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  الش ک نامرت کفنی به
 

لی د شاکه مجه ئه  
 

نی کوردستانی کا واه ی هه وه ماشاکردن و بیستن و خوندنه زووی ته سک بکار بت و ئاره ر که گه ئه
 و  هیان دانیشتن و گات ی ده ززه یان گوتار و  مه ونی  نووسینی ده  هه ،ۆژانهتوانت ڕ بت، ده هه

بۆ .  وه ن خکاته ده رێ ڕووده ونده    له  که،ی کارییانه ره مه یروسه و سه  ئهڕ هم ز، له یان گۆمه شۆخی ده
نین و قاقالدان،  ن بۆ پکه که هی نجینه  گه وانه و هه نۆڕت، ئه لیان ده" م ک بخه وه"ی  وه ئه
   و و تاونووشینکه اهو ر هه  و هه مکه و خه واه ر هه کان، هه  باسه نۆڕته  ده یشی جۆرکی دیکه وه ئه
کی نادسۆز و  تییه تداریه سه  دهیکی هزری  و الوازییهیشی  و ڕووکهیتی  و ڕواهینکی و ته واه رهه هه

   .                   دات تی پشان ده وایه نادادی و ناڕه لهر و جڤاککی پ روبه رپرس و وتکی بسه نابه
***** 

 مانیفیستی کۆمۆنیزمدا، هاوار و  نگز له ارڵ مارکس و فردریک ئهک ک یه ده ند سه  جهپش
ی  کگرتنه و یه ئه. واوی جیھاندا تی و ته  گوی مرۆڤایه یان دا به"کگرن رانی جیھان یه کارگه"بانگی

   بیریان ل کردبووه و دوو جوامره ی ئه و جۆره مۆیش به بینی، تا ئه  ده  پوهنونیا نگز خه مارکس و ئه
دارانی جیھان  رمایه  خودانکار و دارا و سه وه ر به رانبه به.  دی ته هاتووه ڕوانی بوون، نه و چاوه

 وا  ر بۆیه  هه، وه ته اوهڕ وان گه  سوودی ئه ران، به کارگه گرتنی کنه رتبوون و یه کگرتووترن و درز و که یه
                                           .ست  ده نهموو جیھان بگر وی هه  جه ستا توانیویانهی ئ یه و شوه به
 و  موو شتکی ماددییه وپووڵ و سامان و هه  دووی  پاره  چاویان له ی، که سانه و که بهواریدا   کورده له
 و" خۆر مشه"و " میش له "و" چاوبرسی"و " ر رسواکه سه":گوترێ  هیچ شتک تر نابن ده رگیز به هه

زرۆی   تامه میشه  هه  ژنک، که ی وتی کوردستانیش به رمنه و گه له . "چیس"و " وسن نه"و "  ته"
  ، که"کوزی برسی " :واته" کوزبرسی"ن ده)  سکس بت زی له حه  مانه رده  گوتنکی سه به( گان بت

                                                 .  و تر نابت  گانه زی له م حه رده  و هه ی هۆکیه وه  ئه کاته ده
کرت،   ژن ده  له مکه  و سته یه ه  هه ، ل من پموایه کار براوه  بۆ ژن به ربینه و ده  ئه نده رچه هه

رگیز هاوار ناکات و   سکسین بت، هه زیشی له ندی حه رچه واوی جیھاندا ژنک هه  ته  له چونکه
  ، که  پیاوه وه ئه. گرت  ده وه  ئاوڕووی خۆیه ست به  و ده یه کی هه کۆیهرموش الماری پیاو نادات و شه په
 پناوی ترکردنی  لهدات و  الماری ژن ده پهو "  شانیدا ته کری داوه" و   به ته  کری ل بووه میشه هه
. ت خراپترین شتیش نانه ، ته موو شتکه ی هه ئاماده و  وه مته  هیچ ناسه لهکانیدا،   سیکسییه زووه ئاره
 ب هاوار و بانگی هیچ  به".  کری برسی/ کربرسی"بگوترابا " کوزی برسی/ کوزبرسی"بری بوو له ده

