
  لوتکه کۆشک له
 دامن ما له

 ن سه ریق حه دفه مه محه: چیرۆکی
 
  

 !))                    یان ڕاستی؟  یاه ون و خه یبینم خه ی ده مه ،ئه  گیان  وویی بیسمیلال، تۆبه خوایه((
م  که واوی ڕووداوه ر ته یان ههکن درکاندبم،   شتکیان له وه یبه غه ک له وه. و ڕابووم خه یان گزنگ بدا له وی به رله  به

 نووقاوی   چاوی نیوه به.  وه و ڕاست بوومه جی شه ڕیبم، کوتوپ له   ڕاپه وه که ونه م خه ده ون و به  خه هاتبته
ر  هکاند یه.  هاتن وه ستمه ده کان به خ، کلیله خه. دا گا که دینه ر کۆمه سه ستم به زایی ده شاره ر به ، هه  وه واووه خه

رگا ڕۆکرد و چون   کلوونی ده زایی کلیلکم له شاره ر به و هه ژووری نوستنم جھشت .  کلیلم پدایه دوو گورزه
 چاوانم زیاتر  وشه حه له.  ڕوا وه نه ما که عبا شه ده ر نیگام به کسه ، یه و تاریک و له به.  وشه  حه ڕیمه رپه شت ده

و  ئای له!  وه ناسرایه ده رهاتبوو، نه سه  خراپی لبه نده وه ئه! عبای چی؟ ده.  بوون عباکه  دهق ئاوزانی ق زه  و زه وه کرانه
رگیز ڕۆژێ  هه!! ی؟ ئاسمان و ڕسمان ر ئواره ر ئستای و هه هه!  ریدا هاتبوو خودایه سه ی به  کوتوپه گۆڕانه

ی سینگم،   کۆه ها قایمم کوتایه کی وه یه کۆه مسته. بدا ڕوو   دپرونه تییه هامه م نه برد ئه ده ڕۆژان گومانم نه له
 :           خیزاندم وه نگی خنکاوه ده ق و  به چاوی ئه به. نگی دم هات ده
 !)                        یان ڕاستی؟  یاه ون و خه ی دیبینم خه مه ، ئه  گیان وویی بیسمیلال، تۆبه خوایه (
ک  وه. مردم رگ و نه رای مه  شه چوومه.  وه  هرشی بۆ هنامه که کوت دواباوه ت و ئیدی دهزاردا ها م به نده وه ئه

رو دراوس گویان  ی باش بوو ده وه به. رزیم له ، ده وه  گۆم ئاوی ڕچیوه  تووڕیاندابتمه سته چوار ده ناخافل و به 
  منیش له . وان هشتا نوستبوون ئه. بارین رمدا داده سه ا بهن ده. بوو ی تاریک و لم نه  نووساوه و هاواره م خورپه  له

یشم  زار.  وه ق کرابوونه به چاوم ئه.  هۆش خۆم بچم ریک بوو له  خه که ره سه یی که وره سات و گه کوتوپی کاره
.  وه  ژووردا کرده ۆم بهداوان خ ه هه به.  وه خۆم و بامدایه گوڕم دایه.. ش رقاپ، به کی بسه یه ۆکه نجه می مه ک ده وه
 :                ڕی ک کچ ڕاپه ب وه جه ڕه. ویشم الدا ب و ئه جه ر ڕه ی سه که لفه   پم دایه. م الدا رکه نجه ی په رده په
 )     !)ڕمان ل الدا خوا شه!.. ؟  چاوم و بچته  و ناهلی خه الداکردووه  چاکت ل به وه شه م نیوه ، وا به وماوه چی قه(( 
ختی باوشک دان  ی پگرتووین، وه رگه و ده وه  وه  ماه پای پیالن هاتۆته ڕ به وم؟ شه  خراپتر چی بقه مه  له وه جاله((

 !))               ب؟ جه  ڕه رهاتووه سه  چیمان به و بزانه ، ڕابه  نییه وه و خۆکشانه
                                                          ))          ؟  قوماوه کان هیچیان لنه  خۆ مناه(( 
 ! ))                                          وماوه زانی چی قه  بچۆ ده وشه ، تاحه ء، کاتی پرس نییه نه(( 
کی  ڕوویه: شچاوی پ ئاوا هاتمه. ی پدا گام  کراوه کی نیوه ، نیگایه وه م باوشکه ده به. ب چوچاوی گۆفت جه ڕه
م چون  سینه. ی توند ناسه توو، هه لچ و لوی وشکھه. گیان کی نیوه یه سته رشان حاڵ، جه ق چووی په نه زه

