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()1
لةةةةة درةن ةةةةاني ،شةةةةةويَكي طةةةةةرماي هةةةةاويين سةةةةالَي  1996دا،
منةةةةدالَيَكي جةةةةواني كةةةةورد ،لةسةةةةةر دةسةةةةج ثةةةةوورة جةميلةةةةةي
مامانةوة،بةطريانةةةةوة ضةةةاوةكاني لةةةةنيَو نيشةةةت انيَكي ثةةةرِ لةةةة
جةةةةَالَي و نائةةةارامي دةكاتةةةةوة .هاوكةةةات لةهةةةةمان شةةةةودا،ئةو
مندالَةةة لةسةةةر دةسةةج دايكةةي و بةةةبيَ بةةووني بةةاوكي دا ،نةةاوي لةةيَ
دةنريَت(هيوا) ...
هيةةةوا لةطةةةةليَ دا ،ضةةةاوةكاني بةةةةذيان هةلَويَنابوو،كةةةة بةةةةردةوام
سةةةةةة

ي و نا ؤشةةةةة ي رنذةكةةةةةاني ذيانيةةةةةان بينيوة.ئةةةةةةو

نيشةةةت انةي كةةةة هيةةةواي بضةةةكؤلة تيَيةةةدا لةةةةدايك وو ،بةبةةةةردةوامي
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
طةلةكةةةةةةي نيَةةةةةو ئةةةةةةو نيشةةةةةت انةدا،هيوايان بةةةةةةبينيين رنذة
ؤشةكانيان دة واست بؤ ؤيان و نةوةكاني ثاش ؤيان...
***
بةةةةةهؤي سةةةةة ج جةةةةةن ي نةةةةاو ؤوة ،لةوسةةةةالَةي كةةةةة هيةةةةوا
ضةةةاوةكاني بةةةةذيان هةةةةلَويَنا بوو.هةرضةةةةندة جةن ةةةة ناو ؤيةكةةةة
دووسةةةةا َ ثةةةةيَش لةةةةةدايك ووني هيةةةةوا دةسةةةةج ثيَكردبوو،بةةةةةلَام
ئةوسةةالَةي هيةةوا كةةة لةةةداي بةةوو  ،ئةةي بةةةرةو دةسةةتثيَكي كؤتةةايي
هةةةاتين جةن ةةةة براكوذيةكةةةةي نيَةةةوان ئةةةةو دووهيَةةة ة سياسةةةية
كورديةةةةدا لةئارادابوو،ضةةةوونكة جةةةةن يَ بةةةوو،هيط كاتيَةةة طةةةةلي
كةةةةوردي باشةةةةوور بةةةةة ةةةةةيالَي نةةةةةهات وو ،تةةةةاوةكو دةهةةةةات
جةن ةطةةةةةةش رنذ بةةةةةةدواي رنذ  ،ةةةةةولَ دةبوو،لةهةمانكاتيشةةةةةدا
مالَويَرانييةكي ئيَج ار طةورةي بةدواخيؤيدا هيَنا.
هاوكةةةات ،ئةةةةو جةن ةةةة ناو ؤيةةةةش لةةةةنيَوان ئةةةةو دوو هيَةةة ة
سياسةةية كورديةةة طةورةيةةةدا بةةوو كةةة سةةالَانيَ ب وونةةة تارماييةةة
بةةؤ رذيَ ةةي ديكتةةاتؤري بةةةام .بةةةلَام هةةةرووو سةةالَان تيَثةةةرِي بةةؤ
ئةةةةم دوو هيَةةة ة كوردية،كةةةةة توانيةةةان لةثارضةةةةة داطةكراوةكةةةةةي
ؤيان،لةةةةةةثاش راثةةةةةةريين ةةةةةةلَكي باشةةةةةووري كوردسةةةةةتان
دا،دةسةةةةلَات ب رنةةةة دةسةةةت و ؤيةةةان اةةةوك رِاني طةلةكةةةةي ؤيةةةان
دا بكةةةةةن ،بةةةةةةلَام كةضةةةةةي هةةةةةرووو لةةةةةةثاش سةةةةيَ سةةةةةا َ
لةةةةاوك رِانيكردني طةلةكةةةةي ؤيان،كةضةةةي ئةةةةةارةيان بوونةةةة
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
تارماييةةة بةةؤ طيةةاني ؤيةةان ،كةةة تيَيةةدا لوولةةةي تنةن ةةةكانيان
ئاراستةي يةك ي دةكرد...
***
سةرباري هةموو ئةم رووداوانة،كةضي بةهؤي ئةو جةن ة ناو ؤيةوة،بةدةيان
رنلَةي نيَو نيشت انةكةي هيوا ،بوونة

ورباني طولةي دةسج

يةك دا،كةئةمةش ئاواريَكي طةورة بوو بؤ طةلي كوردي باشوور،كةتيَيدا
بةدةيان دايكي جةرط سووتاو كرد.لةطة َ ئةوةشدا بةهةواران مندالَي بيَ باو
كران...
***
نيشةةةت انةكةي هيةةةوا بةسةةةةر ضةةةوار ثارضةةةة دابةشةةةكرابوو ،بةةةةلَام
دووهيَةة ة سياسةةية كورديةكةةةي نةةاو ثارضةةة نيشةةت انةكةي هيةةوا كةةة
بةةةة باشةةةووري كوردسةةةتان ناسةةةرابوو  ،بؤمةةةاوةي ضةةةةندي سةةةا َ
كرديةةةةان بةةةةة دووبةشةةةةةوة،واتة لةةةةةنيَو ثارضةةةةةيةكي بضةةةةووكي
نيشةةةت انةكةي هيةةةوا  ،دوو اكومةةةةت هاتةةةة ئةةةاراوة .كةةةة ئةمةةةةش
وايةةةان كةةةرد ذيةةةان و بةةةارودن ي ةةةةلَكي باشةةةووري كوردسةةةتاني
بةمشةةةةيت سةةةة

ب يَتةوة،بةةةةهؤي مل َنيَيةةةةكاني ئةةةةو دوو هيَةةة ة

كورديةوة...

7

َشكاوةكان
ثةثوولة بال
هيةةةوا كةةةورِة كةةةورديَكي ةةةةلَكي شةةةاري سةةةليَ انية ،دانيشةةةتووي
طةةةةرِةكي مةلَكةندية.بةةةةلَام دايكةةةي هيةةةوا لةةةة بنةرِةتةةةةوة ةةةةلَكي
شارنضةةةكةي انة ينةةةة ،بةةةةهؤي دةسةةةثيَكردني شةةةةثؤليَكي فراوانةةةي
راطواسةةةتنةوة لةاليةةةةن رذيَ ةةةي بةا ةةةةوة لةسةةةةردةماني ثيَشةةةوودا،
ئةةةي بةشة ةيَكي يَ انةكةةةةي دايكةةةي هيةةةوا بةةةةرةو شة ةارةكاني تةةةري
كوردسةةتان كةةؤد دةكةةةن ،هةةةروةها بةشةةيَكي تريشةةيان ؤيةةان لةةة
بةغةةداد و ئيَةةران بينيةةةوة ،ئةةي بةةؤ دواجةةاريش دايكةةي هيةةواش ةةؤي
لةةةناو شةةاري سةةليَ اني بينييةةةوة ،كةةة لةيةةةكيَ لةةة دامودةوطاكةةاني
ئةوشارة وةكو فةرمان ةر دةست ةكارب وو.
بةةاوكي هيةةواش نةةاوي شةةةما َ بةةوو ،بةةةلَام ناسةةرابوو بةةة شةةامالَة
رةش كةةةة ثيةةةاويَكي ضوارشةةةانةي ليَةةة َ ولةةةي طةورةبوو.شةةةةمالَة رةش
لةبنةرِةتةةةةةوة ةةةةةلَكي شةةةةاري سةةةةليَ انية،كة لةهةةةةةمان ئةةةةةو
فةرمان ةيةةةة كةةةاري دةكةةةرد كةةةة دايكةةةي هيةةةواي ليَةةةي بةةةوو  ،بةةةةلَام
شةةةةةمالَة رةش لةةةةةو فةرمان ايةةةةة ناميَنيَتةوة،راسةةةةتةو ؤ ةةةةؤيي و
بةشةةةةيَ لةةةةة هاورِيَكةةةةاني ؤيةةةةان دةطةيننةةةةة نيَةةةةو ضةةةةياكاني
كوردسةةةتان  ،ئةمةةةةش لةةةةثيَناو روطةةةاركردني نيشةةةت انةكةي لةةةة
دةسج داطةكةراني رذيَ ي بةام دا...
***
سةةةةرجةم دةوطاكةةةاني ئةةةةم و ئي ةةةتي اراتي بةةةةام ،هةةةةركاتيَ
طويَيةةةان لةةةةناوي شةةةةمالَة رةش بوايةةةة  ،دةسةةةت ةجيَ ئي ةةةتي ارات
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
ؤيةةةةان دة ةةةةتنة ئامادةباشةةةةي بةةةةؤ طةةةةرتين شةةةةةمالَة رةش و
هاورِيَكاني،ئةمةةةةش بةةةةهؤي ئةةةةو ئاوايتيةةةةي كةةةة شةةةةمالَة رةش و
هاورِيَكةةةاني هةةةةيان بةةةوو .ئةطةرضةةةي رنذيَكيةةةان لةاليةةةةن سةةةةرن
سةةةةةدام اوسةةةةيَنةوة ،راطةةةةةينراويَكي بلَاوكرايةةةةةوة كةةةةة تيايةةةةدا
ئامةةةاذةي بةةةةوةدابوو ،هةركةسة ةيَ شةةةةمالَةرةش بةةةؤي بةةةة وينةةةدويي
يةةةان مردوويةةةي بويَنيَتةةةة ثيَشةةةي  ،ئةةةةوة ئةةةةو كةسةةةة طةةةةورةتري
ةةةةلَات دةكريَةةةت لةاليةةةةن سةةةةرنكةوة .هةرضةةةةندة لةةةةثاش ئةةةةو
راطةةةةةينراوةي سةةةةةرن دا ،شةةةةةويَكيان هيَ يَكةةةةي شةةةةةمالَة رةش
لةشةةةا ةوة بةةةةرةو نةةةاو شةةةار دابةةةةوي وون  ،كةةةة دابةوينةكةةةةيان
سةةةةبارةت بةهةنةةةديَ ريَكي ةةةتين تاي ةتةةةةوة بةةةوو ،كةةةة دةبوايةةةة
لةةةةنيَو شةةةاردا ئةةةةَامي بدةن،كةةةة هاوكةةةات لةطةةةة َ برادةرانةةةي
رِيَكي ةةةةتين نيَةةةةو شةةةةاردا .كؤبوونةوةكةةةةةي ئةوشةةةةةوة  ،لةةةةةمالَي
اةدنانةةةةة ضاوشةةةةد ئةةةةةَام درا ،كةةةةة اةةةةةدناني ضاوشةةةةد
بةريَكي ةةةةتنيَكي بةةةةةتوانا ناسةةةةرابوو لةاليةةةةةن سةةةةةركردايةتي
شةةةا ةوة .ئةةةي ئةةةةو شةةةةوة ثيشةةة ةرطةيةكي ونري شةةةةمالَة رةش
لةةةةةمالَي اةدنانةةةةة ضاوشةةةةد كؤب ونةةةةةوة ،كةضةةةةي هةةةةةرووو
ئي ةةةتي اراتي بةةةةام ئةوشةةةةوة ،ونر بةتوونةةةدي بةةةؤني شةةةةمالَة
رةشةةةيان كردبةةةوو لةةةةناو سةةةليَ اني دا ،هةربؤيةةةة راسةةةتةو ؤ ثةةةاش
نيوكاتةةيميَر هيَ يَكةةةي ونري بةةةةام هةةةلَيان كوتايةةةة سةةةةر مالَةكةةةةي
اةدنانةةةةة ضاوشةةةةد  ،لةثاشةةةةان دةن ةةةةي تة ةيةةةةةكي ونر بةةةةةناو
طةةةةرِة بلَاودةكرايةةةةةوة ،كةةةة ؤشةةة ة تانة هيَ ةكةةةةي شةةةةةمالَة
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
رةش توانيةةةان بةتوونةةةدي بةةةةرطري لةةةة ؤيان بكةةةةن و ضةةةؤ بةةةؤ
دووذمنةةةةةان دانةنيَ ،لةهةمانكاتيشةةةةةدا بةتوونةةةةةدي ثةرثةضةةةةةي
هيَ ةكاني بةا يان دايةوة.
ئةةةو شةةةوة شةةةمالَة رةش ضةةؤكي نةةةداو تةةواني لةةةويَ روطةةاري بيَةةت و
دووبةةةارة ةةةؤيي و هاورِيَكةةةاني بةةةةرةو شةةةاب هةلَ يَتةةةةوة ،بةةةةلَام
تةةةنوا ئةةةو شةةةوة اةدنانةةة ضاوشةةد و يَ انةكةةةي نةةةيان تةةواني و
رابكةةةةةن و سةةةةةرةَام كةوتنةةةةة ذيَةةةةر دةسةةةةج ئي ةةةةتي اراتي
بةا ةوة  ،كةتيَيدا بةتوون ي شيَواو ئةشكةَة دةدران...
***
شةةةةةمالَة رةش ،بةةةةة ثيَشةة ة ةرطة و ريَكي ةةةةتنيَكي بةةةةةتواناو ئةةةةاوا
ناسةةرابوو لةةة نيَةةو شةةاب و شةةاردا  .كةةة ئةةةويش ئةةةو رنذانةةة بةةوو ،
كةتيَيةةةدا طةلةكةةةةي طةةةةندةي دةسةةةةلَاتيَكي ديكتةةةاتؤر ب ةةةوو ،كةةةة
ئةةةو دةسةةةالَتةش نةةاوي لةةة ؤي نةةابوو رذيَ ةةي بةةةام ،كةةة هةةةموو
ةةةةةلَكي بةسةةةةةرجةم ثيَكواتةةةةةكان و نةتةوكانةةةةةوة هيَنةةةةابووة
لةةةروي  .بةةةلَام كوردةكةةان ارةمةةان بةةوون و هةةيط كاتيَةة ضةةؤكيان
بةةؤ ئةةةو دةسةةةلَاتة نةةةداو بةةةلَكو بةةةردةوام وةبةةري كووشةةندةيان لةةة
هيَ ي بةا دةدا.
***
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
جةةةةمالي بيكةسةةةي ،كةبةةةة بةةةرا طةةةةورةي شةةةةمالَة رةش ناسةةةرابوو،
بةةةةةلَام جةةةةةمالي بيكةسةةةةي لةسةةةةالَاني رابةةةةردوو  ،لةسةةةةةردةمي
ئةوكاتةةةةي اةةةوك رِاني ئةمحةةةةد اةسةةةةن بةةةةكردا ،واتةةةة ثةةةيَش
هاتنةةةة سةةةةر دةسةةةةلَاتي سةةةةدام اوسة ةيَ دا  ،ئيَوارةيةةةة بةةةوو كةةةة
دةن ةةةؤي كةةةوذراني جةةةةمالي بيكةي ةةةي و هةظالَةةةةكاني بلَاوكرايةةةةوة.
كةةةةهاوكات كوشةةةتنةكةيان لةةةة نيَةةةو ئةمنةةةة سةةةوورةكةي سةةةليَ اني
بةةةوو ،لةطةةةة َ كؤمةةةةلَيَ هةةةاورِيَي تيَكؤشةةةةري ةةةؤي دا،تيَيةةةدا
دةسةةة ِيَيي طولةةةة دةكةةةريَ و سةةةةرةَام دةضةةةنة ريةةة ي كةةةارواني
نةمري شةهيدانةوة.
ئةمنةةةةةة سةةةةةوورةكةي سةةةةةليَ اني ،وينةةةةةدانيَكي تةةة ةاريكي نيَةةةةةو
نيشةةةت انةكةي هيةةةوا بوو،كةةةة بةةةةدةيان ثةثوولةةةة لةةةةنيَو ئةةةةو
ويندانةدا بالَةكانيان شكيَنرا بوون بةدةسج داطةكةرانةوة.
***
يَ انةكةةةةي شةةةةمالَة رةش سةةةةرجةميان ةةةةبات يَرِو شؤرِشةةة يَريَكي
بةةةةةةتوانا بةةةةةوون لةةةةةة ثيَنةةةةةاو سةةةةةةربة ؤيي طةلةكةةةةةةيان دا.
بةتاي ةةةةةتيش بةةةةاوكي شةةةةةمالَة رةش و لةطةةةةة َ بةةةةاثةي دا  ،كةةةةة
يةةةةةكيَ بةةةةوون لةةةةةثياوة تيَكؤشةةةةةرةكاني طةةةةةلي كةةةةورد ،كةةةةة
لةسةةةةةردةمي،كؤماري مةهاباتةةةةةوة ،دةسةةةةتيان دابةةةةووة شةةةةؤرِش و
ةةةةباتكردن لةةةةثيَناو ئةةةاوادكردني طةلةكةةةةيان لةةةة ذيَةةةر دةسةةةج
داطةكةةةةران دا .بةةةةلَام هةةةةرووو دووذمنةةةان وةفةةةةريان ثةةةيَ دةبةةةةن و
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
سةةةةرةَام لةطةةةة َ ( ةةةاوي مةاةمةةةةد) و كؤمةةةةلَيَ

ةةةةبات ةِي

ديكةةةةةدا كةةةةة لةةةةةنيَويان دا بةةةةاثة و بةةةةاوكي شةةةةةمالَة رةشةةةةيش
تيَةةةةدابوو،ئي بؤدواجةةةةار هةةةةةموويان لةةةةة طؤرِةثةةةةاني ضوارضةةةةرا
،بةدةسةةةج داطةكةرانةةةةوة لةثةةةةتي سةةةيَدارة دةكةةةريَ  .لةثاشةةةان
ي دةه َيلَنةةةوة  ،كةةة
ئةةي ئةةةم ةباتةةة ،بةةؤ شةةةما َ و جةةةما بةةةج َ
برِيةةةار دةدةن لةسةةةةر هةةةةمان رِيَضةةةكةي بةةةاو و باثةييةةةان بةةةرِنن،
دريَةةةية بة ةةةةباتيان بةةةدةن ،هةربؤيةةةة سةةةةرةَام ئةةةةم دووبرايةةةة
ثةيوةنةةةةةةةدي بةشؤرِشةةةةةةةةكاني باشةةةةةةةووري كوردسةةةةةةةتانةوة
دةكةن،لةثيَناو ئاوادكردني طةلةكةيان...
***
هيةةةوا دةبيَةةةت بةةةة سةةةيَيةم منةةةدالَي نةةةاو يَ انةكةيان،هةةةةروةها
تا انةةةةةي دوو ووشةةةةكةكةي ةةةةؤي بةةةةوو بةةةةةناوةكاني (تةةةةارا و
نةةةرمد) .بةةةلَام ووشةةكة طةورةكةةةي هيةةوا كةةة نةةاوي تةةارا بةةوو ،لةةة
كةةةاتي روودانةةةي كةةةؤرِةوة مليؤنيةكةةةةي سةةةالَي ( )1991دا ،ئةةةي
لةوكاتةةةةوة لةةةة يَ انةكةةةةي جيادةبيَتةةةةوةو ضةةةي هةةةيط هةةةةوالَيَكي
ناميَنيَةةت .ئةطةرضةةي بةةة لةةةداي بةةووني هيةةوا بةةوو بةةة ثيَةةنل سةةالَي
رةبة ةةةة كةةةة تةةةارا هةةةيط هةةةةوا َ و دةن وباسة ةيَكي نية،كةةةة ئةمةةةةش
ئةةةي لةوكاتةةةةةوة ئةةةارامي و ؤشةةةي لةةةةنيَو يَ انةكةةةةةي هيةةةةوا
نةهيَشت وو.
***
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لةةةةكاتي كؤرِةوةكةةةةدا ،تةةةارا ئةوكاتةةةة تةمةةةةني تةةةةنوا (دة سةةةالَان)
بةةةوو كةةةة لة يَ انةكةةةةي جيادةبيَتةةةةوة  ،ئةمةةةةش بةةةةهؤي ئةةةةو
سةرليَشةةيَواويةي ةةةلَكي بةةةناكاو بةسةةةريان دا هةةات ،كةةة دووبةةارة
رذيَ ةةةة ديكتاتؤرةكةةةي بةةةةام ،لةةةةناكاو بةةةة شةةيَواويَكي كتةةةوثرِةوة
بؤجةةةةاريَكي ديكةةةةة ثةةةةةالماري ناوضةةةةةكاني كوردسةةةةتان و ةةةةةلَكي
كةةوردي يَةةر لةةة ؤ نةةةديوي دايةةةوة .كةةة ئةمةةةش واي لةةة ةةةلَكي
كةةةرد مةةةا َ و اةةةالَي ؤيةةةان بةةةةجيَ بوةةةيَلَ و ثةةةةنا بةرنةةةة بةةةةر
سةةنورةكاني ئيَةةران و توركيةةا .ئةةي لةوكاتةةةوة تةةاراش لةةةنيَو ئةةةو
سةرليَشةةةةيَواويةدا لةةةةة يَ انةكةةةةةي ون دةبيَةةةةت ،ئةةةةةو كةةةةؤرِةوة
مليؤنيةةةةي كةبةسةةةةر طةةةةلي كةةةوردي ثارضةةةةي باشةةةووري كوردسةةةتان دا
هةةةةات ،بةةةةة تؤلَةيةةةةةكي رذيَ ةةةةي بةةةةةام و سةةةةةدام ا ةةةةيَ
دانرا،ئةمةةةةش لةةةةثاش ئةةةةوةي كةةةة ةةةةلَكي باشةةةووري كوردسةةةتان ،
لةةةة سةةةةرةتاي مةةةان ي ئةةةاواري ( )1991دةسةةةتيان دايةةةة راثة ةةري و
دةركردنةةةةي بةةةةةام لةسةةةةةرجةم ناوضةةةةة كورديةةةةةكان و بةةةةة
كةركوكيشةةةةوة ،بةةةةلَام هةةةةرووو بةةةةام وةكةةةو تؤلَةيةةةةكي تةةةر
لةبةرام ةةةةةةةر بةطةةةةةةةلي كةةةةةةوردا ،هاوشةةةةةةاني جينؤسةةةةةةايد و
ئةننالةكردنةةةةكاني لةبةرام ةةةةر بةةةةكورد .بةةةةلَام ئةةةةةارةيان لةةةة
كؤتةةةايي مةةةان ي ئةةةاوارو سةةةةرةتاي مةةةان ي ني ةةةاني هةةةةمان ئةةةةو
سةةالَةدا ،كةةؤرِةويَكي مليةةؤني طةةةلي كةةورد دةسةةج ثيَكةةرد ،كةةة تيَيةةدا
بةهةةةةواران كةةةةة بوونةةةة وربةةةاني لةسةةةةر سةةةنوورةكاني ئيَةةةران و
توركيادا،بةتاي ةةةةتيش سةرسةةةنورةكاني توركيةةةا ،ضةةةوونكة توركيةةةا

13

َشكاوةكان
ثةثوولة بال
سةةةةةةرةتا ئامةةةةةادة نةةةةةةبوو،دةرطاي ةةةةةؤي بةةةةةةرِووي كةةةةةوردا
بكاتةوة،بؤيةةةة سةةةةرةَام بةشةةةيَكيان لةةةةو دةشةةةت و دةرةدا بةةةةبيَ
نةةةةاوي طيانيةةةةان لةدةسةةةةت دا،كةةةةة لةنيَويانيشةةةةدا تةةةةارا كضةةةةة
وربانيةكي ئةو كؤرِةوة بوو...

