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كاتةكانيان زؤربةى كوإانةى كضء ئةو
جؤراوجؤر هؤكاري بةسةردةبةن، ضاتدا لة
دةطَيإنةوة، بةضاتةوة هؤطربوونيان بؤ
كاتبةسةربردن، رابواردنء هاوإَييةتيء

هؤكارةكانن. لةثَيشةوةى
بؤ تايبةت  كــة سايتانةى  ــةو ئ
دوو يةك لةم دروستكراون، ضاتكردن
سايتانةن ئةو زؤرترين دواييدا، ساَلةي
ئةوان ــةن، دةك سةرداني طةنجان كة 

كاتةكانيان  «بةخؤشترين«  كاتانة ئةو
دةكةن. ضات كة وةسفدةكةن

بؤ زؤر  كاتَيكي  كوإانةى  كضء  ئةو 
دادةنَين، ئينتةرنَيتةوة لةإَيطةي ضاتكردن
بةدروستبووني ئاماذة هةندَيكيان
لةو دةكةن هاوإَييةتى  خؤشةويستيء 
تةنها هةندَيكيان بــةآلم رَيطةيةوة،
سةرداني كاتبةسةربردن ــواردنء راب بؤ 

دةكةن.
ثَيشكةوتني لةطةَل ساَل، دواي ساَل
طةنجان هؤطري لةكوردستان، تةكنةلؤذيا
زياتر تةكنةلؤذياكانةوة بةئامَيرة
زؤرَيك لةئَيستادا  بةجؤرَيك دةبَيت، 
لةنَيوان ئةوانةى  بةتايبةت لةطةنجان، 

بة  كاتةكانيان زؤرترين ساآلنن، ١٥-٢٠
دادةنَين. ئامَيرانةوة بةو سةرقاَلبوون

تري نــوَيــي جؤرَيكي ضاتكردن
ئينتةرنَيتء لةإَيطةى ثةيوةنديكردنة
ساَلَيكة بةشَيوازَيكي كة ضةند مؤبايلةوة،
كوإاني كضانء لةنَيو  ــراوان  ف خَيراو
زؤرترين بآلوبووةتةوة. كوردستاندا
ضاتكردنةوة بة ثارَيزطاكان طةنجاني

سةرقاَلبوون.
كوإاندا كضانء لةنَيو زياتر ئةوةى
بؤ هةوَلدانة دؤزينةوةء دياردة، بووةتة
لةو خؤشةويست هاوإَيء ثةيداكردني

رَيطةيةوة.
بةردةوامي هؤكاري لةطةنجان زؤرَيك

بَيكارييةوة كاتبةسةربردنء بؤ ضاتكردن
«باشترين«، ثَييانواية ئةوان  دةطَيإنةوة، 

كاتبةسةربردن. رابواردنء بؤ شتة
 ٢٤ تةمةن طةنجَيكي عةلي هَيمن
زؤرترين كة طةنجانةي لةو يةكَيكة ساَلة،
تةرخانكردووةء ضاتكردن بؤ كاتةكاني
كارَيكم ئيشء هيض «لةبةرئةوةي دةَلَيت
بضم كة نابةم شك شوَينَيكيش هيض نييةء
بؤية بةسةربةرم، تيا  خؤمي  كاتي تَييدا

ضاتبكةم«. تةنها هةوَلدةدةم
بضمة ناتوانم «من وتى هةروةها
ضاتكردن بؤية  طازينؤكان، ضايخانةء 

من«. بؤ شتة باشترين
شتي زؤر كة بةوةشدا، ئاماذةى
وتى فَيربووةو ضاتكردنةوة لة باش
رَيطةيةوة لةو هاوإَييةكم ضةند «ئَيستا
كة بةهاوإَيم بوون ئةوانيش ثةيداكردووة،

دةكةن«. ئيش لةسايتةكاندا
ضاتكردن كؤمةآليةتى توَيذةراني
وةسف خراث بةشتي طةنجانةوة لةاليةن
تريان كاتي  ضاتكردنة ئةو ئةطةر ناكةن، 
ثَيويستة كة دةَلَين ئةوان بؤية لَينةطرَيت،
بةرنامةيان طةنجان كاتةكان هةموو
ضاتكردنيش بؤ كات لةوةشدا هةبَيت،

