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كؤلن/ئةلَمانيا  /بةرزان هةستيار            
 de.bhastiar@yahoo 

 2005ماريت                     
         

 ضةند هةست بة طةرميي
 ...ئةكةم" دلَنيايي "دةستةكاين  

 لة ثالَمةوة أائةوةستص ،" خةيالَ " كة 
 واي لة ميهرةبانييةكةي ،

 هةموو ئةو شةقامانةم ئةطصأصت
 ،بأسيت لص بأيوم ان كة مةيلي ثياسةيةكي

  ....ضةند ئاسوودةيي لصمةوة نزيكة
 كة خةيالَ قؤلَ ئةكا بة قؤلَما و

  بؤ من وسنوورصك ناهصلَصتةوة 
 هةنطوينييةكان  ضاوة"حةرام " 

 طريسصنم ئة مؤم داميشةهةمن 
 مالَةكةم بزر نةكات" خةيالَ "بؤ ئةوةي  

 مؤمةكان ثص ئةكةمبة أيز 
  سةرمةوة  كؤآلنةكاينسيلةيهةر لة 

  ، دلَمةكةيهةتا بةر قاثيي
 .... ئيتر ، كة دصت 

 بة شوصن خؤيا كصشم ئةكات 
 شل ئةكةم و.. منيش خؤم شل
 مشيتنصو  ئةنصمة ترثةكاين دلَم

  ، بةم خوصنة ساردةوةساتص
  باوةشي طةرمي كضصكةوة وئةخماتة بةهةشيت

 بة قولَثص خوصين طةرمةوةكضصك ، ساتصكي تر 
  ؛ دةروومنةوةأ شةختةي ثدصنصتة كؤلصيت

 "سةخي تةبيعةت " زؤر " خةيالَ " 



 

 
 
www.dengekan.com                                                                                       2 Of 3                                                                    March 25, 2005                                    

 فصري هةموو شتصكم ئةكات 
  ،نةبص" كوشنت  " 

 لةسةر هةموو شتصك أام دصنص
 نةبص ،" خيانةت "

 فصرم ئةكات "  خةيالَ " 
 ...لة جيايت ئةوةي خونضةيةك 

  تووأة كةمسثصدةيةكا لة باوةشي 
 بضم نووكتةيةكي شريين

  ؛بطصأمةوةكةم  بؤ خؤشةويستة
 تأصنمايي ئةوةم ئةكا

  هةموو ئةو قةيرة كضانة تةزيويثصخةيف
 لة نصلَة نصلَي شةهوةتصكا طةرم بكةمةوة

  شك نابةن ي حةسرةيت كوأصككة شةوان  مؤم
 بنووسنةوةئازارةكاين خؤياين لةبةرا 

 ئةو بصوةذنانةي
  ثياوص نادؤزنةوةتةنايف

 ماندووياينئاهصكي ئارةقةي 
  ؛خةنلةسةر هةلَ

 نةبص " خةيالَ  "  ،مين ترسنؤك
 ....بة زةمحةت سصرةي تفةنطم بؤ ئةخرصتة 

 "حةرامةكان " سةر تةوصلَي 
 ت جةربةزةيي خؤمي تيا شني نةكا" خةيالَ " 

 بطةمةبة قةلَةمبازص  طرانة 
  ؛"لةزةت " قةآل سةختةكاين  

 ين جومعةيةكاهةموو أؤذ" خةيالَ " 
 ،تاجة طولَينةيةكم ئةداتة دةست 

 ثصش خؤمي ئةدات و
 ئةمباتة طؤأستاين ئةو كصذؤآلنةي

 صك " غةدر  " نةشتةري
 و هةناوي كردن  بة ئاو

 نةيهصشت فرياي طؤأينةوةي 
 ئةو نامانة بكةون

  بوون بة صنييةكاين هةرزةيي  تةأ ..كة تةأ
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 ....بةلَةد ئةكاتئةمبات ئةو سةردابانةم 
 ةوة  لة خةمي  ئةو دايكانةداتاريك ئةضن

 كة ضاوةأصي بؤن كردين
  ؛كراسي خوصناويي كوأةكانيانن

 بؤ كوصي بوصت
 تبة ئيشارةيت ثةجنةيةك بانطم ئةكا

 ئيتر من لةترصك ئةبةم و لةوصم
 لةوصم ، لة الي ئةو كانياوةي
  ،نةياصشت بة كامي دلَ بأذصت
 لة الي ئةو بالَدارة  غةمطينةي

 صرانلص نةطةأان ئصوا
 ئامسانصكي تةنيا

   بة نةغمةيةك ئاوةدان كاتةوة
 تلصي بةم و لصي نةدةم هةر ئةمبا، " خةيالَ " 

 ئةو مجكي خؤي ديوةتةوة ،
 هةردووكمان يةك أةنط كراس و 

 يةك ثانتؤلَ و
 يةك بؤينباخيش ئةبةستني

 وةكو يةكيش بزةلَة و
  يةكيش سةركصش و هصندةي

  كامة درةختةسرةوتن بةريوةكو يةكيش نازانني 
  ،لةيةك شتا لةيةك ناضني" خةيالَ " من و 

 ....من لة سةر سةرينةكةي ئةو نةبص 
 كرم ئةداتة خةونةكامن

  باسكصك و ، هةر ساتة ،ئةوبةآلم 
  ؛هةر شةوةو سةرينصك ئةناسصت

 سةيرة ، دلَم لةو عاشقة خائينة ناأةجنصت 
 طةرضي ئةو عاشقة نةطريسة 
 اسةرصكي هةيةو هةزار سةود

 "تةماشا " هةيةو دنيايةك  دوو ضاوي 
 !!!هصليين هةموو كةون دلَصك شك ئةبا و 

 لةو عاشقة غةددارة ثيس نابص ،، كةضي دلَم 
 !!!!!ناي بووغزصنم 


