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بوی پیص ثەکبردێت ، چوغەکە ىە چبوزار وەرگیراوە ، چۆُ چبوزار ثۆ خۆپبرضتِ ىە  
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 ؟ ثێت مێ ەثێد ! ضەیرە -

  .ثنە ڕووٍەتی خبڵی ضەیری ؛ ثراىە ؟ مێیە ّبزاّی ۆُــچ -

 ثەهۆی ّبضیْەوە، ُ ثىو وکەضێک کە  هبا ضەیری تۆظ -
ثە  ِزوو زوو دەثئەواُ   ، چىّکە دەرّبکەوێ ڕووخطبرییەوە

 .ضەراة

 !!!؟ چۆُ -

 دەً ثە ثبومٌ ، دەثىو ضبڵێل دە چىار تەٍەٌّ ، دێ ثیرً) 
  زوو زوو ، دەمـرد ڕێ ثە غـەویجـەەرەوە ،  یمێػـبّ
 پـڕ داینـٌ الی ، تْەمەیوتـى میطـی تـب ، دەمـرد ثـبّەَی
ثە پەّجە گرژەکبّی  ، داه دەوىى جەەرەی ەپەڕ  . ثنەٍەوە

ەیجــردەوە ، ٍــەی ىە دو تْی دە ئــبخْیە ّــبوی ، تــب خەوتــى
،  تی دەهـــبتە دەروىـــى ىە کـــىّە کەڵوو دو ەداد جـــەەرە
 هەٍـىو ئەو ، دەهـبت پـێ ضـەیرً .قبّـ  دەدراژوورەکە 
 پبی ىە ، یقیڕیەمە ڕەّ  دیػيەٍە چبیە ىەگەڵ ، يهجەەرە
ئەوەی  ؟ چــی پێْــبو ىە گۆغــەگیرییەی ئەو ؟ چــی

جـەەرەکەی ثـىو ، ثەر  خبٍۆغکردّی !ضەراضیَبی دەکردً 
ىەوەی ثیخبتە ّبو تەپـەە ڕەضبضـیەکەی ثەردەٍـی ، ضـەری 



                             زارێک ئبی ثۆ خەوُ

4 
 

ەّـب و دجەەرەکەی ىەضەر ّیْۆکی پەّجە گەورەی قـبچی دا 
، ەخطتە ضەر تب ثە تەواوی خـبٍۆظ دەثـىو دپبڵەپەضتۆی 

ێکی گەّجـی ثـىو وی، خىفڕێی دەدایە ّبو تەپەەکە  ئەو کبت
ــبثىویەوە ــۆی ٍ ، ئەت گــىت هەرچــی ضــۆتەکی جــەەرەیە  ث

 . ثجـىوخسێْـراوەتە ژێـر ّیْۆکەکـبّی ، ئـبوا ّیْـۆکی ڕەظ 
 جبر زۆر ، مردثىو وەفبتی ، دەثىو ٍبّەێل چەّذ ، داپیرەً
 قطەمبّی گىێرەی ثە ، دەکردً ثۆ ثبومَی گەّجیێتی ثبضی
 تەّهـب . ثـىوە وىّەدیـ ىەخـۆ خێر و ئبڵۆز گەّجێنی ، ثێت

 جەە ، ثىوً ٍِ ، ثێت ئبڵۆزە پیبوە ئەو هی مە ، ٍْبڵێل
 ضـبڵی پێـْ  ثەرەو تەٍەّـی ،  وەمەًومۆچنرد خىغنە ىە

کێػـی  ، هـبوار و قیـەە دەّەـی ، ئێىارەیێـل . هەڵـنػبثىو
ەکەٍـبّی وىە خبّى تـىىە ڕێـیەکتەّیـب ،  ەمەـخـثب کردٍە ّبو

ثیْـیٌ دایکـٌ ىەضـەر خـۆڵکە کەوتـىوە ، ،  جیبی دەکردەوە
 مۆ ێیى هبوضێنبُ ! دەهەژاّذ ّبخَی ، ڵەمەیىم ثە گریبّە
 مە زاّیٌ ئەوضب . ثىوُ مردّەوەی ئبراً خەرینی ، ثجىّەوە

 ثەرەو خۆر . زۆر گەڕاّێنی پػتی !!! ثىوە وُ خىغنەمەً
ثــبڵی ثەضــەر ئبضــَبّذا  عتــبرینی ، دەڕۆیػــتپػــىوداُ 
 تەرٍـی  . دادەپۆغـیەوە ئـێَەی خەفەتـیع ، دەپۆغـی

