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 ندیمێژووییزموونێکیگرنگوپهئه

 

 ن محەمەد عەزیزێدوکتۆر حوسە

(1) 

 ییر  وه رهیو ب ادی

 ۆركێش) وانشاد هڕ  ڵ گه له ،ییتاڵو   دووره ڵسا( 11) ی، دوا(1991) ڵیسا ی هار  به ینڕی اپهڕ  یدوا

 یردان سه نیم که هی  وه ئه وه،   نهیاڕ  گه( کوردستان)و  ره وه به هــ (ن نده له) ڕێی ، له(س کهێب

 .م بوو (کوردستان)

 ن ۆ فێليێبه ت: گوتى( ۆركێش)  ، شتبوومیدان  که لهێئوت  له ( ن نده له)  ، له(1991. 11. 4) ی ژ ۆ ر  

 نڵ نيم، ف مۆ ر خ من هه: گوت مێپ. تيكردم كرد و داوه( وشیروان نه)كاك  ڵ گه م له قسه

 .  دايه ڵ گه سيشم له كه

 . ێ رمو  ويش بفه يناسم، با ئه ده: یگوت

 . ينڕۆ  و ده ێ ر ێن دواماندا ده  به ێك يه  وارهێئ: یگوت
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 یحاج یت وكه شه) وانشاد هڕ ستابووين،  دا وه كه رگراونده نده م ئه رده به له   وارهێئ. باشه: گوتم

بوو، ( ییوو ڵ رگه د سه ممه موحه خێش) ڵیكه له ما دانيشتنه. یبردين ۆی خ ڵ گه هات و له( موشیر

مالزم : مڕێر دوو هاو  بوو، هه وه ئه شترۆ خ یمووش  هه  له. بوو  ێل یش  کهید یس  كه ێندێه

. مديبوون بوو، نه ده ڵێبيست سا ی ماوه  بوون، كه ێ و  ئه  له شی(ش هڕ فا چاو  مسته)و ( ر عومه)

 ڵیر له سا هه گومان،ێب. گرتین ێل شيانیر ۆ ز  یكێز ڕێكردين و  ێل شوازييانێپ ،ییرم گه  به رۆ ز 

  له ماڵ  به. ستبوو یم ب(فا وشیروان مسته نه) ی ناو  ، وه هی(ی زگار ڕ ) ی ار ۆڤگ ۆی ه ، به وه ـه(1999)

 .بوو یمد نه مداۆ خ یانیژ 

و   وه خواردنه  رهۆ موو ج هه. نیشتبوو یدان وه هییکد هی کینز   ، له(وشیروان نه)و ( ۆركێش)من و  

  ت به باره سه ،یت بهیتا  به.  وه تهێرناچیب زیرگ هه شبوو،ۆ خ  ندهێه یکێو  شه. دانرابوو  ک هی زه مه

ر  خمان کرد، هه هیبا ڕگرنگ و پ رۆ ز  یک هێیق ته مه کورد، ده ی ندهییو ئا( کوردستان) یوش  هڕ 

و ( ۆركێش)ر  ردوو براده هه ماڵ  به. ڕی رب ده ییاشکاو ڕ   به ،ۆی خ یچوونۆ و ب دید ێس  که

 شم،ێبک ک هی ره ناچار بووم، جگه شیمن اندابووم،یقان  ره جگه ڵی دووکه  ، به(وشیروان نه)

 ! مژم نه ڵ وان هه ئه ی که هڵ دووکه ی وه ئهۆ ب

. درووست بوو  وانمانداێن  رم، له گه یک هێیق ته مه کرد و ده( وشیروان نه)  له ارمیپرس ڵێ مهۆ من ک 

  ، تا له وه نه بده( کوردستان)له  ێ ر  سه ش وهێئ  کاکه  ده: یکردم و گوت ێت یم ده ی وو ڕ پاشان 

   !ی ژ  ده ن ۆ و چ  رهاتووه سه به یچ  له و گه بزانن، ئه  وه کهینز 

،  وه ـه(رانێئ) ڕێی  له یانی به: یو گوت  وه هیدایماڵ  وه( ۆركێش) ، وه مه بدهیماڵ  من وه ی وه ئه شێپ 

 ،ۆركێش)ران  ر من و براده هه ییدوا ن،یشتیدان ێنگان تا دره یدیئ.  وه نهڕێی گه ده  وه کهێپ

خوان  م،ینیب ، وه امهر  گه  که م،ۆ ستم بش من چووم ده.  وه نهیما( فا ر و مسته وشیروان، عومه نه

 دا، که وارهید ڵپا  له. نینابوو ێل ۆب انیشۆ خ رۆ ز  یکێقاو ڵس کفته ڵن ما خاوه.  وه ته ازاوهڕ 

  و له کێر  اخهڕ ر  سه ، له(فا ر و مسته عومه ،ۆركێش) شیانیبرا ێر س  داخرابوو، هه ێک شهۆ د

: یگوت( ۆركێش. )شتمیدان  که که شهۆ ر د سه چووم و له شیمن. شتبوونیدان  وه که ر خوانه وبه ئه

ردووکمان  هه ێیج ،ێو ب ئه یێجا با ج: گوتم.  ـه(وشیروان نه)کاک  ێیج  وه ئه ، وه رهێئ  ره وه
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م  ده  من به ماڵ  به. بوو  نه شۆ خ ێپ انی مهاڵ  وه  و وان ئه ئه  ته بهڵ هه! ێ و  ناکه ڵپا ۆخ ، وه تهێب ده

 کم هی نوکته ، وه هی م کفته ئه ی نهۆ ب به: گوتم. مۆڕ بگ  هیینگ دهێب  شه و که ئه ستم،یو   وه نانخواردنه

 .  وه وته رکهیب

ن  خاوه. خوا ده  کفته ێو س  کا دهێزل حه ی ر ۆ ز .  ناوهێل ۆب انی کفته ،ێب ده وانیم ڵێما  له ێ او یپ 

: ڵێ و ده ێ گر  دهڵ سهه ده  که وانهیم ییدوا. خوا و ده یت هی پهڵ ر هه هه ،یت هێیل ی چاو  ش که هڵما

: ڵێ ده ێیپ  وه وسه ته  به ش کهێخو  خانه. شبوو ۆ خ رۆ ز  یک هی کفته ،ێشبۆ ستانخ و ده ڕێ بی خوا نه

خوا ناتوانم، دوو   سوپاس، به رۆ ز : ڵێ ده شیو  ئه! ۆێ خ نه ش کهید یک هی ر کفته تو خوا گه  ده

 ێم که یدیئ! چوار  به  کهیت خوارد، ب کفته ێس  ،ۆنا نا بخ: ڵێ ده ش کهێخو  خانه. م خوارد کفته

: گوت ی(د ممه وحهم خێش)  به( روانیوش نه) ییدوا. وت که که شتنهیدان  له  هڵجوو 

  وه نزيكه  مین جاربوو، له كه يه  وه ئه. کرد یکد هی  له مانییوااڵ و ما  که لهێئوت ۆب  وه ره نه هی انگهیب

و  ئه  له زبوو،یفێو ب ییخاک رۆ ز  یکێاو یپ. نی بکه و قسه نیشیدان  وه کهێببينم، پ( وشیروان نه)

 ! ردابوو  به له ی رگه شمهێپ یجل ێست ده ش، تهاڵو 

و  اڕ   له مێگو  ، وه کهینز   تا له ،ێنێبناس  ره و براده ئه  من به ،یستیو ( ۆرکێش) شتم،ی گهێت ییمن دوا 

 رۆ ز : بوو؟ گوتم ن ۆ چ  که شتنهیدان: میپرس ێیل ییدوا ی ژ ڕۆ ر  هه  هۆیب. ێب یکان چوونهۆ ب

و  دید :یگوت ؟ وه که هیوو ڕ چ   له: گوتم ؟ هییچ( روانیوش نه)ر کاک  رانبه به اتڕ : یگوت. شبوو ۆ خ

 ! بوو   نهێو  ێب ، هیرمتربوووا نه ێم ر که گه: گوتم. یکان چوونهۆ ب

. بووم ێ و  ئه  له  هی ماوه(. ییمانی سوله)   وه نهیشتی گه( 19911. 11. 7) ی ژ ڕۆ بوو،  ێنۆ چ یرچ هه

