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 ثيَشكةشة
 

 
 بة وشةى رِةسةن

 كردارى رِةسةن
 ئاكارى رِةسةن

 بةوةى بة كوردى دةئاخفيَت و ئةويندارى ثيتى كوردى و زمان و زاراوةى رِةسةنى كورديية
ةى ذيانى خؤى بؤ زمانى زكماكى دايك، زمانى كوردى تةرخان دةخات و تةنانةت لة خةونيشدا بةو

 بة زمانى كوردى دةئاخفيَت
بةو وشة نةترسانةى لة هةر كويَيةك بيَت رِاستى دةلَيَن و لة سانسؤرو دكتاتؤرةكانى وشةو 

ةن و ضاوةرِوانى ثاداشتى ضاوسووركردنةوة ناسلَةميَنةوةو طفتارى خؤيان بة طويَى نةوةكاندا دةد
 خةليفة ناكةن

بةو خامة بةجةرطانةى بة خويَنى جةستةو بة دأل و طيانى لةخؤبوردانةوة رِستةى بةرخودانى وشة 
 دةرِازيَننةوةو لة سةنطةرى نةبةزيندا درِ بة هزرة بةسةرضووةكان دةدةن
 رياى زمانى كوردييةوةبة هةموو وشةيةكى كوردى زارى مندالَى كورد طؤى دةكات و دةرِذيَتة زة

 بة بريى كوردانة
 كردارى كوردانة
 ئاكارى كوردانة
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 وشةو ئاواتى شار
 دلَدارةكةم

 وشةكامنان خةونيان ناية
 بؤ باوةشى طةرمى ثةرِة

 دةم و ضاوى باسةكانيان فيَنك و تةرِة
 وةرزى خؤشيان دةم بةيانة

 ثيَكةنينى تؤى تيَداية
 ئةو بةيانةى

 يَنيَتمذدةى رِؤذمان بؤ دةه
 طوآلوى نوىَ بة طويَماندا دةثرذيَنيَت

 باغضةى سةوزى بةهارى نوىَ
 نةخشةى خؤشيى ناو شارو دىَ

 دةنةخشيَنيَت
 شةقامى نوىَ بؤ دلَدارى

 دروست دةكات
 نةمامى نوىَ بؤ بةختيارى

 دةرِويَنيَت
 ضاوى بةختمان دةشواتةوة

 وةرزى خةوى قورسى لة بري دةباتةوة
 دادةهيَنيَت زولَفى سةوزى كامةرانى

 لة ئاسؤوة مذدةى خؤمشان 
 بؤ دةهيَنيَت

 مذدةى هةلَهاتنى رِؤذمان
 بؤ دةهيَنيَت ، بؤ دةهيَنيَت !!

0791 
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 ئةوينى دلَداريَكى تامةزرؤ !

 دلَدارةكةم
 زؤر حةز دةكةم

 دةمى شارى برسى و تينووم
 ماضى ئاسؤى كولَمت بكات

 ضاوى ماندووم
 بةرزت بدات سةرجنى رِووى ئاالَى باالَى

 سةيرى بةذنى سةوزى نازت بكات
 دةستى برسيم

 ئارةزووى بؤ مةمكى خؤشيت ببات
 نازدارةكةم

 لةشم ساردو سرِة
 زؤر حةز دةكةم

 بةم هاوينة
 ثرِ لة طرِة

 لة باوةشى طةرمى هيَمنيتدا بنووم
 لة شةقامى سةوزى رِووتدا

 لة طةرووتدا
 ئاالَ هةلَكةم

 الة رِووبارى سينةى بىَ ويَنةتد
 لةناو دةرياى هةناسةتدا

 لةناو نةخشةى ثرِ تاسةتدا
 مةلة بكةم

 دةستى بازووى هةولَدامن
 بؤ ثةلكانى خؤشيت ببةم

 زؤر حةز دةكةم 
 ضاوةرِوانيم

 بة كاروانى خؤشةويستيى رِيَطةت بطات
 كةذاوةكةت

 كةذاوة جوان رِازاوةكةت
 بة ئاواتى ئةمرِؤى بطات
 تا لة كؤشكى دلَداريتدا
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 تةالريتدا لة ئاميَزى
 كؤرثةكامنان

 كيَلَطةى سةوزى كامةرانى درةو بكةن
 مذدةى سروود بؤ يارةكان

 خيَرا ببةن
 تا لة دةرياى خؤشويستندا
 ماضى ضاوى هيوات بكةن

 لة رِوومةتى كاروانتدا
 مةلة بكةن
 خةمت خبؤن           

 بؤ داخوازى هةتاو                   
 برِؤن  ، برِؤن !                                 

0791 
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 سةوداسةرى دلَداريَكى ويَلَ

 لة شةقامى ذينى سةوزدا
 خؤم بةدى كرد

 هةرضى طولَى طةشم بينى
 بة نيازى دلَداريوة

 بة ثيَى خاووس هانام بؤ برد
 كةشتيم رِانى

 لةناو دةرياى دلَداريدا
 بةخؤم زانى !

 بةرةو وشةو ثيَكةنينى
 طولَةكان ضووم

 ماضى رِازم
 شنطى رِِِِوومةتيان ناردبؤ ثر

 دةرطةى دلَم ، هى ئاوازم
 بؤ طشت طولَيَك خستة سةر ثشت

 ئاوى طولَم ، نامةى دلَم
 بؤيان هةنارد

 ئةشكى ضاوى غةميامن شوشت
 ئاوورِيان ىلَ نةدامةوة

 وةآلميَكى كولَى دلَدارييان نةدامةوة
 لة بةهارى دلَدارميدا

 ضاوكاالَنى ، قذ ئاالَنى
 شارم خؤش ويست

 ى دةنطى زةنطى ليَوى كةسم نةبيستكةض
 ئةةو هةوالَةى كة من دةمويست
 هةموو رِوويان ليَم هةلَضةرخاند

 دلَيان سةنط بوو
 دةرياى مةنط بوو

 ثةرِةيةكيان بؤم نةبزواند
 ئةو ثةيكةرةى نيازم هةبوو

 جوان بيتاشم
 ثيَميان رِووخاند

 ئةو نةسرينةى نيازم هةبوو
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 ئاوى بدةم
 هةلَيانوةراند  

 ستةش تةنيامئيَ
 دةنط و باسى سةودا سةريم

 بؤ يارانى جيهان دةكةم
 ئةم ثةردةية نيهان دةكةم

 بة تةنيايى بادةى تالَى غةم دةنؤشم
 بؤ يةك ماضى ضاوى ) شريين (

 زؤر بىَ هؤشم
 بؤ ثةرضةمى رِووى ) خةرامان (

 رِادةبةدةر زؤر سةرخؤشم
 تويَى برينم سارِيَذ   سارِيَذ نابيَتةوة

 دارى واز ناهيَنيَتخواى دلَ
 ضنط دةنيَتة قاقاى بينم

 كةشتى كؤرثةى خؤشةويستى
 دةرياى ذينم
 دةخنكيَنيَت

*** 
 بةر لة ئيَستة دلَداريَك بووم

 هةذدة مؤمم كوذاندةوة
 دلَم بة دلَدارى بووذاندةوة

 بؤ نيَو كيَلَطةى طوالَنى شار
 ضنطم كوتا

 بة هاوين و ثايزو بةهار
 ثيَم ثيَكةنني
 ماندووم سووتا هيواى دلَى

 لة زستاندا ، بارانى رِووى خؤشةويستيم
 وشكى ىلَ كرد

 شةقام نةما ، نةمام نةما
 لةناو شاردا نةيشؤمةوة

 كةضى غةميَك نةما نةخيؤمةوة
 ياريَك نةبوو

 دةستيَك بيَنم بةطيَسوويدا
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 بةسةر زامى بىَ بيَسوويدا
 دةمى ماضم بنيَمة سةر هةردوو ليَوى

 ستيمدةستى ماندووى خؤشةوي
 تيَر بطوشيَت هةردوو سيَوى
 لةناو دةرياى كولَمى سووردا

 بتويَمةوة
 ديسان لة نوىَ ، لةناو باخضةى

 سةوزى ذينى بىَ سنووردا برِويَمةوة
 بةالَم ، بةالَم

 بةشةقامى ضرِى ذيندا
 لة طولَزارى ثرِ لةشيندا

 خؤشيم بويَت
 غةم شني دةبيَت

 لةبريندا ذان دةنيَذم
 بيَتكامةرانى نوقوم دة

 تابلؤى سؤزى طؤرانييةك
 جوان دةكيَشم

 ضوارضيَوةكةى خاش حاش دةبيَت
 ئاوازى نوىَ تؤمار دةكةم

 ثةجنةى هيواى دلَم دةشكيَت
 تاكةى ذينى من وا دةبيَت 

 خواى دلَدارى
 ض كات تاريكة شةو ئاوا دةبيَت ؟!

 خواى دلَدارى ، خواى دلَدارى
 لة ئاستى من 

 ئاية نوستوويت ، يان بيدارى
 يان بيَدارى ؟!!

09/1/0791 
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 0ضاوةرِوانى 
 . ضاوةرِيَتم0

 وةك ديَوانة بؤ باالَى شةم

 وةكوو فةرهاد بؤ رِووى شريين

 وةك خاتوو زين

 ثةرؤشى مةم

 وةكوو مةجنوون

 شيَت و شةيداى
 باالَى لةيالى

 جوان و رِةنطني ضاوةرِيَتم
*** 
 . ضاوةرِيَتم2

 وةك ثةلَةى هةور بؤ رِووى ئامسان
 ةكوو زةمنيو

 زةمينى وشك
 بؤ ليَزةمةو ثةلَةى باران

 وةك باخضة بؤ بةستةى هوزار
 وةكوو ذيان

 بؤ ثرشنطى طةرمى هةتاو
 وةك تينويَتى بؤ قوميَك ئاو

 وةكوو ماندوو
 بؤ باوةشى نةختيَك ثشوو

 وةك ئارةزوو
 بؤ دةستكردن لة سينةو مل 

 ضاوةرِيَتم !!
*** 
 . ضاوةرِيَتم1

 وةك هؤنراوة
 لَى هةستبؤ قوو

 وةكوو ثةلةى دلَدارةكان
 دلَدارة دلَ زامدارةكان 

 بؤ زوو طةيشتنة مةبةست !
*** 
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 . ضاوةرِيَتم4
 هةروةكوو كيَو

 بؤ قاسثةى كةو
 وةكوو سةهؤلَ 

 بؤ ناوتؤى دؤلَ!
 وةكوو زةردة بزة بؤ ليَو

 ضاوةرِيَتم، وةكوو شيَتى ضاوةرِوانى
 وةك ثةرؤشى ثةريَشانى

 ىئةى هةتاوى ضاوةرِوان
 ضاوةرِيَتم ، ضاوةرِيَتم  !!

0/00/0791 
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 دؤخى شارو وةرزى لةدايكبوونى رِؤذ
 بؤ شاعريَيك

 
 سالَ خةرمانة
 كة دةكوتريَت

 بة شةنى دوور كة شةن دةكريَت
 بة دوازدة ثىَ تيَدةثةرِيَت

 بة بةرضاوى شارةكةتةوة رِادةبووريَت
 ئاوورِى ىلَ ناداتةوة

 ةى تؤ برسييانة !منداالَنى شارةك
 بةهار ذانة

 بارانى سةوز بة خورِ ديَتة خوارىَ
 طولَى طةشى رِةنطاو رِةنطى كامةرانى

 لةدةشت و دةر ، لة ضةم و كيَو
 لةسةر زةردةخةنةى هةزاران ليَو

 سةرهةلَدةدات
 طةشة دةكات

 طولَى طةشى شارةكةى تؤ هةلَدةوةريَت
 لةشى شرِى دادةرِزيَت
 نمندالَةكان وةك ثاساري

 لة طويَسوانة
 برسييانة ! 

 ثايز دلَ رِيَزانة
 طةالَى سةوزو طةشى لةشت

 دادةوةريَت
 دلَى جوان و طةشت

 دادةخورثيَت
 ثةرِةى ئاسؤى سوورى هيوات

 هةلَدةوةريَت
 بةسةر نووكى بزمار رِيََذدا

 لةشى بةختةكةى تؤ تيَدةثةرِيَت
 ذينى : ذانة

 هاوين وةرزى خويَن سووتانة
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 هةتاوى قني
 ى سةختى دةوةشيَنيَتدةست

 نووكى ضاوى هيواى ئاسؤت دةسووتيَنيَت !!
 شار:  بةهارى شني و واوةيلىَ و طريانة

 كانيى ئةشكى ثرِ لة ذانة
 زستان : وةرزى رِوو بةندانة !!

 هةورى كينة بةسةر شاردا وادةباريَت
 ذينى سةوزى تؤى بىَ ذينى ثىَ دةتاريَت !!

 الفاوى رِق بةختةكةى تؤ 
 يَت !رِادةمالَ

 شةقامى شار قورِ ثيَوانة
 منداالَنى شارةكةى تؤ برسييانة !!

 كة شةو دةمريَت
 رِؤذ لة دواى رِؤذ 

 ثىَ دةنيَتة شةقامى شار
 بةالَم منداالَنى شارةكةى تؤ

 برسييانة !!
 بةدواى ) خةرمان ، وةرزى بةهار ، شةقامى شار (دا دةطةرِيَن

 بةدواى ) ضاوى هيواو رِةنطى رِؤذدا (
 دواى ) دةنطى ئاسؤو طةالويَذدا (بة

 هةر دةطةرِيَن
 سةدان ثرسيار ئاراستةى دةست

 سةركردةى شار
 خيَرا دةكةن

 هةر ضاوةرِيَن ،  هةر ضاوةرِيَن
 هةتاو ، ئاوات ، بةهارى شار لة دايك بيَت !

 هةر ضاوةرِيَن ، كةى رِؤذ هةلَديَت ؟!!
 ئةمرِؤببيَت ، ئةطةر سبةى

 ةر هةلَديَترِؤذ هةلَديَت ، رِؤذ ه

 ئا ئةو كاتة تيَر تيَر دةلَيَني

 ئؤخةى ، ئؤخةى !!
21/6/0791 
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 سةرةتاى ثرسيارى بىَ تابلؤ
 
 

 داية كىَ نايةويَت ثةلكى تيشكى
 خؤر بهيَنني بؤ شارةكان ؟!

 ، خةو بيَنني بؤ بيَدارةكان ؟!كىَ نايةويَت
 وةالَميَكى رِوون و رِةوان
 بهيَنني بؤ بيَضارةكان ؟!

 بهيَنني بؤ هةذارةكان ؟! حةسانةوة
 كىَ نايةويَت
 زةردةخةنة

 بهيَنني بؤ ليَوى بار ىلَ نيشتووى طشت يارةكان ؟! 
 كىَ نايةويَت لةياليةكى دي

 بهيَنني بؤ دلَدارةكان ؟!
 كىَ نايةويَت وةالَم بيَنني

 بؤ رِووبارى ثرسيارةكان ؟!
 كىَ نايةويَت

 فةرمانيَكى سةدان قؤناغ
 ، بيدةينبيَنني
 وارةكان ؟!بة س

 ، كىَ نايةويَت ؟!كىَ نايةويَت
0791 
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 من لة ناوضاوى نيَزةدا دةرِويَمةوة
 
 
 

 منى مرؤظ ، وةك درةختى رِؤذثةرستم
 لةناو باخضةى تيَكؤشانى طشت شاريَكدا

 طزنطى خؤر دةثةرستم
 رِووى ئاوامت برِيوةتة ضاوى هةتاو

 ئةطةر هات و الشةى هيوام سةر بربِريَت
 ى ذينم هةلَبوةريَتلق و ثؤثى سةوز

 لةناو طرِى كوانووى ِِِرقدا بسووتيَنريَم
 بؤ تينوويَتيى طةرووى كينة مبكةن بة ئاو

 لةو ديو دوورطةى كينةى سوورى وشك و برنط
  مبقؤزنةوة

 لةبةر دةرطةى ئاسؤى طةشى طشت بةهاردا
 لة خةباتى ثرِ طولَزاردا

 دةرِويَمةوة
 ديسان لةنوىَ دةذيَمةوة

 مةوة رِوومةتى رِؤذضاوى هيوام دةبرِ
 تا هةتاية منى مرؤظ رِؤذثةرستم

 رِؤذثةرستم !!
*** 

 من رِةشةباى دةم سةنطةرم
 لة نيَو لوولةى باوةرِةوة 

 كة هةلَدةكةم
 تةنط بة طرِى بوركانى مةرط هةلَدةضنم

 لة ناو باخضةى هيواى شاردا، طولَ دةضنم
 ملى رِيَطةى ئةوين دةطرم

 بةلَيَن لة خويَنةوة
 اوى دوارِؤذى دةنطى زةنطىبؤ هةنط

 نةوةى تازةى رِيَى قوربانيى بةهار دةبةم
 سةر لة شارةديى هةتاوى نويَى دةم شار دةدةم !

 ئاالَى هيواى تيا هةلَدةكةم
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 نويَذى باوى خواى زةردةشت و 
 ئةهرؤمزداى تيَدا دةكةم ، تيَدا دةكةم !!

 
*** 

 منم ضلَى سةوزى دارى زةيتوون
 ونلةناو ضةمى بةرينى بو

 ، ثةرش و بالَولق و ثؤثم
 دةكةمةوة !!

 لةذيَر بالَى تيشكى هةتاو
 ئاوى ئارام دةخؤمةوة

 ئةطةر هات و 
 لةنيَو هةموو رِةزةكاندا

 بة نينؤكى تةورداسى تيذى تاوان
 بة هيَرشى تؤثى قني و طرِهةلَطريسان

 مبربِنةوة
 رِةط و رِيشةى سةوزيم لةبن بيَنن

 ضرؤى بوومن
 هةلَوةريَنن

 كيَلَطةى برِواى نةلةرزيوى لةناو
 خةباتةوة دةرِويَمةوة !

 شني دةمبةوةو هةموو كون و قوذبنيَكى
 ئةم ذيانة دةطرمةوة

 لةناو ضاوى سوورى نيَزةكاندا دةرِويَمةوة
 سةر هةلَدةدةم دةرِويَمةوة

 شني دةمبةوةو                          
 يَمةوةدةذ                                            

 دةذيَمةوة !!                                                       
05/1/0794 
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 بة بريت ديَت ؟!
 

 طيانة بة بريت ديَت ؟!
 ضةند جار طومت
 هةست و نةستم

 دةتثةرستم ، دةتثةرستم
 بة بريت ديَت ضةند جار لة نيَو كؤشى دلَداريدا 

 حةسامةوة
 طةشامةوة
 ستم !!وتيَرتيَر نو

 لة بريت ضوو ؟! نيشبةبريت ديَت يا
 ليَوى هيوام

 ماضى كولَمى سوورى ئاسؤى كرديت ؟!
 دةستى برِوام

 ثةجنةى ناسكى
 بؤ مةمانى نةرمى برديت ؟!
 لةناو باغضةى خؤشويستندا

 رِوواينةوة
 لة باوةشى ئارةزوودا تواينةوة !!

 لةسةر ثردى كامةرانى 
 بة ئةوينى خؤمان زانى

 نيازى داهاتوومان ملى رِيَطةى رِازو
 جوان طرتبوو ؟!

 ثةساثؤرتى كيشوةريَكى بىَ سنوورمان 
 وةرطرتبوو ؟!
 لة بريت ضوو ؟!نيش بةبريت ديَت يا

 بةالَم ئيَستة لةبةر ضى بوو
 رِووى دلَداريت وا هةلَضةرخاند ؟

 ثةرِةى سةوزى نامةكانت
 خيَرا سووتاند

 شووشةى سةد بةلَيَن و سةد ثةميانت وةها شكاند ؟!
 لة فةرهةنطى ذينى كورتى دلَداريدا
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 ناوى منت سرِييةوة
 سومخةى رِوومةت سوورى ذينت

 درِييةوة
 بؤضى وات كرد

 لة هيَالنةى
 بةهةشتى دلَ 

 خيَرا رِات كرد ؟!
 لة بريت ضوو ضةند جار طومت

 هةست و نةستم
 ، دةتثةرستم ؟!!دةتثةرستم

05/8/0794 
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 ثةميانى نوىَ بؤ يارة بةنازةكةم !

 كةمبةنازة
 )حوسيَن(ى دلَ

 دلَى تةرِى خؤشةويستى
 ى رِووت–فورات  –لةبةر ئاوى 

 هةروةكوو طولَ
 لةناو باخضةى تؤ ثةرستى

 لة كةربةالى دلَداريدا
 هةلَكةنراوة !

 لةسةر تاتةشؤرى ئةوين
 بؤ رِووبارى تينوويةتى

 سةربرِاوة !
 ى رِق -دميةشق  -سةرى حةزى بؤ 

 براوة !
 سينةى باغت
 ى شةرِى –مشر  -بة مششيَرى 
 زؤر بىَ فةرِى

 هةلَةطةرِى
 رِق هةلََطريسان

 بة دوو دةستى رِق و تاوان
 سووركراوة

 مةمكى نةرمى ضاوشاركيَى تؤ
 بة ئاطرى تيذى

 درةوكردن داغ كراوة
 تالَى سؤزى طيَسووى زةردى

 طةالويَذى ضةندين سالَى لةمةوثيَشت
 بةرةو دةرياى خؤخنكاندن

 ئاطرى تىَ بةردراوة
 ى سةر كولَمى طةشى يادةكانتئارةق

 شةومنى سةر ثةرِةى طولَة جوانة شادةكانت
 هةر خويَناوة هةر خويَناوة !!

 دلَدارة بىَ ئةندازةكةم
 دةنطى زوالَلَى سازةكةم
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 لةو كاتةوة
 بؤ باوةشى ئةوينى تؤ 

 هةنطاوم نا
 سةد ديوارى نائوميَدى

 لةسةر ثةرِةى ذينى ئاوات
 خيَرا رِووخا

 ةمى ضرِىهةزار بيَشةى ت
 زامى خرِى

 ثةريَشانى خيَرا سووتا
 بةالَم ثةرذينى نيَو ليَوى من و كولَمى نةرمى

 تةقةالى تؤ ، هةر نةرِووخا
 ثةجنةى هةولَى بىَ وضانى
 لةشى هةردوو لةناو ثشكؤ

 ثشكؤى رِةشى رِؤذطارى )خوو(
 يةك يةك سووتان
 ثةجنةيةك ما !

 لةو كاتةوة ترووسكةيةك
 ستمطزنط دةداتة رِيَى هة

 رشيَى فورامت رِؤشن دةكاتةوة
 هةولَ دةدةم

 بةو ثةجنةية ثةرذينى )خوو(
 برِووخيَنم

 شاالَو ببةم
 دةرطةى طؤمى ئاوى ئوميَد

 بكةمةوة
 ى دلَ –ئةوين  -تيَر لة ئاوى  

 خبؤمةوة
 )حوسةين(ى ذين برِويَنمةوة

 ماض لة كولَمى زؤر نايابت
 بستيَنمةوة

 باوةشتمذدةى ديَرين بؤ طوالَلَةى نيَو 
 ببةمةوة

 بؤ هةميشة لة ثةرستطةى تؤ ثةرستى
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 طولَى طةشى كارو ثيشة
 بةدلَ تيَر ئاو بدةمةوة

 دةستى ماندووم
 لة طةردنى زيَرِينى تؤ

 نةكةمةوة
 طةر بشمرم
 دةست لة ملى هيواى ديَرينى تؤ            

 ناكةمةوة ، ناكةمةوة !!                                          
27/8/0794 
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 طؤرانيى نةبةزيَك
 باهةر دةنطى وشةكامن

 لةناو طةرووى قةدةغةدا
 خبنكيَنريَت !

 لة ذيَر قاضى وةرزى رِقدا بثرويَنريَت !
 بةستةى طرِى هؤنراوةكةم

 هةر دةخويَنم !
 با هةر ثةجنةى دةستى بريم
 لةسةر ثةرِةى ثةرتووكةكان

 تيَكبشكيَنريَت !
 لةناو طؤرِى كؤسثى رِةشدا

 نريَت !برِزيَ
 من هةر بريم دةكةمةوة !

 دلَ و دةروون دةهةذيَنم ! 
 باهةر نووكى ثيَنووسةكةم

 بة ثالَنانى تف و جويَن
 تيَكبشكيَنريَت !

 من هةر رِستةى ئاطرينم
 لة ئاميَزى تويَى برينم

 دادةرِيَذم
 با هةر بالَى ثةرِةمووضم
 لة زيندانى شةوةزةنطدا

 ببةستنةوة
 شممن هةر تابلؤى خؤم دةكيَ

 با هةر سازى ثرِ ئاوازى
 بةستةكامن

 لةباوةشى ئيزطةكاندا
 بسووتيَنريَت ! 

 ئةو كاتةيش هةر طؤرانيةكةم
 تؤمار دةكةم

 مذدةى خؤشى و كامةرانى
 ثرِ شار دةكةم

 با هةر رِيَطةى رِوونى ذينم
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 ثرِ لة داوى مردن بكريَت
 بؤ زةلكاوى ثرِ زووخاوى

 كينة بربيَت
 من طرتوومةو بةرى نادةم

 ةو ثةميانةى لةسةر ثةرِةىئ
 خةون و ئاوات
 نةخشةم كيَشا

 بةديى ديَنم
 تا كؤتايى هةناسةى ذين          

 واز ناهيَنم ، واز ناهيَنم !!                                    
06/7/0794 
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 مبتوانياية  !!
 مبتوانياية

 زةردةخةنةم دةخستة سةر ليَوى طريان
 طرِى سوورم 

 مى تاوانبةر دةداية ضة
 نارجنؤكم فرِىَ دةدا

 بؤ ئاميَزى سةنطةرى ذان !
 لةسةر ثةرِةى سةوزى ذيان 

 دةمسرِييةوة
 طيَسووى خؤشيم دادةهيَنا

 ضنطى هةولَم دةكوتا بؤ
 مةمكى توندى ذينى ئاسان

 باوةشم دةطرتةوة 
 بؤ ثرشنطى كيَلَطةى ئاشتى زؤر فراوان

 وةكوو طوالَو بةسةر هةموو
 ند !قوذبنيَكدا دةمثرذا

*** 
 مبتوانياية

 كانيى ئةشكم بةبةست دةكرد
 نةمدةهيَالَ

 لة جةنطةلَى ضاوى كالَى مرؤظاندا
 دةست بكاتة باران

 قولَةرِةشى خؤشةويستيم دةردةهيَنا
 لةنيَو زيندان !

 ذينى خةلَكيم سةربةست دةكرد
 لة نينؤكى خوو و رِةوشتى
 سةدة رِةشة تاريكةكان !

 تابلؤيةكى رِةنطاورِةنطى
 و رِةوشتى ضاخيَكى نويَم  خوو

 دةهيَناية كؤشكى ذيان
 بؤ قازاجنى
 ثرِ ئاماجنى

 دانيشتووان ، دانيشتووان !
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*** 
 مبتوانياية

 لةسةر ضةقى ئةم رِيَطةية
 رِيَطةى نةمان
 ياخى دةبووم
 لة ياساكان !

 بةندى ياساى رِاستى  يةك رِووم
 دادةرِيَذا

 تيَكم دةدا ثةت و زيندان
 دةستى ماندووم

 ستة سةر سكى ثشوومدةخ
 بؤ كؤرثةكان !
 بؤ كؤرثةكان !

 مبتوانياية
 طرِى سوورم

 بةردةداية
 بيَشةى وةرزى طةالَرِيَزان
 باالَى سالَى هةموو ذينم

 دةكرد بة يةك بةهارى سةوز
 وةرزيَكى وام جوان دةنةخشاند

 دوور لة خةزان !
 كيَوى سةختى نائوميَيم وا دةرِووخاند

 لَداراندالةناو باغى دلَى هةموو د
 سةد ئاوامت جوان دةرِوواند !

 ثةساثؤرتى ضاوى ساغم 
 دةسرِيةوة

 بؤ كويَرةكان !
 جيهانيَكى زؤر قةشةنطم 

 ثيَشان دةدان !
 ذينيَكى نويَم دروست دةكرد
 دوور لة رِةطى ضةوسانةوة

 جيهانيَكى ديكةى طةشم
 دةهيَناية سةر رِووى ذيان !
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 ثرِ لة خؤشى و حةسانةوة
 واية لة دلَدايةبةالَم ئةم هي
 ئيَوة دةلَيَن

 هةرطيز بؤم ديَتة دى، يانيش 
 بةدى ناية !!؟

 سبةى ديَتة كاية ! ووبيَت يانيشئةمرِؤ بئةطةر 
 7/0794مانطى    

 
 
 



 27 

 ثةذارةى بةيةك طةيشتنى دوو دلَ !
 

 خاتوونةكةم 
 كاتيَك ئاوى تةنيايى خؤم

 دةخؤمةوة
 جؤطةى هيوام وشك دةكات

 مان يادى رِؤذى رابوردوو
 دةكةمةوة

 فرميَسكة زؤر طةشةكانت
 دةبنة تؤفان

 دةبنة خورِةى توندى باران
 وشةى زارى
 رِيَى دلَدارى

 ديَرِةكانى هؤنراوةكةم
 دةسرِنةوة

 جاريَكى دى
 لةناو كؤشى غةمى سوورى بيَداريدا

 خؤم و دلَم
 دةدؤزمةوة !

***** 
 خاتوونةكةم

 كلَثةى ثشكؤى دةروونةكةم
 ىلةو كاتةدا ليَوى طةش

 ئارةزووى تؤ
 جوان باوةشى 

 بؤ ماضى  سةر كولَمى وشةى 
 دوا هؤنراوةم

 دةطريَتةوة
 زؤر حةز دةكةم

 ببمة ثةثوولةيةك
 بة ئامسانى ثةذارةتدا

 بالَى حةزم بطرمةوة
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 هةنطويَنى نيَو شانةى نيازت
 بكرِمةوة

 تيَر بينؤشم
 تيَبكؤشم

 هةر بؤ ئةوةى طرِى كوانووى بةذنى نازت
 نةبرِيَتةوة

 زيندانى تاريكة شةو نةبريَتةوة !بؤ 
***** 

 خاتوونةكةم 
 ئةى هةورازى ونبوونةكةم

 لةو كاتةدا باالَى تةرِت
 سنطى ثانى وةك مةرِمةرِت

 لةسةر قالَيى ثةريَشانى
 رِادةكيَشيت

 سةد هةناسةى ساردو سرِى
 ثرِ لة طرِى

 ثةشيَويم ثىَ هةلَدةكيَشيت
 زؤر حةز دةكةم

 بةدةرياى بيَ سنوورى
 يستىخؤشةو

 تينوويةتيى بةذن و باالَى
 تامةزرؤييت بؤ بشكيَنم

 الشةى رِةشى ضى غةم هةية
 بثرويَنم

 تؤوى طةمنى ثيَك طةيشنت
 بوةشيَنم

 لة بةهارى هاوسةريتدا
 بذيَمةوة

 ثةلكى خؤشيت بؤ بضيَنم
 بؤ هةميشة لة باخةلَى دلَداريتدا

 برِويَمةوة   
 خاتوونةكةم !!

0/05/0794 
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 ياطؤبةستةيةك بؤ سانت
 
 

 سانتياطؤ  
 خةفةت مةخؤ

 مذدة دةدةم بة طؤرثةى تؤ
 رِؤذيَكت ديَت

 رِقى دلَت لة ضاوياندا
 بيَتة ثشكؤ !

 كةلَثةى ثيسيان
 بة تةقةالو بةرطريى طةل

 وردو خاش بيَت !!
 لة سيَدارةى هةولَت بدريَت

 سةد ) ئةلندى(ى ئاواتى طةش
 لةدايك بيَت

 خؤرى هيوات خيَرا هةلَيَت
 نوىَ)نريؤدا(ى 

 لة شارو دىَ
 بةستةى سؤزى كامةرانى

 بة باالَتدا بلَيَتةوة
 ئاوازى نويَى بؤ دابنريَت

 طةىل باوةرِ 
 بيلَيَتةوة !

 دةرطةى خؤشيى شةقامةكان
 بؤ ثيَشوازى شةهيدةكان

 بكريَتةوة !
 دةنطى هؤرةى نةبةزيى تؤ

 هةر ضوار طؤشةى هةموو جيهان
 بطريَتةوة !

 ليَوى ئؤخةى
 بىَ ثةى ئؤخةيةكى نةرمى

 لةسةر زارى ثرِ بةهارى
 دانيشتوان
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 بؤ هةميشة خبنيَتةوة
 سانتياطؤ

 خةفةت مةخؤ ، خةفةت مةخؤ
 هةتاوى طةل

 هةلَديَتةوة ، هةلَديَتةوة !
                                                     /....7/0794 
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 طةشتيَكى خويَن رِذاو
 
 

 بؤ ضةندين جار رِيَم طرتةبةر 
 شتمة شارطةي

 دواى دابةزين
 لة ئوترى شني

 بةلَيَن ، ثةميان ، سويَندو برِيار 
 كةوتنة يادم

 تؤزى زةردى ريَِِِطةم تةكاند
 لة جل و بةرط

 لة بيَشةى مةرط
 دوور بوومةوة

 كؤشكى رِةشى غةمم رِووخاند
 خورثةيةكى سؤزى قةشةنط

 بىَ هاوارو طريةو بىَ دةنط
 كةوتة دةرياى دلَى كولَم

 اهةنطاوم ن
 بزةى سةر ليَو بووذايةوة
 دةروون و دلَ طةشايةوة

 وةكوو بالَدار خؤمم كوتا بؤ مالَى يار !
***** 

 بة رِيَطةوة
 هةزارةها ئارةزووى طةش
 لة خةيالَدا سةريان هةلَدا
 طةرمى باوةش لة ثةناوة

 سةد دةنووكى لة تامةزرؤى
 دلَم دةدا

 كؤترى خؤشى شةقةى بالَى
 دةنطى سؤزى دةدايةوة !

 طةيشنت بة باالَى يار بؤ
 دةتوايةوة
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 بة ثةلةثةل
 وةكوو ثةلةى كاروانى مةل

 بة كؤالَن و شةقاماندا
 ئوقرةم نةطرت

 ياخةى سةختى ماندووم درِى
 لةبةر دةرطةى مالَى ياردا

 خيَرا رِووام
 لةبةر ئةشقى سؤزى ظينؤس
 بووم بةدارى يوكالبتؤس ! 

 ثةجنةم لةسةر زةنطى
 ثرِ لة دةنطى

 طكؤشكى قةشةن
 طريسايةوة

 دةنطيَكى بؤز
 لةو ديو ثةردةى دةرطةكةوة

 ثرسيارى كرد
 ئةوة كيَية !؟

 خةلَكى كويَية ؟!
 كة وةالَمى درايةوة

 ديسان لة نوىَ
 ثرسيارةكة كرايةوة

 ئةجنا نارجنؤكى وةالَميَكى ناخؤش
 لة ثةردةى طويَى دلَدارميدا

 زرنطايةوة !!
 ئةو وةالَمةيش دةيطوت

 كامةرانيت سةربرِاوة
 ضةند رِؤذيَكةو

 كةذالَةكةت بة بووك ضووةو 
 طةشتةكةشت دوا طةشتتةو

 لةبةر دةرطةى خوو و رِةوشتدا
 خويَنى طةشى                              

 رِذيَنراوة ، رِذيَنراوة                                              
                                          0794 
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 دميةنى هةردوو ديوى بةسةرهاتى ويَنةيةك دوو
 

 يةكةمني دميةن
 كاتيَك ويستم

 لةناو قرضةى ذانى تالَى
 شيندا بدويَم !

 ثشكؤى تيذى كوانووى جنيَو
 زةردةوالَةى ضزوودار بوو

 ضزةى سوورى
 لة ئاواتى مايكرؤفؤنى دلَم هةلَساند !

 ثةجنةى كؤرثةى زوانى سووتاند !
 دةنطى زرِةى هةزار زجنري

 لةذيَر خانى ئازارى بري
 وةك نووكى تري

 دةهاتة طويَم
 ويستم بفرِم

 ويستم ثةردةى رِةشى بىَ دةنطيَتى
 خيَرا بدرِم

 ويستم بدويَم
 طةرووى وشةى زاريان تاساند !

****** 
 دووةمني دميةن

 من دةمةويَت برِويَم ، بدويَم
 لةناو ئيزطةى طةشى هيوا

 بة ئاوازى بلَندو بةرز
 اوةكةموشةى سؤزى هؤنر

 بؤ خاتوونة داماوةكةم
 خاتوونة جوان رِازاوةكةم

 لة ذوانى يةك بينيندا
 جوان هةلَواسم ! 

 زامةكامنى ثىَ بناسم !
 من دةمةويَت 
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 سوثاى ضاوةرِوانى
 بشكيَت 

 شوورةى ثةريَشانى
 برِميَت!

 خونضةى هةتاو ، زارى طةشى
 بؤ هةموومان بكاتةوة !

 هةر كؤرثةيةك بؤ باوةشى
 برِواتةوة ! دايكى سؤزى

 هةر دلَداريَك ، بؤ ئاميَزى بانووى حةزى
 مل نيَتةوة !
 من دةمةويَت لةم كاتةوة              

 بة تاسةوة برِويَم ، بدويَم !!                                        
                                /...7 /0794 
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 جريوةى ئةستيَرةى باوةرِ                                        
 
 
 

 وشةكامن تيشكى رِؤذن
 الشةى غةمى دلَى جووتيار

 زوو دةنيَذن !
 كيَلَطةى سةوزى هيواى دلَيان

 تيَر ئاو دةكةن !
 خويَنى لةشى ضةوسانةوة

 دةطرنةوة
 كؤشكى بةرزى حةسانةوة

 بؤ هةزاران هيواو ئاوات
 دروست دةكةن

 ثةجنةى مذدة بؤ ئةستيَرةى
 ى رِازاوةى شار دةبةنئامسان

 تابلؤى بةهار
 بؤ سةد نةورؤز دادةتاشن

 بؤ هةلَثةرِكىَ و رِةشبةلَةكى ئاماجنةكان
 سةد شاباشن ، سةد شاباشن !

***** 
 برِوام كرِة

 تينى شارى الشة سرِة
 تةمى ضرِى دةروونى شار

 دةسووتيَنيَت
 )ئةسكةندةر(ى رِق و كينة

 دةبةزيَنيَت
 نانى جوانى كامةرانى

 ذيَنيَت ، دةبرذيَنيَتدةبر
 ئاسؤى هيوام

 تابلؤيةكى زؤر رِووناكة 
 كؤرثةيةكى رِوومةت ثاكة

 ئاالَيةكة بةرزو بلَند
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 لة ئامسانى ديَهات و طوند
 دةشةكيَتةوة

 ئةستيَرةية، بة ئامسانى طةشى باوةرةوة
 ِِِ جريوةى ديَت
 جريوةى تةرِ

 رِيَطةيةكة رِاست و رِةوان
 طةى كاروان ، رِيَطةى كاروان !!رِيَ                        

                      25/8/0794 
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 ضةند تابلؤيةكى نةكيَشراو !
 

 من دةمةويَت تابلؤيةكى وا بكيَشم
 رِةنطى طؤناى

 وا برِيَذم
 لة قةوارةى تابلؤكانى هةموو جيهان

 طةورةتر بيَت
 لة خةيالَى هونةرمةندان

 زؤر قوولَرت بيَت
 بةذن و باالَى

 االَىهيواو ئ
 طشت طةالنى تيَدا دابرِيَذم !

****** 
 تابلؤى يةكةم

 دذى ستةم
 برِيَك ثةزى خرت و سثى

 لةناو دةشتى سةوزى بةهار
 دةلةوةرِيَن

 كاكى جووتيار
 لةطةلَ هوزار 

 هؤرة دةلَيَن !
 سةرووى تابلؤ

 هةر طولَزارة
 لةسةر ضةقى رِيَطةكةى شار
 طورطةكانى هةر حةوت قارِة

 راوة لةسيَدارة !!ملى رِقيان طري ك
****** 

 تابلؤى دووةم
 دذى رِق و هاوارو غةم

 رِةنطى تابلؤ
 سىَ رِةنطى جوان

 لةخوارةوة
 سةوزى سةنطني
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 لةناوةرِاست
 رِةنكى زؤر شني
 رِةنطى ئامسان

 لةسةرةوة
 رِةنطى ثشكؤ

 لةنيَواندا
 خؤريَكى زؤر مةزن و رِووناك

 كؤرثةى تيشكى جوان دةبةخشيَت
 ن و ضاك ! بة دايكيَكى خاويَ

 زةردةخةنةش لةسةر ليَوى رِةنطى سثى
 وةك بارانى كامةرانى

 ديَتة خوارىَ
 بىَ ورتةورت بىَ هاواريَك

 ديَتة خوارى َ !!
****** 

 تابلؤى سيَيةم
 )خةونيَك(

 لةسةر لووتكةى بةرزاييةك
 )مةسيح(ى نوىَ رِاوةستاوة

 دةست بالَوة
 رِاستى و ذيان دابةش دةكات

 وانىبةسةر كيَلَطةى فرة
 بىَ ثايانى

 كؤترى شاردا !!
***** 

 تابلؤى ضوارةم
 لةناو قرضةى تاريكى تةم 
 لةبةر دةرطةى ضاوتيَريدا

 )حاتةم(ى نوىَ سةرى قالَة
 بةهةزار دةست تيَدةكؤشيَت

 مندالَةكان دةوريان داوة
 خؤشيةكةيان طرِو طالَة !!

 لة داميَنى تابلؤكةدا وا نووسراوة
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 ))شةوةزةنطى برسيَتيية
 او طرِى طةمنى رِؤذدا سووتيَنراوة ( !لةن

****** 
 تابلؤى ثيَنجةم

 )هيوا(
 لةالى ضةثى ئةم تابلؤية

 تفةنطيَكى شرِو شكاو
 لةسةر ثشتى زةردى ميَذوو 

 رِاكيَشراوة
 )هيتلةر(ى ضةرخ فرِيَى داوة

 لة شةرماندا
 مؤر تيَى داوة

 ثوتوركاوة
 )لةناوجةرطةى تابلؤكةدا(

 دارى زةيتوون رِويَنراوة
 طةالَى سةوزى

 ثرِ لة ئاوة
 بالَى سايةى بةسةر هةموو شارةكانى

 رِووى جيهانى
 تابلؤكةدا رِاكيَشاوة !!

****** 
 تابلؤى شةشةم
 ضةمى بىَ تةم

 ئةم تابلؤية تابلؤيةكى بىَ طريانة
 هةتاوى طةل هةلَهاتووة

 لةسةر ئاسؤى هيواو ئاوات بىَ ثشووة
 )لةداميَنى تابلؤكةدا(

 دةنط .. هيَمنشاريَكى زؤر بىَ 
 )هةر كوىَ دةرِؤيت(

 هةر ذيانةو كامةرانة !!
26/00/0794 
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 ضاوةكانت
 

 ضاوةكانت
 دةرياى قوولَى خؤشةويستني

 بيابانى دلَى تينووم
 تيَر ئاو دةكةن

 شائاويَنةى قةد ديوارى
 بةذنى ئارةزوومن

 بةسةرهاتى ثاشةرِؤذى دووري ذينى خؤميان
 تيَدا دةبينمةوة

 وةرزةكامن
 رؤى تيَدا هةلَدةدةن وسةرى ض

 ضاوةكانت
 زةريايةكى

 كةشتيى هةستى زؤر بةكولَم
 وشةى دلَم

 مةلةى هؤنراوةى تيَدا دةكات
 شةقاميَكن

 ثةيامبةرى هةست و نةستم
 بةناو دلَى هات و ضؤيدا

 تيَدةثةرِيَت
 نةماميَكن

 لةناو باخضةى ذينى رِابوردوومدا
 هةردوو شني بوون

 تيشكى دةشتى
 ةرين بوونخؤشةويستى زؤر ب

 بةشةمالَى نةرم و فيَنكى
 نيطاى جوانيان
 طةشةم دةكرد

 ضاوةكانت
 مةىل سؤزى دلَدارى بوون

 دوو ضراى شةوى تارى بوون
 بؤ ئارةزووى دلَى بةكولَ
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 ويَنةى تؤيان
 لةسةر ثةرِةى ذينم نةخشاند

 غةميان رِةتاند
 ضاوةكانت

 زولَفى شادمانيم
 دادةهيَنن

 مذدةى كامةرانيم
 بؤ دةهينن                 

 ضاوةكانت !!                              
                   0794 
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 نامةويَت

 
 شريينةكةم

 من نامةويَت ، طةالَى سةوزى
 بةذن و باآلى بةرزى ذينت

 بوةريَنيت
 بؤى رِووت و قووت ببيتةوة !

 من نامةويَت، لةسةر كؤرثةى ناو هيَالنةت
 هةلَبفرِيت

 وة !نةيةيتة
 من نامةويَت داو بؤ رِيَطةى طةشى ذينت

 بنةيتةوة !
 لةناو لةشى بىَ ئابرِوويى سةردةماندا

 بتويَيتةوة!
 من نامةويَت بةرةو دواوة

 ملى رِيَطةى دويَنيَى رِةشثؤش بطريتةوة !!
0794 
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 طؤرانى

 
 طؤرانيية غةمطينةكةم

 باسى ذينى تؤى تيَداية !
 زامى قوولَى دةروومنانى

 اية !لة تويَد
 داستانيَكى بىَ كؤتاية

 تا هةتاية
 دةيطيَرِمةوة !
 نة شةو نة رِؤذ

 جيهان دوايى بيَت
 ئةم طؤرانيية غةمطينةمان

 بىَ كؤتاية 
 دوايى ناية !!

                                            *0794  
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 دةنطى بانطةوازيَكى بىَ سنوور

 
 

 هةظاالَمن، با هةموومان
 رِووباريَك بني

 لة جوطرافياى خوو و رِةوشتى
 هةورى رِةشى رِابوردوومان

 ياخى ببني
 ئاوى ثشوو

 بؤ ثرشنطى ميَشكى سةدان هاورِيَى
 ثيَطةيشتوو
 بةجىَ بيَلَني

 بةهاريَك بني سروةى بريمان بةسةر كيَلَطةى
 ديَرِةكاندا مةلة بكات

 وةنةوشةى طةش
 لة تويَماندا بؤ سةد باوةش

 ثةلة بكات
 مششيَريك بني

 دةنطمان هةبيَت
 خةجنةريَك بني رِةنطمان هةبيَت

 با ثرديَك بني
 قةت نةهيَلَني داودانةرى ضةقاوةسوو

 بةسةر ثشتى ئابرِووماندا
 تىَ بثةرِيَت

 لة ناوجةرطةى زةماوةندى زاواماندا
 هةلَبثةرِيَت

 با هةرديَك بني
 تؤزى زةردى لريةى كؤنى ) خةليفة (مان

 ىلَ نةنيشيَت
 وى مؤنى بىَ رِيَطةكانتاويَريَك بني ضا

 رِيشةى سةختمان
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 هةلَنةكيَشيَت
 با طرِيَك بني

 ئاوى ليَلَى هاوارةكان
 ثشكؤى دةنطى ليَبوردمنان

 نةهةذيَنيَت
 دةنطى بريمان

 نةخنكيَنيَت
 وشةيةك بني

 لةطةروودا برِويَينةوة
 لة هاوينى قةدةغةدا 

 0794                 نةتويَينةوة ، نةتويَينةوة !!                      
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 ناخؤمةوة
 ليَم بوورن ناخؤمةوة

 لةم بةهةشتة، بةهةشتى ذين
 خؤم ناخةمة نيَو ئاطرى

 دؤزةخى قني
 لةسةر بالَى دلَى خويَنني

 زاميَكى كة ناذيَنمةوة
 لة جةنطةلَى سةوزى ئةوين

 طرِيَكى سوور نانيَمةوة
 ليَم بوورن ناخؤمةوة

 بة بادةى ذين من سةرخؤشم
 هؤشمزؤر بىَ 

 ئةوةى ئيَوة دةخيؤنةوةبيخؤمةوة، 
 هةتا ماوم ناذيَمةوة

 لة ناو ذانى زامةكاندا دلَؤث دلَؤث دةتويَمةوة
 ليَم بوورن ناخؤمةوة

 تاكوو ماوم 
 بؤ هؤنراوة من ذياوم

 بةستةيةكى جوان رِازاوةبادةى منة
 بريو هةست و زادةى منة
 لة سنوورى ذين النةدان

 جادةى منة
 ليَم ببوورن، 

             خؤمةوة، ناخؤمةوة !نا

                          0794                                                                                                                                               
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 هةست
 

 من هةست دةكةم
 بارى سةختى سةد غةم دةبةم

 ت دةكةممن هةس
 كة غةم دةخؤم

 بؤ رِووبارى سةد تةم دةرِؤم
 من هةست دةكةم

 لة رِيَطةدا ذان دةرِويَنريَت
 لة جيطةدا

 خويَنى هةذار
 دةسووتيَنريَت

 من هةست دةكةم
 كة زام دةزيَت 

 باخضةى ئارام وا دةتةزيَت
 كة هةست نةكةم

 من هةست دةكةم !!
               * 

 من هةست دةكةم
 طريان دةكةمهةست بةسؤزى 

 هةست بة طرِى سووتان دةكةم
 هةست بة ذانى

 ثرِ لة ذانى جيهان دةكةم
 من هةست دةكةم

 لةناو ذاندا
 دةتويَينةوة

 لةناو طرِى ثرِ رِقاندا
 دةرِويَينةوة

 مششالَى دةست شوانى مةرِمان
 بىَ دةنط دةكريَت

 مندالَى نيَو دلَى تةرِمان
 بىَ رِةنط دةكريَت
 من هةست دةكةم
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 بة قورِى دةستةسرِىهةست 
 نةمان دةكةم

 هةست بةوديوى جيهان دةكةم
 هةست بة ضوونى

 من و ئيَوةو خؤمان دةكةم
 كة هةست نةكةم ..

       من هةست دةكةم !                         

                                  0794 
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 داخوازى

 
 ئةى زولَف شؤرِ ، كيذؤلَةى كؤرِ

 ةم نامةتئةو كاتةى كة يةك
 داية دةستم

 دلَ داخورثا ، وا خرؤشا
 هةست و نةستم

 ئةندامانى لةش هاتنة لةرزين
 ثلةى طةرماى ئامسانى دلَ

 بةرةو باشوور رِيَى طرتة بةر
 ثةلةوورى ذمارةكان

 بةرةو سنوور طشت دابةزين
 لة هةريَمى خؤشى دلَدا

 بوو بة تؤفان
 بة تؤفانى خةنةبةندان

 ئةى زولَف شؤرِ
 رى غةم و ناسؤر !رِةتيَنة

***** 
 ئةى كيذؤلَةى ثيَكةنني و زةردةخةنة

 دةى رِاضةنة
 بيَشكةى رِيَطةى بيَطةردى دلَ

 بىَ ترس و سلَ
 رِابذةنة

 بة طوالَوى ميَخةك ، مسلَ
 ثةرِةى سةوزى نامةكانت

 تؤمار بكة
 بؤ ناو كؤشكى ثيَكطةيشنت

 هةر غار بدة
***** 

 ئةى كيذؤلَةى هيواو ئامانج 
 ى تريو توانجئةى نةيار

 لةو كاتةوة ئةسثى خةيالَ
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 لةميَشكمدا زين كراوة
 جووتة كؤترى خؤشى داوية 

 لةشةقةى بالَ
 بةو هيواوة سايةى هةردوو

 ببنة يةكيَك
 ببنة ثيَكيَك

 لةسةر ميَزى كامةرانى
 كؤرثةى ئاوات بيخواتةوة
 هيض هيَزيَكى كؤنةثةرست

 ثيَوةندى دلَ هةرطيز جودا نةكاتةوة
 ةى زةردةخةنةئةى ناسكؤلَ
 دةى رِاضةنة

 خيَراكةو زوو بيَشكةى رِيَطةى
 بةذن و باالَى ثيَكطةيشنت رِابذةنة

 دةى رِاضةنة دةى رِاضةنة !!
15/00/0794 



 51 

 سروودى خؤشةويستى !

 
 

 خؤشةويستى
 تؤ دةرديَكى زؤر كوشندةيت

 تؤ شريثةجنةيت
 تؤ هةنطويَنيت ، بةالَم تالَيت

 الفاويَكيت لةناكاودا
 ةدةيتسةرهةلَد

 تةمةنى زؤر لة دلَداران
 رِادةمالَيت
 تؤ نهيَنيت

 لةناو دلَى دلَداراندا
 خؤت مات داوة

 بازنى رِةشى مردنت
 كردة دةستى هةزاران زين

 تؤ مةمت كوشت
 خويَنى دلَى فةرهادت رِشت

 لةبةر باالَى بةرزى شريين
 جاريَكى دى وةك هةنطويَنيت
 دوو دلَى زؤر بةكولَ و جؤش

 طةيةنيتبةيةك ديكة دة
 جاريَكى دى ئيَمةى داماو

 دلَ برذيَنراو
 بةدةست سوثاى تؤوة

 خةريك ماوين 
 دةست لة ئةذنؤ

 دؤش داماوين
 خؤشةويستى

 تؤ برينيت ، تؤ طريانيت
 قينيت ، ذانيت

 تؤ نهيَنى ئةم ذيانةيت
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 بىَ ثيَوانةيت
 بةالَم هةرضؤنيَك بيَت
 تؤ هةيت ، تؤ هةيت

 تؤ ئاشكرايت ، ئاشكرا نيت
 يَنيت، تؤ كوشتنيتتؤ نه

 تؤ مردنيت
 تؤ ذيانيت

 دةرديَكى واى بىَ دةرمانيت
 هةرضؤنيَك بيَت تؤ هةيت تؤ هةيت!!

 تؤ طولَيَكى نةكراوةيت
 ضريؤكيَكى شانؤطةرى بىَ ثراوةيت

 خؤشةويستى !!                                  
     24/0/0790 
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 كامرياى هؤش

 
 

 اى هةردوو ضاوى هؤشم خستة سةر رِووى مردن () لة ذوورى خةياَلدا ، كامري
 
0 
 

 دةرويَشيَك بوو، ميَزةر بةسةر
 لةبةرانبةر كؤشكى ترسدا
 دوو ضاوى ىلَ داضةقاندم !

 
2 
 

 لةسةر ثةرِةى بنةميَضى ذوورةكةدا
 وةك ثاسةوان
 هاتة بةرضاو

 بةبىَ زمان ورتةو طريان
 لةمةرةزةى سةوزى ذيندا

 قةلَماسكى
 ثرِ باسكى

 ندم !!تىَ تةقا
 
1 

 لةسةر ميَزى سةوزى ذيان
 درِندة بوو

 نينؤك ، مسيَلَ ، كلك دريَذ
 وةك طيَذو ويَذ

 دانى تيذى بؤ رِواندم !!
 ثةثكةى بةختى ىلَ رِفاندم !!

 لةسةر ثشتى درِك و دالَى
 نةبوون ، نةمان
 دةيكرِاندم !!
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**** 
 ) ئا ليَرةدا كامرياكة كوذايةوة

 ملة ذووريَكى نةخؤشخانة لةشى سرِ
 رِاكيَشرابوو
 لةو كاتةدا

 دةروازةى ذان كرايةوة
 ثةردةى ساغى درِايةوة

 برينى لةش طريسايةوة (!!
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 سىَ ويَنةى يةكطرتوو

 
 يةكةم

 
 لةسةر ميَزى نووسةريَكدا

 مةرةكةب و ثيَنووسةكان 
 هاتنة دووان

 يةكةم طوتى ئةطةر بيَت و 
 نووكةكانتان لةناو بران

 كةس بؤى ناكريَت
 ى ئيَمة بسرِيَتةوةرِةنط

 بةرى وزةى الفاويَكمان
 بطريَتةوة !

 دووةم
 لة ضةميَكى ضرِو ثرِدا

 داريَكى سةوز رِووى درذبوو
 تووكى سةرى
 طشت كرذبوو
 طوتية هةرِة

 خؤ بينيوتة رِةنطم طةشةو
 دلَم تةرِة !!

 لةطةلَ ئةوةش لة تؤ ناطرم
 رِقى زؤرم لةداربرِة !!

 سيَيةم
 ئةى رِىَرِيَبوار طوتى : بةلَى 

 هةر لة ئيَرة 
 تا رِيَى كاكيَش

 دريَذتر بيت
 هيواكامن لةطةلَ خؤمدا

 دةكةمة كيَش !
 هةزاران هةنطاويش بيت

 هةزاران كةندو ضالَى
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 ثرِ داويش بيت
 منى هةتاو

 بةيك هةنطاو
 دةطةمة جىَ ، دةطةمة جىَ !!

/...00/0790 
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 من هاتووم !
 

 من هاتووم
 دةستدرازةى بيَشكةى ذينى 

 نيَى ثرِ تةمدويَ
 دادرِيَنم

 شووشةى جامى سةدة تاريكةكان
 بةسةر خوو و رِةوشتى

 ناو كؤمةلَطةى دواكةوتوودا
 زوو بشكيَنم !

 ديوارى ناو رِةش و سثيى
 شارةكانى ئةم جيهانة

 برِووخيَنم !
 ثةضةى رِةشى رِووى ئافرةتى

 ئةم ذيانة
 بؤ يةكجارى بسووتيَنم !

 يَوبالَةخانةى  تةم و مذى جياوازى ن
 ئافرةتانى ئةو ديو ثةردةى

 دةرطةى داخراو  و ثياوةكانى
 ثةهلاويَذى ئةم ديو دةرطةى دانةخراو

 بةسةر سينةى عةباى باالَى
 ئامؤذطاريى ميَذووى دويَنيَى 

 ثرِ لة داودا دارِووخيَنم
 بة ئارةقى كارو هةولَى نيَو ضاوانى

 هةردوو دةستى ئةم كؤمةلَة
 كؤشكى بةرزى ذينيَكى نوىَ

 ضةسثانى كؤنكريتى بريو باوةرِيَكى رِووناك بة
 لةناو دلَى ئةم شارةدا دامةزريَنم

 من هاتووم
 هؤنراوةكانى نريؤدا

 بؤ نيَو نيطاى كؤرثةكانى
 قوتاخبانةى ديَهاتةكان خبويَنمةوة

 ثالَةوانى
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 ناو ضريؤكةكانى كةنةفانى
 لةناو دلَى سؤزى سةوزى

 طشت مرؤظى ئةم ضةرخةدا
 بذيَنمةوة !

 ةميانى ) ضى طيظارا (سةد ث
 بؤ تيمارى شائازارى

 زامةكانى سةد ) بؤلَيظيا ( ببةمةوة
 بة ئاوازى حةيرانيَكى فرميَسك ئاميَز

 زولَفى زةردى وشةى
 شيعرةكانى ) طؤران (

 لةبةر ضاوى
 نةخشةى لةشى تيَكدراوى

 ) مةمحوود دةرويش ( داهيَنمةوة !
 من هاتووم

 رِستةى دةرمانى هؤنراوة
 لَى هةستىبؤ برينى د

 دانيشتوانى سةدان شارى
 وةكوو )يافا ( و ) سانتياطؤ (

 بهؤمنةوة !
 لةناو ئيَزطةى ضارةنووسدا

 طؤرانى نويَى سةربةستى بلَيَمةوة !
 من هاتووم

 تؤوى ئاشتى لة نيَو باغضةى
 ذينى سةوزى شارةكاندا

 جوان بضيَنم 
 بؤ دوارِؤذى كؤرثةكامن

 لة سةنطةرى خةباتةوة
 ئاواتةوةبة طشت هيواو 

 تيَبكؤشم
 هةر بة خويَنم

 لة قوذبنى طشت زةويةكى وشك و برنط
 طولَى طةشى بريو باوةرِ

 جوان برِويَنم
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 سةد خةرمانى ثيالنى ثيس
 لةناو ميَشكى ثرِوثووضى نةياراندا

 بسووتيَنم
 نارجنؤكى بةر بةرؤكى

 جةنطهيَنةرى طرِ هةلَطريسيَنةرى
 دوذمنى طةل

 بةرِووى خؤيدا بتةقيَنم !
 ؤمى مةنطى طومرِابوونىط

 بؤ يةكجارى بشلَةقيَنم !
 تارمايي جةنط لةسةر ثةرِةى

 سةوزى ئاشتى برِةتيَنم !
 جيهانيَكى كامةرانى

 لة شةقامى طشت دلَيَكدا
 لة باوةشى طشت طولَيَكدا

 ثيَك بهيَنم
 كؤرثةى جيهان ، لةناو باغضةى بةهةشتيَكدا

 لةسيَبةرى سؤزى طةشدا
 طشت بذيَنم
 لةنيَو هةورى يةكسانيوة بارانى ماف

 بةسةر كيَلَطةى ذينى
 مرؤظانى رِووى زةميندا

 بباريَنم
 هيَزى رِةشى نائوميَدى

 لة باوةشى دلَى ذيندا بتاريَنم
 سنوورةكان

 طشت سنوورة دةستكردةكان
 دؤخى ئيَستةو رِابوردوويان
 بؤ هةميشة برِووخيَنم !!