 ! دۆزییەوە خەمەثب خىار چەٍی ىە خىغنەمەٍیبُ
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هەر  چىّنە ، ثىوُ ۆزترـڵئب غتەمبُ ، ڕووداوە ئەو ىەگەڵ
 ىە ،ضبڵێکی ڕەتذاثىو  ، ، ّب ّب ەثىود ٍبّەێلچەّذ 

 جێهێػت ٍبڵی ثبومٌ ، پبیسدا تەٍىٍەی کۆتبیی ثەیبّیـێکی
 .  ایەوەڕّەگە و

 ثبومٌ هەً،  مەٍذا ٍبوەیێنی ىە ، دا ٍبڵی چەّذ الدیێنی ىە
 ! ّەگەڕاّەوە و وّجىوُ چبوٍبُ ىەثەر خىغنۆڵەمەغٌ هەً و

ضبڵێک ىە تەٍەّی  ، ثىوَبُ خۆغی فرێْەریبئ خىغنۆڵەمەً
 ئبٍێسً ، ٌثەردەٍ دەهبتە گبگۆڵە ثە جبر زۆر،  ەتذاثىوڕ

 ، فێرثجىوەتێک ددىٍ ، ثۆی وااڵ دەکرد و ثەرزً دەکردەوە
هەوڵی  ، دەخػبّذ ڕووٍەتٌ خبڵی ىە ثبرینەمبّی جەـپەّ

ال غىێْی ّیْۆکەکبّی ىەضەر  ، جبر جبر ،الداّی دەدا 
ثەاڵً هەر زوو  ، وٍەتٌ ثە ئبغکرا ثەدی دەکراوڕ

 ەوە .يغىێْەکەیبُ ڕەظ دەثىو

 

 

 جێ ، ڕۆژگبر خەفەتی،  ژیبُ ئبزاری . ئەواُ دوای 
 خەریل  . جێهێػت داینـٌ خطبریوڕو خۆیبُ ىە پەّجەی

 ڕووٍەتەمبّی ، دەرێ ثێْْە ضەر پیری ىۆچی ، ثىو
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ڕووخطبری ثەرەو ٍەییِ دەڕۆیػت و  , یەك چىوثىّەوە
 . ضطت دەکرد

، وەک ىە ٍو ٍبثىو  غیٍىورو غیْەکەّە ٍێخەکە   
ّە  ڕەّەی دەدایەوە ،   غۆڕەکبّی چبوزارێک ىەضەر جيە

 ثبوىە ّبو وێْەی ىە مە . ثىوٍب یغگەغە خطبرەوڕوئەو 
 دەدا ّیػبُ داینَی گەّجیێتی  ، ثىو مرا چەضپ،  غیْەمە

 ىەگەڵ ، دەمەّیٌ پێ ىەگەڵی و دەمرد ضەیریٌ جبر جبر .
 دەٍتىاّی . دەثەخػیٌ پێ ئبراٍی ، رمردّێليضە هەر

 ژیبُ و ٍرۆڤ ثۆ جیبواز پێْبضەیێنی ىۆچێل هەر ىەگەه
چی ێک ، کە گىً ثىوّی ئبزیسیێک تەٍەّ ثۆ  ُیب . ثنەً

 ! خطبر دێْێ وثەضەر ڕو

 ، ثىو ڕووٍەتَبُ خبڵی ،ىێکچىوّی ّێىاُ ٍِ و ثبوکٌ  تبمە
وەک  یبُ،  ّەثىو ڕووُ ال هۆمبرەمەً ، ڕۆیػت مبتێ ثیرٍە
،  ەمەیوثردو درز ئبوێْە،  ثەردەً ىە . ّەدەمرد فبٌٍ ئێطتب
 . دەمرد ٌٍخبڵەمە ضەیری ، گرتىوەمە ژەّ  پەّجەرە ضەر
 ئەو . ثىو زىایەج زۆر قەثبرەی ئێطتب ثە ثەراورد ثە ثەاڵً
  .ىوــدەچ ٍبغێل دەّنە ىە هەر،  مبت

 تْەمەیوتى میطەی ثبومٌ ، ثىو ضەیر ثەالٍەوە زۆر ئەوەی
،  ثىو چِ دەضت میطەیێنی . ثردثىو ّە خۆیذا ىەگەڵ
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 ّەخػبّذ ىەضەر گىڵێنیػی تەّبّەت،  ثىو چْی ثۆی داینٌ
 گىڵەمە ڕەغی،  دەمردً ضەراضیَبی ئەوەی ثەاڵً ،  ثىو
 زۆرثەیبُ ، ڕەّ  فرە گىڵی ىە جەە،  مبت ئەو تب،  ثىو

