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  وه نه كه  و ھاوكارى دهتى هي و برازىيكر هير  سه خت له  جهستاشي ئشتروي بكان هيالي  خه نده رمهي بئاموزكارى

 نكولى شيس كه. تيب م بوجوونه  ئهى وانه جهي بانيكيك هيدات  ن رووده كمه  ده  و به هي له سه و مه ر ئه سه  كوكن لهـــــــانيموش ھه

 كانى انهي ز  نكولى لهني ناشتوانتيل ده, ردى  لى وه عه,لناس دكتور  ك كومه روه /م ھه به.  هي داكبوون هي   لهزيھ,, ناكات  وه له

لكو  به, ـتينكى بز  دهك ــــــهي  بهتي ناتوانزاديم ى ئاده لكـــــــــه كومه! زاديم ى ئاده لكه  ر كو مه  بوسهني  بكه كبوونه هيم  ئه

  تيدابي تیكــــــــ ره  دووبه  لهكيــــــــــــــــور جــــــــــــــــــتيب ده

 كبوون هير  سه  لهاين  ته وه  كردوتهانيخت  جه  كهنانمانيشيب,,.  وه شهيو ب ره  بهتي بجولو وه تهينيم  نهی خونىيشو  لهى وه بوئه

 و كردوه نه وهيس بــــــــــــاسى ل  و كه راموش كردوه  فهانيى تر كه  روه  كردوهاني كه له سه  مهرىي  سه وه  روهك هي له

ى   كالتهتيخش به دهي بكـــــىيـــــــــزيھ وه. لكادا  كومه كات له  دروست دهككرتن هي نكى كده هي.  كراوه نهيل ى وه نهيل كهيل

ل و  ل ھه كه كردن و كونجان له شه  كه كات له ستانى ئه وه سته  ده زهي ھو شدائهيمان كات هھ له./نى تر  ر كه رامبه  بهتيكر نهيب

نن  كمه ده,بن   ئهكيدا  له وه كه هي ن و به ستاودا جمكه  وهكىيدوخ  له وه  و مانهتى هي/  كومهنىكبوو هي.رجـــــى نوٮدا  مه

 اني وه  ئهتى هي/  بوارى كومهندانى رمهيب. تيككـــــــــرتووب هيمان كات  ھه  و لهتيوتووب شكهيى ب لكانه وكومه ئه

 و تيـــــداناكري تاني كورانكار وه ته ستراوه  كون بهتىير داب و نه  بهانير روباوهي بكانى هييتا ره لكاسه  كومه رخستـــــــوه ده

 شيزي و توندوتیر ناكوك كه ت ئه نانه ته, ني بن وه شهيو ب ره  بهكينكاو  ھهجيى ھ وه  بى ئه وه ننهيم  ئهانيكو خو ستاوى وه وه به

زورجار . كون ناروات تىير /ى داب ونه  و بهیس كه تاكه ندى وه رزه ه ساسى به ر ئه سه  لهكان هي/م ناكوك به,رووبدات 

وام  رده  بهتير  داب ونهوكردنى رهي ر به ســــــــه  لهو كتره هيكانى كردنى  ره به ره ى به ربناغه سه  لهانيوانيكى ن ره دووبه

دا  لكه كومه  و نماكردن و كوران لهش ـــهى ن  ھوى جووله تهيب  دهى هيك ره ودووبه ئه. كتردا هير سه ركوتن به كوشش دان بوسه له

  هي وه ستاو ئه وه ى نه لكه كومه. یس كه  تاكهیند وه رزه ر به سه ك له  نهتيل ب  كومهیاوازي راى جرويى ب ر بناغه سه  لهتيب ده

ى  لكه كومه,روات   ئه وه شهيو ب ره  و بهتيجول لكا ئه  كومه وكاته  ئهتيب  ھهايناو  لهك هي  دزبهنى هي دوو/ وه مه /ى كه به

 كان هيت هي/  كومه تهير خوونه.  وهير  بروات بهتي ناتوانو وه كه هي  بهتيست به كانى ئه  قاجه  كهتيج  ئه اوهيو ب  لهككرتوو هي

 كى ره  /وازبوون و دووبهكان هيت هي/ كومه تهير ر نه كه ئه,  وه كه هي  هي   به وه ستسته به  ئه لكه كانى كومه تاكه

  وهير  بروات بهانيي و بتينيكانى بجول  قاجهتيتوان  ته لكه  كومه وكاته  ئهكرديستى ب  دهكان هيت هي/ كومه رووبوجوونهيب له