.  یه وره  گه که ساته ستی کرد کاره ب هه جه ڕه. رزین له ندامیشم ده  و دوا ئه بۆوه رزونزم ده  به کبینه  یه مه ده مووشه
وردا چاوی  چوار ده ستا و به دا قنج وه که ڕاستی ژووره ناوه  له  ک پایه ، وه ت ڕاست بۆوهست دابدا ی ده وه ب ئه
ی دی،  که ساتباره  کاره نه چاوی خۆی دیمه کات به. شونیا ڕی و منیش به رپه ر قۆت ده مجا پخاوس و سه ئه. گا
 :                            سا دا کشا و هاواری لھهی که  قۆته  ماش و برنجییه ره سه پۆکیکی به تا هزی تدابوو چه هه
 ! ))                                                       تر کوا؟ وره  گه مه ، کۆستیش له پشتم شکاوه(( 
         ! ))                                                         رین؟ مای ورانم، جا هانا بۆک به(( 



ژنۆی شکاب،  ست و ئه می ده ه ک قه  وه بیشه جه رچی ڕه هه. ربی  بھیواییم ده یه م شیوه شونیدا، به منیش به 
  که  سارد و سه یوانه رهه ر لواری به سه ال ؛ له له کز و که.  خۆی ڕابگرێ پوه یتوانی به رزین و نه  له وته چۆکی که
یدا  سته جه کرد و به  کاری خۆی ده وه بنی پیه ش له رماکه سه.  وه پییه ردوو له نوان هه  ری نایه  و سه وه تلیسایه

ڕوانی  ، چاوه وه دیارییه گۆفتن و کز و کووڕ به کانم ده سته منیش ده. نھان، ب فرمسک بگری چوو په پده. کشا ده هه
کانیدا  سته نوان ده ندووی له ری داژه نگ، سه نگ و سه دهب.  چووبوو وه  تاسه ب له جه ڕه.  بووم رێ سه گبیرێ، چاره ته

  ربه ئاسمانی سه. وق مابووم روا ئه دا ، هه م ڕووداوه ریی ئه ژر کاریگه ، له وه دیارییه منیش به. ند ژه و، خۆی ڕاده
                            .                                             بۆوه  ڕۆشنده ره  به ره وریش به  هه نکه ته
 ))                                                          پیاوکه؟ ک بکه  یه قسه بم، ده من واشت ده(( 
ب و مریشککم  باردا نه دا هیچم له م ساته چی له پده!  دیوه وسان نه سه  ژیانمدا ئاوا خۆم ده م؟ له ی چی بکه قسه(( 

 ! ))                                                                    کرێ هئاو ن پ له
 !))                                وه وشته دره دا ده نگانه  ته وا له ر زاخکی تدا ب، ئه گه م پیاو ئه به(( 

.  ل، قیت بۆوه  بوو، وه ی نائومدانه که مه رچی وه گه ئه. کاند با گرتوو ڕاته ک کاره بی وه جه م، ڕه م قسانه دیاربوو ئه
.  وه کی بۆکووزی دایه یه ناسه کشا و هه کی ساردی هه یه ناسه هه. ستا  وشک وه عباکه ر ده رامبه به   دسووتاوانه
 :              نووزاندی   و وه ی قووتدایه که ته سره خۆیدا گرت، حه ل دانی به ی براڕۆ بدا، وه  هاڕه مابوو له زۆری نه

تا خۆر  زانم هه باش ده وای به!  وه ڕمه گه  تاخۆم ده هنه ئاگا مه کان  به مناه! م یری بکه رایی نادا چیتر سه چاوم به(( 
 !))                                         زانن  دراوسکانیش پنه وه بته و بان بوده

