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  بةرزان هةستيار                
  2005حوزةيراين                 
  كؤلن/ئةلَمانيا                
                bhastiar@yahoo.de 

  
  
  مردن كةنارصكي شني و تةأة ..مردن  "

  "ئصواران ثياسةي ثيا ئةكةم 
  "ئةنوةر قادر حممد "      

  
  
  

  
  

   سبةي ،أةنطة
   لة سيلةي كؤآلنصكا بكوذرصم

  ثةرش بصتةكانا ردخوصنم بةسةر  خأكة بة
  سبةي، أةنطة 

  لة باخضةيةكا بكوذرصم
  الشةم بكةوص بةسةر السكي طولَصكا و

  هصزي ئةوةم نةبص 
  ؛ لص بووردين لص بكةم داواي

  يشتيتتؤ ثص أاطةئةطةر 
   عاشقصكةوة ميهريبة 
  :ثةأة ئالَةكاين بلَص بة 

  ئةو نةيويست لصرةدا مبرصت
   ،بيننب ، ئصوة ئةو خوصنة مةبةسيت نةبوو
  ئةو مةرطة ،ببنة شايةيت 

  بيبةخشن ، 
    .... شصتانة ،طةرضي ئةو
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  ئةطةأا عيشقا  طولَجاأةكاينبة
  ثأكصشيي ئةوةي نةكرد كبةآلم جارص

  بؤ تةسرحيةي ناسكي يارةكةي
   ،دةست بةرص بؤ خونضةيةكتان

  ثصي خؤش نةبوو
   بتانطوصزصتةوة وةك طةمذةيةك

  طولَدانصكتروسكةي ذووري بص نصو 
  *******   

   بص و ، أؤ  دةستصكأةنطة هةر ئةم
  ....بةر لةوةي خةيالَةكامن 

  بؤين شةوبؤيان لص هةستص ،
   ،أةنطي نصرطزيان لص بضؤأص

   ...ثصش كاملَ بووين ئارةزووةكامن
   ،ئةو لة ثشتةوة  دلَ أةقانة تريؤرم كات

   لة ثرسةكةما ي نازدارئةبص ضةند كض
  ،! سةر بنصن بةطريانةوة 

   و سكي ئازيزامنوشك بوونةوةي فرمص بةر لة ياخود
  ....شاردنةوةي جل و بةرط و وصنةكامن

  لة ذنة كلَؤلَ و دايكة ثريةكةم
  تؤ ، نامةكاين عيشقبةرلةوةي 

  طؤأةكةم خبوصنيتةوة ،لةسةر 
  جنصو  مزرة ضةند دةستأصذي 

   مةزار و بنرص بة كصلي
   !!ةوة كفنة تةأةكةم

  ********  
  ،أةنطة سبةي لة أووبارصكا خبنكصم 

  ثاش ضةند أؤذصك
   ،ذصر ثرضي  شؤأةبيةكا سةر ئاو كةوملة 

  ة بؤنيان ثصوة كردوومان هصندماسييةك
   وبةرامةي ئةوامن لص هةلَ ئةستص

  لة جيايت ئاو
  ماندووبوومن لص ئةتكص ،

   ، بأسيت لص بأيومشةكةت بوون 
  *********  
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  سبةي نا ، أةنطة هةر ئةمأؤ
   ولة غةفلَةتصكا ئؤتؤمبيلصك مبشصلصت

    ؛كةس نةبص مبناسصتةوة
  كابرايةكي غةريب بصت و

  ...بة سيلةي أةحم 
   ،سؤزي بؤ خوصنة أؤذهةآلتييةكةم جبوولَص

   وكؤم كاتةوة
  ....وةك جلة كؤن 

  مبنصتة نصو عةلالطةيةك 
  *******  

  :بة خورثةوة ثصم ئةلَصت ، دةمصكة دلَم 
  ضةند لصت ورد ئةمبةوة هةر 

  ... جةنطةداملةتؤ ، فصر نيت ئاسايي 
   مةرطةوة سةربازةكاينبةيت بة دةسيتخؤت 

  ي مةرط"با " خواسيت  بةأانةهاتوويت
   ،طصأيت تةمةنت وةركةشتيية ثريةكةيأووي 

  تؤ لة مردنصك ئةطةأصيت
   ....خؤي ئاطاي لص نةبصت" مةرط " 

   هةوا أةت ئةبيتوضؤن وةك
   ذصر ئةرزت بؤ بطةأصت ،ئةو
  ..... لةسةر ئةرز  ،تؤ

  سةفةري نصوان شارةكاين مردن بكةيت ،
   هةوالَت لة ئةستصرةيةك بثرسصت ،، ئةو
  .... ئةستصرةيةكي دوور ترا باخضةي لة ، تؤ

   ؛ خةريكي خواردين طصالسةكاين فةنابوون بيت
   ،ةي ، ئةمأؤ سب

  يان أةنطة ضةند ساتصكي تر 
  شكانصك بشكصم ،
  ... هةر ثارضةيةكم 

  أوو لة مةملةكةيت ون بوونصك بكات ؛
  ،لصرة واية ، قوربان ، مردن 

  ؛واية لصرة ، شكان قوربان  ،
    بة كةيفي خؤمان نةماوةصكات
  مةحف بينةوة ،تيا 
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  تا تيا مبرين، خبوازين ص )بو الوقت(ئةبص وةقتص لة
  هيض لة أةنطي نةبص ، وةقتص

   ....وةقتص ، بكةوصتة نصوان
  سثصدة و نيوةأؤ و
  ئصوارة و شةوةوة

  ...وةقتص ، هةناسةي كةس
   ،بصزار نةكردبصضركةكاين 

  يةكةم كةس خؤمان بنيوةقتص ، 
  هةست بة لصداين دةمارةكاين بكةين

  وةقتص ، يةكةمني خةون 
   ....خؤمان ئصمة

   !!!!جنيةكةيدا بيبيننير لة ثصخةفة نا
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