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تراژیدیای "ئه بدو په شو" له گه مه ی ده سته تی زادا،        
 
عید پۆ سه  

 
وت  بكه لكی مژوویییان بۆ هه  بوون هه وه ڕوانی ئه ه تی زاڵ، چاو سته وادارانی ده مژبوو هه  له
ی  ئشه رزه بهو گو ماچ ئه. وه ندنه زن بسه شوی مه وه له په به زیاده" ماچ"رزی بریینی  تا قه هه
. وندرا ی ڕامیاریی مژوویی آورد سره ه می هه ناو ده ریی آورد بوو، آه له ی ڕۆشنگه خنه ڕه
م  ر ئه رانبه ممان به  و غه ری گریه ی آۆچ دا سه هه  و ڕه سته ژر شه بووین له ممان هه آه
ت  سته ندیی ده وه رژه نی بهآا  دیله م پنووسه به. نین رداری آورد له آۆش نه ی سه وسته هه

  آاتكدا تاآه له. شودا ی په آه ریییه  هونه  آارایییه خنه  ڕهگژ لشاو چوون به  و پوول به و پاره
 بۆ یانكآ آدا فیشه ت و یه وه هاری نه ی به آه زنه  مه ڕیینه وانه چییه، له ڕاپه ر و بوژك له نووسه
مانی شۆڕشی  رده شودا له سه گژ په شی چوون به  بوژانهو ر و نووسه ئه. قاندبوو ته آورد نه

دا  م آاسپییه وان نانكیان له ت بوون، بۆیه ئه سته خۆری ده ر مووچه ختی شاخ دا هه سه
له . ییی میشه شیان ببووه آاركی سروشتیی و هه وسته م هه ربۆیه ئه وتبوو، هه ستكه ده
ر و بوژانه، بوژ و  م نووسه مان ئه دا، هه"  و ئاسۆپاشكۆی ئراق و هاوآاریی"مانی رده سه

  م جۆره ئاخر بۆیه الی ئه. درا خشیش پیان ده ك به ند دینارك بوون، آه وه ری چه نووسه
ری  نووسه. یه یڤین و نووسین آاسپیی ری په  و دداریی هونه  وشه آردن به مه رانه گه نووسه

و له پناوی  ئه. ت و سامانك شۆڕ ناآات سته یچ دهی ه ر بۆ لووتكه شوئاسا سه یاخیی په
ركی  نگه  شان و سه آكی مۆدرنی پنووسی آردۆته گۆڕانی سیستمكی زاڵ و آسیكدا  چه

. ندووه كه رانی آورد هه آانی سه  ڕامیاریییه ه وه له هه لیقه  لۆگیك و سه ردن به تا گه هه
گا  بردنی جیھان و ئاشنابوونی آۆمه ڕوه یستمی ڕامیاریی بهلۆژیا و س آنه آانی ته گۆڕانكاریییه

  ریی هنابته گه  تازه نھا  ته گ به ، نهآانی گۆباڵ دا نگاوه ڵ هه گه رڕووی جیھان له جیاجیاآانی سه
ندارانیش سوودكی  تمه  سیاسه  بگرهوه ه .هتد... ماو ر و سینه ب و هونه  ده ردوونی ئه ناوگه

ڕگای  ربۆیه له هه. وه گای آوردیشی گرتۆته  آۆمه م پریشكه ئه. رگرتووه  وه گۆڕانهم  زۆریان له
زگا سیخوڕیی و   ڕگای ده تدارانی آورد، له سته وه ده رنته ی دونیای ئینته  نویه م سیستمه ئه
دوای  بهرنت و آون و قوژبن  آانی ئینته قامه  و شه  آووچه ته وتوونه وه آه آانیانه نیینیه ته
ند  تا چه هه. وه گرنه رده رزی آۆنیان لوه آی ڤیرۆس و هاك قه ڕن و به چه گه یارانیاندا ده نه

رنت  یلیان بۆ دونیای ئینته آانی آورد مه نه ڕامیاریییه ر ڕامیارآاران و الیه وبه مه ساكیش له
یه،  گا هه ر جیھان و آۆمه هس ریی له تریین آاریگه وره رنت گه زانن ئینته بوو، ئستا آه ده نه
آوو  آانیان وه  سیخوڕه ندامه ن و ئه ده دا ئه رایه م سه سپی خۆیان له وی تاودانی ئه مانیش هه ئه

وی  ی ته قه تا ئستا ئاره وه هه ڕیینه له دوای ڕاپه. ونن  آه رنت آده ر ئینته سه مریشك له
تدارانه بۆ داخستنی  سته ستی ده آی ده تریین چه هور  گه شمرده ی دریین و خونی گه رگه پشمه

