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  يار               هةست     بةرزان                                                                               
        2005نيساين               
  كؤلن              

bhastiar@yahoo.de                    
    

  
  ،نيية هيض ئةسةرصكت 

   ناكةويتكوشتنة جوانةمفرياي بينيين ئةم خؤ
  ، ئةو خوصنة ببينيتت اطةي أانثص

  ئةو خوصنةي لة ئارام طرتندا ثيس بووة
  ضؤن لة برينةكامنةوة 

   هةلَثةي جصهصشتنم ئةكاتزةردةخةنةوةبة 
  مببةخشة تؤ خؤت دوا كةوتيت

  دةنا من دةمصكة ئةلَصم
  ئصوارةيةك  لة نصو حةوشةي مالَةكةمدا

   ...أصك بةرامبةر خؤرئاوابوون
   ،خوصنصك ئةأصذم لة أةنطي ياقووت

  شيعرةكامن لةسةر يةك سةفتة ئةكةم و
  ثصيان ئةلَصم ئةطةر ئازان

   ، بةم تةلَة شقارتةية بوصرن
  طةر بة جةرطن مةهصلَن ئةو طوللةية

  لة دةمي دةمانضةكةمةوة دةرضص
  ئةطةر شةرةفتان تيا ماوة

  ئةم سايت خؤ كوشتنةم بنووسنةوة ؛
  خةتاي خؤت بوو ضاوةكةم

   ؛ زؤر درةنط كةوتيت
  ...ةو ساتةية ئةمة ئ

  جارص تر دووبارة نابصتةوة
   ...ئةمة ئةو خؤكوشتنةية 

  يةك جار أوو ئةداتوةكو قيامةت 
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  ئةو خوصن بةربوونةية 
  هيض دةمارصك بة خؤيةوة نةبينيوة ؛

  لةم خؤرنشينةدا
   لةطةلَ نةهاتين تؤدا 

  داوةت ئةكةمة مالَةكةملصزمةي خؤكوشنت 
  لةطةلَ ديار نةبووين تؤدا

  وللةيةك طةرم ئةكةمةوة و طلةرزيين 
   من ئةكات بة سةهؤلَ داخبووينئةويش

  سوور ئةكةم و..ضةقؤيةك سوور
  بة زةعفةران  ئةمكات ئةويش
  ...ئةم خؤكوشتنة شةومني دةمصكة 
   هةناوم سةر طةآلكاين تكاوةتة

  بةآلم دةأؤسيت غريةمت نايةت
   ئةنوص و خةم ساردانةلة مصذة ضاوصكم

  ضاوةكةي ترم ئصشكي هاتين 
  ،خوصن أصذةكةي خؤم ئةطرص 

   سست ئةبص ودةستصكم
   ....دةستةكةي ترم

   ،بؤ ضةقؤ ئةطةأص
   مات ئةبص وشيعرصكم

   ئةسوصمردن شيعرصكم  مل لة 
  ديار نةبوويت ، من ئيتر ناتوامن

  لةزةيت خؤ كوشنت دوا خبةم
  ئيدي من نامةوص 

  ... بةهةشيت  ميوةيخؤم لة
  كةمب بصبةش ئةم مردنة 

  دواكةوتيت ، 
  تيلَت بة ئةستؤي بص مةيليئؤبا

  و  ئةم مةرطة يةك جارة
  و ئةم خوصنة يةك خوصنة

  ئةم ئاهةنطي خؤ كوشتنة 
  ساز ئةكرص هةر ئةم ئصوارةية 

  نةهاتيت ،
  ئةم خوصن بةربوونةي  شيعرت لة كيس ضوو
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  ....  نابينيتنةهاتيت ، سةركزيي شاعريصك
   ؛مردنا هةيبةيت دةم لةبةر

  دةرنةكةوتيت و 
  بة بص تؤ من ئيتر 

   هةلَئةضم "عةدةم" بؤ 
   ....ئصستاكة نايابترين كاتة

   بؤ ئةم خؤ كوشتنةم
  ...نارجنييترين ئصوارةية

  بالَ دةركةم بؤ هةلَوةرين
   كة طةشتيت و  ،لصم مةطرة

  بة ضيمةين حةوشةكةوة
  ي ساردت بيينمشتصك خؤلَةمصش

  كة هاتيت و
  داأزانثياوصكت دؤزييةوة لة 
   ،ةمناتوامن ضاوةأصت بك

  ...ئاي كةسةكةم ضةند بة تام بوو 
   ئالَتر كةيتئةم ئصوارةيةم

  !تاكو جوانتر خؤم بكوذم 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