()2
ئةةةو كاتةةةي هيةةوا لةةةنيَو سةةكي دايكةةي دايةةة ،ثةةيَش ئةةةوةي لةسةةةر
دةسةةةج ثةةةوورة جةميلةةةةي مامانةةةةوة بيَتةةةة سةةةةر ئةةةةم ذيانةةةةدا...
كةضةةي دايكةةي هةةةرووو برِيةةاردةدات كةةة ئةةةو كؤرثةلةيةةةي نةةاو سةةكي
لةةةةبار ب ةةةات و نةيويَتةةةة ئةةةةم ذيانةةةةوة ،ئةمةةةةش بةةةةهؤي ئةةةةوةي
دايكةةي هيةةوا طويَ ي ةةج هةةةوالَي كةةوذراني شةةةمالَة رةشةةي هاوسةةةري
دةبيَتةةةةةوة  .كةةةةوذراني شةةةةةمالَة رةش ،لةئةةةةةَامي ئةةةةةو جةن ةةةةة
ناو ؤيةةةةي طةلةكةةةةي بةةةوو كةةةة لةةةةنيَوان ئةةةةو دووهيَة ة ة سياسةةةية
كورديةةةةةوة هةلَ ةسةةةةا بةةةةوو .كةسةةةةالَانيَ لةشةةةةاب و لةشةةةةاردا
سةةةةر الَي ةةةةباتي ضةةةةكداري و ريَكي ةةةو بةةةوون لةةةة دذي رذيَ ةةةي
بةةةةام دا .بةةةةلَام هةةةةرووو لةةةةثاش راثةةةةري و ئةةةاوادكردني ناوضةةةة
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كورديةةةكاني ذيَةةر دةسةةةلَاتي رذيَ ةةي بةةةام و كةوتنةةة ذيَةةر دةسةةج
دةسةةةةةلَاتداراني كةةةةوردو بةتاي ةةةةةتيش ئةةةةةو دووهيَةة ة ة سياسةة ةية
كورديةةة طةورةيةةة .ئةةي بةةؤ دواجةةار توانيةةان ني ضةةة سةةةربة ؤيية
بؤ ؤيةةان دازةةةوريَن لةةة باشةةووري كوردسةةتان ،كةةة ئةمةةةش طةةةلي
كةةوردي باشةةووري كوردسةةتان دلَةةي بةةةو ني ضةةة سةةةربة ؤيةي ةةؤش
بةةةوو ،ضةةةوونكة توانيةةةان لةةةة ثةةةاش ويةةةاتر لةضةةةةندي سةةةا َ لةةةة
وربةةةةاني و ئةةةةةننا و كي يابةةةةاران و جينؤسةةةةايدكردن و لةطةةةةة َ
ضةةةةندي ئةةةاواري ديكةةةة كةةةة بةةةةرنكي طةةةةلي كةةةوردي طرت ةةةوو .بةةةؤ
دواجةةةار ئةةةي ئةةةةم طةلةةةة ضةوسةةةاوةية ،تةةةواني بؤ ةةةؤي ني ضةةةة
رنشةةةةةنايية بةروويةةةةةدا بكريَتةةةةةةوة لةباشةةةةةووري كوردسةةةةةتان،
ئةوكاتةةةةةةش شةةةةةةمالَة رةشةةةةةيش وةردة ةنةيةةةةةة بةسةةةةةةر
روو ةةةارةكاني دا دةطةشةةةيَتةوة ،كةةةة توانيويةةةان لةةةةثاش هةةةةموو
ئةةةةو ةباتةةةةيان لةةةةثيَناو طةلةكةةةةيان دا،سةةةةرةَام توانيةةةان
ني ضةةةة بةرهةةةةميَكيان بةدةسةةةت هيَنا،بةةةةلَام تةمةةةةني ئةةةةم ني ضةةةة
رنشةةناييةي طةةةلي كةةوردي باشةةوور ونر كةةورت بةةوو ،ضةةوونكة هةةةرووو
دووبةةةارة تاريكاييةةةةكي ديكةةةة بالَيةةةان بةسةةةةر داكيَشةةةايةوة،بةلَام
ئةةةةةارةيان تاريكايةكةةةة رذيَ ةةةي داطةكةةةةران نةةةةبوون  ،بةةةةلَكو
لةةةةنيَوان دوو هيَةةة ي نةةةاو ؤيي كورديةةةةوة بةةةوو  ،كةةةة سةةةالَانيَكي
دوورو دريَةةةي ؤيةةةان بةثالَةةةةواني طؤرِةثةةةاني ةةةةباتي ضةةةةكداري و
ريَكي ةةةةتةنةكان دادةنةةةةا لةةةةةنيَو شةةةةارو شةةةةاب دا ...بةةةةةةلَام
بةضةةةةاوتروكانيَ دا لةةةةة سةةةةةرةتاي مةةةةان ي ئايةةةةاري ()1994وة،
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ثةيوةنديةةةةةكاني نيَةةةةوان ئةةةةةو دوو هيَةةةة ة لةةةةةنا ؤي ؤيانةةةةدا
تيَكدةضةةةةةةيَت و سةةةةةةةرةَام لةةةةةةةجياتي ئةةةةةةةوةي لوولةةةةةةةي
تنةن ةةةةكانيان ئاراسةةةتةي دووذمنةةةان بكةةةةن  ،كةضةةةي ئاراسةةةتةي
يةةةةةك يان دةكةةةةرد  .ئةةةةي دةرئةَامةكةةةةةي شةةةةةرِيَكي نةةةةاو ؤي
توونةةدي لةةيَ كةوتةةةوة ،كةةة تيَيةةدا بةةة هةةةواران رنلَةةةي كةةوردي نيَةةو
نيشت انةكةي هيوا بوونة ورباني دةسج يةك .
***
ئةطةرضةةةي دايكةةةي هيةةةوا لةاليةكةةةةوة هيَشةةةتا برينةةةةكاني ون ةةةووني
كضةةةة طةورةكةةةةي سةةةاريَي نةبؤتةةةةوة ،كةضةةةي لةاليةةةةكي تةةةرةوة لةةةة
ئيَوارةيةةةةكي كةةةش و مةةةاتي طةرمةةةدا لةسةةةالَي  1996دا  ،هةةةةوالَي
كةةوذراني شةةةمالَة رةشةةي هاوسةةةري ثةةيَ دةطةةةين  .ئةةي ثةةاش مردنةةي
شةةةةمالَة رةش دةنةةةس و باسةةةي مردنةكةةةةي  ،ضةةةةندي

ةةةةو م ةةةؤ

م ةةةؤي بةةةةدواي ؤيةةةدا بلَاوكرايةةةةوة .كةةةة هةركةسةةيَ لةةةة طةةةةرِة و
لةةةم الو لةةةمَ بةشةةيَوةيكي جيةةاواو باسةةي كةةوذراني شةةةما َ رةشةةيان
دةكةةةرد .هةنةةةديَ م ةةةؤ م ةةةؤ بلَاوكرايةةةةوة كةةةة طوايةةةة شةةةةما َ رةش
دةسةةةج ةةةؤي لةطةةةة َ دووذمنةةةةكاني طةلةكةةةةي تيَكةةةة َ كردبوو،كةةةة
سةةةةرجةم نويَنيةةةةكاني شةةةا ي بةةةة ئةةةةم و ئي ةةةتي اراتي بةةةةام داوة
لةةةكاتي ةةؤي دا .ئةةي ضةةةندي ضةةةِن و م ةةؤ م ةةؤي تريةةان بةةؤي
هةلَةب ةةت وو ،بةةةةلَام يَ انةكةةةةي شةةةةمالَة رةش هةةةيط بةةةاوةرِي بةةةةم
ةةةة هةلَةب ةةة اوانة نةةةةدةكرد كةةةة بةةةؤ هاوسةةةةرةكةي درووسةةةتيان
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كردبةةوو ،ضةةوونكة ئةةةو شةةامالَةكةي ةةؤي بةةاش دةناسةةي كةةة ضةةةندة
كةسةةيَكي ثةةا و نيشةةت ان ثةةةروةر بةةووة بةةؤ اكةكةةةي ةةؤي ،هةةيط
كةةةاتيَكيش شةةةتيَكي لةةةةم جةةةؤرة بةةةةناو ميَشةةةكي شةةةةمالَة رةش و
يَ انةكةةةي دا نةةةهات وو ،كةةة ةيانةةةت لةةة نيشةةت ان و طةلةكةةةي
ؤيانةةةدا بكةةةةن .بةةةةلَكو هةةةةموو يَ انةكةةةةي شةةةةما َ لةةةةثيَناو
ئةةةاوادي و سةةةةربة ؤيي طةلةكةةةةيان طيةةةاني ؤيةةةان بةةةة تكردبوو،
بةةةةلَام لةهةةةةموو سةةةةردةمانيَ و لةهةةةةر شؤرِشةةيَ دا كةسةةةاني ئةةةاواو
راسةةةت ؤ بةةةةردةوام دووذمن ةةةةليَكي ونري بةةةؤ ثةيةةةدا دةبيَةةةت  ،كةةةة
تيَيةةدا دووذمةة ضةةاوةرِواني هةةةليَ دةكةةات بةةؤي بيَتةةة ثيَشةةةوة كةةة
ئةةةةةو كةسةةةةة ارةمانةةةةة لةةةةةناو ب ةةةةات و يةةةةان ناوبةةةةان ي و
ةرةمانيةتيةكةةةةةي لةةةةةثيَش ضةةةةاوي ةةةةةلَكي ناشةةةةري بكةةةةات.
ؤشةةة ة تانة نةةةاوي شةةةةمالَة رةش ناشةةةري نةةةةبوو بةةةةلَكو كرايةةةة
سي ولَي ارةماني طةليَكي ضةوساوة .
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()3
ئةوكاتةةةة ثةشةةةي ان دةبيَتةةةةوة بةةةؤ لةةةة بةةةاربردني ئة ةةو مندالَةةةةي
ناوسةةةةةةكي ةةةةةةؤي  ،كاتيَةةةة ة دةرِواتةةةةةةة ذووري كتيَ يانةةةةةةةي
هاوسةةةةرةكةيةوة ،راسةةةتةو ؤ بةةةة ضةةةوونة نةةةاو ذوورة تاي ةتةكةةةةي
شةةةةمالَي هاوسةةةةري ،ونر هةسةةةج بةةةة ئةةةارامي دةكةةةردو وا هةسةةةج
دةكةةرد كةةة شةةةمالَةكةي وينةةدووة  ،بةتاي ةةةتي كاتيَةة لةسةةةر ميَةة
و كورسةةةةية تاي ةتةكةةةةةي شةةةةةما َ دادةنيشةة ةيَت ،هةةةةةرووو بةةةةؤني
نووسةةةةينةكاني شةةةةةمالَة رةشةةةةي هاوسةةةةري بةةةةةناو لووتةةةةةكاني دا
دةرِوات ،بةةةةلَام كاتيَةة ضةةةاوي دةكةويَتةةةة سةةةةر كاغةةةةويَكي دا ةةةراو،
لةطةةةة َ طةةةولَيَكي سةةةووري جةةةوان لةسةةةةر كاغةوةكةةةةي دانةةةراوة،
هةةةةرووو كاغةوةكةةةة دةكاتةةةةوةو دةسةةةت بة ويَندنةةةةوةي نامةةةةي نةةةاو
كاغةوةكةةة دةكةةات  ،كةلةةةال يةةةن شةةةمالَة رةشةةي هاوسةةةريةوة بةةؤي
نووسراوة .

دة ي نامةكةي شةمالَة رةش بؤ هاوسةرةكةي:
سةةةةرةتا سة ةلَاوت لة ةيَ بيَةةةت ئةةةةي جةةةوان ي هاوسةةةةري مة ة  ،ئةةةةي
جةةوان ي دايكةةي جيوةةان  ،طيانةكةةةي مةة ئةةةي هةةةموو كةسةةةكةم
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 ،ئةةةةي ثشةةةت و ثةناكةةةةي مةةة  ،ئةةةةي جةةةوان ي دايكةةةي تةةةارا و
نةرمد …
ئةةةم نامةيةةةت بةةؤ دةنووسةةو و لةسةةةر ميَ ةكةةةم بةةؤتي بةةةجيَ دةهةةيَلَو
بةةؤ رنذي ةةؤي ،رةن ةةة مةة رنذيَةة بيَةةت مالَةةةاوايي لةةة هةةةمووتان
بكةةةةم ،بةتاي ةةةةتي لةةةة ئيَ ةةةتادا كةةةة دن ةةةي نةةةاو ؤي ،نيَةةةوان دوو
هيَةة ة كورديةكةةةمان بةةاش نيةةة ،بةةؤني ةةويَنيمكي مةترسةةيدار دةكةةةم
لةةةةةةةنيَوان هةردووال،بؤيةةةةةةة رةن ةةةةةةة مةةةةةة و هةةةةةةةواراني
ديكة،لةهةرضركةسةةةاتيَكدا ب ينةةةة وربةةةاني لةةةةنيَوان مل َنيَكةةةاني
ئةةةةو دووهيَ ةدا،بةرِاسةةةج هةةةيط كاتيَةةة جةةةةن يَكي نةةةاو ؤيي بةةةةم
شةةةيَوةية بةةةةناو ميَشةةةكي مةةة دا نةهات وو،كةلةةةةنيَوان ؤمةةةان دا
بةةةةرثاي بكةةةةي ،ضةةةوونكة تةةةةنيا ويةةةان بةةةة ؤمان دةطةةةةيند و
هيضي ديكة.
بةةةلَام طيانةكةةةم تكايةةة ،ئةطةةةر رنذيَكيةةان هةةاتوو ئيَ ةةة بووينةةة
ةةاوةني منةةدالَيَكي كةةورِ  ،بةةا هةةةرووو نةةاوي لةةيَ بنةةيَد (هيةةوا)،
ضةةةةوونكة مةة ة ئةوكاتةةةةةي ضةةةةةكو كةةةةردة سةرشةةةةان و بةرةوضةةةةيا
سةةة تةكان رنيشةةتو  ،تةةةنوا بةةةو هيوايةةةوة رنيشةةتو ،كةةة بتةةوام
ئةةاوادي و سةةةربة ؤيي بةدةسةةت ويَنو بةةةؤ طةلةةة ضةوسةةاوةكةي ةةةؤم،
ج ةةة لةةةوةش مةة ونر لةضةةاوةرِواني هةةةوالَي كضةةة طةورةكةةةمو كةةة
دووبةةارة ثيَ ةةان شةةادبيَتةوة (تةةارا) طيةةان .بةةةلَام طيانةكةةةم ئةطةةةر
رنذيَةة هةةاتوو نةةةمتواني ،جةةاريَكي تةةر بةديةةداري كضةةة طةورةكةةةم
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شةةةادب ةوةو ،يةةةا ود ئةطةةةةر نةةةةمتواني لةةةةدايك ووني كورِةكةةةةم
ب ينو ،ئةوا ثيَيان بلَيَ ،كةباوكتان ئيَوةي ونر ؤشةويَت...
شةمالَة رةش ،ئاياري ()1994
***
نامةكةةةةي شةةةةمالَة رةش  ،بةةةؤ هاوسةةةةرةكةي ثةةةيَش دوو سةةةا َ بةةةؤي
نووسةةي ووي كةةة لةسةةةر ميَةة ي كتيَ يانةكةةةي لةةة تةنيشةةت دةفتةةةرو
ةلةمةكةيةةةةةوة بةةةةؤي بةجيَويَشت وو،ضةةةةوونكة لةوكاتةةةةةوة ئةةةةي
ناوبةةةةناوة ئةةةالَؤوي و دةن ةةةي طولةةةة لةةةةنيَوان دوو هيَةةة ة كورديةكةةةة
دةسةةةج ثيَكردبةةةوو  ،لةثاشةةةانيش هةةةةرووو ئاطةربةسةةةتيَكي كاتيةةةان
دةبةسةةةةت بةةةةؤ راطةةةةرتين جةةةةةنس .بةةةةةلَام ثةةةةاش ئاطربةسةةةةتة
كاتيةكةةةةي نيَوانيةةةان ،جةةةاريَكي ديكةةةة جةةةةنس ئةةةالَؤوي دةسةةةج
ثيَكردةوة،تاوةكو كؤتايي سالَاني ...1996
***
لةنامةكةةةدا شةةةةمالَة رةش داواي رنذيَكةةةي لةةةةو جةةةؤرةي كردبةةةوو كةةةة
منةةدالَيَكي كورِيةةان هةةةبيَت و نةةاوي لةةيَ بنيَ (هيةةوا)  ،هةربؤيةةة ئةةي
ئةوكاتةةةة دايكةةةي هيةةةوا لةةةةثاش ويَندنةةةةوةي نامةكةةةةي هاوسةةةةري،
راسةةةتةو ؤ بةطريانةةةةوة دةخياتةةةة سةةةةر سةةةين ي ةةةؤي .دةسةةةت ةجيَ
ئةةي ثةشةةي ان دةبيَتةةةوة بةةؤ لةةة بةةاربردني ئةةةو مندالَةةةي نةةاو سةةكي
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كةةة ئةةةويش هيةةوا بةةوو ،بؤدواجةةار لةسةةةر دةسةةج ثةةوورة جةميلةةةي
مامانةةةةوة كورِيَةةة بةةةةناوي هيةةةواوة لةطةةةةرماي هةةةاويين سةةةالَي
( )1996هيَنرايةةةة ذيةةةان .ئةوكاتةةةةي كةةةة هيةةةوا ضةةةاوة جوانةةةةكاني
بةةةةذيان كةةةردةوة ،كةضةةةي بةةةاوكي هةفتةيةةةة ثة ةيَش لةةةةدايك ووني
كورِةكةةةةي لةةةة بؤسةةةةيةكي تةةةةم و مياويةةةدا ،كؤتةةةايي بةةةةذياني
ؤيي،لةطة َ ضةند هاورِيَيةكي ن يكي هات.
ئةطةرضةةةي هةةةيط كاتيَةةة بةةةةام نةةةةيتواني شةةةةما َ و هاورِيَكةةةاني
لةةةةناو ب ات،بةةةةلَام بةدةسةةةج نةةةاو ؤدا ونر بةئاسةةةاني كؤتةةةايي
بةذياني هات...

