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    سةبارةت بة نووسةر
سؤهذ دايَ ُةسوجيى بوو، بةآلَ هة بةسيتاُيا هة دايم ببوو، ٓةسهةويَؽ خويَِذُى 
تةواو كشدووة. هة تةًةُى ٓةردة طاَهيذا بؤ كاسكشدْ هةطةيَ كؤًجاُياى ُةوتى 

ضووة بؤ ئةفشيكا. هةطةيَ ٓةَهطريطاُى دةُطى دووةًى دئاُى، وةن  ػيَى
اُى دةُطى ضؤتة ُاو ٓيَضى ئامساُى بةسيتاُيا و هة هيبيا و يؤُاْ و طوسيا فشؤكةو

خضًةتى كشدووة. دواى ًاوةيةن هة واػيِطتؤْ بة ثوةى ياسيذةدةس)ديَطش(ى 
ثةيوةُذيى كاسى طياطى، هة ٓيَضى ئامساُى دا دةطت بةكاس بووة، ٓةس هةو 

يَلى صؤسى ثيَ كاتةػةوة خةسيلى ُووطيِى كوستة ضريؤن بووة، كة ُاوباُط
دةسكشد. سؤَهذ دايَ بة ػيَوةيةكى كؤًيَذى و دواْ، هة كةؾ و ٓةوايةكى تيَلةيَ بة 
خةيايَ و ساطتى و خواصساو، باطى ثشطةكاُى ثةسوةسدةي كؤًةآليةتى ُةوةى ُوىَ 
دةكات. ػيَواصى ُووطيِةكاُى صؤس دةوَهةًةُذ و ػادى بةخؼّ. ضريؤكةكاُى 

ٓاوكات ػرييّ و طةسُر ساكيَؼياْ ٓةية، وػة بة ئاوايةكى توُذ و ٓيَشػبةس، 
وػة خويَِةس بة دواى خؤيياُذا سادةكيَؼّ. دايَ يةكيَلة هة طةسكةوتووتشيّ 
ُووطةسى كتيَبى ًِذايَ و ًيَشدًِذاآلْ. ًِذاآلُى طةستاطةسى دئاْ 
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بةسٓةًةكاُى ئةوياْ خويَِذؤتةوة و، صؤسبةى خةآلتة بةُاو باُطةكاُى دئاْ بةو 
 ًاُة بةخؼشاوْ. بةسٓة

 ،دادوطةساْ ضلويَت،ضاسىل و كاسخاُةى بةسٓةًةكاُى ُاوبشاو بشيتني هة: 
خيَضاُى  ،كؤخة صةبةآلسةكة، دةسًاُى ئةفظوُاوى ،ًاتيوذا، طةفةسى تةُيا

ضاسىل و طةوسة باآلبةسى  ،طاَهى ًّ ،دةُابى طةًزة، ًاَ سيَوى طةس طوسِٓيَِةس
. تيَلشِاى ئةو كتيَباُة كوسِ ،وةصًةى ًئشةباْديَ ،ديَِى ثاَهةواُى دئاْ ،ػوػةيى

 ( بآلوكشاوُةتةوة.ُؼش ًشكضهة اليةْ ضاثداُةى)
( ضواس كؤًةَهة كوستة ضريؤكى بآلوكشدؤتةوة، كة بؤ ُؼش ًشكضضاثداُةى)

خاتوُةكةَ، ، دويَِىَ دواْ بوو، رُى خاوةْ ًايَتةًةُى طةوسةتشْ، بة ُاوةكاُى: 
 . خضًةتلاس، كؤتشةكةى ًّ
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 ذانوية
كاتيَم كوسِيَلى بضلؤالُة بووَ، بةهةًيَلى بضووكٍ ٓةبوو هة تةُةكة دسوطت 
كشابوو) ئةو كاتة ُايوؤْ ُةبوو(، بضويَِةسيَلى قوسًيؼذاسى بضووكى ثيَوةبوو. 
كاتى خؤػوػنت طةًةَ بة بةهةًةكةَ دةكشد. سؤريَم كوُيَلى بضوون هة تةُيؼتى 

شِى كشد هة ئاو و ُكوَ بوو. ضةُذ ٓةفتةيةن دواى ئةو بةهةًةكةَ ثةيذا بوو، و ث
ًةطةهةية، ٓةس كاتيَم هة ُاو واُى سةًاًةكة دا سادةكؼاَ، دةتشطاَ سؤريَم 
ثيَظتى ًِيؽ وةكو بةهةًةكة كوْ بيَت. دَهِيا بووَ دةطتةَ ثشِ دةبىَ هة ئاو و 

طوسِ ًابوو  ُكوَ دةمب ياْ دةًشَ. بةآلَ ئةو ػتة ٓةسطيض سووى ُةدا، ًِيؽ طةسَ
 هةو ثيَظتةى كة تةواوى دةطتةًى داثؤػيوة و ئاويؽ تواُاى دصة كشدُى ُيية.

ًشؤظ ئةطةس بةهةًيَلى بؤ طةًةكشدْ ٓةبىَ يا ُةيىَ، باػرتيّ ػويَّ بؤ 
ٓةًووًاْ هة ًاُطى بةآلو ُاخؤػى، كاُوُى يةكةًذا، سةًاًيَلى طةسًة. 

ة و ًةكتةبيؽ بةَ صوواُة دةًيَلة خؤػى و ػادى دةرُى كشيظٌةغ تةواو بوو
 دةكشيَتةوة.
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هة ساطتيذا، دطة هةو ضةُذ ٓةفتة طاسدةى هة ثيَؼٌاُذاْ، ػتيَلى تش ُيية 
ضاوةسِواُى بني. ئةطةس بة دةطت ًّ بواية، ًاُطى راُويةَ بة تةواوى هة سؤرًيَش 

 دةسدةٓيَِا و، ًاُطيَلى تشى وةن دواليٍ هة ديَطةى دادةُا.
هة ريَش ُاوُيؼاُى طاَهيَلذا رياْ بةطةس دةبةيّ و،  ٓةًووًاْ، دواصدة ًاُط

دواتش كتوثشِ طاَهيَلى تش ديَت. صؤس طةيشة، ئةو طؤسِاُلاسية طةوسةية كةًرت هة 
ضشكة طاتيَم سوو دةدات. كاتيَم كاتزًيَش هة ُيوةى ػةوى طى و يةكى ديَظةًبةس 

اتش هة ثشِ، يةن ُضيم دةبيَتةوة، ئيَوة ٓيَؼتا ٓةس هة طاَهى كؤُذاْ. بةآلَ دو
ًيويؤُيٌى ضشكة طات دواى ُيوةػةو، ئيَوة هة طاَهى ُويَذاْ. بؤ ًّ سِآاتّ 
هةطةيَ ئةو طؤسِاُة هة ُاكاوة هة طاَهيَلةوة بؤ طاَهيَلى تش ٓةًيؼة درواسة و، هة 
تيَلشِاى سؤرةكاُى ًاُطى كاُوُى دووةًى طاَهى ُوىَ، هة طةس ُاًة، ضةكة و 

كؤْ دةُووطٍ. هة سؤرى هة دايلبووُيؼذا كاتيَم كة ًشؤظ  كاغةصةكاُى تش بةسواسى
ئةو سؤرة تةًةُى ُؤ طاآلُة و سؤرى دواتش دةبيَتة دة طايَ، ٓةس بةٓةًاْ ػيَوةية. 
طاَهيَم طةوسةتش بووْ ػادى بةخؼة، بةآلَ ٓاتِى هة ُاكاو و ٓةسوا كتوثشِ دةبيَتة 

 ًاْ.ٓؤى طةسطوسِ
ُطةية كة ًّ بؤ يةكةَ داس هة تةًةُى ئيَظتا ديَتةوة يادَ راُوية ئةو ًا

ٓةردة طاَهيَذا هة هةُذْ دةطتٍ بةكاسى فةسًاُطة كشد. ًووضةكةَ ٓةفتةى ثيَِر 
ثاوُذ بوو. بة ػةًةُذةفةس هة  كِت ئةو  ػويَِةى هيَى رياَ، دةضووَ بؤ ػاسى 

دادةبةصيٍ. ٓةس هةطةيَ دابةصيٍِ هة  كاُوْ طرتيتهةُذْ و هة ويَظتطةيةن بة ُاوى 
ػةًةُذةفةسةكة، بة ٓةُطاوى خيَشاو ػيَتاُة بة ػةقاًة قةَهةباهغ و بةفشيِةكاُذا 
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، و بتوامن هة كؤًجاُياى ػيَىتيَذةثةسِيٍ، تا صووتش بطةًة ٓؤَهة طةوسةكةى بيِاى 
كاتى خؤيذا واتة كاتزًيَش ُؤى بةياُى ٓاتٍِ تؤًاس بلةَ. ًّ يةكيَم هة 

اُبةسى سؤرٓةآلت بووَ و، داواياْ ئةُذاًاُى طشؤثى بضووكى فيَشكاسى فةسً
هيَلشدبوويّ صؤس ديذى بني و كات بة فريؤ ُةدةيّ. ئةطةس دسةُط ٓاتبايّ، 
بةسيَوةبةسياْ ئاطاداس دةكشد. رةًى ُيوةسؤ، بؤ خواسدُى طؤػت و ثةسداخيَم ئاوى 
هيٌؤ دةضوويّ بؤ سيظتوساُيَم. كاتيَم بة ثياطة كشدْ دةطةسِاًةوة ػويَِى 

باى  كادبيَشىيؼة بةساطتى ٓةًيؼة، هة دوكاُى ًاطت فشؤػى كاسةكةَ، ٓةً
ضلوهيامت دةكشِى و، ثيَؽ ئةوةى بطةًةوة ػويَِى كاسةكةَ تةواوَ كشد،  ثنيدوو 

بةآلَ ٓةسطيض كاغةصةكةى كة بة سةُطى صيوى بوو فشِيٍَ ُةدةدا. ٓةس هة يةكةَ 
ُذ و هة داخيوةى سؤرى كاسةكةًةوة كاغةصةكةَ هة دةوسى تؤثيَلى صؤس بضوون ئاآل

ًيَضةكةَ ٓاويؼت. سؤرى دووةَ، دووٓةًني كاغةصى ضلوهيامت هة دةوسى كاغةصى 
يةكةَ ئاآلُذ. هةو سؤرة بة دواوة ٓةًوو سؤرىَ ثاسضةيةكٍ هةو كاغةصة هة دةوسى 
تؤثة بضووكةكة دةئاآلُذ. تؤثةكة وسدة وسدة طةوسة بوو. هة ًاوةى طاَهيَلذا 

ى تيَِيع طةوسة و بة ػيَوةيةكى طةسطوسِٓيَِةس قوسغ تؤثةكة بة ئةُذاصةى تؤثيَل
ببوو. كاتيَم تؤثةكةَ ٓةَهذةطشت، ٓةطتٍ دةكشد قوسطة وةن ئةوةى ثاسضة 
قوسِقومشيَم هة دةطتٍ دابىَ، وابضامن ٓؤيةكةػى ئةوة بوو كة ئةو طةسدةًة، واتة 

آلُذ ُضيلةى ثةجنا طايَ هةًةوبةس، ئةو كاغةصة صيوياُةى هة ضلوهياتياْ دةئا
ئةطتوستش، بة واتايةكى تش صؤس باػرت بوو هةو كاغةصاُةى كة ئيَظتا بةكاس دةبشيَّ. 
ًّ ٓةسطيض تؤثى كاغةصة صيويِةكةَ بضس ُةكشد، ئةو تؤثة ٓةس هةو كاتةوة كة 
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دةطتٍ بة ُووطني كشد، هةطةس ئةو ًيَضة كؤُةى هة داسى كاز دسوطت كشابوو هة 
س ًيَضةكة ثشِة هةو ػتة طةيشو طةًةساُةى، تةُيؼت كوسطى ُووطيِةكةَ داُا. طة

طاآلُيَلى صؤسياْ خاياُذوة تا طةيؼتؤُةتة طةس ئةو ًيَضة. كاتيَم هةطةس كوسطى 
سةواُةوةكةَ دادةُيؼتٍ و سةػِووطةكةَ هةطةس ئةرُؤَ دادةُيٍَ، دةتوامن تيَلشِاى 

 ئةو ػتة تيَلةيَ و ثيَلةآلُةى طةس ًيَضةكةَ ببيٍِ. 
اصى ئاوى كة هة ئيَظكاُى ُةٓةُط دسوطت كشابوو، ضةُذ بووكةَهةيةكى بةس

 ئيظليٌوو هة كةُةدا ثيَياْ بةخؼيٍ.
 بةسديَلى ئامساُى كة بة ئةُذاصةى تؤثيَلى طؤَهف بوو.

ثاسضة ئيِذاُةيةكى ُةخؼيَِشاوى كؤْ، كة كاتى صةوى كيآَلُى هة ًةصسايةكى 
 يؤُاُذا دؤصسابؤوة.

ى ٓةبوو، هة قةساغى سووباس هة تةكضاغ بةسديَم كة ػيَوةيةكى طةيشو طةًةسة
دؤصسابؤوة و، طاآلُيَلى صؤس هةًةو ثيَؽ طووس ثيَظتةكاْ دسوطتياْ كشدبوو. 
ٓةسوةٓا يةكيَم هة ئيَظكاُةكاُى سةوصَ )ئيَظكاُى طةسةوةى ساْ(، دواى ئةوةى 
دكتؤسى ُةػتةسطةس دةسئيَِا و ثاسضةيةكى كاُضايى هة ديَطاكةى داُا، دايةوة 

و ثيَي ومت: بة كةَهلى ٓةَهطشتّ دىَ، ضوُلة طةوسةتشيّ ئيَظكاُى سةوصة كة دةطتٍ 
 تا ئيَظتا بيِيوًة.

طةس ًيَضةكةَ )باطّ( ى كاُضايؼى ىلَ بوو) كة ثيَى دةَهيَّ ثشؤتيض(، 
ئةو)باطِة(ياْ داسيَم هة ُاو دةطتةَ ٓاويؼتووة، بةآلَ بة باػى كاسى ُةكشد و 
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واُة، هة طتيويَلى بشيكةداس دسوطت كشاوةو، هة دةبواية بيطؤسِْ. ئاًيَشيَلى د
 خةجنةسى توسكى دةضيَ. طةسيَلى ئةو ػتة طؤيةكى فوضى بضووكى ثيَوةية.

ػوػةيةكيؽ هةطةس ًيَضةكةًة، ثشِة هة ثاسضةى كشِكشِاطة، هة ػوةيةكى 
تايبةتذاْ بؤ ئةوةى خشاخ ُةبّ. ئةو كشِكشِاطاُة ُةػتةسطةسيَلى تش هة بشِبشِةى 

 دُةوة، دواى ئةوةى دةسى ٓيَِاْ، داى ثيٍَ.ثؼتٌى كش
 ٓةسوةٓا بةسى دسةختى كاز، ًّ عاػكى بةسى دسةختى كادٍ.

بةسديَلى ُةتاػشاوى خشِ بة قةدةس يةن طِذؤسة دةبىَ، هة ُاوةساطتةوة دووهةت 
 كشاوة تا ياقوتةكةى دةسكةوىَ كة سايةَهلةى ػيِى صؤس دواُى هةُاو داية.

ة ػيَواصيَلى صؤس دواْ و ُاطم دسوطتلشاوة، كة ًّ ػوػةيةكى ديلةػى هيَية ب
هة دآيَِاُى دا ياسًةتيذةس بووَ. ئةو ئاًيَشة كاتى خؤى بؤ ساكيَؼاُى ػوةى صيادةى 
ُاو ًيَؼلى ئةو ًِذاآلُة بةكاس دةٓات، ئةو ػوةية دؤسيَلة هة دةساسةتى ُاو ًيَؼم 

 طةس(.)واتة كؤبووُةوةى ئاو هة ُاو كاطةى ٓيذسؤطوفاىلبة ُاوى 
ئةطتيَشةيةكى بياباُى، هة ساطتيذا ثاسضة بةسديَلى طةوسةي ػيَوة كشيظتاهيية 
بة سةُطى قاوةيى ُضيم هة طووس، بةسديَلى طشِْ طشِْ و خواسوخيَضة. ئةوةيامن هة 

 طةسدةًى دةُط هة بياباُى هيبيا دؤصيبؤوة.
 ثاسضةيةكى طةوسةى عةُبةس هة ُاو ػوػةيةكذاية. ئةطةس بؤ ًاُاكةى هة
فةسِٓطى وػةدا بطةسِيَّ، دةبيِّ عةُبةس ئةو ػتةية كة هة سخيؤَهةى ُةٓةُطةوة 
دادةتضىَ، بؤ ئةو كةطاُةى بؤُى طشاْ بةٓا بةسٓةَ ديَِّ صؤس بة طوودة. ئةو 
عةُبةساُة ضةُذ ثؼليَِةسى كةُاس دةسيا دؤصيبووياُةوة، كة طاآلُيَلى صؤس هة 
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ساًذا، بة دواى ئةو ًادة بة ُشخ و كةُاسة دووسدةطت و صيَويِةكاُى صةسياى ئا
 طةسطوسِٓيَِةسةدا دةطةسِيَّ.

ضةقؤيةكى صيويّ بؤكشدُةوةى صةسفى ُاًة، كة يادطاسى باوكٌة و دةطلةكةى 
 هة قاوغى ثؼتى كيظةي دسوطت كشاوة.

ُةخؼيَلى كؤَهيِلاسى صؤس ُايابى كوهوةيةكى طةوص، كة يةكيَم هةو كةطاُةى  
 خويَِذبؤوة، بؤى ُاسدَ.ًِى  كؤخى صةبةالسىضريؤكى 

طِذوقيَلى ُايوؤُى سووْ كة طِذوقضةيةكى ًؤصيلى هة ُاوداية، ٓةس كات هة 
ئةوة بة ساطتى ئةو ئاًيَشةى  .دةضشِىَطوَهى بةفش بةساًبةس  خؤس دابِشيَت، ئاواصى 

طةًة كشدُة كة ًّ بؤ الى خؤى سادةكيَؼىَ. ُة قوسًيؽ كشدُى دةوىَ و ُة 
 ى بى تيؼلى خؤسة تا ًؤوصيلتاْ بؤ بزةُىَ.باتشى. تةُيا ثيَويظت

ًؤديَويَلى بضووكى فشؤكةي دةُطى ٓوسيلاْ، ئةويؽ كوسِيَم كة كتيَبى 
 ًِى خويَِذبؤوة، بؤى دسوطتلشدَ.  طةفةسى تةُيايى

ثاسضة بةسديَلى صؤس دواْ بة سيؼاىل ياقووت كة بة سةُطى طووس، طةوصو ػني 
م بؤى ُاسدَ كة هة ػويَِيَم دةرى بة ُاوى دةدسةوػايةوة. ئةو بةسدةؾ ًيَشًِذاَهيَ

كة هة ئوطرتاهيا بووَ بة تةهةفؤُى  1989هة بياباُى ئوطرتاهيا. هة طاَهى  ًيِتابى
ساديؤيى هةطةيَ ًِذاآلُى قوتاخباُةيةكى بضووكى ػاسى ًيِتابى قظةَ كشد. بةو 

 كوسِةَ وت: ثيٍَ بَوىَ بضامن تاكو ئيَظتا ياقوتت دؤصيوةتةوة؟ 
 دايةوة: ئيٌَة تا ئيَظتا ضةُذ ياقوتيَلٌاْ دؤصيوةتةوة. وةآلًى
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وادياسة كوسِةكة ٓةس كة دةطتى بةتايَ بووة، سؤيؼتووة بؤ طةس سووباسى ػاس و 
ئةوةُذة طةسِاوة تا ئةو بةسدة هةسادةبةدةس دواُةى دؤصيوةتةوة. دواتش بة ُاو 

داواى ىلَ ُاسدوويةتى و،  ًيَوبؤسْ( هة PUFFINُيؼاُى ضاثةًةُى ثوفني )
 كشدووْ تا بؤ ًِى بِيَشْ. ًِيؽ بؤ طجاغ كشدُى ُاًةيةكٍ بؤ ُاسد.

