتی ئه رجه نتینی و گه نمی  روسی ده خۆین، چۆن تراکتۆر 
چۆن  وه ک  ده تاونینه وه ،  به لژیکی  پۆی  به کارده ھنین،  ئامریکایی  ئامره کانی  و 
خانوه کانیشمان  و  ده پۆشین  به ریتانی  قوماشی  و  به کارده ھنین  ماکسیکی  به نزینی 
نه ته وانه   ھه مو  ئه و  کتبه کانی  ئمه    ده ب ئاواھاش  دروستده که ین،  که نه دی  له داری 

بخونینه وه  به دوای ھۆشمه ندییدا بگه ڕین و بیدۆزینه وه .» 
 .نبنگۆریۆن ده یویست ئه و ئه فسه ره  گه نجانه  که  زۆری خۆشده ویستن بیانجۆش
خوازیار بوو دنه ی په رۆشیان بۆ مژو وه ک خۆی ده یزانی، بدا. ده یه ویست له  نیگا 

پشبینییه  سروشه که یدا پشکدار بن.
ئه فسه ره کان به  سه رنجاکشراوی گۆیان بۆقوالغ کردبوو.

«له نو نه ته وه یه کی بچوکی وه ک ئمه دا به رده وام گروپی لھه ده که وێ که  ھه ستیار 
بن به رامبه ر ھزی راکشانی زلھزه کان که  ده توانن له  بواری سیاسیی، ئابورییی و 
سه ربازییانه دا  ده ستیان باب، بۆیه  کارانگازییان به سه ر جیھاندا ھه یه . ئه وان له و 
ره ھه نده دا ھه ستی کشبوونیان به  ھیوای سودمه ند بوونه ، ھه رچه نده  پویسته  ئمه  
و   ھز  مه زنه کان  نمایشه   ھه روه ھا  ھه نه گرین،  به ھه ند  به راییانه   ھۆکاره   ئه و  نابی 
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ده وه مه ندی ئه و زلھزانه ش ناب فه رامۆشبکه ین.
ئمه دا  نوی  له مژوی  خۆبه که مزانین  ده نگی  و  به خۆداشکانه وه   و  الوازی  ئه و 
ئه وانه دا  له ناو  مــرۆڤ  مایۆفسه کان   جــوه   ناویھاتووه .   mayofes مایۆفس  به  
ده یاندۆزیته وه  که   رزی ته وای خۆیان ناگرن یان متمانه یان به  ئاینده ی نه ته وه که یان 
له ده ستداوه . له  ژینگه  راسته وه کاندا به  ئه نجومه نی جوله کان ناوده برن که  له  الیه ن 
ملیۆنلره  ئامریکاییه کان رابه ڕایه تی ده کرن، له نو باه  چه پره وه  شۆڕشگه کانیشدا  
له الیه ن  و  به لشه ڤیک)  پارتی  جوله که ی  ناوده برن(بای   Yevektzia یه ڤیکتزیا  به  

نوسه رانه وه  پکھنراوه  و به رده وام قسه کانی به رپرسه  باکانیان کاوژ ده که ن.»
ئه و ئاماژه ی به و زیندویتیه  کرد که  ره گه زی جوله که ی له ماوه ی ئه و ھه مو سه دانه دا 
پاراستووه ، ئاماژه ی به  لکۆینه وه ی زانایان، فه یله سوفان کرد که  له  ریزه کانی ئه وان 

په یدابوونه .
«ھه روه ک ئه وه  وایه  که  گه له که مان ڤیتامینیکی به ھاداری ھه بووب، که  مانه وی 
پاراستووه  و ھشتاش ھزکی له شکاننه ھاتوی داوه ت که  به رامبه ر نه یاران و ھزی 

ده ره کی خۆی رابگرێ که  ھه ڕه  شه ن له سه ر نه ته وایه تی و مۆڕالی ژیانه که ی...»
ئه و ھه سه نگاندنه ی به گوی گوگرانیدا دا :

ئاواره ییه   لــه ده ســت  خــۆمــان  کــه   ئاسانه   کارکی  ئستاماندا  ســه رده مــی  ــه   «ل
فیزیکه یه که دا رزگار بکه ین. مرۆ ده توان له  ئیسائیل بسه نگرته وه . وه ل ئه وه  زۆر 
ئه سته متره  که  مرۆ خۆی له ده ست گیان و ره وشتی  ئاواره ییدا رابپسکن. ئه وه ش 
 ک بۆ یه کیدیکه  کۆچ بکا. ئه و کاره  ده بتکه  له  و مرۆ به وه نده  له ده ستی ده رناچ
لده کا،  ڕه وشتی  و  روناکبیریی  گیانی،  ته کانکی  داخوازی  سه رھه بدا،  ناخه وه   له  

ھه مو که سکیش ئه وه ی له باردا نییه .»
له دوای نیوه ڕۆکه دا به دره نگه وه  بنگۆریۆن روانینی خۆی له باره ی له شکره  نوکه وه  
رونکرده وه : ده ب سوپاکه مان له به رامبه ر ھزه  چه کداره کانی وتانی دیکه دا شتکی 

.دیکه  ب
که    ب فرگه یه ک   ده ب ئه و   .ب جه نگاوه رانه   چه ککی  ھه ر   ناب «سوپاکه مان 
بنیاتنانه وه ی  و  نشینگه دروستکردن  له ڕاژه ی   ده ب بسازین؛  نه ریت  بداو  زانیاریی 

...ته که ماندا بو
«ئه و ده سته گه ریی یه  مرۆییه ی له ھه مو الیه کی وته  بیانییه کانه وه  ھاتۆته  نومان، 
سه ربازیانه دا  دیسپلینی  و  ھاوڕتی  بۆته ی  له نو  و  جه وبکرێ  پاکبکرته وه ،    ده ب
بتوته وه . ده ب جیاوازیه  نوخۆییه کان له به یندا نه منن و یه که یه کی وتپارزی نوێ 

بته  کایه وه ...
«ھه نوکه  کاته که ی ھاتووه .»

بنگۆریۆن تاده ھات به شوه یه ک گه شه ی ده سه ند که  ببته  سه رکرده یه کی رۆحیی 
گه له که ی. دکتۆر وایزمه ن به میوانه  جۆربه جۆره کانی گوتبوو که وا سه ره ک وه زیران 

«به شوازکی بایه خداری په ڕجوانه »رابه رایه تی ده کا.
که سه ی  «ئه و  به ناوی  دۆالری  پنجسه د  و  ھــه زار  خه تکی   عیبریی  زانکۆی 
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له ماوه ی دوو سای رابردوددا باشترین خزمه تی ئیسائیلی کردووه »پبه خشی.
بنگۆریۆن چه کی پاره که ی گه ڕانده وه  بۆ زانکۆکه  و له سه ری نوسی که  به  پاره که  
له سه ر  ئه فالتون  کاریگه ری  له سه ر  په خشانی  باشترین  خوندکاره ی  ئه و  بدرته  

فه لسه فه  و وژه ی جوله که دا نوسیوه .
ــه م بۆ  رۆحــه  پــه ره ســه نــدووه کــه ی بنگۆریۆن تــاده ھــات زیــاتــر بــی ده کـــرد، ب

رۆژنامه نوسان ھه میشه  تاقیگه  و ھه ندک جاریش قوربانی بووه . 
زۆر جاران ئه و دوانی وای ده دان که خۆی بۆئاماده  نه کردبوون، ھه روه ھا کاتک به  
نوسراویش شتکی خوندبایه وه ، ده قه که ی دوای خوندنه وه یه کی ده که وته  به رده ست. 
کاتک لیان ده پرسی که  بیچمه  ناوداره کانی ئامریکا ھه ندێ جاران دوانزه  کاژر له  
پشدا پوخته یه کی ئه وه ی به نیازن بین ده یده نه  رۆژنامه وانان، ئه و ته نھا ئه وه نده ی 

گوت: «ئه ز نازانم بۆچی.»
نه ده ھاته وه ،  به باشی  ئیسائیل   رۆژنامه یه کی  له گه ڵ  له سه ریه ک  ساک  چه ند 
ده دایه   که میشیان  زانیاری  و  ھه ستیار  زۆر  بنگۆریۆن  به بۆچوونی  ئــه وان  چونکه  

خونه ره کانیان. 
ته کنیکی  ئه و  بۆ   ،ده نوس رۆژنامه کان  بۆ  سه ده یه   نیو  نزیکه ی  ئه و  ھه رچه نده  

رۆژنامه گه ری ھیچی نه ده گه یاند.
جارکیان لۆمه ی ھه وانریکی  له سه ر ھه ه یه کی بچوکدا کرد. 

«داوای لبوردن ده که م، به م من به په له  بووم.»
«بۆچی زیاتر له به ر نوسینه که ت دانه نیشتی و پرسه که که ت ته واو لکبدابایه وه ؟»

«به م ئه وکات نوسینه که  رۆشنایی چاپی نه ده بینی.»
«چا چ ده بو؟ ئه و ڕۆژ نا رۆژی دواتر چاپده کرا.»

کاتک  ده رنــه ده چــوو.  ئامریکایی  رۆژنامه گه ری  شوازی  له   ســه ری  بنگۆریۆن 
گویلبوو که  راپۆرتنوسه کانی گۆڤاره کانی ئامریکایی له یه ک رۆژدا چل ھه زار وشه ی 
ده رباره ی ئه و و ئیسائیل  بۆ ئامریکا ده نوسن و ده نرن، له و کاته شدا ھه ر وشه یه ک 
زیاتر  کاتکیش  له یه کده دان  به سه رسوڕماوییه وه  چاوی  تده چوو،  دۆالری  دوانزه  
بۆیان باسکرد که  ھه وانرکی ھه مان گۆڤار له یه کجاردا دووھه زار وشه ی  له سه ر 
ئه وسا  لبه کارھناوه ،  دیان  دوو  به ته نھا   که   ناردووه  گۆڤاره که ی  بۆ  ئیسائیل  

گوتی:
«تۆ بی ئه وان ھه وانوسه که یان له سه رکار النه داب؟»

له ساه کانی دواییدا به رامبه ر رۆژنامه نوسه  بیانیه کان نه رمتر ده جویه وه . رگه ی 
به سه دان دیداری  رۆژنامه ، رادیۆو ته له فزیۆندا دا و چیدیکه  ئه و سه رنجه ی نه وروژاند 
که  ئه و ھه مو  ئه و په خشنامانه ی له سه ری ده رده چن به  ببه ھا ده زانی. له به رامبه ر 
ھه وانرانی ئیسائیلییدا به رده وام ھه ر ھه ندک ره ق بوو؛ ئه و به ده گمه ن بواری دیدار 
له گه ڵ سازدانی ده دان. بۆ ئه وه ی بیرۆکه کانی سه ره ک وه زیران الی خۆیان په خش 
بکه ن، ده بوایه  ھه ندی له  رۆژنامه کانی ئیسائیل مافی له به ر گرتنه وه و له چاپدانه وه ی 

دیداره کان له  رۆژنامه  ئینگلیزییه کان یان ئامریکاییه کان  بکنه وه . 
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وه م  وشانه ی  ئه و  ئۆرشه لیمدا،  راپۆرتنوسکی   دیدارکی  داوای  له به رامبه ر 
دابوونه وه : ئه ز ھیچ دیدارک له گه ڵ رۆژنامه نوساندا ساز ناده م : 

ده گه ینمه   بیروڕاکانم  خۆم   به شوازی  و  رۆژنامه نوسم  خۆشم  من  چونکه    -١
کۆمه نی خه ک.

 ٢- ھۆیه که ی یه که م ده ربه ستی وه مه که یه .»
جارکیان رۆژنامه یه کی ئیسائیلیی وتارکی بوکردبووه وه  که  ئه ندامکی کابینه ی 
حکومه تی به وه  تۆمه تبارکردبوو گوایه  باه خانه که ی خۆی به  قازانجی حکومه ت کیوه . 
بنگۆریۆن ئه وه ی به  «ھه ه یه کی قه شه نگ» ناوزه دکرد و رۆژنامه که ی به  تۆمه تبارکرد 

که  «قوڕبارانکردنی که سانکه  که  به  ئه رککی راشاکاوانه  و کراوه  راده بن.»
کاتک ھه وانریک له  ئیسائیل  پرسیارک له  بنگۆریۆن بکا، وه مه که ی به و شوه  
ده ب : «منیش به خۆم بۆ رۆژنامه  ده نوسم.، دواتر ئه وه شی ده خاته  سه ر: «به م 
من بۆ ھۆکاری پاره په یداکردن نانوسم، به کو بۆ  ئه وه  تا ئه رخاین بم به وه ی به  ھه ه  

قسه کانم وه رنه گیراون.»
ئه و  بــوو.  نوسه ر  ھه ناویه وه    و  جــه رگ  له   چونکه   ده کــرد،  وای  ئه و  له راستیدا 
ده یتوانی کاری سه رۆکایه تی خۆیشی ئاسته نگ بکا. گه ر ساک بۆ دواوه  بگه ڕینه وه ، 
ئه و دوانکی  بیست خوله کی نوسیبوو، که  ده بووایه  له  بۆنه ی ئاھه نگکی وه زشی 
نیشتمانییانه  بیخوندبایه وه . کارمه نده  رۆژنامه ونیه که ی نوسینه که ی وه ریگرایه  سه ر 
زمانی ئینگلیزی سه رو دانه ی دایه  ھه وانران. به م گه مه که  زیاتری خایاند له وه ی 
مرۆ لیچاوه ڕوان ده کرد. تاریک داھات تا سه ره ک وه زیران چووه  سه ر سه کۆو دوان 
بدا، له به ر ئه وه ی کاته که  دو اکه وت وازی له دوانه که  ھنا ھه ربه وه نده   کۆتایی پھنا: 
«ئه ز ئاواتی باشترتان بۆ ده خوازم و ھیوام وایه  چه ند گه نجکتان ره وانه ی ئیسائیل 

بکه ن.»
ھه مان شتیش سه باره ت به  خۆئاماده کردنکی له  بیئر سه بعه  رویدا. پش ئه وه ی 
ده ست به دوان بکا تاوه بارانک داھات، بۆیه  به وه نده ی لبیه وه : ھیوام وایه  که  ئه و 

ھی شه مه نده فه ڕه  بگاته  ئیالتیش.»
دواتر له سه ر سه کۆ ھاته  خواره وه  دانیشت. 

ره فتاری ته واو پچه وانه شی له  کۆنفانسکی ناوه کی نواند. ئه و کات به  سه رۆکی 
کۆنفانسه که ی گوت: «من ته نھا به خرھاتنامه یه کی کورت ده خونمه وه .»

به م کات ده ستی به دوانکرد، مژاره که ی لخۆشھات ، بۆیه  باشترین دوانی له و 
ساه دا دا.

له ماوه ی سای ١٩٥٠دا بنگۆریۆن له گه ڵ که سانی جۆراوجۆر نه خشه ی وه رگانی  
مه به ستیشی  تاوتوکرد؛  عیبری  زمانی  بۆسه ر  کالسیکییه کانی  به رھه مه   و  نوسین   
ھه ر وه رگانی شه کسپیر و ئه فالتون نه بوو، نه وه ک ھه ر ئه و شاکاره  کالسیکییانه ی 
که مرۆ به  به رھه می کالسیکیی ئینگلیزی، فه ڕانسی، ئامانی و روسیایان ده زان، به کو 
گرنگترین ئه و کتبانه ی له  رۆژھه ت و رۆژئاوادا چاپکراون. ئه وکات پاره یان بایی 
راییکردنی ئه و کاره  لوکسه ییه  نه بوو، وه ل ئه و خه ونه  تاده ھات الی ئه و بایه خدارتر 
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ده بوو.
له  ئیسائیلدا به  تاسه وه   ھانی کتب چاپکردن ده درا، ره نگب چاکه ی به شکی بۆ 
نمونه  پشه نگی بنگۆریۆن بگه ڕته وه . له  شه قامکی ته لئه بیبدا مرۆ سه د و دوانزه  دکانی 
کتبفرۆۆشی ده ژمارد، ژماره یان له چاو  رژه ی چایه خانه کان و شونی ئارایشگاکان 

زۆرتر بوو.
له و سه رده مه دا له  ته لئه بیبدا په یمانگایه کی نوێ  بۆ ھونه ر و زانست دامه زرا، مرۆ 
له وه ی ده پرسی ئاخۆ ناوی چی لبندرێ. یه ککیان  ناوی : «ئه کادمیا بۆ ھونه ر و 

زانسته کان»ی پشنیازکرد.
بنگۆریۆن له  په رچه کرداردا گوتی: «من حه زم له  وشه ی ئه کادمیا نییه .

ئه کادمیا  وشــه ی  جیھان  ھه مو  خــۆ  نــا؟»  «بــۆچــی  لیپرسی:  یــاریــده ره ــکــی 
به کارده ھنی.»

سه ره ک وه زیران ته ڕده ستانه  که وته  په الماردان: «ئا به ڕاست؟ خۆ له ھه مو ئاسیادا 
تاکه  ئه کادیمیایه کی ل نیه .»

کشایه وه ،  له کار  ده ستی  بنگۆریۆن  ته نگژه وه ؛  که وته   کابینه که ی  ئۆکتۆبه ردا  له  
ھه فته   دوو  پکھنایه وه .  نوی  کابینه یه کی  وایزمه ندا  سه رۆک  داوای  له سه ر  به م 
پاشته  بارودۆخه که  ئاسایی بووه وه  ئه وسا خۆی و پاوال بۆ یه که مجار له ماوه یه کی 
ئه وان  بکه ن.  پشودان  گه شتکی  له ژیانیاندا   ب بۆیه کمجاریان   ره نبگ دورودرــژدا، 

به ره و وتی گریک (یۆنان) چوون. 
دوای گه شته فینکی کورت گه یشتنه  ئه و شاره  درینه ی که  بنگۆریۆن له ڕگه ی 
به سه ر  و  دان  ئارکیۆلۆژییه کانی  ناوچه   سه رکی  ده نــاســی.  باشی  کتبه کانه وه  
ئاکرۆپۆلیس Acropolisیشدا ھه گه ڕا، ویستی له گه ڵ گریکه  ھاوچه رخه کان به  زمانی 
بابوباپیرانیان بدوێ. به م نه  لخوڕی تاکسیی و نه  خاوه نی میوانخانه که ، ته نانه ت 
به وه ی  گریکه کان  دایه   ھه سه نگاندنکی  له دواییدا  لیتنه ده گه یشتن.  مامۆستاکانیش 

شونپی جوه کان بگرن و زمانه  کالسیکییه که یان ببوژننه وه . 
ئلیاھۆ ئالت Eliahu Elath که  ئه وکات ببووه  نونه ری ئیسائیل له  به ریتانیای 
له   له نده ندا  فۆکه خانه ی  له   شه و  نیوه ی  پش  دیسمبه ردا  شه وکی  له   گــه وره دا، 
کاتک  ھاتبوون.  ته لئه بیبه وه ڕا  که له   دابــوو  ھیستادروت  نرده یه کی  پشوازی 
سه ره   به ده رکه وتنی  بوون  سه رسام  له نویاندا   ،ھج فۆکه که یان  سه رنشینه کان 
پرۆتۆکۆلییه کان  رینماییه   به گوره ی  بگومان  ئه وه ش  وه زیران.  سه رۆ ک  سپیه که ی 

نه بوو. له نده نیش شارک بوو که  پرسی پرۆتۆکۆلیی زۆر به ھه ند ھه ده گرت.
وه ک  ئه و  ھاتووه .  به نه ناسراوی  که   رایگه یاند  پکه نینه وه   به   وه زیــران  سه ره ک 

ھاوتیه کی ئاسایی ئیسائیل گه شته که ی کردووه .
بو.  له گه دا  له پراگیشی  ئیسائیل  نونه ری  کۆنه    Ehud Avriel ئه ڤریل  ئھود 

 .Golders Green کیان له  گۆلده رس گرینه  دۆستبه یه که وه  چوونه  ما
له   ته نگژه یه ک  چ  بیی  تۆ  قۆسته وه .  ھه ستیاره که یان  ھه له   له نده ن  رۆژنامه وانیی 
ئایا  له نده ن؟  بته   شوه یه   به و   کردب وه زیــران  له سه رۆک  وای   رویداب ئیسائیل 



٢٢٧

بنگۆریۆن ده یه ویست ک ببین؟ له کوێ ده منته وه ؟ بۆچی به  نھنیی ھاتووه ؟
ھه وانرکی  ھه فته نامه ی New Statesman and Nation رازه که ی ھه نا.

ھیچ قه یرانک له ئاراد نییه ..
بنگۆریۆن خۆی نه شاردۆته وه .

سه ره ک وه زیرانی ئیسائیل  له  ئۆکسفۆرده . ئه و به  فۆکه  له  ئاسیناوه  ھاتووه  
بۆ ئه وه ی چوار رۆژان به  لگه ڕان به دوای کتبفرۆشه  ھه ره  به ناوبانگه که ی جیھان  
بالکول Blackwellدا بگه ڕێ. بیستویه تی که وا نایابترین کۆبه ندی کتبانی له سه ر 

لکده ره وه کانی ئه فالتون تدایه .
به م  نه کرد.  ئاوای  شتکی  وه زیارنیش  سه ره ک   ! نه ھات  بوایان  که س  ھه مو 
ھه فته نامه ی له نده نی کۆتایی وتاره که ی به و بگه یه دا ھنا: له و سه ده  دڕندانه یه ماندا 
دکانی  پشته وه ی  ژوره کانی  سه ردانکی  ئه وکه سه ی  که   خۆشه   زۆر  بیرۆکه یه کی 
بالکوۆلی کرد و پیاوۆکه یه کی ریش سپی به دی کرد که له  به ر دۆالبی کتبفرۆشه کدا 
دانیشتبوو، سه ره ک وه زیرانی له سه ر ھدا گرت که  ددانی به  ئه ندشه  شاردراوه کانی 

خۆیدا نا.»
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ئاساییانه ی  ده ستپککی  نه بوو)  له یادکردن  ھی  (کــه    ١٩٥١ سای  بنگۆریۆن 
ھه بوو. یه که مین سه ردانی فه رمیی بۆ ئۆردوگایه کی کۆچبه ران بوو له  ده وروبه ری 
شاره به نده ری ناتانیا Natanya، له وێ بووه  سادیک Sadek (عه راب: ئه وکه سه یه  
به رپرسیارتی  ھاوپشکی  بابی  و  دایک  له گه ڵ  به وه ی  کۆرپه له یه ک  مامانی  ده بته  
په روه رده ی ئایینییه که ی ب-وه رگ)ی کۆرپه یه کی تازه  له دایکبوو ناوی داود ئیسحاق 

David Yitzhakیان لنا.
ئه وه ی  دوای  بـــوون،  عیراقییه کان  کۆچبه ره   مندای  چــوارده ھــه مــیــن  ئـــه وه ش 
گه ڕابوونه وه  ئیسائیل، بیاریاندا منداه کانیان به ناوی سه ره ک وه زیرانه وه  ناوبنن. 

ونه ی بۆنه ی مامانتیه که  له زۆر رۆژنامه دا بوکرایه وه  ، ئیدی وه ک دیارده یه کی 
تا  بنن،  وه زیــرانــه وه   ســه ره ک  به ناوی  له دایکبووه کان  تــازه   کۆرپه   بــه وه ی  لھات 
ببته    ناتوان بنگۆریۆن  چیدیکه   رونکرده وه   خه کی  کۆمه نی  بۆ  سکرتاریه ته که ی 

ساندک.
له  فبرایه ردا قه یرانیکی دیکه  سه ریھه دا. ته وافوقک له گه ڵ پارته  ئه رسه دۆکسیه کان 
گردرا به وه ی  ژنانی گه نج له سه ر بنه مای ویژدانیی و دیینی له  خزمه تی سه ربازییدا 
ئازاد بکرن. رژه ی ٣٠٪ کچه  داواکراوه کان بۆ سوپا، سودیان له  رسایه که  وه رگرت 
و نه چوونه  راژه ی سه ربازیی. ئه وه ش بنگۆریۆنی خسته  سه ر باریکی گوماناوی و 
خوازیار بوو قانونکی دیکه  ده ربچ، تاکو  ئه و کچانه ی له  سوپا ده رده چن کارکی 

دیکه  بکه ن. 
گه وره ترین گرفتیش له بنسه ری پرسی په روه رده  و فرکردنه وه   سه ریھه دا. پارته  

 .ندنی دیینی ته وزیمی بئه رسه دۆکسییه کان  ده یانه ویست خو
کایه ی  ناده یه ن  گروپک  ھیچ  بواری  ئمه   رایگه یاند:»  بنگۆریۆن  له به رامبه ریاندا 
په روه رده  و فرکردن بۆ خۆی پاوان بکا؛ ئه و مافه  به ته نھا ھی ده وه ته .»  ئه وسا 
نه ھنا،  به ده ست  زۆرینه ی  رژه ی  کاتک  کرد.  په ڕله مانی  متمانه پدانه وه ی  داوای 
ده ستی له کار کشایه وه  و داوای ھه بژاردنکی  نوی نیشتمانییانه ی کرد. سه ره ک 
وایزمه ن داوای لکرد جارێ بۆ راپه ڕاندنی کاره کان بمنته وه . ھه بژاردنه کان که وتنه  
ھاوین. ئه و بۆ کرده ی ھه بژاردن ئاماده  بوو. دواتر له گه ڵ  پاوال، ئارگۆڤ، تد لوری 
دیکه   رۆژنامه نوسکی  و  ئۆرشه لیم  پۆستی  رۆژنامه ی  سه رنوسه ری   Ted Lurie

به شی
(٢٠)
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گه شتکی ئامریکایان کرد.
زۆر جاری دیکه  بنگۆریۆن سه ردانی ئامریکای کردبوو، به م له جاره کانی پشویدا 
به  ئاسته م چوونه که ی مایه ی سه رنجدان و تبینیکردن بوون. ھه نوکه  دوای ئه وه ی 
به ڕاستی بووه ته  بیچمیکی جیھانیی، ھاتنه که ی واتایه کی دیکه ی ده به خشی. نزیکه ی 
ھه مو جوه کانی  ئامریکا ئه ویان ده ناسی، ھه روه ھا زۆر غه یره  جوش ده یانناسی. له  
که سایه تی ئه ودا خه باتی چه ند سه دھه زار جوله که یه ک له ھه مبه ر چل ملیۆن عه ڕه ب 
به رجه سته  ده کرا. ئه و داود بوو، نزیکه ی ھه مو ئامریکاییه کانیش زۆرانبازییه که ی داود 

له گه ڵ گۆلیات( شه مشون، زه به لالح)یان بیستبوو.
داه زگای  فۆکه ی  یه که مین  که    Constellation شینباوی سپی  فۆکه یه کی  به  
گواستنه وه ی ئاسمانی ئه لئال El Al بوو، فی. فۆکه که  سه ره تا له  واشنتن نیشته وه ، 
نیویۆرک  به ره و  ئه وسا   پشوازیلکرا.  ترومان  سه رۆک  له الیه ن  بنگۆریۆن  له وێ 

رۆیشت. 
له وێ جۆشوخۆشی جه ماوه ره  به شوه یه ک بوو  مرۆڤی ده خسته  سه ر که که ه ی 
 Gerteude Ederl رلدیان گریتئد ئ Linddbergh رگنانه وه ی لینده برھبه خ

دوای ئه وه ی  به مه له  له  نۆکه نده که  په ڕینه وه .
پشوازی  گه رمه یه   شوه   بــه و  جوله که یه کیش-  ھیچ  تائستا  و-  بگانه   کــه م 

لنه کراون. 
وشه ش  سی  لکردن.  گه رمی  به خرھاتنکی   Grover Whalen واله ن گرۆڤه ر 
پۆلیس به  سواری ماتۆڕه وه  له  پشه وه ی که ژاوه ی کاروانه که یان ده ڕۆیشتن ئه وسا 
کۆڕالکی  و  ئامریکایی  سه ربازی  ھه زار  و  پایه به ز  که سایه تی  پر  ئۆتۆمبلی  بیست 
موزیکی شه ست که سی، ده سته یه کی ده ریاوانی ئیسائیلیی، به کورتی ھه زاران پۆلیس 

چاودرییان ده کرد.
داڕژابوونه   به گوره ی مه زنده ی پۆلیس یه ک ملیۆن و نیو خه کی نیویۆرکی بۆ 
سه ر جاده  و  دروشمیان بۆ ده کیشا  و ھه ویان ده دا لی نزیک ببنه وه  و  پرچه  

سپیه که ی ببینن. 
ئه ندامی  له    یه ک زانــرا،  رۆژنامه کانه وه   له   حه شامه ته که   ژمــاره ی  شه و  کاتک 
ده سته ی یاوه رانی گوتی : «ئاخر ئاپۆره ی ئه و خه که  به قه د ژماره ی ھه مو دانیشتوانی 

«.ائیل ده بئیس
گربه ستی  ـــاوالدا  پ لــه گــه ڵ  شونه ی  ــه و  ل نــیــویــۆرک،  ــی  شــاره وان ــاره گــای  ب لــه  
و  دانیشتبوون  کورسییه کان  له سه ر  که س  ھه زار  پنج  مۆرکردبوو،  ھاوسه رتییان 
نۆھه د و پنج ھه زاری دیکه شبه  به پوه  وه ستابون، گوبیستی سه رۆکی شاروه انی 

بوون که  بنگۆریۆنی به خرده ھنا:
«ئه و پیاوه ی که  ئستا  په سنی ده ده ین دی ھه مو ئازادیخوازانی له  سه رتاسه ری 
دنیادا داگیرکردووه . ئه و له  بیاره که ی بۆ به رجه سته کردنی خه ونی دوو ھه زار ساڵ 

کۆنی گه لی جوله که  ھه رگیز کۆی نه دا و چۆکی نه له رزین...»
ده ستی  دووباره   بنگۆریۆن «و  ناونا «رۆژی  رۆژه ی  ئه و  شاره وانی  سه رۆکی 
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سه ره ک وه زیرانی گوشی. ده بوایه  بنگۆریۆن بۆ ھه فته یه ک ئه وه ی فه رامۆشکردبا که  
قینی له  ده ستگوشین و ته وقه کردنه .

٨ی  رۆژی  له   بــه م  ھه بگوترێ،  به شانوبایدا  که   رانه ھاتبو  لــه وه   ھه رچه نده  
ئایاری ١٩٥١دا کاتک  به ناو شه قامه کانیدا تده په ڕی ده ستی ھه ر له ده ره وه بوون بۆ 

سوکردن، ھه به ت چژکی زۆری لوه رگرت.
کاتک سه ردانی باره گای نه ته وه  یه کگرتووه کانی کرد، گۆپی یه کک له  کامیرای 
ورده   که   به شوه یه ک  ته قی،  رۆژنامه وانیه که دا  کۆنفانسه   له کاتی  ونه گره کان 
شوشه کانی گۆپه که   به بناگوی ئه ودا تپه ڕین؛ به  خه نده وه  گوتی: «مه ترسن ئه وه  

نابته  به ربه ست، ئه ز له چه ندان جه نگدا به شدار بوومه .»
Waldorf- کی میوانخانه ی والدۆرف ئاستۆریابنگۆریۆن، پاوال و ئارگۆڤ له  سویت
Astoriahotel  مانه وه . ژه نه ڕال ماک ئارسه ر Douglas MacArtherیش که  تازه  
له الیه ن سه ره ک ترومانه وه  له  کۆریاوه  بانگکرابووه وه ، له ھه مان میوانخانه  بوو. له رۆژی 
دوھه مدا  بنگۆریۆن و یاوه رانی  رویانکرده  به شی رۆژئاوا تاکو مۆمک له سه ر گۆڕی 
کۆلۆنل داود مارکۆس David Marcus دابگیرسنن. له سه ر به رده کلی گۆڕه که ی 

نوسرابوو : «ئه و خه باتکاره ی  له پناو ھه مو مرۆڤایه تیدا تکۆشا.»
ئه و شه وه  بیست ھه زار که س له  گۆڕه پانی مادیسۆن Madisonدا گردببوونه وه  و 
ھشتا حه فت ھه زاری دیکه ش له  شه قامه کان بوون، ھه مویان گه واھیده ریبوون به سه ر 

ھه مه تی بنگۆریۆن بۆ «کینی پشک (سه نه د) بۆ ئیسائیل». 
ھه مان ئواره  له سه ر سه کۆی دواندا، گه نجکی چاویلکه  قاوه یی که  زۆر لزانانه  له  
نه ته وه  یه کگرتوه کاندا داکۆکی له  ئیسائیل ده کرد، به ده رکه وت. بنگۆریۆن پیاوه که ی 
ته مه نی  تازه   ئه و  ئامریکادا.  یه کگرتووه کانی  وته   له   ئیسائیل  نونه ری  کردبووه  
گه یشتبووه  سی و شه ش ساڵ، الوه که  له ڕاییکردنی ئه رکه که ی له  واشنتندا  بوا و 
متمانه ی ته واوی به  سه ره ک وه زیران ھه بوو، ھه نوکه ش ھه موی به ڕه وا و راست بۆ 
ده رچوو. ئه و که سکی گه شه کردوو روناکبیر و قسه زانکی کارامه  بوو، ئه و که سه ی 
قسه کانی بۆ دوژمنانی بکوژ بوون ئه وانه ی خزمایه تی گیانیشییان له گه دا ھه بوون 

وه ک پوشکی گه مه  ئاگرینه  وابوون. 
به   به چه په رزانه وه   سه کۆیه که   له سه ر  بوو،   Abba Eban ئیبان  ئابا  پیاوه که  

ئاماده بوونی گوت:  «کاره کانی خۆیان  ئه و رۆژه ی ئستای ئافه ریده کرد.»
له درژه ی وته که یدا گوتی: «له  ١٩٤٣دا بنگۆریۆن رایگه یاند که  ئیسائیل ده بته  
ھه ر  ئه وکات  گشتی  رای  و  زلھزه کان  ده وه ته   جوله که .  سه ربه خۆی  ده وه تکی 
ئه وه نده   په رۆشی ده وه تی جوله که  بون به قه د چوونه  سه رمانگ (مه به ست لره دا ھیج 

«.(ی دیکه ی خایاند-وه رگپه رۆشیان نه بوو، چونکه  چوونه  سه ر مانگ سی سا
ئاماده ن  پیرۆز  وتی  جوه کانی  که   رایگه یاند  بنگۆریۆن  ١٩٤٧دا  زستانی  «له  
به رگری له خۆیان دژی له شکری ھه مو وته  دراوسکان بکه ن و به رپه چیان بده نه وه . 
مرۆڤ ئه وکات له چاوی شاره زاییه   سه ربازییه کان گومانی له  خۆڕاگرتنه که یان ھه بوو 

.«کی سه رکه وتنی ھه بکه  نه خشه ی به رگریکردنه که یان ھیچ ده رفه ت
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«له  سپتامبه ری ١٩٥٠دا  بنگۆریۆن رایگه یاند بۆ ئه وه ی ئیسائیل په ره بسن و 
گه شه بکا  له ماوه ی س سای داھاتوودا پویستی به  یه ک ملیار دۆالره ، ده ب له  وته  
یه کگرتووه کانی ئامریکاشه وه  کۆ بکرته وه .  ئابورییناسه کان پشنیازه که یان به ڕزه وه  

به م به خه نده یه کی گوماناوی یه وه  سه یرده کرد.»
«به م ده وه تی جوله که  دامه زرا، له شکره کانی دوژمن  تکشکان، ملیار دۆالره که ش 

کۆکرایه وه .»
و  په سندان  به   بــدوێ،  گردبووه کان  بۆ  ھه سایه وه   شــه ڕه ف  میوانی  کاتکیش 
جۆشوخرۆشه وه  دروشمیاین بۆ کشا. به گوره ی ئه وانه ی سانکه  ده یناسن، ئه وه  
یه که مین جاری بوو که  خرۆشان به سه ریدا خه ریکه  زاب. چه ند جارک خوزی خۆی 
قوتدایه وه  و سه دایه کی بیئۆقره یی به ده نگیه وه    دیاربوو. پاشان به ده رکه وت که  چه ند 
پشک له و چل و ھه شت والیه تانه ی ئامریکادا  فرۆشراون. سه رجه میان سی و پنج 
بنگۆریۆنیان  شانوبای  به   شیوه یه ک  به ھه مو  ھه وانران   کۆکرایه وه .  دۆالر  ملیۆن 

ھه دا و کۆمه  وتاری په سنداری گه رمی له باره وه  نوسران.
رۆژی چواره م که  پشکنه رکی پۆلیس و دوو پۆلیسی به  جلی مه ده نی له دواوه  
که  بابه تی  کتب   ٣٠ به ھه مویه وه   دا.  نیویۆرکی  کتبفرۆشه کانی  سه ری  ده ڕۆیشتن، 

سه ره کییان فه لسه فه ی چینی بوو، کین.
ساڵ  چوار  که   گه نج  ژنکی  له الیه ن  برنتانۆ Brentanoدا  پنجه می  کۆنی  له  

پشتریش یارمه تی دابوو، به خرھاتنی لکرا. 
«باروخا ھابا barucha habba» (به سه رکه وتویی به خر بی).

له    «The Philosophy of Life» ژیان  فه لسه فه ی  کتبی  دانه یه کی  له وش 
نوسینی شین لیس فو Chen Lis Fu بوو، کی، له و کاته دا  به ڕوبه ری شونه که   
چاپکرابوو،  ١٥٥٣دا  له   گریکی  و  التینی  عیبری،  به   که   بایبل  دانسقه ی   دانه یه کی 

به دیاری دایه  بنگۆریۆن.
کوڕکی  ره خسا.  بروکلیندا  له   خوشکه که ی  ســه ردانــی   ده رفــه تــی  ــاوالش  پ بۆ 
خوشکه که ی ویل ماسالو Will maslow که بۆ کۆنگره ی جوه کانی ئامریکا کارده کا، 
خۆی و ژنه که ی و  کیژه  شه ش سایه که ی له الیه ن پاوالوه  بانگھشتکرانه  میوانخانه ی 
والدۆرف تا بنگۆریۆنیان پبناسنی. له و شه وه دا ماسلۆو گوییلبوو که  کچه که ی به  
میوانخانه ی والدۆرف- ودایکم ده چینه   براده رکی خۆی ده گوت: «به ی به یانی من 
ئاستۆریا و قسه له گه ڵ سه ره ک وه زیرانی ئیسائیل که ده بته  خای من ده که ین، ئه ویش 

کارکی واده کا که  بتوانین ژه نه ڕال ماک ئارسه ر ببینین!»
نیو   ،Princeton پرینستۆن  چووه   ئۆتۆمۆبیل  به   بنگۆریۆن  یه کشه ممه که ش 
جرسی New Jersey  تاکو سه ردانی به ناوبانگترین جوله که ی سه ردنیا پرۆفیسۆر 

ئه لبرت ئاینشتاین Albert Einstein بکا. 
یه کدیدا  له ته نیشت  باخه که یان  له ناو  ــه ده ره وه   ل بوو،  خۆش  رۆژکی  رۆژه کــه ی 
دانیشتبوون. بنگۆریۆن ئه و پیاوه ی ھه رگیز حه ز و باکی به  جلوبه رگ نه بووه  ، ئه وکات  
زۆر به رکوپکی قاتکی تۆخی دووڕیزه  قۆپچه یی له سه ر کراسکی سپی له به رکرد، 
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بۆینباخکی په شسمینی ونه داری به ست و میدالیه کشی له به رۆکی دا که ده درایه  ئه و 
ئه فسه رانه ی خونده که یان ته واو ده کرد.

ئاینشتاین پانتۆکی لۆکه  وفانیله یه کی خوری له سه ر کراسکی سپی له به ردابوو 
که  قۆپجه ی سه ره وی کردبووه وه .

ئاینشتاین   کرد.  یه کدا  له گه ڵ  ته وقه یان  و  تپه ڕین  ونه گراندا  کامرای  له به رده م 
بنگۆریۆنیش به   زۆری نه بردبوو ئاھه نگی سارۆژی حه فتاو دوو ساه ی گابوو  

شه ش سان له و که م ته مه نتر بوو. 
که   ھه بوو  بژیان  سپی  قژکی  ھه ردوکیان  له یه کده چوون.  ده ره وه یاندا  له بیچمی 
تاسه ر گویان ھاتبوو. گه ر ھاتباو پکه نیبان –له و ماوه  کورته شیاندا زۆر پکه نین- 

ھه ردوکیان ھه مان کوریشکی گۆشه ی الچاویان ھه بوو. 
کاتکیش ونه گران به جیان ھشتن، به یه که وه  دانیشتن و قسه یانکردن. بجگه  له  
کتبه که ی خۆی که  که س به رچاوی نه که وت، بنگۆریۆن له باره ی  وتووژه که ی له گه ڵ 
دواتر  به ی  دا.  دوانیشی   نه   و  نوسی  نه   نوێ  سه رده می  بیرکارییناسی  گه وره ترین 

ھه ندک له  وتووژه کانی بۆ براده رکی باسکردبوو. 
بنگۆریۆن به  براده ره که ی گوتبوو : «تده گه ی که  ئاینشتاین نه  تاقیگه ی پویسته ، 
نه  ئامر نه  که لوپه ل نه ھیچ شتک! ئه و به ته نھا له ژوره که ی داده نیشی قه ه مکی پاندان 

و ده سته  کاخه ز و مشکی خۆی و به س، ئیدی بیرده کاته وه .»
بنگۆریۆن الی خۆی دانابوو پرسی رازی توانا ته رکیزببونه که ی لبکا و له گه یدا 
راستییه  ھه میشه  ییه کان باس بکا. له دواییشدا له  ئواره  ھه مانرۆژدا که  پرینستۆنی 
جھال، له و بوایه دا بوو که  خاوه نی زیره کترین مشکی ھه مو مرۆڤه کانی سه رده می 

ئستامانه .
 له  نیویۆرکه وه  درژه ی به گه شته که ی دا. 

له  فالدلڤیادا کاتژمری ئازادیان نیشاندا، له ودا به بیری ھنانه وه  که   ده قکی بایبلی 
 دا ھاتووه  که  په یڤه کانی خوان بۆ موسا: تۆ ده بLeviticus ڤیتیکوسبی  لله  کت

ئازادی له وتدا بۆ ھه مو دانیشتوان رابگه یه نی.»
له  بالتیمۆردا کلیلی شاره که یان پشکه ش کرد. 

له  واشنتندا ئاھه نگکیان بۆ سازدا که  ھه زار کاربه ده ستی پایه به رز و دیپلۆمات  
ته وقه یان له گه دا کرد. له  ونه یه کدا له گه ڵ ئاشسۆن Achesonweی وه زیردا که 
 دوو جاران له خۆی بابه رزتر بوو بنگۆریۆن به  به رینی پده که ن، یه کک له  دۆسته  

ئامریکاییه کانی  گوتی:
 Long Island نه که دا وادیاری وه ک ئه وه ی ئاشیسۆن  لۆنگ ئایسالندتۆ له و»

و به شکی ته کساس  و که شتیگه لی ئامریکایی پبه خشیبی.»
ماندوترین رۆژی له  ئامریکادا رۆژه که ی بۆستۆن بوو: له وێ چوار دوانی گرنگی 
له ماوه ی یه کدوو کاژردا دان. له گه ڵ ئه وه شدا ھشتا کاتی ئه وه ی فه راھه مکرد به ناو 

کتبفرۆشه کانیشدا بگه ڕێ.
 له به رئه وه ی ده یزانی  به شکی زۆری دانیشتوانی بۆستۆن به ڕه چه ه ک ئرله ندیین، 
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خای  زۆر  ئرله ندیییه کان  و  جوله که   که   گوت  شاره وانیه که یانی  سه رۆکی  به   بۆیه  
له یه کچوویان ھه ن؛ ھه ردووالیان  له رابردوودا بۆ ئازادی تکۆشاون.

Chaim Solomon منامه که یدا یادی حایم سۆلۆمۆن سه رۆكی شاره وانیش له وه
ی کرده وه ، ئه و  بازرگانه  جوله که یه ی له ساته وه ختکی ته نگه تاودا کۆمه کی شۆرشگه  

ئامریکاییه کانی کرد به وه ی باربویه کی دووسه د ھه زار دۆالریان بکا. 
ده زانی،  ئامریک  دیرۆکی  له   که زۆری  بنگۆریۆن  بۆستنیشدا  کۆبوونه وه که ی  له  

به ناخیادا شۆڕبووه  و  ھه ندک ھی ته ریببی کشان:» 
«ئوه   له بۆستن Tea Partyتایان ھه بوو، ئمه ش کتبی سپی.

ئوه   مینوته مین Minutemen (ملشیای چه کداری)یتان ھه بوو، ئمه ش ھاگانا.
ئوه  بۆ سه ربه خۆیی خۆتان تکۆشان، ھه روه ھا ئمه ش.

 ئوه  ده بووایه  دژی یه ک پاشا بجه ننگن، ئمه  دژی چوار.
ئوه  ده بووایه  دژی یه ک سوپا رابوه ستن، ئمه  دژی شه ش.

به م ئمه ش ھه روه ک ئوه  بردمانه وه .»
له  به رامبه ر خوندکارانی زانکۆی براندایس Brandeisیشدا گوتی:

«وه رنه  ئیسرائیل و یارمه تی بناتنانی شارستانیه تکی نوێ بده ن. ئمه ش ئه وه تان 
شتیک  ھیچ  پشکه شتانکرا.  وته   له و  ساڵ  دووســه د  پش  که   به رده ست  ده خه ینه  
له و دگیرتر  نیه  که   کارکی داھنه رانه   ئه نجامبده ی. ئمه  له و باوه ڕه داین بۆ جیھانی 

بسه لمننین که  ده توانرێ بی روتاندنه وه  ب رکوکینه  بژین.»
سور  ده ریای  سه ر  بایبلی  شاره که ی  ئیالتی  پشبینیکرد  Detroitیشدا  دیترۆ  له  

ببته  دیترۆیتی ئیسرائیل.
له  کلڤه الند Kelvelandدا قسه ی بۆ بیست ھه زار که س کرد. 

له  شیکاگۆشدا به  ته قاندنی بیست و یه ک تۆپ پشوازیلکرا، ئه وه ش ریزگرتنک 
بوو ته نھا له  سه ره ک ده وه ته  گه وره کان ده نرا.

بۆ  گرتوه ،  به کرێ  گه شته که ی  بۆ  فۆکه یه ی  ئه و  ده بووایه   Tuslaدا  توسال  له  
له وکات  ده باری.  بارانیش  بوو  شه و  نیوی  دوو  کاژر  بنیشتبایه وه .  تکردن  به نزین 
ته نھا س سه د خزانی جوله که  له  توسالدا ده ژیان. له گه ڵ ئه وه شدا کۆمه کی زۆری 

خه ک ھاتبوونه  فۆکه خانه  بۆ به خرھنانی.
بانگھشتی  فیلمه کان  کۆمپانیای  به ڕوبه ره کانی  له الیه ن  ئه نگلزیشدا  لۆس  له  
شوخواردن کرا. له  ھۆلیود بۆل Hollywood Bowlدا بیست ھه زار که س خببووه وه  
کاتک ئدوارد رۆبنسنEdward G. Robinson جاڕنامه ی سه ربه خۆیی ئیسائیل 
بوو.  شه ڕه فیان  میوانی  Samuel Goldionیـــش  گۆلدیۆن  سامۆئیل  خونده وه  
کاتکیش بنگۆریۆن گوتی که وا که شوھه وا و جوانی سروشتی کالیفۆرنیا و ئیسائیل 
له یه کده چن و ئیسرائیلیش چیدیکه  لناگه ڕی بیابانی ھه روا ب ئاوه دانیی و ده ستکاری 
بھته وه ، به تایبه تیش کاتک مرۆ به  فۆکه  له ئاسمانه وه  ته ماشای ژر خۆی ده کا 

دگیره ، ئیدی جه ماوه ره که  پکه نی.
کیلۆمه تری  ٣٠ ھه زار  نزیکه ی  خایاند  ئه و له و گه ڕانه گه شته یدا که  دوو ھه فته ی 
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پخۆشه کانی  دروشمه   له   گوی  دان،  شاردا  ده   له   گرنگی  دوانی  شه ست  و  بی 
ژه می  ھه فت  و  بیست  شه ڕه فیش  میوانکی  وه ک  گرت،  که س  ملیۆن   س نزیکه ی 
ده دۆزیه وه   ئه وه ی  کاتی  ھشتا  به م  ھه رچه نده  باوه ڕیشنه ده کرا  خواردن.  فه رمی 
ھیرست  رۆژنامه کانی  بۆ  وتارک  زنجیره   و  کۆنه که ی  پیشه   سه ر  سه ربکاته وه  

 .بنوس Hearst
به  که متر له مانگک دوای گه یشتنه  ئامریکا، گه ڕایه وه ؛ له نو چاوانی ئه وه وه  ھه نوکه  

بایی په نجاو پنج ملیۆن دۆالر  پشکی ئیسائیلیی فرۆشران.
کاتکیش فۆکه  سپیه  شینباوه که  گه یشته وه  که ناره کانی رۆژھه تی ده ریای سپی 
ناوه ڕاست، شه ش فۆکه ی جه نگاوه ری راوه دونه ری ئیسائیلی گه یشتنه  ده وروپشتی 
په ره شوتوانه کان،  شــه ڕه ف،  پاسه وانی  فۆکه خانه شدا  له   بنگۆریۆن.  فۆکه که ی 
ستافی  ئه ندامانی  کابینه که ی،  ئه ندامانی  تــه واوی  سه ربازه کان،  ژنه   زه ریاوانه کان، 
ژه نه ڕاه کان، نرده یه کی گه وره ی که نیست، نرده ی ئامریکا و به  ھه زاران ھاوتی 

له پشوازیدا وه ستابوون.
پاوال لگه ڕا ھه واسازان دیداری له گه دا سازبده ن. ئه وان ده یانه ویست بزانن ئاخۆ 
ئه و وته ی که  به چه ندان ساڵ لیژیاوه  پی چۆن بووه ، که تبووه  به ردی. ئایا دۆسته  

کۆنه کانی به سه ر کردبوونه وه ؟
«به ی کات من لی ده ژیام له  روناکبیره  ئایدیالیسته کان ته ژی بوو. ئستا ئه وانه  
ھه مویان  ژنیان ھناوه وو مردیان کردووه ، ئه وان سه رقای کاروباری خۆیانن له به ر 
پیشه که یان ته نھا بیر له  په یداکردنی پاره و پول ده که نه وه . ئه وان ھیچ بیرۆکه یه کیان 
نیه  که  ئمه  چۆن به  ساده ییانه  ده ژین. به م ژیان لره  که متر ده ستکاری کراوه  و 

ئه وه ش گرنگه .
«به م ئای ئه وان چه ند ده ستکراوه ن! زۆریان  دوو به کو س پشکیان ده کین. 
له  ھه ر شونک بۆی بچوووبام  باوه شه  گویان پشکه ش ده کرین. ھه به ت منیش 

راسته وخۆ بۆ نه خۆشخانه کانم ده ناردن.
«پیاوه که م خه ریک بوو له خۆشیانا بفێ کات دیاریه کیان پیشکه شکرد؛ ئه ویش 

تۆپکی گه وره ی گۆی زه وی خولخۆر بوو که  له ناوه وه ڕا ده دره وشایه وه .
لیانپرسی ئایا کاتی بازاڕکردنی ھه بوو.

پاوال پکه نی. ده یه ویست جارک خۆی له و ھه مو بۆنه   فه رمیانه  بدزته وه  «ھه ندێ 
بواری  ھه رگیز  کات  به م  بکێ،  گه وره کان   سوپه رمارکته   له   ناوماڵ»  که لوپه لی 

پنه دا.
له کاتی له ونه بوونی بنگۆریۆن باترلی کروم Bartly Crum، ئه وکه سه ی ئه زمونی 
به ناوی  له کتبکدا  له فه له ستین  ئامریکایی  ئانگلۆ  کۆمسیۆنی  ئه ندامکی  وه ک  خۆی 
Behind the Silken Curtain خستبووه  روو، سه ردانی ئیسائیلی کرد.  کاتک 
ئه و له پاریس بوو، زه نگی بۆ براده ره که ی خۆی جۆ داڤیدسۆم Jo Davodsom که  
په یکه رتاشکی به ناوبانگ بوو، لدا و داوایلکرد  ئاخۆ خۆی و ھاوسه ره که ی فلۆره نس 
له گه یدا ده چنه  ئیسائیل. ئه وانیشی ھاوگه شته که یان په سه ندکرد. به م ھه نوکه  دوای 
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یه کدوو رۆژ ده ب ئیسائیل به جبن.
کروم به  بنگۆریۆنی گوت که  داڤیدسۆن زۆر حه ز به ناسینی ده کا. «ئه و گوتی که وا 

په رۆشی دروستکردنی په یکه رکی ئه وه .»
و   نبیھ خۆییدا  له گه ڵ  شه و  ھه مان  داڤیدسۆن  کروم  که   بوو  رازی  بنگۆریۆن 

.بیبین
کاتکیش بۆ یه که مین جار یه کدیان دی، ھه ردوالیان ماندوو ببوون. داڤیدسۆن ھه مو 
رۆژه که  ئیشی له  که لله سه ری په یکه ری مۆش شاریت کردبوو، کاتک که به الیانادا 
تپه ڕی  سکرتره که ی به  عبری له گه یدا ئاخاوت پاشان ھه ندێ وشه ی به  روسی 
له گه ڵ ژنه که ی گۆڕییه وه  و له گه ڵ په یکه رتاشه که ش به ئینگیلیزی قسه یده کرد. ئواره  
زۆری  میوانخانه که ی؛  گه ڕابووه وه   شه که تی  و  ماندویی  به   داڤیدسۆن  دره نگه که ی 
نه بردبوو ھشکی دڵ لیدابوو بۆیه  نه ده بوا زۆر خۆی سه رقاڵ بکا. به م که  کروم 

بانگھشتنه که ی پگه یشت به پخۆشییه وه   گوتی: ئای چه ند  خۆشه !
بنگۆریۆن داڤیدسۆنی له  کتبخانه که ی که له  نھۆمی دوھه م بو دیت. پیگوت:

«بیستوومه  که تۆ ب ڤیزا ھاتویته  ئره .»
داڤیدسۆن ددانیپدانا.

«له و بوایه دام خرا بتوانم بتگرم.»
به یه که وه  قسه یان له ئه گه ری نیوه  په یکه ره که ی کرد.  کاته که ش شه وی یه کشه ممه  
بوو. له  دوشه ممه دا داڤیدسۆن واده یه کی له گه ڵ سه رۆکی شاره وانی حه یفا ئابا خوسی 
Abba Khousy سازدا و ده بووایه  ھه مان شه ویش بگه ڕابایه وه  پاریس. بنگۆریۆن 

ھه مو یه کشه ممه که  له  کاژر نۆی به یانییه وه  سه رقاڵ بوو.
سه ره ک وه زیران له دواییدا گوتی: «من به یانیه که ی زو له به رده مت ئاماده  ده بم.»

داڤیدسۆن به رسڤی دایه وه : «زۆر به جیه .»
به م له پکه وه  سه ره ک وه زیرانه  ته مه ن شه ست و چوار ساه  که  به  په یکه رتاشه  
ده ست  شـــه وه وه   لــه م  بۆچی  «ئـــه رێ  گــوت:  ساه  که ی  ھه شت  و  شه ست  تــه مــه ن 

پنه که ین؟»
کروم و فلۆره نس داڤیدسۆن به په له  ده رچوون به کو قوڕ و که ره سته ی پویست 
الویک  ھزوگوڕی  به   داڤیدسۆن  که   دێ  به دوادا  کاژری  چوار  ھه نوکه   وه ربگرن. 
داڤیدسۆن   فلۆره نس  و  بنگۆریۆن  کاته شدا  له و   ،ده بــ شالنه که ی  قوڕ  خه ریکی 

سه رگه رمی قسانن. 
له نیوه شه ودا په یکه رتاشه که  ده ستی له کاره که ی ھه گرت؛ قوڕه که ی به  په ڕۆیه کی 
نیوی  و  حه فت  کاژر  پاشتر  رۆژی  میوانخانه که ی.  گــه ڕایــه وه   و   داپــۆســ تــه ڕ  
سه رله به یانی ھه ر چواریان له سه ر کاره کانی خۆیان ئاماده  بوون. بنگۆریۆن له  کاتی 
ئاساییانه ی خۆی که متر نه نوستبوو، به م ھه رس که سه کانی دیکه   ھشتا به ته واوی 

بدار نه بووبوونه وه . 
 داڤیدسۆن وته کانی ھاوکاره  په یکه رتاشه ییه کی چه ندباره  ده کردنه وه : «ئه ز ده ب

ئه و نیوه  په یکه ره  پش مردنم ته واو بکه م.»
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ئه وه ش سه رنجکی پغه مبه رانه  بوو. نیوه  په یکه ره که ی بنگۆریۆن دوا په یکه ر بوو 
که  په یکه رتاشی ناوداری ئامریکایی دروستیکرد.

کاتکیش بنگۆریۆن به جیھشتن، چاوکی  بیه  که لله ی په یکه ره که  و پرسی:
«ئه رێ ته واو بوو؟»

په یکه رتاشه که  به رسڤی دایه وه : «ھشتا به ته واوی نا.»
«ده  باشه ، که واته  من ئواره  دره نگ کاژر شه ش و نیو  که مکی دیکه  له به رده متدا 

ده منمه وه .»
ھه مان شه و بۆ کاژر  نۆ نیوه  په یکه ره که  ته واو بوو.

