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   ثذمةي قيامةت             
                             ئيسماعيل خورمايلَ                              

                                                                   de.yahoo@xurmaly   
  

  دن طرةو لة قريوة دةباتةوة و مر,ض ِرمؤزنن ئةو وةختانةي 
  طرةو طرةو , كةنارييةكاين ذيانيش 

  !بة قةفةزي مردن دةدؤِرصنن 
  ئادةم ئادةم , ض ِرمؤزنن ئةو وةختانةي 

  دةربةنصكي لص دةبص بة بةحري ِرةش و 
  ئيدي طولَ و ضؤلةكة و ثةروانةي , ئيدي 

  !لص دةِرذصنة ناو قولَايي دؤزةخةوة 
  ئةو سثيدة ,  ذةهراوصك بوو واي خوداية طةوالَةي ض

  !ضلَ ضلَ نيشتماين ووشك كردم 
  !طولَ طولَ بةهاري فِراندم 

  : هةر تؤ بلَص 
  :هةرتؤ بلَص 
  طاسين ض ويذدانصكي ذةنطاوي بوو: هةر تؤ بلَص 
  بةو سثيدة 

  ثةِرييةوة و, لةكصلَطةكاين عةدالةت ثةِرييةوة 
  !!!ةوةماكاو ماكاو ئةم سةرزةوي ذيانةي لص  قلَث كردين
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  بةهارمان لةباخةلَي ض ثايزصكدا هةلَاذاوة ؟, لةكص ثرسني 
  لةباخةلَي كامة سةحرا هةلَاذاوة ؟, ضةممان , ضةممان 

  مالَتان ئاوا : بةكص بلَصن 
  !ديارييةكانتان وةك خؤي طةشت 
  !ثؤستةكانتان سةالمةت طةشت 

  وةرن وةرن : بةكص بلَصن 
  ئةي ئةوانةي لةطةلَ مصذووا دلَدارن 

  !بةحوزين خؤتان دةزانن , ةي ئةوانةي حوزين دنيا ئ
  تةماشاكةن , وةي بةحري فةالسيفة , وةرن وةرن 

  ,لةكام كؤلَاين جيهاندا 
  ,لةكام دةظةري وجودا 

  وةك ئةم ولَاتة نةطبةتةي ئصمة 
  ,بةقةد ثايزي خوا تةرم كةوت و 

  دووا ساتةكاين قيامةت ذةهر كةوت و , بةقةد ثذمةي 
  اين ئصمة و بةقةد طولَةك

  بةقةد منالَةكاين ئصمة و 
  بةقةد كوضةكاين ئصمة 

  ذةهر بينايي كوصر كردن و , ذةهر ذةهر 
  !ذةهر سصوي لص كردن بة دوذمن 

  ,وةرن وةرن 
  ئةي ئةوانةي لةطةلَ مصذووا دلَدارن 

  !حوزين دنيا بة حوزين خؤتان دةزانن , ئةي ئةوانةي 
  ناين شةرم , وةرن وةرن 
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  ! دةنطيدا مةسوتصنن بةسةر ساجي بص
  دار هةناري كامة باختان ,دةم كةنةوة 

  وةك ئصمة بةئاوي ذةهر طةورة دةبص ؟
  ,ئاوايي كامة دةظةرتان 

  وةك دةظةري لةمةِر ئصمة بة ئةنفال دةضص و 
  كامة كةمايةتيتان وةك ئصمة , ِرةوي كامة 

  يةخةي ئامسان دةطرص و 
  كامة خويندطاتان , منالَاين كامة باخضة و 

  وةك زةرد و سووري شارةكةي ئصمة 
  نيشتيماين نايل و طؤران 

  ,لةباخضةي ئوتصلةكاين جةهةنةمدا 
  !هةر بةسةوزي طةمة دةكةن 

  كؤسيت نيشتيمانةكةمدا , لةسثيدةي طةورةترين 
  هؤ دايةطيان : وويت , زارؤكص , زارؤكص 

  , داية , بةلَام بةلَام , مبردماية و 
  !كةيف دةمي تؤم نةديباية 

  وةكو خونضةي بةر ِرةهصلة هةلَوةريبام , دايكص وويت 
  بةم بةهاري عومرةتةوة , بةلَام ِرؤلَة طةجني داية

  دوا خوِرةمي هةناسةمت نةديباية , لةسةر ِرامن 
  لةئصوارةي طةورةترين كؤستدا , هةر هةمان ِرؤذ 

  هةزارشةلَا ئةم ِرؤحةم بة مايلَ ذةهربضووباية و : باوكص وويت 
  لةذصر سةري هاوِرصكانتا , ؤلَة بةلَام ِر

  !قةلَةم و دةفتةرةكةي تؤم نةديباية 
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  واي خوداية ض ِرمؤزنن ئةو وةختانةي 
  مردن طرةو لةقريوة دةباتةوة و

  طرةو , كةنارييةكاين ذيانيش 
  !بةقةفةزي مردن دةدؤِرصنن 

  بةلَام ناو هةزاران جار نا ئصمة نةدؤِراين 
  !ئصمة ذووامنان ضؤلَ نةكرد 

  هةر هيجرةتص , هيجرةتص بوو , وةي ديتان ئة
  هةر سةفةرص , سةفةرص بوو , ئةوةي ديتان خةوة نوضكةي 

  هةنوكةش هةر نايل دةسيت , تةماشاكةن 
  ,حةبيبةكةي خؤي طرتووة و 

  !شان و ملي عةنبةر خاتوون بة ماض دةكا , مةولةويش هةر 
  نا نا ئصمة نةدؤِراين ئةوةتانص 

  رصكي طرتووة وبؤلَي شا, هةر ديوارص 
  !بؤيلَ سةد مصذووي طرتووة , هةر قةلَةمص 

  !!!!سةريشمان بة دوران ناضص.نا نا ئصمة نةدؤراين و
  

  2003/بةرلني                                                             

  
  


