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 ..لصوم لة وةأسيي لصوان 
 خالَيي لة باراين أوانني ئةمشةو..’خالَيي 

 
 كؤلن/ئةلَمانيا - بةرزان هةستيار

 2002ئةيلوويل
 لةوبةر بصستانةكاين عيشقةوة ضاوةأصم كةن

 دصم و بة خصرايي ثصكةنني لة كوضةي غةريبصكةوة،طوزةر ئةكةم
 أةنطة نةمبينن بة خؤم و

 زةميلةيةك فرمصسكة السوورةوة
  خؤي وزيوضؤن ثريصتيي ثأ ثأي كردووم لة ضرؤي سة

 دا)زأبوون( لةذصر سايةي درةختة ئاوسةكاين
 كاسةي مردنص لةسةري ئةم ذيانة بةربادةدا ئةشكصنم و

 ثةرداخص لةأؤحي طوشراوي وةأس بوون
 ضؤأ بأ ئةكةم،

 ئصي ئةي درةختة وشكةكاين عيشق
 ئصوةش ئةو طؤرانييانة لة بري كةن

 كة هةموو طةجنصتييم بؤ كردن بة ئاوازو
 كةس نةيضأين،

 انكةي ئةو قةسيدانة بثضأصننملو
 لة ملي كيذؤلَةيةكدا ذةنطيان كردو

 دصأصكي ئةز بةر نةكردن
 ئةي درةختة ناشرينةكاين موحيببةت
 قةت لةمشةو مةستتر نامب و
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 قةت لةمشةو ثاكتر نامب و
 قةت لةمشةو غةمطينتر نامب،

 دابارصن ئةي ئةستصرةكاين أةنط زةرديي
 خؤشنوودييهةلَوةرصن ئةي هصشووة تالَةكاين 

 ئةم نصضرية قاضةكاين نايطةيةننة
 شيناييةكاين دةربازبوون

 هةلَفأن ئةي دالَة بص مروةتةكاين مردن
 ئةو دةنووكة تيذانةتان

 لةو ضاوانة طري كةن كة سةردةمانص
 دةريا بوون بؤ مةلةي ئارةزووة أووت و قووتةكاين هةرزةيي

 ...يمائةو ضاوانةي ئةمشةو لة حةسرةيت أذاين خوصين طةجني
 خؤيان كوشت و أذانة نصو تةلبةندةكاين تاريكيي؛

  يةلَدا..شةوي يةلَداية
 بةثصكص شةرايب خةستةوة

 من شةأي ئةم هةموو سالَة خةراباتةي تةمةمن ثص ناكرص،
 بة مششصرصكي كولةوة

 ئةم لةشكري حوزنة بة من تةفرو تونا نابص،
 ئةي خةون ئةي ثاكيزةترين سؤزانيي

 وشةمالَصكم هةية لة شو
 بةبص دةنطيي وردو خاشي مةكة
 ثصخةفصكم هةية لة دأكةزيي

 نابصتةوة تيا أاكشص؛) خامؤشيي(جصي 
 ئةمشةو..ئةمشةو..ئةمشةو 

 أووبارصكم لة قةلَبةزةدا هةثروون بة هةثروون ئةمب و
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 تؤزصكي سثي و ضيتر نا،
 ثةلكة طيايةكم لةذصر ثصي
 حةسرةتصكا ملم الر ئةبصتةوةو

  نا،خوصنصكي سةوزو ضيتر
 كةنارييةكي تةنيام و لة بص ئامسانييدا

 طؤرانيي بؤ يةئس ئةلَصم و
 لة مردندا نةغمةيةك و هيضي تر نا،بةجص دصلَم
 دابارصن ئةي تةرزة خوصن شريينةكاين عةدةم

 السكي ئةو بريةوةرييانةم بشكصنن
 كة ئةضنةوة سةر أةضةلَةكي ثصكةنني
 خونضةي ئةو يادطارانة هةلَوةرصنن

 تة شينةكاين ئومصدةوةكةلة ثصدةش
 ...سةرةتاتكص لةطةلَ وةرزةكاين طةشانةوةدا ئةكةن؛

 قةت لةمشةو شصتتر نامب و
 قةت لةمشةو هيضتر نامب و

 قةت هصندةي ئةمشةويش بة حةسرةتةوة
 ناضمة ذصر ضةتري شكاوي طريانصك و

 يةك بةيةكي مالَةكاين
 ...سةماو عيشق و تصك ئاالَين نيشان نادةم

 یآی


