
  

 ەانبووریب

 !گوناحن ..... نازانن ەوانەئ

  

 

 
 میلوس نەندەئ یکەڵمن خ

  غدا وەو ب ەر و سنێولەو ه یمانێسل یکەڵخ

 میش نی -سیم و پارۆڵکهۆو ست ەقورتوب

  نهاەکو تەڵب

 وم ەکەر دەفەاندا سیناوەب

 مەدەان ال ئیکێندەه ەل ێگریم بڵر دەگ

  

  ان زوویانەیب

 مەکەانا دیکانەخانەقاو ەک لێکیە ەم بۆخ

 ااندیمووەر هەه ەل

 نەکم هێزێو م یکورس 



  شم،ینەان دادەیکییەر کورسەسەم لۆخ ۆب

 وم ەدەشار دەم حۆاندا خیشەکەزێر مێژ ەل

 !نووسمەشت د

  

 ەوەشاردنۆخ ۆم بەورەگ یکێستەه ەکەیەماو

 ادەد ڵنگیدا گێت

 یییەموو شادمانەو هەل ەوەشاردنۆخ

 اڕناکاوەزوو زوو ل ەک

  ت وێهوروژم د ەب

 اخەم دۆلوپەپ ەل

  

 مەکەد ەوەوەم خەدەکانم بەرەفەموو سەمن ه

 مشتووڕۆی ەنیقەاستڕ یرەفەک سیە ۆنها بەانمدا تیژ ەل

 و یبار ەورەگ یکێفرەش بیوەئ

 دم بزر کرڕێ

  مابوو گورگ بمخوا وەن ەیندێه

 مب بیرەغۆڕگ

  

  

 مڕێهاو ەت بیببوا ۆت رەگ

 یمەموو کاتەو هەن ئینووس یدیئ

 دبرەدەن



  ەتانیەکاەو حەموو ئەه ەیوەئ یبرەوسا لەئ

  بنووسم،

 مشتینەرت دادەرامبەب

  ەئاماژ یزوبان ەنگ ... بەدێب 

 !کردەد ۆت ۆم بیمووەر هەه

  

 تیم بوواڕێهاو ۆر تەگ

 یانمیژ ەیموو کاتەو هەر ئەفەس

 تکوشەدەن

 وبوەزگارم دڕتر یئ

 نگرتەڵن و جانتا هڕیت بیبل ەل

 ەوەوامەحەم دۆخ ۆب

  ال بوون وەالهەه ەوەگڕێم ەدەب ەل

 !کوشتنۆخ

  

  

 تیم باڕێهاو ۆر تەگ

 موتەکەدەن ییوێک یکێنگەچ دیه یتر دوایئ

 شیئ ێم ... بۆخ ۆب

  و ەوەگرتەترم دەع ەوشەح ەل

   داەکانمم دەترۆک یدان

 مشتینەداد ەکەالنۆر جەسەاخود لی



 وکرد ەنگم دروست دڕە

 ەوییەنۆهەالس دێگ یموروو ەجوان جوانم ل ەیملوانک

 ابەر گرنگ نۆر زۆز یکێشیئ ۆب

 !چوومەدەش نینۆاڵک یرەتا س

  

  

  

 تیم باڕێهاو ۆر تەگ 

 یقیفڕە ەبووم ببمەجبوور نەچ م

  س وەک

 سەناک ۆم بڵد ەیرگەد

 !پشت یراەر گازەس ەمەبخ

  

  

 وبرد ەدتم ەستوخەد ەان بەییریجاران ئ

 یەوەن و بینووس ەن بەبەد ەییریش ئەستێئ

 منجترەوان گەل ەک

 ،ەان ببوورێیل

 :گوناحن ..... نازانن ەوانەئ

 ننج بەگ ۆک تەتوانن وەد ەن ەک

  ۆکو تەن وێت بەقەرەشتوانن دەد ەن

 !بنووسن ەوەفیزەموو ترس و نەو هەب



  

 ەناساخ ەندێکم هیدا

 مبنوو ەیوەرلەب ەوانەش

 :مەڵێد ەوەمۆرخەبەجار ل ێسم و ەکەدوعا د

 نباەهریم ی... خودا یەخودا

 ەکیت .... بەیکەد ییرچەه

 !ەخەم ییتیەکایدا ەس لەب

  

 مرکردووێف یراپەخ یکیەر خووەفەس

  کێشار ەچمەد ەک

 وم ناگرم ۆخ ەب ەگێج

 رت یکێشار ەم لەکەم دۆخ یریب

  ،ەوەچمێپەم دەداوان جانتاکەڵەه ەب

  م وەڕۆد

 مۆخ ەیوەنیزۆد یدوا ەومەکەد

  

 کیەال ەکم بیدا یموو دوعاکانەر هەه

 رت یکیەال ەب یشەیەلۆو دوعا بچکەنها ئەت

 :ەڵێخودا د ەب ەچرپ ەب ەشیمەه ەک

  نەیفیعەز ەمێئاخر ئ

 !ێمانبێر ئاگات لۆر زۆز ێبەد

  



  

 تیم باڕێهاو ۆت

 استەوەد ەڕش

 ەوییەوەڕەبارووت د ینۆب

 نبووەواو دەن تیباران و نووسۆڵخ

 ،کردەدیباران دا یدیئ

  و ەوەبوومەک دیداەل ێنوەرلەس

 دکرەدێپ یستەان دیژ

  

 میس نەک یرزارەچ قیمن ه

 :کنەڵخ یرم الۆر زۆز یکێرزەم قەاڵب

 ەکەپاس یرێفۆش ینار الید دەنج سێپ

 نالیشڵەک گوێپکەچ یزار ... باقەه ێس

 ەکەشۆفرڵگو یال

  مەکەبێکت ەل ەچل نوسخ

 ولنووس ەزەغ یزەوڕەکاک  یال

 قڵڕەد یکێبازرگان یال ەوو مانگ مووچد

 تیم باڕێر هاوەگ

 ەستانۆد یکێشەرم و باوەگ یکێواڵش سۆیت

 !تیبووەرزارمەق

  

  



 یمانێسل                                                                                                        

 ٢٠١٢ یاریئا                                                                                                        

 

 


