
 www.azadbun.com    بەرهەمی ماڵپەڕی ڕێکخراوی ئازادبوون بۆ تواناسازی و تاکگەرایی

 

 بەختیار عەلی” ئەو باوکەی نەکوژرا “

 

 موحەمەد عەبدولکەریمنووسین:  

 

بە شێێەیەکە گ تیێێئگو نەو ەیونێێەەمەە  ەچە دە اەەی  ۆکەو ۆرەموۆرەکم نێێەە ەو یو بە  
یکە گ دە  ێێۆکەو نەکەبگ و کییدکێێیم بەخئیێێۆە لەدگ ەویوەەو نەو ەیونێێێێێێێەەمەەکە  ە  یمەی

بۆاڵکەنێێێئیگ خرو بمێێێەدوەەەج  بە ۆرەفش نێێێە کیێێێۆەو تەوەە و بەەەجو دەنێێێەە تەە گ  
نەچڕۆ کەونێێێێێێج  دکووە  نەە کیێێێێێێۆەەس خرو دە ەیونێێێێێێیەگ رۆچۆ  و شێێێێێێی د و کییدکم 
کەبیەەئەوە  بە ەمنێێێێێێێئگو ەێۆومەەکگ و نێێێێێێێەە ەو یوکگ بەخئیێۆە لەدگ دەە نێێێێێێێە  ێۆکەکەکم 

ی ێۆبگ وەەتد یوە  نەو بیوە بە ێەیەەو بێۆاڵ و  ێۆ ەمکەکە گ ەۆەکر تدفیە گ ەەەەەێیفیگ ن
نۆڵرەە بەنێەە کەەووەگ ەەکۆەم  و کۆنێئۆەییەوە  بەخئیۆە لەدگ نەو بۆو ەکە دە نێۆ ەوەخئگ  
کەە ەو ەییەوە ەە ۆ یو نەمێێئۆس ەەوڵگ  یشێێئەگ کەکەفج  بەاڵە نەە  یشێێئەەو  یشێێئەەیگ 

نێێێوییدییۆەەکە   یشێێێئەەیگ اشێێێۆەنێێێئۆەگوکۆەەکە ەەە وە   ومقی گ ەییە بەڵییو  یشێێێئەەیگ 
ار  کدۆکی کەکگیت اەمنێێێێێێئە چاویەەیۆەگ چەموو چاویەەگ ۆیۆومە و بەاڵە ۆەوەەەە ەکۆ   
کە  شێێێئە  تیێێێج چاویەەیەەە ۆ  کەکۆەەوفج نەو  کەەەو  یوشێێێگ چاویەە بیو  دەتەڵییمو  

بە شێێەیەو چۆ دکۆڵگ ەە یشێێئیەج بەیەەگ بیە و بیگد  کۆ  بیییژ   تەە چدۆڤ کوژچەە ەو  
نەوم ەەوڵگ نەوەو کموە ەۆحگ بییژفجو بە شێێێەیەکە  بیئدنێێێەەەجو ەەکەوفج ۆۆەفیگ  د دە 
بەەمەیەەکیم ەەڵمێێێێەئەوە و بەخئیۆە لەدگ نەو بۆو ە نێێێێوییدییەکە  ە اەەیکە ۆۆە ەەو  کەم 

ە و کە دفێج بییژەفێج بەو ێەیەو  رچە یێۆە کە دم بە کەو نەکەبگ کێۆخیک کەتی دم کەفمکمکر
ەۆچۆەە ۆەگ کوونێەک  ێەرەو دە   بیەکج ەیییر دە چەنێەدە ە ەەتررفج  نەچۆەە  رچەڵەش  
ەەدیج و ێەدیج تی ە بیو و ەەەیفش ۆۆە کەتەرمەەوە بر حەنیوکو کۆ  شۆەەەم ەەبیو  دە 
کوەیۆو نەکەب بە شێێێێێێەیەکە گ تیێێێێێێئگ و ەیونێێێێێێیەگ ەۆچۆ  بە ۆکیە گ  کە ەچیە ۆۆە بیو 

