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  یڤک ند په و چهولر شاری هه ژی جیھانی مندان لهۆڕ
   ڕزگار ڕانگور

  
  ک وکۆنه ڕه کانی گه سته ده  به ستگو داشقه کان ده  خنیالنه ستفرۆش بۆیاخچیه سو مندانی ده

کانی  هڕی ناوخۆ سو مندا کانی شه نفال ب باوکه کانی ئه تیوه کان هه  دڵ کونه کان سو منداه چکنه
 سمید فرۆش منداالنی ندان سو مندانی باکور مندانی هۆڵ به کانی ناوسه زیوه ست وپ ته هرخۆر د به

سای  وه م، ئه که کانی دوا ڕۆژی ووته نجه ،سو گهکان  قامه کانی شه شه گه چاو تونه هر چ که درۆزه
م  زۆری ئهی  زۆربه  له نووکه هه ،تا وه کانی منداڵ بالو کرایه ی مافه وه ی گتی گره جاڕنامه بوو له1959
ش  کاندا ب به ی ڕوداوه زۆربه له ک و منداڵ تای ترین ماف به ره سه  له شه ر ب به ک هه دا منداڵ نه جیھانه
ی خون بوون و  کاندا شه ڕه شه له ی که و مندانه م نین ئه کان که تراژیدیا و ڕوداوه  له نی یه

  چنه کان ده ره سه مامك به  ده وانه شه که.ڵ بت  گه شی له  ئسته قرتاوه قاچیان ست و کاندا ده بۆردمانه له
 .ن  که ی حساب بۆ منداڵ ده رمان که سه

 
ی ل  ند گوله زی و چه  دابه که مانه ئۆتۆمۆبیلکدا قاره فری کشا به  به که بوو منداه  نه ی ئمه ووکه  له هو ئه

الی  قه ن سۆری ، ئستاش له کوژن و ده مندان ده  که ریکا نی یه مه کانی ئه فریشته  ربازه سه وه دا تامرد ،ئه
ر پرسی  ن به زیری ڕۆشبیری و هه چ و وه  ڕۆژی پ دهی پنج کرت ماوه ڤای مندان دهولر فیست هه

ند منداتان  رین چهزیری ڕۆشنبیری خون شی ن ، وه که  و باسی مافی منداڵ ده وه تر ووتار یان خوندۆته
ند مندای   چه نفالتان میوانداری کردوه ی دوای ئه وه ند نه  بۆ فیستیڤاڵ چه  هناوه کانی شخووه قامه شه له

الرو  که هنانی مندان له  ند مندای باوک زیندانیتان میوانداری کردوه  ، چه ت و باکورتان هناوه ڕۆژهه
زیر یان   کاکی وه  که س گومانم نی یه بووم به وێ نه من له .  وه غداده و به سره به ه یان ل  ئاسانه وه بجه ه هه
کانمان   میوانه  چونکه وه ی خونه بی ده ره عه  به وه خونه یان ده  که یامه په ر پرسکی تر که ر به هه
مندانی داماو کان  به ره عه نداه م  نیم که وه ینن ، من دژی ئه کی ووتی ڕافیده  هاتوون و خه وه غداده به له
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تا  وه ن بۆ مندان ،ئه وێ چی بکه تانه  ده باشه  کانتان هناوه زیرو گزیره وه  کوڕه  ئوه ژار بت ل وانی یه هه
 دوو جاران پ ی  کوژت که ی خۆی ده که  ساه12   پوت منداه له باوککی کهولر  ی هه ر قه رامبه ر به هه

 بن  وه ره دنیای ده چی به وێ تانه ی  کرب ؟ ده و ڕوداوه زیر باسی ئه  ، ب ی وه باوکی ماچ کردوه
مندان . ژین  ئارامیا ده مندانی جیھان و له  له وێ بن مندانی کوردستان جیاوازه تانه ده
 مندای  ست فرۆشمان نی یه  مندای ده جیھان بن ئمه بهوێ  تانه بوون ، ده شدار نه ڕۆکاندا به په ڕه شه له

  خۆشمان نی یه و نه شیان ساغه کانمان له یرانن ، منداله رمی یاری و سه رگه موو سه ههر خۆر   به  ناچنه ئمه
وێ چیمان پ بن خۆ  تانه دهی کرد ،  بۆ شۆخی بوو گاته  وه ندروستی باسی کرد ئه یری تهز ی وه وه ئه
چن  کاندا دن و ده بازاڕه له بین ،که منداڵ ده دان کان سه ک ده یه  ووت و پیاسه وه تهڕ گه پیاو ده که
ڕۆژی جیھانی  بوو له ت بۆ قوبوڵ ناکرت  ده خنه ڕه ی که که  شیرینه مانه رله ئاخر په. ن  که ستگی ده ده

  ت به یتان بایه که  پاره گرتایه رنه تان وه و ئوتۆمۆبیله مانتار ئه رله ی په منداندا و مندانی کوردستاندا ئوه
 .  نکدا مافی منداندان پاراستوه چ به ک ، بۆ مندان کوان یاساتان بۆ مندان له یه خانه سته خه

 
کانی تر  و جیه وره وتی گه رمزگه و به وری قه ده کرت مندانیش له ستی ده رچاوتانا فیستڤای چاوبه به واله

ژین ه   چۆن ده  چاومان مندانی ئوه نه که ی خۆڵ ده ن ، تاکه که ی ڕبواران بۆیاخ دهپوی چکن
منیش رگریم ل کردن   به تی ئوه ب مۆه به کانی کوردستان که شه  چاوگه ببورن لم منداه کیش چۆن؟ خه
  وه  کورد و ئیتر منیش پویستم بهست  ده وته که ووت ده بوو که یمان هه مه ونی په خه  بووم ، که ک ئوه وه

 کردنیر  بۆ سه خانه چین بۆ مۆزه وسا ده و ئه کرته وه کانیش کۆ ده نگه م و تفه ناب شاگردی بکه
 دانانیش و بگری  وه دیار ئاگردانه وان به خواردنی خۆش ئیتر دایکم شه ب له شمان پ ده که ،خوانه
رات  وی به خورمای وشک بووی شهدرژای سایش   ، به وه نادروتهنگ  ره ر ڕۆژێ به ههشم  که رواه وشه

    ،، ی بچین بۆ قوتابخانه وه ناخۆین پش ئه
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