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  ئاسؤعةبدوللةتيفئاسؤعةبدوللةتيف ...  ... سالَوةخيت خةمتان باشسالَوةخيت خةمتان باش

  بؤ ديلمان عومساين أؤذنامةنووس، كة ثارسالَ كؤضي دوايي كرد
  

  شةرِتكرد لةطةلَ ناسكي تةمةين خؤتداو كؤلَتنةدا
  رؤشيت و بةكةمسانت نةووت ئةرِؤم

  حةريف نيو طؤزةكانت ماشيةوةو نةمانزاين سرِي ئةم ماشينةوةية ضية
  مردنت كردين تا ئارةزوي بكةين و بةخةيالَ بيني بؤالتفيري الرةالري 

  زةردةخةنةي ئيواراين سةرات يلَ سةندينةوةو بؤت طؤرِين بة هةنسك
  نوسينطةت ماتةم و خامؤشكرد و هةمومانت خومكرد

  ؟سالَيكة يب ثياسةو يب مؤبايل و يب جةماوةرين ئةزاين
  ذسالَيكة يب عيشق و يب دلَدارو يب ريثؤرتا

  وةك ئةوةي ئاطردانةكان يب داثريةو رانةكان يب شوان و
  روبارةكان يب ئاوو شاخةكان يب تاظطةو

  رؤذنامةكان يب تايثيست و
  راديؤكان يب بيذةرو

  دايكةكانيش يب ديلمان بن
  يب تؤبن ديلة طيان

   ديلي قةدةري مةرط و سةفةرو كيلة يب رةمحةكان
  رطا بؤ هاتنةوةي تؤ ديلي طريان و روانيين بةردة

   ديلي رامان بةسةر سفرةو خوانة يب تؤكاين جةذن 
  ديلي ضاوةريكردن بؤ زةنطي تةلةفؤنة ثةجناوثينج سييةكةت

  ئةوةندة بةم حوزنةوة ماينةوة سالَيكة وا ئةزانني لة رةمحداين حوزنةوة لة دايك بووين
   لةطةلَ مةرطئةوةندة بةم حوزنةوة ماينةوة حةزمان لة جةنطاوةريكردنة

  ئةوةندة بةم حوزنةوة ماينةوة زةماوةندةكانيشمان يلَ بؤتة ثرسةو هةلَثةرينةكانيش بة جومعانةي سةرطؤرِ
  ئيستاش نازامن بؤشةرحيكي راستطؤيانةي فرياق بؤالي كام حةكيم وسةر لةكام فةرهةنط و نؤيذ بؤ كام مةعبةد دابةستم

  بةلَكو جةستةماين تةاو رؤمحاين شةمزاو خةيالَماين جةجنالَ كرد :يزمفرياق هةر بةتةا تؤي يلَ نةكردين ئةز
  سؤزي دايكايةيت جوآلندينةوة بؤ الياليةكاين منالَي و خؤكردنةوة بة مالَي سثيةيت شريدا

   ثرِيةيت لةحيكمةت و حيكايةيت طةورةبونيكي درؤ؟شري
   مذيين قةرزيكة و دانةوةيةيت بةفرميسك؟شري
   ثرِيةيت لة ذان و وةسوةسةي طةورةبون؟شري

  ضريؤكيكة تا كةوتين دانةكامنان و داخلَكردمنان بؤ قوتاخبانةو دةستطرتين باوكمان بؤ ثةرينةوةي جادةكان
  ئةوةندة ئةزامن ئةركي شري تةا طةورةكردن و بةريكردين زةمةنةو هيضي تر

  يك لة سويراوي فرميسكةكامنان بؤ شيكاتةوةئةطينا شريينيةكاين شري هةرطيز ناتواينَ بايي تؤزقالَ
  ئةطينا طغةطغ و ليوتةربونةكامنان بة زةردةخةنةكاين مةمةي داية هةرطيز نازاينَ ديارنةماين رؤحيك ياين ضي

  خةميك هاتة نيو دلَمان و ئيدي نةطةرايةوة
  سةفةريك تينوو بةذيان و هةر تير نةبوو

  ثيئةكةينعةشقيك ثرِ لة طريان كةضي هةر 
  ريبواريك مةتارةيةك ئاوي ثيداين و خؤي تينوو
  نوسةريك لة ديريكدا وويت مةرطم كورت و نزيك

  ديلمانيك بةخؤي و كاكؤلَي ثرسيارةوة ضاوةرِيي وةآلمي نةكرد

1 



www.kurdistannet.org 
    بةكايت ناوةندي ئةوروثا14:01 26-4-2005

  دايكيك دلَي وةك خةرمان طرِي طرت
  ئةري بةراست بؤ ضاوةرواين ئيمةت نةكرد؟

  ض بوو؟ ثةلةثةيل ئةم سةفةرةت 
  خةياآلت بؤ كويي ئةم دونيايةي بردي

 لة كام حوزين ذيان و كام ئةمةيل سؤفيانةت ئةرواين
  وويستت بة ض تولة رييةكي عارفانةدا برِؤيت؟ كام دةرياي خةيالَ تةي كةيت

  تة طريان وئةخا  نةتزاين رؤشنت بةو تولَة ريطانةدا هؤردويةك لة ميروولة ئةخاتة ذير ثي و نةوةيةك لة مرؤظيش
ضؤلَكردين مالَي كةناريةكانيش بابوةسيت  .  

  دةزامن ئيستا ئاسودةيت و بةردةوامي لة ثرسياركردن
  دةزامن واز لة موتاآلي ديرةكاين مردن ناهيين و ئيمةش لة ياد ناكةيت

  دةشزامن هةر شةيداي رؤذنامةكاين وةك ضؤن شةيداي ئاخر هةناسةت بوي
  ) وونتانعةفوخوازم لة دلَطرانب (
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