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مه ندان و یارمه تی ده ران ئه وه نده مان ل به سه ر هاتوه له آاره سات ی چونكه له ده ست هاوآار 
 وهه لوستی جوامرانه انبۆیه ده ب له هه مو هاتنه پشی نیاز چاآ، و نه هامه تی وآالوله سه رنان
 ن له گه لدا بكه ین نه بادا له پشتی په رده وه سیناریۆو ئه جنده یبه چاوی گومانه وه مامه له یا

ناو سنوری ووالته آه یه آانی خۆمانه له هه موو ڕوداوو آارو چاالآمافی ئ خۆ ، شاراوه ی تر هه بن
 بنین و یانتای ته رازودا داله ،  له سه ربكه ینیان داچونه وه ولكۆلینه وهوامان وورد بینه وه وبه د

ئاخۆ گه لۆ چه ند له به رژه وه ندی میلله ته آه ماندایه و چ آاریگه ری یه آی ، لیان سه نگنینهه 
  . هه یهیماندا ایه تپۆزه تیف یا نگه تیفیان له سه ر ئاسایشی نه ته و

ی میلله تانی دراوس و جیھان وه رگرین و پراآتیزه یان آه ه  ده قی آۆپی آراو ناآرێئمه ی آورد 
 نه گه یشتبتهه هه موو دراوسكانمان گه ر ئاستی ووشیاری وزانستی و آۆمه الیه تیشیان چونك، ین

گیرو گرفتی ، به الم ئه وان له رووی ڕزگاریی نیشتمانی یه وه قۆناغك له پش ئمه دان، ئاست ئمه
 وایه تیان مه ترسیی تاوانه وه وسرینه وه ی مۆرآی نه ته، ناساندنی ناسنامه ی نه ته وایه تیان نیه

پاشه هه لسو آه وت له گه ل جمو جۆل له  پش و لهآه وایه ده ب له گه ل به چاوگرتنی ئه م نیه
  . وچاالآیه آانی ناوه وه و ده ره وه بكه ین

ركه آا، ی زانست گه ر هۆآاره آانی به زه اللی نه زانرن ڕگه گرتن له به رده م آاروان و ڕه وڕه وه 
  . ه م ڕگه گرتنه ده آاتآه م آه س پشتگیری ل

هه ربۆ یه ش به ر له وه ی بۆچونی خۆم له سه ر به گومان وبه لكو ناڕه زایش له آردنه وه ی  
 سلمانی ده رببم ناچارم ئه م پشه آیه بخه مه لهدانیشگایه آی ئه هلی به ناو دانیشگای ئاینده 

  . ن و دواآه وتوانه وهآۆنه په رستاخانه ی  نه خرمه بۆ ئه وه یپش بۆ چونه آه م
 له به لنده ری دانیشگای  آهمام جه الل به ڕزدوای دوو س ڕۆژ له په خشكردنی ئه وپشوازیه ی 

له ، ئه مه آلیلی سحری بو به ده ست ئه م آابرایه سه رسورمانكم پوه نوسا ده لم،  ی آردئاینده
ه م بابه ته بكاته وه له سلمانی هه ر وه چاو تروآانكدا قناعه تی به مام هنا آه دانیشگایه آی ل

زۆربه !  گشت مامۆستاآان هه رهه موو یان عه ره بن:ی ده لیشآو جه نابی دآتۆری به لنده ر خۆ
خۆشتان ده زانن آه ، ئه مه قسه ی جه نابی مامۆستا بوو(! شیان تازه له پاآستان گه ڕاونه ته وه

) ستانهینه ئه فغانستانیش مۆلگه و شون مه شقی تیرۆری ئه فغانستاڕپاآستانیش دراوس و سه ره 
ئه مه و هه روه ك جه نابی به لنده ری دانیشگا ده ل ته نھا له آۆلیجی یاسا یه ك وانه ی آوردی 

ده نا سه رجه م آۆلیجه آانی تر  ده ل) به ل یه ك وانه دیاره ئه ویش بۆ گالته پكردنه( ان هه یهم
دیاره ئه وه ی الی ئه وان جی خه م لخواردن نیه وانه وآولتور ومژوی آوردی  (هیچیان آوردی نین

  .) یه
ندی له سه ر آردنه وه ی   دوای وه رگرتنی ره زامه: ده لداله درژه ی لدوانی جه نابی دآتۆر 

به یاوه ریی حاآم قادر سه رۆآی شاره وانی ی  بۆ ڕۆژی دواتر  له به ڕز مام جه اللدانیشگاآه
 دۆنم زه وی واته 100ڕوبه ری ، آرد ن دامه زراندنی دانیشگاآه مایشانی شون ده ست نیلمانیس

  . آرد  ته رخان ده ستنیشان وان بۆ ئه م پۆژهم دوسه دو په نجا هه زار مه تری چوارگۆشه 250000
ڕه زامه ندی  ده ب ئه وه ی ئمه ده ی زانین بۆوه رگرتنی ڕه زامه ندی بۆ آردنه وه ی دانیشگایه ك

ان باوه وده رچ سه ربه نه ته وه یه آگرتوه آان وه رگرن بۆ ئه وه ی بروانامه ی نوسینگه ی یۆنسكۆ ی
  . ڕیان پبكرێ له سه ر ئاستی جیھانیدا

گه ر ؟ ئه وه یه وای ل آردوم بپرسم بلم ئه مه چ آلیلكی سحراوی به ده ست ئه م آابرایه وه بوو 
خۆ ئه مه بیاری دامه زراندنی فه رمانبه رك نه . په رستانی له پشت نه بپیالنكی تری نه ته وه 
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 و ئه مه، له سه رآردنانه وه به ب دراسه و لكۆلینه وه بوو له چاو تروآانكا هه موو آاره آان ب

  . گوایه سالی خوندنی ئیم سالیش به پیالنكی دینامكی قه ره بوو ده آرته وه
گره نتیه ك هه یه آه ئه م ا نه مان هیچی له شون خۆی دا نه بون به الم چ گریمان ئه م بۆ چون 

 له به رژه وه ندی  داهاتوویدانیشگایه سه ره تایه آه ی به م شوه یه دابمه زرێ آارو به رنامه آانی
پشه  له ده ل آ؟ وه رگرتنیان بۆ قوتابیه آورده آان چی ده بن یا مه رجی؟ خاوه ن مال ده ب

كده رو تیرۆریستانڕۆژگه یاندنی ت ته مۆلگایه ك بۆ آۆآردنه وه و پآه ئه مانیش ؟ كی نزیكدا ناب
پاش ئه وه ی ،  له رگه آانی تر لمان به ژور ده آه ون زانستیانه تربه به رنامه و ڕگه یه آی جیاتر

ه آانه وه لمان وه ژوور آه ئمه له ده رگاوه بۆیان له ژوانین ئه وان له آوالنكی ده القه و په نجه ر
  . ده آه ون

نیام له وه ی ئه وه نده ی من من ئومد ناخوازم آه بۆ چونه آانم له شون خۆیاندا نه بن چونكه د
  . بۆی ده چم تۆزكیش ئه والتره

تونی زئمه ی آورد نه ك جارك به لكو ده یان جار به هۆی دلپاآی وخۆشبوایی یه وه مار گه 
  . ئاسایی یه گه رله په تیش بترسین، وفلمان لكراوه

   
  
  

  خالید هه رآــی 2004-12-31  هۆله ندا
khalidherki@chello. nl
www. pirmam. tk  

2 

mailto:khalidherki@chello.nl
http://www.pirmam.tk/

