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 تاین گه ش له  ئمه ببوره..دام سه
  زیز وزاد عه نه
. ی بوو، خۆشحام دادگا رده  به رۆکی عراق خرایه ی سه ۆژهو ڕ ئه
  نھا له کانیان ته وانینهی دیدو ڕ وانه ، ئهس نا موو که م بۆ هه به

  هاره بارانی به ی نمه  هنده مافیانه.  دایه م ساته مرۆ و ئه سنووری ئه
نووسی خۆی  ر و چاره ده  قه وا تاوانبارک به.ن ند سازکه ماوه زه
 ب  ڵ به تی دیکتاتۆر و تاوانبار تکه لیلیه ی زه مه و ده ئه. یشت گه

ونی   خه  له که بت، تابلۆیه کانی ده یه ستی قوربانی م ده توانایی و که
ی قوربانی و ب  وه  و ژیانه وه  هوربوونه  له ئاسمانکه.ت داله عه
  وه شتنه ئازارچهسات و  رگه رگی مه  مه ی به وانه ئه .کان اوانهت

کان و عیسا ئاسا  ڕژه  بوونی بای خۆن وره گه بوونه
رگ و  ی مه شته رگوزه ایی سهر کۆت سه  چاویان له وه کانیانه برینه به
  . بووالدیی جه
. بوو  نه ره ڤه م ده تۆقیووی ئه الدکی هه  خۆن رژ و جه دام تاکه سه
  کان به  گرگنه فاحه باکان و سه موو بسته ک هه ویش وه ئه
 خودانی  تۆقی و بووه هار ئاسا هه کی به یه برووسکه وره هه

ناسراو  ی نه دام هی مرۆڤکی عۆجه ی سه شته رگوزه سه.کانی هاوڕی
ی قۆرخ  ره ڤه م ده  ئه  که یه  یه  جاجالۆکه و تاه ۆ هی ئهک یه به نی
 و مندادانی   کارخانه الدبین، و بۆته ڕی ب جه  ناگهو ل ردووهک

  .قابیل و هابیل

Omar
Omar



 

ww
w.
ku
rd
is
ta
nn
et
.o
rg
 

ک . .. و درۆ شاخداره ئای له...ما  و توانای نه لیله دام زه سه
ی  ندهالم ه به.. ماوه ئارادانه شی له ره سبه..بوو خۆ کۆپی نه..یت ده

 نۆێ  ه رۆژان که.. یه کانی هاوڕێ و مامۆستا و شاگردی هه یه قوربانی
   له.ن به دامی باوک بۆخۆیان ده ب سه م و کات به رده  و سه وه بنه ده

  .بوونی خۆیاندان وره شینی باوک و شایی گه
.  خۆن  لهریای لوان بوو  پ و مست و ده  له پ لهسای 35
  خۆتۆ پتۆه..وانی تر دام کوان ئه دی سه ئه . سه  که11ی  فسانه ئه

 عفریتی   به  ببهی تر جارک ره وه. یت زه و ب به
، ت و ملشاکاندن  خیانه تۆ شاخکی له..تیان کرد خیانه..کانت هاوڕێ

کانت ئیستا  تۆه . موانه شکردنی تاوان و سزای هه  و دابه ساتی تۆه
  . دا پشت شکنه م ساته کانت له ه و گورز ته که ره به به
ل  گه..رمان نایت ده وه و کردسواڕین ڕ   راپه ی تۆمان له وه  رۆژهو له  
ک تۆ  وان وه ئه...فابوون وه به..کو تۆ ریان گرتیت روه سان هه که
  . گیانیاندا مامۆستابوو کان له یتان و ڕۆحی دڕنده شه

  وان لووت و زمان ئه.. بیتتۆ گو
خۆنتان . تان ڕشت ک کوله کو یه روه و هه شه وان به ئه..رۆژ و تۆبه
  .پژان

ک تۆ  هیدیان وه فی شه ره مانیش شه  ئهڕ انیانی شهتۆ ژنی قورب
  تک کرد هه

  هری براکوژی همان ژ بوو ئه تۆ کیمیاویت هه
  ...کو تۆ روه  و دراوی قورس هه وان باخانه ئه..بوو  کۆشکت هه
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 ره روه هه..یی و خزم دۆست بوویت زه به بتۆ و زیاتر له  ک ئ ..  
  یه ئاسایی... باشور ربری له هی خۆت س که وه ته  و نهیتت گرت کوه
  . باکورڵ گه  له ی ئمه که تل و عامه  قهک وه
  بجه  هه  له91 ی له که است دهزۆر ڕ..ن فووت ناکه فان و عه  وهب
کانیش  رزانیه به ری و له نفالیش ب به  ئه له .فووکرایت عه
  ...س خه ره مه

ی  و قووله قه،  ترسه ت مه قه.. ڵ و زیندان تاوانه کۆمه گۆڕی به
   ئاسمان و له رز و له  بن ئه ش له الکی مرۆڤی ئره که.. ش په ئره

  .وقووتن  و ڕووت  ب ناسنامه م وته و لق و داری ئه  نو کۆمیته
ی  ک میزانیه ؟وه یه ییدی چ قه..بوو زت هه هتاندا ح ڵ ژن و ئافره گه له

  . یه م پارچه انی ئهک چه که  مل یه ری و سۆزانی ڤیاگرا و دوو هاوسه
کی کاریزمای وتی منت  یهخۆ تۆ ال.... سیخوور کانت بوونه هاوڕێ
  ف له ن مه  جاسوس و خاوه  کرده
تی ژیان چاوی  تۆ نرجسیه خۆ ..ێ وم بد به..  زبخانه چیته تۆ ده
.  ره کانت بهش هاوڕ ره ڤه م ده له..و  ره  وه..کوشتی

گۆم  به...   پکهنینداک پشوو ز روه هه.. به نھامه ته
ست گوشین و  ده.کانیان ک ماچه وه . شکه ڵ به گه کانیان له تاوانه.. بکه

 تا  منی ، چونکه زیندووی ده ر به مری و هه  تۆ نه.ملدانیان بۆت
ویستت، . ی وتت، کردت وه ئه.   کاره ر به اش میتۆدت ههتئیس

ا و تۆ تکیایان  رم و حه شه. کانت دزییان اگردهبیرناکرێ وش
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. وتیان. مان کردیان ئه. کردبوو ری خر و مائاوایت نه فه سه
  ..ویستیان

  سامی  ر به  و هه  بانگیان که به نھا مه ته
  . شۆنتدا دن به...ن که  گوت ده به
ک سانکیو و  وه نه..ین شکرا  تۆ ده مجار به که ش بۆ یه وسا ئمه ئه
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