
ح�مد ئ�بوب�كر ب�درخان

ژمارە "٨٧" تشر�ن
 دووەم ٢٠٠٧/١١/٢٢،2
س�رماوەز� �٢٧٠٧ كورد� دەروازە

مرۆ

٧٨

ب�خ�رهات�وە
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ل�چاوەڕوان
 تۆدا، ب�ســـ�دان ه�زار 
 
چاوەڕوانـــ كوردســـتان   
خ�(كـــ
گ�ڕان�وەت بوون، ك� زەنگ
 ت�ل�فۆن 
ل2ـــدراو و گوت0ان: كوڕ� كورد، كوڕ� 
كوردســـتان، ئـــ�و پ0اوە� لـــ� رۆژە 
ل�گـــ�ڵ  كوردســـتان،   
ســـ�خت�كان
خ�م و ئـــازار� م0لل�ت�كـــ�� دەژ�ا، 
ئ�و حوكم8ان�� ك� ل�ســـ�ردەم
 ئ�و 
ل�ب�رانب�ر ن�ت�وەك�� ئ�نجام
 دەدا، 
د?ت�وە.. د?ت�وەو ئ�مجارە�ان ل�جاران 
خزم�تگوزارتر  ب�گوڕتـــرو  باشـــترو 
ه�ردەم ئۆقرەناگرێ، پ2ش ســـ�ف�ر، 
كر?كاران، جوت0اران، مامۆســـتا�ان، 
س0استم�دارو خو?ندكارو پار?زەرەكان 
و ف�رمانبـــ�رو پ�رل�مانتارو دبلۆمات 
و مافناس و ئ�نداز�ار و كاســـبكار و 
ســـ�رما��داران و دا�ك
 شـــ�ه0دان و 
ه�موو تو?ژەكانـــ
 د�ك�� كۆم�(گا� 
 
مرۆڤا��ت و   
كوردەوار� و جI0انـــ
ل�ب�رامبـــ�ر ك�نا(�كانـــ
 راگ��اندن 
غ�مبـــار دەبوون، دەگر�ان، ســـ�دان 
كـــ�س تـــف و ن�عل�ت0ان ئاراســـت�� 
زوومـــ
 كام2ـــراكان دەكـــرد، ه�موو 
 ،Mدەب ئ�وەبوو، ك�چـــۆن  خ�م0ـــان 
ت2كۆش�رە،  ن�ب�ز�وە،  س�ركردە  ئ�و 
خ�باتگ2ـــ8ە، كـــ� رۆژ� خســـتبووە 
 
س�رشـــ�و بـــۆ ب�ئ�نجـــام گ��اندن
پ��ام
 خزم�تگوزار� بۆ م0لل�ت�ك��. 
 
ئ�و وشـــ��"نا"� ل� ئ�ت�ك2ت
 ژ�ان
ئ�و  دەره2نابـــوو،   
قوڕگـــ رۆژان�و 
دە�خواست ه�رچۆنM بM م0لل�ت راز� 
 
بM، چونكـــ� خ�بـــات و ب�رخودان
 
ســـ�رك�وتن�كان�0ت  
ه�و?ن م0لل�ت 

ل�ژ�ان
 س0اس
 و ئ0دار�دا. 
ب�ڕ?ز كاك كۆسرەت: 

ن�تد�د ه�موو ئ�وك�ســـان�� ل�شارە 
دوور دوورەكانـــ�وە ب�پM هاتبوون بۆ 
پ2شـــواز� و ب�خ2رهاتن�وەت،ن�تد�د 
كوڕان
"ه�ول2ر و دهۆك و سل2مان
 و 
ك�ركووك و شـــارەكان
 د�ك�� ع2راق 
و ه�موو ن�ت�وەكان
 د�ك� هاتبوون، 
ت�ن0او ت�ن0ـــا ب�خ2رهاتن�وەت بك�ن 
و ه0ـــچ ب�رژوەند��0ك0ان ل�گ�ڵ تۆدا 
ن�00. ن�تد�د ه�موو ئ�وان�� ل�ب�ردەم 
 
