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 سه یید عومه رعینایه تی

 مه زن دژی رژیمی پاد شایه تی تك هه چونكی چه آدارانه وراپه رینكی
 »بیره وه ری له شه هید عومه ری عینایه تی » «مانگی سه رماوه ز«.  هـ1357 پاییزی

  
  

  مه نسور بلوری 
 ».  هـ1388. 9. 17«  07 – 12 -2003

  
 » .  ز1978سای «هه تاوی، 1357 ئیران، له سای راپه رینی شۆرشگرانه ی گه النی

 5رژیمی شا له ماوه ی .  دژی یه آه م ده سته تی پادشایه تی له ئیران گه ییشتبوه به رزترین لوتكه ی خه باتی رزگاریخوازانه
نگه آانی پاییزدا، بیسه ی له ما.  حوآومه تی گۆری وهه رجاره ی له گه ڵ به ربه ره آانكی تازه تر به ره نگارده بوو3مانگدا 

ئاگره آه واگه رم داهات آه رژیمی شای به وه زو دیكتاتۆر، ده سته ده سته زیندانیه سیاسیه آانی له به ندیخانه آان، ئازاد 
ه هه له شاره آانی آوردستانیش، آۆمه نی راپه ریۆ گه وره ترین پشوازیان له و ریندانیه سیاسیه ئازادآراوانه آرد آ. ده آرد

 .  مویان له شاره آانی ده ره وه ی آوردستان راده گه رانه وه
ی 5ده توانم بلم شكۆدارترین خۆپشاندان وپشوازی له زیندانیه آان یه آه م جار له شاری سنه هه گیرسا، آه رۆژی جومعه 

وه . اربه رده وام و درژه ی پ دراله آاك یوسف ئه رده ن آراوتاگۆرستانی شه هیدانی ش»78ئوآتوبه ری 27 «57گه رزانی 
آیلۆمتری له ده ره وه ی شاربه ره وپشوازیان رۆییشتن آه آاك 3آه س آرا، آه تا6له شاری بانه له»57. 8. 7«چه ندرۆژدواتر

 به له مه هابادیش نیزیك». ز1978. 11. 1.  هـ1357 10. 8. «رۆژی. ئه حمه دی عه زیزپوروتاركی گه رمی بۆخه ك خونده وه
 هه زار آه س پشوازیه آی گه وره یان له مامه غه نی بلوریان آردآه به رزماموه ستا شخ عیزه ددین حوسه یینی زۆربه 70

 ساڵ له به ندیخانه دا بو، باوه ری نه ده آردآه ئه و 20رك وپكی خۆپشاندانه آه ی به روه برد، مامه آه زۆرتر له 
 غه نی له به رماندویی، نه یتوانی قسه بۆجه ماوه ربكات ویان بۆگۆرستانی شه هیدان بروا، پشوازیه شكۆداره ی لبكرێ مامه

آه س له خه كی ئه وشاره ده ستیان 10هه رله ورۆژه دابو، آه قازیه آانی شاری سنه دوای آوشتاری . آه له وآاته داباۆ بوو
 .   تی به آرگیراوانی حوآومه تی پادشایه تی بووله آاری دادپه روه ری آشایه وه وشاره آه توشی ئاوزی وجینایه

  
نه ته وه ی آوردله رۆژ هه التی آوردستان زۆر چاالآانه له راپه رینی شۆرشگرانه دابه شداریان آردوآۆمه لكی زۆریان شه 

 .   هیدپشكه ش به آاروانی خه باتی رزگاریخوازانه آرد
 رماوه زدا، له شاره آانی آوردستان سه ری هه دا ئه وه بووآه، حوآومه تی یه آك له ۆ رووداوه گرینگانه ی آه له مانگی سه

پادشایه تی هه وی دا، دوای هاتنه سه رآاری ئه رتشبدئه زهاری، شاره آانی آوردستان، همن بكاته وه، هه ربۆیه بوو، آه 
باری ئاوه دانی بۆئه وشاره به ئه نجام گه سپھبدآه ریمی وه رهرامی بۆمه هاباد ره وانه آردآه ساه آانی پشترهندك آارو

