
 .....!!!له به ر ده م ماه سه وزینه آه ی ئوه دا
   نامۆ سامان   

  
 .خه ونی من لره نییه ئه ی نیشتیمانم..په نجه آانم به م مه نفایه وه نالكن 

 پش خواآانی شه ر و پش ساه رووتو قاتكان.. منی دوو پ آه له ساه آانی به رده وه هاتووم
 ه و په نجه ره ی منی تیا بووم پانتایی به قه د هه موو ده شتی شاره زووروئ..  پش دداره درۆزنه آان 

 هه موو سنووری چیاآانی حه مرینو تا ده گاته به ر ده م قاپی خودا من له یه وه چاوه آانم به م دوو پ 
ته وه بۆ له پقۆنه ره می تیا ناب گای جووتستاآه یش ئه م دنیایه جنا ئھ كردنره زا قورسه هه. 
 منی دوو پ آه به شك بووم له ئازارو ماورانی آه به شك بووم له آاولبوون و نه فره ت 

 منی دوو پ آه له وه ته ی هه م و نیم به شكم تاوانو خیانه ت
    به درژای ساه آانی ئه م به ر په نجه ره یه نه متوانی گوك له یه خه ی مرۆڤ بده م

 میحرابی ئه ودا سبه رك له ئه شق بچنم  آه من نه متوانی له  
 آه من نه متوانی وه ك خوا ته نیاو

  وه ك په پوله ئاشق و
 وه ك پایز پر له هه وه رینی رۆح

 و ]با[ چپه ی  له پر
 پر له موحیبه ت بم 

 آه من نه متوانی  به آه له سمه آانی نیشتمانی ئه شق بگه م
 له پایزه له رۆحی ئه ودا هه وه رم آه من نه متوانی ئواره ك وه ك په پو

 آه من نه متوانی په نجه آانم به سبه ری ئه شقا بلكنم 
 آه من نه متوانی دوای فرینی ریشۆه آان

  ئواره یه ك  پر له گمه ی آۆترو 
 رۆحی شا ر به فه نه ری ئه شقا هه واسم 

 ئه شق بده مآه من نه متوانی به م ته مه نه وه قردله یه ك له یه خه ی 
 !!آه من نه متوانی وه ك مرۆڤ دووپ و وه ك رۆحی  ئوه یش پر له ئاسوده بم
 هاتووم له به رده م ماه سه وزینه آه ی ئوه دا خه ون به ئاسوده ییه وه ببینم

 هاتووم وه آو باران له ناخی ئوه دا سه وز بم
 بمچنه ئه ی سیحری جوانی بمچنه

 ئه ی نه سیمی ئه شق 
 ] با[ی چرپه ی ئه 

 هه مگره رۆحتا بمچنه و له 
 :ویژدانی ئه م دووپیه و پی بوبمخه ره به ر 

 چ شتك له ئه شق پاآترو
 له ئه شق رۆح سوآتر و
 له منداڵ جوانتر بوو

 !ئوه به ته نافی خیانه تا هه تانواسی
  تو پر موحیبه]با[به م دوو پیه بن خانویه آمان هه بوو پر له شنه ی 

 ناومان نابوو نیشتیمان ئوه هاتن به دكی پیسه وه پرتان آرد له فه له سه فه ی رزیو
 پرتان آرد له دووبه ره آیو پرتان آرد له خیانه ت 



 ده ووته وه دیواره آانی ره نگ په مه یی  ژووركمان هه بوو ده رسی ئه شقمان تیا
 ئاشنا به رۆحی مرۆڤ

 ... وانه ی له تبوونی گه ردیله آانو ئوه هاتن به زه وقكی پیسه وه
 ..وانه ی له تبوونی رۆژه آانتان تیاووته وه.. وانه ی له تبوونی وه رزه آانو

 جاران به آۆنی ئه م نیشتیمانه دا ره تده بووم 
 آوآوره آانی ئه شق به ده م شنه ی ئواره وه 

 به ده م ئازاری په نجه و ماندووبونی سبه ره آانه وه 
 ده ستیان ده گرتم 

 به ده م تریقه ی ووردیله آانه وه ئه یان سپاردم به ماه آانی موحیبه ته وه
 جاران آه هه موو شتك ره نگی نیشتیمانی گرتبوو

 بۆنی ئه شق و بۆنی موحیبه تی لده هات 
 ئمه ماكمان هه بوو له وێ بۆ ئه شق 

 جاران آه هه موو شتك نیشانه بوو بۆ ئه وین 
 ه له وێ ماكمان هه بوو ئم

 وه  ماكمان هه بوو به ته نیشت په یكه ری ئه شقه 
 ئستاآه نیشتیمانه آه م نامناسته وه 

 ئه ی رۆحی سپی وه ره بمبه ره وه بۆ نیشتیمان
 بۆ ئه و نیشتیمانه ی آه دووپكان هاتنو سپاردیان به خیانه ت 

 سپاردیان به شمشرو به عروبیه ت 
 ی آه دووپكان ه بۆ به رده م ئه و ئاونه یبمبه ره وه 

 آردك مانه آه میان تیا ئه تینیشت
  بۆ ئه و خانویه ی آه دروستمان آرد ناومان نا ئه شق 

 ئه ی رۆحی سپی بوانه چۆن به گه نجی پیر بووین 
 چ زوو ئمه وا گه وره بووین

  جھشت مانچ آاره ساتكه به زیندووی نیشتیمان
  به گه نجی پیر بووینچ آاره ساتكه

 چ آاره ساتكه نیشتیمان به  به ر چاوانی هه موومانه وه مه زاد ده آرت
 :ئه گه ر پیاوك هاتوو لی پرسین  ئوه چ وا زوو گه وره بوون بن

 ئمه خانویه آمان هه بوو ناومان نابوو نیشتیمان به ته نیشت په یكه ری ئه شقه وه 
 شه قامی تازه وه په یكه ری ئه شقیان رووخاند آه دووپكان هاتن به ناوی 

 ... ن گه وره بووین تر ئمه به ب ئه وه به خۆ بزانیئی
 هه ندێ جار پیاوك چاك هه ده آه ن بۆ ئه وه ی مردویه آی تیا بنژێ

 ه قیقه تكی تیا ده ستكه وتحهه ندێ جار پیاوك چاك هه ده آه ن بۆ ئه وه ی 
 گه ره آی ئمه چاكی هه كه ندوووه ی پیاآه چی ئه و 
 و زیندوویه آی تیا بنژت ه قیقه تح بۆ ئه وه ی 

 یه وه ببینمیهاتووم له به رده م ماه سه وزینه آه ی ئوه دا خه ون به ئارام
 ه قیقه تی نیشتیمانه آه ی ئوه دا حهاتووم به په ناهنده ی له ..ئای آه ماندووم 

 ه قیقه ت  به ئامانه ت هه مگرنحه م دادگای وه ك شایه ت بۆ به رد
 هاتووم به ته نھا ده مه وت له و سیحری فه نه ی ئوه بگه م 



 ئوه چۆن توانیتان بانگه وازی یه آبوون بده ن 
 له آاتكدا ئمه ی دوو پ نه مان توانی له دووی خۆمان سبه رك له ئه شق بچنین

 جبینسبه رك بۆ آوآوختكانی نیشتیمان 
 له دووی خۆمان له سووتانو آاولبوونو ته ره بوونی مه له آانی ئه شق نه بت

 ..نه بوو هیچی ترمان بۆ وه فای ئه م دنیایه 
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