()4
بةةةاوكي هيةةةوا ج ةةةة لةةةةوةي كةةةة ثيةةةاويَكي ثيَشة ة ةرطةو شؤرِشة ة يَر
بةةةوو ،لةهةمانكاتيشةةةدا ويَنةةةةر و شةةةااةيَكي بةسةةةةلي ة بةةةوو ،كةةةة
لةتةمةةةةني طةَيَتيةةةةوة ولية ةاي بةةةؤ ويَندنةةةةوة و نووسةةةيين شة ة ر
ثةيةةةةدادةبيَت ،ئةمةةةةةش لةةةةةثا َ ثيَشةةةة ةرطايةتيةكةيدا .لةطةةةةة َ
ئةوةشةةةدا شةةةةمالَة رةش ونر كاري ةةةةر دةبيَةةةت بةةةة شة ة رةكاني شة ةيَركؤ
بيَكةةةةةة و نةةةةالي و مةةةةةاوي .هةربؤيةةةةة بةةةةةهؤي ئةةةةةو كاري ةةةةةر
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بوونةيةةةةوة بةةةؤ ئةةةةو شةةةااةانةي كةةةورد راسةةةتةو ؤ دةسةةةت بةةةؤ
نووسةةيين شةة ري سياسةةي و دلَةةداري دةبةةات .بةتاي ةةةتيش ةةؤي بةةؤ
شةةة ري سياسةةةي تةةةةر انكردبوو لةةةةو سةةةةردةمةدا،ئةمةش بةةةةهؤي
ئةةةةوةي سةةةةردةمي شةةةةمالَة رةش سةةةةردةمي شةةةؤرِش و ةةةةباتكردن
بةةةوو لةةةةثيَناو ئةةةاوادكردني طةلةكةةةةي دا ،ئةةةي هةرئةمةةةةش واي
ليَكردبةةوو ويةةاتر شةة ري سياسةةي بنووسةةيَت وبلَاويةةان بكاتةةةوة .كةةة
تيَيةةةدا سةةةةرجةم ئاوارةكةةةاني طةلةكةةةةي لةةةة ريَ ةةةاي شةةة رةكانيةوة
دةطاينةةةدة بةةةةر طةةةويَي داطةكةةةةراني ئةوكاتةةةةي رذيَ ةةةي بةةةةام دا،
هةرئةمةةةةش واي لةةةة بةةةةام كردبةةةوو كةةةة بةةةة وينةةةدوويي يةةةان بةةةة
مردوويةةةي شةةةةمالَة رةش بكةويَتةةةة ذيَةةةر دةسةةةتيان ،ضةةةوونكة وةكةةةو
تارمايية وابوو بؤ سةركردايةتي بةام.
شةةةمالَة رةش ثياويَةة بةةوو ةةاوةن بةيَكةةي ئاوادخيواوانةةة بةةوو بةةؤ
نيشت انةكةي،لةهةمانكاتيشةةةةدا ونر ئاشةةةةنايةتي لةطةةةةة َ كتيَ ةةةةة
فةل ةةةةفيةكان و فةيلةسةةةووفةكاني جيوةةةان هةةةةبوو ،كةةةة ونر ثيَيةةةان
سةرسةةام بةةوو ،لةنيَويشةةياندا ونر سةرسةةام و كاري ةةةر بةةوو بةةة كةةار
مارك ةةةي فةيلةسةةةوو و لةطةةةة َ نيضةةةة ،هةةةةروةها ناوبةةةةناو لةةةة
رنذنامةةةكاني ئةةةوكات كةةة دةردةضةةوون ،تيَيةةدا دة ةةة شةة ريةكاني
تيَةةةةدا بلَاودةكرايةةةةةوة  ،كةةةةة تةةةةواني ب يَتةةةةة جيَ ةةةةاي دلَيؤشةةةةي
ويَنةراني...
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()5
هيةةةوا كاتيَة ة تةمةةةةني دةبيَةةةت بةةةة شةةةةش سالَان،سةةةةرباري ئةةةةوةي
منةةةدالَيَكي بةةةيَ باوكةةةة و شةةةةوان بةةةةدةم ةةةةوةوة بةبةةةةردةوامي
دةلَيَةةت :بابةةة طيةةان  ،بابةةة طيةةان  ،بةةةلَام بابةةة طيةةان دةميَةة دةبيَةةت
بةةة طولةيةةةكي سةةارد كؤتةةايي بةةةذياني هةةاتووة .كةضةةي لةاليةةةكي
ديكةةةةوة نةةةةةرميين ووشةةةةكي بةةةةةهؤي دةركةةةةةوتين ثةلَةيةكةةةةةوة
لةسةةةةر دلَةةةي  ،ئةةةي بةةةؤ دواجةةةاريش ئةةةةو ثةلَةيةةةةي سةةةةر دلَةةةي
ووشةةكي ،دةبيَتةةة هةةؤي مالَةةةاوايي كةةردن لةةة يَةة ان و نيشةةت انة
تاريكةكةةةةي .ئةوكاتةةةةي نةةةةرمد مالَةةةةاوايي دةكةةةات،دايكي هيةةةوا
تةةةنوا لةةة شةةيوةن و طريةةان ويةةاتر هيضةةي تةةري لةدةسةةت نةةةدةهات
كةةة ثةةةناي بةةؤ ب ات،ضةةوونكة ئةةةو تةمةةةنيَكي ةةؤي بةةةردةوام  ،بةةة
شةةةيوةن طريةةةان بةةةؤ تةةةاراي كضةةةي و شةةةةمالَة رةشةةةي هاوسةةةةري
بةرِيَكردوة،كةضةةةي ئيَ ةةةتاش دووبةةةارة بةةةؤ نةةةةرميين كضةةةة بضةةةووكي
دةست بةشيوةن طريان باوكة رنيةتي.
نيشةةةةت انةكةي هيةةةةوا ،ثرِيةةةةةتي لةهةةةةةواران دايةة ة و ئةةةةافرةتي
جةةةةةرط سةةةةووتاو كةةةةة بةةةةةردةوام شةةةةد و رن ...رن يةةةةةتيان بةةةةؤ
رنلَةكانيان و هاوسةرةكانيان...
***
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هيةةةوا ئةوكاتةةةة تةمةةةةني ونر بضةةةووكة تةةةةنوا شةةةةش سالَة،كةضةةةي
لةاليةةةةة بةةةةاوكي نةةةةةماوة ،هةةةةةروةها ضارةنووسةةةةي ووشةةةةكة
طةورةكةيشةةةةةي ناديارة،لةسةةةةةةةرووي ئةمانةةةةةةوة ووشةةةةةةكةكةي
تريشةةي كؤضةةي دوايةةي كةةرد بةةؤ هةةةتا هةتاية.بةةةلَام هيَشةةتاكة هيةةوا
لةةةنيَو بةةةهاري تةمةةةني منةةةدالَي ةةؤي دايةةة ،هةربؤيةةة ناتوانيَةةةت
بةشةة ةيَوةيةكي فةةةةراوان فةةةةامي رووداوةكةةةةاني دةورووبةةةةةري ةةةةؤي
بةتةواوةتي بكات...
***
ئةطةرضةةي دايكةةي هيةةوا ئةةافرةتيَكي جةةوان و طةةةنل بةةوو  ،كةةة هيَشةةتا
توانايةةةةةةكي بةةةةةةهيَ ي جةسةةةةةتةيي بة ؤيةةةةةةوة مةةةةةابوو ،بةةةةةؤ
درووسةةةكردني ذيةةةانيَكي نةةةويَ تةةةر لةطةةةة َ ثيةةةاويَكي ديكةةةةدا .بةةةةلَام
دايكةةي هيةةوا هةةةموو ؤشةةيةكاني ذيةةاني ةةؤي لةةة سووضةةيَكي نيَةةو
دلَةةةي دا وينةةةداني كردبةةةوو .ضةةةوونكة ئةةةي ئةةةةو بةةةاوةرِي وابةةةوو لةةةة
ئيَ ةةةةتادا تاكةةةةة ؤشةةةةي ئةةةةةو لةةةةةم ذيانةةةةةدا ،بريتيةةةةة لةةةةة
بةرثرسةةةةيارةتي دايكايةةةةةتي ،كةةةةة دةبيَةةةةت ونر بةةةةة هةسةةةةتيارانة
مامةلَةةةةة لةطةةةةة َ ئةةةةةو بةثرسةةةةيارةتيةدا بكةةةةات  ،لةبةرام ةةةةةر
مندالَةةةةكاني دا بةتاي ةةةةتي لةةةة ئيَ ةةةتادا كةةةة تةةةةنيا هيةةةواي لةةةةال
ماوة،هةةةةةروةها بةبةةةةةردةوامي ئةةةةاواتيش دة واويَةةةةت بةةةةةن يك ي
كةةةات هةةةةوالَي طةرِانةةةةوةي كضةةةة طةورةكةةةةي ب ي ةةةتيَت ،بةةةؤ ئةةةةوةي
بتوانيَةةت بةةؤ جةةاريَكي ديكةةة لةةة باوةشةةي ب ريَتةةةوةو تيَةةر ...تيَةةر
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ماضةةةي روومةتةةةةةكاني تةةةةاراي كضةةةي بكات،بةطةرِانةةةةةوةي تةةةةارا،
دةبيَتة هؤكاريَ بؤ ئارام وونةوةي دايكي...

()6
ئةةةةو داهاتةةةةي كةةةة دةسةةةج دايكةةةي هيةةةوا دةكةةةةوت لةةةة ثيشةةةةي
فةرمان ةريةكةةةةي ،برِيَكةةةي ئيَج ةةةار كةةةةم بةةةوو ،لةضةةةاو ئةوداهاتةةةة
ونرةي كةةةة لةةةةنيَو اكةكةةةةي دا هةةةةبوو ،سةةةةرباري ئةةةةوة هيةةةواو
دايكةةةي لةسةةةةر اكةكةةةةي ؤيةةةان كريَضةةةي بةةةوون و ةةةاوةني هةةةيط
مولَكيَةةة نةةةةبوون ،ئةمةةةةش لةةةةثاش هةةةةموو ئةةةةو وربةةةاني و
ةباتانةي كةلةاليةن هاوسةرةكةيةوة ئةَام درابوو...
***
كتيَ يانةةةةة رةن ينةكةةةةةي بةةةةاوكي هيةةةةوا  ،سةةةةالَانيَكي ونر دةبيَةةةةت
كةةةةة سةةةةرداني نةةةةكردبوو  ،هةةةةموو كتيَ ةةةةكاني نيَةةةو كتيَ يانةكةةةة
بةةةةةةدا راوي ماونةتةةةةةةوة ،تةةةةةؤويَكي ئيَج ةةةةةار ونري بةسةةةةةةردا
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نيشةةةةت وونةوة ،بةةةةةلَام لةمةةةةةو بةةةةةدوادا هيةةةةوا ئةةةةي ذووري
كتيَ يانةكةةةةةةي بةةةةةاوكي دةكاتةةةةةةوةو لةسةةةةةةرميَ و كورسةةةةةية
تاي ةتةكةةةةي بةةةاوكي دادةنيشةةةيَت ،لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا ناوبةةةةناوة
دةسةةةةت دةكةةةةات بة ويَندنةةةةةوةي هةنةةةةديَ لةكتيَ ةةةةةكاني نيَةةةةو
كتيَ يانةكةةةةي بةةةاوكي .ئةطةرضةةةي هيةةةوا لةةةة بةشةةةيَكي كتيَ ةةةةكان
تيَنةدةطةيشةةةت بةةةةهؤي بضةةةووكي تةمةنيةةةةوة كةةةة تةةةةنوا ئةوكاتةةةة،
نؤسةةةالَان بةةةوو كةةةة بؤيةكةةةةم جةةةار ذووري كتيَ يانةكةةةةي بةةةاوكي
دةكاتةوة،بةةةةلَام وةكةةةو بةةةاوكي وليةةةا و هةسةةةتيَكي تاي ةةةةتي بةةةؤ
وشةةةةكان و كتيَ ةةةةكان هةبوو،بةتاي ةةةةتيش ونر وليةةةاي بةةةؤ كتيَ ةةةة
ميَيوويةكان و ئةدةبيةكان دةرِنيشت.
هيةةةةوا هةةةةةموو كتيَ ةةةةةكاني  ،نيَةةةةو كتيَ يانةكةةةةةي بةةةةاوكي ،
سةةةرلةنويَ اويَنيةةان دةكاتةةةوةو جةةاريَكي ديكةةة لةةة شةةويَين ؤيةةان
بةةةةرِيَكي دايدةنيَتةةةةوة ،هةةةةروةها ذوورةكةةةةش ونر بةةةةجواني ةةةاويَ
و ريَةةة ثيَكةةةي دةكةةةات و دةيكاتةةةة ذووري تاي ةةةةتي ةةةؤي .ضةةةوونكة
ئةةةي هيةةةوا هةسةةةج دةكةةةرد بةةةاوكي لةطةةةةلَيان ناذيةةةت ،بةةةةلَام
هةسةةج بةةةوة دةكةةرد كةةة بةةاوكي طةةةورةتري شةةج لةةةثاش ةةؤي
بةةؤي بةةةجيَ هيَشةةتووة ،كةةة ئةةةويش ذووري كتيَ يانةكةةةي ةةؤي بةةوو
،كةةةةة ئةمةةةةةش بةةةةؤ هيةةةةوا دةبيَتةةةةة سةرضةةةةاوةي وانيةةةةاري و
بةةوةريةةةةكاني باوكةةةة ارةمانةكةةةةي .لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا هةةةةموو
دة ةةةةةة شةةةةة ريةكاني باوكيشةةةةةي لةةةةةة دةفتةريَكةةةةةدا كؤيةةةةةان
دةكاتةةةةةةوة،تاوةكو لةدةرفةتيَكةةةةةدا بتوانيَةةةةةت لةيةةةةةةكيَ لةةةةةة
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ضةةةاثيانةكاني شةةةارةكةي بةضةةةاثي ب ةيةةةةنيَت و بلَةةةاوي بكاتةةةةوة
بؤي....
***
رنذيَكيةةةان مامةةةة ئي ة ة ااي كةةةة ةةةاوةني يةةةةكيَ لةضةةةاثيانةكاني
شةةاري سةةليَ اني بةةوو ،هاوكةةاتيش هاورِيَيةةةكي ن يكةةي بةةاوكي هيةةوا
بةةةةةوو ،لةةةةةة سةةةةةةردةمي شةةةةةاب و بةتاي ةةةةةةتيش لةةةةةةكاتي
ريَكي ةةةةتةنةكاني نيَةةةةو شةةةةاردا ،كةةةةة شةةةةةمالَة رةش بةكةسةةةةيَكي
ارةمةةةان و ضةةةاوكراوة داينةةةابوو .لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا هةةةةروةكو دووبةةةرا
وابةةوون بةةؤ يةةةك ي .ئةةي شةةةويَكيان سةةةرداني مةةالَي هيةةوا دةكةةات ،
بةةؤ ئةةةةوةي لةتةندرووسةةج براذنةةةي و هيةةوا بثرسةةيَت .لةثاشةةةان داوا
لةةةهيوا دةكةةةات كةةة بةةرِوات هةةةموو دة ةةة شةة ريةكاني بةةةاوكي بةةةؤ
بويَنيَةةةت ،تةةةاوةكو لةدةرفةةةةتيَ دا بةضةةةاثي ب ةةةةينيَت  .هيةةةوا د َ
ةةةؤش دةبيَةةةت بةداواكةةةةي مةةةام ئي ةةة ااي  ،هيةةةواش بةةةةرِاكردن
بةةةةةرةو ذووري كتيَ يانةكةةةةةي بةةةةاوكي دا دةرِوات  ،سةةةةةرجةم دة ةةةةة
شةةة ريةكاني بةةةاوكي ونر بةةةةجواني رِيَكةةةدة ات ،لةثاشةةةان دةيداتةةةة
دةسج مامة ئي ااي ،بؤ ئةوةي بةضاثي ب ةيةنيَت بؤي...
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()7
سةةا َ بةةة يَرايةةي تيَثةةةرِي بةةؤ طةةةلي باشةةووري كوردسةةتان و تةةةواوي
دانيشةةةةتواني ايَةةةةرا  ،بةتيَثةةةةةرِبووني يَرايةةةةي سةةةةالَدا ،ةلَكي
باشةةةووري كوردسةةةتان و ايَةةةرا بةبي ةةةتين هةةةةوالَيَ دةسةةةةتيان
بةئاهةةةةةنس طيَةةةةران كةةةةرد ،ئةةةةةو ئاهةن ةةةةةش بةةةةةهؤي روو ةةةةان
ولةسةةةيَدارةداني طةةةةورةتري سةةةتةمكاري ميَةةةيووي سةةةةدةي بي ةةةت
بةةةوو .كةةةة ئةةةةويش سةةةةدام ا ةةيَ بوو،كةةةة بةةةةثياويَكي ديكتةةةاتؤر و
مةترسةةةةيدار ناسةةةةرابوو،بةتاي ةتيش بةةةةؤ طيةةةةاني طةةةةةلي كةةةةورد،
بةةةةلَام لةسةةةةرةتاي سةةةةدةي بي ةةةت و يةكةةةدا بةثةةةةتي سةةةيَدارة
كؤتةةةةةةةايي بةهةموودةسةةةةةةةةلَات و سةةةةةةةتةمكاريةكةي دا هةةةةةةةات
كةلةبةرام ةةةةر بةةةة طةةةةلي باشةةةووري كوردسةةةتان و ايَةةةرا ئةةةةَامي
دابةةوو ،ةةةلَكي لةةة دلَيؤشةةيا نةةةيان وانةةي كةةة ضةةؤن ؤشةةيةكانيان
دةربةةةرِن ،بةةةؤ روو ةةةاني ئةةةةو دةسةةةةلَاتة ديكتةةةاتؤرو يَ ةونةةةةي ،
كةسةةةالَانيَكي ئيَج ةةةار ونر بةةةةرنكي ةةةةلَكي ايَةةةرا و بةتاي ةةةةتيش
كوردةكةةةةاني طرت ةةةةوو ،كةةةةة بةةةةةردةوام بةةةةوو لةةةةة ئةَامةةةةداني
كي يابةةةةةارانكردن و ئةةةةةةننالي ةةةةةةلَكي باشةةةةةووري كوردسةةةةةتان و
ضةةةةندي نةهةةةةماتي ديكةةةةدا كةطةةةةلي كةةةوردي باشةةةووري كورسةةةتان
بةدةسةةةج ئةةةةو دةسةةةةلَاتةوة ضةشةةةت ووي ،كةةةة هةةةيط كاتيَةة طةةةةلي
كةةةورد ئةةةةو ئاوارانةةةةي لةةةةياد ناضةةةيَتةوة،هةروةها نةةةةوة لةةةةثاش
نةةةةوةي ،نة ةيَي نيشةةةت انةكةي هيةةةوا دةبيَةةةت ب انيَةةةت كةةةة طةلةكةةةةي
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ضةةةةندي ئةةةاواري طةةةةورة طةةةةورةي ضةشتووة،بةدةسةةةج ئةةةةو رذيَ ةةةة
ية بةدواي يةكانةوة.
***
لةاليةةةةةكي ديكةةةةةوة دايكةةةةي هيةةةةوا ،هيَشةةةةتا لةةةةة ضةةةةاوةرِواني
هاتنةةةةوةي كضةةةة طةورةكةةةةي دايةةةة (تةةةارا) .كةةةة ئةةةاوات دة واويَةةةت
هةةةةروةكو ضةةةؤن مةة طيَين لةةةة سةةيَدارةداني سةةةةدام اوسةةيَين بي ةةةت،
بةهةةةةمان شة ةيَوةش رنذيَة ة بيَةةةت لةاليةةةةن فريشةةةتةكانةوة ،مة ة طيَين
هةةةوالَي كضةةة طةورةكةةةي تةةاراي ثيَةةي بةةدةن ،كةةة ئةةةو م طيَنيةةةش
دةبيَتة طةورةتري دلَيؤشي بؤ دايكي هيوا لةتةواوي ذياني .

()8
تةةةاوةكو دةهةةةات  ،ذمةةةارةي سةةةالَةكان بةةةةبيَ ئةةةةوةي هةسةةةج ثةةةيَ
بكريَةةةت ونر بةةةة يَرايةةةي تيَثةةةةةرِي ،لةطةةةة َ يَةةةرا تيَثةةةةةرِيين
سةةةالَةكاندا،هيواش دةبيَةةةت بةةةة كةةةورِيَكي طةةةةنل و دايكيشةةةي تةمةةةةني
بةةةةةرةو هةلَكشةةةةان دةرِوات،كةضةةةةي هةةةةيط دةن وباسةة ةيَكي تةةةةاراش
لةةةئارادا نيةةة .ئةةي هيةةوا لةةة سةةةرةتاي ؤنةةاغي طةَيةتيةةةوة،
بةتةةةةةواوةتي هةسةةةةت بةةةةة هةةةةةموو جةَالَيةةةةةكاني دةورووبةةةةةري
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ؤيةةةةةةةدا دةكةةةةةةةات كةةةةةةةة لةةةةةةةةنيَو نيشةةةةةةةت انةكةي دا
دةطووةريَت،بةتاي ةةةةتيش كاتيَةةة ضةةةاوي بةةةة الثةةةةرِةكاني ميَةةةيوودا
دة شةةة ةيَنيَتةوة،دبينيَت بةةةةةةدةيان رووداوي طةةةةةةورة  ،طةةةةةةورة رووي
داوة لةةةةةنيَو نيشةةةةت انةكةي و ضةةةةواردةوريدا،بةتاي ةتيش كاتيَةةةة
ضةةةةةاوي دةكةويَتةةةةةة سةةةةةةر ميَةةةةةيووي جةةةةةةن ي نةةةةةةاو ؤي
طةلةكةي،راسةةةتةو ؤ لةةةةنيَو دلَةةةي ؤيةةةةوة دةلَيَةةةت :ئةةةاب ئةمةةةة
ضةةةةية ئيَ ةةةةة ؤمةةةةان كةةةةةم كراوينةتةةةةة وربةةةةاني دةسةةةةج
دووذمنان،كةضةةةةةي لةةةةةةناو ؤي ؤيشةةةة انةوة دووذمةةةةةين يةةةةةةك
بووينة،هةربؤيةةةة ئيَ ةةةة نةبووينةتةةةة اوةني هةةةيط شةةةتيَ ضةةةوونكة
ؤمةةان لةةةنيَو ؤمةةان دا دووذمةةين يةةةك ي  .بةرِاسةةج ئةةي ئيَ ةةتا
دةوام نيشةةةةةةةةت انةكةي مةةةةةة ة نيشةةةةةةةةت اني (ثةثوولةةةةةةةةة
بالَشكاوةكانة)...
***
بةةةةلَام هيةةةوا هةةةةموو ئةةةةم شةةةتانةي بةةةةالوة نا،ضةةةوونكة تاكةةةة
ةةةةوني هيةةةواو دايكةةةي لةةةة ئيَ ةةةتادا تةةةةنوا هةةةةوالَي تارايةةةة كةةةة
دووبةةةارة ثيَيةةةان شةةةادبيَتةوة ،هةرضةةةةندة هيةةةوا تةةةةنوا ويَنةيةةةةكي
بضةةةووكي ووشةةةكة طةورةكةةةةي ةةةؤي بينيةةةوة ،لةةةةنيَو ئةل وومةةةة
طةورةكةي مالَةوةيان...
ئيَوارةيةةةةكي رنذي هةةةةيين ،هيةةةواو دايكةةةي بةسةةةةردانيَ بةةةةرةو سةةةةر
طةةةؤري شةةةةمالَة رةش و نةةةةرمد دةرِنن ،كةةةة بةةةاو و كةةةط لةتةنيشةةةج
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يةةةةك ةوة ثالَيةةةان داوةتةةةةوة لةةةةنيَو ضةةةالَيَكي تاريكةةةدا ،لةطةةةة َ
ؤيةةةدا هيةةةوا كتيَ ةةةة شةةة ريةكةي بةةةاوكي كةةةة بةةةؤي ضةةةاثيكردبوو
لةاليةةةةن مةةةام ئي ةةة اايلةوة  ،لةتةنيشةةةج طؤرِةكةيةةةةوة دايةةةدةنيَت
و لةطةةةةة َ كؤمةةةةةلَيَ طةةةةولَي جؤراوجؤريشةةةةي بةةةةؤ دة اتةةةةة سةةةةةر
كتيَ ةكةةةي .هةةةروةها بةباوكيشةةي دةلَيَةةت :اةةةوة باوكةةة طيةةان بةةة
ئةةارامي لةةةنيَو ئةةةم طةةؤرة تاريكةةةدا  ،مةة شةةاناوي ثيَتةةةوة دةكةةةم
لةةةةناوهاورِيَكام كةةةة بةةةاوكو ضةةةةندة ثيةةةاويَكي ارةمةةةان بةةةووة لةةةة
رنذطةةةاري سةةةة تدا ،كةضةةةي هةةةةر بةةةة ارةمانيش مرديةةةت ،بةةةةلَام
بةشةةيَكي هاورِيَكانةةت وةكةةو تةةؤ تةةا وةكةةو دويَةةين بةةةناوي ةةةباتي
ضةةةةكداري و ثيَشةةة ةرطايةتي ؤيةةةان بة ةةةةلَكي ناسةةةاندبوو  ،لةةةة
دذي رذيَ ةةةة ديكتاتؤرةكةةةةي بةةةةام دا  ،كةضةةةي لةةةةثاش ئةوةي،كةةةة
ئةةةي شةةةؤرِش تةةةةواو بةةةوو هةةةةموويان لةةةةنيَو شةةةا ة سةةةة تةكاني
نيشةةةت انةكةم دابةةةةوي  .لةئيَ ةةةتادا بؤ ؤيةةةان لةةةة نيَةةةو كؤشةةة و
تةةةةالرة بلَنةةةدةكان دةذيةةة و لةطةةةة َ ضةةةةندي ئؤتةةةؤم يلي ئاويَنةةةة
رةشةةةةيان بةدوايانةةةةةوة دةرِوات ،كةةةةة تةنانةةةةةت بةةةةة ئةسةةةةتةم
سةةةلَاويَكيش لةهةةةةذارةكان دةكةةةةن،ئاي باوكةةةة ذيةةةانيَكي ونر نامؤيةةةة
كةةة ئيَ ةةة تيَةةدا دةذي ،هةرضةةةندة رنذ بةةةرنذ مةة ضةةاوةكام ويةةاتر
بكريَنةةةةوة ئةةةةوا شةةةج ونر نةةةامؤتر دةبيةةةنو لةضةةةواردةوري ةةةؤم ،
ؤمشةةةةةويَيت باوكةةةةة طيةةةةان ،بةةةةةلَام تكايةةةةة باوكةةةةة ئاطةةةةات
لة ووشةةكةكةم بيَةةت ،ضةةوونكة ئةةةو ونر بضةةووكة ،بؤيةةة ئيَ ةةتا ونر
دةترسةةةيَت لةةةةنيَو ئةةةةم ضةةةالَة تاريكةةةةدا بةتةةةةنيا ،وات لةطةةةة َ

