گرفتهکانی م ژووناسی و م ژوونووسينی ڕوداوەکان
مهحمود چاوەش
م ژووناس بهوە پ ناسه دەکر ت ،که ڕوداوەکانی م ژوو به چاويلگهی زانستيانه
دەهزر ن ت )دەنرخ ن ت( ،تو ژئنهوە لهچوارچ وەی فاکت و به گهنامه زانستييهکانی
م ژوودا بهرپادەکات .فاکته زانستيهکان دەکاته بناغهی ههلسهنگاندنه م ژووييهکان ،به
وردی و ويژدانی مرۆيی کار له ڕووداوەکاندا دەکات ،زيادە ناخاته پا يان و کورت و
ب چ ژ و ئاوەژويان ناکاتهوە .ويژدانی م ژووناس لهوەدا پ ناسه دەکر ت ،سهنگی فاکته
زانستيهکانی و شيکار و گهرگوم نتهکانی به به گهنامهی زانستی و فاکتی م ژييی دەخاته
بهردەم خو نهرانی ،ئازار و ڕەنجک شان و خۆشی سهرکهوتنهکان به نۆرم و پ وانهی
زانستيانه دەپ و ت .م ژووناس يان تو ژەری م ژوو کهس کی زانستکارە )زانکارە( ،که
ئهکاد ميانه و تهنها له چاوگ و ئهدەبياتی زانستييهوە بهشو ن ڕووداوەکاندا يان
ف نۆم نهکاندا دەگهڕ ت ،بهچاوی ڕەخنهوە شيکاريان دەکات ،ڕ گه بهخۆی نادات،
سۆزەکيانه لهگه ياندا مامه ه بکات ،فاکته م ژووييهکان لهگهڵ هه تل دان )ئيديعاکردن(دا
بهيهکتر دەچو ن ت ،تاکو بڕياری کۆتاييان لهسهر دەدات .م ژووناس م ژوو بۆ
دەسه تداران ناهۆنتهوە ،ڕووداوەکان به دەستپاکيهوە دەگو زيتهوە ،فاکته م ژووييهکان
له خۆ نهر ناشار تهوە ،به زانياری لهخودهه نجراو )ئاوەژووکراو( و فشهوفيشاڵ
خو نهر هه ناخ هت ن ت .گهر پ ويست بکات ل کچونه م ژووييهکان له سهردەمی جياوازدا
به نموونه دەه ن تهوە ،ل يهک ک له خهس هتهکانی م ژوو دووبارەبوونهوەی
ڕووداوەکان تی .م ژووناس/م ژووزان يان تو ژياری م ژوو سهرقا ی ڕابردوو يان
ڕووداوەکانی م ژووە.
به پ وەری زانستی ئهمڕۆ ئهو م ژوونووسانهی ،که لهسهر م ژووی ئهنتيک ،سهدەکانی
ناوەند و م ژووی تازەش کاريانکردووە به تو ژيار و م ژووناس ناوزەد ناکر ن .،بهم
جۆرە کهسانه دەوتر ت م ژوونووس يان ديرۆکنووس ) (Historiografڕەنگه
م ژوونووسه کۆنهکان لهم کاتيگۆرييهدا ناوزەدبکر ن .م ژووناس له وشهی يۆنانی کۆن
) (Historikerەوە وەرگيراوە و بهمانای تو ژەر/ل کۆ هر ) (Erforschungيان
ناسينهوە ) (Erkennungد ت .م ژووی تو ژينهوەی زانستيانهی م ژوو بهش که له
زانستی م ژوو ،ل م ژووی نووسينهوەی م ژوو له سهرتای ئهنتيکهوە بوونی ههبووە
لهچوارچ وەی م ژوونووسيندا ،به م تو ژينهوەی م ژوو بهش وە سيست ماتيکهکهی
لهسهدەی  19بهدوواوە دەستيپ کردووە .له ڕەوتی )ڕ ڕەوی( م ژووی نووسينی
م ژوودا نووسهرانی جياوازيش کاريان لهسهری کردووە و پهرەيان بهم بوارە داوە،
به م سهرتای م تۆدی مامه هکردن له پ داچونهوەی بابهته م ژووييهکان بهوە
پهيوەنديدارکراوە ،که داخۆ م ژووناسان بۆ تو ژينهوەکانيان لهچ نووسين کی پ ش خۆيان
سوديان وەرگرتووە .گهر بنهمای شيکاری ڕوداوەکان لهسهرچاوەی زانستييهوە

هه نهه جرابن ،م ژوونووسان به ش وەی بابهتی )ئۆبيهکتيڤ( ڕوداوەکان ناخهنه بهر
دەمی خو نهرانيان.
