
 
www.kurdistannet.org 

وروپا    ئهیند  ناوهیکات به 7-11-2005 19:41 

1 

  
  ..ریب کریب ک  مال غهمال غه  کهکه. .   ئهئه.!! ... .!! ... رر   نووسه نووسه  ر یان کۆلکهر یان کۆلکه  نووسهنووسه

07-11-2005  
  

  !!نتسوت مرۆڤیش ده، رتووک بسوتنت ی په وه ئه :ت  ئه  هاینریش هاینهمانی شاعیری ئه
چیی پ ، رپی  تۆپکی به به تێـتــا ـبــب  بچووک کردوه ین پنوسک خاوهی  وه ئهر  ی گه ئه
  !!. . وترێ ئه

 و چرتر پیتر بهبت زۆر  ئه نبین ی ڕۆشهزمان
ڕپووت و  ی ساکار و په وه له، پزتر بت و به

  م جۆره  ئه یر نییه هیچ الم سه، بازاڕی بت
ن   بکه وه ک لکدانه زارو یه بت هه  ئه سانه که

   له  هیچ دوور نییه نکه چو، کانیان بۆ قسه
دا گۆکی  یه وه م بلکدانه نجامی ئه ئه
  . ن  خۆیان بکه ی له گهناو

  
 
 
، بت چۆن بت ڕتووک ئه ها نووسین و په نده چهن  کی خاوهر ئیمپاتۆ ه م ئایا زمانی که به

لم کورم   شهی وانه ئه ؟ری کاریزمایی  پی بگوترێ نووسه یه مۆ شتک هه ئایا تا ئه
نھا خۆیان  ته،  ر نییه ال نووسهسیان  که !!!. . ن که قباران پئه شهکان  ووشه ن  خاوهناپارزم

مۆ پیاو ساالریم  من تا ئه، بینن هایی ده سانکی ڕه  که ی خۆیان به وه ر ئه  به ر له بت هه نه
نھا   ته حییه و وه  ئه گوایه، ر ساالری ن نووسه  پی ئه شمان بیست که وه م ئه بیستبوو به

 م نی ئه خاوه، تا دوایی، لنین، ر ژان پۆڵ سارته، ئایا گۆرکی رووسی.  خشیوه وانی به خوا به
   ؟. کانیاندا ئاخافتنه   له بوون مایانه یڤی و بنه ب په

  
بۆ )  جنوک ک سووکه وه (ر نووسه ی کۆلکه بات بۆ ووشه نا ئه رک په  نووسه ه کاتک که

نجدان تا بۆ وه و خۆ گیڤکردنه  وه  یان خۆفشکردنهدانپۆزلشب  هووشهر   سه  به وه ته  
 و  پنووس زیاتر هیچی تر نات  به کردنتی سووکایه   بیری من له به، کاندا پیرۆزه

نگی خۆی   ڕزیشی سه وه ئهر  به له ؟. . تاپکنش زیاتر  وه  له وه ؟؟..نگرنت لناسه هه
  . ی زمانم نووکی تیر ر ده  به وته که ی ئه که وه کاتک نا، بت ئه
  
  ی زیاتر که وه  له هیچ نییه، ی نانووسن وانه ڵ ئه گه نھا جیاوازیان له ته، نووسن  ئهی وانه ئه
  له و بۆر بن زۆر  و ووتانه ئه  هیج دوور نییه،  وه فیڤهشر  ئه خاته کانی ئه میان ووته ئه
   لهور  زۆر دانات ویتریان هیچ دوور نییه  ئه وه ؟. . ی دزراو بن یان ووشه،  دا ها بووخچه نده چه
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