
هةستيار بةرزان

تآ ئةثةِرين هةموومان ليَرةوة
ميهرةبانيي،... شينةكانى كوَيستانة بؤ

سثَلةيي خنكاوةكانى دةشتة يان
سةير نيية ئةنطؤ ثثيَتان

... بن باريَكةوة كؤألء هةر بة قافَلةكان،
ئةكةونء رآ مةنزلَيَكةوة لة

ئةدةنة ال ثيَكةوة ثشوودانيش بؤ
سةرا؟ كاروان يةك

ناثرسن ئيَوة
... خةس خارو طولَزارو

ثةيمانيَكدا وادةء ض ساباتى لةذيَر
خاك!؟ سثاردووةتة خؤيان رةطى ثيَكةوة

ئةبين رةت ليَرةوة
دةست بة طيَِرانةوةى ليَرةوة

ئةكةينء حيكايةتةكانمان
ئازاكانيش كوِرة

زؤرانبازيي.. بؤ نادؤزنةوة تر دةرفةتيَكى
نةبَيت؛ بمرن، ئيَرة بؤ دوور ، طؤشةيةكى

ئةرذَيت، ليَرةوة دةريا
ئةبَيت، ليَرةوة هةأل ئاطر

ليَرةيةو كيَو
كةندةآلنيش،
ليَرةيةو سارا
بَيشةآلنيش،

ليَرةينء ئَيمة
ئةوانيش؛.

ئةِرووخآء كيَو
كةندةآلنيش، ئةبَيت خاثوور

ساراو ئةسوتَيت
بَيشةآلنيش، ئةبَيت عوريان

ئةمرين ليَرةو
دوومان دَين، ئةوانيش، لة

ليَرةوة ئةثةِرين، تآ ليَرةوة هةر

بةفرةوة، شلةكةى نةرمء سينة بةسةر
ثةستةكان، ثآ هةريَزة لةسةر

ئيَواران تةِرةكانى شةقامة بان لة
جآ سةيرةكانمان ثآ شوَين هةموومان

ديَلَينء
ثَيك ئةضين هةر خالَيَكدا بةآلم لة
طشتمان دِرندةيي ، طؤشةيةكدا لة

ئةنيَتةوة....
ثؤِرةكانى خؤى! ثانء ذيَر بالَة

بؤ ئةكةينةوة طورج خؤ كويَندةر بةرةو
هةلَهاتن؟

بين، هةركوآ لة
شكاو،.... قةلَغانى

ئةو تيرانة ناطرَيت... بةرطةى
تيشك... خيَرايي بة خؤثةرستيدا، لة كة

دةرئةضن؛ كةوانةكانمانةوة لة
ئةكةين... ليَكدى غةدرانةى ئةو
كردبَيت سةراسيمة خوداى رةنطة
كارَيكء هيض ناضيَتة دةستى بؤية

كَيشيي ئةوة ناكات... ثر
ئةم نيَو بنيَريَتة تر ثيَغةمبةريَكى

ئَيمة؛. وةحشستانةى
بلووريةكانةوة ئةظيندارة دأل لة هةر
رةزا تالَةكان ريَذة ئةطاتة خوَين تا
ئةكةنء رآ بيَرةدا طاليسكةكانيان

ثَيى ئةسثةكانيان ، دةنطى ليَرةش هةر
ئةبَيت؛ خامؤش

سةير نيية، التان ئةنطؤ
ديل ثاسارييةكى وةك من، بةآلم

ثرسياردا قةفةزى كَيشاوة بة خؤم هيَندة
نةماوة!! طيانمةوة بة ثةِر

هةردى ئةحمةد

عةردا بةسةر رووتي بةثَيي
خةمء... دةردا بةسةر دِركي

نامةردا سزاي ثيَوةندي شةقء دارو.... زةبري لةذيَر
بيَدينا ميري جنيَوي لؤمةء رمء نوكي لةذيَر

هاوينا سووري بة... بةرقرضةي هةتاوي برسيَتي... بة
ئةرزا بةسةر نازي بةبآ الوازت... زةردو مناَلي

لةرزا ثيَخةفي توَيي دوو ضؤقيَتي...لة ضؤقة داني... كة
بَيت تاكو خؤرئاوا لة ئاوداني زةمينا بةياني

بَيت بذارو طؤل بِرينا و بارو سزاي جووت لةذيَر
طةرمان دةسي نازي بآ كة وشكانةي وةردة ئةو هةموو
خةرمان خةلةو ئةنواعي لة بَيت... ثر تؤ شاني رةنجي بة

جةرطا كزةي كسثةو لةطةَل برسانا... لة ميللةت كةضي
مةرطا ثيَخةفي توَيي دوو لة بَيت... طيانةآلوي مناَلي

ليسا شةقء زةبري... لةذيَر حالَةش ئةم سةرةراي دة
ثؤستاَلي ثؤليسا لةذيَر عورفيدا.. لةذيَر ئةحكامي

لة ئاهةنطة ثِر ذينيان كة ضةند ميرَيكء...ئاغايه... لة
تؤبةنطة برسيَتي لةسةر ثِربوويان.. تيَرو ورطي... كة
دانَين مةجليسَيك لةمانة ئةوانا... ضاوي خؤشي لة

ثيانَين بؤ مؤريَكي ئةمان... دانَين... هةر ثيالنيَكي... كة
١٩٤٨ ا. هةردي ـ

تَيبينى:
بةو ئةسَلدا دَلنياين كة لة ئَيمة لةنطةء جَيطادا شيعرة لة دوو ئةم كَيشى
نيية، لةنطييةك هيض شيعرةكانيدا لة لةوةى جطة هةردى ضونكة نيية، جؤرة
لَيرةدا ئَيمة بووة. لة عةرووزناسة باشةكان يةكَيك تيؤرييشةوة لةِرووى
هيوادارين دةكةينةوةء بآلوى طةيشتووة، بةدةستمان كة جؤرةى  بةو

ئةمانةن: هةَلةكانيش ضاكبكرَيتةوة. بزانرَيتء راستييةكةى دواتر
دةبَيت. لَيرةدا لةنط دةسةر راى....كَيشةكة يةكةم:

ديسان لةنطة. لَيرةشدا ئةوانا.... ضاوى دووةم: لةخؤشى
       ثةيك
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ئازيز! خوَينةري
بنبإ ئاطرةكةي بةمةبةست لَيرةدا هةردي رةنطيشة بَيت، ناضَليش نيوة شيعرة ئةم  رةنطة

شاعيراني بةدةست هةر سةردةمانة، مةشخةَلةكة ئةو تا ـ ديارة ئاطرةكة دةَلَيم كة ـ  كردبَيت
وتووة رذَيمة داطيركةرةكانيان بة خواو خةَلك و بوون بة ئةمانةش بووة. هةر بابانةوة  دةظةري

كورد نةتةوةي وةك سةركوتكراوي نةتةوةيةكي بندةستي بؤ يةكساني) نان، .(ئازادي،
لَيدآ ئةو سةردةمةي سوتماكةكةي بؤكروزي شيعرة ئَيستاش ئةم  بؤية

حةيران عةبدوَلآل هيدايةت د.

موزةييةف مةجليسي
هةردي بآلونةكراوةي شيعريَكى

زةمين سةر