میش و  ر و چاوبرسی و له رسواکه واوی سه  ته "رستی په پاره"، خواستی  سکی دیکه مارکسک یا که
ی )کوردستان(ڕ ئمه مه ی له که سانی وتهرپر کربرسییانی به/وسن و چیس و کوز  و نه خۆر و ته مشه
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وسن و چیس و   و نه خۆر و ته میش و مشه ر و چاوبرسی و له رسواکه  سه مانه ئه.  کخستووه یه
                                                              .ر نابن هیج شتک ت رگیز به کربرسی ئاسا هه/کوز

   ***** 
ر  بۆ هه" :نووست ده،  وه مانی کوردستانه رله رۆکی په دنان موفتی، سه  زاری عه  له ئاونهی ڕ ماپه 

                        .1"کرت بۆ کینی ئۆتۆمبیل رف ده  دۆالر سه700ر و  فته مانک س ده رله ندام په ئه
تی  رۆکایه ریم و سه تی هه کومهن ح الیه پنج ملیۆن دۆالر لهی  نزیکه:"نووست  ده ئاونهڕی  ماپه

ندام   ئه111م و ر  ههتی زیری حکومه  وه40رجکراوه بۆ کینی ئۆتۆمبیل بۆ   خه وه مانه رله په
رم  تی هه کی حکومه بیار  به وتووه  که هست ئاون ی ده و زانیارییانه پی ئه به. مانی کوردستان رله په
و   کۆی ئه  که، زار دۆالر بۆ کدراوه  هه41  رزی به ای مۆدل بهزیرک ئۆتۆمبیلکی جۆری مۆنیک ر وه هه
               ."زار دۆالر د و چل هه ش سه ک ملیۆن و شه  یه کاته  ده که زیره  وه40 بۆ  رجکراوه ی خه یه پاره

 بییل ئۆتۆمبستی کینی  به  مه مانی کوردستان به رله تی په رۆکایه پشتریش سه": نووست  ده ئاونه
یان ئۆتۆمبیلکی بۆ خۆیان  که ریه  هه رجکرد که مانک خه رله ندام په ر ئه زار دۆالری بۆ هه  هه30

د و سی  ۆن و س سه ملی3  کاته کینی ئۆتۆمبیل ده بۆ  رجکراوه  خه ی که یه و پاره  تکای ئه.پبکن
                                                                                                              ."زار دۆالر هه

و  ئه: یاند ی ڕاگه  ئاونه زیران به هنی و نجومه رۆکی دیوانی ئه نوری عوسمان سه. د":نووست  ده ئاونه
ت  و حکومه  ته زاره کو موکی وه کان، به زیره  بۆ وه  دیاری نییه یه  دانه40یان   ژماره  که ئۆتۆمبیالنه

                                                               ". زار دۆالره  هه41کی  یه ر دانه تی و بی هه کیویه
***** 

کانی  زیره وهمان و  رله ندام په ت ئۆتۆمبیل بۆ ئه  حوکوومه  و نییه بووه  هیچ وتیکی دنیادا نه له
بردن و کارگی و  ڕوه  به  له کی نویه یه دات نموونه وردستاندا ڕووده ک ی له مه ئه.  بکتت حوکوومه
  نه که ندامانیان ده ک کینی ئۆتۆمبیل بۆ ئه ر وه تی کوردستان هه مان و حوکوومه رله په. تیدا حوکوومه

ی  و مووچهوانی  پاسه ژنی و فره ت و فره مان و حوکوومه رله و جڤینی پهوتنی ن بوو خه مۆدل، ده
وا و نایاسایی  ندبوونی ناڕه مه وه ی و ده نده و دزی و گه شکردن کردن و قژڕه ربۆیه یای و سه خه
       . وه نه خشی بکه  دنیادا په  و مۆدیل و به  نموونه نه بکهرپرسانیش  زیران و به مان و وه رله ندام په ئه
 $700 و2ر فته ک ده و یه که ریه ر هه گه ، ئه سه هک) 111(یان   ژماره مانی کوردستان، که رله ندامانی په ئه
   .دۆالر )3415000( کاته  ده یه و پاره وا تکای ئه  ئۆتۆمبیل، ئه بدرت به/دۆالریان بۆ درابت)30700(
  ی نییه  و نموونه  دنیادا ونه  له کوردستان، که" ی که زیرییه چل وه"  ته زیرکی حوکوومه ر وه ر هه گه ئه

