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٢٠٠٨ تمموزی ژمارە(٢٦)

روانگ

ك تای راســــتيی بڕزان ئــــو
خۆی لــــ بدەنگ بكرت ناكرــــت
دیاريیــــوە بــــ و دەستوەســــتان
رژەی بوونی دیاردەی زیاد رابمنین،
كم الیك ھبت ھموو .قت
تشــــنكردنی ل ئاگامان یان زۆر
كۆمگاكی ب نامۆی دیاردە ئو
و بپرسین مئ با بم .یھ مئ
كایوەی ھاتن ھۆكارەكانی بزانیــــن
چین؟ دا مرد نوان ژن و ل قت
ســــرەتای ل ردەی كم و ئو ژن
ھاوسرگیریدا پرۆســــی پكھنانی
ل و ویســــتووە بگومان یكتریان
زۆر رژەیكی تا زۆر حاتكانــــدا
تبكتریان خۆشویستووە؟!! ھی
ھویرەش ئاو زۆر ھدەگرت، ئم
مدەخ تیشك توانان بپی بم
ئستا ك نویانی دیاردە ئو سر
ھمووشیان ل جیابوونوەن ھۆكاری
.(مــــولع)ھۆكاری كاریگرتــــر

رەشید ئحمد ئردەالن پارزەر/

ھۆكاری جیھانگیريی
رانھاوس جیابوونوەی

ھیچ بب ل وەرگرتن كردنللی كورد پی گمئ سروشــــتی چونك جیھانگیریی
نویانی ك وەریدەگرین دیاردە و شت ئو چندایتی و گرینگیدانك ب چۆنیتی
ك(جیھانگیریش) وەردەگرین ھ كان بی شتزۆرب ربۆیھ نون، ئموە بالی
گیاندێ خۆمان رنامــــب بب و لپ ب زۆر مــــئ ك دیاردانی یككــــ لــــو
ئمی بۆت(نيعمت) بۆ جیھــــان ھموو بۆ ك دیاردەیی كرد ئو وای ئمــــش
تبھ نيی وا بن و وەم نــــب ھندك رەنگ لرەدا ببت(نقمت)! كــــورد
ب ئاسانی وا گورەی سوود ناكرت دیاردەیكی ئاوا ن چونكئ ئوانیش راست
پیانی سر تماشایكی بڕز تۆی كاتك بم دابندرت. كشــــی ب ھۆكاری
ئ ھۆكارەكانی ل كوردســــتان ھرمی دادگاكانی ل بكیت جیابوونوە ژمارەكانی
چونك دەگۆڕیت خۆت رای خرایی و ب ئاســــانی ئوا زۆر بنواڕیت. وانجیابوون
ســــوود ل خراپ بھۆی جیابوونوە، زۆری ژمارەیكی ك دەزانیت و راســــتيیئ
زۆر جیھاندا ھموو ل ك رانــــئام لو ككی نموون(موبایل) ب وەرگرتنیــــان،
و مۆدە ئامرازی بۆت ئــــوەی ئم لگڵ الی ل وەل دەبیندرت، ســــوودی لــــ
ب كاردەھندرت خراپ بالی ئوەشدا زۆر ل پاڵ ھكشان و خۆ السايیكردنوە
پاڵ ل جۆراوجۆر ب شــــوازی دادگادا. تقكانی رووداوەكانی پاوانی و بۆتــــ
ل دەبینت خــــراپ زۆر رۆكی وســــتالیت ئینترنت و ئویشــــدا كۆمپیوتــــر
تق بۆ زۆرن دیكش ھۆكاری بــــم ب .م دیاردەیئ رژەی برزبوونــــوەی
نیشتجبوون شونی نبوونی كمدەرامتی و زانراون وەك مئ زۆربیان الی ك
و ھندكجارانیش چاوبرستی مرد و ژن ئاســــتی رۆشنبیريی جیاوازی و و بكاری
یواش ھ جاری و ژنك تنیا بــــ نبوونی و رازی زی مبۆ رەگ كورد پیــــاوی
پیاوەوە یان ژن كسوكاری ل الین خزان شوازی ژیانی كاروباری دەستتوەردانی
الین ل كوەردانكاندا، دەســــتتحا زۆربی ل ك جیابوونوە ھۆكاری تدەب
الساییكردنوەی ئارەزووی دەكوت. جاری واش ھی ژنان برچاو وە دایكی(ژن)
ل دەزانن بببش خۆیان لبرئوەی دەكن فیلمكان و كلیپ نو ئافرەتكانــــی
ك دەدرت نیشان (tv)كانیشاش ل ك خۆشویستی و ژیان ئو خۆشی ھموو
بریتیی دیك ھۆیكی راستین. ل دوور دروستكراو دیمنی ھمووی ل راستیشــــدا
الینی ب گرينگی زیاتر كــــ ســــتالیت موشــــففرەكانی ناك و ل ئنترنت
نیشان راستی ل دوور و سقت رۆشنبیريیكی سكســــی زۆر و دەدەن سكســــی
زۆربی ھرە بن، چونكرازی ن خۆیان ژنكانی ب ن كپیاوان دەك ل دەدەن وا
ل زۆربشیان كمترخمن و (نيی سكسی رۆشنبیريیكی كورد( ھیچ ژنی زۆری
و پروەردە ماڵ ئیشی شوەیك ب ھاوســــرەكانیان ئارەزووەكانی ب گرينگیدان
ب و دەیوت یانل چاوی پیاوەك كــــ بردوونتوە ئوەی لبیر منداڵ كردنــــی
ل دانگرينگی پ ل چاویان بیانبینت و بۆنخۆشــــترین شواز پاكترین و جوانترین
ھن جۆراوجۆر ھۆیكی دیكی و چند م ھۆیانئ تبوە، ھكانیانــــژن الین
ھموو خواست و روو یندەخ ھۆیان ئم مئ كاتكدا ل تق، ھۆی دەبن ك
كشیك بزانن ھموو بچنوە بڕزەكان ب خۆیاندا ھاوسرە ك وەیئ ویستمان
تبھ بكن بیانوت چارەسری الینكان ئگر كردن شایســــتی چارەسری
منانھ لكتگیشتنی گفتوگۆ ب كشكان بۆ چارەسریش مۆدرنترین و باشترین
كوردســــتان ھرمی حوكومتی ل دیكش لالیكی و لالیك مئ ئاراوە. تد
تودەك ك ئو الینانی چارەسركردنی بۆ گڕ خۆی بخات دەخوازین ك ھوی
و كورد خزانی پكھاتی ب زیان ك دیاردەیــــی ئو كمكردنوەی ئســــتۆی بۆ
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