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  ییئاراس نورئاراس نور ...  ... ممۆۆفراندفراندڕیڕی  یی  وانهوانه
  

 . . ستن هه: رز  بهینگ ده  بهلۆ پیرچاود
 . .  دا ولۆ پ آات به  دهۆی خستاۆمام
 . شنیرموو دان  باش فهژتانڕۆ: ستاۆمام
 یی وره  گه  بهشدایاستڕ ناوه  و له3/ی  وانهنوس  دهشدا هڕ خته  تهیاستڕ ی الیر سوچ سه  لهستاۆمام
 . "مۆندفراڕی" نوس ده

  وه  ئهستاۆمام: نووسن ئازاد  ده آه خته ر ته  سهی نوسراو له په  بهانیم رده  بهیر فته ر ده سه  لهانیقوتاب
 . نده؟  چههڕ  الپهدا آه به آت له
رز  ست به  دهروانیس. هیی نبدا له آت ته م بابه  بگرن، ئهێن و باش گو  البدهآان بهآت: ستاۆمام
 .  بكای آه  تا قسهروانی س دات به  ئه گهڕ شان اوهڕر   سه  بهستاۆمام. . ستاۆ مام  له پرسۆ ب وه آاته ده
  ه؟ داغ ندهی ئای فته  ههی وه  آردنهی تاقۆ بی  ئهستاۆمام: روانیس

 ی وه نهیپرسنه، ی زانۆنھا ب  تهۆمـ  ئهی هی م وانه  بگرن ئهێگو. . ێگری  دهك هی نه خه رده  زهستاۆمام
با . كه آه  بهژڕۆ دواۆسووده و ب  دا بهژوو م  لهآانتان هییاری زانیادآردنی زۆ ب مه ئهه، یینر  سه له
  .  وه بمه  ئه لو تاآ هیی ناری بگرن پرسێ و باش گونی  بكهست پ  دهآهۆریم چ به
 
  ن، به آه ه دانیآان  بووآه  بهیاری  وه كه جار پ دوو سی فته  خوشكن، ههی هۆژیالر دوو آ بنار و ته(

 یكآاندا بووآ ناو بووآه  بنار، لهۆ بووك بالر و س  تهۆ بووك بسه، ی  ههانی بووآ6 انیردووآ هه
ش  ر دابه سه  لهن هی ناك و پن دڕ شه  بهیر سه  لهدایاری ی آات  لهرجارانۆ ز آه، ب ادهی تانی وره گه

 ۆی خیو بووآ سه ر آه  هه هۆین، ب آه  ده آه رزه ه ب با  بووآهیزوو  ئارهانیردووآ آان، هه  بووآهیآردن
  . آات  دروست دهۆی خیآان  بووآهۆ بای جی  و خانهڵامایج بات و به ده
 
   بهتب  دهانیآاندا ل  بووآهیشكردن آان و له دابه  بووآه  بهیاری  ستكردن به  دهی آات  لهكژڕۆ

 ی ال اتنهه ت نا ئه دا قه  ئهانیاری بانۆی خ زگهۆخ" : بنار ده. . انیی شهیم  ههی شهیك پ  وهمشتوم
  . ". . ۆڕی بگانیشیآان  جلهی نازانۆت، ۆت
 
  ". .  تری وان  له من بۆ چوار بووك بتب ئهت، و ت ئه آه وره  گه ر بووآه گه ئه" :  دهالر ته
ن   نابنه خاوهی الر تا آه  ته بگرن بنار وێگو!. س به"آا؛   هاوار ده  قسه تهوره د  گه  بووآه مجاره ئه
 تان لك هی   بهك هی ستامن ئم، ڕ هاویآان  بووآهش وهن؟، ئ شمان بكه  بهآجار هیواو و   تهیكاریب
   ". .  بن آین ال آه ز ده پرسم تا بزانم آامتان حه ئه
 
 انیقوتاب. .  وه ننها بمرو ن هه آه دات و داواش ده  ئهۆی خیاری بو آه هیر  آان هه  بووآه هی وه شو به
ست   دهانۆی خیی شهیم  ههین خاوهان، ۆی خینووس  چاره  بوو لهاردانی بانیآان آرد  بووآهی و آاره ئه
 یكاری بیسپاندن  چه  بووه آهبوو،  هییاپرسڕو   ئهی وه آردنهۆش آ آه وره  گه  بووآهیآار.  آردشانین

  ) . موو  ههۆگونجاو ب
 
 ی  قسهرۆ زستاۆ و مامدرا ل آه  وانهیواوبوون  تهینگ  زهه؟یی نیاریس پرس آه!.  بوومۆفراندڕ ش مه ئه

  ندهی ئای  وانهاندایاری بهۆیبشتبوون، ی گه واو نه  ته آه  باسه  لهشتا هشیانیقووتابكا، یمابوو ب
 . ن  بكهمۆفراندڕ انۆیخ

 یئاراس نور: ینینوس
٢٠٠٣ / ١٠ / ٨  

 : وه ته وآراوه بمۆ خیبالگ ور سه له


