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 :كورتة ضريؤك

  رؤشنا عةيل قادررؤشنا عةيل قادر ...  ...   ئافرةتة رةش ثؤشةكةئافرةتة رةش ثؤشةكة

تا لةكايت ، هةنطاويكي دةكرد بة دووان، سويسكةئاسا ريطاكةي دةبِري، كة لةمالَةوة هاتة دةرةوة
بؤية دةم و ضاوي زؤر شيت ، ئةم بةيانيية كةميك دوا كةوتبوو ديارة.. دياريكراودا بطاتة شويين كارةكةي

تةنانةت بةياين ، بة ثةشؤكاوييةوة لة شويين خؤي دانيشت، كة طةيشتة جي ..رايةوةتيدا ئةخوين
  .بة ثةلة دةسيت كرد بة كاركردن، لةبريضووبوو باشيشي

بةهؤي دلَسؤزي ، يةكتر ببوون هاوِرييةكةي تةنيشيت كة يةكةم كةس بوو ثاش ماوةيةكي كةم ئاشناي
.. بةدواكةوتين ئيجطار دلَطران ببوو، دابوو ويستيان بةيةكهةردووكيانةوة لةو ماوةيةدا ثةمياين خؤشة

  ..!هيض رووي داوة؟، ئةوة ضيية: طةياندة الي و ليي ثرسي بة ثةلة خؤي، كة بةو شيوةيةش بيين

طةواهي ، نةرمةكانيدا دةهاتة خوارةوة م فرميسكةكاين كة بةضاوةالَبة، مي ثي نةدرايةوةالَهيض وة
، جيطاكةي خؤي و دةسيت نةدةضووة هيض كاريكةوة بةهةناسةيةكي ساردةوة ضووة.. بةسةرهاتيك بوون

  ..بوو كة دةوام تةواو بيت و ليي بة ئاطا بيتةوة بؤية ضاوي هةر لة ميلي كاتذميرةكةي

ضونكة دواي مردين ، باوكيةوة بينيووة ديارة ئةمشةويش خةوين بة: هاوِرييةكةي لةبةر خؤيةوة دةيطوت
دايكة بيوةذنةكةشي هةر ، مالَةوةي لةسةرشان بوو ئةركي، ياين بةتةواوي يلَ بووة بةدؤزةخباوكي ذ

  ..دةنالَيين رؤذةي بةدةم دةرديكةوة

زؤر بة ثةلةبوو ، ضوونة دةرةوة، بوو كة دةوام تةواو، هةردووال ثالَيان بةكاتةوة دةنا، هةرضؤنيك بوو
رانةطريا لةطةلَ خؤشةويستةكةي و ثاش تيطةياندين ئيزين  يبؤية زؤر خؤي ث، خؤي بطةيةنيتة مالَةوة
  ..يلَ خواست و رؤيشت

لةبةر ، رووناكي لةدةرونيا نةمابوو تؤزقالَيك، بةدريذايي ريطا بريي لة زؤر شيت ناخؤش دةكردةوة
كم يب بةش وةك لة سؤزي باو.. كؤضي يةكجاري يلَ كردمب دايكم، كي نالَي تا دةِرؤمةوة: خؤيةوة دةيطوت

، م ثةرذينيكي زؤر قامية لةدةورمالَبة، دايكم هةرضةندة هةميشة نةخؤشة ..!هةروةها لة دايكيشم؟، بووم
 دايكي بةرةو ثريي هات و زؤر، هةموو رووداو ثيضةوانةي ئةو بوو، خؤي كرد بة مالَدا نةوةالَبةم خةيا

نةضووة  خؤ ئةمشةو خةو، مي تؤم بووكضم زؤر خة: ثيي طوت، بةتوندي لةئاميزي طرت و ماضي كرد
  ..بةديارمةوة رؤذت كردةوة، ضاوةكانت

