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لە مەزراًە دەگەڕامەًە تۆۆۆۆڵ مۆۆۆۆاڵن  دًایۆۆۆۆیر مۆۆۆۆا    تەىۆۆۆۆار تۆۆۆۆًٌ  
ًەرزێڕەکۆا  گیۆام مگۆو  ً کگنیا یۆا  دًریثۆڵًە  رۆڵ زەرد تًٌتۆۆًٌ  

ەیۆۆ  ً ڵۆۆپ  ً ڵۆۆًٌرم لەً کۆۆایەم ڵۆۆاڵذان تۆۆڵ   یەرمۆۆا   گۆۆٌڵ   ەم
ڵۆۆگٌەڕە ًییۆۆ  داگویثۆۆًٌ  تگۆۆەا  ً زڕەمە ۆۆذن تەرامەیۆۆا  دەڕ ۆۆ  ً 
گٌڵ  تەیثًٌ  ً  یوً ۆە ا  تە  ەلیۆ  ڵۆپ  ً  گٌەڕاڵۆە  زەردەًە 
تۆۆۆڵ   یڵ ۆۆۆ  تەىاراییۆۆۆا  تۆۆۆ ً دەکۆۆۆودەًە  تنمۆۆۆ  گٌڵەتۆۆۆا  تەرامەم 
یڵ یا  ئاًێەەم ىەًا دەکود ً ىە گ تڵ کۆڵکود ەًەم ىەیڵە ًەیۆڵ 

 ً  کەًیثٌ
 لگوەم زەرد ً ڵًٌرن گەش ً  اراًن تە تۆایم تەرزەًە ڵۆەریا  
تڵ یاک دا ەًا ذتًٌ  ڕکگشە تە گەیم  ا  ً یەڕًتڕەًە یازە یەریۆ  
تۆۆًٌ گۆۆٌڵ  دەکۆۆود  کۆۆووم مەیلەًتنەً ۆۆ  گەرمە ۆۆا   یۆۆازە یەریۆۆ  
تۆۆۆًٌ دە شۆۆۆیًٌیر ً کۆۆۆاکڵڵ   ەرن ً یەڕیۆۆۆا  لە تەر ییشۆۆۆی  یۆۆۆڵرم 

ً الم عەڵۆۆۆۆو ڵۆۆۆۆی  دەتۆۆۆۆًٌ  ً  ٌا ۆۆۆۆذ  دە تەیا یۆۆۆۆا  مەیلەً ۆۆۆۆین
ىەڵۆۆۆذە ڕًًزا   گۆۆۆٌڵ  ىە میۆۆۆوم کە تۆۆۆڵ   تادامیۆۆۆا  لگۆۆۆذەىا   ًەک 

 زمڕًًد دەدرەً ا ەًە 
کە ین گٌڵ  ڕە  اًڕە  م کن  ً تەرە ً مۆاڵ  ملۆ  ڕێۆم گۆو   لە 
 اکۆۆاً لە کە ۆۆارم ڕێ ۆۆاکە ً لە لًٌڵیەیەکۆۆذا گۆۆٌڵە کە  وێیۆۆ   ەمەیۆۆ  

لەً رۆۆڵرە تۆۆًٌ کە الم یڵمۆۆا  یۆۆازە  شۆۆیًٌیًٌن ڵۆۆەر م  ڕاکگشۆۆان  
 گ  دەڵگر لا  ەال    کای  درًێنەن درًێۆنەًا  تە  ۆارێوەًە تە  اڵیۆذا 
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یگۆۆۆذە ەڕن ً کایگۆۆۆ  دەکەًێۆۆۆەە تەرداڵۆۆۆەکەمن لە تنۆۆۆذا دەیپەڕێنۆۆۆن ً 
یۆۆۆًٌڕم ىەڵۆۆۆذەدان  ەًەک دڕکەکەم تە دەڵۆۆۆەیذا ت ۆۆۆن  ىۆۆۆایمە ڵۆۆۆەر 

  لە ڕێ ۆاکە یە م ً تیخەمە  گٌەڕاڵە  کە یە گٌڵەکەمەًەثئەًەم ىەڵی
کالتۆۆًٌن ً کۆۆًٌمە  گۆۆٌ لۆۆًٌڵیەکەًە  مگشۆۆە  ٌینگ  تە گۆۆٌڵەکەیەًە 
 یشۆۆەثًٌ ً دەی ۆۆٌ  یەًم لگیەًیۆۆًٌەن ىەڵمفڕا ۆۆذ  ًیکۆۆەم گۆۆٌڵەکەم 
ت ۆۆنم  زور کۆۆارێی  د ًار تۆۆًٌ  دەڵوەیەکیشۆۆم لە دەڵۆۆەم  گ ۆۆا تەین 
ىەمًٌ  شە  دەڵەم ڕًً ا   وییەم  گنج یٌلەک  یایا ذ ىەیا گۆٌڵ  

ن کنۆ   دەتۆًٌ گەی دڕکاًییەکۆا   دا ە تە دا ە لۆن تۆیەمەًە  کە  وەکە
ڕیشۆۆۆا  تًٌتۆۆۆًٌ  کایگۆۆۆ  لویا ۆۆۆذن ئیەۆۆۆو ڕە ۆۆۆگ ً  ڵۆۆۆالەیەکەم ڕیشا 

گە ۆۆاًەییەکەم لە دەڵۆۆ  داتۆۆًٌن رۆۆ ە لەًەش دًام کنیۆۆنەکەم تۆۆڵن 
ًڕەق تۆۆۆًٌ   دڕکەکۆۆۆا ییەًە لە  گۆۆۆٌ کە ۆۆۆیە  دەرکەً  تە ىۆۆۆڵم  ۆۆۆەق

 اڵۆازم  تە  اکۆارم ـۆڕێم دا  یەن  گٌڵەکەدا رگ   اتگەەًە ً لەگەڵیا 
دای ویم ً لە دڵ  یڵمذا گٌیم تڵک  ئەً گٌڵە رۆٌا ەن لە  گۆٌ تۆود کە 

 لە رگ ام یڵم ئەً ىەمًٌە رٌا  ً ڵەر مڕاکگش تًٌ؟
ًەتیۆۆون ىۆۆایەًە تە ح زەێمەیگۆۆ  کنیثۆۆًٌن ً کە ۆۆذەم یۆۆڵڕاگوم 

ا ی  لە یڵم کود  ڕێ اکەن تە  گٌ مەزرایەک  گڵەڕە ۆەد کود ً تەرەڤا
دەڕویش  کە یازە کگ تًٌیا   کگڵ ەکە مڵی  رًٌییارێی  گەًرە تًٌ 
کە زەًیۆۆۆۆۆۆ  ىەر دًً تەرم ڕێ ۆۆۆۆۆۆاکە ىۆۆۆۆۆۆ  ئەً تۆۆۆۆۆۆًٌ  زور تۆۆۆۆۆۆاش 
زەًییەکەیا  کگ تًٌ  یە ا ە  یالە لمگ  ڕًًەک  ەماتڵًە ً ىەمًٌم 
یا ەتڕ کواتًٌ؛ تیون کودەًە مووڤ کە ۆذە تۆًٌ ەًەرێی  یوا یۆارە  

م تەزەی  تە  یۆا   ىۆیڕ ڕًًەک ً ئا ەڵگیۆذا تڵ یگو کود   ًرگ  یڵ
 ایە  تن ئیخەیار کاًن لە دەًرًتەرم یڵن دەکۆود تەڵیۆًٌ ئاڵۆەًارم 
گیۆۆۆایەک لە  گۆۆۆٌ ئەً کۆۆۆایڵرە کگڵۆۆۆذراًەدا تۆۆۆذوزمەًە  تکۆۆۆەًٌیەک الم 
ڕاڵۆۆە  رۆۆادەکە ىەڵیەًیثۆۆًٌ  لگۆۆ   ویۆۆ  تۆۆًٌمەًە  کۆۆاًن تەً رۆۆڵرە 
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ودتًٌ  تەین ئەمەیا  ڵن کە  وە کەً  کە یاًێ  لەمەًتەر لە  گٌن ت
گٌڵ   گۆٌە تۆًٌ  یەکیۆا  لە  گۆٌ لەددا  ۆیاتڵًە  ًەک کۆڵک   ۆیاًم 
مووڤ ًاتًٌ کە دە ًٌ ەگەەًە  گٌڵەکەم دییە    یاتڵًە ً ڵۆی  
ىەڵ ەڕاتۆۆًٌ ً ملۆۆ  تە الرەًە  ۆۆاتًٌ  لمۆۆ  ڵۆۆگيەمیشن لەگە  ئەًە ۆۆذا 

یۆایەم  توینذار ً لٌڕاًم تًٌن تەین ىگشەا ڕاڵ  کەلیثًٌ  ًێۆذەکًٌ
عارەتۆۆا ە تە ڵۆۆەریذا ییپەڕیثۆۆن ً  ۆۆیا ذتگەیەًەن تەین ڵۆۆەر لە  ۆۆٌن 
ىەڵەاتڵًە  تەرەً الیەک یٌار تًٌتڵًە  ىەمۆًٌ یەڕایۆ  ً  ۆیوەکەم 
ىۆۆۆۆایثًٌەدەرن  دەڵۆۆۆۆەگی  لویۆۆۆۆاتًٌ ً کۆۆۆۆاًێی  دەر ەڕیثۆۆۆۆًٌ  لەگە  
ئەًە ۆۆۆذا تە ىگۆۆۆو ً یۆۆۆڵڕاگو ڕاًەڵۆۆۆەا تۆۆۆًٌ  یەڵۆۆۆیلم  ئەً مووڤۆۆۆا ە 

ا   ئەًیۆۆا  لە  گۆۆٌ تودتۆۆًٌ    لە دڵۆۆ  یڵمۆۆذا گۆۆٌیم  ەدەتۆۆًٌ کە تواکۆۆ
ئەًەیە ىیۆۆٌادار تۆۆًٌ  تە  یۆۆا  ً زینۆۆذًًما ەًە  مۆۆووڤ دەڵۆۆە  تە 
ڵەر ىەمًٌ  ٌێنگیذا گویًٌە ً ڵەدا  میلیڵ  گیام لە  گۆٌ تۆودًًەن 

 تەین ئەمەیا  ىگشەا زینذًًە ً یڵم تە دەڵەەًە  ەداًە 
تەر لەًن تۆۆۆۆًٌن؛ لەـمۆۆۆۆازن ًەتیۆۆۆۆو ىۆۆۆۆایەًە کە کە ۆۆۆۆذ ڵۆۆۆۆا  لەمەً

ڵۆۆۆەردەمگ  کە تە ۆۆۆگی  ئەً ًییەن تە کۆۆۆاًم یۆۆۆڵن دیەثۆۆۆًٌ ً زور 
 ەیشۆۆم لە تۆۆارەیەًە تیکۆۆەثًٌ؛  ا ماًەکە ۆۆ  دەمەۆۆٌا   تیيگۆۆنمە تەر 
کۆۆۆاًم یۆۆۆڵن ً ىەڵۆۆۆە   ۆۆۆن تۆۆۆیەن  ئەً تە ۆۆۆەم کە لە تیۆۆۆون تۆۆۆًٌ ً 

 دەىایەًە تەر کاًن تەن  گٌەیە تًٌ:
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 یەک

اردم ڵۆەرماًەز  ێۆار  تًٌن ئگۆٌارەیەک  ڵۆ 1881کڵیای  ڵاڵ  
کە لە  ێو دەڵۆەیی   1مواد تە ڵٌارم ئەڵپ گەیشەە گٌ ذم مەیمگ 

کگ گنییە  ەڕە  گوەکا ذا تًٌ ً  ازدە میل لەً  اًکا ە دًًر تًٌ کە 
 ا ەۆۆام  2لە  ێۆۆو دەڵۆۆەیی  ڕًًڵۆۆەکا ذا تۆۆًٌ  تۆۆڵ   دًًکەڵۆۆ  کویۆۆاک

اڕەم گٌ ۆۆذەکەم داگویثۆۆًٌ  تۆۆا     ۆۆگٌا   داتۆۆًٌ  تۆۆڵڕەم گۆۆاڕا  ً تۆۆ
مۆۆۆگ ەە کە تەرە ً گٌ ۆۆۆذەکە دەگەڕا ەًەن لەگە  دە ۆۆۆگ ً ًیوەًیۆۆۆوم 
گٌ ذ شۆۆینەکا  یۆۆگیە  تًٌتۆۆًٌ  لەالم کا یاًەکە ۆۆەًە دە  ۆۆ    ۆۆا  ً 

 منذای  دەىایە گٌن 
تۆۆًٌ  تاڵۆۆ  تە رەرگۆۆ  ً ئۆۆازایەیی   3ێۆۆار  مۆۆواد رگ ۆۆوم  ۆۆامیل

یەیی  ئەً لە ًییذا دە    داتڵًە  ىیڕ کا  تە تۆن ئۆای ً تەتۆن ىۆاًڕێ
گٌرًً گ  لە ىاًڕێیا   یڵم کە لە  ۆگش ئەًەًە دەڕویشۆەرن ڕًًم 
 ەدەکودە  ٌێنگ   تەین ئگکەا ًەک ئاًارەیەک یە یا کەًیثًٌ ً یە یا 
ىاًڕێیەک لەگەڵیذا تًٌن مگوەرم زەردم تە ڵەرەًە ً کەرکەیەکیش  
تە  ۆۆا یذا داتۆۆًٌ یفە ۆۆ ەکەم لە  ێویۆۆذا ًەدیۆۆار کەًیثۆۆًٌ   ەیذەًیکۆۆ  

ەە تەر کاً  تە کاًە ڕە ۆەکا   ىەمۆًٌ ئەً کەڵۆا ەم دەیکۆەە تیەًێ
  ێو کاًەدێوم کە دەىاینە ڵەر ڕێ اکەم 

                                                           

1- Makhmet  
2-  Kizyak   اًم  اًکەی  یە اڵەن دەًە  
3- Shamil 
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کایگ  گەیشەە گٌ ذەکەن تە رگ  ئەًەم ڕاڵۆ  تۆڕًا تۆڵ گڵڕە ۆا   
گشۆۆۆە ن تە دەڵۆۆۆەە کە ۆۆۆذا الیۆۆۆذا ً یۆۆۆڵم کۆۆۆود تە کۆۆۆڵی گی  تارییۆۆۆذا  

تۆۆڕا تۆۆًٌن گەیشۆۆەە تەر دەرگۆۆام مۆۆاڵ  دًًىەنن مۆۆاڵەکە لە کگٌێۆۆ  دا 
ڕاًەڵۆۆۆەا ً کۆۆۆاًم لە دەًرًتەرم یۆۆۆڵم کۆۆۆود  تەر دەرگۆۆۆام مۆۆۆاڵەکە 
کەڵ  لن  ەتًٌن تەین  یاًێ  کەڵپڵڵگی  تە ڵۆەرم یڵیۆذا اتۆٌ ً لە 
ڵەرتا   ماڵەکە یەًیثًٌ  ڵەرتا ەکە یازە ڵٌاغ دراتًٌ  ێار  مۆواد 
تە دەڵی  یەرەزە ەکەم لە  ا    یاًەکەم کٌیا   یوە یاًێ  لە  ێو 

کە ىایە دەرن   گڵۆًٌم کۆاًم یەن یگۆواًم  یوە یۆاً مەوڵۆ  کەڵپڵڵە
  ەتًٌ  کاًم ىەڵ ٌڵڵـ  تڵ ئەًەم تەٌا ن ىەڵیثگنن 

ێۆۆار  مۆۆواد لۆۆڵم مگۆۆوەرکەم لە ڵۆۆەر دەمٌکۆۆاًم التۆۆود ً گۆۆٌی  
 یۆۆۆۆۆۆۆۆۆاًکە  اڵۆۆۆۆۆۆۆۆۆییەًە ًەیمۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  دایەًە   یۆۆۆۆۆۆۆۆۆوە« ڵۆۆۆۆۆۆۆۆۆ ًمٌعلگیم
   زەدەیەکۆۆ  گۆۆو   ىەڵۆۆەا لە ڵۆۆەر اللە الًازەکۆۆا«  عەلەییمەڵۆۆەالن

ڕاًەڵەا   ەڕًاڵەکەم لە گیود   ا ا  تە ۆگنەی  دەڵۆە  کۆود تە  گۆٌ 
کەلپٌڵۆۆۆۆۆەکەیذا   ا ۆۆۆۆۆەً اش تە  گودیٌا گیۆۆۆۆۆذا ىۆۆۆۆۆایە یۆۆۆۆۆٌارم کە تە 
دیۆۆٌارەکەًە ىەڵپەڵۆۆگودراتًٌ  تە دەن ىۆۆاینە یٌارێۆۆٌە یۆۆڵم  ڵ ۆۆەە 
کۆۆودەًە  تە دەمە تۆۆن ددا ەکەم لە  ێۆۆو لگۆۆٌەًە  ۆۆەگی  گۆۆٌ   ىەر کە 

تڵ ڕێو گویر کًٌ ڕکگفەکەم ێۆار  مۆواد ت ۆون  گ   ایە ڵەر زەًم 
تڵ ئەًەم داتەزن  تەین ىاًڕێیەم ێار  مواد تە  ەلە لە ئەڵۆپەکەم 
داتەزم ً یۆۆۆڵم گەیا ۆۆۆذە ڕکۆۆۆگفەکە ً  یوە یۆۆۆاًم یکۆۆۆەە ئەً الًە ً 

 یڵم رگ اکەم گویەًە 
ێۆۆۆار  مۆۆۆواد داتەزم  یۆۆۆڵزن دە ۆۆۆەل   تەرە ً دەرگۆۆۆا ەم مۆۆۆاڵەکە 

ڵۆای  تە  ەلە لە دەرگۆاکە ىۆایە دەرن ً  ًەڕن کەً   کٌڕێی   ازدە
کۆۆاًم لە دەمٌکۆۆاًم  یۆۆاًم یۆۆازە ىۆۆایًٌ تۆۆڕم   یوە یۆۆاً  گۆۆ  گۆۆٌی : 
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یڵ ۆۆ  تە ىەڵەداًا  کۆۆًٌ « تۆۆڕو تۆۆڵ مۆۆوگەً  تاًکۆۆ  ئاگۆۆادارکە »
 دەرگام تاریی  ماڵەکە تیایەًە 

ێۆۆار  مۆۆواد کۆۆًٌە  ًًرن    گیۆۆ  گەڕاًە کە کواڵۆۆگی  زەرد ً 
دەر ییەکۆ  ـشۆٌـڵڵ  لە  گۆذا تۆًٌن کە ۆذ  ـش ً کڵڵ مەیەک  ڵًٌر ً

تۆۆۆۆالیف  تە تاًە ۆۆۆۆەًەن لە  ًًرکەم  شۆۆۆۆەەًە ىۆۆۆۆایەدەرن ً گۆۆۆۆٌی  
تالیفەکۆا   لە تۆر دیۆٌارەکە دا ۆا « تەیگوتگرن یگۆو ً تەرەکەیەۆا  ىگنۆا 

تڵ ئەًەم میٌا ەکا   ۆاڵ   گۆٌەدە   ێۆار  مۆواد لەگە  ئەًەم کەرکە 
اً گۆٌی  یۆٌدا دەڵۆ  ً یفە گ ً  مشگوەکەم دەدایە دەڵۆە   یوە یۆ

 «تە عٌموم منذاڵەکا   ت ون 
 یوە یاً یفە ۆگ ً  مشۆگوەکەم تەً ڵۆن ەدا ىەڵٌاڵۆ  کە یفە  ۆ  
یاًە مۆۆۆۆاڵ   گۆۆۆۆذا ىەڵٌاڵۆۆۆۆوا تۆۆۆۆًٌ  ڵۆۆۆۆن ەکە لە  گۆۆۆۆٌا  دًً کاڵۆۆۆۆەم 
دەڵەشۆۆڵریذا داکۆۆٌیوا تۆۆًٌ کە دیۆۆٌارەکەم یۆۆازە ڵۆۆپییارم کۆۆوا تۆۆًٌ  

ارەکە دا یش  ً  اڵ  ێار  مواد  شەگنەکەم ڕێیٌ گ  کود  لە تر دیٌ
تە تالیفەکا ەًە دا   یوە یاً تە  ام  ەیۆ  ً تۆن گۆڵرەًم لە  ۆا  ئەًدا 
لە ڵەر کڵک دا یش   کاًم لًٌکا ذ ً دەڵە  تڵ ئاڵۆما  ىەڵثۆڕم  
ێار  موادیش ًام کود  دًام دوعا ً  وا دەڵۆەیا  تە دەمٌکاًیا ۆذا 

 ىگنا ً کگشایا ە یٌارن ىەیا گەیشەە  ًٌک  ڕیشیا  
 «یەتەر ً تاس کییە؟»ر  مواد لە  یوە یاًم  وڵ : ێا 

  «4یەتەر ێٌ » یوە یاً ًەیم  دایەًە: 
تە رگ  ئەًەم کاً لە کاًم ێۆار  مۆواد تیۆا  کۆاًم لە ڵۆین   
ئەً دەکۆۆۆۆود  ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد یگ ەیشۆۆۆۆ  کە  یوە یۆۆۆۆاً  ۆۆۆۆایيەًن ئەًەم 
 دەیوا ن تڵم تاس تیا   یڵزن ڵەرم لەلا ذ ً ئیەو ىی    ەگٌ   
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یەتەرم تاش  یۆیە  یەکگۆ  لە یەتەرەکۆا  ئەًەیە »ە یاً گٌی :  یو
کەرًێشۆیەکا  یەرییۆۆ  ڕاًێۆۆە  تۆۆڵ ئەًەم کۆۆڵ  ىەڵڵکۆۆا  لە یڵیۆۆا  
تەۆۆارێنر؛ ىەڵڵکۆۆا یش ڵۆۆەرەیا ئەمیۆۆا  دەیۆۆڵ  ً  ا ۆۆا  ئەًم یویۆۆا   
کە ذ ڕو  لەمەًتەر ڕًًڵەکا  گٌ ذم میەؽیەیا  ئاًر یگۆثەردا  یۆٌدا 

 «ییا  کا!ؼەزەتیا  لگ ون ً لەیٌکٌ
ىاًڕێیەم ێار  مواد ىایە  ًًرن ً تە ىە  ۆاًە تە ىگۆوەکەم تە 
 گۆٌ  ًًرەکەدا یگۆپەڕم  لۆڵم مگۆوەرەکەم لە ڵۆەر دەمٌکۆاًم التۆۆودن 
ئەًیۆۆۆۆش ًەک ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد یفە ۆۆۆۆگ ً  مشۆۆۆۆگوەکەم تە ڵۆۆۆۆن ەکەدا 

 ىەڵٌاڵ  ً یە مەر ً  شەگنەکەم ڕاڵەەً اڵەە کود 
 «ڕێمە ئەمە ئیلذارم ىاً» ێار  مواد گٌی : 
ىەر لەڵۆەر ئەً لۆمەدەم « زور تا ە تە یگو تۆن » یوە یاً گٌی : 

ێار  مواد دا یشەثًٌن رگ ایەک   یشۆا  ئیلۆذاریش دا دا یشۆن  ئیلۆذار 
 ەکۆۆًٌە ڵۆۆەر لۆۆمەدەکە ً لەً الًە کٌارمە ۆۆم  دا یشۆۆ  ً کۆۆاًم لە 
کاًم  یوە یاً تڕم   یوە یاً تڵم تاس کود  کە ێەًیًٌم ڕاتۆودًً 

م تە رەرگۆۆ  گٌ ۆۆذەکەیا  دًً ڵۆۆەرتازم ڕًًڵۆۆییا  کۆۆڵ  دًً الً
گویۆۆًٌە ً یەکیۆۆا  ڵۆۆەر تڕیۆۆٌە ً ئەًەم دییەیۆۆا  ڕادەڵۆۆە   ۆۆامیل 

 کودًًە 
ێۆۆۆار  مۆۆۆواد ىۆۆۆڵش ً یەیۆۆۆاڵ  لە  ۆۆۆٌێنگی  یۆۆۆو تۆۆۆًٌ  کۆۆۆاًم لە 
دەرگۆۆۆاکە دەکۆۆۆود ً گۆۆۆٌێ  تۆۆۆڵ دە  ەکۆۆۆا   دەرەًە  ۆۆۆل کودتۆۆۆًٌ  لە 

م یاًە مۆا  5دودەرەًە یو ەم  ۆن دەىۆا   یەلەم دەرگۆاکە ىۆا   ڵۆا
ىۆۆۆایە  ًًرن  کۆۆۆل ڵۆۆۆاڵ  یەمە  تۆۆۆًٌ ً ڕیشۆۆۆگی  لۆۆۆٌلە ً لۆۆۆًٌیگی  
درێۆۆەم ىەتۆۆًٌ  ئەًیۆۆش کۆۆاًم ڕەش تۆۆًٌ تەین ًەک کۆۆاًم کۆۆٌڕە 

                                                           

5- Sado 
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 ازدە ڵای ەکەم کە کۆًٌ تۆًٌ تۆاًک  تا ۆگ تیۆا  تۆویمەم  ەدەىۆا   
کٌڕەکە لەگە  تۆاًک  ىۆایثًٌە  ًًرنن لە  ە ۆام دەرگۆاکەدا دا یشۆ   

ارینەکۆۆا   داکە ۆۆذ  کۆۆ ًە کۆۆڵ ەکەم لە ڵۆۆەر  گۆۆٌ یاًە مۆۆا  کەً ۆۆە د
 کاًا   ىەڵیگشا ً تەرەًڕًًم ێار  مواد لە ڵەر کڵک دا یش  

ئەًیۆش ًەک تۆاًک  دەڵۆە  تۆڵ  ۆوا ىەڵثۆڕم ً دًام ىگنۆۆذن ًریە 
ًر  دەڵۆۆە  تە دەمٌکۆۆاً ً ڕیشۆۆیذا ىگنۆۆا ً گۆۆٌی   ۆۆامیل ـەرمۆۆا   

ڕادەڵە  ئەًم داًە ێار  مواد مودًً یا  زینذًً دەڵە یو تیە  ً 
تۆۆۆیە    ۆۆۆٌێنەرەکەم  ۆۆۆامیل ڕو م ڕاتۆۆۆودًً لەً گٌ ۆۆۆذە ڕویشۆۆۆەثًٌ  
یەڵیۆۆۆ   ەیا ۆۆۆذە ًێۆۆۆوا ـەرمۆۆۆا    ۆۆۆامیل رگثەرۆۆۆن  ەکە  ً لە لکۆۆۆەم 

دەتۆۆن زور تە  ۆۆارێوەًە ىۆۆایٌکڵ تۆۆیە  ً ئاگایۆۆا  لە »دەرکۆۆر  گۆۆٌی : 
یڵیۆۆا  تۆۆنن ئەگەرکۆۆ  لەن مۆۆاڵەدا ىۆۆیڕ کەس  ۆۆاًێون ڵۆۆًٌکایەی  تە 

ەین لە دەرەًە  ۆۆازا م کۆۆ  ڕًًدەدا  دەتۆۆن تیۆۆوم لۆۆن میۆۆٌا م تیۆۆا ن ت
 تیەینەًە  

ێۆۆۆار  مۆۆۆواد تە ًردم گۆۆۆٌێ  تۆۆۆڵ لکۆۆۆەکا   ڕاگویثۆۆۆًٌ  ڵۆۆۆەرم 
گوینۆۆگ  یۆۆیەن زور یڵیۆۆا  »دەلەلا ۆۆذ  کە ڵۆۆادو تگۆۆذە گ تۆۆًٌن گۆۆٌی : 

ڵەؼڵە  مەکە   تە  گٌیکە  دەزا م کەڵگ  تە  امەیەکەًە تنگۆون تۆڵ 
دەکۆۆۆۆن تەین دەتۆۆۆۆن ڕێنۆۆۆۆٌێنگی  الم ڕًًڵۆۆۆۆەکا   ئیلۆۆۆۆذارم ىۆۆۆۆاًڕێم 

 «لەگەڵذاتن 
ڕًًم لە کۆٌڕەکەم « م توامۆ  لەگە  دە گۆون 6تایۆا»ڵادو گۆٌی : 
 «ت ڵ تایا تا گ کە »کود ً گٌی : 

کۆۆۆۆٌڕە ًەک یگکۆۆۆۆیەم یفە ۆۆۆۆگ لە رگۆۆۆۆ  یۆۆۆۆڵم دەر ەڕم  لۆۆۆۆڵڵ  
ڕاًە ۆۆۆۆۆۆا ذ ً لە دەرگۆۆۆۆۆۆاکە کۆۆۆۆۆۆًٌە دەرن  دًام دە یۆۆۆۆۆۆٌلەک لەگە  

                                                           

6- Bata 
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ڵە ىۆۆۆۆایە  ًًرن کە دەمٌکۆۆۆۆاًە کگ گنییەکۆۆۆۆ  تەلەتۆۆۆۆارییە ً لۆۆۆۆاح لۆۆۆۆٌ
یاًەڵۆۆًٌیەکەم ًەک یەڵۆۆًٌز ڕەش داگەڕاتۆۆًٌ  رلۆۆٌتەرگ  کۆۆڵ ە ً 
ڵەر لڵ  دڕاًم لە تەر دا ً  ا ڵ ۆگی  کۆڵ  ً  ۆەلیلە تەڵۆەًٌم لە 

  گذا تًٌ 
ێار  مواد تە یگوىۆاین   گ ۆٌ  ً تۆن ئەًەم کۆا  تە ـگۆڕو تۆذا  

تی ەیە یۆیە دەیٌا   ئەً ىۆاًڕێیەم مۆر ڕێنۆٌێن  تۆیەم ً »لگ   وڵ : 
 الم ڕًًڵەکا ؟

تەڵۆۆن لٌرتۆۆا  »تایۆۆا تۆۆوەیەک  یشۆۆەە ڵۆۆەر لگۆۆٌم ً ًەیمۆۆ  دایەًە: 
دەیۆۆٌا م  ىۆۆیڕ کگ گنیۆۆیەک  یۆۆیە ًەک مۆۆر  ۆۆارەزام ئەً  ۆۆاًکەیە تۆۆن  
کەڵۆۆا   یۆۆو ڕە ۆۆ ە ىەزار رۆۆڵر لەرار ً مەدار دا ۆۆگر ً  ایٌ ۆۆًٌ  
گم تۆۆیە ن تەین ىۆۆیڕ کارێییۆۆا  لە دەڵۆۆ   ۆۆایە؛ تەین مۆۆر ئەًەم دەیڵۆۆ

 «دەییەن ً ئەگەر ڵەرن دا اتن  ا  ەز  اتمەًە 
زور تا ۆۆەن ڵۆۆن ڕوتۆۆە تۆۆڵ زەێمەیۆۆا ەکە  »ێۆۆار  مۆۆواد گۆۆٌی : 

 «ًەردەگوم 
تایا تە  یشۆا ەم ێۆاڵ  تۆًٌ  ڵۆەرم لەلا ۆذ ً گۆٌی  تۆڵ  ۆارە کۆار 
 اکۆا   ىەر ئەًەم تەۆٌا ن یومەیگۆۆ  تە ێۆار  مۆواد تیۆۆا  ئەً  ەڕم 

ە ىۆۆی یەس  یۆۆیە تاڵۆۆ  ئۆۆازای  ً  ۆۆا ازییە تۆۆڵم  کۆۆٌ یە لەً کٌێکۆۆەا 
لارەمۆۆا گەی  ێۆۆار  مۆۆوادم  ەتیکۆۆەثن ً  ەزا ۆۆن کۆۆڵ  کٌ ەمشۆۆی  لە 

 ڕًًڵەکا  کودویە لەیکەرم 
 «گٌری  دەتن درێە تن ً لکەش کٌر  »ێار  مواد گٌی : 

 «تە کاًا  گەًرەنن ئیەو زما م  اگەڕن »تایا لە ًەیمذا گٌی : 
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تە  ۆا  7تۆارم ئۆارگڵ لەً  ۆٌێنەم کە ڕًً»ێار  مواد گٌییشۆ : 
ڕەًەزە تەردەکا ۆۆذا دەڕًان ڕێ ۆۆایەک ىەیە تۆۆڵ  گۆۆٌ لگۆۆڕەًارەکە ً دًً 

 تکەًٌم لگیەن دەزا   لە کٌێیە؟
 «تەڵن دەزا م»
 «کٌار ئەڵپ ڵٌار لەًن کاًەڕًا   منر »

 تایا ڵەرم لەلا ذ یا   یگ ەیشەًٌە 
لەً ڵۆۆٌارا ە ڵۆۆڵرای  یۆۆا  م ەمۆۆمەد ت ۆۆوە  ئەً دەزا ۆۆن کۆۆ  »

  تە ڕًًڵەکا  تڵن  دەیٌا   ئەً تثەم تۆڵ الم ـەرما ۆذەم تیا  ً ک
 «ً تیيگنیەًە؟ 8ڕًًڵەکا ن  ازادە ڤڵرو ەکڵڤ

 «تەڵن گەًرەن دەیٌا م »
یا  م ەممەد تۆثە تۆڵ ئەًن ً تیيگۆنەًەن ىەیۆا ئەً کۆایە مۆر لە »  

 «لگڕەًارەکە دەتم 
 «  تە کاًا  گەًرەن »تایا دەڵە  لە ڵەر ڵنی   دا ا ً گٌی : 

دەتۆۆن کەڵۆۆگییش »مۆۆواد ڕًًم لە یاً مۆۆا  کۆۆود ً گۆۆٌی :  ێۆۆار 
دەڵە  کود تە گیوـا ە ـیشەک  ـا یلەکەیۆذان تەین  « 9تنگویر تڵ گگخ 

 کە دیە  دًً    ىاینە  ًًرمن دەڵە  دەرىگنایەًە 
ئەً   ۆۆۆۆا ە یەکیۆۆۆۆا  ىاًڵۆۆۆۆەرم یاً مۆۆۆۆاڵەکە تۆۆۆۆًٌن ىەر ئەً   ە 

ًٌ ن ئەًم دییە ۆیا  گەڕاًەم کە تالیفەکا   ىگنا تۆًٌ ً تۆڵم دا ۆا تۆ
ک گی  عازەب تۆًٌ  ۆا ەڵڵگی  زەرد ً ڵۆیخمەیەک  ڵۆەًزم لە تەردا 
تۆۆۆًٌ  ملۆۆۆٌا یەیەک  دراًم زێۆۆۆٌ ڵۆۆۆینگ ً تەروکۆۆۆ  دا ڵ ۆۆۆیثًٌ  دًً 
دراًم زێۆۆۆۆٌین  زوتلۆۆۆۆیش تە ڵۆۆۆۆەرم ىەر دًً  ەلۆۆۆۆیە ڕە ۆۆۆۆەکەیەًە 

                                                           

7- Argon 

8- Vorontsov 

9- Chekhi   اًم  ٌێنگیە  
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ىەڵٌاڵۆوا تۆۆًٌ  کۆاًم ئەًیۆۆش ًەک ىۆ  تۆۆاًک ً تۆواکەم ڕەش تۆۆًٌن 
  ً دەمٌکاًە رٌا ەکەم ڵەر مڕاکگشەو کودتۆًٌ  یوًًڵیەیا  دەىا

رڵرێ  ىەڵکٌکەًی  دەکود دەی ۆٌ  میٌا ەکۆا   ۆاتینن تەین ىەڵۆ  
تە تًٌ یۆۆا  دەکۆۆا     ەکەم ڵۆۆادو مگوێیۆۆ  کیۆۆڵڵەم گۆۆودم ىگنۆۆا کە 
کۆۆای  ً کۆۆٌلگوە ً  ۆۆا  ً ىە  ۆۆٌیر ً لەیمۆۆای  لە ڵۆۆەر تۆۆًٌ  کۆۆ ەش 

 ئەـەاًە ً لەگا گی  ىگنا تًٌ  
یەم   ەکۆۆا  لە  ًًرەکەدا تۆۆًٌ  ً یۆۆوین ەم دراً ً ىەیۆۆا ئەً کۆۆا

زێٌ ً زەمثەریا  دەىا  ً یەریی  کنینۆ  ڵۆفوە ً یۆٌا ە کە تۆًٌ ن 
ێار  مواد ً ڵادو لکەیا   ەکۆود  لە یەًاًم ئەً ماًەیە ۆذا ئیلۆذار 
ًەک  ەیۆۆۆیەرە ًیشۆۆۆ  تًٌتۆۆۆًٌ ً کۆۆۆاًم لە ئە  ۆۆۆڵم یۆۆۆڵم تڕیثۆۆۆًٌ  

رن ً ئیەۆۆو یۆۆو ەم  گشۆۆیا  کایگۆۆ  ئاـوەیەکۆۆا  لە  ًًرەکە کۆۆًٌ ە دە
  ەدەىا ن ىە اڵەیەک  ئاڵًٌدەم ىەڵیگشا 

ێۆۆۆار  مۆۆۆواد ـیشۆۆۆەکگی  لە ـیشۆۆۆەکذا ەکەم دەرىگنۆۆۆان لە  ێۆۆۆو ئەً 
ئەًە تۆۆذە تە » ًٌڵۆۆواًەیەک  ىگنۆۆا دەرن ً دام تە ڵۆۆادو ً گۆۆٌی : 

 «کٌڕەکەن 
 «ًەیمەکەم تنگون تڵ کٌن؟»
 «وم لە الم یڵ  تن ىەیا کەڵگ  ىەڵذەکەًن ً تڵن دە گ»
 «تە کاًا  »

ڵادو  امەکەم  ایە  گٌ ـیشۆەکذا ەکەم یۆڵیەًە   ا ۆا  ئەـەۆاًە ً 
لەگا ەکەم تود تڵ تەر دەڵە  ێار  مواد  ێار  مواد لۆڵڵ  ىەڵیۆود  
ڵادو ئاًم ڵاردم کود تە دەڵەیذا ً دەڵ  ً  ل   ڵردن تە یاًل  
ً ی  کودەًە ً کًٌ تۆڵ الم مگۆوم یۆٌارد ەکە  ئیلۆذاریش ىەر ًام 

د  ىەیۆۆۆا ئەً کۆۆۆایەم میٌا ەکۆۆۆا  یەرییۆۆۆ  یۆۆۆٌارد  تۆۆۆًٌ ن ڵۆۆۆادو کۆۆۆو
تگۆۆۆۆۆذە گ دا یشۆۆۆۆۆ  ً لەًەم کە گەًرەیۆۆۆۆۆا  کۆۆۆۆۆودًًە ً ڕًًیۆۆۆۆۆا  لە 
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مۆۆاڵەکەم ئەً کۆۆودًًە زور دڵخۆۆڵش تۆۆًٌ  کۆۆٌڕەکەم ڵۆۆادو ىەرًا لە 
 ۆۆۆا  دەرگۆۆۆاکەدا دا یشۆۆۆەثًٌ ً کۆۆۆاًم لە ێۆۆۆار  مۆۆۆواد تڕیثۆۆۆًٌ ً تە 

 ەڵنذ دەکود توەیەکەًە لە دڵ  یڵیذا لکەکا   تاًک   
ێار  مۆواد ڵۆەرەڕام ئەًەم تیکۆ  ً کۆٌار ڵۆەعا  تۆًٌ ىی ۆ  
 ەیۆۆۆۆٌارد تۆۆۆۆًٌن تە یۆۆۆۆڵزن  ۆۆۆۆا  ً  ە یۆۆۆۆو لە ۆۆۆۆاعەی  کۆۆۆۆود  لە  ێۆۆۆۆو 
یە مەرەکەیۆۆۆذا کەلۆۆۆڵیەک  کیۆۆۆڵڵەم دەرىگنۆۆۆا؛ یۆۆۆڵزن ىە  ۆۆۆٌین  تە 
 ە  یۆۆن  ا ۆۆذا ڵۆۆاًم ً یۆۆٌاردم   یوە یۆۆاً کە دیەۆۆ  ێۆۆار  مۆۆواد لە 

ئەمکۆۆا  لە » گخۆۆڵش تۆۆًٌ ً گۆۆٌی :  ىە  ۆۆٌینەکەم ئەً دەیۆۆٌا زورم
 «ىەمًٌ ڵاڵگ  ىە  ٌیر زیایوە 

ێار  مۆواد ڵپاڵۆ  کۆود ً دەڵۆە  لە یۆٌارد  کگشۆایەًە  ئیلۆذار 
ئەگەر ک  ىگشەا یگوم  ەیٌارد تًٌن کۆاًم لە ڵۆەرکودەکەم کۆود ً 
ئەًیش کشایە دًاًە  ئەـەاًە ً لەگا ەکەیا  دیکا  ىگنایەًە  گشۆن ً 

 دەڵەیا   ڵرد 
یوا   ئەً میٌا ذارییە تۆڵ ئەً کە ۆذە مەیوڵۆیذارە   ۆامیل ڵادو دە

ڕای ەیا ۆذتًٌ ىەر کگ ینیۆیەک ێۆار  مۆواد  ە ۆا تۆذا ً میٌا ۆذاری  لۆن 
تیا ن ڵواکەم مەرگە  تەین ڵادو  ەک یوڵ  لەً میٌا ذارییە  ەتًٌن 
تەڵیۆۆۆًٌ زوریۆۆۆش  ۆۆۆا ازم  گۆۆۆٌەدەکود کە میۆۆۆٌا گی  ئۆۆۆاًا رۆۆۆٌامگو ً 

  ڵۆۆۆەر  ۆۆۆا   یۆۆۆڵم دەزا ۆۆۆ  یۆۆۆومە  تەً لارەمۆۆۆا   ىەیە  تە ئەرکۆۆۆ
میۆۆۆۆٌا ە یڵ ەًیکۆۆۆۆەە تیۆۆۆۆا  ً لەًەم کە یٌا یثۆۆۆۆًٌم ئەً یۆۆۆۆومەیە 

 کیڵڵەم  ن تیا  ىەڵە  تە  ادم ً ڵەر تەرزم دەکود 
ىەیا ئەً کایەم لە مۆاڵەکەم منۆذام ً مۆر »تە ێار  موادم گٌ : 

ێار  مۆواد کۆاًم لە کۆاًم « ىە اڵە دەکگشمن دڵنیا ً ئەریەیا  تە 
یۆۆٌدا ئاگۆۆادارم »ًًڵۆۆیەم ڵۆۆادو تۆۆڕم ً تە ًیمۆۆاڕەًە گۆۆٌی :  ۆۆڕ یو

 «یڵ  ً تنەماڵەکە  تن ً ماڵ  ئاًەدا  تن 
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ڵادو تەً دوعایەم ێار  مۆواد گە ۆایەًە ً  ۆادم لە دڵۆ  گەڕا  
تە  یشا ەم ڵپاس کود  دەڵە  لە ڵەر ڵنی   دا ۆا  ىگنۆذن ئگو  ۆ  

ذاڵەکەم یکەە  گٌ ڵڵتاکەًە ً ڕویش  تۆڵ ئەً  ًًرەم کە    ً منۆ
لەًن تًٌ  ً دەرگۆاکەم  گۆٌەدا    ەکۆا  ىگشۆەا  ەیەًیثۆًٌ   تاڵۆ  
ئەً میۆۆۆۆۆۆٌا ە مەیوڵۆۆۆۆۆۆیذارەیا  دەکۆۆۆۆۆۆود کە  ۆۆۆۆۆۆەًن لە مۆۆۆۆۆۆاڵ  ئەًا  

 دەمگنگەەًە  
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 دًً

ن  وییەۆۆویر لەیم ڕًًڵۆۆەکا ن کە یە یۆۆا دە میۆۆل 10لە ڤڵزدڤیە کۆۆ 
لەً گٌ ذە دًًر تًٌ کە ێار  مواد  ەًن لگ  ماتڵًەن ڵن ڵۆەرتاز 

ئەـکۆۆۆۆۆۆۆۆەرێ  لە لەیکە ىۆۆۆۆۆۆۆۆاینە دەرن ً تەرەً ئەً الم دەرًازەم ً 
ًەڕن کەًیر  ڵۆەرتازەکا  ًەک ڵۆەرتازا   لەـمۆازم  11 اى وینک 

ئەً ڵەردەمە رلٌتەرگیا   ڵ یثًٌ: کٌڵەتاڵ  کەڵپڵسن کلگەەم  گکەە 
ً رۆۆوەمەم مۆۆل درێۆۆە کە ىەیۆۆا کڵکیۆۆا  دەىۆۆا    اڵەڵکەیۆۆا  یٌ ۆۆذ لە 

 ا  کود تًٌ  ڵەرەیان  ۆوییەم  گنمکۆەد یڵیا   گ اتًٌ  کەکیا  لە 
مەیویۆۆا  ڕێ ۆۆاکە تۆۆڕم   ا ۆۆا  تیکۆۆ  مەیۆۆو تەالم ڕاڵۆۆەذا لە رۆۆادەکە 
الیۆۆۆا  دا  گەیم دارەکۆۆۆا  لە  ێۆۆۆو  گیا ۆۆۆذا یشۆۆۆپەم دەىۆۆۆا   کایگۆۆۆ  
گەیشەنە ڵالەیەم  یٌە ڵًٌیاًم کنارێی   ۆیاً کە لە یۆارییییەکەدا 

 ە تڵڵەیا  دە ایەًە دیار تًٌن ڕاًەڵەا   زیایو لە  ە ام ئەً دار
ئەڵەگوەکا  کای  ىە  اً  ۆا   ڵۆەرتازەکا  تە  گۆٌ دارڵۆەا ەکەدان 
دەی ٌ  تە ڵەر دارەکا ذا دەیٌ گرن تەین لە رگ  یڵیا  کەلیثۆًٌ  

 ً لە  گٌ لك ً  ەل  ڕًًی  دارەکا ەًە دەدرەً ا ەًە 
یفە ۆگ ً ڵۆەر گوەکەم لە  ۆا   داگۆو  ً  ۆاڵ  تە  12مالزن  ا ڵڤ

 ەًەدا  ڵن ڵەرتازەکەش ىەر ًایا  کود  دارکنارەک

                                                           

10- Vozdvizhensk 

11- Shahgirinsk 

12- Panov 
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ڕە ۆۆ ە لۆگم تەرگمۆاتن یۆا  لە ڕێ ۆۆا » ۆا ڵڤ تە  ی ەرا یۆیەًە گۆٌی : 
 «لگم کەًیًٌە 

لە کۆ  »یەکگ  لە ڵەرتازەکا  تە دە  گی  گەرن ً تە گٌڕ گٌی : 
 «دەگەڕێ ؟

 «ڵەرە لە نەکەنن  ازا م کی  لگيایًٌە »
 « گیە؟تاڵمە نەکە  »ىەر ئەً ڵەرتازە لگ   وڵ : 

 «ئەرن  گمە »
 «دەم تڵ لە لًٌڵیەیەکذا رگثەرگ   اکەم؟»
 «تای  زەێمەیەکەم  ییە »
 ىەر ئگکەا لە کاًیوًًکا گیذا رگثەرگ  دەکەن »

کگشا   لە نە ً رۆ ەرە لە کۆای  کەمۆیر دا ا ۆذا لەدەؼە تۆًٌن تەین 
ئەن کارەم ئەًا  یە یا  اًم کەمۆیر تۆًٌ   ڵڵۆەگ  تۆًٌ لەً  گشۆەًەن 

ڵر ۆۆ گڕا    ۆۆا  یڵ گۆۆۆ  تگنۆۆنە  گشۆۆن ً ًەک ىەمیشۆۆۆە تە  ەًەک  
لەیکەیەًە تنگر   ا ڵڤ تە  گٌیکە   ەدەزا ۆ  کاً ڵ ۆ  لەً کگۆەەم 
کگشۆۆۆۆا   دًًکە  تیۆۆۆۆا    گشۆۆۆۆنیارم ڵۆۆۆۆەرتازەکەم لەتۆۆۆۆًٌ  کۆۆۆۆود  
ڵۆۆۆەرتازەکە کەلۆۆۆڵیەک  لە گیوـۆۆۆا   دەرىگنۆۆۆا ً لۆۆۆًٌڵ ەیەک  یۆۆۆڕ ً 

لۆۆًٌڵ ەکە کۆۆٌ گی  کیۆۆڵڵەم لە ڵۆۆەر عەرزم درًڵۆۆ  کۆۆود  لە  ە ۆۆام 
کیڵڵەم ڵۆاز کۆود ً تاڵۆمە نەکەم  گۆذا کۆود  لۆًٌڵیە کیۆڵڵەکەم  ۆڕ 
کۆۆود لە یۆۆًٌیر ً دایشۆۆگالن لە ۆۆنەم ئامۆۆادە کۆۆود   ۆۆماریەکەم ىەڵیۆۆود  
تۆۆڵکوکەیەک دەمٌکۆۆاًم لەلەًم ئەً ڵۆۆەرتازە ڕًً ۆۆاک تۆۆڵًە کە لە 
ڵەر ز  ڕاکشا تًٌ  یۆًٌینەکە گویۆ  ً ڵۆەرتازەکە مۆەم لگۆذان دًام 

 ک  ا ڵڤ تڵ   یًٌین  ىەڵمەم  کوکەیە
 «ئامادە تًٌ؟»
 «تەڵنن ـەرمًٌ »



 

20 

ن تەڕاڵۆۆۆە  زیۆۆۆوەک ً لگوا ۆۆۆ ! لە ێۆۆۆاکم   ۆۆۆەرعیش 13ئاڤۆۆۆذێ »
 «زا ایوم! دا الکڵ تا مەێی  لگذەن 

ئاڤۆۆۆۆذێ  کۆۆۆۆًٌە ئەً الًە  رگ ۆۆۆۆاکەم دا تە  ۆۆۆۆا ڵڤ ً دًًکە  لە 
دەمیۆۆۆیەًە ىۆۆۆایە دەرن   ۆۆۆا ڵڤ لە ڵۆۆۆەرز  ڕاکشۆۆۆان تە ڵۆۆۆەر لۆۆۆڵڵ  

ەکەم رگۆۆ  دەمەکەم ئاڤۆۆذێڕ  ڵۆۆڕم ً مەێیۆۆ  لگۆۆذان دًًکە  لە کۆۆاکەی
زاریۆۆیەًە دەرکۆۆًٌ  دًام ئەًەم ىەمًٌیۆۆا  تە  ۆۆڵرە لە نەیۆۆا  کگشۆۆان 

 کەًینە لکە کود   
دیکۆۆا  »یەکگۆۆ  لە ڵۆۆەرتازەکا  تە دە  گیۆۆ  یەًاڵۆۆًٌەًە گۆۆٌی : 

ـەرما ذەر دەڵە  گەیا ذویە ڵنذًًل   ارەم ڵنذًًلەکە  لە لٌمۆاردا 
 ییە دوڕا ذًً

 «ێەیمە  دەیخایەًە رگ  یڵم » ا ڵڤ گٌی : 
ێەیۆۆۆۆۆۆمە  دایۆۆۆۆۆۆذە گەەًەن زور »ئاڤۆۆۆۆۆۆذێ  تە دڵنیۆۆۆۆۆۆاییەًە گۆۆۆۆۆۆٌ : 

 «ئەـکەرێی  تاش ً ڕاڵەە 
تا ۆە! ًایە! منۆیش »ئەً ڵەرتازەم لکەکەم دامەزرا ۆذتًٌ گۆٌی : 

دەڵۆۆگم ئەـکۆۆەرێی   ۆۆاک ً ڕاڵۆۆەەن تەین دەتۆۆن لکۆۆەم لەگە  تیەیۆۆر  
نذًًلەکە ىەڵۆۆذەگون دەتۆۆن تڵۆۆن کە ۆۆذەم ئەگەر کەڵۆۆگ   ۆۆارە لە ڵۆۆ

 «ىەڵ ویًٌە ً کە  ن دەیخایەًە ڵەر رگ  یڵم 
تڕیۆۆۆارم ئەً کۆۆۆارە تە » ۆۆۆا ڵڤ کە لە ۆۆۆنەکەم کگشۆۆۆاتًٌن گۆۆۆٌی : 

 «ئەڵەڵم ـەرما ذرە 
دەڵۆۆۆۆۆەی  تە دەڵۆۆۆۆۆ  »ئاڤۆۆۆۆۆذی  گۆۆۆۆۆٌی  ًایە لە یۆۆۆۆۆڵڕا  ۆۆۆۆۆاڵگر: 

 «ـەرما ذەرە 

                                                           

13- Avdiev 
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دەکۆۆۆود کە ئەً ڵۆۆۆەرتازەم کە لەً کۆۆۆارە  ۆۆۆاڕازم تۆۆۆًٌن  گۆۆۆذاگوی  
تەىارن دەتن  ڵڵەا  ً رڵ تیڕ   ئەگەر  ارەکا  تخۆڵ  ىی یۆا   ۆن 

  اکون 
ـەرما ۆۆۆذەر ىەر ـەرما گۆۆۆ  تۆۆۆذا ىەر » ۆۆۆا ڵڤ دًً ۆۆۆای  کۆۆۆودەًە: 

ئەًەیە  یۆۆۆڵ ئەًە رۆۆۆارم یەکەن  یۆۆۆیە   گشۆۆۆەویش ىەڵی ویثۆۆۆًٌن دًام 
 «ماًەیەک داینایەًە 

یۆڵم تەر لەً ڵەردەمەدا لە لەـماز تۆاً تۆًٌ کە یەکەم ڵۆەرتازم 
 وڵۆۆۆ  کۆۆۆڕیر ً ئەمثۆۆۆارم  گذاًیکۆۆۆەییەکا   ىەڵۆۆۆذەتەارد  تەر  وڵۆۆۆ  
تە ۆۆۆ  مۆۆۆاڵ  مۆۆۆا     ۆۆۆەش ڕوتۆۆۆە ً  ە مۆۆۆا کۆۆۆڵ ی  تە ىەر کۆۆۆان لە 
ڵۆۆەرتازەکا  دەدا تۆۆڵ ئەًەم یەررۆۆ  یەکە ڵۆۆەرتازییەکەم  ۆۆن داتۆۆیر 
تیە   کەلەرمیا  دادەکا ذ  ئالیییا  کڵ دەکودەًە ً لە گیشۆەیا  دەدا  

  ىەتۆًٌ  یەکە ڵۆەرتازییەکە تە  ۆا ازی  دەزا ۆ  کە عارەتا ەم یڵیۆا
ئەڵپەکا یا  ئاڵؿ ً ئالیی  تۆاش دەیۆڵ    ۆارەم یەکە ڵۆەرتازەییەکە 
لە ڵۆۆنذًًلگیذا تۆۆًٌ کە کلۆۆیلەکەم تە دەڵۆۆ  ـەرما ۆۆذەرەًە تۆۆًٌ  زور 
رۆۆۆۆاریش ـەرما ۆۆۆۆذەر لەً ڵۆۆۆۆنذًًلە لەرزم تۆۆۆۆڵ یۆۆۆۆڵم ًەردەگۆۆۆۆو   

ًلەکە ىەڵ ویثۆًٌ ً ئگکۆەا ـەرما ذەر دیکۆا   ۆارەم تە لەرز لە ڵۆنذً
ڵۆۆۆەرتازەکا  تاڵۆۆۆ  ئەًەیۆۆۆا  دەکۆۆۆود  ئەً ڵۆۆۆەرتازەم کە  ی ەرا ۆۆۆ  
ێیکاتەکە تًٌ دەیٌیک  لگپوڵینەًە ىەتن  تەین  ا ڵڤ ً ئاڤۆذێ  تە 

  گٌیکەیا   ەدەزا    
تۆۆۆۆًٌ لە ڵۆۆۆۆەر ز  ڕاکشۆۆۆۆ  ً  14دًام  ۆۆۆۆا ڵڤ  ۆۆۆۆڵرەم  یییەۆۆۆۆیر

ً  ۆۆا   تە  لە نەتیگشۆۆن   ۆۆاڵەٌکەم ڕایکۆۆ   یۆۆڵم لە ڵۆۆەر ڕاکگشۆۆا
دارکنارەکەًە  ا  ڵەرتازەکا  تگذە گ تًٌتًٌ   لە  ًًر ڵۆەریا ەًە 

                                                           

14- Nikitin 
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کڵە ۆۆڵ ەم دارەکۆۆا  تە دەن تۆۆاًە دە ۆۆەکا ەًە ً یشۆۆەیا  دەىۆۆا   لە 
 اکاً لًٌرە ً زیمەم کەلە  ً گٌر  یگیە  یشە ً ىا ەم دارەکۆا  

 تًٌ 
 «ئەً ئا ەڵە دًاتڕاًا ەنح دە  گی  یوڵناکیا  ىەیە!»

کەلەڵەکۆۆا  تە یۆۆڵ »يەم  ًەدە ۆۆگ ىۆۆا  ً گۆۆٌی : ڵۆۆەرتازم ڵۆۆگ
 « گذەکە ر کە دەم  داکەلاًە 

دیکا  تگذە گ تًٌ   یە یا یشپەم ئەً لۆ  ً  ەلۆ  دارا ە دەىۆا  
کە تەدەن تاًە لگ  دەیشا   تە رًٌی ەًەم لمەکا  ئەڵەگوەکا  تور 

 دەتًٌ  ً ًەدیار دەکەًینەًە 
تۆڵ  یۆاً رۆارم ًایە  ۆا ڵڤن »ئاڤذێ  کە ىەمیشە  اد تًٌ گۆٌی : 

 «لە یڵڕا دڵەە گ ً یەمڵک دەتن؟
 «دڵەە گ؟ یەمڵک؟ تڵک ؟» ا ڵڤ تە تن یالەیییەًە گٌی : 

ىگنۆۆذن رۆۆار ًان لگۆۆذن  رۆۆارم ًایە ىگنۆۆذە دڵەە ۆۆگ دەتۆۆم دەیوڵۆۆم »
 « تەییەک تە ڵەر یڵن تگنم 

 «تڵ ک  تًٌە؟»
ئەً رۆۆۆۆۆۆارەم ىەر کۆۆۆۆۆۆ   ۆۆۆۆۆۆارەن  گثۆۆۆۆۆۆًٌ دان تە مە ۆۆۆۆۆۆوًًب ً »

ەمۆۆڵک  ىۆۆایە رەڵۆۆەەن ً ًان لگيۆۆا  تە یۆۆڵمم گۆۆٌ  ًا یۆۆٌاردمەًە  ی
 «تا ە تە یەًاًم یڵن مەڵ  ً تن یەتەر تیەن 

 « تەین ىگنذن رار مەڵە  کارەکە  لن ئاڵڵزیو دەکا  »
تەڵۆۆن دەزا ۆۆم  ىەرًایە  تەین رۆۆارم ًایە  یۆۆاً  ۆۆازا ن کیثیۆۆا  ً »

 «کڵ  یڵم لەً یە  ەەیە دەرتاز تیا  
 «تڵ دڵەە گ دەتن؟»
ر دە وڵۆۆ ؟ رۆۆا دیۆۆارەن  یۆۆاً ىەڵۆۆ  تە ؼەریثۆۆ  ً تگیەڵۆۆ  لە مۆۆ»

 «دەکا  
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 «تارًدوی  ما  ً  یا   کڵ ەن ڕازی ؟»
 « ان دەًڵەمە ذ  یمن تەین کاًما  لە دەڵە  یەڵییش  ییە »

تڵ کە ذەمیر رار دەڵە  کود تە تاس کود   ێا  ً  یۆا   یۆڵم 
 تڵ  ا ڵڤ:

تە رگ  تۆواکەن  مر یڵن ً تە دایٌازی  یڵن ىایم تڵ ڵەرتازم »
ىایم  ئەً    ً منذاڵ  ىەتًٌ  کٌار منذاڵ  ىەیە  مر یازە زاًا تۆًٌن  
داییم  گذاگوی  دەکود کە مر تە رگ  تواگەًرەکەن تگم تۆڵ ڵۆەرتازم  
گٌیم لەیناکا ڕە  ە دًایو  ن تۆوا ر ً تۆڵن لەرە تۆًٌ تۆیە ەًە  کۆًٌن 

ٌی  یۆۆڵ تۆۆڵ الم ئاؼۆۆام گٌ ۆۆذەکەما ن ئاؼۆۆا زور  یۆۆاًم کۆۆاک تۆۆًٌن گۆۆ
کۆۆٌڕێی  تۆۆاش ً ڕوێکۆۆًٌک   کۆۆارێی  تۆۆاش دەکەم تە رگۆۆ  تۆۆواکە  
دەکۆۆ  تۆۆڵ ڵۆۆەرتازم  منۆۆیش تە لکۆۆەم ئەًن کۆۆود ً تە رگۆۆ  تۆۆواکەن 

 «ىایم تڵ ڵەرتازم 
 «کارێی  تا   کود » ا ڵڤ گٌی : 

تڕًان  گذەکەم تییە ً  اییەم مەییە  ىگنذن رۆار تەً ىۆڵیە یەن »
رگۆۆۆ  تۆۆۆواکە  ىۆۆۆای  تۆۆۆڵ  دامۆۆۆذەگونن لە یۆۆۆڵن دە وڵۆۆۆم تۆۆۆڵ کۆۆۆ  تە

ڵەرتازم؟ ئگکەا ئەً لەًن ًەک  ا دەی ٌزەرێنن ً یڵش لگوە دەتۆن 
ڕە ج تیگش   ىەر ک  تیوم لگذەکەمەًە یەمگ  دڵم ڕێ  دەگٌ ن ً 
تە دەڵ  یڵن  ییە  دڵەە گ دەتم  یڵن تە دەڵە  یڵن ئەً لٌڕەن تڵ 

 یڵن گویەًە ً تەدتەی  تًٌن  
کۆۆڵ ە دیکۆۆا  لە ۆۆنەکە »گۆۆٌی : ئاڤۆذێ  تگۆۆذە گ تۆۆًٌ  دًام یاًێۆۆ  

 «ڵاز کەینەًە ً مەێی  لگذەیر 
 «یواپ  ییە  ڵازم کەًە »

تەین ئەًەیا  لە تیو  ەتۆًٌ کە ڵۆەرتاز لە کۆای  تڵڵۆەدا ا ذا  ۆاتن 
لە نە ً ر ەرە تیگشۆن  ىگشۆەا ئاڤۆذێ  ىەڵنەڵۆەاتًٌ تۆڵ ڵۆاز کود ۆ  
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ىۆایە لە نەکەن ر ە لە یشەم لیۆ  دارا  لە الم ڕێ ۆاکەًە یۆو ەم  ۆن 
گٌن   ا ڵڤ یفە  ەکەم ىەڵ و  ً تە  ًٌک  لاک  لە  یییەینۆ  کٌیۆان 
 یییەینۆۆیش ىەڵۆۆەا   ۆۆاڵەڵکەم کۆۆڵکودەًە ً ڵۆۆەرتازەکەم دیۆۆیەش کە 

ح یەً گیۆۆ  »تۆۆًٌ لە رگۆۆ  یۆۆڵم ىەڵۆۆەا ً گۆۆٌی :  15 ۆۆاًم تڵ ۆۆذرا یڵ
 «ڵەیون دەدم 

 «ًڵک !»ئاڤذێ  گٌی : 
 ۆل کۆود  دە  ۆ  ڵەرتازەکا  رًٌڵەیا  لە یڵیا  تڕم ً گٌییۆا  

یو ەم  گ  مووڤ دەىا  کە یەیە  کەً ەکا یا   ەرن تًٌ  یشۆپەم 
 گیۆۆا  لە ڵۆۆەر گەیًەریٌەکۆۆا  ڵۆۆا  تە ڵۆۆا  لەً یۆۆارییییەدا  وییەۆۆو 
دەتۆۆڵًە  گٌێیۆۆا  لە دە  یۆۆا  تۆۆًٌ تە زمۆۆا   کگ گنۆۆ  لکۆۆەیا  دەکۆۆود  
ئگکەا ئیەۆو ڵۆەرتازەکا  یە یۆا یشۆپەم  گیۆا   ەدەتیکۆ   یۆا ڵم دًً 

شیا  دەدم   وی  تۆًٌ ەًە   ۆا ڵڤ دەڵۆ  تە یفە ۆگ ىەی  تۆڵ کەڵی
 ڵەر رادەکە ً ڵن ڵەرتازەکەش تە دًایذا:

 «ئگٌە کگر؟»
 «منم  کگ گنییەک  یڵما ە »

 تایا تًٌ 
یفە  ۆۆم  ۆۆن  یۆۆیە   مشۆۆیون  ۆۆن  یۆۆیە  ئامۆۆا ەم تە یۆۆڵم کۆۆود ً »

 «کارن تە  ازادە ڤڵرو کەڵڤە »گٌی : 
لە  ە ۆۆا ىۆۆاًڕێیەم ڕاًەڵۆۆەا تۆۆًٌ  ئەًەم کەڵەگەیەۆۆو تۆۆًٌ تگۆۆذە گ 

دەڵۆۆۆۆن »ئەًیۆۆۆۆش کەکۆۆۆۆ   گنەتۆۆۆۆًٌ   ۆۆۆۆا ڵڤ تە ڵۆۆۆۆەرتازەکا   گۆۆۆۆٌ : 
 «ڕاڵپاردەیە ً کارم تە رە ات  عەمیذە 

 «کارن تە  ازادە ڤڵرو کەڵڤە  کارێی  زور گو یگ »تایا گٌی : 

                                                           

15- Bondarenko 
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تە ئاڤۆذێڕ  « زور تا ەن زور تا ە  دەیثەن تۆڵ الم » ا ڵڤ گٌی : 
ڵ تیۆۆۆا ثە  تۆۆۆڵ الم عەمیۆۆۆذ  ئەًا  ڕادەڵۆۆۆە  یۆۆۆڵ ً تڵ ۆۆۆذرا ی»گۆۆۆٌ : 

ئەـکۆۆەرم کگشۆۆ  تۆۆیە  ً یگۆۆوا ت ەڕێۆۆنەًە  ئاگۆۆادارتر لە  گشۆۆەا ەًە 
 «تر 

ئەًە لە »ئاڤذێ  یفە گ ً ڵەر  گۆوەکەم ڕاڵۆ  کۆودەًە ً گۆٌی : 
 «مڵؼەرەم  شەیا  ىەڵ ەلگنمن کڵ ە؟

 «کی  ًەگیو دەکەًن »تڵ ذرا یڵڤ گٌی : 
 «تا ە  گشم کەً  »

م  گ  ئاڤۆذێ  ً تڵ ۆذرا یڵ ً دًً  یۆاًە کگ گنیۆیەکە کایگ  یشپە
 ەمۆۆۆۆۆۆاً دًًر کەًیۆۆۆۆۆۆنەًەن  ۆۆۆۆۆۆا ڵڤ ً  یییەۆۆۆۆۆۆیر گەڕا ەًە  ۆۆۆۆۆۆٌێن  

 کەمینەکەیا  
 «تەن  ەًە ئەًا ە ح کارێییا  ىەیە؟» یییەیر گٌی : 

 «ڕە  ە کارێی  گو  یا  ىەتن »
ىەًاکەم ڵۆۆاردیو تۆۆًٌ   ۆۆا ڵڤ  ۆۆاڵەڵکەم لە تەر کۆۆود ً لە ڵۆۆەر 

ە دا یشۆۆۆۆ   دًً ڵۆۆۆۆەعا  دًایۆۆۆۆو ئاڤۆۆۆۆذێ  ً تڵ ۆۆۆۆذرا یڵ کۆۆۆۆڵلیەدارەک
 «گەڕا ەًە 

 «ڕادەڵەەا  کود ؟»
تەڵۆۆنن عەمیۆۆذ ىگشۆۆەا  ەیەًیثۆۆًٌ  ئەًا مۆۆا  ڕاڵۆۆ  تۆۆود تۆۆڵ الم »

یڵم  ئەً ڵەر یا واًا ە کەڵا گی  یواپ  ۆیر  لکۆەن لەگە  یەکیۆا  
 «کودن زور لە کەڵگی  تاش دەکًٌ 

یڕ ریاًازییەکیا   ییە  کەڵا گی  یواپ  یر  لەگە  ڕًًڵەکا  ى»
مۆۆۆر  ۆۆۆەگیم دەگۆۆۆٌ  یگۆۆۆوا ًەیمۆۆۆ  دەدامەًە  لە کەڵۆۆۆا گی  یۆۆۆواپ 

 « ەدەکًٌ  
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تەڵۆۆۆۆۆۆۆن ًایەن ئەگەر تە یە یۆۆۆۆۆۆۆا ًەگیویۆۆۆۆۆۆۆا  دەکەًیۆۆۆۆۆۆۆ ن ًر  ً »
 ڕیخڵڵەییا  تە گڵڕن ًەردەکود 

 «ىەًاکەم یەرییە ڕًً  دەتگەەًە » ا ڵڤ گٌی : 
ردە تەڵۆۆۆۆۆۆنن ئەڵۆۆۆۆۆۆەگوەکا  یەرییۆۆۆۆۆۆر ًردە ً»ئاڤۆۆۆۆۆۆذێ  گۆۆۆۆۆۆٌی : 

 «دەکٌ ێنەًە 
 ىەر لەًن دا یشەر ً دیکا  تگذە گ تًٌ  
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 ڵن

 ە مەرەم یەًگەکا  ً ماڵەکا   لەین ماًەیەک تًٌ یاری  داگەڕا 
 تًٌ   تەین  ە مەرەم تە یڵیویر ما  ىگشەا ڕًً اک تًٌ 

لەً مۆاڵەدا دە یۆا  ـەرما ۆذەرم یەکە  16 ازادە ڵیمڵ  میخاییلڵڤیڕ
اًەرم یگۆۆۆوار ً کۆۆۆٌڕم ـەرما ۆۆۆذەرم ڵۆۆۆەرتازییەکەم ئەًن تۆۆۆًٌ  یۆۆۆ

یەکگۆ  لە  17گشەی  ىگوە کەکذارەکا  تًٌ    ەکەم ماریۆا ڤاڵۆیلییڵڤنا
  ە  ڵیٌ ۆۆۆۆۆە  ەکا   ڵۆۆۆۆۆە پەوزتڵر  تۆۆۆۆۆًٌ  ئەًا  لەًن  ۆۆۆۆۆگیەًە 
دە یا   یا ئگکەا ىۆیڕ کۆان لە دا یشۆەًٌا   ئەً لەییە تە ڕادەم ئەًا  

  تە الم گو ی ۆۆۆۆۆۆ  تە ڕازا ۆۆۆۆۆۆذ ەًەم مۆۆۆۆۆۆا  ً تویمٌتۆۆۆۆۆۆاق  ەدا تۆۆۆۆۆۆًٌ
ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ ً   ەکەیەًە ًام دە ٌا ۆۆۆذ کە  ەک  یۆۆۆا گی  ئاڵۆۆۆایییا  
ىەیە تەڵیٌ لە زورتەم  گذاًیکەییەکا    یا یش تگثە ر  تەین تە الم 
دا یشۆۆۆۆۆەًٌا   لەیکەًە ڕازاًەیۆۆۆۆۆ  ً زەرلۆۆۆۆۆٌتەرل  ماڵەکەیۆۆۆۆۆا   ەک 

 ڵەرڵًٌڕىگنەر تەڵیًٌ تن ًێنە   دە ٌا ذ 
ٌن لەگە  دوڵۆ  ً ىاًڕێیا یۆا  ئەً  ەًە یۆا م ً ئاؼۆام یۆا ەی

یەریی   ا ەزێر تًٌ : لە ڵەر مگوێ  کە تە کٌار  ۆەمذا  ڕًً ۆاک 
تًٌتڵًەن لە  ًًرێی  میٌا ذاری   ۆڕ لە ـەڕش ً  ەردەم گوا ثۆای  ً 
 ەییەرە ً کەلٌ ەل  ئە ەییەدان  ۆازادە ڤڵرو ەکۆڵڤن تە دەمٌکۆاًێی  

 ییەًە تۆۆویمەم درێۆۆەوکە ً تۆۆارییەًەن ڤاککۆۆیل  یۆۆاًەری  تە ڵۆۆەر  ۆۆا
                                                           

16- Simon Mikhailovich Vorontsov 

17- Marya Vasilievna 
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دەىۆۆۆۆۆا    ۆۆۆۆۆەریی  یارییەکە ۆۆۆۆۆ  الًێۆۆۆۆۆ  تۆۆۆۆۆًٌ تە ڕًًیکۆۆۆۆۆارێی  
یەمثارەًە  ئەً الًە یٌێنذ   لە زا یڵم  ەوزتۆڵر  یەًاً کودتۆًٌ ً 
لە الیە  یگوا ۆۆ  ڤڵرو ەکۆۆڵڤەًە ًەک مامڵڵۆۆەام ڵۆۆەر مۆۆاڵگ  کۆۆٌڕە 
کیۆۆڵڵەکەم یۆۆا من کە تەرىەمۆۆ   یۆۆا ە ىاًتە ۆۆییەکەم  گشۆۆًٌم تۆۆًٌن 

ەکۆۆۆۆۆۆۆا   ئەًا  دًً کەس لە ئەـکۆۆۆۆۆۆۆەرا   یەکە دامەزراتۆۆۆۆۆۆۆًٌ  ێەریف
ڵەرتازییەکە تًٌ   یەکیا  دەمٌکاًێی  ڵًٌر ً  ا   ىەتۆًٌن  ۆاًم 

تۆۆۆۆًٌ ً ـەرما ۆۆۆۆذەرم ئەً لیۆۆۆۆٌایە تۆۆۆۆًٌ کە لە یەکەم  18 ڵلەڵرایکۆۆۆۆی 
گاردم ڵەڵەە ەیییەًە  اردتًٌیا  تڵ ئەًن  ئەًم دییە ۆیا  یۆاًەرم 

دا یشۆەثًٌ  تە   ً  لیٌاکە تۆًٌ ً ڕاڵۆ  ً ڕەپ لە ڵۆەر کٌرڵۆییەکە
تاییەک  رٌا   ىەتًٌ تەین  گۆٌ کۆاًا   گۆو  تۆًٌ ً دەی ۆٌ  لە ۆ  
داگیۆۆۆۆۆواًە   ۆۆۆۆۆازادە یۆۆۆۆۆا م ماریۆۆۆۆۆا ڤاڵۆۆۆۆۆیلیڵڤنا   گیۆۆۆۆۆ  تۆۆۆۆۆایتەرزم 
 ڵیٌ ۆۆۆۆە گ ً کۆۆۆۆاً ً تۆۆۆۆوو ڕەش تۆۆۆۆًٌ  لە  ۆۆۆۆا   ڵلەڵرایکۆۆۆۆییذا 
دا یشەثًٌ  داًێن  کواڵەکەم لە لاک  ئەً دەدرا  کاًم لە  ەڕەکۆا   

کۆۆە ً زەردەیە ە ً ڕًا ۆۆیر ً تۆۆڵ   یڵ ۆۆ   ۆۆازادە یۆۆا م دەکۆۆود  ل
تًٌتًٌە ىڵم ئەًەم  ڵلەڵرایکی  ىڵش ً ئیخەیارم لە ال  ەمگنۆن ً 
ئاگام لە یارییەکە تثڕن  گٌن  گنەدا  ً ڕەـەۆارم  اڵوً ۆەی  ئەً لە 

 یارییەکەدا ڵا  لە دًام ڵا   ەرییەکەم یًٌڕەیو دەکود  
ٌا ئەًە یۆارییە یۆڵ دەیۆیەم؟ کۆ»یاًەرم لیٌا ڕلۆ  ىەڵۆەا ً گۆٌی : 

دەمٌکۆاًم ڵۆًٌر ىەڵ ەڕاتۆًٌ  کەلۆڵ  « تڵ کۆ  "ئۆاس"ەکە  ـڕێۆذا؟
 لگذایە یٌێن   ەدەىا  

 ڵلەڵرایکۆی  ًەک کەڵۆۆگ  کە یۆۆازە لە یەً ىەڵۆۆەاتن کۆۆاًێی  لە 
  ەرییە یارییەکەم کود کە یگنەگەیشەًٌی  لن دەتارم 

                                                           

18- Poltoratsky 
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ی  کۆۆۆود ً ماریۆۆۆا ڤاڵۆۆۆیلیڵڤنا تە  گیە یۆۆۆنەًە ڕًًم لە  ڵلەڵرایکۆۆۆ
 ڵلەڵرایکۆۆی   ۆۆاڕەزایەیی  یۆۆڵم دەتۆۆڕم کە ئەً «  ەم ۆۆٌ ؟»گۆۆٌی : 

  ەگی  یوم گٌیًٌە 
توەیەکۆۆ  ىگنۆۆذە  ۆۆیویر لە « کەًایە کۆۆیم گۆۆٌ ؟»  ە لیۆۆ   وڵۆۆ : 

ڵۆۆەر لگۆۆٌم تۆۆًٌ کە  ڵلەڵرایکۆۆی  لە یڵ ۆۆیا ا یەریۆۆ  تۆۆًٌ تفۆۆڕن ً 
 دەڵە  دا  ەڕەکا  کە تڕیا  لگذا 
یڵ ۆ  « رەم یۆڵ  یۆیە  ەڕ دا گۆ   ڵ»ئارٌدا  تە ًیماڕەًە گٌی : 

 زور تە  ەلە ىا   ەڕ دا ن 
لەً کایەدا  گشخومەی   ازادە ڤڵر ەکۆڵڤ ىۆایە  ًًرن ً گۆٌی : 

 ۆۆۆۆازادەکە « ئەـکۆۆۆۆەرم کگشۆۆۆۆ  دەیۆۆۆۆيەًن  ۆۆۆۆەگیەا  عەرز تیۆۆۆۆا  »
ىاًڕێیۆۆۆۆا  »ڕًًڵۆۆۆۆی  تە زاراًەم ئین لیۆۆۆۆوم تگۆۆۆۆە دەکۆۆۆۆودن گۆۆۆۆٌی : 

 «تمثًٌر   ماریان تە رگ  مر یڵ یارم تیە 
تە ەلە ىەڵۆۆۆۆەا ً تە « ئگۆۆۆۆٌە ڕازیۆۆۆۆر؟» ۆۆۆۆازادە یۆۆۆۆا م  وڵۆۆۆۆی : 

 ۆۆیلەتوەیەکەًە کە ڕەزایەیۆۆ  لۆۆن دەتۆۆارم لە ڵۆۆەر رگ ۆۆام مگۆۆودەکەم 
 دا یش  

مۆۆر ىەمیشۆۆە ڕەزایەیۆۆم لە ڵۆۆەر ىەمۆۆًٌ  ۆۆەگ  »ئۆۆارٌدا  گۆۆٌی : 
 «ىەیە 

دڵخڵش تًٌ کە  ازادە یا م کە  ارەزام یارم  ییە تڵیە ڕەلیثۆ  
 ڵلەڵرایکۆۆی  ىەر دًً دەڵۆۆە  کۆۆودەًە ً  ً تەرەًڕًًم دا یشۆۆەًٌە 

  گیە   
کۆۆۆای  » ۆۆۆازادە ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ تە  گیە یۆۆۆنەًە گەڕایەًە ً گۆۆۆٌی : 

 «ئەًەیە  امپا   تخڵینەًە!
مۆۆۆۆۆر ىەمیشۆۆۆۆۆە ێەزن لە یۆۆۆۆۆٌارد ەًەم » ڵلەڵرایکۆۆۆۆۆی  گۆۆۆۆۆٌی : 

 « امپا ییە 
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 «یاًەر گٌی : زوریش ێەز دەکەیر تخڵینەًە 
 «ڤاڵیل ن  امپا   تگنە »

 «کن تًٌ؟ ح کارێییا  ىەتًٌ؟»ڵیلیڵڤنا  وڵ : ماریا ڤا
ىەمۆًٌ  ۆەگ  تۆڵ » ازادە ڤڵرو ەکڵڤ  ا   ىەڵەەکا ذ ً گٌی : 

 «گٌیر  اتن 
ىەمًٌ  ەگ  تڵ گٌیر  اتن؟ دًای  » ازادە یا م ًەیم  دایەًە: 
 « یشا   دەدەن دەتن یا   اتن!

 ۆۆۆامپا ییا  ىگنۆۆۆا  ىەمۆۆۆًٌا  یٌاردیۆۆۆا ەًە  ێیکۆۆۆات  تۆۆۆود ەًە ً 
ا ۆۆۆۆۆۆۆذ یا  ڕًً  کۆۆۆۆۆۆۆودەًە  کۆۆۆۆۆۆۆای  یٌداێۆۆۆۆۆۆۆاـیوم  ۆۆۆۆۆۆۆازادە لە دوڕ

یەکە ڵەرتازییەکەم ئگٌە ڵۆثەینن دەتۆن ت ۆن » ڵلەڵرایکیی   وڵ : 
 «تڵ لگڕەًارەکە 

 «تڵن ک  تًٌە؟»
 «ڵثەینن دەیثینیر » ازادە تە توەیەکەًە گٌی : 

لە یڵ ی  ئەًەم « زوریش یڵ  ا  دەتم » ڵلەڵرایکی  گٌی : 
ڵە  ماریا ڤاڵیلیڵڤنا دەگٌ نن  گۆ  ًەعەرزم یا کە ذ ڵایگی  یو دە

  ەدەکەً  
ماریۆۆۆۆۆا ڤاڵۆۆۆۆۆیلیڵڤنان ىەرًا کە عۆۆۆۆۆادەی  یۆۆۆۆۆڵم تۆۆۆۆۆًٌن دەڵۆۆۆۆۆە  
تەرا ۆثەرەکەم  ەک ىگنۆۆذێ  تەڵیۆۆًٌ زور تە یٌ ۆذم دەگٌ ۆۆ   دیکۆۆا  
ًەتیوم ىایەًە لە کای  یارییەکەدا  ەڕم یشە  تە ىەڵە دا اًە ً دڵ  

  ڕ ما ا یڵش کودًًە ئەًم تە توەیەک   یویر ً دوڵەا ە ً 
ێاڵ   ڵلەڵرایکی  یە یا ئەً کەڵا ە یگ  دەگە  کە دایمە یەریی  
ىایًٌکڵ کود   کڵڕ ً دا یشۆەن  گەًرەکۆا  تۆر ً مۆاًەیەک  زور لە 
ڵۆەرتازیا ەیەک  دًًرە دەڵۆۆ  ً لە یۆاراًگە تۆۆەیر ً لە  اکۆۆاً دًام 
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 مۆۆاًەیەک  زور یە یۆۆای ن تثگۆۆەە ىاً شۆۆین    گۆۆ  لە کینۆۆ  ىاً ۆۆا  
 یڵمن ئەًیش   گی  ًەک ماریا ڤاڵیلیڵڤنا 

گەیشۆۆەەًە ئەً مۆۆاڵەم کە لەگە  ىۆۆاًڕییەک  لەًیۆۆذا دە یۆۆا   دیەۆۆ  
دەرگاکە گاڵەدراًە  لە دەرگۆام دا ىۆیڕ کەس  ەییۆودەًە  یۆًٌڕە تۆًٌن 
 ۆۆەل  لە دەرگۆۆاکە ىەڵۆۆذا ً تە مشۆۆەًٌم  مشۆۆیوەکەم لە دەرگۆۆام دا  

دەرگۆاکەم لە  شۆەەًە   ۆڵکەرم 19ئایوم یو ەم  گیەک ىا   ڤڵڤیلۆڵم
 گاڵە داتًٌ  ىا  کودییەًە  

 «ىەییٌە گەل ڵیە تڵ  شە  دەرگاکە  یکەًٌە؟»
 «گەًرەن مەگیر  ە  ًا دەتن؟»
دیکا  ڵەریڵ  ؟ ئگکەا  یشا   دەدەن کە  ۆە  ًا دەتۆن یۆا  »
 « ا 

الکۆۆڵ لە تەر کۆۆاًن  »ًیکۆۆە  لگیۆۆذان تەین  ە یۆۆٌا  تۆۆڵًە ً گۆۆٌی : 
 «ە تڕو مڵمگ  ىەڵیە تیيگن

ڤڵڤیلڵ زور ڵەر یڵش تًٌ  لە ڕیٌڕەڵۆم   ۆاًدێو کود ۆ  کۆٌڕم 
دا ىەیۆا تینەلالۆا ئۆارەل  یۆٌارد تۆڵًە  کە  ًەکیل تا ۆ  ئیڕۆا   ەۆووڤیڕ

گەڕاتڵًە تڵ مۆاڵن  یۆا   یۆڵم لەگە   یۆا   ًەکیۆل تا ۆ  کە مۆا  ً 
مًٌکە ً    ً منذاڵ  ىەتًٌ ً ىیٌادار تًٌ ڵاڵگی  یۆو یۆومەیەکەم 

ڵۆۆە  گنن  تۆۆڵیە یەن دایۆۆذەگون ً ىۆۆڵش ً ئیخەیۆۆارم یەًاً تۆۆنن ىەڵذە
لگذەتڕن  لە   دادەگیون ً لە یوڵ  ئەًەم یەًێی  لٌرس دای ۆون 
یۆۆا  تگيۆۆڵش تۆۆیەًن ً دز تگۆۆ  ىەمۆۆًٌ مۆۆاڵە تپگ گۆۆەەًەن ىەڵذەڵۆۆەن 
دەرگۆاکە گۆۆاڵە دەدا ً ڕادەکشۆۆن  ڵۆۆەر یڵ ۆۆ  ً یەً کۆۆڵک دادەدە ە 

 ڵەر ڵنی   ً یەًێی  لٌرس دایذەگون  

                                                           

19 Vovilo 
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ایکۆۆی  ىگشۆۆەا منۆۆذا  تۆۆًٌ کە ڤڵڤیلۆۆڵم کۆۆودە یومەییۆۆارم  ڵلەڵر
یۆۆۆڵم  ئەً ڤڵڤیلۆۆۆڵم ًەک یومەییۆۆۆارم یۆۆۆڵم ڕاگویثۆۆۆًٌ ً ىەمۆۆۆًٌ 
کارەکا    ن ئە مان دەدا  ڤڵڤیلڵ کۆل ڵۆاڵ  یەمە  تۆًٌن تەین ىگشۆەا 
  ۆۆ   ەىگنۆۆا تۆۆًٌ  دەتۆۆًٌ لەگە  ئاؼۆۆا الًەکەم ًایە  ڵلەڵرایکۆۆی  لەن 

تۆڕًا ً یومەیۆۆ  تیۆۆا   ئاؼۆۆاکەم ڵۆەرتازیا ەًە تۆۆڵ ئەً ڵۆۆەرتازیا ە 
 یۆۆۆاًێی  یۆۆۆواپ  ەتۆۆۆًٌن ئۆۆۆازارم  ەدەدان تەین ئەً  یۆۆۆا ە ح کەڵیگیۆۆۆ  
ىەتۆۆًٌ؟  ڵلەڵرایکۆۆی  تەڵگنۆۆ   گۆۆذا تۆۆًٌ لە لەـمۆۆاز ت ەڕێۆۆنەًە ئۆۆازادم 
دەکۆۆا   تەین یۆۆازە ئۆۆازاد تۆۆًٌ   ىۆۆیڕ کەڵیگیۆۆ   ەتۆۆًٌن ح کۆۆارێی  لە 

  ەوم ىەتًٌ دەڵ  دەىا  ً کی   گذەکوا  ڵە   یا گی  لەً تا
 20 ڵلەڵرایکۆۆۆی  کۆۆۆًٌە  ًًرە ىاتە ۆۆۆەکەم یۆۆۆڵم ً ییخڵ ۆۆۆڵڤ 

 ىاًڕێ  
دیکا  »ییخڵ ڵڤ کە  ەیڵش تًٌ ً لە رگذا کەًیثًٌ لگ   وڵ : 

 «دوڕا ذ ؟
 « ان ێەڤذە ڕوتڵم تودەًە!»
 «یگویش  کاً لە ماریا ڤاڵیلیڵڤنا کود؟»
 «تەڵنن  ڕ تە د  کاًن لگیود »
یر  تڕیۆار ًایە ڵۆەعا   ۆەش یەک دًً ڵەعای  یو دەتۆن ىەڵۆە»

 «دەڵ   گثیەیر 
ڤڵڤیلۆۆڵ لە تیۆۆو   ەکۆۆن ڵۆۆەعا   گۆۆنج » ڵلەڵرایکۆۆی  ىەرام کۆۆود: 

 «یەتەرن کەًە!
 «را ئەگەر  ەڕن لەگە  تیەم تڵ یەتەر  تیەمەًە؟»
 «ئەًە  گم گٌی ! ڵەعا   گنج یەتەرن کەًە »

                                                           

20- Tikhonov 
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تە »ڤڵڤیلۆۆۆڵ کەکۆۆۆمە ً رلەکۆۆۆا    ڵلەڵرایکۆۆۆی  ىەڵ ۆۆۆو  ً گۆۆۆٌی : 
 «کاًا  

 ڵلەڵرایکۆۆی  کۆۆًٌە  گۆۆٌ  ۆۆگخەـەکەیەًە  ر ەرەیەکۆۆ  داگیوڵۆۆا ذ  
مۆۆۆڵمەکەم کٌ ا ۆۆۆذەًە ً لەً یۆۆۆارییییەدا تە    ً تۆۆۆای ً ڕًیکۆۆۆارم 

 رٌا  ً توەیگواًم ماریا ڤاڵیلیڵڤنام ىگنایە تەر کاًم یڵم 
*** 

 ۆۆۆۆۆازادە ً  ۆۆۆۆۆازادەیا م لە ڕێۆۆۆۆۆٌە  ەیەًیۆۆۆۆۆر  دًام ڕویشۆۆۆۆۆەن  
تەر دەمۆ  مگۆودەکەم ڕاًەڵۆەا ً تە میٌا ەکا ن  ازادە یا م کۆًٌ لە 

 «دەم ئگکەا  گم تڵن ح یەتەر تًٌ؟» گٌەیەک  دڵمە ذا ە گٌی : 
 «تەینن یڵ ەًیکەەکەن   »
مر یڵ ەًیک  ً ئەً  ەا ە  ازا من ح ىەًاڵگییا  ىگنا تًٌن  ۆگم »
 «تڵن 
 «ًام دا ا گیر ىگناًیا ە  یڵ  اتن مر ىەمًٌ  ەگ  تە یڵ تڵگم »
 «تا ە! ێەز دەکەم مر  گ  تڵگم؟ گم  اڵگ ؟ زور »
 «یڵ؟»
 «لەالیە  ێار  موادەًە تًٌن  ا؟»

ماًەیەک تًٌ ماریا ڤاڵیلیڵڤنا تیکەثًٌم دەیا يەًن لەگە  ێۆار  
مۆواد دا ًٌڵۆەا  تۆیە   ئگکۆۆەا  گۆ  ًاتۆًٌ ێۆۆار  مۆواد یۆڵم ىۆۆایًٌە 
کۆۆاًم تە مگۆۆودەکەم تۆۆیەًن  ڤڵرو ەکۆۆڵڤ ێا ۆۆام لۆۆن  ەکۆۆود تەین 

گۆۆ  لە الیە  ێۆۆار  مۆۆوادەًە ىۆۆایثًٌ  ێۆۆار  مۆۆواد گۆۆٌی  یە یۆۆا  ەیام
ىەًاڵ   ارد تۆًٌ کە ڵۆثەینن دێۆ  ً کۆاًم تە  ۆازادە دەکەًن: ىەر 
لەً  ۆۆٌێنەم لگۆۆڕەًارەکەش دەتۆۆًٌ کاًیۆۆا  تەیەک تۆۆیەًن کە تڕیۆۆار 

 تًٌ ڵثەینن ڵەرتازەکا  ت ر تڵ دارتڕیر 
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 لەً  یۆۆا ە یەک ڕەًاڵەم لەیدا ئەً    ً مگۆۆودە تەً ڕًًداًە زور
یڵ  ا  تۆًٌ   ىەیۆا ڵۆەعا  دًًم  یٌە ۆەً  ۆگیەًە لکۆەیا  کۆود 
کە تاًک   ازادە تە تیکەن  ئەً ىەًاڵە کە ذە دڵخڵش دەتۆن   ا ۆا  

 کًٌ ە ڵەر  گخەـەکەیا  ً یەًیر 
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 کٌار

ێار  مواد ڕاییودتًٌ تڵ ئەًەم  ەکەًێەە داًم ئەً کەکۆذارا ەًە 
م ڵۆۆن  ۆۆەً تۆۆن ًا  ۆۆامیل تۆۆڵ دەڵۆۆە یوگوین  ئەً  ۆۆاردتًٌ    دًا

یەًمن ىەر کە ڵۆۆۆادو  گۆۆۆ  گٌیثۆۆۆًٌ  ۆۆۆەًیڵش یەًم لگیەًیثۆۆۆًٌ  
ىەمًٌ رلەکا   ىەرًا لە تەریذا تًٌ  ڵەرم کود تًٌە ڵۆەر دەڵۆە   

 ىەر دًً ىە یشی  تەً تالیفا ەًە  اتًٌ کە یاًە ما  تڵم دا اتًٌ 
ئیلۆۆذار ىگنۆۆذێ  لەً الیۆۆوەًەن لە  ۆۆا  دیۆۆٌارەکەدا لە ڵۆۆەر گۆۆازەرام 

ً  اللە تەىگوەکا   ڕاکگشا تۆًٌ  کواڵۆگی  ڵۆپ  ڵۆین    ش  یەًیثٌ
دا ڵ ۆۆۆیثًٌ کە ـیشۆۆۆەکذا   لە ڵۆۆۆەر لۆۆۆایم کۆۆۆود تۆۆۆًٌ  ڵۆۆۆەرە یۆۆۆازە 
یا واًەکەم لە ڵەر تۆالیفەکە یویثۆًٌە یۆٌارن  لگۆٌم ڵۆەرەًەم کە 
یازە یەی  داتًٌن ًەک لگٌم منذا  دەرًٌییەًەن ًەک ئەًەم  ۆەگ  

یە ۆۆۆمەرەکەم لە  تمۆۆۆەن  ئەًیۆۆۆش ًەک ێۆۆۆار  مۆۆۆواد  ە ۆۆۆلًٌە ً
 گۆٌلەدم  ەکۆود تۆۆڵًە  ڵۆڵتاکە تە ئۆۆارام  دەگۆڕا  کۆۆوام ڵۆەر یۆۆالەکە 

 گڕەکەم داکگشوا تًٌ ً  ڵلگی  کوم تە تنمی ەکذا ت ً کودتڵًە 
 یٌە ەً یەرکۆ   ًًرەکە یۆو ەم ىۆا   ڵۆادو ىۆایە  ًًرنن زور 

 تە ىگٌا   دەرًٌییەًە 
ىۆۆا! : »ێۆۆار  مۆۆواد کە دەی ۆۆٌ  یەً  ەکۆۆڵیە کۆۆاًمن لگۆۆ   وڵۆۆ 

 «یەتەر کییە؟
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دەتن کارەیەک تۆذوزینەًە  »ڵادو لە تەر لاکیذا دا یش  ً گٌی : 
  گۆۆ  ئگۆۆٌارە لە ڵۆۆەر ڵۆۆەرتا  تۆۆًٌەن کۆۆاًم تە یۆۆڵ کەًیۆۆًٌە ً تە 
مگودەکەم گٌیًٌە یڵ لە ماڵ  ئگمەم  یەکگ  لە ریوا ەکا  ىەر ئگکۆەا 
ىەًاڵۆۆ  ىگنۆۆا کە ڕیۆۆش ڵۆۆپییەکا   گٌ ۆۆذ لە مۆۆوگەً  کۆۆڵ تۆۆًٌ ەًە تۆۆڵ 

