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  *دایان هی ر که نیشتمانه  له
                                                                  

                                                                                          
                                                      ڕووناک شوانی 
  
  زووه یشتمانی ئارهنستم ب نیشتمانک ،   ده  به

، نیشتمانک م  هک  چدهم شار مندانی ئه بۆ کان تاساوه
   شووشه  یاری جوان و بووکه،  پووله  گوڵ و په پ ب له

  تاڤگهویستی بۆ ژیان ،  خۆشههیوا و  میھر و  تژی له، 
یان فنک  که  چکۆله دهبار ی ڕوو زه وه و کانی و قه

ی  یاچهر  ده م له که  تینووه  مندانی شارهبا ،  وه بکاته
   ب به  ڕازاوه ی  که ئاسمانه . ن   بکه له یی مه ئاسووده

گوزار و   پ لهی  باخچه،   زینه لکه کانی په نگه ڕه
نگا و   گۆپی ڕه هکانیان پ بن ل ماه  . وه  بازنته م نیشتمانه بی ئه  دارستانی کاژ و شۆڕهن، چیمه
 م که ئه یان  ه ر. بگل ترووسکی چرا ر ترووسکه به کانیان  له شه  گه  چاوه رده هک ک خوا نه ، نهنگ  ڕه
و مینا ڵ چی نرگز  هگ لهی  که  جوانه  ، قژهم که ر ئه سه لهی   گوینه  و تاجهوتی   شازاده به
ی مرواری   ملوانکه*کانی ئیلھام  فرمسکه له. درووم   بای خۆی بۆ ئه یی به هم کی په کراس وه هۆنمه ئه

 ی گه ج به ،مۆسیقا و چیرۆکی شادی   م له که  پ ئهی مندانگو و داهات  شه که . چنم ئهبۆ 
  وه ۆیانهخنگی  نگا و ڕه ڕه دنیای  و به  با خه ،  الیالیه بهم  که و ئه  شه ی مانگه تریفهنگ  ی تفه شریخه
   یان ی ره که هنیشتمان  له... وێ   شه  گورگانه...وێ   شه گورگانه  ئژم وێ  شه  گورگانه به ببینن ،
 ی وانه کاران ، ئه نده  و کاوبۆی و گه  کوره مه مشه کان ، شه بۆ بۆ الی داشه ،  وه کهب  وه دووره
  وێ ، خۆزگه  شه  گورگانه.    گیرکردووهی شارت که ی شه سته  جه له تک له  ی له به کهیان  که ریه هه
شی   باوه خۆم لهی  و ساتانه  ، ئه وه گامه چیرۆکی تۆی بۆ ئه گیان  نه  نه خوازم که  ئه وانه و شه به
 ؟؟ مائاواییت لکردینکجاری   ئای دنیایی چۆن بۆ یه،خشیم  به کرد دنیایی پ ئه گیر ئه رمی  گه

وێ   شه گورگانه. رگی جۆرا و جۆر   و بهنگ  ڕه  گورگ به...هار برسی و  گورگی   له ئستا شارم په
ر   دوکانی سه ڕۆن له بترس ئه  نیشتمانهم  مندانی ئه  ، ی تۆ نییه  جگه ئره... بۆ ... بۆ 
نگی   تفه ، یان به  بفننانی  وبابه  دایه له ناترسن  وه چیتر له ، کن  نوق و شیرینی ئه که هکۆن

  با و کورسی نییه  بئاو و کارهی نیشتمانی مندان خوندنگه. نفال بکرن  تیرۆریستان ئهکاوبۆی و 
ی ژیانیان  دا ڕگهنگ نگا و ڕه بی ڕه کت  ، له وه ته  ئه ئازادیلف و بی   مامۆستای دلۆڤان  ئه،

 ،    ل ڕاو کردن نییه  بۆ مه بین ،  داو دار دارستان ئه جی دوو   بهدارا  ،  وه کاته ڕووناک ئه
  . وه نه  ئهدواڕۆژ سروودی ژیان بۆ موو ڕۆژێ ههیان  هاوڕکانی رهفن ،   ده نه ئازادا کان که چۆله
ز و  به  و هه  باجنه توانن ماه موو شونک ئه  هه له بن ، یان بۆ ماڵ بترس ئه وه ڕانه ی گه ڕگه
ش  زی ڕه . وێ   ناهیچیب   نهدنیاییشی  یی و باوه   ئاسووده له   جگهمنداڵ ئاخرن ،  ز بکه دابه

 دایان ه ری که نیشتمانه  ڕن له انگه، لین بۆ خۆیان  بهمووی ب  ؟؟ با هه  بۆ چییهش و تای ڕهو ژیانی 
  . یی بژین  ئاسووده بترس به
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19/5/2007  
 ستۆکھۆم

  
ستی   ده رکووک به  شاری که  له7/5 ڕۆژی  رکووکی بوو له کی که یه ، کیژۆهیان  هر/ * تبینی 

  .رگ کرا  مه کان جوانه مریکاییه  ئه ربازه سه
   . یانه هدایکی ر/ ئیلھام  *

  . وه ته مۆ بوکراوه رکووکی ئه ی که نامه فته  ی هه22/5/2007 ی ڕۆژی 164   ژماره  له ته م بابه ئه* 
 
 
 

 
 