دابنَين.
ثَييانواية كؤمةآليةتى توَيذةراني 
ذياني مومارةسةي تري جؤرَيكي ئةوةش
تةمةنيشدا زيادبووني لةطةَل طةنجانةء

دةبَيتةوة. كةمتر وردةوردة
كؤمةآليةتى، توَيذةري عةلي سروة
سةرقاَلبوون كوإان كضانء «بؤ دةَلَيت
ئةوةى بةتايبةت بةتةكنةلؤذياوة، 
نيية، خراث شتَيكي هةية ئَيستا كة
شتَيك هةموو ــةوان ئ ناكرَيت ــةآلم ب
بةضاتةوة كاتةكانيان تةواوي وةالوةبنَينء

تةرخانبكةن«.
تري جؤرَيكي «ئةوةش وتى هةروةها
ضةند ئةطةر خؤيانة، ذياني مومارةسةي
نةبووبَيت، ئَيستا ئةوة ئَيستا ساَلَيك ثَيش

طةنجان تةكنةلؤذياوة ثَيشكةوتني بةهؤي
بةشَيك لةكاتةكانى لةو رَيطةيةوة دةتوانن

بةسةربةرن«. بةخؤشي خؤيان
كوردستان لةطةنجاني هةندَيك
قسة ضاتكردندا، لةكاتي  حةزدةكةن
كة لةدةرةوةى ئةو كةسانةدا بكةن، لةطةَل
طةنجاني بةثَيضةوانةشةوة، كوردستانن،
كوردستان هةواَلي لةضاتكردندا دةرةوة
ــةالي ئــةوانــةوة ب ــرســن، ئــةوةش دةث

دةكات. خؤشحاَليان
وآلت لةدةرةوةي كة كوإانةى كضء ئةو
وةسفدةكةن، باش بةشتَيكي ضات دةذين،
كة بةوةدةكةن ئاماذة زؤربةيان بةآلن

دادةنَين. ضاتكردن بؤ كات
ئةو  ساَلة،  ٢٢ تةمةن كضَيكي تؤني
ضةند ماوةى دةذيء  سويد لةوآلتي  كضة

ساَلَيكة ضووةتة ئةوروثا.
هاتم كة سةرةتا «من وتى خؤي وةك
دواى بةآلم نةدةزاني، شتم زؤر سويد بؤ
ئةو بضمة كة ثَييوتم هاوإَييةكم ماوةيةك
بكةم، ضات تَيدايةء كةضاتي سايتانةي

ضاتةوة«. لةإَيطةي بدؤزمةوة تاهاوإَي
بةاليةوة كة طَيإايةوة  شتَيكي  تؤني
جارَيكيان كة ئةوةيكرد  باسي  سةيربوو،
بةهاوإَييةكم لَينَيت، برنج نةيدةزانى
لةإَيطةي هةر ناسيبوومء لةضات كة وت
برنج ضــؤن كة ــردم ك فَيري ضــاتــةوة

لَيدةنرَيت.
لةئةوروثا، كورد كوإاني كضانء
قسةيان ضاتةوة لةإَيطةى هــةر كة 
غةريبييان زؤربــةيــان كــرا، لةطةَلدا
سةرةكي بةهؤكارَيكي كوردستان بؤ
وةك طَيإايةوة، لةضات  بةردةوامبوونيان 
كوإاني كضانء لةطةَل ضاتكردن كة ئةوةى
غةريبييةيان  «قةرةبووي« ئةو كوردستان

بكاتةوة. بؤ
دةبينينء كــورد  كــةم زؤر «لَيرة
ناو بَيتة كةسَيك جار هةندَي لةوانةية
بكات، خؤمان وآلتي  باسي ضاتةوةو

غةريبمء كة هةستناكةم وا بةمة منيش
ئةمة قسةي هةنار خؤشدةبَيت«، زؤر دَلم
لةوآلتي  كة ساَلة ٢١ تةمةن ئيبراهيمي

دةذي. هؤَلةندا
كة طةنجانةى ئةو ثَييواية هةنار
خؤيان كاتى زؤربةي دةذين لةكوردستان
وتى ئةو بةآلم  خةريكدةكةن، بةضاتةوة
كةم دابةشكردووةو خؤم كاتةكانى «من
شتَيكي بة ضاتكردنيشي ضاتدةكةم«،