 ێیستاندا پ هه  له. شم بانگکرد(ۆرکیش)سازکرد و  کمێشتنیدان( 1991. 11. 52) ی ژ ڕۆ  ی وارهێئ

 ێل انیداوا( ییتێک هی) یران براده ، وه نمهێم ده رۆ ز  یک هی ماوه ، وه مهڕێ ناگه ۆت ڵ گه من له: گوتم

  له: یو گوت ێدام ی(روانیوش نه) ی که نهۆ فێلێت ی پاشان ژماره.  وه مهڕێ گه نه ێ کردووم، جار 

 !گا دهێت ۆی خ یدیئ ، وه هیما ێ و  ئه  و له ئه: ڵێب ێیپ تدا، وه انهڕ  گه

کرد و ( روانیوش نه) ۆب نمۆ فێلێت( ن نده له)  ، له(19911. 11. . 59) ی ژ ڕۆ  ، وه امهڕ  گه ێکات

 یوش  هڕ   ت به باره و سه شاێک ی ژهێکانمان در  قسه. اندی گه ێم پ(ۆرکیش) ی که اسپاردهڕ 
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،  ئازاده( کوردستان)  تازه: گوت م ندهێر ه من هه. کردم ێل ی ار یپرس ێندێ، ه(کوردستان)

 شیو  ئه.  وه تهڕی بگه( عس به) ،ێ و  انهینا ماڵ  گرن، به ده ێموو شت هه ی رگه کورد به ی ر  اوهم جه

: گوتم(. راقێع)  له نیکێش به ش ستهێو تا ئ  وه ته نهیبوو  انهیج  مهێئ ۆخ! ؟ وه تهڕێ ناگه ن ۆ چ: یگوت

ر  سه ، تووه کهێیت( عس به) ی باره ناله  م باره ئه  له م، ناکهڕ  و باوه  ره ماوه جه یچوونۆ و ب دید  وه ئه

مان و  رله په ن،ی سازکه ێبژاردنڵ و هه  وه نهڕێی موومان بگه ر هه گه ،یچ ڵێی ده: یگوت. ێرژ  بپه  مهێئ

 ماڵ  به ، رباشهۆ ز  یکێکار : گوتم ن؟یر  به وهڕێ به مانۆ خ ی که تهاڵو . نینێزر  دامه یکورد یکێتاڵ سه ده

 یت بهیتا ی گهڵو زا  گه کان باره پارته ،ێنێموو شو  هه  له  کهچون: گوتم! ؟ۆب: یگوت. مین داێت یمن

 ! س نادا من ده ۆو ب نم هیال ێب شیمن ، هیرا و هه ێ س ناگر  که  له ێ س گو  که ، هی هه انۆیخ

( عس به)ر  ک هه نه ربوو، پهێدا ت و قسانه ر ئه سه به ،ڵسا( 59)  ستهێوا تا ئ ئه یچ که

 ! *وخاڕ  یش  که مهێژ ڕ  کوو ڵ به ، وه هیاڕ  گه نه

-149، 141-131)  یکان هڕ  له الپه شیدواتر  یکان هییار یو زان  وه و شه ئه یشتنیدان  ت به باره سه* 

  ، به(5113/ ییر  وه رهیو ب ادی – س کهێب ۆرکێش) یرتووک په ی(119و  117، 127، 122، 147

 . باسمکردووه ی ژ ێدر 

 

(2) 

  ییچاکساز  و  ڵیی نده گه

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1382981748422538&set=pcb.1382991298421583&type=3
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م (کوردستان) یردان جار، سه نیم دووه ۆ، ب(1995. 1. 19) ی ژ ڕۆ و  ژڕۆ ( 15)مانگ و ( 9) یدوا

و  ییکورد یتاڵ سه ، ده(کوردستان) یوش  هڕ   له ،ییورد  به رۆ ز  دا، هی و ماوه ئه  له.  وه کرده

 رۆ ز   وه که هیوو ڕ موو  هه  له  که، تهاڵو  یوش  هڕ  ، وه هۆڵییم ک(ییتێک هی)و ( ییپارت) وانێن ییند وهێپ

 یک هی نامه( 1995. 1. 57) ی ژ ڕۆ ،  خراپه  و باره ت ئه باره سه ، وه امهڕ  گه ێکات  وه رئه به له. خراپبوو 

 ی بار  شانکرد،یسن ده کانم هڕییموکوو  موو که هه. نارد مۆ و ب ینووس ( روانیوش نه) ۆب ژمێدر 

 ی وه ئهۆ کرد، ب  باره ناله باره و ئه یچاککردن ۆب شم،یاز یشنێپ ێندێو ه ڕی رب ده مۆ خ یکان رنجه سه

  اوهیو پ ر ئه هه این وابوو، ته وامڕ ب  چونکه. رن  به یو چاکبوون ره به ن، بدهڵو  هه  هیموو ال  هه  به

 داۆیخ یکات  له  ، نه وه داخه  به ماڵ  به. کاێج بهێج  و گرنگه  وره گه  و کاره ئه ،ێتوان ده

 ن، بکهینرا، تا چاکساز  شیکێنگاو  هه  رهۆ ج چیه  و نه گرتم ێل ێیس گو  که  نه ، وه هیدایماڵ  وه

 . بگرن  ۆوخێن ینگ جه  ر به و به ن زگارکهڕ   ژاوهێو گ ئه  له ان،ی که له و گه انۆیخ

 ی س بووم، دژ  که نیم که هی( کوردستان)  ر و له وبه مه له ڵسا( 52: )مڵێ ده  وه هییشاناز   به  هۆیب

ک  من وه ماڵ  به.  کردووه میچاکساز  یو داوا  باسکردووه میکان هییترس دواوم، مه ڵیی نده گه

ک  وه. مێبن ۆب ی نگاو  بووم، تا هه و پارت نه تاڵ  سه ن ده خاوه ن، هیال ێو ب ۆخ ربه سه یکێکورد

نگ  دره انۆیخ  که م، ازبکهیشنێ، بنووسم و پ کراوه ێپ م ندهێر ه هه ش،یئازاد یکێر  نووسه

 !  وه تهێو  که ده ێل یش  خراپه  وشه هڕ و  ر ئه و هه  هییمن ن یگوناه ،ێکردب ێپ انیس ده

  له کانمان هڵو ما نیبوو  ک هڕ  گه ک هی  ، له(س کهێب ۆرکێش) ڵیل ما گه له( مۆڵکهۆ ست)  له 

. دا ێرم ل سه شی، من کردم ۆب ینۆ فێلێوه و ت ردان هاتبووه سه  به. کبوو ینز  رۆ ز   وه هییکد هی

 ی کهید یک هی مانکرد، پاشان نامه قسه ێل گه. بکا( ن نده له)  یردان وابوو، سه ی از ین  چونکه

 :یت هی که قه ش ده مه ئه. نارد مۆ دا ب(ۆرکێش)  و به ینووس ( روانیوش نه) ۆکورتم، ب

 ( روانیوش نه)کاک  ژاێه یبرا

 کاتتان شاد گشت

 .وتووبن رکه سه  شهیم هه وادارمیه و،ڵ و س زڕێ یاێڕ و 
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. ناردن ۆب کم هی ، نامه(کوردستان) یخۆ بارود ی رباره دا، ده(19955. 1. 57)  له ۆی خ یکات! برام

 ی وه ئه یدوا.  وه مه وکهڵ ب ک هی لکهینام  به  که نامه ، ارمداوهڕیب ۆه ێندێر ه به له تان،یئاگادار  ۆب

 کتان هیینیبێر ت هه ، وه هی بارهو  ئه  ر له گه وادارم،یه.  وهینووس ۆب کمێز ێراو  ند په و چه ییک شهێپ

 . وه نه ئاگادارمکه ، هی هه

 ومداڵ و س زڕێ ڵ گه له

 براتان

 زیز  د عه ممه موحه نێحوس

51 .2 .1992  

 . وه دامهیماڵ  وه  هی م نامه ئه  به شیو  ئه

 ن نده له

57 .12 .92 

 نیکاک حس زڕی به یبرا

 .دابن ییشۆ خ  له شهیم هه وادارمیه. رم گه یکێو ڵ س

  نامه ۆی خ یکوردستان کات  ها له روه هه  .رگرت وه کانتم بهێت و کت که نامه  وه رهۆ ز  یکێسوپاس  به 