 .  یاندبوو
وه رهرام پ وابووآه، وه ك ساه آانی رابردووپشوازی ل ده آرێ وده توان له گه ڵ گه و ره پیاوانی شار وتووژ بكات، به 

ر و ودیواره آانی شاروبازار م پش هاتنه آه ی، ماموه ستاشخ عیزه ددین، راگه یاندنك، دژی ئه ۆ بو ده آاته وه آه له دا
وه رهرام آه سه رۆآی ئازه ربایجانی رۆژ ئاواو نوینه ری تاییبه تی .  هه ده واسرێ و وه رهرام ریسه آه ی ل ده بته وه خوری

ن، ئه وله ژرچاوه دری پاسه وانه آا.  شا ده بت، پشترله رادیووتلویزیونی ورمیه، به دژایه تی راپه رینه آه قسان ده آات
آاتك له شه »78 نوامبری30 « 57. 9.  9پاش نیوه رۆی رۆژی. دته شاری مه هابادوبه م به سه رهه واری خای دا، ده آه وی
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ماشنه آه ی وه رهرام ت په رده ب، له الیه ن آاسبكاركی خه باتگر به نوی سه یید عومه »پشه وا«قامی ده وری چوارچرا
ر ده سترژی چه ك، به م قومبه له آه ی ناته قته وه وبه چه آی سوك، آاربه ده ستكی نھنی رعینایه تی، ده آه وته به 
 . حوآومه ت بریندار ده آات

پاسه وانه آان به ربه ره آانی سه یید عومه ری قاره مان ده آه ن، به م ئه و مه ته رز ده گرێ وله راستیدا حه ماسه یه آی 
 ۆرشونی ئران ده نگ ده داته وه ئه وله مه ته رزی خۆی رابه ده مانچه آه ی سیله له پاسه وانه گه وره ده خوقن آه له ز
سه ییدعومه رته سلیم نابت وبه شه هید آردنی خوی داستانك .  آه سی تر بریندار ده آات2آانی حوآومه ت ده گرێ و 

یان، چیرۆآی خه باتگریكی هه ژار برازنه وه آه وه ك تۆمارده آات آه جگه ی خۆیه تی آه له الیه ن پسپۆران وشاره زا
 .  بروسكه یه ك له شه وه زه نگه آانی پاییزدا بسه ی ئاگری هه گیرساندوخۆرپه ی خسته ناو دی به آرگیراوانی شا

 
 له رۆژی ناشتنی سه یید عومه ردا، زۆر دروشمی تاییبه تی بۆ

 ازۆر شاعیری سه رده مهه روه ه.  سایه تی ئه و بالو آرایه وهآه
 هه وه دا هه رله سه ره تای شه هید. سوتاو.  ك مال آریمی فیداییوه
 شه هید« شیعره آان به نیوی . یه وه شیعروپه خشانیان بو رازانده وهبون

 ی بی ناو، سه یید عومه ری شه هید، هه ی الیی الیی، له 
 ی آه په توآی دیوانه آان دا تۆمار آراون جیا له ودروشمانه 

 بۆ سه ییدعومه رده درا، ، ، زۆر دروشمی دژی حوآومه تی شا
 به رز ده آرایه وه.  . .  ودرو شمی آۆمه الیه تی ونه ته وایه تی و

  
  پیرۆز بت یادی شه هید عومه رو هه مو شه هیدانی آوردستان

  
  

اندارمه آان ده یانه وێ، ده ست به سه رته رمه الشه ی خوناوی سه ییدعومه ر، ده گاته نه خۆشخانه ی شار، به م سه رۆآی ژ
 . آه یدا، بگرن، ئه وان ده یانزانی مه زنترین خوپشاندانی، بۆ ئاراییش ده درێ

