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  الوژ بابان الوژ بابان   گهگه!! !! .... !.... !تیتی  ئای ئایهئای ئایه

  
نرخ  ن شتکی به مۆڤ کاتک خاوه. شی پیاو  له  له شکه  و به رم و نیانه کی نه سته ت جه ئافره
  وکا ماشای ئه  ته وه خه  بایه  به میشه کا و هه ڵ ئه گه وتی له سوکه  هه  ئاگاوه زۆر به، بت ده
نی   خۆی خاوه  که وه بکاته وه موو کاتک بیر له  هه  پیاو پویستهواتا که !دات بیپارزێ وڵ ئه هه
،  خۆی  له شکه  به چونکه، ) ت ژن یان ئافره (ن  پی ده  که یه رم و ناسکه  نه سته و جه ئه

  . دا ست نه ی له ده که خه  له ئامزیدا بیپارزێ و نرخ و بایه میشه ب هه  ده بۆیه
وا  حه، کام بوو ژیان نه، م دروست بوو کاتک ئاده، کن ری یه واوکه  ته وه که یه ژیان و سروشت به

  . ویتر ی ئه ک له نر و م بوون به نیوه ریه و ههری و سروشتی جوان کرد  واوکه بوو به ته
 تردا چهک  ری ژر یه وو هاوسهن د الیه ستی پ بکرێ له ک هه ک یه کان وه مه کان و خه که خۆشیه، ب وت و ده رکه کاتک سه، ژیانی خزانیی

   ! وه ک بخوننه کانی دی یه ک بن و نھنیه مخۆری یه و خه
توانم بم  ئه،  وه ک چین ناگرته نیا یه  ته مه ئه! ! کانیشی کاتیه قین و ڕقه ! ریه ک سه  یه میشه کانی هه زوه ز و ئاره حه، م پیاوی کورد به

  !! ... رونی خۆی بکات  ناتوان کۆنتۆی باری ده زۆر جار پیاوونکهچ،  وه گرته کان ئه ی چینه زۆربه
که ژیانی ، ی زۆری جۆرا و جۆرم بینی و بیست نموونه،  وه تانه کانی ژنان و ئافره له ڕکخاو و کۆمیته وی و کارکردنم له ڕووی تکه

کوردستان و ی نوان  یه وره  گه و جیاوازیه ڕای ئه ره  کوردستان سهتی کورد له  له ژیانی ئافره وروپاش هیچ باشتر نیه تی کورد له ئه ئافره
  . وروپا ئه
 پیاوکی !!یناسین  ئه که من و تۆ  نیه و پیاوه ئه، وروپی پک دن ڵ ژنکی ئه گه رگیری له هاوسه، م باش بزانن کاتک پیاوکی کورد به

  ! ویستییه  خۆشهگری کۆک سۆز و ڕز و و هه  ستیار و هاوکاره زۆر هه
ک جیا  کرد و له پاشاندا له یه رانی ده وروپی گوزه تکی ئه ڵ ئافره پشتر له گه، وت چاوم به الوکی کورد که، له کۆنفانسکدا

  . ری خۆی تکی کوردی کردبوو به هاسه یان ئافره مجاره م ئه به. م جار ژیانی خزانی پکھنا بوو بۆ دووه. !!...  وه ببوونه
  !؟  له دکتۆره میشه  و هه مه زی که  حهتی و ئای ئایه و  خۆشه نه  میشه بۆچی ژنی کورد هه: پرسیاری کرد و ووتی

   ! الی دکتۆرک مبینی بچته  نه!بوو و نه ئهئای ئای   م لهوڕۆژک گ.... . ژیام وروپی ده ڵ خانمکی ئه گه ڕۆژانک له
  .  وه یته ووردی بیری لبکه  بهر گه  ئه ی الی خۆته که مه پم ووت وه

  !!وروپی  ئه ستی ژنه ویری ده  به هه  خۆی بووهم   به!ی کی لدروست بکه موو شوه توانی هه ئه، ویر ک هه ت وه ئافره....  پیاوی کورد ده
  یانی ئاماده ی به چای و قاوه... اتک تا دوشک ئه وروپی هه  ئه هخانم،  وه رکۆشی جی دانیشتنی ئه رین و ئامزی بالیف و سه سنگی سه
  !  وه بته  ئه ند جار دووباره چه) تی تۆ یارمه  و به ببووره (ی ووشه، ر گفتوگۆکدا ناو هه  له!کات ڵ ئه گه ڕۆژباشی له) وی خۆشم ده (به،  کردوه
ی و  که له ر که ستی سه ده ! وه  جار جل شتن کاری ئهوود،  یه فته  مانگمان چوار هه! وه پنج ڕۆژی قاپ شتن ئیشی ئه،  وت ڕۆژه مان حه فته هه

خواردنی سارد و ، و ی ئه کانی ڕۆژانه رکه شکه له ئه چونکه گسکدانیش به،  وه ونته ڕه کانی پشتی پ ئه ئازاره،  ی خۆی بۆ دواوه وه شکاندنه
  به بیاری خانمه، ش ممه وی شه شه،  سوپاس ستت خۆش ب و زۆر  ده چین پی ئه ده، وایه روپ و سه ک کفته و وه الی ئه، مون نیر وسه په
   !زن به ی ئه یمون هه ک مه وه،  کام کوگ چته وروپی ده ئه

و  ڕای ئه ره سه. گانی، وی سانی شه هه، شیردانی، ژر گۆڕینی ! وه کان کاری ئه رکه شی ئه وا س به ئه، ن منایش ر بوو به خاوه گه خۆ ئه
  وه ره  بۆ ده وروپی پی ئه  ئه خانمه، به بچوکترین بیانو پدا   ئاسانی له زۆر به،  موو ڕز و کوڕنوش بردنه و هه  و ئه  و نیانیهرم نه
   ! ج بھه  به ئره
ست به  وهه وێ که ش ئه)  و تۆخۆی ( و فریای وه ڕته گه زۆر کاتی ل ئه، ی نجام بده ت ئه که ڵ هاوزمانه گه کان له ککی کاره ر چاره گه خۆ ئه

   !! نابئای ئایشیش ناکات و گۆت له  وئازارماندوو بوون
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