م ژوونووس )ديارە مهبهست له ههموو م ژوونووس ک نييه( بهوە پ ناسه دەکر ت،
ڕووداوەکان/ناسينهوەکان لهچوارچ وەی زانستيدا شيکار ناکات ،به کو ڕووداوەکان
ههند جار بهمهيل و ئارەزووەکانی خۆی دەهۆن تهوە ،زيادە دەخاته پا يان ،چاود رييه
م ژووييهکان له چاويلگهکانی خۆيهوە دەبين ت ،ڕوداوەکان ب بهرن له فاکتی زانستی و
ئهرگوم نتهکانی له بنهما زانستييهکان .ڕەنگه گهلهک ڕووداوی م ژوويی و بهسهرهات
و ئهنجامهکانيان لهﻻيهن م ژوونووسانهوە بهب شيکار و فاکتی زانستی نووسراب تنهوە.
م ژووی ڕووداوەکان ههند جار لهديدی دەسه تدارانهوە هۆنراونهتهوە،
م ژوونووسهکان ههند جار ڕوداوەکانيان به ئارەزو حهزەکانی ئهوان نووسيوەتهوە.
چهواشهکاری ڕاستيهکان ﻻی خو نهرانی دەبنه فاکت ک بۆ ڕووداوە م ژووييهکان.
م ژوو ل رەدا دەب ته فيداکهری چهند پ نووس کی ب ويژدان .لهڕاستيدا ههمووکهس ک
دەتوان ت بب ته م ژوونووس ،ل م ژوونووسی پيشهيهک نيه ،که لهﻻيهن ياساوە
پار زراوب ت ،ههرکهس ک سهرقا ی م ژوونووسين ب ت ،يان کهس کی ڕۆژنامهوان
ب ت ،دەتوان ت خۆی به م ژوونووس ناوزەدبکات ،به م کهسی م ژووناس دەب ت به
فاکتی زانستی ڕووداوەکان هه سهنگ ن ت/معالهجهيان بکات.م ژوونووسانی کۆن خۆيان
به سهرهه دان و جو نهوە و چاﻻکيهکانی فيگهرە م ژووييهکانهوە سهرقا کردووە و
لهسهريان نووسيون .م ژووی چهرخه کۆنهکان ،م ژووی بابليهکان ،ئاشوری و ميسری
و فارسهکان ،له چاوگ و لهسهر بنهمای شيکاری زانستييهوە هه نههينجراون ،به کو
زۆرجار ڕوداوەکانيان به ش وەی "حيکايهتخوازی" و به سيستهمی دەماودەم
لهنهوەيهکهوە بۆ نهوەيهکی تر ڕاگواستۆتهوە .ل رەدا ڕاوەستهيهک دەکهين و دەپرسين:
دەب ت له گ ڕانهوەی ڕووداوەکاندا چ ناههقييهک بهرامبهر به خودی م ژوو و م ژووی
ڕووداوەکان کراب ت .دەب ت چهند کهسی ب تاوان بهتاوانی هه چنراو و بهدەر له فاکتی
زانسيتی و ڕاستپهرستييهوە حوکم دراب تن .بۆ نموونه نووسينهوەی م ژووی
ڕووداوەکانی ه رشی مهنغۆلهکان بۆ ناوچهکانی جيهان ،يهکهم و دووههم جهنگی
جيهانی  ،م ژووی قهت وعام )کۆمه کوژييه( کانی ئيسﻼمی و فتوحاتی ئيسﻼمی،
ڕوداوەکانی ج نۆسايدی ئهرمهنيهکان له جهنگی جيهانی يهکهمدا ب بهرنين له
هه گهڕانهوەی ڕاستيهکان و ئارەزووماندانهی دەسه تدارانی ئهو کاته.
