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  نن  سهسه   چنوور نامیق حه چنوور نامیق حه""تیی پیاوانی آوردتیی پیاوانی آوردآآ  یهیه""
  

chnornamiq@yahoo. com  
  
  :بۆ ك یه وه ونكردنه ڕ
  ، ن آه آانم ده مه  خه ست به  هه یكه رانه ۆشنبیرو نوسهندو ڕ رمه و هونه ئه
   .�� آانیان ئینسانین مه  خه ی آه و مرۆڤانه ئه بۆ

  . . �� وستن هه ن ی یاخی و خاوه و آوردانه بۆ ئه
 
   ی ئازادی و له سایه  له" رانی آورد تی نووسهآ رآوآی یه لقی آه"  پاش دروست بوونی له

   وه  ئه تییهآ و یه ئه آانی  چاالآییه ك لهآ یه،  مردوو دا كی نیوهرآوآ شی آه باوه
  می پیاوانی ه قه  كی لهو ستاف وه آردهی چیایان زیندوو " گزنگ" گۆڤاری ، بوو
  چنوور" ر منیش براده ك دوو شنیاری یه پ به،  بۆ دانرا و شاره ری ئه دیب و نووسه ئه

    ببم به درا آهپ م فه ره و شه می ئینسانی ئه ن خولیاو خه می خاوه ه قه" نامیق 
   هیچ و ستاڤه بإ ئه نه  وه ئه، تبووكھار پ تی نووسه سایه  آه12   له  آه و ستاڤه ك لهآ یه

كپاداشت ،ت كی ماددی ههیاخود ئیمتیازاتر سه آان به ناوه نھا  ته به، ب  
 . .  نانی تر وانییه شو  له نده رچه هه ……و هیچی تر نا یه وه آه گۆڤاره

  آانی ته بابه ت نانه ته،  آرد و گۆڤاره  دسۆزی آارم بۆ ئه ی خۆم به حا ش به منیش به
   شانه هڕ هه و زۆرم له، آرد سحیحم ئه دقیق و ته آی زۆر من ته یه ش بۆ ماوه سه  آه12و  ئه
  رخۆما سه به برد مئه  منیش نه وه امهگ  بۆیان ده وه ره رنووسه می سه  ده  له  آه وه بیسته ده
  رۆآی لق سه ،"رآوك لقی آه"رانی آورد  تی نووسهآ ی یه ی مانگانه وه  آۆبوونه تا له، 
  م به، آرد ی" چنوور نامیق "ی ناوی وه شنیاری سینهر خۆی پ رنووسه  سه آاته ده آه

  م آه شتبوو ناوهیانھ نه دابووتیان ت  تۆزإ جورئه مه و ده ی لق ئه یئه رانی هه براده
گزنگ"یانزانی  موویان باش ده  هه ت چونكهالببر "قه به ویستیپ  ه" چنوور"می  ه   

    له  وه18   ژماره له" ئازادی گزنگی " نی باسه شایه. . …   گزنگه ویستی بهك چنوور پ نه
   ی28   ژماره  لهر حاڵ هه به. �� چون ئیمتیدادی گزنگی شاخ بوو، رچوو رآوك ده آه
  ندامی تری  ئه2  وه ناوی منه ی بۆنه به، ما  نه وه ه"گزنگ" ر سه  ناوم به وه ه2005یلولی  ئه

   و گۆڤاره ر ئه سه ناوی من له  البردنی نی باسكردنه ی شایه وه ئه، وت رآه ش به آه ستاڤه
چنوور نامیق،  وه بیسته ده م شانه هڕ و هه مإ بوو ئه  ده چونكه، كی ئاسایی بووشت  
  می ه كو قه  به لماندووه سه نه  خۆی ۆژنامه گۆڤار و ڕ آارآردنی له رگیز به هه

 . ��آانی ی شیعرهگو دا به ئه آسانی ك هاواری یه گایهموو ج  هه اخی لهی ی"چنوور"
  و وانه یاركی تاآه ب به "چنوور نامیق" ناوی   آه یه وه  ئه  ئاسایی نییه ی آه وه ئه
  ن  الیه نھا له  ته به،  آه تییهآ یه ی ئیداری یئه وی هه بإ آۆبوونه و به، نی نھ به
 . ��� وه ابووهس "گزنگ"ری  رنووسه  سه آاته  ده  آه وه رۆآی لقه سه
   هیچ له  آه یئه و هه و ستاڤه ش بۆ ئه آه ی ناوه وه م پاش ئاشكرا بوونیسینه به
   وه خۆمانه وی آ  به ستمان گرتووه ده"نی  چإ خۆیان وته  ده وه له، اگۆڕ  نه آه له سه مه

  "یبات تا با نه
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 ، بت ند نه سه ھاتووی پإ پهل تكی می یاخیی ئافره ه قه، ر رنووسه ت سهچ  ده وه له
  "تیی پیاوانی آوردآ یه"ت نیازب   پیاوان دانإو به ت ستاڤك لهو  بیه شه وانه له

  . نتزر رآوك دابمه لقی آه
  ، ، ، ، ، ، ، ، ، مب وإ مه ده
 

ڵ گه آی له جیاوازییه چیآان   ئینسانییه ونه ك و آوشتنی خه یه پوله ی پهژاآانی با  
؟ یه هه"چنوور" ی تدانی ڕووحی شاعیرانه زیه ۆسینی فیكر و ئهداپ 

   یه وستی خۆم هه  هه واوم به وای ته ب چوونكه، م س ناآه آه وست له من داوای هه
  رگرتن وست وه خۆ هه، بم م زۆردارنهم خۆ كراوبم بهدر ل م غه آه ز ئه  حه میشه هه، 
  . . ��ك ناآرتس موو آه هه به
  ی یه ره و موباده م بهخۆشحا نا من زۆر ده، ك بوو یه وه وونكردنهنھا ڕ  ته مه ئه
  ڵ بیری گه  له ه مامه چیدی وابینیم آه هی پإ ڕ ییه وره و گه  ئه آه، ر رنووسه سه

  . م آه  پیاوان نه ندإ له ی هه باوآساالرانه


