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  د حمه د ئه مه ر محه نوه ئه ... ! که ک وشه نه، گات ی مار تده  ونه وار له خونده نه
  
کان  نگاندنی چیرۆکه سه بۆ هه) .. کی پسپۆڕان یه لیژنه ( ر بیار بت که گه  کورتی؛ ئه به

  . پکبت
ی  چونکه.  هی وه وانه  پچه به،  وه ڕ ئمه مه کانی له ی کاره کو زۆربه ر وه یش هه مه ئه .1

  وه  و نووسینه زایانی وژه ن شاره  الیه  له و چیرۆکانه ئه،  تاوه ره  سه ر له  هه بووایه ده
ماکانی چیرۆککی   و بنه  تیئۆری وژه  خۆی له سک که که.  نگنرانایه سه هه
ک  وه، لفۆنی خزم و ناسیاوان  ته له  گه ک به نه.  پسپۆر و قاه، وتوودا رکه سه
  ؟!ڕ خۆمان ی مه که وکراتییهدیم

ڕاستی پسپۆڕی بواری  ر به گه ئه،  زایانی وژه  شاره  که ی نییه وه من گومانم له .2
  !دا نابت بژاردنه و هه ک ئه ته ڕایان له. بن) تی چیرۆک  تایبه به (نووسین

م دیاری  م و سھه م و دووه که تی یه خه، بت  ده یه و لیژنه  کاری ئه وه  ئه واته  ـ که3 .3
  !بکات

   که مانای وا نییه. درت ر ده سه میش بیاری له م و سھه م و دووه که تی یه  خه که .4
وتوو  رکه سه،  وه نگاندنی تیئۆری وژه سه  ڕووی هه له، بت چیرۆکی تریان تدا نه

، م که ی یه  چیرۆک پلهک یه  ناکرت ژماره  که یه وه  ئه که دا کشه ی لره چونکه. بن نه
  . میان پبدرت م یانیش سھه دووه

 و بیاری بت ئه ده، ین نووسین و بیاردان بکه) !تی قیقه حه (  باس له ر ئمه گه ئه .5
  ک له یه  و بیاری لیژنه وه شته بووه هه) !!... و فۆنی خزم خزمنه له  ته له گه(

 .  کردن قبوڵ بته،  زایان و پسپۆڕانی وژه شاره
  

  م با به. خوازم  هیوا ده ورد بهموو تاککی ک وتن بۆ هه رکه سه،  وه  کانگای دمه ئیدی من له
،   و کۆسه  سۆز و هۆسه کانمان دوور له کاره، ین وڵ بده کتری و هه  چاوی یه ینه که خۆڵ نه

  . بت) پۆفشیناڵ ـ پسپۆڕئامز (م به
  د حمه د ئه مه ر محه نوه ئه 


