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ثيَشةكى...
َةية ،تا هيَي سِاًيَِى ،ثان و طةسُخ سِاكيَؼة،
َْ جئاُيَلى ئةوةُذة بةسفشة و بيَ ثةه
جئاُى ًِذاال
ئةواُةيؽ كة كات و فلش و خاًة و وصة و تواُاياْ بؤ خضًةتلشدْ بةو دوُيا سِاصاوةية تةسخاْ دةكةْ،
بيَ بةؾ ُني هة ثشِػِطى ئةو جواُياُةً ،اًؤطتا ػاخةواْ عةهي حةًةد ُاويَلى خؤػةويظت و
َةًيَلى بةبشِػتى ئةو ًةيذاُةية ،بةضريِؤكة جواُة ثشِ هة ِسيَِويَِى و ئاًؤرطاسي و ثةسوةسدةييةكاُى
قةه
َُى كوسدطتاْ بطةيةُيَتُ ،ووطني بؤ ًِايَ ياْ بةصًاُى ًِايَ
تواُيويةتى خضًةتيَلى باؾ بة ًِاال
َةيةكى باػي دةويَ ،بةتايبةتى ضريِؤن كة سَيشِةويَلى هةباسو طوجناوة بؤ ُاسدُى
طةهيقة و حةوطةه
ثةياًة ثةسوةسدةييةكاْ بؤ ُاخ و ٓةطتى ُاطلى ًِايَ ،ضريِؤن ئةو بواسةى ًاًؤطتا ػاخةواْ
َْ بة ضةًلة جواُةكاُى رياْ و ئاكاس و
َيبزاسدووة دةتواُشيَت هةدوو تويَيذا بةػيَواصيَلى ُاياب ًِاال
ٓةه
طوفتاس و بةٓاي بةسص و ُةسيتى سِةطةُى كوسدةواسي ئاػِا بلات ،ويَِاكشدْ هةضريِؤكةكاُى ًاًؤطتا
َة ضريِؤكةى كة ئيَظتا هةبةسدةطتى ئيَوةية ئةوةُذة كاسيطةسة كة ٓةطت و ُةطتى
بةتايبةت ئةو كؤًةه
ًِايَ هةطةيَ خؤيذا بؤ ُاو واقع كةًةُذكيَؽ دةكات ،هةكؤتايي ٓةس كوستة ضريِؤكيَم ًِايَ دةطات بة
بةسئةجناًيَم و هةُاوةسِؤكى ئةَ بةسئةجناًةيؽ ثةسدةى طةس سِوخظاسي ًشواسيةن هةًشواسيةكاُى بةٓا
َُى خؤػةويظت هةدةًى خويَِذُةوةى ئةو كوستة ضريِؤكاُة
َذةطشيَٓ ،اوكات ًِاال
َكاْ ٓةه
بةسص و باال
صًاُياْ بةضةُذيّ وػةى سِةطةْ و ثاساوى كوسدةواسي طؤ دةطشيَت ،بةتايبةتى كؤًةَهيَ وػة و
دةسبشِيِى ػرييّ ٓةْ كة هة دةظةسي (تةق تةق) و طوُذةكاُى (دةػتى كؤية) ئاخاوتِياْ ثيَذةكشيَت و
َلى ئةو ُاوضةيةية وةن ٓةُطاويَم بؤ ثاساطنت و بضس ُةبووُياْ
ًاًؤطتا ػاخةواْ بةو ثيَيةى كة خةه
بةكاسياْ دةٓ َيينَ ،ضوُلة ئةو ُاوضاُة دةكةوُة ُيَواْ ٓةس طيَ ثاسيَضطاي ٓةوهيَش و كةسكون و طويٌَاُى
َُى ئاصيضى كوسدطتاْ
و كاسيطةسي ػيَوةصاسي ٓةسطيَ ثاسيَضطاػياْ بةطةسةوةية ،بةٓيواَ ًِاال
بةجواُى ئةو ضريِؤكاُة غويَِِةوة و طوود هةباغ و بابةتةكاُياْ وةسبطشْ.

ٓةًضة عةباغ فةقيَ
حوصةيشاُىٓ-8112ةوهيَش
بةٓا جواُةكاْ
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دووضةزخة و بةلَيَهةكةى باوكى دازا

َةوة دةٓات و دةضوو ،بيَ ئةوةى كةغ تووسِةى بلات،
سِؤريَلياْ (داسا) هةًاه
ٓةطتى بةُاسِةحةتى و بيَضاسييةكى صؤس كشد ،كة باوكى بيِى ئةوة خةسيلة
خؤي دةطؤسِيَ ،بةٓيَواػي هيَي ضووة ثيَؽ و ثيَيوت :بابةطياْ ئةوة
خةسيلى ضي؟ خؤ بةتةًاى ئةوةُي بضيية باصاس؟
َيَ بةُياصَ بضٌة دةسةوة و ثياطةيةكى باصاِس
ًَي دايةوة ،وتى :بةه
باوكى وةال
بلةَ ..طياُةكة خيَشة بؤضي ئةو ثشطياسةت كشد؟ ض ئيؼت بةًّ ٓةبوو؟
داسا بةدةَ صةسدةخةُةيةكةوة وتى :بابة طياْ ئةوةى سِاطتييبَ ًّ ئةوةُذةي
َةوةَ ُاصامن ضيبلةًو خؤَ بةضيةوة طةسقايَ بلةَ؟ فةسًوو ئةوة كاسؤي
هةًاه
ٓاوسِيٍَ ضةُذ سِؤريَلة دواي ئةوةي هةقوتاغاُة دةسضوو ،باوكى هةطةيَ
بةٓا جواُةكاْ
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َي خؤي دووضةسخةيةكى باػي بؤ كشِي ،جا ًّ
خؤي بشدية باصاسِ و بةده
ٓيَِذةى دةضٌة دةسةوة و ئةو كوسِة دةبيٍِ دووضةسخةى ثيَية و ًِيؽ
َي خؤًا ديَتةوة ،صوو صوو
ٓيضٍ ُيية هةدةسةوة ياسي ثيَبلةَ بةصةييٍ بةحاه
َيٍَ دووضةسخةيةكٍ بؤ ُةكشِيَ
َيَي ئةطةس بةباوكٍ بو
َيٍَ :تؤ بو
هةبةسخؤًةوة دةه
هةكاتيَلا ًّ هة كاسؤ صيشةكرتَ ،بةمنشةيةكى باػيؽ هةقوتاغاُة دةسضووَ.
باوكى بةَ قظاُة هيَي ضووة ثيَؽ ،توُذ داساي هةباوةؾ طشت و دةطتى
بةطةس طةسي دآيَِا ،ئةوجا بةدةَ ثيَلةُيِةوة ثيَي وت :بةطةسضاو ،ئيَظتا
وادةضٌة باصاسِ و هة طةسِاُةوةًذا دووضةسخةيةكى باػت بؤ دةكشَِ وابيَ
َيَي:ئةوة دةسضووَ وباوكيؼٍ ٓيضي بؤ ُةكشِيٍ.
طوةيٍ هيَ ُةكةي و ُةه
داسا دةتوت ٓيَؼتا هةقظةكاُى باوكى بةطوًاُة ،بةثةسؤػةوة سِووى تيَلشد
َةوة
َِيامب تؤ كة دةضية باصاسِ و هة ٓاتِةوةت بؤ ًاه
و وتى :ياُى ئيَظتا ًّ ده
دووضةسخةيةكى باؾ وضاكٍ بؤ دةكشِي؟
َييةوة تةًاػاي كشد و وتى:
باوكى ُةخيتَ طةسي هيَ بادا ،بةخؤػحاه
َِياييةوة ٓةس ئةًشِؤ دووضةسخةيةكى باػت بؤ دةكشًَِ ،شؤظ دةبيَ
بةده
َيَِيَلي دا دةبيَ جيَ بةجيَي بلات،
َيَِى خؤييبَ و ٓةس بةه
ٓةًيؼة خاوةْ بةه
ًّ وةكو خؤَ ُةتوامن ػيتَ ئةجناَ بذةَ و هةتواُاًذا ُةبيَ بيلةَُ ،ابيَ
َيٍَ :ببووسة ئةو ئيؼةَ ثيَِاكشيَ.
َذا بلةَ بؤية بةئاػلشا ثيَت دةه
دسؤت سِةطةه
بةٓا جواُةكاْ
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داسا دواي ئةَ قظاُة ،بةسِاكشدْ ضووة دةسةوة ،كة هةدووسةوة كاسؤي
ٓاوسِيَي بيِى ،بة ػادييةوة سِووى تيَ كشدو ٓاواسي كشديَ :كاسؤ ،كاسؤ ،تؤ
َيَِى ثيَذاَ هةطةسِاُةوةيذا
دةصاُى باوكٍ بةتةًاية ُووكة بضيَتة باصاسِ و بةه
دووضةسخةيةكٍ بؤ بلشِيَ ئةوطا بةيةكةوة ياسي دةكةيّ.
باوكى داسا هةباصاسِي ثايظليى فشؤػاْ دووضةسخةيةكى ضان و قاميى كشِي
و و بةسة بةسي ُيوةسِؤ طةسِايةوة ًايَٓ ،ةس هةدووسةوة باُطى كشدٓ :ؤؤؤؤؤؤؤ
كوسِة جواُةكةَ داسآ ،ؤؤؤؤؤ.
داسا كة طويَي هة دةُطى باوكى بووٓ ،اتة حةوػةكة و بةبيِيِى
دووضةسخةكة  ،هةخؤػياْ ٓةس بةسِاكشدْ خؤي طةياُذة الي دووضةسخةكةو
هةدةطيت باوكى سِاثظلاُذ،ئةوجا بةخؤ و دووضةسخةكةوة ضووة دةسةوة،
ََ ٓةس صوو ٓاتةوة ،يةكظةس خؤي طةياُذة باوكى و سِووًةتى ًاض كشد و
بةال
بةثيَلةُيِةوة ثيَيوت :باوكةطياْ دةصاُى بؤ ٓامتةوة؟ ٓاتووَ هيٍَ ببووسي.
باوكى بةطةسطوسًِاُةوة طةيشي كشد و بةصةسدةخةُةيةكةوة هيَي ثشطي :تؤ
َيَي ضيت كشدووة تا ًّ بتبووسَ؟
ثيٍَ ُاه
داسا ضاوى بشِيية باوكى و وتى ًّ :دةبوواية ثيَؽ ئةوةي دووضةسخةكة
ببةًة دةسةوة ،بةساًبةس بةَ دياسيية بةُشخةي تؤ طوثاطتٍ بلشداية،
ٓةسضةُذة تا ئةو كاتةى دووضةسخةكةَ ُةبيِىٓ ،ةًيؼة هةبةسخؤًةوة
بةٓا جواُةكاْ
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ٍَ
دةًوت :باوكٍ بةو قظاُةى كشدي ،وابضامن تةُٔا ًةبةطتى ئةوةبوو ده
ََ بةديتِى دووضةسخةكة ،طوًامن ُةًا.
سِاصيلات و ٓيضٍ بؤ ُةكشِيَ ،بةال
َيَِةبوو
باوكى بةَ قظاُة داية قاقاي ثيَلةُني و وتى :ئةَ ثايظليوة ئةو بةه
كة ًّ بةتؤًذا ،ئةوةيؽ ئةسكى طةسػاُى ٓةًوو باوكيَلة بؤ ٓاُذاُى
َةكةى هةقوتاغاُة دياسي ثيَؼلةؾ بلات با ئةو دياسية بضووكيؽ بيَ.
ًِذاه
َيَّ ًاُاي ضي ية؟
داسا بةطةسطوسًِاُةوة هيَيجشطي:بابةطياْ ئةسيَ وػةى بةه
َيَّ ئةو ػتةية تؤ قظةيةكت كشد دةبيَ
ًَى دايةوة ،وتى :بةه
باوكى وةال
خاوةْ قظةى خؤتيب ،بؤ منووُة ًّ كة ومت دووضةسخةت بؤ دةكشَِ و بؤمت
ي ُةكةى.
ُةكشِي ،سِةُطة بؤ هةًةودوا ًّ ٓةس قظةيةن بلةَ تؤ باوةسَِ ث َ
داسا هةدايم ضووة ثيَؽ ،دةطتى خظتة طةس ػاُي و ،كة داية و بابةى
ثيَلةوة ًاضلشد ،بةبيَ ئةوةى ٓيض قظةييَ بلات ،بةخيَشايي خؤي طةياُذة
دووضةسخةكة و دةطيت طةياُذيَ و ضووة دةسةوة تا هةطةيَ كاسؤي ٓاوسِيَي
دةطت بةياسي بلات.

