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  ئةمحةدي مةالئةمحةدي مةال... ... ئاقيقي زأ و زستانصكي زؤر ئاقيقي زأ و زستانصكي زؤر 

  
   .وه یانییه  به ر له م سه  نو بای ئه ڕژته وركی دیش ده بت و هه ك نوقمی تاریكی ده یه ئینجانه
   .بت  ده نه، ئاودیوی تخووبی وشه مه  ترپی پی زه  دون و دونش ترپه بته ئمۆ ده
  رن،  وه  ههآان  گوه م زستانه  ئه حاه  مه  

   ترێ پ بگا،  م زستانه  ئه حاه  مه
  رن و  درز به لحۆ زینانه م جه ڕانه، ئه م جه  ئه حاه مه
   .م زستانه  بكات ئه شنی پشكۆ شكۆفه  چه م ماه ئه
  پۆلی جریوه،  ر شه رامبه رد به رزینی به له  هه حاه مه
   ر گرفتی چرآه رامبه رزینی هۆ به له هه
   وشه نه  وه پكه ر چه رامبه  به رزینی آازیوه له هه
   .یی خنووك ر توڕه رامبه  به حاجیله رزینی گوه له  هه

  بات و رخۆ درز ده  سه ك له یه ئینجانه
   .وه آانی آاته  چره  نو باه رژته آی فنك ده تاریكییه

   ... آان  نزمه ر گرده  سه ش له ئمه
  ی غوبار،  پۆكه  نو ته له
  ست،   ناوده نگمان توند له یداغی ب ره به
   .وه ونه وزی خه  حه رژایه  ده آو تراوكله ستیش وه ده
  هشت و باآانیان جده آان تلی آاره نگاره ره

  وه،  سییه  ده  زاآیره یان له ئمه
  ی با،  شنی گڤڤه ئاآان چه

  ك مین سارایه  و زه وه دایه ده ونی هه ی خه ڕه الپه
   .ی خودا آه ك باخچه وهر  هه
  :آان ین شته وه  بارودۆخی هه وه ڕانه گه ده
  ون،  ی فیرعه آه  س آوچكه رپوقیو و گۆڕه ی ده خشه نه
  ی مووسا،  آه نگه ه قه

  مۆرابی،  آانی حه  برینداره هه
  آانی ئاالسكۆ،   بزمارییه ئاسكه
  آان،  شتاییه آانی ده  چه  خورییه بزۆنه
  مرۆد،  ی نه آه ه خوریی آوه
  ی نارنج و ققه  شه نه ده ندێ مامری ئاوی ده مرد و هه ی پیره آه  دارینه ره نجه خه
   .ست قازوقوینگ به یان ده تاره قه
  آرد آانی ئاسمان گیر ده  باخچه زین، ددانیان له ی آاغه ڕافه ندێ زه هه
  وه،  خوارده یان ده ستره ئه
  نكم،  ی نه آه ته  ناو گیرفانی سه وتنه آه تی ئاوین ده ئایهندێ  ماوه، هه ندێ تیشكی چه هه
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  ندێ بازنه،  ندێ خاچ و هه هه
  ندێ هما،  ندێ ه و هه هه
   .آرد زی سپیان داگیر ده نیا آاغه ی ته ه ندێ جووجه هه
  وه،  آرده  گوڵ ده وتان و ئاگرمان به م مزگه رده  به چووینه بووین ده  نه  ئمه وه رێ ئه ئه
  م،  ده ی عه سلكه ره فین په ده زی بۆر و هه  آاغه وه دایه مان ده هه
  وز آرۆشكی دابوو،  وری حه  ده ی له وه فین ئه ده هه
  آانی گوسوانه؟  باریكه نجه  په سیده ی رۆح سپی، قه ه هه
  م،  جه هات آورتانی عه ی ده  زرینگه ندێ الوه  هه له

  ، ربه هات دی شه ی ده ترپه
  ر آوانووی دۆژ،   به ت له ئاخوڕی ئاخیره

  آۆی ویژدان،  ر سه رامبه ت به آه ره قوولی به سته قه
  لوول،  به ر ترسی حه رامبه ی پیرۆز به تخنه

   .ران مبه وی پغه قی مانگ و ته ر شه رامبه غریب به تیترواسكی مه
   ... وه آووژایه ووم دهجر هات و مه ده جرووم هه  مه وه ردوونیشه  ئاسۆی گه له

  آان،  داره هات غه ی ده قین، هاژه چه ی مژوو ده برغه  قه آانمان له داسه
  زانی،  ریب ده  غه نمیان به گه آانمان گوه داسه
   مرۆڤ،  یان به نه شه

