
  وه نه ده ده« پرسیار 25»ند پرسیارێکی کتێبی  اڵمی چه اڵاڵن وه ده مندااڵنی      

 

:  پرسیار  

" ! یخۆیت ده  ی، که و شته بیت به ده" تی:  سوفێک گووتویه یله فه  

؟ وه یته که ده  که خواردنه  خواردنێک بخۆیت، بیر له ی وه پێش ئه ئایا تۆ   

: اڵم وه  

  اڵاڵن ی ده تی. فێرگه ڕه می بنه شه پۆلی شه  ونم ئیبراهیم، شه

 ، جۆرێک دروستکردوه مرۆڤی به  رهو ی خودای گه وه رئه به خێر، له نه"  

  ر شتێکمان خواردبایه ر هه گه ڵێ ئه ر بڵێین، به اڵم گه ( به شتی دیکه  نابێت به )که 

و  بوین به مومان ده ما و هه ده ر دونیا نه سه وا مرۆڤ له ، ئه و شته بباین به

وا  ، ئه«دیکه»هیچی   باین به ی نه وه بۆ ئه« جاو ئه»مانخوارد؛  ده  که« ی شتانه»

" . خوارد مرۆڤ مرۆڤی ده  

 

اڵاڵن ی ده تی، فێرگه ڕه می بنه شه نیا ئیبراهیم، پۆلی شه له  

  پێموایه«. دیکه»خواردنێکی  ر ماسی، یان هه  به« ببیت»تۆ ماسی بخۆیت   بێت، که وه ستی ئه به مه  سوفه یله و فه ئه  پێموانیه" 

و  ر دزی ئه تۆ هه« خۆ»اڵم  ، به تۆ دزیوته« که»زانێت  س نه که  یه وانه دزیت، له ، بۆ نموونه، تۆ خواردنێک ده یه وه ستی له به مه

ڵێت: چ  ی ده که قه ، ده یه هه «ندێک په»واریدا  کورده  ک چۆن له اڵتداران! وه سته ده  له  وایه  خنه ک ڕه وه  مه ، ئه یت. پێموایه خۆراکه

. "یشتبن . هیوادارم لێم تێگه وه دوریه ده  وه بچێنی ئه  

: پرسیار  

؟ یه ؟ ئایا کۆتایی هه ستیپێکردوه ی ده به بڕوای تۆ ژیان که  

 

اڵم وه  

اڵاڵن ی ده تی، فێرگه ڕه می بنه هێلین، پۆلی چواره  

مریت  ر ده کۆتاییدا هه  بژیت له  نده رچه یه. هه ڵێ ژیان کۆتایی هه . به ستیپێکردوه م، ده ئاده وا و باوکه حه دایکه  م جار ژیان له که یهبۆ " 

  " .بێت راپ ده و ژیان نامێنێت و دنیاش خه

 

اڵاڵن ی ده تی، فێرگه ڕه می بنه د، پۆلی چواره مه شناو محه  

ی کۆتایی دێت س نازانێت که اڵم که ، به یه ژیان کۆتایی هه ..... » » 

 

ناڵاڵ ی ده تی، فێرگه ڕه می بنه یدا ئیبراهیم، پۆلی چواره شه  

 « ت ت کۆتایی نایه بڕوای من ژیان قه به » 

 پرسیار

کی چین؟ کیت؟ جوانی و زیره ئایا تۆ جوانیت؟ ژیر و زیره  

اڵم وه  

اڵاڵ ی ده تی، فێرگه ڕه می بنه هد، پۆلی چوار مه کر حه توانا بابه  

خالقت  ر تۆ ئه گه . ئه خالقه وشتی جوانی مرۆڤ. جوانی جوانی ئه ڕه  له  کم. جوانی بریتییه ڵێ من ژیر و زیره ڵێ من جوانم. به به" 

. "وڵ و تێکۆشانی خۆمان هه  له  بریتییه کی وا جوانیت. زیره بێت ئه هه  

 «   اڵاڵن ی ده تی، فێرگه ڕه می بنه تاح، پۆلی چواره لیم فه د سه مه محه

و  ئه بێت، سێکدا هه ر که رونی هه ده  رزن، له ها به وشتی به کی دوو ڕه و زیره« ژیری»کم.  ڵێ من ژیر و زیره ڵێ من جوانم، به به" 

. "بێت وتوو ده رکه شی پێ سه که بێت و خێزانه وتوو ده رکه شی پێ سه که ڵگه بێت. کۆمه وتوو ده رکه سه  سه که   