بةٓا جواُةكاْ
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شيظاى و بازامى باوكى ياوزِيَي يةكو

سِؤريَلياْ دةًة دةًى عةطش بوو( ،باساَ) بةدةَ صةسدةخةُةيةكةوة سِووى
كشدة (ػيعاْ)ي كوسِي و وتى :طياُةكةَ ئةطةس ٓيض ئيؼت ُيية حةص دةكةَ
بةيةكةوة بضيِة دةسةوة و ثياطةيةكى ُيَو باصاسِي طةوسة بلةيّ؟
ػيعاْ بةكةيف خؤػيةوة وتى :ئةطةس تؤ ثيَتخؤػيبَ ،ئةوة ًّ ٓةس صؤسَ
ثيَ خؤػة و هةئيَظتاوة ئاًادةَ ،بضٍ خؤَ بطؤسَِ؟
باساًي باوكى وتى :بشِؤ بةثةهة خؤت بطؤسِة وا هةدةسةوة ضاوةسِيَت دةكةَ.
ػيعاْ بةخيَشايي ضووة رووسةكةى خؤي ،جوةكاُى بةسي طؤسِي و ٓاتةوة
هةبةسدةًى باوكى وةطتا ،بةصةسدةيةكةوة وتىٓ :ااااا ،باوكةطياْ ،جوامن؟
باوكى بةٓةسدوو دةطتى ُاوقةدي داساي طشت و بؤ ئامساُى بةسص كشدةوة،
َي.
َيَي طوه
َت هيَيبَ دةه
َال
بةكةيف طاصييةوة وتىٓ :ةس جواُي و بةغً ،اػةه
بةٓا جواُةكاْ
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كة دايطشتة خواسةوة ،دةطتى طشت و وتى :دةى با بلةويِة سِيَ ،با بشِؤيّ.
بةدةَ ثياطة و سِؤيؼتِى ئاطاييةوة بةسةو باصاسِ ػؤسِبووُةوة ،هةسِيَطة
قظةى خؤػياْ بؤ يةن دةكشد ،كاتيَ طةيؼتِة باصاسِ ،باوكى بةػادًاُيةوة
سِووى تيَلشد ،وتىٓ :ةُاطةى بابة بؤ خؤت طةيشي ئةو ػتاُة بلة كة ديَِة
ًَت دةدةًةوة.
ثيَؼت ضاوت و ُاياُضاُى ضني ،هةوػتاُة بجشطةو ًِيؽ وةال
ػيعاْ هةطةس سِيَي خؤي صؤس ػت ٓةبووْ تاصة دةياُيبيِى و ُةيذةصاُى
ُاوياْ ضيية و بؤضي بةكاسديَّ ،بةًةيؽ سِووى دةكشدة باوكى و ثشطياسي
ًَى دةدايةوة.
ئةو ػتاُةى هيَ دةكشد ،ئةويؽ بةجواُى و بة وسدى وةال
ي تاقةت و ػةكةت و ًاُذوو بووَُ ،اتوامن بشِؤَ .
ػيعاْ وتى :باوكة ًّ ب َ
يت
باساًي باوكى وتىًِ:يؽ خةسيلة ٓةُاطةَ طواس دةبيَ ،بؤية تا ُةخ َ
عةطيَيِةوة ،وةسة بابضيِة ئةو كافرتياية و بؤ تاويَ هةويَ داُيؼني.
طةسياْ بة كافرتياكة داطشت ،هةطةس كوسطي بةساًبةس بةيةن داُيؼنت،
ػاطشدي كافرتياكة هيَياْ ضووة ثيَؽ و بةئةدةبةوة فةسًووي هيَلشدْ.
َجةيةكةوة وتى :بيَ صةمحةت ضيتاْ ٓةية؟
باوكى ػيعاْ بةٓةه
ًَى دايةوة :كؤكتيَى ،ػةسبةتى ًؤص -ػةسبةتى
ػاطشدةكة بةُةسًى وةال
ثشتةقايَ-ػةسبةتى ًيَور -ػةسبةتى ٓةُاس -قاوة و ػريو ضامياْ ٓةية.
باساَ وتى :كؤكتيَويَم بؤ ًّ بيَِة و بضاُة ئةو ثةثووهةيةؾ ضي دةويَ؟
بةٓا جواُةكاْ

ػاخةواْ عةهي

8

ػاطشدةكة سِووى كشدة ػيعاْ و وتى :فةسًوو ،حةصت هةضية تا بؤتى بيٍَِ؟
ػيعاْ بة صةسدةخةُةيةكةوة وتى :حةصَ هة ػةسبةتى ًيَورةً ،يَورَ بؤ بيَِة.
َطيَ كؤكتيَى و
ئةوةُذةى ُةبشد ػاطشدةكة ٓاتةوة ،هةطةس طيِيةكذا طال
َطيَ ػةسبةتى ًيَوري ٓيَِا و هةبةسدةًي داُاْ.
طال
ئةواُيؽ بةدةَ قظةى خؤػةوة ػتةكاُياْ خواسدةوة ،ثؼووياُذا و ثاػاْ
َيَت:بؤ ئةوةى
ٓيَذى ٓيَذى بةسةو ًايَ طةسِاُةوة ،باوكى ػيعاْ ٓةًيؼة دةه
َيَوة.
َي ظووه
َةكةت طويَت هيَبطشيَ وةكو ٓاوسِيَ هةطةه
ًِذاه
ٓةس ئةوةؾ بووبووة ٓؤي ئةوةى ػيعاْ باوكى خؤي خؤؾ بويَ.
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بؤضي شايةني طولَ طسيا ؟

(ػايةْ) طةسةسِاي بضووكى تةًةُى ،كضيَلى صيت و صيشةن بووٓ ،ةسطيض
هةقظةى دايلى دةسُةدةضوو ،دايلى ضي ثيَ بوتباية ،بيَ يةن و دوو بؤي
جيَ بةجيَ دةكشد.
سِؤريَلياْ (ُاصداس)ي دايلى هةرووسي ثيَؼواصى داُيؼتبوو طةيشي
تةهةفضيؤُى دةكشدٓ ،ةطتى بةتيَِوويَيت كشد ،هةجيَوة بةدةُطيَلى بةسصةوة
باُطى ػايةُى كشد :كضةكةَ ػايةْ ئادةى ُةخيتَ ئاو بؤ داية ُايةُى؟
ػايةْ هة ُاُذيِةكة خةسيلى قاث ػووػنت بووٓ ،يَؼتا قاثةكاُى تةواو
َطيَم و ثشِ ئاوى كشد ،ضوُلة دةطتى ٓيَؼتا
ُةػؤسيبو ،دةطتى طةياُذة طال
َطةكةدا ،يةكظةس هةدةطيت
طابووُى ثيَوة بوو ،هةطةيَ بةسصكشدُةوةى طال
َطةكة ػلا ،دةطتى بةطشياْ كشد و هةقيزةيةكى توُذي دا.
بةسبؤوة و طال
ُاصداسي دايلى وايضاُى سِةُطة ػتيَلى طةوسة سِوويذابيَ ،بةسِاكشدْ خؤي
َطة ػلاوةكةي بةسضاو كةوت و ػايةُى بيِى
طةياُذة ُاُذيِةكة و كة طال
بةٓا جواُةكاْ
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ئةوة ٓؤْ ٓؤْ دةطشييَ ،بةٓيَواػي هيَي ضووة ثيَؽ ،بةُةسَ و ُياُيةوة
صًاُى طةسِاُذ و ثيَي وت :طياُةكةَ ئةوة ضيبووة؟ ئةوة بؤ دةطشي؟
َطة ػلاوةكة دسيَز كشد ،طشياُةكةى صياد كشدو
ػايةْ كة دةطتى بؤ طال
َطةكةَ هةدةطت بةسبؤوة و ػلا.
وتى :ويظتٍ ئاوت بؤ بيٍَِ ،كةضي طال
َطةكةت ػلاُذ ،ئةى بؤ دةطشي؟
ُاصداس بةثيَلةُيِةوة وتى:قةيِا ئةوة طال
َطةوة كة ًّ
ػايةْ بةدةَ ٓةُظلذاُةوة وتى:ئاخش تشطاَ تؤ بةواى ئةو طال
ػلاُذَ هيٍَ بذةى ؟
ُاصداس صياتش هيَي ضووة ثيَؽ و باوةػي ثيَذا كشد ،دةطتى بةطةس ثشضي
َطة ػلاوةكة
دآيَِاو بةثيَلةُيِةوة وتى :جا هيَذاْ ضاسةى ئةوة دةكات طال
ضاكبيَتةوة؟ ُاُ ،ةخيَش كضةكةَ ًّ باوةسَِ بةهيَذاْ ُيية و هيَذاْ ضاسةطةس
َةكةت وةسبطشيت و ئةوةى سِؤيؼت
ُيية ،ضاسةطةس تةُٔا ئةوةية طوود هةٓةه
ئةوا سِؤيؼت و بؤ هةًةودوا ئاطات هةػتةكاْ بيَٓ ..اااااا جاسيَلى تش وات
ُةبيٌِةوة ،دةى بشِؤ هةو دةطتؼؤسة جواْ دةَ و ضاوت بؼؤ و وةسةوة.
َيةوة ضوو دةَ و ضاوى جواْ
ػايةْ واصى هةطشياْ ٓيَِا ،بة خؤػحاه
َؤكة
َطة ػلاوةكةى خظتة بيَو
ػووػت و ُاصداسي دايليؼي بة طيَظليَم طال
َةوة.
و ُاية تةُةكةى صبو
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نةوشاد بةضكةكةى لةييَالنةكة ييَهاية خوازةوة

