
  

 کم یهمن خوێنی باڵنده

 ڕوا ...!ر دهبهله

 

  

  

  

وا هه
 پڕه
 له
 و شه

فوار
 ه

درێژ 
وهبۆته تا سێبه   ر

به فڕینی باڵنده   زانمکاندا ده

سێک بهکه فیکه  وهلێدانه له  کۆاڵنه  وه تێپه   ڕیوه

 ر فهو سهرهبه

یاڵێک ئینجانهند خهچه و    

 پێی دڵخۆشی ک جێگهیهجادده



وهدوای خۆیهله جێهێشتوون!    

  

  

 ی وهک ئهدایکم وه

 دای کردبێ شتێک روودهدڵی ختووره

یرگهردهتا به حه   وشه

 ڵم دێگهله

وهئه کا ی دایکێک پێویست ب  

له دوعا و دڵنه   ی خۆشوایی و قسه

 ی بیڵێ،کهڕێکردنی کوڕهبۆ به

وهرخۆیهبهو لهئه ده   یڵێ ...!

  

  

به جانتاکه   وهمه

مهگهده سه   ری کۆاڵن

 ستموهدا ڕادهکهرسوچهمودی سهر عهبهله

 رفێک نوقووڵک و زهیهرهجگه

له دوکانه   کڕمی باجی ئافتاو دهکه



به ڕوانینه   کانی باجی دا 

ست بههه شتێکی سه  م لهکهیر ده خۆمدا   

وهمهدهئاوڕده و ده  نۆڕم له سێبه   مکهره

که کوژراوه  له   داکهپاڵ دیواره

نۆڕم لهده جێگه   کانم پێ خوێناوییه

له به    وهوشهی حهرگهرده

 ڵ و نوقووڵتا دوکه

ندازهم بێ ئهکهست دههه و کوژراوم دڵخۆش   

   ڵێ: ڕۆڵهباجی ده

وهخۆ ئه خوێنی باڵنده   ڕوار دهبهکت لهیه

 مگینکی خهیهخوێنی باڵنده

که دوێشه  و به چاوی خۆم بینیم له  خه   وندا

وهلێره هۆن هۆن   

 زیدکانی شاری بایهو منارهرهبه

له شه   ی باڵی دا!  ققه

  

  

 م کهسوپاسێکی باجی ده



دهخۆم هێور   وهمهکه

واڵپرسینی کۆتر و ئینجانهدوای هه و    

ژانه سه   کانیره

 ڕۆممێ و دهدهی دهکهپاره

نێمهنوقڵێک ده زارم و    

 م کهکه پێدهرهجگه

 چمزانم بۆ کوێ دهئیتر ده

به چه   وهڵهترێک دوکه

چمهده قواڵیی خه  وهیاڵه بۆ ژێر باران   

م لهکهست دههه ێک دهموسافیر   چم

که هه  ر به ڕاستیی بیه   وێ

بۆ جێگه   کی دی بڕوایه

له موسافیرێکی جیددی   

به خه   وهریبهونی غه

 موسافیرێکی 

خه            یاڵپاڵو و

کوژراو و                      



خاکه           ڕا

که هۆن هۆن    

 ڕوا!ر دهبهنگی لهکی دڵتهیهخوێنی باڵنده

  

  

بۆنی تۆ له ڕێگه  وهکانه دێ   

 یتکهبۆنی تۆ دێت کاتێک بیری من ده

بۆنی تۆ له دره  وهکانهخته دێ   

بۆنی تۆ دێت کاتێک که باڵنده   کان دڵخۆش نین

بۆنی تۆ له نائومێدییه  وه دێ   

بۆنی تۆ دێت که ئێواره   نگ کی درهیه

سیوات له پیاوی ناو ته    وهبێتهکان دهفیزۆنهله

ویتهکهده وێران کردنی ئینجانه   کان و

 ستیت و وهتا ڕادهکهر ئاوێنهبهله

 گریت!خوڕ خوڕ ده

  

 ردا دێت وسهوم بهشه

 بینم ون دهخه



له خه   ر کوژراوم دا من هێشتا ههکهونه

 داکهپاڵ دیوارهله

مانگ به پێدزکێ ده  وهگوازێته ته   نیشتم و

بێتهده دراوسێم   

خانوویه چکۆالنهکی ب به  زیخ و سه   ف و ده

 نگنگاوڕهمورووی ڕه

 کابۆ خۆی دروست ده

کاتهشێر دهمهدهدوو گوڵه په  رهنجه و   

ڵێک گیا بهند تهچه په  رده و    

قاڵیی و جوانیش بهردێکی پرتهبه ده   رگه

وهبمهمن مناڵ ده و چاکه   رییکهت و پانتۆڵێکی شه

 مکهردهبهله

په هپوول  مگین  کی خهیه

له به   م دهم دهکهتهرۆکی چاکه

قژم به الدا دادێنم و ده   چم بۆ میوانیی

ق لهق تهته ده   م ودهی دهکهرگه

کهڵێم: ماڵهده له   وێن؟



وهودیوهمانگ له به  نازونوزێکه  وه ده   ڵێ:

کوره تۆ کێی؟   

گۆڕم و بهنگی خۆم دهمنیش ده ده   نگی

کوڕێکه هو  

که خوێنی باڵنده   مگینیکی خهیه

 ڵێم:ر بڕوا ... دهبهله

م ... دهکهگوڵه بیکه    وهره

 خۆمم ...

 خ ....

ۆ        

م!              

  

 وهوتهم بیرکهونهو خهنازانم بۆ ئێستا ئه

که له  ئێواره   ڕیندانگی دوای ڕاپهکی درهیهیه

بینیم   

له خه  کهونه نووهدا ... خا که بچکۆله   مانکه

له گه   کی ئازادیڕه



کتوپڕ   

له بناخه  وه فڕی   

نها خۆم لهته حه  وشه مامه  وه و   

و باڵندهئه مه   شلووالنه

که ئێواران وه   ش،ری جلک ڕهک ڕیزێک سێبه

 گرت و باڵیان ڕاده

 ی ڕیزیان گرتبێوهک ئهوه

نهخوێن بده من   

 وشهی حهکهنارهلکی دارههر پهسهله

 نیشتن!ڵدههه

  

ئینجانه هۆن هۆن   

 رێ وهنیایی لێ دهته

 ک یهخوێنی باڵنده

خوڕ خوڕ    

به درێژایی ڕێگه    

له من ده   ڕوا ...!
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