و "  نه وه جه ر چل که گا چل چل"و " تووتی چل"زموونی  ک ئه یش، وه" زیری چلوه"زموونی   ئه قوایه و حه
ی  چله"و" ی زستان ی هاوین و چله چله "و"  یسان ی ژنی زه چله"و " ت وه و خه چل شه"و " ف هد چل"

 دنیادا   و به  پرۆژه نه مان، بکه رله ندامانی په پرخی ئه ه و پرخ نووچکه وه هاوتای خه..."مردوو
و  که ریه زیر هه چل وهر  گه رگرن، ئه ن و سوودی ل وه ی وتانی دنیا چاوی ل بکه وه  بۆ ئه ،وه شنه بیبه

                                                 
  .com.awene.www (  ،1-3-2007( ڕی ئاونه ماپه 1 
  ته نه ت کورددا هاتووه تی حکوومه سه ی ده م سانه  له انه) دۆالر100000(و بلۆک)  دۆالر10000(ر فته ی ده له گه م وشه ئه 2

نا   ه، د وه ندانییانه توپوهس تداران و ده سه زۆریی ده ندبوون و پاره مه وه هۆی ده ویش به ئه. ر زاران  سه وتوونه  و که ئاراوه
         . نین و وشانه لی زمانی کوردین ئه  هاوسگه بی و فارسی و تورکیدا، که ره  هی عه نگی زمانی کوردی و نه رهه  فه له نه
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وا تکای  دۆالر بت، ئه)41000( کیش به ر مۆنیکایه  ژر و هه نه  مۆدیل بای بخه3ک مۆنیکای یه
                                                                   . دۆالر)1640000( کاته  ده و مۆنیکایانه ی ئه پاره

تی  کانی حوکوومه زیره  کوردستان و وهیمان رله ندامانی په ی کینی ئۆتۆمبیل بۆ ئه تکای پاره
                                                                                  .دۆالر )5055000( کاته کوردستان ده

  بۆی،   ئۆتۆمبیله و چل دانه  ئه ده  زیران، که نی وه نجومه رۆکی دیوانی ئه ی سه"نووری عوسمان. د"
یسرا، سود،  باسی سو تن، پیوایه  موکی حوکوومه که کدرن، دیاری نین بۆیان، به کان ده زیره وه

ژ، بک له چ به. کات ده.... لژیک، فرانسهدانمارک، نۆروی ده وه ره ری سه  سه رپرست تا  سه ی پلیکان
وپووڵ و موکی خۆی و   نوان پاره ، جیاوازی له کوردستان  له و پلیکانیه ی ئه وه خواری خواره

 ر تیش هه  و مای حوکوومه  مای خۆیان هی خۆیانه و وته رپرسانی ئه واوی به کات؟ ته تدا ده حوکوومه
دان  شتکیدا سه موو گه  هه  له ،  نووری عوسمان نییه. ی د که رۆک کۆماره  سه وه ر ئه گه مه.   خۆیانههی
و  س له ک که  یه س تاکه ک که  بۆ یه وه ئه! تی ی خۆیه  پاره وه ن ئه  و ده وه شته به زار دۆالر ده هه
النه،  زه وه ستوور و تر و ته ملئه  رپرسه ت و به زیر و  گزیر و حوکوومه  وه ومان رله ندام په موو ئه هه