م و  بکه قسه ستیم و  من نه ۆی خ یکات ی که استهڕ . شتی گهێپ تم که بهێو کت ت که ژهێدر 

و   وه تهێنێبم یش با  به یو پارت یتێک هی ینی به یکان هیند وهی په ی وه ئه ۆب مڕ ربب ده مۆ خ یاکانڕ رو یب

 ۆناوخ ڕی  شه. وما قه نیترسا ئه ێیموومان ل هه ی وه ئه  وه داخه  به. ێ و  که نه ێت یگرژ 

 نینووس  به  وهڕیرب ده مۆ خ یکان هیت بهیتا اڕ رو یب  له یند هه ی اشکاو ڕ   به شیوسا من ئه رسا،یگڵ هه

 دمێئوم 92-94 یکان وداوهڕ  ر سه چاپ له ۆب  کردوه ئاماده کمێبێکت ستاشێئ. دا ن یۆ ز یف له ته  و له

 .تی گه ئه ێمن ت" یتصورات"   له یچاک  وسا به ئه. م بکه یبتوانم چاپ  کانهیم نز  به  هیوا
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 نیتر  وره گه. ماوم نه یزبیح ای یاس یس یک هی هیو پا  پله چیه یما ته  من به یبزان  وه م ئه که ز ئه حه 

 ید  تهێم د که نازانم ئاواته. ی بژ  یش ۆ و خ یرز  ربه و سه یئازاد  به م که ته للهیم  هی وه ئاواتم ئه

 .میو ن بووم نه یت حکومه یک هی هیو پا  پله چیه یما ته  ها به روه هه ؟ انهی

کورد و  ۆب  شهۆ ر  و په یز ۆ سڵد ی شانهین ی مو  هه گومانێب. تۆ خ یکان نهینوس ی رباره ده 

 ک هی  ردوو ال بخاته مانان، هه  وهێکو ئ وه یاس یو س ریشنبڕۆ   رهی سه مێپ ماڵ  به. ی که له سه مه

 ک هیال . ردوو ال بکات هه ی ر ی چاو سه ک هی  و به ێبکوت ک هیکو  ردوو ال وه و هه  وه ازوه ر ته

 یاکانیشیلیو م  هڵما بنه یحوکم ێ و  هی ئه ک هیو ال  ێدابن زامیقانون و ن یت هڵو  ده ی بناغه ێ و  هی ئه

 یگشت یوت هڕ  یمن باس . ێزر  کوردستان دا دابمه  له یشارستان یکێت نادا حکومه  گهڕێو  ێنێپ بسه

 . هی هه دا ک هیموو ال  هه  له  و خراپه ڕیموکو  که نایگ م، ئه که ردوو ال ئه هه

  ته هیبهاتا یر پارت گه ، ئه م کردووه من ئاماده ، وهیر نووس سه له ت که قهیتعل ی هی ژهڕۆ و پ ئه 

 . *کران ئه چاره کان روگرفتهیگ ی ر ۆ ز . کرد مانئهێج بهێج یجد  به  مهێئ  وه شهێپ

 ی ندازه ئه ێب ی ز ڕێل  گه و سوپاس و له وڵ س  دا دوباره ییتاۆ ک  له

 فا  مسته روانیوش نه

 

 ک هی لکهینام  به ،یت هیاڵ  مهۆ و ک ییار یامڕ  ییژوو ێم یکێنتێمۆ کێک د وه  م که پاشان نامه 

،  رچوو  ده  هڕ  الپه( 41)  بوو،( فا مسته روانیوش نه ۆب ژیدر  یک هی نامه) ی که شانهیناون.  وه  وکردهڵ ب

 . وه ومکردهڵ ب( دیسو )  له( 1992) ڵیو سا ینووس  ۆب شمی هڕ  الپه( 3) یک هییک شهێپ

 

 ی که ژهڕۆ پ ی رباره ده) یشانیناون  ، به(1994. 7. 57) ی ژ ڕۆ   بوو، که  هی ژهڕۆ و پ ئه  له یست به مه* 

( مۆڵکهۆ ست) ی شار   له ک هی لکهینام  و به  ومهینووس( کوردستان ییشتمانین ییتێک هی

 .  وه  ومکردهڵ ب
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(3) 

 (کوردستان) ۆب  وه انهڕ  گه

 ڵیایڤستیف یوانیو م وه هیدا( کوردستان)  رم له جار، سه نیم وته حه ۆ، ب(5114. 15. 1) ی ژ ڕۆ 

.  وه مهێزر  دامه ۆزانک  و له  وه مهڕێ بگه ی کجار  هی  به ارمدا،ڕیب ییواو  ته  پاشان به.  بووم( ژێالو  گه)

 شبوو،ۆ خ ێپ ی ر ۆ ز  شیو  ئه. مبدایت ارمهیکرد، ( ر عومه)مالزم   ش، داوام له سته به و مه ئه ۆب

( یزانێخ ی الر  ته) ی انهی  ش له وه و شه ر ئه هه. کاێج بهێج ۆم ب که کات کاره نیزووتر   به دا،ینڵێ به

( یل عه ۆکورد ر ۆ دوکت وانشاد هڕ نسوور،  مالزم  مه رد، گهێووف ب ره س، کهێب ۆرکیش)ران  براده

 یبووم، باس ( روانیوش نه)کاک  یال : یوتگ( ر عومه)مالزم . نیو بوو  ئه یت و داوه  وه نهیبوو ۆ ک

ر  و گه  جارانه ی ر براکه هه ،ڵێب ێیپ: یگوت. شبوو ۆ خ ێپ ی ر ۆ کرد، ز  ڵ گه له مۆ ت ی که شهیئ

 !هاتم ده شیمن ، هیبووا نه شمیوانیم

کردم و  ۆب ینۆ فێلێت( ر عومه)مالزم  هی ماوه یدوا.  وه امهڕ  گه( دیسو ) ۆب ێنی سبه ۆمن ب بوو، وه ئه

 ڵیسا ر، کسه هیر  هه شیمن.  هی هه تۆ خ  به انیستیو ێپ ،یواوکردوو  ته ۆب م که شهیئ: یگوت

 ۆی زانک  له و،رچو  م ده  که وه زراندنه دامه یرمان فهر زوو  هه. وه امهڕ  گه ی کجار  هی به( 5112)

ر  هه کوو ڵ به ابوو،ۆڕ گ نه( کوردستان) یوش  هڕ ر  ک هه نه ماڵ  به  . وه زرامه دامه( ییمانی سوله)

 ،یزان ستمیو ێپ  به  وه رئه به له. بووبوو  خراپتربووبوو، چاکتر نه  که وشه هڕ   چونکه ما،ڕ رمسوو  سه

( 15) یک هییک شهێپ ی وه ئه یدوا.  وه مه وکهڵ ب( کوردستان)  له  که ته هجار، باب نیم دووه ۆب

( 5111)و   وه چاپمکرده دا هڕ  الپه( 71) ێیدووتو   ، له(5119) ڵیسا  ،ینووس  ۆب مێنو  یی هڕ  الپه

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1382983021755744&set=pcb.1382991298421583&type=3
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 ێیکان ج ته بابه ، وه هیدا ی ر ۆ ز  یکێنگ ما، ده نه داڕ بازا  مدا له که یک هی ماوه  له. شاێاکڕ  ێشم ل دانه

، (5119-1995) دا هڵسا( 14)و  ئه ی ماوه  له  چونکه. بوو  کان کخراوهڕێو  ران نهێخو  یرنج سه

( 12)  ، به(5112) ڵیسا شیدواتر ! ید  هاتبووه  وه ادهیز   به یموو  کردبوو، هه کم هیینیشبێر پ هه

 . وه ومکردهڵ ب سبووکدای فه  له  قهڵ ئه

 

(4) 

 اوازیج یدیو د ییکۆ ناک

ر  سه له ،یکان اوازهیج  هڵو با( ییتێک هی) یت هیرکردا سه یندامان ئه وانێن یکۆ ناک  نده رچه هه 

