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 چؤن تثكةومت

 ؤمم بةشانةوةيةوتثكةوتنث خؤم تةرمي خ
 كؤچ خؤمدةنثژمابةرةو دو

 .؟!    نةم ناسيتاية چي ئةبوو 
 .....سةيرة

 دصم بةدةستمةوةيةو لةبةخشيين بةگوومامن
 ئةوپثيانةي تؤدةيبيين 

 پثيان دةذؤم
 نني  هيين خؤم

 ئةوانةي خؤم لةوكةنارانةدا فذمثداون
 ئثواران بؤباصايان ئةشك ئةذژم

 .....سةيرة
 اية ئامسان وجاران دةستم ئةد

 دواپرچي ئةستثرةكان من دةمبةسنت
 ....كةچي ئثستا

 نةپرچم بؤدةبةسترث و
 !نةلةچاوي ئامسان ئةگةم

 ....سةيرة
 دصم چ بؤتةيةكي بةقينة

 شةپؤلةكاين عاشقثكي ذووتةصةن و
 تافگةكاين بةدةم گؤرانيةوة

 لةبةرباراندا ئةگرين
 كةمناصبووم.....جاران

 پثيان ئةوومت
 بةرباران  مةچؤرة  ذؤصة

 بةرباران  ئةچوومة  هةر من 
 ئةمثستاكةش
 كةگةورةبووم

 لةباران ولةدرةختيش بةگوومان
 هي ئةوةنية پثبكةمن

 لةياساشتان بةگوومان ئةوروپايي



 .....سةيرة
 لةوعاشقانة نةچووم وناچم وناچم

 بةسةريادگاريةكاندا بگرمي
 يادگاريةكان

  بةبةرد چةتوونايةي مناصةودةست ئة  دةدةمة
  ماصةكان دةشكثننپةجنةرةي

 ....يان
 دةيدةمةدةست ئةوئافرةتانةي

  بةدزي مثردةكانيانةوة ينثوةك هن شةوانة
 لةخوارچةناگةيانةوة ئةيشارنةوة

 ....من ئةذؤم
 !:!بةصام گرنگ نية بزامن بؤكوث ئةذؤم 

 ..بريمة من ئةمة
 بووتصي دةسيت سةرخؤشةكان بة

 كورسي گةورةپياوةكان ناگؤذمةوة
  كيژانچاوي
 نادةم اية ـــــــــــــب بةو
 وارانــــــــــــــــكةئث
 ةگريانةوةـــــــــــــــــــب دةكاو , سةما

 لةگةص باصامدا گؤراين دةصث
 لةبري ئةوةي بؤكچث بگرمي

 چاوةذواين ياسايةكم
 ةـــــــــــــــبؤهةميش

 شةومن لةسةرگةصاكاين بتكث و
 سةرذؤحي مناصةبةدبةختةكاين  بذژثتة

 ئةو وصاتة زثرابة
 ...وةشةوةــي ن  كات
 ! هةرنةنووستووم,من

 مةسيح  بةئةسپايي
 بةبةجنةلةپةجنةرةي ژوورةكةيدام
 بةدةم وةنةوزةوة بؤم كردةوة

 فةرمووي تؤ
 بةمشت ئاولةكاين دةربثنةو

 لةبةرسثبةرا بيخؤرةوة



 ، جةناب:فةرمووم
 جةنايب مةسيح

 الي ئثمةبوو ثك ) نايل(
 خؤي لةبةرسثبةرا سووتا ي خسةبةرخؤر و)حةبيبة(

 : ومت ,لةبةرخؤوة
 ؟كث بةمشةوة ژوورةكةمي پثنيشانداي

 ة بةالشةي عاتيفة يين  ژوورث شةو
 بةجنةرةي نيگاكاين پث نةشكثنم

 ژوورث شةونيةلةگةص سثبةرةكةمشا نةجةنگامب
 ..... وةرن  بصثن,ئاخر

 بةدةم ئةم وونبوون وگريانةوة
 ؟كوث كةمذوولة

 كث بري لةكث ئةكاتةوة
 :!.كثلي كث ؟  تةؤكث بةپثوة ب..يان

  گةذثك گوثي بؤگرمت,دوثنث
 ئةويش تؤخؤشباران كووشيت  ,ئةمذؤ 

 ئةي مردين پاشا
  ؟كوثت پثباشة تامن لةوث چاوةذثت مب

 گرميان 
 وةك ناوي شةهيدثك وونبوم
 من گيامن سثبةري تابووتثكة
  دصداريئةمةية جةنگصستاين گوومان و

 لةناويا كةمث دوكةصم
 لةبةيانيةكي زؤر سارد ئةچم

 هاكا بووم بةدوولةتةوة
 لةتثكم ئةچثتة بةرباران و
  ......لةتثكم ئةچثتةبةرگوومان
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