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 مةرط خيانةت لةعيشق
                                          

 ئيسماعيل خورمايلَ
xurmaly@yahoo.de 

 
 تازةبووم بة دوذمين بةرد, مةرط خيانةت لة عيشق 

 !وةضةي طولَةكامنانةوة , تازة من و ئاو خوصن كةوتة 
 تازة من و جةهةنةميةكاين قةدةر

 !كاين براميان شةِر سةالمةت طولَة
 مةرط خيانةت لة عيشق

 ضيت كرد خوا
 !سةماي داسي ناو طولَةكان , لةسةرت كةوت 

 !دزينةوةي ضلَة ضلَة ِرؤذةكاين خؤشةويسيت 
 شاين كام بةرد بةرزكةمةوة ؟, ئاخر خوا هةنوكة من 

 ناو لةثي كام قةوزة تةي كةم ؟
 كممنيش هةر ضوونة دةرص, منيش , ئةو بزر و 

 خؤم دةدةمة دةس سةرايب جةهةنةم و
 !سايةي طولَة السارةكان دةثشكنم 
 لةدلَنيايي دةثرسم و تص دةثةِرم
 تص دةثةِرم و هةر هاوارمة

 !بةرمؤدايةك نةتفِرصنص , وةكو هورمس ) جاك ( 
 ئةلَصن ئةوص

 خصوةت طاي درؤ ضةرمطي فريدةوسانة
 ,النة تةمي حةمامةيت 

 !شينة شاهؤكاين ئيبليسة 
 ئصرةش ئةوص ي جاران نةماوة نةء) جاك ( هةرضةن 

 شةيتان بةطولَ و,  لصرةش ئيستة 
 !طولَيش بة شةيتان دةكوذن 

 عيشق لصرة بصتة ضرؤ, زةمحةتة جاك جارصكي تر 
 ئصمةش ِرؤذص وةكو جاران

 شووشةي بةردووش, وةك دوو لةشة 
 هصور هصور بكةوينة ِراموسان و
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 ,وةلصوي يةك 
 !ي خبؤينةوة ئاونطةكاين يةكتر

 تازة مةطةر لةدوورةوة كزةي دلَم
 !شةوة سثيةكاين دةريا بؤن كةين 

 !ثايزي ئةم عومرة تالَة وةبةهار كةين , بةجووت بوونص 
 شريين ترين ثياوي دونيا, جاك تؤ لةكوص ي 

  ة– ِرؤز –ئةي قولَ ترين جؤطة خوصين 
 بلَص ضي بكةم ؟

 ِرؤزة دةبوو كزةي دلَم, طةر لةجص ي خوا
 ئصستة هةموو زةرياكامن لةو طولَة ووشكانةي باخضة

 !بالَايان جوانتر نةدةبوون 
 لةئامصز و لةثايزي ئنووسةي خؤم

 !زياتر لة هيض نةضووناية 
 ئصستة ِرؤحم, كزةي دلَم 

 شووشةيةك بؤين كةلَةطةت
 !دةشكص و دةِرذص و تؤ ووين  

 لة كوص ي  ؟
 لةكوص ي  ؟

 ,لةكوص ي هةر جارص بلَص ي ِرؤزة
 ئةي كضؤلة عةجولةكةي هاوِرصم

 هةستة هةستة
 لةطةلَ ئةوةي مةرط زؤرة
 باخؤمان بدةينة كةف و
 لةمةلةيةكدا بزربني
 لةمةلةيةكدا بزربني

 ,ئاو لة جوواين 
 !طولَةكامنان سةر دةرنةكةن  
 لةطوص ِرؤخص ماندووبني

 مومارةسةي من و تؤ بص, ماسي فصرة 
 بكةرةوةهةر جارص بالَةكانت , بلَص ي ِرؤزة

 تؤ تةماشاي
 !ئةم كةشتية ئوفتادةيةكة  
 سةري ثِربوو وة لة فِرين

 هةركت و مت
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 !بة سةفةري نيشتيماين ئاو دةضص 
 مةرط خيانةت لة عيشق

 تازة
 تازة من بووم بةدوذمين بةرد
 ,تازة من و ئاو خوين كةوتة 
 وةضةي طولَةكامنانةوة

 تازة ئصمة
 ! !طولَةكاين براييمان شةِر سةالمةت 
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