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 دانیاڵ ئاوات ... ؟وێ  چیلمان ده م شوانه ئهشوان  مه حهبۆ 
  
  ستیكردوه سوف ده یله شوانی فه مه ویستدا آاك حه سایتی آوردستان نتی ئازادو خۆشه له
 مندزیم  الماری داوم گوایه ی بمانا په واژه سته ك ده آۆمه آردن و به فه لسه یی و فه گله به

مۆڕای  المارمبدات ناتوان وابكات من له رزیاتر په وار گه خونده ی نه شوان مه حه، و لكردووه
  زون  واده  شوانه م آاآه ئه، م  وه و بمه ی ئه وزمانه رزی خۆم دابیم و به به
  و ناوانه آو ئه زموون ڕیزبكات وه سوف و خودان ئه یله ك ڕۆشفكرو فه سك ناوی آۆمه رآه هه

  م شوانه  ئه٧جیرانی بنالدنیسبت ر  گه  ئه یه ر آۆسه  هه آۆسه (نازان،  حسبكردن دته
 ئاجو  موو قسه و هه پای ئه  له بی آوردی شكوری خوا ناآات آه ده ی دنیای شیعرو ئه مۆدرنه
ر  گه  ئاخر ئه وتتراوه گوڵ آاتری پنه له  وه آاته ژر ناوی شیعر بوده ی له باجه
شوان  مه ك حه یری وه آدا ته یه وه ته  نه؟بی چ ده ئه بت له یی نه ره و به ره ردانی و بسه رگه سه

،  دز ك بكاته الماربداو خه بت و په نگ نه  هستا بده وه واوییه موو ناته و هه  به تان بینیوه
  وه ناوی شاعیرانی تره آانی به خات پشتریش شیعره رده  واخۆی ده م شوانه ئه

  ته  خراونه وه ناوی شۆڕشه ی نووسیون به بجه ه آانی بۆ هه  شیعره وه ته بوآراونه
  مه حه، سوف یله  شاعیرو فه  فروج خۆی لببته م ئاسته  ئه رمی بگاته آان بشه رالفیته سه

   هنده ری ئمه  دنیام خونه ست خۆشیم لكراوه و ده یلم بۆآراوه  ئیمهیت زۆر شوان ده
من   آه  هه تیه  شوان آردویه مه حه، ن مكی آتوآوربكه ه  قه ست خۆشی له نین ده ساویلكه

هاوار هاوار  روایشبت پویست به نوسم گه  ده وه ناوی دانیاله و به،  ناوم همن سۆفی ستاره
  وه ناوی خوازراوه  به مۆوه آالسیك و ئه ران و شاعیرانی دنیا به ی نوسه بهناآات و زۆر

ی  وه  شوان تكایان لكردم ئه مه ك دوو دۆستی حه م یه  ده نده وه آۆتایدا ئه من له، نوسن ده
گینا  رزم ڕگام نادات ئه وان و مۆڕای به خاتری ئه  به ڕه ربه  سه مه یخه  نه دایه ڕه  ژربه له
 شوانو  مه و حه وه گرایه م ده موو ڕۆژك دوویاقوتو چواریاقوته وچیرۆآی هه چوارد ئه به

  ، خست رده رچاوی خونه به زیاتر له وه آانیم له قه ته قه شیعروته
  . ڕز زوسوم بۆسایتی آوردستان نتی به گه له
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