 . ثىو ّەٍجیْی،  دەرثچێ ىێ ڕەغی،  دیذەٌّ ثەر مەوتجىوّە
 ، گردۆىنەی و دۆڵ،   دەر و دەغت ثەهبراُ دێیەکەٍبُال

 ثەهبری گیبی و ضروغتی گىڵی ثە یٍبڵەمەٍبّ ضەرووی
 . دادەپۆغی

 ضەیری ، خەو ىە هەڵطبٌّ ىەگەڵثەیبّیبّێکی زۆر 
 ، ثىو ئباڵ دەضت ىە میطەمەً الچنی ، دەمرد دەضتەمبٌّ

 ەثىو دەضتَەوە ثە خەوتِ ىە ثەر ، دەهبتەوە ثیرً مبت ئەو
خەریک  یٍبڵەکەٍبُ ، خۆٌٍ پێ و خبٍۆغی ىە کپی ،

 . ثىوکرد

چبوەڕیی  ، دەمرد ًپبیس تبٍەزرۆی هبتْی جبراُ  
 ، ثىوەمبُ زەرد گەاڵڕووتجىوّەوەی درەختەکبٌّ دەکرد ، 

 ثىوە ثەخػی بُزۆری جىاّیێنی،   ثردووەکبُ غەق هەّبرە
 ثىو ىًـگ تێیذا ثبومٌ ییپبیسە ئەو ىەگەڵ ثەاڵً . ەمەٍبُخثب
 . ثىوّەوە خبڵی ثیْیٌْ چێە و حەز ئیتر، 
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 ، مرا فەراٍۆظ تەواوی ثە ەمەخثب ، ڕووداواّە ئەو دوای 
 یبُ ، ثەریِ مرێ ثە مەضێل دەثێ یبُ ثىویِ ّبچبر

 . ثیفرۆغیِ

 دەّەی ثە ، ڕووداوەمبُ پػتی وظ ، ىهىت و تەڕ غەواّێنی
 ڕێەب هبوضەفەری چىّنه ،هۆظ ەودەهبتَە داینٌ

 .دەثیْی ضەیرً ضەیر خەوّی ،دەمرد ثبومٌَ ّبدیبرەمەی
ضبثىوُ وئبرەق ىەغَی تەّی ثىو ، جيەکبُ ثە ىەغَەوە ّى

ثیرً دەکردەوە و ىەگەڵ خۆٍب دەٍەىت تۆثەێی خەوٌّ   ,
ثیْیجێ یبُ ڕێەبیێکی دوور و درێەً ثڕیجێ ئبوا هیالک 

 ثىوٍەوە و ىە ئبرەق غەرق ثىوٍە .

 ئێطتبی ىە ثەر ضبڵ چەّذ هی وەك تۆظ خەوی -
 و ضەیر قطەی خەوا ىە ، ىێهبتىوە ثبومت

 ثەردەواً ثبومت ، دەرێ دێْە دەً ىە عەجیجت
 ی، ڕێ ىێەراو گرتىوی تەً ڕێەبیێنی ثبضی
 !!! دەمرد

 هەضتٌ هەّبضەً ثۆ ّەدەدرا ، ، داینٌ بّەیقط ئەو ىەگەڵ
 ، ثْىقێٌْ چبو ّەٍذەوێرا  ثەیبّی تب ، مرددە ىەرزێل ثە

 ، دەهێْبً ىێْە وازی ڕووداوەمبُ دوای خەوّەی ئەو چىّنە
 ! ثبومَە خەوّی هەٍبُ
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 و قطە ىە ، زۆرً ترضـی ، تێپەرینرد ڕۆژێل چەّذ 
 ، دەثىو ٍبوەیێل . دەمرد پێ هەضت ، داینٌ ڕەفتبری
 جبر زۆر ئێىاراُ ، دەچىو زضتبُ هی ىە هەر غەواُ مەغی

 پێ ۆپبمەٍبُز ، دەثىوً مۆمردّەوە ، چیيل و دار خەرینی
چبی ڕۆژاّیع ئبگرداّەکەٍبُ پێ جۆظ دەدا ،  ، دەدا گڕ