وةسفكرد. ئاسايي
رابواردن بؤ تةنها لةطةنجان هةندَيك
خؤيان بةشَيكيان دةكةن، لةضاتكردن روو
داواي رادةبوَيرنء بةكوإان بةكضء دةكةن

لَيدةكةن. خؤشةويستيان ثةيوةندي
لةطةَل قسةم مانط  ثَينج  «نزيكةي
هاتبووة كضةوة بةناوى دةكرد يةكَيك
بةخؤشةويستي لَيهاتبوو واي ضاتةوةو ناو
قسةمان كات زؤربــةي ــا، دادةن خؤمم 
كوإ دوايي بةآلم دةكرد، يةكتر لةطةَل
تةمةن لوقمانى  قسةي ئةمة  دةرضوو«،

كردبوو  خؤي كوإَيك كة بوو ساَل  ٢٣
لةطةَليدا زؤر  تاماوةيةكي لَييء  بةكض
ئةو كة  تووة ثَيي  دواتر كردووةء  قسةي 

رابواردووة. ثَيي نييةء كض كوإةء
لةضاتكردندا كوإان لةكضانء زؤرَيك
دةطةإَين، بةرامبةرياندا رةطةزي بةدواى
بةوةشدةكةن ئاماذة لةهةمانكاتدا  بةآلم
كراوة لَي فَيَليان  ئةوةندة لةبةرئةوةى 
بةكوإانء متمانةيان بؤية لةضاتدا،

نةماوة. ضات كضاني
عةلي  بة كة ساَل،  ٢٥ طةنجَيكي
وتى بوو، ضات سةرقاَلي ناساندو خؤي
ضاتة راستي خؤيان «زؤربةي كضاني ئةم
دةدةن خؤيان ناونيشاني بةهةَلة ناَلَينء

كوإان«. بة
كؤمةآليةتي، توَيذةري عةلي سروة
كَيشة ضاتةدا لــةو ــةوةى «ئ دةَلــَيــت
هةية، سلبي اليةني  دروستدةكاتء
مومارةسةى ضؤن نازانن طةنجان ئةوةية

ضةند ئةوان دةبَيت بكةن، ذيانة ئةو
ضاتدةكةن رابواردن كاتبةسةربردنء بؤ
كة مةبةستي بكةنةوة لةوة ئةوةندةش بير
هةبَيت زياتريان  هؤشياري يان زانياري 
لةسةر قسةى كة تةوةرَيك هةر لةسةر

دةكةن«.
لةإَيطةي كة طةنجانةى ئةو لةبارةى
هاوإَيء بةدروستبووني ئاماذة ضاتةوة
«خؤشةويستي وتى دةدةن، خؤشةويست
زؤركات رؤحيية، شتَيكي لةبةرئةوةى
ضونكة دروستنابَيت، بةقسةكردن تةنها
لةطةَل ســؤزي هةستء دةبَيت زياتر
خؤشةويستي دةيَلَين ئةوان ئةوةى بَيت،
رَيطةيةوة لةو نيية دووريش بةآلم نيية،
لةبةرئةوةى بةآلم دروستبَيت، خؤشةويستي
ثَيكةوة هاوإابوونء زياتر هاوإَييةتى

دروستبَيت«. زؤريش رةنطة طونجانة
لةسةر كؤكن  لةطةنجان هةندَي 
هؤكارَيك دةتوانَيت ضات كة ئــةوةي
يان بةرانبةر،  رةطةزي  ناسيني  بؤ بَيت 
خؤشةويستيء ثةيوةندي دروستكردني
ذياني ثَيكهَيناني تاإادةيةكيش

هاوسةريي.
سايتةكان سةرثةرشتي كة ئةوانةى
نَيو ميوانةكانى ئــاطــاداري ــةنء دةك
هةر ئاسايي كوإان كضانء سايتةكةن،

