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  رييرييثث  عةزيزعةزيز  ::فارسييةوةفارسييةوة  لةلة  طصأاينطصأاينوةروةر... ... . . فريوخواردووةكانفريوخواردووةكان
 لةرزثنةكاين دص گريانة بؤ، گةورة پةژارةيةكي و خةم گةص لة، ذاوةستاوموو گؤذةكة سووچثكي لة

، وهثوريكةمةوة بگرم ئامثزي لة، پثشةوةو بذؤمة ئةيهةوث دصم. ذادةگرم گوث، شةومن گةورةم خوشكي
 مةرگي هؤي تةنيا كة دةكاتةوة بري وا هثشتا كة دةزامن. نيية مين ديتين پشووي كة بةداخةوة، بةصام

 ژيان گةورةية خةمة ئةم گةص لة دةتوامن چؤن بثت جؤرة بةم ئةگةر. بثت واش ذةنگة نازامن. ئةمنم دايكمان
 بؤمان دايك كة دثنمةوة ياد بة ذؤژانثك?هةبثت بةختةوةري و شادي بة هيوام دةتوامن چؤن و ببةمةسةر

 و كرد ساز شةومني كةلووپةيل خاصي دةسيت بة كة ذؤژانثك. بووة بامبان بايت لة هةمييش و دايك هةم
 گريانةكاين. دةكرد قوتاخبانةوة لة مين چاوةذثي انثك! ذؤژ كة هةروةها. كرد بةذثي باخت ماصي بةرةو

 تؤ ئةگةر كة كردوةتةوة بري هيچت:دةيگوت و دةكرد تثكةص پةژارةوة و خةم بة قسةكاين و دثنمةوة ياد بة
، تؤية وصايت ئثرة، شةهرييار كوذم نةذؤ، بكةم تامص تؤ دووري چؤن نةخؤشة دصة ئةم گةص لة من بذؤي

 دةگةي شتثك هةموو بة شوثنة لةم بتهةوث ئةگةر. نيية نامؤ خؤي نيشتماين لة كة كةسثك، نيشتمانتة
 لة نثو لة كة ئةوةي دواي. سةركةوي مووندائاز لة و خبوثين نةختث بتهةوث ئةگةر كة دةوث ئةوةندةي
، سةركةوتووم ئازمووندا لة من ئثستا هةر كة وايدانث تؤ ومت كة لةبريمة چاك، بوومةوة گةرم خؤباييدا

! بة ژثر لة ئةگةر سةركةويت ئةگةر تؤ:ويت مندا وةصامي لة?هةية منت خوثندين ماصي توانايي ئةدي
 دووري تاقةيت من. مةذؤ قةت تؤ كوذم شةهرييار بةصام. دةكةم دابني ماصييةكةت باري من بووگة رديش
 بة بةذاسيت خؤميش كة دؤستانثك وتةي بةر لة رؤيشتم من بةصةم. نيية تةنياژييامنن كة شةومن تؤو

 من، بوون سةركةوتوو و ذؤيشتوون كةس زؤر بةصث كة هيواية بةو. نةدةكرد باوةذم هةصسووكةوتييانيش
 تازة دصم بريين. بواية قاچاخيش شثوةي بة ئةگةر تةنانةت، برؤيشتبايةم ايةدةبو?نةذؤم چي لةبةر

 ياد بة ساتة ئةو. دةگرمي بثدةنگ بةصام، كوص وبة دادةنيشم، ذاوةستاوم كة شوثنةوة لةو هةر. دةبثتةوة
. بيست دايكمم دامركاوي دصي شكثنراوي دةنگي كاتة ئةو هةر. كرد ماصئاواييم ودايكم شةومن لة كة دثنمةوة
 ئاوم ذژاين دةنگي خؤم پشتةسةري كة كاتث. بايةم! بذؤيشت دةبوو، نةدا خؤم بة گؤمامن هيچكات بةصام
 بؤچي نازامن، دايكم چاوةكاين ذوانيمة گةذامةوةو دةمثك، لثبوو گوث كؤصانةكةم بةردي ذايةخي سةر بؤ
 هؤيةكي بة گومامن شوثين گورج بةصام?نابينمةوة دصسؤزانة چاوة ئةم ئيتر كة دةكردةوة بريم وا

 ساماين و پارة لة دايكم گريفانةكاين و دةگةذمثةوة ديسان نة كة دةكردةوة بريم وا و ئةسپارد بثدصنيايي
 لة مين ناشريين بوومين تةنيا و تةنيا ئةو نا?دةويست پارةي من لة ناوبراو ئايا بةصام. دةكةم نوقم زؤر

، نةكردبوو تةواو سةبازمي خزمةيت هثشتا كة لةوثذا. ةشاردةو لةوم كة شتثك. دةويست خؤوة تةنيشت
  اe4' بة دوژمنة ئةو هةر بةصام. نةبوو ئيمكاين ئاسايي شثوةي بة وصات لة چوونةدةرةوةشم هةربؤية

'e6 پارةكةت كة بة جةم خاتر:وويت بكات يارمةتيم كة دا كردوبةصثين من لة پثشوازي گةرمي بة، دؤستة 
، نةبرد ئةفسووناوييةكةم وصاتة بؤ منيان تةنيا نةك ماوةيةك پاش. نةبث خةمت ئيتر بدةو ئثمة بة

 وتةصةكة فثص بة، هثنابوو دةستم بة وكوثرةوةري ذةنج هةزاران بة كة پارةيةش نةختة ئةو بةصكوو
 شارة لة يةكثك لة زؤر ماوةيةكي. نةكةوتةوة پثيان چاويشم قةت ووئيتر دةرهثنا دةستم لة ئةويانيش

 بثئاكام ئةوان دؤزينةوةي بؤ وتثكؤشامنيش هةوص و بووم وسةگةردان وثص دواياندا بة سنوورييةكان
. بنةماصةكةم گةرمي ئامثزي بؤ بگةذمثةوة نةيدةهثشت تةنانةت پووچم خؤبايي لة و شةرمةزاري. مايةوة
 ةچيديك، ذةشثك ئاصاي و ماص داخراوي گاي! دةر لة جيا شتثك دا گةذانةوةم بذياري كة كاتةش ئةو

 رؤيشتنم پاش كة گثذاوة بؤمي مثردةكةي بةصام. نيية مين بينيين چاوي شةومن. نةدةكرد چاوةذوامني
 توند دصي شةوانة لةو يةكثك لة كة لثهات واي تا. دةگريا وبةردةوام دةبيين خراپي خةوين هةر دايكم
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 بؤ اةوجوانةكاينچ، دةكردةوة دووپات ناومي جواين بة كة كاتث، نةخؤشخانةوة ذثگاي لة و دةگريث
 هيچ گريان بة كة دةزامن چاك خؤم بؤ بةصام، دةگرمي كوص با دايكم يادي بة. مايةوة بثشةوق هةتاية هةتا

 قةرةبوو تواناي پاداشثك هيچ بة منيش ناگةذثتةوةو دايكم ئيتر كة دةزامن. نابثتةوة ساذثژ برينثك
 وتةي هةصةو بة?بةخشي چي بة ؤزمدصس دايكي بووين كة خمابن هةزار. نيم هةصةكامن كردنةوةي
  و90 'بث كة فريودةرانة

'e3كةمةوة وقةرةبووي مب تثپةذ كؤسپة لةو دةمتواين تثگةيشتنةوة نةختث بة ان .  
   . خانواده:گؤضاري:سةرچاوة. عةبباس بةندةر_شةهرييارج بةسةرهايت پثي بة. تةسديقي لة داذثژراو
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