 )                                                                                )ی؟ پۆلیس ئاگادار ناکه(( 
 ! ))  ست نایه ده ر تاکسییان بۆ بگرم و هیچیشیان له ردوو سه ب هه م، ده ر ئاگاداریان بکه گه  پۆلیسی چی؟ ئه بابه نه(( 
ساتی  یدرکنم؟ کاره گیرێ نه ؟ چۆن خۆم پاده که اوهیه پی وه ره  ده ختی چوونه ی وه  بۆکوێ و که واته ی که ئه(( 
 ! ))                                                  کرێ؟  ساتار ده وره ها گه وه
 ! ))                                                              زۆرم پناچ ، که خۆتا بگره ژنه دان به(( 
ی  جلکی کاری ڕۆژانه.  وه  ژووردا کرده خۆی به.  وه دایه ی منی   پرسه مکه م حه می ئه ، وه یه  قسه هند وه ب به جه ڕه
ی  وشه رگای حه  ده .ستی دایه پاچک کدا ده یه  گۆشه له.  وشه  حه وه  ڕایه ک و گه  گونییه ستی دایه ده. کشا ر هه به له
. نیاباڵ جھشت و ته راسیمه منیشی سه. دیوی  نه وته  که وه که قامه ی شه  گۆشه له.. رفرتا شون خۆیدا جووتکردو، ده به
 :     کرد  س و دووی دم ده وه ر خۆشمه به م کرد و له  کزکۆه عباکه ر ده رامبه ، به که  ڕووته  سارده رده ر عه سه له

و  خه ب ماخۆالنم بوو وا زوو له ها شانی بگرێ، ده  وهتیی گبه  نه م جاره که دا، یه  نه وه چاوییه ڕۆیی و شپ ئاوی به(( 
و   خۆم ڕابگرتایه بوایه ڕاند، ده وب ڕامپه مھشت ترخه ، نه وه ته ڕاوه کار گه و له شه  دوای نیوه ڕاند، داماوه ڕامپه
ڕاست  ختتر، به دبه ک به یه لهک  زانی، یه ی ده که هاته ڕه  کاره گاهات خۆی به ئا رکات به  ، هه کردایه م نه که وه خه له

رو دراوس پبزانن   بین، ئستا ده وه  با پکه ر مردنیشه گه  با منیش بم، ئه سته رم ڕاوه سه موت له بۆچی نه
 من چۆنیان  الب، باشه ریشی له  سه گبیر و چاره یانب ته  هه نگه ن، ڕه که پرس مشکم کونده  بارن، به رماندا داده سه به
دا و   ناسکه م کاته  له م پیاوه راقم، ئه مه ر دانم، بوو به  سه ردکی له ک خۆی وتی با جارێ به ، نا، وه وه مه  بدهم وه
ری خۆی  ڕی و سه رپه  بۆکوێ ده وه ک و پاچکه  گونییه ، به کراوه ش نه ڕ به هشتا خرو شه ، که  یانی زووه م به به
                                           ..))     ست دێ ده گرت، چی له هه

.  چووم وشه ی حه رگه و ده ره ق به  له قه له  و به وه ری خۆم گرته نگه له.  وه کان ڕاست بوومه دوو ته ستم دادا و به ده  
جوان .  وه رم الرکرده پدا سه الی ڕاست و چه به. م  سورگی دایبخه م و به و جووتی بکه ستووری شه ی ده وه رله به

  رمان، که رامبه ی به که ی گرده نه وقه ته    سوولی ماڵ له ڤای مه ی هه  له حیمایه بجگه. رم دا رامبه تی به دیقه
چوو،   ده وه گژه ریشم له سه. و بان ڕامام وشه  حه رێ له ده  قه .دی رم نه وه پاراست، زینده ی کۆشکی ده روازه ده
 :                                             وتم وه ر خۆمه به له.  وه گرته کان خۆم ده دیواره ل به الدا بم، وه ختابوو به وه



دا  وشه دیواری حه ر   سه  به دیاره.  وتووه رکه  زیانی به  و نه پگر بووه  چه تا نه وه ئه.  یبکی نییه رگا هیچ عه ده (( 
نوستنیش . سکیش بکرێ نیا که ته  به نگه هاگران ڕه تنی وه که. ی زۆربوون اک دهج.   گیانمان ته  و هاتوونه بازیانداوه

، یان بازی  ته داوه ، بازیان هه لیان زانیوه  هه  نوستووین، به  ئمه  ستیان کردووه  هه که.  هایه ک مردن وه وه
 ))                                        ؟ ییهرو دراوسش ن ی کاری ده گرێ، ک ده خوا پم نه.  وه وشه  حه ته داوه هه

لۆژ . کانی خۆم بوو چۆقی ددانه  چۆقه رمانا، گوم له سه سام و له له .  سوێ وه دم هاته.  وه دا گایه عباکه ده  چاوکم به
هاتم و  مدا ده که  ساردو سه ماه به. کنم بگرم و داسه توانی ئۆقره مده ل نه وه.  وه ژووردا کرده لۆژ خۆم به 