   که وه، ندی و سامانکه مه وه ی ده باره بوون و نابن له ک نه یه وه ڕووی لپرسینه  ڕۆژان، ڕووبه ڕۆژک له
،  وه  تا ئستا ناتوانت وا بیر بکاته و کوردستانه رپرسک له هیچ به ! یدا کردووه  و چۆنیان په یانه هه
وا  ئهن،  که ی بۆ ده ک خۆیان بانگاشه ، وه که  و بۆ خه که ت هی خه ت و حکوومه وه ر ده گه  ئه که
 بری  له. ک بت ک و بۆ خه ب هی خه تیش، ده وه ت و  ده  حوکوومه و سامانکی  واوی پاره ته
کردنی ترن ه و بۆگکردنپیسزیر و  وهو مانتار  رله کی په وییه ند ملقه  بۆ چه  زۆره و پاره رجکردنی ئه خه

،  یه وه که نگ خه ته  به ته و حوکوومه ر ئه گه ئهرپرسان،   بۆ به موو ئوتۆمبیالنه هو ه  کینی ئه  به ژینگه
 هۆی  بنه  ده ، که وه کانه  نو باژ و نوان باژه  بخاته وره  پاسکی گه ه  کۆمه یه و پاره بال به

ی  وه مکردنه  و که ته و خزمه  هاووتان له تر له کی فره یه ارهرگرتنی ژم  و سوودوه مترپیسکردنی ژینگه که
کانی  کانی ژر چادره زاران خانوو بۆ ئاواره دان هه  سه و ئۆتۆمبیالنه ی ئه  پاره به. ڕووداوی ترافیکیش

   ووه هر مزی خواردن  سه  له وانه ی شه یه و پاره  و به یه و پاره به. کرت رمیان دروست ده رکووک و گه که
ی  یه و پاره کرت، به رج ده خههاکاندا   گرانبه  هوتل و چشتخانه له  وه رپرسانه ن به  الیه ڕابواردن له

 بتام و  موو کلیپه و هه  به ی که یه و پاره کرت و به رده  بتام و بسوودی پ دهی دان ڕۆژنامه  سه که
م  کرت، به خشتر ده دان کاری باشتر و  سوودبه سهدرت،   ده بسوود و مشکشونانه  ڤزیۆنه له ته

ر شتک   پش هه کرت، که رپرسلک ده ت و به مان و حوکوومه رله  په  به،ندتر سوودمه کاری باشتر و 
 پش  نه  بخه و پویستترینپویستترین پش  نه پویست بخه ره ههک و وت بن و  دسۆزی خه

مترپوستیش  مترپویست و که  پش که نه  پش پویست و پوست بخه نه پیویستتر و پویستتر بخه
نجام  کان ئه  کاره وه وانه  پچه  ڕک بهلک مخابن، ، گه کوردستان له.  وه  پش ناپویسته نه بخه
ان ی بۆ خۆیش ن و نه گه  ده  نهرگیز هچن و ه کان ده ن و بۆ شته که ستپده  ده وه  ناپویسته درت و له ده
کانی   بۆ ناپویستییه یه  هه وپووڵ و سامانکش که  و پاره ی پویسترینه وه  ئه  نه وت بگه یانه ده
                                   !ک دروستکردنی وت  نه کرت، ورانکارییه ی پۆ ده وه ئه. ن ده فیۆ ده به

                                                 
   به و مۆنیکایه ئه. بت  کوردستان نه نی له ، ته وی ناو نییه له یال عه کی جیھاندا ئۆتۆمبیلی مۆنیکا و له  هیچ جیه له 3

دارانی  رمایه تداران و سه سه رپرسان و ده ئاخر به.   نو نراوه وه ه" بی کلینتن"ی  که پانه  خوخه یه" لوینسکیمۆنیکا"نوی 
 سینگ و سمتی  بن، پییانوایه  ده  مۆنیکایانه و ئۆتۆمبیله  سواری ئه یه و که نهپانا  خوخه  ژنه و جۆره هزیان ل کورد حه

                                                                                                        . رتووه ئامز گ یان له"مۆنیکا لوینسکی"
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***** 
ر بۆ  گه  ئه،رپرسکی با یا گچکه ر به زیرک یا هه مانیک یا وه رله ندام په ، ئه وروپاییانه  ئه م وته له

 ژیانی  ی هیچ له که  کاره وه بوو، ئه...ند بوو و خودانی سامان و خانوو و ئۆتۆمبیل و مه وه خۆی ده
 خانووی  تی سود له رۆکی حوکوومه سه.  گرت و هیچی دیکه رده ک وه یه نیا مووچه ناگؤڕت و ته

