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*یک ل پنج ملیۆن  

 
 

   ژیان چۆن خوقاوە؟ ئایا دەکموە، ک وەلزۆرجار بیر 

  بسر دەبات؟ ریککمان ڕۆژان ژیانی بجۆرک، جیاواز لوانی دیک، چۆن ئم ه
   !؟میوان وەی دەبتغمکی دیک کی بیردەچوە و هر زووشچۆن منداڵ، هندە زوو غم

ین، ک یادگارکی خۆشی ل تۆیی خۆیدا هگرتووە و فبدەین، یان ببخش چۆن دەتوانین شتک
  نکات؟  ناخمان شقار

  !چۆن گر خۆریش ئیدی هرگیز هنیت؟
چکدا و هیچ کسکیش وتکی گ کس، ل چۆن، ک تۆ تنھا یک کس بیت ل پنج ملیۆن
 !نتناست و لکن هیچ کسکیش گرنگ نبت؟

  
 !  ییژیان تنھا، ک  دەکموەزۆربیر لم پرس ا منلڕاستید

مانکات وەهاش نییم هب!  
ک  ،کاتکانی من بهۆی چوون خوندگ و هاوڕی و چاالکی وەرزشی و گشت ئو کارانی دیکش

  . گنجکی وەک من دەیانکات، زوو تدەپڕن
 ! ی زیاتر دەبتهرچندە مرۆڤ تمنی هکش نیگرانی و پژارەی

   !بزر بت کسدا خۆت لبیر نچتوە، چونک زۆرئاسان یکک لنوان پنج ملیۆن
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  ) سان 15( کایا ئک 
  )ڕۆژنامی ئافتن پۆستن  10/08/2012( 

  پرسیار 
  
  ئایا ژیان چۆن پیدا بووە؟ -
) ملیۆن کسی دیکدا وەک ئم کچ، ک لگڵ پنج( کسانی دیکدا بژی ئایا گر مرۆڤ لگڵ -

  دەژی، بۆ دەبت هست ب تنھایی بکات؟
ئیدی ) نمون لناو پنج ملیۆندا بۆ( ئایا تنھایی ئو هستی، ک لگڵ کسانی دیکدا بیت -

  دەڕەوتوە؟
خۆ ئو وەک خوندکار گشت )) هیچ کسکیش نتناست(( مبستی ئم کچ چیی، ک دەنووست -

ل خزانکی خۆشیدا، دایک و باوک و خوشک و براکانی  و . و مامۆستاکانی دەیناسنهاوپۆلکانی 
  خزمکانی دەیناسن؟

  کی، یان چیی؟)) کس(( ئایا -
با )) فدانی سخت. شتک، ک یادگارکی خۆشی ل توی خۆیدا هگرتبیت((کایا، باس لوە دەکات 

پرسیارین ک:  
  ئایا شت ناخی هی؟ -
  شت، دەتوانت یادگار لناخی خۆیدا هگرت؟ ئایا -
-  مر ئگت( شت) مرۆڤ( ئایا ئک بر شتیبینین، ئیدی ) هزانین، یان وەک شت نشت ن ب

  ئو شت هی، یان نیی؟
 کی دیکوەیش ب ختتر(پرسیارەکک سمک(  

  هی؟ ) سربخۆی( ئایا شت، بدەر ل ئاگامندی ئم، بوونی -
نووسیوەتی ئ ت(( م کچژارەیی زیاتر دەبرانی و پندا، نیگمکشانی تڵ هگل ((  
  ئایا ئم مانای ئوەی، ک ژیان همووی نیگرانی و پژارەیی؟ -
  گر ژیان همووی نیگرانی و پژارەیی بت، ئیدی مانایک بۆ ئاسوودەیی دەمنتوە؟ -
  ئایا ژیان تنھایی؟ چۆن؟ -
سرقابین، ئایا کات زوتر دەڕوات؟ خۆ .....) وەک خوندن و وەرزش وۆژان ب کارگلکوە،گر ڕ -

، بۆ نمون، چرکیک، هر چرکیک، گر ل کاردا بین، یان ل پشوودا، یان کات ماوەی درژی
  ئیدی چۆن کات خراتر، یان خاوتر تدەپڕیت؟ . خوتبین

  ش، هر هی؟ئایا کات بدەر ل ئاگامندی ئم -
  دەزانیت کات چیی، دەتوانی پناسی بکیت؟ -
  

*  نج ملیۆنرویج، پدانیشتوانی ن  


