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 بةرزان هةستيار        
 2004 ديسةمبةري        
 كؤلن/ئةلَمانيا        
       bhastiar@yahoo.de 
          
  ضركةيةك طةأانةوةي تةمةن نييةتةمايكةس بة 

 ....كةس طوص بؤ دةنطص شل ناكا 
 :لةوديو دةرطاكةوة بلَص 

 بيكةنةوة
 مةتةوةزيندوو بوو  ،ةم زةمةنة كوذراوةكاين ئصومن

  ، ئصوارة بص مةيلةكانتامن
 ..... جارصكي ترهاتوومةوة
 وةردةم أةنطةكان  ئةستصلكي خؤم لة

 ،من ئةو بارانةم بيكةنةوة 
 ي باوةش بكةن بة يةكترايكة نةتانوصرا لةبةريا بة أووت

 ئةو نامةيةم ثأكصشيي ئةوةتان نةكرد
 بة دةنطي بةرز بيخوصننةوة

 رصكي تر ئةتوانن ئةو طؤرانييانة بشنةونبيكةنةوة ، جا
 وسةلَةي ئةوةتان نةبووةحكة جاران 

  لةبةر طريان بة دياريانةوة دانيشن
 ، كة نةتانتواين ئةو شةرابةم 

  ، نؤشي كةنيارةكانتانا لةطةلَ 
 بيكةنةوة ،

  ئةتانباتةوة ئةفسوونصكم ثصية
 سةر مافوورةكاين هةرزةيي

 يخةت وخالَشادتان ئةكاتةوة بة
  ؛ ثةروانةكاين منالَيي

 كةس دةرطا لةو دةنطة ناكاتةوة
 كةس متمانةي ثص ناكات و

  ؛ثةردةي ثةجنةرةكةي النادا  بزانص كصية ، من نةبص
 ثص بزامن يان نا 
  بة سةرتاثاي وجودا ئةمطصأصدةسيت طرتووم و
 خؤي ثصم ئةلَص 
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 عيشقم  كةونةكةي من شةرابة سوورة

 ثصكصكم لص فأ كةن ، ثصكص ،
 ، با سةرزةمني 

 كاذي طوناهةكاين دامالَص ،
 و" أيا " وشك بصتةوة لة سصآلوي 

 .....تةبةأأا بص لة تاوان 
 ؛" تا حةشري نةبص لةطةلَ حةشري " 

 ئةي عيشق مين ثريةدار
 وةك شصتصكي أؤح سووك بة ئةقلَي خامةوة

 خؤم ئةخةمةوة بةخيت تؤ ،
  ،ةيبؤ كوصم ئةب
 دةيةكدا توأم ئة لةبةر دةم دةروازةي لة كوص

 مةيلي خؤتة ،
 جارصكي تر دلَنيام

 ةيت وناثاكييم لةطةلَ ناك
   دةست ضةتةكاين مردنيتةوة نامدا

**********        
 من دةرطات لص ئةكةمةوة

  دةروومن شصدارةكاينكؤلصتةسةركةوة بؤ 
 دامطريسصنة  ، با سورةتةكان

 بة أةنطي ثرضي ئايشةو فامتة ببينم
  ، أؤشنم كةوةك ضراوط 

 من بةردي ئةو قةدةرةم بة كؤلَةوةية
  ئةبص عيشق زيندووم كاتةوةكة

 بضؤرة ناوضة حةرامةكاين  طيامنةوة
 تؤ كوصندةرييت  كةسص لصت ناثرسصتةوة  ،
 كةسص أوت لص طرذ ناكاو

  هةلَناقوورضصنصص لصوت لًً
 من خؤم دةمصكة ئةزامن لة مردمنا

 نة خاك لة خؤمي ئةطرصت و
 و  ثصشوازييم ئةكانة دةريا

 اليةكم لص ئةكاتةوةنة ئامسانيش 
  ؛ضونكة من كوأي هيضيان نيم

  ناوصرم مبرم ، ئةي عيشق ،تؤ  شك نةبةم
 ، ئةي عيشق  الشةم سةط ئةخيوا،تؤ نةبيت 
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  ئةوةندة بة غريةت نيم ،تؤم لص ديار نةبيت

 ئةي عيشق ضاو لة مردن زيت كةمةوة ،
 تؤ مؤمصكم ثص نةبةخشيت

  ؛ئةي عيشق  نيية ،ي تازةمووسينةوةي قةسيدةيةكزايت ن
 من كوأة بضكؤلةكةمت

 بريت ناية دةستت بةسةردا هصنام و 
  ...وتت ئةم كوأة سةر خأةم
 لةواين تر خؤشتر ئةوص

 ......ضونكة لص ناطةأص يارةكةي
 سةر بريكردنةوة ةبيثةرذصت

 زةمةنةكاين هةلَنووتان ولة
  !كؤفةكانشبة ماضص ئةيهصنصتةوة ذصر كةثري 

 دصتةوة يادت ثصت ومت
 من دةسيت موبارةكي خؤمت بةسةردا دصنم، كوأم 

  .....لة هةر كوص هةلَوةريني
  دايت أؤحيانهصرؤ سثييةكاينطةمارؤي 

  !الت ئةطةمةناوم بصنة ، 
  لة دوو أيانصكا هةر كات

  ضنط نةكةوتقيبلة نومايةكت
 بة تيلةي ضاوص سةيرم كة
  ؛ةمبينيتلة طريفاين كراسةكةتا ئ

 ئةي عيشق من فرزةندي تؤم
 لة السارييم زوير مةبة
  ،شصتييةك داطريي كردووم

  ضؤندواجارببينة 
  وةك سةربازصكي هةلَهاتوو

  ،بةثةشيمانيي طةأامةوة  ئاستانةكةت
 تةماشاكة ملم ضةند لة موو باريكترة

 طةردن ئازاديي ثص ناوص
 ئةزامن تةورت لة طولَ و

 تفةنطت لة طزنط و
  زةردةثةأة ،تيشكيلةشت لةطول

 بنؤأة شةرمنييم ئةي عيشق
 بة كالَفاميي خؤم لةطةلَ كة

 جصم بكةوة ، 
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 ....لة دؤزةخي ئةم وةحشةتةدا

 !!!!نة با ئةجمارة بةأاستيي أةق ببمةوة 
 

  
 
 
 
 
 
 
 


