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  هؤطر حمةمةدهؤطر حمةمةد... ... ةجبة دةضرثصنص بة طوصي جيهاندا ةجبة دةضرثصنص بة طوصي جيهاندا لَلَهونةرمةند ضؤثي كارةسايت هةهونةرمةند ضؤثي كارةسايت هة
  

وت  ند چۆپی که رمه  هونه  چاوم به دون کاتک که
ڵ باوکی و   گه ن، له نده  له  له وه ڕابووه  گه و ساته ئه

،  وه سابووه حه ی نه که ره فه  سه هشتا له. یدا براکه
 قژکی ژاکاو و   دیاربوو، به وه  سیمایه ماندووبوون به

ت و  که  بینییم، دیار بوو شه وه کی ساکاره نیگایه
ند میوانکیان  خواردبوو، چه ، هشتا نانی نه ماندووه

ک   گۆرانییه مویان گویان له ر هه بوو و هه هه
مویانبوو،  ستی هه به  مه که گرت، دیاربوو گۆرانییه ڕاده
  ی لوه س چرکه گوێ و که  موو ببوو به  هه و ماه ئه
گرت،  کی ئینلیزی ڕاده  گۆرانییه هات، گویان له ده نه
  یوتووه  کورد نه و گۆرانییه  ڕاستی من وام زانی ئه به
،  وه بیرم هنایه ندی وه رمه ر سیلیندیۆنی هونه کسه یه

واو بوو، ئینجا دایکی   ته که ڕم کرد تا گۆرانییه چاوه
  چۆپی لی پرسییم

   بۆت بنم؟ وه خۆیته ر چی دههۆگ -
  ت حمه چا ب زه -

دا بووم  وه می ئه  خه بوو، له م من بیرم الی چا نه به
ڵ چۆپیدا   گه گرن، تا له  گوی لاده وه رنجه  سه مویان به ؟ بۆ وا هه  چییه و گۆرانییه بزانم ئه

  .  گفتووگۆ وتمه که
  ر بووی؟  فه  سه چۆپی خان خر بوو له: هۆگر

  .  خواردووه مۆ نانم نه  با تۆزک نان بخۆم، ئه توخوا کاک هۆگر بمھه: ۆپیچ
شم   قسه وه م نان خواردنه  ده ند جار به ، من چه وه ره میشم بده ت بخۆ و وه که  نانه باشه ده: هۆگر

  .  کردووه
  . ن بوین نده  له  له به: چۆپی
  ن؟ نده  له چیتان کرد له: هۆگر
  . مان تۆمار کرد ۆرانییهو گ ئه: چۆپی
  ی ئستا گومان لبوو؟ و گۆرانیه ئه: هۆگر
  .  به: چۆپی
  .  وروپییه  ڕاستی من وام زانی گۆرانیبژکی ئه ؟ به نگی تۆیه  ده وه ئه: هۆگر
  . ووت ماشای کردم و هیچی نه  ته وه که یه نه خه رده  زه  و به وه م نان خواردنه ده به

کات؟   باسی چی ده وه زانی من زمانی ئینلیزی باش نازانم، ئه چۆپی خان تۆ خۆت ده: هۆگر
  ؟ ی چۆنه که تکسته
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 و  ی کاک گۆران موفتییه ئاواز و هۆنراوه.  یه بجه ه ساتی هه ر کاره  سه  له وه ئه: چۆپی
ند   و چه ن کردووهن تۆمارما نده  له ریتانی له کی به  ستۆدیۆیه تی، له ر هی خۆیه شی هه مۆسیقاکه

  .  شدارییان تدا کردووه ندکی ئینلیزییش به رمه هونه
  ییت؟ که  باسی ده  کیه و گۆران موفتییه م ئه ستان خۆش بت، به  ده ئ با شه: هۆگر
نی گۆرانی سییا   خاوه  بورهان موفتییه وره ندی گه رمه کاک گۆران موفتی کوڕی هونه: چۆپی
  .  وه بته  ئاگر پشکۆ ده  له تبیستووه ، ئ تۆ نه مه که می س دیه ڵ خه  گه  و له که مانه چه

ی   زۆربه ی وای پبنووست که  هۆنراوه زان که  ده  باشه و ئینلیزییه و چۆن ئه  ئه باشه: هۆگر
   گریان؟ کانتانی خسته میوانه
  .  کجار باشه ی یه که یزییه، زمانی ئینل  بووه وره وروپا گه  ئه ر له کوو من هه ویش وه ئه: چۆپی
ساتی   چۆن کاره ، ئوه بووه وره  وروپا گه  ئه ر له ویش هه  ئه ت کرد که وه چۆپی تۆ باسی ئه: هۆگر
  ؟ بجه ه ن بۆ هه  بکه وره  کاری ئاوا گه  کاری تکردوون که  هنده بجه ه هه

. وه ته م ناکه  کوردبونمان که  له وه  ئهم  بوین، به وره  گه  لره  راسته ی کاک هۆگر ئمه ئه: چۆپی
م و  که له تی گه  کاری بھنم بۆ خزمه بت تا مردن به  ده خشیوه  منی به  خوا به ی که نگه و ده ئه 

  . تی مرۆڤایه
  .  وه ند دکه  چه مه م بۆ مای چۆپی بخه ردانه و سه  باشم زانی ئه ستخۆشییم لکردن و به ده

  د مه هۆگر محه            
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