َذةطةسِا و هةُاو
(ُةوصاد) هةػيَلى طووكى ٓةبوو ،بةئاطاُى بةطةس ػت ٓةه
حةوػةكةياْ داس كاهيجتؤصيَلى طةوسة ٓةبوو ،ضةُذ ٓيَالُةيةكى هةطةس
ضيَلشابوو.
سِؤريَلياْ هةحةوػةكةوة تةًاػاي ٓيَالُةكاُى طةس داسةكةى دةكشدو
هةدةُطى جشيوة جشيوي ضةُذ بةضلة ضؤهةكةيةكذا ،وتى :وا باػة بةو داسة
َطةسِيٍَ ،خؤَ بطةيةمنة ئةو ٓيَالُة و بةضلةكاُى ُاوى بٔيٌَِة
صهةدا ٓةه
خواسةوة بؤ خؤَ بةخيَوياْ بلةَ ،بضامن قةت واياْ هيَ ُاكةَ كةويياْ بلةَ.
َلؼا تا خؤي طةياُذة
ضووة ثيَؽ خؤي بةداسةكةوة طشت ،بؤ طةسةوة ٓةه
يةن هة ٓيَالُةكاْ و ٓةسدوو بةضلةكةى ُاوى دةسكشد و بةضلةكاُى ٓيَِاية
خواسةوة ،ئةوجا هةريَش طيَبةسي داسةكةدا بةضلةكاُى داُا و بةسِاكشدْ
يت ئاوى هة جاًيَم بؤ ٓيَِاْ.
سِؤيؼت،ئوةُذةى ثيَِةضوو ٓةُذيَ طةمن و ُةخ َ
(صةيِةب)ي دايلى كة هة ثةجنةسةى ُاُذيِةكةوة طةيشي كشد ئةوة ُةوصاد
خةسيلة بةصؤس ئاو دةكاتة دةًي بةضلةكاْ و بة صؤس طةمنياْ دةداتيَ،
بةٓيَواػى ٓاتة حةوػة و هة دووسةوة سِووى تيَ كشد وتى :كوسَِ ُةوصاد
بةٓا جواُةكاْ
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ئةوة بؤ واص هةو بةضلاُة ُآيَِى؟ ئةوة بةتةًاي بياُلوري ،ئاخش ضؤْ
دةكشيَ ئةواُة بشطياْ ُةبيَ و تؤؾ بةصؤس خواسدُياْ هةدةَ كةي؟
ُةوصاد بة خؤػيةوة وتى :داية داية طةيشكة ًّ ئةو بةضلاُةَ هةطةس
ٓيَالُةى ئةو داسة صهة ٓيَِاوةتة خواسةوة ،بةُياصَ بؤخؤَ بةخيَوياْ بلةَ،
ئةواُة ضوُلة دايلياْ هةُاو ٓيَالُةكةدا ُةبوو ومت :سِةُطة تويَِى و بشطياْ
بيَت بؤية وا ئاوياْ دةخةًة دةَ و طةمنياْ هةقوسِط دةُيٍَ.
صةيِةب بة صةسدةخةُةيةكةوة وتى :تؤ ٓةسضيةن بلةي ُاتواُى وةكو
دايلةكةياْ بةخيَوياْ بلةيت ،دةبيَ ئةوةؾ بضاُى ٓيض ػتيَم هةطؤص و
بةصةيذا جيَي دايم ُاطشيَتةوة ،فةسًوو طةيشكة ئةوة دايلةكةياْ ٓاتةوة و
َيَي هيَت دياس ُيية ضؤْ هيَشة ُضيم دةبيَتةوة و دةسِوا
هةتاوا ضي دةكات؟ دةه
و ديَتةوة؟ ئيٌَةيؽ ُابيَ ػتيَم بلةيّ ببيَتة ًايةى ُاخؤػي و خةَ و
خةفةت بةتايبةت ئةو بةضلاُةى تةُٔا ضاوياْ هة دايلياُة بةخيَوياْ بلات.
ُةوصاد ُةخيتَ هةقظةكاُى دايلى وسد بؤوةٓ ،ةطتى بة ثةػيٌاُى كشد،
بؤية هةطةسخؤ بةضلةكاُى بشدةوة ُاو ٓيَالُةكةياْ و خؤيؼي ٓاتة
خواسةوة ،هةريَشةوة طةيشي كشدْ ضؤْ بةضلةكاْ دةًياْ دةكشدةوة و
دايلةكةػياْ خواسدُياُي دةدايَ ،بؤية سِووى كشدة دايلى و وتى :داية
طياْ قظةكاُت تةواوةٓ ،يض ػتيَم هةطؤص و بةصةيذا جيَي دايم ُاطشيَتةوة.
بةٓا جواُةكاْ
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طويَدزيَرةكة قاضي شكابوو

َي ُةوػاد
سِؤريَلياْ طويَذسيَزيَلي قاض ػلاو وسدة وسدة بةبةسدةًى ًاه
َُةيؽ هيَي كؤببووُةوة بةداس و بةبةسد
َيَلى ئةو كؤال
تيَذةثةسِي و ضةُذ ًِذاه
و بةػةق بةسببووُة ويَضةى ،هيَياْ دةدا و ئاصاسياْ ثيَي دةطةياُذ.
(ُةوػاد) خؤي طةياُذة الياْ و طةسجنى ثيَؽ دةًى خؤي دا ،ضةُذ وسدكة
َةكاُى
َيطشتّ و ٓيَذة ٓيَذى وةكو ًِذاه
بةسديَلى بةديلشد ،دآاتةوة ٓةه
ديلة بةسدةكاُى هة طويَذسيَزة بةطتةصًاُةكة دةطشت و طويَذسيَزةكةؾ
ضوُلة قاضي دواوةى ػلابوو ُةيذةتواُى ٓةسُا بة هووػلةكاُى بةسطشي
َيَ.
َيبَ و ئةو ػويَِة جيَبيَو
هةخؤي بلات ياخود بةغاسداْ هةبةس دةطتياْ ٓةه
(ُةخؼني)ي دايلى هةو دةًةدا ٓاتة دةسةوة كة ُةوػادي بيِى ئةوة هةطةيَ
َةكاُى ديلة بةسد هة طويَذسيَزةكة دةطشيَ ،بة تووسِةييةوة بةسةو سِووى
ًِذاه
َةكاْ سِؤيؼت و بةدةُطيَلى بةسصةوة تَيريِاخوسِيّ :ئةوة قةت ػةسًتاْ
ًِذاه
بةخؤتاْ ُيية ئةو طوُآة طةوسة دةسٓةق بةو طويَذسيَزة بةطتةصًاُة ئةجناَ
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دةدةْ؟دةى خيَشا هيَي دووسكةوُةوة ،خوا يةكة و ُابيَ بةدوو بةغ بضامن
ي ،هيَي دةدةَٓ ،ااااااا ،دةى هيَشةتاْ ُةبيٌِةوة.
ٓةس كةطيَم ػتيَلى تيَبطش َ
َةكاْ هةتشطاْ ٓةس بةسِاكشدْ ئةو ػويَِةياْ بةجيَ ٓيَؼت و ُةوػاد
ًِذاه
هةَ ُاوةدا بةتةُٔا ًايةوة ،دايلى هيَي ضووة ثيَؽ ،بة تووسِةييةوة سِووى
تيَلشد و تاطشتى ػقاصيوةيةكى خاطي هيَذا ،كةهوة طةسي تةصاُذ.
ُةوػاد بةٓؤي ئةو ئاصاسةوة دةطتى بةطشياْ كشد ،بة دةَ فشًيَظم
سِػتِةوة وتى :دايةطياْ بؤ هيٍَ دةدةى؟ طوُآٍ ضيية؟ ئاخش ضيٍ كشدووة؟
ًَى دايةوة وتى :با هيَت بجشطٍ ئايا تؤ ثيَت ُاخؤؾ
ُةخؼيِى دايلى وةال
ي و ًِيؽ هةٓيض و خؤسِايي بيٍَ بةطزتا و هيَت بذةَ؟
ُيية كة ٓيضت ُةكشدب َ
ُةوػاد ثيَيوت :ئةى ضؤْ؟ ضؤْ ثيٍَ ُاخؤؾ ُيية هةكاتيَلذا ًّ ٓيضٍ
ُةكشدبيَ و تؤؾ هةٓيض و خؤسِايي بيَي بةطزًا و هيٍَ بذةي.
ُةخؼيِى دايلى بةدةَ صةسدةخةُةيةكةوة ثيَيوت :ئةى كةواية ئةَ
طويَذسيَزة بةطتةصًاُة ضي كشدبوو؟ بؤضي بةبيَ ٓؤ بةبةسد هيَت دةدا؟
يب
َيَِ َ
ُةوػاد ٓةطتى بةثةػيٌاُييةكى صؤس كشد ،بة ثةسؤػةوة وتى :بةه
َيَم ُةدةَ .
دايلةطياْ هةًةودوا ئاصاسي ٓيض ئارةه
ُةخؼيين دايلى ئةًال و ئةوالي سِووًةتى ًاض كشد و ٓةسدووكياْ بة
َةوة سِؤيؼنت.
خؤػيةوة بةسةو ًاه
بةٓا جواُةكاْ
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طةزمي ضؤثا

َة بوو ،ضوُلة بةتةًةْ ٓيَؼتا بضوون بوو،
(ُةمشيى) كضيَلى قؼت و ريلةه
ٓةًوو ػتيَلى هةيةن جيا ُةدةكشدةوة و ُةيذةصاُى طةسًى و طاسدي ضيية؟
َةوة طؤثاياْ داطريطاُذُ ،ةمشيى بةتاتة تاتى و
وةسصى صطتاْ هةًاه
طاكؤهلة هةطؤثاكة ُضيم دةبؤوة و طةسجني طةػي ئاطشةكةى دةدا حةصى
دةكشد دةطتى بؤ ببات و دةطتى هيَ بذات ،كةضي كاتيَم بةٓيَواػي دةطتى
بؤ دسيَز دةكشد( ،سِيَحاْ)ى دايلي بةدةُطيَلي بةسصةوة بةطةسي دةقيزاُذ:
ٓيَيَيَيَي ،بعةيةٓ ،ااااااُ ،ةكةى دةطتى بطةيةُى دةطتت دةطووتىَ.
ئةو ٓات و ٓاواسة وايذةكشد يةكظةس ُةمشيى دةطتى بليَؼيَتةوة ،كةضي
دواى تاويَ ئةطةس بيضاُياية كةغ ُايبيينَ و ُايطشيَ ،ديظاْ بةتاتةتاتيَ
خؤي دةطةياُذة طؤثاكة و ديظاْ كة دةيويظت دةطيت بؤ ببات و دةطيت
هيَ بذات ،جاسيَلى تش دايلى دةيقيزاُذةوة :بعةية ،بعةٓ،يَيَيَيُ ،ةكةى.
بةٓا جواُةكاْ
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بةثةهة خؤي دةطةياُذة الي ُةمشيى و هة طؤثاكةى دووس دةخظتةوة.
ُةمشيى بةجؤسيَ ًةساقي هةو طؤثاية طشتبوو ،ئةو دةوسوبةسةى بةس ُةدةدا.
سِيَحاُى دايلى واقي وسًِابووُ ،ةيذةصاُى ضؤْ كاسيَلى وابلات كضةكةى
ضيرت ُةويَشيَ هةو طؤثاية بضيَتة ثيَؽ و هيَي ُضيم ببيَتةوة ،طةهيَ بريي
كشدةوة تا دواجاس بريؤكةيةكى بةًيَؼم دآات ،ضوو هةتةن طؤثاكة ضواس
ًةػقي داُيؼتُ ،ةمشيوي ٓيَِا هةطةس كؤػي خؤي داُا ،ئةوجا دةطتى
سِاطتةى ُةمشيوي طشت و ٓ َيذي ٓيَذى دةطتى هة طؤثاكة ُضيم كشدةوة.
َةرا ،وايضاُى دايلى ٓةس
ُةمشيى ٓةطتى بةطةسًيةكى صؤس كشد ،ػو
بةسِاطتى دةيةويَ دةطتى غاتة طةس طؤثاكة و بيظووتيَينَ ،هةتاوا ٓاواسي
هيَ ٓةطتا و دةطتى بةطشياْ كشد :داااااااية ،دااااااااية ،دةطتٍ دةطتٍ.
َيَ :دةطتٍ خةسيلة بظووتيَ ،واصَ هيَبيَِة ،دةطتٍ طوتا.
ُةيذةصاُي بو
سِيَحاُي دايلى ٓةطتى كشد بةَ كاسةى دةتواُيَ كاس هةُةمشيى بلات ئيرت
هةطؤثاكة ُضيم ُةبيَتةوة ،كة دةطتى ُةمشيوي بؤ دواوة كؼاُذةوة،
ئةوةُذةى ُةخاياُذ ٓةًذيع بةئةُقةطت دةطتى سِاطتةى طشتةوة و هة
طؤثاكةى ُضيم كشدةوة ،ئةويؽ حةمجاُى هيَ بشِا و وايذةصاُى دايلى
بةسِاطت دةيةويَ دةطتى غاتة طةس طؤثاكة و بيظووتيَينَ ،بؤية هةتشطا
دةطتى بةطشياْ و فيغاْ كشدةوة :دااااااية ،دااااااية ،دةطتٍ دةطتٍ.
بةٓا جواُةكاْ
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بةدةَ فشًيَظم سِػتِةوة ،سِووى خؤي وةسطيَشِاو خؤي خظتة ئاًيَضى
دايلىٓ ،يَِذة ُووصايةوة تا خةوت ،هةخةوةكةيؼي ٓةس ٓةُظلى دةدا.
دواي خةويَلى قوويَ و دووس و دسيَز ،كاتيَم بيَذاسبؤوة و هةخةوةكةى
َطشت و هة طؤثاكةى ُضيم
ٓةطتا ،سِيَحاُى دايلى بةٓيَواػي ُةمشيوي ٓةه
كشدةوة ،كةضي ُةمشيى بيَ يةن و دوو هةطؤثاكة دووس دةكةوتةوة.
دايلى ٓةسضي جاسيَ بة ثيَلةُيِةوة تةًاػاي ُةمشيوي بلشداية و بيوتباية
 :ئااااااي ،دةى كضة جواُليوةكةَ بضووة الي ئةو طؤثاية ،دةطتى هيَذة.
َيَُ :اُ ،اضٍ ،هةو طؤثاية
ُةمشيى ُةختىَ طةسي بادةدا وةن ئةوةى ثيَي بو
ُضيم ُامبةوة ،طؤثاكة دةًظوتيَينَ.