دةبةن. ناويان بةئةدمين
ناساند، مينا بة خؤي  كة ئةدمينَيك
ثةيوةندي ئاسايية شتَيكي ثَييواية
دروستبَيتء لةضاتكردنةوة خؤشةويستي
من خؤشةويستي مةسةلةي «بؤ وتى
بيستووة يان بينيوة كةسم زؤر خؤم وةك
ويستووةء يةكيان ضاتةوة لةإَيطةي

كردووة«. زةواجيان
شت زؤر ضاتةوة «لةرَيي وتى هةروةها
دةيةوَيت كة  كوإةي  ئةو كض  روويداوة، 
بكاتء لةطةَل قسةي هةوَلدةدات بيناسَيت
ضات يةك، خؤشةويستي ببنة لةوانةشة
بةخؤشةويست«. كردووة زؤر كضي كوإء
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دةبةن بـــــــةسةر روومةكاندا ضات لةنَيو ذيانيان طةنجانةى ئةو ضريؤكي
ثيشةى ضاتكةرةكان بووةتة كةثآلندن ناساندنء بةكض خؤ هاوإَيء ثةيداكردني

دةبَيت، زياتر تةكنةلؤذياكانةوة بةئامَيرة طةنجان هؤطري لةكوردستان، تةكنةلؤذيا ثَيشكةوتني لةطةَل ساَل، دواي ساَل

بةسةرقالَبوون كاتةكانان زؤرترين ساآلنن، ١٥ ـ ٢٠ لةنَيوان ئةوانةى زؤرَيك لةطةنجان، بةتايبةت لةئَيستادا بةجؤرَيك

دادةنَين ئامَيرانةوة بةو

كضان   فؤتؤ: هاوآلتى كوإانء بةيةكطةيشتنى بؤ نوآ    تةكنةلؤذيا دةروازةيةكى

سةعيد* سةروةر

كؤمةآليةتىء ديــاردةيــةكــى هــةر 
ثةيإةو كؤمةَلطايةدا  لةهةر كة كةلتورى 
دادةتاشرَيت، بةهانةو بةَلطةى بؤ دةكرَيت،

بَيت. هةَلةش ئةطةرضى
كة كضان، خةتةنةكردني ــاردةى دي
دةطةإَيتةوة هةيةو دوورودرَيذى مَيذوويةكى
بةتايبةت ئَيستاو ثَيش ساَل هةزار ضوار بؤ
لةزؤربةى ثةيإةوكراوة، فيرعةونييةكان الى

ئةم ئاهةنط مةراسيمء بة كاتيشدا
ئةوةية ثرسيار بةآلم كردووة،  دياردةيةيان
دياردةية ئةم بؤ ثةنايان مرؤظةكان بؤ
سروشتى دةستكارى بنةإةتدا لة كة برد

مرؤظة؟

ض خةتةنة بــارةكــةيــدا ــةردوو  ــةه ب
لةبنةإةتدا هةردووكيان ذنان ض ثياوانء
خزمةتى بة كلتورييةكة تَيإوانينة بةثَيى
خةتةنةى بةوةدا لة نَيرساالريى دةشكَيتةوة
(ميتكة) كليتؤر بإينى بة ئافرةتاندا

ناهَيَلرَيتء ئافرةتان  ضَيذى  سةنتةرى
وروذاندن زوو بةخةتةنةكردنيان لةثياوانيشدا
خةتةنةكردنى ئايا بةآلم كــارادةكــات،
خوَلقاندنى لة كاريطةرييةكى ض ئافرةتان
كؤمةآليةتييةكاندا هةية؟ كلتورىء طرفتة
(ميتكة) كليتؤر ئافرةتاندا لةخةتةنةى
ترؤثكي بة طةيشتن سةنتةرى كة دةبإدرَيت
ئةو لَيكردنةوةى ئافرةت، الى ضَيذة
كثكردنى هؤى دةبَيتة ئافرةت ثارضةية الى
خةمؤكىء سةرهةَلدانى دواتر حةزةكانىء
دَلةإاوكَىء سايكؤسؤماتىء نةخؤشى
هةميشة خةتةنةكراو كضى ــةوزإان، خ
سةرنةكةوتووى جوتبوونى كارى لةنةستيدا
هةَلدةطرَيت تاَل ئةزموونَيكى وةك ناتَيركةر
كاتى تاَلةكانى ئةزموونة سةر دةيخاتة

