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  طةرِان بة دواي خؤرئاوابوونيكي سثي
  

  نالَة حةسةن                                                                      
                                                                               

                                     من ليرةوة هاتووم 
و خةرةندة تاريكةكاين خؤرةتاو بةني  

  من ليرةوة لةدايك بووم 
  لة نيو ذووريكي تاريكي ثرِ لة طومان 

  من ليرةوة ياخيم 
  دوور لة ضاوة سةوزةكاين ئاو

  من ليرةوة وومن 
  دوور لة هةناسة بيطةردةكاين ثةثوولة 

  من هاتووم و لة نيو طةرِانةكامن دا 
   بةدواي عةشقيك دا دةطةرِيم

  .عةشق وةك خؤي 
  دا لة نيو ثاييزي رِوانينةكامن

   دةطةرِيمبةدواي جوانيةك دا 
  .جواين وةك خؤي 

  لة نيو خةونة خؤلةميشيةكامن دا 
   بة دواي مردنيك دا دةطةرِيم

  .مردن وةك خؤي 
  ,من ليرةوة هاتووم 

  نيو كةظالَة رِةنطاورِةنطةكاين عةشق لة
  من ليرةوة لة دايك بووم 

  نيو ذوورة خبووريةكاين جواينلة 
                                         من ليرةوة سةما دةكةم 

  لة نيو تابلَؤي باخضةكاين مردن 
  من هاتووم و 
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  بةدواي سروشتيك دا دةطةرِيم 
  تكردي هيض خودايةك نةبيت دةس

  طةالَ و طولَ و رِةنطةكاين 
  سةما بؤ مةستبوونةكاين مرؤظ بكةن 

  من هاتووم و طةرةكمة ضيتر 
  لة فرميسكةكاين خاخلالؤكة رِانةمينم

  لة ياخيبوونةكاين مانطةشةو و 
  نةمبةوة  لة ونبوونةكاين شةومن وورد

  من هاتووم و طةرةكمة 
  ,فانؤسةكاين نيو مالَي خةيالَم 

  داطريسينمةوة  , خبووري نيو دةالقةي ئارةزووةكامن
من هاتووم و ضيتر نامةوي  

  ة سةولَيكي شكاوةوةب
  دةمة دةست دةرياضة قوولَةكاين قةدةربخؤم 

  طةرةكمة تةوقي طةردين هاوارةكامن 
  لة بةردةم دةرطاي ثةرستطاي رِوناكي توورِ هةلَبدةم 

من هاتووم و ضيتر نامةوي   
                                 لة نيو دؤزةخيكي تاريك 

  بة ديار مةرطي كتيبةكامنةوة
  كو باران وة

  و الوكةكاين خورافياتبرِذيمة نيو جؤطةلةكاين ئايةت 
  طةرةكمة ضيتر

  لة نيو سةدةيف بيدةنطبووين خاك و 
  لة نيو بيشكةي وةرِسبوونةكاين بةفر نةمينمةوة

  هاتووم و 
  هةموو شةقامة طياييةكاين نيو باخضةي غةريزةكامن طةرِاووم 

  بيابانةكاين خةون و خةيالَةكامن طةرِاووم  بةنيو ثارك و كةناردةريا و باخ و
  شةو و شةوطار و وةرز و سةدةكاين نيو ناوةوةي خؤم طةرِاووم 

  كوضة و كؤالَن و طةرِةك و ثيدةشتةكاين مندالَيم طةرِاووم
  بةنيو خةمة سثيةكاين نيو ثرض و ضاوة طةشةكاين دايكيشم طةرِاووم
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  ئيوارة رِؤمانسيةكاين باران و  بةنيو
  ةوة شينة شليريةكاين ئاويش طةرِاوومش

  بة نيو دؤلَ بة دؤلَ و شاخ بة شاخ و ئامسانة سوورةكاين ئةستيرانيش طةرِاووم
  بة نيو ئؤقيانووسي ئايةت بة ئايةيت كتيبة خوداييةكانيش طةرِاووم

  بةنيو خةونة ئريؤسييةكاين فرؤيد و رِووخسارة خةماويية 
و تابلَؤ و فيطةرةكاين ظانكوخ يش طةرِاووم مرؤظة ثةتاتة خؤرةكاين ني  

  نيو كةللةسةري , بةنيو بست بة بسيت كيشوةر و دةريا شةهوةتاوييةكةي 
  كويخا و جةالدةكانيش طةرِاوومطةدا و  ثاشا و مري و

  ئةوةي بينيم, لة نيو هةموو طةرِانةكامن دا 
   و خةوالَوو  رمؤلَةي سةرخؤش و وةرزيكي نامؤيئاوةدانيةكي ط