 من هاتووم
 بة ئامسانى شارةكانى يةك جيهاندا

 ثةساثؤرت بالَ طرمةوةبىَ 
 لةو جيَطانةى قةدةغة بوون 

 بؤ ثشوودان بنيشمةوة
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 لةسةر ثةرِةى كامةرانى
 زولَفى سؤزى بةستةكامن

 بةرِةوانى دابهيَنم !
 لة ئيَستةوة

 رشستةى طوالَوى هؤنراوة
 بة رِووى طةشى دانيشتوانى طشت اليةكدا بثرذيَنم !

 طؤرانى بؤ دوارِؤذيَكى زؤر رِووناكرت
 ةت ثاكرترِووم

 بة ئاوازو بة سؤزةوة
 بة ئاماجنى ثريؤزةوة

 جوان خبويَنم ، جوان خبويَنم !!
 من هاتووم

 كؤشكى خؤشى
 لةسةر زةوى هةموو دلَيَك

 دامةزريَنم
 خانووى رِةشى

 نائوميَدى لةناو كيَلَطةى
 ذينى خؤشى

 هةذاراندا بسووتيَنم
 هؤنراوةى نوىَ

 بؤ دلَداران ، بؤ بيَداران
 دابهيَنم

 سةنطةرى تفت و تالَىلة 
 هؤنراوةدا

 ثىَ هةلَبيَنم
 واز نةهيَنم

 تاكوو خةونى هةموو دلَيَك
 بةدى ديَنم ، بةدى ديَنم

 طؤرانى بؤ ذينى طةشى شارةكةمان
 2/8/0790 -4/1/0790جوان خبويَنم جوان خبويَنم !                             
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 ئاوارة

 
 من لة شارى دلَداريدا

 خةمى رِيَطة دةخؤمةوة!! ئاوارةم و ثيَكى
 كة ثةجنةرةى ذوورى حةزم دةكةمةوة

 تةم و مذى ناهةمواريم
 تووش دةبيَت و

 بة بيَدارى 
 بؤ باوةشى ئاوارةيى 

 دةرِؤمةوة !!                      
              ******* 

                                                         0790 
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 شارى دلَ

 طةلَ خويَندالة
 بة شةقامى بىَ داويَندا

 شارى ضرِى ثرِ مةترسى
 هةوالَيَكى مالَى خؤشةويستيم ثرسى

 الشةيةكى بىَ سةرو ناو
 لةش هةجنراو

 مالَى رِقى ثىَ ثيشاندام
 سةرم سورِما

 كاتيَك دةستى رِقم بينى
 خؤشةويستيى طري هيَنابوو

 ضنطى نابووة بيناى بينى !!
                                     0790 
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 باران زامى رِابوردوو ناشواتةوة
 

 بة بريت ديَت 
 بة فرِؤكةى تيذرِةوى ماض

 بة ئامسانى ئارةزوودا
 هةردوو، بالَمان دةطرتةوة !

 لةناو باغضةى بريةوةرى
 رِةنطاورِةنطدا

 مؤرى ثةجنةى مةم و زينى
 ناو خةيالَمان

 دةبردةوة
 بةبريت ديَت

 وجيهامنان ال بةهاريَك بو
 لةناو ذينى دلَداريدا

 رِووباريَك بوو
 بةكةلَةكى ئارةزووى كولَ

 دةمانربِى
 دلَ مندالَ بوو

 لة خؤشيدا هةلَدةثةرِى ،
 هةلَدةثةرِى ! 

****** 
 كة ثةيكةرى يادةكانت

 بة قولَنطةى بىَ ثةميانى
 توورِ داو شكاند

 لةسةر لةشى كامةرانى
 بوون بة زام و

 مدا رِوواندذانيان لةنيَو كيَلَطةى هةناسة
 كة شويَن ثيَى تؤ لةسةر نةخشةى رِابوردوومان

 بوو بة طريان
 نة بارانى مذدةو خؤشى

 نة هةناسةى جوانى 
 نةيانتوانى

 زامى تريى يادةكانت
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 لةسةر ثةرِةى ذينى ئةوسام
 بشواتةوة

 نةهةنطةكان
 نةيانتوانى

 دةرياى قوولَى
 شوخنوونى و سةد بيَداريم خبؤنةوة !

 ةيانتوانى نةيانتوانى  ، ن
 ئةى ناسكؤلَة تؤراوةكةم !!                       

   0796 
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 هةلَثةرِكيَيةك لة مردنى طرياندا !

 كة ثيَكةنني هات ثيَكةنى
 دةستى خؤشى خستة ملى زةردةخةنة
 طريانى زةرد لة داخاندا ، تيَر تيَر طريا

 هاوارى كرد
 ثىَ مةكةنة ، ثىَ مةكةنة
 !!ئةطينة من دةمبة دةريا 

 كة ثيَكةنني بزة طرتى و خؤرى هةلَهات
 ثةذارةو غةم لة رِقاندا

 بوون بة زووخالَ
 بة هةستى اللَ

 بوون بة ضيَذى ذالَكى تالَ
 بةسةد داخ و هةناسةى سارد

 تا هةزار سالَ
 خةفةتيان خوارد، تاكوو تةقني

 ذانى شينيش ، قذى رِةشى خؤى رِنى
 ئيدى بيَشكةى توورِةو رِقى رِانةذةنى!!

 ةو كاتةدا كامةرانىل
 بوو بة مندالَ

 بة دميةنى دوو ضاوى كالَ
 بة طؤرانى

 طؤرانيى دةشت و دةرو سةر رِيَى كانى
 لةناو زةماوةندى ذيندا

 لة دةشتيَكى بةريندا
 بؤ يةكةم جار سةرضؤثى طرت

 بؤ ثيَشوازى بووكى بةهار
 ئاالَى غةمى خيَرا درِى

  ر هةلَثةرِى !لة مردنى طريةو شينداتيَر هةلَثةرِى ، تيَ
         0796 
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 حةز لة سووتاندا
 
 

 ليَت دةثرسيم  ، ضاوم ويَلَة
 بريم ليَلَة

 بةدووى ضاوى تؤى هؤنراوةو يادةكاندا
 ئةتؤ لة كويَيت ، بؤض نالَيَيت ثيَم ؟!!

 لة ميَذةوة منيش دةلَيَم
 نة تينوومة ، رِووةو دةريا

 هةنطاو دةنيَم !
 نة برسيمة ، رِووةو كيَلَطة

 ىَ دةثيَومرِ
 لةناو ئيزطةى ئارةزوودا

 هؤرة دةلَيَم
 دارى سةوزى حةزم دةنيَم

 ئةى ضاوكةذالَ
 ئيدى بةسة ، مةمسووتيَنة ، با بسووتيَم 

 مبسووتيَنة ، با نةسووتيَم
 طةر نةسووتيَم 

 نازانيت كيَم
 طةر بسووتيَم
 دةزانيت ثيَم

 من لةثةرِةى ذين 
 لة الثةرِةى طةشى ئةوين

 نووسيومة 
 وتان خؤرةسو

 هةر هةلَديَت ليَم !!
 سا مةتؤرة

 با نةسووتيَم ، با بسووتيَم
 ببمة هةتاو
 بة رِووناكى
 بةبىَ باكى

 بةهةزار ضاو
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 رِوون كةمةوة !!
 دلَ مةطؤرِة ، سةر بدة ليَم !!

 تا لة شارى سووتامندا
 دةتويَمةوة

 بؤ هؤنراوة دةمبة دووكةلَ
 بة ضوارضيَوة

 بة دوو بالَى ئاويَنة مةل
 ؤ ماضيَكى ئةو دوو ليَوةب

 سةرى حةزم دةنيَمةوة !
 لة باوةشى طؤرانيدا

 بةستةى تازة                
 بؤ ضاوانت دةلَيَمةوة                           

 دةلَيَمةوة !!                                                  
                             0/4/0796 
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 ةمبار لة ضوارضيَوةيةكى ثةستدا !دوو ويَنةى غ
 
 

 ملوانكةى غةم
 

 طةر ثيَت بلَيَم
 لة زستانى هةذاريدا ضؤن دةسووتيَم ؟!

 لةسةر شؤستةى بةختياريدا
 ضؤن سوثاى غةم

 رِىَ دةطريَت ليَم ؟!
 لةناو دةشتى دلَداريدا

 ضؤن هةورو تةم
 دةبةسنت ثيَم ؟! 

 ئا ئةو كاتة وةك ملوانكة
 !!غةمى شينت دةكردة مل 

 طرِى جةنطت 
 لةطةلَ رِةنطى سوورو زةردو 

 بؤنى مسلَ
 هةلَدةطريساند

 هةر طريانت 
 بؤ رِشتنى ضاوةكانت 

 دةكردة كل !!
****** 

 خةون
 غةمبارةكةم

 تؤ طوتبووت طواية جار جار
 ديَيتة خةوم ؟!

 نازدارةكةم
 منى بيَدار ، شيَت و بيَزار

 كة نةخةوم
 ضؤن باالَى تؤ ديَتة خةوم ؟!

 بىَ تؤ ضونكة 
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 شةوخنوونى رِيَبواريَكةو
 بةسةر زامى بيَدارميدا

 بةرِيَوةية !
 دلَى غةميش، لة دوورى تؤ 

 بؤ غةم خواردن بة ثيَوةية !
 ئيدى  بىَ تؤ

 ضؤن دةخةوم ، ضؤن خبةوم
 غةمبارةكةم !!                           

/...1/0796 
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 خؤشم دةويَيت !!
 
 

 خؤشم دةويَيت
 وى ثشوومن بالَندةى ماندو

 تؤش هيَالنة
 من مندالَى ورِك طرو 

 تؤ جؤالنة
 من نةخؤشى دلَةكوتةو

 تؤ رِازيانة !
***** 

 خؤشم دةويَيت
 تا قووالَيى ، تا ناخى دلَ

 تا ئةو كاتةى دةستى لةشم باوةش دةدات
 لة طةردنى تاريكيى طلَ

 لة طؤرِيشدا ، خؤشم دةويَيت !
***** 

 خؤشم دةويَيت تا ضاو برِكات
 دوور بنيياخود 

 بؤ خؤرهةالَت
 بؤ خؤرنشني

 بةرةو ئامسان
 تا ئةوثةرِى زةرياو جيهان

 خؤشم دةويَيت !
***** 

 خؤشم دةويَيت
 تا دلَؤثيَك خويَن و هةستى

 خؤشةويستيم
 لة دلَداية

 تاوةكوو بؤن
 ضريؤكيَكى بىَ ثايانةو

 لة طولَداية
 تاكوو بينام ملوانكةيةو
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 لةطةردنى ذووانداية !
 اوةنوارِىتاكوو ثةلةو ض

 ثاسارييةكى سةرطةردانةو
 لة باوةشى ئامسانداية

 خؤشم دةويَيت
 سةد ئةوةندةى خؤشةويستى

 خؤشم دةويَيت !
00/6/0796 
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 ئاويَنةى نياز

 نيازم وابوو بارانى ليَو 
 بةسةر دةشتى سينةتدا

 بباريَنم !
 لة ناخى يادةكاندا
 دلَى خؤشةويستيم

 لةسةرضاوةى طيانى ئةوينمةوة
 ووى ضاوةكانت بؤ ئارةز

 دةربهيَنم ! 
 نيازم وابوو ذوانيَك مب

 بةرؤكى باالَ شريينةكةت
 بةرنةدةم !

 لة باوةشى طوالَلَةمدا
 سةرخةويَكت
 بؤ بشكيَنم !

 نيازم وابوو ضاو بربِم لة ضاوت
 طليَنةكةم خبزيَنمة ضاوانتةوة

 كامةرانى ثىَ ببينم !
 تاكوو دةمبة

 ئاوى سازطارى كانيى ئةوين
 وةى تينويَتيت بشكيَنم !هةر بؤ ئة
****** 

 نيازم وابوو ببمة ثةثوولةيةك
 لةسةر طولَى طيانت بنيشمةوة ! 

 ببمة ذيان
 بيَمة ناخى ذيانتةوة

 ببم بة طيان
 بيَمة طيانتةوة !!

****** 
 بطرة ئةوة تؤمارطةى ذينم

 بة ئارةزووى خؤت بينووسةوة !
 ئةوة زام و طشت برينم بة مةرهةمى دةست و ثةجنةى

 رو لةجنةىال
 نازةكانت بثيَضةوة !
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 بطرة ئةوة ضاوم
 وةك ئاويَنة

 لةجنةكانتى تيا بنويَنة !
 زولَفى خؤشى شانة بكةو 

 زةردةخةنةو ثيَكةنينى
 تيا برِويَنة !

 ئةجنا ببة بة فريشتةو
 خاوةندى ضاو
 وةكوو مندالَ 
 تيَر بدويَنة !

 بطرة ئةوة ذينم وةكوو دةرياو 
 بة ثاثؤرِى ئةوينى نوىَ

 ةرةو ئامانج بة جةرطةيداب
 ثىَ هةلَبيَنة 

 بةالَم هةرطيز ئةو دلَةيةم
 لة ناسكيدا وةك شووشةية

 09/8/0796مةيشكيَنة ، مةيشكيَنة !!                           
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 برينةكان مةكوليَنةوة

 
 

 ئةى كيذؤلَة غةمبارةكةم
 نةكةيت دةستت لة دةروازةى بىَ سنوورى خةمةكامن

 طري بكةيت و
 لى ضاوت وابربِيتة رِوومةتى رِيَىتي

 بىَ ثةجنةرةى زامةكامن
 بة هةنسكى تويَى دةروونى ئاخةكانت

 برينةكان بكوليَنيةوة
 طيانة نةكةيت

 ثةساثؤرتى كةشتيى غةمى 
 بىَ بةندةرى 
 بىَ دولبةرى 

 خةونةكامن
 ىلَ زةوت كةيت

 تؤ ناتوانيت بةسةر ثردى
 ذانةكانى دلَى مندا

 و خةون زولَفى رِةشى طؤراني
 شانة بكةيت
 هةولَ بدةيت

 بثةرِيةوة
 تؤ ناتوانيت سيَبةرى خؤت

 ئاشناى ديوارى ئةوينم كةيت
 سةر لة طؤرِى نزاى وشةى

 شريينم دةيت
 مشتيَك خؤلَى لةشى خويَنم

 ببةيتةوة
 دارى بةرزى رِةط و رِيشة

 سةخت و توندى ناخى دلَم
 بربِيةوة
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 لة ئامسانى ثرِ بارانى 
 رِينةىوشةى سؤزى ثةلكةزيَ

 سالَة ديَرينةى
 دلَدارميدا

 ئةستيَرةكان كث بكةيت و 
 بكوذيَنيةوة

 دةسا برِؤ دةستى ذينت
 لة ياخةى دلَ بكةرةوة

 لة سيَبةرى بةردى رِةقى يادةكاندا
 ثالَ دةرةوة
 من دةرِؤم و 

 رِيَطةيش كةندى بىَ وضانى تةنيويةتى
 ضاوى خؤريش

 تةورداسى هةلَثاضني و نوشتانةوة
 رِنيويةتى

 درِكى هةزار بة هةزارى
 بىَ بةهارى
 ضنيويةتى

 بطةرِيَوة بطةرِيَوة
 خؤت مةكوذة 

 بة تالَة موى ثسيَنراوى 
 ئةو دوو ليَوة
 تؤ ناتوانيت

 ئةم طؤرانيية توورِةيةى من 
 بة ئاوازى سيمفؤنياى لةخؤبوردن

 بلَيَيتةوة
 بطةرِيَوة

 ناسارِيَذيى برينةكان
 مةكوليَنةوة
 من وا دةرِؤم

 ةرى خؤزطةيةكى بىَ ناونيشانبؤ بةند
 هيَشتة لةشى

 خويَن و هةست و بريى طةشى 
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 لة فةرهةنطى وشةكاندا
 لة هؤنراوةى بىَ زماندا

 نةمةييوة
 من دةرِؤم و خةمى رِيَطة

 هاورِيَى هةنطاوى سووتاوى
 بآ نةخشةمة

 تؤ ناتوانيت غةمى دلَى بىَ ئاوازت
 برِِِِيَذيتة نيَو ئةم غةمة

 بطةرِيَوة
 بطةرِيَوة

 با بقرضيَت
 با بسووتيَت

 0796                   ثةلةو تاسةى ئةو دوو ليَوة !
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 كة هةنطاو ذان و غةم دةثرويَنيَت !
 
 

 دلَدارةكةم
 هةوريَكى ثرِ لةباران بوو

 بةسةر دةشتى تينووى دلَدا 
 بىَ وضان بوو

 بة ئامسانى ذيامندا
 زؤر طرماندى

 هةر خةريكى ورووذان بوو
 مندالة فرميَسكى طريا

 ضةمخاخةى دا
 هات، تيَثةرِى

 ثةردةى رِؤيشتنى درِى
 بةندى دلَى تيَكرِا برِى

 بآلم بارانيَك بوو
 بؤ دلَدارى هةذانيَك بوو

 هةر نةبارى، هةر نةبارى !
                * 

 يارةكةى من خةم و ذان بوو
 بة ضةند سةدة بةر لة ميَذوو 

 لةدايك بوو
 تريى ذانى لة دلَم دا

 وةشاندة نيَوخةمى شينى 
 لةشى زةردو ذينى طلَم

 تا من و خةم بووينة برا
 ئاآلى ذانيش

 لةسةر كؤشكى ذين هةلَكرا
 بؤية طةرِام

 بؤ رِووى يارو تيشكى ضرا
 ىلَ كاتيَكم بةخؤ زانى

 ئةوم ون بوو ئةميش برا !!
 دةستةو ئةذنؤ دانةنيشتم
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 ئاطرى ذان
 داى لة ثشتم

 خةميش لةشى وزةى كوشتم
 هةستام رِؤييم

 بؤ دلَدارى و ناونيشان
 ئةوةند طةرِام

 خؤمم بينى تاك و تةنيام
 دلَ نةخؤشةو لةشيش ثرِ زام !

 رِيَطةش دوورة
 ذانى ياريش بىَ سنوورة

 بةآلم ، بةآلم
 هةر رِؤيشتم، هةر رِؤيشتم

 بةرةو كؤشكى ئةو دلَدارةى
 بة مندالَى

 06/0/0796                       دلَى كؤرثةى خةونى كوشتم !!!
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 ضى ناو دةنيَيت ؟!!
 

 ضيى ناو دةنيَيت
 فرميَسكى ضاو شةوبؤ بطريَت ؟

 ثرشنطى تاو
 دلَ رِابطريَت
 رِووبارى ئاو

 لةناو جةرطةى زةماوةندى
 سروةو كشةى هات و ضؤدا

 بةستة بلَيَت؟
 طولَى شةيدا

 وةآلمى دةنطى بولبول بداتةوة ؟!
 خونضةى ئةوين

 ثيَكى بةهار خبواتةوة ؟!
                 ****** 

 ضيى ناو دةنيَيت
 طلَؤثةكان

 بةدةستى خؤ دابطرسيَن ؟
 الثةرِةكان ذينى خؤيان

 خبويَننةوة ؟!
 نووكى خامةو ثيَنووسةكان

 بؤ باوةشى تينى خؤرى تيَنووسةكان
 دلَى خؤيان يتويَننةوة ؟!

 طولَى بةستة
 لةباوةشى باخضةى ثيَكةنيندا

 دةم داتةوة ؟!
 كؤرثةى ئةوين 

 دايكى وشةى بؤ ئاميَزى
 برِواتةوة ؟!

                 * 
 ضيى ناو دةنيَيت

 لقى ضرؤى خؤشةويستيى نيَو دةروومنان
 برِويَتةوة ؟!
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 لة فةرهةنطى مةى نؤشيدا 
 رِيشةى دابكوتيَتةوة ؟!

                 * 
 ضيى ناو دةنيَيت

 غةم كؤض بكات ؟!
 مردن طرِى تيَبةرببيَت

 !كؤشكى ثةستى دأل برِووخيَت ؟
 خؤشى جل و بةرطى ئالَ و واآل 

 لةبةر بكات
 سةر لة مالَى طرِو طالَى ذيان بدات ؟!

                 * 
 ضيى ناو دةنيَيت

 بةستةو هؤرةو شادمانى 
 ذيان 

 ئاوات       
 كامةرانى ؟!             

                                      0796 
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 ضوار كورتة هؤنراو
 

 حةز                                       
 من حةز دةكةم

 بزةيةك مب لةسةر ليَوت
 هةلَبكريَم و نةكوذيَمةوة !

 وشةيةك مب 
 لة ناو سينةى ثيَكةنينى هةردوو سيَوت

 جىَ خؤش بكةم
 نةسرِيَمةوة !

 من حةز دةكةم
 هةر حةزيَك مب 

 لة فةرهةنطى كامةرانيى حةزى تؤدا
 طةشة بكةم

 لَةو رِةشةبادالة زستانى ثرِ رِةهيَ
 نةتويَمةوة !

 خيَوةت                                            
 لةناو سينةى ئارةزووتدا

 بةنازةوة
 دوو خيَوةتى ليمؤ ئاسا
 بة نةوايى و دلَخوازةوة
 قنج و قيت هةلَتؤبزيون
 ىلَ تامةزرؤى ثةجنةكامن

 بؤ طوشينيان
 هةر لة ميَذة

 زةردةخةنةو ثيَكةنينيان 
 ؤراوةىلَ ت

 سا تؤ وةرة ، ئةم ثةجنةرة
 لةبةردةمى حةزةكانى ثةجنةكاندا 

 بكةرةوة 
 نةك يةك و دوو

 بةلَكوو هةزاران ماضى سةوزى
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 ثرِ ئارةزوو ، ببةرةوة !!
 دلَ                                   

 ئةى كيذؤلَة خرثنةكة
 خؤشم ددةويَيت و ناويَرم

 بةبةر ضاوى بةربالَوى
 وةنةيارانى ئةظينة

 بيدركيَنم 
 خؤشم ددةويَيت و ناويَرم
 كؤترى سثيى سةر ليَوانت

 لةناو باخضةى دلَداريدا
 هةلَفرِيَنم !!

 ضاوةرِوانى دةرفةتيَكم
 لة شارِيَطةى خؤشةويستى

 بةيةك بطةين
 دلَى خؤمت بؤ دةربيَنم 

 تيَر بتدويَنم ، تيَر بتدويَنم !!  
 

 كامريا                           
 كرد لة ذيانداحةزم دة

 خاكى رِيَطةى ذيَر ثيَى تؤ مب
 رِيزى ذيَر ثيَت لةسةر لةشم

 خؤرى هةلَبيَت
 ئاوا نةبيَت
 نةرِواتةوة

 كة ثيَت ناية دلَ و جةرطى خةزامندا
 شويَنةكانى ببنة نةخشةى خؤشةويستىو 

 ئةوينى تؤم هةرطيز لةياد نةباتةوة
 حةزم دةكرد كاميالرا مب

 بؤ يادطارى يادةكانت
 ة بزةى ليَوةكانتناسك

 تؤمار بكةم
 ويَنةى جوانت 

 ثرِ شار بكةم
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 لةبةر ئةوةى تينوويةتيى نةهةنطةكان
 نةخمواتةوة ، نةخمواتةوة ، نةخمواتةوة !!

 0796           دلَدارةكةم !                                
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 وةرزى سةرهةلَدان

 
 

 طةرضى رِيَطةت درِك و دالَة 
 رةوليَذى و ثرِ لة كؤسث و سة

 كةندو ضالَة
 بةفرى زستان دايثؤشيوة

 هةورى رِةش و خورِةى باران
 ئوقرةو وزةى ىلَ برِيوة

 ئةى ضاوكةذالَ
 هةر ديَم بؤ الت

 دلَ طريؤدةى دلَت بووة
 ضةندين سالَة

 دلَ ضاوةرِيَى دةرفةتيَكى 
 واى سامالَة

 ئةى رِوومةت ئالَ
 هةر ثيَت دةطةم

 لة باوةشى طةشى ضاوة
 تاوة ثرِ لة

 شينةكانى ذيانتدا مةلة دةكةم
 دةمبة وةرزى كامةرانى و 
 لة سروشتى خؤشنؤشيتدا

 سةرهةلَدةدةم ، سةرهةلَدةدةم !!
                                     0796 
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 دلَ كؤشت بؤ دةطريَتةوة
 

 ضؤن دلَؤثةى باران
 بة زةميندا رِؤدةضيَت و

 دةطاتة الى
 نووةكانرِةط و ريشةى درةختة زؤر تي

 منيش ضةشنى باران
 ديَم و بةسةر سنط و مةمكى

 تينويَتيتدا ثةلَة دةدةم !
 تينووى ضةندين سالَةى دلَت

 بؤ دةشكيَنم !
****** 

 دةزانيت ضؤن دايكى دلَسؤز
 دايكى ثةرؤش

 ضؤن مندالَة وونبووةكةى دواى هاتنةوةى 
 دةطريَتة كؤش

 منيش ئةوها
 دواى ليَكربِان

 يَزاندواى خةزان و طةالَرِ
 تؤى نةونةمام دةخةمة نيَو دلَى باوةش

 دةختةمة نيَو كؤشى باوةش
 دلَ كؤشت بؤ دةطريَتةوة

 لة باوةشى ثيَكةنني و كامةرانيى بىَ ويَنةدا
 دةرِويَتةوة ، دةرِويَتةوة !!                                  

                   0796 
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 رِيَطةى خةون و ئاوات
 ةرزةكامندارى خؤشيى و

 لةناو باخضةى تيَكؤشانى كؤرثةكاندا
 بةرو بوومى ئاوات دةطريَت !

 لةسةر شانؤى دةنط و باسى ئيزطةكانى
 نةبةزينم طورج ثىَ دةطريَت !!

***** 
 ثةجنةرةكان ، هةلَهةلَةى شادى 

 دةدةن
 شةقامةكان ، ديَن و دةضن

 سةما دةكةن
 ئامسان ، ثةلَة طةمنيَكى زؤر شينةو

 بىَ برينةو
 اوةشى بؤ كؤترى بزةم دةطريَتةوة !ب

 كؤترةكانيش بةهاريَكن
 قاليى سةوزى كامةرانيم

 بؤ رِادةخةن
 مذدةى دلَم

 بؤ ئاذانسى خؤشةويستيى كاروان دةبةن
 رِيَطةيش باوةشيَكة

 لةبةردةمى خةونةكانى مندالَيمدا
 دةكريَتةوة

 من هةر دةرِؤم  ئةويش بةستةى طةشى زارى
 سةركةوتنم                                                    

 دةلَيَتةوة ، دةلَيَتةوة !!                                                              
                                                                  05/8/0796 
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 داو

 
 تؤ دةزانيت؟!

 وم ؟من سووتانى بة جيَماوى سووتانان بو
 لةسةر ضلَى كؤنى ذيان

 ر زؤر ئاسان بوومؤداويَكى ز
 خؤم نامةوةو

 خؤم ثيَوة بووم ؟!                                      
                                                            0796 
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 سةمفؤنياى ئةوين
 
 
 

 هؤ ئايشىَ طيان
 تؤ دةزانيت وشةكامن

 برسني و رِةوة ثاسارى 
 دةنووك لة ضاوى تينويَتى خؤشيت دةدةن !

 بة طؤى مةمكى دلَداريتدا
 سةردةكةون

 دةدةن لة شةقةى بالَى ثيَكةنني
 زامةكانيان ديَنةوة سؤ

 رِوو دةكةنة ئامسانى تؤ
 رِازى شاراوةى نيَو دةروون

 لة قووآليى خةونةكانى
 هةر دوو دلَدا

 وةدةةر دةخةن !!
 

****** 
 هؤ ئايشىَ طيان

 خؤشةويستى ئاطريَكةو
 بةربووةتة دلَى ناسكى هةردووكمان ! 

 طرِو بلَيَسةى هةلَضووة !
 ئوقرةش طرِى تىَ بةربووة
 طةيشتووةتة سةر ئيَسقان

 ضاوةرِوانى 
 ثةريَشانى

 هةموو سووتان!
 دةسا وةرة

 ئاوى دةرياى ليَوت بيَنة
 ئةم بلَيَسةى بىَ ثايانة

 لةنيَو دلَى بةكولَمدا
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 دامركيَنة !
 اكوو ثةريى شادمانىت

 خيَرا بيَت و ئيَشك بطريَت
 طولَى ماضة سةوزةكانى

 تيَر ببةخشيَت
 بة بةهارى خةونةكانى ئةم ذيانة !

 
******* 

 هؤ ئايشىَ طيان
 لةجنةكانت

 جم و جوولَى ثةجنةكانت
 قاقاى ثيَكةنني و بزة

 طةجنةكانت !
 سيمفؤنيايةكى نويَى ئةوينن

 سروةى شةمالَى دلَدارين
 ، شريينشريين 

 بةرةو ضةمى ثرِ لة تةمى
 دلَى ماندووم

 هةنطاو دةنيَن !
 تا بتوامن ثرِ بة طةرووى

 دةنطى تينووى خؤشةويستيم
 بلَيَم ئايشىَ دلَى طةشى وةك تامةزرؤم

 بىَ ضاوى تؤ
 بىَ رِوومةت و هةناوى تؤ

 ليَى ناسرةويَت 
 ليَى ناسرةويَت !!

                                                                              0796 



 90 

 

 نةمدةزانى !
 نةمدةزانى 

 تؤ طولَيَكيت لة بةهارى دلَداريدا
 سيس دةبيت و هةلَدةوةريت
 دةخليسكيَيتة ذيَر هةنطاوى

 ثةشيمانى
 بة دةستى باى نةبينراوى شيَتييةوة

 هةلَدةثةرِيت
 لة كامرياى ذينى خؤتدا

 بة سيكارتى ئاطراوى
 كامةرانى سكى خؤشى و

 هةلَدةدرِيت
              * 

 نةمدةزانى
 وشةكانى نامةكامن

 ضاوى كؤرثةى بىَ دايكي ثرِ فرميَسكن
 بة ئاشكراو بة ثةنهانى

 نايانسرِيت !! 
              * 

 نةمدةزانى كامةرانى
 لة ئةلبوومى بريى تؤدا

 تؤثى ثيَيةو لة ياريطةى
 ضيَذى نةنط و كؤشكى مةى و دةستبازيدا

 رِى دةدةيتتوو
 بةآلم زانيم

 ئةوينى من زؤر بةسؤزة
 بؤ كةندرِى ملشكانى خيَرا دةبةيت

 طياى ئةوينى رِؤذطارى تؤ
 لةسةر بنجى تةفرةليَدان

 ئيَستة دةرِويَت
 ئيدى هةرطيز دلَى من بيَت

 ويَزةى دلَى تؤ ناكةويَت
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 برِؤ برِؤ
 بؤ قةلَبةزى طؤلَ خواردن و بريضوونةوة 

 انى وبؤ سةر لووتكةى ثةشيم
 بةربوونةوة

 ئيدى دلَى ئةوينى خؤم
 ناخةمة نيَو داوى تؤوة

 بةرةو ئاسؤى دلَدارى نوىَ
 هةنطاو دةنيَم

 درةختيَكى طةشاوةى نويَم
 لةوىَ دةرِويَم ، لةوىَ دةرِويَم !!

24 – 8 – 0796 
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 مذدة 
 من ئاويَك نيم نةخوريَمةوة

 خونضةيةك نيم
 نةكريَمةوة

 مذدةيةكم لة رِيَتاندا
 نيَمةوةدةخ

 من بةفر نيم
 كة هاوين هات، بة تيشكى خؤر

 بتويَمةوة
 من كةثر نيم

 طيَذةلووكةى ضرِ هةلَبكات
 تيَكم بدات

 رِةنطم ببات
 بتليَمةوة

 من باوةرِم
 هيوام رِيَطام

 بىَ تةلَةكةو ثيَض و ثةنام
 لة ئامسانى خؤشيتاندا

 دةشنيَمةوة ، دةشنيَمةوة !!
              * 
 من درِك نيم

 لَةتان بؤ بنيَمةوةتة
 من طورط نيم
 بكةومة ضةم

 مةرِى حةزتان طةمارؤ دةم
 من نةشةوم، نة تاريكيم

 من رِووناكيى هةميشةييم
 رِةنط بؤ رِووتان دةطرمةوة !

 من باوةشم
 ضراى طةشم

 ئاميَزتان بؤ دةطرمةوة
              * 
 من الفاو نيم

 لةناكاتدا هةلَبكةم و بنيشمةوة
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 من سووتاو نيم
 ئيَشمةوة بة

 سةرى حةزم بنيَمةوة
 من كة هامت
 رِاستييةكم

 ناكشيَمةوة !
 طؤرانييةكةم

 دةلَيَمةوةو دةلَيَمةوة !!
              * 
 من رِووبارم

 رِووباريَكى بىَ كةنارم
 من بةهارم

 وةرزيَكى ثرِ لة طولَزارم
 غةمى رِيَطة دةتويَنمةوة

 بؤ هةميشة طولَى سةوزى
 وشةى ثريؤز

 ةدةرِويَنمةو
        دةرِويَنمةوة !!

                 29/9/0796 
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 تابلؤى هةستيَكى نوىَ
 

 بارانيَكم
 بةسةر وةردى جوان كيَلَراوى

 طشت سالَتاندا
 دةبارم !

 هاوارم
 لة مايكرؤفؤنى طويَى ذينتاندا

 ئارام دةطرم !!
 بانطةوازم

 بة ثيَشوازيى ئاهةنطةوة
 دةنازم !
 دةخوازم

 مطوآلوى وشةى شريين
 بة رِوووتاندا بثرذيَنم !!

 هةنطويَنم
 لة شانةطةى هةست و نةستى

 برِواتاندا رِةط و رِيشةم دةرِويَنم !
 بةهارم

 لةسةر ضلَى نازى طةشاوةتان
 دةخويَنم ! 
 من دةنطيَكم

 تيَكةآلوى دةنطتان دةمب
 من رِةنطيَكم

 رِةنطى ئيَوةم لةطةلَ  خؤمدا
 هيَناوة !!

 لةناو جةرطةى ذيانتاندا
 بلؤى طةشىتا

 هةستيَكى نويَم
 جوان رِازاوة
 24/7/0796جوان رِازاوة !!                                                 

 . تيَبينى : لةم هؤنراوةدا كيَشى سىَ برِطةيى و ضوار برِطةيى بةكارهيَنراوة
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 شريين فةرهاد دةدويَنيَت !
 هؤ فةرهادى ثالَةوان

 هؤ رِةجندةرى بىَ وضان
 راكة زوو قولَنطةكةت رِاوةشيَنةخيَ

 بؤ كؤشكى من 
 بؤ كؤشكى ثرِ لة ئةشكى من

 ئاوى رِوونى ئةوين بيَنة 
 ضةمى بةختت داساكيَنة
 تؤ دةتوانى  بة طؤرانى

 بيَستوونى سةخت و سةركةش
 دارِووخيَنيت

 لة زةمينى وشك و برنط
 ئاوى سازطار

 بؤ تينويَتيى منى بةهار دةربهيَنيَت
 ن و باهووتسا خيَراكة شا

 دةست و بازووت
 ماندوو بكةو قولَنطةكةت

 بووةشيَنة
 واز مةهيَنة
 لةو كيَوانة

 ئاو دةربيَنة ، ئاو دةربيَنة !!
           * 

 هؤ فةرهادى رِوومةت طةش
 هؤ نةخؤشى مردووى باوةش

 ئارةقى زؤر برِيَذة
 تينوويةتى و برسيَتيش بضيَذة

 تا دةتوانيت
 ئةو قولَنطةت رِاوةشيَنة

 ؤطةى ئةوينج
 بة دةست و بازوو
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 ديَتة كاية
 با هاوين بيَت

 باسةوون بيَت 
 با ثريةذن 

 هةر خةريكى ثةتك و بةندو تةوون بيَت
 قولَنطةكةت رِاوةشيَنة
 كىَ طومانى لة دلَداية

 كيَية دةلَيَت وشكة سالَةو
 ئاو دةرناية

 ئاو دةرناية !!
           * 

 هؤ فةرهادى ثالَةوان
 هامتة سةر رِيَت ضةندين جار بوو
 ضةند جارم طوت

 ئامؤذطارى ثريةذنى كؤنةسالَ
 مةطرة طويَت

 باثةرِو بالَ
 لةسةر لةشى نائوميَديت دةرنةضيَت

 طوىَ مةطرة لةو دةنطانة
 كةوا دةلَيَن: وةرزو كاتى ثشوودانة

 ئاو دةرناية
 لةو كيَوانة

 قولَنطةكةت فرِىَ مةدة سةر زةوى
 رِايوةشيَنة

 بة طولَيَك كىَ بوو طوتى هةر 
 بةهار ناية

 كىَ بوو طوتى لةو الثالَة
 ئاو دةرناية

 ئاو دةرناية ؟!
           *** 
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 هؤ فةرهادى زؤر تامةزرؤ
 بؤ من هةرطيز خةفةت مةخؤ

 من ثيَت نالَيَم
 قولَنطةكةت دانةو برِؤ !

 ئةطةرضى ئةم الثالَة زؤر سةختة
 قولَنطةكةت دةيسميَت

 كونى دةكات
 دةجيميَت

 بطرة طويَم ىلَ
 قسةم رِوونة

 ئاشكرايةو بىَ ثةردة
 جؤطةى ئةوين هةلَبكةنة

 ئاوى رِوونى خؤشةويستيم بؤ بيَنة
 دةستى ذينت لة بةرؤكم بةرمةدة

 من تاكو هةم 
 خةالَتى تؤم                 

 خةالَتى تؤم !!                           
2/05/0796 
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 طرم !ئةو طؤرانييةى هةموو رِؤذيَك طويَى ىلَ دة
 
 

 طيانة تؤ ئةو طؤرانيةيت
 لة ناخةوة

 دةمهةذيَنى و دةنووسيَيتة دلَى طةشى
 ئارةزووى ثرِ لة تينمةوة !

 بة ئاوازة سؤزدارةكةت
 هةلَدةضم و 

 سةرلةنوىَ خؤم دةبينمةوة !
 هةموو رِؤذيَك

 طويَت ىلَ دةطرم
 بة كؤتايى دوائاوازى سةمفؤنياكةت

 دوايى ديَم و 
 دلَ رِادةطرم !

      * 
 دةسا وةرة

 ذيان رِووباريَكةو 
 غةم دةبات و غةم دةهيَنيَت

 سؤز ئاطرةو
 دلَ و دةروون بة تيشكى طرِ

 دةسووتيَنيَت !
 مردن طريانيَكةو

 لة ناكاودا طوآلوى تالَ
 بة رِووماندا

 دةثرذيَنيَت !
 دةسا وةرة 

 خؤت برِيَذة نيَو ئةم ناخة زؤر تامةزرؤى
 ئاخةكامنةوة

 ةرِةى طةلَىدةنطت بنووسيَنة ث
 ثرِ دةنطى وشةكامنةوة

 تاكو تؤزيَك بة ئةوينى ثةرداخى مةى
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 لةناو ذيانى ئارةزووى ئةشقى
 بىَ ثةى

 ميَشكى دلَمان سةرخؤش بكةين
 بةسةر بالَى خةيالَةوة

 طةشتيَك بكةين
 ضونكة كضىَ

 ئةو طؤرانيةيت
 هةموو رِؤذيَك طويَت ىلَ دةطرم

 تينووم ناشكيَت 
 طةر نةتبيسم

 ئيدى دةمرم                   
 ئيدى دةمرم !                                

                                                                     09/00/0796 
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 ئةو شةوةى ئةستيَرةى خةم لة جريوة جريو ناكةويَت !
 
 
 

 سةر بةردةبازى ِرَيتة، تةن تةختةبةندى جَيتة،
 ح ماَلى خؤتة بيبة !!خاكى ثَيتة، ِرودَل مةيلى 

 ناىل
 
 

 بؤ ثيَم نالَيَيت
 بؤ يادى ئةو رِؤذطارانة ناكةيتةوة

 دوو ثةثوولةى طولَزاريَك بووين
 لةسةر لقى دارةبةرِووى كيَوى هيوا

 هةلَدةنيشتني
 بالَى خةومنان دةطرتةوة

 بؤضى بةسةر بةستى دلَة ثةستة خةفةتبارةكةمدا
 ى و ئاوورِيش لة رِووىهةنطاوى قورس دةهاويَذ

 تاسة دوورو دريَذةكةم نادةيتةوة
 ) وةرة ئةمشةو

 دلَى تةنيام شةيدايةكةو
 هةورى ثرِ لة بارانى سؤز

 بة ئامسانى ضاوانيدا
 ضني لةسةر ضني ثالَةثةستؤى طريانيانة(

 بؤ ئاوورِم ىلَ نادةيتةوة
 طويَم ىلَ بطرةو
 ضةند وشةيةك

 كة !ئاراستةى ئةم دلَة كؤرثة ثةذارةم 
 وةرة ئةمشةو

 با زوو شوورةى نيَوان دلَمان
 برِووخيَت و

 ئارةزووى شيَت
 دةم نيَتة نيَو دةمى مةمكى 
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 هةزار سالَةى دوورى
 وةرة ئةمشةو

 تةنياييةكةم درِندةيةو
 كةلَبةى ضرِى

 بؤ برينى شلكةى رِانى يادةكامن
 دةهاويَذيَت

 وةرة تؤزيَك رِيَطةيةك بة
 دالَيتدابة ناو جةرطةى تاسةكانى من

 تيَثةرِم و 
 لة كةنارى خؤديتنةوةو

 ئاراميدا خيَرا
 هةلَبطريسيَمةوة

 ثيَم نةطوتيت
 دوورى ثةياميَكةو ناطاتة جىَ

 ئيدى بؤ ضى
 سوارى ئةسثى خؤبايى بوويت

 بة ناو رِةزى هةستةكانى رِؤذانةمدا
 درِكى رِق و كينةبةريت

 ئاراستةى دةست
 ضاوامن كرد

 ثيَم نةطوتيت
 بزرِكاوةم من ئةو خةونة

 لةشةوانى بةراتيشدا
 نة دةمبينى و نة دةتبينم

 ثيَم نةطوتيت
 ثردى نيَوان ئيَزطةى دلَى هةردوو

 ميَخى سةختى تيَدا داكوتراوة
 رِاناكشيَت 

 ناطاتة ئةو مةنزلَطةيةى خةومان ثيَوة دةبينى و 
 وةكو مندالَ

 بةرةو ثريى بزة داطريساوة رِووناكةكان
 نيهةنطاوى سووك رِايدةمالَ

 تامةزرؤيى دلَيَكمان جوان هةلَطرتبوو
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 نيَزةى سةختى ثيَكطةيشنت
 شةقار شةقارى دةكردو

 نةيدةداية دةستى لةمشان
 بؤ نازانيت

 ئةو كانياوةى لة داميَنى ضياكانى ئةوينةوة

 هيَدى هيَدى

 واى نيازة تينووى دلَى

 خةفةتبارة رِةنط زةردةكان

 تيَر ئاو كات و 

 كاندابةناو توولة رِيَطة    
 دةست و بازووى ئارةزوويان

 لة طةردنى مةمك خرِة بىَ ئوقرةكان بئالَيَنيَت
 خؤى بةتريى ئةو ضاورِةشة ثيَكراوة

 بؤ ئارةزوو تةنيا جاريَك
 دةمى ناوةتة ئةو ئاوة

 كة ثةيامى شؤخ و شةنطى
 لةبةر ضاوى خؤرى دلَدا 

 دادرِاندو
 دلَى طةشى ئةو ناسكؤلَة تاسربدووةى

 تيَك لةرزاندو
 هةوالَةى نيَو دوورطةى غةم و ثةذارةى كرد

 ) طةر دةتةويَت طويَم بؤ شل كةيت
 خؤ سا وةرة طويَى ئةو دلَةت

 بنىَ بةسةر سنطى هةلَضووى ئةم دلَةوة
 سا بزانة دةنط و بانط و هاوارو داد

 برِ كوىَ دةكات (
 ئةرىَ ديوتة -

 رِووبارى ضةم لة كةنارى ديَرينى خؤى
 ياخى ببىَ و 

 اتة بةر شةوةزةنطى هةلَديَرة ثرِ درِك و ثةنا بب
 زةردةسريى و ثةيكولَةكان

 ) ئةى تؤ ديوتة
 رِووبارةكان



 103 

 كة هةلَدةضن
 ئةم كةند و ئةو كةند دادةثؤشن

 قذى كالَى كةنارةكان
 شانة دةكةن

 ثةيتا ثةيتا ماضى سةوزيش
 لةسةر طؤناى ليَوارةكان

 دةرِويَنن و دةستى سؤزيش
 ا دةهيَننبةسةر قذى خةفةتبارياند

 كة الفاوى هةلَضوونيشيان دادةمركيَت
 رِيَى ديَرينى خؤيان دةطرن
 لة هيض شارو شارؤضكةيةك

 لةنطةر ناطرن
 هةر دةرِؤن و  

 هةر دةرِؤن و              
 دةست و ثةجنة                    

 لةطةردنى بووكى كةنار ناكةنةوة(
 دة ثيَم بلَىَ -

 نةوةبؤ بةعاباى نةزانني و بريضوو
 لةشى خؤرى هيواكانت

 دادةثؤشيت 
 بري لةو رِؤذة ناكةيتةوة

 دوو دلَى سةوز
 لة سيَبةرى طةالَى طةشى دلَداريدا

 نويَنى نةرمى خةونةكانيان
 رِادةخست و ثةردةى رِةشى طشت رِقيَكيان

 دادةدرِاند
 ئةى من نةمطوت -

 ئةو خةجنةرةى لة قاووغى  ترس و تةوس و دلَ لةرزيندا
 خؤى كول بكات نووكى تيذى

 خةجنةر نييةو
 زوو ثيَويستة رِةنط و شيَوةى

 بسرِيَتةوة
 ) وةرة ئةم شةو
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 دلَى تةنطم كةوانيَكةو ضووةتة يةك
 جيهانيش ئةو دوومةلَة زوو تةقيوةية

 ضلَك و كيَمى
 هةواى ذينى طرتووةتةوة

 وةرة سىَ وشةى طةشى دلَتةزيَن و 
 بووذيَنةوةم ئاراستة كة

 خةون تا بةسوارى فرِؤكةى
 ئةم جيهانة جىَ دةهيَلَم
 رِؤذيَكى دي دةكةمةوة

 كاتيَك دةمطوت -
 خؤت بناسةو

 لة هةلَديَرى رِةشكةو ثيَشكةى
 ضاوى ذيندا

 خؤت ون مةكة
 زولَفى رِةشى بىَ ثةميانيت

 دةداية الو
 دلَى تاسةت دةهاويشتة
 كؤشى شةوى ويَرانةوة

 ) ثيَم نةطوتيت
 خةونةكانت هةلَدةبزرِكيَن

 ازةكانتماض و رِ
 لة ستةمى ملكةضيدا

 خيَرا هةلَديَن
 ثيَم نةطوتيت

 ثيَكطةيشنت قولةى قافةو
 سةدان كاآلى ئاسنينيش لة ثىَ بكةيت

 هةر ثيَى ناطةيت
 ئةى من نةمطوت

 نزيكيش خةونيَكى زةردى تيَكضرذاوة
 بة ثةرذينى ثةريَشانى دةور دراوة

 نةمطوت نةكةيت توخنى كةويت
 من دةمزانى ناثةرِيةوةو

 ةليش نييةم
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 بة ئامسانى ئةو شويَنةدا هةلَفرِيَت و 
 دةست بطريتة دوو قاضيةوة (

 ئةمشةو تةنيام -
 سةرى طيَذم درنطةى ديَت

 طيَذةنطةى بري 
 وشةكامن تيَكةلَ دةكات
 خةونيش ئةو نهيَنييةية

 دةستى لة ياخةم طري دةكات
 ضؤلةكةيةو

 دةنووكى تيذ لة دةروازةى هةستم دةدات
 كةسيش نيية

 مى دلَىغة
 وةكو غةمى دلَةكةى من  طنطلَ بدات

 لةناو طرِى
 خؤرةتاوى ئةشقيَكى واى ثريؤزدا

 بسووتيَت و سةرهةلَبدات
 تا هةردوو دلَ

 دةستى ئؤخةى لة مل كةن و 
 لةو ئةشقة زؤر ثريؤزةدا بؤ هةميشة

                               بتويَنةوة !!                                                                   

       0799 



 106 

 دلَ
 

 بالَندةكان 
 لةسةر لقى سةوزى ذيان هةلَدةنيشن

 بة ئامسانى دلَداريدا
 جووت جووت هةلَدةفرِن

 ثاساريةكان
 لةناو ضةم و طويَسةبانةى خانووةكان

 جووت جووت النة دةكةن
 لة ناو باخضةى دلَداريشدا

 دلَدارةكان
 ابة شةقامى خؤشويستند

 جووت جووت هةنطاو دةنيَن
 كضىَ ئايشىَ

 هةر من نةبيَت
 ض لة باخضةةو  ض سةر شةقام

 تاك و تةنيام
 مةرط ديَتة الم
 دةستيَك نيية

 قذى ئالَؤزكاوى دلَم
 دلَى طةشى ثرِ ئةسكلَم

 شانة بكات
 دةستى نةرمى ثرِ بةزةيى
 بةسةر ئارةزوومدا بيَنيَت

 وةكوو تينوو
 وينمةوةبنووسيَتة كانيى قوولَى ئة

 تينووى بشكيَت
 تينووم بشكيَت !!

              **** 
 كضىَ خؤ من ضاوى وشةم

 كويَر نيية
 ئاوى دلَم سويَر نيية

 ثةجنةكانى هةست و بريم
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 نةشكاون
 قاضةكامن طؤضان نينة

 هةنطاو بنيَم، مؤرى شويَن ثيَم
 لةسةر شؤستةى دلَداريدا

 مةلة نةكات
 هةستى جوانى و خؤشةويستيم

 اوننةسووت
 بةجيَم بيَلَن

 درِك و ثةيكولَ
 وةكوو ئةسكلَ

 لةشى بةختم طشت بكيَلَن
 من دلَدارم و دلَدارى نوىَ

 لة نامخدا دةتويَنمةوة
 لة ئاميَزى ضاوو دلَى

 سؤزة ضرِةكانى ئيَستةو مندالَيمدا
 طةورةى دةكةم

 بة ضاوى دلَ
 دةرِوامنة رِووى كضة ضاورِةشةكانى

 شارةكةمان
 طويَم كةرِ دةكاتكةضى ثيَكةنينيان 

 لة بارتةقاى خوو و رِةوشتى رِزيوةوة
 هةلَدةدةنة طويَى يةكديدا
 بة شةقامى سويَرى ذيندا
 هةناسةم شةمةندةفةرى

 بىَ رِيَبوارة
 لة سينةمدا خةفةتبارة

 منى دلَدار
 رِيَبواريَكم ، بيَزاريَكم

 بةدواى ضاورِةشيَكدا ويَلَم
 لةسةرةتاى بةهاريَكدا

 لةشاريَكدا
 ن طومتثيَيا

 ئةو دلَدارة
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 لةو كةنارة
 نةبينراوة

 كةضى لة ثةرِاوى ثتوركاوى بىَ نازيَكدا
 نووسرابوو

 يارةكةى تؤ
 لة ئةستوونى ثشتى باوكى

 نةهاتووةتة مندالَدانى دايكيةوة
 كضىَ ئيَستةيش بة شةقامى دلَداريدا

 دةطةرِيَم و 
 بؤ طولَةكان رِاز دةخويَنم

 سيمفؤنياكةم هاوار دةكات
 ذةكانئةى كي

 ئةى ضاوكالَة تري تيذةكان
 وةرن دةرطةى دلَى كؤرثةى ئةوينى من

 لةسةر ثشتة
 ئةوةى ديَت و ثىَ دةنيَتة ئةم بةهةشتة

 لة هيَالنةى دلَى سةوزى بةسؤزمدا
 دةخيةويَنم

 تا هةتاية لة جؤالنةى دلَداريدا
 دةيالويَنم 

 دةيالويَنم !!  
0799 
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 سةر رِيَطةيةك ! دوو ويَنةى هةلَةوطيَرِاوى
 
 

 هاورِىَ
 دوو هاورشىَ بوون

 ميَردةزمةى مةرطى ثرِ قني
 رِاوى دةنان

 شةوى رِةشى
 هةرِةشةى رِةش

 تاريكايى دادةبارند
 دوو هاورِى بوون

 مةرطى دوذمن
 دةستى تةنطى ىلَ هةلَضنني
 رِووباريَكى هةلَةشةى شيَت

 لةبةردةمى ئاواتياندا
 قوت بووةوة

 خةم تةك خةمدا 
 بووةوة !!حووت 

 دوو هاورِىَ بوون
 هاورِيَيةكيان مةلةوانى نةدةزانى

 ئةوى دييان
 رِووبارى شيَتى دووشةق كرد

 هاورِيَيةتى 
 لةويَدا مرد !!

 طةرِان
 دةطةرِيَني و ثةريَشانني
 شةو كةلَثؤسى بيَداريية
 دةطةرِيَني و بىَ نيشانني

 قةمتاغةى زام
 شةوضراى رِيَى غةمباريية

 زمانني دةطةرِيَني و بىَ
 دةردو ثةتا كةشتيى دةرياى رِيَبواريية

 دةطةرِيَني و بىَ خةرمانني
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 جنيَوى خةلَكى وا لة شويَنمان
 دةطةرِيَني و بىَ داستانني

 لة دوورِيانى بىَ ضاريدا
 رِيَطةى ويَلَني

 لة هةورازى بيَداريدا
 ئاوى ليَلنَي

 بةدواى وشةى زمانيَكدا 
 سةرطةردانني 

 داي بضيَنني
 شى نوىَ دةربكةينطةآلى طة

 تيَر تؤى شةيداى ثىَ بدويَنني
 كةوى كولَم و سويَسكةى ليَوو

 كؤترى سثيى 
 دةنووك ئالَى ماضةكانتى
 ثىَ رِابيَنني                           

  0799                ثىَ رِابيَنني !!                                      
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 سةرنانةوةى حةز
 

 دا هامتهامت لة ناكات
 ضوون مردوويةك

 كؤلَيَك ذان و ثةذارةو دارةتةرميَك
 بوون بة ثاداشت بة خةآلمت
 مؤرى ثةجنةى ناهةمواريم

 بة تويَلَمةوة هةلَطرتبوو
 طرِى سوورى سةد بيَداريم

 تيَبةربووبوو
 كة ثيَم ناية جةرطةى ذيان

 بؤ ئاميَزى ضاورِةشيَكى نةرم و نيان
 زيندوويةكى زوو مردوو بووم

 ر ثةرِةى فةرهةنطؤك و ثةرتؤكانىلةسة
 دلَداريدا

 نوقمى ليتةى غةمطينى بووم
 لة سنوورى ثسيَنراوى ذيان دةرضووم

 ثةريَشانى بوو بة هاورِىَ و
 بة ميوانى شةوو رِؤذم

 سةد تارمايى
 كةوتة بةردةم

 باآلى بةرزى طةالويَذم
 هةناسة زؤر ساردةكامن

 شيَت و هار بوون
 رِيَى دريَذم

 نةيدةتوانى
 يَوى خةم و خةفةتباريمك

 ذ بري و ياد بباتةوة
 طولَيَك نةبوو

 لة ئاميَزى حةزةكانى مندالَيمدا 
 دةمداتةوة
 لةو كاتةوة

 دلَنيابوون خؤى هاويشتة نيَو دلَمةوة
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 كة ذيانى ثرِ لة دةردم
 بة ئةو خةون و ئاواتةوة

 سةرى حةزى دةنيَتةوة ، دةنيَتةوة !!
24 – 0 – 0799 
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 طؤرانييةكى لةبارنةضووى كةنار سريوان ..!
 

 )شتَيك لة نامخداية، لة شكؤ بةهَيزترةو هانى نووسينم دةدات (
 ئةلفَيرد دؤفينى

 
 ) ئةى سريوانى سةرطةردانى هةورازى شيَت

 ئةم فرميَسكة خويَناويةى تؤ
 لة كويَوة ديَت ؟

 كةى طريانى ئاوارةييت
 كؤتايى ديَت ؟!! (

  بطرةطويَم ىل
 تا بلَيَم ثيَت

 ئةستيَرةكان بة ئامسانى ماضةكانى شيَوامندا
 طرِةيان ديَت !!
 خؤزطةش خؤرةو

 لةسةر زارى يارم هةلَديَت !
 ) ئةى سريوانى ئاوارةى ويَلَ

 تةكان بدةو سةر هةلَربِة
 هةلَسة سةر ثىَ و

 ماض لة دةمى رِؤذ بكرِة ! (
 طويَم بؤ شل كة -

 ضاو ثرِ كل كة

 انةتيَم برِو

 منى شةيدا لة باوةشى

 ضةمة سةوزة ضرِةكانى كةنارتدا

 هؤرة دةلَيَم

 بؤ ضاوى تؤو دلَدارةكةم

 بؤ يارةكةم

 بةستة دةلَيَم
 ) طيانة سريوان

 هوزاريَكم
 بةستةى سةوزم لةسةر زارةو

 تؤ دةدويَنم
 ئةستيَرةكان
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 دارثةلَكةكان
 ضاوكالَةكان

 نةجية سةوزة بىَ بالَةكان
 لة النكى طؤرانيدا 

 رِِِِادةذيَنم ! (
 )) بؤضى دةطريت رِيَى طؤرانى و هؤرةم دةطريت ؟!((

 طويَم ىلَ بطرةو -
 ناسؤرى دلَ برِةتيَنة
 وشةكامن تؤ دةدويَنن

 بياندويَنة !
 ) تؤ دةزانيت ، هاورِيَكانت

 سةرنادةن ليَت !
 نة ماض لةسةر طؤناى شينت دةضيَنن و

 نة لة ليَويان ماض دةدةن ثيَت !(
 وانطيانة سري -

 رِؤذى خؤشيت

 هةلَهاتووةو هةنطاو دةنيَت

 دةسا وةرة تؤش طؤرانى و بةستةكانت

 تيَكةآلوى ئةم ئاوازو حةيرانة كة  !
 غةم و ذانت

 تيَكةآلوى ئةم ئازارو غةمانة كة !
 بةستة بلَىَ وماض بؤ زارى مندالَى الديَييةكان

 بووةشيَنة
 نوقآلنةى خةون
 نوقآلنةى تيشك

 بؤ كؤرثةكان
 اكانبؤ ساو

 دارِذيَنة !
 ) ئةى رِووبارى سةرطةردانى هةورازى شيَت

 بة بريت ديَت
 من و تاقة يارةكةم و 

 ئةستيَرةكان
 باوةمشان

 بؤ دةطرتيوةو
 خةرمانيَكى ماضى طرِمان
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 ثىَ دةبةخشيت ؟! (
 هؤ هؤ ئاوة غةمبارةكة

 بة بريت ديَت
 بؤ ناو تاظطة شيَتةكانى باوةشتدا

 دةستى يةكدميان
 و  توند دةطرت

 لةطةلَ ماسيية سثى و زةردو سوورةكانى ناختدا
 ضاوةةشاركيَى غةممان دةكرد ؟!
 ئةوة كيَية تؤى خؤش ناويَت ؟!

 بةستةو هؤرةى ذان و غةمت
 نالَيَتةوة ؟!

