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  ق هی فاسۆنڤی ... مستردام  ئه  لهایدی می کوردی انهی ۆ بم وه
  

  مستردام  ئهی شار  لهایدی می کوردی انهی یاندنی راگه
  ت به باره م کردبوو سه  ئامادهی هوا  هه رتهۆو راپ ت به باره تاندا سه که نه خه  رهیم وه له
م  زم کرد ئه حه،  رابدوویر مبه سهی دی22 یژۆ رکایر مه  ئهی زخانهۆم با ده  بهی که شاندانهیپۆخ

، )) زبره ((م  کهمه  وهی زمانم  که نده رچه هه، ران نهنابتان و خو ست جه رده  به مه  بخه هی وه روونکردنه
  .. ترس نه ناسم رم و نه  شه نه،  سنوور  نهکاندا هی راستی درکاندن  لهاهاتوومڕ وا شهیم  ههمۆخۆ بم به
   

   له کردووه بووانم نه  ئامادهیری  سه وه کانه هییتا ره  سهندنگا خویر چاودی چاو  من بهانزڕ به
  هی ندایتپرسراو لی ئاست  و له هی نیبوون  ئامادهی توانای وه ئه،  رابردووی 22 یژۆ ری که شاندانهیپۆخ
 و ت بنووسۆی خی و ناوتنت ه خه س هه  ناکات کهستیوپ،  بکات ستانهو  هه رهۆو ج  ئهیشدار به
   لهاشیدی می کوردی انهی یر نهنو، ش کهی دیوان  و ئهت کردن بشی ئیکیر  خهانی، ێ بنو وه هما له
 نینھا ناونووس زانن ته  وا ئهشیوان بن و ئه  ئه رما ئاماده رما و گه سه به، وان  بوو لهکک هیمستردام  ئه
  ..  ستهو هه
 ینابتان ناو ک جه کردن وه واشه ک چه نه، کنووس ژنامهۆک ر  وه رشانمه  سهیرک  ئه ومهی من نووسی وه ئه
 ی ه  هه  لهمی نپرسراومن ل.  تر جوان بکاتیوان  ئهیکان ه  هه هی ننووس ژنامهۆ ریرک پاشان ئه، نن ئه
و ، م ار ناکهس ک  کهیپاشان من ال، م بۆیکوو خ  وهکان هی راستی وه  لهپرسراومل،  تریوان ئه

  .. رواش ناسراوم  و ههتب  نهژدانمی و رناگرم له س وه که رمان له  و فه و قسه، میس ن  کهیرۆخ مووچه
 تانۆ خیناو  به وهئ، انۆی خیستو  و ههانی هاتن  لهپرسراون ل  ناونووس کردووهانۆی خی وانه  ئهموو هه
، ر نا گه ئه،  هی بھاتنای نووسانیک ناو  وهشیوان بوو ئه ئه،  هاتبوون وه مستردامه  ئهیایدیو م

 ۆ ب هی نک هی  ئاماژهچی هدا که شتهانگھ ب و له، )ندا هۆ هیکانیایدی میکان موو لقه هه ( هیایبتاننووس
 ایج کان به شه  بهیناو، ن  بکهیشدار  بهایدی میکان شه موو به  ههیکرمۆکوو پالتف نابتان وه  جهی وه ئه

ک   وهشی من هۆیب، ن بگه ت وه انهۆیخ  لهنۆ چ وه  ئهک نا خه ده،  هیبووا  ئامادهانیر نهو نوبو ده،  هاتووه
ز  مان کاتدا حه هه له،  هاتبووم وه مهۆ خیناو ک من به روه هه، م ال دروستبوو رنجه و سه  ئهکنووس ژنامهۆر
  ..  هاتبوومشی دانھاخی شار  کورد لهی کولتووریند به  مهیناو م بزانن به که ئه
 تنرنگ ناسه نابتان هه  جه  تر بهیسان  من و کهینیپاشان نووس،  وه تهندر وا ناخوستو  ههزانڕ به
 ینانھج  بهکان هی راست  لهنگبوون ده کردن و بییرا  و مهدان اههیر پ  هه ارهی واد چونکه،  هی وهو ش به
  ..  وه رانه گیکداخ  بهتمن ناکر ش به وه ئه،  رکه ئه
 کوردستان ی ژنامهۆ ر  لهرول  هه  له24/12/2006  مه کششه هی ۆم  ئه وه ننهشم بخو و وتاره م ئه که  ئهز حه
  ..  وه تهۆوب برتۆراپ
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