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  پراتۆرمباوکی ئی ... !!!دات یبینیت چی ڕوده ین ده سبه
  

  !.. ژیم نیاده ته به لره
   ، ستۆیه ئه ی دونیای له وه می دروست کردنه س خه که تاکه

  ، ی ناگۆڕت می هاوڕکه خه س هیچ له که گی تاکه ئاسوده
    ،وه ی دراوست کاناکاته که رلوی پیرژنه ی سه نده س خه که می تاکه خه
  ، س که بینت تاکه ده وه ردیه کی فه ئازادییه ون به خه

   ڕۆیه ست خه ین ده رکردنی سبه بۆمسۆگه
  یگرت ده وه ردیه کی فه ختییه خۆشبه یاڵ به ختکدا خه نیشت دره ته له

  . شار خشته ک نابه س مانایه که گریانی تاکه
  س که تاکه،  لره
  چنرت خۆیداده  له
  ، بت  دهوز  خۆیدا سه  له
  ، پشکوت خۆیدا ده  له
  .  وه پوکته خۆیداده له

   ، بینیوه وه چییه وی به وخه مشه  ئهم من نازانم هاوڕکه
   . یه ره کوابه یام له وخه مشه ویش نازانت ئه ئه
  کتر یه له یه وه کردنه خۆجیا ی ئمه ڕاستیداکشه له

  ، ڕاوم خۆمدا گه ای خودیدو هب ی خۆمدا هنده یه وره گه م ماه من له
  م بزارن که بالیفه دیوارو و ره نجه رگاوپه ده
  وم خه ڕوتی ده و به شه زۆر،  وه المه  به یرنییه سه

  . بکات که ی فیلمه که ی پیاوه که وه کانم له وه نگی جلی خه ترسم ڕه ده چونکه
  ، زانکۆ ک نامان باته هایه به ئمه
  ، یار رده سه ونک نامان هنته خه
  ، ستمان ناگرت بۆکار یمانک ده په
  قامک و ی شه ر پیاسه سه شقک ڕامان ناکشیته عه

  . ڕوبی بازاڕ کی ته نییه دیده
  ،  یه ی هه وه ئه
  ، کات بۆخۆی س دروستیان ده که ن تاکه وکانههابچ وبه ئه
  .  بینتیان ده وه خۆیه نیابه وانی تاکوته ک پاه تاک وه، ن بادارانه ونه وخه ئه
   ، وه شنته وه یان ده هه ستت و به کان ده یمانه په ڕۆژانه رد فه
  . سم که  من تاکه چوونکه س وجودی نییه که تاکه، کورتی به

  ، و یته شتکی ترپیکه بت به ت نهراغ فه یه وه ئه  وره ی گه کشه
  یم شتکی تر کاتک ده

  ، هزك به ڕبوونه ستم باوه به مه
  !ناسینی وجودی تۆ به کوم نییهح مه که
  !!ت شیعر ده م پیاوه بن ئه نگه ڕه یه کک هه خه
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   ، یه کک هه م خه ست ناکه  من هه دایه وه ی له که خۆشییه
   ، وه له زه ئه ی منیت له یای خواهانه نجامی خه ره تۆده چونکه

   !!وه پوکته مندائه رچی بیت له هه
  ؟ من نازانم چی ڕویداوه! یره سه

  !!تدا زانم چی ڕوده ئه سیرنییه
   ، س نییه که یای تاکه وخه وه نجامی بیرکردنه ره ده، ڕوداو

  ،  ڕوداوبخولقنت س ساحیرنییه که یانی خۆتاکه
   وه خسته ڕوداوی نه ر گه ئه  وره نگاوکی گه م هه به
  . جی خۆتیت تۆهشتاله واته که

  ، هشت رڕوداوی جنه گه ئه، وڵفینکی ق
  !ی که یاییه ی ناوتابلۆخه تۆهشتاونه واته

  ، ترسنت ک نا یه کت کتب خانه یه رزانیت جومله گه ڕونتربم ئه
   !بگومان نازانیت چ ڕویداوه

  !!دات بت بزانیت چیوده م خۆده به
   ، مۆژانه درژایی ئه به
  . م که خۆم ده ی  هلۆم

  پرسم  خۆم ده زۆرجارله
  تر؟ چه ک دانی ئاسمان وه هه چاالک بوم له چۆن هنده
  ویم دروست کرد؟ خونم گۆی زه رد به ردگه بوم گه کارامه چۆن هنده

  ؟ وه ونم ڕۆشن کرده داربووکه بریقه هۆشی من چۆن هنده
  ؟ وه چاوم بۆگوزرایه م چۆن به ریایه دهو مو وهه ئه
  شان ڕاکشا؟ ن بهم چۆ شاخ ونزارهو مو وهه ئه
  ی دروستکردنی ه وسه ڕۆحم حه  وه المه به یره سه
  !بت ی هه یه ستره مووئه وهه  ئه
  بووه؟ ی هه ماسی وگونه و مووبانده وهه تی ڕازیکردنی ئه ی دم تاقه که

  ی فریوداو مووشۆخه وهه زمانی من چۆن ئه
  یگرتن بۆئره؟ ک هه ک یه یه

  ؟ وه چۆن گیام پ ژیرکرایه
  هار؟ رلوی به سه م بۆفیدرایه نده چۆن خه

  بوو؟ م هه خشانه م نه ی ئه لیقه من چۆن سه
  !ئستای خۆم له یه یی زۆرم هه من گله

  !!رواری دروست بونی من و دونیابوو به دونیا ی هاتمه وڕۆژه زانم ئه ئه
  . رنازانیت گه ئه مۆیه مژوی مردنی تۆوخودا ئه

  !درکنم دانای لره یهم ال وره کی گه نھنییه
  !. دات بینیت چی ڕوده ین ده م سبه به
  