ثاسضة بةسديَلٍ  بابىواتة كاتى دةُط، هة ػاسى ًيَزوويى  1942هة طاَهى 
دؤصييةوة، كة بة سيَِووطى بضًاسى هةطةسى ُووطشابوو. ًّ هةطةيَ طىَ فشؤكةواُى 

ذاْ كيوؤًةتش بة بياباُى عيَشاقذا تش ئؤتؤًبيَويَلى كؤمناْ بة كشِىَ طشت و، ضةُ
سؤيؼتني تا ئةو ػاسة بةُاوباُطة ببيِني. ػاسيَلى طةيشو ضؤي و ٓؤيَ بوو. 
خاُووةكاْ و ػةقاًةكاُى ئةو ػاسة، ُضيلةى بيظت ًةتش هة خواس ئاطتى صةوى 
بووْ. هةطةس ديواسةكاْ ُيطاسى ػيَشو ئارةَهة ئةفظاُةيةكاْ ٓةَهلةُذسابوو. ئيٌَة 

ة و ػةقاًة ضؤي و ٓؤهةكاُذا دةطةسِايني. ًّ ٓةسطيض ئةو كةؾ و ٓةوا بة كةالو
 طوًاُاوى و طةس طوسِٓيَِةسةى ئةو ػويَِة، هة بري ُاكةَ.

دوايني ػت كة هةطةس ًيَضة كؤُةكةَ بوو، ويَِةيةكى خيَضاُة ًئشةباُةكةًة 
 . طؤفى، ٓةسوةٓا ويَِةى يةكةًني ُةوةَ هيظى

تاُةى ُاو باخى ًاَهةكةَ، ػتيَلى سووُان هة كةؾ و ٓةواى دَهطري و صط
 دةبيٍِ كة دةدسةوػيَتةوة. يةكةًني كوؤى بةفش كة خةسيلة دةباسىَ.

                                                
 
 



 طاَهى ًّ

 

16 

 
 
 
 
 
 

 



  و: ُةطشيّ ئةمحةد 
 

17 

 
 
 

 فيرَبايةر
ثشطياس هة خؤًاْ دةكةيّ، ئايا ًاُطى فوسية هة ًاُطى راُوية باػرتة؟ هة 

ى. ضوُلة ًشؤظ دةصاُىَ ئةطةس ئةو ًاُطة تةواو بيَت و بشِوات، سوويةكةوة، بةَه
بةػى ٓةسة ُاخؤػى صطتاْ تةواو بووة. هة اليةكى تش، ئةو ًاُطة ٓةُذىَ داس 
ُاخؤػرتيّ و طاسدتشيّ ًاُطى طاَهة. الى ًّ ًاُطى ػوبات هة كؤسطيَلى 

 يى بيَت.خويَِذْ دةضىَ و، ٓةًيؼة سؤراْ دةرًيَشَ ئاخؤ ضةُذ سؤر ًاوة كؤتا
هةطةيَ ئةوةػذا بة دسيَزايى ئةو ًاُطة، ثيَؼٔاتى خؤؾ و دواُيؽ ٓةْ، كة 
هيَشةو و هةوىَ سوو دةدْ. ًشؤظ ضاوى بةو طوَهة صةسدو بَوِذاُة دةكةوىَ، كة هة طةس 
بشِكى فظتةق خؤياْ دةُويَّ، ٓةسوةٓا دةُطى قةهةسةػةكاْ دةبيظتىَ، كة دةطت 

ةكاُيؽ هة ػويَِى تايبةت بة خؤياْ دةطت دةكةْ دةكةْ بة ئاواص خويَِذْ. سيؼؤَه
بة فشِيّ. ًّ ئةو سيؼؤَهة صيت و ضاوُةتشطاُةَ خؤؾ ُاويَ، ضوُلة ٓيَالُةى 
باَهِذةكاُى تش تاآلْ دةكةْ. ئةواْ هة ًاُطى ُيظاْ بة دواى ٓيَالُة ػاساوةكاُى 

 ، قةهةسةػة و باَهِذة بضلؤهةكاُى تش دا دةطةسِيّ.1سةػيؼة
                                                           

1   57فةسٓةُطى باَهِذةكاْ ي - 
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دواتش ياْ دةضِة ُاو ٓيَالُةكاْ و ٓيَولةى باَهِذةكاْ دةدصْ، هةوةؾ خةساثرت 
بة دصيةوة ضاوديَشى ٓيَولةكاْ دةكةْ تا دةتشوكيَّ ودودلةكاْ ديَِة دةس، دواتش 
خؤ هة ٓيَالُةكاْ سِادةكةْ و دودلةكاْ بؤ خواسدْ هةطةيَ خؤياْ دةبةْ. بؤ خؤَ 

الُةكةى دصى، وًاَهيٍ كشد و دوو طايَ وةكو داسيَلياْ دودلة سيؼؤَهيةكٍ هة ٓيَ
باَهِذةيةكى دةطتةًؤ بةخيَوَ كشد. ٓيض كات هة قةفةصَ ُاويؼت. ثيَويظتى 
ُةدةكشد. ٓةًيؼة هة دةوسوبةسى باخةكة دةطوسِايةوة، وةكو توتى دةٓات و 
هةطةس ػامن دةُيؼت. كاتيَم دةضووَ بؤ طةسِاْ، بؤ ٓةًوو ػويَِيَم بة دواًةوة 

ةطةس طةسَ دةطوسِايةوة. بةياُياْ كة هة خةو ٓةَهذةطتاَ، طةيشَ دةكشد بوو و ه
هةطةس ثةجنةسة كشاوةكةى رووسةكةَ ٓةَهِيؼتووة. ئيَوةؾ دةتواُّ صؤس بة ئاطاُى 
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سيؼؤَهةيةن ًاَهى بلةْ، بةو ًةسدةى ٓةس بة دودلةيى بيبةْ بؤ الى خؤتاْ، 
او دةُون هة ػتى بشيكةداس بةآلَ ٓةسطيض ُابىَ بشِواى ثيَبلةْ، ضوُلة هة ُاك

دةُاطى، كة سيؼؤَهةيةن هةطةس دةطتى دادةُىَ  ئايوضبريىدةدات. دوتياسيَلٍ هة 
دةيةوىَ فيَشى قظة كشدُى بلات، سيؼؤَهةكة كة بشيكةى ضاوى دوتياسةكة 
دةبيِىَ، بة دةُوكة دسيَز و تيزةكةى دةُوكيَم هةُاو ضاوى دةدات. دوتياسى 

د دةريا، ضاوى كويَش بوو. ٓةس هةبةسئةوة ووطشُذْ ئاُذسداًاو كة هة 
 سيؼؤَهةكةػى هة كؤيَ خؤى كشدةوة.

داسيَلياْ هة ًاُطى فيرَبايةس هة ُاو باخةكة، كؤ طويَلى بضوون و ُويٍَ 
يَم بوو. ًّ ضيَز هة طةيش كشدُى ئةو كؤطَواُةَ ًؼلة كويَشةدؤصيةوة كة ٓى 

لة ئةو كؤطَوة بضووكاُة، ثيٍَ وةسدةطشَ، كة ًؼلة كويَشةكاْ دسوطتى دةكةْ. ضوُ
دةَهيَّ ضةُذ طاُتيٍ خواسووتش طياُوةبةسيَلى بضوون، طةسُر ساكيَؽ و بىَ صياْ 
طةسقاَهى رياُى خؤيةتى و، هة توُيَوةكاُذا ٓةس طةسو خواسيةتى و بة دواى 
خواسدُذا دةطةسِىَ. بةآلَ هة ًاُطى فيَربايةسدا صؤس بة كةًى ًؼلة كويَشة توُيَوى 

ةكؤَهيَت. ئةواْ ثاييضاْ ئةو كاسة دةكةْ، ضوُلة هة ًاُطى ئوكتةبةس و ُوىَ د
ُؤظةًبةس، كاتيَم ٓوا طاسدتش دةبىَ، كشًةكاْ و ٓةُذيَم هةو ًيَؽ و ًةطةصاُةى 
خؤساكى ًؼلة كويَشةْ، هة ريَش خاكذاْ و ًؼلة كويَشةكاْ بؤ طشتِياْ، دةطت بة 

 كؤهيِى توُيَوى ُوىَ و قوَهرت. دةكةْ 
ٓيض ػتيَم هةباسةى ًؼلة كويَشةدا دةصاُّ؟ ئةواْ ئارةَهيَلى طةيشْ. ئةسىَ 

ػةسًّ و بىَ صياُّ، تووكياْ هة قةديفةؾ ُةسًرتة. ئةوةُذة تشطِؤكّ، صؤس بة 
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كةًى هةطةس صةوى دةسدةكةوْ. ٓةس يةكيَم هةو ًؼلاُة، هةو توُيَالُةدا 
صدة طاُتيٌةتشى ريَش كةُاَهيَلى تايبةت بة خؤى ٓةية، كة هة قوآليى ضاسدة يا ثا

صةوى داية. ثةجنةكاُى ثيَؼةوةى ئةو بووُةوةسة بضووكة، هة بيَىَ دةضىَ و كؤَهيِى 
 توُيَوى بؤ ئاطاْ دةكةْ.
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بةآلَ ئةو كؤطآلُةى ثيَؼرت باطٍ كشد ًاَهةكةياْ ُيية. ئةوة تةُيا ئةو طَوة 
يَيذاوةتة دةسىَ. ئةطةس ئيَوةؾ ُةسًةية، كة ًؼلة كويَشة بؤ ٓةَهلةُذُى توُيَى فش

 توُيَويَلى ريَش صةوى ٓةَهلةُّ، ُاضاس دةبّ طَوة صيادةكةى هة اليةن كؤبلةُةوة.
ٓةسيةكيَم هةو ًؼلاُة، دةتواُىَ هة كاتزًيَشيَلذا ُضيلةى يةن ًةتش توُيَى 
ٓةَهلةُيَت، طةسدةَ ُضيلةى ُةوةت ًةتش توُيَى بؤ خؤى ٓةَهذةكةُيَت، كة ٓيض 

تش بؤى ُيية بضيَتة ُاوى. ًؼلة كويَشةكاْ ثيَياْ باػة بة تةُيا بزيّ.  ًؼليَلى
ٓةس يةكةياْ هة كةُاَهةكاُى توُيَوى تايبةت بة خؤى دا، ػةوو سؤر بة دواى 
خواسدْ دا دةطةسِيَّ. خواسدُى ًؼلة كويَشةكاْ بشيتية هة كشَ، ًيَؽ و ًةطةص، 

ؼلاُة ُاضاسْ ٓةًوو سؤرىَ بة ٓةصاس ثىَ، طيظشةو قاهؤُضة. طةيش ئةوةية، ئةو ً
قةدةس ُيوةى قوسطايى خؤياْ، ئةو ًيَؽ و ًةطةصة بة تاًاُة ُؤػى طياْ بلةْ 
تا بة صيِذوويى مبيَِِةوة. هةبةس ئةوة ديطةى طةسطوسًِاْ ُيية، كة ًؼلة 
كويَشةكاْ بووُةوةسيَلى ٓةًيؼة طةسقاَهّ. ئيَوة خؤتاْ ويَِاى بلةْ، بؤ بةكاس 

ؼى هةػتاْ ُاضاسْ ضةُذة خواسدْ خبؤْ! ثةجنا ٓةًربطةس، طةت ٓيَِاُى ُيوةى كيَ
ُاْ و كاستؤُيَم ضلوهيات و ػتى تش، ٓةًوو سؤرىَ و ٓةًيؼة، ٓةس 

 بريهيَلشدُةوةػى ساَهى ًشؤظ تيَلذةدات.
ًؼلة كويَشة ٓاوطةسيَلى ئةوةُذة ًئشةباْ ُيية. هة وةسصى دووتبووُذا صؤس 

يِى بةسةو توُيَوى ًؼلة كويَشةى ًىَ دةكاتةوة، بة ئاطاُى، سيَشِةويَلى ريَش صةً
دواى دووتبووْ دةضيَتةوة ػويَِى خؤى، ًؼلة ًيَيةكة بةدىَ دةٓيََويَ تا 
بةضلةكاُى دةبىَ و، ٓةس ًؼلة ًيَيةكةؾ بةخيَوياْ دةكات. هة بريتاْ ُةضىَ 
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 ٓيَِذيَم كةطيؽ ٓةْ، سةفتاسى ًؼلة كويَشةياْ ٓةية، بةآلَ وا باػة هةوة صياتش
 باطياْ ُةكةيّ.

ًّ وةكو باخةواُيَم، ٓةًيؼة بة ضاوى دؤطت طةيشى ًؼلة كويَشةَ كشدووة. 
ضوُلة ًؼم تيَلشِاى ٓةصاس ثىَ، ًيَؽ و ًةطةصو ئةو طيظشة و قاهؤُضة 
ُةفشةتياُة دةخوات. صؤسبةى خةَهلى الديَيةكاْ دسُِذاُة درى ئةو ًؼلة داًاواُة 

ًؼلةكاْ دسوطتى دةكةْ. ئةواْ ئةو  دةدةُطّ، تةُيا هةبةس ئةو كؤ طآلُةى
ًؼلاُة بة ػيَوةى دسُِذاُةى دؤساودؤس دةكورْ، بةكاس ٓيَِاُى تةَهة، رةٓش، 

 تةُاُةت طاصى رةٓشاويؽ.
بةآلَ ًّ ئيَظتاكة سيَطةيةكى ئاطاُتاْ فيَش دةكةَ، كة ًؼلة كويَشة ُاضاس 

خؤ سِاطشتِياْ هة  دةكات، باخ يا ًةصساكاُتاْ ديَبٔيَوىَ. ًؼلة كويَشةكاْ تواُاى
بةساًبةس ٓيض دةُطة دةُطيَلذا ُيية. دةُطة دةُط بة تةواوى بيَضاسياْ دةكات. 
هةبةس ئةوة ٓةس كاتيَم يةكيَم هةو كؤطآلُة هة ُاو باخةكةًذا ببيٍِ، بوتَويَلى 
ػوػةى بةتايَ ثةيذا دةكةَ )دةوسوبةسى ًاَهى ئيٌَة ثشِة هةو بوتآلُة(، دواتش هة 

لةكة هة ئةسصى سِادةكةَ، تا ئةو ديَيةى تةُيا ًوى بتَوةكة بة ُضيم كؤطَوى ًؼ
دةسةوة بيَ. ٓةس كات با هةطةسى بتَوةكة بذات، دةُطيَلى ٓيَواؾ و ُةسَ دسوطت 
دةبىَ. ئةو دةُطة بة دسيَزايى ػةوو سؤر بةسدةواَ دةبيَت، ضوُلة ُاو باخةكةَ 

كة سيَم هةطةسةوةى  بةسدةواَ كضةباي ٓةية. دةُطى بةسدةواًى بتَوة ػوػةكة،
توُيَوى ًؼلةكة بىَ، ًؼلة ػيَت دةكات و بة صووتشيّ كات ُاضاسى دةبىَ، باسو 
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بِةطةى كؤبلاتةوةو بشِوات بؤ ػويَِيَلى تش. ئةًة ٓةس طاَهتة ُيية. بةساطتى ئةَ 
 كاسة كةَهلى ٓةية. ًّ ٓةًيؼة ئةو كاسة دةكةَ.

خةوى صطتاُة ٓةَهذةطنت، تا  ًاُطى فيَرباية، كة ًيَؼوهة ًيَيةكاْ كتوثشِ هة
هة صؤُطاوةكاُذا طةسا دابِيَّ، ًيَؼوهة ُيَشةكاْ ًشدووْ. ئةواْ ثاييضاْ دةًشْ. 
تةُيا ًيَؼوهة ًيَيةكاْ بة خةَهليةوة دةدةْ. دةٓيَِىَ ػتيَلى ئاوا هةباس و ُويَ، 

 هة يادطةى خؤتاُذا ٓةَهبطشْ.
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 مارس 
دةصامن ئةو ًاُطة هة واُةية صؤس طاسد ًاُطى ًاسطٍ تا سادةيةن خؤؾ دةوىَ. 

