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 هەوڵ,کىرتەیا َىضراوە نەو يٍ,و٢١ پۆنی دەرچىوی يٍ,ئەزیس خىێُذکاری
 ڕێگەیەوە نە وە,کردووە تەجێى جێ کە تکەو تاش تەکتیکاَە ئەو ئەیەو

 تەرز خۆو زاَطتی ئاضتی کە تىاَیىيە,تهێُى دەضت تە تاظ ًَرەیەکی,تىاَیىيە
 هات کە ياوەی نەو َاڕەحەتییاَەی ئەو نەضەر تگرو ئاراو ەک تىاَیىيە,تکەيەوە

 .گەورە خىای یاريەتی تە تەتعەٌ, تەضەريذا

 هەوڵ ؟ تگرو تەدور چی نە خۆو؟ تیکەو تاغە غتێک چ ؟تکەوو ضەر چۆٌ
 تەواوی پێکەوە قطەکردٌ تکەویُە و داَیػتثى َثەرتتەرا نە چۆٌ وەک,ئەیەو

 تەو تی ڕۆغٍ تەرچاو,تثسوێُى,هەڵذەقىڵێ نەَاخت کە پرضیاراَەی ئەو
 و تهێُی تەرز ًَرەی,کە کەضێکی هەر وەک تۆظ دەتىاَی کە غێىازاَەی
 .تەالتەوە تێت ئاضایی غتەکەظ

 قطەکاَى نەضەر تەواوەتیت تەرکیسی و هەڵثًژیت قىڵ هەَاضەیەکی کە هیىادارو
 .تیت قطەکاَى تە تێکەڵ َاخت تە و تێت

 تۆیە هۆغیارکردَەوەی,يەتەضتە ئاياَجى,دەيەوێ نێرە يٍ کە ئەوەی,يٍ ئازیسی
 َەک,واَەکاٌ هەيىو نە فىول ًَرەی هێُاَی تۆ ئايادەکردٌ خۆ چۆَییەتی نە

 تۆچی تساَی,داتُێی خۆت ئاياَجی تۆ دەتێ,تەڵکى تێُی تەرز ًَرەی کە ئەوەی
 !!...دەکەی ياَذوو خۆت تۆچی وە,ئەدەی هەوڵ
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 تایى فىل ڕۆژاَە و تهێُی ٠٩تەَها کە واتێ هیىات تۆ کە َییە يەعقىل ئاخر
 ئاياَجەی تەو پەیىەضتە,نەواَەکاٌ تێگەغتُت تاظ و تۆ تەرکیسی,تکەی ضەعی

 کەضێ دەکرێ,دەکەیتەوە خۆت داهاتىوی نە تیر کە غێىەیەی تەو,َاوە دات کە
 ئیرادەی ئەوەی تەحىکًی تەاڵو,تکا ياَذوو خۆی و تکا ضەعی تۆ ئەوەَذی َیى

 وە تىو َسو هیىات کە تۆ تەاڵو,دەهێُێ زیاتر تۆ نە زۆر,زۆرە هیىای و تەرزە
 خۆت نۆيەی کاتەیە نەو,دەهێُی کەيتر نەو کە دەتیُی,تىو تاغتر نەو عیتەض

 ڕۆژاَە گەر,تکەوە تاظ الوازەکاَت خاڵە,يەکە کە کەضێکی هیچ نۆيەی,َەتێ
 نە واز,نێثێُە وازی,دەڕوا یىتیىب ڤیذیۆی و ئیُتەرَێت تە زۆرت کاتێکی

 هەر کاتەیە نەو َاتێ,تهێُە زۆر ضەرداَی نە واز,تهێُە زۆر چىوَەدەرەوەی
 عىزرت نێرە تۆ,تەری تەضەر نەگەڵی کاتەکەت تەواوی تڕۆی تۆ,هات يیىاَێکت

 ئیتر,الیاٌ َەڕۆیتە تۆ گەر يەتە گىياَیع وا,َاتٍ عاجس نێت کەضیاٌ دڵُیاتە,هەیە
 ضەعی تۆ کە,دەکا تۆ تاضی یاخىد,دەتی عەیثذار تۆظ و َاکرێ ەقدەيەتە
 .چاوەوە تە ئەتی و دەکەی

 تە تگەی تتەوێ گەر تۆ تەتعەٌ,هەیە عىزرت تۆ يەکەوە تیر وا,هەڵەیە ئەوە َا
 و هەضتت تەضەر تی زاڵ پەڕێُی تێی دەتێ کە,هەیە َاڕەحەتی خۆت ئاياَجی
 هەضتت و َەفص ئەوەی کردَی تەجێ جێ نەززەتی ڕاضتە,تخەی پێع عەقڵتی
 داوای عەقڵت کە ئیػەی ئەو کردَی نەززەتی تەاڵو,گەريە و گەريا,دەکا داوای
 ئەوەی کە,َەچێ یاد نە ئەوەت تەاڵو,دوورە و پێی دەگەی تا دەوێ ضەتری,دەکا

 و َەفطت کە ئەوەی تەاڵو,پێی گەغتی کە تەردەوايە دەکا داوا نێت عەقڵ کە
 پەغیًاَی دواتر وە کاتییە,ڕۆغتىوی نەدووی و کردووی داوا نێی حەزت

 .دەگەزی پەغیًاَی پەَجەی و َاخۆغە و تاڵە زۆۆۆر زۆۆۆ,دێ تەدواوە
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 غەهادەیەکت رەه کە الزيە تۆ,واڵت تاڵی و حاڵ و ئەخثار نە تکەوە دور
 نە تەواوەتی ًَرەی کە هەتێ یەکێک دەغثێ وە,َییە تیا الی و ئەيال,هەتێ

 یەکەو تۆ تا دەی,ئێىەدایە نەَاو کەضەیە ئەو ئێطا کەواتە,تهێُێ واَەکاٌ هەيىو
 .يێػکت الغعىري تەغی تۆ تکەی تەقذیى پڕۆژەیە ئەو کە,تی کەش

 

 و تاغترە,تکەی تەقذیًی پڕۆژە زوو هەتا يێػک الغعىری تەغی,ئازیسەکەو
 تە تکەی دەضت نێطاوە هەر تۆ گەر واتە,دەتێ چاالک غعىریت تەغی زووتر
 ئیسَی تە دەپێکی خۆت ئاياَجی,دڵُیاتە  دڵُیاتە,يێػکت نە فکرەیە ئەو داَاَی
 ,يێػکت تۆ پرۆژەکە یاخىد ئۆڤەرەکە کردَی تەقذیى دوای وە,گەورە خىای
 دەکا نێ پالَت داوای يێػکت وە,دەکا پێ حەزی وردە وردە جەضتەت کە,دەتیُی

 و يەترضە تۆظ,کىردی و کىرتی تە,پێکاَی تۆ ئاياَجە تەو,پهەیە تەو گەغتٍ تۆ
 چییە,تکەیت پێ دەضت ئەوەی تۆ زووە هێػتا,يەزاَە تەالواز يێػکت تىاَای
 گەر وە,دەڕوا هەر تێ تەتاڵی تە گەر,کاتەت ئەو دەڕوا ەدڵُیات,ڕۆژە ٥٦٣ تەَها

 هەیە تەرهەيی دووەو ئەوەی تەاڵو,دەڕوا هەر,تێ تاغەوە ئیػی و پالٌ تە
 غتێک هیچ خەریکی دەڕوا وەەتاڵی تە تە کە یەکەو ئەوەی,َییەتی یەکەو ئەوەی

 خیالعی غتی الی وتۆ دەکا الواز تىاَاکاَت و تەضەرت دەتێ زاڵ َەفطت,َیت
 کە ياوەغی ئەو وە,تێ کەو تەتاڵیت کاتی کە دە هەوڵ کىرتی تە,دەتثات
 چۆٌ پڕۆژەت, خۆت ئاياَجی تە دەگەی کە نەحسەی نەو کردَەوە تیر تە,تەتاڵی
 نە کەیتەوە تیر وا ئەتێ,ئەَذازیار تە تثی کە دەتەوێ تۆ يەضەنەٌ,دەتێ

 نە ضەر و خەریکی وا,پڕۆژەیەکیت خەریکی وا تۆ کە,ضەعی ڕێطتەکاَی
 نەو تاوەک,ئیػەکەتاٌ تەکىێ گەغتىوە,چیٍ خەریکی تساَی ئەدەی يقاونەکاٌ
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 هەتێ کەضێک دەتێ,َەکەیتەوە پڕوپىوچ غتی نە تیر,تەتاڵی کە ياوەغی
 تاقەتی تێ تىوغی کە هەر,تکا تەغجیعت و تات یاريەتیت,تەردەواو

