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کی پۆژینۆ هاوژین ... بزمار  

  
رنت  ی تر ئینته که و نیوه" گۆرانیبژ "  به ی کوردیان کردوه ڤیزۆن نیوه له کانی ته ناه که

 بۆم  ی که و کاته  پی ئه به. ربم ی نووسه وه ک له رم وه من زیاتر خونه "ر نووسه " کردوونی به
کان  واڵ و نووسین و ووتاره م و ههگ  جیاجیاکاندا ده ڕه  ماپه خس جاو به ره ئه
م  که ریان ده سه کشن کلیک له رنجم ڕاده  سه ی که و ناونیشانانه  زیاتر ئه یارهد.  وه خونمه ده

 دوای دوو س د  ندێ نووسین له  هه یه  جاری وا هه نده رچه هه.  وه یانخونمه و ده
 فیۆ   به خۆم که ش ئه که ند خوله هچو  تی ئه فه خه و  وه مه خه ر زۆر هۆ دایده به له،  وه خوندنه
  . نڕۆیشت

نیشت  ته  به  دیاره چونکه، م کان بکه ره موو شتکدا با باسکی ناوی نووسه  پش هه له
مجار ناوی  که  یه وه وانه  پچه  یان به وه خونمه ر ده  ناوی نووسه وه که ناوونیشانی نووسینه

  . وونیشانی نووسینبینم ئینجا نا ر ده نووسه
  وانه له،  وه وته که نیناویم بیرده  زۆر شتی پکه وه خونمه کان ده  ناوه موو جارک که هه
  کات که  ده وه ئامزیدا باسی ئه  چیرۆککی گاته  له سینی چیرۆکنووسی تورک که زیز نه عه

ڕان   گه وتنه کان که زانهکار چۆن خ وته  تورکیا که له" نازناو"ی یاسای نووسینی  وه پاش ئه
زانی بنووس  یده وار بوو نه خونده ر نه ی هه وه ئه، دا ره مه یرو سه  دوای نازناوی سه به

 ژیانیدا ئامرکی مۆسیقای  ی له وه  و ئهنا خۆی ده ی له"زانا"یان " تخۆش خه"نازناوی 
  بیردا دت که م به وه ن ئهیا. هتد... و" ن مۆسیقاژه"نا  ئهگرتبوو خۆی ناو  نه وه سته ده به
ج "و " س کرکار"نا  س خۆی ناوده پدا زۆرکه و و مۆدلبوونی بیری چه می بره رده سه له
  سه  کهو  زۆر له نده رچه هه،  و ناوانه تی ئه بابه  له ناویر و داماو و نجبه و ڕه" ر نجده ڕه
یرو  ئستاش ناوی وا سه. ان نازناوی خۆی کانیان کردۆته ته شیره  ئستا ناوی عه پانه چه
  وه خۆیه کی به بوو ئستا ناوی الدیه  ده  الدی توڕه  به ی که وه ئه،  وه خونیته  ده ره مه سه
باس  کرد ناوی عه زی ده و حه"* قاری عه"ن کوڕی  ی پی نه وه ر ئه به ی جاران له وه ئه،  ناوه

  .  خۆی ناوه  ئستا ناوکی ناسکی له بووایه
ی  که ره ی نووسه ندێ نووسین ونه خۆ هه، ن وه کانه  نووسینه  به ی که و ونانه ر ئه  سه بمهبا 
 زۆر   کامرای دیگیتالیش گیراوه  به چونکه که و  نووسینه  له تره وره ڕۆک گه  ناوه و به باره قه به

 نازانی باسی  ه  نده وه  ئه  که وه که ڕۆکی نووسینه ی ناوه وانه  پچه  به ڕوون و جوانه
ک   یان وه رخستنه ر بۆ خۆده کان هه نازانم ونه.  یه  کووه ری به روبه کات و سه چیده
ی  که  ونه  له ندێ ونه  هه  چونکهبت؟ هز ده ی پ به که  نووسینه گه  و به رچاوه سه
ر  سوفتی نووسه یله  فه ی گوزارشت له وه  بۆئه  گیراوه وه نیشت مۆمه ته چت له وی ده وله مه

 یان  روشیه ی ده دات نازانم بۆ نیشانه س قژی درژی خۆی نیشان ده ندێ که بکات و هه
ی  نجه ندکیش په  هه؟  گۆڕانه  مافی ژنان و به ڕی به  و باوه وروپایه  ئه ر له  نووسه ی که وه ئه

 بۆ  وه میه  ده  بیخاته چووه یان بیری ی زۆره وه ی بیرکردنه نا گوی نازانم نیشانه  په خستۆته
واندنم بۆ  ری ڕز دانه ڵ داوای لبووردن و سه گه له (ک بچت؟ ن زیره سه  حه ی له وه ئه

  . )ی خوالخۆشبوونگخۆش ندی ده رمه هونه
  چته  ده ر که ی هه که ره  نووسه م که که ست ده  وا هه وه یخونمه  ده ندێ نووسین که هه

  نگوینی له کو هه رز وه ر عه  سه وته ئیتر پیناکهبینت  واک ده  و هه وه رنته ئینته
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 ڕاستی  ی دنیا بت له وه بئه، ی که  کوتینی کیبۆرده کات به ست ده  ده وه داردا دۆزیبته کلۆره
  وه یارکی ئه  دژی نه که واه زانی هه ر که هه. ڕێ دوای زانیاری زۆرتردا بگه به یان  که واه هه