لهم ن وەدا ئاڕاستهی کۆمپل کس ک دەبينهوە ،که ل رەدا بهکۆمپل کسی م ژوو ناوزەدی
دەکهين ،کۆمپل کس کی ئا ۆ ز و پڕک شهيه ،ئاخر ئ مه چۆن له ڕوودا و به گهنامه و
فاکتهکانی م ژوو ت بگهين ،گهر ئهم م ژووە بههه ه و تهزوير و نازانستيهنه هۆنراب تهوە،
به ئارەز و بهرژەوەندييهکانی دەسه تداران و ئاييندارەکان و بهناو پياوچاکانهوە
نووسراب تنهوە .چاﻻکوان و ههرزەکارە خو نگهرمهکان چۆن لهم ههڕەمه م ژووييه
ت بگهن و ئاگاداريان بن ،گهر ڕاستيهکانيان ل ئاوەژووکراب ت .دەسه تدارانيان

ل کراب ت به خواپياوان و ئايندارانيان ل کراب ته پياوچاکان ،ههژاريان ل کراب ته سو تان
و دەو همهندان به پاتريۆت .ئهمانه گيروگرفتهکانی ئهم کۆمپل کسهيهی م ژوون.
پ ش ههر باس ک لهم ن وەندەدا باشترە پ ناسه ی ئهم دوو ت گهيه/مهفهومه بکهين.
م ژووناس و م ژوونووس .م ژووناس به ﻻتينيهکهی دەب ته " Historiker,
 ."Geschichtswissenschaftlerئهو ئامرازەکانی نووسينهوەی م ژوو و
ڕوداوەکانی لهسهر بناغهی فاکت و شيکارە زانستييهکان بهرنامهڕ ژ دەکات ،دوورن
له بهرژەوەندی کهسی و ئارەزوومهندی و بهرژەوەندی دەسه تداران .ڕوداوەکان به
م ژووی پ ش خۆيان و سات و کاتی ترەوە گر دەدەن" .کون و کهلهبهريان" ت دا نيه،
فاکتهکان تهنها له ڕوانگهی زانستييهوە شيکاردەکهن .بابهتگهران و بهويژدانی
مرۆڤپهروەرانه کاريان ت دا دەکهن.
دەب ت ئهوەش بخر تهڕو ،که لهههمان کاتدا مهرج نييه م ژوونووسان ههموويان
ناڕاستب ژييان له ڕووداوەکاندا کردب ت و ئاوەژو و خودمهندانه دەسکاريانکردب ت،
به کو تهنها ئهوەيه کارەکانيان ب بهرن له فاکت و بنهمای زانستی ،چونکه ههند ک له
م ژوونووسان ههميشه بهدوای بنهما زانستيهکاندا نهگهڕاون و نهيانکردۆته م تۆدی
نووسينهکانيان.
ل رەدا گرنگه ،که چهند ڕووداو کی م ژوويی به نموونه به نينهوە ،که تاکو ئهم
سهردەمهش بهش وەی جياواز له ڕاستيهکانيان باسدەکر ت .دوو جهمسهری ناکۆک
لهنوسهرانی ،ل رەدا مهبهست م ژووناسان و م ژوونووسانی ڕووداوەکانه ،ئهم م ژووە
به ش وەی جياواز شيکار دەکهن ،ههند کيان م ژوونووسانی ڕووداوەکانن ،که له
بهرژەوەندی دەسه تداراندا ڕووداوەکانيان هۆنيوەتهوە .ديارە بهرژەوەندی سياسی و
ئابوری ،بهرژەوەندی بازرگانی و ديپلۆماتی له پشتی مهرامهکانيانهوەبوون .لهسهر
ههمان ئهو ڕووداوانه کهسانی م ژووناسيش لهسهريان نووسيون ،به م به به گهنامه و
تو ژينهوە لهسهر بنهمای فاکتهکانی ئهو ڕووداوانه .يهک ک له ڕوونترين ڕووداوەکانی
دووسهدەی ڕابردوو گ نۆسايدی )ناسراو به قهتڵ و عام يان کۆمه کوژی( ئهرمهنهکانه
لهپ ش تاکۆتايی يهکهم جهنگی جيهانی .م ژوونووسانی سهر به ئيمپڕاتۆری عوسمانی
و سو تان عهبدوولحهميدی دووەم ٢/م ژووی ڕووداوەکانيان له بهرژەوەندی سياسی،
ئابوری و ديپلۆماتی ئهو سهردەمه هۆنيوەتهوە .ديارە م ژوونووسانيش تو ژينهوەيان
لهسهر ڕووداوەکان کردووە و به شو ن بنج و بناوانی ،واته ڕاستيهکان و هۆکاری
ڕووداوەکاندا گهڕاون.