 .......دەرچێ گیاَت ياَذوی و تکا تۆ قطەت هەَێ کە تکەی نێ داوای,تىویت

 

 کارت,دەکەی تەواو ٢٢ پۆنی تۆ کە,ڕۆژەوەی نەو ٢١ پۆنی
 تۆیە,دواتر ضاڵی تاقیکردَەوەی ۆتاک هەتا,دەکا پێ دەضت,وەردەگرییەوە

 چ نە تساَە تُاضە خۆت و هەتێ پالَت,َاکات پێ دەضت ٠ ياَگی کە,وریاتە
 زۆر,هاویُەوە نە هەر تە هەوڵ وە,تکەوە دەورەی َییە تاظ ئاضتت واَەیەک

 کەضێک تثە تە هەوڵ وە,دەتێ تاظ زۆر غتێکی تکەیت تەواو يەوزوعات تەی
 ئەتىاَی هەتا, کرد تاقیکردَەوەیەکتاٌ هەر وە, تی يايۆضتاکاَت يئىيێذ جێی کە

 ئەتى يەڵێ,تکایە تکایە تکایە,تهێُی يارک فىول کە تذە هەوڵ و تکە ياَذوو خۆت
 کە تکە نێ داوای و هەتێ گەورە خىای نەگەڵ پەیىەَذیت تەردەواو,چاوەوە تە

 ,جارێک هەفتەی یاخىد جارێک ياَگی تەَها َەک وە,خۆت ئاياَجی تە تتگەیەَێ
 تۆ چىوٌ نەکاتی,خىاردٌ َاٌ نەکاتی,تکە نێ داوای ضەعاتێک و وەقت هەيىو
 وە,پێی تًگەیەَە خىایە تڵێ,تثیُە پێىە خەوَی,خەوتٍ پێع نەکاتی,هاویُە خىنی
 هەو ەو ئیػەکە تە دەگەی تۆ هەو نێرەیا واتە,تێثکە تۆی َەتڕاوەغى خێری
 و يەترضە تۆیە,تێذەکا تۆی َەتڕوات قیايەتی و دوَیا خێری گەورەظ خىای
 گەورە غتی داوای تۆ کە نەوکاتەظ غەريە,خۆت خىای نەگەڵ تذوێ

 نەژێر غتی هەيىو جیهاَیاٌ خىای؟ ئەکەی داوا کێ نە تۆ ئەزاَی ؟تۆ,َەکەی
 داوای,تۆچىوَت و تیر,عەقڵت,هەضتت,تۆ دڵی,تۆ يێػکی غت هەيىو,دەضتە
 خێری وە و پێیەتی حەزت کە تەغەوە ئەو تکاتە خێر و تات یاريەتیت کە نێثکە
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 پاک,دەیکەی خەیاڵەی نەو ئەتێ هەيیػە,تێثکا دوَیای و قیايەت َەتڕاوەی
 تکەی نەکەدار پێ فیطاری و فاڵٌ تاوەک تێُی تەرز پهەی تۆ ئەوە تۆ َەک,تیت

 َاغگەی,هەڵەیت هەڵەیت,نێثەی هاوڕێت فیطار و فاڵٌ تەضەر پۆز یاخىد
 ....وریاتە تۆیە,پێی

 

 هەتىو پرضیارت هەر کە تە هەوڵ,دەکەی تاغی تە دەورەکاَت پاغاٌ
 يايۆضتاکە نە يەکە,غەرو تکایە تکایە,تکەی يايۆضتای نە تُىضی هەيىوی
 تۆ تۆ هەڵثژاردٌ یەک,تکە نێی و خۆت الی تیُىضە هەتىو پرضیارت هەرچی
 الی تەرز ًَرەی هێُاَی يەوزوعی تػتىاَی گەر وە,گرَگە زۆۆر زۆۆۆر

 پاغاٌ,دەتێ تاظ زۆر,تکەی تاش,هەتێ پێی ضیقەت اووتە کە يايۆضتایەکت
 َیىەڕۆیە عادەتەٌ هاتیتەوە دەورە نە تکەی ضەعی,ڕۆژەکە هەيىو کە َییە يەرج
 و هەڵثًاڵە نێ قۆڵی عەضرەکەی تۆ دواتر هێىر هێىر تخەوە,خۆغە خەو

 تێ تکەی ضەعی وەرەقە نەضەر دەتێ,َەچێ تیر غتت یەک,تکە حەل هەيىوی
 غتێک هەر دادەَێی خۆت الی کتێثەکە واتە,دەکەی ضەعی وەرەقە نەضەر دەگەی
 کردٌ نەتەر کاتێ,تیُىضەوە تذە هەوڵ پاغاٌ تکە نەتەری,گرَگە دەزاَی
 چەَذ گەر وە, تیُىضەوە وە تکە نەتەرکردَەکە تۆ وێُا کە تذە هەوڵ,دەکەی
 تەکار وغە کهیهی کە دەتىاَی,تکەی نەتەر هەيىوی کە دەتىیطت,هەتىو خاڵێک
 تێ دەکەی تیا ضەعی کە ژورەی ئەو,التێ کىرضیت و يێس تە هەوڵ وە,تهێُی
 ئەو پێ تۆپی و فیهى و تەنەفسیۆٌ و فەیطثىوک و خەت و ئیُتەرَێت,تێ دەَگ
 یارییەک ضەیری جار جار هەفتەیەکذا نە ئاضاییە تەاڵو,تپارێسە نێ خۆتی ەياوەی
 وەزعەی تەو,يەکە غتاَەیە ئەو و هەواڵ ضەیری کە تە ئەوە وریای تەاڵو,تکەی
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 و تەغذاد َەهات هات يىچە,يەدە داهاتىو و غتێک هیچ نەضەر تڕیار ئەيڕۆ
 خۆتی يێػکی,تُێ وەالوە هەيىوی ئەياَە َا یاخىد ڕێکەوتٍ گەغتُە هەونێر

 ياَذوو خۆ و داٌ هەوڵ نە دەکاتەوە ضاردت تەَها چىَکە,يەکە ضەرقاڵ پێىە
 نەياَەت یەکێ خىريا و غەرتەت یا غیریُی یا ئاو تەردەواو تا, کە هیچی,کردٌ

 دەضت ڤیتايیُەکەغت حەتی گەر  ىەیەيی یاخىد تیخۆرەوە جار جار و تێ نەال
 کە يەوزوعاتاَەی ئەو و تیرکاری تۆ دواتر,دەتێ تاظ زۆر غتێکی تکەوێ

 .تیکەی وەرەقە نەضەر دەتێ تۆ هەیە حەنکردَیاٌ

 

 و تاغی تە,تکەی حەل وەرەقاَە ئەو نەضەر هەيىوی کە تذە هەوڵ دواتر
 هەڵەیە,دەیساَى تڵێی و تکەی حەل ًَىَە چاو تە هەرگیس َەکەی َەکەی,چاکی
 خۆت ئیطراحەتی تە وەرەقە نەضەر دەتێ,کىغُذەیە زەڕتەی,هەڵەیە هەڵەیە
 وت َەو؟چییە ئیػت تۆ ئەی,هەڵەیە ئەوە چىَکە,دەتا کات َەڵێی,تیکەی

 پػت, دواتر,غتێکە چ داوە پێ ئاياژەو کە,ئاياَجت پێکاَی نە تریتییە,پالَەکەت
 تاتە,کتێثە هەيىوی يەهێُە تەکاری دەڵێ هەیە هەَێ,يەنسەيە تە دەتەضتی

 پرضیارەکاَی حەنی و واَە کتێثی و ڕێثەری,هەتێ يەنسەيەت دەتێ,هەڵەیە
 نە ئەيە تەش, وەزاری پرضیاری کردَی ضەیر وە,واَەکاٌ هەيىو تۆ,کتێثەکە

 کە تکەی هەضت,دەورە تە کردَت دەضت نەضەرەتایی دەکرێ,دەواو کاتی
 زاڵ,دەتێ َەجاتت و دەڕوا ياوەیەکە ئەوە يەترضە,نەضەرە زۆرت قىرضییەکی

 دەکەویی ضەر گەورە خىای ئیسَی تە کە دڵُیاتکەوە خۆت هەيیػە,تەضەریذا تە
 تخەوێُە ئەوە نەضەر يێػکت,تکە گەورە نەخىای ضەرکەوتُیع داوای وە
 ئەو,تێت نێ خۆغیاٌ تۆَی هەيیػە تا,تە کتێثەکاَت نە خۆظ تۆَی تە هەوڵ,نێی
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 کە ئەوەَەی هەر تىوی تاقەتیع ێت گەر,ثەنێ ئەوەی,پێیەتی حەزت کە تۆَەی
 تا کاریگەر قطەی وە,دەتی غەیذای تەضەرت هات تۆَەکەی و تىوٌ َسیکت

