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  ساحساحڕزگار ڕزگار . . . . . . ؟؟کنکن  مانهمانه  ئهئه
  

 .  
 پک هاتوون له خون و، تری سه ر ئه م گۆی زه مینه وه کو هه موو مرۆڤه کانی ئه ما نه
 له خۆزگه و، له خۆشه ویستی و ئاوات، له حه ز و ویست و خه ونی ڕه نگاوڕه نگ، گۆشت

کته رو وه رزشه وان ئه مانه ش خوازیاربوون ببنه ئه ، به هر ه جۆراو جۆره کانی سرووشت
گه . نیگارکش و پزیشک و مامۆستا و له و بوارانه دا خزمه ت به گه له که یان بکه ن و

لک له مانه تا دوا هه ناسه شیان ئاواته خواز بوون خاوه نی کۆرپه یه گ بن و گوێ 
 ئاخر ئه مانه ش وه ک هه ر بوونه وه رک تامه زرۆی به یه، ووشه ی بابه گیان بن بیستی

بوون له گه ڵ کیژک و باوه شی خۆشه ویستی به یه ک دا بکه ن و به ده م له  که وه ژیان
زۆر له مانه ب حه زو ویستی . گزنگ چیرۆکی عه شق بۆ یه ک باس که ن ناو ده م هه تا

 به ج هشت و خۆیان کورسی قوتابخانه و کۆرسی زانکۆ و فه رمانگه و پیشه کانیان
  . نه که وتن دایک و باوک و خزانه که یان وڕێ و خۆشه ویست وفریای مائاوایش له ها

  
کوڕی کرکارو ، زۆر له م مرۆڤانه له چین و توژه هه ژار و که م ده رامه ته کان بوون

که ئه گه ر هه لومه رجی کوردستان نه بوایه ، خاوه ن پیشه ئاسایی یه کان بوون جوتیار و
شاوه که یان دایکه بوه ژنه که وه بژوی ژیان ته نیشت باوکه ده ست قلی ده بوایه له
ئه مانه نه ک ته نھا شاره زایان له سه ر چه ک و لۆجیستیکی سه ربازی و . دابین بکات

چرکه یه ک خه یایشیان به و بواره دا گوزه ری  به کوو، کوشتن نه بوو نه خشه ی شه ڕو
یسته ی ژیانکی سه ر به رزانه و ئه وان مرۆڤ ئه وه نده به نرخ بوو که شا نه کردبوو الی
  . نه ک قکردن و کوشتنی سیما و به ها جوانه کانی مرۆڤایه تی به ختیارانه یه
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که چی له گه ڵ ئه م سیفه ته به رزانه دا ئه م مرۆڤانه که وتنه ناو به ره کانی شه ڕ و 

 سه رماییه یان ئه وه ی که ته نھا، کردن له گه له داگیراو سته م لکراوه که یان به رگری
له به رامبه ر ئه و هه موو زۆرداری و  که به ختی بکه ن بۆ سنور دانان، بوو گیانیان، بوو

. که به گه لی کورد ده کرا له الیه ن ڕژمی به عس و نۆکه ره کانیه وه سووکایه تی یه ی
کی ئه م مرۆڤانه کران به تاقیگه و هه ر چی چه ک و ته قه مه نی قه ده غه کراوی بلۆ

هه موو ئامر و ، و سه رمایه داری و ڕۆژئاوا بوو له سه ریان تاقی کرایه وه سۆشیالیستی
  . له سه ر جه سته ی ئه مان پراکتیزه ده کرا ده زگاکانی ئه شکه نجه

  
له گه ڵ برستی و سه رما و به ، له گه ڵ ئه و هه موو ڕه وشه سه خت و ته نگژه یه دا

بن نه هاتوو ڕۆژانه گورزی کوشنده و  پۆین و باوه ڕکی لهبه وور یه کی  دخۆراکی یه دا
  .به دۆزه خ شاد ده کرد جاش و نۆکه رو خائینانیان، ده وه شاندوو جه رگ بیان له دوژمن

  
ئه مانه له به ره ی گه ل و نیشتمان دا به رز و سه ر که شن و خۆشه ویستن و شه هیده  

خون و ئاره ق و ، ی نه ته وه یی ده نرخننسه رو نه مر و به سومبول کانیش به تاجی
  . ئه م ئازادی یه ده زانن ماندوو نه بوونیان به به دیھنه ری

  
له هاوکشه ی حیزبه که  پرسیاره که لره دایه ئایا ئستا شون و ڕۆی ئه م مرۆڤانه

 نه ته خه بات و قوربانی و هه وه کانیان له خانه ی کام ده سکه وتی؟ یاندا له کوێ دایه
ک به رپرسیاره له قه ره بووکردنه وه و گانه وه ی خه ون و ؟ جگه ی گرتووه وه یی دا

چۆن ده هنرنه وه نا و کۆمه گا و له بزر بوو ن و ب ئومدی ؟ حه زو ئاوا ته کانیان
وه ک هه ر تاککی تری  ک ده توانت ڕۆی ئاسایی خۆیان پ بداته وه؟ ڕزگار ده کرن

ئه گه ر ئه ؟ به ر به ست و ڕگره کان کن و له کام ئاست و پله و پا یه دان ه ڵ؟ناو کۆم
 مانه له ڕۆژی سه ختی خه بات دا له ال یه ن یه کتی نیشتمانی کوردستانه وه به ڕۆه ی