رۆژی پاشتر، دوای نیوه ڕۆکه ی شه پۆلکی له ناکاوی باوبۆران که  سانک بوو 
ئیسائیل شتی وای به خۆیه وه  نه بینیبوو، ھه یکرد. باوبۆرانه که  دارودره ختی له ڕه گه وه  
ھه قه ناندن، رگاکان گیران، خانوبه ره کان زیانیان پگه یشت. لشاوه که  زۆر ھاروھاج 
لدا.  کیامه تدا  کرن  مناه که ی  له   بنگۆریۆن  بۆ   زه نگیان  که   ھزیدابوو  له وپه ڕی  و 
ئه وه ش جۆ دادیدسۆن بوو که  بۆ خواحافیزی ھاتبوو. خۆی و ھاوسه ره که ی به  ھۆی 
باوبۆرانه که  گه ڕانه وه  حه یفا. بنگۆریۆن به  ئۆتۆمبله که ی له سه ر ئه وه  بوو  ئۆرشه لیم 
به جب. له و کاته ی ھه ردوو پیاوه کان له گه ڵ یه کدا ده دوان، ھاو سه ره کانیان گازانده یان 
که   کــردووه ،  بــزۆز»  وزه ی   پ دووپیاوی  به   چونکه  «مردیان  ده رده بــی  بۆیه ک 
ره شه با، ته نانه ت الھاتنی دارودره خت یان ئه وه ی سروشت ده یھنیته  سه ر رگایان، 

له  ئامانجه کانیان النادا.
له  کاتی خواحافیزی و دوعاخوازییه که دا داڤیدسۆن به شوازه  تبینیداره که ی خۆی 
وه ک که سک  که  ھه رگیز ئه وجۆره  په سنه  رزگرتنه ی به کارنه ھاب به  بنگۆریۆنی 

گوت: «ئه و رۆژانه  بۆمن یاده وه رییه که ی گرانبه ھا بوون.»
ئه وه ش پیاھه دانکی گه وره  بوو، چونکه  داڤیدسۆن وه ک په یکه رتاشک له گه ڵ زۆر 
له مه زنه  پیاوان ھه سوکه وتی کردوه . ئه و کۆته ی بۆ که لله سه ری گاندی، ئاینشتاین، 
شاو Shaw، وایتمان Whitman، رۆزڤلت، رۆکفله ر، کلیمانسۆ و ھلین کلله ری 
دروست کردبوو. به م ئه و نیوه  په یکه ره ی بۆ بنگۆریۆنی داتاشی له  په یڤه کان زیاتر 
سه رنجاکش بوو. قوڕ بۆته   گه چ و گه چیش بۆته  برۆنز، ھه نوکه  ک به  نیوه  په یکه ر 
سه رسامه ، له و په یکه ره دا داڤیدسۆن په نجه  ھه ستیاره کانی به کارھناون، وزوه  توانا 

و بزۆزی و لبراوانه ی بنگۆریۆنی تدا به رجه سته  کردووه .
تاکه  شت که  په یکه ره که  نه یب  بارگه  کاره باییه که ی  قژه  سپییه که ی بوو که  رکو 

قیت وه ستاوه .
بۆ  کاتی  گه ڕایه وه .  ئامریکاییه که ی  گه شته   له   بنگۆریۆن  که   بوو  خۆشی  مایه ی 

پشودان نه بوو، چونکه  ھه مه تی ھه بژاردن له ده رگا بوو.
پارته که ی ئه و، ماپای س ساڵ بوو له سه ریه ک گه وره ترین پارتی ده سه تدار بوو 
به م ھه نوکه  له ھه مو الیه که وه  ھشی ده کرایه  سه ر. تۆمه تی  ھه مو که موکوڕیه کانی 
کورتھنانی  ره ش،  بازاڕی  خۆراک،  کورتھنانی  ماپای:  ئه ستۆی  خرایه   خه کی  نو 
سه رمایه ی بیانی بۆ وه به رھنان، پاشه کشه کردنی بارودۆخی کرکاران. له سه رکی 
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دیکه شه وه  ئه و لۆمه یه  له  ماپای کرا گوایه   له ھه مبه ر سه رمایه ی ئامریکاییدا خزمه تکار 
بووه  و قازانجی  به نده ره  تایبه تییه کانی  پ له   به رژه وه ندی کرکاران گرنگتر بووه . 
به گوره ی نواڕینی ھه ندکیان ماپای  بۆ  سه ر پرسی دیین ھه ڕه شه بوو، به گوره ی 
ھه ندکی دیکه شیان زۆر بۆ تیۆکراته کان (ئۆلداره کان) چه ماوه ته وه . تۆمه تی ئه وه شیان 
خسته  پاڵ که  زۆر داڕساوه ته  عه ڕه به کان و وروژاندونیه تی، به م  له گه ڵ ئه وه شدا  

وه ک پویست  له به رامبه ریاندا رانه وه ستاوه .
سه رنجگیر  وتــاری  و  سیاسه توانک  بۆته   ئستا  ده وه تمه داره ،  ئه و  بنگۆریۆن 
ئه و  په الماری  کاتی  پکه نین  زۆر  قسه یه ی  به و  دیکه ده دا.  ئه وی  بۆ  کۆبوونه وه   له و 
سیاسیه توانانه ی دان که  زیاتر گفت ده ده ن له وه ی به جیبگه یه نن، کات گوتی: «به م 
و  مردک  ئیسائیلیی  ژنکی  ھه ر  بۆ  که   بــده م  ئــه وه   به نی  نیه   له نه خشه مدا  من 

فستانکی نوی بۆ دابین بکه م!»
بۆ  کۆچبه ر  ھــه زار  سه د  کــران.  ھه بژاردنه کان  ئاگستۆسدا  یه که می  ھه فته ی  له  
یه که مین جاریان بوو له ژیانیاندا ده نگ بده ن. ماپای یه ک کورسی له  چل و شه ش 
کورسییه کانی که نیست له ده ستدا. پارته  ئه رسه دۆکسییه کانیش ھه مان زیانیان لکه وت. 
به وه ی  بنگۆریۆن  که   گشتییه کان  زایۆنیزمه   که وت.  ماپامیش  له   زیانه که   ھه روه ھا 
تۆمه تبارده کردن که  زۆر پ له سه ر ده ستپشخه ری تایبه تییانه  داده گرێ، به خۆیان و 

بیست کورسییانه وه  بوونه  دووھه مین گه وره ترین پارت. 
ھیچ  ھه ر  که   پیاوگه لک  ھاوپه یمانتییه کی  وه زیرانی  سه ره ک  بووه وه   بنگۆریۆن 
نه ب له یه ک پنتدا به ته واوی یه کانگیر بوون ئه ویش: ھیچ ئیسائیلیه ک ناتوانی باشتر 
له و پیاوه  ریش سپییه  به ویقاره   رابه رایه تیان بکا؛ ئه وه ش بیروڕایه ک بوو  رژه یه کی 

زۆر له  دانیشتوان بوایان پیھه بوو. 
پشکھه بوونی بنگۆریۆن له  سانامه ی ١٩٥١ی ئیسائیل به ناوی «ھاواری گیان» 

بوو.  دوا دی  به م شوه  بوو: 
«بۆکوێ به  له کووه ھاتوی گردراوه . به  ی سروشت ھه گیز ناگۆڕدرته  سه ر 
نه خر. مژو ھیچ نادۆڕن. رابردومان له  پشتمانه وه  نیه  به کو به زیندویی له پشماندا 
مردووه   قوڕه   سه نگه   ئه و  یان  نین  ونانه کراوه   ده ستنوسه   ئه و  وه ک  ئمه   ده ڕوا. 
نیین که   له گه ڵ خۆماندا به ره و ئاینده ی ببه ین، ئمه  به ده ستی به تاه وه  رناکه ین. ئمه  
سه ده   درینی  شارستانتی  گه وره ترین  له    یه ک خه تی  پاشماوه ی  خۆماندا  له گه ڵ 

کۆنه کانمان ھه گرتووه .»
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بوو،  ناخۆشی  ســاردی  رۆژکی  ئۆرشه لیم  له    ١٩٥٢ فبرایری  ٧ی  دوشه ممه ، 
زۆربه ی ئیسائیلییه کان نه خاسمه  خودی سه ره ک وه زیران خواخوایان بوو ئه و رۆژه  
زو له بیربکه ن. له به رئه وه ی ھشتا باخانه ی په ڕله مان بینانه کرابوو، بۆیه  که نیست له  
ته الرکی بازرگانی س نھۆمی که  ده که وته  سه ر شه قامی شاجۆرجی پنجه م که  له  ناو 
جه رگه ی ناوچه یه کی بازرگانیدابوو، کۆببوه وه . له و دووشه ممه  ته ڕوتوشه دا پۆلیس 
ده بووایه   ھاتوچۆ  رگای  گرتبوو.  چیمه نتۆ  بلۆکه   و  تلدڕ  به   باه خانه که   رگاوبانی 
و  زرپۆش  و  شه پقه یان  به   به یه کبه رگیی،  پۆلیسش  سه د  شه ش  کردبایه وه ؛  پچی 

تۆپزی الستیک و  نارنجۆکی  فرمسکژن به و ناوه دا ده سوڕانه وه .
ده بووه   مژاره که ی  ده کرد.  تاوتوێ  گرنگی  پرسکی  که نیست  نیوه ڕۆکه ی،  دوای 
بوو  ئامان  قه ره بووی  ده ستپکردنه وه ی  سه رله نوێ  ئه ویش:  ئاژاوه نانه وه :  مایه ی 

بۆیان.
بۆ بنگۆریۆن ساته بیارکی پکشه بوو. سه ره تا ده بوایه  له خۆی بپرسیبایه  ئاخۆ 
کاره ساتی  خراپترین   زۆرناب که    ،نبپه ژر گه لک  زیانلکه وتنی  قه ره بووی  چۆن 

راوه دونانیان له مژودا به سه ردا ھاتووه .
دوای ئه وه ی گه یشته  بیاره که ، که  فی به سه ر کاروباری ره وشتیانه وه  نه بوو، 
ده بووایه   ئه وانیدیکه ش بھنیته  ڕای. ئه و به ھۆشیارییه وه  ده یزانی که  له ڕوی سیاسیه وه  
ھشتا  که   ده ناسین  خۆی  پیاوه کانی  چونکه   بکا،  دینامیت  به   وایه  یاری  ئه وه   وه ک 
که میان ئاماده ن گوێ له  به گه وبه ندی ھۆشمه ندییانه  بگرن. برینه کانی ھیتله ریان ھشتا 
ساڕژنه ببوونه وه . ھه ر قسه کردنک له پرسی قه ره بوکردنه وه ، برینه کان ده کولنته وه  
و ژان و ئازار له گه ڵ خۆیدا دن. ھیچ پرسگه لکی دیکه  به قه د ئه وه  له بار نه بوو که  
دوژمنه کانی بخاته  یه ک به ره ی به رامبه ره وه . ئه و ده یزانی ره نگب کاری توندوتیژیشی 
لبکه وته وه . بۆیه  کۆسپ و ته گه ره ی خستنه  به رده م رگاکانی گه یشتن به  شونی 

کۆبوونه وه ی که نیست.
دانیشتنه که ی په رله مان به ھوره یی ده ستیپکرد. له  کاژر ٤,٣٠ خوله کدا سه ره ک 
مانگ  ده   ئیسائیل  که   باسکرد  ئه وه ی  خونده وه .  خۆی  راگه یاندنه که ی  وه زیــران  
پشتر دانوستانه کانی له گه ڵ ئامانه کان ده ستپکردووه . راوژکاری ئامانیای رۆژئاوا 

نوسراوکی نوسیوه ، تیایدا ھاتووه  که  ئاماده یه  پرسی قه ره بوونه وه که  تاوتوبکا.

به شی
(٢١)
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«رگا مه ده ن بکوژه کانی خه که کانمان ببنه  میراتگرییان!»
دوای ئه وه ی سه ره ک وه زیران له  دوانه که ی بووه وه  و دانیشت، ئیدی به گه وبه ندی 
نه یارانی به ڕودا ته قینه وه . ئه ندامکی پارتی زایۆنزمیی گشتیی رایگه یاند که  کوڕیژگه که ی 

لیپرسیوه :
باوکه  باوکه ، ئه رێ  چه ند به  پاره   له بری باپیره  و داپیره دا وه رده گرین؟»

قسه که رکی دیکه ی ماپامیش گوتی:
«ئه وه  لیستکی ده سه تدارانی رۆژئاوایه  تاکو ئامانی رۆژئاوا وه ک به رده بازک 

بۆ ھشکردنه  سه ر یه کتی شۆره وی به کاربھنن.»
له و ساته دا ئه ندامکی ھروت Herut  به  ھاوارکردنه وه  لوه ژورکه وت: «ئه رێ 

خۆ گاز بوو دژی جوله کان به کارھنرا! گاز !»
له خانوه کاندا  یه کک  به له کۆنه ی  له سه ر  بگن  مناحیم  ــه والوه تــر  ل شه قامک 
دیماگۆگترین دوانی له ژیانیدا  بۆ ئاپۆره ی کۆمه ه  خه کانک که  زۆرینه یان گه نجه کان 

بوون، دا.
و  ده رھنا  له به رکه   کاخه زکی  دراماتیکیانه   ئاماژه یه کی  به   دوانه که یدا  له نیوه ی 

ھاواریکرد:
«من نامه وێ توڕه ییتان زیاتر بجۆشنم، به م ئه و ھه واه  منی گه یانده  ئه و باره . 
پۆلیس ئه و جۆره  نارنجۆکانه ی ھه گرتووه  که به  گازی ئامانی پکراونه ته وه . ھه مان 

گاز که  باوک و دایکی ئوه یان پخنکاند...
 ،ناودا بکه ین، شه ھیدبون، ئۆردوگای زۆره ملکی له پمه  ئاماده ین ھه مو شتئ»
زیندانی ژر زه مینی، تاکو  رێ له  دانوستاندن له گه ڵ ئاماندا بگرین.» بیگن بیاریدا 
مه ترک  سه د  چه ند  که  ھه ر  بنرێ  بنگۆریۆن  سه ر  بۆ  ھه ڕه شه یه ک  به   دوانه که ی 

له والوه  له سه ر مزی حکومه ت دانیشتبوو  گوی له  وتاره کانی ئۆپۆزسیۆن ده گرت:
«کاتک جه نابتان  تۆپت به ره و ئمه  گتبه رده دا، ئه وکات فه رمانم دا : «نه خر». 

به م  ئه مۆ فه رمان به  «به ی» ده ده م. ئه وه ش شه ڕی مان و نه مانه .»
کۆه پشتیان  زۆریــان  کشان.  که نیست  به ره و  گوگره کانی  نیوه ی  دنیاییه وه   به  
کاتکیش  ببه زنن.  پۆلیس  یه که می  ھی  توانیان  زه حمه تی   به ب کردبوو.  به رد   پ
چه ند  بوون،  ده وروبــه ر  بانه کانی  له سه ر  پۆلیسانه ی  ئه و  نزیکبوونه وه ،  که نیست  له  
بۆمبکی فرمسکژنیان به ردانه  ناو. وه ل بایه که  به ئاراسته ی پچه وانه وه  ھه یکرد، 
بۆیه  کاریگه ری گازی فرمسک رژنه که  زیاتر له سه ر پۆلیسه کان بوو نه وه ک ئاپۆره ی 

ھه مه تبه ر.
پۆلیسه کان به ره ودواوه  کشانه وه  و به رده م باه خانه ی کۆبوونه وه ی که نیستیان گرت. 
چه ند ته قه یه ک به سه ر سه ری ئاپۆره که دا ته قندرا. کاتکیش ئۆتۆمبلی نه خۆشخانه  
به ھمای  ئه ستره ی داوده وه  لیان نزیکبووه وه  تا نه خۆشه کان ھه بگرێ، په الماری 
برینداره کاندا  به سه ر  تا  گرت  پزیشکه کان  له   رگه یان  خه ک  دان.  ئۆتۆمبله کانیان 

رانه گه ن. 
له  په الماری یه که مدا سیانزه  پۆلیس بریندار بوون، جگری به رپرسی  پۆلیسه کان 



٢٤١

و یاریده ده ره که ی له نو برینداره کاندا بوون. 
پاش کاژرکی  شه ڕه  شه قام،  ئۆتۆمبلیکیان وه رگرا. کاتکیش تانکی به نزینه که  
په الماری  له گه یدا  گرت.  گی  و  بۆھه دا  بچوکی  بۆمبیکی  یه کک  لیژا،  بوو  کون 

ئۆتۆمبله کانی دیکه شیان دا. 
ئه ندام په رله مانکی کۆمۆنیست له  ھۆه که  بازیدا و ھاواریکرد: «ئمه  لره  دانیشتوین 
و قسه  ده که ین، که چی له ده ره وه  خه ک به ربوونه ته  گیانی یه کدی و یه کدییان ته واوکرد. 

ده گوێ بگرن ده ی!»
په رله مانتارک  سه ری  به   به ردک  که نیست.  په نجه ره ی  گیرانه   به رد  ساته دا  له و 
که وت و زامداریکرد. ئه وانی دیکه ش ورده  شوشه یان به سه ردا بارین. جارکی دیکه  
به رد گیرانه  ھۆه که ، ئه وسا له ڕی په نجه ره ی شکاوه که دا  دوکه ی گازی فرمسکژن 
ھاته  ژوره وه . وه زیر و په رله مانتاره کان ده ستیان به کۆخه  کۆخ و سینه وه ی فرمسکی 

چاوانیان کرد. 
و  شه ڕ   ره نگب که   کرابووه وه   ئاگادار  مرده که ی  له الیه ن  ھه رچه نده   پــاوالش 
ھه رای لبکه وته وه ، به م وه ک جاری جاران به خۆی ترمزه  چایه که وه  له وێ بوو. 
یارمه تی  پاوال  بمنته وه .  به ھوه ره یی  ده یه وست  ئاسا  بنگۆریۆن  ته نگه تاویه دا  له و 

پزیشکه که ی دا که  خۆی گه یاندبووه  ھؤه که  بۆ تیمارکردنی برینداره کان. 
به زمه که   ھــه راو  ده نگه ده نگی  کۆبوونه وه که .  ھۆی  گیرانه   بــه رد  دیکه   جارکی 
گه یشته  ناو ھۆه که : ته قه ی ده مانچه ، ده نگی شوشه شکاندن، ته قینه وه ی بچوک، فیکه ی 
ئۆتۆمبله  فریادڕه سه کان و ئاگرکوژنه ره وه کان، ھاتوھاواری ئاپۆره ی توڕه . دوای 
سوتاوه وه   تایه ی  له   ھه ناسه ته نگکردن  بۆنکی   فرمسکژن،  گازی  کپبوونه ووی 

ده ھات.
بارودۆخه که ی کنست له  ئابوقه دانی قه یه ک ده چوو.

کاتک خانمکی ئه ندام په ڕله مانی سه ر به  پارتی زایۆنیزمی گشتی  بھۆش که وت، 
بنگۆریۆن بنبای گرت ویارمه تیدا له  ھۆه که ی ھنایه  ده ره وه ، به  توڕه ییه وه  گوتی:

«ئه و ھه مو به حیساب توڕه ییه  چۆن رکخراوه .»
ئیدی مناحیم بیگین خۆی کشانده  نو په ڕله مان و چووه  سه ر سه کۆ و لیستک 
ناوی رابیی، زانا، شاعیر و سه رکرده کانی بواری وژه  و ئاییینی له دوای یه ک ریزکرد، 

گوایه  ھه موویان دژی دانوستاندن له گه ڵ ده وه تی ئاماندا.
 بنگۆریۆن که  گه ڕابووه وه  سه ر جگای خۆی، ئاماژه ی به په نجه ره   شکاوه کان دا 

و گوتی: 
«ئه و که سانه ی ناوتھنان، فییان به سه ر ئه و گره شونیه ی تۆوه  نیه .»

بیگین به سه ریدا قیژاند و پیگوت: «خۆت گره شونی.»
گوت  وه زیرانی  سه ره ک  به   بگین  به یه کدیکرا.  زۆر  سوکایه تی  ھۆه که دا  له نو 
قسه به یه کدی  ئه وانه   به م  له قه ه مدا،  به  «شت»  بگینی  دیکه ش  یه ککی  «بکوژ»، 

بینی نو ھۆه که  بوون.
 سه رۆکی په ڕله مان داوای له  بیگین کرد وشه کانی خۆی بکشیته وه  و په ژیوان 



٢٤٢

ببته وه . ئه ویش داوای لبوردنه که ی ره تکرده وه . سه رۆکی دانیشتنه که  داوای لکرد 
سه ر سه کۆ جبی، دیسان ره تی کرده وه  وگوتی:

«گه ر من نه توانم قسه بکه م، رگه ناده م ھیچ که سکتان قسه بکا.»
سه رۆک  چه کوشه که ی به  مزدا دا و دانیشتنه که ی تا کاژر س  ھه په سارد.

که دوای  ھروت  سه رکرده ی  کرده وه ،  دانیشتنه که ی  که نیست  سه رله نوێ  کاتک 
له  لبوردنی  داوای  له سه ربوو،  مقۆمقۆی  دیکه    جارکی  ھه بژاردن  شکسته که ی 
 سه ره ک وه زیران کرد که  به شوه یه کی ناشایسته  و ناپه ڕله مانییانه  قسه ی به سه  ره ک 

وه زیران گوتبوو. ئه و رایگه یاند که  دواجاره  له  که نیستدا قسه بکا. 
من  پارته که ی  ئه وا  بکرێ،  دانوستان  ئامانه کان  له گه ڵ  ھه وبدرێ  ھاتو  «گه ر 
شتگه لک  ژیانمان،  له   خۆشه ویسترن  ھه ن  شتگه لک  ژرزه مینی.  کرده ی  روده کاته  
کــراوه . ئه ز ده زانــم  که  په لکشی  به دتر له  مــردن.. ھشتا بۆرپگرتن شه ڕی که م 

ئۆروگا زۆره ملکانم ده که ن، به م ئه وکات خۆ به یه که وه  ده مرین.»
به ئواره یه کی  دره نگه وه  ئارامی گه ڕایه وه  شه قامه کان. حه فتا شه ڕکه ری گره شون 
گیران. زیاتر له  سه د پۆلیس و ھاوتی بریندار بوون، ھه ندکیان برینه که یان سه خت 
بوو. مرۆ گومانی ئه وه ی ھه بوو که  خۆپیشانده رانیش سه د برینداریان ھه بووب، به م 

له سۆنگه ی ترسی راوه دونان و گیران ئاودیوکرابوون، بۆیه  خۆیان شارده وه . 
له  شه وه که یدا جامی په نجه ره کان چاککراونه وه  به شوشه ئاسنینه  گیران.

ناوبه ناو  بۆدانرا.  به ربه ستیان  ئۆرشه لیم  شه قامه کانی  زۆرینه ی  پاشتر  رۆژی 
کشابوو.  شاردا  به سه ر  بای  توڕه یی  و  گرژی  ده نگکی  ده ھــات.  ته قه یه ک  ده نگی 
براکوژی  شه ڕی  و  ھاتبا  گه ر  چاوه ڕوانیده کرد.  تۆقینه وه   و  به ترس  وته که   ھه مو 
ھه بگیرسابایه ، ئه وا بھوده  ھه مو شتک له ده ست ده رده چوو. جارکی دیکه  پویست 

به  ده نگکی  به ھز و بوابه خۆبوون ھه بوو، سه دای بووبایه .
له و شه وه دا ھه مو ئیسائیل له  ڕادیۆدا  گویان له و ده نگه  بوو.

«ده سته یه کی السار که  له  ئیرگون و کۆمۆنیسته کان پکھاتبوون به سه ر که نیستیان 
دادا...

«به ئه رکی خۆمی ده زانم که  نه ته وه  له و شوه  پیالنه  ناپاکیی و تاوانبارییه  دژواره  
ئاگادار بکه مه وه  و ده مه وێ دنیاتان بکه مه وه  که  ئمه  ھه مو رکارکی ئاسایشپارزیمان 

گرتۆته  به ر تاکو  ئارامی ئیسائیل بپارزین... 
خۆی بۆ  بگین به که م ھه ناگرم. ئه ز ده زانم  مناحیم  راگه یاندنه که ی  واتای  «من 
دژی  من  ھــه روام؛  به باشی  منیش   ته رخانکردووه ،  مردن  و  ژیان  زۆرانبازییه کی 
ھه رکه سکم که  ھه ڕه شه وگوڕه شه  بکا. کارکی گران نیه  که  تاوانی کوشتنی ئه ندامانی 
حکومه ت ئه نجامبدرێ... ئه وه شم ال رون وئاشکرایه  که  پالنه کانی  به ڕز بگین به  

پله ی یه که م دژی  کیه ...
«به م ئه وه ش نابته  ھۆی تۆقین، نابته  ھۆی ترس وبیم.. ئیسائیل ھه رگیز نابته  

سپانیا و سوریای دووه م.»
شازار  زالمان  کاته شدا   له و  ده بــاری،  بــاران  بایبلدا  شاره که ی  له   دواتــر  رۆژی 
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Zalman Shazar وه زیری په روه رده  داکۆکینامه که ی بۆ په ژراندنی دانوستانده نه کانی 
قه ره بووکردنه وه  ده خونده وه .

«دوو ھه زار ساه  ئاواره  و ده ربه ده ر ده کرین، به م ھه رگیز نه مان توانیوه  داوای 
قه ره بوکردنه وه ی ئه و ھه مو ژانانه مان بکه ین.»

دڵ  ھشی  که   خۆی  ئه ندامکی  بیگین  پارته که ی  ھات،  ده نگدان  ساتی  کاتکیش 
لیدابوو به  چوارپایه ی نه خۆشخانه وه  ھنایانه  ژوری کۆبوونه وه . بنگۆریۆنیش  بانگی 
داود ھاکۆھن David Hacohnی کرده وه  که  به  به ئه رک بۆ کۆبوونه وه ی نه ته وه  
تا  ئۆرشه لیم  بگه ڕته وه    به فۆکه یه ک  بۆدرا  فه رمانی  بوو،  له پاریس  یه کگرتووه کان 
ده نگ   ٦١ به   بیاره که    ھاتبوون،  به لشاو  تونه وه کان  ھه رچه نده   بدا.  ده نگه که ی 
به رامبه ر ٥٠ ده نگ به  به رژه وه ندی سه ره ک وه زیران درا. به ھۆی بیاره که  بنه مای 
رکه وتنک دانرا، به  ھۆیه وه  ئیسائیل بایی ٧١٥,٠٠٠,٠٠٠ ملیۆن دۆالری له  ئامانه وه  

به  کای لخوڕین، ماشن و مادده ی خاو وه رگرت.
قه ره بووه کان  که لوپه له   کاتکیش  خۆشنه بوون،  بنگۆریۆن  له   ھه رگیز  ھه ندکیان 
که   کرده وه   ره تیان  ئیسائیل،  خاکی  سه ر  گه یشتنه   ئامانه وه   له   شه مه نده فه ڕان  به  

به کاریبھنن.
وه ل بنگۆریۆن ئه و شته ی ئه نجامدا که  ویژدانی خۆی له گه دابوو، ئه و داکۆکی 
له پرسگه لکی ناجه ماوه ریانه  کرد، له  ئانوساتکی ته نگه تاودا بۆ گه له که ی سه لماند که  

ئاماده یه  سه رکردایه تییه کی دیموکراسیانه  بکا. 
مقدم  سه ربازی  پله سه ی  Lieutenant Colonel(به رامبه ر  کۆلۆنل  الوتنانت 
له   ئــاژاوه کــه دا  کاتی  له   سوپاساالر،  سه ربازیی  یــاریــده ده ری  ئارگۆڤ  نه حمیا   ه ) 
ئۆرشه لیم نه بوو. دوای ئه وه ی له و سه ربازگه یه ی مه شقه خولکی دووباره  ده کرده وه، 
گوی له  ھه واه کان بوو، به  ناسیاوکی گوت : «گه ر ب.گ ھیچی لھاتبا، منیش خۆم 

ده کوشت.»
له  فبرایردا بنگۆریۆن چاوی به که سک که وت، سی وس ساڵ به رێ، به سه رپی 
جیھانییدا  یه که می  جه نگی  له     Sam hamburg ھامبورگ سام  و  ئه و  ده یناسی. 
به یه که وه  له راژه ی به تالیۆنی جوه کاندا بوون. ئه وکات سام تازه  ته مه نی گه یشتبووه  
حه ڤده  سان بوو، که ه گه تکی ئایدیالیست بوو. دوای جه نگ له فه له ستین ده ڕوات و 
ده چته  ئامریکا، له وێ به پاره ی قه رز  کۆرسی کشتوکای له  زانکۆی کالیفۆرنیا ته واو 
ده کا. له نو جوتیارانی بیاباندا بووه  بیچمکی ئه فسانه یی، که  پنج ملیۆن دۆالری له  
به ندارتی و کشتگه کاندا به گه ڕخست، ئه وه نده  گه وره  بوو به قه د دورگه ی مانھاتن 
 ، بیاباندا  له گه ڵ  زه حمه تیه که ی    ملمالن ده رچه یه کی   وه ک  ده بوو؛   Manhattan

له دوایدا  سه رکه وت.
ھه نوکه  ئه و پیاوه  کۆنه ده ره  به  ڕوه  گه ش و چوارشانه ییه که ی سه ردانکی  وتی 

پشینانی بابوباپیرانی کرده وه .
به روبوومی  که   ده یزانی  بیستبوو،  چاالکیه کانی  و  نمایش  ده ربــاره ی  بنگۆریۆن 
وشک  کانیاوه کانیشی  له ده ستداوه ،  ژه نگه وه    و  کیسه ه   و  سن  به ھۆی  گه نمه که ی 
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ھه گه ڕاون، به م ئه و ئاوی به درژایی ٦٤ کیلۆمه تر به خاککی گردۆکه ییدا راکشاوه ، 
ھه ر جارکیش کاره ساتکی سروشتی به سه ردا ھاتبا زیاتر زه وی ده کی و نوچدانی 
نه بوو. ئیسائیل پویستی به  جوله که ی له و جۆره  ھه بوو. سه ره ک وه زیران داوای 

دیتنی کرد.
«ئه و شوازه ی لره  کشتوکای پده کرێ، سه رکه وتو نیه .»

«چۆن؟»
«لره  رامانیان  بۆ کاره که یان نیه . خه ک ھه روه ک ئاوڕوپا له سه ر کگه ی بچوک 

و دارودره ختی که م کارده کا.»
«ئه دی باشه  چیبکه ین؟»

خۆت  وتی  له   تۆ  به م  ھه یه ،  رامانت  تۆ  ده زانــم  ــران،  وه زی ســه ره ک  «جه نابی 
ده ترسی. تۆ نازانی  چیت ھه یه . خاکی ئره  نایابه . تۆ سه قایه کی چونیه کت ھه یه . تۆ 

ده توانی باشترین  لۆکه  ، شه کر، توتن، گه نم و سه وزه ی زستانی به رھه م بھنی.»
بنگۆریۆن برۆ دڕه کانی  ھه وشتن. 

«تۆ ده توانی به رھه مه کان بنریته  ده ره وه . بازرگانی گه وره ی پوه بکه ی. سه رمایه ی 
ده ره کی بۆ کشبکه ی.»

«شاره زایه کانمان پیان گوتوومه  که وا لره  لۆکه  ناچندرێ، چونکه  مشوله  ھیچی 
«.ناھ

ھامبۆرگ به  له په  گه وره کانی ئاماژه یه کی کرد.
«ھیچ مش و مه گه زک نیه  له ناونه برێ، گه رھاتو کگه کان به روبه رکی فراوان 

«.ده چبوون، که میشی ت
به چه ندان کاژر قسه یه کان به یه که وه کرد. له دواید بنگۆریۆن ده ستکی له مزه که ی 

به رده میدا وگوتی:
ته ماشایه کی  و  بده ین  نه قه ب  سه رکی  به یه که وه   داھــاتــو  ھه فته ی  «ده کـــرێ 

بکه ین.»
 ستا له  کالیفۆرنیا به ھاره . من ده بر ناکرێ، ئھامبۆرگ به رسڤی دایه وه : «نه خ
دیکه   جارکی   ،  ھه ب به من  پویستت  تۆ  گه ر  رکبکه وین   باوا  به م  دابچنم.  تۆ 

بگه ڕمه وه .»
«که ی؟»

ھامبۆرگ روپه ڕه کانی  ئاجیندای ناوگیرفانی کرد و گوتی:
الی  سه رله به یانی  ھه شتی  کاتژمر  ئــه ز  پنجشه ممه ،  ده کاته   که   مــارت  «٦ی 

نو سینگه که ی تۆ ده بم.»
به ده قاوده قی   که   خۆشده ویست   که سانه ی  ئه و  پکه نی.  به به رینی  بنگۆریۆن 

ده یانزانی چیان ده وت.
«ده کرێ له واده که  خاترجه م بم؟»

«به ی، به  ئه رخاینبونه وه .»
پنجشه ممه ی ٦ی مارتی ١٩٥٢ کۆمه کی  نزیکه ی په نجا که سی له به رده م وه زاره تی 
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رۆخی  له   وه ستابوون،  زۆر  ئۆتۆمبلیکی  ریزه   ئاماده بوون.  له ته لئه بیب  به رگری 
وه زیرک  ستافه که ی،  به رپرسی  یادین،  له گه ڵ  بنگۆریۆن  رایانگرتبوو.  شۆشته کاندا 

کۆمه ک پسپۆڕی کشتوکای و لکۆه ره وه  زانستییه کان، ھه مویان چاوه ڕبوون.
ئه وان ھه ر ته ماشای کاتژمره که ی ده ستیان ده کرد. گره و له سه ر ھاتن و نه ھاتنی  

ئه و پیاوه  ئامریکاییه  چوارشانه  تکسماوه  ده کرا.
نه قه ب   بیابانی  بــه ره و  به یه که وه   بــه ده رکــه وت.  ھه شتدا  کاژر  له   به ده قاوده قی 
جبکی  چه ند  و  به سه ربرد  بیاباندا  له   رۆژه که یان  ھه مو  لخوڕین،  ئۆتۆمبله کانیان 
و  وشکوبرینگ  ده چــوون  بۆی  شونکی  ھه ر  ــردن.  ده ک پاسه وانیان  سه ربازییش 

ببه رھه م بوو. له کۆتاییدا له  بیئر سه بعه  راوه ستان.
سه ره ک وه زیران پرسی: «به  ھامبورگ، چۆنی لتده گه ی؟»

«ته ماشاکه  گه وره م- خۆ پتناخۆش نیه   گه ر من به گه وره م ناوت بھنم؟- من ھه مو 
ژیانم به  گژ بیاباندا چوومه ته وه ، شه ڕم له گه ڵ سروشتدا کردووه  تا له روی داراییه وه  
نه کردووه .  گــه وره م  به چاره ی  حه زم  ھه رگیز  من  بژیم.  ئازادانه   و  بم  سه ربه ست 
به م ئیراده ی تۆ وام لده کا به گه وره م ناوتنھنم. تۆ من ده به یته وه  سه ر که که ه ی 
«پغه مبه ره که »یه .»  به ناوی  ھۆزانه که   خوندومه ته وه .  جارکیان  که   ھۆنراوه یه ک 

به م با له وه  بگه ڕین و بینه وه سه ر بیابان-»
بنگۆریۆن پکه نی.
«به ی، بیبانه که .»

«دوا ده ڤه ر که  بینیمان... ھه رکات ئاوی گه یشت، ئه وا بۆ رواندنی لۆکه و شه کر 
«.نه  بوک له  جیھاندا بده ستده دا، به چه شن

له سه ر راوژی سام ھامبورگ له  بیابانی نه قه بدا لۆکه یان چاند. له  مژوی گشتیاری 
ئیسائیلییدا ئه و ملیۆنلره  کالیفۆرناییه  به  تاسه و ده  به خشنده ییه وه  رۆکی گرنگی 
وازیکرد. بئومدی و نوشستییه کان به رده وام ھه ر ھه بوون.  به م خۆ ده ستپکه که  

رۆنرا.
پش ئه وه ی ئه وجار ئیسائیل به جبھ، داوای له  بنگۆریۆن کرد پارچه یه که ی 
وھیچی   ب بنرخ  زۆر  شاره زایان  به قسه ی  که    بده ن له شوینکدا  بیاببنی  چۆی 

.گه یه کی نمونه یی له سه ر بنیاتبننه ڕوێ، خوازیار بوو کل
ھه ر  روبه ر.  پوانه ی  بۆ  پوه رکه   فه ددان؛   )Acre که رئ سه د  شه ش  زه ویه کی 
ئییکه رک ٤,٠٤٦مه تر دوجایه -وه رگ)یان له  بت شینڤاالی Beit Sheanvallei له  
گالیلیا که  شه ست مه تر له ئاستی روبوری ئوردن به رزتر بوو، پدا. خاکه که  زه رد، 

لمکی وشکوبرینگ ته نانه ت دڕکودایشی ل نه ده ڕوا. 
یه کک له  پسپۆڕه کان لیپرسی: «ئه رێ باشه  چۆن  ئاوی بۆ ده ھنی؟»

خــودا و من به یه که وه  مشوری  دایـــه وه : «مــن زۆرم حــه ز له  روبـــاره .  وه مــی 
ده خۆین.»

له  به ھاردا مارنزی به ریتانی چه ند سه ردانکی دۆستانه ی بۆ وته کانی رۆژھه تی 
ناوین کرد. حکومه تی ئیسائیل ئاگادارکرایه وه  که  سه ره ک وه زیران رۆژک له  کاتکی 
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دیارکراودا ئه دمیرالی که شتیگه لی به ریتانیی ده ریای ناوه ڕاست لۆرد لویس ماونتباتن 
Lord Louis Mountbatten  جگری پشوی شاژن و حاکمی ھیندستان، ئه ندامی  
ھیندستان،  ئاسایشی  سوره ی  ئه ستره   مه زن،  خاچی  ھه گری  نھنی،  ئه نجومه نی 
شۆڕه سواری کاوسباند Kouseband و ھه  گری خه تی بژماری ناوه وه  ده ره وه  

سه ردان ده کا. 
سه ردانه که  بۆنه یه کی ھه ستیار بوو. په یوه ندی نوان ئینگلستان و ئیسائیل ھشتا 
ھه ر گرژ بوو. تۆ بی شونی یه کدی دیتنه که  کوێ ب؟ بنگۆریۆن پیباش بوو له  
ئۆرشه لیمدا ب، به م وه زیری کاروباری ده ره وه  ھشتا باره گاکه ی ھه ر له  ته لئه بیب 
به ره و  و   نبشک پرۆتۆکۆل  به ریتانیی  ئه دمیالی  نه ده کرد   چاوه ڕی  که سیش  بوو، 

.ئۆرشه لیم ب
ھه واناردنه وه ی ئه دمیال به وه ی الری له سه ر ئۆرشه لیم وه ک شونگه ی دیداره که  

نیه ، مایه ی سه رسوڕمان بوو.
سکرتره که ی  وه زاره ت.  ھاته   بۆینباخ    به ب وه زیران  سه ره ک  دیداره که   رۆژی 

پیگوت:
«ئایا به ڕاستی تۆ به باشی نابینی که  ئه دمیالی به ریتانی سه ردانت بکا، بۆیناباخ 

ببه ستی؟»
سه ره ک وه زیران ھه ندک بیریلکرده وه : «به ، له ڕاستیدا ده ب بیبه ستم.»

که س له وه زاره ت بۆینباخکی زیادیان پنه بوو، بۆیه  ته ته رک به په له  ره وانه ی مای 
بنگۆریۆن کرا تا بۆینباخه که ی بھنی.

له جاده که دا  ئه دمیرال  ئۆتۆمبله کانی  کــه ژاوه ی  فیکه ی  و  ھۆڕن  له وکاته ی  رک 
ده نگی ده ھات، ته ته ره که  به  بۆینباخه که وه  گه ڕایه وه . بنگۆریۆن ھشتا ھه ر خه ریکی 

به ستنی بۆینباخه که  بوو، میوانه که  ھاته ژور. 
ته نانه ت سه ره ک وه زیرانیش که مک به  ماونتاباتن سه رسام بوو که  به ژورکه وت. ئه و 
کابرایه کی به ژن یه ک مه تر و  ھه شتا سانتیمه تر درژ بوو، قۆز ھه روه ک ئه ستره کانی 
 ی له به ردابوو، زنجیره ی قۆپچه کانی زسینه ما، یه کبه رگییه کی سپی ئاودامان ز
بوو، چوارده  مه دالیا و ھی له شانی چه په وه  بوون له خواروشیان میدالیایه کی گه وره ی 

کاوسنباند و دوو ته خته ی دیکه . ئه و شمشری دوه تیشی به النکه وه  وه کردبوو.
له   به م  بکه ن،  یه کدی  به چاره ی  حه ز  جوته   له گوڕدانه بوو  ئه و  پاساوک  ھیچ 

نیگای یه که میانه وه  به باشی له گه ڵ یه کدا ھه یانکرد.
سه باره ت  و  گــۆڕی  که سیی  بابه تی  و  بــه ره   قسه کانی  روی  بنگۆریۆن  ھــه رزو 

به ساه کانی ماونباتن له ھیندستانه وه  پرسیاری لکرد. 
چاره گک بوو ھشتا ئه دمیرال ھه ر ده رباره ی ئه زمونه کانی خۆی قسه ی ده کرد، 
و  ھیندستان  په نابه رانی  ــاره ی  ده رب ئــه وان  نمایشده کرد.  زۆرزانــی  و  ھه ستیارتی 
په نابه رانی ئیسائیل، سه باره ت  به  کۆچی نھنی و  بابه تگه لی دیکه   به  دۆستایه تی 

دوان. کاتک ویستی بوا ماونباتن گوتی: 
بوونه .  به ریتانیادا  سه ربازیی  لــه ڕاژه ی  خۆی  له کاتی  ئوه   گوایه   بیستومه   «من 
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ئه وکات گه یشتبوویه  چ پله یه ک؟»
سه ره ک وه زیرانی کورتیله  چاوکی دایه  میوانه  درژه که  و گوتی:

«ئه ز عه ریف بووم، به م پله که یان داگرتم.»
سه یر  «پم  گوتی:  و  بنگۆریۆن  سه رشانی  خسته   ده ستکی  پکه نی،  میوانه که  

نیه !»
ھه فته یه ک دواتر پاکتک به  زۆر مۆرو پولی فه رمییه وه  به پۆست گه یشت. ئه ویش 
بریتیبوو له  کتبکی ماوننباتن بۆ بنگۆریۆنی «براده ره  باشه که ی »، به یاده وه ری ئه و 

سه ردانه  ریزلگیراوه ی ناردبوو.
له نوان  به ناوی  خۆی  یاداشه ته کانی  داڤیدسۆن  جۆ  ١٩٥١دا  سای  له کۆتایی 
دانیشتنه کان ’Between Sittings‘ به چاپگه یاند. پش ئه وه ی کتبه که ی بچته  چاپخانه  
چه ند روپه رکی سه باره ت به سه ردانه که ی بۆ ئیسائیل، دوا قۆناخی  سه رسامبوونی 
به  وتکی پ له  ژیان لزیادکرد. دانه یه کی به  دیاری بۆ بنگۆریۆن نارد. ھه فته یه ک 

دوای ئه وه  به  ھشی دڵ کۆچی دوایی کرد. 
راپه ڕاندنی  بۆ  کرد  ئیسائیلی  سه ردانی  بوه ژنه که ی  ئه وه   دوای  مانگک  چه ند 
به شوه یه کی  کــرد.  شانۆ  بانگھشتی  ناسیاوکی  ته لئه بیبدا  له   کــاروبــار.  ھه ندێ 
فلۆره نس  له نزیک  وه رگرت.  پشوی  شه وه   ئه و  وه زیران  سه ره ک  ده گمه ن  ریزپه ڕی 
داڤیدسۆنه وه  دانیشت و قسه ی له باره ی مرده که یه وه  ده کرد. پیاگه یاند که  کتبی 

مرده کۆچکردووه که ی پگه یشتوه وه  به  تاسه وه  خوندویه تیه وه . 
ئه و پشتی به  کورسیه که دا بووه  و ھه ر قسه ی ده کردن، کاتکیش په رده  ھه درایه وه  
و ئه کته ره کان ده مه ته قیی شانۆیی خۆیان نمایش ده کرد. ھۆه که  زۆر کومات بوو، 
کتبی  په سنی  بنگۆریۆن  ده بوو.  بنگۆریۆن  و  ئه کته ره که   له ده نگی  گوی  ته نھا  مرۆ 
تا  تۆبی  بکا،  چی  نه یده زانی  داڤیدسۆن  فلۆره نس  ده دا.  ناوداره که ی  په یکه رتاشه  

چه ندی دیکه  بنگۆریۆن ھه ورا قسان بکا، تۆبی کارکی شیاو ب قسه کانی پببێ.
له دواییدا بنگۆریۆن ناچار بوو ئاوڕ بداته وه  که  شتکی نائاسایی له گۆڕدایه ، ئه ویش 
بینی که وا ھه مو جه ماوه ره که  ب ھه ستوقوست دانیشتووه ، گوێ له  پشھاته کانی سه ر 

شانۆ ده گرن.
نونه ری  بووه   دواتــر   که   Ephraim Evrum ئڤرون  ئفرایم  سه رده مدا  له و 
ھیستادروت له  وته  یه کگرتووه کانی ئامریکا، سکرتری بنگۆریۆن بوو. پش ئه وه ی 
بگاته  ئه و پایه  به ھۆی شارته وه  بردرایه  الی بنگۆریۆن به کو ببته  ئه قه ی په یوه ندی 
ھشتا  ئه و  سه ره ک وه زیــران.  سکرتارییه تی  ده ره وه  و  کاروباری  نوان وه زاره تــی 
گه نج بوو، درژیه که شی ھه ر به قه د سه رۆکه که ی بوو، پشتر ئه فسه رک بوو الی 
ده زگای ھه واگریی ھاگانا. بۆ کاره  نوکه ی زۆر گونجاو بوو، ته نھا خای نه رنییه ک 

که  ھه یبووب: خزانداری بوو، دوو مندای بچوکیشی ھه بوون.
به ھزترین چیۆک که له سه ر سه رۆکه که ی بگته وه  ئه و کاته  بوو که  ئۆرشه لیمه وه  
سه ره ک  گالیلیا.  گۆلی  له سه ر  تیبریاس  بۆ   ب یــاوه ری  تا  بۆلدا  زه نگی  بنگۆریۆن 
به   ئیپی(که به رده وام  پبووایه .  گریکی  فه لسه فه ی  له سه ر  کتبکی  ده بوایه   وه زیران 
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مای  پکتبه که ی  ژوره    س له و  ته لئه بیب،  بگه ڕته وه   ده بوایه   ده گــوت)  ئیڤرومی 
له سه روی  سھه م،  ره فه ی  سه ر  له   کیامه ته   کرم  له   دوھه مدا  نھۆمی  له   بنگۆریۆن 
ده سته ڕاستی که  ده ڕۆیشتیته   ژوره که   پنجه م کتب به الی چه په وه  ھه ده گری و بۆ 

سه رۆکه که ی ده ھن. ھه ندکیشی باسی ناوه ڕۆکه  گریکیه که ی کتبه که  بۆکردبوو.
کاتکیش ئرۆن رۆژی دواتر ده گاته  تیبریاسی سه ر گۆلی گالیلیا کۆمه ک بروسکه  

و نوسراوی وه زاره تی کاروباری ده ره وه  ده داته  سه ره ک وه زیران»
«ئه دی کتبه که ؟»

«به ، ئه ویشم ھناوه .»
کاتک بنگۆریۆن چاوی له ناونیشانی سه ربه رگی کتبه که  کرد، سورھه گه ڕا.

گوتبووی  پم  من  خۆ  چه په وه ،  ده سته   له   کتبه   شه شه مین  ھناوته   ــه وه ی  «ئ
پنجه مین کتب، ده بووایه  تۆ پنجه مین کتبت بۆ ھنابام. «ئڤرۆن ویستی پیبی که  
شه شه مین کتب باشتر له گه ڵ ئه و ناوه ڕۆکه ی پیگوتبوو ده ھاته وه  له  کتبی پنجه می 

سه ر ره فه  تایبه تییه که . 
ھه ر زو بنگۆریۆن به سه ر بئومدیه که یدا زاڵ بوو، به م ھیشتا چه ند مانگ دواتر 

په الرکی له  ئڤرۆن گرت به وه ی که  نه یزانیوه  کامه یان کتبی پنجه مه  یان شه شه م.
فۆکه خانه   له   ھه بوو.  بنگۆریۆن  ــاده وه ری  ی ــاره ی  ده رب دیکه ش  سه ربرده یه کی 
نیویۆرک،  بچته   ده بوو  فۆکه یه ک  که  سواری  بنگۆریۆن  واشنتن  نیشتمانییه که ی 

سکرتری ئه ندام کۆنگرسکی ئامریکایی  رایسپارد:
به م  بووبام،  فۆکه   ھه مان  سه رنشینی  منیش  ده بووایه   بنگۆریۆن،  «جه نابی 
به داخه وه  ج نه ماوه  بۆیه  به فۆکه ی دواتر دم. براده رکم له  فۆکه خانه ی نییویۆرک 
دته  دوام. من ھه نوکه  ده ستم پیاناگا. گه رھاتو له وێ دیتت چاوه ڕوانم ده کا، توخوا 

بۆی رونبکه رووه  که  بۆچی من دواکه وتم؟»
بنگۆریۆن ئاماده بو په یامه که ی بگه یه ن، ئیدی خانمه  سکرتری ئه ندام کۆنگرسه که  

ونای ته واوی  براده ره که ی خۆی بۆکرد. 
سانک پاش ئه وه  سیلله ر Cellerی ئه ندامی کۆنگرس سه ردانکی ئیسائیلی 
پش  بنگۆریۆن،  ژوره که ی  گه یشتنه   کاتک  له گه دابوو.  سکرتره که شی  خانمه   کرد. 
ئه وه ی ھیچ وشه یه کیان له گه دا بگۆڕته وه ، به  خانمه  سکرتره که ی گوت: «له نوان 

دو که وانۆکه دا. من براده ره که ی تۆم له  نیویۆرکدا نه دۆزیه وه .»
ئه رژه نتینه وه   که له   پۆستکی  پاکه ته   و  کرد  ئیڤرۆمی  بانگی  بنگۆریۆن  رۆژکیان 
بۆھاتبوو، نیشاندا. پۆسته که  پکھاتبوو له  به رھه مکی چواربه رگی سپانیزمانی نوسینی 
پرۆفیسۆر لیۆن دوڤۆن Leon Dujovne له سه ر ژیان، به رھه م و کاریگه ری سپینۆزا 
له بۆینس   ،(جو-وه رگ ره چه ه ک  ھۆه ندی  فه یله سوفکی   ١٦٣٢-١٦٧٧)  Spinoza

ئایرسه وه  نردرابوو. 
«ئیپی من ده مه وێ ئه و کتبانه  بخونمه وه . ئه رێ که سک ده ناسی زمانی ئیسپانیم 

فربکا؟»
ناوبراو  کــرده وه .   Yitzhak Navon ناڤۆن ئیسحاق  له   بیری  یه کسه ر  ئیڤرۆن 



٢٤٩

گرتبووه   ده ره وه دا  کاروباری  وه زیری  شارتی  سکرتارییه تی  له   ئیڤرۆنی  جگه ی 
ناڤۆنی  بنگۆریۆن  کردبوو.  کاری  ئارجه نتین  و  ئوروگوای  بۆ  نرده کانی  گه ڵ  له   و 
ده ناسی. سانک له مه و به ر کات ناڤۆم به رپرسی ھه واگری  به شی عه ڕه بی گاھانا 
بوو، یه کدیان دیتبوو. له و ئه رکه یدا سایک به ر له جاڕدانی سه ربه خۆییدا بیرۆکه یه کی 
به   پویستی  گوایه   ده رکردبوو  ناوی  عه ڕه بان»  به   «فه که ی  که  دواتر  داھنابو، 
چوار ھه زار دۆالره . ته نھا یه ک ئه فسه ری ھاگاناش ده یزانی ئاخۆ چۆن ده ستی به و 

به   زۆره یه  رابگا.
ئه فسه ره که  پیگوت: «ده بۆ له گه ڵ بنگۆریۆندا قسه بکه . به کو ئه و جۆره  بیرۆکه  

«.شتانه یه  ھه ستی ئه و رابکش
ناڤۆن به شه رمه وه  له سه رۆکی ئاژانسی جوله کان چووه  پش. بنگۆریۆن گویلگرت 

پاشان لیپرسی: «ئایا دوو ھه زارت ده وێ؟»
ناڤۆن به  تاسه وه  گوتی به ، ده رده ست پاره که ی پدرا و ئیدی  ناوی «فه که »ی 

به سه ردا با.
په یوه ندی له یه کتگه یشتنی نوان ھه ردو پیاوه که  ھه ر له سه ره تاوه  باش به ڕوه چوو. 
ئۆرشه لیم  له   بوو  ساڵ  سسه د  مالباته که ی  به کو  نه بوو،  سابرایه ک  ته نھا  ناڤۆن 

ده ژیان. ھه نوکه ش ده بووایه  زمانی سپانی فری بنگۆریۆنی کردبا.
«پویست ناکا به  سپانی قسه  بکه م» رونکردنه وه ی بنگۆریۆن بوو به  مامۆستاکه ی 

گوت: «به کو ته نھا خوندنه وه م فر بکه .»
ناڤۆن بۆیده رکه وت ھه رچه نده  بنگۆریۆن به سه ر چه ند زمانکدا زاه ، که چی له ڕاستیدا 
ھیچ به ھره یه کی تایبه تی به  ئاراسته ی زمانفربوون نه بوو ، بۆیه  زه حمه تییه کی زۆری 
زمانه کانی  و  تورکی  گریکی،  زمانی  بنگۆریۆن  گۆبکا.   پ نامۆکانی  ده نگه   تا  کشا 

دیکه ی که  ده زانین له ڕی زۆر خوندنه وه  فر ببوو قسه ی پبکا.
دوو تا س جاران  له ھه فته دا  ناڤۆن  به شه و ده چووه  مای بنگۆریۆن له  کرن 
مامۆستاکه   ده بــوون.  فربوون  زمان  خه ریکی  کاژرک  به یه که وه   ئه وسا  کیامه ت، 
گوتی که وا شاگرده که ی واتای وشه کانی  لکده دایه وه  و کاتکیش له به ریده کردن به  

مامۆستاکه ی ده گوت واتای وشه  فه لسه فییه کانی بۆ لکبداته وه .
نیوه ڕۆیه   دوای  ئه و  «من  پیگوت:  کردو  ئڤرۆنی  بانگی  بنگۆریۆن  رۆژکیان  
له نوان دوو کۆبوونه وه دا ده  خوله ک کاتم ھه یه . بانگی ئیسحاق بکه   بت ده رسی 

 ،.ب ئسپانیه که م پ
 ئه و جاره یان کورترین ماوه بوو، درژه که شیان  پنج کاژری خایاند.

له گه ڵ  شه وک  ھه مو  لده رکرد:  سه روده رکی  خۆی  بنگۆریۆن  مانگک  دوای 
کاخه زکی  له پارچه   تینه گه یشتبا  ئه وه ی  بوو.  خه ریک  زماندا  فه رھه نگی  و  رزمان 

تۆمارده کرد. کات ده بوونه  کۆمه ه  کاخه زک بانگی ناڤۆنی ده کرد تا یارمه تی بدا.
بنگۆریۆن حه زی له  سه رچاوه ی وشه کان بوو ئاخۆ له کویوه ڕا ھاتوون. ره گوڕیشه ی 
زۆر واژه ی ئیسپانی بۆ زمانی عه ڕه بی ده گه ڕانه وه ، ئه وه ش بۆ ئه و دۆزینه وه یه کی 
ره فتاری  ده رباره ی  ناڤۆندا  له گه ڵ  زۆرجاران  وانه کاندا  له کاتی  بوو.  سه رنجاکش 
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جوه کانی له  چاوی سپینۆزاوه  ده کرد. زۆر جار پرسی زمانیان له بیر ده چوو بازیان 
ده دایه   سه ر فه لسه فه .

ئیڤرۆن  خانمه که ی  به رپابوو.  ته نگژه یه ک  سکرتارییه ته کیدا  له   رۆژگــاره دا  له و 
ھۆشدارینامه یه کی دابووه  مرده که ی به وه ی: «ئه رێ تۆ  منت ھناوه  یان سکرتاریه ت . 

ده ب یه ککیان ھه بژری.»
ئه ڤرۆن چوو الی به رپرسه که ی و باسه که ی له گه دا ھنایه گۆڕێ. ئاڤۆن خوازیار بوو 
ھه روه ک نه حمیا ئارگۆڤی بۆسه رۆکه که ی دسۆز ب، وه ل ژنه که ی ھه وسته که ی 

خۆی راگه یاندووه .
بنگۆریۆن به  پکه نینه وه  پیگوت: «به  ژنه که ت ب سه ردانکم بکا.»

خانمی ئیڤرۆن ھات، به م پیش ئه وه ی بنگۆریۆن ببین ده یزانی چی ده وێ. دوای 
گفتوگۆیه کی کورت پده چوو سه ره ک وه زیران نه یبردبتیه وه . ده ستکی له سه رشانی 

خانمه که  داناو پیگوت: «باشه ، من مرده که ت ده ده مه وه .»
له  دوا مانگه کانی ١٩٥٢دا ئڤرۆن گواسترایه وه  واشنتۆن، ناڤۆم جگه ی گرته وه  و 

ده بووایه  شارتی وه زیری کاروباری ده ره وه ش به دوای سکرترکی نودا بگه ڕی.
کاتک ئڤروم خواحافیزیکرد، بنگۆریۆن کتبیکی به  یادگاری سانکی دورودرژی 
خوینده وه ،  خۆی  پشکه شنامه که ی  کاتکیش  پشکه شکرد.   کارکردنیان،  به یه که وه  
گوتی: «من ته نھا  «بۆ ئیپی»م نوسیوه ، چونکه  به ڕاستی نازانم پاشناوه که ت چیه .»

له  پایزدا بنگۆریۆن و پاوال به  کورته  گه شتیک چونه  تیبریاسی سه ر گۆلی گالیلیا 
چ  ئاخۆ  گوتبوو  نویکه ی  سکرتره   به   وه زیران  سه ره ک  بوو.  یاوه ر  ناڤۆنیشیان  و 
کتبکی پباشتره   بیخونیته وه ، چونکه  ھه نوکه  زمانه که  ده زان. ناڤۆنیش شاکاره که ی 
سرڤانتس Cervants  «دۆنکیشۆت»ی پباش بوو. بنگۆریۆنی چاپکی ده  به رگی 

کی و بۆگه شته که  له گه ڵ خۆیدا برد.
به رگی یه که می له ماوه یه کی پوه ریدا خونده وه  و دایه وه  ده ستی سکرتره که ی. له  
په ڕاوزی کتبه که دا به قه ه مدار چه ندان پرسی ده رباره ی رزمان، رسته سازی واتای 

وشه کان نوسیبوون.
به رگی  وه مه کانی  ده بم،  دوھه م  به رگی  خوندنه وه ی  خه ریکی  من  «له وکاته ی 

یه که مم بۆ بنوسه وه .»
ھه مو به یانییه ک کاژرک له گه ڵ پاوال و ناڤۆن له کاتی به رچاییخواردندا ده رباره ی 
سرڤانتسی  نوکته ی  به ھه ندێ  که یفی  پاوال  ده دوا.  خویندبوویه وه،  شه و  به   ئه وه ی 

نوسه ری دۆنکیشۆت نه ده ھات.
په یوه ندیداری  بــه رگــی  ده دایــــه وه   پرسه کانی  ھه مو  وه مـــی  نــاڤــۆن  کاتکیش 

ده خونده وه . 
بنگۆریۆن که یفی زۆر به و  خونده وه یه  ده ھات که  دۆنکیشۆت  له به رده م ئاگردانی 

شواندا داده نیشت له به رخۆیدا قسه ی ده کرد، به و شوه ش ده ستی پده کرد: 
«ئه رێ ئه و خه که ی ئه وکات چه ند به ختیار بوون که  کۆنه کان به سه رده می زین 
ناویان ده برد، ئه وه ش له به ر ئه وه  نه بوو که ز له  سه رده می ئستاماندا ئه و به ھایه ی 
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ھه یه ،  کاتی خۆی ببه ھا بوو، به کو  له به ر ئه وه ی ئه و که سانه ی به رێ واتای  وشه کانی 
من  من و تۆتۆ(منمنۆک)یان نه ده زانی.»

و  ده کــرد  بانگی  زۆر  کۆنفرانسه کاندا  میانه ی  له   سکرتریه تی،  ناڤۆن  ھه نوکه  
کشه گه لی  دیکه و  زمانه کانی  ده ربــاره ی  ته نانه ت  و  سپانیزمانی  وژه ی  ده ربــاره ی 

فه لسه فه شه وه  ده دوان.
سکرتره  نوکه  ھه رزو بۆیده رکه وت که ده توانی سه رۆکه که ی له باسکی فه لسه فیدا 
البدا کات بروسکه یه کی بۆ بخونته وه ، به م دژوار بوو ده مه ته قیه کی فه لسه فییانه  

بۆ پرسیاری بروسکه یه ک ببی.
شوازی  که به ھه مان  دانــا  وای  نه خشه یه کی  ناڤۆمدا  له گه ڵ  وه زیــران  ســه ره ک 
فربوونی زمانی ئسپانی خه ریکی فربونی زمانی ئیتالیایش ب، بۆ ئه وه ی دانت و 

ماکیاڤیللی پبخونته وه ، به م پشھاته  سیاسیه کان بواریان پنه دا.
ناڤۆن کاریگه ریه کی باشی به سه ر بنگۆریۆندا ھه بوو. ھه روه ک ئارگۆڤ بۆ ماوه یه کی 
کورت ژنی ھنابوو به م جیاببووه وه . له به رئه وه ی خاوخزانی نه بوو بۆیه  ده یتوانی 
خۆی بۆ راژه ی بنگۆریۆن ته رخان بکا. به  پچه وانه ی ئارگۆڤیشه وه  ده یتوانی ره خنه  
له  گه وره که ی بگرێ. ئه و جۆره ھا شیوازی ھه ستیارانه ی ھه بوون که وا له بنگۆریۆن 

بکا له بارکی دیاریکراودا ھه ست به ھه ه ی خۆی بکا .
له  میانه ی ھاویندا ئارسه ر لوری Arthur Lourie که  ھه نوکه  نونه ری ئیسائیله  
له  که نه دا، به م ئه وکات کونسولی گشتی بوو له نیویۆرک، بۆ پشودان گه ڕابووه وه  
ئیسرائیل. دوا شه وه که ی سه رکی سه ره ک وه زیرانی بۆ خواحافیزیکردن دا. له وکاته دا 
مزی  سه ر  چوونه   و  بانگھشتکرد  ئه ویشی  بوو  شوخواردن  به نیازی  بنگۆریۆن 
ئاشپه زخانه که . له کاتی ژه مخواردنه که دا بنگۆریۆن چه ند الپه ڕه یه کی له  کتبه  سپانیه که  
به ئاسته م  ئه و  عیبری.  زمانی  سه ر  وه رده گایه   میوانه که ی  بۆ  سپینۆزا  ده رباره ی 
سیاسیانه ی  سه رھکی  چه ند  نه دا  میوانه که شی  بواری  بوو،  له خواردنه که ی  ئاگای 
ده رباره ی نۆژه نکردنه وه ی کاروباره کانی ئامریکا له گه دا باس بکا. له کۆتایی ژه مه که دا 

ھاوسه ره که ی پیگوت: له بیرت نه چ ئه مشه و نۆره ی قاپشوشتنه .»
بنگۆریۆن به خه نده وه  ئاوڕکی له  خزانه که ی دایه وه .

