
 

 

  )فسون ئه(                                                            !دا که شره ه دوای که  بهڕن بگه
  )  نوسیبوی*لی ی مامۆستا سیوه که  کتب خانه *ت به باره  سه  کهلیم د سه حمه ی ئه که مک بؤنوسینه وه( 
  
کی  کهرۆ  ناوه نده  چه،یمانی ا فارس بی یا ئه ره  بت یا عه چ کوردی وه خونمه ر ده سهنوندی  ی ههنوسینی آه
کشست،گرنگتر  رنجم ڕاده ۆیدا سهکاتی خ له  ته وبابه  باسکردنی ئهش نده وه ئه، پز بت شیرین وبه هو المه به
 دا  و بواره ه لکی زایه م بت ازۆر شاره گۆبت و کهکاندا ڕاست قه ی ده باس کردن بت له مرۆڤ ده که یه وه ئه
زاییمان    شاره بقورتنین که کارکدا هه ین وخۆمان له فتار بکه  ڕه که ه کالسیکیڕسا کۆن و ربه  هه نابت.بت هه

وت ویستی  ،خۆشهیاکی تر یتهبو خۆب کشات راسته  که  تریاک نییهتی  وکوردایهویستی وت خۆشه.بت تیدا نه
ی دونی  وانه ئه.ت یه پبکه ی مه دی خۆت گه  به نیه شهووه،و منته وت پشتدا بۆت ده حه هنی ل  کورد وته که یه ماده
وت و ویستی   خۆشهوان ئه ی که وه ر ئه به س له کان،به ییه وه ته  نه گرته کاژیک وپاسۆک و گشت ردیان ده به

 پ  هتاج وتوان و ییان لهزا ی شاره وه ر ئه به دان،له ده هاج وتوانیان پ ههاتن ت ده،   بوونیی وه ته گری بیری نه هه 
ولی  قه بهن و  ده ده یرینمان دا ههبای وتی ش بهو یین وه ته  نهوان  زیاتر  له نوکه و ههوب  نه  داهدان هه
 ناوی به ئستاشئاخر.ش چون که ردی مامره ده ش به رچنده فرۆشن،هه مردوانمان پده نهخشتی گی کۆ*ییام خه
  .ڕوناکبیرانمان گرنه  دن توانج ده حمووه و مه حمه ناوی ئه  به اته و)ت بۆنی گییای کوردیشان ل نایه که(دا یاننسیا
وار زمان  چ  زیاتر له نوکه مرۆڤی هه. مرۆڤدات بۆناساندی بوار دهزاییبون زیاتر شاره  که کهم رده سه ئستا
بۆباسکردن  زانیت که  دهیت هک مانیا به کانی  ئه ماشای تیڤیه ر بیت و ته گه.گات ده  ت یه  وجار ههئاخافت ده
 وبواره له وه  بۆ لکۆینه دنن  بوا نامهرزترین ی بهن  خاوه یه اری واش ههسکی گونچا وج ربوارکدا که هه له
ک  یه نی بوانامه دا خاوه وبواره ت له باسکردنی ئهب بت ده ر یاساناسیش نه گه کات سک باسی تاوان ده که.دا

ۆرسی  ک داری لهش بهبت  وانی بکات وکاتی نه   رۆژنامه ز به سک حه نابت که.یکی کردبت وه بت و لکۆینه
 ک  یهت ڕه ک که یه زان سک نه  نابت که و بوه نه.وتودابت وتکی پشکه  له خاسمه نهکات و دا نه ته وبابه ئه
  .ش بچت که ردی مامره ده کات به زیش نه تماتیکمان بۆبکات خهام ند وبت باسی چه کاته ده
 ک یه فته هه  هل شیویوت گشت  ئامرکی پشکه ،به  بواییه وتو وتکی پشکه ر له ۆستا ڕبوار گهی مام که ساته کاره
زایی  م ئایا شارهنابت ناناسم ونازان جه.بایدا ویان دهوا نجامکی دروست و ته  تائه،درکا ده ی نه که متر ئه نجامه که
 که ههۆکار. :  وتیانت حکومهندانی  کارمهخۆ .?زانیت ت پکا و وا فاگر ئاسا نیشانه یه سوتان دا هه نابت له جه
  . س و به بابووه کاره
ولر  هه کاری رزه ت به منداڵ و هه فتار خزمه ڕه کردار وبه و به ناوه الوه رانی وه نده  خۆشی ههمامۆستا ڕبوار  براله
    گه وه بوانامه و به کۆشاوهت وهرانیش ب نده هه له که.کات ت ده ی خۆییدا خزمه که بواره و له یه نی بوانامه خاوه.کات  ده
 کارکی وا  نامهرگرتنی بوا وه.دا  و بواره له یشان نیهی زانستک یه وبوانامه ننوس زۆرن ده. مانولر  بۆههوه ته ڕاوه