دەرگا� ف8ۆك�خانـــ�� ن2ودەو(�تـــ
 
ب��انـــ ل�كاتژم2ـــر �٨   
ســـل2مان
 
ل�چاوەڕوانـــ
 تۆدابوون ك� چانســـ
ن�تد�د  ن�بـــوو.  هاتن�ژوورەوە�ـــان 
ه�مـــوو ئ�وان�� ك� زۆر�ـــان بۆهات 
ب�رگ�� برس�0ت
 و ت0نو��ت0ان گرت، 
ك� ف8ۆك�ك�ت دواك�وت و تا دواكات0ش 
لـــ� پ2شـــواز� ب0ن0ن
 تۆبـــوون، ك� 
قســـ��ان بـــۆ بك��ـــت، ســـ�رەنجام 
ل�ب�ردەم بارەگا�"م.س"� "�.ن.ك".. 

چاو�ان ب�ب�ڕ?زت ك�وت.
ئ�وك�ســـان��  ه�مـــوو  ن�تد�ـــد 
ك�"ن�پـــارەو ن� ئۆتۆمب2ل و ن� خانوو 
ن� كۆشك و ن� با(�خان�� رازاوە�ان 
ه���؟ ل�ب�رامب�ر ئ�وە� شـــت2ك پارە 
پ��ابكـــ�ن و كر?ـــ
 ئۆتۆمب2ـــل بدەن 
ل�ه�ول2ر و شو?ن
 د�ك� بگ�ن� خزم�ت 

ب�ڕ?زت". 
تـــۆ   ،Wقـــ� ب�قـــ�د  گـــ�ورە�  تـــۆ 
خۆش�و�ســـت
 ج�مـــاوەر�، د(ن0اش 
 
بـــ�، هـــ�ر ســـ�ركردە��ك، م0لل�ت
 Mج�مـــاوەر� ل�گ�(داب ،Mل�گ�(دابـــ
 .Mئاسوودە دەب 
س�ردەك�وێ، و�ژدان

ب�ڕ?ز كاك كۆسرەتب�ڕ?ز كاك كۆسرەت: 
كـــ�  خۆشـــدەوێ  تۆ�ـــان  زۆر?ـــك 
ن0ـــن و، هاتبوون�  لـــ� حزب�كـــ�ت 
هاتبـــوون  زۆر�ـــان  پ2شـــواز�ت.. 
ل�ب�رئـــ�وە تۆ�ان قبوو(�و دەســـت�و 
نـــ�زەر لـــ� ب�رامبـــ�ر كاروخ�بات و 

ژ�ان
 رۆژان�ت وەستاون.. 
ئـــ�وڕۆژە خۆزگـــ� دەتد�ـــت ك�چۆن 
 
ئ�نفالكراوان و  ك�سوكار� ش�ه0دان 
كوردستان، ل� ب�رامب�ر گ��شتن�وەت 
بۆ خاك
 كوردستان، چۆن ب�تاس�وە 
ب� موبا�ل�كان0ـــان ت�ل�فۆن0ان دەكرد 
و دە�انگوت: زۆر ئاســـا��0 با س�عات 
�١١ ب��انـــ
 ن�گات با ســـ�عات �١ 
ن0ـــوەڕۆ بگات، �ـــا دوا�ـــ
 گوت0ان 
�٤ دوا� ع�ســـر دەگات، ه�موو�ـــان 
ت2كـــ8ا دە�انگوت: ئ2م� بـــۆ زەماوەند 
٧٢ســـ�عات0ش  ئ�گـــ�ر  هاتوو�ـــن، 
ك�م�و  ه2شـــتا  ل�چاوەڕوان0داب0ـــن، 
چونك� كورد ��ك كۆسرەت
 ه���... 