  
دوژمنان له وپه ری ده سته تدا، نه یانتوانی دژ آرده . به تاییبه ت آه وه رهرام به سه رشۆری آۆتایی به گه شته آه ی هنابو 

ماموه ستا، له گه ڵ شورای آۆمه یه تی شاری مه هاباد ـ آه تازه پك هاتبو ــ وجه ماوه ركی . ن نیشان بده نوه یه آی له خۆیا
زۆرله خه كی شار به ر ه و شروخورشیدی شار ده چن وپۆلیس وژاندارمه آان له شۆینه آه راده آه  ن وته رمی شه هید، له سه 

له . ی آۆپین ئاواآه وابزانم مای سه ییدعومه ر، هه رله وگه ره آه بوو هه ده گرنرشانان تا مزگه وتی حسن زاده له گه ره آ
ورۆژه داآه ئواره یه آی دره نگه رێ وره سمی ئایینی له شونی ناوبراو، به ئه نجام ده گه ینن وبه م هزی نیزامی ده وه ت 

 بكه م آه له آاتی راپه رین، ناوه ندی آۆبونه وه ی خۆپشاندانی پویسه ئاماژه به وه!!! هیچ ده ستوه ردانك ناآات یان ناورن 
ئه وشه وه خه ككی زۆرله چواررێ آۆببونه وه، آه ده یانه ویست پارزگاری له . خه ك له شاری مه هاباد، چوارری ئازادی بوو

ناوه خانه قای شه مزینان وژوورودان وحه وشه آه پر بووله جه ماوه ری خه شار بكه ن هه ربۆیه ته رمه آه یان به وشه وه ه
به دوای بۆ بونه وه ی هه وای ئازایه تی سه یید عومه ر خه كی شاروگونده آانی تریش به ره وشاری مه . ك تارۆژ، روناك بوو

 به به رپادگانی خۆ پشاندانكی گه وره ی ب ونه، به شه قامی وه فایی دا یانی. هـ57. 9. 10هاباد هاتن وپش نیوه رۆی رۆژی
مه هاباددا، تا گۆ رستانی شاردرژه ی آشابه م سه ربازه آانی پادگان هیجیان نه آردوخه كه آه ش دروشمیان بۆ ده دان آه 

وگه وره ترین راپه رینی آۆ مه نی خه ك ب هیچ تك هه » ئه رته ش برای ئمه ن وئمه دژایه تیمان له گه ڵ حوآومه ته«
رۆژان تازیه ی گشتی راگه یه ندراوهه رله ماموه ستاو ه، تا نۆینه رانی هه 3بۆماوه ی . ه ڵ ئه رته ش به روه چووچونك له گ

مه الیه نی خه ك، وه ك بازاریان وخوندآاران وقوتابیان وخه كی شاره آانی تر، ووتاری سیاسی یان پشكه ش آردوباسی 
ی وتاوانبارانمان آراودروشم وجنو بارانیش دژی حوآومه تی پادشایه تی ووه رهرام فیداآاری وحه ماسه ی سه یید عومه ری قاره 

 ئاوازوناه ی ده ف وذآری ده روشه آان هه واوفه زایه آی تدسته التدار، وه ك رژنه ی بارانه بۆیان داده باری و به تاییبه 
 .  خشی هه ست وخرۆشاوی آۆمه نی خه ك بهپرلهتاییبه تیان به راپه رینی 

  
شه هید سه ییدعومه روه ك یه آه م پشمه رگه له هه نوآه ی راپه رین دا، به فیداآردنی گیانی خۆی وه ك خۆشه ویستكی 
. نشتیمان په روه ر وئازا، رزوحورمه تكی تاییبه تی لگیراومه راسیمی گۆرستان به شوه یه آی زۆرشكۆدار آۆتایی پ هات
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رۆژان، درژه ی آشاهه وای ئه وراپه رینه له راگه یاندنه آانی ئه وآاتی 62آان آه بۆماوه ی به هۆی مانگرتنی رۆژنامه 
 . دابونه آرایه وه

