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طوماني تيَذا نية كة تاكةكاى طةسمايةكانيهاى دةخةنة خضمةتي ثيشةطاصي ناخؤييةوة ،و يةولًَي صؤس
دةدةى بةمةطيت ئاساطتةكشدني ئةو ثيشةطاصيية بة ئوميَذي ئةوةي بةسيةمةكةي صياتشيو بةياي
يةبيت.
بةسيةمًيَهاني ثيشةطاصي بشيتيية لة صيادكشدني شتيَك بؤ ئةو بابةتةي ياى مادةيةي كة ئةو
ثيشةطاصييةي لةطةس بةنذة ياخود تيايذا بةكاسياتوة.
بشِي قاصاجني خاوةى كاسةكة ياوطوجناو دةبيَت لةطةلَ بةياي بةسيةمةكةدا ،جا صؤس بيَت ياى كةم .بةآلم
خةلكي طةسمايةكانياى تةنًا لة ثيَهاوي قاصاجنذا دةخةنةطةس ،لةبةس ئةوة يةولًََي بةسدةوام دةدةى كة
طةسمايةكةياى خبةنة ئةو ثيشةطاصييةوة كة بةسيةمةكةي صياتشيو بةياي دةبيًََت ،ياى كة دةكشيَت
بطؤسِدسيَتةوة بة صياتشيو بشِي كوجناو لة ثاسة ياى كةلوثةلي ديكة.
بةآلم صؤسبةي جاس ،بشٍِِي دةطتكةوتي طاآلنةي يةس كؤمةلًَطايةك بةتةواوةتي يةكظاى دةبيَت لةطة ًَلَ
بةياي لةباسي ئالوطؤسِي طةسجةمي بةسيةمي طاآلنةي ثيشةطاصييةكةي .ياخود سونرت بميَني ،يةكظاى
دةبيَت بةو بةيايةي لةباسة بؤ ئالًَوطؤسِ .يةسوةك ضؤى يةموو تاكةكاى يةولي صؤس دةدةى كة
طةسمايةكانياى خبةنة خضمةتي ثيشةطاصي ناوخؤييةوة و ئاساطتةكشدني ئةو ثيشةطاصيية كة دةشيًََت
بةسيةمةكةي صياتشيو بةياي لةباسي يةبيًََت .بةيةماى شيَوةش ثيَويظتة تاكةكاى تا لة توانايانذا يةية
يةولي صيادكشدني داياتي طاآلنةي كؤمةلطابذةى تا بةسصتشيو ئاطت .لة واقيعذا ’ئةو كةطة نايةويَت
لة طةسجةمي قاصاجني طشيت صيادبكات بةلَكو ئةو ئاطاداسي ئةوةنية جي صيادةيةك ثيًََشكةش دةكات .ئةو
كةطة يةولي ثاساطتين ئاطايش و طةالمةتي خؤي دةدات ،ئةويش لة ِسيَطةي بةباشرت صانيين ياسمةتيذاني
ثيشةطاصي ناوخؤيي لة بةسامبةس ثيشةطاصي بيانيذا.
لة كاتي ئاساطتةكشدني ئةو ثيشةطاصيية ناوخؤييةشذا بة شيَواصيَك كة بةياي بةسيةمًيَهاني تا
بةسصتشيو ئاطت صيادبكات ،ئةو كةطة بةم كاسة تةنًا خةمي بةسرةوةنذي و قاصاجني تاكةكةطي
خؤيةتي .ئةو كةطة لةم باسةدا (ياخود لة صؤسبةي باسةكاني تشدا) بة ضةنذ دةطتيَكي نًيَين دةبشيَت
بة ِسيَوة كة ئاماجنيَك ياى مةبةطتيَكياى يةية ،ياى ئاماجنيَكة كة يةسطيض بةشيَك نةبوة لة ئاماجني ئةو.
