
  !! دام بووه داریش مامۆستای سه زنه رێ زانیتان دکتۆر  مارف خه ئه
  

  بدو ن عه رده ئه                                                                                              
دامی دیکتاتۆردا  ی سه که ڵ کچه گه وتنکی له ، چاوپکه)  العربیة( نای  ر ، که و به مه  لهک یه ماوه

ویش  ئه.  کرددام ی سه که کچه  لهنفال، ی ئه له سه مهی   رباره  ،پرسیارکی ده که وانه رۆژنامه. سازدا
فتادا خۆی فری  حهسانی  ت له نانه  ، ته باوکم زۆردۆستی کوردبووه( ووتی،   راشکاوانه زۆر به
ی کوردی   وانهدام  چۆن سه ، فیلمکی پیشاندا ، کهکانیشیدا  ڵ قسه گه ، له) !! کوردی کردووهزمانی 

کک له  ، یهکرد  رئشه رمی تووشی سه واو سه و تهیربوو الم  زۆر سه ی که وه ئه. خونت  ده
کرد ،  ڕم نه  باوه م بینی  ،  که نه دیمه من که. دار بوو زنه خه دام ، دکتۆر مارف مامۆستاکانی سه
،  سه و که  ، ئه و ڤیگوورانه ، ئه و ونانه  ، ئه نانه و دیمه ئه بووم که نهدا  ره و باوه ھیچکاتکیش له

بی کوردی نووسیبت ،  ده سک مژووی ئه کهم ،  ربکه باوه ئاخر چۆن .داربت  زنه خهمارف دکتۆر 
 ی فسووس ، به زارجاریتریش ئه فسووس ھه  ، ئه وه داخه م به  به!! . دام ؟؟  مامۆستای سه ببته

گوومانکی  ری کورد ، به  خونه  ، که راستی وای لھاتووه به .  زمانی کوردیه!!  ئووستازی وه ئه
 ،  رزه م به کوو ئه سکی وه کرد ، که ڕی ده ئاخر ک باوه. رک بروانت  موو نووسه  ، بۆ ھه وه زۆره
 ،  دایه وه یر له سه .  مینه هم ڕووی ز ر ئه حشیترین ، مرۆڤی سه ترین و وه  مامۆستای ، دڕنده ببته
ی خوندکاران بهی کوردی   وانه کردووین ، که ی بۆ نه وه دار ، باسی ئه زنه  مارف خه ندین ساه چه
،  یه خوندکاری  کوردی ھهنھا دار ته زنه  مارف خه انی کهز جاران وامان ده،  وه ته ب ده ره عه
پش ، مووشی ناخۆشتر ھه له. ! دکاری  مامۆستا بووهش خون ڕمانده رۆکی فه مازانی سه  نهچی  که
   :دابنیتبۆ یدا  که  پش ناوه ندین نازناو له بت چه  بیت ، ده رزه م به ی ناوی سیانی  ئه وه ئه
!!) . زنی ، ئینجا دکتۆر مارف ری مه  ، نووسه وره دیبی گه مامۆستا ، ڕووناکبیر ، پرۆفیسۆر ، ئه ( 

دام حوسن،  ی سه مامۆستاکه( ویش   ، ئهنازناوکی تریشی بۆ زیادبوو وال مه ر ،  له سه قوورمان به
کانی  دیبه  ئه ه وستی رووناکبیر و که  ھه مه لک ئه ئاخر گه) . یان مامۆستای کۆشکی کۆماری

رک  ر نووسه ، گهیرتر  مووشی سه ھه له.  کانی چۆن بت  ره  نووسه وستی کۆلکه بت ، ئاخۆ ھه
ک  روه  ھه مانه ئاخر ئه. یگرت  نه پارتی   ، دوور نییه وه  بوبکاته م راستیه ولر ، ئه ھه له

  م تراژیدیایه ندین ساه به ، چهکتی  پارتی و یه) . !!تدارانن سه دۆستی ئازیزی ده( جاریجاران 
ستی  و ده ی کردووهنفال شداری ئه به ک ، کهرۆک جاش  سه(ر   زۆر ئاسایی بت  گه رایانھناوین ، که

 نک ، ر مۆسیقاژه  ، گه زۆرئاساییه.  شر و شۆرشگری لبنین، ، نازناوی  ل سووره خونی گه به
گۆرانی م پارزگاری راکشابت  ،  رده پرچ  بۆ به ی ناسکی کوردی به دا ، کچۆه}یوم المحافظه { له
 }ن طه وه  و خوایهن طه  وا وه{ ، سروودی  رمانه مرۆ زۆر ب شه ئه چی که. ی ووتبت } المدی وطن{

رانی کورد  رۆکی نووسه ر سه  ، گه زۆر ئاساییه. بتکچانی کورد  به  وه کانیانه ر تیڤیه سه له
رۆکی   سه!س کهمان   ھهمرۆش رۆک بنرت ، ئه دامدا ، پیرۆزبایی بۆ سه می سه رده سه له

 ی  به ، زۆرئاساییه . )!رۆکی نوێ بنرت ش پیرۆزبایی بۆ سه مان شوه ھه بهرانی کوردبت ،  نووسه
کی  یه رگه پشمه(  ،  ئاسایی نییه نھا شتک که الم ته  ، به موو شتک زۆر ئاساییه  ، ھه زۆرئاساییه

ر  سه ، لهر  روه نکی کوردپه ، مۆسیقاژه جایبه زۆرعه.  بگرت خنه و ره ندامی کۆنگره ئه  بتهبکۆن ، 
رۆکی   سه شو ، بته کوو په  ، شاعیرکی وه یه وره کی گه یه بڤه.  گۆرانی بت  وه کانه کوردیه تیڤیه
  . ران  نووسه
الم  موو باش بووین ، به  ھه س بین ئمه ین ، بابه و درژبکه م و ئه ستی تاوان بۆ ئه س ده  بابه
 و  سته  ژرده له م گه وا حوکمی ئه ناره  خائین ، بهرو ی جاش و نۆکه تاکه. کی تر خراپ بوو  خه
  .ی،،،،،،،،،  ی تاکه تاکه. ن   بکه ژاره ھه
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
Omar
kn