بةٓا جواُةكاْ
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فسِيَدانى مؤش

َي بةثاطةكاُى طةسِةن ضووُة دةسةوة،
(كاسواْ)و (ػاصاد)ي باوكى بةدوو قؤه
َةوة،
ثياطةيةكى ُاو باصاسِياْ كشد و هةطةس سِيَي خؤياُةوة تا ػت ببةُة ًاه
طةسداُى ئةو عةهوةياْ كشد كةٓةًوو طةوصةو ًيوةجاتيَلى تيَذا دةفشؤػشا.
كاسواْ بةديتِى كابشايةكى ثؼت ضةًاوةي بةتةًةْ كاتىَ بةطةس ثةهلة
ًؤصيَم كةوت و بةثؼت دا بةسبؤوة ،داية قاقاي ثيَلةُيِيَلى بةسص.
ػاصادى باوكى بةخيَشايي خؤي طةياُذة كابشا بةتةًةُةكة و ياسًةتيذا ،كة
سِاطتى كشدةوة و طؤضاُةكةي داية دةطت ،ئةويؽ طوثاطي كشد.
َجةيةكةوة طةيشي كشد وتى :كوسِى خؤَ،
ػاصاد طةسِايةوة الي كاسواْ و بةٓةه
تؤ دةصاُى ُةدةبوو هةجياتى ئةوةى ياسًةتى ئةو كابشاية بذةيت و دةطتى
َتةت ثئَات و ثيَي ثيَلةُى؟
َيبطشيتةوة ،كةضي طاه
بطشي و ٓةه
بةٓا جواُةكاْ
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كاسواْ بةصةسدةخةُةيةكي طةػةوة صًاُى طةسِاُذ و وتى :ئاخش باوكة طياْ
ئةو كابشا ثرية طةهيَ عةُتيلة بةسبؤوةُ ،ةًتواُى خؤَ بطشَ ثيَ ُةكةمن.
باوكى وتى :تؤ ٓيَؼتا بضووكى ،ئةواُة بةتةًةُّ ثيَويظتة ياسًةتى بذسيَّ
و سِيَضياْ بطرييَ ،ئةواُة سِؤريَ هةسِؤراْ وةكو ئيٌَة بووُة و ئيَظتا ضووُةتة
َلة ئةطةس ئةو ًؤصةياْ فشِيَ ُةدايةُ ،ة ئةو
َةوة  ،هةطةيَ ئةوةػذا ئةو خةه
طاه
ثيَي هيَ دةُا و بةسدةبؤوةُ ،ة تؤيؽ بةو ػيَوةية ثيَي ثيَ دةكةُى.
كاسواْ قاقا ثيَلةُى ،وتى :جا ضي دةبيَ ئةطةس ػتيَلٌاْ خواسدو فشِيٌَاُذا؟
ػاصادى باوكى بؤي خِايةوة ثيَيوت :ضؤْ ضي دةبيَ؟ بةفشِيَذاُى ئةَ ػتاُة
ََ ئةطةس ًّ هةالي خؤًةوة ٓةطتٍ
ريِطةى ػاسةكةًاْ ثيع دةبيَ ،بةال
بةبةسثشطياسيَتى كشد و تؤ هةالي خؤتةوة و ٓةًووًاْ هةالي خؤًاُةوة ئةو
َةوة ،ئةوة ضي سِوو دةدات؟
ػتاُةى خواسدًاْ و خظتٌاُة تةُةكةى صبو
ًَى دايةوة وتى :ػاسةكةًاْ ٓةًيؼة ثان و
كاسواْ بة بضةيةكةوة وةال
ََ ًّ بةتةُيا ضيٍ ثيَ دةكشيَ؟ئةو ًّ ػتيَلٍ
خاويَّ دةبيَ و ثيع ُابيَ ،بةال
خواسد و فشِيٍَ ُةدا ،خؤ بةدةياْ كةطيرت ٓةْ ػت دةخؤْ و فشِيَي دةدةْ.
باوكى وتىُ :ابيَ بةَ ػيَوةية بري بلةيِةوة ،ئةطةس مباُةويَ ػاسةكةًاْ ثان
و خاويَِيبَ ،دةبيَ ٓةًووًاْ ٓةطت بة بةسثشطياسيةتى بلةيّ.
كاسواْ ُةختىَ طةسي بؤ هةقاُذ و وتى :ئةوة ئةسكى طةسػاُى ٓةًووًاُة.
بةٓا جواُةكاْ
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َيَِا،
ثيَلةوة هة عةهوةكةدا ٓةُذيَ ًيوة و طةوصةياْ كشِي و ثيَياْ ٓةه
طواسي ثاغ بووْ و ٓةس بةثاطى طةسِةكةكةياْ ،طةسِاُةوة ًايَ.

ثليكانة(قادزمة)
سِؤرطاس ًِذاَهيَلى ضةتووْ و بضيَو بوو ،جةطتةيةكى الواص و هةػيَلي طووكي
َةوةياْ طشتبوو ،وةكو ياسي ثيَبلات بةػةقاويَم
ٓةبوو ،وا خووى بة ثويلاُةى ًاه
ضةُذ ثويلاُةيةكى دةبشِي ،دةضووة طةسةوة و ٓةس بةو ػيَوةية دةٓاتة خواسةوة.
َيَ :كوسِةكةَ ئةوة ياسي
طةالويَزي دايلى سِؤر ُةبوو طةسصةُؼتى ُةكات  ،ثيَي ُةه
ُيية تؤ دةيلةى ،خؤ ئةطةس خواُةكشدة بلةوية خواسةوة ،دةطت و ثيَت دةػليَ.
َتةى بةوقظاُة بيَت ،دةيوتُ :ا دايةطياْ هةًّ ًةتشطيَ،
سِؤرطاس وةكو فؼةو طاه
ًّ وا سِآاتووَ بةئاطاُى ُاكةوَ ،ئةوة ياسييةكى خؤػة و بؤ خؤَ ياسي دةكةَ.
بةٓا جواُةكاْ
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طةالويَزي دايلى بة صةسدةخةُةيةكةوة ثيَي وت :ئةو ياسيياُةى
خةتةسُاكّ ،دةبيَ خؤًاُى هيَ بةدووس بطشيّ ،ئةو ياسييةى تؤ
دةيلةيت بة ضشكةيةٓ ،ةس كة ثيَت خضا ،خؤت بةطةالًةتى ُادؤصيةوة.
َلؼاْ وطةسكةوتّ بؤ طةسةوة ،ضوُلة ثويلاُةكة تةِس
سِؤريَلياْ هة ٓةه
بوو ،هةطةسي خضا ،ثؼتا و ثؼت بةسبؤوة ،دةطتيَلى ػلا و ئاصاسيَلى
صؤسي ثيَ طةيؼتٓ ،اواسي هيَ بةسص بوويةوة ،داية قيزةيةكى طةوسة.
َةداواْ خؤي طةياُذة الي ،كة بيِى ئةوة
طةالويَزي دايلى بة ٓةه
كةوتؤتة طةس صةوي و هةٓؤؾ خؤي ضووة ،بةدةَ طشياُةوة ضوُلة
َة
ػاخةواُى باوكى سِؤرطاس هةطةػت بوو ،تةهةفؤُى بؤ ًاه
دساوطيَلةياْ كشد ،ئةواُيؽ بةثةهة طةياسةياْ ٓيَِا ،طواسياْ كشد و
بشدياُة ُةخؤػخاُةى فشياكةوتّ و هةُةخؤػخاُةياْ خةواُذ.
كة قاضي سِؤرطاسياْ هةطةض طشتٓ ،ةس ئةو سِؤرة ٓيَؼتةوة
َةوة ،هةو سِؤرةوة سِؤرطاس واصى
هةُةخؤػخاُةياْ دةسكشد و بشدياُة ًاه
هةو ياسيية ٓيَِاو و ٓةًيؼة دةَهيَت :ئةوةى بةطويَي دايم و باوكى
ُةكات صةسةس دةكات ،ئةطةس ًّ بةقظةى دايلٍ بلشداية قاضٍ ُةدةػلا.
ي دةطةيةُىَُ ،ايلةَ.
بؤية ًّ هةًةودوا بضامن ٓةس ياسييةن صيامن ث َ
بةٓا جواُةكاْ
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ييَالنةكة تيَك مةدة

َةوة دةطتى بؤ طاػةبةسديَلى ُيَو حةوػةكةياْ
سِؤريَلياْ (ٓةراس) هةًاه
َيطشتةوة ،بةسدةكةى بؤ ئةو ٓيَالُة ٓاويؼت كة هةبّ ًيضي
دسيَز كشد و ٓةه
خاُووةكةياُذا دوو كؤتشي جواْ دسوطتياْ كشدبوو ،كؤتشةكاْ ٓةس صوو
َفشِيّ و ئةو دةوسوبةسةياْ بةجيَ ٓيَؼت.
َياُذا و ٓةه
هةتشطاْ هةػةقةى باه
(ريوة)ى دايلي بةدةُطيَلى بةسصةوة قريِاُذي بةطةسيا و ثيَي وتٓ :ةراس
َُة دةطشي؟
َيَي ئةوة ض دةكةى؟ ئةوة بؤضي بةسد هةو كؤتش ريلةال
طياْ ثيٍَ ُاه
بةٓا جواُةكاْ
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َجةيةكةوة وتى :ئاخش طةهيَ سِقٍ هةو كؤتشاُة
ٓةراس خؤي ػيَووو ُةكشد ،بةٓةه
دةبيَتةوة ،حةص ُاكةَ بياُبيٍِ و دميةُى خاُوةكةًاُى ُاػرييّ كشدووة.
ريوة ثيَيوت :تؤ ٓيَؼتا هةدايم ُةبووبووى ،هةطةسدةًى بةعظيةكاُذا
طوثاي سِريٍَ ٓيَشػي كشدة طةس طوُذةكةًاْ ،ئيٌَةيؽ ٓةًووًاْ ُةوةكو
َتني و ئةواُيؽ ٓةًوو خاُووةكاُياْ سِووخاُذيّ،
مباُلورْ ،هةتشطاْ ٓةال
ئيَظتاؾ كة بري هةو سِؤراُة دةكةًةوة ضؤْ دةريايّ و ضؤْ ٓةًوو
ػتةكامناْ بةجيَ ٓيَؼت و ضؤُيؽ خؤًاْ طشتةوة؟ قظةكشدْ ٓةس بةدةَ
خؤػة ،ئةطيِا ػتيَم تا بةطةست ُةييَُ ،اصاُى ئةو ػتة ضةُذ ُاخؤػة،
َي كةطيَ تةُاُةت ٓيَالُةيةن تيَم بذةيت.
بؤية ٓةسطيض بري هةوة ًةكةوة ًاه
ٓةراس سِووى كشدة دايلى و وتى :دايةطياْ قظةكاُت ٓةًووى دسوطت و
َيَِيبَ هةًةودوا ػيتَ ُةكةَ بضامن ئةو ػتة خشاث بيَ.
تةواوْ ،بؤية بةه
ريوةي دآاتةوة ،ئةًال و ئةوالي طوثة خشِةكاُى ٓةراسي ًاض كشد و وتى:
ئةن ئافةسيّ كوسِة ػرييِةكةَ.