ب2ـــژم: ه�موو  ل�كۆتا�0ـــدا دەخوازم 
م0لل�ت2ك ب� س�ركردەك���وە جوان�و 
كۆم�(ـــگا  و  پ2شـــبك�وێ   Mدەتوانـــ
 Mل�ق��ـــران رزگاربكات، بۆ�� ه�ردەب
ل�س�ردەســـت
 ئ2وەش مـــاددە��١٤٠ 
 
ك�ركووك ب�شار�  تا�ب�ت  دەستوور 
كوردســـتان ج2ب�جM ببـــM... ب�خ2ر 

ب02ت�وە.

• رۆژنام�كان ب�تا�ب�ت� رۆژنام�و ه�فت�نام� 
ئ�هل���كان� ســـل�مان�، كات� ك� باب�ت�ك� 
��ك� ل� نووس�رەكان� ه�ول�ر ب�ودەك�ن�وە، 
ب�ت�ن�شـــت ناوەك�وە دەنووسن: ف�ن كوڕ$ 
ف�ن-ه�ول�ر، وەك ئ�وە$ ه�ول�ر ئ�وروپاب�ت و 
كوردستان ن�ب�ت، ئ�گ�ر ئاواب�ت دەخواز�ن ك� 
رۆژنام�كان� ه�ول�ر�ش ل�ب�رامب�ر باب�ت�كان� 
ئ�وان ه�مان شت دووبارە بك�ن�وە، ه�روەها 
ل�ال��ك� ترەوە، ه�ندێ ل� رۆژنام�نووس�كان 
ف�ربوو�ن�، باب�ت�ك دەنووســـن ل� دووســـ� 
رۆژنامان ب�و$ دەك�ن�وە، ه�ر بۆ دەه�زار7ك� 

بر�م�ر، توخوا ئ�م�، ئ�وە دەه�ن�؟!. 
• ژن�ك فنجان�ك قاوە$ بۆ ب�رپرس�ك ت�ن=ا 
ب� بC$"١٠٠٠"دۆالر گرتۆتـــ�وە، ه�ر ئ�وڕۆژە 

ژن�ك ل�ناو بازاڕ دوو وەرەق�$ ساخت�$ دۆالر$ 
ب�دەست�وە دەگ�رێ و، پاش ه�نان و بردن و 
ســـ�ن و ج�م�ك� زۆر، ژن�ك� ئاشكرا دەكات 
كـــ� ل� ��ك� ل� ب�رپرســـ�كان� وەرگرتووەو 

ب�مش�وە�� دۆس��ك� دادەخر7ت�وە؟!. 
• خ�Gك�ـــك پ��انوابوو كـــ� ب�درخان خۆ$ 
مردار كـــردووەو ئ�و باوكـــ�$ جاران� مرد، 
ب�Lم ب�چقI� چاو$ ئ�و ك�ســـان�، دەزگا$ 
چاپ و ب�وكردن�وە$ ب�درخان ل�دوا گ�شت� 
بۆ ف�ســـت�ڤاG� ج�=ان� كت�ب ل� فCانكفۆڕت 
چ�ند�ن داوەتنام�$ ل� ئ�وروپا ل�گ�ڵ خۆ�دا 

ه�نا��وە!!. 
• دوا$ ل�ســـ�ر نووســـ�ن� و چ�ندجار7ك 

 �Gداواكردن�وە$ پارەك�، تائ�ستا زا��ر ع�بدو
ق�رزەكـــ�$ بۆ ب�درخـــان ن�ه�ناوەت�وە ك� 
بC$"٥٠٠$"ئ�مر�ك���، بۆ�� ناچار�ن ك� زا��ر 
و ه�موو ئ�وك�سان�$ ك� پارە�ان ب�ق�رز ل� 
ب�درخـــان وەرگرتووە، ئ�گ�ر ب�زووتر�ن كات 
پارەك� ن�گ�ڕ7نن�وە، ناوەكان�ان و بC$ پارە$ 

