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زۆر جار پرسیاره آان له خه یامدا ده بن به آوك و ناتوانم پیاندا هه زنم، ئه گه ر چی واهه ستیش ده آه م آه بتوانم به گشت 
و آاتانه سیمایه ك آۆمه لك پرسیار آه  هه ریه آه یان دونیایه ك وه می خۆی هه یه، ئه . . هه موو شته نادروسته آاندا بوه ستمه وه

به به رده ممدا ت ده په ڕت واهه ست ده آه م ده مدونت وه ك ئه وه ی پم بلت ئه وه ی تۆ لی ده دویت و آردوته  به بابه تی خۆت 
میشه ئه م ده نگه هه . . ئه و ئستا تۆیه آی تری له خه یاه و وه ك خه ونك حسابی بۆ بكه آه جاركی تر نه یه ته وه خه ونت

ئاگادارم ده آات و منیش وه ك ب ئاگایه ك خۆم ده  خفنم و ده مه وت فه لسه فه به دۆڕانه آانمه وه بكه م تاوه ك وا به یانی بكه م 
هه به ت ئه وه ش آاركی زۆر مه حاه و هه میشه نادروستی زیاتر هیچی تر له گه ڵ خۆی ناهنت، ئاخر آه ی . . آه سه رآه وتنه

بوو ئه و ئاوا ئاسان بت و ئاواش ئاسان هه موو شته آان بشونت، سه ره تا و آۆتایم ل تك بات و بمخاته حاكه وه بیار 
 آه چی هه رخۆم زیاتر نه وه مه آان. . . آه نه توانم زمانم ووشه یه ك بدرآنت، من گه ل جار پرسیاری شتانه م له خۆم ده آرد

 . یش بۆیه آا هه موو شته آان الی خۆم ده مایه وه، هه ر خۆم و خۆمده گه شت نه هه ناسه آان
ئه و وه ك آه سانی تر نه بوو هه میشه ده یویست به یه ك هه نگاو دورترین ڕگا ببت، ئه و زۆر ئاسان ده هات و هه ر زۆر ئاسانیش 

 نو ناخماندا هه ر ب پرس و بت و بوات من وام ده ڕۆی وه ك ئه وه ی ئمه وستگه یه ك بین و ئه ویش موسافركی به په له به
زانی آاتك هات هنده گه وره یی پ ده به خشم آه قه د بیری نه چنه وه، وه ل من چوزانم ته مه نی ناسین الی ئه و آورته وه ك 

ی مه ستی آردووم نه یم، بۆیه هه ر ئه ویشه خستومتی یه حالكه وه آه هه ر چه ند ده آه م ناتوانم ئه وه . . ده سترۆیشتنی من
دنیام چاك نه ئه م نامه یه ده یخاته حاكه وه نه منی ال ده بته باسك بۆی مه به ست، وه ل ناشتوانم ب ده نگی هه بژرم یان 

ی ویست یان بم من وه ك آه سكی چاوداخراو له وه بوانم آه وه ك ئه وی هیچ رووی نه دابت وه ها سه یری شته آان بكه م، ئه و من
آه هات له گه ڵ خۆیدا زۆر شتی گۆڕی آه هیچ . . بومه ئه و تاآه آۆتره نازداره له نوان دونیایه ك آۆتری په ڕ و باڵ ڕه نگین

 ئاخر من پم ده ووت گه ر ئه م دونیایه بازنه یه آی وه ها. . آات ئاسان بۆم نه ده گۆڕان، وه ل له هه موو آه س زوتر جی هشتم
داخراو بت و چاره نوسی من و تۆش هه ر بینینه وه ئه وا دنیابه سبه ی به دیداری یه آتر شاد ده بینه وه، آه چی زۆر ب بایه خانه 

ئه مه بۆ من له دگرانی یه ك زیاتر هیچی ) گه روابت ده بت به دیداری زۆری تر بگه مه وه(وه ك ئه وه ی زۆر الی ئاسایی بت وتی 
 نم آه من نه سه ره تام و نه آۆتای بۆیه آا زمانم له ئاست ئه و بیره وه ری یه تری ال جآردم باوه ر به وه بھ شتم وای لنه ه
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