 َْبُ پێی ىێذەّب .ڤیرافدوای 

 جبر ضێ دوو داینٌ ، خەوتِ ىە ثەر ىە غەوەکبُ غەوێل 
 ثێتە دەتىاّی ّەی ثەاڵً ، دەدا غتێنی درمبّذّی هەوڵی ،
، غەوێکی تىوڕە و ثەهێس ثىو ، ثبیێک هەڵی کردثىو ،  گۆ

دەرگب و پەّجەرە ثە ّبیيۆُ داپۆغراوەکەٍبُ  خەریک ثىو ،
هبظ و هىوغەکەغی  ، ىەثِ هەڵکەّێ و ىەگەڵ خۆیب ثیجب

، جەە ىە ثروضکە ىە پڕەکبّی  ّەیذەهێػت کەش ثخەوێ
 وخطبری دایکَیوڕئەو غەوە ، ىەگەڵ هەر ثروضکەیەک 

 .ڕووّبک دەکردەوە و ىۆچێکی ّىێٌ تێیذا دەدۆزیەوە 

 ضەیری ؟ ثەێی پێ چیٌ تەتەوێد ؟ چیتە داینە -
 ورد ٍەتٌوڕو خبڵی ىە ، دەمرد هەضتٌ ، دەمردً
  .ثۆتەوە

 . ثەش ، هیچێ -
 ؟ چی ثەش  -
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 ، خىغنەمەت ٍردّی هۆمبری ئێطتب تب ؟ ئبیب  -
 ! ؟ ىوەزاّی ثبومت ثىوّی وُ

 ، واقىرٍبویەوە ثە ثۆیە ، دەمرد ّە واً قطەی تەضەوری 
  .مردەوە پێ دەضتی خۆی تب ، گىتراّە ثۆ هیچٌ

 ! دەترضٌ زۆر -
 ؟ گیبُ داینە ؟ یــــچ ىە  -
 ! ثڕفێِْ ىێ تۆغٌ دەترضٌ  -
 ؟ چیە ٍەثەضتت ، ادىــخو تى ، نەـــدای  -

 . تێَجەێْە
 

 ، ضبڵ چەّذ دوایڕۆڵەکەً ،   -
َبُ ، ّبخۆغی و خۆغی ، هبوضەرگیریَبُ

 ىە ثەر ، هەفتەیەك چەّذ ثەاڵً . تێذەپەڕاّذ
 گەر ثخەوێ دەتىاّی ّەی ، ثبومت ثىوّی وُ

 خۆی هبواری و دەّ  ثە ، بیەجثػخەوت
   : دەیەىت هەر ، دەثىویەوە خەثەری
  ! دەترضٌ .... دەترضٌ

 تەّیب و وتبىض درەختێنی ، دەمرد ڕێەبیێنی ثبضی
 ثێ ، دەچىو ێلوٍردو الغەی کە هەر ىە ، ٍبثىو غێىەمەی
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 ّبوەڕاضتی ىە ، ثىو دایپۆغی تەّی ،  گەاڵ ثێ و ثەر
 ێکیـىق ىەضەر ، ی ضطتڕەغێن قەڵە . ثىو ڕووا ڕێەبیەمە
 تبّیوضى ىەگەڵ ، دەچىو پێ مە ، ثىو درەختەمە
 ّەیتىاّیجێت ، رمبثِوهەڵجسو هەٍىوی پەڕەمبّی ، درەختەمە

 درەختەمە پػتی ، دەمرد ثبضی خۆی وەك . ثفڕێت
 ثەاڵً ؟ چیە ثساّێ ئەوە ثێ ، دەمرد مێػی ، ىێجىو غتێنی

 ىە چی ثساّێ تب دەثىویەوە درەختەمە ّسیل هەرمبتێل
 .خەثەر دەهبتەوە ثە  ؛ دواوەیە

 هەٍبُ ثەیبّیەمەی ، ثىو ُو تیبیذا ثبومت ڕۆژەی ئەو
 ىە ثەر ، دەر ڕۆیػتەکبرێک  ثۆ ئێىارە مە .دیجىو خەوّی

  ی کردًثبّە دەرچىوّی

 ، درەختی پػت ىە یچ ، ثۆً دەرکەوت -
 ! خەوەمەٍە

  ؟ ەــچی  -

 درمبّذ وغەیێنی تەّیب ، ّەداٍەوە یوەاڵٍێن هیچ

 !!! ثىو ڕەظ ئەویع -
 

 ، هەّەبو دوا ىە ثەر ، ٍیەثەرد ّبیە هەّەبوی
 . ثىو وُ هەٍیػە ثۆ ، مردً ضەیرێنی
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،  ڕووّجىویەوە ثۆ داینٌَ ترضی ىە هەّذێ 
ّی هێذی هێذی ، فرٍێطک ىە هەردوو چبوەکب