ق�رزەك� ب�وبك��ن�وە!!. 
و  فا�ل�ـــك  ب�وكردنـــ�وە$  لـــ�دوا$   •
 ،�Gل�ك�وتن�وە$ خۆ كوشـــتن� هاوڕێ ن�م�
ئ�ســـتا رۆژنام�كان چ�تر جورئ�ت ناك�ن ك� 
فا�ل و ما�ل ب�وبك�ن�وە، دەترسن ك� ئ�و�ش 
ه�مـــوو$ دروســـتكراوب�ت، چونك� ب�پ�� 
قســـ�$ برادەران ل�و فا�ل�$ ك� ب�وكرا��وەو 
ناو$ هـــاوڕێ ن�م�Gـــ� ت�دابـــوو، ه�موو$ 

دروستكراوبوو ل�ال��ن ��ك ك�س نووسرابۆوەو 
ه�چ مۆر7ك�ش� پ�وەن�بوو!!. 

• برادەر7ك ل�ســـو7د چووبووە ماG� ش�رزاد 
ه��ن�، ئ�و برادەرە ل�ژ�ان�دا بۆ ��ك�م�نجار 
فIچ�و م�عجوونـــ� ب�كاره�نابوو چونك� ئ�و 
برادەرە ل�كوردستان س�ر$ زار و بن� زمان�، 
ع�ول�مـــ�و كۆم�Gگا$ م�دەن��ـــ�، بۆ�� وا$ 
الجوان بوو ك� بۆ ��ك�م�نجار ل�ژ�ان�دا فIچ�و 

م�عجوون ب�كارب=�ن�ت!!. 
• نووســـ�ر7ك� كورد ل� ك�ن�دا دادەن�ش� و 
ئ�ندام م�كت�ب�شـــ� ل� ��ك� ل� ح�زب�كان� 
كوردســـتان و ه�موو مانگ�ك ح�وســـ�د و 
پ�نجا هـــ�زار$ كاش وەردەگر7ـــت، ببوورن 
براك�$ دەچ�ت ل�ج�ات� ئـــ�و وەردەگر7ت، 
شـــا��ن� باســـ� زۆر نووســـ�ر$ ل�م باب�ت� 
ه�ن�و باس�ش ل� گ�ندەG� و م�ندەل� دەك�ن 

ل�كوردستان!!. 
• زۆركـــ�س پ�شـــووتر ل�ســـ�ر ب�درخان 
دە�انخو7نـــدوو، ئ�ســـتاش دۆســـت� گ�ان� 
ب�گ�ان� ب�درخانن، ئ�وە دن�ا��و زۆر ل�م�ژ�ش� 
گوتوو�ان�: ب�گان�$ ئ�ستا دۆست� پارم، ب�Lم 
خۆشـــب�ختان� ئ�وە$ ب�درخان پ�چ�وان�$ 

ئ�وە��و، ب�گان�$ پار دۆست� ئ�مساGن!!. 

!؟
ئامادەكردنى: ب�دگۆ 

ه��ـاس� ل� ب�درخـان چ بـاس�ه��ـاس� ل� ب�درخـان چ بـاس�
• ل� پ��مانـــگا$ هون�رەجوان�كان� ه�ول�ر 
ل�ســـ�ر ل�ب�ركردنـــ� جلوب�رگـــ� كورد$ 
قوتاب��ـــ�ك ر�ســـوادەكر7ت و ه�ڕەشـــ�$ 
دەركردنـــ� ل�دەكر7ت، ئ�مـــ� ل�كات�كدا ك� 
لـــ� زۆربـــ�$ وLتان� ع�رەب� بـــ� ع�گال و 
ج�شداشـــ�$ دەوام� ف�رم� خۆ�ان دەك�ن، 
ه�روەهـــا ل�كۆل�ژ$ ب�ڕ7وەبـــردن و ئابوور$ 
ل�ســـ�رئ�وە$ ك� مامۆســـتا��ك كت�ب�ك� 
ئابوور$ ب�زمان� شـــ�ر�ن� كورد$ دەردەكا، 
ل��دەك�ن ب�ه�G�و ه�ڕەشـــ�$ ك�شان�وە$ 

