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 !ژیم ك ده یه پووله ی په ناسه  هه من به
 

 ! دووریت بزارم له
 ناآرێ،

 !م ب ریا هاژه ك ده ی بتوانم وه تاآه هه
 ی بتوانم، تا آه هه
 !م ب قاژه له  په رباوانه بدا، سه آه ره ناو تۆفانی مه له
  گیان بتوانم،  ی؟ دایه تاآه هه
  و، وه ژر باته یاڵ بچمه  خه ماندا به  ساتی خه له
  وه هپت مكی چه  گۆی مه م بنم به وسا ده ك ئه وه
 ییت،  پووله ی دڵ، دی په نگی سترانی ترپه  ده به

 !وێ وم ل بكه  دنیا خه                                       
 .. وه ی لره تا آه هه
  ساتی ترساندا،  له

  ئامزت وه وندا بمه  خه له                  
 !وێ شه نگی گورگانه  ده وسا به ك ئه وه

 ی،  گورگانم ل دوورخه
 !وێ؟ وی ل بكه ت خه آه آۆرپه ی وا بكه
 !ی؟ تا آه هه..  گیان دایه
    شانه م به آانت بكه نجه یاڵ په  خه ی به تا آه هه
 رم  ژاندا سه ژان و هه رگه  تاو مه  له  آه موو ساتانه و هه له

 ! یتخانه  مه بته ده                                                    
 !ا پایخاتدپ شی ناوله باوه بت و له.. آانتم  سته زرۆی ده  تامه آه
 !یھات هه..  دایه.. یھات هه

 زێ؟  سووتانم بته وه فره رسیلی به ناو قه  له بووایه بۆ ده
 تدا بمابام، سته جهرمیانی  ناو گه ر له بوو هه چی ده

  قه قشه ك شه نای گومدا وه  په ناوت له ی هه رمكه وسا هه ك ئه وه
 !لی دابا ؟

 !بام؟ ، هیچی تر فرنه نده مین خه آه بوو دوای یه چی ده



 !هیچی تر! هیچی تر
... 

 : تگووت تۆ ده
 ز بووم، زرۆی آاغه تامه..  تۆ پ بوو  زگم به آه!  گیان هه مه( 

 آرد و،  ده وه رتووآی آۆنه لی په  و  ڕووپه ی ڕۆژنامه ڕه  الپه هبزووم ب
 مجوو،  تر ده
 !)م ویر و قووتی ده  هه جوو ببته وام ده
 !!دا ت  قا قایان ل ده یره  سه م ئاآاره سان به زۆر آه

 :یانگووت ده
 !ز بت زرۆی جووینی آاغه  دووگیان تامه یره زۆر سه( 

 !)؟ ی آردووه مه آ ئه
 :یانگووت ده
 ! هره ب ژه آه ره خۆ مه( 
 !) مردووه آان، نه هراوی ڕۆژنامه  ژه زمانی زگت به سته ی به مه  ئاوله ر باشه هه

... 
  گیان،  دایه
 )! مام سۆفی(ی  آه تاقانه آچه
 رێ  سۆفیگه  منت آرده ی آه آه ژنه پووله په
 م،  آه زیزه عه: تگووت ده
 !ڕێ و، بۆ جوانی بگهروونی خۆتدا بۆ خودا   ده له
 ! یره  گیان، یاد سه دایه!   یادمه له
 !  یادمه له
 !یام ونبوون م ژووانی تۆ و من، پاش عه آه یه
 ..نگ و باریك  آی ته  ژرخانی دنیایه  من له رێ آه ده قه

 !كی سامناك و تاریكدا، لك ونبووین نگه  جه تۆ له
ژووان 

 !دا كدا ڕووی ئهگورگ  تارمایی باالی پۆلیسه  له
 گووت،   نه من ت به زمان هیچ به
 ترسم، آرد ده ستت ده  دڵ هه به
 !ی ی جارانم بۆ ده وكه شه آرد گورگانه ستم ده  چاو هه به
 !بیست نگ هیچم نه  ده  ڕۆیشتی، به آه

 :نگتم الدانی و بی بوو ده بوار نه



 م آه  جوانه نیشكه ڵ آه گه خوات له
 !یاتم هڵ، ح گه خوات له

 !نھا فووت ل آردم ته
 : آردبووت وه  دی خۆته  لهك يه نزا فووی دوای زنجیره

 م دوورب  یه ساه  چوارده م دوته ئه ..  خوایه(
 هان الی ناگه  به له
  ...) ، له... ، له...  زۆری زامان، له له

 مك بوو آوژرابووم، ، ده  دایه بووایه آانی تۆ نه فووه
 وێ ر له ، هه وه آانمه زه  آاغه م بوو به ده
 دا !) خت غدای پایته به(ژرخانكی  له
 !آۆگۆڕكی بناونیشاندا نژرابووم له

