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   .رزه م ئه ر ئه  سه آانی خوداین له  شته ئمه
   .ردین  پستی عه

   . دوژمنی خۆمانین
   .ین تی ناآه  دۆستایه

   .زین ی آاغه چكه  به
   .وه خۆینه ب ده آه ره  شیری مه

   .ین آه ه د  قاقا تاآو خوداش توڕه ینه ده  ده سیده  گلی قه ر به رامبه  به
   .وه ناسینه رد ده ی به جریوه، ین آه خو ده ڕك به  به ئاسمان له، پمانه  زدمان ناوله ئمه 

   .گرین ست ده  سووركی خه  قوڕه شاخن و واتای واتاآان له ده ژنی بمانایی دا هه  به  به
   .ین آه ده ڵ بادا هه  گه لهنھا  دین و ته به تیوی ئه هه، آن دایكمان،  خۆشمان نازانین آن باوآمان

   .آان ی بیره  فریشته وه ك ره  نادیارین وه ئمه
   .شۆین پوتۆز ده  هشووی ته قاپ به  چۆم دا قوله  له
   .ر چۆك  سه ته  هاتووینه رانه یكه م په ر به رامبه  به مكه  ده
   . غوبار داتاشراون له،  لم له، ك  نمه رن له یكه  په
آانی   رچه گرت درژتر بوو له نكم هه ه گ و قه  سه  تووله م دایه آه پانی ناو شاردا تاجه  گۆڕه له. پاشا بووم یادم  وه دته

   واته ستم متافۆركه به م پاشا مه آات ده. مك بوو ونم آردبوو خشا ده مین ده  زه م له ودا بووم پاتۆآه عه. میرستان
   .وه نگك نانووسرته ده
. آرۆشكم دابوو. تووتابووم هه. گرتبوو  ناو چنگ هه ركی نامۆ له ده آو قه م توند وه آه غانه قه. سابوو  زمان هه م لهقین

قاشكی داغ   مه رووم به  گه زمانیان له! خابن مه. وه ن زمانك بن هیتران بتوانن بینووسنه آرد منیش خاوه زم ده ست حه به بمه
   .ودیو آانی ئه گه م سه  ده نه مابوون بمده  ته پاشان به. یان پشلكردم سته جه. كشا بوو هه

   . ئاشكراتر بدوم مه ناتوانم له
   .وه نه ی خۆیانم ل بكه نگب جاركی دیش تۆه ره
   .آرێ موو شتكیان پده هه
 ژر  یا له.. . وه آانی یارمجه  بالكۆنه یا له.. . وه شیخانه ڕه آانی گه ته ره  هه له.. . وه یه  آه نازانم له.. . مكه من ده م ئه به

.. . آانی المانچاوه  ئاسیاو رازاوه ر گرده به  سه یا له.. وه ی سان میشله آه ره یكه نیشت په  ته یا له.. . وه آانی جنڤه پرده
   ... چسوانم

  آتر له وی موباره ئه، وی رۆحبند ئه، موومان زیندووتر هه  وی له ئه، زان خواردووه ریوی خه ی وه  گه  سوندم به مكه ده
ت   ب مننه به،  سروشت شی دایكه  باوه وه ڕته گه  ب مائاوا ده وك به ئه. ق  عه جیبتر له وی نه ئه، وت وشی مزگه حه
   .وه ڕته گه ده

   .ڕێ په  تده رگاآانتانا  ده پش  به  آه وه خۆمه  نه م ئاوه رگیز له  هه  وی خواردووه آه سوندم به
   .وه دۆزمه زمانم ده

   .م لژاییانه ك ئه  نه ی پشتمه و ببه  ئه
  ڕیوه  نو ئاگركدا تپه به، ی ئوه وه  پاقژتر له كشراوه  ئاوك هه  له چونكه، وه رگیز ناتوانن بیناسنه ش هه وه یدۆزمه  ده  آه
   . مشته موومانی له  رۆحی هه ت بووه پوتۆزك دا ره  ته  نوبه، گرتووه سنوژی ل هه شت ده رده زه
   .م آه  ده وتان ل ماره ئه
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