بةٓا جواُةكاْ
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قازةماى ديهازيَك دةدؤشيَتةوة

َةوة ثيَِخ
سِؤريَلياْ (قاسةًاْ) دةضيَتة قوتاغاُة و هةسِيَي طةسِاُةوةى بؤ ًاه
ديِاس دةدؤصيَتةوة ،هةخؤػياْ ٓةس بةسِاكشدْ سِادةكات و دةيةويَ ٓةسضي
صووة بطاتةوة ًايَ و جاُتاكةى داُيَ ،ئةوجا بةثةهة بضيَتة دوكاُةكةى طةس
جادةى طةسةكى و بةو ثاسةيةي دؤصييةوة بؤ خؤي ػتيَلى ثيَ بلشِيَ.
بةٓا جواُةكاْ

ػاخةواْ عةهي

25

َةوة ،جاُتاكةى هةو دووسة داُا و ٓةس هة
كاتيَم ثيَي ُاية حةوػةي ًاه
دووسةوة طةالًى هة (ئايؼةخاْ)ى دايلى كشدو وتى :داية طياْ ًّ تا ئةو
باصاسِةى ثؼتةوة دةضٍ ،صؤسَ ثيَ ُاضيَ دةطةسِيٌَةوة ،ض ئيؼت ُيية؟
َةق بوو ،بة تاطةوة ثشطي :جا ض ئيؼت هةباصاسِة؟
ئايؼةخاْ ضاوئةبو
َي و
قاسةًاْ وا فيَش كشابوو سِاطتطؤبيَ ودسؤ ُةكات ،بؤية دةطتى ُاية باخةه
ثيَِخ ديِاسةكةى دةسيَِا ،بيَ ثةسوا وتى :دايلةطياْ ضيت هيَ بؼاسًةوة،
ثيَؽ ئةوةى بيٌَةوة ،هةطةس سِيَي خؤًذا ئةو ثيَِخ ديِاسةَ دؤصييةوة ،ئيَظتا
با ثشطت ثيَ بلةَ :ضؤُة بضٍ بةو ثاسةية طةياسةيةكى بةكؤُرتِؤيَ بلشَِ؟
ي
ًَى ُةدايةوة ،تةُٔا ضاوةكاُى ُاية طةس يةن و طةسي ه َ
ئايؼةخاْ وةال
َيَ :ئةوة قظةية دةيلةى؟ ًّ بةَ ئيؼةت سِاصي ُيٍ.
بادا وةكو ئةوةى ثيَي بو
قاسةًاْ صاُى دايلى بةو ثيَؼِياسة سِاصي ُيية ،ئةوجاسةياْ وتى :ئةى باػة
َةَ سِةُط و سِةػلةسةوة و ضةُذ دةفتةسيَلى ثيَ بلشَِ؟
بؤ ُةضٍ ٓةُذيَ قةه
ئايؼةخاْ دووباسة ضاوةكاُى ُاية طةس يةن و طةسي هيَ بادا وةكو ئةوةى
َيَُ :ةخيَش ًّ بةَ ػتةيؽ سِاصى ُيٍ.
ٓةًيظا ثيَي بو
قاسةًاْ بةسدةواَ بوو هةطةس ثيَؼِياسةكاُى ،بؤ ئةوجاسةياْ وتى :ئةى ضي
َيَي ئيَظتا بضٍ هةو كةباغاُةى ثؼتةوة ُةفةسيَ كةبابي خاطي ثيَ بلشَِ
دةه
و بيٌَةوة بؤ خؤًاْ بةيةكةوة كةبابيَلى خؤؾ غؤيّ؟
بةٓا جواُةكاْ
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ئايؼةخاْ بةدةَ صةسدةخةُةيةكةوة وتى :قاسةًاُةكةَ با هيَت بجشطٍ هةبريتة
َوى باوكت دوو ديِاسي ثيَذاي تاوةكو بضي هةو
ٓةفتةكةى ئةوالتش كاتيَ ػاال
ُاُةواخاُةى طةسةوة ٓةُذيَ ُاْ بلشِي ،كةضي هةسِيَي خؤتا ثاسةكةت هيَ
بةسببؤوة و بضست كشدبوو ،ئايا كة ٓاتيةوة ئةو دةًة ٓةطتت بةضي كشد؟
قاسةًاْ بة ثيَلةُيِةوة سِووى كشدة دايلى و وتى :توخودا دايلة ئةطةس ئةو
ػتةَ بةبري بيَِييةوة ،ئااااااي كة ضةُذ ُاخؤؾ بوو ،ئيَظتاؾ ئةو سِؤرةَ
َيٍَ ثاسةكةَ بضس كشدووة ئيَوة هيٍَ قةبو َي
هةبرية دةتشطاَ بيٌَةوة ًايَ كة بو
ُةكةْ و هةطةس بضسبووُى هيٍَ بذةْ،بؤية تا ًاوةييَ هةو بةيِةدا ٓامت و ضووَ
و ٓةس ضاوَ هة عةسدةكة دةطَيشِا بةو ُيةتةى بيذؤصًةوة ،كة ُةمشذؤصييةوة
ََ طةيشَ ثيَ ٓات
بةُاضاسي بةدةَ طشياْ و فشًيَظم سِػتِةوة ٓامتةوة ،بةال
َتاْ داًةوة و وتتاْ :دةى ئةو
هةجياتى ئةوةى هيَذاْ غؤَ ،كةضي ئيَوة ده
ثاسةية بةقوسباُتيبَ ،دةي بشِؤ دةَ و ضاوت بؼؤ و ٓةس وابضاُة ٓيض ُةبووة.
ئايؼةخاْ بة صةسدةخةُةيةكةوة وتى :ئيَظتا با ثشطياسيَلى ديلةت هيَ
بلةَ ،ثشطياسةكةَ ئةوةية ئايا ٓةًوو دايلو باوكيَ وةن ئيٌَة بري دةكةُةوة؟
َ بشادةسَ ٓةية هةطةس بضسكشدُى
َال
َليَؼاو وتىُ:ةوةه
قاسةًاْ ئاخيَلى ٓةه
سِوبعة ديِاسيَ دايم و باوكى ٓيَِذةياْ هيَي داوة ،بةقوسباُى ًشدُياْ
كشدووة.
بةٓا جواُةكاْ
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ئايؼةخاْ وتى :كةواتة.......
قاسةًاْ بة بضةيةكةوة وتى :كةواتة تيَطةيؼتٍ ،تيَطةيؼتٍ و تةواو ،ئةطةس
هةٓةس ػويَينَ ثاسةييَ ،ػتيَلٍ دؤصييةوة دةبيَ بؤ خاوةُةكةى بطةسِيٌَِةوة.
ئايؼةخاْ دةطتخؤػي هيَلشد و وتى :كوسِةي خؤَ ٓةس كةطيَ كة ػتيَم
بضس دةكات ئةوة طووسِ بضاُة ئةطةس ػتةكةي صؤس بضووكيؼيبَ ٓةس ضاوى
هيَية ،كةواتة تؤ هة ًةبةطتةكةَ تيَطةيؼتى.
قاسةًاْ وتى :كةواتة ئةوة ًّ سِؤيؼتٍ و وا دةضٌة ئةو ػويَِة و بةدواي
خاوةُةكةى دةطةسِيٍَ بضامن ٓي كيَية تا ثاسةكةى بؤ بطةسِيٌَِةوة.
َيَٓ :ةس بزي ػيَشي داية
ئايؼةخاْ هةخؤػياْ ٓةس ئةوةُذةى بؤ كشا ثيَي بو
و بابةٓ ،ةس بزي قاسةًاْ.

بةٓا جواُةكاْ
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ثريةذنيَكى بةضاآلضوو

َذةكؼا( ،ػويَش) هةطةيَ
بةياُيةكياْ تاصة خؤس بةسةو ضةقي طةسدووْ ٓةه
(ًةُيخ)ي دايلى بةيةكةوة هةبةسدةَ دةسطاي حةوػة وةطتا بووْ قظةى
خؤػياْ بؤ يةن دةكشد ،هةَ ئاْ و طاتةدا ثريةرُيَلى ثؼت كوسِي بةتةًةْ،
طؤضاُيَلى بةدةطتةوة بوو وسدة وسدة بؤطةسةوة دةسِؤيي ،سِؤيؼتِةكةى
طةسجني ػويَشي سِاكيَؼا ،داية قاقاي ثيَلةُني و بةثةسؤػةوة سِووي كشدة
ًةُيحي دايلى و هيَي ثشطي :داية طياْ ئةو ثريةرُة بؤضي ئاوا ثؼتى
ي ديَ؟
ضةًاوةتةوة؟ بةسِاطتى طةيشة! ضٌا ئةوةى ثريبيَ ئاواي ه َ
َةوةٓ ،ةس كةطيَ
َجةيةكةوة وتى :ئاخش ئةو ئافشةتة ضووةتة طاه
ًةُيخ بةٓةه
ثري بيبَ ثؼتى دةضةًيَتةوة،ضاوى كضدةبيَ و تاقةتى سِؤيؼتِيؼى ُابيَت .
بةٓا جواُةكاْ
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ػويَش هةطةس ثشطياسةكاُى بةسدةواَ بوو :باػة ٓةًووًاْ واًاْ هيَ ديَ؟
ي
ًةُيخ ثيَي وت :كضةكةَ ئةواُة سِؤريَم هة سِؤراْ وةكو ئيٌَة بووًْ ،شؤظ ُاب َ
ػاُاصى بةخؤيةوة بلات وابضاُىَ ٓةتا دةًشيَ ٓةس طاغ و جواْ دةبيَ؟
ُةخيَش ئةوة طوُِةتى رياُة مباُةوىَ و ُةًاُةوىَ دةبيَ ٓةًووًاْ ثري ببني،
ئةو ثريةرُةى دةيبيِى وةكو هيَي دةطَيشُِةوة كاتى خؤي هةَ طةسِةكةدا
ئافشةتى ئاوا جواْ و ػؤخ و ػةُط و ُاصداس ُةبووة ،جواُيةكى واي
َلى ئريةيياْ ثيَي دةبشد ،ئةوة ئيَظتاؾ وا دةيبيِى
كشدبوو ٓةًوو خةه
ي
َتةياْ ث َ
ضؤُة ،ئيٌَةيؽ دةبيَ بةسِيَضةوة طةيشي بةتةًةُةكاْ بلةيّ و طاه
َةوة ئةوة ئةسكى
ُةكةيّ ،بةتايبةت دايم و باون كة دةضِة طاه
َياْ ُةػليَِّ و خضًةتياْ بلةْ.
َةكاُيةتى هةو تةًةُةى ًاوياُة ده
ًِذاه
ػويَش تفي ُاو دةًى قوتذايةوة و وتى ًّ :صؤس ثةػيٌامن ُةدةبوو ثيَي
َةوة ،ضيٍ هةدةطتيبَ
ثيَبلةمن ،هة ئيَظتاوة ٓةس كةطيَ ببيٍِ ضووةتة طاه
ياسًةتي دةدةَ ئةطةس بةقظةيةكى خؤػيؽ بيَت.
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شفتة طةزمةكةى بانة

