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  شؤأش حمةمةد عةيلشؤأش حمةمةد عةيل... ... كؤتايي كؤتايي ) ) 44((بةشي بةشي ... ... هؤ يل مةمؤ هؤ يل مةمؤ 

 مـــــۆ مۆ، هۆلــ مه هۆل مـــه]

 مك لیمـــــــــــۆ ژن آورتی مه به

 ب یبت نییه با نه هیچ عه

 [ بـــــ پۆتین چا ده ویش به ئه

  فۆلكلۆر

  

 م ته مه بومــــــه منی خانی بۆ تۆ ئســـــــتا.. مـــۆ خانم مه

 م شه  به و شه سووتم بۆت له موو سات ده هه روانه ك په وه

 یــــــــــه آوژاوه خـــــتم یه، چرای به شقــم تواوه می عه شه

 م ده تۆش آه چرای، نوری چاوی هاورازی.. چراخانم

 زوـــــــــفم چینه لفه و دم ئه قــــه.. بم میمه ژی له بـ تۆ ده

 !م؟ رچه په.. و آاآۆڵ زوفدو  دی آوان لوو چاوو قه ئه

  شۆرش

  

 فرمسكی ی بارانی رۆح و بازی نمه رده ر به سه به.. آش ڕاده نگ بۆ خۆیم ی ده ه زایه.. .. مۆ مه
نگاوان  هه.. نم مه ته ی پووله په ی نان و بای قه دڵ و پشته ڕه خونی دۆپه.. تیس ماوی چاوو قه

ی  آانی جالجاۆآه له ئاوریشمییه به ته) بال(مای بالیه  هنگ، س ده ی ره نزیكترین له.. . داوم
ز  ئه.. .. بكی ترن وآه آه و ستره ئه رگاش دوورو..  خودی خۆم نزیكترن آان له ره له.. آا گوم ده

رگی  به به شق عه بوونم، خوای رشی بوون و نه عه ر سه و له مانگ چاوی ر رۆشنایی به زانم له ده
شانی  ر سه ی له پ و آوه فریشته ر شانی چه سه ری له په سوه.. روانمه چاوهوه  ییه سپی لۆآه

.. وه نوسنه ده وانییم رخه ئه آی یه دایك بوونی سپده و له ی دونم وه ڕشانه.. ڕاستی رۆنیشتوون
دوایینی  شتی هه تا به به.. دۆش داماوم شقه عه م قاپی خوای ئه ر به بدی گژو وژ له عه منی
نكه  ده و ووشه مرواری بم و بتوانم ئازادانه یاری به م هه ك چۆن هه وه.. م نم بگه مه ی تهسات
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و  آانی دون رآراوی یاداشته وای ده و حه م رداری ئاده رۆمانی داری به.. م نم بكه مه زبیحی زه ته
.. ببم ر انی تۆ سهی سپده زوو ر پ به یوب له آانی ئه ك مناه مرۆم وه تی ئه قه بوونی سه دایك له

رۆآی  و به سینگ به.. آان ێ فریشته رۆح سپییه ش ئه ده ئوه.. . م به قوربانی تۆ به قوربان بیكه
پی  له ر نه سه رنن و بیخه ی وون بووی من ده ری آاسه سه وه و خواییه شۆر ببنه شقه عه و ئه
دی وا  وزی سه شتی هه به رگای و ده دادڕێ پاییزی رۆآی و به خه ویش یه ئه تا.. رفراوانی خوا به
گوتان له هاواری من بوو، آات گمه .. هات ێ هات و نه قوربانی رێ به بم با چیتر من نه.. آا

و  ووشه و زیقی زاق.. ی گویان دڕاندم رده ی په ی ئاوریشمی جاجاۆآه ڕایه آان گمی آۆتره
پۆه شتی  جانی شه یه ر هه به و له یه ووشه ر  هه..ویان زڕاندم آانی رۆحم خه سپرمه زیندووه

 ك تۆوی ووشك له و وه ر نینۆآه هه.. هن واریان جده نو هه آه ك مرووله آۆچ ده م وه ندشه ئه
ری  ش آه قه ك داری و وه ر مووه هه.. آنن ته  ییوم ڕاده آی گه نی آاه مه آانی آوزی ته نجه په
 و درز داونه نوان ئاوی رۆح بن و که ده ه آه شیعر بیابانی وریا ده تی نوان نی خزمایه وه ده

ی چاوی بینینم  گلنه تاتۆرك له ئه آانی جندرمه ی یزه ك نه و وه بزماره ر هه.. خاك یستی خۆشه
ندی و  مه وه زبدانی چاو سووری ده و له ر نانه هه.. رنن وه قن و تیشكی خۆری سۆمام ده چه ده

چ .. آفره.. ئا و آتك و آسۆآی دونیای ت ده درێ ده م فرێ وه نی بیرآردنه مه یی زه چه س به ناآه
م  ك سیمرخ ده زبدان و آۆتر وه نان له.. جیایه آنۆلۆ نی ته مه رخی زه چه و یه، له وره آفركی گه

تۆوی و  واری آۆچی ووشه هه و زڕان لدان و ی خه هۆی دۆمانه و سپرمی رۆح ده خون باوته
.. . آفره.. آفره.. . عاشقان وتنی نوان تكه رین و درز وه تی هه شن و مووی خزمایه مژوو داوه

 ی وێ ئه من لره و تۆ له.. نییه آفر.. گا دامنی تۆ ڕانه ستم وه ده عاشق آفر نییه منی دی ئه.. آفر
 !!دی به ئه ویستی شه خۆ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .. . م و آۆتایی شی چواره به

 لی عه د مه شۆرش محه.. .. . .. وه ژنه ی رۆژی بۆنه به.. .. ویستم ری خۆشه هاوسه شه به پشكه
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