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 هةزارةي لة هصشتا كة ،بووين تةرخةم كةم خؤمان فةرهةنطي بة  هصندة سةبارةت،لة ذيامنان دا

 رةسةن كوردي وشةي بؤ و دةخولصينةوة ، يةك طرتودازماين شوصن بة بة تاپووكة دا، سصهةميش
 و فيسار فپان و و درصذ دوور  زيارةيت،ثري ضاك و سةر خةريكي ضوونة ئةوندةي ئةطةر. دادةمصنني

 ،ديكة طةالين هصندصك لة وةك  ئصستا،ببوايةين ئةوة بة بريي فةرهةنط و زماين خؤمانةوة  نيوي،بووين
، زةرةر بطرين  لة هةر كوصيةك دا بةري!بةپام طةلؤ. وادة بةهةشيت نصو دةضووينة حيهانة لةم هةر

  !.  بضص،نةضوة. قازاجنة
. ة} هاملئي{   وشةي،دةطةأصني  كون بة كون بوص،كوردي دا سؤراين زماين لة زاراوةي  بة الي كةمةوة،لةو وشانةي كة يةكصك

   : بؤ وصنة؟،كة ض بكةين و ض نةكةين  و نازانني،ةمصننيداد لص بأان سص أصطانةي لةسةر ذن و ثياو، كاتانةش دا لةم ضةشنة
  . نةنووسراوة  سووضصكي كراو و،ئةطةر وشة عةرةبيةكة بةكار بةرين

  .  رةنطة وةطريمان نةكةوص،كوردي ئامادة بطةأصني وشةيةكي  ئةطةر بؤ
بأيارة  ئةم نية كة ايف ئةوةمانم، تاقة كةس  وةك، ئةطةر وشةيةكي كوردي بؤ دةدؤزينةوة و دةخيةينة جصي وشة بيانيةكة

  . بدةين
بة خؤ ئامادة ، ثر ثرسيارة لة كن شاري مياندواو ،بؤكان سص رصيانةكةي  كة وةك،سةر ئةو سص رصيانة  لة،هةر لةبةر ئةمة

و بؤ   هةپ دةبذصرين،نزيك بة رصطةي ئاخري سةرةوة رصطةيةك، دپسؤزي كورد زمان ناساين دپةأاوكصي بةجصي كردن بؤ
جا . وشةكة بة زماين بياين لصك بداتةوة  تا،بيانيةكةي لة نصو ثاأانتصز دا دةنووسني مانا، ئةوةش زؤر سووض مان نةكردبص

  . طشيت دا بؤضووين لة دةست  وا،ئاخر بأياري
 تصك طوشراوي تةوةرةي سةر  ئصستا دصمة،م هةپ نةبذاردبص} دوور{  ثةأ  وشةيةكي يةكجار زؤر،بة هيواي ئةوةي كة لصرة دا

  .  ”؟ضية} ئيلهام{ لةدپ كةوتن ” : ناوي بة، باسةكة
 ئةم. بريي مرؤظ دا ضةمخاخة دةدا عامساين بة ناكاو لة ترووسكةيةكة،} ئيلهام { لةدپ كةوتن ، بؤضووين من بة

 سةوزةپاين كةوشةين  دةبا بؤ،خاوةين ئةندصشة دا زاواي بة تةنيشت خةياپ، نةطريراوي سرك و  دةزطرياين،ترووسكةية
 بةري نةدا و بردي لة بة هيض كلؤجصك، طرت ئةو دةزطريانةي دةسيت، سص و دو بص زؤر خصرا و بة زاواي خةياپ ئةطةر. ئةوين

، }سةدان شةو بة يةكةوة خةوتن تةنانةت لة ثاش{  درةنط  زو يا،دانا بؤ و ثشيت ثاپ بةرصزةوة، خؤي دا دپي نصو باپةخانةي
برووسكةيةكي  دةبصتة بؤخؤي، طةورة بو اش ئةوةي ئةم كؤرثةيةث. دةبص لةدايك كؤرثةي خةياپ و وكبو دةبصتة دةزطريانةكة

  رةنطة،نةيقؤزيتةوة و دةزطريانةكة نةطري زو دةسيت ئةطةر  بةپام،بكاتةوة روون جيهان شةوةزةنطي هةية بؤي  كة،مةزن
  !. تصنةثةأص تؤ دا الي تا ئاخري تةمةن بة تازة
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