(باُة) بةياُى دواي ُاخنواسدْ ،بةسة بةسي ضيَؼتةُطاو بريي دةكشدةوة و
هةخةًى ئةوةدابوو ئاخؤ :بؤ ُيوةسِؤ ضي هيَينَ؟ ضةُذى طةسي ٓيَِا و بشد
َة دآات بؤ ئةو جةًة ػفتةياْ بؤ ئاًادة بلات.
َلةه
تا دواجاس ئةوةى بة كةه
بةثةهة جوةكاُى بةسي طؤسِي و بةػيَِةيي خؤي طةياُذة طؤػتفشؤػةكةى
َُةكةياْ ،ضاسةطيَ طؤػتى ُةسًلي كشِي و ٓةس هةويَ كشدية
طةسةهقي كؤال
قيٌة ،ئةوجا هةدوكاُيَلى طةوصةفشؤػيؼذا دةطليَ كةسةوصُ ،يو كيوؤ
َتة كشِي و ٓاتةوة.
كوديُ ،يو كيوؤ ثياص و كيوؤيةن خةياس و تةًاتةى بؤ صةال
هة طةس تةختة قيٌةكةدا ضةُذ طةهلة ثياصيَلى هةطةيَ دةطلة كةسوصةكة
ٓةجنِى و هةتةػتيَلذا تيَلةيَ بةيةكى كشدْ ،ئةوجا قيٌةكةى تيَلشد و
ٓةُذيَ ئاسدي طفشي بةطةسدا كشد و ُةختىَ ئاويؼى تيَلشد ،كة جواْ
ػيَالي ،ثاسضة ُايوؤُيَلى ٓيَِاو خظتية طةسي ،هةاليةكى ُاُذيِةكةى داُا.
بةٓا جواُةكاْ
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ثيَؽ ُيوةسِؤ ،تاوةيةكى ٓيَِا خظتية طةس ئاطش و ُةخيتَ سِووُى تيَذا
َقشضاُذ ،ئةوجا وسدة وسدة كةوتة طووس كشدُةوةى ػفتةكة و ئةو
ٓةه
ػفتةى هةسِووُةكةدا دةبشرا ،بة كةوطري دةسيذيَِا و دةخيظتة قاثيَلةوة.
(ٓةُطاو)ى كوسِي هةو طةسوبةُذة ٓاتةوة ًايَ و بةثةهة ثشؤصيَ خؤي بة
ُاُذيِةكةدا كشدو بةٓةُاطة بشِكيَوة ،هة دووسةوة ٓاواسي كشديَ :دايةطياْ
ئةسيَ ضيٌاْ ٓةية بشطيٌة؟ ئةطةس ػتىَ ُةخؤَ دةق هةبشطاْ دةًشَ؟
ًَذا وتى :ئةطةس تؤصيَ ئاساَ بطشي
باُةى دايلى بةكةيف خؤػيةوة هةوةال
ئةوة خةسيلى ػفتة طووس كشدُةوةَ و ضي واَ ُةًاوةٓ ،ةس كة ػفتةكةَ
تةواو كشدْ ،يةكظةس طفشة سِادةخةَ ،ثيَلةوة ٓةًووًاْ ُاُةكة دةخؤيّ.
ٓةُطاو بةبيظتِى وػةى ػفتة ،دةًى ئاوى كشدٓ ،يَذى ٓيَذي ٓةُطاويِا،
خؤي طةياُذة الي دايلى و بيَ ثشغ و سِا دةطتى طةياُذة ػفتةيةكى طةسَ
و ُاية دةًيةوة ،ضوُلة ػفتةكة صؤس طةسَ بوو سِيَم طةسي صًاُى طووتاُذ،
بةًةيؽ ٓاواسي هيَ ٓةطتا و هةتاوا دةطتى بةطشياْ كشد.
باُة ُاوضةواُى هيَ طشر كشد و وتى :ئةى ًّ ضيٍ وت كوسِةكةَ؟
َطة ئاوةكةى بةسدةًى دايلى دسيَز كشد ،بةيةن
ٓةُطاو خيَشا دةطتى بؤ طال
َقؤسِاُذ ،ئةوجا وتى :دايلةطياْ بةسِاطتى ثةػيٌامن
بني ٓةًوو ئاوةكةى ٓةه
ُةدةبوو ثةهةَ بلشداية ،دةبو ضاوةسِواْ بووًاية تا طفشةت سِادةخظت...
بةٓا جواُةكاْ
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باُة وتىٓ :ةس ػتيَم بةثةهةي ئةجناًى بذةى ،بةثةهة هيَي ثةػيٌاْ
دةبيةوة .كوسِي خؤَ واباػة تا طفشة داُةخةيّ و ػتةكاُى هةطةس
داُةُيَني ،هةخؤسِا دةطت بؤ ٓيض ُةبةيّ ،خؤػي خيَضاُيؽ هةوةداية
ٓةًووًاْ بةيةكةوة هةيةن كات كؤببيِةوة و دةطت بةخواسدْ بلةيّ.
ٓةُطاو طةسي بؤ قظةكاُى باُةى دايلى هةقاُذ و وتى :قظةكةت تةواوة
داية طياْ ،ئةوةتا ًاًؤطتاكةًاْ فيَشي كشدوويّ كة وةكو سِيَضيَم هة ثيَؽ
ًيواْ و هة ثيَؽ كةطي هةخؤًاْ طةوسةتش دةطت بؤ خواسدْ ُةبةيّ.
باُة بةثيَلةُيِةوة وتى :ئةن ئافةسيّ كوسِةكةَ ،دياسة ًاًؤطتاكاُتاْ هة
قوتاغاُةدا فيَشي ػتى جواُتاْ دةكةْ ،بؤية سِيَض هة ًاًؤطتاكاُت بطشة و
بةطويَياْ بلة.
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داية حةش دةكةم تةيازة دزوضت بكةم

َةوة هةُضيم ثةسِريِى ثيَؼةوةي
(ًاسديّ) و (ػاُيا)ي دايلى هةطةس باُى ًاه
خاُووةكةدا كة دةطتياْ ثيَوةى طشتبوو ،دةياُشِواُية باخضةكةى ثيَؽ
َياْ  ،بةدةَ قظةي خؤػةوة كاتيَم تةياسةييَ بة ئامساُى ئةو
دةًى ًاه
دةوسوبةسة تيَجةسِيً ،اسديّ ضاوي تَيربِي و بةثةسؤػةوة ثشطي :دايةطياْ
ئةسيَ تةياسة ضيية؟!
ًَى دايةوة وتى :تةياسة ئةو ػتةية ًشؤظ دسوطتى
ػاُياي دايلى وةال
دةكات و رًاسةيةكى صؤس هة ًشؤظ طةد ،دووطةد كةغ ،بطشة صياتشيؽ
بةٓا جواُةكاْ
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َتيَلى
َتيَلةوة بؤ وال
هةخؤ دةطشيَ و هةػاسيَلةوة بؤ ػاسيَلى تش يا هة وال
ديلةياْ هةئامساُةوة بةًاوةيةكى كوست دةطواصيَتةوة.
ًاسديّ بةسدةواَ بوو هةطةس ثشطياس كشدْ :جا ئةو تةياسة بضووكة ضؤْ ئةو
َلة بيَؼوًاسة دةطشيَ ،طةيشة ئةى ضؤْ دةسِوا و ُاكةويَ؟
ٓةًووة خةه
ػاُياي دايلى وتى :كوسِةكةَ ئةواُةى ئةَ تةياسةياْ دسوطت كشدووة
حيظابى ٓةًوو ػتيَلى طةوسة و بضووكياْ بؤي كشدووة ،ئةَ تةياساُةؾ
ََ ٓةس ػيتَ ضةُذ
تؤ وادةصاُى بضووكُّ ،اُ ،ةخيَش ئةًاُة بضوون ُني ،بةال
طةوسةبيَ تا بؤ ئامساْ بةسص بيَتةوة هةثيَؽ ضاوًاْ بةبضووكى دةسدةكةويَ.
ًاسديّ بة بضةيةكةوة وتى :داية طياْ ًّ حةصَ هيَية تةياسة دسوطت بلةَ!
ػاُيا بة تاطةوة وتىٓ :ةس بةسِاطتى حةصت هة تةياسةية دسوطتى كةى؟
َتةَ كشد ًّ ،حةص دةكةَ
ًاسديّ بةدةَ قاقاي ثيَلةُيِةوة وتى :ببووسة طاه
َطاكةًاْ بلةَ.
هةدوا سِؤر ببٌة ًاًؤطتا و خضًةتى كؤًةه
يب.
ػاُيا وتى :ئةطةس غويَِى دةبية ئةو ػتةى كةدةتةويَ ،جا ٓةس ػتيَل َ
ًاسديّ هةدايلى ضووة ثيَؽ ،ئةًال و ئةوالي سِووًةتى ًاض كشد و وتى:
طوثاغ بؤ ئاًؤرطاسيةكاُت دايةطياْ ،داية خؤػةويظتةكةَ.
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مساوى بؤ لة ئاو ناخهكيَ؟

سِؤري ٓةيِى بووً( ،ةسِواْ) بةخاو خيَضاُةوة بؤ بةطةسبشدُى كاتيَلى خؤؾ
بةسةو دةسةوةى ػاس بةسِيَلةوتّ ،ضوُة ُضيم سِووباسيَ كة هة تةُيؼتيةوة
داسو دةوةُيَلى صؤسي هيَ بوو ،هةريَش طيَبةسي يةن هةو داساُة باسوبِةياْ
داُا و ًاوةيةكى خؤػياْ هةويَ بةطةس بشد.
َجةيةكةوة سِووى كشدة ًةسِواُى باوكى و وتى :بابة طياْ
(ٓؤػةُط) بةٓةه
طةيشة بؤضي ئةَ قاصاُة هةَ ئاوةدا ًةهة دةكةْ و ُاخِليَّ ،ئايا ًِيؽ
دةتوامن وةكو ئةواُة بضٌة ُاو ئةَ ئاوة بؤ خؤَ ًةهةواُى بلةَ و ُةخِليٍَ؟
ًةسِواْ بة صةسدةخةُةيةكةوة ثيَيوت :كوسِةكةَ ٓؤػةُط ،ئةواُة خواي
ثةسوةسدطاس وةٓاي دسوطت كشدووْ ٓةَ هةُاو ئاو دةتواُّ بؤ خؤياْ
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بظووسِيَِةوةٓ ،ةَ هةدةسةوةؾ دةتواُّ بؤ خؤياْ بطةسِيَّ ،تؤ كة ًةهةواُى
ُةصاُى بضية ُيَو ئاوةكة ،دةصاُى ضيت هيَ بةطةسديَ؟ ئةطةس ػاسةصايت
هةًةهةواُى ُةبيَ ،دةَ و دةطت ُقوًى ريَش ئاوةكة دةبي و دةخِليَي.
ٓؤػةُط وتى :ئاخش صؤسَ حةص هةًةهةواُية ،ضيبلةَ بؤ ئةوةى ًةهةواُى
فيَش ببٍ؟ ًةهةواُى صؤس خؤػة ،دةًةويَ ببٍ بة ًةهةواُضاُيَلى باؾ .
َي بؤ بذات ثيَي دةطاً ،ةهةواُى وةكو
باوكى وتىٓ :ةس ػيتَ ًشؤظ ٓةوه
خويَِذْ واية كةغ هةخؤيةوة فيَشي ُابيَ ،تؤ تا هةثؤهي يةن ُةخويَين
ُاتواُى يةكظةس بضية ثؤهي طيَ و هةثؤهةكاُى ديلةدا داُيؼي ،خةَ ًةخؤ
َْ
كةى ضوويِةوة ًايَ ،هةُاو ػاس ًةهةواُطة ٓةية و ػويَِى تايبةت بةًِذاال
ٓةية ًّ ،هةطةيَ خؤًا دةتبةَ تا بةتةواوي فيَش دةبي.
َجةيةكةوة وتى :توخوا باوكة ئةوة بةسِاطتتة؟
ٓؤػةُط بةٓةه
باوكى داية قاقاي ثيَلةُني و وتى :ئةى ضؤْ؟ كة هةوىَ بةتةواوى فيَش
بووى ،كةي ٓاتيِةوة ئةَ ُاوة ئةو وةختة بةئاسةصووى خؤت ًةهةواُى بلة.
َيَِةي ثيَيذا ،طوثاطي باوكى كشد.
ٓؤػةُط بؤ ئةو بةه
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ياوزِيَيةتي دزؤشى مةكة

