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 شوينةواري ميژووي دوكةلّ
 حةسةن مةعروف

 
 زؤر دةميكة سوتان

 لة فةرهةنگي ئيمةدا مانةيةكي دورودريژي هةية
 گةر شوانيكي دةشيت عةرعةر

 باسي بكات 
 هةرگيز ناصثت، خؤرةتاو سوتاندومي

 خؤي و مةروماالّتةكةي
 كؤپتةر و شةستري خؤلّةميشي يلّ دروست كردن

 النهضةگةر حةشامايت شارئ 

 @òîãaŠÐÇŒÛaثورةال
 باسي ذةش داگةذان بكةن

 هةركيز نالّني گةرما و تاوسان سوتاندويين
 دةلّني، تةوارييةكان، 

 ، ئةمين بةلدة و ئيستيخباراتصدامهيزي 
 وا ئاصي كومل و
 خةندةي لّيو و
 گةشي چاوماين

 پوكاندؤتةوة و هةيل قرچاندون
 ديهاتةكاين كوردستان

 هيشتا تةعزثيان نة شكاندوة
 پرسةي خؤياندالة 

 هيشتا، جث ذنيين رومةتةكانيان
 خوثين تث زاوة و

 بة سوثري فرمثسكةكاين خويان
 هةموو ذؤژة

 . سوثي زامةكانيان تازة دةبثتةوة
 من ناتوامن بة ئةسپايي ئةمةبصثم

 لثم ببورن
 ئةگةر هةندثك دةنگ هةصبذم

     
 

 سوتان وةكو داگريكةرثك. . . . . لةم فةرهةنگا
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 كوتاوةودكتاتؤري دا
 . من ناتوامن جگة لةويش ماناي تر دةرهبثنم

 خؤ ئثمة كوذ و كچي سوتان نةبوين 
 وا لة ژثر سثبةري دوكةصدا داصدةيان داوين

 چ سةخت مةرگ هثنةرة. . ئاي سثبةري ئةم دوكةصة
 بة دةنگي بةرز دةبثت بيصثم

 هثشتا ئثمة مثژووي دوكةص دةنوسني
 . . . . چاويشمان پذة لة دوكةص

 ثت بگةذثينةوة بةشي يةكةمدةب
 كة لةمذؤوة دةست پث دةكات

 گةر تةهنا هةنگاوثك لة تاريكي بثينة دةرةوة
 بةر چاوي سةدان هةنگاو ذوناك دةبثتةوة

 بةصام جةخار 
 ئةم هةنگاوة زؤر لة بةرة بةيان دواكةوتوة

 لة پثصوي شةوي دوكةصا خةوتوة
 بؤية دةبثت ديسانةوة
 ماناي سوتان دةرهبثنني

 ص لثك بدةينةوةدوكة
 هثشتا چةپة دوكةص و 
 بؤكذوزي قژي خؤرةتاو و

 پرچي مانگ و ئةستثرةكان
 لةگةص سوتاين برية نةوتةكاين كةنداودا

 لة چاو و لومتان نةبذاوة
 هثشتا ال ديوارةكاين هةلةجبة

 بؤين سثو
 ئةو سثوةي خواردين مةرگ بوو

 . . . لث نةبذاوة
 ةهثشتا سلثماين چاوي ئةزمةذي نة ذشتو

 چونكة خؤي ذةش داگةذاوة
 هثشتا بادينان نةيتوانيوة

 جث ئاساري وون بوين بارزانيةكان بدؤزثتةوة
 هثشتا گةرميان

 پةذةكاين دوكةص هةص دةداتةوةو
 بة دواي چينةكاين ئةنفالدا هةر دةگةذثت
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 ديسانةوة شةو پشيت كردة نيوةي و
 هثشتا ذاذاين چاوةذواين سپثدة بني

 تانةجث سةرچاوةي دوكةص سو
 سةراپاي ئاوةداين پةصةيةكي قةتراين دوكةصة

 ئثستا بةشي دووةم، 
 لثك دانةوةي ئاگرثك

 خوص و دار و سةوزةصاين و
 جةستةكانيش دةرباز ناكات

 ؟. . ئاخر ئةمة كورة نية
 هثشتا دايكان باسي هةصقرچاين جةرگ دةكةن

 هثشتا باوكان
 لةگةص سوتاين جگةرةكاين نثو قامكياندا هةص دةوةرثن

 ؟. . هثشتا ئةمة جةهةمني خودا نية
 چي هةذةشةيةك كة كراوة

 بة سةر من و دراوسثكامن داسةپاوة
 ئةوانةي مرؤض دةسوتثنن
 خويان لة دوكةص ترازاون

 لة ژثر دوكةصي سوتاين جةستةماندا
 پياو كوژ، ژن كوژ

 دةسيت ئاوةصايةو ذوو سوريشة
 ئثمةش كةروثشكة ترسثن كراوين

 وا دةزانني
 اصي بؤ دةبثتزاصم زةو

 ئةمة دانيشتنة لة پشيت ئاگري بةر ذةشةباوة
 ماوة. . . صدام

 ئةو توانيشي لة سةر سكي برسي و
 چاوي تؤقاو و زارةترةك بوومان

 تؤوي هةموو نةخؤشيةكان لة جةستةماندا بچثين
 . . . هثشتا

 دةيةوثت مثژوي لة سثدارة دراوي ئةمذؤمان
 وتثنوةكو كتثبة سوتاوةكاين بةغداد هةر بس

 . . . هثشتا
 دةيةوثت بة كوردستانيش بصث

 هةموو بچنة ناو چاصثك و وا منيش بة شؤضصثكةوة بةذثوةم
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 خؤص و دؤتان بةسةرا دةكةم
 . . . هثشتا

