
www.dengekan.com/govar/raweezh.htm
٣٦

رۆژ چل ئوەی دەـــت، یھ وتیك
بكات، نتوەیك دا ھسوكوت لگڵ
من ھمیش ھزرم وەكوو ئوانی لدت.
و چندان عرەبیم فوزییی بوو، ك وا
ل بتوانم تزەحم ببت، تپڕ رۆژیش
ھایسا ك كۆمگایی ئو بۆتقی

بتوموە. دەژیم، لگیان
ك كردم، ل وای روویدا، ئـــوەی بم
نامیكم بخشنموە. بوایم بو چاو
ناوچیی ئو شارەوانی ئنجومنی ل
كنام ك گیشت، پ نیشتجم، لی
ئو وەبرھنرك دەكات، باس لـــوە
پشت تودەك راستوخۆ، ك خانووەی
بیووخنت نیازە ب و كیوە ماكـــم
مۆد خانووی پنج خانوویك لبری و

دروست بكات. تازەی ل
گرەك ئمی نامكـــ، رای ناوەڕۆكی
و رەكنرھوەب پـــۆژەی بـــوو، بـــۆ
الری رەزامنـــدی و لســـر وەســـتان
نامكم ك ناشارموە، لتان نبوونمان.
ئنجومنی ئوە بوو وا پم خوندەوە،
پمان ،یســـوانخ پرس شـــارەوانی
عرەب، نامـــۆی منكی دەكات، دەنـــا
بیاری بســـر دەبت چ كاریگرییكم

«نگئ» خاتوو بۆ سالم*سو وزییف
كورداندویتی دەسكارییوە، ب راوژ

!!تو ئو ئۆرگینای ھاووتییكی وەبرھنركی
ئو بووم دنیا چونك بـــووم، دگران بو برنامیش زۆر راســـتییكی
پنج ئاوەكردنی دوای ھیتی، ماكم پـــش ی، كئارامیی و جوانیی
ئو دروستكردنی بھۆی جگ لوەی مدەدات، ئ لدەستی تازە، خانووی
كۆن، ب مۆدكی مئ خانووەكانی مانوەی و مۆدل لسر دوا خانووان

دەدات. دەست شی لكنرخ جوانی و وەنوشی
«ئنگ»ی خاتوو ب چاوم ماكم، دەرگای لبـــر رۆژك دوای چنـــد
ئو نمبینیبوو، ئاخر بوو درژ ماوەیكی ئافرەتی ئو دراوسمان كوت،
چاودری ژر كات ل زۆربی قورس، نخۆشییكی تووشـــبوونی ب بھۆی
بواری بوو، ماوەش ل ئوەنـــدەی و خۆشـــخانن بوو ل دا دۆكتۆرەكان

نبوو. بۆ دەری ھاتن
بدەست شارەوانیت نامكی ئرێ پرسیم: لی سۆزكوە ب ،خاتوون ئو
ب منیش نناردووەتـــوە. ناڕەزاییت بۆیان ھیچ وەمكـــی گیشـــتووە؟

نخر. وتم: خجاتییوە،
بۆ بوو ناڕەزاییكـــی خۆی دەقی كـــ دەرھنا، گیرفانی كـــی لـــینام
ئنجومنی ئوارە ك كردم، نووسیبووی، داواشی ل شارەوانی ئنجومنی
یكیان ھدانیشتن رووبڕووبوونوەی چۆنیتی و پرس ئو گڕەك لسر

كردم. ل بوونی ئامادە داخوازی و
الو گڕەك، دانیشتوانی ل بوو پ كۆبوونوە، بۆ مبستدار ھۆی ئوارە،
ك كردەوە، لو بیرمان سرەتا ھژار، و دەومند بھز، و بھز پیر، و
بس كس ھشـــتا واژۆی بكینوە، كۆ ناڕەزایی بۆ واژۆی ھشـــتا كس
و لسر ما ھر درا پاشان بیار ئنجام ندرت. ۆژەكپ بۆ ئوەی بوو
رازی ۆژەیپ بو دەوـــت، خۆش گڕەككمان بنووســـت « دەرگاكی

نین».
ئو گشت خوندەوە و وردی ب وەبرھنرەكمان دەقی پۆژەی پاشـــان
پ پۆژەكی و دایمرژەوەنـــدی ئب ل ك دەرخســـت خا الوازانمان
دانی ل ۆژەیپ بھۆی ئو رەكنرھوەب وەكوو راكردنی نادرت، ئنجام

.و فب پارە زۆرترین دەستبسراگرتنی و شوازی باج
و دای یكیتی ل ھز بـــۆ روون بووەوە: دوای ئو كۆبوونوەی، شـــتكم
باشـــترە ل و كۆمی ھرەوەزی كاری نابت، بكرت ون داوا ماف ئگر

برھم. ب گورەی قسی و سۆزداری ھوتافاتی
فۆنتكی ب و كرد ئامادە شارەوانی بۆ نامیكم یكسر ماڵ، ھاتموە ك

نخر. نووسیم: گورە
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