«ھه مووی ده زانم.»
لنه گه ڕا  بوو.  قاپشوشتن  سه قای  وه زیــران  ســه ره ک  پاشان  خوله ک  دوو  یه ک 
لوریس یارمه تی بدا.  له کاتی قاپشوشتنه که دا گازانده ی له ده فرکیان ھه بوو که  ئاوه که  
ئه وه نده  گه رم نییه  پاکی بکاته وه . کاتکیش ته واو بوو، گه ڕایه وه  کتبخانه که ی. پاوال 
قاپه کانی پشکنی و شوشتنه که ی به دڵ نه بوو. خه ریک بوو بانگی بکاته وه  و پیبی 
ده بووایه  زۆر شتی دیکه  بکا، به م لوریس  لنه گه ڕا و پیگوت وازیلبنه . کونسولی 
گشتی به ناچاری به ب ده ستنیشانکردنی سه رھه  سه ره کییه کان گه ڕایه وه  نیویۆرک.

له دوا مانگه کانی سادا درزک که وته  نوان سه ره ک وه زیران و یادین. ئارکیۆلۆژه که  
سوپا  که   ھات  بۆ  رنمایی  بوو،  ھزه کان  فه رمانده یی  ده سته ی  سه رۆکی  ھه نوکه  
رکبخاته وه . کشه که  له سه ر رادده ی زۆری بودجه ی سوپا بوو. له و ده مدا سه ره ک 
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وه زیران ھاتبووه  سه ر بیروڕایه ک که جارێ پناچ شه ڕ له  رۆژھه تی ناوه ڕاستدا 
به رپا بب، بۆیه  پویسته  به ڕژه یه کی دیار بودجه ی سوپا که مبکرته وه . 

یادین گوتی: «ئه ز ده زانم که  ئیسرائیل به  بارکی قوڕسی داراییدا تده په ڕێ، به م 
من ھشتا یه ک سای دیکه   ھه مان بودجه ی ئه مسام گه ره که ، گه ر ئه وه ش مه یسه ر 

نه ب که واته  پویسته  به دوای یه ککی دیکه  جگه  له من بگه ڕی.»
ھه ردوکیان له سه ر ھه وسته که یان سوربوون، ئیدی یادین ده ستی له کارکشایه وه . 
له بۆنه ی به ڕکردن و جگرتنه ویدا بنگۆریۆن به  وشه ی ھه ستبزون په سنیدا، که چۆن 
له   فرمسکی  بووه وه   له قسه کانی   کات بووه .  باش  یادیندا  له گه ڵ  نیوانیان  ھه میشه  
 زه کان ئه ویش یه کشووی ستافی ھچاوان قه تیس مابوون. دیاریه کی دایه  سه رۆکی پ
له خۆشه ویسترین کتبه کانی به  ناوی «archailogia Bios» بو که له الیه ن فالڤیوس 

یوسفوسس Flavius Josephus نوسرابوو له گه ڵ ھیواخاستنکی له ده وه .
له ھه مان  سه رده مدا  د. حایم وایزمه ن  کۆچی دواییکرد. به  ھواشی گیانی له جه سته  
ده رچوو. وایزمه ن سانکی دورودرژ بوو نه خۆش که وتبوو، به م مه رگه که ی ھه مو 
ئیسائیل و سه رجه م جوه کانی دنیای ھه ژاند. به سه ردانه واندنکی زۆره وه  بنگۆریۆن 

به دوای داره بازه که یدا ده ڕۆیشت. 
کاتکیش پرس ھاته  سه ر ئه و  که سه ی جگای بگرته وه ، بنگۆریۆن وایده بینی داوا 

له  ئاینشتاین بکرێ پایه ی سه رۆکایه تی ئیسائیل وه ربگرێ. 
به  براده رکی خۆی له حکومه تدا گوت: «ئه و داوایه که  ناپه ژرن، به م پویسته  

پشنیازه که  بۆ زیره کترین جوله که ی دنیا بکه ین.»
کاتکیش ئاینشتاین پشنیازه که ی په سندنه کرد، بنگۆریۆن ئیسحاق بن زڤی وه ک 
به ربژار ده ستنیشانکرد، ئه و پیاوه ی که  نزیکه ی چل و پنج ساه  براده رن. بن زڤی به  

ده نگدانی سھه مه وه  په سه ندکرا و بووه   سه رۆکی ئیسائیل.
له سه ر   وتارکی  ئیسائیل  وه زیــرانــی  ســه ره ک  ١٩٥٢دا  سانامه ی  کتبی  له  
دڕندایه تی  بــه ره و  گه ل   ،بوه ست ســروش  «ئه گه ر   نوسی:  بایبلدا  کۆپله ده قکی  

ده ڕوا.»
له    یه ک پغه مبه رئاسا،  سه رکرده یه کی  وه ک  بنگۆریۆن  تواناکانی  سه باره ت 

ھاوکاره کانی گوتی:
خۆیه وه   تاسه ی  و  په رۆشی  به    که  ده توان ئه وه یه   ئه و،  به ھره ی  «گه وره ترین 
بگوترێ   ره نگب گوت،  شتکی  یه که مجار  بۆ  ھاتو  گه ر  دیکه .   ئه وانی  گیانی  بچته  
شتکی دوانه ییه ؛ بۆنمونه  بیرۆکه که ی بۆ به پایه ته ختکردنی ئۆرشه لیم، یان په ره پدانی 
ئیالت وه ک به نده ره شارک. به م  دوای یه ک دوو ھه فته  یان یه ک دوو مانگ ئیدی 

مایه ی شتایه تی نیه  گه ر خه ک بن: ئا، به ی ئه رێ به ڕاست بۆ نا؟»
مه به ست له و په یڤانه  ئه وه یه  که  بگوترێ ئه و پغه مبه ره  و نیگایه کی سروشییانه ی 

ھه یه .»
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سای ١٩٥٣ به  نوکته یه ک ده ستیپکرد.
و  بروسکه   ده ره وه   کــاروبــاری  ـــی  وه زاره ت و  بنگۆریۆن  پشتر  مانگک  چه ند 
کۆچکردنی  به   روسیا  رگه دانی  ده ربــاره ی  کرملیندا  له گه ڵ  نھنییان  بروسکه کاری 
جوه کان بۆ ئیسائل ده گۆڕیه وه . له  یاداشتکدا ئیسائیل خستبوویه ڕو که  ئاماده نیه  
بۆ دژایه تی یه کتی شۆره وی بچته  نو ھیچ په یمانکه وه  چونکه  له به رامبه ردا ئه وانیش 
پشتگوێ  بسنوری جوله که کان ده ده ن. به م مۆسکۆ پشنیازه که ی  رگا به  کۆچی 

خست.
کاتکیش پاکتاوی کۆمۆنیستانه  له  چیکۆسلۆڤاکیا ده ستیپکرد، ئیسائیل به وپه ڕی 
په رۆشیه وه یه  به دوایداده چوو، چونکه  ھه ستی دژه سامیزمیش له سه نگی محه ک دابوو، 
ھه روه ھا ئیسائیلییه کیش (ئه ندامکی ماپام) له وکات که  له  چیکۆسلۆڤاکیا بوو، یه کک 
بوو له وانه ی سکای له سه ر بوو. ئه وه ش له ڕاستیدا واتای به کرده وه  ھیوابانی ته واو 

بوو به  ھاوکاری مۆسکۆ و پایه ته خته کانی دیکه  وتانی کۆمۆنیزم بوو.
پارتی  کۆنه پارزه کانی  له گه ڵ  ھاوپه یمانتییه ک  که   بوو  دوودڵ  له وه   بنگۆریۆن 
زایۆنیزمی گشتی پکبھنی، چونکه  ده ترسا ئه ندامه  چه په کانی پارته که ی خۆی به ره  
له دوا  و  تۆمه تبارکران  پراگ  له   به رچاو  ئه ندامی  یانزه   کاتک  به م  بــۆن،  ماپام 
مانگه کانی ١٩٥٢شدا بیاری مردنیان به سه ردا درا، ئیدی بنگۆریۆن راوژی له گه ڵ 
له گه دا  ھاوپه یمانتی  ئاماده ن  رایانگه یان  ئه وانیش  کرد.  گشتیدا  زایۆنیزمی  پارتی 
 ،نبقورت ھه بازاڕ  له کاروباری  خۆی  که متر  حکومه ت  که   ببه ستن،  به   مه رجگه لک 
سه رمایه ی  بۆ  سه رنجراکش  ھه لومه رجی  ھانبدرن،  تایبه تییه کان  ده ستپیشخه ریه  

تایبه تی ده ره وه  فه راھه م بکرێ که  بۆ ره وشی وه به رھنانیان به  پویست ده زانی.
ئه وه بوو له  رۆژنامه ی ماپای(پارتی سه ره ک وه زیران) وتارک بوبووه،  به توندی 
ھشی کرده سه ر ماپام (پارتی کۆمۆنیستی نزیک له  یه کتی شۆره وی)، چونکه  پارتی 
جیھانی  له سه ر  حیسابیان  بله وه ڕێ:  جۆگه که   به ری  ھه ردوو  له   ده یه ویست  ناوبراو 
کۆمۆنیزمی ده کرد، به م پشکی خۆشی له  وته  سه رمایه داره کان له سه ر حیسابی 
بۆ  نوسینه که ی   شوازی  بوو.  راشکاوانه   به ھزی  وتارکی  ده ویست.  کیبۆته کان 
وتاره که    .نه رببزو ویژه دا  و  سیاسیی  بواری  که له   نه ده چوو  ناسراو  نوسه رکی 
به ناوی سابا شل یاریڤ Saba Shel yariv (باپیره ی یاریڤ) واژۆکرابوو. دیاربوو 

به شی
(٢٢)
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ناوکی خوازراو بوو.
گه یاندویه تیه   که   کیه   نویه   نوسه ره   ئــه و  ئاخۆ  ده یپرسی  ــه س  زۆرک ــه وده م  ئ
مریشکه  ڕه شه و ھیچی تدانه ھشتۆته وه ، وتاری دوھه میشی به دواداھات، تیایدا باسی 
له نوان   که ده ب کــرده وه   ئاگادار  له وه   ماپامی  ئیدی  کردبوو،  پاگی  پاکتاویه که ی 

کۆمۆنیزم و زایۆنیزم یه ککیان ھه بژرێ.
و  کۆیله کان»  «مــاــی  وه ک  شـــۆره وی   یه کتی  وــنــای  ـــاردا   وت سھه مین  لــه  
ستالینیشی(که تا ئه و کاته  ژیاندا مابوو) وه ک به دترین بکوژ له مژودا له قه ه مدابوو. له  

وتاری چواره میشدا په رده ی له سه ر کشه   و ده مه قایه  نوخۆکانی ماپام ھه دایه وه .
جه ماوه ری خونه ر ئه وکاته  مه ته ه که یان ھه نا که یه ککیان بیریخستنه وه   گوالی 

کیژه که ی بنگۆریۆن کوڕکی ھه یه  به ناوی یاریڤ.
 بتوان که    بژاردب ھه ئه وه   بۆ  چاره سه ریه ی  ئه و  وه زیــران  سه ره ک  پده چوو 
راشکاوانه تر بنوس، بئه وه ی پگه ی خۆی وه ک سه ره ک حکومه تک له نو پشھاته  
په ره سه ندووه کانی نوده وه تیدا بخاته  ژر پرس و مه ترسییه وه . به فه رمیش ھه رگیز 
ددانی به وه دا نه نا که  خۆی نوسه ره که یه ، به م چه ند مانگ دواتر له  که نیستدا گوتی:

«ھه نوکه  ده مه وێ  کۆپله یه ک له و وتاره ی که به ناوی سابا شل یاریڤ بوکراوه ته وه ، 
بھنمه وه .»

ئیدی ئاماده بووانی ھۆه که  له  قاقای پکه نینیان دا.
«ره نگب  ببته  مایه ی سه رسامیتان  گه ر بم، له گه ڵ نزیکه ی ھه مو رای نوسه ری 

وتاره که دا کۆکم.»
دوای  رۆژ   س شــه ودا،  ١٠:١٠ی  کاژیر  فبرایری  ٩ی  دوشه ممه ی  لــه رۆژی 
بوبوونه وه ی وتاری ناوبراو که  ھشکرابووه  سه ر یه کتی شۆره وی، نارنجۆکک 
ھاوسه ری  ده بووایه   به ھۆیه وه   تدابوو.  روسی  نرده ی  خانوه ی  ئه و  نو  فدرایه  

نونه ره که ، ژنی  فه رمانبه رک و شوفره که   بگوازرابانه وه  نه خۆشخانه .
روداوه که   سییاسییه کانی  ده رچه   له   که زۆر  بنگۆریۆن  سشه ممه   سه رله به یانی 

ده ترسا، له  کنستدا رونکردنه وه یه کیدا، به و په یڤانه ی خواره وه  ده ستیپکرد: 
«ئه ز له ناخه وه   به و کرده  شه رمه زارییه ی که دون شه و قه وماوه  نیگه رانم.»

بگینی  مناحم  دیــکــه دا  که له بۆنه یه کی  به کارھنا  وشــه یــه ی  ــه و  ئ بنگۆریۆن 
پتوڕه کرد:

«ئه و ئاژاوه یه ، که  ئه و تاوانباره  ترسنۆکه  پیھه ساوه ، به پله ی یه که م  دوژمنایه تی 
ئیسائیلی پکردووه ؛ ئه وسا رقوکینه یان به  الیه نی ده ره کی ده ربیوه . گه ر ئامانجیان 
له که رده که دا ئه وه  بووب داکۆکی له شه ڕه فی ئیسائیل بکه ن، ئه وا پویسته  پیان بم 

به و کرده وه یان  شه ڕه فی ئیسائیلیان شکاندووه .»
ئه و چوارشه ممه یه  ھه واداره  کۆمۆنیستییه کان خۆپیشاندانکیان به ده ستپشخه ری 
تدا  پیاوی  و  ژن  بیست  ســازدا.  ئیسائیلدا  له   شــۆره وی  یه کتی  دۆستانی  یه کتی 

بریندار بوون. 
له  پنجشه ممه شدا یه کتی شۆره وی په یوه ندییه  دیپلۆماتیکییه کانی له گه ڵ ئیسرائیلدا 
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پچاند. گۆلدا مرسۆن(مایه ر) که  ماوه یه ک نونه ر بوو له  مۆسکۆ رایگه یاند: «ئه وه  
رۆژکی  شۆره وی  یه کتی  جوه کانی  ته واوی  بۆ  و  جوله که   گه لی  بۆ   ئیسائیل،  بۆ 

ره شه .»
رھبیکا سیف Rebecca Sief سه رۆکی یه کتی ژنانی زایۆنیزمی نوده وه تیی 
که دایکی مارکوس سییف بوو، بنگۆریۆن و ھاوسه ره که ی له  پشوی رۆژانی ھه فته دا 
بانگھشتی ناوچه ی ته لمۆدی باکوری ته لئه بیبی کرد. بنگۆریۆنیش داوای له  خانمکی 

.کوو له گه شته که دا یاوه ریان ب ئینگلیز «خانم ب» کرد به
 له کاتی چونه  ئه ودا و له ناو ئۆتۆمبلدا خانم ب پرسی: 

«ئه رێ جه نابی بنگۆریۆن بۆچی ویستت منتان ھاوگه شت بم.»
سه ره ک وه زیران پکه نی. 

تۆ  که   ده که م  ئه وه   له سه ر  حیساب  لباوانه ن،  خانمکی  ئوه   که   ده زانــم  «ئه ز 
خانمی خانه خوێ، پاوال و ژنانی دیکه  ھه مو شه ممه و یه کشسه مه  به ته واوی سه رقاڵ 

بکه ی.»
خانم ب ئه وه ی له توانایدا بوو و ئه رکه که ی به باشی راییکرد. بجگه  له کاتی ژه مه کان 
که س سه ره ک وه زیرانی نه دی. له  شه وی شه ممه دا ژوره که ی جھو له  باخه که دا 
شوینپیان  ئه وان  ــه دوری  دوورب پۆلیش  دوو  ده کــرد.  پیاسه ه ی  دا  ب  خانم  له گه ڵ 
له الی  زێ   له وێ  ئیسائیل،  به شی  ته سکترین  سه ر  ده که وته   مۆمن  (ته ل  ھه گرت. 
له   کیلۆمه تر   س ته نھا  رۆژھه تیشه وه   له   دوربوو،  کیلۆمه تر  ھه شت  ھه ر  چه په وه  

سنوری ئوردنه وه  دوربوو.)
خانم ب چاوه ڕوانیده کرد تا بنگۆریۆن ده ست به قسان بکا. ئه ویش به ب ده نگی 
له گه ڵ خانمه که  ده ڕۆیشت. له ھه مو پیاسه که دا که سیان قولماتی له زار نه ھاته ده ره وه .

دیسان  ئه نجا  و  ده خوندنه وه   رۆژنامه کانی  وه زیــران  ســه ره ک  پاشتر  به یانی 
گه ڕایه وه  ژوره که ی خۆی، ھه مو رۆژه که  ھه ر به ته نھا مایه وه . 

ئینگلیزه که ی  خانمه   به   بنگۆریۆن  ته لئه بیب،  گه ڕانه وه   شه وه که ی  بۆ  کاتکیش 
گوت:

«ھه نوکه   پیت ده م  بۆچی پویستیم به و بده نگییه  ئارامه  ھه بوو. من ده بووایه  
له به رده ستدابوو.  توبیانسکی Tubianskyم  کشه ی  بده م.  چاره نوسساز  بیارکی 

ئیدی من بیاری یه کالکه ره وه م دا، که واته  ده توانین قسان بکه ین.»
نزیکه ی ھه مو که سک له  ئیسائیل به  کشه ی توبیانسکی ده زانی. مایه ر توبیانسکی  
رزگاریخوازییدا به  تۆمه تی ناپاکیی  ئه فسه رکی گه نجی ھاگانا، له سه رده می شه ری 
تاوانبارکرابوو.  له به رده م ئه نجومه نی جه نگدا ئاماده بوو بیاری مه رگی به سه ردا درا 

و جبه جشکرا.
سانک تپه ڕین، بوه ژنه که ی به دوای سۆراخی راستی روداوه که دا گه ڕاو تیشکی 
نوی خسته سه ر. به پله ی یه که میش دنه دانی به دواداچوونه که ی به ھۆی کوڕه که یه وه  
بوو، که  ھه ستی به به دبه ختی خۆی ده کرد. زۆر جاران له ماڵ  ده یگوت که وا له الیه ن 

قوتابیه کانی قوتابخانه وه  تیروتوانجی تده گرن به وه ی کوڕی باوککی تاوانباره .
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ھه فته ،  رۆژه کانی  دوایی  پشوی  بۆ  تل مۆند  بچته   بنگۆریۆن  به رله وه ی  که مک 
لکۆینه وه که ی  ته واوکردبوو فایله که ی دابووه  سه ره ک وه زیران، تیایدا  بوه ژنه که  
له سه ر بتاوانی مرده که ی مکوڕبوو. وه ک سه ره ک وه زیران و سوپاساالری له شکر 
ده بووایه  بنگۆریۆن بگاته  ئه و ده ره نجامه ی که  ھاوڕای ئه رخاینبوونه که ی بوه ژنه که  

بوو.
کاتکیش که  بنگۆریۆن ناوی کشه که ی برد، پاوال لیپرسی: پاشان، تۆ له باره یه وه  

چی ده یی.»
مرۆ ده یتوانی  وه مه که ی له ده موچاوه  خاوبووه که ی بنگۆریۆندا بخونته وه . 

«ئه ز ھاتومه ته  سه ر ئه و بوایه  که  بتاوان بووه .»
رۆژی پاشتر نامه یه کی بۆ خانم توبیانسکی نوسی، نامه که   شیاوی ئه وه بوو ھه ر 
ئابراھام لینکۆلن Abraham Linkoln (١٨٠٩-١٨٦٥ شانزه ھه مین سه رۆکی والته  
یه کگرتووه کانی ئامریکا، یه که مین سه رۆک بو له ماوه یه ی ده سه ته که یه دا بکوژرێ. 
 (بوو-وه رگ به ناوبانگ  کۆیله کردن  و  ناوخۆ  شــه ڕی  به دژایه تیکردنی  لینکۆلن 

بینوسیبایه .
له کاتی  دادوه رانــــه ی  ئــه و  ــبــم...  ده رب وشــه   به   خــۆم  نیگه رانی  نیه   «له توانامدا 
کردۆته وه   ره تی  مــردووه ،  ئازایانه   که وا  رایانگه یاند  ئاماده ببوون،  له سداره دانیدا 
چاوان ببه ستن، ته نھا ئه وه ی  پارچه  په ڕۆیه کی ره شی له   ده سته کانی ببه ستنه وه  و 
کوڕه که تدا  قوتابخانه ی  له    ده ب بکرێ...  په روه رده   باش  منداه که ی  که   داواکردووه  
تراژیدی  ھه ه یه کی  چ  له شکر  که   بکرێ  ئاشکرا  تیایدا  سازبدرێ،  تایبه ت  نمایشکی 
ده رچه یه کی  وه ک  باوکی  کــه وا  ده زانــن  ھاوپۆله کانی  و  بــراده ر  ئه وسا  کـــردووه . 
شانازی  کوڕه که ت  با  ئیدی   ، له ده ستداوه   ژیانی  دادگاوه   سه رلشوانی  کوشنده ی 

به باوکه  قوربانیه که یه وه    بکا...»
له  حوزه یراندا سام ھامبورگ گه ڕایه وه  ئیسائیل. چوار ھکتار  کیگه  کشتیارییه  
نمونه ییه که ی به  لۆکه  داچاندبوو، ھاتبوو سه رکیان بدا. رۆژکیان خۆی به ژوره که ی 
له   سوکی  ھنابوو.  خۆی  له گه ڵ  لۆکه یه کیشی  بکه    چیله  ده سته   کرد  بنگۆریۆندا 

سه ره ک وه زیران کرد و ئه و بکه  گیایه ش که  لۆکه که ی گرتبوو نیشانیدا وگوتی:
گرنگترین وته  به رھه مھنه رانی لۆکه .  «ته ماشاکه  گه وره م! ئمه  بوینه  یه ک له  
له   ھــارم  وا  لۆکه ی  ھه رگیز  من  بکه !  چیله یه )  ده سته بکه یه  (ده سته   ئــه و  سه یری 

حوزه یراندا نه دیوه ، ھه رچه نده  زیاتر له  ٣٠ ساه  لۆکه  ده ڕونم.»
سه ره ک وه زیران ده سته چیله  لۆکه که ی لوه رگرت، به  په نجه کانی لۆکه که ی گوشی 

و پکه نی.
«ئیسائیل سوپاست ده کا.»

ھامبورگ یاری به شه پقه که یه وه  کرد.
وام  لۆکه   که وا  نه مده زانی  ھه رگیز  من  ده که م.  ئوه   سوپاسی  من  نیه ،  «شایانی 
ده خرۆشنی. به م ئه و کگه  بچوکه  ھه ستکی وای پبه خشیم کاری باشتر بکه م که  

به شک ب له و شته  گشتییه ی له وه ی تائستا پشکه شم کردووه .»



٢٥٧

قابی  که که ه ی  سه ر  ده ھنایه   مرۆڤی  نه قه ب  بیابانی  که   ھاویندا،  رۆژکی  له  
توانه و و لمیش له به ر گه رما تاوی ده سه ند؛ بنگۆریۆن له گه ڵ ھزکی سه ربازییانه دا 
سه بعه دا  بیئر  خواروی  له   کیلۆمه تر  ھه شتا  نزیکه ی  کرد.  ئیالت  به ره و  گه شتکیان 
کاروانه که یان له  ئاڤدات Avdat وه ستاند. ئاڤدات ئه و شونه  بووکه  نه خشه کان وه ک 
قوچه ککی سه راوبن نیشانیان ده دا. ئه وه ش واتای ئه وه ی ده گه یاند که له  چاخه کانی 

زۆر کۆندا نشینگه ی لبووه . 
ده فره   ئه و  بزه نتییه کان،  شونه واری  مه تریه که دا  په نجا  سه دو  به رزه   گرده   له  
قوڕاویانه ی که  بۆ ئاو کۆکردنه وه  به کارده ھنان، دۆزیه وه ؛ دیاربوو نیشانه ی کلتو ری 

گه لکی درین بوو. 
بنگۆریۆن ئه و شته ی ئه وه نده  پخۆش بوو بۆیه  به سه ر گرده که  که وت. ئه و زیاتر 
پیلنا و به  خرایی سه رده که وت ھه ندێ جار ئه وانی دیکه  به  ئاسته م پیاده گه یشتن. 
ته نانه ت بۆ گه نجه کانیش گه شتکی بازو ماندوکه ر بوو، به م سوپاساالره  پیره که یان 
ئه وه نده  به تاسه بوو که  نه  تاوی گه رما، نه  شه که تبوون، نه  تنوتی، نه  ئه و لمه ی به با 
له چاوانی ده دا، نه  تیشکی سوتنه ری رۆژ که له  تۆقی سه ری ده دا و نه ھیچ شتک له  

بورییان بۆ به سه ر گرد ھه گه ڕاندا که منه ده کرده وه . 
به   که سه ر  دیتن  گه نجیان  کــوڕه   دوو  یــه ک  ســه ربــازه کــان  ئــاڤــاداتــه وه   له نزیک 
شوان).  (کگه ی   Sde Boker بۆکر  سدێ  به ناوی  بوون  ناوه   ئه و  کیبۆتنشینکی 

به دوای  جگایه کی له بار بۆ له وه ڕاندنی په زه که یان ده گه ڕان.
له گه ڵ  بنگۆریۆن  بوو،  دور  سه ره کییه که   له ڕیگا  مه ترک  سه د  ته نھا  بۆکر  سدی 

یاوه ره کانی له گه ڕانه وه دا سه ردانکی کردن.
نشینگه که  سای پشو له الیه ن ده سته یه کی پکھاتو له  دوانزه  كج و کوڕی گه نج 
زانیاری  بۆیه   کردبوو،  سه ربازییان  له نه قه ب  شه ڕدا  له کاتی  ھه مویان  دامه زرابوو. 
ئارکیۆلۆژی ته واویان له سه ر ناوچه که  ھه بوو که  له  سه ده کانی رابردوشدا جنشینگه  
بووه . ئه وان پاره یان به قه رد له ئاژانسی جوله کان وه رگرتبو؛ ده بووایه  دوای بیست 
له   ژیان  بده ن   نیشان  وای  تا  ده ستبه کارن  ھه نوکه ش  دابایه وه ؛  قه رزه که یان  ساڵ 
بیاباندا به رده ماوه . سه ره ک وه زیران پرسی جۆربه جۆری سه باره ت ئه زمونه که یان 

لکردن.
جارێ سدی  بۆکر یه کدوو خانوی دارین و دره ختکی ھه ژارانه شی لبوو  که  به  

تلدڕ شوره یان بۆ کردبوو . 
ژیان له وێ به راییانه  بوو؛ زۆر جاران ناخۆش و ھه ندێ جاریش دژوار بوو. گه ر 
ده ست  ده بووایه   جار  ھه ندێ  ھه کردبا،  لمه که   سه ر  له   به ھزه که ی  بایه   بیاباندا  له  
بده یه  به رچاوت تا پشچاوی خۆت ببینی. عه ڕه به کان  به و بایی باشوره یان ده گوت 
ده موچاوی  پستی  بوو،  گه رم  زۆر  بایه که    .(  Sharavشــاراڤ خه مسین(به عبریش 
ده سوتانده وه . بیاباننشینه کان ده ن بایه که  وا له پیاده  ده کا ھۆشی له ده ست بدا. لمه  
به باھه کردووه که  ده چووه  نوچاو، کونه  لوت و گوێ، گزۆز  و ماشینی ئۆتۆمبیله کان، 
به شونی  نادیاره وه  ده ھاته  نومان، قوڕگ و گیانی ھه مو زینده وه رکی بیابانشینی 
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ده گرت. 
 ره وه نده  عه ڕه به کان و میسریه کان که  سنوره که یان زور دور نه بوون، نیشانه ی 
مه ترسی بوون. یه ک له و دوو کچانه ی له دامه زراندنی کیبۆته که دا ھاوکاریان کردبوو، 
رۆژکیان بووه  شوانی رانه  مه ڕک. کاتکیش نه گه ڕایه وه ، به دوای سۆراخیاندا چوون. 

شونه واری مه ڕه کان دیار نه مابوو، به م الشه ی کچه که یان دۆزیه وه .
کۆبرای میسرییش که  ژاره که ی مه به ندی ده ماره کانی په کده خست، قوربانیه که ی 
ده ستپکه کانی  بوو.  دژوار  ده یکوشت،  خوله کدا  بیست  له ماوه ی  و  ده خست  له جوه  
سدێ بۆکر ھه مو مانگک جوتکیان لده گرتن. کیبۆتنشینه کان چایکی قویان لدابوو، 
گه یشبوونه  ئاو، به م سور بوو به که کی به کارھنان نه ده ھات. ماوه ی حه فت مانگی 
ره به ق وشکوبرینگ بوو تیشکی رۆژ وا لمی گه رم کردبوو وه ک ئاسنیی داغی لده کرد. 
له ماوه ی پنج مانگه که ی دیکه دا س جاران الفاوکی واھات که  ئاو به سه ر گرده کاندا 
له دۆه که دا  ئاوه که   شوشه چیمه نتۆ.  بووبته   لمه که   ئه وه ی  وه ک  به ستبوو  لشاوی 
و  به ربه ست  گه نجه کانیشیان  فرببوون،  بوو   له مژ  جوه کان  ھه روه ک  گردبووه وه . 
گۆلیان دروستکرد تا باراناوی لکۆبکه نه وه ، گه ر ھاتو پویستیان پبوو بۆ ئاودانی 

کگه کانیان به کاربھنن.
ئاو بۆ مرۆ و مه ڕومات به  تانکه ر ده ھات. ئاخر  ھشتا بۆڕی ئاو بۆ نشینگه که  

رانه کشرا بوو. 
پله ی گه رما به تیژی ده گۆڕا، له ھه ندک کاتی سادا ئاو تا کاژر ھه شتی به یانیش 

ده یبه ست.
کات بنگۆریۆن گه ڕایه وه  نوسینگه که ی خۆی، بانگی ستافه که ی کرد و باسوخواسی 
ئه وه ی له  گه شته که یدا دیتبوو بۆ گانه وه . ده رباره ی ئاکنجیانی نشینگه که  گوتی: «من 

ئره یی به و الوانه  ده به م. ئای که  چ ژیانکی نایابه .»
«ھیچ   : وه ک  ده رده بین  سه رنجی  ھه ندێ  ناوبه ناو  به دوایداھاتن  رۆژه کانی  له  

مرۆڤک ب خه وش نیه .»
ئه وه  شتک بوو  ده یویست زیاتر له باره یه وه  ب. به م ئستا ئه وه نده ی لزیادکرد: 
«له سه ر ھیچ که سکمان پویست نیه  که  زۆر له جگه ی خۆیدا بمنته وه ، ھه رله به ر 

ئه وه ی بیسه لمن که  ئمه  زۆرمان پویست پیه تی.»
بده نه   ــه ت  ده رف پویسته   به ته مه نه کان  «پیاوه   گوتیه وه :  دیکه   جارکی  ــر  دوات

الوه کان.»
بیاباندا  له   بچین  تۆ  و  من  که   ده بینی  چۆن  ئه رێ   » پرسی:  له پاوالی  له دواییدا 

بژین؟»
رۆژکیان له سه ر کارتکی ٧,٥ به  ١٢,٥ سه نتیمه تر نامه یه کی بۆ ماپای نووسی و 

دایه  تایپسته که  تا کۆپی بکا. 
ھشتا کارمه نده کانی باوه ڕیان نه ده کرد.

 کات ئاماده بوو،  ماپای  سه ره کییه کانی  به ڕوبه ره   کۆبوونه وه ی  له   بنگۆریۆن 
نامه که ی خوندرایه وه .
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«ئه ز چیدی ناتوانم به رده وام بم... من ھیچی دیکه  به رگه ی ئه و پشھاته  گرژانه ی 
گه وره دا  گوشارکی  له ژر  ساه   نــاگــرم...شــه ش  حکومه ت  سه رۆکی  وه ک  دادێ 

کارده که م... ئه وه ش ماندوبوونکی ئاساییانه  نیه ...»
بنگۆریۆن پیاگه یاندن که  بیاریداوه   ده ست له کاری سه ره ک وه زیریی و وه زیری 
به رگیدا بکشته وه ، به م حه زده کا کورسییه که ی په رله مانی بمنی و ده چته  سدی 

بۆکر ده ژی.
له  ساته کانی یه که مه وه  به رپرسه  باکانی پارته که ی وه ک ئه وه ی توشی کاره ساتکی 
گه وره  ببن ھدمه گرتنی. پاشان یه ک به یه کیان قسه یانکرد و داوایان له  بنگۆریۆن کرد 

به  بیاره که ی خۆیدا بچته وه . 
بنگۆریۆن به  بده نگیه کی خۆبچوککردنه وانه  گویلگرتن.

خانمکی ده سته ی به ڕوه به ر که  له  جه نگدا دوو کوڕی له ده ستدابوون، قسه کانی 
رک ئاراسته ی ئه وکردن و پگوت: «گه ر من ھه ردوو کوڕه کانم پشکه شی نه ته وه  

کردب، چۆن ده توانی تۆ ده ستبه رداریان بی.»
کۆبوونه وه که  بئه وه ی سه ره ک وه زیران یه ک وشه ی زیاتر بخاته  سه ر نامه که ی 

یان له بیاره که  پاشگه ز ببته وه ، دواخرا.
کاتکیش ھه واه که  بوبووه وه ، ده ستکله کارکشانه وه که ی بنگۆریۆن شه و و ڕۆژ 

له  ئیسائیلدا له پشترین بابه تی قسه له سه رکردن بوو.
له   گه رھاتو  رایانگه یاند،  پارته که ی  الیه نگری  سۆشیالیستکی  کۆمه ه   حه یفادا  له  
پایه که یدا نه منیته وه ، ئه وا مانده گرن. ته له فونی پاوال ھه رگیز له زه نگداندا نه ده که وت؛ 
ده بووایه  بۆ زه نگلده ران چه ندباره ی بکاته وه  که  ناتوان له و باره یه وه  له گه ڵ پیاوه که ی 

قسان  بکا. نامه کان له ناوه وه  و بروسکه کان له ده ره وه  به لشاو ده ھاتن.
مردی په ژراند.  بیاره که ی  بوو،  کاردانه وه ی  ھاوسه رکی به خشنده   پاوال وه ک 
ھه نوکه  ئه و له سه روی شه ست سایه  و مرده که ش شه ست و حه فت ساڵ. ده یزانی که  
ژیانی کیبوتنشین زۆر زه حمه ته . ره نگب ژیانی بیابان له سه روی ھزوتوانای ئه وانه وه   

ب. به م بنگۆریۆن بیاری خۆی داوه  و پویسته  که لوپه لی ناوماڵ تکبنی.
ته نانه ت ئه وانه ی باشیشیان ده ناسی له گه ڵ به گه وبه ندی رۆیشتنه که ی ھاوڕانه بوون. 
یه ک له  کارمه نده کانی گوتی ئه و ده یه وێ له وه  بکۆته وه  ئاخۆ گیانیش وه ک جه سته  
پیر ده ب، یان ئه گه ری ئه وه  ھه یه  به  خۆده ربازکردن له  ئاسته نگی رۆژانه  له ته مه نکی 

شه ست و حه فت سایدا به دوای بواری نوێ و گیانکی سه رچیانه ی نودا بگه ڕێ. 
حکومه ت  خه مه کانی  له   ئه و  که   ده چوو  ئه ودا  به الی  نه ریتییه که   وه مه   زیاترین 

تربووه ، ده یه وێ ژیانکی ئارام و ھوره ییانه  وه ک روناکبیرکی بھه په  به سه رببا.
خه کی دیکه ش ھه بوو پیانوابوو بنگۆریۆن ده یه وێ جارێ الپه ڕگه  بب و به ته نیا 
بژی تا ته واو ته رکیزبکاته  سه ر رگه  چاره سه ریه کانی کشه  سه خته کانی ئیسائیل. 

به گوره ی رامانی که سانی دیکه ؛ گه نجه کانی ئیسائیل بئومدیان کردووه . خولیای 
کۆنه  ده ستپکیکه ی جارانی سه رھه داوه ته وه . به  ئیسائیل سنوری ھه بوون، به م 
لو،  سوراوی  بنشت،  سه رده می   سه رده مه که   نه بوون.  سنوری  سه ر  دانیشتوانی 
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خه کی  بۆیه   شارستانتین،  دیکه ی  خرھنه کانی  و  فیلم  گاته جاڕییه کان،  گۆڤاڕه  
گه نج زیاتر به پیریانه وه  ده چ له وه ی  ژیانکی نوێ له  بیابانی کۆن که  دوو ھه زار 
ساڵ ده ب مردووه ، بژیننه وه . ئه وه نده ش کۆچبه ر له  ته لئه بیبدا کۆبوونه ته وه  کاتی 
خۆیان له  چایه خانه کاندا به سه رده به ن، دوکانۆکه  ده که نه وه ، نایه نه وێ له گه ڵ خاکدا 

(کشتیاری) ئیشبکه ن.
 ،ب نمونه سه رمه شق  خوازیاربوو  بنگۆریۆن  که   ئه وه بوو  رونکردنه وه   باشترین 

چونکه  ووشه کانی چیدیکه  دادی نه ده دان.
ئه وانی  شانۆگه ریکه ؛  نمایشکردنی  کــه وا  گوتیان  ته و سلده ریش  دوو  یــه ک 
دیکه ش  پیان وابوو ده یه وێ ھه ندێ ره گه زی نه توانراو له نو حکومه تدا بسه لمنی. 
حیسابی  له سه ر  ده بووایه   چونکه   ده دا  له قه ه م  به رگریان  به نیشانه ی  ھه ندکیشیان 

.ک بنه مای سۆشیالیستی ب باربووه  داراییه که ی ئامریکاوه  ده ستبه رداری کۆمه
زۆرینه ی کیبۆته کان په یوه ندییان به  گروپکی ئایینی یان سیاسییه وه  ھه بوو، به م  
سدی بۆکر ئه وه شی نه بوو. ئه وه ش واتای ئه وه ی ده گه یاند سه رچیه که  ی بنگۆریۆن 

له  ھه سه نگاندنی سیاسییه وه  به دوربوو .
له ماوه ی پنج سای بوونی ئیسائیلدا ھیچ ھه واک وه ک ده ستله کارکشانه وه که 
وروژنه ر نه بوو، ئاخر خۆ پشھاته که ش ھه مو رۆژ روینه ده دا که  سه ره ک وه زیرانکی 

خۆشه ویست بگه ڕته وه  کۆیتک و له بیاباندا بژی.
بوبونه وه ،  ھه ستپکردن  و  لتگه یشتن  وتاری  جۆربه جۆره کاندا  پایه ته خته   له  
تگه ده گه یشتن  ئــه وان  بوو.  نوسین  له سه ر  که نانیان  بوو  که سانک  ھی  ئه وانه ش 
که بۆچی ئه و بیاره که ی داوه .  ئیدی له و چوار ئامر ته له فونانه  به رده وام زه نگیان 
لده دا، ئه و ھه مو میوانه ، ئه و ھه مو دیدارانه ، ئه و ھه مو بارگرانییه ی کارگیدا رزگاری 
بوو. ئه وه ی له گه ڵ ئاشی ئه و ھه مو رکخستنانه دا بوا بگومان ھه ندێ شتیش ده ب؛ 
ھه مو ئه و بیچمه  ناودارانه  و میوانه  پایه به رزانه  له  ماوه یه کی دوردا توشی ده مارگرژی 

دن. ئه وه ش ده ره ھاوشته ی پیشه که یتیان.
له  وتارکدا په سنی بنگۆریۆن کرا، چونکه  بوری تدابوو، له جه نجای، سه رقای و 

ھا تن وچوونی به رده وامی نوان ئۆرشه لیم و ته لئه بیب رزگاری بوو.  
که له   بــوو  دیکه   ده وــه تــانــی  ســه رۆک  مه به ستیان  ببه ن  کــه س  ــاوی  ن بئه وه ی 
پیشه ی ده سه تدارتیان توشی ده یان گچه ی ده مارگیری بوونه ، که  کارکی باش 
جۆره   ئه و  بۆ  بده ن.  گه نج  و  له شساخ  خه کی  ده رفه تی  و  بیابان  بگه ڕنه وه   ده که ن 
ھه بن  که م  که سانکی  پده چی  به م  نیشاندا،  باشی  نمونه یه کی  بنگۆریۆن  که سانه  

چاویلبکه ن.
له سه ر خوانی نیوه ڕۆدا که حکومه ت  له سه ر شه ڕه فی خواحافیزیکردن له  بنگۆریۆن 
زۆر  که پناچووو  چه مایه وه ،  پاوال  بۆ  مزه که وه   له ودیوی  بنگۆریۆن  رکیخستبوو، 
که یفساز ب و  به ده نگه   نه رمه که ی  کۆپله  ده قکی له  کتبی یه رمیاس Jermiasی 

بایبلدا خونده وه : 
«من به ڕزه وه  له به رامبه ر الوتیت، خۆشه ویستی سه رده می بوکنیت، ئه و کاته ی 
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به دوای مندا ھاتیه  بیابانکی به یار، کنوش ده به م.»
له  ٥ی دیسمبه ردا بنگۆریۆن سی و شه ش ساڵ بوو ژنی ھنابوو. پاوال ئاھه نگی 
ساۆژه که ی به وه  گا که له گه ڵ  ھه وانرانی ئۆرشه لیم ده رباره ی رابردوو داھاتو 

قسه بکا. 
«بنگۆریۆن ئه و سی وشه ش ساه  ھاوسه رکی ئازا بوو، پیاوکی خۆشه ویستی 
 ینیش ژانه دا یارمه تی داوه  له قاپشوشتن و بهه  دورودرمشورخۆر..» ئه و له و سا
ھه به ت  به م  داوه شنی،  و   بکوت ھه له گه ڵ  رایه خه کانیشی  سدی بۆکردا  له   پداوه  

پاوال لینه ده گه ڕا.
«ئه و ده ب به  به رھه م ب. پشککی زۆری کاته که ی به نوسین به سه رده با.»

له  به یانییه که ی ٧ی دیسمبه ردا بنگۆریۆن نامه ی ده ستله کارکشانه وه که ی خۆی  
پشکه شی سه رۆک بن زیڤی کرد:

نیم...  لبه ده ر  ئه زیشی  بیگومان  نیه ،  بــه دور  خــه وش  و  له ھه ه   که سک  «ھیچ 
نیه   پابه ند  نه ته وه یه ک  ھه ر  وچــاره ی  به خت  نامنته وه .  سه رکرده    به ب ئیسائیل 
دن و ده ڕۆن،  سه ۆک وه زیران  نا...  یان  سه رۆ ک وه زیرانه    ک ئاخۆ  پرسه ی  به و 
ھیچ  رۆیشتنم  لکردۆته  وه ...ھیو ادارم  پشتی  پابه نده وه   قانونه وه   به   حکومه ت  به م 
ئه رکی  کاتی  به شوه یه کی  جارێ  دۆستم  شارت   موش نه یه ت.  به دوادا  قه یرانیکی 
سه رۆک وه زیرایه تیی له  ئه ستۆده گرێ... من ته واو له و باوه ڕه دام که  به ب دۆشدامان 

و وه خرانه وه  حکومه تکی نوێ به  پشتگیری کنست داده مه زرێ.»
ھه مان شه و سه ره ک وه زیرانی ده ستله کارکشاوه  له  رادیۆدا دوانی بۆ نه ته وه که ی 
دا. دوانه که ی  خواخافیزکردنکی سۆزبزونانه  نه بوو، به م ده نگی یه ک دوو جاران 

له رزی و زۆر له  گوگرانیش پیوه  ھه ژان. 
به وپه ڕی  راییبکه م،  کاره کان  توانام  به پی  ھه ومداوه   خۆمدا  ئه رکه که ی  له   «من 
به خشنده یی و خزمه تکارییانه   له ڕاژه ی وت و گه له که مدا بم. گه لۆ ھه به ت من ئه وه  
نایم که  ھیچ ھه ه  و کماسیم نه بووه  و نیه . به ھه مو راشکاویه ی و کراوه ه ییه که وه  
ئه و وشانه ی ھۆزانڤانی رۆڤی که له  کۆپله ی یه که می ھۆنراوه ی ١٤١ بایبلدا  ھاتوه  

وه ک ھی من بن ده مه وه :
«خوایه ، دی من ئاو ناخواته وه 

چاوه کانم  شاناز نین
من به ناو شته  مه زنه کان رناکه م

چ جای ئه و شتانه ی که  بۆمن مایه ی په رجوتین.»
 که ڕه نگب Habakuk غه مبه ر ھاباکوککی  پیاریدا دوانه که ی به  کۆپله  ده قب

:نبکۆتایپ ،باشترین رونکردنه وی  خواحافیزیکردن ب
«دادپه روه ر له نو بوای خۆیدا ده ژی. ئه و که سه  نیه  که  قسه  و نمایش بۆ خه ک 
بکا، ئه و که سه  پیرۆزئاسایه  نیه  که  خه کی دیکه ی به گوره ی قانون به دوادا بکه ون، 
ئه و به دوای ھه ه ی که سه  نزیکه کانی ناگه ڕێ، به کو بوای خۆی له  ژیانی رۆژانه دا 

به رجه سته ده کا و پوه ی ده ژی.»
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له  یه کشه ممه ی ١٣ی دیسامبه ردا پاوال و مرده که ی له  کاتی ئاساییانه ی خۆیان 
زوتر له خه و ھه سان. ده بوایه  که لوپه له کانیان تکبنن. پش ئه وه ی له به رچایی ببنه وه  
میوانیان ھاتن، به تایبه تیش له  کارمه ندانی حکومه ت و دۆسته  درینه کانیان بوون، که  

ھیوای گه شتکی خۆشیان بۆخواستن.
که لوپه لی ماه که یان له  ئۆتۆمبلکی وه زاره تی به رگری بارکرا. جبی پ له سه رباز 

له گه شته که یاندا تا دوا مه نزگایان یاوه رییان بوون.
کاتکیش بۆدواجار به ماه که یاندا گه ڕان، بنگۆریۆن به  پاوالی گوت: 

«ئه رێ  ئه و ده سته بکه  لۆکه یه ی سام ھامبورگت تکناوه .»
پاوال له ھنانی دنیا کرده وه . 

پاسه وانانی  ھه مو  ده ستی  پشو،  وه زیــرانــی  ســه ره ک  خوه که ی  پچه وانه ی  به  
ماه که ی له  شه قامی کرم کیامه ت ژماره  ١٤دا گوشی. خزانه که ی سه رو ونه یه کی 

مرده که ی به  واژۆکه وه  پبه خشین.
کاتیکیش سواری ئۆتۆمبله کان بوون، بنگۆریۆن ئاوڕکی له  ئاپۆره ی خه که که  که  
بۆ خواحافیزیلکردن ھاتبوون، دایه وه . ھه ندکیان به ده سرۆک(ده سته س) فرمسکی 

چاوه کانیان وشک ده کردنه وه . ده ستکی بۆ ڕاوه شاندن و ھاواریکرد: 
«مه گرین و فرمسک مه ڕژن، باشتر وایه  دوام بکه ون.»
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به گوره ی پوه ره  روپوییه کانی ئامریکایی، نه قه ب گه وره  نیه . له  ته کساسدا چوار 
پارزگا ھه ن، ھه ر پارچه یه کیان له  بیابابی ئیسائیل به رینتره . ھه به ت سدی بۆکر بۆ پاوال 
بنگۆریۆن که  ھه مو ژیانی له شاره  گه وره کاندا به سه ربردووه ، شونکی الپه ڕگه بوو؛ 
داوده رمانیشی  دوکانکی  ھیچ  بــوون،  لماوی  زورگــی  و  گرد  ھه ر  چــوارالی   ھه ر 
لنه بوو که  روی تبکا. ده بووایه  پاوال منداه کانی، نه وه کانی، دراوسکان، دۆست و 
ناسیاوه کان و خودی خۆشیی شارستانتیه  نوکه  له پاش خۆی به جب بته  بیابان. 
له  سدی بۆکردا ته نھا چه ند دانه  ژنک ده ژیان که  ھه ره  به ته مه نه که یان ژنک بوو ھشتا 
ته مه نی نه گه یشتبووه  سی سای، به ده ر له وان دوو ده ه رزه ن پیاوی گه نج و بنگۆریۆن 
ھه بوون. به م پده چ بنگۆریۆن زیاتر به  کتب و رۆژنامه وانان خه ریک ب. که واته  
به خشنده ییه که ی  ده   بکه وته  قسه وباس.  له گه یدا  که   نامنته وه   که س  ھیچ  له ودا 

.ک بچنه  بۆ  ھه مو شوق کرد به بوایل
زۆری نه برد تۆزو غوباری سه ر ڕگا بۆ دانیشتوانی سدی بۆکر نیشانه ی ھاتنی 
ده ستی  ھــه ردو  دابــه زی.  ئۆتۆمبله که   له   بوو  که س  یه که مین  پاوال  بوو.  کاروانک 

پبوون له  ده سکه  گوڵ که له  بیئر سه بعه  پشکه شیان کردبوون. 
«گه ر لره  که سک نه خۆش که وت، ئه وا له ته نیشتیان داده نین. به م ده ب ھه ر 

زوو بخرنه  ناو ئاو تا وشک ھه نه گه ڕن.»
ئیدی لره  قسه  له سه ر به خرھنانکی فه رمییانه  نه بوو. ھه مو یان له داگرتنی باره که دا 
یارمه تیان دا. له سه ر فه رمانی سه ره ک وه زیرانی پشو ھه مو  پۆلیسه  سه ربازییه کانی 

له گه یان ھاتبوو سه ر و ونه یان له ته ک بنگۆریۆندا گرت. 
ھه وانره کان ویستیان پرسیاری لبکه ن.

«ئاخۆ لره  چ کارک وه رده گرێ؟»
به کورتی وه می دانه وه : «جارێ ھیچی بیرۆکه یه کم نیه . خۆتان ده زانن که  ئره  

کیبۆته . سکرتارییه ت کاره کان دابه ش ده کا. ھه رچی بۆیان دانام، ده یکه م.»
یه ک  لره   من  «گه ر  دانــه وه :  وه مکی  کورته   ته نھا  دیکه دا،  پرسکی  له وه می 
دوو سان بژیم، ئه وسا ده توانم رونی بکه مه وه  که چیم کردووه  و ئاینده که شی چۆن 

«.ده ب
به  ئواره  دره نگه وه  ھه وانران، ونه گره  رۆژنامه وانییه کان، دۆست و براده ر و 

به شی
(٢٣)
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یارمه تیده ران، ھه مویان رۆیشتنه وه .
پاوال ته نوره یه کی لۆکه ی ساده یی له به رکرد. له به رئه وه ی بۆ بنگۆریۆن رۆژکی 
مژویین بوو، قاتکی تۆخ و بۆینباخی به ستبوو، ئیدی دایکه ند و شۆرتکی خاکی و 

کراسیکی کرده به ر.
به  پکه نینه وه  به  ژنه که ی گوت: «به خر بن بۆ سدی بۆکر.»

ھاوسه ره که شی له ناخیه وه  وه می دایه وه : «ھیوادارم لره  شادمان بی.»
پاک  مای  پـــاوالش  بــوو،  کتبه کانی  دانــانــی  خه ریکی  بنگۆریۆن  کــاتــه ی  ــه و  ل

ده کرده وه . 
 Chemi کی ته مه ن چوار ساڵ و نیو به ناوی چه می کۆھنیه که مین میوانیان مندا
زمانی  به   وه ستاو  له به رده رکه   ھات  بوو،  کۆلۆنیست  که مته مه نترین  که    Cohen

عیبرییانه  پرسی: 
«تۆ کی؟»

سه ره ک وه زیرانی پشو به  خه نده وه  وه می دایه وه :
.Chalutz کمترین ده ستپمن نو»

که  ھاتنه ڕیزی  بوون  بیسته مین  و  نۆزده ھه م  که سی  ھاوسه ره که ی  و  بنگۆریۆن 
کیبۆته که . کاتک پاوال بۆ یه که مینجار ماه که ی که  ته نھا خۆی و مرده که ی لده ژیان 

دیت، به  غوربه تکه وه  گوتی: 
«ئه و خاونوه  له  به نگه لۆی دورگه ی کۆنی Coney Island ده چ. کاتی خۆی له  

نیویۆرک له گه ڵ چه ند براده ر ھاوینک به کرمان گرتبوو.»
پکھاتبوو؛  ژور   س له   بوو  مه تر   ٥,٤ به    ١٣,٥ زه رده یـــان  ره نــگ  کۆیته   ئه و 
ئیشتداکردن  شونی  و  کتخانه   بۆ  ژورکیش  و  نوستن  ژورکی  ھه ریه که یان  بۆ 
که   ھه بوو  رادیۆ  ستونکی  له والشه وه   ھاتبوون.  له سوئده وه ڕا  که لوپه له کانی  بوو. 
ئامرکی  بنگۆریۆندا  خانوه که ی  بانی  له سه ر  لقایمکرابوون.  پوانی  ئامرکی  چه ند 
ھه رزانترین  «ئه مه یان  ده یگوت:  و  ده دا  میوانه کانی  نیشانی  کــه زۆرجــاران  لبوو 

ئاوگه رمکه ره وه یه  له  جیھاندا.»
ئه وه ش په یوه ندی به  تیشکدانه وه  ھه بوو. ھه مو تیشکه کانی ئاسمانی سه ر بانه که ی 
ئاوی  تانکی  که   ده کــرد  بچوکی  ئاسنینی  خاکی  ئاراسته ی  و  کشده کرد  بۆخۆی 

ماه که یان بوو، ئیدی ھه مان پله ی گه رمای وه ک زۆرینه ی میوانخانه کان ده پاراست.
یه که می  کاری  رابووبان.  له خه و  خوله کدا   ٥,٤٥ کاژر  ده بووایه   سدی بۆکردا  له  

بنگۆریۆن تۆمارکردنی  پوانه ی پوه ره کان بوو.
له   نــیــوه ڕۆش  فراوینی  بــوو.  به یانی  نانخواردنی  کاتی  نۆ  تا  ھه شت  کاژر  له  
دوانزه ونیو تا یه ک بوو، شوی ئوارانیش له  کاژر حه وتی ئواره وه  ده ستیپده کرد. 
کاریشیان له  شه ش تا ھه شت، له  ھه شت و نیو تا دوانزه  و نیو، له یه کیشه وه  تا کاژر 

چوار بوو.
ئه نجا  بــوون؛  خــۆپــه روه رده کــردن  و  خوندن  خه ریکی  کیبوتنشینه کان  شــه وان 

خه ریکی سازدانی نه خشه  و پالنیان بوون که  نه ده بوایه  به الوه بنرێ.
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گه نجه کان  له   ھه ندێ  ئاماده ده کران.  ھاوبه شدا   خوردنی  ھۆکی  له   ژه مه کان 
شۆرتیان له پدابوو، ئه وانی دیکه  پانتۆی خاکییانه . زۆرینه یان به  کراس به و ناوه دا 
ده ڕۆیشتن. کچه کانیش ته نوره ی کورت یان درژ و بلوزک. ته نھا نوکان پویان 

له پده کرد، چونکه  ھشتا به رپیان له  لمه  سوربووه وه که ی بیابان رانه ھاتبوو.
کاری پاوال ئاشپه زخانه  و ژوری مندان بوو. زانیاریی داوده رمانییه که ی له وێ 
و  به شه ڕ  یان  ئۆتۆمۆبل،  بــه روداوی  له رگا  یه کک  ھاتبا  گه ر  که وت،  فریای  باش 
ده مه قاییه ک برینداربووبا ده یانگه یانده  الی. (له سه ره تادا ھیچ پزیشکی لنه بوو. دواتر 
دور  شونکی  له   سایک  بۆ  ده بووایه   ده رده چــوون  تازه   ئه وانه ی  بۆھات،  یه ککی 
و  ته رخانکرد  ئه وان  بۆ  ژیانی  به شکی  گه نج  پزیشککی  پاشان  بکردبایه .  مه شقیان 

ھاته  سدی بۆکر.)
و  روی  له ده نگی  گویان  به شه ویش  به دیده کرد،  ئاسکیان  زۆرجــاران  له بیاباندا 

که متیار ده بوو.
داچاندرابوو،  ســه روزه   و  ترێ  خۆخ،  به   ھکتاری   دوانــزه   روبه رکی  سدی بۆکر 

باقیه که شی وه ک پاوانی په زه کانیان به کارده ھنا.
کیبۆته که  سه د مه ڕک، دوو مانگا، یه ک ده رزه ن ئه سپی عه ڕه بی و یۆگسالفی و 
ھه زار سه رمامری لده بوو. کیبوتنشینه کان خوری مه ڕه کانیان به  خۆیان ده بیه وه ، 

خوریه که یان له  شه  ده دا، بۆیه یان ده کرد و جلیان لدروستده کرد. 
له   مانگدا یه کجار ئۆتۆمبلکی باری ئازوقه  له  ته لئه بیبه وه ڕا ده ھات. سه باره ت به  

رادیۆش ئزگه ی قاھیره  و ته لئه بی وه رده گرت.
ئاودانی کگه کانیان ده بووایه  له  دوای نیوه ڕۆ پش رۆژئاوابوون بووایه . به رۆژ 

بایه که ی وا توند ھه ده کرد ره وی ئاوه دانه که ی ده گۆڕی. 
ته نھا شه ش کاژر له رۆژدا کاره بایان ھه بوو. ده بووایه  ده ست به ئاوه وه  بگرن.

کیبوته که  دیاریه کان دایه  پاوال که  زۆری که یف پھات: به فرگره یه ک که  به  نه وت 
کاریده کرد.

ھه مو  رۆژ و شه و ده بوایه  کیبوتنشینک له گه ڵ مه ترالیۆزه که یان ئشکگر ببا. دوو 
له  سه رنشینانی کیبوته که  کوژرابوون؛ کچه  شوانک و کوڕه  گه نجکی دیکه .

دوای  ده ڕۆیشت،  گشتی  کــاری  خشته ی  به گوره ی  نیوه ڕۆ  نانی  تا  بنگۆریۆن 
ده ینوسی  نوستنی  پش  کاژرک  رۆژئاواش،  ژه می  دوای  ده ینوسی.  نیوه رۆیانیش 

یان ده یخونده وه .
یه که مین کاریان که  دایه  بنگۆریۆن ئیشی کگه  بوو، دواتر کرایه  شوانی مه ڕان.

