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رلین  به رهاد و شرزاد له ی فه ونه  

 
 ، منیش زۆرم  یه  چی هه و شاره له! ؟؟ ... ولر چۆنه پرسیم هه ، لیان ده وه رامه گه ولرم ده آانی هه ره فه  سه  له آه 
رهاد  ی دآتۆر فه یدابوونی دیارده  په وانه آك له م، یه ی باسیان بكه ك نمونه  ببوو، تا وه ولر ال گاله ر هه سه له

 :پیربام بۆ باسكردن، پم وتوون
  ی، آه ره مھنه رهه ی و به آه ره زرنه ی و دامه آه نه ، خاوه یه و آتب و نووسین هه آی وشه یه دا آارگه و شاره له 

رهاد  ، ناوی دآتۆر فه رك و زماندرژك و پیاوكی ئازاو دآتۆریكی و خاون و پیسوپۆخله شاعیرك و نووسه
  . پیرباه

ش آتبك  نووست، مانگانه و جنو ده خنه هِی هزرو بیرو ئامۆژگاری و ر  گۆشه ، رۆژانه  ئازایه مه له و قه ، ئه و پیاوه ئه
نگی  هِنگاور هِی ر ر شاشه  سه وانك له و شه موو ئواره  رادوك، هه عاتك جارك له هر نیو س ، هه وه آاته بوده

  ك خۆی پ به ش وه  ماوه ، ماوه وه ته  ده و پشنیارو گازانده رده روه ، ئامۆژگاری و مژووو په وه آانه  لۆآاله فزونه له ته
است و ِو ر وره ی گه و قسه وه آاته موویان آۆده آان هه شارۆچكه زۆر شارو  ، له ر پشتی باوه  سه ت، له قوورگی ده

موو شونك   هه  له ك جنۆآه وت، نان ناخوارت، خۆی ناشوات، وه ستت، ناخه اناوهِ، ر وه ته ترسی و ئازایی ده نه
 .........  وه جولته نگی دت و ده بت و ده یدا ده په
ستووری  علكی ئه ، هاوینان نه آترآردووه ی یهًَل ی تكه آه  جوانه ی و ریشه آه دڕه  م سمله موو ده ی هه و پیاوه ئه 
.  هارانیش پخواسه بینیرت، به  ده وه رزشانه دیداسی وه  پوی ئه هارانیش به ی دت، زستان و به ر خشه و هه  پیه له

ت و  م بابه  آه ره و نووسه بوو، ئه  ئاماده وه وو شونكهم  هه  له وه  آتبه ش به بووبت، باوه ی ئوتومبلی هه وه پش ئه



و ب  رمانه و ب شه و ئازایانه ، ئه ماوه لی نه نده ماسی و گه خۆشی  و الری و آه لتوورو نه وش و ترسناآی و آه ره
 .نووسیبت ریان نه سه دوودی له

اخراوی باش و دوو آوڕی ِانكۆو ماكی خاونی رآی جوان و خانووكی چاآی ز میلیه رچی فه گه  ئه ره و نووسه ئه 
بت، ژن و منای  ژی، مای نه نھا ده  ته م  وا دیاره ، به یه ریشی هه ی آابان و نووسه جوان و خاون و ژنكی شایسته

و  نیا له ته ( و آولژو زانكۆ، موو شارو شارۆچكه  هه  له بت، چونكه ری نه و خزم و براده بت، ئوتومبل و آتبخانه نه
 شان و ملی  ست له آات و ده نگی دت و هاوار ده بینرت و ده ، ده)گرت  رده ی لوه ی مانگانه زانكۆی تدا مووچه

 . یه نت و دیارو ئاماده آان داده و گچكه وره گه
موو  و هه  چۆن به مه له و قه رنا ئه گه ، ئه وه ته نھا ماوه و ته  گیری خواردووه خته  سه و بستوونه  له نھایه  ته رهاده و فه ئه 

یان  وه و آین و فرۆشتن و پاآنووس و نووسینه دواچوونی چاپ و پاره وداو به  سه ، به و آتبانه ، به  باشانه نووسینه
،  وه آاته  دهآانی چۆن ساخ مه رهه  به یه و آارگه نی ئه ، خاوه وه دۆزته ی ده آه ره آانی ناو آۆمپیوته گات، چۆن فایله راده
 . وه آاته رده سه و براآانی چۆن به وه ندیكاو  ژن و ماه آانی، سه نه آانی، خاوه ریكه شه
رقاكردو ویستی بۆ  ماشاو دونیای سه  ته  هنایه یه وره  گه و شاره ، ئه یشتووه تی راگه یه نی آۆمه  زۆر الیه رهاد به فه

ی  روازه  پش ده  رووتی له زراند، به  پش پارزگا دامه  ئاگردانی لهبایی خۆی بسوتنت،  سوتان و ئاشتی و ته
یی  ی ناتۆ بشكنت، جنو و گله ندامه  ئه و وته ستاو ویستی سامی ئه رووی سوپای تورك راوه لیل رووبه ئیبراهیم خه

هاتبت،  و ناوی نه آانی ئه  نووسینه له  ماوه س نه ، آه داوه.. رۆآی  رۆآی زانكۆو سه و سه  مه  خراپ و به  باش و به به
نسی و رووسی  ره رانی سویدی و دانیمارآی و فه  نووسه وره وروپاو گومرگ، گه موالزم و منابازو جاش و پاریس و ئه