 ،  ئستاآه بووایه آان نه فووه
 ختدا ی پایته روازه ر ده  به  بچووبای له بوایه ده
 !ت پروسكت آردبا ت ئسك و، دوو له ی له رۆزه ده
 بوون هاوڕكانم، تخ دبه ند به گیان، چه دایه
 !تو آه نهر آی دایكیشیان به فوویه
 وان  ئهخت بوون دبه بهند  چه
 !آان ر و ئسك و پروسكی ناو آیسه سه لهل آه

 ، آانی تۆ بوون دایه فووه
 ، وه خستمه دوورسپكانیان ل دوور  ئه

 ! وه رتاپایان ساڕژ آردمه آانی سه ه دومه
 !بوون نھا فوو نه آانت ته فووه

  آاتی خنكاندا  ، له بوون ناسه هه
 داندا نجه شكه  آاتی ئه تووان بوون، له هه
 آانم، ی چاوه وه آانی خۆت بوون بۆ سینه سته ده
 !گریاندا نیسكی زۆر تووندی دوای تاوه  آاتی هه  له
... 

  یھنام بۆ ئره ی تۆ نه و فووه ر ئه  گیان هه  دایه آ ده
 ! تاراوگه

 !)زۆری زامان (  له هو تا دوورم خاته
 !ی تۆ ناژیم فووه ناسه و هه ر به ش هه  ئستاآه آ ده
 ش   ئستاآه آ ده



 !داوم؟ شارت نه تدا حه سته ری جه ناو آیشوه ر له هه
 !؟ گه آوا به

 !ڕیم و، ماوم رگ، تپه یان مه ناو توونلی درژی ده  به یدا آه وه به
 ! ستم وام پ ده هه
 ! ام پ دهستم و نه
 !بای دا نه گه رباز بم، تۆم له  ده دره موو هه م هه حاڵ بوو بتوانم له مه
 ی ڕۆحت  پووله ر په  عاشق بم، گه نده وه حاڵ بوو ئه مه
 ! بووایه ناوما نه  و له  لرانه میشه هه
 ر سۆمای چاوانت  نوقمی ناو جوانی بم، گه نده وه حاڵ بوو ئه مه
 !  بووایه  چاوما نه  له میشه هه
 !حاڵ حاڵ بوو، مه مه

 !! دایه.. حاڵ بوو  زۆر مه
... 
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 آی دوور دوور یه ساره هه
 ! دووریی  دوورتر له

 
  موو شت ده چاوت هه

نزمانت هیچ نادرآ 
 گو یت واژه مده  ده آه
 ی آه ستم ده رمه سام و سهر سه

 !ژن هه موو دنیا ده ت هه نجه بۆنی په
... 
 فر بووین، تا به ره  سه ئمه
 ر باریبووین ورێ آۆچه  هه له
  دوو تنۆآی پاراو بووین به ..   وه شق توواینه  گی عه به
 باخ بووین تی گوه وسا ئاونگی ڕوومه ئه

 ! الفاو تهمانكا ده..  ی سۆزه میشه ئستا بارانی هه
... 
 ست،   هه ستم به مه

 روا  سۆزی بپه شتم به
 رآا ممدا گوزه رده  به نیا به ی ویستی ته وینه و ئه ئه
 !دا بوا م نه رگیز ڕگه هه

... 
 ، هاتن ئاسانه

 !!! ساته   آاره وه چوونه
 ! رزی ساه ئازاری چوار وه

 دان  پكھه  له ویستی ساناتره خۆشه



 ! حاه مه ..  فسووسی تاه ، ئه  شقه  عه وه ئه
... 
 لكاوی ڕووداو بوو، تامان نوقمی زه ره سه

 !بووری بوو  سه فین تاقه
 !لكاوی ڕووداوا بمرین  زه هشت له یده ی ئاسمان نه پیاسه
  تاریكاییدا  هشت له یده  نه ستره ئه

 !بینین و بگرین آتر نه چاوی یه
 هشت ئاوا ببین، یده مانگ نه

 ڕۆیی،  ی ده خۆ آه
 !آانی خۆر سته  ده دایه ت ده ك ئامانه ی وه  ئمه
 .. بووین و وره لكاوی ڕووداوا گه ناو زه له

 .. ر ژانه الی مژوودا هه یادگاریمان له
 !ر برین و ناسۆر هه ..  ر زامه هه

... 
 !!!ڕووداو. ڕووداو، ڕووداو

 .. تاو ڕووداو له
 !ت سالوی رووداو ژمه  حه له

 !رێ نا بۆ آوێ به زانی په یده  نهئاسمان
 !!! م ڕووداوه ئه..   مجاره  ئه ساته ند آاره چه