هت و   جده و خانووه  ئه وه بژردرایه نه  دۆڕا و هه ژی، که  ده ته کی حوکوومهۆر تدا تا سه حوکوومه
دام ن زیر و ئه یان وه  ده ڕۆژانه.  کرنشینیش بت نگه  ڕه ی خۆی، که که  ماه وه چته دهکات و  بار ده

وینی و  رزه وینی و سه  ژرزه ره فه نده مه  نو شه الم له الم زه  زهیرپرسی با مان و به رله په
یان   ده ڕۆژانه.  ما وه ڕنه گه  کار ده ن یا لهچ کانیان ده ر کاره  بۆ سه بینرن، که کاندا ده ئۆتۆبووسه

ندین   چه ڕۆژانه.  وه ڕنه گه  کار ده رکار و له  سه چنه  ده رخه  دووچه  به،بینرن  ده انهرپرس به وره و گه له
نی و  سته  ڕیزی کینی به ت له کارگانی حوکوومه وره کان و گه ی پارتییه رانه سووڕنه هه وره و گه له

س  ک که  یه  به ی نۆره وه ن ب ئه که ی خۆیان ده ڕی نۆره بینرن و تۆ و من ئاسا، چاوه دا ده بابۆه
مان  رله ندام په ت و ئه رۆک حوکوومه  سه ندین کۆنه  چه ڕۆژانه.  وه سکیش ئاوڕیان ل بداته ببن یا که

 ئمه  کک له ر یه ک هه بینرن وه کانی ستۆکھۆمدا ده  و کۆنه  نو جاده  له وره رپرسی گه زیر و به و وه
 وتانی موو نا هه م، ده که ک ده یه ک نموونه باسی سود وه. ن که ی خۆیان ده  پیاسه الم زه ته و سه
                                                                                                     .ن و جۆره وروپا به ئه

***** 
وروپا   ئه له کانکن وڕۆی کوردستان، خه ی ئه زیر و گزیرانه ت و وه رپرس و حوکوومه و به  زۆرک له

  ، ل که یه  هه وروپاوه ی ئه  باره کیان له زاییه  یا شاره، وپایان کردووهور ردانی ئه  یا سه،ژیاون
ن  یش هه کانکی دیکه خه. وێ ی ئه وانه  خوو و پستی ئه چنه  دهوانیش  ئه ستانه نده و گه  ئه وه چنه ده
، یا بوایان  ردووهتییان ک رگایه وا ڕۆژگارک پشمه بت، ئه ر نه سه وروپایشیان له ری ئه ر کاریگه گه ئه
   له مانه چی ئه  که پدا نونووس کردووه، ی چه  خانه  یا خۆیان له بووه،  هه کی شۆڕشگانه  تۆررییه به
نگ گیرفان و زگ و  ته  و هندی بهن که  ده پاره ن و ڕاوه که په ده هه زیاتر  ی دیکه که که خه
    .  نییهانی خۆی که  بۆ بیروبوا و  دید و مژووهیانکداری مه  ئه وه ی ئه%)1(د  سه ک له ، یهن وه رزگه به
  ته دا هاتووه و وته مان له رله  نوی په  شتک به  که،ی وه و ڕۆژه له مانی کوردستان، رله ندامانی په ئه
 و ت له  نوی حوکوومه  شتک به  که،ی وه و ڕۆژه ی کوردستان، له که ته ندامانی حوکوومه ێ و ئهگۆڕ
ڵ  گه  له میشه  زیاتر هه ی وه دا، تا ئستا له و وته  له رپرسکه رچی به  گۆڕێ و هه ته دا هاتووه تهو

  وه ر کوی خۆیانه سه ستیان به ی زیاتر ده وه  و له  به موو وکا گوتوویانه ک تووتی هه  و وه بوونه
کانیان  ڤاه  هه بادا له ر بچت و نه ست ده ده هتی گیرفانپکردنیان ل رفه  ده ک تاکه بادا یه ، نه گرتووه
ی  وه چی ئهبۆ! ن که دا ده که و خه ر ئه سه  تی چی به  و منه کردووه که و خه ون، چییان بۆ ئه دواکه