31

َشكاوةكان
ثةثوولة بال
باوكةةةة ارةمانةكةةةةي م  ،ةةةوات لةطةةةة َ ئةةةةي ووشةةةكة بضةةةكؤالنة
بيَناوةكةي نيَو نيشت اني (ثةثوولة بالَشكاوةكان)...

()9
ئةةاواتي ضةةةندي سةةالَةي دايكةةي هيةةوا ،لةةةكؤتايي بةةةجيَ هيَنةةرا .
كةةة بةةةردةوام ئةةاواتي طةرِانةةةوةي كضةةة طةورةكةةةي دة واسةةت  ،بةةؤ
نةةاو يَةة ان و نيشةةت انةكةي ةةؤي دا ،بةةةلَام لةةة ثةةاش ويةةاتر لةةة
بي ةةةت سةةةا َ لةةةة نةةةةبووني هةةةيط هةةةةوالَيَ و دةنةةةس و باسةةةيَكي
دةربةةةارةي تةةةارا كضةةةي دا،بةةةةلَام دايكةةةي هيةةةوا رنذيَكيةةةان لةاليةةةةن
ووشةةكيَكيةوة كةةة مالَيةةان لةةة ئيَرانةةة ،هةةةوالَيَكي بةةؤ دةنيَريَةةت كةةة
طوايةةةة تةةةارا لةةةةمالَي ئيَرانيةةةة دايةةةة لةةةة تةةةاران بةةةةناوي ئاغةةةاي
شةةةاوي ،بةةةلَام تةةارا لةةةثاش ئةةةو هةمووسةةالَةدا لةةة ئيَ ةةتادا ئةةةو
بؤتةةةة كضةةةيَكي طةورةو،هةةةةروةها تةمةنيشةةةي بي ةةةت و نؤسةةةالَة ،
لةهةمانكاتيشةةةدا هاوسةةةةرطةي لةطةةةة َ كةةةورِيَكي ئيَرانةةةي دا كةةةردوة
بةةةةناوي مورتةةةةوايي ،بةةةةلَام ؤشةةة ة تانة كورِةكةةةة كةةةورِيَكي ونر
بةةةةرِيَ و مةةةةردة كةةةة ويةةةاتر لةةةة اةةةةوت سةةةالَة ثيَكةةةةوة دةذيةةة
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بؤ ؤيةةةان ،بةبة تةةةةوةري و بةةةةبيَ هةةةيط كيَشةةةةية  ،ئةةةةوةي كةةةة
جيَ ةةةاي دلَيؤشةةةية بةةةؤ تةةةارا ئةوةيةةةة كةةةة دايكةةةي مورتةةةةوايش
هاونةتةةةةةةوةي ؤيةةةةةة  ،ةةةةةةلَكي الي كرماشةةةةةانة،واتة سةةةةةةر
بةثارضةةةةكةي ديكةةةةي كوردسةةةتانة،كة بةةةة رنذهةةةةلَاتي كوردسةةةتان
ناسةةةةراوة ،بةةةةةلَام بةةةةاوكي مورتةةةةةوايي ،لةبنةرِةتةةةةةوة ئيَرانيةةةةة
ةةةةلَكي تارانةةةة ،نةةةاوي ئاغةةةاي اةسةةةةنية،هةروةها مورتةةةةوايي
برايةةةةكي تةةةري هةيةةةة بةةةةناوي اةةةةلي كةةةة دةكاتةةةة بةةةرا طةةةةورةي
مورتةةةةةوايي  .بةةةةةلَام اةةةةةلي لةسةةةةةردةماني جةةةةةن ي هةشةةةةت
سةةالَةكةي نيَةةوان ئيَةةران و ايَةةرا دا  ،بةةة فةةةتواي رابةةةري شؤرشةةي
ئةوكاتةةةةي ئيَةةةران  ،بريةةةاردرا كةةةة اةةةةلي و هاورِيَكةةةاني بةشةةةداري
جةةةةنس بكةةةةن لةةةة دذي ايَةةةرا ،شةةةان بةشةةةاني لةطةةةة َ سةةةووثاي
ولَاتةكةةةةي دا ،ئةةةي لةوكاتةةةةوة لةةةةة ئةةةةَامي ئةةةةو جةن ةةةةة
نةطري ةدا اةلي دةكوذريَت.
***
ثةةةاش ئةةةةوةي تةةةارا كةةةة لةةةة كؤرِةوةكةةةةي سةةةالَي  1991وة لةةةة
يَ انةكةةةةي ةةةؤي ون دةبيَةةةت  ،بةةةةلَام لةاليةةةةن مالَيَكةةةةوة كةةةة
لةبنةرِةتةةةةوة ةةةةلَكي تاران ،كةةةة ئةةةةو مالَةةةةش باورطةةةانيَكي ديةةةاري
تةةةاران بةةةةناوي ئاغةةةاي شةةةةاوي،ئي بؤدواجةةةار ،هةةةةروةكو منةةةدالَي
ؤيةةةان بةةةة يَوي دةكةةةةن ،ضةةةوونكة ئةةةةو يَ انةةةة لةبنةرِةتةةةةوة
ةةةاوةني هةةةيط منةةةدالَيَ نةةةةبوون ،هةربؤيةةةة ئةةةي
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
ئاغةةةاي شةةةةاوي ونر ااشةةة ي تةةةارا دةبيَةةةت و برِيةةةاردةدات بةةةة يَوي
بكةةةات ،تةةةاوةكو ئةوكاتةةةةي دةبيَتةةةة كضةةةيَكي طةورة،بةةةةلَام تةةةارا
هةميشة يَ انة راستة ينةكةي ؤيي لةيادنةكردبوو.
ئةوكاتةةةةي كةةةة تةةةارا ،لةةةة وانكةةةؤي تةةةاران دة ويَنيَةةةت لةةةة بةشةةةي
ث يشةةةةكي دا كورِيَةةةة دةناسةةةةيَت لةبةشةةةةةكةي ؤيةةةةدا ،بةةةةةناوي
مورتةةةةةةوايي  ،ثةةةةةاش ناسةةةةةيين راسةةةةةتةو ؤ دةكةويَتةةةةةة داوي
ؤشةوي ةةةج ئةةةةو كةةةورِة ئيَرانيةةةةوة ،ئةةةي لةةةةثاش تةةةةواكردني
وانكؤيةةةان تةةةاراو مورتةةةةوايي دةسةةةت لةةةةنيَو دةسةةةج يةةةةك دةنة ةيَ و
دةضةةةنة نيَةةةو هيََنةةةةي بة تةةةةوةري ؤيانةةةةوةيلةطةةةة َ ئةوةشةةةدا
دةبنةةةة ةةةاوةني منةةةدالَيَكي جةةةوان ،بةةةةناوي نةرمينةوة.كةةةة هةةةةمان
نةةةاوي ووشةةةكةكةي ةةةؤيي لةةةة كضةةةةكةي دةنيَةةةت ،بةةةةلَام تةةةارا
بيَةاطاية لةوةي ووشكةكةي لةذيان دا نةماوة.
تةةةةارا ونر بةة ةةي يَ انةكةةةةةي ةةةةؤي دةكةةةةرد بةدريَةةةةيايي ئةةةةةو
سةةةالَانةدا ،بةةةةلَام هةةةيط دةرفةةةةتيَكي بؤنةرة ةةةا كةةةة بة يَ انةكةةةةي
شةةةادبيَتةوة  ،ج ةةةة لةةةةوةش تةةةارا هيَشةةةتا بةةةيَ ئاطايةةةة لةةةةوةي
برايةةةةكي تا انةةةةي هةيةةةة بةةةةناوي هيةةةواوة ،كةضةةةةندة تامةةةةورني
بينةةةيين ووشةةةكة طةورةكةيةةةةتي ،لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا بةةةيَ ئاطايةةةة
لةكؤضةةةةةي دوايةةةةةي بةةةةةاوكي و سةةةةةةرجةم رووداوةكةةةةةاني نيَةةةةةو
نيشت انةكةي...
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()10
بةهةةةةةةمان شةةة ةيَوةي دايكةةةةةي ،تةةةةةاراش لةاليةةةةةةن مورتةةةةةةواي
هاوسةةةريةوة ،هةةةوالَي ئةةةوةي ثةةيَ دةدات كةةة يَ انةكةةةي لةةة ذيةةان
دا مةةةةاون و هةةةةةر لةسةةةةليَ انيةكةي ؤيةةةةان دةذيةةةة  ،ضةةةةوونكة
مورتةةةةوايي لةيةكةةةةم شةةةةوي هاوسةةةةرطةيان بةةةةلَيَين ئةةةةوةي بةةةة
تةةةارا دابةةةوو ،كةةةة هةةةةموو تواناكةةةاني ةةةؤي ااتةةةة طةةةةرِ بةةةؤ
شادبوونةوة بة يَ انةكةي.
مورتةةةوايي ئةةةو هةوالَةةة بةةةتارا نةةادات كةةة بةةاو و ووشةةكةكةي
لةةةذيان دا نةماوة،ضةةوونكة دةي انةةي كةةة تةةارا بةرطةةةي ئةةةو ئةةاوارة
ناطريَةةةت .هةربؤيةةةة مورتةةةةوايي نةيدةوي ةةةت ،تةةةاراي ؤشةوي ةةةج
ئاواربكيَشيَت.
ثةةةاش هةةةةولَيَكي ونر مورتةةةةوايي دةتوانيَةةةت لةةةة رِيَ ةةةاي كؤمةةةةلَيَ
هاورِيَيةةةةوة لةةةة سةةةليَ اني و ناوضةةةةكاني ديكةدا،دةرئةةةةَام تةةةواني
ذمةةةارة تاي ةتيةكةةةةي مةةةالَي يَ انةةةة راسةةةتة ينةكةي تةةةارا بةدةسةةةت
بويَنيَةةةةةت ،ئةمةةةةةةش دةيكاتةةةةةة سةةةةةوثراي ة بةةةةةؤ تةةةةةاراي
ؤشةوي ج...
***
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تةةةاراش ونر دلَيةةةؤش دةبيَةةةت بةةةةو سةةةوثراي ة جوانةةةةي هاوسةةةةرةكةي
كةةةة ثيَشكةشةةةي كردبةةةوو  ،ئةةةي راسةةةتةو ؤ بةةةؤ شةةةةوةكةي بةةةة
ذمارةيةةةةةكي تاي ةتيةةةةةوة وةن ةةةةي تةلةفؤنةكةةةةةي مةةةةالَي هيةةةةوا
ليَةةةدةدريَت ،لةوكاتةةةةدا كةةةة وةن ةةةي تةلةفؤنةكةةةة لةةةيَ دةدريَةةةت،
دايكةةةةي هيةةةةوا لةةةةة ضيَشةةةةتيانةداية ةةةةةريكي ئامةةةةادةكردني
ثاروويةةةةكي نانةةةة بؤئةةةةوةي لةطةةةة َ هيةةةواي كةةةورِي دا بؤ ؤيةةةان
بييةةةؤن  ،بةةةةلَام هةةةةرووو دايكةةةي هيةةةوا ورثةيةةةة بةةةةناو دلَةةةي دا
ديَةةةت و دةلَيَت:دلَنيةةةام ئةةةةوة كضةةةةكةمة ،دةسةةةت ةجيَ يَةةةرا ةةةؤي
بةةةةرةو تةلةفؤنةكةةةة دةطةيةةةةنيَت و هةةةةلَي دةطريَةةةت و لةثاشةةةان
دةلَيَت:
 بةلَي فةرموو كيَية؟دايكةةةي هيةةةوا ،دوو جةةةار لةتةلةفؤنةكةةةةوة دةلَيَةةةت :فةةةةرموو كيَيةةةت
بةةةرِيَ تان؟ بةةؤ
تكاية

ةةةية ناكةةةن؟ ئةةةلوو فةةةرموو كةةيَ بةةةرِيَ تان

ةية بكةن كاتي طالَتةكردن نية بةم شةوة درةن ة.

تةةةةاراش بةةةةةدةم طريانةةةةةوة،دةلَيَت :دايكةةةةة طيةةةةان  ،وربةةةةانيهةناسةةةةكانت

 ،وربةةةاني ئةةةةو دةن ةةةة ؤشةةةةت

،دايكةةةة مةةةنو

تارا كضة طةورةكةت لةدةورت طةرِيَو دايكة جوانةكةم...
كاتيَةةة دايكةةةي هيةةةوا طةةةويَي لةةةةم

ةةةةية دةبيَةةةت راسةةةتةو ؤ

هةناسةةةةةةيةكي ةةةةةو َ هةلَدةمةةةةةييَت و بةطريانةةةةةةوة ،لةةةةةةنيَو
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تةلةفؤنةكةةةةدا ،بةةةةدةن يَكي ونر بةةةةروةوة بةةةان ي كضةةةة طةورةكةةةةي
دةكةةةةات و دةلَيَت:تةةةةارا طيةةةةان ،كضةةةةة تا انةكةةةةةي دايةةةةة ئةةةةةي
هةناسةةةكةي دايةةة  ،دايةةة بةةة وربانت بيَةةت ئةةةوة تةةؤي ؟ يةةان ئةمةةة
ةونة كة م تيَكةوتووم بةم شةوة درةن ة؟
 بةةةلَي دايةةة طيةةان مةةنو تةةارام ،ةةةون نيةةة ،بةةةلَكو راسةةتيةكيضةةةاوةرِوانةكراوة بؤمةةةان ،مةة ئيَ ةةةتا لةةةة ئيَرانةةةةوة

ةةةةت لةطةةةة َ

دةكةةةةم ،هةةةةروةها دايكةةةة طيةةةان ،لةةةةثاش ئةةةةو هةمووسةةةالَةدا ،مة ة
ئيَ ةةةةتا بوومةتةةةةة كضةة ةيَكي ونر طةةةةةورةو هاوسةرطةيشةةةةو كةةةةردوة.
لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا منةةةدالَيَكي جوانيشة ة ان بة ة ة ةت بةةةووة ،نةةةاوي
ووشةةكةكةم لةةيَ نةةاوة نةةةرمد طيةةان بةرِاسةةج ونر بةةةي هةةةمووتان
دةكةم.
تةةارا :دايكةةة طيةةان ثةةيَو بلَةةي بةةاوكو ضةةؤنة؟ هةةةروةها نةةةرميين
ووشكو ضؤنة؟
تةةةارا بةهةةةةوا َ ثرسةةةيين ووشةةةكةكةي و باوكي،راسةةةتةو ؤ دايكةةةي
ي دةنةةس دةبيَةةت .تةةاراش لةتةلةفؤنةةةوة بةةة دايكةةي
بةةؤ سةةات َي بةة َ
دةلَيَت :ئةلوو دايكة بؤضي دةن ت نةما
 كضةةةكةي ةةؤم ،دايةةة بةةة وربانت بةةيَ بيَةةدةنس نةبوومةةة بةةةلَكوطويَةةت بةةؤ دةطةةرم .كاتيَةة وتةةت منةةدالَيَكو بةةووة  ،ناويشةةت لةةيَ نةةاوة
نةةةةرمد  ،بةرِاسةةةج تاسةةةاندمي  ،ئةةةي وربةةةاني كضةةةةكةي ةةةؤم
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 ،ثةةةاش ئةةةةو هةةةةموو سةةةالَة بؤتةةةة دايةة  ،بةرِاسةةةج ونر تامةةةةورني
بينينتام...
تةةةةارا دووبةةةةارة ثرسةةةةياري تةندرووسةةةةج بةةةةاو و ووشةةةةكي
دةكات،بةةةةلَام دايكةةةي نايةةةةويَت راسةةةتيةكةي ثةةةيَ بلَيَةةةت كةضةةةي
روويةةةداوة .هةربؤيةةةة ناضةةةار دةبيَةةةت درنيةةةةكي طةةةةورة لةطةةةة َ
كضةةةةكةي بكةةةات ثيَةةةي دةلَيَةةةت :باوكةةةت و ووشةةةكت ونر باشة ة ،بةلَام
تةةةارا داوا لةةةةدايكي دةكةةةات كةةةة تةلةفؤنةكةةةةيان ثة ةيَ بةةةدات ،بةةةؤ
ئةةةوةي

ةةةيان لةطةةة َ دا بكةةات و طةةويَي لةةةدةن يان بيَةةت ،بةةةلَام

دايكةةةةي دووبةةةةارة درنيةةةةةكي تةةةةر دةكةةةةات و دةلَيَةةةةت :كضةةةةةكةم
هةردووكيان ةوتوون.
ئةطةرضةةةي لةةةةديويَكي تةةةرةوة

ةةةةكةي دايكةةةي هيةةةوا ،ونر راسةةةت

بةةةوو ،ضةةةوونكة بةةةاو و ووشةةةكةكةي تةةةارا  ،بةةةؤ هةةةةتا هةتايةةةة
ضاوةكانيان ليَ ناوةو ةوتون بؤ ؤيان...
تةةاراش ثةةاش

ةةةكةي دايكةةي دةلَيَةةت :باشةةة دايكةةة طيةةان هةةةلَيان

مةسةةتيَنة ،بةةا اةةةةون بؤ ؤيةةان بةيانيةكةةةةي ووو مةة و مورتةةةةواي
هاوسةةةةةةرم لةطةةةةةة َ كضةةةةةةكةم بةيةكةةةةةةم فرِنكةةةةةة دةطةينةةةةةة
سليَ اني...ئي ئةوكاتة تيَر ،تيَر لة باوةشتان دةطرم.
 -وربانةةةت

كضةةةةكةم تةةةارا طيةةةان بة يَربيَيتةةةةوة بةةةؤ مالَةكةةةةي

ةةةؤت و نيشةةةت انة بيَناوةكةت،ئةمةةةة ضةةةةندة هةةةةوالَيَكي ؤشةةةة
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بةةؤم  .بةةةلَام كضةةةكةم تةةؤ لةةةثاش ئةةةو هةةةموو سةةالَة بةةيَ ئاطةةاي
لةةةةوةي  ،كةةةة ئيَ ةةةتا تةةةؤ برايةكيشة ةت هةيةةةة بةةةةناوي هيوا،ئةةةةو
ضةةةةندي سةةةالَة تامةةةةورني بينةةةيين تؤيةةةة ،بؤيةةةة تكايةةةة بةةةةياني
ووو ب ةةةةرِيَوة بؤالمةةةان ،لةةةةم تةنياييةةةة ئيَ ةةةة روطةةةار بكةةةة  ،تةةةؤ
دةبيتةةةة تاكةةةة روونةةةاكي مالَةكةةةةمان ،ضةةةوونكة مالَةكةةةةمان هةةةيط
رووناكيةكي تيَدا نةماوة لةثاش ديارنةماني تؤدا.
تةةارا كاتيَةة طو َي ي ةةج ئةةةو

