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 باسدا بیشه ..  .!و مه رگه وهیله ود ،انیژ
  
 ..انهی ژی ماوه ی بوونی ندش ره ههیته مه ن ،ان و له شیه له گیتی بریاکانله به ر تیگ 
چ ی جا ئه گه ره..ه وهیته هاوسه نگک ناچچ شتیه و هڤۆ مریه یان تاکه سه رمایژ
 ،یستیشه وۆنه خ ،ای دونینه سامان ،تناو به خت بکر له پیانی ژ ئه وه نه بیانیشا
   .ۆ رخ له سهیکته مردنده ب! تن نامیکشه ان کی ئه و کاته ژ..وا و ئاره زوویان هی
 ی تاتوانێره و له ول ،او پچیرکردنه وه ی بییژابه در ،دایاوی ژی له ته مه نڤۆمر 
 ئه ..ی و ده وروبه ریۆ خیدگای له دینیوان تڕله مه  ،انهی زانستیکنه وه یۆککاته لیب
 { یه که کانیله قوتابخانه دژ به  ،نیوان تیاوازی جیوو بوونه وه ڕوو به ڕش به یو
ژه و شه وه له هونه ر و ویاوازی جیدیکرد له د لی؛ تا وا}ست یالیست و ماتریالیدیئ
   .توانب ،یرانه یشنبۆڕ ی گووتارۆگا بمه ۆله ک ،یاریامڕ
ه کسه ی ، بووی رزگاریالیدی ئیتا له زه لکاو ،یابردووڕ ی هه زار سااتر له سی زیماوه  

 یانی ژیه کانیاستڕرانه ی ژیشنگه رۆڕان ی ئه مجاره که ،الی ماتریری بیله یۆر بووبه ک
 ۆتا ب ،ش کرده ده ره وه په لکیھانه ی ئه و جیکستانی روونکرده وه و له ناو تارۆب

   .ته وهندووی خود بکاو زیه تیالبتر هه ست به لیکجار
ا به یئا ،وو نه بۆاسته وخڕ یکه مه رامه که " ناو مانه وه شه له پک" یر دروشمله ژ 

ا ی ، ده وروبه ر؟ی به سه ر سروشتیبوونناو سه رکه وتن و زا له پڤۆ مریشه  کیواتا
 به رده م ۆته وه بنڕ که به مه ش ده مانگه ..!  تردایڤۆ به سه ر مریت ده سته یشه ک

ا ی ،بوون"  ،نی کردیربه ر له چوار سه ده ئاراسته یکسپ که شیوه اره دوو پایئه و پرس
 ین بوون و نه بوونۆچ ،تن نامیڤیگه ت نیویره دا داره لی جا ئه م پرس.! "نه بوون؟

 ،ن بیبه ش " ۆنه وه بیرده گی هه ..تگه ر به بوون ب ،هیی نیۆ خڤۆ مریان به خواستیژ
   .! "؟ییا به شای
 یڕار شه رجۆدا زیشه کان کیله ئه نجام ، هه بووهیشه شه کیژوودا هه م له مڤۆمر 
 یرکردنی له بڕ هه رچه نده شه .ته ئاراوهۆ هاتیرانته وه و مه رگه سات و وۆکه وتل
ست و و هه یکردنه وه یشدا تاقی له هه مانکات.هیۆ گفتوگیشتنیگه  به بنبه ست ،شه وۆه
   .تن ده نوۆ له خڤۆ مرییش و جه زربه ۆ هیه مه ند ده وۆ بڤیگه ت نیه فتارڕ
 و ڵهه و ، مه رگه ساتی و که مکردنه وه یانی ژیناو به خته وه ر له پڤۆ مرنتا دو 

 ،شاک و په ناگهۆپ ، له سه رما و گه رمایپاراستنۆ خۆ بی به رده وامیشانۆکو تته قه 
 تر یانله به رانی له گیۆرانه خی ژی توان.داوه ،یت مولکداریشتنیتا گه  ،راک و ترسۆخ
 له ناو ئه شکه وت و گه ی و؛ هاتنه ده ره وه یران و بوڕۆ وتن و گشکهاکاته وه به پیج
اسا وه ک ی تاوان و یانه وه ڕک له گه  ترسۆن بییشتن و ئایگه کت لۆ زمان بیان به دواڕ