  رگه ده ب له جه  هاتاوکی دی ڕه ڕوان بووم، ها ئسته دا و چاوه م ده که  دیوارهر عاتی سه رنجی سه سه. چووم ده
  وه رگمه  جه  له کزه. موانی ماندا ده که ساتباره عبا کاره  بای ده و به وشه  حه کشایه رم ده گورج گورج سه. بدات
                                                                     .             ئاو مابوو دم بب به هات و بۆ کۆی خۆم، زۆری نه ده

*   * 
داوان  ه هه به. ڕیم رپه م داناو ده که  درژه زبیحه ته. رگا درا ده ری کشابوو، کات زرم زرم له ل سه که کی له خۆر تازه

ی مایان  که سووله ی کۆشکی مه روازه م ده رده  ئشکگری بهنیا  دوور، ته له. م کرد  و ئاوه وه ره رگای ده  ده یشتمه گه
کانی  شره ه دا که خته  وه و ساته له. ر چۆڵ و کش و مات ور و به نا ده بوو، ده  بوو چاوی توه وه که ترۆپکی گرده به
  و جۆره بم به جه ات ڕهوت ک جارێ داکه ناوم به  چی ببینم؟ هه وه م قیشانه رگه ختا ده وه. نگ بوون ڕکیش بده گه
و  به. میبوو ژر کۆکی قورسدا پشتی چه و له ئه. م کرد وشه ودیوی حه ست گرت و ئه ده م له  که گورج پاچه. دی

کانی  ماره ده. ڕووی ئاڵ، خونی تزابوو. رپی  به تکایه  ده وه ری لووتییه سه  له  قه ی ئاره  دۆپه یانییه رمای به  سه وشکه
  وشه  حه  خۆم کوتایه وه   گرانه باره و  پووزێ به له په به . چوون نی ئاۆسکاو ده به  داوه ردنی له ک و گه چه و مهست  ده

 .                                دا ڕاشه دوادا فه م به که راجیه  گه رگه و ده
 ... ))                           نرا که ناش تۆش خوانه! کوت هناوه؟  و له  چییه  قورسه م کۆه ئه(( 
می باخواردووی  ، ده وه  پشووی سواره به. سا هات و تۆزی لھه کی لوه یه زرمه.  ویدا  زه ی کوتایه که ب کۆه جه ڕه

 و ڕووی  وه سایه مجا هه ئه.  که نکیی ئاوه ی ته لۆعه  ژر به آشی کرده  شون خۆیدا به ی گرت و به که گونییه
 :                                                                       ردمتک
 ! ))                            کوشم هناوه  و له یبینی چیم هناوه ی خۆت ده و چاوانه  به ر ئسته هه((
دا بوو  که گونییه رچی له  مجا هه ئه.  که نکییه ی ته لووعه ر به  به ی هنا و دایه ره و شتکی پالستیکی گه ب ته جه ڕه
 .                                ر  سه ردایه  و ئاوی به که شته  نو ته یشته جارێ هه به
 !))                                                   ؟ که  پیاوه یه خاتری خودا ، نیازی چیت هه  به بیکه(( 
 یه  ی نیازی چیم هه گه واوی تده  ته وجا به  ئه وه ره ربکه به م بۆ خه و منانه ئاتۆ ئه. یبینی هم واد وه ریکی ئه خه(( 

  جارێ دایاندایه وتیان به ر حه  هه  قوڕناوه ری له  و باوآیان بینی سه وشه  حه   هاتنه وه واووه چاویی خه کات منان به
  ستم به منیش ده. گریا  لووشک ده ب بۆ خۆشی لووشکه جه ڕه. ب ری دیارنه وسه ی فزاح و گریانک ئه هاڕه

ب  جه ڕه. رماندا دابارین سه رو دراوس به ده. ڕاند و ڕاپه خه مایکی له که ڕه دای براڕۆم گه بانگ و سه.  کرد وه خۆڕنینه
  وه ریانه سه ر به هه. ست نا  خهقوڕکی ی له  که وت مناه ر حه ری هه مجا سه ری من ئه پشدا سه ، له وه م گریانه ده به
 .                                            گریان کوتر ده کردو به کیان ده یری یه سه. یانیشی تنا خه ستا؛ شان و یه وه نه
وت، ئیدی  که  ده عباکه ده بوو، چاوی به مدیو ده مان ئه که رگا ئاوه ده  له رکه هات، هه  ده وه  هانامانه ی به وه  ئه
.  وه داینه دراوس دخۆشییان ده! قوڕ نیشتووین؟  و له رو بامان تناوه پای چی سه  له و وماوه  یزانی چیمان لقه ده
.  وه بووینه ده هیچ ژیر نه  به م ئمه کرد، به کان ده منی درژیان بۆ خۆمان و منداه داوای ته. کردین واییان ده دنه