پڕ ىۆچەکبّی ، هەّبضەٍی  ئەتکبّە ضەر گۆّە
 . دایەوە پێ درێەەی ؛ ەکرددضىار 

 ّە ىێ وازی خەوُ ، تەٍەّە ىەو،  خىغنەمەغت - 
 گرت گڕی هبوضێنەٍبُ یخچەثب،  ثیرە جبرەت ئەو !دەهێْب

 ؟ ثىو تبوضى خبّىەکەغیبُ زۆری ثەغێنی و

ثە ثەڵێ یبُ ّەخێر وەاڵٍی ثذەٍەوە و درێەەی  ؛ّەیهێػت  
 پێ دایەوە .

،   یبرٍەتیذاّیبُ و ضەیرمردُ ثۆ،  ڕۆیػتیِ  ثەیبّیەمەی 
 خطبریوڕو،  ثیْـی تبوەمبّیوضى درەختە مە خىغنەمەت

ثە ڕەفتبرەکبّی  ىە ترش ّیػبّەی،  ّیػت ىێ ثەفری ڕەّەی
 خەوّی ، زاّیٌ مبت ئەو،  هەضت پێذەکرا ئبغنرا

 ، مردثىو تبڵ ىێ غەواّی . ثبومتە هی هەر خىغنەمەغت
 گىت دەی و هەڵئەىەرزی ، ثْىقێْێ چبوەمبّی ، ّەیذەتىاّی

 ! ڕاٍذەمێػِ ، دەترضٌ : ەــــدای

  ! ئەواُ وەك،  ثی وُ تۆظ   ,دەترضٌ ثۆیە , مىڕەمەً
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،  تبضبثىوً گرتىوەمە ژەّ  پەّجەرە قەراغ ىە ثەیبّی تب
ئەو   . ثىو ىەال هەر تىتْەمەً میطەی . پەینەر ثە ثجىً

کبتبّەً دەهبتْەوە یبد ، ثە دزی ثبوکَەوە ، هەوڵی 
 جەەرەً دەدا ،الضبیی ئەوً دەکردەوە ، ثەاڵًپێچبّەوەی 
تەّبّەت جبرێک ثەهەر غێىازێک  . دەتىاّی  ًّە وەک ئەو ،
 وەىێجەەرەکە ،  یٌْ ئبخْیە ّبو پەڕـتوتى کثىو ، هەّذێ

، ّیىەی تىتْەکە ڕژایە  ىێىًخطتَە ضەر  وىٌ کرد وىى تب
دەّکی غقبرتەکەً گڕدا و ىە  خبکیەکەً ، رواڵەضەر غە

 دەرگب ّەیهێػت جەەرەکە ، تەقەی ّسیک کردەوە دەٌٍ
ىە دەضتە  ، ىە ترضبُ دەّکە غقبرتەکەً داثەرضێٌْ

 ! رواڵەکەًىەرزۆکەکبٌّ کەوتە خىار و کىّێکی خطتە غە
ثبوکٌ چ تەٍەّێکی ثە پێچبّەوەی جەەرە ، ئەو کبت زاّیٌ 

یىەتە ّبو تىتِ ئبخْ ثریثەضەر ثردووە ، چ خەٍێکی ىە 
چ ئبواتێکی تۆ ثەێی  ،مەڵ وێتیە دوـویو کردو پەڕەکبُ

 . ڕێطی ثێت و ىێ ثىوثێتە خىری

 ىە هبوثەغیێل چ دەثێت ، ثىو ضەیر ثەالٍەوە ئەوەی 
 قەىەڕەغەمە ، تبوەمەوضى درەختە ، ڕەغەمە گىڵە ، ّێىاُ

و تەّبّەت ّیْۆکە ڕەظ  ڕوٍەتَبُ ڕەغەمەی خبڵە ،
ىە  ؟ چیە   ,ەـڕەغ غتە  ، ئەو ئەی ؟ هەثێت ثىوەکەغی

 ؟  ڕەظ هەٍىویبُ ثۆ ،داوە  شپػتی درەختەکە خۆی ٍەاڵ
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زارەکەی دایکٌ ،  وەک چبو یىەثەر خۆٍەوە دەٍەىت : ثەێ
و  ثکبت بُ؟ تب ىەو خەوّبّە ڕزگبرٍ زارێکیع ّەثێتُ خەو

  ثَبّپبرێسێت. 