 تێ یا تکەی ضەعی َەتىاَی و تىوی ياَذووظ گەر تۆیە,تاکەکەت نەضەر ێهەت
 ورەت,تەجۆغاَەیە قطە هەيىو ئەو تیُیُی و کردٌ تەضەیر تەَها,تىوی تاقەت
 رگە,ژورەکەت یدیىار تە وە,کتێثەکاَت نەضەر وە,دایثُێ غىێُە نەو,تێتەوە تەرز

 ئەوەظ جذی هەوڵی تگرە, تاغە زۆۆۆر زۆۆر,ياوەیە نەو تۆخۆت هەتێ ژورێک
 عەنەل,تٍ الت ئەياَە اخىري یاخىد غیریُی و ئاو و غەرتەت تا تەردەواو,تذە

 تۆ,هەیە جار هەَێ چىَکە,التێ خىرياکەت و ئاو َەکەوت دەضت هەر تا عەقەل
 وزەت يێػکتەوە َاچێتە زووي ەكوزە و ئاڵۆزە پێکهاتەی کە,خىاردووە ترَجت
 پەَا تە تۆیە,َاکەوێ نێ خەوت و ياَذووە يێػت کە دەکەی هەضت وە,َایاتێ
 حەل ئەوە,تاغە,دەتێ حەل ئەوە کرد تاضى کە نەواَەی یەکێک تۆ تردٌ
 تەاڵو,کەظ غىێُی و کات نە تەڵکى ٢١ پۆنی نە َەک هاتىوە تەضەرو خۆو,دەتێ

 چۆٌ کە تساَی دەغثێ تۆیە,دێیتەوە دەواو نە کە ڕۆژێکە هەيىو ٢١ پۆنی تۆ
 َاو دەیکەیتە کە ئەوەی,ڤیتايیُەکاٌ یحەت تەکارهێُاَی یاخىد,تەضەری زاڵثی

 ئەداتێ وزەت و تاغە زۆر,دەگۆڕێ ئاوەکە تايی و دەتێتەوە غی خۆی,ئاوەوە
 .دەتیُێ نێ ضىدی جەضتە و دەغکێ تێک نەخىێُذا,تەجێ دەضت

 

 تىوَەوەی کەو حىکًی تە یەکاتە نەو,کە خاڵێکی ضەر تڕۆیُە تا پاغاٌ
 و تکەی خۆت حطاتی هاویُەوە نە هەر تۆ دەتێ,ەيەه تۆئيحتيًانً تايك,پارە

 تەاڵو,تەواوە زۆر تىاَیەچەَذ د هەر,تکە يحاوەنە,تکە تەواو واَەکاٌ نە زۆرێک
 حەنەکەیت کە و وەزاری پرضیاری تپێچیتە ئەوە دوای تۆ َاتێ و َاغکرێ
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 پرضیارەکاَی وە,تخىێُە تۆ تەڵکى هەڵەیت وا َا,تکەی هیىا تێ خۆت ئیتر َەزاَی
 دۆزییەوە تێثیُیت هەر,زیادە زاَیاری وەک تکە ضەیر وەاڵيەوە تە وەزاری
 کرد پێ دەضتی دەوايیع گەر وە,هەتێ الت تا,تیُىضە خۆت الی,نەضەری
 ئەو رەیەيىحاز نە يٍ تڵێی َەکەی,دەواو دەچییە,هەتىو دەواو گەر تۆ ئاضایی

 تیری نە,هەڵەیە گىڵى هەڵەیە,کردووە تەواوو هاویٍ چىَکە, َاچى يايۆضتایە
 دەچییە تۆ دواتر,هەڵەیە پالَکێ ئەوە کە,الیە ًَىَەياٌ,ئەوە,هەڵەیە َەکەی

 جار هەَێ يايۆضتا چىَکە,ژورەوە تثە خۆت نەگەڵ تێثیُی وەرەقەی ژورەوە
 تۆ وایە فیکرە وەک چىَکە,چاوەوەیە تەَاو دەرەجەی دوو,نەویا دەدا تێثیُییەک

 ئەو تۆ تجەَگی دەتێ تۆ,پێی دەگەی قىرضی تە یاخىد َەکراوە تاش کتێة نە,تۆ
 ,ًَرەیە دوو

 کەظ کێػەیەکی وە,دەواو کاتی نە حاڵەتەیە ئەو نەضەر دەتی تەردەواو ئەوا
 نەو دەڵێ پێًاٌ هاوڕێکاًَاٌ نە یەکێ کاتێ,دەتیُەوە ڕووتەرووی ئێًە کە هەیە

 ئەوەی تەحىکًی,دەکەیٍ ئیهًانی و َاکەیٍ پێی ئێًە تکەیٍ پێ ضەعی کە کاتەیە
 فیکرە هاتُی تۆ نەضەر ئیع تۆ دەتێ تەڵکى,هەڵەیە ئەيە,َییە ئەوەت کاتی کە

 تۆ کە دەکرێ,دەکا پرضیارێ ئەو,دەکەی تەهاوڕێیەکت ضەعی کاتێ, تکەی
 و وەردەگری يايۆضتا نە وەاڵيەکەی دواتر تۆیە,َەچىتێ تەالی يێػکت

 چەَذ کاتەیە نەو دڵُیاتە,تێ دڵ نە حیقذت کە َاتێ وە,هەیە خۆی ئیطفادەی
 پێ گىێیاٌ کە دەتێ ۆت تەاڵو, تتڕووخێٍُ تیاَەوێ,هەتٍ کە دەکرێ کەضێ
 نەگەڵ يايەڵەت ئەواٌ کە نەگەڵیاٌ تی ەغێىەی تەو تۆ کە َاغثێ وە َەدەی
 ضتاۆياي نە َەکەی تاظ پرضیار تکەی غەرو ئەواَەوە تەهۆی یاخىد,دەکەٌ
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 ئەوەتە وریای تکایە تۆیە,پەڕێ تێ تەضەرت َاڕووَی تە يەضەنەکە یاخىد
 ...تێ تەچاوەوە ًَرەی ١ کە دەکرێ چىَکە

 

 خەوێکی تۆیە کاتەیە نەو ياَذووغی وە تخۆ َاٌ,دێیتەوە نەدەواو کاتێ
 ەك کرد هەضتت و جێگا ضەر چىویتە گەر تەاڵو,هات خەوت گەر,نێثکە خۆغی
 خىريا و غەرتەت و غیریٍ کە هەوڵثذە ئەوە,َایە خەوت و ياَذووە يێػکت

 تکە جەدوەل ضەیری وەرە دواتر,َەڕوا کاتەت ئەو و تیاتێ وزەت تا,تەکارتهێُە
 ئەویع,داتُێ تۆ کاتی و,تیاتکە ضەعی,هەیە دەرزێکتاٌ چ تەیاَی تۆ تساَە

 نێرە غت یەک وە, دەوێ کاتی چەَذ تساَە,خۆت تەرکیسی ضەعییەکەو تەگىێرەی
 یاخىد پێیەتی حەزت کە تکەی پێ دەضت واَەیە نەو دەتێ ئەویع,گرَگە زۆر

 هەرچەَذ خۆغە و ئاضاٌ زۆر تیرکاری عادەتەٌ,کردووتە تاغی تە هاویٍ
 هەيیػە تىوی تاظ واَەیە نەو گەر تەاڵو,کىێرەیە گرێ کەش هەَێ تۆ ئەویع
 ضەعی چىَکە,کە واَەکاَی تپێچەرە دواتر و,تکە پێ دەضت واَەوە نەو ضەرەتا
 دواتر تەاڵو ئەدا عەزییەتت تۆزێ ئەدەیتێ دەضتی یەکەيجار تا وایە عادەتی
 نە وە,دەکەی کۆَتڕۆڵ تاغی تە هەيىوی و دەتی تێکەڵی تاظ زۆۆۆر زۆۆر
 تە تذە تچىوک پػىویەکی کە دەرزێکی تۆ دەرزێک کاتی َێىاٌ
 تییە دواتر تًێُێتەوە ضییەکاَت نەَاو چرکە ١ تا هەڵثًژە قىڵ هەَاضەیەکی,خۆت

 تا قاچت ئەوا,ياَذووی کرد هەضتت کە تذە هەوڵ وە هێىاغی تە دەرەوە
 خىێٍ تەوژيی تاوەک,تًێُەوە غێىەیە تەو ياوەیەک وە و نەضەرت تێ تەرزتر