بىَ، بةآلَ بة دةسكةوتِى ُيؼاُةكاُى بةٓاس هة ٓةًوو ػويَِىَ، ًشؤظ دَهدؤؾ 
دةبيَت. تا ُاوةساطتى ًاُط كاتيَم دسةختةكاْ ضشؤ دةكةْ، سةُطيَلى طةوصى 

بة  بيذًؼمكايَ هةطةس صؤسبةى ثةسريِةكاْ بةدى دةكشىَ و، دسةختةكاُى 
ادةثؤػشيَّ. دةبيِى طوَهيولةى صةعفةساُيؽ، صؤس دواْ ثؤي ثؤي طةسديَلى صةسد د

بة سةُطى طجى، صةسد و ػني هة دةوسوبةسى باغةكة سواوْ. هة ٓةًوو ئةواُةؾ 
طشُطرت ئةوةية، وسدة وسدة وةسصى دسوطت كشدُى الُةى باَهِذةكاْ دةطت 

ِر ٓيَالُة ثيَذةكات. ٓةس هة ثةجنةسةى ًاَهةكةًةوة دةتوامن بة ئاطاُى ضواس ثيَ
بةدى بلةَ، كة باَهِذةكاْ خةسيلى دسوطت كشدُياُّ. هة ٓةيواُةكةوة دوتيَم 

دةبيٍِ، كة هة بةسصايى طىَ ًةتشةوة ٓياَلُةكاُياْ هةطةس دسةختة  قةهةسةػة
)دؤسة  توكاُيَمدسوطت دةكةْ. هة رووسى ًيواُةوة  طشخذاسٓةَهجةسدساوةكاُى 

ؾ و ثةآلؾ دةباتة دةوسوبةسى ئةو باَهِذةيةكى ئةًشيلى ية( دةبيٍِ، ثوو
داسًيَوةى بة ديواسى سؤرئاواى خاُوةكةدا ٓةَهلؼاوة. ٓةس هةو ػويَِةوة دوو 
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قاهؤضةى ػني دةبيٍِ بة كوُيَلى بضووكى ًةخضةُة تةختةكةى ُاو باغةكةدا، ٓةس 
وةن ثاسو ثيَشاس، دةسو رووس دةكةْ. هة ثةجنةسةى ضيَؼتداُةكةوة دوو بوهبوي هة 

وباسةكة دياسْ، هة ريَش  ٓيَِذيَم ثوؾ و ثةالؾ ٓيَالُة دسوطت دةكةْ، قةساغ سو
 كة ثرت هة كوُيَم دةضىَ ُةن ٓيَالُة. 
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كاتيَم كوسِيَلى بضلؤهة بووَ، عاػكى كؤ كشدُةوةى ٓيَولةى باَهِذةكاْ بووَ. دةصامن 
ئةو  ئيَظتا قةدةغة كشاوة، بةآلَ ئةو كاتة ٓةًوو كوسِيَلى الديَيي بؤ كؤ كشدُةوةى

، بة كةوضم  ٓيَولاُةوة خؤياْ خةسيم دةكشد. كاتيَم بةدواى ٓيَولةى باَهِذةكاُذا دةطةسَِا
ٓةَهٍ دةطشتّ تا ٓيَولةكاُى تش بؤُى ًشؤظ ُةطشْ. ضوُلة هة واُةية ببيَتة ٓؤى ئةوةى 
يََويَ. بؤ دةسٓيَِاُى ُاو ٓيَولةكة، بة دسةوػةيةكى  دايلى باَهِذةكاْ ٓياَلُةكةى بة دىَ ٔب
باسيم وُاطم كوُيَلى صؤس بضووكٍ هة ٓيَولةكة دةكشد، و دواتش بؤسيةكى باسيلى طتيى 
كة طةسيَلى خواس ببؤوة هة ُاو كوُةكةَ سِاكشد و، صؤس بة دواُى طجيَِة و صةسديَِةى 
اياُة بوو. ئةواُةى ئةصًووُى ٓيَولة  ٓيَولةكةَ هةو كوُةوة ٓةَهٌزى، ئةَ كاسة صؤس صُا

ٓةسطيض دوو كوْ هة ٓيَولةيةن ُاكةْ، تةُيا كوُيَم بةطة. دؤآلبيَلٍ كؤكشدُةوةياْ ٓةية 
داُة داخيوةى ٓةبوو، ٓةس داخيوةيةن رًاسةيةن خاُةى  دةٓةبوو دةسطاكةى ػوػة بوو، 

ضواس طؤػةى تيَذابوو، خاُةى بضوون بؤ ٓيَولة بضووكةكاْ و خاُةى طةوسةؾ بؤ ٓيَولة 
طةسقاَهيةكى ػيَتاُة بوو، بة سِاى ًّ ئةوة طةوسةكاْ. ئةو كاسة بؤ كوسِيَلى بضوون 

ٓةسطيض بة خةساثةكاسى داُاُشىَ. ساكيَؼاُى يةكيَم هة داخيوةكاْ و ديتِى طىَ ٓيَولةى 
، كة ٓةس يةكةو هة ػويَِى تايبةت بة خؤى، هةطةس هؤكةى ُةسَ و  دؤساودؤسو دوْا

ى بة باػى بة بري ثةًةيى ديَى خؤياْ خؤؾ كشدبوو، صؤس خؤؾ و ػادى ٓيَِةسة. دةًتواُ
 خؤًى بيٌَِةوة، كة ٓةس يةكيَم هةو ٓيَولاُةَ ضؤْ و هة كوىَ دؤصيوُةوة.

ٓيَولةى طةسُر ساكيؼى بوهبوي، كة سةُطةكةى طةوصيَلى صةيتوُى تؤخة، ئيَواسةيةن 
، هةطةيَ ضواس ٓيَولةى ديلةدا هة هةُذافهة خواسةوةى داسبةسوويَم هة ُضيم طةوسة كويظاى 

بة ئةُذاصةى ٓيَولة ًشيؼلة، بة سةُطى  طيوة ًاتكذا دؤصميِةوة. ٓيَولةى ُاو ٓياَلُةية
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دووس هة  كاهذىػيِى ئامساُى و وسدةخاَهى سةػى هةطةسة، دواى ئةوةى هة دوسطةى 
دؤصميةوة، كة دةًويظت بة ٓةَهذيَشيَلى تشطِاكذا بيٌَة خواسىَ بة  ثاًربوكؼايشكةُاساوى 

او دةًٍ ٓاويؼتبوو. ٓيَولةى ػآني و باصى خؤَهةًيَؼى دسيَزايى ٓةوساصةكة ٓيَولةكةَ هةُ
ةخواسةوة و ًشدْ و  و داآلػٍ هةطةس دسةختة بةسصةكاْ ٓةَهطشتووة، كة ًةتشطى كةوِت
ػلاُى دةطت و ثيَى ٓةبوو. ئةطةس مباُةوىَ باطى ئةو ٓةًوو ػتاُة بلةيّ طةستاْ 

ولةى باَهِذةَ كؤكشدبؤوة. ديَؼيَت، ضوُلة هة كؤتايي كاسةكةًذا طةت و ٓةفتاو دوو ٓيَ
بةآلَ ئةو ٓيَولاُة ٓةًووياْ ٓى باَهِذة دؤساودؤسةكاْ ُةبووْ. ياصدةياْ تايبةت بة 
ضؤهةكةى ُاوًاآلْ بووْ. ٓةس يةكة هة سةُطيَم. ٓيَولة ًشيؼليَلٍ ٓةبوو خشِ بة قةدةس 

ؼياْ ٓيَولةي  ٓيَولةى بوو. وابضامن طةوسةتشيِياْ،  ثِذٓةَهٌاتيَلى طةوسة. بضووكرتِي
 باَهِذةيةكى ئاوى طةسثؼت سةػة.
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هة كؤتايى ئةو ًاُطةدا، خاَهداهؤكةكاْ دووباسة دةطذةكةُةوة بة فشِيّ و، 
و  ثةثوهة تاوطىًشؤظ تيَذةطات كة ٓةًووياْ دوو دؤس خاَهداَهؤكةى خاَهذاسْ. 

هة خةوى صطتاُى ٓةَهذةطنت و، دةطةسِيَّ  بة دواى ئةو طوآلُةدا  ثةثوهة كيظةَهى
كة صوو ثيَذةطةْ. ًيَؼةكةسةو ًيَؼة ٓةُطويِيؽ كة هة خةوساثةسِيّ، بة دواى 
طةسدى طويَ و بةدةوسوبةسى طوَهى صةعفةساُذا دةفشِْ. باطى طوَهى صةعفةساْ كشا، 
ئايا دةصاُّ طشاُرتيّ خواسدةًةُى هة دوُيادا هة سووى كيَؼةوة ئةو صةعفةساُةية؟ 

دواُلشدْ و بؤْ خؤؾ كشدُى بشُر و كيَم صةعفةساْ ثؤدسيَلى ُاسجنيية، كة بؤ 
بةكاس ديَت، ضوُلة بؤُة تايبةتةكةى صةعفةساْ صؤس توُذ ُيية، رًاسةيةكى كةمماْ 
تواُيوًاُة تاًة ساطتةقيِةكةى بضيَزيّ. ئيٌَة سةُطة دواْ و خؤػةكةى 
صةعفةساْ هة بشُر دا دةبيِني، بةآلَ ٓةُذىَ داس ئاطاداسى تاَ وبؤُةكةى ُني. 

لى كةَ دةتواُّ بةو سادةية صةعفةساْ بةكاس بيَِّ، كة ٓةطت بة تاًةكةى خةَهليَ
بلةْ. بؤضى صةعفةساْ ئةوةُذة طشاُة؟ هةبةس ئةوةى هة طةآلى وػم و ُاسجنى و 
صةسدى طوَهى صةعفةساْ )طوَهى صةعفةساُى ثاييضى( دسوطت دةبىَ، كة صؤس هة طوَهى 

و صةعفةساُة ثاييضاْ طويَ صةعفةساُى بةٓاسى الى خؤًاْ دةضىَ، بةآلَ ئة
طشاَ(، طةآلى)هلى ُاطم  32دةسدةكات. بؤ دسوطت كشدُى يةن ئؤُع) ُضيلةى 

و باسيم، داثؤػشاوة بة طةسد هة ُاوةساطتى طوَهةكةدا( يةكذاس صؤسى صةعفةساْ 
بةسٓةَ  طلاغثيَويظتة. داساْ صةعفةساْ بة صؤسى هة دؤَهى صةعفةساُى وياليةتى 

ةى بةسٓةًياْ دةٓيَِا بة صةعفةساُييةكاْ ُاطشابووْ. دةٓات، ئةو دوتياساُ
ئيَظتاكة صةعفةساْ بة ػيَواصى باصسطاُى هة ئيظجاُيا، باػوسى فةساُظة، دوسطةى 



 طاَهى ًّ

 

32 

طيظيى، ئيَشاْ و كؼٌري دةضيَِذسىَ. صةعفةساْ طةداْ طاَهة بة طيايةكى بة ُشخ 
هة ئاملاُيا، دوو  ئةرًاس دةكشىَ. هة ًيَزوودا ُووطشاوة كة هة طةدةى ُؤصدةٓةًذا،

ثياو بة ٓؤى تيَلةَهلشدُى ًادةى تةصويش هةطةيَ صةعفةساْ و فشؤػتِى هة ُاو 
باصاس، وةن طضايةن بة صيِذوويى طوتيَِشاْ. ئيَظتاؾ كيَلى صةعفةساُى، هة ُاو 

خواصياسى صؤسى ٓةية. هةطةيَ ئةوى كة كيَلى صةعفةساُى  كوسْ وايَخةَهلى 
بةآلَ ٓيَؼتا ًّ ُةًتواُيوة هة ُاو ئةو كيَلةدا  سةُطيَلى صةسدو دواُى ٓةية،

تاًى صةعفةساُةكة بلةَ. ٓةس ضييةن بىَ ُشخى يةن ئؤُع ثؤدسى صةعفةساُى بىَ 
 خةوؾ ضةُذ ئةوةُذةى خاوياس يا ًاطى بشراو يا دطةسى كوتشاوى قاصة.
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 ئةثريل
ِذة كؤضةسةكاْ ثؤي ئيَظتاكة دةتواُني بَوينَي بةٓاس ٓاتووة، هةطةيَ ئةوةػذا باَه

ثؤي دةطةسِيَِةوة، باَهِذة بضووكةكاُى ًاُطى سابشدوو، هةطةيَ طاسد بووُى ٓةوا 
بةسةو وآلتاُى طةسًةطيَشى باػوس كؤض دةكةْ. صؤسبةياْ تا ئةفشيكاى باكوس دةفشِْ. 
هيٍَ ًةثشطّ كة ضؤْ سيَطةى ٓاتووضووُياْ دةدؤصُةوة، ضوُلة ئةوة يةكيَلة هة 

. باَهِذة كؤضةسةكاْ، كةُاسى، طةيشةى كةطم، طةيشةى صةسد، ساصةكاُى طشوػت
ثؤثِة سةؾ، ثةسةطيَولة، كةُاسى ، طشدُظجى ، ًشغ ئاواص خواْ، كوُذةسؤًايَ

ئةوسوثايى، و كؤًةَهيَم باَهِذةى تش. ٓةس كة طةيؼنت دووتى خؤياْ دةدؤصيَتةوة و 
 خةسيلى دسوطتلشدُى الُة دةبّ.
َ دةدسىَ و كؤسطيَلى تشى خويَِذْ كؤتايى ديَت. دةرُى ثان هةو ًاُطةدا ئةجنا

كاتيَم ًِذايَ بووَ دايلٍ ٓةًيؼة بؤ دةرُى ثان ٓةًووًاْ، واتة ٓةس ػةؾ 
و، خاُوويةكى بة ُاوى كؤهيت هة بةُذةسة  تيَِباىًِذاَهةكاُى دةبشد بؤ كةُاساوي ػاسى 

دةسيا بةس يةكيَم كؤُةكة بة كشىَ دةطشت. كاتيَم ئاوى دةسيا ٓةَهذةكؼا، ػةثؤهةكاُى 
بوويّ. هة كةُاساوةن طواسى  تيَِباىهة ديواسةكاُى ًاَهةكة دةكةوت. ئيٌَة عاػكى 
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، كاَهذىطويَذسيَز دةبوويني و هةطةيَ طةطةكاُى طةسةوةى ٓةَهذيَشى بةساًبةس دوسطةى 
دةضوويِة طةػت و دةطةسِايني. ئةو ُاوة ثشِ بوو هة طوَهى ًياَلقة. هةطةس تاػة بةسدةكاْ 

ةدواى طةدةفى دةسيايى دا دةطةسِايني، دةًاْ بشدُةوة ًاَهىَ، دواى كوآلُذْ ب
طؤػتةكةًاْ بة دةسصيةكى خواس دةسدةٓيَِاو، بؤ رةًى ئيَواسة هةطةيَ ُاْ وسؤُة كةسة 

ٓةًوو طاَهىَ بة بةهةًيَلى ًاتؤسداس دةسؤيؼتني بؤ دوسطةى  دةرُى ثاندةًاخنواسد. بؤ 
ُاوباُطى ٓةية. ثيَياْ ساطةياُذبوويّ، ئةو ثياوة ، كة ثةسطتطايةكى بة كاَهذى

ئاييِياُةى هةوىَ خضًةت دةكةْ، طويَِذى بيَذةُطياْ خواسدوة و ُاتواُّ هةطةيَ ٓيض 
كةغ، تةُاُةت هةطةيَ يةكرتيؽ بذويَّ. ئيٌَة هةو ثياوة بيَذةُط و بؤس و سةُط 

ضؤْ دةبىَ ًشؤظ تةُيا  صةسداُةى هة ًةصسا كاسياْ دةكشد سِادةًايّ، هة خؤًاْ دةثشطى:
 هة كاتى دوعا كشدُذا ُةبىَ هةطةيَ كةغ ُةدوىَ.
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ديَتةوة يادَ ٓةس ضةُذ ئةو كاتة تةًةمن كةَ بوو، بريَ دةكشدةوة كة رياُى 
ئةواُة دةبىَ ضةُذة ُاخؤؾ بيَ؟ هة خؤَ دةثشطى: ئايا ئةواُة كة بؤ سِاكشدْ هة 

دوُيا، بةو ػيَوةية خؤياْ ُيؼاْ دةدْ،  تيَلشِاى ُاخؤػى و خةَ و ًةتشطيةكاُى
بةساطتى ػاياُى سيَض هيَطشتِّ. بريَ دةكشدةوة ئةواُة ئةطةس خضًةتى ُةخؤػاُياْ 
كشدبا ياْ كاسيَلى خيَشياْ ئةجناَ دابا، ًةطةهةكة دياواص بوو، بةآلَ بةو ػيَوةية 

آلوى ُةبوو. ئةواُة تةُيا هة ًةصساو باغةكاُياُذا كاسياْ دةكشد، بؤْ و طو
طوَهةكاُياْ دةطشت و هةو دوكاُة بضووكاُةى كةُاساوةكةدا، بة طةػتياساُياْ 
دةفشؤػت، تةُاُةت ئةو كاتةى بؤُةكاُيؼٌاْ ىلَ دةكشِيّ، قظةياْ هةطةيَ كةغ 

 ُةدةكشد. 
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 مةى
ٓاويّ بة تةواوى ُضيم ببؤوة. ٓةسوةٓا دةطيجيَلشدُى كؤسطيَلى خويَِذُيؽ. 

اسى كشيلت ياْ دةكشد، بةآلَ ُاصامن كضاْ هة ٓاويِذا ض ياسيةن كوسِاْ صؤسبةياْ ي
؟ هةواُةػة تيَِع؟ بةآلَ ئةطةس بةخت ياوةسياْ بيَ و دةكةْ. بيَع بؤيَ؟ ُيَت بؤي

قوتاخباُةكةياْ ػويَِى ياسى تيَِظى ٓةبيَت. هةو طاآلُةى دواييذا هة بةسيتاُيا، 
هة قوتاخباُة، سؤر بة سؤر كةًرت  ئاسةصووى بةسثشطاْ بؤ بايةخذاْ بة ياسى ًِذاآلْ

بؤتةوة، ًِذاَهةكاْ تةُيا بؤ سِاكشدْ دةبشيَِة دةسةوة تا هة ًةتشطى ئاراوة ُاُةوة 
سصطاسياْ بيَت. ئةًةؾ ُيطةسامن دةكات، ضوُلة ًّ ٓةًوو وةسصػةكاْ، ض 
ًِذاَهةكاْ ياسى باؾ بلةْ ياْ ُا، بة خوَهكيَِةسى صؤس طشُطى كةطايةتى ئةرًاس 

وةسصؾ، ًشؤظ فيَشى دواًيَشى دةكات، ٓةسوةٓا فيَشًاْ دةكا ضؤْ دؤسِاويَلى  دةكةَ.
باؾ بني و صؤس ػتى تشيؽ. دةسطةكاْ و تاقيلشدُةوةكاْ ٓةًووياْ باػّ. بةآلَ دطة 

 هة صيشةكى و فيَشبووُى دةسطةكاْ، صؤس ػتى تشيؽ هة رياُذا ٓةْ.
ؤ فيَشبووُى ياسى طوَهف ئةطةس ًّ بةسِيَوةبةسى قوتاخباُةيةن باَ، تؤسِيَلٍ ب

دةضةقاُذ و، دةسفةمت بؤ ٓةًوو كوسِ ض كضاْ دةسةخظاُذ، تا ٓةُذيَم ػت هةًةسِ 
يةكيَم هة خؤػةويظترتيّ ياسيةكاُى دئاْ، فيَش بنب. ًّ هة ُؤ طاَهيذا ياسى 
طؤَهفٍ دةكشد. طةسةتا داسيَلى كؤُى طؤهفٍ ٓةبوو. هة ُاو باغةكةًاْ ثاسضة 

 



 طاَهى ًّ

 

36 

ُابوو، تؤثةكاُى طؤَهفٍ دةطشتة ئةو طوُية. كتيَبيَلى فريبووُى طوُييةكى طةوسةَ دا
طؤَهفٍ كشِيبوو دةطتٍ كشد بة فريبووْ. كة تةًةمن بوو بة دة طايَ، صؤسبةى 

ى خوػلٍ، داسةكاُى طؤَهفٌاْ دةخظتة طةس ػاْ و بة ئاهفيذثؼووةكاْ ًّ و 
ةؾ ًيى هة طواسى ثاطليى دةضوويّ بؤ ُضيلرتيّ طؤسِةثاُى ياسى طؤَهف، كة ػ

ًاَهةكةًاْ دووس بوو. دواى تةواو بووُى ياسى بة ثاطليى دةطةسِايِةوة ًاَهىَ. ئةو 
كات ئابووُةى ًافى ئةُذاَ بووُى يةن طايَ بؤ طةجنةكاْ، ثاوُذيَم بوو. وا بضامن تا 
ئيَظتاؾ صؤسبةى ياُةكاُى طؤَهف، سيَطة دةدةْ ًيَشًِذاآلْ بة ثاسةيةكى كةَ بنب 

بة ساطتى هة ياسى طؤَهفذا ػاسةصا ببووَ، كة بووًة سةظذة طاآلْ، بة ئةُذاَ. ًّ 
بىَ ٓةَهة ياسيٍ دةكشد. دواتش بؤ طةػت و طةسِاْ بؤ ٓةس ػويَِيَلى ئةَ دئاُة 
ضووباَ، ثشؤظةى طؤَهفٍ دةكشد. هة تاُضاُيا، ًيظش، طرياهيوْ، فةساُظة، ئةًشيلاو 

شدووة. هة داساهظالَ هة كاتى خوا دةصاُىَ هة ضةُذ وآلتى تشيؽ، ياسى طؤَهفٍ ك
ياسى كشدْ دةبوو ئاطاداسى ًاسةكاُى كوبشِا بني. هة طؤسِةثاُيَلى وةسصػى وآلتى 
كيِيا، سيَطةًاْ ثيَذسا تؤثى طؤهف هة ػويَّ ثيَى كةسطةدةُةكاْ ٓةَهطشيّ، هة 

( ٓةس كة دةًاُويظت تؤثةكة ٓةَهبذةيّ، ًيٌوُةكاْ عةُبةى ُيذريياالطؤغ)
 دةدايّ. صؤس خؤؾ بوو.كاَهياْ ثيَذا

بة دسيَزايى ًاُطى ًايع، دوايني كؤضبةساُى ٓاويّ واتة بادقجم )دؤسة 
باَهِذةيةكى بةسصةفشِى ًيَؽ و ًةطةص خؤس( و ًشيؼلة كيَوى هة ئةفشيكاوة دةطةُة 
ئيَشة. ئةو كاتةى صؤسبةى باَهِذةكاْ هة ٓياَلُة خِذيوةكاُياُذا هةطةس ٓيَولةكاُياْ 

و باَهِذاُةى صووتش كؤض دةكةْ وةن قةهةسةػة و سةػيؼةكاْ، ئةوا ٓةَهِيؼتووْ، ئة
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دودلةػياْ ٓةَهيَِاوْ. ٓةُذيَم هة دودلةكاْ هة الُةكاُياْ ٓاتووُةتة دةسو هة ريَش 
 دةوةْ و ثضلة طيادا دةبيِذسيَّ، كة بة ديلة ديم بة دواى خواسدُذا دةطةسِيَّ.