ةةةيةي دايكةةي دةبيَتةةةوة  ،لةةةةوةي

كةةةة برايةةةةكي بضةةةووكي هةيةةةة  ،ونر دةشةةةلَةذيَت و ؤشةةةيةكةي نةةةاو
نا ي دلَي ،بةطريانيَكي وولَةوة دةري دةبرِيَت....
تةةارا بةةةدةم طريانةةةوة بةةةدايكي دةلَيَةةت :واتةةة ثةةاش ئةةةو هةةةموو
سةةةالَة برايةكيشةةةو هةيةةةة و مةةة ئاطةةةةدار نةةةيو؟ وربةةةاني بةةةرا
تا انةكة ةةي ةةةؤم

دادة لةةةةدةوري طةةةةرِيَت ،دايكةةةة طيةةةان تكايةةةة

تةلةفؤنةكةةة بةةدة بةةة كةةاكو دةمةةةويَت هةرئيَ ةةتا طةةويَو لةةة دةن ةةي
برا تا انةكةي ؤم بيَت.
 -باشةةة كضةةةكةم ئيَ ةةتا بةةان ي دةكةةةم بةةؤ ئةةةوةي

ةةةي لةطةةة َ دا

بكةي...
هيةةةوا ...هيةةةوا ...هيةةةوا ...كورِةكةةةةم وةرة ةةةوارةوة كةةةةميَ كةةةارم
ثيَتة.
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بةلَي دايكة طيان  ،ضيت دةويَت؟ -تةةةؤ يَةةةرا وةرة تةلةةةةفؤنيَكت بةةةؤ هةةةاتووة دةيةةةةويَت

ةةةةت

لةطة َ بكات...
 كيَية دايكة؟نةةةاوام كةةةورِم نةةةاوي ةةةؤي نةةةةوتوة  ،تةةةةنوا طةةةوتي :هيةةةوامدةويَت،تؤ وةرة وارةوة هةلَي طرة  ،ئةوجاكة دةواني كيَية؟
 هيةةةةوا بةةةةةرِاكردن لةةةةة ذووري سةةةةةربانةوة  ،كةةةةة لةةةةة ذووريكتيَ يانةكةةةةةي بةةةةاوكي دايةةةةة بؤ ةةةةؤي ،سةةةةةر الَي ويَندنةةةةةوةي
كتيَ يَكةةةةي ميَيووييةةةةة .راسةةةةتةو ؤ ديَتةةةةة ةةةةوارةوةو تةلةفؤنةكةةةةة
هةلَةةةةدةطريَت و دةلَيَت:ئةلوو...ئةةةةةلوو ،بةةةةةلَي فةةةةةرموو كةةةةيَد؟
بةرِيَ تان بةم شةوة؟
تةةةاراش بةةةة وةردة ةنةيةكةةةةوة

ةةةة دةكةةةات و دةلَيَةةةت  :بةةةةرِاي

بةةةرِيَ تان دةبيَةةت كةةيَ بيَةةت بةةةم شةةةوة ؟ بةتاي ةةةتي كةةة كضةةيَكي
وةكةةو مةة تةلةةةفؤن بةةؤ كةةورِيَكي ةةؤوي سةةليَ اني بكةةات  ،كةةة ئةةةو
كةةةورِة ةةةؤوةش ناويشةةةي هيةةةوا بيَةةةت ،هيةةةوا بة ةةةةكاني تاسةةةيَ
دةي ةةةات وهةةةيط شةةةتيَ نالَيَةةةت ،بةةةةلَام كاتيَةةة تةةةارا راسةةةتةو ؤ
دةلَيَت :ئةوة منو تا انةكةي دادة طيان تارام ...
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هةةةوالَيَكي ونر لةةةناكاو  ،ثةةرِ لةةةتاة بةةوو بةةؤ هيةةوا ،كةبةةةم شةةةوةكضةةةيَ تةلةةةةفؤن دةكةةةات  ،راسةةةتةو ؤ ثيَةةةي دةلَيَةةةت مةةة تةةةاراي
وشكتو...
كاتيَةة هيةةوا طةةويَي لةةةناوي ووشةةكة طةورةكةةةي دةبيَتةةةوة لةةةنيَو
تةلةفؤنةكةةةةدا ،بةتاسةةةةوة بةةةان ي تةةةاراي ووشةةةكي دةكةةةات و ثيَةةةي
دةلَيَةةةت :تةةةارا طيةةةان ووشةةةكة طةورةكةةةةم ئةةةةوة تةةةؤي؟ تةةاراش بةةةة
طريانةةةوة دةلَيَةةةت :بةةةلَي بةةرا بضةةووكةكةم لةةةدةورت طةةةرِيَو ،بةةةلَيَ
ةةةؤمو تةةةاراي ووشةةةكت ،ثةةيَو بلَةةيَ براكةةةةم تةندرووسةةةتيت ضةةةؤنة؟
هيةةةواش بةةةة وةردة ةنةيةكةةةةوة ثيَةةةي دةلَيَةةةت :ونر ...ونر...باشةةةو
بةتاي ةتي كة ئيَ تا طويَو لةدةن ي تؤ بوو دادة طيان.
***
هيةةةوا ئةوكاتةةةةي كةةةة طةةةويَي لةةةة دةن ةةةي ووشةةةكةكةي بةةةوو،ونر
تووشةةةي سةرسةةةورِماني ديَت،كةةةة بةةةةم شةةةةوةو لةةةةناوكاودا كةسةةةيَ
بلَيَت م

ووشكةكةمت لةثاش ئةم هةمووسالَةدا.

هيةةةوا بةةةةدايكي دةلَيَةةةت :دايكةةةة ئةةةةوة تةةةاراي ووشةةةك ة؟ دايكيشةةةي
بةةةة ثيَكةنينةةةةوة وةلَةةةامي هيةةةواي كةةةورِي دةداتةةةةوة دةلَيَةةةت :بةةةةلَي
كورِةكةةةةم لةةةةكؤتايي دا ئةةةي ثيَةةة شةةةادبووينةوة  ،رنذة ؤشةةةةكاني
ذيامنةةةةةان دةسةةةةةت ثيَدةكاتةةةةةةوة لةطةةةةةة َ تةةةةةؤ و ووشةةةةةكة
طةورةكةت ،ةي لةطة َ بكة كورِةكةم...

41

َشكاوةكان
ثةثوولة بال
هيةةوا :باشةةة دادة طيةةان تةةؤ ئيَ ةةتا لةةة كويَيةةت؟ تةةاوةكو بةةيَو بةةة
شةةويَنتاو بتويَن ةةةوة بةةؤ مالَةةةوة ،ضةةوونكة مةة ونر بةةةي تةةؤم كةةردوةو
هةةةةةروةها دايكيشةةةةو ونر بةةةةةي تةةةةؤ دةكةةةةات ،هةةةةةموومان بةةةةؤت
ني ةراند لةثاش ئةم هةموو سالَة...
تةةةارا :طيانةكةةةةي دادة  ،وربةةةاني تةةةؤم ،هيةةةوا طيةةةان مةةة لةةةةئيَةةةةرام شةةةةويَنيَكي ونر دوورة لةةةةة سةةةةليَ انيةوة ،هةةةةةروةها تةةةةؤ
نةةةاتواني ئيَ ةةةتا ب ةيتةةةة الم بةةةةم شةةةةوة  ،بةةةةلَام طيانةكةةةةم
بةةةةياني ةةةؤم و نةةةةرميين كضةةةو لةطةةةة َ هاوسةةةةرةكةم بةيةكةةةةم
فرِنكةةةة دةطةرِيَينةةةةوة بةةةؤ سةةةليَ انيةكةم .منةةةيش ونر بةةةةي ئيَةةةوةو
سةةةةةليَ انيةكةم و كوردسةةةةةتانةكةم كةةةةةردوة ،ئةةةةةي لةبةيانيةةةةةةوة
دةمةةةويَت ةةؤم و نةةةرميين كضةةو ،لةةةويَ بةةييو لةطةةة َ ئيَةةوةدا بةةؤ
هةتا هةتاية...
 هيةةوا كاتيَةة طةةويَي لةةةوة دةبيَةةت كةةة تةةاراي ووشةةكي منةةدا َليَكيبةةةووة  ،راسةةةتةو ؤ دةلَيَةةةت :ئةةةاي وايةةةة ،واتةةةة دادة طيةةةان تةةةؤ
مندالَشةةت بةةووة لةةة ثةةاش ئةةةم هةةةموو سةةالَةوة ،كةةة ليَ ةةان دابةةرِاوي
ئيَ ةةةتاكة لةيةةةة كاتةةةدا مة ة ،ضةةةةندة بةةةةي تةةةؤ و ووشةةةكةواكةم
دةكةةةةم ،هةربؤيةةةة بةةةةياني ؤشةةة ي رنذ دةبيَةةةت بةةةؤم ،ضةةةوونكة
ئةةةةبيَت ووشةةةكةواكةم و لةطةةةة َ تةةةؤ تيَةةةر  ...تيَةةةر لةباوةشةةةتان
دةطةةةرم  ،لةثاشةةةان تيَةةةر بةةةةدلَي ؤمةةةان لةطةةةة َ ووشةةةكةواكةم
ثياسةية بةناو سليَ اني دا دةكةي .
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
تارا:بةةةةلَي كاكةةةة طيةةةان منةةةدالَيَك ان بةةةووة ،هةةةةروةها كضةةةيَكي
جوانةةة ،ناويشةةو لةةيَ نةةاوة (نةةةرمد) ،بةرِاسةةج ونر بةةةي نةةةرميين
ووشكو دةكةم....
***
كاتيَةةة طويَ ي ةةةج ئةةةةوة دةبيَةةةت لةةةةواري تةةةاراي ووشةةةكيةوة
كةةةناوي ووشةةكةواكةي نةةاوة (نةةةرمد )  .ئةةي ئةوكاتةةة هيةةوا بةةؤ
سةةاتيَ بةةيَ دةنةةس دةبيَةةت و هةةيط شةةتيَ نالَيَةةت ،ضةةوونكة راسةةتةو ؤ
دةوانيَةةةت كةةةة دايكةةةي راسةةةتيةكةي بةةةؤ تةةةاراي كضةةةي نةدةركانةةةدوة،
هةربؤيةةةة هيةةةواش ناضةةةار دةبيَةةةت هةةةةمان درني دايكةةةي دووبةةةارة
بكاتةةةةةوة .تةةةةةاوةكو ئةوكاتةةةةةةي تةةةةةارا هةةةةةةموو رووداوةكةةةةةان
بةضاوةكاني ؤي دةبينيَت.
تةةةةارا بةهةةةةةمان شةةةةيَوة ثرسةةةةياري ،تةندرووسةةةةج بةةةةاوكي وووشةةةكةي لةبراكةةةةي ؤيةةةدا دةكات،بةةةةلَام هيةةةوا هةةةةمان وةلَةةةامي
دايكي دةبيَت...
هيةةةوا بةةةةتاراي ووشةةةكي دةلَيَةةةت  :نةةةةرمد و بةةةاوكو ةةةةوتوون
بؤيةةةة نةةةاتوان ئيَ ةةةتا

ةةةةت لةطةةةة َ بكةةةةن ،تةةةاراش ئةوكاتةةةة،

هةسةةتيَكي نةةامؤ بةاليةةةوة درووسةةت دةبيَةةت كةةة لةةةم كاتةةةدا بؤضةةي
دةبيَةةت نةةةرمد و بةةاوكي ةةةوت! ضةةوونكة هيَشةةتا كةةات ونريةةش
درةنس نةبوو.
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
لةةةكؤتايي دا تةةارا لةةة تةلةفؤنةكةيةةةوة بةةة هيةةواي بةةراي دةلَيَةةت:
تةةةؤش بةةةرِن اةةةةوة براكةةةةم ،بةةةةياني هةةةةموومان ثيَةةة شةةةاد
دةبينةةةوةو تيَةةر بةةةدلَي ؤمةةان

ةةة دةكةةةي  ،بةةةلَام لةسةةةرةتادا

ماضيَكي دايكو لةبة نةكةيت.
هيةةةوا :باشةةةة دادة طيةةةان شةةةةوت شةةةاد بيَةةةت ،بةةةةياني هةةةةموومان
ضاوةرِيَت دةكةي ...

()11
ئةةةةةو شةةةةةوة بةةةةؤ دايكةةةةي هيةةةةوا ،لةهةمووشةةةةةوةكاني تةمةةةةةني
جيةةةاواوتربوو ،ضةةةوونكة ثةةةاش بي ةةةت سةةةالَي رةبةةةة  ،بةةةؤ جةةةاريَكي
تةةر تةةواني طةةويَ لةةة دةن ةةي كضةةة طةورةكةةةي ةةؤي ب يَتة،هةةةروةها
ئةةةو شةةةوة دايكةةي هيةةوا لةةة دلَةةي ؤيةةةوة طةةوتي :سةةووثاة بؤتةةؤ
وايةةة ،كةةة لةةةثاش ئةةةم هةةةموو سةةالَة لةةة دووري كضةةة تا انةكةةةم،
كةضةةةي توانيةةةت بؤجةةةاريَكي تةةةر ثيَك ةةةان شةةةادبكةيتةوة ،وايةةةة
طيةةةان هةةةةردايكيَ وةكةةةو مة ة لةةةة رنلَة ةةكاني دابة ةرِاوة ،بةطةةةةورةيي
ةةةؤت ثيَكيةةةان شةةةادبكةوة(...ئامد) .بةةةةلَام لةاليةةةةكي ديكةةةةوة
دايكةةةي هيةةةوا ونر ني ةرانةةةة ،بةةةؤ ئةةةةو درنيةةةةي لةطةةةة َ كضةةةةكةي دا
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
كةةردي  ،ضةةوونكة نةةةيتواني ئةةةو راسةةتية تالَةةة لةيةكةةةم طويَ ي ةةج
دةن ةةي كضةةةكةيةوة ثيَةةي بلَيَةةت :كةةة بةةاو و ووشةةكةكةت نةةةماون
لةةة ذيةةان دا .ضةةوونكة ترسةةي لةةةوة هةةةبوو كةةة تةةاراي كضةةي شةةت َي
لةةةة ؤي بكردبايةةةة لةةةةثاش بي ةةةتين ئةةةةو هةوالَةةةةي دةربةةةارةي
باوكي و نةرميين ووشكي.
***
د َ بةةؤ دلَةةي يةةةك لةةيَ دةدات ،تةةاراش بةهةةةمان شةةيَوةي دايكةةي بةةة
طريةةةانيَكي ثةةةرِ لةةةة وةردة ةنةةةةوة ،لةتةنيشةةةج هاوسةةةةرةكةيةوة
لةسةةةةةر تة تةةةةةي شةةةةةواني ؤشةوي ةةةةتيان ثالَكةةةةةوتوة بؤ ةةةةؤي
،بةةةةةلَام ثالَكةوتنةكةةةةةي ئةمشةةةةةوي تةةةةارا لةسةةةةةر تة تةةةةةي
ؤشةوي ةةةةةتيان،جياواوترة لةشةةةةةةوةكاني ديكةةةةةةدا .ضةةةةةوونكة
ئةمشةةةةويان وةكةةةو شةةةةواني ديكةةةة نيةةةة  ،كةةةة بةةةةدةم ثيَكةنينةةةةوة
لةطةةة َ مورتةةةواي هاوسةةةري لةسةةةر جيَ اكةةةيان ،شةةةويَكي سةةةووري
ثةةرِ لة ؤشةوي ةةةج بةةةةرِيَ بكةةةةن ،بةةةةلَكو تةةةارا شةةةةويَكي ثةةرِ لةةةة
فرميَ كاوي بةرِيَ دةكات...
تةةةارا ،نةةةاو بةةةةناوة تةماشةةةاي ضةةةركةكاني كاتةةةيميَري ذوورةكةةةةي
دةكةةةةات بؤئةةةةةوةي ووو ؤرهةةةةةلَ يَت و بةيةكةةةةةم فرِنكةةةةةي تةةةةاران
ب اتةةةوة سةةةليَ انيةكةي ،تةةةارا لةةةةثاش ئةةةةو هةةةةموو سةةةالَة دا هةةةيط
كاتيَةةة ة سةةةةةليَ انيةكةي ةةةةةؤي لةةةةةةياد نةةةةةةكردبوو ،بةةةةةةلَكو
ؤشةوي ةةةج بةةةؤ شةةةارةكةي ويةةةاتر لةةةةدلَي ضةسةةةثابوو ،هةةةةروةها
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
بةدريَةةةيايي ئةةةةو هةةةةموو سةةةالَةدا  ،هةةةيط كةةةات ومانةكةةةةي ةةةؤي
نةفةوتانةةةدوة ،بةةةةلَكو بةبةةةةردةوامي ثاريَ طةةةاري ليَةةةي كةةةردوة،
ضةةوونكة تاكةةة شةةت كةةة تةةاراي بةةةه َي كردبةةوو بةةووني ومانةكةةةي
بوو.
****
بةةةةلَام لةاليةةةةكي ديكةةةةوة ،ضةةةووني تةةةارا بةةةؤ سةةةليَ اني كةةةةميَ
مورتةةةةوايي ني ةةةةران كةةةرد ،ضةةةوونكة مورتةةةةوايي ونر ئاشة ة ي تةةةاراي
يَ انيةةةةتي ،تةةةارا بةةةةالي مورتةةةةوايي هةةةةموو شةةةتيَكي ئةةةةوة لةةةةم
ذيانةةةةدا ،لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا دايكةةةي كضةةةة جوانةكةيةةةةتي .تاكةةةة
دلَيؤشةةي مورتةةةوايي لةةةم ذيانةةةدا  ،ئةةةويش تةةةنوا بةةووني تةةارا و
نةةةةةرميين كضةةةةيةتي لةةةةةنيَو ذيةةةةاني دا ،هةةةةةر بؤيةةةةة ئامادةيةةةةة
هةمووشةةةتيَ لةةةةثيَناويان دا بكةةةات بؤئةةةةوةي طةةةةورةتري ذيةةةاني
بة تةوةر بؤيان فةراهةم بكات...
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال

()12
مورتةةةةوايي ،بةةةةلَيَين بةةةةتاراي ؤشةوي ةةةج داي كةةةة بةيانيةكةةةةي
لةطةةةلَي بةةرِوات بةةؤ سةةليَ اني و لةةةويَ هةةةموويان بةةؤ هةةةتا هةتايةةة
بةةةيي بؤ ؤيةةةان ،بةةةة بي ةةةتين ئةةةةم هةوالَةةةة دلَةةةي تةةةاراي وية ةاتر
ؤشةةةكرد  ،ضةةةوونكة سةةةةرةتا تةةةارا واي دانةةةابوو كةةةة ونر ئةسةةةتةمة
مورتةةةوايي لةطةةةلَي دا بيَةةت بةةؤ سةةليَ اني  .ئةمةةةش بةةةهؤي ئةةةوةي
دايةةة و بةةةةاوكي مورتةةةةةوايي  ،لةةةةةم شةةةةارةدان و ؤيشةةةةي كةةةةورِة
فارسة ةيَكة .بةةةةلَام مورتةةةةوايي هةةةةموو شةةةتيَ بةةةةالوة دةنيَت،بةةةةلَكو
لةةةةم كاتةةةةدا دةبيَةةةت بةثشةةةت و ثةنايةةةةكي بةةةةهيَ بةةةؤ تةةةاراي
يَ اني.
ئةطةرضةةةي سةةةةرةتا كةةةة مورتةةةةوايي ئةةةةم

ةةةةيةي بةةةة دايةةة و

بةةةاوكي طةةةوت :راسةةةتةو ؤ بةةةاو و دايكةةةي مورتةةةةوايي كةةةةميَ
ني ةةةةراني بةسةةةةر روو ةةةاريان دا هةلَكةةةةوت ،هةةةةروةها دلَ ةةةةران
بةةةوون بةةةةو

ةةةةيةي كةةةورِة تا انةكةةةةيان  ،ضةةةوونكة مورتةةةةوايي

منةةةدالَي تا انةةةةي دايةةة و باوكيةةةةتي ،لةةةةثاش كةةةوذراني اةةةةلي
كورِيةةان ،بؤيةةة لةةة دووري كورِةكةةةيان هةسةةتيَكي نةةا ؤش بةةؤ دايةة و
باوكي درووست دةبيَت...
***
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
بةةةاوكي مورتةةةةوايي ،كةةةة بةةةةئاغاي اةسةةةةني ناسةةةرابوو ،دةسةةةتيَ
بةسةةةةةر شةةةةاني كورِةكةةةةةي دا ديَنيَةةةةت و ثيَةةةةي دةلَيَةةةةت :كورِةكةةةةةم
مورتةةةوايي طيةةان ،تةةؤ لةةةثاش مردنةةي بةةرا طةورةكةتةةةوة،بؤ ئيَ ةةة
تا انةةةةةي نةةةةاو مالَةكةماني،هةةةةةروةها دلَيؤشةةةةي تةةةةؤ دلَيؤشةةةةي
ئيَ ةيةةةة رنلَةكةةةةم ،هةةةةر نا ؤشةةةيةكي تةةةؤ نا ؤشةةةي ئيَ ةيشةةةة .تةةةؤ
ئيَ ةةةتا بة ةرِن لةطةةةة َ يَ انةكةةةةت بةةةؤ هةرشةةةويَنيَ كةةةة ئةةةارةوووي
دةكةةةات ،هةةةيط كةةةاتيَكيش هةولَنةةةةدةي دلَةةةي هاوسةةةةرةكةت لةةةة ؤت
برِةَيَنيت،ضةةةوونكة تةةةاراي يَ انةةةت ئةةةةو كضةةةيَكي ليَ ةةةةوماوة،
هةةةةروةها ئةةةةو بةشة ةيَكة لةةةة وربةةةاني طةلةكةةةةي ة ةؤي  ،كورِةكةةةةم
طةلةكةةةةي تةةةارا بةسةةةةر ضةةةةندي ئةةةاواري سةةةة تةوة تيَثةةةةرِيون
كةهيط كاتيَ ناتوان لةبةي بكةن.
 مةة كابرايةةةكي ئيَةةرانيو ،بةةةلَام ئةةةوة لةةةبة نةكةةةي كورِةكةةةم،كةةة ئةةةةم دايكةةةة جوانةةةي تةةةؤ كةةةة ئيَ ةةتا لةبةرام ةةةةرت وةسةةةتاوة،
وةكةةو تةةاراي يَ انةةت لةيةةةط طةةة و نةتةةةوةن .هةةةروةها كورِةكةةةم
مةة ة