 تەرکیست و تکاتەوە کەو يێػکت هیالکی هەَێ َەتێ هیچ تکا زیاد يێػکت تۆ
 نەو تیر,تکەیتەوە ئیجاتی تیری دەتێ ڕێطتەدا ياوەی نەو,دووتارە تکاتەوە تاظ
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 کە دکتۆری تە گەغتىوی و خۆت ئاياَجی تە گەغتىوی کە تکەوە نەحسەیە
 َەخۆظ تۆ عیالج یا دەرزی یا کاَۆال کە دەکەی ئايادە خۆت وا,پێیەتی حەزت

 نێىتە نەضەر تسە و َەخۆظ تە ئەدەی عیالج ضەیذەڵێیەکذای نە یاخىد دەَىوضی
 نەضەر هەیە کاریگەری هەيىوی ئەياَە و,دەکات تۆ خێرت دووعای ئەویع و

 هەر گەر دواتریع,تۆت هەتێ تاغتری ضىدێکی ضەعییە ئەو کە ئەوەی
 و تیایە کاریگەراَەی قطە هەيىو ئەو کە تکە تاکەکەت ضەیری تڕۆ ياَذووتىوی

 وە َاکا کەش نە زوڵى گەورە خىای کە نەوەی دڵُیاتە,پێذاَت وزە هۆی دەتێتە
 تەرهەيی دڵُیاتە تۆیە,تکا خەڵکی نە زوڵى کە خۆی نەضەر کردووە حەرايیػی

 تەخۆ تڕواتىوٌ و خۆتىوٌ تە ئیرادە,َاچێ,َاچێ تەهەدەر ياَذووتىوَەت ئەو
 زۆر تهێُی واَەکاٌ هەيىو نە ًَرەیە فىول ئەو خىا ئیسَی تە دەتىاَی کە

 نە ئەدەو هەوڵ تەغێىەیە يٍ کە وتىیەتی هەتىوە خىێُذکار هەتا,ئەضاضە
 دەزاَى يٍ وتىیەتی,تىوە ئەوە پۆزغەکەغی,تهێُى ضەد نە زیاد واَەکاٌ هەيىو

 زیاد تۆ هەوڵ يٍ هێُاوە ی٠٩ تۆ ٠٩ داتێ ی٢٩٩ هەوڵی خىێُذکار کات هەر
 و َادەو خۆو دەضت نە تێثیُی هیچ کىرتی تە یاَی,تهێُى ٢٩٩ تا ئەدەو نەوە

 وتىیەتی,هەتىوە ضەرکەتىوياٌ خىێُذکاری,َاکاتەوە ضاردو غتێک هیچ,تەواو
 نەضەر تکەٌ تڕوا,يێػکًەوە خطتۆتە هەرێًى یەکەيی تەغێىەیەک يٍ کە
 وە,کردٌ دوعا کاتی نە,یادو تىو نە هەيیػە,ڕێطت نە,ضەعی نە,َاٌ نەدوای,َاٌ
 کە هیىایەی ئەو و ئیرادە تۆیە جا,پێکاویەتی ئەزیسو تەڵێ ,پێکاویەتی کۆتایػذا نە

 .تەرز ًَرەی هێُاَی تۆ ئەضاضە زۆر,هەتە
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ًَىوَەکاَی هەيىو,تییە هەيىوی حەقی ڕۆژاَە,کرد ضەعییەکاًَاٌ تاضی 
 غتێ يەگەر,نەخۆتەوە َەکەی تەرک هیچ,خۆتەوە نە َەکەی تەرک هیچ,تکە حەل

 تەرک هیچ خۆتەوە نە ئەگیٍ,تەرکە و,الدراوە هەر ئەيە تڵێ يايۆضتا
 َسیک واَەکاٌ نە خۆت زیاتر تا خۆتذا تەضەر زاڵثی کە تذە هەوڵ,َەکەی

 و کتێثەکاٌ,خۆغذەوێ واَەکەغت و تىوێ خۆظ يايۆضتاکەت,تکەیتەوە
 دەیاٌ کاتێ دوژيُتە وايەزاَە,تکە ضەیر َسیکت هاوڕێیەکی وەک يەنسەيەکاٌ

 کات هەر,تێ يێػکت نە واَەکاٌ نە جىاٌ و پاک وێُایەکی هەيیػە تا واتە,تیُی
 خىاش و تاش تکەوە و هاوڕێکەت الی تۆ تڕۆ کەوتەوە تیر ئاياَجەکەتت

 ....نەگەڵی

 

 کە تکەیتەوە واَاَە ئەو يىڕاجەعەی هەفتە کۆتایی نە هەيیػە تتىاَی گەر
 زۆۆۆر تیکەوە تەڵێ,تیکەیتەوە دەتێ تگرە,یەکە دەرەجە زۆۆر خىێُذووتە

  .تەضىدە زۆۆۆر

 

 

 ياوەی نە هەتىوە وا زاَای ئیطاليیذا زێڕیُی نەضەردەيی کە دەگێڕَەوە
 ياوەی نە هەتىوە تیایاَذا وە,خىێُذۆتەوە کتێثی جەڵذ دضە َسیکەی ياَگێکذا

 ضەر دەکەوێتەوە غتەکە کە دەتیُی,خىێُذۆتەوە قىڕئاَی هەيىو غەودا یەک
 دەتێ ئاضاٌ يەوزوعەکە ئەوجا,دەکەی زاَایاَە نەو چاو کە کاتێ,خۆت
 خۆياٌ کەچی خىێُۆتەوە کتێثەیاٌ هەيىو ئەو ياَگذا یەک ياوەی نە ئەواٌ,تۆت
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 کە َەتىاَیٍ یاخىد,تخىێُیُەوە الپەڕە ١٩ غەوێکذا نە کە َەتىاَیٍ تڵێی تۆ
 ,غتێک هەر کردَی نەتەر تۆ کە نێی دەگێڕَەوە تىخاری ئیًايی,تکەیٍ نەتەری

 ئیًايی وە,َەچێتەوە نەتیری و تکا نەتەری تاوەک تىو پێىیطت جاری یەک تەَها
 ئەو هەياٌ ئەيە,تىو نەتەر حەدیطی هەزار هەزار حەَثەل کىڕی ئەحًەدی
 ئەوەیە کاتی کەی دەی,َاهێُیٍ یتەکار خۆياٌ تەاڵو,تۆیە نەضەر کە يێػکەیە
 ؟؟؟ تهێُی تەکاری

 ضەیری گەر,وایە غتێکیضاڵ, ضەد نە زیاد ياوەی تۆ يرۆڤ گەر دەڵێٍ زاَایاٌ
 نەتەر هەيىوغی وە,دەتێتەوە تیا هەيىوی جێگەی يێػکی وەضتاٌ تێ تکا فیهى
 ئیهًانیٍ کە خۆياَیٍ ئەوە,دەکەیٍ نەتیری کە خۆياَیٍ ئەوە تەاڵو,دەکا

 تە هەيیػە و َییە خۆياٌ زەتەالحەی يیًۆرییە یاخىد,يێػکە تەو وضیقەياٌ
 زوڵى َاتێ و حەقیقەتە تەو تگەی ئێطا دەتێ تۆیە,َییە ئیرادەياٌ,زاَیىە الوازياٌ

 ضەرەتاییەک دەتێتە ٢١ پۆنی,کاتییەتی ئیتر,تهێُی تەکاری دەتێ,تکەی خۆت نە
 .تۆی

 تاکت,تثێ درووضت َاختذا نە هیىای پڕ ژیاَێکی ڕێگەوە نەو دەدەو هەوڵ يٍ
 دەتێ,ضفرە ئىيێذ و هیىا, دەڵێٍ پێ چیت,ئەیا ڕوو نەدەرەوە چی کە َەتێ تەوە

 تکەی داهاتىو تاضی کە َەتێ ئەوەت کاتی وە,تژی,َاختذایە نە کە ژیُگەی نەو تۆ
 يەکتەتت نەحسەی کۆتا,تۆظ تۆ و يٍ تۆ پەَهاَە داهاتىو,داَايەزرێى دائەيەزرێى

 پۆنی کۆتایی ئەَجايی وەرگرتُەوەی ياَذووتىوَت و هەوڵ هەيىو و
 خۆت نە دڵُیاغثە و,َەڕوا هەدەر تە ضاڵت ٢١ هەوڵی,وریاتە وریاتە تکایە,ییە٢١
 ...دەتی ضەرکەوتىو کە
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 تە هەوڵ,تەالیا ئەدەی زۆر و خۆت تۆ چاوییە تەر کە غىێُەی نەو,حاڵ تەهەر
,ئازيسو  َاتکىژٌ خۆ,٢٩٩ تُىضە,تیپێکی دەتەوێ کە تُىوضە ئەَجايەیە ئەو

