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  دد  مهمه  خ محهخ محهنگ شنگ ش  هۆشههۆشه... ...  جوانتر و جوانترمان بكات  جوانتر و جوانترمان بكات   یهیه   بۆی هه بۆی هه  خنهخنه  رهره
  

   له  آه وه نمهخو تی جۆراوجۆر ئه  بابهلی گه،  وه تهن ی آوردستان ر له،   و زۆر نیه آه یه ماوه
 بینم و دم تی جوان و باش ئه  زۆر بابه دیاره، ننووسر  ئه وه نگه نگاوره ره می ه ن قه الیه
خۆش ئه یانپ م زۆر بابه به، تب راستی ن به ش هه تی دیكهت  بی تاقه وه یانه مرۆڤ پ 
یان  خنه ره ی وانه ینووسن یان ئه آان ئه گره خنه  چ ره ی آه و وتارانه  زۆر له من له، تب ئه
م ئه  و وه گیراوهل كی زۆر له انیهڕ بۆنی شه،  وه نه دهآاندا  وتاره ت ت ڕانییه شه، تد 
ك  وه تی نه  آردنییهڕ و شه می هرشكردن  زیاتر خه ك آه زمان  آردن به مانای قسه به

  نگه و را و بیر و ره ن ویستی له خۆشه كردنی گیانی قووآدی و بوكردنی یه یشتن و قه تگه
یان  وره كی گهت ییهیبان  و غه سته به یان مه ویدیكه ئه ی وه ینهآان زیاتر س قسه، جوداآاندا

ك مرۆڤ  یه راده به. گر نه قینكی حاشا هه نانی یهمھ رهه و به راست زانین  بۆ خۆ به تدایه
ر  سه ت له  قسهو آاتی، آردووم ر نه سه ت له  جوانم تا تۆ قسه و آاته ئه آات من تا ست ئه هه

 آدی ناشیرن آانمان یه وتارهی   زۆربه ئایا هۆی چیه. مآر ر ناشیرین ئه آسه وا یه ئه آردم
  نده وه  ئه مهئ ی چاوی؟ یان تۆ ب. .  ئاوا ناشیرین بین راستی ئمه ی به؟ تۆ ب. . ن آه ئه

ی  وه  ئه و پش آه یه به تی ب ر آامه هه! ؟. . بینین  نه وه آدییه  یه ك له آز بت هیچ جوانییه
  آات له ویست ئه پ آه، آانمان و بۆچونه  دیتن ناو رۆچۆته. . ی گرتبت آانی ئمه مه ه قه

ش بۆی  خنه ره. . ش بت و بت كی دیكهنووسین   جۆره وه قانه  ره م زۆری گوتاره ئاست ئه
آدی شیرنتر و   الی یه  له یه جیاوازیش بۆی هه. .  جوانتر و جوانترمان بكات یه هه

 . . شیرینترمان بكات
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