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  هپنووسکی بچار
 

بوو پنووسکی ب زمان بوو ) د ا ی ک  (   له که  

زی درۆ نا فه  قه ر تا پایان له زن بوو سه کیش مهکات  

  وه وسانده یان چه کان سات دوای سات ئه کافره

ترین هاوڕی و وره  گه کانیان کردبووه  چکنه نینۆکه  

  وه کرده کانیان ده  شینه ماره کۆینی ده ری هه رگه شته گشت ڕۆژک دووچاری نه

!ند نامۆ بوو  چه  

ی پگرت خه ن ڕۆشت گژاوی بیر یه مه ن هات و زه مه زه  

م  به..رژینیی بوو و پاکی په ئه  

وانی نا بوو کانی ئه ه په  چه نجه نو په ڕۆژگاری ب دین له  

...یزانی  و ده ئه  

  زموونه پنووسکی پ ئه

 پنووسکی ب  ئا و

  خشه یه دواتریش ب نه

  پنووسکی ب وته

  ویستیه ب خۆشه..  ب منه

 پنووسی هاوڕیی

  نیایه ی مۆمکی ته شووعله

! ند نامۆیه چه  

 

... پنووسکه  
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کانی تاریکایی ندشه  ب ئه  سۆزه  له په  

ن و  که ی پ ده* د ر ۆ * توانن  تا ده  

ن ده  ده  سداره ی له که نیریه  په  سپییه  الشه ترسنۆکانه  

 

... پنووسکه  

  وی شین ی قووبه ستره  ئه جوانتر له

یان و ی به وتنی شنه رکه  ده بۆن خۆشتر له  

  نگ تر له بده

می گوورگک  ی ده له دانی کۆرپه ی گیان هه ناسه ی هه  ترووسکه    

! ند نامۆیه چه  

... پنووسکه  

  و ئواران مه  دی ددارکی ده ڕاستگۆ تر له

  سارد و ناسه هیدکی هه  شه  دی دایکه دڵ پاکتر له

ی پکان ڕوانی چرپه نفالکی چاوه  ئه  پؤشاکی ژنه هشپۆشتر ل ڕه  

... دوژمنانه  

ن و ده کانی ده  ناسکه سته توانن زیندانی هه تا ده  

  زۆردارانه

رگ بسپرت  ئامزی مه کانی به  قووه ناسه ن هه که ناچاری ده  

کرت تا بۆیان ده  

ن و که وز ده  بارانی درۆ سه نی به مه ختی ته دره  

ن که رمی گی ده شنای گهپاشان ئا  

  ! ند نامۆیه چه

...وان ئه  

ن و که  ده ی وتی پ پناسه  فرمانی تۆپزی وشه به  

مان کاتیشدا  هه له  
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  بت  بۆی نیه

 کوردم

  و خاکم کوردستانه

  !!  دزراوه وه  چوار سوچه دم له

  ! ند نامۆیه چه

...ژوان  

یی بوو زه و ژوانکی ب به ژوانی من و ئه  

م که ۆژی یهر  

ی  بچکۆله  خووشکه یکردم به  ئه  

م  رۆژی دووهه  

دام رخوارد ده ویستی ده بوو و ماستاوی خۆشه  میوانم ئه به  

م ڕۆژی سھه  

و م جاری ژیانی ئه که بۆ یه  

م جاری ژیانی من که بۆ یه  

ووتم پی ده  

م که بیرت ده.... ویت خۆشم ده  

...مایت گه له  

نووست م جار ده م بۆ چواره ڕۆژی چواره  

  و  که  مۆته بنه کانم ده  ، زامه گووه

وانک گشت شه  

  میوانم نه که ئازاری خنکاندن ده

  فریام ره بگه

ریب ی گووکی سوری غه ڕه  په به  

ن و که دم شیتاڵ شیتاڵ ده  

و   باده نه که م ده که  سوره پاشان خونه  
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ن که ست ده خۆیانی پ مه  

بات یوانم ده و ب تۆ ی بۆ گردی سه مشه ئه... م که بیرت ده  

نووست م ده ڕۆژی پنجه  

کانم بووم  سوره ریایی فرمسکه نووقمی ده  

ن و که کان ڕاپچم ده ییه زه  ب به پۆله شه  

فنن دواتر تۆم ل ئه  

م که  ب نازه ویسته  فریام خۆشه بگه  

 

  کۆتایی ژیانیی من و پنووسه.. م  شه ڕۆژی شه

...ت و ده ئه  

ومدا  هه  

کانی سارا و  ونه ی خه  لووتکه مه بگه  

م ڵ ساز که گه دوا ژوانی له  

  کردم ه ڕیان ل هه

!!کات ر لکمان ده ده قه  

کردم بووم درۆیان پ ده من تا هه  

کرد م دم درۆی نه به  

..م که  گووه تاقه  

  نم پ بده  دانم دوا به  سداره پش له

  کانم به ریای فرمسکه راغ ده ڕیگری قه

کدا یه  شووشه ه ڕوانی کوپه  چاوه له  

  بدوێ که ریا شینه ڵ ده گه  له  چرپه به

ت ت پده که ماسه  ئه ه رۆکی کوپه و نھنیی ناوه ئه  

نووست  بۆ دواجار ده که پنووسه  

ت  نھنی ژیانی منت پ ده که ه کوپه  
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  ت گووی بۆ بگره  ئامانه  به تکایه

 

.. که ه کوپه  

نی من و مه کانی ته  ناشاده چرکه  

کانی تۆ و  ئاه کانی لوه کراوه رگیز نه  هه ییه وشه نه  وه ) م ا چ ه(  

کبوونمان و کانی بۆ یه رد بووه  په ونه خه  

و  کانی نیگایی ئمه زه  پ حه پاساره  

  کانی خۆمی تیایه  نائوومده سۆزه

   گوێ بیستیان به وه شقه  عه  گیان به گووه

 

کات کان ڕاپچ ده ن من بۆالی درۆزنه مه چیتر زه  

ما که  بتاوانه سته ڵ جه گه ویستی تۆ له با چیتر خۆشه  

کرت  چاڵ نه  به زینده  

 با

  من تۆ بم نه

  تۆش من نه

  درۆ پ بنووسن و  ناوی تۆم به نه

  درۆش  به نه

تم پ بکشن که مگینه ی سیما خه ونه  

...م که بیرت ده  

تۆ... تۆ  

  بیرم که له

   ی ا د م ک ه  ل ه...    یادم که له

  
 