 ٢٩٩ هەيىوی هەر تۆ پاغاٌ و تُىضە واَەکاٌ هەيىو َاوی یاخىد,ەجذيًەت
 حەز وەختێکت چ خۆتی گرَگ,ڕۆژدا نەغەو تکەی تاظ خەوێکی هەوڵثذە,داتُێ
 کاتەظ ئەو گەر ئیتر,تەضىدترە تەرەتەیاٌ تەاڵو,تکە ضەعی کاتە ئەو تىو پێی

 ئەو تذە هەوڵ,کرد هیىای تێ تەواو تە هەضتت ڕۆژێک گەر,ئاضاییە َەتىاَی
 تەواو ی٢١ پۆنی ئەو تەش,تکا تەغجیعت تەردەواو تا کرد تاضى کە هاوڕێیەت

 هەيىو تا يايۆضتایەک َەکرا ئەویع گەر,تێ تەرز تەغێکی نە وە,کردتێ
 خىێُذکارێک چ تساَە,َەتىو ئەویع گەر,دەدەی هەوڵ چۆٌ کە تساَێ َهێُییەکاَت

 وە,تکەٌ یەک تۆ ئاياَجتاٌ تاضی َسیکی نەو تۆ یا َسیکە تۆوە نە زۆر ئاضتی
 ئاياَجی تە دەگەٌ کە تکەٌ کاتە ئەو تاضی,تکە پێىە پەیىەَذی کاتەظ نەو

 ياَذووتىوَتاٌ تا تکەٌ خۆظ و ضىعثەت قطەی هەَێ یاخىد,خۆتاٌ
 .تڕەوێتەوە

: دەڵێ هەیە قطەیەکی يىعجیثى پێی تىتذا تىاری نە يٍ کە َەجیة دکتۆر
 زۆر ڕاتردوو نە گەر واتە) تکا داهاتىوت پێُاضەی ڕاتردووت کە يەدە ڕێگە

 َەهاتىو دوا تەغێىەیەکی( داهاتىوت تۆ پێُاش يەکە ئەيە خىاردووە غکطتت
 تىاَا تە) هەتێ خۆت تە تاوەڕت وە,ئاياَجەکەت تە گەغتٍ تۆ تکە ئیع

 و دەکەی هەضت وا گەر,دەدا هاَت کە داَێ ئاياَجێک(, هەتێ خۆت غاراوەکاَی
 .کرد پێ دەضت ضەرەتا تۆ تکەوە نەوە تیر تەَها,تهێُی واز ئەتەوێ
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نەضەر و دۆڕاَت نەضەر ضىوری هەر تۆ گەر,تڵێى ئەوە دەيەوێ يٍ نێرەوە 
 تیر تەَها,تەرز ئاضتی تە تگەی کە َاتىاَی و دۆڕاویت هەردەو تۆ کە ئەوەی

 تەوە حەزت َاخت نە تۆ دیارە,کتێثە ئەو خىێُذَی تە دا دەضت تۆ تکەوە نەوە
 نە تریتییە,ئەيە تۆ تەڵگەغى وە,هەیە ئەوەغت تىاَای و تێُی ًَرە کە هەیە

 زوڵى کەوایە,٢١ پۆنی تۆ ئايادەکردٌ خۆ چۆَیەتی زاَیُی تۆ تۆ کردَی يحاوەنە
 گەورە خىای ئیسَی تە دڵُیاتە,خۆت تە تذە هەنەظ ئەو,خۆت نە,يەکە

 ......دواترت ضەرکەوتُەکاَی تۆ دەتێ ضەرەتاییەک و دەتی ضەرکەوتىو

 

 

 تە غتێک هیچ ئەوەی یا,ژیاٌ نە تژی ئەوەی تۆ هەیە ڕێگا ودو: دەڵێ ئەَیػتایٍ
 و تەدەضتهێُاٌ تۆ يىعجیسەیە غتێك هەيىو یا,تەدەضتهێُاٌ تۆ َەزاَی يىعجیسە

 ...کردٌ

 وە,غتەکاٌ تۆ تۆ نێڕواَیُی ىازیێغ تەگىێرەی وە,تەغەرەکەیە تەگىێرەی:واتە
 وا خۆت و زاَی يەوزوعێکت گەر:ئەڵێ ئەَیػتایٍ هەیە کەغی قطەیەکی
 دڵُیاتە,تثڕی دەری ضادە زياَێکی تە کە َەتذەتىاَی تەاڵو,دەیساَی کە دەرخطت

 .تێُەگەغتىوی نێی تاظ کە

 ڕۆژاَە تۆیە جا,الَییە ئیثذاعی کەضەیە ئەو هەرگیس ئەوە,َەکرد هەڵەی کەش هەر
 گەر تەاڵو,خىا ئیسَی تە تێ تەواو دەرەجەی کىیسەکاَت هەيىو کە هەوڵثذە
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 ئەویع,دەکەی قازاَجێ نێرە تۆ ئەوە,تىو خىار ًَرە دوو ًَرەیە داَەیەکیاٌ
 فراواٌ تيستەرک کە جارێکی تۆ تگرە,هەڵەیە نەو َىێیە فیکرەیەکی وەرگرتُی

 .... َاکەیتەوە دووتارە هەڵەیە ئەو و دەتێ

 َاو تڕۆیە قىڵ هیىادارو,:ئەڵێ ئیُجا
 .قطەیەوە ئەو

 

یەکەيی خىێُذکاری کراوی تەضجیم دەَگی,ڕۆغتىوە,هەتىوە خىێُذکار 
 نە دواتر وە,يۆتایهەکەی نە کردووە تەضجیم خۆی پێع ضاڵێ هەرێًی

 وە,کردووە پێ خۆی تەغجیعی وە,داوەتەوە نێی تەردەواو دایُاوە يىتایهەکەی
 نەجیاتی,تەضەریذا تىوە زاڵ نێهاتىوە وای,ياَاکەی نە تۆتەوە قىڵ تەغێىەیەک

 ئەو کۆتایی و خۆیەتی ئەوە کە کردووە حطاتی وا و داَاوە خۆی,زەاليەیە ئەو
 .تەدەضتهێُاوە یەکەيی واتە,دەکا ئیعالو تۆ قطە و ضاڵە

 

 

 تۆ,تڕوا کاتت کە,هەیە ئەوەت ترضی وە,پػىوەکاَذای نە کە کاتەی ئەو تۆ
 نەوەیە تەاڵو,یەکەو خىنی يىڕاجەعەی نەواَە یەکێ,تکەی غتێ چەَذ کە دەتىاَی

 تۆظ و تىوە تەواو ئیُتیحاَاتتاٌ تازە کە يئەوە تەحىکًی تێ تێسارکەر ئەيە
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 تا دەکا تاقەتیت تێ تىوغی ئەيە,تیکەیتەوە تڕۆی کە َییە ئەوەت تاقەتی
 ياوەیە نەو دەتێ,کەوتثىو دوا عىزرێکەوە تەهۆی گەر تەاڵو,ڕاددەیەک

 ئەدەتی,کىردی ئەدەتی نەتەرکردَی تەردەواو تۆ,کە داَەیەکی تۆ پاغاٌ,تیکەی
 و هەیە يىڕاجەعە تە پێىیطتی تەردەواو هەيىوی ئەياَە و ئایٍ یاخىد عەرەتی

 تەواَەوە خۆت ياوەیەدا نەو کە دەتىاَی تۆ تۆیە,تکەی نەتەری وردی تە دەتێ
 وە,ئیطراحەتێکە خۆغت تۆ هەو وە تەضىودە هەو,تیکەی و تکەی يەغغىڵ

 دەفتەرو خۆو وەک يٍ,تکەی تەواو واَەیەک تتەوێ گەر کە ڕۆژەکەی دەغتىاَی
 هەيىویى وە,هەتىو کىردی و عەرەتی و تیرکاری و کیًیا و فیسیا واَەکاَی تۆ

 تە و تەجىاَی تیاتىو غەرحیاتی هەرچی ئەحیاظ واَەی وە,دەکرد حەل نەویا
 ياوەیەظ نەو گەر وە,َىضییەوە دەغى وە و دەکرد نەتەرو تێگەغتُەوە
 تاغی زۆر ئیطفادەی تکەی گەڕاَێ و ضەیراٌ و خۆت تە تەیت ئیطراحەتێ

 ....دەتێ

 

 کردَی تەواو دوای وە,تکەیت تەواو کەيىکىڕتی تێ دەتێٌ,واَەکا هەيىو
 َایکەیتەوە,خطت دات کە,کتێثەکە وە,تُىضە نەضەر تەروارەکەی هەيىویاٌ

