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  وةستاين چركةي زمانثكي هةتايي... لةو ساتة
  هةصؤيةكي زامداري و پثدةشيت شارةزووريت ،

  سنووري گوماين سنوور دةشكثين و
   .ةخؤصةمثشي ئاوثنةيةكدا سةيري خؤت دةكةيل

   وثصي وبة كةژاوةي زامثكي نةمريدا... تؤ
  .پثصووي چاوت مثژووي تةمةين هةزاران پةپولةية

  پةشؤكاوثكي ، نةفةسي درثژت... تؤ 
  ةزارـــج هـنـثـةري پـبـسث

   ،ألن و سازان و عةنةيبوبريين لةبننةهاتووي گ
   واناويتــــذاستييةكي گوم... تؤ 

   بة پةمؤي ذةنگ تةركراوةلثوي شةهيدت
  ...ذاسپاردةيةكي لةمثژينةيت

  جةستةي فريشتة ئاسا بةدواي خؤتدا ذادةكثشي
  پثصو هةصبثين... كةچي ذةنگ ذثنادا 

   ....ثـــــــةصــب... ثـــــةصـــب
  )) ...ؤ ـــةمـــب(( لةذؤژ ئاواي 

  ))شاهؤ (( و )) شنروث (( باشووري 
   سامفؤنياي كؤچپثنج هةزار نؤتة
  دا ) 3_16( لة گزنگي 

  جةستة دانةبذاوةكانيان درانة دةم سريوانةوة
  ئا لةو ذؤژةو لةو ساتةوة

  بةگوثي ناخي سنوري جيهانثكي تةنيايان سپاردن
  سنوري گوماين سنور دةشكثين و... تؤ 

  لةخؤصةمثشي ئاوثنةيةكدا سةيري خؤت دةكةي
  تابويت شةهيدي خواييت... ؤ ـــت

  پةروازةي كيشوةرثكي نثژراوةئةميش 



  تؤ جستةيةكي شةكةتيت و بةستةلةك
  ثكا ذاكشاوي مثژوولةژثر هؤبةي 

  ئةميش ئثوارةيةكي خةوتوي
  وژثر عةرشي ذةمشاصثكي خواجةيي
  .ذؤشنايي كزة مؤمث نابةخشث

  ماـيــشــةبـــةلـــؤ هــــه
  خؤري ئايندةماين... تؤ چةپكث فرمثسكي ذابردوماين و

  ....پثنج هةزار زامي شكؤداري
   باراين سةربة قةپوچكوةك..ذازثكي ذوناكيت و

  ذژايتة نثو كثصگةي گوصةگةمنةكامنان
  كذوزثكي و دانة دانة

  ژاين تةمةنثكي نثو پةراسوةكاين
  تؤ هةناسةي سةردةمثكمي
  نفايلةتؤ كفين بادينان و تابويت ئ

  نازناوثكي شاراوةو  وتارثكي هةصبذاويت
   و دةنگثكي ذاونراويتچةمثكي وون

  سواري خةمثكي شثيت و... ئثستا 
  تةرمي شةپؤص تاراي بوكثنيت پينةدةكا
  زامثكيت لة شؤذاوگةي سةدان زامي
  هاژةو پشكؤو ئاسؤ هةصثندراوي

  نؤبةرةي پةرتوكثكي تؤزاويت و... تؤ 
  قوصترين بريةوةري دةرونو ناخيت

  داستانثكي ژاكاويت و... تؤ 
  ةيان ،هةرمثي گؤپكةالنةي د

  شاعريو هونةرمةندو قارةماين
  ئثستا مثرگي پذ حةزي ذاكشاوت
  گةألي وةريوي هةنارةكان

  ي بؤ داپؤشيوي))گوألن (( هثوةر هثوةر 
  ئثستا كؤألنثكي ئةفسوناويت



  ذووةو يادةكانت دةست لة چؤكة)) كاين عاشقان (( 
  ت چاوةكاين لةترثي جثماوي ،))عةنةب (( ئثستا 

   دةچثتپايزثكي درةنگ وةخت
  .....ؤ ـــــــت

  سنوري گوماين سنور دةشكثين و
  لة خؤصةمثشي ئاوثنةيةكدا سةيري خؤت دةكةي

  هؤ دايكي بثالنةم
  هؤ باوكي جوانةمةرگم

  هؤ خوشك و برا گؤرغةريبم
  هؤ هةصةبشيما
  ...هؤ هةصةبشيما                                         

  
------------------------------------------------------------------------------------- 

  هةصةبشيما.. بةناوي تؤبؤتةوة لةكايت خؤي بابةتةكةم لة گؤضاري گزنگ بألو
  ..  بچوكةوة دوبارة پثشكةشتاين دةكةمةوةبةألم ئثستا بةدةستكاريةكي

                                         
   


