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 سةفةر   
 ئةي  برينةكاين خوثن لثذؤيشتوم 

 ئةتزاين منكة
   وتؤتةوةنيش لة هةرزةميدا  قةدةر بة دصمةوة 

 گريسادة دانة لث چرايةكي بؤ هةميشةتةوثصم
      ئةبيين    و ي چاوم بةس مةراق

 بوم  لولدةبة خةمناكترين شثوة
  ! دةنوستم تا  

 : بؤ ؟ ئاخر 
  لةدوامةوة ذؤنةكرد   ثكي ساردت  ئاو بؤ

 هةجنريثكت نة خستة دةمي تاصمةوةبؤ 
 .،؟    !  ئاگرةوةارانت بؤ كردمة ناو بوخچةيةكبؤ ئثو
 سةفةر 

  تةنيا تاكةكةسثك هةبثت  لةمردن هةصهاتبثت منم 
 ئـــابةصث  
 و شريينة الگومامن

 ،! ةراورد  شريين ترة بؤ ب  ژيان 
 ياخي بووم ولةمثژةمن 

  دةصثم لة بةر خؤمةوة گؤراين بؤ بةرد 
  تينووة بؤ بينينم تافگةيةكي ئةويين وصات  شةصاصي 

 كچثك بة بة جثهثصامن 
  وچةكةرةيي كرد  

 لــةتاو  دوورمي   
   گوص لةسةر كةمةري ذووا

 دصمكةچي   
 ، ! ةوة نةدايئاوذثكي   لث 

 رم ونابو لة خؤم
 پولة ئاسا پة

   من دةبث  وةرزثك بژمي 
  ! . نة تكث لةدصيان  پثكةننيئةو دةضةرةماسيةكاين تا 
 

 من ذوبارث  ناسكيم لثدةذژث و
 .؟ !بةديار نيگايةكةوة شكاوم 

 ،! لثبدات   هةر دةيةوث مي و دصمپرواندو سةفةر
 پيارةم  سةفةر تؤ    باوة

  خاصيت كردمةوة لة پثكةنني 



 م ستچارةكةسةدةيةك دواختلةذوانيين جواين سروشتدا 
 دا ئافرةتلة كاين ولثوي

 وثصا ماجثستةرةكةم درثژةپثبةم نة 
 !بؤ ئاكام سيمبوصثكي  گةيومبث * ي كچميسيماي ذؤزيا

 سةفةر 
 ! لةدوامةوة مةية .. لةكوثوة ذؤشيتم  

  من بةرپثم ئاگرة 
 ةم و  ذادةخ  لةشي بثئومثدم لةهةر شوثنث مبةوث

 جوصثنم تؤزقاصثك  ئةستثرةيةك  لةجثگةي خؤي نا
  بةستووم  بةلةشي  ت گةرمي بدا  ناپاذمثةوة لة خؤرثك

 لة دواي منداصة برسيةكانةوة ذثدةكةم و
 ين و تف بؤ سوصتان ذؤدةكةوودةكاين نان دةجووين سر

 ئافةرم ميلةت 
 سپثدةتان  گةصاشكثيندروثنةي گةمنةكان و لة

 ! خؤشبوون 
 دا داگريساوة شؤذشة و  لة 

 شتثكي بةهاتان بؤ هثناوين     چ ؟ 
                 لةو كوانةدا

 .؟ ! لة خؤصةمثش زياتر 
 بة خوثين ذژاوي شةهيدةكان

  ئاصايةكتان بةرزكردةوة كة بذبوو لة جوامثري  و  
 ميهرةباين    

 ،!   هةصيدةكةن    لة دصي ئامساندا ئةفسوس  بة شةرمةوة
 ل ئافةرم گة

 !انة چ دوژمنثك سثبةرت  كوا زانيوتانة
  تانبينم   كوا  ئةوةنية نا

 الفاوي دةنگتان بذژثتة سةر شؤستةكان 
 تانبينم   نا ؟ كوا

 گذتان نابث بةكلكي ئةو پياوةي واينيازة 
  .....  ئةنفال بثبةسوصتاين

 
 سةفةر

 بة ذقةوة تثم مةذوانة و  
 وثنةرةوة   مةتئةم بريكردنةوانةم  پةصة بةفري تؤ
 من

  !  ئومثد لة دصمةوة دةذث  بؤ ئةوث 
 ئازار لةسةر دةستم دةنوث و 

 تؤش ئةي سةفةر 
  خوثنم بكةرة ناو ئةو شووشةيةيي هثور هثور 

 بة گةورةيي  لث ينوسراوة 
 مةراق  

  .............................. ر ا ق ةم           
 


