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 .. دایە گيان دەزانم زۆر زۆر لە یەک دورین

بەر ئەوەی کە  ئاخر دوژمنەکان وایان کرد کە من ناچار بم تۆ و و�تيش بە ج ب�
م ، تەنيا لە

دوریمان ت پەری  داوای ئازادیم دەکرد وەک ھەموو ھاورێ کانم ، بە�م سالھای ساڵ بە سەر

بگەر�مەوە نە توش توانای  و بە داخەوە ئازادی لە و�تی ئ�مە بەدی نەھات و نە من توانيم

 ،ھاتنت ھەبوو تا ب�ت و بم بينی

مەودای ر�گاکانی دوری ن�وانمان گەل�ک زۆر بووە، بە�م بروا بکە د4مان  دایە گيان دەزانين کە

 من بە در�ژایی ھەموو ژیانم ھەر ھەموو کات د4م مەودایەکی نەکەوتە ن�وانەوە و ھەرگيز ھيچ

 ..تویە و د4نياشم کە تۆش ھەموو کات دڵ و چاوت چاوەروانی گەرانەوەی منە لە ;ی

 دەزانم کاتيک ئەم نامەت پ دەگات وەکوو ھەموو رۆژان لە بەر دەرکە دانيشتوویی و چاوە بویە

چاوەروانی من دان  دا ماوە بە گریانەوە لەپر لە فرم�سکەکانت کە ئيتر زۆر بە کزی روناکی یان ت�

 ، و دوا ساتەکانی تەمەنت ھەر بەم چاوە پر ئەشکانەوە ت پەر دەکەیت

سپی کردووی  ئاخر دایە گيان دەزانم چاوەروانی من زۆری ئازار داوی و پرچەکانی وەک بەفر پ

نای رۆ�شتنت توا ، دەزانم دوری تاقەت پروک�نی من لە تۆ ھ�زی ;قەکانی ل سەندووی و

دوری من دا وردە وردە  نەماوە، دەزانم ل�دانی د4ت سست بووە و کاتژم�ری تەمەنت لە ئازاری

ھەر ھەموو کات چاوەروانە و  بەرەو وەستان دەچ، دەزانم تا دوا ساتەکانی ژیانت چاوەکانت

  ،چاو لە رێ

 و دایکی دیکەی ئەم و�تە قەدەری من و تو و ھەزاران ;و بە�م دایەگيان، نازانم وا دیارە ئەمە

 ، بوو ، کە لە دوری یەکتر بژین

 دایە گيان ئەم ھەموو سا4ە بە خەیا4ی گەرانەوە بۆ باوەشی نيشتمان و بە ئارەزووی

 گەرانەوە بۆ ئام�زی پر لە خۆشەویستی تۆ بووم، بە ئوم�دی ئازادی و دیتنی تۆ ھەموو

 یفەی مانگە شەو دەکەم و روخساریساتەکانی ژیانم ت پەر کرد ئاخر زۆر جار سەیری تر

بيت  ،جوانی تو وەک فریشتەیەک لە ناو روناکی مانگ دا دەبينم و لە گەلت دەکەومە گفت و گو

پ�ت دە4�م   ،دە4يم دایە گيان بم بەخشە کە نەمتوانی لە دوا ساتەکانی ژیانت دا لە ;ت بم

  ،بە ج بکەم ەورەیی تۆ جیدایە گيان بم بوورە کە نەم توانی بە ئەرکی خۆم سەبارەت بە گ

خۆم دانا بۆ ئەرکی  بە�م نيگەران مەبە و ئەم بەخشينەم ل قبول بکە چونکە ھەموو تەمنی

 . خزمەت کردن بە نيشتمانەکەم



دەبينم کە بەرەوە زەوی دەخشی و لە چاو ون دەب�ت د4م  دایە گيان ، زۆر جار ئەستيرەیەک

ەکانم دەرژ�تە سەر زەوی ، ئاخر بروا بکە دایە ئەشکی چاو دادەخورپ و لە ترسی نەمانی تو

دیداری تو گریاوم ، چونکە زۆر باش دەزانم من کوری تۆم و تۆ بە  گيان منيش زۆر جار بۆ تۆ و

کردووم بویە ھيچ کات ناتوانم لە بيرت بکەم و ھەموو کات یادەکانت  شيری مەمکەکانت گۆشت

 ،ناو ناخ و ھەستم دایە و ئاواتی دیدارت لە

بورە کە نەم توانی بگەر�مەوە تا پر  ە دایە گيان ئەی دایکی ھەموو تەمەن چاوەروانم ، بمبۆی

ھویی ئەم ھەموو ساڵ تەمەن چاوەروانی یە  بە دڵ لە ئام�زی خۆتم بگرێ ، بم بورە کە بوومە

نەبينينەوە و برینەکانی د4ی من ھەر بە سار�ژ  ی تۆ، بم بوورە کە رەنگە ھەرگيز یەکتر

  لە سەر یەک دابن�ی ، بویە رەنگەچاوەروانی یەوە چاو بم�ن�تەوە و تۆش بەنەکراوەیی 

 .بژین تا کوو دەمرین ھەردوکمان بە تاسەی یەکتر بينين
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