ئةو ساطتيةش كة ئةوة بةشيَك نةبووة لة ئاماجني ئةو كةطة ،ييض صيانيَك بة كؤمةلطا ناطةيةنيَت.
لة سيَطةي كؤششكشدنيةوة لة ثيَهاوي بةسرةوةنذي تايبةتي خؤيذا ،صؤسبةي كات قاصاجني كؤمةلطا صياتش
دةكات وةك ئةوةي بةمةبةطت ويظتبيَيت ثةسةي ثيَبذات و صياديبكات .يةسطيض نةمذيوة شتيَكي جواى
و باش لة كاسي ئةوانة كةوتبيَتةوة كة باصسطاني لة ثيَهاوي بةسرةوةنذي طشتيذا دةكةى .ئةمة
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صؤسلةخؤكشدنيَكي ناباوة لة نيَو باصسطانةكانذا و بةتةيا ثيَويظتناى بة ضةنذ وشةيةك يةية تا واياى
ليَبكةيو واصيميَبيَهو.
يةموو تاكيَك لة ثيَطةي ناوخؤيي خؤيةوة دةتوانيَت بةشيَوةيةكي ئاشكشا دةطتهيشاني ئةو ثيشةطاصيية
ناوخؤيية بكات كة قاصاجني ثيَذةطةيةنيَت ئةطةس طةسمايةكةي تيَذا خباتةطةسِ ،لةبةس ئةوةي
سيَيتيَذةضيَت بةسيةمي ئةو ثيشةطاصيية بةسصتشيو بةياي يةبيَت .لةو يةلظةنطانذنةشيذا لة
طياطةمتةداس و ثياواني ياطا باشرت دةبيَت ئةطةس داواي ساويَزي ليَكشا .لةبةسمبةسدا ئةطةس طياطةمتةداس
بيةويَت كةستي تايبةت ئاساطتةبكات بة ئاساطتةي ئةو شيَوةيةي كة خةلك طةسمايةكانياى خبةنةطةسِ،
بةتةنًا خؤي بةو مةطةالنةوة مانذوو ناكات كة ثيَويظتياى بة بايةخ يةية ،بةلكو دةطةآلتيَك
دةبةخشيَتة خؤي كة بةتًا لةاليةى تاكةكانةوة متنانةي ثيَذةكشيَت نةك لةاليةى ييض ثةسلةماى و
ئةجنومةنيَكي ثريانةوة .كة ئةوةش دةطةآلتيَكة كة دةكشيَت ثةكجاس مةتشطيذاسبيَت ئةطةس بكةويَتة
دةطيت ثياويَك كة ئةمةنذة طةمزةيي و ئاصايةتي يةبيَت تا وايميَبكات يةطت بكات لة توانايذا يةية
ئةو كاسة بكات.
قاصاجني نةتةوةيةك لة باصسطانيكشدنيذا لةطةلَ نةتةوةكاني تشدا لةوةداية كة بتوانيَت بة يةسصانرتيو
نشخي لةباس بك ِشيَت و بة طشانرتيو نشخي لةباس بفشؤشيَت .بةم ثيَيةش وةك باصسطاني ليَذيَت لة
ثةيوةنذيذا بةو خةلكة جياواصانةوة كة مامةلةياى لةطةلَ دةكات .بةآلم سيَطةي تيَذةضيَت كة بة
نشخيَكي يةسصاى بك ِشيَت كاتيَك ياني يةموو نةتةوةكاى دةدات بؤ ئاصادي تةواوي باصسطاني تاوةكو
بتوانو ئةو كةلوثةالنة ياوسدةبكةى كة خؤياى نةيانتوانيوة لة ناوخؤدا بةسيةمي بًيَهو.
لةيةماى كاتيشذا و بة يةماى يؤكاس ،صؤس لةباسة نشخ بةسص بكاتةوة كاتيَك باصاسِةكات مجةيانذيَت لة
صؤستشيو رماسةي لةباسي بةشذاسبوواى.
