
رگی ساراتلژیان و مه

رحسن نووش ئازه

برهر عهنوهئه: رگانیوه

ش -مس ئاواشه. کرابووساز نهھشتاندان ید خهدایک بوو، چل و پنج میتری سهساراتل کات له
قینچکهرسی کانی ناو فیلمفاسۆزانییهک ژنهماما بوو، وهت کهبھجه. کاکیبهشتک بوو کاکیده

ناووناوبانگک و نهنهساراتلیش کهدایکی.بووی راستیحاندی کومهلهزیادهگۆشتکی
ساراتیلی ھنا کئاخ و ئۆفب ی شازدهدهسهکییهزادهجیمنهک ژنهبوو، وهکی وای یهمهتۆوتۆره

.ویر گۆی زهسه

ی وا و رۆژهیانی ئهبه.ندبۆوهخوکیمژووییهوتارهوتدا بوو وا ئایهو ساهڕک لهم رووداوههئ
ژنی رهتاسووعا یان عاشوورا یا.پات کرابوودایک بوو، بازاری تاران قهل لهساراتبوو، زان نهمهن ج

.بووهش ن- شارنانیسهلهرۆژی تاج.بوونهندانیشڕبهشیشه

خۆی خستهوهماشی ماباوهله، رێدهزدانی دایکی داخزیهی لهوهئهدوای.زیقاندییا، نهگرساراتل نه
خوارێ و وردوخاش وتهکهوههر دیوارسهلهگودانکیش. ترسان بووراوها لهمام. وتکهڕێو وهخوارێ 

ی همس ئاواش زایهشهیشتدهت لهنانهتهنگی پشیلههد.دیو دا میاوانکی شهنووتهکیش لهیهپشیلهبوو،
.داوه

کی رازوهئه. وستکاتیش دهست،دهومده، بوستر گههئ. ڕواوا دهرمۆ ساراتل ھهتا ئهوهکاتهو له
.لی ئاگادار نییهس و کهمۆرهربهسه

و الی رهبهوهی شازدهکۆنلهریکهدا خهم ساتهبارێ و ساراتلیش ڕک لهفر دهپاریس بهو لهمشهئه
.ڕواکانی بۆلۆنی دهدارستانه



نلهوال باوکی ساراتتووال بوو ئایهختی رسهسهی نگرالیهکر وندوشهی قهندی ئیدارهدا کارمههو سا
م، کهویستهخۆشهدایک بوونی کچهله: نووسیبوویکههانورعپشت قدایک بوونی ساراتل لهدوای له

و داوهی پوهکهانهباوکی قورع. هوکردویتکهیکهۆنووسهخریوھهپاشان جه...رولساداتختهئه
ی ڕهر الپهسهر بهوھهی جهت تکهبهھه.کههفر رهسهوهتهتوویهخسووهوی کردکهماچکی شیرازه

. وهگرتهنی ساراتلی داووهو ساتهر لهھهساتهرهم کانزای ئهوتووک.خراپ بوودا شمیی قورعانمکهیه
. وهری نایهنگی سهبدهی سوار بوو و بهناسهھه، دایکی ماچ کردیکهقورعانهشیرازهکات باوکی 

ۆموسی.وهخواردهدهقی زرۆنی و عارهئارتۆموسیکافهۆیشتهردهباوکی کوشهموو ئیتر ھهوهو ساتهله
.ھاتیبوون یان دگزادهبهموو یان ھهو سانهنی بوو، ئهرمهھهکییهگزادهبهئارتزرۆنی 

و برینجیکان تاتهعیهرهجاری وابوووهشههو حامۆشکراو بوو، بهاروزار رووداوکی فهویزهسازی چاک
گوی لهت، وخهدهکهوانهشه. ڕوادا نهڕتوانی بههیدساراتل نه. دنادیاریبهیانگوزیتا

خاک یش باوکی بهرۆژکیزانیده. کردپیربوون دهستی بهھهبۆیه، بوودهکان نهچرکی کاتژمرهچرکه
ر ھهدا لهو سانهله. وننگ لدان بکههزکان لهکرد کاتژمرهکی دهکارو بوایهئهبهر گه، ئهسپرێده

دار کاتژمریکی پاندۆلوهر ماکهدیواری ھهبهی ھمنی کووت دوورگهپیان دهکههئرانم ئهماکی 
.واسرابووھهوهدیوارهکی داریندا بهیهقوتوولکهله

دینگ دینگ دینگ

دینگ دینگ دینگ

دینگ دینگ دینگ

زرۆنی ئارتۆموسیکافهوکی لهھاوین، باوانیشهوک لهشهنیوهدا بووقانهوب قرمو ساهر لهھه
گۆرهوگۆڕک لهناوکردبوو، ساراتل باوکی لهسازتازه¹ھرایانشتی زهھهبه. ڕاوهگهنهو مارهبه

شانۆرسهزار لهاللهکیمایهسینهلهوێلهزار چوو وتا اللهپیاندا نشت و بهھراشتی زههھی بهتازانه
پاندۆلی بوستبۆ تاوکیش کوورگهگا ئهکی دهیهو رۆلی کچۆلهکردن، ئهکایهستی کرد بهده