 «ئەًەم یەگثیو ً ڕاًێە تیە  تڵ دەڵە یوکود   یڵ 
 «دەتن تڕون »ێار  مواد گٌی : 

تە  ەلەش لە  ًًرەکە کۆًٌە « ئەڵۆپەکا  ئامۆادە  »ڵادو گۆٌی : 
 دەرن 

 «ئیلذار!»ێار  مواد تە ڵویە گٌی : 
ئیلۆۆۆۆۆذار تە تیکۆۆۆۆۆەن   ۆۆۆۆۆاًم یۆۆۆۆۆڵم لە ڕێۆۆۆۆۆٌە ىەڵۆۆۆۆۆەا کۆۆۆۆۆ ًکەم 

 ڕاڵەەً اڵەە کود 
لە تەر کۆۆودن یفە ۆۆ ەکەم کۆۆودە  ۆۆا   ً تە ێۆۆار  مۆۆواد  ۆۆالەڵکەم 

لۆۆڵم مگۆۆوەرەکەم دەمٌکۆۆاًم دا ڵ ۆۆ   ئیلۆۆذاریش تە گۆۆٌرر  ئەًەم 
کۆۆود ً ىەر دًًکیۆۆا  تۆۆن کۆۆو ە لە مۆۆاڵەکە ىۆۆاینە دەرن  کۆۆٌڕە کۆۆاً 

 ڕە ەکە ئەڵپەکا   ىگنا  
ریوا گییا  یومەم  گۆ  ئەڵۆپەکا   تیکۆ   لە مۆاڵن ىۆایە دەرن ً 

وگەً   ما ۆۆگ تەدەرەًە  ەتۆۆًٌن تەین تە ىەڵەداً  ڕویشۆۆ  تۆۆڵ الم مۆۆ
ئەڵۆۆۆۆۆەگوە تە ڵۆۆۆۆۆین   ڕە ۆۆۆۆۆ  ئاڵۆۆۆۆۆما ەًە دەدرەً ۆۆۆۆۆا ەًە  تینۆۆۆۆۆام 
موگەًیەکە لە ىەمًٌ ماڵەکا  تەرزیۆو تۆًٌ  لەًێۆٌە ىەرًا ً ىڵریۆا ً 

 زە ازە ا دەىایە گٌن 
ێۆۆار  مۆۆواد تە یگوایۆۆ  یفە ۆۆ ەم تە دەڵۆۆەەًە گۆۆو  ً کڵالڵۆۆ  

ً گٌرج ً  ەرن یۆڵم یکۆەە  کگشا   گیەک   ایە ڵەر ڕکگف  ئەڵپەکە
 ڵەر ماڵ  زیر 
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لۆۆۆاکەکەم « یۆۆۆٌدا یگۆۆۆو  ًەرن تگنۆۆۆن »تە یۆۆۆا ەیڵییەم گۆۆۆٌ : 
دیۆۆیەم لەً یۆۆارییییەدا یۆۆڵم کۆۆًٌە ڵۆۆەر ڕکۆۆگفەم دیۆۆیە  تە دەڵۆۆی  
یەرەزە ەکەم ئاما ەم تە کٌڕە کاً ڕە ەکە کود ًا ئەڵپەکا   ىگنا 

ەکا   تەردا تًٌن یگی ەیا ذ ىەًڵارم ئەڵپەکا  تەردا  کٌڕە ىەً ڵار
ً کۆۆًٌە دًاًە  ئەڵۆۆپەکەم ێۆۆار  مۆۆواد تە  ەرمەؼۆۆار تەرە ً کۆۆڵی   
ڵۆۆۆەرەکی  گٌ ۆۆۆذ ڵۆۆۆەرم  گٌە ۆۆۆان ئیلۆۆۆذاریش تە دًایۆۆۆذا  ڵۆۆۆادوش تە 
کەڵپڵڵۆۆۆەًە کە ۆۆۆذ ىە  ۆۆۆاً تە دًایا ۆۆۆذا ىەی   لە ڵۆۆۆەر دًًڕێیۆۆۆا   

 کڵی ەکە کە ذ یارمای  ًەدیار کەًیر  ڵەر ڕێ اکەیا  گویثًٌ 
 «ڕاًەڵەەن کگ ؟»ڵثڕم: کەڵگ  دە    ىە

کە ۆۆۆذ کەس ىۆۆۆایر ڵۆۆۆەر ڕێ اکەیۆۆۆا  گۆۆۆو   ێۆۆۆار  مۆۆۆواد تە رگۆۆۆ  
ئەًەم ڕاًەڵۆۆەنن یەرەزە ۆۆ  ىەڵکۆۆًٌڕا ذ ً ڕاڵۆۆ  ڕًًم کۆۆودە ئەً 
کەڵۆۆا ەم ڵۆۆەر ڕێ اکەیۆۆا  گویثۆۆًٌ  کشۆۆا ە دًاًە  ئگکۆۆەا ئەڵۆۆپەکەم 
ێۆۆار  مۆۆواد تە کۆۆٌار  ۆۆا  دەڕیشۆۆ   ئیلۆۆذاریش تە دًایۆۆذا دەىۆۆا   تە 

کەدا یگپەڕیر ً دًًر کەًینەًە  یەلەیا  لگیۆود   ًیۆوەم  ە ام یەڵیە
دًً گۆۆٌللە تەتۆۆر گۆۆٌێ  ێۆۆار  مۆۆواد ً ئیلۆۆذاردا یگۆۆپەڕم   ە گیۆۆوا   لە 
یگواییەکەیۆۆۆۆۆا  کەن  ەکۆۆۆۆۆودەًە  دًام تڕینۆۆۆۆۆ  مەًدایەکۆۆۆۆۆ  کۆۆۆۆۆٌر  

 ئەڵپەکا  کەًیثًٌ ە ىاڵیە ىاڵیە  ڕاًەڵەا  ً گٌێیا   ل کود 
ا   لە دًایۆۆا ەًە لۆۆًٌلەم لە دًًرە ىۆۆا ەم کۆۆڵمگی  یۆۆٌڕێر دەىۆۆ

کەڵە یوم گٌ ذەکە دەىا  کە ئەمۆپەڕاً ەڕم گٌ ۆذ ًەیمۆ  یەکەویۆا  
دەدایەًە  ر ە لەًە ىەرًا ً گاڵەم کە ذ ئەڵۆپ ڵۆٌاریش دەىۆا  کە 
تە دًام ئەًا ذا دەىایر  ێار  مواد ئەڵپەکەم تە  ەرمەؼار لگخۆٌڕم 

ٌ ۆذەکە ً ئاًڕم دایەًە   وییەم تیک  ئەڵپ ڵۆٌار تۆًٌ ن یەڵیۆ  گ
تۆۆۆۆًٌ  ً دەیا ٌیکۆۆۆۆ  دەڵۆۆۆۆە یوم تۆۆۆۆیە ؛ یۆۆۆۆا  ًایۆۆۆۆا  دە ٌا ۆۆۆۆذ کە 
دەیا يەًن دەڵەیوم تیە  تڵ ئەًەم  امیل یۆڵمەی  کەمەەریەمییۆا  
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لۆۆن  ەدا  کایگۆۆ  تە یەًاًم  ویۆۆ  تۆۆًٌ ەًە ێۆۆار  مۆۆواد ىەًڵۆۆارم 
ئەڵۆپەکەم  ۆل کۆود ً یفە ۆ ەکەم تە دەڵۆەەًە گۆو   ئیلۆذاریش ىەر 

 ًام کود  
کیەۆۆا  دەًن؟ دەیۆۆا ەًن دەڵۆۆە یون »  ىەڵگنۆۆا: ێۆۆار  مۆۆواد دە  ۆۆ

یفە  ەکەم یٌ ذ لە « کە   دەم تا ەن ًەر  تم و ن کاًەڕًا   کیر؟
 دەڵە  گو  ً تەرەً دوڵەکە داگەڕا 

ڵۆۆٌارەکا  ًەدًًم کەًیۆۆر  تەین  ەیا ۆۆذەًێوا لگۆۆ   ویۆۆ  تثۆۆنەًە  
ێۆۆۆار  مۆۆۆواد ً ئیلۆۆۆذار گەیشۆۆۆەنە ئەً تەرم دوڵەکە  ئەً کەڵۆۆۆا ەم تە 

ا ەًە تۆۆًٌ  ىەرایۆۆا  کۆۆود؛ ڕاًەڵۆۆەەن گۆۆٌن لە لکۆۆەکا ما  ت ۆۆوە  دًایۆۆ
ێار  مواد لە ًەیمذا یەلەیەک  لگیود  ً گٌللەکە تە ڵۆەر ڵۆەریا ذا 
ًیۆۆوەم ىۆۆا   یوڵۆۆ   ۆۆیا ذە گیۆۆا   گٌ ذ شۆۆینەکا  ً تە کۆۆٌار  ۆۆا  

 دًًر کەًینەًە 
دًام ماًەیەک ڕاًەڵەا    ە دە    ڵٌارەکا  دەىۆا  ً  ەدە  ۆ  

دەمەًتەیۆۆۆۆۆا    یۆۆۆۆۆٌڕەم کۆۆۆۆۆڵمەڵ   گۆۆۆۆۆٌ دارڵۆۆۆۆۆەا  کە کەڵە ۆۆۆۆۆگوم 
مڵڵۆۆیمایەک  تالًێۆۆر تۆۆًٌن دڵۆۆ   ۆۆەً ً دارڵۆۆەا ەکەم دەالًا ۆۆذەًە  
رارًتۆۆاریش دە  ۆۆ  یۆۆًٌیەک ً کٌ ۆۆذ دەىۆۆا   ڕە ۆۆای  دیٌارئاڵۆۆام 
دارڵەا ەکە زور  ویی  دە ٌا ذ  ىاًڕێیۆا   لەً دارڵۆەا ە کۆاًەڕًا   

 تًٌ  
ڕاًەڵەا  ىە اڵەیەک  لۆًٌڵ  کە گەیشەنە دارڵەا ەکەن ێار  مواد 

ىەڵیگشۆۆۆا  ـیەۆۆۆًٌیەک  لگۆۆۆذا ً گۆۆۆٌێ   ۆۆۆل کۆۆۆود  دًام یاًێۆۆۆ  لە الم 
دارڵەا ەکەًە دە    ـیەًٌیەک  ىاً گٌە ًەیم  دایەًە  ێار  مواد 
لە ڕێ ۆۆاکە الیۆۆذا ً ڕویشۆۆ  تۆۆڵ  گۆۆٌ لگۆۆڕەًارەکە   ۆۆوییەم ڵۆۆەد مەیۆۆو 

کەس لە کًٌە  گشۆن لە  گۆٌ دارەکا ۆذا کۆاًم تە ئاًێۆ  کەً   کۆٌار 
دەًرم ئاًرەکە دا یشەثًٌ   یەکگییۆا  تە گۆٌرر  ىەڵۆەا ً ىۆا  تۆڵ 
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الم ێۆۆار  مۆۆوادن ىەًڵۆۆارم ئەڵۆۆپەکەم ً ڕکۆۆگفەکەم گۆۆو   یە ۆۆیفە 
 توام  یوی  ێار  مواد ً ڕاًێەکارم تًٌ 

ئەًا ەم لە « ئۆاًرەکە تیۆًٌ ێننەًە!»ێار  مواد داتەزم ً گٌی : 
ًت ً کودەًە ً تە  ۆگاللە دەًرم ئاًرەکە تًٌ  یگوا ئاًرەکەیا   ڕ 

کٌ ا ذیا ەًە  ێار  مواد کًٌ تڵ ڵەر ئەً عەتایەم ڕایوا تًٌ ً لن 
 «تایا ىا ؟» وڵیر: 
 «تەڵن لەگە  یا  م ەممەد ڕویش  »
 «لە کان الًە ڕویشەر؟»
تە دەڵە  ڕێ ایەک   گشا  « لەً الیەًە»یە یفە ًەیم  دایەًە: »

  ذ شینەکا   اتر دا  ێار  مواد دڵنیا تًٌ  کە یًٌ   گٌ
یفە ۆۆ ەکەم لە  ۆۆا   دامۆۆاڵ  ً « زور تا ۆۆە »ێۆۆار  مۆۆواد گۆۆٌی : 

ـیشۆۆۆۆۆەک  ًەڵۆۆۆۆۆەر یکۆۆۆۆۆەەًە  ڕًًم کۆۆۆۆۆودە ئەًا ەم ئاًرەکەیۆۆۆۆۆا  
 «تە دًاما ەًە   ًریا تر »دەکٌ ا ذەًە ً گٌی : 

؛ دەڵۆۆە  دا 21یەکگۆۆ  لەًا  کە کگ ینیۆۆیەک تۆۆًٌ تە  ۆۆاًم گەموالۆۆڵ
تن ئەًەم زما   تۆ ەڕن ڕویشۆ  یفە  ەکەمن تەرگەکەم لن داماڵ  ً 

 تڵ ئەً الیەم دارڵەا ەکە کە ێار  مواد  گیذا ىایثًٌ 
ئیلۆۆذاریش داتەزم  ىەًڵۆۆارم ئەڵۆۆپەکەم ێۆۆار  مۆۆوادم گۆۆو  ً 
لەگە  ئەڵپەکەم یڵم تە دارییەًە ىەر دًًکیا   تەڵۆەەًە  ئەًیۆش 
ًەک گەموالۆۆڵ دەڵۆۆە  دا یفە ۆۆ ەکەم ً ڕویشۆۆ  تۆۆڵ الیەکۆۆ  دیۆۆیەم 

اًرەکە گٌ اتۆڵًە  تەرەتۆا  تۆًٌن ئیەۆو دارڵۆۆەا ەکە زور دارڵۆەا ەکە  ئۆ
یاریۆۆۆ   ەتۆۆۆًٌن تەین ئەڵۆۆۆەگوەکا  ىەرًا تە ئاڵۆۆۆما ەًە ڵۆۆۆویٌەیا  

 دەىا   

                                                           

21- Gamzalo 
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ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد کۆۆۆۆاًم لە ئاڵۆۆۆۆما  کۆۆۆۆود  کە دیەۆۆۆۆ  کۆۆۆۆڵیەرازًً 
گەیشەًٌیە کەل  ئاڵما ن زا ی  کای   ٌێەە  ىەڵەا داًام لە یە ۆیفە 

ە ىەمیشۆۆە  گیۆۆا  تۆۆًٌ  عەتۆۆاکەم تە کۆۆود ئەً لٌممۆۆٌمە ئۆۆاًەم تۆۆذاین ک
  ا یذا دا ً دەڵەنٌێەم گو ن  ا ا  ڕًً تە لیثلە  ٌێەم داتەڵ  

کە ڵ ًم  ٌێەەکەم دایەًەن ىایەًە  ۆٌێنەکەم یۆڵم دا یشۆ  ً 
 تە گڵم  ـییو ً یەیاڵذا ڕوکًٌ 

ێار  مواد ىەمیشە لە تەیەۆ  یۆڵم ڕازم تۆًٌ  کۆٌ یە کایگۆ  لە 
 ۆۆۆ ن دڵنیۆۆۆا تۆۆۆًٌ تە  ۆۆۆگٌەیەک  ڵۆۆۆەر زەینۆۆۆ  یڵیۆۆۆذا  ال گیۆۆۆ  دادەڕ

کەًیًٌا ە ئە مام  دەدا  لە یەًاًم ماًەم  یا    ڕ لە کە ذًکڵڵۆپ  
یەتای گڕییۆۆۆذان زور تەدەگۆۆۆمە  ىەڵیەًیثۆۆۆًٌ  ال گیۆۆۆ  ڤە ۆۆۆەە تگنۆۆۆن  
دەیيگنۆۆۆۆایە تەر کۆۆۆۆاًم یۆۆۆۆڵم کۆۆۆۆڵ  لەگە  ئەً ىگۆۆۆۆوەم کە  ۆۆۆۆازادە 
ن ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ دەیخۆۆۆۆایە ئیخەیۆۆۆۆارییەًە ىەڵۆۆۆۆذەکٌیگەە ڵۆۆۆۆەر  ۆۆۆۆامیل
دەڵۆۆە یوم دەکۆۆا  ً یۆۆڵڵەم یۆۆڵم لۆۆن دەکۆۆایەًە   گۆۆ  ًاتۆۆًٌ یگۆۆوارم 
ڕًًس  ادا ۆۆۆۆ  دەدایۆۆۆۆن   ەک دیکۆۆۆۆا  دەتگۆۆۆۆەەًە تە ـەرمۆۆۆۆا ڕەًام 

ن تەڵیۆًٌ یەًاًم کگ گنییەکۆا یش دەکەً ە  ێۆو ـەرمۆا   ئەً  22ئاڤاریا
 تەً یەیای ەًە یەًم لن کەً  

نۆۆذ ً لەڵەردەڵۆۆەەکا   ڵۆۆوًًدیا  دەیٌێ لە یەً یۆۆذا ىۆۆاًڕن گیا 
« ێۆۆۆار  مۆۆۆواد تەڕێۆۆۆٌەیە! ێۆۆۆار  مۆۆۆواد ئەًا دن!»ىاًاریۆۆۆا  دەکۆۆۆود: 

ئەًیۆۆۆش    ً منۆۆۆذاڵ   ۆۆۆامیل  تە دیۆۆۆل گویثۆۆۆًٌ ً ئەًا  دەگویۆۆۆا  ً 
 یٌە      ً منذاڵەکا    امیلن زًًلەزًًق ً لًٌرەلۆًٌرم ڕێۆٌم 
ً کەلەڵەکا   دارڵەا ە  ێۆار  مۆواد لە یەکگۆ  لە ىاًڕێیۆا    وڵۆ : 

                                                           

22- Avdria 
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کە  گیۆۆۆۆۆۆا  ٌ  ىگشۆۆۆۆۆۆەا «  ەمۆۆۆۆۆۆمەد ىەیە؟یەتەریۆۆۆۆۆۆا  لە یۆۆۆۆۆۆا  م»
  ەگەڕاًەیەًە ڵەرم تەالدا یک  ً ىەمیکا  یەًم لگیەًیەًە  

تە دە  ۆۆۆ  یۆۆۆا  م ەمۆۆۆمەد کە لەگە  تایۆۆۆا گەڕا تۆۆۆًٌ ەًە لە یەً 
ڕا ەڕم  یۆۆا  م ەمۆۆمەد یگۆۆوا لە  الیۆۆذا دا یشۆۆ  ً تاڵۆۆ  کۆۆاً گیەین  
 یۆۆۆڵم ً  ۆۆۆازادەم تۆۆۆڵ گگۆۆۆڕایەًە   ۆۆۆازادە تە دیەنۆۆۆ  زور یڵ ۆۆۆ ا 
تًٌتۆۆۆۆًٌ ً تڕیۆۆۆۆارم داتۆۆۆۆًٌ تۆۆۆۆڵ تەیۆۆۆۆا   لەً  ۆۆۆۆٌێنەم کە ڵۆۆۆۆەرتازە 
ڕًًڵییەکا  داردەتڕ ن ئەً الم میە ی  ً لەراغ ڕێ ا لگڕەًارییەکەم 
 الیرن تگ  کاًم تە ێار  مواد تیەًن  تایاش ىگنذن رار لکەکەم 
لە دەمۆۆۆۆ  یۆۆۆۆا  م ەمۆۆۆۆمەد دەڵۆۆۆۆا ذ ً تاڵۆۆۆۆ  کۆۆۆۆڵینەیە  دیۆۆۆۆذار ً 

 تڕیارەکەم دەکود  
زیۆۆۆۆایو ێەزم دەکۆۆۆۆود گۆۆۆۆٌێ  لەً ًیۆۆۆۆا ە تۆۆۆۆن کە ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد 

ڤڵرو ەکڵڤ کای  تیکۆەن  ىاًکۆاری  ێۆار  مۆواد لەگە  ڕًًڵۆەکا  
دەریثڕیثۆۆۆۆًٌ  یۆۆۆۆا  م ەمۆۆۆۆمەد ً تایۆۆۆۆا یەکۆۆۆۆذە گ گٌییۆۆۆۆا   ۆۆۆۆازادە 
گٌیًٌیەی  ًەک میٌا گ  لەگە  ێار  مواد ڕەـەۆار دەکۆا  ً ىەمۆًٌ 

  گذا ًیکەییەک   یا  ً ىگمنایەیی  تڵ داتیر دەکا  
ار  مۆۆواد ڵۆۆەتارە  تە ڕێ ۆۆاکە  وڵۆۆیارم کۆۆودن یە ۆۆیفە کۆۆٌ یە ێۆۆ

دڵنیۆۆۆا تۆۆۆًٌ  ۆۆۆارەزام ڕێ ۆۆۆاکەیەن گۆۆۆٌی  ڕاڵۆۆۆ  دەیثۆۆۆا تۆۆۆڵ  ۆۆۆٌێن  
کۆۆاً گیەًینەکەن رۆۆودا ەکەم دەرىگنۆۆا ً ئەً ڵۆۆن ڕوتۆۆڵەم تەڵگنۆۆ  تە 
تایا داتًٌن  گذا   ا ۆا  داًام لە ىاًڕێیۆا   کۆود یفە ۆ ە زێۆڕکفەەکەم 

رلۆۆٌتەرگ  رۆۆٌا  ً ڕێیٌ گۆۆ  لە تەر لە یۆۆڵررینەکە تۆۆڵ دەرىگۆۆنر ً 
 تیە ن تڵ ئەًەم لە تەر کاًم ڕًًڵەکا  رٌا  ً ڕێیٌ گ  تنٌێنر 

کایگۆۆۆۆۆ  زیۆۆۆۆۆر ً تەر  ً ییکمەًـالڵۆۆۆۆۆم  ئەڵۆۆۆۆۆپەکا یا  یۆۆۆۆۆاًێر 
دەکودەًەن ئەڵەگوە تە ئاڵما ەًە  ەمان گو    تەیا  ئە  ًٌ ن ڵپگذە 

 ًیی  زێٌئا   کود ً ڵوًەم ـگنی  تەیا  ىەڵییود 
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 ج گن

کەڕەم تەیا   کە ىگشۆەا ىەًا یاریۆ  تۆًٌن دًً دەڵۆەە ڵۆەرتازم 
یەًر تە دەڵۆۆۆۆۆۆۆ ن لە  ێۆۆۆۆۆۆۆو ـەرمۆۆۆۆۆۆۆا    ڵلەڵرایکۆۆۆۆۆۆۆی  لە دەرًازەم 
 اى و یکۆۆ  ىۆۆاینە دەرن ً  ۆۆەش مایۆۆل ڕێ ایۆۆا  تۆۆڕم  دًام ئەًەم 
کە ۆۆۆۆذ لەرەًڵیۆۆۆۆا  لە ڵۆۆۆۆەر  ڵڵۆۆۆۆەەکا  دا ۆۆۆۆا ً ىەًا ڕو ۆۆۆۆر تۆۆۆۆڵًەن 

و ىە ۆ ن لەگە  دًًکەڵۆ  ئەً دەڵەیا  کود تە دارتڕیر   وی  کایەمگ
ئاًرەم کە ڵەرتازەکا  ىەڵیا یودتًٌ  یڵزن یەمٌمەەکە ڕەًم؛ تەین 
ىەًاکە ىەرًا لگە تًٌ ً ڵەرتازە دارتڕەکا   گنج ىە  اً  گش دەمۆ  
یڵیا   ەدەدمن کاًیا  تە ئاًرەکا  کەً  ً رادەم  گٌ دارڵۆەا ەکە 

ویر لە  شۆۆ  تە دارم تۆۆڕدراً گیۆۆوا تۆۆًٌ  یۆۆڵر ًەک کە ۆۆەـگی  ئۆۆاگ
 یەمەٌما ەًە رارًتار تە دیار دەکەً  ً دیکا  تور دەتڵًە 

لە دەرًًم لگۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆڕەًارەکەدا ً ىگنۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆذێ  دًًر لە رۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆادەکەن 
 ڵلەڵرایکۆۆی  لەگە  مۆۆالزن ییخڵ ۆۆڵڤ ً دًً ئەـکۆۆەر لە دەڵۆۆەەیەک  

ئەـکەرم  گشًٌ کە تە ىڵم تە ذارم کۆود  لە » 23یو ً تارو  ـوێو
لۆن ڵۆە ذراتڵًە ً  ۆلەم ڵۆەرتازێی   دًئگل  یشۆا ەم ئەـکۆەرییەکەم

ئاڵۆۆای  ىەتۆۆًٌن لە ڵۆۆەر کە ۆۆذ یە ەکە دا یشۆۆەثًٌ   کۆۆاؼەزم دڕاً کە 
یٌاد یۆۆۆا  یگٌە گ ۆۆۆا تۆۆۆًٌن لەگە  لۆۆۆًٌ  یە رۆۆۆ ەرە ً تەڵۆۆۆ  تەیۆۆۆا  لە 
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دەًرتەریا  تۆ ً تًٌتۆڵًە  ئەـکۆەرەکا  تڕێییۆا  ڤڵدکۆا یٌاردتۆڵًە  
 ڕم ڵەرتازێ  یەری  تًٌ ڵەرم تەڵگی  دییەم ىەڵذە  

 ڵلەڵرایکۆۆۆۆی  ىەرکە ۆۆۆۆذ  ۆۆۆۆەًم ڕاتۆۆۆۆودًً کەن یەًیثۆۆۆۆًٌن تەین 
 ۆۆۆۆادییەک لە دڵیۆۆۆۆذا تۆۆۆۆًٌ کە دەی ۆۆۆۆٌ  تە ىۆۆۆۆڵم ئەً ىۆۆۆۆاینەم لەگە  
ىاًلەیارا  ً ڵەرتازەکا ن کە ىگنۆذێ  ىەڵۆەیا  تە مەیوڵۆ  دەکۆودن 

 ئەً ىەڵە   ادییە لە  اییذا ڵەرم ىەڵذاًە  
ً تاڵ  دًایۆیر  ئەـکەرەکا ن ڵەرلاڵ  ئایاـەر ً دەمەیەلن تًٌ 

یۆا  دەکۆود  ىی یامیۆا  لە تیۆوم  24ىەًاڵ  مەرگ   ێنڕا  ڵلگپەکۆڵڤ
ئەًەدا  ەتۆۆًٌ  کە ڵۆۆەتارە  تە گو ی ەۆۆویر کۆۆای   یۆۆا  ۆ یۆۆا   ئەً 
ڵۆۆۆۆایەم کە  یۆۆۆۆا  دەگەڕێۆۆۆۆەەًە تۆۆۆۆڵ ئەً ڵۆۆۆۆەرکاًەیەم ًا لگۆۆۆۆٌەم 
ىەڵمٌڵیٌە ۆ تۆذًێر؛ یە یۆا ئۆازایەیی  ئەـکۆەرێییا  لە تەر کۆاً تۆًٌ کە 

ە  مشۆۆۆگو ىەڵۆۆۆذەکٌیگەە ڵۆۆۆەر کیا شۆۆۆنیا  ً تۆۆۆن تەزەییۆۆۆا ە دەڵۆۆۆ  ت
 لە  ً لەالکڵ دەکا   ىەمًٌیا  لە 

ئەگەر کۆۆۆ  ىەمًٌیۆۆۆا  تە یۆۆۆایثە  ئەً کەڵۆۆۆا ەم کە ئەً کۆۆۆایە لە 
 ەڕم لەـمازدا تە ذارییا  کودتۆًٌن دەیۆا وا   ً  ەیا ۆذەیٌا   یۆڵم 

 ۆۆۆارکە  لۆۆۆن گگۆۆۆل تۆۆۆیە  کە  ۆۆۆەڕم دەڵۆۆۆەەًیەیەً تە  مشۆۆۆیو  ارکە
  مۆۆووڤ یە یۆۆا درًڵۆۆ  کۆۆواًم یەیۆۆا  ً یەً ە ً ىۆۆیڕ کۆۆا  کود ۆۆ

ڕًً ۆۆادا؛ تەین تە ىگمنۆۆایەیییەک  ئۆۆاًێەەم رڵرێۆۆ   ۆۆا ازییەًە ً تە 
لەیـەیگی  ئازایا ەًە لە ڵۆەر لە ەکەکۆا  دا یشۆەثًٌ  ً ڵۆەتارە  تە 
مەرگگۆۆۆ  دەدًا  کە دًًر  ەتۆۆۆًٌ ڵۆۆۆایگی  یۆۆۆو ۆ ىەرًا کە  ینۆۆۆڕا  

تەروکۆۆ  ئەًا ۆۆیش ت ۆۆون  لە رە ۆۆ ەم  ڵلگپەکۆۆڵڤ  یۆۆگیەًە  گ ۆۆاتًٌ ۆ
ئایاـەنذان ًەک ئەًەم کاًە ڕًا ییەکەیۆا  ىۆایثگەە دمن لە الم دەڵۆەە 
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کە   ڕێ اکەًە دە    دڵثوًێر ً ىا ذەرم یفە گ ىا  ً لە  گۆٌ دارە 
کپڕەکا ذا دە    دایەًە  گٌللەیەک ًیوەم ىۆا  ً یەمۆٌمەەکەم تۆڕم 

 ً لە ڵالەیەم دارێ  درا 
ڕًًم « لە  ەڕگەم ئۆگمەًەیە » ادییەًە گٌی :   ڵلەڵرایکی  تە

ئەًەیۆۆان  گۆۆٌ کۆۆاًا ەکە  ىگنۆۆام! ت ەڕێۆۆٌە تۆۆڵ »لە ـوێۆۆو کۆۆود ً گۆۆٌی : 
لیۆۆۆٌاکە   مۆۆۆر ىەمۆۆۆًٌ ڵۆۆۆەرتازەکا  کۆۆۆڵ دەکەمەًە ً دەیۆۆۆا ثەن تۆۆۆڵ 
تەرەگەم  ەڕ  رە  گی  لارەما ا ە ڵاز دەکەیر ً ڕا ڵریگی  تۆاش ً 

 «ڕێیٌ گی  تڵ دە ًٌڵیر 
رگۆۆ  یۆۆڵم ىەڵۆۆەا ً تە ىە  ۆۆاًم یٌ ۆۆذ ً یگۆۆوا ـوێۆۆو گۆۆٌرج لە 

ڕویشۆۆۆ  تۆۆۆڵ الیەک کە ڵۆۆۆەرتازەکا   لەًن تۆۆۆًٌ   ئەڵۆۆۆپەکەیا  تۆۆۆڵ 
 ڵلەڵرایکی  ىگنا  ڵٌار تًٌ ً ڵۆەرتازەکا   تەرەً ئەً الیە تۆود کە 
یەلەم یفە ۆۆ ەکەم لگۆۆٌە ىۆۆا   تۆۆایەک لە الم دارڵۆۆەا ەکەًە دەىۆۆا  ً 

ئەً تەرم دوڵەکەش تە  مۆۆۆەەکەم ڕادەدا؛  ەک لگەایۆۆۆ  دوڵەکە تەڵیۆۆۆًٌ
رٌا   دیار تًٌ  کایگ   ڵلەڵرایکی  گەیشەە تەرەگەم  ەڕن یۆڵر لە 
 شۆۆ  یەمۆۆٌمە ىۆۆایثًٌە دەرن ً دارڵۆۆەا ەکەم  ڕ ۆۆنگ تۆۆارا  دەکۆۆود  
لەً تەرم دوڵەکەن لە داًێنۆۆۆ  لگۆۆۆڕەًارەکەن تە مەًدام ڵگکۆۆۆەد مەیۆۆۆون 
ە کە ۆۆۆذ ڵۆۆۆٌار ًەتەرکۆۆۆاً دەکەًیۆۆۆر  ئەًا ە ئەً کگ گنییۆۆۆا ە تۆۆۆًٌ  ک

ىۆۆایثًٌ  تە دًام ێۆۆار  مۆۆواددا یۆۆاکًٌ  ۆۆایەدم کۆۆاً گیەین  ئەً ً 
ڕًًڵەکا  تر  یەکگییا  یەلەیەک  کود  کە ذ ڵەرتازیش لەن تەرەًە 

 یەلەیا  کود  کگ گنییەکا  کشا ەًە دًاًە ً یەلەکود  یەًاً تًٌ 
تەین  ڵلەڵرایکی  کایگ  گەیشۆەە تەرەگەم  ۆەڕ ـەرمۆا   یەلەم 

کەم یەًاً  ەتًٌتًٌ کە ڕًًڵەکا  یگیۆوا دەڵۆەیا  دا  ىگشەا ـەرما ە
کود تە یەلە ً داًێن  لگڕەًارەکەیا  دایە تەر دەڵۆەڕێە  ڵۆەرتازەکا  
کە ێەزیا  لە ڵەرگەرم  ً ڕاتٌارد  تًٌن لە  ەڵەا یمە  ەکا یۆا   ۆڕ 
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دەکۆۆۆود ً یەلەیۆۆۆا  دەکۆۆۆود  کگ گنییەکۆۆۆا یش ڕلیۆۆۆا  ىەڵۆۆۆەا ً کە ۆۆۆذ 
یەکگۆۆ  لە ڵۆۆەرتازەکا  توینۆۆذار تۆۆًٌ گٌللەیۆۆا  تە ڕًًڵۆۆەکا ەًە  ۆۆا  

 ىەر ئەً ئاڤذێڕەم کە  ەًم ڕاتودًً کًٌ تًٌ تڵ کەمیر دا ا  »
ىاًڕێیۆۆۆۆۆا   کۆۆۆۆۆًٌ  تۆۆۆۆۆڵ الم  دەمەًڕًً کەًیثۆۆۆۆۆًٌ  تە ىەر دًً 
دەڵە  توینەکەم زگ  گویثًٌ  کەًیثًٌە رنی ە لە یڵدا  ً ىۆاًارم 
دەکۆۆۆۆۆۆۆود  دەینای ۆۆۆۆۆۆۆذ  ئەً یەکگۆۆۆۆۆۆۆ  لە ڵۆۆۆۆۆۆۆەرتازەکا   دەڵۆۆۆۆۆۆۆەەکەم 

لەڵرایکی  تًٌ   ڵلەڵرایکی  کە دیەۆ  ڵۆەرتازەکا  لە دەًرم کۆڵ  ڵ
 تًٌ ەیەًەن تە کٌار  ا  کًٌ تڵ الیا  ً گٌی :

 «کییە لارەما ! توینذار تًٌم؟ لە کٌن؟»
 ئاڤذی  ًەیم   ەدایەًە  ئەً ڵەرتازەم کە ىاًڕی  تًٌ گٌی :

گەًرەن مر یەری  تًٌن یفە  ەکەن  ڕ دەکودەًە دیەم ڕمثەیەک »
ڵۆۆۆەان کە ڕًا ۆۆۆیم ئاڤۆۆۆذی  یفە ۆۆۆ ەکە لە دەڵۆۆۆە  کەًیە یۆۆۆٌارن ً ىە

 دەمەڕًً کەً  
 « ەکیًٌ! ئاڤذی   ا   زورە؟» ڵلەڵرایکی  گٌی : 

 ان  ا    ییەن تەین  ایٌا م ىەڵەم  گەًرەن دەڵۆەًٌر تفەرمۆًٌ  »
 تا کڵڕێیم ڤڵدکا تذە ن 

ڤڵدکایۆۆا  ىگنۆۆا ً  ۆۆا ڵڤ  ەردایگیۆۆ  ئۆۆاًیڵری   ۆۆڕ کۆۆود ً  گیۆۆذا  
 اڤذێ  ىەًڵ  دا تیخٌایەًەن تەین ڵەرم ًەرڵًٌڕا ذ ً گٌی :ئ

 « ایٌا م تیخڵمەًە  یڵ  تیخڵًە »
 ۆۆا ڵڤ  ۆۆام تە ڵۆۆەریەًە ً کۆۆڵڕەم لۆۆن تۆۆڕم  ئاڤۆۆذێ  ىەًڵۆۆ  دا 
ىەڵۆۆۆەگەە ڵۆۆۆەر  ۆۆۆن  تەین  ەیەۆۆۆٌا    تەیا ییەکیۆۆۆا  تۆۆۆڵ ڕایکۆۆۆ  ً لە 

 ڵەرم ڕایا یگشا  ًەکیل تا   تە  ڵلەڵرایکی  گٌ :
 «رە ات  عەمیذ یە ویفیا  دن تڵ ئگوە گەًرەنن »
 زور تا ە  دەکیر تەرەً  یویا  »
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یەرەزە گیۆۆ  لە ئەڵۆۆپەکەیذا ً تەکۆۆٌار  ۆۆا  ڕویشۆۆ  تەرەً  یۆۆوم 
 ـڵرو ەکڵڤ 

ـڵرو ەکۆۆۆڵڤ تە ڵۆۆۆٌارم ئەڵۆۆۆپی  ئین لیۆۆۆومن لەگە  یاًەرێۆۆۆ  ً 
 ًەرگگڕێ  کە زما   کگ گن   ارەزا تًٌن ىا  ً  وڵی :

 «ًە؟ئەًە لگوە ک  ڕًًم دا»
  ڵلەڵرایکی  ًەیم  دایەًە:

 «یالمگ  یاؼ  ىگو یا  کودە ڵەرما  »
 « ە  ًا  اتن  ڕە  ە یڵ  کگشەکە  ىەڵ یوڵا ذ تن!»
کۆڵ  دەیۆٌا م کگشۆەم ًا »تە  گیە ینشۆیەًە گۆٌی : «  ا گەًرەن »

ىەڵ یوڵۆۆۆگنم؟ یڵیۆۆۆا  ًیکۆۆۆەیا   ویۆۆۆ  تثۆۆۆنەًەن ئۆۆۆگمەش تەرگویمۆۆۆا  
 «لگیود  
 «ذار تًٌەن ًایە؟دەڵگر ڵەرتازێ  توین»
 «تەڵن  تەدایەًەنن ڵەرتازێی  تاش تًٌ »
 «توینەکەم کارییە؟»
 «تەڵنن گٌللەکە لە زگ  دراًە »
 «دەزا   مر دەکم تڵ کٌن؟»
 « ا »
 « ییش  تڵ ىیڕ  ا کن؟»
 « ا »
ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد یۆۆۆۆڵم تە دەڵۆۆۆۆەەًە دەدا  دەمۆۆۆۆيەًن ت ۆۆۆۆم تۆۆۆۆڵ »

 «کاً گیەًین  ئەً 
 «تە ڕاڵەیەە؟ تاًەڕ  اکەن!»
ڵرو ەکۆۆڵڤ لەگە  ئەًەم  ەیۆۆذەیٌا    ۆۆادم ً دڵخڵ ۆۆ  یۆۆڵم ڤ

دًێنن  ٌێنەرەکەم ىا  تڵ الن  کە ذ یٌلەک  یو »تشارێەەًەن گٌی : 
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کاًەڕًا   مر دەتن  کە ۆذ کەس لە دەًرًتەرم  25لە دەرًًم  الیر
 «دەرًًەکە ت ً تیەًە تا لە تڵڵەدا ترن  ا ا  لەگە  مر ًەرە 

 «یگ ەیشەم گەًرەن »
کی  کە ذ ییوە ذازم لە الم ڕاڵۆە  دەرًًم دارڵۆەا ەکە  ڵلەڵرای

دامەزرا ذ ً ـەرما   تە ًەکیل تا   دا کە ذ کەڵۆیش لە الم دەڵۆەە 
 کەپ رگ یو تیا   

 کە ذ ڵەرتاز ئاڤذێڕ  توینذاریا  تودەًە تڵ لەی 
 ڵلەڵرایکۆۆی ن لە کۆۆای  گەڕا ەًەدا تۆۆڵم دەرکەً  کە کە ۆۆذ ڵۆۆٌار 

شۆەنە  وییۆ  ً تە یە یشۆەیذا یگۆپەڕیرن دیەۆ  تە دًایذا دێۆر  کایگۆ  گەی
 گشۆۆۆە    ڵۆۆۆٌارەکا   یۆۆۆاًێی  لٌرڵۆۆۆا  ً ڕێیۆۆۆٌ گیە ً مگۆۆۆوەرم تە 
ڵەرەًەیە  یفە ۆ ەکەم زێڕکفۆ  تۆًٌ  زور ئۆازا ً تەرەرگۆ  ىۆایە تەر 
کۆۆاً  ئەً ڵۆۆٌارکاکە ێۆۆار  مۆۆواد تۆۆًٌن تە ڵۆۆەر ئەً ئەڵۆۆپە ڵۆۆپییەًە 

ە  ە ۆا  ڵلەڵرایکۆی  دەی ٌ   ەییەرەیە لی  دا یشەًٌە  کایگ  گەیشۆە
تە زمۆۆا   یایۆۆارم  ۆۆەگی  گۆۆٌ    ڵلەڵرایکۆۆی  تۆۆووم ىەڵەەکا ۆۆذ ً تە 
دەڵۆۆە  ئامۆۆا ەم کۆۆود کە لە زمۆۆا ەکەم یگناگۆۆا  ً زەردەیەکۆۆ  گۆۆو   
ێۆۆۆار  مۆۆۆواد ًەیمۆۆۆ  زەدەیە ەکەم ئەًم تە تۆۆۆوەیەک دایەًە ً تەً 
مگيوەتۆۆا ییە منۆۆذای ەیەًە  ڵلەڵرایکۆۆی  یًٌ ۆۆ  ڵەرڵۆۆًٌڕما  کۆۆود  

ڵرایکی  کاًەڕًا ی  ئەًەم  ەدەکود ئەن ـەرما ذەرە یوڵۆناکەم  ڵلە
یەڵیۆۆا   کیا شۆۆیر یۆۆا ئەً ڕادەیە  ۆۆاک ً ڵۆۆادە تنۆۆٌێنن  ئگکۆۆەا لەگە  
 یۆۆاًێی  ڕًًیۆۆڵش تەرەًڕًً تًٌتۆۆًٌ کە لگۆۆٌتەتوە ً ڕوێکۆۆًٌک ً 
تگ ەردم دە ٌا ۆذ ً دەی ۆٌ  ڵۆای گی  زورە ىۆاًڕن ً  اڵۆیاًییەی   

  تەر کۆۆۆاًم ىەتۆۆۆًٌ  کۆۆۆاًا   لە  ێۆۆۆو تۆۆۆوو لەیـەیۆۆۆ  یایثەیمە ۆۆۆذییەک
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ڕە ەکەیذا ًەىا تە ًردم ً ىگمنییەًە دەیڕًا   کە  ی ا ییۆەەکەم تە 
  ای  ڕوح ً گیا   مووڤذا ڕودەکًٌ 

ىاًڕێیۆۆۆا   ێۆۆۆار  مۆۆۆواد  گۆۆۆنج کەس تۆۆۆًٌ ؛ یەکگۆۆۆ  لەًا  یۆۆۆا  
م ەمۆۆۆۆمەد تۆۆۆۆًٌ کە  ۆۆۆۆەًم ڕاتۆۆۆۆودًً کۆۆۆۆًٌ تۆۆۆۆًٌ تۆۆۆۆڵ الم  ۆۆۆۆازادە 

 یاًێی  ڵًٌرکارە تًٌ  کاًە ڕە ە تۆن ڤڵرو ەکڵڤ  یا  م ەممەد 
مەوڵەکا    ڕاً ۆڕ لە ما ۆا ً لگۆٌڕێە تۆًٌ  لە ێەز ً ىیۆٌام  یۆا   تە 
دًام ئەًدا یە یفە تە تووم  ەیٌەڵۆ  ً دەمٌکۆاًم کۆٌڵیە ەًە  ئەً 
تەر  وڵ   گذاًیکە  ً ما  ً ڵۆاما   ێۆار  مۆواد تۆًٌ  ىەًڵۆارم 

ین  لۆن تۆار کواتۆًٌ  ئەڵپگی  تە دەڵەەًە تًٌ کە کە ذ یگۆڕ ً یۆڵرر
دًً کەڵەکەم دییەش یەکیا  ئیلذارن گە مگی  لگوگ  تۆًٌ تە ڵۆنی   
 ا  ً  اًلەدم تارییەًەن دەی ٌ  ک   عازەتە  کاًا   زور رۆٌا  ً 
یازە ڵمگڵ  تڵر کودتًٌ  ئەًم دییە یا  گەموالۆڵ  یۆاًێی  کگ گنیۆ  

  رگ ام کٌریە تای تًٌ  ە تووم ىەتًٌ  ە تو ا گ  کاًێی  کٌێو تًٌ
توینگ  لە ڵۆەر ڕًًمە  ً کە ۆڵم دیۆار تۆًٌ   ڵلەڵرایکۆی ن  ۆازادە 
 ڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ   یشۆۆۆۆا  دا کە زور دًًر  ەتۆۆۆۆًٌ  ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد تۆۆۆۆڵ 
کاً گیەًین   ازادە کًٌە  گشن  دەڵە  ڕاڵۆەەم لە ڵۆەر دڵۆ  دا ۆا 
ً تە زمۆۆۆۆا   یایۆۆۆۆارم  ۆۆۆۆەگی  گۆۆۆۆٌ   دیلمۆۆۆۆا م  کگ گنۆۆۆۆ  لکۆۆۆۆەکەم 

 ًەرگگڕایەًە 
ڵلیم  یگوارم ڕًًس دەکەن ً دەميەًن یومەیۆ  دەڵنن یڵن یە»

 ۆۆۆن تۆۆۆیەن  لە مگۆۆۆە تۆۆۆًٌ دەمٌیکۆۆۆ  ئەً کۆۆۆارە تۆۆۆیەن تەین  ۆۆۆامیل 
 « ەیذەىگش  

دًام تیکۆۆەن  لکۆۆەکا   دیلمۆۆا جن  ۆۆازادە ڤڵرو ەکۆۆڵڤ دەڵۆۆە  تە 
دەڵەەًا ە لایشەکەیەًە تۆڵ الم ێۆار  مۆواد درێۆە کۆود  ێۆار  مۆواد 

تە گەرمۆۆ  دەڵۆۆە  ئەًم  گەگیۆۆ  گۆۆو ن  ا ۆۆا  یەًلەم لەگە  کۆۆود ً
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گٌ    ڵۆەرەیا کۆاًم لە دیلمۆا مەکە کۆود ً  ا ۆا  لە ڤڵرو ەکۆڵڤ  
 ڕًا    دیلما مەکە گٌی :

دەڵن  ەیذەًیک  یڵم یەڵلیم  ىیڕ کەڵ  دیۆیە تیۆا  رۆ ە لە »
 «ئگٌە  کٌ یە ئگٌە کٌڕم ڵەردار  ً رگ ام ڕێو  

ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ ڵۆۆۆپاس ً  گوا ینۆۆۆ  یۆۆۆڵم دەرتۆۆۆڕم ً ێۆۆۆار  مۆۆۆواد 
  ەگی  گٌ  ً ئاما ەم تە ىاًڕێیا   کود  دیلما مەکە گٌی : دیکا 
دەڵۆۆن ئەًا ە ىۆۆاًڕن ً ىاًڵۆۆە  ەرم مۆۆنرن ئەًا ۆۆیش دەیۆۆا يەًن »

 «ًەک مر یومە  تە یگوار تیە  
ڤڵرو ەکۆۆڵڤ کۆۆاًم لگیۆۆود  ً ڵۆۆەرم لەلا ۆۆذ  یۆۆا  م ەمۆۆمەدم 
کۆۆۆاًڕەش ً تۆۆۆن مۆۆۆەو  ً دەن تە گیە ۆۆۆیر ًەک ئەً ڵۆۆۆەرم لەلا ۆۆۆذ  

کە ًێۆۆذەکًٌ  گیە ینۆۆ  تۆۆنن کۆۆٌ یە یە ۆۆیفەم ڵۆۆەر ً لکۆۆەیەک  کۆۆود 
کاً کٌڵیر  گیە   ً ددا ە ڵپییەکا   ًەدیار کەًیر  تەین گەموالڵم 
یەک کاً ً لەڵًٌر کاًم لە ڤڵرو ەکۆڵڤ کۆود ً دیکۆا  کۆاًم لە 

 گٌێ یەم لٌی  ئەڵپەکەم تڕم 
کایگۆۆۆۆ  ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ ً ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد ً ىاًڕێیۆۆۆۆا   تەرە ً لەی 

تازەکا یش دەڵۆەیا  لە کۆار ىەڵ ۆو  ً  ۆڵە  ۆڵە لە ًەڕێیەًیرن ڵۆەر
 دەًرم یەک کڵتًٌ ەًە تڵ ئەًەم تیوًڕام یڵیا  دەرتڕ  

مەگیر یٌدا توا ن یا ئەمڕو کە ذ ڵەرتاز تە دەڵە  ئەً کاتوایە »
کۆۆۆٌ راًە  ئگکۆۆۆەاش دیەۆۆۆًٌیە ح  گشۆۆۆٌازییەک  لگۆۆۆذەکە  ً ڕێۆۆۆوم تۆۆۆڵ 

 «دادە گر!
ڵۆەە ڕاڵۆە   ۆامیل تۆًٌ  ئەًە  ەگی  ڵوً ەییە؛ ئەً  گشۆەو دە»

 «تەین ئگکەا ئیەو رگ ام یوس  ییە 
 «ڵەیوەن یڵ ئەً لەیـەیەیی  دیٌە!»
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کۆۆاً لەً ڵۆۆًٌرەزریەیا  کە  ًەک ئۆۆا ەڵ  دڕ ۆۆذە دەیۆۆيەًن  یۆۆاً »
 «لًٌ  تذا!

 «ئەً دەتن یا ی  دڕ ً گٌێڕایەک  ڵەروکەکەم تن »
لەً  ۆۆٌێنەم کە ڵۆۆەرتازەکا  یەرییۆۆ  دارتۆۆڕیر تۆۆۆًٌ ن ئەًا ەم 

  وی  ڕێ اکە کڵ تًٌ ەًە ً یگیڕا ڵەیویا  دەکود 
ئەـکۆۆۆۆەرەکا  ًیکۆۆۆۆەیا  ت ًەیۆۆۆۆا   گۆۆۆۆثیە  ً تیۆۆۆۆا گو ەًە ڵۆۆۆۆەر 

 کارەکەیا ن تەین ڤڵرو ەکڵڤ  ەیيگش ن زەردەیەک  گو  ً گٌی :
 «لگیا  گەڕێر تا دوڵە  لە مگەینەم یڵیا  تثینر »

ا    ا ا  ڕًًم لە  وییەویر ڵەرتاز کۆود ً تە ىیٌا ۆ  ً تە زمۆ
 ئین لیوم لگ   وڵ :

 «ئەً  یاًە دە اڵ ؟»
 « ا گەًرەن!»
 «ئەًە ێار  موادەن  اًی  تیکەًٌە؟»
ئەم کۆۆڵ   ەمثیکۆۆەًٌەن یۆۆٌدا دەزا ۆۆن لە  ۆۆەڕدا کە ۆۆذ رارمۆۆا  »

 « یک  داًە!
 «ئەرنن ىگنذن رار ڵەرم دەیکەە ڵەر ئگمەش »

ڵەرتازەکە یڵ  ا  تًٌ کە ـەرما ذەکەم لکۆەم لەگە  کۆودًًە  
 «تەڵن گەًرەن  ڕاڵ  دەـەرمًٌم : »گٌی 

 ێار  مواد یگ ەیش  کە تاڵ  ئەً دەکە   زەردەیەک  گوی  
 ڤڵرو ەکڵڤ  ادً دڵخڵش گەڕایەًە تڵ لەی 
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  ەش

ڤڵرو ەکۆۆڵڤ  الًن لەًەم کە ێۆۆار  مۆۆواد یۆۆڵم یەڵۆۆلیم  ئەً کۆۆود 
تۆۆۆًٌن  ەک کەڵۆۆۆگی  یۆۆۆون لە یڵ ۆۆۆیا ا  گۆۆۆ  ًەعەرزم  ەدەکەً   ئەً 

اًەرێی  ًەک ێۆۆار  مۆواد کە دًام  ۆامیل یەکگۆۆ  لە یٌا یثۆًٌم رە  ۆ
کۆۆاالکەویر ً کۆۆاً  ەیوڵۆۆەویر دً منۆۆ  ڕًًڵۆۆەکا  تۆۆًٌن تەرە ً الم 
یڵم ڕاکگشن ً ىۆا   تۆذا  تۆڵ ئەًەم یۆڵم تە دەڵۆەەًە تۆذا   یە یۆا 
 26 ەگ  دڵ وا   کودتًٌن ئەًیش ئەًە تًٌ کە  ینڕا  میلگوزاکڵملکۆی 

 اًکەیە ً دەتۆًٌ مەڵۆەلەم یۆڵتە ـەرما ذە لیٌام ڕًًڵەکا  تًٌ لەً 
دەڵۆۆەەًە دا ۆۆ  ێۆۆار  مۆۆواد لە الیە  ئەًەًە رگثەرۆۆن تیۆۆون  کۆۆٌ یە 
ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ یەًاًم کارًتۆۆۆارم دا ًٌڵۆۆۆەا ەکەم گویثۆۆۆًٌە ئەڵۆۆۆەڵم 
یۆۆڵم ً ىۆۆیڕ کەس ً الیە گیۆۆ  لەً کۆۆارە ئاگۆۆادار  ەکۆۆود تۆۆڵًە  تۆۆڵیە 

اڵۆۆما   ًێۆۆذەکًٌ کگشۆۆە ً دڵمە ۆۆذم تگۆۆەە ئۆۆاراًە  ئەن ـییۆۆو ً یەیۆۆاڵە ئ
ڵاًم د  ً ئاًای  لن لگە ً یەمۆٌمەاًم کودتۆًٌ  کە گەیشۆەنەًە لەین 
ىاًڕێیا   ێار  موادم تە یاًەرەکەم ڵپارد ً ێار  موادم تۆود تۆڵ 

 ماڵەکەم یڵم 
 ۆۆۆازادە یۆۆۆا م ماریۆۆۆا ڤاڵۆۆۆیلییڵڤنا تە رلۆۆۆٌتەرگ  ڕازاًە ً تە   ً 
تۆۆۆایم ڕێیۆۆۆٌ گیەًەن لە کایگیۆۆۆذا کە دەڵۆۆۆە  کۆۆۆٌڕە لەڵۆۆۆًٌرە  ۆۆۆەش 
ڵای ەکەم گویثًٌن لە  ًًرم میٌا ذارم لەگە  ێار  مۆواد تەرەًرًً 
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تۆۆۆًٌ  ێۆۆۆار  مۆۆۆواد دەڵۆۆۆە  تە ڵۆۆۆین ییەًە گۆۆۆو  ً دیلمۆۆۆا مەکەش کە 
لەگەڵ  ىۆایثًٌ لکۆەکا   ئەًم ًەرگگۆڕایەًە  ێۆار  مۆواد تە ًیمۆارەًە 

 گٌی :
کٌ یە یڵم تە دوڵ  ً ىاًڕێ   ازادە دەزا ن ً  ۆازادە ئەًم »

ەمن تە  گٌیکە  دەزا ن ً تە الیەًە ڵوً ەییە کە ڕێۆو ىگناًە تڵ ماڵەک
تۆۆڵ تنەمۆۆاڵەم  ۆۆازادەش داتنۆۆن ً ًەک دوڵۆۆ  ً کەس ً کۆۆارم  وییۆۆ  

 یڵم تیا يگنگەە ئە مار 
ىەڵکۆۆۆۆٌکەً  ً ڕەـەۆۆۆۆارم ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد کەًیە تەر دڵۆۆۆۆ  ماریۆۆۆۆا 
ڤاڵۆۆۆۆلییڵڤنا ً لەًەم کە تە ىۆۆۆۆڵم دەڵەٌمشۆۆۆۆەا  لەگە  ئەًدا یۆۆۆۆڵزن 

ایو کەًیە تەرد  ً ڵۆۆەر م   ۆۆازادە یۆۆا م  ڵۆۆًٌر ىەڵۆۆ ەڕا تۆۆًٌن زیۆۆ
داًام لگیۆۆۆود دا یشۆۆۆن  لگۆۆۆ   وڵۆۆۆ  لۆۆۆاًە مەیۆۆۆل دەکۆۆۆا ؟ تەین کایگۆۆۆ  
ىگنایۆۆا  ێۆۆار  مۆۆواد  ەیخۆۆٌاردەًە زمۆۆا   ڕًًڵۆۆی   ەدەزا ۆۆ ن تەین 
یگذەگەیشۆۆۆ  کۆۆۆ  دەڵۆۆۆگر  کایگۆۆۆ  لکۆۆۆەیەکیا  دەکۆۆۆود ً یگنەدەگەیشۆۆۆ  

 ۆازادە یۆا م  زەردەیەک  دەگو   تۆوەکەم ێۆار  مۆواد  ۆادم لە دڵۆ 
گگۆۆۆڕا تۆۆۆًٌن ىەر ئەً رۆۆۆڵرەم کە  ۆۆۆیلەتوەکەم  ۆۆۆازادە یۆۆۆا م تۆۆۆاڵ  تە 
 ڵلەڵرایکۆۆۆۆی  دەگۆۆۆۆو  ً دەیخکۆۆۆۆەە  ە ۆۆۆۆە  کۆۆۆۆٌڕە لۆۆۆۆە ڵۆۆۆۆًٌرەکەم 
ڤڵرو ەکۆۆڵڤ لە  ۆۆا  دایییۆۆذا ڕاًەڵۆۆەا تۆۆًٌن ىگنۆۆذەم تاڵۆۆ  ئۆۆازایەی  ً 

 رە  اًەری  ێار  مواد تیکەثًٌ  ەیذەیٌا   کاًم لن تەوًًکگنن 
مۆواد ً   ەکەم  ۆگیەًە تەرگيگشۆ  ً کۆًٌ تۆڵ  ڤڵرو ەکڵڤ ێار 

 ًًرم کارەکەم ً دەڵە  کود تە  ًٌڵین  ڕا ڵری  یڵ تە دەڵۆەەًە 
دا ۆۆ  ێۆۆار  مۆۆواد تۆۆڵ تۆۆاًک ن کە لە یفلۆۆی  دە یۆۆا  زور زًً  ۆۆامەکەم 
 ًٌڵ  ً تە  ەلە گەڕایەًە تڵ  ًًرم میٌا ۆذارمن  ەًەک   ەکەم لگۆ  

یثەیەکۆۆۆۆۆۆۆ  یوڵۆۆۆۆۆۆۆناک دڵمە ۆۆۆۆۆۆۆذ ً یۆۆۆۆۆۆۆًٌڕە تۆۆۆۆۆۆۆن کە ئەًم لەگە  ؼەر
تەرگيگشۆۆەًٌە  ؼەًارەیەک کە لە الیەکەًە  ۆۆاتن تگڕێویۆۆ   گثیۆۆوم ً لە 
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الیەکیشەًە  اتن زور تە یڵ ەًیکە  ً مگيوەتا ییەًە ڕەـەارم لەگە  
تۆۆۆیە   ێۆۆۆار  مۆۆۆواد لە ڵۆۆۆەر کٌرڵۆۆۆییەک دا یشۆۆۆەثًٌ ً ً کۆۆۆٌڕە لۆۆۆە 
ڵًٌرەکەم ڤڵرو ەکڵڤ لە ڵەر کڵ ۆ  دا یشۆەثًٌ ً تە ًردم گۆٌێ  

 لما مەکە ڕاگویثًٌ کە ًەیەکا   ێار  موادم  اکڕە دەکودەًە تڵ دی
لەگە  ىاینە  ًًرەًەم  ۆازادەن ێۆار  مۆواد لە رگۆ  یۆڵم ىەڵۆەا 
ً کٌڕەکەم لە ڵەر کڵ   التود  توەکەم ڵەر لگٌم  ەڕەًیۆیەًە ً تە 
 گٌەیەک  ریذدم ڕاًەڵەا ً ىەیۆا ڤڵرو ەکۆڵڤ دا ە یشۆ ن ئەً ىەرًا 

 تە  گٌە تًٌ 
یا ڤاڵۆیلییڵڤنا درێۆەەم تە ئایۆاـەنەکەم دا ً گۆٌی  داب ً لەگە  مار

 ەریە  یەڵی  ئەًا  ئەًەیە ئەگەر دوڵەگ   ەگی  یایثەی  ئەًم دی  
« ئگکۆەا کۆٌڕەکە  دوڵۆە  مۆنە»ً تە دڵ  تًٌن دەتن تە دیارم تیذاین: 
 دەڵە  تە ڵەرم کٌڕەکەیا ذا ىگنا  

ڕێ ۆوەم یۆڵ زور ئەن دوڵەە »ماریا ڤاڵیلییڵڤنا تە مگودەکەم گٌ : 
مووڤگیۆۆۆۆ  لە دی  ۆۆۆۆیوینە! کۆۆۆۆٌڕەکەن ێەزم لە یە ۆۆۆۆمەرەکەم تۆۆۆۆًٌ ً 

 یاریف  کودن ئەًیش لە ڕێٌە  گشیە   کود 
کٌڕە یە ۆمەرەکەم  یشۆا   تۆاًک  دا ً گۆٌی  دەتۆن زور گوا ثۆای  

دەتۆۆن ئۆۆگمەش لە دەرـەیگیۆۆذا دیۆۆارییەک  »تۆۆن  تۆۆاًک  لە ًیمیۆۆذا گۆۆٌی : 
 تاش تە ئەً تذەیر 

دیکا  دەڵۆە  تە لۆەە ڵۆًٌرەکەم کٌڕەکەیا ۆذا ىگنۆا ً  ێار  مواد
 «دەتگەە  یاًێی  مەز  »گٌی : 

ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ یە ۆۆۆۆمەرەکەم لە کۆۆۆۆاال  دەرىگنۆۆۆۆا  کۆۆۆۆاًم لە یۆۆۆۆیفە 
« زور ڵۆۆۆپاس تۆۆۆڵ ئەً دیۆۆۆارییە تە  ۆۆۆویە  »ییۆۆۆەەکەم کۆۆۆود ً گۆۆۆٌی : 

داًام لە دیلمۆۆۆا مەکە کۆۆۆود لگۆۆۆ  تپوڵۆۆۆن ح یومەیگیۆۆۆ   گٌیکۆۆۆەە تۆۆۆڵم 
ار  مۆواد لە ًەیمۆذا گۆٌی   گٌیکۆەی  تە ىۆیڕ  ۆەگ  ئە مان تۆذرن؟ ێۆ
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 ییە  ئەگەر دەکۆون دەیۆيەًن ت گۆەە  ًًرێیۆ  یەڵۆًٌ  ً  ۆٌێە تیۆا   
ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ تۆۆۆا     گشۆۆۆخومەیەکەم کۆۆۆود ً دایۆۆۆٌازییەکەم ێۆۆۆار  

 موادم  گ ٌ  
ێۆۆۆار  مۆۆۆواد کایگۆۆۆ  کۆۆۆًٌە ئەً  ًًرەم کە  اتًٌیۆۆۆا ە ئیخەیۆۆۆارمن 

مگيوەتۆا   لە ڵۆەر ڕًیکۆارم  ەڕم یەمگ  دای و  ً  ە ڵکا  توە ً 
ً دڵەیۆٌر ە ً  ی ەرا ۆۆ  رگ ۆۆاکەم گۆۆویەًە  ڤڵرو ەکۆۆڵڤ زیۆۆایو لەًەم 
کە ێار  مواد کاًەڕًا ی  دەکۆود ڕێۆوم تۆڵ دا ۆا ً میٌا ۆذاری  لگیۆود  
تەین ىەر ک  زیایو ً تا ۆەو ڕێویۆا  تۆڵ دادە ۆا ً یڵ ەًیکۆەییا  تۆڵ 

ً ئەـکۆەرەکا   ەدەمۆا  دەردەتڕمن ئەً زیایو مەمۆا ەم تە ڤڵرو ەکۆڵڤ 
لەًە دەیوڵۆۆا لڵڵثەڵۆۆە  تۆۆیە ن زە میۆۆوم لە لۆۆاح تۆۆخە  ً تینگۆۆو  تۆۆڵ 
ڵۆۆیثیویان یۆۆا  تییۆۆًٌ  ؛ ىەر تۆۆڵیە زور ًریۆۆا ً لە ڵۆۆەر ىەڵۆۆ  تۆۆًٌ  
کایگۆۆۆۆ  ئیلۆۆۆۆذار ىۆۆۆۆایە  ًًرەکەمن لەڕێۆۆۆۆٌە ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد لگۆۆۆۆ   وڵۆۆۆۆ  
ىاًڕێیا یۆۆۆا  تۆۆۆڵ کۆۆۆٌن تۆۆۆودًً ؟ یۆۆۆا  کەکەکا یۆۆۆا  لۆۆۆن ڵۆۆۆا ذًً ؟ 

ا  لە کۆۆۆٌێیە؟ ئیلۆۆۆذار گۆۆۆٌی  ئەڵۆۆۆپەکا  لە یەیەومەیۆۆۆا ەم ئەڵۆۆۆپەکا ی
 ازادە تەڵەواً ەًە  کەکەکا یا  لە ىاًڕێیۆا    ەڵۆا ذًًە ً یۆٌارد  
ً کاییۆۆۆا   گۆۆۆذاً ؛ دیکۆۆۆا  دڵۆۆۆ   ەێەڵۆۆۆایەًە ً تە  ۆۆۆ  ً گٌمۆۆۆا ەًە 
ڵەرم لەلا ذ  دًام دەڵەنٌێە گویر ً  ٌێە کود  داًام لە ئیلۆذار کۆود 

گنۆۆۆۆن   ا ۆۆۆۆا  رلۆۆۆۆٌتەرگ  لە تەر کۆۆۆۆود ً یە ۆۆۆۆمەرە زێۆۆۆۆٌینەکەم تۆۆۆۆڵ ت
 شۆۆۆۆۆۆەٌێنەکەم تەڵۆۆۆۆۆۆ  ً یە ۆۆۆۆۆۆمەرەکەم لە تەر  شۆۆۆۆۆۆەٌێنەکەم  ۆۆۆۆۆۆاً 
کٌارمە ۆۆۆم  لە ڵۆۆۆەر لە ەـەکە دا یشۆۆۆ  ً کۆۆۆاًەڕم تۆۆۆًٌ توا ۆۆۆن کۆۆۆ  

 ڕًًدەدا 
ڵۆۆەعا  کۆۆٌار دیلمۆۆا مەکە ىۆۆا   داًام لگیۆۆود تۆۆڵ یۆۆٌارد    یۆۆٌەڕو 

گیۆۆود کە ت گۆۆ  تۆۆڵ الم  ۆۆازادە  یۆۆڵزن تو مۆۆ  لەً  ۆۆٌێنەم دەـۆۆوەکە ی
ًا دیۆۆۆارە »ماریۆۆۆا ڤاڵۆۆۆلییڵڤنا یگییودتۆۆۆًٌ  ماریۆۆۆا تە مگۆۆۆودەکەم گۆۆۆٌ : 
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دەیوڵن دەرما ذاًم تیەیر  ڕاڵ  لەً  ٌێنەم دەـوەکە تو م  یگیۆود 
 «کە مر تڵ یڵمم یگیود 

 ا ۆۆۆۆا  ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ ڕًًم لە دیلمۆۆۆۆا مەکە کۆۆۆۆود ً  وڵۆۆۆۆیارم لە 
 گنج لۆامی   ێار  مواد کود کای   ٌێەم دًایویا  کە  گیە  ێار  مواد

ىەڵگنۆۆا ً ئامۆۆا ەم تە یڵرەیۆۆاً کۆۆود  ڤڵرو ەکۆۆڵڤ گۆۆٌی  کەًایە زورم 
 ەمۆۆاًە  کۆۆایەمگوە تۆۆایەڵییەکەم لە گیوـۆۆا   دەرىگنۆۆا  لٌرمیشۆۆ  کۆۆود  
زە    ڵەعا  کٌارم لگذا  ێار  مواد  گ  ڵەیو تًٌ  ًیکۆە  دیکۆا  
گٌێ  لە زە  ەکەم تن  ڤڵرو ەکڵڤ کۆایەمگوەکەم دایە دەڵۆە  کۆاًم 

 تیا  لن 
ًا دیۆارە زور دەرـەیگیۆ  تا ۆە » ازادە یۆا م تە مگۆودەکەم گۆٌ : 
 «تڵ لەرەتًٌ کود ەًەم دیارییەکەم 

ڤڵرو ەکڵڤ کایەمگوەکەم  گشیە   ێار  مواد کود  ێۆار  مۆواد 
دەڵە  لە ڵەر ڵۆین   دا ۆا ً دیۆارییەکەم لەتۆًٌ  کۆود  کە ۆذ زە  ۆ  

  ن لگذا ً تە  یشا ەم ڕەزایە  ڵەرم لەلا ذ 
ام یۆۆٌارد   ـۆۆواًێر ڕایا  ەیا ۆۆذ کە یۆۆاًەرم میلگۆۆو زاکٌملکۆۆی  دً

ىۆۆۆۆۆۆایًٌە  یۆۆۆۆۆۆاًەر  ۆۆۆۆۆۆازادەم ئاگۆۆۆۆۆۆادار کۆۆۆۆۆۆود کە  ینۆۆۆۆۆۆڕا  ىەًاڵۆۆۆۆۆۆ  
یڵتەدەڵەەًەدا   ێار  موادم  گ ەیشەًٌە ً لەًەم ئەن کارە تە تۆن 
ئاگۆۆاداری  ئەً ئە مۆۆان دراًە زور دڵەە ۆۆگ ً یۆۆًٌڕەیە  کۆۆاًەڕًا ە ىەر 

ڵ الم ئەً  ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ گۆۆۆٌی  کە کۆۆۆ  زًًیۆۆۆو ێۆۆۆار  مۆۆۆواد تۆۆۆثە  تۆۆۆ
ـەرمۆۆا    ینۆۆڕا  رگثەرۆۆن دەکۆۆون  داًام لە دیلمۆۆا ج کۆۆود ێۆۆار  مۆۆواد 

 ئاگادار تیا  کە دەتن لەگە  ئەًا  ت گ  تڵ الم  ینڕا  
ماریۆۆۆا ڤاڵۆۆۆلییڵڤنا کایگۆۆۆ  لە لکۆۆۆەکا   یۆۆۆاًەر ئاگۆۆۆادار تۆۆۆًٌن تۆۆۆڵم 

ا  ً دەرکەً  تۆۆارًدویەکە ئۆۆاڵڵزە  لەًا ەیە کگشۆۆەیەک لە  گۆۆٌا   ینۆۆڕ
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مگودەکەیذا ڵاز تن  ڵەرەڕام د ایەیی  مگودەکەم تڕیارم دا لەگەڵیۆا  
 ت گ  تڵ الم  ینڕا  
ئەً کۆارە  گٌە ۆذی  تە مۆنەًە ىەیە  ًا تا ۆە یۆڵ »مگودەکەم گۆٌی : 

 «یڵی  یگٌە ەدەم ً لە ماڵن تمگنییەًە 
مۆر دەمۆيەًن کۆاًن تە یگوا ۆ   ینۆڕا  تۆیەًن ً »یا میش گۆٌی : 
 «ذییەک  تە رە اتەا ەًە  ییە ئەًیش ىیڕ  گٌە 

 «دەیٌا ن یڵ  لە کایگی  دییەدا ت   »
 « ان ىەر ئگکەا دەميەًن ت م »

لە کەلۆۆ   ۆۆەیەا   ەدەىۆۆایە یۆۆٌارن  ڤڵرو ەکۆۆڵڤ تە  اکۆۆارم ڕازم 
 تًٌ  ىەر ڵگییا  ًەڕن کەًیر 

کایگۆۆ  گەیشۆۆەرن  ینۆۆڕا  یاکەڕایۆۆا ە ً تەڕێۆۆوەًە ماریۆۆا ڤاڵۆۆلییڵڤنام 
ً تە یۆاًەرم گۆٌ  ێۆار  مۆواد تثۆا  تۆڵ  ًًرم  تۆود تۆڵ الم   ەکەم

 کاًەڕًا   ً ىەیا ئەً کایە ـەرما یا   گذەکان لەًن تمگنگەەًە 
 «ـەرمًٌ »دەرگام  ًًرەکەم یڵم کودەًە ً تە  ازادەم گٌ : 

کە کًٌ ە  ًًرەًە تۆن ئەًەم یۆٌڵی  ڤڵرو ەکۆڵڤ تیۆا  لە ڵۆەر 
ەرم ئگۆۆوە مۆۆنم  ـەرما ۆۆذ»کٌرڵۆۆییەک دا یشۆۆنن ىەر ًا تە  گۆۆٌە گۆۆٌی : 

کەًایە ىەر کە ۆۆنە دا ًٌڵۆۆەا گ  لەگە  دً مۆۆر دەتۆۆن لە الیە  مۆۆنەًە 
ئە مۆۆان تۆۆذرن  تۆۆڵ کۆۆ   گۆۆۆ  ڕا ەگەیا ۆۆذن کە ێۆۆار  مۆۆواد ىۆۆۆایًٌە ً 

 «دەیيەًن یڵم تە دەڵەەًە تذا ؟
 ٌێنەرێی  ىا  ً گۆٌی  ێۆار  مۆواد »ڤڵرو ەکڵڤ ًەیم  دایەًە: 

دێۆۆۆەە ڕیۆۆۆوم ىگوەکۆۆۆا    یە یۆۆۆا تەً مەررە یۆۆۆڵم تە دەڵۆۆۆەەًە دەدا ً
ڕە  ۆۆۆۆ  توڕکۆۆۆۆاتًٌ  ئەً « ئۆۆۆۆگمەًە کە یۆۆۆۆڵم یەڵۆۆۆۆلیم  مۆۆۆۆر تیۆۆۆۆا  

ىەڵکۆۆۆۆۆۆٌکەًیە یٌ ۆۆۆۆۆۆذ ً لۆۆۆۆۆۆًٌیثەرزا ەیەم  ینۆۆۆۆۆۆڕا   ۆۆۆۆۆۆڵە ا ذتًٌم ً 
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یۆۆًٌڕەیییەکەم  ینۆۆڕا  کۆۆاردا ەًەم لە ڵۆۆەر ئەًیۆۆش ىەتۆۆًٌ  ىەر تۆۆڵیە 
 ڕل  ىەڵەا ً ڵًٌرىەڵ ەڕا 

 نا:تارو  کاًم لە کاًم ڤڵرو ەکڵڤ تڕم ً دە    ىەڵگ
 «دەڵگم تڵ ک  ئەً ىەًاڵە گو ی ە   ن ڕا ەگەیا ذن؟»
 «تارو ن دەمٌیک   گ  ڕات ەێینم »
 «لەمەًال تە مر مەڵن تارو ! تڵن رە ات   ینڕا !»

تۆۆارو  ڕلەکەم کەالًڕێۆۆەم کۆۆود ً لە  اکۆۆاً ئەًم تە دەمیۆۆذا ىۆۆا  
 ىەڵثڕم: گٌی  ً  گ  لن

کەنن لە  مۆۆر تیکۆۆ  ً ێەً  ڵۆۆاڵە یۆۆومە  تە ًی  ً یگۆۆوار دە»
ڕێ ە  ادەن ىەرزەکارێی  دەمڕًً  ً  ێو دەڵە  یۆڵنن تە  شۆەیٌا ی  
کەڵۆۆۆۆٌکار ً ماڵثۆۆۆۆایەکەمن ىگنۆۆۆۆذە کاًلۆۆۆۆایم تۆۆۆۆن گۆۆۆۆٌن تە  لەً ۆۆۆۆایە ً 
ـەرما ەکا   مر  ەدا  ً یڵم تیۆایە کەًکۆ  تە دەڵۆ   یۆا  یۆڵم لە 

 کار ً تارێ  ىەڵمٌیگنن کە ىیڕ  گٌە ذییەک  تە ئەًەًە  ییە ً    
 ڤ لکەکەم  ن تڕم ً گٌی :ڤڵرو ەکڵ

رۆۆا ەت   ینۆۆڕا ! ییۆۆایە ىگنۆۆذەم  ۆۆن لۆۆن ىەڵمەتۆۆڕە ً ىگنۆۆذێی  یگۆۆذا »
 «تيگڵەًە  داًا   لگذەکەن  ەگ   ەڵگ  کە تە  گ ەًا ەم ڕاڵەییەکا ە 

 ینۆۆۆڕا  یۆۆۆًٌڕەیو تًٌتۆۆۆًٌن تە ڕلەًە لگۆۆۆٌم یۆۆۆڵم دەکٌرو ۆۆۆ  ً »
« ەن   ئەًەم مۆر دەیڵۆگم ڕاڵۆەە ً ڕێۆ ە  ۆاد»ڵًٌرىەڵ ەڕاتًٌ؛ گۆٌی : 

تەین لەً کایەدا ماریا ڤاڵیلییڵڤنا تە یە   ً داًێن   ۆڵپ ً  ۆڵڕەًە 
 لەگە    گی  گەڕاًە کە یگوا    ینڕا  تًٌن ىاینە  ًًرن 

تارو ن ڵیمڵ  لەڵە  ئەًەم  ەتۆًٌە تۆن »ماریا ڤاڵیلییڵڤنا گٌی : 
 «ڕێوم تە ئگٌە تیا  

 « ازادە یا م یڵ مەتەڵ  ئەًە  ییە   »
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ە ًاز لەً تاڵۆۆە تگۆۆنر!  ەیثیکۆۆەًٌە دەڵۆۆگر ئا ۆۆەی  تا ۆۆەن ًا تا ۆۆ»
 «یواپ لە  ەڕم تاش کاکەوە؟ یٌدایە گیا  یڵ م  ازا م دەڵگم ک  

 ماریا دەڵە  کود تە  گیە یر 
 ینڕاڵ  یًٌڕە ً یڵڵرن  گیە ین   یویر ً دڵڕـگنۆ   ۆازادە یۆا م  
 ڵیٌ ە گ یاًم کۆودەًە ً دڵۆ   ەرن تۆًٌ  تکۆیەم ڵۆمگڵ  ىۆا  ً 

 ک  ڵەرم دای
 «دا    گذادە گم ىەڵەن کود »ڤڵرو ەکڵڤ گٌی : 

 «منیش لە یڵڕا تە کەًکیە ئاًێ  کەًیمە مەلە »میلگو گٌی : 
 کًٌە  گشن ً یەًلەم لەگە   ازادە یا م کود 

تڕیاریا  دا ێار  مواد تە  گٌەم کۆای  لە الم  ینۆڕا  تمگنگۆەەًە ً 
 کە   تیە   ا ا  تینگو  تڵ یفلی  ً ڕادەڵە  ـەرما ذەرم تاڵ  

ێار  مواد لە  ًًرەکەم یە یش  دا یشەثًٌ   ەیذەزا   تاڵۆ  کۆ  
دەکە ن تەین دەیوا ۆۆۆۆ  ڵۆۆۆۆەتارە  تە ئەً لکۆۆۆۆە دەکە   ێەزم دەکۆۆۆۆود 
توا ۆۆۆن تاڵۆۆۆ  کۆۆۆ  دەکە   دیوا ۆۆۆ  ریۆۆۆاتًٌ ەًەم ئەً لە  ۆۆۆامیل تۆۆۆڵ 
ڕًًڵەکا  زور گو ی ە  تڵم دەرکەً  دەمەیەلن ً مشۆەٌمڕەکەیا  لە 

وا ۆۆ  ڕًًڵۆۆەکا   ەک  ۆاییٌ   تەڵیۆۆًٌ یٌاڵەەکا یشۆۆ  ڵۆەر ئەًە  دەی
دەوێۆۆۆنر  دە ۆۆۆیوا   کە میلگۆۆۆو ً زاکڵمکۆۆۆلی  ڵۆۆۆەرەڕام ئەًەم  ًەدم

 ینڕاڵگیۆۆۆ  گەًرەیە ً ئەـکۆۆۆەرێی   ۆۆۆایەتەرزم ئەریە ۆۆۆەن تەین تە لەد 
ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ   ێۆۆۆو دەڵۆۆۆە  دەڵۆۆۆەیی   یۆۆۆیە ً لە ێیًٌمەیۆۆۆذا دەڵۆۆۆە  

ک  ینۆۆڕا   ىەر تۆۆڵیە کایگۆۆ   ۆۆاڕًا؛ ىەر تۆۆڵیە گوینۆۆگ ڤڵرو ەکۆۆڵڤە  ە
 ینڕا  ـەرما   دا تیثە  تڵ  ًًرەکەم ً  وڵیارم لگیودن لۆًٌیثەرزا ە 
ًەیم  دایەًە ً گٌی  لە کٌێکەا ەًە تە  گۆ  یۆڵم ىۆایًٌە تۆڵ ئەًەم 
یۆۆومە  تە یگۆۆوار تیۆۆا   یە یۆۆا لەگە  ڵۆۆەردار یۆۆا   ـەرما ۆۆذەم گشۆۆە  

 ا   ازادە ڤڵرو ەکڵڤ   یو لە یفلی  دا ًٌڵەا  دەک
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 ێەً 

ئاڤۆۆۆذێڕیا  تە توینۆۆۆذارم گەیا ۆۆۆذە یەڵۆۆۆەەیا ە: تینۆۆۆایەک  کگۆۆۆٌین  
کیڵڵە تًٌ ً لە  وی  دەرًازەم لەیکە ىەڵیەًیثًٌ  لە ڵەر یەیگیۆ  
تەیۆۆاڵ  تە ۆۆ  گشۆۆە  یەًا ۆۆذیا   ئەً تە ۆۆە کۆۆٌار  ەیڵ ۆۆ  لگثۆۆًٌ  
یەکیا  گوا ەیام گویثًٌ ً یاًیاًێی  لٌرڵۆ  ىەتۆًٌ  ئەًم دییەیۆا  

ویثۆۆۆًٌن ڕە  ۆۆۆ  توڕکۆۆۆاتًٌ ً تەر کۆۆۆاًم  ۆۆۆیر تًٌتۆۆۆڵًە   ۆۆۆڵتەیگ  گ
دەیوڵۆۆۆا دیکۆۆۆا  کەلٌکۆۆۆڵ دای ۆۆۆون ً لە ەڵۆۆۆەا تاًێشۆۆۆی  دەدا  دًً 
کەڵۆۆۆۆەکەم دیۆۆۆۆیەش لە  ۆۆۆۆەڕم دًً ێەًیۆۆۆۆًٌ لەمەًتەردا توینۆۆۆۆذار 
تًٌتًٌ   یەکیۆا  دەڵۆە  توینۆذار تًٌتۆًٌ ً ئەًم دییە ۆیا   ۆا    

ثًٌ  ىەمًٌیا  ر ە ئەًەم  ا   توینذار تًٌ لە ڵەر یەیەەکە دا یشە
لەً  ەیڵ ەم کە گوا ەیام گویثًٌن توینذارە یازە ىایًٌە کەیۆا  دایە 

 تەر لگشاًم  وڵیار 
 یەکگ  لەً کەڵا ەم کە ئاڤذێڕ  ىگناتًٌ گٌی :

ىگنذن رار گٌللە ًەک تارا  دەتۆارنن تەین ىۆیڕ کەس  ۆا گیون  »
 « ەش یەلەیا  کود ً    »ئەممارەیا  یە یا  گنج 

 اًکاًا ەکە  کڵ   ىگنۆاتن ىەر ئەًەیە ً  ۆایٌا   لگۆ  تەی  ً »
 دەرتاز ت  
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کایگ  ًیکەیا  ئاڤذێ  لە ڵەر لەرەًیۆلەکە ڕاکگشۆر لە تەر  ا  ً 
ئۆۆازارم تۆۆوینەکەم ىۆۆاًارم دەکۆۆود  تەین کایگۆۆ  ڕایا یگشۆۆان ئۆۆٌلوەم 
گۆو  ً ئیەۆو تگۆذە گ تۆۆًٌ  تەین  گٌکۆاًا   گۆو  کودتۆۆًٌ ً تەردەًان 

ًە  دەڵە  لەڵەر توینەکەم زگ  دا ا تًٌ ً کۆاًم لاک  دەرًٌی ذە
 لە  گش یڵم تڕیثًٌ 

 ویشۆۆ  ىۆۆا   دەڵۆۆەًٌرم دا ئاڤۆۆذێ  ًەرگگۆۆڕ ن تۆۆڵ ئەًەم توا ۆۆن 
گٌللەکە دیٌادەر تًٌە یا   ان ئاما ەم تە رگ ە توینەکا   ڵەر  شۆە  

 «ئەًە کییە؟»ئاڤذێ  کود ً گٌی : 
 «ە لٌرتا  ئەً ى  ڵای   ڕاتودًً»ئاڤذێ  گٌی : 

 رگ  لەم   تًٌ کە کە ذ ڵا  لەمەًتەر لگیا  دا تًٌ 
ئاڤذێڕیا  ًەرگگۆڕایەًە ً لە ڵۆەر  شۆ  ڕایا یگشۆا   ویشۆیەکە  گۆٌ 
تۆۆۆوینەکەم  شۆۆۆین  ً ئۆۆۆایوم گۆۆۆٌللەکەم دوزیۆۆۆیەًەن تەین  ەیەۆۆۆٌا   
دەریيگنۆۆن  مەڵ ەمۆۆ  لە ڵۆۆەر تۆۆوینەکە دامنۆۆان تەڵۆۆە  ً لە  ًًرەکە 

یەدا کە  ویشیەکە تڵ گٌللەکە دەگەڕا کًٌەدەرن  لە یەًاًم ئەً ماًە
ً مەڵ ەمۆۆۆۆ  لە ڵۆۆۆۆەر تۆۆۆۆوینەکەم دا ۆۆۆۆا ً  گ ۆۆۆۆامن ئاڤۆۆۆۆذێ  کۆۆۆۆاًم 
لًٌکا ۆۆذتًٌ ً یٌ ۆۆذ ددا ۆۆ  تە یەکۆۆذا  ۆۆاتًٌ  دًام ڕویشۆۆەن   ویشۆۆ  
کۆۆاًم ىەڵگنۆۆا  تەڵەرڵۆۆًٌڕما ەًە لە دەًر ً تەرم یۆۆڵم ڕًا ۆۆ  ً 
کۆۆۆۆۆۆاًم تە  ەیڵ ۆۆۆۆۆۆەکا   دیۆۆۆۆۆۆیە کەً   کۆۆۆۆۆۆاًێی  لە یاریۆۆۆۆۆۆذەرم 

ەکەش کۆۆۆۆۆود  تەین دەی ۆۆۆۆۆٌ   ایۆۆۆۆۆا ثینن  لە  ۆۆۆۆۆەگ  ڵۆۆۆۆۆەرم  ویشۆۆۆۆۆی
 ڵًٌڕماتًٌ 

ىۆۆۆاینە  ًًرن  تەین ئاڤۆۆۆذێ   27ىاًڕێیۆۆۆا    ۆۆۆا ڵڤ ً ڵۆۆۆگوو یر
ًڕمۆۆۆۆا ەًە  ىەرًا لە ڵۆۆۆۆەر گۆۆۆۆازەرام  شۆۆۆۆ  ڕاکشۆۆۆۆا تۆۆۆۆًٌ ً تە ًاق

                                                           

27- Serogin 
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دەیڕًا    مۆاًەیەک   گ ۆًٌ ىەیۆا ىاًڕێیۆا    اڵۆییەًە  تەین دیکۆا  
 اتًٌ دەی ٌ   ایا ثینن ً ىەرًا ماق م

 یەگەۆۆو ئاڤۆۆذێ ن  ەیامگیۆۆ   یۆۆیە تینگۆۆون تۆۆڵ » ۆۆا ڵڤ لگۆۆ   وڵۆۆ : 
 «تنەماڵەکە ؟

ئاڤۆۆذێ  ئەگەرکۆۆ  کۆۆاًم لە کۆۆاًم  ۆۆا ڵڤ تڕیثۆۆًٌ تەین ًەیمۆۆ  
  ەدایەًە 

 ۆۆا ڵڤ دەڵۆۆەە ڕەلە  ً ڵاردًڵۆۆڕەکا   ئاڤۆۆذێڕ  گۆۆو  ً دیکۆۆا  
 « ەیامگی   ییە تڵ کەڵٌکارەکەی  تنگون؟»لگ   وڵ : 

 م لە یەً ڕا ەڕتین؛ گٌی :ئاڤذێ  ًەک ئەًە
 «ئا!ن  ا گ ! ئەًە یڵم؟»
تەڵن یڵمم  ىایم تڵ ڵەردا     ەیامگی   ییە تڵ ماڵن؟ مگۆوو یر »

 «یڵم  امەکە  تڵ دە ًٌڵن 
 ۆۆامە »ئاڤۆۆذێ  تە تگۆۆٌازییەًە کۆۆاًم لە ڵۆۆگوو یر کۆۆود ً گۆۆٌی : 

دە ًٌڵۆۆ ؟ کەًایە تنًٌڵۆۆە کۆۆٌڕەکە   گەوویۆۆا لە یۆۆٌدا دە ۆۆاڕێەەًە 
ڵش ً  ڕ تەیەەًەریەا  ىەتۆن  ئەمۆڕو  گم ۆٌیر کە ئگوەیۆ   یا گی  ی

تە تۆۆۆواکەن دەتەنن تەین ئگکۆۆۆەا یۆۆۆڵن دڵخڵ ۆۆۆم  یەتەرم  ایڵ ۆۆۆیا  
مەدە ن  لگیا  ەڕێر تا  یا   یڵیا  ڕاتٌێو  ً  ی ەرا   ەتر  لە یٌدا 
دە اڕێمەًە ێاڵیا  تاش تن  مر ڕازیۆم ً ىۆیڕ کگشۆە ً گۆوـەگیم  یۆیە  

 «ئەًە تنًٌڵە 
ەً لکۆۆا ە تگۆۆذە گ تۆۆًٌ  کۆۆاًم لە  ۆۆا ڵڤ تڕیثۆۆًٌ  لە  اکۆۆاً دًام ئ
 « یپەکە  دوزییەًە؟»لگ   وڵ : 

  ا ڵڤ ًەیم   ەدایەًە 
ً  تًٌتۆًٌ   یپەکە  دەڵگمن  یپەکە  لن»ئاڤذێ  دًً ای  کودەًە: 

 «دوزیەەًە؟
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 «تەڵن دوزیمەًە لە  گٌ را ەاکەمذا تًٌ »
ن تۆا تە دەڵۆەمەًە زور تا ە  ئگکۆەا مۆڵمگیم تۆذە »ئاڤذێ  گٌی : 

 «تی ون  یەرییە دەمون 
کۆۆڵ   کۆۆٌڕن؟ »لەً کۆۆایەدا  ڵلەڵرایکۆۆی  ىۆۆا  تۆۆڵ الم ً گۆۆٌی : 

 «ێاڵ  تاش  ییە؟
ئاڤذێ  کۆاًم لًٌکا ۆذ ً تە  یشۆا ەم  یۆًٌڵ  ڵۆەرم ىەڵەەکا ۆذ  

 ڕە    ڕًیکارم ىەڵثوڕکا تًٌن تن یالە  تًٌ  ًەیم   ەدایەًە 
 تەین دیکا  تە  ا ڵڤ  گٌ :

 «یم تڵ تگنە  یەرییە دەمون مڵمگ»
مڵمگی  تاریییا  دایە دەڵە    ەیذەیٌا   مڵمەکە ڕاگۆون  یٌ ۆذ لە 
مشۆۆۆە  گۆۆۆو    ڵلەڵرایکۆۆۆی  ڕویشۆۆۆەە دەرن   گۆۆۆنج یۆۆۆٌلەک دًایۆۆۆو 

یەًاً »یاریۆۆذەرم  ویشۆۆ  ڵۆۆەرم  ۆۆا تە ڵۆۆین   ئاڤۆۆذێڕەًە ً گۆۆٌی : 
 «تًٌن یٌدا لگ  یڵ ثن 

مەم ئەریە ذا تەن  گٌەیە ڕو م دًایو مەرگ  ئاڤذێڕیا  لە تەیا نا
 ڕاگەیا ذ:

تۆڵ  28تیک  ً ڵۆگيەم   ڵڤۆامثو دًً مەـۆوەزە لە لیۆٌام کۆًٌریر»
تڕین  دار کًٌ  تڵ دارڵەا    وی   یۆٌەڕو لە الیە  یۆالمگی  زور لە 
 ۆۆەڕیٌازا   کٌێکۆۆەا ەًە ىگو ۆۆیا  کۆۆوایە ڵۆۆەرن مەـۆۆوەزەم دًًىەن 

ییۆۆذادا ەدا دًً تە ڵۆۆەر  گۆۆوەًە ىەڵیا یٌیۆۆایە ڵۆۆەریا  ً لەن  ۆۆەڕ ً  
کەس لە ڵەرتازەکا  توینذار تًٌ ن لە ئاکامذا یەکیۆا  تەىۆڵم لۆٌرس 
تۆۆًٌ   تۆۆوینەکەیەًە گیۆۆا   لە دەڵۆۆ  دا   ۆۆوییەم ڵۆۆەد کەڵۆۆیش لە 

 « ەڕیٌازە ىگو یەرەکا  کٌ را  ً توینذار تًٌ  

                                                           

28- Kurin 



 

63 

 

 ىە  

ئەً ڕو ەم کە  یەگو ئاڤذێ  لە  ەیڵ خا ە کڵک  دًای  کۆودن تۆاًکە 
ە    ۆۆۆ  ئەً تۆۆۆوایەم کە ئاڤۆۆۆذێ  تە رگۆۆۆ  ئەً ڵۆۆۆەرتازی   یۆۆۆوەکەم لەگ

دەکۆۆود ً کۆۆ ە ر گڵەکەیۆۆا  کە کۆۆای   ۆۆًٌ کود ۆۆ  تۆۆًٌن یەرییۆۆ  الییۆۆل 
 کود   کڵڵ   رڵ تًٌ  لە ڵەر یەرما ە تەڵەەڵەکەکە 

 ۆۆەًم ڕاتۆۆودًً تەـوێیۆۆ  لۆۆٌرس تۆۆاریثًٌ ً تەرم تەیۆۆا   یڵـٌتە ۆۆذ 
گ  کەڵە گو ڵگيەن رۆار تًٌ ً یف  ىەیًیشەثایە دەیثەڵ    یوە یاً کای

یٌێنۆۆذمن لە یەً ىەڵۆۆەا  لە  شۆۆ   ًٌ ۆۆەم تەڵۆۆەًٌم  ە ۆۆمەرەکەًە  
کۆۆۆۆۆاًم تە ما  ە ۆۆۆۆۆەً کەً   لە ڵۆۆۆۆۆەر یە ۆۆۆۆۆًٌرەکە ىۆۆۆۆۆایە یۆۆۆۆۆٌارن ً 
کەڵپڵڵۆۆەکەم لە تەر کۆۆود  کۆۆ ًەکەم لە ڵۆۆەر  ۆۆا ً ڕویشۆۆ  تۆۆڵ ڵۆۆەر 
یەرمۆۆۆا ەکە  دًام دًً ڵۆۆۆەعا  کۆۆۆارکود  گەڕایەًە تۆۆۆڵ مۆۆۆاڵ   کۆۆۆٌڕ ً 

ە یەً ىەڵۆۆۆەا ذ  تۆۆۆًٌکەکەم ً کۆۆۆ ەکەم کایگۆۆۆ  گەیشۆۆۆەنە تۆۆۆًٌکەکەم ل
ڵۆۆەر یەرمۆۆا ەکەن دیەیۆۆا  تە رۆۆٌا   گەڵۆۆ  دراًە  تگۆۆە ً ًەرًەرم لە 
تەـوەکە کەلا ذتًٌ  لە  ا  ئەًیشذا گەڵی  گەزی ار لمەکۆا   تۆڵ ڵۆەرن 
ىەڵ ەڕاتًٌ ەًە  تالەم رڵ تە لۆڵدە لە ڵۆەر یەرمۆا ەکە ڕیۆو کواتۆًٌ  ً 

ود  تۆۆًٌ  رە ۆۆمەڕە دەڵۆۆەییەکا یا  ىەڵ ۆۆو  ً ئامۆۆادە کٌیۆۆا  ً گگۆۆوە کۆۆ
دەڵەیا  کود تە ًرد کود   کڵڵ ەکە   یوە یاً رە مەڕە لٌرڵۆەکەم تە 
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ڵەر کڵڵ ۆەکەدا دەگگۆڕا ً ًردم دەکۆود  کۆ ەکەم تە  ۆە ە لەراؼۆ  تۆڵ 
 یگذەکودەًە  تًٌکەکە   تە  ەیاؼگ  لە تەرەًە دەییٌیایەًە 

کۆۆود تۆۆًٌ ً کڵڵ ۆۆەکە  ما ۆۆگ ئۆۆاًا تًٌتۆۆًٌ  ڵۆۆپگذە ًییۆۆ  زێٌئۆۆا  
کەلپۆڵس لە کۆڵ  ً  29یەری  تًٌ ًرد دەتًٌ کە کٌڕە گەًرەکەمن ئاکیم

 ک ً لە ڵەر ىا  تڵ الیا  
  یوە یاً ڕاًەڵەان  اڵ  تە رە مەڕەکەًە دا ً دە    ىەڵثڕم:

 «یا ئگکەا تە مل   یاً  لە کٌن تًٌم؟»
 «یەریی  یالە  کود   ئەڵپەکا  تًٌن »
دەمەالڵۆۆیەم کۆۆودەًە  « ئەڵۆۆپەکا  تۆۆًٌن! یەرییۆۆ  یۆۆالە  کود ۆۆ »ۆۆۆ
ئەًە کۆۆۆارم  ڕً یوێە ۆۆۆا ە  ًەرە ئەً رە ۆۆۆمەرە لگخۆۆۆٌڕە دەم! ىەییۆۆۆٌە »

 «یٌێڕییەم ئارەلخڵرەن یە یا لە تیوم ز  لەًەڕا ذ  دایە!
 «تڵ لکەن  ن دەڵگ ؟»کٌڕە لە تنەًە تڵی ذم: 

 «کی  گٌ ؟»تاًک  تە یًٌڕەیییەًە گٌی : 
ک  تۆذایەًە دەڵۆە  دا رە ۆمەڕەکە ً تە کٌڕە تۆن ئەًەم ًەیمۆ  تۆاً

کۆۆاًم لۆۆگیەن »ڵۆۆەر کڵڵ ۆۆەکەدا گگۆۆڕام   یوە یۆۆاً کۆۆاًم لگیۆۆود ً گۆۆٌی : 
ملۆۆۆ  یەًر  ۆۆۆایثڕن! منۆۆۆیش ًەىۆۆۆا کۆۆۆو تۆۆۆًٌن  ۆۆۆا ەڵڵەکە تە  گۆۆۆٌلەدمەًە 

 «گیو اتن!
گگۆۆۆوە کۆۆۆود  یەًاً تۆۆۆًٌ    ەکۆۆۆا  تە  ۆۆۆە ە یەرییۆۆۆ  ىەڵۆۆۆذا ەًەم 

 یڵیا ەکە تًٌ  
 گەوویۆۆا یۆۆڵم گەًج کۆۆود ً تە »دەیثڵی ۆۆذ:   یوە یۆۆاً لەتەر یۆۆڵیەًە 

رگ  یڵ کًٌ تڵ ڵەرتازم  تویا یڵ  ت ًٌتۆایەم رۆا ئەً کۆایە دەموا ۆ  

                                                           

29- Akim 
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کۆۆڵ  دەیۆۆیە ە تنیۆۆادەن! ئەً لە مۆۆاڵن تۆۆًٌایە تە لەد  گۆۆنج کەڵۆۆ  ًەک یۆۆڵ 
 «کارم دەکود  داًە گ  

تۆۆًٌکەکەم لەگە  ئەًەم یەرییۆۆ  کۆۆود ەًەم یۆۆامًٌی  رە ۆۆمەڕەکە 
 تًٌ گٌی :

 «ە گیا ن ییایە تەڵ  کە !مام»
 ۆۆەش کەس  ۆۆا خڵر ً رگ ۆۆون تە ىەمًٌیۆۆا  تە لەد یەک کەس کۆۆار »

  اکە !  گەوویا دًً ىگنذەم ئگٌە کارم دەکود  ئەً کٌا ًەک ئگٌە تًٌ!: 
دایی  ئاڤذێ  لە الم ماڵگٌە ىا    ەڕوم لە کەً ەکا    گ ا تۆًٌ تۆڵ 

 یاًەکۆا  تۆالە گگۆوە  ئەًەم  ەیون  تەـوەکە لە  ێو  گیذا کۆو ەم دەىۆا  
 ەکواًەکا یۆۆۆۆا  لە ڵۆۆۆۆەر یەک ىەڵۆۆۆۆذەکن ؛ تۆۆۆۆًٌک ً کۆۆۆۆ ەکەش دەًرم 

 یڵیا ەکەیا  گەڵ  دەدا 
گویۆو دەڵۆەًٌرم داًە ىەمۆًٌا  ت ۆر تۆڵ »  ە ىایە  گشۆن ً گۆٌی : 

ڵۆۆەر کۆۆارم ئاؼۆۆا  دەتۆۆن ت ۆۆر تۆۆڵ یشۆۆ   گۆۆەا    ا ۆۆەای  ئامۆۆادەیەن ًەر  
 « ا ەکەیا  تخڵ  

لەیناکەن ئەڵپە ئەتۆڵەق ىەًڵۆار کە ً تۆڕو  »  یوە یاً تە ئاکیم  گٌ :
تەین ًریۆۆاتە ًەک رۆۆارم  گشۆۆًٌ دەردەڵۆۆەریم تۆۆڵ ڵۆۆاز  ەکەم  لەزام 

 « گەوویا  لگیەًن!
ئەًیۆش لگۆوە تۆًٌ ًەک مۆر دەرد   گۆذەدان »ئاکیم تە یًٌڕەی  گٌی : 

ئگکۆۆەا دًًرە تۆۆڵیە لە تەر کۆۆاً   ۆۆیویر تۆۆًٌە ً دایۆۆ  یۆۆڵ  تە مۆۆر 
 «دەڕێەم!