 بة بريت ديَت -
 من و تاقة دلَدارةكةم

 بةناو بيَشة سةوزةكانى خةخمؤريتدا
 ماضى قوولَمان

 اندولةناو جةرطةى ليَوى يةكدى دةفرِ
 هيض جاريَكيش

 نةيار نةيدةتوانى
 )كولَ(ى رِقمان ىلَ بطريَت و 
 ويَنةكامنان بة رِووى ضاوى

 ئاواييدا بثرذيَنيَت!
 ضاوة كالَةكانت نةبيَت

 خةمى دلَى ئيَمةى دةخوارد
 هيض رِازيَكى نةدةدركاند

 من و ياريش
 لةناو لةشى يةكديكةدا

 دلَنيابووين
 لةئاثوورةى ماضدا دةتالينةوة

 يانيان و نيوةرِوان و ئيَوارانيشبة
 لة دةالقةى ئارةزوودا

 دةخوالينةوة
 كاتيَك دةستى شةو دةهات و

 تيشكى خؤرى سةردةبرِى
 بة هيَمنى بةرةو الدىَ

 دةكشايةوة
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 بؤ بةيانى
 طولَى هةمان بةزم دةبووين

 دةرِواينةوة
 ) ئاخ سريوان
 سريوانى ويَلَ
 بة بريت ديَت
 كاروانيَك هات
 و ضةم و رِوووباريَكدا لةكةنارى طؤم

 بارو بنةو كؤلَى خست و 
 كؤضةريَكى ليَو بةبارو خةفةت كوشتةى

 ىلَ دابةزى و
 ضةمايةوةو ماضى كرديت

 دواطؤرانيى
 بؤ ضاوى تؤو كؤضى يارة بىَ نازةكةى

 تيَر طوتةوةو
 لةضاو ون بوو !(

 ئةوة من بووم
 ئةو كؤضةرة

 ئةو جةرط و دلَ ثرِ لة خةجنةرة
 ةثةكاندالةثالَ طردو ت

 درِك و ثةيكولَ
 خويَنى ثيَيان دةخواردمةوة !

 بة ثؤستةى خويَن
 نامةم بؤ يار
 دةناردةوة

 ئةى سريوانى كةفضةريَنى دةستةو ئةذنؤ -
 جيَت ناهيَلَم
 هةر ديَمةوة

 طؤرانيت بؤ دةلَيَمةوة
 ئةى سريوانى هيَمن و شيَت

 كىَ دةتوانيَت
 تؤى خؤش نةويَت

 كىَ دةتوانيَت
 ضاوكاآلنى ضاورِةشان و

 ئةم كةنارو ئةو كةنارى
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 تؤى خؤش نةويَت
 كىَ دةتوانيَت

 بةجيَت بيَلَيَت ؟!
 ئةى سريوانى نامؤى دةشت و كيَوو هةردة بىَ طولَةكان

 ئةى زامدارى دةستى درِك و زةردةسريى و 
 ثةيكولَةكان

 كىَ دةتوانيَت
 جيَت بهيَلَيَت

 كيَية ئةوةى جيَت دةهيَلَيَت ؟!!
 يَت  كىَ جيَت ديَلَ

 كىَ جيَت ديَلَيَت  !!!                    
                                                 0799 
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 ضةند ويَنةيةكى رِةنطاو رِةنط

 
 

 لة دارستانى ذياندا
 كاتيَك دةرِؤيت بة رِيَطةوة

 هاورِيَيةكةت جىَ مةهيَلَة !
 لةوانةية لة ثةناوة

 طورطيَكى هار
 !!خؤى مات دابيَت 

         * 
 لة باوةشى ئةم ذيانة

 خؤت بة طةورةو زل مةزانة
 ضونكة رِؤذطار

 بىَ ئامانة
 لةضوار الوة

 سةرةو ليَذى و طؤرِستانة !
          * 

 لةنيَو درزى ئاويَنةوة
 سةيرى خؤت كرد

 با دلَت لةسةر خؤى نةضيَت
 دلَى ئاويَنةكة دةشكيَت

 هيض ضوارضيَوةيةكيش ناميَنيَت
 بطريَتةوة !!باوةشت بؤ 

         * 
 تف مةكةرة كانياوةكان

 لة خوارةوة
 ثاسارييةكان
 نووساونةتة

 ئاوةكةوة !! 
         * 

 بة رِيَطةدا دوور برِوانة
 لةسةر خؤيشت

 هةنطاو بنىَ 
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 لةو ضاآلنة
 سةرسم نةدةيت لةبةر ثيَنت !!

          * 
 لةنيَو طةرووى هاوارتةوة

 مةقيذيَنة
 سيَنةدةنطى طةرووت مةنوو

 لة ضةميَكدا طري دةخؤيت و
 كةس نايةتة  

 هاوارتةوة !!
          * 

 لة كةنارى رِووبارةكامن
 سوارى ئةسثى شيَتى مةبةو

 لة بووارةكان بثةرِةوة!!
 لة خوارتةوة

 طؤميَكى زؤر قوولَى بىَ بن
 كةفضةريَنى رِق و كينةى

 زؤر هةلَضووة !!
          * 
 وا زستانة

 مةطرةبةرى هةتاو لةكةس 
 لةو التةوة

 سىَ ثريةذن ، سىَ ثريةثياو
 سةرمايانة !!

        * 
 سوارى ئةسثيَك مةبة

 بة دةستى خؤت
 رِةمشةو زينت نةكردبيَت

 تاوت دةداو دةكةويتة
 ذيَر ضوارثةىل

 تا هةتاية ملت دةشكيَت  !!!
        * 

 لةسةر خةرمان
 فةندةكةكةت دامةطرسيَنة !



 120 

 باكة توندةو
 اساريانةئةو مندالَ و ث

 برسييانة، برسييانة !!
0799 



 121 

 

 هياَلنة
 ثيَت نةطومت

 بؤ من بة ثرد دةزانيت و 
 بةسةر لةشى بريندارى
 ثرِ ثةيكولَى دلَدارميدا

 تيَدةثةرِيت
 بؤضى من بة خاك دةزانيت و 

 لةسةر شانى 
 بىَ وضانى

 ئوقرةكامن هةلَدةثةرِيت
 ثيَت نةطومت

 بؤ من بة ئاو دةزانيت و 
 سكى خةونى

 اسيى دلَمم
 هةلَدةدرِيت
 ثيَت نةطومت

 بؤضى درِك و زةردةسريى
 لةناو جةرطةى خؤشةويستى ذيامندا

 دةضيَنيت و
 ملى كؤرثةى تامةزرؤييم
 بةخةجنةرى ثيَشيَلكردن

 سةردةبرِيت
          **** 

 بؤ وا دةكةيت
 لةبةهةشتى ديَرينى دلَ

 هةرِا دةكةيت
 بةرةو كيَوى ثرِ هةورازى

 ئارةزووى شيَت
 هةلَديَنيت ثىَ

 لة بريت ضوو
 طوتت ضاوى شينم دةكةم

 بة هيَالنة
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 دلَم دةكةم
 بة جؤالنة

 كؤرثةى سةوزى هيواكانتى
 تيا برِويَنة

 لة بريت ضوو طوتت هةموو ذينم
 تيَكرِا دةكةم بة ئاويَنة

 تؤش ئاوات بةو
 بة ناو رِةنطى سةوزى قةرسيلييدا

 هةنطاو بنىَ و 
 خؤت بنويَنة !

 طةشىتا هةتاية ضراى 
 بزةكانت داطريسيَنة

 ثيَت نةطومت
 ئيدى بؤضى لةبريت ضوو؟!
 ئيدى بؤضى لةبريت ضوو؟!
                               0799 
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 رِازى نةدركاو

 
 

 لة دوورى تؤ
 جطةرةى غةم دةكيَشم و

 ضرِة دووكةلَى ئاخ 
 بةبا دةدةم !

 ى شاخوةكو بةفرى سةرلووتكة
 لة ئامسانى ثةذارةدا

 دةتويَمةوة !
              * 

 
 وةك رِووباريَك

 وةكو هاذةى ثةلكةداريَك
 وةك زامداريَك

 ديَم و لةشى لةجنةكانت
 دادةتةمن

 هةلَدةضم و 
 دةضمة كةشةى ورووذانى 

 رِامووسني و 
 بريضوونةوة

 خورِةى تاظطةى حةزةكان و 
 مةىل ثةلةو ضاوةرِوانيم

 ليمؤكانتالةناو باغى 
 دةنيشنةوة

 كة هةلَدةستم
 بة طاليسكةى ماضى سةر ليَو

 طةشتيَك دةكةم
 طشت مةبةستم

 ببمة طولَ و بة بةرؤكى دلَداريتدا
 هةلَزنيَم  و 
 برِويَمةوة !

                                        0799 
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 ضاويلكةى ضيَذ

 
 ) بؤ ئةلف ميم (                           

 بوو ئيَوارة
 هةتاوى دلَ، لة ئاسؤطةى دلَداريدا

 بةرةو دةرياى بريضوونةوة
 ئاوا دةبوو

 شؤستة زةردة بىَ دلَةكان
 ضاوكاآلندا لةذيَر قاضى
 دةيانناآلند

 قؤلَ لة قؤلَ و ثةجنة لةنيَو ثةجنةدا بوو
 دةستى ناسك

 لة طةردنى سيَو دةئاآلو
 زارى تينوو

 خؤى دةخستة نيَو باوةشى
 ليَوى شريين

 ووبارىلة رِ
 ثرِ هةنطويَنى دلَداريدا

 ئارةزووى سةد سالَةى دلَى كث و خامؤش
 دةكردةوة

 سيَبةرةكان تيَكةلَ دةبوون
 هةنطاوةكان ليَك دةئاآلن

 سةرجنةكان
 ثرت دةبوون

 بالَى خؤشى و شادمانى 
 نةوبةهارى ئةوينيانةى خؤمالَييان

 دةطرتةوة
 لةسةر ئةبرؤى نةجووآلوى

 شؤخيَكى شةنط
 رِؤدةنيشنت

 لةناو شارى دلَدا 
 طلَؤثيَكى هةزار ظؤلَتيى ئةوينى نوىَ
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 طرِى دةطرت
 دادةطريسا

 لةسةر تاثاى رِيَطةى هيواى ئارةزوودا
 خؤزطةكانى ضةندين ناخى

 رِووناك دةكردةوة
              * 
 ئيَوارة بوو

 ثرشنطى دلَ ئاوارة بوو
 ئاوا دةبوو

 ضةند ثةجنةيةك لةيةك ئاآلن
 زرؤضةند زاريَكى تامة

 خؤيان هاويشتة نيَو ئاميَزى ثرِ
 ضيَذو خؤشيى ذيانةوة

 ضةند ثةلكيَكى طرىَ طرىَ
 كرانةوة

 لةم اليشةوة دوو سيَبةرى
 بىَ ثةيكةرى

 خةمناك و سرِ
 بة هةنطاوى دةرزى ئاذن

 ليَك دابرِان .. جيابوونةوة
 دوو دلَ لةيةك داترازان

 خةم و ئازار
 لة دايك بوون

 هةر لةويَدا بةسةرهاتى 
 هؤنراويَكى فةرهادانة

 سةبرِيَنراو
 خويَنى وشة

 شانؤى ذينى بىَ دةمسالَى تةنييةوة
              * 
 ئيَوارة بوو

 وشةكانت بالَيان بةيةكديدا داو
 بةرةو خاكى نيشتمانيَكى بىَ سروة

 سةرى حةزيان خيَرا هةلَطرت
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 وةرة، وةرة -
 سةرى حةزى وشةى سةوزى

 بةستةزمان مةثذيَنة
 دةستى ئؤخةى با سيَبةرت

 لة طةردنى خؤزطةكامن نةكاتةوة
 سووتاندمت ، تيَشمدا سووتايت

 خةوى خؤشيت
 لة مندالَى وشةكامن تيَك زرِاندو

 ترس و لةرزت ثىَ فيَركردن
 طويَت نةداية ترثة ترثى دلَيَكى ثرِ خةجنةرو زام

 بةناوضاوى بىَ هةتاوى طليَنةمدا
 ثةرِيتةوة

 ضةند ملوانكةى شارؤضكةى ثرِ
 ةردو درم و ثةتاكانتلةد

 لة مل كردو
 بةسةر شؤستةى بيَداريدا

 دةستت داية خؤ طةوزان و توايتةوة !
 لةناو ئابرِووى هةنطاوة بىَ ئوقرةكاندا

 طريسايتةوة
 ضيَزو سيَكس

 دوو كؤرثةلَةى ضاوكةذالَ بوون
 لةفةرهةنطى بىَ ئاسؤتدا

 تامةزرؤيى يةك ديكةيان دةقؤستةوة
 تؤيش

 بىَ ئةزموون بوويت
 بة دووى ئةسثى ئارةزوودا

 جلَةوى حؤت ون كردبوو
 بة بىَ هوودة

 ثةلكى رِةشى خةونةكانى ئةوساى خؤتت
 دةرِستةوة !
              * 

 رِؤخى ئةلَوةن
 هةمووى دارة
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 خةفةتبارة
 دارخورماكانى ئةو شارة

 زةردةخةنةو ثيَكةنينيان ذةهرى مارة
 ذينيان داوة

 لة قةنارة
 لة سيَدارة

 شةقامةكان
 امؤشييان ثيَوة ديارةخ

 بؤ ثشت لة رِؤخى ئةلَوةن دةكةيت 
 و بةناو شارى ئارةزةةتدا

 ملى رِيَطةى نةهامةتى و جنيَو
 دةطريَت

 ضّيذوةرطرتن
 ثةساثؤرتةو لةنيَو تةنكةى باخةلَتاية

 نوقلَةو 
 لة طريفانى بريكردنةوةو

 خوو و رِةوشتى شيَتيتداية
 رِووباريَكةو

 لة ثالَ سايةى
 بزةكاندا درةختة بىَ

 ثالَيَكى ىلَ دةدةيتةوة
 ئوتؤمبيلة بىَ هاوتاكان

 ديَن و هةلَت دةطرن
 دادةبةزى و 
 هةلَت دةطرن

 لة ثةراويَزى شارى كث و خامؤشةوة
 فرِيَت دةدةن

 ئارةقةى شةرم
 ئةذنؤت دةطريَت

 هيَزو توانا 
 لة دةمارى لةشى سست و ثرِووكاوتدا

 ئيدى دةمريَت
 ناوت دةمريَت
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 دةمريَت     دةمريَت                
              * 

 نامة زةردة شرِةكانت
 بطرة كؤش و

 ئةشكة سويَرة كويَرةكانت
 بشارةوة

 تيَتدا سووتام -
 طرِيَكى بىَ ئةقرةت تىَ بةردام

 برِؤ طرِةكانت خبنكيَنةو
 يادة سةوزةكانى

 رِؤخى ئةلَوةن
 لة يادى خؤو خؤشةويستيت

 ببةرةوة
 برِؤ ثةجنةى شةرمةزاريت

 مةسووتيَنة
 لة بوارى سنوورةكان بثةرِةوة

 برِؤ ئةلَوةن و رِؤخة خةفةتبارةكةى
 رِقى زؤريان ليَت هةستاوة
 نةكةيت كضىَ خبةلَةتيَيت

 فريو خبؤيت
 جاريَكى دى

 ثىَ بهاويتة ئةو ناوة
 هةموو زيخ و ملى رِؤخى ئةلَوةنى طرِ

 دةتسووتيَنن
 ضاوى ضيَذةكانت
 كويَر دةكةن و 

 و خةونةكانتثةساثؤرتى هةمو
 دةدرِيَنن

 نةكةيت كضىَ جاريَكى دى
 ثةنا ببةيتة بةر ئةلَوةن

 ضاويلكةى ضيَذ
 لة ضاو بكةيت

 بةسةر ثردى زامةكانى
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 ئةوساو ئيَستةى ئةو رِووبارة
 زامدارةدا بثةرِيةوة

 مةطةرِيَوة
 مةطةرِيَوة

 رِقى ئةلَوةن
 نةهةنطيَكةو

 0799قووتت دةدات، قووتت دةدات !!               
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 نةورؤزو خؤشةويستى

 
 

 ئةوة نةورؤزة هاتةوة
 طولَى رِةنطني
 وةرزى بةهار

 ضيمةن ، طولَزار
 بؤ ثيَكةنني

 دةمى خؤشى و كامةرانى
 دةكاتةوة

 ئةى فريشتة ضاوكالَةكةم
 منيش لةطةلَ هةلَهاتنى رِؤذى نويَدا 

 ضةثكة طولَى مذدةو خؤشيت
 ثيَشكةش دةكةم

 ماضى ضاوى خؤزطةكانى
 مئةمرِؤت دةكة

 دةمبة بزةو زةردةخةنةو
 لةناو كيَلَطةى دلَى طةشى

 ئارةزووتدا تيَر تيَر دةدويَم
              * 
 وا نةورؤزةو

 ئاطرى خؤشى دةكريَتةوة
 سةرماو سؤلَة سةرهةلَدةطريَت

 كؤض دةكات و دةبرِيَتةوة
 سالَيَكى نوىَ سةرهةلَدةدات

 دارو درةخت
 سروشت هةموو
 ضرؤدةكات !!

              * 
 لةم رِؤذةدا ، لة نةورؤزدا

 لةطشت نةورؤزيَكدا
 ليَوى خؤزطةم

 ماضى ضاوى طؤناى ئالَى
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 خؤشيت دةكات
 يادى نةورؤز دةكاتةوة

 ضةثكة نيَرطس ، ضةثكة سةوسةن
 ضلَى زةيتوون

 لةناو باخضةى سالَى نويَدا
 بؤ طشت ياريَك 

 طشت دلَداريَك دةباتةوة    
 دةباتةوة !!    

                                                 1/0799 
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 باران
 

 ) هةياران و مةياران 
 ياخوا بيكةيتة بارن

 بؤ جووتيارو دلَداران(
      * 

 منى باران
 لةسةرخؤ جوان

 دلَؤث دلَؤث دادةرِذيَت و
 دةيةتة خوار 

 دارو دةوةن
 رِةنطني ، رِةنطى زؤر شني

 دادةثؤشيَت
 طياى ضيا

 اسةوز دةبىَ و ديَتة سةم
 قةراغى رِىَ و ضةم و دةريا

 شنة دةكات
 لة هةلَهةلَةى شادى دةدات 

 كاريَزى ئاو
 جؤطةو كانياو
 قولَثة دةكات

 خةم و خةفةت بة با دةدات 
 زةمينى وشك ، زةوى تينوو

 زيندووى مردوو
 تيَر ئاو دةبيَت

 هوزارى ضةم
 بةستة دةلَيَت 

 مذاويى تةم 
 ثةذارةو غةم

 !بؤ هةميشة سةرهةلَدةطريَت 
      * 

 ) هةياران و مةياران
 هةروةكو سالَى جاران
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 ياخوا ببيَتة باران
 بؤ طةمن و جؤى جاران (

      * 
 وا باران دةباريَت

 من من دادةرِذيَت و ديَتة خوارىَ
 كولَم و طؤناو سنط و مةمكى 

 يار تةرِ دةكات
 يارى شةيدا

 بةرطى سؤزو خؤشةويستى
 لةبةر دةكات

 ويَىدةنطى بةستةو ئاوازى ن
 طويَ كةرِدةكات !

      * 
 )هةياران و مةياران 

 ياخوا ببيَتة باران
 هةروةكو سالَى جاران

 بؤ هةآللَةى كؤساران ( !
****** 

 وا بارانة
 تك تك ، تنؤك تنؤك

 دادةباريَت
 ديَتة خوارىَ

 منى دلَدار بةرةو ذوان
 هةنطاو دةنيَم

 هةر دةرِؤم و هةر ضاوةرِيَم
 تكةى باران

 بةسةر قذو دةستى سؤزى
 لةشى ثرِ لة ئارةزوومدا

 دةباريَنىَ و بؤ باوةشى يادةكامن 
 دةباتةوة !

      * 
 ) باران بارانة ، شادى دآلنة

 ئةم طيَتية جوانة
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 باخضةى هةمووانة !(
      * 

 باران نةباريَت
 نةيةتة خوارىَ

 بزةى سةر ليَو ، رَِووبارو شيَو
 وشك دةكات ، دةتاريَت

 ثةذارةو غةم
 كو تةمهةروة

 هيَرش ديَنيَت 
 سةرهةلَدةدات !

 طةآلى درةخت
 ئاوازو بةخت

 وةكو  سةواى ثةتا كوشتة
 هةلَدةوةريَت!

 باغى خؤشى رِةنطى طةشى
 ضاوى دولَبةر

 سيس دةبيَت و دادةذاكيَت
 ثؤىل مةالن

 مةىل خةم و ثةريَشانى و ئازارو ذان
 بالَى خةفةت دةطرنةوة

 هةر دةرِؤن و لة هيض شويَنيَك
 شنةوةناني

 تاكو شيَوةو رِةنطى باران
 دةدؤزنةوة !

      * 
 ) هةياران و مةياران
 وةها دايداوة باران

 خؤشيى خستووةتة شاران
                                        هةروةكو سالَى جاران ( !

                            8/1/0799 
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 تامةزرؤى كيشوةرى ضاوةكانتم
 
 
 

 كيشوةرى ضاوةكانت رِيَطة بةرةو
 سامالَة !

 وةرزة باى ثيَكةنينت
 شةمالَة !

 ئةم شةو ديَم و دلَى خؤم
 رِادةخةم

 لة باوةشى
 دلَؤثةى فرميَسكى طةرم و طةشى

 رِازةكانى ئةبرؤتدا
 سةرخةويَكى ثرِ لة تاسة

 دةشكيَنم !
 دةمبة درةخت

 ئاوى بيَدارى هةلَدةمذم
 بة شنةباى هةناسةكةت

 طةآلى تةنيايى
 ريَنمدةوة

 طيانى ئارام
 بة فيَنكة سروةى بةهارى دلَدارى

 رِادةذيَنم !
 دةس بة طيَسووى

 كؤرثةى ماضى ليَوانتدا
 دةهينم !

 رِازى هؤنراويَت بؤ دةخويَنم
 ثةذارةو غةم
 دوور خاتةوة

 بةرةو ضيَذى خؤشةويستيت
 بكاتةوة

 لة قووالَيى دةرياى هةست و نةستدا
 طةوهةرى هؤنراويَكت



 136 

 بؤ دةرديَنم
 ؤ ئاميَزى خةوى خؤشت ب

 بباتةوة بباتةوة !!
       * 

 بة ثاثؤرِى يادةكامن خيَرا هامت و 
 دابةزيم

 بة ناو باغى سنط و مةمكى
 نةرم و نؤلَى شاديتدا هةلَزنام

 لة بيابانى شيَتيدا
 ئةسثى سؤزو تامةزرؤيى

 هةلَيطرمت
 بؤ جةنطةلَى خةونةكانى

 مندالَى دةبردم
 بؤية وشةى خونضةى زارم

 وةتة زامبو
 لة هةميَزى ثةرؤشيدا

 خؤم و يادم
 هاوارو طريةو دادم

 رِوو بة رِووى يةك دةبينةوة
 هةموومان يةك دةطرينةوة

        * 
 خؤشم ويستيت

 لةسةر طليَنةى ضاوى ذينم
 نةخشةم كيَشايت

 هةر بةماضى شادمانى
 ثةيكةرى ئةوينم

 بؤ تاشيت
 خؤشم ويستيت

 بةفرى رِيَطةى دلَداريتم
 توانةوة

 لة رِؤذيَكدا حةوت طولَم
 بؤ سةر مةمك و زولَفى لوولت

 رِوانةوة
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 بؤى طوآلوى هةناسةمت
 بووذانةوة

 هةر بؤ ئةوةى ماضيَكى نويَى ئارةزوو مب
 لةسةر طؤناى دوارِؤذتدا

 ذينى حةزم هةلَنةوةريَت
 دانةمركيَت
 بة ذانةوة !            

                                            1/0799 
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 تاسةى ديدار

 كضىَ ديَم و
 بةرمالَى دلَ 

 لةثةرستطةى ضاوانتدا
 رِادةخةم و 

 نويَذى طرِى خؤشةويستى
 بةسةر لةشى

 خةونةكانى ئةنديَشةتدا
 دةباريَنم

 كضىَ ديَم و 
 ماض ئاآلمةو

 لةسةر كولَمى نازةكانت
 دةيرِويَنم !!

 دةمبة سةهؤلَ
 لةبةر تيشكى خؤرةتاوى
 اهةردوو ضاوى تينويَتيد

 كلَؤكلَؤ دةتويَمةوة
 دةمبة ماضيَك
 تةنيا ماضيَك

 لةسةر طؤناى ثةلةو شيَتيى ليَوانتدا 
 دةرِويَمةوة !                                        

              * 
 كضىَ ديَم و 

 لةشكريَكى بىَ شومارى
 خؤشةويستيم

 بةقةلَغان و ضةكى نةرمى وشةكامن
 كيشوةرى نيَو ئةو دلَةيةت 

 داطري دةكةم
 ئاآلى خؤمى تيا هةلَدةكةم

 لة نيَو ئيَزطةى دلَداريوة
 دةلَيَم كضىَ
 من هاتووم

 بوونى خؤم و ئةم دلَةيةم 
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 لة ذيانى ئةوينتدا 
 بسةثيَنم !!
              * 

 كضىَ ديَم و تةم و مذى غةم و ثةستى
 ناخى دةروون

 ذةنطى جةرطى هةلَقرضاوى
 بوون و نةبوون

 انى بزةىلة ثةميانطةى ذو
 تاسةى ضرِى ديدارتدا

 دةسرِمةوة !
 خةونى كؤرثةى ذيانيَكت بؤ دةكرِم

 تا هةتاية لةناوجةرطةى
 طولَزارانى شادىو خؤشى و

 كامةرانيى دلَداريدا
 دةتذيَنمةوة !

              
              * 

 كضىَ من ديَم ، ئةتؤيش وةرة
 بالَداريَكى خؤش ئاواز بة

 لةسةر لقى دارى دلَم
 نةيةكى رِةط و رِيشةال

 ثرِ لة شةيداو ثةلةو تاسةو 
 تامةزرؤيى

 دامةزريَنة !!
 بة ناو باخضةى ذيامندا

 لةسةر طولَى رِةنطاورِةنطى بةيامندا
 هةر خبويَنة !

 تا ئةو كاتة دلَى شةيدام
 بالويَنة

 كة دوو بة دوو
 هةلَدةفرِين

 بالَى خؤشى دةطرينةوة !
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               * 
 كضىَ وةرة

 طةالَى ثانى طةرم و طورِيت
 بةسةر سةرماى

 لةشى ساردى
 لةرزيومدا داباريَنة

 بةرةو شارى خةندةو بزةو ثيَكةنينى
 لةجنةو الرى باالَى طةشى ئةويندارت

 دةستم بطرةو رِامتةكيَنة
 لة هةميَزى خةونى خؤشى باخضةيةكدا

 مبخةويَمة
 دةرطةى سؤزى

 الةبةردةمى خؤزطةكانى ئارةزوومد
 ئاوالَة بيَت

 ضريؤكيَكى بىَ ثراوة بيَت
 لة قووآليى هةست و نةستة ضرِةكاندا

 تا هةتاية مبهةذيَنة !
              

          * 
 كضىَ ، كضىَ مةلةوامن
 مةلةوانى باش دةزامن

 بةآلم طيانة
 لة رِووبارى قوولَى نازى تؤدا

 مةلةوانى هيض نازامن
 دةسا وةرة

 نة دةستت بيَنة ، دةمت بيَ
 لةو كيَذةنطةى
 تيَى كةوتووم

 بؤ هةميشة دةرمبيَنة ، دةرمبيَنة !!
                                         25/4/0799 
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 ...!مةدة ثاثؤرِى دلَ بة طرت
 طةر دةزانيت بة جيَم ديَلَيت    

 لةسةر ثةرِةى سةوزى دلَم
 ضى يادطارو

 شويَنةوارى ماض و رِازو خةونت هةية
 بكةو بةنةشتةرى لةخؤبايىثيَشيَل 

 سكى خةونى كؤرثةكامن
 هةلَدرِيَنة

 و لة هةميَزى بىَ وةفايى
 تةفرةداندا

 ئوقرة بطرةو
 تابلؤو ويَنةى ماضةكامن طشت بسرِةوة

              * 
 طةر دةزانيت

 دةرياى مةنطى خؤشةويستيت
 تةنك نيية

 بؤ كراسى بةذن و باآلت 
 ذةنطةىتةرِ دةكةيت و خؤت دةخةيتة نيَو طيَ

 خنكانةوة !
              * 
 طةر دةزانيت
 ئةو ضاوانةت 

 ئؤقيانووسى بىَ سنوورن
 شلَث و هورِى نيطاكانيان

 بؤ ليَوارى مةست بوونيَكى
 بىَ ناونيشان هةلَم دةطرن

 بؤ دةتةويَت بة شةثؤىل هةلَضووى قينت
 ثاثؤرِى دلَ بووةستيَنى و

 بيدةيتة طرت !!
              * 

 نيتطةر دةزا
 بةجىَ هيَشنت ضةند ستةمة

 جيَم ناهيَلَيت
 دلَى طةشم لةبري ناكةيت
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 طةر دةزانيت
 بةجىَ هيَشنت بلَيَسةيةو

 دةمسووتيَنيَت
 بؤ لة باخضةى ئارةزوودا

 نويَنى نةرمى طةرِانةوةى رِازو
 خةون و يادةكانتم بؤ راناخةيت؟!

 كضىَ تؤ ضؤن لة دلَت ديَت
 النةى كؤرثةى

 ةكيَنيت ؟!   دلَيَكى سةوز هةلَت
             * 

 طيانة جيهان ئةو خةونةية
 دةمانبينيَت و نايبيني

 بؤ جيَم ديَلَيت؟!
 نايةيت سوارى

 شانى ئةو خةونة بني ؟!
            * 

10/0/0799 



 143 

 سووتووى داضؤرِانى ئةستيَرةيةكى بىَ ناز !

 
 
 

 كة هاتيتة ذيامنةوة
 خؤت هاويشتة ضاوامنةوة

 ازة بوويتئةو ئةستيَرة بىَ ن
 فراوانيى دلَى ئامسانى دلَداريت

 لةطةلَ خؤتدا هةلَطرتبوو !
 منى خةميش
 ئةو باية بووم

 رِيَطةى ثرِ ثةيكولَى هات و نةهامت
 طرتةبةر

 لةسةر لووتكةى بيَداريوة
 هةلَم كردو

 تؤى بيَزاريش
 سيَبةريَك بوويت

 لة ليَوارى دةرياكانى
 هؤلَ ليَهاتووى خةمناكيدا 

 رِاكشابوويت
 بؤية هامت خؤم هاويشتة ضاوانتةوة

 تاكو خةوى بريضوونةوة
 لةناو بيَشةى ماضةكاندا بتويَتةوةو

 ثؤلة مةىل دلَى شةيدا
 بةرةو دوورطةى ليَوةكانت

 بالَى خؤشى بطريَتةوة
 كةضى خؤم ديت

 سالَى سةوزى بةتةمةمن
 تؤيش زستانى ثرِ لة ثيت و ثريؤزيت

 كاتيَك لة هاوينى خةون و ثةذارةدا
 وت دةكردةرِو

 خةمى شني و رِيَى درِكاوى
 بوويتة ئةو ئاوازةى
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 بة الوالوى ذيامندا 
 هةلَدةزنايت

 وشةيةك بوويت
 لة دةنطمدا 

 سوارى زينى ئؤركسرتاى زامان دةبوويت
 كة تؤرايت و مالَئاواييت ليَكردم و 

 بةجيَت هيَشتم
 بة دوواتدا دةرياى ضاوم
 بوو بةدةشت و بيابانى 

 يَرةكانمانطى زةردو ئةست
 لة باوةشى رِيَطةكاندا

 خؤم ون كردو 
 رِيَطةكانيش ونيان كردم

 طةرم و طؤرِيى باوةشيامن
 نةبينيةوة

 لة طيَذةنطةى برينيَكدا
 طريسامةوة

 كيَلى ئةم دلَة كؤرثة ثرِ لة زامةم
 داية دةستى ثةذارةو خةم !!

 لة سيَبةرى سةد ثةيكةرى خةون و 
 يادة تالَةكاندا

 ى دانيشتمدةستةو ئةذنؤ ليَ
 نةمدةتوانى ثةىل زارم

 بؤ طؤى مةمكة نةرمةكانت
 بؤ ليَوة ثرِ شةرمةكانت

 بهاويَذم
 تةرمى خةون و

 ئارةزووة ضرِةكانيان 
 تيَدا زوو بنيَذم  

 زوو بنيَذم !!                  
7/6/0799 
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 خؤزطةكان ثةرِو بالَ دةردةهيَنن !

 
 بة مندالَى دلَداريَك بووم

 كة دةمبينى
 تيَرةكانئةس

 ماضى طؤناى يةكيان دةكرد
 ثةلَة هةورة سثييةكانيش

 لةباوةشى يةكديدا
 سةرخةويَكيان بؤى دةشكاند !

 منى خةميش رِووباريَك بووم
 بةدووى ضاوى كةناريَكدا

 دةطةرِام و 
 حةزم دةكرد

 ئةو قرديَلة نايابة مب 
 بة تاى زولَفى

 كيذى طةورة مالَيَكةوة !
         * 

 لَداريَك بوومبة مندالَى د
 حةزم دةكرد بىَ ثةساثؤرت

 بةكيشوةرى
 جووتة مةمكى قذكالَيَكدا

 هةلَبزنيَم
 لةناو كؤشكى طؤى مةمكدا
 دامركيَم و تيَر حبةسيَم !!
 بةناو دةشتى سينةيةكدا 

 طةشتيَك بكةم
 ضش با ثاسةوانانى ثادشايش بيَن و 

 ئابلَؤقةم دةن
     خؤ هةر لةوىَ بةندم دةكةن !              

       * 
 بةمندالَى دلَداريَك بووم
 حةزم دةكرد بةنهيَنى
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 لة رِووبارى ماضى ليَودا
 خبنكيَم و 

 ناوى خؤم و ماضةكامنيش
 لة ثةرِاوى

 خةون و ضاكةى ديَكةماندا
 نةدؤزنةوة !!

      * 
 بةمندالَى دلَداريَك بووم

 حةزم دةكرد الوالويَك مب
 بةقةد باآلى ضاوكاآلنى ديَكةماندا

 الَيَم وبئ
 كةس نةتوانيَت دةست و ثةجنةى

 خؤزطةكامن
 لة ياخةيان بكاتةوة !!

      * 
 بةمندالَى دلَداريَك بووم

 لة وآلتى ئةوينةوة
 خةونى قةشةنط زووو دةهات و 

 ثةرييةكى باآل بةرزى
 وةك شةوضراى بؤ دةهيَنام
 تيَر يةكدميان دةطةوزاندو

 لةناو ماضدا
 دةتويَمةوة !!
 دةستام وكة بةيانى هةلَ

 هةستم دةكرد نيَو باوةشم
 ساردو سرِةو خالَى و ثةتى

 ئيدى دادةنيشتم
 ثرسةم دةطرت تيَر دةطريام !!                   

      * 
 بةمندالَى دلَداريَك بووم

 حةزم دةكرد ضاورِةشةكان
 بة ئامسانى ئةوينةوة

 ئةستيَرة بن
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 هةلَبكريَن و نةكوذيَنةوة
 خؤشم ئةو بةفرة مب

 وةشى طةرم و طورِىلة با
 نيانياندا

 نةتويَمةوة !
     * 

 
 كة طةورة بووم 

 رِاست و ضةثى خؤمم ناسى
 ئةو خؤزطانة لة جةنطةلَى دلَم ئاآلن

 لة طيامندا
 طةشةيان سةند

 لة فةرهةنطى ذيامندا
 دةمى خؤزطةى تاسةى ضرِيان

 كرايةوة
 ثةرِو بالَى ثةرؤشييان

 لة لةش رِووا
 بةآلم دةستيَك نةبوو

 ويَك نةبووليَ
 لة بةهةشتى ضيَذةوة بيَت

 ئةم دةردانةم
 تيمار بكات !
 هةر بؤ تاويَك

 ضاوى زامةكامن لةيةك بنيَت !!
                                                 02/6/0799 
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 ثةجنةرة
 خةوم بينى

 لة هؤنراوةى دلَداريدا
 ثةجنةرة بووم

 ى بووشةوى دلَرِةق ميَردةزمةى تاريك
 بةطورِ هات و 

 ثيَلَووى ضاوو هةست و نةستى
 ىلَ داخستم

 دزو جةردة دلَ سةختةكان
 داورووذان

 بة ثسكةثسك ترييان وةشاند
 شووشةبةندى دلَيان شكاند !

 تةنيا طولَى ثةردةيةكى خنجيالنة
 هةم هيَالنة

 هةم ئامانج و ئاوامت بوو
 رِايانرِفاند !!

 طةآلى ذينيان وا هةلَوةراند
 دةمةوة ئةو خةجنةرةلةو 

 ضةقيوةتة
 دلَ و جةرطى ئةم ثةجنةرة

 بؤية رِقيش بوو بة بةضكة ثاسارييةك
 كة هةلَفرِى 

 بالَى خةمى ىلَ طرتةوة
 طةرِا طةرِا

 بؤ رِوخسارى ئةو ئاوازة
 ئةو دلَكوذة

 دزو جةردةو تاوانبارة
 تا بةدةنووك

 ضاوةكانى هةلَكلَؤفيَت و
 بيكات بة ثةندى ئةم شارة

 ت و هيواى هةيةضى ئاوا
 مليان طريكات لة سيَدارة !!

21/8/0799 
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 هاواريش هاوار دةكات !
 
 
 

 هةتا شاخيش لة بىَ دنطيى ئةشكةوتةكان
 هاوار دةكات
 ئاوى رِووبار

 لة باوةشى بووارةكان
 هةلَدةضيَت و ثرسيار دةكات

 بطرة درةخت 
 لة رِقاندا طةآلى سةوزى دةتؤريَنيَت

 زةمينى وشك بيَزار دةكات
 بةفرى شةيدايش خؤى دةكوذيَت

 لةسةر لووتكةى ضياكانى ثةذارةوة
 ثرسيارى هؤى رِووخاندنى كةثرةكانى بةهار دةكات

 بطرة ياريش لة ويَستطةى ضاوةرِوانى و ثةشيَويدا
 ثرسيارى هؤى نةهاتنةوةى

 دلَدار دةكات 
 بطرة خةميش لةخةماندا

 رِووى ثرسيارى 
 لة رِوخسارى غةمبار دةكات

 ش لةناو ذاندا دةتويَتةوةوتا شاعريي
 خؤى و وشةو هؤنراوةكان

 بيَدار دةكات
 ثشت لة كؤشك و تةالر دةكات

 تا ئامسانيش بؤ كوشتنى خةونةكانى دلَى ضنار
 قورِ دةثيَويَت

 هةزار ثالر
 لة الساريى السار دةكات
 تا هاواريش هاوار دةكات
 هةراو هوريا بيَدار دةكات

 اى يةكدىتا ئةو رِؤذةى دوو دلَدارى شةيد
 بةيةك دةطةن
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 دلَى منيش لة ئامسانى هيواكاندا
 بالَى خؤشى دةطريَتةوةو

 ضةثكة طولَى دلَداريى نوىَ
 مذدةى شريين                          

 طوآلوى خؤش                                     
 ثرِ شار دةكات !!                                                   

 
                               24/8/0799 
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 رى ...!بيَدا
 نيوةشةوةو

 بة هةزاران دةمى تينوو
 لة دةمداية !

 بة هةزاران دةست و ثةجنة
 لة نيَو زولَف و ثةرضةمداية !

 نيوةشةوةو 
 بة هةزاران زينى سةردةم

 لة كؤشى طةرمى مةمداية!
 هةزارانيش ديَوانةيةو

 ! لة نيَو باخةلَى شةمداية
              * 
 نيوةشةوةو
 منى شةيدا 

 درةختيَكى تاك و تةنياى
 نةرِواوم و 
 ذينى شينم

 غةمى رِةشةو
 بةبىَ ئةجنام داضةماوة

 لةفةرهةنطى ثرِ خةمداية!
 نيوةشةوةو

 ضاوةرِوانيم ضةمى تةمةو
 تؤف و سةرماى ثىَ فيَر بووة
 تا كةشكةشةى لة تةمداية !

 ة ئارةزووليَوى ناسكى شةق شةق بردووى ب
 بؤ ماضيَكى ليَوى شريين

 نةخؤشيَكى دةرد طرتةيةو
 لةناو دوو تويَى قةرةويَلَةى

 ماتةمداية !                            
              * 

 نيوةشةوةو دةست و ثةجنةم تويَ كراون
 لة نالَينى ستةمداية

 ماضم ، رِازم
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 دةنطم ، سازم
 طؤمى مةنطن

 بةسةرهامت
 ةختيَكى نةدركاوةطةآلى زةردى در

 لة قةراغى باخيَكى بىَ بةرهةمداية !
              * 
 نيوةشةوةو 

 تةنيا كؤرثةى دلَى منة
 ثةريَشانةو

 لة زووخاوى سةد خةمداية
 دةمى كؤرثةى دلَى منة

 هةر لة شني و دادو نالَةو
 ماتةمداية !
 نيوةشةوةو

 ئةم دووكةلَى بيَداريية
 تا خؤركةوتن

 ايى ناية ، دواى ناية !!دو                
06/7/0799 
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 بةسةرهاتى ضةند شةويَكى زرِ !!
 

                                   0                 
 ضةند شةويَكى زرِ تيَثةرِى
 ئةستيَرةى طرِ كوذايةوةو 

 خؤشى سكى خؤى هةلَدرِى
 باوبؤرانى ضاوةرِوانى

 لة باوةشى خةمى دووردا
 سوانةوةو دلَى منيش

 رج رِاثةرِىطو
 ثةذارةكان

 رِوويان كردة بيابانى برذانةوةو
 ياخةى ذينيان تا خوار درِى !

 يار نةهات و 
 بةناو باخضةى رِةنطاو رِةنطى 

 خةونةكانى دلَى مندا
 تيَنةثةرِى !

                                2 
 

 دةسا وةرة ضاوةرِيَتم
 وةك ثةجنةرة

 الةبةردةمى سروةى فيَنكى دلَدارميد
 دلَى ذينت بؤم رِاخبةو
 بالَةخانةى ضاوةرِوانى

 دارِووخيَنة
 ثةذارةى ناخ زوو البةرة

 دةردو ثةتا بتويَنةوة
 وةك ضرايةك

 لةسةر ثةرِةى طيانى طةشت
 هةلَم بكةو
 مبذيَنةوة           

 ميَنةوة !!                    
7/0799 
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 باران و خةونى سةوز .....!

 
 ةشئةطةر هةورى ثةذارةى رِ

 دونياى ذينى
 هيَنامة يةك

 وةرة وةكو خةونيَكى سةوز
 لةبةردةمى ئارةزوومدا

 سةرهةلَبدةو
 دةستى سامالَ بةسةر قذى

 كامةرانى دلَدا بيَنة !
 طةر رِووبارى ماض ليَم تؤراو

 لة جةنطةلَى ضرِى غةمدا
 بةجيَى هيَشتم

 وةرة دةرياى ليَوةكانت
 بكة باران، بة رِةهيَلَة

 وشك و زرٍِِى بةسةر كيَلَطةى
 ليَوامندا

 داباريَنة 
 تاكو منيش ببمة ئاسؤى طةشى ئةرخةوانى

 لةناو باخضةى
 كولَم و طؤناى دلَدارى نويَى بىَ ويَنةتدا

 برِويَمةوة !                                       
0799 
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 هةنسكى دةنطة بىَ ئوقرةكان ! 
 
 

 غةم دةريايةو لة بن نايةت
 و ناخى دلَى كؤرثةمشةثؤل دةدات و بةرة

 ثةل دةهاويَت
 ترس و لةرزى ناهةمواريم ليَ نيشتووة

 دلَيَكى وا فرةوان و 
 بىَ ثةروانة 
 لة كوىَ بيَنم

 وةك ئةستيَرةى داضؤرِاوى ئةم ئامسانة
 ئا ئةم هةموو غةم و ذانة

 لة خؤ بطريَت!
 ضوارةمني دةنط                   

 ) ـ ئةى غةمةكان مةيةن مةيةن
 ى دلَى بضكؤالنةمدوورطة

 داطري مةكةن !
 النةى يارى بىَ جؤالنةم 

 جىَ لةق مةكةن !!(
 دووةمني دةنط                    

 ـ من نة رِةجنم نة كةثريشم
 لة قاميشى بىَ دةنطيدا
 ضاوى ذينم هةلَهيَنابيَت

 من ئةو دلَةم طرِى طرِم تيَبةربووة
 رِةوة مةىل بىَ هيَالنة

 ثؤل ثؤل دةهيَن
 ةرى سةربرِاوى لةسيَب

 خةونةكانى مندالَيمدا 
 بار دةخةن و 

 دادةوالَيَن !
 سيَيةمني دةنط                 

 ) ـ من نة بةردم
 نة فرميَسكيَكى زؤر سةردم
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 رِووباريَكم
 سيَخرِانى زستان و هاوينامن

 ىلَ تؤراوة
 رِةوة ماسيى برسى و تينوو

 دةمى قرِيان
 بؤ ضاوامن هةلَزناوة

 رِكاوممن نةخةونى بز
 نةكاروانى بةجىَ ماوم

 ضةميَكى بىَ سروةو دةنطم
 دةنطم لة خؤمدا نيَذراوة

 شيَوةو رِةنطم
 بة ئةسثى شيَى بىَ دةنطيةتى

 رِفيَنراوة !! (
 يةكةمني دةنط                 
 ـ من نة خةومن

 نة طوريسى تةنيشت تةومن
 دلَداريَكم 

 ضنارى سةوز
 لةدلَمدا

 ولةسةر لووتكةى كيَوى هيوا
 خةونةكامن

 وةكوو زةيتوون
 طولَ دةكات و

 بؤ كةشكةشةى ئامسانى خةون 
 سيَبةرى نوىَ دةطريَتةوة

 من ئةو دةنطةم
 لة ئاوزةنطى دةنطى خؤمدا

 دةمنيَذنةوة
 من ئةو رِةنطةم

 لة ناو رِةنطى دلَى خؤمدا
 دةمبيَذنةوة                              

 دةمبيَذنةوة !!                                             
                0798 
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 دوو ثؤستةر

 
 
 

 يةكةم ثؤستةر                              
 لة باخةلَى ثرسياريَكدا

 نيشانةيةكى سةرسوٍرمان
 سةرى هةلَداو هاتة دووان !!

 لة ناو شارى قةدةغةدا
 سةرى زورِناذةنى

 بىَ وضانى
 هيَناية ذان !!

 ثشكاندكة باخةلَى زرِيان 
 بة دووى نيشانةدا طةرِان

 سكى خةونيان هةلَتليشاند
 هةزارةها ثرسيارى دى

 لةدايك بوون
 هاتنة زمان !! 

 دووةم ثؤستةر                              
 

 لة فةرهةنطى حةزو خةون و دلَداريدا
 سةرى وشةيةكى بىَ زمانى

 طةشيان ثذاند
 لة دةالقةى ئارةزوودا

 هةن ضةندين تيثى ئةو وشة
 بوون بة سؤزو ئاوازى نويَى

 طؤرانيية غةمطينةكان
 لةناخةوة

 دلَى هةموو
 دلَداريَكى سووتيَنراويان

 ثرت هةذاند !!
0798 
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 دلَى كؤرثةم رِابذيَنة !                                   
 باران ة  هةر وةكوةرة طيان

 ماضى سةوزى ليَوى تةرِت
 ؤمدابةسةر كيَلَطةى تينووى دلَى تامةزر

 بباريَنة 
 سروةى فيَنكى بةرةبةيان هةر وةكوةرة 

 هةلَم بطرةو
 بةرةو ئاسؤى ئةرخةوانيى ئةوينى نوىَ

 رِامتةكيَنة
 وةرة لة قووآليى ماضى قوولَى شةوانتدا

 بة مةيى ليَو مبخةويَنة
 وةرة تاويَك لة باوةشى دةستبازيدا

 دلَى كؤرثةى ئةويندارم
 لةنيَو النكى دوو مةمكدا

 نةرِابذيَ
 وةرة تاويَك هةر بؤ تاويَك

 ضى ناسؤرو خةمم هةية
 لة نيَو دةروون دةربهيَنة

 بةو لةجنانةت
 بةنةرميى ئةو جةستة جوانةت

 بريِةويَنة
 وةرة تؤزيَك بة زارى لةش

 زارى لةشى بىَ هاوةلَم
 تيَر بدويَنة

 بة ئاوى ذين
 ئاوى رِوونى كانى ئةوين

 تامةزرؤى طيان
 نووى ليَوانئارةزووى نيَو بيابانى تي

 بؤ هةميشة جوان بشكيَنة
 بةآلم دلَى                       

 كؤرثةو ناسكم                              
 مةدؤرِيَنة !!                                                 

                                                                     07 – 05– 0798  
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 2ضاوةرِوانى 
 

 ضاوةرِيَم كرديت
 خةون ثةلَةهةوريَكى بةثةلةبوو
 بةرةو ئامسانى ذوانيَك دةضوو

 ثةلَةى بارانى دلَى تيابدات
 ماضى رِوخسارى بووكيَنيى بكات

 ضاوةرِيَم كرديت
 ئارةزووى دلَم

 رِةوة كؤتريَك بوو
 حةزى ئةوةى بوو

 ماض و دلَدارى
 ئامسانى ذينى ئةويندارى بن

 بالَى ئةشقى بآ ثةيى تيا دةنط داتةوةشةقةى 
 ثةجنةى نيانى تامةزرؤيانة

 بؤ خؤشةويستى
 بؤ ماضى دوو ليَو

 زوو بباتةوة
 ضاوةرِيَم كرديت

 طشت شةثؤلةكان
 دةست لة مالنيَى كةناريان دةكرد

 هةوالَى خؤيان بة دةريا طةياند
 ضاوةرِيَم كرديت

 ئةشكى قةتيسى ثرِ لة زووخاو بوو
 لَى سووتاو بووكؤضى لةسةرخؤى د

 فرميَسكى ضرِى 
 بةسةر ذوانى ضلَدا دةباراند

 سيَبةرى طةآلى درةختى نامؤ
 خؤرى ذوانى تيَكرِا سةربرِى
 دلَدارةكانى جآ تةرة كردو

 خيَرا تيَثةرِى
 تؤى بىَ ذوانيش طوزةرت نةكرد

 كةل و كةليَنى ضاوةرِوانى رِيَى ئةم دلَةت نةبةست
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 تةمةنى كورتى رِؤذت نةبرِى
 سكى دلَةى ثرِ ئيَش و زامت فرميَ

 هةرطيز نةسرِى!!
 

 0781بةغدا                                          
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 دوو هؤنراوة
 ئاويَنة

 سةرم كردة ئةذنؤى خةونةكامن
 لةناو لةثى يادطاريَكى كؤندا
 باآل بةرزةكةم بةدى كرديت

 ئاويَنةى ئةوين
 خؤى هيَنا لةرزين

 أللة ئاويَنةدا دوو ضاوى كةذا
 دوو طؤناى زؤر ئاأل

 خؤيان دةنواند
 شوورةى دلَيَكى طةشيان دةسووتاند

 طةردنيان بشكيَت
 لة خةويان كردم

 ئاويَنةكةشيان لةبةر ضاو شكاند
 خةون

 شةثؤىل دةريا
 شةثؤىل رِةوةند

 بؤ كةنار طريا
 بةرزايى ضيا
 بؤ بةفر طريا

 هةورى سةر دةريا
 بؤ ثيَدةشت طريا

 ةيةكثيَنووسى منيش بؤ هؤنراو
 جوانى تؤ دةرخات

 ماضى لة طؤناى وشةكان نةخشاند
 فرميَسكى ضاوو
 خةويشى تةراند!!                  

 0781ـ  8ـ  21بةغدا                                                            
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 ثاسثؤرت و طةردانة
 
 

 ثاسثؤرتى من
 ئةشقيَكى سةوزة

  رِةط و رِيشةى خؤى لة ناخى دلَ و
 طيانى هةذيودا توند داكوتاوة

 ثاسثؤرتةكان
 ون بن ، بدرِيَن

 نةدريَن، بسووتيَن
 ثاسثؤرتى من ئةشقى ثريؤزة

 هةر دةميَنيَت و 
 لة جيَى خؤى ماوة

*** 
 دلَدارى و ئةوين
 طةردانةيةك نني

 طةردن و ملت برِازيَننةوة
 فرِآ بدريَن و 

 لة مل بكريَن و
 هةلَطرييَنةوة
 شتى ثريؤزن

 ندا دةذينلة طيا
 لةناخى طياندا هةر دةميَننةوة

*** 
 نيَوان من و تؤ
 درةختى ئةوين

 سةوزو شني بووة
 طةآلى ثيَوةندى توند بةتني بووة

 سادةى خيَراكة هةتاكوو زووة
 بةرو بوومةكةى هةلَبضنينةوة

 تا طيان بةهيَزةو
 دلَيش زيندووة

*** 
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 وا ئيَوارةية
 ذووان ضاوةرِيَية

 با هةتاوى دأل
 ونى سألئاوابو

 داويَنى نةطريَت
 سا وةرة ئةشقم طرِى توورِةية

 دأل دةسووتيَنيَت
 ئاوى ئةوينى ثيَدا برِذيَنة

 تا طيان طرِ نةطريَت
 

 0781بةغدا     ئابى                                
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 1سووتان 
 

 لة ثيَدةشتى خةون و ذيندا
 ضرِة دووكةلَيَك ديارة

 ئةوة وةرزى طرِى رِةشة؟
 ارةيان بةه

 لة دةالقةى وةرزةكاندا
 ثةست و ثةشيَوو بيَزارة؟

*** 
 دةنط ديَت

 لةنيَو سنطى باوةرِمةوة
 لةنيَو كيَلَطةى رِيَى تةرِمةوة

 دةنطى بةستةو سرووديَك ديَت
 طةرووى رِؤذطار

 تاسةى بيَدار
 بةرةو رِؤخى دةرياى هيَوا

 دةخاتة رِآ
 ئةدى ئةوة خةونى ذانة

 يان رِوخسارى زيَى ئامسانة
 رِذاوةتة ثةجنةرةى غةم

 بؤ طشت دةرديَك
 هةم ثزيشكةو هةم دةرمانة؟

*** 
 ديوتة ، ديوتة ئةو رِووبارة
 ضاو ئةبلَةقةو ملى خوارة؟

 بة رِؤذو شةو
 ثشوو نادات

 ضاوى غةمى ناضيَتة خةو
 رِووةو خوارة؟

 ئةدى ئةوة دلَى منة
 بة بزمارى بىَ طفتيى كض

 وا كون كونة
 لة سروشتى دلَداريدا

 ينى خؤى وا بيَزارة؟لة ذ
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 يان ذوانى بىَ ثةميانيى نازداريَكة 
 لة فةرهةنطى ئةوينيدا

 شةرمةزارة؟
*** 

 بريت دةكةم
 كةى ثيَت بطةم؟

 تاسةى دووريم مذ بنيَتة
 ئاوى ليَوى دووريتةوة؟

 جؤطةى هةنطوين
 برِذيَتة ضةم
 بريت دةكةم

 كةى خةرمانى خةونةكامن
 لةبةر دةستى ئارةزووتدا

 ؟هةلَربِيَذم
 كةى ثيَت بطةم

 لةبةردةمى ثيَى نازتدا
 زامة كؤن و نويَيةكامن

 طشت بنيَذم؟
 بريت دةكةم

 كةى ثيَت بطةم؟
 قذى وشةكامن

 لة ئاويَنةى بةلَيَنيَكدا
 شانة بكةم

 مذى شادى ماضى نويَت زوو ثآ بدةم؟
*** 

 كة ديَمةوة
 لةناو طيَتيى دلَى خؤمدا

 فراوانيى ماضى تازةم
 بؤ هةلَطرتوويت

 ى نازى قوولَيى ناخمبووك
 بؤ رِاندوويت
 كة ديَمةوة

 لة ئةنديَشةى بريى ورددا
 خةونيَكى ديم

 لة ذيانى تامةزرؤتدا دةذيَمةوة!!
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*** 
 بآ تؤ طيَتى ضلَيَك دارة
 لةبةر طرِى هةناسةمدا

 ثووشى وشكى ثاش بةهارة
 طرِى ئةشقى تيَبةردةبيَت

 تا هةتاية
 هةر دةسووتيَت 

 هةر دةسووتيَت!!
                                    1/0/0784 
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 مةطرى
 

 مةطرى ، مةطرى
 فرميَسكى كوأل لةناخى دأل

 بةطورِو تاو
 وةكوو الفاو

 مةرِيَذة سةر ثةرِةى رِةشى ذينى دلَم
 طرِى سؤزى دايكايةتى 

 بةر مةدةرة
 دارستانى ضرِى كولَم

 بارى قورسى ثةذارةو غةم
 مةخةرة سةرشانى تةنيام

 ضالَى سةرسم
 بةردةمى رِانى رِيَطةى ئاوامتدالة

 هةلَ مةكةنة
 دةى ثيَكةنة دةى ثيَكةنة!

*** 
 مةطرى ، مةطرى
 دةرياى فرميَسك

 با نةبيَتة خؤش ميوانى رِوومةتى ذين
 خةون و ثةذارةو ثيَكةنني

 با نةبنة قني
 نةبنة هاورِيَى سؤزى ديَرين

 زةردةخةنة طؤرِةوشار دةن
 زاميَكى دى بؤ بةهار بةن

*** 
 ى ، مةطرىمةطر

 طةر دةزانيت نرخى طريان
 ضةند طرانة

 طةر دةزانيت ليَوى طريان
 زارى ذانة

 فرميَسكى كوأل
 دةرطةى واآلنةبووى طشت جيهانة
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 طةر دةزانيت
 دلَؤثيَكى ئةشكى سويَرى ئةو ضاوانة

 كليلى رِيَى ثةى نةكراوى طشت ثياوانة
 طةر دةزانيت

 فرميَسكى خورِ ، فرميَسكى كوأل
 دلَ هةم خويَنى 

 هةم نهيَنى و هةم ثةنهانة
 ئةو كات ثشتى ذينت

 لة طريانى رِةشثؤش دةكرد
 زةردةخةنةو ثيَكةنينت

 دةكرد بة هيَالنة
 ئاسؤى طةشى ئةم ذيانةيش بة طةردانة

 لةطةردنى كؤرثةكانت دةئاآلندو
 داسى هيوات

 لة طةردنى ثةريَشانى خيَرا دةسوو
 دةستى سةوزى ذينت دةكرد بة كؤلَوانة

 دةكرد بة هاوةلَى نةتؤراوى ئةو ليَوانةبزةت 
 نةطريانى زةردت دةهيَشت

 نة فرميَسكى طةرمت دةرِشت
 بة بلَيَسةى طرِة هةلَضووى 

 ئةو نةرؤزو ئاطردانة
 دةتسووتاندن

 دةترِةتاندن
 مةطرى ، مةطرى

 خؤ ديوتة ئةو ئةستيَرانة
 دةجريويَنن

 لة ئاميَزى شني و طةشى ئةو ئامسانة
 ديوتة يةك يةك

 يزى خؤيان ىلَ بةستووةرِ
 يةك لة تةنيشتى يةكةوة

 ثاأل كةوتووة
 بؤ يةكرتى هةر دةخويَنن

 نةخشةى بؤرى ثةذارةو غةم



 169 

 دةشيَويَنن
 مةطرى ، مةطرى

 وا من دةضم بة ئامسانى رِووناكيدا هةلَدةفرِم
 بة هةتاودا تيَدةثةرِم

 سنوورى تيشك دةبةزيَنم
 ئةستيَرةكان

 طشت دةهيَنم
 ثيَك ديَنمطةردانةيان ىلَ 

 لة طةردنى ئاويَنةى تؤى دةئالَيَنم
 سينةى نازى

 جوانيتى ثآ دةنةخشيَنم
 ئاسؤى ذينت دةكةم بة هيَالنة

 ثؤىل مةىل شادومانى
 بةر دةدةمة ضةمى سةوزى ئةو ضاوانة

 رِيَطةى هةنطوين
 دةبةمة سةر ضياى يةرزى ئةو ليَوانة

 رِووبارى ضيَذ
 نةبةر دةدةمة داليَى تينووى ئةو سيَوا

 سنوورى رِيَى ذين دةبرِم
 هةلَدةفرِم، هةلَدةفرِم

 شاديى ضيَذى ثرِ ئوميَدى ئةم جيهانة
 لة زيَرِكانى ئؤقيانووسى وةفادارى دلَ دةكرِم

 بة وشةى زيَرِ
 بة دةستى تيَر

 طشت فرميَسكى ثرِ طريانى
 ئةو ضاوانةى ثآ دةسرِم
 ثىَ دةسرِم!!                           

