
 

   فسانه  ئه...دا رده  نیو په ک له ریه شانۆگه ..نگدان فیزۆن و ده له دوو شت و ته
  
  ..فیزۆنک له کان؛ دوو شت و ته ره راکته که

  .. نگدانه کات؛ ڕۆژی ده
  ..ن که فیزۆن ده له ماشای ته  ته ژورکدا دانیشتوون و دوو شت له شون؛

***  
  

   که  جیھانهباشترین شامپۆی' ر هشۆفر دهھم'؛ بۆچی شامپۆی ت  ده وه رخۆیه به  لهم که هشتی ی
  دژی کش بت؟

 کش   قژی جوان به  چونکه..یزانم ھا ئه ھاھا؛ت  و ده وه داته می ده ر وه کسه  یهم شتی دووھه
  ..ڕازی نابت

  ..بینین  ده وه  چاوی مندانه م؛ کاتک جیھان له که شتی یه
  ..رسفی پام فازه  حهین بین چۆن باشترکی دروست بکه  فرده.. ھاھاھاهم؛ شتی دووھه

  
نجان، الوان، کاسبکاران، ژنان،  ی گه  ئه..ن نگ بده کانی کوردستان ده مانه  قاره ی ڕۆه فیزۆن؛ ئه له ته

تکی تر  ڕه  کهکورد وه  و ڕهنفال و کیمیاباران  ئهھن ھیدان و مه نی شه خو ن به نگ بده  ده..پیاوان
 730ی  ماره ژ یمانیی کوردستان به ستی ھاوپهلی..    ھیوای کورده نگی ئوه ده..  وه  ببته دوباره
  .. زیوه دابه

  
  !! زیوه ؛ دابه وه نه  ده وه که فیزۆنه له دوای ته رز له نگی به ده  به وه که یه  به که ردوو شته ھه
  

ی  وه ره ری سه استی سهالی ڕ  به که یه  ماوه  چیه  سمه و ڕه  ئه..ڕاست  بهرێ  ئهم؛ که شتی یه
  ؟  یانواسیوه  ھه وه که لیفیزۆنه ته

  وه زانم ئه  من ئه..ئائائائا..  وه ی ورد ببمه با ل .. سته سته بوه بوه...  جا من چوزانمم؛ شتی دووھه
  ..م م لی تناگه که ند ئه رچه  ھه شت ری قاله سه م به ، به چیه

  ..بت قت نه س پم ب و ھه  بهک تر نیم؟ تۆ  تۆ زیره  من لهرانی  کهی م؛ ئه که شتی یه
  .. یه که تی تایته سمی پاکه  ڕه وه وابزانم ئه..  وه م؛ وا بزانم ئه شتی دووھه

م  ، بهن شتی ڕاسته..  ووه  ئه ن به که تی تایت بۆ ئه  پاکه..تی تایتی چی پاکه.. تیو ھه.. م؛ نا که شتی یه
  .. یه قمان ھه شی خۆمان ئه خۆ به

 وه  ئهر  ھه سمه و ڕه  ئه.. ی تیایه پاه  مشکی تۆ ته.. یه که تی تایته  پاکهر  ھه..م؛ با، با شتی دووھه
 یشموو جارک  ھه؟زت به  داده که شوته ڕه په  به  و750   لی نوسراوه که  نیه تی تایته سمی پاکه ڕه
  ؟! زیوه  دابه وه ی خۆیه که نرخه به  و رزانه ھه' ت ئه
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  !! زیوه ؛ دابه وه نه  دهرز  بهنگی ده  به وه  دیسانهردووکیان ھه
  

  ..یت که  شت ڕاستئه ری قاله سه م؛ به که شتی یه
سمی  و ڕه چی له ، که750   نوسراوه که  تایته زت، له به  دائه که شوته ڕه  به م که م؛ به شتی دووھه

  ..م  تناگه ه و  شت من له ی قالهر سه به.. 730  یان نوسیوه یه ر شاشه سه
   و له یه750  ولر به  ھه رانی تایت له که..  ڕاستی مشکت پشقلی بزنی تیایه تیوو به م؛ ھه که شتی یه

  ..واو رۆشن و تهیف زووی خۆیان ئه ئاره و به ر شوینه  ھهیت؟  تناگه وه بۆ له.. 730  سلمانی به
  ..کیت  تۆ زۆر زیره..یت که  شت ڕاستئه ری قاله سه م؛ به شتی دووھه

  
  وه ماسه حه  و بهرز نگکی زۆر به ده  به بت که گی پیاوک دهن ده ردووکیان گویان له پکدا ھه له

..  نفاله ئه..  نوسه چاره..  یایه  حه..  ویژدانه.. ناموسه..  فه ره شه.. تیه کوردایه..  نگ دانه ده'کات؛  ھاوار ئه
  ' کورسیه.. مانه ڕله  په.. رزه  فه.. ڕۆژه پاشه..  واجبه..  رکه ئه..  ھیوای کورده..  موسمانتیه..  کیمیاویه

  
..   شت بووهش وه ره ی ده که بانچیه ره نم کابرای عه وابزا.. شت ری قاله سه م؛ به شتی دوھه

  .. وه مانه که  ڕیزه  ھاته وه خیری عومره م ئه  وا بۆ خۆی به..ویش فت ئه
  م؛ بۆ؟ که شتی یه

 و  بوو وتی چی؟ وابزانم گوشت فتبووه وپش گوت لنه مه تیو تۆزک له ی ھه ئهم؛  شتی دووھه
..  ره وه که..  بامیه..  سقه..  یه که کوله..  باینجانه..  هی ماته ته'ی بت  وه جیاتی ئه له.. خۆمان خۆش

..  نگدانه  ده.. فه ره شه..  رکه  ئه.. واجبه..  تیه کوردایه'؛ کات  ھاوارئه و وه کانی شلبۆته خته  ته'.. وزه ره که
  '... کورسیه..  مانه ڕله  په.. کیمیاویه..  نوسه چاره

  وه  ئه  کوره.. م مشکی تۆ پشقلی بزنی تیایه ه ئ  که قم نیه  ناھه..ت گبه  نه م؛ کوره که شتی یه
  .. وه ره  دهبانچی ره ک کابرای عه کرد، نه ی ئه  قسه وه که فیزۆنه له  تهناو بوو و له وره گه' نسولکی مه'

  ...چوو و ده نگی ئه ر ده  شت ھه ری قاله سه به.. تیوو  چوزانم ھه ده.. ڕاست؟ م؛ به شتی دووھه
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