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  باسباسدا بدا بیی شه  شه  ...  ... رر ز زیینننھنھ
  
م به به هتد؛ به  . .. مس ،نۆفاف ،ویز ، ئاسنی تریکه که وه ک هه ر کانزایر کانزاز 

ژه نگ نه گرتوو  ،ینان به ده ستھیسه خت ،ی و جوانی له به ر که میئه م به نرخه  .انهینییهاتر
 هه ر له هه یت نرخ کردبی؛ وایه تیمه ۆ کیوه ندی په یان حه زوو ئاره زووی ،یق و باقیبر
کشاندابنتیه وه نه بیۆت و داکشان به خ.   
 ۆ بیبه تی تایزڕک هه ر به نرخ بووه و تگاو وومه ۆک و هه موو کر له هه موو سه رده مز 

ر ناوزه ند کردووه و له ان به زیابی نای چاک و شتیڤۆگادا مرمه ۆر کۆته نانه ت له ز ،دانراوه
   .شه وه دروستهی زمانه وانیروو

ه یۆ خی به الینه ی میرانه سه رنج کویکوه اله به شیزاد دا ئه م ماتری ئاده میگامه ۆله ک 
به ی و ئافره ت به تای به گشتڤۆ مریک به ئه ندازه چ بوونه وه ری هیئه گه رچ .شاوهاکڕه و
 یۆ خیگانده جت واهدا بیر له چ زین نھ ده بیئه  .هییر نیگ جوان و دیوخسارڕوه و ش ،یت

 ژنان یبه رۆ زۆجاخ!  بنیدایت و شه  وشۆه تامه زریاده ڕته وه و تا ئه و ۆ ژناندا کردیله ناو د
 یکه چ ،ک به خت بکه نئاماده ن هه موو شت ،اندایسته که یشه وۆ خینی ئه ویناووکچان له پ

 سه یته مه رجر ده ب زیداواکردن ،شتنیه کگه ین و به ی وماره بینهه رکه هاته سه ر خوازب
 شووره یککه  ژنه به سووک ته ماشاکراوه وله یت به واتادا نه ب تیر ئه گه ر زۆ و خیره ک

ته له هه موو جا ئه م نه ر .تنه بسه لمڕ کوۆ بیۆ خیه ره زامه نده وه؛ مه حایه به ته ویی
ه یله ی ئه نگوستۆش ئه گه ر بینه هه ژاره کانی چیدا باوه و ته نانه ت کچانمه ۆ کینه کانیچ
 ی دراویرۆ هه ره زیربه ۆه و زیکه وه ھاندا له سه روو هه موو شتیر له ج زینرخ .تش بیک
   .یه تییپشتر پاش هه ر زیھانیج
ه گواره وملوانکه و پاوانه و یۆب ..  بووهیوه دااتر ژن هه یه زینه وه ئه م کانزایرهه رله د 

ک له یاوان تاکتاکه به ئه نگوستیپ .به تن به ژنه وهیهتد تا .. ره و که مه ربه ندوی والگڵخرخا
   .هیناان بھیۆان له خیقه یر بر زیک به چه ند ددانان وه ک جاران باو بووی

ان یه که ده که ن و سامانه کانش که یره مه ندان زده و ، پوول وپارهی پاشه که وتکردنڵله پا
   .تناک وه ک پاره لی نرخه که ینی دابه زیچونکه مه ترس .زنه ده پاریبه م کانزا

 یهه رچ ،دایشۆران و خی جه ژن و سه ینه کانۆه له بیۆت؛ ب بان نهیربه ده گمه ن ژنان هه ن ز 
ئه م  .وه ده که نه کتر پی له یکشبده که نه وه وپیڕۆاندا شیۆت ئه وا به خان هه بیکرز
 گه ووره ۆخ .مه سره فمان سووکه: ن ده یه و ده ردییاواندا نی له ناو پیشبه ختۆ خۆه بیارده ید
 ۆتر بیئ .بکات لیره کانز یشتنۆ فری داوایگه ر هاوسه ره که  ،هی ژن ئه وه یاو الی پین تاوانیتر

 ده دات به بووکه یره کانش چووه ناو ته مه نه وه ئه وا زیئه گه ر ژن .تک بهه ر چ مه به ست
رساندووه و یگ هه ینرجار خوۆر زز .. ت ده بی کچۆ نه بوو بیشی ئه گه ر به ختۆ؛ خیکه 
 ی دوکانیه شڕ به خت ۆمه دا ب ئیتان ووی شاره کانیربه ۆله ز . کوژاوه ته وه پیشینخو
  ؟ یره بوو به چئه م ز! رنگر له نانه واخانه مشه ترنز
ه ر؛ یکه نه وای بی ئه وه ۆچ نا ته نھا بیله به ر ه ،ش وه کو مس هه رزان ده بوویرزگه زۆخ 

ھان ی جیر زیتو ته واووه ئه گه ر ب .تنراتر ده گه  کاره با خیش ته زوویچونکه ئه و له مس
ه زدان ی ی بۆ باشه تیئه  .ت دروست ده ب لیر به رزۆ زیکرگومان شاخه زبکه نه وه بۆک
   !تر نه ب له زیۆخ
  تاوهۆئ-که نه دا 
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