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ثَيشةكى:

(قةدةر) بةناوى  يةكةمم ديوانى لةثاش ، خؤشةويست خوَينةرى 
ئةمة دووةمى (2005)وتبووم كةرةنطة  ساَلى (2003)ء ضاثى
طريان، عشق، ئةمجارة بةآلم بَيت، من دَلى شيعرء قسةى دواين
نوَيية ديوانة ئةم وايانلَيكردم شيعرى كورتى هةناسةى فرمَيسك،
شيعرةكانى لةستايلى دوور ئايندة، طةشبينىء لةئاواتء ثِرة كةثِراو
هةموو ثَييانوتم؛.ئةو لةخوَينةرانم زؤر كة (قةدةر) ديوانى ثَيشووترء

بؤ؟. رةشبينةية هةموو ئةو بؤ!؟ طومان قةدةرء
ئةم بَلَين، لةسةرةتاوة خوَينةران ديسان رةنطة ئةمجارةش دةزانم

ضى؟. لةثاى طةشبينةية، هةموو
شاهيدى ديوانةدا لةم من شيعرى  رستةء  دواين رةنطة بةآلم
من دَلى منء كؤَلء لةشيعرى نةطومان، كةهَيشتا نةقةدةرء ئةوةبن
راستة ئةوةش بَينم، قةدةر لةطومانء واز توانيم نةمنيش نةبونةوة،
ناكةتة لةطَيلى جطة راكردنيش مرؤظةكانيةوةء بةملى "كةضارةنووس

تر" هيضى
ئادةميزاد عشق واية "جارى دةَلَي "ثةِر"دا لةرؤمانى فايتسن" . س.م
طةشبين مرؤظ زؤرجار عشق، راستة ئةوةش دةكات" ترسنؤك
كةثةى دةكــات  ترسنؤكى  وةها جاريش هةندَيك  ــاتء دةك
رةنطة بةكورتى نابةيت، رةشبينى طومانء قةدةرء بةساتةكانى

بتخَلةتَينَيت.
بةتاَلة شيعر بَلَيين طةر نيية "واقيعى كةدةوترآ راستة هةر ئةوةش
بةآلم ماناى بةرامبةر"، اليةنى ئيحساسى و خؤشةويستى لةعشقء
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وةكو لةعيشقَيك،  بآ دةاللةت تةنها تةنهاء كةشعير نيية ئةوةش
ساتَيكء و هةَلدةطرن جياواز مةدلولى ماناو شيعرانة ئةم ضؤن
كةوايكردوة شيعرَيك ئةوينء طريانَيك لةعيشقء لةحزةيةك بووة

بةرهةم. بوونء بَيتة
بةتاسةى سةختة، دةَلَي:"ضةند ئاوريشم رؤمانى نووسةرى
كةواتا ناطةى" ثَي هةرطيز كةدةزانآ بمرى خؤشةويستةيةكةوة
ضى حةبية؟ طوناهى مةولةوى بؤ دةكات ية كةوا ضى نالى  طوناهى
نالىء ثاكى ناخى جطةلةوةى ئةوة خاتوو عةنبةر؟ بؤ وادةكات، ية

يارةكانيان. لةثِرة لةئةوينى ثِر مةولةوية،
  

بازطر
2010 بةهارى



٨٢٨٣

باران)ةوة (ضاوةكانى ديوانى بابةت لة

بآ عاشقانةكانةوة، مةعشوقَيكى طةورةء زؤربةى شيعرة "لةثشتى
جوانةكانة" شيعرة بةديهَينةرى كة هةية وةفا

مةعشوقدا لةثَيناو تواندنةوةى دواى كة عاشقة ناخى شيعر،
طةورةء شيعرة زؤربةى "لةثشتى دةَلَيم من بؤية دةبَيت، لةدايك
شيعرة بةديهَينةرى كة هةية وةفا بآ مةعشوقَيكى عاشقانةكانةوة،

جوانةكانة"
ميوانَيكى خواستء "شيعر دةَلَيت ئَيرانى شاعيرى فةروخزاد فروغ
جووتَيكة شيعر مةعشوق، لةطةأل لةرووبةِرووبوونةوة ئاطاهانةية  بآ

" بدات ئازارم بَيئةوةى منة، كةتةواوكةرى
نوآ" كةوةزنء "شيعرى شيعرى، بوارى شارةزايانى بةبِرواى زؤربةى
شيعرى باآلى  ثلةى  طرانترء عــةروزى لةشيعرى نيية قافيةى
وةك طةورةى كورد شاعيرانى كةلةشيعرةكانى عةروزيية، هةروةها
كةبةباوكى "نيما يوشيج" وةك ئَيرانى شاعيرانى ثةشَيو، يان عةبدوَلآل
لةشيعرةكانياندا نووسينة  شَيوازى ئةم ناسراوة، ئَيران  نوآ شيعرى
نةثةِرَيتةوة، عةروزى شيعرى لةبوارى شاعيرَيك دةكةوَيت، بةرضاو
نوَيدا "لةشيعرى دةَلَيت طَيِراَلدا  فيتز نوآ،  شيعرى دونياى ناطاتة

سادة" بةزمانى يان ئاسان، بةرَيى طةورةية، شتى وتنى طرنط
بةكةمترين و كورتن زؤربةيان "بازطر" شيعرانةى كةئةم دةبينرَيت بؤية
جوانى طرنطىء شاعير طةيشتوة بةخوَينةر، سةرةكى مةبةستى وشة

وشةية. كةمترين زادةى كاتَيك هةموو ثوخت، شيعرى
زمانَيك بةهةر دةنوسيتةوة، كةسَيك بةرامبةر شتَيك تؤ كاتَيك
دَلنياى حاَلة، لةو دةكةيت رةها خؤت تؤ ئةوةية طرنط بَيت،
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جَيطةى بةشيعر، بيكةى دةتوانى خؤشويستووةء كةسَيكت لةوةى
باس سةرةكييةكانييةوة شتة بةهؤى نوآ، شيعرى بَليَين، ئاماذةية
ناضَيتة راستةوخؤ هؤيةيش  بةم  هةر  ناكات،  الوةكييةكان  لةشتة
ثشتطؤى سةردةم واقيعةكانى كةتؤ ئةوةية طرنط بابةتةكةوة، ناو
ثَيكةوة وشانة ئةو كةضؤن طرنطة نوَيدا لةشيعرى نةخةيت،
بةديدةكرَيت، (بازطر)دا شيعرةكانى لةناو سنوورة ئةم بطونجَينيتء
هةموو لةطةشةكردندايةء بةردةوام بؤية بةرينة، ئاسؤى نوآ شيعرى
ئاسؤى "هةتا  دةَلَيت نةففةرى   ، لةدايكبوونييةتى رؤذى رؤذَيك 