تی  حوکوومه! کن  وا ئستا ئۆتۆمبیلی بۆ ده  تا ئستا ب ئۆتۆمبیل بووه زیره مان و وه رله ندام په ئه
 و ی کوردستانت حوکوومه. کانکیش الت کات و خه ند ده مه وه کانک ده ی خهکوردستان بۆ خۆ

ژارتر و دارایش  دار هه  و نه وه نه که ر دهتی قووت  جیاوازیی چینایه،ی که  مردوو و بگیانه مانه رله په
ء و   نان نهخۆری  و مفته رگیز بۆ پاره ند و چاوچنۆک هه مه وه کی ده خه. ن که ندتر ده مه وه ده
 بدرت خۆڕایی  بهخترین شتیشیان  کترین و ببایه  بکه که ر ئۆتۆمبیل، به ک هه  نه میشه هه

ندی  ن مانه ده ن قووتی ده ده ن لوولی ده ده بای ده"گرن و  ریده  وه ب سودوو لکردن ووان هڕکوڕ
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وا   ڕه ک بۆ خۆیان بهموو شت نابن و ههفلسی خۆیان خۆش ک   یه رگیز له  هه خۆرانه م مفته ئه. 4"حووت
ی  کارانه ی ساخته  و بانگاشه وره ی گه ی زل و فشه  قسه  به  ڕۆژانه خۆرانه م مفته ئه. زانن ده
نی   به ن و به ده ک فریو ده و گریان بۆ مژوو، خه" ل ندی گه وه رژه به"و " وتپارزی"و "  یی وه ته نه"

ی  وه وسانه ی ژن، چه وه وسانه چه،  بوونه خۆشی، نه کتریک، ئاو، خانوو، نه له ی ئه تاڵ، کشه بۆش و به
ی   گویره یش بهانخۆر خۆرن و مفته  مفته مانه ئه! ن که  چاره ده که ئاساییه  که خهتی،  چینایه
ی  وه ئهوتارن و  ڕه هزرن و ده ده" ن  مه وه  خری خۆته ست به ده"و " نامرتالش، ک  کفنی به"تیۆری

                                                    .وه منه ن و لی ناسه رگیز سودووی ل ناکه خۆڕایی بت هه
                                                  

 ***** 
دی  حمه د ئهیی سه" ، کاککرد  کارگی ئامار کارم ده رکووک له که  وت بووم و له  ی له مه دهو ئه 

نوانمان زۆر خۆش بوو . دا و کارگرییه  شۆفر بوو لهو ڵ بوو، هاوکار بووین و ئه گه مان له"یید قادر سه
 باسی  د، که حمه یید ئه کاک سه. وال مال و ئه چووینه ئه نجامدانی کار ده  و بۆ ئه وه ل جاریش پکه و گه
  موو شتکن و بۆ پاره ی هه  ئاماده مانه ئه:" یگوت دهخۆری کردبا  کانکی قرچۆک و چاوبرسی و مشه خه
الش  ر کفنیش به گه ء و ئه  و نان نه کیانه ره  خۆڕایی بت گهرچیتک ن و هه یکه شت ده رچی نه هه

  گوت، که بی ده ره  عه ی به یه و ڕسته یید ئه سه)". الش منو ما یموت چفن به(ی مردنن بت ئاماده
                                                                                    . الش ک نامرت کفنی به:  کاته ده

***** 
  موو شتک بووبووه  هه عیراق، عسدا، له می به رده  سه لهی پشوو،  ده کانی سه1980 و 1970سانی 

تی  وه ی ده کی کورانه یه وه کردنه و السایی ستانیش مۆده ڕیزڕاوه له. ستان ڕاوهڕیز له و  نۆره
وای لھاتبوو . وتووانی بوو دووکه ی ره نده نکردووی سۆسیالئیمپریالیزمی سۆڤیت و وتانی گه بۆگه

