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   شوان شارباژی شوان شارباژی......دا دڕییندا دڕیین

  
  ڕێ د ی دائه خه  یه و باوکی مردووه ئه *
 .... بێ و بوکی نوێ دن جلی بۆ ئه ئه 

de.hotmail@kurdn 
رو   سه ونه که س ده ند که چه زانت به نوسن خودا ده تک ده  بابهتالی  ی عه زار ناه هه به
ت دایک ده زۆکی له نه ش بهجاو الکی ئهگوهیران سه   ووشه ند دانسقه و چه نازانم ئه، ب  
  . ن هدا تل بدنکانتا هکۆمیدی  ناو نوسینه هنن تا له رده دهنگدا  رهه کام فه له

 هانا بۆ دوعا و  وه وڕوو بوونه ره  یان به وه مدانه بری وه له   تره وره گه وه ک له تیه هامه چ نه
کی  یه ی ووته وه م دانه و توانای وه  ناگرن خنه ی ڕه رگه خۆتان به کهر ئاخ، ن  کردن ببه نوشته

ات ک، *گلنن   ده سانی تری توه  که وه مل و پاڕانه زۆره عریفیتان پ شک نابرت بۆ به مه
، بژرن ده وون ههوی وون ب دن و ره باریک هه دا سوک و  وه مدانه بای وه شنه ر رامبه به له

نوسین   بای بای له وه ک بیریان بچته  خه ی که هیوایه و و به وه مرکینه کان دائه له سه تامه
یدان ولمان  وانی مه  پاه وه نه که خۆتان ده یی دووباره خشپه ک به یه پاش ماوه، ن که ده
  !تان پیشه  یه مه ئائه،  وه بته  ده رهندبا تان چه که تییه هامه نه  وه دیسانهتا، ر نوسه به  وه بنه ده
خش  تاندا په که دوکانه ش له تی تازه ک بابه نھایه  ته بووه  تواناتان نه که یه فته هه  پترله وه ئه
یارتان   شونکی نه ند ڕۆژک له پش چه بت که نه ته  ند بابه و چه  له ن جگه بکه
  ئوه  که ک منه شتان ڕای وه که هاوکاره  نده رچه هه،  ش کۆپیتان کردووه و ئوه خشدایه په له

ئیفالس بوونتان   هشتا درکی به و دیاره م ئه نبیر به ک ڕۆشه ن کۆمپانیان نه خاوه
  ؟نجنت  بهوت دتان یاخود نایه،  کردووه نه
  

  یه زاراوهو  ببورن بۆ ئه (کرن  تۆ ده م زووانه  به م کرد که وه ر زوو پش بینی ئه ئاخر من هه
  . )  رواش هاتووه  و هه روایا داناوه  خۆیان هه ست من نیه ده م به به
  
  ؟گات ست ده ده ل تان به ما که.  دی  انهیام ڤۆک و په به و  ئه وه چ کونکه  پم نان له وه ئه* 
 ت نانه ته، هیچ کونجکدا ناوتان ناهنت مال له که.  بۆچ د وهپرسی خۆتان نه  لهئایا* 
ری  سه کیش به یه ووته نھا به ته نگ دا زهناو زیندانی تاریک و  ی له که ئاخافتنه کاتی له
   ؟ وه کردنه نه
  
  ؟وام بونی بازاڕتان رده  یان بۆ به ڕزه و به گرین بۆ گرتنی ئه  ده له سه  بۆ کام مه رێ ئوه ئه* 
   ئوه  که  کردووه و ڕاستیه  درکی به  بت یه و کشه  ئاگاداری ئه وه یکهدوورو نز ی له وه ئه* 

و  ئه هیوادارم  که، یاند  گه م ڕۆژه تان به و دکتۆره و ئه یه له سه و مه کای ئه ئاگری بن  بونه
  . بگیرت ش هرمی ئو هگازاڕ ب  له ڕگهو ، بکرت ئازادزوترین کات  به  ڕزه به
  
ر   هه  یه گشت ڕۆشنبیراندا هههزری ڵ  گه  لهی وره کی گه کانتان جیاوازیه ئامانجه  چونکه* 
تان  که ئینقیالبهو  وه نھا مانه ته  بهدا  مپینانه و که له  وهوت  ر که ده به  نیازی گوتانزوو
  نرن که  داده وه سانکه  کهن هالی ۆکان لهسیناری  گشتی وه ر ئه به لهاخر ئ، گرت ری نه سه
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ر  نگی هه ده به،  ره به کانمان له پالنه ی  ئاوازو هۆنراوه بۆیه،  پیان ئاشناین ند ساه چه
  .  وه هناسرن ر ده چی بت هه ا هیچی نهژیانیشی د سک بت باله که
   ؟ت  نایه وهتان ل یی نقه بجه ه ریوان هه ر مه یسی نوسه ر که سه  بۆ له وه ئه* 
   ؟کان نتی ئیسالمه ی ئه ه هکان نین ختی ئیسالمیه رسه ناو دوژمنی سه  به ی ئوه ئه 

   ؟ی ئستاتان و ئازیزانه ست ئه ده به  ی کوشتندا نیه شه ڕه ژر هه  له ره و نوسه ی ئه ئه* 
   !بن  و نان باو ده سکدایه ری که ڤه ده  له  چونکه یه  بۆتان بڤه یه له سه و مه یان ئه 

  .... .. پالن داڕژان.... وان ئه.... ئوه نا
وت  حهکی  یه ر گه  ئهت نانه  تهم که ان بۆ ئهتبدڕن من حسابی باوک مردووچۆنک جل ر هه

  . ژنی دیش بنن
  ... تبینی

 ێر کو هه خ له یادی به   بیستووه وه ه ند عوسمان شارباژی رمه زاری هونه  له م م دره ئه* 
  . بت

    
 ی شخان ماه ر بنه سه یست له کی پو یه وه ڕوونکردنه: عید پۆ سهی  که  هاوارنامه بوانه** 
  . بات لی ده ختیار عه ر به نوسه بۆنا چۆن ها  که
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