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دەكات) دی ئازاری ب ھست ك ،عاشق كات ئو (مرۆڤ

.ویستییخۆش شانۆگری دڵ دەرھنری ،ویستی مرۆڤ دەرەوەی ل كشت خۆشویستی
كشانۆنام دەستكاری بتوانن حام شانۆگرین ئم كارەكتری ئوانی ھموو بۆی
بۆ زابوونیشی توانای .زا مرۆڤدا ھمیشیی ژیانی ل خۆشویستی تر بواتایكی بكن.
فرمانی دوە ل ك پرسیارانی ئو زۆربی وەمی ناتوانت مرۆڤ ك دەگڕتوە ئوە
دەستی لش، گرینگی زۆر ئندامكى وەكو دڵ تاكدا ژیانی ل چونك نداتوە. دەكرت پ
بین دەدەن. دەتوانین مرۆڤ ژیانی ب بردەوامی ك گرتووە، ئو غریزاندا ھموو بسر
ك وەیئ وتارەم، لم بكم باسی رەكمگ من ئوەی .ریزانغ لو ككی خۆشویستی
شقع لم مبستیشم گیشتووە؟ عشق یاخود خۆشویستی مانای ل كورد تاكی چۆن
و ئایین و ئایین و چونكی خۆشویستی خوا ل یكتر، رەگزی جیاواز دوو پاكی ئڤینی

ترن. شتگلی و...ھتد سامان و دایك نیشتمان
زیندان ل مم  ئوەتا ئنجام، یشتوونگن تمیلل ئم عاشقكانی بۆ تناگم  من
مانئ دەكوژێ. خۆی ئودا خمی زین ل لوالوەش بوو قوربانی، دەرخوارد كرا و ژەھری
مژووی عاشقكانی ھموو .تمیلل ئم مژووی خۆشویستی چیرۆككانی ل نموونیكن
سردەمی ژیانی له م چیرۆكانی ئنو ھمان دخوازی دی خۆیان. ب نگیشتوون كورد
كوڕك گاموە كوا بۆی تر ھاوڕیكم ب شوازكی بم ،یبوونیان ھ دا ئستامان
دوو مانگ تنھا چی ك كرد، خۆشویستییان ساڵ شش نزیكی لگڵ معشووقكی
 ك *نیسووتم كلیپی چیرۆكی بوونوە. یكتر جیا ل دواتر و بوون یكتر  ھاوسری
دەكات ئارەقی ناچارمان دەكات، خمبارمان ھدە ك كارەساتانی لو ككشیان یمئ
ئاواتكانیان و حز ب پاك مرۆڤی بۆ گیشتنی دوو دەب بۆ ئاخر ھبژین، شرمزاری
مخوقی جوانترین ك بسووتنی خۆی ئافرەتك  ئنجامیشدا  ل بكرت، ل رگیرییان
وتم: رابواردن، ل سرەتا بۆ سردەمی عولمش بشك ل خۆشویستیكانی .خوای
كات ئو ردەمس ئو كوڕی وەل دەكات، دی ئازاری ب ھست ك عاشق كات ئو مرۆڤ
ئو سردەم ئركیان كوڕەكانی دەب مۆبایلكانیان دەكن، بۆ ب ئازاری ك ھست عاشقن
رۆژگاری  ل خۆشویستی راستیدا ل بكن؟! برامبریان رەگزی ب تگا بت  ئوە
ئاخر گریان. و خم پاییزی ل تنھا پە ،نیی جوانی تیا و گش بھاركی ھیچ ئستادا
بگومان ئوا خۆشویستی دەكن، دەبن ئاشكرا كچكانیان ئم كاتك كۆمگی دەزانن
بدوای كدەم من ژیانیان. لناوچوونی ببت ھۆی ك دەبن لوجۆرە كاردانوەیكی تووشی
دا خك كچی خۆشویستی لگڵ ك برا رەوا بت بۆ دەبت بۆ پرسیارە وم: ئو وەمی

گ ژر چارەنووسی دەرەوە؟! ئگینا تبچ ماڵ ل نیی بۆی خوشك وەل بكات؟
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