
 

www.dengekan.com 
7/19/2007 

 مۆ ویستی ئه خۆشه ر به رامبه شبینن به الر ڕه نجانی آه گه
ریم سامان آه: آردنی ئاماده

 ی  قسه مه گات، ئه ویستی تده خۆشه شوازكیتر له و به م ئه  به یه وه سكه آه  دم به ی دوو ساه ماوه
، ژیانی  آو داركی شكاو وایه ویستی وه ب خۆشه ژیان به: ت ها ده روه  هه  ساه19 حمودی ئاآۆ مه
  تی چونكه آو خزمایه  تاوه ویستی باشتره خۆشه ری زۆرجار به هاوسه
یر  خراپ سه  به الی ئمه مۆ له ویستی ئه ژیان، خۆشه  له شتنه ویستی تگه خۆشه

آو  ، وه ند آراو نییه سه مۆ په ویستی ئه نجان خۆشه ی گه الی زۆربه آرت، له ده
  وه ڕته گه و ده  نییه قینه مۆ  ڕاسته ویستی ئه خۆشه: ت  ساڵ ده17ی  ناسه هه
ی داماو   آچه میشه ی آوردیدا هه گه آۆمه  هیچی پناآرێ له  آچه آه ر آوڕه سه
   زیاتر قسه اسهن  دنت، هه آه آچه  واز له آه  آوڕه میشه  قوربانی، هه بته ده
ویستی  وجا خۆشه رگیری ئه رگ بوات و هاوسه آو مه بت تاوه  ده قینه ویستی ڕاسته خۆشه: آات ده

 . رگیری نجا هاوسه وستی ئه خۆشه  له باشتره

بت ڕۆژك   ده یه وه ش ئه وه  ئه رگرتووه قلیدی وه دا قابكی ته ی ئمه م وته  له وه داخه ویستی به خۆشه
وت  یانه و ده وه نه آه رگیری ده دواڕۆژو دوای هاوسه س بیر له مترین آه آۆتایی بت و آهبت 

 . تنن ه ت بخه قه ك دیاری و شیعری سه آۆمه یان به آه عشوقه مه

و زیاتر  رانه مۆ دنیگه ویستی ئه خۆشه ت به باره  سه خوندآاری زانكۆیه  سانیش آه22ری  عومه
  انم چونكهز جوانی ده م به نج زۆرآه مۆی گه ویستی ئه خۆشه: نت رگرتنی داده ژ وهستی چ به مه به

آی روناآی  یه م هشتا تروسكه به...ر رامبه زی به گه ڕه  له رگرتنه ستیان چژ وه به نجان مه ی گه زۆرینه
باردا  سرین جه آانی نه قسه آو له مۆ وه ویستی ئه ر خۆشه رابه نجان به گه ندك له الی هه آرت له دیده به
ویستی پاك  مانكاتیشدا خۆشه  هه م له و به فاندنه ۆ خۆخهم ویستی ئه ی خۆشه  زۆربه ڕاسته: بینرت ده
مۆدا  له: ت و ده ویش مۆبایله ئه دات آه شتكیتریش ده  به ، ئاماژه میشه  آه نده رچه  هه یه هه

و  ش شتكی ناشرینه مه ویستی مۆبایلی ئه آرت ناوی بنین خۆشه  ده ك دروستبووه ویستییه خۆشه
  وه م بداته تك وه ن ئافره آه  ده وه ڕی ئه و چاوه  گرتووه تی آوڕان خویان پوه تایبه بهنجان  ی گه زۆربه

ن و  آه ریش پیاوبت خۆیانی لگل ده گه  ئه وه نه ده م ده ی لوس و بمانا وه ندین قسه چه وآات به ئه
 . ن خه ن و دایده ناوك ده

راستی : ت د ده حمه آو ئاریان ئه نن وه  داده یه  آشهو ی ئه رچاوه سه ت به سه ندكیتر ده هه
  و واقیعه ش ئه وه  ئه مۆدا دیاره  له آردووه دیم نه  به قینه آی ڕاسته ویستییه مانای خۆشه ویستی به خۆشه
 یان گیرو ست ده ده دا به م وته گادا، تاك له آۆمه تی له ت خوقاندویه سه  ده ، آه  ڕگربووه تاه
  وشه م ڕه آان ئه ناو ڕۆشنبیره  به تییه سایه ناو ڕكخراوو آه به  هیچ له وه داخه نان و به  ده وه گرفته
رگیری   پش هاوسه ویستیش باشتره ن، خۆشه ر بكه سه ی له وزوع و قسه  مه ته آردووه یان نه ئاۆزه

 . آرت شی لده آی گه یه ڕی ئاینده  چاوه بت چونكه هه
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آو ئستاش  ن تاوه نج هه ك گه بینرت آۆمه دا ده م ڕاپۆرته ی ئه وه ره و ده م ڕاپۆرته ی له وه ئه: یتبین
 . مۆدا نابینن ویستی ئه خۆشه  له وانه م هیچكام له  به یه ویستی پاك و جاویدان هه خۆشه ڕیان به باوه

 
 

 


