
       ڕزگار عبدالكریم             ئواره یه و له خه یام دایت
 ..له خۆم بزار ..ئواره یه آی ماتی پایزه و هه راسانی دوای دونیایه ك نه هامه تی 

 خۆم و آۆ ..ب چه تر له دوڕیانی رگه یه آی دووردا غه ریب ماوم ..منی ب پاتۆ 
 ئه م ئواره یه .. سارد و ناڕه حه تم نه بینیوه به ته مه نم ئواره وه ختی وا..خه م 

 زه رده آان ده سته ده ستهگه .. چاوم ڕه نگی مردووی گرتووههه موو شته آان له پش
له م گه  .. نوقمی خه م و ب ده نگی بوون شه قامه آانیش..سه رمدا ده بارن به 

 منیش به ده ست.. آه نشدا ته نانه ت گه آانیش سه ما بۆ مه رگی من ده ڕزانه
  نه هامه تی سه رده می تنه گه یشتنه وه له گه ڵ ئازاره آانمدا له و شه قامانه 

 دوای ..سته مكی گه وره یه آه من له خۆمی ده آه م ..ده ست له مالنی ئازاره آانمم
 ه ئایابیرآردنه و(هه موو ئه و به دحالتی یه له ساته وه ختكی وادا له خه یامدا بت 

  هه میشه ش..میشه له خۆمی ده آه م  پرسیاركه آه هه )اسایی حه تمی؟له تۆ بۆته ی
 وه ل هیچ)ته واو ئیدی له خه یامی ده رده آه م(آه ئاوها ده پرسم به خۆم ده م 

 آاتیش ئه وه م پ نه آراوه ،تۆ بلی بۆ ئه وه ش هه ر خۆم تاوانبار بم یان شتك 
دا باش دنیام نزیك بونه وه له په لكشم ده آات له آاتكی ئه وهه یه و هه میشه بۆ ال

  ده آاته هه بژاردنی دونیایه ك به دحالتی له به رامبه ر به ئاسۆیه ك آه من ئه و
 .هه میشه به ئومده وه لی ده روانم 

چرآه یه ك و چه ندین دیمه نی ..ئه م ئواره زامی چه ندین ئواره می آوالنده وه 
ه وه پش چاوم ئه و ساتانه ی هه میشه داوای وا بوو آه من ده بت وه ك هه ر هنای

 ئاخر ئه وه ی تۆ (هه ر ئه و آات پم ده ووت ..شتكی موكی ئه و مامه ه بكه م 
 من ناتوانم شتك به سه رخۆمدا فه رز بكه م آه دنیام..به من قبوڵ ناآرت  ده یی 

هات و ده ماوه یه ك له گه م به شه ر ..آرد ده خۆی دگر  ان )ئاآامه آه ی دۆڕاندنه 
سه آانی آه ئه و له ...داده دواتروه ك پیشه ی هه میشه یی بواركی ترمان به خۆمان 

 ده بوو هه موو شتك به ئاره زووه آانی ئه و بوایه ده نا ده بوو ..تر نه ده چوو 
آه دواین جار به توڕه ییه وه وه مم دایه وه ..ناآۆآی دا بوینایه به رده وام له گرفت و 

هه ستم آرد هیچ ئاسۆیه ك له  نوانماندا نه ماوه بۆیه آا من له الی خۆمه وه بیاری 
ئه و زۆر پی ئاسایی بوو له آاتكدا من له هه موو آات زیاتر  آه چی..آۆتایم دا 
 ی زۆر شت خستومیه ته به رده م پرسیار له زاتی ئه م ئواره بیرهاتنه وه..دگران بووم

تۆ بی ئستا له خه یای دا بم ؟یان نا تۆ بی ئستا بیر له من بكاته وه (خۆم 
 ئه و آاتانه ی لك داده بین هه میشه له چاوه ڕوانی ئه وه دام آه (جاران ده یگووت )؟



ئه م قسه یه ش ده بوو به )ا تۆ ده ستپشكه ری بكه یت و بگه ڕینه وه سه ر سه ره ت
 به شك له دگرانی یه آانی ترم چونكه ئه و هه میشه به آبریاوه مامه ه ی له گه ڵ

سه ره تا آاتك دواین من وام هه ست ده آرد آه له ناخی دا زۆر ... شته آان ده آرد 
 ت، وه لكی تر نه چت آه له هیج آه سجه و سیمای جوان به دی بكرانه شته آان پ

ئیدی آۆتایی به  هه ر ماوه یه ك بوو..بونه وه و ئه وه ی له پشبینیدا بوو ڕووی نه دا
ئاوازكی خه مناك ڕازه آانمانی ..هه موو ئه و ئومدانه هات آه هه میشه بۆم ده ڕوانی 

زۆر جاران بیرآردنه وه له و ..گرت و له آورترین آاتدا به دبه ختی به سیمامه وه بینرا
ته مه ن له هه ر خالكدا بم ده مگه یه نته ئه و باوه ڕه ی آه ژیان سپاردن ڕۆژانه ی 

به دحاتی من ناگه یه نته بوا بوون به و بۆچونانه بۆ یه آا ده بت هه ر وا به 
   .. بمنمه وه وهه میشه خاڵ له سه رناڕۆشنی یه آان دابنم
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