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  حةسةن سةيد باقيحةسةن سةيد باقي.. . .. . ززــــــــــــــــــــــثايثاي
  

 ساردا زةردتر ي كزةباييةك بةهار لةطةلَ هةلَكردينيسةوز،  دارةكان زةرد هةلَطةِرابوونيطةالَ، ثايز يِرؤذيك
كة هةر ، يوةسةر ئةرزيان فةرش دةكرد بةِرةنطاو ِرةنط،  خةمِرةوين هةلَدةوةريني سيمفؤنيايةكضةشين، هةلَدةطةِرا

ت ئةوكارةلةسروشت دي .  
 ي قولَ و برييرةنط زةرد ليوبةبارو لةئةنديشة،  و لةخةم و خةيالَدا دةذينيغةريبةكانيش هةميشة بةتةنياي

 ي بؤ طةِرانةوةبووئؤقرة ليِربا، ةر ضاوةِروان بوو شةمةندةفيلةويستطةئةويش .  ماوةكانيةيتيخؤشةويستة ليج
 لة يبري، كزهةلَتروسكابوو،  نابوو لةنيو طرفايننني دةستةكاين ئاسيلةسةر كورسيةك. ي ساردو خالَيهةوارطة
 ية ذنيك سةرةداولةو ساتة وةختةدا ثري،  ناديار دةكردةوةي و داهاتووي رابووردووي ثِر ئيش و ئازاررؤذاين
. طرتووة هةلَيثرية ذن هةمان ئازار.. رةنطةكان،  مرؤظةكاني جياوازيدنيا،  ترةوةيضونة دنيايةك،  ثسانديخةيالَ

  .  بةدةستةوة بووي سيويك!وتر يبةالَم بةشيوةيةك
  .  تؤ دةخيؤيت زؤر باشة ثِرة لة ظيتامنييئةو سيوة

 زؤر ي تةاي!بةتةنيا دةذمي،  مالَةكةماندا هةموو شت سروشتيةيلة باخضة..  باخضةكةمانةيسيو.. واية، يبةلَ
  . )  بة بضِربضر دةدوا ثريةذنصبةلَ. (لة باخضةكةماندا هاوسةرةكةم مردووة من بة تةنيام يلةوكاتة، سةختة

 ي تةنياييئا! مرؤظةكانيشي  ِرادةتا،  ننيشتةكان سروشيت،  دةكريتي ثي طةشةيهةموو شت ليرة كيمياو
 ..بةالَم ليرة،  يةك ئاطادارنيلةئيش و ئازار، سؤزيان هةية، مرؤظةكان ثيكةوةن،  ئيمة وانييةيال،  سةختةبةِراسيت

! 
  .. ي بِرص ثقسةكاين

  ، بةِريزتان لةكويوة هاتوون
  ي سادة لةسرشت و جوانيدا دةذيرؤظم،  عيراقيسةرو، كوردستان

   ئيوة سةرثؤش و ثةضة هةيةييا الئا، ئيرةش كاتيك مندالَ بوين هةرئاوةها بوو
  ئاسايية

كامتان ، يئابووريةكةمان وادةخواز و يبةالَم ثيشةساز، زؤر خؤش بوو ئةو ذيانة،  ئيمةش هةروةها بوويال
  .. نييةو
  خؤشترت بؤ دةخوازم،  خؤش بوويواية كاتيك، يبةلَ

  ) ضوس (منيش هةروةها
ضل سالَ لةطةلَ ئيش و ،  بطوجنينيتيمرؤظ ضؤن بتوانيت خؤ، ة) هالؤ و باي ( لةم دنياية ضةند سةيرةيئا

  جةجنالَ و وةرةو بِرؤو نةمايني بؤ دنيايةكي سادةي ودلَ سايف،  سروشت و خؤشةويستةكانجواين، ئازارةكان
  ،  تر ثساي جاريكي خةيالَثةيت لةو بريكردنةوانةدا بوو!   زؤر سةختة  بةِراسيتئا، هيض سؤزيك

  دةتوامن ليرة دانيشم
  !بؤنا، يبةلَ* 

  دةسيتيهيناو زؤر بةئارام دةرييككيذة باالَبةرزة قذ زةردةكة ثةِرتووك،  كيشايبيدةنطيةك بةسةر هةردوال بالَ
 ي تردا مةلةيلةدنيايةك،  شتيك بيتوةك ضاوةِرواين،  دةكردي ضاو نيطايرجاريك بةتيلةجا، بةخويندنةوة كرد