 62هه مورۆژنامه آانی آیھان، اطالعات، اینده گان، پیغام امروز، بامداد و زۆرگۆڤاری ترجیاله رۆژنامه ی رستاخیز بۆماوه ی « 
دوای ئیستیعفای ده وله تی شه ریف ئیمامی وهاتنه »1357. 10. 16 ــ 1357. 8. 15«  ) آرااعتصاب عمومی (رۆژان ده رنه چون 

ده ستی به آار ».  ژ1978 ی نۆامبری 6ـ .  هـ57ی گه رزان 15«  سه رآاری ارتشبدازهاری وه ك سه رۆك وه زیران آه رۆژی
 سته تیان به ده سته وه گرت وده ستیان به سه رچه آرد، هه مو فه رمانداره نیزامیه آان به تاییبه ت له شاری تاران د ه

 . ندرۆژنامه یه ك داگرت وخۆپشاندانه آانیان بۆ ماوه یه ك همن تر آرده وه
 .  ز1979 ی ژانویه 6 15752.  ژ7. ل.  هـ1357. 10. 16رۆژنامه ی اطالعات : سه رچاوه  

آۆمه ك له گه نجه آان هرشیان آرده سه ردوآان وئیداره » 57 ری ی خه زه وه10رۆژی«له آاتی گه رانه وه ی سه رقه برستان 
آانی ده وله تی آه بووبه هۆی ئاگرگرتنی زۆر شونی گشتی به تاییبه ت بھداری له چوار رێ، آه مای سه ییدبراییمی حوسه 

آه ئه وه . ن آراو ئاگری ت به ردراهه روه ها چه ند دووآان وه ك دووآانی ره حمانی تدین تا.  یینی بووآه به ئیجاره گیرابوو
 مانگ 6«.  یه آه مجاره، به وشوه یه له شاری مه هاباد له هه نوو ــ آه ی راپه ریندادوآه ڵ وئاگر سیمای شاره آه، بگۆرێ

ر، ئه پشتریانی له مانگی پوشپه ردا، جاركی ترله شاری مه هابادماشنه آان ئاگریان ت به ردرا، به م ئه وآاتی تاوانبا
وپۆلیسانه بوون آه له ورمیه راناردرابوون وگازی فرمسك رژیان به سه رئه وانه ی له مزگه وتی سور را، ده هاتنه ده ر، بو 

یه  ئه وآرده وه، ده بته هۆی ئه وه آه هزه نیزامیه آانی چه آداری حوآومه تی شاهرش بكه نه سه رخه ك وگۆشه». آرده وه
هیزه نیزامیه آانی رژیمی زامی پادشایه تی رۆژه آانی، دواترله زۆر . ره سیاسیه آه، شه ی خون بكرێك له راپه رینه شكۆدا

. ئه وآرده وه یه آاركی باش نه بوو، وه ك ئه وه ده چوو ده ستكی نھنی تدابت. شوینی شارحوآومه تی نیزامی داده مه زرنن
به م سه ره رای . ده ستیان له وئاژاوه یه دابوه»شفق سرخ«ه سته یه ك به نوی ود» شیعه آان«دواترده نگۆی ئه وه هه بو، آه

له شاری ورمیه ومیاندواو، ده سته یه ك . ئه وه دیسان له شاره آانی تر، بۆپرسه وسه ره خۆشی خه ك دینه شاری مه هاباد
 .  ح رحیمی، هاتن بۆ مه هابادله گه ڵ ماموه ستامالصال. . . روحانی شیعه وه ك قوریشی ومه ال حه سه نی و

به وشوه یه خه باتی شۆرشگرانه ی میلله تی آورد له رۆژ هه تی آوردستان، تاییبه تمه ندی خۆی هه بوو، به تاییبه ت ئه 
 .  ودروشمانه ی له شاره آانی ده ره وه ی آوردستان ده درا له وی بۆ نه ده آرانه وه