 
ةسِ ئةو باَهِذة ية. با هةًكؤتشة ُةخؼيِةًاُطى ًايع، ًاُطى 

طةسطوسِٓيَِةسة و خووة ُاثةطِذةكاُى بؤتاْ بذويٍَ. واباػة ثيَؽ ٓةًوو ػتيَم 
بَويٍَ، كؤتشةُةخؼيِة باَهِذةيةكى كؤضةسة، ُاتواُىَ تا ًاُطى ئاوسيى بطاتة 
ئةوسوثا و دوسطة بضووكةكاُى بةسيتاُيا. تا طةسةتاى ثايض واتة ئةو كاتةى ٓةطت 

وىَ دةًيَِِةوة، دواتش بة دسيَزايى ٓةصاساْ ٓةصاس بة طةسًا دةكا، ٓةس هة
كيوؤًةتش بةسةو باػوس دةفشِْ. كؤتشةُةخؼيِة بة ثيَضةواُةى باَهِذة كؤضةسةكاُى 
تش، هة ئةفشيكياى باكوس ُاوةطتىَ. دةفشِىَ و دةفشِىَ تا دةوسوبةسى ٓيََوى ئيظتوايى، 

اى ُويَؽ. ٓةس بؤية تا ئةفشيكاى باػوس ياْ ٓةُذيَم داس دةطاتة ئاطياو طيِي
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، ضةوسؤكةدةتواُىَ ئةو طةػتةدووس و دسيَزة بلات، ضوُلة بة ثيَضةواُةى 
ثةسةطيَولة و طةيشة، كؤتشة ُةخؼيِة باَهِذةيةكى طةوسةو بةٓيَض و خاوةْ دوو 

 باَهى ثاْ و كوليَلى دسيَزْ.

 
ئةو كةطاُةى هة دةسةوةى ػاس دةريّ، وادةى ٓاتِى كؤتشةُةخؼيِةكاْ 

، ضوُلة ًشؤظ دةُطى بةسصو طةيشى كؤتشةُةخؼيِةى ُيَش، كة صؤس هة قيزةى دةصاُّ
ئادةًيضاد دةضىَ دةبيظتىَ. تاسادةيةن دةَهىَ: كوكو كوكو! و هة دووسى ضةُذ 
كيوؤًةتشةوة دةبيظرتىَ، دةُطى طةيش و بةسصة ثرت هة قاقاى ثيَلةُني دةضىَ، وةن 

 يا بلاتةوة.ئةوةي هةو بةسسصايةوة تيَلشِاى باَهِذةكاْ وس
ئيَظتا طوىَ هة كاسة ُاثظِذةكاُى ئةو باَهِذةية بطشْ. بة ثيَضةواُةى صؤسبةى 
باَهِذةكاْ، كؤتشةُةخؼيِة بة دواى دووتذا ُاطةسِيَ تا بةيةكةوة بزيّ، كؤتشةُةخؼيِةى 
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ُيَش و ًيَ، بة تةُيا دةفشِْ و هيَش و هةوىَ هةطةيَ سةطةصى بةساًبةسى خؤياْ دووت دةبّ. 
ية، هة دئاُى كؤتشةُةخؼيِةكاُذا ػتيَم بة ُاوى ٓاوطةس ياْ خيَضاْ بووُى ٓةس بؤ

ُيية. كاتيَم كؤتشةُةخؼيِةى ًىَ ئاًادة دةبىَ تا يةكةَ ٓيَولةى خؤى دابِىَ، 
تاسادةيةن ٓيَولةكةى هة طةس صةوى سق و سووت دادةُىَ، دواتش ٓيَولةكةى بة دةُون 

يَت. تاكو ٓةَهذةطشيَت و، بة دواى الُةى باَهِذةي ةكى تشدا دةطةسيَ تا ٓيَولةكةى ىلَ داِب
ئيَظتا ٓيض كؤتشةُةخؼيِةيةن، خؤى بة دسوطتلشدُى الُة و كوسن بووْ و تيَش كشدُى 
دودةَهةكاُييةوة ًاُذوو ُةكشدووة. كؤتشةُةخؼيِةى ًىَ ٓيَولةكةى بة دةُوكيةوة 

َهِذةيةكى تش بذؤصيَتةوة دةطشىَ، ئةوةُذة بّ ثةسريّ و ثةسيَضاْ دةطةسِىَ، تا الُةى با
ٓيَولةى تيَذابىَ، ئيِذا بة ٓيَواػى ٓيَولةكةى هة ُيَو ٓيَولةكاُى ٓياَلُةى باَهِذةيةكى 

 تش دادةُيَت و دةفشِىَ. دةسِوات و ٓةًوو ػتيَم هةبري خؤى دةباتةوة.
كؤتشةُةخؼيِةكاْ هةبةس ٓؤيةكى ُةصاُشاو، صؤس داس الُةى ضؤهةكةيةكى ُاو 

زيَشْ. هة الى ًّ ٓيَولة ضؤهةكةى بّ ثةسريّ، خؤػةويظترتيّ ثةسريّ ٓةَهذةب
ٓيَولةى باَهِذةية. ٓيَولةيةكى ػيِى كاَهى طاف، بة بىَ ٓيض خاَهيَم، بةآلَ 
ٓيَولةى كؤتشةُةخؼيِة طةوسةتش، سةُطى قاوةيةكى خاكي و خاَهةكاُى تؤخرتة. هة 

او الُةكةى و، ضاوى ٓةًووى طةيشتش ئةوةية، كاتيَم ضؤهةكةى دايم ديَتةوةو بؤ ُ
بةو ٓيَولةى قاوةيى و ثيظةى كؤتشةُةخؼيِة دةكةوىَ، كة هة ُيَو ٓيَولة ػني و 
دواُةكاُى خؤيذا، ديَطاى خؤى خؤؾ كشدووة، بة سواَهةت ٓيض طشُطيةكى 

 ثيَِادا، دةسِوات و هةطةس ٓيَولةى كؤتشةُةخؼيِة و ٓيَولةكاُى خؤى دةكةويَت.
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وكيَّ و دودلةكاْ ديَِة دةسىَ، ضؤهةكةى كاتيَم ٓةًوو ٓيَولةكاْ دةتش
دايلاُة ُاصُاُىَ ض ػتيَم سوودةدات. ٓيَِذيَم داس ضواس يا ثيَِر ٓيَولة ٓى 
خؤيةتى، هةطةيَ ٓيَولةيةكى كؤتشةُةخؼيِة. كاتيَم دودةَهةكاْ هة ٓيَولةكاْ 
ديَِة دةس، باون و دايم ٓةسدووكياْ خواسدْ دةدةْ بة دودةَهةكاْ، بة ٓةًاْ 

ة بة دودلة ُاػرييِةكةى كؤتشةُةخؼيِةؾ! هة بريتاْ ُةضىَ دةطتةى يةن ػيَو
كؤتشةُةخؼيِةى ثيَطةيؼتوو، طىَ ٓيَِذةى ضؤهةكةيةكى بّ ثةسريِة، ٓةس هةبةس 
ئةوةػة دودلةى كؤتشةُةخؼيِة، خيَشاتش و طىَ ئةوةُذةى دودلة ضؤهةكةكاْ 

دلة طةوسة دةبىَ. دواتش كوػت و كوػتاس دةطت ثيَذةكات. كة دو
كؤتشةُةخؼيِةكة طةوسة بوو، دودلة ضؤهةكةكاْ يةن هة دواى يةن هة الُةكة 
فشِيَ دةداتة دةسىَ تا مبشْ، هة كؤتاييذا ئةوةى دةًيَِيَتةوة، دودلةى صةبةالح ، 

 تووكّ و سةصاطشاُى كؤتشةُةخؼيِةية، كة ٓةًوو الُةكةى داطري كشدووة. 
دايم و باوكى دودةَهةكاْ،  ُاخؤػرتيّ ػت ئةوية، تا دواى ئةو كاسةطاتةؾ

بة سواَهةت بىَ ئاطاْ هةوةى كة سوويذاوة و بةسدةواَ خواسدْ دةدةْ بةو دسُِذةية، 
ػةو سؤر ٓةوَهذةدةْ تا خواسدُى تةواو بؤ دودلة كؤتشةُةخؼيِةكة دابني بلةْ. 
تا بةو ئةُذاصةية طةوسة دةبىَ و دةتواُىَ هة الُةكةى بيَتة دةسو بفشِىَ. دواتش 

 ُةخؼيِةكة بىَ ٓيض طجاغ كشدُيَم دةفشِيَت و دةسِوات.كؤتشة
ٓةس هةبةس ئةوةية دةَهيٍَ كؤتشةُةخؼيِة ُاثظِذتشيّ باَهِذةي ئامساُة. ئةو باَهِذةية 
هةوة تةًبةيَ و تةوةصةهرتة الُةيةن بؤ خؤى دسوطت بلا و خواسدْ بذات بة 

الُةى ضؤهةكةكاْ دودلةكاُى، ٓةس كؤتشةُةخؼيِةيةن ٓيَولةيةكى كوػِذة هة ُاو 
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دادةُىَ و دةفشِىَ و دةسِوات. ٓةس كؤتشةُةخؼيِةيةكى ًىَ هة ٓةس وةسصيَلذا، ُضيلةى 
دواصدة ٓيَولة دةخاتة ُاو دواصدة ٓياَلُةى دياديا. صؤس طةيشة، كؤتشةُةخؼيِةكاْ 
ٓةًيؼة دؤسيَلى تايبةت هة باَهِذةكاْ ٓةَهذةبزيَشْ. هة ُاو داسطتاْ و ثةسريِةكاْ، 

ن ثيَؼرت ومت، ضؤهةكة بةدبةختةكاُى بّ ثةسريّ ٓةَهذةبزيَشْ، بةآلَ هة سِاوطةكاْ ٓةس وة
 ٓياَلُةى باَهِذةى ٓةجنريخؤسى بيَظتاْ و باَهِذةى ٓةجنري خؤسى دسةختى ٓةَهذةبزيَشْ. 
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 َ ٓيَولة دادةُىَ و بة ٓةس كؤتشةُةخؼيِةيةكى ًىَ، هة ٓةس وةسصيَلذا ُضيلةى دواصدة 
ة خواسوة ػيَو ُاو ضووُى ػةطت دودلة باَهِذةى تش، كة بة ٓؤى كةوِت ةية دةبيَتة ٓؤى هة 

ىَ ٓيَِذة خشاخ بيَت. ٔاُذا ُاتوُا ُاُةت خشاثرتيّ ًشؤظيؽ هة دي ْ دةًشْ. تة  هة الُةكا
، وسدة وسدة ساؾ و صًاُى ضؤهةكةطةسةتاى ًاُطى ًايع، دسةختةكاُى  

تةى بة دسةُطةوة طةآل دةسدةكا، ثةهوثؤ دةسدةكةْ و طةوص دةبّ. ئةو دسةخ
دسةختى ضِاسى هةُذُة. ئةواُة ئةو دسةختاُةْ كة هة ٓةس دووالى ػةقاًى ػاسة 
طةوسةو بضووكةكاْ بة سيض ضةقيَِذساوْ، وا ديَِة بةسضاو كة ُيوةى تويَلَوةكةياْ 

 دةبيِشىَ. بشكوىٓةَهلةُذساوة. دواُرتيّ دسةختى كاز هة طؤسِةثاُى 
َوووكى طؤيز ثةسريِةكاْ دادةثؤػىَ، بة دؤسيَم كة هة ًاُطى ًايع، ط

ئادةًيضاد ٓةطت دةكات بةفشياْ بةطةسدا باسيوة. طوَهى الهة بةسةبةسة ػني دةبىَ. 
كة ًِذايَ بووَ، سيؼةى الهةكاْ كة وةن طةهلة ثيواصيَلى طجية، دةسَ دةٓيَِاْ و 

و تةيشة دةجمويّ. صؤس تيزو ُاخؤؾ بوو، وةكو طياى خةسدةي. ثةسةطيَولة 
عةبابيوةكاْ هة ٓةًوو ػويَِيَم خةسيلى دسوطتلشدُى ٓيَالُةى قوسِو خواسو 
خيَضّ، هةكوُة ديواسى ًاَهةكاْ سيَم هة ريَش طوىَ باُةكاْ و، ثةسةطيَولةكاُيؽ 
دسوطت هة بّ ًيضى خاُوةكاْ، ٓيَالُةكاُياْ دسوطت دةكةْ. ئيٌَة دووتيَم 

ةكةياْ هةطةس كؤَهةكةى بّ ًيضى رووسى ثةسةطيَولةًاْ ٓةية، ػةؾ طاَهة ٓيَالُ
صةخريةية، ٓةًوو طاَهىَ هة ٓةًاْ ػويَّ و ٓةًاُلاتذا، ئةو ٓيالُةية ئاوةداْ 
دةكةُةوة. بة ساطتى الى ًّ ػتيَلى طةيشة، كة ضؤْ ئةو ثةسةطيَولاُة ثاييضاْ 
هةطةيَ بةضلةكاُياْ، ٓةصاساْ كيوؤًةتش بؤ الى باكوسى ئةفشيكيا دةفشِْ و، ػةؾ 
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اُط دواتش بة ٓةًاْ سيَطادا، دةطةسِيَِةوة بؤ رووسى صةخريةى ئيٌَة. بة ساطتى ً
ئةوة ًوعذيضةية، تةُاُةت صةيشكرتيّ باَهِذةُاطاُى دئاْ ٓيَؼتا ُةياُتواُيوة 

 ثيٌَاْ بَويَّ كة ضؤْ ئةو كاسة دةكةْ.
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 جوون
اتة سوصةيشاُى هةواُةية بتواُني بَويَّ هة سووى ئاو و ٓةواوة، ًاُطى دوْ و

هيَذةسضىَ، ًاُطى خةسًاُاْ هة ٓةًوو ًاُطةكاْ خؤػرتة. ئةطةس هة كةُاسى 
دةسيا بني دةبيِّ باَهِذة دةسيايةكاْ هة ٓيَولةكاُياْ ٓاتووُةتة دةسىَ. تاػة بةسدى 
هيَواسى دةسيا ثشِة هةو دودةَهة توكِاُة. باَهِذة دةسيايةكاْ بة باَهِذةى كؤضةس 

ةواْ طةستاطةسى صطتاْ هةطةيَ ئيٌَة بةطةس دةبةْ، ٓةس هةبةس ئةرًاس ُاكشيَّ. ئ
ئةوةػة يةكةًني باَهِذةى دةسيايني، كة الُة دسوطت دةكةْ و بةضلةكاُياْ طةوسة 
دةكةْ. دةتواُني ثةسةطيَولةى كؤضةسي دةسياييؽ ببيِّ )رًاسةيةكى صؤس 

ةبيِشيَّ(، ثةسةطيَولةى دةسيايى دةًظةسةكاْ هة كةُاساوةكاُى بةسيتاُيادا د
صؤسبةياْ هة دواى طةػتة دووسو دسيَزةكةياْ و ثيَؽ دسوطتلشدُى الُة، ًاوةيةن 

 هةو كةُاساواُة دةًيَِِةوة و ثؼوو دةدةْ.
ئةطةس هة دةسيا دووس كةويِةوة، دوسطةكةى ئيٌَةؾ ثشِة هة باَهِذةى دواْ. 

ُة طةستاْ ئةطةس بة وسدى طةسُر بذةْ، بة بيِيِى ئةو ٓةًوو باَهِذة دؤساودؤسا
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طوسِ دةًيَِىَ. كاتيَم طويَتاْ هة دةُطى باَهِذةيةن دةبىَ، كة ئاواص دةخويَِىَ ياْ 
 ديلة ديلىَ دىَ، بطةسِيَّ و بيذؤصُةوة و ٓةوَهبذةْ بيِاطّ.

 
دةٓيَِىَ كتيَبيَلى بضوون هة باسةى باَهِذةكاْ، بة ويَِةى دواْ و سةُطاوسةُط 

ستاْ بيَت. كتيَبى بة طوود و دؤساودؤس هةَ بؤ خؤتاْ دابني بلةْ، تا ياسًةتيذة
، كة ئابضيشَظش سيَِويَِى باَهِذةكاُىباسةوة ثةيذا دةبّ. وةكو كتيَبى دَهدواصى ًّ 

بضووكة و هة طريفاُذا ديَى دةبيَتةوة. وابضامن دةتواُّ كتيَبيَليؽ بؤ ُاطيِى طوَهة 
 كيَويةكاْ ثةيذا بلةْ، ٓةسوةٓا بؤ كاسطى دؤساودؤس.