 ییدوا ی هییکۆ م ناک ئه ماڵ  به.  هی هه ینۆ ک یک هیژوو ێم ش،ۆڕ و ش( ییتێک هی) یبردن وهڕێ و به  رنامه به

  به( الل مام جه)و ( روانیوش هن) وانێن یکان هییکۆ ناک ، وه که هیال   له  توندتربوو، چونکه انیوانێن

 یت هیرکردا سه یندامان ئه ێندێو ه( روانیوش نه) وانێن  وه شه کهید یک هیال   له ،یت بهیتا

 یت بهیتا یکێت هڵس خه  رهۆ ج ، دابوو ڵ انههیر  سه  وه نهڕی اپهڕ  یدوا  له  که ،ییگشت  به( ییتێک هی)

 یکان زهڕی  له ،ییو چاکساز  ییانکار ۆڕ گ ت، هییکراتۆرێو ب ڵیی نده گه ی دژ   بوو، پتر له هه انی کهید

 . نواند ده ۆی خ تدااڵ سه و ده( ییتێک هی)

و  ریب ییاواز یج  به ،یک هییند وهێپ  رهۆ ج چیه ان،یوانێن ی انهییکۆ و ناک شدا، ئه وه ئه ڵ گه له 

 یسامان یخشان خشانوپه ر ته سه له ،ییس  که تاکه ییکۆ ناک یکێندێه کوو ڵ ، به بوو  نه  اوهیژ ۆ لۆ دیئا

 یکان کخستنهڕێ یبردن وهڕێ به یم ستهیس  به ییند وهێپ یش یكێندێه.  بوون  تاڵ  سه و ده( ییتێک هی)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1385586691495377&set=pcb.1385589431495103&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1385588154828564&set=pcb.1385589431495103&type=3
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 ی نووسساز  چاره ڵیخا ێندێر ه سه له  . بوو  هه  وه مهێر  هه یتاڵ سه ده یکان و کاروباره( ییتێک هی)

 ش، انهییاواز یو ج ییکۆ و ناک ئه. کبوونۆ و ناک  بووه هه انیاواز یج یچوونۆ و ب دید ، وه ره کالکه هی

 هۆیب.  بوو  ده فراوانتر انیوانێن ییاواز یج ی القه ده ژڕۆ  ژبهڕۆ  هات،ێل ی، تا وا وه ر مانه سه چاره ێب

 ! ێ رناکر  سه و چاره  نگه دره  بوو، تازه دا هیواڕ و ب ئه  له( روانیوش نه)

دا (ییتێک هی) یکان زهڕی وێن له ییچاکساز  ، داوهڵیو  هه  تاوه ره سه  ر له ، هه(روانیوش نه)  استهڕ  

 ێیپ یت بهیتا  ، به بووه نه یکێکڵ که چیه ماڵ  به ، انکردووهیر یپشگ ش ووکهڕ   به یش یکان هڵاڤ بکا، هه

  هیواڕ و ب ئه  نجامدا، به ئه  له  وه رئه به له. بکا یی شهڕی ییچاکساز  ،ێ و  هینا( الل مام جه)،  وابووه

 یکێر  نهێک نو  و وه ێماربۆ ک کۆ ر  ر سه هه این ته ،ێب لدهیقا  وه ئه  به( الل مام جه)  نه ، شتووهی گه

  جگه.  وه مکاته که یش یکان تهاڵ سه ده ی سنوور  ،ێشتوان ده  نه. کاربکا( غدا به)  کورد، له ی وره گه

   بکا، که نهاڵ  نده گه  رهێموو کاد و هه ئه یت هیکرا، دژا ده نه ۆی ب شڵیبا این ته  به ،ی وه ئه  له

 ڵ گه له. بوو  کارکردندا نه یت بهیتا یینو  یکێم ستهیس یوکردن هێڕ و پ ییچاکساز   له انییند وه رژه به

و ( ڵسوو  ره ت سرهۆ ک) یت هیرکردا سه یندام دوو ئه ڵ گه له ش،ی(5114) ڵیشدا سا وه ئه

ر  هه شیو  ئه ماڵ  به ، وه وکردهڵ ب  وه رمهۆ فڕی ی ناو   به انیک هی وکراوهڵ ، ب(یل دعهیی سه ی ر  عومه)

 . * بوو  نه یکڵ که

 ی کهید یکێر  سه چاره چیه  ، وابووهیه ێب( ییتێک هی) وێن ییچاکساز   له ،ییواو  ته  به  هۆیب 

 ی ر ێسکرت ی گر ێج یستۆ له پ ی ، واز (5119) ڵیسا   وه رئه به له.  دبووهێو نائوم  ماوه نه  وه سه ده به

  ر به هه شانپا.   رگرتووه وه ی ستهۆ و پ ئه ، نفرانسۆ ک نیم دووه یدوا   که ، ناوهێه ییگشت

 . زراندووه دامه ی وشه یایمپانۆ تا ک ره ش، سه وه ئه ی بر  و له  وه ته وه شاێکارک لهیس ده ی کجار  هی

 ۆی ست خ ده له ییژوو ێم یل هه زیرگ هه ،ێب ده ت مهیبل ی رکرده و سه  گرنگه رۆ کات ز   ته بهڵ هه 

 ،ێ بتوانر   ، هییروا ئاسان ن هه یکێبارچوو، کار  له  که هییژوو ێم  له ر هه گه  چونکه. دا نه

و  ییکۆ ناک و ئه ، وه نهڕی اپهڕ  یدوا  ئاخر له. ێنێبید  به ییو چاکساز  ییانکار ۆڕ گ یکان ئامانجه

و  ئه ماڵ  بوون، به ر هه هه   انهڵیی نده و گه ییو گران ئه ، ووتانهڕ و راوو  ییو دز  ئه انه،ڕییموکوو  که

 ،یمدا توان که یک هی ماوه  له  اوهیو پ ئه  نده رچه هه کرد،ێپیس ده( 5119-1991) ڵسا( 12) یدوا
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 ی ناو   به ، ێن هی بگهیاڕ پاشان .  وه کاتهۆ ک ی که وه و بزووتنه ۆی خ یور  ده  له رۆ ز  یکێر  ماوه جه

 شداینجام ئه  له. ێ ز  به ده مان دا رله په یبژاردنڵ هه ۆب ۆخ ربه سه یکێستیل  ، به  وه وشه یایمپانۆ ک

 یکورس ( 52)دا، (کوردستان) یمان رله په ی(5119. 7. 52) ی ژ ڕۆ  ی که بژاردنهڵ هه  له ،یتوان

  ئامانجه  ، به مابوو  ی ر ۆ ز  شتاێه ماڵ  به ،ێنێسب ده به  وره گه یکێوتن رکه و سه  وه بباته

 ! بگا ی که وه و بزووتنه ۆی خ یکان هییک ره سه

 

 کوو ڵ به: یناردم و گوت ۆب ی هی وکراوهڵ و ب ئه ێڵمیئ  ، به(قیر نام وهه جه) وانشاد هڕ  ۆی خ یکات*  

 مۆ ب: یکرد و گوت( مال موختار جه یمال که) مڕێهاو  ۆب نمۆ فێلێت شیمن.  وه تهی کهیو ڵ ب ێنێشو   له

و  ئه ،یزان اندهی نه شی(رانۆ گ) یکان رکرده سه.  وه مه که دهیو ڵ دا ب(ستۆ کوردستان پ)  له ، رهێبن

 روانیوش نه) یزاۆ ئام ی(زا هڕ حموود  مه) مڕێهاو   ، به(5114) ڵیسا مۆ تا خ ،یت هیکردوو  ێک  کاره

 .م گوت(فا مسته

 

(5) 

 گرنگ یک هیینیبێت دن چه

 یانیژ  یشت گه  له ،ێزان نه ای ێبزان ێپ. هی هه ی و خراپه  چاکه یت هڵس خه ێندێه ۆڤێموو مر  هه 

 ،ۆڤێک مر  وه شی(روانیوش نه)  ارهید  ده. کا ده  هڵ هه ڵێ مهۆ کارکردندا، ک ی بوار   و له ۆی خ یت بهیتا

( ییتێک هی)  له ی واز  ی ژهڕۆ و  ئه ات ، هیوا مێپ  وه رئه به له!  هییو ن  بووه ر نه ده به  هیاسایم  ئه  له

