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ح ْحأل ني[َّْحت� خلُّحتجبَّؤ
جنّنختٌُّّآ جبًٌحأل ُّّؤف ّ خل ْحألضضح نيضض[َّْحت� جخلضضُّحتجبَّؤضض
ْح خُّال ٌرآ ني[زحبَّةخت ني[َّْة[أل:خ[حتحآلح يُّجبَّحتْ جبًٌحأل ئُّز[جي
ٌّئُّض ٌجتٌّ جبحت يُّخلّحبٌَّّ ةُّ:نيُّألحب أل[َّْحت�ء ئُّ مي إلُّخلرحبَّةُّال
زختخلّ[حتَّة[أل ْ جبَّة ْ نيُّؤ خُّجبْحٌّ ُّئٌ ْ ّحنر[ إل ةُّ مجختذًَّْ

خ[حتحألحبحإ ني[َّْة[أل يُّجبَّحتْ
ألًْخلختحْآل ّى:سّ[ْحجلجبح جلَّؤُّأل ئُّ ني[َّْحت�ْحأل:مجُّحت خلُّحتجبَّؤ
خُّال ئُّضمجذًَّْآ سّ[ْحجلٌ[آل ؤُّنحلحٌّ ؤ[أل[ْ أل[َّْحت�ةُّة[ألّ[آل ْ
ٌجتةختحٌَّّْ جبحت جتَّْْةُّ ّ ؤ ِ إلُّحتخل ٌر جبَّةخت ٌىَُّّْ حتَّإلُّألحب نيُّألحب ئُّ

ٌُّة١خآلإ
خلّصختٌّ ْ خ[حتحآل ني[َّْة[أل يُّجبَّحتٌّ ئُّ ني[َّْحت�ْحألآ خلُّحتجبَّؤ
ْحيّنُّّذ ّىلُّة[أل:أل[ْ خلى ْسًجب:ْ جنّنخت:إل[ذًَّذُّ خُّحتجبَّْحؤ

يُّخلّحبَّة[ألُّإ جنّنختْ ئُّ جلحت ىإل[ذٌُّّ ّ ز خلُّحتَّة١ٌّآل خبٌ[آل
ئُّ ًٌحألُّ ِ خل طُّال ةةجبألٌَُّّّْ الآ ّ خئ طضضَُّّْجي ّر جبَّخ
خ٢ضجمرألٌَُّّّْ خًْأل خلُّحتَّة إلة[حتٌّ حتَّأل�ُّ دحبحآ ّ ةر ٌُّء
مجختأل�١:ني[زىختجبأل ئَُّّْجي ٌألُّحتْ ضً خ ّر خ حتحخختجبْْ جنّنختَّة[أل
ئُّ ٍ ألً ىّ جبٌحلحأل ْ ني[س ئُّ ني[َّْحت�ْحألُّّّ: خلُّحتجبَّؤ جبًٌحأل

ذ[حتحآلإ
ئُّ خ[حتحآل ني[َّْة[أل ثببب:ْ خل[ف ئُّ جيُّجبَّحتح جنّنختٌّ جبًٌحألُّ

ني[زىختحْآلإ بببب خل[ف
ضُّْآل ئُّ: آل زخت� ّحنر[: إل ني[َّْحت�ْحألح جخلُّحتجبَّؤ الآ: ّ خئ : ِ جبَّخ
ةُّخم ٍ إلُّألحب ّحنر[:َّْةً إل خُّال أل[جنختٌألآ ْ سًحأل ضجلمجُّْ ْ
ذ[ةُّ ؤضض[َّْآ خُّخلُّحتٌ[ألَُّّْ ٌ]ذ[حتؤ َّْةضضً :حتَّجندّأل ضضفجبَّئ
مجُّجنُّة[آل:جبَّخٌُّآل زألرُّ خُّ زٌُّّ ذ[ خُّحتجبَّْحؤدف ِ جبَّخ إلة[حتٌخن
سًحألُّّّة[آل ٌُّيّأل خُّ مجٌُّحنغ ِ خُّخ نيًألىُّ جبٌَّ[ألحبجلٌألَُّّْآ ْ

مجُّجيإ ّى:خلُّحتةُّْذًْ طُّع[ؤ خُّ أل[مجٌُّآل جبئألّ[ال
ْحيّنُّّذ ني[َّْحت�ْحألح جخلُّحتجبَّؤ طُّْحألُّجنحبح ئُّمجُّئ خُّال
ْ ٌ[جبمج[حتٌّ ْ ضٌُّ[ئ ىؤًئ خُّ ؤألُّْ خ٢ةختجبألٌَُّّّْ ْ جلإلآل

جبَّجلح×إ ؤض ْحيّنُّّذ
ىّ جنر ٌُّّ ألً ني[زُّ: طُّال ْ ذ[جلٌَُّّ جبًٌحألُّ طُّال: إلًّحجبححتٌحنال

إ ِ خ[جن١خ ذ[جلَّذختْ:سًحأل١ْ
شجمف طُّألًَّحت
بببب ؤٌُّّ
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لةمردن* بةر سةفةرَيك راسثاردةى

ذيان و بؤ خةون ماَلَيكم نية ئيتر
بة قةرةجةكان حةسودى

ئةبةم
لةئاسودةيى...! كةثِرن

فِرين و ئارامى بؤ نية ئاسمانَيكم ئيتر
ئةستَيرةكان بة حةسودى

ئةبةم
وةستاون...! تةنيايةوة كةلةسةروى

ئازادى و هاوار نية بؤ طةرويةكم ئيتر
ئةبةم بةخةون حةسودى

تةفسيرى تا
بكات...! ضارةنووس و قةدةر و طومان

وتن بؤ نية قسةيةكم ئيتر
رادةسثَيرم ماَلئاوايى

سةفةرةكانى ضاوةِروانى بنوسَيتةوة
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سةفةر بؤ نية هةنطاوَيكم ئيتر
يادطارييةوة هةموو بــةو ئةلبومةكانم و جانتاكةم

شةمةندةفةرَيكةوة فارطؤنى دةخةمة
بةتولةرَيى ثِر نيطةرانيدا

لةذَير تريفةى مانطدا
باران و طوَل ماَلى دةطاتة تا

يةقين لة نية خةياَلَيكم ئيتر
رادةسثَيرم ئةوين

تةفسيرةكانى طومان لَيكبداتةوة

ئايندة بؤ نية ضيرؤكَيكم ئيتر
رادةسثَيرم ثايز

زيز و زةرد بة طةآلى
ماَلى خةوندا خؤبكات بة

نوسين بؤ نية ثةنجةيةكم ئيتر
رادةسثَيرم خةياَل

ــدا ــك ــَي ــوان دي ــى ــوَي ت ــــةدوو ل و ــات ــط ب بــةشــيــعــر
حةوا بيرةوةرييةكانى

بنوسَيتةوة
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شَيتى بؤ نية كاتم ئيتر
هةنطاوةكان رادةسثَيرم