 جبرێ ّەثێ هیچ هەر تب  ، داثێتثەیبّی  زووتر ویطتەدەٍ
 حەزً . ثساٌّ ىە دایکَەوە ڕەغەمە گىڵە چْیْی هۆمبری
 ىە چىّنە ، ثنەً جىىە ّەهێەِ ، ثنەُ قۆڵجەضتٌ ، دەمرد

 ثىو خەریل ! دەمرد مەەّخەو مێػی هەٍبُ ثە هەضتٌ پڕ
 ثەێی تۆ ثەش ! ّبدیبر غىێْێنی ثۆ ثنب مێػٌ غتێل
   (؟ بُـــالٍ ەثیهێْْ و ثجیْێ خەوُ هەٍبُ ، داینیػٌ ڕۆژێل

، چبوەکبٌّ ثەتەواوی  دەکەوتْە ثەر دیذەٌّ غتەکبُ ێەیىثە 
پەىکێػی  ىە ّێى پێخەفەکە ، ثۆّی ضىوتبویع هەڵْەدەهبت

، ىە ئبغجەزخبّە قرچە قرچی غت  دەرەوە ەکردٍ
ً ّبیە ژوورێ ، تبوە دەضک وضىورکردّەوە دەهبت ، هەّەب

دارەکە ىەضەر ئبگر داّراوە،ثیْیٌ غتێکی ورد کراوە ىەّێى 
، ثە  تبوەکەیبئەوەّذی ثَێْێتەوە ىەّبو  تبوەکە ثۆتە ڕەژوو

 .ثۆّەکیب زاّیٌ پیبزە ! ثەخێرای ئبگرەکەً کىژاّذەوە 
ڕەّ  ، ّەٍذەزاّی دایکٌ ، کەش ّەدەّەی هەثىو ، ّەهیچ

ڕۆیػتَە ژوور ثە ژووری  ؟خىغکۆڵەکەً ىە کىێِ 
غىغە ضەیری کبتەٍێرە  ، خبّىوەکەٍبُ ثەاڵً کەش ّەثىو
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چرکە ژٍێرەکەی کرد ثەاڵً  دیىارەکەًدرز ثردووەکەی 
ىەپڕ ثیرً  ّەدەجىال ، پێذەچىو ٍىددەتێک ثێت وەضتبثێت ،

رپبکەً ڕۆیػت بثەراٍجەر چ یضەر دیىار ەکەیثۆضەر ثەروار
، کە ڕۆژاّە یەکەً کبرً دوای هەڵطبٌّ ىەخەو ، خەتێکٌ 

،ثەروارەکە وێْەی ذەپەڕیثەضەر ئەو ڕۆژە دادێْب کە تێ
ثەدەضتەوە پێ ثىو ، تۆپێکی ئبڵتىّی  یبریساّێکی تۆپی

 دەیەىت  براُ دایکٌ زوو زووگرتجىو، ج

 ئەرێ ڕۆڵە ئەوە چیە ىە دەضتی؟  -
 .تۆپی ئبڵتىوّیە  -
 ؟ تۆثەێی ثیفرۆغێ چەّذ پىىی دەضت کەوێ -
و ىە خۆغیبّە چبوً دەٍذایە قبقبی پێکەّیِ    -

 ئبوی دەکرد .

ثەچەّذ هەّەبو و ّیىێک گەیػتَە ثەردەً ثەروارەکە 
ضبً گرتَی ،ىەغٌ ئبرەقێکی ضبردی کرد ، ثیٌْ 

ئبی هەٍىو ڕۆژی ثەروارەکە خەتی ثەضەر کێػراوە ! 
چ ضەختە ٍرۆ تەّیبثێت و ّەزاّێ ىە چ ڕۆژێک و 
ٍبّەێک و ضبڵێکە ، تەّبّەت ّەزاّێ چ کبتێکی ڕۆژە 

 ، غەوە یب ڕۆژ !
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رً گێەی دەخىارد ، ثیرً دەکردەوە هێىاظ هێىاظ ضە 
 ئەوەی ثیٌْ خەوُ ثىو، یب ڕاضتی؟

  ؟ەوەەوە خەتىوً و چۆُ هبتىوٍەتەوە ٍبڵی ثبغە ٍِ ىەکەی

 کۆتبیی .

 