دةبَيتةوة". دةربِرين تةسكتر بةرينتربَيت، بوارى بينين
"زؤر كردبوو كة ئةوةى باسى "قةدةر" بةناو يةكةمى ئا.بازطر لةديوانى
دركَينمء نةيان  تر جارَيكى كةرةنطة لةدَلما، وان نهَينى رازء  حةزء
رةنطة كردبوو لةوةيش "باسى  واقيع  نةبنة  بمَيننةوةء  بةخؤزطةيى
تر جارَيكى بؤ دوايين شيعرء قسةى دَلى بَيت، بةآلم قةدةر ديوانى
ساِرَيذ تةمةنى طريانىء لةطةأل ثَيشوو يادةكانى حةسرةتء بيرةوةرى
طةشبينىء لةئاواتء كةثِرة ديوانة كةئةم وايلَيكرد خؤشةويستى لة
لةهةستء ثِرة ديوانةكة هةمووان، بؤ بةرهةم بهَينَيتة ئايندة،
يادطاريةك هةر كةمانةوةى  بِروامواية داهاتوو" بؤ ئارةزوو  خؤزطةء
ء (بازطر) بؤ ياد" دَينيتةوة حةسرةت لةسؤزء ثِر رابردوويةكى

ديوانة. ئةم خوَينةرانى
بؤية دةبَيت هةَلدةقوَلَيت، شاعيرةوة نةستى و هةست و لة ناخ شيعر
ئةطينا ثَيش بكات، بةرجةستة تَيدا خؤى ئاواتةكانى شاعير راستةقينة

دةدات. فريو خؤى كةسَيك هةموو
دَيرَيكم هةر شيعرانة، ئةم خوَيندنةوةى بة كرد دةستم دانيشتم كة
بة وشةكانى هةموو  بوو راكَيشتر سةرنج تر لةوى دةخوَيندةوة 
هيواى لة ثِر كةسَيك مةعنان، تةسويرى ذيانى ثِر تةمةن درَيذايى
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شاعيرانة، بيرى قسةى ويستوة، خؤشى كةسةى ئةو فِرين بةرامبةر
لة هةستانة ثِر دَيِرة ئةم مةعشوق، بة بةرامبةر "ئا.بازطر" ثياوانةى
كة شيعرة ئةوة بؤية سةرطةردانن، ذيان واقيعةكانى بؤ شيعردا قوآليى
شتة و لةطةَل ناثاكى و تاوانةكان بثؤشَيت ضاو لة ناضار دةكات شاعير

بيانوسَيتةوة. ذيان جوانةكانى
ئةوةية مةبةستى كة ئةوة شاعيرانةى ناخى بازطر" "ئا. شيعرةكانى
دةتوانين جار هةندَيك بِرياردان، لة ئازادة خوَينةر بؤية خوَينةر، بطاتة
دةرةنجامى يان كؤمةَلطاية، و شاعير  نَيوان  ثةيوةندى شيعر بَلَيين
نوسينى بةر دةباتة ثةنا كةشاعير كةسَيكة و شاعير نَيوان ناكؤكى
هةَلقوآلون. ذياندا راستيةكانى لةناو كة شيعرانة ئةم هةروةك شيعر،
لةم تَينةطةيشتوة مةعشوق ديارة، "بازطر"دا شيعرةكانى ِرواَلةتى لة
طؤِراون نوسينةكان شَيوازى هةَلبةستةكاندا لةناو بؤية ، هةستانة
هةروةها ناوبراوة، دَلرةق كةسَيكى بة شاعير خؤشةويستةكةى و
مةعشوقدا ثَيناو لة شاعير هةموو شتَيكى كة دةكات لةوانةش باس
دَلشكان ئةوثةِرى بةثَيضةوانةوة بةآلم بةو، طةيشتن بؤ دا لةدةست

شيعرةكانةوة. ناو خؤشةويستى لةاليةن شاعير بووة، بةنسيب
شيعرةوة زمانى رَيطةى لة شاعير جار هةندَيك ئاماذةية جَيطةى
وةآلمى ئةدةبى زمانَيكى بة و دةدوَيت خؤشةويستى بة بةرامبةر
كراوة بةرامبةرى كة ناشايستةى قةدرة و زبرية زمان ئةو هةموو
دةَلَيت؛ "تؤ شايةنى و ثَيى بة مةعشوق مةبةستى خؤى دةطةيةنَيت
لةذيانيدا كة داوة بةوة ئاماذةى بؤية نةبووى، خؤشةويستية هةموو ئةو
ئةزمونةكانى شيعرةكاندا ديارة،  لة يةكَيك لة سِريوَيتةوة، هةروةك 
ئةم ئةوةى كة دروستكردوة، الى بَيزارى هةستى جؤرَيك  شاعير
خواست لة بوة ثِر شاعير ذيانى كة  تَيدةطات  بخوَينَيتةوة شيعرانة
ئارةزوةكانى هةموو  ثشتطوَيخستنى بة بةآلم داهاتوو، بؤ ئارةزوو و
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خوَينةر يةكسةر لةالى دروستبووة، مةعشوق بة بةرامبةر بَيزارى
لةوة و بير ثَيناسةى خؤيةتى وَيَلى كة شاعير بةوة دةكات هةست
كة بوو كةسَيك توشى كة كوَيوة بووة، لة هةَلةى كة دةكاتةوة
ئةوةى كات هةوَلى هيض بةرامبةرةكةى بؤضى نةيناسيوة و باش
وةفايى بةبَى بؤية شاعيردا، لةطةَل ذيان بؤ بطؤرَيت خؤى نةدا
كوشتووة شاعيردا هةستةكانى لةناو  جوانةكانى روحة خؤيى،
شاعير دَلبةردا لةثَيناو كة دانةناوة خؤشةويستية ئةو بؤ رَيزى و

ضوو. ثِر لة ئارةزوى لة دةست تةمةنَيك
لةزؤربةى بةآلم ثردَيك، بكاتة شيعر داوة "بازطر"هةوَلى
بةرامبةرةكةيدا خؤىء لةمابةينى بةديوارَيك بووة شيعر شوَينةكاندا
ديوارةية ئةو مةبةست  لَيرةدا باران) (ضاوةكانى من  كةبةبِرواى
لةم شاعير شتَيك، بةهةموو كؤتاييهَيناوة كةدروستبووةء
بةِراشكاوانة زؤر ثَيدا، ئاماذةمان كةلةسةرةوة هةروةها شيعراندا
واية قةناعةتم  ء دةربِريوة، خؤشةويستةكةى بؤ خؤى هةستى 
نةكردووة، ثِرطركانة دةروونة بةو هةستى شاعير كةمةعشوقى
بةهةموو ذيانى عةشقةدا هةموو ئةم دوَلبةر لةثَيناو دةبواية بؤية
شيعرانة ئةم رووحى ثَيشكةشى ناخؤشييةكانييةوة خؤشىء

بكرداية.

