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 ئةي دؤأاوي جةنطةكاين نصو جةنطةلَي كوشتارطاكان..بنوون بة خصر
 بنوون تا لةخةودا ئةبن بةفريشتة و

 ئةبن بة ثصغةمبةرصكي تةزوير
 تا لةسصبةري خةوصكدا ديدارصك ساز ئةكةن لةطةلَ هةلَةكاين ذيانتانا

 ئةو ئاواتة شاقولَيانةي بةبةر دةرطاي نيطاتانا هةلَواسراونقوولَ بأواننة 
 !قوولَ بأواننة ئةو سبةينص يةي كةهةرطيز نايبينن

 ئصوة دةمارةكاين لةشي خؤتان دةرئةهصناو هةر بةدةسيت خوصناوييةوة
 ئةتانكردة ثةيت سصدارةي ذيان

 ئصوة دلَي خؤتان طؤشاوطؤش سةرئةبأي و ئةتانكردة قورباين جةالدصك
 !!كةهةر خؤتان ناوتان نابوو ئايديؤلؤذيا

 بنوون ئةي خصر لةخؤنةديوةكاين ئةوالي مةنفا
 ئصوة بةدةسيت خؤتان طؤأي خؤتان ضصئةكرد و

 ))!!طؤأ بؤ كرص(( لةسةر كصلةكاين ئةتان نووسي
 ئصوة بةكامي دلَي خؤتان لةئاوي شةأتان ئةخواردةوةو 

 .تان ئةووتثاشان قرقصنةيةكي طةورةتان بؤ ئةكردو سروود
 بنوون ئةمة دوايني ضاولصك نانةو

 ئةمة دوايني هةناسةيةو
 .ئةمة دوايني طؤرانيية

 ئصوة خؤبةخشانة خؤتان لةناو خؤتانا ئةكوشت و ثصئةكةنني ..بنوون 
 خؤبةخشانة وةسيةتصكتان ئةنووسي و 



 .خؤتان بصبةري ئةكرد لةهةموو لةززةتصكي وجود
 زةكاين طومان وخؤبةخشانة تةقةتان ئةنا بة كارمام

 .نوكتةي خؤشتان بؤ كوذراوةكاين شةأ ئةطصأايةوة
 خةوتان بةخصر…بنوون

 ئةمة دوايني تروسكةيةو
 بصدةنطي يةكي سامناك و
 .تاريكاييةكة بؤ هةميشة

 ئصوة دةستتان بةدامةين كراسةكاين تكاوة ئةطرت و ئةثاأانةوة…بنوون
 تتانةوة بصنة بةر دةرطاي ذيانئصوة يةقينةكانتان نةئةشاردةوة تا بةسيماي بةرائة

 بةديار ئةفسانةكانةوة شةوخنونيتان ئةكرد
 .تا طرصيةك بدؤزنةوة بؤ شيكاركردين طرفتةكاين بوون

 ئةتانويست بفأن و صين يةكاين ئامسان بةكلَؤمدراوي بدةنة دةست سةربازةكاين مةرط
 ئصوة ثصش مردن ثةميانتان دابوو بةجةستةي خوصناوييةوة

 دةرطاي خوداكاين ترس و تةعةددانةضنة بةر 
 ثةميانتان دابوو ثصش مردن طوص لةبانطي ئةو فرؤشيارانة نةطرن

 .كةبةسةبةتة أؤح و هةست و زات و ئةفرؤشن
 بنوون بصئةوةي نةريتةكاين عةدةم ثشت طوص خبةن

 بصئةوةي لةلؤذكةكاين فةنابوون أابكةن
 خبةون تا ئةبةد دصت و لةدةرطا دةدا

 دنخةوي خالَي لةمر
 خالَي لةترس

 خالَي لةماندوو بوون و بريكردنةوة
 خةوصك تذي لةبصدةنطي

 ئةجمارةيان طؤأةكاين ئايديؤلؤذيا لةطةلَ خؤتان بةرنة نصو باخضةكاين بةبةردبوون و…بنوون 
 هةستةكانتان لةبةردةمي خوداكاندا وةكة بةأمالَ أاخبةن و
 تصر ثصبكةنن بةو عةقآلنةي دلَيان خؤشة كةوا زيندوون

 وةختص بالَندةكان ئةضن لةثةنضةرةي ئصوارةيةكي الوازدا…بنوون
 ئةأواننة سوتاين ئةو خودايةي بص ويسيت خؤي شوناسنامةي طةورةيي خؤي ئةدأاند و

 .من عاشقم..من خةيالَم ..ئةيوت وةمهم
 بنوون وةختص نيشتمان موعتاد ئةبص و ثةيتا ثةيتا



 !صننداوا دةكا هريؤيين خؤشةويسيت لةجةستةدا دةر
 ئصوة لةبةردةم خةريتةكاين مةرطدا تووشي سةرسوأمان هاتبوون و…بنوون

 نةتان ئةثرسي طوناهي ئةو مةرطةتبارة ضية؟
 لةبةردةم الشةكاين خؤشنووديدا ئاهصكتان بةدلَدا دةهات و

 ئةو كاتانة ئةتانويست ثصبكةنن كة عاشقةكان 
 .وونةوةوةدلَدارةكانيان تووأ هةلَدةداية نصو دوورطةكاين بريض
 ئصوة كةي تامي ذيانتان كرد و كةي لةذيان طةيشنت

 .تا بةو جؤرة ختووكةي مردن بدةن و بثاأصنةوة تا سارد دةبنةوة
 طومأايية ئةو هةموو ثةميان و بةلَصنانةي كةثصتان درابوو

 بؤ زيندوو مانةوةي هةميشةييتان
 كي طةورةية ياريكردن بةقةدةر وصطوناه

 .نةي كة خوا خؤشي سةري لص دةرناكاتفةرامؤش كردين ئةو كؤدا
 
 
 
 
 


