
 1
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 درؤ ئةكةم ،طةر فةرمووي ذةمصك هةإللَة
 لةسةر خوانة أةنطالَةييةكاين تةنيايي خؤم ،لةكةسص بكةم

 تةنيايي شك ئةبةم هةموو تةيرة حةرامةكان بةربدةمة ئامسانةكةي
 تا بة دةنووك ختووكةي لصوي تةنكي ئةستصرةكان  بدةن؛

 يدا تةخشان و ثةخشان كةمهةموو تؤوة نةفرةت لصكراوةكان بة خاكةكة
 تا ،لة سةوزبوونا ،كةومن بؤ ثأكةن لة حةإللَ
 غةدرم كرد ئةو دةمانةي دارسصوةكاين تةنياييم

 بة ثةلَة بةردةكاين شيعر ئةتةكاندو
 طلةييم لة دلَ أةقيي ئةو ئةكرد

 نةمئةزاين ئةو ئةوةندة بةخشندةية
 يذؤإلن وهةر سات مبةوص طريفانةكامن ثأئةكات لة هةلَثةأكصي ك
 سةر مصزي نووسينةكةم تذي ئةكات لة كاغةزي سثي

 من نازامن كام جص بة قةد  سيلةو كووضةكاين تةنيايي قةرةبالَغن
 !!!كام تاظطة لةو بةخوأتر ئةأذصت و لةو سثي تر ئةضصتةوة

 مببةخشة ئةي دلؤظانترين هاوأصم
 ئصمة لة خؤمانةوة لة شةوةكانت ئةترسني

 ي مندالَ ئةضندةنا ئةوان لة خةيالَ
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 كة بري لة ئامصزي دايكي ئةكاتةوة
 !دةنا ئةوان أووناكن وةك، دصأة شيعرة ضةرمووةكاين ثرضي دايكم؛

 خةتامان كرد ناومان وةك سؤزانييةك زأاندي و
 ....كةضي بةسةر دةست و ثصتا ئةكةوتني

 شةوصك لةبةر مانطةشةوي مةمكةكانتا ئازارةكامنان هةلَبخةين؛
 نازانني كامة دةروازة بةسةر قةرسيلي أةهابوونا ئةأوانصئصمة هصشتاكة 

 دةنا كفري نيعمةيت تةنياييمان نةئةكردو
 لة سةفةرةكانيشماندا ثرياسكةيةكمان ال جص ئةهصشت بةئةمانةت
 تالة طةأانةوةماندا بنةيةكمان لة ئاثوورةي نيشتيمانةكةيدا هةبص و

 هةر هيض نةبص لة سووضصكدا و لةبن سصبةري هةتاوي
 ميهرةبانييةكةيدا،كةمصك ئارةقي أؤذطارة ضرووكةكان وشك كةينةوة

 آآآ
 ئةي تةنيايي، ئةي شؤأةذين دةف ذةين شةوة خبوورداوييةكان

 تؤ يةكةمني ثصغةمبةري بةذن زراظي ذنيت و
  مب بكةومة تةهليلةومنيش يةكةم و، أةنطة دوا ثياوي ماندووش

 شايةمتان بة نوورانصتيي أووخسارو
 فانؤسي داطريساوي هةر دة ثةجنةكانت بصنم؛

 تةنيا..دةف بذةنة ،حةز ئةكةم هةر تةنيا
 أؤح بةمة بةر تؤف و أةهصلَةي وةحشةت و
 جارصكي تر طومان لة ضاومةوة سةر كات

 ةرةيةوةحةز ئةكةم لةم هنؤمةوة ،لةم ذوورة بص دةرطاو بص ثةجن
 لة سةوز بووين هةرصزو

 لة زةرد هةلَطةأاين ثووش و
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 لةترووكاين هصلكةي ئةو ثاسارييانةو
 خؤ شاردنةوةي كةروصشكًص لة سصرةي تفةنطي أاوضي أامبصنم

 شةمامةكاين خةيالَ حةز ئةكةم لةم هنؤمةوة،
 بةردةمةوة نصو ئةو ضةمةي شينايي لة ختووبةكاين شيعرا جص ئةهصلَص،

  ي ئةم هةتاوة فصنكةدالةسصبةر
 بوخضة طولَ طولَييةكةم هةلَأصذم و
 بة كاوةخؤ  أؤذةكان لصك جياكةمةوة،

 ...لةم هنؤمة ثةمةييةوة
 مةرجانةكاين نصو ئاويش ئةبينم و
 فأينيش نيية نةينامسةوة،

 ئا لصرةوة تةميانص نابينم بؤ وةستان
 ة ناويا سةما بكةيتئاطرص نيية نةتواين ل

 ئا لصرةوة سةرةتايةك بؤ سةفةرةكان ئةأذصنة بةر ثصكامن،
 .كؤتاييةك، بؤ كةسريةبووين شةقاو 

 آآآ
 
 