ة ًةصساكاُذا دةتواُّ ثؤَهى طةوسةى ثةثوطيٌَاُة بة خؤياْ و باَهة ه
طةوسةكاُياُةوة ببيِّ.) خةَهلاُيَم بة طةسبةكوآلوُاوياْ دةبةْ( ئةواْ هةطةس 
صةوى الُة دسوطت دةكةْ و، ئةطةس هة دودلةكاُياْ ُضيم ببِةوة، 
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هة دودلةكاُى  ثةثوطيٌَاُةكاْ ئةوةُذة هةطةس طةستاْ دةطوسِيَِةوة تا برتطيَّ و
دووس بلةوُةوة، كة هة بّ ثضلة طزوطيا هة تشطاْ خؤياْ ًةآلغ داوة. هةَ 
ًاُطةدا دةتواُّ هة طةس سووباس و طؤًاوةكاْ دودةكة قاصى قاوةيى و وسديوة 
ببيِّ، كة بة دواى دايم و باوكياُذا سيَضلةياْ بةطتووة و ًةهة دةكةْ. ئةطةس 

استاْ دةكةًةوة ئةو كاسة ُةكةْ، قاصة طةوسةكاْ صؤس هيَياْ ُضيم بيتةوة، كة ئاطاد
 وةدةُط ديَّ و باَهةكاُياْ بة ُيوةكشاوةيى و ئاًادةْ ٓيَشؾ بلةُة طةستاْ. 

دوْ ًاُطى طوَهة ئةُطوطتيوةية. سةُطة بتواُني بَوينَي ئةو طوَهة دواُرتيّ طوَهى 
بؤ ئةو  كيَويية. هةو طوَهة دةسًاُيَم بة ُاوى دجييتاهيع دسوطت دةكةْ، كة

ثضيؼلاُةى ضاسةطةسى ُةخؤػى ديَ دةكةْ، صؤس بة طوودة. ئيَظتاكة الطلى 
دؤيةكاُيؽ هة ًةصساكاُذا بة تةواوى طةػةياْ كشدووةو طةوسة بووْ. وسيا بّ 
هةطةيَ طةمن و دؤى دووطةس هيَتاْ تيَلِةضىَ. ٓيَؼوى طوَهة دؤيةكاْ دسيَزو باسيلّ 

سيؼاىلَ يةكيَم هةو ٓيَؼواُة، خبةُة ُاو  و دةُلة دؤيةكاُياْ داثؤػيوة. ئةطةس
قؤَهى كشاغ ياْ قةًظةَهةكةت، بشِؤى و دةطتت ظوَهيَِى، ٓيَؼوةكة بة 

 قؤَهةكةتاُذا طةسدةكةوىَ و خؤى دةطةيةُيَتة طةس ػاُتاْ.
هةو ًاُطةدا، طةسة ًيَلوتةى ُاو طؤًاوةكة، وسدة وسدة دةطت و قاض 

لى ٓةساؾ. تا هة يادَ ُةكشدووة، با ثيَتاْ دةسدةكّ و، صؤس صوو دةبِة بةضلة بؤقيَ
بَويَيٍ هةطةيَ بؤقةكاْ ًئشةباْ بّ. ئةواُة دؤطتى ئيَوةْ هة ُاو باغةكاُذا، ٓيَولة 

 ػةيتاُؤكة ُاسةصةكاْ دةخؤْ و ٓةسطيض صياْ بة طوَهةكاْ ُاطةيةُّ.
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ةو هة ًاُطى دوْ هة دةػت و بياباْ ػتى صؤس دواْ ٓةية. طوَهة طوسة كاَهةكاْ ب 
سةُطة ثةًةيية دواُةياُةوة، هة طةس ثةسريِةكاْ بة تةواوى ثؼلوتووْ و هة ٓةًوو 

دةبيِشىَ. ئةو طوآلُة طةسةتا طجني، بةآلَ دواى ئةوةى صةسطةتةكاْ  تازػويَِيَم طوَهى 
تؤوياْ بةطةسدا كشدْ، دةطؤسِيَّ بؤ صةسديَلى تؤخ. ئةطةس ئيَوة هة ػاسدا بزيّ بؤتاْ بة 

طتى ٓيض كاَ هةو دميةُة دواْ و بة ػلؤياُة ُابيِّ. ًّ هة ٓةًوو داخةوةَ، بة سا
 ريامنذا هة ٓيض ػاسيَلى طةوسة و بضووكذا ُةرياوَ و ٓةسطيضيؽ ُاريٍ.
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 جوالى
ثيَؽ تةواو بووُى ئةو ًاُطة، كؤسطة دووسو دسيَزةكةى ٓاويِيؽ تةواو دةبىَ، 

سؤرى كؤسطى ٓاويّ، دوايني ثؼووى ٓاويّ دةطت ثيَذةكات. بؤ ٓةُذيَلاْ دوايني 
سؤرى قوتاخباُةية، كة بؤ ٓةًيؼة و هة رياُى ًشؤظذا كاتيَلى طةوسةية. بؤ ًّ 

بةو ػيَوةية بوو. بشِياس ُةبوو بشِؤًةوة بؤ  1934دوايني سؤرى ًاُطى دوالى طاَهى 
و، دواتش  ُيوفاوُذالُذصاُلؤ. طةسةتا بشِياس بوو بشِؤَ بؤ طةػتيَلى ثؼلِني بؤ 

دةطت ثيَى  ػيَى اسَ هة طشوثى كاسًةُذاُى سؤرٓةآلتى كؤًجاُياى ُةوتىيةكةَ ك
بلةَ. بةآلَ ثيَؽ ٓةًوو ػتيَم، دةبوو تا كؤتايى كؤسطى ٓاويّ بةسدةواَ مب. 
ًِيؽ بؤ ئةوةى هة ًاوةى كؤسطى ٓاويِذا بىَ تاقةت ُةمب، بة ٓاوكاسى 

 ًؤتؤسِيَلى طاصى كاسيَلى باػٍ ئةجناَ دا.
صؤس صوو، دواى ئةوى بووًة ػاُضدة طايَ كشِي. ًاتؤسِةكةَ  ًؤتؤسِة طاصيةكةَ

دةطتى دوو بوو) واتة ُوىَ ُةبوو(، بيظت و دوو ثؤُذ هةطةسَ  طى طى 522ئاسيويَلى 
كةوت. ًاتؤسِيَلى طاصى طةوسة، بةٓيَض و صؤس باؾ بوو، كاتيَم هيٍَ دةخوسِى ٓةطتيَلى 

ٍ ثةيذا دةكشد، كة ثيَؼرت ٓةسطيض طةسطوسِٓيَِةسو بىَ ٓاوتاى دةطةآلت و طةسبةخؤيي
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ئةو ٓةطتةَ تاقيِةكشدبؤوة. ٓةس ػويَِيَلٍ ثيٍَ خؤؾ با، ئاسيَوة بةٓيَضةكةَ دةيربدَ. 
ثيَؼرت ُاضاس بووَ بة ثىَ يا بة طواسى ثاطيليى بشِؤَ، يا طواسى ثاغ يا ػةًةُذةفةس مب، 

لةَ ئةوة بوو، قاضيَلٍ كة صؤس ًاُذووى دةكشدَ. بةآلَ ئيَظتا تةُيا كاسيَم كة دةبوو بي
خظتباية طةس صيِةكة و ٓةُذمل هيَذابا، و دةى با بشِؤيني. ضةُذ طايَ دواتش هة ًاوةى 
دةُطذا، كة فشؤكة ػةسِكةسةكامن وةسةوا دةخظت، ٓةًاْ ٓةطتةَ ٓةبوو. بة كوستى، 

ِذمن ، تا دوايني كؤسطى خويَسيَجتؤْثالُةكةَ ئةوة بوو بة ُٔيَِى ًاتؤسة طاصيةكةَ ببةَ بؤ 
بة خؤػى بةطةس بةسَ. بةَ ػيَوةية هة يةكةَ سؤرى ئةَ كؤسطة ٓاويِية دا، ًاتؤسِةكةَ 

ةوة طةت و ثةجنا كيوؤًةتش هيَدوسِى، تا طوُذى كيَِتهة ًاَهةوة واتة هة ػاسى 
دووسة. دوايى ًاتؤسةكةَ هةطةيَ دضًة، كآلو،  سيَجتؤْكة طىَ كيوؤ ًةتش هة  ويوٌيِطتؤْ

بة هيَدوسِيِى ًاتؤسِ و باطريةكةَ، الى طةسادذاسيَلى ًئشةباْ داُا. ضاويولةى  تايبةت 
 ئةو سيَطايةى ًابوو تا بطةًة قوتاخباُة بة داُتا بضووكةكةًةوة بة ثيَى سؤيؼتٍ.

هة ٓةفتةيةكذا تةُيا دواُيَوةسِؤى يةكؼةمماْ بىَ ئيؽ بوويّ، صؤسبةى كوسِةكاْ 
كشدْ. بةآلَ ًّ دواُيوةسِؤى دةسؤيؼنت بؤ دةػت و دةس بؤ طةسِاْ و طةػت 

يةكؼةمماُى دوايني كؤسطٍ، بة ثيَى بؤ طةػت كشدْ ُةدةسؤيؼتٍ. تةُيا تا ئةو 
طةسادةى هة ويوٌيِطتؤْ بوو بة ثيَى دةسؤيؼتٍ، ئةو ػويَِةى، كة ًاتؤسِة طاصية 
دواُةكةَ ىلَ ػاسدبؤوة. هةوىَ بة هةثيَلشدُى دضًة، هةبةسكشدُى باطريةكةَ، 

آلوى طةآلًةتى و هة ضاو كشدُى ضاويولةكةَ ػيَوةى خؤًٍ هةطةس ُاُى كو
دا،  بيؼايشدةطؤسِى و، بة خؤػشاَهييةكى تةواو هة دادة طةسةكى و البةاليةكاُى 

بة ًاتؤسِ دةطةسِاَ. هة ٓةًووى خؤػرتو طةيشتش ئةوة بوو، دواُيوةسِؤى ٓةًوو 
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بةسدةًى  يةكؼةممةيةن، بةالُى كةًةوة داسيَم بة ُاو طوُذى سثتؤْ و، بة
ًاًؤطتاكاُى قوتاخباُة و ُويَِةساُى هةخؤبايى دا، بة دولى ػؤسِ و كوآلوى 
تايبةتى تةخشوز، بةخيَشايى تيَذةثةسِيٍ. ًّ بةو ضاويَولةوة كة ُيوةى دةَ و 
ضاوًى دادةثؤػي، ٓةطتٍ دةكشد هة ئةًاْ داَ. بةآلَ  ٓةسطيض هة بريى ُاكةَ، 

، بةسِيَوةبةسى دفشى فيؼشاكى دكتؤس كاتيَم بة طواسى ًاتؤسِ، طيٌاى تشطِ
قوتاخباُةَ هة بةساًبةس خؤًذا بيِى، كة بة ٓةُطاوى دسيَزو ويكاسةوة بةسةو ئةو 

 كَويظا بضووكةى طوُذةكة دةسؤيؼت، دَهٍ داخؤسثا.
كاتيَم بة تةُيؼتيذا تيَذةثةسِيٍ  تيٌَةوة سِاًابوو، بةآلَ باوسُِاكةَ بةو ٓةًوو 

ةت بؤ ضشكةطاتيليؽ بة ًيَؼلى دا ٓاتبىَ، كة ًّ ٓؤؾ و صيشةكييةوة، تةُاُ
يةكيَلٍ هة قوتابيةكاُى خؤى. هة بريتاْ ُةضىَ ئةو طةسدةًة هة قوتاخباُةكاُى 
وةن قوتاخباُةى ئيٌَة ٓيض سوسٍ و بةصييةن ُةبوو، بؤ ٓةَهةى طةوسة ئةوةُذة 

اُيبا، داسكاسيياْ دةكشدى، تا ثؼتت دةبوو بة يةن ثاسضة خويَّ. خؤ ئةطةس بياُض
بة دَهِياييةوة بةسِيَوةبةس بة دةطتى خؤى تاُيوةًشدووى دةكشدَ هيَيذةداَ، هةواُةؾ 
بوو ٓةس هة قوتاخباُة دةسًبلات. هة بةس ئةوة ئةو ًاتؤس طواس بووُةَ وةدَهة 
كوتةى دةخظتٍ. ٓةسطيض بة كةغ، ٓةتا بة خؤػةويظترتيّ بشادةسةكةػٍ ُةدةوت، 

كوىَ دةضٍ. ٓةس ضةُذة تةًةمن صؤس ُةبوو، بةآلَ فيَش كة دواُيوةسِؤى يةكؼةمماْ بؤ 
ببووَ ساصيَم كة ساصبىَ بة ٓيض كةطيَلى ُةَهيٍَ ، ئةو ًةطةهةية تا ئةًشِؤؾ 

 طةوسةتشيّ ساص بووة كة هة ريامنذا ٓةًبووة.
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ةس . ئةط1934بةالَ ئيٌَة ئيَظتاكة هة ًاُطى دوالى ئةًظايَ دايني، ُة هة طاَهى 
واية طةيشيَلى دةوسوبةستاْ بلةْ و ببيِّ هةو دةػت و دةسة ض سوو دةدات. ٓيَِذيَم 
هة باَهِذةكاْ، وسدة وسدة خؤياْ بؤ كؤضة طةوسةكةى ثاييض ئاًادة دةكةْ. ئيَوة هة 
واُةية بة سيَلةوت سػؤهةكاُى كةُاساوةكاْ ببيِّ، كة بة كؤًةيَ هة دةوسوبةسى طؤًاو 

. ٓةُذيَم باَهِذةى ئاواص خويَّ و طةسدْ طجي، كؤضةكةياْ بؤ و طؤهةكاْ كؤ دةبِةوة
)دؤسة باَهِذةيةكى كةُاس  3ًشيؼلة ئاويولةو  2تاقتاقى بؤسباػوس دةطت ثيَذةكةْ. 

دةسياية(، كة هة دةًظةسةكاُى طؤى صةويةوة ديَّ و هةطةس سيَطاى خؤياْ بؤ ئةفشيكا، 
ؼتا كؤضةكةياْ دةطت ثيَِةكشدووة. هةو ػويَِة دةُيؼّ. بةآلَ سيؼؤَهة ًاَهيةكاْ ٓيَ

ٓيَؼتا هة ُاو الُة خواسو خيَض و قوسِيِةكاُى طةس ديواسى ًاآلْ و ريَش طويَباُةكاْ، 
خةسيلى طةوسةكشدُى بةسةى دووةًى دودلةكاُياُّ. كة كؤتايى ًاُط ُضيم 
 دةبيَتةوة، الهةكاْ ئيرت هة ٓةًوو ػويَِىَ ُابيِشيَّ، ضوُلة ئيَظتا طوَهة ساديوة

طوَهووكياْ كشدووة، بةآلَ  صًاُة ضؤهةكةديَطةى ئةواُياْ طشتؤتةوةو دسةختةكاُى 
 ٓيَؼتا سةُطياْ ُةطؤسِاوة بؤ طووس و ُاسجنى.

 يافةساُظا، ئيتاهيا، ئيظجاُيا ُاصامن هة ثؼووى  ٓاويِذا بؤ كوىَ دةضّ، بؤ 
كؤض  طلؤتوةُذيا كةُاساوى سؤرئاواى  ُةسوير. سةُطة ئيَظتاؾ ٓةس بؤ يؤُاْ

ػويَِيَلى صؤس دَهطرية، ئةويؽ ئةطةس ديَطاى ُووكة  كؤسْ واهيؽبلةْ. كةُاساوى 
دةسصيية دةطلةوىَ. هة طةسدةًى الويَيت دا، خؤئاًادةكشدْ بؤ ثؼووى ٓاويّ 

 خؤػرتيّ ثيَؼٔاتى طاَهة. ٓةس ضؤُيَم بىَ ٓيواداسَ ثؼوويةكى خؤػتاْ ٓةبيَت.
                                                           

2  
3  
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 ئؤطؤست
يّ كاتى ئةَ ًاُطة هة ثؼووداْ. كاتيَم طةُر بووَ، بؤ صؤسبةتاْ هة باػرت

ًِيؽ ٓةس بةو ػيَوةية بوو. ٓةًوو طاَهيَم، ًاُطى ئؤطؤطت هةطةيَ ًاَهةوةًاْ 
، كوسِثؼووةكةًاْ هة ُةسوير بةطةس دةبشد. هة كتيَبيَلٍ دا هة ريَش ُاوى خواصساوى 

وباسةى ُاكةًةوة. كة ٓةُذيَلٍ ػت هةَ باسةيةوة ُووطيوة، هةبةس ئةوة هيَشةدا دو
ػاصدة طاآلْ بووَ، بشِياسَ دا ضى تش دةطت و ثىَ طجى ُةمب و، بؤ ثؼووى ًاُطى 
ئؤطؤطت بؤخؤَ بة تةُيا بشِؤَ بؤ ػويَِيَم. فةساُظاَ ٓةَهبزاسد. كاتيَم هة كةُاَهى 

تيَجةسِ دةبووَ، بيظت و ضواس ثاوُذَ هة باخةَهذابوو. ئةوطا  كااليعبةسةو  داويَش
، ئةو ثاسةية بؤ تيَضووى طةػتةكة، بؤ بةطةس بشدُى تةُيا دوو 1933َهى واتة طا

ٓةفتة ثؼوو، بةغ بوو.) ُشخى ٓةس ثاوُذيَم هةو كاتةدا بيظت ٓيَِذةى ئيَظتا 
 بوو. بؤ منووُة ضواس هيرت بةُضيّ ئةو كات دوو ػيويِط يا دة ثيَِع بوو(. 

ع ديَطةيةكٍ هة طواسى ػةًةُذةفةسى ثاسيع بووَ. ٓةس هة ثاسي كاهةهة 
، بة كشيَ طشت. كة دةًويظت بشِؤَ بؤ ئةو ًاسطيَىػةًةُذةفةسى ػةواُة بةسةو 

ػاسة ُيوة ئيظتيواييةى باػوسى فةساُظا، ٓةطتيَلى ُاًؤَ ٓةبوو. ٓيض 
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بةسُاًةيةكى تشَ ُةبوو. كوسطيةكاُى ئةو ػةًةُذةفةسة ثوة طيَيةى طشتبووَ هة 
وة هةبةس بؤْ طريى ٓاوطةفةسةكامن، كة داس دسوطتلشابووْ، طةستاطةسى ئةو ػة

وةن طاصيَلى رةٓشاوى بة دةوسًذا بآلودةبؤوة، خةوَ هيَِةكةوت. بةآلَ ٓيض كات 
دميةُى داسخوسًاكاْ هةبريُاكةَ، كة هةطةيَ ٓةآلتِى سؤر هة ثةجنةسةى 
ػةًةُذةفةسةكةوة دةًذينت. ئةو دةػت و دةسة هة طةسًاْ بؤس ٓةَهطةسِابوو. داس 

بة ضشِى هة ٓةًوو ػويَِيَم دةبيِشاْ، بةو قةدة سوت و طةيشةو بةو خوسًاكاْ 
 كوآلوة طةوصةى طةسياْ، ثيَياْ سادةطةياُذَ كة ٓاتوويتة ُاو دئاُيَلى ُوىَ.

