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لة سةرةتادا هةموو . ضةند سالَصكة كؤمثانيايةكي مؤبايل بة ناوي ئاسيا سصلَ لة سلصماين دامةزراوة
 شار طةش بني بوون، بةوةي كة ئةم كؤمثانياية اليةك بةم هةنطاوةي يةكصك لة دةولَةمةندةكاين

ئاسانكاري يةكي باش دةخاتة ئيشوكارةكاين خةلَكةوةو أصطايةكي ئاسان و بةردةست دةبصت لة نصوان 
ئصستا بةشصكي . بةآلم بة داخةوة هةرزوو ئةم كؤمثانياية لة تامي دةرضوو. خةلَكي ئةم وآلتة و دةرةوةدا
مؤبايلي ئاسياسصلَيان ثصية، كة دةبوو بةهؤي زؤري بةشداربوانةوة رووبةري زؤر لة خةلَكي ئةم شارةو دةو

لة ئاكامي . ، وةلص تا بصت لة كةلَك دةكةوصتخزمةتةكاين زؤر لةوةي ئصستا هةية باشتر بواية
 ،بةكارهصناين يةوة لةوة تصدةطةيت، كة ئةم كؤمثانياية جطة لة بأي ئةو قازاجنةي دةيةوصت بيكات

تا ئصستاش لة هةندصك لة طةأةكةكاين ئةم . ةرزي يةك طرنطي بة اليةنةكاين تر ناداتهصندةي سةري د
طةر بتةوصت ثةيوةندييةك . تؤأي وةرطرتن هصندة الوازة بة كةلَكي ئةوة نايةت كة مؤبايلت هةبصتشارة 

)  قةتصمسة (وامان لصهاتووة هةموو بوينةتة!!  سةربانبضيتةبكةيت يان زةنطصكت بؤ بصت، ناضار دةبيت 
بأوا بكةن دوصين ئصوارة ! بةشصك لة كاتةكامنان لةسةربان دةبينةسةر، خؤش لةوةداية كؤتربازيش نني

لة بةخيت منيش . يةك كاتذمصر لة هةولَي وةرطرتين برادةرصكدا بووم، سيل و ديقي ثصكردم بؤم وةرنةطريا
 لصيدةدا، وةآلمي يا، لةالي ئةو زةنطذمارةكةم لصدةد. ددانةكامن بة يةكيدا دةدا هةواكةي هصندة سارد بوو

بةناضاري ئةو . بوودة نةدةطةشت جارصك من طوصم لة قسةكاين ئةو نةمنجارصك دةنطي دةدامةوة كةضي 
ثةيوةندي ثصوة كردمةوةو ويت من طوصم لة دةنطي تؤ ين ية، بةآلم طةر تؤ طوصت لصمة هةولَدةدةم ثصمة 

لةبةر خؤمةوة ومت ! اسصلَة بة وزةي كارةبا كار بكاتلةوصدا طومامن كرد كة ئةم ئاسي! سةردانت؟
تا ئصستا لة ضةند هاوأص يةكي خؤمم بيستوة، هةر ! لةوةدةضصت بةداري تةأ بيخةنة كار بؤية وا عةزمية

ئةو بةشدار  (ئاسيا وتويةيتبؤ تاقيكردنةوة بة تةنيشيت يةكةوة تةلةفونيان بؤ يةك كردووة، كةضي 
 بةم درؤ جا هةقي خؤي ين ية تصر) !!يت لةدةرةوةي بازنةي وةرطرتنةبووةي ثةيوةندي ثصوة دةكة

ية و هةندصك جار كة تةلةفوون بؤ هاوأص يةكت دةكةيت، دةلَصي لة مةجنةلَي مسدا .  ثصبكةنيتشاخدارة
يان هةندص جار تؤ . ضةكوشكاري دةكات، لة أستةيةكدا كة ئةو ثصتدةلَصت لة دوو وشةي بة جواين ناطةيت

يان هةر كة وةرتطرت !!  لصبأا بصت تةأينامصنصت وةك ئةوةي داري) شةبةكة (لة طةرمةي قسةكردندايت فلَق
 !!شوصنةكةت بطؤأة شةبةكةت ين ية:  دوو خولةك ثصتدةلَصتة ثصوة كردووتئةو كةسةي كة ثةيوةندي

 لة ذوورةوة  ئةوة مؤبايلم كأيوة كة من بؤ؟ ئاخر كاكة بضم بؤ كوص!!دةنطت ناطات، تةقة تةقي دصت؟
لة هةموو ئةوانةي سةرةوة ! تةلةفوون بكةم نةك بضم بؤ سةرباين دراوسصكةم لةبةر ئةوةي دووقاتة
ثاش خؤشهاتن يةكصك لة . سةمةرةتر، ماوةيةك ثصش ئصستا سص هاوأصم هاتنة سةردامن بؤ مالَةوة

، منيش ومت  ئاطادار بيت لةوةي كة ئصمة دصني تاصكم بؤ ناردي) مةسيج (بةرلةوةي بصني: هاوأصكامن ويت
صكم لةو ) مةسيج (دواي ضةند أؤذصك نزيكي ئصوارة. بةهةرحالَ ئةو شةوة لةالم مانةوة. ثصمنةطةشتووة

منيش طةلصك بةو نامة كورتة شاد بووم ) . كاكة ئةم شةو دصينة سةردانت (هاوأصمةوة ثصطةشت نوسيبووي
لةدلَي خؤمدا ! ةبوونم كاتذمصرصك لةدواي ناين ئصوارة بةسةرضوو ديار نو ضاوةأصي هاتنيامن كرد، بةآل

كاتذمصر بوو بة يازدةي شةو هةر . ثصدةضصت لة ناو بازارةوة بة ثياسة بصن بؤية وا دواكةوتن: ومت
 أؤشت، ومت ئةمة دنياية نةكا شتصكيان لصقةومابصت، دةستمداية مؤبايلةكةم و  تردلَم بؤ اليةكي! نةطةشنت

  . ارةي هاوأصكةم لصدا و وةآلمي دامةوةذم
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  ـ كاكة سآلو، ئةوة بؤ ديار نةبوون؟ لة كوصن؟
  من لة مالَةوةم بؤ؟ ـ

لة ئصوارةوة ضاوةأصم، هةر . دصني بؤ التشةو ؟ ئصوارة مةسيجصكي تؤم ثصطةشت نوسيبووت، ئةم !ـ ضؤن
  . ديار نةبوون دلَم لةالتان بوو
ُ ثأ ويت .. .. .. .. . .. .. ..!؟؟ـ نا، مةسيجم نةناردووة ئةه، بة قورئان ئةوة مةسيجةكةي هةفتةي : لة

  !!! ؟؟؟؟أابردووة ئةمأؤ ثصت طوشتووة
  . ثصكةنني، منيش نائومصد بووم لة هاتين ميوانةكامن) عةسري سورعة (هصنانةيضةند ضركةيةك بةم دا
   !داري تةأ ئيش بكاتناهةقمة كة بأوام وا بصت ئاسياسصلَ بة ) خةلةلة (جا لة دواي ئةم هةموو
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