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  :بةشي كؤتايي لة قةسيدةي 
  

b@‡äóšðÙŽïmčč@òìóìíäó÷@ðïäaŠóïä@A@@
  

  بةرزان هةستيار                    
  كؤلن/ئةلَمانيا                     

de.yahoo@bhastiar  
 

11/6/2007:   
  فوو لة خؤلَةمصشي دلَم بكة
  ثشكؤيةك ئةبينيتةوة ،

  .....بزصو وةك ئةو هةرزةكارةي 
  ضاو لة درزي جووتة مةمكصك ناترووكصنصت ؛

  ؤلَةيةيضاو طةش ، وةك ئةو كيذ
  ....لة يةكةمني دةست طوشييندا
  ئةبصتة هةلَمصكي ثةمةيي

  
13/6/2007:   

  ئاو ، هةميشة ثةشيمانة ،
  .....أةدووي خؤر ئةكةوصت

  بؤ ناو بصشةآلين هةورةكان و
  لةوصوة بؤ ئصمة ئةطريي،

  ......لةو بةرزاييةوة ،
  مةيلي نصو خةرةند ئةكات ؛

  !!مةخلوقصكي ضةند شصتة ، ئاو ّّ
  

15/6/2007:  
  ، لصت بةم ولصت نةدةم ، هةر ئةمبةيت ،" سريوان " 
  ئةوةستم ،" سريوان " 

  !تؤش غةدري خؤمت لص بكة 
  

21/6/2007:   
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  كة بة طؤأستانصكا أابوورديت، سآلو مةكة 
  ....ضونكة كةس كايت زصأيين خؤي 

  بة تؤي أصبوارةوة ناكوذصت ؛
  "ئةي لصرةوة بؤ كوص ئةضني ؟ " 

  ....ةموو ،ئةمة طرص كوصرةي ه
  !مةملةكةيت مردووةكانة 

   
24/6/2007:   
  هةرصزي مالَةكةم تةأ ئةكات ،" خوصن " كة 
  .....داوةيت بينيين" خوصن " كة 

  شانؤنامة تراذيدييةكاين خؤمي ئةكات ،
  .....سةري دنيام لص دصنصتةوة يةك ،" خوصن " كة 

  ئةضمة الي هصالنةي كؤترةكان ،
  دا ؛سةر ئةكةم بة كوالنةي سةطصك
  واي ضةند ئارام و ثأ ئؤقرة و

  !!أةنطا و أةنطة مالَةكانيان 
  

26/6/2007:   
  خةونةكامن لص وةرطرنةوة ،

  خةونةكانتان لص داطري ئةكةم ،
  لة يةكتر ئةبني بة دكتاتؤر ،

  ئةبينة دوذمين خوصنة خؤري سةري خةيالَةكاين يةك ،
  كة عيشق ئةوةندة خةتةرناك بصت ،

   بة بارمتة الي جةلالدةكان بصت كة عيشق هةميشة سةري 
  لوويت خةون بدةين لةكام بةردي ئةحلةد و

  ....كاسةي ثأي بري و خةيالَ
  !!لةسةر مصزي كام شةو فأ كةين ؟

  
28/6/2007:   

  .....تؤ نازانيت ، تصزايب ض بص مروةتييةك
  بة دةمارةكامنا ئةطةأصت،

  ....منيش بص ئاطام ، قاميشةآلين ض غةدرصك 
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  !!زةي سنطتا أيزي بةستووة لة ذصر قةفة
******     

  لة خيانةت ترسنؤكترم ،
  بةردةوام لة ثشتةوة دةست ئةوةشصنم ،

  لة ئيزرائيل ئازاترم ،
  وةلص ، بة بص ئةوةي هيضيان داضلَةكصنم

 ثةجنة لةسةر زةنطي هةموو دلَصك دائةنصم
 
2/7/2007:   

  أووخسةيت طةأانةوةم بدة ، خودا
  صر ثصمدا  تةقاندةوةةكاين مةرطت لة ذ" مني " 

  .....لصطةأص جارصكي تر ،
  أاكشصمةوة" ذيان " لةسةر قةرسيلةكاين 

  ******  
  مردن ، ئةو ميوانة أةزاقورسة دةولَةمةندةية ،

  نة ، هةوالَصك ئةنصرصت و
  .....نة ، دلَي دصت،

  ثصش وةخت تةلةفؤنصكمان بؤ بكات ،
  ....بة بص ئةوةي أصي ثص بدةين 

  منان ؛ئةطاتة سةر سفرةكا
  ئةو هةناسةكاين ئصمة ئةخواتةوة و

  !!!ئصمةش ذةهري ثيالَةكةي ئةو 
  
5/7/2007:   

  ئةبصت يةكصك هةبصت درؤ بكات ،
  يةكصك فالَ بكرصتةوة ؛

  كةسصكي تر لة بؤسةي غةدردا بصت بؤمان ،
  يةكصكي دي أووباري أةنطةكان شصلوو بكات ،

  ....بؤ ئةوةي لةزةت لة طةأان وةربطرين 
  !!ئةلَماسة بة تاآلن براوةكاين حةقيقةت لة دووي 
  ******  

  ...ضةندم خؤش ئةوصيت ،
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  بة بارتةقاي ئةوة ، أقم لصي ئةبصتةوة ؛
  ي لة خةلَووز ئةضصت ،" أووخسار " 
  ....ي ، " ناو " 

  ثياوكوذةكاين مصذووم بري دصنصتةوة،
  .....ي ،" دةنط " 

  .......شةيثووري جةنطة درصذخايةنةكانة ،
  ي زايت ئةوة بكات ،ئةو كةسة

  بتخاتة ئةو ديو ختوويب ، خةيالَةكاين خؤيةوة
  ******  

  ئةتةوصت كاميان بيت ،
  !!جالَجالَؤكة ، يان خالَخالَؤكة ؟

  تؤ كاميانيت ،
  !!خالَخالَؤكة ، يان جالَجالَؤكة ؟ّّ

10/7/2007:   
  أاو بنصت ، شةو ،" أؤذ " هةتا زياتر 

  خؤي ، أةشتر و
  ر ئةبصتةوةئةويش لة بةفر سثي ت

  
16/7/2007:   

    باران سةرطةرمي ثاككردنةوةي ئصمة نيية ،
  ......نيطةراين ئةوةية

  ئوتووي ثانتؤلَةكةي نةشكصنني
  كراسةكةي ضرض و

  ثصآلوةكاين قووأاويي نةكةين
  ******  
  نيا نةبيتَي خؤت دل"بوون "تا ، لة

  نوصذي مردوو دامةبةستة
  

  ******  

  ..... ،ئةو هةموو بةردة ، ثصم ئةلَصن
  تا ، بالَ بأسيت نامصنصت ، فأين ، 

  تا ، أؤح بأ كات ، نيطةرانيي 
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