 .  هۆی سه ره آی هه بوو3ئه وه 
 خه باتی رزگاریخوازی آورد، سایانكی زۆربوو درژه ی هه بووآه رژیمه داگیرآه ره آان، ب به زه ی، سه رآوتیان ده  ــ1

 . آرد
 .  ــ زۆربه ی آورده آان ئه هلی سونه تن وبه رنامه ی ئاخونده آان بۆ پشه وایان آورد و خه كی آوردستان، نادیار بوو2
3 كی بنه ره تی  ــ له آوردستان ژیانی خهو گۆرت ئاك زۆر ناله باروسه رنجی نه ده درایه، آورده آان ده یانزانی آه ده ب

 . له ژیانی ئه واندا پك بت
ئه و به گه یه دوای گیرانی شاره وانی به ده ستی خه كی مه هاباد، له نو به گه آاندا، له باره ی سه یید عومه ر، نوسروه 

 آۆ ن بونی نامه  ساڵ له به ر25آه دوای 
 . آه به ته واوی ناخۆیندریته وه
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ینی آومه نی خه ك، جه ماوه آه ده روعوقده ی چه ند ساه ی خه فه قانی رژیمی پادشایه تیان ر ماوه ی خه بات وراپه له
انی پشتر، له ترسی له جیاتی هه مو ئه و شه هیدانه ی آه له ساه آ. له وه ها مه راسیمیكی دا، به ئاشكرایی نیشان ده دا

 ساواك آۆری پرسه وماته مینیان بۆ رك نه ده خرا، ریزیان له رێ 

 
 

ره سمی شه هیدانی وه ك سه یید عومه ر ده گرت و ئه وه ده بو به سه ره تایه ك بۆیه آگرتنی جه ماوه ری وئاگری شۆ ر  ش بسه 
ه تی تك قرماو پادشای دیكتاتورو خونرژ هه ت وله ده ره وه تا سه ره نجام ته خت وتاجی حوآومه تی پادشای.  دارتر ده بوو

سایدا گیانی خۆی فیداآردوشه هیدبوونه آه ی بوو، 38سه ییدعومه رله ته مه نی. ی وتیش جیگه ی حه سانه وه ی پ لژ آرا
 ماوه ریه، به رزه وه باسی ئه ویه به هۆی راپه رینكی گه وره له شاری مه هاباد، آه ئیستاش به شدارانی ئه وخۆپساندانه جه

 . آگرتویه ده آه ن
 شه ری چه آدارانه ی سه ییدعومه ردژی به آرگیراوانی شا، غورورو هه ستی شۆرشگرانه ی جه ماوه ری آوردستانی به رزتر آرده 

 ك دابوون وماوه یه ك وه وخه باتی دژی پادشایه تی، شكۆ دارتر آرا، خه كی آوردستان، له هه وی به ده ست هنانی چه
 دواتریش له شاری بانه و ورمیه، خه بایگرانی آورد، شه ركی چه آدارا 
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آوردستان، زۆرتر  نه ی تریان له و دوو شاره ركخست وحوآومه تی ئه زهاری ودواتریش به ختییار، هرشی ته بلیغاتیان بۆ سه ر
 . آرد

 آوری تازه پی گه ییشتوی، آه وته ده ست دایكیان وئه و شره ژنه 2 و  آچ3دوای شه هید بوونی سه یید عومه ر سه په رستی 
 . منداه ساواآانی له داونی پاآی خۆی دا به پاشترین شوه په روه رده آرد

سه ییدزاده سوه، له ته مه نی ئاراییش پدانی عه شقی ژن ومردایه تی دا، جیاله هاوسه ره آه ی، بوو به ته وارك وبای خۆ 
یستی به سه ر آۆرپه آانی دا، راآشاو وه ك زۆر ژنی هه ناسه سارد، به هه زاران ره نج و به ش مه ینه تی تا رۆژی شه و