پاکبکردبایه وه :  خۆیشی  مای  کیبوته که ،  گشتیه کانی  کاره   له پاڵ  ده بووایه   پاوال 
گشتیه که  دا  شونه   له   شته کانیشی  و  ده دا،  گه سکی  ھــه ــده گــرت،  جیوبالینگانی 

ده شوشت.
ئه وانه ی سه ری سدی بۆکریان دا، تبینی ئه وه یان کرد شتک له  ره فتاری بنگۆریۆن 

به رامبه ر ھاوسه ره که ی گۆڕاوه . یه کک له کۆنه  دۆسته کانی گوتی: 
«پش سه رچیه که ی بیابانی، بنگۆریۆن ھه مو شتکی به گوی پاوال ده کرد. پی 
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که   سدی بۆکردا  له   بــه م  ئاماده کردبان.  بۆ  شته کانی  پــاوال  ھه میشه   بوو  ئاسایی 
چی  ئه وبینیوه   بۆ  زه حمه تیه کی  چ  پاوال  که   تگه یشت  ئه وسا  به یه که وه ن،  به رده وام 

بۆکردووه . بنگۆریۆن  دگه رمتر و مشورخۆتر بوو له جاران..»
و  دۆســتــانــه تــر  ــه و  ئ گــۆڕابــوو.  له بیابان  بنگۆریۆن  دیــکــه شــه وه   ــه ی  ــگ روان لــه  
مه حشه رخۆشتر له گه ڵ ژینگه که ی ده ھاته وه . ھه میشه  بیرۆکه کان بۆ ئه و له  مرۆڤه کان 
له وه ته ی  که   بیاباندا  نوه ڕاستی  بچوکه  ی  زۆر  کۆمه گه   له و   وه ل بــوون،  گرنگتر 
که مترین  له گه ڵ  ئره   به قه د  گالیلیا  ده ستپکه کانی  له   گه نجتی  سه ره تای  سه رده می 
ژماره ی مرۆڤدا ھه سوکه وتی نه کردووه ، که چی ھه نوکه  زۆر که یفسازه  و به گه رمی 

له گه ڵ ده روروبه ره که ی ھه ده کا. 
 Ruth ئالکسندرۆڤسی  روس  بــوو.  پــه یــدا  نــوێ  کۆلۆنیستکی  یانایریدا  لــه  
چاو  پرچه شی  سانی  چوار  و  بیست  ته مه ن  کیژکی   Alexandrovsi gailadi
زه قی سابرایی بوو. کچه که  و بنگۆریۆن زۆر به یه که وه  کاریان ده کرد و بوونه  براده ر. 
کچه که  ھه مو ئه و خه سه تانه ی ھه بوون که  بنگۆریۆن  بۆ گه نجه کانی به ھه ند ده زانین. 

کیژکی به ھز، سه رنجاکش، رۆشنبیرو چاوکراوه  بوو.
ھه رگیز له خۆیه وه  نه ده دوا. زۆر جاران له گه ڵ بنگۆریۆندا به بده نگی ئیشیان ده کرد، 
ھه ردوکیان به کاژر له کاتی کارکردندا له  کشه کان  به بده نگی قوده بوونه وه . به م 

:یبپرسده کرد تا لکه وه  بنگۆریۆن رویتدوایی له پ
بۆچی  ھاتب؟   ئیسائیلدا  الوانـــه ی  ھه مو  ئــه و  به سه ر  چی   یب تۆ  ــه رێ  «ئ  

به ھه زارانیان وه ک تۆ روناکه نه  بیابان؟»
گوتی: «جه نگ  جارکیان  رونبکاته وه .  پیره مرده که ی  بۆ   ویستی  جارک  چه ند 
سه رده مکی خۆش نه بوو. پاشان ئمه  شتکمان له ده ستدا. ناشزانم به  ده قاوده قی چی 
بوو.  ره نگب ئمه  دژوارتیمان له ده ستداب. ره نگب ته مبه ڵ بووبین. ره نگب حه زمان 

له  لوکسه یی ب. له وانه شه   زۆر بیر له  شتی الوه کی بکه ینه وه .»
له ماوه ی گفتوگۆکانیاندا بنگۆریۆن که  نزیکه ی ساک ده بوو له کگه کانی ئۆھیۆ 
Ohio و گۆرجیا Georgiaدا مابووه وه  و باوکی ده ناسی چونکه   له  ته وژمی دوھه می 

کۆچبه رانی سه رله زو له  کیشنیڤ Kishinvه وه ڕا ھاتبووه  فه له ستین. 
پاوال و روس زۆر جاران به  ئینگلیزی له گه ڵ یه کدی ده دوان، ئه و به  شوه زاری 
ره وانیه   و  گورجی  سترانبژیانه ی  شوه زاره   تکه وییه کی  به   روسیش  بروکلینانه ، 

ئۆھیۆکه ی.
ھاتنی بنگۆریۆن بووه  مایه ی سه رئشی  جۆربه جۆر بۆ کیبوته که . گه ر که شوھه وا 
خۆش بووبا، ئه وا زۆر میوانیان ده ھاتن؛ له  رۆژکیاندا زۆرکه س ھه ر بۆخۆشی له  
و  ونه گران  و  ھه وانیران  بیانیه کان،  پایه به رزه   حکومه ت،  کارمه ندانی  گه شتیاران، 
خه کانی دیکه ش سه ردانیان ده کردن. مرۆڤ ده بووایه  ژه مه خواردنک بداته  ھه موان، 

ھه ندێ جاریش  ده بوایه  الی خۆیان جیان بۆکردبانه وه .
به   ھه میشه   ئــه وان  بانگکردبان؟  نوکانیان  ئه ندامه   کیبوتنشینه کان  چۆن  ئه رێ 

پشناوی یه که م  و به تۆ یه کدیان بانگده کرد، به م ئه دی ھه نوکه ؟
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بۆیان ئه سته م نه بوو به  خانمه که ی بنگۆریۆن بن پاوال، به م پیان شیاو نه بوو 
کۆنه  سه ره ک وه زیرانی پشو له  بنگۆریۆن بترازێ به ناوکی دیکه ی بانگ بکه ن.

بکا.  رۆژنامه وانان  له   پشوازی  ئاماده بوو  بنگۆریۆن  فبرایه ردا  ھه فته ی  دوا  له  
ھه وانران تبینی ئه وه یان کرد که ھه ندێ ره شتاه  بووه  و ته ندروستیشی وه ک کوتک 
باشه . خانوه که یان زۆر بچوک بوو، جی ھه مو میوانانی نه ده بوه وه   بۆیه  بانگھشتی 

نوحه وشه ی مای کردن و له سه ر زه وی جگای بۆ راخستن. 
«خاککی نایابه و شوره یی نیه  گه ر له سه ری دابنیشی.»

ئه و  وه می  ره تیکرده وه   و  حکومه ت  نوکانی  پشھاته   باسی  سه ر  نه چووه   ئه و 
جۆره  پرسانه یان بداته وه ، به ده ر له وه  زۆر دۆستانه تر و ھاوکارانه تر بوو له جاران. 

ئه و خۆی ھه ندێ جاران خۆشی ده دایه  دیدار و  چاوپکه وتنه کان.
«من ئستا ئه ندامی کابینه ی حکومه ت نیم. ته نھا ئه ندامکی ئاساییانه ی که نیستم 

که  کاری ئاسان ده کا.»
لیانپرسی ئاخۆ چ ئیشکی وه رگرتوه :

«جارێ چاوم له  بزنه کانی نو کۆزه که یه  که  تازه  زاون و کاریله یان په یدابووه .»
نه یده ویست ده رباره ی ئاینده ی خۆی بدوێ، به م ده رباره ی پاشه رۆژی نه قه ب 
گوتی: ده کرێ ئه و ده ڤه ره  ببته  پ دانیشتوانترین ناوچه ی ئیسائیل. تاکه  کشه  ته نھا 

ئاوه .»
به گه رمیه وه  ئاوڕکی له  دانیشتوانی سدی بۆکر دایه وه  که  له ده وره ی دانیشتبوون، 
ئه نجا گوتی: «ئه و کۆمه ه  خه که ی نه قه ب ھه ندک دوانه ن، به م من ئه و دوانانه م 

خۆش ده ون.»
 New  وبیابان» بۆشایه  نکی به ناونیشانی «بۆچی خۆم کله  مارتدا بنگۆریۆن وتار
York Timesدا نوسی: «ئه گه ر ھز بۆخۆی ئامانج نه ب به کو ته نھا دارده ستکی 
راژه ی نه ته وه ب ، که واته  ھه قه   ھه مو ده وه تمه دارک به  ھه ستکی به رپرسیارانه وه  
له میانه ی تپه ڕینی رۆژگاردا له خۆی بپرس: ئه رێ ئه زیش نه بوومه ته  قوربانی ده ستی 
خو؟ تۆبی توانام ھه روه ک جاران به  به ھزی مابته وه ؟ ئایا به ته واوی ھۆشمه وه  
ئاگام له  ھاوتییه که ی ئاسایی - که ھه موشتک له پناوی ئه ودایه - گه له که مدا ھه یه؟

چاره وبه ختی  به سه ر  بــیــارده ر  به ھۆکارکی  خۆی  ده وــه تــه ی  ســه رۆک  «ئــه و 
وته که ی بزان ئه وا زیانبه خش و کوشنده یه . ئه و گرژیه  به رده وامه ش که  له سه ریه تی و 
داگیریکردووه  یان ھه ڕه شه یه  به سه ریه وه  له مپه رکه  بۆ نواڕینکی تازه ی کاروباره کان، 
 یده ڕوانیانه  لویست، ئیدی سه رپکی پیاردانته  مایه ی الوازکردنی ھه ر بئه وا ده ب
...نبسه نگ یاردانادا پرسه که  جدییانه  ھهو له ب ئه وه ی به دوای ره گوریشه یدا بچب

گه ر ئه وه  رویدا واباشتره  خۆی بکشته وه ...»
به شی دوھه می وتاره که ی ته رخانبوو بۆ ئاره زوه  خۆشه ویسته  دوھه مه که ی: کار 

له گه ڵ خاکداکردن و خوندنه وه .
ده روربه ره    به بایه خترین   سروشتی  ژینگه ی   ، من  ھه سه نگاندنی  گوره ی  «به  
شارستانیتی  ده ستکارییه کانی  له   خــۆی  چه ند  مــرۆڤ  ــه وه ی  ئ به پی  ــرۆڤ.  م بۆ 
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یه دزان  چۆن  (وه ک  ده ستلنه دراو  دڕو  سروشتکی  ده کشته وه ...روبه ڕوی  نوێ 
ئافه ریده یکردووه )دا ده بته وه ، له وه شیاندا بیابان نمو نه یه کی سه رمه شقه ، ئه وا ھه ست 

به وه  ده کا باشتر له  رازی ژیان و ئه رکی خۆی له سه ر له زه ویدا بگا.»
به ڕیکه وت بوو گو تی که وا ته وڕات (قانونی جوله کان) له  بیاباندا راده ستی موسای 

گه وره ترین مامۆستای ئیسرائیل که  گه له که ی په لکشی چۆلستان کرد، کرا.
بیاریدا ئه و راگه یاندنه ی ھه نگاونانه که ی رونبکاته وه : له دواییدا شونک بۆ سه ره ک 
وه زیران په یدابوو، به م شونی سه دان، ھه زاران بگره  ملیۆنانیش ئه وانه ی ده یانه وێ 
بیابان ببوژننه وه ، ھه یه . چاره نوسی ده وه ت زیاتر به  کۆمه ڵ به ستراوه ته وه  له وه ی 
به تاک. له رۆژگارکی وه ک ئستاماندا تاک ھه ستکی وای ال گه ه  بووه  که ته نھا ئه و 

کارانه  بکا که  به جه ماوه ر ده کرن و پویسته  بکرن.»
له  ئایاردا ئه و وه رزه  ده ستیپکرد که ده بووایه  خوری مه ڕه کانیان ببدرته وه . له روی 
فیزیکیه وه  جه سته ی بنگۆریۆن بخه وش بوو. ئه و و روس به یه که وه  ئیشیانده کرد. 
پده چوو به ب کشه  کاوڕکی په نجا کیلۆیی ھه بگرێ و له سه ر ته خته  دایبن تا سابرا 
فه رامۆشکردبوو  ئه وه ی  بنگۆریۆن  به م  ببته وه  .  خورییه که ی  که له خ  به   الوه که  
که  ته مه نی شه ست و حه فت سانه  و له مژیشه  ده رده  پشتئشه ی ھه یه . له دواییدا 
ده بووایه  له سه ر جگه دا بکه وێ چونکه  له  سدی بۆکر ھیچ پزیشکی لنه بوو، پاشان 
گه یه نرایه  نه خۆشخانه ی ته لئه بیب. س ھه فته ی خایاند تا گه ڕایه وه  دۆخی جارانی و 

سه رله نوێ ده ست به  ژیانی ده ستپکیی خۆی بکاته وه .
له و کاته ی خوری مه ڕه کانیان ده بیه وه ، روس نھنیه کی خۆی ھنایه  سه رزمان. 
 Zeev  یڤ ستاینھاردتژی نشینه گه ی زکی درئه و له  حوزه یراندا شو به  کوڕه الو
به ھه واه که   که    ب یه که مه کان  که سه   له   بنگۆرین  ده یه و یست  ده کا.   Steinhardt

بزان. روس گوتی : «ھیچ له وه  خۆشتر نیه که له  بیاباندا دداری بکه ی.»
له  و ماوه دا ھه ستی پاوال به  ژان و ئازارکی زۆر کرد؛ ده بوایه  بۆ چاره سه ری 

بگه یه نرابایه  نه خۆشخانه ی ھاداساhadassa له  ئۆرشه لیم.
کاتکیش خۆی و مرده که ی گه ڕانه وه  سدی بۆکر، ده سته  موانکی نویان ھاتن.  
ھنابوو: فه رده  لۆکه یه ک،  خۆیدا  نائاسایینه ی له گه ڵ  ھامبورگ ھاتو دیاریه کی  سام 
یه که مین به رھه می لۆکه ی ئیسائیل. کاتک فه رده  لۆکه که ی نیشانی بنگۆریدا ، پاوال 

له و ساته دا ھاته ژور:
«ئه رێ ئوه  و  ناوی خوا، پم ناین ئه مه  چیه ؟»

پش ئه وه ی ھامبورگ بۆی رونبکاته وه ، مرده که ی گوتی:
«.ویسته  ھه یبائیل پئه مه یان  گرنگترین شته  که  له و ساته دا ئیس»

به رھه مه که   سه ر  بیه   نیگایه کی  بنگۆریۆن  خه ونبینینه وه   چاوکی  تروسکایی  به  
وخاکه که ی که  به گوره ی پسپۆڕان ببایه خ بوو کرد. ھه نوکه  ھامبورگ زۆر باشی 

ده ناسی، ده یزانی بیر له چیده کاته وه .
ریزگرتنی ئیش، شانازیکردن به  ئیشی قوڕس بۆ به ده ستھنانی به رھه م، تگه یشتن 
له  بایه خی کگه کانی لۆکه ، خاککی پ دارتوو، پرته قال و کگه ی سه رتاپا داچیندراو 
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فریان  گه له که ی  ده یویست  بنگۆریۆن  که   شتانه  بوون  ئه و  شه کر.  چه وه نده ری  به  
.بب

کۆزی  چوه   سپیه که وه   ریشه   و  به خۆی  که   بوو  بنگۆریۆن  یــاوه ری  ھامبورگ 
به رخه کانی و ده ستی لده دان. دواتر ھامبورگ به دۆسته کانی گوت: 

«کات بنگۆریۆنم به  سه رقایه وه  ده دی، ده بووایه  بیر له  گاندی و خه ڕه که که ی 
بکه مه وه . ده بوایه  بیر له پغه مبه ره کانی بایبلیش بکه مه وه . له کۆزه  مه ڕی سدی بۆکردا 

ئه ز به رزترین نمایشی گیانی مرۆڤایه تیم دی.»
سه ربه خۆ-  بیرمای  وه زیرانی  ســه ره ک  یه که مین   ١٩٠٧-١٩٩٥)  U Nu نو  ئی 
وته که ی  کرد.  بنگۆریۆنی  سه ردانکی   ،Birma بیرما وه زیرانی  سه ره ک   (وه رگ
ھه ر وه ک ئیسائیل له چنگی ئینگلیزه کان رزگاری ببوو. ئینگلیزه کان له  بیرمادا سسه د 
نه ته وه   به رله وه ی  مانگک  ســان.  سی  ئیسائیلیش  له   و  بوون  ده سه تدار  ساڵ 
 ،ائیل سه ربه خۆ ببنن که  به ھۆیه وه  ئیسیه کگرتووه کان نه خشه ی دابه شکردن بپه ژر
له  له نده ن رکه وتنی سه ربه خۆیی بیرما واژۆکرا . چوار مانگان به ر له  ئیسائیل بیرما 
ھه شته مین  په نجاو  بووه   و  وه رگرته وه   سه ربه خۆی  ده وه تکی  مافه کانی   ته واوی 
ئه ندامی نه ته وه  یه کگرتووه کان و ئیسائیلیش په نجا و نۆھه مین ئه ندام. ده سه ته کانی 
سه رۆک له  بیرمادا ده قاوده ق وه ک ئیسائیل  سنورداربوون. له  ھه ردوو ده وه ته که دا  
بۆماوه یه کی  بنگۆریۆن  وه ک  ئونو  ده گــه ڕایــه وه .  وه زیــران  ســه ره ک  بۆ  رابه ڕایه تی 

دورودرژ سه ره ک وه زیران بوو.
ئه زمونه کانی  کیبوته که دا،  گۆڕه پانی  به ناو  پیاسه یان  له کاتی  پیاوه کان  ھه ردووک 

خۆیان له گه ڵ یه کدا به راورد ده کرد. 
نیشانی  شانازیه وه   به   بنگۆریۆن  چاندرابوون،  ئیکالوپتیس  نه مامی  دوو  یه ک 

میوانه که ی دان»
ئونو به  خه نده وه  گوتی: 

«له  بیرمادا  دارودره ختی زۆرمان ھه یه .  زۆر ھه بوون  خراپتره  له وه ی که  که مت 
ھه ب. گه ر من له جگه ی تۆدابم، جه نابی بنگۆریۆن  ئه وا تا زوه  نه مامه که  له  خاک 

ده رده کشم.»
بنگۆریۆن به ربه سته کانیشی نیشاندان که بۆ گرتنه وه ی باراناو بنیاتیان نابوون.

ئونو سه رکی بۆھه ژاند.
«له وتی من ناخۆشیمان له گه ڵ ئاودا ھه یه . له وێ دژی ده وستینه وه . که چی لره  

ده ب شه ڕی له سه ربکه ن.»
ئه وان گه ڕانه وه  خانوه  ره نگ زه رده که  و به قوی له گژ باسوخواسیان ڕاچوون.

بنگۆریۆن به و میوانه  دخۆش بوو،  ده رفه تک بوو له گه یدا باسی ئۆل و فه لسه فه  
له گه ڵ که سکد بکا که  له  وتکی   سه ر به  ئایینی بوداوه  ھاتووه . بنگۆریۆن خوازیاربوو 
 تی گریک(یۆنانستان) سائل، ھیندستان و وبیردۆزه که ی بۆ شیبکاته وه  به وه ی  ئیس

ناوه ندی کلتوری گه وره ی درینه ن که  به ھایه کی ئه به دییان به خشیوه ته  مرۆڤایه تی.
مژوییه کاندا  بیچمه   ده   له    به یه ک بــودام  ھه میشه   «من  گــوت:  میوانه که ی  به  
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داناوه .»
به یه که وه  ده رباره ی خاه  یه کانگیرییه کانی بودایی و ده  رنماییه  رره وشته کانی 

موسا دوان.
لکۆینه وه ی  به ئه رکی  سه باره ت  دوان.  نوێ  و  کۆن  شارستانتی  ده ربـــاره ی 
 ه ، ئه و ناتوانژه  زانست به دوای رازی سروشتدا وزانستییانه  بنگۆریۆن گوتی: له م

مرۆڤ فری ئه وه  بکا کامه  ڕگا  ھه بژرن.»
 Nikayas ئونوی سه ره ک وه زیران مکوڕ بوو له سه ر ئه وه ی بنگۆریۆن نیکایاس

(کۆکراوه ی نوسراوه کانی شانزه فرگه کانی کۆنی بودایزم-وه رگ) بخونته وه .
ھه روه ھا سه باره ت باوه ڕی ئو نو به  دۆنــاودۆن(Reincarnation) که  لباوانه 
 باوه ڕی وابوو مرۆ له ژیاندا زیاتر په ره ده ستنی  سه ره تا به پله ی  پیرۆز و له دواییشدا  

ده بته  بودا ھه بوو، دوان. 
فه لسه فه ی  و  دیین  له سه ر  زیاتر  لکۆینه وه ی  دنــه درا  بنگۆریۆن  سه ردانه   به و 
رۆژھه تیدا بکا، په یوه ندیه کی توندوتۆی ئابوری له نو ئه و دوو وته  له یه ک دوره دا  
په یدابوو.  دواتر بنگۆریۆن به خۆشیه وه  یادی ئه و سه ردانه ی ده کرده وه . له  سارۆژی 

ھه شته می سه ربه خۆیی بیرمادا ئه و بروسکه ی خواره وه ی بۆ ئونو لدا: 
بتناسم،  باشتر  من  دایــه   زده مافه ی  ئــه و  که   له بییرنه کراوه ت  ســه ردانــه   «ئــه و 
به رده وام له  یاده وه ریمدا ده منته وه ... من ده رسکی تایبه تیانه ی بودایزمت لفربووم، 
 زۆر به رزی ھه ده سه نگنم و  خوندنه وه ی نیکایاسیش جۆشوخرۆشکی ئازادانه ی 

پبه خشیم.»
رۆژنامه   بۆ  وتاری  نوسین.  وشه ی  ھه زار  به سه دان  بنگۆریۆن  سدی  بۆکردا  له  
جۆربه جۆره کانی ئیسائیل ھه روه ھا بۆ وته  یه کگرتووه کانی ئامریکا، که نه دا، خواروی 
 The» ک بو به ناویبته کانی دیکه ش ده نوسی. به رچاوترین به رھه می کتئافریکا و و
Rebrith and Destiny of Israel؛ که بریتی بوو له کۆکردنه وه ی دوان و وتاره  
لده رچوو،  الپه ڕه ی   ٥٨٩ کتبکی   قه باره ی  ١٩٥٢دا.  و   ١٩٥١ نوان  په خشانه کانی 

له ھه مان سایشدا له  وته  یه کگرتووه کان و ئینگلستاندا  چاپ و بوبووه وه .
ئه و ده رباره ی بابه ته  جۆربه جۆره  گرنگه کانی ده نوسی. ده رباره ی پاشه رۆژ گوتی: 
«ئمه  له  ئواره ی رۆژگارکداین که  سود له  وزه ی رۆژ وه رده گرێ. لره  له  نه قه بدا 
نه قه بی  به ره و  و  بپاوین  ده ریا  ئاو ی  ده توانین  ئمه   ھه یه .  بسنورمان  کۆگایه که ی 

پابده ین، ئیدی ئه وێ به چه شنکی دیکه  ده بینرێ له وه ی که  ئستا  ھه یه .»
ئه و روی ده می له  که رتی په روه رده ی ئیسائیل کرد و ئامۆژگاری ئه وه ی کردن 
بۆ  رۆژکیش  بژین،  له گه یاندا  و  بکه ن  ته رخان  سوپا  بۆ   رۆژــک  له ساکدا  که  

گونده کانی سه رسنور و رۆژکیش بۆ کیبۆته کانی نه قه ب.
بۆ گۆڤارکیش که  تایبه ت بوو به  نوسینی کالسیک په خشانکی ده رباره ی ئه فالتون 

نوسی.
«که م  ھه مه تبه ر:  سۆشیالیستکی  که وی  گــه ڕایــه وه  بن  دیکه یدا   وتارکی  له  
له   (مه به ست  تایبه تییه کان  ده ستپشخه ریه    گوایه    ھه یه   بیرۆکه یان  ئه و  ئه وانه ی  نین 
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بنه ماکانی  سه ر  له   ئاینده   ده یانه وێ  و  چاره سه رده کا  گرفتک  ھه مو  پولپه رستییه ) 
ده ستپشخه ری تاکیانه  بنیاتبنن. به م ئه و جۆره  که سانه  ده وه ت و نه ته وه  به ره و 
قه رتاجه یه کی  دامه زراندنی  زۆریــه وه   به الی  مرۆ  پولپه رستی  ته نھا  ده بــه ن.  ھه در 
خۆی  زۆر  که نعانییه که یان   قه رتاجه ی  وه ک  ئه ویش  لده که وته وه  و  عیبریانه ی  

ناگرێ.
ھانیباله وه   له پشت  چونکه   نه ما،  زه ویــش  گۆی  له سه ر  قه رتاجه   «له به رئه وه ی 
ته نھا شارکی پ بازرگان و سه وداکارانی پول و پاره  ھه بوو که  ده ستپشخه رییه  
جوتیار  گه لی  به رامبه ره کانیشیان  و  ته ماشاده کرد  خودا  وه ک  خۆیان  تایبه تیه کانی 

بوون که به توندی به خاکه وه  به سترابوونه وه .
«ده ستپیشخه ری تایبه تییانه  نابته  مایه ی یه کگرتنه وه ی که سانی دیاسپۆرا، نابته  
مایه ی بوژاندنه وه ی بیابان، نابته  مایه ی ئافراندنی شارستانتی عیبرییانه  که  شیاوی 

گه لی کتبه که  ب  و ھه روه ھا ھه رگیز ناشبته  ھۆی پگه یاندنی جڤاککی نوێ.»
ھه فته یه کی دیکه  بنگۆریۆن شلتری نواند و نوسی که وا له ھه مو الیه کی ئیسائیل  
ھه ره وه زی، ھاوکاری و کشتیاری تایبه ت با په یداببن، ئه وسا ھه ر کۆلۆنیستک به خۆی 

سه رپشک ب ئاخۆ چ جۆره  سیستمه  ئابورییه کی پباشتره .
کاتک  بــه م  گه نجان،  به خشیه   ئــیــالت»ی  ــه ره و  ب «ده ی  دروشــمــی  بنگۆریۆن 
ته ماشای ئاسۆی بکردبایه  ھاتوچۆیه کی که می له سه ر رگای بیئیر سه بعه  به الپای 
سدی بۆکر به رو باشور ده دی. ھیچ کۆڕه وک له شاره  گه وره کانه وه  نه ھات، کۆمه ه 
 و ده سته ی زۆری کۆمه نی خه ک شونپیان ھه نه گرت، دانیشتوانی کیبوته کان و 
سه رسنوره کان به ڕژه یه کی به رچاو  زیادیان نه کرد، بای حه زی کشان به ره و باشور 

ھه ینه کرد. 
دانیشتوانی  ھه مو  ١٩٥٤دا  له   نه ھنا.  شکستی  به ته واوی  بنگۆریۆنیش  ھه به ت 
که  خاکه که ی  له   ھه ن،  له وێ  ئه گه رانه ی  له و  کرده وه ،  ئاگادار  بیابان  له    ئیسائیلی 

.ک ده بینناوچه که  له  ئاینده دا چ رۆ 
تال   باروخ  به ناوی  پۆلۆنی  ره چه ه ک  ساده ی  پودروستکه رکی  ته لئه بیبدا  له  
Baruch Tal بیچمه  ھه ره  له پشه که ی ماپای خۆشده ویست. پرسی: «ئه رێ ده کرێ 

ژماره ی پوانی پی به ڕزیان بزانم چه نده ؟»
کاتک تال پرسه که ی کرد، رونیشکیرده وه : 

«ئه ز زۆر جار بیرده که مه وه  که  ئه و له  بیاباندا ده ژی. ده ین له و ده مه ی ساه دا 
ئه و  ده چژێ.  ئازارک  چ  که   ده بینمه وه   له خۆمدا  ئه و  من  سارده .  به شه وان  بیابان 
له وێ  ئه و  بــه م  به  ته مه نتره .  له من  ئه و  نه ماوه .  الویتی  بستی  و  شه نگ  چیدی 
کماسی له زۆر شتدا ھه یه ، که چی من لره  وه ک ھه ڤاکی ئاسایی له ھه مو خۆشیه کی 
دروستده که م.  بۆ  پوکی  جوته   من  له به رئه وه   ده بینی،  خۆ  سودمه ندم.  ته لئه بیب 

ئیدی چیدی ویژدانم ئازارم نه دا.»
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سه ردانکی  میرسۆن(مایه ر)  گۆلدا  کــار،  وه زیــری  ١٩٥٥دا  سای  له  سه ره تای 
ری  ھاتونه ته   ئاسته نگانه ی  ئه و  ده ربــاره ی  بنگۆریۆندا  له گه ڵ  تا  کرد  سدی بۆکری 
سه ره ک  بانگھشتنامه یه کی  بــدوێ.  حکومه ت  کابینه ی  پکھنانی  بۆ  ھاوکاره کانی 
وه زیران شارتیشی بۆ ھنابوو سه باره ت به گه ڕانه وه ی بۆ ژیانی گشتی، تا سه رله نوێ  
ببته وه  وه زیری به رگری، به کو بته وه  ناو حکومه ت و ھاوکاریان بکا تا له  قه یرانه که  

ده رده چن، چونکه  ھه بژژاردنه کان له  ھاویندا ئه نجامده درن.
س رۆژ دواتر شارت رایگه یاند که  بنگۆریۆن داواکه ی په ژراندووه . رۆژی پاشتر 
جلی  و  به خۆی  ئۆرشه لیم  له   به جھشت،  بیابانی  سپییه که    ریش  و  سه ر  پیاوه  
سوند  وه زیریه که ی  پا یه ی  بۆ  دیکه   جارکی  ده رھنایه وه  و  سه ری  سه ربازییانه  

درایه وه .
ده سه ت به جھشتنه که ی چاوه ڕواننه کراو بوو به ته واویش بایه وه . ھاتنه وه که شی 

بۆ ناوبازنه ی ژیانی سیاسی  پواژۆیه کی پله دارییانه  بوو.
ئه وه نده  ھۆ ھه بوون که  سدی بۆکر به جبی ھه روه ک چۆن پش چوارده  مانگ 

ھه مان ھۆ بۆ به جھنی ئۆرشه لیم و ته لئه بیب له گۆڕدابوون. 
ژیانی بیابان بۆ جه سته ی ئه و و خزانه که ی قوڕس بوو. جارکیان له پ ژانکی تیژ 
دایگرت و به په له  پاوالی خزانی به رادیۆ داوای ئۆتۆمبلی فریادڕه سی کرد، کاتکیش 
ژانی  زۆرجاران  به م  نه چوو.  له گه یان  شکابوو،  ژانه که ی  گه یشت،  ئه مبیوالنسه که   
پشتشه ی ھه بووو، پاوالش له به ر ده ردی بادارییدا ده یناند؛ بۆیان ئه سته م بوو له وێ 

به ردوام بن چونکه  ئه وان نه یانده ویست لیپاده نه وه  و بئیش بوه ستن.
له  سدی بۆکردا زۆر کاتی خوندنه وه ی به ده سته وه  نه بوو وه ک ئه وه ی چاوه ڕوان 
بۆ  زۆرتــری  کاتی  ئۆرشه لیمدا  و  ته لئه بیب  له   فه رمییه که ی  ئیشه   سه رباری  ده کــرا. 
خوندنه وه ی کتبه کانی ھه بوو. سه ره ڕای ئه وه ش مه به سته که ی له چوونه  بیابان که له  
راکشا،  نه قه ب  الی  بۆ  زۆری  ئاگاھی  و  سه رنج  پکای.  بوو،  ھمایه ک  بنه ڕه تدا  
ئه و ده رفه ته ی ھه بوو بته وه  سه رخۆی و سایک  ب ته نگه تاوکردنی کاروباره کانی 

حکومه ت له بیاباندا به سه رببا.
ھه به ت نه یده ویست په یوه ندییه کانی له گه ڵ سدی بۆکردا بپچن. له گه ڵ ده سته ی 
زۆر  بمنته وه .  ھه ر  ره نگزه رده که ی  کۆیته   که    رککه وت  وا  ئه وێ  به ڕوبه رایه تی 

به شی
(٢٤)
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له  کتبه کانی له وێ به جھشتن و به خۆی و پاوالش به نیان دا که  زۆر جاران بۆی 
بگه ڕنه وه .

بۆ به رزراگرتنی ئه و چوارده  مانگانه ی له وێ به سه ریبردن دوو وشتری پشکه ش 
به  جڤاکه که ی ئه وی کردن تا بۆ شوانتی په زه کانیان سودییان لوه ربگرن. 

له  یه کک له  دوانه  یه که مه کانی دوای گه ڕانه وه یدا ئاشکرای کرد که وا له  بیاباندا 
ھیچ راستیه کی دیکه ی نه دۆزیوه ته وه ، به م ھه مو شته کانی تیژتر ده بینین.

له   باسبکه م:  بۆتان  بینیم،  له وێ  ئه وه ی  ده ربــاره ی  پوخته یه کتان  با  «لمگه ڕن 
شاره کاندا خه كیکی زۆر به چی له ته ک یه کدا ده ژین؛ ناوچه  سه ر سنوریه کان وه ک 

پویست نشینگه نشین نه کراون.»
له   کماسیان  ده درێ؛  ده وه مه ندی  و  خۆشگوزه رانی  بۆ  ھه وڵ  زۆر  شاردا  «له  

کاری به رھه مدار و ده ستپشکه رییدا ھه یه .
«شه ڕو ده مه قای زۆر ده کرێ؛ ھه ستی به رپرسیارتی که مه  و گیانی ھاوکاری و 

زباره ییش(ھه ره وه زییانه ) که متر.
«زۆر قسه ی بناوه ڕۆک ده رباره ی ھاوڕیایه تی و یه کتی جوله کایه تی ده کرێ؛ 

یارمه تی پویستی  کۆچبه ره  نوکان نادرێ.، 
«زۆر بازرگانی و خزمه تکاری گرگرته ی مان ھه ن؛ که متر کاری به رھه مھنن.

«داوای گه وره  له حکومه ت و داوای  بچوک له  خه ک خۆی ده کرێ.
به دیھنانی  لــه ســه ر  مــکــوڕن  که متر  داده گــیــرێ،  زــده مــافــدا  لــه ســه ر   پــ «زۆر 

به نه کان.»
گه له که ی  بۆ  نوی  سه رھی  ســان،  شه ش  بۆته   ته مه نی  ده وه ته که   ھه نوکه  

رونکردنه وه : 
«پوه ره کان ده ب فری ئه وه مان بکه ن که  چۆن به رپرسیارتی ھه بگرین. ئمه  
به ته کانی  خۆمان  ژیانی  پوانه یی  ئاستی    ده ب کاربکه ین.  لھاتوانه   فربین   ده ب
په ره سه ندنه وه  به ره وپشه وه  به رین زیاتر پاڵ به  کۆمه کی ده ره وه  نه ده ینه وه . ئمه  
قوتابخانه   بۆ  ھه ر  نــه وه ک  بکه ین،  پـــه روه رده   گه نجه کانمان  به رامبه ر   به ب  ده بــ

سه ره تاییه کان به کو ناوه ندی و به رزتریش.
زانایانی  باشترین  و  دابمه زرنین  زانستی  لکۆینه وه ی  مه به ندی   ده ب «ئمه  

جوله که ی بۆ رابکشین.
«ئمه  ده ب ئاو بگه یه نینه  بیابان. ده ب  سود له ھه مو دۆپه  باراناوک وه ربگرین 
و کۆی بکه ینه وه . ده ب چۆلستانی بیابان به  به ھه شتی عه ده ن بگۆڕین. ده ب کۆیت و 
خانوه  کۆنه کانمان بوخنین، ھه مو ھاوتییه ک به  ئاستکی شایسته  موچه ، نیشتاک 

و متمانه ی ئابورییانه ی تا له ژیاندا ماوه  پببه خشین.
بژارده   گه لی  راستیی  و  بین  جیھان  شه رمه شقی  نمونه یه کی  لره دا   ده ب «ئمه  

به رجه سته  بکه ین، ده ب خه ونی پغه مبه ره  درینه کانمان به دیبنین..»
 Franklin لتالنۆ رۆزه ڤانکلین دو میوانه  زۆره کانی ئه و ھاوینه دا خانم فله ن
Delano Rooseveelt بوو. بنگۆریۆن له  خانوه که ی کرن کیامه تدا پشوازیلکرد. 
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جدییانه  له سه ر سیاسه تی جیھان و پرسگه لی رۆژھه تی ناویندا دوان. له گه ڵ یه کدا 
من  که   نایابه که   به  «پیاوه   وتاره کانیدا  له   دواتر  رۆزه ڤلت  خانم  ھه یانده کرد.  باش 
خانمه که   ــاره ی  ده رب به شه وقه وه   بنگۆریۆنیش  و  ناویبرد  بــووم»  کارانگاز  پوه ی 

قسه یکردن.
له وی  مانگان  چـــوارده   کــه   بــۆکــرد،  قسه ی  سدی بۆکر  ده ربــــاره ی  بنگۆریۆن 

به سه ربردووه ، ئه و ماوه یه شی  به ختیارتین قۆناخی ژیانی بووه .
خانم رۆزه ڤیلت تبینی ئه وه ی دا که  : «ھاوسه ره که م پیوایه  به رده  روته نه کانی 

ھه ندێ شونی ئیسائیل  ھانده ری کشتیاریی نین.»
 بنگۆریۆن به  خه نده وه  وه می دایه وه : 

«ئه وه  راسته  که  یه زدان ھه مو به رده کانی به  گ دانه پۆشیون، وه ل ھه ر له به ر 
ئه وه  وایکردووه  که   ئه وه نده ی به ئمه  به خشیوه  بیخه ینه گه ڕ.»

خانم رۆزڤلت ئه و سه رنجه ی به  ھمای پیاوک دانا که  زۆر له بن راژه ی بیرۆکه  
. نمونه ییه کانی خۆیداب

له  ماوه ی ھاوینه که دا بنگۆریۆن، پاوال و ئارگۆڤ  به  ئۆتۆمۆبیل یه ک دوو رۆژ 
چونه  سه ر گۆلی ته به ریاس.  کاتکیش خه ریک بوون به  بناری شاخی تابور ره ت 

ده بوون، وه زیری به رگری گوتی: 
«نه حمیا ھه نوکه  ئمه  رۆژک ده منینه وه  ده ب مشوری په یداکردنی ئه سپکم بۆ 

بخۆی، تاکو به سوارییه وه  بچمه  سه ر چیاکه .»
پاوال ده رده ست ناڕازی بوو.

ھی  ئه و  ته مه نی  بترازێ  لــه وه ش  ھه بوو.   ئۆتۆمۆبیل  باشی  رگایه یه کی  له وێ 
ئه سپسواری نه بوو.

بنگۆریۆن له وه مدا گوتی: «وانیه  پاوال، من به ر له  چل ساڵ به سه ر ئه و شاخه دا 
به سواری ئه سپ چوومه ته   ئۆرشه لیم، ده زانی ئه و ماوه یه  چه ند دوره .»

پاوال خرا به رسڤی دایه وه : «به ، به م چل ساڵ له مه وبه ر، ئه و کات تۆ ھشتا 
الوکی  بیست و ھه شت سان بووی. ئه مه ت  له بیرنه چ ھه نوکه  بوویته  شه ست و 

ھه شت!»
مرده که ی ھۆشدارینامه که ی خزانه که ی فه رامۆشکرد و فه رمانی به  ئارگۆڤدا دا 

که  ئه سپکی بۆ په یدا بکا. 
پاوال به سه رزه نشتکردنه وه : «خۆ ناوری وابکه ی!»

چوبته وه .  له بیری  گه وره که ی  به کو   بب بده نگ  لی  رۆژک  بیاریدا  ئارگۆڤ 
به م دوای دوو رۆژ بنگۆریۆن لیپرسی: «ئه رێ مشوری ئه سپه که ت خوارد؟»

ئیدی ئارگۆڤ نه یده توانی له بن باری ئه رکه که دا ده ربچ، به م بیاریدا نه رمترین 
ئه سپی ئیسرائیلی بۆ په یدا بکا.

 له رۆژی  دیارکراودا  بنگۆریۆن، پاوال و یاریده ده ره که یان به  سواری ئۆتۆمۆبیل 
چوونه  دامنی شاخه که . له وێ ھه ندێ پۆلیس چاوه ڕییان بوون که  ئارگۆڤ له پشدا 
قسه ی له گه دا کردبوون. پاوال ھشتا ھه ر ھه وی ده دا مرده که ی له  سه رچیه که دا 
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په ژیوان بکاته وه .
پۆلیسک رشمه ی ئه سپکی  گرتبوو بۆالی ئه وانی راکشا. 

«نه خر ئه مه یان نا، من سواری ئه و قاتره   پیره  نابم.»
دیکه   له وانی  که   لھه بژارد  ئه سپه ی  ئــه و  کــرد،  دیکه ی  ئه سپه کانی  سه یرکی 

ھاروھاجتر دیاربوو.
سه رشاخ  بۆ  و  لدا  رکفی  و  گرت  لغاوی  زینو  سه ر  ھه دایه   خۆی  به ئاسانی 
به یارمه تی  ده بوایه   داوه که .  که وته   باسیکرد: «پیره مرد  ئارگۆڤیش  وه ک  لیخوڕی. 
پۆلیس فکی لبکه م و داوی بۆ دابنمه وه . ئه و ئه سپه ی لیھه بژارد ئمه  داماننابوو، 
ئه وده م  بکا،  پیالنه که   به   ھه ست  بنگۆریۆن  بئه وه ی  به م  بوو.  ئه سپ  نه رمترین 
ئه سپه که مان ھه ندێ شه موس کردبوو تا بنگۆریۆن ھه روا بزان ئه سپکی به ھه مه ته  

و ده ستنیشانی بکا، ھه رواشیکرد.»
واده ی  سھه مین  بۆ  ھه بژاردن  ھه مه تی  پارته وه   نــۆزده   له الیه ن  ته موزدا  له  
که نیستدا به ڕوه چوو. پارته  نه یاره کان سه باره ت به  به رزبوونه وه ی نرخی رۆژانه ی 
که لوپه له  پداویستییه کانی ژیان ره خنه یان لگرت. س نارنجۆکیش فدرانه  باره گای 

پارتی گشتی زایۆنیستی. 
ده ره نجامی ھه بژاردنه که  ھه موانی سه رسامکرد. ماپای له  چل و پنج کورسیه وه  
دابه زیه  سه ر چل، پارزگاره  زایۆنیزمه  گشتییه کان له و بیست کورسییه ی ھه یانبوو  
توانیان پارزگاری ته نھا له  سزده  کورسی بکه ن. ھیروتی مناحم بگن نزیکه ی دوو 
ئه وه نده  زیادیکرد و له دوای ماپای بووه  به  پانزه  کورسییه وه  بووه  گه وره ترین پارتی 
وت. کۆمۆنیسته کانیش له برا وه کان بوو شه ش کورسیان به ده ستھنا. سه رجه م  نۆ 

پارتی به ره و پشه وه  چوون.
سه رۆک بن زیڤی داوای له  دۆسته  کۆنه که ی خۆی بنگۆریۆن کرده وه  که  حکومه ت 
پکبھنی، به م بنگۆریۆن رایگه یاند که وا په له ی نیه . جارێ به شوه یه کی کاتی شارتی 

سه ره ک وه زیران کاروباره کان راییده کا.
به   ئه و  که وت.  له جگادا  نائاساییه وه   نه خۆشیه کی  ھۆی  به   بنگۆریۆن   پایزدا  له  
گویه ک گوبیستی ده نگی نامۆ ده بوو، سه ریده سوڕا. ئه و به ندوباوه ی گوایه  توشی 
سوکه  خه ه فانک ھاتووه ، ناڕاست بوو. له ڕاستیدا که مک توشی نه خۆشی منیری 
 شتا ھۆیه که ی نازانی ناوه ڕاسته ، مرۆ ھبووه  که ده رچه ی ھه وکردنی گو Meniere
چاره سه ری پویستیشی بۆنه دۆزراوه ته وه . به شه و رۆژ له  میوانخانه یه کی ئۆرشه لیم 
له پشچاواندا  بنمیچه که ی  ــوارو  دی وکه   پیوابوو  زۆرجــاران  که وتبوو،  له ناوجگا 

سوڕده دا.
فرۆشتۆته   چه کی  چیکۆسلۆڤاکیا  که وا  زانرا   له پ سپتمبه ردا  ھه فته کانی  له دوا 
میسر. ئابا ئیبانی نرده ی ئیسائیل بروسکه یه کی بۆ ته لئه بیب لدا، تیایدا گوتبووی که  
مانه وه ی ئیسائیل به  «ئاستکی به رز» له مه ترسیدایه . ھه رزو کۆبوونه وه  به په له کانی 

کابینه ی حکومه ت ده ستپکرانه وه .
جارکی دیکه  به رگریکردن له وت خه می سه ره کی حکومه ت بوو؛ وه زیری به گری 
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گرنگترین بیچمی کابینه که  بوو. ئه رکی چه ککینی  بۆ په یدابوو.
«ھه وه کانمان له گه ڵ  ئامریکا، ئینگلستان، فه ڕه نسا و ئیتالیادا ببه ربوون. ھه رچه نده  
زۆر له و بوایه دان که  کات دژی ئمه  وه رگه ڕاوه ، له گه ڵ ئه وه شدا ھشتا ھه ر بھیوا 

نه بووین.»
له  چوارشه ممه یه کی ساردی نۆڤمبه ردا بنگۆریۆن یه که مین دوانی له که نیست وه ک 
سه رۆکی حکومه تی نوێ دا. ھشتا به ته واوی له  ده رده که ی چاک نه  بووبووه وه  و 

ماندویی پوه دیاربوو.
 بۆ ئه وه ی رای زۆرینه ی په ڕله مان بۆخۆی کشبکا دوو پۆستی وه زیریی دایه  
ماپامی چه پخواز، دووی دیکه شی دایه  گروپی ئاخودت اڤۆدا Achdut Avoda که له  
بۆ   یه ککیشیان  و  ئۆلداره کان  گروپه   بۆ  دیکه ش  کورسی  دوو  جیاببوونه وه ،  ماپام 

توندڕه وه کان. ئه نجا ھیچی تیا نه ھشته وه و گوتی:
به م    – بریزپه ڕ  ھه مویان  دنیا-  زلھزه کانی  ھه مو  که   منه    ئه رکی  «ئــه وه  
به م   ،ده گونج بچوک  نه ته وه یه کی  که له گه ڵ  نونه رایه تی  خاکیانه   به شوه یه کی 
مافن؛  له سه ر  ئه وانه ی  ده داته   بواپبه خشانه   که ھزی  وره یه ک  و  ره وشت  به ھه مو 
له وه  به ئاگابنمه وه  گه لی ئیسائیل وه ک به رخکی قوربانی نه بردرته   سه ر ته خته ی 

ملپه ڕاندن.»
«ئاماده م له گه ڵ سه ره ک وه زیرانی میسر و ھه مو ده سه تدارنی عه ڕه ب به په له  
رکه وتنکی  بۆ  به ھه مومان  تا   ،ھه ب پشمه رجکیشمان  ھیچ  بئه وه ی  بکه م  راوژ 

ئاشتیانه  تبکۆشین.»
له و شه وه دا به فه رمانی بنگۆریۆن  ھه زار سه رباز به  ئۆتۆمبلی بار ده رچوون تا 

ئه رککی سه ربازییانه ی گرنگ رابپه ڕنن.
و  نه قه ب  سنوری  له سه ر  سه بعه   بیئر  باشوری  له   کیلۆمه تر  چــوار  و  شه ست 
کۆمسیۆنی  که به ھۆی  بوو  چه کدامادراو  ناوچه یه کی   ElAuja ئه لئه وجا  سینادا، 
ئاگبری نه ته وه  یه کگرتووه کان دانرابوو. چه ندان ھه فته  بوون به ب ھوده  کۆمسیاری 
رکخراوی نه ته وه  یه کگرتو ه کان داوای له  میسر کردبوو  چاالکی سه ربازییانه  له وێ 
نه نونن. شه وه که  سه ربازه کانی ئیسائیل رویی خۆیان ته نییاوی کرد، چونکه  مانگ 
روناک ده دره وشایه وه ، په الماری سه نگه ره کان و تۆپخانه ی میسریان له ودا دا. دوای 
شه ڕکی یه ک کاژری میسریه کان شکان و راونران. ھزه که  گه ڕایه وه  پنج الشه ی 

کوژراوی خۆیان و چه ند بریندارکیان ھنایه وه  له گه ڵ نزیکه ی په نجا دیل.  
بۆ ئه وه ی بسه لمنن که  میسرییه کان له و شونه  بچه که دا چاالکی سه ربازییانه یان 
گوله یان   و  ئاسمانی  دژه   دۆشکه ی  شه شتیر،  میسری،  ھاوه نی  چه ند  ئه نجامداوه ، 

ھنان که  له  سوئد، سپانیا و به لژیک کدرابوون.
ــه ی دیــکــه ی وت  ــوه ک ســاــه کــه  بــه  کــرده یــه کــی دیــکــه ی ســه ربــازیــیــانــه ش لــه  دی

کۆتاییھات. 
گۆلی تیبیریاس له  رکه وتنی ئاگبه سته که  به ته واوی که وتبوه  ده ست ئیسائیلییه کان، 
به م سانکی دورودرژ بوو سورییه کان ته قه یان له و ئیسائیلییانه  ده کرد که   له سه ر 
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١١له سه ر  شه وی  له   په المه ره که شیان  لکوشتبنوون.  زۆریان  به دیده کران.  گۆله که  
١٢ی دیسمبه ردا وه ک دژه کاردانه وه  ده ستپکرد. سه ربازه کانی ئیسائیلیی به  بیست 
و نۆ دیلی سوریی، دوو تۆپ گه ڕابوونه وه . په نجا و پنج سه ربازییان له  سورییه کان 

کوشتبوون و خۆشیان شه ش وقوربانیان دابوو.
په الماره  کتوپریه که  بیرۆکه ی بنگۆریۆن بوو، ھه مو ئۆبای کرده وه  سه ربازییه کانی 
وه زیری  و  وه زیــران  سه ره ک  ھه ر  نه وه ک  ئه و  ساته دا  له و  گرت.  خۆی  له ئه ستۆی 
شارتی  چونکه   پسپردراوبوو  ده ره وه شی  وه زراه تی  ھه گبه ی  به کو  بوو  به رگری 

وه زیر به  گه شتک له  ھه نده ران بوو.
ئه و یه ک دوو پشھاتانه  له ده ره وه ی وتدا به قه د  ھه ر حه فت ساڵ و نیوه ه که ی 
دامه زرانی ئیسائیل ھه ستیار و به  مقۆمقۆبوون. له و باره یه وه  له  رکخراوی نه ته وه  
داوای  دژه رــکــاری،  به رگه ڤی   که وته   ئیسائیل  ده رچــوون،  بیاڕ  یه کگرتووه کان 
ئابوقه دانان به سه ر ئیسائیلدا کراو ته نانه ت گوتراش که وا ده ب ده وه تی ئیسائیل 

له  نه ته وه  یه کگرتوو ه کان ده ربکرێ.
به شه ژاوی  بوو،  ھه ستیار  جیھانیی  گشتی  رای  به رامبه ر  ھه میشه   که   شارت 

گه ڕایه وه . بنگۆریۆن ب دودی وه می ره خنه کانی ناوخۆ و ده ره وه ی دانه وه . 
گه ر که س ئاماده  نه ب سنوره کانی ئیسائیل بپارزی، گه ر ھیچ قانونک له  گۆڕدا 
نه ب ئه و که سانه  سزابدا که  ماسیگره  ئیسائیلییه کان ده کوژن، که واته  ده وه ت ناچاره  
په نابباته  به ر په المار و ھه مه ته کانی ئه لئاوجا، گه ر وانه ب ئه وا دوژمنه کانی ئیسائیل 

له  ھه رچوارالوه   ھه روه ک سای ١٩٤٨ به ره ڕومان ده کشن.
راوژی  ــه وه ی  ل بسه پنی  رــز  ـــه رده وام  ب ھشتا  زه بــروزه نــگ  که   جیھانک  له  
ھۆشمه ندانه  ده یکا، ئه وا که س له  ئیسائیل چاوه ڕوان ناکا له  پیاده کردنی سیاسه تکی 

پاسیڤیستانه  یه که م ب؛ له سۆنگه ی ئه وه ش  پگه ی ئیسرائیل که  پشتی زیه ، شۆقه .
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مانگه   ده ڕوانـــی،  جیھانییه کانیان  سیاسییه   پشھاته   له   به تاسه وه   ئه وانه ی  بۆ 
ھه ڕه شه یه کی  توشی  ناوین  رۆژھه تی  که   بوون  ئاشکراودیار   ١٩٥٦ به راییه کانی 
گه وره ی ته نگژه  ده بته وه . له سه ره تادا بنگۆریۆنیش الی رۆشن نه بوو ئاخۆ روداوه کان 
چۆن ته شه نه ده که ن. به م ئه وه ی لوتی بۆ ئه و که شوھه وایه  ھه ستیار بووایه ، ھۆشی 

به وه دا ده ھات که  تادێ گرژی، ئاۆزی و چاالکییه  کورتھنه کان له بره ودان.
سه رچاوه ی ئه و ھه مو ئاسته نگیانه  به رده وام به لشاو ناردنی چه ک له  الیه ن وته  
کۆمۆنیستییه کان بۆ وتی میسر بوو. چه که کان له ڕی ئاسمانه وه  ئیسائیلییان ره ت 
ده دا و له  قاھیره  داده به زنران. له ڕگای به نده ری ئه لکسانده ریه شدا که شتیه کان به  

نزیک که ناره کانی ئیسائیلدا ره تده بوون. 
میسر له  ئینگلستان سنترریۆن Centurionی (جۆره  تانککی قوڕسی به ریتانی 
دوایی جه نگی جیھانیی دوھه مه ، له باشترین تانکی به ریتانی بوو له شه ڕی کۆریاشدا 
کارامه یی خۆیسه لماند-وه رگ)، ئارچه ر Archer (چه کی دژه  تانکی نوێ)، فۆکه ی 
ڤامپایه ر vampire و متتیۆر Meteor ی راوه دونان، بۆمبھاویژی قوڕس، فۆکه ی 

تۆرپیدۆ و ته نانه ت که لوپه لی بۆ لدروستکردنی فۆکه ی کین.
ھه روه ھا میسر له  وته  یه کگرتووه کانی ئامریکاش دوو Fergat فه رقاته (که شتییه کی 
جه نگیه ، درژیه که ی له نوان ١٠٠-١٥٠ مه تر ده ب و ١٥٠ تا٣٠٠ سه رباز ده گرێ و بۆ 
ئه رکی پاراستنی ده ریا و شه ڕی غه واسه کانی ژیر ئاو به کارده ھات –وه رگ)، شه ش 
سه د ماشن و ئۆتۆمبلی سه ربازیی و که لوپه لی جه نگی زیاتریشی کی. ئیتالیاش 

٣٠ فۆکه که ی راوه دونه ری بۆناردن. 
وته  عه ڕه بییه کانی دیکه ش نزیکه ی دوو ئه وه نده  چه ک  و تفاقیان به ده ستھنا.

تۆرپیدۆ،  فۆکه ی  قــوڕس،  ستالینی  تانکی  ده یــان  چیکۆسلۆڤاکیا  ھه نوکه   به م 
دژه تانک،  گواستنه وه ،  ماشنی  بۆبھاوژ،  فــۆکــه ی   ،(S.P)دۆشــکــا مینھه که نه ، 
ئۆتۆمبکی بارھه گری پنج تۆن، ماشینی  شونپھه گر، ئامره کانی رادار، نوترین 

مینی ئۆتۆماتیک، ھه مو چه کک به ده ر له  بۆمبی ئه تۆمی دایه  جه مال عه بدولناسر.
له و نوه دا ئیسائیل  ھیچی ده ستنه که وت، ته نانه ت ھیچ که لوپه لکی جه نگیش.

بنگۆریۆن  کشه کانی ئه وده می به و شوه یه ی خواره وه وناکرد: 
«چه ک ئه و شته  نیه  مرۆ بچته  الی به  رھه مھن و بازرگان تا به ئاره زوی خۆی 

به شی
(٢٥)
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لیان بگرێ و بیانکێ. پاره  و ره سید به ته نھا بۆ چه ککین به س نین. ئمه  له زۆر 
ده رکه مان داوه ، به م له سه رمان داخران. حکومه تی به ریتانیا که  تانکی قوڕسی به  
دیکتاتۆر ده فرۆش، ده شزان که  دژی ئیسائیل به کارده ھنرێ، به توندی ره تی کرده وه  
له سه ره تای  ھه ر  ئمه   که   ئامریکا  یه کگرتووه کانی  وته   بفرۆشی...  به ئمه شی  که  
پشتگیرییه   ئه و  ھه مو  بۆ  سوپاسکردنین  قه زرباری  ده وه ته که مانه وه   دامه زراندنی 
سیاسی و داراییانه ی، به قسه، ھاوپه یمانه کانیان ھان ده ده ن که  چه کمان پبفرۆشن 

بئه وه وی خۆیان وابکه ن؛ به م به قسه  ھاندانیان ده ردی ئمه  تیمار ناکا.»
ژماره ی روداوه  سه رسنورییه کان تاده ھات زیاتر ده بوون. ھه مو ده وه ته  عه ڕه بییه  
دراوسکان به شه و  فیدائیان Fedayeen به  سنوره کان ده ناردنه  قویی ئیسائیل 
تفه نگه کانیان   و  نارنجۆکه کانیان  بۆمبه کانیان،  به   جوله که   مندانی  و  ژن  پیاو،  تا 

که چوکرۆم بکه ن .
ئریک جۆنستۆن Eric Johnston ناوبژیکاری ئامریکایی نه خشه یه کی دابه شکردنی 
ئاوی ئوردنی دانا و واشنتۆنیش له سه ر ئه وه  مکوڕ بوو که  ھه ردوو ال پوه  پانه بدبن 

و ریزی پشنیازه که  بگرن، که چی موفتی ئه وکاتی ئۆرشه لیم رایگه یاند: 
عه ڕه بان،  بداته   ئــوردن  ئاوی   ٪٩٩ رــژه ی  به   جۆنستۆن  پالنه که ی  ھاتو  «گه ر 

ئیسائیلیش ھه ر که مکی به رکه وێ، ئه وسا پیان ده م نه خر.»
له  ینایه ردا  بنگۆریۆن  که وته  به  ره خنه ی ھه ندێ گروپ سه باره ت  به  دژه کرده وه کانی  
سوریا. به گوره ی گروپه  ره خنه گره کان بنگۆریۆن کرده وه که ی فراوان نه کرد و شه ڕی 

پارزگاری دژیان رانه گه یاند. 
بنگۆریۆنیش داکۆکی له  ھه وسته که ی خۆی به و وشانه ی خواره وه  کرد: 

«ئمه  بوامان به وه  ھه یه  که  پاراستنی ئاشتی پشنۆره یه  له وه ی سه رکه وتنکی 
سه ربازییانه  به ده ستبنین. شه ڕ ته نھا ئه و کاته  ره وایه  که  ته واو قسه  له سه ر داکۆکی 
و  ئاشتی   کردنی  سه قامگیر  بۆ  نیه   شه ڕ  پــه ژرانــدن  مایه ی  ئــه وه    .ب له خۆکردن 

«.بگیرس کی چه وت ھهمنان به  رژکۆتاییھ
له   به م   ،بوب به رزیش  زۆر  سیاسه ته   جۆره   ئه و  ھه رچه نده   رۆژگــاره دا  له و 
ئیسائیلدا جه ماوه ری نه بوو. سه رکرده ی پارتی زایۆنیزمی گشتی یه کک بوو له زۆر 

ئه وانه ی به ئاشکرا ده ھۆی شه ڕھه گیرسانیان ده کوتا.
قه به ی  ستافیکی  له گه ڵ   Edward R.Murrow مــوراو  ئدوارد  فبرایردا   له  
چاوپکه وتنک  تاکو  سدی بۆکر  گه یشتنه   بنگۆریۆندا  له گه ڵ  ته له فزیۆن  ته کنیکارانی 
له   مارتدا  که له   ئیسائیل  له سه ر  به رنامه یه ک  له زنجیره   بوو  به شک  ئه وه ش  بکه ن، 
ته له فزیۆنی CBSی ئامریکایه وه  په خشده کرا. به شه که ی دیکه ی به رنامه که  له  میسر  

له الیه ن  ھاوارد سمیت Howard K.Smith تۆمارده کرا.
کاتک میشل ئارنۆن Michael Arnon سه رۆکی دیوانی سه ره ک وه زیران پرسی 
ئاخۆ چ بابه تگه لک له گه ڵ موراو ده ھنته  زمان، بنگۆریۆن پیگوت:» پرسه کانی ئه و 
ساده ن، خه کی دیکه ش ده کارێ به رسڤیان بداته وه . ئه رێ باشه  بۆ خۆت وه میان 

«.تناده یته وه ؟ له به رامبه ریشدا پاره ت ده در
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به م له دواییدا ھه ر خۆی له گه یاندا رۆیشت و وه می دانه وه .
دانیشتبوون.  یه کدیدا  ھه یوانه که  له ته نیشت  له   ھه ردوکیان  دیداره که دا  کاتی  له  
و  دیداره که   ره وتی  له گه ڵ  به م  بوو،  ره ق  ھه ندێ  وه زیــران  سه ره ک  له ده ستپکدا 
درژه کشانی تۆنی ده نگی گه رمتر ده بوو، له  دواییشدا ده ستی دایه  به رخۆی و له  
مایه ی  بووه   ئه وه ش  ده رببێ،  به ھزتر  وشه کانی  تا  پایدایه وه  و  سه رکورسیه که  

زه حمه تی بۆ تیمه  ته کنیکییه که .
زمانک  به   قسه ی  خۆئاماده کردن   ب خوله ک  وحه فت  چل  بنگۆریۆن  ھه رچه نده  
کرد که  ھی خۆی نه بوو، زۆر جارانیش شاشیه  رزمانییه کانی راستده کردنه وه  یه ک 

دوو ھه ه ی تاک و کۆی له روی زمانه وه  ھه ر کردن.
بۆ  واتاکه ی  بیریلکرده وه   بــه م  نه ھات،  بۆ  عه ڕه بی  په ندکی   له پ جارکیان 
که   شیکرده وه   ئه وه ی  به کارھنا،  کیبوتیزمی  وشه ی  کاتکیش  وه رگا.  خه که که ی 

چۆن به  زمانی عیبری داڕژراوه .
مراو ده ستی به  پرسه کانی کرد:

«تۆ له  ١٩٠٩ه وه  گه یشتیه  ئره -»
سه ره ک وه زیران قسه ی پبی: «نه خر ئه زله  ١٩٠٦ه وه  ھاتووم.»

