
ریی وه بیره  
  !ر به موو خۆش خه

ن سه ریق حه  فه مه حه  
وای ناردب  ی پشتر هه وه بئه.  وه خوارده کاندا چاییمان ده پشووی نوان وانه له)) ت ندیی ڕۆژهه ناوه(( ڕۆژکیان له

بان سمتی، تۆمارکی   له گرهشئا ردا، شه به ی خاکی له))قطعتین((رز،  ری بابه سمه کی ئه فوونی کردب، بابایه له یان ته
ری  به ڕوه ی ژووری به رگه هیکا ده نگدا، له بنھه نووسن له کانیانی تدا ده عمیله رزی مه ی بازرگانان قه وانه  له وره گه

 أقدم: (( ن تۆمار سوی کردو وتی رزی خاوه بابه. ری کشا ی سه که ره شونیدا یاوه به.  ژوورێ و هاته وه قیشانده
!)) د، لپرسراوی ڕکخراوی گۆیژه حمه ناسنم، هاوڕێ ئه خۆمتان پده!/ نفسي، رفیق أحمد، مسؤول منظمة گۆیجه  

  کی حیزبیی، واته ر مامۆستایه گه مان  که چوو قوتابخانه ، پده و پیه به.  ککی کۆنی شاری سلمانییه ڕه ، ناوی گه گۆیژه
 پشوودا  ؛ له ندییه و ناوه له. خرمان هنان رموومان لکردن و به فه. ب کخراوهو ڕ ربه ب سه تداب، ده)) عسی به((
.نیشتن ر داده به ڕوه ژووری به کان، له  کاتبه ر له ده ک، به موو الیه هه  

رموو  هف: ((وتی)) زا جید ئیبراهیم ڕه مه((ر، مامۆستا  به ڕوه خر به  میوان هات، یادی به ی چایی بۆ جووته وه دوای ئه
کانم  عسییه ناوی مامۆستا به لیستکی / أرید قائمة باسماء المدرسین البعثیین((د وتی حمه فیق ئه ڕه)) ؟ یه چکارکتان هه

عسیی   مامۆستای به که  قوتابخانه ببووره!/ العفو الیوجد مدرس بعثي بالمدرسة: (( جید وتی مامۆستا مه.))  که ره گه
مانای !/ یعني الجمیع مستقلین: (( کراو بوو، وتی ڕواننه مکی چاوه  وه وه ده حمه فیق ئه الی ڕه ش به مه  ئه  !)) تدا نییه

  واته!)) خبر مرفوع: مستقلون.. ال الجمیع مستقلون: ((  وتی وه نه خه رده زه جید به مامۆستا مه!)) نن موو بالیه  هه وایه
زمانی  ، له  ه))ر به خه(( ئیعرابدا  و له  شونی ئه چونکه)) مستقلین((ی م تۆ ناب ب نن، به موو بالیه خر هه نه(( 
!!))الجمیع مستقلون: ((ب بی  تۆ ده واته که.  رفووعه ر مه به بیشدا خه ره عه  

  بۆیه.  وه کاته ب ڕاستده ره کی عه بی بۆ مامۆستایه ره ی ڕزمانی عه ه کی کورد هه مامۆستایه.  دایه  لره که قه موفاره
مستقلون ! صحیح، الجمیع مستقلون: ((ودوا ملیداو وتی رم گرتی؛ ماوه  چوو؛ شه وه تاسه ک له یه وه د ما حمه فیق ئه ڕه

م  به!  رفووعه و مه ره به  مستقلون، خه چونکه/ الجمیع مستقلون: بی بم  ده ڕاسته!/ بس مو خوش خبر.. خبر مرفوع
!)) رکی ناخۆشه به خه  

ر بۆ  ده ک یاریده عسییان وه به) حساب به(کی  مامۆستایه وه ی سلمانییه رده روه رتی په به ریوه  به نگک لهدوای ما
بوو  وه ئه. ین موو ئاشک بکه هه  له توانی ئازادانه مانده ک جاران نه ئیدی وه. ت  ڕۆژهه کاروباری قوتابیان نارده

موو  باسی هه.  ناو قوتابیاندا بووایه  له وه ره ده و له رکاتک ئه هه. دا پسپارد کاتی پشوو رکی چاودریی قوتابیانیان له ئه
ر خۆی  ده  کاکی یاریده  رکاتک م هه به. کرا  بۆ شیراز ده وه شامه ، له وه کانه  سیاسییه پرسه مه؛ به رده وسه پرسکی ئه

ری  ده نابی یاریده وادیاربوو جه. وتوو  ئاشی ئاوکه هبوو ر ده به ڕوه پ، ژووری به ، ئیدی قوقه ژووردا بکردایه به
. کردب م دۆخه ستی به گومانلکراو هه  
.  بیکات یه ی هه کی برایانه یه ند قسه ن چه ی بده تی خواست، ماوه ری باسکراو ڕوخسه ده پشوودا، یاریده ڕۆژکیان له
برایان بواتان ((  : وتی وه دی په وپ بووین کات بهڕوانی ڕووداوکی دراماتیکیی کوت موو چاوه هه.. رموو وتیان فه
   کوللییه تا له  هه  کاتی خۆی ئیمزام کردووه یه  هه نده وه ئه! عسی نیم خۆم، من به ن سوندتان بۆده چی ده ب، به

ر  ، ئستاش هه ردووهپشوودا باسی چیتان ک پش هاتنی من له. ن  بکه ه ک جاران مامه م وه که تکاتان لده. ربگیرم وه
پکدا   له م و ئوه که ژووردا ده ربه خت سه چم وه ندی پتکده  نازانن من چه ئوه.. مان باس و خواس بورووژنن هه

!!)) گۆڕن تان ده که ن، یان باسه که پی لده قوقه  