             
                                             

 24/7/0784خانةقني  
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 بةردةباز 
 

 سالَةهاية بة رِيَطةوةم
  لة ئاويَنةى درزبردووى ميَذووى تالَدا

 نةنووستووم، خةوم ناية
 دارستانيَك خةون و هيوام

 لة دةروون و لة دلَداية
 كاروانيَكم

 سةرى ماندووم
 بةردةبازى سةد رِيَطةية

 ةشى سرِبوومل
 لة فةرهةنطى شرِو شؤلَى نةبوونداية

 دلَى سةوزم
 كؤترةيةكى ثتوركاوى 

 جةنطةلَيَكى سووتيَنراوى بآ نيطاية
 ناوى بةرزم

 لةسةر ديَرِى دةنط و باسدا
 بآ رِآ ، بآ شويَن، بآ جيَطةية!!

*** 
 سالَةهاية

 لة ئاميَزى وشةى طةش و 
 مانطى واتاى دةربرِينى دةروونةوة

 ةكةمهاوار د
 بة رِستةى خويَن

 دةنطى بلَند ثرِ شار دةكةم
 هيض رِيَبواريَك
 هيض بةهاريَك
 هيض كةناريَك

 بة ثرييى دةنطمةوة ناية
 بوارةكان نامناسنةوة

 نسارةكان بالَى ثشووم بؤ ليَنادةن
 بنارةكان

 رِيَم ثآ نادةن
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 ديوارةكان
 لة دةروازى يادطاريَكدا
 ويَنةكامن هةلَناواسنةوة

 سالَةهاية
 كيذؤلَةى بةخت، ثةريى ئاوات

 دةلَيَت ديَم و 
 هةرطيز ناية
 ضاوةرِوانيم

 رِووباريَكةو رِووى تاظطةكةى لة دةرياية
 دةرياش بآ بن و مةنط
 بآ دةنط، بآ سةنط 

 لة بن ناية
*** 

 سالَةهاية
 دلَى ميَذووم بريندارة

 خةجنةريَكى نووك ذةهراوى لة ناخداية
 بآ بوارة

 ثةرِ ثةرِ ديارة
 لَتانى ثرِ خويَندايةلة خة

 دلَؤث دلَؤث
 خويَنى طةشى ىلَ دةتكيَت

 دةرياى فرميَسكيَكى بآ دايكةو
 دوايى ناية

 برينةكةى ئةوةند قوولَة
 خؤشبوونةوة
 دةرمانيَكةو

 لة خةرمانى جووتياريَكى الديَييدا
 بآ ثةناية

 قةمتاغةى زام
 ضني لةسةر ضني رِيزى خؤيى ىلَ بةستووةو

 نبارى ثيَآلوى رِيَى بةفرا
 لة ثيَداية

 باران خويَنةو
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 هةور دةمار
 ئامسان لةشةو

 بةفر بزمار
 خةونيش بروسكةيةو

 ماسييةكة لة قورِكى نةهةنطداية
*** 

 سالَةهاية
 لة ثيَدةشتى سووتيَنراوى

 هةست و نةستدا
 خةون دةبينم

 لةسةر بالَى ميَذووى تاسة
 نةشنووستووم

 لة جةنطةلَى ضرِى بريدا
 خةوم ناية

 منضاوةرِوا
 خؤم كاروامن، ديَم و دةضم

 زآ و بوارم
 ثيَى ئاوامت هةلَهيَناوةو

 خؤرى بةختم
 ليَى هةلَناية

*** 
 سالَةهاية

 زارى ثرسيار دةكريَتةوة
 بةسةد بزمار
 دةدوريَتةوة

 سالَةهاية
 ضاوى هيوام لة ئاسؤية

 ثةريى جوانى نيَوبةهار ديَت
 ثيَى ضاوةرِوانى كول دةبيَت 

 خؤر هةلَناية
 ثةرييش ناية!!               

 26/05/0784  خانةقني                                                  



 173 

 ضةقؤ
 
 

 رِيَطة ضةقؤيةكى ثرِ برينى سةربرِاوة
 لةبةردةمى رِووباريَكى بةلةسةدا

 بة خويَنةوة دانراوة
 ماسيى تينووى جنيَوى رِةش
 خويَنى طةشى هةلَدولووشيَت

 قةث ئاطرةو
 ضاوى رِؤذ دةنيَذيَتدةست و 

 لةقةبرغةى ياساولَدا
 دايدةثؤشيَت

 دادطةيش ثةتى ثتوركاوة
 لةناو شارى طضكةى بىَ خةوندا

 هةلَواسراوة
 ياساى شاريش ثةرِؤيةكة

 بةندةكانى يةك يةك
 لةسةر شؤستةى ضاوبةستندا

 سووتيَنراوة
                                     1/02/0784 
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 ثؤستةر دوو

 خويَن
 خويَنيَكم نم

 شيَت رِؤذطارى خةجنةرى بة
 داوة خؤم لة

 طةرووم دةنطى
 دةنطةكاندا ميَذووى ناو لة

 خنكيَنراوة
 خويَنيَكم من

 خؤم دةستى بة رِؤذيَك هةموو
 دةرِيَذم خؤم

 سةركردوودا تةرازووى يةك طةرووى نيَو لة
 شويَن سةرو بآ

 دةنيَذم خؤم
 مةرط

 ضركةيةك هةر
 مردنيَكمة من تةمةنى

 ضركةيةك رهة
 من رؤذطارى
 طةستنيَكمة ذينى ثةجنةى

 من تةمةنى ضركةيةك هةر
 ذيامندا طرتووى تةلَخ ئاويَنةى لة

 مةرطيَكة خؤى
 !!بةرطيَكة طشت سةرتاثاى لة سووتاندنى

 8/0/0780 خانةقني
 

 كردوو زيادوكةم: سةركردوو

 ناخاويَن. لةكةدار: طرتوو تةلَخ
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 ثرد

 
 داربةرِوويةك

 ؤر دذوارى هةورازيَكدالة هةلَديَرى ز
 خؤى كرد بة ثرد

 تا كاروانة شةوكوذةكان
 تا رِيَبوارة شةونيَذةكان

 بةسةر ثشتى بة كؤششى كؤماويدا
 بثةرِنةوة

 ئةستيَرة ماض
 بؤ ليَوانى زؤر تامةزرؤ

 خؤرة بزة
 بؤ كؤشى زار

 زةردةخةنةى مانطى ضواردة
 بؤ رِوومةت و سةدان رِوخسار

 طولَى طةشى مذدةى شادى
 اميَزى وةرزى بةهاربؤئ

 هةلَةكؤكى شةيداى ئةشقى ثيَكطةيشنت
 بؤ داويَنى بةفرى نسار

 بطيَرِنةوة
 ئةشكى ديدةى ماندوويةتيى رِابوردوويان

 لة ئاويَنةى نزاى شارى نةخةملَيودا
 بسرِنةوة

 كة هةوالَيان بؤ طويَى كةرِى وشرتخؤر برد
 وشرتخؤرى ضرِنووك دريَذ

 لة رِقاندا
 ستاو مرد!!دلَى خوسةى رِاوة

 04/0/0780بةغدا                                                    
 

 واتاى هةنديَك وشة:
 كؤماو: ضةماوة

 زار: ليَو، دةم
 نزا: تكا
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 نةخةملَيو: ثيَنةطةيشتوو
 وشرتخؤر: جؤرة درِكيَكة وشرت دةخيوات

 رِق: قني
 خوسة: خةم



 177 

 داستان
 

 دةطيَرِنةوة
 كةذيَكةوة هةناسةى لة

 ثسوولةو بآ شاعرييَكى
 ثةساثؤرت بآ

 بوو لةدايك
 زوو برد و دةست
 وشكى ضةمى نيَو بةرداية وشةى هةنطى

 هؤنراوةكان
 خةونى تيشكى
 هةتاوةكان بآ رِؤذطارة نيَو ثرذاندة
 وردى بريى تيذى ضةقؤى

 خةساوةكان ئةستوورة سك ملى ناية
 رِاستى رِيَطةى
 رِاكشاوةكان ثآ و دةست بةردةم خستة

 كرِييةوة نويَى نةىطليَ
 ضاوةكان بآ مرؤظة بؤ

 ناوةكان بآ نادانة طشت
 رِاستدا وشةى بازارِى لة

 ناهةمواريان رِةشى خوسنى
 ورووذاند تيَ

 رِووخاوةكان ثردة و بةست هةموو
 بةسةرهاتى ثيَى شويَن
 ثشكاند رِيَيان
 خويَناوييان وشةيةكى تةنيا

  و نةهامةتى رِؤذى ميَشكى لةشانةطةى
 يدائاآل بآ

 دؤزييةوة
 بةختيدا بآ و ضاوةرِوانى ويَستطةى لة

 ثيَنةدراوى ثةساثؤرتى
 ناوةيان بآ شاعرية ئةو

 درِاند لةوآ
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 تةرِى وشةى تةنيا ملى
 تاساند ميَشكيان

 خنكاوةيان شاعرية ئةو بةرزى باآل ذينى ئاآلى
 !!هةلَتليشاند وشةكاندا ئاآلى لةناو

 05/0/0780  خانةقني
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 ونيشانونا بىَ

 
 دةروونى بآ ضوارديوارى ئاميَزى لة

 دةذيم غةمدا
 ذان دووكةلَى

 طريان ثؤىل
 ذان هةناسةى

 دةنط بآ رِةنط، بآ
 دلَؤث دلَؤث

 تةمةنةم ئةم لةشى خويَنى ضؤرِاوطةى دوا
 طوزةراندا نائوميَديى دوورطةى لةناو

 هةلَدةلووشن
 رِآ ثةذارةى

 جآ ثةرؤشيى
 آنو طوآللَةى ضوار ئاوديَرى ثةريَشانى

 ئاييندةدا رِيَى ذيارى فةرهةنطى لة
 نةهاتيدا تالَى سويَرو شةقامى لة

 رِةشى ذينى سةرانسةرى
 دادةثؤشن ئةجنامم بآ

 تةمةمن خؤم
 ناكاميدا دةروازةى لة خؤم تةمةنى

 دةخؤمةوة
 ثرسيارةو خةون

 ذينم دلَى دةوارى لة
 و دةئالَيَت

 نادياريم رِؤذى فريشتةى
 بريم جةرطى توندى بةندى

 رِيَتةوةدةب
 ليَلَم ئاوى

 خؤمدا ليَلَى ويَستطةى لة
 دةشؤمةوة خؤم ليَلَى رِووى

 بةختةوةرى زيَى كةنارى
 بيَداريية رِةشى خالَى
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 خةخمواريدا رِؤذى ضاوى بيلبيلةى لة
 دةكات مةلة

 ذانيش هةورى
 بارانى بآ ئامسانى بؤ

 دةكات ثةلة
 ثةجنةم زامى

 نوآ ذيانى دلَخؤشكةرى هةتوانى بة
 ةكةمد تيمار
 دأل برينى
 ذين تةمةنى خؤزطةى سةرى

 سةردةبرِيَت
  دةروون كؤسثى

 ذين جةجنالَيى
 طةردوون ضرِى تالَى غةمى

 ثياوكوذيَكةو
 ذينم ضاوى سويَرى ئةشكى

 هةرناسرِيَت
 !!ناسرِيَت هةر

*** 
 كتيَبيَكم

 خؤم بيَدار خودى ديَرِ ديَرِ
 دةخويَنمةوة

 وشةى واتاى رِستة رِستة
 ابةتةكانب ثيَكهيَنراوى

 دةدةمةوة يةكرتى لة
 دةيةمةوة لةسةردا كة

 ضاوةكان بآ رِستة وشةو
 ناوةكان بى بابةتة طشت

 نامناسنةوة
 رِازاوةكان وشة ميَذووى دةرةوةى لة

 ونيشانونا ناوو بةبآ
 !!دةميَنمةوة                        

 0780 سةرةتاى   خانةقني                                             
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 باآل
 

 ئاآليةكتان بينى
 لةسةر لووتكةى شكؤمةندى و 

 سةربةرزيوة شةكايةوة
 لة بةردةمى كاروانةوة

 زامى دلَى هاورِيَى رِيَطةى دوورى
 الوانةوة

 بةفرى كةذى نائوميَديى
 لةبةر تيشكى خؤرةتاوى بازووى تونددا

 توانةوة
 ئةو ئاآلية

 ئاآلى من بوو
 باآليةكتان بينى
 ذووى نازولةبةردةمى ميَ

 سةرفرازى دةروونى ثرِ لة ئاواتدا
 بؤ ضاوى رِؤذ
 كرِنووشى برد
 نووشتايةوة

 غةمى كؤأل و ثةريَشانيى تيَثةرِاندو
 لة هةلَثةرِكيَى شادومانيى ئةستيَرةدا

 طريسايةوة
 سؤزى دلَى

 لة هةورازو كةذةكاندا
 دةنطى ضرِى دةدايةوة

 ئةو باآلية
 باآلى من بوو

 دالةطةأل ئاآلى هةناسةم
 تيَكةأل دةبوو

 بةرةو لووتكةى هيوا دةضوو
 ضراى بةختى تامةزرؤيى
 لةناو  ذوورى نةوبةهاردا

 بووذانةوة
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 دةستى بووكى كازيوةى رِيَى
 جوان طرتبوو

 ثيَى ئارةزووى
 دةهاويشتة بةهةشتى نويَى ذيانةوة!!

  0780خانةقني ناوةرِاستى كانوونى دووةمى 
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 بآلضة
 
 
 
 
 

 خةومن بينى
 ك لة نيَو دةرياىئةستيَرةية

 دلَى طةشى تامةزرؤمدا
 مةلةى دةكرد

 ئاميَزى بؤ طةردنى رِيَى
 ئاواتة بآ كؤتاييةكان

 دةكردةوة
 لة ئامسانى ثاكى خاكدا

 ثرِ بة باوةش
 طولَى طةشى بةهارانةى

 بؤ برووسكة
 دةبردةوة

 بةدةستى رِآ
 هةورةترةشقةى دةهيَنا
 لة طةردنى هيواى دةداو
 بة ئاوازى مششالَى ناز

 طؤرانيى هةورى دةضرِى
 فرميَسكى ديدةى ثرِ بارانى دةسرِى
 لة ناو ثةلَة هةورةكانى خةونةكةدا

 هةلَدةثةرِى
 لةثرِ  بآلضةى هةوريَكى دةطرت

 طورج دةهيَناو
 لةقةد طيانى لةرزيومدا

 دايدةطريساند
 لة خةوندا

 طيامن تايةى ثووش بوو
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 طرِى ضرِى تيَ بةردةبوو
 ةذارةدالة ئاميَزى خةونى غةم و ث

 هةلَدةطريسا
 بلَيَسةكةى سةرى دةكرد

 هةر دةسووتا هةر دةسووتا!!
 0780خانةقني                                                      

 
 

 بآلضة: برووسكةى هةور

 تاية: مةلَؤ، كؤمةلَيَك ثووش يان طةمنى درويَنةكراو يان هةر دةغلَ و دانيَكى ديكة.

 .ووةو ، بآلو دةبووةوةسةرى دةكرد: بةرزدةب
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 هؤنراوة
 ئةى هؤنراوة

 لة دةروازةى طيَتيى خةوندا
 زةردةخةنةى شادومانيم 

 ىلَ تؤراوة
 دةنطى طةرووى هاوارى رِيَم

 لة كوولةكةى رِؤذطاراندا
 تاسيَنراوة

 جةنطةلَيَكى خةون و هيوام
 ضلَى سةوزى تةمةنى رِيَم

 لة تةنوورى ثةذارةدا
 سووتيَنراوة

*** 
 اوةئةى هؤنر

 طةمييةكى ثرِ كةشكؤلَى وشةى طةشم
 سةولَى بريم

 لة رِووبارى طةشتى رِؤذدا شكيَنراوة
 تةنطةى ثةل و هةنطاو هاويَشتنم

 ىلَ طرياوة
 بة دةروونى ئؤقيانووسى ثةرِةكاندا

 طوزةر ناكةم
 لة زستانى ثرِ رِةهيَلَةو ثرِ كرِيَوةى

 هةرِةشةدا .. سةر دةرناكةم
 ثيَلَووى ديدةى ئاطابوومن

 لة ثيشانطةى بىَ هؤشيدا داخراوة
*** 

 ئةى هؤنراوة 
 لةم شارة بىَ بةزةييةدا

 ثةناى ذينم
 بؤ ئاميَزى تؤ هيَناوة

 قذى زةردى وشةكامن 
 بؤ ثرشنطى واتاكانت

 داهيَناوة
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 ويَنة سةوزة طةشةكامن
 بؤ ئاويَنةى ئايشةو فامتةى رِستةكانت

 رِاهيَناوة
 ضراى تيثة ضرِةكامن

 انتبؤ تةالرى ضاوةك
 داطريساوة

 ليَوى تةرِى ماضةكامن
 بؤ هةنطويَنى كولَمةكانت

 هةلَكراوة
 ذينى رِةشى ناهةموارم
 دلَى سيسى خةفةتبارم

 دوو قوربانني
 سةرى حةزى ئارةزوويان

 لةبةردةمى ثيَى نازتدا 
 بؤ سةربرِين دانراوة

 ئةى هؤنراوة!!
*** 

 ئةى هؤنراوة 
 خويَنم

 تيَكةآلوى خويَنت بووة
 رِةطم

 ناو رِةطى ثيَوةنديتدابة 
 وا رِؤضووة
 ثيَى ذيامن 

 لة زةمينةت ناكريَتةوة
 طةردانةى رِيَم

 لة تةمةنى مرواريتدا
 نابرِيَتةوة

 هةست و نةستم
 الوالويَكة

 بة درةختى هةناسةتدا 
 هةلَزناوة

 خولياى باآلى ئةويندارت
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 ضرايةكة لة طةردوونى تاريكمدا
 بؤ وشةكان  

  0780شوباتى                               !!ثيَكراوة  
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 ثيَنووس وشةو

 
 
 
 
 
 

 شاعرييَكم
 وشةكاندا تةنافى بة

 هةلَدةواسم ويَنةكامن
 تيَناطةن ليَم

 باسم و دةنط بريكراوى هةوالَيَكى
 ناطةن ثيَمرِا

 ئاطريَكم
 هةناسةمدا طرِى لةبةر

 هةلَناكةن خرِ
 شاعرييَكم

 هةية تةالرم نة كوشك، نة طورط، كونة نة
  ثوول ثارةو نة

 هةية دؤالرم نة سامان،
 مارسيدس نة
 هةية رِينؤم تؤيؤتا، نة
 هةية بؤسؤم ثةرِؤى يةك نة

 شاعري منى
 ئاطر ثرِ دأل
 غةمدا ديوارى بآ ذووريَكى لة

 دةذيم
 شيعرو ضاوكةذالَى كؤرثةلَةى ضةند

 هيواو و خةون نيشتمانيَك
 ثةرِةو ضةندين

 طيَتييةك ثرِ و ثيَنووسيَك
 هةية وشةم
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 و دةمب قالَ ناوياندا لة
 دةذيَمةوة

 بووم ماندوو كة
 ساياندا لة

  درزبردووى حةزى سةرى
 نامؤم ذينى

 !!دةنيَمةوة                      
 02/2/0780 خانةقني                                            

 
 
 
 
 
 

 .دةبيَتةوة وشك تا نهةلَدةواس ثيَوة بةرطى و جل تةلةى يان بةن يان طوريس ئةو: تةناف
 .سيَبةرياندا لة: ساياندا لة

 .ثشوودان مردن، نووسنت،: سةرنانةوة
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 كانى و رِووبار
 

 لة ضةميَكى خةفةتباردا
 لةبةردةمى ميَردةزمةى سةد رِؤذطاردا

 ضةندين كانى
 بة مةبةستى يةك طؤرانى

 لووليان خواردو
 بوون بة رِووبار

 تا بةستة بؤ ضاوى نسار
 بووكى بةهار حةيرانؤك بؤ

 بهؤننةوة
 رِةنطى طةشى ئةرخةوانى

 بؤ رِووى ئاسؤ
 هيَزو وزة بؤ فرِينى بالَى هةلَؤ

 ببةنةوة
 طةردةلووىل قينيَكى دذ

 لةبةردةمى كؤرثةى هيواو ئاواتياندا
 هةلَى كردو

 توولةرِيَى بةست
 ثرية رِووبار

 هيَزى تافى كانييةكانى
 توند بة خؤى داو

 قينى رِةشى وا رِامالَى
 رِو طالَىط

 بؤ سةر ليَوى كؤرثةى شادى
 هيَنايةوة

 لة هةلَثةرِكيَى زةماوةندى خؤرةتاودا
 طةيية مةبةست

 ثةرِةيةكى رِيَرِةوى رِيَى 
 بؤ تةوذمى تيَكؤشانى

 كاروانى نويَى كانياوةكان هةلَدايةوة!!
 

 0780بةغدا                                                     
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 طةروويةك دةملَيَتةوة ؟!الذةيةكم ضى 
 نة خةونيَك بووم

 لة ئاميَزى ميَذووى تالَدا
 بتليَمةوة

 نة تةونيَك بووم
 لة رِؤذطارى نةهامةتى سوارى دلَدا

 بربِيَمةوة
 الذةيةكم

 وشةكامن .. طةآلى سةوزةى بةهاريَكن
 لة ثيَنووسى )عوريان(ةوة

 ضرؤى طةشيان
 هةلَهيَناوة

 نة غةمى ضةرخ
 زةى دلَيانرِيَى رِووبارى و

 دةخواتةوة
 نة درِكى رِؤذ

 رِةنطى طةشى ثةرِةى طولَيان
 دةشواتةوة

*** 
 دةنطى الذةم

 كوىَ كةرِكةرى طويَى ميَذووة
 دةنطى هاذةم

 هاذةى طةرووى طشت دةنطيَكى
 ضاونةترسى
 تيَكةأل بووة

 شؤرِةسوارى وزةى ئيَستةو 
 داهاتووة

 طرِى شيَتيى تافى ثيَشووى
 تيَبةربووة!!

*** 
 يَك )ناىل(كات

 لة طةردوونى وشةى سةرواى دلَتةزيندا
 مؤمى طةشى تةمةنى خؤى
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 بؤ )حةبيبة( هةألدةوةراند
 )خانى( و )فةقىَ(

 ويَنةو ديَرِة سفتةكاندا
 بؤ ضاوى شيعر

 دةهؤنيةوة
 رِيَى )جزيرى(يش لةو بوارة دذواردا

 ضاوى هؤشى نةدةترووكاند!!
 من ئةو الذة ثرِ هاذة بووم

 هيَناوشةكامن ثيَك دة
 نووكى خامة طةشةكامن

 رِادةهيَنا
 كاتيَك سروةى )شارةزوور(ى ئاوات

 دلَى نامةى )سامل(ى برد
 زامى دلَى دوور وآلتى شاعرييكى

 كوالندةوة
 مين هةواأل

 دلَى كورثةى خةفةتى خؤم
 الواندةوة

 هةستى ناخى زامةكامن
 طشت ورووذاند

 زاميَكى ديم
 لة فةرهةنطى بىَ شريازةى

 د !!هةوالَدا ضان
*** 

 منى ئازار وشةيةكم
 ض ثيَنووسيَك

 رِةنطى ضاوم دادةرِيَذيَت
 سةروايةكم

 ض شاعرييَك رِيَم ثىَ دةبات
 هاذةيةكم

 ض سريوانيَك ليَكم دةخات
 بؤ رِوخسارو طرِو طالَم

 ثيَدةكةنيَت؟!
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 ضاوةرِوامن طةروويةكى سأل نةكردووم
 ض طةروويةك رِادةضةنيَت

 دةنط هةاَديَنيَت
 ؟!!                          مبلَيَتةوة

 25/02/0780 هةوليَر                                       



 194 

 رِةشةبايةك هةلَ دةكات
 رِةشةبايةكى رِةش هةلَ دةكات

 دأل و جةرطى خةونةكامنان
 هةلَ دةلووشيَت

 زريانى خويَن
 دةم و ضاوى كؤرثةكامنان

 دادةثؤشيَت
 منانسةهؤلَبةندى ورةى لووتكة سةختةكا

 دةتويَتةوة
 وشةى سةوزى رِستةكامنان

 ديَرِ ديَرِ دةسرِيَتةوة
 ضاوى طةشى بةختةكامنان

 لةنيَو قرضةى نيوةرِؤدا
 كويَرايى دادةيةتةوة

 رِةشةبايةكى رِةش هةلَدةكات
 رِةنطى كةسكى رِةنطةكامنان

 دةباتةوة
 بزةى ليَوى دلَى سالَمان

 دةسووتيَنيَت
 كسثةى بالَمان
 ىلَ دةستيَنيَت

 توورِى دؤلَى بريضوونةوةى
 28/02/0780ضةرخى دةدات !!                   
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 هةور
 
 
 

 ثةلَة هةوريَكى ضلَكن ديَت
 بةرى دلَى رِؤذمان دةطريَت

 قورِطى باران 
 دةتاسيَنيَت

 ثةلَةى ساآلن
 لة تينويَتيى زةويى جاران

 دةتؤريَنيَت
 ضةثؤكى شةو

 لة طةرنى زةردةخةنةى ليَوى شاران
 نيَتدةوةشيَ

 كؤرثةى رِةهيَأل لةبةر ضاوى من و شةستة
 دةخنكيَنيَت

 ثةلَة هةوريَكى ضلَكن ديَت
 بةرى دلَى رِؤذمان دةطريَت
 ضةثؤكى دذ  لة رِوخسارى

 ئةويندارى
 خاكمان دةنيَت

 هةنطاوى رِق
 بةسةر لةشى ئاوامتاندا

 خيَرا دةنيَت
 هةنطويَنى نيَو وشةكامنان

 دةخواتةوة
 وىل ناهةموارمانخؤلَ و تؤزى طةردةلو
 بةسةر لةش و بيناييدا

 28/02/0780دةكاتةوة !! 
 دةخواتةوة: مةبةست لةوةية كة هةنطويَنةكة شلةو وةك ئاو بةسةريةوة دةنيَت و هةلَى دةقورِيَنيَت 
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 ثيَنووس

 
 ثيَنووسيَكى هاورِيَم هةية

 لة ئاميَزى دلَى خؤمدا
 جيَى نيانى بؤ رِادةخةم
 دابة طةرِةك و كووضةى دلَ

 رِايدةهيَنم
 ضى نهيَنيى ذينى خؤمة 
 بؤ خامةكةى دةدركيَنم

 فرميَسكى ديَرِ هةلَدةرِيَذيَت
 لةناو رٍِِستة سفتةكاندا

 سةربوردةى دأل
 دادةرِيَذيَت
 نهيَنييةكان

 لة سيَبةرى طةآلى دارى وشةكاندا
 دةخةويَنيَت

 تةنيا خؤم و خؤىرِا نةبيَت
 هيض دلَيَكى ديكةى نامؤ

 ثةى ثىَ نابات
 نهيَنييةكى ثىَ نابيَذيَت!!

 
                                           27/02/0780 
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 كتيَب
 دةرياى كتيَب

 رِةوة كتيَب
 ئابلَؤقةيان داوم

 ضاوى ديَرِيان تىَ كردووم
 طرِى شيَتيى وشةكانيان

 تىَ بةرداوم
 هةنطى طةشى  رِستةكانيان

 لة بريو ميَشك
 وا ئاآلوة

 طةشىهةر رِستةيةو ضاوى 
 ئةستيَرةى خؤى نانوقيَنيَت

 تةماشاى خؤى بؤ ئاميَزى شانةى بريم
 هةلَطرتووة

 لة تةنيشتى يةكدييةوة
 رِيزى خؤيان
 ىلَ بةستووة

 طةلة كتيَب ئابلَؤقةيان داووم
 هةلَثةيانة

 ئةميان ثيَش ئةو
 ضاوى طةشى رِستةكانيان

 جوان برِيَذم
 باآلو قةديان
 خبويَنمةوة
 ببنة وزةو
 0780 كؤتايى        ويَنمةوة !!                   ة نيَو خهةموو بيَن
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 من و ئةو
 ئةو ئاطرةو من درةختم

 ئةو رِؤذطارة
 ضؤم و كانى و رِىَ و بوارة

 منيش بةختم
 ئةو ضياية

 بلَندترين بةذن و لووتكةى نيَو دنياية
 بةفرم منيش

 ئةو سيَبةرة
 سيَبةريَكى بىَ كةمةرة

 منيش كةثرم
 خةجنةرة ئةو
 جنةريَكى بىَ سةنطةرةخة

 منيش رِةط و طةردنيَكى بىَ فةرِم
 طوأل و هةم ضرؤية مئةو هة

 و عةنبةرو كميس
 شةوبؤية

 باخضةى ضؤلَى ذينم منيش
 ئةو بزةى سةر ليَوى خةمة

 منيش مةرطة ثيَكةنينم
 من ضلَيَكى شكيَنراوم

 ةو نهيَنيى نةدركاوةئ
 من خةونيَكى بزرِكاوم

 كاوةئةويش خةندةى رِؤذى نةرِس
 لةشيَكى ساردو سرِم من

 ئةو طيانيَكى نةمجاوة
 من الثةرِةى كؤن و شرِم

 ئةو ثةرتووكى نةخويَنراوة
 من سووتامن

 سووتانيَكى بىَ ناونيشان
 ئةو هةتوانة

 من ئازاريَكى ثرِ ذامن
 ئةو دةرمانة
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 من برينم
 كوشتةى دةستى رِقى ذينم

 ئةو ثةتةسؤى زامةكانة
 زةمينم من

 بةرينمطةردوونيَكى زؤر 
 اوةتئةو ثرشنطى سةد هة

  لة دةالقةى مةرطى ذيندا
 !!ضةترى خؤيى ىلَ هةلَداوة

 
0786بةغدا                                      
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 سةرى سالَ                                            

 
 رِؤلَةكامن، سةرى سالَة

 لة دووريتان
 هةست و نةستى كؤى دةروومن

 كؤى زووخالَة
 كؤرثةكامن

 سةرى سالَة
 ثةجنةى بةختى ئةم ذيانةى نيَو طةردوومن

 كؤلَةوارة
 لة دووريتان

 ضى غةم هةية
 سةرى طيَذيان كردووةتة سةرى ذينم

 بةر ثيَى دلَيش
 هةر تةطةرةو هةر ديوارة

 ذينى سيس بووى بىَ طومبةمت
 بىَ هةناسة
 بةبىَ تاسة
 بةبىَ بالَة

 لة ئاميَزى ضوار ديوارى داخراوى
 م طيَتييةدائة

 هةر خةريكى طريةو شني و نالَة نالَة
 كؤرثةكامن، سةرى سالَة

 من تامةزرؤى ماضيَكى سةر طؤناتامن
 بؤ ديتنتان، بة تاسةوةم

 لة ئاميَزى دلَى خؤمدا
 هةلَتان بطرم

 لة باوةشى سؤزى طةشدا
 سةرخةويَكتان

 ثىَ بشكيَنم
 ويَنةى بزةو زةردةخةنةى ذينى طةشتان

 جوان جوان بطرم
 ثةثوولةى خؤشيتان
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 بؤ رِابيَنم
 طةردانةيةك

 شاديى سةوزو سؤزى بةتني
 بةسةر كيَلَطةى دلَى تةرِى ذيانتاندا

 بثرذيَنم
 بووكة شووشةى بةختياريتان

 بؤ بستيَنم
 كؤرثةكامن

 سةرى سالَة
 لة دووريتان
 هةناوى ذين

 بريندارة
 طرِى سؤزةو ورووذاوة

 جةستةى ئاوات بىَ دةوارة
 بةختم ثؤىل مةىل حةزو 

 خةفةتبارة
 هةر بنارة

 ثرِ لة كةندو ثرِ لة ضالَة
 كؤرثةكامن

 سةرى سالَة
 ئةم جارةيان .. نا.. ليَتان

 دوور ناكةومةوة
 سةوزة ماضتان لةسةر بزة

 بؤ دةرِويَنم
 خةونةكانتان دةذيَنمةوة

 قذى شادى دلَى تةرِى
 كؤرثةييتان

 دادةهيَنمةوة
 دةنط و رِةنطى خؤمتان

 ةىلَ دوور ناخةمةو
 كؤرثةكامن !!!

 0786سةرةتاى                                      
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 ثةرى
 

 كيذى ثةرى
 دلَى هةستم بؤت رِاثةرِى

 ئةستيَرةى رِووت
 بىَ ويَنةية

 ضاوى طةشت ئاويَنةية
 خةونى دلَى تيا دةبينم

 كؤشى طةرمت
 نةرم و نيان
 دةروونى طرِ

 شيَت و شةيداى ئةو شويَنةية
 نيشتوو ليَوى وشكى بار ىلَ

 ضاوةرِوانى
 بزةو ضيَذى ئةو زارة ثرِ هةنطويَنةية !!

*** 
 كيذى ثةرى

 ثةجنةى وردى ضاوةرِوانى
 بؤ ديدارى بزةى سةر ليَو

 وا هةلَوةرى
 بؤ طةشتيَكى باغى سينةى ثرِ جووتة سيَو

 ئارةزووى شيَت
 وا دةرثةرِى

 ثؤلة مةىل ثةميان و سويَند
 رِووى كردة كيَو

 تدابة ئامسانى بةلَيَن
 طورج تيَثةرِى

 ئاوورِيَكى هةنطويَنانةت
 نةدايةوة

 ضاوى طةشى ئةوينداريت
 بؤ نيازيَك 
 هةلَنةبرِى

*** 
 كيذى ثةرى
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 بآ ضاوى تؤ
 بآ هةناسةى ثرِ لة بؤن و طوآلوى تؤ

 رِيَطةى ذيان ثةذارةية
 خةفةتى سةخت

 ميوانى ئةم دلَة كزة خةخموارةية
 ماتى و طرذى 

 شارةية بةرطى ديارى ثؤتةآلكى ئةم
 شني و طريان

 دوورى و سووتان
 بةشى جةستةى بىَ ضارةية

 ئةو دلَة بيمارةية
 برذاوى نيَو ئاطرى ئةو هاوارةية

 ستةم ديدةى ئاميَزى
 ئةم هةوارةية

 الى دلَداران
 خؤرى طةرمى ئةويندارى 
 ثرضى بةيان شانة دةكات

 كةضى الى ئةم وةرزى ئةوين
 هيَشتا هةر ئيَوارةية

*** 
 كيذى ثةرى

 ئوقرةى دلَم  وا هةلَوةرى
 بةرطت جوانة

 خؤت جوانرتى
 بزةى ذيان

 لة زارى دأل مةتؤريَنة
 ماضى هةنطويَن

 لة شانةى ليَو مةرِةجنيَنة
 دوطمةى سومخةى طفت و طؤى خؤت

 برتازيَنة
 كيذى ثةرى

 ثيَى ئاواتى ىلَ هةلَبيَنة
 تا كات زووة

 ئارةزووى ضرِ نةمردووة
 ثردى جةستة نةرِووخاوة
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 ئةوين نةسووتاوة دةشتى
 بةسةر دلَى ئةم ئاواتة ديَرينةدا

 تيَنةثةرِى
 تيَنةثةرِى                     

 تيَنةثةرِى                                
 كيذى ثةرى !!                                           

                                     05/0/0786 
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 يادداشتى مرؤظيَكى رِةوةند
 يةكةمني دلَؤثى خويَن كة رِذا

 خويَنى من بوو
 يةكةمني ميَشكيش كة ثذا

 ميَشكى من بوو
 يةكةمني دةست

 ثشكؤى رِقى ثيَدا ضزا
 دةستى من بوو

 يةكةم ثةجنة
 لة ئازارى قيندا رِزا

 ثةجنةى من بوو
 يةكةم مةبةست

 لة دةروازةى شارى هيواى خؤرةتاودا
 كرِووزاهةلَ

 مةبةستى نيَو دلَى من بوو
 يةكةمني خةون هةلَثرِووزا

 خةونى من بوو
 يةكةمني بةش

 لة خةرمانى بةشةكاندا
 هةلَلووشرا

 بةشى من بوو
 يةكةمني لةش لة ئارامطةى ديَرينيدا

 دةرهيَنرا 
 لةشى من بوو
 يةكةم دةوار

 لةبةر ضاوى ئةبلَةقاوى جيهان
 طرِى دةربةدةرييةتى تىَ بةردرا

 ةوارة شرِةكةى من بوود
 يةكةمني شار

 بةفةرمانى زوحاكى درِ
 سكى خةونى هةلَتليشيَنرا

 شارة بىَ فةرِةكةى من بوو
 يةكةمني زار



 206 

 لة فةرهةنطى قسةو باسى رِؤذانةدا
 قرتيَنرا

 زارى من بوو
 يةكةمني ضاو

 فرميَسكى خويَناوى تيَزا
 ضاوى من بوو
 يةكةمني ناو

 ريالة ناوةندى ناوةكاندا بةديل ط
 ناوى من بوو

 يةكةمني سةر
 لة جةنطةلَى سةرةكاندا ثةرِيَنرا

 سةرى من بوو
 يةكةم ضرا

 بة دةستى رِق بة زةبرة رِق
 كوذايةوة

 ضراى من بوو
 يةكةمني ذين

 دةرطةى سةوزى ىلَ داخرا
 ذينى من بوو
 يةكةم مرؤظ 

 ناوو بةرطى مرؤظى ىلَ وةرطريايةوة
 تةنيا من بووم

 دوونطيَذةلووكةى رِةشى طةر
 لةناو دلَى شارةكةمدا

 هةلَى كردو
 بة ثرووسك و ئيَسكى خويَناويوة

 هةلَيطرمت
 بةرةو دوورطةى نةمانيَكى بىَ دةروون و 

 طةرداويَكى بن نةهاتووى سةختى بردم
 لةناو تةمى رِؤذطاريَكى ليَآلويدا

 بؤ هةميشة ونى كردم
0786    نوقمى كردم !!         
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 ئةم داربةرِووة
 

 وة ئةم طيَتييةلةو دةمة
 دروست بووة

 ئةم داربةرِووة
 رِةط و رِيشةى ئةوينداريى

 بة نيَو ناخى ئةم خاكةدا
 توند رِؤضووة

 خويَنى طةشى ضةندين سوارةى نةبةزيوى
 تيَكةأل بووة

 دةست و ثةجنةو زولَفى سةوزى
 بةو خةنةية سوور كردووة

 ئةويندارى ئةم طلَةية
 بؤية ليَرة

 ضاوى طةشى هةلَهيَناوة
 !!رؤى رِةشى جوان رِشتووةب

 ئةم داربةرِووة
 داستانيَكى طرِى سوورة

 لة قووآليى وةرزةكانى ميَذووةوة
 لة زووةوة

 لةم خاكةدا جيَطريبووة
 ضيَذى ئاوى ئةم ناوضةيةى

 بة ذيَر دانى ذيندا ضووة
 دةستى ئةشقى

 لة طةردنى ضياو لووتكةى بةرز كردووة
 ماضى ليَوى تيَكؤشانى

 ةندازةىبؤ ثرشنطى بىَ ئ
 !!خؤر بردووة

 ئةم داربةرِووة
 ضةند داطريكةر

 تريى قينى تيَطرتبوو
 ثيَى نابووتى

 بةسةر دألو لةشدا نابوو
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 لةبةر زةبرى رِؤذطارى سةخت
 ثشتى هةولَى داضةمابوو

 وةرز لة ثاش وةرز
 طةآلى ذينى

 الوازو زةرد داطةرِابوو
 كةضى لةبةر دةرطةى ذاندا

 ورةى بةرزى بةرنةدابوو
 نيى خويَنلة كا

 لة رِووبارى تيَكؤشانى طةورةى ديَرين
 تيَر ئاو دةبيَت

 دةستبةردارى تيشك و وزةى
 !!هةتاو نابيَت

 ئةم داربةرِووة
 ميَذوويةكى ديَرينةية

 خالَى ديارى قةد رِوخسارى
 ئةم هةريَمة شريينةية

 قةدو باآلى
 بةقةد ضياى

 ئةم دةظةرة بةرز هةلَضووة
 لةكؤشكى خؤر

 نزيك بووة
 انيَكةداست

 تةمةنى وى بةنيَو سالَى كاتدا ضووة
 رِةنطى بةفرى كةذى ىلَ نيشتووة

 كة دةيبينيت دةلَيَيت الوة
 تازة دةمى خونضةى ذينى

 هةلَهيَناوة
 لةبةر شارى سرةوتندا

 هةر غار دةدات
 مذدةى نةورؤز

 !! بؤ كةذاوى بةهار دةبات
 ئةم داربةرِووة

 نيشانةى رِيَى نيشتمانة
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 شني بووةلةم ناوضةدا كة 
 ضقلَى ضاوى ناحةزانة

 تريى تيذى بةر دلَ كةوتووى دوذمنانة
 تانةى طةورةى سةر ضاويانة

 هيَماى هةوأل و تيَكؤشانة
 باآلى بةرزى وى هةلَضووة

 !!! ئةم داربةرِووة
 ئةم داربةرِووة
 ئةو خويَنةية

 بة نيَو لةش و طشت دةمارى
 ئةم دةظةرة زامدارةدا

 ديَت و دةضيَت
 ةش هةلَزنيوةبة خويَنى ط

 بة رِةهيَلَةو بةفرو تةرزةو
 تؤف و زوقم
 طؤش كراوة

 ثيَى ئارةزووى
 بةسةد طرِو سةد ثةنطرى رِؤذطاراندا

 داضزاوة
 ضةندين طةآلى بةهارانةى هةلَوةريوة

 ضةندين تريى رِقةبةرى
 تىَ طرياوة

 لة رِةشةباى فةوتاندندا
 ورةى خؤيى بةرنةداوة

 رِووى ئارةزووى لة هةتاوة
 ردوون و جيهان ماوةتا طة

 ئةم داربةرِووة
 رِةط و رِيشةى ذينى خؤيى

 توند ليَرة داكوتاوة توند
 خؤيى تيَكةأل خويَن كردووة

 هةر بؤ خويَنةو
 !!لة خويَنةوة طةورة بووة

 0/9/0786بةغدا       



 210 

 ئةو نامةيةى ناىل نةينارد
 ناخى دلَم وا هةلَضووة

 طرِى )دويَنىَ(ى تيَبةربووة
 خؤلَ(ى ديَرين دةكةم بريى )خاك و

 بريى )حةبيبة(كةم دةكةم
 دةلَيَن رِيَى شارةزوور

 نزيك تا دوور
 بة قةثاأل و كةلَبةو نينؤك

 بة طةلةطورط
 بيَذراوة

 )عةبابةيلىَ(ى هةستى تيذم
 بة ئاطرى مةجنةنيقى سةدةى درؤ

 دارضنارو طويَزى بةختى
 تؤريَنراوة

 هةر درؤيةو 
 لة بنارى )هةورامان(و

 دا)قةرةداغ(
 بؤ ضاوى رِؤذ

 رِووى رِةشى خؤى مةآلس داوة
 )حةبيبة( خان

 بريى تؤزى خاك و خؤَأل و
 )شارةزوور(ى دلَم دةكةم

 ضيم ثىَ دةكريَت؟
 ضى تري هةية

 رِووى لة دلَى من كراوة
 ضى رِيَيش هةية

 بة لةشكرى سةرماو تؤفى
 ضةنةدةرة دان ضريِةكان

 دةور دراوة
 لووتكةكانيش فرميَسكى خؤ 

 نندةباريَ
 قةل و دالَة نةوسنةكان

 ضاوى طةشيان هةلَدةكؤلَن
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 لةنيَو مستى )ئةذدةهاك(ى سةردةماندا
 دايان دةنيَن

 بة نيَو طةرووى ئاشى ترسدا
 تاويان دةدةن

 دةيان هارِن
 بريى طةردى )خاك و خؤلَ( و 

 شارةزوورى ديَرين دةكةم
 من ديَمةوة

 سةر لةو مةلَبةندة شريينة 
 دةدةمةوة

 ؤأل(بؤ )خاك و خ
 هةر ديَمةوة

 بةالى باآلى )طؤيذة(ى دلَدا
 تيَدةثةرِم

 سآلويَكى طةرم و طورِم
 بؤ ضاوى  شار دةهةنيَرم

 دةلَيَن )بةردة قارةمان(مان مات و زيزة
 نةخؤشى دةست باى ثاييزة
 )قةرةداغ(و )دارى كةىل(يش

 خةفةت كوشتةن
 )ئةزمرِ(ى ئةويندارى سةرووى شار

 دلَ بريندار
 خؤيةتىخةلَتانى زامى 

 خويَنمذ
 لةبةردةمى ياساكاندا
 هةر هات و ضؤيةتى

 )سةرضنار(ى جىَ سةيرانطةى يارو ياوةر
 دةستةو ئةذنؤ

 سةرى طريةو شينى
 لة كؤشى خؤى ناوة
 لةشى )قلياسان(يش

 لة ئةذمةتدا داهيَزراوة!
 )دةربةند بازيان(
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 دلَى ناسكى لة ميَذووى رِىَ
 هةر تؤراوة

 )تاسلؤجة(ى خةون
 ريبةرانبةر ت
 تؤقيَنراوة

 منيش بريى )خاك و خؤلَ(و
 )حةبية( دةكةم

 دةلَيَن رِيَى )خاك و خؤأل(
 بة دةيان و سةدان هةزار
 ئاوات رِفيَن دةور دراوة
 ضاوى هةتاو هةلَدةكؤلَن

 كؤرثةى وشة لةطؤرِ دةنيَن
 خامةى نةترس
 تيَك دةشكيَنن

 طةرووى سأل نةكردوو دةرِةتيَنن
 وخيَننالنةى كؤترى ئاوارةيى دةرِو

 دةلَيَن رِيَطة دةتةننةوة
 بة كةلَبةو طاز

 كةولَى رِاستى دةكةننةوة
 منيش بريى طةردى )خاك و خؤلَ(و

 )حةبية( دةكةم
 بريى )زةلَم( و هةم )تاجنةرؤ(و

 )سريوان( دةكةم
 بريى شارى )بابان( دةكةم

 سةر لة )سامل( بدةمةوة
 ضامةيةكى شريينى بؤ ببةمةوة

 ثرِ لة نازى ضاوى ئةوين  لة دوو ضاوى
 )حةبية(ى بةناز بكةمةوة

 من ديَمةوة
 سةر لة )خاك و خؤلَ(ى ذينم

 دةدةمةوة، هةر ديَمةوة
 لة نيَو دةشتى )شارةزوور(دا
 ئةسثى وشةى سأل نةكردووم
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 غار ثىَ دةدةم
 تريى هةتاو بؤ طورطى هار دةهاويَذم

 بة بنارى )طؤيذة(و )هةورامان(دا
 هةأل دةزنيَم
 هةتاو يارمة

 ( ذين و )حةبية
 )خاك و خؤأل(يش بنكةو شارمة

 سرووديان بؤ دةلَيَمةوة
 تا ئةو دةمةى لةسةر ثرضى خاوى )حةبية(

 سةرخةويَكى ماندووانةى بؤ دةشكيَنم
 تيَر تيَر باآلى ضنار ئاساى

 دةالويَنم
 4/00/0786سةرى تةمةن دةنيَمةوة!!                       بةغدا 
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 تةختى شيعرةشيعر ثايتةختى دلَة، دلَ ثاي

 
 
 
 
 
 

 وةرة طيَتى شيعرمةوة
 نويَنى نيانى ئاوريَشمت

 بؤ رِادةخةم
 لة بةردةمى نازى تؤدا

 ثةجنةرةى دأل
 دةكةمةوة

 لةسةر ثةرِةى طولَى ئةوين
 دةتنويَنم

 ويَنةو كيَشى ديَرِةكانت بؤ رِاديَنم
 لة بةهةشتى واتاكاندا

 زيندة خةونى شادومانى و 
 تبةلَيَنى نويَى تامةزرؤيي

 دةالويَنم
 وةرة طيَتى شيعرمةوة

 دةرطةى واتام لةسةر ثشتة
 ثةجنةرةى بري

 بكةرةوة
 بةرةو ئاسؤى ويَنةكانى سةرفرازى

 تيَر برِوانة
 هةنطاو نانت

 ضريؤكى بىَ ثراوةية
 شيعر لة هةناوى هةناسةمدا

 طةردانةى نويَى رِازاوةية
 هةنطاو بنىَ 

 وةرة طيَتيى شيعرمةوة
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 وشةكامن
 دةست لة سينة

 بؤ ثيَشوازيت
 لةبةر كؤشكى بىَ ئةندازةى دلَداريتدا

 رِاوةستاون
 ئاسؤى دةنطيان فرةوانة

 تيثى طةشيان سةد خةرمانة
 لةبةردةمى ثيَى نازتدا
 هةزار ئاواز هةلَدةرِيَذن

 سروودى رِيَى بةردةست نويَذن
 لة ئامسانى نازةكانى دوارِؤذتدا

 ماض دةبيَذن
 وةرة طيَتيى شيعرمةوة

 ى ئةويَنةى دألئةم ثاتةخت
 داطري بكة

 بانطى ئةشقى نويَى تيَدا بدة
 ثةجنةرةى ماض

 ئاوالَة كة
 ئاآلى نازى هةميشةيى هةلَكةرةوة

 ضيَذى هةنطويَن
 بؤ شةيدايى و تامةزرؤيى

 ليَوى تاسة ببةرةوة
 وةرة طيَتيى شيعرمةوة

 لة داستانى وشةكانى ويَنةمةوة
 بةسةرهاتى هةناسةيةك

 هةلَهيَنجيَنة
 ةوينى تؤى هةلَبذاردرِيَى ئ

 لة شةقامى ثةميانيدا
 ثيَى هةلَنووتا 

 سةرى خؤى خوارد
 وةرة طيَتيى شيعرمةوة

 تا تيشكى رِووت ضرايةك بيَت
 دلَى منيش
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 يةك ثةثوولةى طرِثةرست بيَت
 بةضوار دةورى باآلى نازى ضراكةتدا

 خبوليَتةوة
 بة ئاطرى وزةى ئةوين 

 طرِ بطريَت و
 بسووتيَت و
 رِازو نازدالة دةالقةى 
 بذيَتةوة!!

 22/00/0786بةغدا                              
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 ئةستيَرةى ناز
 
 
 
 

  ئةى ئةستيَرةى ئامسانى ناز
 جووتة مةمكى جريوةى خؤت

 بؤ ناو دةمى ئةم ئارةزووةم 
 شؤرِ بكةوة

 يةك ثيَكة مةى
 لة ليَوانى ثرشنطى ضيَذ

 بؤ ناو ميَشكى بىَ ئاطاييم
 هةأل بدةوة

 نى ئةو قةدو باآل ضنار ئاساهةنطويَ
 بةسةر لةشى ئةم حةزةمدا

 داباريَنة
 زيندة خةونة بىَ سروةكان

 لة ئاويَنةى لةجنةو الردا
 مةذاكيَنة

 تا دلَى شيَت
  لة ئارامطةى دلَنةوايى و
 ئاسوودةيى بىَ خورثةدا

 ئارام بطريَت
 ماضى طةشى نيَو ناخةوةى تامةزرؤيى

 لة دوو ضاوى ئاسؤيانةت
 يَتبنةخشيَن

 هةركة تؤ دةبينم
 بة ئامسانى ضاوةرِوانى و ئةوينةوة 

 جريوةت ديَت
 تةزووى غةم و ثةذارةى طرِ
 بةقةد لةشى سؤزمدا ديَت

 ضيم بة دةستة
 داسى نةريت
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 لة كوىَ بيَنم
 سةرى خووى ثىَ بثةرِيَنم

 لة طةردوونى بىَ سنوورى ماضةكاندا
 ضراى نازو
 حةزةكانت

 داطريسيَنم !!
 0786بةغدا  تشرينى دووةم                                          
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 كوانوو

 بؤ كؤرثةكامن
 لة دووريتان
 رِؤذى ذينم

 ضاوةرِوانى و ثةذارةية
 ضةثؤك نان و ليَو هةلَقورتان

 لةم شارةية
 كاتى تةلَخى بةر هةزاران سيَدارةية

 ئةشكى سويَرى دةرياى ضاوى
 دوورخراوى ئةو خوارةية

 لةدووريتان
 ى طةش دلَ بيَزارةلة ذين 

 لة شةوى قورس
 ضاو بيَدارة

 جةستةى بريو ئةنديَشةى ميَشك
 ثرِ لة زام و ثرِ بزمارة

 شادى و خؤشى
 ئةويندارى رِةوة ماسيى
 رِةتيَنراوى نيَو رِووبارة

 لة دووريتان
 ثيَدةشتى ذين ثرِ طريانة

 هةستى برين
 ثةريَشانة

 سةربوردةى رِؤذ
 هةمووى ذانة
 لة دووريتان

 سويَرم ئةشكى
 طؤناى سؤزى باوكايةتى

 دةسووتيَنيَت
 لة دةروازةى خةونى طةشدا ثةذارةكان

 دادةضيَنيَت
 لة دووريتان

 كةنةفتيَكى ثةل داكةوتووم 
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 مةىل باأل شكاوى
 لة رِةو دابرِاوى
 رِآ ون كردووم

 كوانوويةكى بآ ئةسكأل و
 خؤلَةميَشم

 بلَيَسةيةكى بآ سووتووم!!
  28/02/0786   بةغدا                                   
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 طيَتيى طومان
 

 كة ثيَى ذينم

 لةسةر خاك طيَتيى طومان
 طريسايةوة 

 طومانيَك بووم 
 لةطةأل خودى خؤمدا لةدايك بووم

 ثشتى )رِاستى(م
 ضةمايةوة!

*** 
 طومان دةكةم

 لة خودى خؤم طومان دةكةم
 لة سيَبةرم

 لة هةنطاوى ئةبلَةقاوى
 بةرثيَى )خؤر(م

 ت وطؤلة طف
 لة هات و ضؤ

 لة سروشتى بىَ ئةندازيار
 لة رِةفتارى دذى خزم و 

 لة كةس و كار
 طومان دةكةم!!

 لةم ضياية
 لة رِوانينى ئةم نيطاية

 لةو دوو ضاوة
 هةزار طيَتيى فرت و فيَلَ و 

 خويَنى تياية
 لةو رِيَطةية

 لة ئةم بةرطةى
 لة بةرماية

 طومان دةكةم
 طومان دةكةم

 لةم خامةية
 كؤآلن و شةقامةيةلةو 
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 لةو وشة بىَ ئاكامةية
 لةو رِيَطة بىَ ئةجنامةية

 طومان دةكةم
 لة خةوى سووك، زؤرتر لةقورس

 لة رِاضةنني ، لة تؤقني و
 لة خورثةو ترس

 طومان دةكةم
 طومان دةكةم 

 لة طشت زارى هةنطويَناوى
 لة بيمارى

 لة سروودى لووت خويَناوى
 طومان دةكةم

 ا دةذيملة ئةم خانووةى تيَيد
 لة ئةم ذوورةى تيَيدا دةطريم

 لةم شةقامةى ثيَيدا دةرِؤم
 لةم رِووبارةى جةستةى ماندووى

 هةزار سالَةى
 تيَدا دةشؤم

 لةسوو
 لة ئارةزوو

 لة تيثى زار
 لة رِستةى لووس

 لةبةلَيَن و ثةميانى شار
 لة ئؤقيانووس

 لة بيابان
 لة ثيَدةشت و دؤأل و كةنار

 بطرة لة يار
 !!!طومان دةكةم
 طومان دةكةم

 لة دايك و لة باوكى خؤ
 لة رِاست، درؤ

 خوشك، برا
 لةتيشك، ضرا 



 223 

 طومان دةكةم 
 طومان دةكةم

 لةم ذيانة
 لةم جيهانة

 لة دةورو بةر
 لة ديَرةوة، تاكو ئةوسةر
 لةم ثةرِةوة تاكو ئةوثةرِ

 طومان دةكةم !!
 طومان دةكةم

 من خؤم يةك  ثارضة طومامن
 طومانيَكى ثرِ لة ذامن

 لةناو طوماندا ثةروةردةم
 شانؤنامةى طومانيَكى هةزار ثةردةم

 طومان دةكةم
 لةم قسانةى دةريان دةبرِم

 لةم ئةشكانةى نايانسرِم
 لة خامةكةم
 لة هةناسةم

 بطرة لة ئارةزوو، هيواو تاسةم
 طومان دةكةم !!

 طومان دةكةم
 لة خودى خؤم

 لة جيهانى كؤنى نامؤم
 لة ذيانيش

 لة طومانيش
 دةكةم طومان 

 طومان دةكةم               
 طومان دةكةم !!!                              

  25/4/0789 بةغدا 
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 درةخت

 
 ئةى درةختة غةمطينةكة

 طةآلى زةردى
 بىَ ذينةكة!

 خةفةت مةخؤ
 خةفةت مةخؤ

 رِووى ئاواتت بكة ئاسؤ
 اللة سةرحةد هةر ديَتةوة

 ئاوى سازطار
 بة رِووبارو جؤطةكاندا

 نيَتةوةديَ
 بزةو زةردةخةنةيش

 بؤطةآلى تؤ
 دةرِويَتةوة !
0789ئايارى                    
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 كؤضى شاعير
 بؤ دوو ضاوى شني و سةوزى

 طويَليَك طةمن
 يان سيَويَك بوو

 باوة ئادةم
 بة ثاأل نان و ثةتثةتى

 لة بةهةشتى بةرين دةرضوو!
 نوقمى ليتةو قورِو غةمى سةر زةمني بوو !!

 من نة خؤراك
 نة طةمن و نة سيَويَكى السوورةم دى

 ئةو خةونة بووم
 لة سةرتاثاى ذينى خؤمدا

 نةهامتة دى !!
 ميَذووى ضارة تالَى نينؤك دريَذ

 بةبىَ دةستنويَذ
 لة ثرِ هات و

 شةقى رِةشى تىَ سرةواندم
 نةك لة بةهةشت
 لة ذينطةى طوأل

 لة نزارى هةزار سالَةى 
 جيَطةى يارو مةزارطةى دل

 رامدةرثةرِيَن
 بةرةو ضالَى بريضوونةوةى

 رِؤذطارى شيَت
 توورِ توورِ درام!!

 0789ئايارى                                     
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 ميَذوو

 
 ميَذوو ثةتى ثتوركاوة

 لة ئةستؤى رِةنج
 جةرِيَنراوة!!

 بنةماى رِيَى
 لةسةر فيَلَ و درؤى زل زل

 دامةزراوة!!
 ثشتى لة رِاستى كردووة،

 ةقى زةقى تىَ هةلَداوة!ضةندين هةزار ش
 رِؤذطار ديَت و 

 رِؤذطار دةضيَت،
 لةناو بؤتةى دةلةسةدا

 نوقوم دةبيَت!
 جةستةى رِاستى،

 توورِ دةداتة سةد دةرياوة !!
 

 0789ئايارى                                          
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 شوان

 
 ئةى شوانةكة

 كوا بلويَرى هاورِيَى ذينت؟
 ؟كوا طؤرانى و ثيَكةنينت 

 كوا رِانة مةرِ ؟
 كوا دلَى تةرِ؟

 كوا ئاوازو سازى ناخت ؟
 كوانىَ بزةو 

 شادى ناخت؟
 كوا فةرةجنيت؟

 كوا طالَؤكى دةست و ثةجنةت؟
 كوا بةرهةمى

 ئةو طشت رِةجنةت؟
 ثةزةكانت بؤ كوىَ رِؤشتوون؟

 بةرخةكانت
 لةكوآ نوستوون؟

 ديارة بلويَرةكةت شكيَنراوة!!
 فةرةجنييةكةت

  و هةلَضوونبة ئاطرى قني
 سووتيَنراوة!!