لة بةشي ثيَشووي ئةم بةسطةدا ،يةولنذا دةسيبخةم كة ضةنذة ناثيَويظتة (تةنانةت لةسِوي بهةماي
طيظتةمي باصسطاني سوتةوة) كؤتوبةنذي نائاطايي بظةثيَهشيَت بةطةس ياوسدني كةلوثةلذا لةو
وآلتانةوةي كة واتةماشادةكشيَو كة باصسطانيكشدى لةطةليانذا طوديَكي ئةوتؤي نية.
بةيةس حالَ ،ييض شتيَك لةو سيَباصي ياوطةنطيية باصسطانيية بيَناناتش و ثوضرت نية كة لةطةس
بهةمايةوة يةموو جؤسةكاني كؤتوبةنذ دامةصساوة كة ثيَشرت بامسكشد.
كاتيَك دوو ناوضة باصسطانيذةكةى لةطةلَ يةكرتدا ،ئةو سيَباصة وايبؤدةضيَت كة ئةطةس بيَتوو ياوطةنطي
باصسطاني دادثةسوةسانة بيَت ،بةو ثيَية ييض كاميَكياى صةسةس و قاصانج ناكةى .ئةطةس تاي تةساصووةكة
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بةالي يةكيَكيانذا لةنطةسي طشت ،ئةوة ماناي واية اليةكياى قاصانج دةكات و اليةكي تشيش صةسةس،
ئةويش بة ياوطوجناوي لةطةلَ السبونةوةي تةساصوةكة لة ئاطيت ناوةسِات .يةسدوو طشميانةكة يةلةى.
ئةو باصسطانيانةي كة لة سيَطةي حكومةتةوة دةكشيَو و قؤسغكشاوى ،دةسكشيَت ببهة (كة لةساطتيشذا
بونةتة) مايةي صياى بؤ ئةو وآلتةي كة ئةو باصسطانييةي دامةصسانذوة لة ثيَهاوي بةسرةوةنذي خؤيذا.
دواتش يةولَ دةدةم سونيبكةمةوة .بةآلم باصسطاني بةدوس لة ييَض و كؤتوبةنذ ،كة بة شيَوةيةكي طشوشيت
و طيظتةماتيكي جيَبةجيَذةكشيَت لة نيَواى دوو وآلتذا ،دةكشيَت بةسدةوام طودبةخش بيَت ،تةنانةت
ئةطةس بيَو يةيشة يةكظانيش نةبيَت لةنيَواى يةسدوو الدا.
بة يةلظةنطانذنيَكي لةم جؤسة ،نةتةوةكاى فيَشي ئةوة بووى كة بةسرةوةنذيياى لة يةراسكشدني وآلتة
دساوطيَكانيانذاية .ئةو يةلظةنطانذنة وايكشدوة كة نةتةوةكاى بةضاوي بةخيمييةوة بشِوانهة طةشة و
خؤشطوصةساني نةتةوةكاني تشةوة كة مامةلةي باصسطانيياى لةطةلَ دةكات .يةسوةيا قاصاجنكشدني ئةو
وآلتانة بة صةسةي خؤي دةصانيَت .باصسطانيكشدنيَ نيَواى وآلتاى كة ثيَويظتة طشوشيت بيَت ،وةك باصسطاني
نيَواى تاكةكةطةكاى واية ( كة وا ضاوةسِواى دةكشيَت يةكيَيت و ياوسِيَيةتي ليَبكةويَتةوة) بةلكو بة
ثيَضةوانةوة بؤتة خاكيَكي بةثيَض بؤ ممنالنيَي و دورمهايةتي .تةماعي طةوسةي ثاشا و وةصيشةكاني
ئةوسوثا لة طةدةي سابشدوو و ئيَظتادا كوشهذةتش و صةسةبةخشرت نةبوة لة بةخيمي و حةطودي بيَتامي
باصسطاى و ثيشةوةسةكاى .طتةمكاسي و تونذوتيزي طةسكشدةكاى شةسِانطيَضييةكة ياوتةمةنيًَ
مشؤظايةتيية .و ئةوةش كة صؤس خةممة ئةوةية كة ضاسةطةسيَك نةبيَت كة طشوشيت ثةيوةنذيي مشؤيي
خؤي بيذؤصيَتةوة .بةآلم تةماحكاسي قيَضةوى و سؤحي قؤسغكشدني نيَو باصسطاى و ثيشةوةسكاى كة بة
ييض شيَوةيةك طةسكشدةي مشؤظايةتي نني و ناشنب ،ساطتهاكشيَتةوة و ضاسةطةسي نية و سيَطةي
ثيَهاطرييَت لةوةي كة ضيرت ئاسامي خةلكاني تش نةوسوريَهو .ئةو شتة تةنًا لة سيَطةي باصسطاى و
ثيشةوةسكاى خؤيانةوة ديَتةدي.
