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 ل ةت ةك ان ي
 ع ةش ق اوث ن ةك ةم

 
 

 من شةوانة بة ديار باألي مؤمي سؤزثكي سادةوة،
 لة پشت شووشة شةرابييةكةي پةجنةرةكاين خةونةوة

 ! تةماشاي ذاماين بةفر و، لةرةي پذ لة پرسياري دارةكان دةكةم
 بة تيلةي چاو،لة دةموچاوي جياوازي سنةوبةرة لةيةكچووةكان

 ! ذادةمثنم
 لةبةر پةجنةرةي سروشيت شثيت شةودا،

 ! شفرةي هةموو هنثنييةكان دثنة ناو لةپي ئاوةزم
 !  دةيانبينم، دةيانبيستم



 ! بة جواين هةستيان پث دةكةم
 !دةروازةي ذازةكاين شةو ئثستا و، ئثستاش نةكرانةوة و ناكرثنةوة

  ئثستا و ئةوساش نةمزاين بؤ 
 ةگةنة بةر دةركي بيسنت؟  وگؤرانييةكان بة گؤچان د

 هةر نةمزاين، چؤن سةرجنة كوثرةكان 
 قةألي ئةفسانةي نيگاكان دةدؤزنةوة؟
وةك باوثشكي تةمةن، !! ئةمشةويش درثژة ئازيزم، زؤر درثژ

 وةك هثصي كاكثشاين نثوان سةرةتاي عةشقثك و، 
 !كؤتايي ئةو عةشقة                               

 صؤپة دوورةكان، زريووةي ذووناكي گ
 !چوون خةوين زذاوم چاوانيان دةگصؤفن

 ئةمشةويش درثژة، وةك شةواين زبري تةنيايي
 !وةك چركةي الوازي دةمژمثري زيندان
 !وةك سايت وةستاوي چاوةذواين و گومان

 ! لة دووري دوورةوة، گومث لثية، لةو زةنگة سامناكة
 !ثنثلةو چركةچركةي كة تةمةن ذاو دةكات ، ئاوةز دةهةژ



 لة ناكاوذادةكا و، لةو ميلي سةعاتةي كة بثباك وةك شثتث 
 !بة پژمةي زةنگثكي ترسناك يادم دةشصةژثنث

 !لة دووري دوورةوة، هةورثكي زيويينم لث ديارة، دةبارث
 ! چاألوي تةمةمن پذ دةكات لة ورشة و، لة گرشةي كذيستاصي باران

 هؤص و دؤصي يادم پذ دةكات 
 ! هةست و سؤزي نيانلة شووشةي وردوخاشي 
 لة عةشقي لةتلةت بوو،
 !!  لة مةشقي بث پشوو

 ! چاوم لة چاواين بثپثصووي زةمةنة، ذاماوة لة بوومن
 !لةم بوونةي بؤشايي تيا نيية

 !ذاماوة لة خؤرنشيين مايت ونبوومن
 !لةم ونبوونةي نثوان هةسارةي پةژارة و، خؤري خةون

 ! دةيبينم، نامبينث
 !  لة بةر چذيي تةم و ماتةماچاوي مايت تةمةن، 

 نيگاي سةرابئاساي بةختياري، ! دةمبينث، نايبينم
 ! كة غةرقة لة چذيي تاسةما



 تا بذؤم، بةرةو ئةو نيازة پاراوة! بذ ناكات هةنگاوم
 !ئةو خةونة ذژاوة

 حةوزثكم، لثوانلثو لة كةيف زيوويين ئةضني و،
 !سوورةماسي سركي هؤنراوة

 لة بةستةي بنبةست و،ميلؤدي مةراقم، پذيةيت 
 ! ياريي بثهؤرةي شيين شةواين بث يار و

 !شةواين خاصيي لة بةختياريي
 ! من كچي خؤرثكي شةرابييم
 !عةشقئاوثنةيةكي لةتلةمت

 ! هةر لةتةم بة پةيت تيشكثكي سةرايب سوورةوة بةستراوة
 ! هةر لةتةم ئةستثرةيةكي نةزيفي تريفةپژاوة
 ! هةر لةتةم خةونثكي ئثوةية و، خةصتاين سثألوة