دیدارکی خۆش و دۆستانه  و گه رم بوو. یه کجار نیگای بنگۆریۆن که وته سه ر پاوال 
ئه وسا له  میکرۆفه نه که دا گوتی: ئه وه  بۆ یه که مین جاره  له و ده ڤه ره دا ژن له گه ڵ پیاودا 

«.ماسی و ئاسوده یی کاره کانیشدا ھاوپشک بله  ک ،یه کسان ب
بی  تیایدا  بــه رده م   ھاتۆته   ساتکت  سانه تدا  ھه مو  له و  «ئایا  پرسی:  مــوراو 

به سیه تی، ئیدی بوه ستی؟»
ئه وه ی  وه ک  ــاره کــرده وه ،  دوب سه رسوڕھنه ر  به تۆنکی  پرسه که ی  بنگۆریۆن 

به گومان ب له  بیستنی. ئه وسا پکه نی و گوتی: 
«ئۆو، نه خر. نه خر. ھه گیز. ھه رگیز.»

دواترجارکی دیکه  پکه نیه وه .
ده رباره ی زایۆنیزمیش گوتی:

به ھۆی  خۆی  ژینگه ی  خۆی  که مرۆ  ده دا  ئــه وه   واتــای  راسته قینه   «زایۆنیزمی 
که سایه تی، جه سته ی و جۆشه  گیانیه که ی ئافه ریده بکا. ئه وه ش شتک نیه  بکدرێ، 

یان له وه ی که  له  مژه  ھه یه  ده ستت بکه وێ. ده ب مرۆڤ  خۆی دروستیبکا.»
به رده وامیش که  باس ده ھاته  سه ر بیابان، به نه رمی ده دوا وه ک ئه وه ی رزنامه ی 

ده رببێ.
ئه و ده رباره ی گه نجکی سه رده می خۆی، نوسه رکی به توانا و سابراییه ک قسه ی 
بۆکرد. کاتک بۆ یه که مین جاری گه شتکی به  ئاوڕوپادا کرد، یاوه ریبوو، بنگۆریۆن 
به رسڤی  الوه کــه   ــووه .  ب سه رنجگیر  به چی  ئاخۆ   لکرد   پرسکی  له گه ڕانه وه یدا 

دایه وه : 
«له  ئاوڕوپادا ھه مو شتک کراوه . ھه مو شتک ته واو بووه . کاری ده ستی زۆر 
له   به ده ستھاتووه .  شتک  ھه مو  کشتوکایدا  که رتی  له   نه ماوه .  له به ین  ھه ر  و  که مه  
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شوه .  به ھه مان  وژه شدا  له   ھــه روه ک  ئه نجامدراوه .  شتک  ھه مو  پیشه سازیشدا 
شارستانییه تیش ته وو مشت بووه . ئه رێ خه ک له وێ چۆن ده توان بژی؟»

بنگۆریۆن له سه ری رۆیشت:
به خۆمان  لره  پویسته   ده ستپبکه ینه وه .  له سه ره تاوه    ده ب شتک  ھه مو  «لره  
 نین، چونکه  په روه ردگاری مه زن ته نھا بیابانی ئافراندووه  و ده بین و بچزه وی بک

ئمه  ئاوه دانی بکه ینه وه  .»
موراو پرسی: «من له و بوایه دام  تۆ له ده وه  که سکی ده ستپک بی، وانیه ؟»

بنگۆریۆن دوودڵ بو.
«من ئه وه  نازانم، به م دم  به  بیابانه وه  گیرساوه .»

بنگۆریۆن  که   ئه وه کرد  له سه ر  گرۆی  ھاوکارکی  له گه ڵ  بنگۆریۆن  یاریده رکی 
زۆر نابا به شوه یه ک له شوه کان ناوی بودا دنته   ناو ناوانه وه  و باسی لوه ده کا. 
له سه روبه ندی کۆتایی چاوپکه وتنه که دا له وه می پرسک سه باره ت به ره فتاری نوان 
ئیسائیل وئاسیا که  رۆژھه ت داکۆکیکاری گه وره ی له سه ر ره وشت لھه که وتوون، 
وته کانی  بووه .  له دایک  ئه و  ساه   پنجسه د  و  ھه زار  دوو  نمونه یه که .  گوتی: «بودا 
کاریگه ری به سه ر ملیۆنان که سدا ھه بووه . من لره دا بیر له رۆژھه تییه ک ده که مه وه  
که  دیتومه ، ئه ویش ئونوی سه ره ک وه زیرانی بیرما بوو. من ئه و به  بیچمکی پمتمانه ی 

رۆژگاری ئستاماندا داده نم. به ڕاستی شاگردکی بودایه .»
پاشان موراو گوتی: «من بیستومه  که  به ڕزتان ھه مو کات له گه ڵ سه رانی عه ڕه ب 

ئاماده ی گفتوگۆکردنن.»
«به ی به دنیاییه وه ، ھه ر کاتک ئه وان بیانه وێ.»

سه ره ک وه زیران به ده  ستی جی پادانه وه که ی خۆشده کرد تا ھه ندێ وشه  له کاتی 
 :نگۆکردندا باشتر بگیرس

«وته  عه ڕه بییه کان پویستیان نه  به  شه ڕ نه به  تانک تۆپ نیه  ، به کو پویستیان 
به  خوندن، پاکوخاونی و پشکه وتن ھه یه . ئمه  له مه  یاندا ده توانین یارمه تیان بده ین. 
ئه وان پویستیان به  ئاشتی ھه یه  تا وته که یان پشبخه ن، تا خه کی خۆیان  په روه رده  

بکه ن و نه خۆشی قه چۆبکه ن...
«ھه رکاتک ئه وان نونه ری راسته قینه ی گه لیان ھه بوو، ئه وانه ی که  خۆشگوزه رانی 
کۆمه نی خه کیان له پشترین خای مشور خواردنه ، ئه وسا لتده گه ن که وا باشتره  
ئاشتی له گه ڵ یه کدیدا بکه ین... به یه که وه  له گه ڵ ئیسرائیلدا کار بکه ین... تا ئه و کاته ش 

 دادێ پویسته  ئمه  خۆمان ئاماده بکه ین وه ک ئه وه ی به سه رمان دابده ن.»
ئامره کانیان  بــوون  خه ریک  ته کنیکییه که ش  ده سته   و  کــرد  سوپاسی  ــوارو  م

:شتا سوپاسنامه که ی مابوو، بم بنگۆریۆنیش ھ بگرنه وه  به ھه
«به ڕاستی له  دلۆڤانیتان بوو که  ھاتنه  ئره . به داخه وه   ئوه  نه تانتوانی سھه زار 
لره وه  ببینن،  موسا  ده کرا  ئه وکات  چونکه   ئره ،  بنه   له ئستا  به ر  ساڵ  سسه د  و 
 زۆر دور نه بو کات له سه ر کوی سینا(تور) ده  رنماییه که ی له  په روردگای مه زن 

وه رگرتن. ئای که چ به رنامه یه کی ته فزیۆنی ده بوو بۆ مرۆڤایه تی!»
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ویستی  مــوراو  بــوون،  ئامره کانیان  تکنانی  و  ھه گرتن  خه ریکی  ئــه وان  کاتک 
خواحافیزی له  سه ره ک وه زیران بکا، که  یه کسه ر دوای دیداره که  گه ڕایه وه  خانوه که ی. 
موراو دوو جاران له سه ر یه ک له ده رکه ی دا، کات گوی له ھیچ نه بوو، به   ھواشی 

پاکی به ده رکه وه  ناو کردیه وه .
دواتر گوتی: «ده بوایه  یه کسه ر بانگی کامیرامانه که  بکه م. به م ئه وکات تگه یشتم 
شانۆگه ریمان  نمایشکی  ئمه   کــه وا  واتبگه ن  ئامریکاییه کان  بینه ره    ره نگب که  

سازداوه .»
موراو بینی  که وا سه ره ک وه زیران  کۆمه ه  کوپ و ده فرکی زۆری له به رده مدایه  

و خه ریکی شوشتنیانه .
مارت مانگکی جه نجاڵ بوو.

دوای ئه وه ی بنگۆریۆن له  که نیستدا داکۆکی له سیاسه تی دانه ڕسانه  سه ر میسر 
ھشکی  که تیایدا  کرد  په ڕله مان  له   لسه نده وه ی  متمانه   داوای  بگن  مناحیم  کرد، 

کوشنده ی کرده  سه ر بنگۆریۆن.
قسه که ره که (مه به ستی  شتی  یه ک  له گه ڵ  ته نھا  «ئه ز  گوتی:  له وه مدا  بنگۆریۆن 
بگین بووه -وه رگ) کۆکم، ئه ویش ئه وه یه  که  سه ربازه کانمان ده ب بجه نگن. به م 

ئه و له  شه ڕی پشتریشدا نه جه نگا و له و شه ڕه شدا به شداری ناکا.»
له نو ئه ندامه کانی ھیروتدا مقۆمقۆ په یدابوو، بگین بازیدایه  سه رسه کۆ و ھاواریکرد: 

«به م تۆ ناپاکییت ده رھه ق کشه ی ئیسائیل کرد! ھه ی ناپاک ! ناپاک!»
بنیامن ئاردیتی Benjamin Arditi  که ئه ندامکی ھیروت بوو له نو مقۆمقۆی 

ھۆه که دا به سه ر سه ره ک وه زیرانیدا  قیاند:
«گچه فرۆش!»

 سه رۆکی په ڕله مان گوشاری خرایه سه ر قسه که ره که  که  ناپه ڕله مانییانه  جووه ته وه  
له  ھۆه که ی ده ربکا. به م فکی ته کنیکانه ی دۆزیه وه  گوتی: 

«من تبینییه که م گوێ لنه بوو که واته  لیتنه گه یشتین. له کۆتاییدا ده توانم پرسی 
قورستر له وه ی تبینیه که ی پدرا بھنمه  سه رزمان.»

له مارتدا زنجیره  به رنامه  ته له فزیۆنییه که ی موراو په خشکرا، له رۆژه کانی به دواشیدا 
ھاتن کۆمه  نامه  بۆ نوسینگه ی ته فزیۆنی CBS نردران. زۆر نامه یان له الیه ن ئه و 
که سانه  نوسراوبوون که  زۆر به  ساده یی ئه و پیاوه ی له  بن ھه یوان و له  ناوجه رگه ی 
که  به   میسر  دیکتاتۆره که ی  چه شنی  نــه وه ک  دانیشتبوو  خاکییانه   به جلکی  بیابان 

رازاوه ترین یه کبه رگی سه ربازیانه  کارانگازببوون. ژنک له  ھینسدتیانه وه  نوسی: 
ئه و پیاوه  سه ر سپیه  بیچمه کانی په یمانی نوێ( ئینجیل» العھدالجدید)ی به بیرھنامه وه . 
من حه زم ده کرد ده ستم بگاته  سه ری و پرچه سپیه که ی تا به با سپیایته تیه که ی شه وق 

بداته وه .»
له مارتدا ھه مو ئه ندامکی ھزه  چه کداره کان له  ئیسائیل رۆژکیان بۆ یارمه تیدانی 
نشینگه کانی سه رسنور ته رخانکرد. بۆئه وه ی نمونه یه که ی باش نمایش بکه ن، بنگۆریۆن 
له  ئۆرشه لیمه وه  خۆی له  به ره به یانی که  کزره بایه کی ساردی له   بیابانه وه  ھه یکرد خۆی 
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گه یانده  میڤاتھیم Mivathimی الی غه ززه،  تا له دانانی تلدڕی شوره ی نشینگه که دا 
کۆمه کیان بکا. کاتکیش نه حمیا ده ستکشی بۆ بردن ئیشی پبکا، لیوه رنه گرتن و 

گوتی: 
«مرۆڤ بۆ ئه وه  دوو ده ستی ھه ن تا ئیشیان پوه بکا.»

 رۆژک پاشتر له  گۆڕه پانی وه زاره تی به رگریدا چاوی به  گروپکی چل رۆژنامه وانی 
ئامریکایی که وت، که  گه شتکیان به ناو ده وه ته  عه ڕه بییه کاندا کردبوو. به و په یڤانه ی 

خواره وه ی به خرھنان: 
«ئه زیش رۆژنامه نوس بووم.»

ئه وان لیستکی پرسیان له پش دانا. یه کک له و شتانه ی پیاناگه یاند و ویستیان 
له و  باره وه یه  رونکردنه وه  بدا، ئه و نه خشه یه  بوو که  عه ڕه به کان باسیان لوه ده کرد، 
گوایه  نه خشه که  ئه وه نده  گه وره یه  تاکو بیسه لمنن ئیسائیل ھه ر له  روباری فراته وه  
له   گوایه   نه خشه یه   ئه و  بکا.  داگیری  دواتریش   ده ب و  ده گرته وه   نایل  روباری  تا 

.واسراب ه خانه ی که نیست و زۆر داموده زگای گشتی دیکه ش ھهبا
بنگۆریۆن سه رکی راوه شاند و گوتی: 

«حه لله ق مه لله قکی ھه ژنه ره . ئوه  ده توانن ھه مو الیه کی ئیسائیل بگه ڕن. من 
داوا له  دۆسته کانی خۆمان ده که م بتانبه نه  ھه ر شونک که پتان خۆش ب، بۆ ئه وه ی 
خۆتان له  راستی  نه بوونی نه خشه یه کی وا دنیابن. ئوه  پویست ناکا به  قسه ی من 
باوه ڕ بکه ن. ده توانن بچنه  ھه مو شونک. ئه و خه که ی وا ده  نه زانن، تناگه ن که وا 
ئمه  کات له  کۆیالیه تی میسرییه کاندا رزگاریمان بوو، راسپردراین که  ھه رگیز بۆ 
ئه و وته  نه گه ڕینه وه ، ئ خۆ نیلیش روبارکه  به ناو میسردا ده ڕوا. ئمه  ئره مان 

پخۆشتره . قسه ی ئه وان ب واتا و ب بنه مایه .»
کات ئه و بگه یه ی خواره وه ی لزیادکرد چاوه کانی بزۆزانه  ده بریسکانه وه :

«بگومان ھه ندێ به ن له  بایبلدا ھاتووه ، به م ئه وه  له الیه ن په روه دگاری مه زنه وه  
دراون؛ گه ر ئوه  ده توانن بیگه ن بۆن له  یه زدان خۆی بپرسن.»

پاشان به  پکه نینه وه  ئه و سه ربرده یه ی بۆگرانه وه .
«جارکیان چاوم به کابرایه ک که وت که  له  ئامریکاوه ڕا ھاتبوو. سه رۆک رۆزڤلت 
ره وانه ی الی منی کردبوو. ئه و ژه نه ڕاک بوو. رۆژکیان که  له  باسوخواسه کانمان 
 ژو قسه مانکردن. من گوتم، دیرۆکه که ی ئه وان بۆ سبووینه وه ، ھه ندێ ده رباره ی م

سه د ساڵ ده گه ڕته وه  ئه وه ی ئمه ش بۆ س ھه زار ساڵ. ئه نجا ئه و گوتی: 
«چی؟ خۆمن ئایرله ندیم. مژوه که ی منیش بۆ ھه شت ھه زار ساڵ ده گه ڕته وه .»

به ڕکه وت ھه ر له  مارتدا بنگۆریۆن بۆ یه که مین جار ئاھه نگکی فه رمییانه ی سازدا 
و بانگھشتکراوه کان بریتیبوون له  کۆمه ک دیپلۆمات، ئه ندامانی کابینه که ی، ئه ندامانی 
که نیست و ھه ندێ بیچمی ناوداری دیکه . ئاھه نگه که  له سه ر شه ڕه فی رینانای کچی 

بوو که  شوی به  ئه ندازیارکی الو کردبوو.
رۆژیک دواتر پاوال چووه  زانکۆی عیبریی تا دکتۆرانامه که ی کچه که ی وه ربگرته وه ، 
چونکه  رنانا به گه شتی مانگی ھه نگوینی بوکنی ده رچووبوو، داوای له دایکی کردبوو 
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له بری ئه و بچته  بۆنه که  و بوانامه که ی وه ربگرته وه .
به   خــۆی   Ibrahim Izzat عیزه ت  ئیباھیم  به ناوی  کــوڕه الوــک  ئه پریلدا  له  
کونسولخانه ی ئیسرائیل له  له نده ندا کرد. ئیباھیم ھه وانری ھه فته نامه ی روز ئه ل 

یوسفی میسری بوو. داوای ڤیزای بۆ چوونه  نو ئیسرائیل کرد. 
تا ئه وکات ھیچ له و جۆره  داوایانه  نه کرابوون. کاتک فه رمانبه ری کونسولخانه که  
ساده ی  وه مکی  به   پرسی.  سه ردانه که ی  مه رامی  له   به خۆھاته وه ،  ھدمه گرتن  له  

بروبیانوب گوتی: «ھه ندک زانیاریی له سه ر کۆمه ه  وتارک کۆده که مه وه .»
ئیباھیم  دایه   ڤیزایان  دواییدا   له   کرا،  ئۆرشه لیمه وه   به   په یوه ندی  له نده نه وه   له  
عیززه ت به م به مه رجک: بۆئه وه ی ئاسایشی خۆی باشتر بپارزرێ پیان باشبوو 
ھه مو  بچته    ده توان ئیدی  نیشانبدا.  ئافریقایی  باشوری  بزنسمانیکی  وه ک  خۆی 
شونیک و چاوپکه وتنی خۆی له گه ڵ ک ده وێ، سازبدا، مرۆ به ھیوا بوو راستگۆییانه  

ئه وه ی ده یبین بیخاته  سه رکاخه ز.
رۆژنامه نوسه  الوه که  مه رجه که ی په ژراند، گه شتکی به ناو ئیسرائیلدا کرد. له الیه ن 
وه زیرانی  سه ره ک  به م  به خرھنرا،  و  پشوازیلیکرا  کابینه که   ئه ندامانی  زۆرینه ی 

نه دی. کاتکیش گه ڕایه وه  په یامکی له  بنگۆریۆنه وه  پگه یشت: 
گه ر  ئاماده م  من  که وا   ب پی  دیت،  عه بدولناسرت  و  میسر  گه ڕایته وه   «کاتک 
بیه وێ و له ھه ر کویه ک ب به یه که وه  دابنیشین و کشه کانمان باسبکه ین: پرسگه لی 
یان  ئابورییه کان  کشه   سیاسیانه ،  کاروباری  سه رسنور،  کشه کانی  ئــاواره کــان، 
و  راگه یاندن  کۆنفانسی   ب ناوبژیکار،   به ب دانیشتنک  باسبکه ین.  سه ربازییه کان 
بمه   کۆبوونه وه که   بۆ  ته نانه ت  ئاماده م  من  که وا   یبپ ده ره نجامیش.   ب ته نانه ت 

قاھیره ش.»
ئه وه  داوایه  ھی که سک بوو که  نه ده ترسا، که چی کاردانه وه ی ھه ر نه بوو.

ئیسائیلییه  گه وجه کان  ئیباھیم عزه تدا که  به قسه ی خۆی «له   له  یه که م وتاری 
و  قه ه م  ــه   داوه ت ئافریکیا  باشوری  بزنسمانیکی  به   خــۆی  بووه »کاتک  زیره کتر 
بنگۆریۆنیشه وه   خودی  به   حکومه ت  کابینه ی  ئه ندامانی  ھه مو  له گه ڵ  چاوپکه وتنی 
سازداوه . ھه رچه نده  پلھه بینکی بتاوانانه ی تدابوو به م یه که مین وتاری بابه تیانه  

بوو. به م ئه وانی دیکه ی ناپاکانه  ده رچوون.
له  حوزه یراندا بنگۆریۆن وتاره که ی بۆ سانامه ی ئیسائیلی ١٩٥٦دا ته واوکرد و 
ناردیه  چاپ. به ھۆی پشھاته  په ره سه ندووه کان ناونیشانه که ی رامانکی پغه مبه رانه ی 
ھه بوو: «به ره و باشور». ئه و به  کۆپله ده قکی ئز خیل Ezechiel ده ستیپکردبوو: 
ده  ئه ی مرۆڤایه تی روت به ره و باشور وه رگه ، ده با وشه کانت به ره و به شی باشور 

برۆن.»
زۆربه یان  بۆ  ئیسائیل  ڕوخاندنی   که   نوسرابوو  له سه رده مکدا  نوسینه   ئه و 
ئه گه رک بوو تاده ھات نزیک ده بووه وه . له ھه مو سنوره کان ئاسته نگ ھه بوون. ھیچ 
زۆر  پبوو.  که  پویستی  ئیسائیل  بداته   وا  چه کی  نه بوو  دۆست  ده سه تدارکی 
ده ژیان.  خوه ته کان  له   ھه ر  ھشتا  وت  ھاتبوونه   کۆچبه ره ی  ھه زار  سه دان  له و 
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چاره کی به رھه می لۆکه  له ناو چووبو. سیاسه تی به نو ده وه تیی  به ھۆی جیاوازی 
بیروڕاکانیانه وه  تاده ھات ھه ر ئاسته نگی بۆ به رده م ئیسائیل داده نا.

و  ساڵ  حه فتا  ده گاته   ته مه نی  نابا  زۆر  که   نوسرابوو،  پیاوک  له الیه ن  وتاره که  
ته ندروستیشی له نگ ببوو. نزیکه ی ھیچ ساتک ده ستی به تاڵ نه بوو، چونکه  سه ره ک 
ھه ردو  بوو،  وھۆبه   به ش  دوو  و  ھه شتا  سه رۆکی  و  به رگری  وه زیــری  ــران،  وه زی

وه زاره تیش له  دوو شونی له یه کجیابوون، نزیکه ی یه ک کاژمر له یه ک دور بوون.
پغه مبه رئاسایانه   به رزو  که   لفربوون  به گه نامه یه کی  بووه   وتاره که ی  بگومان 

بوو. 
نه قه ب  گوایه   بیرۆکه یه ی  ئه و  له به رامبه ر  که   به بیرھنانه وه   پغه مبه ره کانی  ئه و 
که   ھنانه وه   به بیر  Jesajaی  جسیا  دانــه دا.  چۆکیان  ده منته وه ،  به رز  ھه میشه  
پشبینی ئه وی کردبوو رۆژک دادێ بیابان به  گوڵ ده زازته وه  . سلیمان، یۆسفات 
که   به بیرھنانه وه   داودی  خانه واده ی  پاشاکه ی   س  ،Uzziay ئوزیا  و   Josafat

ھه ویاندا ئالت بکه نه  شاره به نده رکی خۆشگوزه ران.
ده ستگرتن  بۆ  ھه ووته قه لالی  که سه ی  ئه و  بوو،  پیتۆڵ  کیگه ناسکی  ئویا  «شا 
به سه ر بیاباندا دا تا به سه رکه وتویی شانشینی لدابمه زرنی. له و سه رده مدا له شکری 
جوله کان به ھز بوو، ئه و په ره ی به  نشینگه  و ئاودری دا، کاروباری به نده ریانه ی 
له  ئیالت بنیات نا له کاتکدا له  بواری سیاسی و ئابوریشدا پشوه چوونی به رچاوی 
به ھاداری  سه نگی  ره وشتیشیه وه   و  وره   و  گیان  له کایه ی  ھه روه ھا  به خۆوه بینی، 

به جھشت.»
گه ر  بھاتبا بنگۆریۆن له  قه یرانی ١٩٥٦دا نه ته وه  بچوکه که ی ده رباز کردبا، ئه وا 

ھه مان وشه کانی سه رو ده بوونه  نوسینی سه ر به رده کله که ی. 
به   گه له که ی  تاسه ی  و  پــه رۆشــی  ھه ویدا  دا  بــاشــور»  «بـــه ره و  دروشیمی  له  
به ملیار  که   نوسی  به خۆی  ئه و   .شراک نه قه ب  ژر  شاراوه کانی  گه نجینه   چیۆکی 
تۆن له  مادده  کانزایه  جۆربه جۆره کان له ژیر زه ویدا ھه ن و لکۆه ره وه  زانستییه کانی 
ئیسائیل رگایه کی ھه رزارنیان دۆزیوه ته وه  تا ئه و یۆرانیۆمه ی بۆ  لیکۆینه وه کانیان 

چاره نوسسازه  له نو فۆسفاتی بیاباندا دۆزیویانه ته وه، به کاریبھنن .
به م  ھۆشداریشیدا: 

«ئه گه ر ده وه ت کۆتایی به  بیابان نه ھنی، ئه گه ری وا له  ئارادایه  که  بیابان دوایی 
«.نه ت بھبه  ده و

«به ره و باشور» وتاریکی درژ بوو، له کتب ده چوو، کتبک له  ریزی ده ستنوسه کانی 
ده وه تی تازه ی جوه کان بوو.

له  حوزه یراند کۆتایی به  ھاوکاری نوان دوو پیاو که  چه ند ده یه یه که  به یه که وه  کار 
بۆ ھه مان ئامانجی سیاسی ده که ن، ھات.

موش شارت پیاوکی درژی بازوداری ده نگ نه رم، له زۆر روه وه  پکھاته یه کی 
یه کانگیرییان له گه ڵ بنگۆریۆن پکده ھنا. ئه و که سک نه بوو له خۆیه وه  فربووب، به کو 

له چه ندان زانکۆ ده رچووه  و به ھره یه کی سروشتیشی بۆ زمانفربووبن ھه بوو.
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ئه و زانیارکی گه وره بوو. بۆ ئه وانه ی ناسیبتیان پیاوکی له ناخه وه  دگیرو میھره بان 
بوو. حه زی به  سه وداکردن له گه ڵ ژینگه ی خۆیدا ھه بوو، زۆرینه ی خه کیش خۆشیان 
ده ویشت. کاتک له  نیویۆرک ده ژیا، ھه مو شه وه که ی له  گه ڵ براده ره کان به  گفتوگۆ و 
راوژکردن به سه رده برد، حه زیشی له سه ر دانیشتنی سه ر زه وی بوو(چوارمشقیانه -
وه رگ). ئه وسا نوکته یان ده گانه وه  و گفتوگۆکانیان گه رم ده بوون. به رده وام له یادی 
بوو که  ھاوسه ری براده ره که ی  ناوی چیه  و  ھه رگیزیش ھه واپرسینی منداه کانی 

فه رامۆش نه ده کرد.
کاتکیش بۆ ماوه ی پنج مانگان له التورن له  زیندانی ئینگلیزه کاندا بوو، وانه ی 

زمانی عه ڕه بی، ئابوری و رزمانی عیبریی به  وه رداش زیندانه کانی ده گوته وه .
سانک بوو له نو بۆته ی کارمه ندانی حکومه تدا ئه و نوکته ی دیپلۆماته  بگانه که  
ده گدرایه وه ، که دوای مانگک له  ئیسائیل، رایگه یاند که به الی که می فربووه  گوایه  

وشه ی پایه به رز Excellentie به  عیبری شاما موشShama Mushe یه .
واتایه   ئــه و  پــایــه دار  کــه   ــی  زان چۆنت  ئاخر  پرسی  دیپلۆماته که یان  لــه   کاتک 
ده گه یه نی، وه می دایه وه : «ئه وه م له وکاته دا تبینیکرد کات که  فه رمانبه ره کان له گه ڵ 
 موش شاما  وشه ی  دووو  به   ھه ر  ھه میشه    ده دوان،  ده ره وه   کاروباری  وه زیری 

ده ستیانپدکرد.»
مشتومی  نایابانه   بوو،  بین  وخرا  تیژبین  بوو،  دیپلۆمات  خۆڕسکانه   شارت 
ده ستی  به توندی  که   ھــه بــوون  بنه ماشی  کۆمه ک  و  ده بــردنــه ســه ر  گفتوگۆکانی 
پوه گرتبوون. ھه ندێ جاران نیگایه کی مرۆڤھه ژنانه ی ھه بوو، به م له بۆنه کانی دیکه دا 
پیاوکی فه رمی خۆپارز بوو . ته نانه ت به تاسه ی زانینی ورده کارییه کانیش بوو . ئه و 
ھه گیز به گوره ی شوازه ی پراگماتیانه  کارناکا. نه یاره کانی ناویان لنابوو «شارتی 

بنه پیتۆڵ» و پیانوابوو که  مامۆستایه .
له  کۆبوونه وه ی حکومه تدا نیوه ی ئه ندامه کانی الیه نگری شارت بوون نیوه که ی 

دیکه ش به الی بنگۆریۆندا شکانه وه .
به رچاوده خا  راستیه کان  زیاتر  ئه و  که   پیانوابوو  وه زیران  سه ره ک  دۆسته کانی 
و شارتیش ھه وده دا به گه وبه ندی نه ھنیان بھنیته وه . الیه نگرانی شارت گوتیان 
به   بنه ماییه کان  راستییه   ته ڕده ستییه کاندا  بیاره   له   زۆرجـــاران  بنگۆریۆن  کــه وا 

ھه ندھه ناگرێ.
له  ڕاستیدا بنگۆریۆن مه یلی لبوو ته ڕده ستانه  و ئازادنه  ره فتار بنون و ھه مو 
ھه ده سه نگاند.  ئامانجپکانه که یه وه   له ڕیی  پشنیازکی  و  نه خشه یه ک  کرده یه ک، 
شارت ھه مه الیه نه  بۆ کاروباره کانی ده ڕوانی، ئه و خۆپارزیانه  کاردانه وه ی ھه بوو، 

ھه میشه ش ده یپرسی ئاخۆ چۆن شته کان پکدن. 
ده کرد  ــی  رای کــاره کــانــی  جه وگرک  وه ک  شــارــت  بــوو  دورودرــــژ  سانکی 
کابینه کانیدا  له ھه مو  پویسته ،  راگرکی  که   به وه ده شکا  ھۆشی  که   بنگۆریۆنیش  و 

به شداری پده کرد.
وه ک وه زیری کاروباری ده ره وه  ئه و پیاوه  گه نجه  به رده وام به  پله ی یه که م بیری 
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زۆر  ده کــرده وه.   ،نبیپه ژر ئه وه ی  پش  بنگۆریۆن    پالنکی  ھه ر  له ده رھاوشته ی 
جاران زۆرینه ی کابینه که  له گه یدا کۆک بوونه ، بۆیه  بنگۆریۆنش وه ک بواھنه رکی 
دوای  نوانیان  ره فتاری   .ب خۆی  پالنه که ی  ده ستبه رداری  بووه   ناچار  دموکرات 
بوو  له کاتکدا  کرده وه که   نه خاسمه   نه بوو،  باش  سوریا   دژی  رکاره تۆه ییه کان 
سه باره ت  وه مک   Dulles ده لله س  له گه ڵ  چووبوو  بوو،  واشنتن  له   شارت  که  
به داوای کینی فۆکه  جه نگاوه رییه کان وه ربگرته وه ، که  میسر فۆکه ی میگی روسی 

وه رگرتبوو.
کاتک وه زیری کاروباری ده ره وه  گه ڕایه وه  وت به  راشکاوی راگه یاند که  کرده وه  
تۆه سنه کان چ ده رچه یه کی ناچارییانه یان له  واشتنندا په یدا کردووه  ھه مو جیھانیش 

پی نیگه ران بووه . 
کاتکیش بنگۆریۆن له  که نیستدا رایگه یاند که  کۆتایی به  ھاوکاری نوانی له گه ڵ 
داوای  شارت  خۆیدا  له کاتی  که   ئــه وه داگــرت  له سه ر  پی  ھــات،  ــردا  وه زی شارتی 
چونکه   به م  جودابوو   له گه ڵ  بیرورایان  ھه رچه ندیشه   کابینه که ،  نو  بته   نه کردبوو 
که وتۆته   ئیسائیل  ئاسایشی  سه رله نوێ  که   مانگه کاندا  له دوا  ھه بوو.  ئه ویان  ئه وان 
به ر گه ف وھه ڕ ه شه  و سیاسه تی ده ره کی له  جاران گرنگتر بووه  وئه ویش ته واو له و 
بوایه دا بوو که  که ده ب ھاڕمۆنییه ک له نوان وه زیری به رگری و وه زیری کاروباری 

.ده ره ودا ھه ب
له   داوای  ھه بژاردنه که   دوا  دوای  رایگه یاند  خۆیدا  رونکردنه وه که ی  له   شارت 
بنه ماداری  ھۆی  چونکه   حکومه ته وه ،  کابینه ی  ریزی  نه یه ته   که   کردبوو  بنگۆریۆن 
ھه ن که  گومانی له  سه رکه وتنی چیدیکه  به یه که وه  کارکردندا ھه یه ، به م بنگۆریۆن 

پشنیازه که ی به ھه ند ھه نه گرت. شارت له سه ری رۆیشت و گوتی:
«له  ھه فته کانی دواییدا بۆم رونبووه وه  ده ست له کارکشانه وه م شتکی حه تمیه . 
ئه و باره ش پابه ند نیه  به  پرسگه له  سیاسییه  ھه واسراوه کان یان به  ره وتی پشھات 
و روداوه کان. ئه ز یه کشه مه ی رابردو گفتوگۆیه کی کراوه م له گه ڵ سه ره ک وه زیراندا  
کرد و له وێ گه یشتمه  بوایه کی یه کالکه ره وه   ناکرێ من له  حکومه تکدا بمنمه وه  که  

«.ئه و سه رۆکی ب
ته رخانکرد؛  ماپای  بۆ  زۆری  کاتکی  شارت  ده ستله کارکشانه وه ی  دوای 

سه رپه رشتی کاری په ره ورده  و فرکردنی گرته  ئه ستۆ.
وه زیری  په سنی  که   دوانکیدا  له   بنگۆریۆن  ماپایدا،  شوانی  نانی  خوانی  له سه ر  
پشوی کاروباری ده ره وه ی دا، گوتی: «شارت و من   چل و س سای مژویینمان 

به یه که وه کارکردووه .»
شارت به پکه نینه وه : «له ڕاستیدا چل و چوار ساڵ و نیو.»

دوای ده ست له کارکشانه وه ی شارت  الوتر، تازه تر و که متر خه می له  شته کان 
گه وره کانی  ده ستکه وته   په سنی  که   نــه ده دا  له ده ست  بۆنه یه کی  ھیچ  ئه و  ده خــوارد. 
ئیسائیلدا  پشخستنی  و  پگه یاندن  له   گرنگی  ھــه ره   پشککی  که   نــه دا  بنگۆریۆن 

ھه بووه .
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کاربه ده ستکی بای ماپای  بیروڕای  کۆمه ه یه کی زۆری له  ھاوپارته کانی ھنایه  
سه رزمان و گوتی: 

«ره فتارمان له  به رامبه ر بنگۆریۆندا تکه ه یه کی متمانه  و ترس بوو: متمانه دان به و  
به ھره  له ڕاده به رانه ی خۆی، ترسانیش له وه ی نه وه ک له ده ستی بده ین.  باوه ڕمان بۆ 
موش به  شارت ھه یه و خۆشمانده وێ . ب ئه و ھه ست به خۆشی خۆمان ناکه ین. 

به رده وام متمانه مان به  بیاره کان، ھه ستی کارامه یی و گونجاندن ھه بووه .»
بوو.  ئیسائیلیانه »په یدا  «په رجویه کی  دیسان؛  حوزه یرداندا  رۆژه کانی  دوا  له  

بنگۆریۆن له باره یه وه  گوتی: 
ھاته ئارا.  سه ربه خۆیی  شه ڕی  لــه دوای  شتک  جوانترین  رویــدا،  مه زن  «شتکی 
له وه دا  ئمه   دواییدا  له   به رکه وتننامه )  بوون  (بپابه ند  سه ربه ستانه   شوه یه کی  به  

سه رکه وتین ئه وه ی ئمه  بۆ خۆپاراستمان پویستی ب کیمان وبه ده ستمانھان.»
جاره یان  ئه و  چه کفرۆشه کان  لئاگادارکرایه وه .  جه ماوه ری  تا  خایاند  ساکی 
سازدران.  فه رمیانه   دارشته ی  به که مترین  دانوستانه کان  په یدابوون.  فه ڕانسه وه   له  
به یه ک  که  بوایان  بچوک  ده سته یه کی  و  درا  دۆالر  ملیۆنان  خه رجکردنی  فه رمانی 

ھه بوو پیھه سا.
له ماوه ی چوار مانگدا  ئیسائیل چل ھه زا تۆن چه ک و تفاقی جه نگی ده ستکه وت. 
کرده ی  بــه م  ناوینه وه   بــوو،  رۆژھــه تــی  به سه ر  جیھان  ھه مو  چــاوی  ھه رچه نده  
ھیچ  گومانی  ئه وه ی   ب دابه زنران،  ھاتن،  باره کان  مایه وه .   ننھ به   چه ککینه که  

که سکی بۆ بوروژنرێ.
به ڕژه ی  خۆی  جه نگی  پیشه سازی  به رھه می  ئیسائیل   ده ستبه ج نوه دا  له و 
په نجا له سه د بنیاتنا. ئیدی ژماره یه کی یه کجار زۆر مین، نارنجۆکی دژه تانک، بازوکا 

و گولله  و ته قه مه نیان به خۆیان دروستکرد.
ئابوری  گرنگی  به شکی  ھه نوکه   سه ریھه دا.  کشتوکایی  قه یرانکی  ته موزدا  له  
ئیسائیلی پشتی به  به رھه می لۆکه  به ستبوو. به م به رھه مه که  به رامبه ر ھه مو شوه  
قه چۆکردنکی مشومه گه ز خۆی نه ده گرت و خه ریک بوو له ناو ده چوو. به رھه می 

لۆکه که  به  به ھای ھه شت ملیۆن دۆالر له سه ر لواری فه وتان بوو. 
بنگۆریۆن بروسکه یه کی بۆ سام ھامبورگ لدا. سه ر له به یانییه که ی بروسکه که ی 
به ده ستگه یشت. ئیدی ھه مان رۆژ  دوای نیوه ڕۆ سواری فۆکه یه ک بوو خۆی گه یانده  
وتی پیرۆز. کاتک گه یشت به به ھای دوو ملیۆن دۆالر به رھه مه که  له ناوجووبوو، به م 

ئه و سه رپه رشتی قه چۆکردنکی کرد و  باقی به رھه مه که ی له  فه وتان رزگارکرد.
له  ته موزدا ناسر نۆکه ندی سوسی گرت و خۆمایکرد.

که وا  گوتی  قسه یکردن.  وت  ھه ژده   الوانی  کۆنگره یه کی  له   بنگۆریۆن  ئابدا  له  
جوه کانی ھه نده ران سه رپشکن له وه ی چ جۆره  ژیانک ھه ده بژرن؛ ژیانیکی لوکسه یی 
له و وتانه ی تیایدا ده ژین یان ژیانی به  ترس و دژوار له  ئیسائیل، به م ژیانکی 

ئازادانه  ب ئه وه ی ھیچ که سک په الر بگرته  راستیی جوبوونیان.
سوپه رمارکتکدا  ھیچ  که  له   بکه ین  پشکه شی  ھه یه   شتمان  «ئمه   گوتی:  ئه و 
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ناکدرێ» 
له  نیوه ی ئۆکتۆبه ردا گرژی و ئاۆزی گه یشته  تۆپکه . ناسر راشکاوانه  رایگه یاند که وا 
نه وه ک ھه ر دژی ئیسائیله  به کو  دژی «جوله که ی نو ده وه تیی و سه رمایه شیانه .» 
ھیتله ره - ئامانیان(مه به ست  مردووه که ی  کابرا  گوته کانی  ھه ندک  الی  په یڤانه   ئه و 

وه رگ)  بیرده خسته وه .
ده دا.  ــاری  وت که نیستدا  لــه بــه رده م  ئــارامــی  به   بنگۆریۆن  ئۆکتۆبه ردا  ١٥ی  له  
دوانه که ی ١٥,٢٠٠ وشه  بوو، به م که س له به ری نه بۆژا و  خه وی لنه که وت. ئه و 
به کراوه یی ده رباره ی جه نگ دوا، دوانه که ی نه وه ک ھه ر ھی وه زیری به رگری به کو 
وه ک  فه یله سوفک و  مرۆڤپه روه رک بوو. به سه رسوڕمانی  ئه وانه ی که  پیان وابو 
بنگۆریۆن  زۆر به الی شیعردا ناچ، له و دوانه یدا شیعرکی درژی نوی خونده وه. 

یه کک له ده کانی شیعره که  ده یگوت: 
« ز که  ھه بووه   یان که  ده بئه وه یه  ھ»

له  ئاخروئۆخری دوانه که ی ھاته  سه ر باسکردنی ھه لومه رجی ھه نوکه یی.
«ئه و السه نگیه  ھز زۆره ی ئه وان (عه ڕه به کان) ھه یانه ، له وانه یه  له  که لله یان بدا 
و ھه ستی به راوردکارییان له ده ستبدا، چونکه  به رده وام به خه کی خۆیان گوتووه  که  

شه ڕیان له گه ڵ ئیسائیلدا به  خاپورکردنیان کۆتایی پدێ.» 
ئه و روداوه کانی سه ر سنوری بۆ پوخته  کردنه وه : لره  که سک کوژرا، له  ئازوز 
Azuz خانوکی دوو نھۆمی ته قندرایه وه ، له شونکی دیکه  له ھه مان رۆژدا په الماری 
ئۆتۆمبیلکی پۆلیس درا، دوو ھاوتی کوژران، ئۆتۆمبلیکی بارھه گری جوله کان به  
بۆمب ته قندرایه ووه  دوو سه رنشینی بوونه  قوربانی، بۆمبک له  کگه یه کی ئۆرشه لیم 
له   دیکه   ھاوتی  چوار   مندان،  قوتانخانه یه کی  فدرایه   نارنجۆکک  داندرایه وه ، 
الیه کی دیکه ی وته وه  کوژران، شه ش سه رباز کوژران، قۆشه نه  سه ربازکی عه ڕه ب 
رنینه وه ی  له کاتی  ڕاھاتوو  له یه مه ن  ژنکی  کرد،  ئارکیۆلۆژ  ده سته یه کی  له   ته قه یان 

زه یتونه کانیدا  له سه ر کگه  کوژرا.
رۆژی پشتر ده سته یه کی فیدائیه کان که  له الیه ن فه رمانده یی میسرییه وه  نردرابوون، 

له شونک له  سدی بۆکر کیبۆته که ی خۆی له  بیابان ده ستیان به سه رداگرت.
ده یزانی  ئه وه ی  وه ک  ئاماده ده کرد،  شتک  بۆ  مرۆڤایه تی  زیره کانه   به شوه یه کی 
 .ده قه وم شته که   که مدا  که  له ماوه یه کی  ده رده کــرد،  بۆ  فه رمانی  خۆی  ھه ر  چونکه  
کاره که  ئه وکات سه رده که وێ که  ھیچ شتکی لدزه نه کا. زۆرینه ی  سه رکرده کان له  
ھه لومه رجی وه ک ئه ودا ھه رگیز ھیچیان نه ده گوت. ئه و بۆ رۆژنامه کان دوا. ھه وانره  
له   دوانه که ی  پوخته یه کی   دیکه   کاژریکی  دوای  ئاماده بوون.  ھۆه که   له   بیانیه کان؛ 
نیویۆرک و له نده ن بو ده بنه وه  و نیو کاژریش دواتر له  قاھیره ، دیمه شق، به غداو 
عه ممان. به م ته نانه ت له ساته  ته نگه تاوه کانیشدا ئه و به  دموکراتانه  مایه وه ، ھه ر بۆیه  

ھه ویدا متمانه ی ئه ندامه کانی که نیست  ب ھیچ ناپاکییه ک به ده ستبھنی.
«به گوره ی بوانامه ی نه ته وه  یه کگرتوو ه کان ھه مو ئه ندامکی رکخراوی نه ته وه  

یه کگرتووه کان مافی داکۆکی له خۆکردنی ھه یه ...
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«ئه ز ناتوانم پشنیازی ئه وه  بکه م که  ھیچ وتک ھه ب له جیھاند گه له که ی ببه رگری 
بۆ بکوژانی به جب که  له الیه ن حکومه ته  دراوسکان ده ستیان ئاوه کراوه ...

به م  کــردووه،  عه ڕه ب  سه رانی  له گه ڵ  ئاشتیمان  کۆنفرانسی  پیشنیازی  «ئمه  
ده نگه که مان وه ک ھی ئه و کابرایه ی لھات که  له  بیابان ھاواری ده کرد...»

ئه نجا  له سه ر باسی ھه نوکه یی یه کسه ر بازیدایه  سه ر ئاینده .
«ھه ندێ وت به ئاسانی دۆست په یدا ده که ن چونکه  زلھز و گه وره ن، ھه رمی 

ده وه مه ند و گه وره یان ھه یه و دانیشتوانه کانیشیان به ده یان یان به سه دان ملیۆنن.
په یداده که ن.  ھــاوبــه ش  زمانی  یــان  ئایین  له ڕی  دۆستیان  ده وـــه ت  «ھه ندک 
یان  ئامریکا  خواروی  و  ناوه ڕاست  وتانی  عه ڕه بییه کان،  له وته   ھه ندێ  ھه روه ک 

وته  ئه سکه نده ناڤییه کان.
ترس  و  ھــاوبــه ش  دوژمــنــی  بنه مای  له سه ر  ھاوپه یمنتیان  وتش  «ھه ندک 

رۆناوه .
«ئیسائیل  ھزکی گه وره  نیه ، ده وه مه نکی قه به ش نیه  و روبه رکی پانوپۆڕیشی 
نیه ؛ ئیسائیل زمانی خۆی ھه یه ، ئۆل و ره گه زه که ی له گه ڵ  ھیچ ده وه ت و گه لکدا 
نزیک  لمانه وه   که زیاتر  ھه یه   ره گــه زه وه   و  به زمان  په یوه ندی  ئه وه ی  نیه .  ھاوبه ش 
دژوارترین  جارێ   ده چم  بۆی  من  که   دیرۆکیه وه   به ھۆی  ئه ویش  عه ڕه به کانن،  بن 

دوژمنه کانمانن.»
ته نھا  که   نیوه ڕۆیه   دوای  ئه و  که   بۆده رده که وێ  پیاوه مان  ئه و  پیتۆتی  لره دا 
چوارده  رۆژی مابوو تا ئیسائیل بورترین ھه نگاوی سه رچییانه  بن که  گروپکی 
بچوک تا ئستا نابتی، به  ئارامی و له سه رخۆ به  چه ندان کاژمر  قسه  له سه ر ئه و 

پرسه  بکا، ئاخۆ چۆن گه ل دۆستی په یدا بکا.
بنگۆڕۆن بیاریدا:

«له وانه یه  له ده روازه ی  پش ئواره یه کی بیاڕ و روداوی ھه ره  گرنگ وه ستابین. 
ده با خۆمان ئاماده  بکه ین یه کگربین، ئه وسا  گاشه به رده کانی ئیسائیل ده ستبه ردارمان 

نابن.»
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ئیسائیلدا  له   که س  بــه ھــه زاران   له پ ١٩٥٦دا،  ئۆکتۆبه ری  ٢٥ی  پنجشه مه   له  
سه روسۆراخیان نه ما.

سکرتری به ڕوبه ری بانک بۆ نانی نیۆڕۆ رۆیشت و نه گه ڕایه وه .
پبی،  ھیچی  بئه وه ی  شوفره که ی  گوایه   ھه بوو  ــه وه   ل ســاکــای  نونه رک 

به جیھشتوه .
به و که سانه ش که  له پش دکانه کان ریزیان به ستبوو گوترا: «به داخه وه ، ئمه  له  

ده ستی کاردا کورتمان ھناوه .»
میسر،  له نوان  سه ربازییانه   سقۆی  په یماننامه یه کی  پشتر  کاژمر  بیستوچوار 
ئوردن و سوریادا مۆرکرا، به ھۆیه وه  سوپای ھه ر س وت که وتنه  ژر فه رماند ه یی 

ناسر.
لره وه  بارودۆخی ته نگه تاوی په یدابوو، بنگۆریۆنی ناچارکرد یانزه ھه مین بیاری 
خواره وه دا  له مانه ی  یه ککیان  ئه و  ده بوایه   خۆی  به  قسه کانی  بدا.  له ژیاندا  گرنگی 

ھه بژرێ:
«تکشکانکی به رده وام و بوونه  بابه تی دوانی ماته مینییانه ی دۆست و براده رانمان 

که  له سه ر گۆڕه کانمان ده گرین، یان شه ڕکردن.»
له ماوه ی ئه و پنج رۆژه ی به دواداھاتن، سه ره تا  متمانه ی به  دوو یان س که س 
پاشان که سکی دیکه یش کرد و پیگوتن، به م ھشتا پالنه که   له  مژوی سه ربازیدا 
ھه ره  نھنیتیرین راز بوو ، به شکی سه رکه وتنه که شی ھه ر بۆ نه درکاندنی نھنییه که  

ده گه ڕایه وه .
ئه و پنج شه ممه یه  که  سوپا به وپه ڕی بده نگییه وه  خۆی جۆش ده دا –فه رمانی 
زاره کی له  ئه فسه ران بۆ پله کانی خواروسه ربازه کان ده رده چوون- نونه ری ئیسائیل 

ئابا ئیبان بۆ نه ته وه  یه کگرتووه کان له  نیویۆرکدا ده دوا:
«ئیسائیل ده ست به جه نگ ناکاته وه . ئه و یه که م که س ناب که  په نا بۆ زه بروزه نگ 

ببا.»
ئابا ئیبانی نونه ر له  بیاره پالنه که ی بنگۆریۆن ئاگادار نه کرابووه وه . ھه ر بۆیه  له  

 دوانه که یدا درژه ی پدا و گوتی:
مرۆڤ  جــاران  ھه ندک  ده ستی بۆببه ین.  خۆپاراستن  بۆ  که   ئامرازه   دوا  «شه ڕ 

به شی
(٢٦)
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ناتوان خۆی له  داخوازیه کانی داکۆکی له خۆکردن بدزته وه .»
له  رۆژی ھه ینیدا ئه و ئه فسه رانه ی فه رمانده یی باشور که  ده بوایه  چاالکییه که یان 
تا  بوو  له به رده مدا  کاژریان  ھه فتاودوو  ئاگادارکرانه وه .  پالنه که   له   بدابایه ،  ئه نجام 

خۆیان بۆ ئاماده بکه ن.
سازدرا.  یه کگرتوه کان  نــه تــه وه   بۆ  ته لئه بیب  له   ئاھه نگۆکه یه ک  شه ممه دا  له  
سه رده سته ترین مژاریش بابه تی خۆجۆشدان بوو. زۆرینه ی دیپلۆماته کان پده چوو 

.له سه ر ئه وه  کۆک بن که  بارودۆخی ئوردن ھۆکاره که ی ب
گه یشتبوونه   بانگکرابوون،  نھییه که )  سه ربازییه   کرده   (بۆ  ئه وانه ی  ده ستبه جش 

مه به نده کانی بانگکردن و ئاماده ی گواستنه وه بوون بۆ نه قه ب.
بنگۆریۆن  الی  که   ــان  دای  مۆش ھزه کان  ده ســتــه ی  ســه رۆکــی  شه ممه یه   ئــه و 
چه کداره کانی  ھزه   گشتی  سه رکرده ی  پالنه که ی  به فه ر می  بوو،  زۆرخۆشه ویست 
په سندکرد و گه ڕایه وه  ماه وه  خۆی به ئاره زوه  ئارکیۆلۆژیانه  که ی خه ریککرد. ئه و پارچه  

شکاوانه ی  گو دانه  بزه نتییه ی لکده دانه وه  که خۆی به ھه که ندن دۆزیبوونیه وه .
گه رم  جه سته ی  خۆیکرد.  به نه ساخی  ھه ستی  وه زیــران  سه ره ک  شه ممه   ھه مان 
نه خست  خۆی  ھه ر  رۆژه کــه ش  ھه مو  به م  گرت،  توندی  سه رئشه یه کی  داداھــات، 
و کاریکرد. ئواره که ی بانگی ئه ندامه  کانی حکومه تی سه ربه  پارته که ی ماپای کرده  
ماه وه ، به کورتی  بۆی رونکردنه وه  که  به ته مایه  ئۆپه راسیۆنکی سه ربازیی گه وره  

:ککه ئه م ئامانجانه ی خواره وه  بپ ،رابگه یه ن
١. «تکوپکدانی بنکه  دوژمنکارییه کانی میسر له  بیابانی سینا.»

٢. «ده رکردنی ھزه  خۆسه پنه کانی میسری له  ده ڤه ری غه ززه .»
٣. «کردنه وه ی کایه ی ھاتوچۆی ئازاد بۆ ئیسائیل و که شتیگه لی نوده وه تیی له  

شاڕیی ئیالتدا.»
کتوپیانه    ده ب مرۆ  گردراوه :  مه رج   س به   ئۆپه راسیۆنه که   پگوتن  ئه وه شی 

ده ستبه کار ب، خرا ب و تا بشکرێ قوربانی که م بدرێ.
وه زیره کانی پارته که ی خۆی پالنه که یان په سندکرد. ئه وان یه که مین که س بوون که  

پرسیان پبکرێ و له سه ری ره زامه ندبن.
ئه وسا بنگۆریۆن به  ئاسوده یه ه وه  چووه  سه رجگای چونکه  ھه مو شته کان به گوره ی 

پالنه که ی به ڕوه ده چوو. وه ل سه رنجیدا تایه که  ھه مو جه سته ی گتبه رداوه .
ده یه ویست  بــه م   ،  له  خه وڕابب زه حمه ت  به   به یانییه که ی  وایلکرد  بۆ  ئه مه  
بکا.  رابه رایه تی  ھه ربه خۆشی   ،ھ سه ر  خستبوویه   که خۆی  مه زنه که   ئۆپه راسیۆنه  

جه وی چاره سه ری ھه مو کشه  بوکراوه ییه کانیشی گرته  ئه ستوی خۆی.
نونه رانی ئیسائیل له  ده ره وه ی وتدا پویست نه بوو پشکات به  ھه وای پالنه که  

بزانن، ھه رچه نده  بۆ ھه ندکیان بووه  مایه ی ھه راسانبوون.
یه کشه ممه که ی کۆبوونه وه ی به ته واوی ئه ندامانی کابینه که ی کرد،  تیایدا  وه زیره کانی 
غه یره  ماپاشی تدا به شداربوون. له ده ستپکدا ره وشی ھه نوکه یی و ته مای رودانی 
ئاینده ی بۆ باسکردن. کۆسپی دوھه میشی ته ختکرد، ھشتا ھیچ نه یارییه کی بۆ په یدا 
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له   خۆجۆشداندایه .  له باری  ئیسائیل  که   بکا  ئاشکرای  به فه رمی   ده ب ئیدی  نه بوو. 
ئه وه ش  بانگکراونه ته وه ،  یه ده گ  سه ربازی  کۆمه ک  ئاشکرایکرد  راگه یاندنه که یدا 
په یوه ندی به و روداوه  تازانه ی ده وه ته  عه ڕه بییه کانه وه  ھه بوو . مه به ست له  ھه واه که  
په ڕۆدادان بوو به سه ر ئاگره که دا تادیار نه ب و زیاتریش پ له سه ر ره وشی ئوردندا 

گیرا.
باره   چه ند  بنگۆریۆن   حکومه ته که یدا،  کابینه ی  له گه ڵ  کۆبوونه وه که ی  له ماوه ی 
ره نگی  ھه یه .  پی  که باکی  نه وروژاند  وای  سه رنجکی  به م  ده خــوارد،   ده رمانی 
له ده ست  سکای  دانه به زیوه .  تایه که ی  ھشتا  که   ئه وه بوو  نیشانه ی  ده موچاوی 
ژانه سه ر و شه که تی ھه بوو. دوای ئه وه ی بیاری کابینه که ی گه یانده  سه ره ک بن زیڤی، 
له گه ڵ پاوال و ئارگۆڤدا سواری ئۆتۆمۆبل بوون به  رگا  پتاسه که دا به ره و ته لئه بیب 

لیانخوڕی.
و  سه رجگا  بچته   راسته وخۆ  بۆھنا  گوشاری  پاوال  ئه وێ  گه یشتنه   کاتکیش 
له   پشوازی  ده بوایه   به ره وه مابوو.  به   زۆری  ئه و  رۆژه که ی  ھشتا  به م  پاکه وێ، 
نرده ی ھه مو الیه نه کانی که نیست له  کۆمۆنیسته کان بترازێ، بکا. له سه ر داوای ئه و 
گشتی  ده سته ی  دابوویه   راگه یاندنه ی   ئه و  بانگنه کرابوون.  کۆمۆنیسته کان  نرده ی 
ھزه کان، کابینه که  و که نیست» به وانیشی گوت. به ختیاربوو به وه ی ھیچ  نه یاری بۆ 

په یدانه بوون. ئیدی  به مه   به سه ر کۆسپی سھه میشدا زاڵ بوو.
وای  الی.  ھاتنه   ته لئه بیب  پزیشکی  چوار  نرده کاندا،  له گه ڵ  دانیشتنی  له میانه ی 
گه رمییه که ی  پله ی  بووه .  ته شه نه کردوو  ڤایرۆسکی  توشی  بنگۆریۆن  که   بۆچوون 
پیگوتن  پاوال  پاکه وتن.  جگای  نو  بچته   ده رده ست    ده ب گوت  پیان  بوو.   ٣٩,٩
که وا پویستی به ھیچ په رستارک نیه ؛ ئه وه ی کاتی خۆی له  نیویۆرک فریبووه  لره دا 

به کرده وه  به ھانای دێ.
 بنگۆریۆن شه وه که ی له ناو جگادا مایه وه . پای به  بالیفه کان دابووه ، دوا فه رمان و 
رنمایی و ده دانه   ئه و کاربه ده ست و ئه فسه رانه ی که  یه ک له دوای یه ک به  قادرمه کان 

سه رده که وتن و به ناو ژوری کتبخانه که ی ده چوونه  ژوری نوستنه که ی. 
نونه ری   Edward Lawson الوســۆن  ــه دوارد  ئ نیوه ڕۆ  دوای  ٨ی  کاژر  له  
بنگۆریۆنی  ئاراسته ی  که   ئایزنھاوه ر  ســه ره ک  بروسکه یه کی  و  به خۆی  ئامریکا 
پشھاتکدا  له ھه ر  کردبوو  ئیسائیل  له   داوای  بروسکه که دا  له   په یدابوو.  کردبوو، 

ھه وی ددانبه خۆداگرتن بدا.
یاکۆڤ  کرد.  Yaakov Herzogی  ھرزۆگ  یاکۆڤ  بانگی  یه کسه ر  بنگۆریۆن 
و  ئه رسه دۆکسی  رابییه کی  به خۆشی  ھه  ر  بــو و،  ئیسائیل  راباینی  گــه وره   کــوڕی 
زانایه کی ناسراو بوو. پشتر ئه رکی ئه قه ی په یوه ندی نوان حکومه ت و کۆمه گای 
کریستیانی پسپردرابوو. ھه نوکه ش له وه زاره تی کاروباری ده ره وه دا وه ک به رپرسی 
به شی ئامریکا کارده کا. له  ھه فته کانی به دوایدا ھاتن یه کک بوو له  کارمه نده ھه ره  

بواپکراوه کانی الی سه ره ک وه زیران، دواتریش کردییه  نونه ر له  واشنتن.
به  یاکۆڤ ھرزۆگی گوت: «ئمه  ده ب ده ستبه ج وه می ئه و بروسکه یه  بده ینه وه . 
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«.مه که مان یه کالکه ره وه  ب وه وه یه ک نابم به ھیچ ش به
له وکاته ی رابییه  الوه که  گه ڕایه وه  تا وه مه ده قک بنوسته وه ، پزیشکه کان ھاتنه وه  

و دیتیان پله ی گه رمی سه ره ک وه زیران ھه ر به رزده بته وه .
سپده زوی دووشه ممه  کاژمر ٥ی کازیوه  کارمه ندکی باوزخانه ی ئامریکا له  
یه کک  بــه دوای  بھوده   په یدابوو؛  ھاکیریا  له   ئیسائیل  به رگری  وه زاره تــی  بــه رده م 
نامه که ی  پاسه وانک  له دواییدا  لوه ربگرێ.  ئایزنھاوه ری  سه ره ک  نامه ی  که   ده گه ڕا 

لوه رگرت. به رگی نامه که  ئه و ناوونیشانه ی خواره وه ی له سه ربوو:
بۆ خودی سه ره ک وه زیرانی ئیسائیل، به ڕز داود بنگۆریۆن.

