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  شوان شارباژی..  .بیر ن شه ڕۆ

 kurdn@hotmail. de  
  ؟ بو ج باری لمت بای پوه بیرت دێ عه

  ریای پو پوچا نوقمت  ده و بیری له ئه
    کلک ر بو به ده  هاته دواوه ڕیشت له
  ییام خه . سمت س و پت خو پ بونه نینۆکی ده

  
ی  سینه چی به ئه ڕۆ  مژه له  الی من  ئاشکرایه، نوسیت ده نی هزری خۆت نیت که  خاوه چونکه*

  . ی که  دهن شهی  نوسیت ده ده ت و ماندویت که که زۆر داماوی دایم شه. خاکا
، سکی ڕزگارت کا مای که ته م به رده  هه وه کی قوه  بیر  ناو وتویته ک بی که ئاگام لته وه

 .  یه وه یی پیاهاتنه زه ی به موو ئازای نوسینت جگه نوسیت هه ب هاوکاری ده به  که بۆیه
  

بوو  ست خۆت نه ده زانم به ده، ردابوو ی نوسینت به خه رت نوقم کردبوو یه  سه مژه له* 
ورتان دابکوتن تا  بزماری پۆیین چوار ده ن به وبده بت هه ده هز وای کرد که حوکمی به

و  ی به بوو ساڕژیکه ی ده وبرینه گرت ئه ر خۆت نه م هه به، برت رتان پنه فه زه ر وه زیات له
نیناوی  ی پکه بگه کرد پ له ی ده ی کامرای شاراوه رنامه به کوتومت له  که ی یه نامه گه به
ت خۆشت  نانه  ته  چونکه وه ئه، ران نه ی خو ره مه  ئامرازی سه شت کرده که خۆت و برینه، بوو

ک سوند بخۆی  روه  هه یت به ده  *وه گه  به بهی  ووشه  هانا بۆ  میشه یت هه خۆت ناکه بوا به
  .  وه  کانیشتا دته گه  به  خۆت و به ییم به زه ندێ جار به هه، بۆمان

     
  ... ت ده  که وه یا هنامه خه ت به یه و ووته ت بیت ئه المه سه*

  . دیاره یدا که وونیشانه نا  له ناواخنی نامه
 جنوداندا  ی زه تی خۆی له موباره هاره  ته نیه وه ی تۆ پویستی به سک هنده دنیام هیچ که

  . ربکات ده
  ؟ح بیت بۆی ریت ساه  کارک شک به وه نانه ئاژاوه  له  تۆبی جگه

  . د کار بھت ر به فین گه ره ن شه موومان خاوه  هه م چونکه ی شتی تر ناده ره قه خۆم له
ژر بای  ی له تاکه، ن ک دووناسنامه نی یه  بوون و خاوه وره  ئیتر شوکور گه رمه شه* 
، و م وئه ر ئه  سه نه که ریکتان بت هرش ده نجکی سوید نشین دا باباوکیشی شه گه
 داوای  ک داوای لکردبوون که یه  شخ زاده ی که ته و بابه ر ئه سه  له نگه ی ڕه وه ی ئه ڕوانگه له

 تان شکاندبوو کره م شه الی زاتک ئه،  وه کاته و ڕووی دادگاتان ده ره ن یان به لبوردن بکه
وی نا کامان به ساییته، ین که زانین چی ده  ئه گۆتبوتان بابۆن هینمان بگرن ئمه) (*گۆتی(

 . !) کوردستان ناژین  له  خۆ ئمه وه تی بیگرته رپرسایه  به نیه وه سکه که
  
رزانیی  رزان به به، جیھان جیھانیی (زنی ر وه سه  نوسینکم بینی له نیم که ند پکه ئای چه* 

 ناوکتان *سۆران سۆرانیی ستاون ناوی  گوناحن هه بوتان کردبۆوه) بانیی بان تاه یان تاه
   !نابوو هپو

ن و  هاوکاریتان بکه ران کرد که  خونه و داوام له الی خۆمه ر له وبه مه ند ڕۆژک له من چه
  له  زۆرتان په ند ناوکی دووانی یان سییانی بۆتان دیاره ناردنی چه ن به کتان بۆ بکه کۆمه
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  م جۆره  به یهستتان بگات یان پتان وا ده کان به که بر بگرن تا کۆمه تان توانی سه بوو نه
 ؟ن نوان بادینی و سۆرانی دا دروست بکه  له توانن کشه  ئه ناوانه

  
  .  بوو نینم ده قاقای پکه  گوتان له خۆزگه
 . ڕز بت ری به نینی خونه قاقای پکه  ئستا منیش گوم له خۆزگه

  
   .  کۆپیم کردووه وه سایتی کوردستان پۆسته  له سور نوسراوه ی به وه  ئه*
 


