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  هیوا ناسیح ـ سویسرا...  س ره  ههیدواهیدکی  شه ه  که یادک له
  

hiwanaseh@hotmail. com  
  له .ردنن  خاک ده ر له  سه وه ته ویوه ڕه ی زستان نه رماوسۆه مجار و هشتا سه که ی بۆ یه و گونه م ئه هار جوانن به کانی به موو گوه هه
فترن و  رزه وانی دی به ی له ۆیانه و هه م ئه دانن به رزی و کۆنه ربه مزی سه ۆکانی شاخ ڕه هموو ه هه .موو گونی تر جوانترن هه
ر زوو  ی هه سترانه و ئه م ئه کانی ئاسمان جوانن به ستره موو ئه هه .رفرازن زیاتر و زۆرتر سه .  لوتکه نه گه ن و زووتر ده که رکشی ده سه
ی  رانی کوردستان مایه موو تکۆشه هه .شترن وانی دی گه موو ئه  هه له .جریونن دن و ده وانی هه رخه ئاسۆی ئه کۆتایی خۆرنشین و  ر له به

وانی تر ئازا و  له . وه چنه ندا ده هریمه  گژ ئه  و به ر گولله  به نه ده مجار سنگ ده که  بۆ یه ی که سانه و که م ئه به .ویستین ڕز و خۆشه
   .رترن کۆشهرز و ت ربه سه
  

ژاری   جوتیاڕکی هه مۆ کوڕه  ئه ر له بیست و نۆ سای ڕک به
فور   غه مه حه( ناوی ر به له ی ئاغجه رمیان و ناوچه کی گه خه

 و   ناجوامرانه  هاوڕی تریدا زۆر بهش شهڵ  گه له )ری له ئاغجه
   .هیدکران  شه ردانه نامه
 .گوت ری خۆی پیان ده نگه ک هاوڕێ و هاوسه  وه ) مه  حه کاکه (
مجار و  که  بۆ یه ی که رگانه و پشمه ی ئه سته ر ده  سه کک بوو له یه

و  ئه .رمیان ی گه  ناوچه یانده ی شۆڕشیان گه  بسه١٩٧٥دوای نسکۆی 
س  ره هه( نی س گوته ی کورد شرکۆ بکه وره  شاعیری گه ی که ڕۆژگاره
وای  هه شاخ و  وه دایانه )!!س که .بوو س نه که ..س ره بوو هه

   دا بهیانڕین ڕاپهرخودان و  به و  وه دانه رهه ترین داستانی سه وره گه
ی  شخه  خونی خۆیان مه به  وختترین دوژمنی کورددا رسه گوی سه

دان و  رهه ونی سه  هه وان بوونه ئه .شۆڕشی نویان داگیرساند
کردن بۆ  رشۆڕنه س و همای سه ره ی دوای هه فسانه ئه وتن و سره نه

   .) عسیکردن و کۆچپکردن به به .بکردن ره عه به( ی سکوچکه
وتووی پارتیزان و  رکه یدانیی سه کی مه یه رکرده ری سه له کاک ئاغجه

سکی  که .وتوو بوو که ترس و هه ویست و چاونه ریکی خۆنه تکۆشه
ر  هه . بوو رگه ش و ڕووت و جوتیار و پشمه ویستی ناو ڕه خۆشه

ی  که له گرت و ئازاری نیشتمان و گه ی نه ئۆقره .س ره ساک دوای هه
   .عس یی به   و دڕنده شه ڕه  هه  و بباکیش بوو لهی که  خوکردنی ماڵ و منداڵ و خزانه  به تر بوو له وره ال گه

 و   بۆ ناسرییه وه هنرخ  دوور ده وه عسه ن رژمی به  الیه  لهو ماڵ و مندایباوک و دایک  . وه ره  ده وه چته  ده هیده شه ه م که ی ئه وه  دوای ئه
  سته  و ده مه  حه عس بوونی کاکه ری به دوژمنی داگیرکه .گیرت ردا ده سه ستی به ده  وه لکه ل و په موو که  هه بهر  له  ئاغجه شی له که ماه
کشان و کینی  خشه  پیالن و نه م له رده زانی و هه  ده وره مکی گه  گرفت و خه  دا به سوکه ر و قه له ی ئاغجه  ناوچه ی له که رگه پشمه
  خابن نیازی دته مه .هیدیان بکات فور و هاوڕیکانی و شه  غه مه حه  ستی بگاته  ده وه  ڕیانه فسنزم و ویژدانفرۆش دا بوو تا له کی نه خه

  له ودا  خه ناپاکی و له  دا به٢٣/٧/١٩٧٧وتی   ڕکه  پیالنکی گو و داڕژراو دا له ی له ه هاوڕک ش شه ر  هه و ره  تکۆشه زنه م مه دی و ئه
  نی گوتنه شایه .رنک هید ده  شه وه و شخ عوسمان ناوکه )ج ره  فه یس و قاله شاوهحسین  ته( گۆڕکراو جاش و تاوانبارانی گۆڕبه وره ن گه الیه

  م پۆله هید کردنی ئه پاش شه . هید ناونوس کردوه  شه جاشی ناوبراوی به وره ردوو گه  پارتی دیموکراتی کوردستان هه  که هیشی داخ و جگه
ی  وه  جۆرک دوای ئه هیدی ناوبراو به ر شه رامبه  دڵ بوو به  قین له نده وه عس ئه  بهتی حکومه   رنجه ی جگای سه وه ئه . یه رگه پشمه
بۆ  .ر له  ئاغجه  له وه   نزیک گۆری ناوبراوه ک تانککی له یه تا ماوه  وه گنه ک ده وه . وه ر گواسترانه  کۆپته کانیشیان به رمه هیدکران و ته شه
   .دانابوو .ری ماوه دانکی جه رهه  سه و وه ر کۆبونه  هه گرتن له ڕگه
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هیدی  ندان شه  جۆرک چه به .ی که  و خزانه ماه ی بۆ بنهیختکردن و شۆڕشگ نگی گیانبه  پشه دواتر بووهمر  نه  فوری غه مه حه   باسه نی شایه
  .خشی  کوردستان به یان به )د حامد مه مه الل محه فیق و جه مامۆستا ڕه( ک تری وه

یان خۆیان  که له باشتر بۆ گه تی مرۆڤی کورد و ژیانکی رامه زارانی تر بۆ ئازادی کوردستان و که هیدی ناوبراو و هه  شه که . بم وه ته وهما
   .با ک ئاو و کاره کانی وه تاییه ره  سه تگوزاریه بوونی خزمه ی و نه نده ک بۆ گه نه .خت کرد به
   .وانیان شاد بت رز و ڕه ر به یادیان هه . و هاوڕیکانیدا مه  حه هید بوونی کاکه مین سالۆژی شه  بیست و نۆیه له 

  
  

  : تبینی
   .وت که ستم نه  ده چونکه .نووسیوه  ناویانم نه م که که کانی ناوبراو ده هیده هاوڕێ شهش  شهس و کاری   که داوای لبوردن له/ ١
  !! وه کرده م بویان نه به )کوردستانی نوێ( ی  نردرا بۆ رۆژنامه وه سکاریه ندێ ده ه ه ر به و به مه  دوو ڕۆژ له ته م بابه ئه/ ٢