ھرزۆگ له  کاژمر ٧ ھاته  وه زاره ت، ده ستبه ج به نامه که وه  به ره و کرن کیامه ت 
ژماره  ١٧ لیخوڕی.

گه رمیه که ی  پله ی  به سه ربردبوو.  نائارمی  شه وکی  ھه سابوو.  له خه و  بنگۆریۆن 
ھشتا ھه ر به رزبوو. دوھه مین په یامی ئایزنھاوه ری خونده وه ، دووباره  مشورخۆری 
زه بروزه نگ  کرده وه یه کی  «ھیچ   که   رژدببوو  ئه وه   له سه ر  ده ربیبوو.  ئامریکای 
نه گرته به ر ھه ڕه شه  له ئاشتی بکا». بنگۆریۆن راوژی به  ھرزۆگ کرد ئاخۆ چۆن 

وه می بدرته وه .
ده ی  زه رده ،  چه ند  ره نگت  گوت: «ئای  ژنه که ی  به   رۆیشت  ھرزۆگ  کاتکیش 

نه ساخی؟»
پاوال چه ند رۆژک بوو ھه ستی به نه ساخی خۆی ده کرد، به م نه یوستووه  ئاشکرای 

بکا. 
چاوکی  به خرایی  ــران  وه زی ســه ره ک  ھاته وه .  بروسکه یه ک  کۆمه ه   به   ناڤۆن 
پداخشاندن.  دیاربوو ھشتا نھنییه که  دزه ی نه کردبوو. ھه مو که سک ده یپرسی ئاخۆ 
باسوخواس  نه یده زانی  که س  به م   ،به دواوه ب چی  ته یارکردنه   و  خۆجۆشدان  ئه و 

چیه  .
ئامریکای  سه رۆکی  بۆ  ده قه وه مکی  یانزه ونیو  کاژر  به یانییه  ھرزۆگ  ئه و 
نو سیبوو. بنگۆریۆن به  بایه خه وه  خوندییه وه ، لره و له وێ ھه ندێ ده ستکاریکرد و 

په سه ندی کرد.
تا  له تاو  ده موچاوی  به سه ربرد.  دانیشتن  نیوه   به   رۆژه کــه ی  باقی  نه خۆشه که  
سورھه گه ڕابوو. رنماییه  گشتییه کانی به  نونه ره کانی ئیسائیل له ده روه وه  ده گوت، 

که  ھه ر کاتک کرده وه که  ده ستی پکردبا بۆیان به بروسکه  ده نردرا.
به کو  پایدایه وه   بۆیه    ،به رده وامب له سه ریان   تابتوان بوو  نه خۆش  ئه و  به م 
وه زاره تی  پویستی  ته له فونکی  به ھۆی  نه برد  زۆری   .نبشک بۆ  سه رخه وکی 

کاروباری ده ره وه  له خه وه که ی بدارکرایه وه .
ھه مو رۆژه که ی ئۆتۆمۆبل له به رده م خانوی سه رشه قامه که  راوه ستابوون. ناڤۆن 
له خواره وه  وه ستابوو به کو ھه مو ئه وانه ی ده یانه ویست قسه  له گه ڵ سه ره ک وه زیراندا 
نونه ری  سه رو  بچته   درا  که ڕگه ی  که مانه ی  که سه   له و  یه کک  رایانبگرێ.  بکه ن، 

فه ڕه نسا بوو. بنگۆریۆن به ڕزه وه  به خریھنا، به م ھیچیشی بۆنه درکاند.



٢٩٧

دانی دوای نیوه ڕۆدا له  کتبخانه  و ژوری نوستنه که ی له  نھۆمی دووھه مدا  زۆر 
په یدا  حکومه ت  کابینه ی  ئه ندامانی  و  یاریده ده ر  سیاسییه کان،  راوژکاره   ئه فسه ر، 

بوون.
به رز»  گه رمی  پله ی  «خونساردکی  به   بنگۆریۆنی  بارودۆخی  یه کك  دواتــر 

وناکرد.
ھه رچه نده  پزیشکه کان داوده رمانییان پدا، به م تایه که ی ھه ر دانه به زی. ده موچاوی 

سورھه گه ڕابوو، چاوه کانیشی باریک ببوونه وه .
له  سه روبه ندی کاژر چواری دوای نیوه ڕۆدا تاماشایه کی کاتژمره که ی ده ستی 

کرد و روی کرده  ژه نه ڕاڵ مؤش دایان.
«ئه رێ کاژیر چه ند ده که ونه  بازدان؟»

«حه ڤده  و پانزه  خوله ک»
«بۆ وا زو؟»

ڕگایان  سه ر  گاشه به ردکانی  مه ترسی  بازبده ن،  تاریکداھاتن  دوای  «گه رھاتو 
لده کرێ.»

کاژر پنج و چاره ک ھه ردووکیان ته ماشای کاتژمره کانیان کردن و به بده نگی 
نیگای ده موچاویان له گه ڵ یه کدا گۆڕینه وه .

به ره ی  ھه وای  یه که مین  تا  به سه رچووبا  ده بوایه   خوله که ی  وپنج  په نجا  ئه و 
شه ڕیان بۆده ھات، ده تگوت سعاتگه لکه  و ته واو نابن.

کاژر شه ش و ده  خوله ک ناڤۆم یه که مین بروسکه ی بۆ ھنان. له و کاته دا پزیشکک 
پله ی گه رمی بنگۆریۆنی ده پوا،  ھشتاش  ھه ر له به رز بونه وه دا بوو. 

له  بروسکه که دا ھاتبو: «به له مه کانمان پیاوه کانی له  شونی مه به ست دابه زاندووه  
و به ب ھیچ زیانکیش گه ڕاونه ته وه .»

ئامانجه که  میتالپاس Mitlapas بوو له  سینا که  په نجا کیلۆمه ترک له  نۆکه ندی 
سوئسه وه  دور نه بوو.

پره مرد که  پای به  بالیفه کانه وه  دابووه وه  ھه ناسه یه کی ھه کشا و گوتی: «ئه ز 
له خۆم ده پرسم تۆ بی به تالیۆنه که  چۆن ئه رکه که ی جبه جبکا.»

چاره گکی دیکه  ناڤۆم بروسکه ی دوھه می ھنا. 
په نجا  ئــه و  لــه مــاوه ی  دوژمـــن  ھزکی  ھیچ  ــوو.  ب ســه رکــه وتــو  «دابــه زانــدنــه کــه  
کیلۆمه تره دا به دینه کراوه . ھیچ فۆکه یه کی جه نگاوه ری میسری ھه وینه داوه  رێ له  

ئۆپه راسیۆنه که مان بگرێ.»
سه ره ک وه زیران ھه ناسه یه کی ئۆخه ی ھه کشا؛ ده ستی بۆ کتبکی سه رمزه که 
بردو ده ستی به خوندنه وه ی کرد. ناونیشانی کتبه که  «زیره کیی الی مرۆڤی ھه ره  

کۆن بوو .»
و  راپۆرته کان  شــه ڕ،  بــه ره ی  ھه واه کانی  بروسکه   لشاوی  ساته وه   له و  ئیدی 

بروسکه ی دیپلۆماتییه کان به ده رکه وتن.
روداوه که   له سه ر  فه رمی  ھه وای  یه که مین  رگه یدا  بنگۆریۆن  شه و  ٩ی  کاژر 
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و  دان  سینا  له نوه ڕاستی  ھه نوکه   ئیسائیل   جه نگاوه ره کانی  بوبکرته وه . «ھزه  
له نیوه ی رگای نۆکه ندی سوئس دان.»

روبه رووی  نونه ر  ئیبانی  ئابا  قــه ومــان.  ژان   پ و  ناخۆش  رودوای  دو  یــه ک 
میسره وه   له ڕی  واشنتن  له وکاته ی  بووه ،  ئامریکا  ده ره وه ی  کاروباری  وه زاره تــی 

ھه وای پشھاته که ی ناوچه ی سینای بۆ ھات.
شارتیش که  گه شتکی ئاشتیخوازانه ی به نو رۆژھه تی دوردا ده کرد، له  میانی 
گه شته که یدا الی سه ره ک وه زیران جه واھیر الل نه ھرۆدا بو، کاتک له  رۆژنامه کانیدا 

ھه وای پشھاته کانی وته که ی خونده وه .
تاریککردن  خۆپارزی  پواژۆی  ئیدی  په خشکرا،  فه رمیه که   ھه واه   ئه وه ی  دوای 
ماه کانیان  په رده ی  ئیسائیلیه کانه وه   زۆرینه ی  له الیه ن  دوشه مه یه   ئه و  گیرانه به ر. 

گیران و په نجه ره کانیان داپۆشتن و تاریکیان کردن. 
سه نگه ره کانی  له   که   ھات،  ئۆرشه لیمه وه ڕا  له   ھه وایک  شه وه وه   نۆی  کاژر  له  
قۆشه نی سوپای عه ڕه به کانه وه  گه ڕه کی موسرارا Musraraی ئۆرشه لیمیان داوه ته  
به ر رژنه ی گولله کانیان. ھیچ قوربانی لنکه وتنه وه . دوای ئه و روداوه  پده چوو به ره ی 

ئوردن به  ئارامی بمنته وه .
له به ر ترسی ئه وه ی نه بادا ھزی ئاسمانی میسری به  فۆکه  ھش بکاته  سه ر 
ته لئبیب، پاوال بنگۆریۆنی ناچار کرد بته  نھۆمی خواره وه ، چونکه  له باری پویست و 

ناکاودا به ئاسانی به ره و ژر زه مین ده بردرا. 
ده زگای ھه واگری ئیسائیلیی بۆیان ئاشکرابوو که  ھزه  ئاسمانییه که ی میسر زیاتر 
 Iljoesijn ژی جۆری ئیلوژاینۆکه ی بۆمباھاو١٥، پانزه  ف-Mig  له  سه د میگی پانزه
ڤامپایه ر  جــۆری  فۆکه ی  شه ست  ھه ده گرێ،  بۆبمب  تۆن  دوو  یه که یان  ھه ر  که  
گرنگی  به شکی  یان  ھزه   ئه و  ھاتو  گه ر  ھه یه .  مه تره لۆزیان  بیست  و   Vampire
به  رکی دژی ته لئه بیب به کاربھندرێ ئه وا ھیچی له به ر نامنیته وه  و خاپورده کرێ. 

له گه ڵ ئه وه شدا بنگۆریۆن به نابه دی گوازتیه وه  بۆ نھۆمه که ی خواره وه .
به یانیه که ی رۆژی سشه مه  زوو له خه و ھه سا، ھه ستیکرد که مک له جاران باشتره . 

به م دکتۆره کان پیان گوت ده ب جارێ ھه ر له نو جگادا بمنته وه .
بوو.  ئاشکراودیار  الیه کیش  ھه مو  بۆ  بوو،  دژوار  کارکی  پشھاته که   گرتنبه ری 
بنگۆریۆن له  ھه واه کانی ده زگای ھه واگریدا زانی که وا به شیکی زۆری چه که  تازه که ی 
میسر که  له  چیکۆسلۆڤاکیاوه ڕا  ھاتبوو له  ناوچه ی سینایان دانابوو. گه ر ھاتباو میسر 
نیوه  خۆئاماده کردنکی ھه بوایه  ئه وا ھه ر کرده وه یه کی ئیسائیلیانه ی ده کرده  به ھانه  
چه ند  ھه ر  میسر  جه نگیه کانی  فۆکه   سه ره کی  پگه ی  داده دا.  ئیسائیلی  به سه ر  و 
خوله که فنک له  ئیسائیله وه  دوربوون. بجگه  له وه ش قاھیره ده سه تی فه رماندانه  

سوپاکانی سوریا و ئوردنی له پاڵ سوپاکه ی خۆی ھه بوو.
به ڕاستی سه رچیه کی گه وره  بوو بۆ سوپاساالرک ئه و پالنه  سه ربازییه  بگرته به ر، 
وه زیرانی   ســه رۆک  نه خۆشیه که ی  ســه ربــاری  نه بوو  ســه رســوڕمــان  مایه ی   بۆیه  
به   شه ڕ  به ره کانی  بروسکانه ی  و  ھــه واڵ  ھه مو  ئه و  ساییه که   حه فتا  ته مه ن  پیری 
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ده ماررژیه کی وا بخونته وه  ھه روه ک قوماربازکی مۆنتیکارلۆ Monte carlo که  
ته ماشای خولخواردنی تۆپه که  بکا ئه نجا بیاڕ بدا.

ھزه کانی  سه ر  بۆ  میسری  فۆکه کانی  په الماری  له سه ر  راپۆرتکیان  سشه مه  
زه مینییه کانی ئیسائیلییان دایه ده ست بنگۆریۆن. ئه مه یان گۆڕانگاریه کی گرنگی خسته  
 ناب ئیسائیلی  ئاسمانی  ھزی  دابوو  فه رمانی  پشتر  پویسته که .  نه خشه ی  سه ر 
به سه ر نۆکه ندی سوئسه وه  بفێ، ناشبی په الماری ھزه  زه مینیه کانی دوژمن بدا، 
سه ر  بکاته   ھرشیش  نه   و  بدات  دوژمن  فۆکه کانی  په الماری  نه    ناشب ھه روه ھا 
شاره کانی دوژمن؛ چونکه  ده ترسا کپه ی شه ڕی ئاسمانی بته نته وه  په ره بسه ن و 
شه ڕی  به رایی  بۆ   شسه ربک  ره نگب ئه ه ش  لبکه وته وه ،  سه رتاسه ری  شه ڕکی 
جیھانیی سھه م. ده یه ویست کرده وکه  ته نھا له سه ر زه وی و له ناوچه  دیارکراوه که دا 
سنورداب. به م ھه نوکه  فۆکه کانی دوژمن ھزه  زه مینه کانیانی خستۆته  به ر ره حمه تی 
میترالۆزه کانیان، بۆیه  فه رمانی به ھزی ئاسمانیدا که  داکۆکی له  ھزه  زه مینیه کانیان 

بکه ن.
ھه مو سیشه ممه که  ماه که ی که   ژماره  ١٧ بوو، بووه  باره گای سه ره کی ئۆپه راسیۆنه  
 ره که . گه وره  ئه فسه ران ده ھاتن و ده چون. ته ته ره کان به  ھه گبه ی پسه ربازییه  بو
کاژر  چه ندان  به   سوپاساالره که   ده کــرد.  بــه ژوردا  سه ریان  راپــۆرت  بروسکه  و  له  
له گه ڵ سه رۆکی ده سته ی ھزه کان، فه مانده کانی ھزی ئاسمانی، مارینز، زرپۆش و 
په ره شوتوانه کان ده دوا. له و رۆژه دا چوار جاران وه زیری کاروباری ده ره وه ی دی. 
بروسکه کان له و چل وته وه  که  ئیسائیل په یوه ندی دیپلۆماتییانه ی له گه دا ھه بوون، 

ده ھاتن.
جیاوازیکه وه ،  به ته نھا  به م  دیکه  بوو،  سه ره کیه کانی  باره گا  ھه روه ک  ئه مه ش 
لره دا سوپاساالر راکشاوه  و بالیفی له پاپشتن و کۆمه ه  کتبکیش له  سه ر مزه که ی 
به رده مدان، کتبه کان ده رباره ی کاروباری ستراتیژی نین به کو ده رباره ی فه لسه فه ی 

گریکی و رۆژھه تین.
وای له مرۆ  پیرۆز،  شونی  کتبه کاندا ئه نجا گه یشتنه   رۆیشتن به نو ژوره  پر 
ده کرد بیر له  مۆزه ی به ریتانی بکاته وه  که  کۆتایی به  ھۆکی خوندنه وه  دت و  تیادا 

زانایه کی ریشپسی دانیشتووه  له   ده ستنوسک ده کۆته وه .
بنگۆریۆن سه رنجی وای الی ھه ندێ ئه فسه ران دروست ده کرد که  په له بکه ن و 
به جیبن، تاکو بگه ڕته وه  سه ر جیھانی کتب خوندنه وه که ی خۆی. کاتک ده ھاتنه  
کاتک  ھه ر   به م  خرا.  و  ئارامی  به   ده کــردن،  تاوتوێ  لۆژیکیانه   پرسه کانی  الی 
گه یشتنیان  کاتی  له   که   کتبه ی  ئه و  ــه وه   ده دای ده ستی  ده ڕۆیشتن   و  ھه ده ستان 
ھاتن.  به ره کانه وه   له ھه مو  دخۆشکه رانه وه   ھه وای  سشه ممه دا  له و  ده یخونده وه . 

به م ته نھا یه ککیان ھه واکی زۆر بزراو بوو.
کفر قاسم Kfar Kasim گوندکی عه ڕه بان بوو، له  سنوری ئوردن نزیک بوو. 
ئاسایشپارزی  رکاری  وته وه   الیه کی  له ھه مو  ده ستیپیکرد،  سینا  ھه مه تی  کاتک 
گیرانه به ر. فه رمانده  ی خۆجی ئه وێ فه رمانی قه ده خه کردنی ھاتوچۆی له دوای کاژر 
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پنجه وه  بۆ دانیشتوانی کفرقاسم راگه یاند.
ھاتوچۆکردنیان  قه ده خه کردنی  پرسی  رکاری  به   که   گوندنشینان  له   کۆمه ک 
نه زانیبوو، چونکه  له  کگه کانی خۆیان کاریانده کرد، دوای کاژر پنجی ئواره  له سه ر 
ئیش ھورھور گه ڕانه وه ، که چی له الیه ن پۆلیسی ئیسائیلیه وه  درانه  به ر ده ستژی 
گولله  . له نو قوربانییه کاندا ژن و مندایش ھه بوون. ھه موی به سه ر یه که وه  ٤٣ که س 
 نا تا ده ستبه جک ھتیان پکوژران. بنگۆریۆن زۆر توڕه  بوو. کۆمیته یه کی له  ھاو

له  روادوه که  بکۆنه وه .
شه وی سشه ممه  له  رادیۆوه  گویلبوو ئینگلستان ھۆشدارینامه ماوه یه کی داوه ته  
 س نزیک نه خه نه وه  و ده بزه کانیان چیدیکه  له  نۆکه ندی سوئائیل و میسر که  ھئیس
له دوری ١٠ مایلدا بوه ستن. ئیدی کۆبونه وه یه کی حکومه تی پویست بوو. له  نیوه ی 
ھۆشدارینامه که   که   وه رگیراوه   له نده نه وه   باوزخانه ی  له   بروسکه یه ک  شه ویشدا 

به نوسین وه رگیراوه . دواتر ده بوایه  وه مکی بدرابایه وه .
نه خۆشه که  شه وه که ی که م خه وت.

کاتکیش بۆ به یانیه که ی بیدار بووه وه ، یه که مین ھه واڵ گوبیستی بوو که شتییه کی 
جه نگی میسر ١٠ تا ١٥ کیلۆمه تر له که ناره وه  ده یه وێ حه یفا بۆمباران بکا. له  ماوه ی 
ده  خوله ک و یانزه  چرکه دا که شتیه که  سه د و شه ست بۆمبی ھاوھشت  و ھه موشیان 
له  نزیک که نار که وتنه   نو زێ. ھه مو دانی به یانیه که ی راپۆرت ده ھاتن. که شتیه که  
ناوی ئیباھیم ئه لئه وال Ibrahim el Awal بوو که  به شداری له زۆر نه به ردیه کانی 
حکومه تی  درایــه   که شتیه که   دواتــر  کردبوو.  دوھه مدا  جیھانی  جه نگی  له   ئینگلیزیی 
چینی و ئه وانیش له دواییدا فرۆشتیانه وه  میسر. ھه نوکه  که شتیه  میسریه که  له الیه ن 
کدراوه ،  ئینگلیستناه وه   که له   خۆی   ھاوچه شنی  ئیسائیلی  تکده رانه ی  که شتیه کی 

راوده نرێ.
که شتیه   که شتیه که  پکراون.  ھه ردوو  که   تدابوو  ئه وه ی  ھه وای  دوه م  راپۆرتی 
ئیباھیم  ئیسائیلی به سه ریدا ده خولنه وه .  فۆکه کانی  پکراوه  و  زۆرتر  میسریه که  
ئه لئه وال ئاگری تبه ربوو. دواتر سه رنشینه کانی خۆیان به ده سته وه دا و که شتیه که ش 
که شتیوانه   بــه م  نقومبکا،  که شتیه که   دا  ھه وی  مرۆ  راکشرا.  حه یفا  که ناری  بۆ 
میسره کان له وه دا سه رنه که وتن کلیلی گونجاوی ئه و ماشنه  ژه نگخواردووه  بدۆزنه وه  

و نه شیان توانی به ده ستی روته وه  ھیچی لبکه ن.
که   مژویینه ی  سه رده مه   ئه و  بۆ  گه ڕایه وه ،  دور  زور  بۆ  بنگۆریۆن  یــاده وه ری 

ئیسائیل له یه که م نه به ردی ده ریاییدا سه رکه وتنی به ده ستھناوه .
ھه وای گرنگ دواتر له ھه مان رۆژدا ھات. ئینگلستان و فه رانسه  به یه که وه  ھانی 
واتایه کی  که   روداوگه لک  میانه ی  له   سنوردار  کرده وه یه کی  به م  دا،  بنگۆریۆنیان 
جیھانیی ببه خش به ھۆی په الماری ئه و زلھزانه  بۆ سه ر فۆکه خانه کانی میسری و 

بۆ سه ر نۆکه ندی سوئس گۆڕا.
واتای  زه وی  له سه ر  دوژمــن  ئاسمانی  ھزی  گــه وره ی  به شکی  تکومه کاندانی 
کۆتاییھاتنی ترسی بۆمبارانکردنی شاره کانی ئیسائیلی ده گه یاند، به م خه ریک بوو 
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ده ستبه ج ره خنه ی دیپلۆماتیانه  ده گیران.
زۆرینه ی ئیسائیلییه کان به  سه ره ک وه زیرانیشه وه  شه وه که ی به ئاسوده یی سه ریان 
کرده  سه ر سه رینه کانیان. به شکی گرنگی ھزی ئاسمانی میسر تکشکینرا؛ ھزه کانی 
ئینگلیزی و فه ڕه نسی گه یشتنه  نۆکه ندی سوئس و که شتیه  جه نگیه  تکشکاوه که ی 
میسریش له  حه یفا بوو. ھه رچه نده  که شتیه که  ھه نک کۆن بوو، زیانیشی پکه وتبوو 

به م ده ستکه وتکی جه نگی باش بوو.
پنجشه مه که ی لشاوی دیله  جه نگییه  میسریه کان و که لوپه له  ده ستبه سه رداگیراوه کان 
 پ  پ بچوکی  سوپایه کی  ده بوون  ئه وه    بایی  که لوپه له کان  وت؛  ناوه وه ی  ھنرانه  

چه کوتفاق بکه ی، دیله کانیش ئه وه نده  ده بوون کشه  بۆ وته که یان بننه وه .
له  ھه ینیدا غه ززه  خۆی به ده سته وه دا، له  کاژر ١٠,١٥دا ناڤۆن ھه واکی به ته له فون 

پگه یشت: «ئستا ھه مو نیمچه  دورگه ی سینامان له به رده ستدایه .»
به له ز خۆی گه یانده  بنگۆریۆن و ھه واه که ی پاگه یاند. به م سه ره ک وه زیران به  
قوی به گژ بیرۆکه کاندا چوبوو. مقۆمقۆ که وتبووه  نو نه ته وه  یه کگرتووه کان. بیارک 
کشانه وه ی   ده ستبه ج داوای  بیاریه که   ده رچــوو.  ده نگ   ٥ به رامبه ر   ٦٤ به ده نگی 
کرده وه که ی  دنیا  ھه مو  نزیکه ی  ده کرد.  ئیسرائیلیی  ئینگلیزی-فه ڕه نسی-  ھزه کانی 
سینای سه رزه نشتکرد. روسیا و ئامریکا  به یه که وه  ده نگیان بۆ دامه زراندنی ده وه تکی 
جوله که  دا. له و رۆژوه   ھه رگیز به یه که و ه  ده نگیان بۆ پرسکی دیکه  نه داوه . که چی 

ھه نوکه  یه کیانگرتۆته وه  و ئیسائیلیان سه رزه نشت کردووه .
ئه وه ی  دوای  ھه فته یه ک  (رک  پگه یشت  فه رمانده که   له   راپۆرتکیان  دوشه مه  
تیران  دورگــه ی  به سه ر  ده ست  به ته واوی   : دابه زین)  پاس  میلتا  له   په ره شوتوانان 

Tiranدا گیراوه ، ئیدی به گوره ی ئه و ھه مه ته که  کۆتاییپھات.
سه ره نجام: زیانی ئیسائیلییه کان: ١٧٤ کوژراو، یه ک که سیش ونبوو. 

زیانی میسرییه کان: ١٠٠٠ کوژراو، ٦٠٠٠ دیل ( له نویاندا ٢٠٢ ئه فسه ر)، له ده ستدانی 
به رده ستی  که وتنه   دیکه    چه کی  پارچه   و  تۆپ  تانک،  ســه دان  جه نگی،  که شتیه کی 

ھزه کانی ئیسائیل.
لزیادده کرد: «ئه و  ئه وه ی  ده کرد،  حیساب  ژماره که ی  بنگۆرین  که   جارک  ھه ر 
فۆکه   له   خۆی  په ره شوت  به   ئه و  به ده سته وه نه داوه ؛  خۆی  بووه   ون  ئیسائیلیه ی 

به رداوه ته  خواره وه ، ئیدی له سه ر سه ری دوژمن ته قه ی لکراوه .»
ئه وه  بیرۆکه ی بنگۆریۆن بوو که  ئه فسه ره  دیله  میسرییه کان به  حه یفا و ته لئه بیبدا 
بگن پش ئه وه ی ره وانه ی وته که یان بکرنه وه ، بۆئه وه ی ھه رھیچ نه ب که  گه ڕانه وه  

شتکیان ھه ب بیگنه وه .
روسیاوه   وه زیرانی  سه ره ک  بولگانین Bulganinی  له   نامه یه کی  نیوه ڕۆ  دوای 
پگه یشت. نامه که  نادۆستانه  بوو، ھه مه تی سینای  به  دوژمنکارییه کی «چه کدارانه » 
ناوھنابوو، به  «سه رچییه کی بھوده »ی له قه ه مدابوو. به گوره ی نامه که  ئیسائیل 
وه ک ئامرازکی زلھزه  ئیمپریالیسیسته کان ره فتاری نواندبوو. وه ک ھۆشدارینامه یه ک 

روسیا باوزی خۆی له  ئیسائیل کشایه وه .
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بنگۆریۆن ئه و ھاتنه  سه ر خه ته ی روسیای راسته وخۆ یان له ڕی خۆبه خشینه وه  
له وه ی  بانگاشه کردنه   کــاردانــه وه یــه کــی  زیــاتــر  کــه   پیوابوو  ھه نه گرت.  به ھه ند 

 .سوڕانه وه یه کی دیپلۆماتییانه  بل
سشه ممه  دوای ئه وه ی نۆ رۆژان له نو جگادا که وتبوو، ھه سایه وه  و جله کانی 

له به رکردن و به چه ندان کاژر له سه ر ئه و دوانه ی که  بۆ کنستی ده دا، کاریده کرد. 
له و رۆژه دا ئیسرائیل به ته نھا وه ک ھه مه تبه رک مابووه ، ئه مه ش دوای ئه وه ی  ھه ر 
یه ک له  ئینگلستان فه ڕانسه  و  له ژر گوشاری نه ته وه  یه کگرتووه کاندا ئاگربه ستیان 

راگه یاندبوو.
کۆمیته ی  راپۆرتی   بنگۆریۆن،  ده ستی  دایه   ناڤۆم  رۆژێ  ئه وێ  به گانه ی  له و 
لکۆینه وه ی  روداوه که ی  کفرقاسم بوو. پده چوو گانه وه ی چیۆکه که  ته واو راست 

.بووب
له وکاته ی شه پۆلی ره خنه  ھه ر له  بۆستنه وه  تا بۆمبای به ھۆی ھه مه تی سیناوه  
له  ئیسرائیل ده گیرا، ره نگبایه  که سی دیکه  بووایه  ھه واه که ی کفرقاسمی په رده پۆش 
ده کرد، به م بنگۆریۆن به پچه وانه وه  ره فتارینواند. ئه و له سه ر راستیه کان رکاری 
خۆی گرتنه  به ر و ھه مو رۆژنامه کانیشی پناساند و بویان کرده وه ، ئه وه ش له ڕی 
ھه لومه رجی  بئه وه ی  ژماردبوو،  راستیه کانی  که  ھه مو  فه رمییانه   رونکردنه وه یه کی 
ئه وه ش  ھه بوو  بوری  به   پویستی  لره دا   .نناوبھ تاوانه که ش  باری  سوککردنی 

دیسان سه لمنه ری کۆگیریه روناکبیرییه که ی بنگۆریۆن بوو.
و  رابــگــرێ  بــه رز  ژیــان  جوله که   گه لی  ئــه وه نــده ی  نیه   له جیھاندا  گه لک  «ھیچ 
و  ئــۆل  ره گـــه ز،  توخم،  بجیاوازی   مرۆڤه   تاککی  ھه مو  ژیانی  مه به ستیشمان 

نه ته وایه تیی.»
ئیسائیلدا  له   ھه رگیز  وا»  شتی  دیکه   جارکی  بیاریدا   مکومه وه   به نکی  به  

رونه داته وه .»
داداگا  بـــه رده م  بچنه   ده بــوایــه   ــوون  ب بــه رپــرس  ــه   ــه روداوه ک ل ئه فسه رانه ی  ئــه و 
ئامریکایی  دۆالری   ٢,٧٥٠ بی  به   داوه   له ده ست  که سکی  که   خزانکیش  ھه ر  و 
فه رمانده ی  دورودرــژ   دادگایه کی  دوای  ده کرایه وه .  کۆستکه وتنه که ی  قه ره بووی  

یه که  په یوه ندیداره که   به  ١٧ ساڵ زیندانی و ئه وانی دیکه ش به  ٧ ساڵ حوکمدران.
رۆژی پاشتر له جاران زوتر له خه و ھه سا و به ره و ئۆرشه لیم که وته ڕێ. دکتۆره کانی 
پیشنیازیانکرد که  یه ککیان یاوه ری ب و پویستیشه   به دانیشتنه وه  دوان بدا، ھه روه ھا 
سھه م  خای  له سه ر  ته نھا  پشوبدا.  کاژر  یه ک  ئۆرشه لیم  گه یشتنه   دوای   ده شب
ره زامه ند بوو. س چاره گ له سه ر سه کۆی دوان راوه ستا. پاوال به خۆی و ترمزی 

قاوه ی خه ست له  نزیکییه وه  بوو بۆ باریک گه ر پویستی پ بووایه .
ھزه   سه رله نوێ  بوو.  ئاھه نگگران  ھی  کاته که   ئیسائیلیه کان  له   زۆر  له چاوی 
غه ززه   گرت.  سینایان  جوه کان  به جگه یاند.  ئه سته میان  کارکی  جه نگاوه ره کانیان  
له بن ده ستیاندایه  و که سیش ناتوان رگای ئیالتیان لبگرێ. به م بنگۆریۆن به  ڕکی 

ھۆشداریدا؛   ھشتا کات ھی ئه وه  نیه  پیھه په ڕن.
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«ئه و ئه گه ره  ھه یه  که له  ئاینده یه کی نزیکدا خه باتکی سیاسیانه ی سه خت بکه ین و 
له وانه شه   ئاسته نگی زۆر گه وره مان بته پش. ئمه  ناب بباکانه  به چه شنی ده سه تداره  
عه ڕه به کان له خۆبایی ببین. ھه روه ھا ناشب ملکه چی  ھزه  زله کانیش بین گه ر ھاتو 

خاوه ن ماف بووین.»
بگومان بیری له  نامه که ی بولگانین ده کرده وه  که  له نو گیرفانیدا بوو ئاشکرای 

نه کردبوو. 
پنجشه ممه  ھه رچه نده  شه که ت و ماندوش بوو، کاره کانی له  کاژر ٧ی به یانیه وه  
نمایشی  ئیسائیل  دیپلۆماتییه کانی  نرده   بروسکه کانی  و  رۆژنامه   ده ستپکردنه وه . 
کۆریا  شه ڕی  پش  له سه رده می  ته نھا  ونه یه   ئه و  بۆھات،  نیوده وه تیان  ھستریای 
له ئارادا ھه بوو. کۆبوونه وه یه کی به په له ی حکومه ت بۆ کاژری ١٠ی سه ر له به یانی 
داندرا. وه زیری کاروباری ده روه  گۆلدا مایر، له رگادابوو بۆ نیویۆرک بچ، به م 
داواکرایه وه . له به ر ئه وه ی فۆکه که ی ده بوایه  له ڕی پاریسه وه  بگه ڕابایه وه  ئیسائیل، 

بۆیه   کۆبوونه وه که   تا کاژر ١١ دواخرا.  
کۆبونه وه ی کابینه که  دوو کاژری خایاند. به گشتی باس له وه کرا وه مکی نه ریانه ی 
بولگانین بدرته وه . بنگۆریۆن گه ڕایه وه  ماڵ. ئه و خاوببوه وه  چونکه  بیاریدابوو پی 

له سه ر ھه ربستک که  گرتبوویان بچه قن و وه زیره کانیش ھاوده نگی بوون. 
له سه ر نانی نوه ڕۆ بوو که  نامه یه کی سه ره ک ئایزنھاوه ر گه یشت. نامه که  رۆژی 
پشتر نوسرابوو، به م له به ر ئه وه ی په یوه ندی نوان واشنتن و باوزخانه ی ئامریکا 

له  ته لئه بیب بۆ ماوه یه ک پچابوو، نامه که  که مک دواکه وتبوو.
 وه ل ،نامه که  زیاتر که سایه تییانه  نوسرابوو، له وه ی یاداشتیكی دیپلۆماتییانه  ب
تۆنه که ی توند و ب گروگۆڵ بوو. گه ر بت و ئیسائیل ھزه کانی نه کشته وه  ئه وا 
ھه وه کانی نه ته وه  یه کگرتووه کان بۆ گانه وه ی ئاشتی له  رۆژھه تی ناویندا ته واو 
کزده ب و ئیسائیلیش له به ر ئه وه ی بنه ماکانی  رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کانی 

جبه جنه کردووه ، سه رزه نشت ده کرێ. تیایدا ھه ڕه شه ی سزادانیش کرابوو.
دیکه   زلھزکی  ھیچ  بــه وه ی  بوو،  له گه دا  زاره کیشی  روکردنه وه یه کی  نامه که  
پشتی ئیسائیل ناگرێ گه ر ھاتو یه کتی شۆره وی «خۆبه خشانه»   خۆی له  پرسه که  

ھه قورتاند.
  ره نگب بــه وه ی  نــاچــارکــرد   بنگۆریۆنی  و   گــۆڕی  سه رله به ر  بــاره کــه ی  ئه مه  
جار  دووھه مین  بۆ  ئه وه ی  دوای  ده موده ست  پبدا.  له ژیاندا  بیاڕی  ئه سته مترین 

.دابنددانیپ نده وه ، زانی  که وا زۆر له گوینه  ده بنامه که ی ئایزنھاوه ری خو
سه رۆکی  ئه وکات  دیتبوو،  ئایزنھاوه ری  بنگۆریۆن  که    ده ب ده  ساک  له   زیاتر 
ده سته ی ھزه کانی سوپای ئامریکا بوو. ئه وه ش له کاتی گه شته که ی بنگۆریۆندا بوو 
به  ئۆرودگای په نابه رانی جو له  ئامان. به م ھه نوکه  ئه و ھه سته ی ھه یه  که  به خودی 
نواند،  ژه نــه ڕاڵ  بۆ  زۆری  رزکی  ئه وکات  ھه یه .  سه ر ۆکدا  له گه ڵ  په یوه ندی  خۆی 
ھه نوکه ش ھه ست ده کا  متمانه ی پبھنی. به م پویستی به  دلریی زۆر ھه یه  تا کابینه که  
سه رله نوێ بانگبکاته وه  داوای «به » یان بۆ بیاره  نوکه ی لبکا، ئه مه ش بگومان 
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دوای ئه وه ی کاژرک ده ب  ھه مو ھه وکی دا تا «نه خر» یان پبسه لمنی.
باشه  دواتر چی له  سوپا بکا. وره یان ئه وه نده  به رز بووه  ھه رگیزیش وا ناچار 
نه کراوه  که  بکشته وه . پرسی کشانه وه  پرسکی قوڕسه  به ده ستیبن. ئه وکات بارکی 
تاڵ باسه ر ئه فسه ره  و پیاوانی دیکه دا ده کش  ره نگب لیتنه گه ن، که  به کرده وه  شتک 
به ده ستھاتووه  ھه رچه نده  نرخه که ی ناوچه ی سیناش ب. بیرۆکه ی ئه وه ی زه برک له  

سوپا بدرێ  قوڕسترین شت بووالی ئه و.
له دواییدا جه ماوه ریش ھه بوو. ھه مه تی سینا جۆشوخۆشی گه لی دوای ھه شت 
فۆکه   که   نه بوو  ئــه گــه ره   لــه و  سه مینه وه یه ک  ھیج  بــزوانــد.  ترسوبیمدا  له   ســاڵ 
بۆمب  به   ئیسرائیل  خاکی  و  بن  میسرییه وه   نیشانه ی  به   روسی  بۆمبھاویژه کانی 
دابژن. ھه روه ھا له به رامبه ر ئه گه ری سزادانیش ترس و ده ڕاوک له گوڕدا نه بوو. 
ئیسائیل ده یتوانی له کاتی ناچاری برستیدا پشتنی سه ر زگی توند بگوش. بنگۆریۆن 
 شکی ساده ییانه  بۆخۆی رابکده یزانی که  جه ماوه ر ده توانرێ به ئاسانی بۆ سیاسه ت
له وه ی ئستا تیکه وتووه . ئه وان ئه و ھه سته یان ال په یدا ده ب گوایه  ناپاکییان ده رھه ق 

کراوه . 
ھیچ  پشتر  رۆژی  ســه رکــه وتــووانــه کــه ی»  «وتـــاره    ھه بووکه له   لـــه وه دا  به ختی 
رونکردنه وه یه کی سه باره ت به  پاشه ڕۆژی  ناوچه ی سینا نه دابوو، به م ئه و شلگیرانه  
گوتبووی ھزی جه نگاوه ری ئیسائیل چۆک بۆ ھیچ گوشارک دانانو نی با له الیه ن 
رکخراویکی نو ده وه تییانه شه وه   ب. به م زۆر ئاسته م بوو  ئیسائیل ب کۆمه کی 
وه ریده گرت،  له ڕابردوودا  که وه ک  ئامریکایی  الیه نی  نافه رمیی  و  فه رمی  به رفراوانی 
بژی. سه رباری ئه وه ش مرۆ ده ب متمانه ی به وه  ھه ب ئایزنھاوه ر ناپاکی ده رھه ق 

ده وه تی جوله که  ناکا.
 ریی پدووه مین دانیشتنی به په له ی حکومه ت ئه نجامدرایه وه . دوای چه ندان کاژ
سه ره ک  ئه وه ی  بۆ  به دبوو  بنگۆریۆنینان  پشنیازی  وه زیره کان  ھه مو   مشتوم له  
روره سمکی  گه ر   بھبه ج سینا  ئاماده یه   ئیسائیل  که   بکاته وه   دنیا  ئایزنھاوه ر 
به رچاوی ھزه کانی رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان به خۆیه وه  ببین. کابینه  ده نگی 

بۆ پشنیازه که  دا و ده بوایه  ھه مان شه ویش له  رادیۆدا بۆ گه ل قسه بکا.
نونه رانی ته واوی الیه نه  ئۆپۆزسیۆنه کان به ده ر له  کۆمینیسته کان له  کۆنفرانسه که دا 
بانگکرابوون. کاژر  نۆ و نیو بوو کات کۆنفرانسه که ی جھشت. ژه مه  خواردنکی 

.سوکی خوارد و چووه  نوسینگه که ی تا دوانه که ی رادیۆی بنوس
ھه مو  ده ره وه   کاروباری  وه زاره تــی  ده یانپچاند.  بــه رده وام  نوسینه که   له میانه ی 
کاژری  شه ش  بوون.  ئایزنھاوه ر  وه مکی  ئاماده کردنی  سه رقای  نیوه ڕۆکه   دوای 
خایاند تا له وه منامه که دا بوونه وه . ھه مو په یڤ، ھه مو پیت و ھه مو ورگوک خای 
باسکردنی نوان ئۆرشه لیم، وواشنتن و نیویۆرک بوون. ھی ته له فونه کانی نوانیان 

به رده وام له کاردابوو. 
ئامریکا  سه رۆکی  نامه که ی  که   ئــه وه یــدا  تبینی  یه کک  شــه وه کــه دا  میانه ی  له  
کاراکته رکی که سایه تیانه ی له خۆگرتبوو بۆیه  جارکی دیکه  پویست بوو له  واشنتن 
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بپرسنه وه  ئاخۆ ده کارن نامه که  بۆ جه ماوه ر ئاشکرا بکه ن. قسه یه کی سه رپیانه  له گه ڵ 
واشنتۆندا کرا. به ھۆی جیاوازی کاته وه  له وێ نیوه ڕۆ بوو. ھه ر زوو  باوزخانه ی 

مۆه تیان دا نامه که  بوبکه وه نه وه .
چه ندان کاژر بنگۆریۆن له پشت مزی نوسینگه که یدا له سه ر کارته  ناسراوه کانی 
دوانه که ی ده نوسیه وه  . یاریده ده رانی په ڕبه په ڕیان بۆ الی پیتچنه که  ده برد. چ نامه که ی 
سه ره ک  که چی  عیبری،  زمانی  وه رگدرابووه    سه ر  ئایزنھاوه ر  ھی  چ  و  بولگانین 
وه زیران سه رله به ری له سه ر کارته کانی خۆی نوسینه وه ، تا له کاتی دوانه که یدا  بتوانی 

باشتر بیانخونیته وه .
یه ککیان  بۆیه   ھه بوو،  زیاتر  سکرتریکی  به   پویستی  شه وه که دا  درــژه ی  له  
له سه رۆ کایه تی حکومه ته وه  بۆ بانگکرد. کاتکیش خانمه  سکرتره که  گه یشت، بنگۆریۆن 

له  ناوه که ی پرسی.
«ناوم شیفرا رابینھوڤیچ  Shifra Rabinovitch ه .»

ناوکی  تائستا  «بۆچی  پرسی:  نادۆستانه   شوه یه که ی  به   ــران  وه زی ســه ره ک 
عیبرییانه ت نیه ؟»

کیژه که  سورھه گه ڕا و گوتی: «به ھیوام  له رۆژکدا به ھۆی مردکردنم ناوه که م 
بگۆڕم.»

ناوکی  و  باش  ھاوسه رکی  ھیوای  «که واته   گوتی:  و  خه نده گرتی  بنگۆریۆن 
عیبر ییانه ی جوانت بۆده خوازم.»

له   په خشکردنه که   تۆمارکرا.  نه وارک  له سه ر  نیوه شه و  پش  که مک  دوانه که  
که   بوکرانه وه   بانگه واز  چه ندان  له رادیۆدا  په خشده کرا.  شه و  نیوی  دوانزه و  کاژر 

.گران له ده ستیان نه چکو گو ته وه ، بهوده کرپه خشانامه یه کی گرنگ له رادیۆدا ب
ھه بوو.  بچوکی  رادیۆیه کی  ناڤۆن  مــایــه وه .  خــۆی  نوسینگه که ی  له   بنگۆریۆن 
کورسیه کان له شوه ی ھه یڤه داس دانران. یه ککیان قاوه یه کی تورکی سازکرد. گۆلدا 
مایه ری وه زیری کاروباری ده ره وه ، نامیر Namirی وه زیری کار و ئاران Aranی 

وه زیری په روه رده  له ته ک یاریده ده رانی بنگۆریۆن له وێ ئاماده بوون.
ته له فونه که   چــوار  له   یه کک  ده ستیدایه   بنگۆریۆن  دوانه که   په خشکردنی  پش 
ژماره یه کی لدا و له  ته له فونه که دا گوتی : «پاوال  به نم پدابووی ئاگادارت بکه مه وه . 

په خشه که   دوای پنج خوله کی دیکه  ده ستپده کا.»
په خشه که  نیو کاژری برد. له و کاته ی بنگۆریۆن له سه ر کورسیکه  پایدابووه وه  
جارکی  بووبته وه .  خاو  گرژیه که ی  باره   پده چوو  راده گرت،  خۆی  له ده نگی  گوی 
رایده کرد،  نه وه کاندا  خه باتی  له   به رچاوی  ئه رککی  که   پیاوه ی  ئه و  بــووه وه   دیکه  
ئه و  ھــه روه ک  مــاڵ   بچته وه   ده کــرا  ئیدی  پواتا.  بیارکی  بــدا،  بیارک  پده چو 
«زیره کی  کتبه که ی  له   که مک   ،ئه نجامداب گــه وره ی  نه شته رگه رییه کی  دکتۆره ی 
الی مرۆڤه  ھه ره  کۆنه کان»  بخونته وه  و چژ له  بده نگی نیوه شه و وه ربگرێ. له  
سوپاسی   که   بۆھات  ئایزنھاوه ره وه   له   دۆستانه ی  زۆر  نوسراوکی  ھه ینیدا  رۆژی 

بیاره که ی کردبوو. 
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به ھۆی  ماوه یه دا  له و  که   ئه وه بوو  ژیانی  بئومدییه کانی  گه وره ترین  له   یه کک 
نه خۆشی نه یتوانی بچته  سینا و ھزه کانی له کاتی کشانیاندا بپشکن. ھه فته یه ک دوای 
ئه وه ی له سه ر جگاکه ی رابو و کاتکیش پزیشکه کان  مۆه تیان پدا، گه شتکی دوو 
رۆژه ی به  فۆکه  به سه ر ھه مو ناوچه  داگیرکراوه کانیدا کرد. (ھشتا له شکر ده ستی 

به کشانه وه  نه کردبوو.)
کۆمۆنیستانه ی  ئه و  بــووه وه .  توندڕه وه کان  روبــه روی  کنیست  له   پاشتر  رۆژی 
سه رھی سیاسیی مۆسکۆیان په  یه وده کرد، له وه  توڕه  بوون که  ئه و فه رمانی په الماره  
ھه مه تبه ره کانی داوه . ھیروتیش توڕه  ببوو چونکه  به نی کشانه وه ی له شکری دابوو. 
به الوه نران.  که نیست  ده نگی  زۆرینه ی  له به ر  گروپه کان  ھه ردو  ھه ستوسۆزی  به م 
پش ئه وه ی دانیشتنه که  کۆتایی پبی سه ره ک وه زیران  پناسه یه کی نوی بۆ چه مکی 

ئازایه تی داڕشت.
«ئازایه تی جۆره  زانیارییه کی تایبه تمه نده ، زانینکه  بۆ مرۆڤی رونده کاته وه  که  چۆن 

بترس، بۆچی ئه و بترسی و چۆنیش له و شتانه  نه ترس که  شایانی ترس نین.»
روکی دیکه ی ئازایه تی باسنه کرد، ئه و ئازایه تیه ی که  بیارکی ناخۆشه ویستانه  
(ناجه ماوه رییانه ی) پبده ی. ئه وه ش جاری یه که م نه بوو که  بنگۆریۆن بیسه لمن ئه و 

.جۆره  ئازایه تییه ی ھه یه و دوا جاریشی ناب
له  کۆتایی دیسمبه ردا یه کک له  کۆچبه ره  نوکان له  بیئر سه بعه وه  نوسی؛ ئه و 
 مه تی سینادا دڕاندوه  و به داخیشه  ده رفه تی نه بوو یه ک وه که ی له  ھهتاکه  جوت پ

له و ھه زاران جوت پوانه ی له  میسرییه کان به جمابوون، بۆخۆی گلبداته وه .
بنگۆریۆن له  خه رجی گیرفانی خۆی جوته  پوکی نوی بۆ کابرا کی.
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به درژایی ھه فته یه کی ره به قی سای ١٩٥٧دا ونه یه کی سه ره ک وه زیرانی ئیسائیل 
له  ھه مو رۆژنامه  و گۆڤاره کان ھه ر له پاریسه وه  تا بریسبین Brisbane (شارکه  
له  رۆژھه تی ئوستالیاوه -وه رگ) بوبووه وه  و خونه رانی سه رقاکرد. له ڕاستیدا 
ونه که ش له سه ر که ناری ته لئه بیب گیرابوو که  ھی پیره مردکی سه رسپی بوو له سه ر 

سه ر وه ستابوو. 
سیمایه که   ونه که ش  گه وره کردنی  به   نوکته یه که .  ده زانــی  وایــان  که س  ھه ندک 
به ته واوی ده رنه ده که وت تا بناسرته وه . له  ونه که دا  کابرایه کی کورته بای به رینی 
سه رسپی دیاربوو، له  ئه وه نده  زیاتر له ونه که  ھه نه ده کا. سه رباری ئه وه ش ئه وانه ی 
جومناستیکدا  له  نزیکه وه  بنگۆریۆنیان ده ناسی، وایان ده زانی ھه رگیز مه یلی به الی 
نه ده چوو، ھه نوکه ش تۆ ب دوای حه فتا ساڵ و یه ک دوو ساکیشه  باری له شساخی 

.کی وای له مست بله نگه، کار
به م له گه ڵ ئه وه شدا ئه وه ی له  ونه که دا دیار بوو بنگۆریۆن بوو و چیۆککی 

خۆشی ھه بوو که  به ته واوی  راینه گه یاند.
که مک دوای جه نگی رزگاریخوازانه  وه زاره تی به رگری به  دنیاییه ووه  کابرایه کی 
به ناوی موش فلدنکرایس Moshe Feldenkrs کرده  به پرسی به شی ئه له کترۆنی. 
ناوبراو به گه نجی ده  سان له  فه له ستین ژیاوه  و پاشان چۆته  فه ڕه نسا و ئیتالیا له وێ 

زانسته  سروشتییه کانی خوندووه .
کوری  مالباتی  له گه ڵ  دورودرــژ  سانکی  بوو.  فره الیه ن  پیاوکی  فلدنکرایس 
بوو.  فانسی  پۆلۆنی-  سروشناسکی  و  کیمیا  کـــوری١٨٦٧-١٩٤٣  (ماریا   Curie
نۆبلیشی  خه تی  دوو  بوو،  پسپۆڕ  پۆلۆنیۆمدا  توخمه کانی  و  رادیــۆم  کایه کانی  له  
وه رگرتووه -وه رگ) خه ریکی لکۆینه وه  بووله سه ر توخمی رادیۆم. له و سه رده مدا 
جۆدۆ  له   پسپۆڕ  کانۆ Jigoro Kanoی  ژیگۆرۆ  له سه رده ستی  تایبه تیانه ی  وانه ی 
و  به ده ستھناوه   ره شی  بوو  قایشی  ئاوڕوپی  یه که مین  ئه و  وه رگرتووه .  Jodoدا 
له فه ڕه نساشدا یانه یه کی یویو یوتسو jiu-jitsuی دامه زراندووه . کاتکیش ئامانه کان 
له فه ڕانسه  نزیک بوونه وه ، ئه و بارگه وبنه ی به ره و ئینگلستان تکنا. له وێ لکۆینه وه ی 
زانستی ئه نجامدا که  په یوه ندییان به   سۆراخکردنی به له مه  ژر ده رییایه کان(غه واسه )
وه  ھه بوو. کاتکیش مرۆ له ئینگلستاندا ھرش و په الماری و داگیرکاری ئامانه کانی 

به شی
(٢٧)
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به دور نه ده زانی و پاسه وانانی نوخۆش له داری ده ست زیاتریان پنه بوو، فلدنکرایس 
نامیلکه یه کی به ناوی «شه ڕکردن ب چه ک» نوسی، تیایدا ئه وه ی نمایشکردبوو چۆن 

پاسه وانه کان به ده ستی روته وه  بتوانن په المارده رانی پچه ک چه کبکه ن.
جه سته   وزه ی  «ھونه رک   که   ده کــرد   jodo جــۆدۆ  و نای  وای  فلدنکرایس 
ئه و   . ده کــا»  ئامانج  به دیھنانی  ئاراسته ی  کاریگه ر  و  به رز  به شوه یه کی  گیان  و 
بئه وه ی  به شوه یه ک  کۆیه وه ،   جه سته دا  خۆڕکفکردنی  شوازی  له سه ر  به قوی 
ھیچی به سه رب ئه رکی مه زن ئه نجامبدا. یه کک له  نۆ کتبه کانی به ناوی «جه سته  و 
ره فتاری پگه یشتووانه »بوو تیایدا باسی  ترس، توه ڕه یی، سکبازی، ھزی راکشان 
و کاردانه وه کانی ده کرد. تیایدا باسی ئه وه ی کردبوو که  په یوه ندی نوان السه نگی 
به ھۆی له ده ستدانی  ھه ست و ره فتار و گرژبونی ماسولکه کان، ھه ه  ته کنیکییه کانی 
و  کــووڕبــووه   په نجه ی  سکس،  سه رنه که وتووکانی  ئه زمونه   ھه ناسه خواردنه وه ، 
چه قوه ستانی جه سته وه  ھه یه . چاره سه ریش به الی ئه وه وه  شه قکی نوی جه سته یه . 
ھه بوو  سۆزدارییان  و  جه سته یی  کشه ی  که   که سانک  له گه ڵ  ئینگلستاندا  له  
کاریده کرد و بۆیده رکه وت، ده توان یارمه تیان بدا. به م به پی پۆلینکردنه  نه ریتییه کان 

و دامه زراوه  داوده رمانییه  زانستیه کان، بیرۆکه کانی ئه و ره تده کرانه وه . 
ھه بوو،  «مــه حــاڵ»  به   بــاوه ڕیــان  ھشتا  که   تــازه یــه ی  ــه   وت ئــه و  ئیسائیل  له  
راده ی  نه یانگه یاندبووه    ل ته ماشایانده کرد،  گوماناویه وه   به چاوکی  پزیشکه کان 
له   واز  ھاتن،  ده بوایه   بۆ  ده رده دار ی  و  نه خۆش  ئه وه نده   ھــه رزوو  دوژمنکاریی. 
له    Aron katzir کاتزیر  ئــارۆن  پرۆفیسۆر  بھنی.   ئه له کترۆنیه که ی  لکۆینه وه  

په یمانگای وایزمه ندا فلدنکرایسی به  بنگۆریۆن گه یاند.
وایه   ھه وا  وه ک  مرۆڤ  لباوانه ی  «مشکی  گوت:  بنگۆریۆنی  به   فلدنکرایس 
زمان  حه فتا   ده توان ئاسایی  مشکیکی  به تاه.  به کرده وه   که   خۆشدا،  رۆژکی  له  
له   سمفۆنیا  ئۆپراو  ده یان  ھه یه   له توانیدا  ئه زمون  به   مایسترۆیه کی  و  له خۆبگرێ 
یاده وه ری خۆیدا جبکاته وه . مایسترۆکه   ده کارێ شه ست و ھه شت یان شه ست ونۆ  
زمانی له  پادا فر بب و زمانزانیش ده توان ھه مان ژماره ی ئۆپراو سیمفۆنیا له  

مشکی خۆیدا جبکاته وه .
مشکی  تواناکانی  له سه دی  پنج  ته نھا  ده زانین  پیتۆی  به   ئمه   که   که سه ی  ئه و 

«.نبه کارده ھ
سه باره ت به و شوازه  شاشه ش که  مرۆ جه سته ی خۆی ده جونی، به  بنگۆریۆنی 
گوت: «ئمه  له  رۆیشتنماندا وه ک کۆمه ه  بوکه شوشه یه ک رده که ین له وه ی پاشای 

ئافه ریده کان بین.»
بنگۆریۆن که م تاکورتک ده رباره ی تاقیکردنه وه کانی یۆگای خوندبووه وه  بۆیه  
 ده توان خۆی  جه سته ی  جه وکردنی  به ھۆی  مــرۆڤ  ــی؛  ده زان تیۆرییه که ی  الیه نه  

زیره کایه تی و بازوبه ندی تدا ده ربکه وێ. به م ھشتا ھه ر لی دنیا نه بوو.
به  میوانه که ی گوت: «من پویستیم به  گه واھی ھه یه .»

که   نوسراوه کانی  گه واھیه   خۆی،  کتبه کانی  نه خۆشه کان،  لیستکی  فلدنکرایس 
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بۆیھاتبوون له گه ڵ نمونه ی ده رسکی بۆ نمایشکردن، خسته به رده ست. ئه نجا سه ره ک 
وه زیران بیاریدا: «ئه ز کتبکی تۆ ده خونمه وه .»