 كترن هي دزى نىي ناكوكت بنى هيلكادا دوو/ كومه رله كه ئه..  هي بونی سنور  كردندا كه شه  و كهوتن شكهي بى كهير له

   باسهانىيى شا وه ئه... یو كورانكار ره  به وه شهيروات بو ب  دهانييلكا ب  كومه ن كه و دوو قاجه  ئه نه هي /ودوو  ئه وه هييايدلن به

 جي ھ جونكه,  هي  ھهشىيرجاو  بهاروي سودى دشدايمان كات ھه  لهتي ناب  و خرابهانيناوكومٮلكادا بى ز  لهك هي وه ھج جوو/نه

 ھوى خوكونجاندن  تهيب  دهتى هي/ ى كومه وه جوو/نه١ ؟تي بسوودي بانيسوود  مووى به ھه  هي دا ن ردوونه  و كه  لهكيشت

  جوله و جوله  ئه جونكه.لكا  ر ملى كومه  سه تهيو كه  كران ئهكىينرخ  و بهتيش وا ئاسان ناب مه /م ئه به, كاندا وتنه شكهيل ب كه له

 جو/و دا كى هي لكه  كومه ى له و مروفه ئه.زور شتدا  كات له  دهوىيش و به رانى كهيلكا تووشى ن و كومه ھاته  ھات و نهىير

 بو كى شهيو ك ر روزه ھه.  وتوه ستى كه كان ده ستاوه لكا وه  كومه  له  كهینيست بھ ده  به هي و ئاراممنىيو ھ  ئهتي ناتوانتيز ئه

وام  رده  بهزاديم ئاده..! بكا ت سراحهيمردن ئئ  بهر كه هم, هيو/ ھه  له شهيم  و ھهنىيى نام وه وانه  و حهتيب دروست ئٮه

ردى  لى وه زن عه  مهیلناس موستاى كومه.  وه  كانى بكاته وره  كه هي كورانكارى كهي ر و سووتانه ى به وه  بوئه هيسوتاندا له

 ھاتن   له شهيم لك ھه وى خه له تينيب  ئهھانيى ج وره  كهی تریكي شاراني سي باراني وركيووي بونتير جووب كه ئه(( تيل ده

 تي ببرسانيير ل كه  ئهیر ته وتوونه ل كه به له  به  موو به  و ھه هي نانيوو روز وام دان شه رده  جولى به و جوون و جووله

  لكه كومه  لك له  خهی/م دروشم به. ىيراي خ  بهشتني رو بن له وام ده رده و به وه نه ده  ئهكتي/م  وه وه وهيرليز  ؟لهیبوكو

 شي ب  زور لهاني روزشتاي ھ هي واانيرخون و / سه  لهانيكان نكاوه  ھهى كه رهي سه,,  هي  وه تانهي  شه  كردن له له به,,كاندا  ستاوه وه

و   ئهتاى ره سه  باشور له  كورد لهى مهيوا ئ  كهميلي ب وه  ئهتيو مه  دهزانير به)) ناكات  و ترسه له به له و به  بهستيويو ب ماوه

  مهيى ئ لكه  كومه  ته شتوهي  كه  تازهو كردوهي بی روزتاوا دستیو روباو وو/تان  ئه  له هي ده  سهنيند  جه  كهني دا  جووله جووله

)) كان هيت هي/  كومه هيند وهي  بهیكي كیشكاندن(( بو  كه هيتا ره ش سه وه  و ئه ولدانه ھه  و له هي نی ئارامستاي كورد ئی مروف جونكه

 یاني ز  لهی بو كورانكار شهيب  روونمان لهیك هي ئاسو واته كه. انك هيت هي/  كومه تهير  خونهر هيرام روا به  ده وه ستانه و وه ره و به

 /م كرنك به,  وه كاته ورو بجووك ده  كهینك  ئاستهنيند روى جه  رووبه لكه  و كومهتيش بى ناخوشى ناب وه  ئهماندايت هي/ كومه

 ی و سروشت هيس ن /تى كه سه  ده  له وه  ئه وه هييدلن  به  به شكه وه ركردنهي بیكوران  له هي وهير  بهی نوكىيوزم  ته  كه هي وه ئه

 شدايمان كات ھه له...و  م خرابه  كوتمان ھه  جونكهني كه  دهشيكان انهيداھاتوو باسى سودو ز له..   هي م جوره  بهت هيشارستان

 ..  هي  ھهیاري درجاوو ى به جاكه
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