ئهگهر ئيمپراتۆرييهتی عوسمانی زيمبۆلی دەسه ت و ه ز يان م ژووی )پا هوانهکانی(
تۆمار کردب ت ،ئهرکی م ژووناسان و تو ژينهوەی م ژوو لهسهر ڕووداوەکان ب گومان
ئهوە نييه ،ﻻيهنگری دەسه تداران و حکومداران بکات ،به کو تو ژينهوەيهکی
زانستيانه و ڕەخنهگرانه دەب ته ئهرکی ئهو کهسانهی م ژووی ڕوداوەکان تۆمار دەکهن.
م ژووناسان دەب ت له هۆکارەکانی )بزواندن و هاندەرەکان(ی ،له ڕەوت و ش وازی

سياسی و ئابورييهکانی ڕووداوەکان بکۆ نهوە ڕەخنهگرانه کاری ت دابکهن .ئهمهش
دەمانگهيهن ته ت مای )بابهتی( خ ر و شهڕ .خاوەندەسه ت له ههر س کتهر کی کۆمه دا
ب ت ،بهدەو همهندەکانيشهوە ،ناب ت ه زەکانی/ه زەکانيان وەک دەس تنواندن و
بهکاره نانی زەبروزەنگ بهرامبهر کهمينهکان بهکاربه ن ت ،به کو پ ويسته لهڕ گهی
ئاوەزمهند تی )عهق هنييهت( و لۆگيکی بهخشندەييهوە ئا وگۆر و هاوسهنگيهکانی ئهم
دەسه ته پ ناسهبکات و دابهشيان بکات )مهبهست دابهشکردنی ه زەکانه به شاقو ی و
ئهستونی(.
ئهگهر سهرچاوە زانستييهکان و تو ژينهوە ڕەخنهييهکانی م ژووی ڕوداوەکانی
ج نۆسايدی ئهرمهنهکان له ستاندارت کی م ژووييهوە وەربگرين ،زۆر زوو بۆمان
ڕوندەب تهوە ،که م ژوونووسانی تورکی عوسمان و ﻻوانی تورکی دوای سو يان
مهحمودی دووەم  ٢ڕوووداوەکان لهبهرژەوەندی دەسه تدارانی ئهو سهردەمه و
پار زەرانی کۆمارەکهيهندا هۆنيوەتهوە .بهرامبهر درۆ و ئاوەژووکردنی ڕاستييهکان
گهلهک سهرچاوە و فاکتی م ژوويی ههنه ،که لهسهر بناغهی زانستی و
چاوەد رييهکانهوە ئهم ڕووداوە م ژ ييه هه دەسهنگ نن .يهک ک لهو چاوگه زانستيانه ،که
باس لهم ڕووداوانه دەکات کت به بهناوبانگهکهی يۆهانس ل پسيۆس ) Johannes
1(Lepsiusە ،که بهڕونی تاوانهکانی سو تان مهحمودی دووەم  ٢بهرامبهر
ئهرمهنيهکان ئاشکرادەکات و دڕندەييهتی دانيشتوانی سيڤيلی تورکی ئهو سهردەمهمان
بۆ ڕوندەکاتهوە .يۆهانس ل پسيۆس ئهو کاته خۆی چاود ری ڕووداوەکانی کردووە و
بهش وەيهکی ڕاستگۆييانه و بهويژدانانه لهسهر ڕووداوەکانی نووسيوە .له کت بهکهيدا
زۆر ک له فاکته م ژيييهکان و هۆکاری ئهم "قهت وعامه" ڕوندەکاتهوە.
ل پسيۆس بهم ش وەيه باسی ڕووداوەکانی سا ی  1985دەکات" :ڕاوەدونانی
ئهرمهنيهکان له تورکيا له پايزی سا ی  1985وە دەستيپ کرد"  2و لهپاشدا ل پسيۆس
وەکو شاه د کی زانستکاری ئهو سهردەمه له کت بهکهيدا دەنووس ت" :ئهمهش بووە
کوشتار و خو نڕشتن تادەگات بهکۆمه کوژی ئهرمهنيهکان لهزۆر ناوچهی جياوازدا له
ﻻيهن تورکهکانهوە 3.لهماوەی دوو ساڵ ) 1894بۆ (.1896دا  312.000ئهرمهنی
لهناوبران .له کۆتايی سا ی  1897دا تهنها له ناوچهی کيليکيهن )2500 (Kilikien
گوندی ئهرمهنی و  500کهنيسه و ران و تا ن )فهرهود( کران 300 .کهنيسه کرانه
مزگهوت و  50.000مندا ی ئهرمهنی باوانيان لهدەستچوو4.