 لة  طفتوطؤ ثةيت شةتةك دايني و بوية هؤيِراضلَةك، يلةناكاودا ثشيلةيةك مياواند، ضوية نيو خةياالَتةوة، دةكرد
  . نيوانياندا
   طةورةية؟ ي ثشيلةيةكدةزاين
  !!؟بةِراستة

  ! خويندنةوةن؟يبةِريزتان خةريك، وا لةثشتةوةية، يبةلَ
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  يبةلَ
  ؟ زانكؤيةيئايا ثةِرتوك، ئيوة زؤر دةخويننةوة

 ي زياتريتازانيار، ثيويستة مرؤظ خبوينيتةوة،  ترةيئةوة ثةِرتوك..  زانكؤ نييةينا نا ثةِرتووك، واية صبةلَ
  !حةزتان لةخويندنةوةية؟، ؟ بيستووةان ئةو ناوةتبةِريزتان.. . ،  تؤلستؤيةئةوة، هةبيت
 تواين، بةالَم ئيستا زؤر حةزم لةخويندنةوة نيية.. ئيوةو ي و هينريشيهةروةك مةكسيم طؤرك،  بيستوومةيبةلَ

  !خويندنةوةم نةماوة
  ؟؟.. . ئاسايية! كوييت؟يخةلَك

 ي اليبةلَ .. ! عيراقيسةرو،  كوردستامنيخةلَك، لةبةرم كردووة، بارة بووةتةوة يئةم ثرسيارة هيندة دووبارةو س
،  وثاكةبةالَم دةروين،  بةينيةخؤشةويسيت، ي وةك تؤ قسان بكةي نيية لةطةلَ كيذؤلَةيةكيئيمة ئاساي
  . وازةجيا ةكانهةمووشت
  . ش سةيرة هةمووشتةكان لةطؤِراندان تا مرؤظ و ثةيوةنديةكانييذيانيك

  !؟ بكةمدةتوامن ثرسيارت يل
  . ةنيت و ليمان ناطري هةين ثرسيارمان ليدةكريت و كةس طويمان ليناطيلةبةر خؤوة لةوةتة، ! بؤ نايبةلَ

  ضؤن؟
  . هيض لةطةلَ خؤمدا دووام

  !! ناخؤشةي ذيانيكبةِراسيت، ضؤن دةذين،  ئيوة ضادر بةسةرةيئافرةت ال،  باشةيئ
 و مؤدةيان ي ئاساييئافرةتةكان جل، هةنديك شارؤضكة نةبيت، ان مرؤظ تاِرادةيةك ئازادةكوردست،  ئيمةيال

  .  ثيوةيةياليةك جوانة واليةك ِريز،  دةكةني طةورة ذنان لةبةري خؤمالَبةالَم كةل وثةيل، لةبةرداية
  !ئافرةت ئازاد نييةو دةبيت ضادرلةبةر بكات؟،  ضؤن دةلَينيئة
 يئةوة،  ئيمة نييةي ليرة هةية الي ئةوة؟ دةثيويتي بةضيبةالَم ئازاد، ئةوة ئيرانة، !! ئيمة نييةيئةوشيوازة ال، نا

 ثةيوةنديةكان دالةطةلَ ئةوةش،  ِرؤزا و كالرا و هاوِريكانييةيت خةبايتي ِرةجني طةشتون بةري ثيشئيوة
ةندةفةرةكة وةستا دةمةتةقييةكة شةم، لةم طفتوطؤيةدابوون.  لةناخةوةنييةخؤشةويسيت، تيكشكاون

  ..  ويطةشتةكؤتاي
  ،  كرد ثيكةوة بوونيان ئةو كاتةي تر خؤشحالَيلةدابةزيندا جاريك

  !!دةتوانني يةكتر ببينني،  خؤش بوو بةالَم كورت بووي كاتيكدةزاين
  ؟ضؤن.. صبةلَ

  ، ديسان بةِريكةوت
  : والوازيةكةوة وويتلةوكاتةدا زؤر بةهيمين

  . باشة
  .  و طةشةية بؤ ثةيوةندية مرؤظايةتييةكانيكةوت زؤرجار دةبيتة ثيويسيتِر

   2000ئؤطوست /ئةلَمانيا 
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