ی   دیارده شانازییان به) اللجنةالمرکزیة(ندی ی نوه کانی کۆمیته رمییه ریتی و فه  نهکۆمۆنیسته
رخ و نوباو و پویست  کی هاوچه یه ک دیارده کرد و وه  ده وه هڕیزڕیزن و ڕیزگرتنو ستان  ڕیزڕاوه له
وای ئیدی  . ن ستایه  ڕیزدا ڕابوه بوو له تیک دهر ش رگرتنی هه ک بۆ کین و ه خه  . کرد ماشایان ده ته
ک هه رکه ھاتبوو، ههلکی دیبا، که ڕاوه خه ر ڕیزه سک ئهت چییه وه ستاون ئیدی بدا  ی بزانخۆی پ 
ندامانی خزانیک ئیدی چوار  موو ئه  هه بووه جاری وا هه. هات ی ده ستا تا نۆره وه ویش ڕاده کرد و ئه هد

،  وه  ڕیزکه ته ک و خۆی خستووه  جیه وه ته و ڕووی کردووه که ریه س بووبن هه ند که ر چه پنج یا هه
.  بووه هایش نه  زۆرجاران وه  ما، که هو ڕنه  بگه وه  شتکی جیاوازه و به که ر یه ی هه وه ر بۆ ئه هه

 ڕیزی  لهن،  کانیان بۆیاخ بکه وشه  که  ویستوویانه سک، که ک دوو که  یه بووه وا ههجاری 
 ڕیز   بۆ وا له مانه  و ئه ی بزانن چ باسه وه ککیش ب ئه ستاون و خه ڕاوهپوبۆیاخکردندا 

ستاون،  وشبۆیاخکردن ڕاوه ک بۆ که  خه  و زانیویانه یان هاتووه ه نۆر  و که وه  ڕیزه ته ستاون، چوونه ڕاوه
              .ن کانیان بۆیاخ بکه  پوه نویستووهای وان نه ی ئه وه ر ئه به  له یان جھشتووه که وجا ڕیزه ئه
ڕت و  په ده شونکدا ت  به غدایه و به له  ماوه چهپشتکووڕ و  بددان و یژنک ن جارکیان پیره ده
دا  که  ڕیزه چت له کات و ده روا ده ژنیش هه پیره .ستاون  ریزکدا ڕاوه ک لهک خهبینت  ده

  ک له خه.  پش ڕواته لک خاویش ده  و گهبت ک دوورودرژ دهل  گه یش که  ڕیزه دیاره. ستت وه ڕاده
 زیاد  که که یش خه ره به ره ستاون و به ڕاوهککی زۆر   خه وه  پشتیشییه لکن و له ی پیرژن گه وه پشه

                                                 
".ندی حووت دا مانه دا قووتی ئه دا لوولی ئه بای ئه:"ی  ده بانی، که زای تاه زن، شخ ڕه ی شخی مه  ئیجازه به  4  
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بین وا  و ده  وه داته  ده ئاوڕی دواوه  یه وه ژنه پش پیره  له ک که یهاک کابر یه پاش ماوه. ن که ده
  دایکه: پرست ژن ده  پیره لهب و  یر ده کابرا زۆری پ سه.  یه وه  پشته نی له مه ته لک به ژنکی گه پیره
زانم شتک  م ده  نازانم، به نا وه: ت ؟ پیرژن ده  بۆ چی ڕیزیان گرتووه که م خه ت ئهزان تۆ ده

زانی چی  ده: ت کابرا ده. گرم ریده  و وه  و خری خوایه ر باشه  هه وه شنه رچیش ببه  و هه وه شنه به ده
جا :   پیرژن ده! وه شنه به کرد دهست کری پالستیکی ده:  کابرا ده. نا:  ؟ پیرژن ده وه شنه به ده
  به:  واته"  مص أمصه: "ی یت؟ پیرژن ده که  چی ل ده وه نه مه م ته ئاخر تۆ به:  کابرا ده.  یچکه قه

                                                                                                           !!!!یمژم مژین ده
                                                                                    

                                                                                  
17-4-2007  

   


