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  ثةنايةك نةما بؤ ثرسيار
  ....دةستم دانص بؤية خصرا 

   ....ثامشاوةي ئاهصكي كوذراوم بة قةدةرتا 
   ثص ببةخشن ماندووةكةدا لة كةشتيية

  هصندةي ضاوي ضؤلةكةيةك
  .؛ أةوا ببينن ثص يميئاسوودة

  خودا خؤي خستبووية دلَيان 
  ئاطري قورةيت الفاو أص نةدةن 

   ؛ خؤمي هةلَكصشصنصلَة نصلَيلة 
  و" نوح "سوثاس خوداي 

  "ئينس و جينس " خوداي  
  زةقنةبوويت مةرطص بضصت بة طةروومانةصشت 

   لةطةلَما كصن ئةوانةيكة نةمئةزاين
   وناوة تصك  ضارؤكةي ئةو سةفةرةيان

  ....ضاوةأصي ون بوونص ئةكةن 
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  مةطةر هةر خؤت  ثص بزانيت
   !ةري ئةطاتةوة كوصئةوس

  سوثاس خوداي بص خودا ، بةآلم
  طرذ مةكة لة سةرضلَييمأوو 

  :ثرسيارصكم هةية هصندةي  دةنكة جؤيةك 
  اية د تؤ ضؤن دلَت هصناي خو-

  ئةو مةخلووقة سةيرانةي خؤت 
   ؟ دزصو واضارةنووسصكيبدةيتة دةست 

  ض حةوسةلَةيةكت هةبوو
  ... لةو باين سةرةوةتوانيت

   زريكة و مةلؤتكةكاين داضلَةكاينيري سةخةم ، بص 
  هةلَوةريين ضرؤ ناسكةكاين طريان و

  !!!ثاأانةوةكان بكةيت ؟ شةومني وشك بوونةوةي
  يت"ارحم الرامحني " تؤ  ،ئةي خوداية

  :ئةلَصت  كة  ،لةم بةندة سةركصشةت خؤش بة
   لةوةداية طةورةيي تؤ 

  بة سةرسةختييمان نيطةران نةبيت
  ....أصمان بدةيت 

  هةموو ئةو كتصبانةت موتاآل بكةين
   ،كة بة دزيي ئصمةوة نووسيوتن

  لصمان طةأصيت
  خؤركةي ئةو هةموو ثرسيارة

   ؛جةرطمان  دانةأزصنصت
  ثةأةسصلكةيةكيشمن نةمديوة 

  تحةز بة هةلَقرضاين جةرطي بكا
  ئةي تؤ ئةم دلَةت لة كوص هصناوة خوداية 

  ....بة دةسيت خؤت 
  تةوةنةوشةييئةو هةموو أؤحة 

  !  دةست فةوت بوونداية
   .....خوداية تؤ وا ئةزانيت

   ؟"ئةوالدي سالَح "كةشتييةكةت ثأبوو لة  
  ؟خووأةيان تص كةوتةوة ئارامي ضةمةكان مؤسيقاي 

  باخضةكان سةرتاسةر لة خونضةدا  مؤر ئةضنةوة ؟
  ؟جةنطةلَةكان ثاك بوونةتةوة لة ئاذةلَي دأندة 
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  ضاوضنؤك ؟ئامسان خالَيي بوو لة بالَداري 
   ئيماندارةكان ئاوةدانيان كردةوة ؟ ،زةمني

   ،" رب العاملني يا" نا خوداية ، نا ، 
   هةتةر ئةكاتبينايي، تا ضاو كة 

  هةر  كاسةسةري بةندة بص طوناهةكانتة و
  نصزةي تاوانبارةكانةوة ئةشةكصنةوة ،بةسةر 

  ....ةك نابينيت يدةريا
   ،بة شينيي طؤرانييةكاين تةواو كات

   و هةلَوةريني قؤرغي كردووة ،طولَستانةهةر 
  ...كةروصشكصك نادؤزيتةوة 

  كةلَبةي تاجنييةكان نة طةيشتبنة ثاشةلَي ،
  و هةر بالَندةي النةوازة

   .… دالَة بص أةمحةكانةوةبة ضنطي تيذي 
  أائةمصننة زةردةكاين خؤيان لة قةدةر

  ميحرابةكان تصك و ثصك ضوون 
   ،ةكانا"موحليد "لةذصر ثصي  

   ،تؤ ئاوأصك بدةرةوةئصي خوداية ، 
  لة هةر تاوانبارة و جووتصك

  لة هةر ساختة باز و جووتصك 
  لة هةر خوصن خؤرصك و جووتصك 

  لة هةر  جادووطةرة و جووتصك
  لة هةر خائينصك و جووتصك

  ....تصك لة هةر عاشق كوذة و جوو
  أذاونةتة كةشتييةكةوة ،

  خوداية لةم بةندة أوو أةشةت خؤش بة 
   لة سواربووين كةشتييةكةت ثةشيمانةكة

  ضاوي دؤزةخم لص سوور مةكةرةوة
  من لصرة سةدان جار 

   ،بردوويةيت" با "خؤلَةمصشةكةشم  
   ؛ئيدي كايت وام نةماوة بؤ ترس

  ....ي بوو خوداية يئةمة كةشت
  ؟!يان بةآلي ناطةهان 

   قوربان ،ئةم بةندة السارةت ببةخشة
  .... . ئةكات  خؤيكة حةز لة خنكاين
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  ؛نةك سةر ثشيت كةشتييةكةت 
  خوداية بؤ خاتري ميهرةبانييةكةت

  تو خؤشةويستيي ضل و ضوار هةزار ثصغةمبةر
   بصنصتالفاوصكي تر تةشريف ئةمر بفةرموو

  نة خؤم ئةدةمة دةست كةس و 
  نة أوو لة لرفة لريف شةثؤلةكاين وةرئةطصأم

  خوداية كةرةم كة ،
   ، خؤت  فأصم دةرةوةتو طةورةيي

   نصو ئةم كةشتيية كوشتميؤطةينب
  "يا رمحن و يا رحيم " تووأم دة 

   ئاو ،ثاكيزةييمبدةرةوة دةست 
   شةثؤل ،سةرشصتييةكاين خةرةوة بةرمب

  تا دةستت ئةطات فأصم دة ،
   مببةخشةرةوة بة الفاو 

  ..." يا ارحم الرامحني " 
  !!ئةوة دوا لوتفي تؤية بؤم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