زۆرينهی گهلی تورک و بانگ شهی فهرمی حکومهته يهک لهدوايهکی کۆماری تورکياش
تاکو ئهم ساتهش دانيان به گ نۆسايدی )کۆمه کوژی( ئهرمهنهکاندا نهناوە و بهڕەسمی
داوای ل بوردنيان لهگهلی ئهرمهن نهکردووە .ل رەدا زۆر بهڕونی ديارە ،که تورکهکان
بهرامبهر هه ه م ژووييهکانياندا نهوەستاونهتهوە و ش رپهنجهی خو ناوی م ژوويان بۆ
نهوەکانی داهاتويان بهدەمارەکانی جهستهی ناسيۆناليستی و شۆف نيستی تورکيدا

گواستۆتهوە .مهخابن که له و تهکهياندا مليۆنهها ئهرمهنی بوونهته قوربانی سياسهتی
سو تان و تورکه ﻻوەکانی کۆماری تورکيا.
پرسياری سهرەکی ل رەدا ئهوەيه ،نهوەی ئ ستا و ﻻوەکانی مۆد رنی تورک چۆن بڕواننه
ڕووداو کی م ژوويی و تهکهيان ،ئهگهر فاکت و تو ژينهوە زانستييهکان بهژ ر گۆڕدا
کرابن ،ڕاستييهکانيان ل ئاوەژوو کرابن .ﻻوان گهل ک توانای بووژاننهوە و جڤاکی
کۆمه يهتی و م ژوويييان ههيه ،که م ژووی ڕووداوەکان به ش وەيهکی باوەڕپ کراو و
ڕاستب ژی لهبهر دەستياندا ب ت و کاری ت دابکهن.
ديارە م ژوو تهنها لهﻻيهن م ژوونووسانهوە تۆمار نهکراوە ،به کو م ژووناسان
توانيويانه بهشو ن سهرچاوە زانستيهکانی ئهم ڕووداوانهدا بگهڕ ن و بيروڕای خۆيانی
لهسهر بدەن.
م ژوو ئاو نهيهک نيه ،که ڕووداوەکان کتومت بپهرچ ن ت ،به کو کۆمپل کس کی
کرفتلهخۆگرە و ڕووداوەکانی پ ويستيان به هزری ڕەخنهگرانه و تو ژينهوە ههيه.
هه سهنگانديان چاوانی تيژبين و ويژدانی مرۆڤانهيان گهرەکه .گهر بهراورد کی
م ژوويی لهتهک ڕووداوەکانی م ژووی قهت وعامی ئهرمهن له تورکيادا به ڕووداوەکانی
دووەم جهنگی جيهانی لهﻻيهن نازييهکانی ئه مانياوە له ڕوانگهی شکاری زانستيانهوە
بکهين ،ڕون و ئاشکرا دەب ت ،که ههند ک له م ژووناسانی ئه مانی )ل رەدا مهبهست
له سهرچاوە ئه مانيهکانه ،که بۆ ئهم نووسينه سودی ل وەرگيراوە( توانيان ڕوداوەکانی
ج نۆسايدی جوەکان له دووەم جهنگی جيهانيدا به ش وەيهکی ڕەخنهگرانه و به م تۆدی
زانستيانه شيکار بکهن ،که ه زی شهڕانخوازی نازييهکان بهرامبهر ئهوان کردوويانه.
نهک م ژووناسانی ئه مان ،به کو بهش کی زۆرينهش له گهلی ئه مان دانيان به شرۆڤه
ڕەخنهييهکاندا ه ناوە ،ههستيان بهو ههموو تاوانه بهرامبهر گهﻻن و کهمينه و
کهمئهندامان و کهسانيتر کردووە .ئه مانهکانی دوای جهنگ گهلهک به خ رايی دەستيان
هه بڕی و داوای ل بوردنيان له جيهان و له گهﻻنی ناوچهکه و له جوەکانی ههموو جيهان
کرد .تورکهکان تاکو ئهم ساتهش دان بهتاوانهکانی قهتلوعامی ئهرمهنهکان ناکهن ،چجا
داوای ل بوردن .م ژووناسانی ئه مان ديارە کار کی زۆر و کاريگهريهکی زۆريان
ههبووە لهم "ڕاستب ژييهی م ژووەکهياندا" .ئهوان توانيان ڕوداوەکان به پ وەر کی
زانستی و ويژدان کی م ژووييهوە شيکاربکهن و ڕەخنهيان ل بگرن ،بۆ ئهوەی ئهو هه ه
م ژووييه دووبارە نهکهنهوە .ڕەنگه ئهمه به "ههستياريکردن بهرامبهر به م ژوو"
پ ناسهبکر ت و حيکمهتی/هۆژمهندی ل وەربگير ت.