ان و ڕش به دوا گه ی له پاشان..ت و ده سته یه مه ند ده ویه کانی به رژه وه ندۆسنوور ب
 ، ده وروبه رڵ له گه یگونجاندنۆان و خی ژی ئاسانکردنه وه یان ئامرازه کینانبه ده ستھ

 یه فتار نواندن له کاتڕسوکه وت و  هه یتنۆ کردن وچۆ هه موو سروشت ده سته مۆب
   .دایستیوپ
ن تا ۆچ! ه قه؟ان و مردن موتیا ژیئا! ه وهییه وڕ هه ر نه ڤۆ مریپرس و ترسه گه وره که  
چ یه ،ناوه و مه رگ به ده ست نه هی به ره نگاربوونه وه ۆ بیکه چ که ره ستیستاکه هئ
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 ینانواهانه وه و دووباره بڕ گه ۆشل ده کاته وه بۆرجار خۆه زیۆب ،ه چاو ناکاڕش یکریب
   .ه نه کاته وهڤ بیواریو دیر له ودیکه ب ،یسته که یالیدیچکه ئۆری ناو بۆناچارانه ب

 که ..!نیکه حه وا بی باوکه ئاده م و دایه موومان نه وه  هڤۆ مریمه جا ئه گه ر ئ 
رکردنه وه ی بۆته وه بڕان له به هه شت ده گه یکه ده رکردن ، ده چنۆ بیجووله که وا

ش سووره له سه ر ئه ی عه ره بی ئه ق..! نه بووهین ئاده م ناوک برا فه له ش ده ..انی
 ئه مانه ش یاک ت. دروست کردووهیه یاینسالم ئه و دوی ئیستیشه وۆ که خوا له خیوه 

 مه رگه و ی دوایانه وه ی به ژیواان بی گشت.تپه رنابمان تی گومان و گریشه له هاوک
 دژ یھانیزه خ؛ وه ک دوو جۆش به به هه شت و دیتاۆنه وه و کیپرس لیژۆڕان له سه ر یند

کبوون و یله دا ،دا بووهی په یو زه یان له سه ر رووی ژی له وه ته ی که چ.هیه ک هه یبه 
نه وه و به هه شت یپرس لیژۆڕ یڕه چاوه  به هه زاران سا..هی هه یش به رده وامیمردن
 که  سارد و سیک الشه کات ، مه رگی دوا ئه ب.شتووهی نه گه یت و که س پده کر

نامیچی هی ئه نجامدانیک نو له کارده که و ئاکام به چ یان چاره نووسیگ ،ت ک
  !بگات

 ،انیو ژی له ودیانه ی زانستیکنه وه یلۆکچ لیه و هیانه وه یستا له ژ تائڤۆ مریاریزان 
تا  ،اوه ته وهڕو نه گه یک له ودڤۆچ مری چونکه ه.ته و نابیی مردن نی دوایبه واتا

 مردن یا دویناغۆ قۆ بڤۆ که واته مری ئه .تببه خش مردن پی دوایمان له باره یاریزان
هه ر ! ت؟ ده به ستیاری زانست و زانی به کام بنج و بنه مایپشت ئه ستوور ،انه وهیو ژ

 اتر بیال زیدی ئی به سه ر چوویچکه ۆریکه له ب ، به ر ئاگردانهیکه ئه فسانه ۆریئه و چ
   .ناکات

و الواز له  سست ی و بار ده بیشۆ نه خی و تووشن نامی جارانیر بوو توانایله ش که پ 
 ڵشک ناکات و سه ره نجام د می فه رمانه کانیکردنبه ج جیتوانا ،ت ده که ویبه رگر

 ،ردرا که به خاک سپ..ان و جوولهی گ بیکواته ته ن ، مردنی دوای له ش.له کارده خات
! چ ده کاتۆ کێ کوۆت بش که س نازانیانی و گن نامیته وه تا ئاسه وار ده بیتر شیئ

تر یکته ناو ته نه که بچیان وایتر پیک هه ند..یی خواین به ره و ئاسمانک ده دهه ن
  ! نده مڕان سویسه ر ، چوونۆاوو بڕ باک و ش بیک هه ند..انی ژیو سور

  


