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  رر   عومه عومهییحموود حاجحموود حاج  مهمه.. ..  . .!!نا؟نا؟ش کورتت هش کورتت ه  م جارهم جاره  ئهئه  ییاساسییررۆۆمم  الالیی  لهله    دادهداده

  
و ۆ درێند  هه ال کهی خاتوولهۆشوم دا ب پیم وه من له 

م وابوو پ،  وه وکردبوه ب وه الله مام جه م  ده  بهیبوختان
ت  ترجورئهیك تا چ هیمب  ته تهب م ده که رنجه  سهیبار
 .. ربکا  دا گوزهێڕکراوو ال واشه چه یوا  ههیال کا به نه
  واره ه ۆ ک ره وا نده خو لکهۆوک ئه وه داخه ربهۆ زیچ که
و   وه هییکار واشه مان چه  ههی داو تهۆوت که سانید
   .یت هی گرتوو وه مهۆ خ ان بهی وجاره ئه

م  ئه    ختانه شبهۆخ :انیم خانم گ ش دهیم من به
  ! دوورن  وه هیاستڕ  کانت له موو قسه  هه جاره

  -: وه مه ده مت ده  وه هند د م چه نھا به  من ته هیۆب
من نازانم کام  .ی که ن دهیق نهۆ کیڕ  شهی باس-1
ن  هیالب  ابردووپاکوڕ یکس که ت بهۆخۆرت ن؟گهیق نهۆک
کدا کات له؟ی که ن دهیق نهۆ کی باسۆتر بی ئیزان ده
رموو  فه استت نهڕ   ن هس ئه!یمناس  ده تناسم نه ده نه

  وهیت  هه به  ۆ ت که . وهیدتم  که و شاره هڕ نھا به  ته بگره، میشت ن که  شارهیک ک خه نه
   .ی گه ده تمان لڕ و کچه رجاده  سهی ووردکه

  
 .م شاندهیپت پیعس   به نهۆنج کپ) 5 (یڕۆددا ناکا تامن گ حه  ته ست بهیوان پیخانم گ-2
ان یگ هۆڕ  وانهڕ  مه وه ته که ت و شارهۆ خی چاو رله هه )ی که هییتک هیدستان وکور(  یی وره گه
    کهی انهیرم وگه ئه . نهیش ببیقار قارشه  شهیقرچاوودووز هه یانیرم وگه هب رهه سه  ێزۆت

  م که هش هڕ مه حه ینخو  کهی ودووزه ئه . ز گرتووهئام  لهی   خلهی داری که وانه وته حه یکوانو
  یکان هییرد به نه)  همک وژا حه ( وه تهی بده یبار جه   ش لهیکڕر ئاو گه .  کردووهیژڕنگ  هڕ
 ، رسام بوو  سهی پیعس  مووبه  هه  کهی هی)  شهیڕ ( و ئه . وه نهگ دهۆت ب) شهیڕ  مامه(

  ستاو ئ هی ن کیزان ش دهۆش و تی من که ی کورده هڕ زو ئه . کردیدیه  کورد شه هۆ زیچ که
 - !!!! اترهی ز شهیڕ   مامهی که دانهیه  شه  لهیش که ه) اتبڕ ( ؟کوژانه هی ێ کو  لهی که هڕۆگ
  ؟ بووه  دا ههیمان سل رله  ههیعس به  هیت واان پی گ هۆڕۆب
  
 لالك  دهیۆئاسدیه  شهیکان هییچاالک نھا ته، ینیب  ده وه هی یمان سل ش لهیکوردستان ر گه -3

 یانڕ کویوچاالک  شه  له تر جگهیئ! .م شان بدهینشت پینج  پ5 ستیب 20     که هی یکاف
)  گرمه  سهی57-داخ ره  قهی55-گرون مه رهی پی47-ر شارباژی37-یمان سلی31(  ---یکان پهیت
.   
  ی شعوریت وپاراستن که وه ته  نهیوا هڕ ی له سه مه  کارلهیکۆداک ت بهۆ خۆرت ان گهیخانم گ-4
  نیند تر فمه ره ن و شهی پاکتر  بهیت هین سووکاۆچ، یزان ت ده که له  گهیژن و توی چیتس که
نابتان چ  با جهیبم زان ایبر .)  دوکانداره (شیو  ئه ؟ کهی که ت ده لگاکه مهۆ کیژتو

  ؟ ند تره فمه ره  شه پی دوکاندار  کتان له هییکاسب
  



 
www.kurdistannet.org 

وروپا  ئهیند  ناوهیکات به   13-11-2005 22:09 

2 

د یقواع( ای ی کوردیزمانڕ رله م گه که ر سوپاست دهۆ ز شنفکرهۆڕوارو نهخوپ تۆر خ گه  ئه-5
ان ی  ناسهپ  ۆم ب) حاتتر (ی  وشهی تردا بتوانیکر زمان  ههی) grammatik=كی گرامات-
ش و ی من تاکو!ن هی ژماردن نا م لهۆ ب  که وه ته  کردووه ند باره ت چه ندهوا ه .تی  بکهڵ تهیش
  ؟ هی ین چی بگه تی ل) ت که مه  وه ستهڕ( یران نهخو
خت   جه وه هی ییاین د ش بهیرۆ ز شووت که پی که هوا  هه کو له روه هه-6
رم  ناو هی و گوا هیم نۆ خیناو و  م خوازراوه که هیی) دوکاندار (  ناوه که   وه تهی که ده وه رئه سه له
   .م م ئاشکرا بکهۆ خیناو

   .رموو فه استت نهڕزار کردو  رمه ت شهۆاندا خیش مه سان ئا لهیزم دی ئاز:م ش دهی من هیۆب 
  م که) ر  عومهیحموود حاج مه (من . .. ی  دهۆکوت م وهیح ن ه من مام سا  چونکه

 یم رده  سهیکو نازناو است تر وهڕان ی، ر  عومهیحموو حاج  مهزان  ده انیرم گهموو هه
م  ت ههۆم خ ن هه تمه حه .؟ هی ک) B. K. C یس .ی که .یحموو ب مه(  - وشاخیت هیرگا شمهپ

 ی51یپی تیستی بێ جاران گو  لهێ جارب چ نهیر ه هه  شتیکان هییشاخ  س وکاره که
   . بوون روانه شی53تان و یرم گه

  !! بوون؟ێ کو پانهیو ت  ئهیکان رته  کهی چاالکی بشزانن سنورب  ده ارهیتر دیئ 
ت ییۆاستگڕ یر با ف وه کانته  خزمهیال  بهۆب   و گه مهت ل  فشه شمان به مه م ئه  ده هیۆب 

   .زم داڕ ڵ گه له ..  .. ن بکه
  

  ر  عومهیحموود حاج مه/ برات 
 lashkr10@hotmail. com  

   
   
   
      
   