نينا- تاران                                                   
2010 
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لةتؤ ناضآ) (هيض شتَيك

شيعرةيان خوَلقاند) ئةم سةفةرانةى (ثَيشكةشة بةو
بةآلم ئةم شيعرة، نوسينى لة ثةشيمانم هةست دةكةم (زؤرجار
بؤ...؟!) بَلَيم سةختة

ناتوانآ سةرسةخت كةشتةيةكى هيض
خؤى ئةبةدى موسافيرى بمكاتة

سةفةرآ، نـاتــوانـآ هيض
طةِرانةوة بؤ لَيبطرآ رَيطام

سِركا زستانآ ناتوانآ سةرم هيض
ذيــانـةوة بؤ بــةهــارآ، بؤ

ناتوانآ تؤِرَيك هيض
ماسيطرء ديلى بمكاتة

ناتوانآ باَلندةيةك هيض
بستَينَيتةوة لَي فِرينم سيحرى

ناتوانآ جــوانيـةك هيض
تؤ بدزآ نيطا سيحراوييةكانى
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تؤ بآ ناتوانآ، خاكَيك هيض
بةخؤيةوة بمبستَيتةوة

هيض كةسَيكى تر
خؤى بؤ رامكات تر دَلم جارَيكى ناتوانآ

بيرى تةِربوونى ثايزى ناتوانآ، هيض
لةبيربكا بارانا لةذَير تؤم

لة ثاى ناتوانَى هيض جةهةنةمآ،
بكا ياد لة تؤم راموسانى عةزابيدا،

تؤ جطةلةدَلى
ناتوانآ جيهانة ئةم كؤشكَيكى هيض

بطرآ لةخؤم
تؤ جطةلةفرمَيسكى

فرمَيسكى ، جارَيكى تر نادةم دةستم رَيطا
بسِرآ كةسَيك هيض

ناتوانآ سةفةر
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بكوذآ تؤ هةناسةكانى بؤنى
ناتوانآ بةفر

باران ثاش سنةوبةرى بؤنى
بسرَيتةوة

ناتوانآ شيعرى هيض دَلنيابة
بمنوسَيتةوة

ناتوانآ رؤمانآ هيض
بمخوَينَيتةوة

واى دَيرين شةرابى وةك تؤ
تابمَينى بةتامترى

واى خوا روحى وةك تؤ
تا رؤذطار دآ
بةطومانترى

تاران ئَيران-
13/5/2009

بآلوكراوةتةوة نوآ كوردستانى هونةرى ء *لةئةدةب
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حةفتاحؤرى يارو لةيةك طومان

جاريةتى" يةكةم خؤشةويستى بؤ هةميشة ئافرةت "خؤشةويستيى
                                       سؤمةرست مؤم

خوا؟ ئةى بثرسم،
لةضارةنوسيبووم عشقةى ئةم قةدةر،

سةرةرؤييةكانى زادةى يان
بوو دَلم

دةربازكةم لةوطوناهة خؤم تا
شووم.. كةقةدةرى

هةبوو لةنوسينةوةيدا دةستى
بوو بةدةر من ئيرادةى لة

و بِروخَي كَيوة ئةم دةبوو هةر
... بمرَيت لةذَيردا كةسَيك

خوا...؟ ئةى بثرسم
عةدةمةدا لةم يارَيكم تؤ
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رةوا نةبينيى ثَى
دَلِرةقةدا مةخلوقة ئةم لةناو تا

باتةوة و دَلم كات نةوايم
روحمدا تاريكستانةى ئةم لةنا

فريشتة ببَيتة بؤم

نةجاتم نةدةى طومانة لةم مةئساتى تؤ
حةفتاحؤريم بِروابكةم دةشَى ضؤن

و جاهل هةزاران لةناو
شمشَير و كوذ ثياو و سةلةفى شةرةنطَيزو

بةدةستدا
...؟ خشَى ثَيببة

دَيمةوة بؤية
طومان قةدةرى سةر

و ئةبَى خؤشةويست يةكجار كةيار
دةكرَى لَى طومانى يةكجاريش

عةشق و يةكجاريش عةشق دةذى بؤ يةكجار
دةمرَى
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طةورةية درؤيةكى ضةند
وَيرانةدا مةملةكةتة لةم

خؤى نةبَيت، بتطرَيتة دَلَيك
دَلم بةنةوة دةتوانن حؤرى لةكوَى حةفتا

؟ رزطارمكةن يار لةطومانى

درؤيةكى طةورةية.. ض
يار بآ لةدَلى ميهرةبانتر حةفتا حؤرى، دَلى

لةروخسارى جوانتربآ حؤرى، حةفتا نةشئةى
يار

يار لةنيطاى عاشقتربآ حؤرى، حةفتا نيطاى
يار لةلَيوى شيرينتربآ حؤرى حةفتا لَيوى

حةفتا لةطةَل ساَل حةوسةت بيرةوةرييةكانى
حؤرى

يار دووساَلى طةَل ثيرؤزتربن لةبيرةوةرييةكانى
دةكات طومان يةكجار عاشق، درؤية

يةكجار عاشق دةبَىء
دةمرَيت يةكجاريش

بخةوم بةئارامى نية شةوَيك
بةرمةوة لةبيرخؤم تؤ
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جياكةمةوة لةيةكدى خوا و طومان
نةبمةوة لةئةستَيرةى ئاسمان ورد
نةبينمةوة تيا تؤى ضاوى تيشكى
نةكات رامم تاريكى نية، شةوَيك