دةستةكاين خؤيةوةو ماضي كردو ثيي  زؤر بة طةرمي دةستةكاين دايكي خستة ناو، ثاش ئةحوالَ ثرسيين
  ..هيضي تر نا داية طيان من تةا سةالمةيت تؤم دةويت و: طوت

خؤشةويستةكةي بوو كة ضؤن هةر رؤذيك  دلَي هةر الي، خةو نةضووة ضاوةكاين، ئةو شةوة لةخؤشياندا
هةر رؤذيكيش كة .. دةسوِريتةوةو داخوازيةكامن جيبةجي دةكات وةك ثةروانة بةدةورمدا، دلَم خؤش دةبيت
 تؤ.. ةويتئاي كة بةراسيت مين خؤش د.. يلَ دةبِري و لة طيذاوي ذياندا دةخوليتةوة نائارام مب ئؤقرةي
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سبةيين مذدةي خؤي  بلَيي الويكي تر هةبيت بةو شيوةية ماناي خؤشةويسيت بزاينَ؟ جيطاي خؤيةيت كة
كة ضاوةِرواين ئةو رؤذةية، بدةميضونكة دةمي..  

بة ، هةرضةندة زؤريشي مابوو بؤ كايت دةوام، هةر زوو لة جيطاكةي راثةِري، بؤ سبةيين هةموو شت طؤِرا
، ئةم بةيانية زؤر جوان خؤي رازاندةوة، خولةك خؤي ئامادةكرد كة بة ثينج، انةي بةيانيةكاين ترثيضةو

خؤ جلة رةشةكاين ، يةكةجمار بوو بةو شيوةية دةست بةخؤيا يين ئةوة، دواي مردين باوكي
 لة، ؤي هينابووئارايشتيكي كةمي كردبوو و طوارةكاين خؤشةويستةكةي كة بةدياري ب مالَبة، دانةكةندبوو

  ..بةخشيبوو كة بةتةواوي جواين ثي، ئاراميةكيش لةسةر دةموضاوي دةبينرا.. طويي كرد

، هيشتا كةس نةهاتبوو، طةيشتة ئةوي كة، لةمالَ ضووة دةرةوة بة ثةلة خؤي طةياندة جيطاي ئيشكردين
كة سةري ، دنةوةي كرددةرهيناو دةسيت بة خوين لةسةر كورسيةكةي خؤي دانيشت و رؤذنامةيةكي

بة بزةيةكةوة ضاوة سيحراويةكاين يتَ بِري و ثيي ، راوةستابوو هةلَِربي خؤشةويستةكةي لةال سةري
  ..خؤ بة ثيوة لةدايك نةبووي، دانانيشي بؤ، ضية: طوت

  ! ..دوو جيهاين جياواز.. دويين ئةمِرؤ و، دانيشتين ضي، مي دايةوةالَئةويش بةسةر سووِرمانيكةوة وة

دايكم تةندروسيت باشةو ، طةشة ئةمِرؤش رؤذيكي زؤر، دويين رابوورد، با تيتطةيةمن، دانيشة
بةلَينيشمدا كة بييتة خوازبينيم و سةرةتاي  .."بةشةرميكةوة ضاوةكاين خستة سةر ميزةكةوة"

كردين هاوسةرميان دةست ثيبكات دةستثي..  

م ئةم الَبة، هاوسةرييان دةست ثيكرد خؤشترين ذياين، شت هاتكؤتايي بة هةموو، ثاش ماوةيةكي كةم
  ..ئةويين يلَ بووة شةوطاري ئةنطوستةضاو رؤذطاري رووين ثِر لة، خؤشية تا سةر نةبوو

هةتا هةتايي شةوطار لة ئاميز  بؤية بِرياريدا بؤ، ئةجمارة خؤشةويسترين كةسي لةذياندا لةدةست ضوو
  .. جةستةيا بِربييش بة) رةش(بطريت و بةرطي 
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