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  رؤشنا عةيل قادر ــ هةوليررؤشنا عةيل قادر ــ هةولير ...  ... هةوارطةي بةتالَهةوارطةي بةتالَ

 كةوتؤتة ثيشِربكييةكي توند تا ،هةلَدينيت  رؤذطار ووردة ووردة هةنطاوةكاين زياتر،ة"ئاب"مانط كؤتايي 
 . . ثِر غةم و ثةذارةدا بئالَيين بطاتة كةذاوةي زةردوو بةسةر دونياي

بينيتةوة كة ديوةزمةي مةرط   تا بةئاطايان،ئةلةقاندجار جاريك شنة بايةك طةآلي درةختةكاين را
 . . ناسؤري تيدا بةدي دةكري بةِريوةيةو جي ثيكاين هةزارةها بةسةرهايت ثِر

 هةناسةيةكي ،سةري هةلَئةبِري  ضةند هةنطاويك دةِرؤشت و، ماندوو و شةكةت،بةِريطادا دةِرؤيشت
ئةجمارة بةلَينيدا سةر ! لةوة دةضيت ريطاكة بكشي؟ ،ة بؤ ناطةمباش:  لةبةر خؤيةوة دةيطووت،هةلَئةكيشا
هةلَنةبِري،ك وةك دزي لةخؤي بكات تيلةي ضاوي هةلَئةبِري ، تا نةطاتة جيبةآلم بؤ ئةوةي ،جارجاري 
 . . بباتةسةر يةكسةر سةري دادةنةواندةوة بةلَينةكةي

بكاتةوة بؤ ئةو تريةي كة بة دريذايي  ؤن ضؤين سنطيبةدريذايي ريطا هةر بريي دةكردةوة كةي بطات و ض
كيت دلَي بثيكة دةيةويبِرياريدا. . سالَي و دوو هةموو شت بلَي سي ت و يبنيثةردةي شةرم بدِري . .

ئةي ئةطةر باوكي لةوي بيت؟ خؤ ئةم جارةش ريسةكة ، سارد بة لةشيدا هات لةناكاويكدا تةزويةكي
 !باشة بؤ قةد نابيت ِرؤذيك بضم و تةا خؤي لة مالَةوة بيت؟، خوري دةبيتةوة بة

بةدريذايي ئةم سالَة تةا يةكجار  ئةي خؤ، تةنانةت ئةويش يارمةتيم نادات! نا ِرؤذطاريش يب وةفاية
بؤ قسةم نةكرد؟ قسةي ضي بكةم خؤواي ليهات ِرؤح لة  ريكةوت ِرؤيشتم تةا خؤي لةمالَةوة بوو باشة

 . دةتطوت ضاوةِريي مةرطة ا نةمابوو ِرةق ِرةوةستابوولةشي

تةقةيةكي ، دلَنيا نةبيت كة ئةو مالَةية كة طةيشتة بةردةم دةرطاكة سةيريكي ئةمالوئةوالي خؤي كرد وةك
كة دةرطا كرايةوة ضاوي ئةبلَةق بوو ، دلَي بةثةلة كةوتة ليدان، موضركيك سةرتاثاي لةشي طرتةوة، ليدا

ضووة ذوورةوة و دانيشت بةآلم وةك تازة لة ، فةرموويةك بةئاطاي هينايةوة. . بوو ؤي ووشكلةجيي خ
 . هةموو شت طؤِرابوو، ِراثةري بيت ضاوي بةذوورةكةدا طيرا خةو

ثةرداخيك ئاوي ساردي ، هيالك دياري، هاتوويت وا ديارة لة ِريطةيةكي دوورةوة، برا طيان بةخير بييت -
هةناسةيةك ثةردةي يب دةنطي ، ماوةيةك هةردووال يب دةنط بوون ئاوةكةي خواردةوة و بؤ، داية دةسيت

 . دِراند

 . خوشكة طيان ثرسياريكم هةية -

 . فةرموو -

  ئةو مالَةي ثيش ئيوة لةم خانووةدابوون ضييان ليهات و بؤ كوي ضوون؟ .1

 . ثياويكمان كِري كة تةا يةك كضي هةبوو ةئةوةي ِراسيت بيت ئيمة مانطيكة هاتووينةتة ئةم خانووة ل -
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 . ئةو ثياوة خالَمة-

 ئةي ضؤن بة ئاطانةبووي كة ليرة نةماوون؟! بة ِراست -

 . ضةند مانطيكة لييان يب خةبةرم -

 خوشكة تؤ هيض شتيكيان دةربارة نازاين؟ -

نووةكة بةآلم بةسةر حالَةتيكي خا ِرؤذيك وومت بابضم بؤ سةيري، ثيش ئةوةي بطوازينةوة ئةم خانووة -
منيش ليم ثرسي بؤ وا ، و زؤر بةكولَ ئةطريا كضةكةي سةري نابوو بة ئةذنؤيةوة، زؤر ناخؤشدا ضووم

 . بووة ئةطري كضم خوانةخواستة هيض شتيك

 -:سةري هةلَِربي و وويت

يك يب ئةوةي من ِرازي داوة بةثياو باوكم ئةم خانووةي فرؤشتووة و منيشي بةزؤر، طريان هةر بؤمن باشة
كة لة باسةكةبووةوة ، بةرةو زينداين هةتاهةتيم دةبات مب نة بةفرؤشتين خانووةكة و نة بةو ثياوةي كة

 . فرميسك بةضاوي ميوانةكةدا هاتة خوارةوة سةري هةلَِربي و دوو دلَؤث

 . ببورة برا طيان نةمزاين ئةوةندة ناِرةحةت دةبيت -

، كة ثييدا هاتبوو ملي ناو طةِرايةوة بةو ريطايةي، ستاو مالَةكةي بةجي هيشتهة، ناخوشكة زؤر سوثاس -
 . نةطةِريتةوة بةلَينيدا كة بِروات و هةرطيز و هةرطيز

سةري ، دةرهينا و جاريكي تر خوينديةوة مامؤستا هيمين لة طريفان) هةوارطةي خالَي (ئينجا ضريؤكةكةي
 نةمزاين ئةمة شانؤطةرييةكة و منيش -:هةلَكيشا و وويت وويهةلَربي و هةناسةيةكي ثِر بةطةر

 . ئةكتةرةكةمي


