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  ييحةسةن سةيدباقحةسةن سةيدباق... ... ي ي  فةيل فةيلكاك حةيدةركاك حةيدةر   طواستنةوةو طةياندن طواستنةوةو طةياندنيييز وةزيريز وةزيربةرِبةرِ... ...  كراوة كراوةيينامةيةكنامةيةك

  
  . ... ثايامنيب ي رِيزسآلوثاش 
 ي بةمشةينةت و ستةمديدةي خةلَك سةركةوتوو بيت لةكارةكانتدا، بؤ خزمةتكرديني ئةوةيبةهيوا

  . كوردستان
 يوة لةكارة خزمةتطوزاريةكةتان ئاطادارتان بكةمةوة، بةهؤيةة ئةم نامي بةرِيز نةمويست لة رِيطةيبرا

، ضوون ئةمةش ي هاريكاري بكةبةهيوام بتواين. ثةنام بؤ ئةم نامة كراوةية برد ةوة لةبةرِيزتان،دوورمي
 بةرِيزتاندا، يهةروةك لةديداريك. ييةكانةثةيوةند و يكارطوزار  بةرةو ثيشضوويني تريخزمةتيك

 بةآلم تاندا،يش ديطيتالَيخةتيك بةلَيين.  ثةيوةنديةكان و خزمةتطوزاريةكانداي طةشةئاماذةتان بة
 زؤر يبرِيك ثارة ترمان بةيبةآلم خةتيك.  مايةوة، بة بةلَييننةبووية نسيب هةربةلَين بووبةداخةوة، 
ت كةميك ئةرز زستان هاكة . !نةخؤشة  داخة، دوور بيت لة رِووتان كةميكي جيطةي، ئةوةثةيداكرد
) ثزيشكةكان(ي ئاطاداركردنةوة، ثاش طةليك ثيداضوونةوةو !نةخؤشة و ناميينيتر ثرية خةت تةرِبوو، ئ

 ضارةسةر صان، بةب فةرمانبةرو كريكارة داهينةرةكي، ال شؤرِش تةلةفووينةيت خببورن بةرثرساين
   !لَ بووبووآل كةرِو ثينةكرا، بيال ماينيؤزةمايةوة، دوو جةذن، جةذنة ثري

 ئةو يبةلَ..  زستان ساردةكورد ووتةين! ثيدةضيت زستان سارد بيتلَبةهةرحا..  وةزيريكاك..  بةرِيزيبرا
ثاش .  كردنلَ طيضةيتا ئيمة نةبينة هؤ! هةلَبذاردن بوون ئيمةش بيدةنطيمان هةلَبذاردي سةرطةرميدةمة
ؤسةرما نةمابوو خ ؟هؤكار ضييةبةآلم تةا بؤ هةفتةيةك، ئةجمار نازامن .  ضاكرايةوة دريذو دووريدةميك

 كارةبا فينك  بوو بيت و لة نةبووينيثيدةضيت طةرما.  هةآلمةت بيت، ديسان لةكار كةووتةوةيتا تووش
ة كؤنئةو كة بةرثرسة لةخةتةكان، ببورن يةو بةرِيزة ئيئةجماريش ثاش ئاطاداركردنةوة.. كةرةوة نةبوو

 يبةرِاست كةس .)نان بؤ نانةواو، طؤشت بؤ قةساب (، رِاستيان ووتووة لةويدا كاردةكاتيئاسايشة
   .)خةتةكة وون بووة، ديار نية (...ئةو بليمةتانة دةبيذن.. ثاش ليكؤلينةوة.  طوجناوداطوجناوة لةشويين

زي كاكي تؤ بلَيبةرِي  ..نةيانفرِ تريؤريسيتي طروث خةبات،يهاورِي ت، رِيت لةبةر ئةوةياندن بيدةضيي تي 
  . ! شؤرِش كؤنة ئاسايشة خةتةكاينيبةرثرس

 ئاوا ئةو خةتة بيناز ، توخودا،طةر ئةوة مالَة مةنسوليك بوواية..  خؤشةويستيوةزير.. كاك حةيدةر
  .. ، ثيشنيار دةكةملَبةهةرحا!! دةبوو؟ برِوا ناكةم

يان ئةوةتا . .) دةكاتلَ ئةسي9000 (كةكةميان بؤ بطةرِيننةوة ثارةيخةتةكةمان بةرنةوة بةآلم نيوة
   !!بةسة ئيتر.. رِيطةضارةيةكمان بؤ بدؤزنةوة

 و تةلةفؤن كوجا مةرحةبا كاك ي شارةزووريمة ذيان و تةكنيكم بةقورِطرت، دةنا ئي ثيويسيتيمالَ
  .. بةداخةوة..  بيبةشني ليبةآلم خؤيان.  ذيانن هةموو ثيداويسيتيكريكار دروستكةر! .. حةيدةر

  .. ة وةآلمـــــــــكايـت
  .  داهاتووداي نوييهةربذين و سةركةتنتان بؤدةخوازم لةكابينة

  هاووآليت
  يحةسةن سةيدباق

   شؤرِشيطةرِةك
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