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الی من ویستی  له  که ڵکو کێشه شتم؛ به ستی خۆم چه ده ی قۆڵی خۆم به وه کاتی بڕینه له  بوو، که دا نه و ئازاره ختی ئه سه  له  که کێشه" 

. "ی ژیان بوو ڵبژاردنی ئازادانه هه  

 

 ئارۆن ڕاڵستۆن Aron Ralston ی  که پشته کۆڵه 6002ی کۆتایی مانگی چواری  فته ینی هه ی ڕۆژی هه ، ئێواره ساڵه 62ن  مه ته  

وت ڕێکه ئۆتۆمبیل به  ریکا به مه تی کۆلۆرادۆی ئه والیه  ی ئۆتا له ناوچه  له« بلو جۆن کانیۆن»و چیای  ره ڵگرت و به هه  

وانی  شتی شاخه ها گه نده چه  وه ی خۆیه مه که  نه مه و ته و به زا بوو. ئه وانێکی شاره ڕۆ و شاخه ره و سه  زه ربه سێکی جه ئارۆن، که

ختدا  ر چیای سه سه ڕان به ڵگه هه  کی باشی له زاییه کانی دراوسێی کردبوو. شاره ته چیاکانی کۆلۆڕادۆ و والیه  نها بۆ زنجیره ته به

ر ژیانیدا هێنا سه تی به ڕه یان گۆڕانێکی بنه رهمجا شتی ئه اڵم گه بوو، به هه . 

مه  یانی دووشه بوا به ده  ، چونکه وه ڕێته بگه  مه کشه ی یه رێت و ئێواره ربه سه چیا به  دوو ڕۆژ له  ی وا دانابوو، که که شته پالنی گه

ی  که شته گه  عات له سه 62نها دوای  ر ته اڵم هه کرد !( به کاتی بێکاریدا ده ک خولیا و له وانی وه ر کار بێت )ئارۆن، شاخه سه له

کانی تێکدا ونه ری پالن و خه به رله ساتێک ڕوویدا و سه کاره . 

ریدا  سه رمیلێکیش به ی به ردێکی هێنده به . تاوێره وه سکه ندێکی ته که  وێته که و ده  وه بێته رده زێکدا، به وه ر ڕه سه ڕانیدا به ڵگه کاتی هه له

ت رنایه ، بۆ ده و تاوێره ژێر ئه کۆشێ قۆڵی له ندی تێده رچه . هه وه که رده به  ژێر تاوێره  وێته که و قۆڵی ڕاستی ده  وه تهبێ گلۆرده  

( ردی وه کێڤنه وانی ) هشاخچێت بۆ  گوتبو، که ده سێکی نه هیچ که  ، ئاخر به زانی ڕاڵستۆن بۆ کوێ چوه یده س نه که   

 

  ندازیارم، له ئه  ک پیشه وه  اڵم ئارامی خۆم پاراست، من چونکه راسانی کردبوم، به رچی ئازار هه ، گهم که عاتی یه ند سه چه" 

نجامم بۆ خۆ  وڵی بێ ئه ڕبونی کات و هه تێپه  لێ به م. وه ر بکه سه چاره  کێشه  وه و بدۆزمه  چاره مدا فێربوم چۆن ڕێگه که خوێندنه

! مرم دا ده نده م که له  ، که وه بومه نزیک ده  و بڕوایه رده، له به و تاوێره ژێر ئه  ڕزگارکردنم له  

 

127 هێزی  کوێوه رگدا، تۆ بڵێیت له مانی قوڵ و ترسی مه نجام و گو وڵی بێ ئه نێوان هه  خئاسا، له عات کاتی دۆزه سه     

" ن؟ بدهڵ رهه پێدانی ژیان سه ی هیوا بۆ ڕزگاربون و درێژه ببزوێت و تروسکه  وه نگاربونه ره به  

 

ی تینی  و هێزه اڵم ئه . به وه م ناچاربوم میزی خۆم بخۆمه . ڕۆژی چواره وه مم خوارده که تاره ئاوی مه  مدا، دوا دڵۆپه ڕۆژی سێیه  له

م و ڵ دایک و باب گه له  کرد، که م ده و دوا گرتانه یری ئه پێم بوو. جارجار سه  بوو، که  یه گچکه  ڤیدۆییه  و کامێره دام، ئه پێده

ن. دواتر، ووێن بو مڕه مدا خه رگهێنه مه  نهاییه و ته خشیم و له به کی زۆریان پێده ، شادییه نانه و دیمه  و وێنه مدا گرتبومن، ئه که خوشکه

م  نه و ئازیزا همدا ماون، بۆ ماڵئاوایی ل که باتری کامێره  شمدا و له هۆ  ی له تینه  مه و که ش و ئه له  ی له هێزه  مه و که ئه  بڕیارمدا که

و  ئاست ئه لهکان من  ی جاره زۆربه  چونکهم،  وێن و هاوکات داوای لێبوردنیشیان لێبکه م خۆشده نده چه  کاربهێنم و پێیان بڵێم، که به

. "مومبو رخه تهم که .وان بۆ من ی ئه رۆشییه هاتن و په وه نگه ته ویستی و گشت به موو خۆشه هه  

مبڕێکی  ڵه ، قه رگ لێم نزیکه واوی مه ته ستمکرد ئیدی به کانم، هه رونم و گوته ای تۆمارکردنی سۆزی دهمدا و دو ڕۆژی پێنجه  له

