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ه  ل د بۆیه له سه ره تاوه تكات ،نیهوه های ز ئه م بابه ته هیچ سوودكی خونه ری به ڕ
 ك ووتم هیچ زانیاریه آی وه  چونكه،آه م آه خۆت ماندوو مه آه و آاتیشت به فیۆ مه د ه

ارم آردیت  هه ر زوو ئاگاد  درۆت له گه ڵ ناآه م،من ڕاستگۆم له گه تا  ..نوی بۆ تۆ تیا نیه
  ؟ه رده وامیت له سه ر خوندنه وهئه وه هه رب  . خوندنه وه ی نیهئه م بابه ته آه كی آه

  !به ڕاستی خونه ركی ب ونه یت
آه هه ر سوودكی وایه باوه ڕیشت وه  ، ده گه ڕیت بیخونیته وهدیاره تۆبه دوای بابه تكدا

 ته له زۆربه ی سای ڕاستتر بم به به ر ده وامی،نا هه قت ناگرم ئاخر ڕۆژانه  .ل ده بینیت
 و ده یانخونیته وهتی جۆراو جۆرت به رچاو ده آه وت و بابه چه ندین  تۆ ا آوردیه اند

یان نا ئه وه پاش ته واو   بابه ته آه به سوود بو بت بۆتآاتكی باشت ل ده ڕوات جا چ
ئه مه ش له بئاگایی تۆ نیه به كو چه ندین هۆآاری  و هه ستی پده آه یتبونی ده یزانیت 

زۆر قه به بۆ بابه ته آه ده له وانه هه ندك نوسه ری بابه ته آان ناوونیشانكی   .هه یه
ندكی دی ناوی سه رآرده یه ك یاخود ناودارك ده آاته هه   .نوسن به م ناوه ڕۆك وا نیه

ئه  هه موو ،مانشتی نوسینه آه ی و زۆر جاریش ب بنه ما هرش ده آاته سه ر ئه م و ئه و
   ....  دیمۆآراتی و هتدمانه ش له ژر ناوی ئازادی ڕاده ربین و

آردنی نوان دوو آه س یان ده نووسرت دژایه تی له ساییته آوردیه آاندا زۆرترین بابه ت آه 
وه له و نوانه شدا چه ند آه سكی دی دنه مه یدانی نووسینه وه و هه ر یه آه به . نزیاتر

 و به شوه یه آی وورد بینییگه ر به . ده گرت بۆچوونی خۆی پشتی ئه م ال له دژی ئه وی دی
جی نماتماتیكی بوانینه زۆرینه ی ساییته آوردیه آان بۆ مان ده رده آه وت آه بابه تی توا

زۆرترین  به سه ر بابه ته آاندا آشاوه آهه ده نوآی دوو آه س زیاتر بای شه ڕ شه خسی و
   .نته یو ئه و ماوه یه آی زۆرتریش ده خاآاتیش وه م دانه وه ی ئه م 

   . له مژه بیری بابه تكی به پز ده آه مئای
   .ده آه م بیری هۆنراوه یه آی د رفن

   .نوسینك آه له خوندنه وه ی په شیمان نه بم
   .نوسینك تانه و شكاندنی تاآی آوردی تیا نه بت

   .سووآایه تی له خۆ نه گرت
   .ئامانجی نوسه ر شه ری آۆنه قین نه بت

و دانمان فر نه آاتوانه ی جن.   
   .نووسینك بۆ هه خه ه تان و له خشته بردنی خونه ر نه بت

   . خوازیاردا نه بتناویله ژر 
   .ئای آه غه ریبی نوسین ده آه م

   .نوسینك له ئاستی گه وره یی چاووی خونه ری آورد دابت
   .ئای بۆ نووسینك شاییسته ی مه زنی قوربانی آورد بت

   .ی دوبه ره آی نه چنتئه و نوسینه ی تۆو
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   .ئه و نوسینه ی آه دوا ڕۆژی گه لمان روناك بكات

   .نوسینك ڕق و آینه نه یرازنته وه
   .خونه رمان زیاد آات

   .پاپشتی نووسه ران بت
   .رووست آه ربت ڕه خنه ی د

   .... .. نووسینك نووسین بت
  ده ڕاست گۆ بت یان گه ر نه بت با خا وه نه آه ی هیچ نه بت هن

   ... نتبی ل ه مان ناونیشا نی ئه م بابه ته ه
 15 .02 .05   
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