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 مةهاباد قةرةداغي

 من شاكارستان. . تؤ شاكاري

 
 ) بؤ شاكاري كچم    (

  ئةو ذؤژانة بوون. . سركترين ساتةكامن
 ! كة هةناوم ماصت بوو

 !زارؤكدامن خةصوةتگةت
 جووتث دص بة سةرواي سةماي عةشق لة قؤألييمدا

 !دوو ژيانيان دةژةند. .  بة تاصةژثيةكي ئاوريشمي
 . . گؤزةي پريؤزةيي يةك جةستة

 !دوو ذؤحي ئاو دةدا
… 

 تةذترين كةناري كيشوةري خةوين من كاتث بوو
  ،هةردووكمان دوو جؤگةي سازگاري تثكةص بووين

 !چاضكانييةوة هةصدةقوألين لة يةك
 !بؤ هةتاو دةستراين. . دوو تكة ئاونگي ذوومةيت يةك گوص بووين

… 
 گةشترين ذووانينم دةمث بوو

 . .  تثدايةدوو چاوي يةدةكي تريشم دةمزاين
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 !نيگام خؤرئاسا سيناهي دةبةخشن بة

 !تيشكانث سةرتاپاي بووين نيشان دةدام
… 

 !بزثوترين ذؤژم بوون ئةوانةي تياياندا خانةخوثي جةستةم بووي
  ،خاوةين هاژةهاژي ذؤحم

 !خووناوةي زثذكةفيت عةشقم بووي
 دةبزواي. . دةبزوام

 دةبزواي. . دةنووستم
 !دةبزواي. .  ،دةخةنيم

 !دةبزواي. . گريامدة
  ،خةياصم بة پةجنةي هةسيت تؤ ختووكةي دةهاتث

 !دةبزواي بزثوتر لة ذؤحم
 . . . 

  ،جةستةمان لثك جياية ،من و تؤ دوو جؤگةي تةريبني. . ئثستاكه
 .  . هةستم و نةستم و هةناسةم لثمةوة دووريت و بةألم هةر ئةوةندةي

 !هةر دةنگي دصي تؤم دةگاتث. .  لة كوث مب
 ذؤحي من لةوثية. . لة كوث يب

 !ذووناكي موژدةي هةبووين تؤي دةداتث
 . . . 

  ،ساتث بوو
 . .  هةر تةهنا چركةيةك

 !!!چ ساتث
 هةر لةناو كصثشةمدا دةماي. . ئةو ساتة نةبوواية
 !لة گةرمثنتريين ژووري پذ ژياين هةناوم  ،لة قوأليي جةستةم

 !دةبزواي دصنيا
 . . ةتاية لةوثدابؤ هةتاه. . نةبواية) لةدايكبوون (! ئاخ

 !هةرمثكةي دصم وةك شةقشةقة و لةيستؤك بة تةهنا بؤ تؤ بوو ترپةيان
 !نةرم و نيان. .  دصنيا دةنووستم

 !دصنيا دةذازاي چوون زارؤي پةري و فريشتةكان
 . . . 

 لة هةر ساصيادثكي بوونتدا 
 هةست دةكةم. . 

 . . نزيكتر. . نزيكتر لة ذؤحم. . دوورتري لة جةستةم
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 !ودي خؤم بؤ مننزيكتري لة خ
  ،شانزة وةرز مةوداية لة نثوان ئاوساكة و ئثستامان

 !ئةوساي هاوجةستةيي و هاوگيانيي
 !ئثستاي دوو جةستةيي 

 !باوةذكةين دووانني و لةيةك جياين. . كةچي هةر نامةوث و ناتةوث
 . . هةر لةوثي

 !لة بين بنةوةي سؤمايي چاوامني
 . . هةر لةوثي

 هةر لةوثي ،ان لة جةستةمتةنانةت دواي پةرجووي دابذ
 ! هةناسةم. . لة ژووري ژوورةوةي سيكصدانؤچكةمداي

 لةوساكة بةهثزتر لة ئامثزي ناخم دانيشتووي
 !بة هةرمثي پذ ئةضيين دصم دةلةيزي

 . . . 
 بة ماچث كة لة ماچي نةرمي خوا دةچث. . لثگةذث

 دةزامن دواي تةهنا يةك ساتث. . بشكثنم تينوثتيم
 ! دووبارة تامةزرؤم

 !لثوامن تةذ دةكةي ،ةزامن سةدبارة لة هةمان كةوسةري گؤناي خؤتد
  ،چ پةرجوويةكة ئةم ذووبارةي

  سؤز چاضكانييةيت
  ،دروست بوو ،ساتثكي هنثين. . لة ساتثكي بزثو

 !بؤ ئةبةد ئةضژةين تيا دةكةي
 . ..  

 . . نةك تةهنا ئةوساي هاوجةستةيي. . من بؤ تؤ
 !نيشتيمان. . . وألمت. . ئثستاكة ش
 !منيش شاكارستان ،تؤ شاكارةكةمي و. . بؤ هةردةم

 . . . 
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