لةكؤأل سةركةوتن ببنةوة
باعاقَلة دَل بةردةكان

شَيتةكان زيندانة حاكمى
دةست بطرنة

ئةوين بؤ نية كاتم ئيتر
رادةسثَيرم خؤشةويستى

و لةكةشتى ثِركات دةريا
و تريفة و طوَل ماض

ثِركات ِراوضى تؤِرى
سةفةرى لةتوَيشووى

هةَلطرتوةكان سةر ماسية
رووبارَى رؤخى قةراخى الداتة ئةوين ئيتر

نةكات خؤشةويستى لةطةَل ملمالنَى و

ناكةم لةشةونم طلةيى ئيتر
ناثةرستَى طوأل كة

رادةسثَيرم ئادةم
تَيبطات حةوا لةياخيبونى
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بةيان، و شةو كضى شةونم ضونكة
و بةهةشت قةرسيلى طةنمَيكى طوَلة ضَلى لةسةر

السورةيةكى سَيوة
حةوا و ئادةم ناكؤكةى باخة

نةمرى نؤبةرى بؤ
و سةر زةوى هاتة

دةزانَى...! حةوا حةآلَلى بةكضى خؤى

ناكةم لةباران طلةيى ئيتر
راناموسَى لةبيابان طوأل تَيرناكات و تينو كة

النادات كانياو لةسةر قةوزة
ناكات ئازاد لةزيندان خؤر
ناكةم لةباران طلةيى ئيتر

و دَلم قَليشبردوةكانى بةدرزة
تَيناطات نةورةس كؤضى عةزابى لة

ناكةم لةباران طلةيى ئيتر
و درختةكان طةآلى لةوةرينى

كوكوختيةكان ئةسرينى
حاَلى نابَي

باَلندة ثةِراطةندةكانى لةخةمى
ئاسمان باَل و بَى

و خةون بَى فِرينى لةخةمى
تينوو و خاك بَى رةطى

ماض بَى عيشقى
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دةرناكات سةر
رائةسثَيرم خوا

شاهيد بكاتة (با)
و باران زوَلمةى لةو

بةهانة بكاتة كانياوَيك
بوون رزطار بؤ

و طوَل لةزيندانى
و بيابان خنكانى
و طوأل ذاكاوى

و نةورةس كؤضى
و طريان وةرزى
ترَى نيطةرانى

ناكةم لةمردن طلةيى ئيتر
دَيت...؟ كةى

ئةودا كؤتايى و تةنيايى و ئةبةدى بةتابووتى بكةم خؤم تا
رادةسثَيرم كةناريةك

بةنةغمةيةكى
كا تةَلقينم ئيفتيخارى و خالقى

بةتابلؤيةكى
دالى ئاغالة و

هةَلبةستن طؤِرةكةم
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فةرةنسى شةرابى ثَيكَى
باران تنؤكى لةشوَين

بكرَيتة ريحانةى
طـَلكـؤكةم سةر

شيعرَيكى
سوهراب دادشاو قةلةندةر

لةجياتى
فاتيحا لةسةركَيلةكةم سورةتى

بنوسرَى

سوور ئةستَيرةيةكى
ضرا لةجياتى

سةرم هةَلواسرَى لةذور

رؤمانَيك
كتَيب ثيرؤزترين لةجياتى
تابوتةكةمةوة ناو بخرَيتة

طومان و قةدةر
بةيةقين  طةيشتن بؤ كةن،  ئامؤذطاريم

 ثةثولةيةكى 
ئةرخةوانى رةنط
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لةشوَين
بكات ثاسةوانيم بةجبةوة مةاليةك،
طؤِرستان دةمةوَيت ئاوا بمرم لة من

ذيان لة وانةذياوم هةرطيز ضونكة

ناكةم لةسنةوبةر طلةيى ئيتر
بارانى نةماوة ثاش كةبؤنى تةِرى

رادةسثَيرم خاك
بؤنى

يةكةم بارانى وةرزى
ثايز

دووتوَي بكاتة
و طةآلمَيوَيك ثةِرةى

بيدا
لةئَيخةى

هَيشوةترَي يةكى بؤَلة رةشةكانى
و زيز هةَلواسراوى

دَلشكاو

نابينم بة بةهةشتةوة نية لةجةهننةم و خةياَل ترسَيكم ئيتر
ناكةمةوة لةحةفتاحؤرى بير هةرطيز

رادةسثَيرم مةالئيكةتةكان
بكةين ئاَلوطؤِرَى
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ئةوان حؤريةكانى و ئَيرة يارى لةنَيوان
تا

تَيبطةن
سةرابيانة مذدةى و جادو

ناتوانَى
و رامم كات بةحؤرى يؤتؤثيا

كات ثيس ئةزةلى لةيارى دَلم

ناكةم لةثةروانة طلةيى ئيتر
خؤى بردوة بؤ رةنجى فةرهادى

و جةالد بؤتة ضرا
دةركردوة ناوبانطى بةقوربانى ئةو

بةهار رادةسثَيرم ئيتر
ثايز با

و بطَيِرَى ثةثوولة مةرطى ثرسةى
ضرا قوربانى يادى بؤ مؤمَيك

داطيرسَينَى

ناكةم لةطومان طلةيى ئيتر
و بَينَى لةيةقين واز با

ذنَيكى الى قةدةر بباتة
فاَلطرةوة

جادوة بةتاَلكاتةوة ئةو تا
راطرتووة منى لةضاوةِروانى مةرطدا عومرَيكة كة
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عيشقى بارمتةى كردؤتة منى عومرَيكة
يار

ثةيامى عومرَيكة
راسثاردةى
سةفةرَيك

طةيشتوة
لةمردن كةبةر

بينيوة ثَيوة خةونم

                                   ديسمبةرى 2010

بَالوكراوةتةوة ثاشكؤى رةخنةى ضاودَير لة شيعرة ئةم *
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ضاوةِروانى...؟ سةردةمى
 

ناتوَيتةوة قةت وةعدة باى بَى بةفرانبارة، بةفرى
دَيتةوة...؟” من عةزيزى ئةو دَلةى كةى خودا. ئةى

هةموو تامةزرؤييةوة بةو حةسرةت، لة كاروانةكانى، ثِر
سةرمةدى ذوانَيكى ضاوةِروانى لة

ضؤَلةوانى...؟! شارى لة
مةنزَل... نةطةيشتنة هةر

خةونةوة ئارةزوو، و خؤزطة بةو هةموو طةرميان، ِرةشتاَلةكانى كضة
ئاسؤدان...! ضاوةِروانى لة هةر زةمةنَيكة

بةِرَيكرد حةسرةت ثِر ضاوةِروانى لة دورودرَيذيان عومرَيكى
تارماييانة  ئةو يةقينى تا لة

بن دَلنيا
وةِرَيطاوةن لةمَيذةوة زؤر كة

قوربانيةوة و ناسؤر مَيذوو، هةموو بةو هةقيقةت، باخةكانى
باران نمةى ضاوةِروانى لة
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ثايزةوة حةسرةتى بة
خنكان بَيدةنطى بة خاكدا لة ِرةطيان

و قةقنةسةكان دَل مَيوذة لة ئاوِريان هةرطيز
حةرامةكان سوورة سَيوة

نةدايةوة

  