ةةةةودي ةةةةؤم كوردةكةةةةام ونر ؤشةةةةدةويَت و سةةةةالَانيَكي ونر

دنسةةةتايةتيو لةطةةةةلَيان دا هةيةةةة .بةةةةلَام ئةةةةوةي كةةةة دةي يةةةند ونر
كةةةةات ثيةةةةاواني سياسةةةةد لةةةةةثيَناو بةرذةوةنديةةةةةكاني ؤيةةةةان دا
جيةةةاواوي و رِ و كينةةةةةو ونرجةةةةاران جةةةةن يش لةةةةةنيَوان سةةةةةرجةم
طةلةةةةةكان درووسةةةةت دةكةةةةةن ،كةةةةةوايان لةةةيَ دةكةةةةةن ر و كينةةةةة
لةبةرام ةةةةري يةةةةك هةةةةلَ رن ،كةضةةةي ؤيةةةانيش بةشةةةةوانيش
ةةةةةريكي باورطةةةةاني و يةةةةاريكردن لةسةةةةةر ميَةةةة ي يانةكانةةةةدا.
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
تةنانةتةةةة لةةةةم نيَوةنةةةدةدا ةةةةلَكي هةةةةذار باجةكةةةةي دةدات .بةةةةلَام
هةميشةةةة كةسةةةة ئا لَةةةةكان هةةةيط كةسةةةيَ و هةةةيط نةتةوةيةةةة و
ئاينيَة ة و رةطةةةةويَ بةةةةدذي ؤيةةةان دانانيَ ،بةةةةلَكو ريَة ة لةيةةةةك
دةطرن و بة ؤشةوي ج و تةبايي ذيان بةرِيَ دةكةن...
***
كورِةكةةةم  ،ئةةةم ثةةةة باوكةةةي تةةؤ ثةةيَش سةةي و ثيَةةنل سةةا َ لةمةةةوثةةيَش ،وةكةةةو طةةةةَيَكي شةةيَت كةومتةةةة داوي ؤشةوي ةةةج كضةةيَكي
جةةةواني كةةةوردةوة ،كةةةة ئةةةةويش ئةةةةم دايكةةةة ثةةةةة جوانةةةةي
تؤيةةة.هةةةروةها ئةمةةة ضةةةندي سةةالَة تاكةةة ثشةةت ثةةةناي مةة لةةةم
ذيانةةةدا تةةةةنوا دايكةةي تةةةؤ بةةةووة كورِةكةةةم ،بةتاي ةةةةتيش لةةةة رنذة
سةةةةة تةكاني ذيامنةةةةان .ئةةةةةو سةةةةالَانةي كةةةةة ولَاتةكةةةةةم لةةةةة
جةن ةةةدابوو لةطةةةة َ ايَرا ،لةثاشةةةانيش كاتيَةةة هةةةةوالَي كةةةوذراني
براكةةةةمتان ثيَ ةيشةةةت لةةةةو جةن ةةةة نةفرةتيةةةةدا.ئي نا ؤشةةة ي
سةةالَةكاني ذيامنةةان بةةةوو بةةؤ مةة و دايكةةت  .بةةةةلَام هةةيط كاتيَةة
دةسةةةةج يةةةةةك مان بةرنةةةةةدةدا .بةةةةةلَكو تواني ةةةةان دووبةةةةارة
هةسةةةتينةوة سةةةةرثيَيةكاني ؤمةةةان و بةةةةردةوام بةةةد لةةةةذيانكردن.
لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا هةرهةةةةن اويَكو بةةةةبيَ دايكةةةت مة ة نةةةةمناوة لةةةة
ذيةةةام دا  ،بةةةةلَكو هةةةةموو هةةةةن اوةكاني ذيةةةام لةطةةةة َ دايكةةةت
بووة،تةةةاوةكو لةثةةةةروةدةكردن و طةةةةورةكردني تؤشةةةدا هةةةةردووك ان
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
بةيةكةةةةوة شةةةان بةشةةةاني يةةةةك دا ،تؤمةةةان بةةةة ويَوكردوةو،تؤمان
طةياندة ئةم رنذة كة ئيَ تا وا لةثيَش ان وةستاوي...
بةهةةةةمان شةةةيَوة ثةةةةة دايكةكةةةةي مورتةةةةوايي ،بةةةة فرميَ ةةةكةوةباوةشةةةيَكي توونةةةد بةةةة كورِةكةةةةي دةكةةةات و ثيَةةةي دةلَيَةةةت :كةةةورة
تا انةكةةةم مورتةةةوايي طيةةان ،ئةةةو شةةةةي منةةت لةةيَ اةةةال بيَةةت كةةة
تةةؤم ثيَةةي طةةةورة كةةردوة،

ةةةكاني باوكةةت ونر راسةةو كورِةكةةةم...

مورتةةةةوايي طيةةةان رنلةكةةةةي دايةةةة ،لةةةةو رنذةوة كةةةة اةةةةلي كةةةورِم
مالَةةةةاوايي لةةةةدايكي ةةةؤي كةةةردوة ،هةمووشةةةةويَ دلَةةةو لةةةةت لةةةةت
دةبيَةةةةت بؤي،بةةةةةلَام لةاليةةةةةكي ديكةةةةةوة بةةةةووني تةةةةؤ دةبيَتةةةةة
ئاوارشةةكيَنيَ بةةؤ سةةةر دلَةةة برينةكةةةي ئةةةم دايكةةة ثةةةةي تةةؤدا .مةة
ئيَ ةةتا وةكةةو دايكيَةة ثيَةةت دةلَةةيَو :يَةةرا بةةرِن لةطةةة َ يَ انةكةةةت
بةةةؤ سةةةليَ اني  ،ضةةةوونكة ئةةةةو ئيَ ةةةتا ثيَوي ةةةج بةتؤيةةةة لةةةةم
بارودن ةةة هةسةةتيارةي دا،كةةة لةةةثاش ضةةةندي سةةا َ لةةة بيَكةسةةي
و دووري يَ انةكةةةي ،كةضةةي ئةةةو لةةة ئيَ ةةتا لةةةثاش ئةةةو هةةةموو
سةةةالَةدا توانيويةةةةتي بةةةة يَ انةكةةةةي شةةةادبيَتةوة ،بؤيةةةة كورِةكةةةةم
تةةؤش لةةةم رنذةدا دةسةةج تةةاراي يَ انةةت بةرمةةةدةو بةتةةةنيا جيَةةي
مةهيَلَةةة ،ضةةوونكة تةةةنيا دةسةةتةكاني ئةةةو دةبيَةةت بةةة هاوتةمةةةنت
و هاوسةةةةفةري ذيانةةةت رنلَةكةةةةم  ،تةماشةةةاي مةةة و باوكةةةت بكةةةة
ضةةةةةندي سةةةةالَة دةسةةةةت ان لةةةةةناو دةسةةةةج يةةةةةك ةو لةهةةةةموو
بارودن ةةةة سةةةة تةكاني ذيةةةان دا ،لةطةةةة َ يةةةةك دا بوووينةةةة بةةةيَ
ئةةةةوةي بةةةؤ ضركةسةةةاتيَكيش ليَةةة دابةةة ِيَد.بؤيةةةة تةةةؤ ني ةةةةراني
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
ئيَ ةةةة مةبةةةة ،تةةةؤ لةهةةةةر شةةةويَنيَكي ئةةةةم جيوانةةةة بيةةةت  ،ئةةةةوا
دلَنيابةةةة رِنلَةكةةةةم كةةةة بةةةةردةوام لةةةةناو دلَةةةي دايةةةةو بابةةةة ةةةؤت
دةميَنيتةوة...هةةةةروةها مورتةةةةوايي طيةةةان رنلَةكةةةةم هةةةةرطي ئةةةةو
شةةةةتةش لةةةةةياد نةكةةةةةي ،كةةةةة تةةةةاراي يَ انةةةةت هةةةةاو ومةةةةان و
هاونةتةةةةوةي ئةةةةم دايكةةةة ثةةتةةةة كةةةة ئيَ ةةةتا لةبةرام ةةةةرت
وةسةةةتاوة ،ئيَ ةةةةي كةةةورد لةةةةو رنذةوة كةةةة ضةةةاوةكامنان كردنتةةةةوة
بةةةةةةردةوام بةةةةةةرنذاني ونر نةةةةةا ؤش و سةةةةةة ت دا تيَثةةةةةةرِيوي ،
بةةةةردةوام لةهةرضةةةوارالمانةوة طةةةةمارن دراويةةة .كةةةة تيَيةةةدا بةةةة
ئةةةارةوووي ؤيةةةان دةمةةةان ضةوسةةةيَننةوة بةةةةبيَ هةةةيط هؤكاريَةةة .
هةرضةةةندة كورِةكةةةم تةةؤ لةةة بنةرةتةةةوة دةضةةيتةوة سةةةرباوكت كةةة
كةةةورِة فارسةةةيَكيت ،بةةةةلَام ئةةةةوة لةةةةياد مةكةةةة كةةةة تؤشةةةةي
ئةةةافرةتيَكي كوردتةةةت ةةةواردوة ،كةةةة تةةةؤي ثيَ ةياندنتةةةة ئةةةةم
رنذانة،كة ئةو ئافرةتةش منو رنلَةكةم دايكت...
 بةةةاوكي مورتةةةةوايي  :يَةةةرا بةةةرِن كورِةكةةةةم ب ةةةة بةةةة تةةةارايهاوسةةةةرةت ثةةةيَش ئةةةةوةي برِوات،تةةةؤ ئيَ ةةةتا واو لةةةةم دوو ثةةةةة
دلَ ةرمةةةة بيَنةةةة ،ئيَ ةةةة ؤمةةةان ثشةةةت و ثةةةةناي يةةةةك ي  .تةةةةنوا
ؤشي تؤمان دةويَت لةهةرشويَنيَكي ئةم جيوانة بيت...
***
مورتةةةةوايي بةةةة

ةةةةكاني بةةةاو و دايكةةةي ونر طاري ةةةةر دةبيَةةةت،

هةةةروةها بةضةةاوي ثةةرِ لةةة فرميَ ةةكةوة باوةشةةيَكي توونةةد بةةة دايكةةة
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
ثةةكةةةةةي و باوكةةةةة ثةةكةةةةةي دةكةةةةات ،ونر بةتوونةةةةدي دةيةةةةان
طووشةةةيَت .مالَةاواييةكةةةةي مورتةةةةوايي لةبةرام ةةةةر دايةةة و بةةةاوكي
دا وةكو ئةوة وابوو كة ضي نةيان بينيَتةوة بؤ جاريَكي تر...
مورتةوايي :دايكة باوكة  ،ئيَوة تاجي سةرسةرم ...دايةةةة و بةةةةاوكي مورتةةةةةوايي :ةةةةوا ئاطةةةةةدارت بيَت،ئيَ ةةةةةششاناويت ثيَوة دةكةي ...
بةةةهؤي كيَشةةةيةكي تةكنيكيةةةةوة طةشةةج فرِنكةةةةواني نيَةةوان تةةةاران
و سةةليَ اني ،بةةؤ كاتةةيميَر هةشةةت و نيةةوي بةةةياني دوا رابةةوو ،كةةة
ةةةؤي لةراسةةةتيدا دةبوايةةةة تةةةارا لةطةةةة َ كضةةةةكةي لةةةة كاتةةةيميَر
شةشةةةي بةةةةياني طةشةةةتيان بةةةةرةو شةةةاري سةةةليَ اني بكردبايةةةة .ئةةةةم
دواكةةةةوتين فرِنكةةةةيش بةةةؤ مورتةةةةوايي  ،دةبيَتةةةة هةةةةوالَيَكي ونر
ةةةةؤش  ،بةةةةةهؤي هانةةةةداني دايةة ة و باوكيةةةةةوة  ،تةةةةواني لةةةةة
برِيارةكةةةةةي ةةةةؤي ثةشةةةةي ان ب يَتةوة،ضةةةةوونكة لةةةةة سةةةةةرةتا
ني ةةةةران بةةةوو لةضةةةووني بةةةؤ سةةةليَ اني لةطةةةة َ تةةةاراي هاوسةةةةري
لةةةةةثيَناو دايةةةة و باوكي،بةةةةةلَام بةثيَضةةةةةوانةكةيةوة ،كةضةةةةي
دايةةة و بةةةاوكي بوونةةةة طةةةةورةتري ثشةةةتيواني مورتةةةةوايي و تةةةارا
لةم دن ة سة تةدا ...
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ثةثوولة بال
()13
ثةةةاش ئةةةةوةي هيةةةوا لةتةلةفؤنةكةةةةوة مالَةةةةاوايي لةةةة تةةةاراي
ووشةةكي كةةرد،ئي هيةةوا ئةةةو شةةةوة هةةيط ةةةويَكي لةضةةاوةكاني دا
نةضةةةووبوو ،بةةةةلَكو تةةةةنيا ضةةةاوةكاني لةسةةةةر ضةةةركةكاني كاتةةةيميَر
بةةةوو ،بةهةةةةمان شةةةيَوةي دايةةة و ووشةةةكةكةي.هيوا لةضةةةاوةرِواني
ئةةةوةدابوو  ،كةةة بةةؤ جةةاريَكي ديكةةة ةةؤر هةةةلَ يت و بتوانيَةةت لةطةةة َ
هةلَاتين ؤردا بة ووشكةكةي شادبيَتةوة...
هيةةةةوا بةةةةؤ بةيانيةكةي،دةورووبةةةةةري كاتةةةةيميَر هةشةةةةت و نيةةةةو
بة ةبةةةةر ديَةةةت ،كاتيَة ة هةلَدةسةةةتيَت دةبينيَةةةت كاتةةةيميَر( هةشةةةت و
نيةةوي) بةيانيةةة ،هيةةةوا بةةةبينيين كاتةكةةةة ونر دةشةةلَييَت  ،ضةةةوونكة
بةةةةالي ؤيةةةةوة  ،وا هةسةةةج دةكةةةرد كةةةة ئيَ ةةةتا ووشةةةكةكةي لةةةة
فرِنكة انةةةةي سةةةليَ اني ضةةةاوةرِيَيان دةكةةةات ،بةةةةلَام تةةةةنيا ثيَةةةنل
وولةةةكيَ ثةةيَش ئةةةوةي هيةةوا لة ةةةو هةلَ ةةيَتةوة ،ئةةةوجا تةةاراي
ووشةةةكي لةطةةةة َ مورتةةةةوايي و مندالَةكةةةةي سةةةةركةوت وون بةةةةنيَو
فرنكةةةدا  .بةةةلَام لةةةناكاو هيةةوا بةةةدةن يَكي بةةةروةوة لةةة ذوورةكةةةي
ؤيةةةوة بةةان ي دايكةةي دةكةةات و بةةة دايكةةي دةلَيَةةت :دايكةةة بؤضةةي
منت وووتر بة ةبةر نةهيَناوة؟
مالَةةةوةي هيةةوا ةةؤي لةةة رنذانةةي ديكةةة ني ضةةة ك يةةةكي ثيَةةوة ديةةاربةةوو ،بةةةلَام ئةةةةارةيان بةتةةةواوةتي كةةش و مةةات بةةوو ،ضةةوونكة
ئةةةةةارةيان دةن ةةةي دايكيشةةةي نةةةةهات لةةةةنيَو مالَةةةدا ،كاتيَةةة
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َشكاوةكان
ثةثوولة بال
هةسةةت دةكةةات دايكةةي وةلَةةامي ناداتةةةوة  ،ئةةي هيةةوا بةةة يَرايي بةةؤ
ةةةةوارةوة رادةكةةةةات و بةةةةةرةو ذوورةكةةةةةي دايكةةةةي دةرِوات ،بةةةةةلَام
دةبينيَةةت دايكةةي لةسةةةر تة تةكةةةي ثالَكةةةوتوة بؤ ةةؤي  ،هةةةروةكو
ئةةةةوة وابيَةةةت كةةةة هةةةيط بةةةةي الي هاتنةةةةوةي كضةةةةكةي نةةةةبيَت،
هيةةةواش لةةةة دايكةةةي نيَ يَةةة دةبيَتةةةةوةو ثيَةةةي دةلَيَةةةت :دايكةةةة
طيان...دايكةةةةة طيةةةةان يَةةةةرا هةلَ ةةةةةوة ونر درةن ةةةةة ئيَ ةةةةتا
ووشةةةكةكةم ضةةةاوةرِيَ ان دةكةةةات لةةةة فرِنكة انةةةة  ،يَةةةرا بةةةابرِني
بةةةةؤ ثيَشةةةةواويكردنيان ،دايكةةةةة طيةةةةان هةلَ تةوة،ئيَ ةةةةتا كةةةةاتي
ةوت نية.
هةةةيط دةنةةةس و هةناسةةةةية  ،لةةةةدايكي هيةةةواوة دةرنةةةةهات ،تةةةةنوا
لةسةةةةر جيَ اكةةةةي ثالَكةةةةوت وو ،هةةةيط جوولَةيةةةةكي ليَةةةوة نايةةةةت و
هةةةةروةها ثر ةةةة ثر ةكةةةةي جارانيشةةةي نةةةةمابوو ،ئةةةي ئةمةةةةش وا
لةةةهيوا دةكةةات كةةة بكةويَتةةة دلَةةةراوكيَوة ،لةةةوةي كةةة دايكةةي شةةتيَكي
لةةةيَ بةسةةةةر هات يَةةةت ،هةربؤيةةةة ووو دةسةةةت ةجيَ ثةيوةنةةةدي بةةةؤ
بةشةةةةةي فرياكةةةةةةوت دةكةةةةةات و داواي بةهاناوةضةةةةةوون ليَيةةةةةان
دةكات...
***
كةةةةم لةةةة ثةةةاودة وولةةةة  ،تي يَكةةةي فرياكةةةةوت دةطاتةةةة الي
مةةالَي هيةةوا لةةة طةةةرِةكي مةلَكةنةةدي ،تي ةكةةة دةسةةت ةجيَ دةطةنةةة
الي دايكةةةي هيةةةواو ،تةةةاوةكو ثشةةةكنيين سةةةةرةتايي بةةةؤ ئةةةةَام

54

َشكاوةكان
ثةثوولة بال
بةةةدةن .بةةةةلَام لةةةةكاتي ثشةةةكنينةكةدا ،كةضةةةي تي ةكةةةة بؤيةةةان
دةردةكةةةويَت دايكةةي هيةةوا ويةةاتر لةضةةةندي كاتةةيميَرة دةبيَةةت كةةة
ترثةةةةكاني دلَةةةي لةةةة وةسةةةتان كةةةةوتووة  ،هةربؤيةةةة ناضةةةاردةب
بةةةةةةة يَرايي بي ةيننةةةةةةة نة ؤشةةةةةةيانة،بؤئةوةي ثشةةةةةةكنينيَكي
تةواوةتي بؤي ئةَام بدةن...
ةةةةيةي تي ةكةةةة دةبيَةةةت  ،بةةةةدةم

هيةةةواش كاتيَةةة طةةةويَ لةةةةم

طريانةةةةةوة هةةةةاوار دةكةةةةات و دةلَيَةةةةت :دايكةةةةة طيةةةةان  ...تكايةةةةة
بةةةةةجيَ ان مةهيَلَةةةةة بةسةةةةا ةو

 ،ئيَ ةةةةتا تةةةةارا دةطةرِيَتةةةةةوة

دايكةةةةةطيان ،تكايةةةةة ووو هةلَ ةةةةتةوة بابرِنينةةةةة ثيَشةةةةواويان،ئةي
هةةةاوار تكايةةةة دايكةةةة تةةةؤش وةكةةةو بةةةاوكو و نةةةةرمد بةةةةجيَ ان
مةهيَلَة...
دايكةةةي هيةةةوا لةةةة دلَيؤشةةةي بي ةةةتين هةةةةوالَي طةرِانةةةةوةي كضةةةة
طةورةكةةةةي .ئةةةي نةةةةيتوانيوة ئةةةةو شةةةةوة بةرطةةةةي ئةةةةو ؤشةةةية
ب ريَةةةت .هةربؤيةةةة لةةةة ؤشةةةية ترثةةةةكاني دلَةةةي لةةةة وةسةةةتان
كةوت وون.بةةةةلَام ئةةةي كاتيَةةة كةةةة طةيانديانةةةة نة ؤشةةةيانة ،
ث يشةةكةكان هةةيط شةةتيَيكان بةدةسةةت نةةةدةهات بةةؤ ئةةةوةي روطةةاري
بكةة  ،راسةةةتةو ؤ يةةةةكيَ لةث يشةةةكةكان بةةةة غةم اريةةةةوة بةةةةهيوا
دةلَيَةةت :بةةة ؤت ؤشةةو كةةورِي طةةةنل نةةةمان تةةواني هةةيط شةةتيَ بةةؤ
دايكت بكةي (بةدا ةوة) ..