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1388772097843503&set=pcb.1388772211176825&type=3
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 وێن یکان هڕییموکوو  و که  هڵ موو هه هه  ، له زراندووه دامه ی(انۆڕ گ) ی وه بزووتنه ، ناوهێه

شداربووه،  به( کوردستان)و  شۆڕ ش یوش  هڕ  ی  و خراپه  چاکه یکێموو کار  هه  ، له(ییتێک هی)

 !   هناو  دا هییاستڕ م  ئه  به یدان ، انهیئازا رۆ ز  یش ۆ خ

 وێن ی هییر  روبه سهێو ب ڵیی نده و گه ئه  له یس  ده ک، هی وهێش  چیبه ه ، ژووهێو م ئه یدوا ماڵ  به 

دا  و خراپه  چاکه وانێن له ، وه ره اکهیج یکێڵێه ،یتوان  چونکه.  بووه نه تدااڵ سه و ده( ییتێک هی)

و  ئه  به  نده رچه هه ،ێن هی بگهێپ ێ نو  یک هی وه بکا، نه ییو چاکساز  ییانکار ۆڕ گ یداوا ،ێش ێبک

 ۆزانم، ب ده یستیو ێپ  به ، هی هه ینیبێت ێندێه دا رهێشدا، ل وه ئه ڵ گه له . وه هینایر  سه  وه ئامانجه

 . م انکهیمار ۆ ت ژوو ێم

 یتا ره سه  ر له ، هه(ییتێک هی)چونکه .  وه تهێنێش وهڵ هه(  هڵ مهۆ ک)بوو،  ده نه( روانیوش نه) -1

 یک هیایژ ۆ لۆ دیو ئا ڕ روباوهی، ب بووه نگ نه و هاوسه کگرتوو  هی یکێپارت زیرگ هه ، وه هیدرووستبوون

 اوازیج یو پارت کخراوڕێ ڵێ مهۆ ک  وابوو، له ک هی ره به  مچهیک ن وه کوو ڵ ، به بووه نه یش یکراو یار ید

دا (ییتێک هی) وێن له  و  وه شانده وهڵ هه انۆیخ کخراوانهڕێو  ، ئه ورده ورده ێکات. کهاتبوو ێپ

و  ۆی خ یت بهیتا ییند وه رژه به یدوا  به  شیکڵێر با درووستبوو، هه اوازیج ڵیبا ڵێ مهۆ ، ک وه توانه

 یکێکار  رۆ ز  دا،ڵ کهێوپڵ کهێوا ت یکێکخراو ڕێ وێن له ی ز وه چاکسا رئه به له. اڕ  گه ده دایکان هڵاڤ هه

 !  مه که یوتن رکه سه ی ژهڕێو   خته سه

( ینینێل – یمارکس ) یکێکخراو ڕێک  ر وه هه ی هڵ مهۆ ک( روانیوش نه) ، هیین شیرج مه 

 کدا هی نگرهۆ ک  له ،یتوانی ده کوو ڵ به ، هیبکردایکار  وه هڵ مهۆ ک ی ناو   ر به هه ای ، وه ته هیشتاێبه

 ی(انۆڕ گ ی وه بزووتنه) ن ۆ ک چ وه ،ێ ر ێبژ ڵ هه ێ نو  ی کهید یکێو ناو   کهید یک هیایژ ۆ لۆ دیئا

     .زراند دامه

. دایوو ڕ  اردایست هه رۆ ز  یکێ، له کات(ییتێک هی) یکان زهڕی وانێن ی هییک ره و دووبه ییکۆ م ناک ئه -5

و ( ییتێک هی) وانێن ییند وهێبوو، پ نه کگرتوو  هیکورد  یل گه یکان زهڕی ، وه که هیال  چونکه له

 یل گه یکان مافه شتاێه  ، وه شه کهید یک هیال  له. بوو  باش نه رۆ ، ز (کوردستان) ی کهید یکان پارته
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کورد  وانێن  ، له ش نووسسازانه چاره یخت سه یک هێیکرابوو، ملمالن نه ێج بهێج ییواو  ته  کورد، به

 . بوو  هه داێنو  ی(راقێع) یت هڵو  ده یتداراناڵ سه و ده

 یندامان موو ئه و هه یت بهیتا  به ییگشت ی ر ێسکرت یتاڵ سه ده ست،یو ی ده( روانیوش نه) -3

 ۆی خ ی که هڕ  به ێیپ ، به وانه ئه  له ێک هیر  سنووردارکا و هه ،ییگشت  به( ییتێک هی) یت هیرکردا سه

. کرا ده س نه که  هب ن،ڕی اپهڕ  یدوا( ییتێک هی) وێن ی هییر  روبه سهێو ب ئه  ش له وه ئه. ێش ێاکڕ  ێپ

و ( ییتێک هی) ییگشت ییند وه رژه روو به سه له ،یت بهیتا ییند وه رژه به  دا، ژانهڕۆ و  ئه  چونکه له

و   پاره ی ناو ێپ هات، له دا، تا ده ده انۆیخ ۆب انڵیو  هه ،ڵێو با  سته ر ده بوو، هه  وه له گه

 یکان کخستنهڕێ ی رازهیش ،ییواو  ته  و به بوون ژتردهیتوندوت کان هییکۆ و ناک ێملمالن تدا،اڵ سه ده

 ۆی خ  وه ته هڵو  ده ی کار   ، به(غدا به)  له شی(الل مام جه. )کچووبوونێت( ییتێک هی)

بوو، ( راقێع) یکان و گرفته  شهێک ڵیرقا سه ی ندهێدووربوو، ه  وه که پانه هۆڕ گ  له کردبوو،ڵرقا سه

 یکێتاڵ سه توانا و ده  وه رئه به دا، له ده نه( ییتێک هی) ۆی وخێن یکان گرفته  به یخ هیبا ندهێه

 یور  ده  له یت هیرکردا سه یندام ئه ڵێ مهۆ ک ،ی وه ئه  له  جگه. مابوو  دا نه(ییتێک هی) وێن له ،ۆی وت ئه

ر  سه له ش،یخت سه یک هێیبوو، ملمالن انۆیخ یت بهیتا ییند وه رژه به ڵیو  ر هه هه ، وه بووبوونهۆ ک

 . وه گرتبووه ی کهید یکێموو شت هه ێیج کاندا، هڵبا وانێن  له تاڵ  سه ده

 یکۆ ر  سه ای م،ێر  هه یارانیشال کۆ ر  ک سه وه یگرنگ یکێستۆ پ ، هیبووا ده( روانیوش نه) -4

 ڕێی له ، هیبژارداڵ هه مێر  هه یکۆ ر  سه ۆب ۆی خ ای ، هیرگرتا وه ی(کوردستان) یمان رله په

 ڕێی له  چونکه.  هیبدا مداێر  هه یتاڵ سه ده یکان زگه ده  له ییچاکساز  ڵیو  هه ، وه تهاڵ سه ده

 ییر ێکرا، چاود ده ێپ ی ندهێر ه هه این ته،  وه ـه(ییتێک هی) ییگشت ی ر ێسکرت ی گر ێج یتاڵ سه ده

ر  هه این ته شدا،یتاڵ سه ده ی بار  نیباشتر   بکا، له انۆیخ یکان رهێکاد یکان و کاره وت سوکهڵ هه

و خراپ بن،  ڵ دهن گه یکێپرسراو ێبن، ل نه دا وه نهیپرسێل یئاست  له کان رهێر کاد گه ،یتوانی ده

 . ۆڕێانگیب

( کوردستان) ییوا هڕ رمان فه ، وه نهێپارتپارت ی ناو   به هڵما دوو بنه ،یزانی دهسوور ( روانیوش نه) -2

 انیر ۆ ز  یکێوادار  و هه  وره گه ی کدار  چه یکێز ێه رن،ۆ ز  یکێتاڵ سه و ده  پاره ین ن، خاوه که ده
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  هی وهێش چیه  به  وه رئه به له.  هی هه انیشیت هڵو  ودهێو ن ییمێر  هه ،یباش  رۆ ز  یک هییند وهێپ ، هی هه