سةوزةكانى كوَيستان بةرسيلةى ِرةززة
و خؤزطة وةرزى نةطةيشتنى ضاوةِروانى، لة

بةختةوةرى هةرزاَلى دروستكردنى
هَيشووة سةربةيةكداطرتووة و قةترانييةكان بؤَلة ِرةشة لةدايكبوونى

زيزةكانيان
بةرو هةرنةهاتنة

بةرو نةهاتنة
بةر نةهاتنة

وةردة ناو قةرسيلةييةكانى، طةنمة ضَلة
داطرتوو ذةنط قَليشهاتووةكانى

و برسييةكان بؤ نان تَيركردنى لة خةميان
دَلِرةنجاوةكان منداَلة
ضاوةِروانى بة سثارد
ثةَلة ترى وةرزَيكى
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.... طلةيى سةردةمى
.... ضاوةِروانى سةردةمى

            
وةَالمةكان و بَى و ضاوةِروان نيطةران نامة

ضاوةِروانييةوة. و حوزن و عيشق هةموو بةو
و مةنزَلةكان بَي كاروانة ضاوةِروانى لة

و طةرميان ِرةشتاَلةكانى كضة
و باخةكانى  ناسؤر

و ِرةززةكان بةرسيلةى
قةرسيلةييةكان طةنمة

و نائومَيدتر
و دَلشكاوتر
و بةدبةختر

ضاوةِروانترمان.....

سةمةرةكان بَى وخةمة خةياَل خةون.
ضاوةِروانةكانى تؤ بةَلَينة و برين لة سوَيى

مانةوة سةرلَيشَيواو
زِرةوة خةونَيكى داخى بة

سةبرطرتووةكان يادطارية بةيادى ساَل ثَينج
هةقيقةت بة نةبوون كة

و  ثَيبةخشين ضارةنوسى  شَيتى
يادطارى و خةياَل هةرَيمَيكى ثِر لة سنورى لة

ثاَلةوان بَي ضيرؤكَيكى وةكو
نوسرانةوة
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طلةيى.... سةردةمى
ضاوةِروانى.... سةردةمى

نةبووى كوَيستان مةلةى ئةو تؤ
كةويت طةِرانةوةى كؤضى طةرمَينيت دواى

بةختةوةريت كوَيستانى تؤ
و ويست

مةحشةرة بيرت لة هةرطيز
و سوتا

نةكردةوة طةرمَينت تةريكةكانى و تاك
خةريكة كة
تينويةتى لة
و دةخنكَين

هاوارَيك دةردَى دَليان بؤ
نةكردةوة ضاوةِروانيةكان ضاوةِروانى، لة بيرت هةرطيز تؤش

نةكردةوة ضاوةِروانةكان يادطارية لة بيرت، هةرطيز

نةفِريووى. ئاسماندا بة هةرطيز تؤ
تَيبطةى...! فِرين ئازادى لة و ديليةتى ئازارى لة تا

دروستكردووة  مةل بؤ تؤ قةفةسَيكت
لةدةستداوة فِرينى خؤزطةكانى و زيندانيةوة ئةبةد بؤ
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نةبووى ِرةت ئةستَيرةدا بةالى تؤ
بةخشين بى و بَيدارى تا فَيرى
ِرانةبوردى دةرياكاندا بةسةر تؤ

تَيبطةى حةسرةتى شةثؤل لة تا
تاشةبةردةكانى بة هةزارجار دَلِرةقانة خؤ ِرؤذانة ضؤن

دةكَيشى نائومَيدى
زطثِرةوة هةورَيكى تةنيشت بة هةرطيز تؤ

نةخةوتوى
بزانى تا

باران
هةورة طريانى

بروسكة
ئاسمانة دَلِرةقى

ساماَل
تَيثةِرينى دةروازةى

نةورةسةكانة
طرمة
رقى

دَلشكاو
سثَيتي

ئافرةتَيكى حةواى روحى
و ثاكيزةية

نةحةجمينى
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و ثِر ذان دَلَيكى ذانطرتووةى
سةرهةَلطرتنيشى

ئؤقرةيى بَي
ضاوةِروانيية ثِر لة ساَلى ضةند

طلةيى.... سةردةمى
ضاوةِروانى.... سةردةمى

نةكردووة بةالى طؤِرستانَيكدا طوزةرت هةرطيز تؤ
نةطرتووة باوةش لة مردوويةكت تةرمى

كةس هةموو مردووةكانى لة كة
و جوانتر

و عاشقتر
دَلشكاوتربوون

حةسرةتى بة بةَالم
ضاوةِروانى،
، نائومَيدى

و دَلشكاوى
زيزبوونةوة

طرت باوةش لة مةرطيان و مردن زيندوويى بة
ئةمانة كة

جاويدانترين بةريئترو و جوانترين
بوون مردووةكانى سةر زةمين
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بوون ضاوةِروانتر عاشقترو كةس هةموو لة ضونكة

بطرى ئارام مؤسيقايةكى طوَى لة دانةنيشتى هةرطيز تؤ
داخى ذانَيكى ذانطرتووى بة كة

ساَلةوة ثَينج
نؤتةكانى،

ضاوةِروانيةوة ثِر لة نائومَيدى و دَل شكاوى حةسرةتى بة
لَيئةتكَى وخوَينيان نوسراونةتةوة

نةطرت طؤرانيةك لة طوَيت هةرطيز تؤ
شيعرةكةى، كة

شاعيرَيكى دَلشكاوى
سةفةرة ناو

سةرهةَلطرتووةكانى
غوربةت. شةمةندةفةرَيكى ناو

جانتايةكى بة
يادطاريةوة ثِر

كوضةكانى غوربةتى ضاوةِروانى لة
بَيوةفايى يادطارى قةَلةمى بة

نوسراون تؤ

نوسراوة ئاسؤ ونبوونى ئَيوارةيةكى لة ئاوازةكةى
تؤ ثرضى كة

شةوَيك مانطة تريفةى لة ِرَيى
طرتووة
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بةديار تا
ضرايةكةوة بة نائومَيدى

سوتانى بؤ غةم
ثةروانة

بنوسَيتةوة

ِرانةماى تابلؤية لةو هةرطيز تؤ
كَيشراوة تَييدا ضاوةِروانى تةمةنى كة

وَينةكَيشَيك كة
كَيشاويةتى شةرابةوة ثَيكَى بةديار

فيطةرةكانى
ِرائةسثَيرَى   ئادةم

نةكاتةوة طومان لة بير
ضاوةِروانى لة ضيتر

دةركةوتنى
حةوايةك نةبَيت

شةيتانيش، بةوثةِرى
بةرائةتةوة

بتهَيَلَيتةوة طوماندا لة دةيةوَيت
فريشتةيةكى طةيشتنى لة تا

حةوا  لة  ثاكتر
بتهَيَلَيتةوة ضاوةِروانيدا لة
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كاروانةكان لةطةَل ِرةنطة كة
و ِرةشتاَلةكان كضة ضاوةِروانى يان

و حةرامةكان سوورة سَيوة
قةرسيلةييةكان طةنمة

سةوزةكان ِرةززة
جَى بطاتة

سةبرطرتووةكان و يادطارية كة لةطةَل
و كوَيستان كؤضى

زطثِر هةورَيكى
جَى بطاتة

نيية ديار بةَالم
دةطاتة كةى

مةنزَل    

2011 ئةثرَيَلى/

بَالوكراوةتةوة رووبةر رؤذنامةى ئةدةبى ثاشكؤى لة شيعرة ئةم *
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ئةوةوة لةزمانى

نوسيبووى؛ ئةو
(درؤن) ئينسانة بةوةفاكان بةَلَينى

لةبيركردنى بؤ
خؤشةويستةكانيان

نوسيبووى؛ ئةو
لةتوِرةبوون نةبووى بَيزار

لةتوِرةبونيش كةمَيك
توِرةبة...!