 ئەو کۆتایی و ٩ ياَگی نە َۆڕياڵی کە,واَەکاٌ هەيىو عايی يىڕاجەعەی تاوەک
 یاخىد,التێ پێػىوت ضاڵەکاَی ئەضیهەی هەيىو دەتێ,دەکات پێ دەضت ياَگەیە
 و کۆکردتێتەوە يەنسەيەکەیا نە ئەضیهەکاَی هەيىو يايۆضتاکەغت کە,دەکرێ
 واَەیەک هەر تۆ,تۆت ئاضاَکارییە ٌزۆریا تگرە و,ئاضاییە غتێکی ئەيە,دایُاتێ

 ئەو دەتێ,تیایذا تێتەوە دەتەی گىياٌ هەرچی,وتىويە نەضەرەتاوە وەک هەر
 قطەیاٌ و تذوێ واَەکاٌ هەيىو يايۆضتای نەگەڵ,تێ تەردەضت ضەرچاوەت
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 نە هەيیػە ئەواٌ تا تۆیە,تڕوا ًَرەیەکیػت تەَاَەت َاتەوێ تۆ کە تکە نەگەڵ
 ...تکەَەوە ئاگادارت,ڕوویذا گەر,َىێکاری و تازە ئەپذەیتی

 

 تساَە,ياوەیە نەو تە هەوڵ و تەهار عىتڵەی دەگەیە تاوەک دەڕوا کات ئیتر
 هەيىوی دووەو خىنی واَاَەی ئەو يىڕاجەعەی یەک تەَها تەش دەتىاَی

 یەک تە یەک دواتر,تیکەیت گەر ئەياَە,تۆت ئاضاَکارە و تەضىودە زۆر,تکەیتەوە
 ئەو,يەکەوە دووەو وەرزی ضاڵی کۆتای ئیُتیحاَی کە هەوڵثە وە,داتخە کتێثەکاٌ

 و,تکە يەغغىڵ,گػتییەوە يىڕاجەعەی تە خۆت و دەگەڕێتەوە تۆ کاتەت هەيىو
 واَەکاٌ پێی تە کاتەکاٌ,نەتەردەضتە ڕۆژت چەَذ تساَە و داتُێ ورد پالَێکی
 دەکەیەوە يىڕاجەعەی کە واَە کۆتا تا,ئەحیایە واَە یەکەو يەضەنەٌ,تکە داتەظ
 ئیُتیحاَات پێع,کۆتایی هەفتەی یەک تا,داَُا کاتت کە,هەيیػە وە,تێ ئەحیا

 دەتێ درووضت َاغاز حاڵەتی هەیە جار هەَێ,ئەضاضە زۆر ئەيە چىَکە هەوتێ
 نەو هەفتەت ئەو تا تۆیە,دەوێ زیاترت کاتی وە,تکەی تەواو هەيىوی کە َاتىاَی

 هەيىو ياوەیە نەو جار یەک نە زیاد تتىاَی تۆ کە دەغکرێ پاغاٌ,هەتێ الوە
 ئەو دیىاری نەضەر تذە هەوڵ وە,ئاضاییە غتێکی ئەيە تکەی تەواو واَەکاٌ
 واَەی تۆ تەغێ يەضەنەٌ,تکە تەغی تەظ,دەکەی تیا ضەعی کە ژورەی

 تیرت تاوەک,تیُىضە گرَگە کەوا زاَیت تێثیُییەک هەر ئەودا نەژێر,فیسیا
 .تێ نەتیرت تەواو تەواو و َەچێتەوە
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 هەر نەژێر,خۆت وەرگرتُێکی جەو یاخىد گەيەیەک وەک دەغتىاَی وە
 کاتێ,ڕۆژێ نە دەالنەتە و ڕەقەيە هەر,٢٩ تاوەک یەک نە داتُێ ڕەقەو تاتەتێک

 وردە وردە,نێثذە ضەحێکی,کرد تەواو تاغی تە ئەرکەکاَت هەيىو ڕۆژە ئەو
 ئەو,ڕۆژ ٣ تۆ کرد کەيی,داَاوە تۆ ڕۆژت ٩ تۆ واَەیەک گەر وە,دەڕوا هەيىوی

 دواتر دەرزی ضەر تپەڕە,دەتێ تێپەڕ ئەضڵی کاتی تاوەک يەوەضتە ڕۆژەیە دوو
 َەکەی تەاڵو,تەضىدە خۆت تۆ و تکا زیاد کۆتایی نە ڕۆژەکاَت ژيارەی تا

 نە ڕۆژ هەتىوًَ حەیثەت نە,َەدەی واَەکاٌ حەقی تکەی پەنە ئەوەَە
 خۆت ئیطراحەتی تە و يەکە خۆت نە پەنەیەک هیچ تەڵکى هەڵەیە ئەيە,کۆتاییەوە

 دواتر و تێ تیُىوت زۆر یاخىد َەتی خەواڵى تاوەک يەخۆ َاٌ زۆر,تکە تەواوی
 دواتریع و دەڕوا زۆرت کاتێکی و خەوە تە حەزت دواتر و تخۆیەوە زۆر ئاو
 کە تخۆ ئەوەَە,َییە ضەعیت تاقەتی و قىرضە جطًت خەو نە هەڵذەضتی کە

 ئارايی تە کە تهێڵەوە تەظ ئەوەَەظ,َەتێ خىاردٌ الی داڵغەت,کرد ضەعیت
 ئاگاداری زۆر ياوەیە نەو,تخىرێ پێ غیریُیت و يیىە یاخىد, تەیت هەَاضە

 و تکا کهطی غیریُییە ئەو َەک,خەوتٍ پێع تػۆ تاظ دداَت و تە تەَذروضتیت
 کاتی وە,دداَەوە دکتۆری ضەرداَی و ئازار تەتۆَەی تڕوا ڕۆژێکت چەَذ دواتر

 تاغە زۆر تەرەتەیاٌ ضەعی واڵتە کەوتىوە خۆت تەگىێرەی کردَەکەظ ضەعی
 .هەتێ ضەعیت کاتی الوەکی غتێکی وەک دەغتىاَی و

 ی٢٢ هەتا,ضەعی تە تکەی دەضت تەیاَی ی٩ ضەعات کە هەیە پالَت يەضەنەٌ
 دەخۆی تاظ تەیاَیع َاَی,هەیە ئیطراحەت هەيىوی َێىاَەظ نەو وە,َیىەڕۆ

 کەو کە دەزاَی یاخىد,هەڵثگرە دەضت درەَگتر خەو نە هەڵطای درەَگتر گەر وە
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 کە کاتەیە نەو,تثا خەوەیە نەو نەززەت تۆزێ جەضتەت تا قەیُا هەیە ضەعی
 .دەکەی تێتاقەتی تە هەضت دەتێ ياَذوو يێػکت

 ئەدوێ َاخت تەردەواو,تکەی ياَذوو خۆت و تکەی ضەعی تاظ زۆر گەر وە
 تەدەضت ًَرەیە ئەو َاتىاَی,تهێُی تەدەضت ًَرەیە ئەو َاتىاَێ تۆ کە نەگەڵت
 تکایە تکایە,غڵەژاَت هۆی دەتێتە ئەيەظ,چی ضەرَەکەوتی گەر یاخىد,تهێُی

 و هاتىوە تەضەری هەيىوی,هاتىوە تەضەری هەيىوی ئەوە,َەکاتەوە ضاردت
 تە تگرە قىڕئاٌ نە گىێ کە تذە هەوڵ,غڵەژاَییە ئەو حەنکردَی تۆ,دێت تەضەری
 ضەعات تُىضە,هاتیتەوە کە ڕۆژاَە وتى ياتێ تیرت گەر,هێذی و هێىر دەَگێکی
 تتەوێ چىَکە,تیاَەتێ پػىوی کاتی تا,دەکەو واَە ئەو ضەعی ئەوەَە تۆ ئەوەَە

 َیى و ضەعات یەک تە تۆ نەوە دڵُیاتە ئەوە تُىضی ضەعات ١ گەر َەتەوێ و
 َىێژە کاتی یاخىد,دواتر يىحازەرەی دەپەڕییە و ڕێطتێک و دەکەی تەواوی

 ئەو,دەکەوی دوا دەقەیەک چەَذ واَەیەک نە کە دەتیُی,دەکەی َىێژەکەت
 تیا ڕێطتی کاتی تا,حاڵ تەهەر وایە تیُیٍ تە تەاڵو,دەکا تێ تەرەکەتی َىێژەیە

