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  زگای تیرۆر تیرۆر یان ده  زگای دژه ده
  یاسین بانیخنی

دام خۆیان تدا  کانی سه کوڕه  شه و خانوه ئه  رقاوی، نه زه  نه  مای بن الدنه  نه  م خانووه ئه 
خونی   ستیان له ده  ش نییه ورانه گه  و تاوانباره چن مای ئه شدا نه ه ھه ی به وه شاردابوو، بۆ ئه حه
کی قورس  ندین چه ی چهڕوو بت مای ک بت وا ڕووبه ی ده ، ئه سی بگوناھدا سوره هدان ک سه

  .؟ وه ی سی و کشینکۆف بۆته ناس، بی که کی قه زاران فیشه و ھه
  ندیخان ربه ده: شون

  ڕۆ کی پاش نیوه نزیک یه: کات
  2010مموز  ی ته20: وت ڕکه

  خ رگای دۆزه ر ده رامبه به: رما ی گه پله
ردان  سه به  م، که که م، خوشکه ک بده کشم و پشویهبمک ڕا ویستم که  وه ماه له:   هک ستی ڕووداوهڕا
ند ڕووداوکی  ند ڕۆژی پشووش چه چه  دا چونکه ، منیش گوم پنه یه قه وێ بوو ھاواریکرد ته له
منیش )  یه ش ھه زمه هو ب ئه(بوو ک ناوی نا خه  کردنانه قه ته  م جۆره کردن ڕویدابوو، ئه قه ته
  به  وی پشتر ڕوویاندا، که ند ڕۆژ و شه بت چه  زمه و به ر ئه ھه  نگه ڕه: دی خۆمدا گووتم له

گووتی ئۆتۆمبیلی پۆلیس   وه م ھاته که م دیسان خوشکه م، به پویستی نازانم باسیان بکه
رم بوو، ئاخر  وام گه رده به  قه ته ڕۆن و خوار ده  ره به  وه م ماڵ خۆمانه رده به وتن له وفریاکه

  که وشه حه و کوێ بۆیت، له ره توانیت به کاتی وادا مرۆڤ چی بکات، ده گیان له  خوایه
  یه ک ھه رچییه ھه: ی بردم و گووتی وه و ژووره ره قۆیگرتم و به  له په ستابووم دایکم به وه

و  مدیبوو ئستا بۆ الی ئه نه  ندین ساه چه کهشتم،  گه م تدهدی دایک  ، من له نییه  ی ئمه هکش
و چۆن  زانم دی ئه چۆن دی بشکنم، کاتک ده  وه یبینمه جارکی تر نه  و دوور نییه وه ته ڕاومه گه

فۆنم بۆ  له شتک بۆم کرا ته  تاکه ما ھیچ نه ئاگام له  وه ژووره  شتمهیرحاڵ ڕۆ ھه به! دات لده
،  وه مه ده مت ده ر ئستا وه بت ھه مت نه یاند، گووتی خه م پگه که اهو سکی نزیکم کرد و ھه که
  ... وه ی ئاوا گایه که واه و ھه وه فۆنی بۆکردمه له چوو ته کی پ نه خوله5
کی  ڵ ھاوڕییه گه ند ساک له ساڵ پش چه 28ن  مه ته) س.س(ناوی  ندیخان به ربه نجکی ده گه''

سزای یاسایی خۆی   کوڕه  م کشه ت به باره کوژت، سه ی ده قۆ ھاوڕکه چه  هڕیان و ب شه  بته ده
بۆ   وه ڕیته گه ھیت، سای پار ده جده ندیخان به ربه بت ده رده گرت و کاتک به رده وه
  بت و چی ڕوویداوه ده  کان توشی کشه ڵ پۆلیسه گه له  که ی تونله بازگه  م له ندیخان به ربه ده
.  ی کردووه شه ڕه ھه  م کوڕه وا دابنین ئه  ، با ئمه واوی ئاگادار نییه ته س به ھشتا که  و کشه هل

ککی تر  کوژرت و یه ستژ و پۆلیسکی ھاتوچۆ ده رده به  درته ده  که مان ڕۆژ بازگه وی ھه شه
یش  وه درت ئه گیرکردنی دهست بیاری ده  بۆیه  ه)س.س(  هر سه ی گومانی له وه بت، ئه بریندار ده

زگای زانیاری و  ڕیگای ده له  ، دیارهنازانت  س سۆراخی دت و که و ھه وه سته هد خۆی نادات به
  ، ئیتر ھز له وه دا خۆی شاردۆته و ماه له  و کوڕه ئه  گات، که واڵ ده ھه  وه ندیخانه ربه ئاسایشی ده

کانیش  گرن، ھزه ده  که وری ماه ندیخان و چوارده ربه ده  گاته ده  وه الر و سلمانیه شاری که
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، ''کان ناسراون شه جله  به  تیرۆر، که  زگای دژه الر و ده پۆلیس و ئاسایشی که  بریتیبوون له
  شداربووه ندیخان به ربه نھا ئاسایش و پۆلیسی ده ته  به  ، که ته میدیاکان بوکراوه  ی له وه ئه

ری سوڕ  ساتی وا سه کاره مرۆڤ له.  سته ر ده به ی زیندووم له گه بهو   کی شاخداره درۆیه
ک  باخی وه ره ککی قه ڕه گه ک نووستوون له ی خه ڕۆ، مناڵ و زۆربه رمای نیوه و گه من، به ده
نازانرت   و ڕووی ماک که ره بت به کی ھه بت چ مانایه قاندن ده ندیخان ئار بی جی ته ربه ده
ک  نه  تباره سک ھشتا تۆمه ر که رامبه به  تکه رییه ربه چ به  مه ، ئه و منای تدایه ند ژن چه