 ضى ئاوات و هيواى دلَى تةرِت هةية
 ئاطريان تىَ بةردراوة

 طالَؤكةكةى دةستى ذينت
 توورِ دراوة

 بؤية طةرووت داطرياوة
 هةست و نةستت خرؤشاوة

 يةكجار ثةستيت
 بةمةبةستيت

 دة رِاثةرِة
 بة رِووى كويَخاى ستةمطةردا 

 بتةقةوة
 تؤلَةى مةرِو
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 ةو طالَؤك و ئةو بلويَرو ئ
 فةرةجنييةت

 بكةرةوة .. بكةرةوة!!
                                              6/0/0789 
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 نوشتةى مةرط                                           
 

 ضوارضيَوةى ئةم بريضوونةوة تةم و مذة
 ضوار ديوارى بآ ثيَناسن

 ئافرةتيَكى طةردةلووىل طوزةريَكم 
 سنثآ نانا

 درِك و دةرزىو زةردةسريى
 بةسةرهاتى سةهؤلَم

 بؤ هةلَناواسن
 كةى ئةم خةونة كوذراوة

 رِادةضةنيَت؟
 كةى ئةم بةفرى بىَ هةتاوة

 بة هةورازى خةمؤكيدا
 هةلَدةزنيَت؟

 بؤ نابينم
 ضةترى نسار

 كةى سيَبةرى سؤز دةهيَنيَت؟!
 كةى ثيَنج ثةجنةى شايانى رِؤذ

 بةسةر قذى
 هيَنيَت ؟ئةم دلَةدا رِادة

 ئةدى ئةوة رِك و كينةى خةمى رِةشة
 كةوتووةتة ضاوى هؤشم ؟

 ئةوة درِكى كينةو رِكة
 ضةقيوةتة طيان و جةستةى

 ثةجنةى كؤشم ؟
 بؤ ثةجنةيةك نادؤزمةوة

 لة ئاستى ئةم بآ دةنطيية داهؤلَةدا
 ضاوى طورط

 هةلَبكؤلَيَت ؟
 لة ئاميَزى ورتة ورت و

 دةنطى بةرزى هاواريَكدا
 نياز توند تاو بداتئةسثى 

 ثةجنةى ئاوزةنط هةلَبربِيَت ؟!!
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 ثةردةى قةث و قرِى
 بة يةكجارى

 لةناو ضاوى جريتبازي و
 غارغاريَنى بة ئةجنامدا

 هةلَبدرِيَت ؟
 ئةوةتا وا لةبةر ضاوة

 ئامسانى رِآ ثالَ كةوتووة
 لةسةر نويَنى زبرى ميَذوو

 بؤى نوستووة
 توخوا ئاطةى مةهيَننةوة

 خؤر سووتاوة
 تؤتكةى طيَتى هةر نةماوة

 ويذدانى رِةش 
 بة نةطريسى دةوارة شرِةكةى خؤيى

 ىلَ هةلَداوة
 بةسةر شاخى بآ شةرميوة

 داكوتراوة
 ئةدى ئةمة طيَتيى ثيَكةنينة

 يان هيَالنةى زةردةوالَةى
 مرؤظ كوذة ؟

 بنكةى خةونى نازةنينة
 يان بةدلَ و ئاوات دذة ؟!!

 رِوو شريينة
 ةزووى طةشاو هةيةيان بةرانبةر ضى ئار

 مؤن و درذة ؟
 بة ئاميَزان

 طولَى ذيان دابةش دةكات
 يان ذين كوذة ؟

 نةتان ديوة
 دانى ىلَ جريِ كردووةتةوة

 رِةنط و دةنطى
 لة كؤرثةلَةى دلَى طشتمان

 سةندووةتةوة
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 تيَدةرِوانن
 بةبةر ضاوى شةقامةوة

 رِيَطةى خؤتان هةلَدةواسن
 ضاوى شةقامتان كويَر دةكةن

 ةمامتان سويَر  دةكةنئاوى ن
 سا ئاورِيَك بدةنةوة

 جؤطةكانتان هةلَبواسن
 با رِةزةكان

 سةرضؤثيى خةون
 دامةزريَنن

 نةلَيَن : ئيَوة بآ مانشيَت و 
 بآ ثيَناسن

 دةتانبينم دةتانبينم
 ئةذنؤى ميَذوو دادةدةن و 

 ثةجنةى ناخيش وا دةطةزن
 طةردانةى سةد ثةشيمانى
 لة طةردنى ذينتان دةكةن

 ةر ثردى خويَنى رِيَدابةس
 تيَدةثةرِن

 بةرانبةر بة بووكى سثيى زاواى هةتاو
 ضاوو نيطاى هؤش و ئاطةى ئؤقيانووستان

 دةنووقيَنن
 جل و بةرطى سةد سالَةى خوو

 تةنيا بة ضاو ترووكانيَك
 دةسووتيَنن

 ئةدى ئةمة طيَتيى غةمة
 يان زجنريى هةر ستةمة
 ضةقيوةتة بريى ئيَوة ؟

 هةر بة ثيَوة
 شتةى مةرطنو

 بؤ سةرجةمى سةربوردةتان
 دةطرنةوة

 نةك هةر سةد جار
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 هةزاران جار
 دةمرنةوة 

 دةمرنةوة               
 دةمرنةوة !!!                           

 00/0/0789بةغدا                                              
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 ئاونطة شيعر
 
(0) 

 بؤضى تةلَة شقارتةيةك ديَنيَت
 ى سةوزىذين

 دارستانيَك
 بة توورِةيى دةسووتيَنيت؟!

 نةتزانيوة
 دارستانى سةوزيش طيانة

 ذانى دلَى 
 سةد ئةوةندةى ذانةكانة؟!

 
(2) 

 بؤضى كؤشكى هةستى ناسكى
 ئةم ئيَوارةم

 دةرِووخيَنيت؟!
 بازووى خؤشيى ئةم دةروونة بىَ كةنارةم

 تيَك دةشكيَنيت؟!
 تؤ نازانيت

 اذوامن لةطةأل ضاوكةذالَد
 جوان بةستووة

 ئةو ثاسارية بةستةزمانة
 ضاوةرِوانة

 كةى ماض بضيَت
 ضاوةكانى تيَر مبذيَت

 سةريَك بدات لة ليَوانة!!
 
(1 ) 

 تؤ دةتةويَت
 بة قةلَماسك
 ضاوى باسك

 دةرثةرِيَنيت؟!!
 هةستى بةفرة سثيى ناسك
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 برِةتيَنيت؟
 نةتزانيوة

 دلَى يارم شووشةيةكة
 بةردى ثالرى تىَ بطريت

 دةشكيَتئيدى 
 ضوارضيَوةيةكيش ناميَنيَت

 خةون و بةلَيَن
 كؤ كاتةوة

 دأل بؤ ئارامطةى دأل 
 بباتةوة !!

 
(4) 

 بةزةيى تؤ
 تاظطةيةكى زؤر ملهورِة

 لةناو درِدا زؤرتر درِة !!
 بؤ لةو كةلة

 نايةيتة خوار ؟!
 باوةشيَكى قرديَلةى سةوز

 بدةيت لة تاى
 شؤرِة زولَفى كؤرثةى بةهار!!

 
(0) 

 ز لة خؤت بايى مةبةهةرطي
 ئةسثى شيَتى

 بة ناو توونى ئاطريَكى سووتيَنةردا
 تاوت دةدات
 بؤ هةميشة

 طرِى شيَتى و مل شكانت
 تىَ بةردةدات !!

 
(6) 

 رِووباريَكى زؤر هةلَةشةيت
 كة شاخى خؤت
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 بة تاويَرى ئةم كةنارو 
 ئةو كةنارى ذيندا دةدةيت!!

 رِؤذيَكت ديَت
 الفاويَكى بةهارانة

 ديَت لةسةردا
 هةلَةشةييت نغرؤ بكات

 رِؤذى رِةشت ثيشان بدات!!
 
(9) 

 نا من نالَيَم
 طؤرانى بؤ باآلى هةتاو نالَيَمةوة

 نا من نالَيَم
 سةرى حةزم لة باسكى

 داربةرِوودا نانيَمةوة
 نا من نالَيَم

 سةر لة كانيى ضاوى سريوان
 نادةمةوة

 نا من نالَيَم سةر بة شارى خوشكة زيندا 
 ناكةمةوة

 ةنيا شتيَك كة ديلَيَم و ت
 دةيلَيَمةوة

 ئةمانة طشت سرووديَكن
 لة ذيان و لة مردندا

 لةسةر زارم
 دةرِويَنةوة !!

 
(8) 

 خاتوون .. زؤرم ضاوةرِآ كرد
 ئةشكى ضاوم بوو بة خويَن و

 تؤيش نةهاتيت
 هةناسةيشم وةها مةيى

 وا بوو بة بةرد
 هةر نةهاتيت !!



 236 

 تاكوو ضاوةرِوانى هةراسان بوو
 رى خؤيى خيَرا هةلَطرتسة

 لة جيهانى ئةوين دةرضوو !!
 
(7) 

 ئةى كؤرثةلَة خرثنةكةم
 مةطرى مةطرى

 بؤ بابة طيان ... هةرطيز مةطرى
 كة ديَمةوة

 لةطةأل نوقأل و شريينيدا
 ماضى خؤشى ض دنياية

 بؤ كولَمانت 
 دةهيَنمةوة!!

 
(05) 

 طيانة بىَ تؤ، من ضؤن دةذيم
 ئةى ئاسكةكةى نيَو هةناوم

 ة لة جةرطةى دارستانى ئةم سينةمداك
 طومبةتانيَى شادى دةكةيت

 بؤ جيهانى ئةفسووناوى خةومن دةبةيت
 تؤ دةبيتة ئاسكى كةذى 

 منيش رِاوضى!!
 
(00) 

 دلَ رِةشةكان
 با هةميشة ثالرى خؤ بهاويَذن
 ئةم ثيَنووسةى ثيَى دةنووسم

 ضاوى ئةستيَرةى نةورؤز ماض دةكات
 بؤ باآلى داربةرِوويةك

 رِنووش دةباتك
 كلى خؤرى خاك و خؤلَى

 شارةزوورى باثريانى
 لة ضاو دةكات!!
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 ئةو مةبةستةى لة ناخداية
 ضؤن فرِيَى دةم

 ديوتانة خاك بىَ ئاو بذيَت
 تاكو منيش بىَ ئةو بذيم !!!

 
(02) 

 ئا.. ئةم شةوة زةنطة دةبرِيَتةوة
 مانطى ضواردةى بةختى ياران

 هةأل ديَتةوة
 ةكةىفةرهاد بؤ الى شريين

 هةر ديَتةوة
 دةرطةى ماضى هةميشةيى

 لة طشت ياران
 دةكريَتةوة
 دةكريَتةوة !!            

 
 02/0/0789 بةغدا
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 ثةنا

 
 )لةكاتى ئةنفالةكاندا نووسراوة(

 
 ئةم شةو سةرى طيَذم
 ئاواييةكى رِووخيَنراوة

 هةست و نةستم
 دارتيَليَكى ئةو طوندةية

 درةختيَكى ئةو ديَية
 سووتيَنراوةهةر بة ثيَوة 
 ئةم شةو دلَم

 مزطةوتيَكى بة ديناميت
 تةقيَنراوة

 خويَنى سوورى
 ثةرِةى سثى قورئانيَكة

 ثةرِ ثةرِ لةناو طرِى رِق و قيندا
 بة بةرضاوى )خواوةند(ةوة

 درِيَنراوة
 ئةم شةو

 ضاوى هؤشم
 ضاوى كؤرثةيةكى ضوار سالَةية

 بةدةم نووكة نيَزةى ثؤستاأل لة ثىَ
 اوةدرِندانة هةلَدرِ

 ئةم شةو طيامن
 ئةو قؤرتةية هاوار دةكات

 ضةندين ثريو ذن و ساواى بىَ تاوانى
 بة زيندوويى تيا نيَذراوة
 ئةم شةو ئةم ثةجنةيةم

 مرؤظيَكة
 لةناو جةرطةى ميَذووى رِؤذدا
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 شاران بةدةر دةركراوة
 ئةم شةو خويَنى طيامن

 خويَنى طةشى ئةو ثريةية
 لة ئاميَزى مالَى خوادا

 يَك قورئانةوةبة باوةش
 خويَنى دلَى رِذيَنراوة

 ئةم شةو ذينى ناهةموارم
 تالَة داوة

 لةبةر زةبرى درِندةيى و دلَ رِةقيدا
 داثساوة

 ئةم شةو كةس نةماوة
 ثةناى خؤمى بؤ بهيَنم

 بطرة خواى ذيانيش
 ئةم ناوضةيةى جىَ هيَشتووة

 رِكى زؤرى ىلَ هةستاوة
 ئةدى ضى بكةم؟ -

 هيض رِيَيةكم ال نةماوة
 تةنيا ضةكيَك هةميبَ و مابيَت

 وا دةمبينن
 ثةجنةى هيَزم

 لةسةر بةلةثيتكةى بةرنةداوة!! 
 

 8/6/0789 هةوليَر
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 برين
 

 لة قةد ثالَيَكى نزيك بة بنار
 داربةرِوويةكى كةنةفت و بيمار

 بة يةك هةلَؤى طؤ
 تؤو ئةو خوداية
 ئةم ذانةى دلَةم

 ون كردوومجةرطى هةبوونى كون ك
 ئةم طيانةى سووتووم

 لةسةرة مةرط و
 طيانةآلداية

 هةلَفرِة 
 وةرة

 بةبىَ طفت و طؤ
 تا ناوونيشان

 نةبووة بة خؤأل
 بةبةردو طلَكؤ

 تؤويَكم
 بةرة

 بؤ سةرى لووتكةى ئا ئةو ضياية
 تا بةم طيانة بريندارةوة

 بة ئارةزووى خؤ
 لةو خاك و ئاوة

 ضرؤى نوىَ دةركةم
 ثةل بهاويَذم

 ى بلَندمسةر
 بطاتة ئامسان
 دةنطى زوآللَم
 خيَرا هةلَبيَنم

 برينى دلَم
 بة ضاوى كويَرى سةرتاثاى جيهان 

 جوان بناسيَنم ، جوان بناسيَنم  !!
 00/6/0789بةغدا                                                 
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 سىَ ضامة

 
 

 زريانى شيَت       

 
 زريانة شيَتةكةى ئةم ساأل

 وانيَتهيض نات
 دةستى ثشوو

 بةمسيَلَى خؤيدا بيَنيَت،
 ثةثوولةى ئارةزووى 
 ناخى ذةنط طرتووى

 بة ئامسانى سةدان هةزار
 خةونى طةشدا

 هةلَفرِيَنيَت!
 بة نينؤكى طورطة رِق و 
 بةردة دلَى كينةى ميَذوو

 تاسةو حةزى شارى كؤنى هةناسةكان
 خبنكيَنيَت

 لةش و الرى ئاواتى سةوز
 بنيَتة ضاأل!

 و ثةنطرة دووكةآلوييةىبة
 نةك هةر دةست و ثةجنةى بوونى

 بةلَكوو ذينى ذةهراوى خؤى دةسووتيَنيَت !!
 

 رِووبار هةَلةشة      
 

 ئةم رِووبارة هةلَةشةية
 ثرِ لة زارة هةرِةشةية

 با سةرى خؤى بةو كةنارو
 بةم كةنارى 
 ورةى تيندا

 ماندوو بكات !
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 كةنارى سةخت ثؤآليةكة مجة ناكات
 ناية !مجةى 

 رِووبارى شيَت، توورِة دةبيَت
 توورِة دةبيَت

 خةونى رِةشى بةدى ناية
 سةرى ضوون و رِؤيشتنى

 خؤى دةشكيَنيَت!
 كةنارى رِيَى كؤلَنةدانيش

 لة ئاميَزى سؤى دايكى
 ئةم سروشتة بيَدارةدا 

 بة نةزانيي رِووبارى طيَل
 ثيَدةكةنيَت..

 ثيَدةكةنيَت !!
 
 هؤالكؤى ميَذووى ساختة 

 
 كة هؤالكؤى بىَ ئةمةك هات

 بة مششيَرى رِكةبةرى
 كةللة سةرى

 شارى بةغداى ىلَ كردةوة 
 )دةضلَة(ى بةختى خويَناوى كرد

 تؤتكى وشةى نيَو ثةرتووكى
 برِييةوة

 ضى ويذدان و بةزةيى بوو
 لةنا تويَلَى طشت ميَذوودا

 سرِييةوة
 ثةرِةى ذينى ئاشتيى درِاند

 هيض نةيتوانى بةغداى ديَرين
 طؤرِ بنيَتلة

 رِةطى سةوزى دانيشتوان
 رِيشةكيَش كات

 لةو ساكةوة
 هةر بنجة طياى دانيشتوانةو
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 لة طشت بةغداى سةرزةميندا
 رِةطى توندى هةبوونى خؤى

 دادةكوتيَت
 نا )هؤالكؤ(ى ميَذووى ساختة

 ثيَى ناويَريَت
 ضةند رِؤذطار بيَت

 ضةنديش رِؤذطار بضيَت
 رِةط و رِيشةى ثةرتبوونةوةى

 و ناخى بةرخوداندابةنيَ
  0789هةر رِؤدةضيَت.. هةر رِؤدةضيَت !!               حوزةيرانى 
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 سيَبةر 
 

 تةك سيَبةرى ليَلَى خؤتدا
 هةناسةى زةرد هةلَدةكيَشيت

 ضمكى هةنطاوة ساردةكان
 دةختؤنةوة

 ضاخانةكة نةهةنطيَكى ضاوةرِوانة
 ئاطةت نيية

 باسكت دةطريَت
 هةلَت لووشيَت

 تيذرِةويَكة فرِؤكةى بري
 ئةم شارةيةت دةطريَتةوة
 طرآكويَرةى ضاوى دويَنآ

 ذينى ئةم رِؤت دادةثؤشيَت
 ثىَ هةأل نانيَيت بازارى كويَر

 سةد رِووبارة
 تاف .. بنارة

 زيندة خةونةكات
 مةرطى كوت و ثرِى رِيَى بةهارة

 وشةى ثةرِةى ثةرِةمووضى رِةشبينيى طرِ 
 دةخاتة رِآ

 لة كوجنيَكى تةنياييدا
 خةونى تيذت مات دةكات

 ضاوةرِوانى
 كيذة قذ رِةشةكةى دراوسيَية

 مةرطى هةوالَيَكة ثيَية
 لةناو ضاوى رِؤيشتنى قؤناغتدا

 دايدةضيَنيَت
 ئؤتؤمبيلى بىَ هةناسةى شرِى ذيان

 هؤرِنى ناكاويانةى خؤيت
 بؤ دةنيَريَت

 هةراو هورياى طوىَ كةرِكةرت
 ثىَ دةسثيَريَت
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 ةنط و باسدالةناو بؤتةى قاوغيَكى د
 تل دةخؤيت و 

 ناطةيتة سةر كآلفةى رِؤذ
 تيشك زجنرييَكى هةزار قةف كراوةى برية

 لةطةردنى بريت طرية
 بة شؤستةى هةوالَيَكدا ويَلَيت

 ئاوى بن طؤماوى ليَلَيت
 ئاو رِوونكةرةوةت بزر بووة

 دةرياى غةمطينيش هيض هةوالَيَكى ثآ نيية
 سةرى خويَنى خؤت سةردةبرِيت

 كويَر دةكةيتةوةكةنار 
 رِيَطة هةلَدةدرِيت

 دووكةلَى وشة بةذيَر خاكدا دةسووتيَنيت
 ئامسان دةشاريتةوة

 باران تيَدةثةرِيَت
 بةفر توورِ دةدةيت

 لة لووتكةوة بةرةو هةلَديَرى ثةذارة
 سةد تاويَرى ثةشيمانى
 غلؤر غلؤر دةكةيتةوة

 دلَؤثى خويَن 
 بة رِوومةتى هةناسةتدا

 مل دةشكيَنيَت
 بلؤى نةريتتا

 لة ديوارى ذوورى بىَ كةسيتدا
 هةلَدةواسيت

 ضاوو رِةنطى طةمنيى ئةم رِؤى خؤ ناناسيت
 شار ميَردةزمةى تةمةنى بىَ هاوةلَتة

 ذانيش شةقاميَكى بةبىَ شؤستةى بىَ باوةلَتة
 بة دةروازةى شةق و شرِى

 ئا ئةو دلَة لةرزيوةتدا
 ديَت و دةضيَت

 تدالة قووآليى ئاخ و نالَةى هاوار
 نوقم نابيت
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 خةوى دوارِؤذت بيَدارة
 رِستةى ضاوت بىَ بةهارة

 ضيَشتخانةكان
 ضاوى زيتيان

 لة رِوومةتى بىَ قةبرغةت
 درذو مؤن دةكةنةوة

 ثاروويةكى بىَ خؤيَيشت
 بؤ توورِ نادةن!!
 دةرطةى بةزةييان

 لة بةردةمى تامةزرؤيى شيَت و ويَتى
 دلَى سايةقةتدا

 ثيَوة دةدةن
 ئافرةتى شار

 ةوة ئاسكى سركنرِ
 لة قووآلثى ضاوت طرينابن و

 جووتة مةمكى بةلةسةيان
 لةنيَو باخضةيةكى زؤر بةرينى بىَ سنوورى

 ضيَذى شيَتدا
 رِمبازيَنى ئارةزوو دةكةن

 ئاطرى ئامسانيت تيَبةردةدةن
 سةرووى باآلى بةرزو رِوخسارى بىَ خويَيان

 لةناو طةآلو لق و ثؤثى ضيَذى سرِدا
 كؤى ميَذووت بؤ رِاناخةنرِايةخى سةر سة

 بارو بنةى نةريتى خؤ
 لة بةردةمى ضاوى زيتى ئارةزووتدا

 قيت رِاناخةن
 ئاجمةلغى مةمكى دويَنآ

 فرِآ نادةن
 شؤرِةكراسى ئةم رِؤذةت

 لة تةنافى ضاوى رِيَطةى بآ ئوقرةتدا
 بؤ هةلَناخةن

 بة شةقامى ذانى بآ ضاواندا
 ديَيت و دةضيت



 247 

 بةناو ديَرِة كويَرةكاندا
 بةرِؤ ناضيَت

 هةموو ئيَوارةيةكى تةنيات دةكوذيت
 شؤستةكانيش بيَزيان ليَت دةبيَتةوة

 ليَوى ثةذموردةى بيَزارى
 لة ضاوت هةلَدةقورتيَنن

 بالَندةى هؤش
 رِادةرِفيَنن

 ئةشك هاوةلَيَكى نهيَنيية
 هةنطاونانى هيَمنانةى ثيَى هةنطاوت

 جىَ ناهيَلَيَت
 خاودالة بنارى قةآلتى ميَذووى رِوو

 طةرووى دةنطةكان بري دةكةيت
 ناوو رِستةكان بزر دةكةيت

 مل لة رِووبارى بيَداريى تاسة دةنيَيت
 دةنطى زةنطى كات نابيسيت

 كاذيَرى خويَن
 لة مةضةكى خؤ دةكةيت و 

 بة هةورازى بآ طويَييدا
 رِووةو شيَوى كوذانةوة
 طلؤر و شؤرِ دةبيتةوة

 ضراى دةستت
 ضةثكيَك طولَى تاريكييةو

 بؤ خواوةندى ترسى دةبةيت
 بة رِيَطةوة

 سةر لة بنكةى تؤقني دةدةيت
 هةأل لةرزين و

 خؤكرِكردن
 بؤ خؤت دةكةيت بة ثيَناسى كاروانى رِيَت

 رِيَت درِكى ميَذوو
 تةنيويةتى

 كاروانيشت بة دوو ضاوى كويَريشةوة
 قؤرتى رِيَباز
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 دةتةكيَنيَت
 خةو ثرياسكةى شرِو شؤلَى دةوارى كؤضةرة

 او سؤلَةسةرم
 ثيَى فيَر بووة

 لةنيَو خودى خؤيةتيدا 
 دةستةمؤية

 بةردى ساردى ذيَر ثيَيانى ذيلةمؤية
 شلكةى رِانى كيذة كةلَةطةتى

 ئةو هةريَمةت
 ال مةبةستة

 مةىل ضيَذى دةستة دةستة
 بةسةر طوآ قةراغى ثةستى ئارةزووتدا

 هةلَدةفرِن
 هةر دةرِؤيت و هةر دةرِؤيت و

 ناطةيتبة سةرضاوةى دويَنآ 
 لة رِيَبازى وشكى ئةمرِؤت

 توورةِِِ دبيت 
 بةناو جةرطةى دارستانى نامؤييدا

 تيَدةثةرِيت
 طورطى بةفر

 طةلة كؤمكيَى رِيَت ليَدةدةن 
 طازى هةناسةت ليَدةطرن

 بؤضى ناضيت
 ئةو ثةجنةية هةلَوةريَنيت 

 رِستةى نةمامى طورج سرِيت
 بؤضى ناضيت

 ةئةو ئامسانى طةردةلوولة ثاك كةيتةو
 ضاوى هؤشى

 ىلَ كويَر كرديت
 بؤضى ناضيت

 ئةو درِكةية بسووتيَنيت
 ملوانكةى نويَى

 لة طةردنى زامةكانت هةلَثةساردو
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 قةمتاغةى خؤى ىلَ ون كرديت
 تؤ ئةسثيَكى بةبآ حيلكةيت

 رِمبازيَى رِيَت ىلَ تؤراوة
 دةنطى ئاوزةنطيت خنكاوة

 نالَى بالَى بآ بزماريت
 هةلَكةنراوة

 لةناو ناخى خودى خؤتدادةنطى دةنطت 
 سووتيَنراوة

 برِؤ برِؤ
 خةونةكانى ئةم رِؤت زين كة

 برِؤ برِؤ
 هةتاوى رِآ جيَت ناهيَلَيَت

 برِؤ برِؤ
 رِوو لة زين كة

 سةر لة بنكةى خةونت بدة
 با سةرضاوة ليَت نةتؤريَت

 ضؤرِةى ئةشكى ثةريَشانى ىلَ دةتكيَت
 ضاوةرِوانى كآلوكؤرِنةى زستانيتة

 ى بةرطةى سةرماى ميَردةزمةىتا فةرةجن
 تةمةن بطريَت

 رِيَى خةونامةى خؤت بةر مةدة
 طرِى شيَتى

 لة تةمةنى خؤت بةر مةدة
 تةمةنى تؤ

 ضياى سةختى بىَ هةورازة
 ضاوى رِازة

 دوور دةرِوانيَت
 ثىَ هةلَديَنيَت

 ناونيشانى رِستةيةكى دوو وشةيى
 ىلَ نووسراوة

 زةماوةندى شارى دلَى
 ليَ طرياوة 

 ةنى تؤ خؤى ئاطرةتةم
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 خؤى ثةنطرة
 طرِى ذيلة دةسووتيَنيَت
 لةناو ثةلَة هةورى ذيندا

 ئاوى ثشووى بىَ ثةذارةت
 بؤ دةهيَنيَت !!

 2/7/0789بةغدا                                                       
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 كؤض

 
 كة كؤض دةكةم، بةتاسةوة،
 خاكى ديَرين، بؤ تةرمةكةم،

 ةوة!!باوةشى توند دةكات
 طلَى وشك و ذيَرزةمينى تاريك، 

 دةبنة يانةى خةونةكامن،
 بةسةرهاتى بىَ ئاطةييم،

 دذم دةدويَت!!
 ضرؤى طوناه،

 لةسةر بالَ و لةشم دةرِويَت!
 كة كؤض دةكةم، لةغاردانى الثةرِةدا،

 ثيَنووسةكةم، نووكى دةشكيَت!!
 بةسةر ديَرِى وشةكاندا،

 يادطاريَكى بىَ ضيَذ دةبيَت،
 ةبى خةونى دةرِذيَت!!مةرةك

 كة كؤض دةكةم،
 ذيَى ئاوازم تيَكرِا دةبرِيَت!
 دةنطى سازم وا دةطليَت،
 دةهؤلَى رِيَى ذين و رِازم..

 يةكجار دةدرِيَت!!
0788 
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 طالَؤك
 زامت دوو ضاوى
 ئةشك تىَ زاوى
 ئةم سةردةمةن
 كة طرِ دةطريَت 

 هةر هةلَدةضيَت ، هةر هةلَدةضيَت !!
              *** 

 رِيَطةت طالَؤكيَكة
 ثريةميَرديَكى كةنةفتى بىَ بالَ

 بىَ يادطارو بة بىَ سيثالَ
 لةبةردةمى باى سةردةماندا

 رِايطرتووة
 رِةنطى مةرطى ىلَ نيشتووة !!

              *** 
 خؤت لة خؤت بزر دةكةيت

 كة ديَيتةوة    هةر بزريت !!
              *** 

 ئاوةكانت رِاناهيَتيت
 ة رِيَى كانياو دةدةيتكة سةر ل

 جؤطةكانت دةرباز دةبن
 ثةنا بؤ طةردنى رِووبار دةبةيت

 زةريا ديَت و 
 ئاوان لة ناو دةتاريَنيَت !!

              *** 
 قذى هؤنراوةكةت شانة بكة

 با طةآلكان هةلَنةثرِووكيَن
 وشةكان ديَن

 رِاو وةرزى ثايز دةنيَن
 طةآل زةردةكان

 طشت دةتؤريَن !!
              *** 

 لة ئاميَزى وشةى دلَدا
 ون دةبيت و 
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 لة شةقامى وشةى زاردا
 خؤت دةنويَنيت ، دةذيَيتةوة

 هةنطاوى نوىَ دةنيَيتةوة !!!
              *** 

 خؤت رِةشةبايت
 بة زستان و تؤف و سةرما

 هةلَدةكةيت و 
 هةر بة تةمايت

 طظة طظ و هاذة هاذت
 هةورازةكان بطريَتةوة

 جةنطةلَةكان ضةم و دؤلَ و
 تيَكةلَ بنب و 

 دةرطةى ثةلَةت بكريَتةوة !!
0788
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 ضةند كؤبلةيةك بؤ نةورؤز

 
 ويَنةيةك

 ثريةميَرديَكى رِيش سثيى ميَذوو،  (
 لة رِؤذطاريَكى زؤر ديَريندا بوو

 ضةثكيَك نيَرطزى طةشاوةى ثىَ بوو
 لة ضياى بةرزى حةسارِؤستةوة
 بؤ شارى طرِو تيَكؤشان دةضوو

 ةر زارىبةستةى س
 مذدةى بةهارى

 )نةورؤزى شار بوو
 
(0) 

 نةورؤز خؤرى ميَذووى شارة 
 بةو بةهارة

 بة ضةكوشى ئاسنطةريَك
 مذدةى هيَنا

 كاوةى ديَرين
 بة بازووى خويَن

 مذدةى خةباتى داهيَنا
 ضةكوشيَكى توندى وةشاند

 ميَشكى ستةمطةرى ثذاند
 طرِى مذدة

 لةسةر لووتكةى ضياى ميَذوو
 لَضووبةرز بةرز هة

 كؤشكى ستةم
 لة باوةشى دارستانى خويَن مذيندا

 تا هةتاية
 طرِى تيَضوو

 
 (2) 

 نةورؤز ئةو ئةسثةية
 بةناو ديَرِى ميَذووى شاردا

 دةحيليَنيَت
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 بة شارِيَطةى كاروانيَكدا
 هةر غار دةدات

 ضةثكة نيَرطز
 بؤ قةد ياخةى بةهار دةبات

 
(1) 

 كاوةو نةورؤز
 ئةو مجكةيةن
 هةردوو بة دوو

 لة يةك رِؤذى ميَذوودا بوو
 ناويان كةوتة سةر ليَوو زار

 رِةنط و شيَوةى سةوزو طةشيان
 هيَنايةوة

 بؤ رِوومةتى بووكى بةهار 
 
(4) 

 ضةكوشةكةى دةستى كاوة
 ميَشكى ئا ئةو ئةذدهاكةى ثىَ ثذاوة

 لةناو كؤشكى ستةمدا بوو
 خويَنى الوانى فرِدةكرد

 لة نةورؤزدا
 كاوةى خةبات

 تلةسةردا ها
 بىَ دةنطى كرد

 
(0) 

 نةورؤزى كورد
 ديَرِى ميَذووى رِيَى خةباتة

 لةم وآلتة
 بةخويَنى دأل تؤمار كرا

 ضراى رِوونى
 لة ناخةوةى دلَسؤزانى ئةم خاكةدا

 طةش هةلَكرا
 
(6) 
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 ئةى نةورؤزى بلَيَسةى كورد
 لةسةر لووتكةى

 ضياى خاكى ديَرينةوة
 با طةشةت بيَت
 ئاسؤطةى خاك
 رِوون كةرةوة

 شت سةردةميَكط
 دةنط و باسى ضةكوشةكةى كاوةى خةبات

 بؤ دانيشتوان
 بؤ طشت جيهان

 ببةرةوة!!
 

 20/0/0788 هةوليَر
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 تيَك ئاالَن
 

 سةرى سالَة، زستانى هار
 لةوثةرِى شار

 طؤبةندى رِيَى بةفرانبارى
 ىلَ هةلَداوة

 تؤف و زوقم 
 شيَوةى رِةشى ناهةمواريان

 لة خوم ناوة
 شكةى برسيَتييةئةدى ئةوة قةلةرِة

 لةو ناوةدا
 لة قورِطى رِؤذ هةلَزناوة؟

 يان مشتؤكى دوا خةجنةرى هةرِةشةية
 لةقةد باآلى ئةم شارةيةم

 تيَك ئاآلوة؟
 درم و ثةتاى سةدةى درؤى

 تيَبةرداوة
 شويَنةوارى ثةلَةى رِةشى

 لةسةر لةشى
 بةجىَ ماوة؟!     

                                                             15/0/0788 
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 زةنطيانة شيعر
 ئاطر

 ئةم ئاطرة تاوانبارة
 بةم بةهارة

 ضةندان طوندى هةستى ناسكى
 سووتاندووة

 ئةم ئاطرة تاوانكارة
 لةم بنارة

 ضةندان كورِى كاكؤأل زةردى
 رِفاندووة

 ئةم ئاطرة تاوانبارة
 ضةندان طولَى

 دلَى تةرِى
 رِزاندووة

 ئةم ئاطرة تاوانكارة
 ن ناخىضةندا

 بة دةماخى
 تؤراندووة

 رِؤذيَكى بيَت
 سنكى بكةين

 لة سيَدارةى كث كردن و 
 كويَرى بدةين!!!

 وشة
 ئةم وشةية
 ئةو نيَزةية

 توندو تيذو بةهيَزةية
 ضاوى ستةم

 هةأل دةكؤلَيَت
 هؤرةو بةستةيش

 بؤ ضنارى باآلى خاكى
 داربةرِووى طرِ

 خيَرا دةلَيَت !!
 رِووبار
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 رِووبارةكان
 ى ذينى هةناسةمنهاورِيَ

 دالَدةى تافى 
 طشت تاسةمن

 دةنط و باسى خةونى يارم
 بؤ دةهيَنن

 ضاوى رِةشى ثيَناسةمن
 كةوى كةنار

 بؤ دةستى يار
 رِادةهيَنن !!

 رِيَطر
 رِيَطرةكان

 ناتوانن رِيَى دلَم بطرن
 لة ئةوينى خاكى باوباثريان

 رِووت و قووتى بكةنةوة
 ئةو ئةوينة وا رِؤضووة

 شةىرِةط و رِي
 تا ناخةوةى ناخم ضووة !

 
 ضرا

 نةورؤز ضرايةكة
 بة دوو دةستى هةستى بةرزم

 ثيَم كردووة
 بلَيَسةكةى تا بةرزايى ضياو ئامسان

 توند هةلَضووة
 ثةرِة ثةرِةى

 ميَذووى هةوأل و
 تيَكؤشانى ئةم دةظةرةى
 بة رِووناكى ثرشنطدارى

 بىَ ئةندازة
 07/2/0788                 رِةخساندووة !!                         
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 نةورؤزى طرِو نيَرطس

  
 لةسةردا هات

 مذدةبةرى رِيَطةى خةبات
 ثريةميَردى ناخى ميَذوو

 مذدةى هيَنا
 زةردةخةنةى لةسةر ليَو بوو

 هاوارى كرد
 وا هاتةوة نةورؤزى كورد
 سةرى وةرزى هةلَدايةوة 

 نيَرطسى نوآ
 ريةدالةقةد ياأل و ليَوار كانيى ئةم دةظةرة دلَط

 رِوايةوة
 بةفرى شاخ و لووتكةى بةرزى ضى ضياية

 تووايةوة
 ئاطرى نوآ

 لةسةر ضياو تةثؤلَكةو طرد
 بؤ ثيَشوازى نةورؤزى طةل كرايةوة

 قةدو باآلى خاك و سروشت
 بة طياو طؤلَةو طولَى رِةنط طةش

 رِازايةوة
 سةرماو زوقوم سةريان هةلَطرت

 ئةم ناوضةيان بةجىَ هيَشت و
 فرِةشةباو تؤ

 بارطةى خؤيان ثيَضايةوة
 لة ناخةوةى طشت دلَيَكدا

 طرِى نةورؤز
 كرايةوة

 رِيَز لة ميَذووى خةباتى رِيَى
 )كاوة(ى نةبةرد

 نرايةوة
 سروودى نوىَ

 بة زارى ثرِ زةردةخةنةو 
 شادومانى طوترايةوة
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*** 
 نةرؤزى كورد

 ئةو بلَيَسة ئاطرةية
 لة سةر ضياى ميَذووةوة

 بةرزو بلَند دةبيَتةوة
 تا رِؤذطارو طةردوون مابيَت

 لةهةلَضووندا
 كث و بىَ دةنط

 نابيَتةوة
 كة بةهار ديَت
 لة كوردستان

 نيَرطزى طةش شني دةبيَت و
 مذدةى نةورؤز ديَنيَتةوة

 ئةو طرِى نوآ
 دةبيَتةوة .. 

 دةبيَتةوة             
 دةبيَتةوة !!                     

 25/2/0788-07  هةوليَر                                     
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 بني
 من برييَكى بني دريَذم

 تةمةنى رِؤذطار دةنيَذم
 لة طليَنةى ضاوةزاردا

 مرواريى خةون
 هةلَدةرِيَذم

 تؤ ئةو بريةيت
 كة برِ ناكةيت

 بطرة زامى ثةجنةى دةستى
 ذينى خؤيشت

 هيض سرِ ناكةيت
 من ناونيشانيَكى ثرِ برووسكةم

 ثةلَة هةورى سؤزى طةشم
 ترووسكةمئةو 

 رِووى بريسكةى هيواكامن
  نيشان دةدةم
 ثةجنةى ئاوات

 بؤ رِوومةتى ئةستيَرةى خةون
 رِادةكيَشم

 تؤ ثةرتووكى بةرط رِازاوةيت
 بىَ ناوةرؤك

 لة ئةو ناوةيت
 كة بةرطى خؤت فرِآ دةدةيت
 تةمةنى خؤ بةرِآ دةكةيت !!

                                                0788 
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 رتة هؤنراوكو

 
 زام

 زامت دوو ضاوى ئةشك
 تآ زاوى

 ئةم سةردةمةن
 كة طرِ دةطريَت
 هةر هةلَدةضيَت

 هةر هةلَدةضيَت !!
 رِآ

 رِيَطةت طالَؤكيَكة
 ثريةميَرديَكى كةنةفتى بآ باأل

 بآ يادطارو
 بةبآ سيثاأل

 لةبةردةمى باى سةردةماندا
 رِايطرتووة

 رِةنطى مةرطى
 ليَ نيشتووة !!

 خؤت
 ؤت بزر دةكةيت خؤت لة خ

 كة ديَيتةوة
 ! هةر بزريت

 ئاو
 ئاوةكانت رِاناهيَنيت

 كة سةر لة رِيَى كانياو دةدةيت
 جؤطةكانت

 دةرباز دةبن
 ثةنا بؤ طةردنى رِووبار دةبةيت

 زةريا ديَت و 
 ئاوان لة ئاو دةتاريَنيَت !!

 ثاييز
 قذى هؤنراوةت شانة بكة
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 با طةآلكان هةلَنةثرِووكيَن
 وشةكان ديَن

 رزى ثاييزان رِاو دةنيَنوة
 طةآل زةردةكان

 طشت دةتؤريَن !!
 وشة

 لة ئاميَزى وشةى دلَدا
 ون دةبيت و 

 لة شةقامى وشةى زاردا
 خؤت دةبينيت

 دةذيَيتةوة
 هةنطاوى نوآ دةنيَيتةوة !!

 رِةشةبا
 خؤت رِةشةبايت

 بة زستان و تؤف و سةرما
 هةأل دةكةيت و 
 هةر بة تةمايت

 طظة طظ و هاذة هاذت
 ةورازةكان بطريَتةوةه

 ضةم و دؤأل و جةنطةلَةكان
 تيَكةأل بنب و 

 دةرطةى ثةلَةت
 بكريَتةوة !!

                       7/7/0788 
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 ثةلَة 

 
 تةنيا

 ديوارةكان تيَت دةرِوانن
 هةراسانى

 ثةذارةى شةوو رِؤذى ذينتة
 مةرطى كاتة

 ثيَكةنينتة !!
 هةناسةو تاسةو ئةشكى كوأل

 ضاوةرِوانن
 دانةى طةردنى زةردى ويَنةكاننطةر

 كة ئيَوارةى خةفةت داديَت
 ذان و ئيَشة

 لة دةروون و لةبةر مالَى ورياييتدا
 هةلَدةثةرِيَت

 ئاميَز بؤ دووكةلَى خةون
 دةكةيتةوة

 ضنينى تةون
 بزماريَكى يادطارى بىَ هاوةلَة
 لة رِيشةى هؤشت طري دةبيَت 

 خويَنى فرميَسك
 رِووبارى ضاو
 دادةضيَنيَت

 هةتاو
 ثةلَة هةوريَكى بةر رِةشةباى وةرزة

 تةرزة
 رِاطري ناكات !

 بريى ثةثوولةكان
 ذةمى هةموو دةمى خةونةكانتة

 لةطةأل بريةكاندا
 ليَك دةئالَيَيت

 تامةزرؤيى طرِ دةطريَت و
 هةناوى ناز طورج دةسووتيَت
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 ثةنا بةر رِآ دةبةيت
 بة ديوارى بريدا

 خؤت و طؤضانة لةرزؤكةكةت
 ريتهةلَدةسثيَ

 سردوودةكان رِووت تيَناكةن
 شةمالَةكان

 طوآللَةى دةم بةيانيانت
 بؤ رِاناخةن

 ضاوة طةشةكانت
 بؤ ثآ ناكةن

 كةى ئةم نشيَوة هةورازة نةتؤراوة  -
 تةخت دةكةيت

 كةى ئةم ئةستيَرة
 دوورخراوة

 ضنط خؤ دةخةيت
 كةى ئةو ملوانكة نةثضرِاوة 
 لةطةردنى ئاسكؤلَ دةكةيت

 او دةبةيتكةى ثرشنط بؤ ض
 سيَبةر توورِ دةدةيت و

 ناهةموارى لةدار دةدةيت
 ئةم هةناسةى تؤى بة ئاطة

 بؤضى برِ ناكاتة ديوى درزتيَكةوتووى
 دلَ شةق بردووى

 هةناوةكان
 تاكةى ضاوى ثةشيمانى

 لة دوورِيانى ثةذارةدا
 ديَنيتة طل!!

 بؤضى تاويَرى زل
 لةبةر قاضى تةمةنتدا

 ناخةيتة ثل
 ةو باآليةيتتؤ طةآلى قةدى ئ

 داطةرِاوة
 ذوورى هةستت
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 تيَك خنكاوة
 يةك خرِؤكى سوورو سثى

 تيا نةماوة
 دة هةلَسة دةى

 لةوآ تاكةى
 بة دةستى زورِناى طؤثالَةوة

 ضةثلَةى بآ دةنط
 بؤ دةروونى ناخ ىلَ دةدةيت

 تاكةى هانات
 بؤ مششالَى بآ ئاوازى

 دةبةنط دةبةيت
 ئةو طةردنة تيَثةرِيَنة

 يثة بآ دةنطةكانتيَثةرِبوونى ت
 بتاسيَنة

 شةو مؤتةكةى ثةشيمانى
 دروست دةكات
 با سةرماى دأل

 جةستةى خويَنى وشةكانت
 نةمةيةنيَت

 سوارى ثشتى ئةسثى طأل بةو
 بة دةروازةى بارانيَكدا

 تيَى تةقيَنة
 لة ثيَدةشتى ورووذاندا

 ثةلَة بدةو
 سويَسك و كةوو كورِكورِةكان

 طشت رِابيَنة !!
                                                   29/7/0788 
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 طةردةلوول

 
 دةرِؤيت

 بةر ناكةيتة دواوة
 دةرِؤيت

 بة ثسكة ثسك لة ثةناوة
 ثةجنةو نينؤكى خويَناويت

 بزماريَكن
 بة نيَو لةشى ميَذووى رِةشدا

 رِؤضوونةتة خوار
 دةرِؤيت

 خةونامةكةت 
 يكةثةلَة هةوريَكى طةواأل طةوالَى دةظةريَكى تةر

 هةر خةريكة
 ئةذديهاى ترس

 بةسةر كيَلَطةى دلَة تينووةكاندا
 دةباريَنيَت

 هةنطاوة زةردؤلَةكانت
 ضزى كؤآلذدمى بيابانة

 ضزةى قرِان
 لة ثةجنةى هةزاران هيواى هةتاو

 هةلَدةستيَنيَت
 نينؤكى خويَناويت

 بة ناو ضاوى ميَشكى سةردةماندا 
 ضووةتة خوار
 نة لةش ماوة

 رنة رِآ و ديوا 
 بةرطةى بزة زةردةكانت بطرن

 لة دارستانى ذياندا
 تريى ثالرت تيَنةطرن

 دةرِؤيت
 ثةشيمانى

 ئةسثى بىَ نازى رِؤيشتنة
 ثيَكى ذةهرى خؤكوشتنة
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 لةسةر شؤستةى ئةم ضةرخةدا
 هةلَى لووشة
 رِؤذت تووشة

 طؤضانة ضةوتةكةت هةلَبطرة
 بزةى زةردى ئةوسا توورِ دة

 جلى ئاآلو واآل بسووتيَنة
 يتانى رِقشة

 لةناو طؤشةى رِديَنى برِاو
 دةربهيَنة

 ماسيية تيَنووةكان
 ضاوةرِوانى

 ئاوى ئؤقيانووسن
 خؤيان ناون
 ضارةنووسن

 طةراى بةجةرطييان
 بة جؤطةلَة تافةكاندا

 ثةرت و بآلو دةكةنةوة
 لةسةر بةفرى بنارى ضيا

 دةنيشنةوة
 طةرا دةخةن

 طةردانةى خةون دةهؤننةوة
 ندةزووى برية تيذةكا

 دادةهيَنن
 كؤترى باأل نةخشينى كؤرثة ضاوكالَةكان

 رِادةهيَنن
 خؤر دةهيَنن

 دةرِؤيت
 زجنرييَك نةفرةتى قورست

 بة دواوةية
 وشةكان بيَزيان ليَت دةبيَتةوة

 ثيتةكان
 رِقيان ليَت دةبيَتةوة

 لةناو طؤرِى مةرطدا
 خؤت حةشار دة
 كيَلى نائةمةكى
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 بؤ تةنى خؤت هةلَبواسة
 كةس ناتناسيَت

 كةس مةناسة
 ثةنا مةبة بؤ هةناسة

 خورثةو تاسة
 باش دةتناسن

 تؤ ئةو رِاوضيية بىَ ئةمةكةيت
 قاضى ئاسكؤلَة زةنط زيَرِينت

 بة تاويَرى كينة
 شكاند

 تؤ ئةو مةل كوذة بىَ بةزةييةيت
 بيَضووى كؤترة باأل سثييةكةت

 لةناو هيَالنةى ئارامدا
 لة خويَن طةوزاند

 قورسةيتتؤ ئةو داودانةرة رِةزا 
 داوى قاضى كةوة دةنووك ئالَةكةت

 هيض نةثساند
 تؤ ئةو باخةوانة دأل رِةقةيت

 دايكى دارخةلَفةكانت
 هةموو سووتاند!!

 دةرِؤيت
 جؤطةلَةى قني دووت كةوتووة

 شويَن ثةجنةكانت
 دادت نادةن

 وشة لةرزؤكةكانت
 بة هاوارو دةنطتدا ناطةن

 ميَذوو
 ويتضالَى نةفرةت و بيَزى بؤ هةلَكةندو

 ضى دى ضراى تاريكى هةلَمةطرة
 ماضةكان تةوس دةيانباتةوة

 طريَكان
 ثةجنة نةرمةكان دةيانكاتةوة

 دةرِؤيت
 لةناو هةستى هيض خامةيةكدا

 رِآ و جيَت نابيَتةوة
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 دةظةرى ئةوينت
 طرِ تيَبةردا

 ثةميانى دلَداريت
 خيَرا سووتاند

 كؤشكى بةلَيَن و ئةمةكداريت
 يةكجار رِفاند
 ضى دى ضرا

 تيشكى طةشت
 بؤ ثىَ ناكات

 ضى دى هةستى ناخان
 بؤت هةأل ناكات

 ضى دى خامةى نةبةز
 سرتانت ثيَدا هةلَنادات

 دةرِؤيت
 رِيَطةت هةورازى نةهامةتى و هةلَديَرانة

 ضارةنووست
 نائوميَدى و

 وشةى رِةشى سةرسورِمانة
 خةونةكات بىَ قةوارةو بىَ دةوارن

 طةآلى سيس بووى
 رنبن هةزاران هةزار دا

 رِةشةباى ئةم سةردةمةية
 هةلَدةكات و

 توورِيان دةدات .. توورِيان دةدات
 طةردةلووليَك هةلَدةكات و

 بةرةو ئامسانى بآ بن 
 توورِيان دةدات

 خؤت دةبينيتةوة
 دةرِؤيت

 دةرِؤيت .. دةرِؤيت !!
 لةضاو ون دةبيت و

 بآ ثرووسك و بآ ئيَسقان
 دؤش دادةميَنيت

 ولطةردةلوول ..دواى طةردةلو
 هةأل دةكةن و
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 دةترِووتيَننةوةو دةترِووتيَننةوة
 ناوو
 ضاوو     

 لةش و           
 بةش و               

 خةونةكانت
 هةموو ىلَ دةستيَننةوة

 لةناو قؤرتى ميَذووى تالَدا
 بآ كيَةلة بةرد
 هةناسة سةرد

 جيَت دةهيَلَن و دةيةنةوة !!!
                                       27/9/0788 
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 تيشك

 
 دايكم رِؤيشت

 خةونى تالَى بؤ جىَ هيَشتم
 خويَى سةردةمى ئةو هةورازةى

 بؤ هةلَرِشتم
 ثةثوولةى طةشبينى ئةم دلَةى كوشتم

 لة بةهارى تافى طولَدا
 ئةشكى ضاوى ثاشةرِؤذى

 ذينى رِشتم
 لةسةردا هات
 رِةشةبا بوو

 ثرِ طيَتييةك هيواى سةربرِاوى
 لةطةلَدا بوو

 كى غةمى هيَناتاويَريَ
 توورِى داية 

 سةر طازةراى ثشتم
 طشتم بوو بة بةش و 

 بةشم بوو بة طشتم !!!
*** 
 باوكم

 رِازيَكى بآ بالَى بؤ بةجآ هيَشتم 
 كةشكؤلَيَكى ثةندى ثآ بوو

 ثرِ دوو طيَتى
 تؤوى هيَمنى رِيَطةى دةضاند

 كةف و كولَى دلَى دةمراند
 نةخشةى ماض و مذدةى طةشى

 رِؤذ دةنةخشاندلة تةويَلَى 
 باوكم

 هات و ئاواتى ضاند
 فيَرى رِيَطةى رِوونى كردم

 دةستى هةستى بةرزى طرمت
 بةرةو لووتكةى ناوى بردم
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 كة رِؤيشتيش
 ضةثكيَك طولَى باخم نةبوو
 لةسةر كيَلى طلَكؤى دانيَم
 ثؤلة كؤترى وشةم هيَناو

 بةسةر طيانى نةمريدا
 بةرةآلم كرد

 ثؤل بوو بة ناخى كورِ
 دةمى باوكيةتيدالةبةر

 كرِنووشى برد !!
 باوكم هات و

 ثرِ طيَتييةك خةونى ثآ بوو
 ضوارضراى نويَى رِيَطةى هيَنا

 دةروازةى رِؤذ
 رِوون كاتةوة

 خةرمانيَكى ثرِ لة رِازى
 كامةرانى بباتةوة

 رِؤذيَك طوتيان
 بة ئامسانى ئاواتةوة

 هةتاو طريا
 هةوالَيان برد

 دةبيَت ضوار ضراكة
 ردطورج ببنة ث

 كار لة كار ترازابوو
 ثةذارة لة شادى زابوو

 دةستى مةرطى ناقؤآل هات
 لة طةرووى طرِ
 ضرِنووكى طرت
 كؤضى ثآ كرد

 ضوار ضراكةيش بؤى بوونة ناو
 بؤى بوونة ثرد !!

*** 
 باوكم

 واى رِاهيَنام
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 سوارى ثشتى  
 كولةمةرطى ذيان ببم
 بة هةورازى نةهاتيدا

 هةلَبزنيَم
 ى رِؤذدةستى دلَم بؤ طةردن

 رِابكيَشم
 لةبةردةمى باى وةرزاندا

 هةناسةى سارد
 هةلَنةكيَشم

 رِةط و رِيشةى ماندوويةتى
 لة فةرهةنطى طوزةراندا

 هةلَبكيَشم
 رِةنطى طةش و 

 دةنطى خؤش بؤ ئاواتة ديَرينةكان
 بطرمةوة

 لة سيَبةرى ثةرذينى دارِووخاندا
 دانةنيشم

 باوةش و كؤش بؤ مةىل هؤش
 بطرمةوة

 ميَك هةموو دة
 ويَنةى هةتاو
 بة طورِو تاو

 لة ئةلبؤمى هيواكاندا
 بطرمةوة

 لةبةر طرِى سةونةكاندا
 ضاوى هؤشم نةترووكيَنم

 تا خةون ديَت
 مذدةى باوةطةورةى ىلَ دةستيَنم

 لة طشت وةرزيَكمدا
 بةهاريَكى سةيران و طةشت

 دامةزريَنم
 باوكم واى رِاهيَنام

 ضاوى ثشكؤم لة ترس و لةرز
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 منةترووكيَن
 ثيَى رِاستطؤيى

 بةسةر ثشتى دةلةسةدا برِةتيَنم
 دلَى وزةم

 لة رِاستى شيَر
 نةنووقيَنم

 راِِِستييةكان
 طةرضيش تاأل بن

 درِك و داأل بن
 ثيَى بةجةرطى و ئازاييان

 ثيَدا بنيَم
 برِؤم.. برِؤم

 تا دةستى دأل
 بة ثةرضةمى ياردا ديَنم

 باوكم واى رِاهيَنام
 مؤمى تةمةن

 ووتيَنمبؤ كؤرثةكان بس
 وشةى ماندوويةتى

 لة فةرهةنطى ئةم ذيانةم
 دةربهيَنم

 برِؤم .. برِؤم
 ئةسثى شادى

 بةطورِ بيَنم
 لة سايةيدا

 كؤرثةكامن بآلويَنم
 باوكم واى رِاهيَنام
 يةك سالَة رِىَ برِؤم

 لة دةروازةى ناكةسيَكدا
 تةفرة نةخؤم

 تا دةطةمة سةرضاوةى ذين
 دلَى خؤمى تيَدا دةشؤم

 رِاهيَنام باوكم واى
 ببمة هةتاو
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 بة خؤرة تاو
 تاريكييةكان رِوون كةمةوة
 ببمة تيشك و قوربانيى رِآ
 دأل و مذدة بؤ دايكى خاك

 ببةمةوة 
 ببةمةوة             

 ببمةوة  !!                      
                                           08/02/0788 
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 الَتيمرِؤذهة
 من رِؤذهةآلتيم ئاشق بة خؤرم

 لةبةر ثرشنطى تيشكى هةتاودا
 ضرؤم كردووة

 بة طرِةو طةرما
 رِيَطةى هةورازو سةختيم برِيوة

 بلَندة سةرم !..رِووةو ئاسؤية
 من رِؤذهةآلتيم ئاشق بة خؤرم
 لةناو دذوارى و تينى خةباتدا

 ثةجنةم برذاون
 سةرو رِوخسارو بازوو و هةنطاوم

 ى بةردةمرِاهاتوو
 تيشكى هةتاون

 من رِؤذهةآلتيم ئاشق بة خؤرم
 لة تةنيشت باآلى بةرزى منةوة

 رِؤذى نوآ هةلَ ديَت
 مذدةى رِؤذطارى ضلَى زةيتوون و

 هيآلنةى كؤتر
 بؤ هةموو كؤرثة كاكؤأل زةردةكان

 بؤ هةموو دايكة ئةبرؤ رِةشةكان
 بؤ هةموو باوكة بازوو طةشةكان

 لةسةردا ديَنيَت !!
 ذهةآلتيم ئاشق بة خؤرممن رِؤ

 هةر بة هةتاوة
 من طؤش كراوم

 تا لة ذياندا
 هةناسةم مابيَت

 لة ثيَناوى ئةم تيشكى خؤرةدا
 هةنطاو هةأل ديَنم
 لة رِيَطةى خؤردا
 من لة دايك بووم

 هةر لة ثيَناوى خؤريشدا دةمرم !
                                                 25/6/0787  
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 ث رِازضوار دلَؤ
 
 

 ئةم شةو 
 ثةرداغى ذينم ليَوان ليَو غةمة

 ضةمى هوشياريم
 سةرانسةر تةمة

 بةناو دووكةلَى سةردةمى رِقدا
 دةخوليَمةوة

 بة ذةهرى مارى ضاوان بةستنة
 هةر دةتليَمةوة !

*** 
 ئةم شةو وشةى دأل لة دأل زيز بووة

 ئةو زامة كؤنةى لة بري نةضووة
 خةوو رِامان و 

 هوشيار بوونةوة
 سآ مؤتةكةى رِيَى هات و نةهاتن

 ثآ دةهاويَنة
 نيَو طةردوونةوة !

*** 
 ئةم شةو رِاز لة دواى رِازان

 دةبيَتة بةردى رِيَى بةردةبازان
 سؤزى ضراوطةى ئوميَدى ذيان

 كز دةبيَتةوة
 سروشتى كيَوو هاوينةطةشتى

 بةزمى دلَداران
 رِِِِةش دةضيَتةوة !!

*** 
 ئةم شةو

 ذارةشةوى نووتةكى غةم و ثة
 ضنطى ناوةتة بينى ئةم طوندو شارة

 ثياو لة طوزةران
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 ئافرةت لة ذ يان
 تةنووريش لة نان
 هةموو بيَزارة !!

*** 
 ئةم شةو

 رِوخسارى يارم
 طةوالَةى توورِةو طرذى و ناخؤشى

 واى ىلَ نيشتووة
 هةورة تريشقةى مؤرِ ىلَ بردنةوةى

 ىلَ ثةيدا بووة !!
 بةرةو هةلَديَرى ناسؤرى درِم

 وانة دةكاترِة
 لةناو غةماندا
 وا بتليَمةوة

 رِيَطةى هات ون كةم
 بؤ ئاميَزى ديَى خؤزطةو ئاوامت

 00/0787نةطةرِيَمةوة !!!          بةغدا                          
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 هيَلَيَكى ناتةريب

 بالؤرةكان طوترانةوة

 هةناسةى سارد، لة قورِطى كيَلَطةكاندا
 نةبرِايةوة

 ةكانثةجنةرةى بتة رِذد
 بؤ ماضى ليَوى درِندةى ميَذووى ساختة

 هةلَكةنران
 رِةنطى رِةشى  تامةزرؤيى

 لةنيَو ضاوى ديَرِة دةلةسةكاندا
 هةلَواسران
 رِيَى دابرِان

 لة دوو ضاوى ، ثرِ خويَناوى
 رِؤذطارى لةرزؤكدا

 هةلَتؤقيوةتة سةر طازةراى ثشتى برين
 لةبرينى برينةوة برينان زان

 نان بوو بة ماض
 ض بوو بة نان !!ما

*** 
 دةميَكة ئةم رِووبارة هةلَةشةيةى

 رِؤذطارى دأل
 لةسةرضاوةى خةونى ماضى ئاييندةيشم

 دةخواتةوة
 دةميَكة ئةم ثرسيارة زةقةى 

 طوزةرانى ثيَنووسى دأل 
 خةوةنووتكةي درؤكينة دةيباتةوة

 دةميَكة ئةم هةناسةيةى
 ترووسكةى دأل 

 لة دةروازةى رِيَى نةهاتةوة
 ةى رِوون ناداتةوةبريسك

 دةميَكة ئةم وشةيةى دأل
 وةآلميَكة

 وةآلمى هيض ثرسياريَكى بآ وةآلمان
 ناداتةوة
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 خؤم ثرسيارم
 لة سةرةتاو لة ناوةندو لة كؤتايى

 هةموو ثرسياريَكدا
 ثةجنةى سةرسورِمانى ئاشنايةتيم

 بةرزو بلَند دةكةمةوة
 كليل نيية

 وةآلميَكى ماضى رِازى نةدركاوان
 ى دلَى بآ طومةزم بباتةوة !!بؤ شازادة

*** 
 ثةلَة .. ثةلَة

 طةوالَة هةورى ثاييزى ثةذارةو غةم
 بةر رِووى تاسةى خؤرى بريم

 دةطرن
 ثةرِةسيلكةى رِازةكامن

 هةلَنافرِن
 تا هةتاوى نازةكامن

 بةتني دةبيَت
 لة وةرزيَكدا .. هةر هةلَدةضيَت

 لة دوو كةرتى ئامسان
 لة دةروازةى رِيَى كاكيَشان

 يَثةرِ دةبيَت !!ت
*** 

 ئةم شةقامة
 خويَنى دلَى ئارةزوويى

 خواردوومةوة
 ئةم شةقامة شيَوةو رِةنطى رِابوردوويى

 شاردوومةوة
 ئةم شةقامة

 بؤئاميَزى تامةزرؤيى
 ناردوومةوة
 ئةم شةقامة

 دوو ضاوى زةق و قةبةية
 لة شةقامى بآ ناواندا
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 بآ شؤستةية
 بةردى رِةق و تاويَرى سةر

 !! ئةم دلَةية
*** 

 دةربارى دأل 
 بآ شازادةى ثةرييانة

 سويَسكةيةكى بن ضياية
 بآ هيَالنة

 لة ثيَدةشتى ئةوينداريى سةردةماندا
 رِيَبواريَكى سةرطةردانة

 ويَلَى دةشت و بيابانى ئةم دنياية
 دةربارى دأل
 بآ بزةى يار

 كاروانيَكى بآ ضراية
 دةرِوات.. دةرِوات

 رِيَى شةكةتى كؤتا ناية
 دأل دةربارى

 بآ ضاوى يار
 ثايتةختيَكى ويَرانةية

 جةنطةلَيَكى سووتيَنراوى
 بةردةمى ئةو )هةست(انةية

 لة فةرهةنطى دلَداريدا
 ثةلَة هةورى تةريكى زستانةية!!

