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ی دنیادا ،منی  خرایه چونه و پشڤه نو ئه ده:  خۆت بپرسیت   له  که وتووه تا ئستا بۆ جارکیش ڕککه
تی کردبیت و خۆت ل  ی بتاقه که رسڤه شت به م ده  پرسیبت ، به نگه ڕه..  ؟   کویه م له کورد پگه

رزار بھندرێ  سه  وه  که  نییه وه دا ئه و گۆڕانانه ی من ده ر پگه گه ئه :  م پرسیویشته ،به!! ت بان کردب نه
  شم ڕۆڵ له ش ،چۆن ده وه متر له توانم بیگۆڕم ، یان که  چی ده  چۆن و به  ، باشه وه و بکرێ بخوندرته
 ..چاککردنیدا ببینم؟ 

  یشتنه ی گه لیڤه ی پشترێ ده که می پرسیاره  وه  له وه وخۆ دزینه متر کراوه مین پرسیار که زانم دووه  ده
 ڕاست بۆ  ر به کرت بگۆڕین ؟ ، یان هه رێ ده ئه: وت  بپرسم  مه ش ده بۆیه ..  داوه می نه وی دووه ر ئه سه
 ! ب بگۆڕین ؟ ده

زوی   غه- بوون ،  وه بووه یی دووباره ی کلشه کانمان دووس ڕسته مھنانه  بۆ که می ئمه  وه میشه   هه
  ن که و هۆکارانه هتد ، ئه.... ،  مارگیرانه ڕۆییی کولتوری ، ئایینداریی ده تی ، پاشڤه وه نگی ، بده رهه فه

مان بیانوو بۆ  م و هه مان وه  هه ش  میشه دنجت و هه انی خۆییان لھهک مرۆڤی کورد پاساوی الوازییه
  . وه کاته  ده کان دووباره  قوه ست کماسییه  له ده وه ڕاندنه خۆپه
  وره ی گه م کشه جنین ، به  بوانین زۆریش نابه و پاساوانه ش له  دیدکی واقیعبینانه ر به گه ئه
رمانکردنیاندا   دوای ده ین ، بۆ به کانمان بکه خۆشییه ستنیشانی نه شت ده  دهکاتک :   که یه وه ئه

مای خوا   ته ردی خۆی بزانت و ئیدی شیفا به  ده  که سسه ی به خۆش هنده ڕین ؟ ، ئایا نه ناگه
   ! ..جب ؟ به

 زمانکی  خۆی ، نه ربه دیی کیانکی سه  خوه سیت ، نه ن کهری چل ملیۆ وروبه تکی ده ی میلله وه تۆ نه
نکی  مه ی زه که ست ده  هه وی ، چونکه وت پشبکه شته بای ، ده ش ته وه  پکه  ، نه یه کگرتووت هه یه

   که وه بینیته  گۆڕاندا ده م جۆرک له رده  به وڕۆش  خۆت له  ، ئه ت لستندراوه و مافه دوورودرژ ئه
 پشتی  جماوی وله بینی لی به ر زوو ده بت هه  خۆگۆڕینی ماراسۆنیدا نه کت له یه ر بناغه گه ئه

 ! .ی  وه پشته
  ،  ی گرتووه رچاوه  سه وه رم و ترسکی قوه  شه  ناو کورددا له چوون له  خواستی پشڤه م که گه وای تده

  ن به  بیکه ی که وه رگتی بت و ترسیش له ی سه یت هاوتای مرۆڤانی دیکهتوان  نه ی که وه رم له شه
 تۆش مرۆڤیت و  لمنیت که توانیت بیسه  نه رمه  بگومان  جی شه که!! . دا دانراو  خانه  مۆزه تی له میلله

ونکی  خهکاندا داتنن  خانه  مۆزه تک له  میلله  ببیت به ش که وه ونی ئه توانیت بگۆڕیت ، خه ده
  ! .  ترسناکه

تر قۆی  خۆیانه کرت بوابه  ده واته ی بگۆڕین ، که وه نت بۆ ئه  ده  پامان پوه  که یه مادام ترسک هه
ی  هو کرت بۆ ئه چیمان پده:  خۆمان بپرسین   له ین که ستپبکه  ده وه وه کرت له ده.. ماین لھه
 بۆ  سسه  جددی بکرت، به ر به گه  ئه و پرسیاره ی ئه وه  ، زرنگانهلمنین کوردکی نوویستین ؟ بیسه
 ..یست  ناودا هه چوونخوازمان له ی شۆڕشکی پشڤه وه ئه
 :م  ده
 . ڕۆنیشتن نا  هم ب کرت بگۆڕین ، به ده
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