تاًکۆۆ  ڕاڵۆ  دەکۆۆا؛ یۆۆڵ »وێیۆۆ  یٌ ۆۆذ ً یۆًٌڕەًە گۆۆٌی : داییۆ  تە لەت
 «ىی یا  ًەک  گەوویا   گناکون 

 «تا ە تاشن دەڵەم لگيەڵ و  »
 «ئگکەا کە زگ  یگو تًٌە دەڵگ  تا ە تاش!»
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تا ۆۆە تەڵۆۆ  کە ن »تًٌکەکەیۆۆا  ىەڵیۆۆذایە ً  ەڕیۆۆیە  گۆۆٌ لکۆۆەکا یا : 
 «ئگٌە تڵ  ازا ر تن لڕە کار تیە ؟!

تۆۆاًک ً کٌڕکگشۆەیا  لە تەینۆۆذا تۆًٌ  لەً کۆۆایەًە مۆاًەیەک  زور تۆًٌ 
 گەوویۆۆۆا تە ًیکۆۆۆە  یۆۆۆڵم ً یڵتەیشۆۆۆا ە تڕیۆۆۆارم دا تە رگۆۆۆ  تۆۆۆواکەم 
ت گۆۆۆ  تۆۆۆڵ ڵۆۆۆەرتازم  کگشۆۆۆەکە دەڵۆۆۆە   گیۆۆۆود   یوە یۆۆۆاً  گۆۆۆ  ًاتۆۆۆًٌ 
ىەڵڵیەک  داًە ً لا ًًیەک  تە رگۆ  ئەً ًەرگویۆًٌە  ىەڵۆثە  ئەًە ۆ  

اڵ   یۆیە تە رگۆ  تۆوا یۆاًە     دەزا   کە تا ەو ًایە ئەً توایەم کە  ۆذ
ً منۆۆۆذاڵەکەم ت گۆۆۆ  تۆۆۆڵ ڵۆۆۆەرتازم  ئۆۆۆاکیم کۆۆۆٌار منۆۆۆذاڵ  ىەتۆۆۆًٌن تەین 
 گەوویۆۆا منۆۆذاڵ   ەتۆۆًٌ  ئەً ًەک تۆۆاًک  ئۆۆازا ً تە کۆۆار ً زەێمەییۆۆگش 
تۆۆۆًٌ؛ زور تە یۆۆۆالە  ً  ۆۆۆارەزا ً ڵۆۆۆەرەڕام ئەًا ەش ڵۆۆۆەتًٌر تۆۆۆًٌ  

کۆۆۆۆارەن کایگۆۆۆۆ  تە  ۆۆۆۆٌێنییذا یگۆۆۆۆذە ەڕم ً دەیۆۆۆۆذم کەڵۆۆۆۆگ  یەرییۆۆۆۆ  
دەڵۆۆەەًتەرن دەکۆۆًٌ تۆۆڵ یاریۆۆذەمن تاًکیشۆۆ  ىەرًا ڕوێکۆۆًٌک تۆۆًٌ  
درًێۆۆنەم دەکۆۆۆود؛ کۆۆۆڵڵ  دەکگشۆۆۆا؛ دارم دەتۆۆۆڕم؛ ئگو  ۆۆۆ  دە ۆۆۆیا ذ؛ لەً 
ڵۆۆەردەمەدا کۆۆًٌ ە ڵۆۆەرتازم تەرا ۆۆثەر تۆۆًٌ لەگە  مەر   کەڵۆۆگ  کە 
دەکًٌ تڵ ڵەرتازمن ًەک لمەدارێ  ًاتۆًٌ کە دە ۆیگەەًە ً گگەەڵۆًٌکە 

ە یۆۆۆاً ىەر کایگۆۆۆ   گەوویۆۆۆام ًەتیۆۆۆو دەىۆۆۆایەًە کۆۆۆوە لە ڕایۆۆۆذەماڵن   یو
رەرگیۆۆیەًە دەىۆۆا   زور رۆۆار ًەک ئەمۆۆڕو تاڵۆۆ  دەکۆۆود ً یۆۆاریف  تە 

 ە اڵی   گەوویام دەکود تۆڵ ئەًەم کۆٌڕە گەًرەکەم  کارم ً ما ذًًی 
ؼیوەیۆۆۆ  تثۆۆۆوًن  دایییشۆۆۆ  تۆۆۆڵ ڵۆۆۆایگییش کۆۆۆٌڕە ڵۆۆۆەرتازەکەم لە تیۆۆۆو 

  مۆۆۆۆاًەیەک  زورن  ۆۆۆۆوییەم  ەدەکۆۆۆۆڵًە ً ىەمیشۆۆۆۆە لە تەر کۆۆۆۆاًم تۆۆۆۆًٌ
ڵاڵەًەیەگ  تًٌ داًام لە مگۆودەکەم دەکۆود ىگنۆذێ   ۆارەم تۆڵ تنگۆونن 

 تەین  یوە یاً  گمل  ەدەتًٌ ً ىەر رارم تیا ًٌیەک  دەىگنایەًە  
تنەمۆاڵەم ئاڤۆۆذێ  زوریۆۆش دەڵۆۆیٌر   ەتۆًٌ    یوە یۆۆاً تۆۆڕن  ۆۆارەم 

رج تیۆۆا    ا ۆۆەکەً  کودتۆۆًٌن تەین دەڵۆۆە  لە دڵۆۆ   ەدەتۆۆڵًە لگۆۆ  یە
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ئەمڕوش کە تاڵ  کٌڕە ڵەرتازەکەیا  ىۆایە گۆڵڕن   ە دیکۆا  تڕیۆارم 
دا داًا لە مگودەکەم تیۆا  دًام ـوو ۆەن  رۆڵیەکەن ال ۆییەن یەک ڕوتڵۆن 

 تڵ تنگون  
کایگ  گە ج ً الًەکا  کًٌ  تڵ تگ اری  ئاؼا ً  یوەکا  مۆا ەًەن   ە 

رۆۆۆڵم  30لدەڵۆۆۆە  کۆۆۆود تە  ۆۆۆاڕا ەًە  دًام ئەًەم  ەًەدً ۆۆۆەش تًٌ ۆۆۆ
 ۆۆە  ً کەً کواًیۆۆا  کۆۆودە گۆۆٌێنییەًە ً یکۆۆەیا ە ڵۆۆەر کا ۆۆەن   ە ئەً 
 ۆامەیەم دایە دەڵۆە  مگۆودەکەم کە داًام لە  ًٌڵۆیارم کلیکۆا کودتۆًٌ 
تڵ کٌڕەکەم تنًٌڵن ً داًام لە مگۆودەکەم کۆود یەک ڕوتۆە تخۆایە  گۆٌ 
 ۆۆاکەیەکەًە ً تە  ڵڵۆۆەەدا تنگۆۆو  تۆۆڵ کۆۆٌڕە ڵۆۆەرتازەکەیا   مگۆۆودەکەم 

 ن  دا ىەرکە گەیشەە  ار ئەً کارە دەکا تەڵگ
 یوە یاً کەڵپڵڵ   ٌێ  لە تەر کودتًٌن تەلەکپگ   ڵپ  ً گەرمۆ  لە 
لاک  تەڵەثًٌ   امەکەم لە   ەکەم ًەرگۆو  ً یکۆەیە  گۆٌ رۆودا ەکەم 
تۆۆایەڵیەًە  دوعۆۆایەک  یٌێنۆۆذ ً ڵۆۆٌارم کا ۆۆەکە تۆۆًٌ  لە  ۆۆارم داًام 

تخۆٌێنگەەًەن تەًردم گۆٌێ  تۆڵ یاًە   مکاـیویا ەکە کۆود  ۆامەکەم تۆڵ 
 ڕاگو  ً دەل   امەکەم تە د  تًٌ 

ڵۆەرەیا دوعۆا ً ڵۆ ًم تۆڵ  ًٌڵۆیثًٌ  لە زمۆا    31دایی   گەوو ۆیا
ىەمۆۆًٌا ەًە ڵۆۆ ًم گەیا ۆۆذتًٌ  ىەًاڵۆۆ  مەرگۆۆ  تۆۆاًەگەًرەم  گۆۆذاتًٌ  

    لە الم ئەًا   ەماًە ً کًٌە تۆڵ  ۆٌێنگ   32 ًٌڵیثًٌم ئاکیکنیام
ین زور تە  ۆاک  ً ڕًًڵۆًٌرم ً ێەیۆاًە کۆار دەکۆا  ً تڵیە کڵفە ن تە

ً لکەم  ەىایڵیەًە ڵەر  ئاما ەم تەً یەک ڕوتۆڵەش کودتۆًٌ کە تڕیۆار 
تًٌ مگودەکەم تیخایە  گٌ  اکەیەًە  لە کڵیای   ۆامەکەدا   ە ئیخەیۆارم لە 

                                                           

30- Bushel .  گٌا ەم دا ەًێڵە  وییە ڵ  ً  ەش کیلڵ   
31- Petrushka 

32- Aksinya 
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دەڵۆۆ  داتۆۆًٌ ً داًام لە  ًٌڵۆۆیارم کلیکۆۆا کۆۆود تۆۆًٌ ًیەکۆۆا   ً ۆۆە تە 
 ڵن:ً ە تڵ کٌڕەکەم تنًٌ

کۆۆٌڕە یڵ ەًیکۆۆەەکەنن  ۆۆەگی  یۆۆون کۆۆڵیوە رۆۆٌا ەکەن   گەوو ۆۆیا »
گیا ! ىگنذە لە دًًریۆ  یۆڵ گویۆاًن ڵۆڵمای  لە کۆاًا م تۆڕاًە  زور تیۆون 
کودًًم ً تن یۆڵ  یۆا م لۆن یۆا  تۆًٌە  تۆڵ کۆ  تە یە یۆا رگۆ  ىگشۆەم ً 

کە گەیشۆۆۆۆەثًٌە ئگۆۆۆۆوەن   ە داتۆۆۆۆًٌم لە  ۆۆۆۆڕمەم گویۆۆۆۆا  ً « ڕویشۆۆۆۆە ؟
 ۆۆامەکە  ًٌڵۆۆوان تەین مەر  مەًدام « ەًە ۆۆذە تەڵۆۆە ىەر ئ»گٌیثۆۆًٌم: 

 ەدا  گەوو ۆۆیا  ۆۆامەکە تخۆۆٌێنگەەًە ً  ۆۆۆارەکە ًەرگۆۆونن یۆۆا  لە ێۆۆۆا  ً 
  یا     ەکەم ئاگادار تن ً دًاییر لکەکا   دایی  تثیکەن 

دًام مۆۆاًەیەک  ۆۆامەکە ً یەک ڕوتۆۆڵەکەم لە  گٌیۆۆذا تۆۆًٌ گەڕایەًە ً 
ئاڤۆذێ  »ەڕدا گیۆا   لە دەڵۆ  داًە: ىەًاڵ  ىگنا تًٌ کە  گەوو یا لە  ۆ

گیۆۆا   یۆۆڵم لە  گنۆۆاًم یگۆۆوار ً ًی  ً کلیکۆۆام ئڵریڵدوککۆۆذا کۆۆودویە 
 «لٌرتا   

کایگۆۆۆ  ئەً ىەًاڵە گەیشۆۆۆ  داییۆۆۆ  ئاڤۆۆۆذێ  ئەًە ۆۆۆذەم یۆۆۆٌا ی  گویۆۆۆا  
 ا ۆا  یۆۆڵم تە کۆار ً تۆۆارەًە ڵۆۆەرلا  کۆود  ڕو م یەکشۆۆەممەش کۆۆًٌ 

ەکەم دا ۆا ً  ۆا   یەتەڕًکۆ  تڵ کلیکا  ڕێٌڕەڵم   وڵە ً  وام تڵ کۆٌڕ
تە ڵەر یەڵییذا داتەش کودن یاکًٌ تە یادم کۆٌڕەکەم تیخۆڵ  ً دوعۆام 

 تڵ تیە   
ئاکیکنیا تًٌ تە تگٌە    لە  وڵەدً یازیەتاری  مگودەکەیۆذا زور گویۆا 
ً ىاًارم کود ً الییەًە کە یە یا ڵاڵگ  لەگە  مگودەکەم  یاًە  گلەیۆ  

د کە تڵیە ىڵم کارەڕە   ً یا  تۆًٌ   ً ڵیای   لە مگودەکەم دەکو
 یا   ً تڵ ئەًەم یڵ ەًیکە  یڵم تڵ تۆواکەم دەرتۆڕنن تە رگۆ  ئەً 
کۆۆڵیە ڵۆۆۆەرتازم ً    ً  یۆۆا   یۆۆۆڵم تەرگيگشۆۆەًٌە ً تە  گۆۆۆ  یۆۆۆڵم 

 کڵیە  گٌ گگەاًم مەرگەًە 
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  ڵ

کٌ یە کٌڕم تاڵٌێوم ڕًًڵۆیا  33میخاییل ڵیمینڵڤیڕ ڤڵرو ەکڵڤ
ىۆایثًٌن یۆاًە   ـەرىە  ۆ  ئەًرً ۆ  تۆًٌ ً لە  تًٌ ً لە تویەا یا تۆار

 گٌا  ئەـکۆەرا    ۆایەتەرزم ئەً ڵۆەردەمەدا تۆن ًێۆنە تۆًٌ   یۆاًێی  
تەرزەـۆۆۆۆڕ ً مەلۆۆۆۆان یۆۆۆۆٌازن تەین ىگۆۆۆۆذم ً لەڵۆۆۆۆەرەیڵ تۆۆۆۆًٌ  کۆۆۆۆای  
ًێییەًیۆۆۆۆۆر لەگە   ێۆۆۆۆۆو دەڵۆۆۆۆۆەەکا   زور تە  ەرمۆۆۆۆۆ  ً یۆۆۆۆۆاکەڕای  

ەڵۆۆۆەەکا یش ڕەـەۆۆۆارم دەکۆۆۆود  کۆۆۆای  تەرەًڕًً تۆۆۆًٌ  لەگە  تۆۆۆای د
دەیوا   کڵ  ىەڵکٌکەً  تیۆا    یۆا  تە الم ئەًەًە ـەرمۆا   گۆذا  
ً ـەرمۆۆا ثەرم تۆۆًٌ  تۆۆاییویر  یشۆۆا  ً  لەً ۆۆایەم ًەرگویثۆۆًٌ  ًەک 
ـەرما ۆۆۆۆۆذەیەک  زیۆۆۆۆۆوەک کۆۆۆۆۆاًم لگۆۆۆۆۆذەکوا ً یە ۆۆۆۆۆا ە   ۆۆۆۆۆا لیڵ   لە 

  یک  داتًٌ  34کویکنڵیە
ًٌن تەین یەن زیایو لە ێەـەۆا ڵۆاڵ  یەمە  تۆ 1881ئگکەان کەڵاڵ  

الًیۆۆوم دە ٌا ۆۆذ   یۆۆاًێی  یٌ ۆۆذًیڵ  ً گٌررٌگۆۆڵ  تۆۆًٌ  لە ىەمۆۆًٌ 
ئەًا ەش گوین ەۆۆو یۆۆاًە   تیۆۆو ً زەینگیۆۆ  کۆۆاالک تۆۆًٌ کە لە رگۆۆۆ  
یڵیذا کەڵی  لگٌەدەگو  ً تەردەًان یٌا ای  ً یڵ ەًیکەییەکا   لە 
زیۆۆاد تۆۆًٌ  تۆۆًٌ  زور ڵۆۆاما ذار تۆۆًٌن مۆۆا  ً ڵاما ەکە ۆۆ  یۆۆایثەی  

                                                           

33  - Michael Semenovich Vorontsov  
34  - Krasnoye 
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  ۆۆۆۆ  تۆۆۆۆًٌ  ًەک رگ ۆۆۆۆوم یگۆۆۆۆوار  35توا یەکۆۆۆۆیی  یۆۆۆۆڵم ً کۆۆۆۆڵ ە 
مۆۆًٌکەیەک  زورم ًەردەگۆۆو  ً تە ۆۆگی  زور لە داىۆۆای  یۆۆڵم تۆۆڵ 
درًڵەیود   کڵ   ً تایگۆ  لە ڕویۆ  تا ۆًٌرم کەریۆمە یەریۆا  

 کودتًٌ 
گالیکۆۆیەیەک  ڵۆۆۆن  1881عەڵۆۆوم ڕو م کۆۆٌارەم  دیکۆۆامثوم 

  ئەڵۆۆۆۆپەم یەیەر لە ىەمۆۆۆۆثەر کڵ ۆۆۆۆیەکەم ئەًدا لە یفلۆۆۆۆی  ڕاًەڵۆۆۆۆەا
ئەـکەرێ  تًٌ کە یٌێەێی  یە ٌیڵزم ڕێ ا لن  یشۆەثًٌن  ەیۆامگی  لە 
الیە   ینڕا  کازلڵڤکیییەًە ىگنا تًٌ کە ێار  مواد یۆڵم یەڵۆلیم  
ڕًًڵۆۆەکا  کۆۆودًًە  ئەـکۆۆەر گەیشۆۆەە ڵەرڵۆۆەرا تەریۆۆنەکە ً تەتەر 
دەمۆۆۆ   اڵۆۆۆەًا ەکا ذا یگۆۆۆپەڕم   ۆۆۆەکە  ً ما ۆۆۆذًً تۆۆۆًٌ ً ىەمۆۆۆًٌ 

اتۆۆًٌ   ڵۆۆەعا   ە ۆۆ  دًا یۆۆٌەڕو تۆۆًٌ  ماڵۆۆًٌلیەکا   لە ۆۆ  گیو
ڤڵرو ەکۆۆڵڤ دەیٌیکۆۆ  ت گۆۆ  تۆۆڵ  ًًرم  ۆۆا  یۆۆٌارد  کە ىەًاڵۆۆ  
گەیشۆۆەن  یەیەرەکەیۆۆا   ۆۆن ڕاگەیا ۆۆذ  لەڕێۆۆٌە یەیەرەکەم تا ۆۆگ کۆۆودە 
 ًًرم ً  ەیۆۆامەکەم لگۆۆٌەرگو   کە ۆۆذ یۆۆٌلەک درە  ەۆۆو کۆۆًٌ تۆۆۆڵ 

  ًًرم  ا  یٌارد   
تا  يگشۆۆۆەر کۆۆۆوا کایگۆۆۆ  کۆۆۆًٌە  ًًرم میٌا ۆۆۆذارم ڵۆۆۆ  کەس کە 

تۆۆۆۆۆًٌ  لەگە  ئەً  ۆۆۆۆۆگٌ تخۆۆۆۆۆڵ ن لەگە   ۆۆۆۆۆازادە یۆۆۆۆۆا م ئیلیواتگۆۆۆۆۆ  
دا یشۆۆەثًٌ ن کە ۆۆذ کەڵۆۆیش لە دەًرم  36ککۆۆاًیوییڵڤنا ڤڵرو اڵۆۆڵڤا

یەک ً لە تەر  ە مەرەکە ڕاًەڵەا تۆًٌ   کە ىۆایە  ًًرن ىەمًٌیۆا  
ڕًًیۆۆۆۆا  یگیۆۆۆۆود  ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ ًەک ىەمیشۆۆۆۆە یڵ یفۆۆۆۆڵرم  ڕە ۆۆۆۆ  

تەین ڤاکیکۆۆۆل ً  ۆۆۆاگڵ   تەڵۆۆۆەر  ۆۆۆا ەًە  ئەـکۆۆۆەری  لە تەر دا تۆۆۆًٌ

                                                           

35- Branitcki 

36- Elizabeth Ksaweryevna Vorontsova 
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تە ملیۆۆۆۆذا «  یشۆۆۆۆا   ڵۆۆۆۆگن  رۆۆۆۆڵرر » ەتۆۆۆۆًٌ؛ یە یۆۆۆۆا یۆۆۆۆاک  ڵۆۆۆۆپی  
 ىەڵٌاڵیثًٌ 

توەیەکۆۆۆ  گەش  یشۆۆۆەثًٌە ڵۆۆۆەر دەمٌکۆۆۆاًە ییفەۆۆۆیفەدراًە ڕێۆۆۆۆٌم 
 گٌەکەم  کاًم کیڵڵە کودەًە ً لە ئامادەتًٌا   ڕًا    تە ىە  ۆاًم 

لە ىەمۆۆًٌ یا مەکۆۆا   ًرد ً لەڵۆۆەرەیڵ ىۆۆایە  ًًرن  داًام لگثۆۆٌرد  
کۆۆۆود کە ًەدرە ۆۆۆگ کەًیۆۆۆًٌە  کاکٌیڵ ۆۆۆی  لەگە   یاًکۆۆۆا یش کۆۆۆود ً 

کە   گیۆۆ  تۆۆای تەرز ً  37کۆۆًٌ تۆۆڵ الم  ۆۆازادە یۆۆا م ما ا ۆۆا ئڵرێثلیۆۆا  
 ڵیٌ ۆۆە گ ً تە ۆۆاز تۆۆًٌن تە رۆۆٌا ییەک  ڕو ىەییییۆۆا ەًە ً  ۆۆوییەم 
ڵ کل ً  گنج ڵاڵ  یەمە  تًٌ  لڵڵ  یکۆەە لۆڵڵ  ً  ۆگیەًە ڕویشۆەر تۆ

ڵۆۆۆەر مگۆۆۆوم  ۆۆۆا  یۆۆۆٌارد    ۆۆۆازادە یۆۆۆا م ئیلیواتگۆۆۆ  ککۆۆۆاًیوییڵڤنا 
ڤڵرو ەکۆڵڤاش لۆۆڵڵ  لە لۆڵڵ  ئەـکۆۆەرێی  ڵۆۆمگە تۆاتڕم ڵۆۆًٌر ىۆۆًٌە 
یکۆۆ  کە ىۆۆایثًٌ کۆۆاًم تە  ۆۆارم یفلۆۆی  تۆۆیەًن  ئەمیۆۆوم گۆۆٌرریش 

یکۆۆ  کە ىۆۆاًڕێ   ۆۆازادە یۆۆا م  38لۆۆڵڵ  لە لۆۆڵڵ  کۆۆڵ ە   ۆۆٌئازوە
ً یۆۆاًەر ً ئامۆۆادە تۆۆًٌا    39 ڤڵرو ەکۆۆڵڤا تۆۆًٌ  دًکەۆۆڵر ئا ذرێەیٌڵۆۆی

دیۆۆیەش لەگە  یا مەکا یۆۆا  یۆۆا  تە تۆۆن ىۆۆاًڕێ  یۆۆا م تە دًام ئەًا ۆۆذا 
کًٌ  تڵ ڵەر مگۆوەکە   گشۆخومە  کە رلۆ  ـەرمۆ  ً مەلۆیلە دوزم ً 
کەلثەدًً  کۆواًم لەتەرداتۆًٌن کٌرڵۆی  میٌا ەکۆا   کگشۆایە دًاًە تۆڵ 

ە ئەدەب ً ئەًەم لە ڵۆۆەر رگ اکەیۆۆۆا  دا یشۆۆر  ڵۆۆۆەر  گشۆۆۆخومەییش ت
 ڕێوەًە ڵًٌ   گەرم  تڵ کود ە  گٌ دەـوە زێٌینەکا ەًە 

ڤڵرو ەکۆۆڵڤ لە تەرێۆۆ  لە ڵۆۆەر کٌرڵۆۆییەک   گٌەڕاڵۆۆ  دا یشۆۆ  ً 
  ەکە ۆۆۆۆ  تەرەًڕًًم ئەً لەً تەرم مگۆۆۆۆوەکە دا یشۆۆۆۆ   الم دەڵۆۆۆۆەە 

                                                           

37- Manana Orbelyani 

38- Choiseuil 

39- Andrejewski 
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ڕاڵۆۆە  ڤڵرو ەکۆۆڵڤن  ۆۆازادە یۆۆا م   ٌیٌ ۆۆە گ ئڵرێثلیۆۆا   ً الم 
رم گۆٌرر  دا یشۆ  کە تە ىەمۆًٌ دەڵەە کە یش    گی  کۆٌڵمە ڵۆًٌ

کە نە زێۆڕ ً زەمثەرێۆ  یۆڵم ڕازا ۆذتڵًە ً تەردەًان تۆوەم لە ڵۆەر 
 لگٌ تًٌ 

ڤڵرو ەکۆۆۆۆۆۆڵڤ لە ًەیمۆۆۆۆۆۆ    ەکەیۆۆۆۆۆۆذا کە ڵۆۆۆۆۆۆەتارە  تە یەیەرەکە 
  وڵیارم لگیودن گٌی :

"Excellentes, Chere amie! Simon a eude la chance!" 40 
اڵۆۆۆۆ  گەرمۆۆۆۆ  یۆۆۆۆڵ تە  ا ۆۆۆۆا  ڕًًم لە ئەـکۆۆۆۆەرەکا  کۆۆۆۆود ً ىەً

رە  اًریویر ئە ۆذام  ڕێیخۆواًەم  ۆامیل  »دەڵەەًەدا   ێار  مواد 
تە دە    تەرز ڕاگەیا ذ ً گٌییش  ىەیۆا یەک ۆ دًً ڕو م یۆو دەیيگۆنر 

 تڵ یفلی  
یە ۆۆۆا ە  ئەً ئەـکۆۆۆەر ً یۆۆۆاًەرا ەم لە الم یۆۆۆٌارًًم »ىەمۆۆۆًٌا  

تگۆذە گ »مگوەکەش دا یشەثًٌ  ً ڵەرلاڵ  لکە ً تاڵ  یڵیا  تًٌ  
 تًٌ  ً گٌێیا   ل کود 

دًام ئەًەم ًیەکۆۆا   ڤڵرو ەکۆۆڵڤ کڵیۆۆای  ىۆۆا ن  ۆۆازادە یا مگۆۆ  
 کە  ا  تە  ا   ئەـکەرە ڵًٌرىًٌلەکە دا یشەثًٌ لگ   وڵ :

 «را ات   ینڕا ؛ یڵ یا ئگکەا کاً  تەً ێار  موادە کەًیًٌە؟»
 «تەڵن کە ذ رارن دیٌەن  ازادە یا م!»

                                                           

ىەًاڵگی  گوینگ ئازیون! ڵگمڵ   کٌڕ   گٌکاًا ەکەم ىگنۆاًیەی   بتە زمۆا    -40
 ـەڕە ک (
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ڵۆۆاڵ   41دەڵۆۆ  تە ڵۆۆەرداگوین  گگوگثگۆۆل  ینۆۆڕا  گگۆۆڕایەًە کە دًام
کۆۆڵ  ئەً ێۆۆار  مۆۆوادە ىگو ۆۆ  کۆۆودویە ڵۆۆەر لیۆۆٌاکەم عەمیۆۆذ  1881

 ً ئەًم لە تەر کاًم ئەً کٌ ەًٌە  42زولڵیاییر
ڤڵرو ەکۆۆڵڤ لەًەم کە  ینۆۆڕاڵیش ىۆۆایڵیە  گۆۆٌ ًیۆۆٌێەەکەًە تکۆۆیەم 
ڵۆۆمگڵ  دەىۆۆا   تەین لە  اکۆۆاً ڕە  ۆۆ  ییی ۆۆًٌ ً تە ێۆۆاڵەیگی  ئۆۆاڵڵز ً 

 اًەًە کاًم لە ڵًٌکگ  تڕم  ە ڵک
 ینڕا  کە تە گەرم  لکەم دەکودن تاڵ  دًًىەن رارم تەرەًڕًً 

گەًرەن! ئەگەر لە تیۆۆو  تۆۆن »تۆۆًٌ  لەگە  ێۆۆار  مۆۆوادم دەگگۆۆڕایەًە: 
 «ئەً ێار  موادە تًٌ کە تڵڵەم تڵ مەـوەزەم ڕزگارم  ایەًە ً   

ئەًەم کە  ینڕاڵۆۆۆ  ڵۆۆۆًٌرىًٌە ًەک مەـۆۆۆوەزەم ڕزگۆۆۆارم تاڵۆۆۆ  
تًٌ کە لەً یگیيەل ًٌ ەدا لیۆٌایەک   43کودن داڵەا   یٌێناًی  دارگڵدە

یەًاً یەـوًیًٌ ۆۆا تۆۆًٌ   ئەًیۆۆش ئەً مەـۆۆوەزەیە تۆۆًٌ کە ڤڵرو ەکۆۆڵڤ 
ـەرما ۆۆۆۆذەم تۆۆۆۆًٌ  لە ئاکامۆۆۆۆذا ئەگەر ىگۆۆۆۆوم یارمەییۆۆۆۆذەر  ەىایۆۆۆۆایە تە 
ىا ایۆۆا ەًە ىەمًٌیۆۆا  یگۆۆذا دەکۆۆًٌ  ً لەً  ۆۆەڕەدا کەڵۆۆیا  دەرتۆۆۆاز 

ً دەیۆۆا وا   ئەً  ۆۆەڕەم دارگۆۆڵ ـەرما ۆۆذەییەکەم لە  ەدەتۆۆًٌ   ىەمۆۆٌ
ئەڵۆۆۆۆەڵم ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ تۆۆۆۆًٌە ً ًەک ئۆۆۆۆاًێنەیەک دیمە ۆۆۆۆ  تەزیۆۆۆۆر ً 
 یکۆۆۆە  ڵەر ۆۆۆڵڕا ەم ڕًًڵۆۆۆەکا    یشۆۆۆا  دەدا  لەً  ۆۆۆەڕەدا رۆۆۆ ە 
لەًەم زورتەم ڵەرتازە ڕًًڵییەکا  کۆٌ را  ً توینۆذار تۆًٌ ن کە ۆذ 

ٌکۆۆۆڵڵگی  زور ىۆۆۆاًێەیش دەڵۆۆۆە  تە ڵۆۆۆەردا گیۆۆۆوا ً کەک دەزگۆۆۆا یڵپ
کەًیە دەڵۆۆۆ  ىگوەکۆۆۆا    ۆۆۆامیلن تۆۆۆڵیە تۆۆۆاس کود ۆۆۆ  ئەً ڕًًداًە لە 
ىە ەە ۆۆۆ  ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤذا دەیشۆۆۆڵە ا ذ ً توینۆۆۆ  دەکٌال ۆۆۆذەًە؛ مەگۆۆۆیر 

                                                           

41- Gergebel 
42- Zolotakhin 

43- Dargo  
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گگۆڕا ەًەم ڕًًداًەکە تە  گۆ  ئەً ڕا ۆۆڵریە تۆٌایە کە تۆۆڵ یگواریۆا   ۆۆارد 
 تًٌ 

ئەً  یکۆۆۆەە  ۆۆۆڕ  ۆۆۆًٌرەییەم ڕا ۆۆۆڵریەکەم ًەک داڵۆۆۆەا گی   ۆۆۆڕ 
ڵۆۆۆەرکەًیًٌا ە تۆۆۆڵ یگۆۆۆوار تەڕن کۆۆۆوا تۆۆۆًٌ ً لەًدا تاڵۆۆۆ    ۆۆۆا ازم ً

ئۆۆۆازاریەی  ً لارەمۆۆۆا گەی  ىگوەکۆۆۆا   ئەریە ۆۆۆ  ڕًًس کواتۆۆۆًٌ  تەین 
تەکارىگنۆۆا   ً ۆۆەم مەـۆۆوەزەم ڕزگۆۆارم ئەًەم ًەتیۆۆو دەىگنۆۆایەًە کە 
یگیيەڵ ۆۆۆۆۆۆًٌ ەکە  ەک ڵۆۆۆۆۆۆەرکەًیًٌا ە  ەتۆۆۆۆۆۆًٌە تەڵیۆۆۆۆۆۆًٌ زوریۆۆۆۆۆۆش 

ادە تۆۆًٌا  لە کۆۆڵ ییەیی  ڵەر ۆڵڕا ە ً  ڕ ۆۆًٌرەی  تۆًٌە  ىەمۆۆًٌ ئامۆ
ئەً  ۆۆەڕە ئاگۆۆادار تۆۆًٌ   کە ۆۆذ کەڵۆۆیا  ًایۆۆا  دە ٌا ۆۆذ کە لە ما ۆۆام 
ًیەکا    ینڕا  یگناگە ؛ ىگنذێییشیا  یەم  ئەًەیا  تًٌ کە تڵگۆ  کۆ  
ڕًً تذا ؛ کە ۆذ کەڵۆیش کاًیۆا  لە یەکەۆو دەکۆود ً یەًڵۆەتوەیا  لە 

  دەکۆا  ً کۆ  ڵەر لگٌ تۆًٌ  یە یۆا  ینڕاڵۆ  ڵۆمگە تۆاتڕ  ەیۆذەزا   کۆ
دەتگۆۆەن  کەًیثۆۆًٌە کە ەًێۆۆوؼە ً  ەیۆۆذەتڕییەًە  لە ڵۆۆەر ئەًە ڵۆۆًٌر 
تۆۆًٌ کە ىەمۆۆًٌ ًردەکارییەکۆۆا   ئەً  ۆۆەڕ ًیگیيەڵ ۆۆًٌ ە تۆۆڵ ئامۆۆادە 

 تًٌا  ت گڕێەەًە ً تاڵ  مەـوەزەم ڕزگاری  دەکود  
 ینڕا  دەی ٌ  ێار  مواد یٌا یثًٌم تە زیوەک  ً لگوا   لیۆٌاکەم 

ئەگەر ىگۆۆوم »ڤڵرو ەکۆۆڵڤ تیۆۆا  تە دًً کەریەًە:  ێۆۆو ـەرما ۆۆذەی  
یارمەییۆۆۆذەر لە کۆۆۆای  یڵیۆۆۆذا  ەگەیشۆۆۆەایە ەیە  ۆۆۆٌێن  یگیيەڵ ۆۆۆًٌ ەکە 
بدەی ۆۆٌ  کگۆۆە لە ً ۆۆەم ڕزگۆۆارم ً یارمەییۆۆذەر ًەردەگۆۆون( یە ۆۆا ە  

تەین « یەک ڵۆۆەرتازم ڕًًڵۆۆ  لەً  ۆۆەڕە دەرتۆۆاز  ەدەتۆۆًٌ  کۆۆٌ یە   
م ئارێثلیۆۆۆۆا   کە تۆۆۆۆڵم لکۆۆۆۆەکەم یەًاً  ەکۆۆۆۆودن کۆۆۆۆٌ یە  ۆۆۆۆازادە یۆۆۆۆا 

دەرکەًیثۆۆًٌ کۆۆڵ  کۆۆڵڕەکە تۆۆارم  ائاڵۆۆای  لە یۆۆڵ گویۆۆًٌە ً لەًا ەیە 
ڕًًداًێی  لن تیەًێەەًەن لکەکەم  گثڕم ً تەتن  گشۆەک  لگۆ   وڵۆ  

 لە  ٌێن  ما ەًەم یڵم لە یفلی  ڕازییە یا   ا؟
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 ینۆۆڕا  کە یًٌ ۆۆ  ڵەرڵۆۆًٌڕما  تًٌتۆۆًٌن کۆۆاًم لە دەًرًتەڕم 
اًەرەکەم کەً  کە لەً تەرم مگۆۆۆۆۆۆوەکە یۆۆۆۆۆڵم کۆۆۆۆۆود  کۆۆۆۆۆاًم تە یۆۆۆۆۆ

دا یشۆۆەثًٌن لە یۆۆاڵگی   ادیۆۆارم دەڕًا ۆۆ  ً راررۆۆار کۆۆاًێی  ما ۆۆادارم 
لگۆۆۆۆذەکود   ینۆۆۆۆڕا  یگ ەیشۆۆۆۆ  کە یًٌ ۆۆۆۆ  ىەڵە تۆۆۆۆًٌە ً تە ًیەکۆۆۆۆا   
ڵنًٌرم تەزا ذًًە  تن ئەًەم ًەیم   ازادە یا م ئارێثلیا   تۆذایەًە 

راکەم لە دەًریۆیەکەم تگذە گ تًٌ ً دەڵە  کۆود تە یۆٌارد   ئەً یۆڵ
 تەر دەڵەیذا تًٌن تن ئەًەم یگث ا ح یامگی  ىەیە  

ىەمۆۆًٌا   ۆۆڵە ا تۆۆًٌ ن تەین ئەمیۆۆوم گۆۆٌرر  کە لە  ۆۆا   ۆۆازادە 
دا دا یشەثًٌ ً  یاًێی  گەمەە تۆًٌن تەین لە ـگڵثۆازم  یا م ڤڵرو ەکڵڤ

ً رامەلًٌڵۆۆیگذا ىۆۆیڕ کەس دەڵۆۆی  لە دًً  ەدەکۆۆودن تە تۆۆن  گشۆۆەک  
د تە تۆاس کود ۆ  ڕًًداًم ڕـا ۆذ     ەکەم ئەێۆمەد یۆا   دەڵە  کۆو

 مەیەًٌل  لە الیە  ێار  موادەًە:
 ۆۆۆەًن ىگو ۆۆۆ  کۆۆۆودە ڵۆۆۆەر گٌ ۆۆۆذەکە ً ئەًەم مەتەڵۆۆۆە  تۆۆۆًٌ »

 « گ ایەًە ً لەگە  ڵٌارەکا   یگیا  یەلا ذ 
تۆڵ کۆ  ئەً   ەم ڕـا ۆذ؟ ح مەتەڵۆەگی  » ازادە یا م لگ   وڵۆ : 

 «ىەتًٌ 
 منایەیییۆۆۆا  تۆۆۆًٌن تەین ىۆۆۆیڕ کۆۆۆا  لەگەڵۆۆۆ  لەگە  مگۆۆۆودەکەم دً»

تەرەًڕًً  ەتًٌ  کایگۆ  ئەێۆمەد یۆا  مۆود تەڕـا ۆذ     ەکەم ًیکۆە  
 «یڵڵەم لگثیایەًە 

 ۆۆۆۆۆازادە یۆۆۆۆۆا م ئەً ًیۆۆۆۆۆا ەم تۆۆۆۆۆڵ کۆۆۆۆۆڵ ە   ۆۆۆۆۆڵئازول  ىۆۆۆۆۆاًڕێ  
تە »ًەرگگڕایەًە کە لە  ە ا ئەمیوم گٌرر  دا یشۆەثًٌ  کۆڵ ە  گۆٌی : 

 «تەزییا ەیە! ڕاڵە  کارێی  تن
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 ا؛ مۆر ئاگۆادارن لەگە  دیۆلەکەم »ڤڵرو ەکڵڤ تە توەیەکەًە گٌی : 
زور تە ڕێۆۆۆۆۆو ً  ۆۆۆۆۆەڕاـەیمە ذا ە رۆۆۆۆۆًٌیًەیەًە ً  ا ۆۆۆۆۆا  ئۆۆۆۆۆازادم 

 «کودًًە 
 «کەًایە تڵ ئازاد کود   تار  ًەرگویًٌە!»
تەڵۆۆن ًایەن تەین ڵۆۆەرەڕام ئەًەش تە  ۆۆگٌەیەک   ۆۆەراـەیمە ذا ە »

 «ڕەـەارم لەگە  ئەً   ە کودًًە 
ن ًیۆۆۆا ەم ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ تۆۆۆٌارم درێۆۆۆەە  گۆۆۆذا   لکۆۆۆەکا   ڕًً  ئە

کۆۆۆودەًە  ىەمۆۆۆًٌا  یگ ەیشۆۆۆەر کە ىەر کۆۆۆ  زیۆۆۆایو تاڵۆۆۆ  ئۆۆۆازایەی  ً 
رۆۆۆٌامگوی  ێۆۆۆار  مۆۆۆواد تۆۆۆیە  ً  ەڵۆۆۆن  کۆۆۆار ً کاالکییەکۆۆۆا   تۆۆۆذە   

 ڤڵرو ەکڵڤ زیایو  گ  دەگە گەەًە ً کەیف  ڵاز دەتن 
ەڵۆۆۆۆۆۆ  ئۆۆۆۆۆۆازایەی  ً رۆۆۆۆۆۆٌامگوی  ێۆۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆۆواد تۆۆۆۆۆۆڵ یەًاًم ی»

 «دەرکەًیًٌە 
تە ڕو م ڕًً ۆۆاک ىگو ۆۆ  کۆۆودە ڵۆۆەر ئە مۆۆٌمە    1889ڵۆۆاڵ  »

 «ً لە تەر کاًم ىەمًٌا  دًًکا ەکا   یای  کود  44ییمیویا 
 یۆۆاًێی  ئەرمە ۆۆ  کە لەً ڵۆۆەرم مگۆۆوەکە دا یشۆۆەثًٌ لەً کۆۆایەدا لە 
ئە مٌمە   ییمیویۆا  تًٌتۆًٌ ً تە کۆاًم یۆڵم ڕًًداًەکەم دیەثۆًٌن 

 گڕا ەًەم کڵ یەیی  ىگو ەکەم ێار  مواد دەڵە  کود تە گ
 تاڵ  ئازایەیییەکا   ێار  مواد تًٌتًٌ تە  ٌلڵ  کڵڕەکە 

ىەر کەس تە  ۆۆڵرەم یۆۆڵم تاڵۆۆ  رۆۆٌامگوم ً ئۆۆازایەی  ً لگوا یۆۆ  
ێۆۆار  مۆۆۆوادم دەکۆۆۆود  یەکیۆۆا  گۆۆۆٌی  رارێۆۆۆ  ێۆۆار  مۆۆۆواد ـەرمۆۆۆا   
ا لەالکۆۆڵکود   تیکۆۆ  ً  ۆۆەش ىەزار کەڵۆۆ  داتۆۆًٌ؛ ىەر لەً کایە ۆۆذ

                                                           

44- Temir khan 
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 اکارتًٌن ر ە لەًە کیۆ   گۆذەکوا؟ »لەگە  ئەً ًەیمە تەرەًڕًً تًٌ: 
 « ەڕ  ەڕە!

 « یاًێی  مەز ە!»
ئەگەر لە ئەًرً ۆۆا لە دایۆۆ  تۆۆًٌایەن ڕە ۆۆ ە تًٌتۆۆًٌایەیە  ۆۆا لیڵ گی  »
 «یو 

ئەمە لکۆۆەم ئەً گۆۆٌررییە ماڵۆۆەاًک  ً یۆۆا ینڵکە تۆۆًٌ کە دەیوا ۆۆ  
 کڵڤ   ن دەگە گەەًە ىەر کە نە  اً ىگنا گی   ا لیڵ  ڤڵرو ە

 ۆۆۆۆا لیڵ   ۆۆۆۆان تەین دڵنیۆۆۆۆا تە ـەرما ۆۆۆۆذیەک  »ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ گۆۆۆۆٌی : 
 «کارامەم ڵٌارە  یوان دەتًٌ 

 !45ئەگەر  ەتٌایەیە  ا لیڵ ن یڵ دەتًٌە مًٌرا »
 « اًیش  ێار  موادە »

ئگکۆەا کە ێۆار  مۆواد یۆڵم تە »یەکگی  دیۆیە لە میٌا ەکۆا  گۆٌی : 
 «دە ین دەڵەە داًەن ئیەو  امیل  شە  
ئگکۆۆۆۆەا یگۆۆۆۆذەگە  بمەتەڵۆۆۆۆە  لە ئگکۆۆۆۆەا »یەکگیۆۆۆۆ  یۆۆۆۆویش گۆۆۆۆٌی : 

 «ئامادەتًٌ   ڤڵرو ەکڵڤ تًٌ( کە د یا لە دەڵە  کگذایە!
ئەمۆۆا ە »ما ا ۆۆا ئارێثلیۆۆا   ڕًًم دەمۆۆ  لە ڤڵرو ەکۆۆڵڤ تۆۆًٌ گۆۆٌی : 

 «ىەمًٌم لە ڵایەم ڵەرم رە اتەا ەًەیە 
ًکود ا ە  ازادە ڤڵرو ەکڵڤ ىەًڵۆ  دا ئەً رامەلًٌڵۆین ً ماڵۆەا

دەرىەق تە یڵم کەن تیایەًەن تەین  گش   ایڵش  ەتًٌن ىەر تڵیە تە 
ًرەیەکۆۆ  تەرز ً دڵگیۆۆ  یڵ ۆۆەًە میٌا ەکۆۆا   تۆۆڵ  ًًرم میٌا ۆۆذارم 
ڕێنٌێن  کۆود  دًام  ۆگٌ یۆٌارد  ً کۆای  یۆٌارد ەًەم لۆاًەن  ۆازادە 

                                                           

45- Murat 
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ڤڵرو ەکۆۆڵڤ لەگە  یەک تە یەکۆۆ  میٌا ەکۆۆا  لکۆۆەم کۆۆود ً تە ڕًًم 
 مگە تاتڕیذا  ەدایەًە کە لکەیەک   اتەرگ  کودًًە  ینڕاڵ  ڵ

دًام ڕێودا ۆۆا  تۆۆڵ میٌا ەکۆۆا  لە ڵۆۆۆەر مگۆۆوم  ۆۆا ەزێر دا یشۆۆۆ  ً 
 ەڕم تۆۆۆ ً کۆۆۆودەًە   ۆۆۆەرییەکا   ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤن ئەمیۆۆۆوم گۆۆۆٌرر  ً 
 ینڕاڵە ئەرمە ییەکە تًٌ  ً ىەرًەىا دًکەۆڵر ئا ذرێڕکۆی  کە تە ىۆڵم 

دا    ادە ڤڵرو ەکۆڵڤ  شۆًٌکدەڵەڕویشەًٌی  ڕێوم تڵ دادە ۆوا   ۆاز
با فۆۆیەدا ( ئۆۆاڵەًٌ ی  یۆۆڵم دەرىگنۆۆا کە ًێۆۆنەم یگۆۆوارم لە ڵۆۆەر ڕەڵۆۆم 
کواتۆۆۆۆۆۆًٌن لە تەر دەڵۆۆۆۆۆۆەذا داینۆۆۆۆۆۆا  تەڵۆۆۆۆۆۆەەیەک  ەڕم لە  گۆۆۆۆۆۆٌ  ەڕدا ە 
زێۆۆڕینەکەم دەرىگنۆۆا  دەیٌیکۆۆ   ەڕەکە دا ۆۆن کە  گشۆۆخومەی  ئیەالیۆۆای  

  امەیەک  لە ڵەر کە ەـ  زێٌیر ىگنا ً دایە دەڵە  
زادە دًام ئەًەم داًام لگثۆۆۆۆۆٌرد   لە ىاًیارییەکۆۆۆۆۆا   کۆۆۆۆۆود   ۆۆۆۆۆا

 ۆۆامەکەم ىەڵپ ۆۆڕم ً دەڵۆۆە  کۆۆود تە یٌێنۆۆذ ەًەم   ۆۆامەکە لە الیە  
کۆۆۆٌڕەکەیەًە تۆۆۆًٌن کۆۆۆڵ یەیی  یۆۆۆڵ تە دەڵۆۆۆەەًەدا   ێۆۆۆار  مۆۆۆواد ً 
کگشۆۆۆەکەم لەگە   ینۆۆۆڕا  میلگۆۆۆو زاکڵملکۆۆۆیی  تۆۆۆڵ تۆۆۆاًک   ًٌڵۆۆۆیثًٌ  

ًەروک   ۆۆۆۆامەم کۆۆۆۆٌڕەکەم   ەکەم ىۆۆۆۆایە  گشۆۆۆۆن ً ڵۆۆۆۆەتارە  تە  ۆۆۆۆا
 وڵۆۆیارم لگیۆۆود   ۆۆازادە تە زمۆۆا   ـەڕە کۆۆ ن ئامۆۆا ەیەک  کۆۆٌری  تە 
ڕًًداًە کۆۆۆۆۆۆۆود ً  ا ۆۆۆۆۆۆۆا  لەگە  ئەًەم  ۆۆۆۆۆۆۆامەکەم دەدایە دەڵۆۆۆۆۆۆۆ  

تەین ىیۆٌادارن ئاکۆامگی  »    ىاًڵەرەکەمن تە زمۆا   ئین لیۆوم گۆٌی : 
ییۆۆۆایە  ەڕ » ا ۆۆۆا  تە ىاًیارییەکۆۆۆا   گۆۆۆٌ : « تا ۆۆۆ  لۆۆۆن تیەًێۆۆۆەەًە

 «ىەڵ و  
کە دەڵە  یەکەم   ەڕەکا  داتەش کۆوا   کۆارێی  کۆود کە ىەمیشۆە 
لە کۆۆۆای  ڵۆۆۆەر یڵ ۆۆۆیذا دەییۆۆۆود: تە دەڵۆۆۆەە ڵۆۆۆپ  ً کوکٌلڵکەکۆۆۆا   
یۆۆۆۆڵزێی   شۆۆۆۆًٌک  ـەڕە کۆۆۆۆ  ىەڵ ۆۆۆۆو ن لە تەر لًٌییۆۆۆۆذا ڕای ۆۆۆۆو  ً 

 ىەڵیمەم 
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ڕو م دًایۆۆۆ ن کۆۆۆای  ىۆۆۆاین  ێۆۆۆار  مۆۆۆوادن  ًًرم کۆۆۆاًەڕًا ی  
ڵرو ەکڵڤ زور لەرەتاڵػ تًٌ:  ینڕاڵ  ڵمگە تاتڕم کڵ ی   ازادە ڤ

دًێنۆۆۆن تە رلۆۆۆٌتەرگ  ـەرمۆۆۆ  ً ىەمۆۆۆًٌ میۆۆۆذالیا ً  یشۆۆۆا ەکا ییەًەن 
ىۆۆۆایثًٌ تۆۆۆڵ ماڵ؛ۆۆۆاًای ؛ ـەرما ۆۆۆذەم یاتًٌرێۆۆۆ  تە ىۆۆۆڵم گە ۆۆۆذەڵ  ً 
 ا ۆۆۆملذا    ۆۆۆارە لە ڵۆۆۆنذًًل  داتینیۆۆۆارمن مەیوڵۆۆۆی  ئەًەم ىەتۆۆۆًٌ 

 ذار بکە دًکەۆۆۆۆڵر م ۆۆۆۆاکەمەم  یوامۆۆۆۆ  تیۆۆۆۆون؛ ئەرمە ییەکۆۆۆۆ  ڵۆۆۆۆاما
ئا ذرێڕکۆۆۆۆی   شۆۆۆۆەیٌا ی  لگۆۆۆۆذەکود( دەیٌیکۆۆۆۆ  دەًڵە  ڵەر شۆۆۆۆی  
ڵۆۆۆنًٌردارم ڤڵدکۆۆۆام تۆۆۆڵ یۆۆۆازە تیۆۆۆایەًە؛ تگۆۆۆٌە  گی  ڕە ۆۆۆپڵش کە 
مگۆۆۆودەکەم ئەـکۆۆۆەر تۆۆۆًٌ ً لە یگیيەڵ ۆۆۆًٌ گی  ڵۆۆۆەرتازیذا گیۆۆۆا   لە 
دەڵۆۆۆ  داتۆۆۆًٌن ىۆۆۆایثًٌ مۆۆۆًٌکەم ما  ۆۆۆا ەم مگۆۆۆودەکەم ًەرگۆۆۆون ً 

ىەتۆۆًٌ ـەرمۆۆا  ەم ـگوکۆۆود  ً تارىگنۆۆا   ىەرًەىۆۆا دەیۆۆٌازی  ئەًەم
کاً ڵ ۆۆۆ  لە ما  ۆۆۆا ەم لٌیاتخۆۆۆا ەم منۆۆۆذاڵەکا   تیۆۆۆا ؛  ۆۆۆازادەم 
مۆۆایە ًٌک  گۆۆٌرر  کە رلۆۆٌتەرگ  گٌرریۆۆای  ڵەر مڕاکگشۆۆ  لە تەر 

تەڵۆۆەرداگیواًم کلیکۆۆا تە   داتۆۆًٌن دەیٌیکۆۆ  تە ۆۆگ  لە مڵیۆۆ  دەڵۆۆ  
ً یەریۆەەم  اًم یڵیەًە یا ڵ تیا ؛ ئەـکەرێ  کە تاًە گ  کۆاؼەز 

ىگنۆۆا تۆۆًٌ یۆۆاکًٌ  گشۆۆنیارم یۆۆڵم تۆۆڵ دەڵۆۆ  تەڵۆۆەرداگوین  ىەمۆۆًٌ 
یۆۆاک  لەـمۆۆاز ئاراڵۆۆەە تیۆۆا ؛ یۆۆا گییش یە یۆۆا تەً ىۆۆڵیە ىۆۆایثًٌ کە 
کایگ  دەگەڕێەەًە تڵ گٌ ذەکەم یڵم تڵن کًٌە تۆڵ دیۆذارم  ۆازادە 

 ڤڵرو ەکڵڤ 
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ىەمۆۆًٌ کۆۆاًەڕًا    ۆۆڵرەم یڵیۆۆا  تۆۆًٌ  یۆۆاکًٌ یۆۆاًەرم گە ۆۆج ً 
     ازادە تیا نگوێەە  ًًرن ڵەرًڕًًیڵ

کایگۆۆ  ێۆۆار  مۆۆواد تە ىە  ۆۆاًم یگۆۆوا ىۆۆایە  ًًرنن کە یڵزێۆۆ  
دە ەل ن یەًاًم کاًەکا  تڵ الم ئەً ڵًٌڕا  ً  ۆاًەکەم تە ڵۆویە 

 دەن تە دەن تە  گٌ  ًًرەکەدا گەڕا 
کەرکەڵۆۆۆییەک  ڵۆۆۆپ  ً درێۆۆۆەم لە تەر داتۆۆۆًٌ  تە ڵۆۆۆەر ئەًیشۆۆۆذا 

  دەًرم کۆۆۆۆۆڵتەم کٌڵەتۆۆۆۆۆاڵەکەم کٌڵەتۆۆۆۆۆاڵگی  لۆۆۆۆۆاًەی  لەتەرکودتۆۆۆۆۆًٌ
زێۆۆٌدوزم کواتۆۆًٌ  تەلەکپۆۆگڕ ً کەکۆۆمەم ڕە ۆۆ  لە  گۆۆذا ً تە لۆۆاکییەًە 
 ًٌڵاتًٌ  مگوەرم لە ڵەر تەڵەثًٌ  ىەر ئەً مگوەرە تًٌ کە تە ىۆڵم 

لڵڵثەڵۆە  کۆود ً  46 ەیەا   کود   ئەێمەد یا ەًەن  ینۆڕا  کلًٌگنۆائڵ
  امیلەًە ىەر ئەًەش تًٌە ىڵم ئەًەم ت گەە ڕیوم ىگوەکا   

تە ڵۆۆەر یەرکۆۆ  کگۆۆٌین   ًًرم کاًەڕًا یۆۆذا یگۆۆپەرم  لەیـەیۆۆ  
تاریی  تە ىڵم  ەلیر ً کٌریەو تۆًٌ   اللگیۆ ن تە ئاڵۆەەن ڵۆًٌڕم 
دەیۆۆٌارد  تە کۆۆاًا   کە ىگنۆۆذێ  لە یەک دًًر تۆۆًٌ ن تە  ۆۆگٌەیەک  

 ىگمنا ە لە تەر  گ  یڵم دەڕًا   ً دەی ٌ  ىیڕ کەس  اتینن 
ڕەزا  ۆۆیویر تە ڕێۆۆوەًە  گشۆۆٌازی  لگیۆۆود ً یۆۆاًەرم رٌا  ۆۆاک ً 

داًام لگیۆۆۆۆود لە ڵۆۆۆۆەر کٌرڵۆۆۆۆییەک دا یشۆۆۆۆن یۆۆۆۆا ىۆۆۆۆاین  تە  ۆۆۆۆازادە 
ڕادەگەێینۆۆۆۆۆۆن؛ تەین ێۆۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆۆواد دا ە یشۆۆۆۆۆۆ   دەڵۆۆۆۆۆۆە  لە ڵۆۆۆۆۆۆەر 
یە مەرەکەم دا ا  لاکگی  تودە  گشن ً تەت  مٌتۆاالیییەًە کۆاًم لە 

 ئامادە تًٌا  کود 
ڤڵرو ەکۆڵڤن ىۆا  تۆڵ الم دیلمۆا م   ۆازادە  47 ازادە یاریا ڵڤ

ێار  مواد ً لکۆەم لەگە  کۆود  ێۆار  مۆواد تە کۆٌری  ً لۆٌرس ً 
                                                           

46- Klugenau 

47- Tarkhanov 
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لایم ًەیم  دایەًە  ئاؼازادەیەک   اًکەی  کە ىۆایثًٌ ڵۆیایم یۆڵم 
تە د م ئەـکۆۆۆەرێ  تەرز تیۆۆۆایەًە لە  ًًرم  ۆۆۆازادە ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ 
ىایەدەرن  یاًەر  اًم ێۆار  مۆوادم یٌێنۆذەًە ً ڕێنۆٌێنی  کۆود تۆڵ 

 ًرم ـەرما ذە   ً
ـەرما ذەم گشە  لە  ۆا  مگوەکەیۆذا ڕاًەڵۆەا تۆًٌ کە ێۆار  مۆواد 
کًٌە  ًًرن  ئیەو ئەً توە  ڕ  ە ەیەم دًێنن لە ڵۆەر لگۆٌم  ەتۆًٌ 

 ً زیایو ریذدم ً  ائارام  دە ٌا ذ 
ێۆۆار  مۆۆواد لەگە  کۆۆًٌ ە  گۆۆٌ  ًًرە تەریۆۆر ً تە ۆۆیڵکەًە کە 

ەرەکۆۆا   ڵۆۆەر مڕاکگش مگوێیۆۆ  گەًرە ً  ەردەم ىەًرێشۆۆمین   ە م
تۆۆًٌ ن ىەر دًً دەڵۆۆە  لە ڵۆۆەر ڵۆۆین   دا ۆۆا ً کۆۆاًم لە تەر  گۆۆ  

کە  48یڵم تڕم  تە  گنەی  ً تە ً ەم دا اردا ار تە زما   کًٌمیۆ 
یڵن یەڵۆلیم  یگۆوارم تەىگۆو »زور تە تا   لگ   ارەزا تًٌن گٌی : 

ً ئگۆۆٌە دەکەن  ڵۆۆٌێنذیش دەیۆۆڵن تە د  ً گیۆۆا ەًە یۆۆومە  تە یگۆۆوار 
ەن ً ئەگەر  گٌیک  تن ىەیا دًاییر دلۆڵ   یۆٌێنم لە ڕێ ۆام ئەًدا تی

یگذەکڵ م ً ڵەرن لە  گناًم ئەًدا دەتەیشم  ىیۆٌادارن لە  ۆەڕدا تە 
د م  ۆۆۆامیل کە دً منۆۆۆ  منیشۆۆۆەن تەۆۆۆٌا م رە  ۆۆۆاًەرێی  تەکەڵۆۆۆ  ً 

 لگٌە اًە تم 
ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ دًام ئەًەم تە ًردم گۆۆۆٌێ  لە ًیەکۆۆۆا   دیلمۆۆۆا ج 

ە ێۆار  مۆواد کۆود  ێۆار  مۆوادیش کۆاًم لە کۆاًم گو ن کۆاًێی  ل
ئەً تڕم   ی ام کاًم ىەر دًًکیا  تڵ کە ذ کوکەیەک لگۆ  گوێۆذرا  
 ی ایەک کە زور لە ًیەکا   دیلمۆا ج  ۆڕ ما ۆایو تۆًٌ: لکۆەم ًام یگۆذا 

 ەتڕیثًٌ  کۆۆاًا   ڤڵرو ەکۆۆڵڤ  تۆۆًٌ کە ىی یامیۆۆا  تە زمۆۆا  دەریۆۆا 

                                                           

48- Kumyk 
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   ێۆار  مۆواد  اکۆا  دە ۆیوا   دەی ٌ  تاًەر تە یەک ً ە لە لکەکا
ێۆۆار  مۆۆواد ىەیۆۆا ئەً کۆۆایەم زینۆۆذًً تۆۆن  ەیۆۆارم یگۆۆوار ً ىەمۆۆًٌ 
ڕًًڵۆۆیا ً ڕًًڵۆۆەکا ە  ئگکۆۆەاش کە یۆۆڵم تە دەڵۆۆەەًە داًە لە تەر 
 اکۆۆارییە  ێۆۆار  مۆۆوادیش دەیوا ۆۆ   ۆۆازادە ڤڵرو ەکۆۆڵڤ لە ًیکۆۆە  
 دەرًً ی  ئەً یگذەگا  ڵۆەرڕام ئەًەش تەڵگنۆ   گۆذەدا ً ڵۆٌێنذم تۆڵ

ئەن  یوە یۆۆاًە »دەیۆۆٌارد کە ًەـۆۆادار دەمگنگۆۆەەًە   ی ا ۆۆ  دەی ۆۆٌ : 
ڕًًڵۆۆییە کە اللگیۆۆ  لە گۆۆٌن لەتۆۆوەن ىگشۆۆەا تیۆۆو لە  ۆۆەڕ ً کٌ ۆۆەر 
دەکۆۆۆۆایەًە؛ تەین زور  یۆۆۆۆاًێی  زیۆۆۆۆوەک ً لە تنەًەتۆۆۆۆڕە  دەتۆۆۆۆن زور 

ڤڵرو ەکڵڤ ىەمًٌ ئەًا ەم دەزا  ن تەین ًام لکە دەکود « ًریاتم 
ًە ۆۆذییەک  تا ۆۆە تۆۆڵ یەتۆۆا  ً ڵۆۆەر کەًیۆۆر لە کە  گۆۆ  ًاتۆۆًٌ تەر ە

  ەڕدا 
 گۆۆ  تڵۆۆن: ئیمپوایۆۆڵرم ئۆۆگمە »ڤڵرو ەکۆۆڵڤ تە دیلمۆۆا مەکەم گۆۆٌ : 

زور تە ىگۆۆوەن تەین تەً ڕادەیەش تەیشۆۆنذەیە؛ منۆۆیش داًام لگۆۆذەکەن 
گەًرەیۆۆۆ  تنۆۆۆٌێنن ً لگۆۆۆ  یڵ ۆۆۆثن تۆۆۆڵ ئەًەم یۆۆۆومە  تە ئیمپوایۆۆۆڵر 

ئەً میۆۆٌا   مۆۆر دەتۆۆن ً  ىەیۆۆا ئەً کۆۆایەن» ا ۆۆا  گٌییشۆۆ : « تیۆۆا    
 «ىەً  دەدەن تە رٌا   میٌا ذاری  لن تیەن 

ێار  مواد دیکا  ىەر دًً دەڵە  لە ڵەر ڵین   دا ا ً تە یۆیر 
کە ـەرما ڕەًام ئاڤاریا تًٌە تە ڕاڵە   1819ً گٌڕەًە گٌی  ڵاڵ  

ً دڵپۆۆاکییەًە یومەیۆۆ  تە ڕًًڵۆۆەکا  کۆۆودًًە ً ئەگەر ڕًًڵۆۆەکا  
  دً منەکا   ً  ینڕا  کلٌگنۆائڵ لە ڵۆەر داًام ئەًیا   ەدایەیە دەڵ

ئەێمەد یا  ئەًم لڵڵثەڵۆ   ەکۆودایەن ئەًا  ئۆاًا  گٌا ەکەیۆا  ئۆاڵڵز 
  ەدەتًٌ 

 «دەزا مندەزا م »ڤڵرو ەکڵڤ گٌی : 
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یۆۆۆڵم دا یشۆۆۆ  ً داًام لە ێۆۆۆار  مۆۆۆوادیش کۆۆۆود دا یشۆۆۆن  تەین 
ئەًە ۆۆۆۆذە »ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد دا ە یشۆۆۆۆ ؛  ۆۆۆۆا   ىەڵەەکا ۆۆۆۆذ ً گۆۆۆۆٌی : 

ىەڵماڵۆۆذراً  یۆۆیە لە ىە ەە ۆۆ   یۆۆاًێی   ۆۆایەتەرزم ًەک  ۆۆازادە ڕًً
 ا ۆا  ڕًًم لە دیلمۆا مەکە کۆود ً درێۆەەم « ڤڵرو ەکڵڤذا دا یشۆن 

 تە لکەکا   دا:
ئەێۆۆمەد یۆۆا  ً  ۆۆامیل ىەر دًًکیۆۆا  دً منۆۆ  مۆۆنر  تە  ۆۆازادە »

تڵن ئەێمەد یا  مودًًە ً  ایٌا م یۆڵڵەم لۆن تۆیەمەًەن تەین  ۆامیل 
 گۆٌ « مر ىەیا یڵڵەم لۆن  ەڵۆەگنمن ئەن د یۆایە رۆن  ۆاىگڵم زینذًًە ً 

 کاًا   گو  کود ً تگذە گ تًٌ 
دەم تا ۆەن کۆڵ  »ڤڵرو ەکڵڤ تە ئارام  لە دیلما مەکەم  وڵۆ  

 « گ  تڵن دەیٌا ن دا یشن » دەیيەًن یڵڵە لە  امیل تکەگنن؟   
ێار  مواد دیکا  دا ە یشۆ  ً گۆٌی  ئامۆا م  ڵۆەرەکی  مۆر تۆڵ 

  ا  ڕًًڵەکا ن لە  گٌتود    امیلە ىاینە 
تەڵۆنن تەڵۆنن تەین دەمۆيەًن تۆوا م دەیۆيەًن »ڤڵرو ەکڵڤ گٌی : 

 «کثیا  ً ح  یال گی  تڵ ئەً کارە ىەیە؟
ێار  مواد دا یش   گٌی  ئەگەر تینگو  تڵ تەرەم  ۆەڕ لە لگوگۆ  
ً ىگۆۆۆوم کەکۆۆۆذارم لە ئیخەیۆۆۆار داتۆۆۆنن تەڵۆۆۆگر دەدا ىەمۆۆۆًٌ داؼکۆۆۆەا  

 امیل لە  گٌ تثا  ڕا ەڕێنن ً  
ـییوێیۆۆۆ  یۆۆۆواپ  یۆۆۆیە  دەتۆۆۆن تیۆۆۆوم لۆۆۆن »ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ گۆۆۆٌی : 

 «تیەمەًە 
دیلما ج ًیەکا   ڤڵرو ەکۆڵڤ  تۆڵ ێۆار  مۆواد ًەرگگۆڕاًە  ێۆار  
مواد کًٌ لە ماڵ  ـگیوەًە   ا ا  ڕًًم لە دیلما مەکە کود ً گٌی : 

کن   تە  ازادە تڵن کگشەیەک  یو لە گڵڕێذایە  ئگکەا تنەماڵەکەن لە »
دً مۆۆۆۆر دایە؛ ىەیۆۆۆۆا ئەً کۆۆۆۆایەم تنەمۆۆۆۆاڵەکەن لە کٌێکۆۆۆۆەا رن دەڵۆۆۆۆەم 
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تەڵۆۆەواًە ً  ۆۆایٌا م کارێۆۆ  تۆۆیەن  ئەگەر تە ئا ۆۆیوا تە د م  ۆۆامیل 
ىەڵەمن   ەکەن ً داییم ً منذاڵەکا م دەکًٌ     ازادە ڵەرەیا دەتن 
ئەًا  لەگە  دیلەکا   ىگوم  امیل ت ڵڕێەەًە؛ ئەً کایە تەڵۆگر دەدەن 

 «یل لە  گٌ دەتەن یا  لەً ڕێ ایەدا ڵەرن دادە گم یا   ام
زور تا ە لەً تارە ەًە تیو دەکەینەًە  تات ن تڵ » ازادە گٌی : 

الم ڵۆۆۆۆەروک  ڵۆۆۆۆەر کودایەیۆۆۆۆ  ً تۆۆۆۆارًدوی  یۆۆۆۆڵم ً کارًتۆۆۆۆار ً 
 «ًیکەەکا   ئگمەم تە ًردم تڵ تاس تیا  

تەن  ۆۆۆۆۆۆگٌەیە یەکەن دا یشۆۆۆۆۆۆەن  ێۆۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆۆواد لەگە   ۆۆۆۆۆۆازادە 
 کڵیای   ن ىا  ڤڵرو ەکڵڤ 

ئەً  ەًە لە یەما ایا ەم  ۆٌێ   ۆار کە تە  ۆگٌازم ڕو ىەییۆ  
ڕازا ۆۆذتًٌیا ەًەن ئۆۆٌ گڕایەک  ئیەالیۆۆای   مۆۆایش دەدرا  ئەً کۆۆایەم کە 
لەیـەیۆ  ڵە مڕاکگشۆ  ێۆۆار  مۆواد تە مگۆۆوەرەًەن لە ڵۆەر تۆۆا مگڵەم 
یەما ۆۆۆایا ەکە دەرکەً ن  ۆۆۆازادە ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ لە لۆۆۆڵ ەکەم یۆۆۆڵم 

کە ىەن یاًەرم  ازادە تۆًٌ ً ىەن  49ً؛ لەگە  لڵری  ملییڵدا یشەثٌ
تەر وڵۆۆیایەیی  میٌا ۆۆذارم کۆۆود  لە ێۆۆار  مۆۆوادم لە ئەڵۆۆەڵ تۆۆًٌ  
ێار  مواد  ەردەم یەکەم   ا ڵکەم تە لٌرڵایییەک  یایثەی  ڕو  
ىەیییۆۆۆیە مٌڵۆۆۆٌڵما ەکا ەًە کۆۆۆاً لگۆۆۆذەکود   ا ۆۆۆا  ىەڵۆۆۆەا کۆۆۆاًم لە 

 یا ەکە کًٌە دەرن دەًرًتەرم یڵم کود ً لە یەما ا
ڕو م دًایۆۆۆ  دًً ۆۆۆەممە تۆۆۆًٌ  تە گۆۆۆ  داتۆۆۆ  ئاڵۆۆۆای  یڵیۆۆۆا  لە 
کڵ ۆۆیەکەم ڤڵرو ەکۆۆڵڤذا کۆۆڵڕم ڵۆۆەما تەڕێۆۆٌە دەکۆۆًٌ  لە یۆۆاالرم 

 ڵ   گەًرە ً ڕًً اک  کڵ یذان گوًً گی  مڵزی  کە لە  گٌا  لك ً 
دارەکا ۆۆۆۆۆذا دیۆۆۆۆۆار  ەتۆۆۆۆۆًٌ ن ىەًایەکیۆۆۆۆۆا  دە  ۆۆۆۆۆ     ەکەم  ۆۆۆۆۆازادە 

                                                           

49- Loris Melikov 
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ک  یەمە گیۆ  ڕاتٌاردتۆًٌن تە  یۆٌەڕًًی  لە  گۆٌا   ڤڵرو ەکڵڤ ئەگەر
میٌا ەکا ۆۆۆۆۆذا دەگەڕا ً تە  گیە یۆۆۆۆۆنەًە تەیگواىۆۆۆۆۆاین  دەکۆۆۆۆۆود ؛ کە ۆۆۆۆۆذ 
ً ەیەکیش لەگە  ێار  مۆواد دًا  ێۆار  مۆواد ىەر ئەً ڵاردًڵۆڕم 
ً  ۆۆاىڵگوییەم دًێنگۆۆ  یەما ۆۆایا ەم لە یۆۆڵم  یشۆۆا  دا ً کۆۆاًم لە 

 ەیڵمن   ۆۆا    یۆۆٌەڕًًی  دەًرًتەرم یۆۆڵم کۆۆود  دًام یۆۆایًٌ   یۆۆا
دیۆۆۆیەن تەتۆۆۆن ئەًەم  ۆۆۆەرن تیۆۆۆا  ونن دەىۆۆۆایر تۆۆۆڵ الم ێۆۆۆار  مۆۆۆواد ً 
ىەمًٌیا   وڵیارێییا  لگذەکود ً تیوً ڕام ئەًیۆا  ڵۆەتارە  تە کۆڵڕ 
ً میٌا ۆۆۆۆذارییەکە لۆۆۆۆن دە وڵۆۆۆۆ   یە ۆۆۆۆا ە  ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ یڵ ۆۆۆۆ  تە 
ڵەر ۆا   ئۆاڵەًٌ   ً  ڵلگۆۆ   یشۆا  ً میۆۆذالیام ڵەرڵۆین ییەًەن ىۆۆا  

ڵ الم ێۆۆار  مۆۆواد ً ئەً  وڵۆۆیارەم لگیۆۆود  ئەًیۆۆش ًەک ئەًا ۆۆ  یۆۆو تۆۆ
 گۆۆ  ًاتۆۆًٌ ێۆۆار  مۆۆواد زورم کۆۆڵڕەکە تە دڵە ً کگۆۆەم لگۆۆٌەردەگون  
ًەیمۆۆۆ  ێۆۆۆار  مۆۆۆوادیش ىەر ئەً ًەیمە تۆۆۆًٌ کە تە ئەًا ۆۆۆ  دیۆۆۆیەم 

ً ەریەۆۆا ە  یۆۆیە  تیۆۆو ً ڕام  داتۆۆڵًە: لە  گۆۆٌ گەلۆۆ  ئۆۆگمەدا ئەن رۆۆڵرە داب
 ە ئەًەم دەیثینن تە  ەگی  تا   دەزا ن یا   ا یڵ   دەر ەدەتڕم ک

لە رە ۆۆ ەم ڵۆۆەما کۆۆود ەکەدان ێۆۆار  مۆۆواد ًیکۆۆە  ڵۆۆەتارە  تە 
تنەمۆۆاڵەکەم لەگە   ۆۆازادە ڤڵرو ەکۆۆڵڤ لکۆۆە تیۆۆا ن تەین ئەً ًام 
 ٌا ذ کە گٌێ  لن  ەتًٌە  دًایو لڵری  ملییڵڤ ێار  مۆوادم ێۆاڵ  

  کارێۆ  تیۆون  ێۆار  کود کە لەً رۆڵرە کۆڵڕا ەدا تۆاً  یۆیە کە تاڵۆ
مواد کە کاًم لەً کایەمگوە کود ًا ڤڵرو ەکۆڵڤ  الً تە دیۆارم  گیۆذا 
تۆۆۆًٌن تۆۆۆڵم دەرکەً  ڵۆۆۆەعا  یۆۆۆازەدە الیۆۆۆذاًەن لە لۆۆۆڵری  ملییۆۆۆڵڤ  
 وڵ  دەیٌا ن تڕًا؟ لۆڵری  مییۆڵڤ گۆٌی  دەیۆٌا نن تەین ًاتا ۆەوە 
 ەڕًا   تەین ێۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆواد گۆۆۆۆۆٌێ  تە لکۆۆۆۆۆەم ئەً  ەدا  ڵۆۆۆۆۆٌارم 

یەیەک تًٌ کە  اتًٌیۆا ە ئیخەیۆارییەًە ً ڕویشۆ  تەرەً یەًگە گالیک
 ً  ٌێن  ێەڵا ەًەکەم 
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 یازدە

ڕو م  گنمەم  ما ەًەم ێۆار  مۆواد لە یفلۆی ن لۆڵری  ملییۆڵڤن 
یۆۆاًەرم  ۆۆازادە ڤڵرو ەکۆۆڵڤن ـەرما یۆۆذا ێۆۆار  مۆۆواد ت گۆۆ  تۆۆڵ الم  
: ێۆار  مۆۆواد ىەر تەً لەتۆۆوە ڵیاڵۆۆەیٌا ا ە ً زاییۆۆیەم یۆۆڵیەًە گۆۆٌی 

ىگۆذم ً لە ڵۆەرەیڵ « ڵەر ً گیا م لە  گناًم  ازادەم تەڕێۆودایە »
« دەڵەًٌر تفەرمًٌ لٌرتۆا !»تە  یشا ەم ڕێو گویر ڵەرم دایک : 

  ا ا  تە کاًێی  دوڵەا ە لە ڕًیکارم لڵری  ملییڵڤ ڕاما 
لۆۆڵری  ملییۆۆڵڤ لە ڵۆۆەر لە ەـەم  ۆۆا  مگۆۆوەکە دا یشۆۆ ن ێۆۆار  

ًًم ئەً دا یشۆۆ ن دەڵۆۆە  لە مۆۆوادیش لە ڵۆۆەر کٌرڵۆۆییەک  ڕًًتەڕ
ڵەر کۆڵک  دا ۆا ً تەًردم گۆٌێ  تۆڵ ًیەکۆا   لۆڵری  ملییۆڵڤ  ۆل 
کۆۆود  لۆۆڵری  ملییۆۆڵڤ کە تە ڵۆۆەر زمۆۆا   یایاریۆۆذا زا  تۆۆًٌن گۆۆٌی  
ئەگەرکۆۆ   ۆۆازادە لە ًردەکارییەکۆۆا    یۆۆا   ڕاتۆۆودًًم ێۆۆار  مۆۆواد 
ئاگۆۆادارە تەین دەیۆۆيەًن ڵۆۆەرتودەم ئەً ڵۆۆەر لە تەرم ً مًٌتەمۆۆًٌ 

تڵن ت گڕەًە ً منۆیش ىەمۆًٌم تە ڕًًڵۆ  »زما   یڵم تثیکەن:  لە
تۆۆڵ ًەردەگگۆۆڕمەًە ً  ۆۆازادەش دەینًٌڵۆۆگەەًە ً ئاڕاڵۆۆەەم یۆۆاًە  

 « یڵ یگوارم دەکا  
ێۆۆار  مۆۆواد مۆۆاًەیەک تگۆۆذە گ تۆۆًٌ بىۆۆیڕ کۆۆا  لکۆۆەم تە کەڵۆۆگ  
 ەدەتۆۆڕم؛ ڕادەًەڵۆۆەا ىەیۆۆا ڕًًتەڕًًەکەم لکۆۆەکا   یەًاً دەتۆۆًٌ( 
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من کۆۆ ًەکەم لە ڵۆۆەر  گٌکۆۆاًا   ىەڵیگشۆۆا  ئەً  ا ۆۆا  ڵۆۆەرم ىەڵثۆۆڕ
توە منذاڵە ەیەم کە دڵۆ  یۆایًٌ ماریۆا ڤاڵۆیلیڵڤنام ڕـا ۆذتًٌن دیکۆا  

ًێۆۆذەکًٌ « گوینۆۆگ  یۆۆیەن تە ڵۆۆەر کۆۆاً » یشۆۆەە ڵۆۆەر لگۆۆٌم ً گۆۆٌی : 
 ىەڵ  تە  ا ازم تیا  کە یگوار ڵەرتودەکەم دەیٌێنگەەًە 

یڵ دەتن »ً گٌی :  لڵری  ملییڵڤ دەـەەرێی  لە گیوـا   دەرىگنا
لە زمۆۆا   یایاریۆۆذا تە «بىەمۆۆًٌ  ۆۆەگ  تەتۆۆن زیۆۆادًکەن تە مۆۆر تڵگۆۆ  

 ىەمًٌ کەس دەڵگر یڵ ً تە ىیڕ کەس  اڵگر ئگٌە (
کگشە  ییە  تەین تەڵەرىایەکا  ىگنذە زور  دًای   ۆایە  ىگنۆذەن »

 « ڕًًداً ً کارەڵا  دیٌە تەن دەمٌدەڵەە  اگٌیون 
ی گۆۆۆڕییەًەن  ا ۆۆۆماًەکەم دەیەیۆۆۆنە ئەگەر تە ڕو ێۆۆۆ   ەیەۆۆۆٌا   ت»

 «ڕو ێی  یو 
 «لە ڵەرەیاًە دەڵ   گثیەیر؟»
 «تەڵنن لە  ًٌکەًە  لە کٌن لە دای  تًٌم ً لە کٌن  یاًم؟»

ێۆۆار  مۆۆواد ڵۆۆەرم دایکۆۆ   مۆۆاًەیەک تەً ێاڵەمۆۆایەًە   ا ۆۆا  
کیلیەیەک  ىەڵ و  کە لە  ا  کٌرڵییەکەدا کەًیثۆًٌ؛ کەلۆڵیەک  ییۆە 

ج ً ئۆاڵەًٌ  ڕازا تۆڵًەن دەریيگنۆا ً دەڵۆە  کۆود کە دەڵیەکەم تە عا
 تە یا ن  کیلیەکە ً گٌی :

لە دایۆ  تۆًٌن  50تنًٌڵە لە گٌ ۆذێی  کیۆڵڵە تە  ۆاًم یکۆگلمگ »
کە تە ًیەم ئگمەم الدێی  کیا شیر تە لەد ڵەرم گٌێذرێەێ  دەتًٌ  
 51لە  ویۆۆۆ  ئەً گٌ ۆۆۆذە ً تە مەًدام ىاًیشۆۆۆەن  تەردێۆۆۆ ن یۆۆۆًٌ وا 

ن   یا   یا ەکا ە  تنەماڵەم ئگمە لە یا ەکۆا   ویۆ  ىەڵیەًیًٌەن  ٌێ
 تًٌ ً ىامٌ ڵم گەرمٌگٌڕیا  ىەتًٌ 

                                                           

50- Tselmess 

51- Khunzakh    گەەیە  داؼکەا  بئاڤاریا( 
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کایگۆۆ  تۆۆواگەًرەکەن عٌڵۆۆما  لە دایۆۆ  تۆۆًٌن داییۆۆم دایە ۆۆ  ئەتۆۆًٌ 
کۆۆٌڕە گەًرەم یۆۆۆا  تۆۆًٌ   ا ۆۆا  تۆۆًٌ تە دایە ۆۆۆ   52 ًٌیکۆۆاە یۆۆا 

کٌڕم دًًىەم  یا  ً ئەًم گەًرە کۆود؛ تەین ئەێۆمەد  53ئٌممایا 
ىەمۆیر تۆوان ۆ مۆود  ًاتۆًٌ کایگۆ  یۆا  یۆا من ىاًکۆا  لەگە  لە ۆۆ دًً

یۆۆا   تۆۆًٌن داییۆۆم  54دایۆۆ  تۆۆًٌ   مۆۆر کۆۆٌڕە کیۆۆڵڵەکەم ًایە تۆۆًٌالح 
ڕازم  ەتۆۆًٌ تثگۆۆەە دایە ۆۆ  منۆۆذاڵەکەم ً ئیەۆۆو  ەکۆۆًٌ تۆۆڵ مۆۆاڵ  یۆۆا   
تاًکم ڕل  ىەڵەا ً ـەرما    گذا ت نن تەین داییۆم تە لکۆەم  ەکۆودن 

تۆۆاًکم تە « ن منذاڵە ۆۆم دەمۆۆون؛ کەًایە  ۆۆاکم ئەگەر ت ۆۆم ئە»گۆۆٌی : 
یۆۆۆۆۆًٌڕەی  یە ۆۆۆۆۆمەرم لۆۆۆۆۆن ىەڵیگشۆۆۆۆۆا ً زەتوێیۆۆۆۆۆ  لە ڵۆۆۆۆۆین   دا ً 
ىەڕە ۆۆەم لگیۆۆود ئەگەر  ەکۆۆن دەییۆۆٌ ن  لەگە  ئەًە ۆۆذا داییۆۆم لە 
ڵۆۆۆەر لکۆۆۆەم یۆۆۆڵم ڵۆۆۆًٌر تۆۆۆًٌ ً منۆۆۆ  تە رۆۆۆن  ەىگشۆۆۆ    ا ۆۆۆا  
    گڵرا ییەک  ڵاز کود کە ئەًەم تە ڵەرن ىایثًٌ لەًدا تاس کواتًٌ

 «تەین ئگکەا  گٌیک  تە گٌین   اکا    
 « انیڵ دەتن ىەمًٌ  ەگ  تاس تیەمن مًٌتە مًٌ »
ێۆۆار  مۆۆواد یەیۆۆا  ىەڵی ۆۆو   ًەتیۆۆوم ىۆۆایەًە کە داییۆۆ  ئەًم  

دەتودە ڵەرتا   یڵیا  ً لە  ا  یڵیذا دەیخەًا ذ ً کەڵپڵڵگی   گۆذا 
دەدا؛ ئەًیۆۆۆۆۆش داًام لە داییۆۆۆۆۆ  دەکۆۆۆۆۆود ئەً تۆۆۆۆۆوینەم رۆۆۆۆۆن دەمۆۆۆۆۆ  
یە مەرەکەم  یشا  تذا  کە تاًک  لە ڵین   داتًٌن ئەًیش  یشا   

یە مەرم ییۆە  ڵۆین   »دەدا  ێار  مواد گڵرا ییەکەم دایی  گٌ : 
 ىەڵذڕیم

 تەین مر ڕوڵەننر ەر گڵ ەکەن گویە تاًە م

                                                           

52- Abu nutsal 
53- Umma 

54- Bulach 
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 گٌ یم تە ڵین    ەرم  یڵمەًە
 ئەًن تە یٌێن  ڵین   یڵن یًٌڵا ذ:

 منزامم ڵارێە تًٌن تن ىیڕ مەرىە
 ئیەو کٌڕەکەن ًەکًٌ یڵن تاک  لە مود   اتن   

ئگکۆۆەا داییۆۆم دیلۆۆ  دەڵۆۆە   ۆۆامیلە    دەتۆۆن ىەرکۆۆڵ گیە ڕزگۆۆارم 
 «تیەن   

ێار  مۆواد کا یۆاًم داًێنۆ  گۆودەکەم ًەتیۆو ىۆایەًەن ئەً کۆایەم 
ًەتیو ىایەًە کە لەگە  دایی  دەکًٌ تڵ ئەً کا یۆاًە ئۆاً تگۆنر ً ئەً 

ەکەم داییۆۆۆۆ  دەگۆۆۆۆو  ً تە دًایۆۆۆۆذا دەڵۆۆۆۆە  تە داًێنۆۆۆۆ  کواڵۆۆۆۆە ـشۆۆۆۆ
ىەڵذەىا   ًەتیوم ىایەًە کڵ  تە دیەن  کەلۆلە ڵۆەرم یۆڕ ً کیۆڵڵە 
ً یا واًم یڵم لە  گۆٌ یە ۆەڵکە مکۆەکەدا کە تە دیۆٌاردا ىەڵٌاڵۆوا 
تۆۆًٌن ڵۆۆەرم ڵۆۆًٌڕما؛ ئەً کۆۆایەم داییۆۆ  تۆۆڵ یەکەن رۆۆار ڵۆۆەرم تۆۆڵ 

تًٌتۆۆًٌ یا ۆیثًٌ  ئەً ڵۆەگە کۆو ً ڕیۆۆٌەڵەیەم ًەتیۆو ىۆایەًە کە ـگۆو 
دەىۆۆا  ً دەمٌکۆۆاًم دەلکۆۆەەًە؛ تۆۆڵ   یڵ ۆۆ   ۆۆا   گەرن کە داییۆۆ  

تۆۆڵ گی  ئۆۆاًێەەم دًًکە  ً تۆۆڵ    ۆۆیوم یو ۆۆاً  ًەتیۆۆوم » گیۆۆذەدا 
ىایەًە کە دایی  کڵ  دەیخکەە  گٌ ڵەًەیەیەکەًە ً دەیذا تە کڵێیذا 
تە دو  ً ىەًرازم کٌێکۆۆۆۆەا ذا ڵۆۆۆۆەردەکەًیر ً دەکۆۆۆۆًٌ  تۆۆۆۆڵ الم 

  تۆۆۆۆاًەگەًرەم زێۆۆۆۆٌگەر تۆۆۆۆًٌن ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد تۆۆۆۆاًەگەًرەم لە زوزا 
ئگکۆۆەاش دەمٌکۆۆاًم کوکٌلۆۆڵح ً ڵۆۆەر ً ڕیشۆۆ  ڵۆۆپی  ئەًم لەتەر 
کۆاً تۆًٌ ۆ کایگۆ  تە دەڵۆەە تە ىگوەکۆا   لە ڵۆەر زێۆٌە کە ۆذەکاری  

 دەکود 
تەڵنن داییم »ێار  مواد لەگە  ئەًەم ڵەرم ڕادەًە ا ذن گٌی : 

ح یۆا  ً یۆا  یۆا م تە ىیڕ  گٌەیەک  یمل  ەتًٌ تثگەە دایە ۆ  تۆًٌال
دایە گی  دییەم گو ن تەین ىەرًا ىڵگوم داییم تًٌ  داییم زور رار 
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ئۆۆگمەم دەتۆۆود تۆۆڵ دیٌەیۆۆا   یۆۆا  یۆۆا م ً ئۆۆگمە لەگە  منۆۆذاڵەکا   یۆۆا  
یاریمۆۆا  دەکۆۆۆود  یۆۆۆا  یۆۆۆا م زور مگيوەتۆۆا  تۆۆۆًٌ لەگەڵمۆۆۆا   ئەً ڵۆۆۆن 