*** 
 رِيَطة نيية

 غةمةكامن تؤمار بكات
 جيَطة نيية

 دووثشك نةبيَت
 ثيَوةم نةدات
 دةرطة نيية
 كلَؤم نةبيَت

 الةبةردةمى ئارةزوومد
 خؤى دانةخات
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 رِوو لة كوآ كةم
 غةم ديَتة رِيَم
 دةبيَتة خويَم

 لةناو غةمدا قاأل دةمب و  
 هةر دةسووتيَم

 هةر دةسووتيَم !                   
*** 

 كة ثيَت دةطةم
 ثرِ طيَتييةك خةومن ثيَية

 ئارةزوومة
 لةبةردةمى ثيَى نازتدا

 هةلَيانرِيَذم
 لة ئارةقةى بزةى ليَوت

 ذمدةست و نويَ
 بطرمةوة

 ثةثوولةى نيَو هةستةكان مب
 بالَى رِازم
 بطرمةوة

 كؤضى بةر ثيَى هةنطاوةكان
 تةخت كةمةوة
 كة ثيَت دةطةم

 ئارةزوومة ببمة طيانيَك
 بيَمة نيَو طيانتةوة

 كة ثيَت دةطةم
 زؤر حةز دةكةم

 ببمة ذيانيَك
 تاويَك بيَمة ذيانتةوة !

*** 
 ثرسيارةكان 

 بة قةد باآلى رِؤذطارمدا
 هةأل دةزنيَن
 لةسةردا ديَن

 دلَى وةآلمةكان
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 دادةخورثيَن
 وةآلم ناية وةآلم ناية

 وةآلم ، وةآلميَكى بريندارة
 لةنيَو ورطى نةهةنطداية

 دوا هةوالَى زامى كؤن و تازةى الية !
*** 

 هةنطاو هةنطاو
 بآ خةون و ناو

 هامت
 شةكةتى بوو بة ناسنامةو

 لةطةردنى زامم ئاآل
 ئاسؤى شاريَك

 لَةفرِةى زةردةخةنةىبا
 ئةم ذيانةى
 بؤ هةناردم
 رِيَطةو بانان

 هةنطاويَكيان نةبواردم
 تةماشام كرد

 هةر هيَليَكى ناتةريبم
 لةناو هةموو خةون و 

 رِؤذطاريَكدا
 هةر غةريبم ..

 هةر غةريبم !!                          
                                      29/00/0787 
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 رِيَس !
 

 دةرِؤيت هةتاو تيشكت ثىَ نابةخشيَت
 دةزووى لةرز

 لة قاضى رِىَ و هيواكانت
 هةلَدةزنيَت

 ديَيتة بةردةم ئاويَنةى رِؤذ
 ميَذوو

 ليَوى بيَزت، ضاوى رِقت
 ىلَ طرذو مؤن دةكاتةوة

 خؤت ناناسيت
 شويَن ثيَت

 مؤرى ترسى خةونةكانتة
 ترسيش

 ضاوةزارى درِيَنراوى برية بةبىَ ضاوةكانتة
 ة لة ويَنةى خؤت برِوانيتك

 تيَرِامانت
 لةبةر ثيَتدا هةلَدةلةرزيَت

 ماضى ئاشنا 
 رِوانينت

 ىلَ دةتةننةوة
           * 

 مةرِؤ كةنار داوى هاوةآلنة
 مةرِؤ ديدار خةونى بىَ باآلنة

 مةرِؤ رِووبار تريى مةشخةآلنة
 دلَ دةمسيَت

 مةرِؤ ديوار
 كةندى قوولَى ثاشقولدانة

 رِىَ دةبرِيَتدةزووى هيواى 
 مةرِؤ بةهار 

 ضاوى ثرِ فرميَسكاوي ذانة
 ئازارى ضرِ ، ضرِ ناسرِيَت

 مةرِؤ رِؤيشتنت ، سةرنانةوة دةطةيةنيَت
 ثةجنةو نينؤك دةسووتيَنيَت !!
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          * 
 خؤت دةزانيت

 هاورِيَى ذينت بىَ خةمانة
 خؤت دةزانيت

 طةمنى رِيَطةت بىَ خةرمانة
 خؤت دةزانيت
 وارانتوشةى زارى ئيَ

 بىَ ذيانة
 خؤت دةزانيت

 تيشكى خؤرى ثيَكةنينت
 بىَ زمانة

 سةرى حةزى هةلَدةطريَت و
 رِووى ئارةزووت

 دةكةيتة رِيَى ئةو خونضانة !
           * 

 هةلَةيةكيت
 لةناو رِاستيية بىَ هةلَةكاندا

 رِادةميَنيت
 رِاستيةكيت

 لةبةردةمى هةلَة تالَة كرِةكاندا
 هةلَدةلةرزيَيت

 هةلَةيت و خؤت 
 لة رِاستيدا طؤش كراويت

 لةبةر دةرطةى ميَذووى درؤى بّى نيشاندا
 بريكراويت !      

           * 
 رِيَطةت درِك و دالَة

 خةونت بىَ زمان و بةبىَ بالَة
 بةرى رِةجنت

 كرض و كالَة
 ضيَذى زارى سةرطوزةشتةت

 ئةوةند تالَة
 باى هةناسةت بىَ شةمالَة

 اندالةناو بؤتةى هةنطاون
 وشةت اللَة
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 خورثةى دلَت
 ضةقؤى تيذى ئةو ترسةية

 مووضرِكةى لةش
 دادةضيَنيَت !

 دةزووى تيشكة هةتاوييةكان
 دةثسيَنيَت

 كة بري لة خؤ دةكةيتةوة
 كآلفةكان

 يةك لةدووى يةك
 بؤ سةرةتاى طورةشتةكان

 دةبةيتةوة
 رِيَس لة دوو رِيَس

 رِيَسةكان هةلَدةكةيتةوة
 شانبىَ زمان و بىَ ناوني

 بةباوةشيَك ثرسيارةوة
 دةبةيتةوة !!

           * 
 سيَبةرى خؤت

 سيَبةر نيية
 سيَبةرت بؤ دروست بكات
 لة سيَبةريَك رِزطار نابيت

 سيَبةرت ىلَ قةدةغةكات !!
           * 

 تةم نييت، تةمى خةمان
 سةرى ذينى داثؤشيويت
 تةمى تةمان نارِةويَنيت

 خؤت لة تةمدا نوقم دةبيت
 ةرى نانةويَنيََتتةميش س
           * 

 خؤت بناسيت
 سكى هةولَةكانت دةدرِيت و 

 لةبةر دةرطةى ئةم طةردوونة ضةث طةردةدا
 دةنط و طةرووى طةردنى خؤت

 هةلَدةواسيت !!     
                                                   0/4/0775 
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 بةفرو سؤز

 ئةم رِيَطةية             
 يَكةى ثىَ نيشان دايت؟كىَ ئةم رِ

 ئةم سروودةى ثىَ فيَر كرديت؟
 بةرةو هةتاو

 ملى ثىَ نايت؟
 لة هةوارزى طةردةلوولدا

 خةونيَكت دى
 تا ئيَستاكة نيطةرانيت

 ضاوةرِوانى قةدو باالَيت ؟
 كىَ ئةم خةونةى
 هؤنيتةوة ؟                  

 طيانى وةرزى هةذاندنى تةنيتةوة ؟!
 هةلَسة سةر ثىَ

 ةنطاو نان شةو دةبيَتة رِؤذى رِووناكبة ه
 ئاميَزى ماض 

 بؤ طةردنى بةفرينى خاك 
 دةكريَتةوة !!                            

 بةفر             
 بةفرة سؤزة ديَتة خوارىَ

 زولَفى شؤرِى سثيلكةى خؤى
 بةسةر مةمكى نةرمى خاكدا

 دةباريَنيَت
 ئةوةتانىَ وا ديداوة

 كلق و ثؤثى هةستى ناس
 ضرؤ دةكات

 دةروون و ناخ
 لةبةردةمى بىَ طةرديدا

 هةلَدةزنيَن
 تؤثةلَ تؤثةلَ بةفرى زيندوو

 لة الرِيَطةو قةدثاآلندا
 هؤرة دةلَيَن
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 دةرطةى سروشت دةكةنةوة
 الذةو سروود دةلَيَنةوة

 ئةم دةظةرة دةنةخشيَنن
 تؤوى شادى

 لةسةر لووتكةى ضى ضياية
 وةشيَنن !!دة                               

 مةرط          
 مةرطى رِةشثؤش

 دةستيَكى ناقؤآلى رِةشة
 لة تاريكيى تةمةنيَكدا

 طورزى رِةشى دةوةشيَنيَت
 زةردةوالَةى ضزوو رِةشة

 ضزةى رِةشيش
 لةطيانةوة هةلَدةسيَنيَت !!         
 تةمةن         

 تةمةنى طيان دةوةنيَكة
 رِووبارى رِؤذ هةلَيدةطريَت

 خريا دةيبات قؤناغ قؤناغ 
 سرِى دةكات

 لةدوا ساتى هةناسةدا
 نغرؤى دةكات !!                      

 ضرا           
 ضراى ذيان فوو ىلَ كردنى زاريَكة

 برينى برينداريَكة
 ثىَ دةبيَت و 
 دادةطريسيَت

 رِةشةباى رِةش
 رِقى رِةشى ىلَ هةلَدةستيَت

 ثيَى دادةطريَت
 تثيَى دادةطريَ               

 لة زستانى زار بةستندا
 هةلَدةكات و دةخينكيَنيَت !

 تةور         
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 كيذىَ كةذآ مةبة تةورو 
 طةردنى درةختى بريم

 مةبرِةوة                    
 مةبة ضةقؤو

 طةرووى دةنطى سرووديَكم
 مةدرِةوة

 مةبة داس و
 ملى طةمنى هيواى دلَم

 هةلَمةثاضة
 مةبة شوولَ و 

 لَةمطيانى بةختى هةزار سا
 دامةثاضة

 مةبة طوريس
 طةردنى طةمن رِةنطم

 هةلَمةواسة
 مةبة تاسة

 بة هةنسكى رِؤذطارمدا
 تىَ مةثةرِة

 مةبة درِك و 
 ثيَى ئارةزووى رِؤيشتنم

 هةلَمةدرِة
 كيذىَ كةذىَ

 ببة خامة
 بة فةرهةنط و رِستةو ضامة

 هةست و نةستى دةرياى ناخم
 جوان دةربرِة

 جوان دةربرِة!!
 يتناية        

 نايةيت ؟ بىَ ضاوانت
 ضاووم طلة !

 نايةيت؟ بىَ زولَفانت
 ثةجنةم كولة!

 نايةيت؟ بىَ ليَوانت
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 زامم تالَة
 نايةيت؟ بىَ سيَوانت

 رِةجنم كالَة!
 كة ديَيت بزة ديَنيت

 هةست و سؤزم
 دةخرؤشيَنيت

 ضراى هؤشم ثىَ دةكةيت و 
 طةردوومن ثىَ دةناسيَنيت 

 
 خةون

 تؤ خةونيَكيت
 ى تةمةنى خةونبة دريَذاي

 خةونت ثيَوة دةبينم و
 دةستى خةومن
 ليَت طري نابيَت

 لة راِِِستيدا ليَم بزريت
 ضاوى ذيان ليَت تيَر نابيَت !!

29/0/0775 
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 ديوار
 درةختيَكم                                    

 كؤنة مشتووى تةور دةستم
 هةر لة خؤمةو

 خؤم خؤمى ثآ دةبرِمةوة
 ئاطريَكم
 سةى بةرزى خؤمطرِى بلَيَ

 خؤشرت دةكةم
 دةنطى خؤم كث بكةمةوة

 تفةنطيَكم
 تةويَلَى خؤم نيشانةمةو

 طوللةى كوشندةى تيَدةطرم
 ضرايةكم

 سووتةمةنيم هةر لة خؤمةو
 طرِى خؤمى

 ثآ كث دةكةم
 من دةنطيَكم

 بة دةستى خؤم
 بينةقاقاى بىَ دةنطى خؤم

 دةتاسيَنم
 ديواريَكم

 شوورةى ثؤآلى ديَرينةى خؤم
 ضةثؤكى نةزانانةى سةردةمى خويَنبة 

 دةرِووخيَنم !!
 0770-0775 هةوليَر
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 وشة

 
 كة باوكم رِؤشت

 طةردوونيَكى ثرِ لة وشةو
 جيهانيَكى تذ رِاستطؤيى

 خؤشةويستيى خاك و خؤأل و
 رِةوشت بةرزى
 بؤ جآ هيَشتم

*** 
 كة باوكم رِؤشت

 ضةندين ئاميَز لة ئةستيَرةو
 مانط و ئامسانيَكى بآ سنوورى تذ لة

 شريين ترين ميوةو
 ضةثكة بريى جوان رِووناك و درةوشاوةو 

 بة تةوذمى بؤجىَ هيَشتم
 لة سةرضاوةى دةنط و باسدا 

 شةثؤل بدةن !
*** 

 كة باوكم رِؤشت
 طوأل و شةوبؤى ئةو تاقيطةى

 بؤ جآ هيَشتم
 ثةند ئاميَزة

 رِيَى كانياوى بة سيَبةرى
 سةربلَندى ثىَ نيشان دام

 دلَسؤزى داية دةستم ضةندين كليلى
 تا دةروازةى زامةكان طشت

 ئاوالَة كةم
*** 

 كة باوكم رِؤشت
 مةرةكةبى ئةم خامةيةى

 بؤ جآ هيَشتم
 نهيَنى تويَى بريو ديَرِو
 ئةم زمانة زؤر ديَرين و
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 زؤر شريينةى
 بؤ جآ هيَشتم

 هؤرةو بةستةى سةردةمةكان بلَيَمةوة
 تةليسمى باوباثريان

 بكةمةوة !
*** 

 م رِؤشتكة باوك
 بةرةو كؤشكى كيَش و سةروا 

 نةخشةى ديَرِى ضامةكامن
 دةستى طرمت

 رِيَى نهيَنى دوو تويَى بريو
 رِستةكانى ثآ نيشان دام

 تا وام ىلَ هات
 لة نيَو خاكى باثرياندا
 سنووريَكى ليَكرتازان

 لة نيَوانى خؤم و سةرواو ويَنةكاندا
 نةمايةوة 

*** 
 كة باوكم رِؤشت
 ردى بؤ بةجآ هيَشتمناونيشانى نةبة

 سةربةرزانة
 بة رِيَطةدا
 بةخامةوة
 دةرِؤيشتم

 ثيَكرِا هةموو هاتنة دوان
 نهيَنييان خيَرا دركاندا

 هةموو زاريان بةشاندةوةوطوتيان
 وا شةثؤىل طشت ضامةكان 

 سةرى رِيَزيان
 بؤت دانةواند... بؤت دانةواند ... بؤت دانةواند !!!

 0770هةوليَر 
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 نةبةسةرهاتى ئاويَ

 
 ميَذوو

 لةناو ضاوى رِؤذى مندا
 ديار نةبوو

 ديَرِ ديَرِ 
 درؤو دةلةسةى زل

 بة تةويَلَى طرذو مؤنى 
 ثةرِثووتيةوة
 هةلَواسيبوو

 رِاستى طؤرثةيةكى ئيفليج بوو
 طرِو طالَى دركاندنى ىلَ تؤرابوو

 خةونى طةشى 
 هةزار سالَةى بة داماوى

 لة كؤش نابوو !
*** 

 نبةسةرهاتى بيَطةرديى م
 لةكةيةكى رِةشى 

 نيَو تةويَلَى طرذى شارة
 شار .. خةرمانيَكى سووتاوة

 لةجآ ذوانى
 دأل ئةستيَنى ضةرخى دووردا

 دانراوة
 كةى شار

 جلَةوى هةناسةى بةر دا
 ئةو كات

 خةونى الفاو
 بة هورذمى بآ دةنطةوة

 قةوارةى خؤى
 دروست دةكات
 فرميَسكى رِؤذ

 لة تاسووقى دةست لة مالنيَى رِيَدا
 ثاك دةسرِيَت
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 قؤناغ .. قؤناغ
 تيشكى هةزار  سالَةى

 خةون دةبرِيَت
*** 

 درزيَكى لوول
 بةر هةناسةى دلَى طرتووم

 سةد طةردةلوول
 لة جةنطةلَى ضرِى ذاندا

 هةلَى طرتووم
 بةثآ لةقةى سةختى رِؤذطار

 بة هاوارو قيذةى ديوار
 درزيَك كةوتة نيَو دلَمةوة

 درزيَك كةوتة ذيامنةوة
 ةوتة ضاوامنةوةدرزيَك ك

 درز زل دةبيَت
 درز زل دةبيَت
 ئيَش و ذانى 
 تا جىَ ذوانى
 دآلن دةضيَت

 تا ناو طؤشت و ئيسكان دةضيَت
 بة ذانةوة
 دةتليَمةوة          

 درز لة دوارى درز
 هةناسة هةلَ ناهيَنمةوة !!

*** 
 رِووى بىَ طةردم

 بة طةوالَة لةكةى نائوميَدى
 ثرِ بووةوة

 رؤذى دروست بوومن
 بريضووةوة

 ئةسثان هاتن
 بةسةر زامى ئةم دلَةمدا

 تيَثةرِين و
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 مسى رِقيان 
 لة دلَم سوو

 طيَذةلوولكةى غارغاريَنيان
 هةلَى كردو

 دانةويَلَةى بةسةرهامت
 بوو بة سووتوو

 طريان ثةيام نةبوو
 زريان ناونيشانى شةقام نةبوو

 ترسيش
 ثةساثؤرتى ناكام نةبوو

 شةوى تاريان
 بةسةردا دام

 هرى ماريانذة
 بؤ هةناسة .. بةجآ هيَآلم

 درزى ذامن
 ئوقرةى برِيم

 درز قووأل دةبوو
 بةناوضةرطةى دلَدا دةضوو
 ئيَش و ذانى ديواودةر بوو

 نةخؤم ديار مام
 نة  هةناسةم .. رِةنط و تاسةم

 نة بةسةرهات 
 نة رِووى ميَذوو !!

*** 
 ئيَستةيش كة دةمبينن

 درزيَكى قووأل
 يومرِووى تةمةنى داتةن

 بة ذانةوة
 لة رِووى ميَذووى دةلةسةدا

 بة خامةوة 
 رِاضةنيوم !!!

04/9/0775 
 



 299 

 دلَ و خورثة

 
 دأل داربةرِووى قةد يالَة

 توولة رِيَطةى ثيَضاو ثيَضى الثالَة
 لة جوانى رِووت دةرِوانيَت !!

 سروةى فيَنكى شةمالَة
 باآلى بةرزت

 بة بةذنى رِيَك دةزانيَت !!
 دأل سةهؤلَة

 يَكى كثى طةرووى كزؤلَةهاوار
 دةنطيَكى بآ دةهؤلَة

 بآ نازى تؤ
 بآ ضريكةى ئاوازى تؤ

 نةخؤشيَكى شرِؤلَة
 بؤ تيمارى ثةجنةكانت دةتاسيَت !!

 دأل كؤرثةية، مندالَة
 بؤ ئاميَزى نازةكانت

 خةريكى طرِو طالَة
 رِيَى هيَالنةى كؤترةكانى نيَو باخةلَت

 دةناسيَت !!
 دأل .. بةفرى سةر ضياية

 سثى سثى 
 تةنيا ويَنةى تؤى شا جوانى تيَداية

 بة ديوارى ئةويندا
 جوان جوان هةلَى دةواسيَت !!

 دأل خةونيَكة، خةيالَة
 لة رِؤذطارى بآ خةونيدا

 تاسةيةكى بآ بالَة
 بةرةو رِووى نازةنينت

 هةنطاوى خؤر
 دةهاويَت !!

 دأل  خورثةية، هةوالَة
 بةسةر وشةى دةنط و باسى
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 الَةذانةكاندا وا ز
 ئاميَزيَكى طةرم و طورِى

 رِووى ئالَة
 لةطةأل تيشكى هةتاودا

 ثةجنةى طةرمى دةزةنيَت !
 دأل شةومنى وةرزةكانة
 كوشتةى نويَذى شيَوانة

 خؤريش هةلَبيَت
 لةسةر ثةرِةى طوأل ناتكيَت !

 دأل طذو طياى كيَوانة
 دةشتى سينةى

 كردووةتة هيالنة
 مردةى بةهآ ثيَوانة

 لة جوولَةى خؤى
 لة بزةى خؤى  
 ناكةويَت !! 

 دأل طةردوونة
 ئاويَنةية، ئةوةند رِوونة

 خويَنى طةشى تيَداية
 ماكى ذين و هةبوونة

 تةنيا ويَنةى يار دةردةخات !!
 دأل مشتيَكة، لة طؤشتة

 خويَن هيَنةرى نيَو كؤشتة
 بة ئةوينى ثرِو ثؤشتة

 هةر ىلَ دةدات
 هةر ىلَ دةدات !!                

01/00/0775 
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   ثةجنةرةو خةون

 
 ئةم ثةجنةرةم ىلَ دامةخةن

 با تريوثرِ باى بةهارى ىلَ هةلَمذم
 ئةم دةرطةم ىلَ ثيَوة مةدةن

 ثيَرِةوكةم و تازة ضاوى رِووى هةتاوم
 لة ثرشنطى رِيَى ئاسؤطةى وةرز كردووة

 ئةم خامةيةم ىلَ مةستيَنن
 ى نويَىبا بريؤكةى رِؤذطار

 ثىَ دارِيَذم و بنوومسةوة
 ئةم ثةجنةيةم مةقرتيَنن

 با بةرهةمى بةهارانةى رِةجنى هةولَى
 هةفتا سالَةى ثآ بطرم و 

 بدروومةوة
 مةيةن، ميَشكم مةثذيَنن،

 با برييَكى دى بكةمةوة
 نةخشةى طيانى خؤمى ثآ دارِيَذم

 ضاوةكامن هةلَمةكؤلَن
 تا كؤرثةكان جوان ببينم

 رِةنط و دةنطم بة زارى طةش
 دادةرِيَذن و 

 سروودى نوآ
 دةلَيَنةوة

 ئةم بازووةم تيَك مةشكيَنن
 ئاميَزى رِيَم 

 بؤ طةردنى خةونة ديَرينةكةم
 طرتووةتةوة
 ضاوى ذينم

 برِيوةتة باآلى بةرزى
 دايكة زولَف سثييةكةم

 تا بة هاناى دةنطيةوة ديَم
 ثيَيةكامن ئيفليج مةكةن

 رِووى هةتاوى ثاشةرِؤذم
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 ئاسؤطةى خةونة طةش و ئالَةكةية لة
 بةو رِيَطةدا هةنطاو دةنيَم

 ئةم خةونةم ىلَ تيَك مةدةن ،
 ئةم خةونةم ىلَ تيَك مةدةن !!                                 

 04/0/0772هةوليَر                                                     
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 جؤخيَن

 
 شيَوةت

 لةبةر ضاوم
 يثؤشيوةكزو ماتى دا

 هةناسةى ذيَت
 بة ثيَشيَلى قامضييةكان

 داتةثيَوة
 كضآ مةرِؤ

 تا ثةرضةمت
 طرآ نةدريَت
 سروةى زارت

 طرِى درؤى تيَبةرنةدريَت
 ثآ هةلَبيَنة

 ضاوطةى هةنارةكان
 بة بارووتى بآ بةلَيَنى

 مةسووتيَنة
 كضآ .. مةرِؤ

 ثيَى نيازت بة الى دلَدا
 هةلَبهيَنة

 رِووى ئارةزووت
 زووى نازةكامنلة ئارة

 وةرضةرخيَنة
 ئةم ذيانة جؤخيَنيَكة

 طيَرةى وردى رِؤذطارى كة
 بةرو بوومى بةلَيَنداريى

 ىلَ دةربيَنة
 ثةنج و دوو رؤِذيَكة

 هةناسةكان
 لةنيَو طةرووى بآ هةناسدا

 مةخنكيَنة
 كضآ .. مةرِؤ

 رِووناكى رِيَت، لةسةردا ديَت
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 جآ ثةجنةكان دةسرِيَتةوة
 ؤمرِووبار دةبيَتة ط

 جيَى زةرياكان دةطريَتةوة
 سامالَى طةش

 دةبيَتة رِووى ئامسانى رِةش
 ئةستيَرةى دأل دةخنيَتةوة

 كضآ .. مةرِؤ
 رِؤيشتنت خةجنةريَكة

 خويَنى دلَى ىلَ دةضؤرِيَت
 ئةوساو ئيَستةى ىلَ دةتؤريَت

 ثةجنةى نةرمى دلَت بيَنة
 لةسةر لةشى دلَم دانآ و

 انبة سروودو ئاوازى نويَى دلَدارمي
 كؤرثةى دوارِؤذ رِابذيَنة
 8/0/0771رِابذيَنة ... رِابذيَنة !!                                       
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 رِةشةبا
 

 رِةشةباية
 لةو ثيَدةشتة، لةو ضياية

 لة طليَنةى ئةم هيواية
  رِةشةباية

 طظةى ديَت و طظةى ناية
 دةروازةى شار 

 بىَ ثاسةوان، بىَ ياساوولَ
 ةرةآليةشةقةى ديَت و ب

  رِةشةباية
 دلَى شاريش بىَ رِووناكى و بىَ ضراية

 بىَ ياسايى ، بةرةآليى
 لةناخداية، لة ضاوداية

  رِةشةباية
 لةو ثيَدةشتة ، لةو هةورازة

 لةم ضياية
 خةونى ئةرخةوانى ميَذوو
 بىَ دالَدةية ، بىَ ثةناية

 لووتكةى بةرزى هيواى ديَرين
 ئاسؤى دآلن

 ةبىَ ناسنامةو  بآ نيطاي
  رِةشةباية

 تفةنط سوارة
 ياسايش ثيادة

 لةشى ئاواتى ثرِ برين و
 شاريش جادة

 خةم ميوانى خوانى رِاخراوى رِووت و قووتة
 تةك هةنسك و ئةشكى سويَرو

 خويَندا جووتة
 خويَنى برييش بىَ ثةناية

  رِةشةباية
 دةهؤلَى رِىَ

 هةر ىلَ دةدريَت



 306 

 هةر دةدرِيَت
 طؤمايكرؤفؤنى درؤى زليش نايةتة 

 بىَ نيطاية
 تاسةو هةناسة دةخنكيَت

  رِةشةباية
 بريتى قوولَ لةنيَو جةرطةى بريناندا

 قوولَرت دةزيَت
 خةون تىَ دةضيَت

  رِةشةباية
 ثةرى ئوميَد بىَ دروشم و 

 بىَ نيشان و بىَ ئاآلية
 ئةوةى كليلى دةروازةى خةونى الية

 دةلَيَن ديَت و كةضى ناية
  رِةشةباية

 ناية طظةى ديَت و طظةى
 زارى شارة بىَ هةناسة

 بةطلةيى و بة طازةندةو سكاالية
 خويَنى برين

 كانييةكى بن ضياية
 لةنيَو رِةط و رِيشةى داربةرِووةوة

 هةلَقوآلوة
 هةر دةرِوات و دوايى ناية

 شارى دلَيش بىَ ضاوساغ و 
 بىَ شاذن و بىَ ثاشاية

  رِةشةباية
 لةو ضياية

 طظةى ديَت و طظةى ناية
 دةخوات بةش.. بةش

 طةش .. طةش دةبات
 لةش .. لةش دةخات

 هةش .. رِةش دةشوات
 خةمى زةوت و بىَ زارةكى

 طوللةيةكة تريى ذةهرة
 لةنيَو جةرط و سينةداية

  رِةشةباية
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 طظةى ديَت و طظةى ناية
 رِىَ طرياوة

 كانى و كانياو ، جؤطةو رِووبار
 بؤ شار ناية

 سكى ورطن، ملى قةبةو زؤر زل
 كل ضاوى كويَرى بىَ

 ثرِتر دةبن
 ورطى طريفان

 زلرت دةبيَت
 ضاوى طليش .. طلرت دةبيَت

  رِةشةباية
 طظةى ديَت و طظةى ناية

 زارى رِاستى
 نابزويَت و ورتةى ناية

 هةنطاو .. هةنطاو دةخنكيَنيَت
 ئاطر .. ئاطر دةسووتيَنيَت

 هةتاو بىَ ثشتيوان، بىَ براية
 تا ئةو باية

 لةو هةورازة .. لةو ضياية
 طظةى بيَت هةر

 هةلَبكات و بة طةردنى شاخ و 
 داربةرِوودا هةلَبزنيَت

 طيان بسووتيَت
 ضراى دلَمان خامؤش دةبيَت

 كؤرثةى بريمان
 رِةشثؤش دةبيَت

  رِةشةباية
 شارى ديَرين بىَ شاذن و 

 بىَ ثاشاية
 بىَ ثةيوةست و بىَ ياساية

 دةروازةى شار
 ضوار وةرزى سالَ

 لةسةر ثشتةو بةرةآلية
  بايةرِةشة

 طظةى ديَت و طظةى ناية
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 شار نوستووةو
 بىَ ئاطاية 

 دةرِوانيَت و بىَ نيطاية
 ضاوةرِوانة

 وةرزى ثيَنجةم بة ثيَى خؤى بيَت
 وةرز بزرةو

 لةنيَو طةرووى نةهةنطداية
 وةرزيش ناية

 شارى هةتاو بىَ دةروازةو
 بىَ ياساية

 بةرةآلية
 بىَ شاذن و بىَ ثاشاية

 رِةشةباية
 ظةى نايةطظةى ديَت و ط

 خةونى طةشى ديَرينة سالَ
 بىَ ثةرِو بالَ

 هةر دةرِوات و
 بةدى ناية 
 بةدى ناية           

 بةدى ناية                       
 شارى هيوا 

 بىَ ياساية           
 بىَ شاذن و بآ ثادشاية !!                       

 7/0/0774-00/4 هةوليَر                                        
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 ضةند ثةيظيَك ذ بؤ خانى 
            

 
 
 
 
 
 

 سىَ سةد سالَة
 )مةم(ى هيوات لة طيانةآلى ستةمداية

 لة بةهارى طرِو رِازدا
 ناذيَتةوة

 )زين(ى برِوات
 لة رِيَى شادىو زةماوةندى ضياكاندا

 ضرايةكة دةكوذيَتةوة
 مشتووى تةورى دةستى نةوةت

 هةر لة خؤتةو
 تيَكؤشان و قةدى ميَذووى 

 ضارةنووسى ناديارى خؤت
 بةبةرضاوى طورطةكانى ذيانةوة

 دةبرِيَتةوة
 سىَ سةد سالَة

 رِةزى شيعرةكانت هةر دةسووتيَن
 وشةى طةرووى كؤرثةكانت

 هةر دةخنكيَن
 وةآلميَكى ثةيامبةرى رِيَطةو جيَطةت

 نادريَتةوة
 سىَ سةد سالَة

 خويَنى لةشى بريةكانت
 ةتةوةدابةناو ديَرِى ميَذووى ن

 هةر دةرِذيَت و دةرِذيَتةوة
 رِيَى كاروانضى و سوارةكانت

 و بة هةلَديَرى تةم و مذى نابةلَةدى



 310 

 نةهامةتى و بىَ مةنزلَ و دةرةجنامدا
 بةرةو ليَذى

 هةر شؤرِو ليَذ دةبيَتةوة
 دلَؤث دلَؤث خويَن و فرميَسك

 لةبةردةمى ثيَى نيازى شؤرِةسوارى
 شايلؤغانى )مةم(و )زين(دا

 كةلَ دةبن و تيَ
 هةر برينةو لة نيَو ناخ و 
 دلَى هةموو خةخمواريَكدا
 بؤ ئاآلكةت دةكوليَتةوة

 سىَ سةد سالَة
 كاروان دةرِوات

 ئةم كيَو بؤ ئةو دةشت و نشيَو
 ئةم هةرد بؤ ئةو هةورازو كيَو

 هةر تةمةنةو دةسووتيَت و 
 هةر دلَؤثة خويَنةو

 بؤ طةردنى لووتكةو ضيا
 رو دةريادةبيَت بة رِووبا

 لة دةروازةى طوندو شاردا
 درِك و زةردةسرييى ضاوضنؤكى

 طورج شني دةبيَت
 سىَ سةد سالَة

 خامةى تؤية هةر دةنووسيَت
 شيعرو هؤنراو

 بؤ دوو نيطاى )مةم( نةديوى )زين( دةلَيَت
 )مةم( نطينةو )مةم ( ضراية

 بىَ رِوخسارو بىَ نيطاية
 نة ديارةو نة هةلَ دةبيَت

 )زين( بزرةو
 ةكرؤكيش ديَتب

 ثف لة طرِو لة رِووناكيى خويَن دةكات و
 قةدى ميَذووى ئةستوورى خويَن

 دةبرِيَتةوة
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 بةآلم ئةو ضرايةى ثىَ كراوة
 ثرشنطى نويَى خستووةتة ئةم هةناوة

 ئةو هةتاوة ثرشنطى نويَى بةربآلوة
 )بةكرؤك(ةكان دةسووتيَنيَت

 خاتوو )زين(ان
 بؤ )مةم(ةكان

 ةهيَنيَت !!زوو د              
 0770هاوينى                                 
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 ثيَنجينةى طؤرِستان
 رِؤذانة ثيَنج

 طريانة و واوةيلىَ و شني مالَماندا لة
 برسييانة طولَخونضةكان

 نانيَك ثارووة
 ليَوانة ئةو سةر نةضووةتة

 خامؤش:  كوانوو
 هةلَهاتوو رِةق:  هيزة ثةرؤش،:  كةندوو
 ماندوو دلَيش

 نانة لةتيَك تامةزرؤى انخو
 بةرزى كؤشكى بة بةرانبةر برسيَتيمان

 دةسةآلتدار مريى
 !! طرِكانة هةلَضووى بلَيَسةى

 هةفتانة ثيَنج
 زمانة ئةم

 مةرِنة طؤشتيَكى قاذة كوشتةى
 نةكردووة برجنى بؤى
 نةديتووة مرى قازو و قةل رِانة
 ذانة لة ثرِ و ئيَش لة ثرِ

 طريفانة ضى
 فيَركارانة ضةخؤروموو باخةلَى ضى

 مشكةكانة شايلؤغانى و تليلى جيَى
 بازطةكاانة داهاتى ضى
 طومركانة دؤالرى ضى
 و ثيَنجى حةفتاو مةترةلؤزو و تفةنط بؤ

  و ضةك و تؤث
 دؤشكانة بؤ

 ثيَنج ساآلنة
 ضى بةرهةمى ميَذووى كؤنى تيَكؤشانة

 هةرضى خويَنى طةشى شةهيدانة
 نةضى ئاواتى رِةش و رِووتى كوردستا

 ضى ئارةقةى ماندوويةتى شيَخ مةمحوودو
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 قازىو شيَخ سةعيدو 
 كةلَةميَردةكانة

 بؤ دؤالرو ثارةو دراو
 ئاوديو دةكريَن

 ثيَنج ساآلنة
 ضى داربورِووى شاخةكانة

 ضى بةرهةمى كيَوو دةشت و ضةمةكانة
 ضى جىَ و شويَنةوارى شارستانى و

 خةونةكانة
 ضى بةرهةمى هزرو بريو ئةنديَشانة

 فان و ثارةو نازناوبؤطري
 ئاوديو دةكريَن

 ثيَنج ساآلنة نامنان ، ئاومان
 ضارةنووسى رِىَ و هةتاومان

 هةر زةوت دةكريَن
 ورطنةكان ، بةرطنةكان

 ضاوى زيتيان هةر زيتةى ديَت
 لةسةر ثةتى ثةتثةتيَنىَ

 ثةتثةتيَنيَى خؤيان دةكةن
 رِةش و رِووتان
 بىَ نان دةكةن

 امسان دةكةنطةل و خاكيش بىَ هةتاوو ئ
 لةذيَر قاضى ستةمياندا

 خاكى خويَن و باوباثريان
 بوو بةخاكى مردووة زيندووةكان

 بوو بة ثووشى بيَشةى سووتاو
 بوو بة طلَكؤو

 0770/  7/  28هةوليَر  بة طؤرِستان !!                        
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 هةل ..!!

 
 ئةو كويَخاية

 طورطة لةثيَستى مةرِداية
 دايةكةلَبةى تيذى لة دةم

 طواية ، طواية
 بة طالَؤكى ضةوت و ضيَلَى
 بة هةنطويَن فرت و فيَلَى

 دانةويَلَة
 بؤ برسيةتى كؤترةكانى من دةهيَنيَت

 بة ئامسانى ئالَؤزمدا
 قةل و دالَة نةوسنةكان
 بةيةكجارى دةرِةتيَنيَت

 طواية ئةو كويَخاية
 طوندى هةستةكامن

 زوو ئاوةدان دةكاتةوة
 ومانترسى خويَنى رِابوردو

 ىلَ دوور دةخاتةوة
 كؤشكى بلَند بؤ ئاواتة خنكاوةكان

 دروست دةكات
 ضى فرميَسكة 

 لة فةرهةنطى ذيامناندا لةناو دةبات
 ملوانطةى خةون

 بةطةردنى هيواماندا
 دةكاتةوة

 طواية ئةو كويَخاية
 لةو ديو درِكى تةلبةندةوة
 تةلبةندةكان تيَكدةدات و 

 نطينةكةى باوباثريم
 ةوةبةدةست دةدات

 بةرو بوومى هؤشى ئةمرِؤم
 بؤ خةرمانى رِؤلَةكامن

 دةباتةوة
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 طواية ئةو كويَخاية
 لة كؤرِاندا ضاوساغيَكة
 سةد جار نامفرؤشيَت

 مامةلَةشم ناكاتةوة
 ئةو كويَخاية 

 طورطة لة ثيَستى مةرِداية
 كةلَبةى تيذى ئاسنني و ثرَ ميكرؤبى

 لة دةمداية
 رِؤذ لة دواى رِؤذ

 تيذيان دةكات
 هةليَكم بة دةستيةوةم من

 ثيَوةم بدات
 دانةويَلَةى دانةهاتووم

 ثيت و فةرِى ذيَر كيَلَطةيشم
 زةوت بكات

 لة دوورِييانى ميَذووى كويَرى بىَ ويذداندا
 توورِم بدات

 ئةم كويَخاية
 مرخى ميَذوويةكى ماندوويةتيى

 لة دلَداية
 منى ميَذووش كاغةزيَكم

 لة رِؤذطارى مةرطى خؤرو
 ئةستيَرانداداضؤرِانى 

 هةلَم دةدات
 طورطى شةوم

 لة بةرانبةر رِادةطريَت و 
 بة ثاسةوان

 دةورى طوندو رِةزى هؤشم
 دادةتةنيَت

 ضةندين سةردار
 بؤ خةرمانى ناخى دلَم

 رِاطري دةكات
 لة شةويَكى ناهةمواردا
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 بةرطى رِةشى طورطيان لةبةر دةكات
 ئةو طورطانة

 تيَك بةردةدات
 كانيةكامن هةلَدةلووشن
 بة دووبالَى نةطريسانة

 شاخى هيوام دادةثؤشن
 ثرِزؤلَةى زار          

 طولَى بةهار             
 هةستى ديوار دةفرِيَنن

 طةمن و دانى كؤترةكانيش
 لة ئةمبارى رِةش و رِووتان

 دةردةهيَنن
 ثةثكة رِةشةيش لةسةر ليَوى كؤرثةكانيش

 رِادةرِفيَنن
 تؤوى قرِى و برسيةتيى و رِذد

 دلَى شارةكةمدا لةناو
 توند دةضيَنن                       

 مةرطى رِةشثؤش
 بؤ كؤرثةلَة وردةكانيش
 زوو دةهيَنن                          

 ئةو كويَخاية
 فيَلَيَكى زؤر مةزن و طةورةى

 لة ناو دلَ و ذيَر سةرداية
 طواية ئةو بةزةيى

 بة رِؤذطارى خويَناوميدا
 دةيةتةوة                          

 درؤى ميَذوو دةدرويَتةوة
 شاخ هةلَبضيَت

 داربةرِوويش بذيَتةوة !
 )مةم( )زين( بيَنيَت

 )فةرهاد( )شريين( بيَنيَت
 زيندوو ببيَتةوة

 ئاوى ئاوات بة ئاوةرِؤى طوندةكةمدا برِوات
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 بةستةلَةكى نةهامةتى بتويَتةوة
 ئةو كويَخاية

 بةكرؤكى واى داهيَناوة
 هةر بةكرؤكةو

 تاريكيى سةردةميَكدا لة
 كارى خؤيى بؤ داناوة

 ضةندين سالَة
 ئيَمةى مردووى زيندوو

 بىَ نان دةكات
 خويَنى دلَ و جةرطمان دةبات

 طواية ئةو كويَخاية
 خويَن و جةستةو كؤترةكامنان دةثاريَزيَت

 طواية طةردانةى نويَى ئاواتيَكمان
 بؤ رِيَك دةخات

 ئةو كويَخاية لة نووتةكدا
 ى لةناوضوومنان ثةتى كورت

 بؤ هةلَدةخات
 طورطى برسى رِاطريدةكات

 لة شةويَكى ثرِ رِةهيَلَةو باوبؤراندا
 طورطى هارمان 

 تىَ بةردةدات
 ئةو كويَخاية  لةدوورةوة

 هةر بةطورِ هات
 ويَنةيةكم بؤ تؤماركات

 ئةى ئةو كويَخايةى لةدوورةوة
 بةطورِ هاتيت

 دةستى فيَلَت لة رِيَبازى ميَذووى سوورم
 بكةرةوة

 كةم ضاوو هؤش فريو بدة
 بؤ ئةو ديوى ئؤقيانووست

 بضؤرةوة
 منى دلَدار، بازووى هؤشم زؤر بةهيَزة

 لةناو درِك و فيَلَ و هةرِةشةدا
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 ضى طورط هةية
 دةبةزيَنيَت                                                                     

 لة ثيَدةشتى رِؤذى نويَدا
 شى كؤرثةى رِيَطةمخةونى طة

 بةدى ديَنيَت
 خونضةو دارى بةرزى هيوام

 بؤ دةضيَنيَت                      
 بؤ دةضيَنيَت !!                                 

                                                  1/05/0770 
 
 

 



 319 

 هةرةس
 من لة كةنارى ئةم بةرةوة

 ئةوان لةو بةرةوة
 دةخةنةى تؤراوى سةر ليَوى زارووةكانمن زةر

 ئةوان ذالَكةتالَ
 من شاخيَكى مةندو بةفر بةزيَن

 ئةوان كةندو كؤسث و سةد هةزار ضالَ
 من خامةيةكى نةترس

 ئةوان تفةنطى ثرس
 من لة كةنارى ئةم بةرةوة

 ئةوان لةو بةرةوة
 من ثةرِةسيلكةى ميَذووى ديَرين

 ئةوان تامةزرؤى مةرطى خويَن
 نارى ئةم بةرةوةمن لة كة

 سروودى نويَى هةتاوى ماد دةلَيَمةوة
 ئةوان لةو بةرةوة

 سةنطةرةكان بةمةرط و خويَن
 خةآلت دةكةن
 من لةم بةرةوة

 بةبازووى برسى و تينووةوة
 كؤرثةى لةرِى دوارِؤذ رِادةذيَنم

 ئةوان لةو بةرةوة
 لوولةى رِقيان

 بة ضاوانى ئاواتةوة دةنيَن
 دةيانةويَت 
 اخبة بةفرى ش

 بة سةهؤلَى لووتكةى ميَذوو 
 هةرةس بيَنن !!                                      

                                            00/0/0776 
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 كوردستان
 بـةلَىَ كــوردستان ، كوردستانى جوان

 مةلَبةندى كؤنى
 باوو باثريان 

 بةناو ثيَدةشت و
 كـؤسارى تـؤدا 

 ضووين زؤر هاتووين و
 بؤ طةشت و سةيران 

         * 
 وآلتى فةرِو سةيـرانـطةو خـؤشى

 ضةند لةسايـةتدا،
 شـادميان نؤشى 

 بـؤ سةربةرزيى تؤ،
 زؤرمان خةبات كرد 

 ثرِ بة ميَذوومــان 
 شةهيدمان بةخشى

       * 
 دوازدة مانطةى سالَ،

 وةرزت بةهار بوو 

 كيَوو نزارت 
 ثرِ لة طولَزار بوو

 نطاو رِةنط دةدرةوشايةوةطولَى رِة
 بؤ شادى و خؤشى،

 طشت طوندت شار بوو 

       * 
 قاسثةى زؤر دةرِؤيشـت، 

 كةوى شاخانت

 بؤن و بةرامةى دةشت و باخانت
 بةر لووتى هةموو رِؤلَةيةك دةكةوت

 دةيالواندةوة
 مششالَى شوانت 

      * 
 بةلَى كوردستان ، كوردستانى جوان

 مةلَبةندى ميدياو ،
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 ةى تيَكؤشانكانط 

 بة ناوى تؤوة ،
 زؤر كةسان هاتن 

 تةختيان زةوت كرد بوون بة بازرطان !
      * 

 كوردى هةذار بوو،
 بازووى خؤى نوواند 

 ضةكى هةلَطرت و
 دوذمنى رِةتــاند 

 ثيَى بـة جـةرطـدا نـا ، لـة تـرس نةترسا
 بـــة خـــويَنى ئالَى

 ميَذووى نويَى نةخشاند 

      * 
 طةورة،  كؤضرِةوى

 دةنطى دايةوة

 لة ويذداناندا 
 رِةنطى مايةوة

 هةر بة بةر ضاوى 
 دؤستةكانتةوة

 جطةرطؤشةمان سةرى نايةوة
*** 

 هةست و نةستيشمان ئةنـفال كرابوو
 ميَذووى خـةبامتان

 ثةرِ ثةرِ درِابـوو 

 بـة جينـؤسـايدو 
 كيميايى باران

 تؤتكى طـوندو شارمان برِابوو
       * 

 ى براى دةرِووخاندبرا ديوار
 باوك خانؤضكةى 
 كورِى دةسووتاند

 لة بةزم و رِةزمى 
 كوشت و برِيدا

 خةجنةريش خويَنى خؤيى دةدؤرِاند !
      * 



 322 

 بةلَى كوردستان ، كوردستانى جوان
 كانطةى خةبات و 
 هةولَ و تيَكؤشان

 لة جـياتى خويَنى شةهيدةكانت
 كىَ بوو هات ، دانيشت؟

 بوو بة بازرطان ؟ 
 6/1/0776ةوليَر ه
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 لة دةروازةى ثةشيمانيدا !! 
 ثةشيمامن ، ثةشيمامن

 بؤ ورطى زل بؤ طريفامن
 خةونةكامن سةرنةبرِين

 نةبووم بة ثرد
 بةبةردةباز بؤ ثؤستالَى دوذمنامن

 بةرِيَى هيوا، بة ويذدامن
 طالَتةم نةكرد

 سةرى بةرزى بةلَيَنى رِيَم
 بؤ نةيارو ناحةزامن نةوى نةكرد

 بة ثاضنةبووم 
 قةدو رِةطى دارةبةرِوو

 بربِمةوة
 تؤتكى كةوى ضياى ئاواتةكان

 بسرِمةوة
 لةسةر بةزمى هةزار ثةتان

 يارى بكةم
 ببمة ضاوساغى ئاغاكان
 لةسةر سنوور لة وآلتان

 خويَنى طةشى بةفرو كانيى رِؤلَةكامن
 برِيَذمة نيَو كاسةى رِقى رِؤلَةكامن

 هيض نةبوومة كةلَبةى طورطان
 ولَ قوولَرت بكةمبرينى قو

 لةقةد جةستةى خةونى كؤرثةكامن
 بةر لةشكرى رِقى كويَخا 

 نةكةومت و
 رِةزو داىلَ و دةغلَ و دان و 

 طوندةكامن بسووتيَنم
 ثةشيمامن

 بة ثيَنج ثةجنة مؤرم نةكرد
 نةبووم بة دةمرِاست و بة رِاثؤرتنووس

 بؤ ئارةزووى داطريكةرى هةستةكامن
 طرِى سوورم بةرنةداية
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 ى هاورِىَو تيَكؤشةرو هاوةآلمنمالَ
 بة مزةى خويَن

 بة مزةى خاك، بة مزةى شويَن
 مل و ورطم ئةستوور نةكرد

 نةبووم بة كلك
 لة دووى خؤفرؤشى ميَذووةكامن

 ثةشيمامن ، ثةشيمامن
 لة جيهانى وشةى طةشى خةونةكاندا

 كوردايةتيم بة دلَ دةكرد
 ثةيامى نويَم بؤ طؤران و خانى دةبرد

 ذم هةر هةلَدةكردضراى رِؤ
 رِاثؤرتنووسة كؤن و نويَكان
 لة نيازى خامةم نةطةيشنت

 دوو رِؤيشنت ، دوور رِؤيشنت
 رِاثؤرتيَكم بنووسياية
 ويذدانيَكم بفرؤشتاية
 طريفانامن ىلَ ثرِدةكرد

 خويَنى شةهيدامن ىلَ فرِدةكرد
 كؤشك و تةالر، مارسيدس و ثلةو ثايةم

 ىلَ خرِدةكرد!!
 امنثةشيمامن ، ثةشيم

 تا ناخى ناخ ، تا سةر ئيَسكةكامن
 ثةشيمامن ، ثةشيمامن                      

                              01/0/0776 
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 طوند
 
 
 

 طوندةكةمان ثشت لة ضيا
 رِوو لة ضؤم و لة رِووبار بوو

 بةر ثيَى ذينى
 قاميشةآلن ، طةزو تةروو

 ثةلَكةدار بوو
 تا ضاو برِكات جةنطةلَى ضرِ

 قاميشةآلن، لةو الوةيش هةر ضنار بوو
 مالَةكانى هةم لة قورِ و هةم لة دار بوو

 دانيشتووان
 لةم ثةرِةوة تا ئةو ثةرِيان

 ثيشةو كاريان 
 هةر جووتيار بوو

 رِووى ئاواتيان
 لة رِيَى شار بوو !!
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 بزمار
              (0) 

 شاعرييَكى هةست ناسكيان
 بة سةرؤكى طةورةى دادطة

 و دامةزراندزو
 ثرية شاعري 
 دلَ ثرِ ئاطر

 كةولَى وشةو
 رِستةو ويَنةى شيعريى

 طورج دادرِاند
 دةمامكى ديكتاتؤريى لةسةر كردو

 ثةرِى ديوانةكانى طشت درِى
 وشةو رِستةى طشت سةربرِى

 رِةط و رِيشةى)خامة(ى وا هةلَتةكاند
 رِؤماى دلَى دلَدارانى
 بة ئاطرى دلَرِةقانة

 !خيَرا سووتاند !
              (2) 

 لة خالَيَكى ثشكنيندا
 ضامةيةكى ياخيبوويان

 هيَناية خوار
 دةنةى ويَنةو زارى سةرواو

 كؤشى كيَشيان
 طشت ثشكنى

 ناسنامةشيان بة رِق درِاند
 بؤ تاريكى و نةمان

 رِايانرِفاند
 ثريةضامة لة رِووى ستةمياندا

 تةقييةوة
 دةنطى زوآلآلنةى بوو بة دةنطى بؤمبايةك و 

 شارى هةموو هةذاند !!
              (1) 

 لة وةرزيَكى رِةش و تووشدا
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 دةنطى شاعرييَكيان كرِى
 شاعري هات و ثةتى ثيا هةلَدانى برِى

 بؤ )خةليفة( كرِنووشى برد
 بوو بة زورِناو
 دةهؤلَ و ثرد

 ثشتى لة دؤلَ و لة ثيَدةشت و 
 لة لووتكة كرد

 بة خامةوة ، بة ضامةوة
 بة سةرواوة

 دةنطيَكى بىَ برِواوةبة 
 لةناو كؤشكى ثاشادا مرد !!

