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  ن سه عید حه سه مه حه ... یید قادر ئازاد کرا مال سه که. د هاکا

  
کدیمان ماچ کرد و  یه، وه شایه ک گوڵ گه وه،  و منی بینی وه ی کرایه که ی ژووره رگه  ده ر که هه
ساردییان بۆ  لوتفیان نواند و دوو ولر برد ئاسایشی هه ی نه هنده. گۆو گفت وتینه که
کیشی خواردنیان بۆ  خوشک و برایه،  کنی بووم  من له بوو که اتک دهع نیو سه، ناردین هه

ی خۆیان ناگرن و   قسه  ڕز له سانک که ل که وه،  بینییید قادرم  سهمال که. من وا د. هنا
، مین جارم بوو که  یه وه ئه. نووسن  ده شتی دیکه، ن وانرکی قۆشمه ی ڕابواردنی هه سه ره که
 بۆ،  بۆ ئاسایش بانگ کرابووم پشتر س جاری دیکه، ئاسایش وته   بکهک میوان ڕم وه

  . عس بۆ هی به، تی نا کیه ئاسایشی پارتی یان یه
  
ی  وه  هۆی ئه ببته، کوو سزادانی من به، یدی با من سزا بدرم چ قه (:مال پی گوتم که. د

،  کن من له) . بگرن ت هه ی تۆمه وه ی جون و هۆنینه وه خشینه  به ست له ده،  رانی دیکه نووسه
  . ماندا و دیداره له، و بوو ی ئه  جوانترین قسه وه ئه
  

ردانیم  ک دۆستکی سه  وه بۆیه، بوو  نواندا هه فۆنمان له له ته، یناس مالم ده که. من پشتر د
ری  رنووسه سانک سه،  ریم کردووه گه ڕۆژنامهمن کاری . نووسک ک ڕۆژنامه ک وه نه، کرد

ویش  ئه،  یڤینم ساز کردووه ڤپه ک هه نیا یه ته، نم مه  درژایی ته ل به وه، گۆڤارک بووم
  .  بووین سود هاوشاری  له چونکه، تحودا رجیس فه ڵ مامۆستا جه گه له
  که، نم یه گهسوکاری ڕاب  که ران و به ه خون  به وه ی ئه  نووسی تا مژده م بۆیه ند ده م چه ئه

  . یید قادر ئازاد کرا مال سه که. د هاکا




