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  رمیانی  فواد گه ... نگدان دا بۆ ده ن ک؟ هانمانده یرکه سه
  

کرێ و   ده یه م پرۆسه ر ئه سه  له  زۆرتر قسه وه بژاردن نزیك بینه ی هه  پرۆسه تازیاتر له
کی گرنگ و  یه بژاردن پرۆسه م هه ناکه وه بن من نکوی له رم و گوڕترده کانیش گه ڕیکالمه
ی چۆن و  وه کان ئازادن له موو دنیادا حیزبه هه کرێ و له  گۆڕانی لدهری گه و ئه نووسازه جاره
نا بۆ  ك په ستی خه ی بۆ زیاتر ڕاکشانی هه وه ئازادن له. ن و که ن ڕیکالم بۆ خۆیانده تاچه
  وه داخه م به به. ست بن ده نگ به کی زیاتر ده یه ن تا ڕژه به کان ده تیه سایه ندو که رمه هونه
ندروست  کی چاك و ته یه ئاراسته  به یانتوانیوه یشدا نه  ڕیکالمه م شوه  له کانی ئمه حیزبه
ی  که وزه سه  شاشه دا له مۆژانه  له یه وه م ئه یه م قسه م بۆ ئه ن دیارترین نمونه کاربکه

کانی   ساردو سه قسه عسییان بانگکردبوو تا به  به کۆنه. عارف قوربانی.  وه کوردساته
عارف . مام مچه چه، کی ئاخر من خه. ن نگبده نابی بۆن ده رخاتر جه به ك بکات له خه هوال

 چ  م پیاوه ماڵ؟ بپرسن ئه مچه کی چه خه  باله ماه کی چمچه عسیش خه به قوربانی کۆنه
 -م دۆستی  که  عارف قوربانی یه ماڵ شاهیدن که مچه کی چه خه.  یه کی جوانی هه ڕابردویه

. کرد یا ئیشی ده الدانه و جه ڵ ئه گه بوو له وانه عارف دۆستی ئه.  چاوشین مه ڕائید حافزو مه
کتی چاك بزان من و  ن با یه نگبده ت بۆن ده ك ده خه  دت و به وه که  چ روویه ئستا به

عسکان   به نگدانك کۆنه نگدان ئاخر ده و ناچین بۆ ده  داخی ئه سن لهنا ی عارف ده وانه ئه
ی  وانه ی ئه وه م بۆئه  ده وه  کۆتایدا ئه له.  کوی خۆشبت ن دمان به ڕیکالمی بۆ بکه

 ناو و   بوختانه م نووسینه  ئه ن که که  نه وه  عارف قوربانی ناناسن گومانی ئه وه نزیکه له
  ..... مدا که ڵ ئمله گه نوسم له هفۆنی خۆمد له ته

  
  

  رمیانی   فواد گه
003154279067212 