كة طةيؼتٌة ًاسطيَى ُةًذةصاُى بؤ كوىَ بشِؤَ. هةبةس ئةوة ومت ٓةس ضى دةبىَ 
. كاتى ًؤُتى كاسهؤا بةسةو بابيبَ، طواسى ثاطيَم بووَ بة دادةى هيَواسى دةسياد

طاُت دني كح ُيوةسِؤ بة تةواوى بشطيٍ ببوو، هةبةس ئةوة هة ػويَِيَم بة ُاوى 
، هة ثاطةكة دابةصيٍ. ساوةطتامن ُةبوو، ضوُلة ٓةًوو ػتةكامن هة داُتايةكى فشات

بضون ئاخِى بوو. قاوةخاُةيةكٍ دؤصيةوةو قاثيَلى طةوسة طوثى ًاطيٍ خواسد. 
خؤؾ و بة تاَ، ضوُلة هة دؤسةٓا ًاطى و طةدةفى دةسياى طجى طوثيَلى صؤس 

ُاوةساطت دسوطت كشابوو. دواتش هة ٓوتيَويَلى كؤْ و بةساًبةس دةسيا رووسيَلٍ 
كاسؤتشى بةكشىَ طشت. ٓوتيَوةكة ٓى ثياويَلى ئيِطويضى بوو، خؤى بة ُاوى 

ًاًةوة. بة  ُاطاُذ و كةًيَليؽ طوًاُاوى دةٓاتة بةسضاو. دة سؤر هةوىَ طةوسة
تةُيا دةطةسِاَ، يةكةَ داسبوو هة ريامنذا بة تةُيا طةػت بلةَ، هة بةياُييةوة تان 
دسةُطاُى ػةو، ٓةسضييةكٍ ثيَى خؤؾ با دةًلشد. بشِوا بلةْ بؤ طةجنيَم كة 
ٓةًوو تةًةُى هة ًاَهيَلى خيَضاُذاس، يا ػةوو سؤر هة قوتاخباُةدا بةطةسى 
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كةَ داس بوو تاًى ئاصاديٍ دةكشد و تيَذةطةيؼتٍ، كة بشدووة، ٓةطتيَلى ُويَية. ية
 طةوسة بووْ هة دئاُيَلى طةوسةدا ضؤُة.

 
هةو سيَيةوة كة ثيَيذا ٓاتبووَ، طةسِاًةوة بةسيتاُيا، بةآلَ دواى ئةوةى كشيَى 

دا، ئيرت ٓيضٍ ثيَِةًا و باخةَهٍ بةتايَ بوو.  داويَشَبؤ  كاهةوةكةػيت سؤيؼنت هة 
ُةدةويظت، تةُيا ثاسةى كشيَى ػةًةُذةفةس هة داويَش تا ًاَهةوةَ ثاسةيةكى صؤسَ 

ثيَويظت بوو. ُيوكاتزًيَشَ هة كةػتيةكةدا بة طةيش كشدُى ٓاوطةفةسةكامن بةطةس 
بشد، بة دواى دةَ و ضاويَلى ًئشةباُذا دةطةسِاَ، تا بتوامن ضةُذ ػيويِطيَلى ىلَ 

ةَهةَ دؤصييةوة كة ثايجيَ بةدةًةوة قةسصكةَ. هة كؤتاييذا ثياويَلى طوجناو و خشِك
ثاَهى بة ًةسةدةسةى كةػتيةكةوة دابوو. ثيٍَ وت: كاكة داواى هيَبوسدْ دةكةَ. 
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ثاسةَ ثيَى ُةًاوة. ئةطةس ثياوةتيٍ هةطةيَ بلةى و دة ػيويِطٍ بة قةسص بذةيةى تا 
ة، كة دةطةًةوة ًاَهىَ، بةَهيَّ دةدةَ بذةًةوة. طةسى طوسِاُذو بة صةسدة خةُةيةكةو

دةوسوبةسى ضاوى ثشِ دةكشد هة ضشض و هؤضى وسد طةيشيَلى كشدَ، دضداُيَلى هة 
باخةَهى دةسٓيَِاو دة ػيويِطيَلى قاوةيى و ػةقى داًىَ و وتى: بطشة: بؤ خؤت. 
ئةوة دياسيية، ًّ بة ئةُذاصةى ثيَويظت ثاسةَ ثيَية. هةواُةية ئيَوة بَوينَي ئةوة 

ة كاسيَم بوو، كة ُضيلةى ػةطت طاَهة ٓةس هة كاسيَلى بضوون بوو، بةآلَ ئةو
 بريًة و فةساًؤػى ُاكةَ.

ًاُطى ئؤطؤطت بؤ ًّ هة بةسيتاُيا كةًيَم بيَضاسكةسة. دسةخت و طياو طويَ 
بةػى ئةًظايَ طةوسة بووْ و، طشوػتيؽ ثيَؽ ئةوةى بة ئاساًى بةسةو ُةًاْ و 

ى قاوةيى طشتووة و، هلى صطتاْ بشِوات، بىَ مجودويَ ًاوةتةوة. دةػت و دةس سةُط
داسةكاْ بة صةمحةت بةسطةى قوسطايى طةآليةكاُياْ دةطشْ. ئةو ًاُطة ئةطةس ٓةس 
ُةبيَت ًاُطى ثةثوهةكاُة. ثةثوهةكاْ صيِذةوسى خؤػةويظنت. ٓيض صياُيَلياْ بؤ 
ًشؤظ ُيية، ُة ثيَوة دةدةْ، ُة طاص دةطشْ و ُة دةبِة ٓؤى بآلو بووُةوةى 

ليؼياْ ُيية، بة ثيَضةواُةى كشًى ئاوسيؼٍ و صةسطةتة. ُةخؤػى. ٓيض طووديَ
ثةثوهةى طةوسة و طجى يا ثةثوهةى كةهةَ، تةُيا ثةثوهةيةكة كة دةبيَتة ٓؤى 
طشفت و طةسئيَؼة، ضوُلة ٓيَولةكاُى هةطةس كةهةَ دادةُىَ و، ئةو ٓيَولاُةؾ 

 دةبّ بة كشًيَلى دصيَو و بشطى.
ر ساكيؼة. يةكةَ داس، ثةثوهةكاْ طةسا طوسِى رياُى ثةثوهة صؤس طةيش و طةسُ

دادةُيَّ دةكةْ. رًاسةى ٓيَولةى طةساًاْ يةكذاس صؤسة، صؤس داس دووطةت تا 
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طيَ طةت ٓيَولةية، بةآلَ رًاسةيةكى صؤس كةَ هةو ٓيَولاُة بة صيِذوويى 
دةًيَِِةوة. ضوُلة بؤ رًاسةيةكى صؤس هة ئارةيَ، باَهِذة، ًؼم، ًاسًيَولة، 

 ٓةُذيم ًيَؽ و ًةطةصى تش، بة خواسدُيَلى باؾ ئةرًاس دةكشيَّ. داَهذاهوكة و
دووةَ، ئةو ٓيَولاُةى بة طاغى دةًيَِِةوة دةبّ بة كشَ. ئةو كشًاُة بة 
تاًةصسؤوة دةطت دةكةْ بة خواسدُى طةآلكاْ، تا خؤياْ بؤ قؤُاغى دواتش ئاًادة 

 بلةْ.
ؤياْ ًت دةكةْ، هة طيَيةَ، كشًةكاْ دةبِة قؤصاخة و بة دسيَزايى صطتاْ خ

كؤتاييذا دةبّ بة ثةثوهة و هة قؤصاخةكةياْ ديَِة دةس. بةو ػيَوةية طوسِةكة تةواو 
 دةبىَ.

هيَشةدا طشفتيَم ٓةية ئةويؽ ئةوةية: ٓةًوو دؤسة ثةثوهةكاْ هة كاتى 
قؤصاخةدا خؤياْ ًت ُاكةْ. ٓةُذيَلياْ كاتيَم كة ٓيَولةْ، ٓةُذيَلى تش كاتيَم 

ئةو ثةثوالُةْ كة هة  -هة ساطتيذا ػةؾ دؤس -كةَ هةواْ كشًّ، و دؤسيَلى
 صطتاُذا خؤياْ ًت دةكةْ.

بشِوا ُاكةْ بَويٍَ الْ يلةَ يةن دؤسة ثةثوهة ٓةية كؤض دةكات، ئةويؽ 
ية. ئيَوةؾ بة باػى دةيِاطّ. ثةثوهةيةكة ُةخؼى دوو ضاوى واُيظاثةثوهةى 

هة باػوسى فةساُظا دووت طوسو دواْ هةطةس باَهةكاُييةتى. ثةثوهةى واُيظا 
دةبىَ، دواتش ئةو بووُةوةسة دواْ و ُاطلة، هة طةسةتاى ٓاويّ ئةو ٓةًوو سيَطاية 
دةبشِىَ تا دةطاتة بةسيتاُيا، هةوىَ طةسا دادُىَ و ئةو طةسايةؾ ثيَؽ تةواو بووُى 
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ٓاويّ دةبّ بة ثةثوهةى واُيظا. بةآلَ ٓيض كاًيَم هةو ثةثوالُة ُاطةسِيَِةوة 
 ا. كة صطتاْ ٓات ٓةًووياْ دةًشْ.فةساُظ

كؤكشدُةوةى ثةثوهة طةس طةسًييةكى صؤس خؤػة. طةباسةت بة ثةثوهةكاْ بؤ 
ياسًةتيذاُى ئيَوة، كتيَبى باؾ و خاوةْ ويَِةى دواْ صؤسْ. ًّ ديظاْ صجنرية 

 ثيَى باػرتة. كتيَبةكاُى ئابضيَشظشَ
صة، كة هة ديَطة ٓةسوةٓا ًاُطى ئؤطؤطت كاتى هةدايم بووُى توهةًاسى طةو

ثشِ ضايَ و بةسصى و ُضًى ديَِة دُياوة. ئةو توهة ًاسة طةوصاُة، هةريَش طةآل سصيو و 
كؤ صبَوةكاُذا طةس هة ٓيَولةكاُياْ دةسديَِّ. هةو ًاُطةدا ريؼليؽ بةضلةى 
دةبىَ. بةضلة ريؼلةكاْ ٓيضاْ ضاوياْ ُةثؼلوتووة و ُاتواُّ ثاسيَضطاسى هة 

يذا و بة داخةوة ئةو ًاُطة كاتى ٓاتِى رةُطة طووسةكاُة، خؤياْ بلةْ. هة كؤتاي
 كة بة دواى بياُويةكةوةْ بؤ ثيَوةداْ و بة خةَهليَلى صؤسةوة دةدةْ.
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 سيَجتةمبةر
ًّ ٓةًيؼة عاػكى ئةو ًاُطةَ. كة دةضووًة قوتاخباُة ئةو ًاُطةَ هةبةس ئةوة 

كاُة. ضِيِى ًيوةى داسبةسِو هة ثيَى خؤؾ بوو، كة ًاُطى ثيَطةيؼتِى ػابةسِووة
ًاُطى ئةطؤطتذا بىَ طوودة، ضوُلة ٓيَؼتا ُةسَ و طجني. بةآلَ هة ًاُطى 
طجتةًبةسدا، سةُطةكةياْ دةبيَتة قاوةيةكى تؤخ  و طةؾ وةن ئةوى كةطيَم وةبشيكةى 
خظتنب، ًاُاى كاتى ئةوة ٓاتووة بة طةتىَ كؤياْ بلةيِةوة. هةَ سؤراُةى دواييذا 

ُووطى، كة ًِذاآلْ بةداخةوة ئيرت بة صةوق و خؤػى وةن تاميض َ بؤ سؤرُاًةى ُاًةيةكة
داساُى ًّ ياسى ػابةسِوو ُاكةْ. ئةو ُاًةية بووة ٓؤى ئةوةى، هة اليةْ ًِذاآلُى 
اليةُطشى ئةو ياسيةوة، هيَؼاويَم ُاًةى ُاسةصايةتيٍ هة طةستاطةسى وآلتةوة بؤ بيَت. 

ضاُةوة ثيَطةيؼتبوو. ئةواْ هةًةسِ ئةو ٓؤطشية توُذة ُضيلةى ٓةصاس ُاًةَ هة كوسِو ك
ُووطيبوياْ، كة ٓةياُة طةباسةت بةو وةسصؾ و كيرَبِكيَيةى، ثاييضاْ هة طةستاطةسى 
وآلتذا ئةجناَ دةدسىَ. ضةُذيّ ثاسضة سؤرُاًةَ بةدةطت طةيؼت، هة باسةى كيرَبِكىَ 

، كيرَبِكىَ كٌربيضيَشؤتة ػاسى ، كة كةوتئاػتؤْدئاُى ثاَهةواُيَتى ياسى ػابةسِوو هة 
ئةجناَ دةدسىَ. هةو ُاًاُة تيَطةيؼتٍ تةواوى  ِٓوىثاَهةواُى ػابةسِووى بةسيتاُيا كة هة 
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هة بةسيتاُيا بة ياسيضاُة بة طوسِو تيِةكاُى ػابةسِووةوة، ياسى ػابةسِوو ٓيَؼتا ٓةس 
ة باػى ياسى صيِذووة. ضةُذ كضيؽ بؤياْ ُووطيبووَ، كة دةتواُّ وةن كوسِةكاْ ب

 بلةْ، ًِيؽ بةو ٓةواَهة صؤس خؤػشايَ بووَ.
دياسة ٓةًووًاْ دةصاُني كة ػابةسوِويَلى ُاياب، ئةو بةسِووةية كة الُى كةَ 
طاَهيَم هة ديَطايةكى وػم ٓةَهبطرييَت، ضوُلة دةبيَتة ٓؤى ئةوةى بةسِوةكة بة 

بةسضاو. هة  باػى بطات، بة تةواوى ثتةو ببىَ و صؤس بة ػلؤ و طةوسة بيَتة
ساطتيذا ٓيَِذيَم هة ياسيضاُة تةًةبةَهةكاْ، ئةو سيَباصة خيَشاياُةى وػم كشدُةوةى 
ػابةسوو بة كاسى ديَِّ. ٓةُذيَلياْ يةن ٓةفتة هة طشكةياْ دةٓاويَزْ. ٓةُذيَلى 
تش بةسِووةكاْ بة ئاطشيَلى كةَ بؤ ًاوةى ػةؾ كاتزًيَش دةخةُة ُاو فشِْ. بةآلَ 

ةى ساطتةقيِة ئةو ػيَواُة وةس ُاطشيَت. بةو سيَطاياُةدا ٓيض بةسِوويةكى طةوس
 كةطيَم هة ياسى ػابةسِووة ُةطةيؼتؤتة ثاَهةواُى دئاُى. 

دةتوامن ضةُذ كاتزًيَش، هةًةسِ ٓةَهبزاسدُى باػرتيّ ػيَوةى يةن ػابةسِووى تايبةت 
هيَواسى طاف و تيزياْ بة ياسى، بذويٍَ. بؤ منووُة ٓةًيؼة ئةو ػابةسِواُة ٓةَهبزيَشيّ، كة 

ٓةية، ُةن ػابةسِوى خشِ و طةوسة. ٓةسوةٓا دةتوامن هةباسةى طوودةكاُى تايبةت بة 
بةكاس ٓيَِاُى داوى ئةطتوس و باسيم قظة بلةَ. دةتوامن ضةُذ الثةسة هةباسةى سيَطة 
دؤساودؤسةكاُى ُيؼاُةطشتّ، باػرتيّ وةسضةسخاُى كاتى هيَذاْ، طشُطى بىَ دوَهة 

ى طةس، هة كاتى هيَذاْ و ضؤُيةتى سيَم ساوةطتاْ، بِوطٍ. بةآلَ ئيَشة ديَطةى ئةو سِاطشتِ
باطة ُيية. تةُيا ئةوةُذة بةطة، كة بَويٍَ ياسى ػابةسِو ياسييةكى صؤس خؤػة بؤ سؤراُى 

 صطتاْ و ثيَويظتى بة هةطةسخؤيى و ضاوى تيزة.
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ٓيَِاُى ياسى ػابةسِووَ دسوطت كشد، ػةؾ كاتيَم ُؤ طاآلْ بووَ ئاًيَشيَلى سا
ػابةسِووَ بة داويَلةوة كشدبوو، يةن بة دواى يةكذا دةَ ٓاويؼنت. وةن ساطتييةن 

، ياْ ياسى طؤَهف، تيَِيع، طِوكشثيَويظتة بَوينَي كة ًشؤظ هة ٓيض وةسصػيَلذا، 
ى سآيَِاْ بة ٓيض ديَيةن ُاطات، ًةطةس بؤ ًاوةيةكى دووسو دسيَزو بة خةطت ػابةسِوو

بوو. ٓيَؼتا دةتوامن ئةو  129بلات. باػرتيّ ػابةسِوو كة ٓةَ بوو، بةسِوى رًاسة 
بةياُيية صطتاُى و طاسد و طةٓؤَهبةُذاُةى طؤسِةثاُى قوتاخباُةكةًاْ وةبريخؤَ 
بيٌَِةوة، هة كيرَبِكيَيةكى توُذدا كة الُيلةَ ُيو كاتزًيَشى خاياُذ، طةسئةجناَ 

ى بشادةسَ، هةت هةت ثيَشكنيى 74ى ًّ بة ػابةسِووى رًاسة  129ػابةسِووى رًاسة 
 بوو. دواى ئةو ثيَؼٔاتة ٓةطتٍ دةكشد بؤ خؤَ ثرت هة ػابةسِوةكةَ ثاسضة ثاسضة بووَ.