نوسيبووى؛ ئةو
دَلرةقية ئةم

دَلة ئةم لةكؤَل
بكةرةوة بضكؤلةيةت ناسكة

نوسيبووى؛ ئةو
رقةية ئةو رق خراثترين
خؤشةويستيةوة لةدواى

دروست دةبَى
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نوسيبووى ئةو
سةر بةشيعرةكانت و قسةكانى

بِروابكةم تةلةفيزيؤنت
ضاوت..؟ بةعيشقى يان

نوسيبووى؛ ئةو
هةية داواكاريم يةك من

بةمةسج خةوتن ثَيش شةو هةموو
تر هيضى و بنوسة بؤ وشةم سَى

شةوشاد) دةكةم، ماضت (خؤشمدةوَي،

نوسيبووى؛ ئةو
خؤشدةوَى زؤر دايكم

تؤ خؤشةويستى بؤ بةآلم
ئامادةم

بم دةستبةردارى
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نوسيبووى؛ ئةو
هةبوو ئارةزووم يةك

(تؤ)
كةهةرطيز يَثى نةطةيشتم

نوسيبووى؛ ئةو
طؤرانيةكى ئةمشةو تكاية
شيعرَيكى فروغم خالقى و

دةوَى
ببمةوة ئارام با

نوسيبووى؛ ئةو
كرد...!) درؤم كرد. درؤم كرد. (درؤم

درؤ بةَلَى
نةدةم...! لةدةست تؤ ئةوةى بؤ تةنها

نوسيبووى؛ ئةو
جوانة طومانةكانت

كردن غيرة تاسنورى
لةوة زياتر

دةكةوَيتةوة لَى كارةساتى
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نوسيبووى؛ ئةو
لةماناى خؤزطة

تَيدةطةيشتم بار” “بار

نوسيبووى؛ ئةو
شتَيك لةهةرضى لةذيانمدا

ترسابم
لةدةستمداوة
ئةترسام زؤر

بدةم...! لةدةست تؤش

نوسيبووى؛ ئةو
عاشقةكانى دونياوة بةعةكسى هةموو

بةردةوام لةعيشقدا تؤ
لةشةِرداى

دةمرى لةئاشتيشدا

نوسيبووى، ئةو
و غوربةت لة ضاوةِروانى

غوربةت مةرطى
هةية مانايان يةك

نوسيبووى ئةو
شتَيك كة لة رؤحم
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خؤشتر ئةوَى
ناوى تؤى هةَلطرتوة طرنط

نوسيبووى ئةو
خةونةكانم

نيية بيركردنت ماناى
ضونكة

ذيانم لَيتَيكضووة هةموو

نوسيبووى، ئةو
تؤو عاشقانةى غيرةى

عيشقى لة دوور دَلثيسى
ئةو

مندان ملى لة هةر

نوسيبووى. ئةو
شَيتى عاشقَيكى تؤ

ئةوةش
ثةرستنة شايانى

نوسيبوى ئةو
دونيام سةرابَيكى هةموو

تؤدا ضاوى لة
دةزانَى هةقيقةت بة

ثَيناو لة مردنَيكيشم هةموو



٣٤٣٥

تؤدا
شانازى بة

دةكرد سةير

نوسيبووى ئةو
ناتناسَى من وةك كةس

بةقةدةر كةسيش و
خؤشيناوَيى من
دايكيشتةوة بة

نوسيبووى ئةو
السكى بووم وةك ناسك

ِرَيواس
بةَالم ئَيستا

بةِرووم دار شَيوةى
طرتووة

نوسيبووى ئةو
بووى من قيبلةى تؤ
بووى خواى من تؤ

بةَالم
دَلم ئَيستا

نةماوة هيضيانى
ماوة و ثةنا ثشت بَي

زةمةنَيك دواى



٣٤٣٥

قةترانيةوة لة قذم
بؤتة

سثى بةفرى
بةَالم

لَيتنابَيتةوة دَلم

نوسيبووى ئةو
سةختة عيشق

بةَالم
دابِران
مردنة

 

18/11/2010

بَالوكراوةتةوة    هونةر و ئةدةب ثاشكؤى لة * ئةم شيعرة



٣٦٣٧

مرؤظَيك طوناهةكانى  
  

                                                                               
  

