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١٨٨١ ئةتن
بَى بةتةواوىء هاوينة ئةم كة ثَيتبَلَيم دةمةوَيت
ئةو كاتَيكيش بووم....  خانم (ك) هؤطرى  ئةندازة
وة (ِرابووردوو ثَييوتم وةآلمدا لة ثَيوت خؤمم هةستةى
هةستةوة بة ناتوانم بؤية يةكة، وةك من بؤ داهاتوو

وةآلمَيكى تةواوت بدةمةوة).
تووشى بووم دودَليى طومانء توشى ئيتر كاتة ئةو
لة كة ئايا نةمدةزانى بيركردنةوةمداء لة تَيكضوون بووم
كاتَيكدا) هيض لة شَيوةيةك, هيض (بة رستةى بةردةم
وةك وةآلمة يان ئةو نة, يان دةستةوة بدةم خؤم بة
شةهامةتى بهَيَلمةوةء بَيوةآلم هةَلواسراوو شتَيكى
رَيطةى كؤتاييدا لة هةبَيت. ئومَيدَيكم بثارَيزمء خؤم
رستةى بةردةم لة كة بةوةى هةَلبذاردء دووهةمم
بوةستمء دا) كاتَيك هيض لة شَيوةيةك, هيض (بة

. نيم ثةشيمانيش
دةردو بةرطةى ئَيستا تا كاتةوة لةو كة ديارة
كتَيبَيكدا لة ئةطةر  كة طرتووة طةورةم  غةمَيكى
بؤية دةبَيت, سةرنجِراكَيش زؤر بنوسرَيتةوة
بؤ بوو ضَيذبةخشيش دةردة هةموو ئةو بةرطةطرتنى

. من
نةداوة بةدةستةوة خؤم كة خؤشحاَلم حاَل بةهةر
دَلييدا لة هةركةسَيك  نية) ضارةيةكم زياتر  (لةمة
ئومَيد بة  دَلء زيندوو هةبَيت سةودايةكى ئارةزوو 

دةبَيت.
كؤششَيكى وَينةكَيشاندا كارى لة ئةوانةدا طةَل لة
باشتر كارةكانم بينيوة ئةوم كة رؤذةوة لةو دةكةمء زؤر

. بوون
هَينابووم. بؤ باشيشى ئاويى رةنطى بوو لَيرة (راثار)
ئةو ئةطةر الم بؤ بَيت زوويى بة (مائوة) كة ئومَيدةوارم

ئةو. الى دةضم بؤ ئةوا من نةيةت
هةست كَيشاوةو زؤرم هَيَلكارى رؤذانة ئةم ئَيستا,
هَيَلكاريانةدا, لةو  دةكةم باشيش ثَيشكةوتنَيكى  بة
بةآلم دةكَيشم, وَينة ثةِرةموض بة جاران لة زؤرتر ئَيستا
وَينةكَيشانى بة تةنها كة سةرماية ساردو ئةوةندة دنيا
سةبةتةضنء شتى بةرطدروو, وَينةى مرؤظء لةشى 

رازيم. تر
هيض (بة رستةى بوويتء عاشق تؤ كاتَيك ئةطةر
رؤحت هَيزو بيست كاتَيكدا)ت  هيض  لة شَيوةيةك،
كة هيوادارم خؤشبةختى زؤر تؤ نةدةيت، دةست لة

 .... نةبيستيت وا هةرطيز رستةيةكى
كوخ ظان فنسنت

ثايتةختى  ثاريسى لة ١٩٩٠/٨/١٠ دا قوتبةدينةوة لة رةمزى هونةرمةند لة ئةم نامةية
خؤى بيرةوةرييةكانى باسى تيايدا شةوقى نَيردراوة، كة نةهرؤ هونةرمةند بؤ فةِرنساوة

كارةكانى. سروشى بوونةتة كة سلَيمانى دا دةكات، شةقامةكانى كؤآلنء لةطةأل

مةجيد ساالر فارسييةوة: وةرطَيِرانيلة

٢٩ نامةى