تۆًٌن  منذاڵ  تًٌ: ئەتًٌ  ًٌیکاە یا  کە توام  یوی  عٌڵۆما   تۆوان
ئٌممایا  کە توام  ۆیوی  مۆر تۆًٌن تۆًٌالح یۆا  کە لە ىەمۆًٌا  کەن 
یەمە ەو تًٌ ۆ ىەر ئەً کۆٌڕەم کە  ۆامیل لە ڵۆەر کیۆاًە ىەڵیذا ۆ  ً 

 ىە وًً  تە ىە وًً  تًٌ  تەین ئەن ڕًًداًە دًایو ڕًًم دا 
 ۆۆۆۆوییەم  ۆۆۆۆازدە ڵۆۆۆۆاڵم یەمە  تۆۆۆۆًٌ کە مویۆۆۆۆذەکا   گیۆۆۆۆا  تۆۆۆۆڵ 

یە ۆۆۆۆمەرم داریۆۆۆۆر لە تەردەکا یۆۆۆۆا  دەدا  گٌ ۆۆۆۆذەکەما  کۆۆۆۆوایەًە  تە 
کگ گنییەکۆۆا  ىەمۆۆًٌ « مٌڵۆۆٌڵما ا  کۆۆای  ؼەزایە!»ىاًاریۆۆا  دەکۆۆود: 

تۆۆۆًٌ ە الیە  ۆۆۆوم مویۆۆۆذەکا   ئاڤارەکۆۆۆا یش دەڵۆۆۆەە دەڵۆۆۆەە دەکۆۆۆًٌ ە 
ڕیۆۆۆۆوم ئەًا ەًە  ئەً کۆۆۆۆایە ًەک تواکۆۆۆۆا م لە کڵ ۆۆۆۆ  ً دیٌەیۆۆۆۆا   

 ۆۆذ تۆۆًٌیر  یا ەکۆۆا  دە یۆۆان  ڕو گۆۆارێی  یڵ ۆۆم ڕادەتۆۆٌارد: دەًڵەمە
ئەڵپم ىەتًٌ  کەک ً  ارەن ىەتًٌ  زور یڵ م ڕادەتٌارد؛ ىەیۆا ئەً 
کۆۆۆایەم ئیمۆۆۆان لۆۆۆازم مەال کۆۆۆٌ را ً ىەمۆۆۆوە تۆۆۆًٌ تە رگ ۆۆۆوم  ىەمۆۆۆوە 
 ۆۆٌێنەرم یۆۆڵم تۆۆڵ ىەمۆۆًٌ  ۆۆاًکە ً مەڵثە ۆۆذێ   ۆۆارد ً ىەڕە ۆۆەم 
لگیود  ئەگەر  ەکنە ڕیوم ىگوەکۆا ییەًە مۆا  ً  یا یۆا  دەڵۆًٌیگنن  

د تۆۆڵ گٌ ۆۆذەکەم ئۆۆگمە ً ىەڕە ۆۆەم کودتۆۆۆًٌ ئەگەر ڕاڵۆۆپاردەم  ۆۆار
  ەکنە  اڵ  یاک  یًٌ وا  تە یًٌرەکە دەکگشن 

تڕیۆارێی  ئاڵۆۆا   ەتۆۆًٌ  یا ەکۆا  لە ڵۆۆٌ ام ڕًًس دەیوڵۆۆا   لە 
الیەکۆۆۆۆ  دییە ۆۆۆۆەًە یوڵۆۆۆۆە ڵک تۆۆۆۆًٌ  ً  ەیا ۆۆۆۆذەًێوا ت ۆۆۆۆنە ڕیۆۆۆۆوم 
کەکذارا   ریيادەًە  یا   گەًرە من  لەگە  ئاؼایا   ۆارد تۆڵیفلی  

تخۆۆٌازیر   55یۆاکًٌ یۆارمەی  لە ـەرما ۆذەم ڕًًڵۆەکا  تۆارو  ڕوزێۆر

                                                           

55- Baron rosen 
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ئەً تەڵگنۆۆ  دا یارمەییمۆۆا  تۆۆذا ن تەین تەڵگۆۆنەکەم تەرۆۆن  ەىگنۆۆا  یە یۆۆا 
ئەـکەرەکا   تە ڕو دا لەگە  ئگمە دەىایر تڵ ئەڵپ ڵٌارم ً لەگە  
ئاؼایا   ا ەزێنیا  دەکود   ەراتیا  دەریۆٌارد دەدا تۆڵ ئەًەم ڵۆەر 

دەیۆۆا ثود تۆۆڵ  ۆۆٌێن   ە ۆۆیاً  ئەًم تۆۆًٌم لە کن یۆۆا  یۆۆڵش تۆۆن ً 
دەرىگنۆۆا  ىەمۆۆًٌ مۆۆا  ً ڵۆۆاما ەکەم  ۆۆن دوڕا ۆۆذ   لەیـەیۆۆ  دەی ۆۆٌ  
ًرکەن ئازا ً تە رەر  ً دڵشگو تًٌن تەین کەڵایەیییەک  ڕًًیاً ً 
ئاتڕًًییاً تًٌ  لە تەر دەڵە  ئەًا ذا ًەکًٌ مگۆًٌڕو   لۆن ىۆایثًٌ  

یۆۆیر ئەڵۆۆپ ً یفە  ەکە ۆۆ  لە لٌمۆۆاردا ئەگەر  گشۆۆم  ۆۆن  ەگویۆۆایە دًا
دەدوڕا ذ  دًام ڵەـەرم یفلی  تًٌ کە تیوًڕان گڵڕا  داًان لە یۆا   

 «گەًرە کود ت گەە ڕیوم یەتاییارا   ریيادەًە 
تۆۆڵ کۆۆ  تیۆۆوًڕا  گۆۆڵڕا ً ڕلۆۆ  لە »لۆۆڵری  ملییۆۆڵڤ لگۆۆ   وڵۆۆ : 

 «ڕًًڵەکا  ىەڵەا؟
یٌ ۆذم  ێار  مواد یۆڵزن مۆا  تۆًٌ   ا ۆا  کۆاًم لًٌکا ۆذ ً تە

ىڵکۆۆۆۆارێی  دییە ۆۆۆۆم تۆۆۆۆًٌ تۆۆۆۆڵ کۆۆۆۆًٌ ە  ۆۆۆۆا  کەکۆۆۆۆذارا   »گۆۆۆۆٌی : 
 «ریيادەًە 

 «ح ىڵکارێ ؟»
کە گەیشەنە  ۆاًکەم یفلۆی  لەگە  ڵۆن کەس لە مویۆذەکا  تەرە »

ً ڕًً تۆۆًٌیر  دًً کەڵۆۆیا  ىەییۆۆرن یەکیۆۆا م تە گۆۆٌللە  گیۆۆا  کایگۆۆ  
کۆۆًٌن یفە ۆۆ ەکەم ىەڵ ۆۆومەًە ىگشۆۆەا زینۆۆذًً تۆۆًٌ  کۆۆاًم لگیۆۆودن ً 

من   گیاً  ەىیذ  کۆودنن تەین دڵخڵ ۆم  یۆڵ مٌڵۆٌڵما  ً » ی : گٌ
 «گە ج ً تەیٌا ام؛ یٌدا دەیٌازن تثیە رە  اًەرم ىگوم ریياد 

 «تًٌم؟»
 ۆۆۆۆان تەین کەًیۆۆۆۆمە تیۆۆۆۆو کۆۆۆۆود ەًە لگۆۆۆۆ  ً ئەً لکۆۆۆۆەیەن لە د  »

 «دەر ەدەکًٌ 
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ىەمۆۆۆوە »ێۆۆۆار  مۆۆۆواد درێۆۆۆەەم تە گگۆۆۆڕا ەًەم ڵۆۆۆەرتودەکەم دا: 
ا   کەیخۆۆٌدا ً ڕیۆۆش ڵۆۆپییەکا ما   ۆۆارد تۆۆڵ الم ً تەرەً یۆۆًٌ وا  ىۆۆ

گٌیما  ئەگەر مەالیەکۆ  زا ۆا تنگۆو  تڵمۆا  ً ڕێنٌێنیمۆا  تیۆا  دێیۆنە 
 ۆۆا  ىگۆۆوم ریيۆۆادەًە  ىەمۆۆوە ـەرمۆۆا   دا ڵۆۆمگڵ  ڕیۆۆش ڵۆۆپییەکا ما  
تەا ر ً لًٌییا  کۆٌ  تۆیە ؛ ئەڵۆمەم لە لًٌییۆا  کۆود ً تەً  ۆگٌەیە 

ییەکا  ىەًاڵیۆۆۆا  ىگنۆۆا کە  ۆۆۆگ   اردیۆۆا نەًە تۆۆۆڵ گٌ ۆۆذەکە  ڕیۆۆۆش ڵۆۆپ
ئامادەیە کەڵگ  تنگوم تڵ گٌ ذەکەما  تڵ ئەًەم ڕێنٌ گنیما  تیا  ً 
ؼەزا ً ریيادما  ـگو تیۆا  تەً مەررە یۆا  یۆا من گە مەۆویر کۆٌڕم 
یۆۆۆۆڵم ًەک تۆۆۆۆارمەە تنگۆۆۆۆون ً لە الم ئەًا  تمگنگۆۆۆۆەەًە  یۆۆۆۆا  یۆۆۆۆا م 
 لەتۆۆۆۆۆًٌڵ  کۆۆۆۆۆود ً تۆۆۆۆۆًٌالح یۆۆۆۆۆا    ۆۆۆۆۆارد تۆۆۆۆۆڵ الم ئەًا   ىەمۆۆۆۆۆوە
میٌا ذارییەک  تا   لگیۆود ً تۆواکەم دییە ۆ  تا  يگشۆەر کۆود ت ۆر 
تڵ الم  ىەًاڵۆ   ۆارد کە دەیۆيەًن ًەک تۆاًک  کە یومەیۆ  تە یۆا   
گەًرەم ئگمە دەکودن ئەًیش یومە  تە ئگمە تیۆا   یۆا  یۆا من ًەک 
ىەمۆۆۆًٌ ئەً   ۆۆۆا ەم کە یاًە یۆۆۆا   یۆۆۆیەن  ەزا  ً یڵ ەرڵۆۆۆ  تۆۆۆًٌ  

تنگۆۆون؛ یە یۆۆا ئٌممۆۆا یۆۆا    ۆۆارد  منیشۆۆ   دەیوڵۆۆا ىەر دًً کۆۆٌڕەکەم
لەگە   ارد   گش ئەًەم ت ەینە ئەًنن مویذەکا  ىایر تەرە ً  یوما   
تە دەًرًتەرما ذا یەڕایگنیا  دەکود ً ییویا  دەىاًیشۆ  ً گڵرا ییۆا  
دەگٌ   ىەموە لە یگٌەیەکەم ىایە دەرن ً ىا  تۆڵ الم ئٌممۆا یۆا ن 

ڕەـەۆۆارم لەگە  کۆۆود   ا ۆۆا  ڕکۆۆگفەکەم گۆۆو  ً مۆۆاًەیەک ًەک یۆۆا  
ىیڕ کا  دەرىەق تە یا ەدا   ئگۆٌە تۆن ڕێۆویم  ە ٌا ۆذًًە ً »گٌی : 

ئگکۆۆۆۆەاش ئەً کۆۆۆۆارە  ۆۆۆۆاکەن  یە یۆۆۆۆا کۆۆۆۆاًەڕًا ی  ئەًەن لگەۆۆۆۆا  ىەیە 
دً منایەییم لەگە   ەکە  ً ڕێ ەن تذە  یەڵی  تۆڵ ریيۆاد ىۆا  تۆذەن 

مەًە ۆ ىەر ً تۆڵ ئەً ڕێ ۆایە ڕێنٌێنییۆا  تۆیەن  تە ىەمۆًٌ کەکۆذارەکا 
ئەً رۆۆڵرەم یۆۆومەیم تە تاًکەۆۆا  کۆۆودًًە ۆ یومەیۆۆ  ئگۆۆٌەش دەکەن  
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ڕێۆۆ ەن تۆۆذە  لەگە  ئگۆۆٌە تۆۆەیم  تەڵۆۆگر دەدەن  ەک ڵۆۆًٌدێی  تا ۆۆم 
تڵیۆۆا  دەتۆۆن ً دەتۆۆمە ڕاًێەکاریۆۆا ن تەڵیۆۆًٌ ىەر کۆۆارێی   گەا خڵ ۆۆە 

 «دەیٌا ر تییە  
ئٌممۆۆۆا یۆۆۆا  کە زمۆۆۆا   دەی ۆۆۆو ن زمۆۆۆا   کەًیە یەیەڵە کۆۆۆود  ً 

یذەزا   ح ًەیمگی  تۆذایەًە  ئەً کۆایە تۆًٌ کە مۆر گۆٌیم ًاتا ۆەوە  ە
ىەمۆۆوە یۆۆڵم تگۆۆ  تۆۆڵ یۆۆًٌ وا  یۆۆا یۆۆا  یۆۆا م ً یا ەکۆۆا   کۆۆٌڕم 
میٌا ذاری  لن تۆیە ن تەین ىگشۆەا لکۆەکەن یەًاً  ەکۆود تۆًٌن  ۆامیل 
کە لە  ۆۆۆا  ئیمامۆۆۆذا دا یشۆۆۆەثًٌ ۆ یەکەن رۆۆۆار تۆۆۆًٌ کۆۆۆاًن تە  ۆۆۆامیل 

ڕ کەس لەگە  یۆۆڵ لکۆۆەم  ەکۆۆودًًە  ئۆۆگمە ىۆۆی»دەکەً  ۆ  گۆۆ  گۆۆٌیم: 
 «لەگە  یا  لکە دەکەیر 

مۆۆر تگۆۆذە گ تۆۆًٌن  ئٌممۆۆا یۆۆا  کۆۆًٌ تۆۆڵ  گۆۆٌ یگۆۆٌەیەکەم ىەمۆۆوە  
دًایۆۆۆو ىەمۆۆۆوە تۆۆۆا    کۆۆۆودن یۆۆۆا لەگە   ٌێنەرەکۆۆۆا   ئەً ت ۆۆۆیر تۆۆۆڵ 
یۆۆۆًٌ وا   کۆۆۆًٌن   ٌێنەرەکۆۆۆا  داًایۆۆۆا  لە یۆۆۆا  یۆۆۆا م کۆۆۆود کۆۆۆٌڕە 

ەم کۆود  ال گۆ  لە گڵڕێۆذایە  گەًرەکە   تنگون تۆڵ الم ىەمۆوە  ىەڵۆ
تە یا  یا مم گٌ   ەینگونن تەین لە لەدیۆمەًە گٌیًٌیۆا ە    ئەلڵۆ  
لە کڵ ۆۆیذایە! داًام لە کۆۆٌڕەکەم کۆۆود ت گۆۆ   ئەتۆۆًٌ  ًٌیکۆۆاە یۆۆا  

یۆا  یۆا م ًەک « ًادیۆارە دەیوڵۆ  » ەیذەًیک  ت ن  دایی  گٌی : 
لکۆۆۆەیەم  زەرگەیە دەیوا ۆۆۆ  تە کٌێۆۆۆٌە تۆۆۆذا  زوریۆۆۆو  ا ۆۆۆ  ىەیە  تەً

دایی  ئەتًٌ  ًٌیکاە ڵًٌر ىەڵ ەڕا ً ئیەۆو ىی ۆ   ەگۆٌ ن ـەرمۆا   
 دا ئەڵپەکەم تڵ زیر تیە  ً منیش لەگەڵیذا کًٌن 

گەیشەمە یگٌەیەکە  دیەم ئٌمما یۆا  تە رەڵۆەەم یٌێنۆاًییەًە لە 
ڵۆۆەر زەًم کەًیثۆۆًٌ  ئەتًٌ ًٌیکۆۆاە یۆۆا  لەگە  مویۆۆذەکا   ۆۆەڕم 

ً ً گڵ ۆۆۆەەکەم  ۆۆۆڵڕتًٌتڵًە  تە دەکۆۆود  الڕًًمەیگیۆۆۆ  توینۆۆۆذار تۆۆٌ
دەڵەگی  زامەکەم گویثًٌ ً تە دەڵەەکەم دیۆیەم ىەر کەڵۆگ  لگۆ  
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 ویۆۆ  دەتۆۆڵًە توینۆۆذارم دەکۆۆود  دیۆۆەم تۆۆواکەم ىەمۆۆوەم دا تەزەًیۆۆذا  
ىۆۆا  زەتۆۆو لە دا ەیەکۆۆ  یۆۆو تٌە ۆۆگننن تەین لەگە  یەلەم مویۆۆذەکا  

 «کەً  تەزەًیذا 
ڵًٌیەکەم ڵۆًٌر ڵۆًٌر ێار  مواد تگذە گ تًٌ  دەمٌکاًە یاًە

 ىەڵ ەڕا ً کاًا   تًٌ  تە دًً کاڵەم یٌێر 
 « یوڵا تًٌن    لە دەرـە  کەڵیم ًەرگو  ً ڕامیود   »

تەڕاڵەیەە؟ مر تیکەثًٌن کە یڵ ىیڕ کا  »لڵری  ملییڵڤ گٌی : 
 « ەیوڵاًم 

دًام ئەًە ئیەو ىەرگیو  ەیوڵان  لەً ڵۆایەًە تۆڵ ىەمیشۆە یۆڵن »
ىەر کایگۆۆۆۆ  ئەً ڕًًداًەن ًەتیۆۆۆۆو دێۆۆۆۆەەًە تە  ۆۆۆۆەرمەزار دەزا ۆۆۆۆم  

 «یوڵەکەن دە ین   
 «ئیەو تەڵە  کای   ٌێە کود ە » ا ا  گٌی : 

کۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆایەمگوە لۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆٌرمیش دارەکەم لە گیوـۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا   تەرڵۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆین   
کەرکەڵییەکەم دەرىگنا ً لٌرمیش  کود  ڵەعا  دًازدە ً کارەک  
ە  یشا  دا  ێار  مواد گٌێ  تۆڵ زە  ۆ  گۆایەمگوەکە ڕاگۆو  ً  ۆادیی

 منذای ەکەم یڵم  اردەًە 
 «ئەًە دیاری  ڤڵرو ەکڵڤ  ىاًڕێمە »تە توەیەکەًە گٌی : 

 « کایەمگوێی  تا ە  تڕو  ٌێەەکە  تیە  مر مایڵ  دەتم »
ً ڕویشۆۆۆۆ  تۆۆۆۆڵ « زور تا ۆۆۆۆە»ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد لە ًەالمۆۆۆۆذا گۆۆۆۆٌی : 

  ًًرەکەم یڵم 
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 دًازدە

ەم لۆۆڵری  ملییۆۆڵڤ کە تە یە یۆۆا مۆۆاتڵًە ڵۆۆەر رەمۆۆ  ئەً تاتەیۆۆا 
ێار  مواد گٌیثًٌمن ىەمًٌم لە دەـەەرەکەیذا یادا ۆ  کۆود   ا ۆا  
ر ەرەیەکۆۆ  داگیوڵۆۆا ذ ً لە  گۆۆٌ  ًًرەکەدا دەڵۆۆە  کۆۆود تە  یاڵۆۆە 
کود   کە گەیشەە تەر دەرگۆاکەم ڕًًتەڕًًم گۆٌێ  لە ئایۆاـەر تۆًٌ 
تە زما   یایارم  زا ی  دەتۆن ىاًڕێیۆا   ێۆار  مۆواد تۆر  دەرگۆاکەم 

 الیا   کودەًە ً کًٌ تڵ
 ًًرەکە  ڕ لە تۆڵ   کەرمگۆ  تۆًٌ کە یۆایثەی  یەڵیۆ  کٌێکۆەا ە  
گەموالۆۆڵم لەڵۆۆًٌرم یەک کۆۆاً لە ڵۆۆەر عەتۆۆایەک دا یشۆۆەثًٌ کە لە 
یەرکۆۆ   ًًرەکەدا ڕایواتۆۆًٌ  تە ۆۆمیەگی  کۆۆڵ  ً کەًر ً کڵییۆۆ  لە 
تەر داتۆۆۆۆۆۆۆۆًٌ  یەرییۆۆۆۆۆۆۆۆ  ىۆۆۆۆۆۆۆۆڵ ینەًەم ىەًڵۆۆۆۆۆۆۆۆارێ  تۆۆۆۆۆۆۆۆًٌ ً تە 

  تە دیەنۆۆۆ  لۆۆۆڵری  ملییۆۆۆڵڤ ڵەرڵۆۆۆًٌڕما ەًە تاڵۆۆۆگی  دەگگۆۆۆڕایەًە
لکۆۆۆەکەم تۆۆۆڕم ً تۆۆۆن ئەًەم گۆۆۆٌن تە ىۆۆۆاینەکەم تۆۆۆذا ن درێۆۆۆەەم تە 

 کارەکەم یڵیذا 
تەرەًڕًًم گەموالۆۆڵ  یۆۆا  م ەمۆۆمەد کەیفکۆۆاز ً تە ە ۆۆە کۆۆاًە 
ڕەش ً تن مەوڵەکا   دەدرەً ا ەًە ً لکۆەیەک  لە  ەڵۆەا دًً ۆا  

تۆۆۆازوڵە دەکۆۆودەًە  ئیلۆۆۆذارم تە   ً تۆۆای رۆۆۆٌا  لۆۆڵڵ  ىەڵیودتۆۆۆًٌ ً 
لەًیٌلۆۆڵ  ً  ۆۆڕ ماڵۆۆًٌلیەکەم ًەدەرکەًیثۆۆًٌ ً یەرییۆۆ  ڵۆۆڕیر ً 
تۆۆویمەدار کود ۆۆ  یە ۆۆ ە ً  ۆۆاڵًٌم ئەڵۆۆپەکەم تۆۆًٌ کە تە تومارێۆۆ  تە 



 

96 

دیٌاردا ىەڵٌاڵوا تًٌ  یە یفە ڵەر دەڵەە ً ڕاًێەکارم ێۆار  مۆواد 
 تًٌن لە کگشەخا ەکە یەریی  لگنا    گٌ تًٌ 

کگشۆەکەیا  لە »    وڵۆ : لڵری  ملییڵڤ دًام ڵ ً ً کاکٌکڵ
 «ڵەر کییە؟

یۆۆۆا  م ەمۆۆۆمەد دەڵەٌمشۆۆۆەای  لەگە  لۆۆۆڵری  ملییۆۆۆڵڤ گۆۆۆود ً 
ئەًە لە  ەڵۆۆۆەا یۆۆۆاریف   ۆۆۆامیل دەکۆۆۆا  ً تە  ۆۆۆا  ً تاڵیۆۆۆذا »گۆۆۆٌی : 

ىەڵۆۆۆذەڵن  دەڵۆۆۆن  ۆۆۆامیل مووڤگیۆۆۆ  گەًرە ً یٌێنۆۆۆذەًار ً تە رەرگە؛ 
 «یەکگ  لە گەًرە  یاًا ە ً  یاًم یٌدایە!

ڕام  ەکودًًەن کڵ  یاریف  دەکا  ً تە  ۆا   مەگیر لە الم ئەً»
 «ً تاڵیذا ىەڵذەڵن؟

 «لە الم ئەً ڕام کودًًە ً تە ا  ً تاڵیشیذا ىەڵذەڵن »
ىەر تە ڕاڵۆە  ئەً تە  یۆاًم یۆٌدا »لڵری  ملییۆڵڤ لگۆ   وڵۆ : 

 «دەزا ن؟
ئەگەر  یۆۆاًم یۆۆٌدا  ەتۆۆًٌایە »گەموالۆۆڵ لە ڕێۆۆٌە ًەیمۆۆ  دایەًە: 

 «ەکود یەڵی   یڕەًییا  لن  ەد
 ۆامیل  یۆاًم یۆٌدا  یۆیە  تەین مە کۆًٌر »یا  م ەممەد گۆٌی : 

 یاًم یٌدا تًٌ! تە ڕاڵە   یاًم یۆٌدا تۆًٌ! کایگۆ  ئەً  گشۆەا تۆًٌن 
یەڵی  تە ڕاڵە  رۆڵرێی  یۆو تۆًٌ   ریۆاًازی  ئەً ڵۆەردەمە لەگە  
ئگکەا زەًم یا ئاڵما  تًٌ  ىەر کایگ  تە گٌ ذێیذا یگذە ەڕم یەڵی  

ەگ  عەتاکەیۆۆا  مۆۆاح دەکۆۆود ً یڵتەیۆۆا  لە ڵۆۆەر دەڵۆۆە  دەىۆۆایر ئۆۆای
دەکۆۆۆود  ئەً کۆۆۆایە ىەمۆۆۆًٌ یەڵیۆۆۆ ن ًەک ئەً  یوە یۆۆۆاًەن تە کە ۆۆۆن  
 یاًکاکۆۆا  دە یۆۆا    ۆۆەراتیا   ەدەیۆۆٌاردەًە  ر ەرەیۆۆا   ەدەکگشۆۆا  
ىیڕ کەس  ۆٌێەم  ەدەکۆًٌ  یە ۆا ە  ئەگەر یۆٌێن  کەڵۆگ  دەڕ ا لە 

گ   ارە یا   ەگی  تە  وی  یاًا   یەکەو یڵش دەتًٌ   ئەگەر کەڵ
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تذوزیثایەیەًە تە ڵەرم دارییییەًە دەتەڵ  ً لە لەراغ ڕێ ۆا دەی ەلا ۆذ  
ئەً ڵۆۆۆەردەمە یۆۆۆٌدا مۆۆۆوادم ىەمۆۆۆًٌا   ێاڵۆۆۆە دەکۆۆۆود؛  ەک ًەکۆۆۆًٌ 

 «ئگکەا   
ئگکۆەاش لە کٌێکۆەا  یەڵیۆ   ە ۆەراب دە ڵ ۆرن  ە »گەموالڵ گٌی : 
 «ر ەرە دەکگشر 

 ۆامیل »  ملییۆڵڤ لویا ۆذ ً گۆٌی : یا  م ەممەد کۆاًێی  لە لۆڵری
 «کگٌییە!

 «تەڵنن کگٌییەن ىەڵڵکا یش کگٌیر!»گەموالڵ ًەیم  دایەًە: 
یا  م ەممەد کە ًەیمە تەرن ً دەمٌدەڵۆەەکەم گەموالۆڵم زور تە 

 «ما ەڵ  لەً ێازر رٌاتییە !»د  تًٌ گٌی : 
یۆۆۆا  م ەمۆۆۆمەد کە لٌیۆۆۆًٌم زێۆۆۆٌین  رۆۆۆ ەرەم تە دەڵۆۆۆە  لۆۆۆڵری  

مەگۆیر »دیثًٌن داًام ر ەرەم لگیود  لڵری  ملییۆڵ   وڵۆ :  ملییڵڤەًە
 «ر ەرەکگشا  تڵ ئگٌە ێەران  ییە؟

یا  م ەممەد کاًێی  لویا ۆذ ً تە ڵۆەرم ئامۆا ەم تەً  ًًرە کۆود 
ئەگەر ێۆۆار  مۆۆواد کۆۆاًم لۆۆن  ەتۆۆن »کە ێۆۆار  مۆۆوادم لگثۆۆًٌ ً گۆۆٌی : 

 ەیۆذەزا   ر ەرەکەم لۆن ًەرگۆو  ً تە ەلە کگشۆام  تەین « ێەران  ییە 
دًًکەڵەکەم لۆۆۆًٌ  تۆۆۆذا    ا ۆۆۆارەزایا ە تە لگۆۆۆٌە ڵۆۆۆًٌرەکا   مۆۆۆەم لە 

 ر ەرەکە دەدا ً دًًکەڵەکەم دەردەدایەًە 
 ا ۆۆا  لە « یۆۆاًا  ئە مۆۆان دەدەم!»گەموالۆۆڵ تە ڕق ىەڵۆۆەاًم گۆۆٌی : 

  ًًرەکە کًٌە دەرن 
یۆۆا  م ەمۆۆمەد کۆۆاًێی  لە لۆۆڵری  ملییۆۆڵڤ لویا ۆۆذ ً گۆۆٌی  لە کۆۆٌن 

 ە  ىەًرێشمیر ً تە  و  ً  ەًک ًم ڵپ  تیون؟ دەیٌا ن تە می
 «مەگیر ئەًە ذە   ارە  گیە؟»
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ئەرنن ئەًە ۆۆذەن »یۆۆا  م ەمۆۆمەد دیکۆۆا  کۆۆاًێی  لویا ۆۆذ ً گۆۆٌی : »
 « گیە 

ئیلۆۆذار تە ڕًیکۆۆارم تۆۆوە یگۆۆواً ً ڕەزاڵۆۆًٌکەًە ڕًًم لە لۆۆڵری  
 «لە ئەً تپوڵە لە کٌێ  ىگناًە؟»ملییڵڤ کود ً گٌی : 
گگۆۆۆڕایەًە کە « تۆۆۆودمەًە!»ڕێۆۆۆٌە ًەیمۆۆۆ  دایەًە:  یۆۆۆا  م ەمۆۆۆمەد لە

ڕو م ڕاتۆۆۆودًً کۆۆۆای  گەڕا  لە  ۆۆۆەلامەکا   یفلۆۆۆی  یًٌ ۆۆۆ  یالمگۆۆۆ  
ئەرمە ۆۆ  ً ڕًًڵۆۆ  تۆۆًٌە کە یەرییۆۆ  یۆۆاری   ۆۆگوًیە  تۆۆًٌ   تۆۆڕم 
 ۆۆارەکەش زور تۆۆًٌە  ڵۆۆ  دراًم ئۆۆاڵەًٌ  ً تڕێیۆۆ  زور دراًم زێۆۆۆٌ  

وین ەم لە  ۆۆۆارە یۆۆۆا  م ەمۆۆۆمەد یگۆۆۆوا کًٌتۆۆۆًٌە  گۆۆۆٌ یۆۆۆارییەکەًە  یۆۆۆ
مکۆۆییەکا   گیوـۆۆا   ىگنۆۆا تۆۆًٌ ً گٌیثۆۆًٌم دەیۆۆيەًن لە ڵۆۆەر ىەمۆۆًٌم 

 گوێٌ تیا  
کڵ ۆۆ  ئەً کۆۆارە کۆۆود؟ مەگۆۆیر ئەًە ۆۆذە  »لۆۆڵری  ملییۆۆڵڤ  وڵۆۆ : 

 « ارە  گثًٌ؟
 « ان یە یا دًازدە کڵ گیم  گثًٌ »یا  م ەممەد تە  گیە ینەًە گٌی : 

 «ئەگەر تەذوڕا ذتایە کی  دەکود؟»
 ممەد ئاما ەم تە تەرًا یەکەم کود یا  م ە

 «یا   تەرًا یەکە   گذەدا ؟»
 گمۆۆذەدا ؟  ۆۆا تۆۆاتە! ىەڵۆۆذەىایم  ئەگەر کەڵۆۆگییش تە دًان تیەًیۆۆایە »

 «دەمیٌ    ـایی ا!
 «دەم تودیەًە؟»
 «  تەڵنن ىەمًٌ  ارەکەن تودەًە؛ ىەڵم و  ً تڵم دەرکًٌن!»

ئیلۆۆذار ح  لۆۆڵری  ملییۆۆڵڤ یۆۆازە تۆۆڵم دەرکەًیثۆۆًٌ یۆۆا  م ەمۆۆمەد ً
رۆۆڵرە مۆۆووڤگیر  یۆۆا  م ەمۆۆمەد کەڵۆۆگی  ڵۆۆەرکە ً ـگۆۆوم ئۆۆاًم تۆۆن 
لەؼۆۆاً تۆۆًٌ؛ ێەزم لە یۆۆڵش گۆۆٌزەرا   ً ىەڵەیەررۆۆ  تۆۆًٌ   ەیۆۆذەزا   
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ک  لەً رڵش ً کٌ  ً ڵۆەرەڕویییەم یۆڵم تیۆا   ىەمیشۆە  گۆذەکە    
کەمۆۆەەریەن ً  ۆۆا دەروڵۆۆ  تۆۆًٌ  مگشگییشۆۆ  میۆۆٌا   ەتۆۆًٌ کە یۆۆارم تە 

  یۆۆۆۆو تیۆۆۆۆا   تە ىۆۆۆۆڵم ئەً ڵۆۆۆۆەرکڵ  ً گۆۆۆۆٌن  یۆۆۆۆا   یۆۆۆۆڵم ً یەڵیۆۆۆۆ
 ەتیکۆۆییەًە تۆۆًٌ کە ئگکۆۆەا لگۆۆوە تۆۆًٌ  ئەگەر مەیلۆۆ  لۆۆن تۆۆًٌایە ً تۆۆڵم 
ىەڵیەیثۆۆایە ڵۆۆثەینن  شۆۆە  لە ڕًًڵۆۆەکا  دەکۆۆود ً دەتۆۆًٌە الیە  ۆۆو ً 
ىاًڵە  ەرم  امیل  ئیلذاریش تە ئاڵا   دەکوا یگث ەم  مویۆذم گیۆا  لە 

تۆۆًٌن کۆۆٌڕێی  ىگۆۆذم ً تە  ڵۆۆەر دەڵۆۆ  ً ڵۆۆەر لە  گنۆۆاًم ێۆۆار  مۆۆواد
 یٌا ا ً یاًە  ًەرەتًٌ 

گەموالڵم لەڵۆًٌریش ىۆیڕ کەس ڵۆەرم لە کارەکۆا   دە ەدەکۆًٌە  
دیۆۆار تۆۆًٌ ددا ۆۆ  یگۆۆو تە  ۆۆامیلذا  ۆۆا ن ً  گۆۆ  ًەـۆۆادار  یۆۆیە  لە الیەکۆۆ  
یویشۆۆەًە لە ىەمۆۆًٌ ڕًًڵۆۆەکا  تگۆۆوار تۆۆًٌ ً  ەـوەیۆۆ  لۆۆن دەکۆۆود   تەً 

گث ۆۆۆا تۆۆۆڵ کۆۆۆ  ئگکۆۆۆەا ىۆۆۆایڵیە  ۆۆۆا  ىۆۆۆڵیە مۆۆۆڵری  مییۆۆۆڵڤ  ەیۆۆۆذەیٌا   ی
ڕًًڵەکا ەًە  ًام تە یەیاڵذا ىا  کە دەتن یڵ تە دەڵۆەەًەدا   ێۆار  
مواد ً کیووکۆ  دً منۆایەیی  لەگە   ۆامیل ـگۆە ً  ۆیال  تۆن ً زورتەم 
ئەـکۆۆەرەکا یش ىەر تەً  ۆۆگٌیەیا  تیۆۆو دەکۆۆودەًە   گیۆۆا  ًاتۆۆًٌ ێۆۆار  

ازەکا یۆا  تۆذوزێەەًە ً لە مواد ىایڵیە  ا  ڕًًڵەکا  تڵ ئەًەم یاڵە الً
دەرـەیگی  لەتاردا دەگەڕێەەًە تڵ کٌێکۆەا  ً تە گۆ  ئەً زا یارییۆا ەم تە 
دەڵە  ىگناًە ىگوەکۆا   ئامۆادە دەکۆا   ئگکۆەاش کەڵۆایەیی  گەموالۆڵ ً 

 ىەڵکٌکەًی ن ئەً گٌما ەم لڵری  ملییڵڤ  زایایو کود تًٌ 
ً ییەکۆۆۆا   ێۆۆار  مۆۆۆواد ً ىاًڕێیۆۆۆا   دەیۆۆۆا وا   کۆۆۆڵ  ًیکۆۆۆەە دەرً

یڵیۆۆۆا  تشۆۆۆار ەًەن تەین ئەً ڕق ً  ەـۆۆۆوەیەم گەموالۆۆۆڵ لە ڕًًڵۆۆۆەکا   
 ىەتًٌن  یشا ذەرم  یال  ً ًیکەە دەرًً ییەکا   ئەًا  تًٌ 

لۆۆڵری  ملییۆۆڵڤ ًیکۆۆە  ڵۆۆەرم لکۆۆە لەگە  گەموالۆۆڵ تیۆۆایەًەن لگۆۆ  
  وڵ  تن یالە   ەتًٌە؟
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مۆ  دایەًە: گەموالڵن تە مڵڕە کود  ً تە منمەمنج ً لەتر لگۆٌەًە ًەی
ىەمۆۆًٌ  وڵۆۆیارەکا   لۆۆڵری  ملییۆۆڵڤ  تە ً «  ۆۆان تۆۆن یۆۆالە   ەتۆۆًٌن »

 لەتوە ًەین دەدایەًە 
ىگشەا لڵری  ملییڵڤ لە  ًًرەکە تًٌ کە کٌارەمیر ىاًڕێ  ێۆار  
مۆۆوادن ئاڤۆۆار یە ۆۆیفە ىۆۆایە  ًًرن  دەمٌکۆۆاً ً مۆۆل ً ڵۆۆین   کۆۆٌڵیر ً 

ىەمیشە ڵەر لاڵ  کۆار ً ئاڵڵزاً تًٌ   یاًێی  تە یٌا ا ً زەێمەییگش ً 
 ئەرکەکا   تًٌن ًەک ئیلذار گٌێڕایە  ً ڵەر لە  گناًم ێار  مواد تًٌ 
ىایثًٌ تۆوینج تەرن  لۆڵری  ملییۆڵڤ لگۆ   وڵۆ  یەڵیۆ  کۆٌێیە ً لە 

 کە  گٌە کڵیە ڕیوم ىگوەکا   ێار  موادەًە 
 گنج ڵۆاڵە  یەڵیۆ  گٌ ۆذەکەم ێۆار  مۆوادن  »ێە یفە ًەیم  دایەًە: 

تە ئۆارام  دەدًا « م  یڵم کٌ ەثًٌ  دەیا ٌیک  مۆر تیۆًٌ   تاًکم ما
تۆڵیە داًان لە ێۆار  »ً ڕاڵ  کاًم لە کاًم لڵری  ملییڵڤ تڕیثًٌ  

 «مواد کود تمیا  تە توام یڵم 
 «یا   ک ن تەیا  تە توام یڵم؟»
 «دًًما گ ڵەرن  ەیا   ً  ینڵیم  ەکود   ا ا  کًٌن تڵ الیا  »

ە  ۆۆ  ێۆۆار  مۆۆواد ىۆۆا   ئیلۆۆذار ًەیمۆۆ  لە  ًًرەکەم یە یشۆۆەەًە د
دایەًە  دەڵۆۆە  ڵۆۆڕم ً تە ىە  ۆۆاًم یٌ ۆۆذ ً یگۆۆوا ڕویشۆۆ  تۆۆڵ  ًًرم 

 میٌا ذارم 
گەڕایەًە ً تە لڵری  ملییڵڤ  گٌ  کە ێار  مۆواد دەیۆيەًن ت گۆ  

 تڵ الم 
لۆۆڵری  ملییۆۆڵڤ ر ەرەیەکۆۆ  دیۆۆیەم دا تە یۆۆا  م ەمۆۆمەدم  ۆۆاد ً 

  تە ە ە ً ڕویش  تڵ  ًًرم میٌا ذارم
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 ڵگودە

لە یەالرەکەن ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد تە دەمٌکۆۆۆۆاًێی  کۆۆۆۆواًە ً ڕًًیەکۆۆۆۆ  
 یڵ ەًە  گشٌازی  لە لڵری  ملییڵڤ کود 

 «درێەەم  ن تذەیر؟»لە ڵەر لە ەـەیەک دا یش  ً گٌی : 
 «تەڵنن تا درێەەم  گثذەیر  کًٌن لەگە  ىاًڕێیا   لکە تیەن »

 «مەەیە یا  م ەممەد  یاًێی  ىەڵە ە ً گە»ێار  مواد گٌی : 
 «ئەً گە مە رٌا  اکەن زور کەًیە تەر د  »
مەتەڵە  ئیلۆذارە؟ گە ۆمەن تەین زور تە رەر  ًرەتەرزە! کە ۆذ »

 «کوکەیەک تگذە گ تًٌ  
 «دەیەًن درێەەم  گثذەن؟»
 «تەڵنن تەڵنن ـەرمًٌ »
تڵن تاس کودم یا ەکا یا  کڵ  کٌ    دًام کٌ ەنیا  ىەموە »

م ئەًا ذا  یشەە رن تًٌ  یۆا  یۆا م ىا  تڵ یًٌ وا  ً لە کڵ یەکە
یە یۆا کەڵۆۆگ  تۆۆًٌ لەً تنەمۆۆاڵەیە زینۆذًً مۆۆایەًە  ىەمۆۆوەم ڵۆۆەرکڵ ە 
 56کۆۆۆود ً یۆۆۆًٌک ً  ۆۆۆوام لگیۆۆۆود  ىەمۆۆۆوەش کۆۆۆاًێی  لە عەڵۆۆۆەلذارم

 «مویذم لویا ذ  عەڵەلذار لە  شەە ً تە زەتوێ  ڵەرم  ەڕا ذ 
 «ئەًیا  تڵ کٌ  ؟»لڵری  ملییڵڤ لگ   وڵ : 

                                                           

56- Asaldar 
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یًٌ  ! ئەًا ە مۆۆاریو ً یینۆۆًٌم دەڵۆۆەی  تۆۆًٌ   ئەم کۆۆڵ   ۆۆای»
تۆۆۆڵیە ىەمۆۆۆًٌ تنەماڵەکەیۆۆۆا  لەالکۆۆۆڵ کۆۆۆود  ئەً یۆۆۆا ەم لە ىەمۆۆۆًٌا  
گە مەۆۆو تۆۆًٌ  ۆۆامیل تە دەڵۆۆە  یۆۆڵم کٌ ۆۆە   ئەًم لە ڕەًەزێۆۆیەًە 
ىەڵذێوا  ئەً کۆایە ىەمۆًٌ ئاڤاریۆا یڵیۆا  یەڵۆلیم  ىەمۆوە کۆودن تەین 

ًامۆا  دە ٌا ۆذ کە یەڵۆلیم   مر ً تواکەن یەڵلیم  ەتًٌیر  تە ڕًاڵە 
تًٌیرن تەین ىەمیشە لە تیوم ئەًەدا تًٌیر ىەڵییما  تڵ ىەڵیەًن ً 
یۆۆۆٌێن  تڕێۆۆۆەیر  لەگە  تاًەگەًرەمۆۆۆا  ڕاًێەمۆۆۆا  کۆۆۆود  تڕیارمۆۆۆا  دا 
دەڵۆۆ  ڕاگۆۆویر ىەیۆۆا لە کڵ ۆۆ  دێۆۆەە دەرن ً ئەً کۆۆایە کەمینۆۆ  تۆۆڵ 

ً تۆًٌ ً دا گیر ً ێەیای  لن تثۆڕیر  کەڵۆگ  گۆٌێ  لە لکۆەکا ما  تۆٌ
یەتەرم تە ىەمۆۆۆۆۆۆۆوە داتۆۆۆۆۆۆۆًٌ  ىەمۆۆۆۆۆۆۆوە کەڵۆۆۆۆۆۆۆگی   ۆۆۆۆۆۆۆارد تە دًام 

رۆٌا  گۆٌن ڕاگۆوە! ئەگەر ڕاڵۆ  تۆن کە »تاًەگەًرەمذا ً  گ  گۆٌ : 
 ەًەکا   لەڵە  کٌ ۆەن  منیۆا  ىەیەن تە کۆاریەەم تەر ىەیۆٌا   ئەً 
کڵ ۆۆیەدا ىەڵەا ذەًاڵۆۆم  مۆۆر یەرییۆۆ  ئە مۆۆان دا ۆۆ  ئەً ئەرکەن کە 

 ۆۆاًنن ىۆۆیڕ کەڵۆۆیش  ۆۆایٌا ن تثگۆۆەە کڵڵۆۆپ  یٌاًە ۆۆذ لە ڵۆۆەر  ۆۆا   دا
 «ڵەر ڕێ ان  ئگکەا تڕو ً لە تیو  تن کیم  گ ٌی !

تۆۆاًەگەًرەن ىۆۆایەًە تۆۆڵ مۆۆاڵ  ً لکۆۆەکا   ىەمۆۆوەم تۆۆڵ گیۆۆڕاینەًە  
ئەً کۆۆۆایە تۆۆۆًٌ کە تڕیارمۆۆۆا  دا ڕو م یەکەمۆۆۆ  رگۆۆۆە  لە مۆۆۆوگەً  
کۆۆۆارەکە یەکالیۆۆۆ  تیەیۆۆۆنەًە  یەکۆۆۆ  دًً دا ە  ە ۆۆۆلًٌلما  ىەڵ ۆۆۆو ن 

ٌکاًمۆۆا  دا ڵ ۆۆ  ً کۆۆًٌیر تۆۆڵ مۆۆوەگەً   ىەمۆۆوە لەگە  ڵۆۆ  دەم
کەس لە مویذەکا   ىا  تڵ مۆوگەً   ىەمًٌیۆا   ەمشۆیو تە دەڵۆ  
تۆۆۆًٌ   عەڵۆۆۆەلذارن کە یەکگۆۆۆ  لە مویۆۆۆذە تاًەڕ گیواًەکۆۆۆا   ىەمۆۆۆوە 
تًٌنبىەر ئەً کەڵەم ڵەرم یۆا  یۆا م   ەڕا ۆذتًٌ( کۆاًم تە ئۆگمە 

ىۆۆۆۆۆا  تۆۆۆۆۆڵ الم مۆۆۆۆۆر   کەً   گٌڕا ۆۆۆۆۆذم دەمٌکاًمۆۆۆۆۆا  تیەیۆۆۆۆۆنەًە ً
یە ۆۆۆۆۆمەرەکەن تە دەڵۆۆۆۆۆەەًە تۆۆۆۆۆًٌ؛ دەڵۆۆۆۆۆەەًتەرن ئەًن کٌ ۆۆۆۆۆ  ً 
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 ەالمۆۆۆارم ىەمۆۆۆوەن دا   ۆۆۆگش ئەًەم تۆۆۆ ەمە ڵۆۆۆەرمن عٌڵۆۆۆما   تۆۆۆوان 
یەلەلە دەما  ەکەم ىەڵەا ً ىەمۆوەم  گیۆا  تەین  ەکەً   دەڵۆ  تە 
یە میۆۆو ئاًلۆۆام عٌڵۆۆما   تۆۆوان تۆۆًٌ   ەميگشۆۆ  لگۆۆ   ویۆۆ  تگۆۆەەًە 

 گٌکاًا   دا  ئەًا  ڵ  مویذ تًٌ  ً ئۆگمە دًً  گٌللەیەکم لە یەیە 
کەس تۆۆۆًٌیر  عٌڵۆۆۆما   تۆۆۆوان کۆۆۆٌ ران تەین مۆۆۆر یۆۆۆڵڕاگویم کۆۆۆود ً 

 دەرـەیم ىگنا لە  ە مەرەکەًە تازن دا ً یڵن دەرتاز کود 
کایگ  یەڵی  لە کٌ را   ىەموە ئاگادار تًٌ ن ڕا ەڕیر  مویذەکا  

 «ز تیە  کٌ را  ڕایا یود ً ئەًا ەم  ەیا ەٌا   یڵیا  دەرتا
ێار  مواد تگذە گ تۆًٌ  ىە اڵۆەیەک  لۆًٌڵ  ىەڵیڵشۆا ً درێۆەەم 

ىەیا ئگوە تارًدویەکە تاش تًٌ  تەین دًایو ىەمًٌ »تە لکەکا   دا: 
 ەگ   گٌا   امیل رگ ام ىەموەم گویەًە  ىەًاڵ   ۆارد ت ۆمە  ۆاڵ  
 ً  گیەًە ىەڵیٌیینە ڵەر ڕًًڵەکا  ً تیۆا یٌ یر؛ ئەگەر لەتًٌڵیشۆ 
 ەکەن ىگۆۆۆۆوش دەکۆۆۆۆایە ڵۆۆۆۆەر یۆۆۆۆٌ وا  ئۆۆۆۆاگوم ییۆۆۆۆثەردەدا ً منۆۆۆۆیش 

 «دەکًٌ ن 
 «دەم تڵ  ەکًٌیە  اڵ ؟»لڵری  ملییڵڤ لگ   وڵ : 

 ێار  مواد  گٌکاًا   گو  کود ً ىەر ئەً ڵایە ًەیم  دایەًە 
 ەمذەیٌا    ئەً دەڵە  تە یٌێن  تواکەن ً ئەتًٌ ًٌیکۆا  یۆا  »

ت مە  ۆا  کەڵۆگی  ئۆاًا دڕ ۆذە  ڵًٌر تًٌ  کڵ  ڕێ ە تە یڵن دەدەن
ً یۆۆٌێنڕێە   ینۆۆڕا  ڕوزێۆۆر  یشۆۆا ەم ئەـکۆۆەری   گۆۆذان ً ـەرمۆۆا   دا 
تثمە ێاکم  ئاڤاریۆا  تەین ڕوزێۆرن ڵۆەرەیا م ەمۆمەد میۆوزا ً  ا ۆا  

  ئەێۆمەد یۆا  دً منۆ  57ئەێمەد یۆا   کۆودە یۆا   کۆازم کًٌمۆًٌ 
زن تۆڵ مر تًٌ  کای  یڵم دەیٌیک  ڵەڵەە ەم ک   یا  یا م تخٌا

                                                           

57- Kazi Kumukh 
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کٌڕەکەمن تەین یا  یا م ڕازم  ەتۆًٌ   گۆ  ًاتۆًٌ یەیۆام مۆنە  ىەر 
تۆۆڵیە یۆۆا  ڕلۆۆ  لۆۆن ىەڵ ۆۆویم ً تۆۆًٌ تە  ەیۆۆارن  کەکۆۆذارەکا    ۆۆارد 
تمیۆۆۆًٌ    تەین مۆۆۆر یۆۆۆڵن دەرتۆۆۆاز کۆۆۆود  دًام ئەًە لە الم  ینۆۆۆڕا  
کلڵگنائڵ زەمۆ  کۆودنن تۆڵم یۆن کا ۆذتًٌن  گٌیثۆًٌم مۆر ـەرمۆا م تە 

ًە ىگو ۆۆۆۆگ ً ڵۆۆۆۆًٌیەمە   تە ڵۆۆۆۆەرتازا   ڕًًس ئاڤارەکۆۆۆۆا  کۆۆۆۆودً
 ەدە   گٌیثۆۆۆًٌم مگۆۆۆوەرن لە ڵۆۆۆەر  ۆۆۆاًە بێۆۆۆار  مۆۆۆواد دەڵۆۆۆە  لە 
مگوەرکەم ڵۆەرم دا( مگۆوەر لە ڵۆەر تەڵۆەنیش ما ۆام ًاتۆًٌ کە مۆر 
کۆۆۆًٌمەیە ڕیۆۆۆوم ىگوەکۆۆۆا    ۆۆۆامیلەًە   ینۆۆۆڕا  تۆۆۆڕًام تە لکۆۆۆەکا   

تۆۆڵ ڵۆۆاز   ەکودتۆۆًٌ  ىەر تۆۆڵیە ـەرمۆۆا   دا ىۆۆیڕ کەس کگشۆۆە ً گۆۆوـەم
 ەکا   تەین کایگ   ینڕا  کًٌن تڵ یفلۆی ن ئەێۆمەد یۆا  ڵۆەرتەیڵ 
دەڵۆۆەەیەک کەکۆۆذارم  ۆۆارد ً لڵڵثەڵۆۆەیا  کۆۆودن  تە ز میۆۆو دەڵۆۆ  ً 

 ىاًێە ڕایا  ویم  اللیا  رەڕەتاتە دان ً لە تەر لًٌلەم یڵپ
 ۆۆۆەش ڕو  تەً  ۆۆۆگٌەیە تەڵۆۆۆەیا مەًە  ڕو م ێەًیەن دەڵۆۆۆ  ً 

  تمۆۆثە  تۆۆڵ ئە مۆۆٌمە   ییمیویۆۆا   کۆۆە لاکیۆۆا  کۆۆودمەًە ً ًیکۆۆەیا
کەکۆۆذارم ئامۆۆادەن لەگەڵۆۆذا تۆۆًٌ  دەڵۆۆەیا  یٌ ۆۆذ  ۆۆەیەک داتۆۆًٌن ً 

 دەموا   ـەرما یا   گذراًە تمیًٌ    
ڕێ ۆۆاکە زور تاریۆۆ  دەتۆۆڵًە   58کایگۆۆ  گەیشۆۆەینە  ویۆۆ  مە کۆۆڵیا

دەڵەەڕاڵۆە  ڕێ ۆۆاکە دوڵگیۆۆ  کۆۆڕ تۆۆًٌ کە  ۆۆوییەم ڵەدًتیکۆۆ  یۆۆارد 
راؼۆۆ  ڕێ ۆۆاکە  ویۆۆ  کۆۆودەًە  کۆۆًٌمە لگۆۆٌارم لۆۆًٌ  تۆۆًٌ  یۆۆڵن لە لە

ىەڵۆۆذێوەکە  ڵۆۆەرتازێ  ىۆۆا   گشۆۆم  گث ۆۆون   یلۆۆیم گۆۆو  ً ئەًیشۆۆم 
لەگە  یڵن کگشا ً لە ڕەًەزەکەًە ىەڵذرێودرایر  ڵەرتازەکە ىەر لە 
ڕێٌە گیا   لە دەڵ  دا  منۆیش ئەًە دەتینۆ  ىگشۆەا زینۆذًًن  دەڵۆ  

                                                           

58- Manaokha 
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ە ڵین ەیشۆی  تۆڕون ً ڵەر ً الق ً  ەراڵًٌەکا م  ۆیا   ًیکۆەم ت
ً یۆۆڵن دەرتۆۆاز تۆۆیەن  ڵۆۆەرن لە گگۆۆەەًە ىۆۆا ؛ لە ىۆۆڵش یۆۆڵن کۆۆًٌن  
کایگ  تە ىڵش ىایمەًە ىەمۆًٌ گیۆا م  ۆەڵەا   یۆٌێر تۆًٌ   ۆٌا گ  
کاًم  گم کەً ؛ یەڵی  تا گ کود ً تودیا م تڵ گٌ ۆذەکەیا   دەڵۆ  
ً لۆۆاح ً  ەراڵۆۆًٌەکا یا  تۆۆڵ ىەڵثەڵۆۆەمەًە ً توینەکا یۆۆا  تۆۆڵ  گ ۆۆان  

ەە  ۆیاًەکەن ً توینەکۆا م کۆاک تۆًٌ ەًە؛ اللیشۆم کۆاک تۆڵًە ً دەڵ
«  ا    یان تەین یەکیا  یٌارم گویەًەن تڵیە ئگکەا یڵزێ  دە ەلم 

ێۆۆار  مۆۆواد اللە  ۆۆیاًەکەم کە یۆۆٌارم گویثۆۆًٌە ڕاییگشۆۆا ً گۆۆٌی : 
تەین ىگشەا کەڵی  مۆاًە ً لە کۆار  ەکەًیۆًٌە؛ لە یۆٌدا تەزیۆاد تۆن  »

ر تۆۆًٌ   کۆۆاک تۆۆًٌمەًە ً کۆۆًٌن تۆۆڵ یکۆۆلمی    ا ۆۆا  یەڵیۆۆ  ئاگۆۆادا
تە ىگۆٌرم ً رۆڵرن « ئاڤارەکا  ًیکەیا  دیکا  تثمەًە تە ێاکمیۆا  

 «منیش لەتًٌڵم کود »لًٌیثەرزییەًە درێەەم تە لکەکا   دا: 
تە ەلە لە رگۆۆۆ  یۆۆۆڵم ىەڵۆۆۆەا  را ەۆۆۆایەک  کیۆۆۆڵڵەم لە یگۆۆۆڕەکەم 

ا  یەکیۆا   دەرىگنا  دًً  امەم کوکٌلۆڵح ً ڕە ۆگ تۆٌاردًًم دەرىگنۆ
دایە دەڵ  لڵری  ملییڵڤ   امەکە ى   ینڕا  گلڵگنائڵ تًٌ  لۆڵری  

 ملییڵڤ  امەکەم یٌێنذەًە   اًەروکەکەم تەن  گٌەیە تًٌ:
مالزن ێار  موادن لە  ێو ـەرما   منذا یومەی  کۆودًًە ً لگۆ  »

ڕازیۆۆۆۆمن ىەر تۆۆۆۆڵیە تە کەڵۆۆۆۆگی  تۆۆۆۆاش ً ىگۆۆۆۆەا  دەزا ۆۆۆۆم  مۆۆۆۆاًەیەک 
 گۆۆۆ  ڕاگەیا ۆۆۆذن کە یۆۆۆڵ تۆۆۆًٌیەیە کەڵۆۆۆگی   لەمەًتەر ئەێۆۆۆمەد یۆۆۆا 

ییا ەییار  دەڵگر مگوەر  لەڵەر اًە  لەگە   امیل  گٌە ۆذی  ىەیە ً 
یەڵی  تە د م دەًڵەیۆ  ڕًًڵۆیا ىۆا  دەدەم  ـەرمۆا م دا لڵڵثەڵۆە  
تیە  ً تەيگنر تڵ النن تەین تڵ ڕاییودًًە   ازا م ئەما ە تۆڵ یۆڵ تا ۆە 

 تن یاًا  یا  یواپ   ازا م یاًا ثارم یا  
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ًیەکا م لە تەر کۆاً ت ۆوە  ئەگەر ًیەدا ۆ  ئاڵۆًٌدەیە ً ییا ە ۆ  
تە یگوار  ەکودًًەن ًەرە تڵ الن ً یۆایورەن تە  ۆارێوراً دەتۆن  یۆڵن 
تەرەڤا یۆۆ  لگۆۆذەکەن  یۆۆا   ۆۆاًێوم ئۆۆازار   ۆۆن ت ەیگنۆۆن  ئەً لە  ێۆۆو 

 ـەرما   منذایە ً لە لکەن دەر اکن؛ کەًایە یەم  ىی    ەتن 
ڵ گٌیثًٌ ۆۆ  ىەمیشۆۆە لە ڵۆۆەر تەڵگۆۆنەکەم یۆۆڵم ڵۆۆًٌر گلڵگنۆۆائ

دەتن ً  گذاگوی  کود تًٌ کە ێار  مواد لە زًًیویر کایذا ت گ  تۆڵ 
 الم 

لۆۆڵری  ملییۆۆڵڤ ئەً  ۆۆامەیەم یٌێنۆۆذەًە  ێۆۆار  مۆۆواد تەر لەًەم 
 ۆۆۆۆامەم دًًىەمۆۆۆۆ  تۆۆۆۆذاین گۆۆۆۆٌی  یەکەن  ۆۆۆۆامەم تەن  ۆۆۆۆگٌەیە ًەین 

 داًەیەًە:
ەر  اًە لە تەر دڵۆ   ۆامیل  ەتۆًٌە   ًٌڵیم: ئەگەر مگوەرن لە ڵ»

دەمٌیکۆۆ  دًام مۆۆودن یۆۆٌدا لە یۆۆاًا م یۆۆڵش تۆۆن   ە ێەزن لگثۆۆًٌ  ە 
دەمٌیک  ت مە  ا   امیل  ئەً تًٌە ىۆڵم مەرگۆ  تۆاًکم ً تواکۆا م 
ً ىەمًٌ یون ً کەڵەکا م  ئیەو کڵ  دەیٌا م  ۆاڵ  ًێۆذەن؟ ئۆاتڕًًن 

ەڵۆگی  یۆٌێڕن کًٌ تۆًٌن بلە یۆًٌ وا  کایگۆ  لڵڵثەڵۆ  کۆوا تۆًٌن ک
یفۆۆ  لە  گۆۆٌ کۆۆۆاًا م کۆۆود ً ىەیۆۆا ئەً تۆۆۆڵرەکەم یۆۆٌێڕییە  ەکۆۆۆًٌ ن 
 ایٌا م لە الم ئگٌە ڵەر ىەڵگنم(  تەین لە ىەمۆًٌ ئەًا ە زیۆایو یوڵۆ  

 «ئەێمەد یا   دروز  ً  ا اکم لە دڵذا تًٌ 
ێار  مواد کاؼەزێی  کوکٌلڵک  دییەم لە تایەڵ  دەرىگنۆان دام 

ئەً کایە  ینڕا  ئەن  امەیەم تڵ  ۆاردن: » تە لڵری  ملییڵڤ ً گٌی :
لەًەم کە ًەیمۆۆۆۆ   ۆۆۆۆامەکە  دامەًە ڵپاڵۆۆۆۆ  دەکەن   ًٌڵۆۆۆۆیٌیە »

دەیوڵۆۆ  تگۆۆ  تۆۆڵ المۆۆا  کۆۆٌ یە تڵرە یۆۆاًێی  یۆۆٌێڕم ڵۆۆًٌکایەیی  
 گیودًًم ً ىەر ئەًەش دەتگەە ىڵم ئەًەم لە ىایر یۆڵ  تثۆٌێوم  

ڕەیکۆگنن کە تەین دڵنیا  دەکەن یاڵام ڕًًڵەکا  ئەً ىەلە  تڵ دە
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ئەً تڵرە یۆۆاًە یۆۆٌڕییە لە تەر کۆۆاًم یۆۆڵ  ڵۆۆوا تۆۆذرن  ىەر ئەمۆۆڕو 
ـەرمۆۆۆۆۆا م داًە  گٌ ۆۆۆۆۆٌێن  ئەً مەڵۆۆۆۆۆەلەیە ت ۆۆۆۆۆو  ً ئەً یۆۆۆۆۆٌێڕییە 

 لڵڵثەڵ  تیە  
ێار  مۆوادن تۆاش ڵۆەر ج تۆذە  مۆر  ۆاىەلم  ۆیە گلەییۆ  لگۆثیەن کە 
ڵ تڕًا تە ًیەکا   مر ً  ەرەـ  مر  اکەم  تەین یە یا تەً ىڵیە لە ی

یۆۆڵش دەتۆۆم کۆۆٌ یە دەزا ۆۆم ئگۆۆٌە یەڵیۆۆ  کٌێکۆۆەا  لە ىەمۆۆًٌ  ۆۆەگ  
 تەگٌما ر  

ئەگەر ًێەدا   ئۆازار   ۆادا ن ئەگەر یە یۆا تەً لەڵۆەە مگۆوەر  لە 
ڵەر  ۆاًە کە یۆٌدا لگۆ  یڵ ۆثنن ىەلۆ  تەدەڵۆەە ً دەتۆن تەۆٌا   تە 
دڵنیۆۆای  ً تەتۆۆن دًًدڵۆۆ  لەگە  ڕًًڵۆۆەکا  تەرەًڕًً تۆۆن  تەڵگنیشۆۆ  

کەڵۆەم ڵۆۆًٌکایەیی   گیۆودًًم ڵۆوا دەدرن ً ىەمۆۆًٌ دەدەمۆن ئەً 
ما  ً ڵاما ە زەً  کواًەکە  تڵ دەگگڕینەًە  را ئەً کۆایە یگۆذەگەم 
یاڵۆۆام ڕًًڵۆۆەکا  کۆۆڵ ە ً تە ح  ۆۆگٌەیەک ىەق تە ىەلۆۆذار دەدرن  
رۆ ە لەًەش دەتۆۆن ئەًە توا ۆ  کە ڕًا ۆۆ ەم ئۆگمەم ڕًًس ڵۆۆەتارە  

ە  ئەگەر کەڵۆگی  ڵۆًٌک تەڕًًداًەکا  لەگە  ڕًا  ەم ئگٌە ریۆاًاز
ً یۆۆٌێڕم ڵۆۆًٌکایەیی  تە یۆۆڵ کۆۆودًًەن ڕێۆۆو ً گەًرەیۆۆ  یۆۆڵ لە الم 
ئگمە کەن  اکایەًە  مر یۆڵن ڕێۆ ەن تە یەڵیۆ  گیمۆویر داًە مگۆوەر لە 
ڵەر تنگر ً ئەً کارەم ئەًا یش تە کۆارێی  تۆاش دەزا ۆم  کەًایە لەً 

دێنۆن تارەًە یەم  ىی ۆ   ەتۆن  لەگە  ئەً کەڵۆەدا کە  ۆامەکە  تۆڵ 
ًەرە تۆۆۆۆڵ الن  ئەً کەڵۆۆۆۆگی  دڵکۆۆۆۆڵز ً ًەـۆۆۆۆادارم مۆۆۆۆنە ً  ۆۆۆۆڵکەرم 
دً منەکا   یڵ  ییە  ئەً دوڵە  کەڵگیە کە دەًڵە  ڕێوێی  یۆایثەی  

لە درێەەم  امەکەدا کلًٌگنائڵ دیکا  ێار  موادم ىا  « تڵ دادە ن 
 داتًٌ ت گەە  اڵ  
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دًام ئەًەم لۆۆڵری  ملییۆۆڵڤ  ۆۆامەکەم یٌێنۆۆذەًەن ێۆۆار  مۆۆواد 
لەگە  ئەًە ۆۆۆۆذا  ەکۆۆۆۆًٌن تۆۆۆۆڵ الم کلًٌگنۆۆۆۆائڵ  دً منۆۆۆۆ  » : گۆۆۆۆٌی

ڵەرەکی  مر ئەێمەد یا  تًٌ ً دەتۆًٌ یۆڵڵەم لۆن تۆیەمەًە  کارێۆ  
کە ڕًًڵەکا  لە دەڵۆەیا   ەدەىۆا    ا ۆا  ئەێۆمەد یۆا  یکلمیکۆ  
گەمۆۆارودا  دەیٌیکۆۆ  دەڵۆۆە یون تیۆۆا  ً تمیۆۆٌ ن  ئۆۆگمە کە ۆۆذ کەس 

یگنیر ً یڵما  دەرتاز تیەیۆر  تًٌیر   ەما ذەیٌا   گەماروکە یگ  تش
ىەر ئەً کایە  ۆٌێنەرم  ۆامیل ىۆا  تۆڵ الن ً  ۆامەیەک   ۆامیل  دایە 
دەڵەمن تەڵگن  داتًٌ یارمەییم تذا  تۆڵ  یکۆ  دا ۆ  ئەێۆمەد یۆا  ً 
کٌ ەن  ً ىەر ًەىا  ًٌڵۆیثًٌم دەمیۆایە ێۆاکم  ئاڤاریۆا  مۆاًەیەک 

ً لەً کایەًە تیون لن کودەًە  ئایوم کًٌمە ڕیوم ىگوەکا    امیل 
 «لەگە  ڕًًڵەکا  دەڵەم کود تە  ەڕ 

 ا ا  ێۆار  مۆواد تە ًردم دەڵۆە  کۆود تە گگۆڕا ەًەم داڵۆەا   
یگیيەڵ ًٌ ە لارما ا ەکا   یڵم لەگە  ڕًًڵۆەکا   لۆڵری  ملییۆڵڤ 
داڵۆۆۆۆەا   زورتەم ئەً  ۆۆۆۆەڕ ً لارەما گەییۆۆۆۆا ەم تیکۆۆۆۆەثًٌ  یەًاًم 

یگوایۆۆ  لەڕادەتەدەر ً یگیيەڵ ۆۆًٌ  ً  ۆۆەًیخًٌ ەکا   ئەً تە ىۆۆڵم 
 تٌێوم ً ئازایەی  ً ىەڵمە  تود ن ڵەرکەًیًٌا ە تًٌ  

ىۆۆیڕ کۆۆا  لەگە  »لە کڵیۆۆای  ڵۆۆەرتودەکەیذا ێۆۆار  مۆۆواد گۆۆٌی : 
 ۆۆۆامیل دوڵۆۆۆ   ەتۆۆۆًٌ  ئەًیۆۆۆش ىەن  گٌیکۆۆۆە  تە مۆۆۆنە ً ىەن لگشۆۆۆم 
دەیوڵۆۆن  مۆۆاًەیەک لەمەًتەر کەڵۆۆگ  لگۆۆ   وڵۆۆیم دًام  ۆۆامیل کۆۆن 

« ىەر کەس  مشگوەکەم ییەیو تۆن »میذا گٌیم: دەتگەە ئیمان؟ لە ًەی
ئەً لکۆۆەیا  تۆۆڵ  ۆۆامیل گگڕاتۆۆڵًە  تۆۆڵیە دەیٌیکۆۆ  تە ىەر  ۆۆگٌەیەکە 

  منۆۆیش 59مۆۆر لە ڵۆۆەر ڕێ ۆۆام یۆۆڵم التەرن  منۆۆ   ۆۆارد تۆۆڵ یەتکۆۆارا 

                                                           

59- Tabsaran 
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کۆۆۆًٌن ىەزار ڵۆۆۆەر مەڕ ً ڵگکۆۆۆەد ئەڵۆۆۆپم ڵۆۆۆا ذ  تەین ئەً گۆۆۆٌی  
م لن ڵە ذمەًە  کارەکەن تە تا   ئە مان  ەداًە ً  لەم رگ وی  یڵ

ـەرمۆۆۆا   دا ىەمۆۆۆًٌ  ارەکۆۆۆا م تۆۆۆڵ ئەً تنگۆۆۆون  منۆۆۆیش ىەزار دراًم 
ئۆۆاڵەًٌ م تۆۆڵ  ۆۆارد  مویۆۆذەکا    ۆۆارد  ىەمۆۆًٌ مۆۆا  ً ڵۆۆاما ەکەیا  تە 
یای  تودن  ـەرما   دا ت م تڵ الم؛ دەموا   دەیيەًن تمیٌ من تۆڵیە 
 ەکۆۆًٌن  مویۆۆذەکا    ۆۆارد لڵڵثەڵۆۆەم تۆۆیە ؛ یۆۆڵن تەدەڵۆۆەەًە  ەدا ً 
تەرتەرەکۆۆۆۆا گم کۆۆۆۆود   ا ۆۆۆۆا  یۆۆۆۆڵن یەڵۆۆۆۆلیم  ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ کۆۆۆۆود  
کگشۆۆۆۆەکەش لەًە دایە تنەمۆۆۆۆاڵەکەن لەگە  یۆۆۆۆڵن  ەىگنۆۆۆۆاًە  داییۆۆۆۆم ً 
ىاًڵۆۆەرەکەن ً منۆۆذاڵەکا م لە  ێۆۆو دەڵۆۆە  ئەًدا   تە ڵۆۆەردار تڵۆۆن 
ىەیا ئەً کایەم تنەماڵەکەن دیل  دەڵە   امیل تر مر ىیڕ کارێیم لە 

 «دەڵ   ایە 
 «م تا ە  گ  دەڵگ»
ئەً زەێمەیەن تڵ تیگشە ً ىەر کارێ  لە دەڵ  ىا  تۆییە؛ ىەر »

ک  ىەمە  گشیە   تنن تەً  ەریەم یامەییم تۆذەم ً کارێۆ  تۆیەم 
 ۆۆازادە مەمۆۆا ەن  ۆۆن تیۆۆا  ً لۆۆگم یگث ۆۆا   کۆۆٌ یە مۆۆر تە گٌرڵۆۆگ  

تەً « تەڵۆۆۆۆەواًەمەًە کە ڵۆۆۆۆەرەکەم یۆۆۆۆوم تە دەڵۆۆۆۆە   ۆۆۆۆامیلەًەیە 
 م کڵیای   گيگنا ڕڵەەیەن ێار  مواد ًیەکا   یڵ
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 کاردە

ڕو م تیکۆۆۆۆەەم  دیکۆۆۆۆامثو ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ ڕا ۆۆۆۆڵریگی  تە زمۆۆۆۆا   
 ًەزیوم رە گ  ًٌڵ : 60ـەڕە ک  تڵ کیو یشڵڤ

 ازادەم یڵ ەًیک ! تە  ڵڵەەم  گشۆًٌدا  ۆامەیەکم تۆڵ تەڕن »
کودمن ڵەرەیا دەمٌیک  تڕیۆار تۆذەن کۆ  لە ێۆار  مۆواد تۆیەن  دًً 

 ڵن ڕو م ڕاتودًًش  ەیڵش تًٌن 
ە  ۆۆامەکەم  گشۆۆًٌدا  ۆۆگم ڕاگەیا ۆۆذم کە ێۆۆار  مۆۆواد ىۆۆایًٌە تۆۆڵ ل

ئگۆۆۆوە  ڕو م ىە ۆۆۆەەن گەیشۆۆۆەە یفلۆۆۆی  ً ڕو م دًایۆۆۆ  کۆۆۆًٌن تۆۆۆڵ 
کاً گیەًین   لە ماًەم ێەً  ىە   ڕو م ڕاتودًًدا لکۆەن لەگە  
کودًًە ً تیون لن کودویەًە کە لە داىایًٌدا کڵ  کەڵیۆ  لگۆٌەرگون  

  لە ڕادەتەدەر  ەرو ۆۆۆۆۆۆۆ  تەیۆۆۆۆۆۆۆایثە  ئگکۆۆۆۆۆۆۆەا کیۆۆۆۆۆۆۆ  لەگە  تۆۆۆۆۆۆۆیەن
تنەمۆۆاڵەکەیەی  ىەر رارێۆۆ  کۆۆاًن  گۆۆ  دەکەًن ڕا ۆۆیاًا ە دەڵۆۆن ىەۆۆا 
تنەماڵەکەم لە کن    امیلذا تنن دەڵۆە  لە گۆڵزەدایە ً  ۆایٌا ن ىۆیڕ 
یومەیگیمۆۆا   ۆۆن تیۆۆا ن یۆۆاکًٌ لەرەتۆۆًٌم ئەً میٌا ۆۆذارم ً ڕەـەۆۆارە 

ێومۆا  تۆڵ گەرمٌگٌڕ ً دوڵۆەا ەیە تیۆایەًە کە لەگەڵیۆذا کودًًمۆا ەن ڕ
 دا اًە ً کاً ڵ یما  لە یاًا ەکا   کودًًە 

یەن ً  ەرو ۆۆی  تنەمۆۆاڵەکەم زورم یەمۆۆڵک ً دڵەە ۆۆگ کۆۆودًًە  
ئەً کەڵۆۆۆا ەم ڕامکۆۆۆپاردًً  لەگەڵیۆۆۆذا تۆۆۆەیر  گیۆۆۆا  ڕاگەیا ۆۆۆذًًن کە 

                                                           

60- Chernyshov 
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 ەًا ە یەً  اکگەە کاًم  یەً ً یۆڵراک  لە یۆڵم ێەران کۆودًًە  
ئەًەیە ڕو ا ە ڕێۆ ەم  گثۆذرن  لە  ەڵەا  ٌێە دەکۆا  یە یۆا دایٌازیشۆ 

لەگە  کە ۆۆۆذ کەڵۆۆۆ  کۆۆۆازا  ؼۆۆۆارە ئەڵۆۆۆپ ً یەڕایۆۆۆگر تیۆۆۆا   یە یۆۆۆا 
ڵەرگەرم  ً ًەرز گ  کە یًٌم  گ ویًٌە ً  ایٌا ن ًازم لگثگنۆنن 
ئەً ئەڵۆۆپ ڵۆۆٌارییەیە  ىەمۆۆًٌ ڕو ێۆۆ  دێۆۆ  تۆۆڵ الم مۆۆر تۆۆڵ ئەًەم 
توا ۆۆۆن ىەًاڵۆۆۆ  تنەمۆۆۆاڵەکەیم ىەیە یۆۆۆا   ۆۆۆا  داًا دەکۆۆۆا ئەًم تە ۆۆۆذی  
ڵیاڵۆۆۆیما  ىەیە لە ىەمۆۆۆثەر تنەماڵەکەیۆۆۆذا لەگە   ۆۆۆامیل ئاڵٌگڵڕیۆۆۆا  
 گثیەیر  ىگنذێ   ارە   ىەیە ً ئامادەیە تڵ ئەً کارە یەرر  تیا   
کەڵا گییش ىە  کە ئامۆادە  تۆڵ ئەً کۆارە یۆارمەیی  تۆذە   تەردەًان 

تنەمۆۆۆاڵەکەن ڕزگۆۆۆار تۆۆۆیە  تۆۆۆڵ ئەًەم تەۆۆۆٌا م »داًا دەکۆۆۆا  ً دەڵۆۆۆن: 
بیڵ   ێەز دەکا لە تەرەگەم  ەڕم لیوگییەکا  «  نیومەیەا   گثیە

یەتۆۆا  تیۆۆا  ( دەڵۆۆن ئەگەر لە مۆۆاًەم ما  گیۆۆذا یومەیگیۆۆ  تەر کۆۆاًن 
 گنەکود ن کڵ ەا  تە تاش زا   ڵوان تذە   لە ًەیمیذا دەڵگم: ىەمًٌ 
ئەً لکۆۆا ە ًایەن تەین لە  گۆۆٌ ئۆۆگمە ڕًًڵەکا یشۆۆذا کەڵۆۆا گ  ىە  کە 

لە تەر دەڵە   امیلذایە ۆ  ەک ًەک تۆارمەە  یا ئەً کایەم تنەماڵەکەم
لە الم ئۆۆگمە ۆ تۆۆڕًا ً مەمۆۆا ەم  گنۆۆاکە   تۆۆڵ کۆۆڵکود ەًەم تە ۆۆذییە 
ڵیاڵییەکا  ىەمًٌ یٌا ای  ً دەڵەیی  یڵن تە کار دێۆنم  یاڵۆاکا   
ئگمە ر ە لەً تڕە  ارەیەم یڵم دەیٌا ن تیذا ن ڕێ ەیا   گنادا  ارەم 

  یەرج تیەیۆۆر  لەگە  ئەًە ۆۆذا مۆۆر دیۆۆیە تۆۆڵ ئۆۆازاد کود ۆۆ  تارمەەکۆۆا
ىەًڵۆۆ  یۆۆڵن دەدەن   ا ۆۆۆا  تە ڕا ۆۆیاًم  ۆۆگم گۆۆۆٌ  تە تۆۆڕًام مۆۆۆر 
 ۆۆامیل تە ىۆۆیڕ  ۆۆگٌەیەک ڕازم  ۆۆاتن تنەمۆۆاڵەکەم ئەً ئۆۆازاد تیۆۆا   
 ەیۆۆام  تۆۆڵ دە گۆۆون ت ەڕێۆۆەەًە تۆۆڵ الم؛ تەڵگنۆۆیش دەدا لگۆۆ  تثۆۆًٌرن ً 

 ە لە ێۆار   لەً ایەکەم  گشًٌم  گذەدایەًە  یە ا ە  لەًا ەیە ىەڕە
مۆۆواد تیۆۆا  ئەگەر  ەگەڕێۆۆەەًە تۆۆڵ ڕیۆۆوم ىگوەکۆۆا    ۆۆامیل داییۆۆ  ً 
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  ەکەم ً  ۆۆەش منۆۆذاڵەکەم دەکۆۆًٌ ن  داًان لگیۆۆود ڕا ۆۆیاًا ە  ۆۆگم 
تڵۆۆن ئەگەر  ۆۆامیل  ەیۆۆامگی  لەً  ۆۆگٌەیەم تۆۆڵ تنگۆۆون کۆۆ  دەکۆۆا   
ڵەرم ىەڵثڕم دەڵە  تەرە ً ئاڵما  تەرز کۆودەًە ً گۆٌی  ىەمۆًٌ 

اًە ۆۆذ دایە  تەین ىۆۆیڕ کۆۆا  یۆۆڵم تە دەڵۆۆەەًە  ۆۆەگ  لە دەڵۆۆە  یٌ
 ۆۆۆادا  ً یوڵۆۆۆە ڵکا ە  ۆۆۆاکگەە تەر دەڵۆۆۆە  دً مۆۆۆنەکەم  دڵنیۆۆۆایە کە 
 ۆۆامیل ىەرگیۆۆو لگۆۆ  یۆۆڵش  ۆۆاتنن کۆۆٌ یە یەمە ۆۆ  ىگنۆۆذەم تە تەرەًە 
 ەماًە  تەین ڵەتارە  تە لە  گٌ تود   تنەماڵەکەم دەڵۆن  ۆامیل ئەً 

زیۆۆۆایو ێۆۆۆار  مۆۆۆواد تیۆۆۆایە  کۆۆۆارە  اکۆۆۆا   لە الیەکەًە  ۆۆۆایيەًن لەًە
دً من  یڵم؛ لە الیەکۆ  یویشۆەًە زورتەم یەڵیۆ  دەڵەڕویشۆەًٌم 
داؼکەا  ڕێ ە  ادە   ۆامیل ئەً کۆارە تیۆا   لە کڵیایشۆذا کە ۆذ رۆار 
دًً ای  کودەًە کە ىەر کارە ًٌڵۆگ  یٌاًە ۆذ تۆڵ داىۆایًٌم ئەًم 

ـییۆو ممەدەر کودتن تە تاًە   ئۆاًاڵەًە لەتۆًٌڵ  دەکۆا   لە ئگکۆەادا 
ً زییۆۆۆوم لە الم تنەمۆۆۆاڵەکەیەی   داًام لگیۆۆۆودن لە تەر ڕەزام یۆۆۆٌدا 

  دەڵن لەًن دەیۆٌا ن تە یۆارمەی  ً 61ڕێ ەم  گثذەن ت گ  تڵ گووز  
ڕەزایەیۆۆ  ـەرما ۆۆذەرا   ئۆۆگمە  گٌە ۆۆذم تە تنەمۆۆاڵەکەیەًە تیۆۆا  ً لە 
ێاڵٌتاڵیۆۆا  ئاگۆۆادار دەتۆۆن ً ڕێ ۆۆایەک تۆۆڵ ڕزگۆۆار کود یۆۆا  دەوزێۆۆەەًە  

زورتەم یەڵیۆۆۆ  ئەًنن یە ۆۆۆا ە  ئەً کارتەدەڵۆۆۆەا ەم لە  ێۆۆۆو دەڵۆۆۆن 
دەڵۆۆۆەیی  دً منۆۆۆا   ئۆۆۆگمەدا ێۆۆۆٌکمڕا   دەکە ن ىۆۆۆڵگوم ئەً  ً لە 
لکەم دەر اکر  دەیٌا ن تە یارمەیی  ئگمە لەگە  ئەً یەڵیە  گٌە ۆذم 
ت ۆۆون کە ئگکۆۆەا لە  ێۆۆو ـەرمۆۆا  ً دەڵۆۆەیی  ڕًًڵۆۆەکا ذا  یۆۆا  تۆۆن 

  تنەمۆاڵەکەم یۆارمەیی  تۆذە ن تۆڵ ئەًەم الیە ر ً دەیٌا ر تڵ ڕزگاری
ئەً تە دڵگیۆۆۆ  ئاڵۆۆۆًٌدەًە یومەیمۆۆۆا   گثیۆۆۆا  ً مەمۆۆۆا ەم ئۆۆۆگمە تە 
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دەڵ  تگنن  داًاکارە لەگە  دەڵەەیەک کازا  تینگویر تڵ گووز  ن تڵ 
ئەًەم لە مەیوڵی  دً منەکۆا   تە دًًر تۆن ً ئۆگمەش دڵنیۆا تۆیر کە 

 لە  ێو ـەرما   ئگمە دایە 
ن ێەیۆۆۆمە  یگۆۆۆذەگەم لەگە  ح کگشۆۆۆەیەک  ئۆۆۆاڵڵز  ۆۆۆازادەم تەڕێۆۆۆو

تەرەًڕًًن ً ح تەر وڵۆۆۆایەیییەک  لٌرڵۆۆۆم لە ڵۆۆۆەر  ۆۆۆا ە  ئەً ەڕم 
کەمەەریەمیۆۆیە ئەگەر ڵەیاڵۆۆە  مەمۆۆا ەم  گۆۆثیەیر  ئەگەر تشۆۆما ەًن 
تە ڕاڵۆۆۆۆە  یەیاڵمۆۆۆۆا  ئاڵۆۆۆۆًٌدە تۆۆۆۆن ً دڵنیۆۆۆۆا تۆۆۆۆیر ڕا اکۆۆۆۆا ن ىۆۆۆۆیڕ 

کارێۆۆ  کە تە  ڕێ ەکارەیەکمۆۆا   یۆۆیە رۆۆ ەم لەًەم زینۆۆذا ی  تیەیۆۆر 
تۆۆۆڕًام مۆۆۆر  ەک زاڵمۆۆۆا ەیە تەڵیۆۆۆًٌ زوریۆۆۆش کۆۆۆارێی   ۆۆۆارٌامگوا ەیە  
ىە  اً ۆۆا گی  لەً  ۆۆگٌەیە کە ىەًاڵەکەم لە ڵەرا کۆۆەرم داؼکۆۆەا ذا 
تۆۆۆۆ ً دەتگۆۆۆۆەەًەن زیۆۆۆۆا گی  زورمۆۆۆۆا   گۆۆۆۆذەگەیگنن  کۆۆۆۆٌ یە زور  ئەً 
کەڵا ەم تە ئا یوا یا  تە  يگنن د تەرم  امیلر ً گٌن لٌییر تۆڵ 

وا ر لەگە  تٌێویویر ً تەرەرگەۆویر ىاًڵۆە  ەرم ئیمۆان کە ئەًەم ت
یڵم یەڵلیم  ئگمە کودًًە کڵ  ىەڵکٌکەً  دەکەیر  ئەگەر ێار  
مۆۆواد تە ۆۆۆذ تیەیۆۆۆرن ىەمۆۆًٌ تەر ەًە ۆۆۆذییەکا  ًزئەً ىەال ەم تڵمۆۆۆا  

 ڕیکاًە ڤە ەە دێنن  
کەًایە تە تڕًام مر ئەً ڵیاڵەیا ەم یۆا ئگکۆەا تە کارمۆا  ىگنۆاًە 

رًڵۆۆ  تۆۆًٌە  کۆۆارێی  دییە ۆۆما   گنەدەکۆۆوا  تەین دەزا ۆۆم تۆۆاش ً د
ئەگەر ێار  مواد  ە یٌا  تگەەًە ً ڕاتیۆایەًە تڵکٌێکۆەا  تە یۆاًا   
ىەڵەکۆۆۆۆۆود  یڵمەیثۆۆۆۆۆار دەکۆۆۆۆۆویم  لە تۆۆۆۆۆٌارم  یوامیۆۆۆۆۆذان تەیۆۆۆۆۆایثە  لە 
تۆارًدویگی  ئۆاًا ىەڵۆەیاردان ئەگەر مەێۆاڵیش  ەتۆنن ال ۆییەن زور تە 

ام تۆۆۆن ىەڵە ىەڵثەێۆۆۆون ً تەر وڵۆۆۆایەی  د ًارم  یۆۆۆاً دەیۆۆۆٌا ن ڕێ ۆۆۆ
ت وێەە ئەڵەڵ  تەین ئەگەر ڕێ ایەک  تە تۆاش زا ۆ  ًا تا ۆە درێۆەەم 

  گثذەم ً کاًەڕًا   ئاکامەکەم ت  
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 ۆۆۆازادەم تەڕێۆۆۆو! ًێۆۆۆڕام لە تەر کۆۆۆاً گوینۆۆۆ  ىەمًٌالیە ەکۆۆۆا ن 
داًاکارن ئەن عەریوەیەن تڵ ڵەر ج  گذا  ً مەای ئاڕاڵەەم ىە ەە ۆ  

ئیمپڕایڵر تیە ؛ کٌ یە تڵ مر ئەً  ەڕم  ا ازییە ئەگەر یاًە   یڵ 
ئەً ڵیاڵۆۆەیەم گویۆۆٌمەیە  ۆۆیش تە دڵۆۆ  تەڕێویۆۆا  تۆۆن  ىەمۆۆًٌ ئەً 

ً  ینۆۆۆڕا   62 ۆۆۆەا ەم لەن  ۆۆۆامەیەدا ىۆۆۆایًٌە تۆۆۆڵ  ینۆۆۆڕا   اڤادوڤکۆۆۆی 
کازلڵڤکی  ۆ یش ن  ًٌڵیٌەن تۆڵ ئەًەم کۆای  دیەنۆ  ێۆار  مۆواد لە 

داًان لە ێۆار  مۆوادیش کۆودًًە تە تارًدویەکە ئاگادارتر؛ تەیایثە  
ًردم گٌێڕایەڵ  ـەرما ەکا    ینڕا  کازلڵڤکی  تن  ىەر ًەىا  گشم 
ڕاگەیا ۆۆۆذًًە کە ًاتا ۆۆۆەوە لەگە   ٌێنەرەکۆۆۆا   ئۆۆۆگمە ًەڕن تۆۆۆیەًن  
کۆٌ یە  ۆامیل لەًا ەیە دە  ۆۆڵ تۆ ً تیۆایەًە کە ئۆۆگمە ێۆار  موادمۆۆا  

گٌیًٌە یە ۆا ە  لە  زینذا   کودًًە   ایا   تاڵە تە ێار  موادیشم
ڤڵزدًیە کۆۆۆ   ویۆۆۆ   ەتگۆۆۆەەًە  کۆۆۆٌ یە کۆۆۆٌڕەکەنن کە ێۆۆۆار  مۆۆۆواد 
ڵەرەیا یڵم یەڵلیم  ئەً کود ً ئەً تە ىاًڕێ  یڵم دەزا ۆنن ئیەۆو 
ـەرما ذەم ئەًن  ییە ً دەیوڵم تثگۆەە ىۆڵم یۆواپ لگۆ  یگ ەیشۆەر ً 
دڵ  لگم تگشن  دیارە ڤڵزدًیە ک  زور لە  اًکەم  یشۆەەرن تۆًٌ   

ا   ئگمەًە  وییەن تەین گووز ۆ  رگ ۆایەک  گٌ مۆاًیوە تۆڵ ئەً دً من
 دوڵەا ەم ێار  مواد دەیيەًن  گٌە ذییا   گٌە تیا  

رۆۆ ە لەً تیکۆۆ  کۆۆازایەم کە لە ڵۆۆەر داًام ێۆۆار  مۆۆواد لەگەڵۆۆ  
ىۆۆۆاًڕن دەتۆۆۆرن مۆۆۆالزن لۆۆۆڵری  ملییۆۆۆڵڤیش کە ئەـکۆۆۆەرێی  ًریۆۆۆا ً 

ىاًڵەـەر دەتۆن  ێۆار  تەیٌا ایە ً  ارەزام زما   یایارییەن لەگەڵ  
مواد لەگە  مالزم   اًتواً زور  گٌا گی  یڵ   ىەیە  لە ماًەم ئەً 
دە ڕو ەدا کە ێۆۆۆار  مۆۆۆواد لگۆۆۆوە تۆۆۆًٌن لەً مۆۆۆاڵەدا دە یۆۆۆا کە عەمیۆۆۆذ 
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دًًىەن  ۆۆۆازادە یاریۆۆۆا ڵڤ لەًدا  یشۆۆۆەەرن تۆۆۆًٌ  ئەً ـەرما ۆۆۆذەم 
 ۆۆاًکەم  ڵ ۆۆیر ۆ ە ً تۆۆڵ کارًتۆۆارم ئیۆۆذارم ىۆۆایثًٌ تۆۆڵ یفلۆۆی   

کۆۆۆەرێی  لاتیۆۆۆل ً مەمۆۆۆا ە  گیۆۆۆواًە  ئەًیۆۆۆش یٌا یۆۆۆٌیەی  مەمۆۆۆا ەم ئەـ
ێار  مواد تە دەڵۆ  تگنۆن ً ىەر ًەىۆا تە یەًاًم  ۆارەزام زمۆا   

 یایارییە 
 اڵۆۆۆیەویر ً مەێوەمۆۆۆا ەیویر  يگنیمۆۆۆا  لەگە  یەکەۆۆۆو ىگنۆۆۆاًەیەە 
گۆۆڵڕن  ڵۆۆەتارە  تە ێۆۆار  مۆۆواد لەگە   ۆۆازادە یاریۆۆا ڵڤ ڕاًێۆۆەن 
کۆۆۆودًًە  ئەًیۆۆۆش لەگە  مۆۆۆر ىۆۆۆاًڕایە ً  گۆۆۆ  ًایە یۆۆۆا  ًا تا ۆۆۆە تە 
 گٌەم مر لەگە  ێۆار  مۆواد ڕەـەۆار تیۆون یۆا  تە ۆذم تیەیۆر ً تە 

 یە ئەگەر یۆۆۆۆوا ە یۆۆۆۆا  تۆۆۆۆن ًردم کاًمۆۆۆۆا  تە ڵۆۆۆۆەریەًە تۆۆۆۆنن کۆۆۆۆٌ
ڕێوییەکما  لن تثیننن ئیەۆو  ۆایٌا یر تە ئاڵۆا   لەالم یڵمۆا  ڕاگیۆوم 
تیەیر  ڕێ ام دًًىەن ئەًەیە  ۆارتەدەرم تیەیۆر ً تە یەکمۆارم لەن 
ًییەم دًًر تخەیۆۆنەًە  تەین رۆۆ ە لەًەش ئەً دًً ڕێ ۆۆایەم دًایۆۆ  

امیل ً  ەک لۆۆۆازا ج ً تەر ەًە ۆۆۆذییەکا  تە ىۆۆۆڵم کگشۆۆۆەم  گۆۆۆٌا   ۆۆۆ
ێۆۆار  مۆۆواد لە  گۆۆٌ دەتۆۆا ن تەڵیۆۆًٌ لە داىۆۆایًٌدا تەرگۆۆوم لە ىەمۆۆًٌ 
رۆۆڵرە  ۆۆڵڕش ً ڵۆۆەر گ ییەکیش تە د م  ۆۆامیل دەکۆۆون   ۆۆازادە 
یاریۆۆا ڵڤ لە ئاکۆۆار ً ًیەکۆۆا   ێۆۆار  مۆۆواد یۆۆایورەمە ً مەمۆۆا ەم 
یەًاًم  گۆۆذەکا   دڵنیۆۆایە ێۆۆار  مۆۆواد دەزا ۆۆ   ۆۆامیل ىەرگیۆۆو لگۆۆ  

ار ً تۆۆڕیەم لگخڵ ثًٌ یشۆۆیا  دا ۆۆا تۆۆنن یۆۆڵش  ۆۆاتنن ئەگەر کۆۆ  لەر
ئایوم دەڵە  یڵم دەًە گنن ً ڵەرم تە گڵمذا دەکا   ڵۆەتارە  
تە ێۆۆار  مۆۆوادیش یە یۆۆا  ۆۆەگ  کە تەالم یاریۆۆا ڵڤەًە دەکۆۆوا رگۆۆ  
 ی ەرا ۆۆ  ً مەیوڵۆۆ  تگۆۆ  تیوًتۆۆاًەڕم دینۆۆ  ً مەزىەتیۆۆ  ئەً تۆۆًٌ  
 یاریۆۆۆۆا ڵڤ  گۆۆۆۆ  ًاتۆۆۆۆًٌ  ۆۆۆۆامیل تە ىەر لەً گۆۆۆۆ  تۆۆۆۆن کەڵۆۆۆۆ  لەً
یۆۆۆۆۆۆاڵەالًازەم ێۆۆۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆۆۆواد ًەردەگۆۆۆۆۆۆۆون ً دزە دەکۆۆۆۆۆۆۆایە  گۆۆۆۆۆۆۆٌ 
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تیوًتاًەڕییەًە  تەین ىەر ًەک تاڵم کۆود  ۆامیل ىۆیڕ کۆا   ۆایٌا ن 
ێۆۆار  مۆۆواد یۆۆایورەن تیۆۆا  کە دًام گەڕا ەًەم درە ۆۆگ یۆۆا  زًً 