گ رهارد ڕيته ) 5(Gerhard Ritterيهک که لهو م ژووناسانهی ئه مان ،که به
م تۆد کی زانستيانه و ڕاستگۆيانه ناوەڕۆکی ڕوداوەکانی م ژووی ج نۆسايد و
بهربهر تی ڕژ می نازيهکانی ئه مانيای شيکار کردووە و بهکۆمه گهی ئه ماننی و
جيهانی ناساندووە .ڕيتهر زۆر بهڕوونی و بهب پ چوپهنا ئهم هاوک شه پڕگرفته لهم
ڕستهيهدا دەهۆن تهوە" .مرۆڤايهتی ئهوروپا له ههموو سات و سهردەمهکاندا خوليا و

مهفتونی دەسه ت بووە ،که ئهويش بهش ک بووە لهو هۆشدارييه ترسنه نهرە و
دووفاقهئاساو چهتوونيهی دەسه ت "6
ڕاستب ژی و ويژدانی دادپهروەرانهی م ژووناس کی وەک ڕيتهر دەنگ کی بهرز و
ڕاچ هکان کی ويژدانی و م ژوويی بوون بۆ گهل کی وەکو ئه مان ،که دوو جهنگی
جيهانی بهرپاکردبوو .ئهو پ يان دە ت هه هکانمان تهنها به ڕاستب ژی و ويژدانی
مرۆڤپهروەرانه ڕاستدەکهينهوە .ئهگهر ڕەخنهگرانه له ڕوداوەکان نهڕوانين ،لهسهر
هه هکانمان بهردەوام دەبين .ديارە گ رهارد ڕيتهر تهنها م ژووناس کی ئه مان نهبووە،که
لهسهر ئهم ڕووداوانهی نووسيب ت ،زۆر ک له نووسهران و فهيلهسوفان و م ژووناسانی
تری ئه مانی بهچاوی ڕەخنهگرانه لهسهر ڕوداوەکانيان نووسيوە.
نهک ﻻيهنه فهرمييهکان ،به کو زۆرينهی گهلی ئه مانيش دانی بهم تاوانهدا ناوە وداوای
ل بوردنيان کردووە ،که ڕۆ ی م ژووناس و ڕۆشنبيرانی گهل ک نيشاندەدات .ئهوان
ڕاستی ڕووداوە م ژووييهکان لهبهر چاودەن ن و ه ما و ه ه سهرەکييهکانی
ئاشتيخوازانه بهيهکتر دەگهيهنن.
ئهگهر چاو ک به م ژووی پهنجاساڵ لهوەپ شدا بخش نين ،جار کی تر ڕوبهڕوی ههمان
گرفت و کۆمپل کسی م ژوويی دەبينهوە ،پرسيار دەکهين ئايا م ژوو ک دەينووس تهوە،
دەسه تداران و کاربهدەستهکانيان ،يان م ژووناسان و ڕۆشنبير و ئهکاديم کانيان؟ ئهمه
گرفتهکهيه ،که زۆر کی ڕوداوە م ژوييهکان بنهمای زانستی م ژوويی ئهوتۆيان نيه،
که م ژووناسانی سهردەم بيکهنه بنهمای پ داچونهوەکانيان و بيروڕای خۆيانی لهسهر
بدەن .گهر به کۆنکر تی چاو ک بهم م ژووەدا بخش نين ،به ڕوونی دەبينين ،که
حکومهته يهکلهدويهکهکانی دەو هتی تورکيا تاکو ئهم ساتهوەختهش بهردەوامن لههه ه
م ژووييهکانياندا و پهﻻماری گهﻻنی ناوچهکه دەدەن .زۆرجار دە ن "م ژوو عيبرەته"،
ئايا گهﻻن سوديان لهم عيبرەته وەر نهگرتووە ،يان م ژوو دووبارەبوونهوەيهکی
خهڕەکئاسايه و دەب ت دووبارە و چهندبارەی بکهينهوە؟
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