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 ..ئةم الشانةي مثژوويان خةصتاين مةرگ و

 گؤي زةوييان شةألصي سومتاكي زام و،
 ئامسانيان تژي كردووة لة تةمي هةناسةي خنكاو

 !الشةي عةشقةكاين ئثمةن
 

 ئةو گةأل هةصوةريوانةي
 بة تةمي خةمي سةدةيةك داپؤشراون،

 مةمناننباصة گةچراوةكاين باخچةي رووتاوةي تة
 !دةقيژنن.. لة ژثر پثيةكاين مردن

 
 ..ئةو ماسيانةي دةريايان لث ون بووة

 لة وشكةخاكي ئةضينثكي سةربذاو بةجثماون
 ..جةستةي خؤيان چةشين ئاوثنة لةبةر خؤر هةصخستووة

 !مرواريية ونةكاين دةرياي خةون و خؤزگةمانن
 



 ئةو شةپؤالنةي سذ كران،
 ئةو دةريايانةي قذ كران،

 يان هثشتاش وةك نثصةي بوركانثكي تازةتةقيووهاژة
 دةروون و بوومنان پذ دةكةن لة هاوارثكي ئاگرين
 !دةمارةكامنان پذ دةكةن لة بومةلةرزةي ذاچةنني

 ئةو قرچةقرچةي لة نثصةي دةروونةوة دةيانبيستني
 تثكةص بة گذي نةورؤز و،
 ..بة سوورةيت ئةنفال بووة

 !!هؤرةي مةرگن
 !ةنگي شةقامةكاين قاميشلنيسوتاين بثدةنگ و س

 ! كزانةوةي ملي كؤماري ئازارن، شةپؤيل زامي چوارچران
 ئثصنجي خوثناوي لووتكةي ئاراراتن

 !زةرياي ئةندثشةي شريناخن
 گةردةلوويل شةوةزةنگي دصي خاكن

 !كصوكؤي دةرووين هةصةجبةي سامناكن
 

 !ئةمذؤ زةماوةندي زامة
 ةساصذؤژي لةدايكبووين ترسناكترين پةيام
 ساصيادي كوشتين تيشك و خةون و سؤزة

 !يادي مردين بارانة
 

 !ئةمذؤ زةماوةندي زامة
 لة هةوري بارگاوي چاوي ذاستمانةوة
 و.. دةنكة مرواري فرمثسكة هةصدةوةرث

 مةرةزةي قوولترين زاممان تژي دةكا لة كسپةي ئثش
 دادةبارث و.. لة چاضي چةپيشمانةوة ياقوويت سووري ذؤندكة

 دةسووتثنث وهةناسةمان 
 !جةرگمان دةكاتة خؤصةمثش

 
 بة دةمساصثكي گوصگوصي،.. ئةمذؤ ئةضني

 چاوةكاين عةشق دةسذث و
  وسترانيش دةستةكاين گؤراين دةگرث
 بة نثو تةرمي زامةكاندا پياسة دةكةن



 بة دةم ذثوة سامناكترين ميلؤدي بؤ سةدةي مةراق دادةنثن و
 وة سامناكترين سةما دةكةنثبة دةم ذ

 بة دةم سةماوة گفتوگؤ،
 پريترين و ،

 !!كؤرپةترين برينيان هثناوةتة گؤ
 

 
 

 من يةكثكم لةو زامانةي
 كة سةرةتاي هةموو جةنگةكاين سةدةي

 ..مةراق و تؤقينم ديووة و
 بةم دةستانةم  پامشاوةي ئثسقاين دةيان جةنگاوةرم

 لةسةر يةك كةصةك كردووة
 بةم دوو چاوة،

  و سةمةرةم ديسةدان هةزار مةرگي سةير
 بةم گوثيانةش

 ..چريؤكي سةدان تاواين شاردراوةم گوث لث بووة
 گةرچي ئثستا عومر و ژةهر

 هثزي بينني و بيستنيان لث بذيووم
 بة بث سيناهي بيلبيلةش

 يةك بة يةكي سووتانةكاين جةستةي خاك هةر دةبينم
 بة بث هةسيت سرتة و چرپةش

 ..اخ دةبيستمدةنگدانةوةي ن.. زايةصةي زةنگي ژيان و
 بة مردوويش

 هةست بة سةرتاپاي هةژان و
 ذاچةنيين ذؤحي نةبةردي شاخ دةكةم

 من پريترين زامي سةدةم



 حةزرةيت عومةري كوذي خاوةر، دروددي خواي لةسةر بث،(
 )لة بةرامبةر خوا واي فةرموو

 

 
 

 منيش كؤرپةترين زامم،
 ترسناكترين پةيامم،

 زماين من نةپژاوة، بةألم دةدومث
 لة مةرگ،
 لة تاريكي،

 ..لة ژان
 لة ئاوةز، مثژوو، لة يةزدان.. پرسيارثكة

 ..من بؤ دةبث لةم كيشوةرة سامناكةدا 
 لةدايك مب.. لة ذؤژهةألت

 !!بؤ؟؟..داية گيان 
 !!بؤ؟؟؟.. خوايةگيان 

 بؤ دةبث ژيامن ببث بة مةرگةسات
 !!بؤ دةبث مردمن ببث بة كارةسات؟

 ومةري خاوةركؤرپةكةي باوةشي حةزرةيت ع(
 )دروودي خوايان لةسةر بث، ئاواي فةرموو
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 ستؤكهؤصم

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 