 یڵڵەم لگناکایەًە ً تە ىەر لەً گ  تن ڵەرم تە گڵمذا  اکا  
کە ڵۆۆۆۆۆۆۆەتارە  تە   ۆۆۆۆۆۆۆازادەم تەڕێۆۆۆۆۆۆۆو! ئەًە ئەً تۆۆۆۆۆۆۆاتەیە تۆۆۆۆۆۆۆًٌ

 ڕًًداًەکا   ئەن کە ذ ڕو ە دەتًٌ  گەا   ڕات ەێینم  
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  ازدە

لە یفلیکۆەًە  1881ڕا ڵریەکەن ڕو  تیک  ً کٌارەم  دیکامثوم 
تەڕێیۆوا  یەیەر کە یەک ۆ دًً رۆًٌ  ئەڵۆپ  لە  ۆن یکۆەثًٌ ً  ۆگش 
یەیەرەکا   یو کەًیثۆًٌن تەیۆا ی  ڕو م یەکەمۆ  ڵۆاڵ   ۆٌن گەیشۆەە 

ڵۆۆۆ  ً ڕا ۆۆۆڵریەکەم ڕادەڵۆۆۆە  کیو یشۆۆۆڵڤن ًەزیۆۆۆوم  ۆۆۆٌێن  مەتە
 1881تەرگۆۆۆۆۆۆوم کۆۆۆۆۆۆود  کیو یشۆۆۆۆۆۆڵڤیش ڕو م یەکەمۆۆۆۆۆۆ   ا ۆۆۆۆۆۆٌیەم

ڕا ۆۆڵریەکەم ڤڵرو ەکۆۆڵڤ  لەگە  تاًە ۆۆگ  کۆۆاؼەز ً تەڵ ە ۆۆامەم یۆۆو 
 تڵ ئیمپوایڵر  ییڵال تود  

کیو یشۆۆۆۆڵڤ زورم ڕق لە ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ تۆۆۆۆًٌ   ەک تەً ىۆۆۆۆڵیەم 
ً زوریۆۆش ڵۆۆاما ذار ً  ڤڵرو ەکۆۆڵڤ لە الم ىەمۆۆًٌا  ڕێۆۆوم ىەتۆۆًٌ

یەکگۆۆۆ  لە یۆۆۆا ەدا ە ڕەڵۆۆۆە ەکا  تۆۆۆًٌ ۆ لە ێاڵگیۆۆۆذا کیو یشۆۆۆڵڤ 
یازە یاکەًیًٌیەک   ڵکیکە تًٌ ۆ تەڵیًٌ ئگوەی  تەً ڕێۆو ً مەمۆا ەیە 
دەتۆۆود کە ئیمپوایۆۆڵر دەرىەق تە ڤڵرو ەکۆۆڵڤ ىەیثۆۆًٌ  ىەر تۆۆڵیە لە 
دەرـەیگۆ  دەگەڕا زەتوێۆ  لە ڤڵرو ەکۆڵڤ تٌە ۆگنن ً لە تەر کۆاًم 

 یمپوایڵر ڵًٌک  تیا  ئ
دًاییر رار کە ڕا ڵریگی  ڵەتارە  تە کارًتارم لەـماز  گذا تۆًٌن 
یٌا یثۆۆًٌم کارێۆۆ  تیۆۆا  کە ئیمپوایۆۆڵر لە ڤڵرو ەکۆۆڵڤ دڵمە ۆۆذ تۆۆن  
کۆۆۆۆۆٌ یە تە ىۆۆۆۆۆڵم کەمەەریەمیۆۆۆۆۆ  ـەرما ۆۆۆۆۆذەرا ەًە کیا شۆۆۆۆۆۆینەکا  
یٌا یثًٌیا  مەـوەزەیەک  ڵٌ ام ڕًًس یەـوًیًٌ ۆا تۆیە   ئگکۆەاش 
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ئەًەم تًٌ ڕەـەارم ڤڵرو ەکڵڤ لەگە  ێار  مواد کەًا ۆە  لەڵە 
 تنٌێنن ً تڵم یگث گنن 

دەیٌیکۆۆۆۆ  ئیمپوایۆۆۆۆڵر ًا یگث یگنۆۆۆۆن کە کارەکۆۆۆۆا   ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ 
ىەمیشۆۆە تە زیۆۆا   ڕًًڵۆۆەکا ە ً الیە  ۆۆوم لە یەڵیۆۆا   دا یشۆۆەًٌم 
کٌێکۆۆەا  دەکۆۆا ؛ ئەًەش کە ڕێۆۆ ەم تە ێۆۆار  مۆۆواد داًە لە لەـمۆۆاز 

ڵۆۆییەک  گەًرەیە تۆۆڵ ڵۆۆەر تەر ەًە ۆۆذییەکا   ڵۆۆٌ ام تمگنگۆۆەەًە مەیو
ڕًًس ً ىەمًٌ تەڵ ەکا   یشا ذەرم ئەًە  کە ئەً کۆاتوا یۆاؼییە تۆڵ 
ڵۆۆۆیخٌڕم ىۆۆۆایًٌە ً دەیۆۆۆيەًن لە تۆۆۆارًدو  ً یٌا ییەکۆۆۆا   ڵۆۆۆٌ اکە 
ئاگادار تن  تڵیە ًاتا ەوە تینگو  تڵ  اًکەکا   ئاڵیام  اًە ذم ىەیا 

کیا شۆۆۆینەکا  ڕزگۆۆۆار دەکۆۆۆوێر ً  ئەً کۆۆۆایەم تنەمۆۆۆاڵەکەم لە دەڵۆۆۆ 
 یەکڕە    ً ًەـاداری  ئەًما  تڵ دەردەکەًن 

تەین  ال ەکەم کیو یشڵڤ ڵەرم  ەگو ن ئەًیۆش تەً ىۆڵیە تۆًٌ 
کە لەً ڕو ەدا ً لە ڵۆۆۆۆەرەیام ڵۆۆۆۆاڵ   ٌێۆۆۆۆذان تە ىۆۆۆۆڵم ڵۆۆۆۆەرلاڵ  ً 
کارًتۆۆارم ڵۆۆٌ اًە زور تگەۆۆالە  تۆۆًٌن ىەر تۆۆڵیە تە کەلۆۆ   ەێلەیۆۆا 

ىۆیڕ کەڵۆ  ًەر ەدەگۆو ن لە الیەکۆ  یویشۆەًە  کًٌتۆًٌ ً  گشۆنیارم
ێەزم تە دیەنۆۆ  کیو یشۆۆڵڤ  ەدەکۆۆود ً ڕلۆۆ  لگیثۆۆًٌ  ئەگەر تە ىۆۆڵم 
ىگنذم کارًتارم ڵەرتازییەًە  ەتًٌایە کە تۆًٌ   ئەً  گٌیکۆ  تۆًٌن 
کاًم تەرای   ەدەدا تیثینن  ًەک  یاًێی  یۆٌێڕم ً تەدزایۆ  دەىۆایە 

ىەًڵۆ   63  دێیامثویکۆەەکا ذاتەر کاًن کۆٌ یە لە کۆای  دادگۆای  کود ۆ
داتًٌ زایارم کیو یشڵڤ ڵوا تذرن تڵ ئەًەم دەڵۆ  تە ڵۆەر مۆا  
ً ڵۆۆۆۆاما ەکەیذا ت ۆۆۆۆون  ىەر تۆۆۆۆڵیە تە ىۆۆۆۆڵم تگەۆۆۆۆالەی  ً تەدیۆۆۆۆٌڵم  
 ییۆۆۆڵالًە ێۆۆۆار  مۆۆۆواد یۆۆۆٌا ی  لە لەـمۆۆۆاز تمگنگۆۆۆەەًە؛ ڕە ۆۆۆ ە ئەگەر 

                                                           

63- Decembrists 
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 کگو یشۆۆڵڤ لە ىەلۆۆٌمەررگی  یۆۆودا ئەً ڕا ۆۆڵریەم  ۆۆن ڕات ەیە ۆۆذتایەن
 یًٌ   تارًدویگی  یو تًٌایە 

ڵۆۆەعا   ۆۆڵ ً  یۆۆٌ تۆۆًٌ ً ـەیەۆۆًٌ ەًا   زەتەالح ً ڕیۆۆش درێۆۆەم 
کگو یشڵڤ کە ک ًێی  مەیمەرم  ین   ۆًٌک ییۆەم لە ڵۆەر  ۆاتًٌ 
ً لە ًەیۆۆۆاؼ  ـەیەًٌ ەکەیۆۆۆذا کە ًەک ًەیۆۆۆاؼ  ـەیەۆۆۆًٌ ەکەم  ییۆۆۆڵال 
کە ًاتًٌن لی  دا یشەثًٌ ً تە  گٌ یەمۆٌمەم کۆڕ ً ڵۆاردم زڵۆەا ذان 

لەً کۆۆایەدا لیۆۆڕا  ڵۆۆیودە  ۆۆلە  ێۆۆو ڵۆۆیفوم  یشۆۆا  دەدان یگۆۆپەڕم ً 
گەیشۆۆەە کڵ ۆۆی  زڵۆۆەا ی  ئیمپوایۆۆڵر  تە ڵۆۆەر ً دەڵۆۆە  ڵۆۆ ًم لە 

تۆۆۆًٌ   64ىاًکۆۆۆارەکەم کۆۆۆود کە ـەیەۆۆۆًٌ ەًا    ۆۆۆوە   دول ۆۆۆارًًک 
ئەًیش  وە ک  ىگنا تًٌ تڵ کڵ   ً ماًەیەک  زور تۆًٌ  ۆاڵەڵیەک  

دەڵۆۆە  لگۆۆ  ىەڵذەڵۆۆاًم تۆۆڵ ئەًەم ئەڵۆۆەًٌرم لە یۆۆڵم  گ ۆۆاتًٌ ً 
 گەرم  تگەەًە 

کگو یشۆۆۆۆڵڤ کەرکەیەکۆۆۆۆ  درێۆۆۆۆەم تە  ۆۆۆۆا یذا داتۆۆۆۆًٌ کە دەًرم 
ملیۆۆٌا ەکەم  گکۆۆە  زەرد ً مەیۆۆلە ً زیۆۆٌین  ڵۆۆمڵرە تۆۆًٌن ک ًێیۆۆ  
ڵۆۆۆن ڵًٌکیشۆۆۆ  تە  گۆۆۆ  ڕێکۆۆۆا لەڵۆۆۆەر اتًٌ   ا ڵ ۆۆۆ   گکۆۆۆە   گۆۆۆٌ 

ٌ یە ک ش عارەتا ەکەم لە اللە ڵڕ ً ڵەرما یگواًەکا    گ ا تًٌن ک
ً تەلەکپی   لە  گذا  ەتًٌ  ب یەکگ  لە  ا ازییەکا یشۆ  ئەًە تۆًٌ کە 
کۆۆۆ ش ً  ۆۆۆًٌزەًا ە لە  ۆۆۆن  اکۆۆۆا  ( یەلەم لە مۆۆۆاموەم کەً ۆۆۆەکا   
ىگنۆۆارً ڕەپ ً ڕاڵۆۆ  تە لاڵذرمەکا ۆۆذا ًەڵۆۆەرکەً    گشۆۆخومە  تە 
ڕێۆۆوەًە دەرگۆۆام یەالرەکەم تۆۆڵ کۆۆودەًە  کۆۆًٌە  ًًرن  کەرکەم لە 

   کۆۆۆًٌ تۆۆۆۆڵ تەر ئۆۆۆۆاًێنەکە ً کۆۆۆ ً  ۆۆۆۆوکە لۆۆۆۆًٌلەکەم  ۆۆۆا   دامۆۆۆۆاڵ
ڕاڵەەً اڵەە کود  تە  گ  یًٌیذە دەڵەگی  تە ـڵکلە ً ڕیشیذا ىگنا  

                                                           

64- Dolgaruki 
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کۆۆۆاًم لە میۆۆۆذالیا ً  یشۆۆۆا ەکا   ڵۆۆۆەر  ۆۆۆا   ً ڵۆۆۆین   کۆۆۆود ً تە 
کۆۆۆۆاًەیڵ لە لاڵۆۆۆۆذرمە ـەرش کواًەکۆۆۆۆا  کۆۆۆۆًٌە ڵۆۆۆۆەرن  اللە ڵۆۆۆۆڕ ً 

ییەکۆا  ًەڵۆەر کەًیۆر  کەڵیوە تًٌەکۆا   تە تۆن ىگۆوییەًە لە  للە ەً
ڕیوێ  یومەییارم دیٌەیا  کڕ ڵ یا  تڵ کود ً ئەً تە تەردەمیا ۆذا 
یگۆۆۆپەڕم  کۆۆۆًٌە  ًًرم کۆۆۆاًەڕًا    یۆۆۆاًەرم  ۆۆۆٌێ  ئیمپوایۆۆۆڵر کە 
ێٌینفۆۆۆۆۆڵرم   ۆۆۆۆۆڕ زریمەًتۆۆۆۆۆویمەم لە تەرداتۆۆۆۆۆًٌ ً ڵەردًً ۆۆۆۆۆۆ  ً 
 اگڵ ەکۆۆا   کۆۆڵتەم یۆۆازەم یگ یۆۆوا تۆۆًٌن تەڕێۆۆوەًە ىۆۆا  تەرەً یۆۆوم  

ٌا  ً ییفەۆیفەدرا تۆًٌ  ڵۆمگڵ  کۆٌر  ً ڕەش ً مۆًٌم دەمٌکاًم رۆ
ڵۆۆەر الرۆۆا    تە  ۆۆگٌەم ئیمپوایۆۆڵر تۆۆڵ الم کۆۆاًم  ۆۆا ە کۆۆود تۆۆًٌ  
 ۆۆازادە ڤاڵۆۆیل دول ۆۆارًًک ن رگ ۆۆوم ًەزیۆۆوم تەرگۆۆوم کە لەیـەیە 
  ۆۆۆۆا ەکەم یەمثۆۆۆۆارم دە ٌا ۆۆۆۆذ ً ڵۆۆۆۆمگە ً کۆۆۆۆاکڵڵ  ًەک ئیمپۆۆۆۆایڵر 

 ڕازا ذتڵًەن تە گەرم  تەیگوىاین  کود 
شۆڵڤ کۆاًێی   ۆڕ  وڵۆیارم لە  ًًرەکە کۆود ً لە یۆاًەرم کگو ی

 «یاًە   یڵ ئیمپوایڵر؟»ئیمپوایڵرم  وڵ : 
یاًەر کە دیۆار تۆًٌ زورم دە  ۆ  یۆڵم  گخڵ ۆەن ًەیمۆ  دایەًە: 

 ا ۆۆا  ىگنۆۆذە تە ئۆۆارام  « یۆۆاًە   ۆۆیڵ ىەر ئگکۆۆەا یە ۆۆویف  ىگنۆۆا »
ە ڵۆۆەر ڕویشۆ  تۆۆڵ الم دەرگۆۆاکە ئەگەر  ەردایگیۆۆ  لگۆۆٌرێە لە ئۆۆاً  ل

ڵۆۆەرم داتنۆۆایە دڵۆۆڵ گی  لۆۆن  ەدەڕ ا  کە گەیشۆۆەە دەرگۆۆاکە ً کۆۆًٌە 
 ًًرن ڵەریا ام ڕێو ً کڕ ڵ   لن دەتارم ً دیار تًٌ ئەً  ۆٌێنە 
تە  یووزیۆۆویر  ۆۆٌێن  د یۆۆا دەزا ۆۆن  دول ۆۆارًًک   ەرًە ۆۆذەکەم  ێۆۆو 
تۆۆۆۆایەڵ  لگۆۆۆۆ  کۆۆۆۆودەًە تۆۆۆۆڵ ئەًەم دڵنیۆۆۆۆا تۆۆۆۆن ىەمۆۆۆۆًٌ تەڵ ە ۆۆۆۆامە 

و یشڵڤ گو  ً تۆن یۆالە  تە  گۆٌ  ًًرەکەدا  گٌیکەەکا   ىگناًە  کگ
 یاڵۆۆەم دەکۆۆود تۆۆڵ ئەًەم یۆۆٌێر لە  گۆۆٌ لۆۆاکٌلٌلە ڵۆۆڕ ً کەڵۆۆیوە 
تًٌەکەیذا ًەگەڕیا  تیەًن  لە تیوم ئەً ڕا ڵریەدا تًٌ کە دەیۆيەًن 
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تە ئیمپوایڵرم تذا  یاًەر کە ئگکەا زیایو لە  گشۆًٌ ڕێۆو ً ێۆًٌرمە  
کە ىایە دەرن ً کگو یشۆڵڤ لە ڕًیکاریذا تەدم دەکوان کە لە  ًًرە

لە  ە ا دەرگۆاکە ڕاًەڵۆەا تۆًٌ  یۆاًەرم ئیمپوایۆڵر تە ئامۆا ە داًام لە 
 رگ وەکەم ًەزیوم تەرگوم کود ت گەە  ًًرن 

کڵ ی  زڵەا   دًام ڵۆًٌیما   ڵۆای   ڕاتۆودًًن  ۆڵ ە  کواتۆڵًەن 
تەین  گیڵال ىگشەا کەڵی  لە  ًًرەکا    يڵم  ڵۆەرًً ًەردەگۆو ن ئەً 

ەم کە لەًێۆۆۆذا گۆۆۆٌێ  تۆۆۆڵ ڕا ۆۆۆڵر  ً  گشۆۆۆنیارم ًەزیۆۆۆو ً یۆۆۆاًە  یەالر
 لەً ایەکا  ڕادەگو ن  ًًرێی  تەریۆر تۆًٌ تە کۆٌار  ە ۆمەرەم تەرز ً 
گەًرەًە  ًێۆۆنەم گەًرەم ئیمپوایۆۆڵر ئەلیکۆۆا ذرم یەکەنن تە دیۆۆٌارەکەم 
ڕًًتەڕًًدا ىەڵٌاڵۆۆوا تۆۆًٌ  دًً مگۆۆوم  ًٌڵۆۆیر لە  گۆۆٌا   ە مەرەکا ۆۆذا 

ە ۆۆذ کٌرڵۆۆ  لە  ۆۆا  دیۆۆٌارەکەدا ڕیۆۆو کواتۆۆًٌ   مگوێیۆۆ  دا ۆۆذرا تۆۆًٌ   ک
 ًٌڵۆۆین  زور گەًرە لە  گٌەڕاڵۆۆە   ًًرەکەدا تۆۆۆًٌ  لە  شۆۆ  مگۆۆۆوەکە 
کٌرڵیەک   ەرمیا  تڵ  ییڵال دا ا تًٌن کە ذ کٌرڵۆیش لە ىەمثەریۆذا تۆڵ 

 ئەً کەڵا ەم تڵ ئیش ً کارم دەًڵەی  دەىایر تڵ الم 
ٌ یڕۆڵرم  ڕە ۆ  تە لایشۆ   ییڵالم لە  ش  مگۆوەکە دا یشۆەثًٌ  ێ

ڵەر  ا ەًە ً تەتن ڵەردًً  ن لەتەرداتۆًٌ  لەیـەیە زەتەالێەکەم 
کە ىەًڵ  داتًٌ تە یٌ ذ کود   لایش   گٌلەدم زگۆ  کیۆڵڵە تنۆٌێننن 
تڵ دًاًە دەر ەڕیثًٌ  تە کاًم زەق ً تن یالەیەًە لە یازە ىۆایًٌا   

ا ۆذ   گٌکۆاًە دەڕًا    ئەً ڕو ە ڕًیکارم کو ً ڕە گ  ەڕیٌم دە ٌ
 ۆۆۆۆا ەکەم کە ڕو  لەگە  ڕو  زیۆۆۆۆایو ىەڵذەکشۆۆۆۆان لۆۆۆۆەم الرەڵۆۆۆۆەر ً 
 شەەڵەرم ًەڵەرکشا تًٌ کە دیار تًٌ زور  ارەزایا ە تڵ  گشۆەًە 
 ۆۆا ە کۆۆواًە تۆۆڵ ئەًەم لەگە  ئەً کۆۆ ً  ۆۆوکە یەک تۆۆیەًن کە ڵۆۆەر 
ڵۆۆاـەکەم  ۆۆۆارد تۆۆڵًە  دەمٌکۆۆۆاًم گۆۆۆو  ً تۆۆن یۆۆۆالەیەو لە ڕو ا ۆۆۆ  

لە  یۆۆۆو ڵۆۆۆمگڵە ىەڵ ەڕاًەکەیۆۆۆذا یٌ ۆۆۆذ لگۆۆۆٌم تە  ڕاتۆۆۆودًًم دە ٌا ۆۆۆذ 
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ڵۆۆەریەکذا  ۆۆاتًٌن ملیۆۆٌا ە  ۆۆا ەکەم کە کە ۆۆاگەم لە ڵۆۆەرم ڕاًەڵۆۆەا 
تۆًٌن تەً دەمٌکۆاًە گڵ ۆۆەر ً ڕیشۆە یۆۆازە یا ۆواًەیەًەن  ۆۆەکەی  ً 

  اڕەزایەیی   گٌە دیار تًٌ  
تۆۆن یۆۆالەیییەکەم تە ىۆۆڵم ما ۆۆذًً تۆۆًٌ ەًە تۆۆًٌ   ۆۆەًم ڕاتۆۆودًً 

ماڵۆۆیە  ىەر ئەً رۆۆڵرەم کە تۆۆاً تۆۆًٌن ێٌ یفۆۆڵرم  کۆۆًٌ تۆۆًٌ تۆۆڵ تال
گۆۆۆۆاردم ڵۆۆۆۆٌارم لە تەر کۆۆۆۆود تۆۆۆۆًٌ کە لە ڵۆۆۆۆەر ک ًیًٌدەکەیۆۆۆۆا  
 ەییەرەم کیڵڵەم مەلگ  کەلۆاًە  ئۆا ڵرەم یەڵۆیەکەش یوڵۆە ڵکا ە 
ڕێ ایا  تۆڵ لەیـەیە زل ۆڵر  ً  ۆیڵمە ذەکەم دەکۆودەًە  ىەمیکۆا  

یەم  گشۆۆۆۆًٌدا یًٌ ۆۆۆۆ  ئەً   ە دەمامیۆۆۆۆذارە تًٌتۆۆۆۆًٌ کە لە تالماڵۆۆۆۆ
دەمامیەکەم تڵ ئیمپوایڵر ال ە تود تًٌ ً لە ٌالرم رۆٌا  ً لەتۆار ً 
دە     ەرن ً ڕە    ڵپ  ً مەڕمەڕی    ە تۆًٌ تۆًٌە ىۆڵم توًا ۆ  
ىەًەڵۆۆ  لە کۆۆار کەًیۆۆًٌم  ئەً یۆۆا مە لە تالماڵۆۆیەم  گشۆۆًٌدا تەر 
لەًەم یۆۆڵم ً  تیۆۆا  تەڵگنۆۆ   گۆۆذا تۆۆًٌ کە لە تالماڵۆۆیەم داىۆۆایًٌدا 

   تە یەکەو دەکەًن کاًیا
لە تالماڵۆۆیەم دًێنگۆۆذا ئەً یۆۆایًٌ ە یۆۆڵم ىۆۆایثًٌ تۆۆڵ الم  ییۆۆڵال  
ئەممارەیۆۆا  ئیەۆۆو  ەێيیشۆۆەثًٌ یۆۆڵم تشۆۆارێەەًە  تودتۆۆًٌم تۆۆڵ لۆۆڵ م 
یایثە   دەیٌیک  لەًن لەگە  یۆا م تە یە یۆا تۆن  کایگۆ  گەیشۆەە تەر 
دەرگام لۆڵ ەکە  ییۆڵال تۆڵم دەرکەً  کە  گشۆخومەی  لۆڵ ەکە لەًن 
 ییە   گٌکۆاًا   یگۆ   ۆان یۆڵم دەرگۆاکەم کۆودەًە ً گۆٌی  یۆڵ ئگۆوە 
کڵ   ییە  لڵ ەکە یاڵ   ەتًٌ  لە ڵەر کٌرڵییەک  مەیمەڕم کیڵڵە 
ئەـکەرێی  ڵٌارە  یۆوان ً ک گیۆ  لۆە لۆًٌە تە کەرکەم تالماڵۆیەًە 
لەگە  ئەـکەرەکە یٌ ذ تاًە یا  تەیەکذا کود تًٌ  ک ە دەمۆامیەکەم 

نۆ  لەیـەیۆ  زل ۆڵر  ً ڕًیکۆارم گۆو  ً یۆًٌڕەم التودتًٌن تە دیە
 ییۆۆۆۆڵال یگۆۆۆۆوا دەمۆۆۆۆامیەکەم لە ڕًیکۆۆۆۆارم دایەًە؛ تەین ئەـکۆۆۆۆەرم 
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ڵۆۆٌارە  یۆۆوان لە یوڵۆۆا ا ئە  ۆۆڵم  ۆۆیا ً لە رگۆۆ  یۆۆڵم ًیشۆۆ  تۆۆًٌ  
 ڵەرم دایک  ً  ەیەٌا   لە ڵەر کٌرڵییەکە ىەڵەن 

 ییۆۆڵال ێەزم دەکۆۆود یۆۆوس تشۆۆیگنگەە دڵۆۆ   ێۆۆو دەڵۆۆەەکا    ئەً 
رە ىەیثە  ً یوڵا ذ ەش تۆڵ ئەً مۆایەم  ۆادم ً دڵخڵ ۆ  تۆًٌ  رڵ

ىگنۆۆذن رۆۆاریش کە یۆۆڵر لە الیەکۆۆ  یۆۆوەًە ىەڵۆۆذەىا  ً گۆۆڵڕا گی  تە 
ڵۆۆەردا دەىۆۆا ن لەگە  ىەمۆۆًٌا  تە  ەرمۆۆ  دەرۆۆًٌییەًە ً تە کە ۆۆذ 
ً ە دڵ  کەڵە ڕە ماًەکەم کاک دەکودەًە ً یڵ ەًیکۆەی  یۆڵم 

ىۆاًڕێ  »ً  تە ئەـکەرەکەم گۆٌ : تڵ دەردەتڕم  ئگکەا لەً کایا ە تٌ
تەڕێو! یڵ لە مۆر گە مەۆوم؛ ىەر تۆڵیە ئەدەب ً گەًرە ً کیۆڵڵەی  ًا 

ئەـکۆەرەکە ًالۆ  « ێٌکم دەکا  کە یڵ رگ ۆاکەم یۆڵ  تۆذەم تەمۆر 
تۆۆودەًە ً ڕە  ۆۆ  ىەڵثورکۆۆا   ا ۆۆا  ًەک کەًە ۆۆذەر ڵۆۆًٌر ىەڵۆۆ ەڕا  

ەگە  کۆ ە کڕ ڵ گی  تڵ تود ً یەری  تًٌ لًٌی  ت ایەًە ئە  ڵم  ل
 لە لڵ ەکە کًٌ ە دەرن ً  ییڵال ً یایًٌ یا   گیەًە تەرن ىگش  

دەرکەً  کە یا م تیک  ڵاڵ  یەمە ە ً ک   دایە گیۆ  ڵۆٌیذییە  
ک ە گٌی  لە منذاڵییەًە کە ًێنەکەم  ییۆڵالم دیەۆًٌە  ۆەیذام تۆًٌە  
ىەر تۆۆۆڵیە تڕیۆۆۆارم داًە تە ىەر لەً گۆۆۆ  تگۆۆۆ  ڵۆۆۆەر م  ئەً تۆۆۆڵ الم 

ئگکۆەاش تە ئۆاًای  دڵۆ  یۆڵم گەیشۆەثًٌ ً ئیەۆو ىۆیڕ  یڵم ڕاکگشن 
 ئارزًًیەک  دییەم  ەتًٌ 

ک ەیا  تود تۆڵ کڵ ۆیگ  کە  ییۆڵال   ۆا   دەتۆودە ئەًن   ۆوییەم 
کایەمگوێۆۆۆۆۆ  لەگە  کۆۆۆۆۆ ە ڕایثۆۆۆۆۆٌارد  کایگۆۆۆۆۆ  گەڕایەًە تۆۆۆۆۆڵ  ًًرم 
یەًەکەم یڵم  لە ڵۆەر کو ۆایەک  ڕەق ً تاریۆ  کە  ۆا ازی   گۆٌە 

ا  کەرکەکەم ۆ کە  گۆۆ  ًاتۆۆًٌ ًەک کۆۆ ًەکەم دەکۆۆودن یۆۆڵم لە گەزد
 ا لیڵ  تە  ۆاًتە  ە ۆ تە یڵیۆذا دا  مۆاًەیەک  زورم  گ ۆًٌ یۆا یەًم 
لۆۆگیەً   ىگنۆۆذن رۆۆار ڕًیکۆۆارم یۆۆوس یگۆۆواً ً ىەڵثورکۆۆاًم کۆۆ ە 
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ڵٌیذییەکەم ًەتیو دەىایەًە  ئەًم تەً  ۆا  ً مۆلە ڵۆپ  ً ڵۆڵ  ً 
 65گلیۆۆۆۆۆۆذوڤاگڵ ۆۆۆۆۆۆەنەًە لەگە  گۆۆۆۆۆۆواًە ـەرمیۆۆۆۆۆۆیەکەم یۆۆۆۆۆۆڵم ًایە  

ىەڵذەڵۆۆە  ا ذ  تە یەیاڵیشۆۆیذا  ەدەىۆۆا  کە یۆۆڵیزم ً داًێنۆۆەەڕم تۆۆڵ 
 یۆۆۆاًێی  یۆۆۆاًە     ً مۆۆۆا  ئاکۆۆۆارێی   ۆۆۆاێەز ً  ە ۆۆۆیاً تۆۆۆن  ئەگەر 
کەڵۆۆۆگییش ئەًم تەً ىۆۆۆڵیەًە ڵۆۆۆەر کۆۆۆڵ ە تیۆۆۆودایە یًٌ ۆۆۆ  ڵۆۆۆەر 
ڵۆۆۆۆۆًٌڕما  دەتۆۆۆۆۆًٌ  ڵۆۆۆۆۆەرەڕام ئەًەم ئەً کۆۆۆۆۆارەم یۆۆۆۆۆڵم تە ىەڵە 

دڵۆ  ڕێۆ  دەگٌ ۆ   تۆڵ ڕەًا ۆذ   ئەً   ەدەزا  ن تەین ىەڵۆەگی  یۆا 
ىەڵۆۆۆەە یۆۆۆاڵەش یۆۆۆڵم تە ـییۆۆۆو ً یەیۆۆۆاڵگیەًە ڵۆۆۆەرلا  دەکۆۆۆود کە 
ىەمیشە ىگمنایەیی   گذەتەیش : ئەًیش  یڵ ً گەًرەیۆ  یۆڵم تۆًٌ 

 ً  گ  ًاتًٌ زور مووڤگی  مەز  ً تن ًێنەیە!
ڵۆۆۆەرەڕام ئەًەم  ۆۆۆەًن زور دەر ۆۆۆگ یەًم لگیەًیثۆۆۆًٌ تەر لە 

ًە  ڵۆۆۆۆەىڵڵ  تە رەڵۆۆۆۆەە گڵ ۆۆۆۆەر ً ڵۆۆۆۆەعا  ىە ۆۆۆۆ  یەتەرم تۆۆۆۆڵ
لەڵەًەکەم یڵیۆۆذا ىگنۆۆا  دوعۆۆاکەم یٌێنۆۆذ  بئەً ً ۆۆە ً ڕڵۆۆەا ەم لە 
منۆۆذاڵییەًە دًً ۆۆای  دەکۆۆودەًەن تۆۆن ئەًەم یەک ً ۆۆە لە ما اکەیۆۆا  
یگث ۆۆۆۆۆا ( کۆۆۆۆۆ ً ً کەرکەم ئەـکۆۆۆۆۆەری  لە تەر کۆۆۆۆۆود ً لە دەرگۆۆۆۆۆا ەم 
 کڵ ۆۆیەکە ىۆۆایە دەرن ً ڕویشۆۆ  تۆۆڵ ڕویۆۆ  ڕًًتۆۆارەکە  لە کە ۆۆارم
کۆڵمەکە یًٌ ۆۆ  گە مگۆ  تۆۆًٌ کە یٌێنۆذکارم زا یۆۆڵم مۆۆاؾ ً ًەک 
یڵم لەڵەً ً زەتەالح تًٌ  تە دیەن  ێٌ یفۆڵرم  یۆایثەی  ئەً زا یۆڵیە 
کە تە ئۆۆۆازادیخٌازم تە اًتا ۆۆۆگ تۆۆۆًٌن  گۆۆۆٌ کۆۆۆاًا   گۆۆۆو  کۆۆۆودن تەین 
لەیـە  ً ىەڵکٌکەًی  گە مەکە ً ڕێو ً کڕ ڵش تود ەکەم کە ًام 

رتازم ڕێۆۆۆوم تۆۆۆڵدادە نن گوێۆۆۆ   گٌکۆۆۆاًا   دە ٌا ۆۆۆذ تە  ۆۆۆگٌەم ڵۆۆۆە
  گیودەًە ً گٌی :

                                                           

65- Nelidova 
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 « اً  کییە؟»
 «ن یاًە   یڵ 66 لڵڵڵێڵڤ»
 «ًادیارە گە مگی  تە رەرگ !»

 کٌڕە ىەرًا تە  گٌەم ًریا ً ڵ ًم ڵەرتازم ڕاًەڵەا تًٌ 
ێەز دەکەم تگیۆۆەە ڕیۆۆوم » ییۆۆڵال لە تەر دەمۆۆ  ڕاًەڵۆۆەا ً گۆۆٌی : 

 «ڵٌ اًە؟
 « ان یاًە   یڵ!»
 «تن مگش    »

 ییڵال گەڕایەًە ً درێۆەەم تە  یاڵۆەکود ەکەم دان یەکەن ً ۆە کە 
   ب ۆۆاًم 67کڵ گوڤۆۆایر»تە مگشۆۆییذا ىۆۆا  تە دە  گیۆۆ  تەرز دەریثۆۆڕم: 

یڵ ۆۆ  « کۆۆ ە ڵۆۆٌیذییەکەم دًێنۆۆن تۆۆًٌ(   ۆۆًٌرەی      ۆۆًٌرەی    
 ەیذەزا   ک  دەڵن  تەین تە تیکەن  دە    یڵم ڵەر ڵ   تەڵۆەر 

 دەدا   ىەڵەەکا یذا
دیکا  ىەڵە   اڕەزایەی  مگشی  داگویثًٌ  لە دڵۆ  یڵیۆذا گۆٌی : 

مۆۆۆر  ەتۆۆۆم ڕًًڵۆۆۆیا کیۆۆۆ  تە ڵۆۆۆەردن؟  ەک ىەر ڕًًڵۆۆۆیا تەڵیۆۆۆًٌ »
ئەًرًً اش! ئەگەر مر  ەتۆًٌایەن یۆٌدا دەزا ۆن ئەًرًً ۆا یًٌ ۆ  ح 

 ەزا ۆۆۆ  ً الًازیۆۆۆ  ئۆۆۆاًەڵواًاکەم یۆۆۆڵمن ًایە « تارًدویگۆۆۆ  دەتۆۆۆًٌ!
ە  ڵۆەرم لەلا ۆذ  کە گەیشۆەە تەر دەرگۆا ە  ام  ووڵۆ  ًەتیۆو ىۆایەً

 68کیۆۆڵلەکەم کڵ ۆۆ ن کۆۆاًم تە گالیکۆۆیەکەم یۆۆایًٌ ىگلگنۆۆا  اًلڵڤنۆۆا
کەً  لگخٌڕێ  تە رلٌتەرگ  ـەرمییەًە تەرە ً الم دەرگۆام کۆًٌ ە 

  ًًرەًەم کڵ    اڵ   گٌە دە ا 

                                                           

66- Polosatov 

67- Kopervine 

68- Helena Pavlovna 
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ىگلگنۆۆۆۆۆا  اًلڵڤنۆۆۆۆۆا تە الم ئەًەًە ئۆۆۆۆۆایگوگە ً ڵۆۆۆۆۆەر کۆۆۆۆۆاًەم ئەً 
ً کە دەیا ٌیکۆ  تە ًڕێۆنە ً لکۆەم ىەرکۆ  ً دەڵەەیە لە یەڵۆ  تۆٌ

 ەرکۆۆۆۆ   ەک ڵۆۆۆۆەتارە  تە ئەدەب ً زا کۆۆۆۆ  تەڵیۆۆۆۆًٌ ڵۆۆۆۆەتارە  تە 
 ۆۆۆگٌەم تەڕێۆۆۆٌە تود ۆۆۆ  کڵمەڵ ۆۆۆا ً  ەیڕەًیۆۆۆ  گشۆۆۆە  ێیۆۆۆًٌمەییش 
تیوًڕام یڵیا  دەرتۆڕ   ئەً تڵکۆًٌ ە ىەڵەیەش ًام لگیودتۆًٌ  کە 

ًی  تەڕێۆٌە   گیا  ًاتًٌ ئەًا  کاکەو لە  ییڵال دەیٌا ر کار ً تۆارم
تەر   تەین لەگە  ئەًە ۆۆۆذا دەیوا ۆۆۆ  تە ىەر  ۆۆۆگٌەیەک ئەً رۆۆۆڵرە 
مووڤۆۆۆا ە یەـوًیًٌ ۆۆۆا تیۆۆۆا ن دیکۆۆۆا  ڵۆۆۆەر ىەڵۆۆۆذەدە ەًە  میخاییۆۆۆل 

تۆۆوام ًەتیۆۆو ىۆۆایەًە کە مۆۆاًەیەک لەمەً تەر مۆۆود تۆۆًٌ   69 ۆۆاًلڵڤی  
ىەڵۆە  تە یەن ً یۆۆًٌڕەی  دەکۆود  دەمٌکۆۆاًم ڕەش داگەڕا  دیکۆۆا  

ە ً ئەًەم تە زەینیۆۆۆۆۆذا دەىۆۆۆۆۆا  تە دە  ۆۆۆۆۆ  تەرز دەڵۆۆۆۆۆە   گیۆۆۆۆۆودەً
 دەریذەتڕم  کایگ   گ   ایە  گٌ کڵ یەًە ئینما تگذە گ تًٌ  

کە گەیشەە  ًًرەکەم ڵەرەیا ڕیش  الرا گ ً الڕًًمە  ً ک ً 
 وح ً میلٌا ەکەم ڕاڵەەً اڵەە کود  ڵمگڵ  تڵ الم ڵۆەرەًە تۆادان لە 

 ەرگوین  ڕا ڵریەکا  ئاًێنەکەدا کاًم لە یڵم کود ً ڕویش  تڵ ً
ڵەرەیا کگو یشڵڤ کًٌە  ًًرن  کگو یشڵڤ تە دیەن   ییۆڵال لە 
ڕێۆۆۆٌە تۆۆۆڵم دەرکەً  یۆۆۆًٌڕە ً تۆۆۆن یۆۆۆالەیە  یگۆۆۆوار تە ڵاردًڵۆۆۆڕم 
ًەیم  ڵ ًەکەم دایەًە ً داًام لگیود دا یشن ً تە کۆاًێی  کۆو ً 
یەن یگواًەًە یگۆ  ڕًا ۆ   یەکەن مەڵۆەلە کە کگو گشۆڵڤ تاڵۆ  کۆود 

  کڵمیکاریام ئەـکەرا  تًٌ کە  ەیەیا  کەًیثًٌە ڵەر ئۆاً  گە ذەڵی
دًام ئەًیش مەڵۆەلەم رۆًٌی   ىگوەکەکۆذارەکا  تۆًٌ لە ڵۆنًٌرم 
 وًس   ا ا  لیکەەم  اًم ئەً ئەـکەرا ەم  ن ڕاگەیا ذ کە  ۆیاًم 

                                                           

69- Pavlovich 
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تەرز کود ەًەم  لەً ۆایە  ً  اًیۆا  لە لەڵەن کەًیۆًٌە  لە کڵیاییشۆذا 
ڵۆۆۆۆەتارە  تە ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد ً ڕًًداًم ڕا ۆۆۆۆڵریەکەم ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ 

دڵەەزێنۆۆۆ  ئەً یٌێنۆۆۆذکارەم زا یۆۆۆڵم  و ۆۆۆی  تۆۆۆًٌ کە ًیکۆۆۆەثًٌم 
 مامڵڵەاکەم یڵم تیًٌ ن 

یگوار گٌێ  تڵ ڕًًداًم گە ذەڵییەکە  ل کود تًٌن لگۆٌم تە ڵۆەر 
یەکذا دەگٌ   ً تە لامیە ڵپییەکەم بلامی  کۆٌارەم  ئە  ٌڵۆەیلەم 

  دەدا  کۆۆۆاًم لە  گٌکۆۆۆاًا   ییۆۆۆذا تۆۆۆًٌ( لە کۆۆۆاؼەزەکەم تەر دەڵۆۆۆە
کگو یشۆۆڵڤ ً ـۆۆڵکلەم ڵۆۆەر یەًێلۆۆ  تڕیثۆۆًٌ   گیۆۆٌی ڵۆۆًٌر ڵۆۆًٌر 
دەیوا ۆۆۆ  ىەمۆۆۆًٌا  دزم دەکە   دەیوا ۆۆۆ  ئگکۆۆۆەا دەتۆۆۆن ئەـکۆۆۆەرا   
کڵمیکاریا ڵوا تذا   تڕیارم دا کەک ً  یشا   ىەمًٌیۆا  دامۆاڵن ً 
ە تیۆۆا نگون تۆۆڵ ڵۆۆەرتازیا ە  تەین لەگە  ئەًە ۆۆذا دەیوا ۆۆ  ئەً کۆۆار

 اتگەە ىڵم ئەًەم کەڵا   رگ وەًەم ئەًا ە دزم  ەکە  ً دەرًًم 
گە ۆۆۆذەڵ  کۆۆۆٌێو تۆۆۆیە ەًە  یایثەیمە ۆۆۆذی  ـەرمۆۆۆا ثەرم دەًڵە  دزم ً 
گە ۆۆذەڵ  تۆۆًٌ  تەین ئەً تە ئەرکۆۆ  ڵەر ۆۆا   یۆۆڵم دەزا ۆۆ  ڵۆۆوایا  
تۆۆذا  ً ىەًڵۆۆ  دەدا لە ئە مامۆۆذا   ئەرکەکۆۆا   درێؽۆۆ   ەکۆۆا   گۆۆٌی : 

کۆۆەرم ڕًًڵۆۆیادا یە یۆۆا کەڵۆۆگی  ڕاڵۆۆ  ً  ۆۆاک ًادیۆۆارە لە ڵەرا »
 «ىەیە 

کگو یشۆۆۆڵڤ یگ ەیشۆۆۆ  کە  ییۆۆۆڵال مەتەڵۆۆۆە  یۆۆۆڵیەی   ڵۆۆۆەرم تە 
ًادیۆۆۆۆارە ىەق تە یۆۆۆۆاًە  » یشۆۆۆۆا ەم ڵۆۆۆۆەلما ذ  لە لا ۆۆۆۆذ ً گۆۆۆۆٌی : 

 « یڵیە 
 «لگ  گەڕن تاًاتن ىەیا تڕیار دەدەن »

 کاؼەزەکەم ًەرگو  ً لە الم دەڵەەکە   مگوەکە داینا  
کگو یشڵڤ مەڵۆەلەم تەرز کۆو ەًەم  ۆلەم ئەـکۆەرا  دًام ئەًە 

ً رۆۆۆًٌی ەًەم ڵۆۆۆٌ ام لە ڵۆۆۆنًٌرم  ۆۆۆووس ىگنۆۆۆایە گۆۆۆڵڕن   ییۆۆۆڵال 
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کۆۆۆۆاًم لە لیکۆۆۆۆەەکە کۆۆۆۆود  ىگنۆۆۆۆذێ  لە  اًەکۆۆۆۆا   یە  کگشۆۆۆۆا ً تە 
 ۆۆگٌەیەک  کۆۆٌر  ً لگثۆۆڕاًا ە ـەرمۆۆا   داە لە ۆۆیوێ  تۆۆڵ ڵۆۆنًٌرم 

  ووس تنگو  
 1888م ڕًًداًم  ەیۆۆذەیٌا   لە  ۆۆام  ۆۆووس یۆۆڵش تۆۆن کە دًا

لەگە  ێیۆۆۆًٌمەی  مە ۆۆۆوًًیە یەک کەًیثۆۆۆًٌ  ىەر تۆۆۆڵیە ڵۆۆۆەرەڕام 
ئەًەم دوڵۆۆەا ەیویر  ۆۆامەم تۆۆڵ ئۆۆاًەڵواًاکەم دە ۆۆاردن تە  گٌیکۆۆە  
دەزا   ىگوەکا    یشەەرگ  ئەً ڵنًٌرە زیایو ً  ەردایەۆو تیۆا  تۆڵ 
ئەًەم لە کۆۆۆۆای  یڵیۆۆۆۆذا تە کاریۆۆۆۆا  تيگنۆۆۆۆن  ئەگەر یەڵیۆۆۆۆ   ۆۆۆۆووس 

یە ئەً ىگۆۆۆوا ە  گٌیکۆۆۆ  تۆۆۆًٌ ن تۆۆۆڵ ئەًەم تەۆۆۆٌا    ڵڕ ۆۆۆیا  تیوتۆۆۆا
یۆۆارمەیی  ئۆۆاًەڵواًاکەم تۆۆذا   ب ییۆۆڵال ىەمۆۆًٌ  ۆۆٌێنگی  تە  ۆۆیاًم 
 ڵڕش کود  دەزا   ( ىەر ًەک ىگوم کەکذارم تڵ ئەًن  ارد تًٌ  
تًٌ   ئەً ڵپایە لە ڵۆەر ڵۆنًٌر دەتۆًٌە ىۆڵم ئەًەم  ۆام  ۆووس 

مڵ گۆۆۆۆارم ً تە  ۆۆۆۆگٌەیەک  تۆۆۆۆاش ً لۆۆۆۆٌرس ً لۆۆۆۆایمەو گۆۆۆۆٌن تۆۆۆۆڵ ئا
ڕاێەەکا   ئەً  ل تیۆا   دیکۆا  تیۆوم کۆودەًە: یۆٌدا دەزا ۆن ئەگەر 

 مر  ەتًٌایەن ڕًًڵیا کی  تە ڵەر دەىا !
 «دەمن کیذییە   گیە؟»

ً ڕا ۆڵری  « یەیەرێییش لە لەـمازەًە ىۆایًٌە»کگو یشڵڤ گٌی : 
یڵتەدەڵۆۆۆۆۆەەًەدا   ێۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆۆوادم ئاڕاڵۆۆۆۆۆەەم یگۆۆۆۆۆوار کۆۆۆۆۆۆود کە 

 ڤڵرو ەکڵڤ  اردتًٌم 
یەتەرم یۆۆۆڵش ئەًەیە! تەڕاڵۆۆۆە  دەڵۆۆۆەپگیگی  »ییۆۆۆڵال گۆۆۆٌی :  

 « یووزە!
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ڕًً  ً ئا یوایە کە  ال   یاًە   ۆیڵ زور »کگو یشڵڤ گٌی : 
 «تاش ً ڵەرکەًیًٌا ە تًٌە 

 ییڵال زورم ێەز دەکود یاریف  مو  ً لگيایًٌییە ڵەوایگەییەکا   
دەکۆود   تیە  ً تە تیکەن  ئەً  ەڵر ً یاریفا ە  ۆا ازی  تە یۆڵیەًە

ئەگەر کۆۆۆۆ  لە  ۆۆۆۆای  یڵیۆۆۆۆذا دەیوا ۆۆۆۆ  لەً تۆۆۆۆٌارەدا ىۆۆۆۆیڕ مۆۆۆۆو  ً 
 لگيایًٌیەک   ییەن تەین تەً یاریفا ە دڵخڵش دەتًٌ ً دەگە ایەًە 

 «مەتەڵە  کییە؟»لە کگو یشڵڤ   وڵ : 
مەتەڵۆۆۆۆۆەم ئەًەیە ئەگەر  گشۆۆۆۆۆەو  ال ەکۆۆۆۆۆا   یۆۆۆۆۆاًە   ۆۆۆۆۆیڵیا  »

تڕیۆۆار تۆۆًٌ تەرە رگثەرۆۆ  تیۆۆودایەن یۆۆا   ئەً  ۆۆال ەم کە تە  گۆۆ  ئەً 
تەرە ت ۆۆنە  گشۆۆن ً دارڵۆۆەا ەکا  لە  گۆۆٌ تەر  ً ڵۆۆەرکاًەم تەیۆۆٌم 
یەڵ  کٌێو تۆیە ەًەن ئەگەر ئەً کارەیۆا  تیۆودایە لە مگۆە تۆًٌ لەـمۆاز 
یۆۆڵم تە دەڵۆۆەەًە داتۆۆًٌ  تە تۆۆڕًام مۆۆر ێۆۆار  مۆۆواد تۆۆڵیە یۆۆڵم تە 
دەڵۆەەًە داًەن تۆۆڵم دەرکەًیۆۆًٌە لەًە زیۆایو یٌا ۆۆای  تەر تەرەکۆۆا گ  

 «یە  ی
 ال ۆۆۆ  لە  گۆۆۆٌ تود ۆۆۆ  لگوەًارەکۆۆۆا  ً تڕینۆۆۆ  ڵۆۆۆەرکاًەم تەیۆۆۆٌم 

تۆۆًٌ  ڕاڵۆۆ  تە  ۆۆگ ەًا ەم  71ً ًیلیۆۆاینڵڤ  70یەڵۆۆ ن ىۆۆ  ئیومیلۆۆڵڤ
 ال ۆۆۆۆ   ییۆۆۆۆڵال کە دەیٌیکۆۆۆۆ   ۆۆۆۆٌێن   یۆۆۆۆا  ً مۆۆۆۆا ەًەم  ۆۆۆۆامیل ً 
کەکذارەکا    ێوەً ًًر تیا  ً یاک  تە یۆًٌرەکە تثگۆەن  ىەر ئەً 

ک تڵ دارگۆڵ تەڕن کۆوا ً کٌ ۆ  ً مەـوەزەیە 1888 ال ەم کە ڵاڵ 
کٌ ۆۆەارێی  زوریۆۆا  ًەرن یکۆۆ   لەگە  ئەًا ە ۆۆذا  ییۆۆڵال یۆۆڵم تە 

                                                           

70- Ermolov 

71- Velyaminov 
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داڕێەەرم  ال ۆ  لە  گۆٌتود   تەرەتەرەم لگۆڕەًار ً ـەًیا ۆذ   مەزرا 
ً تا  ً کا   ً ئاًم یەڵی  لەـماز دەزا    دەی ٌ  تاًەڕم کودًًە 

ًیا ۆۆۆۆذ   کە یۆۆۆۆڵم داڕێۆۆۆۆەەرم ئەً  ۆۆۆۆال ەم تڕینۆۆۆۆ  دارڵۆۆۆۆەا  ً ـە
ڵەرکاًەم تەیٌم یەڵ  تًٌەن کٌ یە  گٌیکە  تەًە تًٌ تۆڵ ئەًەم 
ئەً ڕاڵەییە لە تیۆو یۆڵم تەرێۆەەًە کە تۆڵک  رگثەرۆ  کود ۆ   ال ۆ  

کە ڕاڵ  تە  گ ەًا ەم ئەن  ال ە تًٌ ً ئەً زورم  گۆذا گۆوم  1888
لە ڵۆۆۆۆەر کۆۆۆۆود تۆۆۆۆًٌ؟ تەین لەگە  ئەًە ۆۆۆۆذا ئەً  ۆۆۆۆال ەم دییە ۆۆۆۆ  

یشەًە دەکۆود ۆ ىەر ئەً 1888ازی  تە  ال ەکەم  ەدە اردەًە ً  ا 
رۆۆڵرەم کە  ۆۆا ازی  تە  ال ۆۆ  تۆۆڕیر ً ـەًیا ۆۆذ ەکەًە دەکۆۆود ۆ لە 
ێاڵگیذا کە ىەمًٌا  دەیا وا   ئەً دًً  ۆال ە زور ریۆاًاز ً یە ۆا ە  
زوریۆۆش د م یەکۆۆر  یە یڕێکۆۆ  ً ماڵۆۆەاًکگیە  دەًرًتەرییەکۆۆا   

کودەًەکۆۆۆا   یۆۆۆڵم  ًەىایۆۆۆا  کەًا ۆۆۆە کۆۆۆود تۆۆۆًٌ د ًازیۆۆۆ  کۆۆۆار ً
 ەدەدم  ىەمۆۆۆۆۆًٌ ڕاڵۆۆۆۆۆەییەکا  ً تەڵۆۆۆۆۆ ە مە ەیمییەکۆۆۆۆۆا  ً دیۆۆۆۆۆاردە 
ڵاکارەکا   ەدەتًٌ ە ىڵم ئەًەم تە یڵدا تگۆەەًە ً لە  اڵۆازگارییە 
ًیۆۆۆارم ً ڕەـەۆۆۆارم ً کودارییەکۆۆۆا   یۆۆۆڵم یگث ۆۆۆا   دڵنیۆۆۆا تۆۆۆًٌ کە 
ـەرما ەکۆۆا   ئەًن ىەر کە ۆۆذەش تۆۆن ما ۆۆا ً زاڵمۆۆا ە ً د ًازیۆۆش تۆۆرن 

م دادگەرم ً زا یۆۆۆارم ً یگ ەیشۆۆۆەًٌییا   گۆۆۆٌەیە ً ىەڵۆۆۆثە  ئەً  ەڕ
یە یۆۆۆۆۆا ىڵکاریشۆۆۆۆۆ  ئەًە تۆۆۆۆۆًٌ کە ئەن ـەرما ۆۆۆۆۆا ە ئەً دەریۆۆۆۆۆذەکا   
تڕیارەکە   لە مەڕ ئەً ڕًًداًە یٌێنۆذکارییەم زا یۆڵم  و ۆیییەًە 

 یەکگ  لەً تڕیارا ە تًٌ 
مەڵۆۆۆۆەلەکەش تەً  ۆۆۆۆگٌەیە تۆۆۆۆًٌ کە یٌێنۆۆۆۆذکارێ  دًً رۆۆۆۆار لە 

 ەکًٌتۆۆًٌ؛ تۆۆڵ ڵۆۆگيەمیر رۆۆار لە یالییاریۆۆذا تە ۆۆذاری  یالییاریۆۆذا دەر
کودتۆۆۆۆۆۆًٌن تەین ئەممارە ۆۆۆۆۆۆیا  مامڵڵۆۆۆۆۆۆەا لەتۆۆۆۆۆۆًٌڵ   ەکودتۆۆۆۆۆۆًٌ  
یٌێنۆۆۆذکارەکە ڕلۆۆۆ  ىەڵۆۆۆەا تۆۆۆًٌ ً تە کەلۆۆۆڵم لەڵەمەۆۆۆواش ىگو ۆۆۆ  
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کودتۆۆًٌە ڵۆۆەر مامڵڵۆۆەا ً لە کە ۆۆذ رگۆۆٌە  ۆۆًٌک ً  گکۆۆ  توینۆۆذارم 
 کودتًٌ 

 « اًم ک  تًٌ؟» ییڵال  وڵی : 
   «72تەوڤکی »
 « ڵڵڵ یایییە؟»
 «تاًتا یوا    ڵڵڵ یای  تًٌ ن تەین یڵم کایڵلییە »

یگۆۆوار  گٌکۆۆاًا   گۆۆو  کۆۆود  ئەًە ۆۆذەم یٌا یثۆۆًٌم  ڵڵڵ یایییەکۆۆا   
ئۆۆۆازار داتۆۆۆًٌ ً دەرىەق تە یەڵیۆۆۆ  ئەً ًییە ڵۆۆۆەەم   ٌا ۆۆۆذتًٌن تۆۆۆڵ 
 اکۆۆا ەش تە یۆۆڵم ڵۆۆەلما ذتًٌ کە یەًاًم  ڵڵڵ یایییەکۆۆا  تەدزا  ً 

تەً ڕادەیە کە زًڵمۆۆ  لگیودتۆۆًٌ  ڕلۆۆ  لگیۆۆا  تۆۆًٌ  کۆۆاًم یۆۆا ینڵکر  
 «یڵزن ڕاًەڵەە ً  ەلە مەکە » ًٌلا ذن ڵەرم دایک  ً گٌی : 

کگو یشۆۆۆڵڤ کە یەکەن رۆۆۆار  ەتۆۆۆًٌ  گیۆۆۆڵالم لەً ێۆۆۆاڵەیەدا دەدمن 
یگ ەیشۆۆ  کە ئیمپوایۆۆڵر دەیۆۆيەًن تڕیارێۆۆ  تۆۆذا ً تۆۆڵ تڕیۆۆاردا ەکەش 

ا ۆۆۆەویر تڕیۆۆۆارن ًەک دەتۆۆۆن تیۆۆۆو ً ىۆۆۆورم کڕتیۆۆۆایەًە تۆۆۆڵ ئەًەم ت
تۆۆا  گی  دەرًً ۆۆ   گۆۆ  ئیليۆۆان تیۆۆون  تیۆۆوم دەکۆۆودەًە ح ـەرما گۆۆ  
دەرتیۆۆا  کە ڕق ً  ەـوەیۆۆ  یۆۆڵم لە  ڵڵڵ یایییەکۆۆا   یشۆۆا  تۆۆذا  ً 
دای  دڵۆ  یۆڵم تە ئەًا  تڕێۆەن  تەن  ۆگٌەیە ئیليۆامەکەم تۆڵ ىۆا ؛ 
ڕا ۆۆۆڵریەکەم ىەڵ ۆۆۆو  ً لە  ەڕاًێوەکەیۆۆۆذا تە یەیگیۆۆۆ  در ۆۆۆ  ً تە 

ڵۆۆوام مەر  تۆۆڵ ئەً  ۆۆیاًە  »ەن ڵۆۆن ىەڵەًەن ئۆۆاًام  ًٌڵۆۆ : ال ۆۆیی
تەین  ٌکو تڵ یۆٌدا ڵۆوام لە ڵۆگذارەدا ما  التۆودًًە ً  امۆا يەًن 
رۆۆارێی  یۆۆو ئەً یاڵۆۆایە ً ڵۆۆوام مۆۆود  رۆۆن تیەًێۆۆەەًە  ىەزار  یۆۆاً 

ًا ویەکۆۆ  « ىەر کۆۆان دًازدە لەم یۆۆ  لگۆۆذە  تۆۆڵ ئەًەم یەممۆۆن تۆۆن 
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ییڵال زور تاش دەیوا   یامل کود ۆ  زور گەًرە   لە  ێوەکەم دا   
دًازدە ىەزار زەتۆۆۆوم لەم ۆۆۆ ن ئەًیۆۆۆش تە لەم یۆۆۆ  دەًڵەیۆۆۆ ن یۆۆۆا   
مەرگ  ێەیم  لە  ێو ئە یە مەدا ۆ ڵەەمگی  لەڕادە تەدەر ً تن ىۆڵ  
 گۆۆنج ىەزار زەتۆۆوم لەم ۆۆ  تە ىگویۆۆویر ً  ۆۆڵییینەویر  یۆۆاً تەرگەم 

ا ەیە ًەردەگۆو ؛  اگون  تەین زورم کگە لەً ڵۆەەمە گەًرە ً دڵڕەلۆ
 دڵیش  تەًە یڵش تًٌ کە ڵوام کٌ ەن  یاڵاغ کودًًە  

دًام ًا و کود   ـەرما ەکەمن دایە دەڵۆە  کگو یشۆڵڤ ً گۆٌی : 
 «ـەرمًٌ؛ تیخٌێنەًە »

کگو یشڵڤ یٌێنذییەًە ً تە  یشا ەم ڵەرڵان تۆًٌ  تەً تڕیۆارە 
ًٌ ـەرما  تۆذە  ىەمۆ»ێەکیما ەیە ڵەرم دا ەًا ذ   ییڵالم گٌییش : 

یٌێنۆۆذکارا   زا یۆۆڵ لە کۆۆای  تەڕێۆۆٌەتود   ێۆۆٌکمەکەدا لە گڵڕە ۆۆا   
لە دڵ  یڵیذا تیوم کودەًە کە زور تە ڵًٌد دەتۆن « ڕێەە ئامادە تر 

تڵ ىەمیشە تیوم  ڵڕش لە مگشییا  دەردەىاًێم ً تنەتۆڕم »تڵیا   
 « دەکەن 

 «دەڵەًٌر  اـەرمًٌ  ح ًەیمگ  تە ڤڵرو ەکڵڤ تذەمەًە؟
نۆۆۆۆ  دارڵۆۆۆۆەا  ً لە  گۆۆۆۆٌتود   مەزرا ً کگڵ ەکۆۆۆۆا  ـەرمۆۆۆۆا   تڕی»

رگثەرۆۆن تۆۆیە   مەىۆۆگڵر یۆۆڵراک ً تەیۆۆٌ ت ۆۆایە کگ گنییەکۆۆا   ىگۆۆوش 
 «تیە ە ڵەریا  ً یەـوًیًٌ ایا  تیە  

ئەم لە مەڕ ێۆۆۆار  مۆۆۆواد کۆۆۆ  دەڵۆۆۆەًٌر »کگو یشۆۆۆڵڤ  وڵۆۆۆی : 
 «دەـەرمًٌ ؟

مەگۆۆۆیر ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ  ەینًٌڵۆۆۆیٌە دەیۆۆۆيەًن لە لەـمۆۆۆاز کەڵیۆۆۆ  »
 «ً تییایە گڕکا   ئاًرم تواکٌ م؟ لگٌەرگون

 یەۆۆا  »کگو یشۆۆڵڤ کە کۆۆاًم لە کۆۆاًم  ییۆۆڵال  ەدەکۆۆود گۆۆٌی :  
ًا ییە ئەًە کارێی  مەیوڵیذار تۆن؟ مۆر تە ۆثەێاڵ  یۆڵن دەیوڵۆم ً 
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زوریش  ی ەرا م؛  ازادە ڤڵرو ەکڵڤ ىگنذن رۆار کۆارم مەیوڵۆیذار 
 « دەکا  ً تە  ارێوەًە ىەڵکٌکەً   اکا  

دەرکەًیثۆۆًٌ کگو یشۆۆڵڤ دەیۆۆٌازن ڕا ۆۆڵریەکەم   ییۆۆڵال کە تۆۆڵم
تیۆۆوًڕام یۆۆڵ »ڤڵرو ەکۆۆڵڤ تۆۆن کەڵۆۆ  ً یۆۆواپ تنۆۆٌێنن لگۆۆ   وڵۆۆ : 

 «کییە؟
گەًرەن  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆگم ًایە ئەگەر ئەً تۆۆۆۆۆۆۆۆۆڵ ئاڵۆۆۆۆۆۆۆۆۆیام  اًەڕاڵۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  »

 «دًًرتخەینەًە کارێی  تەرگیە ً یًٌ   دڵەڕاًکگش  اتیر 
ئەًە تیۆۆۆۆوًڕام » ییۆۆۆۆڵالم تە ییەۆۆۆۆا  ً یەًڵۆۆۆۆەتوەیەکەًە گۆۆۆۆٌی : 

 اتەا ەن تەین مر ًا تیۆو  ۆاکەمەًە  ـەرمۆا  تۆذە  تە  گۆ  ًیکۆ  ً رە
 «  ـەرما   ڤڵرو ەکڵڤ تمًٌڵگنەًە 

« تەڵۆۆن ـەرمۆۆا ەە گەًرەن!»کگو یشۆڵڤ ىەڵۆۆەا ڵۆۆەر  ۆن ً گۆۆٌی : 
دەڵۆۆۆۆۆۆۆە  تە ڵۆۆۆۆۆۆۆین ییەًە گۆۆۆۆۆۆۆو  ً تە کڕ ڵ ۆۆۆۆۆۆۆەًە کۆۆۆۆۆۆۆًٌەدەرن  
دول ۆۆارًًکیش دەڵۆۆ  لە ڵۆۆەر ڵۆۆینگ ً تە کڕ ڵ ۆۆەًە کۆۆًٌە دەرن  

یەدا یە یا کە ذ ً ە ڵۆەتارە  تە رۆًٌی ەًەم یەکەکۆا  بلە لەً ماًە
 ًەیم   ییڵالدا( تاس کوا 

 ییڵال دًام ڕویشەن  کگو یشڵڤن تاتییڵڤن  ارێوگارم ًیالیەیی  
ڕو ئۆۆۆۆۆۆاًام تا ۆۆۆۆۆۆگ کۆۆۆۆۆۆودە  ًًرن  دًام ڕەزایە  دەرتۆۆۆۆۆۆڕیر تۆۆۆۆۆۆڵ 
کاالکییەکۆۆۆۆۆۆۆۆا   تۆۆۆۆۆۆۆۆاتییڵڤ د  تەً گٌ ذ یشۆۆۆۆۆۆۆۆا ەم کە مەزىەتۆۆۆۆۆۆۆۆ  

ًٌ   ەکودتۆۆۆًٌن ـەرمۆۆۆا   دا یەًاًم الدینەکۆۆۆا  ئڵریڵدوککۆۆۆیا  لەتۆۆۆ
تۆۆذرێر تە دادگۆۆام  یوامۆۆ  ۆ ما اکە ۆۆ  ئەًە تۆۆًٌ کە ىەمًٌیۆۆا  تە 
یٌ ذیویر  ۆگٌە ڵۆوا تۆذرێر  ىەر ًەىۆا ـەرمۆا    گۆذا ڵەر ًٌڵۆەرم 
ئەً ڕو  امەیەم کە  ًٌڵیثًٌم کە ۆذ ىەزار ًەرزێویۆا  تۆڵ تگ ۆارم 

  ًەک ڵۆۆۆەرتاز لە تۆۆۆودًًە تۆۆۆڵ مڵیەکۆۆۆا    ا ۆۆۆایەی ن  اکۆۆۆارم تۆۆۆیە
 ئەریە ذا یومە  تیا  
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تۆۆڵیە ئەً ـەرما ۆۆا ە دەردەکەن کۆۆٌ یە تە  گٌیکۆۆە  » ییۆۆڵال گۆۆٌی : 
 «دەزا م  ىەر تڵیە  ا  ەز تًٌ ەًە ً کەن کود ەًەم  ییە 

تاتییڵڤ ئاگادارم ئەً ڵەەمە تًٌ کە لە ڵەر  ەگۆڵڕین  مەزىەب  
ا  تۆۆڵ کۆۆارم لە گٌ ذ شۆۆینەکا  دەکۆۆوا  ىەر ًەىۆۆا تود ۆۆ  گٌ ذ شۆۆینەک

زورەملۆۆۆۆ  لە مڵیەکۆۆۆۆا    ا ۆۆۆۆایەی ن تەین  ەدەکۆۆۆۆوا د ایەیۆۆۆۆ  لەگە  
ـەرما   ئیمپوایڵر تیا   د ایەی  کۆود  لەگە  ئیمپوایۆڵر تە ما ۆام لە 
دەڵۆۆ  دا ۆۆ   لەً ۆۆایە تەرزەکەم تۆۆًٌ کە دًام کۆۆل ڵۆۆا  یۆۆومە  ً 
یگیڵ ۆۆۆا  لە ڕێۆۆۆوم ئەریە ۆۆۆذا تە دەڵۆۆۆە  ىگنۆۆۆاتًٌن ئگکۆۆۆەا کەڵیۆۆۆ  

ىەر تڵیە تە  گٌەیەک  مەرایییارا ە ڵەرم دا ەًا ۆذ تۆڵ لگٌەردەگو   
ئەًەم  یشا  تذا  کە ـەرما   زاڵما ە ً گەًرا ە ً ًیکە   ا ۆاک ً 

 دەڵەییذارا ەم یگوار تەڕێٌە دەتا  
دًام تەڕن کود   تاتییڵڤن  ییڵال ًەک کەڵگ  کە ئەرک  یۆڵم 

اًێی  تە تا ەویر  گٌە ئە مان داتن یڵم تۆادا ً ڕویشۆ    ا ۆا  کۆ
لە کۆۆایەمگوەکەم کۆۆود ً کۆۆًٌ یۆۆڵم تۆۆڵ ڕێٌەڕەڵۆۆمەکە ئامۆۆادە تیۆۆا   
ێٌ یفۆۆڵرمگی  ڵەر ۆۆا ەدارم لە تەر کۆۆود ً  یشۆۆا ە ً لودێلەکۆۆا   تە 
ڵین یذا ىەڵٌاڵ    ا ا  کًٌ تڵ یەالرم میٌا ذارم کە زیایو لە ڵەد 
کەس    ً  یۆاً ۆ  یاًەکۆا  تە ێٌ یفۆڵرمەًە ً   ەکۆا یش تە کواڵۆ  

یوم ئۆاًەیًە ۆ ڕاًەڵۆەا تۆًٌ  ً کۆاًەڕًا  ؛ ئەً تۆًٌ   درێە ً  گکۆ
کایگۆۆۆ  تە کۆۆۆاًم لگۆۆۆە ً ڵۆۆۆین   دەر ەڕیۆۆۆٌ ً زگۆۆۆ  ىەڵمەڵۆۆۆاًەًە 
گەیشۆۆۆەە یەالرەکە ً ئامۆۆۆادە تۆۆۆًٌا   دم تە کۆۆۆاًم یۆۆۆوس یگۆۆۆواً ً تە 
 گٌەیەک  ڕیاتازا ەًە کاًیا  یگثڕیٌەن زیایو لە ىەمًٌ کاین ىەڵۆە  

ە کەڵۆگ  دەکەً  کە  ۆاًەکەم تە ڵەرکەًیر دەکود  کایگۆ  کۆاًم ت
دەزا   ً دەیوا   کگۆیەن ڕادەًەڵۆەان تە ڕًًڵۆ  ً ـەرە کۆ  ىگنۆذێ  
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لەگەڵ  دەدًا ً تە کاًێی  ڵاردًڵڕ گٌێ  تڵ ًیە ً  وڵۆیارەکا یا  
 ڕادەگو   

دًام ئەًەم ىەمۆۆۆۆۆًٌا ن  یۆۆۆۆۆووز تایییۆۆۆۆۆا  لگیۆۆۆۆۆودن تەرەً کلیکۆۆۆۆۆا 
یۆو لە زمۆا    ًەڕێیەً   لە  ٌێنگ  کە یٌاًە ذ ًەک ىەمًٌ یەڵیۆ 

یومەییارەکۆۆا ییەًە ۆ لە ۆۆەکا  ۆ  یووزتۆۆای  لە  ییۆۆڵال کۆۆود  لەگە  
ئەًەم لەً ىەمۆۆًٌ  یووزتۆۆای  ً  یاىەڵۆۆذا ە ما ۆۆذًً تًٌتۆۆًٌن کۆۆٌ یە 
یۆۆۆڵم تە  ۆۆۆایا   ئەًە دەزا ۆۆۆ ن لەتۆۆۆًٌڵ  کۆۆۆود  دیۆۆۆارە ئاڵۆۆۆایش ً 
تەیەەًەریۆۆ  ىەمۆۆًٌ د یۆۆا تە ىۆۆڵم تۆۆًٌ   ئەًەًە تۆۆًٌ  ىەمۆۆًٌا یش 

 شۆۆەیٌا   یڵیۆۆا  دەزا ۆۆ ! ڵۆۆەرەڕام ئەًەش کە ما ۆۆذًً ئەًیۆۆا  تە 
تًٌتۆۆًٌ  ەیۆۆذەیٌا   کاً ڵ ۆۆ  لەً ریيۆۆا ە تیۆۆا  کە  گٌیکۆۆە  تە ئەً 

 تًٌ 
لە کڵیۆۆۆای  ڕێٌەڕەڵۆۆۆمە ئۆۆۆایینییەکەدان کە ئٌڵۆۆۆمڵؾ تە رلۆۆۆٌتەرگ  
 ۆۆۆۆۆیڵدار ً ڵۆۆۆۆۆەر ً ڕًًم ڕازاًەًەن لەگە  ئۆۆۆۆۆاًازم  ۆۆۆۆۆیڵمە ذم 

ن «ڵۆاڵیا   ڵۆا »ئۆاًازم گٌرًً   کڵمثگەا  دەڵە  کود تە کڕینۆ  
 ییڵال کاًێی  لە دەًرًتەرم یۆڵم کۆود  لە  ۆڕ کۆاًم تە  گلیۆذوڤا ً 
 ۆۆا  ً مۆۆلە رۆۆٌا ەکەم کەً  کە لە  ۆۆا   ە ۆۆمەرەکەدا ڕاًەڵۆۆەاتًٌ ً 
دڵنیۆۆۆا تۆۆۆًٌ کە ئەن کۆۆۆ ە لە کۆۆۆاً کۆۆۆ ەکەم دًیشۆۆۆەً زور رۆۆۆٌا ەو ً 

الم دڵڕـگنەوە  دًام تە ئە مان گەیا ذ   ڕێٌەڕەڵم  ئۆایین  کۆًٌ تۆڵ 
تنەماڵەکەم ً کە ذ یٌلەکگ  لەگە  منذاڵەکا   تە گاڵەەًگەپ ً یارم 

یگۆۆۆپەڕم ً کۆۆۆًٌ کۆۆۆاًم تە  73کۆۆۆود  ڕایثۆۆۆٌارد   ا ۆۆۆا  لە ىگومیەۆۆۆا 
تۆۆیەًن ً ىگنۆۆذێ  ـەرمۆۆا  دەرتیۆۆا ؛  74ًەزیۆۆوم دەرتۆۆار ڤالیڵ کۆۆی 

یەکگۆۆۆ  لە ـەرما ەکۆۆۆا   ئەًە تۆۆۆۆًٌ کە لە کۆۆۆڵم یەررە یایثەیەکۆۆۆۆا ن 
                                                           

73- Hermitage 

74- Valkonski 
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داییۆ  کۆ ەکەم دًێشۆەً تثۆڕ ەًە  لەًێشۆەًە مًٌکەیەک  ڵای ە تۆڵ 
 ًەک ىەمیشە ڕویش  تڵ ڵٌارکارم 

 ا    گٌەڕوم لە یەالرم  ڵمپیر یٌارد  ر ە لە منذاڵەکا    ییۆڵالن 
میخاییۆۆل تۆۆاڵٌێوم  ۆۆووس ً یۆۆاًەرم  ۆۆام  ووڵۆۆیش لەًن تۆۆًٌ  ً 

  ا ازییا  تەً دیذار ً ىاًڕێیەیییەًە دەکود 
وس کۆۆاًەڕًا   ئیمپوایۆۆڵر ً کایگۆۆ  تۆۆارو  لگۆۆٌ  ً تۆۆاڵٌێوم  ۆۆو

 ۆۆا  یا  دەکگشۆۆان ڵۆۆەتارە  تە ىەًاڵە  ایڵ ۆۆەکا  کە لە  ڵڵڵ یۆۆاًە 
 دەگەیشەرن ًیًٌێەێی  ڵەر مڕاکگش لە  گٌا یا ذا دەڵە   گیود:

 ڵڵڵ یۆۆا ً لەـمۆۆاز دًً توینۆۆ  لۆۆًٌڵر تە رەڵۆۆەەم ڕًًڵۆۆیاًە  لە »
 «ە ىەر کان لەً دًً  اًکەیەن ال ییەن ڵەد ىەزار ڵەرتاز  گٌیکە
گٌیۆ  »تاڵٌێوم  ووس ًام  ٌا ذ کە ڵەرم ڵۆًٌڕماًە ً گۆٌی : 

 « ڵڵڵ یا؟
تۆًٌ کە ئەً دەردە  75تەڵنن ئەًە یەکگ  لە  ۆاکارەکا   مگەگۆو ی »

 «ڵەرییەم تڵ ئگمە تەرگيگش  
لگوەدا تۆًٌ کە  ۆا   تە ڵۆەر لەلا ۆذ  ً توەیەکۆ  ڵۆاردەًە ىۆایە 

 ۆۆۆا    گۆۆۆٌەڕودان  ًًرن ً ئیمپوایۆۆۆڵر تە دًایۆۆۆذا  لە کۆۆۆای  یۆۆۆٌارد   
ئیمپوایڵر ىەًاڵ  یڵتەدەڵۆەەًەدا   ێۆار  مۆوادم ڕاگەیا ۆذ ً گۆٌی  
 ۆۆۆەڕم لەـمۆۆۆاز تەن زًًا ە کڵیۆۆۆای   ۆۆۆن دنن ئەًیۆۆۆش تە ىۆۆۆڵم ئەً 
 ال ەًە تًٌە کە تۆڵ تڕینۆ  دارڵۆەا ەکا  ً لە  گۆٌ تود ۆ  کشۆەٌکا  ً 
 تیناکود   ڕادەیەک  زور مڵڵ ە ً ڵەرتازیا ەم کیڵڵە دامڕ ەًٌە  

ێو ً یۆۆاًەرەکەم لە تۆۆنەًە کاًێییۆۆا  لە یەکەۆۆو کۆۆود  ىەر ئەً تۆۆاڵٌ
ڕو ە ڵۆۆۆۆۆەر لە تەیۆۆۆۆۆا   ڵۆۆۆۆۆەتارە  تە الًازیۆۆۆۆۆ  ڕوێیۆۆۆۆۆ   ییۆۆۆۆۆڵال ً 

                                                           

75- Pompeian 
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یڵىەڵیگشۆا   ۆ کە یۆڵم تە  ۆال  دارێەێیۆ  مەز  دەزا ۆ  ۆ لکۆەیا  
کودتًٌ  تاڵٌێو تە گەرم  تاڵ  ئەً  ۆال  ً کۆاالکییەم کۆود ً گۆٌی  

ود ۆۆ   یشۆۆا ەم مۆۆذریی  ً تلۆۆیمە  داڕ ۆۆەن  ئەً  ۆۆال ە ً رگثەرۆۆن ک
 تًٌ    ال  داڕێەێی  مەز   ًەک  ییڵالیە 

دًام یۆۆٌارد  ـۆۆواًێر  ییۆۆڵال کۆۆًٌ تۆۆڵ تۆۆالە   ۆۆوییەم ڵۆۆەد   ۆۆ  
 یۆۆٌەڕًً  تە کواڵۆۆ  یە ۆۆیەًە ڵۆۆەمایا  دەکۆۆود  یەکیۆۆا  ڵۆۆەر م  
 ییۆۆۆۆۆڵالم ڕاکگشۆۆۆۆۆا  ـەرمۆۆۆۆۆا   تە تەر وڵۆۆۆۆۆ  تۆۆۆۆۆا دا لە الیە  ئەًەًە 

 تذە  تەً یایًٌ ە  ئە  ٌڵەیلەیەک  ئەڵماس
ڕو م دًایۆۆ  کگو یشۆۆڵڤ تۆۆڵ  گشۆۆیەش کود ۆۆ  ڕا ۆۆڵر  ً تەرۆۆن 
ىگنا   ئەرک ً یومەی  یڵم ىۆا  تۆڵ دیۆذارم یگۆوارن  ییۆڵال دیکۆا  
 گذاگوی  کود کە کگو یشڵڤ ـەرما ەکۆا   تە ڤڵرو ەکۆڵڤ ڕاگەیگنۆن  
ـەرما    گذا ئگکەا کە ێۆار  مۆواد یۆڵم تە دەڵۆەەًە داًەن زیۆایو لە 

تە کۆۆاالک  ً ئڵ ەراڵۆۆگٌ  ً رگثەرۆۆ  کود ۆۆ   ال ەکۆۆا   ئەً  گشۆۆًٌ 
 یە گ تە کگ گنییەکا  ىەڵ نر ً تە کڵکیا ذا تگنر  

کگو یشۆۆڵڤ ئەً ـەرما ۆۆا ەم تۆۆڵ ڤڵرو ەکۆۆڵڤ  ًٌڵۆۆ  ً دیکۆۆا  
یەیەرێۆۆۆۆۆۆ  دًام گۆۆۆۆۆۆڵڕین  کە ۆۆۆۆۆۆذیر ئەڵۆۆۆۆۆۆپ ً ما ۆۆۆۆۆۆذًً کود ۆۆۆۆۆۆ  

 عارەتا ەکییەکا  گەیشەە یفلی  
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  ازدە

 
دا 1881دەڵۆەەًتەرن ً لە ڕێیەًیۆ   ا ۆٌیەم تە ـەرما    ییڵالن 

ىگۆۆوش کۆۆوایە ڵۆۆەر کگ گنییەکۆۆا   مەـوەزەیەکۆۆ   گیيۆۆایًٌ لە کۆۆٌار 
لیۆۆٌام  یۆۆادە ً دًً مەـۆۆوەزەم کۆۆازا  ً ىە ۆۆ  عەرادە یۆۆڵپ تەرەً 
 اًکەکە ًەرن کەًیر  ىگوەکا  تە کە ارم رۆادەدا دڕویشۆەنە  گشۆن  

ًئە  گۆۆٌم رۆۆومە لە ىەر دًً تەرم رۆۆادەکە دًً ڕیۆۆو ییوە ۆۆذازم مٌ
لە ۆۆۆن ً کەڵپۆۆۆڵس لەتەر تە کۆۆۆ ًم درێۆۆۆەوکەًە کەک لە  ۆۆۆا  ً تە 
ـیشۆۆۆەکلؽ  ڕاڵۆۆۆ  ً کە ەًە تە ڵۆۆۆٌارم ً تە  یۆۆۆادە تەرە ً  ۆۆۆٌێن  

 مەتەڵ  ًەڕێیەًیر 
کۆۆای  ًەڕێیەًیۆۆرن لەً  اًکۆۆا ەم کە لە  ێۆۆو ـەرمۆۆا  ً دەڵۆۆەیی  

یۆا  دً منذا تًٌ ن ئاڵایییە ڵۆەرتازەکا  ىەیۆا  ۆٌێن  مەتەڵۆ  زما 
 ەدەگەڕا  ىگنذن رار یەلٌکٌی  یایەم عەرادە یڵ گ  کە لە رڵگەیەک 
دە ەڕییەًە ً  ڕمە ً ێۆیلەم ئەڵۆپگ  دەىۆا  کە  ەیۆذەزا   ـەرمۆا   
تگۆۆۆۆذە    ڕاگەیە ۆۆۆۆذراًە  رارًتۆۆۆۆاریش ىۆۆۆۆاًارم یۆۆۆۆًٌڕە ً یڵڵۆۆۆۆن  
ـەرما ۆۆذەرێ  دەىۆۆۆایە گۆۆۆٌن کە دە  ۆۆۆ   ێودەڵۆۆۆەەکا   دەدا ً داًام 

 ە زور لە یەک دًًر کەً ەًە ً  ە زوریۆۆش  لگۆۆذەکود  ڵۆۆەرتازەکا 
 ویۆۆۆ  تثۆۆۆنەًە تۆۆۆڵ ئەًەم ڕیوەکەیۆۆۆا  ڕێیٌ گۆۆۆ  تۆۆۆن  یە یۆۆۆا رارێۆۆۆ  
تگۆۆذە  ییەکە  ۆۆیان ئەًیۆۆش کایگۆۆ  تۆۆًٌ کە مۆۆاموێی  تەرز  ڵۆۆپ  ً 
 شۆۆۆۆ  یڵڵەمگشۆۆۆۆیر لە  گۆۆۆۆٌ کە ۆۆۆۆذ دەًە ۆۆۆۆ  یۆۆۆۆًٌدڕک دەر ەڕم ً 
کارمۆۆۆۆاموێی  ىۆۆۆۆاًڕە    یۆۆۆۆڵم تەدًاًە تۆۆۆۆًٌ  ئەً ئۆۆۆۆا ەڵە رۆۆۆۆٌا  ً 

و نا ە کایگ  یڵیا  ًێ  دەىگنۆایەًە ً تازیۆا  دەدا ًەىۆا لە ڕیۆوم ر
ڵۆۆەرتازەکا   ویۆۆ  دەتۆۆًٌ ەًەن ڵۆۆەرتازەکا یا  یکۆۆەثًٌە  گیە ۆۆیر ً 
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لویٌە ً تە ڵەر گوەًە دەکەًینە داًیا  ً دەیا ٌیک  تیۆا  و   تەین 
یەلا ۆذ ً تە  گۆٌ ڕیۆوم یەک  مامو ً تەکیەکەم تە الیەک  دییەدا یگیا 

ەکا ذا یگپەڕیر  کە ذ ڵۆەرتازم ڵۆٌارە ً ڵۆەگەکا   گۆٌردا  ییوە ذاز
دەن لە ڵۆۆەر  شۆۆ  ًەدًًیۆۆا  کەًیۆۆر  تەین ماموەکۆۆا  ًەک یگکۆۆیەم 

 یفە گ دەر ەڕیر ً دًًر کەًینەًە  
ىگشۆۆەا زڵۆۆەا  تۆۆًٌ   ویۆۆ   گۆۆٌەڕون مەـۆۆوەزەکە ڵۆۆن میۆۆل ڕێ ایۆۆا  

ەًە تڕیثًٌ  تەیا   زًً ًەڕێیەًیثًٌ   ئگکەا یڵر تە یە ۆم  ئاڵۆما 
ییشی  دەتارا ذ ً ىەمًٌا  رەڵەەیا  گەرن داىایثًٌ   ڕ ۆن   یۆڵر 

ىاًێەکۆۆا   دەدا ً یوًًڵۆۆیە ً  لە ڵۆۆەر گوە ً ڕًًکۆۆارم تو مۆۆ  یڵپ
تویمەیا  کۆاًم ئۆازار دەدا  مەـۆوەزەکە لە کۆڵمگی  ڕًً ۆاک ً زًی  
یگپەڕیثًٌ  گەیشەثًٌ ە کۆگڵ ەم  ۆگٌکواً ً مگۆو  ً  ۆاًا  ً  ۆیٌ ً 

دەًە ؛ لەًالیۆۆوەًە گودێیۆۆ  ڕازاًم تە دار ً تن ۆۆ   دوڵۆۆ   ۆۆڕ دار ً
دا ڵ واتًٌ ً ڕەش دەکڵًەن لەًالم ئەًیشەًە  ۆا  ً لًٌیۆ  ڵۆپ  
 ً تەـو ڵ ەکا  ًەک ئەڵماس لە  ێو  ڕ ن   یڵردا دەدرەً ا ەًە 

ن تە 76ئەـکۆۆۆەرێی  تۆۆۆایتەرز ً لەیـە  ڕێیٌ گۆۆۆ  تە ۆۆۆاًم تۆۆۆًٌیلگو
ًتۆۆۆۆۆًٌە  گشۆۆۆۆۆە    کەرکەیەکۆۆۆۆۆ  ڕەش ً ک ًێیۆۆۆۆۆ  درێۆۆۆۆۆەوکەًە تٌ

مەـوەزەم  گنمەن ً یفە  ەکەم  اتًٌە ڵەر ا     ۆای  لگۆٌڕێە تۆًٌ 
لە ىەڵۆۆۆۆۆۆە   ۆۆۆۆۆۆیوین   یۆۆۆۆۆۆا  ً یوڵۆۆۆۆۆۆ  مەر  ً ێەزم  ۆۆۆۆۆۆەڕ ً 
یگیيەڵ ۆۆۆۆۆًٌ   ىەڵۆۆۆۆۆە  دەکۆۆۆۆۆود تە ۆۆۆۆۆگ  لەً ڵوً ۆۆۆۆۆەە تەریۆۆۆۆۆر ً 
تەرتۆۆ ًەیە ً ًزەیەکۆۆ  یۆۆاک ً  ادیۆۆار ىەڵیذەڵۆۆًٌڕێنن دًًىەن رۆۆار 

ری  دەکۆود   ەک ىۆیڕ تۆاکگی  لە گۆٌللە تًٌ کە لە ئڵ ەراڵگٌ ذا تە ذا
ً یەلە ً ًیوە  ەتًٌن تەڵیًٌ ڵەرم ىەڵذێنا ً تە ڕًًیەکۆ  یۆڵش ً 
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دەن تە  گیە یۆۆنەًە کۆۆاًم لە ىاًکۆۆارا  ً ڵۆۆەرتازەکا   دەکۆۆود ً تە 
 دە  گی  ىگذم ً  ەرن ڵەتارە  تە مەڵەلەم رڵرا ً رڵر دەدًا 

ً ە ڵۆۆەر ڕیۆۆوم ڵۆۆەرتازەکا  لە رۆۆادەم ڵۆۆەرەک  کالتۆۆًٌ  ً کۆۆٌ
ڕێ ۆۆۆۆایەک  تاریۆۆۆۆ  ً یۆۆۆۆاک  کە تە  گۆۆۆۆٌ کگڵ ەیەکۆۆۆۆ  گە مە ۆۆۆۆۆامیذا 
یگذە ەڕم  یەری  تًٌ  لە دارڵەا ەکە  وی  تثنەًە ًیۆوەم  ۆًٌم  
گۆۆٌللەیەک ىۆۆا  ً مەعلۆۆًٌن  ەتۆۆًٌ لە کۆۆان الًە یەلەیۆۆا  کۆۆودًًە ً 
گۆۆۆٌللەکە تە ًیوەًیۆۆۆو تە  گۆۆۆٌا  عارەتۆۆۆا ەم یفۆۆۆاق ً کەلٌ ەلەکا یا ۆۆۆذا 

 اغ ڕێ اکە لە زەًم درا یگپەڕم ً لە لەر
تۆۆۆۆًٌیلگو تە تۆۆۆۆوەیەکەًە ڕًًم لە ىۆۆۆۆاًڕێیەم کۆۆۆۆود کە لەگەڵیۆۆۆۆذا 

 «دەڵە   گیود » یاڵەم دەکود ً گٌی : 
ىەرًاش تًٌ  دًام ًیوەم گۆٌللەکەن دەڵۆەەیەک ڵۆٌارم کگ گنۆ  
ئۆۆای تە دەڵۆۆ  لە  ێۆۆو ڵۆۆگثەرم دارەکۆۆا  ىۆۆاینە دەرن  لە  گۆۆٌ  ۆۆڵل  

رە ًەتەر کۆاً دەکەً   مالزمگیۆ  ڵٌارەکا ذان ئاییەک  ڵۆەًزم گەً
یۆۆاًە  ئەزمۆۆًٌ  ً کۆۆاًییە ىۆۆا  تۆۆڵ الم تۆۆًٌیلگوم زلیۆۆٌێو ً گۆۆٌی  
 یمٌایە دەتن  امیل یڵم لەًن تۆن  ڵۆٌارە کگ گنییەکۆا  لە گۆودەکە 
ىاینە یٌارن ً لە الم دەڵەە ڕاڵۆە  ڕێ ۆاکە ً لە تەرزیۆویر  ۆٌێن  

لە تە زا  تە ڵۆۆۆۆەر مەـۆۆۆۆوەزەکەدا رگ یۆۆۆۆو تۆۆۆۆًٌ    ینڕاڵگیۆۆۆۆ  ًردیۆۆۆۆ
کەرکەیەکۆۆ  ڕەش ً ک ًێیۆۆ  درێۆۆەوکەًە ً تە ڵۆۆٌارم ئەڵۆۆپگ ن تە 
ًێۆۆوؼە کۆۆود  ىۆۆایە  گشۆۆن ً لە دەڵۆۆەەکەم تۆۆًٌیلگو  ویۆۆ  تۆۆڵًە ً 
ـەرمۆۆا    گۆۆذا  تەرەً الم ڕاڵۆۆ  تۆۆڕو ە  گشۆۆن ً لەگە  ئەً ڵۆۆٌارا ە 
تەرە ً ڕًًتۆۆۆر کە دەىۆۆۆاینە یۆۆۆٌارن  تۆۆۆًٌیلگو تە یگوایۆۆۆ  ىگوەکۆۆۆا   

ـەرمۆۆۆۆا    گۆۆۆۆذراتًٌن تەین تەر لەًەم ت ۆۆۆۆایە  تەرەً ئەً الیە تۆۆۆۆود کە
دوڵەکە لە  شۆۆۆ  ڵۆۆۆەرییەًە گۆۆۆومەم دًً گۆۆۆٌللە یۆۆۆڵپ ىۆۆۆا   ئۆۆۆاًڕم 

ىۆاًێەەکە  دایەًە  دًً تالە دًًکەڵ  یڵڵەمگشیر لە لۆًٌلەم دًً یڵپ
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دەىایە دەرن ً ًەک ىەًر ڵۆەر دوڵەکەم یە ۆ   ڵۆٌارا   کیا شۆیرن 
پ ىۆۆۆۆاًێە تەرەً کە ًێۆۆۆۆذەکًٌ کۆۆۆۆاًەڕًا   ئەًە  ەتۆۆۆۆًٌە لەگە  یۆۆۆۆڵ

ڕًًترن  ا ەکشۆگیا  کۆود  ىگوەکۆا   تۆًٌیلگو یەلەیۆا  لگیۆود   تۆڵ   
تاڕًً  ىەمًٌ دوڵەکەم داگویثًٌ  کیا شینەکا  تە  ەلە  ا ەکشگیا  
کود ً تە لًٌ ە ەڕ لە دوڵگی  یو یگپەڕیر ً گەیشۆەنە گودێیۆ  دیۆیە  

ەیشۆەنە ىگوەکا   تًٌیلگو کیا شۆینەکا یا  ڕەیا ۆذ ً لە دوڵگیۆ  یۆودا گ
 گٌ ذێ   

تۆۆۆۆًٌیلگو ً ڵۆۆۆۆەرتازەکا   ً تە دًام کازایەکا ۆۆۆۆذا کۆۆۆۆًٌ ە  گۆۆۆۆٌ 
گٌ ۆۆذەکە ً دیەیۆۆا  کڵڵٌىۆۆڵڵە  ـەرما یۆۆا  تە ڵۆۆەرتازەکا  دا مەزرا ً 
گیشە ً ماڵەکا  ئۆاًر یگۆثەردە   تۆڵ   دًًکە  ً تۆڵکڕًًز ئاڵۆما   
گٌ ۆۆذەکەم یە ۆۆ   لە  گۆۆٌ ئەً کۆۆڕەدًًکەڵەدا ڵۆۆەرتازەکا  لە مۆۆا  ً 

ا  ًەرتۆۆًٌ   ئەًەم دوزییۆۆا ەًە ىگنایۆۆا ە دەرن  تەر لە ىەمۆۆًٌ کڵی ۆۆ
 ەگ  ئەً مویش  ً کەڵە ۆگوا ەیا  تە گۆٌللە  گیۆا کە گٌ ذ شۆینەکا  
ـویا  ەکەًیثًٌ  لەگە  یڵیۆا  تیۆا ثە   ئەـکۆەرەکا  دًًر لە گٌ ۆذە 
ئاًر یگثەدراًەکە دا یشەر ً دەڵەیا  کۆود تە یۆٌارد  ً یۆٌارد ەًە  

یەیۆۆۆەە دارێۆۆۆ   ۆۆۆا ەیەک ىە  ۆۆۆٌ ی  تۆۆۆڵ ىگنۆۆۆا    مالزمگۆۆۆ  لە ڵۆۆۆەر
کگ گنییەکا  لە ىیڕ کٌن دیار  ەتًٌ   ـەرما   گەڕا ەًە ڕاگەیە ذرا  
ڵەرتازەکا  لە دەرەًەم گٌ ذەکە ڕیویا  تەڵ   تًٌیلگو یەکگۆ  لەً 
ئەـکۆۆۆۆۆۆۆۆەرا ە تۆۆۆۆۆۆۆۆًٌ کە دًاتەدًام ىگوەکۆۆۆۆۆۆۆۆا  دەڕویشۆۆۆۆۆۆۆۆ   لەگە  