 !ئةضيين ئثوةية و،  شةألصي تيشكاوة
 لةتث لةو لةتانةم كچثكة و، 

 لة مثرگي لثواين كوذثكي هةصوةدا
 نثرگزي ماچ دةچنث و، بة بؤين هةناسةي  مةست دةبث،



 !دةبثتة كيژةحةيراين شةيدا
 : كيژ دةصث

 !لة سايت ئاوثزان ،چةند گةرمة هةناسةي ئةو كوذةحةيرانة
 چةند نيانة دصي، لة كايت چرپةچرپي ناو جث و، 

 !لة سايت شةن و كةوي خةرماين نيازان
 چةند بةهثزة كايت بةي گووشني،
 ! ساتةوةخيت قووصي ذامووسني
 !چةند ساكارة سةروةخيت پةيضني

 !لةتثكي  تري عةشقاوثنة بثوثنةكةم ، كوذثكة، نثچريوان
  كچةحةيرانلة دؤصي كثوستاين سنگي

 بثسرتة بة تةماي نثچثرث، بؤ كةوثكي سركي دةنووك ئاص، 
 ! مات بووة و، سةرجني سرك، سرك دةگثذثت

 : كوذ دةصث
 چةند سةخت بث لووتكةي ئةو كثوانة، 

 ! شةرتة هةر بيگةمث
 ! من هاتووم بث نثچري ئةم دؤصة چؤص ناكةم



 ئاي خودا ئةم كوثستانة چةند چذة، 
 !ةندة بث ئامانةئةم جةنگةصي قژة، چ

 : كچ دةصث
 !حةيرانت مب، حةيران

 !ئةم دؤص و كثوانة، بة تؤوة خؤش و ئاوةدانة
 ! مةترسة كوثستاين هةوارم ئامان و ئومانة

 !خؤشهايت بؤ كةوستاين جةستةم، بؤ ئةم دؤصة چؤصة
 !كة بث تؤ وةك چاصي سةهؤصة

 : كوذ دةصث
 ئاخ، هةستم بة ژاين تريث كرد، پثكامي،

 ! كراوم بة نثچريوا ديارة
 ئاگادار بة كيژةحةيراين چاوبةصةك، نةتپثكث
 !دةيبينيم وا تريث بةرةو سنگي تؤش دث

 : كچ دةصث
 !هةردووكمان نثچريين، كوذةحةيران

 بامب بوو، وا منيش پثكرام



 !كوذةحةيران، قوربانت مب، قوربان
  هةصبكات بةرة و منشةماصي هةناسةت ئادةي با 

 !مببثتة دوا مژي هةناسة
 !لثم بووة بة دوژمن..  باوكمة

 ئادةي دةمت بثنة،باألگةردانت مب، 
 ! وةرة تينوثيت قووصت لة كاين ناو دةمم بشكثنة

 ! وةرة با لةم دؤصة چؤصةدا بتنثژم
 !لةگةص دوا هةناسةم، دوا بةييت حةيرانت بؤ بثژم

چةند شادم لة دؤصي نثوان دوو كثوي سةخت وةك : كوذ دةصث
 ! نثژرمثتؤوي گوصةباخ دة

 ! دةپشكومث خؤشةبةهاران، لةم كوثستانة
 !كيژة حةيراين چاو كةژاصي كانيلثو! ئةوا دمث

 ! چةند شادم دوا شنةي شةماصم بة سنگتا ذةت دةبث
! چةند شادم دوا مژي زةمزةمي نةمريي لةكاين لثوانت دةنؤشم

 !چةند؟! چةند؟! چةند؟ ! چةند شادم
 ستؤكهؤصم 2002-2003



 
 


