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  رؤذنامة نووسي سـةر بة خؤ               
   

  حمةمةدي كـةرميي حمةمةدي كـةرميي  ...  ... !!لؤ ، طولَة طـةمن لؤ ، طولَة طـةمن 
  
  
  

   
  .طولَة طةمن 

  هةم سةوزة ،هةم زةردة 

  هةر دوو رةنط و دةنطي ،

   هةم بة نرخة و هةميش ،                                    

  .ص كةلَةكة بـة كةلَك وب                                     
   

  طولَةكـةم ،

  تؤبلَصي هةر ئةو طولَة زصأينة بيت 

  . كة دلَ دةيهةوصت 

            

                          

  .دةست وخةيت جواين تؤ

  ئصستةكةيش ،

  هـةرلة سةرضلَـي ،                      

    دلَـي هةالهـةالمـة                                                 

                         

  طولَة طةمن تؤ ،

  هـةمووكات لة ناو دلَمـاي 

  هةوا  هةر دةكةومة سةر

  يادي ياري نازةنينم دصتـةوة بري                                 

              

  بؤين هـاذة و 

   هاشوهووشي ئةو وصرانة مالَة                     

     رؤذي تاريك و بصين طةنيوي                          

   ئةو حالَة وصرانة ،                                        

  كةس ناضنةوة  قةت لة بري
   

  ض هةستصكي سووك وض كؤإلنصكي تاريك ؟
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  ؟.ض تاإلن تاإلنصك بوو 
  لة ناو بةندي دلَي ،

  ئةو هـةمووة ذوورة تاريكةدا 

  تؤم هـةر لة يـادا بـوو 

  رلة ال بـوو دلَي تؤم ،هة
   

  تؤم هـةبووي 

  تؤ رووناكـي بوويت و

  . روونـاكــي دةريت                               
   

   بؤنـي عـةتر و بؤنـي طولَ دصت ،سـةر لة نوص                               

   يادي ياري ضاوخومارم دصتة طوص ،سـةر لة نوص                              
   
   

               

   ؟.تـؤبلَصـي 

  تؤ ،                       

  ؟.بيت   ئةو شؤأشـة                              
  كة شؤأشـصكي بةرثاكرد ،

  .  ثألة ثاكي و دوور لة ثةسـيت                                      

  شؤأشـصك ،كـة هةسـيت خؤشـةويسـيت ،

  لطيـرسـاند ولة ناو دلَ ودةرون و هـةناودا هة

  ةوة ...ي داطريســاند)ضراية(ئـةم 
   

  بـةلَص أاسـتة وةك دةمبيين 

  من ،هـةر ئةو دلَؤثة فأمصسكةي سةر ؛

  روومةيت جؤاين زين و مةمم ،

  لة سةر طوملي جوان و

  .لة ناو بينايي ضاوي شـةمـم 
   

  كاتصك ،

  .شةم وطولَ وثةروانة و بولبوول كة جةمـي جةم بوون 

  ت وشـةم دةسووتص

  طولَ دةبرذصت و دةضأذصت ودةذاكص 

  نالَة وفرمصسكي طةرمي شةمةوة ، ثـةثوولة بة دةور و بةري
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  ها وةبان طولَةوةَ 

  سةردي طولَةوة  طوصي داوةتة نالَة و ئاهي

  طوص أادةصرة بزانـة ،

  بوولبوويل نصو باخي 

  ئةم ضيمةنة و ؛

  .بولبوويل طولَزاري ئةو شيعر و ئةدةبة 

  ؟ .بة ض 

   وتـةمصـك خـةم

  بة ض ؟

   ئاوازصكي خؤشةوة دصتة جؤش و خرؤش 
   

  بـة بصـدةنطـي 

  بة بةر ضاو و برؤي خةلَكـي ،

  شـةم طةرضي ،

  دةسووتصت و دةبرذصت 

  بةإلم ، شـةم 

  قسةي أاست و ثةيامي ثاكي خؤي

  بة فرميسك وهةنسك دةبصذص 

  بةسؤزي دةروين ضاوي هةلَقرضاوي،

  طـةرضي دةسووتصت ودةبرذصت 

  بـةإلم ،

  هةر دةبصذصت 

تاوةكوو بةياين و كؤتايي شةوي تاريك و تائةو كاتةي كة رؤذ دةبصتةوة و ضراي رووناكي 
  ديسانةوة هةلَدةكرصتةوة 

