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  عةالدينعةالدين  بارانباران ...  ... تةرمةكانتةرمةكاني ي سةماسةما

  
  بتطرَيت  ماضَيكغةزةيب نةبا بكة بارانت دلَُؤثةكاين بووين ونوهةثر بة ِرةمحَيك
  بكة ئَيوارةيةكم لة باريين شةرمَيك
  دادةم بةيتَيكتا بويني َيناوخو لة بةر ضؤك نةبادا
  ؟كواين شقعيي ثَيغةمبةري ئة كواين
   .وةنةوشةييت؟ي ثةيامي درومش كوا

  ياري ئة دةخيلتم ووت نةت خؤت
  ئَيوارةيةكا لة بارينتي خوِرم بة تؤ

  خيانةتي ثةجنة بةي مؤمانة ئةو هةموو
  ؟بِربة نوريان داطريسان

  تابلؤ لة تف ثَيكةوة با ووتت نةبويت خؤت
  و بكةين دورطةية ئةم هةزةلييةكاين

  بةرائةتي فلَضة بة تؤوي بةهاري ِرةنط لة
  هةلَاذانةكامناين و تَيكةلَ بوون تا كةين ديوارَيك نةخش

  نةبويت؟ تؤ حةشار دةين تَيدا
  و من بؤ تؤش تؤ و بؤ من وتت نةبويت تؤ

  ذووانَيك؟ي  نازيب و غوربةت ثاياين بؤ هةردوش
  مروارييةكاين بة عاشقي ماسييةك وةك نةبووم مني ئة

  ؟يناساند دةرياضة يةم ئةم كؤلَاين بة كؤلَان بة ِرؤحتي جاخمانة
  نيشتووة يل ثةيامةكانتم بوين بة دوكةلَي ترس ذةلة مَي

  !!كردووة حةرفةكانت هاويين ضوين بة هةوادا بة دركم شةوانَيكة
  يوةنةوز د يار بة ِرا مان سةختة ضةند !يةخوداييي وا

  !!!!عةشقةوة
  يجريوة لة ِرق واداي بةيانَيك لة ستةمة ضةند

  !!هةلَطريت عاشقي ضؤلةكةيةك
  يهةموو غةمطينييانة ئةم ضؤن !!خوداي وا 
  يوا  لوش دةم بزِركاوانةم شةوة ئةم
  حةزرةت كوامي نزرطة ذَيري ئاو بة

  يثايزييانة ِركاتة ئةمي دةست نوَيذ
  يوا  بطرم عيشق

  !؟ئةبيت خؤش  يانةميئاوَيزةي سةفةرة كوام لةمي طوناه لة
  شةقار ئةكةيت؟ سةوزةكامن ئاوَينة! !ثايز كام خةزايني بييانوو بة
  يقاثي شةِروو ِر بوغزني نيوةِرؤ كامي تاوهة بة

3 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  23:21 22-3-2005

  ئةكةيت؟ عيشقم
  حةرارةيت بةستةلَةك كامي سةهؤلَ بة خوداية

  ؟!!كةمةوة سارد دوا بةيتةكاين
  ؟بسِرمةوة ماضةكاين دةظةرة ئةمي شازادة كام ئةسيتؤين بة

 دامركَينمةوة؟ ثةيامةكايني ثشكؤ غوربةتي ئَيوارة كام بة باراين
  !!!يوا
  ئةبةم شك تؤ تةهنا تةهناو ئةمشةو يانط دايةي وا
  كضة ئةمي سيما بِروانة داية ئؤف مبةوة ئارام باوةشتا لة
  ئةمشةو مةيلةت يب
  يخةرمانة ذَير وة بين سةرم و مبطرة خؤت داية

  ئةمشةو ميهرةبانيت
  ؟ئةكاتي ث ضيم عيشق واداي شةوَيك لة داية بِروانة
  !!داية نةترسا خوا لةخؤيف يار شةو ئةم
  كرد بةرائةمت وي عةيار لة رةيتنةف
  وةرطَيِرا دِرندةييم  ويثاكيزةي لةي ِروو

   ئةم عةشقة هةنوويثةِرو بالَي زةليل بة ضؤن بِروانة
 !!ئةكةم
  سةوز ترين كؤيلة لة سةري ئةكتةرَيك وةك
  منايش ئةكةم هةلَوةرينم مةرطي شانؤ
  مانطو بياباين ذووَيي شنة بايةك وةك
  ئةكةم توونا تةفرو
  نامبينيت؟ عيشق كةشتيواين ترين  وَيلَيئة ةوةر

  ؟نامبينيت
  !؟بريقة دارمي ض دةريازَيك

  بة نزيكم ئةدرةوشَيمةوة؟  نازيتا يبئامسايني سوضَيك لة ضؤن
  سورةتةكانت لة كةيت قةلَام و نور لة كةم ثِرت
  بة نزيكم
  نةبَيت شةوتي ِرؤشنايي ترس
  نةبَيت بةيانة كانت بووين تاريكي خةم
  ثايزي سةوز لة بة خةم يب
  يطةِر بةهار بووين ثري لة

  كة وَيلَ سةطانة ئةمي جريوة
  زمان بةستةي ضؤلةكةيةك وةِريين سةر بة داوة ضيت

  !فاسيقانة بولبولة ئةمي حةث حةثة بة ثَيبكةنة
  نةكات سةرسامت كيسةلََيك عةجويل

  مةبة خةجالةت ِرَيوييةك ميهرةباين بة
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  ضِرين بؤ ماوة طؤرانييةك
  ترين سةوز سةر وةرة بتةكَينةو تطومان
  مةرطي شانؤ

  ثَيئةكات دةست ذيان لَيرةوة
  ليََرةوة
  تؤبكة  ذياني منايش
  تةرمةكانا لة تةك منايش

 بكة عيشقي لَيرةوة سةما
  باران و لة ذَير منةكاين عيشق

   ئَيوارةدااينهةناسةك
  2005 ينةورؤز.. تؤرؤنتؤ
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