 كوذاين پةشيماين 
 ئةوانةي لة خؤصةمثش لة دايك بوون

 تا توانيان بة شوثن دوكةصي نةزمي دا ذايان كرد و
 سانةوة لةم مةنزص و لةو مةنزص دا گري

 كةچي دةصثن، 
  دايةصدامبةرة بةيان لة ناو دصي 

 بةيانيان سوتاندوة و مةگةر هةر خؤيان بزانن
 الشةكةيان لة كوثدا فذثداوة

 ؟. . . ئةونة كثن
 بة الشةكاين ئةشكةويت دةصثن

 ئارةزوةكانتان دثتة دي
 بة الشةكاين سةر جادة شةستيةكة دةصثن

 ئيتر ذزگارتان بووة
 ةيتخانةكةي سلثماين و هةولثر دةصثنبة الشةكاين م

 لة شةقةي باص بدةن بفذن
 بة هةورامان دةصثن، 

 دةتواين سنگي سةيرانگات بكةيتةوة
 بة نثوان كؤية و هةولثر دةصثن

 ماوةيةك بةر لة ئثستا زجنريي سنگت ترازابوو دايدةخةين
 ؟. . . ئةوانة كثن

 بةگصؤپي ماصةكامنان دةصثن، تةزووةكانتان مردووة
  پؤلةكاين قوتاخبانة دةصثنبة

 . دةرس ووتنةوة سةرما بردي
 ئثستا باوةذ بكةن

 ماناي كؤين لثكدانةوةي دوكةص
 ذثگا نا دات ماناي تازةي، 

 سوتاين عرياق و
 ژناين سةرتاپا لة قةتران هةصكثشراو بنوسرثت

 چاوي گةش بةرةو كوثربوونةوة دةبةن
 كةچي هةر ئةوانة، 

 بث شةرمانة
  خؤر هةصدثپثمان دةصثن وا
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 ؟. . . ئةوانة كثن
 ؟. . . ئةوانة كث دةيان ناسثت

 ؟. . . ئةي ئةوانة كث دةناسن و دةيانةوث كث بناسن
 ئةوانة لة عرياق و كوردستان دا
 بة باراين ذةش كثصگة ئاو دةدةن

 ئةوانة دصي ذوبار دةگوشن 
 موولولةكاين ئاوةداين گرث دةدةن

 ووةئةوانة پثناسنامةي دوكةصيان هةص گرت
 لةسةر ذثگامان وةستاون و دةيانةوث

 ئثمة هةرگيز تث نةپةذين
 كاتثك گوصةكان 

 لة هةرةيت دةمي خونچة كردنةوةدان
 ئةوان، جاري مةرگ دةدةن

 كاتثك هةور دةتؤرثت و لثوي زةوي ووشك هةصدث
 ئةوان هةر سوورن لة سةر ئةوةي خةرمان بسوتثنن

 ئةوانة، ئثمة باش دةيانناسني
 وتينة ژثر دوكةصةوةوةلث ئثمة كة

 ئةو دوكةصةي، جةستةي خؤمان گذي گرتوو
 لة گصكؤي خؤمان بةرز بووةوة

 گةر هةر دوو دةست بة گذةوة بث
 چؤن دةتوانثت ئاگري جةستة بنة بذكات

 . . . ئثمة وا بووين
 لة پثشدا دةستيان گذ تثبةرداين

 زياتر. . . ژمارةي ژين سوتاو دة، سةد، هةزار
 . فريايان نة كةوتني

 ژمارةي جةستةي فذث دراو لة شةقامي شارةكاندا 
 ديسان زياتر

 فريايان نة كةوتني
 ژمارةي بزة خةنةي پشيت دةرگا كصؤم كراوةكان، كةس نازانث

 هةر ئيمرؤ فريايان نة كةوتني
 . . . !ئثمة ناتوانني لة دايك ببني

 هةتا لة ناو منداصداين دوكةص دا بني
 هةر دةسوتثني، هةر دةسوتثني

 وتان دةبثتة بةشثك لة خؤمانس
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 ئثستا ئيتر پثناسثكي تر بؤ دوكةص
 . . . يان ئةوةتا

 خؤصةمثشي دامركانةوةي جةستةي خؤمان دةدةينة بةر با
 . . . يان ئةوتا

 ئةو مثژووة بوةستثنني
 دوكةص بكةينة ناو چاوي خؤي و

 لة خؤمان بث بةري بكةين
 ئثمة دةبثت ببني بة هةور نةك بة دوكةص

 هةرگيز بة هةور نابثتدوكةص 
 ژيان دروست بكات لة دواي خؤي

 ئثمة دةبثت وةكو ئةو هةورانة وابني
 هةم لثوي زةوي تةذ بكةين و 
 هةم دوكةصيش خةفة بكةين
 ئثستا بة ذاشكاوي دةصثم

 كؤتايي سوتان دةست پثكردنة
 كؤتايي دوكةص بةر چاو روناك بوونةوةية
 لة بانيژةي بةرةبةيانثكدا ذاوةستاوين

 ان ئةوةتا لة پشتةوة كصپةي ئاگري
 ذاوةستامنان دةكاتة كوانوو ديسانةوة دةبينة خؤراكي دوكةص

 . . . يان ئةوةتا
 تةهنا هةنگاوثك

 لة ذةوينةوةي دوكةص دووردةكةوينةوة و
 دوبارة باران
  سةوزةالين

 ميوامنان دةبثت
 . خةندةش جث نيشيين ئةم دةستپكردنةية
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