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  ححفا سافا سا  دانا مستهدانا مسته ...  ...  تارا تاراییرگرگ  مهمه
  
 و  نه خه رده  و زه نهستا وم تائ  به رچاووم ون بووه به  له هنج سا پی کهی نزیرچ گه ئه
ز یرگ  هه ک کهس که  تاکه، وه ته  ماونهییندوویز ر به  مندا ههیناو  وههڵد  لهیکان ادگارهی
 ۆ سرووشت بیارید تاکه .. نی سبه ونهۆم ئه  و نهن دوو نه، رچاووما وون ناب به  لهی وهش
 یۆ خیالۆبردسرووشت ب  نهیرۆم ز و بوو به نھا ئه ندار تهی برڵ دیرگ سووتاو  جهیمن

 ی وره  گهیک هیستیو شهۆ منا خیژدانیز و وۆست و س  ههیی ناو قوو  لهی وه پاش ئه له، وه برده
رگ شاد  مه  بهی سه وکه ن ئهیاند دابیکخواز ل دوو د  کردهی مه ئی وه  ئهیدوا له، قاندخو

ند   سرووشت چهیم م و ستهزو .. شتی گه  ئهم تک بوو لس نھا که  وتهێڕنھا هاو ته کرد که
  ه؟؟؟ی ندازه  ئهب

 یک هیر رگه شته و نه  ئهیزان م ده من نه، هشۆخ  وتبووم نه  نهیژان پۆڕ  لهێژۆڕز یرگ تارا هه
ن یتر شاوه ن وگهی جوانتری ئاوابوونیوا نھا هه م تهی زانی وه ئه، ، شهپ  لهی داریترس مه
و   ئه وه نمهخوی ش ئهیوام رده وبه وه ندمه خوی وه ئه،  منایکی تاری ئاسمان  بوو له رهست ئه
  :شتووم ه جیۆا بیرگ ش مهپ م لهۆ خی تارا  که هی هی ند وشه چه
مت   وهینۆن چۆوا من نازانم چ  ئهیو ش ئهۆکم خن م چه لیپرس ر ئه گه ئه، ، ، م که زهیئاز
من   له کم کهیدا به، وه نهوش دره  ئاسماندا ئه  له  کهی رانهست و ئه  ئهیجوان ندبهسو، وه مه به
ش ۆکت خن ش چهۆزانم ت ئه، ، مۆخ اتر لهی زیو ش ئهۆم خ نده وه ئه، هی نی تریس اتر کهیز
  ، وه تهۆندم خویاستڕ و یکانتا پاک چاوه ک لهموو کات م؟؟ههو ئه

، تی که  نهم لی ووتم گله ر دوا که گه، وه مه دی م کهیانیند، ره به کم لهر فه  سه من کوورته
   ..  .. ت بۆخ ئاگات له، یشته ده م نهز جیرگ  هه هیبووما ر ناچار نه گه
  ستت تارایو هشۆن خیکترینز

س و   کهاووبرگ ب  جهیککی دایۆ خیدوا له، ک نا لی چاوو هیتا ههۆشت و بیۆڕتارا 
          . ..  ..  .. شت هج  یووتوو ست کهۆ کینھا  تهیکعاشق


