
 

 

 دەكهن بهرجهسته لهمندا خۆيان تۆ حوزنهكانی

 

 ئاو لهڕەنگی الو�ك)  ئهحمهد بهختيار(  بۆهاوڕ�م

 

 

 لهمين پڕە دەژين لهخاك�كدا تۆ و من

 بهستوو لهههناسهی پڕە

 ئهرخهوانييهكان خهونه لهخستنهگۆڕی پڕە

 و ههور كوڕی تۆ

 بارينم بهفر دوای نهوەی منيش

 تۆ و من خهونی

 دەچ$ پا#هوان�ك لهخهونی

 نهبووە، لهدايك كهه�شتا

 نهب�ت، لهدايك ههرگيز لهوانهشه

 و بكهين تهنيا گوڵ ههرگيز ناب�ت بهس



  بيخهينه

 و سهڕابی دەست�كی

 ل�-هوە قهدەر�كی

 ههيت، تۆ دەزانم

 د�م تۆوە لهدوای من به.م

 تاخهونهكان

 بچ�نين لهخاك�كدا

 نهكردوە تهڕی باران كهه�شتا

  مينهكان كهه�شتا

 پ�مانا دەتهقن

 مهترسه

 سپيدا و ڕەش لهن�وان

 .ههيه جوانتر ڕەنگی چهندان

 و بگرە گوڵ دەستی مهترسه

 بكه تهڕی تهڕ باران وەك

 سهڕابييهكانت بهئاهه

 ئهفسوناوييهكانت بهنۆته

  و مانگ لههاتنی بهر بۆ بگ�ڕەوە خۆر

 عهرعهردا لهپ�دەشتی

 به�نهوە بۆ گهرميانييهكانم تهرمی

 و بوون مرۆڤ كهبههای مهملهكهت�ك، بۆ

 .بزان$ ژيان

 دووريت، كهل�م هاوڕ�م



 پهنهان سهڕابستان�كی دەب�ته من مهملهكهتی

 .ئهبهدييهكان بهخهونه دەكهيت ئاو�تهم نزيكم كهل�ت

 

 

 ئاوايه ل�رە ژيان هاوڕ�م

 دەكهم، بهڕێ بهحوزنهوە زۆر ژيان ئ�وارەكانی من

  تۆش دەمهو�ت

 ...!چ�كهی كۆتر�كدا لهد#ی ما#ت

 مندا، مهملهكهتهی لهم

 تۆين و من نهب$ بهشی ئهوەی

 !بڕۆ

 مهبه، من وەك تۆ

 مهكه سهرگهردان خۆت بڕۆ

 ژيان بۆ نهماوە نووزەيهك ل�رە

  سپی،: ب-�ی بهسپی

 دەڕژێ خو�نت

 لهمين پڕە ژيان

 سارد لهگو6ی پڕ

 كا#فام لهقسهی

  گهوجاندنه خۆ بهس ئ�رە

 !مـــهاوڕ�

 .نييه تر ب�مانا لهخۆگهوجاندن شت$ هيچ دەزانی

 ببورە هاوڕ�م



 زۆر، ببوورە

 درۆينه خهندەيهكی بۆ بگۆڕم گريان كهناتوانم

 وايت تۆش د#نيام

 قاچ�ك لهبری د#نيام

 و دەكهی  قهرز قاچ ههزار 

 ڕادەكهيت

 دەن�ی لهب�ئوم�دی چهمۆ#ه دەست بهههزاران دلنيام

 د#نيا د#نيام

 مهحهبهت تاهاتنهوەی

 د#تهنگی ههر

 دەزانی

 هاوڕێ

 ڕژا، خو�نی شهقام  دو�ن$

 بڕانهوە دەستهكانی ئهمڕۆش

 .....!بن$ ههنگاو ، تانهتوان$

 هاوڕ�م د#تهنگييهكه چ

 نيت ب�زار لهنيشتمان تۆش د#نيام

 ناگۆڕيتهوە، ئهوان بهبتهكانی ژيان تۆ د#نيام

 دەيهشا چاوت  دو�ن$

 .د#ت ئهمڕۆش

 هاوڕ�م ئای

 مهبه من وەك بڕۆ

 هه#دە د#تهنگی و لهب�زاری شهق



 و لهخهندە ما#ك بڕۆ

 لهباران شهقام�ك

 بكه دروست

 .نهب�ت باتهنيا بگرە گوڵ دەستی بڕۆ
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