ەکەنێێێێەیگ ۆییۆەییەوە ۆییۆەگ  ومەو ەۆشێێێێەییدکگ نەوە بیێێێێ ەقەەەج  نەە  ەیونێێێێەەفش بە ە
 رچە ۆەەو کەخدمەە نێێێێێێەە شێێێێێێۆەگ بەخئیۆە لەدگ دە ەمنێێێێێێئییم ەۆحگ بدکەیمە کە دک بەاڵە  
ەەکیە یشێج  بەخئیۆە لەدگ تەدە رچەو  یشێئەگ کەم بەاڵە ەووبەرووو شێیمێئگ  دکەەوەو 

 د بیو دەو  ەنێێۆەەو نچەیمڵە نێێوییدییە ۆ   ایەیە بە ەمنێێئگ بەخئیۆە لەدگ بۆو ەیگ بەەەج
 ە دەنێەەکۆ  کەەیونێگ و رەخەەکۆ  کە دک  بەخئیۆە لەدگ نێەەە ۆ  ۆ نەو ۆەیەو  یمەگ بە 
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شەیەکە گ بەەکەومە وەاڵچگ ەەخەەتدە ۆەگ کەکمکەوەو ەەەیەو  د نەتەەو  یشئەگ دە  کە  
بر ێەر شێێۆەنێێئۆەییەت  ە   نەومەگ  دەوە نێێمێێئئد  دک  نەە ەەوڵە بۆو ییژکیە کەتەرفئەوە

کدۆکێی دە  ئەیە ەێۆومەە ەکێیم بە ەێۆوو ا ەو ەە و  ێۆبرو کەەبێۆەەو بێۆو ەیگ نێێێێێێێئەچیێۆە  ە 
کەکەوفج ەەوە  یرە ۆەگ بە بەس بیۆت دە نێێێێێێەیمێێێێێێگ ژەۆەگ ەۆو قەبیاە ەوو بەاڵە کومۆۆە 
 یرە ێۆ  دە ەەوڵەیگ نێێێێێێێەە ەو یومەەکم بێۆو ە نێێێێێێێئەچیێۆەە ە کە یژ و کێۆ  ەەە ایدۆ ە 

ۆوبۆەگە ەو نرککپ   یشێئەگ بۆو  دەە تەڕمەەوەکەکم بە بۆشێگ کەبیەدفج  ە کدۆکی برچۆ  بەە
بۆس کە ۆت   ۆ ەش چدۆڤ کفئە ەۆو کوەیۆو شێێێۆەنێێێئۆەییە ەوەو چدۆڤ دەبدو نەوەو نە ئگ 
 یشێێێێێێێئە ۆەیەۆە بیێۆتو وشێێێێێێێەو  یشێێێێێێێئەگ بە ۆە ەەەێۆ کۆ  ەەوڵیێیم کرەچە ۆیێۆومەە ۆەگ 

بیۆ ەوەو  یدۆە دکەگ  ەنێێێۆکە گ بە ەویوەەو  ە بە ۆرەفش  ا یشێێێئەە ەۆکیجکیییە ۆ و  ۆقگ 
چەوکموەەتد ەە دە  یشئەە ەمنئەقیەە ەوە  بەو ێەیەو بەەرو کەونئییوەگ شۆەنئۆەییە ەوە  
ن ەش بەەمەیەە  یشئەگ کیجکیگ چدۆڤ  دمکەوەو برکە چدۆڤ  ۆ نەەیمەەکە گ بۆس  ەد دکەگ 

وەەتەرم بر ۆرەەەۆ شەیمەو  د  نیئد   غەەکجەو  یشئەگ دە نەەیەمکەوەو غەەکجەو  یشئە
  بە ۆەەەەۆەگ  شێێەیەو  دە  بەڵییو   کەەەوەو  ەەەۆ ە  یشێێئە   دکمەو   وە     غەەکجەو  یشێێئە

  شێئەش  بۆو    یشێئەگ   کەەەوە  ەۆ ە   ەنێۆکە ییەوە  یدۆە دکەگ و    یشێئە و    رچەت و   وشێە
کۆ  نێیۆنێەت    تدووێەش کۆ   خەجم   دەەۆو   کە دفج   یشێئەە  نەە   بیدفج  کە  ەە یمەدفج  ەییە