بوو بۆ  کات، ئایا ڕگای تر نه خۆی ده رگری له و به وه سته ده  ماکدا خۆی نادات به تاوانبار، له
ڕۆ ترس  و نیوه و بهریدا سه بوخنن به  که ن خانووه وبده بت ھه نه  وه نھا ئه ستگیرکردنی، ته ده

ر  گه یان ئاسایش و پۆلیس ئه  تیرۆره  زگای دژه رکی ده ئه  وه ، ئایا ئه وه دی شارکه  نه بخه
و  ن له ته سه ده و ی دژی ئه وانه ، بۆ تۆقاندنی ئه نییه  وه له سه م مه پشت ئه رامی سیاسی له مه

 .کات دا حوکم ده شاره

  
  ی میدیاکان وه لکدانه
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و سایتی  KNN نای یرتر که سه موویان ھه له  کانه ھلییه ناو ئه میدیا به  یره الی من سهی  وه ئه
  له  ی شکاندنی کامراکانیان کردووه شه ڕه کان ھه شه ی خۆیان جل ڕه وته  به  ، که یه سبه

ن  بکه  م دوو لینکه یری ئه یان بۆ زانیاری زیاتر سه که یامنره په
)http://sbeiy.com/ku/newsdetail.aspx?id=28563&cat=1 (
)http://www.awene.com/Direje.aspx?Babet=Hewal&jimare=7901 (  

  ی که بگرت، ئه  ھات ونه وان بۆ نه پاش ڕۆشتنی ئه  ی باشه وبوو، ئه کاکی کامیرامان خۆی له
کتی  ک میدیاکانی یه و وه وه ک خۆی بگیته وه  که یتوانی ڕاستی ڕووداوه کرا بۆ نه ی پ نه مه ئه

ر  سه به  ئاسانه  نده وه ئه  دڕندانه  و شوه ی ڕوونووسکرد، ئایا کوشتنی مرۆڤک به که ڕووداوه
ماکدا خۆی  تاوانبار له ک تبارک نه تۆمه  یه چ ووتکی دونیادا ھه  ، لهڕیت نووسنادا تپه ڕۆژنامه

  !.کی قورس ر چه به  بدرته  دڕندانه  وهو ش شاردابت به حه
  باندکی ئۆتۆمبیل دزین له ی سویسراکانتۆنی برن  ر به شاری لیس سه له 17.4.2010  له
ڕیگای کامرای  ودا له مان شه ھه ، لهرزیان دزی ندین ئۆتۆمبیلی مۆدل به چه  نساوه ره فه

ھی  ر  سه ھاتن، ئۆتۆمبیلکیان له ، دوو ئۆتۆمبیلیان ھه وه پۆلیس ئاگادارکرایه  وه ییهچاودر
نیش شۆفر  ری ته فه ئاکامدا نه  ی پۆلیس له قه ر ته به  وته خرای نوان فریبۆرگ و لۆزان که

ست  نقه ئه  بهئایا   ، که ی وردایه وه ژر لکۆینه له  که کوژرت، ئستا پۆلیسه ساڵ ده19ن  مه ته
ی پۆلیس  وه ر ئه به ، له دادگاییکراوه  که جار پۆلیسه 2  ته م بابه تی یان نا، تا نووسینی ئه یه کوشتوه
. کردن قه ته  بت زۆر ئاگادار بت له ، پۆلیس ده م مافی کوشتنی نییه به  یه کردنی ھه قه مافی ته

  دڕندانه  و شیوه ت به م قه تبار و پۆلیس، به مهک تۆ تاوانبار نه  ت به باره ن سه ڕووداوی زۆر ھه
  ، کهمانیا ن ی ئه شاری ڤیننده سای پاری ی که ر ھرشی پۆلیس، یان ڕووداوه به  ونه ناکه
  که م قوتابخانه قوتابی و س مامۆستای کوشت و دوو پۆلیسیشی بریندارکرد، به 10نجک  گه
ستگیربکرت تا کۆتایی  زیندوتی ده  ر به درا ھه وڵ ده کو ھه ک به ر ئار بی جی فیشه به  درایه نه

 12سان 19نجکی  مانیا گه ئه  ر له ھه 2002ی ئرفورت سای  خۆی کوشت، یان کوشتارگه
ترین  وره گه  به  قوتابی و پۆلیسکی کوشت و دواتر خۆی، که 3ک،  یه مامۆستا، سکرتره

ڕووداو زۆرن   کدا ڕوویدابت، دیاره یه قوتابخانه  دا لهمانیا مژووی ئه کوژی دت له کۆمه
ناو  و میدیا ئازاد و به ھیوادارم ئه  دا، بۆیه ئمهم ڕۆی  نج له یاخی بوونی گه  ت به باره سه
ژر فشاری   ونه که ن و نه ی وردو درووست بکه وه ر ڕووداوک لکۆینه بۆ ھه  ھلییانه ئه
بۆ  تیرۆر  زگای دژه و دهو  وه گرنه ده کان جیگای مافیا وات پۆلیسهگینا وا ب ، ئه وه ته سه ده

  .کی تیرۆر زگایه ده  بنه خۆیان ده
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