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   ... م  سوبحدهیر فه هزموۆب  وه مه سوبحده یاسیر  سه له ک هی نامه
  م  چوارهیاسیر سه
 ڵ گه له ن بوو به ، وه تهینش کانم بگه زانه خه موو ت ههیکان ب  گهینیر وه ر له به ار بوویبر
  ببوو لهکانمان پ هن مایت بوور جاوه موو  هه مهئ ،یووناکڕ  له تی بکهحمان پۆڕتوویکاندا ب لهۆپ شه
م  که هی ڵ گه له دا ده انیوز نه وه دایدار ب کانمان له ک چاوهک سات هی دهموو سپ هه ، ناسکی پوله په
 یر سوچ سه له  ماندوبوونب  بهیتۆخ کرد ست ده هه شت وامانی گه دهکانمان پ  پرشنگه دا که دهسپ
ز ڕ به .نینارد ۆشت بیکامی  په ت وو نهیهات تۆخ ت نهیکرد مان دهر  چاوه سته  ده سته ده کاندا نهۆک
ش ی مهن ئیکان کهی تار وه شه یموومان مارشا ن ههیۆ تیڕکو موو  هه مهم ئ  سوبحدهیر فه هچوم

 .... ئازار  له وهواو لوخسارمان لڕت د لی لمینۆحمان بۆڕ   گرتوهی رچاوه  سه وه  لمه مان له سته جه
  وه تهۆب شمان نه  له ش لهیتاسرگ تا ئ مه  جوانهید محمه ی که نهخو  هی رتاپا شووشه مان سهد

ا تا ی دونینار هه نیم  دواههیر بهر س ژۆ ب وه نهیر  بگه وه کهن پیۆ تیروان  چاوه کانمان پاراستوه ناره هه
 تر یکن جاری که زده حه نیکان ب کامگاره یم رهه ن بهی دوایستیبدا گو  محمهڵ گه له وه کهموومان پ هه
موو   هه مهئ .نی کانمان بکه  خوشکه سته  دهی مایکردان ن وو سهیر  شاردا بگهیکان نهۆ ک وو به شه به
  مان بهرپ ژی نانهیو بر ا تا ئهیتانیر  بهیکان شخانهۆخ  نهۆن بیھات  هه وه کانه ندانهیز کان له اسهیر سه
ر بوو کانمان کو وا چاوهرمان شوخساڕموو  هه ....م ن بهی  بکهی ر سه چاره نی بویاباندا توشیب له
   پارچه پارچه مان دیر وه کانمان هه نژه کانمان وشک بوو په وهما ل ان نهیستنی بیتوانا کانمانگو
  ت؟؟؟؟؟؟یکو  لهۆت ........بوو
اکاندا یر ده یناو ترس  لهی وانه و شه هئ ....ندانیز له زگاربوونڕ ۆب گرت ده کانم هه نگاوه  ههی مانه وده ئه

   کهی مانه و ده ئه ...کرد کانمان ده ناره  ههینۆن بی بویبرس  کهی و ساتانه ئه ...یبر کانمان ده سنوره
تر ئارام ی ئینیب مان دهۆت یکان هییساتدا تارما نی ترسناکت له ....ندهخو ده مانۆت یکان ن نامهیبو زاردهب
   ....ستای ئیچ  که وه نهیبو هد
 نیپرس مان دهۆخ  له وه انهیگر م ده به  شهیم هه ..ینییب کانت ده هیی تارما نه ..گاتوو دهکانتمان پ  نامه نه
  له تیوناکڕ نیر جوانتر گه ۆت؟یکان  ئازارهیر مبه غهر پ  گهۆ تی ئه ...ن باوکیتر خشنده  بهی ؟؟؟؟؟؟؟؟ ئهۆب

  وه ره  بمانبه ره ن وهی به  دهۆنوشت بموومان ک ن ههیتر  چاوه مهت ئی ناسه ن ههینکترر ف  گهۆت؟ادیکیتار
ر   بهین مه زه ۆ ب وه نهر  بمانگه ره وه ...نی ناگر ته غوربه یموو ئازار م هه  ئهی رگه  بهیدی ئێو ئه ۆب
خواش   له  کهی نهو مندا کان ئه خته دبه  به هدامن موو مومان هه  برامان تا ههید مه محه یرگ مه له
موو   هه مهئ نی بمر وه کهموو پ ادا ههی دنینار ن ههیم  دواههیر بهر س ژ ک لهی چرکه ۆاترن بین ته
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