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  الظان كؤييالظان كؤيي! ... ! ... توين و مةرةكةبصكي ئاوزصأ ثةيداكةتوين و مةرةكةبصكي ئاوزصأ ثةيداكةلَلَةمصكي ئاةمصكي ئالَلَمامؤستا خاليد دلصر قةمامؤستا خاليد دلصر قة
  

خوا "رۆک آۆمار وه بۆ سه تانم خونده آه نوێ بروسكه آوردستانی مامۆستای ئازیزم خالید دلر له
 ی ستهپی پویست شای م، به آه  پنوسه  جۆری م آه ی نوسینه ڕسته  تیایدا نووسیوته. "بیپارزی

  !بوو نابتان نه جه
ر   به هاته ل نه سه آو پویست تیرو ته وهت  آه آانی برووسكه  ڕسته،رمووی فه م ڕاست ده منیش ده

  م لدوانی آه یه  لهمامان مامی  پت گوتبایه ،ت و گوڕه رم گه و پیرۆزباییه   دوای ئه بوایه  ده،چاو
الق  ی حه مه ی حه آه نازه  ب  گوزانه ت به هیدانه  شه و دایكه آانی دی ئه  آۆمار زامه آۆشكی
رمووت  فه!  وه تكرده بوو و ڕه بووڵ نه ددامت قه دانی سه سداره  له ی ئیمزای و آاته  ئه،وه آوالنده
بو   ئه ق رحه ی ده زنه  مه و زومه  ئه، ڵ دۆستان ئیمزا آردوه گه رم یاساناسم پۆتۆآۆم له پارزه

  یه هد ج  آۆمار   پشوودان آۆشكی اتك بۆند س  چه بۆ ی  ناآه ئیمزایدرت   ده منجا  ئه ددای عه
   عۆجه و گوندی بانی  ی تاه ماه ردوو بنه ندی هه یوه ك په وه  نه،  بتگرێ وزاته ئه آی ك نمه وه نه
  ت یبه  هه بناری مامان له مامی بۆت نوسیبا ست ناسكی   هه  شاعیری تۆ دلر خاه . رد بگرێ گه

كی  ر خه سه عامت به فیر گوڵ ت سوتاند، نه  ئایشه نو گۆڕدا جاركی تر دی دایكه سوتان له
و  ن آا سمییه ڕه  بووی؟ پت گوتبا لدوانه یاسا ناس نه رو  پارزه وساآه ر ئه گه مهپاند ولر سه هه

ی خوا  وه ر ئه به ك له  نه،م آه ق ده گرێ ئاره م دامده بینم خه ده آانت آه نیه فزیۆ له ته دیداره 
سی ، ر خۆمان بووین ت، ههیڤی په  آوردی ده ی جاران به وه ر ئه به ه ل  كو  ڕقم لته بهخواسته نه

گا   تمان ده یه  هه رودراوسی  ده رچی ت هه وانه یه ڕهبی و عاره مۆ به چی ئه  آه،خۆمان... خۆمان
و  ت چی ئسك سووك خیله ام سوعبهم.  ی آوردانه رآرده  سه  شازی نده لزانه مامه چه آه
  .. چی آته نو

   مامه رقییه شه  له  آلیپ ی گۆرانی ترین  تازه!ر آورد بوو سه ك آۆمار له ره ی سه  نوآته دوایین
   گوتی

  وه ڕایه  گه خرو و شایی  به مامه ر  گه  ئه بینه دوور مه. بوو)  عندك یابهك عیون  لۆنهش   یابه یابه (
 ،تان رنامه و به و ب داڕزن بۆ خۆتان ندانیی آورت سات بكات ی آارمه رآۆنه  سه سلمانی

  لفالنی  ئه فالن "  ن به یكهن ب ر   البه نامهر ی به رنامه  بارزانیس ب به و آاآه فا آاك مسته به
   شی آه تایتله"

  . بوو وێ هه ری له وه واس سانی زوو یاده بوو نه  مام له ئه  چونكه،بت)  یابه یابه
 دوا  ی نییه وه ، به  ڕیزت زۆره  منی ر مامۆستای  تۆ هه به مامۆستا خالید دلر لم زوویر مه

  ی بروسكه
  .  ه و شۆڕ  شل  بۆقاوی نگ وزكیی ڕه  سه هناو آورتیتان  م جاره ئه 
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