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  د  مه حمود محه لی مه عه...  وناوه فیرعه

 
هید ئارام   شھاب و شه ی خاه آه شاره، ت و قوربانی مه  شاری هه له

ژاران  ری ڕگای ڕزگاری هه زار تكۆشه زاران هه هه، الح ی فه و آاآه
ئستا ، مۆ  بۆ ئه وه آانه  چله ر له هه، آانی آوردستان وساوه و چه
  آه ڕه و گه نازانم ئه،  وناوه ناوی فیرعه  به وهآك دروستكرا ڕه گه
بات و تكۆشان  قی فرشتنی خه ؟ یان هه وانه می تكۆشانی ئه رهه به

  . ؟ و خونییانه
 نوان  بینی له آم نه شییه ك هیچ هاوبه نه،  سلمانی پارساڵ چوومه

وق و  و زه لیقه ر سه گه هئ، ی ڕه و باوه  ئه یشتمه  گه گه به، ی و هۆنگ آۆنگ سلمانی و دوبه
تی  سه ی ده  سایه له، بت یان نه آه بۆ شاره،  آه یاته  حه كی شاره ویستی خه هوشیاری خۆشه
  .  آابول  به آوردیدا آراوه

 خانوو و ئاپارتمانی   له  دروست آرابت جگه بینی تازه شتكم نه، ند چاوم گدا رچه هه
  .  وا آابولیش فوله ئه، زانن وت ده سكه  ده ی مۆبایل بهس ره ی جه ر جه گه ئه، رپرسان به
 شاری   له آك دروستكراوه ڕه گه:  وتی وه ته ڕاوه  سلمانی گه رك له  براده م ڕۆژانه له

رچ  رپه  به مه ئه،  نا وه ر ئه به له. ڕاستی پم ناخۆش بوو به،  وناوه  ناوی فیرعه یمانی به سوله
  و خانییه ره به:  وتی آه) الل مام جه ( ی هیژامانه ی مامه آه ی وته وانه و و پچه وه دانه
  یه ده  سه14ئاخر ئیسالم . ون ی فیرعه  زانی بۆ خودی وشه  ئیھانه م به مه  ئه كه به. آان قوڕه
یان بۆ  آی دیكه هیچ دیارییه، آردن  آۆیله نگ و تان و آوشتن و بۆ و به  جه  له جگه

ی  وه ب ئه به، مووان ونیان ناشرین آرد الی هه وانن ناوی فیرعه ئه،  بووه تی پ نه مرۆڤایه
زاران  ی هه بۆ ماوه،  آی سیاسییه یه  پله كه به،  ون ناوی تاآكی دیاریكراو نییه فیرعه، بزانن

ك و  زیره، خون ڕژ و عاشق، پیاو باش و دآتاتۆر،  تدارانی میسر نراوه سه  ده ساڵ له
  .  قیان تدا بووه دانا و ب ئه ،نگ به ده

، تی بنیات نابت  مژووی جیھاندا بۆ مۆڤایه تیان له ترین شارستانیه وره ونانك گه فیرعه
ك  سانی وه آه، بوبت  داگیر آردنی وتان نه ڕییان به  باوه وه چه  بنه ندكیان له هه
آسانی   یه ڕی به تی و باوهرس آتا په ری یه داهنه، وتبت كه خنانتونیان تدا هه ئه

  ئستا له،  وا ناشرین بكرت رزه  به م ناوه ئه،  توخوا تاوان نییه، بوبت تی هه مرۆڤایه
  . سار بكرت  خه زمانه م قه آوردستانیش له

  له، تدا یبه و هه وه  ڕازاندنه له، رزییدا و به باره  قه له،  آه ڕه و گه ی خانوی ئه وه ر ئه به نھا له ته
و آاروانی  ی آۆیله  ژماره له، واندا ری شه ماآه و سه  جارییه له، ردا آه وان و آاره ی پاسه ژماره
  وره  تاوانی گه یه مه ئه،  وناوه  فیرعه ناو بنرت به، آان میسر بت هرامه ك ئه وه، دا ژاوه آه
  . تی  مرۆڤایه ر به رامبه به

ی  م بۆرژوادزانه ون و ئه  نوان فیرعه راورد له  به تاوان نییه،  وه شه الی ئوه ئستا به
  . واری بكرت؟ آورده

، ی و داون پیسی نده  گوو و چاندنی تۆوی دزی و گه  له جگه، ی سلمانی وناوه هلی فیرعه ئه
  به، ز  گه وه رز و ئه  عه وه ئه. ؟؟ یان بووه آه و شاره آه یان بۆ آوردستانه مكی دیكه رهه چ به

  . ن؟ یمان پ نیشان بده آه  ونهدۆآۆمنت


