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  عةزيز ِرةئووفعةزيز ِرةئووف... ... ن ن ئةوي ِرؤذي ثيشمةرطةكان قةلَةو نةبووئةوي ِرؤذي ثيشمةرطةكان قةلَةو نةبوو
 
 لةش و باالَيةكي باريك و ئةوان بةذن. بريمة ثيش ئةنفال ثيشمةرطةكان بةِريز بةرةو طوندةكةمان دةهاتن 

 دةمة بةدةطمةن ئةو. هةندي جار شةرمنيان هةبوو و كي ثِر حورمةتةِروي و ضاالك و الريكي ضوستو 
ئةوان كة دةهاتن زؤر سوثاسطوزارو شةرمةندة دةبوون . ةكت دةبيين كةتةو بةخؤو قةلَةو بيتثيشمةرطةي

ئةوان ضاويان لة دةسيت دايكم بوو كة . خواردنيان عافيت بكرداية و كة طةر اتنايةتة مالَيك لة مالَةكان
 سةيرم ال. ن هةبيتتيثي ثيشمةرطة هةبوو كة سةيارةيا و بة دةطمةن كةرت. نانيان بؤ دروست بكات

باسيان لة شؤِرشي سورو دةسةالَيت كريكارو ِروخاين  و  سةرجةم ثيشمةرطةكان خويندةواربوون!دةهات
ضونكة لة تفةنطيك زياتر خاوةين هيض ، سوك بوون ئةوان هةميشة ميواين ِرةزا. سةرمايةدار دةكرد

 . سةرمايةيةك نةبوون
هةميشة ثةيوةست بوون بة خاكةوةو ،  خاكي نيشتمان دةضوويةوة كة لةيثيشمةرطةكان بةو جلة خاك

يةكةوة دةضوونة يبريمة هةميشة نانيان دةخواردو بة بةتان. هةرطيز لةسةر نويين نةرم نةدةنوسنت
  . ئةشكةوتة شيدارةكاندا دةنوسنت و دةرةوةي طوند لة ثالَ طردو بنار ضياكان

  . نةبوونئةوان جوان بوون ضونكة وةك ئيمة خاوةين هيض 
ن و ويران كران و سوتا، سةرجةم طوندةكان بة طوندةكةي ئيمةشةوة. ِرؤذطار ِرؤيي و ِرؤذطار هات

  . كؤمةالَين خةلَك ِراثةِرينيان كردو ثيشمةرطةكان هاتنةوة شار. خةلَكةكةشي ئةنفال كرا
ئيستا . ان قةلَةو نةبوونسةيرم ليدي ئةو دةمة ثيشمةرطةك. بووئةو ثيشمةرطانة بةتةواوي سيمايان طؤِرا

ضاالكةيان  و ضوست و باالَ باريك و ئةو بةذن، هةر لة ثيشمةرطة ناضن، بةخؤن و ثيشمةرطةكان زؤر زل
 . نةماوة

سةيرم دي ئةو ثيشمةرطانة هةر . بةلَكو شؤِرمشان ثي دةفرؤشنةوة، ئيستا ئةوان وةك جاران شةرمن نني
 ان النكي شؤرشيبؤ سةردةماين ئةويندةري بة زماين خؤ،  ئةو طوندانة ناكةنةوةبؤ سةيرانيش سةرداين

  بةرخؤدان نةبوو؟و 
ستا ئي. بةلَكو ئامادةش نني طوي لة نةوةكاين بطرن، يةيئةوان ئيستا نةك ضاويان لة دةسيت دايكم ن

.. .. و.. .. و.. . و.. .. نة وبةنزينخا و بةلَكو كؤمثانياو ئوتيل، هةريةك لةو ثيشمةرطانة نةك هةر سةيارة
  . يان هةية. 

كريكارو ِروخاين  و كةضي نازامن بؤ ناخويننةوةو باس لة شؤِرش، ئيستا هةر ئةو ثيشمةرطانةن
تؤبلَيي لةبةر ئةوة نةيب كة بؤخؤيان بوونة بة سةرمايةدار؟ بؤ ئةوان وةك جاران ؟ سةرمايةدار ناكةن

ي لةبةر ئةوةيب كة لة ئيمة زياتريان هةية؟ نازامن ئةو ثيشمةرطانة دةيب يَبلَ  تو؟ميواين ِرةزا سوك نني
بةالَم لة جلةكاين ثيش ، يان لةبةردابوويهةرضةندة لة شةِري ناوخؤدا جلي خاك يةكانيان مايب؟يجلة خاك

  .  ثيش ئةنفال ناضووضاالكييةكاينشةِركردنةكانيشيان لة ، ئةنفال نةدةضوو
بةلَكو شويين نوستين ئةوان لة شويين ، تاريكةكاندا نانوون سةر بةردو ئةشكةوتةئةوان ئيستا نةك لة 

  . ئيسراحةتترة و هةموومان نةرم
  تةا لةبةر ئةوةي دةولَةمةندن؟. نازامن بؤ ئةوان وةك جاران جوان نني

  ة مةِر خؤمان يب؟ي طيظارا مةبةسيت ثيشةرطةكاين ليتؤبلَ. شار طؤرستاين شؤِرشطيرانة :طيظارا دةلَيضي 
    !!! بؤنا؟
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