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.. دی سو  لهک و کچڕ کوینی  بهیانی ژیی ئاسای شهر ک سه  لهکلمی ف کورته... ڵ ما

 فیت  لهدئوم: ینینوس
  
 1ین مهید
  وه ره ده -ژڕۆ
 ک ناو شاریی ئاسایکک هگ

 و دوو دوو ک هی ک هی، ێگر  ئهک  خهیایاجی جیو که تی نه وراکام
 ۆیی خکژن رهیپ، انداۆی خی وه ره  دهیی ئاسایانی ژ  و کچ لهڕ کواتریز

 یکردنتا  بهیکیر  خه که هۆ خیاویپ، ن اسهی پیکیر  خهی که گه و سه
 .... کک هڕ  گه  له هۆ خ لهیرم به
  
  

 2ین مهید
  وه ره ده-ژڕۆ
 ک هی  شوقهینای بم رده به

 تچ  ئه وه هو ما ره نھا به ته به،  هیدای سا20 ین مه  ته  له  کهکڕکو 
  
 3ین همید
  وه ژووره-ژڕۆ
 یر فه  دوو نهیک هی  شوقهناو
 کات  ئهانیماشا ته،  وتووه  کهتنیب  ئهستۆ پ وه کاته رگا ئه  ده که هڕکو
 ڕکو
کالمڕ ............نیکنڕ .......... 
 !ت هی ۆ بمان کهی چاتری ز وانه له
 یکگرامۆپ(...  هیپاۆ سیکۆ دیکگرامۆ پ  کهتستریب  ئهنیۆزیف له  تهینگ  دهای  کاتهم له
 )  هی نجانه گه
 ت؟یما  له وه ئه

 یکیر  و خه ه سا19 ین مه  ته  که وتووه که پاک کچ وه  ژووره تهچ  ئهرا کام  وورده وورده
  هی که گرامهۆ پریماشاکردن ته
 کچ
 )  ناکات که هڕ کویماشا  ته وه وه لرژ له (
 !ئم
 ڕکو
 ؟)  کاری رهیدائ (نیدلرمۆتسف ئاربۆ بیچ بتیبوو  نهازین  بهۆ تی ئه
 کچ
 ) نادات پرۆ زیگرنگ (
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 !چم  ئهیانی به 
 ڕکو
  که گرامهۆ پینگ  ده  له زارهب.... ت هی و واتڕ ئه، کات وال ئه  ئهمالو ئه

 ؟ی  کهی کزم  کهیناتوان
 کچ
 )  وه اتهی نایم وه (
 ڕکو
ر   هه که نهیۆزیف له  تهینگ م ده  بهتچ  و دهتن دپاشا،   کهیک ژوور واتهڕ ئه،  زارهر ب هه (
 و وه خاته ئهیدا،  هیای شت تیم که،  وه کاته  ئه که الجه  سه شتخانه چ تهچ ئه، تستریب ده
 )  که  کچهی ژور وه تهچ ئه
 !  و پوچانهچی ه گرامهۆم پ  ئهیتاو  له ماوه  نهچیه  ئاگات لهۆ ب وه ئه
 کچ
 )  وه کاته ز ئه نگ به ده (
 ت؟و  ئهتی چ؟ تهیچۆ ت وه ئه
 ڕکو
 !ت ب که هما  ئاگاو لهکزۆ تتو مه ئه
 کچ
 ! هی ن وهۆت  بهیند وهی  په وه  ئه؟ی چیچ
 )  که گرامهۆ پیرکردنی سه  له رداوه به (
 ڕکو
 )  وه تهنکوژ ه ئ وه تهنکوژ  ئه لی که نهیۆزیف له  تهپ له....  بکاتی چت نازان زارهب (

 !م که  ئهۆ تڵ گه  له  من قسهی ئاده
 کچ
 )  وه تهنرسیگ ئهیبات و دا  ئه که هۆنترۆ ک وه هی یی هڕتوو به (
 !یشتی گه ت  منهینیۆزیف له  ته مه  ئه وه تهین بکوژم ل هی نتۆب
 ) رکدنی سه  له وامه رده به (
 ڕکو
 )  سته ر په هه (
 ؟ هۆی تی ماش مه ئه
 کچ
 )  وه وه لرژ له (
 ! به 

 ڕکو
 )  وه ره  ده واتهڕ  و ئهێگر ئه ک هه  شت و مهن  ههپ له، کات و ال ئه م الو ئه ئه (
 کچ
  واتهڕ  و ئهێگر ئهی  ههنیب  ئهک هیپاشان جانتا، کات وال ئه م الو ئه  ئهیری  سه له په به (
 ) اتی ئه  ههۆ بی  جانتاکه که کچه، *د سعه مه*رۆ ئاسانسۆ ب ستاوه  وه وکهڕکو، رگا رده به
 !یشتی گه تای هم ما  به وه تهی ر بکه  سه هی ی نتۆب، ب ت هه وانه م کرده ک و ئه  وهتا هه
 ییتاۆک

Omed_arif@hotmail. com  


