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  ومین مه ئازاد حه...  وه ه) سلمانی (ندازیاری زانكۆی آۆلژی ئهن  الیه وا له رمانكی ناڕه فه
  

دووای بینینی . وه ڕامه ردان بۆ شاری سلمانی گه به سهمساڵ   ی ئه١٠تای مانگی  ره سه
انم  برازاآ آك له  یه ی آه واه و هه بیستنی ئه خۆشحاڵ بووم به، واپرسین سوآار و هه آه

  . )شی ماتماتیك به، آۆلژی زانیاری (ی خۆی بووه آه می آۆلژه آه  یهی خوندنسای پار
ی  و خوندآاره ئه، )ی سلمانی ئیداره (رمی آوردستان تی هه پی بیاركی حكومه به
 آۆلژكی  یه بواته بۆی هه،  بت بووی خۆی آه شه می به آه می زانكۆدا یه آه سای یه له
  . ررزت به
وام بت  رده بت بۆ خوندآار آه به رك ده و هانده خۆیدا بیاركی باشه م بیاره خۆی له ئه
بت بۆ  رك ده و هانده رتآ وا پاداشت ده وتوو بت ئه رآه ر سه گه ودانیدا و ئه هه له

  . خوندآارانی تر
رپرسانی زانكۆ  یه آه به یه نده و گه كو ئه  نیه به آه دا جی باسه خودی بیاره ی لره وه ئه

  !!! ج آردنیدا ست له ج به ربه بنه به خۆیان ده
شی  ندازیاری به آۆلژی ئه ( بواتهبوو  خوندآاری ناوبراو بۆی هه، آه پی بیاره به 

  ) الر سازی بیناآاری یان ته
ستی  وامی زانكۆ ده وێ بووم ده رله هه، سلمانی ك له یه فته ند هه ی چه م بۆ ماوه وه پاش مانه
  . وام ستیان آردبوو به ده رچوو بوو ده ی ناویان ده و خوندآارانه پكرد و ئه

  :م برازاآه آرد له  پرسیارم ده ڕۆژانه
  :یگووت و ده وه دایه می ده ویش وه ئه، "وامت آرد  ها چی بوو ده " 
  " وه هاتۆته نا مامه هشتا ناوی من نه" 
وایی  م دنه شبین بووم به مك ڕه تاوه آه ره سه ر له نده هه رچه نی ههئاساییم زا ش به نده به

  . وه ناوت دته ر ڕوان به هه  چاوه گووت آه وه پم ده دایه مم ده آه برازه
ته تا  به هه. وه ڕامه  گهران نده ه بۆ ههو ج هشت تای مانگی یازده سلمانیم به ره سه 

  . مۆ نا سبین گووت ئه و پیان دهآرا  ستی پده ستی ده ر ده هم ه م برزا آه وه ڕانه ڕۆژی گه
 ی ڕابووردوو فته تای هه ره م سه  لهنجام ره ترسام سه  لی ده ی آه وه شنم ئه یه رتان نه سه

   گوایه  آهی وه ر ئه به  له ندازیاری بیاری دا آه می آۆلژی ئه آه رپرسیاری یه ڕویدا و به
  !!!ی ئاودری ندازه شی ئه بت خوندآاری ناوبراو بوات بۆ به ده، یان نییهجگا

م  م به ندازیاری تاوانبار بكه رپرسانی آۆلژی ئه  به گه ب به دا ناتوانم به من لره
  . یه بخورت م شوه ی مافی خوندآارك به وه نگیش نابم له بده
م  آه ر پرسان ده  به  ووروژاندووه و تكا له الم ی له وه ی خواره م پرسیارانه م رووداوه ئه ئه
  :وه نه مم بده زووترین آات وه به
  
  گیرا؟ رنه  خویندآاری ناوبراو وهی نوسراوپی آام بیار  به- ١
  ی آه و آۆلژه لهگرتنی خوندآارك  رنه  بۆ وه هانه  به آرت بجگایی بكرت به  ده– ٢
تكایه ، وه نه ده  ده به م پرسیاره به می ئه ر وه گه ئه رچووه؟ پی بیاری خۆتان بۆی ده به
ر  گه ئه (ن و تیا بنوسن ندكی بۆ زیاد بكه رتان آردووه بیگۆڕڕن وه به ده ی آه و یاسایه ئه

  آرت ڕۆ نه خه ست تا چیتر خویندآار ده. )بوو جگا هه
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ی  شایسته) وه ته  آردوونهجگاتان (رتان گرتوون ی آه وه و خویندآارانه موو ئه  ئایا هه– ٣
  بووه؟ ن واته جگاتان بۆ قبوڵ خاسیش نه و آۆلژه ئه

می  رموون وه م قبووڵ بفه وه ره  ی سه خنانه و ڕه وه ئه  سنگكی فراوانه هیوادارم به
  . وه نه آانیشم بده پرسیاره

ستكمان پ و یه هیچ هه م نامه ی ئه وه ك پاش بوبوونه یه فته ی هه ماوه ر له گه ئه
مافی خۆمان  ر و دنیابن واز له به  ڕگای یاسایی تر بگرینه بین آه ناچارده، یشت گه نه

  . ناهنین
  

  ٢٠٠٥-١١-٢١ ندا هۆه ومین مه ئازاد حه
  :تبینی

  ه) مین د ئه مه ژینه ستقی محه (ته ناوی م بابه ٭ خوندآار ی ئه
ته به خوندآاری  آانه و تایبه آه  یه رچووه پله  ده ت به باره و بیاری آه سه توانین ئه ٭ ده

  . ر پویستی آرد گه ئه، بنرین بۆتان، ناوبراو
   
  