سؤحي قؤسغكشدى كة لة بهةضةوة ئةم سيَباصي ييَهاوةتةبووى و بآلويكشدؤتةوة ،ضيَطةي طوماى نية،
ئةوانةشي كة وةك وانة وتويانةتةوة و لة طةستاوة بانطيَشةياى بؤ كشدوة ،بةبيَ طوماى ئةوانة دةبةنطو،
بةيةماى شيَوةي ئةوانةي كة ثةطةنذيانكشدوة و بشِواياى ثيًَيَهاوة .يةس وآلتيَك بطشيَت ،بةسرةوةنذي
صؤسيهةي دانيشتوانةكةي لةوةداية كة تواناياى يةبيَت يةموو شتيَك بة يةسصانرتيو نشخي لةباس بكشِى
(كة ثيَويظتيشة بةسدةوام وا بيَت) .ئةم مةطةلةيةش ئةوةنذة سوونة كة دةبيَتة طالتةي مهذاآلى ئةطةس
يةولي ئةوة بذةيو ساطتييةكةي بظةمليَهني ،و ييض بواسي ئةوةي تيَذا نية طوماني ليَبكةيو ،مةطةس
يةلةي باصسطاى و ثيشةوةسة اليةنطريةكاى بيانةويَت بيشيَويهو .بةسرةوةنذي ئةواى لةم باسةدا بة
تةواوةتي دري بةسرةوةنذي صؤسبةي خةلكة.
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بةيةسحالَ ،طةسباسي ئةوةي كة دةولةمةنذي و طامانذاسي دةولةتاني دساوطيَ مايةي مةتشطي طةوسةية
لة جةنط و طياطةتذا ،بةآلم لةسِوي باصسطانييةوة صؤس صؤس بةطودة .لةكاتي دورمانكاسيذا ،دةكشيَت
طةسوةت و طاماى وا لة دورمهةكامناى بكات بتوانو ضةك و تةقةمةني و طوثاي بةييَض و بةتواناتش
لةوانةي ئيَنة بًيَههة مةيذاى .بةآلم لةكاتي ئاشيت و باصسطانيذا ،دةبيَت واياى ليَبكات كةلوثةلةكانيامناى
لةطةلَ ثالوطؤسبكةى بة نشخيَكي بةسص ،و دةبهة باص ِسيَكي باشرت بؤ بةسيةمة ثيشةطاصيية
ساطتةوخؤكامناى ياى يةس شتيَكي ديكة كة دةكشيَت بكشِدسيَت لةطةلَ ئةو بةسيةمانةدا .يةسوةك ضؤى
دةولةمةنذيَك دةبيَتة ك ِشيَاسيَكي باشرت لةالي خاوةى ثيشةكاى و لة يةراسيَك بشةوي صياتشة ،وآلتاني
دةولةمةنذيش بة يةماى شيَوةى.
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