كت�ب�ك�$ ل�كۆل�ژ ل�دەك�ن!!. 
• بCوانام� ل�وLت� ئ�م� ب�جارێ رەســـ�د$ 
داب�ز�ـــوە، رەنگ� ل�ماوە��كـــ� ك�مدا وەكو 
وLتان� "خ�ل�ج�"مان، ل�ب�ت، ئ�وان زۆرب�$ 
ه�رە زۆر�ـــان بCوانام�$ ب�رز ب�رز�ان ه���و 
ه�مووش�ان دەست و پ� سپ�ن� ل� د�نا$ ع�لم 
و م�عر�ف�دا، ال$ خۆشمان بCوانام� ب�جارێ 
زۆر بـــووە، هـــ�ر ه�ندە دەزان�ـــت ك� ف�ن� 
ب�رپرس� ف�ن�... ل�كۆل�ژ دەوام دەكات، ب�ب� 
ئ�وە$ ك�س بزان�ت ك� ئاخۆ ج�ناب�ان ك�$ و 
ل�كوێ ش�ش� ئامادە��ان ت�واوكردووە، گوا�� 
ه�ر ل�وڕۆژان� ل� ه�نگاو7ك� چاوەڕوانن�كراودا 
��ك� ل�و ب�رپرسان�، بCوانام���ك� ش�ش�م� 

ئامادە�� ل� ح�و�ج� بۆ هاتووە!!

باLبـــ�رزو ت�گ��شـــتووە، دە�Gـــ� ت�م�ن 
٥٠سا���G، زۆر گران و شارەزا�� ل�بوارەكان� 
ئابـــوور$ و ر7كالم و خواردن دروســـتكردن، 
ب�Lم ك� دەك�و7ت� گفتوگـــۆ ل�گ�ڵ كار�ن� 
بووكا كـــوردان ئ�نجـــا ت�دەگـــ�$ ك� ئ�و 
ت�ن=ا ت�م�ن�٣٥ســـا�Gو ه�شـــتا ه�ر الوە، 
رووخۆش و دەم ب�خ�نـــدە و ب�ئاگا ل�كار$ 
رۆژنام�نووســـ� و شارەزا ل�بوار$ ئابوور$ و 
ناوماڵ، ب�تا�ب�ت� ل�خواردن ل�نان و ر7كالم 
ك�زۆر پسپۆران� دروست�ان دەكات، بۆ ب�ش� 
ر7كالم�"SVD" كـــ� رۆژنام���ك� رۆژان�$ 
سو�د�� كاردەكاو ئ�ندام� ستاف� نووس�ن� ل� 
SVD. جگ� ل�و كاران�، كار�ن خاتوون�ك� 
ب� قسان ب�زمان� كورد$ ش�وەزار$ كرمانج� 
دەكاو كرمانج���كـــ� جوان قســـان دەكات، 
ه�ستناك��ت سو�د���و كورد$ قسان دەكا. 
كار�ن هاوســـ�رو هاوژ�ن� گۆران� ســـارا��و، 
خاتوو كار�ن� سو�د$ ل�وەLم� پرس�ار7ك ك� 
ب�درخان ل�ما�Gك�$ خۆ�ان ل�سو7د ل��دەكا، 
ئاخۆ چـــۆن دەڕوان�تـــ� كلتور$ كـــوردان. 
كار�ن بووك� كوردان دە�G: زۆر ب�خت�وەرم 
ب�ت�ك�Gبوونم ل�گ�ڵ كورد، ب�تا�ب�ت� هاوژ�نم 
گۆران كوردە، ب�هۆ$ هاوس�رەك�وە ئاشنا$ 
زمـــان و كلتوور$ ه�موو شـــت�كان� د�ك�$ 
كوردان بووم ب�ڕاست� كورد ه�مووشت�ك�ان 
جوان�، ت�ن�ا كوشـــتن� ژنان ن�ب� ل�ســـ�ر 
نامووس پ�رســـت�.. ســـ�بارەت ب�خواردن� 
كوردەوار$ ك� ل�مان پرســـ�، كار�ن گوت�: 
من ه�مووجۆرە خواردن�ك دەزانم ك�وا كوردان 