                                              2/8/0776 
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 ئةفسانةى سيَو
 

 " تاكة سيَويَكى لةت و ثةت كراو
 و سىَ لةتيان كرمىَ

 لةتيَك خويَن تىَ زاو
 ضوار ضةقؤى تيذى ذةهراوى

 رِووباريَك ذان و زامى بىَ هةتاو
 ك ئاخ و هةناسةى لة طرِئامسانيَ

 خةونيَكى سووتاو
 ئؤقيانووسيَكى ثرِ خويَنى هةَلضوو
 زاريَكى ون و نةخشةى نةكيَشراو

 سةرةتاتكيَى رِيَى مةرطى ناكام و 
 زريانى ماض و بةيداخان دةكةن "

 

 نووسراويَكى سةر سنطى زامى)هةلَؤ(يةك
 

 ثىَ لةو ديوى سنوورى زامة درِةكان
 هةلَدةهيَنم

 يَطةم لةبةردةمدا قةتيس ماوةدوو شارِ
 بة زامةوة هةلَيَم

 يان بةشاخى شةرمى دلَدا هةلَبزنيَم
 ئةو سروودة بىَ ئاوازةم 

 لة ال سةيرو سةمةرةية
 طشت ئاآلكان

 بةسةر كؤشكى بىَ هيوايى و دووفاقيوة
 هةلَكراون

 ضاو ناويَريَت بزةى برؤ طرمؤلَةكان
 لةكةنارى شةكانةوةى طشت ئاآلكان

 اتدةرباز بك
 زاريَكى ترةكيو نازيَت
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 وشةيةكى هةتاو نةديو
 ياخى نابيَت

 ضى دةرطة هةن هةر دادةخريَن
 زولَف و طيَسووى ئافرةتة تيَكسمراوةكة

 لة ثةردةى كةنالَى نؤوة
 ويَنةى واوةيلىَ و شني دةطريَت

 ئةنتيناكان
 هةر ئاوةذوو دةكريَنةوة
 زارؤكة بىَ دةمسالَةكةم
 لةبةر دةرطةى برسيَتيدا

 يَى فيَرطةى خويَن ناطريَتةبةررِ
 ثةيامة سووتيَنراوةكانى باثريةم

 لة ليَوارى ئاوارةيى ثيتةكاندا
 دةخويَننةوة

 ثةندة تيذو توندةكانى ليَوو زارى داثريةكةم
 لة ئاويَنةى ثشت طوىَ خسنت

 دةتؤريَنن
 ملوانكة سةد دانةييةكةى طةردنلغى ضامةكامن

 ثاسارييةكى تةرةى دلَيَكى بىَ بالَة
 لةدةروازةى مؤزةخانةى كؤنى سلَدا

 دةرزى و سووذن ئاذن دةكريَت
 ئةسثى ئةم هةناسة سوارة
 سروودى ئةم هةموو تاسة

 بىَ ديوارة
 بىَ دةنط دةكريَت

 شةقامى بري 
 ثرِ لة ياساوولَى سويَلَ دريَذة

 تيَرِامانى زامةكانيش
 ثيَثلكانيَى طيَذو ويَذة

 كؤرثةى ساوا
 اتئةلَهاى خةونى ذيذكة دةك

 سووضةرِى هةردى نةسرةوتن
 لة جةنطةلَستانى خويَندا
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 تريى رِةقى رِق دةهاويَت
 لة كؤالَنى ئةو ديوةوة

 حةثة حةثى طةمالَةكان
 بةطورِ بةر طويَى كؤرثةكانى طةرِةك دةكةوت

 دلَ نةدةسرةوت
 درومشة بىَ بريقةكان

 لةناو ضاوى رِةشبينيدا
 ضاوى كينةو رِق دةطيَرِن

 وستةئةم ثيتةم ال نادر
 ئةم سروودةم ال ناقؤآلو نابةجيَية

 ئةو خةونةشم ال بىَ رِيَية
 با دةستى مل

 لةطةردنى ثةجنةرةكان وةردةينةوة
 دوازدة ميَخى سةرزةنشتيش

 لة ثةرذينى بازرطانة بىَ ئةوكةكان
 بضةقيَنني

 مايكرؤفؤنة درِاوةكان
 ميَشكى هةستى رِؤذانةيان

 ثىَ لةق كردين
 با هةر زارة شيَتةكانيان

 لة ئاميَزى مةزادخانةى هةآلتن و ضاوكويَريدا
 لة هةسانى هةراسانى بسويَن

 ئةم سروودة
 لة خةونامةى باثريمةوة

 بؤ رِامانى باوكى بريم دارِيَذراوة
 ردووى وشةكانيانوئاوورِيَكى تيذ لة رِاب

 دةدةمةوة
 ئةمرِؤى خةونة ئالَؤزو رِيزبةستووةكان

 دةترازيَنم
 سبةينيَى كاويَذى ميَذوو

 دةقرتيَنم
 ضى هةنطاوى زؤر سواوى مةلؤتكة هةن

 لةناو رِيَطة دوورةكاندا
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 دةنامسةوة
 با ئةم ثةجنة ثرِ برينة

 لةبةردةمى طورطة بؤردا
 بىَ دةنط نةكريَت

 وةرة سةيرى تةالرى ئةم
 ناخة سرِو بيَطةردة كة

 ضؤن كانياوى ثشتى طوندة ديَرينةكة
 بة برذانطة خةملَيوةكان

 دةثيَونةوة
 قامكى ئةم هةناسة هةآليساوةوةرة 

 لة قامكى نيازةكانت بئالَيَنة
 با ثيَكةوة ضامةيةكى تةرِو تةرضك

 بؤ ضاوة ثرِ خةونةكانى بةهةشتى دلَ
 مارة بكةين

 ضى هةستم هةن
 ثةثوولةى هؤش

 لة ئيَوارة كرِةكاندا دةذميَرنةوة
 ئاشثةزخانةى كةيبانووة لةرزؤكةكة تةماشاكة

 انكوانووة رِووتة نوستووةك
 لة ئاميَزى خامؤشيدا

 ثةريَشانن و طينطلَ دةدةن
 لةو شةقامة مةثةرِةوة

 تةونيَكى كويَر
 هةنطاوى نازت دةذميَريَت

 ثىَ هةلَبيَنة
 ساتؤرى كول تيذتر دةكريَت

 ساتؤرى كول برايةتيى زامان ناكات
 رِيَطةى فرياد بة خةونةكان ناداتةوة

 بة نيَو درزو ثيَضةكاندا طوزةر دةكات
 رى ضةقؤ دةكاتاليةنط

 ضةقؤى تيذيش ضاوى مؤنى بىَ برؤية
 فرميَسكى رِذد بةسةر لةشى سيَوةكةدا

 دةثرذيَنيَت
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 ئةو شارِيَطة تاريكانة
 زورِناذةنة دةنط كزةكان

 ظةدةشيَرن
 ئةم برينة تروسكانة

 تةليان لة بينةقاى زارى ضامةكامن ئاآلندووة
 مةرِؤ ، مةرِؤ

 لة ثيَضى ئةو ديوى رِةشى ميَذووةوة
 دةنطى ئةسثة زامدارةكة

 شةتةك دةدةن
 مةرِؤ ، مةرِؤ

 ليَرة ثيتى ثيتةكانيش
 لة ئيَوارةى كةرنةظالَدا

 بؤ ثةرستطةى رِيَى ثةرسنت
 دةكةنةوة

 ئاطةدار بة ئاطةدار بة
 ئةو قؤرتةيةى ئةو ديوى طويَت

 بةسةدان مةترى سىَ جا
 ضاوى شيَتيان

 لة زاروكة ماتةكامنان
 دةقرثيَنن

 طةدار بةئاطةدار بة ئا
 ئةو شويَن ثيَية

 بةرةو لووتكة سثييةكانت
 ناكاتةوة

 ئا ئةم بةفرة طريو ماتة
 درِكةزيَى دويَنيَى تيَية

 خويَنى ئةمرِؤ
 لة قابلةمةى سبةينيَدا دةخواتةوة

 لة دوا الذةى ثةراويَزى ئاهةنطى باو بؤرانةوة
 وةرِةى سةطة بازووةكان

 ناسنامةية
 هةل و رِيَطةى دةنط هةلَربِين

 لة هوزارى كيَلة بةردينةكان دةطريَت
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 وةرة ئةى يار
 با  ثيَكةوة ئةم برينة كؤنةى ميَذوو

 طؤرِةوشاركةين
 ئةم برينة كرمىَ نةبووة

 لةتة سيَوة خويَن تىَ زاوةكة
 زاواى ئةمرِؤ قةت ماض ناكات 

 بةلَىَ ماضيش طوناهيَكى نةهةنطيية
 لة ناخةوةى زةرياى طياندا

 تثةلةقاذيَى كؤض دةيطريَ
 داستانى سيَو

 برِبرِاطةى داضةماوى ثشتى كؤمى ئةم خاكةية
 ثةرداخيَكى درزبردووى طةردوونى رِيَى

 كريستالة
 با تىَ بطةين

 هةموو ثةجنة كؤلَةكانيش
 دةرةقةتى ضاوى قينى دالَةكان ديَن

 لة ئاميَزى ثيَضةكاندا
 ضى ضرايةو ثىَ كراوة
 ضى نزايةو داطريساوة

 و زيتةكانبة هةناسةى طةردةلووىل ضا
 دةستةمؤنة

 نزاو ضرا ثيَ كراوةكان
 سووتةمةنى رِؤذطارة بىَ زارةكانن

 دويَنىَ دلَى طةشى ساواى ضارةنووسم
 لة النكى ئاراميدا

 خةوةنووتكةى ثشووى دةذمارد
 ئةمرِؤ لةبةر درزى طوزطى ضةقؤكاندا

 طةردنى حةز دادةمالَيَت
 سبةى لة ئؤردووى تةم و مذدا

 لَى هةتاو دةكاتضاوةرِوانى ثةلَةى سا
 ئةم ساوا بىَ ثةرِو بالَة

 ئةم ضاوة بىَ رِؤذو سالَة
 ئةم برينة بىَ سامالَة
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 ئةم خةندةية بى كوووتالَة
 لةنيَو ضةقى دوورِيَيانى هةناسةدا

 ثةرت دةبنةوة
 با هةناسةى هةناسةكان

 لة فةرهةنطى دلَةرِاوكيَى ثيَرارياندا
 ذةنطى سةركوت زينيان نةكات

 ئةو خةندانة
 ازى ذةهر لة طةردنى هؤشم دةطرنط

 ئةو ليَوانة
 بة رِووبارى خويَنى ميَذووم

 خؤ سوور دةكةن
 ئةو زارانة

 تا ديَت تةشةر لة بةرؤكى شارم دةدةن
 شار سيَبةرى مؤتةكةية

 ثةتاى طريفان
 بة ثايتةختى ويذداناندا

 توورِ هةلَدةدات
 ئةوة دلَى باثريةمة

 يَتلةسةر كوانووى طورطة بؤران دةبرذيَنر
 ئةوة طولَى داثريةمة

 لةنيَو جارِى رِاوضيياندا
 بىَ بؤن دةكريَت

 ئةوةيش زارى ضامةكانة
 لة دةروازةى خؤرةتاودا ثيَى شل بووة

 باضى ديكة سةيوانى رِةش قةت هةلَنةكةين
 با ضى ديكة ئةم سروودة بىَ زارانة

 بة نيَو هةورى زارى خاكدا قةت هةلَنةدةين
 ئةم سروودة جووت زجنرية

 ةم سروودة ثريةميَردى ماندووى طريةئ
 رِمة، رِقة، درِكة، ترية

 با طةردمنان لةم بازنةية
 دوور خةينةوة

 با دةروومنان لةم سارِيَذة
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 ثرِ كةينةوة
 باهؤز بةفر دةخنكيَنيَت

 رِةشةبا هةور سنك دةكات
 ثةتةكانيش طشت دةبرِريَن

 سةرةتاكان ظةدةطةرِيَن
 ئا ئةو خةونة تةماويية

 يانى باوبارندالة دوورِيَ
 دةبيَتة تةرم

 نةتزانيوة
 ضى كاروان بوون
 جيَيان هيَشتني

 طازةرايان بة رِق كوشتني
 با ئةو دةرطة نةسووتيَنني
 خةونةكامنان رِاظة دةكات

 خةون بة خةونى خةونةوة دةبينني
 خةون ناسنامةو ثاسثؤرتيَكى نةدراوة 

 خةون سكاآلى مؤرنةكراوة
 ني و تاوةخةون هؤشيارى بىَ هةنسك و ت

 ثرشنطيَكى بىَ هةتاوة
 زراظيَكيان ثىَ نابةخشيَت

 هؤرةكامنان ناشواتةوة
 با بةندةرى هؤش دانةخةين

 ئةم تةالرة
 دوو ديوارة

 هةورةكان طل دةداتةوة
 بروسكةكان دةخواتةوة

 نازناومان ىلَ زةوت دةكات
 ثةراسووة ثةذموردةكان

 تيَك دةنيَت و 
 بوخضةى كؤضبار دةكاتةوة

 ؤينسا با برِ
 ئةم درِكة زىَ ئالَتوونيية

 دادى ئاومان نادات



 336 

 ثرشنطيَكى ديكةى سةهةند
 لة طةردنى ئاسكةكامنان

 تيَك ئاآلوة
 ئةو يادطارو بةسةر هاتة تيَكضرذاوة تؤمار دةكات

 لة ناشتنى ئةفسانةى رِيَى باثريماندا
 ثيَرِةومان كرد

 باثريةمان
 جووتة دانى فيليَكى جةنطلَستان بوو

 خةلَى دويَنيَوة دةينركاندبةدةست با
 زارو طةرووى تليشاوى دةكردةوة

 ئاسكى ئةشكى داهؤلَيانةى
 بؤ الثةرِة دةبردةوة

 هؤ هؤ خةونة ثةمةييةكان
 ئةم زامةيشم

 لة طةردانةى سينطى دويَنىَ ئيَوارةتان 
 مةكةنةوة

 منم عةظدالَى داستانيَكى بىَ ناونيشان
 من رِيَبوارى نيشانيَكم بىَ جةنطةلَ و

 جةنطلَستان 
 لة سيَبةرى ترسيَكدا بوو ثةروةردة بووم

 لووتى ضياى سةرضؤثيى خةوش فرِىَ نادات
 ضيايش طرِى خويَن و ئةشك و فرميَسكانة

 لة كةنارة ناديارةكان
 طوزةر ناكات

 زةرِنةقووتة  رِووتةكانى
 ثةرتةوازةى دارستانى نامؤيى بوون

 باراناوى ميَذووى ضاوكويَر دةخؤنةوة
 تةى ثةرستطةدالةناو رِس

 فةرهؤنطة ناو قةبةكان توورِ هةلَدةدةن
 ضةوطانى دةست كيَويلةكان

 تيَكدةشكيَنن
 وةرن با ئةم طرِى سوورة طةردةلوولة

 هةلَسةنطيَنني
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 لة مايكرؤفؤنى نامخاندا زاوزىَ دةكات
 ثيَناسةى هيض ضيايةكم نةكردووة

 بؤ خؤشنوودى ثةرِةسيلكةى خةونيَكيش
 نةدركاندووة

 ئةم رِيَطةية با بزانن
 ضاوترووكان دةبةزيَنيَت

 دوذمنى رِاز
 خولياى بووة

 بابزانن ئةم ضراية
 شادةروازةى طفتى ئاخة
 هةولَة تةلَخة ضرذاوةكان
 لة شكستيى هةنطاوةكان

 مارة دةكات
 من ثيَم طوتن

 رِووبارةكان لة سيَدارةى سةما مةدةن
 بةهارةكان لة ثاييزى ظيستيظالَى ثةمةييدا

 مةسووتيَنن
 ةوة رِذدة ضاوسوورةكانش

 بؤ ملكةضى وشةكانتان 
 مةنةخشيَنن

 ئةو درومشة طوىَ كةرِكةرة
 لةسةر زاران تاوتوىَ مةكةن

 هيَلةكانيش طوىَرِايةلَن
 طلَكؤو طؤرِة بىَ كيَلةكان

 )ئم(ى توورِة
 لة رِوخسارى ميَرووستانى ويذدان دةكةن
 كوا كةى ئةوة تيشكى رِؤذى شوناسيية

 وةمانئةم طةشتة سةربرِا
 بؤ سةرديَرِى ميَذووى تؤقني

 لةسيَدارةى ترس دةدات
 كوا كةى ئةو ضراى خةونة

 هةر دووكةلَى بىَ هةلَويستى
 بة دوو ديدةى هةلَوةستةدا دةكاتةوة
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 من دةبينم
 طومان لة ذيَر ضةترى رِةشى سايةقدا
 ذيَركراسى خؤنةناسى توورِ هةلَدةدات

 بالَى رِووتى دةطريَتةوة
 بزاوتنىئةذنؤى جوولَةو 

 هةلَدةرِووشيَت
 دلَى هةناسةكان

 زارةتةرةك دةبيَت
 كوا كةى ض كات ئةو هةتاوة

 ملوانكةمان
 بةطةردنى كضى مانطدا هةلَدةواسيَت

 طةردانةكة لةسةردةمى رِامووسانى ئةزموونةوة
 بةبةرضاوى طارِانةوة

 توورِدراوة
 لة ذيَر زةبرى سورِى قاضدا

 نركة نركى هةذان
 دةهةذيَنيَت

 شينى ئةم ضيايةضاوى 
 ئاسؤى ئالَى طشت رِةفتارة خةونييةكان

 ماض دةكات و
 ثةذموردةيى ذانى بيَضووة ضؤلةكةكان

 دةشيَرنةوة
 خةونى سةدة ئاييندةكان

 خةوة نووتكةى زرِى دويَنىَ هةلَدةستيَنيَت
 تىَ برِوانن

 طؤى ئةم سةرةم
 طؤى ئةم زةوييةى تىَ ئاآلوة

 دةرياى ضاوم
 انةى تىَ رِذاوةهةموو زةرياى ئةم جيه

 ضى خرِؤكةى خويَنم هةنة
 ضاوى قيضيان

 لةيةك ديكة قيض كردووة
 كةى ئةم ياريية كوشندةية
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 لة بةرايى طؤرِةثانى ئةم ناخةدا
 كؤتايى ديَت

 نامخان ثارضة دةمسالَيَكى شرِو هورِة
 ناخ داهؤلَة

 لة ثيَدةشتى بريو هزرى دةرزى ئاذن كراواندا
 كراوة بةخةجنةرو نيَزةى جنيَو لةت

 ناخ داهؤلَة
 سروود بيَذى مؤن و سةرشيَت

 لة ضوارميَخةى ذانى داوة
 ئةو ميَخة نووك درِكاويية

 ئاطريَكى هةآليساوة
 لة ديوارو شوورةى ميَذوو بةردراوة

 ميَذوويش شةرمى ثةردةيةكى ثشت ثةردةية
 خويَنى ئةشك و بةزةيى قةت تىَ نةزاوة

 با ضاو لةو خويَنة طةشة كةين
 شويَنة كةشة دةين باسةر لةو

 با ثشتويَنى رِةنطني بؤ ئةو ثشتويَنة بةين
 ثشتويَنى رِق وشةكامنان ذيرو هيَور ناكاتةوة

 ديلى ضرا خويَن ثىَ دةكات
 دوطمةى رِازى نهيَنييةكان

 لةناو سينطى رِةشى رِستة بىَ خالَةكان 
 دةردةهيَنيَت

 با رِوخسارى ماضةكامنان
 بطرينةوة

 نبا دةروازةى نهيَنيةكا
 هةلَدةينةوة

 ئةو دةرطانة كلَؤم نادريَن
 درِك و ميَخة ساردةكانيش لة ثةرذينى

 هةناسةوة
 طوزةر دةكةن

 ضى طوزةر هةن طرذو درذن
 ناكريَت ويَنةى درذى و مؤنى بطرينةوة

 ويَنة طورزيَكى تةريكة
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 تةثلَى كآلوقورِنةكانيان
 تةرِ تةرِ دةكات

 كوا كةى  بةفرو بارانى رِاز
 طري دةكاتئةم دآلنة دا

 ضى رِازمان هةن دركيَنراون
 ضى خةومنان هةن دامركاون

 ضى وةنةوزو باويَشكمان هةن
 زرِ زرِاون

 ئةم جةجنالَة
 ثيَستى سةرى هؤش و نةستى سووتاندووين

 ئةم سامالَة
 ضاوى بريى رِفاندووين

 ئةم سيثالَة
 هةنطاوى رِيَى لةرزاندووين

 ئةم هةرزالَة
 ئةذنؤى بريى رِووخاندووين

 ا سةرى رِازب
 رِاست هةلَبطرين

 نهيَنييةكان ثالَ كةوتوون
 با دةستدرازة كرمينةكان دابدرِين

 النكة شرِو ورِة هةذيَنراوةكانيان
 لة سووضيَكى تابلؤكةوة

 بلَيَسةى طرِ دةلَيَنةوة
 ئةوة ثةلكة زةردو سوورةى ليَوى ماضة

 ئةوة زارى تةوشةو ثاضة
 لة ئاويَنةى درزبردووى ضاوى طرِدا

 لةقاذيَى ذيان دةكاتثة
 ئةو بلَيَسة زؤر توورِةية ضؤن رِاضةنى

 ضؤن ئةو ليَوة بارطرتووة هات ثيَكةنى
 ضؤن دووكةلَى هةناسةكان

 بة ثاضينةى بةرزى بريدا تيَر هةلَزنى
 با ثرسيارى بىَ ناونيشان

 لة كؤآلنى تريؤر بكةين
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 با سةرى لةق
 لة دةروازةى بىَ ياسايى توند توند هةلَسووين

 كةى ئةمة هاوخيَزانى بةداديية كوا
 سا دووثيَى ىلَ برتازيَنة

 خؤ ئةوديوى زامةكامنان
 سوارى هةناسة سواريية
 كىَ ثةىل ئةم كؤنة رِازة

 مارة دةكات
 كىَ كةىل ئةم ثرية بازة

 ضارة دةكات
 كىَ مةىل ئةم هةموو نازة 

 لةسّيدارة قوتار دةكات
 خؤزطة موورووى هيواكامنان

 دةهؤنيةوة
 ةرياى تةونةكامنانخؤزطة د

 دةتةنيةوة
 كام دةرطةية

 ضاوى هؤمشان دةشواتةوة
 كام برِطةية

 ناونيشانى هةلَؤكامنان
 دةباتةوة

 سةجةرةى ذين ضارةنووسة
 ضارةنووسيش رِديَنيَكى ثةرت و تةرِة

 بة رِؤذ تيشكى ثةرت و تةرشة
 بة رِؤذ تيشكى ىلَ دةدزريَت

 قؤرتى ميَذووى قوولَرت دةكريَت
 هةنطاوةكانبؤضى ترسى 

 رِيَى دةروازةى ناكاو دةطريَت
 بؤضى بينايى ضاوةكان

 بؤ باوةشى فرميَسك دةبريَت
 كةى رِيَككةوتن ثةلَة دةدات
 كةى نةسرةوتن ثةلة دةكات

 هةنطاويَكى دي بهاويَني تا رِوخسارى رِيَطةكامنان
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 رِةنطى ئاسؤ دةدؤزنةوة
 ئاسؤكامنان مةمكى ئامسان دةمذنةوة

 ري نةكةينبا ئةو مةمكة لةب
 داثريةمان لة تةويَلَى باثريماندا

 دةيشاردةوةو
 خةوةنووتكةى نيَو ئاميَزى
 لة خؤلَةميَش مارة دةكرد

 ئيَستةيش ئةو مةمكة ديَرينة
 زارى شريةكان دةمذيَت

 كؤنة ميَشكةو
 لة لؤذيكى سثيى بريدا 

 هةر دةثذيَت
 من هةر دةمطوت

 رِووبارةكان لةسةرضاوةى نيازستان ياخى دةبن
 يوارةكان ئاميَزى خؤى بؤ ثةرِثووتيى رِازةكامناند

 دةكةنةوة
 سوارةكانيش لةسةر ثشتى ميَذووى ئيَمة

 ثيادة دةبن
 بة لووتكةدا هةلَدةزنيَن

 بؤ هةورازى بريضوونةوة
 هةر مل دةنيَن

 ض سواريَكن
 ض ثةرذين و ديواريَكن
 هؤ هةتوانة ديَرينةكة

 ضةند سروودو هؤرةو حةيران
 مةكامنانبؤ كؤرثةلَةى زا

 داتةكيَنة
 قةمتاغةكان رِةنطى شوورةيةكى سووريان

 ىلَ نيشتووة                        
 ضى شوورة هةن

 ويَنةى خامة هةلَدةواسن
 با هةنطاويَك دابضيَنني

 رِةزى نامخان كؤكةينةوة
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 ئةم هةورازة دادمان نادات
 ئةم رِيَطةية هةنطاوةكان

 بؤ مةرةزةى رِازمان نابات
 ثريى دةريا هةلَببذيَرين با درومشى

 ئامسان ماضمان بؤ ناذميَريَت
 باران خةونى ئةرخةوانى طرِةكامنان

 بؤ نانيَريَت
 دةلَيَن خةونةكانتان زرِن

 ثردةكانى ئاييندةشتان مات و كرِن
 رِيَطةى هةلَضوون و داضوونيش 

 لةسيَبةرة رِذدةكاندا
 هاجةو كوانووةكانيش درِن

 كوا ثةتاكان
 وةكانى طرِكانةكانطةرووة هةآليسا

 لة كاروانى ضارةنووسى ملوانكةدا داطرياون
 نازةكانيش شرِو هورِن

 لةم ئاقارة زامدارةدا
 ئةفسانةى سيَو

 لةتة سيَويَكى كرميَية
 لة سيَوستاندا كرمى طومانى تيَية !!

 6/05/0776 هةوليَر
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 ئةسث
 ئةم شةو

 ثرضى نةرمى ئةستيَرة بةفرينةكان
 انبةرةو باخى سيَوة سركةك

 شؤرِ دةبيَتةوة
 ئاسكؤلَةى ماضة بزيَوةكان

 لةسةر نةخشةى ليَوة  تاساوةكان
 طومبةتانيَى زراف ىلَ دةدةن

 خةونى زيندوو  لةدةروازةى ضاوة شينة
 بزةدارةكاندا دةشنيَتةوة

 ئةم شةو 
 هةنسك ئيَشكطرى برينة

 سارِيَذنةبووةكانة
 فرميَسك دانةى تةزبيحة ثضرِاوةكانة

 دداشتةلةسةر جةستةى يا
 ثةرِثووتةكان دةطريسيَتةوة

 ئةم شةو 
 شةوى يةلَدا شؤرِة ئةسثيَكى بريندارى 

 باوةشى ميَذووة شاراوةكانة
 لةبةردةم مزطةوتى داثرية خةونيَكدا

 مسكؤآلنيَى تاسة دةكات
 رِووةو ئامسانى شار دةحيلكيَنيَت!!

                                           5/9/7991 
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 ماض

 
 ة با طولَة ماضوةر

 لةسةر ثةرِةى ئةو ليَوانةت
 جوان برِويَنم

 تينوويةتى و تامةزرؤيى سالَى دوورى
 بة ثيَكى ماض تيَر بشكيَنم

 لة هةنطويَنى ماضةكاندا
 بتويَينةوة

 خيَوةتى نويَى ماضةكامنان
 هةلَدةينةوة

 لةو بةهشتة شريينةدا
 بة ذةمة ماض

 بذيَينةوة
 طولَى ماض بني

 رِويَينةوةلةناو ماضدا ب 
 وةرة دةروازةى ماض

 لة ثاسارى ئةم ماضانةم بكةرةوة
 ئاميَزة ماض  بؤ ماضةكان

 ببةرةوة
 رِووبارى ماض ضاوةرِيَية

 مذدةى ماضى ليَوى ثيَية
 ثيَى ئارةزووى ىلَ هةلَبيَنة

 دوطمةى سومخةى ضى ماض هةية
 برتازيَنة

 ماض لةسةر ماض
 ماض لة دواى ماض

 لة ماضاندا بباريَنة
 ورى ثةذارةكانثةلة

 بةرِةوة ماض
 بتاريَنة

 وةرة سةد طولَى ماض
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 لةسةر ليَوى ماضةكانت
 جوان برِويَنم

 تا هةتاية لة النكى ماضةكاندا
 كؤرثةى ماضةكانت 

 بة ماض
 بالويَنم

 كؤرثةى ماضةكانت
 10/9/2552   بة ماض  رِابذيَنم !!                      
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 2 سووتان 
 دةبوو من بيَم

 مي طيَتيي بزةى ضاوانتدالة بةردة
 هةر بسووتيَم
 دةبوو من بيَم

  هةلَبزنيَم
 لة الوالوي قةدي حةزت

 زوو بئالَيَم
 دةبوو من بيَم

 يَى ئةوين مب و هةتاوي رِ
 بةسةر دةشت و ضياى

 بةذنى زرافتدا 
 دةبوو من بيَم

 طةردانةى ماض بهؤمنةوة
 ئةو طةردنة بلوورينةت

 بتةمنةوة
 و ثرِ سةووندا ؤذطارى زةردةطرِةلة رِ

 دانةثضرِيَم
 ازى دوورى مب و طرِو رِ

 لة نيَو دةرياى نزيكيتدا دامبركيَم
 دةبوو من بيَم

 ثرِ طةردوونيَك بةلَيَن بيَنم
 نازةكانت بالويَنم

 لة زريان و سةهؤلَبةندو بةستةلَةكى كؤسثةكاندا
 دانةمركيَم

 دةبوو من بيَم
 مذى تينوو 

 لة كانياوى ليَوان بنيَم
 من بيَمدةبوو 

 تؤوى وةفادارى
 لةنيَو كيَلَطةى ثةرِةى ميَشكى

 ؤذطارتدابىَ كةنارى رِ
 بووةشيَنم

 لةبةر طةرماى خؤرةتاوى ئةوينتدا
 هةلَبقرضيَم

 بةالَم طيانة تؤ بوويت
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 بةذنى خؤتت ثىَ ثيشان دام
 ئةسثى نازت
 زوو ىلَ تاودام

 طرِى ئةشق و سؤزت هيَنا
 ئاطرة سوورةى وات تىَ بةردام

 ركيَمدانةم
 طيانة طرِى سؤزةو

 لة هةناوى ئةشق بةر بووة
 تةماشا بووم

 بة كؤتةرةى ئةشقى ثريؤز 
 لة جىَ ذوانى تؤى نازداردا

 طرِى شيَتى و شةيدايى تؤم تىَ بةر بووة
 لة ئةذمةتى بةرزيي بةذن و 

 دةرياى ضاوو
 وخسارتدابةفرى رِ 

 ..هةر دةسووتيَم !!….هةر دةسووتيَم…هةر دةسووتيَم 
                                                                2551     
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 لة خانةقني خؤرةتاوة
 

 ئيَستة لة خانةقني خؤرةتاوة
 ةوى كردووةميَردةزمةى ترس و تؤقني رِ

 خةرماني ترس سووتاوة
 طيَالسةكان هةموو زيندوو بوونةتةوة

 دةوئاالَى بةو بةو لةسةر خدر زين
 ى و عةلياوة هةلَكراوةوباوة مةمح 

 خةندةو بزةو ثيَكةنني
 بةسةر ثردى ئةلَوةنى ميَذووى خويَندا

 شريين
 شريين

 تىَ دةثةرِن
 ةشة تالَةكانغةمة رِ

 دةسرِنةوة
 خةون و هيواى ملوانكةى نويَى طةردنى خاك

 دةهؤننةوة
 ئيَستة لة خانةقني خؤرةتاوة

 ئاوى ئةلَوةن
 ضرِيَتسةمفؤنياى ئازادى دة

 ثاشاكؤثرى
 ئاوى ئةلَوةن

 سةمفؤنياى ئازادى دةضرِيَت
 ثاشاكؤثرى

 فرميَسكى شادى دةسرِيَت
 ثوورة خانزاد

 زيندوو بووةتةوة
 سةرضؤثى بؤ زةماوةندى

 كاوة دةطريَت
 ئيَستة لة خانةقني خؤرةتاوة

 بةمؤو دالَةهؤ
 ةشبةلَةكى سةرفرازى دةطيَرِنرِ

 ثاشاكؤثرى مششالَى نوىَ دةذةنيَت
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 وةيسى و ئةفشارى نوىَلَآلةلَوةن ئةئ
 دةلَيَتةوة

 ةشيشةو دةكات و بوخضةى رِةش رِثةذارةى رِ
 دةثيَضيَتةوة

 ئيَستة لة خانةقني خؤرةتاوة
 خوداداد ئاى ئةلَوةنى سةردةم  دةضرِيَت

 قةلةرِةشى مةرط و خويَن
 بةر ئامسانى ئةركةوازى و كاريَز ناطريَت

 ةشةكانى ستةمدةستة رِ
 ةردةكانى مةزرةعةو حةميديةو جةلةوةؤلَة نةبرِ

 بةرةو ذوورة تاريكةكانى مةرط و ئةشكةجنة
 انامالَنرِ

 قةكانى رقدلَة ثرِ لة رِ
 خويَنة طةشةكانى خاكثةروةران 

 لة سيَدارة نادةن
 دةنطة زوالَلَةكان كث ناكريَن

 جوانى كيذؤلَة هةتاو ثةروةرةكان
 نادزريَن

 ئيَستة لة خانةقني خؤرةتاوة
 حةيرانى خاك دادةرِيَذيَت كةالَت

 ئيمام عةباس بةرطى جةذن دةثؤشيَت
 لة طؤرِةثانى تةيارةخانة

 وةرزش و يارى و ثيَشربِكيَى وةرزى هةتاو
 دةكات دةست ثىَ

 بالَةجؤ ئازادةو ئاوى ئازادى
 دةبةشيَتةوة

 ضى ديكة باوةطةزى طيانى الوةكان
 نقوم ناكات

 كؤردةرة
 هيواى طةجنةكان

 انامالَيَترِ
 سرى باخ بريى سروودى قوتابييةكان ناكاتقة

 ضى ديكة قشلَة نابيَتة جيَى فرميَسك و هاوارى
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 يَطةى سةرفرازىالوة خويَنطةرمةكانى رِ
 ةشكةكانى ميَذووضى ديكة قةلةرِ

 بةناو تاريكة بازارِو شةقامى باتاو 
 ئؤرؤزدى و مةزرةعةدا

 سروودى خويَن نالَيَنةوة
 ضى ديكة ثوورة خانزاد

 ةالوثوورة ح
 ثوورة خةجىَ

 لةبةردةم طرتووخانةى شاردا
 بةضاوى ثرِ فرميَسك و دلَى ثرِ لة غةم و

 هةنسكى ساردةوة بؤ ديتنى كورِ و ميَردو كورِةزاكانيان
 اناوةسنت و رِ

 ةشكة داخ لة دلَةكان ناكةنضاوةرِيَى دةستى قةلة رِ
 قفلَة قورسةكانى ستةم بكةنةوة

 تا ضةند ساتيَك رازى دلَ
 اوةكانيان هةلَرِيَذن وبؤ طري

 بة خةفةت و ثةذارةوة 
 بؤ مالَة ساردو سرِةكان بطةرِيَنةوة

 ئيَستة لة خانةقني خؤرةتاوة
 جةذنى ئازاديية

 تيشكى هةتاو ثرشنطدارة
 دارثرتةقالَةكان طةشاوةتر
 دةروازةى ئازادى كراوةتر

 ازاوةترثةجنةرةى شار رِ
 دةنويَنن

 ةقيبسروودى ئةى رِ
 ةوةبة ئامسانى شار

 ئةسثى سةرفرازى
 بة شةقامى بريو هؤشدا

 دةحيليَنيَت
 كؤترى ئازادى

 بة ئامسانى هيواوة
 لة شةقةى بالَ دةدات
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 مةشخةلَى طرِ هةلَكراوة
 وشةى زاران ثيَكراوة

 ةنطينى ثؤشيوةشار بةرطى رِ
 بةهار ثيَكى بةهارى نؤشيوة

 ئيَستة لة خانةقني
 شايي و خةنةبةندانة

 وةرزى دوذمنان قرِانة
 سؤزى بةمؤو سريوان و ئةلَوةن تيَكةالَوة

 ئاالَى ئةظني هةلَكراوة
 خاك خاكى باثريانة

 خانةقني بووكى كوردستانة
 ئيَستة لة خانةقني خؤرةتاوة

 خؤرةتاوى ئازاديية
 درِى بة دوذمنان داوة

 وشةى سةرفرازى ميدياو كةخيوسرةوى
 لةسةر زاران ناوة

 لة بةمؤوة بؤ ئةلَوةن و 
 ناوجةرطةى شار لة خاكةوة بؤ 

 بروسكةيةو داطريساوة
 ئيَستة لة خانةقني خؤرةتاوة

 لة بانةبؤر، لة ضياسورخ، لة ضواركالَو
 لة حةوش كورِى، لةقؤرةتوو

 لة عةلياوة
 لة قولَةو دةكةو تؤلَةفرؤش

 لة ئةركةوازى و هةردوو كاريَز
 لة بامنيل و نةفتخانةو

 دارةوشكة
 مةشخةلَى طرِ، ئاالَى ئةوين

 خاكبةيداخى 
 بةيداخى سةرفرازى 
   بلَند بلَند هةلَكراوة 

 9/2551 / 10هةوليَر 
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 ضرثةى هةناسة سوارةكان
 

 با ئةم جارةيش بة ضرثةيةكى دى
 طويَم لة دةنطى هةناسةى بارانى حةزت بيَت

 وةرة ترثةى ئةم دلَة بريندارةم 
 تامةزرؤى بيستنى ليَدانى ترثةى دلَى بةهارى طةجنيتة

 وةرة خؤم بىَ تؤ
 بة ضؤلةكةيةكى سةربرِاوى 

 نيَو ئامسانة ضؤلَةكان دةزامن
 طرِى هةناسةت بيَنة 

 تيَكةلَى هةناسةى برينم كةو
 طويَ لةم ئاوازة بريندارة بطرة

 با ثيَكةوة 
 لةو مةزارة سوومتاكةى دلَ 

 تيَر ئاوى زيندةطانى هةلَمذين
 ؤحتةوةئيَستة خةون بةو بةذنة زراظةى رِ

 دةبينم 
 نى ثةمةيي ئةم جارةشدا وةرة لة خةو

 سةرخةويَكى ئةرخةوانى بشكيَنني
 ةزى دلَ رِ

 تينووى هةزار سالَةى دوورى ئاوى زيندةطانيية
 خؤت دةزانيت هةرضةندة دوور بيت

 ئاوى سازطارى ئةم ذيانة تالَةم ليَ تالَرت دةبيَت 
 وةرة باراني حةزى مندالَيت 

 دا بةسةر ثيَدةشتى سنطى ثةذارة ليَ نيشتووى ذينم
 بباريَنة

 ةزى ئةوينداوةرة لة نيَو رِ
 زةردةوالَةى غةم و ثةذارةكان

 بتاريَنة
 تةمى دوورى هةزار سالَة

 بة هةنطويَنى وردة ماضان برِةويَنة
 ضى ضرثة هةن

 هةناسةى سوارى ئةم دلَةن
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 طةشتى دوورى ئاويَنةكان 
 دةست ثيَ دةكةن

 ديَن و دةبنة دووكةلَى غةم،
 الة دةروونى كلَولَمد 

 ثةنط دةخؤنةوة
 دةظةرةكانى ميَشك دةطرنةوة
 ئةسثى خوليام زين دةكةن و 

 بة ئامسانى خةونةكانى يادوةريدا 
 طةشتيَكى دي 

 بؤ ئؤقيانووسى مرازةكان
 دةست ثيَ دةكةن 

 وةرة لة ئاميَزى مرازيَكى طرمؤلَةبووى 
 هةناسةى سوارى ئةم خةونةدا

 سةرخةويَكى دي بشكيَنني
 ندا لة هةوارى ئةظينا 
 ةطةكان طشت دةربيَننيرِ

 باوةشى خةون بة زراظى ماضةكاندا بكةينةوة
 لة نيَو ئؤقيانووسى هةنطويَناوى خةونةكاندا 

 بتليَينةوة
 خةون بة خةونى خةونةكانى مندالَيوة

 ببينني و 
 بة دارستانى يارييةكاندا بضينةوة

 هةردوو بة دوو
 شةكرى حةز بني  ووبارى حةزةكاندالة رِ

 نةتويَينةوة ،               
 نةتويَينةوة ،                            

        نةتويَينةوة !!!                                     
 2554  ىحوزةيران                                                 
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 2 ئاآل
 

 نةمردم و
 ئاآلى دةولَةتى سةربةخؤى خؤم

 بينى بةسةر بةذنى ئةوينتةوة
 شةكايةوة
 نةمردم و

 درةختى طوناهى دويَنيَم
 لة نيَو باخى ئريةم بينى

 ثارِايةوة
 نةمردم و

 ةزى ماضمرِ
 لة دةظةرى هةناسةتدا ديت

 دةذيايةوة
 نةمردم و

 ذانى دووريم
 لة هةنسكى طرينتدا ديت

 دةتوايةوة
 خونضةى بةزةييم ديت نةمردم و

 امووساندالة نيَو ضلَ و ثؤثى رِ
 دةكرايةوة
 مةرطى مةرطم بينى نةمردم و

 بةبةر ضاوى ئةوينتةوة
 لة ئةذمةتى مةرط بوو

 بوورايةوة
 نةمردم و

 بةذنى سةرفرازى خاتوونانةم ديت
 لة بةهةشتى بةهةشتاندا

 هةر هةلَدةضوو

                         دةرِوايةوةو دةرِوايةوة !!
                              2/8/2554 
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 مؤبايل 
 تاك تاك لمؤباي

 تلياك بالَةخانةى لة
 جيَطؤرِكيَى
 دةكةن زامان خةونةكانى

 دراوسيَكان ثيَكرِا
  شؤستةكان
 هةلَدةكؤلَن

 دراوسيَكان ذنة
 ثيَكرِا

 شؤستةكان
 دةكةن زامرِيَذ

 زام
 داربةرِووة كؤلَةكةى
 داربةرِوو

 ناداتةوة ئاورِ
 مةرطة ثةلةقاذيَى هاوين
 زستان

 ذنة خةوةنووتكةى
 ذن
 نانكؤالَ لة
 ثرسان لة
 دةكاتةوة ةشرِ
 ةشرِ
 رةشة رووى ةنطىرِ

 ضاخانان لة
 دةرِذيَت

 دةنووسريَن اثؤرانرِ
 اثؤررِ

 اثؤررِ لةسةر
 دةكات اثؤرانىَرِ

 مؤبايل
 ئؤتؤمبيل اوىرِ
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 دةكات خؤش
 شةقامةكان

 دةزيَن ئاثوورة بة
 تاك تاك

 مؤبايل
 تلياك كؤشكى

 دةلَيَن تلياك
 تلياك

 نيَرةمووكة زارى سروودى
 ثووكة مؤبايل لةناو

 جووكة جووكة يَتميَكىرِ
 كؤآلنان لة ذن

 دةرطان لةبةر
 طةثان

 دةخويَننةوة
 طةث

 طةثينة طةثيَكى
 طةثان لة

 دةطةثيَت
 مؤبايلة فيلى

 كؤمةو
 سيَلَ و كؤم لة
 ويَلَ بزرو 

 طةث طؤرانى دوا
 يَتمىرِ هؤلَى لة
 دا(ظة) و( ئاندن)

 دةجةرِيَنيَت
  تاك تاك

 مؤبايل
 تدةغةزريَ

 نابيَت ثرِ هيَلَ
 بازنة

 دةتؤريَت
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 دةثضرِيَت مةسج
 بازنة ناوةوةى
 دةثسيَت

 تاك تاك
 تاك تاك

 مؤبايل
  مؤبايل          

 مؤبايل                  
09/05/2554 
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 ضةند ضامةيةكى كورت
 توولةمار

 
 بري                

 
 يَك بة ثةيذةى ضةوت و ضيَلَى برييَكدابري

 خوار بة نقةنق رِؤضووة
 لة ناخى هةنسكى قوولَى بريدا

 وخسارى برييَكدا طةرِابة دواى ويَنةى رِ
 بري بوو بة ثةرذين ، بة ديوار

 لة بةر دةمى واقى ورِيدا
 هةلَزناو بوو بة سىَ توولة مار !!!

 
 باران              

 
 بارانيَك دواى دلَؤثةكان كةوت

 ئامسانى كاتى برِى
 ى نةسرِىهيض فرميَسكيَكي ميَذووى ئاو

 دلَؤثةكان
 بروسكيَك بوون

 تيذ تيَثةرِين
 بة سةر لووتكةو

 ثيَدةشتةكانى تينوويةتى خاكى بريندا
 ؤضوونرِ

 لة ضاوى هؤش بزربوون
 باران طةرِا، طةرِا

 ووباركانى و رِ
 طؤم و دةريا
 ضؤم و زةريا
 شويَنيَك نةما

 نةدا ناونيشانى دلَؤثةكانيان ثيَ
 ناضار باران
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 ى ئامسانطةرِايةوة باوةش
 تا سةرلةنوىَ بة فرميَسك و ئةسرينان

 دلَؤثةكان
 ثةروةردةكات

 لة وةرزى خةونةكاندا
 ببنةوة باران
 تةوذمى ذيان

 ببةخشنةوة بة درةختة تينووةكان
 

 كانى              
 

 كانييةك بةرديَكى خستة نيَو ئاوى كانييةكةوة
 كانييةك خؤى لة كورِى كانييةك توورِة كرد

 ةكى دراوسيَى رِاكيَشايى كورِى كانيكانييةك طويَ
 كانييةك سكاآلى لة درةختى بةرماَىل كانييةك تؤماركرد

 كانييةك ئاوى لة ضاوى كانييةك قةدةغةكرد
 كانييةك خةونى بة باآلى كضة كانييةكى دراوسيَيانةوة بينى

 اكيَشاكانييةك ثرضى كيذؤلَةى هاوسةرى كانييةكى رِ
 انةوةستارِتا بةردةم دادطةى كانييةكان 

 كانييةك ثارضة زةوييةكى كانييةكى زةوت كرد
 طولَة بةرِؤذةى تيَدا ضاند

 هاوينى كانى هات
 بةردا ئاطرى تىَ

 امووسىيَى كانى كضة كانييةكى رِكانييةك لة رِ
 كانييةك ميَذووى كانييةكى نووسى

 جوطرافياى ذ بريكرد
 كانييةك بة دواى بةذنى كانييةكدا عةبدالَ بوو

 ووى دةظةرى كانييةكان ضووبةرةو رِ
 كانى لة ئاميَزى كانى كانياندا

 بةرِؤدا ضوو
 امووسان طرتكانييةك كولَى لة كانييةكى دةظةرى رِ

 لة ناخى كانييةكدا نغرؤ بوو
 كانييةك دووى كانييةكى كانييةك كةوت
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 يَى كانى بزركردلة دةظةرى كانييةكدا رِ
 كانييةكى ثرِ كانى كرد ،كانى ةكانييةك بوو

 
 بةفر
 
 بةفر

 بةفر بةفر
 بةفر بةفر بةفر

 بةفر   بةفر  بةفر  بةفر
 بةفر بةفر بةفر بةفر بةفر 

 بةفر بةفر بةفر بةفر بةفر بةفر
 بةفر بةفر بةفر بةفر بةفر بةفر بةفر
 بةفر بةفر بةفر بةفر بةفر بةفر بةفر

 بةفر بةفر بةفر بةفر بةفر بةفر
 بةفر بةفر بةفر بةفر بةفر

 فر  بةفربةفر   بةفر  بة
 بةفر بةفر بةفر

 بةفر بةفر
 بةفر
 ت
 و
 ا
 ي
 ة
 و
 ة

 
 ت
 و
 ا
 ي
 ة
 و
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 ة
 توايةوة

 توايةوة توايةوة
 توايةوة توايةوة توايةوة

 توايةوة توايةوة توايةوة توايةوة
 توايةوة توايةوة توايةوة

 توايةوة توايةوة
 توايةوة

 ت
 و
 ا
 ى
 ة
 و
 ة
! 

 
 ئاطر

 
 بةبةرضاوى ميَذووةوة

 ريَك بةربووئاطر لة بةذنى ئاط
 قرضةقرضى تا كةشكةشانى فةلةك ضوو

 هاوارو فيغان و قيذة هةلَضوو
 دةستيَك نةبوو

 بلَيَسةى طرِ لة جةستةى طرِ
 بتةمريَنيَت

 ئاوى هيَورو ئارام بيَنيَت
 هةلَقرضانى دةروونى طرِ

 دامركيَنيَت
 

 2550هةوليَر 
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 خةون
 
 

 لة خةومندا خةون بة شارى خةونةوة دةبينم
 ا خةون خةونيَكى خةونينة لة نيَو خةوندالة خةومند

 لة شارى خةوندا خةريكى خةون بينينة

 لة خةومندا لةسةر نويَنى خةونى شارى خةون
 اكشاوم و خةون بة بةذنى زراظى خةونةوة دةبينمرِ

 لة ئاميَزى بنةظشةيى خةوندا
 خةونةكامن دةزيَن

 خةون خةونى خةونني دةباتةوةو 
 نى دايكى خةونةكانةوةخةون بة خةونيَكى ئةرخةوا

 دةبينيَت
 لة بةهةشتيَكى بةرينى خةوندا

 لة نيَو نويَنى نيانى خةوندا
 خةونيَكى دى بة خةونةوة 

 دةبينيَت
 لة خةونيدا 

 لة ناو كؤشكى خةونينى شارى خةوندا
 اكشاوةلة تةنيشت بةذنى خةونى خةونانةوة رِ

 ملوانكةى خةون بة باآلى خةونةكاندا
 شؤرِ دةكاتةوة

 تى خةون دةطريَتدةس
 ثياسةى خةون لةطةلَ ثةرى خةوندا دةكات

 لة زةماوةندى خةوندا هةلَثةرِكيَى خةون دةبةستيَت
 شاباشى خةون بة باآلى خةوندا هةلَدةدات

 تةك خةونى خةوناندا
 ةشبةلَةكى خةون دةبةستيَترِ

 ئاوى شادى خةون بة سةر بووكة بة بارانيَى خةوندا 
 دةكات

 ةونداتةك هاوةلَةكانى خ
 بة رِيَطةى خةوندا

 بةرةو لووتكةى خةون برِؤن
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 لة الثالَى خةوندا 
 سةرةو ليَذى خةون نةبنةوة

 تا لةطةلَ خةوندا 
 بة شةقامةكانى شارى خةونى خةونيندا

 تيَدةثةرِن
 باخضةكانى شارى خةون

 بة ثياسةى خةون 
 بةسةر دةكةنةوة

 لة خولطةى خةوندا
 زجنريةيةك خةون ديَنن

 ونني ببنةوةونيَكى خةةخ
 دالة خةومن

 خةونيَكى ئةرخةوانى
 بة شارى خةونى خةونانةوة دةبينم

 ضوومةتة شارى خةون
 ازاوةى خةونينيان ذووريَكى رِ

 ازاندوومةوةبؤ رِ
 طلَؤثة رةنطاورةنطةكانى خةون 

 بؤم ثيَدةكةنن
 ثةجنةرةكانى كؤشكى خةون 

 بىَ ثةردة
 ى خةومنداووى خةونةكانى مندالَلة رِ

 ةوةكراونةت
 ضاوى خةونيان 

 لة دةروازةى خةونى خةونةكانة
 ثةرذينى خةونى باخضةكان

 لةبةردةم هةريَزى خةونى ئيَواراندا
 ضاوةزارى خةون

 بة تةويَلَى خةونى هةذارانةوة 
 دةبةسنت

 بةرمالَى عةشقى خةون
 لةسةر سينةى هةرميَى خةونني

 ادةخةنرِ
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 تا سيَوةكانى كولَمى خةون
 خةوندا ووناكةكانىلة شةوة رِ

 سوورتر هةلَطةرِيَن و
 تينى خةون

 بة ضاوى خةونةكان
 ببةخشن
 ضى دي

 خةون نةبيَتة خةونيَك خةونى ثيَوة نةبينريَت
 لة خةومندا

 خةون بة شارى خةونةوة دةبينم
 لة شارى خةوندا

 لة ناو كؤشكى خةوندا
 لةسةر قةرةويَلَةى نيانى خةون

 لة ئاميَزى نويَنى خةوندا
 ى ثةمةييةوةبة باوةشيَك خةون

 اكشاومرِ
 خةون بة بةذنى خةونى خةونينةوة دةبينم 

 لة بةرةبةيانى خةوندا
 مؤتةكةى خةون 

 بينةقاى خةومن دةطريَت
 بة ئاطةى خةون ديَم

 دةبينم  
 لةشةوى خةوندا

 خةومن بة شارى خةونة بينيوة
 مؤتةكةى خةون

 ضنط لة بينةقام دةنيَت
 لة نيَو خةوندا

 مبخنكيَنيَت
 ادةضةمن خةونى خةونني رِلةثرِ لة 
 دةبينم 

 هةناسةبرِكيَى خةومنةو
 تةنيا خةومن بةو خةونانةوة بينيوة
 كة لة شارى خةونى خةونيندا هةن
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 ئةو خةونانةيش خةونى من نني
 خةونى خةون بينانة

 لةوانةى خةون 
 بة ثاشاى خةونى خةونينةوة دةبينن

 منيش بة دةستى بة تالَى خةونةوة
 خةونةكامنةوة لة شارى تراويلكةى

 شؤرِ دةمبةوةو
 بة دةست بةتالَى

 لةبةر دةروازةى خواثيَداوانى خةوندا
 لةثى خةومن 

 لة شارى خةونى خوا ثيَداوانى خةون 
 ثان دةكةمةوة !!

 
7/8/2550 
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 رِيَطة
 رِيَطةيةك

 يَطةيةكر رِرِؤيشتةوة سة
 دوو رِيَطةيان ىلَ بووةوة

 لة شارِيَطةيةكدا
 طشت بزر بوون 

 ةك لةدايك بوورِيَطةي
 لةبةردةمى رِيَطةيةكدا

 بؤ رِيَطةيةك طةرِا
 توولة رِيَطةى رِيَطةكانى هةلَلووشى

 تةرمى رِيَطةى
 هيض رِيَطةيةكى دةظةرى رِيَى

 دانةثؤشى
 رِيَطةكان قوت بوونةوة

 رِيَطةكاندا بةناو دؤلَى
 بةرةو رِيَطة

 شؤرِبوونةوة !!
7/8/2550 
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 شةقام
 شةقام لة شةقامةوة دةزيَت

 شةقام كورِى شةقامى دةبيَت
 شةقام بة شةقامدا

 لة شةقامى شةقام توورِة دةبيَت
 بارطةى شةقام لة شةقامدا

 توورِدةدات و 
 ياخةى شةقام توند توند دةطريَت

 شةقام
 ضاوى شةقام

 لة شؤستةكان دةبوغزيَنيَت
 زمانى شةقام

 لة دةروازةى شةقامةكاندا
 دةردةهيَنيَت

 شةقام بة شةقامدا
 تيَدةثةرِيَت نى شةقامةوةلة كؤآل

 لة ئاميَزى شةقاماندا
 بة خؤشنوودى شةقامةوة

 هةلَبثةرِيَت
 هؤرةى شةقام

 بؤ شةقامى شةقامةكان
 لة شةقامدا جوان بضرِيَت

 شةقام بؤ شةقامى بلَيَتةوة
 بة نيَو خولطةى شةقاماندا

 بؤ شةقامان 
 7/8/2550                          خبوليَتةوة !!
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 تا
 سوورةى بةهارى تةمةنت َلةا طوآلتا دو

 طاز لة طؤى مةمكى ئارةزووةكانت دةطرم
 وانينى بةذنى بةفرى لووتكةى ذينتتا دوا رِ

 لة بةر ثيَى نازى ئيَوارانتدا دةمرم
 وخسارتدا ئاوا دةبيَتؤذ لة ئامسانى رِتا رِ

 ئيَشكى خةونة سوورةكانى كوَلمى حةزت دةطرم
 وون دةكاتةوةخةونت رِتا مانطى بيَدارى بةر ثةجنةرةى 
 فرميَسكى طؤناى هيوات دةسرِم

 ؤذطارى ذواندا خبوليَتةوةةورِةوةى ماضةكانت لة رِتا رِ
 بةيداخى حةزةكانت هةَلدةطرم

 نارِؤم، نارِؤم
 تا بة دةريايةك هيواوة لة بةر دةرطةى كؤشكى نازتدا

 ئوقرة دةطرم
 نارِؤم، نارِؤم

 َلمتا ساباتى حةز بة سوورماضى شةوان نةكيَ
 تا ضاوى هؤش بة رِوانينى بةذن نةشيَلم

 تا سةنطةرةكانى رِق
 بةر مششيَرى قؤناغ نةدةم

 وخسارى ذوانى ذوانت بة جىَ ناهيََلمرِ
 تا دوا دَلؤثى طريانى دوورى

 خةون بة بةذنى نازتةوة دةبينم
 تا دوا مةنزَلطةى ضاوةرِوانى بة هيواى 

 بينينى ضاوى ديدارت
 نت هةَلدةطرمويَنةى ضاوى ثيَكطةيشت

 تا هةناسةى ئةوين لة سنطى ئةوينتةوة هةَلمذم
 لة بةهةشتى سنطى نيانتدا نامرم

 تا بةهةشتى ليَو مابيَت
 طاز لة سيَوى السوورةى بةهةشتى كوَلم و نازةكانت

 دةطرم
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 تا دَلى سؤز و طوَلى بؤن و 
 بازووى بةفرينت مابن و كوَلمى نةرم

 لة ناو سةوزة طياى بةهارى الويتدا
 تةرِاتيَنى دةكةم

 00/0/2550نامرم ، نامرم ، نامرم !!!                         
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 ئةوين ستارتى

 
 
 !!!(مةخيويَنةوة نازانيت تةروكؤمثيو ئةطةر)
 

 ئةوينةوة ستارتى لة وةرة
 بكةين ثىَ دةست

 بكةينةوة نوىَ ظيانى ويندؤزيَكى ئينتةريَك بة
 مسةردة مايكرؤسؤفتى كيبؤردى بة ثيتةكانى
  و بنووسني

 دةروومناندا( دى)هاردى لة
 بكةين سةيظى

 ظيانةوة ئينتةرنيَتى لة هاوضةرخانة بةرنامةى
 كةين لؤد داوون

  نوىَ وؤردى بة
 كاربيَنني بة دلَ ماسنجةرى

  ضاتةكاندا ذوورى نيَو لة
 ثيَكطةيشنت طةرمى ماضى

 بضنينةوة
 بكةين يادوةرييةكان سيَرضيَكى

 بطةرِيَني دلَ ديكؤميَنتى هاردو هةموو
 منداَليمان رِةنطاورِةنطى ويَنةى

 تةمةندا ثيكضةرى ماى لة
 بكةين كؤثى

 ئةوينماندا ؤذطارىرِ دةروونى باوةشى لة
 بكةين ثةيستى

 وةرة
 نويَدا فؤَلدةريَكى لة خةونيَك وؤردة

 بكةينةوة
 بةختياريدا كليكيَكى تةمةنى لة
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 نةكريَت ديليَت
 اآلبكةينو ئةظني وؤركى نيَت ثيَكةوة با
 ئازادةوة سايتيَكى لة

 بكةينةوة دى ثةجييَكى هؤم
 نةطةرِيَني ابوردوورِ ياهووى و طؤطل
 نةكةين سيَرض ويبيَك هيض
 بكةين كليك دلَ سايتى استرِ يةك

 هةَلبذيَرين تايبةت هؤمى
  ةنطرِ و بةدةنط

 ببينةوة شاد ضات بة
 بني ضاوةرِوان ثاَلتؤكدا ذوورى لة
 داوون شةت بىَ
 بضينةوة بابةتاندا بةتىبا بة

 ئةمرِؤ ثةجيى لةسةر وةرة
 دابرِيَذين ئيميَليَك( ئيَلَ) ثيتى بة
 هةبيَت سثيَسيَك هيض ئةوةى بىَ

 دابثضرِيَنيَت ليَك دَلمان
 تامةزرؤم ماوسى ليَوى وةرة
 بكات شاديت ليَوى جووتة لةسةر كليك دةبلَ

 ثيتةكامن نةرمى ثةجنةى
  سةردةم ياريى

 بكات خؤزطةكانت كؤنرتؤَلى مةمكى جووتة بة
 يستارتيَكرِ  هيض بىَ
 سةرةتاوة ئينتةرى بة

 ثةجيةكانتةوة هؤمى بيَمة
 بكةيت فؤرمات ميمؤريم نةكةيت

 نةسرِيَنةوة( ئى) و( دى) و( سي) هاردى با
 بيَنةو دةستت
  جبووَليَنة دَلم ماوسى

 دَلمان هةردوو نيَوان هافى
 ئةظينةوة وؤركى نيَت بة
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 ثيَوةسنت توند
 بيَنيت بةكار ئةى و شفت نةكةيت

 بكةيت سليَكت ئةمرِؤم دَلى
 هيوادا ثةجيى ئاميَزى لة

 كةيت ديليَتى
 ذوورىَ وةرة خةومن سايتى لةدةرطةى و بىَ ثاسوؤرد بىَ

 فلووثييةكانت ليَوى تينوويةتى
 بشكيَنة تيَر ئاييندةمدا ديكؤمينتى ماى ووبارىرِ لة

 بيَنة منداَلى طؤرانييةكانى سيدى
 بيحةويَنة ئةوينمدا كؤمثاكتى ديسك لة
 هؤش ثاليةرى ميديا بة
 ايبذيَنةرِ

 ضاومدا ديسكتؤثى لة منداَلى الذةى و سرتان
 وورِ خباتة

 بيَت فلتةر بىَ
 بةكارميَنة كةت شؤرت
 بيَنة دلَ ميمؤرى فالش

 دةدى ثيَوة خةومنان ئةوينةى ئةو هاردى نيَو لة
 دةريانبيَنة هةن سةرطوزةشتة

 ئارةزوومان و دلَ بةندةكانى نيَوان ى( ئيَس ثى ويو) با
 نةكوذيَتةوة
 نةكةين كلؤس ذيانة ئةم ثرؤطرامى

 هةية طيَم ضى
 دابطريسيَني طيَمدا ناو لة و ببينني

 نةكوذيَينةوة داونيَك شةت بة
 بكةو خيَرا ئينتةريَكى وةرة،
 ثةجيةوة ئةم ئةرخةوانى جيهانى نيَو بهاويَذة خؤت

 رةوةبكة دي ثةجييَكى
 بطريَت خؤ لة ثةجيةكان طشت

 بطةرِيَوة كةو ئينسيَرتى
 دلَ ستارتى بطةرِيَوة



 374 

  بدةو هةميشةيى هؤمى دةرطةى لة
 ئيميَلةكان تويَى برِوانة قوولَ قوولَ
 وحرِ ى(ثيَكضةر ماى) ويَنةكانى دانة، دانة

 بزانيت تا هةَلبدةوة،
 و دةويَيت خؤش ضةندم

 دَلةمةدا ئةم فايلى ئاميَزى لة
 هةَلبذاردوويت بؤ سايزيَكم ض

 كةو ستارمت وةرة
 بكةو ئؤثن دَلم ناخةوةى ناخى ثةجيى

 و مب ستارت هةر هةتاية تا 
 2/6/2550         !!!نةكوذيَمةوة
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 دةريا
 بوو ئاووس دةريايةك لة دةريايةك

  و سالَ سى دةيةو سى سةدةو سى دواى
 كاذيَر سى ؤذورِ سى هةفتةو سى و مانط سى

 بوو لةدايك دةريايةك ةل دةريايةك
 هةلَضوو دةريايةكدا ئاميَزى لة
 دةريادا ميَذووى لة

 هةلَلووشى دةريايةكى دةريايةك
 طرت دةريايةك طويَى لة طازى دةريايةك
 بوو نغرؤ دةريايةكدا شةثؤلي ناو لة دةريايةك
 خويَندةوة دةريايةكى ميَذووى دةريايةك
 تؤرا دةريايةك جوطرافياى لة دةريايةك

 اونارِ دةريايةكى ووبارةكانىرِ ايةكدةري
 كردةوة كويَر دةريايةكى كانى دةريايةك
 طرت دةريايةك لة سةنطةرى دةريايةك
 كرد دةريايةك لة كوودةتاى دةريايةك
 ؤنيشترِ دةريايةك قاوةخانةى لة ضوو دةريايةك
 تيَثةرِى دةريايةكدا قةآلتى شةقامى بة دةريايةك

 ونةبو دةريا شؤستةكانى لة اىرِ
 خواليةوة دةريادا مةترى شةست بةدةورى

 هةلَقورِاند دةريادا شةوانى طازينؤى لة تالَى قاوةيةكى
 برد بةسةر دةريادا قةآلتى دةورى لة ثاسةوانى بة شةوى
 بوو ناشريين ثىَ تةلةفؤنى كارةباو وايةرةكانى هةموو

 اكيَشراونرِ بةرنامة بىَ طةرِةكةكاندا مالَةكانى ديوارةكانى و دارتيَل قةد بة
 كردبوو ناشريين دةريايان ثايتةختى شةقامى و كؤآلن دميةنى

  نادةن يَبواررِ بة ىَرِ كة هاتةوة ئؤتؤمبيالنة هةموو لةو بيَزى
 بكةن دةريايى طةشتى دةريادا دةرياى ناو بة

 كردةوة بةسةر  دةرياى شارى ثشكنينى خالَةكانى هةموو دةريايةك
  تدةضي كوىَ بؤ نةيانطوت هيضيان

 ديَيت كويَوة لة
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 ناسنامةكةت كوا
 كويَيت خةلَكى

 دةكةن ضى شةثؤلةكانت
 هةلَدةضن كةى
 دةكةن نغرؤ ةكانيكةشتي كةى
 دةكةن دةستطري دةرياييةكان باندة ضؤن
 دةكيَشن شةوخنوونى ضؤن
 دةثشكنن ليَكراوةكان طومان ةمالَ ضؤن
 دةكةنةوة دلَنيا ئاوةكان بىَ طةرِةكة ضؤن
 دةطات ثىَ ئيفرازيان ئاوى
  و خاويَن شاريَكى قريتاوو شةقاميَكى بة خةون ضؤن

  و ماآلت مةرِو لة تذى بىَ ثايتةختيَكى
  و بةران تةطةو و بزن و طيسك

 جووجةلَةو كةلَةشيَرو و مريشك
 قريتاونةكراوو و لةقؤرت ثرِ كةنراووهةلَ شةقامى

 ئاوو كارةباو بىَ
 دةكةنةوة ئاساييش بة

 كرد دةريايةك لة ثرسياريَكى دةريايةك
 بينى دةريايةكةوة بةذنى بة خةونى دةريايةك
 دةريايةك داخوازى ضووة دةريايةك

 دةريا دايكى و باوك
 كرد يةكيان و بيست عيار زيَرِى كيلؤ دوو داواى
 دةريا
 نةطةرِايةوة نةداو طفتى
 سؤمةترة دوورطةكانى لة ضوو
 كرد توورِة خؤى

 هةلَضوو
  كرد هاوارى
 وةرطةرِاندو دوورطةى ضةندين
 كرد نغرؤ دةرياى كؤرثةى ضةندين



 377 

 خنكاند ضةندى
 كرد شويَن سةرو بىَ ضةندى
 ىرِامالَ هةر ضةندى
 بالَى ووهةرد بن خستة ضةندى

 نةنيشتةوة
 كرد دةريا ذيَر نغرؤى خؤى نةيارى دةرياى تا

 هاتةوة دةريايةك لة بيَزى دةريايةك
 ؤنيشترِ دةريايةك ؤخىرِ لة

 ةدايةوةن دةريا لة ئاورِى
 اكيَشارِ دةريايةكى طويَى دةريايةك

 بطريَت دةريايةك لة نقورِضك نةخةلَةتيَت
 دةريايةك مالَى سةربانى ضووة دةريايةك
 كرد دةرياى كضى تةماشاى

 تؤماركرد سكاآلى ئاسايش دةزطةى لة دةريا
 دةكريَت ديارى دادطةيى كاتى تا

 طرت دةريايةكى بةردةمى دةريايةك
 كرد لةبةر دةريايةكى وةرزشى وتىترةكسو دةريايةك

 كرد يارى بة دةستى دةريايةكدا طؤرِةثانى لة
 دةكرد ثياسةى دةريايةكدا ثاركى بة دةريايةك

 خواردةوة ئاوى دةريا فرؤشطةى بؤرِى ئاوى لة بوو تينوو
 بوو كويَر تينوواندا لة دةريايةكدا بيابانى لة دةريايةك
 دةطوتةوة دةريايةك بؤ الذةى دةريايةك

 ببينيَت رِةوا ثىَ دةرياى ئاوى قوميَك
 امالَىرِ دةريايةكى بووكيَتى نويَنى دةريايةك
  دا دةريايةكى دةرطةى لة دةريايةك

 كرد ئيفرازى ئاوى مةجنةلَيَك داواى
 كوذايةوة طةرِةكيان كارةباى دةريايةك

 داطريساند دةريايةكى مؤمى
 شكاند دةريايةكى كةثووى دةريايةك

 تؤمارنةكرد سكاالَى تاوان ثؤليسى بنكةى لة دةريا
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 خنكاندى دةريادا لة بوو كورِيَكى دةريايةك
 دانيشت ثايتةختدا مؤتيَلى لة دةريايةك

 كرد دةرياى ئاوى ثةرداخ دوو داواى
 بينى دةريايةكى كةشتى نيَو بةلةمى دةريايةك

 نةكرد ىلَ سآلوى
 طازكرد دةريايى ثاسةوانانى

 بيبةستنةوة يايةكدادةر دوورطةى كنارى زيندانى لة
 ذوورىَ ؤشتةرِ دةريايةكةوة ثةجنةرةى لة دةريايةك

 نةديتةوة دةريايةكى هيض دةريا جطة
  برِى بليتيَكى دةريايةك

 كرد دةريايةكى فليمى سةيرى
 دةكرد دةريايةكى نغرؤبوونى بةسةرهاتى باسى

 بوو دةريايةك فليمةكة ثالَةوانى
 نةديتبوو دةرياى كةنارى

 نةبوو هةرس ثيَى خوارد دةريايةكى براى تىطؤش دةريايةك
 اكيَشارِ دةريايةكى كةزيى دةريايةك

 دةريايةكةوة نيَو كةوتة
 بوون تةرِ جلةكانى

 كرد سةرزةنشتى دةرياى دايكى
 ثايتةخت ؤيشتةرِ دةريايةك

  دةريايةك، ثشكنينى خالَى لة
 طرت بارمتةى بة دةريايةك

 كرد دؤالرى دةريايةك داواى
 دا لةسةرى دةريا ، ونةيبو دةريا

 ذارِ دةريا خويَنى
 كرد خويَناوى دةرياى دةريايةك

 نةبرد بؤ دةريايان ئاوى قوميَك
 كرِى دةرياى سةتةاليتى دةريا بازارِى لة دةريايةك

 وةرنةطرت دةرياى كةنالَى بةكارتةوة
 ذوورىَ ضووة دةريا ئينتةرنيَتى  نووسينطةى دةركةى لة دةريايةك
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 دةكرد دةرياى ىدةريا سايتى سةيرى
  هات بؤ دةستةخوشكيةوة دةرياى لة ئيميَليَكى دةريايةك

 كرد ديليَتى نةخيويَندةوةو
 دا ئامؤزاى دةرياى مالَى لة سةرى دةريايةك

 بوو كار لةسةر ئامؤزاى دةرياى
 نةكرد خولَكى هاوسةرةكةى

 سازدةدا دميانةيةكى دةريايةكدا لةطةلَ دةريايةك
 ليَكرد دةرياى ثرسيارى

 دةريايةك ببيَتة بينى خةونى ةريايةكد
 بدات قووت دةريايةك خةونى

 دةنووسى دةرياى ضامةى دةريايةك
 دةريادا ديَرِى نيَو لة

 ظةشيَردبوو خؤى
 طريسايةوة دةريايةكدا ضامةى باخضةى ناو لة دةريايةك

 تةرِكرد كيَشةكانى هةموو
 دا باويَشكى دةريايةكدا ئاميَزى لة دةريايةك

 خةوانديان دةريايةك ىنويَن لةسةر
 بينى سةيرى خةونى دةريايةك
 توايةوة دةريايةكدا لةثى لةناو دةريايةك

 دةريايةك دلَؤثى بة بوو
 طةرِايةوة دةريا نيَو بؤ

 بينى دةرياى دةريايةك
 طريا دةريايةك ثرِ

 بيَنن بؤ دةرياى
 دةريايةك خوازبيَنى ضووة دةريايةك

 نةبوو قايل دةريا باوكى
 بكات دشا دةرياى بة

 دةطوتةوةو دةرياى سروودى دةريايةك
 خنكا ئاوازدا دةرياى لة

 نةزانى ثيَى دةريا ذيَوارى
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 ببينيَت دةريا مانطى هات دةريايةك
 بزربوو دةريادا ليَوارى لة

 دةويست دةرياى دةرياى دةريايةك
 دا نيشان ثىَ دةريايان دةرياى مالَى

 دةريادا لةطةرِةكى
 طةرِةك وردكةى مندالَة

 كةوتن واىبةد
 بزركرد خؤى دةريادا لة كرا ثيَى تا

 دةريا بة بوو دةريا دةريايةك
 !!!                           كرد دةريا بة دةرياى دةرياى 

 2550 تةمووزى                                      
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 سىَ كورتة هؤنراو

 ـ قؤخ 0
 

 قؤخيَك تكاية ناو زارى قؤخيَك
 ؤخ داقؤخيَكى قؤخاني لة ق
 قؤخ بوو قؤخي قؤخني

 دةروازةى قؤخي
 لة نيطاى قؤخي قؤخدار 

 داخست
 طياني بة طياني قؤخي شةوارةى قؤخدا كرد

 تا قؤخ لة سةيراني قؤخ
 بؤ باوةشى خةونى قؤخ

 بة قؤخة قؤخ
 دةبيَتةوة قؤخ!!!