بَيت بةس نوقانَيك ضاو تا
بةكؤآلنةكانى رَيكردن بؤ

دابِراندا قةدةرو و عشق و طومان
تاريكى ضةند تاوانبارى ئةى

تؤدا لةتاريكى جوانيش تاوانةكانى كة
ئةنجامدةدرَين

دةنط نايةتة بؤ
.. بَلَى

سةردةبِردرَيت ذن روناك، بةرؤذى
دةكوذرَيت عاشق

جةالدةكان شمشَيرى
دةكرَيت زةرد دةمة

كَيآلنةكان ناو بؤ
نيشاندات و بةعاشق خؤى جةالد تا

عبرةت بكرَيتة تاريكيش
دةثةرستين رؤذ جوانةء روناكى تةنها كةضى

 



٩٤٩٥

نية، هةناسةكانم شةوَيك
و لَينةيةت روحى تؤى عةترى بؤنى
نةخولَيتةوة بةدةورمدا ثةثوولة ثؤلة

فلوتى و عشق ثِرلة زةنوَيرَيك
بةيان تابةر ئةوين

نةزرنطَيتةوة...
خوا نورى وةك ضاوت تيشكى

نةمهَيَلَيتةوة لةطوماندا
 

و خةوم نةيةتة خوا نية، شةوَيك
طومان نَيوانى من و

قةدةر و من
ضارةنوس و من

نةمَينَيتةوة وةآلم بَى
 

 

  سلَيمانى
ثايزى  2007   



٩٤٩٥

باران هةناسةكانى بؤ
((1))

(كارةسات)
توِرةية لَيمان كةئاسمان

دَلنيام
كارةساتَيك

بةِرَيوةية
دةكةم دوعا

بثارَيزآ تؤ تةنها خوا

((2))
(غيرة)

خةتاى دَلمة
عةقَلم

رادةسثَيرآ
لَيبكةم غيرت

ضونكة
خؤشمدةوَيى

((3))
(دابِران)

خؤشةويستيدا لةبةهارى
بةدابِران هةست

دةكةم
دَلم لَيت نابَيتةوة كةضى



٩٦٩٧

((4))
(طريان)

بضَيتة ئةو طريانةى من دةبوو
بوو تؤ كةبؤ طينسةوة،

ضونكة
جارة يةكةم

هاتووضؤ ثؤليسَيكى
لةسةر طريان

شؤفَيرَيك
رابطرآ

((5))
(زيندان)

من
يةك تةنها

هةية زيندانم
ئةويش

دَلى قةفةسى
تؤية



٩٦٩٧

((6))
(بِريار)

هيض كات
لةبِريارةكانم

نيم ثةشيمان
لةتؤ كةطوَيم كاتةى ئةو تةنها

ئةبآ

((7))
(مةرط)

لةخؤم ت قة
نابورم

تا دَلى تؤ
نةكةمةوة ئاشت

طةر
بآ بةمةرطى خؤشم



٩٨٩٩

((8))
(وَينة)

كات ناتوانم هيض
بةرامبةر وَينةكةت

ء رابمَينم
دونيايةك
فرمَيسكت
بؤنةبارَينم.

((9))
(هةَلة)

تؤ هةَلةيةك
كردت

ونبوو لَي منت
كردم من هةَلةيةك 

كةتؤم
لةدةستضوو



٩٨٩٩

((10))
(ظيزا)

لةهةندةرانة رقم
ضونكة

دةوآ ظيزاى
ئةوةش

ضاوةِروانى
دةوَى

((11))
(بةهار)

عاشقى باز ضؤن
شةوة

ضاوةِرآ دايكم
خواية

ضاوةِرآ منيش
بةهارَيكم
بَيتةوة تؤ

هةر دةزانم كة
ناية
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((12))
(تةمةن)

بةبةرةوة نةماوة تةمةنم هيضى
كةضى

هةر ضاوةِرآ تؤم
ئةزانم كة
ناتبينمةوة

 ((13)) 
(باران)

تنؤكى لة
ثاكترى باران

ضونكة
رةنطت

تنؤكى لة
باران

ئةضَيت



١٠٠١٠١

 ((14))  
(بِروا)

هةَلةى واناكةم جارَيكى تر
كةبةتؤ

بَلَيم
ثَيناكةم بِروات

هةَلةى تر جارَيكى
واناكةم

كةبةتؤ بَلَيم
ناكةم تؤبة

((15))
(دابِران)

دوركةوتنةوةت
ئارامى هيض

نةبةخشيم ثآ
ضؤن

بوونت ئاوَيزان
ثِر بوو

لةدابِران



١٠٢١٠٣

((16))
(ئيعتراف)

بةختةوةرترين نازانم
بةدبةخترين يان

ئينسانى
سةرزةمينى

بى بةختةوةرينترين طةر
خؤتة ضانسى

بى بةدبةخترين طةر
دايكتة ئؤباَلةكةى لةئةستؤى منء

((17))
(دواين رَيطا)

نزيكبووى كةلَيم
ضةند دَلِرةق بووم
دوركةوتى كةلَيم
طريام بؤت ضةند
ثَيداى كةبةَلَينم

درؤزنء ضةند
ثَيدام بةَلَينت كة

ضةند ترسنؤك بووى
بةآلم

جياوازى
ئةمانة

هةردوكمانة لةئَيخةى
دابِرانة كة



١٠٢١٠٣

((18))
(تؤ)

لةاليةكء ذيانم تةواوى
لةاليةك تؤ

لةاليةكء رقةكانم تةواوى
خؤشةويستيةكانم تةواوى

اليةك لة تؤ بؤ

((19))
(جةهةننةم)

بِرؤ بؤ بةهةشتى تؤ
هةندةران
بؤ منيش

جةهةننةمى
دابِران لَيك



١٠٤١٠٥

((20))
(ئاشتبوونةوة)

ضى دةبآ بؤ
هةميشة

ئاشتبينةوة
كؤأل

ء دابِران رق لة
بكةينةوة؟

سلَيمانى
22/1/2010
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* ياد

بيرةوةريةكانة" دةمكوذَى "ئةوةى
يادتة،

لةعشق بةثرسيارى دور
بكةى؟ عشقم لةطةَل دةتويست

زؤرزانانة بةهةنطاوى يادتة
بكةى؟ رام دَليشم دةتويست

ثِرلةخةياَل سةفةرَيك بؤ من راستة
بوو لةضاوةِروانى ثِر بؤتؤش

يادتة
عاشقانةو ضةندة تؤ بؤ دياريةك
بوو؟ جاويدانى ضةند منيش بؤ

يادتة
؟ ئةكا تؤ قذى لةرةنطى خؤشئةوَى، شةوةزةنطم وتت،

؟ تؤئةكـا ضاوى لةرةنطى خؤشئةوَى ثايزم طةآلى وتم،
؟ نةضَى تؤ قذى لةرةنطى ناوَى، ثايزَيكم