 . پویست په روه رده ی آردن و ته حویی آۆ مه گای ئستای داون
  

فتوگۆیه آه، له گه ڵ خاتوو سه ئه وه ده قی گ.   ساڵ به سه رساوه رگه ردی سه ییدعومه ردا ت په ری25ی سه رماوه ز، 9 رۆژی 
 .  ییدزاده خزانی شه هید عومه ر

  
 . . .   سه الم سه یید زاده خانم
 . . .  به خر بن سه ر چاوان

 .    ساڵ، یادی سه یید عومه ر هه ر پیرۆز بت، ده مه وێ هندك پرسیارتان له باره ی ئه ودا ل بكه م25ئه ورۆ دوای 
 . زه حمه تت آشاوه. زۆرت ل مه منونم. رچاوانجا باشه آاآه به سه : ووالم 

 ؟. ئه ورۆژه سه ییدعومه رشه هیدبوو، ئوه چۆنتان هه واه آه پ گه ییشت
ئه :گوتم .  ئه من خه به ره آه م ئاوا پ گه ییشت، له ماڵ نه بووم، ئه گه رهاتمه وه خه ك له ده وری ماه آه مان بوون: ووالم

.   شه ری آردوه سه یید عومه ر برینداره. گوتیان هیچ نه بوه سه ییدزاده. نزانی هیچیان به من نه گوتوه چیه، خه كه آه ده یا
چوه ته رمه آه ی .  . . مه ال. له گه ڵ ئه وانه ی رژیمی شا، ده رگیری په ییداآردوه، شه هید بوه:دوایه آوركی دیكه هات گوتی

 وه رگرته وه
 . ئه منیش وه ك شتانم ل هات. من گووتیانی ئه وده م ئه وآوره ئاوای به 

 ؟ . ئه گه رسه ییدعومه رشه هید بوو، جه نازه آه یان بۆ آۆی برد
ئه من هۆشم نه بوو . دوایه هنایانه وه مزگه وتی الی مای خۆمان. له  شروخورشید بوو، نه یانده ویست بی ده نه وه: ووالم 

 شه وه آه ی. زۆر باش نازانم
 .  به ته واوی خه یابان وشتی مه هاباد دا، گرا بوویان. تی عه باس ئاغابردیانه مزگه و

 ؟ . رۆژی به روه بردنی ناشنه آه یی، چۆن بوو
 ته وای.  وه هی، ئه ورۆژه له ته واوی شاره آانی آوردستان را، هاتبوون: ووالم 

ئه من ئه وده م هیچ هۆ شكم نه بوو، عاله م بۆ . مه هاباد هاتبوو، یانی زه مانی شا ته زاهورات چۆن ده بوو ئه وشتانه بوو
خه ك . چونكه ئاواش شه هید بوو، یانی ده گه ڵ حوآومه تی شا، آه فه رمانداره آه، له ره زایه را هاتبوو. خۆی ده هات

 .  له ناره حه تی خۆ یانه وه ده هاتن
 ؟. بوونبه  وایه، زه مانی شاوابو، یانی آورده آانی شاره آانی دیكه ش هات

 ته واوی. جا چت عه رزبكه م آاآه، له شاره عه جه مه آانیش راهاتبوون: ووالم 
چه ندرۆژان . چوزانم وه ك ئه وه ی ب له مه هابادێ دا، هه مو له پشوازی دابوون. شاره آه بوو، له شاره آانی دیكه ش را

 .  یان آردوسه ربازخانه هاته نوشاریدوایه شلوق. ویستیان بۆی دانیشن، ئه رۆژه ی زۆر باش به روه چوو
 ؟ . ئوه ده چنه سه رگكۆآه ی له قه برستان

 . آچه آان ده چن، ئه من ده چم. ئه رێ وه ال، هه مو جومعان ده چین: ووالم 
 ؟ . چۆ نتان ئاگاداری آردن. ئه وده م چه ند منداتان هه بوو

 آورم 2 آچ و3.   هه بوو مندام5. منداه آان زۆرباش ئاگا م ل بوون: ووالم 
 آچه آانم مردیان آردوه وهه رآوركم ماوه آه ئه ویش دوای سه یید. هه بوو

