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  :گاــَير ييييززززننننتهتهتهته

  

  !!!دا ئاوات ديته ديييرهن لهلَيئه
 مجـه  ریفـه سه یسهرهکه ئيواره له رسه وي،بخه چاک ديکه وانیشه کووه توانیيدهنه وهشه وئه شیهر مام ...
 خـوارد ده چیپي رهه يداکهنوينه نيو له برِوات، شار بو وخويانه یکهدييه له ماتلَی بی به وزو يانیبه له رسه که وکردبو

 !بيـت  چـون  يانیبه وایهه شوکه داخو !وهبيمه و برِوم تیسلَامه به يانیبه داخوم :وهکردهده یکهرهفهسه له بيری و
 یئـه  و کـرد ده ماشـا ته عاسمانی و وهکهالقهده الی چوهده وخواستهر پرِکتو !ريگادا ناو له وهمينيتهنه کهيارهسه بلَی

  ...بيت خوش ريگا و بارينه کا خوا :وتگ
 وهچاکـه  راکتـوريکی تـه  به ویخه جار نچه وداخه شيرينی له .وخه هوچو چاوی وهخويه زویئاره و ئاوات مده به

 ریبـه خـه  پاشان .کردئه یکهمينهزه ریوژو خوارو و کيلَائه پی رزیعه و کردئه وفيریشه ریسه له خوی که بينيئه

   ...کردوده عاسمانی ماشایته وهکهالقهده له و وهبوهئه
 و ژن و مـالَ  و سـتی ده بـن  دا ریفهسه لیپه لوکه لهپه به ووخه له ستاهه وتهمزگ مجيوری له ربه وزو يانیبه له رسه

 کـه ماشـينه  لَـی نـه سه لَينوههه له سکه موهه شپي رفيا، فيعشه یسه یکهيارهسه وره به و هيشت جی به مندالَی چوار

   !...زمبهدائه کهلَکهخه له تروزو نگاویهه بی چی رهه گوت یئه و دانيشت
زمـی  راو بـه ی ههرهتنه شار، جا ئيستا نويششی و هاورِيانی گهگا، مام رهپ و توزی ناو ريتی زور و ته   حمهبه زه 

-ری بـه  س به، کهووه ديار بورهوفيکی گيژ و دريژدا له دو   شی له سه  ي مام ره  کهشتيه ره و بو روی نيوه قرچه! فهسه

: وتـر ئه... وتاوت؟ ئيمه دير زانيمان فه    س که تان ده و جاره ری ئه ئه! هاتوههيشتا نه : يگوتک ئه دا؛ يه ئهوه نه سهکه
-لـه لَين ئيرتيبات نيه دار تهئه: ترمئه .مني ناو مالَيش بکرِمهم خوارده برِوبیماوه ئهن ديره کاتمان نه کهلهکاکه په 

  ... ين؟مرو چ بکهگورِن ئهکان ئه
-دا نـه  کهفهری سه فهلَ نه وهجاويو و چاوی له هه    ه برساقی ئه  وکهرهراکتوزروی ته شی چ به ئاوات و تامه     مام رِه 

-يانـه الی ده   و خـوی گـه    وهکيش و الچن الچن چـوه پيـشه       دا کيشه ت و ماتلَی  حمهندی زه به دوای چه  . خستده

ن سـتی بـه چـه     دا و ده  عباکـه  خستی بـه ده    ودا بو کارتيکی له مشت  . کردهدبه جی   لَکی جی وه که کاری خه   عبايکه
که راکتورهس پاريزی که با بتوانی ته  دا ده تکه»يارانه«رج کردنی   له خه !  گيان همام: سیويش نو عباکهدوگمه نيا ده  

  !!! وی، خومس و زکاتيشي ناکهمیت دهرِوانی دهمی خوداييه و به بی چاوهرههيه بهم پارهبکرِی، ئه
  ! م درووهو لهی برا رئه: ری خويدا و گوتیسهست کوتای به ساو و به دو دهبهشيش حهمام ره
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