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و د زۆر چاوەڕوانییکـــی دواى
ئوەى دواى کۆتا ب خورپیکی
و پزیشـــکی چندیـــن دەرمانـــی
دادی ھر ھنا، بکار سروشـــتى
ل رووی ئمجارەیـــان بۆی نـــدا
ھلین ســـرەنجام کرد قاپی خودا
ھات باوکی و دایـــک ل باوەشـــی
، لکاتکدا ((ھلین)) دنیایـــوە
زەردەکى و قـــژە ب چاوەشـــین
کسو و باوکی و دایک خۆشویستى
خۆشویست ئوەندە ، بوو کارانی
ئم جیھانیان و باوکی دایک بوو
ەوە دەبینی چاوی ((ھلین)) ل
چاوەڕوانیی ھمـــوو ئـــم پاش 
لباوەش کۆرپکت خۆش چندە
و ماچی تری ھمـــژى بگریـــت
خۆش چند دنیای لم ئای بکى
بی، دوای لگل خۆشویستکت
گیشـــت ساى «ھلین» ئوەى
تمن یاری  ٣ ساى لم تمنی
خۆش چندە منداڵ لگل کردن
ل باوەشـــی دای و باب چاوەکانی
ک بوایجۆر بھر دەچووە خو
تر دەبوای بخوـــت بر لوەى
لگڵ یـــاری و بکن تـــر ماچی

باوکی بیانیان تنانـــت بکن،
تر تر کار سر تبچ لوەى بر
«ھلین خان» گر سیری دەکرد
بوایـــ باوکی ماچکی لخویش
لســـر تنانت و ھـــر دەکردو
خزانکی بۆ تلفۆنی کاریش،
چاوگشـــکی لینھ ل لدەداو

دەپرسی.
قســـ بـــدەم شـــوانیش،
پکنین دەھاتن خۆشکانییوە
مـــاچ دەکرد. و ئوالیان و ئـــوال
(ھموو دەـــن بم ھـــروەک
ھبت، ســـرەتای گر شـــتک
ئوە بوو (یھ کۆتاییشـــی ئوا
باوکی  ٢٠٠٨/٤/٦ ک رکوتی ل
خریکی دایکی بوو، کار لســـر
ل ھلن ماڵ دەبت، ناو کاروباری
خۆیان، فراوانکی و پان باخچ
نزیک ،دایت ملوانگیکی کـــ

.ئاوەک تودەک و دەبتوە
ھلین دایکـــی بۆ کاتک ھـــواڵ
بچووککی کچـــ کوا دەھنن،
دایکی ئـــوا ،ئاوەکـــ وتۆتـــک
دەبت زۆر حپسانکی تووشی
ھاوار دەکات، و بـــدەم گریانوە،

من؟؟؟ ھلینی کوا من، ھلینی
دەگات بت جۆرک بھـــر ئیدی
خۆی ھیلنی و کـــوانگلالی م
بم دەبینت. ئاو ناوەڕاستی ل
دەست بکات، ھیچی بۆ ناتوانت،
خکی تا ھاوار و قیژە ب دەکات
و دەکاتـــوە کـــۆ ئـــم دەڤرە
ئاوەک ب یکک خۆی سرەنجام
تند ئاوەک ل ھلین و دەدات دا
خۆی لباوەشـــی دەرەوە، دایکی
.خۆشخانن ینندەیگ دەگرت،
گریانوە، بـــ دەم ھلین دایکـــی
«بس دەت بـــ پزیشـــککان
ھیچی من بکن، رزگار بۆ ھلینم
ھلین جگرم ناوت، ل ئوە ترم
کاریم کســـو باوک و دایک و بوو،

بوو».
و دایک و ھلین مودای مرگ بم
ھوای ناخۆشترینی و ندا باوکی
و سارد جستیکی کاتک پدان،
لدەرچوو. رۆحی گیان، ب سی
کۆستکی و کرد مائاوایی ھلین
بـــۆ مرگســـاتبی ناوەختـــی،

ھشت. جی بکباتما
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