؟ نةضَى تؤ سورى لةلَيوى ناوَى، بةهارَيكم
وتم؛ يادتة

؟ نةضَى تؤ كوَلمى لةرةنطى ناوَى، زستانَيكم
؟ نةضَى تؤ ناوَى، لةدةستى طةرمى هاوينَيكم

يادتة
و؟ نهَينينى ضةند تةلةفونةكانت زةنطى يادتة،

بوون...؟ ثرسيار ثِر



١٠٦١٠٧

يادتة
و ضةندشيرين جَيذنت، نوقَلةكانى

بوون؟ مانا ثِر
يادتة

قذت قردَيلةكةى رةنطى
بوو؟ عاشقانة سورو ضةندة

بوون بةهانة ثِر ضةند درةنطةكانت دورو ذوانة
يادتة

ئةكردم؟ بؤ داهاتوت باسى
يادتة

وابَى..؟ عشقة لةم بوو طومانت يادتة
بَى..؟ ضؤن بووى داهاتوت نيطةران يادتة

بَى؟ ساكار سادةو عشق با ئةتوت يادتة
بَى؟ طومان و لةقةدةر بادور ئةتوت يادتة

يادتة، يادتة،
خؤشبووَى؟ كتَيبت دةمويست يادتة

؟ خؤشدةوَى ذنم وتم يادتة
؟ وتم. دايكتم خؤشدةوَى يادتة

يادتة،
بوو؟ راوةستاو لةساَلى رقت يادتة

يادتة،
نايةوة؟ كارةساتيان ض سيحراويةكانت، نيطا يادتة

يادتة،
لةئَيغةم؟ دةدا ريحانةت ئاوى يادتة

؟ تادةستم بؤنى روحت بطرَى



١٠٦١٠٧

الواز و سست هةنطاوةكانت. يادتة
ببِرَى لةمن نيطا نةدةويست

و كردم خوَين دةستى باخ. طوَلة دِركى يادتة
بؤت سِريم. تؤ

خوارو فرمَيسك بةضاوتا ئةهاتة يادتة
سِرى بؤم من

يادتة،
ئةخوَيندةوةو بؤت شيعرم يادتة

ئةوت بؤت طؤرانيم
ملت دةستم ئةكردة يادتة

يادتة،
ئةضنيم بؤ طوَلت يادتة

ئةبةخشيم ثَى هةناسةت يادتة
يادتة،

يادتة نوسى، لةدةفتةرةكةم تؤم بيرةوةرييةكانى
دةخوَيندى، يادتة بؤ شَيركؤم يادتة شيعرةكانى

لةبيرة ئيمزاكانت بَى نامة
لةبيرة جوانةكانت تورةبوونة

يادتة،
ثَيمبَلَى...؟ بى، واهَيمن لَيكردوى واى ضى

هةَلدةخليسكَيى...؟ لةدةسمتدا طؤمى، بن لوسى ماسى ئةَلَيى
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يادتة
من، دايـــة خؤت ناوى تــؤو داية خـــؤم ناوى يادتة،

يــادتــة؟
هةناسةت خستة و داثَيت ياقوتم يادتة ملوانةيةكى

يادتة...؟ دَلمةوة،
بةمن؟ ئةدا طةرمةكانت دةستة لةزستاندا يادتة،

بةمن، يادتة؟ ئةدا طةرمةكانت ماضة يادتة، لةبةهاردا
يادتة؟ لةبيرة، نَيوانمانت شةِرةكانى

يادتة؟ لةبيرة، ئاشبونةوةكانت و زيزبوون
لةبيرة، يادتة؟ شارت كؤآلنةكانى ثياسةى و طةِران
يادتة؟ لةبيرة، سةيرانةكانت و بيرةوةريةكانى الدَى

يادتة؟ بكةيتةوة، سنطم لةسةر رؤذ دةتويست
يادتة؟ موعجيزةيةك بخوَلقَينَى دةتويست

جانتاكةت تازةكانى ناو وَينة كؤنةكان و نامة
جَيطاكةت، سةر بؤناوييةكانى سورة و سةوز كلَينكسة

يادتة؟
وتم، يادتة

تؤى؟ من و دوايى تةنها عومرى
من تؤى؟ سةوسةدارى و دَلى عاشقم
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يادتة" وتم، يادتة
يادتة؟

تؤ ستايشى بؤ وةرنةطرت لةخوا مؤَلةتم
شوبهاندنى بةتؤ بة نةكرد، ثرسم بةئةستَيرة

ناوَى خوَيشم و خةم و ئةستَيرة خواو
ناوَى ترم هيضكةسى يان تؤ يان

بةخودا
دةوَى تؤم من

بةخودا
لةيالى من تؤ ناوَى، ترم يارَيكى من

من  ترم ناوَى. تؤشيرينى من فريشتةى
لةيادة، منت، درَيذةكانى سةفرة و خؤت تةنياكانى رؤذة
خؤشةكانى بيرةوةريية كورتة و درَيذةكانى زستان شةوة

لةيادة؟ منت،
نوسين؟ لةضارةى ضارةنوس لةيادة، قةدةرانةت ئةو
بةخشى؟ بةتؤى دايكت لةيادة. بةدبةختيانةت ئةو
يادتة؟ دروستيكرد، رؤذطار، خؤشانةى كةالمة ئةو

يادتة؟ دروستيكرد، عشقة ئةم ئيلهامانةى ئةو



١١٠١١١

لةيادة؟ طومانانةت ئةو
يادتة...؟
يادتة...؟
يادتة...؟

شيعرَيكى ئيلهامةكةى شيعرة *(ئةم
شاعيرى كضة حيدةرزادةى مريةمى

ئَيرانية)

بآلوكرايةوة ثَيطة رؤذنامةى لة



١١٠١١١

* جانتا

دَيمء تر جارَيكى
جانتاكةت ناو

دةثشكنم
كةدةزانم نيطةرانى

دَيمء تر جارَيكى
دةثشكنم جزدانةكةت

كةدةزانم نيطةرانى

دَيمء تر جارَيكى
مؤبايلةكةت

دةثشكنم
كةدةزانم نيطةرانى

ثارةى جزدانء بؤ ميكاذء نةك
مةسجةكانت
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نا
بؤئةوةية