بوو ئاواتم دوَينَى ئةوةى
كابوس بؤتة لَيم  ئَيستا

دةنكى لة  خةياَلةكانم
زؤرتر جيهان تةسبيحةكانى هةموو  

ترَيى  هةموو بؤَلى  لة
ناسكتر رةزةكان  

 
تةسبيح دةنكَيكى  هةر

   يادطارييةك و
ترَييةك بؤَلى هةر  

طرَيدابوو ثَيوة بيرةوةريةكم  



٣٦٣٧

 وامدةزانى
طومانةكانم هةموو  

دةضمةوة فِرَيداوةو  
يةقين ئةوثةِرى  

دؤزينةوةى بؤ  
  هةقيقةت و

زاَلبوون  
و رارايى و   بةسةر دوودَلى

هةقيقةت و جوانى ثِر طومانى  

ثِر بَي ودمية  كةضى
طوناهةكانت  

ترَي بؤَلى و تةسبيح دةنكى وةكو  

بة تةنافى  
بيرةوةريةكانمةوة خةياَلى  

هةَلواسيوةو  
دةيانذمَيرم بةردةوام  

طوناهى بة  طوناهَيكت
لة ئادةم حةوا   

            دةضوَينم
 

مةرطى  يةكَيكى تر بة



٣٨٣٩

فروخ و  
حةالج و  لةخاضدانى

غةدرةكةى  
نيضة  ريلكةو لة   لؤسالؤمى

زؤرن  طوناهةكانت هَيندة
تةوبةو هيض  
دانثَيدانانَيك  

 ناتوانَي
خواش  

بكات رازى  
 لَيتببورَي

ئينسانَي نةك  
رؤذَي هةموو  

  طوناهَيكى تؤ
بة هةَلواسَي  

تةسبيح و   ثةتى
ترَييةكةوة هَيشووة  
بيانذمَيرَي  

ببورَى لَيت بكةى داوا ئينجا  
طوناهكار سزاى قانوونى  طةر

بَي زيندانى  
مةرطة قانوونى تاوانى  طةر

تاوانَيك طوناهةو بؤ  طةر



٣٨٣٩

بَي شاهيد دوو  
و تةسبيح يةك  من

نةبِراوةت ترَي هَيشوويةك  
بةردةست دةخةمة  

دةكةم ئازاد ئازادت  ئينجا
هةرطيز  و هةرطيز بةَالم  

بِروات ثَيناكةم   
      ضونكة

تَيطةيشتم  
تاوانبار بؤ بةخشين  

سزاية باشترين  

2/1/2012
  سلَيمانى



٤٠٤١

بةسةرضوودا عشقَيكى لةضاوةِروانى

ئاسودةيى بؤ نةماوة سةرَيك
خؤزطةيةدا لة ثِر مةملةكةتى لةم

بؤ ئايندة دَلَيك نةماوة
ئةقَلدا وَيرانانةى كؤضة لةم
نوسين و بؤ شيعر بردن ثةنا

دةبَيتةوة جَيطاى ناسؤرةدا مةملةكةتة لةم لةكوَي
ذينم؟؟ و ذيان ئيلهامى ئةى

ئةقَل دابووة دةستى سةردةمانَيك خؤمان
نةبرد دَل شاراوةكانى ثنتة بة ثةيمان كةضى

كةوتين دَل ئارةزووةكانى دواى سةردةمَيكيش
طوناهةوة هةموو بةو ثوض ماية

دةر هاتينة
و دَل ئةقَل لةنَيوان ونبوون ضةن سةختة

و لةدَل ثِر ئةقَلَيكى بةدواى طةِران سةختة ضةن
ئةقَل لة ثِر دَلَيك

رؤخى بةردَيكى تاشة سةر نيشتؤتة ضؤن مةرجان
دةرياوة

ساَلَى هةموو ضؤن نَيرطز
رةوةزةوة لَيوارةكانى بة دةنوسَينَى خؤ بةهارةوة يادى بة



٤٠٤١

ئؤقرة نةبَى دوند لةوثةِرى قةت ضؤن باز
ناطرَى

لكاوة زةنوَيرةوة ناخى بة ضؤن بةِرةززة
ئةوانة وةك منيش دَلى

نوساوة بارانَيكةوة بةخةياَلى
سةختة ضةن

بمرى تاسةيةوة بةو
راستطؤن دَل ئةقَل يان نةزانى كة

بةتاسةى سةختة، “ضةند
بمرى خؤشةويستييةك،

*“ ناطةى ثَى هةرطيز كةدةزانَى
سةختة ضةند

ئاوريشم” رؤمانى لة *”دَيرَيكة



٤٢٤٣

درةنط هاتى

بروسكة وةكو
خةياَلمةوة  هاتيتة

باران وةكو
 رذايتة ناخى رؤحمةوة

دةزانم  من
دةويست... ئةمةى قةدةر  

وتم، ثَيى فاَلطرةوةكة  كوِرة
دَيت  دوورةوة لة   عشقَيك

دةكات    بةختةوةر
بةَالم

دةطةى...! بةكوَي نيية ديار  
هاتى ئَيستا

بةجَيمدَيَلى  سبةى ئةمِرؤو  بةَالم
هاتى  ئَيستا



٤٢٤٣

دَلت ثَيوتم  نيوةى نيازى
ترى نيوةكةى  

... كةى دةيَلَيي نازانم  
كةى...؟  

بيَلَي كاتَي رةنطة
من نةمابَي لة ئاسمانى  خؤر

لةدةستدابَي هةبوو، هةر هةموويم كة  خؤزطةيةك
بطةيتةوة  كاتَي  رةنطة

نةمابَي خؤى شوَينى لة شتَي هيض  
نةمدةويست من ئةوةى  

نةتدةويست تؤ  
روويدابَي هةمووى هةر  

بةَالم طرنط ئةوةية
مابَي تؤم لةياد  هةميشة

تؤ،
دةطةى...! هةميشة  كة

شينكةى كؤترة لةطةَل  
ماَلةكةمان سةر  
دةضن لَيك زؤر  

دةخوَينَي هةميشة  ئةو
دةَلَين بةَالم

بِروانَي خؤر بؤ كاروانَي هةر  
دةيطاتَي هةر زوو يان درةنط  



٤٤٤٥

رةس فرياد

بسِرَيتةوة من نةيتوانى، ئاينَيك هيض
 الى خواكةى خؤي و

  فَيرى سوذدة بردنم بكات
 تا جارَيك روو

ئةندَيشة بكةم ثِر لة ئاسمانى  
بكةم وجوود بة  هةست
موعجيزة لة رووداوَيكى ثِر هيض

نةيتوانى  
كات رام من  

رَيطاى سةر بمخاتةوة
ثةيامبةرةكانى،  

ترسناكةكان حيكايةتة لة ثِر  
طومانةكان كةن دةست لة قايلم تا

لة و هةَلطرم  
دووركةومةوة  رةسَيك  فرياد

ئينسانة تةنها كة  
قاوةطرةوةيةك ذنة و جادووطةرَيك هيض

نةيتوانى  
بةختةوةرم كةن  بؤ لةحزةيةكيش

نةيتوانى كتَيبَيك هيض
ثاَلةوانَيكى بمكاتة  

خؤمى عاشق و  
بخوَينمةوة تيا  



٤٤٤٥

نةيتوانى شيعرَيك هيض
ثِر ثرسيارة وةَالمى
بداتةوة طومانةكانم  

بَلَي ثَيم
ضيداو بةدواى  وَيَلى

يةقين بة دةطةى  كةى
نةيتوانى منى هيض كضَيك
ئازارم  و  خؤشبوَي

بدات
نةبَيتةوة لَيم

 وةكو 
و و ليخ زيخ

دةريا و شةثؤل وةكو  
بلكَي  

رؤحمةوة بة  
ثرسَي لَيم ذنَيك هيض هيض،

بؤضى هاتووى  
ئةذى بؤضى  

ئةمرى بؤضى  
يادةوة بةو دانيشة  وةرة

فِركةوة قاوةيةك  
           بيخؤرةوة



٤٦٤٧

ثَيمبَلَي نةيتوانى
نيية ئةوة  عاشق

دةوَيى خؤشى هةميشة  بؤ
جار جار ئةوةى بةَلكو

دةكات ون  خؤى
زوو يان  درةنط

دَيتةوة  هةر
ئةوانةى ضيرؤكى

و   يؤتؤثى
مةسيحيانةت  مذدةى

ئةبةخشَي  ثَي
شةوان ئةوانةى نة

شةرابةوة ثَيكَى  بةدةم
و  ئةضنَي بؤ خةياَلى  هةزار

دةكاتةوة بؤت دَلياية لة  ضى
زةمينى سةر طؤرانييةكانى لة هيض
دايكم  

كة نؤتةيةك بمكةنة  نةيتوانى
بمدةن بةطوَيى  

لَيك   عاشقى   دوو
دابِراوةوة  

ببنةوة ئاشت بةَلكو  تا
رةسة ئةم فرياد  تةنها

بوو  
دؤزيةوة  منى



٤٦٤٧

و  بم ون   نةيهَيشت
و  بذيم خةياَليدا لة   هةر

بخولَيمةوة  
زيندوويى بة ئةمبيني كة  ئةوةى

ئةنووسمةوة شيعرة ئةم  منم
                                                                              
4/4/2012
                                                                               

    