55

َشكاوةكان
ثةثوولة بال
هيةةةوا :نةةةة يَر ،نةةةة يَر ،نةةةة يَر ...ئيَةةةوة درنم لةطةةةة َ دةكةةةةندايكةةةو وينةةةدووة  ،ئةةةةو دةبيَةةةت ئةةةةمرِن بةةةة كضةةةةكةي شةةةادبيَتةوة
نابيَةةت زريَةةت  ،هةسةةتةوة دايكةةة طيةةان بةتةةةنيا بةةةجيَ ان مةهيَلَةةة
.
ث يشةةةةة  :بةدا ةةةةةةوة كةةةةةورِي ةةةةةؤم ؤوطةةةةةة درنبايةةةةةةةةةةةةكام،بةلَام ئةةةةةةوة راسةةةةةتيةكي تالَةةةةةة بؤتان،دووبةةةةةارة
بة ؤتان ؤش!...
هيةةوا :باشةةة دايكةةة طيةةان بؤضةةي ئيَ ةةةت بةتةةةنيا بةةةجيَ هيَشةةت؟
مةة ئ َي ةةتاكة ضةةؤن بةةة تةةاراي ووشةةكو بلَةةيَو كةةة لةيةةة كاتةةدا
دايك ةةةان و باوك ةةةان و نةةةةرميين ووشةةةكو هةةةةموويان مةةةردوون ،ئةةةةو
كضةةة ضةةؤن بةرطةةة ئةةةم هةمووشةةتانة دةطريَةةت ثةةيَو بلَةةي دايكةةة طيةةان،
بؤضي هيط وشةية نالَيَيت دايكة ...دايكة...دايكة...دايكة..
***
ئةوشةةةوةي كةةة تةةارا تةلةةةفؤني بةةؤ دايكةةي كةةرد ،لةثاشةةان دايكةةي
ثة ةيَش ئةةةةوةي بةةةان ي هيةةةوا بكةةةات ،راسةةةتةو ؤ ويَنةيةةةةكي هيةةةواي
كةةورِي لةةةرِيَ اي نامةةةوة دةنيَريَةةت بةةؤ تةةاراي كضةةي ،كةئةمةةةش وةكةةو
ئةةةةوة وابةةةوو كةةةة دايكةةةي وان ة ةيَج ئةةةةو شةةةةوة بةةةؤي كؤتةةةا شةةةةوة
لةةةةةذياني دا ،هةربؤيةةةةة وي ةةةةتوويةتي ئةةةةةم ووشةةةة و بةةةةرا
تا انةيةةةةة ليَةةةة دانةةةةةبرِيَ و بتةةةةوان بةئاسةةةةاني بةيةةةةةك
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شةةةادب نةوة بةةةؤ هةةةةتا هةتايةةةة ...هيةةةوا تةماشةةةاي كاتةةةيميَري
مؤبايلةكةةةةةي دةكةةةةات ،بةةةةةلَام دةبينيَةةةةت كةةةةات ونر بةةةةة يَرايي
تيَثةةةةرِيوة  ،كاتةةةيميَر بؤتةةةة (دة و ثةةةاودة وولةةةة ) .ئةةةي هيةةةوا
ناضةةةةاردةبيَت نة ؤشةةةةيانة بةةةةةجيَ بويَلَيَةةةةت و راسةةةةتةو ؤ بةة ةةرةو
فرِنكة انةي سليَ اني برِوات.
هيةةوا لةةة دلَةةي ؤيةةةوة طةةوتي  :باشةةة ئيَ ةةتا مةة ضةةؤن ووشةةكةكةي
ةةةؤم بنالةةةةوة لةةةةثاش ئةةةةم هةمووسةةةالَةوة ،كةهةةةةرطي هةةةيط
كاتيَ روو اريو نةم ينيوة؟
هيةةوا بةةة ناضةةاري دةكةويَتةةة رِيَ بةةؤ فرِنكة انةةة ،كةضةةي ئاطةةةداري
ئةوةنيةةة دايكةةي ثةةيَش ئةةةوةي كؤضةةي دوايةةي بكةةات ويَنةيةةةكي بةةؤ
تاراي ووشكي ناردوة.
بةةةةة روو ةةةةاريَكي كةة ة و ماتةةةةةوة بةةةةؤ ةةةةؤي لةةةةةنيَو هةةةةؤلَي
فرنكة انةكةةةةةةةة دانيشةةةةةةةت وو ،لةضةةةةةةةاوةرِواني هاتنةةةةةةةةوةي
ووشةةكةكةي بةةوو ،بةةةلَام هيةةوا دووبةةارة لةةةدلَي ؤيةةةوة دةلَيَةةةت:
باشةةة م ة ئيَ ةةتا ضةةؤن بةةة ووشةةكةكةم بلَ ةيَو كةةة دايكةةو كؤضةةي دوايةةي
كردوة،ئةةةاي وايةةةة ئةةةةم هةةةةموو نا ؤشةةةية ضةةةية؟ بةسةةةةري ئيَ ةةةةت
هيَناوة.
بيَ ومةةةةان بةبي ةةةةتين ،ئةةةةةم هةوالَةةةةة هةسةةةةتيَكي نةةةةا ؤش دةدات
بةةةتارا كةةة شةةةويَ ثةةيَش ئةةةوةي بةةةرِيَ بكةةةويَت بةةؤ سةةليَ اني،طويَي
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لةةةةدةن ي دايكةةةي ةةةؤي بةةةوو ،كةضةةةي بةةةؤ بةيانيةكةةةةي دايكةةةي
ترثةةةةكاني دلَةةةي لةوةسةةةتان دةكةةةةويَت و بةةةؤ هةةةةتا هةتايةةةة بةةةة
جيَيان دةهيَلَيَت.
تةةةاراش لةطةةةة َ منةةةدا َ و هاوسةةةةرةكةي لةةةةناو فرنكةةةةدان  ،كةةةة
ضةةةركة بةضةةةركة دةذميَريََةةةت بةةةؤ دابةةةةويين فرِنكةكةةةةيان لةةةةناو
فرِنكة انةةةةي سةةةليَ اني .تةةةارا ج ةةةة لةةةةوةي بةةةةي يَ انةكةةةةي
كةةردوة ،لةاليةةةكي تةةرةوة بةةةي شةةارة جوانةكةةةي ةةؤي كةةردوة ،ئةةةو
شةةارةي كةةة بةشةةيَكي كةةةمي لةتةمةةةني منةةدالَي ةةؤي تيَةةدا بةسةةةر
بردبةةةوو ،بةةةةلَام هةةةيط كاتيَةة ئةةةةو رنذانةةةةي لةةةةياد نةةةةكردوة كةةةة
لةشارةكةي و نيشت انةكةي ؤي دا بةرِيَ كردبوو....
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()14
كاتةةةةيميَر يةةةةاودةي تةةةةةواو بةةةةوو ،فرِنكةكةةةةةي تةةةةارا لةةةةة نيَةةةةو
فرِنكة انةةةةةي سةةةةليَ اني نيشةةةةتةوة ،ئةةةةي هيةةةةواش راسةةةةتةو ؤ
هةسةةةةج كةةةةرد كةةةةة دةن ةةةةي فرِنكةيةةةةة لةةةةةنيَو فرِنكة انةةةةةي
شةةةارةكةي دةنيشة ةيَتةوة ،ئةةةي ئةةةةويش بةةةةرةو الي بةشةةةي ثيَشةةةواوي
كةةةردن دةرِوات بةةةؤ ئةةةةوةي بةشةةةكةم بتوانيَةةةةت بيةةةان ناسةةةيَتةوة
،بةهةر ريَ اية بيَت.
كاتيَةة تةةاراو نةةةرمد و مورتةةةوايي لةةة فرِنكةكةةة هاتنةةة ةةوارةوة،
راستةو ؤ نةرميين كضي بة دايكي دةلَيَت :دايكة ئيَرة كويَية؟
 دايكيشةةةةي وةلَةةةةام دةداتةةةةةوة ثيَةةةةي دةليَةةةةت  :كضةةةةةكةم ئيَةةةةرةسةةةليَ انية ئةوشةةةارةي كةةةة دايكةةةت تيَةةةدا لةةةةداي بةةةووة .نةةةةرمد
دووبةةارة ثرسةةيار دةكةةات دة َليَةةت :باشةةة دايكةةة بؤضةةي هةةاتووي بةةؤ
ئيَرة؟ ئيَ ة مالَ ان لة ئيَرانة.
دايكيشةةةي بةثيَكةنينةةةةوة دةلَيَةةةت :ئةةةاي كضةةةةكةم ئةةةةوة كةةةةي
ثرسةةيارة تةةؤي دةيكةةةيت ،ئيَ ةةة هةةاتووي بةةؤ سةةةرداني داثةةةةت و
بةةةةاثةةت و ةةةةا َ و ثةةةةوورت ،نةةةةاواني ضةةةةةندة بةةةةةي تةةةةؤ
دةكةن،بةتاي ةتيش الَؤت ،ئةو تؤي ونر ؤش دةويَت...
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نةةةرمد دلَةةي بةةةم

ةةةيةي دايكةةي ةةؤش دةبيَةةت و دةلَيَةةت :هةةيَ ...

هيَ واتة داثةة و باثةةيةكي ترم لة سليَ اني هةية دايكة؟
 بةلَي كضةكةم ،داثةةو باثةةيةكي ترت لةم شارة هةية.تةةارا هيَشةةتا بةةيَ ئاطايةةة لةةةوةي كةةة نةةة دايكةةي مةةاوة نةةة بةةاوكي نةةة
ووشةةةكةكةي مةةةاوة ،تةنانةةةةت برايةةةةكي تا انةةةةي مةةةاوة ،كةةةة
ئةويش بة اةسرةتةوة ضاوةرِواني بينيين ووشكةكةي دةكات.
***
سةةةةرباري ئةةةةوةي كةةةة كضةةةةكةي تةةةارا لةةةة ئيَةةةران لةةةةداي بةةةووة،
هةةةةروةها باوكيشةةةي ثيةةةاويَكي فارسةةةة ،كةضةةةي ئةمةةةة كاري ةةةةري
نةكردنتةةة سةةةر ئةةةوةي كةةة نةةةرميين بضةةكؤالنة  ،لةةة ومةةاني كةةوردي
بيَ ةةةةةش بكريَةةةةت ،بةةةةةلَكو دايكةةةةي توانيةةةةويج لةةةةةثا َ ومةةةةاني
فارسةةةيةكةي لةطةلَيشةةةيدا ومةةةاني كةةةوردي بةشةةيَوةيةكي بةةةاش فيَةةةري
كضةةةةكةي بكةةةات ،كةةةة هةرضةةةةندة ومانةةةة كورديةكةةةة ومةةةاني دايكةةةي
نةرمينةةةة ،هةربؤيةةةة ئةمةةةةش دةبيَتةةةة ومةةةاني يةكةةةةمي نةةةةرميين
بضكؤالنة.
***
ئةوكاتةةةةي كةةةة تةةةارا ن يةةة دةبيَتةةةةوة لةةةة هةةةؤلَي ثيَشةةةوواي
فرِنكة انةةةةة  ،راسةةةةتةو ؤ مؤبايلةكةةةةةي دةردةهيَنيَةةةةت و تةماشةةةةاي
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ويَنةيةةةةكي هيةةةواي بةةةراي دةكةةةات  ،بةةةؤ ئةةةةوةي بتوانيَةةةت لةةةةم
جةَالَيةةةةةةدا بيدنويَتةةةةةةوة .هةةةةةةروةها ويَنةيةةة ةةكي دايكيشةةةةةي
لةةةةالبوو ،بةةةةلَام ويَنةكةةةةي دايكةةةي ونر كةةةؤن بةةةوو ،هةةةي سةةةالَاني
كؤتةةايي هةشةةتاكان بةةوو  ،لةةةكاتي كؤرِةوةكةةةدا تةةارا ئةةةو ويَنةيةةةي
دايكةةةةي بةدةسةةةةتةوة بةةةةووة تةةةةاوةكو ئةةةةةمرِن ثاراسةةةةتوويةتي
بةبةردةوامي.
***
كةةةورِيَكي طةةةةَي هةذدةسةةةالَان ،لةةةةنيَو فةةةرِن كة انةةةةدا لةبةشةةةي
ثيَشةةةواويكردنةكةدا بةةةة كةةة و ماتةةةةوة بؤ ةةةؤي دانيشةةةت وو ،كةةةة
لةةةةديار ضةةةاوةرِواني هاتنةةةةوةي ووشةةةكةكةي بةةةوو ،كةةةة تةنانةتةةةة
بةةةؤ يةةةةكجاريش دةمووضةةةاوي ووشةةةكةكةي ةةةؤي نةةةةبينيوة ،ج ةةةة
لةةةوةي كةةة لةويَنةيةةةكي كةةؤني مندالَيةةدا بينيويةةةتي و هةةيط تةةر...
بةةةةلَام لةةةةناكاو هيةةةوا طويَ ي ةةةج دةن يَةةة دةبيَةةةت ،كةةةة بةةةانس
دةكريَةةةت لةاليةةةةن كةسةةةيَكةوة،بةلَام كاتيَةةة سةةةةري ةةةؤي بلَنةةةد
دةكةةةات دةبيَنيَةةةت يَ انيَكةةةي سة ةيَ كةسةةةد ،ئةةةي راسةةةتةو ؤ هيةةةوا
وةردة ةنةيةةةةة دةكةويَتةةةةة سةةةةةر روو ةةةةارةكاني بةةةةة بينةةةةيين
ووشكةكةي و ووشكةواكةي.
تةةارا بةةة رِاكةةردن بةةةرةو الي هيةةوا دةرِوات  ،ثاشةةان دةسةةت ةجيَ بةةي
هةةةيط سةةةلَاوكردنيَ  ،هيةةةوا باوةشةةةيَكي توونةةةد بةةةة ووشةةةكةكةي
دةكةةات و ثيَةةي دة َليَةةت:دادة طيةةان تةةؤ لةةة كةةو َي بةةووي ئةةةم هةةةموو
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سةةةالَة؟ تةةةاراش بةطريانةةةةوة دةلَيَةةةت:م ئةةةي ليَةةةرةم تا انةكةةةةي
دادة طيان..
بةةةةلَام تاراهةسةةةت بةنامؤييةكةةةة دةكةةةات كةةةة هيةةةوا ةةةؤي بةتةةةةنيا
ليَةةةرة ية،هةربؤيةةةة راسةةةتةو ؤ تةةةارا بةةةة هيةةةواي بةةةراي دةلَيَةةةت:
براكةةةةم ،ئةةةةي دايكةةةو و بةةةاوكو و نةةةةرميين ووشةةةكو لةةةةكويَ ؟
ئةةةةوان بؤضةةةةي نةهاتوونةتةةةةة ثيَشةةةةواويو؟...هيةةةةواش بةتاسةةةةةوة
وةلَةةةامي تةةةاراي ووشةةةكي دةداتةةةةوةو دةلَيَةةةت :ووشةةةكةكةم شةةةتيَكت
ثة ةيَ دةلَة ةيَو بةةةةلَام تكايةةةة بةرطةةةة ب ةةةرةو نةكةةةةي لةةةةهؤش ةةةؤت
بضةةيتةوة ،تكايةةة .تةةاراش بةةة شةةثروةييةوة بةةة هيةةواي بةةراي دةلَيَةةت:
ضةةي بةةووة براكةةةم ئةةةوان ضةةيان بةسةةةر هةةاتووة؟ شةةتيَكو ثةةيَ بلَةةي بةةؤ
اتري وا،وة تاكة دلَو لةت لةت بيَت.
باشةةةة ثيَةةةةت دةلَةةةيَو ووشةةةكو ،لةراسةةةتيدا بةةةا جاريَةةة ئيَ ةةةةبةةةةرِني تةةةةةرمي دايك ةةةةان بةةةةة ا ب ةةةةثيَري  ،ئةوجاكةةةةة،
هةمووشتيَكت بؤ باة دةكةم لةمالَةوة...
تةةارا  :ضةةي ئةةةوة تةةؤ باسةةي ضةةي دةكةةةيت براكةةةم؟ بةةة ةةا
سةةثاردني ضةةي؟ ث ةيَو بلَةةي دايكةةو كةةةي مةةردوة؟ م ة دويَةةين شةةةو

ةةةم

لةطة َ كرد...
هيةةةوا :راسةةةتة ووشةةةكةم ئةةةةم بةيانيةةةة ،كةةةة هةلَ ةةةتام لة ةةةةو
ضوومة ذوورةكةي بينيو لةسةر جيَ اكةي ؤي طياني سثاردبوو.
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تةةةارا لةةةةنيَو هةةةؤليَ فرنكة انةةةةدا بةةةةدةن يَكي بلَنةةةدةوة هةةةاواريَكي
ونر طةةةةورة دةكةةةات  ،كةةةة تةنانةةةةت بةهاوارةكةةةةي ضةةةياي ئةومةةةةري
ثيَويَناية هةذاندن.
هيةةوا ئةوةنةةةدة شةةلَةذاو بةةةوو  ،لةةةةيادي ضةةةوو كةةةة سةةلَاويَكيش لةةةة
واوةكةيشةةةي بكةةةات .هةةةةروةها نةةةةيتواني نةةةةرميين ووشكةوايشةةةي
لةةةةباوةش ب ريَةةةةت،بؤدواجار هةةةةموويان يَةةةرا ؤيةةةان طةيانةةةدة
نة ؤشةةةةيانةو لةةةةةويَ دةسةةةةتيان كةةةةرد بةتةةةةةواكردني مامةلَةةةةةي
تةرمةكةةةةةي دايكيةةةةان ،تةةةةاوةكو دةسةةةةت ةجيَ ثةةةةاش تةةةةةواكردني
مامةلَةةةةكاني نة ؤشةةةيانة راسةةةتةو ؤ بةةةةرةو طؤرِسةةةتان بي ةةةةن و
لةويَوة بة اكي ب ثيَرن...
***
ثةةةاش تةةةةواو بةةةووني مامةلَةةةةكاني نة ؤشةةةيانة ،كةةةة ويةةةاد لةةةةنيو
كاتةةيميَر ثيَةةوةي سةةةر ا َ بةةوون  ،بةةةلَام بةةؤ دواجةةار تةرمةكةةةيان
طواسةةتةوة بةةؤ يةةةكيَ لةةة م طةوتةةةكاني شةةار .بةةؤ ئةةةوةي نويَةةييَكي
مةةةردووي بةسةةةةردا ئةةةةَام بةةةدةن ،لةثاشةةةان لةويَشةةةةوة راسةةةتةو ؤ
بةةةرةو طؤرسةةتان برديةةان .ئةةةوةي كةةة جيَ ةةاي نا ؤشةةية كةةة ضةةا َ
هةلَكةنةكةةةة دووبةةةةارة ضةةةةالَيَكي تةةةري لةةةةة تةنيشةةةةج بةةةةاو و
ووشةةةةكةكةي هيةةةةوا و تةةةةارا هةلَكةنةةةةدةوة ،كةةةةة ئةةةةةةارةيان
ضةةةالَةكة بةةةؤ ؤشةوي ة ة ي كةسةةةيان بةةةوو كةةةة ئةةةةويش دايكيةةةان
بوو...
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تةةةارا بةةةةبينيين ئةةةةو دوو طةةةؤرِةي كةةةة لةتةنيشةةةج طؤرِةكةةةةيدايكيةةةةوةن بةةةؤ سةةةاتيَ بة ةيَ دةنةةةس دةبيَةةةت و هةةةيط وشةةةةيةكي لةةةة
دةميةةةةةوة نايةتةةةةة دةرةوة  ،بةةةةةلَام لةةةةةناكاو لةةةةةثاش ضةةةةةند
وولةةةةكيَ بةةةة هةةةاواريَكي بلَنةةةدةوة  ،دةلَيَةةةت :ئةمةةةة ضةةةي روودةدات
ليَرة؟
هيةةةواش بةتوونةةةدي باوةشةةةيَ بةةةة تةةةاراي ووشةةةكي دةكةةةات و
هةولَةةةدةدات ئةةةارامي بكاتةةةةوة لةةةةو طيَياويةةةةي كةةةة تيَكةوتةةةةوة،ثيَي
دةلَيَةةةت :تكايةةةة دادة طيةةةان لةبةةةةر ةةةاتري كضةةةة بضةةةووكةت ةةةؤت
ئةةاوار مةةةدة  ،تةماشةةاي ووشةةكةواكةم بكةةة ب انةةة ضةةؤن دةترسةةيَت
لةةةة هةلَ ةةةوكةوتةكاني تةةةؤ ،بؤيةةةة ةةةؤت كؤبكةةةةوة تكاية،دايكيشةةةو
ئيَ ةةةتا لةةةةنيَو طةةةؤرِدا طةةةويَي لةةةةتؤ دةبيَةةةت .لةثاشةةةان ونر هةسةةةت
بةدلَتةن ي دةكات دوايي.
 تةةارا بةةةدةم طريانةةةوة بةةة هيةةواي بةةراي دةلَيَةةت :بؤضةةي براكةةةم؟ئةةةم هةةةموو نا ؤشةةية بةسةةةر ئيَ ةةةدا هةةاتووة ،مةة سةةالَانيَ لةةة
دووري ئيَةةوة بةةووم ،كةهةةةموو رنذيَةة وةكةةو وينةةدان بةةوو بةةؤم ،كةضةةي
ئيَ ةةةةتا هةةةةيط كةسةةةةيَ نةةةةةماوة لة يَ انةكةةةةةم ،تةنانةةةةةةت
بؤكؤتاجةةةاريش لةطةةةة َ دايكةةةو