   .ڕووووو آهقیشمان  ھنا و عه نگیان هه آانمان ژه داسه
  !ئاوا.. .. .. تی رۆژ ئای بۆ روژهه

  وه؟ مم بخونمه ده ردێ مژووی عه به ر چ تاشه  سه له
  ردی؟ وه هره آانی سه  ئیشراقییه ڕه ر الپه  سه له

  ب؟ آه ره  آاآی مه ر خاآی آاآی به  سه یا له
  وه؟  آوێ بخونمه می تۆ له ده ی عه ئه
  الج؟ ی هه آه ری آای سداره ر سبه  به له

  ججاج؟ آانی حه شیده  پچی آه یا له
  یی خۆم ببینم؟ زی بھوده  آوێ گومه له

  وه،  آانی شیعره  نو ده وێ نوقم ببمه  دمه بھوده
   .آین قووتم دات سته ونكی آه خه
  فھووم  مه راشتر بت له هه: وك خه
  ڕایی  ته تر له وره گه
   هیوا قتر له ره

   مانا درژتر له
  می  هاوده ب ماناتر بت له

   .ه نی هه مه  ته آورتر له
  م نی خۆم قووت ده مه وێ ته مه ده

   مه رده م سه زی ئه ك آاغه بژاآم وه
   .م ه شنی رۆحی قه ب مانا چه

6 



www.kurdistannet.org 
  ناوةندي ئةوروثابةكايت  0:18 21-4-2005

  بت و ك و نوقمی تاریكی ده یه ئینجانه
   .س نات مائاوا  آه به
  ڵ خۆی  گه له

  ری من و وه بیره
  مكی تر و ته

   ... ه ئاودیوی زایه
  نھا  ته به
   ... یه تهم شۆش ر ئه  سه له
   و ئاوا نابت،  وه خوولته م، ده آه تاو ده یری هه سه
   وته آه ردێ ده شنی به م چه آه  ده ستره یری ئه سه
  وه،  رده وزی به حه
  گۆف  ،ده م، چاو هه آه یری شینیی ئاسمان ده سه
  مه،  ری باپیره وریش مزه هه
  : وه آرته ك آتب ده وه

  :ت وزی ئاخیره  حه ان، روونتر له هی آاآش درژتر له
   له
  وتی غار و شكه  بۆ ئه وه ی نووره آه قه ق و ته  چیا ره راوه، له آانی حه  شینه ونه خه
  قی غوبار،  ون و ئاۆزی عه ونی آه ته
   له
  ردك،  ت زه آه ت گوونییه  چاآه تاره  بۆ مه وه می روونه مزه زه
   له
  رآووك،  آانی آه مییه ننه هه  جه ره نگه  سه بۆ وه مه آه قی یه نده خه
   له

  آان،  رهووده  بۆ غارغارنی فه وه دره غارغارنی به
   له

  ق،  قته آانی ته  تاریكه  بۆ تاقه وه وه سره تاقی خه
   له

   بۆ سانی پانزه،  وه نییه رمه  ئه شیرینی آچه
   له

  ه، آانی یارمج یوانه  بۆ هه وه ریوانه  سواری مه دوانزه
   له
  ل،  آانی هوبه مژه  گه  بۆ ئاسنه وه آانی الته سه نده هه
  له

  آانی خاچی سوور،   بۆ ئامۆژگارییه وه آانی عوززه ئامۆژگارییه
   له
  ند قشبه آانی نه رقه  بۆ خه وه عبه آانی آه شه و حه
  له
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  پووله،  آانی په  بۆ رۆحه وه یحانه آۆآانی ره سه 
  له
   بۆ گۆڕستانی شمحدین،  وه بییه ی ئیبن عاره آه بره قه
   له
  باسی،  آانی عه  بۆ پرده وه زووره آانی شاره شته ده
   له

  ل،  حه آانی تاجمه  وزه  بۆ حه وه به آانی قوورته پانه گۆڕه
   له

  آان،  رمه  بۆ هۆما باڵ نه وه واووه بۆراقی چاو خه
   له
  شخان،  ڕه ی گه آه  سپییه رده  بۆ به وه آكه ی مه آه شه  ره رده به
   له
  آانی پار و پرار،  شكره  بۆ له وه هه بره شكری ئه له
   له

  ره،  آانی گۆده شتاییه  بۆ ده وه سیده آانی قه شه ی چاو ره سوورمه
   له

  آانی پاشای آوره،  نگنه  ژه  بۆ تۆپه وه ی چۆلییه  مناره
   له
  ر،  مبه  پغهی دانیال آه سكه  آه  بۆ گۆڕه وه نه هریمه راتی ئه قه
   له
  وا،  هلی پشه  بۆ جه وه آانی جاهیلییه م هیشكه  ده وزه حه
   له
  ب،  جه ی مام ره آه  فته ڕواه  بۆ شه وه هله بوو جه ی ئه آه وا شۆڕه آه
   له