٤٨٤٩

سةراب

بةختةوةرى هى خةندةيةك هةموو
و

ئاسوودةيى نيية هى هةموو طريانَيكيش

سةفةر هى شةوَيك مانطة هةموو
و

خؤر نيية ونبوونى ماناى هةموو زةردةثةرَيكيش

هةَلطرتن سةر قابيلى توِرةبونَيك هةموو
و

نيية ثَى جاوَيدانى مذدةى مزطَينيةكيش هةموو

هةية خؤى جوانى توِرةبونَيك و ِرةش رةنطَيكى هةموو ضؤن
و

خؤى هةية ئازارى ئارةزوش وةفا و و عيشق و وةها خةياَل

هةية باجى خؤى ذيان لةذينا ضؤن
و



٤٨٤٩

خؤى هةية بةهاى بةنةمرى مردنيش و وةها مةرط

هةية ئامانجى و هيوا ئايندة، خؤزطة، ضؤن
و

هةرطيزاو هةرطيز ببَى، و هةبَى دةبَى ئةوةى وةك دَلنيام جيهان
نيية نيية... و نابَى و نةبوة

                          
13/6/2011



٥٠٥١

لَيبوردن

تاوانَيك هةر
دةيبةخشَى سزايةك،

خيانةتَيك هةر
لَيبوردنَيك

جوانى
هةمووشتَيك كة لةوآلتَيك

هةَلةية
هةَلةية راستيةكانيش هةر

جوانيةك كةهةموو لةوآلتَيكدا
قةدةغةية

جوانيةك هيض
نية جوان



٥٠٥١

كاميان؟

خؤى عومرى بةدرَيذايى دايكم
بوو لةخوا روو و كرد نوَيذى

بةآلم
هةميشة

كؤمةنيست حزبى ئةندامى
بوو...!

 

كؤتايى

كؤتايى دابِران
نية خؤشةويستى
كؤتايى مةرطيش

نية ذيان



٥٢٥٣

شةراب و نوَيذ

دايكم لةطةَل
رَيككةوتين

و كةم نوَيذ من
بخواتةوة شةراب ئةويش

ئةو باشتر تا
و تَيبطا لةنوَيذ

بيربكاتةوة باشتر

زانى كاتَى
نوَيذةكانى

خةريكة سيحرةكانى
دةبَيتةوة كاَل

بِرياريدا
نَيوانمان رَيككةوتنةكةى

هةَلوةشَينَيتةوة
  
13/11/2010

 



٥٢٥٣

من لةهيض ناضَيت دَلى   
جار هةندَيك

دَلم
شةختةى و سةهؤَلبنةدان تاشة ئةَآل

زستانة دَلى

جاريش هةندَيك
قةَلبةزةى  ناو ثةثوولةى ثةِرى ئةَآل،

                بةهارانة

دَلم جارَيك
لةتؤزى ثِر تورةو رةشةباى وةك

ثايزانة  

جاريش هةندَيك
نةسيمى شةونمء تكةى طوألء ثةِرى ئةَآل،

بةهارانة  

جار هةندَيك
  دَلم

ثاش ساماَلى ئاسمانى ثةلكةزَيرينةى ئةَآل
بارانة  



٥٤٥٥

جاريش هةندَيك
دابِراوى فرمَيسكى ئةَآل،

دوويارانة  

ضريكةى ثِر دَلم ئةَآل دةنطى جار هةندَيك
عاشقانةى  

خالقية  
كوَلى كةفء ئةَآل، دَلم جارَيك

خؤانى مةى
ساقية الى

ئةَآل دَلم، جار هةندَيك
بن طؤمةء  ماسى لوسى

ئةكا سةفةر  
وةيشومةية ئةَآل جاريش هةندَيك

قةدةر ئةكا طومانء رولة  

عاشق راوضى تؤِري وةكو دَلم جار هةندَيك
دةآلؤزَيكى

يار زوَلفى وةكو جاريش هةندَيك
رادةثةسكآ ئةكاء تةخشان



٥٤٥٥

حاَل بَى  دَلى

وتم! ثَى ئةو
لةتوِرةبوون؟ نةبوى هيالك

كةمَيك
توِرةبة لةتوِرةبونيش،

لةدةرياكة ضاوَيك ئاخر
ئةو تةنيا ساتَيك خؤ

ئةدا شةثؤل

كة ضاوَيك لةئاسمان ئاخر
ئةو تةنيا ساتَيك خؤ

ئةدا لَيى بروسكة

منيش وتم!
هةية خؤى جوانى رةش رةنطى ضؤن
هةية خؤى ثايز جوانى زةردى ضؤن

هةية خؤى جوانى توِرةبونيش

دَلِرةقية وتم. ئةم ثَي ئةو
لةكؤَل

بضكؤلةيةت ناسكة، دَلة ئةم
بكةرةوة



٥٦٥٧

بةرطةى ميهرةبانت، دَلى
ناطرَى عيشق

دَلرةقى
ئةكةيتةوة جوَى لةكوَى

كة لةزستان ضاوَيك ئاخر
ساتَيك تةنيا ئةو خؤ

بةندانة سةهؤَل

بكة لةخوا ضاوَيك ئاخر
ساتَيك تةنيا ئةو خؤ

نيطةرانة لةبةندةكانى
 

 
15/11/2010



٥٦٥٧

جَيهَيشتوة بؤنَيكم

بؤنَيكم بؤنى،
جَيهَيشتوة

رؤذى شةش و مانط شةش تامةزرؤيى
هةَلطرتوة

ذورةكةشى ثةرداخةكة، سوراحيةكة و
داطرتوة.

باشدةزانم،
كةس هيض نادةى رَيطا ئيتر

بخواتةوة. ثَى ئاويشيان لَيداو دةستيان
و دائةخةى ذورةكةش دةرطاى

سنطتةوة قةفةزى ئةخةيتة كليلةكةى
تر نةيةم، جةذنَيكى تامن

تر جارَيكى
ناكرَيتةوة

نادةى رَيطا بكرَى. بؤت طةر
بيبا (با) بؤنةكةش



٥٨٥٩

شوشةيةكةوة، ناو دةيكةيتة
تر ثاَل دياريةكانى دةيخةيتة

سةيريان شةو هةموو
ئةكةى

ثَيمدةَلَيى.
يادطارييةكان بةخوا

و دةمكوذَى
ضةندة عشقة ئةم

كؤن بَى
نابِرَيتةوة



٥٨٥٩

(1) جاسوس

خؤى نيشاندا وةك روناكبير ئةو
بةكارهَينابوو سثى حبرى بةآلم

(2) جاسوس
قورئانَيكى هةميشة ئةو

بوو لةباوةش
فرؤكةخانة ثؤليسى كاتَى

زيندان برديانة
جاسوسى جفرى

ةكانى الثةرِِ ناو خزاندبوة
قورئان

 



٦٠٦١

(7)
ئومَيدى بَي

كات شادترين
لة كة ساتةية ئةو

ضاوةِروانيداى

كات سامناكترين
ساتةية ئةو

لةضاوةروانيش كة
دةبى ئومَيد بَى



٦٠٦١

سةخت خةياَلى

زةمينةدا ئةم بستَيكى لةهةر
نةدات لَى ئازادى بؤ نية دَلَيك
سةرزةمينةدا ئةم دَلَيكى لةهةر

نةدرابَيت حةشار ثةنهانى بة نية خؤزطة هةزارن
سةرزةمينةدا ئةم ضاوَيكى لةهةر

ِرذاوة بةهَيواشى ئةشك دةريايةك
بِراوة لَيدان لة هةميشة بؤ خؤزطةوة و هةزار بة دَل هةزاران

دَلَيك كة بؤ ئازادى
ئاسؤ بؤ كة ضاوَيك

ذيان بؤ كة هةنطاوَيك
مان بؤ هاوارَيك

خةياَلَيك بؤ تَيِرامان
ئايندة سةختن بَى ضةند

سةختن
سةخت...!



