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  ستیستی  ربهربه  سهسه ...  ... ؟؟ یادت یادت  وهوه  دتهدته

  
sar_basti@yahoo. com 

  ؟ یادت وه دته
  رمنی شهرم و  شه

  ،یان ڕۆژی ئاشمین که یه
   یادت وه دته ئاخۆ �، ها

   پرسیارتمین که یه، ت شهووین م که یه
  وینیت ردی ئه وی ده مین شه که رونی یه باری ده
  ؟! ژوانتینم ی دووهه ئاسودهی و  ساده

* * *  
  پرسیت تگوت و ده ده،  یرتهب

   قوربانیی  کرده ی ده که کوڕهرک  یامبه  په که
  ،یند واوهوبوا و خ

  یی قوربان ته یه که ی تۆ چی ده ئه
  ؟ت که بژارده  و ههوین ئه

  مگووت دهمنیش    که بیرته
  ، ه"وز نه وه"انی سپی ب و شه

  . کازوهری  به و ئهری  بهتا 
* * *  

  ؟ یادت وه تهدی
  ،ی من و تۆدا وکاته ئهوینی  ھاتنی ئه ههڕۆژی    له هک

  ، که کانی ناوچه زه ربه  جه کوڕه
   که ر شاره  سه هاتنه

    الله   بۆکردینهکانیان نگه ی توفه  لوله 
   چراخان کردهیان مان زنه مه  و ڕۆژه وی ئه شه

  مانکانی ژیان دریژه  ره هه  هو شه  لهک یهسامی 
  ؟! شکاندینی شاریان و کاته ئهکانی  سامناکه   هو ک له شه یه سامی

* * *  
  ؟ یادت وه ی دته ئه. . . ئای

  مانودایج ی ڕۆژباری  نا لهو ئاۆزی ، وئاۆزیت 
  ،ردی لک بوونمان دهتی و  گبه نه  له  که. . . . ؟ یادته

   شه ڕهسارد و   و ڕۆژه ی ئه ئواره
   کهشار ری  خۆپیشاندهی پۆ فریشته

    که  سیخوڕخانه  نردرانه
  ؟ که شارهی  وه و شه ئهتاپای  ر کراوی سه  میوانی بانگنه کیش بووهشۆ، و

* * *  
  درینهه و گونا  وینه و ئه  ئه ئستا که

   و کاته  ئهی  ییهگوناه ب  هن مه ته و له
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   وه یه که یهیتا  به و  شیرینی به
   وه ندکردنییه سه ناپه  بهندکرنی و  سه  په به

    وه بیرکردنیه  له بهو ی رامۆشکردن  فه بهیان داخ بوون بۆی   به به
    والوه مش به  و خۆهی سپی  دوکه  له، م رجه سه

     ماوه  نهیچیتر
  ک بووب و بوو ر چییه  هه ئستا که

   بوو  تۆوه له
   بوو وه  منه یان له

   رچوو سه موی به ر هه هه
  چوو نه و   ی ماوه وه ئه

  ،ردی پکھاتوو به ک تاشه وه
   ئاسماندا چوو  چیای به له

   کانه نھا یاده ته
یادت وه هند   
  ؟ موو یاده و هه ئه
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