تابزانم
ضؤنة رةنطيان وَينةكانم

تابزانم
مؤبايلةكةت جزدانء جانتاء لةناو

هةر ميوانن  

          
تاران
11/5/2009  

بآلوكراوةتةوة هةنار ئةدةبى طؤظارى لة



١١٢١١٣

باى باى ليستى

هَيندة بريا
نةويستياية خؤشم

بخةمة ذمارةكةت تا
باي)يةوة (باى ليستى

و ناردم بؤ نامةت هَيندة
داوم ثَي جوانت جوَينى

نةكا وتم
بنَيرم بؤ نامةيةكت

كردومة ساَلة ضةند ئةوةى
هةميشة بسِرايةوة بؤ
ذمارةكةت بَيطومانبة
هةميشة لةدَلماية بؤ

خؤزطة
خؤزطة، ناضارى

كارةت ئةو
نةكردماية...!؟
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تابلؤ

تابلؤكةت
هةَلواسراوة لةذووركةم تائَيستاش

خؤتى هةر ئةَآل
جارجار

سةيرم ئةكةى
تؤراوة لَيوت لة خةندة

ئةَلَي؛ دايكم
كوِرم ئةم كضة عاشقةكةتة؟ ديارة

دايكة طيان ئةَلَيم؛ منيش ثَى
فةرزة ثَينج تؤ
لةقيبلةى روو

ئةكةى خوا بؤ عيبادةت
تابلؤيةش ئةم
منة كةعبةى

تَيكةم رؤذ، روى ء شةو
بةباآلدا شيعرى ئةيثةرستمء

هةَلئةدةم



١١٤١١٥

تةسبيح

ئاَلقة ئاَلقة تةسبيحةكةت ضؤن
لةدةستماية

روحت، بؤنى
ماضةكانى لَيوت يادى  

ناخت طةرمةكانى هةناسة
    بؤ هةميشة
   لةطةَلماية

تةسبيحةكةت موروةكانى ضؤن
 رؤذانة هةزارجار

      دةذمَيرم

مةسجة ثِر نازةكانت ضؤن
دةخوَينم هةزار جار

هةزارجاريش رؤذى
دةكةم دوعا
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درَيذبم تةمةن
راطةم، تاثآ

تر جارى مليؤن تةسبيحةكةت
بئاَلَينم لةدةستم

راطةم، ثآ تا
بنَيرم بؤ نامةت مليؤن

تةمةنم درَيذتربآ تا
بَلَيم بؤ طؤرانيت

بؤ بخوَينمء شيعرت
فرمَيكست بؤ ببارَينم

تاران
11/5/2009

بآلوكرايةوة هةنار لةطؤظارى
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وَينة شيعرء

بكةرةوة ئيمَيلكةت
ناردوة خؤمم وَينةى دوو

شادء يةكَيكيان لة
ديارم غةمبار تريان ئةوى

     شادةكة هى ئةو سةردةمةية
                    تؤ وَينةكانت طرتوة

                 غةمبارةكةشيان تازةية
                      كةتؤ سةفةرتكردوة

                    سةرى خؤتت هةَلطرتوة
بكةرةوة ئيمَيلكةت

ناردوة تازةم شيعرى دوو
طةشبينء لةيةكَيكيان

ديارم رةشبين تريان ئةوى
              طةشبينةكة ئةو كاتةية

نوسراوة تؤ ميكاذةكةى بةقةَلةمى  
             رةشبينةكةشيان تازةية

     دواى كؤضى تؤ 
              هَيزء وزةم لَى بِراوة

           هيض هيوام بةذيان نةماوة
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مةداليا

الوة ئــــةو الو
هةَلطةراوة باآلتدا سنطء كةبةقةدء

خــؤشــدةوآء زةنــطــى شـــةوة
هــةَلــدآ خــؤر تـيـشــكى كــة

دَلـنـيـابــــة
فـةوتــــاوة....؟! ئـــــةو

تـؤش ملى مــةدالــيـايـةى ئـــةو
نـيــيـة ســادة زيــــوى زَيــــِرء

مـةسيحـة، روحى بــةَلــكــو
        هةتــا

بةملى تــؤةوة مــردن  
لـــةخــــاض دراوة  

7/6/2009

بآلوكراوةتةوة هةنار لةطؤظارى *
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بيرةوةرى رازةكانى دَل، كة ثِرن لة بؤ

و شيرين فةرهاد، ضؤن
خؤشدةوَي ضراى (ثةروانة)،

و شاخ و مذ، تةم ضؤن
سةوزايى، باخى خؤشدةوَى
و زار شيرين، وشةى ضؤن

خؤشدةوَى باخى وةنةوشةى طوَل،
و ئاسمان ئةستَيرة ضؤن
خؤشدةوَي زستانى بةفر

و شيعر شاعير، ضؤن
خؤشدةوَي زةردى طةآلى ثايز،

و خواو ثَيغمبةر، ضؤن
خؤشدةوَي حةبيبةى نالى،

و هةورامان مةولةوى، ضؤن
خؤشدةوَي مةجنون، لةيالى

و روبار شةثؤل، ضؤن
خؤشدةوَي ئاوى ماسى،

و قةدةر طومان، ضؤن
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خؤشدةوَي خوشكى برا،
و دايك منداَل، ضؤن

خؤشدةوَي دَيوانة، شةمى وةلى
و بةهار بولبول ضؤن

خؤشدةوَى قورئانى مسوَلمان،
و مةسيح مريةم، ضؤن

خؤشدةوَي تةوراتى جولةكة
و دَلدار عاشق ضؤن

خؤشدةوَي فرمَيسكى خةم
و (فةرةنطيس) (ماكان) ضؤن
خؤشدةوَي (ادينة)ى (شاملؤ)

و ئةنفال شَيركؤ، ضؤن
خؤشدةوَي شةهيدي ثَيشمةرطة،

و وشة قةَلةم، ضؤن
خؤشدةوَي قرذاَلى كانياو

و دارستان باز، ضؤن
خؤشدةوَي دةرياى مانط، تريفةى

و خاك، باران ضؤن
خؤشدةوَي رازى نيطا،

و ئاسؤ طزنط، ضؤن
خؤشدةوَي نةسيمى الو الو
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و شةماَل شنة، ضؤن
خؤشدةوَي سةركؤى ئاسك
خؤشمدةوَى...؟! ئاوا منيش

