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چند ســـاك دوای
گوندەكی گڕایوە
لـــ ھـــر خۆیـــان 
(سۆما) دەروازەكوە
قژی چـــۆن دیت ی 
بو بـــای بســـر
لگل شنی ببۆوە و
كومكانی دەگشایوە خۆر ترووسكی لگڵ دەلرایوە، با
چندە پرشانی لوی ئای خۆی دەنواند روون خورما و وەك
دایوە بای ســـرین لسر ھات كشـــو گوشـــین بون،بۆی
چۆن دەبت ئاخۆ ( (سۆما لمالنی دەســـت كوت خیاتی
ھندەی تر ( لگی؟(موراد مالندەستب گوزەر بكات شو
دوای تنیا حفتیك دوای بوو ئوە ) بوو (سۆما شـــیدای
ب مامۆستاش مامۆستای شـــیرین كرد دەمی ئوەی شـــوك
ب بیانووی ( (موراد كـــرد، رازی الیكی ھموو خر قســـی
لمانگكدا دەكات پاكت جگرەو ب بازرگانی كاری ك ئوەی
خۆیان، رۆژكیان برای گوندەكی شو دەگایوە تنیا چوار
الی برەو و بازاڕ وتك ری بوو ( (كانبی كناوی ( (سۆما
شتكردن گ پرسیار دوای نا ھنگاوی زاوا ی دوكانی (موراد)
لوێ شاگردك تنیا بم كرد ســـوی (موراد) دوكانكی

(موراد)؟. ل كپرسی بوو
نیوەڕۆیان ما ل : وەســـتام وتی دایوە وەمی شـــاگردەك
دوكان، س دەگڕتوە سعات و نزیكی دەدات پشوو كمك
لگڵ ورت ورت وتـــك حپســـا و ماوەیك بۆ (كانبی)
نازانم وتی شـــاگردەك كوی؟ ل دوایی وتی ماكیان خۆی،
(كانبی) حاڵ بھر ،یـــ( (خانقا دەزانم لگڕەكی بـــم
مانای ؟ و تامان بیر كردنوە وتشـــت كھی جكدوكان
بازرگانی دەكم كاری نیدەگوت مگر پشوو؟ ؟ ؟ ماڵ چیی
وتك رانگیرا پ خۆی دەبم، و دەھننم جگرە (ئران) ل
موختاری الی لسرەتاوە برەو مای (موراد) بدوای گڕان
یدیاری پ دا ك نیشان گوندنشینك خۆی وەك گڕەك رۆیی
تری ژنكی (موراد) ك قینراست یشـــتگ بۆ (موراد)،دواتر
لگل خۆیان، گوندەكی گڕایـــوە دەنگی بب بۆیـــ،یھ
پیرۆز سیدكی ئارامگای مجوری ك ئامۆزاكی (رۆســـتم)
چند دوای گفتوگۆ، و باس وتك گوندەك دەرەوەی ل بـــوو

ئوەی دوای كرد. تشـــنی (موراد) ونبوونی ھوای رۆژك
دادوەری و یكمی ل رگای ژنـــی پۆلیـــس ئـــاگادار كرایوە
و یكمی ژنـــی وتی وەرگرتنی یاریـــدا بـــب لكۆینـــوە
(موراد) ئۆتۆمبیلی رۆژـــك چند دوای وتی شـــاگردەكی،
و لكۆینوە پـــڕاوی ل دواتر شـــار دەرەوەی ل دۆزرایوە
و شوشـــیی ژنی دوو خاوەن ( (مراد دەركوت بدواداچوون
بزانن، نیینھ بو كامیان ھیـــچ ئوەی بب جوان و ناســـك
تیژ دەبت وەك دەكاتوە بیری ژن بیر ل پیـــاو كاتك ئاخر
و ھون ك بینی یكتریان كژن ھردوو سرەنجام ھسان!
ھوســـتك چ نیاندەزانی ن. (موراد) خزانی ھردووكیان
جخت زیاتر و دادی لكۆرەوەی وردبینی لرگای وەرگرن،
ونبوونی مایی بۆت نیینھ ك ئـــم ئوەی لســـر كرایوە
(موراد) ماكی ھـــردوو پشـــكنینی لكاتی (موراد).بۆی
پاشـــماوەی دادی لكۆرەوەی ئۆتۆمبیلكی، و پشـــكنینی
ماوەیكی زۆر دەكرا تبینی ك دۆزییوە، چنـــد جگرەیكی
ئاڕاســـتی ی بۆیكبچوك ژن ھاتبـــت لمای نیی بكار
بووە و زیاتر گوندنشـــین چوو خانوادەی برەو لكۆینوەی
كشك ســـرەتای ك كرایوە لســـر جختی لكۆلینوە
شار، لرگای خانوادەی نك ،ب خانوادەیوە لوانی لم
ك (موراد) پانا دانی بچووكی خزانی وەرگرتنی وتكانیوە
دەرچووە، برای لگل (كانبی)ی بووە و رووداوەك لالی پش
و دادی لكۆرەوانی پرسیاری ژر خست (كانبی) ئمش
دان تنیا نما دەم لبر رگایكی ھیچ پۆلیس، رپدراوانـــی
و دەم ل پاش چۆن ب ھاوبشـــی ك و بنت بتاوانكـــی
ئارامگایی ئو بۆ دەیبن ئامۆزاكی لگڵ درەنگ، عسركی
بچقۆ كوشتویتی و (كانبی) وانپاس ك ئامۆزاكی لی
دی مامرقم ئارامگای لنزیك ئامۆزاكی ھاوكاری دواتـــر ب

كردوە. ونیان دا لوێ ھر و ناوە خاكیان ژر ل سید
: لكۆرەوەكان بۆ كچیرۆك وانكانی

دادی لكۆری ویستنی رووداو پشـــو - لكاتی پشكنینی
بھند وەربگرت. شتك و ھموو بت ورد
.رووداوەك سرەكی ھۆی ل بونوە ورد -

گشـــتی مافی گر بتایبتی الینكان وتی ب - درژە دان
تدا بوو.
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