ًبهەیەک بۆ کبک دالوەر

لێرەوە تب خبکی عەدەى.تب ژێر پەڕی فریطتەیەکی ضەرهي
لە عەرش ساڵو ...بە گوەی کوکوختییەکی سەرکبرێز ،بە
هبواری سەهووى فرۆضێکی هەڵکەًذی ساڵو ...کبک دالوەر
گیبى بیرت ئەکەم .پڕ دڵن ئەهەوێت بتبیٌن .بتبیٌن و
لەگەڵت داًیطن .هەهوو گیبًن ببێ بە گوێ و تۆ قسە
بکەیت.
ئەهەوێت گوێن لیبێت لە ببسی..
هرۆڤێک بە ضبرەکبًذا ئەگەڕێت بۆ ضیعر .جبر هەبووە بۆ
قەسیذەیەک چەًذیي ضبری تەی کردووە.بۆ ڕستەیەکی
چۆتە سەهەرقەًذ.بۆ ووضەیەکی گەیطتۆتە سلێوبًی.
ئبخ سلێوبًی چبک هٌت کوضت.بێ ئەوەی بە خۆم بزاًن
هٌت فرێذایە سەر ضۆستەکبًی غەریبی.ئبخ سلێوبًی ئبخ..
لێرەوە تب الی وێٌەکەی ضبهلۆ لەسەر دیواری ژوورەکەت.تب
الی پەیکەرەکەی ًبلی لە ببخی گطتی.ساڵو.بە دەًگی
پیرەهێردێکی ضقبرتە فرۆضی بەردەم هزگەوتی گەورە.بە
گەرووی دایکن دوای کۆچە هەهیطەییەکبًی هي ساڵو.
کبک دالوەر گیبى تۆ لە کوێیت؟ بۆ گوێن لە دەًگت ًییە؟ بۆ
لێرە و لەوێ ًبتبیٌن.ئەرێ لەو گەڕەکەش هي جێگەکەین بۆ

ًەهبیەوە؟ دیسبًەوە ئەبێ بچن لە هزگەوتەکبًذا بٌووم؟
ًبزاًن بۆ ئەبێ هەهیطە غەریب بیي؟ بڵێ تۆ دەًگت دوورتر
ئەڕوات بڵێ :ئەرێ کەسێک ژوورێک ضک ًبببت بۆ کرێ؟تۆ
بڵیت لەو دًیبش هەر غەریب بیي؟ ئبخۆ خواش وەک
بەضەرەکبًی ئێرە دڵڕەقە یبى ئەو هبڵی هەیە بۆ ئەواًەی
لە سەفەرەکبًذا ووى دەبي .ئەی تۆ بلێیت ئبسبیی بێت
بەالیەوە کوڕ و کچێک دەستی یەک بگرى .ئەرێ تۆ بڵێت لە
قیبهەتذا پبداضت و سزای غەریبەکبى چی بێت؟؟؟؟
کبک دالوەر گیبى قەسەم بە زات و سیفەتی خوا بیرت
ئەکەم.چص بب ووضە ًەیەت لەگەڵن بە هەًبسە و بە ترپەی
دڵن پێت ئەڵێن:توخوا پێن بڵێ چۆًیت؟ تەًذروستیت و
هەواڵی ضیعرەکبًت چیە؟هي ئێستب ئەڵێی پەیکەرێکن کە
دەقی بە تەًیبیەوە گرتبێت .زۆر بێئبگبم لە دًیب و لە ئێوە
و لە هەهوو دەور و بەر.ئەم ضبرە تەواو لە ًبخەوە ووضکی
کردووە.هٌیص پیبسەی سەر ئەم ضەقبهە سبرداًەم
پێٌبکرێت.ئەڕۆم وەک هروویەکەکی بێطەرم هەًبسە
ئەدەم.بڕوا بکە لێرە دیوار و پەًجەرە هتوبًەیبى بە
یەکتر ًەهبوە.گەر ئەم ضبرە بکەیت بە کتێب کەس
ًبیخوێٌێتەوە هێٌذە بێ ڕۆحە.کبک دالوەر گیبى هەر
چۆًێک بێت پێص هردى ئەهەوێت بتبیٌن.بتبیٌن و
ساڵوێکیطن لێبکەیت ببضترە لەوەی هەر ًەتبیٌن.پێص
ئەوەی بە تەواوی لەت و پەت و بن ئەبێ بتبیٌن.

خۆضن ئەوێي .ضیعرەکبًتن لە خۆتبى خۆضتر ئەوێت .یەک
یەک ووضەکبًت لە ببوەش ئەگرم.بست بە بستی خبکی
قەراغیطین خۆش ئەوێت...
کبک دالوەر گیبى یەک دًیب خۆضەویستی و ڕێزم هەیە
بۆتبى....
هبوڕێت ڕێبەر...
2011/11/22
هەولێر..