ًاُطى طيَجتةًبةس ٓاوكات ًاُطى كاسطيؼة. سةُطة بةالتاُةوة طةيش بىَ، كة 
دَهدواصى ًِة. ٓيض ػتيَم بَويٍَ طةسِاْ بة دواى كاسطة كيَويةكاُذا طةسطةسًيةكى 

تاًى ئةو كاسطة ُادات، كة بة ئاساًى هة سؤُة كةسةدا طووس دةكشيَِةوة. هةطةيَ 
ٓيَولة و طؤػت خؤػرتيؼة. ئةوةى بةالًِةوة طةيشة ئةوةية: دةتواُني بة بىَ ثاسةو بة 
خؤسِايى ئةو كاسطة بة ُشخاُة بةدةطبيَِني. تةُيا دةبىَ بضاُى هة كوىَ بة دواياُذا 
بطةسِيَى. دةبىَ بضاُّ كاَ ًةصساية كاسطى ٓةيةو كاًة ُييةتى، ضوُلة كاسطةكاْ 
طيايةكى طةيشو طةًةسْ. هة ًةصسايةكذا دةسِويَّ و هة يةكى تشدا ُاسِويَّ. ُاػضاُني بؤ 
ضى واية. بةآلَ كاتيَم هة وةسصى ثايضدا، بة ئاساًى هة ُاو ًةصسادا ثياطة دةكةى، هة 

كاسطيَم بة طوًبةصة طجيةكةيةوة هة ُاو طزوطيادا دةسدةكةوىَ، بة  ُاكاو هة هةبةسثيَتاْ
ساِى ًّ صؤس دواْ و طةسُر ساكيَؼة. ٓةس ػويَِيَم كاسطيَلى ىلَ بيَت، صؤس داس 
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كاسطى تشيؼى ىلَ ثةيذا دةبىَ. كاتيَم بة وسدى كاسطةكة هة ُاو طزوطيا دةسديَِى، كة 
 و ُاطم و وسدى صؤس دواْ دةكةويَت.ٓةَهيذةطيَشِيةوة ضاوتاْ بة ثةسِةى ثةًةيى 

هة ٓةًوو ػتيَم طةيشتش ئةوةية ٓةَهلةُذُى كاسط هة ًةصساى خةَهلى تش بة 
تاواْ ئةرًاس ُاكشىَ. خاوةْ ًةصسا ُاتواُىَ ئيٌَة بة دصى كشدْ تاواُباس بلات. 
كاسطةكاْ وةكو طياَلغ و طيَو ُني. خاوةْ ًةصسا ُةيضاُذوْ. كاسطةكاْ ُٔيَِى 

ٓةسوةٓا ئةطةس بةدواى كاسطذا بضِة ُاو ًةصساى كةطيَلى تش، خاوةْ  طشوػنت.
ًةصسا ُاتواُىَ بة ٓاتِة ُاو ًَولةكةى تاواُباستاْ كات. ئةطةس صياُتاْ بة 
ًةصساكةى طةياُذبىَ تةُيا دةتواُىَ طلاآل بلات، بؤ منووُة ػلاُذُى ثةسريّ و 

 صياْ طةياُذْ بة دسةخت و بةسةوبووًةكاُياْ.



دةتواُىَ داواتاْ ىلَ بلات هة ًةصساكةى بشِؤُة دةسةوة. ئةطةس بةسيَضةوة دياسة 
داواى كشد هة ًوَهلةكةى بشِؤُة دةسةوة، خيَشا بشِوُة دةس. بةآلَ هة ياد ُةكةْ 

 كاسطةكاُيؽ هةطةيَ خؤتاْ ببةْ.
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تووةكاُيؽ هة ًاُطى طيَجتةًبةس بة تةواوى ثيَذةطةْ. ٓيَؼتاؾ دةتواُّ هة طةس 
ْ ػاتوو و دسِو بذؤصُةوة. هةطةس هلى طوَهى تاز، سةُطى تووةكاْ طووسيَلى ثةسريِةكا

 صًاُة ضؤهةكةى كيَوىتؤخة، هةطةس طوَهة طجيةكاْ سةُطياْ طووسة، هةطةس دسةختى 
سةُطةكةى ُاسجنى يةكى تؤخة. فظتةقةكاْ قاوةيى بووْ، ثيَطةيؼتووْ و كاتى 

لى ٓةَاوةسيِّ. ئةطةس هة ُاو ضِيِةوةياْ ٓاتووة. ًيوةى داس بةسِووةكاْ خةسي
باغةكةتاْ داس طيَوتاْ ٓةية، ٓةُذيَم هةو طيَواُةى صوو ثيَذةطةْ ئاًادةى خواسدُّ. 
ئةطةس دوو ٓةفتة صووتش بة وسدى طةيشى داس بةسِووة ٓيِذيةكاْ بلةْ، كة ًيوةكةياْ 

دةس. بؤ ياسى كشدْ دةضِني، دةبيِّ ضشؤ هيِذةكاُى طاَهى دآاتوو وسدة وسدة ديَِة 
ًيَؽ و ًةطةصة وسديوةكاْ كة صؤس هة ضشؤكاْ ُضيم دةبِةوة ثيَوةى دةُووطيَّ. 
دةسختةكاْ صؤستشو صؤستش سةُطةكاُياْ دةطؤسِدسيَّ. تةُاُةت دسةختى ضِاسيؽ. ئةو 
دسةختاُةى طةآلكاُياْ دةوسْ، خةسيلى صةسد بووُّ. دميةُةكاُى طشوػت بة ئاساًى هة 

 يَشيّ. طةوصةوة دةطؤسِىَ بؤ صةسدى ص
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 ئؤكتؤبةر
ئةَ ًاُطةؾ، وةكو ًاُطى طيَجتةًبةس، خؤؾ، ئاساَ، تةًوًزاوى و ثشِة ِهة بؤُى 

باغى ًيوةًاْ  4دشيبطيَوى ثيَطةيؼتوو. ئيٌَة هة ثؼتةوةى خاُوةكةًاْ، ثيَِر 
ٓةية. ُضيلةى ضى طايَ هةًةوبةس كة ٓامتة ئيَشة، سةفتا دسةختى طةوسة و بة تةًةُى 

ى ىلَ بوو، طةستاطةسى باغةكةياْ داطشتبوو. دسةختى طيَو، ٓةسًىَ، طياَلغ، ًيوة
ٓةَهودة. بة دَهِياييةوة ٓةًووياْ طةدةيةن هةًةو ثيَؽ هيَشة بووْ. طاآلُة ئةوةُذة 
ًيوةياْ دةطشت، كة بة ٓةًوو ًِذاآلُى طوُذةكةَ دةوت ٓةس كات ويظتياْ، 

هيَ بلةُةوة. ًِذاَهةكاْ ثؤي ثؤي دةٓاتِة  ثةيَيزةيةن بيَِّ و ٓةس ضةُذيَلى بياُةوىَ
ُاو باغةكة. ئةًشِؤ، بة تيَجةسِيِى كات، باو باساْ و تؤفاْ رًاسةيةكى صؤس هةو 
دسةختاُةى هة ُاو بشدووة، تةُيا طى دسةختيَم ًاوةُةتةوة. بةآلَ هةطةيَ ئةوةػذا، 

يبةت بة ًشةبا طيَوى صؤس دةطشْ، هة ًاُطى ئوكتؤبةسدا طيَوة طةوسة و طةوصةكاُى تا
و، طيَوة طووسةكاُى تايبةت بؤ خواسدْ، ٓةَهذةوةسْ، بةآلَ ًِذاَهةكاْ ئيرت بؤ ضِيِى 
طيَوةكاْ ُايةْ. دة يا ثاصدة طايَ دةبىَ تاكة ًِذاَهيَم ُةٓاتؤتة ُاو ئةَ باغة. ُاصامن 
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بؤ ضى، هةَ سؤراُةدا طشوثيَم هةو ًِذاآلُةى كة هة قوتاخباُة دةطةسِاُةوة، هة 
ُةكةًاْ بووْ و هيٍَ ثشطني ئايا ثيَتاْ خؤػة بة دسةختةكاُذا طةسكةوْ و طيَواْ كؤآل

 بضِّ. ًِذاَهةكاْ طةسياْ دوآلُذو وتياْ: ُا!
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ئةو ًِذاآلُة ضيياْ بةطةس ٓاتووة؟ وابضامن ثاسةياْ صؤس ثيَية، هة بشى ئةوةى 
ضيجع و طاسدى بلشِْ. بةسِاى  بيَّ طيَواْ بضِّ، ثيَياْ باػة بشِؤْ هة دوكاُةكاْ

ًّ ئةوة صؤس ُاخؤػة. كوسِةكاْ دةبىَ سةصبلةْ بضِة طةس دسةختةكاْ، خاُووى 
دسةختيى دسوطت بلةْ، طيَواْ بضِّ. سةُطة ئةو ضيجع و طاسدى و ػتاُةى 

 سؤراُة دةخيؤْ تةًبةَهى كشدبّ.
ى و هةَ ًاُطةدا، هةػلشى باَهِذة كؤضةسييةكاْ، بة وآلتاُى ئةطلاُذيِاظ

دةسياى باكوسدا تيَذةثةسِيَِّ، تا بطةُة كةُاساوةكاُى بةسيتاُيا. ٓةُذيَلياْ وةكو 
سيؼؤَهة، قةهةسةػة، سةػيؼة، قةهةسةػةى طةسدْ بؤسى صطتاُة، هةوىَ دةًيَِِةوة. 
باَهِذةكاُى تش وةكو دوسِة، طويَظلة، بووكة طووسة، ثيَؽ ئةوةى بؤ بةطةس بشدُى 

باػوس بفشِْ، هيَشة ثؼوويةن دةدةْ. ئةًشِؤكة،  صطتاْ بؤ ئةفشيكا و بةسةو
بوسدةكاُى دةسٓيَِاُى ُةوتى دةسياى باكوس، ًةَهبةُذى بىَ ٓاوتاى بيِيِى باَهِذة 
كؤضةسيةكاُّ. ئةو كةطاُةى هةو بوسداُةدا كاسدةكةْ، صؤس داس ئةو باَهِذاُة 

ىل طةت ، ثؤي ثؤبةسيتاُيابؤ  ُةسوجيةوةدةبيِّ كة هةطةس سيَطةى خؤياْ، هة 
داُةيي، بة دةوسةى كَوجةى طاصةكةدا دةطوسِيَِةوة. رًاسةيةكى صؤس هة كؤتشةكاُى 
ُاو داسطتاْ هة دةسياى باكوس تيَذةثةسِْ، تا صطتاْ هة بةسيتاُيا بةطةس بةسْ، 

كة ًّ هةوىَ دةريٍ، دةتواُّ بياُبني كة ضؤْ  ضيونت ٓيوضضوُلة طةسًة. هيَشة هة 
ى هيَواسى دةسيا، ًيوة ثيَطةيؼتووةكاُى ُاو داسطتاْ دةطتة دطتة هة داسطتاُةكاُ

 بة تاًةصسؤييةوة دةخؤْ.
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سيَطةيةن كة بة بةس ًاَهى ئيٌَةدا بؤ طةس تةثؤهلةكة دةسِوات، ػاسِيَيةكى كؤُة 
و هة طةدةكاُى ُاوةسِاطت داددة بووة، ػواُةكاسةكاْ ئةَ دادةياْ بةكاسٓيَِاوة بؤ 

، كة هة باكووسةوة ضى ًايى باُربىو  ئؤكظفؤسدُياْ بؤ باصاسى بشدُى ًيَطةهةكا
هيَشة دووسة. ٓةس بؤية دادةكة بة تةواوى سؤضووة كاتيَم ثيَيذا تيَذةثةسِى، ئةو الو 
 ئةو الى دادةكة دةطاتة طةس طةست. تةُيؼتةكاُى دادةكة ُضيلةى ًةتشو ُيويَم 
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ةختياْ هةطةس سوواوة. تا بةسص و هيَزْ، بة طياوطؤي داثؤػشاوْ و دؤسةٓا دس
ساؾ، ًاوةى طى ياسد دةتواُني ضةُذ دؤس دسةختى ثري و طشيَذاسى بةسِوو، وةن 

، ببيِّ. دةَهيَّ صًاُة ضويَوةكة، غاْ، ساز، طؤيز، فظتةق، خاسيّ و توطلا
ثةسريّ تا كؤُرت بىَ، دةتواُني دسةختى دؤساودؤسو صياتشى تيَذا بزًيَشيّ. هةَ 

ت و ثضلة طيا كيَويةكاْ، ثةسريِةكاُى الى ئيٌَة دادةثؤػّ، كاتةى طاَهذا، دسةخ
كة بةػيَوةيةكى طةسطوسِٓيَِةس تووة طووسةكاْ و طوَهى ُاسجنى و صةسد هة يةن 
كاتذا طةسدةسديَِّ. ًيوةى طوَهى طووس و طؤيزةكاْ سةُطى ًاسؤُى بة ٓةًوو 

ًيَلى صؤس خؤػى ػويَِيَم دا بآلودةكةُةوة. ئةطةس ثيَظتة طووسةكةياْ ظووى، تا
ٓةية. هة تةُيؼتى ثشِ طزوطياى سيَطا، دؤسةٓا طوَهى كيَوى دةسِويَت. هة ثؼووى 
كؤتايى ٓةفتةدا، طشوثةكاُى طياُاطى هةُذْ دةبيِّ كة بة دواى دؤسى ُايابى ئةو 
طياياُةدا دةطةسِيَّ. بة ئاساًى هة دادةكة دةضِة طةسىَ و هة قةساغى دادةكة وسد 

تيَلى طةسُر ساكيَؽ دةدؤصُةوة، باُطى يةكرت دةكةْ. ًّ دةبِةوة، كاتيَم ػ
 ئةوامن خؤؾ دةوىَ. ضوُلة ٓةًوو ًشؤظيَلى ػةيذاو ٓؤطشَ خؤؾ دةوىَ.

قاهؤضةكاْ وسدة وسدة بؤ خةوى صطتاُة هة كوْ و كةهيَِى ديواس و ثةجنةسةكاُذا 
 ئاساَ دةطشْ، هة خةو سادةضّ تا طةسًاى بةٓاس وةخةبةس ُايةْ.
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 ؤظةمبةر   ن

ئيَظتاكة هة ًاُطى ُؤظةًبةس دايني و دةتواُني بةساطتى ٓةطت بة صطتاُى 
تشطيَِةس بلةيّ كة بة سِيَوةية، بةآلَ خؤػبةختاُة ئةو ًاُطة ضةُذ سؤريَلى 
خؤػى تيَذاية. داسطتاُى كةُاساوةكاُى ُضيم ًاَهى ئيٌَة، سةُطي هةسادة بةدةس 

طِةوبةسةكاْ وةكو بَويَظةى ئاطش صةسد صةسدياْ وةخؤطشتووة، داسطتاُى سةػى 
ٓةَهطةساوْ. طِةوبةسى سةؾ تةُيا دسةختيَلى قووضى ئيِطويضيية، كة هة صطتاُذا 
طةآل وسدو باسيلةكاُى دةوةسىَ. طوَهى ًيِاى ثاييضى بة تةواوى ثؼلوتووْ و، ثؤي 

اييضة ثؤي بة سةُطى ثةًةيى و ُاسجنى كايَ هة ُاو باغذا دةبيِشيَّ. ئيرت بةساطتى ث
و، دةػت و دةس ثشِ بووة هة سةُطى دواُى ئةو طةالياُةى خةسيلى ًشدْ و هة ُاو 

 ضووُّ.
ٓاوكات ئةو ًاُطة ُاوةساطتى كؤسطيَلة، كة ئيٌَة بة كؤسطى كشيظٌةغ 

، واتة ػةطت و 1924ُاوى دةبةيني. ًّ يةكةَ كؤسطى كشيظٌةغ هة طاَهى 
خباُةيةكى ػةواُة بووَ. تةًةمن ػةؾ طايَ هةوًةوبةس دووس هة ًاَهةوة، هة قوتا

تةُيا ٓةػت طايَ بوو. هةَ سؤراُةدا ٓةس بؤ خؤػى، طةيشى ُاًةكاُى ئةو كاتةَ 
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دةكشد، كة بؤ دايلٌٍ ُووطيبووْ. ئةو ػتةى هة ُاًةكاُذا صياتش طةسجنى 
ساكيَؼاَ، ئيٌالى صؤس خشاثى ئةو كاتةَ بوو. هيَشةدا ضةُذ منووُةيةكتاْ بؤ 

 ديٌَِةوة:
 ضةُذة ثوهيَلٍ ثيَوةسُا...ئةوسِؤ 

 هة ػةسطاًى خشيم بوو ػاخاْ دةسكةَ...
 ٓةًوو ثاسدةكامناْ ساكيؼاوة...

 صؤس بش تاَ بو...
 ثاُتؤَهة خوسيةكةَ فضس كشد...

 ئةوسِؤ قوتاخلاُةى ئيٌَةو قوتاخلاُةى طِت دوُظتاُع تؤثيَِياْ كشد...
 كتيَبى دوسايةكامن هة كةًيظة وْ كشد...

 ًاْ بووة...ٓةًووًاْ طةملا
 ًّ يةن وَهٍ هيَذا...

 ئةوسِؤ كةصيَلٍ خواسد بة ُاوى ًوػليى، صؤس خؤؾ بوو...
 تةُيا بؤ ئةوةى ًةبةطتٍ بظاُىَ...

 ئةواْ ئيٌَةياْ طرب بشد...
 طؤَهضيةكى بةرْ دسيَضياْ ٓةبوو...

 دسةُطاُى ػةو كابشايةن بة ُاوى ًيضى بوتاسيَلى باػى بؤ خويَِذيِةوة...
َ ٓةًيؼة ئيٌاليةكةَ بوو، ئيَظتاؾ ئيٌالَ باؾ ُيية. دياسة خاَهى الواص

قوتاخباُة ٓةًوو ٓةوَهى خؤى دا. ٓةس وػةيةكٍ ساطت ُةباية دسوطتةكةػٍ هة 
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دواى دةسطةكة طةت داسَ دةُوطيةوة. ًّ هة تيَىَ ئاخِيِى دةسغ هة ُاو 
 ًيَؼلى ًشؤظةكاْ، سيَطةيةكى باػرتَ ُةدةصاُى.

