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  نگیش مرد  بده نگ بوو به ش بده ڕه مه حه
 ن لنده/ئاسۆ گۆران

نگ  سیکی ئارام  و بده  که مه حه.  شی زۆر قورسه وه  بیر چوونه  و له خته  سهمکی   خه مه مردنی حه
  میشه و هه ئه . ببینت وه کانییه مه موو خه  هه  هشتا مابووی  ژیان به بوو که ینک مه ته .پاک بووو

 بناسیت و  مه  ناکرت حه،وه ست ڕۆژگاره ده تی به  بتاقه  پبوو له مه بینی حه کانی ده ناشیرنیه
رپرسیارین  موومان به هه یاری جھشت که پرسکرگی کۆ  مه  به مه  حه.بیت رگی نه رانی مه نیگه
   له  په موولی ژیانک بکات که حه  زیاتر  ته وه ی توانی له  نه مه  حه .کانیدا مه ر وه رامبه به له

 کوڕکی  مه حه. کرد  ی بھوده مه  حهکانی ڕۆژگار تیه داله  ناعه. وه هتی مرۆڤ  قودسیه تی به سوکایه

ی  وره م قۆناغکی گه  بهڵ ملمالندا گه خت بوو له رسه  سه، ڕۆژگار بوویست تکشی ده حمه ماندوو زه
ختی  گاکانی دنیا ئومدی خۆشبه وترین کۆمهوتو  پشکه کک له  بۆ یهیشتنی  گه به . ملمالن بی له

ک بۆ   پشوویه،ی ڕووحی ماندووی وه بونهک بدات بۆ ئارام  بت  پشوویه  نهر هیچ   هه.کرد  ده م هم حه
لگای  وتووترین کۆمه رچاوترین و پشکه  به له کرد ه بوام ن.ی دیببوی وه بینینی ژیان ڕووناکتر له

ی ) پایان(یی میشه دیداری هه  حروم بکات له  خۆی مه و گیانی خۆی  بچتهستی  ده یه)کندا(  که دنیادا
ست  ده کانی له ونه موو خه  مرۆڤ هه خته سه . نیازی دیداره  به وت ساه  حه دایکک کهوی  رگۆشه جگه
کانی ژیانی تیا  موو جوانیه هه کی نۆ سان که یه رگۆشه نھا جگه مدی ته  ئو ردار بوون له ستبه ده. بدات
ێ مژ اتر ههک زی یه ناسه ی هه وه کات بۆ ئه شیاوو نا ئینسانی ده ئاخر مرۆڤ زۆر کاری نه. ببینی
. یت باشتر  ببین مانه موو ئه  هه رگ له   مه ره تۆ وه. ک زیاتر بژت یه حزه نگاوک زیاتر ببینت له هه

تۆ  ،بووبن  وره  گه نده وه کان ئه مه ت خهیتۆ ببشهۆز نده وه کان ئه یت کبووبن  ئا،ت یتۆ ب
  نده وه  ئه ت ئمهین بووبت، تۆ ب ناشری نده وه ت ژیان ئهیت ،تۆ ب تاوانباربووب نده وه گا ئه کۆمه

  .گرتبت و نه رگی ئه  مه تاوان باربووبتین پشمان به
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 پای  له .کرت  مرۆڤ ده ی به و ناشرینیانه موو ئه و هه  مانه گا ئه تی کۆمه داله م و ناعه و  سته  مانه ئه
  .دات تی لده کانی مرۆڤایه وته سکه بت و زوڕناش بۆ ده ستوور ده  ملی ئه  ڕۆژانه  که نیزامکدایه

  .کانی مه  وه ر پرسیار کرد له شی به ی جھشت وئمه ش بۆ ئمه  ڕه مه ن حه و پرسیارانه  ئه مانه ئه
  .گیان مه  خر حه ش یادت به ڕه مه ڕزبت یادی حه رزوبه به
  

 .ن لنده/ئاسۆ گۆران
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