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  لی نیگار عه ... مکی سوور بۆ کاک ئامانج سوور وه
ج  ره جید فه کاک خالید مه  نووسینکی وانیی له ی زمانه خنه دا ڕهی نووسینک  کاک ئامانج سوور له ی که وه پاش ئه
، * مکدا  له دوو توی وه وه،  کردبوونی که،  وه کانی کاک ئامانجم ڕاست کرده ه  هه ندک له وه منیش هه، گرتبوو

، ناوبراو  که، چووم من وای بۆ ده.  وه ته مکی منی داوه نابی وه جه،  وه نتی ئازیز بوم کرده. لی ک ر ڕووپه سه له
  وه، و بگرت ک ئه کی وه رییه بقه  عه  له خنه  ڕه که، کات  ده وه زاتی ئه، ژنک چۆن  که،  خراپی بزانت  زۆر به نگه ڕه

 م ئومد وه، مدا نووسیبووم هک مه  کۆتایی وه  لهو کات ئه،  من بۆیه، وی پیاو  بۆ ئه ان سووکیهش  وه  ئه دیاره
، وه  بداته کادیمییانه ئه  وه می که، بوورپشکم کرد  سه که به،  وه داته م نه تی کردن وه  سووکایه به   کهبووخواست

هیچ ، یتوانیبوو  نه چونکه، دابوو کان نه خنه ی ڕه ره  قه خۆی له،  وه خه دا م به به.  کانی بکات ه  هه رگری له  به وه
 نابی ی جه وه ر ئه به نجا له ئه.   **یه نامه  جنوو   ئهر  به بردبووه نای  پهیدا که مه  وه له،  بۆیه، ک بکات رگرییه به

ر  گفتوگۆی به زمانی ر  به نای بردۆته  په بۆیه،  جی خۆیاندا بوون واو له کانی من ته خنه ڕه  که،  دنیا بووه
می زاتکی   ده ر له هه،  و ووشانه  ئه نگه  ڕه که،  کار هناوه ندی به سه ی ناپه یک ووشه  ئاوا کۆمه وه، ماکان سینه

خالید  دۆستی کاک   منی به وه،  بۆم کردووه ت بوختانیشی نانه تا ته وه ئه. رێ  ده  بنه وه وه ک ئه تاریکبیر ی وه
ئیتر چۆنت ،  وه خوندبته نههیچ نووسینکی منت  وه، ناسیت  من نه تۆ که، ئاخر کاکی تاریکبیر. م ه  قه ته داوه

  . زانی من دۆستی کاک خالیدم
رنجی تۆم بۆ   من سه که،   بکردایهت نه و هه رگریت له  به توانی که وا ده ئه،  بوویتایه ر تاریکبیر نه گه تۆ ئه

  یه و شوه به، کانتدا  نووسینه و ال له مه له، هیوادارم. تی کردن ر سووکایه  به ته نات ببردایه ک په نه، وونڕاکشاب
  .  وه  من بۆم ڕاست کردبوویته که، نووسیت نه

 چی  وه  ئه که، وا پم ب ئه، کردبت ت نه) ی و ێ (جیاوازی  که تدا  نووسینه له  که، ر ببینم گه من ئه
فۆنتی ، نابی تاریکبیر زیبت؟جه دابه PDF  نتدا به.  ک  له که م نووسینه هرج  سه که،  یه  هه وه وه کی به ندییه یوه په

  وه، نابتان زانان  جه  که گه وا تمه، ک جیاوازن یه زۆر له PDF  به DOCکان و کردنی نووسینکی  نووسینه
  . بئاگانکانی تر  خه

وا  ئه،  وه  بخونمه ی ئوه وه ک ئه ر نووسینکی وه گه من ئه. ! وه نووست بگرمه ارهچ فاڵ بۆ  که،  داوات کردووه
و  نی ئه  بۆ خاوه وه.  ی پداوه  دوا بزماریدا ئاماژه  کاک خالید له که،  وه وته که م بیر ده یه) گا (و نووسی ئه چاره
ی پ ) ماکان ر سینه زمانی به (رگری ت وه ر و خه ی داهنهنازناو،  وه به ده  پ ئه و زمانانه  به وه،   نووسینانه جۆره

و  فی پچینی ئه ره  پیرۆزبایی شه که به، م سوودی پنابه حه، دا ته و خه رگرتنی ئه وه ک له نه وه، بینم وا ده هڕ
و   ئه که، ی هیرمۆنتیکی ه قوتابخان مان ڕۆژ له ر هه هه،  یه وه و بۆنه  به نگه  ڕه وه. م که ی لده ته نازناو و خه

  . کان  دیاری میوانه مه حشی و باباغنووجیش بکه مه، تی رچوویه ده
ی کوردیدا  کارهنانی ووشه سازی و به  ووشه زیل له وار و ڕه  کۆه جید ت به  کاک خالید مه که، شی وه  بۆ ئه وه
 ئاخۆ  که،  خۆی بکات رگری له  به وه،  وه مت بداته وه ،توانت ڕزی ده  به که به، وا من هیچ نام ئه،  مداوه ه قه له
کار  کانیدا به  نووسینه  له سوورنگی وال ڕه مه له،  کاک خالید که، چم ند من وای بۆ ده رچه هه.  یان نا؟ واره ه کۆ
  . !شاندن  قۆچ وه وته که بت و ده یی ده لله نگی سوور که  ره به) گا کۆمه (ی) گا ( که، زانت  ده نکه چو، هنت نه
ر  گه خۆ ئه.  وه خونمه تی تر نه می تر و سوکایه  وه  تۆوه ر چیتر له گه ئه، بت ده مم بۆت  دوا وه وه ره ی سه وه ئه
 چ   به و کاته  ئه وه،  وه مه ده مت ده  وهنگ نابم و  بده که  وا دنیابه ئه، یت تی تر بکه  سووکایه وه،  وه یته م بده وه

 بۆ ت ئیسپات  و کاته  ئه وه.  وه مه م بده  خراپتر وه نگه مان زمان و ڕه  هه به،  وه یته م بده ت و وهیک بنووسزمان
ژنانی ،  و کاته  ئه نگه  ڕه  وه، یت تییان پ بکه تا تۆ سوکایه، ستراو نین ست به  داماو و ده  ژنان هنده که، بت ده

   .  وه م تی پکردن بنه ر سووکایه سه تریش له
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