ًًم ڵۆەرتازەکا  کەًیۆر ًەڕێیەًینیا  کگ گنییەکا   ەیذا تًٌ   ًەد
ً یەلەیا  لن دەکود   تەین کە گەیشەنە دە ەای  دەڵەیا  لە  ۆٌێر 

 گویر ً یەلە کود  ىەڵذەگو  
دًام یگۆۆۆۆۆۆپەڕیر لەً کۆۆۆۆۆۆڵمەم کە تەیۆۆۆۆۆۆا   لگۆۆۆۆۆۆ   ەڕیثۆۆۆۆۆۆًٌ ەًەن 
ڵەرتازەکا  تە مگو  ً مەزراکا ذا ت ً تًٌ ەًە ً گۆڵرا یثگەا   ىەر 
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کۆۆود تە یٌێنۆۆذ   ڵۆۆوًًد ً  دًً دەڵۆۆەەکە ىۆۆاینە  گشۆۆن ً دەڵۆۆەیا 
 گڵرا   

ڵۆۆەرتازەکا  ڵۆۆوًًدیا  دەکۆۆڕم  ئەڵۆۆپەکەم تۆۆًٌیلگو تە ىەًام 
ن ڵۆۆۆەگە کۆۆۆٌڵینەکەم 77ڵۆۆۆوًًدەکە ىە  ۆۆۆاًم ىەڵۆۆۆذێنایەًە  یوێوورکۆۆۆا

ڵۆۆۆەرتازیا ەن لە  گشۆۆۆەًە ىەڵۆۆۆذەىا  ً کلیۆۆۆ  لە ڵۆۆۆەر  شۆۆۆە  لۆۆۆا  ڵە 
ە کودتًٌ  دەی ٌ  ئەًیش ًەک ـەرما ذەر تەر وڵۆایەیی  ىگوەکۆا   ل

ئەڵەڵیە  تًٌیلگو تە  ە ە ً کەیؿ ڵاز ً ئاران تۆًٌ  ئەً  گۆ  ًاتۆًٌ 
 ەڕ یا   کًٌ  تەرەً یوم مەیوڵ  ً گیا  لە دەڵ  دا ؛ مەرگگ  
کە دەتۆۆًٌە ىۆۆڵم  ۆۆاداش ً ڕێۆۆوم ىاًلەیارەکۆۆا   لگۆۆوە ً لە ڕًًڵۆۆیا  
ئەًەش رگۆۆۆ  ڵۆۆۆەر ڵۆۆۆًٌڕما  تۆۆۆًٌ کە لە یەیۆۆۆاڵ  ئەًدا ىۆۆۆیڕ کۆۆۆا  

یڵیۆۆۆا   ەدە ٌا ۆۆۆذ؛ یۆۆۆا   ئەً گوین یۆۆۆ  تە الیە ەکۆۆۆا   دیۆۆۆیەم  ۆۆۆەڕ 
کۆۆٌ را  ً توینۆۆذار تۆۆًٌ   ڵۆۆەرتاز ً ئەـکۆۆەرەکا   ً کیا شۆۆینەکا  
 ەدەدا  تڵ ئەًەم یەیاڵ   اعیوا ە ً  اڕاڵەەلیینەم یۆڵم تۆڵ رە ۆگ 
لە دەڵۆ   ەدا ن تۆۆن ئیخەیۆار یۆۆڵم لە تینینۆ  کۆۆٌ راً ً توینۆۆذارەکا  

دًازدە کەڵۆۆۆیش  دەدزیۆۆۆیەًە  ئەً ڕو ە ڵۆۆۆن کەس کۆۆۆٌ را تۆۆۆًٌ  ً
توینۆۆذار تۆۆًٌ تۆۆًٌ   تەین کایگۆۆ  تە الیا ۆۆذا یگۆۆپەڕیر تۆۆًٌیلگو ڕًًم 
ًەرگگۆڕا ً  ەیٌیکۆۆ  کۆاًم  گیۆۆا  تۆیەًن   ە ڕاًەڵۆۆەا ً  ەکۆۆاًم لە 
یەرمەکۆۆۆا  کۆۆۆود  یە یۆۆۆا تۆۆۆارًدوی  ڵۆۆۆەیو ً مۆۆۆڵن  ۆۆۆیڵ  دەڵۆۆۆە  

 کٌ راًێی  دیەثًٌ کە  ەڵە یٌێنگی  ڕە    گٌە مەییثًٌ  
اًڕێ  تەڕێۆۆو!  یۆۆا   ئگۆۆوە لەگە   ەوزتۆۆڵر  ىۆۆ»عەمیۆۆذ  گۆۆ  گۆۆٌ : 

ریۆۆۆاًازە  لەًن یە یۆۆۆا مە ۆۆۆك ً تەڕاڵۆۆۆ  ً تەکەپ ً ًریۆۆۆاتر ىەیەن 
تەین لگۆۆوە یۆۆٌێر ً مەر  ً گۆۆٌللە ىەیە  ئۆۆگمەش ئەرکۆۆ  یڵمۆۆا  تە 
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رن ىگناًە ً ئگکەا دەگەڕێینەًە تڵ مۆاڵن  ما ۆا کەییمۆا  تۆڵ دێنۆن ً 
مۆۆا  دادە ۆۆن  تەًە  ا ۆۆا  ئا ۆۆ  یۆۆڵش ً تەیۆۆام  کەلەرن لەتەر دەم

 دًام ئەًە لەگە  ڵوًًدم ڵەرتازەکا  ىاًدە گ تًٌ « دەڵگر  یا !
تا ڵویٌەم  ەدەىا   ىەًا ىگنذە یازە ً ڵاؾ ً ڵاما  تًٌن گۆود 
ً کگۆۆۆٌە تەـۆۆۆو گویًٌەکۆۆۆا  لە دًًرەًە تە رۆۆۆٌا   دەتینۆۆۆذرا   لەگە  
دە  ۆۆۆۆۆ  ڵۆۆۆۆۆوًًدم ڵۆۆۆۆۆەرتازەکا  یۆۆۆۆۆومەم  ڵڵۆۆۆۆۆەا  ً یەلٌکۆۆۆۆۆٌی  

دەىا  ً لەً دوڵەدا ئاًێەە دەتۆًٌ   ڵۆوًًدێ  کە لە ىاًێەەکا   یڵپ
دەڵۆۆۆەەکەم تۆۆۆًٌیلگودا دەیۆۆۆا  ڕم یەکگۆۆۆ  لە یٌێنۆۆۆذکارا   زا یۆۆۆڵم 
ئەـکەرا  ئاًازەکەم دا ا تۆًٌ ً تە ىەًایەکۆ   ۆاد ً یۆایثەی  ڵۆەمان 

 کڵیایی   گذەىا  
تۆۆًٌیلگو لەگە  عەمیۆۆذ  ەۆۆووڤن ىە  ۆۆاًم دە ۆۆا کە ئەـکۆۆەرێی  لە 

ً ً  گیەًە لە ماڵگیذا دە یا    گۆ  ًاتۆًٌ  ۆایٌا ن یڵم  لە تەرزیو تٌ
 ۆۆۆٌکوا ەتەێو تۆۆۆن کە لە گۆۆۆاردم ڵۆۆۆەڵەە ەی  ىۆۆۆایڵیە دەرن ً کۆۆۆڵیە 
ڕیوم ڵۆٌ ام  ۆەڕگەم لەـمۆازەًە  ىۆڵم ڵۆەرەکی  گۆٌڕین   ۆٌێن  
یومەیەکە ۆۆ  ئەًە تۆۆًٌ ىەرکۆۆ  ىەیثۆۆًٌ لە لٌمۆۆاردا دوڕا ۆۆذ تۆۆًٌم  

ی یشۆ   ەتۆًٌ تیۆذوڕێنن  دەیوڵا  ەیٌا ن ًاز لە لٌمار تگنن ً ئیەۆو ى
ئگکەا تارًدویەکە تە یەًاًم گڵڕا تًٌ ً کگەم لەن رۆڵرە  یۆا ە  ۆڕ 
ئازایەی  ً تەرەرگا ەیە ًەردەگو  ً ىەڵە  تە تەیۆەەًەرم دەکۆود  
لە تیوم  ەماتًٌ مایە ًٌح تًٌە ً ئەـکۆەرا   تۆٌێو ً ڕوێکۆًٌک ً 
ىەمیشۆۆە مەڵۆۆ  ً عەمیۆۆذ  ەۆۆووڤ یۆۆڵمن ىگنۆۆذە  ۆۆیویر ً لە دڵەًە 
 ویییا  دە ٌا ذ کە ىگنذن رار  گ  ًاتۆًٌ ئەن ىەمۆًٌ یڵ ۆییە دەتۆن 
یەً  ً یەیۆۆا  تۆۆن ً ئەً ىگشۆۆەا لە  ەوزتۆۆڵرگە ً لە  ًًرم  ۆۆڕ لە 
دًًکەڵ  ر ەرەدا کاًم لە  ەڕەکۆا  تڕیۆٌە ً یەرییۆ  لٌمۆار کۆود ە 
ً ڕل  ڕەلیثەکەمن دڵۆ  داگویۆًٌە ً تە ىۆڵم  ا ەڵۆەرێی  لٌرڵۆەًە 
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 ەدەکۆۆود لە  ۆاًکەیەک   ڕ ۆۆیڵم لەـمۆۆازە ً ڵۆەرم  گ ۆۆاًە  تۆاًەڕم 
 لەگە  ىاًڵە  ەر ً ىاًلەیارە تەرەرگەکا   دا یشەًٌە 

عەمیۆۆذ لەگە  ک ۆۆ  یومەییۆۆارێی  ڵۆۆەرتازیا ەن کە  گشۆۆەو  ۆۆاًم 
ما ۆۆا تۆۆًٌ ً ئگکۆۆەا  ۆۆاًێی  یا ەدا ۆۆا ەم لە یۆۆڵم  ۆۆاتًٌ ً تە ماریۆۆا 

یۆا   ماریۆا دیمیەوم یڵڤنا تا  یا  دەکودن ًەک    ً مگود  گیەًە دە 
  گیۆۆۆ  کەزیە زێۆۆۆڕیر ً یۆۆۆٌێر  ۆۆۆیویر ً  ڵیٌ ۆۆۆە گ تۆۆۆًٌن زگۆۆۆ  
 ەدەکود  ڵۆ  ڵۆاڵ  یەمە  تۆًٌ  ڕاتۆودًًم ىەر کڵ گۆ  تۆًٌن ئگکۆەا 
ىاًڕێ  ًەـادارم عەمیذ تًٌن ًەک  ەرڵۆەارێی  دڵکۆڵزیش یومەیۆ  

ىەڵۆثە  عەمیۆذیش  گٌیکۆە  تە  ەرڵۆەارێی  دڵکۆڵز ىەتۆًٌن »دەکود 
ًت  دەیۆۆٌاردەًە ً ىگنۆۆذە ڵۆۆەریڵش کۆۆٌ یە زورتەم کۆۆا  مە ۆۆوً

 دەتًٌ ىڵش ً ئیخەیارم ال ەدەما 
کایگ  گەیشۆەنە ڵۆەرتازەیا ە ىەمۆًٌ  ۆەگ  تەً  ۆگٌەیە تۆًٌ کە 

 ۆۆگٌێی  یۆۆڵش ً  78عەمیۆۆذ  گشۆۆثینی  کودتۆۆًٌ  ماریۆۆا دمەیۆۆوم یڵڤنۆۆا
تەیام  تڵ ئەً ً تۆًٌیلگو ً دًً ئەـکۆەرم یۆو لگنۆاتًٌ کە تا  يگشۆەر 

یۆۆٌارد ً یۆۆٌاردەًە ئیەۆۆو  ەیۆۆذەیٌا   لکۆۆە کواتۆۆًٌ   عەمیۆۆذ ىگنۆۆذەم 
 تیا   ىەر تڵیە ىەڵەا ً ڕویش  تڵ  ًًرەکەم یڵم  

تًٌیلگویش زیۆایو لە ێەدم یۆڵم یٌاردتۆًٌیەًە  کایگۆ  کۆًٌ تۆڵ 
 ًًرەکەم یۆۆڵم ىەڵۆۆە  تە  ۆۆەکەیییەک  یۆۆڵش ً کگۆۆەتەیش کۆۆود  
تە تۆۆۆن یۆۆۆالەیییەًە رلەکۆۆۆا   داکە ۆۆۆذ ً لە ڵۆۆۆەر لەرەًێۆۆۆڵەکەم یۆۆۆڵم 

 یەًێی  لٌرس ً  یویر دای و    ڕاکگشا ً

                                                           

78- Marya Dmitrievna 
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 ێەڤذە

گٌ ۆۆذە یۆۆا ًٌر کۆۆواًەکەن ئەً گٌ ۆۆذە تۆۆًٌ کە ێۆۆار  مۆۆواد  ۆۆەًم 
 گش یڵتەدەڵەەًەدا ەکەم لەًن مۆاتڵًە  ڵۆادو ً تنەمۆاڵەکەم  ۆگش 
ئەًەم ىگوەکا   ڕًًس ت ە ە گٌ ۆذەکە ىەییثۆًٌ  ً یڵیۆا  دەرتۆاز 

ًەن ڵۆۆەرتا   کۆۆود تۆۆًٌ  کایگۆۆ  گەڕایەًە دیەۆۆ  ماڵەکەیۆۆا  ڕًًیا ۆۆذً
مۆۆاڵەکەم لە تەریەک ىەڵٌە ۆۆاًە ً دەرگۆۆا ً  ە ۆۆمەرە ً دەڵۆۆەەک ً 
ئاڵٌدارم می   یا ًٌەکەم ىەمًٌم ڵًٌیگنذراًە ً تڵیە یڵڵەمگش  
ێەً ۆۆەکەم  ۆۆڕ تۆۆًٌە لە  یکۆۆ  ً زتڵۆۆٌزا   یەرمۆۆ  کۆۆٌڕەکەمن ئەً 
گە مە کاًڕەش ً رٌا  اکەکەم تە دیەن  ێار  مواد گە ۆا تۆڵًە ً 

ەمٌکۆاًم داگویثۆًٌن لە ڵۆەر ئەڵۆپگ  تۆًٌ ً تە یوًًڵیەم  ادم د
مەـوە ۆۆۆۆۆثار تەرەً مۆۆۆۆۆوگەً  دەیا يگنۆۆۆۆۆا  لە  شۆۆۆۆۆەەًە تە ڵۆۆۆۆۆەر گوە 
لگیا ۆۆذاتًٌ ً کٌ ۆۆەثًٌیا     گیۆۆ  مە ۆۆذ ً لە ڵۆۆەرەیڵ کە ئەً  ۆۆەًە 
میٌا ۆۆذاری  لە ێۆۆار  مۆۆواد ً ئیلۆۆذار کودتۆۆًٌن لە  ًًرڵۆۆەرم یەرمۆۆ  

م دەمٌکۆۆاًم یۆۆڵم کۆۆٌڕەکەم دا یشۆۆەثًٌ  لۆۆەم ئۆۆاڵڵزا تۆۆًٌ ً ىگنۆۆذە
ڕ یثۆۆًٌ یۆۆٌیر تە کە ە ً ڕًًمەییۆۆیەًە ً ۆۆ  تۆۆًٌ تۆۆڵًە  دەگویۆۆا ً 
ـومگکۆۆی  ىەڵذەًەرا ۆۆذ  ڵۆۆادو دەڵۆۆە  داتۆۆًٌە لٌڵینۆۆگ ً  ۆۆگمەڕە ً 
لەگە  یومەکۆۆۆۆا   کًٌتۆۆۆۆًٌ لەتۆۆۆۆو تۆۆۆۆڵ کۆۆۆۆٌڕەکەم ىەڵیە ۆۆۆۆن  تۆۆۆۆاًکە 
 یۆۆۆوەکەم ڵۆۆۆادوش  ۆۆۆاڵ  تە دیۆۆۆٌارە ڕًًیۆۆۆاًەکەًە داتۆۆۆًٌ تە کەلۆۆۆڵ 
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تە ڵەرڵۆامییەًە کۆاًم لە ڕًًتەڕًًم یۆڵم کیلیەیەک  دەیا   ً 
تڕیثًٌ  یازە لە  ٌێن   لًٌرە ىە  ەکا   گەڕاتڵًە  دًً یڵیا  کا ً 
گۆۆۆۆۆورەم ىەتۆۆۆۆۆًٌن ئەًیشۆۆۆۆۆیا  ئۆۆۆۆۆاًر یگثەرداتۆۆۆۆۆًٌ  دارم لەیکۆۆۆۆۆ  ً 
تەیڵًٌکەکا ش  کە یڵم کەلا ۆذتًٌ   ً یۆازە ىۆایثًٌ ە تەرن  ۆیا ذ 

و ىەمۆۆۆًٌ  لۆۆۆًٌرە تًٌیۆۆۆا ر ً ئاًریۆۆۆا  یگثەرداتۆۆۆًٌ   لەًەش یوا ەۆۆۆ
ىە  ەکا یا  تە ىە  ٌیر ً مگشەکا ەًە ڵًٌیا ذ تًٌ  زیڕەم منذا  ً 
گویۆۆا  ً ىۆۆاًارم داییۆۆا  ً تارەتۆۆارم مەڕ ً تەر  لە توڵۆۆا ان ئۆۆاًێەە 
تًٌتۆۆًٌ  ً لەً گٌ ۆۆذە ڵۆۆًٌیاً ً یۆۆا ًٌرەدا دە  یۆۆا  دەدایەًە  ئەً 
منۆۆۆذای ەم ـامیۆۆۆا  کۆۆۆود تۆۆۆڵًە تە کۆۆۆاًم یۆۆۆوس یگۆۆۆواً ً دڵۆۆۆ   ۆۆۆڕ ً 
تەکۆۆٌڵەًە لە گەًرەکا یۆۆا  دەڕًا ۆۆۆ   دیۆۆار تۆۆۆًٌ ئۆۆاًم کا یاًەکەیۆۆۆا  
ڕمۆًٌدە کۆودًًە تۆڵ ئەًەم کەڵیۆ  لۆن ًەر ەگیۆون  موگەًیەکە ۆۆیا  
 ۆۆی  کودتۆۆًٌ ً مەال ً ممیۆۆٌر یەرییۆۆ  یۆۆاًێر کۆۆود ەًەم تۆۆًٌ   
ىەڵە  کگ گنییەکۆا ن تە گە ۆج ً  یۆوەًەن لپاًلۆپ لە ڕق ً  ەـوەیگیۆ  

یە تە  ۆۆۆۆگٌەیەک تۆۆۆۆًٌ کە  ەیۆۆۆۆذەزا   ح زور تۆۆۆۆًٌ  ئەً ڕق ً  ەـۆۆۆۆوە
 ۆۆاًێی  لۆۆن تنگۆۆ ن کۆۆٌ یە ئەًا  ئەً ڕًًڵۆۆییە گ ًا ەیۆۆا  تە مۆۆووڤ 
 ەدەزا   کە ڕلییا  لگیا  تۆن  ئەً ىەڵۆەەم تە ىۆڵم زًڵۆم ً ڵۆەەم  
ئەً دڕ ۆۆذە مۆۆووڤ ئاڵۆۆایا ەًە  اییۆۆا   داگویثۆۆًٌن ىگنۆۆذە تەالیۆۆا ەًە 

ک  ً ئۆارەزًًم لگوەً  ً دزێٌ تًٌن دڵ  رێ  دەگٌ یر ً ًەک ًی
لە  گۆۆٌ تود ۆۆ  مشۆۆ  ً کاکڵەمگشۆۆا  ً گۆۆٌر  تەالیۆۆا ەًە ڵوً ۆۆەی  

 دە ٌا ذ ۆ کە ن  ؼەریوەم  یا   
گٌ ذ شۆۆۆۆینەکا ن یە یۆۆۆۆا دًً ڕێ ایۆۆۆۆا  لە تەر تۆۆۆۆًٌ: یۆۆۆۆا  لە گٌ ۆۆۆۆذ 
تمگنۆۆۆۆۆۆۆنەًە ً ئەًەم لە مۆۆۆۆۆۆۆاًەم  یا یا ۆۆۆۆۆۆۆذا تە کۆۆۆۆۆۆۆارم تەردەًان ً 

ا ە یۆا ًٌر کواتۆًٌن یالەیپڕًًکگر ڵازیا  کودتًٌ ً ئۆاًا تۆن تەزەیییۆ
ڵۆۆەر لە  ۆۆٌن درًڵۆۆ  تۆۆیە ەًە ً تیۆۆو لەًە  ەکە ەًە کە دیکۆۆا  ئەً 
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تەییەیا  تە ڵەر دێەەًە  یۆا  تە  ۆگ ەًا ەم دیۆر ً ئگما یۆا ن کارێۆ  
تۆۆۆیە  کە زور تەالیۆۆۆا ەًە  ۆۆۆایڵش ً لگۆۆۆوەًە  تگۆۆۆ ن یۆۆۆا   یڵیۆۆۆا  
یەڵۆۆلیم  ڕًًڵۆۆەکا  تۆۆیە   کەیخۆۆٌدا ً ڕیۆۆش ڵۆۆپییەکا  کڵڕێییۆۆا  

نان  ٌێەیۆا  کۆود ً  ا ۆا  کە ۆذ  ٌێنەریۆا   ۆارد تۆڵ الم  ۆامیل  گیيگ
یاتگ  تە ىا ایا ەًە  دًام ئەًەش دەڵ  تە کار تًٌ  یا گٌ ذە کاًە 

 کواًەکەیا  ڵەر لە  ٌن  ڵ ە  ً ئاًەدا  تیە ەًە 
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 ىە دە

ڕو م دًایۆۆۆۆۆ ن ڵۆۆۆۆۆەر لە تەیۆۆۆۆۆا  ن تۆۆۆۆۆًٌیلگو لە دەرگۆۆۆۆۆام دًاًەم 
لە یۆٌارد    ا ۆەا ۆ کە ىەمیشۆە  مۆاڵەکەم ىۆایە دەرن  دەیٌیکۆ  تەر

لەگە   ەووڤ دەیخٌارد ۆ  یاڵەیەک تیا  ً ىەًایەک  یۆازە ىەڵمۆەن  
یۆۆڵر یۆۆازە لە  شۆۆ  کگۆۆٌە تەرزەکۆۆا  ىۆۆایثًٌە دەرن ً ییوێۆۆەەکەم لە 
دیٌارە ڵپییەکا   دەڵەە ڕاڵە  داتًٌ ً کۆاًم ًە ۆەًارە دەیکۆ   

ا   دەڵۆۆەە تەین ًەک ىەمیشۆۆە کۆۆاًلگیود   گۆۆودە  ۆۆڕ دار ً دەًە ەکۆۆ
کەپ ً ىگڵ  لگڵ  لًٌییە تە تەـۆو دا ڵ ۆواًەکا  ًەک ىەًر دەکۆٌ  

 ً دڵ و ً ىگمنایەی  تەیش تًٌ  
تۆۆًٌیلگو کۆۆاًم لە کگٌەکۆۆا  کۆۆود ً ىە اڵۆۆەیەک  لۆۆًٌڵ  ىەڵیگشۆۆا  
دڵخۆۆڵش تۆۆًٌ کە زینۆۆذًًە ً لە  ۆۆٌێنگی  ئۆۆاًا رۆۆٌا  ً دڵ ۆۆو دە م  

یگیيەڵ ۆۆًٌ  ً تیۆۆوم لە ىەًاڵەکۆۆا   ڕو م ڕاتۆۆودًًم دەکۆۆودەًە ً 
 ا ەکشۆۆۆۆن کۆۆۆۆود ەکەم تە د  تۆۆۆۆًٌ ً ىەڵۆۆۆۆە  تە ڕەزایە  دەکۆۆۆۆود  
ًەتیۆۆوم ىۆۆایەًە ماریۆۆا کە ۆۆذە تە مگيوەتۆۆا ییەًە لەگەڵیۆۆا  تەرەًڕًً 
تًٌتۆۆۆۆًٌ ً تەیۆۆۆۆایثە  ڕێوێیۆۆۆۆ  زورم تۆۆۆۆڵ ئەً دا ۆۆۆۆاتًٌ ً تە دیەنۆۆۆۆ  
گە ۆۆاتڵًە   ەلۆۆیە ً کەزیە زێۆۆڕینەکەم ماریۆۆا دیمیەۆۆوم یڵڤنۆۆا تەً تۆۆوە 

نگ ىۆاًێەەًە ً تە دەمٌکۆاًم ڵۆپ  ً  اڵۆ  ً ڵۆەر  یویر ً  ڕ ۆ
کۆۆۆٌڵمەم یۆۆۆڵزن  ۆۆۆڵەًەن تۆۆۆن ئیخەیۆۆۆار ڵۆۆۆەر م  تۆۆۆًٌیلگوم گە ۆۆۆج ً 
دڵۆۆۆۆەەڕم ڕاکگشۆۆۆۆاتًٌ  ىگنۆۆۆۆذن رۆۆۆۆار  گۆۆۆۆ  ًاتۆۆۆۆًٌ ماریۆۆۆۆا دڵۆۆۆۆ  تۆۆۆۆڵم 
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دەکۆۆۆٌرکگن ن تەین  ەیذەًیکۆۆۆ  ییۆۆۆا ە  تە ىۆۆۆاًڕن ڕوێکۆۆۆًٌک ً 
دڵپۆۆۆۆاکەکەم یۆۆۆۆڵم تیۆۆۆۆا   لەًەم کە ڕێۆۆۆۆوم تۆۆۆۆڵ ئەً   ە دادە ۆۆۆۆا ً 

ەیذەىگشۆۆۆ  دڵۆۆۆ  گەرد ت ۆۆۆونن ىەڵۆۆۆە  تە ڕەزایە  ً ڵۆۆۆەرتەرزم  
 دەکود 

ڵەرلاڵ  ئەً رڵرە یەیا  ً تیووکا ە تًٌ کە یومەم ڵم  کە ۆذ 
ئەڵپ لە ڕێ ا یاکییەکەم ڕًًتەڕًًیەًە ىا  ً ىەًدام یەیاڵەکۆا   

ئاڵڵزا ذ  کە ۆذ ڵۆٌار لەً الیەًە دەىۆایر  دًً ڵۆٌار کۆاک لە  ۆگش  لن
ەىایر  یەکیا  کەرکەڵۆییەک  ڵۆپی  لەتەردا ً دەڵەەیەک کازایەًە د

مگوەرێیۆۆۆ  گەًرەم تە ڵۆۆۆەرەًە تۆۆۆًٌ  ئەًم دییە ۆۆۆیا  ئەـکۆۆۆەرێی  
ڕًًڵ  تًٌ: ڕە ەاڵە ً لۆًٌ  لەڵە  ۆ  ً کە ۆذ  یشۆا ەم زیۆٌین  تە 
ڵۆۆین ەًە تۆۆًٌ   یۆۆاًە مگۆۆوەر تە ڵۆۆەرەکەش ڵۆۆٌارم ئەڵۆۆپە  ۆۆگیەک  

م کیۆۆڵڵە ً رۆۆٌا  تًٌتۆۆًٌ  یۆۆا  ً کلیۆۆ  ئەڵۆۆپەکە کۆۆاڵەو تۆۆًٌن ڵۆۆەر
کاًەکا یش  گەش ً  ڕ یوًًڵیە تًٌ   ئەـکۆەرم ڕًًڵۆ  ڵۆٌارم 
ئەڵپگی  گەًرە ً یڵ ۆڕەً تًٌتۆًٌ  تۆًٌیلگو کە ئا ۆم  ئەڵۆپ تۆًٌ 
لەڕێٌە ىگو ً یٌا ای  ً ڕەڵە  تًٌ   ئەڵۆپ  یەکەمۆ  تۆڵ دەرکەً  

 ً ڕاًەڵەا تڵ ئەًەم توا ن ئەً ڵٌارا ە کگر 
تە « کۆۆەرم ـەرما ۆۆذەیە؟ئەمە مۆۆاڵ  ئەـ»ئەـکۆۆەرەکە لگۆۆ   وڵۆۆ : 

 زاراًەکەیذا دیار تًٌ تە ڕەکەڵەک تیا ییە 
لە «  تەڵۆنن مۆاڵ  ئەـکۆەرم ـەرما ۆذەیە»تًٌیلگو لەًەیمیذا گۆٌی : 

ئەـکەرەکە کًٌە  گشۆن ً تە ئامۆا ە لگۆ   وڵۆ  ئەً کۆاتوا مگۆوەر تە 
 ڵەرە کگیە؟

ئەًە ێۆۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆۆوادە  ىۆۆۆۆۆۆایًٌە لە الم ئەـکۆۆۆۆۆۆەرم ـەرما ۆۆۆۆۆۆذە »
 «تمگنگەەًە 
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ًٌیلگو ئاگۆۆادارم یڵتەدەڵۆۆەەًەدا ەکەم ێۆۆار  مۆۆواد تۆۆًٌن تەین تۆۆ
کۆاًەڕًا   ئەًە  ەتۆًٌ لگۆوە ً لەن ڵۆەرتازیا ە ت ۆًٌکە کۆاًم  گۆ  
 تیەًن  ێار  مواد تە کاًێی  دوڵەا ەًە یەما ام تًٌیلگوم کود 

 «یٌش گگلذم!»تًٌیلگو تە زما   یایارم گٌی : 
   ا ا  ئەڵۆپەکەم «ڵاغ ئڵە»ێار  مواد ڵەرم لەلا ذ ً گٌی : 

تڵ الم تًٌیلگو ڕادا  دەڵە  ڕادا   ً یەرەزە ەکەم تە دًً لامییۆذا 
 «ڵەروک؟» ڵڕ تًٌتڵًەن لگ   وڵ : 
 ۆا  ڵۆەروک لەًێۆیەن ئگکۆەا دەکۆم تۆا    »تًٌیلگو ًەیمۆ  دایەًە: 

 «دەکەن 
تە لاڵذرمەکا ۆۆۆذا ًەڵۆۆۆەر کەً  ً دەرگۆۆۆاکەم کۆۆۆودەًەن تەین ئەً 

ەیۆۆۆوم یڵڤنۆۆۆا دەرگۆۆۆام میٌا ۆۆۆا    گۆۆۆذەگٌ ن دەرگۆۆۆایەم کە ماریۆۆۆا دیم
دایواتۆۆۆًٌ  یە ۆۆۆا ە  دًام ئەًەم کە ۆۆۆذ رۆۆۆارم لە دەرگۆۆۆاکە دان ىۆۆۆیڕ 
کەس  ەىا  تییایەًە  دیکا  لە دەرگاکەم دان کە دیە   ۆاکوێەەًەن لە 
دەرگۆۆۆۆام دًاًە کۆۆۆۆًٌە  ًًرن  تۆۆۆۆا    یومەییۆۆۆۆارەکەم کۆۆۆۆود تەین 

ییارەکۆۆۆا   تە ئەًیۆۆۆش ًەیمۆۆۆ   ەدایەًە  کایگۆۆۆ  ىۆۆۆیڕ کۆۆۆان لە یومە
دە  یۆۆیەًە  ەىۆۆایرن ڕویشۆۆ  تۆۆڵ کگشۆۆەخا ەکە  ماریۆۆا تە دەمٌکۆۆاًم 
ڵًٌرىەڵ ەڕاً ً لەکیە تە ڵەر ً لۆڵڵ  ىەڵیۆواًەًە تاڵۆیە ڵۆپ  ً 
 اڵیەکەم ًەدەریکەثًٌ ً یەریی  ىەًیو  گال  تۆًٌ تۆڵ  ۆیوین   

 ىەًیوەکە لە ڕە    تاڵی  تًٌ 
 «یومەییارەکا  لە کٌێر؟»تًٌیلگو لگ   وڵ : 

 «کًٌ  تڵ  ەراب یٌارد ەًە  کیارێی   گیا ە؟»
تۆۆۆگر دەرگۆۆۆام  گشۆۆۆەًە تۆۆۆیە ەًە   ڵلگۆۆۆ  یەڵۆۆۆ  لە کٌێکۆۆۆەا ەًە »

 ىایًٌ  ً لە تەر دەرگام دەرەًە کاًەڕًا ر  ێار  مواد ىایًٌە 
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ئەمەش یەکگیۆ  یۆو لە »ماریا دیمیەوم یڵڤنۆا تە  گیە یۆنەًە گۆٌی : 
 «دروکا ەە؟ کلذرو!

 «ر ىەیٌا ەکە ڕاًەڵەاًە  ان گاڵەە  اکەن  لە تە»
 «تەڕاڵەیەە؟»
 « ئەم یڵ درو  اکەن  تڕو یڵ  کاً لگیە»

ماریا دیمیەوم یڵڤنا لڵڵ  دادایەًە  دەڵەگی  تە ڵەر ً لەیذا ىگنۆا 
تڵ ئەًەم دڵنیۆا تۆن دەرزیۆلە ً لودێلەکۆا  ڕێیۆٌ گیر یۆا   ۆا ً گۆٌی : 

 «کەًایە ًاتا ەوە ت م ئیڕا  مایڕگڕیڕ لە یەً ىەڵەگنم »
 «یڵن دەکم   ا»

یومەییۆۆۆۆۆۆۆۆارەکە تە ەلە ىۆۆۆۆۆۆۆۆایە  ًًرن ً تە تۆۆۆۆۆۆۆۆًٌیلگو گۆۆۆۆۆۆۆۆٌ : 
 «تا ذار یڵڤ تڕو زًً دەرگاکە تیەًە »

دیکۆۆا  کۆۆًٌ تە الم « ئەًە تا ۆۆەوە»ماریۆۆا دیمیەۆۆوم یڵڤنۆۆا گۆۆٌی : 
 ىەًیوەکەیەًە ً دەڵە  کود تە گٌ ە  گویر 

عەمیۆۆذ ئیڕۆۆا  مۆۆایڕگڕیڕ کە ئاگۆۆادار کۆۆۆوا ێۆۆار  مۆۆواد ىۆۆایًٌە تۆۆۆڵ 
ن کۆۆٌ یە زا یثۆۆًٌم گەیشۆۆەڵیە گووز یۆۆان تەً ىەًاڵە یًٌ ۆۆ  مۆۆاڵەکەم

 ڵەرڵًٌرما   ەتًٌ 
لە ڵەر لەرەًێۆڵەکەم دا یشۆ   ر ەرەیەکۆ  داگیوڵۆا ذ  تە دە  ۆ  
تەرز گەرًًم ڵۆۆۆۆاؾ کۆۆۆۆود ً لەًەم کە کۆۆۆۆار تە دەڵۆۆۆۆەا   تۆۆۆۆای ئەً 
دەردەڵەرییەیا  تە یًٌ ۆەًە کۆودًًەن دەڵۆە  کۆود تە  ویەًتۆڵڵە ً 

 کەم دەکود لە تەر یڵیەًە ل
کە یۆۆۆۆۆڵم ئامۆۆۆۆۆادە کۆۆۆۆۆود ت گۆۆۆۆۆ  تۆۆۆۆۆڵ الم میٌا ەکۆۆۆۆۆا  ن داًام لە 

م تۆۆۆڵ تگنۆۆۆن  یومەییۆۆۆارەکەم دەیوا ۆۆۆ  «دەًا»یومەییۆۆۆارەکەم کۆۆۆود 
 یە  لەڕێٌە کًٌ ىگنام  «ڤڵدکا»مەتەڵە  لە دەًا 
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ىۆۆۆیڕ »عەمیۆۆۆذ لەگە  ئەًەم ڤڵدکۆۆۆاکەکەم  ۆۆۆا تەڵۆۆۆەریەًە گۆۆۆٌی : 
ن کۆڵڕێیم یۆٌاردەًەن  ەگ  لە مە وًًت  یۆگیە  یوا ەۆو  یۆیە  دوینۆ

ىەڵۆۆەا ً کۆۆًٌ تۆۆڵ  ًًرم میٌا ۆۆذارم  « ئگکۆۆەاش ڵۆۆەرن  ا  دەکۆۆا 
 تًٌیلگو ێار  مواد ً ئەـکەرەکەم ىاًڕێ  تودتًٌ تڵ ئەًن 

ئەـکۆۆۆۆەرن ـەرما ەکۆۆۆۆا   ـەرما ۆۆۆۆذەم تۆۆۆۆاڵ  کە ۆۆۆۆ   ۆۆۆۆن ڕاگەیا ۆۆۆۆذ  
ـەرمۆۆا ەکەش ئەًە تۆۆًٌ کە ڕێۆۆو لە ێۆۆار  مۆۆواد ت ۆۆون ً تە گەرمۆۆ  

ىەرًەىۆۆۆۆا تٌارێۆۆۆۆ  تڕەیکۆۆۆۆگنن ً تە ىۆۆۆۆڵم  میٌا ۆۆۆۆذاری  لۆۆۆۆن تیۆۆۆۆا ن
ڵیخٌڕەکا ەًە  گٌە ۆذم تە تنەمۆاڵەکەم ێۆار  مۆوادەًە ت ۆونن تەین 
ىیڕ کا  ڕێ ە  ەدا  ێار  مۆواد تەتۆن یالمگۆ  کۆازای  کۆاًەدێو تۆڵ 

  ٌێنگ  ت گ   
عەمیذ دًام یٌێنذ ەًەم ـەرما ەکا  کاًێی  لە ڵەریا ام ێار  

م دایەًە  دًام کە ۆۆذ رۆۆار مۆۆواد کۆۆود ً دیکۆۆا  ڵۆۆەر م  کۆۆاؼەزەکە
دًً ۆۆا  کۆۆود ەًەم ئەً کۆۆارە کۆۆاًم لە ێۆۆار  مۆۆواد تۆۆڕم ً گۆۆٌی : 

یای  ن تەیگن یای   بتا ەن لٌرتا  تا ە ( تا لگوە تمگنگەەًە  تەین »
 گۆۆ  تڵۆۆگر مۆۆر ڕێۆۆ ەن  ۆۆن  ەدارًە تيۆۆگڵم تە یە یۆۆا تەمۆۆالًە ً تەً الدا 

گون یۆڵ  گۆ  ًایە تڕًا  ً دەتن گٌیڕایەڵ  ـەرما ەکا  تم  تا ۆە تۆًٌیل
 «  کٌن تڵ  یشەەرن کود   ئەً  یاًە؟  ًٌڵین ەکە   ن کڵ ە؟

تًٌیلگو دەرـەی  ًەین دا ەًەم  ەتًٌ  ماریا دیمیەوم یڵڤنۆا کە لە 
ىەر »کگشەخا ەکەًە ىایثًٌ ً لە  ا  دەرگاکەدا ڕاًەڵەا تۆًٌ گۆٌی : 

  ئگوە تا ە   ًًرم میٌا  ً ئەمثارەکە تڵ  یشۆەەرن تۆًٌ   دادە گۆیر
 «کٌ یە ئگوە تەر کاًیوە ً ىەمیشە کاًیا  تە ڵەریەًە دەتن 

تًٌیلگو گۆٌی : مۆر لکۆەکەم ماریۆا دیمیەۆوم یڵڤنۆان تە دڵە ً زور 
 «ـییوێی  تا ە 



 

153 

  ەکە یۆۆڵ یۆۆڵ لەً کۆۆارا ە »عەمیۆۆذ  گٌکۆۆاًا   گۆۆو  کۆۆود ً گۆۆٌی : 
 «ىەڵمەلٌیگنە    ا   اتن یڵ لە ىەمًٌ کارًتارێ  ًەردە  

ڵەرلاڵ  دەمەیەلن تًٌ ن ێۆار  مۆواد دەڵۆە  لە  لەً ماًەیەدا کە
ڵۆۆەر مشۆۆەًٌم یە ۆۆمەرەکەم دا ۆۆاتًٌن توەیەکیشۆۆ  لە ڵۆۆەر لگٌتۆۆًٌ  
تەتن یالەیییەًە ما  ً تگذە گ دا یشەثًٌ  گۆٌی : تۆڵ ئەً گوینۆگ  یۆیە 
لە کۆۆٌن  یشۆۆەەرن دەتۆۆن  ىۆۆیڕ  ۆۆەگی   ەدەًیکۆۆ  رۆۆ ە لەً  ۆۆەا ەم 

ە  کیا یشۆۆۆنا   کەًایە ڵۆۆۆەردار ڕێۆۆۆ ەم  گۆۆۆذاتًٌن یۆۆۆا    گٌە ۆۆۆذم لەگ
دەیٌیکۆۆ  تە ئاڵۆۆا   ً تەتۆۆن کڵڵۆۆپ ً یەگەرە تەۆۆٌا ر کاًیۆۆا   گۆۆ  

 تیەًن 
عەمیۆۆذ گۆۆٌی  ىەرًا دەتۆۆن  داًام لە تۆۆًٌیلگو کۆۆود یۆۆا  ًًرەکۆۆا  
ئامۆۆادە دەکە  ً یۆۆٌارد   ڵۆۆاز دەتۆۆنن میٌا ەکۆۆا  ڵۆۆەر گەرن تیۆۆا   
یڵ ۆۆۆ  کۆۆۆًٌ تۆۆۆڵ  ًٌڵۆۆۆین ەکەم ً دەڵۆۆۆە  کۆۆۆود تە ئامۆۆۆادە کود ۆۆۆ  

 ی   گٌیک  ً دەرکود   ـەرما   یایثەی  ڕا ڵر
یەکلیفۆۆۆ   گٌە ۆۆۆذم ێۆۆۆار  مۆۆۆواد لەگە   اڵۆۆۆیاًە  ٌێیەکۆۆۆا   ىەر 
لەڕێۆۆۆۆٌە ڕًً  تۆۆۆۆڵًە  ىەر لە ڵۆۆۆۆەرەیاًە عەمیۆۆۆۆذم  ەکەًیە تەر د   
لًٌیثەرزا ە ىەڵکٌکەًی  لەگە  دەکود ً ڕل  لگ  تۆًٌ  زورم ماریۆا 

ە ًەک   ۆا   دیمەیوم یڵڤنا یڵ ذەًیک ن رۆٌا   ً ڵۆاکارییەکەم ک
تیا   دەکۆًٌن ڵۆەر م  ڕاکگشۆا تۆًٌ  کەًیثۆًٌە  ێۆو کۆاری ەری  ئەً 
  ە یٌێر  یوینەًە ً تن ئیخەیار دڵۆ  تۆڵ رۆٌا ییەکەم لگیۆذەدا ً تۆڵ 
الم ڕادەکگشۆۆوا  ىەًڵۆۆ  دەدا کۆۆاًم لگنەکۆۆا  ً یە ۆۆا ە  لەگەڵیشۆۆیذا 
 ەدًنن تەین تۆۆن ئیخەیۆۆار کۆۆاًم تۆۆڵ الم دەـۆۆڕم ً ڕەً  ً ڕویینۆۆ  

 ە  ێو کاًەدێوم دەیکە
لەیەکەن کۆۆۆای  ئا ۆۆۆنایییەًە تۆۆۆًٌیلگوم کەًیە تەر د   زور زًًش 
 گیەًە تًٌ ە ىاًڕن  تە یامەزورییەًە لکەم لەگە  دەکۆود ً کگۆەم 
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لە ًیەکۆۆۆۆا   ًەردەگۆۆۆۆو   ڵۆۆۆۆەتارە  تە  یۆۆۆۆا    وڵۆۆۆۆیارم لگۆۆۆۆذەکود  
دەردەدڵەکۆۆۆا   یۆۆۆڵم تۆۆۆڵ تۆۆۆاس دەکۆۆۆود  ئەً ىەًای ەم ڵۆۆۆیخٌڕەکا  

لەگە  ئەً دەیيگنۆۆۆۆایە گۆۆۆۆٌڕن ً یە ۆۆۆۆا ە  یەگثیۆۆۆۆو ً تڵیۆۆۆۆا  دەىگنۆۆۆۆا 
ڕاًێەیشۆۆ   گۆۆذەکود ً داًام لگۆۆذەکود  گۆۆ  تڵۆۆن کۆۆڵ  ىەڵکۆۆٌکەً  

 تیا  
ىەًاڵ  ڵیخٌڕەکا  تاش  ەتًٌ   لە کۆٌار ڕو م ڵۆەرەیادا کە لە 
ڵۆۆۆۆەرتازیا ە تۆۆۆۆًٌن دًًرۆۆۆۆار ىۆۆۆۆایر تۆۆۆۆڵ کۆۆۆۆاً گیەًین  ً ىەر دًً 

 رارەکەش ىەًاڵ   ایڵش ً د  یاڵگنیا   گذا 



 

155 

  ڵزدە

دًام کًٌ   ێار  مواد تڵ  گٌ ڕًًڵەکا ن کەکذارەکا    ۆامیل 
ىەیا  امیل تگ   79تنەماڵەکەیا  دەڵەثەڵەر کود ً تودیا ر تڵ ڤگوێنڵ

ً تڕیۆۆار تۆۆذا  کییۆۆا  لگۆۆثیە     ەکۆۆا  یۆۆا   داییۆۆ  ً دًً   ەکەم لە 
ماڵ  یەکگ  لە ڵەر کودەکا   ىگوم  امیل کە  اًم ئیثواىیم ڕە یذ 

ذ کواتۆۆًٌ   یڵڵۆۆف  کۆۆٌڕم ێۆۆار  مۆۆواد کە الًێیۆۆ  ىە دە تۆۆًٌن تە ۆۆ
ڵای  تًٌن لە ڵیاکاڵگیذا کە ێەً   ا لًٌ  تۆًٌ لەگە  ێەً  کەس 
رینایەییۆۆۆار زینۆۆۆذا   کواتۆۆۆًٌ  کۆۆۆاًەڕًا  تۆۆۆًٌ   ۆۆۆامیل لە  ۆۆۆەڕم 

 ڕًًڵەکا  ت ەڕێەەًە ً تڕیار تذا  ک  لن تیە   
لۆٌرس   امیل ڕو م  ە ەم   ا ۆٌییە دًام  ۆەڕ ً  گیۆذادا گی 

لەگە  ڕًًڵەکا ن گەڕایەًە تڵ ڤگۆذێنڵ  تە لکۆەم ڕًًڵۆەکا   ۆامیل 
لەً  ۆۆۆۆەڕەدا  یکۆۆۆۆۆە  ىگنۆۆۆۆۆا تۆۆۆۆۆًٌ ن زور تە زەێۆۆۆۆۆمە  یٌا یثۆۆۆۆۆًٌم 
 ا ەکشن تیا  ً یڵم ت ەیگنگەەًە ڤگذێنڵ  تەین تە لکەم  ۆامیل ً 
کەکۆۆۆۆۆۆۆۆذارەکا   لەً  ۆۆۆۆۆۆۆۆەڕەدا زور تۆۆۆۆۆۆۆۆٌێوا ە لەگە  ڕًًڵۆۆۆۆۆۆۆۆەکا  

ىگوەکۆۆا   ڕًًس یەـوًیًٌ ۆۆا تۆۆیە   یگیيەڵ ًٌتۆۆًٌ  ً یٌا یثًٌیۆۆا  
لەً  ۆۆۆەڕەدا  ۆۆۆامیل یڵ ۆۆۆ  یەلەم کودتۆۆۆًٌن کارێۆۆۆ  کە ىۆۆۆیڕ کۆۆۆا  
 ەیۆۆۆۆۆذەکود ً یە یۆۆۆۆۆا ـەرمۆۆۆۆۆا   تە ىگوەکۆۆۆۆۆا   دەدا ً یۆۆۆۆۆڵم یەلە لە 
یفە  یۆۆۆۆیەًە  ەدەىۆۆۆۆۆا    مشۆۆۆۆگوەکەم لە کۆۆۆۆۆاال  دەرکگشۆۆۆۆا تۆۆۆۆۆًٌ ً 

                                                           

79- Vedeno 
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ًیکۆۆۆۆۆۆۆەثًٌم ىەڵیۆۆۆۆۆۆۆٌیگەە ڵۆۆۆۆۆۆۆەر ڕًًڵۆۆۆۆۆۆۆەکا   تەین مویۆۆۆۆۆۆۆذەکا   
 دًً کەس لە مویذەکا   ىەر لەڕێٌە کٌ راتًٌ   ەیا يگشەثًٌ  

 ویۆۆۆ   گۆۆۆٌەڕو  ۆۆۆامیل ً ىگوەکۆۆۆا   گەیشۆۆۆەنەًە گٌ ۆۆۆذم ڤگۆۆۆذێنڵن 
 مویذەکا   دەًریا  گویثًٌ ً تڵ یڵ ٌا ذ  یەلەیا  دەکود  

یەًاًم دا یشۆۆۆۆۆەًٌا   ئەً گٌ ۆۆۆۆۆذە گەًرەیە تە ًرد ً در ۆۆۆۆۆەەًە 
ذەرە ڕ اتۆۆۆًٌ ە کۆۆۆڵی ن یۆۆۆا  کًٌتۆۆۆًٌ ە ڵۆۆۆەرتا  تۆۆۆڵ ئەًەم ـەرما ۆۆۆ

لگيایًٌەکەم یڵیا  تثینر  تڵ ڕێوگوین  ئەً تە یفە گ ً  ە ۆە ئۆاگو 
یەلەیا  دەکود   امیل ڵٌارم ئەڵپی  ڵپ  تًٌتۆًٌ  ئەڵۆپەکە ىەیۆا 
لە مۆۆۆاڵن  وییەۆۆۆو دەتۆۆۆڵًە زیۆۆۆایو گٌ ۆۆۆارم تۆۆۆڵ لەؼۆۆۆاًەکەم دەىگنۆۆۆا ً 
دەی ٌ  گازم لگذەگون  زیر ً ڕەیە  ئەڵپەکە ڵڵکڵە ً  ڵپڵەم زێٌ 

ٌە  ەتۆۆۆًٌ ً زور ڵۆۆۆاکار تۆۆۆًٌ   گٌەڕاڵۆۆۆە  لایشۆۆۆ  ً ئۆۆۆاڵەًٌ    گۆۆۆ
ىەًڵۆۆارەکەم تە ًردەکۆۆارییەًە یە ویلگیۆۆ  ڵۆۆًٌرم  گۆۆٌە لۆۆایم کۆۆوا 
تًٌ ڕکگفەکۆۆا   ًەک لۆۆا   کۆۆا وا دەکۆۆًٌ  لە  ێۆۆو زینەکەیۆۆذا لۆۆڵیەک  
 ۆۆۆاڵگی  ڵۆۆۆًٌر تە دەرکەًیثۆۆۆًٌ  ئیمۆۆۆان کەرکەیەکۆۆۆ  لۆۆۆاًەی  لە تەر 

تەیەک  ییکیر ڕازاتۆڵًەن داتًٌن دەًرم ملیٌا ە ً ڵەرلڵڵەکا   تە کڵ
 شۆەگنگی  ڕە ۆۆ  لە  گۆۆٌ لەدە تۆارییەکەم تەڵۆۆەثًٌ ً یە مەرێیۆۆ  لە 
تەر  شۆۆەگنەم کەلا ۆۆذتًٌ  ک ًێیۆۆ  ڕە ۆۆ  لە ڵۆۆەر  ۆۆاتًٌ  ۆۆًٌکەکەم 
یۆۆۆۆڵزن یۆۆۆۆٌار تًٌتۆۆۆۆڵًە ً گۆۆۆۆٌڵین گی  ڕە ۆۆۆۆ   گۆۆۆۆٌە ىەڵٌاڵۆۆۆۆواتًٌ  
مگوەرێیۆۆۆ  لە دەًرم کۆۆۆ ًەکەم ىای ۆۆۆذتًٌ ً لیەیەکۆۆۆ  تەرداتۆۆۆڵًە  

م لایشۆۆ  یۆۆڵی  لە  گۆۆذا ً  ۆۆًٌزەًا ە ڕە ۆۆەکا   لودێلەیەکۆۆ  کەکۆۆمە
ڕەش ً تاریی   گذا درًًاتًٌ  ىیڕ  ەگی  تە  و  ًەک زێڕ ً زێۆٌم 
تە یڵیۆۆۆذا  ەکودتۆۆۆًٌ  لە ۆۆۆٌالرم لە تۆۆۆار ً کەڵەگە  ً تەىگۆۆۆوم تەً 
رلۆۆٌتەرگە ڵۆۆاکار ً تەتۆۆن ڵڵکۆۆڵە ً  ڵۆۆپ  ەًە لە  گۆۆٌ مویذەکا یۆۆذا کە 

  تە رلۆۆٌتەر  ً کەک ً ڕەیەەکا یا ۆۆذا ىەمًٌیۆۆا  زێۆۆڕ ً زەمثەریۆۆا



 

157 

ىەڵٌاڵیثًٌن ئەً  ٌێنەم لەڵەر یەڵیۆ  دا ۆاتًٌ کە یۆڵم دەیٌیکۆ  
ً دەیوا ۆۆۆ  کۆۆۆاری ەری  تا ۆۆۆ  لە ڵۆۆۆەریا  ىەیە  دەمٌکۆۆۆاًم ڕە ۆۆۆگ 
تورکۆۆۆۆاًم تەً ڕدێۆۆۆۆنە یا ۆۆۆۆواًەًە دەی ۆۆۆۆٌ  ً ۆۆۆۆ  تۆۆۆۆًٌە ً کۆۆۆۆاًە 
کیڵڵەکۆۆا   ً  گٌکۆۆاًا ە گۆۆو ەکەم ىگنۆۆذە ڵۆۆارد ً تۆۆن رۆۆًٌڵە تۆۆًٌ 

 ەی ٌ   ەییەریەک  تەردینە ً لەً  ٌێنە کەلیٌە د
تنەماڵەم ێۆار  مۆواد ًەک یەڵیۆ  یۆو ىۆایثًٌ ە تەر ىەیۆٌا ەکە ً 

داییۆۆ  ێۆۆار  مۆۆواد  80ڵۆۆەیوم ىۆۆاین  ئیمامیۆۆا  دەکۆۆود  یە یۆۆا  اییمۆۆا 
 ەىۆۆۆایثًٌە دەرن ً تە  وکۆۆۆ  ڵۆۆۆپییەًە لە  گۆۆۆٌ  ًًرەکەدا لە ڵۆۆۆەر 

ا  ن اللە ڕەلەڵەکۆۆا   لە عەرزم مۆا  ً دڵەە ۆۆگ تە لۆۆڵڵە درێۆۆە ً کوەکۆۆ
تۆۆاًەش گویثۆۆًٌن کۆۆاًەڕەش ً تۆۆن ڵۆۆڵماکەم لە ڵۆۆەلیەتوًًی   گۆۆٌ 
کڵمارەکە تڕیثًٌ  ًەک کٌڕەکەم دڵ  لیۆڵڕێە تۆًٌ لە ڕق ً  ەـوەیۆ  
 ۆۆۆۆامیل  ئگکۆۆۆۆەاش زیۆۆۆۆایو لە ىەمۆۆۆۆًٌ کایگۆۆۆۆ  ڕلۆۆۆۆ  ئەًم لە  اییۆۆۆۆذا 
کڵکودتۆۆڵًە ً کۆۆاًم لە ىۆۆاین  ڵۆۆەر کەًیۆۆًٌا ەم  ۆۆامیل  ەتۆۆًٌ  لە 

ی  یاریۆۆ  ً تڵگە ۆۆذا گۆۆٌێ  لە گۆۆڵرا   ً یەلەم  ۆۆادم تۆۆًٌن ڵۆۆیاکاڵگ
ئە ۆۆیە مەیەک  یامۆۆۆە دەکۆۆود کە ىەمۆۆۆًٌ گە مگیۆۆ  ًریۆۆۆا ً تۆۆۆووز ً 
تگۆۆثەش لە ئۆۆازادم ىەڵۆۆە   گۆۆذەکا  یە یۆۆا ىاًتە ۆۆذە داماًەکۆۆا   یۆۆڵم 
دەدم لە  ێۆۆو گٌ ۆۆارم ئە ۆۆیە مە ً یۆۆڵق ً زە میۆۆودا دەیا نای ۆۆذ ً 

ً   لە  ۆۆای  دڵەًە ئگوەییۆۆا  تەً تەً ێاڵە ۆۆەًە لە یەکەۆۆو تگۆۆوار تۆۆٌ
کەڵا ە دەتود کە لە ىەًام ئازاد ً ڕًً اکذا تە  ادم ً دڵخڵ یەًە 
ڵٌارم ئەڵۆپ  یڵ ۆثەز تۆًٌ  ً تە  گۆٌ کڵی ەکۆا   گٌ ۆذا یەرییۆ  

 رلیەگر ً یەڕایگر ً ىەًىەً  
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 امیل تە گڵڕە ا   گٌ ذەکەدا یگۆپەڕم ً یۆڵم کۆود تە ێەً ۆەم 
ارم لەزگ  دەرًازەم ێەً ەکەیا  کۆودەًە تەرین  لەیدا  دًً کەکذ

کە ئۆۆا ڵرەم یەڵۆۆ  لەًێۆۆذا  ۆۆە ڵل  دەدا  یالمگۆۆ  لە ڕێ ۆۆام دًًرەًە 
ىایثًٌ  تڵ ئەًەم ًیک  ً دایۆٌازێ  یڵیۆا    ۆن تڵۆگر  دەڵۆەەیەک 
ىۆۆایثًٌ  تۆۆڵ ڵۆۆیای ً داًام داد ەرًەرییۆۆا  دەکۆۆود  کە ۆۆذ کەڵۆۆیش 

م ۆاکەمە کۆود    ۆامیل یۆڵم ـەرمۆا   داتۆًٌ تیۆا يگنر تۆڵ ڵۆودا  ً 
کایگ  ئیمان ىایە  ًًرنن ىەمًٌا  دەڵەیا  لە ڵەر ڵۆین یا  دا ۆا ً 
تەڕێوەًە کڕ ڵ یا  تڵ تود ً ڵۆ ًیا  کۆود  یۆالمگییش کڵکیۆا  دادا 
ً ىەیۆۆۆا لە ێەً ۆۆۆەم دەرەًە یگۆۆۆپەڕم ً کۆۆۆًٌە ێەً ۆۆۆەم  ًًرەًە 
ىەر تەً  ۆۆۆۆگٌەیە مۆۆۆۆا ەًە  ڵۆۆۆۆەرەڕام ئەًەم لە  گۆۆۆۆٌ ئەً یەڵۆۆۆۆیەدا 

ەدم کە ێەزم تە کارەیا   ەدەکودن تەین ئەً کەڵۆا ەش کەڵا گی  د
کەن  ەتۆۆۆۆۆۆًٌ  کە دایۆۆۆۆۆۆٌازم ً ڵۆۆۆۆۆۆیاییا  ىەتۆۆۆۆۆۆًٌ ً کۆۆۆۆۆۆاًەڕًا   
داد ەرًەریۆۆ  ئەً تۆۆًٌ ؛ ىەر تۆۆڵیە تەً ێۆۆاڵەیە ڵۆۆارد ً تەردیۆۆنەیەم 
یۆۆۆۆڵم مۆۆۆۆۆایەًە ىەیۆۆۆۆا یۆۆۆۆۆڵم کۆۆۆۆود تە ێەً ۆۆۆۆۆەم  ًًرًًدا  لەتەر 

ڵم گٌ ۆۆۆارم دەرگۆۆۆا ەم دیٌەیۆۆۆا ەکەم لە ئەڵۆۆۆپەکەم داتەزم  تە ىۆۆۆ
 ۆۆەڕ ً یگیيەڵ ۆۆًٌ ەکەًە ڕوح ً رەڵۆۆەەم  ۆۆەکە  تًٌتۆۆًٌ  کۆۆٌ یە 
ڵۆەرەڕام ڕاگەیا ۆذ   ڵۆەرکەًیرن دەیوا ۆ   ۆەڕ ً  گیۆذادا ەکە ڵۆەر 
کەًیۆۆًٌا ە  ەتۆۆًٌە ً کە ۆۆذیر گٌ ۆۆذم کگ گنییەکۆۆا  کۆۆاًە تۆۆًٌ  ً لە 
ئۆۆاگودا ڵۆۆًٌیاً   دەیوا ۆۆ  کگ گنیۆۆیە ڕاڕایۆۆ  ً ێٌل ٌلییەکۆۆا  لگۆۆ  

ًە ً لەًا ەیە ئەًا ەم لە  وی  ڵۆنًٌر دە یۆر  شۆە  دڵکارد تًٌ ەیە
 یگیە  ً ت نە  ا  ڕًًڵەکا ەًە 

ئەًا ە ىەمًٌم لە ڵەر دڵ  لٌرڵایییا  دەکۆود ً د  ً ىەڵۆەیا  
رێ  دەگٌ ۆ   لەً کۆایەدا  ەیذەًیکۆ  تیۆو لەً  ۆەا ە تیۆایەًە  یە یۆا 
یەک  ۆۆۆۆە  دەًیکۆۆۆۆ :  شۆۆۆۆًٌدا  ً کگەًەرگۆۆۆۆویر لە  یۆۆۆۆا      ً 
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ً لە ئامگو گوینۆ    ە رۆٌا  ً  ڵیٌ ۆە  ەکەمن ئۆامینەم  مگودایەی 
ىە دەڵای  ً ڕەًەکن کە لەً کایەدا دەی ٌ  کاماموم ڵۆڵڵکە کە ۆذ 
ىە  ۆۆۆاً لەً الیۆۆۆوەًە لەگە    ۆۆۆا  لە  شۆۆۆ  الرامەکۆۆۆا ەًە دەیڕًا ۆۆۆ   
 امیل دەیوا   ئەًیۆش لەگە    ەکۆا  لە  گۆٌا  کەلگنۆ  الرامەکۆا ەًە 

کۆۆایەدا  ەک  ەیۆۆذەیٌا   ت گۆۆ  تۆۆڵ الم   ە  کۆۆاًم یگثڕیۆۆٌە  تەین لەً
 اڵۆۆ  ً  ۆۆازدارەکەم تەڵیۆۆًٌ  ەیۆۆذەیٌا   دا یشۆۆن ً تۆۆڵ یاًێۆۆ   ۆۆا  
تۆۆذایەًە ً  ۆۆەکەی  لە لە ۆۆ  دەرکۆۆن  دەتۆۆًٌ  ۆۆٌێەم  یۆۆٌەڕو تیۆۆا  
تەین یالەی   ەتًٌن لە الیەکیشۆەًە ًەک  گشۆەًام ئۆایین   ەیۆذەیٌا   

م ًەک  ۆا    ۆەًن کاً ڵ   لە  ٌێەەکەم تیا  ً ر ە لەًەش یڵ
تە  گٌیکە  دەزا   ً  گ  ًاتًٌ ئەرکگی  ًارة ً ئاڵما ییە ً  شۆ  
گۆۆٌن یکۆۆەن  یۆۆاًا گی  گەًرەیە  ىەر تۆۆڵیە دەڵۆۆنٌێەم گۆۆو  ً ئەً 

 کەڵا ەم کاًەڕًا   تًٌ  تا    کود  
یەکەن کەس کە ىۆۆۆۆا  رەمۆۆۆۆاڵەدیر یەزًًر ً مامڵڵۆۆۆۆەام تۆۆۆۆۆًٌ؛ 

 ۆۆۆۆیوە ً ڵۆۆۆۆەر  یوە یۆۆۆۆاًێی  رٌا  ۆۆۆۆاکن ڕیشۆۆۆۆ  دەی ۆۆۆۆٌ  کۆۆۆۆڵڕم 
کٌڵمەکا   ڵًٌر ً یٌێر یگواً تًٌ   دوعایەک  یٌێنذ ً ڵۆەتارە  
تە یگیيەڵ ۆۆًٌ ەکە  وڵۆۆیارم لە  ۆۆامیل کۆۆودن ئەً ڕًًداًا ە ۆۆ  تۆۆڵ 

 گگڕایەًە کە لە کای   ەتًٌ   ئەًدا لە گٌ ذەکە ڕًًیا  داتًٌ 
لە میا ەم ئەً ىەمًٌ ڕًًداًە رڵراًرڵرا ەدا ً لەًا ە کٌ ۆەر ً 

نخۆۆٌازم ً دزینۆۆ  مەڕًمۆۆای  ً یوا ەکۆۆارمن کەڵۆۆا گ  کگشۆۆە ً یٌێ
یڵمەیثۆۆار تۆۆًٌ  کە تە  ۆۆگ ەًا ەم یاڵۆۆام تنەڕەیۆۆ  رًٌیتۆۆًٌ ەًە ً 
 ە ایا  تڵ کگشا   مادەم ڵۆڕ کەر ً مە ۆوًًتای  ئەڵیۆڵڵ  تودتۆًٌ  
ىەرًەىۆۆۆا رەمۆۆۆاڵەدیر تەًردم تاڵۆۆۆ  کۆۆۆود کە ێۆۆۆار  مۆۆۆواد کۆۆۆڵ  

  تۆۆڵ الم ڕًًڵۆۆەکا   کەڵۆۆا گی   ۆۆاردًًە ئە ۆۆذاما   یگۆۆوا ەکەم تەر
تەین لەًە ئاگۆۆۆۆادار تۆۆۆۆًٌ  ً تنەماڵەکەیۆۆۆۆا  دەڵەثەڵۆۆۆۆەر کۆۆۆۆودًًە ً 
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ىگناًیا ە تڵ ڤگذێنڵ یۆا ئیمۆان تڕیۆار تۆذا  کڵ یۆا  ىەڵکۆٌکەً  لەگە  
تیون  کەیخۆٌدا ً ڕیۆش ڵۆپییەکا  لە  ًًرێیۆ  یە یشۆ  گڵڕە ۆا ەکە 
کۆۆڵ تًٌتۆۆًٌ ەًە ً ڵۆۆەتارە  تەً مەڵۆۆەال ە یەرییۆۆ  ئایۆۆاـەر تۆۆًٌ   
رەماڵەدیر داًام کۆود کۆٌ یە ڵۆن ڕو ە کۆاًەڕًا   ئەً  ًاتا ۆەوە 
ىەر ئگکەا کارًتارەکا   ئەًا  یەکالی  تیۆایەًە تۆڵ ئەًەم دڵنیۆاتر ً 

 ت نەًە ڵەر کار ً  یا   یڵیا  
زیۆۆۆۆذا    ەگەًرەکەم یۆۆۆۆٌارد   تۆۆۆۆڵ ىگنۆۆۆۆان   گیۆۆۆۆ  ڕە ۆۆۆۆەاڵەم 

ڕێۆو  دەمٌلًٌ  تاری  ً ڕەلەڵە تًٌن  امیل یڵ    ەدەًیک  تەین
لگنا   ئەًم تە  گٌیک  دەزا     امیل  ا   یۆٌارد   ا ۆا  کۆًٌ تۆڵ 
 ًًرم میٌا ۆۆذارم   ۆۆەش کەیخۆۆٌدا کە ئە ۆۆذاما    ۆۆڵڕام گٌ ۆۆذەکە 
تًٌ  ً ڕیشیا  ڵپ  ً ماش ً تو م  یا  ڵًٌر تًٌن ک ًم لۆًٌح 
یا  مگوەریا  لەڵەر اتًٌ  ىەمًٌیۆا  تە ۆمی  ً کەرکەڵۆی   ٌێیۆا  

ریۆۆۆا  لە تەر  شۆۆۆەینەیا  ىەڵ ەلا ۆۆۆذتًٌ  لەگە  لەتەرکودتۆۆۆًٌن یە مە
ًە ًًر کەًین   امیل ىەمًٌیا  لوکە ن ىەڵەا  ً ڵەرم ڕێویۆا  
تۆۆڵ دا ەًا ۆۆذ   ۆۆامیل لە ىەمًٌیۆۆا  کەڵەگەیەۆۆو تۆۆًٌ  کە ىۆۆایە  ًًرنن 
ىەمًٌیۆۆا  دەڵۆۆەیا  ىەڵثۆۆڕم ً کاًیۆۆا  لًٌکا ۆۆذ ً دەڵۆۆەیا  کۆۆود تە 

دەمٌکاًیا ۆذا ىگنۆا  دًام دوعا یٌێنذ ن  ا ا  ىەر دًً دەڵۆەیا  تە 
ئەًە دا یشەر  ئیمۆان لە ڵۆەرًًم ىەمًٌیۆا ەًە دا یشۆ ن  ۆاڵ  دایەًە 

 ً دەڵەیا  کود تە ڕاًێە ً ىگنا ە گٌڕم مەڵەلە ً کگشەکا  
تە  گۆۆ  یاڵۆۆا ً  ۆۆەرر تڕیاریۆۆا  لە ڵۆۆەر رینایەییارەکۆۆا  دا  دًً 

ڕیار کەس کە دزییا  کود تًٌ ێٌکم   ەڕا ذ   دەڵەیا  تڵ دەرکوا  ت
تۆۆًٌ  یاًێۆۆ  کە کەڵۆۆگی  کٌ ۆۆەثًٌ ڵۆۆەرم تپەڕێۆۆنر  ڵۆۆن کەڵۆۆیش 
ـ گۆۆل تۆۆًٌ  ً ێۆۆٌکم  تەیشۆۆینیا  تۆۆڵ دەرکۆۆوا   ا ۆۆا  کۆۆًٌ ە ڵۆۆەر 
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تاڵۆۆ  ڵۆۆەرەک : کۆۆثیە  کە کگ گنییەکۆۆا   ەکۆۆنە  ۆۆا  ڕًًڵۆۆەکا ەًە  
 رەماڵەدیر  گشنیارم کود ئەن ئاگادارییەم  ێوەًە ت ً تیوێەەًە:

مەیۆۆۆ  یٌدایۆۆۆا  لۆۆۆن تۆۆۆن  ًەک یەڵیۆۆۆ  تە ۆۆۆەرەـ  کگ ۆۆۆگر؛ ڕەێ»
تیکۆۆەًٌما ە ڕًًڵۆۆەکا  ئامگویۆۆا  تۆۆڵ گویۆۆًٌ ەًە ً داًایۆۆا  لگۆۆذەکە  
ت نە  اڵیا  ً لە ڕێوەکا   ئەًا ذا یەتا  تیە   تاًەڕیۆا   ۆن مەکە   
یڵیۆۆا  تەدەڵۆۆەەًە مەدە   ئۆۆازا ً تەرەر  تۆۆر ً د ًارییەکۆۆا  یامۆۆە 

د یۆۆا لگەۆۆۆا  تۆۆیە   ئەگەر لەن د یۆۆایەش  ۆۆاداش ًەر ەگۆۆۆو  یۆۆٌدا لەً 
یۆۆڵش دەتۆۆن ً  ادا ۆۆەا  دەدایەًە  یۆۆڵ لە تیویۆۆا  مۆۆاًە لە ڕاتۆۆودًًدا 
کەکەا  دا ا ً یڵیا  تە دەڵۆەەًەدا ئەً ئەً ڕًًڵۆە  ۆەڕە  گوا ە ح 

یۆۆۆٌدا ئەلڵۆۆۆ   ۆۆۆن  1888تەییەکیۆۆۆا  تە ڵۆۆۆەریا  ىگنۆۆۆا  ئەگەر ڵۆۆۆاڵ  
 ەدایە  ً ڕێ ام ڕاڵە   ەیکەایەیە تەر گەا  ئگکەا ڵۆەرتازم ئەًا  

ً تە رگ  یە مەرم یڵیا ن ڵەر گوەم ئەًا ەا  تە  گٌلەدیا ۆذا  تًٌ 
ىەڵذەًاڵ  ً کەک  ئەًا ەا  لە  ا  دەکۆود ً   ەکا ەۆا  تۆن دەر ۆن 

 ً اللٌلٌە ڕًً  ً تن ئاتڕًً تًٌ   
عیثوە  لە ڕاتودًً ًەرگۆو   ًاتا ۆەوە  ەیۆارم ڕًًڵۆەکا  تۆر ً 

ىیذ تر  ەک لە ڕێ ام تەرگوم کود  لە یاک ً  امًٌڵ  یڵیا ذا  ە
ت ۆۆنە ڕیۆۆوم کاـوەکۆۆا ەًە  ىگنۆۆذێ  ڵۆۆەتو ت ۆۆو  ىەیۆۆا تە  مشۆۆگو ً 
لٌرئۆۆۆا ەًە دێۆۆۆم ً ڕێثەریەۆۆۆا  دەکەن ً تە د م  ەیۆۆۆارا  ڕادە ەریۆۆۆر  
تەین ئگکەا ـەرما ەا   گۆذەدەن کە تیۆوم یڵتەدەڵۆەەًەدا  ً یەڵۆلیم 

 «تًٌ  لە ڵەریا  دەرکە  مەما ە تەً ڕًًڵە دڕ ذا ە مەکە  
رییەکەم  ەڵنذ ً ئیموا کود ً  اردم ت ًم تیە ەًە   امیل ئاگادا
ىگنا   ئەً تاتەیە کًٌ ە ڵەر مەڵەلەم ێار  مۆواد  دًام کڵیای   ن

کە تە الم  ۆۆۆامیلەًە زور گو یۆۆۆگ تۆۆۆًٌ؛ ئەگەر کۆۆۆ   ەیذەًیکۆۆۆ  تە 
ئا یوا دا    گذا تنن  تەین دەیوا ۆ  ئەگەر ێۆار  مۆواد تەً لگوا ۆ  ً 
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لەگە  ئەً تۆًٌایەن ئگکۆەا ئەً دًً  ۆڵی  ً ئازایەی  ً لگثۆٌردًًییەًە 
ڵۆۆۆۆارد تۆۆۆۆًٌ ەًەیە لە  گۆۆۆۆٌ کگ گنییەکا ۆۆۆۆذا ڵۆۆۆۆەرم ىەڵۆۆۆۆنەدەدا  ئەً 
تەر ەًە ۆذی  کۆۆار ً تۆۆوًًینەًەکەم لە ڵۆۆازا  ً ئا ۆۆەثًٌ ەًە لەگە  
ێۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆواددا دەدم ً دەیٌیکۆۆۆۆۆ  دیکۆۆۆۆۆا  کەڵۆۆۆۆۆ  لە یۆۆۆۆۆومە  ً 

نە  ەدەلۆٌان ئازایەیییەکەم ًەرگون  تەین کٌ یە ئەً ڵۆازا  ً یەک ۆوی
 ەیذەًیکۆۆۆ  ڕًًڵۆۆۆەکا یش کەڵۆۆۆ  لەً ئۆۆۆازایەی  ً یایثەیمە ۆۆۆذییا ەم 
ێار  مواد ًەرگو   ىەر تڵیە  گٌڵۆ  تۆًٌ ىەڵیخەڵەیینۆن تۆڵ ئەًەم 
ت ەڕێۆۆەەًە ً ڵۆۆەرم تە گڵمۆۆذا تیۆۆا   تۆۆڵ گەیشۆۆەر تەً ئامۆۆا مە یۆۆا  
دەتًٌ کەڵگ  تنگون تڵ یفلی  ً لەًن تگیًٌ ن یا  تە زما لًٌڵۆ  

ن ً ًام لگثیا  تە  گ  یڵم تگ  تڵ لٌرتا  ۆاکەم  ڕێ ۆام ىەڵیفویٌێن
گەیشۆۆەر تەً ئامۆۆا مەشن کەڵۆۆ  ًەرگۆۆویر لە تنەمۆۆاڵەکەم ً تەیۆۆایثە  
کۆۆۆۆڵڕەکەم تۆۆۆۆًٌ کە  ۆۆۆۆامیل دەیوا ۆۆۆۆ  ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد ڕوح ً گیۆۆۆۆا   

 لەگەڵیەی ؛ ىەر تڵیە تڕیارم دا لەً ڕێ ایەًە تڵم ت گ  
ذاما   ئە مۆۆٌمە ەًەن دًام کڵیۆۆای  ىۆۆاین  ئەً تاڵۆۆا ە لە الیە  ئە ۆۆ

 امیل کاًم لًٌکا ذ ً تگذە گ تًٌ  ئە ذاما   ئە مۆٌمە  دەیۆا وا   
ئەً کارەم  امیل موالیة ما  ً گٌن  ل کۆود ە تۆڵ ـەرمایشۆەەکا   
 گؽەمۆۆثەر کە ـەرمۆۆا    گۆۆذەدا کیثیۆۆا  ً کۆۆڵ  تۆۆڵ ئەً کۆۆارە  یۆۆووزە 

 ىە  اً ىەڵ ون 
ً تە لٌرڵای  ً  دًام  گنج یٌلەک تگذە   ن تە  گٌەیەک  ىگذم

ًیمۆارەًەن کۆاًم ىەڵگنۆۆان زیۆایو لە کۆۆای  ئاڵۆای  یۆۆڵم یۆًٌڕە کۆۆود ً 
 «کٌڕەکەم ێار  مواد تگنر »گٌی : 

 «لٌرتا  لگوەیە »رەماڵەدیر گٌی : 
یڵڵؿ کٌڕە الًاز ً ڕە ۆگ توڕکۆاً ً رۆە  ۆڕەکەم ێۆار  مۆوادن 
ئەگەرک  تڵگە   لگذەىا ن تەین دەمٌکۆاً ً لەیـەیۆ  رۆٌا  ً دڵ ۆو 
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ًٌ  کاًە ڕە ۆەکا   ًەک کۆاًم  اییمۆای  دایەگەًرەم یوًًڵۆیەم ت
دەىۆۆا   لە  ۆۆا  دەرگۆۆام ێەً ۆۆەکەدا ڕاًەڵۆۆەا تۆۆًٌ تۆۆڵ ئەًەم تۆۆا    

 تیە  
ىەڵۆۆە  یڵڵۆۆفیش دەرىەق تە  ۆۆامیل کەٌمۆۆ  ًەک تۆۆاًک  ًاتۆۆًٌ  
 ەیذەزا   لە ڕاتۆودًًدا کۆ  ڕًًیۆذاًە  ئەگەر تیشۆیوا یثایە کۆٌ یە تە 

ىەڵە   گنەکودتًٌن  ەیذەیٌا   یگث ۆا تۆڵک   کاًم یڵم  ەیذەیثًٌ ً
تاًک  ئۆاًا دایۆ   ۆامیل  لە دڵۆذایە ً تە یۆٌێن  ڵۆەرم یۆًٌ ییە  تۆڵ 
ئەً یە یۆۆا ئۆۆاڕەزًًم  یۆۆا ن ئاڵۆۆًٌدەی  ً ڕاتۆۆٌارد  تۆۆًٌن دەیٌیکۆۆ  
ًەک کۆۆٌڕم  ایۆۆة  یۆۆا گی  یۆۆڵش ً تەیۆۆەەًەرا ەم ىەتۆۆن ً یەڵیۆۆ  

امیل ً یۆۆۆۆۆۆۆًٌ وا  ڕێۆۆۆۆۆۆۆوم تۆۆۆۆۆۆۆڵ دا ۆۆۆۆۆۆۆگرن دً منۆۆۆۆۆۆۆایەی  لەگە   ۆۆۆۆۆۆۆ
دارًدەڵەەکە ۆۆۆۆ  تە الم ئەًەًە کۆۆۆۆارێی  ىەڵە ً تۆۆۆۆن ما ۆۆۆۆا تۆۆۆۆًٌ  
تەیایثە  تە ىڵم ڵەر تویڵم ً د ایەی  کود   تاًک  لەگە   امیلن 
لە  ایەًە ئاکار ً کودەًەکا    امیل  تەالًە  ەڵنذ تًٌ ً تە کاًم 
ڕێوەًە لگ  دەڕًا   ً کارەکا   تاًک  تە ىەڵە دەزا    ئەًیش ًەک 

کا   یۆۆو ئا ۆۆك ً  ۆۆەیذام  ۆۆامیل تۆۆًٌ ً ئەًم تە گشۆۆەًا ً کیا شۆینە
ڕێۆۆثەرم ڕوێیۆۆ  یۆۆڵم دەزا ۆۆ   تە ىەڵۆۆەگی  یۆۆایثە  ً دڵەدًاییەکۆۆ  
ئۆۆۆاًێەەم ڕێۆۆۆو ً یڵ ەًیکۆۆۆەییەًە  گۆۆۆ   ۆۆۆایە  ًًرم میٌا ۆۆۆذارم  کە 
کۆۆًٌە  ًًرن  ۆۆامیل  گٌکۆۆاًم گۆۆو  کۆۆود ً کۆۆاًم لە کۆۆاًم تۆۆڕم  

یل ً دەڵۆە  ڵۆپ  یڵڵؿ گەگی  گو    ا ا  ڕویش  تۆڵم الم  ۆام
 ً دڕێەوکەم  امیل  ماح کود 

 «یڵ کٌڕم ێار  موادم؟»
 «تەڵن ئیمان »
 «دەزا   تاًک  کی  کودًًە؟»
 «دەزا م ئیمان؛ مر یڵن تە  ەرمەزار دەزا م »
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 « ًٌڵیر دەزا  ؟»
 «دەرڵ  ـەلگیەییم یٌێنذًًە »

کەًایە  ۆۆامەیەک تۆۆڵ تاًکۆۆ  تنًٌڵۆۆە ً  گۆۆ  تڵۆۆن » ۆۆامیل گۆۆٌی : 
ت ەڕێۆۆەەًە تۆۆڵ الم مۆۆر لگۆۆ  یۆۆڵش دەتۆۆم ً ًەک  81تۆۆایوان ئەگەر  ۆۆگش

ڕاتۆۆۆودًً کۆۆۆاًم لگۆۆۆذەکەن ً دڵۆۆۆم لگۆۆۆ   ۆۆۆاک دەتگۆۆۆەەًە  تەین ئەگەر 
 ەگەڕێۆۆەەًە ً لە ڕیۆۆوم ڕًًڵۆۆەکا ذا تمگنگۆۆەەًە ۆ لگۆۆوەدا  ۆۆامیل  گۆۆٌ 
کاًم یگ   اۆ دایەگەًرە  ً دایی  دە گون تڵ گٌ ذێی  یۆو ً ڵۆەرم 

 «یڵش دە ەڕێنم 
ًم  ۆۆۆۆۆۆۆامیل تۆۆۆۆۆۆۆڕم ً تەتۆۆۆۆۆۆۆن ئەًەم یڵڵۆۆۆۆۆۆۆؿ کۆۆۆۆۆۆۆاًم لە کۆۆۆۆۆۆۆا

کۆۆاًتەوًًکگننن تە  یشۆۆا ەم یگ ەیشۆۆەر ڵۆۆەرم کڕ ڵ ۆۆ  تۆۆڵ  ۆۆامیل 
 دا ەًا ذ 
 «ئەًە تنًٌڵە تا تیذەن تە یەیەرەکە تگ ەێنن »

  امیل تگذە گ تًٌ؛ ماًەیەک تە تگذە    کاًم لە یڵڵؿ تڕم 
ئەًە تنًٌڵۆۆە  تۆۆاڵ  تەزەییۆۆ  ًەڵەردەکگشۆۆم ً ڵۆۆەر   ۆۆا ەڕێنم »

ەمۆۆۆۆۆۆًٌ  ا ۆۆۆۆۆۆاک ً یەیا ەییارەکۆۆۆۆۆۆا  ىەر دًً کۆۆۆۆۆۆاً  تەین ًەک ى
 دەردەىگنم 

یڵڵؿ لە تەر دەم   امیل ىگمنایەیی  یڵم  اراڵ ن تەین کایگ  
ىایە دەرن ىڵمە   تڵ  اڵەًا ەکەم ىاًڕێ  تۆود ً یە ۆمەرەکەم لە 
تەر  شۆۆۆۆەگنەم دەرکگشۆۆۆۆا ً ًیکۆۆۆۆە  تییۆۆۆۆا  تە زگۆۆۆۆ  یڵیۆۆۆۆذان تەین 

ڵۆۆۆۆ  ً اللیۆۆۆۆا  تەڵۆۆۆۆ  ً دەڵۆۆۆۆەەًتەرن ىەڵیا یٌیۆۆۆۆایە ڵۆۆۆۆەرم ً دە
 یکەیا ە ڵیاکاڵەًە 

                                                           

 تایوان: رە   -81
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عەڵۆۆو تەر لە  ۆۆٌێەم  ۆۆگٌا ن  ۆۆامیل کەرکە کەلۆۆثەدًً  کۆۆواً ً 
میلۆۆۆۆۆۆٌا ە ییکۆۆۆۆۆۆینەکەم دا تە  ۆۆۆۆۆۆا یذا ً ڕویشۆۆۆۆۆۆ  تۆۆۆۆۆۆڵ ئەً دیۆۆۆۆۆۆٌم 
 یشۆۆثە ذەکا ن ئەً  ۆۆٌێنەم   ەکۆۆا   لگۆۆ   یشۆۆەەرن تۆۆًٌ   ڕاڵۆۆ  
ڕویشۆۆۆۆۆ  تۆۆۆۆۆڵ  ًًرەکەم ئۆۆۆۆۆامینە  لەًن  ەتۆۆۆۆۆًٌ   ۆۆۆۆۆامیل کۆۆۆۆۆٌ یە 

  ىۆۆی یەس تیثینۆۆنن لە  شۆۆ  دەرگۆۆاکە یۆۆڵم ێە ۆۆاردا ً  ەیذەًیکۆۆ
کۆۆاًەڕًا  مۆۆایەًە  تەین ئۆۆامینە لگۆۆ  زًیۆۆو تًٌتۆۆًٌ؛ کۆۆٌ یە  ۆۆارکەم 
ىەًرێشمین  تڵ زێذا  ىگنۆا تۆًٌ تەین ىی ۆ  تە ئەً  ەداتۆًٌ  کۆاًم 
لگثۆۆًٌ  ۆۆامیل کۆۆًٌە  ًًرەکەمن تەین تە ئا مەڵۆۆ   ەکۆۆًٌ تۆۆڵ الم؛ 

ەا ً کۆۆاًم لە لەیـەیۆۆ  ڵۆۆپ  مۆۆاًەیەک لە  ًًرەکەم زێۆۆذا  ڕاًەڵۆۆ
 ڵ    امیل تڕم دەکًٌە  ًًرن ً دەىایەًە دەرنن لە دڵ  یڵیۆذا 

  گ   گیە   
 امیل دًام ئەًەم ماًەیەک کۆاًەڕًا   کگشۆا ً تۆڵم دەرکەً  
کاًەڕًا ییەکەم تگيًٌدەیەن گەڕایەًە تڵ  ًًرەکەم یڵم  ئیەۆو ىەًا 

 یاری  داىایثًٌ ً کای   ٌێەم یەًینا  تًٌ 
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 ک تی

ێار  مواد ماًەم ێەًیۆًٌیەک لە لەی میۆٌا   عەمیۆذ تۆًٌ  ماریۆا 
دیمیەوم یڵڤنا لەگە  یە یفە دەممڕەیا  لن  ەیذا تًٌتًٌ بێار  مۆواد 
یە یا دًً کەس لە ىاًڕێیا   ۆ یە ۆیفە ً ئیلذارۆۆ م لەگە  یۆڵم ىگنۆا 
تۆۆۆۆۆۆًٌ( ً لە کگشۆۆۆۆۆۆەخا ەکە دەرییۆۆۆۆۆۆود تۆۆۆۆۆۆًٌن دیۆۆۆۆۆۆار تۆۆۆۆۆۆًٌ ڕێۆۆۆۆۆۆو ً 

ی  تۆۆۆۆڵ ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد ىەیە  ىەر تۆۆۆۆڵیە لە یڵ ەًیکۆۆۆۆەییەک  یۆۆۆۆایثە
دەرـەیگۆۆ  دەگەڕا لە یە یاییۆۆذا کۆۆاًم  گۆۆ  تۆۆیەًن ً یومەیگیۆۆ   ۆۆن 
تیۆۆا   زورم ێەز دەکۆۆود گۆۆٌێ  لە تۆۆاس ً تەڵۆۆەرىای  تنەمۆۆاڵەکەم 
ێۆۆار  مۆۆواد تۆۆن  دەیوا ۆۆ  کە ۆۆذ    ً کە ۆۆذ منۆۆذاڵ  ىەیە ً ىەر کۆۆان 

یرن ىەیۆۆا کە ۆۆذ ڵۆۆاڵیا  یەمە ە  ىەمۆۆًٌ رارێۆۆ  کە ڵۆۆیخٌڕەکا  دەىۆۆا
ئەً رگۆۆیەم لە یٌا ایۆۆذا تۆۆًٌن ىەًڵۆۆ  دەدا لە ئاکۆۆام  دا ًٌڵۆۆەا ەکا  

 ئاگادار تن ً توا ن تە کٌن گەیشەًٌە 
لەً مۆۆاًەیەدا تۆۆًٌیلگویش تە یەًاًم لەگە  ێۆۆار  مۆۆواد تًٌتۆۆًٌە 
ىاًڕن ً یڵما ە ىەڵکٌکەًی  لەگە  دەکود  ىگنذن رار ێار  مواد 

دەىا  تڵ الم ێۆار  مۆواد   دەکًٌ تڵ  ًًرەکەم ً رارًتاریش ئەً
زور رۆار تە یۆۆارمەیی  دیلمۆۆا ج  ۆۆگیەًە دەدًا ن تۆۆڕن رۆۆاریش ۆ ىەیۆۆا 
ئەً رگۆۆۆۆۆیەم لە یٌا ایۆۆۆۆۆذا ىەتًٌۆۆۆۆۆۆ تە ئامۆۆۆۆۆا ە ً تۆۆۆۆۆوە ً زەردەیە ە 
یگیذەگەیا ۆۆذ ً یڵ ەًیکۆۆەی  یۆۆڵم تۆۆڵ دەردەتۆۆڕم  تە ىەڵکۆۆٌکەًی  
 ئیلۆۆذاردا دیۆۆار تۆۆًٌ ێۆۆار  مۆۆواد تۆۆًٌیلگوم کەًیۆۆڵیە تەر د   کایگۆۆ 
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تۆۆۆًٌیلگو دەکۆۆۆًٌە  ًًرەکەم ێۆۆۆار  مۆۆۆواد ئیلۆۆۆذار دەگە ۆۆۆایەًەن تە 
توەیەک   یویر ددا ە ڵپییەکا   تە دیۆار دەکەً  ً تە گەرمٌگۆٌڕم 
 گشٌازی  لگذەکود  یگوا  اڵەً شەەکەم تڵ ڕاڵەە ً  اڵۆەە دەکۆود تۆڵ 

 ئەًەم  اڵ   گٌەدا ً  مشگوەکەم لگٌەردەگو   
 ۆۆیوی  ێۆۆار  مۆۆوادیش تۆۆًٌیلگو لەگە  یە ۆۆیفەم ییکۆۆیرن تۆۆوام 

 گۆۆٌا   یۆۆڵش تۆۆًٌ  یە ۆۆیفە زورتەم ئۆۆاًاز ً گۆۆڵرا ی  کیا شۆۆینەکا   
دەزا ۆۆۆ ن تە دە  گیۆۆۆ  یۆۆۆڵش دەی ۆۆۆڕم ً تۆۆۆًٌیلگو کەیفۆۆۆ   گۆۆۆذەکود  
رارًتار ێار  مواد داًام لە یە ۆیفە دەکۆود گۆڵرا   تڵۆن ً ـەرمۆا   
 گۆذەدا ح گۆڵرا ییەک ت ۆڕن  یە ۆۆیفە دە  گیۆ  گۆڕم ىەتۆۆًٌ تەین زور 

ً  ەرن ً دڵثۆۆوًێر تۆۆًٌ  تەیۆۆایثە  یەکگۆۆ  لەً گڵرا ییۆۆا ەم ًا  یۆۆڵش
ێۆۆار  مۆۆواد  گۆۆ  یۆۆڵش تۆۆًٌ ڵۆۆەر م  تًٌیلگویشۆۆ  ڕاکگشۆۆا تۆۆًٌ  
دە  گی   یاًا ە ً یەمۆاًم ً ىەڵۆ  توًێنۆ  ىەتۆًٌ  تۆًٌیلگو داًام 

 لە دیلما مەکە کودتًٌ تڵم ًەرگگڕێەەًە 
 ە تۆۆًٌ   ۆۆاًەروک  گۆۆڵرا ییەکەن کیووکگیۆۆ  یەمۆۆاًم ً یۆۆڵڵە یۆۆٌازا

 ەیما گی  لایم تًٌ ًەک ئەً  ەیما ەم ێۆار  مۆواد ً یە ۆیفە  ۆگیەًە 
 تەڵەثًٌیا  ً یە یا مەر  لە یەک  ریا دەکود ەًە:

 دایە   دایە!
 یاک  گڵڕەکەن ًیش  دەتگەەًە 

 یڵش لە تیون دەتەیەەًە 
 تاًکە   تاًکە!

  ڵل  گیاًگە لە ڵەر گڵیڵکەن دەڕڵیگ  ً
 ە ڵەر دڵ  دەڵڕیەەًە یڵ دا  ً یەم   ەتًٌ م ل
 یڵش ئەم یٌ یەکەن!

 ئەً کایە ـومگکی  کاً  ًیش  دەتن 
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 یەم  منیش تا  لگذەدا ً گٌێکٌا ەم دڵ  رن دێڵ  
 تەین یڵش ئەم توام گەًرەن! 

 ىەیا یڵڵەن لە دً منا   ەکەیەەًە
 دڵنیان مر لە تیوم یڵ   اتەیەەًە  

 یڵش ئەم توام مگومنذاڵم!
 گ  ىەیا لە  اڵما ڕا ەکش

 یەم  یەن  اڕەًن لە ڵەر  ًٌ ەم دڵ  
 ئەم گٌللەم گەرن! ئەم  ەیان ىگن  مەر  ً  ەما !

 یڵ لە تیویە عٌموێ  گٌیڕایەڵ  مر تًٌم 
 یڵش ئەم یاک  ڕە   گڵیڵن!

