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 رشی برایم فه ...  یوبزاده ن ئه سه رسوتانی و حه نوه ئه" ر بابای یده حه"

 
 

 . ێهار وری به گریا هه. ی مه و ده ئه! ر بابا یده حه
 .  خوارێ رزان هاته  به له. زی دا به سوت قه
   جارێ به.  سته  ده سته ده. یرانت  سه کیژان هاتنه

 یی تۆ وره و گه هۆز  له.  تۆب دجار سو له سه 
 !ر لوی تۆ  سه منیش جارێ بخوشته با ناوی ئه

 ئیلدریمالر شاخاندا! ر بابا یده حه
 ئاخاندا. سوالر شاقیلدیوپ. ر سیلله

  باخاندا. ف باغلیوب قیزالر ئۆنا سه
  ئیلوزه.  توزه وکه الم ئۆسوون شه سه 

 .  لسون دیلوزه  بیر ئادیم گه نیمده مه
ن کتبفرۆشی   الیه ربایجانی له  کوردی و ئازه  دوو زمانی به" ربابا ده یه  حه سو له " نجام کتبی رئه سه

. دووهاوشاری. دوو دۆست. ر شی دوو نووسه می هاوبه رهه  به که.   چاپ کرا وه رزانه ئه
خۆیان .  دوو وتی ئوروپین ی روازه  په که.  یه  مژینه نی له مه دووهاوکالسی و هاوته

ک   یه انه-م دوو م ئه به.  ریایه ری ده و به وی تر له ریا و ئه ری ده م به کیان له ی یهن گوته
بیاتی  ده  خولیای زمان و ئه ر کوردک که ی بۆ هه وه که خوندنه.  میان خوقاندووه رهه به

کوردب .ژ لگای چرگرتنه وه ج  . 
ر سوتانی و  نوه ن ئه یه  ال ربابا له یده ی حه که رزه  به رگدراوی کوردی شعره ر وه گه ئه

.  یوب زاده  پنووسی ئه  به که کی کتبه پشه. رزی شعری ب مکی به رهه به.  وه یوب زاده ن ئه سه حه
 پنووسی  ش به که رتای کتبه سه.   زمانی کوردیه  نگینی لک ره کی گه خشین و تابۆیه نووسنکی نه 

ربایجانی و  هریاری ئازه شه. یان که  سحراوییه مه رهه  بۆ نووسینی به ره ری سوتانی سیحری نووسه نوه ئه
کانی   تاقاکانه کک له  یه نگه  ره  که مکیان ئافراندوه رهه سوتانی کوردستانی به  و یوبزاده ئه

 . ی کوردی ب کتبخانه
ک  مه وه رهه و به ئه:"  ن قزجی دا ده سه دای مامۆستا حه نینی گه کی پکه  پشه من لهمامۆستا ه

ی  و کتبه ی بۆ ئه کی مامۆستا همن ده پشه "یخۆی نازانی تا نه  و هه نانی وایه ن ته وای ته هه
و  و شار و ئه ی ئه رورده  په یوب زاده ن ئه سه ر سوتانی و حه نوه  ئهرچی ب هه.  ر باباش نووسراوه یده حه

ژار و  وان جیلی پاش همن و هه ئه. ی کشا  ساڵ خوزیای دیداری دوباره30نی قزلجی  سه  حه ن که وته
 .   میرات پ باوه  خۆیان به ر له کانی به ره م و ودمی به قزلجین و سیحری قه

 و موکریانی ره ربابا و به یده ری ژیاوم و حه بیاتی ئازه ده ڵ ئه  گه  له منیش که  بۆ ئه م کتبه چاپی ئه
ر  یده حه  سانیش هاونشینی وان و رۆژانم بوون و به می شه هاوده) همن (ی جودایی و ناه) ژار هه(

 .  کی پیرۆزه دیارییه.  چاپکردنی بووم ر له به) مامۆستا گۆران( ن سه ر و کاک حه نوه بابای کاک ئه
کانی وتانی   کتب فرۆشیه  له یه وێ و واهه که ست ده  سوئد ده رزان له ی ئه  کتبخانه  له و کتبه ئه

 . وت ست بکه تریش ده
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