  ضةند كةرنةظالَيكي خويناوي و هيضي تر
  ...هيض و هيض و هيض 

  بيين ةشيعريكي ضاوبةخوماري نيو كتيبةكاين عةشقم ن, نةمبيين 
  .عةشق وةك خؤي 

  رِوناكيةكي نيو ثةرستطة ضراخانيةكاين جوانيم نةبيين , نةمبيين 
  .جواين وةك خؤي 

  بزةيةكي طةرمي نيو هةناسة نوورانيةكاين مردمن نةبيين , نةمبيين 
  .مردن وةك خؤي 

  سروشت مين دةسخةرِؤ برد , جةخار 
                                            لةم هاتنةم ثةشيمامن  

  ئةم طؤي زةويية جيطةي ثشووداين من نية
  ئةم ئامسانة جيطةي فرِينةكاين من نية

  ياضةية جيطةي باسكةمةلةكاين من نيةئةم دةر
  ماندوو تر لةجاران م وؤدةرِ

                                             بةدواي جيهانيكي تردا دةطةرِيم 
  كة ثرِاوثرِ يب لة رِووبةرةكاين خةون

  بة دواي ئةو وةرزانة دا دةطةرِيم 
  كة ثرِاوثرِن لة رِوانينة دؤلفينيةكاين ئاو

  اي ئةو بةهةشتةدا دةطةرِيم بةدو
  خؤشةويسيت  كة ثرِاوثرِة لة خؤرئاوابوونة سثيةكاين
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  ,مب بةخشن ئةجمارةيان 
  خؤم بة حيكمةيت طةمة يب ئاطاييةكامن ناسثيرم

  النةوازةكان و شةثؤلَة خةوتووةكان سةما ناكةمبة دوعاي نةورِةسة 
  دةرِؤم و ئةجمارةيان طةرةكمة

  شالوورة شادومانيةكاين عةشق بطةم بة طزنطي سةر رِوخساري 
  .عةشق وةك خؤي 

  دةرِؤم و ئةجمارةيان طةرةكمة
  بة بروسكة و هةورة سثية ثايزيةكاين نيو ئامساين جواين بطةم

  .جواين وةك خؤي 
  م و ئةجمارةيان طةرةكمة ؤدةرِ

  بة دارستانة ثرِ لة دار زةيتوونية سةوز سةوزةكاين مردن بطةم
  .مردن وةك خؤي 

  ,يو سةفةر و طةرِانةكامن دا لة ن
  ميوةجايت هةموو باغاتيكم خوارد 

  هةموو بيابانيك و درِكةالنيكم برِي
  هةموو ديوانة ئةفسانةييةكاين طةردولوومل خويندةوة

  بة هةموو زمانيك طؤرانيم طوت وةك ئةشقيايةكي سةرشيت
  دا ثياسةم كرد  نيو شةقامي هةموو ئيوارانيك بة

  شةرِابيكم هةلَدا و سةمام بؤ هةموو شنةبايةك كرد هةموو جؤرة
  بووم بة هةمبانةي هةموو هيوايةك
  بووم بة باراين هةموو بةهةشتيك
  بووم بة شاسواري هةموو شاذنيك
                      بووم بة ئاطري هةموو ئافاتيك

  لة نيو سةفةر و 
  ,طةرِانةكامن دا  

  واردةوةلة هةموو كانيةك قومة ئاويكم خ
  لة شةوذواين هةموو كضيك رِؤذم كردةوة

  لةذير سيبةري هةموو درةختيك سةرخةويكم شكاند
  رِةنط كرد  نيطاري ئوميدةكاين خؤمم بة هةموو رِةنطيك

  ئةوثةرِي سنوور و ختوبةكاين ونبوومن برِي
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  بووم بة خرِخايل هةموو خوليايةك
  بووم بة ثاواين هةموو ثيدةشتيك 

  كانياوي هةموو كؤساريك بووم بة
  بووم بة رِازيانةي هةرهةموو رِازيك

  ,لة رِيطادا 
  لة نيو سةفةر و طةرِانةكامن دا

  ئةو طةالَيانةم بيين 
  طورِ طورِ دةبوونة طةردانةي طةردين طومان

  ئةو ثةرِةسيلكانةم بيين 
  ثةرِ ثةرِ ثةرِي كتيبة ثريؤزةكانيان بؤم هةلَدةدايةوة 

  يان بؤم دةخويندةوة ي)هيض ( كةكاين هيضترين ضريؤ
  ...هيض و هيض و هيض 

                                   لة نيو هةموو سةفةر و طةرِانةكامن دا
  ,مششالَيكم نةدؤزييةوة 

  ثرِ بة طةرووم سةمفؤنياي عةشقيكي ثي بذةمن
  عةشق وةك خؤي

  مروارييةكاين جوان بن , دةريايةكم نةدؤزييةوة 
   وةك خؤيجواين

  ولَةكاين هيندة سثي بنط, باخضةيةكم نةدؤزييةوة 
  مردنكةذاوةكاين بضةمينةوة بؤ سثيترين 

  !مردن وةك خؤي 
  

  2008ئاياري                                                       
                                                                                 Nala_hassan@yahoo.ca                                                                                  

  

  