 یڵ لە تیویە ئەڵپەکەم مر
 کڵ  دەیشگالم تەزەتوم ڵمن

 لە ڵەر ڵین   ًێوؼە ً ڵمیڵی   دەکود 
 ئەم مەر  یڵش

  اڵەم ڵاردم یڵ ىایًٌم ىە
 تە گەرًًمذا تذەمگن !
 ئەًە منم دەیثەزێنم:

 یاک رەڵەەن لە یڵ دەڵەگنگەەًە  
 یٌدام ئاڵما یش ڕوێم 

ێار  مواد ىەمیشە کای  تیکەن  ئەً گۆڵرا ییە کۆاًم دەلًٌکا ۆذ 
ً ڕوێ  دەکەًیە ڵەر تاڵ  یەیۆاڵگی  ئاڵۆما   ً تە زمۆا   ڕًًڵۆ  

 «ًازێی   یوا ەیە گڵرا ییەک  دڵثوًێنە؛ ئا»دەی ٌ : 
تۆۆًٌیلگون دًام ىۆۆاین  ێۆۆار  مۆۆواد ً ىۆۆاًد  تۆۆًٌ  لەگە  یۆۆڵم ً 
مویذەکا  ن  گعوم  یا    ڕ لە ڕاز ً ئە ك ً ىەڵە  کیا شینەکا ن 
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کارم لە ڕوێ  کود ً ىەڵە  یڵ ەًیکەی  ئەًا  دڵ  داگۆو   ىەر 
تڵیە تە میەگ  ً کەرکەڵ  ً تەلەکپگ   کڕم ً یۆڵم تە کیا شۆیر 

 ًەک ئەًا  دە یا ً ىەڵکٌکەًی  دەکود  دەزا   ً
ڕو م ىۆۆۆۆاین  ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆوادن عەمیۆۆۆۆذ کە ۆۆۆۆذ ئەـکۆۆۆۆەرم دیۆۆۆۆیەم 
تا  يگشەر کود ً تڵ  گشٌازم کود  میٌا ییەک   ڕ  یڵم ڵاز کۆود  
کە ۆۆۆذ کەس لە دەًرم ئەً مگۆۆۆوە کڵتًٌتۆۆۆًٌ ەًە کە ماریۆۆۆا دیمیەۆۆۆوم 

گوێ  یڵڤنا ڵەماًەرەکەم لە ڵەر دا اتًٌ؛ کە ذ کەڵیش لە دەًرم م
دا یشەثًٌ  کە ڤڵدکا ً کیخیو ً ڵۆاردم ً تیۆوەم دییەیۆا  لە ڵۆەر 
کنیثۆۆۆًٌ  ێۆۆۆار  مۆۆۆواد رلۆۆۆٌتەرگ  ڵۆۆۆەـەرم لە تەردا ً تە ىە  ۆۆۆاًم 

 گٌرج ً یگوا ىایە  ًًرن 
ىەمًٌا  لە تەرم ىەڵەا  ً دەڵەٌمشەاییا  لەگە  کود  تًٌیلگو 

ن ێۆار  لە ەـەیەک   یشا  دا ً داًام لگیۆود لە ڵۆەرم دا یشۆن؛ تەی
مۆۆۆۆۆواد لە ڵۆۆۆۆۆەرم دا ە یشۆۆۆۆۆ ؛ ڵپاڵۆۆۆۆۆ  لگیۆۆۆۆۆود ً کۆۆۆۆۆًٌ لە ڵۆۆۆۆۆەر 

 کٌرڵیلەیەک  تەر  ە مەرەکە دا یش   
ئەً تگۆۆۆذە  ییەم دًام ىۆۆۆاین  ئەً کۆۆۆڵڕەکەم داگۆۆۆو ن  ە یًٌ ۆۆۆ  
یەر    کود ً  ە ًام لگیود ىەڵ  تە  ەرمەزارم تیا   تە ًردم 

ەش کۆود کاًم تە ئامادە تًٌا ذا گیڕا  تە ڵاردًڵڕم کاًم لەً مگۆو
 کە ڵەماًەرەکە ً یٌارد   دییەم لە ڵەر تًٌ 

ئەً ئەـکۆۆەرە ڵەرًڕًًیڵ ۆۆەم تۆۆڵ یەکەن رۆۆار  82 گەووکڵڤکۆۆی 
تۆۆًٌ کۆۆاًم تە ێۆۆار  مۆۆواد کەًیثۆۆًٌن داًام لە دیلمۆۆا مەکە کۆۆود لگۆۆ  

 تپوڵن یفلیک   ن یڵ ە یا   ا؟
 ً دیلما مەکە ًەرگگڕایەًە « تەڵن»تە زما   یڵم گٌی : 

                                                           

82- Petrokovsky 
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 «ە دڵە؟ح  ەگی  ئگوە  ت»
ێۆۆار  مۆۆواد لە ًەیمۆۆذا گۆۆٌی  زیۆۆایو لە ىەمۆۆًٌ  ۆۆەگ  لگۆۆوە  ۆۆا ڵ 

 ڵەر م  ڕاکگشاًە 
 «کڵڕم ىەڵپەڕکن ً ڵەمام ماڵ  ـەرما ذەرم گشە  ک ؟»

ىەر گەلگۆۆ  »ێۆۆار  مۆۆواد یۆۆڵزم  گٌکۆۆاًا   گۆۆو  کۆۆود ً گۆۆٌی : 
ڕێٌڕەڵۆۆم ً داب ً  ەریەۆۆ  یۆۆڵم ىەیە    ۆۆا   ئۆۆگمە رلۆۆٌتەرگ  لەً 

تە دەن ًینۆۆۆ  ئەً « ە  ً لە الم ئۆۆۆگمە تۆۆۆاً  یۆۆۆیە  ۆۆۆگٌەیە لە تەر  ۆۆۆاک
 لکا ەًە کاًم لە ماریا دیمیەوم یڵڤنا کود 

 «ئەًا   تە د   ەتًٌ؟»
ئۆۆۆگمە  ە ۆۆۆذێیما  »ێۆۆۆار  لە الیە  دیلمۆۆۆا مەکەًە ًەیمۆۆۆ  دایەًە: 

ىەیە دەڵۆۆن: گٌێۆۆذرێە ڵۆۆەگ  تا  يگشۆۆەر کۆۆود ً ئۆۆالیی  کۆۆودە تەرمن 
رێەەکە دا ا؛ ىەر دًًکیۆا  تە ڵەگیش لە ماڵ  یڵم یەڵما   تڵ گٌێذ

 ا ۆۆۆا  زەردەیەکۆۆۆ  گۆۆۆو  ً گۆۆۆٌی : « توڵۆۆۆییەی  ڵۆۆۆەریا   ۆۆۆایەًە 
ڕێٌڕەڵۆۆۆۆۆۆۆۆم ً داب ً  ەریەۆۆۆۆۆۆۆۆ  ىەر  ەیەًەیەک تە الم یۆۆۆۆۆۆۆۆڵیەًە »

 « یووزە 
ئیەو درێەەیا  تە ئایاـەر  ەدا  کە ذ کەس لە ئەـکۆەرەکا  کاییۆا  

کە  ىەڵ ۆۆو  ً ىگنذێییشۆۆیا   ۆۆە  دیۆۆیە  ێۆۆار  مۆۆواد  ەردایۆۆن کۆۆای 
 تڵیا  ىگنا ىەڵی و  ً لە تەر دەم  یڵم داینا 

ماریۆۆا دیمیەۆۆوم یڵڤنۆۆا داًام لە ێۆۆار  مۆۆواد کۆۆود  ۆۆا   یۆۆامەدار 
 ىەڵ ون  ێار  مواد ڵەرم ڕێوم تڵ دا ەًا ذ 

 «ًادیارە کای  ئەًەیە یٌداێاـیوم تیەیر »تًٌیلگو گٌی : 
ىۆۆاًڕێ  »ێۆۆار  مۆۆواد تە  گیە یۆۆنەًە ً تە زمۆۆا   ڕًًڵۆۆ  گۆۆٌی : 

تە ڵۆۆەرم ئامۆۆا ەم تۆۆڵ ئەً الیە «  ۆۆم! کۆۆا  کە ۆۆذە زًً یگۆۆذە ەڕن!تا
 کود کە دەتًٌ لگٌەم تڕو ە دەرن 
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ئیلذار ىا  ً لە  گٌ دەرگا ەکەدا ڕاًەڵۆەا  ڕًًتە ۆذێی  درێۆەم تە 
دەڵۆۆەگیەًە ً  مشۆۆگوێی  تە دەڵۆۆەەکەم دیۆۆیەیەًە گویثۆۆًٌ  ێۆۆار  

ا  تۆڵ الم ً مواد ئاما ەم تڵ کود  ئیلذار تە ىە  اًم یگوا ً  ۆەەً ىۆ
ڕًًتە ۆۆۆۆذە ڵۆۆۆۆپییەکە ً  مشۆۆۆۆگوەکەم  گۆۆۆۆذا  ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد ىەڵۆۆۆۆەا  
ڕًًتە ۆۆۆذەکەم دا تە ڵۆۆۆەر دەڵۆۆۆەیذا ً  ۆۆۆەگی  تە دیلمۆۆۆا مەکە گۆۆۆٌ ن 
 ڕویش  تڵ الم ماریا دیمیەوم یڵڤنا ً ڕًًتە ذەکەم  گشیەش کود 

دەڵۆۆۆن ئگۆۆۆۆٌە دڵەۆۆۆا  لەً ڕًًتە ۆۆۆۆذە کۆۆۆۆًٌە؛ »دیلمۆۆۆا مەکە گۆۆۆۆٌی : 
 «ًەرگو   دەیيەًن ئەً دیارییەم لن

 «تڵک ؟ مر ئەًە کن لگثیەن؟ »ماریا ڵًٌر ىەڵ ەڕا ً گٌی : 
 «دەتن ًەری ومن ئەًە  گشیە ییە ً  اتن دەڵە  ڕەد کەیەًە »

زور ڵۆۆپاس  ىیۆۆٌادارن »ماریۆۆا ڕًًتە ۆۆذەکەم ًەرگۆۆو  ً گۆۆٌی : 
 «کٌڕەکە  ڕزگار تن ً تنەماڵەکە    ەراییا  تن 

شۆا ەم ڕەزایە  ڵۆەرم ێار  مواد کاًێی  لە ماریۆا کۆود ً تە  ی
لەلا ذ   ا ا   مشگوەکەم لە ئیلذار ًەرگو  ً دام تە عەمیذ  عەمیذ 

منیش دەميەًن ئەً رٌا ًٌە ئەڵپە کۆٌێەەم »تە دیلما مەکەم گٌ : 
 گشۆۆیەش تۆۆیەنن ێەز دەکەن لۆۆگم لەتۆۆًٌ  تیۆۆا   ىی ۆۆ  دیۆۆیەن  یۆۆیە 

 « گشیە   تیەن 
 گٌیکۆە   گۆ   ێار  مۆواد دەڵۆە  ڕایەکا ۆذ تۆڵ ئەًەم یگیث ەێینۆن

 ییە ً ىی   لن ًەر اگون   ا ا  ئاما ەم تە کٌێکەا  ً دڵ  یۆڵم 
کۆۆۆود ً لە دەرگۆۆۆاکە کۆۆۆًٌە دەرن  یگوا ۆۆۆ  مۆۆۆاڵەکە ىەیۆۆۆا تەر دەرگۆۆۆا 
تەڕێیۆۆۆۆۆۆۆۆۆا  کۆۆۆۆۆۆۆۆۆود  ئەً ئەـکۆۆۆۆۆۆۆۆۆەرا ەم لە  ًًرەکەدا مۆۆۆۆۆۆۆۆۆاتًٌ ەًە 
 مشۆۆۆۆگوەکەیا  لە کۆۆۆۆاال ەکەم دەرىگنۆۆۆۆا ً تەًردم کاًیۆۆۆۆا  لگیۆۆۆۆودن 

 کگشا کە ئەڵڵە ً  مشگوم رەًىەردارە ىەمًٌ یا  ئڵتاڵیا  
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تۆۆًٌیلگو ىەیۆۆا تەر ىەیۆۆٌا   مۆۆاڵەکە ێۆۆار  مۆۆوادم تەڕن کۆۆود  لەً 
کایەدا لە  اکاً ڕًًداًێ  لەًمان ئەگەر ێار  مۆواد ًریۆا  ەتۆًٌایە ً 

 یڵم  ە اراڵەثایە گیا   لە دەڵ  دەدا  
ن لەگە  ڕًًڵەکا  ىاًڕا تۆًٌ  83دا یشەًٌا   گٌ ذم یاش کی ًٌ

یۆۆۆ  یایثەییۆۆۆا  تۆۆۆڵ ێۆۆۆار  مۆۆۆواد دادە ۆۆۆا  ىەمۆۆۆًٌ ىۆۆۆایثًٌ  لە ً ڕێوێ
 ۆۆوییەًە ئەً  ۆۆایثە تە اًتۆۆا  ە تثیۆۆنر  ڵۆۆن ڕو  لە مەًتەر ىەًاڵیۆۆا  
 ۆۆۆاردتًٌ کە ڕو م ىەینۆۆۆ  دەکگۆۆۆەە موگەًیەکەیۆۆۆا  ً لەگەڵیۆۆۆا  کۆۆۆڵ 
دەتگەەًە  تەین ئاؼاکا   دا یشەًٌم یا یی ًٌ دً من  لەڵەەڵەرم 

ڵۆۆەرم یینۆۆًٌ تۆۆًٌ   کایگۆۆ  ئاگۆۆادار ێۆۆار  مۆۆواد تۆۆًٌ  ً تە یۆۆٌێن  
تًٌ  تڕیار ًایە ێار  مواد ت گ  تڵ موگەًی  گٌ ذەکەن تە یەڵییا  
ڕاگەیا ذتًٌ ڕێ ە  ادە  ئەً  ۆن تنگۆەە مۆوگەًیەکەًە  یەڵۆیەکەش تەً 
ىەڕە ەیەم ئاؼاکا  یًٌڕە تًٌتًٌ  ً  ۆەڕ ً یگیيەڵ ۆًٌ  دەڵۆە  

کودتۆۆڵًە ً تە   گیودتۆۆًٌ  کارتەدەڵۆۆەا   ڕًًڵۆۆ  یەڵیەکەیۆۆا  ىگۆۆٌر
 ێار  موادیا  ڕاگەیا ذ تًٌ  ەکگ  تڵ موگەًی  گٌ ذەکە 

ێۆۆار  مۆۆواد ڕازم تًٌتۆۆًٌ  ەکگۆۆ  تۆۆڵ مۆۆوگەً   ىەمۆۆًٌا   گیۆۆا  
ًاتۆۆًٌ کگشۆۆەکە داموکۆۆاًە ً کڵیۆۆای   ۆۆن ىۆۆایًٌەن تەین لەً کۆۆایەدا کە 
ێار  مواد  گ   ۆایە دەرگۆا ەم مۆاڵەکە ً ڕویشۆ  تۆڵ الم ئەڵۆپەکا  

ً  ً کاًەڕًا   تًٌ ن یەکگ  لە ئاؼاکۆا    ۆاًکە ۆ کە لەًم ڕاگیواتٌ
تە  اًم ئەرڵەال  یا  کە دوڵە  تًٌیلگو ً عەمیذ تۆًٌن ىۆایثًٌ تۆڵ 

ىەر کە کۆۆۆۆۆۆاًم تە ێۆۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆۆواد کەً  »تەر دەرگۆۆۆۆۆۆام مۆۆۆۆۆۆاڵەکە 
 ە ۆۆلًٌلەکەم لە تەر  شۆۆەگنەم دەرىگنۆۆا ً ڵۆۆگوەم لە ێۆۆار  مۆۆواد 

نن ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد گۆۆۆۆو   تەین تەر لەًەم لامۆۆۆۆ  تە  ەلە یۆۆۆۆەیەدا تنۆۆۆۆ

                                                           

83- KichaـTash  
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ڵەرەڕام  ۆەلیرن ًەک یگکۆیەم یفە ۆگ لە تەر ىەیۆٌا ەکەًە تۆازم دا 
یٌارن ً گٌللەکەم ئەرڵۆەال  یۆا  لە دیۆٌارەکە درا  ێۆار  مۆواد تە 
دەڵۆۆۆۆۆەگی  ىەًڵۆۆۆۆۆارم ئەڵۆۆۆۆۆپەکەم ئەرڵۆۆۆۆۆەال  یۆۆۆۆۆا   گۆۆۆۆۆو  ً تە 
دەڵۆۆەەکەم دیۆۆیەم یە ۆۆمەرم ىەڵیگشۆۆا ً تە زمۆۆا   یایۆۆارم دە  ۆۆ  

ەریذا  تۆۆًٌیلگو ً ئیلۆۆذار ىەریەک تەالیەکۆۆذا ىەڵثۆۆڕم ً گٌڕا ۆۆذم تە ڵۆۆ
 ىەڵیا یٌیا ڵەرم ً لڵڵیا  گو   

عەمیۆۆۆۆذ تە تیکۆۆۆۆەن  یەلەم  ە ۆۆۆۆلًٌلەکە لە مۆۆۆۆۆاڵن دەر ەڕم  کە 
ئەرڵۆۆۆەال ن ئەًە کۆۆۆارە؟  ۆۆۆەرن »ڕًًداًەکەم تۆۆۆڵ دەرکەً  گۆۆۆٌی : 

 ۆۆۆاکەم لە مۆۆۆاڵەکەم یڵمۆۆۆذا ىگۆۆۆوش دەکەیە ڵۆۆۆەر میۆۆۆٌا ەکەن؟ ئەگەر 
دا لە ىەمثەریۆۆذا ڕاًەڵۆۆەە ً کڵ ۆۆ   گخڵ ۆۆە  یۆۆاًم لە مەیۆۆذا    ۆۆەڕ

 «ًاتیەن تەین  ەرمە تڵ یڵ دەیيەًن لە ماڵەکەم منذا یٌێر تڕێەن 
ئەرڵۆۆەال  یۆۆا   کۆۆٌریە تۆۆای ً ڵۆۆگمگل ڕەشن تە ڕە  ۆۆ  تورکۆۆاً ً 
دەڵ  ً الل  لەرزوکەًە لە ئەڵپەکەم داتەزم ً تە ڕلەًە کۆاًم لە 

 ً کًٌە  ًًرن ێار  مواد کود ً  ا  تە  ا   عەمیذ ڕویش  
 «تڵ دەیٌیک  تییًٌ ن؟»تًٌیلگو لە دیلما مەکەم  وڵ : 

ئەًە یاڵۆام »دًام ًەین دا ەًەم ێار  مواد دیلما مەکە گۆٌی : 
ئەًا ە  کۆۆۆڵ ە ڕلە ً یۆۆۆٌێر ً یٌێنخٌازییۆۆۆا  لە  گٌا ۆۆۆذایە  ىەر تۆۆۆڵیە 

 «ئەرڵەال  یا  ًیکە  تییًٌ ن ً یڵڵەم لن تیایەًە 
ر لە ڕێ ۆۆا یًٌ ۆۆ  تۆۆًٌایە کۆۆ  ڕًًم ئەگە»تۆۆًٌیلگو لگۆۆ   وڵۆۆ : 

 «دەدا؟
دیارە ئەگەر من  تیٌ ەایە  یشۆا ەم ئەًە تۆًٌ یٌاڵۆە  یۆٌدایە »

 «ً لەگە  ًیکە  یٌدا ىیڕ  اکون 
رۆۆۆارێی  یۆۆۆو تە زمۆۆۆا   ڕًًڵۆۆۆ  یٌداێۆۆۆاـیوی  کۆۆۆود  ىەًڵۆۆۆارم 
ئەڵپەکەم گو   کۆاًێی  تە ىەمۆًٌ ئەً کەڵۆا ەدا گگۆڕا کە تۆڵ تەڕن 
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کایگ  کۆاًم تە ماریۆا دیمیەۆوم یڵڤنۆا کەً ن کود   ىایثًٌ ە دەرن  
 «یٌدا ێاـیو ک ەکەن  زور ڵپاس تڵ میٌا ذارییەکە  »گٌی : 

یۆۆۆۆۆٌدا  لەگە  تۆۆۆۆۆن  لە یۆۆۆۆۆٌدان داًایە تەۆۆۆۆۆٌا   »ماریۆۆۆۆۆا گۆۆۆۆۆٌی : 
 «تنەماڵەکە  ڕزگار تیەم 

ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد لە لکۆۆۆۆەکەم ماریۆۆۆۆا یگنەگەیشۆۆۆۆ  تەین ىەڵۆۆۆۆە  تە 
 مگيوەتا ییەکەم کود ً ڵەرم لەلا ذ 

 «دوڵە  یڵ  لە تیو ەکەم »تًٌیلگو گٌی : 
ێار  مواد داًام لە دیلما مەکە کود یگ  گەێنۆن کە ئەً دوڵۆ  ً 

 ىاًڕێ  ڕاڵەەلینەیەی  ً ىیڕ کا  لە تیوم  اکا 
ڵەرەڕام  ەلینەکەمن گٌرج ً یگوا یڵم ىەڵذا ً لە ڵەر زیۆنەکە 
لیۆۆ  ً لۆۆڵز دا یشۆۆۆ   ىگشۆۆەا اللۆۆ  لە ڵۆۆۆەر ڕکۆۆگفەکە دا ە ۆۆاتًٌ تۆۆۆن 
ئیخەیار دەڵۆە  تۆود تۆڵ یە ۆمەرەکەم ً  مشۆگوەکەم ڕاڵەەً اڵۆەە 
کود   ا ا  تە  گٌەیەک  لًٌیثەرزا ە کە یە یا یایثەی  کیا شۆینەکا   
لەـمۆۆازەن رڵرێۆۆ  لەڵۆۆەر ئەڵۆۆپەکەم دا یشۆۆ  کە دەی ۆۆٌ  ڵۆۆۆٌار ً 
ئەڵپ تًٌ ەیە یەک  ەییەرە  لە ماڵ  عەمیذ دًًر کەًیەًە  یە یفە ً 

ًٌتۆۆًٌ  تە  ۆۆگٌەیەک  دوڵۆۆەا ە ماڵ؛اًاییۆۆا  لە ئیلۆۆذاریش کە ڵۆۆٌار ت
 یا ە یٌێیەیا  کود ً تە یڵرؼە تە دًام ڵەرکودەکەیا ذا ڕویشەر 

ىەر ًەک تۆۆۆاًەن دًام ڕویشۆۆۆەن  ێۆۆۆار  مۆۆۆواد ئەًا ەم ىۆۆۆایثًٌ ە 
 دەرن ً تەڕێیا  کودن دەڵەیا  کود تە تاس کود    

 «تەڕاڵە   یاًێی  تە رەر  ً د   گوە!»
تۆۆۆڵ ئەرڵۆۆۆەال  یۆۆۆا  تۆۆۆود  دیەۆۆۆ  کۆۆۆڵ   ًەک گۆۆۆٌر   ۆۆۆایًم»

 «لەیـەی  گڵڕا؟
لەً ـگڵەتۆۆازا ەیە کە ىۆۆیڕ کەس دەڵۆۆی  لە » ەووکڵڤکۆۆی  گۆۆٌی : 

 «دًً  اکا!
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 «تویا لەً ڕًًڵە ـگڵەتازا ە زورما  ىەتًٌایە!» 
ئەً  یۆۆاًە »لە اکۆۆاً ماریۆۆا دیمیەۆۆوم یڵڤنۆۆا ًەدە ۆۆگ ىۆۆا  ً گۆۆٌی : 

ئەدەب ً ئەلە ً ًیۆەدا   ێەًیًٌیەک لەگە  ئگمە  یا  ر ە لە کاکە ً
 «ح  ەگی  دییەیا   گٌە دم؟

 «ىەمًٌ ئەًا ە  کڵ  تڵ دەرکەً ؟»
 «مر ىەر تەڕاڵە  ًا یگ ەیشەم »

تە رۆۆۆارن  ۆۆۆەیذام »عەمیۆۆۆذ لەً کۆۆۆایەدا ىۆۆۆایە  ًًرن ً گۆۆۆٌی : 
 «تًٌە 
دەم گویما   ەیذا   تًٌتگەمن تە ئگۆٌە کۆ ؟ تۆڵ  ا ۆملە تاڵۆ  »

ڕاڵۆۆەە  یۆۆاًێی  یایۆۆارەن تەین  کەڵۆۆگی  ئۆۆاًا تۆۆاش ً  ەریۆۆة دەکە ؟
 «مووڤە ً مووڤگی  تا یشە 

ماریۆۆا دیمیەۆۆوم یڵڤنۆۆا! تە ڕاڵۆۆە  ىەق تە یۆۆڵیە »تۆۆًٌیلگو گۆۆٌی : 
 « ەیذام ت  ً الیە  وی  لن تیەم 
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 تیک  ً یەک

تارًدوی  تەرەگەم  ەڕ لە کگ گر تە  گٌەم ئاڵای  تۆًٌ  لە کۆای  
 ۆًٌیەم مەیوڵۆ  لگۆذرا لەًما   ئەً ڕًًداًەًە کە تاس کوان دًً رار 

تًٌ  دًً لیٌا لە ێاڵ  ئامادە تا ذا تًٌ  ً ىگۆوم یایثەییۆا  ىگنۆاتًٌ تۆڵ 
تەرگوم  تەین ىەر دًً رارەکە لە ىەمثەر  ال  ً ئۆازایەیی  کیا شۆینا ذا 
یڵیۆۆۆا   ەگویثۆۆۆًٌ ً  اکۆۆۆار تًٌتۆۆۆًٌ   ا ەکشۆۆۆن تۆۆۆیە   رۆۆۆارێییش لە 

  ئەڵۆۆپەم ىگنۆۆا ًیودویە کۆۆ  یٌا ییۆۆا  کازایگۆۆ  تیۆۆًٌ   ً ئەً ىە ۆۆ
تۆۆًٌم ئاًیۆۆا  تۆۆذا  دەڵۆۆەیا  تە ڵۆۆەردا ت ۆۆو   دًام ئەً ىگو ۆۆەم کە 
تۆۆًٌە ىۆۆڵم کۆۆاًە تۆۆًٌ   گٌ ۆۆذەکە ئیەۆۆو وێوەکۆۆا   ڕًًس ئڵ ەراڵۆۆگٌ   

کواتۆًٌە ـەرما ۆذەم  84دییەیا  ئە مان  ەدا  کۆٌ یە  ۆازادە تاریایینکۆی 
 ً تاڵ  کە   ڵپاکە ً یەریی  داڕ ەن   ال گی  یڵکمە ً تەرت ً تٌ

تاریایینکۆۆۆی  لە دوڵۆۆۆەا   لە مگۆۆۆەینەم  ایۆۆۆة ڵۆۆۆەڵەە ە ً یەکگۆۆۆ  لە 
تۆۆًٌ  کایگۆۆ  ًەک ـەرما ۆۆذەرم  85ـەرما ۆۆذەرا    گشۆۆًٌم لیۆۆٌام کاتۆۆارادا

تۆۆۆاڵ  کەپ گەیشۆۆۆەە گووز ۆۆۆ ن لەڕێۆۆۆۆٌە دەڵۆۆۆەەیەک ڵۆۆۆەرتازم ئۆۆۆۆازا ً 
کاً ەیوڵۆۆ   ۆۆڕکەک ً ئامۆۆادە کۆۆود تۆۆڵ ئەًەم ـەرمۆۆا   یگۆۆوار تەڕێۆۆٌە 

گو یشۆۆۆۆڵڤەًە تە ًێو یەۆۆۆۆڵڤ ڕاگەیە ۆۆۆۆذرا تۆۆۆۆًٌ  ئەً تەر ن کە لە الیە  ک
ىگۆۆوەم لە ًیودًێە کۆۆ  کڵتًٌتۆۆًٌ ەًە لە لەیکە ىۆۆایثًٌ ە دەرن ً لە 
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رگ یۆۆو تًٌتۆۆًٌ   لەًن ىٌردًًیۆۆا  لگۆۆذا ً دەیکۆۆەیا   86 ویۆۆ  کۆۆًٌریر
 کود تە تڕین  دارڵەا ەکە 

ڤڵرو ەکۆۆڵڤ  الً لە یگۆۆٌەیگی   ۆۆڕ  ۆۆیڵدا  یشۆۆەەرن تۆۆًٌ ً زورتەم 
ریۆۆۆا ڤاڵۆۆۆیلییڵڤنام   ۆۆۆ  دەىۆۆۆا  تۆۆۆڵ الم ً  ۆۆۆەًا ە لە الم کایەکۆۆۆا  ما

دەمۆۆایەًە   گٌە ۆۆذی  ماریۆۆا ڤاڵۆۆیلییڵڤنا ً تاریایینکۆۆی  تًٌتۆۆًٌە تنگشۆۆەە 
یڵ ۆۆیەم ڵۆۆەرزارا   ىەمۆۆًٌ ڵۆۆەرتازەکا  ً یە ۆۆا ە  ئەً ئەـکۆۆەرا ەم 
لە کینۆۆۆ  یۆۆۆا ەدا یش  ەتۆۆۆًٌ  تاڵۆۆۆ  ئەً کەینۆۆۆٌتەینە  ۆۆۆڕ  ۆۆۆًٌرەی  ً 

ًا ەم   ە دەىۆۆا  تۆۆڵ ىۆۆٌردًً ئەًا   اکۆۆار  اێەزەیۆۆا  دەکۆۆود  ئەً  ۆۆە
دەکۆۆوا  لە یگٌەیەکۆۆا  دًًرتۆۆیە ەًە ً لە تڵڵۆۆەدا تۆۆر تۆۆڵ ئەًەم ئەًا  
یەرییۆۆۆۆ  کەیۆۆۆۆؿ ً  ەىە  ۆۆۆۆ  یڵیۆۆۆۆا  تۆۆۆۆر ً تە یڵ ۆۆۆۆ  ڕایثۆۆۆۆٌێو   
کیا شۆۆینەکا  ىگنۆۆذن رۆۆار یڵ ەکا یۆۆا  زور  ویۆۆ  دەکۆۆودەًە ً تە رۆۆٌا   

  کەن ًاتۆۆًٌ ئامۆۆا مەکە دەیۆۆا ەٌا   ىًٌدًًگۆۆاکە یڵ ثۆۆارا  تۆۆیە   یڵ ەکۆۆا
تپگیر؛ کەًایە لە کایە ئاڵایییەکا ذا  گٌیکۆ   ەتۆًٌ تۆڵ تەرگۆوم کۆود  لە 
یڵ ثۆۆارا   کیا شۆۆینا  ىەً  تۆۆذە   تەین ئگکۆۆەا ڵۆۆەرتازەکا  دەتۆۆۆًٌ لە 
دەرەًەم ىٌردًًگا کەمیر دا گر ً  ەىگڵر کیا شینەکا   ویۆ  تثۆنەًە ً 

ڵۆیلییڵڤنا  ىەمۆًٌ  ۆەًن تثنە ىڵم یۆوس ً دڵە ڕاًکگۆ  یۆایًٌ ماریۆا ڤا
ىەیۆۆا تەیۆۆا   ڵۆۆەرتازەکا  لە تڵڵۆۆەدا دەمۆۆا ەًەن یە یۆۆا لە تەر ئەًەم ئەً 
یۆۆایًٌ ە یۆۆا ەدا ە دڵۆۆ  ئاڵۆۆًٌدە تۆۆن ً کەیۆۆؿ ً ڕاتۆۆٌارد ەکەم لۆۆن یگۆۆ  
 ەکۆۆن  ىەر تۆۆڵیە ئەً ڵۆۆەرتاز ً ئەـکۆۆەرا ەم ڕێ ەیۆۆا   ەتۆۆًٌ لە کۆۆڵڕ ً 

تاڵۆ  یۆایًٌ ماریۆا  کڵتًٌ ەًەم یا ەدا ەکا ۆذا تە ۆذارم تۆیە ن  ا ۆملە
 ڤاڵیلییڵڤنایا  دەکود ً ددا   یگویا   گذا  ەدەىگنا 

                                                           

86- Kurin 
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تۆۆۆۆًٌیلگو مۆۆۆۆڵڵەی  لە یومەییود ۆۆۆۆ   گۆۆۆۆٌ لەی ًەرگۆۆۆۆو  ً ىۆۆۆۆا  تۆۆۆۆڵ 
ىٌردًًگا یۆاکًٌ کۆاًم تە ىاًڵۆەـەر ً ىاًڕێیۆا   مەدرڵۆەم  یۆوان ً 
ئەـکۆۆۆۆەرا   ىاًلەیۆۆۆۆارم تۆۆۆۆیەًن کە لە کڵرینکۆۆۆۆ  لەگە  یەک ئا ۆۆۆۆنا 

ور یڵ ۆ  ڕاتۆٌارد  لە یگۆٌەیەکەم  ڵلەڵرایکۆی  دا تًٌتًٌ   ڵۆەرەیا ز
 یشۆۆۆۆەەرن تۆۆۆۆًٌ ً دوڵۆۆۆۆەا  ً ىاًڕێیۆۆۆۆا    گشۆۆۆۆًٌم زور تە گەرمۆۆۆۆ  
 گشۆۆۆٌازییا  لگیۆۆۆود  کۆۆۆًٌ تۆۆۆڵ ڵۆۆۆەردا   ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ کە مۆۆۆاًەیەک لە 
لیۆۆۆٌاکەم ئەًا  یومەیۆۆۆ  کودتۆۆۆًٌ ً ڵۆۆۆًٌکە ئا ۆۆۆنایەیییەکیا  ىەتۆۆۆًٌ  

ً تە تاریایینکۆیی   ڤڵرو ەکڵڤ تە ڕًًیەک  یڵ ەًە تەیگوىۆاین  کۆود
 اڵۆۆا ذ  تاریایینکۆۆی ن تۆۆًٌیلگوم تۆۆڵ میۆۆٌا ییەک تا  يگشۆۆەر کۆۆود کە تۆۆڵ 
ڕێوگۆۆویر لە   یۆۆوا  کازلڵڤکۆۆی  ڵۆۆاز کواتۆۆًٌ  کازلڵڤکۆۆی  ىەیۆۆا کۆۆای  

 ىاین  تاریایینکی  ـەرما ذەم تەرەگەم کەپ تًٌ  
میۆۆٌا ییەکە زور یۆۆڵش ً ڕێیٌ گۆۆ  تۆۆًٌ  ڕیوێۆۆ  ییۆۆٌەی  یایثەییۆۆا  

ٌرڵییەکا یا  تەڕیۆو لە تەرێیۆ  ییۆٌەیەکە دا ۆا تۆًٌ  لە ڵۆەر ىەڵذاتًٌ  ک
مگوەکۆۆا ن لۆۆۆاپ ً دەًرم ً کەًکیۆۆ   ۆۆۆا  یۆۆٌارد  ً ىەمۆۆۆًٌ رڵرێۆۆۆ  
تەوی  مە وًًب ً ڵۆاردم ڕیۆو کواتۆًٌ   ىەمۆًٌ  ۆەەکا  ًەک  ۆگٌە 
 یۆۆا   گۆۆاردم ڵۆۆەڵەە ەی  لە  ەوزتۆۆڵر  دەکۆۆًٌ   ڵۆۆەعا  دًً لە ڵۆۆەر 

لە  گٌەڕاڵۆە  ڕیۆوەکە ً تاریایینکۆی  کٌرڵییەکا  دا یشەر  کازلڵڤکی  
تەرەًڕًًم دا یشۆۆۆەثًٌ  ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ ً ىاًڵەرەکە ۆۆۆ  لەن  ۆۆۆۆا ە ً 
 ا   کازلڵڤکی  دا یشۆەثًٌ   لە ىەر دًً تەرم مگوەکیۆا ن ئەـکۆەرا   
لیۆۆۆۆٌام کاتۆۆۆۆارادا ً کۆۆۆۆًٌریر دا یشۆۆۆۆەثًٌ   تۆۆۆۆًٌیلگو  ۆۆۆۆا  تە  ۆۆۆۆا   

ەگە   ڵلەڵرایکۆۆۆۆۆۆی  دا یشۆۆۆۆۆۆەثًٌ   ۆۆۆۆۆۆاد ً تەدەمۆۆۆۆۆۆا  ً ڵۆۆۆۆۆۆەریڵش ل
ئەـکۆۆۆەرەکا   یە یشۆۆۆە  گۆۆۆاڵەە ً گە یۆۆۆا  دەکۆۆۆود ً  گۆۆۆ  لە دًام  گۆۆۆ  

  ەراب ً ڤڵدکایا  ىەڵذەدا 
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کایگۆۆ  کەتۆۆات  تەرییۆۆا  یۆۆٌارد ً یومەییارەکۆۆا   ەردایەکا یۆۆا   ۆۆڕ 
کود لە  ۆامپا  ن  ڵلەڵرایکۆی  ڕًًم لە تۆًٌیلگو کۆود ً تە  ی ەرا یۆیەًە 

ە( تە کەکۆۆۆمەًە یگۆۆۆ  ئگکۆۆۆەا کۆۆۆای  ئەًەیە رە ۆۆۆات  ب کۆۆۆٌ ی» گۆۆۆ  گۆۆۆٌ : 
 «کەًن!
 «کڵ ؟!»
کڵ    اًنن دەتن ًیار  گشیەش تیا ! تەین کٌا ئەًیا  گٌیۆًٌە ً »

ًیاردا ؟ ًیاردا  لەگە   یا ذ   ڕیوم دً مر لە  ێۆو ڕێۆە ەم گۆٌللە ً 
ئۆۆاگودان ریۆۆاًازە  ئەًیۆۆش کایگۆۆ  کە  ۆۆازادە  ۆۆا  تە  ۆۆا   دا یشۆۆەثن ً 

 «تر ئەً ىەمًٌ ئەـکەرە یا ەدا ە تەردە    
یە ۆۆۆۆا ە  کۆۆۆۆاً »ئەـکۆۆۆۆەرێ  کە لە یە یشۆۆۆۆەیا  دا یشۆۆۆۆەثًٌ گۆۆۆۆٌی : 

 «لگیود یش  کارێی  د ًارە 
کای  دیارم کواً ىۆا   تاریایینکۆی  ىەڵۆەان  ەردایەکەم ىەڵ ۆو  ً 
ىگنۆۆذێ  لەمەڕ کازلڵڤکۆۆیییەًە دًا  دًام ئەً کازلڵڤکۆۆییش ىەڵۆۆەا ً تە 

 دە  گی  تەرز گٌی :
رەیۆ  یگۆوار مۆر لە یومەیۆ  ئگۆٌە تە  گ  ـەرما   یاًە   ۆیڵ ێەز»

مەرەیەس دەتۆۆۆۆم  داتۆۆۆۆڕا  لە ئگۆۆۆۆٌە تۆۆۆۆڵ مۆۆۆۆر زور د ًارە تەین دڵنیۆۆۆۆاتر 
ىەمیشە لە تیوم ئگٌە دان ً لە دڵمذا دە یر  تەڕێوا   ە ۆذێ  ىەیە دەڵۆن: 

ىەمًٌیۆۆا  «  یاًێۆۆ  کە لە تەرەگەم  ۆۆەڕ یە یۆۆایە ئیەۆۆو یەتۆۆای گڕ  یۆۆیە »
ئاگۆۆۆادار   کەًایە کۆۆۆٌ یە ئەًم ئەً  ە ۆۆۆذەیا  تیکۆۆۆەًٌە ً لەً ڕاڵۆۆۆەییە 

 ادا ۆۆ   ۆۆگم دراًەن کۆۆٌ یە کەرەمۆۆ  لە ڕادەتەدەر ً د  ـواًا یۆۆ  یۆۆاًە  
 ۆۆۆۆۆیڵن دەریائاڵۆۆۆۆۆای  تە ڵۆۆۆۆۆەرمذا ڕ اًەن کۆۆۆۆۆٌ یە ىەمۆۆۆۆۆًٌ  یشۆۆۆۆۆا ە ً 
 لەً ایەکا من کٌ یە ىەمًٌ  اًم تاش ً کٌ یە ىەمًٌ  ۆەگیم ً کۆٌ یە 

لەرزم( لە ڵۆۆایەم ىەرکۆۆ  ىەمە بلگۆۆوەدا زمۆۆا   کەًیە یەیەڵە ً دە  ۆۆ  
 «ڵەرم ئگٌە ً یە یا ئگٌەًەیەن ىاًڕێیا   تەڕێون!
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دەمٌکۆۆاًە کوکٌلۆۆڵکەکەم کوکٌلۆۆڵکەو ً دڵۆۆ   ۆۆڕ تۆۆًٌ ً ئڵ الگۆۆ  
کلڵ  لە  ای  دڵۆمەًە »گەرًًم گو   ـومگک  تە کاًیذا ىایە یٌارن: 

 «گەرمەویر ڵپاس ً  گوا ین  یڵمەا   گشیەش تیەن   
م  گثذا؛ دەڵە  کود تە دەڵەٌمشۆەا  کازلڵڤکی  ئیەو  ەیەٌا   درێەە

ً لە ئۆۆۆامگو گوینۆۆۆ  ئەً ئەـکۆۆۆەرا ەم لە دەًرًتەرم تۆۆۆًٌ   ىەمًٌیۆۆۆا  
ىەڵۆۆەیا  رًٌیتۆۆًٌ   ۆۆازادە یۆۆا م دەڵۆۆوەیەک  تەتەر دەمٌلۆۆًٌیییەًە 
گویثًٌ   ازادەکەًیە کاًیوًًکا ذ  ً دەم  لًٌکا ذ؛ دیار تًٌ دڵۆ   ۆڕ 

یگواتۆۆۆۆًٌ  یە ۆۆۆۆا ە   تۆۆۆۆًٌە  زورتەم ئەـکۆۆۆۆەرەکا  کاًیۆۆۆۆا  ـومگکۆۆۆۆی 
تًٌیلگویش کە کازلڵڤکیی   ەدە اڵۆ ن  ەیەۆٌا   ددا  تە یڵیۆذا ت ۆون ً 
 ەگوم  ىەمًٌ ئەًا ەم تە د  تۆًٌ   ا ۆا  تادە ڵ ۆ  دەڵۆە   گیۆود: تە 
یڵ ی  تاریایینکی ن تە یڵ ی  ڤڵرو کۆەڵڤن تە یڵ ۆی  ئەـکۆەرا  ً 

   مەڵۆۆۆە  ڵۆۆەرتازا   لە کڵیاییۆۆذا میٌا ەکۆۆا  لە ڵۆۆۆەر مگوەکۆۆا  ىەڵۆۆەا
 ەراب ً مەڵە  ىەڵە   ادم توًێن   یوام  تۆًٌ  ً تۆڵ ئەً کە ۆنە 

 مەڵەییە تە گیا  ً د  ئامادە تًٌ  
ىەًاکەم زور یۆڵش تۆۆًٌ: یاًًڵۆۆاًن ئۆۆاران ً  ە ۆۆەتوًێر  لە ىەمۆۆًٌ 
الیەکەًە دە  ۆۆۆ  ئاگوتۆۆۆازم ً تەزن ً گۆۆۆڵرا   دەىۆۆۆایە گۆۆۆٌن  دەی ۆۆۆٌ  

ا  کۆۆۆودًًە تە رگۆۆۆە   ىەمۆۆۆًٌا  ڕًًداًێیۆۆۆ  یۆۆۆڵش ً ًیۆۆۆەدا  توًێنیۆۆۆ
تًٌیلگو تەً  ەڕم  ۆادم ً ڵەریڵ ۆییەًە کۆًٌ تۆڵ الم  ڵلەڵرایکۆی   
کە ۆۆذ ئەـکۆۆەر لەًن کڵتًٌتۆۆًٌ ەًە ً یەرییۆۆ  یۆۆاری   ۆۆا ەزێر تۆۆًٌ  ً 
ًەرەلیۆۆا  ت ًکودتۆۆڵًە  یاًەرێۆۆ  یەککۆۆەد ڕوتڵۆۆ  دا ۆۆا ً کۆۆودییە تۆۆا ی  

ە  لەً یۆۆارییەکە  تۆۆًٌیلگو دًً ڵۆۆن رۆۆار لە یگۆۆٌەیەکە کۆۆًٌە درن  دەڵۆۆ
کیکۆۆۆە  ۆۆۆارەیەدا کە لە گیوـا یۆۆۆذاتًٌن تەین ئۆۆۆایوم  ەیەۆۆۆٌا   لە ىەمۆۆۆثەر 
ًەڵٌەڵەم یڵیذا یڵڕاگوم تیا   تە  ۆگ ەًا ەم ئەً تەڵگۆنەم تە یۆڵم 
ً تۆۆۆواکەم داتۆۆۆًٌن دەڵۆۆۆە  کۆۆۆود تە لٌمۆۆۆار کۆۆۆود   ىگشۆۆۆەا ڵۆۆۆەعایگ  
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یگنە ەڕیثۆۆًٌن ڵۆۆًٌر ىەڵۆۆ ەڕا ً عۆۆارەلەم دەردا ً ىەر دًً ىە یشۆۆی  لە 
گۆۆوەکە دا ۆۆا ً دەڵۆۆە  کۆۆودە کۆۆڵڵەکەم کە ەم ً دەیٌیکۆۆ  ئەً ڵۆۆەر م

گۆۆٌ مە  ۆۆارەیە تەمگۆۆون کە دوڕا ۆۆذتًٌم  ىگنۆۆذەم دوڕا ۆۆذتًٌ لە یوڵۆۆا ا 
 ەیۆۆۆۆذەًێوا ێیکۆۆۆۆات  تیۆۆۆۆا ن تەین دە ۆۆۆۆیوا   یە ۆۆۆۆا ە  ئەگەر یەًاًم 
مًٌکەم ما  ۆا ەکەم ًەرگۆون ً ئەڵپەکە ۆ  تفوو ۆن  ۆایٌا ن لەرزم 

ارم لەگە  کودتۆۆۆۆۆًٌن ئەًەم زیۆۆۆۆۆایو لە ئەً یۆۆۆۆۆاًەرە تۆۆۆۆۆذایەًە کە لٌمۆۆۆۆۆ
دوڕا ۆۆۆۆذ ەکە ئۆۆۆۆازارم دەدان  اڵۆۆۆۆیاً  ەتۆۆۆۆًٌ   ئەً یۆۆۆۆاًەرە تۆۆۆۆًٌ  ئەگەر 
یۆۆاًەرەکە تە ىۆۆڵم دوڕا ۆۆذ   لە ڕادەتەدرم تۆۆًٌیلگو ًازم لە لٌمۆۆارەکە 
 ەىگنۆۆۆۆۆایەن تۆۆۆۆۆًٌیلگو ىەرًا درێۆۆۆۆۆەەم  گۆۆۆۆۆذەدا ً لە ڕًًم ىەڵنەدەىۆۆۆۆۆا  

ەیەم  ۆن  یۆیە ً دەتۆن لە تیشگەەًە  تە  ە ڵکاًم گۆٌی  ئەً گۆٌ مە  ۆار
تنەمۆۆۆاڵەکەم ًەرگۆۆۆون ً تیۆۆۆذاین  کەًیثۆۆۆًٌە  ێۆۆۆو تۆۆۆارم لەرزێیۆۆۆ  زور 
لٌرڵۆۆەًە  تڵ ۆۆ  دەرکەً  دًام ئەً لکۆۆەیە یە ۆۆا ە   ڵلەڵرایکۆۆییش 
 ۆۆایيەًن کۆۆاً لە کۆۆاًم تیۆۆا  ً  ی ۆۆام یۆۆڵم لۆۆن دەدزیۆۆیەًە  دًایۆۆیر 
 ەًم ما ەًەم تۆًٌ ً لە ئەًن ً تیۆوم دەکۆودەًە ًاتا ۆەو تۆًٌ یۆڵم 
لە لەرەم ئەً لٌمۆۆارە  ەدایە  یۆۆٌزگە تە رگۆۆ  لٌمۆۆارن ت ۆۆٌایە  تۆۆڵ الم 
ڤڵرو ەکڵڤ کە تا  يگشەن  کودتًٌ  ئەگەر ئەً کارەم تیۆودایەن یًٌ ۆ  
ئەً کگشۆۆۆەیە  ەدەتۆۆۆًٌ؛ تەین ئگکۆۆۆەا یًٌ ۆۆۆ  تۆۆۆارًدویگی  زور یۆۆۆواپ 

 تًٌتًٌ ً  ەیذەیٌا   لە  یو تارم ئەً لەرزە لٌرڵە تگەە دەرن 
دوڵەا  ً ىاًڕێیا   کود  تە ڵۆٌارم گەڕایەًە تۆڵ مۆاڵن ماڵ؛اًای  لە 

ً یەککۆۆەر کۆۆًٌە ڵۆۆەر  ۆۆگخەـەکەم یەًم لۆۆگیەً   ًەکۆۆًٌ ىەمۆۆًٌ ئەً 
کەڵا ەم کە گٌ مەیەک  تەرکاً  ارە دەدوڕێۆنرن ىە دە ڵۆەعای  ڕەتەق 
یەً   ماریۆا دیمیەۆوم یڵڤنۆا تە کۆاً گیەًین  تۆًٌیلگو ً ڕە ۆگ تورکۆۆا   

ڵۆذایە؛ کایگۆ  داًام  ە مۆا کۆڵ ی  لگیۆود تۆڵ تڵم دەرکەً  یەمگیۆ  لە د
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ئەًەم تیۆۆۆۆذا  تەً کۆۆۆۆازایەم لەگەڵیۆۆۆۆذا ىۆۆۆۆایثًٌن یگ ەیشۆۆۆۆ  لە لٌمۆۆۆۆاردا 
 دوڕا ذًًیەی   ىەر تڵیە عەمیذم ڵەر کڵ ە کود کە مڵڵەی   گذاًە 

رو م دًای  الم  یٌەڕو لە یەً ىەڵەا ً ًەتیوم ىایەًە ح لۆٌڕێی  
  یۆۆۆواپ تۆۆۆًٌە  ئۆۆۆاًای  تۆۆۆڵ یۆۆۆڵم گویۆۆۆڵیەًە ً یًٌ ۆۆۆ  ح تۆۆۆارًدویگی

دەیٌاڵ  دیکۆا  یەًم لۆن تیەًێۆەەًە ً ت ەڕێۆەەًە تۆڵ  گۆٌ د یۆام تۆن 
یەیۆۆۆۆاڵ ؛ تەین ئەًە  ەدەلۆۆۆۆٌا  دەتۆۆۆۆًٌ ىەً  تۆۆۆۆذا  ً کٌارڵۆۆۆۆەد ڕوتۆۆۆۆە 
دەڵەەتەر تیا  ً تگۆذا  تەً کۆاتوا ؼەًارەیەم لە لٌمۆاردا لگۆ  تودتۆڵًە  

تۆۆۆۆواکەم یەکەن تیۆۆۆۆو کە تە مگشۆۆۆۆییذا ىۆۆۆۆا  ئەًە تۆۆۆۆًٌ کە  ۆۆۆۆامەیەک تۆۆۆۆڵ 
تنًٌڵۆۆۆن  دەڵۆۆۆە  کۆۆۆود تە  ًٌڵۆۆۆین   ۆۆۆامەکە ً داًام لە تۆۆۆواکەم کۆۆۆود 
 گنمکۆۆەد ڕوتڵۆۆن تە لەرز تۆۆذاین ً لە ىەمۆۆثەردا ئەً ئا ۆۆە ىەڵ ۆۆون تۆۆۆڵ 
یۆۆۆڵم کە  ۆۆۆگیەًە  ۆۆۆەری  تۆۆۆًٌ    ا ۆۆۆا   ۆۆۆامەم تۆۆۆڵ یومگیۆۆۆ  ڕ د 

لًٌکاًم یڵیۆا   ًٌڵۆ  ً داًام لگیۆود  گنمکۆەد ڕوتڵۆن تە لەرز  مک 
 ۆۆ  دەمۆۆ  یۆۆڵم لە ۆۆا  تۆۆن ً ىەر کە ۆۆذێ  تڵۆۆن تۆۆذاین ً تۆۆڵ تەىوەکە

دەیذاین  دًام ئەًە کًٌ تڵ الم عەمیذ  دەیوا ۆ  ئەً ً ماریۆا  ارەیۆا  تە 
 دەڵەەًە ىەیەن تڵیە داًام لگیود   گنمکەد ڕوتڵن تە لەرز تذە ن 

مر ىیڕ لکەیەکم  ییە تەین ما ا  ۆاىگڵن  ئەً   ەییۆٌە »عەمیذ گٌی : 
ىی ۆۆۆ  لە دەڵۆۆۆ  ىەڵنۆۆۆاًەرن    ۆۆۆا  ً ۆۆۆیە  ىگنۆۆۆذە کیۆۆۆًٌس ً  ینڵک

ىەمًٌیۆۆا  ىەرًا  ً  ۆۆەییا  دەرەلەییۆۆا   ۆۆایە  تەین ىەر کۆۆٌ گیە دەتۆۆن 
کارەڵۆۆۆەرێ  تۆۆۆڵ ئەً کگشۆۆۆەیە تۆۆۆذوزییەًە  تڵگۆۆۆ  یۆۆۆاًە   مۆۆۆڵیگلەکەم 

 «گەڕەک  ەیثن تە لەرز لگ  ًەرگوم؟
کۆۆۆًٌ تۆۆۆڵ الم کۆۆۆاتوام یۆۆۆاًە  مۆۆۆڵیگلیشن تەین تە دەڵۆۆۆە  یۆۆۆاڵ  ً 

  یە یا ىیٌام تۆًٌیلگو تۆواکەم ً ئەً یۆومە رەتۆًٌ  ىیٌاتڕاًم گەڕایەًە
 ً  ڵکیکەیا  تًٌ 
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 تیک  ً دًً

 
ێار  مواد دًام تن ىیٌاما ەًە لە کگ ۆگرن گەڕایەًە تۆڵ یفلۆی   ىەر 
کایگۆۆ  تیٌیەکۆۆثایە دەیەۆۆٌا ن ت گۆۆ  تۆۆڵ ڵۆۆەردا   ڤڵرو ەکۆۆڵڤن داًام لە 

ت ۆڵڕێەەًە   ایة ڵەڵەە ە دەکۆود تە ۆذییە ڵیاڵۆییەکا  لەگە  تنەمۆاڵەکەم
دەی ۆۆٌ  ىەیۆۆا تنەمۆۆاڵەکەم ئۆۆازاد  ەتۆۆر ً لەً تۆۆاتەیەًە یۆۆایورەن  ەتۆۆن 
 ۆۆۆۆۆایٌا ن تۆۆۆۆۆڵ لە گۆۆۆۆۆٌ تود ۆۆۆۆۆ   ۆۆۆۆۆامیل یۆۆۆۆۆارمەیی  ڕًًڵۆۆۆۆۆەکا  تۆۆۆۆۆذا  
ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤیش دەڵۆۆۆە  دەڵۆۆۆەی   گۆۆۆذەکود ً ىەر رۆۆۆارەم تیۆۆۆا ًٌیەک  

تگۆۆ  تۆڵ یفلۆۆی  تۆۆڵ  87دەدوزیۆیەًە  دەی ۆۆٌ  دەتۆن  ینۆۆوا  ئارگًٌیینکۆی 
 ًە لکە تیە  ً تڕیار لە ڵەر ئەً کارە تذە  ئەًەم لەً تارە

ێار  مۆواد داًام لە ڤڵرو ەکۆڵڤ کۆود ڕێۆ ەم  ۆن تۆذا  تگۆ  تۆڵ 
ً مۆۆۆاًەیەک لەًن تۆۆۆەم   ًٌیۆۆۆا  ۆۆۆارێی  ال ەڕم  ۆۆۆاًکەم  88 ًٌیۆۆۆا

لەـماز تًٌ   گ  ًاتًٌ لەًن تا ەو دەیٌا ن لەگە   امیل ً دەڵ  ً 
ر تیۆۆۆا   رۆۆۆ ە  گٌە ۆۆۆذەکا   دا ًٌڵۆۆۆەا  تیۆۆۆا  ً تنەمۆۆۆاڵەکەم ڕزگۆۆۆا

لەًەش  ًٌیۆۆۆا  ۆۆۆارێی  مٌڵۆۆۆڵما   شۆۆۆیر تۆۆۆًٌ ً دەیەۆۆۆٌا   ت گۆۆۆەە 
مۆۆوگەً  ً  گۆۆنج ـەڕزەم  ٌێەەکۆۆا   تەرۆۆن تگنۆۆن کە  ۆۆٌێە کۆۆڵڵەکەم 
دین  ئیکالمە  ڤڵرو ەکڵڤ لەً تارەًە ڕا ڵریگی   ارد تڵ  ەوزتۆڵر  

 تەین ڕێ ەم تە ێار  مواد  ەدا ت گ  تڵ  ارم  ًٌیا 
م ڤڵرو ەکۆڵڤەًە زور گو یۆگ تۆًٌن تۆڵ کگشەکەم ێار  مواد تەال

کارتەدەڵەا   تایم  ەوزتڵر  ً ئەً کەڵۆا ەش کە  گشۆینەم ێۆار  
موادیا  دەزا ۆ  ىەمۆًٌ ئەً ڕًًداًا ە دویگیۆ  لەتۆار تۆًٌ  ً  گیۆا  

                                                           

87- Argutinski 

88- Nukha 
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ًاتًٌ تۆاتەیگی  زور ڵۆەر ج ڕاکگشۆە ً لۆازا م   ۆەڕم لەـمۆازم لۆن 
یگی  زور یۆا  ً دەکەًێەەًە؛ تەین تڵ ێار  مۆواد لەیۆوا  ً تۆارًدو

د ًار تًٌن کەًیثًٌە گگەاًم کگشەیەک  مەیوڵۆیذارەًە ً  ەیۆذەزا   
کۆۆۆ  تیۆۆۆا  ً ح ڕێٌ ۆۆۆٌێنگ  ت ۆۆۆوێەە تەرە تەیۆۆۆایثە  لەن دًایییۆۆۆا ەدا 
ىەڵۆۆۆە  دەکۆۆۆود کەًیۆۆۆڵیە کۆۆۆاڵگیەًە ىەر دًً تەرم ئۆۆۆاگوە ً ڕزگۆۆۆار 
تًٌ   مەێاڵە  ىڵم ڕاکود   لە کٌێکەا  ڕزگار کود ۆ  گیۆا   یۆڵم 

رم ً  ەـۆۆۆۆوە  لە  ۆۆۆۆامیل تۆۆۆۆًٌ  کۆۆۆۆای  ىەییۆۆۆۆر لە کٌێکۆۆۆۆەا  ً تگۆۆۆوا
ڵەرەڕام کگشە ً د ًاری  زور ىەڵۆە  تە  ۆادم ً ئۆازادم دەکۆود  
ماًەیەکیش زور تە دڵخڵ   دە یا ً  ال ۆ  تۆڵ لە  گۆٌ تود ۆ   ۆامیل 
دادەڕ ۆۆۆ   تەین ڕزگۆۆۆار کود ۆۆۆ  تنەمۆۆۆاڵەکەمن کە تۆۆۆڵم دەرکەًیثۆۆۆًٌ 

 و تًٌ ًا تیوم لگذەکودەًە  کارێی  ڵا ا  ییەن زور لەًە د ًاری
 ۆۆامیل تنەمۆۆاڵەکەم تە تۆۆارمەە گویثۆۆًٌ ً ىەڕە ۆۆەم دەکۆۆود ئەگەر 
ێۆار  مۆواد  ەگەڕێۆەەًە ً یۆڵم تە دەڵۆەەًە  ەدا   ەکۆا   ىەر کۆان 
تۆۆڵ گٌ ۆۆذێ  دًًر دەیۆۆایەًە ً کۆۆاًم کٌڕەکە ۆۆ  دەردەىگنۆۆنن یۆۆا  

 دەییًٌ ن 
ئەً ێۆۆار  مۆۆواد ىۆۆایثًٌ تۆۆۆڵ  ۆۆارم  ًٌیۆۆا یۆۆاکًٌ تە یۆۆۆارمەیی  

دوڵەا ەم کە لە داؼکەا  تًٌمن  یال گۆ  داڕێۆەن ً تە ـگۆە ً یەڵەکە 
یا   ەڕ ً ئازایەی  تنەماڵەکەم لە کن    امیل ڕزگار تیا   دًایۆیر 
ڵیخٌڕ کە ىا  تڵ  ارم  ًٌیۆا ىەًاڵۆ  ىگنۆاتًٌ کە ئاڤاریایییەکۆا   
گیا فیۆۆۆذام ئەً ئامۆۆۆادە  لە ىەڵمەیگیۆۆۆذا تنەمۆۆۆاڵەکەم ڕزگۆۆۆار تۆۆۆیە  ً 

نر تڵ الم ڕًًڵەکا   تەین  گٌیکەیا  تە ىگوم زیۆایو ىەیە تۆڵ تیا يگ
ىگوش کود ە ڵۆەر گٌ ۆذم ڤگۆذو ڵ کە تنەمۆاڵەکەم ێۆار  مۆواد لەًن 
دیل کواتًٌ   یە یا کایگ  دەیۆا ەٌا   تنەمۆاڵەکەم  ەرۆا  تۆذە  کە لە 
ڤگذو ڵ ڕایا  ڵیو  ً تیا ثە  تڵ  ٌێنگی  یو  ێۆار  مۆواد  ەیۆام  تۆڵ 
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ارد ً ڕای ەیا ۆۆذ ىەر کەس تنەمۆۆاڵەکەم ڕزگۆۆار تیۆۆا  الیە  وەکۆۆا    ۆۆ
 ڵن ىەزار ڕوتڵ  یەی  دەکا  

لە  ًٌیۆۆا مۆۆاڵگی  کیۆۆڵڵەم  گۆۆنج ىڵدەییۆۆا  لە  ویۆۆ  مۆۆوگەًیەکە ً 
مۆۆۆاڵ  ێۆۆۆاکم داتۆۆۆًٌ تە ێۆۆۆار  مۆۆۆواد ً لەًێۆۆۆذا دە یۆۆۆا  ئەـکۆۆۆەرەکا   
ىۆاًڕێ  ً دیلمۆا ج ً مویذەکا یشۆ  لەً مۆۆاڵەدا دە یۆا    یۆا   ێۆۆار  

کاًەڕًا یذا یگۆذە ەڕم ً ىەمیشۆە کۆاًەڕن تۆًٌ لاڵۆیذێ  لە  مواد لە
کٌێکۆۆەا ەًە تگۆۆ  ً ىەًاڵۆۆ  ڕزگۆۆار تۆۆًٌ   تنەمۆۆاڵەکەم تۆۆڵ تگنۆۆن  یۆۆا  
رارًتۆۆۆارە دەکۆۆۆًٌ تۆۆۆڵ ئەڵۆۆۆپ ڵۆۆۆٌارم لە دەرەًەم  ۆۆۆار ً ڕێۆۆۆ ەم 

 ئەًەم  گذرا تًٌ 
ڕو م تیکۆ  ً کۆۆٌارم ئاڤویۆۆل دًام گەڕا ەًە لە ئەڵۆۆپ ڵۆۆٌارمن 

ًٌ   ئەً لاڵۆۆیذێ  لە الیە  ڤڵرو ەکۆۆەڵڤەًە ئاگۆۆادار کۆۆوا کۆۆای   ەتۆۆ
ىۆۆۆایًٌە  لەگە  ئەًەم یۆۆۆامەزرو تۆۆۆًٌ توا ۆۆۆن لاڵۆۆۆیذەکە ح  ەیۆۆۆامگی  
ىگناًەن ڕویشۆ  تۆڵ  ًًرەکەم یۆڵم   ۆٌێەم  یۆٌەڕوم کۆود   ا ۆا  
کًٌ تڵ ئەً  ًًرەم کە ئەـکەرم تەر ۆوس ً لاڵۆیذەکە کۆاًەڕًا   

ار  مۆواد تۆًٌ  تًٌ   ئەً  ًًرەش  ٌێن  دا یشەر ً میٌا ۆذاری  ێۆ
تۆۆًٌن تە ێۆۆار   89ئەً لاڵۆۆیذەم لە یفلیکۆۆەًە ىۆۆایثًٌ  ۆۆاًم کویلۆۆٌڤ

موادم ڕاگەیا ذ کە ڤڵرو ەکڵڤ دەیيەًن ڕو م دًازدەىەن ت گ  تڵ 
یفلی  تڵ ئەًەم کاًم تە   یوا  ئارگٌیینکۆی  تۆیەًن  ێۆار  مۆواد 
ڕًیکۆۆۆۆار ً لەیـەیۆۆۆۆ  لاڵۆۆۆۆیذەکەم  ەکەًیە تەر د  ً تە یۆۆۆۆًٌڕەی  

 «یای     ارە  ىگناًە؟»ًە: ًەیم  دایە
 «ىگناًمە »کویلٌڤ ًەیم  دایەًە: 

                                                           

89- Kirillov 
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ڵۆەرەیا ىەر دًً دەڵۆە  « تۆڵ دًً ێەًیۆًٌ!»ێار  مواد گٌی : 
 «تگنەتمذەیە »ً  ا ا  کٌار لامی  تەرز کودەًە: 

دەڵە  کود تە  گۆٌ « ىەر ئگکەا دەیذەمە یومەیەا  »لاڵیذ گٌی : 
ا   گۆۆ  ًاتۆۆًٌ ێۆۆار  مۆۆواد کیکۆۆەم کەلٌ ەلەکا یۆۆذا ً  ۆۆارەکەم دەرىگنۆۆ
 « ارەم تڵ کییە؟»ڕًًڵ   ازا ن  تە زما   ڕًًڵ  گٌی : 

ێار  مواد ێاڵ  تًٌ  مڵڕەیەک  لگیۆود  لاڵۆیذ کە دەیٌیکۆ   ۆارەکە 
دەرىگنۆۆن ێەزم دەکۆۆود لەگە  ێۆۆار  مۆۆواد لکۆۆە تیۆۆا  تۆۆڵ ئەًەم کۆۆای  
گەڕا ەًە تۆۆڵ الم ڤڵرو ەکۆۆڵڤ ىەًاڵگیۆۆ   ۆۆن تۆۆن  داًام لە دیلمۆۆا مەکە 

ود لە ێار  مواد تپوڵن لگوە یالەی  تە ڵەر  ەکۆًٌە؟ ێۆار  مۆواد تە ک
الکۆۆاًێی  ً تە مۆۆڵڕەًە لەً  یۆۆاًە کۆۆٌریە تۆۆای ً ڵەرڵۆۆاـەم ڕًا ۆۆ  کە 
رلۆۆۆۆٌتەرگ  ڵۆۆۆۆڕیل  لە تەردا تۆۆۆۆًٌن ًەیمۆۆۆۆ   ەدایەًە  دیلمۆۆۆۆا ج دیکۆۆۆۆا  
 وڵۆۆیارەکەم دًً ۆۆا  کۆۆودەًە  ێۆۆار  مۆۆواد  گٌکۆۆاًا   یگۆۆ   ۆۆاً گۆۆٌی : 

 «لکەیەکم  ییەن  ارەکەن  ن تذا    گ  تڵ  ىیڕ»
لە ڵۆۆۆەر مگۆۆۆوەکە دا یشۆۆۆ   ارەکۆۆۆا  تەمگۆۆۆون  ڕو م  گۆۆۆنج دراًم 
ئاڵەًٌ  مًٌکەم ێار  مواد تًٌ  کویلڵڤ  ارەکا   دەرىگنۆا  ێەً  
ڕیوم دەدا ەی  دا ا ً لە تەر دەم  ێۆار  مۆواد ڕیۆوم کۆود   ێۆار  

کۆۆۆۆاً مۆۆۆۆواد دراًەکۆۆۆۆا   یکۆۆۆۆەە گیوـۆۆۆۆا   کەرکەڵۆۆۆۆییەکەیەًە ً لە  ا
 کە ٌکگی  تە ڵەرم ڵاـ  کویلڵڤذا کگشا ً ىەڵیثەزا ذەًە 

تە »کویلۆۆۆڵڤ لە رگۆۆۆ  یۆۆۆڵم دەر ەڕم ً تە دیلمۆۆۆا مەکەم گۆۆۆٌ : 
ێار  مواد تڵن ماـ  ئەًەم  ییە ئۆاًا لەگە  مۆر ىەڵکۆٌکەً  تیۆا ن 
مۆۆۆۆۆر کۆۆۆۆۆار تەدەڵۆۆۆۆۆە  دەًڵەیۆۆۆۆۆم ً  لە ۆۆۆۆۆایەن تەرا ۆۆۆۆۆثەرم عەمیۆۆۆۆۆذە! 

ەًە  ێۆار  مۆواد یە یۆا ئەـکەرەکەش ًیەکەم ئەًم  ش  ڕاڵ  کۆود
ڵەرم لەلا ذ یاکًٌ یگیا  ت ەێینن ئەًە دەزا ن  ىەڵەا ً لە  ًًرەکە 

 کًٌە دەرن 
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ئەً کۆاتوایە  ۆازا م کیۆ  لۆن تیەیۆر  ڵۆەر »ئەـکەرم تەر وس گٌی : 
تخەیە ڵەرم تە یە مەرەًە ئاًلا  دەتۆن؛ ىەر تۆڵیە لکۆەم لەگە   ۆایە  

 «  تڵم یامە  اکون تەین ًاتوا م  ا  تە رەرگ  گەیشەًٌە ً 
ئگۆۆۆٌارە کایگۆۆۆ  ًی  یاریۆۆۆ  داىۆۆۆا  دًً ڵۆۆۆیخٌڕم دەمامیۆۆۆذار لە 
کٌێکۆۆەا ەًە ىۆۆایر تۆۆڵ الم ێۆۆار  مۆۆواد  یەکیۆۆا  زتەالح ً ڕە ۆۆەاڵە ً 
ئەًم دییەیۆۆۆا   یوە یۆۆۆاًێی  الًاز ً داڵ ڵ ۆۆۆ  تۆۆۆًٌ  ئەً ىەًای ەم 
ىگناتًٌیۆۆا  ىیۆۆٌاتەیش  ەتۆۆًٌ   الیە  وا ۆۆ  ێۆۆار  مۆۆواد کە تەڵگنیۆۆا  

ًٌ تنەمۆۆۆاڵەکەم ڕزگۆۆۆار دەکە ن لە یوڵۆۆۆ   ۆۆۆامیل لە تەڵگنەکەیۆۆۆا  داتۆۆۆ
 ا ۆۆۆۆ ەز تًٌتۆۆۆۆًٌ ەًە   ۆۆۆۆامیل ىەڕە ۆۆۆۆەم کودتۆۆۆۆًٌ ىەر کەڵۆۆۆۆگ  
یۆۆارمەیی  ێۆۆار  مۆۆواد تۆۆذا  تە یٌ ۆۆذیویر  ۆۆگٌە ڵۆۆوا دەدرن  دًام 
تیکۆۆەن  ىەًاڵۆۆ  لاڵۆۆیذەکا ن ێۆۆار  مۆۆواد دەڵۆۆەەًئە  ڵ دا یشۆۆ  ً 

 گٌەیە مایەًە  تیۆوم  ڵەرم کودە ڵەر کڵک  ً ماًەیەک  زور تەً
دەکۆۆۆۆودەًە  تە ۆۆۆۆگٌەیەک  ریۆۆۆۆذدم تیۆۆۆۆوم دەکۆۆۆۆودە  دەیوا ۆۆۆۆ  ئەمە 
لگثڕاًا ەیۆۆویر ً دًایۆۆیر تیۆۆو کود ەًەیەیۆۆ   دەتۆۆًٌ تڕیۆۆارێی  تەرۆۆن 
تذا   لە ئاکامذا ڵەرم تەرز کودەًە ً ىەر یەکۆ  دراًێیۆ  ئۆاڵەًٌ   

 «تڕو  »دا تە لاڵیذەکا  ً گٌی : 
 «ًەین کییە؟»
 «گما  ًەرن دێنن توا یر یٌدا ک»

لاڵۆۆیذەکا  ىەڵۆۆەا  ً ڕویشۆۆەر  ێۆۆار  مۆۆواد لە ڵۆۆەر مۆۆاـًٌرەکە 
دا یشۆۆۆەثًٌ  ئە  ۆۆۆڵم لە تۆۆۆاًەش گویثۆۆۆًٌ  مۆۆۆاًەیەک  زور دا یشۆۆۆ  ً 

 تیوم کودەًە 
"کثیەن؟ تڕًا تە لکەکا    امیل تیەن ً یڵن تە دەڵۆەەًە تۆذەن؟ 

یشۆۆۆم تەین ئەً ىگنۆۆۆذە ـگڵەتۆۆۆازە دەڵگۆۆۆ  ڕێۆۆۆٌییە! یە ۆۆۆا ە  ئەگەر ـویٌ
درویەدا کۆار تۆیەن    ەدا ن  ایٌا م لە تەر دەڵە  ئەً ڵًٌرىًٌل  کل
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مەێاڵە تەٌا م ت ەڕێمەًە تڵ المن کٌ یە ىایًٌمەیە  ا  ڕًًڵەکا  ً 
 ىەیا ىەیایە دڵ  لگم  اک  اتگەەًە ً مەما ەن  ن  اکا  "

ئەً ئەـکۆۆۆۆۆا ەیەم کیا شۆۆۆۆۆینەکا   ًەتیۆۆۆۆۆو ىۆۆۆۆۆایەًە  "مووڤەکۆۆۆۆۆا  
ایۆۆا  تۆۆڵ  گۆۆٌ یڵیۆۆا   ىەڵۆۆڵکە دًام مۆۆاًەیەک ىەڵڵیەکیۆۆا  گۆۆو  ً ىگن

 یۆۆا  لەگە  مووڤەکۆۆا ن زە  ۆۆٌڵەیەک لەملۆۆذا گەڕایەًە تۆۆڵ کٌێکۆۆەا  ً 
کۆۆًٌە  گۆۆٌ ىۆۆاً ڕەگەزەکۆۆا    ىەڵڵکۆۆا  ڕێ ەیۆۆا   گۆۆنەدا ً لە یڵیۆۆا  
یارا ذ  گٌییا : ت ەڕێٌە تڵ الم ئەً کەڵا ەم زە  ٌڵەیا  لەمل کودم  

ً ىاًڕەگەزەکۆۆۆۆۆا   دًًر  ىەڵۆۆۆۆۆڵکە  ەیذەًیکۆۆۆۆۆ  لە کیۆۆۆۆۆا ً ىۆۆۆۆۆگال ە
تیەێەەًە؛  گۆ  کەلا ۆذ ً  ەڕویشۆەەًە تۆڵ الم مووڤەکۆا   ىەڵڵکۆا یش 
ێەزیۆۆا   ەدەکۆۆود ىەڵۆۆڵیەک  زە  ۆۆٌڵە لە مۆۆل لە  گۆۆٌ ئەًا ۆۆذا تۆۆنن ىەر 

 تڵیە ىگنذەیا  تە دە ذًًک ً کڕ ًٌک لگذا ىەیا کٌ ەیا  " 
ێۆۆار  مۆۆواد تیۆۆوم کۆۆودەًە: "ئەگەر ت ەڕێۆۆمەًە تۆۆڵ الم  ۆۆامیل تە 

ەردم ىەڵڵکە دەکۆم  ًا تا ۆەو  یۆیە لگۆوە تمگۆنمەًە ً ىەمۆًٌ یۆاک  د
لەـماز لە کنگ یاؼییەکۆا  دەرىگۆنم ً  گشۆیەش تە یگۆوارم تۆیەن؟ ئەً 
کایە  اًتا    ئازایەییم ىگنذەم دییە تۆ ً دەتگۆەەًە ً دەتۆمە یۆاًە   

  اً ً  اًتا گ ً ما  ً ڵاما گی  زور "
تیۆوم لە دیۆذارەکا   لەگە   لە دڵ  یڵیذا گۆٌی : "ئەًەش مەێۆاڵە "

ڤڵرو ەکۆۆۆۆڵڤ ً ًادە ً تەڵگنەکۆۆۆۆا    ۆۆۆۆازادە کۆۆۆۆودەًە  تەین لە دڵۆۆۆۆ  
یڵیۆۆۆذا گۆۆۆٌی : "ىەر ئگکۆۆۆەا دەتۆۆۆن تڕیۆۆۆارم یۆۆۆڵن تۆۆۆذەن دە ۆۆۆا  ۆۆۆامیل 

 تنەماڵەکەن لە  گٌ دەتا  "
ئەً  ۆۆۆۆەًە ىەیۆۆۆۆا تەیۆۆۆۆا   یەً  ەکۆۆۆۆًٌە کۆۆۆۆاًم  ىەر ًا تیۆۆۆۆوم 

ا ذ ً لە تیۆۆۆۆوم دەکۆۆۆۆودەًە ً تۆۆۆۆارًدو  ً ڕێیارەکۆۆۆۆا   ىەڵذەڵۆۆۆۆە  
 کارەڵەرێی  گٌ ماًدا تًٌ 
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 تیک  ً ڵن

لە  گٌە ەًدا تڕیارم یڵم دا  دەتًٌ ڕاتیا  ً ت ەڕێەەًە تڵ کیا  
تە ىاًکاری  ئەً داؼکەا یا ەم کە ىگشۆەا  گۆ  ًەـۆادار تۆًٌ ن ىگۆوش 
تیایە ڵۆەر ڤگۆذو ڵ ً یۆا  تنەمۆاڵەکەم ڕزگۆار تیۆا  یۆا  لەً ڕێ ۆایەدا 

ىگشۆۆەا تیۆۆوم لەًە  ەکودتۆۆڵًە دًام ڕزگۆۆار ڵۆۆەرم یۆۆڵم دا ۆۆن  تەین 
کود   تنەماڵەکەم دەتن کثیۆا   تۆڵ الم ڕًًڵۆەکا  ت ەڕێۆەەًەن یۆا  
ت گ  تڵ یًٌ وا  ً ىەڵیٌیگەە ڵۆەر ىگوەکۆا    ۆامیل؟ یە یۆا  ۆەگ  
کە ئگکەا تیوم لگذەکودەًە ڕاکۆود  لە الم ڕًًڵۆەکا  ً ڕًً لە کیۆا 

 ن   ال ەکەم کود  تًٌ  دەڵەەًتەرن دەڵە  کود تە داڕ ە
تە ۆۆۆمیە  ڕە ۆۆۆ  تەردارم لە  ێۆۆۆو تۆۆۆالیفەکەم دەرىگنۆۆۆا   ۆۆۆایە تۆۆۆر 
تۆۆایەڵ  ً کۆۆًٌ تۆۆڵ الم ىاًڕێیۆۆا   لە  ًًرەکەم ئەً تەرم دای ەکە  
دەرگۆام دەرەًەم دای ەکە کواتۆڵًە  ىەر کە  گۆۆ   ۆایە  گۆۆٌ دای ەکەًە 
ىەًام ـگنیۆۆۆ  ما  ە ۆۆۆەً ً  ۆۆۆنەم  ۆۆۆگذارم  ۆۆۆەًتام  گٌە ۆۆۆەً لە 

ا  کۆۆوییەم تٌلثٌلەکۆۆا    گۆۆٌ تۆۆای  مۆۆاڵەکە گۆۆۆٌێ یە ً دەمٌکۆۆاًم د
 ىەڵە  الًا ذەًە 

کایگ  لە دای ەکە یگۆپەڕم ً دەرگۆام  ًًرم ىاًڕێیۆا   کۆودەًەن 
 ًًرەکە ڕًً ۆۆۆۆۆۆۆۆاک  ەتۆۆۆۆۆۆۆۆًٌن تەین یۆۆۆۆۆۆۆۆویفەم یەرتیعۆۆۆۆۆۆۆۆ  یەکەن لە 
 ە ۆۆمەرەکەًە دەىۆۆایە  ًًرن  لە تەرێیۆۆ   ًًرەکە مگوێۆۆ  ً کۆۆٌار 
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س لە ىاًڕێیۆۆا   لە ڵۆۆەر مۆۆاـًٌرەم کٌرڵۆۆ  دا ۆۆذراتًٌ   کۆۆٌار کە
یەرک  ىڵدەکە ڕاکشۆاتًٌ  ً عەتاکا یۆا  تە یڵیا ۆذاداتًٌ  یە ۆیفە لە 
دەرەًە الم ئەڵپەکا  یەًیثۆًٌ  گەموالۆڵ تە تیکۆەن  یەلەم دەرگۆاکە 
ڕا ەڕم  کە کاًم تە ێار  مواد کەً   اڵییەًە  دیکا  ڕاکشایەًە  

ٌە ىەڵۆۆەا تە ۆۆمەیەکەم لە ئیلۆۆذار کە لە  ۆۆا  ئەً دا ڕاکشۆۆا تۆۆًٌن لە ڕێۆۆ
تەر کۆۆۆۆود ً کۆۆۆۆاًەڕًا   ـەرمۆۆۆۆا   مٌر ۆۆۆۆیذەکەم ڕاًەڵۆۆۆۆەا  یۆۆۆۆا  
م ەمۆۆۆۆۆ ەد ً لٌرتۆۆۆۆۆا  ىەرًا لە یەًدا تۆۆۆۆۆًٌ   ێۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆواد ئەً 
تە ۆۆۆۆمیەەم  گۆۆۆۆ  تۆۆۆۆًٌ لە ڵۆۆۆۆەر مگۆۆۆۆوەکە داینۆۆۆۆا ً یۆۆۆۆو ی ەم ىۆۆۆۆا   
یۆۆۆۆۆۆۆۆۆوین ەکەش ىۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  ئەً دراًە ئاڵەًٌ ۆۆۆۆۆۆۆۆۆا ە تۆۆۆۆۆۆۆۆۆًٌ کە تە تەرم 

مۆۆۆواد دراًە ئاڵەًٌ ەکۆۆۆا   کە ئەً تە ۆۆۆمیەەکەیەًە درًًتۆۆۆًٌ  ێۆۆۆار  
ىۆۆۆا ن ئەًا ە ۆۆۆ   گۆۆۆٌە »ڕو ە ًەری ویثۆۆۆًٌ دام تە ئیلۆۆۆذار ً گۆۆۆٌی : 

ئیلذار تە می  ً دراًەکا   لن ًەرگو   یگوا کۆًٌ تۆڵ تەر « تذرًً 
 ە مەرەکە ً لە تەر یویفەم زێٌین  ما گ کەلڵیەک  کیڵڵەم لە  ێۆو 

  کۆۆۆۆودن کۆۆۆۆاال   یە ۆۆۆۆمەرەکەم دەرىگنۆۆۆۆان تەرم تە ۆۆۆۆمیەەکەم کۆۆۆۆٌ
دراًەکا   یگخک  ً دەڵە  کود تە درًً    کەموالڵ ىەڵەا ً کٌار 

گەموالۆۆۆڵ! ىەڵۆۆەر یفە ۆۆۆگ ً »مە ۆۆم  دا یشۆۆۆ   ێۆۆار  مۆۆۆواد گۆۆٌی : 
 ە لًٌلەکا  ً ـیشەک ً یەلەمە   ئامادە تیە   ڵۆثەینن ڕێ ۆایەک  

 «  دًًرما  لەتەرە 
گٌللە ۆۆۆما  ىەیە ً تۆۆۆاڕًًییش  ىەر »گەموالۆۆۆڵ لەًەیمۆۆۆذا گۆۆۆٌی : 

دەیوا ۆ  تۆڵ کۆ  ێۆار  مۆواد دەڵۆن « گکەا ىەمۆًٌم ئامۆادە دەکەیۆر ئ
یفە  ەکۆۆا   ۆۆڕکە   لە تەر یۆۆڵیەًە گٌڕا ۆۆذم ً تۆۆوەیەک  یشۆۆەە ڵۆۆەر 
لگۆۆۆٌم  لە ڵۆۆۆەرەیاًە ئەً یە یۆۆۆا ئۆۆۆاًایگی  ىەتۆۆۆًٌ: ىەیۆۆۆا ئەً رگۆۆۆیەم 
دەیۆۆۆۆٌا ن ً لە دەڵۆۆۆۆە  دن ئەً ڵۆۆۆۆەگە ڕًًڵۆۆۆۆییا ە تیۆۆۆۆًٌ ن ً تە 

ە کٌێکۆۆۆۆەا   ئگکۆۆۆۆەا کە تۆۆۆۆڵم یە ۆۆۆۆمەر ىەڵیا ۆۆۆۆذرن ً ڕًً تیۆۆۆۆایەً
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دەرکەًیثًٌ ێار  موادیش دەیيەًن ئەً کارە تیا ن  اد ً دڵخۆڵش 
 تًٌ  

دًام ڕویشەن  ێار  موادن گەموالۆڵ ىاًڕێیۆا   لە یەً ىەڵۆەا ذ  
ىەر کٌاریا  دەڵەیا  کود تە  ڕکود   یفە گ ً  ە لًٌە ً ئامۆادە 

ەکٌکۆڵ  کود   ـیکمٌـالڵۆم  یۆایثەی  ً ڵۆازًتەرگ  رە  ۆ   ئەً ک
ً لەییا ەم کە ڵەک تًٌتۆًٌ ن ىەمًٌیۆا  گۆڵڕم ً تۆاڕًًی  یازەیۆا  
کودە  گٌ ئۆاگودا   یفە  ەکۆا ەًە؛ گٌللەکا یۆا  لە ییەۆڵڵە  ەڕوم کەًر 
 گ ا ً تڵ ىەر ـیشەکگ  تە ڕادەم  گٌیک  تاڕًًی  یازەیا  یگیود ً 
ـیشۆۆۆەکەکا یا   ۆۆۆڕ کۆۆۆود   مشۆۆۆگو ً یە مەرەکا یۆۆۆا  کەًر کۆۆۆود ً 

   ییە کودەًە  ییؽەکا یا
تەر لە ىەیینۆۆۆ  یۆۆۆڵر ێۆۆۆار  مۆۆۆواد دیکۆۆۆا  ىۆۆۆا  تۆۆۆڵ دای ەکە ً 
مەڵینەیەک   ۆڕ کۆود لە ئۆاً تۆڵ دەڵۆەنڵێە گۆویر  کۆوییە ً ًریۆن ەم 
تٌلثٌلەکا  لەً تەرەتەیا ە ـگنیە دا ًیی  داگویثۆًٌ ً  ۆادی  تە دی  
دەتەیشۆۆۆۆ   لە  ًًرم ىاًڕێیۆۆۆۆا ییەًە یشۆۆۆۆە ً کڕەکۆۆۆۆڕم زًًرە ً 

  ً دیۆۆۆار تۆۆۆًٌ یەرییۆۆۆ  ییۆۆۆە کۆۆۆود ەًەم یە ۆۆۆمەر ً ڵگکۆۆۆًٌ دەىۆۆۆا
 مشۆۆۆگوەکا ر  ێۆۆۆار  مۆۆۆواد مەڵۆۆۆینەکەم  ۆۆۆڕ کۆۆۆود لە ئۆۆۆاً ىگشۆۆۆەا 
 ەگەیشەثًٌە  ًًرەکەم یڵم ر ە لە یشەیشۆ  زًًرە ً ڵگکۆًٌن 
دە     ەرن ً لە ڵۆەرەیڵم یە ۆیفەم ىۆایە گۆٌن کە لە تەر یۆڵیەًە 

ا   گۆۆڵڕا ی  دەگۆۆٌ   ڕاًەڵۆۆەا ً گۆۆٌێ  تۆۆڵ  ۆۆل کۆۆود  تاڵۆۆ  داڵۆۆە
ئۆۆۆۆازایەیی  کەڵۆۆۆۆگی  دەکۆۆۆۆود تە ۆۆۆۆاًم ىەمۆۆۆۆوە کە لەگە  ىاًڕێیۆۆۆۆا   
ڕەًەیەک ئەڵپ  ڕًًڵەکا  ڕادەدا ً کایگۆ  ئەً ىەًاڵە تە  ۆازادەم 
ڕًًڵۆۆۆۆ  دەگۆۆۆۆان تە ىگوێیۆۆۆۆ  زورەًە دەکەً ە  ۆۆۆۆٌێنیا  ً تە  گۆۆۆۆۆٌ 
لگڕەًارێیۆۆۆذا یگۆۆۆذە ەڕ ن تەین تە دایەًە لەً تەرم ڕًًتۆۆۆارم یەرەک 

ییەکە تاڵۆ  کۆڵ ییەی   ۆەڕەکە ً ئۆازایەیی  گەمارویا  دەدە   گۆڵرا 
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ىەمۆۆوەم دەکۆۆود کە کۆۆڵ  ئەڵۆۆپەکا  دەکۆۆًٌ ن ً تە رە ۆۆذەکەکا یا  
مەیەرێو تڵ یڵم ً ىاًڕێیا   درًڵۆ  دەکۆا   ىەمۆوە ً ىاًڕێیۆا   
ىەیا دًاییر ـیشەک  ەڕ دەکە  ً  ا ا  دەڵۆ  تە یە ۆمەر ئاًلۆام 

ىەمۆۆوە تەر ىگوەکۆۆا   ڕًًس دەتۆۆر ً دەتگۆۆەە  ۆۆەڕم دەڵۆۆەەًیەیە  
لەًەم گیۆۆا   لە دەڵۆۆ  تۆۆذا  کە ۆۆذ مۆۆواًم تە ئاڵۆۆما ەًە دەتینۆۆن ً 

 ڕًًم دەم  دەکایە ئەًا  ً دەڵن:
 ئەم تاڵذارەکا  ن تفڕ ن تفڕ  

 تەرەً ماڵەکا   ئگمە تا  لگثذە !
 تڕو  تە دای  ً یٌ یا  ً ک ا   

 ڕًًڵًٌرما  تڵگر
 ئگمە لە ڕێ ام ڵەرتەرزی   یشەما ذا

  ەىیذ تًٌیر یەتایما  کود ً 
  گیا  تڵگر یەرمەکە ما  لە  گٌ گڵڕدا

 ىەدا  ادا ً لە   ایەًن
 گٌر  ً کەلە  رەر  ً دڵما  ىەڵذەدڕ  ً
 دا  ً ڵیارک ً لشمەڕە گلگنەما  ىەڵذەکڵڵر 

 تەین ئگمە لە   امڕیرن لە   امویر   
ئەن گۆۆڵرا ییە تە ىەًایەکۆۆ  یەمنۆۆاک ً دڵۆۆەەزێر کڵیۆۆای  دەىۆۆا  ً 

ە تە ىگوەکەم لەگەڵ  دەگٌیەًە ً تە الالەااللڵە ً ىۆاًار ً تایا تە دە  
 تا گ یەًاً دەتًٌ 

دیکا  تگذە     ىیڕ دە  گ   ەدەىۆا  رۆ ە لە ًریۆن ەم تٌلثۆٌال  
 ً یشەم لگ  ڵاًین  تەرد ً  ڵی  

ێۆۆار  مۆۆواد ًەىۆۆا کەًیثۆۆًٌە گۆۆڵم  تیۆۆو ً یەیۆۆاڵەًە  ەیۆۆذەزا   
م ڕ اًە  تۆۆۆڵ لۆۆۆڵمە مەڵۆۆۆینەکەم یۆۆۆٌار کۆۆۆودویەًە ً ىەمۆۆۆًٌ ئۆۆۆاًەکە
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کود ۆۆ  یۆۆڵم ڵۆۆەرم ڕاًە ۆۆا ذ ً دیکۆۆا  گەڕایەًە تۆۆڵ  ًًرەکەم  
دًام  ڵێەم تەیا   یفە ۆ ەکەم ىگنۆان تە ًردم کۆاًم لگیۆود ً یۆالی  
کۆۆودەًە   ا ۆۆا  کۆۆًٌ لە ڵۆۆەر یەیۆۆەەکە دا یشۆۆ   ىۆۆیڕ کۆۆاریی  یۆۆوم 
 ەتۆًٌ تییۆۆا   تۆۆڵ ئەًەم تۆۆڕًا  تۆڵ ئەڵۆۆپ ڵۆۆٌارم دەتۆۆًٌ مۆۆڵڵە  لە 

 ۆۆۆۆۆوس ًەرگۆۆۆۆۆون  ىگشۆۆۆۆۆەا ىەًا ڕًً   ەتًٌتۆۆۆۆۆڵًە ً ئەـکۆۆۆۆۆەرم تەر
 ئەـکەرم کگش  لە یەً ىەڵنەڵەاتًٌ 

گڵرا ییەکەم یە یفە ئەً  گعوەم ًەتیو ىگنۆایەًە کە داییۆ  دًام 
لە دایۆۆۆۆ  تۆۆۆۆًٌ   ئەً ىڵ یثۆۆۆۆًٌیەًە ً تە ىەًام الیە الیە دەی ۆۆۆۆٌ   
گڵرا ییەکە تڵ تاًک  ێار  مواد تًٌ ً زور رۆار لە داییۆ  تیکۆەثًٌ؛ 

 گڵرا ییەم کە تڵ لڵری  ملییڵڤ  گٌیثًٌ  ئەً
ئگکۆۆەا دەی ۆۆٌ  داییۆۆ  لە تەر کۆۆاًیەی ؛ تەین  ەک ًەکۆۆًٌ دًایۆۆیر 
رۆۆار تە دەمٌکۆۆاًم کوکٌلۆۆڵح ً ڵۆۆەرم ڵۆۆپ  ً دەمۆۆ  تۆۆن ددا ەًەن 
تەڵیًٌ ر گە ً  ڵیٌ ە گ ً یٌ ذًیڵ ؛ ىگنذە تە ىگۆو ً یٌ ۆذًیڵ  

لۆۆٌرس ً  ەە تۆۆًٌ یە ۆۆا ە  ئەً کۆۆایەم ئەن منۆۆذاڵگی   ۆۆەش ڵۆۆای   
لەًیش تۆًٌ تە کڵڵیۆذا دەتەڵۆ  ً تە کٌێکۆەا ذا ىەڵۆذەگەڕا ً دەیثۆود 
تۆۆڵ الم تۆۆاًەگەًرەم  تیۆۆوەًەرم منۆۆذاڵ ن ئەًم یکۆۆەە تیۆۆوم کۆۆٌڕە 
یڵ ەًیکەەکەمن ئەً کایەم تڵ یەکەن رۆار تە دەڵۆە  یۆڵم ڵۆەرم 
تۆۆڵ یا ۆۆیثًٌ  ئگکۆۆەا یڵڵۆۆف  کۆۆٌڕم گە مگیۆۆ  ئۆۆازا ً تەرەر  تۆۆًٌ  

 ە تەر کاً کە تڵ داییر رار دیەثًٌم:ئەًم تەً رڵرە ىای
ئەً ڕو ەم لە ب یکۆۆۆلمی ( ىۆۆۆایە دەرن  یڵڵۆۆۆؿ ئەڵۆۆۆپەکەم تۆۆۆڵ 
ىگناتًٌە دەرن ً داًام لگیودتًٌ ڕێ ەم  گثذا  لەگەڵ  ت ن  یڵڵؿ 
گۆۆٌرج ً ئامۆۆادە ً کەک لە  ۆۆا  ىەًڵۆۆارم ئەڵۆۆپەکەم تە دەڵۆۆەەًە 

یی  گویثًٌ  دەمٌکاًم رۆٌا  ً ڵۆًٌرىەڵ ەڕاًم رۆٌامگوم ً ئۆازایە
لن دەتارمن لەیـەی  تارییەڵە ً لەتارمن ىگنۆذێ  لە تۆاًک  کەڵەگەیەۆو 
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تۆۆًٌ  ێۆۆار  مۆۆواد ىەمۆۆًٌ ئەًا ەم ىگنۆۆاتًٌە تەر کۆۆاًم یۆۆڵم ً لە 
یاًم تنەماڵەکەم ئڵلوەم لگيەڵ یواتۆًٌ  ێۆار  مۆواد ڕوح ً گیۆا   لە 
الم کٌڕەکەم تًٌ ً کایگ  دەیذم ڵۆەرەڕام یەمە ۆ  کەنن گە مگیۆ  

ٌ ۆۆۆا    ۆۆۆا  ً  گۆۆۆٌلەدم تۆۆۆاریی  ً تاڵۆۆۆ  ً تۆۆۆاىڵم تە تەىگۆۆۆوە ً  گ
ىگۆۆوم ً ىەڵکۆۆٌکەًی  کاالکۆۆا ەم دەىگنۆۆایەًە تەر کۆۆاًم یۆۆڵمن لە 

 یڵ یا ا گەزگەز تایم دەکود 
ًاتا ەوە یڵ ىەر لگوە تمگنییەًە  یڵ ئگکۆەا »ێار  مواد گٌیثًٌم: 

 «یە یا  یاًم ماڵگ   دەتن ئاگا  لە دایی  ً دایە گەًرە  تن 
ایەًە یڵڵۆۆۆؿ تە ڵۆۆۆەر تەرزا ە ً تە توەیەکۆۆۆ   ۆۆۆڕ لە ًەتیۆۆۆوم ىۆۆۆ

