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ور و به رم ده که  ئست جوان چاو له ده.بووم له هۆه که ڕه ت. گه ڕاومه ته وه ماڵ
ئه و . باوکمه که له نوه ڕاستیا ، حه وزکی تیایه ئره مه زرا و کۆنه ماه که ی. م

له شه که ته  ه که ی سه ر بان، پتی له که ل و پههه مار ڕگه ی ده چته وه سه ر
  .واو ئه و ناوه ی شپرزه کردووه

با . چاو ئه که وێ که خۆی ماتین داوه  له ته نیشت په یژه کانه وه پشیله یکم به ر
ئه یخه ن به سه ر ته   کردندا په ڕۆ کۆنه ی که له کاتی یاری و گه مه ئه و) ش(

تازه له ڕوه گه یشتووم ، تۆ بژی که س . وه شن ڕایئه دانافک دا ، به م ال و ال
شوازیم لو پ بکات؟ به ره و پیرم بشتخانه وه و ئاشپه زخانه وه کله و دیوو چ 
به رز  دووکه ڵ به لووله سۆبه که دا به ره و حه واب چه مه ڕام و ئینتزارم بکش؟

 .ئه بته وه، خه ریکی قاوه لنانی شه وانه ن

نازانم ،به که ی وای له مای خۆتاندا؟ خۆ چاک شاره زای به ئره ؟ هه ست به وه ئه
موو شتکی   هه وکمه به م ئه ی نازانم بۆچیبا شک و دووم، ئره هه ر ماه که ی

غه ریوو و نائاشنا ئه نونن،  هه ر ورده که ل و په لکی بۆچ ئه وه نده الم،ئره
ژی هه موو شتی کاری خۆیه تی، ئه و کار و ههسه ر قا،ئ  رمانه ی ، من به

ئه ب من . قه ت هیچی ل نه گه یشتووم شکیم له بیر کردووه و به شه که ی تریشی
کوڕی باوکم، یان کوڕی ئه م  بۆیان پ بکرێ؟ به الیانه وه من کم؟ هه ر چه نده چم



له . بده م اشپه زخانهرزره پیره مرده ش بم؟ ناورم له ده رکه ی ئ سه پان و وه
چوونکه . نه ئه وه نده ی له نه کاو پم بزانن  ،دووره وه جوان گوێ شل ئه که م

کاتژمرم به ر گوێ ده که وێ، یان   رکه چرکیته ن ده نگی کپی چ  دوورم لیانه وه
بۆ سه ر ده مانی  ده نگ ئه مباته وه. ئه و ده نگه م دته گوێ النیکه م وا ئه زانم

و  ته ن سه ر برده  ئاشپه زخانه دا ده قه وم جگه له وه ش ، ئه وه ی له. منای 
ده شارنه وه، هه تا  ڕازی ئه وانه یه له ون، ئه و ڕاز و نھنیییه ی له منی

  گه ر بتوو و ئسته. غه ریوو و نائاشناتر ئه نون،  خۆتی بۆ شل ئه که یزتر

پرسیارکم ل بکات، تۆ بی چ بقه وم؟ گه ر وا  که م ل بکاته وه ویه ک ب و ده ر
نییه که م ئه وه من  بت؟، نه بووم ده مه ویست ڕاز و نھخۆیا و ئاشکرا ب    
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