و ەۆشێێێێێێەییدمەییێێێێێێیم ەوو بیمت  کە دفج  یشێێێێێێئەە ە دەەەیم  بۆو ەیگ ومقی گ و چەیمڵەیگ 
ومقی یێیم روو بێیمت  کەشێێێێێێێیدفێج بە شێێێێێێێەیەکە گ نێێێێێێێوییدیێۆەە دە ەەیم  چەێیم  و بێۆو ەیگ 
نێوییدیۆەەکم ەوو بیمت  ێردێەدو کەکاەنێیوکگ کەەەەمێگ دە  ەچەەگ  وکیم ەەڵگ  ی ۆکە نێەە 

وەەو کەەەەمێۆ چییێەف کر رو کەنێئگ  دک بە ەەخەە دکەگ کر ر  ە  ەوموو کەکاەنێیوکگ تە
ەۆشێێەییدمەگ کەەەەمێێۆ ێەیۆ  نێێەکد بیو  وفیگ وەەۆ بیفدو ەەدشێێەیگ دەو ۆرەەو ەەبەج   
نەە ەەوڵەو ێردێەدو دە ەمنێێێێێئییم وە  ەەوڵەش بر  یشێێێێێئەگ بۆو  دەش کەمکەوە  برکە نەە  

چییێێێێە دە  کە  چەیمڵەوە کەکەفج بەەمەیەە بۆو و  ۆرەە ەەواڵەە دە ەمنێێێێئییم ەەوڵگەدەیە ەە
ەر ۆەە ەس بەشێەیگ کەتەرفئەوە بر خیکو بۆو   ەەوڵگ  یشێئەگ نێوییدییۆەە ێۆشێوۆوەو  
ەەچۆ   یشێێئەگ ێەر شێێۆەنێێئۆەییە ە دەەەی شێێۆەنێێئۆەییە یمو  ە بە ەمنێێئگ  ەو  و کرەچگ 

شێێێێێەیەکە گ   خرو تررکیە  ەەوڵگ  یشێێێێێئەگ بۆو  ش بە شێێێێێەیەکە گ ەمنێێێێێئگ بەج کۆ  بە
نێوییدییۆەە بر ەەتۆەبیوەە دە ەەکوەەە و کەنێەاڵ ە ۆەگ بۆو   بەخئیۆە لەدگ وە  بۆو ەیگ 
نێوییدگ  ەچۆشێۆ کە دفج  ە کەنێئگ بەنێەە اەەی  ۆکەکە گ ۆیۆومەکم تد یوە بە شێەیەکە گ 
 ر وە و بەەەج نەو ەەنێێئەو  و ەۆشێێەییدمەگ نەوە کەونێێج  دکووەو  ە کەبەج بییژەفج 
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چێۆەیر بئیمەە بەشێێێێێێێەێش دەە  ێۆکەەە بکەەە ژفد ە ەەگ خرکێۆەەوە  ۆێۆەم  ەکێۆ د ەە ێۆ یو نە
ەەوڵگ  یشێێێێئەگ بەخئیۆە لەدگ ەەوڵەیگ نێێێێۆکە و ەەشێێێێۆەەەمکۆەە بیو  ەەوڵەش بیو  ەچئد  
چەلدکەییۆەەو بەاڵە نەچڕۆ  رچەڵەش ەەوڵگ  د بر  یشێێێێێێێئەگ  ۆ  بەخئیۆە کەبیەیە دە  ەوڵگ 

ەویوەە ەەەێیفێش کەڵەە ەۆچێۆ  اییەی شێێێێێێێی د اییەی نەوەو  ەکدە ێۆەە د و ەۆەەمەێۆەە دکم  بر 
تدەگە کییدە  ەەچیو نەە ۆرەە کەەبڕکەێێۆەە  رچەڵەێێش کەەبڕکەە دە کژو بەخئیێێۆە لەدگ  ە 
کەکێێۆەەوفێێج دە ەفگ نەە چییێێۆەیجچگ بەەتدکیەوە انەوەو تدەگە کییدوە نێێۆنێێێێێێێیوکەکیە   