ڕەزایەیەًە ًەیمۆۆ  داتۆۆڵًە ىەیۆۆا ئەً کۆۆایەم زینۆۆذًً تۆۆن ىۆۆیڕ کەس 
 ایٌا ن ئۆازار تە داییۆ  ً دایەگەًرەم ت ەیگنۆن  لەگە  ئەًە ۆذا ىەیۆا 
لەراغ کۆۆڵم  تە ڵۆۆٌارم ئەڵۆۆپ تۆۆاًک  تەڕن کۆۆود ً لەًن گەڕایەًە  

ً   ەکۆا   ً کۆٌڕەکەم  ەدیەثۆًٌ  لەً کایەًە ئیەو ێار  مواد داییۆ  
ئگکۆۆەا  ۆۆامیل ىەڕە ۆۆەم دەکۆۆود کۆۆاًم یڵڵۆۆف  کۆۆٌڕم دەردەىگنۆۆن  
ڵۆۆۆەتارە  تە   ەکا یشۆۆۆ  کیۆۆۆا  تەڵۆۆۆەردن ً ح تگڕێوییەکیۆۆۆا   ۆۆۆن 

 دەکونن  ەیذەًیک  تیو تیایەًە 
ئەً تیۆۆۆو ً یەیۆۆۆای ە ًەىۆۆۆام یًٌ ۆۆۆ  یەن ً دڵەڕاًکۆۆۆن کودتۆۆۆًٌ 

ڵۆەایە ڵۆەر  ۆن ً تە  ەلە ۆەە ئاراًلۆارام لگيەڵ یۆوا تۆًٌ  تە  ەلە ىە
ڕویشۆۆۆۆ  تۆۆۆۆڵ تەر دەرگۆۆۆۆاکە ً ئیلۆۆۆۆذارم تا ۆۆۆۆگ کۆۆۆۆود  ىگشۆۆۆۆەا یۆۆۆۆڵر 
ىەڵنەىۆۆۆایثًٌن تەین ىەًا تە یەًاًم ڕًً ۆۆۆاک تًٌتۆۆۆڵًە  تٌلثەلەکۆۆۆا  

ت ۆۆۆۆڵ تە ئەـکۆۆۆۆەرم کگشۆۆۆۆ  تڵۆۆۆۆن »ىەرًا دەیۆۆۆۆا  کوییا ۆۆۆۆذ  گۆۆۆۆٌی : 
 «دەميەًن ت م تڵ ئەڵپ ڵٌارم  ئەڵپەکا یش زیر تیە  
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 تیک  ً کٌار

 
ىەمۆۆۆًٌ ئەً مۆۆۆاًەیەدا ـییۆۆۆو ً زییۆۆۆوم تۆۆۆًٌیلگو لە الم  ۆۆۆیعوم  لە

یەتۆۆای گڕا  تۆۆًٌ  لە تەر یۆۆڵیەًە ًیوەًیۆۆوم دەىۆۆا  ً ئەً  ۆۆیعوا ەم 
دەگۆۆۆٌ    ەک لە کۆۆۆای  دەًامۆۆۆذا تەڵیۆۆۆًٌ لە  یۆۆۆا   یۆۆۆایثەی  ڕو ا ە ۆۆۆذا 
ىەرًا لە ڵۆۆۆەر لگۆۆۆٌم تۆۆۆًٌ  رلۆۆۆٌتەرگ  کەرکەڵۆۆۆ  لە تەر دەکۆۆۆود  تە 

ً  یعو ً ئاًازا ەم دەگٌیەًە  دًً رۆار لە ئەڵپ یەڕایگن  دەکود ً ئە
تە ۆۆذاری  کۆۆودن تەین  ە کەڵۆۆگی   90ىەڵمەیۆۆ   ۆۆەًا ەم تڵگذا ڵڤی ۆۆذا

کٌ ۆۆ  ً  ەکەڵگییشۆۆ  دەڵۆۆە یو کۆۆود   وییۆۆ  ً دوڵۆۆەایەیی  لەگە  
تڵگذا ڵڤیڕ  ۆا ازییەک  گەًرە تۆًٌن کۆٌ یە ئەـکۆەرێی  زور تەرەر  

دەتەیشۆ   لەرزەکەم  ً کاً ەیوس تۆًٌ  ئەً دوڵۆەایەیییە ًەرەم  ۆن
تۆۆڵ داتۆۆڵًە  تە تەىوەیەکۆۆ  زور لەرزم لە رۆۆًٌلەکەیەک  ڵۆۆًٌ  یۆۆڵر 
ًەرگویثًٌ  لە ڕاڵۆەیذا کگشۆەکەم کارەڵۆەر  ەکواتۆًٌن یە یۆا مۆاًەیەک 
ًەدًا یواتًٌ   ەیذەًیک  تیو لە تارًدوی  یۆڵم تیۆایەًە  تۆڵ لە تیۆو 

ًازم تۆۆود ەًەم یەن ً کگشۆۆەکا   یە یۆۆا  ە ۆۆام تۆۆڵ کڕینۆۆ   ۆۆیعو ً ئۆۆا
یەتۆۆای گڕا ە  ەدەتۆۆودن مە وًًتیشۆۆ  دەیۆۆٌاردەًە  ڕو  لەگە  ڕو  لە 
تۆۆۆۆۆارم ئاکۆۆۆۆۆار ً ڕەـەۆۆۆۆۆارەًە کەڵۆۆۆۆۆایەیی  دادەتەزم ً لە تەر کۆۆۆۆۆاًم 
دەًرًتەرییەکۆا   ڵۆًٌک دەتۆًٌ  ئیەۆو ئەً یڵڵۆفە داًێنپۆاکە  ەتۆۆًٌ کە 
گو    تە ماریا دیمەیوم یڵڤنام زڵەیخا  گٌە  ەدا  ً یۆڵ لە ئە ۆك ً 

ێون  تە  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆگ ەًا ە زور تۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆن  ۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆەرما ە ً تە ىەًەس تثۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆٌ
ڕًًىەڵماڵۆۆۆذارًییەک  ئا ۆۆۆیواًە دەیٌیکۆۆۆ  لە یشۆۆۆەەم تەرێۆۆۆ ن تەین 
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ًەىۆۆۆا یٌ ۆۆۆذ ً ڕا ۆۆۆیاًا ە ماریۆۆۆا دەڵۆۆۆە  تەڕًًیەًە  ۆۆۆان لەگە  ئەًەم 
 یًٌ   ڵەرڵًٌڕما  تًٌن ىەڵە  تە  ەرمەزاریش کود  

ً لە کڵیۆۆۆۆای  مۆۆۆۆا    ئاڤویلۆۆۆۆذا یالمگۆۆۆۆ  ئەـکۆۆۆۆەر ً ڵۆۆۆۆەرتاز کە دً
مەـوەزە لە لیٌام کاتۆارادا تۆًٌ  ىۆایر تۆڵ لەی  تاریایینکۆی  دەیٌیکۆ  
تەیۆۆارمەیی  ئەً ىگۆۆوا ە ىەمۆۆًٌ یۆۆاک  کگ ۆۆگر داگیۆۆو تیۆۆا ن کارێۆۆ  کە 
ىەیا ئەً کایە مەێا  تۆًٌ  تە  گۆ  داب ً  ەریەۆ  لەـمۆاز ئەًا ە میۆٌا   
لیٌاکا   کًٌریر تًٌ   ڵۆەرتازەکا یا  لە ڵۆەرتازیا ە  یشۆەەر  کۆود 

رۆۆۆۆ ە لە ئا ۆۆۆۆ  گە ۆۆۆۆمە ڕە ۆۆۆۆەن گڵ ۆۆۆۆ  ً ڤڵدکا ۆۆۆۆیا   گۆۆۆۆذەدا    ً
ئەـکۆۆۆۆەرەکا یش لەگە  ئەـکۆۆۆۆەرەکا   دا یشۆۆۆۆەًٌم کۆۆۆۆًٌریر تۆۆۆۆًٌ ە 
ىاًمە و   تڵ ڕێوگویر لە میٌا ەکا  میٌا ییەک  گەًرەیۆا  تەڕێۆٌە تۆود 
ً تەزن ً گۆۆۆڵرا   ً تادە ڵ ۆۆۆ  گەرمٌگۆۆۆٌڕ ً  ۆۆۆاىا ە تۆۆۆًٌ  عەمیۆۆۆذ 

ال  ەمۆاتًٌ  تە ڕە  ۆ  تورکۆاًەًە  گەووڤ ىگنذە مەڵ  تۆًٌ ىڵ ۆ  لە 
لە ڵەر کٌرڵییەکە یخگە تًٌتًٌ   مشگوەکەم لە کاال  دەرکگشۆاتًٌن 
ىگو ۆۆ  دەکۆۆودە ڵۆۆەر دً منگیۆۆ  یەیۆۆاڵ  ً رنگۆۆٌم دەدا ً  گۆۆذەکە    
رارًتۆۆار یەکگیۆۆ  لە تۆۆاًەش دەگۆۆو  ً دًایۆۆو تە ىەًام گۆۆڵرا ییەک کە 

 ێەزم  گذەکودن دەڵە  دەکود تە ڵەما ً ىەڵپەڕکن:
  امیل  ڵڕ   کودًًە

 لە ڵای   ڕاتودًًدا
 دەلەم لەلەمنلەلەم لەم
 لە ڵای   ڕاتودًًدا   

تۆۆًٌیلگویش لەًن تۆۆًٌ  دەیٌیکۆۆ  لەً کڵڕە ۆۆذا ًەک یەتۆۆای گڕێی  
تەرەر  ىەڵکٌکەً  تیا   تەڕاڵە  تەزەی  تە عەمیذدا دەىۆا ن تەین 

 ۆن ىی   لە دەڵ   ەدەىا   کە دیە  ڵەریڵ ۆ  یەریۆیە ئەًیۆش لە 
 تخا ن دەرەدزەم دایە ً تە ىگٌا   لە کڵڕەکە کًٌەدەرن 
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مۆۆۆا    کۆۆۆاردەن ماڵەکۆۆۆا  ً ڵە  فەڕ ۆۆۆ  کۆۆۆڵی  ً  ۆۆۆەلام  ڵۆۆۆپ  
ىەڵ گڕا تًٌ  ىگنۆذە ڕًً ۆاک تۆًٌ دەیەۆٌا   زە  یۆا ەم لە تەر ت ۆویەًەن 
ییو ً گەی ً  ەلە ۆًٌش ً کۆاڵٌکڵڵ  کۆڵی  ىەمۆًٌم مەعلۆًٌن تۆًٌ  

ا کەً   اڵگی  لە ڵەر ً مل  ىای ذ تۆًٌ  لە  وی  ماڵن کاًم تە ماری
دًام ئەً ڵۆۆارد ً ڵۆۆڕم ً تۆۆن مەیلیۆۆیەم  گۆۆٌەم دیثۆۆًٌن تۆۆًٌیلگو تە 
 ۆۆەرمەزارییەًە ڕًًم لۆۆن ًەڕدەگگۆۆڕا ً یۆۆڵم لۆۆن تە دًًر دەگۆۆو   
تەین لەً ما  ە ۆۆەًە یڵ ۆۆەدا ً لەً  ەڕم مەڵۆۆەیذان تە دیینۆۆ  ماریۆۆا 

 ە گە ایەًە ً ًیکە  دیکا  یڵم لن  وی  تیایەً
 «دەک  تڵ کٌن؟»لگ   وڵ : 

دەکۆم تۆوا م  یوە یۆاً ێۆاڵ  »ماریا تە مگيوەتا ییەًە ًەیم  دایەًە: 
 «کڵ ە 

ماریۆۆۆا ڕاڵۆۆۆ  ً ڕا ۆۆۆیاًا ە لەگە  تۆۆۆًٌیلگو دەدًان تەین کە دەیۆۆۆذم 
مۆۆاًەیەکە ئەً یۆۆڵم لۆۆن دەتۆۆٌێون ً دًًرە ەرێویۆۆ  لگۆۆذەکا ن ىگنۆۆذێ  

 دڵ  لگ  ڕە ما تًٌ  
 «ەًە تڵ ماڵن یەم   ەتن  زًً دێە»
 «دەیٌا ن؟»
 «ئەگەر تە  گ  یڵ    ەیٌا ن تگەەًەن دەیيگننەًە »
 «ىەرًایە  تەتا    ازا م ت م تڵ الم  ًا ییە؟»
 «تەڵنن ًاتا ەوە  ەک ن ًەرە تاتڕوینەًە تڵ ماڵن »

ماریا دیمەیوم یڵڤنا گەڕایەًە  تەرەً ماڵن ًەڕن کەًیر  ما  ە ۆەً 
ا ەیەک یۆۆویفە دەًرم ڵۆۆگثەرەکەم ىگنۆۆذە ڕًً ۆۆاک تۆۆًٌ دەی ۆۆٌ  یەرمۆۆ

ئەًا ۆۆۆ  داًە  تۆۆۆًٌیلگو کۆۆۆاًم لەً یۆۆۆویفە ڕًً ۆۆۆاکەم ما ۆۆۆگ دەکۆۆۆود ً 
دەیٌیکۆۆ  تە ماریۆۆا تڵۆۆن ئە ۆۆك ً یڵ ەًیکۆۆەی  ئەً ىەرًا لە دڵیۆۆذایەن 
تەین  ەیۆۆۆۆذەزا   کۆۆۆۆڵ   تۆۆۆۆذرکگنن ً لە کٌێۆۆۆۆٌە دەڵۆۆۆۆ   گثیۆۆۆۆا     ە 
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دە ۆۆا ً  کۆۆاًەڕًا  تۆۆًٌ تۆۆًٌیلگو لکۆۆە تیۆۆا   تەً  ۆۆگٌەیە ىە  اًیۆۆا 
ىی یۆۆا  مەەلیۆۆا   ەدەکۆۆود  گەیشۆۆەثًٌ ە  ویۆۆ  مۆۆاڵنن کاًیۆۆا  تە کە ۆۆذ 
ئەڵۆۆپ ڵۆۆٌار کەً  تەرە ً کۆۆڵی ەکە تایۆۆا  دایەًەن ئەـکۆۆەرێ  تۆۆًٌ تە 

 کە ذ ڵەرتازەًە  
ئەًە کگۆیە تەرەً »ماریا دیمەیوم یڵڤنا یۆڵم کگشۆا دًاًە ً گۆٌی : 

ارا ۆذ  ماریۆا ما گ لە  ش  ڵەرم ڵٌارەکەًە یۆویفەم دادەت« ئگوە دن؟
تۆۆۆًٌ؛ ئەـکۆۆۆەرێ  کە  91 ەیناڵۆۆۆییەًە ىەیۆۆۆا گەیشۆۆۆەنە  ە ایۆۆۆا   کۆۆۆامینگ 

  گشەو ىاًکارم عەمیذ تًٌن ىەر تڵیە ماریا ئەًم دە اڵ   
 «ئەًە یڵم؟ 92 یەگو ییڵالیگڕیڕ»ماریا ڵەرم ىەڵثڕم ً گٌی : 

تەڵۆۆۆۆۆن یۆۆۆۆۆڵمم  تۆۆۆۆۆًٌیلگو ئەًە یۆۆۆۆۆڵم؟ ىگشۆۆۆۆۆەا »ًەیمۆۆۆۆۆ  دایەًە: 
دیمەیوم یڵڤنا  یاڵە دەکە ؟ ًاتا ە ًریۆات    ەیەًیًٌم؟ لەگە  ماریا

ً  گ  زیادم دا ەکیشۆ ن دە ۆا عەمیۆذ  گۆ  دەڵۆن  ًٌیگۆ  کە ۆذ ڵۆیەیە! 
 «ئەم عەمیذ لە کٌێیە؟

ماریا ڵۆەرم تۆڵ الم دە  ۆ  تەزن ً گۆڵرا ییەکە ڵۆًٌڕا ذ ً گۆٌی : 
 «یەرک  تادە  ڵ ییە!»

 «ک  تًٌە؟ تە ح تڵ ەیەکەًە ئەً تەزمەیا  ڵاز کودًًە؟»
ىایثًٌ   میۆٌا ییەکە  93کە ذ کەس لە ئەـکەرا   ىەڵاڤ ۆ یًٌر »

 «تڵ ئەًا  گیواًە 
 «  کە ذە تاش ً لە کای  یڵیذا گەیشەم  ىگنذێ  ئیشم تە عەمیذە »

 «ئیش  ـەرم ؟»تًٌیلگو لگ   وڵ : 
 «کەن یا کٌرین »

                                                           

91- Peter Nikolaevich  

92- Hasav Yurt 

93- Chikhirev 
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 «کاک یا  یواپ؟»
کەیش ـەرق  اکا؛ تڵ ئگمە تا ە ً تڵ ىگنذ»کامینگ   گیە   ً گٌی : 

 «یواپ 
ئگکەا گەیشەثًٌ ە ماڵ  عەمیذ  کامینگ  گٌڕا ذم تە ڵەر یەکگۆ  لە 

 «ًەرە تڵ ئگوە  94کیخیو یوێ »کازایەکا ذا: 
یەکگۆۆ  لە کازایەکۆۆا  ىۆۆایە  گشۆۆن  یڵ یۆۆڵرم  ئاڵۆۆای  کازایەکۆۆا   
دو ۆۆ  لە تەردا ً کەکۆۆمەم مۆۆل درێۆۆەم لە  گۆۆذا تۆۆًٌ  یٌرتگنگییشۆۆ  تە 

 دەڵەەًە تًٌ 
 «  دەرم ىگنە »ای  داتەزینذا گٌی : کامینگ  لە ک

کۆۆازایەکە داتەزم  کیکۆۆەیەک  لە یۆۆٌررگنەکەم دەرىگنۆۆا  کۆۆامینگ  
ماریۆا »کیکەکەم لن ًەرگو   دەڵەی  کود تە  گٌ کیکەکەدا ً گۆٌی : 

 «دیمیەوم یڵڤنا  ایوڵ ؟
 «  لە ک  تەوڵم؟»ماریا ًەیم  دایەًە: 

  لە تەر یۆویفەم کامینگ  ڵەرم تڕاًم مووڤگی  لە کیکەکە دەرىگنا
 «کەًایە تڕًا ە توا م دەیناڵییەًە؟» ما  ە ەً  یشا یذا  

ڵەرێی  یا واً تًٌ تە رًٌین تڕوم  ۆڕ ً ڕیۆش ً ڵۆمگڵ  کۆٌر  
ً ڕە ۆۆەًە؛ یەکگۆۆ  لە کاًەکۆۆا   زەق ً ئەًم دییەیۆۆا   یۆۆٌە لًٌکۆۆاً 
تًٌ  یە ل  ڵەرم توینذار تًٌ توینەکەم دەم  کودتڵًە  لًٌی  یٌێن  

مە تًٌتًٌ  یاًلییەک  یٌێناًییا  لە مل   گ اتًٌ  ڵۆەرەڕام  گٌە دەڵە
توین  زورم دەمٌکۆاًمن توەیەکۆ  مگيوەتۆا  ً منۆذای ەم لە ڵۆەر لگۆٌ 

 تًٌ 

                                                           

94- Don 
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ماریا دیمیەوم یڵڤنا کاًم لگیود  تەتن ئەًەم زما   تۆ ەڕن ڕًًم 
 ًەرگگڕا ً تە  ەلە یڵم کود تە ماڵیذا 

ە تۆڕاًە ڵۆامناکە ىەڵ ۆون: تًٌیلگو  ەیذەیٌا   کاً لە ڵەر ئەً ڵەر
ڵۆۆەرم ێۆۆار  مۆۆواد تۆۆًٌن ئەً  یۆۆاًە یەتۆۆای گڕەم مۆۆاًەیەک لەمەً تەر 

  ەًا گی  زور  گیەًە دا یشەثًٌ  ً لکەیا  کود تًٌ  
کەلۆۆۆۆلە « دەیٌیکۆۆۆۆ  ڕاتیۆۆۆۆا ن تەین گویمۆۆۆۆا ەًە »کۆۆۆۆامینگ  گۆۆۆۆٌی : 

 ڵەرەکەم دایەًە تە کازایەکە ً لەگە  تًٌیلگو کًٌ ە  ًًرن 
 «زور لارما ا ە گیا   لە دەڵ  دا : »کامینگ  گٌی 

 «تەین تڵ کٌ را؟ ک  ڕًًم دا؟»
ىگنۆۆذێ  ڵۆۆەتوکە  عەمیۆۆذ تگۆۆ  ىەمۆۆًٌ ڕًًداًەکەیۆۆا  تە ًردم تۆۆڵ 
دەگگۆۆڕمەًە  دەتۆۆن ئەً کەللەڵۆۆەرە تە ىەمۆۆًٌ لەی ً گٌ ۆۆذ ً  ۆۆارەکا ذا 

 «ت گڕیر!
 اردیۆۆۆۆا  تە دًام عەمیۆۆۆۆذدا  عەمیۆۆۆۆذ لەگە  دًً ئەـکۆۆۆۆەرم یۆۆۆۆو کە 

ًەک یڵم تەدمەڵ  تۆًٌ ن ىۆایەًە  کۆامینگڕ  لە ئۆامگو گۆو  ئەًا یش 
 ً تەیگو ىاین  کود 
 «ڵەرم ێار  موادن تڵ ىگناًم »کامینگ  گٌی : 

 «   ا!  ە  ًا  ەڵگ  کٌ ڕا!»
 «تەڵنن دەیٌیک  ڕاتیا  »
ىەمیشە دەم ٌ  ـگڵگی  لە  ێو ڵەردایە ً ئەً ىۆاینەم تە ڕاڵۆە  »

 « ییە  کٌا؟ ڵەرم کٌا!  یشا م تذە 
تا    کازایەکەیا  کود  کیکەکەم ىگنۆا  عەمیۆذ تە کۆاًم مەڵۆەەًە 

 ماًەیەک یگ  ڕاما 
لەگە  ئەًە ذا  یاًێی  ئۆازا ً تە  ۆەرەؾ تۆًٌ  دەمۆيەًن مۆاک  »
 «تیەن 
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تەڵۆنن تەڕاڵۆە   یۆاًێی  تەرەر  ً »یەکگ  لە ئەـکەرەکا  گۆٌی : 
 «کاً ەیوس تًٌ 

کۆۆودن دایۆۆا ەًە تە  دًام ئەًەم ىەمۆۆًٌا  کاًیۆۆا  لە کەللەڵۆۆەرەکە
کۆۆۆۆازایەکە  ئەًیۆۆۆۆش یکۆۆۆۆەییەًە  گۆۆۆۆٌ یۆۆۆۆًٌرەکە کە ً تە ىگٌا ۆۆۆۆ  لە 

 ڵًٌکگ  داینا 
رە ۆۆات  کۆۆامینگ  ئەً ڵۆۆەرە  یشۆۆا  »ئەـکۆۆەرەکە  وڵۆۆیارم کۆۆود: 

 «دەدەمن ًیاریش  گشیەش دەکەم؟
 ۆۆۆۆان لۆۆۆۆگم گەڕێۆۆۆۆر تامۆۆۆۆاک  تۆۆۆۆیەن  ئەً »عەمیۆۆۆۆذ دە  ۆۆۆۆ  ىەڵثۆۆۆۆڕم: 
 « مشگوێی  تە دیارم داتەمر 

 کًٌە دەرنن لەتەر ىەیٌا ەکە ڕاًەڵەا   تًٌیلگو
ماریۆۆۆا دیمیەۆۆۆوم یڵڤنۆۆۆا لە ڵۆۆۆەر  لییۆۆۆا   دًًىەن دایشۆۆۆەثًٌ  ڕًًم 

ماریۆا »کودە تًٌیلگو ً تە یًٌڕەی  ڵەرم ىەڵگنا  تًٌیلگو لگۆ   وڵۆ : 
 «دیمیەوم یڵڤنان ک  تًٌە؟

ئگۆۆۆٌە  یۆۆۆاً کۆۆۆٌ      ئگۆۆۆٌە دڵۆۆۆڕەق ً یۆۆۆٌێنڕ  ە     ڕلۆۆۆم لگەۆۆۆا ە ً »
 «نم    ئگٌە  یاً کٌ  ! اميەًن تەا ثی

ئەًە تەییەکە لەًا ەیە ىەمۆًٌ »تًٌیلگو  ەیۆذەزا   تڵۆن کۆ ؛ گۆٌی : 
 « کەس تە ڵەرم تن   ەڕ ئەًەیە ئیەو!

 ۆۆەڕ! ئەًە ح  ۆۆەڕێیە؟ ئەًە »ماریۆۆا تەگویۆۆا ەًە دە  ۆۆ  ىەڵثۆۆڕم: 
لەڵۆۆاتییە! یەرمۆۆ  مۆۆودًً دەتۆۆن تە یۆۆاک  تکۆۆپگو ن  ەک ئۆۆاًا تۆۆییە ە 

تە دەن گویۆۆۆۆا  ً  ۆۆۆۆە ڵڕەًە لە «  یۆۆۆۆاًکٌ ا ە! مەڵۆۆۆ ەکە   یۆۆۆۆاًکٌ ا ە!
 دەرگام  شەەًە کًٌە  ًًرن 

تۆۆۆًٌیلگو گەڕاًە تۆۆۆڵ ىۆۆۆڵدەکە ً داًام لە کۆۆۆامینگ  کۆۆۆود کۆۆۆڵینەیی  
 ڕًًداًەکەیا  تڵ ت گڕێەەًە 

 کامینگ  گٌی :
 ڕًًداًەکە تەن  گٌەیە تًٌ:
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 تیک  ً  گنج

ێۆۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆۆواد ڕێۆۆۆۆۆۆ ەم ئەًەم  گۆۆۆۆۆۆذراتًٌ تە ڵۆۆۆۆۆۆٌارم لە 
رم  ۆۆۆۆار تکۆۆۆۆۆًٌڕێەەًەن تەین ىەمیشۆۆۆۆۆە گۆۆۆۆۆٌرًً گی  دەًرًتە

کۆۆۆازای  لەگەڵۆۆۆذا تۆۆۆًٌ  ڵۆۆۆەررەم  ئەً ڵۆۆۆەرتازا ەم لە  ًٌیۆۆۆا 
یومەییۆۆۆا  دەکۆۆۆود تیکۆۆۆ  کەس تۆۆۆًٌ ن دە کەڵۆۆۆیا   ۆۆۆارێوەرم 
ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆواد تۆۆۆۆۆًٌ  ً دە کەڵۆۆۆۆەکەم دیۆۆۆۆۆیەش یومەییۆۆۆۆۆارم 
ئەـکەرەکا  تًٌ   کەًام تە  گ  ئەً ـەرما ەم  گمۆا  کواتۆًٌن 

ن دە ڵەرتازما  تیودایەیە  ۆارێوەرم ێۆار  مۆوادن ئەگەر ال ییە
دەتًٌ ئەً دە کەڵە ىەمًٌ ڕو ن لەگەڵیذا تۆر  ىەر تۆڵیە دًام 
کە ۆۆۆذ ڕو  مۆۆۆا ەًەم لە  ًٌیۆۆۆان تڕیۆۆۆار درا لەًە تەدًاًە یە یۆۆۆا 
 گۆنج کەس  ۆۆارێوەرم تۆۆر ً لەگەڵیۆۆذا ت ۆۆر  داًا ێۆۆار  مۆۆوادیش 

تەین کۆۆۆوا ىۆۆۆیڕ کۆۆۆا  ىەمۆۆۆًٌ ىاًڕێیۆۆۆا   لەگە  یۆۆۆڵم  ەتۆۆۆا   
ڕو م تیکۆۆ  ً  گنمەمۆۆ  ئاڤویۆۆلن ێۆۆار  مۆۆواد لەگە  ىەر  گۆۆنج 
ىۆۆۆۆاًڕێیەم ًەڕێۆۆۆۆیەً   کایگۆۆۆۆ  ًیکۆۆۆۆە  تۆۆۆۆڕًا ن ئەـکۆۆۆۆەرم 
ـەرما ذە  گ  ڕاگەیا ۆذ کە  ۆاتن ىەمۆًٌ ىاًڕێیۆا   لەگە  یۆڵم 
تثا   ێار  مواد ًام  ٌا ذ گٌێ  لن  ەتًٌە ً مل  ڕێۆ  گۆو   

 ئەـکەریش ئیەو  گذاگوی   ەکود  
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ـەرما ذەم ڵەرتازەکا  تۆًٌن  95تە  اًم  ازاروڤ ئەـکەرێ 
کە  کەڕە   یشۆۆا   لارەمۆۆا گەی  ًەرگویثۆۆًٌ  الًێیۆۆ  تەىگۆۆو ً 
مًٌیٌرمۆۆۆۆای  ً گٌرروگۆۆۆۆٌ  ً زیۆۆۆۆوەک تۆۆۆۆًٌ  ئەً  ۆۆۆۆڵتەرەم 
تنەماڵەیەک  ىە ار ً دەڵەیٌر  تًٌ  تاًک  کڵک  دًای  کۆود 
تۆۆۆًٌ ً دایۆۆۆیە  یۆۆۆوەکەم ً ڵۆۆۆن یٌ ۆۆۆ  ً دًً تۆۆۆوام تەیگۆۆۆٌ 

 دەکود 
 ازاروڤ کاًێی  تیە کٌار کۆاً »ەـکەرم ـەرما ذە گٌی : ئ

 «ً ًریاتە  لە تیو   ەکن زور ًریاتە!
 «  تە کاًا  گەًرەن!» ازاروڤ لە ًەیمذا گٌی : 

 گۆۆ   ۆۆایە ڵۆۆەر ڕکگۆۆؿن یفە ۆۆ ەکەم لە  ۆۆا   کۆۆود ً لە ڵۆۆەر 
ماڵ  زیر دا یش  یفە  ەکەم تە  ا ییەًە ڕاڵەەً اڵۆەە کۆود ً 

یۆۆا  تە  ە  ۆۆار ً ڵۆۆینە تەرز ً کەـە   تە ڵۆۆٌارم ئەڵۆۆپە  ۆۆگ 
 ا  دەڵە  کود تە یۆڵرؼە ً ًەڕن کەً   کۆٌار کۆازا  لەگەڵۆ  

کەڵەگە  ً تەلەتارییە ً لە زایۆ  یڵیۆذا  96ڕویشەر: ـیوایڵ ەڵڤ
 ی ؛ ئەً تۆۆۆۆۆًٌ ىگنۆۆۆۆۆذێی  تۆۆۆۆۆاڕًً  تە گەموالۆۆۆۆۆڵ  دز ً دەڵۆۆۆۆۆ 

ًەرزێڕێیۆۆۆۆ  گەڕاًەم تە یٌا ۆۆۆۆا تۆۆۆۆًٌن  97ـوو ۆۆۆۆەثًٌ؛ ئی نۆۆۆۆا ڵڤ
ىگنذەم  ەما تًٌ یۆومەیەکەم کڵیۆای   ۆن تۆنن تەین ئەگەر ک  

ن 98ىگشۆۆۆۆەا تەىگۆۆۆۆوم  ۆۆۆۆا  ً تۆۆۆۆاىڵم یۆۆۆۆڵم دە ۆۆۆۆازم؛ میشۆۆۆۆییر
گە مگیۆۆۆ  الًاز ً زەرد  تۆۆۆًٌ ىەمۆۆۆًٌا  گاڵەەیۆۆۆا   گۆۆۆذەکود ً 

                                                           

95- Nazarov 

96- Ferapontov 

97- Ignatov 
98- Mishkin 
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گە مگیۆۆۆۆۆۆ  لەکۆۆۆۆۆۆاڵ   99ک ًیۆۆۆۆۆۆا  لە ڵۆۆۆۆۆۆەر دە ۆۆۆۆۆۆا؛  ەواکۆۆۆۆۆۆڵڤ
 ڵەرًڕًًیڵش ً دەن تە  گیە یر ً یالا ە کٌڕم دایی  تًٌ  

  تًٌن یەمۆٌمە ًییۆ  داگویثۆًٌ   ا ۆا  یەمەکە تەیا گی  ـگن
ڕەًم ً ىەًاکەم یاًًڵۆۆۆۆۆاً تۆۆۆۆۆًٌ  مگۆۆۆۆۆو  ً ڵۆۆۆۆۆەًزەی ییەک  
تەرتۆۆۆ ًن گەًگیۆۆۆام یەڕ ً یۆۆۆازەن گەرمە ۆۆۆا   یۆۆۆازە ڕڵۆۆۆیاً ً 
ڕًًتۆۆۆارم  ۆۆۆڕ یەً ن ً کەـ ۆۆۆڕێر کە تە الم ڕاڵۆۆۆە  ڕێ ۆۆۆاکەدا 
ىۆۆۆا ەم دەىۆۆۆا  ً دەیلوـا ۆۆۆذن ىەمۆۆۆًٌ لە  ێۆۆۆو ییوێۆۆۆەم یۆۆۆڵردا 

 ەًە دەدرەً ا 
ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد ئۆۆۆۆاران ً لە ڵۆۆۆۆەرەیڵ ئەڵۆۆۆۆپەکەم دەئۆۆۆۆا ًا  
ىاًڕێیۆۆا   ً کازایەکۆۆا  تە دًایۆۆذا تە  ەرمۆۆ  دەڕویشۆۆەر  زور 
تە ىگٌا ۆۆۆۆ  لە ڕێ ۆۆۆۆاکەم ئەً تەرم لەی یگۆۆۆۆپەڕیر  تە  ۆۆۆۆا  ئەً 
  ا ەدا ڕویشەر کە لەریاڵەیۆا  لە ڵۆەر ڵۆەریا  دا ۆاتًٌن کە ۆذ 

لیۆۆن ەش گۆۆامگش ً ڵۆۆەرتاز عۆۆارە تا ەیۆۆا  لگۆۆذەیٌڕم ً کە ۆۆذ ىگ
تۆۆارگیر ڕایا ذەکگشۆۆا   لەًا  دًًر کەًیۆۆنەًە  یەک میۆۆل ً  گۆۆٌ 
ڕێ ایا  تڕمن ێار  مواد زەتوێی  ىگٌا ۆ  لە ئەڵۆپەکەم دا ً 
یگۆۆوایییەکەم زیۆۆایو کۆۆود  ىاًڕێیۆۆا   ً کازایەکۆۆا  تۆۆڵ ئەًەم 

 دًا  ەکەً   اکار تًٌ  ئەڵپەکا یا  تخە ە کٌار ا  
زور ئەڵۆۆۆپ  کۆۆۆاکە  ئەگەر ئەڵۆۆۆپەکەم »ـیوا ڵ ەۆۆۆڵڤ گۆۆۆٌی : 

 ەىایثۆۆۆۆایەیە  اڵمۆۆۆۆا  ً دً منمۆۆۆۆا  تۆۆۆۆٌایەن دەمیۆۆۆۆود تە لٌرتۆۆۆۆا  
 «  گٌللەیەک ً ئەً ئەڵپە تن ًێنەیەن ىەڵذەگو  تڵ یڵن!

 «تەڵن ىاًڕن  لە یفلی  ڵگکەد ڕوتڵیا   گذا  ەیفوً   »

                                                           

99- Petrakov 
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ئەگەر ئیشۆۆەیان لۆۆن تۆۆن تەً ئەڵۆۆپەم یۆۆڵن » ۆۆازاروڤ گۆۆٌی : 
 «ًە گش  دەکەًن 

 «  ەًن؟ ئەًە یەیا    ًە!ًە گش  دەک»
ێۆۆۆار  مۆۆۆواد رۆۆۆار لەگە  رۆۆۆار یگۆۆۆواییەکەم زیۆۆۆایو دەکۆۆۆود  
 ازاروڤ کە دەیٌیک  تە ێۆار  مۆواد ت ۆایەًە دە  ۆ  ىەڵثۆڕم: 

 «ىاًڕن ىگٌا ەو؛ ئەًە ذە یگوا مەڕو »
ێار  مواد ئۆاًڕێی  دایەًە ً ىی ۆ   ەگۆٌ ن یگواییەکە ۆ  

 کەن  ەکودەًە 
ییۆۆۆۆا  لە  ێۆۆۆۆو ڵۆۆۆۆەردایە! ًادیۆۆۆۆارە کارێ»ئی نۆۆۆۆا ڵڤ گۆۆۆۆٌی : 

 «  دیەًٌیە کە ذە تە  ڕیاً دەڕو !
 یەک میل  یو تەرە ً کٌێکەا  ڕێ ایا  تڕم 

 «دەڵگم ئەًە ذە تە  ڕیاً مەڕو!» ازاروڤ دە    ىەڵثڕم: 
ێۆۆۆۆۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆۆۆۆۆواد  ە ًەیمۆۆۆۆۆۆۆۆۆ  دایەًەن  ە ئۆۆۆۆۆۆۆۆۆاًڕم دایەًە  

 یگوایییەکە   زیایو کود  ئگکەا تە کٌار  ا  دەڕویش  
«  ەگثەیۆۆۆ !  ۆۆۆاىگڵم یۆۆۆڵ  دەرتۆۆۆازکەم »م:  ۆۆۆازاروڤ  ەڕا ۆۆۆذ

لەم ییەکۆۆۆ  لە ئەڵۆۆۆپەکەم ڕاکگشۆۆۆا  لە ڵۆۆۆەر زیۆۆۆنەکە ىەڵۆۆۆەان 
تەرەً  گشۆۆۆۆەًە داىۆۆۆۆایەًە تە ڕیۆۆۆۆاً ؼۆۆۆۆارم دا تۆۆۆۆڵ ئەًەم  گۆۆۆۆ  

 ت ایەًە  
ىەًاکەم زور ڕًً ۆۆۆۆۆاک ً ڵۆۆۆۆۆاما  تۆۆۆۆۆًٌن  یۆۆۆۆۆۆا یش تە الم 
 ۆۆازاروڤەًە کە لەگە  ئەڵۆۆپەکە تًٌتۆۆًٌ ە یەک رەڵۆۆەە ً ًەک 

دەـۆۆۆڕمن ىگنۆۆۆذە رۆۆۆٌا  ً ڕازاًە ً  ڕ ە ۆۆۆە تۆۆۆًٌن  تۆۆۆام  ۆۆۆەما 
ڕًًدا ۆۆۆۆۆ  کارڵۆۆۆۆۆایگی  دڵۆۆۆۆۆەەزێر ً یەمۆۆۆۆۆاًم تە زەینیشۆۆۆۆۆیذا 
 ەدەىۆۆۆا   لەًەم کە رۆۆۆار لەگە  رۆۆۆار لە ێۆۆۆار  مۆۆۆواد  وییەۆۆۆو 

 دەتڵًەن کەیف  دەکود 
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ێۆۆۆار  مۆۆۆواد تە یۆۆۆومەم ڵۆۆۆم  ئەڵۆۆۆپەکەم دًاًەیۆۆۆذا تۆۆۆڵم 
دەرکەً  یەریۆۆۆۆۆۆۆۆیە  گۆۆۆۆۆۆۆۆ  ت ۆۆۆۆۆۆۆۆایەًە  تە دەڵۆۆۆۆۆۆۆۆە  ڕاڵۆۆۆۆۆۆۆۆە  

ًلەکەم دەرىگنۆا ً تە دەڵۆە  کە ۆ  ىگنۆذێ  ىەًڵۆارم  ە لٌ
ئەڵپەکەم کگشۆا کە یۆومەم ڵۆم  ئەڵۆپەکەم دًاًەم یًٌ ۆ  
ىەیەرۆۆۆا   کودتۆۆۆًٌ؛  ۆۆۆازاروڤ تە ێۆۆۆار  مۆۆۆواد گەیشۆۆۆەثڵًە ً 
لەگە  ئەًەم دەڵۆۆۆە  درێۆۆۆە کودتۆۆۆًٌ ً دەیٌیکۆۆۆ  ىەًڵۆۆۆارم 

«  گۆ  دەڵۆگم  ۆاتن   »ئەڵپەکەم ێار  مۆواد ت ۆونن دەینەڕا ۆذ: 
ەم دەڵۆۆە  ت ۆۆایە ىەًڵۆۆارم ئەڵۆۆپەکە  ە ۆۆلًٌلەکەم تەر لەً

دەڵۆۆە  ێۆۆار  مۆۆواد  ۆۆویخەم لگٌەىۆۆا    ۆۆازاروڤ دەڵۆۆە  تە 
ئەًا کۆۆۆ  دەکەم؟ کۆۆۆٌڕینە »ڵۆۆۆین ییەًە گۆۆۆو  ً ىۆۆۆاًارم کۆۆۆود: 

  ًٌ ەایەًە ً تە ڵین ەًە کەًیە ڵەر زینەکە « تیا  و !
ىاًڕێیۆۆا   ێۆۆار  مۆۆواد کۆۆٌ یە لەًا  یەتۆۆای گڕیو ً ئۆۆازایو 

یا  کۆۆۆۆۆۆۆود تە یەلە کۆۆۆۆۆۆۆود  ً تە  مشۆۆۆۆۆۆۆگوەًە تۆۆۆۆۆۆۆًٌ  دەڵۆۆۆۆۆۆۆە
 ىەڵیا یٌیایە ڵەریا  

 ۆۆۆازاروڤ یۆۆۆڵم تە ملۆۆۆ  ئەڵۆۆۆپەکەیذا ىەڵٌاڵۆۆۆیثًٌ ً ئەڵۆۆۆپە 
یۆۆۆۆًٌدارەکەم تۆۆۆۆن ئۆۆۆۆڵلوە ىەڵذەڵۆۆۆۆًٌڕا ً تە دەًرم یڵیۆۆۆۆۆذا 
دەیٌالیەًە  ئەڵۆپەکەم ئی نۆایڵڤیش گۆال ً ىەر دًً اللۆ   ۆیا  

تەز  دًً کەس لە کیا شۆۆۆۆۆینا  تۆۆۆۆۆن ئەًەم لە ئەڵۆۆۆۆۆپەکا یا  دا
ئی نایڵڤیا  دایە تەر زەتوم  مشگو   ەواکۆڵڤ دەیٌیکۆ  ت گۆ  
تۆڵ یۆارمەیی  ىاًلەیارەکۆا  ن تەین تەر لەًەم ت ۆایە الیۆا  دًً 
گۆۆٌللە لە  شۆۆ  ً اللەتۆۆوؼەم درا ً ًەک یەرمەکە گیۆۆا لە ڵۆۆەر 

 ئەڵپەکەم کەًیە یٌارن 
یەلا ۆۆذ  یە ۆۆیفە ً یۆۆا   میشۆۆییر تە کۆۆٌار  ۆۆا  تەرەً لەی یگ 

د کەًیۆۆۆۆنە دًامن تەین ىگنۆۆۆۆذە دًًر کەًیثۆۆۆۆڵًە  گۆۆۆۆ  م ەمۆۆۆۆمە
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 ەگەیشۆۆۆۆۆنەًە  کە دیەیۆۆۆۆۆا   گۆۆۆۆۆ   ۆۆۆۆۆاگە ەًەن گەڕا ەًە تۆۆۆۆۆڵ الم 
 ىاًڕێیا یا  

 ەواکڵڤ تە زگ  ىەڵذڕاًەًە لە ڵەر زەًم ڕەىگۆە تًٌتۆًٌ  
ڕًًم لە ئاڵما  تًٌ ً زارم داکالۆاًم  ۆڕ تًٌتۆًٌ لە یۆڵ  ً 

کۆذا دەدا  گەموالۆڵ یٌێر؛ ًەک ماڵی  لە ئاً داتڕاً دەمۆ  تە یە
کە تە  مشۆۆۆۆگو ێەیۆۆۆۆای  لە ئیلنۆۆۆۆایڵڤ تڕیثۆۆۆۆًٌن زەتوێییشۆۆۆۆ  لە 
 ۆۆۆۆازاروڤ دا ً لە ڵۆۆۆۆەر ئەڵۆۆۆۆپەکەًە یکۆۆۆۆەیە یۆۆۆۆٌارن  یۆۆۆۆا  
م ەمۆۆۆۆمەد کیکۆۆۆۆەم ـیشۆۆۆۆەکەکا    ۆۆۆۆازاروڤ  ىەڵ ۆۆۆۆو   یە ۆۆۆۆیفە 
دەیٌیکۆۆ  ئەڵۆۆپەکەم  ۆۆازاروڤ ت ۆۆونن تۆۆ ن لەً کۆۆایەدا ێۆۆار  

ڵڕە ۆۆا    ۆۆەڕەکە مۆۆواد تۆۆا    کۆۆود  تە  ڕیۆۆاً ڕویشۆۆەر ً لە گ
دًًرکەیۆۆۆنەًە  ىەر  گۆۆۆنج ڵۆۆۆٌارە کیا شۆۆۆینەکە تە دًام ێۆۆۆار  
مۆۆۆواددا تە کۆۆۆٌار  ۆۆۆا  دەڕویشۆۆۆەر ً ئەڵۆۆۆپەکەم  ەواکۆۆۆڵڤ کە 
دەیٌیکۆۆۆۆۆ  لەگەڵیۆۆۆۆۆا  کەًن تۆۆۆۆۆڵ دًاًە ڕایا ۆۆۆۆۆذا  گەیشۆۆۆۆۆەثًٌ ە 
کەڵەٌکماڕەکۆۆا    ًٌیۆۆا ً  ۆۆوییەم  ۆۆەش میۆۆل لە لەیکە دًًر 

ادەتۆۆۆۆاش ً لە ئۆۆۆۆارادا کەًیثۆۆۆۆًٌ ەًە؛ یەلەیەک تە  یشۆۆۆۆا ەم ئام
 تًٌ   مەیوڵ  لە تٌرر  لەیکەم  ًٌیاًە ىا  

ـەرما ذەم لەی کە ئاگادار کۆوا ێۆار  مۆواد ڕاییۆودًًەن ىەر 
دًً دەڵۆۆۆە  تە الرەڵۆۆۆەریەًە گۆۆۆو  ً لە دڵۆۆۆ  یڵیۆۆۆذا گۆۆۆٌی : 

یۆۆٌدایەن یۆۆٌدایەن یۆۆٌدایەن یۆۆٌدایە گیۆۆا ! دیەۆۆ  ح لۆۆٌڕێیم تە »
ڕاگویثۆًٌ ً دەی ۆٌ :  گٌێ  تڵ لکۆەکا   میشۆییر« ڵەردا کوا؟

لە ىەمۆۆًٌ الیەکەًە ئامۆۆادە « ئەً  اکەڵۆۆا ە ىەڵیا خەڵەیا ۆۆذیر!»
تا ۆۆۆۆیا  ڕاگەیا ۆۆۆۆذ   ەک ىەمۆۆۆۆًٌ کازایەکۆۆۆۆا ن تەڵیۆۆۆۆًٌ ىەمۆۆۆۆًٌ 
یەڵیا   ڵڕیل  الیە  ۆوم ڕًًڵۆەکا  ً گٌ ۆذەکا   ئەً دەڤەرە 
دەڵۆۆەیا  دایە کەک ً  مشۆۆگو ً کەًیۆۆنە دًام ێۆۆار  مۆۆواد ً 
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ذ ىەر کەڵگ  تەٌا ن تە مودًًیۆ  یۆا  تە ىاًڕێیا    ڕایا  ەیا 
زینۆۆۆۆذًًی  ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد ڕادەڵۆۆۆۆ  تیۆۆۆۆا  ىەزار روتۆۆۆۆە یەی  
دەکۆۆون  دًً ڵۆۆەعا  دًام ىەیینۆۆ  ێۆۆار  مۆۆواد ً ىاًڕێیۆۆا   
زیۆۆۆۆایو لە دًًڵۆۆۆۆەد کۆۆۆۆازا ن تە کۆۆۆۆٌار  ۆۆۆۆا  تە دًام ئەـکۆۆۆۆەرم 
ـەرما ۆۆۆۆۆۆۆذەدا ؼاریۆۆۆۆۆۆۆا  دەدا تۆۆۆۆۆۆۆڵ ئەًەم تۆۆۆۆۆۆۆ ە ە ڵۆۆۆۆۆۆۆەریا  ً 

 دەڵە یویا  تیە   
م کە ۆۆذ میۆۆل یۆۆاًدا  تە رۆۆادەم ڵۆۆەرەکیذان ێۆۆار  مۆۆواد دًا

ىەًڵارم ئەڵپەکەم کگشان کە لە یڵز ً ئۆارەلەدا یًٌڵۆا تۆًٌ 
 ً کەًیثًٌە ىە اڵە تڕکن 

لە الم ڕاڵۆۆۆۆۆۆە  رۆۆۆۆۆۆادەکەن مۆۆۆۆۆۆاڵ  گٌ ذ شۆۆۆۆۆۆینا  ً منۆۆۆۆۆۆارەم 
ً لەً تەرم دییە ۆۆۆۆۆۆۆۆەًە کۆۆۆۆۆۆۆۆگڵ ە ً مەزران لەً  100تنود یۆۆۆۆۆۆۆۆ 

ئەگەرکۆۆۆ  ڕێ ۆۆۆام الیویشۆۆۆەًە ڕًًتارێۆۆۆ  ًەتەر کۆۆۆاً دەکەً   
کٌێکۆۆەا  لە الم دەڵۆۆەە ڕاڵۆۆ  ىەڵیەًیثۆۆًٌن تەین ێۆۆار  مۆۆواد 
تە الم کە ذا تایذایەًە  دڵنیۆا تۆًٌ  ۆٌێن گڕەکا  تە الم ڕاڵۆەذا 
دەڕو ن تەین ئەً دًًر لە رادەکەن دًام یگۆپەڕیر لە ڕێ ۆایەک  

ن دەگەیشەە  ۆٌێنگ  کە ىۆیڕ کەس 101 گٌتڕم ئەً الم ئاالزا ەًە
 ەدەکۆۆۆود  تە  ۆۆۆا   ڕًًتۆۆۆارەکەدا دادەگەڕا  کۆۆۆاًەڕًا   ئەًەم

ىەیۆۆۆۆۆۆا دەگەیشۆۆۆۆۆۆەە لگۆۆۆۆۆۆڕەًارەکەن  ا ۆۆۆۆۆۆا  دًام  ەڕێۆۆۆۆۆۆنەًە لە 
ڕًًتارەکە دەگەیشەنە کٌێکەا   تە گۆ  ئەً  ۆال ە تە الم کە ۆذا 

 ڕویش  
تەین  ەڕیۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆنەًە لە ڕًًتۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆارەکە مەێۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆا  تۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆًٌ  ئەً 
کەڵەٌکمۆۆۆۆاڕا ەم دەتۆۆۆۆًٌ  گیۆۆۆۆذا یگۆۆۆۆپەڕ ن ئاًیۆۆۆۆا  ڵینۆۆۆۆوا تۆۆۆۆًٌ ً 

                                                           

100- Benerdzhik 

101- Alazan 
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  ىەیۆۆۆۆا کڵکیۆۆۆۆا  یگۆۆۆۆذەکەل   تۆۆۆۆڵیە ێۆۆۆۆار  مۆۆۆۆواد ً ئەڵۆۆۆۆپەکا
ىاًڕێیا    اکار تًٌ  رارێ  تە الم ڕاڵۆەذا ً رارێۆ  تە الم 
کە ۆۆۆذا تۆۆۆڕو  تۆۆۆڵ ئەًەم زەًییەکۆۆۆ  ً ۆۆۆیەو تۆۆۆذوز ەًە  تەین 
یەًاًم کەڵەًٌراڕەکۆۆا  ئاًیۆۆا  لگنۆۆوا تۆۆًٌ ً دەی ۆۆٌ  ىەمۆۆًٌ 

 ئاًم ڕًًتارەکەیا  لەً دە ەە ئا یر کودًًە 
  اللیۆۆۆۆا  لە لۆۆۆۆٌڕەکە دەکەلۆۆۆۆ  ً دەریۆۆۆۆا  ئەڵۆۆۆۆپەکا  کایگۆۆۆۆ

دەىگنایەًە یڵپەم دەىا  ً دەی ٌ  کگٌ ەمۆڵ لە ڵۆەرم تەیڵگۆ  
دەرێن    اکار تًٌ  کە ذ ىە  اً تۆڕو ە  گشۆن ً ڕاًەڵۆەر تۆڵ 
ئەًەم ئەڵۆۆۆپەکا   شۆۆۆًٌ تۆۆۆذە   ًەىۆۆۆا لەً لۆۆۆٌڕ ً زیۆۆۆالـەیەدا 
گیویا  کۆودن ىەًا یاریۆ  داىۆا  ً ئەًا  ىگشۆەا  ەگەیشۆەثًٌ ە 

تۆۆۆارەکە  الم دەڵۆۆۆەە کە یۆۆۆا  زەًیۆۆۆیەکەم تەرزیۆۆۆو ً  ۆۆۆڕ لە ڕًً
تن ۆۆ  ً دەً  تۆۆًٌ  ێۆۆار  مۆۆواد تڕیۆۆارم دا ت گۆۆەە ئەً  ۆۆٌێنەن 
 ەًن لەًم تمگننەًە ً ئەڵپەکا یش  شۆًٌ تۆذە  ً تلەًەڕێۆر  
ىاًڕێیا    ا  ً  ە یویا  دەرىگنا ً ملیا   ا لە یٌارد   ًی  

ًە ىگنۆۆذێ  یۆۆویفەم یاریۆۆ  داىۆۆا   ڵۆۆەرەیا ما ۆۆگ لە الم ڕو اًا
داتار ذن تەین زور زًً ئاًا تًٌ ً یاریی  تاڵ  تە ڵەر دە ۆ  
ً کگۆۆٌ ً ڕًًتۆۆاردا کگشۆۆا  لە  گۆۆٌ تن ۆۆ  ً دەً ەدکا ۆۆذا تٌلثۆۆٌە 
ًر ی ەیا  دەىا   دًً تٌلثٌە لە  وی  ئەًا  لە  گٌ دەًە ییۆذا 
تًٌ   یا ئەً کۆایەم ێۆار  مۆواد ً ىاًڕێیۆا   دە  یۆا  دەىۆا  

گ تۆۆًٌ ن تەین کایگۆۆ  ئەًا  ڕاکشۆۆا  ً ىەڵۆۆ  ً ئەًا  تگۆۆذە 
یٌڵۆۆۆەیا  لە یڵیۆۆۆا  تۆۆۆڕمن تٌلثٌلەکۆۆۆا  کەًیۆۆۆنە ڵۆۆۆەر تەزمۆۆۆ  
 یڵیا  ً ئەًینذارا ە دەیا  وییا ذ ً تڵ یەکەویا  دەڵا ذەًە 

ێار  مواد گٌێ  تڵ ىەمًٌ دە گ ً کو ە ً یشۆپەیەک  ۆل 
کۆۆود تۆۆًٌن دە  ۆۆ  تٌلثٌلەکۆۆا  ڵۆۆەر م  ڕاکگشۆۆا ً ئەً ئۆۆاًازەم 
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وە کەًیەًە یادم کە  ەًم ڕاتۆودًً کۆای  دەڵۆنٌێە گۆویر ىەم
ًەتیۆۆۆوم ىۆۆۆایثڵًە  تە یەیاڵیۆۆۆذا ىۆۆۆا  کە ئەًیۆۆۆش یًٌ ۆۆۆ  ئەً 
کارە ًٌڵۆۆۆۆە دەتگۆۆۆۆ   لە  اکۆۆۆۆاً ًرەم ىۆۆۆۆایەًە تەر ً ىەڵۆۆۆۆەا 
عەتاکەم ڕایکۆ  ً  ۆٌێەم داتەڵۆ   ىگشۆەا ڵۆ ًم  ۆٌێەەکەم 
 ەداتۆۆڵًە ىەڵۆۆە  تە یشۆۆپەیەک کۆۆود؛ تۆۆڵم دەرکەً  یشۆۆپەکە 

   ویۆۆ  دەتگۆۆەەًە  رۆۆ ە لە یشۆۆپەکە رلۆۆمەم  گۆۆ  ئەڵۆۆپش لگیۆۆا
 دەىا  کە تە  گٌ کەڵەًٌکماڕە ئاً لگنواًەکەدا دەڕویشەر  

یا  م ەمۆمەدم کۆاًییە ً ًریۆا کۆًٌ تۆڵ لەراغ دەًە ەکۆا   
لەً یۆۆۆۆارییییەدا کە ۆۆۆۆذ یارمۆۆۆۆای  ً یۆۆۆۆا ڵم دم: کە ۆۆۆۆذ کەس تە 

ًە ڵۆۆٌارە ً  یۆۆادە دەىۆۆاینە  گشۆۆن  یە ۆۆیفەشن لەً الیەم دیۆۆۆیە
ـەرما ۆۆذەم  ۆۆاًکەکە  102کە ۆۆذ یارمۆۆای  کۆۆاً گیەً : کارگۆۆا ڵڤ

 تًٌ لەگە  ىگوەکا   
زور تا ۆە  ئۆگمەش ًەک ىەمۆوە »ێار  مواد تیوم کۆودەًە: 

 «تەرتەرەکا   دەکەیر ً ىەیا دًاییر  شًٌ  ەڕ دەکەیر 
دًام ئەًەم تڵیۆۆۆۆۆا  دەرکەً  ێۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆواد ڕاییۆۆۆۆۆودًًەن 

ا ڵڤلەگە  یالمگۆ  کۆازا  ـەرما    ٌێر ىەڵ وین  دەرکوا  کارگۆ
ً کەکۆۆۆۆذارم ڕە ۆۆۆۆڵک  کەًیۆۆۆۆنە  ۆۆۆۆٌێن ن تەین ىۆۆۆۆیڕ  ۆۆۆۆٌێر 
 گیەکیۆۆۆا  تۆۆۆڵ  ەدوزرایەًە  الم عەڵۆۆۆو  ۆۆۆەکە  ً ىیۆۆۆٌا تۆۆۆڕاًن 
دەیا ٌیکۆۆ  ت ەڕێۆۆنەًەن کۆۆاًم تە  یوە یاًێۆۆ  کەًیثۆۆًٌ ً لگۆۆ  
 وڵیثًٌ کە ذ ڵۆٌارم  ەدیۆٌە؟  یوە یۆاً لە ًەیمۆذا گٌیثۆًٌم: 

ًٌ  لە  گۆۆٌ کەڵەًٌکمۆۆاڕەکەدا تەڵۆۆن دیەۆۆًٌمە؛  ۆۆەش ڵۆۆٌار تۆۆ
گیویا  یٌاردتًٌ ً ڵەریا  لن  گٌاتًٌن  ا ا  ڕًًیا  کۆودە 

                                                           

102- Karganov 
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 گۆۆۆۆۆۆٌ دەًە مۆۆۆۆۆۆاڕەکەن مۆۆۆۆۆۆر ىەمیشۆۆۆۆۆۆە دەکۆۆۆۆۆۆم لەًن ئگو ۆۆۆۆۆۆگ ً 
ڵۆۆۆۆًٌیەمە   دەىگۆۆۆۆنم  کارگۆۆۆۆا ڵڤلەگە   یوە یۆۆۆۆاً گەڕایەًە  کە 
کۆۆۆاًم تە گگوًگۆۆۆٌڵین   ڵۆۆۆەرم ئەڵۆۆۆپەکا  کەً ن دڵنیۆۆۆا تۆۆۆًٌ 

  ئاگۆادار کۆۆود ً دەًە ماڕەکەیۆۆا  ێۆار  مۆۆواد لەًێۆیە  ىگوەکۆۆا 
گەمۆۆارودا  ڕاًەڵۆۆەا ىەیۆۆا ىەًا ڕًً ۆۆ  تیۆۆا  ً ێۆۆار  مۆۆواد تە 

 مودًًی  یا  زینذًًی  دەڵە یو تیا  
ێار  مواد تڵم دەرکەً  گەمارو دراًە  رڵگەیەک  ً ۆی  
لە  گٌ دەً ماڕەکەدا دوزیۆیەًە  ىاًڕێیۆا   ئاگۆادار کۆودەًە کە 

گەکە ىەڵۆۆۆذە ەًەن تۆۆۆییە ە ًاتا ۆۆۆە گۆۆۆە ً یۆۆۆڵ  لە کە ۆۆۆارم رۆۆۆڵ
مەیەرێۆۆۆۆو ً ىەیۆۆۆۆا دًایۆۆۆۆیر ـیشۆۆۆۆەک ً دًایۆۆۆۆیر دڵۆۆۆۆڵ   یۆۆۆۆٌێر 
تەرتەرەکا ن تیە   ىاًڕێیا   دەڵەیا  کۆود تە تڕینۆ  تن ۆ  ً 
دەًە  ً ىەڵیە ۆۆۆۆۆۆۆۆذ   زەًن  تە یە مەرەکا یۆۆۆۆۆۆۆۆا  زەًییۆۆۆۆۆۆۆۆا  
ىەڵۆۆۆذەکڵڵ  ً یڵڵەکەیۆۆۆا  ىەڵۆۆۆذەدایەًە  ێۆۆۆار  مۆۆۆواد یڵ ۆۆۆ  

 یارمەیی  دەدا  
  تۆڵًەن ـەرما ۆذەم ڵۆٌارەکا  کۆًٌە ڵۆەر کایگ  ىەًا ڕًً

ێۆۆۆار  مۆۆۆواد! یۆۆۆڵ  تۆۆۆذە تە »تکۆۆۆەًٌیەک ً دە  ۆۆۆ  ىەڵثۆۆۆڕم: 
دەڵۆۆۆەەًە! ئۆۆۆگمە ىگوێیۆۆۆ  زوریۆۆۆر ً گەمارومۆۆۆا  داً   دڵنیۆۆۆاتە 
دەرەلەیما   ایەم  ئگۆٌە  ۆەش کەڵۆر ً ئۆگمە ىگوەکا مۆا  زور 

 «ً  ڵ ەە ً  ەردایر 
ًکە  لە لە ًەیمۆۆ  ـەرما ۆۆذەدا یەلەیەک ىۆۆا  ً تۆۆالەیەک دً

رۆۆۆۆۆڵگەکەًە ىەڵۆۆۆۆۆەا  گۆۆۆۆۆٌللەکە ئەڵۆۆۆۆۆپ  یەکگۆۆۆۆۆ  لە کەکۆۆۆۆۆذارە 
ڕە ۆۆۆڵکییەکا   گال ۆۆۆذ   ا ۆۆۆا  لومە ۆۆۆ  گۆۆۆٌللە دەًە مۆۆۆاڕەکەم 
داگۆۆو  ً لە ىەمۆۆًٌ الیەکەًە کۆۆازا  ً کەکۆۆذارە ڕە ۆۆڵکییەکا  
دەًە ماڕەکەیۆۆا  گٌللەتۆۆارا  کۆۆود  لە ىەمۆۆًٌ الیەکەًە ًیۆۆوەم 
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دە ۆیا ذەًە ً لە  گٌللە دەىا  ً لك ً  ەلۆ  دار ً دەًە ەکۆا  
گڵۆۆ  ىەڵۆۆذراًەم لگۆۆٌارم رۆۆڵگەکە دەدران تەین ێۆۆار  مۆۆواد ً 
ىاًڕێیۆۆا   رگ اکەیۆۆا  ئەمۆۆر تۆۆًٌ  یە یۆۆا گۆۆٌللەیەک لە ڵۆۆەرم 
ئەڵۆۆپەکەم گەموالۆۆڵ دران ئەًیۆۆش ڵۆۆڵەمیثڵًە لە ئەڵۆۆپەکا   یۆۆو 
دًًرکەًیثڵًە  ًەک ئەڵپ  ىەًڵار  کۆا ذًً تە  گۆٌ تن ۆ  ً 

یشەە الم ئەڵپەکا   یۆوتەالدا کەً  دەًە ەکا ذا ؼاریذا ً کە گە
ً دًام یۆۆۆۆڵزن اللەـویۆۆۆۆن گیۆۆۆۆا   دەرکۆۆۆۆًٌ  یۆۆۆۆٌێن  تە ڵۆۆۆۆەر 
گەًگیام یازە ڕڵیاًدا ڕ ا ً ڵًٌرم ىەڵ گڕا   ێار  مواد ً 
ىاًڕێیۆۆۆۆۆۆا  ن یە یۆۆۆۆۆۆا کایگۆۆۆۆۆۆ  یەلەیۆۆۆۆۆۆا  دەکۆۆۆۆۆۆود کە یەکگۆۆۆۆۆۆ  لە 
کەکذارەکا  ًەدیار دەکەً   کەن ًاتًٌ  ەیپۆگیر  ڵۆن کەس لە 

کا  توینۆۆۆذار تۆۆۆًٌ ن ئەًا   ەک  ەیۆۆۆا ٌێوا کەکۆۆۆذارە ڕە ۆۆۆڵکییە
ىەڵیۆۆۆۆۆۆٌینە ڵۆۆۆۆۆۆەر ڵۆۆۆۆۆۆە  ەرم ئەًا  تەڵیۆۆۆۆۆۆًٌ  و ی ۆۆۆۆۆۆا ەًە ً 

  ا ەکیشگا  کود  رار ً تار لە دًًرەًە یەلەیا  دەکود 
ڵەعایگ  تەً  گٌەیە یگۆپەڕم  ىەیۆا ً تۆای  یاًێۆ  ىۆایثًٌە 
ڵۆۆەرن  ێۆۆار  مۆۆواد لە تیۆۆوم ئەًەدا تۆۆًٌ یۆۆڵم ىەڵۆۆذایە ڵۆۆەر 

ت ەیە گۆۆۆۆۆۆەە ڕًًتۆۆۆۆۆۆارەکە؛ تەین ىەرًا ً  ئەڵۆۆۆۆۆۆپەکەم ً یۆۆۆۆۆۆڵم
لومٌلۆۆاڵ  یالمگۆۆ  تەرز تۆۆڵًە کە دیۆۆار تۆۆًٌ یۆۆازە گەیشۆۆەًٌ ەیە 
 ٌێن  یگیيەڵ ًٌ ەکە  ێۆار  ئاؼۆا مەیەۆًٌل  ً کەکۆذارەکا   
تًٌ    وییەم دًًڵەد کەس تًٌ   ێۆار  ئاؼۆا ً ێۆار  مۆواد 
ىۆۆۆۆاًڕێ  یەک تۆۆۆۆًٌ  ً ىەر دًًکیۆۆۆۆا  دا یشۆۆۆۆەًٌم کٌێکۆۆۆۆەا   

ماًەیەک تًٌ کًٌتًٌە ڕیوم ىگوەکۆا   ڕًًڵۆەًە  ێار  ئاؼا 
کۆۆٌڕم ئەێۆۆمەد یۆۆا  دً منۆۆ  لەڵۆۆەە ڵۆۆەرم ێۆۆار  مۆۆوادیش 

 لەگەڵیذا تًٌ  
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ێار  ئاؼاش ًەک کارگا ڵڤ ڵۆەرەیا داًام لە ێۆار  مۆواد 
کۆۆود یۆۆڵم تە دەڵۆۆەەًە تۆۆذا   ًەیمۆۆ  ئەًیشۆۆیا  تە گۆۆٌللەیەک 

ً  دایەًە  ێۆۆۆار  مۆۆۆواد ـەرمۆۆۆا   دا  مشۆۆۆگوەکا یا  ىەڵیڵشۆۆۆر
یڵ    مشۆگوەکەم ىەڵیگشۆا ً ىۆاًار ً گۆٌڕەم ڵۆەدا  کەس 
لە ً دو  ً دەرەیەدا دە  ۆۆۆۆ  دایەًە  کەکۆۆۆۆذارە ڕە ۆۆۆۆڵکییەکا  
ىگو ۆۆۆۆۆۆۆیا  کۆۆۆۆۆۆۆود تۆۆۆۆۆۆۆڵ  گۆۆۆۆۆۆۆٌ دەًە مۆۆۆۆۆۆۆاڕەکە  تەین لە  گۆۆۆۆۆۆۆٌ 
ڵۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆە  ەرەکا ەًە تەردەًان یەلە دەکۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆوا ً ڵۆۆۆۆۆۆۆۆۆۆن کەس لە 
ىگو ۆۆیەرەکا  کەًیۆۆر  ىگو ۆۆیەرەکا  دەًرم دەًە ماڕەکەیۆۆا  

ً یەلەیۆا  دەکۆود  تە دەن یەلە کۆود ەًە لە ڵۆە  ەرەکە گویثًٌ 
 ویۆۆۆۆۆ  دەتۆۆۆۆۆًٌ ەًە  کە ۆۆۆۆۆذ کەس تە گەلۆۆۆۆۆلەم ێۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆواد ً 
ىاًڕێیۆۆا    گیۆۆوا  ً تۆۆًٌ ە لٌرتۆۆا    ێۆۆار  مۆۆواد گۆۆٌللەم تە 
یەیەر  ەدەدا  گەموالۆۆۆڵش کەن ًاتۆۆۆًٌ گۆۆۆٌللەم تە یەیەر ت ۆۆۆن  
م ىەمۆۆًٌ رارێۆۆ  کە ىگو ۆۆیەرێی  دە گیۆۆان لە یڵ ۆۆیا ذا ىۆۆاًار

دەکۆۆۆود ً  ۆۆۆادی  یۆۆۆڵم دەردەتۆۆۆڕم  لٌرتۆۆۆا  لە ڵۆۆۆەر لگۆۆۆٌارم 
ڵە  ەرەکە دا یشەثًٌ ً تٌێوا ە ً کڵڵنەدەرا ە یەلەم دەکۆود ً 
گۆۆڵرا ی  دەگۆۆٌ ؛ زورتەم گٌللەکۆۆا   تەیەیەر دەکۆۆًٌ   ئیلۆۆذار 
یًٌڕە ً ئۆڵلوە لگثۆڕاً دەیٌیکۆ  دەڵۆ  تۆذایە یە ۆمەرەکەم ً 

ق ىەڵۆۆەا تۆۆًٌ ىگۆۆوش تیۆۆایە ڵۆۆەر ىگوەکۆۆا   دً مۆۆرن ىگنۆۆذەم ڕ
ىەمۆۆۆۆۆۆًٌ گیۆۆۆۆۆۆا   دەلەرزم  کۆۆۆۆۆۆاًم لە ڵۆۆۆۆۆۆەر ێۆۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆۆواد 
ىەڵنەدەگۆۆۆو   یە ۆۆۆیفەم ییکۆۆۆیر تە لۆۆۆڵڵ  ىەڵیۆۆۆواًەًە لگۆۆۆوەش 
ئەرکۆۆ   ۆۆڵکەری  یۆۆڵم تەرۆۆن دەىگنۆۆا ً ئەً یفە  ۆۆا ەم ێۆۆار  
مۆۆواد ً لٌرتۆۆا   گیۆۆا  دەدان تە یگوایۆۆ   ۆۆڕم دەکۆۆود ەًە  یۆۆا  

ەمۆۆۆۆایەًەن م ەمۆۆۆۆمەد تە  گ ۆۆۆۆاًا ەم ىاًڕێیۆۆۆۆا   لە ڵۆۆۆۆە  ەردا  
ىەی  تڵ الم ئەڵپەکا  تڵ ئەًەم تیا ثا  تڵ  ٌێنگی  ئەمنەۆو  
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تەردەًان دەی ٌڕا ۆۆذن تەتۆۆن ئەًەم ڵۆۆگوە ت ۆۆون یەلەم دەکۆۆود  
یەکەن کەس تۆۆۆۆۆًٌ  گیۆۆۆۆۆوا  گۆۆۆۆۆٌللەیەک لە ملۆۆۆۆۆ  درا  دا یشۆۆۆۆۆ   
دەکڵی ن یٌێر تەدەمیذا دەىایە یۆٌارن ً رنگۆٌم دەدا  ێۆار  

ەک لە  ا   درا ً ىەڵیۆذڕم  موادیش دًام ئەًەم  گیوا  گٌللەی
ئایەگ  تە میشەەکەم دادڕم ً یٌ ذ تۆوینەکەم تەڵۆ   دەڵۆە  

 کودەًە تە یەلە کود  
تۆۆا تە مشۆۆگوەًە »تۆۆڵ ڵۆۆگيەمیر رۆۆار ئیلۆۆذار ىۆۆاًارم کۆۆود: 

ڵۆۆۆۆۆەرم ىەڵثۆۆۆۆۆڕم ً ًیکۆۆۆۆۆە  لە « ىگو ۆۆۆۆۆیا  تیەیۆۆۆۆۆنە ڵۆۆۆۆۆەر!
ڵۆۆە  ەرەکە تگۆۆەە دەرنن ىەر لەً کۆۆایەدا  گیۆۆوا ً لە تەر دەمۆۆ  

اددا یخگۆۆە تۆۆًٌ  ێۆۆار  مۆۆواد کۆۆاًێی  لگیۆۆود  کۆۆاًە ێۆۆار  مۆۆو
رٌا ەکا   تە  گٌەیەک  ئا ما ە لە ێۆار  مۆواد تڕیثۆًٌ  دەمۆ  
کۆۆڵ کودتۆۆڵًە ً لگۆۆٌم ڵۆۆەرەًەم ًەک لگۆۆٌم یۆۆٌ  ەم منۆۆذای  
دەکۆۆًٌن تۆۆن ئەًەم تیۆۆوێەەًە دەرۆۆًٌییەًە ً دەی ۆۆٌ  تە دەن 
یەًەًە مەمیۆۆ  داییۆۆ  دەمۆۆەن  کەًیثۆۆًٌ تە ڵۆۆەر اللۆۆ  ێۆۆار  

اددان اللۆۆ  لە  ێۆۆو یەرمەکەم ئیلۆۆذار دەرىگنۆۆایەًە ً دەڵۆۆە  مۆۆو
کۆۆۆۆودەًە تە یەلەکۆۆۆۆود   یە ۆۆۆۆیفە تە ڵۆۆۆۆەر یەرمەکەم ئیلۆۆۆۆذاردا 
 ًٌ ۆۆۆەایەًە گٌللەکۆۆۆا    گۆۆۆٌ ـیشۆۆۆەکلؽەکەم دەرىگنۆۆۆا ً کۆۆۆودیە 
گیوـۆۆۆۆا   یۆۆۆۆڵیەًە  لٌرتۆۆۆۆا  تۆۆۆۆن ئەًەم مگشۆۆۆۆگی  میۆۆۆۆٌا  تۆۆۆۆن 

 ود یفە  ەکەم  ڕ دەکودەًە ً گڵرا ی  دەگٌ  ً یەلەم دەک
ىگوەکۆۆۆا   دً مۆۆۆر ىایٌىاًاریۆۆۆا  ڵۆۆۆاز کۆۆۆود تۆۆۆًٌن دەً  تە 
دەًە  دەىۆۆۆاینە  گشۆۆۆن ً  ویۆۆۆ  دەتۆۆۆًٌ ەًە  گۆۆۆٌللەیەک  یۆۆۆو لە 
لەتوؼەم کە   ێار  مواد درا  لە  گٌ رڵگەلەکەدا یۆڵم درێۆە 
کۆۆود  دەڵۆۆەماڵیگی  یۆۆوم لە ئۆۆایەگ  تە ۆۆیمیەەکەم دادڕم ً لە 

مۆۆون  کۆۆٌ یە زارکۆ  تۆۆوینەکەم ئۆاین   ىەڵۆۆە  کۆۆود یەریۆیە دە
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ئەً تۆۆوینەم الکەلەکەم زور لۆۆٌرس ً کۆۆارم تۆۆًٌ  تیۆۆوەًەرم ً 
یەیاڵەکۆۆا   ڕاتۆۆودًً یەک تە دًام یەکۆۆذا ً تە  ڕیۆۆاً تەزەینیۆۆذا 
یگۆۆۆۆذە ەڕیر ً لگۆۆۆۆ  دًًر دەکەًیۆۆۆۆنەًە  ئەتۆۆۆۆًٌ  ڵیکۆۆۆۆاە یۆۆۆۆا   
 ۆۆۆۆۆۆۆاڵەًا   دەدم یە ۆۆۆۆۆۆۆمەرم تە دەڵۆۆۆۆۆۆۆەگیەًە گویۆۆۆۆۆۆۆًٌە ً تە 

ویۆۆۆًٌە ً ىگۆۆۆوش دەڵۆۆۆەەکەم دیۆۆۆیەم ڕًًمەیە ىەڵۆۆۆذڕاًەکەم گ
دەکایە ڵۆەر دً مۆر؛  ا ۆا  ڕًیکۆارم زەردە  ً کوکٌلۆڵک  
ڤڵرو ەکۆۆۆڵڤ   یۆۆۆو تە زەینیۆۆۆذا ىۆۆۆا ن دەی ۆۆۆٌ   یۆۆۆوە ڕێۆۆۆٌییەک  
ـگڵەتۆۆازە   ا ۆۆا  یڵڵۆۆف  کۆۆٌڕم ً ڵۆۆًٌ یام   ۆۆ ن ىەر ًەىۆۆا 
دەمٌکۆۆۆاًم ڕە ۆۆۆگ تورکۆۆۆاً ً دڕم دً مۆۆۆنەکەمن ًایە  ۆۆۆامیل  

 دەدم تە ڕیش  ڵًٌر ً کاًم  یٌەلًٌکاًەًە  
ىەمۆۆًٌ ئەً ًێۆۆنە یەیاڵییۆۆا ە تە زەینیۆۆذا یگۆۆذە ەڕیر ً تە ىۆۆیڕ 
 ۆۆۆۆۆگٌەیەک ىەڵۆۆۆۆۆەیا   ەدەرًٌی ۆۆۆۆۆذ   ە دا  ً ێەڵۆۆۆۆۆوە ن  ە 
یۆۆۆۆۆۆۆًٌڕەی ن  ە یۆۆۆۆۆۆۆامەزروی   ىەمۆۆۆۆۆۆۆًٌ ئەًا ە لە ىەمۆۆۆۆۆۆۆثەر ئەن 
ڕًًداًەم ئەمڕو ً ئەً ىەڵەەم ئگکەا لە  اییذا ڵەرم ىەڵۆذان 

ی  دە ٌا ۆذ  یا   گشەو ڵۆەریا  ىەڵۆذاتًٌن زور ىۆیڕ ً تۆن تۆایە
رەڵەە تە ىگو ً  ڕ یٌا اکەمن یەریی  درێۆەە  گۆذا   ئەً کۆارە 

 تًٌ کەًا دەڵە   گیودتًٌ  
دًاییر ًزە ً ىگوم یڵم کڵ کودەًە  لە  گۆٌ ڵۆە  ەرەکەیذا 
ىەڵۆۆەایە ڵۆۆەر  ۆۆن ً  ە ۆۆلًٌلەکەم  ۆۆا تە ڵۆۆنی   ئەً  یۆۆاًە 
ىگو ۆۆیەرەًە کە کە ۆۆذ ىە  ۆۆاًم مۆۆاتًٌ ت ۆۆایە ڵۆۆەرم ً یخگڵۆۆ  

ێۆۆۆار  مۆۆۆواد دەڵۆۆۆ  تە یە ۆۆۆمەر لە ڵۆۆۆە  ەرەکەم ىۆۆۆایە کۆۆۆود  
دەرن ً تە  ۆۆەلە  ۆۆەە ىگو ۆۆ  کۆۆودە ڵۆۆەر دً منەکۆۆا    کە ۆۆذ 
گٌللەیۆۆۆۆۆا   گٌە ۆۆۆۆۆا  ێۆۆۆۆۆار  مۆۆۆۆۆواد کەً  ً یلۆۆۆۆۆڵر تۆۆۆۆۆڵًە  گۆۆۆۆۆٌ 
مەیەرێۆۆۆوەکە  کە ۆۆۆذ کەس لە کەکۆۆۆذارە ڕە ۆۆۆڵکییەکا  ىۆۆۆاًارم 
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 ۆۆۆۆادییا  دەرتۆۆۆۆڕم ً ىڵمە یۆۆۆۆا  تۆۆۆۆود تۆۆۆۆڵ رەڵۆۆۆۆەە لە یۆۆۆۆٌێر 
ن ئەً یەرمەکەم کە  گیۆۆۆۆۆا  ًاتۆۆۆۆۆًٌ ڵۆۆۆۆۆارد گەًزیۆۆۆۆۆٌەکەم  تەی

تڵیەًەن لە  اکاً رًٌییەًە  ڵەرەیا ڵۆەرم ڕًً  ً یٌێنۆاًم 
ً یا ۆۆۆۆۆۆواًم تەرز کۆۆۆۆۆۆودەًە؛  ا ۆۆۆۆۆۆا  دەڵۆۆۆۆۆۆە  تە ڵۆۆۆۆۆۆالەیەم 
دەریەگیەًە گو  ً ىەمۆًٌ ئە ۆذام  ًەک  ەییەرەیەکۆ  لۆایم ً 
 ۆۆۆۆۆەیڵ  یۆۆۆۆۆٌێر تە  گۆۆۆۆۆٌە ڕاًەڵۆۆۆۆۆەا  ىگنۆۆۆۆۆذە یوڵۆۆۆۆۆناک تۆۆۆۆۆًٌ 

یڵیۆۆا  ًیشۆۆ  تۆۆًٌ   لە  اکۆۆاً یەرمەکە ىگو ۆۆیەرەکا  لە رگۆۆ  
لەرزیۆۆۆۆۆۆیەًە ً دەمەڕًً کەً ؛ یەرمۆۆۆۆۆۆ  ڕاکشۆۆۆۆۆۆاًم دەی ۆۆۆۆۆۆٌ  
لا  ەال ی  یەڕە کەًیڵیە تەر گەًزم مەڵەؼا  ً ئگەو رۆًٌڵەم 

 لگثڕا  
  ەدەرًٌییەًەن تەین ىگشەا گیا   لە لە ذا تًٌ  

ێۆۆۆۆار  ئاؼۆۆۆۆا لە  ۆۆۆۆگش ئەًا ۆۆۆۆ  دیۆۆۆۆیەًە گەیشۆۆۆۆەە ڵۆۆۆۆەرم ً 
لە ڵۆۆۆەرم ڕاکگشۆۆۆا  ێۆۆۆار  مۆۆۆواد  گۆۆۆ   تەیە ۆۆۆمەرە گەًرەکەم

ًاتًٌ تە کٌی  کگشایا  تە ڵەریذان  ەیۆذەزا   کۆن لگیۆذا ً تۆڵ؟ 
ئەًە دًایۆۆیر ىەڵۆۆ  تۆۆًٌ لە رەڵۆۆەەیذا  ئیەۆۆو ىەڵۆۆە  تە ىۆۆیڕ 
 ەکود  دً منەکا   رەڵۆەەیەک  لە یٌێنۆذا  ۆەی  ً داتگەداتگۆە 
کواًیا  داتًٌە تەر  گاللە ً  مشگو کە ئیەۆو ىۆیڕ  گٌە ۆذییەک  

 تە ێار  موادەًە  ەتًٌ  
ێۆۆۆار  ئاؼۆۆۆا اللۆۆۆ  لە ڵۆۆۆەر  شۆۆۆە  یەرمەکە دا ۆۆۆا ً تە دًً 
زەتۆۆۆوم  مشۆۆۆگو ڵۆۆۆەرم لگیۆۆۆودەًە  تە  ۆۆۆًٌک  اللۆۆۆ  ً زور تە 
 ۆۆارێوەًە تۆۆڵ ئەًەم  ڵڵۆۆەاڵەکا   یٌێنۆۆاًم  ەتۆۆر یال ۆۆذم ً لە 
یەرمەکەم دًًر یکۆۆەەًە  یۆۆٌێن  گەش لە  ۆۆادەمارەکا   ملۆۆ  

للەڵۆۆەرەکەش یۆۆٌێن  ڕە ۆۆ  لۆۆن یەرمەکەًە ـۆۆی مەم دەکۆۆودن کە
 دەکڵڕا ً گیاًگەەکا   دەیًٌڵا ذ  
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کارگا ڵڤ ً ێۆار  ئاؼۆا ً ئەێۆمەد یۆا  ً ىەمۆًٌ کەکۆذارە 
ڕە ڵکییەکا  ًەک ئەً ڕاًکییا ەم کە ذ ئا ەڵیا  کٌ ۆەثنن لە 
دەًرم یەرمەکەم ێۆۆار  مۆۆواد ً ىاًڕێیۆۆا   کۆۆڵ تۆۆًٌ ەًە ً لە 

 مۆۆۆۆۆۆۆاڕەکەم  گۆۆۆۆۆۆۆٌ ئەً دًًکە  ً تۆۆۆۆۆۆۆڵ   تۆۆۆۆۆۆۆاڕًًیەدا کە دەًە
داگویثۆۆًٌن ڵۆۆەر کەًینۆۆ  یڵیۆۆا  کۆۆودە رگۆۆە  ً ىەرًا ىۆۆاًارم 

  ادییا  ًەڕێخک  
تٌلثٌلەکۆۆا    گۆۆٌ دەًە مۆۆاڕەکە ىەیۆۆا ئەً کۆۆایەم یەلە کۆۆود  
درێۆۆۆەەم ىەتۆۆۆًٌن تگۆۆۆذە گ تۆۆۆًٌ ن  ا ۆۆۆا  دەڵۆۆۆەیا  کۆۆۆودەًە تە 
یٌێنۆۆذ ن ڵۆۆەرەیا یەکیۆۆا  لە  ۆۆوییەًەن  ا ۆۆا  ئەًا ەم دًًریۆۆو 

 تًٌ  
*** 

  یەڕ کە تە گۆۆۆۆۆۆۆٌڵە تنەً ۆۆۆۆۆۆۆەکا ییەًە لە  گۆۆۆۆۆۆۆٌ لا  ەال ۆۆۆۆۆۆۆی
 ۆۆۆگٌەردەکەدا  گشۆۆۆگل کواتۆۆۆًٌن ئەً مەرگەم دڵەەزیۆۆۆنەم ًەتیۆۆۆو 

 ىگنامەًە 
                                           

م ىمۆۆایٌ   ڵۆۆەرکاًە: ێۆۆار  مۆۆوادن اتۆۆو ل؛ٌیٌلکۆۆەٌمن یورمۆۆو
 ا ەشارا  کەاب  نموه  یىوا   1090زادهن کا   اًە   صنعە 
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 ـەرىە  ڵک

 ئایگوگە: ڵەرکاًە 
 ئایگو کود : ىەڵەا ن کگل تٌ ەًە 

  اکڕە: ًەرگگڕا   بیورمە(
 کپڕ: کڕً ڕن دارڵەا   کڕ  برن ل ا ثٌە(

 کگن : مگو نڵەًزەی    بموؼوار(
 یًٌیەک: ک  ەتًٌن یالەالیەرە  بتٌن(

یەرتیع: کٌ یەیی  رگ یو تًٌ   ما گ لە دًً لڵ ۆای  یڵیۆذا ب ۆەًم 
ً ەًم تیک  ً یەکەمۆ  مۆا    کۆڵک ( تەرا ۆثەر تە زەًم  ێەًیەن 
 بیوتیع(

 رە ذەک: کەالکن ال ەن یەرن  بال ە(
 کلذرو: تویە  لە کەڵگ  کە درو زور دەکا  

 کگن : مگو ن کیمە   بموؼوار(
 کە ەًێوؼە: تویە  لە کەلەڵووی ن زورتڵەی   بکنایە از ێواـ  زیاد(

   بێمە تاز(یا ینڵک: ـویٌدەرن ک ًک ن ـگڵەتاز
 یاکەڕا: یڵ تەکەن زا   بمەٌاضع(

زًًرە: تەردێیۆۆ  زتۆۆوە کەلۆۆڵ ً یە ۆۆمەرً    ىەۆۆذم  ۆۆن ییۆۆە دەکە   
 بڵنگ ڵٌىا (

 ڵەلیەتوًً : کًٌمە ن دارم  یٌەڵًٌیاً  ڵەرەتوًً  
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 ڵگکًٌ: تڕتە ذنمًٌرە   بڵٌىا (
  ًٌیە: ىڵڕ   ًریاکەرەًە بئا یو(

  یوً ە ا : تەیثًٌ   بتاتٌ ە(
 تخشواً  بیثوئە( ـ گل:

 لا  ەال  : درًًم کە  و  بگل گن و(
 لٌرڵا : تە ًیمار  بتا ًلار(
 لیڕا : گەرما گٌ  بدماڵنج(

 کایڵر: زەًی  ڕًًیە  ً تن دارًگیا 
 کا ە: یگشی  ڵەر تەـو  بڵٌریمە(

 کڵالس: کەیمایە  بگلن ذ (
 کڵماج: تٌؼارمن کٌا ًٌم  گٌ دیٌار  ب ٌمینە(

 گلە   ب یم ینە(کٌڵەتا :  ەڵەەکن ى
 کەرکە: عەتان کەًام درێە  بردا(

 کەڵپڵس: تاڵەڵم کەًڵ  ئا ە   ب ٌڵەیر(
 گویر: یڵزە ڕاًەڵەا  بمیث( گ 

گەزی ار: دارێی  یڵڕڵی  لەراغ کۆڵمە ً  ۆًٌ  تارییەکۆا   دەگە  
 تە گەڵ  

 ماریو: ماڕزن زاڵمن دییەایڵر 
 مذری : زیوەکن ًریا  بزیوک(

یواًم یاڵەتگەکواً کە ىگنذن کەس دەییە خە  شًٌک: یًٌین  زور کٌ
 لًٌییا ەًە  با فیە(

  شٌک دا : یٌیر دا   با فیەدا (
 ىە ەەش: ێٌزًًر 
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 تەرىەمەکا   ئەمیر گەردی ال  

 
ن کڵمەڵە ۆیعون کا خۆا ەم  ۆٌعار یەًرێۆون یا ڵم ًەرزێی  ڵۆەًز( 1

1997  
  2000  یارا ن  شو عاتذن نن کڵمەڵە یعو ەًە ا   ئەڵەگوەیەک( 1
 2003ن کڵمەڵە یعون یارا ن  شو  یان اموًزن مەرگەیەً ( 1
ن  ن کۆۆۆۆڵمەڵە کیووکۆۆۆۆ  تیەە ۆۆۆۆ   ەرۆۆۆۆذمدیکۆۆۆۆا  لەً  ۆۆۆۆەلاما ەًە( 8

 ىەًلگو 2003ًەرگگڕا ن ئاراسن 
 2005رن کۆۆۆڵمەڵە کیووکۆۆۆ  تیۆۆۆا  ن ًەرگگۆۆۆڕا ن ئۆۆۆاراسن ( یە ڵۆۆۆ  ئۆۆۆا8ً

 ىەًلگو
اتۆۆۆۆادمن ئ ن ڕومۆۆۆۆا ن مەێمۆۆۆۆًٌدم دەًڵە رگ ۆۆۆۆام تەیۆۆۆۆاڵ  ڵۆۆۆۆلًٌح( 6

 2006ًەرگگڕا ن مٌکویا  ن ىەًلگو 
ن کڵمەڵە  یعوم منذای ن تڵکا ن کا خۆا ەم داىۆایًٌ یڵر ً الًالً( 7

2007   
ن کیووک  منذای ن لٌدڵ  لازم  ًٌرن ًەرگگڕا ن ئۆاراسن ( یەک ویر8

 ىەًلگو 2007
ن ڕومۆۆا ن ـیۆۆڵدور دوڵەڵیڵـکۆۆی ن ًەرگگۆۆڕا ن توایۆۆا   کارامۆۆازوؾ( 9

 2007گو مٌکویا  ن ىەًل
ن کۆۆۆڵمەڵە ًیارۆۆۆۆ ڕەزا تەراىە ۆۆۆ ن ًەرگگۆۆۆڕا   یٌلیۆۆۆام  ًٌڵۆۆۆیر( 11

   2008مٌکویا  ن ىەًلگو 
بئەً ً ۆا ەم لە ىە ثۆۆا ە تۆڵرینەدا  ەىۆۆایًٌ (ن  ـەرىە  ۆ  ڕێۆۆەگە( 11

 2009مٌکویا   ىەًلگو 
ن  ن کیووک  منذای ن ـڵلیلڵر؛  ًٌڵینەًەن تڵکۆا ( کەڵە گوم ًرگر11

 2009ئیویویًٌن 
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  ن ڕومۆۆا   ؼٌیم ٌڵۆۆگر ڵۆۆاعیذمن ًەرگگۆۆڕا نزیەتۆۆارا   تەیەە( یا11
 ىەًلگو 2011مٌکویا  

ڵ یڵلکۆۆۆەڵمن ًەرگگۆۆۆڕا ن مٌکویۆۆۆا  ن یۆۆۆن ڕومۆۆۆا ن ل( مەرگۆۆۆ  ئیڕۆۆۆا 18
 2011ىەًلگو 

 نن کیووکۆۆ  منۆۆذای ن ـەریۆۆذە  ۆۆۆەتا فەردار ً ە ۆۆًٌلە ً ڕًًتۆۆار( 18
 2011ًەرگگڕا ن 

ەرگگڕا ن مٌکویا  ن ىەًلگۆو ڵ یڵلکەڵمن ًین ڕوما ن لدیل  لەـماز( 16
2011 
ڵ یڵلکۆۆۆەڵمن ًەرگگۆۆۆڕا ن مٌکویۆۆۆا  ن یۆۆن ڕومۆۆۆا ن ل( تۆۆاًکە ڵۆۆۆگوگ 17

 2011ىەًلگو 
ەڵمن ًەرگگۆۆۆڕا ن مٌکویۆۆۆا  ن ڵ یڵلکۆۆۆیۆۆۆن ڕومۆۆۆا ن ل( ئاؼۆۆۆا ً  ۆۆۆڵکەر18

 2011و ىەًلگ
ڵ یڵلکۆۆەڵمن ًەرگگۆۆڕا ن یۆۆن ڕومۆۆا ن ل( ىاًڵۆۆەرگیوم تەیۆۆەەًەرا ە19

 2012ىەًلگون یا ەم کەگث  ئاًێو 
 2012ن کڵکیووکن ًەزارەی  ڕو نثیومن ڵلگما  ن  ار م  ـڕیر( 11
 ىەًلگو  ڵ یڵلکەڵمن ًەرگگڕا ن مٌکویا  نین ڕوما ن لئا ا کار ینا( 11
ن  ۆۆۆگعوم ىۆۆۆاًکەری  ـۆۆۆارسن ًەرگگۆۆۆڕا   ڵۆۆۆەوا    ۆۆۆە ڵلەکا (11

  یەکیەیی   ًٌڵەرا  مەڵثە ذم گشە ن ىەًلگو
ذم ت ًکۆۆۆۆود ەًەم عو  اًە ۆۆۆۆین دیۆۆۆۆٌا    ۆۆۆۆ ۆۆۆۆنەم  شۆۆۆۆیًٌیر( 11

 2013کڵڵە شە ن یارا  
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 ئەن تەرىەما ەش ئامادەم کا ر:
 ڵ یڵلکەڵمن ًەرگگڕا ین ڕوما ن لکازایەکا ( 1
 ن کڵمەڵەکیووکن ًەرگگڕا ( ڕێ ایەک تەرەً ىەیا1ً
 ن دًًرًًی  ڕیڕن ًەرگگڕا  ارەزاییە تنەڕەیییەکا    یا ( 1
 ن ڕوما ن لیڵ یٌلکەٌمن ًەرگگڕا  ەیەا ( 8
 ن ڕوما ن لیڵ یٌلکەٌمن ًەرگگڕا ەیوێویم کوواڵڵ ای (8
 ڕوما ن لیڵ یٌلکەٌمن ًەرگگڕا   ڵلییڵ یان (6
 ڕوما ن لیڵ یٌلکەٌمن ًەرگگڕا  ەڵ  ن ( 7
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