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 زیز  مید عه حه. م .. !ژین دا ئه مه وله ی عه  سایه ی له و موسومانانه ئه
  

  .. کورتی یی و زۆر به ساده زۆر به
ی ئاوی ل  کانی یهو ئه ( ده ی که نده و په  ئه زۆر جوانه

  یه وه دا ئه ست لره به مه) .  ده ردی ت فێ مه  به وه خۆیته ده
مک ژیانی خۆت و ماڵ و مندات ر سیست ی هه سایه ر له گه ئه
نھا  تهدا ژیای  وشونه ندی خۆت له زامه ڕه به  وه چوو ڕوه به
کارهنانی   و به جنودان م بهی لبگری  خنه تووانی ڕه ئه

  . وه کاته م ده تی خۆت که سایه که  لهی ناشرین ووشه
رکی زۆر خۆشم  فه سه 1996هاوینی سای   له چاکی بیرمه به
ندا  بۆ هۆه) ئۆکراینه ( ختی ئۆکرانیایه  پایته  که وه  کیڤه ه لکرد

  . بۆ شاری دانھاخ و ئوتریخت
مان بینی  و ووته تی ئه و مژوو شارستانی یه شت و گوزاری و کتبخانه زۆر شونی گه

  و ووته تی ئه ی ئافره زۆربه. کی جیاوازی ووتانی دیشمان بینی لک خه ها گه روه هه وه
گودابوو  یان له کانیان پرچیان درژو گواره ی پیاوه چی زۆربه ریان سفر بوو که هس
موو   هه م ب کشه  بوو به وه لوت و برۆو ناوکه یان به قه  ئه وه کچ و کوڕه کانیش به نجه گه
 مرۆڤ  ژیان که ک ئه یه ر هاوکشه سه گرت له کتریان ئه کترو بیروڕای یه س ڕزی یه که

ر ژیانی   سه تهکا نھا کارنه تی ته رپرسی خۆیه نۆش خۆی به پۆش و چۆن ئه و چۆن ئه ئازاده
  . تکا ک و زویریان نه خه
رو  فه نده مه شه ندا له ناو هۆه کانمدا له ره فه ی سه زۆربه زۆر خۆشحای کردم له ی که وه ئه

س  ر دووکه گه ئه  بوون وه وه کتب خوندنهریکی   خهدی م ده م ووته کی ئه ی خه پاسدا زۆربه
بت شتکی  ککی تر زویر نه ی یه وه دوان بۆئه همنی ئه  زۆر به یان بکردایه  قسه وه که یه به

کان  قامه ر شه سه ناو ئۆتۆمۆبیل یان له ک له بوو وهمیزی  ی پاکوته ست بوون پوه یوه په تر که
ر  کانیش هه قامه ر شه سه.  که قامه ر شه سه  تهی شتک فێ بدربین م ئه ک نه یه هیچ شوه به
 ؟شه نگیان ڕه بۆ ڕه ش بۆ خۆڵ دانرابوو پرسیارم کرد که کی ڕه یه که نه ترک و ته ند مه چه

ییم  زه به.. !)  ناشرین ناکات که قامه نی شه گونج و دیمه  ئه نگه و ڕه نھا ئه ته (ووتیان
 تۆزێ چاڵ و چۆی  که نکی نی یه اوهی من خ که ته گبه  نه چونکه نیشتمانه  وه خۆمدا هاته به

و دوو ڕۆژی کۆتایشی چووم بۆ  وه  مامه و ووته  ڕۆژ له ی چوارده ماوه. وه کان پکاته جاده
ک گوم  یه هیچ شوه یربوو به  سه وه المه م به  به یه که ختی ووته پایته مستردام که ئه
بی   حه دا کهژیانم ک بوو له یه فته نھا دووهه توانم بم ته بوو ئه تۆمۆبیل نههۆرنی ئۆ له
ست   هه  وهتی که مرۆڤ بوونیان ده ست به  ههباشی  زۆر بهڕاستی  بههنا کارنه م به رئشه سه
ر  ی سه  بچوکانه و جیاوازی یه ت و ڕۆژئاوادا به نوان مرۆڤی ڕۆژهه یت له که جیاوازی ده به
ژیان و نتازی  فه له تی که ژیانی خۆیی و تایبه  لهبینی م ئایا چی ده به. ام و بازاڕیانق شه

 .. !  زۆره و جیاوازی یه  ئه؟انداکانی ته تایبه کارهنانی گووڵ و ڕزگرتنی ڕۆژه سیستمی به
ژین و  هدا ئ و ووته تی و کورد له ی ڕۆژهه نده ناهه په ک له خۆشحای کردم کۆمه ی که وه ئه

ی  وه م ئه به. بن وێ ده ی ئه نتازی و یاسایی یه  فه و سیستمه کانیان فری ئه منداه
  له کهبوو کان  شدارهو ڕی رانه سه چک به و له ی ئه ربهران زۆ نابه په تی کردم له حه ناڕه که

باتی  له. هتد.. ری خۆش و فه ژین و ئۆتۆمۆبیل و ناوماڵ و سه دا ئه و سیستمه ی ئه سایه
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میان  ه قه کافرو ب دین له  به وه داخه زۆر به  وه نه جریان بده ن و ئه  باسیان بکه چاکه به
ک ئاوت ل خوارد   کانی یه  ووتویانه ڕاسته. ن به رام ناویان ده ڵ و حه حه ن یان به ده ئه
  .  ده ردی ت فێ مه به
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