 ! شار داوه  توی خۆی حه ڵ ئاسمانی له دوآه
 !ڵ دوآه.. ڵ  دوآه
  ڵ نیشتیمانه نھا دوآه ته
 ! ی ئاسمانمانه  و تاراوگه یه ناگه ڵ په نھا دوآه ته

... 
 .فسووس هاوڕم، ئه

 .. آاندا فی ڕووداوهزی  ناو نه ئیدی له
 تا فینك ..  ماوه  ئاسمانیش نه

 آان وره آی نوان هه یه تا پیاسه
 !دادكمان بدا

 !ماون هاوڕێ آانیش نه ستره چرای ئه
 مرێ   تاریكیدا ده ماچ له

 !ه ئاوا ببین ما تا نه مانگیش نه



... 
 ! هاوڕێ ره وه

 !ب سات نه ی آۆتاییمان آاره وه بۆ ئه
  وه ڤین بدۆزینه آی تر بۆ ئه یه ساره هه
  دووریی دوور دوور دوورتر له.. ك  یه ساره هه
 !مینی ڕووداو رزه  سه ك دوور له یه ساره هه

 ڵ  ئاسمانی ناو دوآه دوور له
  و وه یدۆزته زان نه آی نه ك هیچ زانایه یه ساره هه
 !ی بارووت  تاقیگه یكاته نه

 !ی تابووت  آارگه كاتهی  و نه وه یدۆزته هیچ دارتاش نه
... 
 ك یه ساره هه

 !!!!دوور.. دوور.. دوور .. دوور 
 !ردووآمان بۆ هه
 ! ب خۆت  تۆ به
 !ب خۆم من به

 ) خۆت( هی ی به مكه ده) تۆ ( نه)! خۆم( هی  م به تكه ده) من  ( تا دنیا بم نه
 ك یه ساره ك ، هاوڕێ، هه یه ساره هه

 ! هیچ آوێ ب له آی نه  جیه
 !!! وه یدۆزته  دارتاش ده  زانا، نه تا دنیابم نه

 بت، ی نه ك آات و سات و چرآه یه ساره هه
 !ب ساڵ و مانگ و ڕۆژی نه

تۆمار ناب نیابم دیرۆآڵ دیرۆآی دوآه.. تا د! 
 ..ك یه ساره هه

 !ك یه ساره ئای هاوڕێ گیان هه
 بت دایكبوونی تیانه ك له یه ساره هه

 !وت سك نافه مان آه یه ساره م هه هیچ آوی ئه  تا دنیابم له
 !وت ری ناشه جگه..  هیچ آوێ تا دنیا بم ئیدی هیچ دایكك له

  یه ساره م هه له.. هاوڕێ گیان 
 ! سه ر ڕۆحمان به من و تۆ هه

 ! ڕۆح نیا به دونین، ته آتری ده  ڕۆح یه به
 !ڕۆحی ڕووت 



 !وێ  خۆش ده میشه   و بۆ هه شهمی ك هه آتریمان وه یه..  رۆح  ر به هه
 دا یه ساره م هه هاوڕێ له

 .. مان ناوێ  سته من و تۆ جه
 ! زیندان بۆ گیانمان مان بكرته سته بادا جه نه
 دا هاوڕێ یه ساره م هه له

 !بین  با مرۆڤ نه تكایه
 !آانی پش ڕووداو و پاش ڕووداو  تاوانه بت له ش پ نه یه ساره م هه تا ئه
 !ناآاو ی مین و شینی له وه قینه  ته بت له پ نه
 !بین  با خودا نه تكایه
 !بت ری و سزا نه ش نوقمی نادادوه یه ساره م هه تا ئه
 !بت  و نزا نه وه پاڕانه.. چی   ملكه  دانووشتان و، له ش پ له یه ساره م هه تا ئه
 ! هاوڕێ ره وه

 !گیان.. با گیان بین
 !فسووناوی ادیار و ئهلی ن گیانی شیرینی دوو مه

 !نگ، گیانی ئاویی گیانی به
 !دوو مراوی .. دوو گیانی جیا

 !بین ڵ نه تكه
 !بت ئاوا نه..  گیانی تر ، گیانی ساوا  مان به آه ساره ی هه وه بۆ ئه

  همنیدا نوقم بین، تا من و تۆ له
  و  وه شقمان ل بچۆڕته عه.. كشین و  تیشك هه بامان له

 !بین رگیز ئاوا نه هه.. زرگی هه
 ! هاوڕێ  ره وه

 ! ین  چ آه آه ساره  هه بووه نگتر نه تا دره
 ! نوور شق، له  عه  سۆز، له ك له یه ساره هه
 !! دووریی دوورتر له.. آی دوور دوور دوور یه ساره  هه
... 
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