  نبەخئیێۆە لەدگ  کەونێێێێێێێئگ بیەەەەوە بە تیێۆەگ خرکێۆەێیم  بەەرو نەو ەمچە تەوەەکەو بێۆو 
 دکووە دە کڵگ ەەکێۆەە ێۆەیێیم  نەە قمێێێێێێێەکە اەۆچێۆ  و شێێێێێێێی د تدەێگو ەیە ەۆە بەوێۆەێۆ و 
ێەیەەیەێۆوکیە  نەچە کە ەێش بیو دەو ەەوڵە ەەەۆ ێۆەەو چەێیمڵە ێۆ  بەەمەیەە بێۆو یێۆ  نەە ێۆچیێۆ   

ەگە  نەچە  کەکم  نەچە ەفش وە  نەوە ومکە ب ەیج بەخئیۆە لەدگ خەەکیگ  رچەڵەش شێێێئگ ەۆتد
نێێێێەەبۆەو نەوەو ەەچیوم  کەەمەیە ژچۆەەو نەو  ێەرمەەو بەخئیۆە دە کییدکم ەیونێێێێییەگ 
 ەچئد ەیە دەومەەو  ە دە بیمەو نەکەبیم ەیونێێییەگ  ەەوڵگ  یشێێئەگ بەخئیۆە لەدگ دە ەفگ 
بەەدخیدکەگ شێێێێێێێی د و رۆچێۆەەوەو وە  بەەدخیدکەگ نەو قمێێێێێێێێۆەە ومکە  ە ەییە دەبێۆەەو  

حۆکجو شێێێێێێیدمەکیەوە کەک ەج  ەییە شێێێێێێی د بر تەوەەکگ حۆکج کەڵەجو  کۆنێێێێێێئرکێمێێێێێێیگ و 
کەەبۆەەو کۆنێێێئرکێمێێێییر کەڵەجە ا ۆ ە کەەووەەۆنێێێە شێێێئگ دەیە کەد بیوەو کۆخیک وە   
نەوە ومکە ب ەیێج کدۆکێی خرو بە شێێێێێێێئگ ەێۆتدەگگ وە  ەۆچێۆەگ چەنێێێێێێێکگ  ێۆکیێۆ و کێۆخیک 

  کۆ  وە  نەوە ومکە ب ەیج  ەنێۆکە ییە گ نەککیگ وە  کۆنێئرکێمێیییەوە نێەەقۆ   دکووە
نێێێێێۆە ەە خرو بە شێێێێێئگ ەۆتدەگگ وە  شێێێێێۆەر و ەۆچۆ  و ایدۆ ەوە نێێێێێەەقۆ   دکووە  
ەەوڵەیگ  دو ەەەۆ ۆەە بر  یشێئەگ ببەخئیۆە لەدگ  بەاڵە ەکدە ۆەە  دو دەوفیم کەەکە ەوفج 
ێدنێێێێێێێیێۆە دە رۆشێێێێێێێەییدم  و چدۆدگ  یەک کە دفج کەڵەە بە ش ەۆچۆەەیونێێێێێێێەێش کۆ  بە ش 

ش نێەەنێۆچگی ەووبەرووو ەکجفش ەۆوو غەەکیج کە ەەەوە اکۆنێئرکێمێیگو  ۆچر شێۆلیدف
و  ۆکیۆو چیی   رەیفدمو چرەکس بیەیێێێێێرو کۆخیک  ۆ ەش ێدنێێێێێیۆەو  ۆەکگەەفئیگ ەۆچۆەەش  
کە دفێج بەنێێێێێێێەە ەۆشێێێێێێێەییدمەگ  یەکەوە کە مێێێێێێێەە کەو دفێج ا ێۆوم  و نێێێێێێێجمو بدمکێۆەگ 

وە  ەۆوەەەەەۆەگ وە  ەیونێێێێەە کۆ  ەۆو    ۆەمچۆەۆفو بەگۆەەو چەنێێێێغ و غیۆبگ بەخئیۆە ەەە
 ەیونێێەە   یشێێئەگ بر    دە   ەەەەەۆەگ وە  ەۆچۆەە ۆەگو ەەوڵەیگ ەۆە نێێۆکە کییدمەە و ەەقگ

