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  نالَة حةسةن نالَة حةسةن ... ...  مب مبيي عيراق عيراقص َص َمن نامةمن نامة
  2005 يبةفرانبار/ كةنةدا  

  
  ؟  …يئاخر ثاش ض

   تةمةمن كة هةموو ضركةساتة زيرينيةكاين
   ترس و تؤفان و فةنابوون يلة نيو قؤزاخة

  . بةسةر برد
  ، هةموو وةرزيك

  هةموو ئيوارانيك و شةوانيك بؤ من هةر خةزان و 
  .  خةونةكامن هةلَدةوةرمييالَلة طةلَ طةالَ بة طة

   هةم يمن لةوةتة
   خوين لةبةرم دةروا و يجؤطةلة

   ي ثر هاواري وون و كيلَطةيةكيطةردةلووليك
  . خؤر نةديوم

    حةزة وةنةوشةييةنامنئةطةر هةموو دةمارةكاين
  بثشكنن 

   مةرط كابووسةكاينجطة لة ديوارة ضةثينراوةكان و 
  . ضيتر نابينن
   هيواكامن  نيو طؤرستاين خةونة رةطاورةنطةكاينيتكةجطة لة مةلؤ

  . زنةوةنادؤضيتر 
ضيتر مب يئيتر من ضاوةري   

   خؤم  ويسيت كة ضةندين سالَة يبيلةو ناسنامة رةشة
  . بؤم كيشراوة

  هةر بةو خةيالَة شةثؤلَةييانةوة 
  مةست مةست 

   ي باشوور كةومتة ربةرةو بيابانةكاين
  ، ايةوةضالَة طةورةكامن هةلَد
   ماندوو يهةزاران هةزار مرؤظ

  ثري و ثةككةوتة و مندالَ ، ثياو، ذن
  … هةرزةكار يكضؤلَة

  .  دا بووني ئةبةدي قوولَ قوولَيهةرهةموويان لة خةويك
  ،  منتينلة طةل طةيش

  لة خةو راثةرين و هةلَسانةوة   تيكرا
  ، بةرة و الم هاتن

  .  بووي وينة و سيحراو جوان و يبيض كةظالَيك
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  كردم بؤنيان كرد و يةك يةك باوةشيان ثيم دا
  فرميسك لة ضاوةكانيان دةهاتة خوار 

  سيماكانيان طةش طةش ثراو ثر بوون لة ئوميد
  ؟ … هاتيت يووتيان تؤ ضيت و لة كو

 .  ديت خؤشت يليض بؤنيك
  .  خؤمان دةضيتي الي مةملةكةتةكةيلة طولَ و رةحيانة

  ، هةستم دةكرد
   ثرا و ثر لة سةدة و ي دوور و دريذيةكميذووي

  …لة ئؤقيانووس و كيشوةر 
  .  ئةم بيابانة رةشة راكشاوةيلة نيو دلَ

   و مةراق دةبينرا يلة رامامن شاطةشكةي
  .  فرميسكةكانيان ببوويفرميسكم تيكةلَ بة رووبار

   ي و سةراسيمةييي خؤشيتةزوو
   دةكردي سةرم طوزةري ثامةوة تا تةوقلة بين

  ئةم ساتانةم بؤ وةسف ناكرين 
  ؟ …نازامن ئةوة خةون بوو يان خةيالَ 

  .  بوو يان حةقيقةتنازامن ئةوة راسيت
   ثر لة طريانةوة يبة قورط
   خؤيانيان بؤم خويندةوةيثةيامةكة

  بة تكاوة داوايان ليم كرد و ووتيان 
  .  بيتي ضيتر عيراقيتوخوا نةكة

  وا طةرامةوة بة كؤلَيك بةلَين و هي
  هةر بة هةمان خةون و خةيالَ 

  مةست مةست 
  ي هةلَةجبة كةومتة ريبةرة و طؤرستانةكة

  طؤر بة طؤرم هةلَدايةوة 
  هةمان كةظالَ و هةمان كةذاوةم بينيةوة 

   ثرا و ثر لة برين يكةظالَيك
  بةالَم جةخار 

 . ئةم جارةيان مرؤظةكان نابينا بوون
  شقياوة ئةمانيش بة هةمان تاسة و ئة

  كردم ثيم دا كرد و ماضيان باوةشيان 
   لة من و لة ئاسؤ يان دةرواين

  ووتيان كورةالو
  ئيمة يةك داوامان لة تؤ هةية 
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   بيتي ضيتر عيراقيتكا دةكةين نةكة
   طةرم طةرم يهاواريك

   هةموو الشةم بة نيو كوضة و كؤالَنةكاين
  هةروةك بوركان رايهةذاندم

   ميةنة بلَيسةييةمنيش لة نيو ئةم د
   بةر دةمميانيضوومة سةر سةكؤيةكة

  تا هيزم تيا بوو هاوارم كرد و 
  بةلَين بة ئيوة و بة هةزاران هةزار /  وومت

   بيابان ي نيو دلَة تاريكةكةمرؤظة ئةنفالبووةكاين
   جوان يبةلَين بة هةموو خةونيك

   مبي عيراقيمن نة عيراقيم و نة دةمشةو
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