
 مةهاباد قةرةداغي
 

 هةسارةيةكي دوور دوور
 !دوورتر لة دووريي 

 
 چاوت هةموو شتث دةصث
 زمانت هيچ نادركثنث

 ةگوصثواژكة دةمدةيتث 
 سةرسام و سةرمةستم دةكةي

 !دنيا دةهةژثنثپةجنةت هةموو بؤين 
... 

 ،ئثمة سةرةتا بةفر بووين
 لة هةورث كؤچةر باريبووين

  دوو تنؤكي پاراو بووين بة.. توواينةوة گذي عةشق بة 
 ئةوسا ئاونگي ذوومةيت گوصةباخ بووين

 !الفاو دةمانكاتة ..ةباراين هةميشةي سؤزئثستا 
... 

 مةستم بة هةست، 
 شثتم بة سؤزي بثپةروا
 ئةو ئةوينةي ويسيت تةنيا بة بةردةممدا گوزةركا

 ! بذوانةدا مهةرگيز ذثگة
... 

 هاتن ئاسانة،
 !!!كارةساتة چوونةوة 

 !زاري چوار وةرزي ساصةئا
 خؤشةويسيت ساناترة لة پثكهةصدان

 !ةمةحاص.. ووسي تاصة ، ئةفسئةوة عةشقة 
... 

 سةرةتامان نوقمي زةلكاوي ذووداو بوو،
 !فذين تاقة سةبووري بوو

 !پياسةي ئامسان نةيدةهثشت لة زةلكاوي ذووداوا مبرين
 ئةستثرة نةيدةهثشت لة تاريكاييدا 



 ! بگرينوچاوي يةكتر نةبينني 
 مانگ نةيدةهثشت ئاوا ببني،

 خؤي دةذؤيي، كة 
 !مانةتث دةداية دةستةكاين خؤر ئا ئثمةي وةك

 .. لةناو زةلكاوي ذووداوا گةورةبووين و
 ..يادگارميان لةالي مثژوودا هةر ژانة

 !ناسؤر  وهةر برين.. هةر زامة 
... 

 !!!ذووداو. ذووداو، ذووداو
 ..لة تاو ذووداو

 !ي رووداووسثاللة حةژمةت 
 !ث بةرثوئامسان نةيدةزاين پةنا بؤ ك

 !!! ئةم ذووداوة..  ئةجمارةچةند كارةساتة
 !لة توثي خؤي حةشار داوةدوكةص ئامساين 

 !دوكةص.. دوكةص 
 نيشتيمانةتةهنا دوكةص 

 !گةية و تاراوگةي ئامسامنانةتةهنا دوكةص پةنا
... 

 . هاوذمث،ئةفسووس
 .. ندائيدي لة ناو نةزيفي ذووداوةكا

 تا فذينثك..  ئامسانيش نةماوة 
 تا پياسةيةكي نثوان هةورةكان

 !بداثكمان داد
 !چراي ئةستثرةكانيش نةماون هاوذث

 ماچ لة تاريكيدا دةمرث 
 !مانگيش نةما تا نةهثصث ئاوا ببني

... 
 !وةرة هاوذث

 !بؤ ئةوةي كؤتاييمان كارةسات نةبث
 هةسارةيةكي تر بؤ ئةضني بدؤزينةوة

 دوور دوور دوورتر لة دووريي.. ةك هةسارةي
 !ووداوذهةسارةيةك دوور لة سةرزةميين 
 دوور لة ئامساين ناو دوكةص



 هةسارةيةك هيچ زانايةكي نةزان نةيدؤزثتةوة و
 !نةيكاتة تاقيگةي بارووت

 !هيچ دارتاشث نةيدؤزثتةوة و نةيكاتة كارگةي تابووت
... 

 هةسارةيةك
 !!!!دوور.. دوور.. دوور .. دوور 
 !دووكمانبؤ هةر

 ! خؤتبة بث تؤ 
 ! خؤممن بةبث

 ) خؤت( دةمكةي بة هي)تؤ( نة )!خؤم (دةتكةم بة هي) من(تا دصنيا مب نة  
  هاوذث، هةسارةيةك،هةسارةيةك 

 !جثيةكي نةبث لة هيچ كوث 
 !!!يدؤزثتةوةدصنيامب نة زانا، نة دارتاش دةتا 

 هةسارةيةك كات و سات و چركةي نةبثت،
 ! و ذؤژي نةبثساص و مانگ

 ! دوكةصديرؤكي..  تؤمار نابثديرؤكثتا دصنيامب 
 ..هةسارةيةك

 !ئاي هاوذث گيان هةسارةيةك
 هةسارةيةك لةدايكبووين تيانةبثت

 ! نافةوتثكتا دصنيامب لة هيچ كوثي ئةم هةسارةيةمان كةسث
 !جگةري ناشةوتث.. لة هيچ كوثدايكثك هيچ تا دصنيا مب ئيدي 

 هةسارةيةلةم .. وذث گيان ها
 !هةر ذؤمحان بةسةمن و تؤ 

 !تةنيا بة ذؤحبة ذؤح يةكتري دةدوثنني، 
 !ذؤحي ذووت 

 ! و بؤ هةميشة خؤش دةوثيةكترميان وةك هةميشة .. هةر بة رؤح 
 هاوذث لةم هةسارةيةدا

  ..من و تؤ جةستةمان ناوث 
 !بكرثتة زيندانث بؤ گيامنان جةستةمان نةبادا

 رةيةدا هاوذثلةم هةسا
 !ية با مرؤض نةبنيتكا
 !ا ئةم هةسارةيةش پذ نةبثت لة تاوانةكاين پثش ذووداو و پاش ذووداوت

 ! لةناكاوپذ نةبثت لة تةقينةوةي مني و شيين



 !تكاية با خودا نةبني
 !ا ئةم هةسارةيةش نوقمي نادادوةري و سزا نةبثتت
 !نةبثتپاذانةوة و نزا  ..ملكةچي لة  ،ا ئةم هةسارةيةش پذ لة دانووشتان وت

 !وةرة هاوذث
 !گيان.. گيان بنيبا 

 !دوو مةيل ناديار و ئةفسووناويشرييين  گياين
 !گياين بثذةنگ، گياين ئاويي

  !دوو مراوي.. دوو گياين جيا
 !تثكةص نةبني

 !ئاوا نةبثت.. ، گياين ساوا بؤ ئةوةي هةسارةكةمان بة گياين تر 
 ، لة هثمنيدا نوقم بنيتا من و تؤ

  و عةشقمان لث بچؤذثتةوة.. صكثشني وك هةباصمان لة تيش
 !هةرگيز ئاوا نةبني.. هةرگيز

 !وةرة هاوذث 
 ! تا درةنگتر نةبووة هةسارةكة چث كةين
 !هةسارةيةك لة سؤز، لة عةشق، لة نوور

 !!دوورتر لة دووريي.. هةسارةيةكي دوور دوور دوور 
... 
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