
انه ى هه شته مو
چیرۆکى تاکسى



- بەلێ مامۆستا بەڕێزتان شەش ساڵ وانەت پێداووم

زۆرجار كۆنە قوتابییەكانم دەبینم و سالوم لێدەكەن و ...ڕاستدەكەیت  +.

نایانناسمەوە

- چونكە ئەگەر تۆ ...گرنگ ئەوەیە ئیمە تۆ بناسیینەوە...كێشە نییە مامۆستا 

نەبوویتایە ئێستا من

......كەسێكی نەخوێنەوار دەردەچووم

خوێندنت تەواو كرد؟.. ئەی تۆ كوڕی شیرینم +

- بەردەوام شەڕ و سەربازی و برسییەتی مۆلەتی نەدا بە ژیانم ...نەخێر مامۆستا 

.خوێندن تەواوكەم

+ گرنگ ئەوەیە تۆ ئێستا وەك مەرد ئیش دەكەیت و ...كوڕی خۆم گوێی مەدەرێ

.موحتاجی كەس نیت

دایك و. ئەو شتانەی لە ئێوەوە فێر بووین...مامۆستا گیان. : ئاهێكم هەلكێشا و وتم

باوكشم نەیاندە

ئێمە كۆمەلێك مندالی هەژار بووین ئێوەش خەمخۆری ئێمە ...توانی فێرمان كەن

بەالم...بوون

.چیبكەین جەنگ هەموومانی پەرتەوازە كرد

.لەم كاتە هەستم كرد مامۆستاكەم باوێشك دەدات و خەوی دێ

- مەترسە من مالتان پێ دەزانم...ئەگەر دەتەوێت بنوویت بنوو...مامۆستا گیان 

.نەخێر كەمێك ماندووم +

-



سی سال زێترە بە دڵ و بە گیان وانە ..حەقتە ماندوو بیت..بنوو مامۆستا گیان بنوو

تۆ...دەلێتەوە

تۆ دەرگەی ژیانت بۆ كردینەوە...نەوەیەكی زێڕینت بە بەرهەم هێنا  ...

ەناو ماشێنەكەت چەند فێنك و خۆش: مامۆستا كەم پێی لێڕاكێشاو بە ئاسپایی وتی 

.پرخەی هات و خەوی لێكەوت

تەبریدەكەم ساردتر كرد و مۆسیقا یەكی ئارامم داگیرساند و بەرەو مالی 

مامۆستاكەم لەسەرخۆ كەوتمە

.ڕێ



:ئه م بؤشاييانه پڕبكه وه 

داناده ستى له نێو قاچى --------------------مامؤستاکه –١

بوو-------------------------دونيا –٢

قوولى هه ڵمژى------------------------مامۆستاکه –٣

وانه ى به قوتابييه که دابوو------------------------مامؤستاکه –٤

ده بينێت-------------------مامؤستاکه زؤر جار –٥

مؤڵه تى نه دا به قوتابييه که که --------------------به رده وام –٦

خوێندن ته واو بکه



ماندووم-----------------مامؤستاکه گوتى  –٧

-------------------قوتابيه که به مامؤستاکه ى گوت من –٨

-----------------------مامؤستا که  زێتر له سى ساڵ –٩

---------------------قوتابيه که به ره و ماڵى مامؤستاکه ى –١٠



:وه اڵمى پرسيارى دووه م 

گؤجانه که ى –١

گه رم –٢

هه نا سه يه کى–٣

شه ش ساڵ–٤

کؤنه قوتابيه کانى –٥

شه ڕ وسه ربازى وبرسييه تى –٦

که مێک–٧

ماڵتان پێ ده زانم–٨

وانه ده ڵێته وه–٩

له سه ر خؤ که وته ڕێ–١٠



 وه اڵمى ئه م پرسيارانه بده وه :

 

  – بؤچى قوتابيه که ته بريدى تاکسييه که ى داگيرساند ١

  – چه ند ساڵ مامؤستاکه وانه ى به قوتابيه که دابوو ٢

  – بؤچى قوتابيه که خوێندنى ته واو نه کرد ٣

  – مامؤستاکه ده رگه ى چى کرده وه بؤ قوتابيه که  ٤

  – بؤچى مامؤستاکه له ناو تاکسيه که خه وى لێکه ت  ٥

  – ئايا قوتابيه که مامؤستا که ى ناسييه وه ٦

  – مامؤستاكه خه م خؤرى كێ بوو ٧

  – کێ ماڵى مامؤستاکه ى پێ ده زانى  ٨

  – چه ند ساڵ مامؤستا که وانه ى ده گؤته وه ٩

  – مامؤستاکه نه وه يه کى چؤنى به به رهه م هێنا ١٠

 

 

 

 

 



:اڵمه کانى پرسيارى يه که م وه 

چونکه دونيا زؤر گه رم بوو-١

شه ش ساڵ–٢

له به ر شه ڕ وسه ربازى و برسييه تى–٣

ده رگه ى ژيانى بؤ کرده وه–٤

چونکه که مێک ماندوو بو–٥

به ڵێ–٦

منداڵه هه ژاره کان–٧

قوتابيه که–٨

زێتر له سى ساڵ–٩

نه وه يه کى زێرين–١٠