  رۆك ی سه آه  جوانه  بۆ چاوه وه به هه بوو له آانی ئه  سووره چاوه
   له

  فایی،  آانی وه شكۆه  بۆ آه وه قه ره آانی وه  فراوانه گیرفانه
   له
  ر،  آانی قزله  شیرینه  بۆ چاوه وه جیجه ی خه آه  گوداره لینگه ده
  له
  لی،  ی وه آه  مۆره خمه  بۆ سه ی زولخاوه آه  بۆنخۆشه سماه ده
   له

  یان،  لی به ی عه آه رده  پ به  بۆ بیره وه ی برایمه آه بیره
   له
  آانی خی خاسه،  ره و  بۆ هه وه به هه بوو له آانی ئه ژاوه آه
   له

  ش،  فی ره سحه رگی مه  بۆ به وه ره مبه آانی پغه  پ آله چاوه
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   له
  قسیم،  آانی ته تیاره وه بۆ په بیبه آانی حه  ئاۆزه زوفه

   له
  حوی،  ی مه آه  ئاسمانییه  بۆ ژنه وه آانی ست فاتیمه خاه
   له

  آانی عادیله،   زیوینه ازنه بۆ ب وه مخره ده آانی قه خخاه
   له
  آانی پاسوانزاده،  نگه  ب ره ممه  بۆ جوزوعه وه مرده آانی پیره نده په
   له

  ن،  سه ڵ حه آانی تۆپه تاه  به  بۆ شووشه آانی بوداوه ته حیكمه
   له

  ندآانی خاپوور،  به  بۆ ته وه لیجه ی خه گوچكه
   له

  ته،  حه سار مه آانی حه  بۆ فریشته وه ییه یی ئاغاآانی دزه نه سمب خه
   له
  مه،  وانی قادرزه  بۆ شه وه دره وانی قه شه
   له

  ستوس،   بۆ شه وه ته هیجره
   له
  آان تۆپزاوه،   بۆ آادانه وه زارمرده وتی هه شكه ئه
   له

  نگار،  آانی شه  پ سپییه  بۆ تاوسه شی ئاهووراوه چرای گه
   له

  شت،  رده آانی سه مامه  بۆ حه هو شته رده آانی زه آوانووه
   له
  م،  ی رۆسته آه  بۆ گورزه وه مه ی رۆسته آه  تاه رابه شه
   له

  رپه،  ی ئه آه  تۆپییه مانچه  بۆ ده وه لییه ی عه آه  دوو فاقه شمشره
   له

   بۆ میترۆآانی پاریس،  وه مه رانی غه نده مازه
   له
  ش،  ری ره  سهیی  بۆ بھووده وه جه ره آانی آه راجه گه
   له

  ی ژنڤ،  ریاچه  بۆ ده وه ندۆسه رووباری هه
   له
  آان،  واسراوه  هه   بۆ باخچه وه آانی تۆماره سرازه ده
   له
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  آانی رۆحم وزه  بۆ قه وه رده نیلی ده رده ده
   له

  آانی گرانڤل،  شه ره ه  بۆ قه وه په آانی ته  قیی بۆقه قیره
   له

   ... .. آانی آریشنا ۆ بخووره ب آانی بوخاراوه مناره
   .هن  م جده آو هه م وه ری باپیره ڕایین مزه چۆڕێ ته

  آات،  ده پوتۆز هه ته
  ڵ شیرینیی،  گۆنا تكه

   .ریا  زه وه ڕته گه مۆسیقاش ده
  مكی مۆر،  ته

  آی زۆر بایه
  ست  ،ده هه

   .وه سته داهاتوو ده
  شتووم، ی رۆژئاوا، ئاوا دانی ر شۆسته  سه له

  ڕوانم، تیترواسك نییه،  دوور ده
  نگی،  نارنجتی ده

  نگی،  آانی ره  تیشكه گورزه
  دا،  ئاودیوی سه

  ودوا،  مه له
  آی دی یه غمه تی خۆرنشین و نه غوربه

   .وه بخونته
   شینیی ئاسمان،  گرمه مكی تر ده ه منیش قه

  نگیی،  ڵ ب ده  تكه ندێ وشه هه
   هما،   بهڵ ندكی تر تكه هه
  ق بردوو،   دووڕیانی شه كو له به
  ی ئاقیقكی زڕ،  ر زاآیره  سه له
   ..ریا  رووی ده ندێ نیاز بداته ندێ ناز و هه هه

  ١٩٩٧-٦-١٩نسا  ره فه
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