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 ضاكت كرد ئةو مؤمةت بؤ داطريساندم
 ....ئةي ئةو أاطوزةرةي

  وةك سروة بايةكي خوصن شريين 
 بصرةدا أةت بوويت و

 ،" وتن " ثؤشتةت كردمةوة بة هةآللَةي  
 وونبة خؤم نيية ، ضاوةكامن تةواو كز ب

 دةنا ، أةنط بوو بة ناوي خؤتةوة بانطت كةم و 
 !بة ناوي  طؤأستانصكةوة سوثاست كةم 

 بوو بة طرصيةك لة دلَما ،
 تص نةطةشتم ، كة ئةو تةلَة شقارتةيةت لصدا

 تؤ أووخساري منت بيين ؟
 يان با بلَصم ناسيتمةوة ؟ ؛

 طةر ضي طرنط نيية ، مردوو
 .....ناسياوصك شك بةرصت ، يان 

 !!!بوارصك بيناسصتةوة أص
 ****** 

 ضاكت كرد ئةو مؤمةت هصنا ،
 لةوةتةي هاتوومة ئصرة 

 .....انة  نيطةرامن "دوو أوو"من ، لةو 
 بة شاين خؤيان هصناميان ،

 بة دةسيت خؤيان شؤأيان كردمةوة و
 باآليان لة طلَ طرمت و

 ئامسانيان هصنايةوة يةك ،
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 هؤن .. كةضي هؤن 
 !!!طريان بة ضاوي خؤشيان بؤم 

 ***** 
 بة دةست خؤم نةبوو كة مردم ؛

 ....طةرضي بةر لةوةي ئيزرائيل
  دةست بنصت بة زةنطي دةرطاكةما

 من خؤم ئامادة كردبوو ،
 بة دلَي طؤأ هةلَكةن خؤم طؤأيبوو ،

 أةنط زةردييم وةك بؤينباخ بةستبوو ،
 .....بص دةنطييم وةك مسؤرةيةكي دةستةمؤ  

 و ،لة باخةلَما خةواندبو
 ضاوةكامن فصر كردبوون ضؤن داخرصن

 ....دلَم أاهصنابوو ضؤن ضركةي لصوة نةيةت 
  ، بؤ ئةوةي مةرط بة غروورةوة تصم نةأوانصت

 خؤم تةيار كردبوو  ، 
 :بؤ ئةوةي  بة دةنطصكي طأ تصم نةخوأصت 

 هةستة دوام كةوة ؛
 سةرفراز بيت لصرةوة هاتيت ، ئةي أصبوار ،

 ،بأؤيت ، يان ، نا 
  ....طريت ، يانطوص ب

 سلَ لة مردوو بكةيتةوة ، كة دصتة طؤ ، 
 ض ناطؤأصت ،

 طرنط ئةوةية لصرة بوويت
 ....طرنط ثص كردين ئةو مؤمة بوو

 تا من تةليسمي  دنياكةي ئصوةي  لةبةردا بشكصنم ،
 طرنط ، ئةي أصبواري نةناس

 كةسصك شك بةرم ،
 ....  ضيم هةية بيباتةوة 

 ة ،" ةدانيي ئاو" بؤ ئةو كاولستانةي ناوي 
 ناوي أؤييوة ؛" زةمني " ئةو خةراباتةي بة 

 .....من خؤم ئةتوامن
  بة مةرط بلَصم لووت لة ئامسان نةسوصت

 ضونكة ضةندي بباتةوة هةر دؤأاوة



 ئةو ئولفةيت بةو طةمةيةوة طرتووة و
 ئصمةشي ثص ئالوودة بووين ؛

 .....بةآلم تؤ بةوانة بلَص 
 تةوةكة جارص تر دةنطم ثصيان ناطا
 كةي ويستيان ، طؤرانيي بلَصن ،

 كةي حةزيان بة ماتةمينيي بوو ،
 كؤ  لة هةلَوةريين دةنكة هةناري فرمصسك نةكةنةوة

 كة تاسووقي أووتبوونةوة بوون ، 
 حيساب بؤ لة خؤ باييبووين كزةبا نةكةن ،

 ئةفسووين شتةكان تارمايني و
 طأي ئةو مؤمةي تؤ بؤت ثصكردم ، بة

 ن هةلَ ئةثأووكص
 سةرابن و 

 كة  شةو لة درزي ماكسيية أةشةكةيةوة
 بة ئاستةمصك شلكةي أاين خؤي ثيشان دان

 يان ئةمصنصتةوة ؛" هيض " ئيدي ئةوان هصندةي 
 ئةي أصبوار ، تؤ كةي كاتت هةبوو

 ناو بة ناو سةرصكم لص دة  
 تا أةزي صنييةكاين ئصرة تاآلن كةم و

 هةر جارةي بةرضنةيةكت بدةمص
 صك هةوالَي خؤتامن ثص ببةخشةتؤش بؤلَ

*********          
 تص ناطةم  ئةي أصبوار 

 من هةنوووكةش حالَيي نةبووم
 ئةوانةي يةخةي خؤيان بؤم دادأيي

 ؟!بؤ لة بص دةنطيي و أةنط ثةأيينم ترسان 
 بؤ دةسيت كةسيان نةطرت 

 ؟!تا نةمكةن بة ذصر ئةو طلَة مةيل بأةوة 
 بوو ، أصبوار ،تص نةطةشتم ، ض ثةلةيةكيان 

 نةياصشت بؤ شةوصك بة ئاراميي و
 بص ئةوةي هيض بلَصم و هيض ببينم ،
 هةست بة لةزةيت تريفةي مانط و 

 ....عيشوةي  ئةستصرة عةيارةكان  بكةم



 كة لة وردة ماضدا خةنيم ئةكةن ،
 من لة هيض نةطةشتم ، ئةي أصبوار 

 سةفةرصك بوو ، 
 تةا لة ثةجنةرةي ماشصنةكةوة

 سي ئاودامان سةوزي ثصدةشتةكان وكرا
 زيوي سةر سينةي شةثؤلةكامن ضاو ئةكرد 

 من هيضم نةدي ، ئةي أصبوار
 ض حالَيي نةبووم و

 ...ئةوةندةم لةطةلَ خؤم نةهصنا 
 ة  بدةمةوة " ربًًك من" وةآلمي  

 من خودام تةواو  نة ناسيي ،
 ....نةمبيين ضؤن تووأة ئةبصت 

 تا لة دؤزةخي بترسم ؛
  ئةأؤين ، ئةي أصبوارزوو

 زوو دةست بة أوومانةوة ئةنرصت
 ...هيض كامصكمان تامي خةوين

 نيوةأؤيةكي ذصر سابايت خودا ناكةين ، 
 تا بة تةماعي ميوةكاين بةهةشتةوة

 كةلوثةل بثصضينةوة ،
 دةرطاكان ثصوة بدةين و

 ......ثةجنةرةكان بؤ هةتاو بةجص صلَني
 ت ؛لةم ذوور بؤ ئةو ذوور فأكةي بص

 لة سةفةرصكدا ون ئةبني 
 لة سةفةرصكا سةرنطووم ئةبني ، ئةي أصبوار 

 سةفةر ،..سةفةر 
 !سةفةر ، سةفةرصكي نا ديار 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


