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. هه نگاو هه نگاو زه مینم شه ق ده آرد..له ئه ندازه به ده ر له بزاری و ب ئاگا له خۆ ..بزار 

گه رچی فنكی یه آی سروشتی له ده ره وه ی جه سته م هه ست پده آرا،به م من هه رآووی     
 ئه و ڕق و بزاری یانه بووم آه به رده وام گآان و هاوی گرم ل هه ده ستا،منسه رئاگردانی 

سوتانم به رده وام بوو ئه ویش نه بای دیب و نه باران، گوی خۆی خه واندووه و ئستا شه وان 
منكی تری له خه یاه ،ئه و آۆشك و ته الری ڕازاوه ی گه ره ك بوو،وه ل بۆ ئه وه منیش خۆم 

 "تۆ زۆر له وه مه زنتری آه له ته سه وری خۆت دایه "اوانبار ده زانم هه میشه پم ده گووتبه ت
 هه ر دواتر"به م ئه وه ش هۆآه ی تۆیت"به گاته یه ك و مل الر آردنه وه یه آه وه پی ده وتم

ی دڵ مه خابن آشانی دڵ مه رگ".. ئه ها سه یر بكه دم چه ند بۆ الت به آش ده بت"ده یگووت
له بن داركدا .. رگه مان ده بی.. بوو،ئه و ساته زیاد له هه موو ساته آانی تر هه نگاومان نا

 ئۆقره مان نه گرت ده بوو ئمه به جۆرك موماره سه ی ئا ره زووه آانمان بكه ین له.. وه ستاین
 انی نه ده گۆڕیآاتكدا خۆمانله هه موو چاوك به دووربگرین به م ئه مه هیچ آات باسه آانم

 ئه و ئواره بۆ من له هه موو آاتك جیاوازتر بوو،ئه و ئواره یه ی دوای شه آه تی وماندویه تی 
 ..دوای بده نگی ئه وو زیاد له پویست قسه ی من،هه موو شته آان خه فنران..ڕگه یه آی دوور

 من زیاد له .. له له بیاردان له وئواره یه دا ئه و وه ك هه رآه سانی ترنه بوو،هه ه شه،به په
پویست دوام وه ل قسه آانم نه جیه آیان گرت،نه توانیشم باوه ڕ به وه بھنم آه ئه وده یوت 
به ر له و ئواره من زۆربه ئاره زووه وه له شته آانم ده ڕوانی ،به م له وه دواتر پ به حه زم 

هه موو ئوارانكیش ئه و ئواره ..ده مھه ژنتپ نه آه نیوم،له و ئواره یه وه هه رواخه مه و 
 ئواره ی ماتی و ب ئه وی،ب ئه وی یه ك آه به .. یه م بیر دته وه آه چ سیناریۆیه ك ڕوی دا

 وه ل دنیاشم ئستا ئه و هه ر خه یای الی من نی یه وبیرێ له من .. ته نھا خۆم ئشی بچژم
 نیم به قه د ئه وه ی خۆی گوناهی آرد،سته مكی گه وره یی ناآاته وه،بۆ ئه مه یان من تاوانبار

 له خۆی آرد،من هه میشه دوای هه موو گرفتكیش ویستومه الپه ڕه یه آی نوێ هه بده ینه وه و
له سه ره تایه آی تره وه ده ست پ بكه ین،به م ئه و هه ر سوره له سه ر به رده وامی یه ت  

 من هه میشه هه وم ده دا ئه و ..  ئاینده له آودا ده وه ستت به هه ه یه ك آه خۆشی نازان
 له وه دنیابت آه من ئاره زووی به رده وامی یه تی تاآه ئه وینداریم هه بووه بۆ ئه ویش دواتر 

بلی ڕۆژك "من زۆر جار له خۆم ده پرسم ..ئه وه ی بایه خی نه بوو له الی ئه وین سازاندن بوو 
!! سه رسامم له وه ی ده یم و ده ینوسم "ی وا بت آه ئه وین سازبده ینه وه بت و خۆی داوا

من ئه مستاش دوای ئه و هه موو چاوه ڕوانی یه ش آه چی هه ر ئه وم له خه یاه و به ئومده 
     زمانیشم هه ر هه مان ووشه ده رده بن آه سه رده مانك پكه وه ده مانگووت          ..وه لی ده ڕوانم

وه ل تاآه شتك آه دنیام ئه وه یه ئه و هه ر خۆی ده بیت وهه میشه ش مه حكومه به شكست     
 .   به دوباره بوونه وه ی هه مان هه ه 
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