٦٢٦٣

ئاسمان رقى
                                                      

                           

بروسكةيةك هةورة هةموو ثاش زؤرجار
زَيِرينةيةك ثةلكة

ئاسمان رقى
ئةشواتةوة

دةريا تؤفانى ثاش زؤرجار
مانط تريفةى

هةَلضوو شةثؤلى
ئةنيشَيتةوة
دةريا ناخى

مةرجان ثِر لة  ثِر
ئةدرةوشَيتةوة

15/1/2012



٦٢٦٣

قةقنةس

ــِراوة ب لــَى وزةى ئةوةنية ماناى ئةسوتَيى، كز كز ضــرا كة
داطيرساوة رةش ســوتــاو، ــةى ــةروان ث و شــةم لةخةمى ــةو  ئ
جــَيمـاوة بــؤ خــةمــطينــى و روت وةرزى ثايــز كـــة
تاساوة طةرويدا  لة طريان كة هـةَلةبجةية،  ذنَيكى ــاوارى  ه
ِروواوة نةكـــةرؤز و و قةنديل لة شارَيز و شاهؤ نَيرطز نيية، خؤِرا لة خؤ
ِرذاوة لـــةوَى ثَيشمةرطةية خوَينى شةهيدو دايكى فرمَيسكى ئةوة
ثــــــــِر تـــــــاوة مةلوول ثةست و هَيندة نيية، بَي هؤ هةور خؤ
ــاراوة ت مانطى دوورى و ئةستَيرة دوورى و ــاران ب خةمى

                                                                              
8/2011



٦٤٦٥

(3)
موعجيزة

بووم خةونَيك عاشقى
كتَيبَى هيض

ناداتةوة لَيك ماناكةى
دةطرم لةباوةش سَيبةرَيك

هةموو
بحةسَيتةوة لةذَيريدا ئينسان

 



٦٤٦٥

نيطــــا

جار؛ بوو يةكةم هةر نيطاى
برد منى، تةمةنى هةموو

تؤ بوو نامةى هةر دواين
زةمةنى، هةموو

سةرسوِرمان توشى
كرد.

نيطايةك زةمةنَيك ض
دةطَيِرَيتةوة

شوَينى راستيةك، ض
دةطرَيتةوة هةَلةيةك



٦٦٦٧

غرور

دَلم ماَلى وةرةوة
غرورة بَينم، واز لةم با

ئؤباَلةكةى كة
تةنيايمة...! لةملى

تةنيام روحى وةرةوة
بَينم ماخولياية لةم واز با

ئؤباَلةكةى كة
شَيتيمة لةملى

تةنياكانم شيعرى ئيلهامى وةرةوة
بَينم نامؤية لةم واز با

ئؤباَلةكةى كة
قةدةرى لةملى

داية خودايى
ئةى يار

نةوةى ئَيمة
جةنطةكانين

وةك ئومَيد، بؤية
نائومَيدى

دةكةين سةير
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عومرى ِرةش  

بةفرةدا وةرزى لةم
خةياَلى

زةمةنى قةترانى قذى
طةنجَيتى  دةكةمةوة

كة لة
طةشترو بةفر

زيـــندووتـرو
بووم   جوانتر
ئَيستا كةضى

  ِرقم لة بةفرة
ضونكة

نةماوة و لةسةرما ِرةش تاَلى  
عومرى

فةوتاوة يادةوةريم
بطرم بةفر بارينى لة ِرَيطا دةتوانم نة

        نة
دةشتوانم دةست    

بة ِرؤيشتنى تةمةنمةوة   
   بطرم.



٦٨٦٩

شيعر خةياَلى

ذيـاوى” زؤر شــيـعرةكــــانـــم لــةطــــةَل “طـــــوايـــة
نـــةطــريــاوى لــةطـــةَلــــيان هـــةرطيــــز بـــــةآلم
نيـطار كـردونـــتة بـــةيـــةك يـــةك نيــطـاكــانـــتـم،
بةهـار ضــاوت ضنـــار، بـــاآلت  ثــايـــز، ثـــرضــــت
هةَلــواســراوة لـةذورةكـةم تـائَيستاش تـابـلـؤكـةت
تـؤراوة لـــةلــَيوانت خةنـدة  خـؤتى،  ى ئةَلـَى هــةر
خــوليــاكــــانت خـةيــاَلةكــــان، خـــةونــةكـــانـت،
ديـــوان و شيــعر كـــردونتة هــــةرهــــةمـــوويـــم،
تــَيـناطـــةى شــيعـر لــــــةهةسـتى تــــؤ بـــــةآلم
عـــــشقة نـــــاطـــــةى بــــــةم دَلــــنيــــام ئيـــتر
قوربانى بومة طــومان، ثِر خةياَلى، و نــاسك مـنى
ثةشيمانى لةضى ــازة ت شــَيــوان هةموى تؤ ــى رةق دَل
شــــيــــعــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  دَي
ـــــــــــوة ــى ثـــــــــــــــــةشــــــــــــــَي ــك ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ رَي

                                                                     
                                                                          
11/9/2010
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غوربةت

جَيهَيشتووة غــةريــبــى ــة ل هــةنــطــاوةكــانــم ــَيــكــة ســاَالن
داطــرتــووة وجــودمــى طشت  و  دَل و رؤح غــوربــةت بؤنى
كردووة بةهارى ثايزو سةد بيرى و يادطارى خةياَلى سةرم
طرتووة قةرسيلى طةنمى  و طوَل طــةَالو رةنطى ئةو ضونكة
غةريبيية هةموو ئةو ثاش بِروانَيت دوور هةرضةندة دَل
بيركردووة شتى هةموو و دةطرَي ئؤقرة ئةو الى هةر دواجار
ثايزانة بارانى  ثاش خاكى بؤنى  و بةهاران  نَيرطزى وةك  ئةو
نةمردووة جاويدانةو زستانيش بةستةَلةكى و هاوين طةردةلوولى سةد
ثَيبطات ثةيمانانةى و ثةيام ئــةم ــم ــاوةِرَي ض لةمَيذة زؤر
نةكردووة كارى هيض ئةو دوورى سةختترةو عيشق لة خةياَل بزانَي تا

1/2/2012
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ضاوةِروانكراو ثةيامَيكى

