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  بدول سیروان عه                  
  

  
  .ن فته  مه وه یشته ت، گه  غوربه ی دوورودرژه  موو ساه و هه پاش ئه

  
  وه تاسـه ی خـۆی بـه کـه نـه فتـه  مـه وه یـشته  گـه ر کـه  ئـاوا هـه ن جوان بوو کـه چه'' -
  .یانووت  ده که که ، خه''!یدا ڕایمووست که الماری خاکوخۆه په

ڕگـاش بیاریـدابوو  ر له هه. ی دابوو به زره ت زۆر جه  کردی؛ دیاربوو غوربه شتگیرانه
  نـد شـیرینه خاکی، کارک بکات پیـشانی بـدات چـه م بسته که ر یه  سه وه  پی خسته که ر هه
 .ن فته مه

زاران جـار  هـه. ـدا ی بـۆ دوور توڕهـه تـا تـوانی جانتاکـه. کرد خۆشیاندا هاواری ده له
 تـا  وه ی بنووشـتته وه رلـه قوربـانی خـاکی باووبـاپیرانی کـرد بـه رز خـۆی بـه نگی بـه ده به
  .ی ڕامووست که  خاکوخۆه وه تاسه به

مووچاوی خۆی  دا ده رمه  نه و خۆه ر له کسه  و یه ی بکردایه له بوو ئاوا په ق نه حه'' -
  تانیـه پـه و خۆه ڕکات تا له یتوانی چاوه ئه''. یانووت کی تر ده ندک خه ، هه''!نوقمکات

  ''!ڕی په تئه

نـگ  ده رچـۆک و پبـه  سـه وتبووه که. کرد تدا هاواری ده سره حه له. ی بوو چیبکات تاسه
.  کـه مـی بـرد بـۆ ڕامووسـینی خاکوخۆـه  ده وه م هـاواره ده بـه. کـرد نی وـرد ده فته ناوی مه

کـی تونـدی  یـه کۆخـه  مـه ئـه.  وه  قوڕگییـه نـدک پرژایـه ی ورووژان و هه که ی خۆه ناسه هه
  .کرد هاتیش زیادی ده پگرت و تا ده
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  ش بـه کـه ریـه سـه کـرد و لـه ، دایکی هاواری ده''!م خنکا که ، کوڕه وای مام کاوله'' -
ــه ــی ک ــه چمک ــوڕه واک ــی ک ــم و لیک ــاینی ده ی چ ــه وه ســییه ی ت ــه  ک ــه  ل ی زۆر و  ر کۆخــه ب

 .گیان ببوو وتبو و نیوه رای پشت لی که ر گازه سه سواریی له ناسه هه
 
ر  سـه  چـاره وه ره ده  بچت لـه مایه ته  و به ردووهی لی پیس ک که خۆشییه ن نه ده'' -
  . وه دا بوبووه که که ناو خه ک له نگۆیه ، ده''!بکات
  و خۆـه مژینـی ئـه ئاکـامی هـه  لـه ی سینگ و قـوڕگی کـه که خۆشییه نه. ر واش بوو هه
  .خست کی ده کرد و په ی ده نه شه هات ته  تووشیبوو تا ده وه زۆره
  ی گرتـه ووتکی تر ملـی ڕگـه ر له سه  و بۆ چاره وه ڕییه سنوور په ک له یه وئواره مه ده

ی  کـه سـتکه ده ی بـه که داره شا جانتا تایه وه ڵ ئه گه  و الواز ببوو، له رچی ب ووزه گه ئه. ر به
  . پیسی بکات ره وروبه و ده ی ئه تانیه په و خۆه با ئه رز بیبوی نه ئه  و له وه رزکردبووه به

  
  کـه کـه ، خـه''!با زیاتر لت پـیس بکـات  نه خۆڵ و مۆڵ بپارزه وش خۆت له له'' -

هۆشدارییان دای. 
، ''! نـا وه تانییـه پـه و خۆـه س الی ئـه ، بـه ن ڕامووسه فته ی مه که  خاکه وه هاتیشیته ''-
  . پیانووت وه که یه بزه ککی تر به خه

  
  . وه هاته نه

کــی وتکــی  یــه خۆشــخانه نــه ن، لــه مــه ی تــه  دوورودرــژه مــوو ســاه و هــه پــاش ئــه
   .وه ری نایه کجاریی سه ن بۆ یه فته مه دووره