خۆشی  وه ردبوهاخوو ئاوی تیدا ،ئه   کهرتوک کانیه رپهئاخ،درکرکانی دی زوی هکتب  سوتاندنی  بهکه.لۆ ال ئاسان نیه
   .ییشدن تگرت،سوتادیر به کههیچ   وم هات میری سھه  ئه .ویست
ویستی  نابت سۆزی خۆشه ک جه مسالی وه هرئ گه!  بازییلی  ڕبوار سیوهڕیشی  بهر بازی بازی  ههڕزگیان  به
 ... ن ه ،هه  وه نه به بیرده لهرمان  وندهکانتان برینی شخی   ق نوسینه ریکن به وخهوێ  تانه دهی گرتون  ولر هه هه
  .بت ت یاخوتوبان بتهاکا جیران.نڕ م دا بگه میری سھه هدوای ئ ن بهبۆ

  رانی روناکبیر بھنین  نوسه وازله .ین ها بکه ڕه جنجاه م ان له،باخۆمها تی نابه ندێ بابه هه وکردن بهجی خۆماند به 
  .نیاناک کاره ینه خه ست نه ده
  . وه نه ک جوێ بکه یه ر له ی هینی خۆتان وگزه وه بینن،ب ئه  دهسیۆنزوری ئۆپۆ ن ده ی هه ته وه کن له  کۆمه ئوه
  . تناترسم  ارهوم و چ هه میری س می ئه ده  به گای ئمه کۆمه
ڕو  ، مهبت ده کی کی یه ی چوار کوڕی یه   وه  لهجگه ند هم هو کی ده دا کابرایه گوندک  ،جارکیان له وه گنه ده

   و تر هگ هدرۆز.ڵام  هو هتڕ هگانی  که شره ه  کهبینت ده و ئوارێ مه  ده کهڕۆژکیان .  بتهد زۆریشی ماتکی
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دیار .اد  هکر هرش ه هک یاود هب نڕ هگب مناک هۆڕ :ت هد و تاک هد یناک هڕوک هلوڕ.تاکان یادی  هپ
   اکت  هب یناک هڕوک.... نییه
   بابه شرک چ نییه ه که....نڕ هگب  همئ   هگن هن کرش ه هکۆب نیرۆز یکام کوم ین هواخ  همئ نایگ هباب:ن هد

   ننیب هد کگنام دن هچ شاپ...
کانی   کوڕهبراام ک هبۆجاری دوو.راغ ماڵ  قه ته ڕاوه  گهکلک ی داماو ب ره  کهو اوهیان ب که ره لکی کهک او

کانی بۆجاری  کوڕه.دا که شره ه دوای که ن بهڕ گه ،ب ره  دوای تیمارکردنی کلکی کهمکان ڕۆه:ت و ده وه کاته کۆده
بینن   کان ده ند ڕۆژک کوڕه دوای چه  له.   یه هه  وه  کهشره ه که  ندی به پیوه چر  و که  عیبهگیان بابه:ن م ده دووه

 ابیانب ر له به ان خهک هکوڕ که. ڕۆژکدا سوتا بو له روبومی سایان هه وچ بهر بو یان به وساه رمانی ئه خه هگلوا 
کانی و   کوڕه کاته ناچاری ڕوده  وبهشنت وه ر ڕاده  سهند هم وه ی دهکابرا  وه گنه ی بۆده که ساته ن وکاره ده ده
 ڕن بگه بۆن هوبو نگ نه هرو د تازوه.نهات ده نه مۆش  ڕانایا ،توشی ئه دابگه که رهش ه دوای که  به ر ئوه گه:ت ده
  !دا که شره ه دوای که به
  .جی قیین سۆز بونین کان بگرین له نرخه ها به به  ماف لهو گرتن مو له جی پاشقول له وبهبین با
  
  
  
  

                                                 .19.09.05         لمانیا                                                             ئه
  


