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ئةوين مةشخةلَيَكة دةبيَت ريَطاكاين سةروتان رؤشن 
 كةواية  ،بكاتةوة ، لة رادةبةر ئةويندار بيَت

 يلةثيَشدا ئةوين فيَر بني بؤ ئةوةي جامي تالَ
  .ئةوينتان خبؤنةوة
   وةهاي طوت زةردةشت–نيضة 

  ...ثةيظيَك 
ضؤن خؤمان بدةينة دةست  بةم ناوةختة 

تةنيايي ،كة ذيان ضركةيةك بيَت لة مردن وسةماكردنيَكي شيَتانة بيَت لة 
سؤراخكردنيَكي ئاونطانة بيَت لة بيوةفايي  ....مةرقةسةكاين ضاوةروانيدا

  ...طةآلدا
كاندا ئةو تابوتة مةكربازانة دةبينم كوِرة مةئيوسةكاين لة بةذين زراظي درةختة

  ..تاكو مبرننيشتمانيان لة خشتة برد 
لة ضاوي نيَرطزةكاندا ئةو كضة ئيبليسيية دةبينم ويسيت لة كوضةكاين دلَيدا 

  ...ريَطاكامن ليَهةلَةكات
   رؤحم دةدةنيوا ختوكة، ضةندة مزرن رازةكانت 

  وةك ئةو ئاوةي
  يَي درةخت دةداتهيَندة ختوكةي ث

  لةخؤشيدا سةما دةكات
 خؤيي داميَ و لةبريم يجاريَك كضيَك ئةدرةسةكة

  ..........................كرد
  :هيَندةم لةبرية بةضرثة ثيَي ئةومت 
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مالَمان لة طةِرةكيَكة لةوثةِري تةهناييةوة ،لةمسةري وآلتةكةمةوة بؤئةوسةر 
ندا طولَيَكي نازناز لةئينجانةي دنيا سةري سثي بووة ، لةمسةري كؤآلنةكةما

خؤري برادةرة دورةكةي دةذيَت ، لةوسةرةوش  بة روناكيتةمةنيَكي مةئيوسدا 
 هيَندةي تةِرايي ضاوي تؤ و دةمي من كاتيَك هاوِريَكةم يكانييةك كة تةِراييةكة

لةودورةوة لةتيَك ليمؤي خةيالَ خبوات ، هاوسيَكامنان لةسةر بالَي با طوزةر 
دةكةن ، لةسيحري ئةو مةملةكةتا من شةوانة لةسيَبةري داركاذةكاين تةمةن و 

كاين لةرةنطي  خةيالَمدا بةكراسيَكي طولَ هةناري تةنكةوة ، كة طولَةيكاليثتؤس
  ............. ضاوت وئارامي ضرثةكانت ضنراون يكالَ
  
  

  لة خةرابايت تةمةندا ئةدرةسةكةي تؤم ون كردوو
   ماوة ، ئةميَستاكةيئةوة

  سةدات خؤشترين طؤراين
  ئيَواراين ثاش دواثيَكي ضاوةرواين تةمةمن بوو

  شةوانةش طومانيَكي تالَتر
  لةطوماين خةوين شةومن

  ةوالَوي طةآليةكدالةسةر باسكي خ
  هاوِريَي تةنيايي و خةومنة و
  سرودي رةهايي باران و

  ........ كوضةكاين خةيالَ دةلَيَمةوة يثياسة
  لةوديوو ديوارةكانةوة سرودةكاين رةهايي ئةزبةر دةكةيت؟

  يلةكاندا مةبةللةسؤراخي ك
   دان- با–ذيان طةورةترين زيندانةو كليلةكاين لة طريفاين 

     ،جةستة وخةيالَ
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  ...جيَربيين خةجنةرة داباريوةكاين خةتاية  
  سبةي  بةرلةوةي بةفر بضيَتةوة

  تؤ دةضيةوةو
  ..لةويَ عةترو ماض و خةيالَ دةبةشيةوة 

  بؤ ئةوةي بةفرو خؤر ببنة برادةري يةك و
  لة ذوانيَكدا ثيَكيَ شةمثانيا فِر بكةن ،

  روبار بكةن، طةرةكة كودةتايةك لة ِرةشةباو 
  ذترين سةفةري عةشقنةخشةي دريَ

  .......لةسةر ئةتلَةسةكاين حةرام بكيَشن
   رؤحي خةماوي كةنارييةكا ويلة دوا توانةوة

  لة دوا ثيَكي كريسمس و
  لة دوا ماضي ظاالنتاين و

   ئةفرؤديَتايلةبةر ثةيكةرةكة
  ديَم و ئةتكةم بة طؤراين

  تا تةنيايي ئةم ئيَوارة طرطنانةو
  ...ةوة ئةم خةرابايت مةفتةنة نةخمؤن

  تا بتوامن
  رؤذيَك تةمةن هةموو سالَيَك 

  بدةمة تؤ 
   بوون يئةي جوانترين خةيالَ

  .........ئةي ذن                                               
  
  