 قوڕ  ک و ئامبای له ر و پۆته یری سه سه. پرسی یان ده شاماته و حه ی ئه  هۆی ئاپۆره ستان و له وه هکان د ئوتومبیله
   ڕاسته له.  بزانن ی ئمه وماوه  لقه م خزانه کی ئه  مژوویه یانویست گورج، کورته ده. کردین کشراویان ده هه
ری   سه وه م لخوڕینه ده ربه بوو هه  شوفر هه . گی خواردبۆوهن ماندا کاروانی ئوتومبیل په که رماه قامی به شه



 و  بینیایه ی نه عباکه  ده وه  نزیکه و له زییایه به تا دانه بوو هه هه.  وه خوارده  پرس دووان دی ئاوی ده هناو به رده ده
   تی دۆخه ر حورمه به له.  وه خوارده ده ی نه دی ئاو وه ته کردایه رنه سه مانی به که ندامانی خزانه ی ئه که یه  به که یه

بن، خاو  ڕوه خاک سپاردنی ئازیزکدا به راسیمی به مه ک له وان وه ئه. دا ده کان هۆڕنیان لنه ، شوفره که ئامزه پرسه
س  نجای و که ه ج م له. بوو ی نه ویدیکه وتنی ئه یلی پشکه دا شوفرێ مه یه نگامه و هه ی ئه نگه جه له. بی ڕیان ده

   نارده وه قوڕه ری به سه شرزادی به. یادا هات خه ی به کی دیکه یه ک شت بیرۆکه ب وه جه پ ڕه دا، له سه که به
  رس کچۆه ر و هه  برامبه ده هزادی ناره وزاد و به نه.  که قامه  شه ری ڕاسته وسه  ئه ر و ئازادی نارده مسه ئه

  ی وشه حه ردووکمان له هه. سوول کرد ڤای مه ی هه روازه ی پش ده وانه ر و ئاودی ڕهکانیش، کنر و شل وردیله
خۆر و  و مووچه ئه. رزبۆوه پۆڕ به  دادو بداد و شین و شه وه  له پنج قۆه یه م شوه به.  وه ماندا ماینه که ماه

  که رگرتنی بایعییه شی بۆ وه و ژنه ، ئه  بچوایه خانهی بۆ قوتاب و زاڕۆیه ئه. دا ، الیده ر کار بچووایه ی بۆسه کرکاره
کان،   و تی ڤییه نامه فته  و هه واڵ و هی مانگنامه یامنری ئاژانسی هه نگ په نگاوکی دره چشته. دا ر الیده ، هه بۆیشتایه

. گرت یان ده قوڕه ر به  سه نهم خزا ی ئه  ونه ی جیاوه گۆشه له. یشتن  گه وه کانیانه ره  و مایک و ڕیکۆرده کامره به
مان   هه وه م فیزاحه ده گریان وبه ک ئاواز ده ر یه سه موومان له  هه ئمه. مان وی دیکه  الی ئه چوونه  ده وه ممانه له

 !!)).                    عبای خانومانم ڕۆ ڕۆ، ده ڕۆ، دایکه باوکه: ((  وه وته شتمان ده
، کنر و شلر و  م که  وردیله قوڕ و زاق و زرووقی س کیژۆه ری به نی سه دیمهرنجکشتر  موومان سه هه  له 

نگاو  الی چشته.  وه دایه رده ناوی به کرد و هه کی دوور کاری ده ودایه وان تیژتر بوو، تا مه نگی ئه ده. ئاودر بوو
کات بانگی . بوون یدا نه ر په کان هه ڕزه به  ردا هات و پۆلیسه سه ڕۆی به بوون و نیوه یدا نه کان په ڕزه  به پۆلیسه
وتبوو،  کمان که رمانا په سه برسانا و له مان له وانی دیکه ئه. ب خۆی توانای گریانی مابوو جه  ڕه نیا ته ڕۆی دا، به نیوه
فیزاح پمابوو، شی  عاتکی دیکه ند سه شی چه ب هشتا به جه  ڕه دا که ڕۆیه و نیوه مه و ده له.  نگیشمان نووسابوو ده

