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  شوان شارباژی. .  خۆی کاته عید فوو ئه پۆ سه

kurdn@hotmail. de 
 باسی ویژدانم بۆ ونبیرم دانایت  ڕۆشه و به وه ی ئاگادارم کردیته وه زانی دوای ئه وام ئه

. بیت ده  پوچ  ی مه ری گهردا ست به  و ده وه دانتهق و ویژ  ژر فشاری عه ویته که کردیت ئه
، یتابڕ  فیل دا گه دووای که به ک بی که هتدا و له نگاوکی زۆر په هه  له وه داخه م به به
  نینه  قاقای پکه رسوڕمان و بگره سهجی   که وانه  نوسین له ره مه تی سه  بابه وتیته که

قتان ناگرم  ئاخر ناهه، ۆتاندامانی ساییتی خ  هه ڵ خۆتدا له گه  له وتنکی خۆته چاوپکه
  . ترس ووهتد چاو نهو ر  ن بور و داهنه خۆتان ده به که
و الی   گری نیه س هه تان که م سیفاتانه زانی ئه  ئهسورن ئازان رن جه  داهنه هڕاستی ئو به
  ؟وت اکهست ن سیش ده که
ندین ناوی   چه تان دت به ڕوو چۆن لهبن  نهی تر وشتانه  و ئهر ئازا  گه رنا ئوه گه ئه

رمی  گه به ن یان کهڵ خۆتان ب گه وتن له مان ساییتی خۆتاندا خۆتان چاوپکه هه  له وه جیاوازه
 . ن بکهخۆتان  خرهاتنی  به
  وه  بۆ بو کردنه یه چیتان هه، تکی دیون  ک بابه والوه  خۆتان بهی که  سایته  رێ له ئه 

  ؟ن ۆکی کورت خایه ب ند بۆه چه  له بشت جگه
ستن و  به ر درۆ هه سه  بن لهوام رده  بتوانن به سن که م که که  یه  ئوه رن چونکه داهنه

   له  که ستراوه به   هه ته ی بابه  ب وه ئاسانی و به  ڕوو به خرنه کان ده کاتکیش ڕاستیه
ی خۆتاندا شان و با  بهاننتو ن ده ر ئوه هه، ن به الده) تان که ره ماپه (تان که دوکانه

 تانچاکی وسوری تی وجه  ئازایه سانی دی باس له بت که  ئه ورف وایهعئاخر، ن بده هه
  . پنن بسهکدا  ر خه سه به  وه  تۆپزی ئه ک خۆتان به ن نه بکه) بت ر ئه گه ئه(

تان  اررد ست به  ده که ن فووه و خاوه فوتان تکراوه ی که ته و حاه  ئه ته یشتوونه زانم گه  ئه
تان  بۆمانک بوو زه   که  کردووه و درۆیه ڕتان به  باوه  که دایه وه  له که ساته ئینجا کاره،  بووه
دا  یه  ساخته وانتیه وپاه ستۆی ئه په ژر پاه توانن له وازووش ب ڕم نییه باوه،  وستراب به هه
  . ربن ده ی وهمترن زیان ل که  به مدارم هیوا به، بنرباز  ده

  وه ن ئه یان لبکهرگری به   که کیان زۆره وان خه  ئه  نیه وه بانییه  بارزانی و تاه من چ کارم به
ی  وه م ئه به، وت ست ناکه مم ال ده وا وه ر لشم بپرسیت کامیان چا ترن ئه  گه هو، من نیم

وشی ئستای   بۆ ڕهندن ر مه ره  زه یه نزای باندهنفلۆ م ئه ک ئه سانکن وه  که زانم ئوه ده
  . ڕژن  دای ده  که  چ پالنکی پۆخه وه ر نا ئه گه ئه، م که وه ته نه
  . ڕاست رێ به ئه

  ؟ن مران بده ی شخی نه ماه ستی بنه ی هه ره قه  کن خۆتان له ئوه
   ؟یت ندیان بکه م ناوزه رخه مته که یت و به تۆ کیت تا تاوانباریان بکه

