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  سويد  
  دا شكاوويآلژثر چصثكي خةيالة

   وذةش ئاونگةكاين بةيانيامن
  گوصةكاين هةناسةشم

  سةربذاو ةختثكيو دروةك ئةستثرةيةكي بثــئومثد 
  !. دةدا يانـگيــان
  ئةرخةواين دةوةراند و ئاخم

  . !.  سةرسوذماين دةشكاندپثـكةنينم لقي
  !تثــناگةم

  دةمةوث  بريت لثدةكةمةوة وبؤ 
  مربة  هةوري سنگي موسيبةتت دوودةست بؤ

   ولةچؤگةلةكاين برينثكدا دةمـنثژيت زامنكةدة
  . ، . ثـينفةزي هةتاوثكدا بةزيندوي دةمسوتلةناو قة

  ة ونةگةذمثة، بوومفثرنة هةر، ، ، ، ، ئاي
  هةراسان نةدةبووم بزربوومن لة نارؤكةكاين ئةوين وـ ناو چ
  !. گريسامدانةدة تـا مةغريب فانؤسثكي ژةنگرتووي گوندثكوةك 

  ذؤحم لةقامگةكاين پثكةنينثكت هةصبسووايةهةركاتث 
   !نيگايةكم پذ دةبوو لة خوثن

  ! سثبةرثكم دةشكا
  سةيةكم لة گريفاين يادثكدا كاصدةبويةوة و ق

  و ةوةدةكوالي  بريين ژوانثكم
  ونةدةگةيشتة زرثبار ذاسپاردةيةكم

  . !سريواندا دةمرد لة گؤالوةكاين
  رةوةثـصيــــب مةترسة) - 1
  . ؟!منت خؤشــئةوثئةجمارةش  گةر

  وةرة و
  ئةو سنورة شوشةيـية بشكثنة
  لةيةكترمان دوردةخاتةوة و

   نزيك دةكاتةوةلةمردمنان
 كة نايةصث بةريةك كةوين

  . ) !:؟:دركاندن بثجارةش هةر لةتؤوة ئةم  بـــا
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    لةگةل منمــةكة ئةم گرةوة (– 2
  نةيـبـا) بــــا (مةملةكةتت بــا 

  ، ئاو مپثچةوانةي ئــاو من
   زةويسةرذومةيتةكة ـ ذؤمةكةتفـت

  تفةكةت
  م وو و من هةر نةگةيشت وشكدةبثتةوة
  . !:نةموتووةكة چةصدةمب و 

  ئةجمارةيان ئةبث تؤ بثت و سؤزي لةتكرام چاكةيتةوة 
  دةست خبةيتةسةر بريين نةزيفم و 

  سثبةرةكاين گريامن كؤكةيتةوة
   بةيتـبـثـيتـوو پامشاوةي الپةذةكامن درثژة پث

   وثكم بؤخبةيتة خةصوةتةوةآلس
   .!، . ةيتبي  بةماچ ئاو خبةيتة ناو ئينجانةيةكي لثبوردن ودصم
  بث قسة كردن ئةم ئةوينة هةصدةگرين :يان

   .، ) وةك بةيانثكي سياسي قةدةغةكراو لةچاصي دةنثني تا دةپروثت
   !.كردوي من پريم - 
   ئــا:بةصث - 

  كردمرتپــيـ
   .! ؛وةتةمةوآلي بؤنةهثيت وةك خؤـثكـشت 

  چؤن دةبــينم ، تــؤ بــبـينة
  ترس -ذةنگ 

  تارك - دص
   شةل–هيوا 
   بؤين سثوثكي گةنيوو–ماچ 

   مردنثكي لةسةرخؤ–سؤراخ  
  . و گومانثكي ساريسةرسوذمــان  –ئةوين 
   دةست وخةتثكي ناشريين كةبؤم ناخوثنرثتةوة–بةهار 
   دصي هةژار–هاوين 
  شثت   شةبــاب ه* - پايز

  . ) دصي ساويلكــة: زستان
 
 
 
،  پثي دةوترا شثت لةسلثماينةرونيوة ئةو مرؤضة بةذثزة بوو بةهؤي بينينثك و باري د:شةباب •

  . وكردن بووآلئةم بةذثزة تامةزرؤي س
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