
  لةنثوان بكةن  جياكردنةوةيةك..خوثنةري بةذثز
   

  . دا   و حةمةشوان شةريف  ذوويتبة)* حةمةشوان ( وحةمةشواين شوعيي  
  

     زؤر بةپةلة  ي شةو ، تةلةفؤنثكم بؤ هات11كات ملي نابو بؤ
  سصاو : ويت
  لةخؤشت:ومت 
كوردستان پؤستدا  ئةو نوسراوةيةيي لة  ئةو وتارةو دةست خؤش كاك حةمةشوان بؤ- ويت

بةذاسيت جوانن هيوادارم هةربژيت و ئاوا لةذاستيةكان بدوثي و خةصكاين ساويلة بصاوكردبويةوة 
   !ببورة لة خةويشم كردي.هؤشيار كةيتةوة 

  شةو شاد  شةو شاد ،..نا براي بةذثز  بةپثچةوانةوة - 
  ةيةكي لة هيچ الپةذ وتارثكم زؤر بريم كردةوة من بؤماوةي شةشةساصيش دةبث 

  :ئة م هةفتةيةش بذواناكةم هيچم بصاو كردبثتةوة لةشيعر زياتر ، ئامسانيدا بصاو نةكردؤتةوة 
دةدةي ، !   نوسراوةكؤنةكامن  دصيان دةخةنةوة لثدان شةريفوانــتدا حةمةشلةدصي خؤمدا ومت لث

و ودةكةنةوةوردةوردة وتارةكامن زيند -  ئةها  ، وةرة دةرةوة لة قاوغي ئةم شيعرة سةرةذؤيانة 
ئةي ئافةرم چ :  لثوونـنابث هيچ نوسراوثكي وةصا برا خوثنةري كورد  ،ئثستا بصاويدةكةنةوة 

  .خوثنةرثكي 
   لة گةص ئةوشدا  هيچ شةوثك ئاوا بةئاساين نةچوبومة باوةشي خةوةوة و ملم شلي- ئؤقرةم لثبذا   

  يتةكان وةك برسي بةدواييةك بةيةكي سا. سةرينةكةم وا نةديبوو ،كؤمپيوتةرةكةم ذؤشنكرد
 لةكوردوستان پؤسيت م دادةخست و ئةوم دةكردةوة تام ئة ،لةتث وشةي كؤين خؤمدا دةگةذام

  كةوت نوسرابوووناوثكم بةرچاخؤشةويستدا  حةمةشوان 
  1*نوثنةري مناصي شةهيدو ئةنفال  كؤنةبةعسيةكان بونة

خوثندةوة هةر ) بةذوتيم*( ،دونوسراوي تري كاك حةمةشوانلة خوثندنةوةي نوسينةكة تةواوبوم  
  .لةكوردوستان پؤستدا 

 دةيةوث  كة تثگةيشتم* حةمةشوان بةذويتلةبريو بؤچونةكاين ورد بومةوة و  تاذادةيةك لةكاكة
  قةصةمبازثك بدات و

  .داخراودا خبولثتةوة لةبازنةيةكي 
وة كة ماوةيةكي زؤريش هةمان گرفتم ت ذوونبكةمةسمن بةپثويستم زاين بؤ خؤثنةري خؤشةوي

دةهاتة ذث و دةيان جار تةلةفؤين هةصةم بؤ دةهات و ذاسپاردةي گرنگيان بؤ جثدةهثصام كة 
  . دةزانن و وةصامةكانيان لثم دةويستةوة گوواية من بة كاك حةمةشواين شوعي

وينةتة هةواي ئةوة كؤن بوو بةصام ئثستا ئةم كاك حةمةشوانة دروست بووةو كؤالرةكةي بؤخست 
    سصاو نامةو مةيل هةراسانكردن و هــتــو لةسايةي ئةوةوة خؤيةوة



  و  ذستةي الريان - -  تؤ بصثي كاك حةمةشواين شوعيش  تةلةفؤين بؤنةهاتبث و پريؤزبايي 
  !!!.نةهاوثشتبـثتـة باوةشيةوة ،خوابكا ئةو وةك مين بةسةر نةهاتبث 

  
  جا داوا كارم لة خوثنةري بةذثز 

  كةنةوة بشثوةية لةيةكمان جيابةم 
  حةمةشواين شوعي 
  مةبةستم حةمةشوانةكة هيچي پثوة نية واتة حةمةشوان* حةمةشوان بةذويت 
  ! ئثشةية ذزگارمدةبث  لةم سةر ئيتر ش منم ويحةمةشوان شةريف 

  ...حةمةشواين چوارةم خوابكات هةر بةذثوةبث و نةگا  
  

كة حةمةشواين شوعي و كاكة حةمةشوان بةذويت حورمةت و ذثزم  بؤ هةردو براي بةذثز كا •
 -...!:خوا گةورةية بؤ چوارةميش .هةية
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