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 فیت  لهدئوم... ی ر وه خته  بهۆر ب  هاندهنیجوانتر

 
.  ناشو پیکان ک و مانگه م وه به،   مانگهیر  سهسانید
 نیرتر وه خته  به  مانگهیر م سه  ئه  باسهی گه جی وه ئه

 ین ساڵ گه م له  بکهییکراوورد ر به گه  ئه  منهیمانگ
 ... شووپ

   له شتووهھ جیک هی شهۆ گتبووبڕ په تکژڕۆ ر هه
 و  وه  تازهی شتت بووبکژڕۆر  هه، کان هی یر وه رهیب

 کژڕۆر  هه،  ناوه هۆی خڵ گه  لهی ره مه  و سهری سه
 .   کردووهمارۆ تیشۆ ناخانی شۆ خیکووداوڕ تهاتب

،  وه  خواره چمه  ئهڕۆ دا مانگ و ساژوڕۆناواو   وا به هۆیب
 یسان  کهیکان وه دانهڕ ئاوو  دوور لهکڕئاوو.  وه مه  بده وه  تاسه  بهیکڕ ئاوتو مه ئه

  تهب  ئهکان شهۆ خ رهاته سه  بهانی کان ره نههڕر سو  سه نھا شته وان ته  ئهیال. ییئاسا
 ... یادگاری
،  ئازار له، چی ه  له بوو بی پیویود  ئه  کهکوارید، تچ  ئهنی به  لهکواری من دی الم به
 . ینیب ش هڕ له

 ی و کاتانه ئه، بوو بووم  ئاشنا نهم که هی ی  ئاسوده  له پ کهڕۆ  گه  کچه  به  کهی مانه و ده ئه 
 !بووبووم  شاد نهێ نویم رده  سهی خان پسه  حه به که
 و هیبوون دا  نه  بوون لهیزان وام ئه، کرد بوو  نهتم که زهۆ س  له پ وه لی ماچی مانه  دهو ئه
 و ان دابین مه  زهی که چه خوار و خ چکهڕ ی کورت به.  هی ی نۆی خیش کک هی ماناچیه
 . ر  به  گرتبوهمیتڕ  پوچ گهین مه زه
 . وت کهڕ یلۆپ ر شه  به شتهی هاومۆ خو وه کردهۆکانم ک سته  ههتنتی د ر له  بهم به
   لهو پ  النهب یککڕۆ  گه  کچهیز ناو ئام هی یشتمی هاو ختانه شبهۆ خش لهۆپ  شهو ئه

 . ت بهیموح
 و پ رهی بی وه انهڕ گه  ههی هی ما بووه، م وه  خستنهشۆه  بهی روازه  ده  بوو بهمۆش ب  کچهو ئه

   بوو بهو وه مهق  ئهی لهیخ  ده  خستهۆی خ رانهیژ. ی و ئارامیی  سادهۆ بانمی ژیکان پوچه
 ۆی خ وه ێ نویکرگ  به  بهیر وه خته  بهیمایس. کان نگه  دهیکخستنڕ ۆر ب  هاندهنیجوانتر
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