
   وه نه آه آاندا مه زیدییه  یه ڕووی خ به  دۆزه رگای ده" دوعا"ر  سه له
  د مه ردار محه سه

  بینیــوه  تــرم نــه ســكی  آــه رگــی مــوو ژیانمــدا مــه هــه مــن لــه!  بــوو؟ چ نامرۆڤانــه" دوعــا " آوشــتنی
  وه قییـه  دـه ڕی وپـه نیـدا بـه مـه  تـه هـاری بـه  لـه ی و عاشـقه   یـاخی و آچـه  ئه  آوشتنی ی ندازه ئه به
  . ر بوو بت ژنه  آوشتیان، هه آی آۆمه له گه دا به عشیقه  به آی په  چه آۆنكی له

و  ك دابنـین جیـه  لـه م راسـتییه م بـا ئـه بـه.  ناگرێ وباس هه  قسه  شتكه م آاره  ئه آردنی ئیدانه
  ی وه  ئـه بـری  لـه ردوومان بوانین، آـه راب ی ند رۆژه م چه  ئه آردنی  ئیدانه ی  شوه ترسی مه بین له

و  یانـدن  گـه دادگـایی  بـه و داوای   خۆیانـدا ببـرێ و دروسـتی  راسـت ی ئاراسته  به  ئمه آانی زاییه ناڕه
خـراپ سـوود   زۆر بـه ریكه  بكرت، خه  ئمه  تری ی"دوعاآان"موو  و هه "دوعا " آانی  بكوژه سزادانی

" آـان زیدییـه  یـه آـۆی " ی وه ك ئـه آان، وه زیدییه  یه  بۆ ناشیرین آردنی گیرێ رده  وه ساته و آاره له
  .ش بن و هاوبه ریك دا شه م تاوانه له

! آـوژن؟ ده" و نـاموس خـالق ئه"ر  سه آانیان له و ژنه آان آچ زیدییه نھا یه ئایا ته:  بپرسین با جارێ
  ی وره  گــه  جیــاوازی نگــه  آــوا؟ ره رینیو ناشــی  جــوان ی شــوه"  ژن آوشــتنی " ی ، ئــه ر وانییــه گــه ئــه

  ر تیـشكی بـه و به ئاشكرا یان به مه  ئه  بت آه وه  تردا ئه  دوعاآانی ڵ گه  له یه"دوعا"م   ئه ی آه آوشتنه
  زانـین دوعـا نـه  ده و راسـتییه موومـان ئـه هه. نو تاریكیدا وانیتر له م ئه نجامدرا، به  ئه وه خۆره
و   ئـه ینـه  دوعـا بكـه سـاتی ئیتـر بـۆ آـاره. بـت و ژنـیش ده  دوا آـچ ، نه آوژرێ  ده و ژنه م آچ آه یه

 رۆژـك  ش زانین ده موومان باش ده ر هه  هه ت آهَر تكبشكنرێ سه  له آانی زیدییه  یه ی رده به تاشه
   ئمـه بـ  بـت؟ بـۆ ده  ئمـه آـانی آچـه ر آچـك لـه  هـه نووسـی  دوعا، چاره نووسی ڕۆژان چاره له
  ؟ "بینین  خۆماندا نه چاوی م سوژن له كا ببینین، به  خه چاوی  له رزی ده"
  و قینی  رق ی وه ردآردنه زه مه نا ده ده!  مك هوشیارییه آه دا پویستیمان به  ترسناآه خته وه م ساته له
،  گرتـووه  خۆیـدا هـه نـاوی هـه  لـه ی وره  گـه آـی ترسـییه آـان، مـه زیدییه یه ر به رامبه  گشتی به رای
موویـان  ر هـه و هـه  وتـووه  تكـه ی آـه  ناوچـه آـانی تییـه مایه  آه دا آه  سامناآه م دۆخه  له تی تایبه به
 پـ  آـی و رابردووییـه  ئـایینی داخـراون آـی تیه مایه  آه آان، آه زیدییه یه. ترسن  خۆیان ده بوونی له
 تونــد  آیانــه ره وام گــه رده هــن، بــه جــده  بــه وه یانــه خۆ دوای  لــه و تونــدوتیژی وه وســاندنه چــه لــه
   ژیان ب دا آه" موس " ی و ناوچانه  له تی تایبه ، به وه  خۆیانه ریتی و دابونه  گوڕیشه ڕه ستبگرن به ده
  . گداآوتاو  ره تی یه  آۆمه آی یه دیارده  به  بووه قی و ده   توندوتیژه ندازه ئه
وا   خۆمـان بـین، ئـه ی م وتـه  ئـه  بنیاتنانی رۆشی  په ڕاستی  به ر ئمه گه دا، ئه رهستیا  هه م آاته له
و  آـانن  ئاینییـه تییـه مایـه  آـه ر آه ده ینه  بكه ی آه  پكھاته تی ڕه  بنه شكی ر به  گه حاه  مه دیھنانی به

   نـازداره و آچـه  ئـه دنـی بـا تیرۆرآر وابـوو تكایـه آـه.  وه گرتـه آانیـان ده یـش ناوچـه140  ی ماده
  وجـۆره  خۆمـان لـه آانداو تا زووه زیدییه  یه ڕووی خ به  دۆزه رگای  ده ی وه  پاساو بۆ آردنه ینه آه نه

و رـز   وه ینه آانمان بكه تیه مایه موو آه ش بۆ هه و باوه ین  رزگارآه آه ساته  بۆ آاره ته قه  سه روانینه
" موومـان  هـه ی قینـه  راسـته مـای "  آوردسـتان ببتـه ی وه ، بـۆ ئـهآانیـان بگـرین ندیـه تمه تایبه له
 . وه آانیشه سیحییه و مه ك به و شه  یی و آاآه  زیدی یه به


