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 .* ..یا   تاوانکی ب حه نگتر له بده...* 
 یلیق سارۆ خه

  
   دایکیشم ناوی دۆعا بوو... 

  .فرۆشت  باوکم نه  شی به رگیز باوه دایکم هه
   زۆری دایکمیان له لدان و کوتان به ند رۆژ م و مامم و باپیرم دوای چه که وره  گه م جار خاه که یه

  .ئامزی باوکم نا 
   ....م ناوێ و  و پیاوه ئه... رن  لم گه... ن  که وام لمه... کرد  هاواری ده یقیژاند و ر ده دایم هه

  .ست  ریت زاریان به ندی نه کان رووبه م پیاو ماقوه به
  بزه  باوکیشم به.کرد  ی ده ی خونی نوگه له یری جۆگه  سه وه م گریانه  ده ر به و هه دایکم ماندوو بوو

تی باوکم  یان بۆ زاوایه په چه  که تاغه ی وه وه ره  ده کانیش له  و خزمه وه د کردهی تون که  دۆخینه وه بزه
  .دا  لده

   . وه ی باوکمه که  ژر لفه چووه نگی ده  بده کرد و به خۆی شل ده وێ موو شه دوا دایکم هه  به وه ئیتر له
   . وه کرده ت هاواری نه م دایکم قه به نازانم بۆچی

***  
ر  و هه" شم  من تاوانی ژوانکی ره "  وه کووته نکم ده ی نه و گۆرانیه ویر ئه   ویره  زگی دایکمدا به نو له

   . وه نووسی دایکم بۆ منیش دووپات بته  ، بی چاوره وه کرده  ده وه له بیرم
  ته هاتوومه وزۆرم پخۆش بو.گریام  نیا من بووم ده  ته وه رین و شادیدا ئه په  ناو کۆری هه له دیسان
  .گریم  زانی بۆ چی ده مده م نه دنیا به

   . وه بیسته نگی شادی و خۆشم نه ئیتر تا ئستاش ده .  کچه که کوت منداه  باوکمیان گوم ل بوو به
ستی باوکم و  کانی ده هزه به  رده ی به و کاته گریام تا ئه ر ده رچی ؟ هه به ی بزانم بۆ چی و له وه بئه
رمووم بۆ  رموو فه رگیز فه  هه میوانک که. میوان   ری بباکم بوونه  سه رشان و له  قژی په م له براکه
  .کرد  نه
 ی گرت رچاوه  سه وه  منیشه کی خون له یه له کوو دایکم جۆگه ر وه  هه کرد چونکه ده  بووکنی ستم به هه
   . وه ممهرا ی حه  نو گه ک له  نه وه ری یاخیمه  سه ت له به هه.

  .م  پیره نه بوو جیاوازی من و دایکم و نهش  وه رئه هه
  
  
  
 


