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  بوو گی آاميلى پر يامى مه ى په نگه ئه و زه
  

 قادر نادر
  
بوو ،  نگی کارو ڕکخستن نه   زهل  هات، وه وه بجه ه    له هه وه ندامکی چاکه  ئه نگك له زه
کی خۆم  و  هاوڕیه:   وتى  وبی  دهر کانی ده  وشه   وه نگيیه تهمناوی و د نگکی خه ده به

ندامی   ئه8 ،  مال ئاوایی بوونه نی  له  ، ته مه  ملمالندایه رگ له ل مه گه ن  له  ترما كىتویس خؤشه
 هشتا  بۆنی  که,   وه  نو جیھانه ته  مندالیشی  هناوه3 و  یه بجه ه هیدی  کیمیابارانی هه خزانی شه

  ک  شک نابه ى  هاریکاری بکات ؟  سک ، شونه کیمیاوی لدت ،  توخوا که
التک  سه ل ده گه  له کام زمانی دیالۆگ و نوسین    ,   یه و ونه  انهم وش   ئهدوای مرؤڤ  ئاخر 

سانان و  و شخ وه بجه له لک و دۆزی هه ر خه رامبه به  له  سالی16رتاپای   سه رببرت ، که ده
  .پ له بيده ربه ستى  بت   ....رمیان  و بادینان و گه په ۆپتهگ

 پراو   نادیار  ، بهی  و گونیه جۆڕک ژمار ، به ی ب ئه  ژماره  به  ساله16دا  مهی ئ م نیشتمانه  له
م  ل  له چۆالن  ، وه ش و قه ری ڕه سه کات ،  بۆ چۆ ده هاتو له م گه ۆالر ، داهاتی ئهد پی ژوری  

ری  ڤه کی  ده   خه شماخ  لهلیل و با کانی   ئیبراهیم خه ک مانگی  گومگه ی یه دا  پاره نه مه ته
   ،  نيیه الته سه م ده قی ئه ، ناهه د کر سکیان  خۆش نه دی که. کرا  رخان نه کیمیاباراندا ته

 و نفالکراو  رمیانی ئه ستی  گه  ههو چاو  ،  بۆیه قلیيه کی  عه نایهکارکی سیاسی   و نابی رزه هه
ۆ ب   وه منته ی ده وه  ،  ئه  م داهاتانه  ئهلگرتنی لی دوای هه  نابین ،  وه  بجه له  ههورامانی  هه

کان  کامیله ی له  وه بری ئه  له ته سه م ده  ، ئاخر ئه هکان و فیستڤاله کانی پارت خوشگوزارانيیه
وت  لکه مشیدو  هه  جهریقی و یال فه  له ریم و  خری که    فه یدا به   ده ، رخان بکات ته

   ......    .زاهیر 
  ه سا16  ر بۆیه کرت ، هه   دهازرگانی باشی پ  ب  ،  رسنوره ناو سه  بجه به له گرن هه مهقیان   ناهه
ت و بازرگانی پوه فرۆش ها ده گران به  وڕپا به ئه ی له  که و خاکه نرخی مرۆڤ   ته سه م ده ئه
ماتماتیک  ل له  کا ، وهزۆر خال  تک ش نی سیاسی خۆیدا له مه  ته  له الته سه م ده ئاخر ئه.  کات  ده

   .    وتوه رکه او سهتوان  لفدان و و فرۆشتنی تاکی کوردا زۆر لزان و به و پاره
مان  خنه ڕه: یت  ورپیدا ده مانی ئه ڕله په سعود بارزانی  له   مه رۆکی کوردستان   سهبوویر زۆرم پ سه
نو  نگک له  ر  ده گه ز ئهڕ ی به ئه !!!  بجه له لکی هه خهن بۆ   بۆچ هاریکاریمان ناکه  که یه لتان هه

کوێ   له م  و وشه وه,  ؟   نکردو بۆ  خۆتان چیتان  ی   ،   ئه  پرسیار و بیوتیایه دا  ببوایه که هؤله
  هات؟ ده

 و ڵو د ی بۆ ئه زائیری ببزوت و دۆالر بارانی بکات ،  ئه ک ویژدانی بۆ شاعیرکی جه بانيیه تاله
  ؟؟  !!کان ناجولت  ی بۆ کامیله یه ره و   گه ویژدانه
واری  خونده وا نه ئه, بن   ر ب پ ده ر  هه  تاسه انهم ئه,  پی وابت  الته سه م ده ر ئه گه ئاخر ئه
  وا ئوه کات  ، ئه ك دروست دهڕین کان چ ڕاپه  ی مرۆڤه وه ندنهوسا زانت  چه  سیش نه که .   سیاسین

 ي 91ڕینی   ڕاپه، یدا  وه ته قکردنی نهی  رمه گه تک له چۆن میلله خۆ بینیتان زمونن ،  ن ئه هخاو
   بته دهو    تیۆره   لهرتوک ی په درو   بووم وشه  نه ڕه و باوه له  دا ، سات و چرکه  تا ئه جامدا ،  کهن ئه

  .واقیع 
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  یه  بجه ه نفال و هه کی ئه ری خه خۆی پ نونه    خۆی ناکات که رم له التک چؤن شه سه  نازانم ده
رچون   درۆزن ده ت  ، ئوه دهکانیاندا ،پتان  ساته یادی کاره سا  له ره ڤه م ده کی ئه چی خه ، که
   ،  ئمه الحه به رزو زه بهفین  ک چیای سه  درۆکانتان وه  کانی شاخ و پارتیزانتان ، وه وتهول  گه له

  یهن  نی ده کی مه ی بزاريیه  لوتکه مه لژن  ، ئاخر ئه یتر فرمسکی تیمساحیمان بۆ ههوت چ نامانه
   .  ؟؟!!!بت ستان هه ر هه گه ئه

    ئۆردوگای شؤرش یان له ر له کانی خۆم سه ی تاوانه وه بۆ پاککرنه,  رپرسک بم  ر به بی هه من له
 دایکی م  که م ، یه که م و  ماچی ده که شی ده باوه ت تر له دییانم م مندا که م و یه ده سانان ده هشخ و

ین درۆزن ، تاوانبار    ساله16   ئمه: یم  م و پیان ده که کانی  ماچ ده سته  دهبینی  کیشم  قوربانیه
ن  بۆما تان ببینین که خه و دۆزه ئه تا  وه  خوارههاتینه   نه  وه کانمانه هرامه ئه  لهبۆ ڕۆژکیش بت، 

   .ت کردون دروس
 

 