منيش ئاوا
خ
ؤ

ش
م
د
ة
و

َى

                            مةى - 2010
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!! بةجةهةننةم دَينم بِروا

هةبواية خةمم هةزار
بكرداية طوناهم هةزار

بوماية بَيزار تر هَيندةى دوو
بوو بةس تؤ بينينى  تةنها

هةموويم تا
 بيرضوواياية

بووم نةطبةتيةك ض تووشى
بَيزارى   عشقء

رةحمن بآ  هةردووكيان

نةبآ ئةوة دوايين ديدار ويستم
نةبآ فِرين دواين

بَيت طلةيى دواين ويستم،
بَيت خةفةت دواين

بكةين دوعا بارانا لةذَير دةتويست
لةخؤمان بدةين بؤن لةناو طؤرستانا

ء بطؤِرى ضارةنووس دةتويست
نةكرا بؤت
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نةكرا بؤت كةىء رام دَلم دةتويست
ثَيبةخشيم جيابوونةوةت ئةوانة لةقةرةبووى

دانا ئةوةت  مةرجى
بتبينم  نابآ

زاَلمى ضةند
دانا لةثَيناوتا عومرم هةموو

لَيكردم بينينيشت رَيطرى كةضى

شومة قةدةرَيكى ض
هةية لةضارةنووسمدا دةستى

دآ بةسةر هةرضيم
طوناهةكانم هةموو باعيسى

ضةشتنء سةرةرؤيةكانم ئازار
مةيخانة ء مةى،تلياك بؤ ثةنابردنم

 شةوانى تةنهايى
تةنها

تؤء خوا
بةرثرسن لَي

ئينسان زاَلمى ض
قوربانمء خؤدةكةيتة ساتَيك
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لةذيانم دةكةى دوعا ساتَيك
ناذىء من بآ ساتَيك

نابينى من كة بةختةوةرى ساتَيك
لةرابردووت ثةشيمانى ساتَيك

داهاتووت بؤ دادةنآ بةرنامة ساتَيك

شومة قةدةرَيكى ض
ناخؤشة خةوَيكى ض
بذىء ميهرةبانى بآ

بَيزارى لة بى ثِر
نةتوانى سةفةر بؤ شومة ض

بةرى خؤت لةطةأل بيروةريةك

نةطرآ لَي طوَيت كةس سةختة ض

سةختة ض
دورى لةتؤ
سةختة ض

تؤ طةأل عشقى
 

سةختة بَيزارى ض
رةحمن بآ

و دورى و عشق
بَيزارى

سةختة ض
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و نةمتوانى بةدةستت بَينم
ناشتوانم

هةَلطرم لَى دةستت
سةختة ض

و بةدةستهَينان نَيوانى
دةستدانى لة

خؤشةويستى و عشق

بريندارم بازَيكى ئيتر ئَيستا
لةدةستداوةء فِرينم  تواناى

هيض نامةوَيت
بكةمة تر باَلندةيةكى

خؤم  نَيضَيرى

دةريايةكى تاساوم ئَيستا ئيتر
شةثؤل لة  ثِر

ئاسمانَيكى توِرةم ئَيستا ئيتر
لةطةروو قين

هةتيوم بونيادةمَيكى
 هةتيوو

خؤشةويستء بآ
لــةبـَيزارى ثـِر

لةعيشقء ثِر
تةنيايى
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باشدةزانى خؤت

بة باوةِرةم
نةبوو خوا جةهةنةمى

تاسزاء عةزابى
وةرطرم تَييدا خراثةكانمى
بة باوةِرم ضؤن  هةروةك

نةبوو بةهةشتَيك  بة
ثاداشتى   تا

وةرطرم تَييدا خةونةكانمى ضاكةء

نةويست بةهةشتم كة كةضى
تؤ لةسةردةستى دواجار

بوو بةنسيب جةهةنةمَيكم
بينيم خؤم بةضاوى

ضاكةكانم خةونء سزاى
دةبآ ضؤن

ضاكة خةونء لةثاداشتى
بآ؟ جةهةننةم توشى عاشق

دةبآ ضؤن
خةون، سزاى
بآ...؟ دابِران
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فِرين، سزاى دةبآ ضؤن
بآ؟ شكان باأل

دةبآ ضؤن
عشق ثضِرانى سزاى

بآ؟ نةبينين يةكتر
ضؤن

دةستى لةسةر دةبآ ضؤن
كةسى عاشق

بخوَلقآ جةهةننةم
مةعشقوق...؟ بؤ

ضؤن؟
خوداية؟ ئةى

سةختة؟ جةهةننةم راستء كام
جةهةننةم  كام

تؤ؟ ئةوةى
ئةوةى يان

طؤِرى   كة ضارةنووسى منى
                                                                               

                 
                                                             

22/3/2009

(قةرةبوو) بةناوى ئَيرانيدا  لةفلمَيكى فارسية طؤرانييةكى شيعرة  ئةم ئيلهامى
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تؤ منء عيشقى
دؤِراو" عاشقَيكى "بيرةوةريةكانى

بوو سةرابَيك من بؤ تؤ عيشقى
زوو هاتوو تةواو بوو

بوو بةهارَيك تؤ بؤ من عيشقى
وةفادار بوو هةر سةوزو

بوو طريانَيك من بؤ تؤ عيشقى
الضوو سِريتءنةماو

بوو دةريايةك تؤ بؤ من عيشقى
بوو ئةداو نةسرةوت شةثؤل

بوو بؤ من هةورَيك تؤ عيشقى
ضوو ثايز باى لةطةأل

بوو ئاسمانَيك تؤ بؤ من عيشقى
بوو ئةستَيرة ثِرجريوةء

بوو طؤرانيةك من بؤ تؤ عيشقى
نةمبيستةوة هةرطيز ئيتر

بوو ئاوازَيك تؤ بؤ من عيشقى
نابِرَيتةوة هةرطيز هةرطيزاو
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بوو ثةثولة تةمةنى وةرزى من بؤ تؤ عيشقى
بوو تةى دَلى حاتةمى نوحء تؤ عومرى بؤ من عيشقى

