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 ، نامةكان ئةطةأصنةوة  بؤ  خاوةنةكانيان

  سندووقي ثؤستةكةم ذةنط ئةخيوات ،
  صكي لة منةوة  ثص ناطات"صل ئيم" كةس وةآلمي  

  لصرة نيم ،
  نة ، ئاطام لة زةنطي تةلةفونة و

  نة ، لصدانصكي دةرطا أام ئةضلَةكصنص و
  .....لة طؤشةي شةقامي  شؤأة ذنصكيش ،نة ، 

  ....شيعرصكا كش و مايت
  ضاوةأصم ئةكات ؛ بة حةسرةتةوة 

  ....من بة خواسيت خؤم الم داية
  ،" مردن " أووخاوةي دائةم بالَةخانة 

  ...ثصم ضاك نةبوو  ئيزرائيل غافلَطريم كات ؛
  ويستم بة خؤم هةوالَي ئةوصندةر بزامن  و

  بدزم" ئينكري و مونكري "ثرسيارةكان لة  
  ....خؤشة ئينسان ، بؤ جارصكيش بصت
  سةروةريي بنصتة ذصر بالَي خؤي و

  خؤي ئةو مةرزانة ببةزصنصت  كةيفيبة 
  لة قةرة بدةن ؛كة ئةواين دي ناوصرن خؤياين 

  من بة سةفةر هاتوومةتة ئصرة ، ياران ،
  ...م بيين "دارا " هةيهوو ، لةوكاتةوةي  بةإلم ،

  سةيري دوو داري دووري ئةكرد 
  ....لة ثشت درةختةكاين ئةوةوة 

  هةميشة ، ثةجنةيةك ، بة هةأةشةوة  ثصي ئةوتني
  ئصمة هةموو ، سةفةرصكمان لة ثصشة 

  .....ئةوةي خودا خؤشي  بوصت 
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  زووتر ئةسثصكي بالَداري بة  زين كراويي  بؤ ئةنصرصت ، 
  ياران ، من دلَنيا بووم بة تةماي خودا مب 

  وا زوو ، نةك ئةسثي سةفةر ، 
  طوصدرصذصكي شةليشم بة نسيب نابصت

  بؤية خؤم تةيار كرد و
  .بة أصطا قاضاخة تةنطةبةرةكانا تصم تةقاند ؛

  كانت  بلَصبة دةست و ثصوةندةتؤش ، " مردن " 
  بة حورمةتةوة مامةلَةم لةطةلَ بكةن

  ....من هصشتا ئةو كؤيلةية نيم
  .... دا ،"ذيان "  مةزاختانةيلة 

  ئةوان ،  ثوولصكي قةلَبيان ثص دامب ؛
  ،" مردن " جارص نةبوومةتة ديلي  ثص لة كؤيت  تؤ ، 

  هاتووم شةوصك ثصكةوة ، ضةند ثصكصك شةراب هةلَدةين و
  تؤ و من لة دلَأةشيي

  كةيت ،بتؤش لة كةللة أةقيي من ثرسيار 
  من طةمةكاين تؤ و

  تؤش دؤأانةكاين من خبوصنيتةوة ،
  ....هاتووم ئةو بةلَصنةت لص وةربطرم ،

  دوور لة ضاوي كوأةكةم 
  جةسارةيت خؤمت تيا تاقي كةيتةوة ،

  هاتووم بزامن بازووةكاين تؤ  بة هصزن
  ! الرة ملطيايةكي ‘ يان ئصمة تةلَة

  ؟! لة خوصنتا هاذةي دصت "دادثةروةريي " بارصك لة شةومني أوو
  .....، "غةدر " يان تاآلويي 

  !دةمارة ضرضةكاين أةنط كردوويت   
  بدةينة دةست يةكدي وةرة ئاوصنةكان

  ، تا ضي تر بة ناسينةوةي خؤمانةوة ماندوو نةبني
  يةيت"تؤ "تؤ هةر ئةو 

  .....لة ترس و تووأةبومنا 
  دةمما فأص ئةدا و وصنةكةمت لةبةر

  كة خودا و شةيتانيش ثصيان بةخشيبووم  بةهةر ضي هصزصك 
  ضةقؤكةم لةسةر سنطت طري ئةكرد و
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  ئةبووم ؛شاطةشكة  ،تا أادةي شصتبوون 
  ،ةم "من " منيش هةر ئةو 

  وةك سةطي برسيي 
  ، شوصن هةناسةكانت هةلَئةطرمتهةميشة 

  ئةوة ئصستا لصرةم 
  ةنةمهصشت ئةو طرةوة ببةيتةو
  ، كة لةسةر تةمةين من كردت

  ....، بؤ يةكجاريش بصت لة ذيانتا " مردن " 
  و كةمصك بةخشندةيي بنوصنة

  دةنكصك مروارييم لة طةجنينةي صنييةكانت بدةرص 
  ، با ، دةست بةتالَ نةأؤمةوة

  !!!!كةمصك بةخشندةيي  " مردن " 
  ، وةلص ميوانصكي دز" مردن " ميوامن لة الت ، 

  ، بؤم بلوصت
  زةخريةي هةموو تةمةنت فةرهود ئةكةم 
  ، بؤم هةلَكةوصت 
  سيحري هةيبةتت بةتالَ ئةكةمةوة ؛  

  جوامن  ةمردوويةكي ضةند
  .؛ضةند أاستطؤترم لة زيندووةكان

  ، ئاسوودةيي، كةمصك " مردن " 
  ، تؤسقالَصك بةخشندةيي ،"  مردن " 

  !با ، أةنج خةسار نةأؤمةوة 
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