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  ونه آه ی قۆری موراهیقك ده  دوو قسه ی به انهچو آ بۆ ئه. یاتم ی حه دی من نات هنم هه ئه
  .. ر رزگار آۆچه. لكی شار ر مۆبایلی گشت خه  سه وته آه آانیان ده و دوایش وینه ه ته
 

م تا زۆر  هآان آوردستانیش آ آه  دوای یه ك له  خراو یه جونی جیھان و گۆرانكاریه ل پش وه گه  له
وا ئیمرۆ  ی آه و گرینگانه  تازه و ئامره ندك له یشتنی هه  گه وت له رآه  جونی به  پشوه جۆرك له
 ...... تی گشتی پویستی پیه تی به مرۆڤایه

تی بكات   مرۆڤایه تك به ی خۆی ویستی خزمه  روانگه روست آرد له  فۆنی ده له آاتك گراهم بل ته
 ژیانی  آانی مرۆڤ و له  و پداویستیه وه  رگاآان آورت بكاته  گرینگه و ئامره  ئهی ویست و ده وئه

  . آار بھنیت ك ئامیركی گرینگ به ی وه رۆژانه
  موو تۆره عس هه ی به و آاته التی ئه سه الم ده بوو به مو مالكی آورد نه  هه لیفۆن له آاتی رژم ته له
موو  ی هه و جوله واوی چرپه  ژر چاودری خۆی و ئاگاداری ته وهآانی شاری خستب ستروه ك به یه به
  . آرد  فۆنیان ده له آرا یان ته  فۆنیان بۆ ده له وا ته  بوو آه و ماالنه ئه
آی  یه  رژه یشت و به فۆنی بۆ گه له آانی آوردستان هلی ته ی زۆری شاره رین و زۆربه  دوای راپه له

ش  مه ر ئه رمبه  به آانیش له م وآورتیه رای آه ره  دیت سه  گرینگه امرهم ئ جاك هاوالتیان سودیان له
آی نۆی  یه ك مۆده م ساالنی دوای وه  جیھانی بون ومۆبایلیش له وتی به  نو ره وته آوردستان آه

  .. ستی هاوالتیان رده  به وته آه
   وای له  گرینگه م ئامیره ئهآانی   گرینگه ت گوزاریه بونی آی برآی جاك بۆ دابین آردنی خزمه  نه

 زۆر جار  آه ك باسمان آرد پیداویستیه الم وه ربرن به زای ده  هاوالتیان آردبوو زۆر جار ناره زۆر له
  .  بون  بازنه وه ره ده ر له رمبه نگی بت به آرد مررۆڤ بی ده وای ده
 جاری  نه وه ش قیزه ونده  ئه روره  زهی نده وه وا تا ئیستاش مۆبایل ئه  بلم آه ستمه به وی مه  ئه دیاره

 خرپ   له آات بجگه آان ده تیه سایه  آه واو به تیكی ته  سوآایه م آه آان ناآه  ناو نانی ئامیره باس له
سی   آه ندی له  هه وشتكی دیار آه  ره  ئیمرۆ بۆته وشتی آه د ره ندی آاری به آار هینانی بۆ هه به
  .. رنگ رده  وه خۆش چژ ی له نه

سمیلیی  ك ته یه  جرآه آات له فاو دوا رۆژ ده ستن و وه یمان به ویستی وپه  ئیدعای خۆشه مرۆڤك آه
   خۆشانه و قسه نھا بیر له  ته آات آه سكی تر ده ساتی آه ده  موقه  به مه بت و گه آانی ده  شته زه حه
ر پاآی عیشق و  سه  له گراوندیكی نیه هیج با بیت مرۆڤك آه و آات گۆیی لده  ئه  آه وه آاته ده
ك  آانی ناو ناخی وه نگ خواردوه  به زه نھا حه ك ته یه  دیوزمه بته ك ده یه  چرآه ستن له یمان به په

  .  وه آاته ل ئاسا بیر ده قت و ئاژه ته بورآان ده
وت بلت  یه  آبریائی دهمو  هه داو به ی نیشان ده آه ویسته ر خۆشه رامبه تی خۆی به رائه  به مرۆڤك آه

درو ناپاآی  مالی غه وت گورك ئاسا قه یه ی من نات هنم ده  ئه وه مه آانت بالو آه یت وینه آه باور ده
  ویسته آانی خۆشه  درۆ شاخ داره سمیل بونیشی به ی ته  تا دوا چرآه سك آه ی آه سته  جه بھاویته
  .  تاوه له لخه  هه رآه سه ماسك له

ر  سه  له  راهایی سیقه نت به  ده ی رۆژگار پالی پیوه  درۆو خیانته ونی آجك آه نی خهتك آرد ئه
ت زۆر جار   ئافره مان آه آه ته ی میله  باوك ساالریه و باگرونده  بۆ ئه وه رته گه نجك بكات ده گه
  . آرت یر ده رزان سه آی هه ك آاالیه نھا وه ته

ن  آه نجان ده و هاوریتی گه ترسه رجاو به آی به یه رژه ان و به گوم ته وتنه ئیمرۆ آچانی شار آه
  و دیارده ی ئه وه  آار بۆ ئه آی جاك تر بته یه شوه تی ناوخۆ به زگاآانی وزاره بت رۆلی ده ش ده لره

و آۆگاو  موو ئه ن بن بربكرت و هه ده نجامی ده  رگای مۆبایل ئه  ئیمرۆ خالكانیك له ی آه ناشیرنه
خۆش و   نه  رگای بلۆتوزی مۆبایلی آوره  ژیر چاودری ورد تا آچانی آورد له ونه  بكه سانه و آه ئه

  .. ی آۆن آان قه ره  وه بنه آان نه  شازه آوره
 