به ئه مه ک و دلسۆزی گه ل و بناغه ی شۆڕش داده نران و نازناوی وه ک هه ۆکانی گه 
یه کانه کانی خاخان و به وری چاو تیژی سه گرمه و ئاسکی تیژڕه وی شارباژر  رمیان و

ئه ی بۆ ئستا ئه م پیاوه به جه زره بانه ، سلمانی به سه ردا داده بین و بازی چاوتیژی
به دڕنده ترین  له الیه ن ڕاوچیانی سه رکرده گه نده ه کانه وه بوونه ته نچیرکی الوازو

ڕاو ده کرن و که وه کانیان به جاش و خۆفرۆشانی  ن چه کی گه نده یو چه په ڵ تری
  .سه رده می به عس به هه رزان ده فرۆشنه وه

  
به که سانی به نرخ و ڕه وشت به رزو پیاوی ته  ک وه. ن. ئه گه ر ئه مانه له الیه ن ی

بۆ چی له ،  رکئه ی بۆ ئستا بونه ته که سکی ب ڕۆڵ و ب ئه، زه ند ده کران نگانه ناو
نزم و ب نرخ سه یر ده کرن و ، ب ڕه وشت و هه وه س بازه کانه وه الیه ن گه نده ه

  . سووکایه تیان پ ده که ن
  

به ڕۆه ی قاره مان و به وه فا و پاک ) مام جه الل (ئه گه ر ئه م پش مه رگانه له الی
ئستاکه  هۆی چی یه، کردگه ل و کوڕو خۆشه ویستی زاتی خۆی حساب ده  ترین که سانی

دام و ده زگا حیزبی و ئیداریه کان دا و له جی ی ئه وان که سانی ب  وا الوز ب هزن له
  . گه لیش ئه و گه نده نه به ب ڕز و سووک ته ماشا ده کات وه فا و قزه ون دانراون و
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 م ئازادیه یی ئه گه وره ترین سه رمایه یه و به دیھنه ری ئه ئه گه ر خۆنی شه هیدان
ۆیه کنی  مگه ی به م مشه خۆرو هه ل په رستانه داوه گه روو ئاسا ده م بژه ننه خۆڕ

بۆچی زۆر ب باکانه بوونه ته جرجی کۆیر و ، دوا چۆڕی هه ڵ ده مژن ئه م قاره مانانه و
  .به دانی تیژی گه نده یان به ربوونه ته ئسک و پروسکیان له ناو گۆڕه کانیشیان دا

  
 له سه ر ده می شاخ دا له یه ک فیشه ک و یه ک گوله ئار بیجی و یه ک ک. ن. ئه گه ر ی

له سه ر کارکی دزو و ناپه سه ند چه نده ها ، دینار ی ده پرسیه وه و ل ی ده پچایه وه
ئه ی ئستا بۆ ده سته ، سه رکر ده و پش مه رگه ته جمید و سه ر زه نشت ده کران کادرو

به رامبه ر ئه و هه موو دزی و گه نده ی و کاره دزوانه ی که به ڕۆژی   لهوه ستانه
ئه . حیزب و مام جه الل و کۆمه نی خه که وه ئه نجام ده درن ڕووناک و به به ر چاوی

م مرۆڤانه که ناویان پش مه رگه درینه کانه ئستاکه ب که س و ب کار و ب حه زو 
که وتوونه ته ژر پچکه کانی له ،  گادا که نار و ته ریک کراونله په راوزی کۆمه ئاواتن

، نه ناویان دیاره و نه ئه دره س، یه خسیرو دیلی ده سه تی گه نده ین بیرچوونه وه و
ئستا به ، ئه شکه وت و سه ر ته نوورک داده ی ده دان ئه گه ر جاران مزگه وت و

  . دوا وستگه ی پشوودانیانه شدرژای ڕۆژ شه قام ده پونن و چاخا نه 
  

، خزان، به هره کان، خوندن، هزوو بازوو، ته مه ن، ئه مانه زۆر شتیان له ده ست داوه
به م گرنگترین شتک که بۆته سه . قاچ، ده ست، چاو، ده روونی و سرووشتیه کان حه زه

ی نه ته وه یی یه ئه رک رما یه و قه ت له ده ستی ناده ن مژووی خه بات و به جھنانی
، بۆ شه هیدان وه فاو ئه مه ک، ڕا بوردووی پاک و خیانه ت نه کردنه، به رامبه ر گه ل

مل  ته نازول نه کردن بۆ ده سکه وتی کاتی و پاراستنی که سایه تی، خۆشه ویستی خه ک
و هه ئوه و ئه وان له یه ک الیه ن و خای زۆر گرنگ . که چ نه کردن بۆ بۆره پیاو مل هووڕ

ترین و پرشنگدارترین ووشه و ده کانی  ده بنه جوان ئوه، ستیاردا یه ک ناگرنه وه
ئه وانیش ده که ونه الپه ڕه  مژووی سه روه ری و له گه ڵ شه هیدان دا شاد ده بنه وه و

  . . ڕه ش تاریکه کا نه وه و زبدانی مژوو چاوه ڕیانه
  

 . rizgarsalih@hotmail. com هۆه ندا
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