 ؟تی مژوو فره  نه ر  به یته مران بخه ی شخی نه ماه چی تا بنه ۆ بوی بهت
  

پاش   ماوه هردارت بوون و کاریان پت ن ست به کان ده یاندووم کا که ک پیان ڕاگه یاخود وه
  پویستهبت  شف ده کهجاسوس کات  (قیان ناگرم ناهه، ڕوو تانم خسته که سته ی ده وه ئه
  . نیی زه به  به مان دیاره م ئه به) ناو ببرت له
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خسی خۆتدا باسی نا عاقی بوونی  ڵ شه گه ت له که وتنه چاوپکه  له بوو که یر نه پم سه
ن   بکه غه ده قه توانن کوردوستانم ل پایشیا ووتبوت ده  لهم  به  شتکی باشهخۆتت کردبوو

  . . . . . . . م به
و تۆش  کانتان بنبکراوه  پالنه رخست که ی پشوو می ده هک ڕاستی باسه بۆخۆی  مه ئه
  .  وه زیانکی زۆره ر خراوی به ده  وه که مه گه له

موو  هه له  وه خونته ی سپی ده  نامه یه لیقه سه  به نده مه ری کوردمان ئه  خونهبت مت نه هخ  
  . گات  ده تکمان یه بگه
  . . .  نووسیوه  یه م شوه ئابهت  یه ونامه نابت ئه جه

  . . . . . مان حمودی قاره شخ مهی  ماه بنهک بۆ  یه ییینامه گله: عید پۆ سه
  . یت گرافه ره م په نی ئه مان کاتیشدا خاوه هه له
  . . . . . تریین وره وه و ببنه گه  قووتببنهی بارزانیی ماه بنه 

نھا  کو نوانیان ته ه ب ر کورته ک هه  تۆ نهالی تی درۆ له  په  که کردووه  نه وه ستت به ئایا هه
  .  س ده

  ؟ ایهن بوو وه وانه پچه  ئستا بهکان  ناوهر  بوو گه چ ده
   . ست نیشان کردووه  ده ماه  بنه کانت به ڕزه  به واده ردوو خانه خۆ هه

  ؟ ی بۆ چییه ئه  یهک یاخود بۆ دروست بوونی نیفاق ن یه ی ئاژاوه وه ت بۆ نانه م کاره ر ئه گه ئه
  ؟  چیه  دوو فاقی نیه مه ئایا ئه

ی دۆڕاو  م ووشه  ترن به  گچکه وه  زۆر له خر ئوه نه، یتک وه کرگیراوی ده تۆ بهمن نام 
شۆڕی و  ر  سه تان داهنانکی ترتان نواند له م کاره  دنیام به نم چونکه تان بۆ داده

  . دۆڕاندا
نک یان ئۆرگانک  ی خۆتان بت و هیچ الیه لله  هزری ناو که  پۆخه النه پ م  ئه هیوادارم که

  . بت زنتر ده  مه که ساته وکات کاره  ئه بن چونکه ی نه وه پشته له
موو شتک  ست بۆ هه  ده  نیه وه ربین مانای ئه  ڕادهی بیرو ئازاد ن که  تبگه ش وه بت ئه ئه
الماری  ی په وه ڕگای ئه  له  دانیمارکییه وانه و ڕۆژنامه ک ئه وت وه تانه یاخود ئه، رن به

  . ن ربکه  بن و ناووبانگ ده وره ن تا گه  بده وره پیاوی گه
  . بن  ده وره فووووووووووو گه نھا به ک بۆقن ته  وه  نا نا ئوه

 
06 .02 .2006  

   
  :تبینی کوردستان نت

  
تی و  سایه  باری که ندی به یوه زیاتر په  گرافكمان البرد که ره دا په م نووسینه له

  .بوو ، هه وه ندتییه تمه تایبه
  


