
 رەدالو کبک ۆب کەیەًبه

 

 رهيەض یکەیەطتیفر ەڕیپ رێژ تب.ىەدەع یخبک تب ەوەرێل
 ەب ز،ێرکبرەس یکییەکوکوخت ەیگو ەب... واڵس رشەع ەل

 رەدالو کبک... واڵس یًذەکەڵه یکێضۆفر هووىەس یهبوار
 و ٌنیبتب. ٌنیبتب تێوەهەئ نڵد ڕپ. مەکەئ رتیب بىیگ
 ەقس ۆت و ێگو ەب ێبب بًنیگ هووەه. طنیداً تەڵگەل

 .تەیبک

 ..یببس ەل تێبیل نێگو تێوەهەئ

 ۆب ەبووەه جبر. عریض ۆب تەڕێگەئ کبًذاەضبر ەب کۆڤێهر
 یکەیەستڕ ۆب.ەکردوو ەیت یضبر يیًذەچ کەیەذیسەق
 .یوبًێسل ەتۆطتەیگ یکەیەووض ۆب.ًذەرقەهەس ەتۆچ

 بزاًن مۆخ ەب ەیوەئ ێب.کوضت هٌت چبک یوبًێسل ئبخ
 ..ئبخ یوبًێسل ئبخ.یبیرەغ یکبًەستۆض رەس یەذاێفر هٌت

 تب.تەکەژوور یوارید رەسەل ۆضبهل ەیکەٌێو یال تب ەوەرێل
 یًگەد ەب.واڵس.یگطت یببخ ەل یًبل ەیکەرەکەیپ یال
 ەب.ەورەگ یوتەهزگ مەردەب یضۆفر ەضقبرت یکێردێهەریپ
 .واڵس هي یکبًەییەطیهەه ەچۆک یدوا کنیدا یرووەگ

 ۆب ؟ییەً ًگتەد ەل نێگو ۆب ت؟ێیکو ەل ۆت بىیگ رەدالو کبک
 ۆب نەیکەگێج هي شەکەڕەگ وەل ێرەئ.ٌنیًبتب ێوەل و ەرێل



 بٌووم؟ کبًذاەوتەهزگ ەل بچن ێبەئ ەوەسبًید ؟ەویەهبەً
 دوورتر ًگتەد ۆت ڵێب ي؟یب بیرەغ ەطیهەه ێبەئ ۆب ًبزاًن

 ۆ؟تێکر ۆب ًبببت ضک کێژوور کێسەک ێرەئ: ڵێب واتەڕئ
 کەو خواش ۆئبخ ي؟یب بیرەغ رەه بشیدً وەل تڵیب
 ەیواًەئ ۆب ەیەه ڵیهب وەئ بىی ەقڵڕەد ەرێئ یکبًەرەضەب
 تێب ییئبسب تێیبل ۆت ەیئ. بيەد ووى کبًذاەرەفەس ەل
 ەل تڵێب ۆت ێرەئ. بگرى کیە یستەد کێکچ و ڕکو ەویەالەب
 ت؟؟؟؟ێب یچ کبىەبیرەغ یسزا و پبداضت تذاەبهیق

 رتیب خوا یتەفیس و زات ەب مەسەق بىیگ رەدالو کبک
 ەیترپ ەب و ەًبسەه ەب نەڵگەل تەیەً ەووض بب چص.مەکەئ
 و تیًذروستەت ت؟یًۆچ ڵێب  نێپ توخوا:نەڵێئ تێپ نڵد
 ەک کنێرەکەیپ ەڵێیئ ستبێئ ؟هيیەچ کبًتەعریض ڵیواەه
 ەوێئ ەل و بیدً ەل ئبگبمێب رۆز. تێگرتب ەویەبیًەت ەب یقەد
 یووضک ەوەًبخ ەل واوەت ەضبر مەئ.رەب و ورەد هووەه ەل و

 مەسبرداً ەقبهەض مەئ رەس ەیبسیپ صیهٌ.ەکردوو
 ەًبسەه رمەطێب یکەکیەهروو کەو مەڕۆئ.تێٌبکرێپ
 ەب بىەیهتوبً  ەرەًجەپ و  وارید ەرێل ەبک واڕب.مەدەئ

 سەک بێکت ەب تەیبک ەضبر مەئ رەگ.ەهبوەً کتریە
 رەه بىیگ رەدالو کبک.ەحڕۆ ێب ەٌذێه ەوەتێٌێخویًب
 و ٌنیبتب.ٌنیبتب تێوەهەئ هردى صێپ تێب کێًۆچ
 صێپ.ٌنیتبەً رەه ەیوەل ەببضتر تەیبکێل طنیکێواڵس
 .ٌنیبتب ێبەئ بن و تەپ و تەل یواوەت ەب ەیوەئ



 کیە. تێوەئ ضترۆخ تبىۆخ ەل کبًتنەعریض. يێوەئ ضنۆخ
 یخبک یبست ەب بست.گرمەئ شەببو ەل کبًتەووض کیە
 ...تێوەئ شۆخ نیطیراغەق

 ەیەه زمڕێ و یستیوەضۆخ بیدً کیە بىیگ رەدالو کبک
 ....تبىۆب

 ...رەبڕێ تڕێهبو

22/11/2011 

 ..رێولەه

 


