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  كاويزمةالثةرويزكاويزمةالثةرويز... ...  شارا خاتوون  شارا خاتوون 

  
يل دةيب ، دةزامن ريطايةكي ثر لة هةلَةتة، جاريكي تر بةو ريطاية تيهةلَدةضمةوة كة دةطاتة دةروازي دلَتان

  !.. ئةو ريطاية هةر ضؤن يب دةيب بيورم.. .. .. ، بطةم
مرؤ بة هةوا و ، ، سةي ذنة وةك ضؤن روك ثيويسيت بة ئاوةنةك لةبةر حةزةكامن بةلَكو ثيويستم بة هةنا

  . ، ذيان بة سروشت وسروشت بة مرؤظ
  . ، ئةزيش هةناسةي ذنة دةمذيين

ئةو شةوانة لة داريكي دوورة ، دةزاين شارا شةويك و دوو كة ليم وون بوون تاالَويكي ثر لة ئازارم ضةشت
  ، دةست دةضووم كة ئاوي ثي نةطات

  . ووشك دةمبةوة، هةناسةي ذنيش نةيب طةشة ناكةم، ةناسةي ذن ذيانةئاخر ه
  :شارا

  لة زمانت دةطةم يل نازامن دلَت ض ئاوازيك دةذةين؟.. خؤزطة دةمزاين دلَي تؤ ضي دةلَي؟
باريكي طرامن لة كؤلَ ناوة دةمزاين ريطا بؤ ضوونة ذوورةوةي دلَي تؤ هةوراز و ، كليلي بة هةشتم دلَي تؤية

لة تاريكة تةنيا ماووم، وي زؤرةنشيستا كة هاوارم يل بةرز بوةتةوة لةو تؤنيلَة دةرطاي ، ئةميطام يل ويري
  ، مالَيكي سةوز ضي كةم، دلَت بكةوة هاتووم لة دلَي تؤ مالَيك لة ئةوين
  .. ؟، نازامن ض هيزيكة دةرطاي دلَي تؤم يل دةطؤرري

شارا ئا زماين تيذي رووح شكيين ئةوانة رييةكاين بةرةو ، مةلَطايةكؤ، هةست دةكةم هيزي زماين خةلكة
  !.. . يل كؤلَ نادةم؟، شةكةمت ئةكةن، عةرشي ديل تؤم يل دةشيوينن

ئةجنام كؤلَمان ، وا دةزامن زمانيان بؤ ئةوة ئةم ياريية دؤزةخةميان دةطةل دةكةن تا ماندوومان كةن.. .. ئا
  !.  كةن؟زماين موحيبةت قووت، ثي بةن

   ثيويستم بة هةناسةتة شارا
  : ئامادةي

  !..  هةناسةت بة نةشومناي باالَي ذياين ئينسانيك بةخشي؟
  !.  هةناسةي ثر لة سؤزي تؤ وةك جاران ببيتة شنة و لةجنة بة رووحم بكات؟

ئةي ذين ، كة دةتواين سةما بة رووحم بكةي، تؤيش ئةوةي،  شارا رووحي من ثةيوةستة بة ذنةوة
  . ةفسوناويئ

  . دلَنيا بة رووحي من زماين داسيين ئةوان كول دةكات
K_mlaprwez@yahoo. com   
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