 هزری  و به که ریه ک هه ڕه کی گه خه. وه ب شۆڕبوونه جه والی الی ڕه ره سوول؛ به ڤای مه کانی هه  حیمایه دووان له
 .                                                                  چوو سوول ده ڤای مه وستی هه خۆی بۆ هه
ی  که مامه حه   نگه خۆشیی لبکا و ڕه ره ، ناردی سه وه یی تلیسایه زه ئاخری به:(( ڕاست سته نی دراوسی ده سه کاک حه
 !))  ریاندا بن سه ست به  و ده وه  ژیوانیان بکاته یالیه م شین و واوه ریان پ بشۆرێ و له وه، سه وڕو بکاته ره خۆیان به

یلی لب  ر مه گه و ئه ئه.  دووی تا باربووی بکا کانی نارده یه حیما بۆیه:(( پ وتی  چه سته ت خانی دراوسی ده عه
 !))                                                         کش، ز هه ب له جه توان ڕه ده

یدا  که ورییهنجا و دوو ژو  په  کۆشکه مانگ له:(( دی خۆیدا وتی کرد، له  کاری ده که ڕه و گه  کرکارکی سپیکاریی، له
 !))     وه ست ببته ده غدای له  نجا دیناری چاپی به  په ڕم کزه ، باوه کارم کردووه

*   * 
 قاتی شین و بۆیمباخی   به وه کانه وه  ڕاڕه سوول له ڤای مه هه. کۆشکدا کرد  خۆی به دا که دوای حیمایه   ب به جه ڕه

ستی  ده. ینواند ت ده وکه شان و شه شیدو به بدا پیاوکی ڕه جه اوی ڕه چ له. وڕووی هات ره  به وه شه سوورو بووتی ڕه
و،  بینی ئه ست هه ده م دوای  به!)). ش ئوه سوی خوا له: (( قوڕ وتی ربه بی سه جه ڕاستی بند کردو ڕه

نی ،   ڕاچه کوتوپه  ستاندنه م وه ب له جه ڕه. ر پ بن یھشت پ به بی گرت و نه جه ی توند بای ڕه که حیمایه
  ر بچیته گه ئه.  چییه رمایشتی به  فه رکرده ڤای سه  هه  بزانه دا بوسته لره:(( گویدا چرپاند ش سووک به که حیمایه
و ماندوو، برسی و  ئه. ست  ڕاوه پوه یتوانی به وجا ده خۆکردن ئه  زۆر له ب به جه ڕه!)) ی که  پیس ده که  ماه وه ژووره
ستاوی  ی کۆشکدا وه روازه م ده ده سوولی له رز بۆ مه  به وه چاوی شکاوه  به وه کانه خوار پلیکانه له. باو بوول پرزه
شی پیاو، بۆ   داناوه وه ئه: (( بی ڕوانی و وت جه نی ناجۆری ڕه ستا و بۆ دیمه نگ وه م بده ڤاڵ که هه. ڕوانی ده

 و ڕت  واق ناوه زه ت له  که ڕه م گه  و ئه قوڕناوه ۆت و ماڵ و مندات له ری خ ی نیوداشتی الدا ڕزیوێ سه چوار تایه
 !))               دن؟ وه ی نیوداشتی الدا شک ئه چوار تایه!.. ؟ وه  نایبیته وه سبای ساحانه  و له ستووه ڕبواران به له



ر جووت مراوی  سه  له رمیانه و گه  له  ئوه: ((بی و وتی کانی هه  قوڕاوییه سته ک نزا بکات، ده ب وه جه ڕه
ر  چی تاکو ئستاش هه تی که یه وه ریکی کوژاندنه ر چی دنیا خه گه ئه. گالند پاکرد، وتکتان توه ر نگکتان به جه
و ماڵ ری خۆم  ، سه ره سه ر خزانی له بژویی نۆ سه ی الدا، که  ر دوو جووت تایه سه ئیدی بۆچی من له! وامه رده به

نان   و خودی کوفی ئه وه بته کان کۆنه کگرتووه  یه وه ته نی گشتیی نه نجومه تا ئه سا هه نم؟ ده  قوڕ نه و مندام له
                                          !!)) چاوێ و بچته  خه  ماه که ڕه م گه ناهم ئه. کات رنه ی من بیارک ده چاکه له
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