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  نژرێ یوان ده گردی سه دامیش له ی سه که جگره
ڕزگار ڕانگور

 
نیشت  ته ر له دام هه ی سه که ی جگره  یاسبه بمرۆ مان ، ئه که ی هنا بۆ ووته ره مه مخابن ئازادی شتی سه

ک بۆ زار  ، مه وه مرده ی پیره که خوار  گۆڕه دوری نازانم له س ،به نا بکه په  ،یان له ی قگه که هیده  شه ڤده حه
 له ووالتی ئیراکدا ،  م بوه سی دووهه کهمان  رده سه کرت ،کهوست بمیھر در پیاوکی نیشتمان فرۆش له

پش چل ساڵ نیشتمانی   که م پیاوه  ، له م گامشه  له بژاردوه نگیان هه  بده دایه وه ی مدیای کوردی له ره مه سه
 خزمی شخ   به خۆی نگه  ڕه ی یه رزنجه  به م پیاوه  ، ئه وای کردوه رماڕه فهعسکاندا  ڵ به گه و له ق داوه ته
لیستی  ها محدین له دامیان ڕوخاند ناوی ته ی سه که ئیراکیان داگیر کرد ،ڕژمه ریککان که مه ئهحمود بزان  مه

  نگه ی ڕه که ر بوونه ی بهت ر بوو ،حیکمه وان به الی ئه ک له یه پاش ماوهگیراش   بوو که9ی  کاندا بوو ژماره ناوه
وت  که ست ده مان ده مه و وه وت تا ئه یامکی ده  عه وه کردب ، ئه نی بوب ب ی کورد شکوای بۆ نه مه ته
ش  واری دوکان و کۆشککیان پشکه  هه  بۆ هاوینه وه  هنرایه وه قینه خانه ها محدین له ر بونی ته دوای به ،له

کراو  هاش بانگ ده  ته وه یادی جارانه  دوکان به وه ڕایه گه رۆک ده سه موو جارکیش که دانا ،ههکردو نیگابانیان بۆ 
دوکان بۆ    برایه ها بۆیه دا ، ته  و قاقایان ل ده وه گرایه کانیان ده ریه وه ی دۆشینا بیره ڵ مه گه یان له و به مه تاده
هشت  عسی ج نه ش به چرکه  به  که و جوامره ک بۆ ئه فایه ک وه هبت  ، و  ڕوناکی ل نه ژیاندا یه ی تاله وه ئه
ر  ها شتکی به ته دامدا بوو راسته ڵ سه گه ر له های خون شیرین هه عس ڕوخا ته ڕژمی به  که2003 نیسانی تاو

 ،  دایه ورد بواری نهلی ک بوو گه  ده ر گرتوه ی وه موو پۆسته و هه ها ئه ی ته وه ر ئه هه الم ، به کردوه چاوی نه
کی وا بهگامده و سانای یه شستاش له رایه بد  دامه شاری هه  و ئ ئالۆ حیکه وای  بکات ، گهت و قوربانی ما  
دات و ئاسان   ده سانه که م جۆره ی ئه   دادههیدان ، ۆسیال دیمکرات و حیزبی شهس) ی ن ک(   که دا چی یه وه لهت 

م  س به ی که وه ن بۆ ئه که  ده خۆنه  به کان دیزه واه  ههکات ؟ رگیشا چاودری ده  مه ره هس کات و له کاری بۆ ده
فی  سه  له رانی کورد  سه سته  ده سته  مرد ده م نیشتمان فرۆشه  ئه ی که زانن سبه دوری مه زان ، به  نه نھنی یه

دام بوو  سهنیازی تیرۆر کردنی  ها به ن بن ته کیشمان بۆ باس که نھنی یهیا دانیشن و  که ی پرسه وه پشه
ر  سه ی کتبک له ترسم سبه  زۆریش ده ، وه شۆرشی کورده  به یه ندی هه یوه  په مژه ها له تژمری سفرا و تهاک له
ت و   حیکمه نه یمان ل بکه کهنیشتمان فرۆشکیم و   لۆقمانی حه نه ر چت و لمان بکه  ده  جوامره م پیاوه ئه

رک  م ده که له مۆش گه  ئه یاتان خاوه شمان چوو ، نا خه ۆیه ههو  ش داخی پ بخۆین و بین مخابن ئه ئمه
ر  نیشتمان ده هنرت و له ر ده  ده نانه  بۆگه م ئسک و پروسکه موو ئه ک میرابۆ هه وهی  کات سبه  نه و باسانه به
هیدان  یوان و شه گردی سه دام له ی سه که  جگره ه ک تان ببیستایه وه ویشدا ئه خه هکان ل هیده ڕێ شههاوکرت  ده
   له بۆکرا وهکۆشکتان کان  کامتان   درینه رگه هۆ پشمه کرد ؟ چیتان دهراسیمکی پ شکۆ دا  مه نژرت ،له ده

م  ی له  تاکهها دا بۆن  ؟ ی ته که ر کۆشکه به  به یه  ههکان بۆ بۆتان  درنه رگه واری دوکان هۆ پشمه هه هاوینه
ک تارمای  ی وه  وسبه  و زمانی شکاوه ی نی یه وه ها هیوای چاک بونه تهبژرن ؟ ده نگی هه  بده ردانی یه پاشا گه

فیق   وه درته هدرت د ویش نه رزنجی ،به ری به عفه  شخ جه درته ها ده ی ته که کۆشکه ڕوات ر چاوتانا ده به به
یان  ک چاومان ده  کوردستان ؟ وه دام بنه کانی سه رۆک داوای کرد منداه  بیرتان چوو سه رێ خزمینه ئهڕای  سامه

شیا  که کاتی پرسه  و له نی یهها گیانیش  ته و ئاگای له وتوه مان خه که مانه رله ڕتان کرد په پارزین ، ئستا باوه
  یهبوو ببونا ها ده کانی ته  نمونه،  وه یه که یته مه  ژر داره چنه ست و ده به شی بۆ ده ڕهستی  ستۆ به س ئه زۆرکه

هاش  کان ، ته گه خۆراکی سه رمیان بونه کانی گه ژاره ل مخابن ههن  لمه سه کانی نوگره شه  ڕه گه خۆراکی سه به
،  وه  گۆڕه باته ڵ خۆیدا ده گه ها زۆر نھنی له ، تهکاندا  ئاستی ڕوداوه بت له نگی نه نھا ب ده  ته تاوانی نی یه
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  ؟......شار داوه یدا حه که گبه هه و چی له مان زانی ئه دوان ده دههامان   ته خۆزگه
                                                                    

 
 