خةتةنةكردنى.
كردارى كة وادةكــات حاَلةتانة ئةم
سةيركات كارَيكى ئازارهَين وةك سَيكسى
دروستبوونى هؤى دةبَيتة ئةمةش كة
حاَلةتة ئةم كاتَى سَيكسى، ــاردى س
ض ئةوةى هؤى دةبَيتة  سةرهةَلدةدات 
لة ثياوةكةش نةتوانن هاوسةنطييةك ذنةكةو
دروستبكةن، سَيكسييان هاوسةرىء ذيانى
اليةنى بؤ اليةنة ثةل دةهاوَيت ئةم هةربؤية
تةآلقء وةك طةورةى كَيشةى كؤمةآليةتىء
لَيدةكةوَيتةوة، هاوسةرى خيانةتى فرةذنىء
لة دةبن زياتر ئازارةكان بارةدا لةم ضونكة
بةشَيوةيةكى كة  تايبةت بة  خؤشييةكان
ئافرةت بارةدا لةم ببإدرَيت كليتؤر تةواو
كارى لة دةكات دووركةوتنةوة بة حةز
هؤى دةبَيتة ئةمةش هةر سَيكسى،
دةيةوَيت ثياو هاوسةرىء  ذيانى  تَيكدانى

طرفتى ئةمة  بكاتةوة،  تر كةسى  لة  بير
لَيدةكةوَيتةوة ــةورةى ط كؤمةآليةتى
كة دةسةآلتى كؤمةَلطايانةى بةتايبةت لةو
لةم هةية. هَيزى طةورةترين ثياوساالريى
ثاسيظةو كةسَيكى مَى  مرؤظى بــارةدا
دةبَيتةوة توندوتيذى زؤرترين تووشى
ئةو هؤى دةبَيتة ئةمةش نامووس. لةسةر
كة كلتورييةى كؤمةآليةتىء كارةساتة

هةية. بةردةوامى لةكؤمةَلطادا
دةروونييةوة لةِإووى خةتةنةكراو كةسى
لة خؤى ترس دةبَيت، هيدمة توشى ترسء
لةو بةتةمةن كة  هةموو كةسَيك لة ترس
بؤ دةروونى طرَيى ئةمة رةنطة طةورةترن،
نةنك يان دايك  بة بةرامبةر دروستبكات 
لةوةى بوون كة هاوبةش طةورة خوشكى يان
ضونكة بةسةرهَيناوة،  رووداوةيان ئةو  كة
منداَل كة تةمةنَيكة منداَلى تةمةنى
بكةوَيت ضنط خؤى مافَيكى هيض ناتوانَيت
خؤشةويستانى خَيزانء يان طةورة ئةطةر
لةاليةن كاتَيك نةكةن، بةآلم دةستةبةر بؤى
ئةو رووبةإووى خَيزانةكةيةوة ئةندامانى
نيية ــك رووداوَي ئةمة  دةبَيتةوة  حاَلةتة 
ئةمة رةنطة بكات،  بيرى لة  بةئاسانى
خؤى لةهاوإةطةزى رقى لَيبكات واى
لة لةتةمةنَيكداية ئةو  بةتايبةت بَيت،
جةستةو بةباشى تَينةطةيشتووةو زؤرشت
ناناسَيت. خؤى ئةندامةكانى وةزيفةكانى

طةورةبوونء لةكاتى ــةوةش ل جطة
دةبَيت زؤر ئازارَيكى توشى منداَلبووندا
بؤ زؤريش ثَيطةياندنى زيان هؤى دةبَيتة

منداَلةكةى.
طةورةى كَيشةيةكى وةك دياردةية ئةم

كضان خةتةنةكردنى يةتييةكانى
َ
كؤمةال دةروونىء كاريطةريية

دةكات كارا وروذاندن خةتةنةكردنــــــــــــيان زوو بة لةثياوانيشدا ناهَيَلرَيتء ئافرةتان ضَيذى (ميتكة) سةنتةرى كليتؤر بإينى بة

ثؤست واشنتؤن فؤتؤ: دةروونيشة  ئازارى كو
َ
بةل نيية، ئازارى جةستةيى تةنها خةتةنةكردن


