
 

   فسانه ئه.. ت سه ده
  
  
زۆر   ت له سه ک و ده ندی نوان خه یوه م په کی باشوری کوردستان، به ڵ ڕزمدا بۆ خه گه له

 .. مانی زوو وایه ندی نوان ژن و پیاوکی زه یوه ک په  وه وه نه الیه
  

ستی پیاودا بوو و  ده هکان ل تی ناو خزانه سه موو ده ھه)  ئستاشک یه  تاڕادهوابزانم(کاتی خۆی 
ری خۆی  نگ سه  و بده وه ره  ده ته ھاتایه م نه ده ی له  فزه شبوایه  و ده وه وسنرایه چه تیش ده ئافره

یدا  که ڕوی پیاوه  بهمک توند هک کی یه ک یان قسه یه خنه  ڕه ایهر ژنک بیور گه کزبکردایه، خۆ ئه
درا و  ق ده  تهوا ، ئه وامیش بوایه رده ر به ر ھه خوارد و گه یانکی باشی ده  لهر کسه وا یه بدات، ئه

  مانای وشه مۆش به تی ئه سه ده..  برد یایان ده  پاڵ و حه خرایه ی ده  ناو ناتۆرهک  و یهزار ھه
  .. ری خۆی کزکردووه نگ سه ک بده یه کیش تاڕاده  و خه ستایه ده تکی له سه موو ده ھه
  

کرد،  رقاڵ ده ر سه ده به ڕاده تی له  ئافره یه و شوه  و به وه خسته ک مندای ده یه وه جاران پیاو ڕه
کی  نزینی بۆ خه وت و به با و نه بوونی ئاو کاره ک نه  وه قۆڕیی گرفتی ت کۆمه سه ئستاش ده

ی قبوڵ  که  ژنه کی له یه خنه جاران پیاو ھیچ ڕه..  وه نه که  تا بیرنهرقای کردوون  و سه وه ته ناوه
زوی خۆی   ئاره  به بوایه ر ده موو شتک ھه  ھه قیش بوایه، بگره ر ھه سه ر له گه ت ئه نانه کرد، ته ده نه

بت  ر ده موو شتک ھه سک قبوڵ ناکات، ھه  ھیچ که ک له یه خنه ت ھیچ ڕه سه ، ئستاش ده بوایه
شون  گره وخۆ یان به ش البدات، ڕاسته سه و که  ئه. نھا خۆی ڕاسته ر ته  ھهو بت و زوی ئه  ئاره به

زیری  ردنی وهک الب  وه  بۆ نمونهسنن، ده ی لھه ان چزهن ی که ندی ده کورد ناوزه و دژه
  ..ت ڕۆشنبیری حوکمه

  
  وه ماه لهشی  که رقای ڕابواردن و ئیشی خۆی بوو و خزانه  سه  تا ئواره وه یانیه به جاران پیاو له

ش پیاوانی  ئستاکه.. بوو  پویستی پیدهی و کاته الیدا تا ئه چوو به ده ک نه یه ھیچ شوه پیبوو و به ته
ش ھدی ھدی  که  گشتیه که بت و خه شتر ده کانیان گه دوای ڕۆژ گومه ت ڕۆژ له سه ده
  ، بۆ نمونه ڕاستی پویستیانه  به  که وه داته کی ده  خه دا ئاوڕ له و کاتانه نھا له ت ته سه ، ده وه پوکنه ده
زاران  جاران پیاو ھه.. ن نگیان بۆ بده کات ده بات و داوایان لده ھانایان بۆ دهبژرادندا   کاتی ھه له
 بیری  ک له یه  پیاسه تاند و به خه یده  ھه  دوو قسه دا، دواتریش به ی ده که  ژنه یمانی درۆی به په
و چنگ برنجی ک دو یه کات و به کی ڕاییده عدی درۆ خه دان وه سه ت به سه ، ئستاش ده وه برده ده
  ن له ده  بوون که وه  ئستا فری ئه ر بۆ نمونه ، ھه وه نه ده ی بۆش دیان ده عی و قسه یهبا

 و  نیازمانه.. ین که ین و واده که داھاتودا وا ده له(ین  که ده کان چاره موو کشه داھاتوودا ھه
  )..ھتد..  ماندایه رنامه به له
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 بیم جاران  ستمه به ی مه وه م ئه به..  وه  بھنینه ته و بابه ی تری له یان نمونه کرت ده ڕاستی ده به

تر  مک مرۆڤانه کرا پیاو که  ده و کاته ئه.. و ئاشکراتر و ڕونتر شی له که ق بوو و چاره  زۆر زه که کشه
ت  سه کرت ده ش ده ئستاکه..  خواردایه کانی نه  و مافی خزان و منداه وه ته بیریبکردایه

کی  یه  دیارده تایه تاھه ک جار و بۆ ھه  و یه وه کانی بداته فتاره  ڕه  ئاوڕک له کی جدی یه شوه به
ر  سئول ھه  فن مه  که وه  بکاته وه ی س له وه ب ئه ، به ب بکات ی بنه نده ک گه ی وه کوشنده
ک  چاو  که  ھاتووه وه ڕاستی کاتی ئه  به.. که یه وه موو لپرسینه رو ھه سه  و له یه وره  گهزۆرزۆرزۆر

  لمنن که کی بسه موو خه فتار بۆ ھه ڕه کو به  به،م  ده ک به  و نه وه هکانی خۆیاندا بخشنن  الریه به
ڕوانی  نیشن و چاوه نهک جاران دا کی ئستا وه  خه وا پم وایه ر نا، ئه گه  ئه..ن نی متمانه ھشتام خاوه

 ڵ گه  له  کۆنهمه رده و سه  ئه تازه.. ن ده ق ده ت ته سه وان ده ی ئه بت یان سبه مۆ هق بن، ئ ته
  ..رچوو سه  به ی پشوودا که گۆڕه  گۆڕبه ڕژمه
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