. ێش ێکڵ هه  وه خهێبنوب  له ، هی هڵما و دوو بنه ئه ی شهڕیگو  هڕ  ،ینیب ده  وهێپ یون ک خه وه ،ێتوان نا

  ئامانجه  له ێک هی،  وه که بزووتنه یزراندن دامه یتا ره سه  ر له ش، هه وه ئه یاڕ  ره سه یچ که

الل  جه –د  حمه ئه میبرا) ی هڵما و بنه یت بهیتا  به( ییبارزان) ی هڵما بوو، بنه  وه ئه یکان هییک ره سه

 یکان رهێکاد ڵ گه له دا،یکان شتنهیدان  له کوو ڵ ، به وه شارده ده نه یش  مه ئه ،ێ ر  وبهین له( ییبان هڵتا

   ! کرد دهیباس ییاشکاو ڕ   ، به(ییتێک هی)

  له. کرد ییمانی هاوپه کان هییسالمیئ  پارته ڵ گه بوو، له  وه ئه( روانیوش نه) یکان هڵ هه  له ێک هی -9

دا (ییپارت)و ( ییتێک هی) ڵ گه ش له هاوبه یکێزمان ،ێ نو  یک هی وه ک بزووتنه وه ،یتوانی ده کداێکات

  و دوو پارته ئه  ، له(ستانکورد) ییار یامڕ  یسالمیئ یکان زهێه ،ێکات چیه  چونکه.  وه تهێز ۆ بد

 ییند وه رژه روو به سه له کان، هییسالمیئ  ته هڵو  و ده نییئا ییند وه رژه به ، وه نه رناکهیتر ب کوردانه

و  ئه  له ێک هی  به انییند وهێئاشکرا، پ  به انیشیک هیر ال  هه ن،ێن داده  وه هییت هیکوردا ی وه بزووتنه

. گرن  رده وه ێل انییت ارمهیو  یینماڕێ ، هی هه  وه هـ (رانێئ)و ( ایتوورک) ی ره رکهیداگ  ته هڵو  دوو ده

 انیتاڵ سه ده ش، هی وهێو ش ئه  بوون و به ده نه  وره گه  ندهێه ،ڕۆو  وان ئه ئه نایگ ئه

 !کرد  ده دانهی په

 ییر یم یتاڵ سه ده  له ییشدار  بوو، به  وه ئه( روانیوش نه) ی کهید ی کوشنده یک هی هڵ هه -7

ئاشکرا   تا به ، وه ته هیبما ندایۆ سیز ۆ پۆ ئ ی ره به  ر له هه ، هیبووا  ده كداێکات  له. کرد  مداێر  هه

  له ش،یاتر یز  یکێر  اوهم م جه هه انکا،یسواڕیقاودا و  له تاڵ  سه ده یکان هڵ م هه هه ، هیایتوانیب

کاک   م به مه ، ئه(5119) ڵیسا ی(3) یمانگ یش ۆ خ یکات.  وه کاتهۆ ک ی که وه بزووتنه یور  ده

 . بوو  هه یچوونۆ مان ب ر هه هه شیو  گوت، ئه( میح ره قیفۆ ت مه حه)

 وا هڕ نا یکێتاڵ سه ده   به  تهاڵ سه م ده ئه ، ش ستهێتا ئ( انۆڕ گ) ی وه بزووتنه ، هی وه ئه ری سه. 1

 یچ که. ێنێناه ۆی خ یکان هییداواکار   واز له ش،یک هی وهێش چیه  و به  هیین ێیپ یواڕ ب ،ێزان ده

و  کۆ ر  ک سه وه( انۆڕ گ) یکان ره نهێموو نو  وهه  وه ته کشاوه نه تاڵ  سه ده  له ،یرم فه  به شتاێه

 !گرن  رده وه انۆیخ ی مووچه  ستهێتا ئ کان، هییگشت  ره به وهڕێ و به اریمان، شال رله په یندامان ئه
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(6) 

  وه رکردنهیب ی واز ێش

 ی وانه ئه ماڵ  ، به بوو ( ران نجده هڕ  ی هڵ مهۆ ک) ی ر ێسکرت رۆ ز  یک هی ، ماوه(روانیوش نه)نده  رچه هه 

 یواه ، گه کردووه ڵ گه له انێیق ته مه ده  ای،  کردووه ڵ گه له انیکار  انه،یو یناس  وه کهینز   له رۆ ز 

 ، وه ته کردووهیر یب  انهی(وردستانک) رۆ شدا، ز  وه ئه ڵ گه له.  بووه نه ییمارکس  ن، که ده ده  وه ئه

 ی شهێک یرکردن سه چاره ۆب ،یکان چوونهۆ و ب دید یئامانج ،ی که وه رکردنهیب ی واز ێش ماڵ  به

  نده رچه هه. بوو  نه ۆخ ربه سه ینالیۆ ناس یکێت هڵو  ده یزراندن واو و دامه ته ۆییخ ربه کورد، سه

 ێیپ کوو ڵ به! کرد ده یت هڵو  ده یزراندن و دامه ۆییخ ربه سه یباس  دا،یکان گوتاره  له ێ ند جار  چه

 ی وهیچوارچ وێن له ،ێتوان کراو ده پارچه شكراو و پارچه خاک دابه یکورد ی وه ته وو، نهواب

 ۆی خ یکان هییار یامڕ و  یی وه ته نه  دا، مافه(کوردستان) ی رانه رکهیداگ  ته هڵو  و ده ئه ی سنوور 

 یتا ره سه  ر له هه کوو ڵ به ،ێب هه ێیپ یواڕ و ب ئه  که بوو، نه ێ نو  یکێش شت مه ئه. ێنێسب ده به

 !  بووه ر هه هه  چوونهۆ و ب دیو د ، ئه وه ـه(ییپارت) یزراندن دامه

 یمان رله په یخول یبژاردنڵ هه نیم دووه  له( 5112) ڵیسا   ه،ی وه ئه  چوونهۆ م ب ئه ۆب شم گهڵ به

 ی باشوور  ی واو  ته ۆییخ ربه سه  ت به باره سه ،یستیو ( مۆ فراندڕی ) ی وه ، بزووتنه(كوردستان)

 ی%(91)  له رو پت ناێه یباش  رۆ ز  یکێنجام بوو، ئه  وه ئه. ێ رگر  ر وه ماوه جه یاڕ ، (کوردستان)

 ۆرکیش) ماڵ  به. دا( كوردستان) ی باشوور  ۆییخ ربه سه ۆب انینگ کورد، ده یل گه یکان هڕۆڵ

 !(. داوه نه ۆییخ ربه سه ۆب ینگ ده  روانیوش کاک نه: )گوتم ێیپ( س کهێب

  له  چونکه ،یزان ده نه ر رکهیداگ یکێت هڵو  ده  به ،ی(راقێع) یت هڵو  ده( روانیوش نه)ها  روه هه 

 یدوا ی وه ئه  له  جگه  وه ئه.   وه کرده وه ده ر ئه سه له یخت جه ،ییاشکاو ڕ   به رۆ ز  دا،یکانێق ته مه ده

مال  جه) ستاۆ مام. کورد بوو  ی ر  نهێدا، نو (راقیع) ی ستوور  ده ی وه نهینووس ی ژنهیل  له ن،ڕی اپهڕ 

 ن،یچوو ( الل مام جه) یر داوا سه له ن،یبوو  ێس  ند که چه: یو گوت وه امهێڕ گ ۆی ب( بدول  عه

. بوو ( راقیع) ی ستوور  ش ده وانه ئه  له ێک هیگرنگ باسکرا،  یت بابه ێل گه  .نینیبب( روانیوش نه)
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 ،ێب هه ۆی ب( راقێع) یک هییتاڵهاوو  موو  هه ازمکرد،یشنێپ کداێشتنیدان  له: یگوت( روانیوش نه)

 ی بار  ێرج مه  به. ێئازادب ،ڕێ بک( خانوو  ای ی و  زه) کڵمو  ،یستیو ( راقیع) یکێنێر شو  هه  له

 ! *دا نه کێت ایگرافۆ مێد

 شدایستوور  له ده  ندکردبوو، سه په  وه هییشۆ به خ رۆ ز  انی که ازهیشنێکان، پ به ره عه گومانێب 

