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 یی         چلله بیلزی

  )وندی زمان طاھر(چاغداش آرغین

 

دونن آخشام اوستو او چوخ اییرندیییم زیبیل دولوسو نایلون پاکاتینی، سانکی سیچان اؤلوسونو 

نین آغزینداکی زیبیل         له قویروغوندان توتورجاسینا ایکی بارماغیمین اوجو ایله توتوب کوچه پنس

ایکی بارماغیمین اوجوندا تووالنان زیبیل . صدی ایله ائودن ائشیییه چیخدیمیینه آتماق مق         چلله

پاکاتینین ھر ھانسی بیر یئریمه توخونوب بوالشدیرماماسی اوچون یئریشیمه و توتوشوما بؤیوک 

 .بیر دقت آییرمیشدیم

یین                         هپیسلیکلی اوشاق طرفیندن چلل - بیر گروپ کیرلی  یینه یاخینالشینجا،         زیبیل چلله

. دیدیک آختاریردیالر -کی بوتون زیبیل پاکاتالرینی دیدیک چللکده. قوشاتیلدیغینا شاھید اولدوم

کی او چوخ اییرندیییم زیبیل  له الیمده یه آلینمیشدی کی چوخ چتینلیک سینه چمبره              چللک ائله

آرتیغینی -سینین لئش ده آسالن سوفره الرین بیر حملهقوزغون. یه تولالیا بیلدیم پاکاتینی چلله

یه آتدیغیم زیبیل پاکاتینیدا ائله قوزغونجاسینا گؤیده قاپیب بیر آندا  قاپدیقالری کیمی، منیم چلله

  .قیرخ پارچا ائتدیلر

سس آسالنالر کیمی حی   آرتیغینی قوزغونالرا بوراخان-او آندا اؤزومو؛ لئش. دیمز  یه      اینکار ائتمه

  ! .ائدیردیم 

یینی مراک ائدیب، بیر  لرین اوال بیلجه جک نه سونرادا بیزیم ائوین زیبیل پاکاتیندا اونالرین دردینه دیه

جک تک شئی آنجاق و  بیله - لرینین سونوجو ساتیال دیدیشمه. لیک یانالریندا دوردوم ایکی دقیقه

  .،چووالالرینا آتدیالر !شامپو قوتوسو ایدی” حاجی شاکیر“آنجاق پیالستیکدن اوالن 

یه ساتدیقالرینی  نئچه  بیریسیندن توپالدیقالری اسکی نایلون و آتیق مئتالالرین کیمه و

ّی او آنا کیمی اسکیسینین یاراماز اولدوغونو بیلدیییم آیری -اودا منه بیر. سوروشدوم آیری -بیر، حت

  .ساتدیقالرینی آچیقالدی  یه و کیمه آتیق مئتالالرین نئچه

سینده  اونون سایه  اولدوغوندان و ده“قادیر ” لریمله، اونالرا آلالھین  دولو اوز ایفاده - ه اومودمند

. دیلر باشالری ایله سؤزلریمی تصدیقله.ییندن بحث ائتدیم             یی گئرچه             جه بوتون ایشلریمیزین دوزله

  .ائتدیملرینه، منسه یولوما دوام  اوشاقالر زیبیل دیدیشدیرمه
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