 . عومه ر، به دونیا هاتوه، به نوی بابیشیم آردوه، نوم ناوه عومه ر
 ؟ . ئوه ژیانتان چۆ ن بوو

 نای ئه وانه ی خزم ودۆست وئاوا، ئاش. ئه لحه مدو لییال، وه زعم باش بوو: ووالم 
زره .  قه تیش پویستم به هیچ شتكی نه بوه، بۆ خۆشی موك ومای به ج هشتبوو. خۆی بوون، زۆریان ئاگا، لمان بوو

 . آانم فرۆشت وبۆ خۆشم لره آان زۆر جوان، ئاگام له منداه آان بوو، خه یاتی وشتم ده آرد و هه تا گه ووه بوون
 ؟ .  بووئه وآاتی ماه آه تان له چ گه ره آك
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 . ماه آه مان هه رله مه یدانی حه یوانان، له سه ره وه ی فه له آه ی تلویزیون، ئستاش هه رله جگای خۆمانین: ووالم 
 ؟ . ئوه ئه وده م مای خۆتان هه بوو، یان مه جبوور بوون له آرێ دا بنیشن

 .  یینناوه لله، مالكی بچكۆله ی خۆمان بوو، ئستاش هه رله وێ دا: ووالم 
ئوه ده زانن سه ییدعومه ر چ ساكی له داییك بوه، یان ئه گه رشه هید بوو ته مه نی ! به  زۆر باشه سه یید زاده خانم 

 ؟. چه ندبوه
 .   ساڵ شتكی وا زۆرتر بوو35وه الهی، چ ساكی له داییك بوه، له یادم نیه، به م ئه وده م: ووالم 

 ؟ . ئه ی، ئوه چه ندساڵ بوون
 .  سامه51ئستاش .  ساڵ بووم26بۆ خۆم : ووالم 

 ؟ .  زۆرتان سپاس ده آه م، پتان خۆشه شتكی دیكه بفه رمون
له د هه مووآه سكی .  سه ییدعومه رهه موآه س خۆشی ده ویست وده ربه ده ری هه موو آه سكی بوو!جا آاآه گیان :ووالم

هه مووسه رم ده ده ن وبۆ منداه آانم باشن، . ، زۆریان ل مه منونمدابووئستاش هه رهه یه ئه ودۆست وره فیقانه ی
سه یید عومه ری شه هیدمان ناچته : له جگایان ده ن. ئه لعانیش هه رباسی سه ییدعومه ر ده آه ن. خوداهه ناگرێ

خه كه آه هه رهاتن . چژنی ره مه زانی ئه وسایش، زۆر باش بوو. وه له بیرمان، قاره مانه وشه هیدی نیشتیمانه
 . وسابغ له گه ڵ آوردوستانی چژنی گرت

 به رز سه ییدزاده خانم زۆرت سپاس ده آه م آه زه حمه تت آشاو 
 ؟ . سوم هه یه بۆ هه مووالیه ك. ئه وبه سه رها ته ت بۆ گرامه وه

 زه حمه تت آشاوه، سه رهه رتك چاوم، . منش ته شه آورت ده آه م: ووالم 
 ئه من باشت ناناسم، . سوم هه یه بۆ هه موو الیه آی.  ئاگادارت بتخودا

 .  . . .  ئه گه ر نووحه هاته وه چی پ بلم
 . بفه رموون ناسیاوكی سه یید عومه ر بوو

  .  . . . . 
  
  

Man55_3@hotmail. com  
 » تبینی«

زانه ده آه م آه یارمه تی ئه و نوسراوه یان پزانه.  داومزۆرسپاسی ئه و به ربه تاییبه ت ئه و به ر : 
 بنه ماه ی شه هید سه ییدعوری عینایه تی، قومری خانم و آاك جه اللی نادراحمدی، برایانی به رزم آاك « 

 .  . . .  آه ریمی دانیشیار و آاك ره حمه ت و آاك آه مای وه فایی
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