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  شؤأش حمةمةد عةيلشؤأش حمةمةد عةيل ...  ... لَلَزةنطي سةري سازةنطي سةري سا
  

..  مردوو مك و بوتكی شووشه و مۆمكی نمچه ه من و قه.. ری سای نوێ نگی سه لدانی زه ر له به.. س چرآه
آاژر،  یانی س.. دی به ویستی ئه ی خۆشه ئه.. س چرآه دانیشتن ب تۆ.. بوونم رۆنیشتین نه ر مزی بوون و سه له

.. ب تۆ نه، به مه و زه ستاری ئه لینگه ده !!.. . نی تۆپیوم مه ته نكی نادیار له مه س ساڵ و زه..  س مانگس رۆژ،
 ستی رژاوی دم تیس ماوو خونی خه له آۆپتی فرمسكی قه.. م ه د م و سه دووه م و آه وا پكی یه.. من ناسۆرێ به
ستره، ئاسمان،  ك مانگ، ئه وه.. رچاو به وه دته آه شی و ناخۆشیهموو خۆ هه ر فكا تۆم به هه له.. م ده ده هه
ت بۆته مانگ و گوه  شوه.. موو شتكی پاآی دونیا هه.. ریا ده ماسی،.. وی، بیابان رزی و نه به.. وی زه
.. نوێ ای سایمفۆنی ی سه وه ڵ نزیک بوونه گه له..  وه بنه  مووی قژی خاوت شۆر ده له به ته ك ك یه سترانیش یه ئه
ستم  ده.. ر تۆ وانی گه یای شه خه روشانه به ده.. وه ر خۆشیه سه منیش به.. ن  آه ما ده چن و سه ندۆڵ دنو ده ک به وه
تۆ و  ك تارو ك یه آانی قژتو یه له مووه ئاخنمه نو ته آانم شتانه ده نجه په.. م آه ده ی مانگ گیر ی سینه فه ده له

یان  وام شانه رده منیش به.. آۆتایی نایه ر یه هه و چرآه ئه.. .. .. .. . د، ملیۆن و سه.. دوو.. ك یه.. م آه بۆنیان ده
.. پژن آان ده ستره گوه ئه.. م آه ی ده پكا ساچمه له.. هیالآیا له.. بم ده ت آه تو په آه ست و شه مه.. م آه ده
ی گوڵ و دڕو  ره په.. وا وزو سورو ئاسمان سه.. بن رش و بو ده ئاسمانی رۆحمدا په یای به نكی خه ك دیمه وه
م  رده ی به آه ر داره زله سه وه و له قژت جیا ده بونه ماوه له  سه رمه نه به.. زرینه لكه ك په وه.. رجان و مرواری مه
ر  هه به.. .. نامۆیی و دوورییه ستی یا هه.. یاه خه.. ونه مه خه ئه.. ئــــــــــــای. . .وه نیشنه م ده  آه ژووره ی ره نجه په

ل و پۆم  په ن وله آه ستم ده ی ترمه هنده.. آان مای گه وورده سه و آه ستو جوانی داره  ستی پكی ده بۆنی خه.. حاڵ
شو  آانم شه چاوه.. . ڕێ ناگه وی ناگرێ و زمانم اچم زهق.. ری ساڵ نگی سه ی ماوه بۆ لدانی زه چرآه س.. .. ن خه ده

.. . ( روخاوم پیو                                                        داته آۆشككی.. سكی تك شكاوم آه.. نیاییه ته تی و و غوربه م له آه ست ده وا هه.. ن آه بش ده
رێ  ئه.. ناران چوارآه له.. شانشینان له.. ران نجه په له.. تاقان له.. رێ دهرت بنه  سه.. توخوا گورێ.. گورێ ده(.. . 

.. برینداری گوریه.. رن ده آیم و لوقمانان حه.. رێ  سه ته آیم و لوقمانم هاتونه ند حه من چه ئه.. رینه براده براینه،
و   ئه نه.. رێ گو دته ده نه.. .  آۆتایی نایهیه  س چرآه و ئه  .. ) ) داد گورێ.. داد گورێ.. . رێ فه ین زه پی نابه

 !!!!گوــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ داد.. ی گو وه.. . رێ چته سه ده خۆشی ش به ساته آورته
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