ر  گه کوو ڵ ، به  خراپبوو  یکڕێاڕیو ب ازیشنێر پ ک هه کورد، نه ۆب  مه ئه  چونکه.  انکردیر یگێج

وا  ئه باند، ره عه ده ی(کوردستان) ییرباز  سه ی ز ێه  ، به(عس به) ی ر  رکهیداگ یت هڵو  جاران، ده

 ، هی هه ۆی ب( راقێع) ێینو  ی ر  رکهیداگ یت هڵو  ده ،ێ نو  ی ستوور ە د ی هڵو خا ئه ی رهێگو  به  ستهێئ

 ۆرجمان ب مه: نڵێیو ب نی ر هاوارکه هه  مهێجا با ئ. کاێج بهێج اسای  به ، هیینۆڤێش  سهڕۆ و پ ئه

 ! ؟ێ گر  ده ێل مانێگو  ێکا، ک نه شتووانیدان ی بار  ینۆڕیگ  کار له  ، که داناوه

 ، کردووهێپیس ده( راقێع)  له  و ئاژاوه ییو ێپش وه ژهڕۆ و  ئه  له دا، دهڵ رهه سه ێ ار یپرس دا رهێل 

( کوردستان) یکان چکهۆ شار و شار   له توون،اڵ هه( راقێع) یاستڕ  وهێن یکان به ره عه

ر  گه ای ، وه نهڕێ بگه انۆیخ یکان نهێشو  ۆتوانن، ب نه ای ،ێ و  انهی  ر نه گه ایئا بوون،ێج شتهین

 یدێز   کان له سووننه  به ره عه ،ێ و  انهیب ،ێب ێ واز ێر ش هه  به کان، عهیش  ربه عه یتداراناڵ سه ده

م  هه ن، ادکهیز  انیتاڵ سه بن ده یکان وچهێن  له  عهیش ی ژهڕێم  هه نن، کهڵ هه انۆیخ

 ی هی گهڕ و ب ئه ی رهێگو  به  چونکه! انکا؟یر  ده ، هی هه زێه ن، بکهیعر  ته ێپ انیشی(کوردستان)

م  ئه ایئا. ن ڕ بک شیکڵو مو  نیبژ ( کوردستان)  له ، انهۆیخ یسرووشت یکێماف ،ێستوور ب ده

 یچ ،ێب نه( یتێراقچێع) ی ر یب ی شانهی، ن مه ر ئه جا گه!! ناکا؟ ایگرافۆ مێد ی ژهڕێ  کار له ، هی سهڕۆ پ

 !!؟ێن هی گه ده  کهید

  

 (: 53)م، الباب الثاني الحقوق والحريات، املادة 5112دستور جمهورية العراق لعام * 

  
 
 : ثالثا
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التملك في اي مكان في العراق، واليجوز لغیره تملك غیر املنقول الا ما استثني للعراقي الحق في  -أ

 .بقانون 

 .يحظر التملك ألغراض التغيیر السكاني -ب 

 

(7) 

 ... من و  ییند وهێپ

 وانێن  له کدادان،ێو پ ییکۆ ، ناک(1911) ڵیسا ی(2) یمانگ: مڵێ ده ییاشکاو ڕ   به رۆ ز  دا رهێل

 نیند و چه دایوو ڕ ( ێڕشارباژ ) ی وچهێن  ، له(ییتێک هی)و ( کۆ پاس) یکان رگه شمهێپ  له ێندێه

 دا،یار ڕیب( ییتێک هی) یت هیرکردا نجامدا سه ئه  له. ردووال کوژران هه  له ، رگه شمهێپ

( روانیوش نه) یش له خود که رمانه شاخ پاکتاوکا، فه  شار و  له( کۆ پاس) یکان کخستنهڕێ

 یایمن زوو فر  ماڵ  به. من بووم کوژن،یب اربوو،ڕیب ی سانه و که ئه  له ێک هی. رچووبوو  ده  وه هۆیخ

 ! * کرد( ورووپا ئه)  له وومڕ ، (1911. 7. 13) ی ژ ڕۆ و  زگارکردڕ  مۆ وتم، خ که مۆ خ

 بووه و نه داڵد  له چمیه ،  اوهیو پ رمانه و ئه و فه ئه  ت به باره سه ش، ستهێش و ئ و کاته ئه ز ئه

،   بووه مندا نه ڵ گه له ،یس  که تاکه یت بهیتا یکێشت  رهۆ ج چیه  اوهیو پ ئه ،یمزان ده  چونکه ،  هیین

 ، هۆییوخێن  نگه و جه جار ئه نیند بوو، چه داۆ وخێن ینگ جه ینجام ئه  بوو، له هه ی وه ئه کوو ڵ به

،  کوژراوه داێت ییاۆڕ خ  به ،یکورد ڕیزاران کو  هه  ، به رپابووه کورددا به یکان زهیه وانێن  له

 ۆب!  وابووه ،ێبیباران بار   و نه ێهاتب یبا  ک نه ، وه وه ته کان ئاشتبوونه پارته ی رکرده سه شییدوا

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1388770214510358&set=pcb.1388772211176825&type=3
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 کان، وهیش  له  هی وهێش  ، به وه ـه(1991) ڵیسا  له ر هه شم، ۆخ یپاکڵو د هی م قسه ئه ییاستڕ 

 ی ار ۆڤو گ  کردووهۆڕ وگڵرتووکمان ئا و په  نامه ، بووه دا هه(روانیوش نه) ڵ گه له میند وهێپ

 . ناردووه ۆشم ب(ۆرم چه)

 خم هیو با  وهینووس( روانیوش نه) ۆب م هی و نامه ئه ، یچۆ ب ۆی خ ی، کات ئاشکراشه رۆ ز   ته بهڵ هه 

و  ئه. ێتوان و ده ک ئه وه یکێک هیر  هه  بوو، که هه  اوهیو پ ئه  واوم به ته یکڕێ باوه  چونکه.  داوه ێپ

 رۆ ز   هۆیب.  وه کبداتهێل ۆی خ یت بهیتا ییند وه رژه س بکا و به که  له ڵس ی وه ئه ێبکا، ب  زنه مه  کاره

 :  نموونه ۆب.  کردووه ێل میکۆ جار داک

( یت حال زهه نه. )بووم( ریول هه) ی شار   له. بوو  کان بژاردنهڵ هه یکیبوو، نز ( 5119) ڵیسا

 ڵێ مهۆ کردم و ک ی وه چاخواردنه یت داوه ، وه کمهێخزم ڕێی پاراستن بوو، له ی زگه ده ی پرسراو ێل

و  ریووناکبڕ  یکێاو یپ: گوتم ؟ هییچ( روانیوش نه)ر  رامبه به اتڕ : میپرس ێیپاشان ل. مانکرد قسه

و  ئه ڕێی چاوه اربوو،ید دایموچاو  ده  به.  رزه وشبه هڕ پاک و  ، هیتوانا  و به ک رهیز  ، نهیب ژیسترات

 یکێباس  وه ئه: گوتم شیمن.  هینا( الل مام جه) یت قه ره ده ماڵ  به: یکرد و گوت ده من نه  له ی مهاڵ  وه

 ! هی کهید

 ی(لیم دارا جه) ر ۆ دوکت  به دابوو،ی په( روانیوش نه)ر  سه له یترس  مه ێ، کات(5111) ڵیسا

  به ماڵ  ناکا، به  مهێئ ڵیما  س گومان له و که امین ته  من به ، مهێئ ڵیما ۆب ێب  با: گوت مڕێهاو 

 !یبزان تۆ ر خ هه این ته ،ێرج مه

 یچاالک یکێندام کرد، ئه زمده حه ڵد  به  :مڵێ ده شییاشکاو ڕ   به رۆ و ز  وه شارمهینا دا رهێل 

ش، (5119) ڵیگوتم و سا انێیپ ، وه هییشیزراندن دامه یتا ره سه  ر له هه ، هیبووما  که وه بزووتنه

 شی(باشان هد)  ، له که وه بزووتنه ی ر  نهێو نو  کان هیی وه ته نه وانێن ی که وه بوونهۆ ک ۆب

  له ، هیبووا ده ۆگوتم، ت انێیپ ێ ر  ن براده ش چه وه ئه یدوا. چووم نه ماڵ  به انکردم،یبانگ