.ونکهدهجووهلهجبهستکانیش دهکاتژمره



رههورووبدهو م تا کورت لهلیش که، ساراتردان بوورگهک سهنارمهله²فشرهمیدی ئهی وا حهو رۆژهئه
بوول کردبوو،خۆی قهکچیوی بهزار ئهی تیاتری اللهکهبلیت فرۆشهژنه. ڕی بوووگهریکی شهخه
یسوپاخانهگان شۆڕش کرا و کات شۆڕش.ی بداهکی زڕدایکهگهڕبهکرا درژهنهوهشهحالهوبه

وهزارهاللهلهکه،یگا ببۆوهدهمیشهی وا ھهو رۆهلهبوونهھندهساراتل یان تاالن کرد،تییهحیشمه
بهوتییهحیشمهیبنکهیاندهخۆی گهوهیشهلیمموعهقامیشهلیم و لهقامی موعهو شهرهو بهچو
موو شت ھهستا، و ھهخهلهوت و کات یانی  خهتا بهوهوشهئه.ڕاوهو ما گهرهبه3کی ژێ نگتفه

.کردنار دهنارهوهر خۆیهبهله3"ینگهارانی جهئافتابک"گۆرانی مجار ئهگۆڕدرابوو، ساراتل 

ر بووکداویش چهئه

کرد ر دهسهی سووری لهچکهن جار لهیش ھهوئه

ڕی کردکوردستان و شهویش چوو بۆئه

یندار بوو رویش بئه

.کردرسهبهتسدهکههریندار پردهسهلهڕاوهگهکوردستان دهکات لهانیویشئه

.وین راگوزابۆ ئوهوشهئاوا و لهتعیشرهیسوپاخانهویشیان بۆئه

رکی تووک نگاوهو جهئهوتاییهتاھهکی ھهزایهونهتووکوهوت ئهی دهکههرپشکنهرچی بهساراتل ھه
ش شهئاوابوو که. بوووفیری نهوێ، تهکهرۆیشتن دهنا کاتیش لهڕدا بوا دهب ئازاد بت و بهدهلکراوه

ریان دهزیندان وهلهبۆیهر ھه. ستننوی ھهخهتوانی لهیانیان کرد نهوچارختئه.وتق بۆی خههبسای ره
ر ساراتل بۆ ھه. ڕیونراپهند ساهوکی چهخهموو لهتکووت ھههرنا، ددهئوین وهکات ساراتلیان له.نا

چوو بۆ زانکۆ . لی خون بوودا شهچی دهرھهستی لهنا و دهنگاوی دههر خوندا ھسهچوو، بهکوێ ده
.مبوولتهسو ئهرهبهوهوشهو شاخ چوو لهرهبهانپیناعیالج به.ریان کردزانکۆش دهم لهبه

و ستۆکھۆلمرهبهموهمبوولهستهئهله



رلینو بهرهبهوهستۆکھۆلمهله

نکۆو رهبهوهرلینهبهله

و نیۆیۆرک و رهبهوهنهکۆله

سو لۆسانجلهربهوهنیۆیۆرکهله

تا تاریکان ھهوهیانییهتولحی بهلهدیت کهدهکیان ی ژنکخهوودستکۆنی ولهداسانهوله
ریگوزهله،"داون تاون"و لهخوارددهکان یهبابیی کهماوهپاشو شامی لهھارپوی، نهی دهکانقامهشه

یان باشرچی شۆفیرتاکسی ئرانی بووھهنار و کهکاری رتیپنگ و سهرھهسهرچی کان ھهۆشییهفرتریکۆ
و م ئهبه. رکی تووک لکراوهنگاوهجهوایهو پیلباوهواقارای ڕوا و ئاراڕدا دهبهکهژنک: ناسیده

کۆنی ، لههوم کاتی شهپاریس بهلهئیسته. و پاریسرهو بهنیۆیۆرکیشهنیۆیۆرک و لهیاندهگهخۆی
.واڕکانی بۆلۆنی دهو دارستانهرهبهوهشازده

ریکاری کۆمهئال ساراتکی لهتی نییهیهکی له، تهنییهیشش فرۆش، ژننیا ژن وتوو و تووک کهپ
.کراوه

.بارێفر دهله پاریس به

.ژر سیفرهلهپلهنج وا پو ھهیهوتی ئوارهھه

بۆ ماوهزۆری نهانت کهزدهھا روهھهو ئه. ژر سیفرپلهدهگاتهوا دهو ھهشهتا نیوهکهزانساراتل ده
پاشان .کانی بۆلۆنینتیه دارستانهیهگهن خۆی دهتمهو حهشه، تا نیوهوێکهپ نهر لهگهئهو وشهنیوه

ک و وهکا یری ئاسمانی سوور دهبۆ تاوک سهن ووکانی وک دهدات، پلودهوهختکهدرهپاڵ به
.ێرهمتر دهیویان کارتۆن خهده



وتووهکهباشوری تاران ھهلهکهترین گۆڕستانی ئرانهورهگه- ¹

.لقی ئران بووخهیرانی چریک فیدایربهله- ²

.بو کراوهوههچریک فیداییسازمانی ن الیهلهمی شۆرش بوو کهردهکانی سهسروودهکک لهیه- 3