آانی هۆشی  ریینه  پان و به  دیواره آه و چه زانن ئه ئستا آه ده. ی ڕووناآبیران خنه می ڕه ده
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آی ئابوویان  آان و چه سته نجا و شه وه بۆ سای په ته ڕاونه ڕووناآبیری آورد ناشكنت، گه
 زندا و شوی مه ی په آه ره وه خۆی آرد به آۆمپیوته ه گ آه به م چه ربۆیه ئه هه.  شان آردۆته
وه آۆن به آۆن  ی تارییكی خۆیانه دوای گالیسكه ك به یه ك الشه شویان وه ی په  به وشه وشه

ی سیخوڕانی  وشته م ڕه ئه. آشا رنت ڕاده ری ئینته ڕ به ماپه و سایت به سایت و ماپه
ك  یه ڕڕه زه بت تۆزقاه ی دزوی خۆیان نهرسا له ناشیریینترآردنی ڕووخ  بجگهتی زاڵ سته ده

وار آه پتان  خونده ی نه ئوه. وه مناآاته واریی دا آه گای آورده شو له آۆمه ییی په وره چییه، گه
م  وه، ئه  ببنه خنه زمانی لۆگیك و ڕه شو به آانی په ڕۆآه ق و ناوه نگاری ده ره ناآرت به

ر  ماوه آیش چییه دی جه یه تان نابات و بۆ چرآه وه ترك چییه بۆ پشه تان سنتیمه یه  وه آرده
. وه ش بۆ ڕووناآبیرانی آورد بگرنه ه وه باو ڕزه بن آه به تر ده وره  گه و آاته  ئه ئوه. وه نه نابه
رگرتنی  ی وه مك چیكدانه  آهبن آه  ده وره  ڕووناآبیرانیش گه ور ماوه  آاتك الی جه ئوه
ی  آه ره توانت آۆمپیوته وا ده  بكات، ئه م آاره وت ئه شو بیه ر په گه ئه. ن تر بكه وره تان گه خنه ڕه

و  دوای جگاپی ئه ن و به آه ی ده آه ره وان پشكنینی آۆمپیوته ستی پۆلیس و ئه  ده بداته
 سزای  می دادگا و به رده آشنه به ك بت ڕایده رآویه ههزی یاسا له ه ڕن و به گه دا ده ره هاآكه

سی  الماری آه تی خۆیدا دانیشتووه و په ی ژییانی تایبه  چوارچوه شو له په. نن یه گه خۆی ده
  باته وشتانه هرش ده ترسانه و ب ڕه تی زاڵ چاونه سته ركی سیخوڕی ده م هاآكه داوه، به نه
 دسۆزی  زیاتری دیل شو زۆر له ئوه  په.رزی آۆن ی قه وه ندنه نیازی سه شو به رژییانی په سه
به .  زیاتره واریی دا زۆر له ئوه گای آورده شو له آۆمه ی په  متمانهتی، آه یه  و نیشتیمانهل گه

شو له آوردستان دا خۆی  ر هاتوو په گه ر بژم، ئه گه مانكات زۆرڕۆییی نییه ئه وه هه دنییایییه
تدارانی  سته موو ده وا بۆڕی هه بژرت، ئه رم دا هه تی هه وه تی ده سته ر پۆستك له ده بۆ هه
ر  شو گه په. خر خابن ئوه نه م مه له به  ی گه شو جگای متمانه په. وه داته آان ده نه الیه

ۆری ی ئوه به زآان ك لپرسراوه شو وه تی، خۆ په وای خۆیه ددارییش بكات، مافكی ڕه
م  بری پاره هه م به زه م لپرسراوانی ئوه هه به. وه  نو لنگی خۆیه خستۆته نهسی  زۆرداریی آه

آانی  هوانیییه زووه شه  ژر ئاره ندیین ژنی آوردیان خستۆته ق چه  و شه مانچه بری ده به زه
ی آ یه  آه هۆنراوهی انه آاتو  ئهومو وه هه وا به دنییایییه ر من ژن بوومایه ئه گه ئه. وه خۆیانه

ستكی جوان من بۆ  دا هه واته لره آه. مب ڕ ده ڕ ته ڕ ته ڕ ته ڕ ته وه ته مهبخونشو  پهڕۆمانسیی 
ر  ق و دۆالر و پدانی جگای آارك له هه نگ و شه ی تفه گ زرمه ت، نهشآ  ڕاده و زاته الی ئه
رچی  وه هه خونمه شو ده ییی په وه ته آی نه یه هۆنراوهآه من . تدا بت وه آی ده زگایه داموده

 و  لیقه ی سه ر وت و به هونه كهڕواكم چنگ ب  شه بت و پمخۆشه یه گرژ ده شم هه مووی له
شو به   چرای پهتره وره ئوه گه شو زۆر له م په به. بات ری خه نگه وه بچم بۆ سه آه چه

 جاركی تر   تاران، ئوه غداد قوون له  به ر له وه بۆن سه ژته ناآو وستی ئوه تارییكیی هه
                                                  . وه تان پ ناگیرته له م گه نگی یاخیی ئه ۆی ده هه
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