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سرر  ههك هك هۆۆرر  ههك سك س  ههیی حتت  ههك حوآمك حوآمۆۆرر  ههم و دوو م و دوو س   ززییزز  ههد عد عییمم  ههح  ..مم... ...   
  
 ..  .. اد دیریز هدوو و ،با ه آاریریز هدوو و ، ئاویریز هدوو و 

م  ه ئیكمر هچ هیه هل  هین هیاسایم  هكدا ئتج ویه هل
  ! ..  .. هی وانیشت هھانیج
با  هآار هن هئاو و هن هیسم هتمان ر هحوآم هشدا ن هو ه ئڵ هگ هل
موو  هو ه ه و ئی حوآوم رانڵسا ه چواردیدوا .هی هداد ه هن هو
 آورد یت هللیم ..  .. هتد . ..  .. ك و ئاخاوۆر هرو سیز هو
م  هآ هنی نوسۆب هگ هب هی هو هك هموو خ ه هیادو هل
م  هستالتا ئ هه ..  .. میمان سلیك هم خۆخ هآ هی هو هئ

 یتاندن ه هدانو خ هاهی پیشار هآ هكراوم لزو هشار
 ڵ هگ هك ل هیۆ دری هژۆر ر ه بوون هی هآ هژار هه هك هخ

   .ن هآ هدا د هم شار ه ئیك هخ
ر  هگ هئ .ره هڤ هم د ه ئیك ه خیتاندن ه ه خۆب هواژ هست هن دیباشتر هتۆ بیتوقوربان هم ه هی هوش
ستا تا ئ ه هیچۆب . .. هیر وا هگ هئ هو ،نی همژ ه گیمان سلیت هللی می همئ هوات هآ هیوان
ت  هنان هت .. هتد . .. كموو شت هه هشن ل ه بآان ب هژار هه هآ هر هت گ هبیتا هب هو
   .گرن ه دیر هو همانگان هن آ هآ ه دان لیمش زو هآ هراآۆخ هبر هل
   .هیبا هش ئاوو آاریو هئ هن ماف آیترییتا هر هس هشن ل ه بك ب هخ

دوو  هب .. ژاران ههۆ بب ه داد نێزۆ داد تیت هزار هدوو و هن ب هان ناآیۆخ ه لێاری پرسۆب هباش
ش یوان ه ئیو ه دوآی چرار هب هل همئ .. ر هنك هت هن بیئاوبكر هتاز هب ه ئاو تازیت هزار هو
 ،بووه هن هی هوم ش هك بكتاتوریچ دی هیم هرد هن س هبروا بك .. تان چراخان بیآان هما

 یك بجو هخ هر ب هرامب ه بیت هیاڤۆ مریست ه هێزۆبا ت هو هتاندا بچنۆخ هب هو هن ه بدێئاور
   .هیرۆرش ه و سیۆرتر ه هیردارۆ زیت هبیئاق هچونك

 یآ هی هرآرد ه سۆب  هاریو پرس هم ئ هان بیگر ه لب هم قورگم پرئ همو ب ه بكێاریرس پێو هم هئ
الل  ه مام جی هئاراست هاریو پرس هئ هو هیت هجا هخ هب هو هو هیقیر هت هم بۆمن خ ه آوردیھاتول
 م ل هاریم پرس هو ئ هنوس هژنامۆ ریۆو خ هئ هم چونك هآ ه د لی بوردن لیر داواۆز هم و هآ هئ

 یتیك بارزان تكر ه ویك تاوانباری الیری بۆالل ب همام ج هی هو هم ئ هآ هاریآات پرس ه دڵقبو
   .هی نیۆ خی هآ هت هللی می الیریم ب هب ..  ..  ..  .. هی
م و  زوۆسووتا ب ه نیرگ هك ج هخ ،یكی تارۆآرد ب ه نیرشۆك ش هخ هو هداخ هر بۆز
   تر یآ هیی هست هر د ژۆان بی یدار هیرما هس

ن یتر هور هتان گۆخ هو هداخ هم ب هدار ب هیرما هگ و س هب هر هد هرشمان آرد دژ بۆش هچونك
   .دارن هیرما هس
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