  ئةم رصطـةية هةر درصذةي هةية 
   
   

                                      
              

  بـةإلم ،تؤضي ؟
   

  ثصم بلَصي ؟ 

   تـؤ ،يان ئـةنطؤ ،

  هـةر ئةو شـؤأشة نني ؟

  كة شؤأشصكتان لة ناو دلَمدا خولَقـاند و ،
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   ؟.بؤهةميشـة مانـةوة 

   
  تؤ شؤأشي 

   
  ،  ئةو شؤأشةي كة أاست ودروستة

  ثاك وبصطـةرد وثاكـكردة 

  ئةوناو و ئةو يادة 

  هةر لة يادة و لة يادمة ،

  يان مةيـزةدة  سا ض ئةغيارم

                          
  وخراثـة ضاكـة

  قـةت ،

  لة بري كةس ناضنـةوة 

                     

  أةســةن ، أةسـةنـة و

   و ناأةسـةن ، ناأةسةنة

  السـار،

  بص سـةرو

  .بص سـةرة وبـةرة                  
   

   لـة هةر شـوصنصك بصت 
   

                                     

  من ئصستةكةيش وطشت كاتصكيش 

  شـؤأش و

  ظاين راسـتةقينة شـؤرشـ

  شـؤأشـي أاستبصذ و 

  بة هؤش و دلَ ثألـة ،

  .جؤش و خرؤش 

  ثاك بصت و بصطةرد وسةرخؤشي خؤش 

  دلَطـةش و

  دلَكـةش و

  بص غةل و غـةش ،

  : مةسيت مةست بصت لـة 

  بصـر وهـؤش وضـي ؟



www.kurdistannet.org 
3-12-2004 13:24 

 
  ...بة هؤش و هؤشيار و زيت و زاناو ضست وضاالك وثاك

  :وةك هصمن طووتةين 

  صرة زانينم دةوص ضاوكراوةي ف

  ...كوا ديل ثأقني وكني و

  كوانص طرمةي مينم دةوص ؟
   

  من هةنسكي ناسكي ،باسكي خؤشةويستصكم ،

  .كـة هةناسـةي تةسـكي بسـكي ثاكـي بصت 

                                           

  خؤشـم طـةرةكة 
   

  طـةرةكمة وثصويسيت طةل و وإلمتـة 
   

  ص كـةم ؟طـةر نةبـوو ،قوأي كو

  ؟. سةر كصـدا كـةم بـة
   

                                      
  بصذم ضة ؟

   
  بةإلم تؤ 

  ؟.ثصم بصـذة 
  وةك خؤت ماوي ؟

  ؟. يـان نـا ،طؤأاوي                           
  .ثصـم بصذة 

  زؤر تكاي ثاكيم لة بؤت ثيية 
   

  ثصم بصذة تا هةلَيانأصذم 

   لَزارةي ،هةر لة سةر ئةم باخ وطو

  كولَي دلَي قةلَةمي ثص هةلَدةأصذين و كة طشتمان

  ثصيشـي دةبصـذين 

  بـةم ، ذةن وذةنينـة 

  هةر ذةمـةو ،

  أاسيت نصوان خؤم و خؤت و

  هةر جةمةي ،ثصخؤري ضصذ و تام و بؤي 

  دلَي ثأ لةكولَي ،
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  .  ثصي دادةبصذين ودةيبصـذين

  ضي أاستيية ، هةلَي دةأصذينة ،

  ي هـةمــووان بـةر دةم وضاو
   

  ئصستةكة وثصم بصـذة 

  تؤخؤيت ؟
   

  طولَةطةمن بؤخؤيت ؟
   

  .ضاوم لصتة 

  قةلةميش لة دووتـة 
   

  ثصم بصذة 

  هةر دووال ضاوةأصتـة 
   

30  /11 / 2004   

    

                              
   
   

 