دە�خۆن و ح�ز$ ل�دەك�ن، ب�تا�ب�ت�"ساوار 
و گ�نم�كوتـــاو كارد$ و ك�نگرو ه�مووجۆرە 

خواردن�ك� د�ك�$ كوردەوار$"... 
كار�ن ل� رۆژنام�$ رۆژان�$" SVD"كاردەكات 
و ه�موو رۆژان� ه��ن� ستوون�ك� ل� رۆژنام�ك� 
ه���و پسپۆرە ل�بوار$ ر7كالم كردن� خواردن 
و ســـ�بارەت ب�م�ش ئـــ�و گوت�:"من كار$ 
رۆژنام�نووســـ� ب�گرنگ دەزانم و بۆ�� ژ�ان� 
 SVD خۆم ت�رخانكـــردووە بۆ"گـــۆران و
"من دەخوازم كار بۆ كوردان بك�م و كلتور$ 
سو�د$ و كورد$ ب���ك�وە گر7بدەم. ه�روەها 
كار�ن ل�بارە$ ئ�زموون� رۆژنام�نووســـ� و 
ئ�و پرســـ�ارە$ ك� چ بكر7ت بۆئ�وە$ كار$ 
رۆژنام�نووس� ل� كوردستان ب�رەو ئاقار7ك� 
پCۆف�شـــناڵ بCوات، كار�ن گوت�: ب�ڕاست� 
دەبـــ� هار�كار$ كوردان بكر7ت ل�م رووەوەو 
وۆرك شـــۆپ�ان بـــۆ بكر7تـــ�وەو هار�كار$ 
ت�واو ل�ن�وان م�د�ا$ ســـو7د$ و كوردستان 
بكر7ت، بۆئـــ�وە$ ز�اتر رۆژنام�وان� و كار$ 
رۆژنام�نووس� كورد$ ب�رەو ب� ستانداربوون 
بCوات، س�بارەت ب� ن�ت�وە$ كورد�ش، كار�ن 
گوت�: كورد م�لل�ت�ك� ب�وەفاو راستگۆو س�ر 
راستن، دەخوازم ل�گ�ڵ م�لل�تان� د�ك� ت�ك�ڵ 
بب� و كوردان�ش بگ�ن ب�ماف� خۆ�ان، ه�روەها 
ســـ�بارەت ب� دەزگا$ چاپ و ب�وكردن�وە$ 
ب�درخان�ش، كار�ن گوت�: ه�وادارم بتوان�ن 
ز�اتر ل�كحاG� ب�ن و ئ�و ئ�شـــان�$ دە�ك�ن 
زۆرباش�و دەستخۆش�تان ل�دەك�م، ب�ڕاست� 
ئ�و چ�ندژمـــارە$ مانگنامـــ�$ ب�درخان و 
ئ�وكت�بانـــ�$ ك� چاپتانكـــردوون، من ل�رە 
ب�ن�م، ئ�وە دەس�لم�ن� ك� دەزگا��ك� پC كارو 
چاالكن ه�وا$ س�رك�وتن و ب�رەوپ�شچوون بۆ 
دەزگاك�تان دەخوازم و ه�وادارم ك� جار7ك� 

د�ك�ش ل�سو7د ب���ك�وە شادبب��ن�وە.

كار!ن بووك� كوردان 
كرمانج� قسان دەكاو ه�موو خواردن�ك� كورد!ش دەزان"

ئا: ب�درخان- سو!د

كار�ن ب� ساوار$ كورد$ و رازاندن�وە$ ما�Gك�$ ب� مافوور$ كوردەوار$ پ�شواز$ ل� كوردان دەكات- كار�ن ب� ساوار$ كورد$ و رازاندن�وە$ ما�Gك�$ ب� مافوور$ كوردەوار$ پ�شواز$ ل� كوردان دەكات- ٢٠٠٧٢٠٠٧ سو7د سو7د

ه�رك� دەچ�تـــ� گ�رماوەكانـــ� ئ�Gمان�ا، 
پ�شـــ�وە  ب�تا�ب�ت�"ســـاونا"ل�دەرگا$ 
ب�خ�ت�ك� گ�ورە نووســـراوە"چۆن ل�دا�ك 