ةةةةمكرد ،كةضةةةي ئةةةةويش بةةةةبيَ

ئاطةةةةداري مةةة ئيَ ةةةةي بةةةةجيَ هيَشةةةت،تةنانةت رِانةوةسةةةتا بةةةؤ
يةةةكجاريش لةباوةشةةي ب ةةرم ،كةضةةي ئيَ ةةتا هةةاتووم ةةؤ َ ئةكةةةم
بةسةر طؤرِةكةيدا.
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نةةةةرميين بضةةةكؤلة،ئي ئةوكاتةةةة بيَةةةدةن ي دةشةةةكيَنيَت و دةسةةةت
بةةة ثرسةةياركردن دةكةةات لةةةدايكي ،دةلَيَةةت :دايةةة ئةةةوة طةةؤرِي بابةةة
طةةةةورة و دايةةةة طةورةكةةةةي منةةةة؟ تةةةاراش وةلَةةةامي نةةةةرميين كضةةةي
دةداتةةةةوة دةلَيَةةةت :بةةةةلَي كضةةةةكةم ،ئةةةةوة طؤرِةكةةةةي بابةةةة طةةةةورةو
داية طةورةتة.
نةةةرمد :باشةةة دايكةةة بؤضةةي ئةةةوان مةةردوون ؟ ئةةةي تةةؤ نةةةت وت:
ئةضةةةد بؤاليةةةان بة ةةلَام ئةوانةةةة ئيَ ةةةتا هةةةةردووكيان لةةةةذيَر ئةةةةم
اكةن ،هةروةها هيط دةن يَكيان نايةت.
تةةةارا باوةشةةةيَ بةكضةةةة بضةةةووكةكةي ؤيةةةدا دةكةةةات و ثيَةةةيدةلَيَةةةت :كضةةةةكةم  ،تا انةكةةةةي دايةةةة طيةةةان ئةةةي ئةمةةةة ذيانةةةة
دةبيَةةت هةةةموومان رنذيَةة بيَةةت و زةةري و بضةةينة ذيَةةر ئةةةم اكةةة
تاريكةوة،ضةةةةةةوونكة ذيةةةةةةان و مةةةةةةردن بةدةسةةةةةةج ؤمةةةةةةان
نيةطيانةكةم...
نةةةةرمد كضة ةيَكي بضةةةوو و ونر بةثرسةةةيار بةةةوو  ،دووبةةةارة بةةةةدايكي
دةلَيَت:ئةةةي دايكةةة ئةةةو نةرمينةةة كيَيةةة؟ كةةة لةناوةرِاسةةج طؤرِةكةةةي
داية طةورةوة بابة طةورةداية؟
 دايكيشةةي بةةةؤ سةةةاتيَ بةةيَ دةنةةةس دةبيَةةةت و تاسةةيَ دةي ةةةات بةةةؤطؤرِةكةةةةي ووشةةةكي،بةلَام كضةةةةكةي هةةةةر سةةةوورة لةثرسةةةيارةكةي
ؤيةةةةةدا ،بةةةةةؤ جةةةةةاري دووةم هةةةةةةمان ثرسةةةةةيار لةةةةةةدايكي
دةكاتةوة،دايكيشةةةةي وةلَةةةةامي دةداتةةةةةوة دةلَيَةةةةت :كضةةةةةكةم ئةةةةةوة
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ثةثوولة بال
ثةةةةوورة نةرمينةكةتةةةةة  ،ئةةةةةويش بةهةةةةةمان شةة ةيَوةي داثةةةةةةت و
باثةةت  ،فريشتةكان هات و ئةويان برد بؤ ؤيان...
بةلَام دايكة ،ناوي ثوورم هةمان ناوي مين هةية؟تةةاراش بةكضةةةكةي دةلَيَةةةت :بةةةلَي كضةةةكةم  ،ئةوكاتةةةي كةةة تةةؤلةةةةداي بوويةةةةت ،مةةة ونر بةةةةي ووشةةةةكةكةم دةكةةةةرد ،بةةةةةلَام
نةمةةةدةواني كةةةة مةةةردووة ،هةربؤيةةةة ئةةةي هةسةةةتام نةةةاوي تةةةؤم
بةناوي ثوورتةوة كرد.
***
لةةةةثاش بةةةة ةةةا سةةةثاردني دايكيةةةان و ويَنةةةدني نةةة ا بةسةةةةر
هةرسةةةيَ طؤرِةكةةةةدا ،راسةةةتةو ؤ هةةةةموويان طةرِانةةةةوة بةةةؤ مالَةةةة
ضةةةةؤلَةكةيان  ،بةةةةةلَام كاتيَةةةة تةةةةارا ثيَةةةةي نايةةةةة مالَةةةةة
راسةةةةتة ينةكةي ةةةةؤي ،راسةةةةتةو ؤ بةةةةةبؤني مالَةكةةةةة بوورايةةةةة ،
ضةةةوونكة هةسةةةج دةكةةةرد مالَةكةةةة بةةةؤني كةسةةةة ؤشةوي ةةةتةكاني
لةةةةةةناوي دا ديَةةةةةت ،هةربؤيةةةةةة نةةةةةةيتواني بةرطةةةةةة ب ريَةةةةةت.
بةتاي ةةةةتيش هةسةةةج بةةةةبؤني دايكةةةي دةكةةةرد لةةةةنيَو مالَةكةةةةدا
بةةةةةجيَ مةةةةاوة .لةةةةةثاش بوورانةوةكةةةةةي دا مورتةةةةةوايي ،تةةةةاراي
هاوسةةةةةري بةةةةردة ذوورةكةةةةةي دايكي،لةثاشةةةةان لةسةةةةةر تة تةةةةةي
ةوتنةكةةةي دايكةةي دريَةةيي كةةردةوة بةةؤ ئةةةوةي ثشةةووية بةةدات و
بةهؤشي ؤيدا بيَتةوة ...
مورتةةةةةةواييش بةةةةةةديار هاوسةةةةةةرةكةيةوة ئةةةةةةويش بؤ ةةةةةؤي
ثالَكةوتةةةةبوو  .ناوبةةةةناوة دةسةةةج دةهيَنايةةةة ثرضةةةة اوةكةةةاني

66

َشكاوةكان
ثةثوولة بال
تةةةةاراي ؤشةوي ةةةةج  ،بؤئةةةةةوةي كةةةةةميَ ئةةةةارامي بكاتةةةةةوةو
بتوانيَت ئةو ئاوارةي ناو نا ي دلَي كةم بكاتةوة.
***
هيةةواش بةةؤ يةكةةةم جةةار ،لةةةثاش طةرِانةةةوةيان لةسةةةر طؤرِسةةتان
دا،تةةةواني باوةشةةيَ بةةةة نةةةةرميين ووشةةةكةواكةي بكةةةات  .هةةةةروةها
تيَةةر ،تيَةةر ماضةةي روومةتةةةكاني دةكةةات و ثيَةةي دةلَيَةةت :بةةؤني ثةةوورة
نةةةةةةرميين رةمحةةةةةةتيت لةةةةةيَ ديَةةةةةت طيانةكةةةةةةم ،وربةةةةةاني
ووشكةواكةي ؤم

.

نةةةرميين بضةةكؤلة ،

ةةة طةةةورةو ونروانةكةةةي ةةالَؤي بةةوو  ،ئةةي

لةباوةشةةي ةةالَي دةسةةت دةكةةات بةثرسةةيار كردنةةةكاني نةةاو ميَشةةكي
و دةلَيَت :باشة الَؤ طيان بؤضي ثوورم مردوة؟
هيةةةواش وةلَةةةامي دةداتةةةةوة دةلَيَةةةت :طيانةكةةةةي الَةةةة ،ثةةةوورت لةةةة
مندالَيةةةةوة نة ؤشةةةيةكي هةةةةبوو ،بؤيةةةة ئةةةي نةةةةيتواني والَ يَةةةت
بةسةةةةةر نة ؤشةةةةيةكةي دا  ،بةةةةؤ دواجةةةةار فريشةةةةتةكان هةةةةات و
ئةويان برد بؤ ؤيان...
 نةةةةرمد دووبةةةارة ثرسةةةيار دةكةةةات و دةلَيَةةةت :باشةةةة الَةةةة ثةةةوورمكاتيَ مرد بؤ كويَ رنيشت؟
هيةةةواش ماضة ةيَكي نةةةةرميين ووشةةةكةواي دةكةةةات ،دةلَيَةةةت :وربةةةاني
ووشةةةةةكةواكةي ةةةةةؤم

ضةةةةةةندة بةثرسةةةةةياري ،طيانةكةةةةةةم

فريشةةةتةكان هةةةات و ثةةةووري تؤيةةةان بةةةرد بؤشةةةويَنيَكي ونر دوور كةةةة
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ثةثوولة بال
هةةيط كةسةةيَ ناوانيَةةت لةةة كويَيةةة ئةوشةةويَنة .تةةةنوا ئةوكاتةةةي كةةة
دةمةةري ئةةةوجا دةوانةةد ئةةةو شةةويَنة كويَيةةة ،بؤيةةة ئيَ ةةتا نةةاوام
طيانةكةم...
نةةةرمد :واتةةة الَةةة ئيَ ةةة دةبيَةةت لةةةكؤتايي دا هةةةموومان زةةري
هةروةكو ثوورم و داية طةورةو بابة طةورةكةم؟
هيةةوا :بةةةلَي طيانةكةةةم هةريةكةةة لةةة ئيَ ةةة بةةؤ ماوةيةةةكي كةةاتي
لةسةةةةر ئةةةةم وةويةةةة هةناسةةةة دةدةيةةة لةثاشةةةان مالَةةةةاوايي لةةةة
يةك ي دةكةي بؤ هةتا هةتاية...
نةةةةةرمد ونر بةةةةة ولَي دةضةة ةيَتة نيَةةةةو ئةةةةةو ثرسةةةةيارانةي كةةةةةلةميَشةةةكيةوة هةلَةةةدة ولَنريَت ،بؤيةةةة دووبةةةارة ثرسةةةيار دةكاتةةةةوة
،دةلَيَةت :واتة الَة جاريَكي تر ناطةرِيَنةوة بؤ ئةم ذيانة؟
هيةةوا :نةةة يَر طيانةكةةةي الَةةة ،بةةةلَام ؤوطةةة وابوايةةة بؤئةةةوةي
جةةةةاريَكي تةةةةر ؤشةوي ةةةةتةكامنان ب ينيابايةوة،بةةةةةلَام نةةةةاتواند
بةدا ةوة...
نةةةةرمد :بةةةةلَام الَةةةة مة ة نامةةةةويَت زةةةرم ،ضةةةوونكة ةةةةوني ونر
طةورةم هةية لةذيان دا ئةمةويَت هةموويان ئةَام بدةم.
هيةةوا :طيانةكةةةم  ،مةةردن بةدةسةةج هةةيط كةسةةيَكةوة نيةةة ،بةةةلَام
تةةةؤ تةةةاوةكو ئةوكاتةةةةي بةةةةردةوامي لةةةة هةناسةةةةدان لةةةة ذيةةةان ،
بةةةةردةوام بةةةة لةةةة كةةةاركردن بةةةؤ ةونةةةةكانت  ،ضةةةوونكة ئيَ ةةةة
هةريةكةةةمان لةةةم ذيانةةة بةةؤ ئاماَيَةة دةذيةة  ،هةربؤيةةة تةةؤش لةةة
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ثةثوولة بال
ئيَ ةةةتاوة بةةةؤ ئةةةةو شةةةتةت بةةةيي كةةةة ةةةؤت ئةتةةةةويَت ،باشةةةة
طيانةكةي الَؤ.
نةرمد :باشة الَة باثةةم بةضي مردووة؟
هيةةةوا :ئةةةاي طيانةكةةةةي الَةةةة ،ئةوكاتةةةةي كةةةة طةةةةورةبوويت ،
ئةةةةوجا دةوانةةةي بةةةاثةةت بةضةةةي مةةةردوة ،ضةةةوونكة ئيَ ةةةتا منةةةدالَي
لةهةمووشةةةتيَ تة ةيَ ناطةيت،بؤيةةةة ئةةةةو ثرسةةةيارة بيويَلَة ةة بؤكةةةاتي
ةةةؤي ،ضةةةوونكة كةةةاتي ةةةؤي ديَةةةت ئةوكاتةةةة هةةةةردووك ان بةةةة
بةباشي دةواند بةضي مردوة؟...
باشةةة بةةا ئيَ ةةتا واوبيَةةند لةةةو ثرسةةيارانة  ،ئيَ ةةتا تةةؤ بةةة الَيؤت بلَي ب ام ثؤلي ضةندي؟
نةةةةرمد :ئةةةةم سةةةا َ بيَتةةةةوة مة ة دة

بةةةةثؤلي سة ةيَي سةةةةرةتايي،

هةةةةةروةها مامؤسةةةةتاكان منيةةةةان ونر ؤشدةويَت،ضةةةةوونكة لةهةةةةةموو
كضةكان ويرةكو...
هيوا:هةربةةةةيي ووشةةةةكةواكةي ةةةةؤم ،بيَ ومةةةةان تةةةةؤ ويرةكةةةةي
،ضةةةوونكة ئيَ ةةةةي كةةةورد هةميشةةةة ويرةكد،بةةةةلَام بةدا ةةةةوة كةةةة
ضةةةارةنوولان ونر تةم ةلَةةةة ،باشةةةةثيَو بلَةةةي ضةةةؤن و كةةةيَ فيَةةةري
وماني كوردي كردويت؟
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ثةثوولة بال
ثرسةةةيارةكةي هيةةةوا بةةةؤ نةةةةرميين ووشةةةكةواكةي كةةةةميَ نةةةامؤ
بوو ...

نةةةرمد :كةةوردي ومةةاني دايك ةةة ةةالَؤ  ،هةةةروةها داثةةكةةةي تةةرم
لةةةةة ئيَةةةةران ئةةةةةويش كةةةةوردة  ،هةةةةةروةها ونريشةةةةو ؤشةةةةدةويَت
داثةةكةي ئيَران ،ئةويش مين ؤش دةويَت...
هيةةوا :باشةةة طيانةكةةةي الَةةة كةةام ومةةان بةةةالي تةةؤوة شةةةينة؟ يةةان
كام ومانت ؤشدةويَت (كوردي يان فارسيةكة)
نةةةةرمد :ئو...ئو...ئةةةو ،بيَ ومةةةان ومةةةاني كةةةورديو ةةةؤش دةويَةةةت،
ضةةةوونكة ئةةةةوة ومةةةاني دايكةةةة جوانةكةمةةةة لةطةةةة َ داثةةكةةةةي
ئيَرانيشةةةو  ،هةةةةروةها كةةةةةميَكيش ومةةةاني فارسيشةةةو ؤشةةةةدةويَت
ضةةةوونكة ئةةةةوةش هةةةي باوك ةةةة و لةطةةةة َ بةةةاثةة اةسةةةةنةكةي
ئيَرام.
هيوا :ونرضاكة  ،ئةي باشة سليَ انيت بةالوة ؤشة يان ئيَران؟
نةةةةةرمد:دووبارة ،ئو،ئو،ئةةةةو ....سةةةةليَ اند ؤشةةةةدةويَت الَةةةةة،
ضوونكة سليَ اني شاري دايكة جوانةكةمة...
هيةةوا :ونرباشةةة طيانةةةي ةةالَؤ ،تةةؤ ئيَ ةةتا بةةرِن لةةة ذوورةكةةةي مةة
بؤ ةةؤت ثشةةووية بةةدةو  ،لةثاشةةان كةةة هةسةةتايتةوة لةةة ةةةو مةة
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ثةثوولة بال
ئةوبةةةةم ثياسةةةةيةكت ثةةةيَ ئةكةةةةم بةةةةناو هةةةةمووو سةةةليَ اني دا،
لةثاشانيش دنندرمةيةكي ؤشت بؤ دةكرِم...
نةرمد  :هيَ  ...هيَ هةربيي الَة جوانةكةي ؤم.
***
ثةةاش ئةةةوةي كةةة تةةارا بةةة هؤشةةي ةةؤي هاتةوة،مورتةةةوايي بةةة
تةةةاراي هاوسةةةةري دةلَيَةةةت :طيانةكةةةةم وابةةة ام ئةةةي ئيَ ةةةة هةةةيط
كاريَك ةةان ليَةةرة نةةةماوة ،بؤيةةة ثيَوي ةةتة برِنينةةةوة بةةؤ ولَاتةكةةةي
ؤمةةان ،تةةارا بةةة روو ةةاريَكي ثةةرِ لةةة تةةورِةيي بةةة مورتةةةةوايي
دةلَيَةةةت :نةةةة يَر مورتةةةةوايي هةةةةرطي  ،ئةةةي نيشةةةت اني مةةة و
كضةةةةكةم ئيَرةيةةةة (سةةةليَ انية) كوردسةةةتانةكةم ،ئةطةةةةر ئةةةارةوووي
دةكةةةةةيت تةةةةؤ ئةةةةةتواني بؤ ةةةةؤت ب ةرِيَيتةةةةةوة بةةةةؤ ئيَةةةةران و
نيشت انةكةي ؤت ،ضوونكة م ضي ناطةرِيَ ةوة بؤ ئيَران.
ئةةةةو هةةةةموو سةةةالَةم لةةةة دووري ةةةا و نيشةةةت ان و يَ انةكةةةةم
تيَثةرِانةةد ،هةربؤيةةة مةة و كضةةةكةم لةةةم مالَةةة دةميَنينةةةوة لةطةةة َ
هيةةواي بةةرام ،هةةةروةها بةةرا تا انةكةةةم ج ةةة لةةةم هةةيط كةسةةيَكي
نةةةماوة كةةة دلَةةي ثةةيَ ؤشةة يَت  ،بؤيةةة مةة لةةةم كاتةةة ضةةؤن دةتةةوام
براكةةةةي ةةةؤم بةةةةجيَ بوةةةيَلَو و لةطةةةة َ تةةةؤ بةةةيَو بةةةؤ ئيَةةةران
مورتةوايي؟..
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مورتةةةةوايي هةناسةةةةيةكي ةةةو َ هةلَدةمةةةييَت و بةةةة تةةةاراي هاوسةةةةري
دةلَيَت:باشةةة طيانةكةةةم تةةؤ ضةةؤنت دةويَةةت بةةا بةةةدلَي تةةؤ بيَةةت،
مةةةادام وايةةةة  ،مةةة سةةة ةي دةرِنم مامةلَةةةةكامنان تةةةةوا و دةكةةةةم ،
لةثاشةةانيش منةةةيش ليَةةرة دةميَن ةةةةوة لةطةةة َ هاوسةةةةرة جوانةكةةةةم و
كضةكةم...
تةةةارا :سووثاسةةةت دةكةةةةم مورتةةةةوايي طيةةةان ،ؤشةوي ةةةتةكةم  ،كةةةة
تةةةؤ لةةةةم رنذانةةةة بةةةؤم بوويةةةت بةةةة ثشةةةت و ثةةةةنام ...ونرم
ؤشدةويَيت موررتةوايي.
مورتةةةوايي  :تاراكةةةي مةة ئةةةي هاوسةةةرة تا انةكةةةم  ،ئةطةةةر لةةة
رنذيَكةةةي وةكةةةو ئةةةةمرِن مة ة لةطةةةةلَت نةةةة  ،ئةةةي دةبيَةةةت كةةةةي
لةطةةةةلَت

؟ دلَنيابةةةة هةةةةتا كؤتةةةايي تةمةةةةم لةطةةةةلَت دا دة

،

هةةةيط كاتيَةةة بةتةةةةنيا بةةةةجيَت نةةةاهيَلَو،منيش تةةةؤم ؤشةةةةويَت
تاراكةم...
بةةةةم شةةةيَوةية تةةةارا و مورتةةةةوايي برِياريةةةان دا كةةةة لةسةةةليَ اني
زيَننةةةوةو هةةةر لةةةم شةةارةدا دريَةةية بةةةكاري ث يشةةكيةكةيان بةةدةن
 ،كةةةةة توانيةةةةان نؤرين ةيةةةةةكي ث يشةةةةكي تاي ةةةةةت بةةةةة ؤيان دا
بكةنةةةةوةو بةةةةردةوام بةةة لةكارةكةةةةي ؤيةةةان دا  ،هةةةةروةها ئةةةةو
انوويةةةي كةةة كةسةةالَان َي وةكةةو كةةر َي دايةة و براكةةةي تيَةةدابوون
،توانيةةةان ئةةةةويش بكرِنةةةةوة بةةةؤ دواجةةةار بةةةووة مةةةولَكي ؤيةةةان.
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لةطةةةة َ ئةوةشةةةدا نةةةةرميين بضةةةكؤلة لةةةة يةةةةكيَ لة وتااانةةةة
باشةكاني شاري سليَ اني ناويان تؤماركرد...
بؤدواجةةةاريش هيةةةواش لةةةة وانكةةةةؤي شةةةارةكةي دا تةةةواني دسةةةةت
بكاتةةةةوة بة ويَنةةةدن لةةةة بةشةةةي ميَةةةيوودا ،ضةةةوونكة هيةةةوا لةةةة
مندالَيةةةةوة ئةةةارةوووي لةةةة ،كتيَ ةةةة ميَيوويةةةةكاني نيَةةةو كتيَ يانةكةةةةي
بةةاوكي بةةؤ درووسةةت ب ةةووو .هةربؤيةةة بةةؤ دواجةةار ئةةةو ئارةووويةةةي
بةةةةدي هةةةات كةةةة تةةةواني لةبةشةةةي ميَةةةيوو وةرب ةيَةةةت ،تةةةاوةكو لةةةة
داهةةةاتوودا ،هيةةةوا بتوانيَةةةت لةةةةريَ اي بةشةةةةكةيةوة ،نةةةاوي هةةةةواران
ثةثوولةةةةي بالَشةةةكاوي نيشةةةت انةكةي لةةةة الثةةةةرِةكاني ميَةةةيوودا
تؤماربكات،كةةة لةةةة سةةةةرةتادا بةةةةتؤماركردني نةةةاوي ةةةؤيي و تةةةاراي
ووشكي دةست ثيَ دةكات..
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بةرهةمةكاني نووسةر:
.1رنذيَكو لةطة َ ئاوارةكاني كضيَ  (...كؤمةلَة ضةن )
.2ثةثوولة بالَشكاوةكان(...نؤظليَت)
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