
  تۆفان

 
 دە دابهزە،

تۆقيوە،  مايهسيريت هه
 کورسيی بنت کرم و کهڕووی

ناوە ه   ...هه
   داگهڕێ لهو شانشينهی به ههواوە

   وەکوو دوومهڵ،
ی داوە مان هه  !لهسهر د

*** 
 !دە دابهزە
   تهماشا که،

دڕ و    چۆن کهمتيارە دەرپ
   قاسهبڕ و

ون؛ م ئا  به گۆشتی خاک مڕەکانت ت
  ببينه چۆن

بهی سيم و تهلبهند  چنگ و که
  بهژنی دەشت و

  شانی شاخ و
دڕيوە؛ يان هه  دەمی دۆ

  دە بپرسه،
هگهنم بۆ تۆراە،  گو

بڕيوە ی زەردەخهنهی هه  !ک ساما
 !دە دابهزە

،  دە چاويلکهی ڕەش وەالن
 دەست له ملی کورسی کهوە،

 !بۆڕی و تانکهر له ياد بکه چاوقوچان
قهی زوڕناژەن و ل پۆکان دە،دڕ به ئا  

، دە تهکان  ...دە لڤين
خه بۆ ئهوانهی  بهس گوێ هه

 چيا به بای زگ تهخت دەکهن،
 .بۆق دەکهنه قارەمان

ک  زۆر نا، جار
ه و  کاروانی جامڕەشهکانت ج به

ی پيرۆزت لهسهر زەويی جلشڕ دان  .پ
،  به جادەيهکدا گوزەر که تاسهی تيا ب

ن ، بۆ کۆ  .بادەرەوە بۆ گهڕەک
رە بۆ وەڕينی موەلليدان،  گوێ ڕاد

  .بڕۆ سهيری قژڕنين و لهخۆدان
،   دە لڤين
 ...دە تهکان

ک،  زۆر نا، جار
 لهبهر دەمی کاميراکان

نه، ک شيعر بورينگ ڕ    د
ژ که بۆ داستان  ...دەست در

مهڕەيهک له خاک گير که،  پ
ک دان ک لهسهر خشت  .خشت

 دە دابهزە،
 .دە چاويلکهی ڕەش وەالن

وەيه، چ تۆفان ک بهڕ  !وا تۆفان
  تۆفانی ههزارەزيلهی

   گهدەی برسی و
هی ڕوو له کورسی و  مستهکۆ
ی خهزانه  ڕووی وەک خهزە



  تۆفانی کۆتهرەی دار و
 پهردووی زنج و

وەريوی ڕەوەزانه؛ ی هه  پهڕ و با

 تۆفانی کراسی ڕەش و
دەنگی و   گرمهی ههرەسی ب

 قرمهی دەرگهی قهفهزانه؛

ی من دەيبينمئهو تۆفانه  
نی، چکهی نييه بۆی بخو  گو

 لينگی نييه سندمی کهی،
ی بئاخنی،  قاسهی نييه ت
 !ملی نييه له داری دەی

 چی ل دەکهی؟
م ب چی ل دەکهی؟  دە پ

که و ههر مل دەن  :تۆفان
 دەمی نييه،

 !تا به پارووی بهرماوەی خۆت قهپاتی کهی
 قوونی نييه،

تی  کهیتا به کورسيی کاغهزينت خه ! 
 دە دابهزە،

   دە داگهڕێ،
 دە چاويلکهی ڕەش وەالن

وەيه، ک بهڕ    وا تۆفان
 !من دەيبينم، چ تۆفان

٢٨/٩/٢٠١٣ لسنکی   ه

 