(بةػذاس) ًاوةييَ (جةُطي) كشدبووة ٓاوسِيَي خؤي( ،ثةسواص)ى دايلى
َظوكةوت و سِةفتاس و داُيؼتِى ضؤُة؟
ُةيذةصاُى ئةو كوسِة كيَ ية و ٓةه
سِؤريَلياْ بةثةسؤػةوة هيَي ثشطي :بةػذاس طياْ ًّ ئةو جةُطية
َت ضؤُة ؟
هةُضيلةوة ُاُاطٍ ،سِةفتاس و طفت و هفتى هةطةه
بةػذاس بة تةوطةوة وتى ًّ :تاوةكو ئيَظتا ػتى وا خشاثٍ هة جةُطي
ََ يةن
ُةديوة ،جةُطى كوسِيَلى ًةػشةغؤؾ و دةَ بةػووػة ،بةال
طيفةتى خشاثي ٓةية دسؤ صؤس دةكات و ُةختيَليؽ دةطتى ثان ُيية.
ثةسواصى دايلى دووباسة هيَي ثشطيةوة :ياُى ضؤْ دةطيت ثان ُيية؟
بةػذاس بيَ ثيَض و ثةُا وتىٓ :ةس بؤ منووُة دويَِيَلة تويَتةييَ بةبةس
دةمماْ تيَجةسِي كة هةدواوةى تةسِة و ًيوةى بؤ فشؤػنت تيَذا داُذسابوو،
بةٓا جواُةكاْ
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ي
هةجيَوة دةطتى طةياُذيَ و دوو داُة خةياسي ُاطلى هيَ بشد ،ب َ
ئةوةى كابشا بيبيينَ ،خؤي داُةيةكى خواسد و داُةكةي ديلةيؼي داية
ًّ ،هيَت ُاػاسًةوة ًِيؽ هةو خةياسةَ خواسد ،خةياسيَلى خؤؾ بوو.
ثةسواص بةطةسطوسًِاُةوة وتى :ياُى خةياسةكةت خواسد؟
َ خةياسةكةَ خواسد ،صؤس تةسِ و بةتاَ بوو.
َال
بةػذاس وتى :ئةسيَ وةه
ثةسواص وتى :كوسِةكةَ ُابيَ ٓاوسِيَيةتى يةكيَم بلةى دص و دسؤصُيبَ.
ى مبطؤسِيَو كاسَ تيَ بلات.
بةػذاس وتى :ئاخش ًّ خؤَ ٓةمب ،ئةو ُاتواُ َ
َيَ :كةس
ثةسواص وتى :حاػايةكى تؤ ،كوسد قظةيةكى جواُى ٓةية دةه
ي
َي قظاْ يةك َ
َةت ،كاكو
هةطةيَ ببةطتيةوة يا خووى دةطشيَ يا خةطو
دسؤصُيبَ ٓي ئةوة ُيية ثؼتى ثيَ ببةطتى ،كةواتة بيَ ئةوةى ٓةطت
َذة وسدة وسدة هةخؤتى دووس غةسةوة و يةكيَ بلة بة
بةٓيض بلات ٓةوه
ٓاوسِيَي خؤت كة كةطيَلى باوةسِداس و دةَ و دةطت ثاكيبَ.
بةػذاس كة هةقظةكاُى دايلى وسدبؤوة ،وتى :هةبةياُيةوة كاس بؤ ئةوة
دةكةَ بةٓةس بياُوويةكةوةبيَ بةسة بةسة هةخؤًى دووس غةًةوة ،ئةسكى
َي ئاًؤرطاسيةكاُى دايم و باوكٌاْ ببني،
طةسػاُى ٓةًووًاُة طويَشِايةه
َة جطةسطؤػةكةى ُيؼاْ ُادات.
ٓيض دايم و باوكيَم سِيَي خشاث بة سِؤه
بةٓا جواُةكاْ
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ػةسِاُطيَضى طؤساْ

َيَلى طةسةسِؤ و بيَعاس بووٓ ،ةًيؼة بةطز ئةَ و ئةو دا دةضوو،
(طؤساْ)ًِذاه
َةى بةَ و بةو دةكشد .طيفةتيَلى طةيشيؼي ٓةبوو بةٓةس كةطيَم
تةػقةه
ي دةفشؤػت.
بويَشاية وةكو هةصطة ثيَيةوة دةُووطا و بةسدةواَ ػةسِي ث َ
َي بضوون و
ََ ضوُلة بةرْ و باال
(ًاًةُذ) ٓاوتةًةُى طؤساْ بوو ،بةال
َة بوو ،طؤساْ سِؤر ُةبوو ٓةس بةٓةواي ٓةوةغ
هةجةطتةدا كةطيَلى سِةقةه
بةطزيذا ُةضيَ و هيَي ُةدات و ٓةطتى بشيِذاس ُةكات.
ًاًةُذ ئةو سِؤراُةى دةطةسِايةوة ًايَ و (ثةسي) دايلى كة دةيبيِى سِؤريَ
جوةكاُى بةسي دسِاوة و ػاتايَ ػاتايَ بووة ،سِؤريَ ٓةًوو جوةكاُى بةسي
ثيع بووة و سِؤريَليؽ ػوخت بةدةَ و ضاويةوةية و طةسي ػلاوة ،كاتيَ
هيَي دةثشطي :كوسَِ ئةوة بؤ وات هئَاتووة؟ كيَ واي هيَ كشدووى؟
بةٓا جواُةكاْ
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َيَ :ئةو كوسِة واي هيَلشدووَ ،بؤية
هةتشطي طؤساْ ُةيذةويَشا سِةث و سِةواْ بو
ٓةس جاسة بةقظةييَ ثيِة و ثةسِؤي بؤ ثشطياسةكاْ دةكشد :كةغ هيَيِةداوَ
بؤ خؤَ بةسبووًةتةوة..ئا هةياسيذا هةطةيَ ٓاوسِيَلةَ دا طةسًاْ هةيةكي دا .
تا دواجاس ثةسي دايلى بةٓيٌَِى هيَي ضووة ثيَؽ ،ثيَيوت :كوسِي خؤَ ػتٍ
َيَ بضامن ئةوة كيَية وات هيَ دةكات؟
هيَ ًةػاسةوة ًّ دايلتٍ  ،دةى بو
ًاًةُذ بةَ قظاُةى دايلى دةطتى بة طشياْ كشدو وتى :كوسِيَلة ُاوى
ََ صوو صوو جاس ديَتة ئةو طةسِةكةى ئيٌَة و
َياْ هةكويَية ،بةال
طؤساُة ُاصامن ًاه
ًاوةيةكة خووى بةًِةوة طشتووة ٓةس ظووهيٌَةوة ديَ بةطزًذاو هيٍَ دةدات.
ََ تؤ
َليَؼاو وتى :دةى ئةوةى ضوو ،ضوو ،بةال
َي ٓةه
ثةسي ٓةُاطةيةكى قووه
ُةدةبوو هةوطاوة ئةو ػتة هةدايلى خؤت بؼاسييةوة ،بةٓةسحايَ كةى هةو
ُاوةت بيِى و صاُيت هةو دةوسوبةسةية ،بةثةهة ئاطاداسَ بلةوةو ٓةقت بةطةس
َذا دةكةَ و تةواو ،باػة بابةكةَ؟
ٓيضةوة ُةبيَ ًّ ،تةُٔا دوو قظةى هةطةه
ًاًةُذ طةسي سِةصاًةُذي بؤ هةقاُذ و ٓيض قظةيةكى ديلةى ُةكشد.
ئةوجا ثةسي دايلى بة صةسدةخةُةيةكةوة وتى :دةى بشِؤ دةَ و ضاوت بؼؤ
ي بتبيٍِ بطشي ،باػة طياُةكةَ؟
و ُاًةو َ
ئةويؽ طةسي بؤ هةقاُذ و بةٓيٌَِى ضووة بةسدةَ دةطت ػؤسةكة و جواْ
َةكة طشِييةوة.
دةَ و ضاوى ػووػت و بة ثؼتةًاه
بةٓا جواُةكاْ
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ٓةفتةيةن تيَجةسِي ،سِؤريَلياْ بةسة بةسي ضيَؼتةُطاو بووً ،اًةُذ كت و ثشِ
خؤي كشد بةًايَ و بةٓةُاطة بشِكيَوة ضووة الي دايلى :داية ،داية ،ئةوة
َُةكةًاْ ،وةسة با ُيؼاُتى بذةَ.
طؤساْ وا هةطةيَ كوسِيَلى ديلة ٓاتؤتة كؤال
ثةسي دايلى بةثةهةثشووصيَ ُةعوةكاُى ُاية طةس ثيَ و هةطةيَ ًاًةُذ ٓاتة
ََ ض ببيِىَ؟ تةًاػاي كشد ئةوة ٓةسدووكياْ بةػةسِ ٓاتووْ.
دةسةوة ،بةال
ًاًةُذ وتى:دايةطياْ ئةو بةسطشِةػة طؤساُة ،ئةوةية ٓةًوو سِؤريَ هيٍَ دةدا.
دايلى طةيشي ثئَات كوسِة جى طووسةكة طؤساُى ُاوةتة ريَش خؤيي و
بةًظت هيَي دةدات و ئةويؽ ُاويَشيَ دةطت بلاتةوة و ٓيضي ثيَ ُاكشيَ،
طةهيَم ػةق و ثيَوةقةى خواسد ،طؤساْ هةتاوا ٓاواسي دةكشد و هيَي
دةثاسِايةوة هيَي ُةدات ،كةضي جى طووسةكة ٓةس هيَي دةدا و سِاُةدةوةطتا.
ثةسي طلى ثيَظوتا ،ضوو هيَلي كشدُةوة و ُةئيَؼت ضيرت هةطؤساْ بذات.
جى طووسةكة بةدةَ ٓةسِةػةوة ثيَيوت :بةغ ئةوجاسة بضامنةوة فؼة فؽ
َي طؤساُى طشت و سِاطتى كشدةوة.
بلةي ،يةكظةس سِؤيؼت  ،ثةسي بّ ٓةُطو
طؤساْ طوثاطي ئةو ٓاوكاسييةى كشد و ثةسي وتى :طؤساْ طياْ تؤ دةصاُى
َي هيَيذةْ.
يب ُةٓيَو
ئةو ًاًةُذة كوسِي ًِة ،دةًةويَ هةًةودوا ئاطات هيَي َ
طؤساْ ٓةطتى بةثةػيٌاُيةكى صؤس كشد ،بة ثةسؤػةوة وتى :دايلى ًاًةُذ
َيَِيبَ هةًةودوا وةكو
ََ بةه
َي خشاث بووَ ،بةال
توخوا هيٍَ ببووسْ ًّ هةطةه
بةٓا جواُةكاْ
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ي
َةى ث َ
بشايةكى خؤَ طةيشي بلةَ ،خؤ بضامن ٓةس كةطيَم ٓةسِةػة و تةػقةه
ٍَ كةغ هيَي بذات.
دةكات  ،هةطةسي دةكةًةوة و ُآيَو
كة ئةو قظاُةى بؤ دةسبشِي ،خؤي طةياُذة الي ًاًةُذو وتى :ثةػيٌامن ،هيٍَ
َظوكةومت بلشداية.
ببووسة ًّ ُةدةبوو بةو ػيَوةية هةطةيَ تؤدا ٓةه
َلؼا.
ًاًةُذ ٓيضي ُةوت ،ئةويؽ طةسي خؤي داُةواُذ و بؤ طةسةوة ٓةه
ي
َةى ًِى ه َ
ًاًةُذ ضووة الي دايلى و وتى :طةيشة ًّ واًضاُى دةضي تؤه
دةكةيةوة ،كةضي ُاوبزيواُيت كشد و ياسًةتيتذا تاوةكو ئةو كوسِة جى
طووسة ثرت هيَي ُةدات ،هةكاتيَلا دةبوو تؤؾ هةطةيَ كوسِةكةدا هيَت بذاية.
دايلى وتى :طةسةتا واَ بةخةيايَ دآات ويظتٍ بضٍ تيَش وثشِي هيَ بذةَ،
كةضي بريَ كشدةوة هيَذاْ ضاسةطةسي كيَؼةكاْ ُاكات ،فةسًوو بةو
ياسًةتيةي ُةًٔيَؼت ضيرت هيَيبذةْ ،واًويَلشد داواي هيَبوسدُت هيَ بلات.
ًاًةُذ وتى :ئاخش ئةو كةطاُة ُاطؤسِيَّ ،ئةواُة ػاياُى طؤصو بةصةيي ُني.
ٍَ هةيةكيَم بلات ،بيَطوًاْ يةكيَلى تش ٓةية
دايلى وتى :كوسِةكةَ ئةوةى صوه
ٌَى هيَ بلاتةوة ،خؤ بةضاوى خؤت بيِيت ئةو كوسِة ضؤُى هيَذا؟
صوه
َويَظتة
ًاًةُذ بة ثيَلةُيِةوة وتى :صؤس طوثاغ داية طياْ ًّ ،هةو ٓةه
ٍَ و طتةَ هةكةغ
َمت ٓةبوو ُابيَ صوه
جواُةى تؤوة فيَشي ئةوة بووَ كة دةطةال

ي دةكشيَ.
َلو دةبيَ ياسًةتى ئةواُة بذةَ كة طتةًياْ ه َ
بلةَ ،بةه
بةٓا جواُةكاْ
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خؤت لةمني بجازيَصة

