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  ة حةمةة حةمةلَلَخاخا... ... ندةكاين ئةم ثةخشانةي مندا مانبطرن ندةكاين ئةم ثةخشانةي مندا مانبطرن لَلَلةتةك بالةتةك با
  

  بت ك نه آۆچه ی باوه آه رچاوه سه آتری له یه نیاندا به بهماندو  لكی زۆر تینوو  مه پۆله
  ی هـــ جگ وه ریه وبه آانی ئه ی ماه  گوسوانه  نیاندا به به.. شكنن  تی خۆیان نه تینویه
  .. هیدك بخونن  هی بۆ ش ر ڕۆژه و هه ستن ببه  هیان ه م جاره ی ئههار بۆ بهژووان 
  تـــشوش ستنوژی ئه رئاوایی ده و به آانی ئه ر گه ونمی سه  شه گزنگ به، یشتن  آات گه

شتا ئاسمان پره ی ئه جیلوه بوو لههده ستوه نگیه و بتـــسروش.دیاربوو آی سامناآی پ  
  ی ـــرم تیشكی زینی گه آرد به هـی ئ هــآ لیه زه  ئه  ددارهڕوانی چاوهی  ی ڕۆژانه ك پیشه وه

 هــژن وبای شلك به یاری به هناو آانی دائه روپرچی درخته  سهك  بایه رمه نه..خش پ ببه
  ..آرد  آان ئه  آویه گوهی ساواو  ڕحانه 

  وڕا هـــگ ده سوور هه و ڕوخساری آی  چه ئه ڕا  تازهئامزی گزنگدا ق له فه یشتن شه آات گه
  .آرد ئاسمان و رسمانی ئه ئاراییشتی
و دوودوو  هـتاآ ڕۆژكی نودا تاآهڕوانی ڕوناآی  چاوه  له بجه ه  ههآانی له مهیشتن  آات گه

 ی  هاوڕكه  به وه ویه نگكی زۆرنه و ده چرپه یان به آه ریه ههو وتن  آه رئه ده آانیان به هالنه له
، و بۆینبگرین  ری خۆمان هه وێ سه مانه  ده مهئ خۆ وه  هاتونه له په وابهت بۆوو ده

  وه؟؟ ته چی ڕوییداوه، پرسییان بۆ آه.. دادمان بپرست   ۆ شارك آهب بۆین
ی ـــــــآان لالده جهخوناوی آان ئای  هیده ر گۆڕی شه سه نگ ووتیان له  هك د یه موان به هه

  اـــووتیان ن، مان گه دن له، مۆ بون ه دون بیارماندا ئ ئمه.... وه  تهآ شه آورد ده
  هــو ئای  تا ئه وه آرده موان سوندی پیرۆزیان تازه  هه وه آه یه  به... مانبگرین  باشتر وایه

هیدك  آلی شهر سه یان له آه ریه نیاندا هه   به.بشفن بجریونن نه بخونن نه   نهگرن دانه
  ....دونن  س نه آهو خش  گیان ببه

ڕۆژی دا  مه  حه خاهی  خشانه م په ئهآانی  باندهك مان گرتنی  ته  هیوام آوردیش له به
  .....ن  بكه آان ئاسووده هیده و شه ن مانگرتنی خۆیان دیاری بكه
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