 پێع زیاتر کەيتر خىنەک ١٩ واَەیەک هەر َەتەوێ و تتەوێ چىَکە َەتێ
 پالَی تۆظ و دەڕوا نێ کاتت وردە وردە ئیتر,دەکەی تەواوی خۆی وادەی
 .دەکەی تەجێ جێ خۆت

 

 نە تێسارو ويٍ دێ وزاری کەی خىایە,ئەوەَەتێ نەضەر تەرکیست
 خۆتت چۆٌ تۆ کە,تێ ئەوە نەضەر تەرکیست وڵذەهە,دێ هەر دڵُیاتە,چاوەڕواَی

 ياَذووتىوَی تە یەکطاَە ًَرە هێُاَی تايی و نەززەت,دڵُیاتە,کردووە ئايادە تۆ
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 تەرزتر ًَرەی زیاتر تی ياَذوو زیاتر تا,تىوَت عەزییەت و ضاڵەکە هەيىو
 پالَی نە جیا هاوڕێیەکت کاتێ,َەچێ تیر کەغت غتی یەک وە,دەهێُی تەدەضت

 الَیپ کەضەو هەر,تەالتەوە تێ ئاضایی,جیاوازە زۆر و دەکا ضەعی تۆ
 ضەعی تێ َاخۆظ پێت کە يەدە هەوڵ وە,يەکە تەراورد تەو خۆت,خۆی
 تۆ نەوێػەوە و ڕق تۆ دەگۆڕێ دواتر,دەکەٌ یەک نە يۆڕە کات ئەو چىَکە,دەکا

 و تٍ یەک َسیک نە هەتێ خۆت هاوڕێی گەر تەاڵو,هەڵە يُافەضەی و حەضىدی
 تۆ تەاڵو, تێٍُ تەرز ًَرەی هەردووکتاٌ تەٌ هەوڵ و تٍ ترا دوو وەک ئاضایی

 تێ ئاضایی وە,ئاضاییە,تێ درووضت ال حیقذێکت هیچ کە ئەوەی تێ,زیاتر
 .تەضىودە يىَافەضەیەظ ئەو تگرە,تەالتەوە

 

 

 تۆیە,تاقیکردَەوەکاٌ تۆ دەکەی ئايادە خۆت تەردەواو تۆظ و دەڕوا اتك
 تۆ خۆی وادەی پێع و ێُێتەوەدەي دڵُیاغثە کە,ياوە تۆ اتتک کۆتاییەوە نە گەر

 پێتى کە غێىەیەی تەو ڕۆژاَە یەکەو,يەرج دوو تە تەاڵو,دەکەی تەواو واَەکاٌ
 نە وە,تێ ڕۆژ ٣٩ نە زیاد گػتییەکەت ضەعی ياوەی دووەو وە,تیکەی گىتىوە
 گەر وە,تکە حەل واَەیە ئەو وزارییەکاَی پرضیارە ضەرجەو کتێثێک هەر کۆتایی

 َەکەی,تکایە تکایە تکایە, دەیُىضی ڕاضتەوخۆ,تىو درووضت تۆ پرضیارێکت هەر
 کۆتایی ەن دواتر,تُىوضە هەيىوی,دەیُىضی کە تکەی ئیهًال پرضیارێ هیچ

 واَەکاٌ هەيىو,وەرگرە وەاڵيی و تکە تاتەتەکە یيايۆضتا ەضىئال ن تڕۆواَەکا,
 واَەی وە,غێىە جىاَتریٍ تە دەکەی تەواو هەيىوی تا دەڕوا تاکتیکەیە تەو
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 تکە دەضت دواتر و تێ وزاری ئیُتیحاَی پێع ڕۆژ ٥ تا کرد تەواوت کە کۆتایی
 ......تاقیکردَەوە هۆڵی تۆ کۆتایی واَەی يىڕاجەعەی تە

 

 

 َەهێُاَی,هەڵًەخەڵەتێ پێی تکایە تکایە,پرضیارەکاٌ تُیفرۆغ دەَگۆی هەتىوَی
 درۆو هەيىوی کاکە,يُااڵَەیە زۆر تیاَىویەکی,هۆکارەوە ئەو تەهۆی ًَرە

 دەڵێٍ وەک,دەرَەچىوە ڕاضتیع کەچی گىتىوە وایاٌ ضاڵێک هەيىو,دەنەضەیە
 تە دەَێرٌ تۆ وەاڵيەکاَیاٌ یاخىد,دەفرۆغرێٍ تاقیکردَەوە پێع پرضیارەکاٌ

 ئاغکرا وەاڵيەکاٌ هەيىو و کراوە هاک وەردەپەر ضایتی یاخىد,يىتایم
 ئیُتیحاٌ نە دەرەوە دێیتە کە,هێُاوە تەواوەتی ًَرەی زۆر تەنەتەیەکی,کراوە

 َییە يەعقىل,َەغێىێُێ نێ ضەرت تا تکایە,فرۆغتُە پرضیار تاضی تاش هەيىوی
 و کۆڵثەیت تیاَىەوە ئەو تەهۆی ئێطا و دەکەی تەرەکاَییە تەر ضاڵێکە تۆ

 ...... تکػێیتەوە

 

 نە ئەضیهە وەرگرتُی و ئەضیهە تردَی یاخىد,ضۆزی و هەضت پەیىەَذی تىوَی
 زاَیت گەر کاکە,هەڵەیە,هەڵەیە,ضەعی تیاَىوی تە تەراَثەر ڕەگەزی خىێُذکاری

 ئەوە,َسیکٍ وزارییەوە نە پرضیارەکاَیاٌ زیرەکە يايۆضتاکەیاٌ خىێُذَگایەک
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 نەو,کەپاڵیەتی تىوَی درووضت چىَکە,تگری وەری خسيێکتەوە ڕێگەی نە,دەتێ
 داڵغەت هەر تکەی ضەعی هەرچەَذ و دەکا يەغغىڵت تەخۆیەوە يێػک کاتەیە

 تەنىعاکەغی تێثکەی ئاوی نەضەرەوە وایە تەريیهێ وەک,کەیە غىێُی نە
کراتێتەوە نەخىارەوە ...  

 

 زیرەک يايۆضتاکەت دێُی تەکاری کە يەنسەيەی ئەو نەوەی ترضاٌ دواتر
 یكات نە هاتىوە تیا يارکی فىوليەنسەيە, کاو تساَە تپرضە تڕۆ تەڕێسەکەو,َەتێ

 هەتىو يەنسەيەی گەر يايۆضتاکەت يەضەنەٌ یاخىد,تەکارتهێُە ئەوە,هەڵثژاردٌ
 دەکا ضەرقاڵت چىَکە,کە کەضی هی يەپێچە و تهێُە تەکار ئەو يەنسەيەی تەَها

 هەَێ تەاڵو داَاوە يەنسەيەیەکی,کە يايۆضتایەکی ئەاڵهىيە يەگەر,تادە کاتت و
 دەضت تە يەنسەيەیە ئەو کە دەتىاَی تۆ,َییە يايۆضتاکەت نەوەی تیایە زیادەی
 ......کە غتی نەتەر َەک زیادەکە نەتەر تەَها,تخەی

 گاڵتەت و دەکا ضەعی ئەيطاڵ کە تکرێی تاش خەڵکی الی کە نەوەی ترضاَت
 خەڵکی تاضی و قطە نە واز دەڵێى پێت يٍ,َەهێُا ًَرەت دواتر گەر,تکەٌ پێ

 تە دڵُیاظ وە,دەَێی يم ۆتخ ئاياَجی تەرەو تۆ,تیڵێٍ تا دەڵێٍ چی,تێُە
 هەيىو ئەویع وە,دەکەی گەورە خىای نە داوا تەردەواو تۆ چىَکە,دەیپێکی

 گەر) ئەویاتێ کەواتە,خاوەَیییەتی خۆی وە,غت هەيىو,کۆَتڕۆڵە نە غتی
 (. ڕاضتگۆتی
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 تکەی تاقەت تێ خۆت ڕاضتەوخۆ,َازاَی وەاڵيەکەی کە پرضیارێک تیُیی نەکاتی
 يەئىیص تکا نێ وات کە,کە غتێکی یاخىد َاکەی تەرکیسەوە تە ضەعی کە تەوەی

 تەدوای کە هەوڵثذە,دیتت کە کاتەی نەو,وەرتگرە ئاضایی غتەکە,تی الواز و تی
 غتاَە ئەو,َەوزایىە ئێطا تا دیتىە غتێکت کە تکە خىا ضپاضی وە,تگەڕێ وەاڵو

 َەک تکا زیاد ورەت وە,تەالتەوە تێ ئاضایی تا تۆیە,ئەدا ڕوو هەيىوی تەضەر
 .. تڕوخێ

 

