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   ، ئةكصشصت بة شامنا ،دةستصك
  :بة طوصما ئةخوصنصت  ،لصوصك

   ضةشين هةوالَصكي خصرائةو أصبوارةي
   طوزةري كرد بة تةنيشتتا

   خؤزطةيةك لة كةللةي دابصتستاأةنطة ئص
   ، سةفةرصكي درصذدا و تاريكييلة بصزاريي

  و كةنةوةبؤ يةكتر ، شي لؤكةي تةنيايي 
  يةك هةلَكةن بؤ خؤش .. ضراوطي نوكتةي خؤش 

  ضووبصتيان بريي بؤ ئةوة 
  لة سووضي كافتريايةكا 

  بة دةم خواردنةوةي قاوةيةكةوة
   :كاتب سثيت اتالَدوردة  لة شةكري ثرسياري ..وردة 

  تؤ خةلَكي كوصيت ؟ -
  ؟ ضةند سالَة كةوتوويتة ئصرة -
  ئةي بؤ ئةوةندة مةلووليت ؟ -
  كة بينيميت لةبةر خؤتةوة ئةدوايت ، -

   ؟كصضي ض خةمصك كةوتبوة كةولَتئةوة 
************         

  :ئةو ثصم ئةلَص 
  ئةو كيذؤلَةيةي ثصش كةمصك

  سةرتاثاي  بة مةكرةوة 
  صشايت هةلَكلة ئارةزوويةكي عيشوةدار 

  دوور نيية حةز بكات ئةمشةو



  بتفأصنصت ولة باخةلَي هاوسةرةكةت 
  هةرضي ثشكؤي  حةشةريي بووين خؤيةيت 

  بضزصنصت بة جةستةتا ،
  ... بة نازةوة وتبصيت شةكص ضووزانصت ، لةوانة

  ضاكةئةم سةر أةشة هةر بؤ ئةوة 
  بالوولصك بصت ،

   ...ثووش و ثةآلشي سايت جاأزبوومنان
  ثص داثؤشصتلَي ثصكةنينصك بة ثةأةي طو

  :هةر ئةأصسصت و ثصم ئةلَص 
  ئةو ثريةمصردةي لة ميترؤكةدا 

   لةرزؤكةكاين بؤ ئةوةي ثةجنة
  ...كةونبهةميشة بةر ذيان 

  ، أاطرتبوو يادصكييوة ناسكي خؤي بة السكي
    ،من واي بؤ ئةضم

  : خةيالَي ئاوا فأيبصت
   لةنصو مالَةكةي ئةوايت وتؤ ئصستاكة 

  بؤ ضاك ئةكةيت ،جلةكاين 
  طؤضانةكةي ئةدةيتة دةست ،

  بةيت وتا تةوالصتةكةي ئة
  تةثوتؤزي سةر مصزةكةي بؤ ئةسأيت و

  ثصآلوةكاين بؤ ئةكةيت بة ئاوصنة ،
   ...واي بينيبيتهةندص جاريش 

  تؤ كابرايةكي بص مةئوا و
  غةريبصكي خاكةسار و

  ،أاونراوصكي بص ضارةيت 
  انةأةنطة وتبصتيشي ئةم دةعبا عةنتيك

  ... وآلتةكةي منيان ضيبؤ
  .!باخضةي ئاذةآلن  تةكردووة

  ...طوناهم ضيية أؤذانة 
   ....هةناسةي ئةمانة  و ذاريةنطذ

   وبةفري تةمةنبنيشصتة سةر 
   ؟كامن هةنطويين ئةندصشة 

***********         
  : تثصنصبة طوصضكةما ئةضر



  تؤ ئةو ثريصذنةت بيين 
  لة سوثةر ماركصتةكةدا 

  ضؤن هةوري خةسيت تةماشاي
  بةسةرتا أةهصلَةي ئةكرد ؟

  ...ضؤن وةك سةراب 
   !نةي ئةزاين لة كوصوة بينت ثصوة نصت

   واي زانيوة داثريةية  ئةو من ئةلَصم
   .... تةأ و بأي سصبةريتؤ 

    ئةويتكوأة تاقانةكةي نيطاكاين 
  شاردةوة و لصيان لة شريين خةوا كة جةنطةكان 

   ،بة قةيتاين ثصآلوةكةشي شاد نةبوةوة
   كوتة طؤشتة نازدارةيت ةوتؤ ئ

   كة لة سنطيان دةر هصنا و
   ؛ جصي خالَييةشتاكو ئصستا

  :دوور نيية وتبيشصيت 
   ،ئصي زةمانة

  كردةي ئصمةو بردةي ئةم كةللة ثووتانة
  خوصين ئصمة و فأك و وأي 

   دةست و ثص سثييانةئةم 
**************        

  :لة ناخةوة هةر بة طوصما ئةخوصنصت و واز ناهصنصت 
  تؤثةكةي لة دةست بةربوةوة و ئةو مندالَةي 

  كةوتة بةر ثصت ،
   ،أةنطة الي ئةو

  ... باوكيميهرةبانيي لة ضريسكةيةك 
   ،لة تةوصلَتةوة هةستابصت

   خةيالَ واي هةلَطرتبصت يان
  تؤي أةنط ثةأيو

  وةك دأندةيةكي كصويي
   يارييةكانيا و خؤي و ثأ ئةكةيت بة ثةيل

  هصلَيت جارص ترنائيتر 
    هةلَأصذصت ؛ةخةنةكاينزةردئالَتووين 

  .... و ئةلَص  ئةلَ صئةو ثصم ئةلَص و 
    ؛ لصم ناطةأصتهةتا قووآليي وةأس بوون



  :ئةأذصم   بةضرثةيةك منيش
  سةبر كة ، كة مصك ئاراميي ،

  ،  بنقسةيةكي نةستةقتوصكلَي  أةنطة ئةمانة
   ، خةونصكي بةتالَ قاوغييان

   شكاو ، لة ئةزةلةوة ياخود دةستنوصذصكي
  كص ئةلَص ئةوانة هةرطيز 

   ؟بصت"  من  " ناويسروةيةك لة هةسيت داون 
  أةنطة تارماييش نةبوومب ؛

  هيض دوور نيية لة تةنكة هةلَمصكيش ضوومب 
  تةنكة هةلَمصك ، 

   ي ثص لصلَ بصت و ئاوصنةيةكنة ،
   تواناي ليخن كردين أوانينصكي هةبصت  ،نة

   ،نا ، هيض بة دووري نازامن
  تا هةراسانيان كةم ،، ةبوومب بؤطةنصكيش ن

  طؤرانيي نةشازي سةرخؤشصكيش نةبوومب
    ، لصم مؤأ ببنةوةناضاريان كةم

  .ص بةمةوة ؛يان فيكةيةك ، تا ئاوأصكيان ث
  سةختة هيضيان نةبيت ، هيض 

  ي نصو طؤالو وطرانة ، كتصبصكي تووأدراو
  يجانتايةكي بةجصماو 

   وصستطةي شةمةنةفةرصك و
  شكراوي  بص ئةدرصس ونامةيةكي فةرامؤ

  زةنطي شكاوي سةر دةرطايةك بيت ،
  سةختة ، سةخت ،

  ..................! طرانة ، طرانة ، طران 
  
  
  
  