  وه دووره  له ،ێن هیال ێک ب ر وه باشتربوو، هه ێوام پ ماڵ  به ، هیدا کارتبکردا(انۆڕ گ) ی وه بزووتنه

 ی دژ  رۆ ز ز  شدا، ئه وه ئه ڵ گه هل. مڕ رب ده مۆ خ یکان رنجه سه ی و بار  م بکهیر ێچاود  م، ماشابکه ته
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 ۆب شم،یوتن رکه سه یوایو ه وهیرم نووس سه له ش،یوام رده به یک هی وهێش  بووم، به ڵیی نده گه

 . خواستووه  که وه بزووتنه

 یدوا  کرد، له ستم ده بوو، هه  وه ئه  بم، که نه وه بزووتنه  به ڵ کهێت وه، کردمهیشیسارد ی وه ئه

و  ره دا، به الده ۆی خ یکان هییک ره سه  پهینسیپر   له ، کهیر  خه  که وه ، بزووتنه وه(5111) ڵیسا

 نایکان فتاره هڕ گوتار و   ش، له(یتێراقچێع) ی ر یب ی و اڵ ها ،ی وه ئه  له  جگه. ێن نگاوده هه تاڵ  سه ده

 یکێک درووشم وه ، وه تهێب رزده به اتریز   وهاڵ و ها پتر، ئه ێموو کات هه  له شڕۆ و  ئه ، وه تهێب رزده به

و   گونجاوه مندا نه ڕی  روباوهیب ڵ گه له زیرگ هه  وه ئه  که ، هاتووهێل ی که وه بزووتنه ییک ره سه

 انی شهێوام ک رده به یک هی وهێش  به اندا،ۆیخ وێن له ش هک وه بزووتنه یکان رکرده سه! ێناشگونج

 ،یمتوان نه  وه رئه به له.   وه وتنه که  دوورده  که وه بزووتنه  ، له ورده ورده شیر ۆ ز  یکێکڵ بوو، خه هه

و  بازڕێو  ئه ،یمزان سوور ده  م، چونکه دا بکه که وه بزووتنه یبات خه  له ییشدار  به ۆوخ استهڕ 

و   وه مه وه کهیو ڵ ب ، هی هه ێیپ وامڕ ب ی هی رنامه و به و ناتوانم، ئه ێنێمن ناشک یتێنو یت ، ئامانجانه

 !م کهێیج بهێج

 .دواوم ێیل  وه گهڵ به  به کانمدا، هییر  وه رهیب یم دووه یرگ به  له ، ژهێدر  یکێباس  مه ئه* 

 

(8) 

 ... ییو ماالوا  پوخته

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1389801171073929&set=pcb.1389802371073809&type=3
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شدا،  وه ئه ڵ گه له ،ێب هه( روانیوش نه) یکان هڵ و هه یت هیسا ر که سه له کم هیینیبێر ت ز هه ئه 

  بوو، چونکه ستێو ڵ ن هه خاوه یک هی رکرده توانا و سه  به رۆ ز  یکێاو یپ: مڵێ ده ییاشکاو ڕ   به رۆ ز 

دا، (کوردستان) ی وور باش ییار یامڕ  ی وه بزووتنه یرخ هاوچه ی ژوو ێم  ، له جاره نیم که هی  وه ئه

موو  هه ، اشکاوانهڕ و   رانهێبو  رۆ ز  ،ێبیاخی ۆی خ ی که خنهیل  رچاوه سه  له ێ ووبار ڕ 

موو  هه  له ،ێ ژ ڕێدا  کمهۆ کرا و ت وانه یک هی رنامه قاودا، به له ی که پارته یکان هڕییموکوو  که

 یک هییچاکساز  یداوا دا،یت هیاڵ  مهۆ و ک ییوا هڕ رمان فه ،ییار یامڕ  ،یی وه ته نه یانیژ  یکان بواره

 !  کاێیج بهێج خوازانهیو ئاشت  انهییکراسۆ مێد یک هڕێی به  ،ێ و  هیبکا و ب یت هڕ  بنه

و   کردووه ی که وشه هڕ  ی ر ێر چاود هه ، ش هییشۆ خ و نه ئه  و به وه شهیتاڵو   دووره  له  ته بهڵ هه 

 ێیل کم هڕێی، هاو (ن نده له)  له هۆیب. ێبید به ی که وه و بزووتنه ۆی خ یکان ، ئامانجه خوازبووه ئاواته

 کانمڕێهاو  ی ر ێچاود  وه رهێمن ل: یگوتبوو  شیو  ؟ ئه(کوردستان) ۆب  وه تهڕێ ناگه ۆب: بوو یپرس

 !ن؟ به ده وهڕێ به  که وه بزووتنه ن ۆ چ م،ۆ خ یمردن یم، تا بزانم، دوا که ده

 ، هیبدا یودا رگ مه مه ، هیاڕیب نه ێل یستڕ ب ، اوهڕ دواب  هییشۆ خ و نه ر ئه گه: مڵێ ده شداییتاۆ ک  له 

 شتاێه( روانیوش نه) ، هیوا مێپ ، هیایبژ   کهید یكڵێن سا و چه  هیباشتر بووا ییندرووست ته

  کهید یگرنگ ییار یامڕ و  ییژوو ێم ،یی ژهێو  یم رهه به ێل گه ،یتوانی و ده کرد دهیکار  یشکێم

  کرد و له ده ی کهید ی کار  ێل گه ،ێ ژ ڕێدا  کهید یکڵ که به ییژ یسترات ی رنامه به ێل گه ،ێبنووس 

 ماڵ  به. ستبوو یو ێپ رۆ ز  ، ژهڕۆ م  ئه ۆب یت بهیتا  به ، وه بووه کتردهینز  یش ۆ خ یکان ئامانجه

 ڕپ  انهیو ژ  ئه  له ییوااڵ ، ما(5117. 2. 19) ی ژ ڕۆ نجامدا  ئه  ربوو، تا له سه چاره ێب ی که هییشۆ خ نه

 ! ێب ئاوانه یکان ئامانج و ئاواته ی ر ۆ خ ،ێب شاد یوان هڕ . کرد  هییر  سه رمه چه

 ی رکردانه و سه ئه ، هیبووا ۆی خ ی که ناشتن و پرسه  له ی چاو  ، وه کهێکون  ر له گه ماڵ  به 

 انۆیکرد و وا خ ده انیزل ی قسه ی کهۆڕ ر گ سه له ن ۆ چ ، هیاینیبب ۆی خ یکان ارهی و نه( ییتێک هی)

. کرد اندهیباس نێو یش رهێگ ،یچ ناپاک، ئاژاوه  به یش ۆ خ یکات یچ مبارن، که خه رۆ ز  دا، شاندهیپ

 یکێاو یو پ ئه  چونکه ماڵ  به! کرد انێیخراپبوو، پ یرچ دا، هه(ییتێک هی) ی(3) ی نگرهۆ ک  ت له نانه ته
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. ین که دهێپ انێیپ رێرتێکرد، ت ده نه ڵ بو  س قه که  له ی هڵ ئازابوو، هه ووبوو،ڕ  له و قسه ق هڕ 

 !  رسته مردووپه ێیندووگیکورد ز :  رمووه فه انیاستڕ 

 ی وه و بزووتنه ناێه( ییتێک هی)  له ی ، واز (روانیوش نه) ی وه ئه یدوا ، هی وه شم ئه دوا قسه 

 نا،ێسه ده به ی وره گه یکێوتن رکه دا، سه(5119) ڵیسا یبژاردنڵ هه  زراند، له دامه ی(انۆڕ گ)

م (؟ێ کو  و ره به رانۆ گ ی وه بزووتنه) یم رهه به دا، هڕ  الپه( 91) ێیدووتو   ، له(5111) ڵیسا

 یو دوا ڵسا( 7) یوا دوا کردبوون، ئه ێل کمێار یپرس شدا، که نهینووس ییتاۆ ک  له.  وه وکردهڵ ب

: مڵێ و ده  وه مه که ده یکان هڵاڤ هه  له اریمان پرس ش، هه که وه بزووتنه ییگشت  ی ر  خهڕێ یرگ مه

 !!(وا؟ڕ  ده ێ و کو  ره به رانۆ گ ی وه بزووتنه)
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