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  )خشانک  په کورته(

  ذير أةشانذير أةشان... .... ... .... تؤ وةك تؤ وةك 
 تۆ، 
   منک، که. کان بیت رامۆشکراوه  فه بوو ئاخکی ساردی نو ده وا نه بیت، پت ڕه کانیشم نه ر لوی ووشه ی سه نده ر خه گه ئه

ر  ستی سه م توانی هه ، تا ئستا نه هو متونته ی پارمان ده که  کزه ک مۆمه ت وه  فرمسکی چاو و نیگای ئافره  بینم له چژ ده
  و ساته یدای ئه  بیت و شه دا تۆ پووشه ویستیه م خۆشه  نو ئاگری ئه  بت هۆکار چی بت که له ده. ل شواوت بخووشنم

 رما میوانی ژر گمان کات؟ دا سه فره م به  ژر ئه ردووکمان له  هه بیت که
 یاڵ،  تۆ و خه

یانت بۆ  ھاتنی به بر نیت، ئیدی من چۆن بتوانم باسی جوانی هه خه  تۆ تا ئستا تیایدا به  بت که  ونه و خه ر ڕاستی ئه گه 
 !یت ستم ناگه  هه  له  بۆیه  یه ردی ووشه ده.. .  من شتم   مه بووبت؟ یان نه یان هشتا ئاشنای به  به  کاتکدا که  م له که
ک  یه  من و تۆ زۆر له درکنت که  ده  و ڕاستییه یادا ئه ناو خه یاڵ له مگووت خه  ده یشهم ر سنگم، هه  سه نایه رت ده  سه که

  زانم له ده.  بن کیش یدای یه  شه نده ک ناگات، چه رگیز لق و پۆپیان به یه  هه  ی که و دوو داره ی دووری ئه هنده. دوورین
م   بوو، ماسی ئه ه ویستی هه ش خۆشه ه  م جار بت بمبوریت ئه م ده به.  که نھا ڕاستییه  ته یاڵ ویستیدا خه جیھانی خۆشه

 .  ژیان رگیز شاد نابت به ی تۆدا هه ریایه م زه  له ریایه ده
 ک کیژکی کورد،  ه تۆ و

م  باسی نیگاشت ناکه". وت من تۆم خۆش ده:" گووتم ت پیان ده ستانه  مه  و چاوه  ئه  کاتک که ست ووروژنه ند هه نام چه
  نده  چه بی پنووس و بۆت بدرکنن که  مرکه کانم ببنه  ووشکه بت فرمسکه بت ده ر وا نه گه ئه.  ر زامی خۆمه  به  ساتدا، له و له

  هر گرانیش ر هه گه. یت گه ردم نه  ده ترسم له نووسرت، ده  ده تای پ ی به نھا ووشه چونک پنووسی ووشک ته. زامدرام
 "!ئاخ.. . "درکنم  ده ک ووشه نھا یه کانم، من ته ووشه
 ی کۆتاییدا،   چوار چوه تۆ له
الم من مانای .  رستیاری تۆ بووه  ڕۆژانی په   ڕۆژک له ی که و مرۆڤه ی ئه وه  سینه  له نگی تۆدا بریتییه رهه  فه ی کۆتای له ووشه

ڕکانی و وونبوونی، بۆن و  رینی په وه ڵ هه  گه له.   سیس و الواز بووه  که ایه و و گوه ک ئه کۆتایی تۆ، وه.  کۆتایی جودایه
 یادم  رگیز له م هه  کردبت، به بت مائاوایم ل ده.   کۆتایی نایه  رگیز له  هه  که  ج هشتووه  دوای خۆی به رامکی له به
 . کردوویت نه

  تۆ،  مائاوای له
 خودی  له. بدرکنم' مائاوایی'ی  م ووشه که رم ده  ڕابردوو، شه ڕوانمه ند ده رچه م هه به.  یش نییهحا ، مه کارکی ئاسان نییه

رهاد ج  بت چ شیرینک بت فه ده.  تۆ شیرینم بیت  بم که رهاده و فه ر ئه ؟ من گه وه ڕته گه زدانی هه  یه  له بدا بووه کام عه
  بلت؟

 
 م؟ دوا ووشه

  .. ..خۆشم وویستی
 

1 


