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  ضؤن نةشكان ئةو دةستانةي

  نيشانةي بةردةكانيان دةطرتة سةر 
  سينطي ثر لة هاوار و

   ثر لة عةشق و 
  ثر لة جواين و

   ثر لة سؤزي هةرزةكاري 
  رؤحي دوعا ؟

  ضؤن نةتاسان ئةو دآلنةي 
  بة بةر ضاوي دلَيانةوة 

  ا دلَي دوع
  تاظطةي خوصين  لة بةر دةرذا ؟

  ضؤن كوصر نةبوون ئةو ضاوانةي 
  ضاواين دوعايان بيين 

  بؤ نيطايةكي بةزةيي / بؤ ذيان دةثارانةوة
  نةك بة تةا فرمصسك و خوصنيان لص دةتكا 
  بةلَكوو هؤن هؤن طلصنةكانيان دةتوانةوة ؟

  ,لةطةلَ خورثةي ئازاري هةر بةردصكيشدا 
  ,ووتري مردنة بؤ هاتين هةرضي ز
  رطي خؤيدا  لة ثصشوازي مة

  .باوةشي دةكرايةوة 
  

  , ...ئصي دوعا طيان
  "*تف لة شةرةف:" وير بوون كاتص وومت ليم ز

  ,بةالم ئصستا 
   دواي كوشتين رؤحي جواين خؤشةويسيت و

   \دواي سةربريين عةشقي تؤ
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  \هةموو رؤذص هةرضي تفي زارم هةية 
  خةست و كؤي دةكةمةوة ,خةست

  يكةمة ناو ضاوي ثيسي ئةو ثياوة بص شةرةفانةي  دة
  رةزيالنة  تؤيان كوشت و 

  .ئةتكي مرؤظاتيان كرد 
  ئةو ثياوانةي الشةي تؤيان بة بةرد هاري و 

  .عةشقيان لة خوصنتدا خنكاند
  \ دلَيان بةردة\دةن بةرئةو ثياوانة سةريا 

  .ثامشاوةي ضاخي بةردينن
  ييةكاين خؤشةويسيت ئةوان لة تصكئاآلين خةيالَة بالَندة

  .طةردة لوويل مةرط دةبينن
هاواري توورةييان لص بةرز ,لةطةلَ زيكر و تةهليلةي ذصيةكاين كةماجنةي عةشق

  .دةبصتةوة 
  ئةوان بة بينيين ثشكوتين خونضةي لصوي 

  ,ماضة شريينةكاين ئةوين 
  لصوي رقيان دةكرؤذن و 

  دةكةونة موتالَةعةكردين 
  ثةرة زةردةكاين ضاخي بةردين و 

  شرية ذنطاويةكانيان 
  .دةسوونةوة 

  ,....ئصي دةعا طيان
  ضةند ثةشيمامن لة ماضكردين 

  **بةردةكاين سةرسينطي ضاكة غةريبة و
  ***سةر مةزاري سةيد حةسةن و 

  ****, بؤ ديوارة بةردينةكاين وةكاشة\لة كرنؤشة صنيةكامن 
  ئةوكاتانةي دةست بة دوعا 

  .خواستزي بووكة شووشةيةكي ضاوشينم لصيان دةمرا
  كة ضاكةكان و مةرقةدةكان و \دةبواية هةر ئةوكاتانة مبزانيباية 

  بةردةكانيان دوذمين مرازةكاين منن و 
  سةري ثر لة خةونة ثةلكة زصرينةييةكاين 
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  دوعاكامن ثان دةكةنةوة 
                                                      . 28 /05 /2007  

  
  .شيعرصكمة لة مالَثةري دةنطةكان بالو كراوةتةوة"تف لة شةرةف*"

  طؤرصكي نةناسراوة لة نزيك طوندي قوشتةثة"ضاكة غةريبة**"
  .مةزاريكة لة نزيك مزطةويت طوندي قوشتةثة"سةيد حةسةن "*** 

 .   شاري كةركووك لة نزيك طوندي شانةشنيمةزارصكة لة سةر رصطاي"عةكاشة"يان " وةكاشة****"
 

 