بوو�ت، ئاوا وەرە ژوورەوە!!
"كات�ـــك ب�ن�ـــو كـــوڕو كچ و پ�ـــرەژن و 
دەسوڕ�7ت�وە،  گ�رماوەك�  پ�رەم�ردەكان� 
ه�ســـت بـــ�وە دەك��ت، ب�ڕاســـت� ئ�وە 
ب�ه�شت� س�ر دن�او پاكبوون�وە$ ج�ست�و 
رۆح�، ئ�و شـــو7ن�، شـــو7ن� پ�ر��ان و 
عاشـــقان و ه�موو ئ�وان��� ك� ج�ست��ان 
رەقبووەو ل�ب�رامب�ر بوخـــار و ژوورەكان� 
پل�$ گ�رما$"٤٥، ٨٥، ٩٠"پل�$ س�د$ و 

م�ل�وانگ�$ گ�رم و ئاوە ساردەكان��ت�.. 
ئ�و ساونا�� ب�مرۆڤ دە�G: چۆن ب�رووت� 
ل�دا�ك بوو�ت، ئـــاواش دەتوان� ب�ئازاد$ 
پـــاش گ�ورەبوونت، خۆت ن�شـــان� خۆت 

بدە�ت�وە.. 
ئ�و د�م�نان�$ ل�وشـــو7نان� دەب�ن�، زۆر 
ئاســـا���و شـــت�ك ن��� ل�و وLتان� ناو$ 
ع��ب� ب�، ل�وكات�دا شت�كم ب�رك�وت�وە ك� 

ل�كۆم�Gگا$ ئ�مـــ�$ رۆژه�Lت� ئ�گ�ر دوو 
منداG� رووت بب�ن�ن، كچ و كوڕ بن، ��كس�ر 

دە�Gن:
كۆشـــتان داپۆشـــن ت�ن=اش بـــۆ كچ�ك�و 

ع��ب�ك� ه�ر بۆئ�وە. 
ئ�ود�م�نانـــ�$ ك� لـــ�وێ دە�ب�ن� ت�ن=ا 
هونـــ�ر$ ل�ب�رگرتنـــ�وە ن��ـــ�، بۆئ�وە$ 
خۆمان ب�كۆپ�كراو$ ب�ن�ن�وە، ب�Gكو ه�موو 
د�م�ن�كان راست�ق�ن���و ب�چاوان دەب�نر7ت 
و دن�ا$ خ��اڵ ن���، واق�ع�و ب�چاو$ ئ�م�$ 

رۆژه�Lت�ش ل�خ�ون� دەچ�!!. 
ل�كۆتا��ـــدا دەم�وێ ب�Iم چ�ند ســـاGمان 
پ�و�ست� بگ��ن� ئ�و قۆناغ� وش�ار���$ ك� 
ن�روم� ب���ك�وەو ب� رووت� بسووڕ7ن�وە، 
ب�ب� ئ�وە$ ك�س دەستدر7ژ$ بكات� س�ر 

ئ�و�تر و ك�س�ش س��ر$ ��كتر بكات.
ن�خوازەGـــ� ت�روتوانـــج ئ�مـــ� ل�كات�كدا 
ل�"م�رامار"ه�چ ح�ســـاب�ك بۆ"ح�ورەت و 
ع��ب�، ز�نـــاو ب�كافربوون و بـــ� زەند�ق 
بوون......."ناكر7ت و بگرە س�دان وش�$ 
ئاوا ل� ف�ره�نگ� باو$ كۆم�Gگا$ رۆژه�Lت�، 

ل�وێ بوون� ن���.

م�مل�ك�ت� "مرامار"
ئا: ب�درخان-ئ�.مانا

ئ�رە شو7ن� ح�وان�وە$ مرۆڤ� ل� رۆژئاوائ�رە شو7ن� ح�وان�وە$ مرۆڤ� ل� رۆژئاوا


