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  داغیداغی  رهره  نیشتمان قهنیشتمان قه ...  ... ننییآرآر  ر ئهر ئهیی  ك سهك سه  ههییك ك    تاوان وه تاوان وهییو بو ب   تاوانبار تاوانبارییمانمانیی سل سلییششییله ئاساله ئاسا  
  
رو یزو ستبوو تهینده م بیه. یم آریو ه ك زهیه پار گه را مه وه آوردستان وپارچ یسا ل 

 خه خسته با تاپۆموه هییایواته به دلن. . . . .  نه آرا باره م نه داپۆاته هه تا یساخته هه 
  . م داو ها تمه وه هه نده ران ارهپلم ئه وسا 

ه یسا ن بو آوردستان ته ما شا ئه آه م زه ویرا مه وه د هگه ئه مسال آه یر له وه دا ی سه 
ر فروشراون یه به ته زویه حجز آراون آواپارچ هه ما ن یا نه یزه و  من و هه مو ئه ویآه 
  . ل آراونیته حوو 
 زه ره ر مه ند یاری آریمه یه ئیر له وه دایلكو سه  ه بهییآرنك نه ك ئه مه ش ی را دهتا  

 یآه سه ردان، هیمان هه ) ضامر قب (ن ویه آان تاوانباریر چیزو ش وه ك تهیله ئا سا 
ئه مه . نی حاآم آرای الی نهوا ره  ننه وهیافمان بو بسس می ئه وه یاتیشمان آرد له جیئاسا

 نه ك ،  زور باش بووی؟وه و له آیینمان آری چۆه ده رباره ی بواکردناریه ر بو برسش ئه گ
 ئاسا یبه ئه فسه ر هه رجه نده من آه. ه قورسهی  شه ئه و وویبه را ست، بنووسن تومه تبار

 یوه یماته واته شی ببوره ئه وه ته علیزه وه ووتی ر مه نووسه تاوانبار زور بهشم ووتی
به هه ر حال . تیرگیت بیت ده بیه وه آردبییه و به و زیآارآردنه هه ر آه س معامه له 

و چیر یاره ته زویون فروشچن هه ر وه ك ی آردی ئازادی مالیق به آه فا له تیحاآم تحق
  . وه ئازاد آردبوویان به هه ما ن شیل ده ره آه شیبه رت
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