
   خ بسووتننکانی نووسراوه  نه ستووره ده
                                 

  ڕووناک شوانی                                                                               
  

 تۆ ئاغا و  ی تۆ نیم و نابم  ، نه ن نیوهم. وانم   و باخه ر خۆم خاک و باخچه ری ژیانم ،  هه من ئافرنه
 ردت   به  شمشر و ت  ، نه یاسا نهتت  ،  روه  سه شکم له  به  کاالی بازاڕی تۆم و نه نه، م   من کۆیله نه 

   مژووی خۆتدا بخشنه چاوک به .  شق و ئاشتییه  ئه  له پ، ئاخر مژووی منن ڕی ژیانم ل ون ناکه
 تر و کاولکاری رۆککی دیکتاتۆر و داگیرکه یت سه ی هه ته وه ری تۆن  ، له روه کانی دنیا سه موو ورانییه هه
ما  ک نه یه گۆشه  زاوه تح و غه  ناوی فه به یت ، ند دڕنده چهڕژی ،  ی دونیا دائه خشه چۆنت بوێ نه  .

کام  ....انی هزری تاریکی تۆن مووی داهن  هه  بکهکان  پیرۆزه ماشای کتبه ته  .تی که تانی خونی نه خه
خ   دۆزه  به  خۆ وا دنیات کردووهی ؟؟ که خ ئه ی دۆزه شه ڕه ه ه.  زیاتررگ و ورانی   مه  له یامی پیه په

   .سووتینی   زیندوویی ئه کان به ره وه بوونه
ب   نهریا ده .  یه  ههشییی ئارامی و تووڕه،  ریا ده  سه وهشقم   هۆز و عس  ، ه ژیانژنم ، ژن مانایمن  

بم تۆ  ر من نه  گه ، شقه  سۆز و ئه می تۆم و دم پ له  من هاوڕێ و هاوخه، س  کوێ ژیانی هه ماسی له
    . یالنی وه
 ی  نگه ئاسۆ ته  ریمه و هه ی مرۆڤ له که، م   ئیدیعاکانت ناکه ڕ به رگی دوعای هاوڕم چیتر باوه  پاش مه له 

ناوی داب و   به ، ی که نگسار ئه سهک دوعا  ر وه  هه دڕندانه  وه که یه   بهها  بیر و به؟؟   یه های هه تۆدا به
با   ، نهی که  نهی تیرۆرما می ئازادیش نه ه  قه. ی  که  ئه  و بچووک کۆیله وره  گه وه ستووره ریت و ده نه

     .تقار بکا  رم شه تاریکی ههوی  ڕۆژیک ڕم ئاسا دی شه
  ی له سته  جهن ، سوا بکهیستانی خ ڕ  ده  بهیاخی ببن ، شمشر وتی دوعا ونرگز ،  هل مهاوڕیان
تان  سته ق و جه یجابی ئههن ح  ، نه  ئیمهین مۆ دوعا و سبه ئه !!!ن  که  بیر نه وزاوی دوعا له خون گه

ی نازداری خۆتانی   سته  جه ی له  گهو ئهن ،  کانیان پشل بکه   مرۆییه یاسا دژهیدان ،   مه رنه وهن ،  بکه
  و تاساوییه له   ب ده ره ڤه و ده  ئهکانی نازه ب پووله په، بسووتنن کانیانی پ  ن یاسا ڕزیوه ده رئه به
  .شق   ڕۆژک بۆ ئه ن به تمان بکهنیش موو ڕۆژیکی هه .نن ھرب ده
  
  