رۆژک دواتر سه رله نوێ بانگی فلدنکرایسی کرده وه . 
«ئایا تۆ چه ند ده رست پویستن؟»

فکلدنکرایس گوتی: «ئاسایانه  ھه فته ی ده رسک له ماوه ی ساکی ره به قدا.»
«به م من ھه رگیز شاگردکی  ته مه ن ھه واز حه فتا سایم نه بووه . ره نگب تۆ زۆر 

له وه  پترت پویست ب تا له  مه شقه  نویکانم رابی.»
بنگۆریۆن ویستی نمونه  ده رسکی ببین ئه نجا له سه ری رکبکه ون به کو رۆژانه  

دوای ته واوبوونی کاره که ی  یه ک کاژر ده رسی پبدا.
له یه که م مه شقیدا ده بووایه  بنگۆریۆن به چاو نوقاندنه وه  له سه ر پشت پاڵ بکه وێ، 
که  به ته واوی  له کاتکدا  ئه وه ش  بیسوڕنته وه ،  به ھواشی  به رزبکاته وه  و  قاچکی 

ته رکیز بکاته  سه ر ئه وجوه یه ی ئه نجامی ده دا.
کاتک فلدنکرایس له  شاگرده  نوکه ی ده کۆیه وه ، که وته  به ردی. ئه م پیاوه  به و 
ژانه ی پشتیشی ھه ندێ جوه  به  متمانه یه کی  سه ماکارکی کۆرسئاسا ده کا، ئه وه ش 
نیشانه یه ی به ره وپشوه چوونی ده گه یاند. دوای دوو ده رس سه ره ک وه زیران لیپرسی: 
که   دورودرــژه   مانگکی  چه ند   .ھه ب له بنسه ردا  شتی  زۆر  مه شقانه   ئه و   ره نگب»
ئازاری جومگه ی سمتم ھه یه ، ھه مو شه وک چاره گک ھه مده سنته وه  و لناگه رێ 

بخه وم. به م ئه مشه و کاژرک له سه ر یه ک به ئارامی نوستم.»
پاوال له و نوه دا نه که وتبووه  ژر باندۆری مه شقه کان. له سه ره تاوه  مامۆستاکه ی 
به ساخته کار ده بینی ناوی لنابوو «کاک حه لله ق مه لله ق» (نوسه ر لره دا ده سته واژه ی 
واتایه کی  ھیچ  که   به کارھناوه    Hocus Pocus پۆکوس  ھۆکوس  ئه فسوناوی  
 .(زانی-وه رگ به پستی   پ شونه   ئه و  بۆ  کوردیه که م  مه لله قه   حه لله ق  منیش  نیه . 

به پیاوه که ی گوت که وا کاتی به سودی  مرده که ی به  شتی «بسود» به فیۆ ده دا.
له   پشوه چوونی  ھــه نــدێ  مه شقه کانیه وه   بــه ھــۆی  بنگۆریۆن  کاتک   ــ بــه  
پشکنینی  گه شتکی  به ده ستھنا،  جه سته یدا  جــوــه ی  ســه ر  بــه   خۆکۆنترۆکردن 
سه ربازییانه ی به  ماتۆڕه به له مک به  که نداوی ئه که به (عقبة) Akabaی ئاوه  سارده که دا 
کرد. له وشه وه  گه ڕایه وه  ئۆرشه لیم که  دانیشتنکی به په له ی کابینه ی حکومه ته که ی 
ھه بوو. شه وکیشیان که  دافلدنکرایس ھاته مایان پاوال به ساردیه وه  به خرھاتنیکرد. 

«شالۆم سو، کاک حه لله ق مه لله ق. ئه مشه و ئه و تۆ نابین. پزیشکه که  پیگوتووه  
که وا سیه کانی ھه وکردووه .»

بنگۆریۆن که  گوی لیان بوو، له ژوره که ی خۆیه وه  بانگیکرد: «ئه گه ر فلدنکرایس 
ب، لیگه ڕێ بابته  ژور. ده مه وێ قسه ی له گه دا بکه م.»

به کو  نه کرد،  پشوی  ئاساییه که ی  به   به رنامه   کاری  شه وه   ئه و  بۆ  مامۆستاکه  
مه شقی چۆنیه تی ھه ناسه دان و خواردنه وه ی بۆ دانا. 

پاوال وه ک پاسه وانک الی مرده که ی وه ستا.
«تۆ ئه و شه و ناتوانی ھیچی لبکه ی، ئه و نه خۆشه .»
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«من له وه  ئه رخاینم گه ر لم بگه ڕی پله ی گه رمییه که ی داده به زنم.» 
پاوال پکه نی و گوتی: «من په رستار بوومه  و باوه ڕم پی نیه .»

ئیدی ھه ردوکیان گرۆییان له سه رکرد. پاوال  پله ی گه رمیی نه خۆشه که ی گرت و 
فلدنکرایسیش ده ستی به  مه شقه کانی کرد.

ده  خوله ک دواتر پله ی گه رماکه ی گرته وه . ھه نوکه  یه ک نمره ی ته واوی فه ھره نھایت 
دابه زیبوو. به م نه خۆشه که  ھه ر به وه نده  مه شقه  وازیھنا. 

«ده بۆن و جارێ وازملبنن.»
ھه فته یه ک پاشتر قیت بووه وه  و مه شقه   ئاساییه کانی خۆی ده ستپکردنه وه .

قه یران  ـــه دوای  ل قــه یــران  ١٩٥٧دا،  سای  به راییه کانی  مانگه    ســ مـــاوه ی  لــه  
سه ریانھه ده دا. له  ھه موالیه که وه  گوشار ده خرایه  سه ر ئیسائیل تاکو له  که رتی غه ززه  
و که نداوی عه قه به دا بکشته وه . دانیشتنی به په له ی حکومه ت سازدرا و نزیکه ی ھه مو 
بروسکه یه کیش  ووشه ی «زۆر پیویست»ی له سه ربوو، ئیدی ھه مویان ته نگاو ببوون. 
که چی بنگۆریۆن رنمایی ده رکرد که  ھیچ که سک ناب له کاتی مه شقه  ده رسه کانی 
گرنگدا  کۆبونه وه یه کی  له نیوه ی  جارکیان   .نبیپچ و  بکا  ته نگه تاوی  فیلدنکرایسدا 
گوتی:  ھاتووه   مه شقه کانی  ھه ستیکرد  کاتی  و  کرد  ده ستی  کاتژمره که ی  سه یرکی 
لم مه گرن، ئمه  جارێ دانیشتنه که  ھه ده په سرین. به  ده قاوده قی  دوای یه ک کاژر 

ده گه ڕمه وه التان .»
ته نھا جارکیان له  په یه وی مه شقه کان الیدا، ئه ویش کات ئارگۆڤ ھاته  الی و 

بروسکه یه کی دوانه خراوی سه ره ک ئایزنھاوه ری بۆ ھنا.
ھه ندێ جاران سه ره ک وه زیران له گه ڵ مامۆستاکه ی باسوخواسی ده رونناسی و 

ره وشتیان ده کرد. جارکیان فلدنکرایس گوتی: 
«خه کی خۆگونجنه ر ھه رگیز سه ودایه ک ناکا تا پچه وانه شی نه ھنتیه  به رچاوان. 
به ھه ند  پچه وانه که شی  ئه گه ری  په یوه ندیدار  الیه نی  که    گرنگ ده ب کاته   ئه و  بیار 

ھه بگرێ.»
له و  بنگۆریۆن  چونکه   نوانیان،  دورودرــژی  گفتوگۆیه کی  مایه ی  بووه   ئه مه ش 
بۆ  مل  ده بووایه   ئایا  لبه دورده گرت:  خۆی  که   بیدا  له پشبوو  بیارکی  رۆژگــاره دا 

گوشاری نو ده وه تی که چ بکا و له  غه ززه  و عه قه به  بکشته وه ، یان نا؟
سه ره ک  به   چاوه ڕواننه کراوانه ی  تــه واو  مــژاره   جۆره   ئه و  فلدنکرایس  ھه رگیز 
پسپۆڕی،  ئه له کترۆنیدا  زانستی  بواری  له   تۆ  گوتی:  شه وکیان  نه ده بین.  وه زیران 
ھه مو  که   دروستبکرێ  ئه له کترۆنی  ماشنکی  ھه ده که وێ   ئایا   مبپ ده توانی 
مرۆڤ  که   تدایه   به ھایه ی  ئه و  یاخود  بگرێ؟  له خۆی  مــرۆڤ  مشکی  ئه رکه کانی 

«.کی وادا نه چنچکه ی ماشھه رگیز به ڕ
پاوال  سکای جۆراوجۆری له سه ر مه شقه کان ھه بوون. 

«من که یفم به و جۆره  خه کانه  نایه ت که  زۆر بایه خ به  جه سته ی خۆیان ده ده ن. 
تۆ ھه ستکت داوه ته  پیاوه که م که  چه ند گرنگه  چۆن به پوه  بوه ست، چۆن بوا، چۆن 

«.دابنیش
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به م کات زانی که  ته ندروستی ھاوسه ره که ی به ره و پشه وه  ده ڕوا، به ره به ره وه  
رای گۆڕا و وایلھات خۆی نه خۆشی بۆ الی «کاک حه لله ق مه لله ق» ده ناردن.

بنگۆریۆندا  مه شقه کانی  لــه کــاتــی  بــه ڕــکــه وت  جــارــکــیــان  بــن زیــڤــی  ســـه رۆک 
تایبه تییه که ی  سکرتره   و  کاتزیر  پرۆفیسۆر  پاوال  له ته نیشت  دیتی  به سه ریانداھات، 
راوه ستابوون؛ به وردی بۆی رونبووه وه  که  سه ردانه  رازداریه کانی  پسپۆڕی بواری 

زانستی ئه له کترۆنی چی له بن کودا ھه یه .
سه ردانی  فلدنکاریس  ھاتباو  گه ر  ده رنه که وتبایه ،  ھه رگیز  نھنییه   ئه و  ره نگبایه  
فرکرد  بنگۆریۆنی   ،بھبه ج ئیسائیل  ئه وه ی  پش  که مک  نه کردبایه .  ھه نده رانی 
یه کک   .راوبن جه سته ی  غه ریزه ییه که ی  ترسه   ته واوه وه   به به خۆھاتنه وه وه ی  چۆن 
له و مه شقانه  له سه ر د ه ست وه ستان بوو. سه ره ک وه زیران مه شقه که ی له سه ر جگادا 

پده کرا، به م ھشتا له خۆی ڕانه ده ی له سه ر زه وی ناوماه که ی خۆی تاقیبکاته وه .
ھه دایه وه ،  له نده نی  رۆژنامه یه کی  ــه ڕی  روپ دواتــر  ھه فته   دوو  یه ک  کاتکیش 
ده ستوه ستانی  له سه ر  مه شقی  به وڕکوپکی  زۆر  که   بینی  شاگرده که ی  ونه یه کی 
میوانخانه ی  له   بنگۆریۆن   که وا   راگه یاند  پیان  لدا،  ته لئه بیب  بۆ  زه نگکی  کردبوو. 
که نار   لمی  له سه ر  له وێ  ئیدی  به سه ربردووه ،  رۆژی  دوو  یه ک  ھرزلیا  له   شارۆن 

بۆی رونبۆته وه  که ده توانی مه شقه کانی  بکا.
«وامزانی لمی که ناره که  وه ک دۆشه کی سه ر جگا نه رمه  و روبه ره که شی له باره  
بۆ مه شقه کان. له راستیشدا واده رچوو. ھیچ بیرۆکه یه کم به خه یاڵ نه ھات که که سیک 

«.ده مبین
(تلیلنس  تللنس  چونکه  ونه که   کامرایه کی  مایه ،  نه ناسراوی  به   ونه گره که  
به کاردێ-وه رگ)ی  نــادیــاره کــان  پنته   نزیککردنه وه ی  و  ونه   گــه وره کــردنــی  بۆ 
به ربوه کانی  گۆڤاره   و  رۆژنامه   به   گرتبوونی،  له وانه ی  ونه ی  دوو  به کارھنابوو.  
زیاترین  ناودار  بیچمکی  له وکاته ی  بۆته   ھه ر  ونانه   ئه و  ئیدی  فرۆۆشتن،  جیھانیی 
ونه ی شوراوه ی بنگۆریۆن بوون. باشی و ناباشی ونه ی له سه ر ده ستوه ستانه که  
له  بۆته ی ئاھه نگه  فه رمیه کاندا باسکران، به م زۆرینه ی خه ک له مه به ستی مه شقه کان 

تنه گه یشتن. 
مه به ست  خۆیدا  لــه خــودی  له سه رده ست  «وه ســتــان  رونــیــکــرده وه   فلدنکرایس 
جه وکردن  خۆ  بۆ  بژماره کان  له مه شقه   یه ککه   که   زۆرئاسانه ،  لکدانه وکه   نیه . 
به خۆھاتنه وه .  له   قوبوونه وه   به   گه یشتنه   قۆناخکی  ئــه وه ش  (خۆکۆنتۆکردن). 

ھه رکاتک مرۆ ئامانجه که  بپک، ئیدی پویست ناکا مه شقه کان  دوباره بکاته وه .»
دکتۆرکی ھیندی که  سه ردانی ئیسائیلی کردبوو، لیان پرس ئاخۆ ئه و جۆره  

مه شقانه  چه ند بۆ له شساخی باشن.
له وه مدا گوتی: «ئه وه  نازانم ئاخۆ ئه و جۆره  مه شقانه  ته ندروستی مرۆ به ره و 
پشه وه  ببه ن؛ به م  ئه وه نده  ده زانم  مرۆ ده ب وه ک گوز ساخب تا ئه و جۆره  

مه شقانه  بکا.»
ھیچ  که   بوو  سای  یه که مین  ئــه وه  بنگۆریۆن  ھه راشییه وه   سه رده می  له   ھه ر 
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ده ردکی توش نه بوو؛ ته ندروستیه کی باش ته نھا دوو ددانی پشته وه ی ده رھنان و 
ساچمه یه کیشی له  جه سته دا مابۆوه ، ده رھنا. 

ئه و جلی پشتپارزی فدان، پویستی به  پشتمل له ناو ئۆتۆمۆبل و  ده ره وه ییدا 
نه ما، کشی که م بووه وه  و ده یتوانی ھه ر کاتک بخوازێ وه ک کوڕکی چوارده سای 
له سه ر زه وی به  ئاسانی چوارمشقیانه  دابنیش. جارکیان که  له سه ر یه ک پ وه ستا، 
قه یتانی  پوه که ی توند ببوو، به پکه نینه وه  گوتی: «سی سای ره به قه  به  ھۆیه وه  

نه چه ماومه ته وه .»
به بۆنه ی  ئاھه نگانی  کۆمیته ی  سه ردانکی  یاریده ده ره کانی  له گه ڵ  رۆژکیان 

سارۆژی ده ھه می سه ربه خۆیی ئیسائیل کرد.
 پرسی: «ئه رێ نوسینگه ی کۆمیته که  له کامه  نھۆمه .»

«له نھۆمی چواره م.»
«ده  ئوه  به  ئه سانسر بۆن، ئه زیش به پیان سه رده که وم.»

کاتک گه یشتنه  نھۆمی چواره م یاریده رکی پیگوت که وا کارمه ندی ئه سانسره که  
بئومد بوو چونکه  ده رفه تی نه بوو به  ئامره که  جه نابی بنگۆریۆن بگه یه نته  نھۆمی 

مه به ست.
«باشه ، کات  گه ڕاینه وه ، من به  ئه ساسنر داده به زم.»

کاتک ته مه نی گه یشته  حه فتاو س ساڵ ھه مو رۆژک سه ر له به یانی و ئواران  
شه ش کیلۆمه تر به  پ ده ڕۆیشت.

ھه فته   وه ک  گوشارگه لکی  ده ره قــه تــی  بنگۆریۆن  وه ک  ــه ت  ده و ســه ره ک  که م 
سه ره تاییه کانی سای ١٩٥٧دا ده ھاتن. 

نه ته وه   ئامریکا،  یه کگرتووه کانی  وتــه   شــۆره وی،  یه کتی  خواسته کانی  دژی 
سه ر  له   بــوو  ـــه رده وام  ب ئیسائیل   خــودی  کۆمۆنیستی  پارتی  و  یه کگرتووه کان 
وازی  ئاستبه رزی  گه مه یه کی  ئه و  غه ززه .  شه قامه کانی  سه ربازییانه ی   داگیرکردنی 
ھاوپه یمانی  ھیچ  نه بوون،  له به رده ستتدا  دیپلۆماتیانه ی  چه کی  ھه رچه نده   ده کــرد، 
ته نانه ت  پوه بکا،  پنه بوو  گه فی  شتکی  ھیچ  نه بوون،  له فه ڕه نسا)  بجگه    ره نگب)

ده رفه تی داڕسانیشی نه بوو.
داکۆکی  شلگیرانه   بــه رده وام  که س  ملیۆن  دوو  له   که متر  گه لکی  رابــه ری  وه ک 
ته نانه ت  ئه و  ده کرد.  ٢٧٣,٠٠٠,٠٠٠دا  نونه رانی  له به رامبه ر  خۆی  ھه وسته که ی  له  
به ده ر  به م  کرد.  ئیسرائیلدا  به به ر  ژیانیان  که   یه کگرتووه کانیش  نه ته وه   داڕسایه  
له و کۆمه ه  کۆمۆنیسته ی نوخۆ، گه له که ی له یه کنه ترازا، به  یه کگرتوویی و متمانه ی 

ته واوه  له پاپشتی بوون به وه ی که  له سه ر ھه ق بوو. 
له وانه بوو به تپه ڕبوونی رۆژگار خۆی به ده سته وه دابا، به م خۆڕسکیانه  ده یزانی 
که وا باشتره  ده ماری شه ڕ ھه نه ستن و به  نزمی رایبگرێ و تاپی ده کرێ له سه ر 
به رده وام ب، چونکه  ده رفه تی ئه وه ی ده ب بوا به  جیھان بنی که  ئیسائیل تاکه  
ئه و   ب ھه رچۆنک  به کاربھنی؛  سوئس  نۆکه ندی  نیه   بۆی  که   له جیھان  نه ته وه یه  
مافه ی ھه بوو که  که ک له  به نده ری خۆی ئیالت له سه ر ده ریای سور بۆ که شتیانی 
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وته که ی وه ربگرێ و رگه ش له  مسرییه کان بگرێ  بۆ ئه وه ی غه ززه  وه ک بنکه یه کی 
.نپه الماره  ناپاکه کانی فیدائییه کان به کاربھ

داوایان  تیایدا  ده رچــوون،  بیار  شه ش   یه کگرتووه کاندا  نه ته وه   رکخراوی  له  
.بھله ئیسرائیل ده کرد  ناوچه  داگیرکراوه کان ج

سه ره ک ئایزنھاوه ریش شه ش نامه ی توندی ناردن. ئه و پشویه کی خۆشی کورت 
بداته   ھۆشداری  رادیــۆوه   به ھۆی  و  واشنتن  بگه ڕته وه   ئــه وه ی  بۆ  ھه ر  کــرده وه  
ئیسائیل له وه ی گه رھاتو له سه ر سه رکشیه که ی به رده وام ب ئه وا ده رھاوشتیه ی 

.نه خوازراوی ده ب
ئابا ئیبان و خانم گۆلدا مایه ر به رده وام له نوان ئۆرشه لیم، نیویۆرک و واشنتندا 

ده ھاتن و ده چوون.
ھه ندک جاران له رۆژکدا س کۆبوونه وه ی کابینه ی حکوومه ت ده به ستران.

بۆ یه که مین جار دوای ھشه که ی سه ر سینا، بیاره کانی ئه نجومه نی وه زیران به  
کۆده نگی ده رنه ده چوون.

ئه وه ش  تکه وت.  گۆڕانی  فبرایه ردا  له   به م  گه یشتن،  به بنبه ست  وتووژه کان 
کاتک بوو که  ده لله س دوای وتووژیکی س کاژری له گه ڵ ئابا ئیباندا رایگه یاند، 
وته  یه کگرتووه کانی ئامریکا به وه  قایله  که  که رتی غه ززه  بکه وته  ژر سه رپه رشتی 

.نه ته وه  یه کگرتووه کان و که نداوی عه قه به ش بۆ که شتیگه لی ئیسرائیلی ئازاد ب
فه رمانی   ده ستبه ج بنگۆریۆنیش  ناردو  ئۆرشه لیم  بۆ  بروسکه یه کی  نونه ره که  
به ماتۆڕه کانیان  پۆلیسه کان  ته ته ره   ربه رو  دا.  حکومه ته که ی  کابینه ی  کۆبوونه وه ی 
به دوای سۆراخی وه زیره کان که وتن. وه زیرکیان ئاگادارینامه که ی له  سه ر شاشه ی 

سینه مایه که وه  پگه یشت. 
له   سودوقازانج  ئه وپه ڕی  مرۆ  که   ھه یه   ساتک  «ھه میشه   پیگوتن:  بنگۆریۆن 
بارودۆخک وه رگرێ  که تیایدایه ، به م کات ئه وساته  له ده ست مرۆ ده رچ، ئه وا 

«.نانه وه ی نامده رفه تی گ
کابینه که  تا کاژر دووی نیوه شه و ده مه ته قیان له سه ر ره وشه که  کرد. له دوییدا 
ده نگدرا. چوار وه زیر پده چوو له گه ڵ رای سه رۆکه که یان ھاوده نگ نه بن، به م ئه مه  

واینه کرد له  بیاره که ی پاشگه ز ببته وه .
وه زیره کان گه ڕانه وه  ماه وه . بنگۆریۆن ھشتا کاژرکی دیکه ش له  نوسینگه که ی 

مایه وه ، رنمایی بۆ ئابا ئیبان و خانم مایه ر ده رده کردن.
خانم گۆلدا مایه ر ھه مو رۆژه که ی له واشنتندا ھه ر کۆنفانسی ده گان. کاتک ھاته  
سه ر ئه وه  پۆژه  ده قک بنوس که  له  نه ته وه  یه کگرتوه کاندا بیخوینته وه ، به  تلگراف 
نیوه ڕۆ  دوای  سی  کاژر  له   کابینه که   ھه ینیه   رۆژی  ئه و  ره وانه کرد.  ئیسائیلی  بۆ 
کۆبووه وه . دیسان گفتوگۆ و له سه ر مژاره که  کرایه وه . مشتومه که یان تا ئه ستره ی 
شابات  که   ئه وبوو  نیشانه ی  ئه وه ش  بوو.  بــه رده وام  به ده رکه وتن،  ئاسمان  له   شه و 
ده ستیپکرد. دوو وه زیری نونه ری پارته  ئه رسه دۆکسه کان ده بوایه  بۆنه وه . ئه وان 

و چوار  ھاوپایه یان به توندی  دژی سیاسه ته  نویکه ی بنگۆریۆن ببونه وه .
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ده یزانی   به خۆشی  بنگۆریۆن  چونکه    بوو،  گران  خۆشیان  خودی  بۆ  بیاره که   
بیاره که  بۆ  س کۆمه ه  ده بته  تاونۆشی، ئه و گروپانه ش ئه وانه  بوون که  زۆری 

پیانه وه  پابه ند بوو: سه ربازه کان، کۆچبه ره کان و دانیشتوانی  نه قه ب.
سه ره تا ده بووایه  دنه ی لتگه یشتنی بۆ تاکتیکه که ی الی سوپا بدابایه ، ھه ر بۆیه  
داوای کۆنفانسکی بۆ ده سته ی ژه نه ڕاه کان که  له  حه فت ژه نه راڵ پکھاتبوو، کرد. 

کاتک  کۆبوونه وه ی کابینه که ی ته واوکرد ئه وان چاوه ڕان ده کرد.
به چه ند وشه یه ک باسی بارودۆخه که ی بۆکردن که  گوشار له ھه مو الیه که و کراوه  

ساتی بایاردان ھاتووه .
له  یه ک به یه کیان پرسی ئاخۆ گه ر ئه وان له شونی سه ره ک وه زیران بوونایه  چیان 

ده کرد. بگومان کۆبوونه وه که  بئومدی لکه وته وه  به م دژیشی نه وه ستانه وه .
ئه و شه وه  نه خشه یه کی بۆ گه شتکی به  نشینگه  سه رسنورییه کان دانا. گه شتک 
بۆالی ئه وانه ی که  یه کدوو مانگه  کرده وه ی فیدائیه کانیان لدورکه وتۆته وه ، تا بۆیان 
رون بکاته وه  له مه ودوا چی ده قه وم. (له  ھه ندێ شونی وه ک سد ی بۆکر کۆلۆنیسته کان 

له دوایدا به ب چه ک ده یانتوانی بچنه  سه ر ئیشی خۆیان).
شه وی پاشتر له  کاژر ھه شت و نیودا میلی رادیۆی خسته سه ر ئزگه ی ده نگی 
ئیسائیل که  که  کۆبوونه وه ی دون رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کانی په خشده کرد. 
رایگه یاند  دراماتیکییانه    ب به ئارامی،  که   راگرت،  مایه ر  گۆلدا  خانم  له ده نگی  گوی 
ئیسائیل ئاماده یه  له سه ر س شیمانه  که  له سه ری رککه وتوون خۆی بکشته وه .( 

ده له س له سه ر به کارھنانی وشه ی مه رجه کان قایل نه ببوو).
یه کگرتووه کان  وتــه   نونه ری   Henry Cabot کابۆت  ھنری  دواتــر  که مک 
غه ززه   ناوچه ی  که   شمانه ی  ئه و  بوو.  سه رنجدان  شایانی  وته که ی  دا.  وته یه کی 

بخرته  ژر سه رپه رشتی رکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کانه وه ، ره تکرده وه .
بوو.  دیکه   ته نگژه یه کی  ــه وه ش  ئ ھــاتــه ده ر .  جگاکه ی  له نو  وه زیـــران  ســه ره ک 
یاریده ده ره   سکرترو  بۆ  ئه وسا  لدا،  ده ره وه   کاروباری  وه زاره تــی  بۆ  زه نگکی 

سه ربازییه که ی. 
رۆژه که ش شابات بوو، به م ده بووایه  کابینه که  ھه ر کۆ ببته وه . په یک نردرانه  
کردبا.  ته له فونیان  نه ده بوایه   ساباتدا  له   چونکه   ئه رسه دۆکسه که ،  وه زیره   دوو  مای 

وه زیره کانی دیکه  به ته له فون ئاگادارکرانه وه . کۆبوونه وه که  س کاژری کشا.
نامه که ش   ھات.  چه قبه ستوه   باره   به و  کۆتایی  ئایزنھاوه ر  سه ره ک  نامه یه کی  به  
بیروڕای سه رۆک بوو، ھیوا و چاوه ڕوانییه کانی رونکردنه وه ی خانم گۆلدا مایه ری 

به ڕاده یه کی شایسته  له خۆگرتبوو.
له  دووشه ممه شدا بنگۆریۆن فه رمانی به  ژه نه ڕال مۆش دایان دا که  په یوه ندی 
به  فه رمانده ی ھزی پۆلیسی نه ته وه  یه کگرتووه کانه وه  بکا، تا چۆنیه تی کشانه وه ی 

ھزه کانیان له گه دا رکبخا.
ھه مه تی سینا به کۆتاھات.

دووجار  له گه ڵ  به جما،  بۆ  به ده ستکه وت  روسی  زۆری  چه کوتفاقکی  ئیسائیل 
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بله مپه ری  زامنبوونی  جه نگدا،  گۆڕه پانی  له سه ر  میسر  شکستخواردوه که ی  نمایشه  
ده ریاوانی ئیسائیل بۆ گه یشتن به ئیالت و دنیابوون له وه ی که  چیدی فیدائییه کان له  

غه ززه وه  په الماری نشینگه  جوه کان ناده ن. 
بنگۆریۆن له ناوه وه ی وت نه یاری نوی بۆ په یدابوون که  پیان وابوو ده بوایه  

تاسه ر به رگری نواندبا. 
خۆی  له ساتی  کــه ده قــاوده ق  کارامه   ده وه تمه دارکی  وه ک  جیھانیش  چــاوی  له  

«به » ده  «ره فتاری نواند.
له  راپرسییه کی رای گشتیدا له  وته  یه کگرتووه کانی ئامریکادا کرا،  ئه   و  به  یه کک 
له  ده  ناوداره  زۆر رزلگیرا و بیچمه  له به رچاوه کانی جیھان  ژمردرا، سه رسامانه تر 

.Eden و ئیدن Dulles ده له س ،Lodge لۆدگ ،Nahru له  نه ھرۆ
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ئه و رۆژه  له  ئۆرشه لیم رۆژکی سارد شدار بوو .
له به رئه وه ی  له و رۆژه دا یه ک ساڵ به سه ر ده ستپکی ھه مه تی سینا و  کوشتارگه که ی 

کفر قاسم به سه ر چووبوو، پۆلیس ھزی زیاتری نارده  که نیست.
پرسی  پنجه م  جۆرجی  شا  رگای  که وتبووه  سه ر  روی  که   باخانه یه ی  له و 
په ڕله مان  سه کۆی  له سه ر  ئواره   ی   ٦,١٥ کاژر  تاوتوده کرا.  ده ره وه   سیاسه تی 
نۆره قسه ی نونه رکی پارتکی بچوک بوو. کاتک ئه و پنج ساڵ له مه وبه ر له ھه مان 
دوکه ی  و  کرا  به ردباران  په نجه ره کانیه وه   له   په ڕله مان  ھۆی  قسه یده کرد،  شون 
له سه ر  مشتومه که یان  و  کرد  ته نگ  په ڕله مانتارانی  ھه ناسه ی  فرمسکژن  گازی 
قه ره بوودانه وه ی ئامانه کان بۆ قوربانیانی ھۆلۆکۆست پاگرت. ئه مجاره شیان کاتک 
کابرای گۆرین ھه وسته که ی خۆی رونده کرده وه  زۆر له  په ڕله مانتاران ھۆه که یان 

جھشت و چوونه  ژوری قاوه خواردنه وه که .
ئه و ھۆه ی که نیست لیکۆببووه وه  خ بوو. ئه ندامه کان به  شوه  بازنه یه که ی شانۆ 
جیانگرتبوو، له نوه ڕاستدا کورسی و قه نه فه ی بازنه یی و له سه ره وه ش له  بالکۆنه که دا 
شونی جه ماوه ر و رۆژنامه وانان بوو. له نوه ڕاستدا مزکی درژی ده وره دراو به  
کورسی ھه بوو، له سه ر ئه و کورسیانه دا سه ره ک وه زیران و ھه ر سیانزه  وه زیره کانی 

داده نیشتن. له  مه ودایه کی که مک له وان دورتر شونی میوانه  پایه به رزه کان بوو.
له و ئواره ی سشه ممه دا دوو وه زیر له بۆنه یه کدا بوون، یه کیان وه زیری کاروباری 
ئاماده ی  خۆی  تایبه تیانه ی  ھۆی  له به ر  ئه ویدیکه شیان  ئامریکا،  چووبووه   حکومه ت 
Elathی  ئالتی  بوو.  قاوه خواردنه وه که   له ژوری  یه ککیشیان  نه بوو،  کۆبونه وه که  

نونه ریش که له  شونی میوانه  پایه به رزه کان دانیشتبوو، ده رچووبوو. 
سه ره ک وه زیران له سه ر کو رسیه که ی خۆی، خۆی گرمۆه  کردبوو له  گژ ھزران 
راچووبوو.  ئارگۆڤ ناحمیای سکرتره  سه ربازیانه که ی ئه و رۆژه  له گه یدا نه بوو 

به کو له  ته لئه بیب مابووه وه .
له سه ر بالکۆنه که  یه ک دوو خوندکار دانیشتبوون، تاکه  گه شتیارک و کارمه ندکی 

پاککه ره وه ش که  ئیشی نه مابوو، ھاتبوو سه یرکی ھۆه که  بکا. 
و  ھه نوکه  ئیسائیلی  ته نگه تاوییه که ی  و  ئاۆز  باره   سه کۆ  سه ر  دوانده ره که ی 

ساک له مه وبه ری به بیر ئاماده بووان ده ھنایه وه . ئه وکات...

به شی
(٢٨)
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له پ الوکی کورته بنه ی به رینی سه ر ڕه شی قه یتانی لوت باریکی چاو زه ق که  
الی  بــه ره و  شتکی  و  بازیدا  دانیشتبوو،  بالکۆنه که   پشته وه ی  کورسیه کی  له سه ر 
کورسی ئه ندامانی کابینه که  فدا. شته  فدراوه که  به ده قاوده قی به  ته نیشت سه ری 
سه ره ک وه زیران ره تبوو، سه ره یکرد و له  نوان کورسیه که ی موشی شاپیرۆ وه زیری 
کاروباری ئایینی و وه زیری کاروباری کۆمه یه تی و قه نه فه که ی میوانه  پایه به رزه که دا 

که وته خوار .
بای  ته واو  بده نگیه کی  ساتک   وه ستا.  په یڤه کانیدا  نوه ڕاستی  له   دوانده ره که  

به سه ر ھۆه که دا کشا. ده نگک له  سه ر بالکۆنه که  ھاواریکرد:  
«ئه وه  چ الساریه که که  به رد فێ ده ده درێ!»

شاپیرۆی وه زیر دانوشتایه وه  تا بزان ئاخۆ ئه و شته  چیبوو فدرایه  به رده می. 
ئیدی ده نگی ته قینه وه یه ک ھات.  شاپیرۆ له سه ر کورسیه که ی به پشتدا که وت. خون 

له سه ر و جه سته  یه وه  ھات.
به ھه ردوو  و  کرد  قیژه یه کی  کورته   ده ره وه ش  کاروباری  وه زیری  مایری  گۆلدا 

ده سته کانی القی خۆی داپۆشی.
به   الدابــوو،  فدراوه که دا  شته   ره تبوونی  له کاتی  که  سه ری  وه زیــران  سه ره ک 

ده نگه فه رمانکی سه ربازییانه  ھاواریکرد : 
«!نی خۆی نه جودانیشنه وه! که ستان له شو»

ئه و خونه ی به  القی گۆدا مایه ردا ھاته خواره وه  ته نوره که ی سورکرد و شانکیشی 
خونی لده تکا.

 دوکه کی چی تیژ ھۆه که ی پکرد.
له سه ر بالکۆنه که  الوه  سه ر ره شه که  که  به یه ک له  ده روازه کاندا به نیازی ھه تن 

بوو، له الیه ن پاسه وانه که وه  گیرا.
گه یانده   خۆیان  به په له   بــوو  پزیشکیی  پیشه یان  که   په ڕله مان  ئه ندامی  دوو 

برینداره کان.
جۆرجی  شا  رگای  خه سته خانه   فریادڕه سی  ئۆتۆمبلی  ھۆڕنی  دواتر  خوله کک 
نه خۆشخانه ی  گه یه نرایه   و  ده ره وه   راکشرایه   شاپیرۆ  ــه وه .  دای ده نگی  پنجه مدا 

ھاداسا.
 Moshe  لچرایه وه . موشی کارمپ القه  برینداره که ی خانم مایه ر به  ده سته س
Carmel وه زیری رگاوبان شانکی شکا. وه زیری کاروباری ته ندروستی گشتی و 

خانمه  ئه ندامکی په ڕله مان به سوکی بریندار ببوون.
ھه رچه نده  بنگۆریۆن چه ند ساچمه یه کی له  قۆی راست و القی راسته یدا ھه بوون، 
نه یویست له کاتی  چوونه  الی ئۆتۆمبله که  به مه به ستی گه یاندنه  نه خۆشخانه ، که س 
 یه وه . دوو تیمی نه شته رگه ری نه خۆشخانه ی ھاداسا خه ریکبوون ده ستبه جته  بنبابچ
کارتی نه شته رگه ری بۆ شاپرۆ بکه ن. ساچمه کان له  پی خانم مایه ر ده رھنران و 
دواتر له گه چیان گرت. شانه  شکاوه که ی وه زیری ریگاوبانیش ھه به سترایه وه . به ھۆی 
بنگۆریۆن نه کرا، به کو  جارێ نه شته رگه ری بۆ  ھدمه گرتن  ته مه نزۆری و ئه گه ری 



٣١٩

ته نھا ده رزی سکردنیان لدا.
له  که نیست ده ستبه ج ده ست به  لکۆینه وه ی پۆلیسییانه  کرا. شته  فدراوه که  
سه ره ک  مزه که ی  له سه ر  ھاتباو  گه ر  بوو.   Mill میل  جۆری  نارنجۆککی  دیاربوو 
ده رنه چووبان.  ساغی  به   وه زیــره کــانــی  و  خــۆی  ره نگبایه   ته قابایه وه ،  وه زیــرانــدا 
ته قینه وه که ی  نیشانه ی  بنمیچه که   زه ویــه کــه .  کردبووه   قوی  چاکی  نارنجۆکه که  

پوه دیاربوون. یه کک له  ئاماده بووانی بالکۆنه که ش بریندار ببوو.
Moshe Ben Yaakov Duegی  دویــگ  یاکۆڤ  بن  مۆشی  نــاوی  بکوژه که  
ته مه ن ٢٥ سان بوو.  له  حه له بی سوریاوه  له دایک ببوو. له  ته مه نی ھه راشییه وه  
روداوکی له ده ست قه ومابوو به ھۆیه وه  ھه ندک تکچووبوو. که مک پش دامه زراندنی 
ده وه تی ئیسائیل دته  فه له ستین و له وش له  ئۆروگای الواندا  که تنکی دیکه  ده کا. 
لره وه  به رپرسیارتی قه وماندنه که ی ده خاته  سه ر شانی ئاژانسی جوله کان و داوای 
قه ره بووکردنه وه یه ک به بی شه ست و شه ش ھه زار دۆالر ده کا. کاتکیش له به رده م 
داگادا داواکه ی دۆڕاند، نامه ی ھه ڕه شه ئامزی بۆ دادوه ره که  نارد. ئیدی گیرا به م 
و  داخرا  پرسه که ی  دۆسیه ی  بۆیه    له قه ه مدا،  نالھاتو  به   ئه وی  ده رونی  دادوه ری 
نردرایه  الی ده زگای چاکسازیی. زۆریش ناب له وێ ده رچووه . دوو ساڵ له مه وبه ر  
به ھیچ  سه ر  ئه و  نیویۆرک.  بچته   تا   ب فۆکه یه ک  سواری  خۆڕایی  به   ھه ویداوه  

پارتکی سیاسی نه بوو.
پشکی  ئیسائیل  ھه مو  ھه درایه وه ،  زانیارییانه   ئه و  له سه ر  پــه رده   کاتکیش 
ھاته وه به ر. ئه وه  ھه ر کرده یه کی ئاساییانه  بوو،  دوور بووله  ره وشی ئاۆزی رۆژھه تی 
ناوه ڕاست. ھه وی کابرای به دبه خت ھیچ سه ره داوکی سیاسیانه ی به دواوه  نه بوو. ئه و 
له الیه ن رکخراوه  تیرۆریسته کاندا ھاننه دراوه . مرۆ ئه و ترسه ی ره وایه وه  که  جارکی 

.ته وه  یان ھه ڕه شه ی ده ره کیان له سه رببگیرس دیکه  له گه ڵ عه ڕه باندا شه ڕ ھه
نه خۆشخانه ی ھه داسا بۆماوه یه کی کاتی گوازرابووه وه  باه خانه یه کی دیکه ، بچوک 
بوو، ژوری تایبه تییانه ی تدا نه بوو، به م ژوری پزیشکه کان له  نھۆمی دوھه م بۆ 
سه ره ک وه زیران چۆکرا. ئاگرۆڤ که  له کاتی  بنگۆریۆن له گیانه دا بوو له وێ نه بوو، 
بنگۆریۆن  له   ئشکیان  پاوالدا  له گه ڵ  گه ڕایه وه .  له ته لئه بیبه وه   شه ژاوه یه وه   به   بۆیه  
ده گرت. ئه وان ته نھا له  منداه کانیان، سه رۆک، ئه و کچه  کۆچبه ره ی که ناوی مازال 
Mazal بوو له ماه که ی ئۆرشه لیمی بنگۆریۆن کاتک له وێ نه ده بووبن کاری ده کرد، 
سه ره ک  ده دا.  ژوره وه یـــان  چوونه   رگای  بوو  دروزه کـــان  که له   پزیشکک  له گه ڵ 
وه زیران جارک به  پزیشکه  دروزه که ی گوت: «زۆر به داخه وه   تا ئستا ھیچ دکتۆرکی 

یه مه نیتان نیه .»
ھه مو  ئــارگــۆڤ  نه حمیا  که   ئــه وه داگــرت  له سه ر  پی  بنگۆریۆن  ــر  دوات رۆژی 

بروسکه کان و باقی پۆسته  ئاساییه وه که ی وه زاره تی بۆی بنته  نه خۆشخانه . 
یه که مین نامه ی له خه سته خانه  بۆ باوکی و دایکی ئه و کوڕه  الوه  نوسی که خه ریک 
بوو بیکوژێ. نوسینه که  کارکی ئاسان نه بوو، چونکه  قۆڵ و ده ستی راسته ی بریندار 
ھاداسادا  پۆستی  کاخه زی  له سه ر  جوان  خه تکی  به   ئه وه شدا  له گه ڵ  به م  ببوون. 
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نامه یه کی رکوپکی نوسی:
بۆ دایک و باوکی موش دوگ:

به   سه باره ت  ئیسائیل  دانیشتوانی  ھه مو  وه ک  ئوه   که   ئاشکرایه   بۆمن  ئه وه  
کرده وه ی بواتا و قزه ونه که ی دونی کوڕه که تان نیگه رانن. ئوه  ئازادن.  ھه نوکه  
ئوه  له  ئیسائیلدا ده ژین، له و شونه ی که  دادپه وره ری تیایدا باده سته ، ھیوادارم 
سه ربکه ون  له وه دا  ئوه   ھیوادارم  نه یه ت.   به سه ر  ھیچتان  رۆه که شتان  و  خۆتان 
رۆه کانی دیکه تان به شوه یه ک په روه رده بکه ن که  کاری باش بکه ن و ئیسائیلییان 

خۆشبوت.
                                                                داود بنگۆریۆن

له  زۆر وتی عه ڕه بی به ھۆی روداوی له م چه شنه دا ده ستبه ج ته واوی خانه واده که  
ده گیران. پده چوو ھه ر له به ر ئه وه ش بووب دایکوباوکه که  که  حه وت ساڵ بوو له  
ته لئه بیب  گوندکی  کۆیتکی  گۆشه یه کی  له   ترسوله زره وه   به   ھاتبوون  سوریاوه ڕا 

سه ری خۆیان به یه که وه  نابوو تا نامه که یان به ده ستگه یشت.
له به ر ئه وه ی ته نھا زمانی عه ڕه بییان ده زانی، ربه ره که  نامه که ی له به ر چرای له مپا 

نه وتاوییه که  بۆ وه رگان. 
ئه و دوای نیوه وه ڕۆیه  وه زیری پیشه سازی و بازرگانی ویستی سه ردانی سه ره ک 
و   پگرت  رگه ی  پاوال  بــووه وه   نه خۆشه که  نزیک  ده رگــای  له   کاتک  بکا.  وه زیــران 

ره وانه ی کرده وه ، لنه گه ڕا بچته  ژوره وه .
«ناب تۆ بچیته  ژوره وه . ئه ز ته نھا رگای پزیشکه کان ده ده م.»

کاتک وه زیره که  به داوایلبوردنه وه  زمانی ته ته ه ده کرد، پاوال ئه وه ش لزیادکرد 
و گوتی: «ئاسانه  به به رده م پۆلیسه کانی خواره وه دا ره ت ببی، ل ئه ز رگه  به که س 

ناده م بچته  ژوره وه !»
ئه و ھه فته یه  سه دان جوی به رچاوی ئامریکایی که  له  گه شتکی لکۆینه وه دابوون 
بۆ سیا CIA له وبوون. وه ک له به رنامه دا بوو، ده بوایه  سه ره ک وه زیران ئه و ئوا ره یه  
خوندنه وه ی  دوای  پشوازیلکردن.  ژنه که ی  بنگۆریۆن  له جیاتی  بــه م  بیدیتبان. 
وتارکی دورودرژی نوسراو به  پکه نینه وه  سوپاسی کردن و به  نوشتانه وه یه کیش 

له گه ڵ چه په رزانه  وه  گوتی: «ئوه کارکی باشتان ئه نجامداوه . به رده وام بن!»
جارکی دیکه  دانیشته وه .

له   مایه وه .  نه خۆشخانه که   له   ب دابان  نزیکه ی  یه که م  رۆژه که ی  چوار  نه حمیا 
شه ممه دا سه ره ک وه زیران ھاتبووه  سه رخۆی؛ پزیشکه کان گوتیان ده کرێ بواته وه  
سواری  ئیدی  ھــه بــوو،  بــه رگــری  ـــی  وه زاره ت له   پویستی  کــاری  ئــارگــۆڤ  مــاــه وه . 
ئۆتۆمبله که ی بوو بۆ ته لئه بیب لیخوڕی. له  گه ڕانه وه یدا  مشوله یه ک فیه  نوچاوی. 

بۆ ساتک ئاگای له  لخوڕییه که ی و رگا نه ما و گرم خۆی به  پایسکلسوارکدا دا.
پشته وه ی  خستیه   و  ھه گرت  پایسکلسواره  له ھۆشچووه که ی  رایگرت،  ئارگۆڤ   
له وێ   .Rehovoth ھۆڤۆتر نه خۆشخانه ی  گه یانده   پیاوه که ی  ئیدی  ئۆتۆبله که ی. 
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و  ھه نه ستته وه    ره نگب گوتیان  دکتۆره کان  ھه سه نگاند،  خراپی  به   ره وشه که یان 
بمرێ. دوای ئه وه ی زانرا که  قوربانیه که  کۆچبه رکی مارۆکۆیی چل و چوار سانه یه ، 

خزانداره  و چوار مندای ھه ن، ئارگۆڤ  گه ڕایه وه  ته لئه بیب.
دیتیان  شکاند؛  ژوره که یان  ده رگــای  وه زاره ت  کارمه نده کانی  یه کشه ممه یه   ئه و 

له پشت نوسینگه که ی مردووه . به  ده مانچه که ی خۆی گولله یه کی له خۆیدابوو. 
له سه ر مزی نوسینگه که  دوو نامه  دانرابوون. یه کیان بۆ بنگۆریۆن بوو ئه ویدیکه ش 

له سه ری نوسرابوو «بۆ براده ره  باشه کانم». له  نامه ی دوھه مدا ھاتبوو: 
ھه رگیزله خۆم  من  نه بته وه ...  چاک  ده ترسم  شال...  پایسکلسوارکم  «ئه مۆ 
نابورم که وا مالباته که یانم  ئازارداوه ... من داوای  لخۆشبوون له  ئه و و خزانه که ی 

ده که م.»
ئه و  و  بانکه که ی  پاشه که وتی  کۆنتۆی  له سه ر  پاره یه ی  به   ئه و  کردبوو  داوای 
پاره یه ش که به قه رز الی دوو براده ریه تی به که ی ١٢١٢ دۆالری ئامریکاییه  بدرته  

بوه ژنی قوربانیه که .
«براده  خۆشه ویسته کانم... دوای ئه و شته ی قه وما، ناتوانم بژیم. داوای لبوردن 
نیه    ئاسایی  بوایه دام   له و  بم...  قه زرباریان  ڕه نگه  که   ده که م  که سانه   ئه و  له ھه مو 
له سه ر  گۆڕی که سک به ده ستی خۆی خۆی کوشتب په سن بدرێ. گه ر ھه ه  نه بم 
 ...ن... با که س به مه رگی من ماته مبار نه ب ده که م له سه ر ناشتنه که م ھیچ مهتکاتان ل

من ئه و به ھایه م نیه  که بۆم نیگه ران بن.»
دوای  ــرا.  ــژک راو دکــتــۆره کــان  لــه گــه ڵ  ئۆرشه لیم،  گه یشته   ھــه واــه کــه   ھه به ت 
دکتۆره کان  به رزببووه وه .  گه رمی  پله ی  که مک  وه زیران  سه ره ک  نه شته رگه رییه که  
ویستیان به ھه ر نرخک ب له  ھدمه گرتندا به دوریبخه نه وه . نه خشه یه ک دانرا بۆئه وه ی 
جارێ ھه واه که  په رده پۆشبکرێ. ئزگه ی ده نگی ئیسائیل ئاگادارکرایه وه  ھه واه که  له  
نوچه که یدا په خش نه کا، چونکه  بنگۆریۆن به  به رده وامی گوی بۆ ڕاده ھشت. ئه وسا 
زه نگ بۆ ھه مو رۆژنامه  به یانی و ئواره کان لدرا. ده بووایه  ھه مویان سه رو دانه یه کی 
تایبه ت ب ناوھنانی ھه وای خۆکوشتنه که ی ئارگۆڤ چاپبکه ن . ئیدی کابرای ته ته ر 
ده ستبه ج دانه  چاپکراوه  تایبه ته که  دوای ده رچوونی له نو رۆژنامه کاندا ده ربھنا و 

گه یاندیه  نه خۆشخانه که . 
بۆ شه وه که ی ھه وانرک زه نگکی بۆ نه خۆشخانه ی رھۆڤۆت لدا. پایسکلسواره که  

له مه ترسی مردن ده رباز بوو.
به یه که وه   و  ژیــاوه   ئارگۆڤدا  له گه ڵ  پشتر  که سه ی  ئه و  ئه ڤرۆن،  نیویۆرک  له  
کاریانکردووه ، له سه روبه ندی ئه و کاژره ی که  کرده وه ی خۆکوشتنه که ی ئه نجامداوه ، 
په یوه ندی به کارمه ندکی  کۆنسولخانه که  کرد که  ھشتا ھه ر له  ئیسائیل ده ژیا و له  
ده سته ی یاریده ده رانی بنگۆریۆن بوو. قسه که  ده رباره ی ئارگۆڤ بوو، ئه ڤروم گوتی 

که وا سکرتره  سه ربازییانه که ی  بنگۆریۆن جارکیان پیگوتبوو: 
«ئه ز له خۆم ده پرسم، باشه  گه ر  ھشک کرایه  سه ر پیره مرد و سه ری تدا 
بۆ  خۆم  بیاری  ھه نوکه   به م  ده تلمه وه ،  کشه یه   به و  رۆژگارکه   چیبکه م.  چوو، 
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وا  شتکی  لــه رۆژان  رۆژــک  ھاتو  گه ر  بوومه ته وه .  ئــارام  ئیدی  و  یه کالکراوه ته وه  
بقه وم، ئه وا خۆم ده کوژم. (ده ستیشی له  ده مانچه ی به رپشتی ده دا). کاتک ئه وه م 

زانی ھه ستمکرد زۆر ھوربوومه ته وه .»
بیستوچوار کاژر دوای ئه وه ی کارمه نده که ی کونسولخانه   ئه و قسانه ی له  ئڤرۆم 

بیستبوو، زه نگکی بۆلدا.
خۆی  نه حمیا  گوایه   په خشکرا  رادیۆ  له   ھه واک  بوو؟  رادیۆ  له   گوت  «ئه رێ 

کوشتووه .»
براده ره  جۆربه جۆره کانی سکرتره  سه ربازییه که ی سه ره ک وه زیران رایانگه یاند 
ئارگۆڤ  نه بووه .  السه یر  ئارگۆڤیان  خۆکوشتنه که ی  بیرۆکه ی  رۆیشتنی  کــه وا 
ئاماده نه بوو.  لده کرا،  مردنی  مه ترسی  که نیستدا   له   بنگۆریۆن  کاتک  ١٩٥٢دا  له  
ئه مجاره شیان ھه ر له ونه بوو. ئه و ھه سته ی ال گه ه ببوو که  نه وه ک ھه ر له ئه رکه که ی 
له   گه ر  سشه ممه  له ده ستداوه .  ژیانیشی  ئاسوده یی  ساتی  باشترین  به کو  داباوه  
که نیست ئاماده بووایه ، ئه وا بازی ده دا و خۆی به سه ر نارنجۆکه که دا ده داو پاه وانانه  

ده مرد. 
ــیــانــه  نــــــژرا. شه ش  ــه  دوشـــه مـــمـــه دا ئـــارگـــۆڤ بـــه وپـــه ڕی شــکــۆی ســه ربــازی ل
کۆلۆنل(سه رھه نگ-عه قید) سندوقی داره بازه که یان ھه گربوو. الساریش به رامبه ر دوا 
خواسته کانی نه کرا. سه رۆکی ده سته ی ھزه کان مۆش دایان له الی گۆڕه  کراوه که  

گوتی: 
«مردن بۆ ئمه   شتکی نامۆ نیه . به م مردنکی به و چه شنه  به  نامۆیه . به ڕاستی 

له  مه رگی نه حمیا ئارگۆڤ تناگه م.»
دوای که مک بده نگی، سه رله نوێ تھه چووه وه : 

«ئه و پیاوه یه ی که  زۆر پوه ی پابه ندبوو بوو، لره  ئاماده  نیه .»
پاوال له و سه دان که سه  بوو که دوا نیگای رزیان تبی. مرده که ی به ئارمی له ناو 

جگای نه خۆشی که وتووه ، ده خونته وه . ئاگای له ھیچ نیه .
 .ابگه یه نه که ی پدایانیان راسپارد ھه وا ن. مۆشیبلیاریاندا پشه ممه یه  بئه و س
دایان به یاوه ری پزیشککی نه خۆشخانه ی ھاداسا ھاته  الی. کۆلک Kollek، پاوال، 
ناڤۆمیش  و  به رگری  وه زاره تی  گشتی  به ڕوبه ری   Simon Peres زرپ شیمۆن 
له وبوون. ناڤۆم گه شتکی به  خواروی ئامریکادا کردبوو تا پشک بۆ ئیسائیل بفرۆشی، 

به م دوای کرده ی خۆکوشتنه که  فه رمانی پدرا به زوترین کات بگه ڕته وه .
زودا  له ماوه یه کی  ده یتوانی  ــوو.  ب که یفخۆشیدا  له بارکی  ـــران  وه زی ســه ره ک 

نه خۆشخانه  جبھ. به م له دواییدا دایان پیگوت:
«ھه واکی ناخۆشمان بۆت ھه یه . نه حمیا مرد.»

بنگۆریۆن ره نگی ھه بزڕکا، قیت دانیشت و پرسی: 
«چیت گوت؟»
ده نگی له رزی.

 مۆشی دایان به کورتی ئه وه ی رویداوه  بۆ بنگۆریۆنی گایه وه  و نامه  به جماوه که ی 
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نه حمیاشی دایه ده ست.
به  ھواشی زه رفه که ی ھه پچی. له وکاته ی نامه که ی ده خونده وه  ره نگی ده موچاوی 
تاده ھات ھه ده بزڕکا.  بده نگیه کی کوشنده  بای به سه ر ژوره که دا کشا. له دووایدا پاش 
خوندنه وه ی دوا الپه ڕه  و واژۆکه ی، پیاوه  پیره  ریشسپیه که  به  زه حمه ت وه رسوڕایه  

سه ر جگه ی و  پشتی له  ئاماده بووانی ژوره که  کرد.
پاشان یه کک له  ئاماده بووان گوتی که وا دیواری بده نگیه که  له ڕی یه ک وشه وه 

 شکنرا : 
«نه حمیا.»

به گوره ی ئه وانی دیکه ، پیره مرده که  ھه رھیچی  نه گوت.
به شه رمه وه   ئاماده بووان  ھات.  نه رم  ھه نسکی  ده نگی  چاوتروکانک  دوای  به م 
نه دیبووو،  سۆزھه ژنه یان  باره   به و  ھه رگیز  زۆرینه یان  کرد.  یه کدییان  ته ماشای 
ھه رچه نده  یه ک دووانکیان بیریان ھاته وه  کاتک که  چۆن سانی رابردوو له کاتی 

ناشتنی مامۆستادا چه ند خه مبار بوو.
به سه ری په نجان یه ک له دوای یه کیان چوونه  ده ره وه .

له دواییدا ھه ر به ته نھا به خۆی و باره  ھه نه گیرواه  کۆستکه وتنه که ی مایه وه .
لده ر ھنابوو،  بچوکه کانیان  ساچمه   نه شته رگه ره کان  که   پی  و  شان  برینه کانی 
خه ریکبوو له  پدا  بکولنه وه . به م ئازاری دی زۆر له وه  زیاتر بوو، چونکه  ده یزانی 
که س جگه ی نه حمیای بۆ پناکاته وه . ئه وه ش ھه موان ده یانزانی. نه حماش به خۆی 

ده یزانی. ھه ر له به ر ئه وه ش بوو که  زه حمه ت بوو له  کرده که ی نه حمیا تبگه ن.
رۆژانی دواتر بنگۆریۆن نامه که ی نیشانی یه ککیان دا. تیادا روننه کرابووه  که بۆچی 
ده ستی چوبووه  گیانی خۆی. سه باره ت به  تامپۆنه که  ھیچی باسنه کردبوو. ئه و پنج 
الپه ڕه  د له یه ک نزیکانه  سه رسامی و کارانگازی گه نجه که ی به رامبه ر پیره مرده که  
بابه تی سه ره کی بوو.  تیایدا سوپاسی بنگۆریۆنی بۆ براده رایه تیه  له ڕاده به ده ره که ی 
کردبوو، به گوره ی نامه که  خۆی به  شیاو دانه ده نا. ئه و ده  ساه ی رابردوو به ختیارترین 
ماوه ی ژیانی بوو. به  رای ئه و  س مه زنه  پیاو له  ھه مو رۆژگاردا ھه بوون : موسا، 

شا داود و داود بنگۆریۆن.
«ئه ز ده زانم که وا ره فتاره که م ئازارت ده دا، به م له وه  زیاتر شتی دیکه م له ده ست 
به به ھزی  ھه ست  که   نه نواندوه   که سک  وه ک  ره فتاری  که   له وه نابوو  پی  نایه ت.» 
خۆی بکا. بنگۆریۆن به ھز بوو، پویستیشی به  که سانی  به ھز ھه بوو. به م ئه و، 

نه حمیا ئه و بسته ی نه مابوو.
له به رئه وه ی بنگۆریۆن بباک بوو، نه یده ویست نه  بخواو نه  خواته وه  و نه له گه ڵ 
له گه یدا  خۆکوشتن  ده رباره ی  یه کک  بوو  باش  پیان  دکتۆره کان  بدوێ،  که سیشدا 
بدوێ به کو به جارک بکه وته  قسان. پاوال و منداه کان له سه ر ئه وه  کۆک بوون که  

یادیین ئه و که سه  ب بیھنته  قسه .
جارکی  دانیشتبوو.  نه خۆشه که   له الی  کچی  رنانای  الی،  ھاته   یادین  له وکاته ی 
دیکه  باوکه که ی روی خۆی کرده وه  دیواره که . له  پکه وه  روی خۆی وه رگرا، ئه وسا 



٣٢٤

یادینی دیت، که یفی پھات: 
«ئه رێ له  ھه کۆینه کانی ھازۆر hazor بویته وه ؟ 

«. به»
«ده باشه   له و باره یه وه  شتم بۆ باس بکه .»

یادین ماوه یه کی باش بوو ده رباره ی زۆر له  نشینگه کانی سه ده  کۆنه کانی به ری 
پیرۆز  شــاری  که   بــوو  یــۆزۆوا  ســه رده مــی  ھی  ئــه وش  ھه یکه نببوون  که   باسکرد 
گه وره ترین شاری چاخی خۆی بوو. ئه و بۆ ئه و باسوخواسه  نه ھاتبوو. راسته وڕاست 

چاوی له چاوه  پ له ناسۆره کانی بنگۆریۆن بی و گوتی: 
«پویسته  ده رباره ی نه حمیا  قسه بکه ین.»

سه ره ک وه زیران سه ری راوه شاند.
یادین پی له سه رداگرت.

ئیدی به نابه دی بنگۆریۆن ملی دایه . ئه و خوازیاربوو شته  ناوازه کان بزان. ئه وان 
ته نھا پیان گوتبووه  که وا خۆی کوشتووه . به م بۆچی ئه و کاره ی کردووه ؟

کاژمرکی ره به ق قسه یان کرد.
له گه ڵ ھه شتنی ئه و ھه ست و سۆزه شدا ھشتا کولوکۆڤانی ھه رمابوو. چه ندان 
ھه فته  بنگۆریۆن که سکی دیکه  بوو. بۆ یه که مجار بوو له  ده یه یه کی دورودرژدا ھیچ 

شتی له یاداشته که ی خۆی تۆمار نه کرد .
کاتک  ده کرد.  خزمه تکردنی  له سه ر  شه ڕیان  په رستاره کان  نه خۆشخانه که دا  له  
ناڤۆن له ده ره وه  گه ڕایه وه ، په رستارک به ناوی ئه دنا Edna که  کچکی پست تاریک 

بوو خزمه تیده کرد. ناڤۆم به  په رستاره که ی گوت: 
 ھه رگیز له و ھزره دابی که  خزمه تی سه ره ک وه زیران ده که ی. تۆ ناب تۆ ناب»
ھه روه ک  بکه ی.  به سه ردا  فه رمانی   ده ب تۆ  بکا.  به سه ردا  فه رمانت  پبده ی  رگای 

نه خۆشکی ئاسایی ره فتاری له گه دا بنونه .»
بنگۆریۆن گوی له ده مه ته قکه  بوو.