ر  سه له ( 6002ی ئاپریلی  62 ) شم و ڕۆژه دایکبونم و ئه ساڵی له، ناوی خۆم و ڕۆژ و  مبڕه ڵه و قه م پێبوو، به«چینی»

. ڵکۆڵی ، هه وه نیشتمه ی ته که رده به( دیواره)  

پڕ گوڕ و تینێکی زۆرم  دا ببزوێنم. له که رده به  ژێر تاوێره مێک باڵم له توانم که ده  ستمکرد که ڵکۆڵین بوم، هه ریکی هه ی خه و کاته له

وانم نات مزانی که م، ده قۆکه یی چه گچکه   ر  به له  اڵم ، به وه قۆڵی خۆم ببڕمه  یاڵمدا هاتبو، که خه  رچی پێشتر به وه. گه رهاته به وه

شکاندنی   وتمه ردێک که به  خڕکه  ، به ژیانم ماوه  عاتێک له ند سه نهاش چه توانم باڵم بجوڵێنم و ته زانیم ده  اڵم که ی ببڕم، به که ئێسکه

ختبون،  سه  ده، هێن ئازاراوییانه  و ساته خایاند. ئه یان ده م درێژه که کانی قۆڵشکاندنه کانم، ساته ر بێ هێزی ماسولکه به ئێسکی باڵم. له

ن!  باسکردن نایه  پڕ ئازارانه، له  و ساته ی قۆڵم. ئه وه بڕینه  وتمه ، که قۆ کوله و چه م پێدادێنن. دواتر به ئێستاش موچڕکه  

.بگرم  خته سه  ندازه بێ ئه  و ئازاره ی ئه رگه خشیم تا به به گوڕ و تینی پێده ،ژیان ویستینها هێزی  ته   

بینی، هێشتا  گۆڕم ده  له  وه ره ده هاتنه  من به  ، که نده و که له  وه ره ده و هاتنه  رده به  و تاوێره و ڕزگاربونم له ی قۆڵم وه دوای بڕینه

ی  و شوێنه ئه  مه تر بڕۆم تا بگه کیلۆمه 11  وه ربونه و برین و خوێنبه بوا به . ده وه ویبونه ڕه رگ نه ری مه ترسی مردن و سێبه مه

.ر کردن سه بۆ چاره  خانه سته نزیکترین خه  مه تر باژۆم، تا بگه کیلۆمه 100ی  بوا نزیکه ش ده وه م لێ ڕاگرتبو، دوای ئهم که ئۆتۆمبیله  

 

رداری  ستبه هێشت ده یده نه  ک، که هێز و هیوایه  رگ و ئازاری بێ سنوردا، تاکه ڵ مه گه ، له وه ڕوبونه عات ڕوبه سه 161ی  ماوه له

. "کانم بوو نزیکه  سه ویستی که رگبم، خۆشه مه سلیمی ژیان و ته  



  

:ین بکه ند پرسیارێک ، با چه رهاته سه م به ی ئه وه دوای خوێندنه  

 

خشن؟ به هیوای ژیانمان پێده  / چین، که ، چییه / هێزانه و هێزه ئه   

امی ژیان؟و رده بۆ به  سه ویستی و خۆشویستن، به نها خۆشه ئایا ته   

؟ ی گرتوه رچاوه سه  وه خۆویستییه  ویستی ژیان، یان له  ی ئارۆن، له ئازاره  مکه و هه گرتنی ئه رگه ئایا به   

ین ؟ رگ ئازار بچێژین، یان خۆمان ئازاربده بێت پێش مه رگ بێت، ئیدی بۆ ده ر مه ر کۆتایی ژیان هه گه  

؟ ، یان ژیاندۆستی بوه وه وندیی هێشتۆتهیز ئارۆنی به  ، که وهگرتنی ئازار ب رگه نها به ته  وه ئایا ئه   

گۆڕن؟ ی ژیانمان دهو ش ڕێڕه ڵبژاردنانه و هه و ئه  ڵبژاردنه ژیان گشتی هه  یت که که بڕواده   

؟  وه وێته سانی نزیک و دۆست و ئازیزانمان بیربکه ویستی که کاندا، خۆشه خت و ئازاراوییه سه  ساته  نها له بێت ته ئایا ده   

 

:تێبینی  

 

ی، ئافتن پۆستن ڕۆژنامه  له  ته م بابه ئه Aftenposten     . رگیراوه وه 1شی کلتور، ل  ، به 8/1/6011  له    

 . یه یانیان و ئێوارانیشی هه رویج، چاپی به کانی نه کیترین و پڕفرۆشترین، ڕۆژنامه ره سه 2  له  کێکه ئافتن پۆستن، یه 

فیلم  به  کراوه« عات سه 161» ناوی  ، به وه ن هۆڵیوده الیه ئارۆن ڕاڵستۆن، له ی رهاته سه م به ئه   

  مریکا و بریتانیا، له کانی ئه پڕفرۆشترین کتێبه  کێک بوو له ، یه کتێێکدا چاپکردوه  ی خۆی له که رهاته سه ئارۆن، ساڵێک دواتر، به 

دا 6002ساڵی   

  ساته  گرتن، له رگه کرێت و باسی توانای خۆڕاگرتن و به دهستن، بانگ و سێمیناربه  وه ێندنهر خوزۆر واڵت، بۆ گوتا  ئێستا ئارۆن، له 

.کات ڵکی ده کاندا بۆ خه ختی و ئازاراوییه پڕ سه  

 

  

 