 
 ـ رِيَطة 2
 

 دوو رِيَطة
 بوون بة برادةرى رِيَطةيةك 

 طة طرترِيَطةيةك رِيَطةى بة دوو رِيَ
 رِيَطةكان ضوون بؤ الى رِيَطة

 رِيَطة رِيَطةى بة رِيَطةكان نةدا
 وةآلمى رِيَطة بدةنةوة

 تا رِيَطة دةضيَتة سةر رِيَطة
 لة رِيَطة دوو رِيَطة بة رِيَطة دةبن 

 ديَنةوة سةر رِيَطة !!!
 
 ـ ماض  1
 

 ماضيَك ماض ى لة ماضيَكى ماض  كرد
 ماضى ماض لة ماض  زيز بوو

 يَنى لة فةرهةنطى ماض ماض ماض
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 بة ماضى ماض 
 قةدةغةكرد

 ماضيَك لة ئاميَزى ماضدا
 خةونى بة ماضى ماضةوة دي

 ماض بووةتة بووكى ماض 
 لة زةماوةندى ماضدا

 ماضى ماض 
 بةسةر ماضاندا دةماضيَنيَت

 ماضيَك لة شةوى ماضدا
 بيَضووة ماضى بةسةر ماضاندا ماضاند

 لة ماضى ماضيندا
 ندة زارى ماضى ماضةوةطةآلى ماضى وةرا

 ماض هةنطوينى ماض بوو
 لة بةهارى ماضدا

 شانةى ماضى لة هةنطى ماض كردةوة
 تا ماض لةسةر ماض لة ماضيندا

 ببنة ماضى ماضني
 ماضيَك بوو بة ماض 

 لة شارى ماضدا
 رِيَطةى ماض ماضينى بزركرد

 تا ماضى ماض 
 دةستى ماضى ماضينى نةطرت

 ماض نةبووةوة ماض !!!
07/7/2550 



 383 

 دوو ضامةى كورت
 
 ـ  شاعرييَك 0

 
 

 لة دةروازةى شاريَكدا بوو
 دةنطى شاعرييَكيان كرِى

 بةندى دلَى وشةكانيان برِى
 سنطى سةرواكانيان درِى

 ضامةكانيان ىلَ سةندةوةو
 كيَشةكانيان بةرةواذكرد

 شاعرييان برد 
 فيَرة ثيَهةلَدانيان كرد

 مةدالياى زيَرِيان بة سنطدا كرد
 يَكى رِازاوةدالة كؤشك

 ثشتى لة ضامةى رةسةن كرد
 لةسةر نويَنى ستايش راكشا
 بةرةو هةورازى فيز هةلَكشا

 زورِناى ساختةى هيَناو 
 فووى ثيَدا كرد

 سةرو ميَشكى ضامةكانى برد
 درؤى لة دووى درؤ ريَسا

 طويَى ئاوازو رِيَتمى كةرِ كرد
 كةسيَك نةبوو طويَى ىلَ بطريَت

 دانبة دةهؤلَى ثيَداهةلَ
 بوو بة خاوةنى كؤشك و سامان

 هاورِىَ و هاوةآلنى لة ياد نةما
 ئةوةندةى طوت ئةوةندى طوت

 هاوارى كرد هاوارى كرد
 دةزووى دةنط و ئاوازو ريَتمى ثسا

 لة ناو كؤشكى رِازاوةدا
 تاك و تةنيا مرد !!!
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 ـ  ئيَرة 2
 

 رؤَذيَك لة رؤذان، بيَرةدا تيَدةثةرِم
 نايةمةوة

 تةماشاى رووى مانط ناكةم لةو ثةجنةرةوة
 لةو باخضةوة

 بؤنى طولَةكان هةلَنامذم
 لة ناو ئةو هةريَزةدا راناكشيَم

 ثةجنة ناسكةكانى ثةرى شيعر تيَر ناطوشم
 طوىَ لةو رِيَتمةى لةجنةت ناطرم

 ئةو فرميَسكةى وشةت ناسرِم
 تيَدةثةرِم

 دةرِؤم ، نايةمةوة
 طويَم لة هاوارو قيذةت نابيَت

 ون رِامدةمالَيَترِةشةباى خة
 هاذةى رِووبارةكان 

 جيَم دةهيَلَن 
 دةرِؤم نايةمةوة

 رووباريَكم
 كة رِؤيشتم ، ئاورِ لة كةنارةكان

 نادةمةوة
 بةو كؤآلن و كووضةيةدا تيَناثةرِم

 ئةشكى ضاوى شةكةتيى تؤ  نا ... ناسرِم
 لةطةلَ سروةى شيعرةكاندا هةلَناكةم و 

 ئاوازةكان نالَيَمةوة
 بةرةبةيان

 نايةم ضاوى خةوالَووى تيَر نةنوستووت
 هةلَناسيَنم

 رازةكانى شةوانى ضووت
 نادركيَنم

 سيَوة السوورةى رووت
 ناقرتيَنم 

 ملوانكةى طةردنى بيَطةردت
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 ناثضرِيَنم
 طرِ لة خةون و لة هةناسةت بةرنادةم و 

 بةذنى بةختت ناسووتيَنم
 كة رِؤيشتم نايةمةوة

 دةرِؤم
 دةرِؤم
 دةرِؤم

 خؤم تةنيا بؤ
 تا ضاو برِ كات نامبينيةوة
 تا با هةلَكات نامبينيةوة

 هةر دةرِؤم دةرِؤم
 لة ضاو

 ب   
 ز     

 ر       
 د         

 ة           
 ب             

 25/00/2556م !!!!                                            
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 شةو
 
 شةو ـ1

 تؤراندم ىلَ خؤى شةويَكيان
 دةنطيدا بآ درةختى ذيَر لة

 طريان ثرِمةى لة داى
 !داباراند بريضوونةوةى ئةشكى

 
 ئةوين ـ 2

 كرد ىلَ حةزم
 وردبوومةوة ليَى

 بينيم
  غةمدا رِةشةباى لةطةأل

 دةكات كيَبةركآ
 برِى لةخؤ ئوقرةم
 دةمةوئيَواران بةشكو
 شادمب بةديدى

  و رِؤيشت ىلَ
 !تؤراند شادى و خؤشةويستى ثةرى

 
 جؤطة ـ 3

 طوندةكةم ةىجؤط ضوون
 ئازاردا لةئةذمةتى

 ثةذاردا ئةذمةتى لة
  و دةخؤم ثيَض و لوول
 دةكةمةوة ثيَض

  ماندوو رِووباريَكى ضوون
 دةكشيَم ئةسثايى

 ثةذارةكامن و غةم
 دادةبارن جؤطةيةكدا لة 

 !!كردبيَت برييان ذ كانييةكان
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 طةجنينة ـ 4
 مانطن دوو ضاوةكانت

 دةكةنةوة رِوون ذيامن رِيَطةى
 غةميان هةورى ةوالَةط

 نابينم تيَدا
 نةبيَت بريةوةرى طةجنينةى
 ضاوةكانت

 طةيشتنن بةيةك ئامسانى مانطى دوو
 ديداريان تريى

 !!دةمسن جةرط و دلَ
 

 ترس ـ 5
  دةترسم

 بنيَت رِاوت ثاييز
  دةترسم
 برتِفيَنيَت ناوبانطى
 دةترسم

 بكةن تةرِت ئارةزووةكان بارانى
 دةترسم

 ندائامسا ئاميَزى لة
 طيانةآل بكةويتة

 
 مِر و مشت ـ 6

  غةم دةروازةى
 واآلية كؤضرِةويدا بةسةر
 ئارةزوو ضاوى

 رِاكيَشاوة هةناسةبرِكيَى مششيَرى
 هةلَكيَشاوة ثيَكطةيشتنيَكى لة

 دةكةم ضاوةرِيَى هةر
 نيَوانيشمان مرِى و مشت

 فرِين شةيداى بالَندةيةكى
 ئاوازو هيَالنةى بةرةو
 !طمةطم
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 ِرؤذ منيهةشتة ـ 7

  هةفتة رِؤذى هةشتةمني
  ليَدةدةم سةرت

 بلَيَمةوة مانط سيَزدةمني سروودى تا
 رِاستى سروودى

  ليَدةدةم سةرت
 رِابطةيةمن ثيَت تا

 سةعاتى ثيَنجةمني و بيست كاتى
 ئةوينمان هةتاوى ئةظيندارييةو رِؤذى

 !كردووينةوة رِووناك ثيَى بةر
 

 بريضوونةوة ـ 8
 ئةويندارى ساتةكانى

 دلَدارى ثةجنةرةكانى
  دووريم تالَييةكانى

 ناضنةوة بري لة
 ناكةم بري ذ ئازارةيش ئةو

 هةردووكمان
 بريةكةدا بنى لة
  ثيَوةندةكانى و دةست دةستى بة

 سولَتانةوة
 !!ضةشتمان

26/0/2559 
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 هزرو شايلؤغانى ثرسيار

 
 ئةو شةقامةى لة تةنيشتى هزرةكانتةوة                            

 باويَشكى طةردةلوول ىلَ دةدات
 ضاوى بة فرؤى مانطةشةو نةكةوتووة

 ئةو نامةيةى بة ديَرِى شكؤ
 دةست ثآ دةكات

 ئةسثى بآ حيلكةى ضاوةزارة
 بة دةورى قةآلتى بريدا

 غار غاريَنى هةناسةى با دةكات
 با سوارى ثشتى هزرة سووتاوةكانة

 هزرى سووتاويش
 جلَةوى خةونى الثةرِةكانى دويَنىَ

 ة دةستى ئاسؤى تةسكى خؤرةتاول
 ناستيَنيَت

 ئةسثى دةظةر مل لة ثةجنةرةى ثيَكدادانةكان
 دةسويَت

 سويَسكةى نيَو هيَالنةى ويَنة درِاوةكان
 طؤرانى و الذة

 بؤ تةرمى هيَلكة دؤرِاوةكان
 كؤ دةكاتةوة

 ئاو ماضى سوور لة ضاوى باران دةرِفيَنيَت
 باوةشى هؤش بة باآلى زامةكاندا

 ناكات
 ئةو شيَرةى دويَنآ 

 بة بةردةم رِةشنووسة ثةرِثووتةكاندا
 رِستةى هةرِةشةى لة طةردنى وشةكان

 دةئاآلندو
 كةلَبةى لة رِوومةتى مندالَة زةندةق ضووةكان

 جريِ دةكردةوة
 لة ئاهةنطى شاردنةوةى ويَنة قيَزة ونةكةيدا

 رِيَذنةى طوللة
 بة ئامسانى شارةوة
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 سروودى هةتاوى خةوالَووى
 طويَى كةرِى زةردةوالَةكاندابة 

 ثةرت دةكردةوة
 ئةو شيَرةى دويَنىَ 

 رِةفتارو كردارى لة ثيَستى شيَردا 
 ظةشيَردبوو

 قؤرتى ميَذوو سةرجةلةى ساختةى
 بؤ دةنووسييةوة

 نةبةرديية دةستكردةكانى توورِ دةداو سةرديَرِى
 تةزبيحى بآ هؤشى دةبرِييةوة

 قؤرتةكان 
 وةكانى شارولة باوةشى دارستانة ترسا

 جؤطةلَة ليَخنةكانى هةستدا
 دةلةرزين

 ئةو تفةنطةى دويَنىَ
 لوولةى هةرِةشةى لة لووتكةى سةر بة تةمى

 ضيا سةركةشةكانى بةفر
 دةكرد

 زةندةقى مةلؤتكةى دلَة سةوزةكانى دةبرد
 لة مؤزةخانةى هةرِاج و بريضوونةوةدا

 طريساوةتةوة
 ئةو طةردانةى لة رِيَطةى شةكةتيدا

 ة هاوةلَى خةونةكانتبوو ب
 دةزووى بريضوونةوةى هةتاو شكؤدار ناكات

 رِيَطةى بريةوةريية سركةكان
 ئاسكى هةناسةى سوار

 بة الذةى دةستةمؤى ئيَوارة
 طؤش دةكات

 شكؤدارى لة بينينى طليَنةى خؤرو
 دةست لة مالنيَى تيشكدا

 هةناسةبرِكيَى رِؤذى هةينيية
 شةموان قةرةويَلَةى ثشوو

 اتبيَزار دةك
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 باران نامةيةكى رِووشيَنراوة
 لةسةر كاغةزى ئاوريَشميَكى شني

 رِاكشاوة
 دلَؤثى شويَن

 بة دةورى ضاوةكانيةوة
 ثرسةى رِؤذيَكى ناهةموار دةطرن

 ديَيت قفلَى ثرسياريَك ديَنيت
 زارى تةرةكيوى ثرسيارةكان

 قوت دةكةيتةوة
 با بؤ باوةشى بؤران و 
 سروة بؤ ئاميَزى دةريا

 كةيتةوةرِةوانة دة
 دانايى ثرسيار لةوةداية

 سومخةى هؤشت بةرةلَآل نةكةيت
 درومشى سةر زارى ئيَوارة كؤرِ

 بؤ قةمتاغةى برينةكانى طةردةلوول
 بةرز نةكةيتةوة

 رِيَرِةوى ئةو ياساشكيَنيية
 ثاشقوىل فيَلَى سةردةمى جالَجالَووكةية

 طةردنى وشة جةرِيَنراوةكان
 تمةكانة دوا ميَخى دةوارى رِستة بآ رِيَ

 ليَزمةى هةرِةشةو طورِةشة تالَةكان
 مل لة ديوارى ورة بيَدارةكان دةسوون

 هزرت هزريوة
 لة هزرى هزرانى هزردا

 ديواو ديوة
 تا هزر برِكات

 هزرت هزرى هزراوى ضنيوة
 ئةو شةوةى كاكيَشانى هزرت كشا

 بريت لةو هزرانة دةكردةوة
 لووتةوانةى نةفرةتيان رسكيوة

 ةلَى تةماشايان خةملَيوةطوارةى طويَرِاي
 تا طةردانةى رِستة نةمجيوةكان
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 بانطى طوآلوى دةنطت نةكةن
 تا طليَنةى ثرسيارة رِفيوةكان

 سةرى هؤش لة سينةى خةمت نةدةن
 بالَةخانةى وةآلم لةناختدا

 نامجيَت
 تا هةناسةى با

 سييةكانى خةياأل
 لة خرِؤكةى خويَنى ذيانى ليَوان ليَو

 لة طةردانةى خةونتدا
 نةشواتةوة

 شانةكانى ميَشكى ئارةزووت
 جووت نابن

 بة جووت بوونى نيازةكانى درومشى رِآ
 باويَشكى نيوةرِؤى مانط

 بةيداخى شةكةت
 هةلَدةثةسيَريَت

 ئةو ناوةى لة ناوى ناوت نابوو
 زارى فةرهةنطيَكى دى

 دةكردةوة
 تؤ بة هةنطاوى ماندوو 

 ثرسيارت لة مالَى رِيَتم دةكرد
 لة ئاطرة سوورةكةى ثيَرارئةو كورسييةى 

 قاضةكانى سووتابوون
 بةر رِةشةباى دةستى طةندةلَى كيَبةركآ كةوت

 لة ذيَر مسى ئةسثة دارينةى خؤردا
 فرميَسكى السارى دةرِيَذيَت

 جلَةوى بةر كؤسةبةبارانىَ كةوتووة
 كيذى باران ملوانكةى تؤرانى لة ملة

 زاواى ساأل ضاوةرِوانى مروارى
 ةرزة سةوزةكانةهةورة تريشقةى و

 وةرزيش بة خويَنى ميَذووى دةلةسة سوورة
 ميَذوو ضةموولةى نةفرةت

 لة رِوومةتى وةرز نوقم دةكات
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 ئةو رِيَبازة دوور دةستةى ثةناكان دوور دةخاتةوة
 رِستةى مةرط لة ضاوةزار

 مارة دةكات
 دانايى ئةو نقيَمة شيَنة نيية

 بة تةويَلَى بةختى بريةوة
 بربيسكيَتةوة

 لوانكةكانتا م
 دانة دانة لة طةردنى رِؤذ نةكةيتةوة

 تيشكى دينت  رِيَى هؤزارت ثىَ نيشان نادات
 ئةو ئاوازةى رِيَتمى هةنسكى خؤي  رِووتاندةوة

 شويَن ثيَى تؤزو باى بيَزارى كةوت
 تؤ ضؤكى ئةو ضؤكةيت

 لة كاروانى ثيتةكانى زاردا 
 دةزووةكانى قورِطت ثسيَنراون

 ئةو زارة بآ زارةيت
 زارةكانى زارت تيَك ئاآلون
 كولووى وةرزت تآ ئاآلون

 هةناسةى وةرزةكان سوارن
 هةنسكى مانطةكان بوارن

 سروةت هةنطاويَكى بةجيماوى
 تاسةى سووتاوى قةلةندةريَكى ئةم هةتاوة

 بآ سرةوتةية

 لة شايلؤغانى ثرسيارة تالَةكاندا
 واقى ئةنديَشةى ضاويلكةى رِؤذ

 تارةدرومشيَكى ئةبلَةقاوى رِةف
 مانشيَتى خةوةنووتكةى ديوارة

 لة ئاميَزى ثرسياردا ثرسيارة
 بة تةلَة رِيشى سةرسورِماندا

 بةرةو ذيَى هةناسة برِكيَى خةونة بزرِكاوةكان
 هةلَزناوة

 ئةو طرمؤلَة ثرسيارانةى دةورووذيَن
 بآ بةرسظن 

 ئةو وشة كرمؤآلنةى دةخزيَن
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 هةر سةر كزن
 با ويَنةكةت نةقرتيَنريَت

 ازدانةئةو ب
 بة هةنطاوى دةلةسة

 هةلَمةواسة
 كةى ثيَناسة

 ضوارضيَوةى خةونةكان دةطريَتةوة
 شةو هةناسةيةكى خنكاوة

 با دةروازةيةكى تؤراوة
 ئامسان رِةنطيَكى بزركاوة

 رِآ طةآلى داربةرِوويةكى تؤراوة
 ضيا رِووباريَكى لة طيَذةنك دةرهيَنراوة

 كانى تونيَليَكى تاريك و
 ووتيَنراوةجؤطة بسكيَكى س

 بازوو طؤضانيَكى شكيَنراوة
 ضاو خويَنةو خويَنى رِؤذى تآ زاوة

 هةواأل وشةيةكى رِةش داطةرِاوة
 نةكةيت خؤت لة قةرةى هةناسة بدةيت
 نةكةيت ثةجنة بؤ دوطمةى تاسة ببةيت

 نةكةيت شايلؤغانى ثرسيار
 بة بةرسظى كةنار

 رِوون كةيتةوة
 نةكةيت ئةم هةتوانة

 بؤ ضاوى زام
 كةيتةوةنوآ 

 نةكةيت تايتلَيَك بيت
 بآ سةرةتاو كؤتايى بيت

 نةكةيت ثةرداخيَكى بزةى زةرد بيت
 ثةيكةريَكى خوارو خيَضى بةرد بيت

 الفاوى طالَتةجارِى
 لة زستانى ثرِ رِةهيَلَةو زوقمى نادانايى

 ورِينةدا
 غل بيتةوة
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 ئةو شةوةى شةو دةنويَت
 هةتاو هةلَديَت

 ئةستيَرة ئيَشك ناطريَت
 ؤ ئامسان بة جىَ ديَلَيَتئاس

 رِووبار كةنار دةتؤريَنيَت
 قؤناغ رِآ دةرِفيَنيَت

 ئاو خؤى كؤ دةكاتةوةو
 هزرى كانى ناهزريَنيَت 

 خورِة طةرووى خؤى كث دةكات
 تاظطة ئاوازةكان دةسرِيَتةوة

 دروشم لة دواى دروشم
 دروشم دةثسيَنيَت

 رِةنط لة دواى رِةنط كاأل دةبيَتةوة
 راز مل دةنيَتةوةرِآ بةرةو هةو

 هةوراز لة نشيَودا دةطريسيَتةوة
 ضاوى هزرت

 وشةى رِستةى نةهامةتى
 ناخويَنيَتةوة

 ضراى كزى خويَندنةوة 
 بةسةر ثردى ثردةكاندا 

 غلؤر غلؤر دةبيَتةوة
 ضةوطانةكان هةلَ دةطريت و

 فرميَسكى رِؤذ
 ناسرِيتةوة

 فرميَسك ميَذوويةكى خويَناويية
 ملوانكةى دويَنىَ

 ديَنيَتةوة بري
 طةردانة دواى طةردانة دةكةويَت

 هةواأل دةلَيَت :
 مةداأل نقيَميَكى شكاوة

 لةبةر ضاوى هةتاوة
 دةرؤزةكةرى ميَذوو

 لةنيَو لةثى ناوة
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 لةث ضةثؤكى نةفرةتة
 نةفرةت ملوانكةى خةون دةهؤنيَتةوة

 خةون لة خةون هةلَديَت
 بالؤرةكان دةزيَن
 بسك و بازووى با

 دةتةزيَن
 ةى خؤى دةنيَذيَتبا طظ

 هةور تةرزة دةرِيَذيَت
 باران سروودى بآ بارانى دةبيَذيَت

 ساأل وةرز قةرد دةكات و
 وةرزيش لة ساأل هةلَديَت
 هاوين زستان دةرِةتيَنيَت

 ثاييز بةهار دةتةزيَنيَت
 با هؤرةى طةرما دةضرِيَت و 

 رِيتم الذةى سةرما ئةزبةر دةكات
 ئةو خةونةى دايكم دةيبينى

 كى هةلَنةهاتووةهةوريَ
 ساجى رِؤذطار دةيسووتيَنيَت

 ئةو هؤرةيةى باوكم ئةزبةرى كردبوو
 ضياو رِووبار

 نةيانقؤستةوة
 ئةو رِيَطةيةى نةيربِيم
 هةورازةكانى فريو دا

 ئةو شةوةى بةرطى نووتةكى دةباراند
 ثاييز طةآلى خةونةكانى دةتاراند
 هاوين رِاثؤرتى طةرماى دةنووسى

 نى دةبةشيةوةطةرمايش طرِى سةو
 سةون سةونى دةسووتاند
 تؤى رِيَبواري ئةسث تؤراو
 حيلكةى ئةسثى ميَذووت

 نةدبيسرتا
 خةناوكةى خةونةكانت

 بة بةرضاوى رِؤذى هةينى جوطرافياوة
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 زةوت دةكرا
 زارى طريان دةهاتة طؤ
 ئةشك و فرميَسكى تؤ 

 دةرياى ضاوى هؤشيان دةتةنيةوة
 لة ثانتايى شاردا
 كى  غةميان دةداالذةكانت بةرةنس

 ناز لة رِيتم و ئاوازى نوآ
 دةتؤرا

 سرتان رِيَى هةناوى بزر دةكرد
 حةيران لة قةآلتى بريدا

 ثةناى تكاى بؤ بةذنى مةقام دةبرد
 ئةى حةيرانى دلَى خةفةت

 ئةم برووسكةت
 لة ضى دةواريَكى دالَدان و ئةشكةوتةوة

 قؤستووةتةوة
 خةفةت كاروانيَكى حةسرةت زةدةى 

 كى بآ هةواأل و دةظةريَ
 دةمذميَرة

 كةالنيَكى بآ مششيَرة
 سوثيَريَكى بآ سيَبةرو بآ سوثيَرة

 ئةى غةمزةدةى رِؤذطارى شيَت
 ئةم هةنسكى شةوارةيةت

 لة ض طةمييةكى بآ طةميةوان 
 لة ض سةولَيَكى بآ ناونيشان
 لة ض ضةرخيَكى بآ دةرةتان

 وةرطرتووة
 ض قورِطيَكى نةهامةتى و بةآل

 ى هيواو ئوميَدى تؤىبازووى طيان
 رِزاندووة

 طرِى رِكى سةردةمةكان
 ضةندين جارِو تايةو شةغرةو 

 بةرى رِةجنيان 
 سووتاندووة



 398 

 خةرمان لة دواى خةرمان
 بة بةرضاوى ثةرى هةتاوةوة

 خةرمانةكانت دزران
 شكارتةو طةمنى بازووى بةختت

 هاتنة شةوتن
 زاري سؤزيَك نةتةرةكى

 ئةشكى بةزةيى
 كولَمى زرتة بؤزة دلَرِةقةكاننةرِذاية سةر  

 لة هزريَكى هزريندا دةهزريَنيت
 هزر ئاسؤيةكى هزراوة

 ثةى بة ض هزريَكى نةهزراو بةيت
 هزريَكى نةدركاوة

 هةر دةهزرى و
 لةطةأل هزرى هزرةكاندا

 لة ثيَدةشت و ضةمى ماندوويةتى ثرِ ضةوطاندا
 بة باويَشكى خةيالَةوة هةر دةخةبتيت

 دةنيَيتهزريَكى بةهزر رِاو
 هؤرةى رِيَتمت 

 الذةى سرتان
 دةلَيَتةوة

 رِةنطى ئاسؤى هزرةكانت
 لة هزريندا كاأل دةبيَتةوة  
 تؤى بىَ خؤرو بآ ضةوطان

 ترووسكةي دةظةريَكت ليَوة ديارة
 تا ضاوى ماندووى خةونت برِكات

 بآ هةتاوة
 بىَ ئاوازو بآ مةقامة

 بآ هةناوة
 بآ تةرازوو، بآ ئامسان

 رِستةى بآ بةلَيَندالة دوو رِيانى 
 ثةشؤكاويت

 تينووى ئؤقيانووسيَك رِيتم و ئاوازى هؤرةو الذةو حةيران!!!
25/4/2558ثريمام                                            
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 حةوتةوانةى هةور

0 
 نيو سةدةية

 ئةم طةمةية 
 ثةَلة هةورى ضاوةرِوانى دواى بارانى نيوةشةوة

 شةو رِايةخى تيَنووى خةوة
 وةنةوز هةناسة سوار

 خةون ثةجنةرةية
 رووداوةكان ديوار  
2 

 طوَليَكى سوور
 لةسةر سنوور

 خَلتانى خويَنى سوورة
 نزيك لةمةرط 

 ئاويَزانى ضاوةرِوانييةكى دوورة
1 
 ئاو

 درومشيَكى شينى ثيشان دام
 ضاوى هؤشم ئةبَلةق
 دَلى رِؤذم واق ورِماو

 ئاو رِؤشنكةرةوة
 ةبةسةر هيََلةكانى ترسةو

 يارى مةرطى دةست ثيَ دةكرد
4 

 دةضوومة شةقامى بريكردنةوة
 القى هؤشم ماندوو

 دَلى رِؤذطار شةكةت
 بريةوةرى تةمةنى زوو خةفةت

 رِستةى بةَليَن فرميَسك
 ثياسة بابؤَلةيةكى بةسةرضوو

 شؤستةى ئيَوارة بيَزار
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 مششالَ و دووزةلةى تةمةن
 دوو جَلةوى بريكراوى

 دةستى دوو شؤِرةسوار
0 

 لةطةأل باوكم
 سريوان بوارى نةداين
 بةرةو طيَذةنطى قوولَ

 توند توند رِايدةثيَضاين
 ثآ مةلة ثاسثؤرتى دةربازبوون بوو 

 مةرط لةطةأل قورِطمان
 سةرةتاتكيَى شانازى دةكرد

 لة كةنارى ئاوةكةوة ذيان ثيَدةكةنى و
 رِقى مةرطى هةر هةَلدةستاند

6 
 هةورةتريشقةى غةم

 وى دةستى رِؤذ بووتةزبيحى ثضرِيَنرا
 دانة دانة

 بةناو درِك و داَلى
 دَلى هةناسةمدا

 رِؤضووة خوار
 درِك بوو بة ذان و 
 تةزبيح بوو بة مار

9 
 وشةكان

 ئامادةباشى خؤيان بةرانبةر بة رِستةكان
 طورج رِاطةياند

 فرمانةكان
 لة جيَناوةكان زيز بوون

 ئامرازةكان لة طةردنى بةركارةكان ئاآلن
 را هات ولةو الوة كا

 هةموو ياسايةكى سيَنتاكسى شيَواند
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8 
 ضةكى رِؤذانةى سكاآلية
 سكاآل لة دايكى ئاآلية

 رِؤذى ثيَنج جار 
 بؤ خواوةند ناوطةَلى واآلية

 مانطى جاريَك
 بةدةنطى ئارةزووى ويوة ناية

7 
 قاميشةآلن ضةمى هةتاو بوو

 رِيَطةى قوتاخبانةى دةرِازاندةوة
 كارطى سةر رِيَطة

 سآلوى خةونى بةيانيان
 لة هةطبةى ثةرتووكةكان دةكرد

 ثةرتووك 
 ضريؤكى ثاشاو كورِة هةذارى

 بؤ كانة كارط دةطيَرِايةوة
05 

 باران شةآلَلةى دةكرد
 رِةهيََلة تا سةر ئيَسك دةخيووساند

 رِيَطةى ماأل دوور 
 باوكى نيطةران، ثةشيَو، ضاو لة رِيَطةو سنوور 

 طوندملوانكةى ضاوةرِوانى و ثشوو نزيك 
 دةثضرِايةوة

 دلَ ئاورِى لة ترس نةدايةوة
                                              2557
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 ترووسكةى دةظةريَك خةندة                                 

 
 

 جةذنةو
 لة ميَذة بةديدارى خاكى بةرثيَى سؤزت

 نةطةيشتووم
 شةرمةزارى نيطاى رِةنج و كؤششة سةوزةكانت بووم

 ريت دةريايةكى سويَرى ثيَكنةطةيشنت و عةبدالَييةدوو
 هةناسةى ساردى رِؤذطارم

 لةناو طةردةلووىل بآ هوودةيى سةردةمدا
 دةبينمةوة

 غةمى كةشتيية تيَكشاوةكةى ماندووبوونت
 بارى قورسى رِابوردووةو

 بةسةر شانى داتةكيوى ئةم وةرزة ناسكةى دلَمةوةية
 بريمة

 ةكى ثرِ لة نةزانني و دواكةوتوويى وبةناو تونيَلى تاريك و نووت
 ئةفسانةدا

 ثةلكيَشى رِيَطةى رِووناكى ئةفراندن و زانينت
 دةكردم
 بريمة 

 دارِووجانى مةرةزةى هاوينى كؤسث و تةطةرةكانت دةرِنى و 
 زولَفى خةنةيى خةونة نةزؤكةكانت

 شانةدةكرد
 سوارى ئةسثى شةكةتى دةبوويت و

 ت و قرِى هزردابة ضياى هات و نةهاتى وةرزى قا
 بةرةو لووتكةى ئاسؤى هيوا ضاو طةشةكان

 ملى تامةزرؤييت دةنا
 تا قرديَلةى رِةنطاو رِةنطى خؤزطة ديَرينةكان

 لة ثرضى رِةنطالَةى ئةستيَرةكانى ئامسانى رِؤذ
 بكةيتةوة

 بريمة
 داستانيَك ميَذووى ثرِ لة نةهامةتى

 رِيَطةى ئةسثى خةونةكانى تةنيبوويتةوة
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 وى هيَزو تواناى بازووت  تؤيش جلَة
 بةرةو كةنارى ئةوبةرى رِزطاربوون

 رِادةوشاند
 زةردةسريى ضؤمى بةختت

 بة ئاطرى كؤشش و طرِى شةكةتى
 دةسووتاند

 هزرو بريو ىلَ رِامان
 لة دواى ئةسثى ماندووتةوة

 تؤزيان دةكرد
 بريمة

 برين و زامى ثةجنةكانى هؤشت
 لة دةالقةى درزى نةهامةتييةكانةوة

 نى بآ كةسى و بآ بالَييانخويَ
 ىلَ دةضؤرِا

 بريمة
 بزةى سؤزو ئةوين

 لةسةر ليَوى بةختى ميَذووت دتؤرا
 تؤيش لة بةرةبةيانى خةونى نةزؤك و نةسرةوتندا

 طولَى هيوات لة بةرؤكى ئارةزووةكان دةدا
 تا دالَيى نةهامةتى بةر بطريَت و

 زارؤكى خةون كاطؤلَكآ بكات
 بريمة

 طةو شكارتةى رِؤذطارتدةغلَ و دانى كيَلَ
 دةدوريةوةو

 مةلَؤى طةمن و جؤى ئارةزووت دةنايةوةو
 خةرمانى شةكةتيت طيَرة دةكردو

 دانةويَلَةى ورةو توانات شةن دةكرد
 تا تاريكى تونيَلى نةزانني  

 برِةويَتةوة  
 تا طونديَك ئارةزوو

 ضؤميَك ئاوات و
 دةشتيَك هيواو

 دةظةريَك خةندة بشنيَتةوة
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 بريمة
 يسى كؤسث ملى رِةجنى دةجةرِانديتطور

 تاريكى شةوطارى رِةش
 مةىل تواناى دةتةرانديت
 تؤيش لة ئاميَزى الذةو 

 هؤرةى خةونةكاندا
 ئاوازى بةزم و رِةزمى نةبةزينت دةضرِى

 سةختى و هةلَةت و هةورازى رِيَت دةبرِى
 لة ناو طيَذةلوولكةى واق ورِمان و بآ دةرةتانيدا 

 خةون طةيشتنت ئارةقةى بة لووتكةى
 دةسرِى
 جةذنةو 

 هةموو هزرو بريى ئؤغركردن 
 زةفةرى ىلَ سةندووم 

 شةرمةزارى بازووى كؤشش و شةكةتيت 
 لة دوورِيانى شةرمدا دلَطريى كردووم
 كةى لة بةر ثيَى خاكى خاكسةراتدا

 دةستةو يةخةى شةرم
 رِاوةستم و 

 دانة دانة ملوانكةى شةرم رِاثسكيَنم
 ماضيَكى قووأل

 نيَو ضةوانى باوكايةتيت لة

 برِويَنم !!
                                20 /7/2557 
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 كاشكا من لةوىَ بام)*(

 
 كاشكا رِؤَلة من لةوآ بام

 بةيانيان زوو
 دواى قاوةَلتى و ضا خواردنةوة

 دةستى شةنيَرم طرتبا
 بة باوةشيَك هيواو ئاواتةوة

 بؤ تةالرى فيَرطةم بردبا
 ورِم لة نشينطةتانجار جار ئا

 دابايةوة 
 جار جار سةرى ئارةزووم 

 بؤ شينايى ئامسان
 بَلند كردبايةوة

 جار جار لة ثةجنةرةوة
 لة سةرةتاتكيَى شانيام رِوانيبا
 تا بةردةم فيَرطة شةنيَرم بردبا

 دةست لة مالنيَى ضاوةرِيَم كردبا
 تا وانةكانى خويَندبا

 هةردوويش دوو بة دوو هاتباينةوة
 كيذم من لةوآ بامبريا 

 شانيام لة باوةش كردبا
 طازى خؤشةويستيم لة طؤناى طرتبا

 ثةجنة نةرمةكانى هيَنابا
 تةأل تةأل قذى رِاكيَشابام

 نقورِضكى لة طؤنا طرتبام
 هةوَلى دابا

 خؤى لة باوةشم فرِآ بدات
 منيش توند توندم طرتبا
 بريا رِؤَلة من لةوآ بام

 ضووباينة سووثةر ماركتيَك
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 كةكةى شانيام ثاأل دابايةطاليس
 شريو قاوةو شةكرؤكةم بؤ كرِيبا

 جار جار لةطةأل زةردةخةنةو
 ثيَكةنيندا ويَنةيةكى شريينم طرتباية

 خؤزطة رِؤَلة من لةوآ بام
 طويَم لة دةنطى ناسكت طرتباية

 شةنيَر شةنيَرو شانيا شانيات
 بة طويَمدا داباية

 بريا كضم من لةوآ بام
 ت بايةضاوم لة بةذنى زراظ

 ضؤن رِووت لة خانةى يةزدان دةكرد
 ضؤن دةستى شةنيَرت دةطرت

 ضؤن بؤ فيَرطةت دةبرد
 ضؤن شانيات بة مآلك تيَردةكرد

 ضؤن طاليسكةكةت ثيَش خؤت دةخست
 ضؤن بازارِت دةكرد

 بريا رِؤَلة من لةوآ بام
 تةنيا ضاوم ليَت بواية

 خؤزطةيش درةختيَك بواية
 لةبةر تةالرةكةتاندا

 كردايةضرؤى ب
 بؤ تا هةتاية
 لةوآ برِواية

 ىلَ من ليَرة لةبةر ضاومة
 شةنيَر بة ناو هؤَلى فرِؤكةخانةكةدا

 رِيزةكانى تيَدةثةرِاند
 دةهاتةوةو ضةثكيَك ماضمان
 لة طؤنا ناسكةكةى دةرِواند

 دَلى ليَرةو دَلى لةوآ بوو
 لةكوآ تةنيا دَليَك بةجآ بيََليَت نةيدةزانى

 ايداشانيا لة ئاميَزى داد
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 نةيدةزانى بؤضى وا زوو هات و 
 وا زوو دةضيَتةوة

 لةكويَوة بؤ كوآ بالَ دةطريَتةوة
 كةى ثآ دةطريَت و 

 جاريَكى دي كةى ديَتةوة؟؟؟
 8/05/2557    ثريمام

  
 )*( سؤزى باوكيَكة كضةكةى لة تاراوطةو ئاوارةيى بيَت.
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 مانط ثةيظى دوايةمني
 
 

 لَةسؤ و سفت رِستة ئةو هةرطيز نةكةيت
 بكةيت بري لة

 قرديَلةو كرديتة بؤ تيَدا سوورم بةلَيَنيَكى
 ئاآلنديت ئارةزووةكامن شؤرِى زولَفى لة

 طةردانةو كرديتة بؤ ماضةكامن وردة
 جةرِانديت ئيَوارامن خؤزطةكانى طةردنى لة

 ئةفسووناويم بةهاريَكى
 رِازانديتةوةو بؤ خؤشةويستى شكارتةى رِؤخى لةسةر

 ئاآلندو تيَك مئةوين كانييةكانى
 شادومانيم دارسيَوةكانى

 بةيةكطةيشتندا رِووبارةكانى قةراغ لة
 و طةردوونى ذوانيَكى ثةرذينى كرديتة بؤ

  ماضم ثةثوولةى
 كرد دةروونت بةهةشتى باخضةكانى بةرةآلى

 ميَخةكم رِةحيانةو طوآلوو بةرامةى و بؤن
 نازت ثةرضةمى ضرِى جةنطةلَى بةرداية
 خةونةكامن زيندة

 سينطتدا سيَوى دارستانى ةل
 كردةوةو ثةرت

 ناخم ثةرِةسيلكةكانى
 هةلَفرِين ليَوةكانتدا سامالَى ئامسانى بة

  ضيَذ ثاسارييةكانى
 شؤرِةكانتدا ثةلكة ناو لةطؤىل

 دةكردو ضيَذيان ضاوشاركيَى
 دةدا شيَتةكانيان ئارةزووة ختووكةى
 بةلَيَندا طةردنى بة ماض ملوانكةى

 دةبووةوةو شؤرِ
 دةنةخشاند وةفادارى سويَندو ثيتى بة سثى اراىت

 بكةيت بري لة مانط ثةيظى دوا نةكةيت
 ئارةزووت ليَوى سةوزةكانى بةلَيَنة ثةيظى بةبآ من
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 وةربطرم ماض خةوالَووةكانى خةونة لة ضيَذ نازامن
 باآلت نةرمةكانى ثةرضةمة دةستةمؤكردنى بةبآ
 ائاميَزتد شينةكانى ضاوة بةهةشتى لة نازامن
        بطرم ئوقرة

 ثيَوةم بة باية هةناسة بةو
 هةلَدةكات تؤوة نازى هةريَمى باكوورى الى
 ثيَيةو خةونى بةرامةى و بؤن
 دةدات طيان سةهؤلَبةندى جةمسةرى لة سةر
 زيندووم شريينة ثةيظة بةو

 دةتكيَت ىلَ سةوزى بةلَيَنى هةنطويَنى
 هةلَدةكةم ماضة ثةنطرة بةو

 دةكاتةوة طةرم ةمسؤلَ سةرماو زستانى
 دةذيَمةوة فيَنكة سروة بةو

 ذيامن طةرمةسيَرى
 بةختةوةرى شةختةى و زوقم دةكاتة

 دةبووذيَمةوة تيذة بروسكة و تيشك بةو
 دةبريسكيَنةوة ضاوتةوة هةتاوةكانى الى
 ديَت ئةوينت دلَى ضؤن جا
 دلَتدا دادطةى لة

 بكةيت تؤمار ماض هةنطوينةكانى دةستى لة طازندة
 بةلَيَن نةرمةكانى ثةجنة

 بدةيت هةرِةشة خةجنةرى بةر مةماندا دؤلَى لة
 خبةيت طوآ ثشت مانط ثةيظى دوا نةكةيت

 دةتكيَت ىلَ ئارةزووى هةنطوينى دلَؤث دلَؤث
 دةشكيَنيَت طيان برينطةكانى سالَة تينووى
 دةتةقيَنيَت خةونةكان كويَرةوةبووى كانيى

  ئةوين ىئاو بة تةمةن سالَى وشكة رِووبارةكانى
 ظةدةذيَنيَت
 دةكاتةوة شاديدا بةطةردنى مذدة طةردانةى
 طولَةماض باوةشيَك

 دةداتةوة ئارةزوو سينةى لة
 بكةيت بري لة مانط ثةيظى دوا نةكةيت

 دةدات رِيَت بةزييت دلَى ضؤن
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 رِانةذيَنيَت ثةمةييةكان خةونة كؤرثةى
 دةدات بةرايى هيوات ضاوى ضؤن

 نةبينيت انساواك هةنطاوة طاطؤلَكيَى
 بكةيت بري ذ مانط ثةيظى دوا نةكةيت

 بةهةشتيية سروودة ئةو موورووى
 منات ئاويَنة باآلى بؤ

 دةهؤنيَتةوة
 دةرِيَذيَت ئةرخةوانييةكانت خةونة بينايى ئةوين كلى بة

 دةكاتةوة كويَر رِةشة طليَنة ئةو
 و هةلَنايةت جوانيت طةردنى ئاستى لة

 رِق كوانووى دةورى لة ميَذوو دةغةزارةكانى
 كؤدةكاتةوة

 مانط ثةيظى دوايةمني نةضيَت بريت
 بةلَيَنة رِستةى يةك سةدو

 زراظت بةذنى نةيارةكانى دةزووة
 كينةدا قاميشةآلنى لة

 دةثضرِيَنيَت
 هةويَنة شارِستةى
 رِانةبوردوو كارى و خةون ثارِستةى

 دةهيَنيَت يةكديدا دواى بة
 مانط ثةيظى دوا نةضيَت بريت

 دةكات ئيَواران انةكانىذو بانطى
  ئةويندارى وةفاو لةضكى دةرزى

 دةدات سيَوان باغي بةرؤكى لة
 دةزانيت تؤ
 بةلَيَنةكانت هةناسةى طوآلوى بآ

 ذوان درةختى
 نارِويَت تةمةندا باخضةى لة

 دةطريَت ورِك تةمةن
 دادةخريَت دأل ثةجنةرةى

 دةكات وشك ئارةزوو قةلَبةزى
 مانط ثةيظى دوا نةضيَت بريت

 نيية ثةذموردة دلَيَكى ثةيظى
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 سةوندا هاوينى لة
 هةلَطةرِيَت الواز زةردو
 برتازيَن ليَك زاراوةكانى وشةو و ثيت

 جوانييان مةضةكى بازنةكانى
 نةزانيندا و نةهامةتى هةرِةشةى لةبةردةم

 بثسيَن طشت
 مانط ثةيظي
 كردووةو سوار بةلَيَنى الوى ئةسثيََكة ثةيظى

 سةردةمدا جريتبازى و نغارغاريَ ثيَدةشتى لة
 دةحيلكيَنيَت

 دةكات شانة خةونةكامنان يالَى
 تيَدةثةرِيَنيَت بيَدارى و شةوخنوونى تونيَلةكانى

 شويَنةكاندا و كات لةطةأل
 دةكات ثيَشربِكىَ

  و نهال و ترؤثك بؤ ثيَدةشت ثةيامى
 دةبات لووتكة

 مانط ثةيظى دوا نةضيَت بريت
 تدابةذن زراظى لةبةردةم ثةيظيَكة

 دادةميَنيَت دؤش
 شاديتدا شينةكانى ضاوة دةرياى ناو بة

 رِادةميَنيَت و دةضيَت و ديََت
 دةبيَتةوة نزيك ديدارت كةنارى لة

 ليَدةدات شاطةشكة سةولَى
 ثيَية طؤناى ماضى مذدةى

 بيضيَنيَت سيَوان باغى سينةو بةهةشتى لة
 مانط ثةيظى دوا نةضيَت بريت

  ئةمةكةو طةردانةى
 ضنراوة سؤز ثةجنةى بة نةدا دانة

 ضاوةكانت بةختةوةرى رِؤذطارى سرووتى بؤ
 هةلَكراوة

 ثيَيةو مانطم ثةيظى نةضيَت بريت
 ديَم لةسةردا

 ديَنم ثةيظة ئةو ملوانكةى



 412 

   دةئالَيَنم ئةويندارت بةذنى رِؤذو طةردنى لة
 مةستةوة حةيرانى الذةو سروودو باوةشيَك بة

 دةلَيَم ضاوانةت خسارورِو و بةذن ئةو بؤ خؤشى مةقامى
 بريندارمة دلَى ثةيامى و ثاسثؤرت ثةيظ ملوانكةى

 نازةكانتدا ثيَى لةبةردةمى
  و رِايدةخةم

 بةلَيَنتدا بةذنى ضيَذى سيَبةرى لة
  وةفا كرِنووشى

 دةبةم نةثشكووت زارى ثةيظةكانى بؤ
 دةكةم دريَذ ليَو هةنطويَنى بؤ شةكةت ثةجنةى

 رِادةكشيَم يدارتد بةهةشتى هةريَزى سةر لة
 8/0/2505                    !!دةشكيَنم هةميشةيى ماندووانةى سةرخةويَكى
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 بةتالَ كورسيطةىل
  بةتاأل كورسيَطةىل
   بيَن كةسانيَكن، ضاوةرِوانى

 ساتيَك ضةند يان ضركةيةك بؤ
 بدةن ثشوو و رِؤنيشن لةسةريان

 قريتاو رِيَطةوبانطةليَكى
 طوند لةوثةرِى
 نةطوزةريوة ثيَدا مرؤظيان

  ساماأل ئامسانيَكى
 درةنطة ثاييزيَكى هةورطةىل رِوومةتى تامةزرؤى

 باريك جؤطةيةكى
 دةكات ضؤلةكة و ثاسارى لة طلةيى
 بنيَن سازطاريةوة ئاوى بة مذ نايةن

 زاق ضاوطةىل
 ورِماون واق شؤكدا ئةذمةتى لة

 ماندوو كانياوى
 رِادةطرن طوند كيذانى بةسةرهاتى لة طوآ
 مندالَييان تةمةنى ركيَشييةكانىسة

 دةطيَرِنةوة
 رِةنطاورِةنط ثةجنةرةى

 رِازاونةتةوة سةروو سيَبةرى بة
  ياراندا وةشتى رِووى بة

 كراونةتةوة
 دةرطةيةليَك

 وازن نةختيَك
 بكةن طوزةر ياران ضاوةرِوانن

 دةرةوةن لة هيَشتة ئةوانةى
 دةرِذيَن خورِ بة فرميَسكطةليَك

 طؤناكاندا و رِوومةت قةد بة
 دةنةخشيَنن مالَئاوايى نامةى
 نةيطةستوون ماض ليَوى هيَشتة

 تينوو هةآلتووى هشك ليَوانطةىل
 بةلَيَن رِيَى لةسةرة
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  داماون دؤش
 دنؤرِن ئةوين كانيى رِووةو

 بشكيَنن تامةزرؤيى هةنطوينى بة خةونيان تينوويةتى
 ثةلةيانة هيواطةليَك

 ئارةزوودا شةقامى بة
 برِاوة ىلَ هةناسةيان

 بطةن مذدةرِا دواميرتؤى بة
  تامةزرؤيى رِيشؤلَةى ثؤلة

 داثؤشيوة ضاوةرِوانييان ئاسؤى
 بفرِن ديداردا ئامسانى بة تا

 نةنووسراون هيشتة طؤرانيطةليَك
 عةبدالَن ئاوازذةنيَكدا دواى بة

 خورييةكةى ثالَتؤ
 بزركردووة ميرتؤدا لة

 ئاوارة ضامةطةىل
 ةنيَتد رِاويان رِةخنة ثؤليسى

 بريضوونةوة بةندخيانةى لة
 بكات تونديان

 كةوتوون سةردةمانيَك رِةفةى لةسةر كؤن ئاوازطةىل
 خسنت طوآ ثشت تؤزى و تةث 

 دايثؤشيون
 ثيت بآ وشةطةىل

 ناونيشاندا بآ فةرهةنطيَكى الثةرِةى نيَو لة
 كةوتوون ثاأل

 بةرين برِكات ضاو تا هةنووكةيى ئارةزووى كيَلَطةى ضةندين
 ثووض نةريتى وورةطةىلش بة

 دراون دةور
 تينوو ماضطةليَكى

 طيانةآلدان لة كؤآلنانيَكدا كووضةو لة
 ثةريَشانيان ئةويندارانى

 دةطوزةريَن ثيَدا
 مانطيَكن جةستةى عةبدالَى

 ماوةتةوة بؤ طؤرانييةكانى تةنيا
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  كؤتريَك رِةوة
 دةخوليَنةوة ئامسانيَكدا بة

 وارةئيَ ئةستيَرةى كؤضى خةفةتى هةورى
 دايثؤشيوة

 ليَكدابرِان ئاطرى بلَيَسةى
 بريضوونةوة زستانى لة ياران

 دةكاتةوة ئاطةدار
 وةرزيَكدا لة

 خةون بالَندةكانى
 دةكةن كؤض هيوايةك دارستانى بؤ

  سةردةم و كات رِووبارطةىل
 .دةشكيَنن تينوويان

 2505 تةمووزى                            
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 ةضةند ديَرِيَكداشاعري ل
 

 
 

 لةدايكبووة خانةقني قةزاى بة سةر بنكوورةى لةناوضةى 0700 سالَى . 
 زيَى كةنارى طؤرِةشةلةى طوندى قوتاخبانةى لة سةرةتايى خويَندنى 0761 سالَى 

 .تةواوكردووة  خانةقني ناوضةى لة سريوان
 وةكردو تةواو خانةقني شارى لة ئامادةيى و ناوةندى خويَندنى قؤناغى . 

 سالَى لة بةغداو زانكؤى ويَذةيى كؤليَذى كوردى بةشى ضووةتة 0795 سالَى 
 . وةرطرتووة كوردى ويَذةى و زمان بةكالؤريؤسى دا0794

 كردووة نووسني بة دةستى وة0795 لةسالَى . 

 وتارى و بابةت شيعرو و ويَذةيى بةرهةمى كوردييةكاندا رؤذنامة طؤظارو زؤربةى لة 
 كوردى ضريؤكنووسانى و شاعريان زؤرى بةرهةميَكى دووةتةوةوبالَوكر هةمةجؤرى
 و دةكةون بةرضاو ئينتةرنيَت سايتى لة كردوونةتةوةو بآلوى و عةرةبى كردووةتة

 بةرهةمانةشى ئةم  ، دةكةن ضاث ضاوةرِيَى هةية دةستنووسى بةرهةميَكى ضةند
  كردووة ضاث

 بةغدا 0798 سالَى  ئاواز شةثؤىل كؤشيعرى . 

 بةغدا 0785 سالَى  ازرِ ذيلةمؤى رىكؤشيع . 

 بةغدا 0786 سالَى  بةردةباز كؤشيعرى  . 
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 بةغدا 0789 سالَى ناكات كؤض خؤر كؤشيعرى . 

 هةوليَر 0779 سالَى يَسرِ كؤشيعرى . 

  هةوليَر . 2550كؤ شيعرى ئةفسانةى سيَو سالَى 

  هةوليَر. 2558دةستوورى شيكردنةوة لة زمانى كورديدا 

 هةوليَر. 2558يك. ضريؤكى منداآلن. وةرطيَرِراو. ئامؤذطارى دا 

  هةولري.2505خةونةكةى دارا.ضريؤكى منداآلن. وةرطيَرِراو ، 

  ،2505خةناوكة.ضريؤكى فؤلكلؤرى طةالن، وةرطيَرِان، هةوليَر 

  ،2505فريشتةى دارستان.ضريؤكى فؤلكلؤرى طةالن، وةرطيَرِان،هةوليَر. 

 2500تى رِؤشنبريى و الوان، هةوليَر، كؤضريؤكى )هةورة تريشقة(، وةزارة. 

   ،2500رِؤمانى )بةفر لة ثةجنةرةوة ديَتة ذوورآ(، حةننا مينة، وةرطيَرِان، هةوليَر. 

 ،2500ديواني )درؤيةكى ديكة(ى شاعري)زانا خةليل(،وةرطيَرِان بؤ عةرةبى، هةوليَر. 

 ن لة عةرةبييةوة، رِؤمانى )ثردةكةى سةر رِووبارى درينا(، ئيظؤ ئاندريض، وةرطيَرِا
 .2500هةوليَر، 

  ،رِؤمانى )طؤرٍِِةثاني نةفرةتي(، ئيظؤ ئاندريض، وةرطيَرِان لة عةرةبييةوة، هةوليَر
2500. 

  شاعريى كورد بة عةرةبي،  45شيعرى  65)قاسثةى كةو ـ شدو القبج(، وةرطيَرِاني
 .2502دار الغاوون، بةيرووت، 

 ِبووة. كوردي ئةدبى و زمان مامؤستاى و ؤذنامةنووسر 
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