زایی   شاره و دونیایه آانی ئه ومه موو قه ڵ هه گه ، له ك خزم و ئامۆزای ل هاتووه ڵ زۆریان وه گه ناست، له بی ده ره و عه
 .آات  ده رجمه و ته وه خونته نووست و ده  س چوار زمان ده ، به یه هه
  وته آه ی نه  قورس و ئاسانه و ئیشه مانتارو ئه رله  په بته یان آرد نه ژنانه د دوعاو نزای پیره آان سه ولرییه هه 
  ان و سۆراخانهِر م و آارو گه رهه موو به و هه  به مان بوایه رله  په ر ئستا له گه ، ئه بۆوه  دهگینا سارد ست، ئه ده
مانی  رله  بۆ په  دووباره وه نه  دوعا بكه دووباره. چوو رنه  ده ختانه م خۆشبه یشت، زوو خۆی آاندیدآرد، به گه ده رانه

آانی  نجه ، زۆرتر باسی ژن و مناڵ و گه  زۆرتر هاواری آردووه رهمجا  ئه ، چونكه وه آاته داهاتوو خۆی آاندید نه
سابی باوآی  ر زاری پیرباڵ قه سه ولری له آانی مژووی شكۆی هه ره ، الپه آانی ئاشكراآردووه رانه یزه ، حه آردووه
و  موو گۆڤاره  هه  له و جاره قین، ئه خانه  یشتۆته  گه وه رس وتنه  بۆ ده وه یه آه  ئوتومبله چه  آه  به و جاره ، ئه وه ته گراوه
 زۆر آونی شاراوو ترساوو پچراوو  ستی له  ده و جاره ، ئه ی جوانی نووسیووه آان گۆشه ردو ملونه سك و زه  آه رۆژنامه

 . رداوه زانراو وه آراوو الدراوو نه غه ده قه
و، گوی زۆری  ستی ئه ، ده ری داناوه سیمینار آاریگهو  وه رو آۆبوونه نته ند ركخراوو سه  چه  زۆرتر له و پیاوه ئه

 . ستووری پچاوه ی ئه نده ، ملی گه ستی زۆری آوشیوه ، ده راآشاوه
آانی بۆنی وتانی دوورو نزیكی  ، نووسینه وه دۆزنه ناویدا ده ن و خۆیان له آه ری ده به س له موو آه و زوو هه شیعری ئه

و  و ونه  وشه ، یاری به وه نیشت شاره  ته ، له ریاوه ناو زه ، له ریاوه  پشت ده ، له ووی هناوه، ناوی مردوو و زیند یه پوه
رزانی  ندی هه آان و هه و جوان و گرانه وره  گه خانه ندی باه رهاد پیرباڵ هه فه! ستت آات و ناوه یی ده هِجوانی و توور

ست و  ده زیرو آاربه  زۆر وه  ناوی دت، ناوی له آه ۆدرنی شارهی م خشه كی و نهِو نار و گرانی و جوانی و ئاژاوه
 . هاتووه. س. ندامانی م ئه
 ژنت، هه  ده و شاره  ئه وه ولره  هه رهاد پیربال له موو رۆژێ فه هه 
 رن،  گه و ده آانی ئه  نووسینه ی خۆیان له  ناوی و شوه  له وه  ترسه سیش به زۆر آه 

  رۆژی تر ناویان بت،  ی یان ده هترسن سب زۆریش ده



،  وه وته وروپاو دوور بكه  ئه وه  بچته  آوردستان، دووباره وه س هاته م آه آه ی یه و پیاوه ن ئه آه ز ده زۆریش حه
د رۆژیش  ، سه وه نه تی بۆ ركبخه منه ركی به فه عوتكی تاڵ و سه  تا ده وه فۆن و ئمیلیان بۆ بكاته له د ته  سه وه وشه له

 .ن آی بۆ چاپ بكه یه روان بت تا سیپاره چاوه
ی و شخی چۆلی  تی دایكی و پلكی و مامۆستاآه یه ، هشتا ماوه وه ته  رۆمانكدا، باوآی دۆزیوه ولر له  هه و له م ئه به 

ی براغی وتی  آه ته  قهك ی باوآی وه آه ی حاجی پووشۆی ناو رۆمانه آه ته بت تا ببنت قه وێ ده ، له وه بدۆزته
 چیكی ل بت، 

و  ی ئه وه ر ئه به ولر، له  ناو شاری هه  له وه بته) نحاریب  سه(  ی  آه  ئاوه بت تا شاهیدی رۆیشتنی دووباره وێ ده له
  ی باسكه آه وهناو ئا  خۆشیا له ، له وه آاته س خۆی رووت و قووت ده م آه آه یه..!! بت  ر ممنوع نه گه رم ناآات ئه شه
  .آات ش ده آه یه له مه
 ماندوو ب   زانكۆیه  له وه هاته.  ولر  هه وه ایهِر ربچت و ئازاش بوو زوو گه  وت ده یاریدا  لهِ ئازابوو زوو بر و پیاوه ئه
رچی مامۆستا و  ، هه وه و هاته ی ئه مانه و ده ی وت آاربكات، ئه آه  تاقانه  زانكۆیه ، له آه  و ب مووچه پاره
  ، زۆریش له وه  آشانه  خشه  خشه آانی تریش به غداو شاره و به ره ندێ آوردیش به ب و هه ره داری عه هاده شه

ویش  و ئه وه  دنه  تزآیه ش به وه ره آانی ده و آورده وه ستماچكردنه  ده آان به به ره  ئاودیوبوون، وا عه وه سنووره
 . وه نه آه نگاوی ده شدا ته می گه رده  رۆژو سه ، وا له وه  هاته وه شه  دكی گه  به نگانه ته  و له ئه.  وه ته دوورخراوه

 
 