  ەەەەەێۆەگ  ەێۆو    چەموو   و   ۆییێۆ   تەوەە ێۆەگ ەیونێێێێێێێە رۆچێۆ  نێۆنێێێێێێێئگ دە  کەەەوەو  دکەە و 
بەڵگەکە دەنێەە    تەوەە ۆەیم  ەۆچۆەەیونێە  رکجو  دە  ەۆچۆەە ۆەگ  بۆنێەە دکەگ و   لەدگ  بەخئیۆە

 ەەمەیەگ خەڵش و رۆشێێەییدو نەوەو بیوەگ حەنێێۆکە ەیگ تەوەە بە بەخئیۆە لەدگ و بەڵگەکە  

www.azadbun.com


 www.azadbun.com    بەرهەمی ماڵپەڕی ڕێکخراوی ئازادبوون بۆ تواناسازی و تاکگەرایی

 

دەنەە ۆرەفش ەەوڵگ  د بر  یشئەگ نوییدییۆەەو نەو  دەد و دەوێ کەبیەیە ەەوڵگ ۆییکو  
 د ەە  بر ەیونێێێێێێێیە و ەەخەە دکەگ بەخئیێێۆە لەدگو بەاڵە بەخئیێێۆە لەدگ وە  ۆێێۆەم   

گ بە وەاڵچێیمەەوە ەێۆ یژفێجو بەڵییو بە بەێیەەگگ و بەەەەە و خەاڵ ە ۆییێۆەییە ێۆەگ  چەێیمڵە ێۆە
کەکێۆەییژفێج  نەو کەەمەەێج ەەوڵەێش ەەکە بر ەەخەە دکەگو بەاڵە ەەچیو نەو ەەواڵەە بەەرو  
بید دکەەوەو ێەیێێێیەخئەوە کەونێێێج بیو  نوم ە ەەچیوم  بەە دەوەو بگەەە نەو نۆنێێێئەو  

کە  دکووە دە کمەۆ یوکم دەنێێێێەەو بەیونێێێێە   ێە کەاەج  دەنێێێێەەو بەیونێێێێەو خرکۆ  نۆچۆ
بەخئیۆە لەدگ  ە تەکیێێێێێئیەج دەوەو نەومەەو کەکۆەەوفج ەەخەەو بیە  دەبەە نەوە ەییە  ە 
ەەخەەتدمەگ ێدنێیۆەو ۆییکو و  ەگەکیێئەگ ەەخەەکیۆەەکۆ  دەنێەەو کەونێج بیوەو بەڵییو 

و ببەخئیۆە لەدگ کە  نەوەو دەدەکم  کەەمەەج  ەەیۆ دەبەە نەوە ەەخەە کە دفج  ە ەەڵگدو ەۆو 
وکمێێئب بیکەچە رووو نەوەکەو  ەو کەنێێج دەە ەەوڵە شێێیمێێئکیمەکووە ەەڵیەتیدفجی ەە ۆ  
 ەو ەۆشێێەییدو نەوە ێەیەومەەو ەۆخگو ەۆوو بەخئیۆە لەدگ دەێۆ  ەۆچۆەەیونێێە تەوەە ۆەگ 

کیۆ و  ۆچر و چەمووکم ەۆەەەەجی ەەەیەو چە نۆتۆکمە بب دە ەۆچۆەەیونە تەوەە ۆەگ وە  ا ۆ
 ەۆەکەەو  ب ەب کە یمەب  ەئیوو  …نێێێێێێۆە ەە و چۆە یج و چرەکس بیەیێێێێێێر و نرەەۆ  ێۆچر 

 تەە  ەییە   ەچئد  ەیونێێێەەمەە  دەە  ەییگ  لەدگ  بەخئیۆە  بەاڵە خیفەیووەە ەوەو  بەەەەچە ۆەیۆەب
 بە  بەجو  ەۆدرۆییگ  ەەەگە  ەۆچۆەۆەە  و  ەیونێێێێێێەە  نەە  بەەموەک دکەگ  تەەاگ   ەەبەج  تەوەە د
ەر ۆەو بەاڵە کڵەیۆە بەشێێەیگ ەۆە دە ەۆشێێەییدم  حەەکۆ  کە دک خۆوەەگ  ئەیە ۆەگ   اەەیکە

 .بەخئیۆە لەدگ بە  ۆ نەو ەیونەەمەەو ەۆوە بدک 
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