. ئاى، ئةو كاتةى هة طاى فاكظةطشى و دةرُى سؤرى ُؤظةًبةس ًاُطى ياسى ئا
قوتاخباُةى ػةواُة بووَ، ضةُذة ضاوةسِواُى ٓاتِى ثيَِذةَ سؤرى ُؤظةًبةس بوويني. ئيَظتا 
كة ٓةًوو ػويَِيَم سووُاكة، كةغ بشِوا ُاكات ئيٌَة هةو ػةوة بةُاو باُطةدا، سِىَ ثيَذساو 

كيَلٌاْ كة ٓةػتا كوسِى سةوت تا دواصدة بوويني بؤ ئةجناًذاُى ض كاسيَم. بة ٓةس ية
طاآلْ بوويّ، طِذوقيَلاْ تشةقة دةدايِىَ  )ثاسةكةػى دةبوو دايم و باوكٌاْ بيذةْ(، كة 
تاسيم دادةٓات، دةبوو بشِؤيّ بؤ ًةيذاُيَلى تؤثاُىَ، تشةقةكاْ ئاطش بذةيّ. كوسِاُى 

ةيذاُى تؤثاُيَياْ دةكشدة ٓةػت تا دواصدة طايَ بةو تشةقاُةى خؤياْ ٓةَهياْ دةكشدْ، ً
. تشقةى صؤس ًةتشطيذاسيؽ هةُاو ئةو تشةقاُةدا ٓةبووْ. تشةقةكاْ ضةُذيّ  ٓةساو ئاطشباسْا
دؤس بووْ، تشةقةى ًؤًى سؤًى، تشةقةى تشطيَِةس، ًاسى ئاطشيّ، قوًبةهةى دةطتى و 

. هةطةس صؤسبةياْ ُووطشابوو: فتيوةكة ٓةَهلةْ و دووسكةوُةوة و هة دةطتاُذا  صيَشِيِة باسْا
ساميةطشْ. بيِةساُى ئةو دةرُة صؤس كةَ بووْ. تةُيا يةن ياْ دوو ًاًؤطتاى قوتاخباُة داس 
داس بةدةس دةكةوتّ. ًّ ضواس طايَ هةطةس يةن هةو ًةساطيٌة بة ػلؤياُةدا بةػذاس بووَ 
و، ٓيض كةطيَليؽ ئاصاسيَلى ديذى بةسُةكةوت. دياسة صؤس ئاطايية كاتيَم ػتيَلى ئاوا 
سووى دةدا، ضةُذ كةطيَم هيَشةو هةوىَ دةطتياْ بظوتىَ. خيَشا دةضوويِة الى ثةسطتاسى 
قوتاخباُة، ئةويؽ ػتيَلى صةسدى هة طوتاوةكة ٓةَهذطوى و تةداوى دةكشد. دةصامن ساطت 
ُيية ًِذاَهةكاْ خبةُة ُاو ئةو دؤسة ًةتشطياُة، ئيرت ئةًشِؤ ئةو دؤسة كاساُة بة باؾ 

اليةكى تش ئةَ ساطتيةؾ ٓةية كة ٓةس ضةُذة ًِذاآلْ صياتش خبةية  ُاصامن، بةآلَ هة
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ًةتشطيةوة، باػرت فيَش دةّب ئاطاداسى خؤياْ بلةْ. ئةطةس ُةٓيََوني ٓةسطيض ُضيلى ٓيض 
ًةتشطييةن بلةوُةوة، بةسِاى ًّ بةسطةى ٓيض ُاخؤػييةن ُاطشْ. كوسِةكاْ دةبىَ سيَياْ 

ْ، هةطةس ديواسى بةسص ثياطة بلةْ و، هةطةس تاػة ثيَبذسىَ هة دسةختة بةسصةكاْ طةسكةو
بةسدة بَوِذةكاُةوة، خؤ فشِىَ دةُة ُاو دةسيا. ئةوة صؤس باػرتة هةوةى كة بةسدةوَا ثيَياْ 
بَوينَي: ُا، طياُة، ُا، ئةتؤ ُابىَ ئةو كاسة بلةى. ًةتشطيذاسة. طةباسةت بة كضةكاُيؽ بة 

كة كاسى ًةتشطيذاس دةكات. هةو ًِذاآلُةى ٓةًاْ ػيَوة. ًّ ئةو ًِذاَهةَ خؤؾ دةوىَ 
 كة ٓةسطيض كاسى ًةتشطيذاس ُاكةْ صؤس باػرتْ.

هة داسطتاُةكةى طةسووى ًاَهةكةًاْ، طؤسِكةُيَم الُةى ٓةية. هةو ًاُطةدا 
طؤسِكةُةكاْ، بة تةواوى خؤياْ بة ٓةَهلةُذُى الُة قووَهةكاُى صطتاُةوة خةسيم 

وةى طةسَ بىَ بة طةآلى وػم دادةثؤػّ. ثيَؽ دةكةْ و، ُاو الُةكاُيؼياْ بؤ ئة
ئةوةى ًاُطى ُؤظةًبةس تةواو بيَت، صاَهلى الُةكة دةطشْ و بة دسيَزايى صطتاْ 
دةخةوْ. طةوصة ًاسةكاُيؽ وةكو طؤسِكةُةكاْ، وسدة وسدة خؤياْ بؤ خةوى 
صطتاُة ئاًادة دةكةْ، بةآلَ وةكو طؤسِكةُةكاْ ُني تا الُة دسوطتلةْ. ئةواْ ٓةس 
الُةياْ ُيية، بةَهلو هة ُاو سةطة هيَم ئاآلوةكاُى دسةختاْ و هة ريَش ثةسريِةكاُذا 
خؤياْ سةػاس دةدةْ و، بؤ ئاطوودةيى خؤياْ هة يةكرت دةئاَهيَِّ. بؤ صؤسبةى 
صيِذةوةسة بضوكةكاْ ُضيم بووُةوةى صطتاْ، ًاُاى ئةوةية كاتى خةوتِة تا 

ةؾ مباْ تواُيباية ئةو كاسة بلةيّ، رياْ ٓاتِةوةى  دووباسةى بة ٓاس. ئةطةس ئيٌَ
 صؤس ئاطاُرت دةبوو.
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 ديَسةمبةر
هةو ًاُطةدا، ٓةسوةن ٓةًووتاْ دةصاُّ، دوو سووداوى خؤؾ سوو دةدةْ. 
كؤسطى خويَِذْ تةواو دةبىَ و دةرُى كشيظٌةغ ديَت. صؤسبةتاْ ٓةًوو ًاُطى 

اوة بؤ كشيظٌةغ. دايم و ديَظةًبةس، بة رًاسدُى ئةو سؤراُة بةطةس دةبةْ كة ً
باوكتاْ دةكةوُة مجودؤيَ، تا وةن ُةسيتيَم ئةو كاساُة ئةجناَ بذةْ، كة هةو 
سؤراُةدا ثيَويظنت، وةن ئاًادة كشدُى هيظتى دياسييةكاْ، ُاسدُى كاستى 
ثيَشؤصبايى و دواتش كشِيِى دةسختى كشيظٌةغ. بة دَهِياييةوة تا ئيَظتا ثيَتاْ 

دةوىَ. ًّ ئةو ًِذاآلُةَ صؤس خؤػذةويَ كة بؤ خؤياْ كاستى وتووْ ض دياسييةكتاْ 
كشيظٌةغ دسوطت دةكةْ، ٓةس كاتيَم يةكيَم هةو كاستاُةَ بؤ دةُيَشْ صؤس 
خؤػشايَ دةمب، ضوُلة دةصامن ضةُذ ثيَوةى ًاُذوو بووْ و ضةُذيؼى كات 

ةوة ويظتووة. ُاًةوىَ ٓةسطيض ئةو كاستة ثيَشؤصباياُة وةسبطشَ، كة بة فيضيَلة
ويَِةى خؤى و ًِذاَهةكاُى طشتووةو هةطةس كاستةكةى داوة. ًشؤظ هة بشيكةى ضاوى 

 كةطاُى هةخؤبايى. كة هة ُاو ويَِةدا سِاًاوة، خةسيلة كويَش دةبيَت.
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تةُاُةت ئةطةس هة ُاو ػاسيؼذا بزيّ، هةو كاتةى طاَهذا دةتواُّ ئاطاداسى 
يةن ُاياب بنب. طةس ديواسى ًاَهةكةًاْ دؤسة طيايةكى ضةُذ دؤس باَهِذةى تاسادة

هيَية، ٓةًيؼة هة ًاُطى ديَظةًبةسدا ئةو ُاوة ثشِة دةكا هة ًيوةى طووسو دواْ، 
. هةواُةية بَوينَي تا ًوًبايَكة تايبةتة بؤ دؤسة باَهِذةيةكى خؤػةيظت بة ُاوى 

يظتووة، بةالَ هةواُةية ئيَظتا ئةو باَهِذةيةًاْ ُةديوة و تةُاُةت ُاوةكةمشاْ ُةب
ضةُذ داسيَم ئةو باَهِذةيةتاْ ديبيَت و طةسجنتاْ ُةدابىَ و هيَى بىَ ئاطا بّ. 

 وُةسوير ًوًبايَ تةُيا هة ًاُطى ديَظةًبةس بؤ سصطاسبووْ هة طةٓؤَهبةُذاُى 
 .بةسيتاُياديَ بؤ  طويذ

بى سيٌَِاى ٓةُذيَم طايَ ثؤي ثؤي ديَّ و ٓةُذيَم طاَهيؽ ٓةسُايةْ. ئةطةس كتيَ
بَاهِذةكاُى خؤت تةًاػا بلةى، دةبيِى كة ًوًبايَ وةكو توتى، كاكؤهيَلى 
قاوةيى كاَهى صؤس دواُى بةطةسةوةية. طةسباَهةكاُى سةؾ و طجى خةت خةتّ. 
ثةَهةيةكى طووس هةطةس باَهةكاُيةتى و ٓيََويَلى صةسد هة كؤتايى كولى دةبيِشىَ. 

ئةوةُذة دواْ و طةسُر ساكيَؼّ، ٓةُذيَم داس طشفتةكة هيَشةداية، ئةو باَهِذاُة 
 ًشؤظة ُةصاُةكاْ تةُيا هة ثيَِاوى ثةسِةكاُياْ دا سِاوياْ دةكةْ.

هة ًاُطى طيَجتةًبةس، كوُذة بشؤُضيةكاُى ُاو باغةكةًاْ، بة دسيَزايى ػةو 
ػيَتاُة ٓوٓوياُة. ئةطةس ئيَوة هةو ػاساُةدا بزيّ، كة كوُذةكاْ بة ساوكشدُى 

و سيؼؤَهة ُووطتوةكاُى طةس هم و ثؤثى داسةكاْ خؤياْ تيَش دةكةْ، صؤس  ضويَوةكة
 داس هة ػةودا دةُطياْ دةبيظنت.



 طاَهى ًّ

 

82 

ئيَظتا كة خةسيلى ُووطيٍِ، ٓاتةوة يادَ كاتيَم كة ُؤ يا دةطاآلْ بووَ )بة 
هة  كيَِتسووُى ُايةتةوة بريَ( هة ثؼووى كشيظٌةغ كاسيَلٍ ئةجناًٍ دا. هة 

َهطريدا دةريايّ. هة ثؼت ًاَهةكةًاْ ًةصسايةكٌاْ ٓةبوو، خاُوويةكى طةوسةو د
سيَطةيةكى ثاْ بة ُيَواُيذا تيَذةثةسِى كة ػويَِى ٓاتووضؤى خةَهم بوو. 

وةن دياسى كشيظٌةغ وةسطشتبوو، ئةو 5ًيلاُؤكشيظٌةطى ئةو طاَهة طِذوقيَلٍ 
هةوة ػةوة دواى تةواو بووُى دةرُةكة هة طةس ديَطايةكةَ ساكؼابووَ، بريَ 

دةكشدةوة بةو ًيلاُؤية ػتيَم دسوطت بلةَ، كة تا ئيَظتا كةغ دسوطتى 
ُةكشدبىَ. هة كؤتاييذا بشِياسَ دا ئاًيَشيَم دسوطت بلةَ، بتواُىَ هة ئامساُةوة ئةو 

 سيَبواساُة بؤًباساْ بلا، كة بة ُاو ًةصساكةًاُذا تيَذةثةسِْ.
اُةوة بةالى سيطاكةدا، تا بة كوستى ثالُةكةَ ئةوة بوو: هةطةس باُى ًاَهةكةً

طةسادة كؤُةكةى اليةكةى تش، تةهيَم سايةَهبلةَ. دواتش بةو ثاسضاُةى ُاو طِذوقة 
ًيلاُؤيةكة، ئاًيَشيَم دسوطت بلةَ بة خوخلوهةيةكةوة بة تةهةكةوة ٓةَهواطشيَت.  
ئةو ئاًيَشة بة خيَشايةكى صؤس بة ثةتةكة دا بشِوات و، ئةو ػتاُةى ثيَيةتى بةطةس 

 و سيَبواسة بىَ ئاطاياُةدا ٓةَهريِيَزىَ كة بة ريَشيذا تيَذةثةسِْ.ئة
طبةى بةياُى، بةو خؤػى و ػاديةى كة ٓةًوو دآيَِةسة طةوسةكاْ تووػى دةبّ، 
هة ثةجنةسةكةوة خؤَ طةياُذة طةسباُى ًاَهةكةًاْ و، طةسيَلى تةهةكةَ هة دةوسى 

و باغةكةو بؤ خؤػٍ هة ثةجنةسةكةوة دوكوَهليَؼةكة ئاآلُذ. تةهةكةى ديلةَ ٓاويؼتة ُا
سؤيؼتٌة خواسىَ. تةهةكةَ بة ُاو باغذا سةت كشد، بة طةس ثةسريّ دا، بة ثاُايى دادةو 

                                                           

 ئةو ئاًشاصاُةى طةًةى ًِذاآلُة كة ًِذايَ دةتواُىَ ضى بيةوىَ ثيَياْ دسوطت بلات.  5-
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بةطةس ثةسريِى اليةكةى تشى دادةكةدا، تا طةياُذًة ُاو ًةصساكة. دواتش تةهةكةَ صؤس 
طاى طةسادة توُذ ساكيَؼاو، طةسةكةى تشى تةهةكةَ بة بضًاسيَلى طةوسة بة طةس دةس

 كؤُةكةوة بةطتةوة. دسيَزايى تةهةكة ُضيلةى طةت ًةتش دةبوو. تا ئيَشة صؤس باؾ بوو.
دواتش بةو ػتاُةى هة ُاو طِذوقة ًيلاُؤيةكة دابوو، دةطتٍ كشد بة دسوطتلشدُى 
ئاًيَشى بوًباساْ! ُاوَ ىلَ ُابوو عاسةباُةى دةُطى! خوخلوهةكةَ بة طتووُيَلةوة 

كةى سةفتا طاُتيٌةتش بوو. ئةو طتوُةَ بة طؤػةى ُةوةت ثوةيى هة بةطت، كة دسيَزاية
ُاوقةدى عةًوديَلى تشةوة بةطت و ثيَِر قوتوى بةتاَهى طوثٍ بة طتووُة 

 ئاطؤييةكةوة ٓةَهواطى. عاسةباُة دةُطيةكةَ تاسادةيةن وةكو ئةَ ويَِةية بوو.
واطى. دواتش عاسةباُة دةُطييةكٍ بشدة طةسباْ و ثةتةكةَ بة تةهةكةوة ٓةَه

طةسى تؤثة داويَلٍ هة ػويَِى ثيَلةوة بةطتِى طتووُة ئاطؤيى و ػاوَهييةكة 
ئاآلُذو، و عاسةباُةكةَ بةسةآل كشد تا بشِوات. بةو ػيَوةيةى كة هةطةس تةهةكة 
دةسؤيؼت،  ثةتةكةَ بةسةَهآل كشد. صؤس باؾ بوو. هةبةس ئةوةى تةهةكة هة طةسباُى 

كؤُةكة صؤس هيَزبوو، عاسةباُةكة بة خيَشايةكى صؤسةوة  ًاَهى خؤًاُةوة، تا طةسادة
بةطةس تةهةكةدا دةسؤيؼت. عاسةباُةكة بةطةس باغةكةدا سؤيؼت و هة دادةكة 
تيَجةسِى تا ُةطةيؼتة دةسطاى طةسادة كؤُةكة، ساُةوةطتا. بىَ ويَِة بوو. ئيَظتا 

 ئاًادةى ئةجناًذاُى ٓيَشػةكة بووَ.
كةَ ٓيَِايةوة الى خؤَ. ئيَظتا بة دؤهلةيةن ٓةس داوةكةَ ساكيَؼا و عاسةباُة

ثيَِر قوتوةكةَ ثشِ كشد هة ئاو. بؤ ضاوةسِواُى قوسباُييةن، هةطةس باُةكةًاْ هةطةس 
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طم ساكؼاَ! دةًضاُى صؤس هة ضاوةسِواُيذا ُامب، ضوُلة خةَهلاُيَلى صؤس بؤ ثياطة 
 .كشدُى ُاو داسطتاْ، هةطةيَ طةطةكاُياْ بيَشةدا تيَذةثةسِْ

صؤسى ثيَِةضوو دوو خامن بة تةُووسةى خووسى و كوست و كآلو بةطةس، بة ثياطة 
كشدْ بة دادةكةدا ٓاتّ. طةطيَلى بضوون و قاض كوست و توكنت وسدة وسدة 
دةٓاتة ثيَؼةوة. دةًضاُى دةبىَ صؤس بة وسدى كاتى ئةجناًذاُةكة سيَم خبةَ. هةبةس 

اسةباُةكةَ بةسةَهآل كشد تا بشِوات. ئةوة كاتيَم ئةواْ طةيؼتِة ُضيم تةهةكة، ع
عاسةباُةكة بة خيَشايى سؤيؼتة خواسىَ. تؤثى داوةكة هة دةطتٌذا صؤس بة خيَشايى 
كشايةوة، خوخلوهةكة تيز تيَذةثةسِى و دةُطى خؼة خؼيَلى ئاساَ و طةسُر ساكيَؼى 
هة خؤيةوة دسوطت كشد. بؤًباساْ هة بةسصايةوة ئاطاْ ُيية. دةبوو بة باػى 

ضاُيباية عاسةباُةكةَ كةى بة تةواوى دةطاتة طةسطةسياْ. ٓةسكة طةيؼتة ئةوىَ مب
هة ُاكاو ثةتةكةَ ساكيَؼا. عاسةباُةكة يةكظةس ساوةطتاو قوتوة ثشِ هة ئاوةكاْ 
طةسوبّ بووْ و ئاوةكةياْ ٓةَهشِراُذ. خامنةكاْ بة بيظتِى دةُطى عاسةباُةكةَ، كة 

تابووْ و تةًاػاى طةسةوةياْ دةكشد. ئاو وةكو بة خيَشايى بةسةوالياْ دةضوو ساوةط
تاظطة بةطةس دةًو ضاوياُذا سرا. هة سادةبةدةس خؤؾ بوو. ٓةس يةكةَ داس 
ئاًاجنةكةى ثيَلا، ٓةسدووكياْ هة تشطاْ ٓاواسياُلشد. بؤ ئةوةى ُةبيِشيٍَ هةطةس 

اْ طويَباُلة دسيَز ببووَ و بة ٓيَواػى طةيشَ دةكشد. بيِيٍ ٓةسدووكياْ دةطتي
كشد بة قيزاُذْ و ساوةػاُذُى ًظتةكؤَهةكاُياْ، دواتش بة ٓةُطاوى توُذ و خيَشا 
هة دةسطاى باغى ثؼتةوة ٓاتِة رووسىَ، هة باغةكة سؤيؼتِة دةسةوةو 
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دةسطاكةػياْ بة توُذى ثيَلذادا. ًِيؽ صؤس بة صيشةكى و ئاصاياُة هة ثةجنةسةى 
 سووُاكيةكةوة سؤيؼتٌة خواسىَ و بضس بووَ. 

ًيَم دواتش، كاتى ُاُى ُيوةسِؤ، دايلٍ بة ضاويَلى طاسدو ًؤسِوة تيٌَةوة كة
سِاًاو و وتى تا كؤتايى ثؼوو طِذوقى ًيلاُؤيةكةَ ىلَ دةطتيَِىَ. بةآلَ 
سؤرةكاُى تشى ثؼوو، بة تاًى ئةو ٓةطتة خؤػةى كاتى طةسكةوتِيَلى طةوسة 

 ٓةًووًاْ تووػى دةبني، ديَ خؤؾ بووَ.
ْ كشيظٌةطيَلى خؤػتاْ هة ثيَؼذا بىَ و ثؼووةكةتاْ بة ٓيواداسَ ٓةًووتا

   خؤػى بةطةس بةسْ.
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