
 1

        
  

                                                                       
  
  

                
  

  يالدووريي ئةطةر بةآلية ، نزيكييش ئيبت
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  ض نةبصت ، حةز ئةكةم 
  .... ضةشين ،جار بةجار

   لصم دوور بن  دلَنةواييةسارةي ه
  ..... بةرامةي  بةبؤ ئةوةي
  تاسة كردنتان  عةتري
  ... ،بص  سةنطني و هةيوامنحةوشة

  بةختةوةرييم تةأ و بأ ؛
  ...  تا ضاو هةتةر كات تئةمةوص

   ؛نةتانبينم
  ....لقي بؤ ئةوةي 

   تةماشاتان طةييوينارجنيثأ 
   ،باأةش ، زةفةري ثص نةبات

  يية كةسةكامن ، شصتيي نييةئةمة شصتيي ن
   ،بةلَكو لوتكة سةر بة تةمةكاين ئةقلَة
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  ، بستؤكةيةك لة كةوشةنةكاينلص طةأصن 
   ثةيداكةين و دووريي

  ....لةوصوة ، لة سووضصكةوة 
  كةيلي نيطاكاين يةك بني

  " ...يي  نزيك" ئةنطوستةكاين  طاظصكئصمة كة
   لة بةرؤكمان نةبنةوة

  لةزةتةكانطةرم و طوأيي  ،دةستمان 
  ناناسصتةوةبة باشيي 

  ماض و هةناري مصخؤشي لصومان تامي
   زةقنةبووت تصكةلَ ئةكات

  .... كةشتييةكامنان  ،كةمصك  ،با
  .....بطوصزينةوة دوور دةرياي دووررررررر 

   ....يجوانيزةنطيانةكاين تا 
   ،بريسكةيان بصتلة بةندصرةكانةوة 

  ....أامووسان كايننقصمة
  ، وردو خاش نةبن

  ....تاسةكاين ئاوصزان بوون
   ؛ خاو نةبنةوة

   سةري حالَيي بوونتئةبص
   ،ي بلةقصننييبؤ ئةفسانةكاين دوور

  بةر لةوةي دةست داتة قةلَةم
  نامةكاين بة أوونيي خبوصنينةوة

  و بسووأصينةوة   بة كاوةخؤلة بازاأةكانيدا 
  دووكانةكانيداجاخمانةي لة 

   ...دةست خبةينة سةر
  ،" وةفا   "واريي مر ملوانكةي

  و" خؤشةويستيي " ئةنطوستيلةي ئةلَماسي 
  ،" ئاسوودةيي " بازنطي زصأي 

   ،، خؤشةويستامني بدؤزينةوة يفرسةخصك بؤ دووربا 
  .... قومرييةكي سةربالَ شني هةبصتبؤ ئةوةي  

  دةماخي بةرزةوةهةميشة بة 
  ، ثةخش بكاتبالَةكاين  

  ... هةموو دةم لة وجوودا بصت ،ئامسانصك 
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  لة شينايي سامالَمان هةلَكصشصت
   .... بدؤزينةوةمالَصك 

   ، نةبأصتبؤين بريكردين لص
  تروشكة كةينلةوديو دةرطايةكةوة 

   ،لةسةر ثشت بصت  بؤ هاتين كةسصك *يةك بينة
  ببينصت ، ني يأوانهةنطويين  لةضصذ   ،ضاوصك

  لصوصك ، ويردي هاتنةوةي كةسصك خبوصنصت
  نةوة  ثاأائولفةيت  ،دةستصك

   ؛صتةوةبة سةوزيي بيهصل َ
  با دوور بني ،

  وطانةيةضرا شةوقي ئةو ،دووركةوتنةوة 
  ... طوندصكي زويردا بصدةنطييلةطةلَ

  شتمان ئةكاتةوة ئا
  جامصك بةفراوي كةللة تةزصنة

  ئةأةوصنصتةوةتةليسمةكاين سةراب 
   ،ضاو زيتةثشكؤي  ئاطردانصك

  ...كأصوةيةكا  لة سايةقةي ثاش 
  ؛ زوقم نادات لة تةوصلَمان بنيشصت دةرفةيت
  ،  دوور مب ، دوورتئةمةوص

  .دوور بني ، دوور ؛ 
   با يةكتر بصزار كةين ،
  دلَي يةكتر بشكصنني ،

  ،لة ديواري ذوورةكامنان دامالَني وصنةكاين يةكدي 
   طوص لة يةكتر نةطرين ،تاو نا تاوصك

  سآلو نةسصنينةوة و سآلويش نةكةين ،
   ،ئاخر ئازيزامن 

   ،بأسيت هةلَهاتنم نابصت  وا نةبصت
  ناتوامن ئاوأ نةدةمةوة

   ، ثصمان ناكرصتوا نةكةين 
   ....كةينطريفانةكامنان سةرأصذ 

   ،ئةلَوةدا بوون طةزؤي بة تامي لة
  يي  ، هةموو سات  نةشتةري ثص نييةدوور

   ،شةتلَي خوصنمان تيا جص بصلَصت
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  ئارامة ، دوورييش منالَصكي ئارامة
  ، بةلَةد ننيزماين وةلص  لة 

  نازدارة، كضؤلَةيةكي  ، دوورييش نازدارة
  بةآلم نازانني ضؤن بيدوصنني 

   ئازيزامن،  ئاوي دووريي بأصذين ،با 
  حةرفةكان شؤأة ذينستياين بؤ ئةوةي 

   ؛ببيننيناسكتر 
  فصنكي دووريي ئاطري 

  ثاوانةكاين وةأس بوونبةردةينة 
  تصمان بئالَصت طأةيةكنةسيمي 

  ي خةفةبووي بن خؤلَةمصشي دلَمانذيلةمؤ
   ،تةأ كاتةوة

  !!!!بة تةأيي بطةشصتةوة 
  

**************************  
  ساتصك : طاظصك * 
  هةميشة ، بةردةوام: يةك بينة *  
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