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 ندم پ ناخۆش بوو  چه
  .!رکووک کرد  که ی لهیداغی مائاواي ره هاباد خانی قه ری مه رميانیی هاوسه فا گه مسته

  
 موحسين جوامر

  
  
هيد   مرۆڤی بتاوانی تدا شه ک له  کۆمه ، کهخالقکی ئينسانی موو ئه هه ور له دو زهساتئام  کاره و ڕووداوه ئه

رکووکدا،   شاری که نو  لههيدان  گردکی شه؛ که يیی ڕووداوه هور  گه ت به باره  سه ونت بوو قه و بريندار و سه
موو   هه ژاند و فرمسکی به ه ه خودان ويژدانکیموو  ويژدانی هه، و ڕووداوه رێ ئه ئه..  وه رز بووه به

  .هون هون ڕژاندئازاديخوازک؛ 
  
 دوای بيست  ، کهداغی بوو ره هاباد قه ری خاتوو مه ی هاوسهانیيرم فا گه  کاک مسته ،و قوربانييانه کک له  يه

 و  بۆ زد و واری خۆی وه ک موگناتيس ڕايکشايه  وه؛رکووک يی، ئاووگی که ریبی و ئاواره  غه ساڵ له
  . وه ربنته دا سه کی ديکهشی خاک و خۆ  باوه يويست له نه
  
ندا ڕوومان  روبه ک سه  يه ردووکمان له  ههچ  پده  هند رچه ناسی، هه ده انيم نهرمي فا گه  کاک مسته، نده به

ی  وه  ئهل وه.. ساسی وتی و که  دووره  له،بت بووک  وک يهدا م وته مان له وه نی مانه مه  سود و ته کردبته
ک لی   خه  شارک که  بوو لهو  ئهیهيدبوون  و شه وه  و مانه وه ڕانه زن کرد، گه رچاوم مه به ی له  پياوهم ئه

  . لی بار بکات  هيواخوازهر بۆی بلوێ؛  گهر خزان کات و هه ڕاده
  
ر   هه.. ر بووه دا نووسه" مۆ  کووکی ئهر که" ی  ڕۆژنامه ، له انی خودان کتب بووهرمي فا گه  کاک مسته ک دياره وه
  .خشی ست و نه  جی ده وه هته  ده يه ، تا ڕۆژی سهخشی به می پ ده ه هيدی قه  شه يشه مه ئه
  
ی بادی  ئه "  نگ، به نگاوڕه گوکی ڕه سکه  ده،کرت م پ ده نده وه ر ئه ، هه وه هد وتی پگوی سو يش، له نده به

   و کاکهداغی ره هاباد خانی قه  مهی باخی ژيانی که  گوه ی تاقانه) شاکار ( ، بۆی نالی ـ دا که ه" خۆش مروور
 16/07/2007رکووکی ڕۆژی  ههيدانی ک ر گردی شه سه  بيبات لهويش م، تا ئه ێ کهڕ انی، بهرمي  گهفا مسته

  .!م مینی و خه  ماتهمی ورو ته  هه وه ونته م؛ به  سته خونژی و تکردن له فره  ويردی نه دابنت و به
  
  !.م ميش مه  هه م زين ـ ه هکورد؛ هی  ی بۆ ئمه رکووکه و که ی ئه وه ڕانه هیوای گه به
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