(رياس) و (كةريَ)ي دايلى دةًةو خؤس ئاوابووْ بةيةكةوة هةثيَؽ دةسطا
وةطتابووْ ،تةًاػاي دةسةوةياْ دةكشد و قظةياْ بؤ يةن دةكشد.
طةجنيَم طةسجني رياسي سِاكيَؼا كة دةطت و ثيَيةكى ُةبوو ،بيِايي ضاوى
سِاطتةيؼي هةدةطت دابوو بؤية بةو ٓؤيةوة ضاويولةى هةضاو بوو ،ئةوجا بةخؤ
َذةكؼا.
َُة بةسةو طةسةوة ٓةه
و طؤثاَهيَلةوة ٓيَذي ٓيَذي بةو كؤال
رياس بةثةسؤػةوة هةدايلى ثشطي :ئةسيَ دايةطياْ ئةو طةجنة بؤضي دةطت و
قاضي ُيية و عةيِةكيؼي هةضاو كشدووة؟
َة طياْ ًشؤظ ٓةية بةصطٌان ئةوٓا هةدايم
ًَي دايةوة وتى :سِؤه
كةريَي دايلى وةال
َةتةى تووؾ ديَت.
دةبيَٓ ،ةيؼة بةٓؤي سِووداويَلةوة ئةو حاه
رياس دووباسة هيَي ثشطيً :ةبةطتت هة سِووداو ضيية؟
كةريَي دايلى بؤي خِايةوة و وتىً :ةبةطتٍ هة سِووداو بةٓؤي ثيَلذاداُى
طةياسةوة ياْ بةسبووُةوة هةػويَِيَلى بةسص و ػتى هةو بابةتاُةية ،بةٓةس حايَ ًّ
َة دساوطيَيةَ بيظتووة طواية ئةو طةجنة كاتى خؤي صؤس بضيَو و ضةتووْ و
هةو ًاه
َي هةٓيض ُةدةكشدةوةٓ ،ةس ئةو دساوطيَيةمشاْ بؤي طيَشِاًةوة
طةسةسِؤ بووة ،طو
بةٓا جواُةكاْ
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َياْ
طواية ئةو طةجنة تابَويَي كوسِيَلى جواْ و قؤص بووة ،ثيَؽ ئةوةى بيَِة ػاس ًاه
هة طوُذيَلى طةس طِووس بووة و ػواُلاسة بووة ،سِؤراُة ثةصةكاُى بؤ هةوةسِ
َة ،هةٓةس
َةت و دةػت و دةس و ضياو ضؤه
دةبشدة دةسةوةي طوُذ و دةيربدة ئةو ٓةه
ػويَينَ ًيِى ببيِياية خؤي دةطةياُذيَو دةطتلاسي دةكشدو فافؤُةكةى دةسديَِاو
دةيربدةوة تادةبووة ضةُذ ك َيوؤيةن ،ثاػاْ كة بٔاتايةتة ػاس بةبشِة ثاسةيةن
دةيفشؤػت ،ثةصةكةػياْ ٓيَِذة صؤس بوو هةطةيَ بشايةكى دا بؤ هةوةسِياْ دةبشد.
ٓاوسِيَيةكى ئةو طةجنة هةكاتى دةطتلاسي كشدُى ًيِذا ،سِيَم ًيِةكةى ثيَذا
دةتةقيَتةوة ،دةَ و دةطت طياُي هةدةطت دةدات ،ئةويؽ ٓةس واص هةو كاسةى
َطةيةكى ًني ديَت كة هةٓةًوو اليةكةوة ُيؼاُةى
ُايةُىَ تا سِؤريَلياْ تووػي كَيو
َواطشابوو ،كةضي ئةو طةجنة بيَ طويَذاْ بةو ُيؼاُاُة دةيةويَ
خةتةسُاكى هيَ ٓةه
َوةػيَِيَتةوة و فافؤُةكةى ُاوى دةسبلات و بيباتةوة ،بيَ ئاطا ثيَي
ًيِيَم ٓةه
َُةوةيذا ثيَيذا دةتةقيَتةوة ،سِيَم ئةوٓاي هيَ
دةكةويَتة طةس ًيِيَم و هة جوال
َي بوو ،خيَشا خؤي دةطةيةُيَتة
بةطةسديَٓ ،ةس باػبوو بشايةكةى هةو كاتةدا هةطةه
َةوةى هيَ ئاطاداس دةكاتةوة ،ئةطيِا ٓةس هةو ػويَِة بةٓؤي ئةو
طوُذي و ًاه
خويَِة صؤسةى هيَي دةسِوات دةًشد ،جا ئةو طةجنة هةو سِؤرةوة بووةتة ُيوة بةػةس،
َي ديَتةوة.
ًّ كة دةيبيٍِ هةُاخةوة ٓةطت بةُاسِةحةتى دةكةَ و بةصةيٍ بةحاه
َليَؼا و وتى :دايةطياْ ًني ضيية؟
َي بؤ ٓةه
رياس ٓةُاطةيةكى قووه
كةريًَ :ني دورًِى ًشؤظةً ،شؤظ ٓةس خؤي دسوطتى دةكات ،جا ًني ٓةية
تايبةتة بةػتى طةوسة وةكو ئةوةى تاُم و صسيجؤؾ و طةياسةى بلةويَتة طةس،
بةٓا جواُةكاْ
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دةتةقيَتةوة و ثاسضة ثاسضةي دةكات ،ئةو ًيِاُةى ديلةيؽ تايبةتّ بة ًشؤظ،
ئةوةؾ بةػيَوةييَ دةيضيَِّ ،سِةُطة ُةيبيِى و ٓةطتى ثيَ ُةكةى.
رياس بة خةًباسيةوة وتى :كةواتة ضوويِة ٓةس جيَطةيةن و هيَي بةطوًاْ بوويّ،
ياْ ئةو ػويَِة ُيؼاُةكاُى ًيِى هيَ ضةقيَِذسابوو ،دةبيَ ِسيَ و ِسيَ بطةسِيَيِةوة.
كةريَ بة صةسدةيةكةوة وتى :ئةن ئافةسيّ كوسِةكةَ.
رياس وتى :كةواتة ئةواُةى تووػي ئةو ػتاُة ديَّ ،ثيَويظتة سِيَضياْ بطشيّ و
ياسًةتياْ بذةيّ.

يازي تؤثانيَ
(ٓيَشؾ) و (ػاد) و (كاوة) و (باوةس)ِ و( ُةسمياْ) و (ثؼتيواْ) و سصطاس و ئاصاد هةطةس جادةى بةسدةَ
َياُذا دوو تيجياْ ثيَلٔيَِآ ،يَشؾ و ػاد و كاوة و باوةسِ هةاليةن و ثؼتيواْ و ئاصاد و سصطاس و
ًاه
ُةسمياُيؽ ضووُة اليةكةى ديلة و وةكو طؤيَ هةٓةس اليةكذا ضةُذ طاػةبةسديَلياْ هةطةس يةن كةهةكة
كشد و دةطتياْ بةياسي كشدً ،اوةيةكى خؤػياْ بةسِيَ كشد ،تا هةيةن هة هيَذاُةكاُذا تؤثةكة دووس
كةوتةوة ،كاوة بةسةو تؤثةكة سِايلشد بئيَِيَتةوة ،كةضي تؤثةكة كةوتة ريَش ئوتوًبيَويَلةوة و تةقي.
كاوة ُةخيتَ خؤي هة ػوفيَشةكة طيغ كشدةوة ،هيَيذاسِطا جويَِى ثيَ بذاتُ ،ةسمياْ خؤي طةياُذيَ و
دةطيت بؤ ػوفيَشةكة دسيَزكشد و ثيَى وت :كاكة ببووسة ،فةسًوو تيَجةسِة.
ػوفيَشةكة سِؤيؼت ..كاوة بةدةَ ٓةسِةػة كشدُةوة صًاُى طةسِاُذُ :ةسمياْ بؤضي سِيَت ثيَذا بشِوات
هةكاتيَلذا تؤثةكةى هيَ تةقاُذيّ و ثاسةكةيؼي ُةدا ٓةسُا بؤ خؤًاْ بضني تؤثيَلى تشي ثيَ بلشِيِةوة.
َيَي ضي؟ فةسًوو خؤ طةياسةكة هةجياتى تؤثةكة
ُةسمياْ بةدةَ صةسدةخةُةيةكةوة وتى :كاوة ئةوة دةه
هةتؤي بذاية ئةوة ئةطةس تؤي ُةكوػتباية ،بيَ ػم دةطت و قاضي دةػلاُذى ،كةواتة طياُى تؤ هة
تؤثةكة طشيِطرتة ،ئةوة ثاسةًاْ ٓةية و دةضيِة باصاسِ هةجياتى تؤثيَ ،دووطيَ تؤثي ثيَ دةكشِيّ.
كاوة وتى :خؤصطة هة طةسِةكةكةًاُذا ياسيطايةن ٓةبواية ئةوة ُةئيٌَة طيامناْ دةكةوتة ًةتشطيُ ،ة
ياسمياْ هةطةس جادة دةكشد و ُة تؤثةكةمشاْ ئاوا دةتةقي.
بةٓا جواُةكاْ
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تايبةمتةندييةكاى بجازيَصى

َةوة
َؤ قوتابييةكى صيشةكى ثؤهي ضواسةًى بِةسِةتى بوو ،ثيَؼرت هةًاه
ٓةه
ي
وا سِآاتبوو بةبيَ ثشغ وسِا جاُتاي خوػم و بشاكاُى دةكشدةوة ،بةب َ
َبي خوػلةكةى دةكشدةوة و ػيت هةُاو دةسدةكشد و
ثشغ و سِا دؤال
طويَي بةٓيض ئاًؤرطاسييةكيؽ ُةدةدا ،كةضي كت و ثشِ طؤسِاو وايوئَات
ي
بيَ ثشطلشدْ دةطتى هةٓيض ػيتَ ُةدةدا ،تةُاُةت ثيَؼرت ئةطةس بة ب َ
هةدةسطاداْ دةضووة رووسي دايم و باوكى ،ئيَظتا هةدةسطا دةدا و
دةوةطيتَ و سِوخظةتياْ هيَ دةخوصايَ ،خؤ ئةطةس سِيَي ثيَ ُةدةْ بيَتة
َطشاُيؽ ُابيَ.
ي و سِيَ دةطةسِيَتةوة و ُيطةساْ و ده
رووسةوة ،ئةوة سِ َ
ػةويَلياْ باوكى بة ثةسؤػةوة سِووى تيَلشد و ثيَيوت :جطةسطؤػةكةَ
َةي تؤ تيَِاطةَ ،تؤ ثيَؼاْ
بةسِاطتى ًّ طةسطاَ ًاوَ و هةو ًةتةه
بةجؤسيَ بريت دةكشدةوة و ئيَظتايؽ بةجؤسيَلى تش بري دةكةيتةوة.
َؤ بةتاطةوة هيَي ثشطي :جا ضؤْ بري دةكةًةوة؟
ٓةه
بةٓا جواُةكاْ
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ي ثشغ دةطتلاسي
ػيَشصادي باوكى بؤي خِايةوة ،وتى :تؤ ثيَؼرت بةب َ
َت هةٓيض ُةدةكشدةوة،
ٓةًوو ػتيَلى خوػم و بشاكاُت دةكشد و طو
تةُاُةت بؤ ٓاتِة رووسةوةى ئيٌَةيؽ بةبيَ ثشغ و بةبيَ هةدةسطاداْ
يةكظةس ًوت دةُا ،كةضي ئيَظتا طؤسِاوى و كاسي وا ُاكةيت.
َؤ بةبضةيةكةوة وتى :ئاخش ًّ هة ًاًؤطتاكةًةوة هةبابةتى ًةدةُى
ٓةه
فيَشي ئةوة طبووَ تايبةمتةُذى ضيية؟ بؤ منووُة ئةو جالُةى ًّ
هةبةسي دةكةَ ياخود ئةو جاُتايةى ٓي ًِة و ئةو ػتاُةى هة
ٌَطشتووْٓ ،ةًوو ئةواُة تايبةمتةُي ًِّ ُابيَ كةطي
َبةكةًذا ٓةه
دؤال
تش بةبيَ ثشغ دةطتلاسياْ بلات ،تةُاُةت تايبةمتةُذي خيَضاُيؽ
هةوةداية دةبيَ بةبيَ ثشغ و بةبيَ هةدةسطاداْ ُةضٌة رووسةوة،
ٓةسوةٓا تايبةمتةُذي طؼتيؼٌاْ ٓةية وةكو ئةوةى كة دةضٌة
َو هةٓةًواْ بلةَ ُةن هةضةُذ كةطيَم و ئةواُيرت
ثؤهةكةَ ثيَويظتة طال
فةساًؤؾ بلةَ.
َؤي ًاض كشد و وتىٓ :يواداسَ
َييةوة طةسي ٓةه
باوكى بةخؤػحاه
هةٓةًوو كاسةكاُت طةسكةتوو بي.
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