ــةكــةم ــة ئ ــاه ــون ط بــة ــت ــةس ــى خــؤمــدا ه ــةن ــةم لــة ت
ــةم ــةب ئ ـــــةراب  ش ــق ــش و ع مــــةى ـــؤ ب ثــةنــا بــؤيــة
دةضــَيــت دَيــــت و ـــؤ ت ـــةى  ـــن وَي خــةيــاَلــمــدا ـــة ل
ــةر ئــةكــةم ــةف س و ئـــــارةزووى ــى ــب غــةري ــى ــؤن ب ــة ــؤي ب
ــةطــةم ئ ــى ــَي ث ـــةر ه رؤذَي  ــوذَي ــك ــم ــش ب ـــةت غـــورب
ئةكةم ضؤَلى غوربةت لةبةر لَيبي تــؤى شوَينَيك كــةى
خؤشئةوَي تةنيايشم  و فرمَيسك و ـــاران ب ثــايــزو مــن
بكةم تــؤ  دوورى لــة ضــى حةيف ــدَي، ــَي ل تــؤيــان بؤنى
كؤنكةنة ــادى ــةره ف ــم دَل نَيرطزو بَيستونى ــةرم س مــن
ئةكةم رَيية ئةو قوربانى ئةزانم،خؤم شةم عيشقى بة خؤم
ســةرطــةردانــم كــونــةثــةثــووى ــم، ــاَل ح بــة وةى قةقنةس
ئةكةم تؤ  رَيطايةى ئةو دةروَيشى  بسوتَيم  تر جارى هــةزار 
ئةفسانةية ــووى ــةم ه شيرين و لــةيــال حةبيبةو ــةر ط
ئةكةم ماخوليا خؤمى ثةروانة  وةك  منة منة،خةونى  خواى ئةو
قــةزةح ــةوس ق دةريــا، شةثؤلى نَيرطز، تاَلى بــاران،  بؤنى
يارةكةم رووخسارى  و  ضاو جوانى بة ناطةن  بن هةرضيةك 
خؤرئاوا تا بةيانى لة هةر  هةَلدَي  خؤر  تيشكى  كة رؤذَي هةموو
ئـــــةكـــــةم تـــــــؤ ـــــــــــى ضـــــــــــاوةِرَي مـــــــن
ناية ثةيامَيكت  ــة  ن ــَي ــط رةن ــة ن ــَى ــط دةن ــة  ن كــةضــى 
ــة ــاي ــؤت ك ـــَي شـــت ـــوو ـــةم ه ـــن ـــَي ـــةَل ئ ـــم ـــَي ث زؤر
بكةم ــادت ي لة هةميشة بؤ ئةكرَي ضــؤن تؤ ثَيمبَلَي تؤ 
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بَيزارى

خـــانـــةقـــا نــــــةى ـــــــو ــــــَي وةك ــــــاَل دةن ـــــــم دَل
ـــا ـــةف ـــةوروج ج طـــيـــانـــة بـــــَي بـــــةس بــــا ــر ــت ــي ئ
ــن ــري ــةس ئ لــــة ثـــــِر دَل ثــــةشــــَيــــوة،  حــــاَلــــم
ــا ــةف س ـــدى ـــةم ن رةشــــمــــا، ـــــارة ض تـــةمـــةنـــى ـــة ل
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ياد

تر لةوانى جياواز ئةمشةوم
تر ساتةكانى شةو و وةك هةموو التة دَلم
ناضيت لةيادم هةرطيز دورى لَيم ضةند
تر بؤ الت جارَيكى دَيمةوة هةر بؤ دور، بشِرؤم طةر
وام باران مانط و وةك من
تر دَيمةوة جارَيكى هةر هةورا لةطةَل زستان لةطةَل تاريكيى، شةو
خؤم ثةروانةكةى ئةَلَيم ثَيت بؤية من
تر جارى سينةت باخى دَيمةوة هةر بمذم، طوَل سةد شيلةى



٧٢٧٣

ذان ثِر سةرى
ــى من ــاي ــي ــةن ت ـــة ن شـــــةو، ـــى ـــوةت ـــةَل خ ـــة ن
ــان طــري ـــِر ث ضــــاوى  نــة ذان، ـــِر ث ســــةرى نــة
نــيــن تــــاريــــك ـــاو ـــي ـــةن رؤحــــــم ت بــــةقــــةد
نين ســــةرطــــةردان هــيــواو ـــَي ب ـــةو ش بــةقــةد
ــــورى ئــاســمــان ن نـــة ــــةم، ض ــى ــن ــِري ــض ــةف ك نـــة
ـــان ِرام ثــِر ـــاوى ض ــة ن و ثــِرخــولــيــا ــى ــاَل خــةي ــة ن
نين تــةزيــو و  تـــؤراو ســـاردو مــن هةناسةى بــةقــةد 
نين من ـــاوادةى ن مةرطى طَيِرانى ئاهةنط بةقةد



٧٤٧٥

كاروان

كــــــارواندةكـــــــــةوَيـــــتـــــةرى كــــــة
دةنـــى هةنـطـــاو بةيانى طزنـــطـــى هــيـــواى
دةخـرؤشــَينـــَى بةهــــار نَيـــــرطـــــز كــــــة
سةردةردَينــَى طوَل تةمـةن وةرزى بــــةهةواى
دةخوَينَى مراوى و  قــوريـنـــط  و  قــــاز  كـــــة
دةمَينَى لةضاوةِروانيدا كوَيستان  و طةرمَين ئيتر
دةثرذَينَى بةربةيان نةسيمى تكةى شةونم كـــة
ئةنةخشَينَى لةبـاخـا  طــوَل ســورى و مَيو تـةرزى
دَينَى تـؤم الى بؤ جار جــار خةيـــاَليش كـــــة
دةخرؤشَينَى هةناسةم روحــم،  ضـــاوم، دَلـــــم،

                     
                                                                   
17/5/2011      
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خةونى دايكم

دةَلَي، دايكم
بينيوة خةونَيكم  ئةمشةو

و  سةوزةكان  السكة
مَيوةكانى طةَال

بةهارى رةزةكانى ناو
باخةكةمان  

 السك السك
طةَال طةَال،

هةَلدةوةرن....!  
خةونةكةم تةفسيرى  كاتَي

دةكات بؤ  
و  طريان دةكات بة  دةست

دةَلَي،  
كوِرم  

دةكةم هةست وا  
و سوهراب سثهرى بة دةردى  تؤش
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ئَيلخانيزادة    سوارةى
!... دةضى  

دةكةم، هةست  وا
خةونة  ئةو

ئةبةدى مةرطى  ضيرؤكى
تةنهاترين  

زةمينة  بوونةوةرى سةر
دةَلَي، دايكم

 ضةند سةختة
ثَيشبينى   

ئازيزترين مةرطى  
كةست  

ئةَلَيم،  منيش
لةوة طةورةترة  ضى

دايكت  
خةو  

تةنيايى مةرطى بة  
ببينَي كةسيةوة  تةنياترين

دواجار دايكم،
روودةكاتة بةرماَلةكةى  لةسةر

ثَيمدةَلَي، و من
كوِرم،
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من سثيةكانى ثرضة بةخاترى  بيكة
خؤت مةرطى ثَيش  

من مةرطى ثَيش  
كتَيبةكانت  مةرطى   ثَيش

بة تةنيايى دةستبةردارى
 ضونكة

مةرط خراثترين  
كةسانى تةنياو   مةرطى

تةنيايى و  
تةنيايى تةنياترة لة  

           كة تؤى
                                                

 فَيبريوةرى 2012
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