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  زیز  مید عه حه.  م؟.. کانی جیھانین وتوه  دوواکه وه ته  نههاوڕیتا ئستا   هه م نی یهر شه

   
کورد ، گای کوردیدا ناو کۆمه  لهب هه) . هتد... ق روش و شخ و فه الو ئاغاو سۆفی و ده مه (بوونیتا  هه

  ودان و خۆ ڕۆشنبیرکردن پویسته و هه وه دنهخون  به واته که. داجیھان  له یه وه ته  نهداماوترینو مین دواهه
و  فه لسه مژوو فهباری زانست و  ڕوات له خرایی ده  جیھان زۆر به چونکه گۆڕاندابین وام له رده به

مووی   هه ن نوسراو وه ره سه له ی که مایانهوه ئه.  وه تی یه یه  کۆمهڕۆشنبیری  زانستییوتن پشکه
  و بیریی هۆش وه  بۆ شۆردنه کارهنراوه  به وه ئاینه  له کانه ژار و زیره کوردی ههژیانی   به بازرگانی یه
ناوی  به  وه درۆکانی مرۆڤه به بۆ زوو ڕازی بوون و بوا پکردن  یه  باشترین ڕگه وه  ئه کورد چونکه

ر نا  گه و ئه  ڕاسته بکرێ گفتوگۆی ناوێ و  وه ناوی ئاینه رشتک به  پشتر فربووین هه چونکه،  وه ئاینه
  . کافریت

کان و فیکری  تی یه یه  کۆمه یدی کشه خوازو ڕزگاربووی قهتن النی پشکه گه  له وه وردبینه  ر ئمه گه ئه
کان  تی یه  ڕۆژهه وه ته ب یان نه  یان عاره ئمه  که ن نی یه یا و هما بازرگانیانه  هیچ لهبینین ده، کان یه
م  سی سھه که  پویست به وه ندی کرد ئه رستنی خواوه زوی په ر مرۆڤیش ئاره گه ئه.  انهم گشتی هه به

س  ر که به س له  که  که کانی تری دنیاشدا هاتووه ئاینه  له ندو مرۆڤدا چونکه نوان خواوه ناکات له
رونی   ده کشه  له پاکی و ڕزگار بوونیشه یه له رستیش ڕۆحکی همنانه  خواپه واته که، خشرت نابه
. )  رونی یه ستکی ده ناخ یان دڵ یان هه (بت ی مرۆڤ دروست ده وه ناوه  له خۆی که کانی مرۆڤ  یه
  شه ربۆیه هه، گای کوردیدا ناو کۆمه  له نھا ڕۆی کاری بازرگانیان بینیوه ته.. هتد.. الو شخ و  مه واته که
م  ژیانی ئه  له ربۆیه الی خودا هه له  ئمه زترن لهر وان به ئه  گۆش کراوین که وه  به وه مندای یه له

ودان و   هه زانست و کانی جیھان به وه ته نه.  باشتربووه ئمه  باری ئابوریشیان لهدنیاشیاندا ژیان و
رچی   هه ربۆیه  هه یانه هه ی که وتوه  پشکه و ژیانه یشتون به  تاک گهستی ربه تی هۆش و سه کادیمی یه ئه

  ماشای مژووی دورودرژی زیاتر له ته م که به  وه تی یه  ماڵ و ژوری مرۆڤایه  ناو دته وه وانه ه ل زانسته
  وه کانی مژوییانی ڕازاندۆته  دهو درۆکردن وه وسانه نھا چه یت ته که الو ئاغا ده ی شخ و مه زار ساه هه

کی گل و   خه ویانداوه  هه وه وانه پچه به.  کردووه تیان نه تی مرۆڤایه ک خزمه یه نھا بۆ چرکه و ته
کانیان بۆ ژیانی خۆشتری خۆیان باشتر  رامه تنن و مه ه ی باشتر بیانخه وه وار بت بۆ ئه خونده نه

گینا  باتی بۆ بکرێ ئه  خه کان پویسته  ڕامیاری یه تی پش کشه یه ی کۆمه پچه له یدو که قه. دی بھننه
 ناشزان کاری بت نازان ئازادی بدات و ر مرۆڤ ڕۆشنبیری فیکری نه گه  ئه چونکه،  هحا ڕزگار بوون مه

کان  لپرسراوه  که  باشوری کوردستانهتی سه  ده وه ش بۆ ئه نمونه، گرێبر وهناشزان ئازادی  پ بکاو
گینا چۆن  ئه.  کردووهت  قه ردان و سه رگه شیان سه که وه ته نهبینن و  ال ده شخ و مهخۆیان ڕۆی ئاغاو 

و  یان ئهتکش بت  حمه ککی زه ی خه دهمان بت و نماین رله ندام په ب ئه وار ده خونده کی نه الیه مه
ک و شخ  تدان وه سه ده شیان له زۆربه ت که سه  الی ده یانه کان هه رۆک هۆزه  سه ی که ته سه موو ده هه

بۆ  دوعایان  خانی که چوونه دیوه  و دهکردن ستی ماچ ده کی ده  خهون و پیاوی خۆیان بوپشتر زاناکان که
رم   جی شه ڕه  باوه رهو جۆ ڕاستی ئه به. !.. رز ر ئه سه  لهکیلی خوابت خ وه کاکی ش ی که وه ک ئه وه بکات 

 زانستی   خوایهری مبه د پغه مه  موحه  که ئاینی ئیسالمدا وتراوه ر له  هه  چونکه یه و بیری نامرۆڤانه
  واریش نی یه خونده ک که الیه  شخک یان مه؟.. ی چۆن  ئه واته که،  زانیوه ی نه) علم الغیب (نادیار

شتیان پ  هه شیان ساغ کات یان به له کات که کان ده مه ڕجاش بۆ بنیادهکاو تکاو  ده ڵ خوادا قسه گه له
  . ند الی خواوه شادبکات له
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  چونکه جاران کۆمه، ڕ مه  له گورگی زیاتره لک که ه بۆ گ رمانه  ده وه ن و خوندنهنھا خۆ ڕۆشنبیرکرد ته
ک  ر خونی خه سه ک ڤایرۆس له  وه  و مل هوڕانه ڕوه چون به ک ده ر قوتی خه سه ال له مهشخ یان 

 خراپترواکان  شخ و ئاغ له که  ملر  سه هاتۆتهواری  خونده نه لپرسراوی  ئستا کۆمه، ژیان ئه
ر  هه  بدات که ژاره  هه وه ته م نه تی ئه ب بین خوا یارمه  ئه!...  تره وره پایان گه چاوچنۆکترن و قه

 کاری بۆ بکرێ و خۆ  و دوعایه ب ئه م ئه به.  ڕوه یبات به وار ده خونده تکی نه سه ی ده ڕۆژه
  . ببت سته رجه ڕۆشنبیرکردنی تیا به

   
  


