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  زیز زیز   مید عهمید عه  حهحه. . مم.. ! .. !   وهوه   دمه دمه  داخی کردهداخی کرده.. ..   یهیه  م ونهم ونه  ئهئه
  

،  الی تۆ نازانم؟.. کات ال دروست ده چیت  یه م ونه ئه
رم زۆر  داخا سه وتووم له خه و نه مشه ئهم الی من  به

هیدک  ناوی دایکی شه ی هه  و هنده یه ئازاری هه
 بۆ  وه تمه ڕۆیش دا یه م ونه له.  تم حه وران و ناڕه
منداکی عسی   بهمنکی ئه  که، ستی جارانی ژر ده

   .. !کات ش و ڕووت ڕاپچی زیندان ده کوردی ڕه
کاتک باوک .. م  بکه منه و ئه ک پرسیار له وێ یه مه ئه

کرد  باتیان ده و خهبوون  رگه  پشمه و منداه و برای ئه
  که زۆر ترسنا؟.. بوو کوێ و چ کاره  له منه و ئه ئه

یان  یت زۆربه پرسیاری پۆلیس و ئاسایشی ئستا بکه
ی  باتی پله  لهو منداه ئه. !.. ! یان هی جارانه که پیشه
 منداڵ  جۆری مه یاری هه) ر کۆمپیوته (یشن و داتا سته
دیار  تاریکی به وێ به موو شه هه، ب ی هه نجانه  گهو

   ساه  پانزه ی که که شی چرا کۆنه ی ڕه  دوکه به شی بۆنی ل دت که رگه  جل و به وب هی تونگ د ناسه کاو هه کانی ئاوده وه چاوه که چرایه
وی  رمانا خه سه زستان له به  یه و چرایه هاوڕی ئه  وێ موو شه  ههنجه و گه ئه، هن کار ده  به و چرایه ر ئه ههی  که  ژنه  بوه دیوه  خرنه هدایک

وێ  وی ل ناکه خهرمانا  گه هاوینانیش له  به.. ! یان هیچ وشکهوست یان نانی  ده هه یانیانیش که به، وه بنه کانی مۆر ده لوه، وێ ل ناکه
  . و بۆ خهربان   سه چته  خۆی ده که ن ماه خاوه، ک ژوردان یه  کرچین و له  چونکهربان  سه ناتوان بچته

ب  باش هه ر کاره گه ئه،  بایان نی یه  کاره  بشکن چونکه پتینوتی  وه اتهبیخو  ب ئاوی سارد نی یه تینوی ده  که م منداه ئه
  ) ... !.  هالجپ ( ریان نی یه ئاوساردکه
دیار دایکی   بهوێ و دانیش برستی بخه وان به شهویش  تۆبی ئه، کات  دهیش یاری ئاسن دیاره  که وه یی و زلی یه ته و که  به منه و ئه ئایا ئه
و  بای نی یه  نانی باش ناخوات و کاره ویش وایه  گریمان ئه؟.. رما هاری کردب رماو گه ویش سه  تۆبی ئه؟..  وه وی یه کی دوکه و چرایه
ی   و ڕابواردنی چاک و حیلکهنادیت وێ له موو شه رما نابینیت هه رماو سه  بی تۆ گه منه و ئه  ئستا به چونکه، ت یاندا نایه که لوعه به ئاو به
، ژی  ئه که ک منداه وهکات و  ڕاست ئهش  که منه گریمان ئه. موو شتکم کی ب هه ک و خه خر منیش وه  نه ئه. هتد... نینی پکه

و  رگری ئه  یان به.. !موو شتک هه  له شه و ب به ژاره  هه  ڕاسته که که ی منداه و خۆپیشاندانه ئایا ئه،  وه که ته  ناو بابه پرسیارک دته
  ؟..  ت سه  ده  لهمنه ئه

  داته کیش ده و هۆشداری یه  نان و ئازادی تدا وونه کات که هک د یه وه ته  نه رگری له  به وه ی خۆیه و ب هزی و الوازی یه  به که مناه
رگری   به وه ی خۆیه یی یه ته کهزلی و و  ش به که منه ئه ! ما ل ڕاتنه بوونی برستی گه  با الفاوی توڕه  خۆت چاک بکه: ت ئه سه ده
  .. !کات ندی ئاغاکانی ده وه رژه ه بگیرفانی خۆی و له

   بهێدرگۆڕ ت و کورسی زوو زوو ده سه م ده  به وتاوه فه ک نه یه وه ته تا ئستا هیچ نه  جیھان باش بزان هه تک له سه موو ده باهه
  .  ی خۆی نی یه وه ته نه  و دژ به  دسۆزه کهی  سه و که رین بۆ ئه ئافه. ل ی گه ئیراده