 کە,دەتێ ياوەیەک تۆظ,دەکەٌ يەوزوعێ تاضی خىێُذکار هەَێ کاتێ
 تەرکیست وە کردووە تەواوت ياوەیەکە یاخىد َەکردووەتەوە يىڕاجەعەت

 نە ضەر,َەزاَی وەاڵيەکەت گەر َاتێ و َەیساَی ئاضاییە,کەیە تاتەتێکی نەضەر
 ...تکەی نەضەر خۆتی نۆيەی و تێ کەو تەالوە خۆت و تػێىێُی خۆت

 

 َەتىاَی و تێ ئاڵۆز زۆر وە,تهێُی دیکە خىێُذَگای ئەضیهەی جار ەَێه دەکرێ
 تیا قىرضییەی ئەو و ئاضاَە زۆر وزاری خۆی,تەڕێسەکەو,تکەی حەنی تاظ
 ئەو,تکەی زیاتر ضەعی تۆ کە دەیەوێ ئەوەی تەحىکًی يايۆضتاکە تەاڵو,َییە

 و کتێثە هی پرضیارەکاَی هەيىو وزاری,دەهێُێتەوە قىرضاَە ئەضیهە
 ئەو دوای,کە وادەکا نەضەری ضترێص و تەنەتە ترضاَی و غڵەژاٌ,ڕووَە
 ئاياَجی ئاضاَی تە زۆر دڵُیاتە,َەترضای گەر,تهێُێ کەو ًَرەی ضەعییە هەيىو
 واتە وزاری ئیُتیحاَی تۆ چىوٌ کە وايەزاَە نێطەوە هەر تۆیە,دەپێکی خۆت
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 ئاياَجی دڵُیاتە,يەترضێُە خۆت,وەرگرە ئاضایی غتەکە,وا غتی و غەڕ و جەَگ
 ....دەپێکی خۆت

 

 ئەو کتێثی ئاضەواری هەيىو ياڵەوە نە پێػتر دەتێ,ئیُتیحاٌ نە دەر دێیتە کاتێ
 نێ هەيىویت,ئیُتیحاٌ تۆ دەرچىوی تۆ کە هەر,تڵێ ياڵەوە تە,َەهێػتثێ واَەت

 هەفتەی ٥ ئەو چىَکە,کرد داوات زۆر گەر دەَەوە َەغت وە هەڵثگرٌ
 ياَذووتىَی, هەیە غڵەژاَی دەزاَى,تی خۆت ئاگاداری زۆر دەتێ ئیُتیحاَات

 تۆ تىو َەجاتت جارە ئەو هەر کە,تگرە وئاراو ضەتر تەاڵو,دەدا عەزییەتت,هەیە
 ....َاتێتەوە نێ و پێتەوە دەنکێ ًَرەیە و غەهادە ئەو هەتاییە هەتا

 

 چەَذ یاخىد,تکەی حطاب خۆت دەرەجەی,ئیُتیحاٌ کردَی دوای نە َاتێ
 چەَذ تساَی تا و ئەضیهەکاَەوە تەدوای گەڕاٌ تە تثەی خۆت ضەعاتێکی

 کاتەیە نەو,ڕۆغتىوە تازە تىوی خراپ یا تىوی تاظ چىَکە,هەڵەٌ ئەياَە,دێُی
 وزاری نە ئاضاَی تە تۆ تکەٌ يەوزوعێ تاضی دەکرێ,نەضەرە ضترێطت هەَێ

 و ئەوهایە و ئەوها و دەکەَە وردی تەنەتەکاٌ تەاڵو,ڕاضتە و داوەتەوە جىاتت
 نەتەر دەغڵەژێی تۆ چىَکە,هەڵەٌ ئەياَە,کۆتایی تا و گىياَەوە دەکەویە تۆظ

 ضەعی تاظ دواتر ڕۆژی تۆ َاتىاَی,ڕاضتە وەاڵيەکەغت کە غتێک
 ..داڵغەی نە تەردەواو,تکەی
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 کە دواتر,خۆت تە تذە ئیطراحەت و تخەوە یەکطەر ئیُتیحاٌ نە هاتییەوە
 یاد نە هەرگیس وە,دواتر ڕۆژی ئیُتیحاَی ضەعی تە تکە دەضت,خەو نە هەڵطای
 هەر وە,َەکەی یادی نە و تکەوە يىڕاجەعە تاظ تێثیُییەکاٌ گرَگتریٍ کە,َەکەی

 نە و ضەری تکە تەرکیس,دەچێ یادت نە تەردەواو تەاڵو گرَگە دەزاَی يەوزوعێ
  ...تکەی ئیهًال هەڵثژاردٌ یەک َاتێ تۆظ و هاتثێتەوە دەکرێ چىَکە,يەکە یادی
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 نەدوای داَراوی ١٩٩ و تىوە ضاڵ ٦٥ تەَها تەيەَی ڕازی فەخرەدیُی .１
 داَراوی و تىوە جسو ٥١ کە تەَاوتاَگەکەی تەفطیرە وەک,تەجێًاوە خۆی

 .تىوە پەڕەیەک چەَذ کە هەتىوە وەهاغی

 

 تەرگ هەزار دوو پەَجەی دوو تەو:دەڵێ خۆی کە ئیثُىنجەوزی .２
 داَراوەکاَی دەرتارەی نیەحەَث ڕەجەتی ئیثُى,َىوضیىەتەوە کتێثی
 گەورە داَراوێکی جەوزی ئیثُى,زاَطت تەغەکاَی نە َەتىوە تەغێک:دەڵێت
 داَراو ٥٣٩ نە داَراوەکاَی تەجۆرێک,تێت َەتىو تیا تچىکی یاخىد

 .تێپەڕتىوٌ

 

 زۆر ئەوەَذە داَراوەکاَی تىوە ضاڵ ٣٥ تەيەَی کە تەیًییە ئیثُى .３
  .َەزاَیىە ژيارەیاَی خۆغی تىوٌ

 ٥٩ کە انًختسٌ َاوی تە تىوە تەفطیرێکی ئەغعەری ئەتىنحەضەَی .４
 .تىوە تەرگ
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 کىڕو:دەفەريىێ پێی,دەکات کىڕەکەی ئايۆژگاریی کە ئیثُىنجەوزی .５
 تەضەر ضەعاتیع,دەکات پێ دەضت ضەعات تە,دەکات پێ دەضت کە ڕۆژ

 ئاگاداری,گەَجیُەیەکە هەَاضەیەکیع هەيىو,دەکرێ داتەظ هەَاضەدا
 قیايەتذا یڕۆژ نە وە,َەڕوات خۆڕایی تە هەَاضەیەکت هیچ,خۆتثە

 .َادات دادت پەغیًاَی کە,تیتەوە پەغیًاٌ و تێت خاڵی, گەَجیُەکەت

 

 چەَذیٍ,جیهاٌ َاودارەکاَی زاَا نە تىوە یەکێک کە يىَسیری حافیسی .６
 ضاڵ ٢١,دەڵێ دراوضێیەکی,جێهێػتىوە خۆی دوای گەورەی کتێثی

 خەتەرو تەغەو کاتێک هەر,تىو ياڵەکەیەوە تەضەر ياڵى تىوو دراوضێی
 و َىوضیٍ و خىێُذَەوە خەریکی و گڕاوە چراکەي کە دیىيە تۆتەوە

, َاَخىاردَیػذا کاتی نە تەَاَەت,تىوە زاَطت تاڵوکردَەوەی و فێرتىوٌ
 تۆ َە و پرضە تۆ َە و کردووە تێذا ئیػی و تىوە نەالی کتێثەکەی
 َەچۆتە يەدرەضە نە َەتێت جىيعە تۆ,خۆغیی و ضەیراٌ تۆ َە َەخۆغی

 .ەدەرەو

 

 تهیًەتەکاَی نە تىوە یەکێک کە فەراهیذیی ئەحًەدی کىڕی خەنیهی .７
 و کات ضەختریٍ و گراَتریٍ:دەڵێت, تىوە َایاب داَراوی خاوەَی و جیهاٌ
 تۆ کە کاتەظ ئەو واتە,دەخۆو تیا َاَی کە ضاتەیە ئەو,تەاليەوە ضات

 .زۆرە کاتێکی تەالیەوە دەکات خەرجی َاَخىاردٌ
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 خۆی غەو تە ضاڵ ٥٩ کە,گێڕدراوەتەوە یەعیع کىڕي عىتەیذی نە .８
 ئەو و دەيییەوە تە کردووە پارووی خىغکەکەی تەڵکى َەخىاردووە َاَی

 .......تىوە حەدیص َىضیُەوەی ەریکیخ خۆی تۆ

 

Big dream……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