  . ئویالت حلیالت و ته  ته کات به ست ده ئیتر ب س و دوو ده
،   هزتره سکۆپی هابل به له  ته ی له که سکۆپه له ڕ ته ندێ ماپه  هه دایه وه خۆش له

وای سلمانی  چی هه که  دایه نه  که  یان له  ی واقواقه  له دورگه ی بۆ نمونه که یامنره په
   له دا ڕۆژه نه  که  کاتک له ی وا کرد ووتی وه حلیلی ئه رکم ته براده. ن گه بین و ڕاده ده

بینت   ده که واه  ڕووناکی هه دا کاتک به نه یامنری که  په وه رئه به  له وه سلمانی شه
  .  ودایه خه  له هشتا که ڕه  ماپهیامنری سلمانی په
و  نجه نووسرا و په م شت ئه ه قه ر به جاران هه، قوڕگرت لۆجیام به کنه جا مای عیلم و تهئین
رو   ئستا کۆمپیوتهم به،  نووسیندا ڵ کردبوو له مه  دنیای تهبوو ست و بیروهۆش هیالک ده ده

  نهڕوویشدا و خه یه له ی وا هه رنامه  به ی وا نووسینیان ئاسان و خرا کردوه که کیبۆرده
ندێ   هه ربۆیه وابزانم هه. ینووس ت ده که ره یت کۆمپیوته  بکه  قسه وه وه م خه ده ت و بهی بکه

   چونکه حوی و زۆرشتی تری تیایه واعیدی و نه ی ئیمالیی و قه ه  هه نده وه نووسین ئه
  . ژی  لی ده  که تی کردب  ووڕنه و ووته  زمانی ئه ویدا جار جار به  خه ر له  نووسه یه وانه له
 و بۆ  ردایه فه  سه ی له که ره  نووسه یه وه ی وابزانم ئه که  هۆکاره نه و هه ندێ له م هه به
شی بینیوه و  و ووته و و ئه ری کردوه فه ر سه  براده موو بزانن که  هه وه که  الیه ی له وه ئه
 و نووسین  عریفه و مه عیلم   لهیدا که ره فه  سه  له  کهن ی نه وه  بۆ ئه وه ی تریشه الکه له

  ی به وه رئه به  بۆ نووسین جا له که رنت کۆفیه ی ئینته وه م ئیشی دۆزینه که یه،  داباوه
 پی   به ر نازانت که  کاکی نووسه م دیاره به.  وه کان نادۆزته  پیته  نامۆیه که کیبۆرده

  ی ئیمالییه ه ی هه وه عیلمی ڕاستکردنه مامی دوانزه ئی  کهعید  سه مه دیسکی ئیمام حه حه
ر  ر هه گه  و ئه رز نیه ر فه سه  نووسینی له تدایه رو سیاحه فه  سه ی له وه ئه"   ده که

شی فی  که ر نووسینه گه خۆ ئه، کانی ل ناگیرێ واته خه ی ئیمالیی و ئه ه وا هه نووسیشی ئه
 شتی   که ڕه  ماپهر سه لهی تری  که  و نیوه یه ی نیوه که ناحهوا گو بوو ئه  نه وه نتیقه ر مه سه به

   که  ئیکتیفا بکه وه ر کردوو به فه ری سه  برای نووسه وه ر ئه به له. " وه کاته وا بو ده
ڵ کچکی  گه یان له  بۆیچووی دا که و ووته عالیمکی ئه م مه رده به کی خۆت له یه ونه

ت بۆ  که ڕه  بۆ ماپه و بینره  بگره کان نیه عالیمه ردانی مه  سه زت له حهر  گه ئهجوانیدا 
  وه ڕازته کانی لدێ ده کو کلیپی گۆرانیبژه کانت وه م نووسینه  هه وه به، مووان ئاگاداری هه

وێ وابزانن  شته ر ئه گه خۆ ئه.  وه یته ده سیشی پده م زاخاوی چاوی زۆر که  و ههجوان کچی  به
ت  که ماندا ونه رله تکدا یان په زاره می وه رده به رت کردوه له فه سمی سه ی ڕه  موهیمه به

ی گرتبوو نووسیبوی  گای یوئن دا ونه م باره رده به ک له  سیاسیه ر چۆن کۆلکه هه،  بگره
ڵ کاک عنان دا باسی  گه  له  علی اساس کاکم چووه " ه امام مقر االمم المتحد نده به"

  . ی کورد بکات له هس مه
 بانگم  و ناوه  به یه وه  ژینۆ هاوژین و تکا و ڕجام ئه م ناوی خۆم ناوه به ریم لی که ر عه عومه
  .  ها  جددیمه ن به ر بانگم بکه  عومه بت به  زۆر پم ناخۆش ده ن چونکه بکه
، ژیان ێ دهو کانی شار له نده مه وه ی ده  زۆربه قاری سلمانی چونکه کی عه ڕه گه* 

  . بوون وره  شیرو کک گه ڕانی نین و به  ناسک و شه ناوبانگ بوون که  به وه کانیان به منداه
 