بنگۆریۆن گوتی: «به م خۆ من  چیدیکه  نه خۆش نیم.»
ناڤۆن به  په رستاره که ی گوت: «باشه ، که واته  وای ھه سوکه وت له گه دا بکه  که  

نه خۆشکی ئاساییه ، به م ھیچیشی نیه .»
نه یده ویست  سه ره تا  بــوو.  ئاسیایی  په سیوی  توشی  پــاوال  ھه فته دا   له ھه مان 
نه دابایه ،  مرده که ی  سه ری  ئواران  و  به یانی  ھاتباو  گه ر  بخا.  خۆی  جگا  له سه ر 
له گه ڵ  بــووو،  خراپتر  پــاوال  ره وشــه کــه ی  کاتکیش  ــوو.  ده ب ته نگاو  بنگۆریۆن  ئــه وا 
پزیشکه کانی نه خۆشخانه ی ھاداسا گه یشته  رکه وتنک. ژورکیان له  سه ره وه  نزیک 
ده گۆڕی  خۆی  ھه ده ستاو  ئوارانیک  و  به یانی  ھه مو  پاوال.  دایه   بنگۆریۆن  ژوری 
و  رۆژنامه    ھه نگ بن  ده خسته   بازاڕکردنی  ھه گبه یه کی  و  له سه رده نا  شه پقه ی  و 
گۆڤارکیشی له ده ست ده گرت و ده ھاته  الی بنگۆریۆن؛ خۆی وا نیشان ده دا که  تازه  

له ماه وه ڕا ھاتووه .
له سه ره وه ش په رستاره کان وه ستابون، ھه ر بگه ڕابایه وه  جله کانیان له به ر داده که ند 
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و له سه ر جگه یان درژده کرد. به ھۆی ئه و ره فتاره  نمایشئاسا شانۆییه  نه خۆشیه که ی 
له  باری ئاسایی خۆی زیاتری خایاند، به م ھه رچۆنک ب سه ره ک وه زیران خه می 

نه خۆشیکه ی ھاوسه ره که ی نه خوارد، چونکه  پینه زانی. 
دوای ئه وه ی بنگۆریۆن به  کرده  خۆکوژیه که ی ئارگۆڤ نه حمیای زانی، ماوه ی 
مانه وه ی له  نه خۆشخانه دا درژتر له  باره  ئاساییه  چاوه ڕوانکراوه که ی کشا. دوای دوو 
ھه فته  ئه وسا نه خۆشخانه که ی به جھشت. تا باره که ی ته واو ئاسایی بووه وه  چه ندان 
میوانی ھاتن، یه ککیان مارکوس سییف بوو، له  له نده نه وه  به خۆی و ژنه که ی سه ردانی 
ئیسرائیلی کردبوو. سیف له  ساه  به راییه کانی دامه زراندنی ده وه تدا خزمه تی زۆری 
پۆشیبوو،  بۆینباخی   ب کراسکی  که   کوڕه الوک  ده ڕۆیشتنه وه   له وکاته ی  کردبوو. 

به سه ر په یژه کان بۆالی بنگۆریۆن سه رکه وت.
و  رویکرده ژنه که ی  سییف   وه ســتــابــوون.  ئیسرائلیی  گروپک  شه قام  له سه ر 

پیگوت: 
«سه یرکه  بنگۆریۆن چه ند جه ماوه ری ھه یه ، خۆ ده بینی.»

ئه وسا به خرایی لیزیادکرد: 
«تۆبی ئه و الوه  کیبۆتییه  ک ب که بۆالی بنگۆریۆن رۆیشت.»

ھاوسه ره که ی گوتی: «ئه و گه نجه  دانی کایه  Danny Kaye بوو، له گه ڵ ب.گ دا 
دۆستی درینه ن.»

دوای مه رگی ئارگۆڤ بنگۆریۆن پیاوکی مه زاجی ده رچوو. رۆژکیان به چه ندان 
پۆستی  په رستاره که ی  ئواره که ی  نه ده خوارد.  ھیچی  و  ده کرد  له دیوار  روی  کاژر 
بۆ له سه ر مزکی به رده م جگاکه ی داده نا.  به تاسه وه  سه یری ده کرد، تا گۆڤارکی 
دانیشتبوو  سه رینه کانیدا  له نو  دواتــر  خوله کک  ــه وه .  دۆزی ئامریکایی  زانستیانه ی 
کاتکیش  ده خــوــنــده وه .  ھــه وره کــان  سه رھه دانی  چۆنیه تی  ســه بــاره ت  وتارکی 

په رستاره که  گه ڕایه وه ، لیپرسی:
«ئه رێ بۆچی ھه مو رۆژه که   ھیج خواردنتان بۆ نه ھناوم.»

دوای ئه وه ی ژه مکی قوڕسی خوارد، جارکی دیکه  گه ڕایه وه  سه ر وتاری له مه ڕ 
ببین، که   ئامریکایی  کابرایه کی  لیپرسی ئایا ئاماده یه   ھه وره کان. ناڤۆم ھاته الی و 

کتبکی له باره ی ئه وه وه  نو سیوه .
«بابته  ژوره وه .»

کاتک ئامریکاییه که  رونیکرده وه  که  ئه و گۆی Goyیه (وشه یه کی عیبرییه ، ھه ندک 
جاران بۆ غه یره  جوش به کاردێ) بنگۆریۆن رونکردنه وه یه کی ئیتیمۆلۆژیانه  (زانستکه  

بۆ لکدانه وه ی ره گوریشه ی وشه کان-وه رگ) بۆ په یڤه که  کرد: 
وایه   ھیوام  که   بژم  ده توانم  ئه ز  که واته   ده دا.  گه ل  واتای  بنه ڕه ته وه   له   «گۆی 

ئیسائیل ببته  گۆیه کی سه ربه خۆو به ھز.»
په رستاره که  جامه  ماستکی بۆھنا.

«ئه مه یان(مه به ستی خواردنی ماسته ) له  تورکیا فربووم. ئه وان پیان وایه  ئه وه ی 
ماست بخوا ته مه نی  ده گاته  سه د ساڵ.»
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قیت  بکۆتایی  سپیه  که ی  پرچه   لــــده رده پــه ڕیــن.  ژیانیان  پیشکی  چاوه کانی 
وه ستابووه وه . که سایه تیه که  ھزکی دینامیکیانه ی ره نگده دایه وه  که له  ھه مو ژوره که دا 

ھه ستت پده کرد.
ئستا تیشکه  رامانه  تیژه که ی خستۆته  سه ر بابه تک، ئه وسا مژارکی دیکه .

میوانه که  زۆر ناب له  گانا بووه . سه ره ک وه زیران یه ک له  کارامه ترین دیپلۆماته کانی 
بۆ ئه وێ ره وانه کردبوو. به خۆیشی خوازیار بوو بچته  گانا تا له  جه ژنی سه ربه خۆییاندا 
به شدارب، به م قه یرانی سینا رگه ی پنه دا. ھه رچه نده  ئیسائیل وتکی ھه ژار بوو، 
به م ده ستی به  کۆمه کی گانا کردبوو. سه ره ک وه زیران به تاسه وه  له گه ڵ میوانه که ی 

ره فتاری نواند:
«ئه رێ ئه وێ چۆنه ؟ ده رباره ی ئه وێ زیاترم شت پب. ئه رێ چویته  کوماسی 
Kumasi شاری ئاشانتیس Ashanti؟ ئاوھه وای ئه وێ چۆنه ، ھه روه ک ئیسائیل 

گه رمه ؟ ئه رێ باشه  ھه وای شداری ئه وێ چۆنه ؟»
به ده ست  که   بۆناردبوو  وته که ی  خۆجی  قاتکی   Nkrumah نکروما سه ره ک 
دروابوو، ره نگی ئاووای نه خشینی تدا بوو. به م تۆ بی ئه و قوماشه  بۆ ئاوھه وای 
گه رم ده ستبدا؟ ئایا ئاکرا Akkra له  ھ که مه ره یی (ئیستیوا) چه ند دوره ؟ له دواییدا 

ناڤۆن ئاماژه یه کی وایدا که  کاتی نوستنی سه ره ک وه زیران ھاتووه .
له  خواحافیزیدا کابرای ئامریکایی گوتی: 

«گه ر تۆ له کاری سه ره ک وه زیرانی وه ڕه ز بووی، پویسته  ببیه  ھه وانر. من بۆ 
ئه وه  ھاتبووم پرسیارتان لبکه م، که چی تۆ له بابه تکدا پرسیارکوتت کردم.»

ده قاوده ق س ھه فته  دوای ته قینه وکه ی په رله مان و شانزه  رۆژیش پاش کرده  
خۆکوژیه که ی ئارگۆڤ نه حمیا، سه ره ک وه زیران که  ھشتا پیه کی ھه ر له  باندج 
پچرابوو ھاته  که نیست، یه که مین دوانی دوای چاکبوونه وه ی بۆ ئیسائیل دا. وه ک 

داودکی مۆدرن به ده نگکی الوانه وه  ده ستیپکرد: 
کۆستی  به سوترین  ره بــه ق  رۆژی  دو  که مرۆ  گــه وره مــه   که سه رکی  «مایه ی 
توڕه   به م  خه فه تباریمه ،  مایه ی  ئه وه ش  لشاردمه وه .  نه حمیایان  له ده ستچوونی 

نیم...»
ده پرسم  له خۆم  ئه ز  کارده که ین.  به یه که وه   من  و  نه حیمیا  ساه    ده   «نزیکه ی 
تۆبیی له نوان دووو پیاودا ھاوکارییه کی وا سه رھه بدا. من ناتوانم بیاربده م ئاخۆ چ 
پشککی من له ده ستکه وتی ئه و ده ساه دا ھه بووب. من ده زانم که  نمایشکی به کۆمه ڵ 
بووه ، تیایدا ده یان، سه دان بگره  ھه زاران ھاوخه بات بوونه ؛ کاری وا پاه وان ئاساییانه   
کراوه  که  ناکرێ به  کرده وه یه کی مه زنی مژوییمان نه نوسرێ، ته نانه ت ھه ندکیان له  

تۆماری مژوی گه لی جوله که دا بونه ن.»
بۆ  چاکه که ی  ئــه وا   ،ھه ب به دیھاتودا  ده ستکه وتکی  له ھه ر  من  پشکی  «گــه ر 
بنه مای  له سه ر  ھه ڤابه ندییه ک  ده گه ڕته وه .  من  نه حمیاو  نوان  ھه ڤاتیه ی  ئه و 
به رپرسیارتی دابه شکرابوو، تیایدا ژماردن ھیچ رۆکی  تیدا نه ده بینی، تیایدا من من 

و تۆتۆ(منمنۆک) جگای نه ده بووه وه .» 
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«نه حمیاش وه ک من فراژی (کامل) نه بوو. ھیچ پیاوکی کامل له سه ر گۆی زه ویدا 
الوازییه کی  خه وشک،  که   نیه   تدا  کاملی  تــه واو  پیاوی  بایبلیشدا  له   ته نانه ت  نیه . 
زۆرینه ی  ته نانه ت  ھه یه ،  تدا  خراپه ی  چاکه  و  خه سه تی  مرۆڤک  ھه مو   .نه ب تدا 

چاکه کانیشیان ته واو کام نین.»
 وادار مایه وه ، ره نگبمیا  له وه دابوو که  بۆ یه ک پنت میھره بان و بنه یی نه حوب»
ئه و دلۆڤانییه ی بۆ یه ک که س ب، به م له  گه وھه ردا  به  پرسکی دووانه یی متمانه دار 
مایه وه ... به  ده وه ت و به  له شکر. نه حمیا به ھره یه کی گرانبه ھا و دانسقه ی ھه بوو، 
به ھره ی خۆشه ویستیکی مه زن. له  ئه ودا ئاگری یه زدانی داگیرسابوو، له و ئاگره شدا 

خۆشه ویستی و خه می ده چه شت.
به پوه   ئه و  یاده وه ریه که ی  له   رزگرتن  بۆ  بده نگی  ساتک  با  له گه مدا،  «لره  

بوه ستین.»
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ھه نوکه  ئیسائیل ده  ساه  دامه زراوه ، بنگۆریۆنیش ئه و پیاوه یه  که  سوکانی که شتی 
ده وه ته که ی شلگیرانه  به  ھه ردوو ده سته کانی راگرتووه و  لده خوڕێ.

ئه و ناڕه زایه ی گوایه  دژی ئاھه نگی یادکردنه وه کان بووه ، ئه مجاره یان وا نه ھاته وه ، 
نمایشکار،  ده سته ی  ده ستیپکرد؛  ئاھه نگان  بۆ  ئاماده کردن  خۆ  به   ساه که   به کو 
بۆنه شکۆی  و  کرسمس  وه زشیانه ،  کیبه رکی  شایی،  و  موزیک  ده مــاکــداره کــان، 
په سندانی وایزمه ن، نۆژه نکردنه وه ی به نده ری ئیالتی درین دوای ئه و ھه مو سه دانه ی 
به سه رچوون، گه شته  نمایشکارک به نو ئه و ده یه یه ی مژوی نزیکی ئیسائیل ئه وسا 
قوبوونه وه  به نو دیرۆکه  دورودرژه که ی گه لی جوله که دا که  بۆ چوار ھه زار ساڵ 

ده گه ڕته وه  که  تیایدا گه لی جوله که  له  خه بات و تکۆشانیدا بووه .
ئه و په ره شوتوانانه ی له  ھه مه تی سینادا به شدارییان کردبوو، نمایشی خۆیان کرد، 
ھزی ئاسمانی و مارینزیش مه شقه نمایشه کانی خۆیان ئه نجامدا، ئه وه ش ھه موی له  

وتکدا کرا که  به  دوژمن ته نرابوو، ده یانه ویست له ناوی به رن.
سه رنجاکشترین نمایش پواژۆی ئاشتیانه که یان بوو که  له  ده قکی کتبی یه سیا 

Jesaja بناوانی گرتبوو:
«ئه وان ئیدی کرده ی جه نگاوه رییانه  فر نابن.»

جوله که ی  بۆگه لی  خۆیدا  ژیانی  له   ئیسائیل  سه رکرده ی  وشه یه ی  ملیۆن  له و 
شونکدا  له ھه مو  بژمار  به   که   ھه بژارد  رستانه یان  کورته   ئه و  ته نھا  نوسیبوو، 

سه ریان ھه ده دا: 
«ده وه ت له ڕی جاڕنامه ی سه ربه خۆبوونه وه  دانامه زرێ، به کو به ڕۆژ و شه و 
بنیاتده نرێ و سانکی دورو درژ ده خایه ن، به   به چه ندان نه وه  ده ب ره نجی بۆ 

بده ن.»
ڤیستیڤاله کان  نمایشی  ده یانه ویست  گه ڕیدانه ی  ئه و  ئه پریلدا  یه که می  ھه فته ی  له  
 Queen» که شتی  ھاتن.  دنیاوه   سوچکی  له ھه مو  ئه وان  ده ھاتن.  به لشاو  ببینن، 

Mary»  گه شتی تایبه تی به ھنانی گه ڕیده کان بۆ ئیسائیل ته رخانکرد. 
له ھه ندک شه ودا ئیسرائیل ھه ر له   دان Danه وه  بۆ بیئر سه بعه  نه  جیوبالینگان، 
نویه   میوانخانه   ته نانه ت  پنه کرابته وه .  که   نه ده ما  دۆشه کک  نه   میوانخانه یه ک  نه  

دوره که ی ئیالتیش که  نیو ملیۆن  دۆالری تچووبوو، به رۆژو شه و گیرابوو.

به شی
(٢٩)

دوابش
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فیلمسازان،  ونه گران،  په یامنران،  ھه وانران،  گه ڕیده کاندا  و  گه شتیار  له گه ڵ 
تایبه ت  وتــاری  که  ده یانه ویست  رۆژنامه وانان  و  ته له فزیۆنمه ندان  و   رادیۆکاران 

له سه ر سه ره ک وه زیران بنوسن، ھاتبوون. 
له ھه ندک رۆژدا بنگۆریۆن به ته واوی خۆی بۆ ئه رکی نونه رایتیکرد ن ته رخانده کرد. 
ئه و  به جۆش و ئاماده ی ھاوکاریکردن بوو. به رسڤی  ھه زاران پرسی دایه وه ، به سه دان 
ونه ی گیران، ناره زایی له  ئاماده بوون له به رده م کامیای ته له فزیۆنه کاندا نیشان نه دا. 

چه ندان جار لیدوپاتکرایه وه  ئاخۆ ئاماده یه   چاوی به  ناسر بکه وێ.
من  ده چمه  قاھیره .  به خۆم  ئه وا  لبکا،  داوام  ئه و  «گه ر  ئه وه بوو:  وه مه که شی 

ھه میشه  ئاماده م  به  خۆم دانوستانی له گه دا بکه م.»
کاتکیش سوریا و میسر یه کتیی کۆماری عه ڕه بییان پکھنا، ھه وانرکی رادیۆی 
قاھیره  گوتی  واباشه  مرۆ  داوا له  ئیسائیلیش بکا بته  نو یه کتییه که ؛ بنگۆریۆن 

له به رامبه ردا گوتی: 
ھه مومان  خۆ  لده که مه وه .  بیری  به ڕاستی  ئه زیش   ،ب به ڕاستی  داواکــه   «گه ر 

مامان ھه ر له  رۆژھه تی ناوه ڕاستدایه . «
به زمانی  حه زیلبوو  رۆژنامه نوساندا  له گه ڵ  چاوپکه وتنه کانی  له کاتی  بنگۆریۆن 
ژماره  قسه بکا، نه خاسمه  له  ماوه ی ئه و ده  ساه ی سه ربه خۆیدا، تا بیسه لمن ئاخۆ 
که  ئیسائیل چه ند به ره و پشه وه  رۆیشتووه : نزیکه ی یه ک ملیۆن کۆچبه ر ھاتوونه ته  
وت. ھه نوکه  ژماره ی دانیشتوان خۆی له  دوو ملیۆن ده دا. ئاخر چ وتک له دنیادا 
ھه یه  له ماوه ی ته نھا ده سادا ژمار ه ی سه رنشینانی دووقات ببته وه . له و کۆچبه رانه ی 
ھاتونه ته  وت ته نھا دووسه د که سیان له  کاروباری کشتیارییان ده زانی و  ژماره یه کی 
زۆر که میشیان له  فابریکه کاندا کاریان کردبوو، به م ئستا زۆرینه یان جوتیارن یان 
کرکاری که رتی پیشه سازین. سه رله نوێ بوژانه وه ی  گه لی جوله که  ده ستیپکرده وه . 
ئه و کۆچبه رانه  له  حه فتا وتی دنیادا ھاتوون و به ھه مو زمانه کان ده د وان ته نانه ت 
نزیکه ی  فربوون.  زگماکیان  زمانی  زو  ھاتنیاندا  له گه ڵ   وه ل یابانیش.   زمانی  به  

پنجسه د گوند و نشینگه  دامه زرنران. یه ک چاره گه  ملیۆن خانوبه ره دروستکران.
ھه نوکه  ئیسائیل سچاره کی خواردنی پویستی خۆی به رھه م ده ھن. ته لئه بیب 
شارۆچکه یه کی  بۆته   بــووه   ــه وره   گ کۆیتکه وه   له   ئیالت  گـــه وره .  شارکی  بۆته  
چوارھه زار که سی. له  ئاکرای Akkraی ھه ره  کۆنیشدا کارگه ی ئاسن و پۆ و له  بیئر 
سه بعه ی بیابانیش کارگه ی خشت و فه خفوری دامه زراوه . ته نانه ت له بواری ھونه ر و 
زانستیشه وه  پشکه وتنی به رچاوی به خۆیوه  بینیوه . له چاو ژماره ی دانیشتوانه کانیدا 
شه ش   .ده ربچ تیایدا  نوی  کتبی  که   جیھانه   نه ته وه ده وه تی  دوھه مین  ئیسائیل 
ئۆرکست و سه د کۆڕای جگری ھه ن. په یمانگایه کی زانستتییانه  بۆ لکۆینه وه  ھه یه . 

چه ندان شانۆ، گه ڕه کی ھونه رمه ندان، شاعیر و  گۆرانیبژی ھه ن.
کاتکیش تازه  ده وه ت دامه زرا، قوتابخانه کان سه دھه زار قوتابییان نه بوون، که چی  

ھه نوکه  نیو ملیۆنی ھه ن. 
له سه ر مزی نوسینگه ی سه ره ک وه زیراندا راپۆرتی ھه مو وه زاره ته کان ھه بوون، 
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ئه و  له ماوه ی  ئیسرائیلیان  سه رسوڕھنه رانه ی  ده ستکه وته   ئه و  نمایشی  تیایاندا 
ده ساه دا نیشانده دا. 

ئه و پیاوه  ده وه تمه داره  سه رسپییه  که  ھه رگیز تنوتی به  ده ستکه وته  به دیھاتووه کان 
له و  ده کــرد.  ئاینده ی  باسی  شتک  له ھه مو  زیاتر  سایاده که دا  له میانه ی  نه ده شکا، 
له مه شیاندا  ھــه ــده دا،  ده ستکه وتاکانیان  به شانوبای  که سک  ھه مو  ـــاره دا  رۆژگ
و  سه رنج  تا  بکا  ئافه ریده   رامانک  خوازیاربوو  بنگۆریۆن  به م  له سه رھه قبوون، 

ئاگاھی بخاته  سه ر ئامانجی نوێ. وا له  گه له که ی  بکا  له  ئاینده  وردببته وه .
له  ماوه ی ده سای دیکه شدا ده بوایه  یه ک ملیۆن کۆچبه ری دیکه  بھاتبایه  وت. ئه و 
کۆمه ه یه ی له  کگه  و کشتارییدا کاریانده کرد، ده بووایه  دووقات ببوونایه . ده بووایه  
 به دنیاییه وه  رژه یه کی خۆژینی (االکتفائ الذاتي) به ده ستھاتبا. ئیسائیل  ده بووا ببایه  

ھزکی گرنگی که شتیوانیی. ره نگب نیو ملیۆن ده ستپک به ره و بیابان بکشن.
له وانه بوو به شکی روسیا، ئامریکا و ده وه تانی عه ڕه ب گره ویان له سه ر به دیھاتنی 
سه رکرده یه ک  وه ک  ئه وی  ئیسائیل  تا   ،ب له ژیاندا  ئه و  تا  به م   ،کردب خه ونه که  
خۆش بوێ، تا ئه و کاته ی  ئه و له سه ر خه ونبینین به  ئاینده وه  بــه رده وام ب، ئه وا 
گه له که ی وه ک ھه میشه  له سۆراخکردنی نمایشکی نوێ ناکه وێ، ھشتا ئه و تکه ه یه کی 
ماتریالی و گیانییه ، ھشتا خاوه ن ئه ندشه  یه  و پیاوکی کرداره  و دژی زده ڕۆیی و 

له خۆباییبونی به  سه رکه وتنه  و   شکنه ری  بئومدیش ده منته وه .
ئه و کبه رکیه ی به بۆنه ی ساۆژی سه ربه خۆبوون الی بنگۆریۆن «له ھه مویان 
گرنگتر بوو»، کیبه رکیه که  زانیاریی ھه قونکی نوده وه تییانه ی بایبل بوو، به وه ی 

سه رجه م کبه رککاره کان له ھه مو دنیاوه  ده ھاتن و له  ئۆرشه لیم کۆده بوونه وه .
کبه رککاره کان  له   ئۆرشه لیم  ھۆی  گه وره ترین  ئاگوستسدا  گه رمی  رۆژکی  له  
جمه یان ده ھات، که  براوه ی نیشتمانیانه یان بۆ ئیسائیل ھه ده بژارد. له و ھه زاران جیه  
ھیچی به  به تای نه مایه وه . سه ره ک وه زیران چوار کاژری ره به ق  گوی له  پرس 
و وه مه کان که له  رادیۆدا بوکرانه وه، گرت. به تاسه وه  وه ک منداک له  نمایشکی 
سرکدا دانیشتب، وابوو. کاتکیش زانی نزیکه ی نیو ملیۆن ئیسائیلی به چه شنی ئه و 

گویان له ڕادیۆو راگرتبوو، ده سته کانی به شادمانی له یه کدان و گوتی: 
زیندووه .  ئیسائیلدا  له   بایبل  بۆ  په رۆشییبوون  که    نده سه لم ئه وه   «ئــه وه ش 

به ڕاستی شتکی جوانه .»
که سه  براوه که  ئامۆس ھاخام Amos Hacham که م ئه ندامی سی ساه  بوو. 
ھه ر له منداییه وه  روداوکی به سه رھاتبوو، باسکه که ی سه قه ت ببوو، ده میشی خوار 
ببوو، نه یده توانی وشه کان به ته واوی ده رببێ و به  زه حمه ت قسه ی پده کرا. به م 
ھاخمانی گه نج نزیکه ی ھه مو پرسه کانی وه مدانه وه  و به پش ھه مو کبه رککاره کان 

که وته وه .
وه ک  تیایدا  ھاخام  که   لدرا،  نابینایان  قوتانخانه ی  بۆ  زه نگک  پاشتر  رۆژی 
کات  به زوترین  ده کا  حه ز  وه زیــران  «ســه ره ک  کاریده کرد:  کارگیی  کارمه ندکی 

«.بتبین
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گه نجه که  قاتک و کراسکی سپی له  براده رک وه رگرت به په له  به ره و الی سه ره ک 
وه زیران رۆیشت. بنگۆریۆن زۆر به گه رمیه وه  پشوازیلکرد :

«ئامۆس، ده ب پت بم به ڕاستی کات گوم له  رادیۆ و وه مه کانی تۆ گرت، چژم 
کارکی  ھه بووه .  منیان  ھه ستی  ھه مان  نه ته وه که   ھه مو  بوایه شدام  له و  لوه رگرت، 

باشت بۆ ئیسائیل ئه نجامدا. ئامۆس، ئمه  ھه مومان شانازیت پوه  ده که ین.»
به   گه نجه که ی گوت که  خه می زه حمه تی قسه کردنی نه خوا.  

« ئه زیش ده رسی  قسه کردنم وه رگرتووه . ئه مه یان شتی له گه ڵ ده کرێ.»
ئیدی  ھاخام.  ئامۆس  بدته   ده رس  که   کرد  فیلدنکرایس  له گه ڵ  قسه ی  بنگۆریۆن 
خۆشه ویستی  که   دوان  مژارک  ده ربــاره ی  زۆر  ماوه یه کی  به یه که وه    ھه ردوکیان 

ھه ردووالیان بوو، ئه ویش بایبل بوو.
سه ره ک وه زیران پیگوت: «باشترین پرسی دونی شه و الی من ئه وه  بوو که  
ده  بوایه  پیان بیی ئاخۆ  شا یه رۆبۆم Jerobom و ئارۆن Aronی قه شه  له چیدا 

ھاوبه ش بوون تا  گۆلککی زین دروست بکه ن.»
ھاخام پکه نی، چونکه  به رسڤه که ی ده زانی.

«ھه ردووکیان دوو کوڕی ھاوته مه نیان ھه بوون. کوڕه کانی ئارۆن ناویان ناداڤ 
Nadav و ئاڤیھوم Avihum بوو، ھی یه ریبۆمیش ناداڤ و ئاڤیا Aviya بوو.»

ھه ندێ  داوی  نو  نایخاته   ئاخۆ  کرد  براوه که   له   پرسی  ھه ندێ  بنگۆریۆن  دواتر 
ورده  ھه ه وه . یه ک له  پرسه کان ئه وه بوو: 

«ئایا ئه و بچمه  بایبلییه  ک بوو که  ونای ژیانی  یه ککی دیکه ی کردووه ؟»
شا  ژیانی  ونای  بوو،   Jesaja یه سیا  پغه مبه ر  دایــه وه : «ئه وه   وه می  ھاخام 

ئوزیا Uzziaی کردبوو.»
پیه وه   کــه زۆر  کرد  مژویینه که ی  پغه مبه ره   باسی  ھاخامدا  له گه ڵ  بنگۆریۆن 
کارانگازه . «ئه رێ ئامۆس، ئایا تۆ ئه وه  ده زانی که  ئوزیا له  نه قه بی داکوتا ونشینگه ی 
تیاھه دا. ره نگب له به رامبه ر ئه و کاره یدا رزدارتر ب له وه ی وه سفی ژیانی له الیه ن 

«.ائیلدا کرابغه مبه ره کانی ئیسله  گه وره ترین پ یه ک
پاشان بنگۆریۆن پرسکی وردی ته کنیکییانه ی له  بایبله وه  لکرد: ئه رێ  ئاسمان و 

زه وی  سه ره تا ئافه ریده کران و پاشان  روناکی یاخود به پچه وانه وه ؟»
گفتوگۆکانیان زیاتر له یه ک کاژری خایاند، ئه وسا بنگۆریۆن تگه یشت که   پیاوه  
له   که چی  زیاتره ،  بایبل  له سه ر  زانیاری  بایبل  وتی  دانیشتوانی  له ھه مو  گه نجه که  
وانه ی  له   له بوانامه که شدا  و  نیه   زیاتری  ناوه ندی  قوتابخانه یه کی  بوانامه یه کی 

زانیاری بایبلدا ته نھا نمره ی کیماتۆڤ kimat tovی(واته   نیمچه  باشه )ی ھناوه  .
ھه فته یه ک دواتر ھه ر چوارده  سه رکه وتوه که ی دیکه  ھاتن: مامۆستایه کی باتیزمی 
شارۆچکه ی بوفۆرد Bufordی جۆرجیا، داپیره یه کی چل ونۆ سای، پیاوکی سه ر 
به  کسایه کی به رازیلی، گه نجکی کاسۆلیکی رۆمی له  ماتا که پاستۆره که ی خۆیشی 
بوو(موباره کبادی  لیفرسمی  پاپا وه   که   ئیتالیایی  کیژکی  بوو،  ھنا  خۆیدا  له گه ڵ 
ئافریکا،  باشوری  له   نونه ران  ماکسیکی،  ھــه ــگــه ڕاوه ی  پرۆتستانکی  کــردبــوو)، 
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ئه رجه نتین، کۆلۆمبیا، فینالند، لوکسمبورگ، ھۆه ند، سوئد و ئوراگوای تدا بوون.
پرسیاره کان  سه ر له  به یانییه کی زو ده ستیان پکرد و نیوه شه ویش داھاتبوو، ته واو 
نه ببوون. دوا چوار کاژره کان له  رادیۆدا په خشکران. نزیکه ی ھه مو ئیسائیلییه کان 
که   کــه وت،  ئامریکای  ته له فزیۆنکی  ده سته ی  بــه ر   پاداشته که   دانیشتن.  له به ری 
 Beth شیرم  بت  گۆڕکی  له   بــوو.  کۆن  ھه زارساڵ  دوو  که سکباوی  گودانکی  
Shearim دۆزرابووه ووه . به ھاکه ی به پاره  زۆر نه بوو، به م جۆشوخرۆشه که ی له  
ئیسائیلدا زۆر بوو. بنگۆریۆنیش وه ک ھاونیشتمانییه کانی خواخوای بوو بزان ئاخۆ 

کبه رکیکه  چۆن کۆتایی پدێ.
پرسه کان ئاسان نه بوون.

ئمه   چۆن   دابه شکرابوون.  کۆندا  ئیسائیلی  له   ئشکگرتن  شه وانی  (نمونه یه ک: 
ریخته رن  له   وه م:  بوون؟  تاک  ژماره ی  شه وه ئشکگرتووه کان  کۆمه ه   که   بزانین 

٧:١٩دا باسی «ناوه ڕاستی شه وه  ئشکگرتووه کان کراوه ».»
که س  دووھه مین  بــوو،  دیکه   ئــه وانــی  له  پش  زۆر  به پله یه کی  ھاخام  ئامۆس 
کسای  له مه ڕ  پیاوه که ی  سھه میشیان   بوو،  کالیفۆرنیایی  باپتیستی  مامۆستایه کی 

Zevnde Dags Adventidtی به رازیل بوو. 
له رۆژی دواییدا بنگۆریۆن رایگه یاند که  چه ند شانازی به ده ره نجامه کانه وه  ده کا.

Chaim Ben- ل حایم بن داودگرانی نه حمییا ئارگۆڤ کۆلۆن له  داره بازھه یه ک
David  بو. بن داودی ڤیه ننایی سانک بوو دۆستی کۆچکردو بوو. بن داود له  
ته مه نی بیست سایدا ھاتۆته  فه له ستین و پله شی له  نو ھاگانادا تا ده ھات به رزتر 
باکور.  به ره ی  ئه فسه رانی  ده سته ی  ئه ندامی  بووه   سینادا  ھه مه تی  له   تا  ده بووه  و 
ده سته ی   سه رۆکی   بووه   کۆچکردوودا  جگای   له   ١٩٥٨دا  به راییه کانی  مانگه   له  
 س لیستکی  دواتــر  کــرده وه   کۆچکردوو  جی  له   بیر  زۆری  ئه و  پاسه وان.  ھزی 
له    ک ئاخۆ   ده پرس له خۆی  له وکاته ی  دواتر  رۆژک  چه ند  پشکه شکرد.  که سی 
به ربژاره کانی په سه ندکرابن؛ ھه واکی له  ئۆرشه لیمه وه  بۆھات تا له به رده م سه ره ک 

.وه زیران ئاماده  ب
بنگۆریۆن دۆستانه  به خریھنا. سه ره تا ده رباره ی نه حمیا ئارگۆڤ قسه یان کرد. 

ئه وسا سه ره ک وه زیران له  پکه وه  لیپرسی:
«چۆنی ده بینی گه ر جگای نه حمیام بۆ بگریه وه ؟»

بن داود به بیری ھنایه وه  که  ژنی ھناوه و س مندای ھه ن. 
خزاندار  یه ککی  له گه ڵ  ئه مجاره یان  «ده مـــه وێ  گوتی:  لــه وه مــدا  بنگۆریۆن 

ھه وبده م.»
ئه و  په ژراند.  نویکه ی  ئه رکه   قاوه ییه که ،  چاو  گه نجه   ئه فسه ره   دواتر  رۆژ  چوار 
ھشتا نه گه یشتبووه  ته مه نی چل سای و زۆریش له  سه رۆکه که ی با به رزتر نه بوو، 
سازدانی  ئه رکی  یه که مین  بوو.  تیژبین  تگه یشتنکی  خــاوه ن  ئایدیالیستی  الوکی 
گۆشه یه ک بووله  نوسینگه گه یه کی پ کتب کۆچکردوه که ی پشخۆی له دوای خۆی 
به جھشتبوون. ئه وه ش بیرۆکه ی بنگۆریۆن بوو که  یاده وه ری براده ره که ی به  کتبان 
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به رزو گران رابگرێ. ھه ر زوش به  «گۆشه ی نه حمیا» ناسرا.
تاکه  ھه ه ی گه وره ی یاریده ده ره  نوکه  ئه وه بوو که  مزی نوسینگه  و دۆسیگره  و 
ھه واگۆڕکیکه ی که  بۆ ته الرکی وه زاره تی به رگری له  ته لئه بیب ده گه ڕایه وه  به  ھی 

نوێ بگۆڕێ.
سه ره ک وه زیران له کاتی خۆی به سه ردا ڕاگه یشت تا ئه و ئۆپه راسیۆنه  سه ربازییانه  
رابگرێ. ئه و پویستی به  ھه واگۆڕکی نوێ نه بوو، کۆنه که ی به س بوو. ئه و له شته  

کۆنه کاندا یاده وه ری ھه بوون. 
رۆژکیان بنگۆریۆن به  بن داودی گوت: 

«ئه رێ چه ندان زمان ده زانی؟»
«عیبری، ئامانی، جدیشی، التینی؛ به  دوودیش گوتی ئینگلیزی.»

ئۆکسۆرد  بنریته   مانگک  چه ند  بۆ  یاریده ده ره که ی  بیاریدا  وه زیران  سه رۆ ک 
وانه کانی  کۆرسی  ئۆکسفۆرد  گه یشته   کاتکیش  بکا.  به ھزتر  ئینگلیزیه که ی  تا 
پرۆفیسۆرکی لوبنانی به ناوبانگی ده رباره ی «ناشیۆنالیزمی عه ڕه بی» و «سیاسه تی 

وته  یه کگرتووه کانی ئامریکای له  رۆژھه تی ناوه ڕاستدا» وه رگرت.
سای ١٩٥٨ کۆمه  روداوگه لی له گه ڵ خۆدا ھنان. خراپترینیان قه یرانی کابیمه ی 
حکومه ته که ی بوو. حکومه ت به نھنییه وه  دانوستانی له گه ڵ  ده وه تی ئامانی رۆژئاوا 
بۆ کینی چه ک سازدابوو. پرسه که ی دزه ی کربوو، بنگۆریۆنیش دوو وه زیری دوو 
پشکه شکرد،  ده ستله کارکشانه وه که ی  نامه ی  ده زانی.  به رپرسیار  به   بچوکی  پارتی 
به م راشیگه یاند که  ئامانی رۆژئاوا تاکه  ده وه تی دنیایه  که  ئیسائیل بتوان که لوپه لی 

 :زیادکرد که  بێ و ئه وه نده شی لبکویستی لپ
چه ند  که   جیھاندا  ئایدیاله کانی  به ھا  ھه مو  نوان  له   بکه ن  سه رپشکم  ئوه   «گه ر 

به رزن له گه ڵ  ئاسایشپاراستنی ئیسائیلدا، ئه ز ئه وه ی دواییان لھه ده گرم.»
ھه رگیز نه یاره کانی یاخود خودی خۆی وا ڕاشکاوانه  ھه وسته که ی دانه ڕشتبوو. 
به ھۆی  شارت  له گه ڵ  له یه کترازانه که ی  ئه وه ش   بوو.  خولیاکه ی  ئه وه ش  بگومان 
ئیسائیلدا  ئاسایشپارزی  پناو  له   شتکی  ھه مو  که   رونده کرده وه ،  سینا  ھه مه تی 

ده کرد. 
 Yigal ئالۆن   ئیگال  یارمه تی  له سۆنگه ی  نه بوو.  گرنگتر  خه ون  له   شتک  ھیچ 

Allonدا ھاوپه یمانتییه که  پارزرا و له  ته نگژه که ش ده ربازبوون.
له  نیوه ی ١٩٥٨دا ته نگژه کانی نوخۆ بوونه  سبه ری قه یرانی رۆژھه تی ناوین. 
کوده تاکه ی عراق پشھاته  به دواھنه کانی خۆی بۆ رۆژئاوا  ساتکی سه ختی ده گه یاند 

و بۆ ئیسائیلیش سه رده مکی دیکه  بوو که  بوونی ده وه ته که یان که وته   به ر گه ف.
گوشاره کانی کۆمۆنیزم ده کرا ببته ی مایه ی داڕمانکی ته واو و پشتگیریه  که مه ی 
وته  یه کگرتووه کانی ئامریکاش به وه ی چه کی زیاتری بۆ ده وه ته  عاڕه بییه  دراوسکان 
ده نارد، که  ھه میشه  له سه ر ھه وستک کۆکبوون به وی به رده وام له باری شه ڕدان 
له گه ڵ ئیسائیل، ئه وھش له به رچاو بوو ھه رشتک رویدابا ئه وا ئیسرائیل نه یده توانی 

به ئارامی ره وتی پشکه وتنی خۆی په ره پبدا.
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به ئه زمون  ده وه تمه دارکی  وه ک  زیاتر  له جاران  بنگۆریۆن  نویه دا  قه یرانه   له و 
ھه سوکه وتی وایده کرد که  ربگرێ له  له یه کترازانی  سه ربه خۆیی وته  بچوکه که ی و 

به  ده نگه  نه رمه که شی ھه ستوسۆزی گه له که ی دابمرکنته وه .
ھه مو ساک ھاداسا بۆ بیرھنانه وه ی بنیاتنه ره که ی خه تکی ده دایه   شیاوترین 
 Wiliam O.Doglas لت و دادوه ر ویلیه م دۆگالسلینۆر رۆزڤپیاو یان ژنی  دنیا. ئ
مرۆڤایه تی»  ناوازه کانی  «کــاره   خه تی  ــه ١٩٥٨دا   ل بــوون.  خه تکراوه کاندا  له نو 
به خشرایه  داود بنگۆریۆن. ھاداسا ونای که سایه تی بنگۆریۆنی به و شوه یه ک کردبوو 

که  له ڕاستیدا ھیچ وشه یه کی لزیاد نیه  : 
جوله که   راژه ی  بۆ  خۆی  ژیانی  روحانی  پیاوکی  و  به کردار  پیاوکی  «وه ک 
دنیادا  ھه مو  له   مــرۆڤ  مافه کانی  و  ئیسائیل  ده وــه تــی  رۆنــانــی  و  نــه تــه وه   وه ک 

ته رخانکردووه .
به ڕامانه  ئاوه زییانه که ی، له گه ڵ کۆنه دان و  مه ردایه تیی بناوانگرتوو له  ئه ندشه ی 
سه ده   ره وشتییه کانی  چه مکه   ربه ر،  وه ک  پیرۆزی  کتبی  ھشتا  که   پغه مبه رییانه  
به شوه یه ک   مرۆڤدۆستانه   دیمۆکراسییانه ی  ڕابه رایه تییه کی  نو  کشایه   کۆنه کانی 

پگه یه کی ناوازه ی له نو مژوی خه باتی مرۆڤایه تی بۆ ئازادی به خشیه   ئیسائیل.»
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پاشكۆكان
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  پارت  له  ت ی حکومه کابینه  زیران وه ک  ره سه  ز
  ماپای  ١٤/٠٥/١٩٤٨  ٤-١  )١٩٧٣-١٨٨٦(داود بنگۆریۆن   ١
  ماپای  ١٩٥٤/ ٢٦/٠٢  ٦-٥  )١٩٦٥-١٨٩٤(موش شارت   ٢
  ماپای  ٠٣/١١/١٩٥٥  ١٠-٧  داود بنگۆریۆن  ٣
  ماپای  ٢٦/٠٦/١٩٦٣  ١٣-١١  )١٩٦٩-١٨٩٥(شکۆل  لیڤی ئه  ٤
  یمانیی ھاوپه  ٢٦/٠٢/١٩٦٩  ١٣  )١٩٨٠-١٩١٨(ئیگال ئاللۆن   ٥
  یمانیی ھاوپه  ١٧/٠٣/١٩٦٩  ١٦-١٤  )١٩٧٨-١٨٩٨(ر  گۆلدا مایه  ٧
  یمانیی ھاوپه  ٠٣/٠٦/١٩٧٤  ١٧  )١٩٩٥ -١٩٢٢(ئیسحاق رابین   ٧
  یمانیی ھاوپه  ٠٧/٠٤/١٩٧٧  ١٧  ...)-١٩٢٣(شیمون پرز   ٨
  لیکود  ٢٠/٠٦/١٩٧٧  ١٩-١٨  )١٩٩٢-١٩١٣(مناحیم بگن   ٩
  لیکود  ١٠/١٠/١٩٨٣  ٢٠  ...)-١٩١٥(حاق شامر ئیس  ١٠
  ئاڤۆدا  ١٣/٠٩/١٩٨٤  ٢١  شیمون پرز  ١١
  لیکود  ٢٠/١٠/١٩٨٦  ٢٤-٢٢  ئیسحاق شامر  ١٢
  ئاڤۆدا  ١٩٩٢/ ١٣/٠٧  ٢٥  ئیسحاق رابین  ١٣
  ئاڤۆدا  ١٩٩٥/ ٥/١١  ٢٥  شیمون پرز  ١٤
  ئاڤۆدا  ١٩٩٥/ ١١ /٢٢  ٢٦  شیمون پرز  ١٥
  لیکود  ١٩٩٦/ ١٨/٠٦  ٢٧  ...)-١٩٤٩(بنیامین ناتانیاھو   ١٦
  ک ئیسائیل یه  ١٩٩٩/ ٠٦/٠٦  ٢٨  ...)-٠١٩٤٢ئیھود باراک   ١٧
  لیکود  ٠٧/٠٣/٢٠٠١  ٣٠-٢٩  ...)-٠١٩٢٨ئاریل شارۆن   ١٨
  کادیما  ٢٠٠٧/ ١١ /٢١  ٣٠  ئاریل شارۆن  ١٩
  کادیما  ٢٠٠٦/ ٠٤/٠٢  ٣٠  ...)-١٩٤٥(رت  ئھود ئۆلمه  ٢٠
  کادیما  ٢٠٠٦/ ٠٤ /١١  ٣٠  رت ود ئۆلمهئھ  ٢١
  کادیما  ٢٠٠٦/ ٠٤/٠٥  ٣١  رت ئھود ئۆلمه  ٢٢
  لیکود  ٢٠٠٩/ ٣١/٠٣  ٣٢  بنیامین ناتانیاھو  ٢٣

ناوی سه ره ک وه زیران وکابینه ی حکومه ته کانی ئیسائیل 
له   ١٩٤٨ ه وه  تا ئستا
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ده قی جاڕنامه ی سه ربه خۆیی



٣٤٢
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که سایه تییه   و  دیین  گیان،  لره دا  بــووه .  جوله  که   گه لی  النکه ی  ئیسائیل  وتی 
کلتورکی  و  وه رگــرتــووه   خۆی  سه ربه خۆیی  لره وه   داڕـــژراوه .  نه ته وایه تیه که ی 
ئه وسا  نوسراوه ته وه  بایبل  لره وه   ئافه ریده کردووه .  جیھانیی  واتا  نیشتمانییانه ی 

دراوه ته  جیھان.
چ له  تاراوگه بوون و دوورخستنه وه یان له  فه له ستیندا گه لی جوله که  له ھه مو وتانی 
دنیادا به  وته که ی متمانه دار و دسۆز مایه وه  و ھه رگیزیش له  نوژ و ھیوابوون 
ھیوایه وه   ئه و  به ھۆی  نه وه ستاوه .  نه ته وایه تیه کان  یه کتیه   گانه وه ی  و  به گه ڕانه وه  
بابوباپیرانیان  وتی  بۆ  گه ڕانه ویان  ئاره زوی  له سه ر  جوه کان  سه ده کان  به درژایی 
مکوڕبوون تا ده وه تی خۆیان دابمه زرنن.  له و ده  ساه  که مه دا به  کۆمه ڵ خه کی 
بوژانده نه وه ،  زمانه که یان  ھنایه وه ؛  بیاباندا  به به ر  ژیانیان  ئــه وان  گــه ڕاونــه تــه وه . 
کۆمه گایه کی  بوونه ته   گه شه یانکرد،  به شوه یه ک  بنیاتنایه وه  و  گوده کانیان  و  شار 

په ره سه ندووی خاوه ن ئابوری و کلتوری خۆیان. 
ئه وان حه زیان له  ئاشتییه ، به م ھشتاش ئاماده ن به رگری له خۆیان بکه ن. ئه وان 
یه که مین  ١٨٩٧دا  له   په ره سه ندن.  ره وتی  خسته سه ر  وته که یان  دانیشتوانی  ھه مو 
کۆنگره ی زایۆنیزمه کان به  ده نه دانی تیۆدۆر ھرزل بیاری ده روستکردنی ده وه تی 

سه ربه خۆیان دا.
ئه و مافه ش له الیه ن راگه یاندننامه ی بلفۆر له  ٢ی نۆڤمبه ری ١٩١٧دا ددانیپدانرا و 
مانداتی کۆمه ه ی نه ته وه کانیش پشتاستیکرده وه . ئه و به یه که وه  گردراوییه  مژویینه ی 
گه لی جوله که  له گه ڵ فه له ستیندا ناسنرا و ئه و مافه شی پدرا که  مای نیشتمانییانه ی 

خۆی ببوژنته وه .
جارکی  تداچوو،  سه ریان  ئاوڕوپایی  جوله که ی  ملیۆنان  که به   نازیزم  دۆزه خی 
دیکه  پویستتی سه رله نوێ دروستکردنه وی ده وه وتکی جوله که یی دووپاتکرده وه ، 
له سه ر  ده رگاکانی  ھه روه ھا  چاره سه رده کا،  جوله که کان  بماوحای  کشه ی  به وه ی 
ته واوی جوله که کان بکاته وه  و به وه ش  گه لی جوله که  له گه ڵ کۆمه گای پکه وه ژیانی 

گه الن ھاوشان بکا.
 پاشماوه  رزگاربووه کانی کاره ساتی ئاوڕوپا وه ک جوه کانی وتانی دیکه  داوای 
مافی ژیانکی شیاو، ئازاد رزلگیراویان ده کرد، ئه وان له گه ل ئه وھه مو ژان و ناسۆری 

ده قی جاڕنامه ی سه ربه خۆیی ده وه تی ئیسائیل
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و ئه و ھه مو زه حمه تی و دژبه رییه دا  ھه ویاندا بنه وه  فه له ستین.
توانایه وه   به ھه مو  فه له ستیندا  له   جوله که   گه لی  دوھــه مــدا  جیھانیی  جه نگی  له  
ھزی  و  سه رباز  قوربانیی  بووه وه .  نازیزم  دژی  گه النی  ئازادی  خه باتی  به شداری 
بازوی کرکاره کانی ئه و مافه یان پدا له یه ک سه نگه ر و ریزی گه الن که  دواتر نه ته وه  

یه کگرتووه کانیان پکھنا، بوه ستن.
سه رله نوێ  نه ته وه  یه کگرتووه کان  گشتی  کۆمه ه ی  ١٩٤٧دا  فبرایری  ٢٩ی  له  
بیاری دامه زراندنی ده وه تکی سه ربه خۆی جوله کانی له  فه له ستیندا دا و داوای  له  
دانیشتوانی وته که  کرد ھه نگاوه کانیان به و ئاراسته یه  ھه بھنن و ئه وی پویستیش 
ب بۆ به دیھنانی بیاره که  پشتگیرییان ده کا. ئه و ددانپدانانه ی نه ته وه  یه کگرتووه کان 
ھه بوه شنرته وه .  ناکرێ  سه ربه خۆ،  ده وه تکی  رۆنانی  بۆ  جوله که   گه لی  مافی  به  
سه ره ڕای ئه وه ش مافکی حاشاھه نه گره  که  گه لی جوله که  وه ک ھه مو گه النی دیکه  

  .نکی سه رداری خۆی دابمه زره تده و
و  له  فه له ستین  جوله که   گه لی  نونه رانی  ئه نجومه نی  ئه ندامانی  ئمه   له به رئه وه  
بزوتنه وه ی زایۆنیزمی له سه رتاسه ری جیھاندا له  بۆنه یه کی شکۆداردا کۆبووینه وه ، 
ئیدی له سۆنگه ی مافی  سروشتی و مژوییماندا و له سه ر بنه مای بیاری کۆمه ه ی 
 ،ائیل ده به تی جوله که  له  فه لستین که ناوی ئیسگشتی نه ته وه  یه کگرتووه کاندا، ده و

راده گه یه نین. 

ئمه  لره وه  رایده گه یه نین که  ھه ر له و ساته ی ماندات له  نیوه  شه وی شابات(شه ممه ) 
٦ی ئیژار Ijarی ٥٧٠٨ (سانامه ی جوله که -وه رگ) که ده کاته  پانزه ی ئایاری ١٩٤٨ تا 
ئه و کاته ی حکومه تکی ئاسایی  به پی ده ستور که  له  یه کی ئۆکتۆبه ری ١٩٤٨داتپه ڕ 
وه ک  کاتیانه   به شوه یه کی  جارێ  گه ل   نونه رانی  ئه نجومه نی  ھه ده بژردرێ؛  نه کا 
کاتی  حکومه تکی  وه ک  و  گه ل  کاروباره کانی  ھه سوڕاندنی  کارگی  ئۆرگانکی 

ده وه تی ئیسائیل پکدێ.
ده وه تی ئیسائیل بۆ کۆچبه ره  جوه کان و بۆ کۆکردنه وه ی خه کانی تاراوگه مان 
 ده ب په ره پبدا،  دانیشتوانه که ی  له به رژه وه ندی  وته که ی   ده ب ئاماده یه ؛  سازو 
له سه ر بنه مای ئازادی، دادپه روه ری و رکه وتنه کانی ئاشتی و سروش و رامانه کانی 
پغه مبه ره  ئیسائیلییه کان دابمه زرێ. ده ب ته واوی ماف و یه کسانییه  کۆمه یه تی و 
سیاسییه کانی ھاوتییان به ب جیاوازی باوه ڕ، ره گه ز، توخم  په ره پبدا. ده ب ته واوی 
ئازادییه کانی ویژدان، ئۆل، فربوون و په روره ده  ده سته به ربکا. ده ب رزی ته واوی  
 ن ومه زاره  پیرۆزه کانی ھه مو دیینه کان بگرێ. ھه روه ھا ده بپیرۆزی ته واوی شو

بنه ماکانی بوانامه ی نه ته وه  یه کگرتووه کان به رزرابگرێ.
رۆنانی  له   جوله که   گه لی  یارمه تی  ده که ین  نه ته وه یه کگرتووه کان  له   داوا  ئمه  
گه النمان  ژیانی  به یه که وه   ده رگــای  لده که ین  داواشــیــان  و  بــده ن  ده وه تیه که یان 
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عه ڕه به کانی  دانیشتوانه   له   داوا  به ئه نقه ستیه شدا  دوژمنکاریه   ئه و  له نو  لبکه نه وه . 
ئیسائیل ده که ین بگه ڕنه وه  سه ر ئاشتی و  پشکی خۆیان له  په ره پدانی ده وه تدا 
له ژر باری ھاوتایی ھاوتیبووندا ھه ب و مافی یه کسانی نونه رایه تیشیان له نو دامو 

 .ده زگاکانی حکومه تدا ھه ب
ئمه  ئاشتی و دۆستایه تی پشکه شی ھه مو وت و گه له  درواسکانمان ده که ین 
ئاماده یه   ئیسائیل  ده وه تی  لده که ین.  گشتییان  خۆشگوزه رانی  ھاوکاری  داوای 
نزیک  رۆژھه تی  بنیاتنانه وه ی  و  ئاشتی  به ره وپشبردنی  بۆ  خۆی  توانای  ھه مو 

.نبه کاربھ
پرسی  بۆ   ب پاپشتمان  ده که ین  دنیا  له سه رتاسه ری  جوله که   گه لی  له   داوا 
کۆچبه ران و پشکه وتن و پشتگیریمان بکا له و خه باته  گه وره یه ی به دیھنانی خه ونه  

درینه که مان: ئه ویش بوژاندنه وه ی ئیسائیله .
ھه نوکه  ئمه ی گه واھیده ر له سه ر بوابوون به  گاشه به رده کانی ئیسائیل، واژۆی 
خۆمان ده خه ینه  سه ر ئه و جاڕنامه یه ی حکومه  تی کاتی، که  له سه ر زه وی بابوباپیرانمان 
له  شاری ته لئه بیب کۆبووه وه ، ئه وه ش رۆژک پش شابات واته   رۆژی پنجه مین، 

مانگی ئاژاری ٥٧٠٨ (جوله که یی) که  ده کاته  ھه ینی ١٤ی ئایاری ١٩٤٨.
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به ننامه ی بلفۆر



٣٤٨
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له سه رده می  گه یاند،  زایۆنیزم  بۆ  چاره نوسسازی  واتای  یه که م  جیھانیی  جه نگی 
به   به م  بوون  که مایه تیش  جوه کاندا  له نو  ھه رچه نده   زایۆنیزمه کان   شه ڕه که دا  
 Nachum (١٨٥٩-١٩٣٦)رابه رایه تی حایم وایزمه ن (١٨٤٧-١٩٥٢)و ناحوم سۆکۆلۆو

Sokolow سه رده می گه شه کردنیان بوو.
به رزترین خای وه رچه رخانی رکخراوی زایۆنیزمی جیھانیی له  ٢ی نۆڤمبه ری 
به ریتانیا  ده ره وه ی  کاروباری  وه زیــری  بــلــفــۆر(١٨٤٨-١٩٣٠)ی   کات ١٩١٧دابـــوو، 
جوله که   گه لی  بۆ  نیشتمانیی  ماکی  به نی  که   بــوکــرده وه   راگه یاندننامه یه کی 

له فه له ستیندا تدبوو. 
رۆتشیلد(١٨٦٨-١٩٣٧)  لۆرد  ئاراساته ی  بوو  نامه یه ک  له شوه ی  راگه یاندنه که  

Lord Rothshild کرابوو.
ئه مه ی خواره وه  ده قه که یه تی:

<وه زاره تی کاروباری ده ره وه 
٢ی نۆڤمبه ر ١٩١٧

لۆرد رۆتشیلدی به ڕز،
مایه ی خۆشحایمه  به ناوی حکومه تی شاژنی خاوه نشکۆوه  راگه یاندرواکتان به  
و  خوندراوه ته وه   حکومه ته   کابینه ی  که له الیه ن  زانیۆنیزم،  ئامانجه کانی  له خۆگرتنی 

په سه ند کراوه  پابگه یه نم:
«حکومه تی شاژنی خاوه نشکۆمان له به رامبه ر دامه زراندنی ماکی نیشتمانیی بۆ 
گه لی جوله که  له  فه له ستیندا ئاماده یه  و باشترین تواناشی بۆ ئاسانکردنی به دیھنانی 
راگه یاندنامه که     ناب که    رایده گه یه ن ڕاشکاوانه   تیاشیدا   ،نبه کارده ھ ئامانجه   ئه و 
وا لکبدرته وه  که  زیان به  مافه  مه ده نی و ئۆلییه کانی کۆمه گه ی غه یره  جوه کان له  
وتکدا  له ھه ر  جوان  سیاسییانه که ی  پگه   و  به ماف  زیان  یان   بگه یه ن فه له ستیندا 

 «.ھه بن بگه یه ن
من سوپاست ده که م که  راگه یاندنه که   بگه یه نیته  فیدراسیۆنی زایۆنیزم.

رز،
ئارسه ر جمس بلفۆر

«Arther james Balfor 

ده قی به ننامه ی بلفۆر
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:زانینی وه رگسوپاس و پ
وه رگانی  له ماوه ی  که   خه یالنی  جه میل  کنر  خۆشه ویستم  ھاوسه ری   •
ئه م کتبه دا  (زستانی ٢٠٠٩) نه  ک ھه ر ڕۆی دایکانه ی خۆی، به کو ڕۆی 
باوکانه ی منیشی به رامبه ر به  جگه رگۆشه که مان کاکه -ڕا-گا  و ده رفه تی 
ته واوی بۆ ڕه خساندم، بگره  گوشاری ئه وه شی ده خستمه  سه ر که  ته واو 

سه رقای وه رگانه که  ببم  و ھه رچی زووه   ته واوی بکه م.
وه رگانه که دا  ڕنوسی  زمان  و  به   که   برام  خدری  حاجی  حه یده ری   •

چۆته وه .
• فه رھاد جه میل که  ھانده ر و مشۆرخۆری له چاپدانی کتبه که  بوو.
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:چاپكراوەكانی وه رگ
١.  نھنییكانی مۆساد، نوسینی گۆردن تۆماس،وەرگان ل ھۆندییوە، 

٢٠٠٨، چاپخانی ھڤی.
٢. مادلین ئۆلبرایت، سیاستی ئمریكا و رۆژھتی ناوەڕاست، وەرگان 

ل ھۆندییوە، سنتری نما ٢٠٠٩.

برھمی ئامادەكراوی وه رگ بۆ چاپ:
١. دەوتی قانون، نوسین.

٢. دەروازەیك لسر دەستور و دەوت، نوسین.
٣. ٩٩ دیاردەنریتی كۆمگای ھۆندی، وەرگان.