بوو طةِرانَيك سةيرانء ئاهةنطء من بؤ تؤ عيشقى
تةى كردنى تؤ بؤ عيشقى من

بوو شارَيك كؤآلنى وكوضةو شةقام

بوو ضاو قاوةيةك شةربةتء بؤ من تؤ عيشقى
بوو شةرابَيك بيرةء تلياك و تؤ بؤ من عيشقى
بوو رؤذطارَيك ء ذانى شةو من بؤ تؤ عيشقى

بوو طريانَيك نةبِراوةى شيعرَيكى زامى تؤ بؤ من عيشقى

ضوو هات ء زوو بوو ثةيامَيك من بؤ عيشقى تؤ
بوو ئيلهام بوو ثِر تؤ قورئانَيك بؤ من عيشقى

بوو طةآلرَيزانى ثايزَيك من بؤ تؤ عيشقى
بوو زريانَيك دةستى هةَلوةريوى طوَلى طةآلو

بوو بةهارَيك تؤ بؤ من عيشقى
بوو رةشماَلَيك ساَلدا وةرزى ضوار لةناو
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بوو خؤزطةيةك هَينانى بةدةست من بؤ تؤ عيشقى
بوو خؤزطةيةك لةدةستدانى تؤ بؤ من عيشقى
بوو تاسانَيك ئازارء رةنجء ثِر من بؤ تؤ عيشقى

قةدةرء خةمء ذانء طريةو طةِرانء ثِر تؤ بؤ من عيشقى
بوو طومانَيك ثِر ضارةنووسى

                                    كؤتايى 2008
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بَيوةفا يارى لة طلةيى

طــؤم؟ بن  لـوسى ماسى وةكــو هةَلدةخليسكَى، لةدةستم ضى  ثاش
سـووك؟ رةزا  كارمامزَيكى وةكــو رادةثســكَى، لةدةستـم ضى  ثاش
راخؤشـــاى؟ ئةستَيرة كــةوةك جَيمـــدةهَيَلى. بةتةنيايى ضـى ثاش
دةكـــةى؟ تةنيــام هةميشة كة دةكةى، بيــركردنم باسـى ضى ثاش
بـةختـةوةربـى؟ بــِرؤ دةَلـَى دةدةى، قـــفـَل دَلـت ضـــى ثـاش
تــَيـدانةبـى مـن بــؤ كـةتـؤى  درؤية، طــشت  بــــةخــتـةوةرى
راناطـا؟ ثَيت دةستـم لةئاسمان فيرعةون، دةبية بــؤمن ضـــى ثـاش
تـَيـرناكـــا؟ مـن بـاران هـةزار سـةراب، دةبية بؤمـن ضـى ثـــاش
ذيـانـــم؟ بـبـيــة كـةنـاتـوانـى خــةون، دةبـيـة بـؤمـن ضـى ثاش
ثايـزانـــم؟ وةرزى ضـــاوةِروانــى بـةهـار، دةبـيــة ضــى ثــاش
طـومانـم كـةدَيـريـنـتـريــن  مـــن، قـةدةرى دةبـيــة ضـى  ثـاش
ذيـانـم نةغـمـةى مـةزنترين كـةمـان، تـةلـى دةبـيـيـة ضـى ثـاش

ماليزيا- سنطاثورة
25/5/2008

بآلوكراوةتةوة هةواأل ئةدةبى  رؤذنامةى ثاشكؤى ثةرةموضى لة *



١٣٢١٣٣

خواية...! لة من طلةيى

دةَلــَيــــن شـــتــآ ضـــــاوةكــانــت
رَيـطــان مــردوى هـــةنــطــاوةكـانـت
بـةخـتـةوةربــى نـــاكـــرَيـت بـــؤيـــة
بــان دةم بــةَلـَيـنةكـانـت وةك ثــوشــى
بــِروام ى جَيـى نـابـنـة طـريـانـةكـانـت
لــةنيطـان دوور بـــةتـاَلـن، ســةرابـــن،
فريودةرن عيشوةى نازء  ، جــوانـيـةكانـت 
مــانـان بــآ زؤر كـــِريــارنـيــم، مـــن
تـــر كـةسـَيــكـى بــدة دَلـت ئــيــتــر
وان كــــة وةك تـــؤ دأل بــآ، كـــةبــآ
رَيــطـاية لـةم بؤت، زؤرمـدا قــوربــانــى
سةرثـةنــان دةرضوون، خةونةكانم بآ بةهيض
تــةمــةنَيـكـة لةدةستضوونى خةمَيك، تةنها
لـةذان ثـِرثـِر لةئازارء ثِر فـرمَيسك، لـة ثـِر
بذاكَينَيت جوانى  خةونء  طوألء  دةتوانآ كآ
وان تؤ كـةوةك دَلن، بآ ئةوانةى تــةنــهـا
كــردةوة رؤذ بــةتـاريــكــى شــةوم زؤر
طـريــان ثــِرثِر تـوانــيــان تـا ضـاوةكـانـم
تـؤخـــاوةنىدَلَيكى بـووى،وةكشاخسةختـة
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وةك مــنــــــــيــــــــش، ـــــــــــــــــــــــى دَل
ـــان ــــ ــــ دةري ــاو ـــ ـــ ـــ ـــ ن ــى ــؤك ـــ ــن ـــ ت
مــةحكـومى ـــاى، ـــةب رةش تـــــــؤ
جـــوانـــــــى ـــى ـــن ـــت ـــوش ــــ ــــ ـــةك ب
يـادةوةريـةكانـتبآجـَيطـان هـةمـوو ئــَيــسـتـا
لـةزيـزبوونـم لـــة رابــردوو، نـيـم ثــةشـيـمـان
تانيان تاكء كةئَيستاكة دةخؤم، لةيادطارييةكان داخ
خـــةون بــةدابـِرانـةوةنـابـيـنـم،هـةرضـى تانيـام
ثـِرةلــةطــومان لــةئايــندةىتؤدةترسم،كــةثـِر
تــؤنـاتــوانىكةسىعـاشــقبــةخـتـةوةركــةى
لــةخــوان مـن وابوو،طلةيـةكـةى من قةدةركةى

تاران
2008
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ضارةنووس*

ثــِرهـةنسـكــى تــؤو طــريــــانى دوايـــن ئـــةوة كـــآ ئـــةَلـآ
؟! يـــة نـــى مــن بــةخــتـى خــؤش ثَيـكةنـيـنــى قـاقـا كــؤتــا
تـــؤو نَيـرطـــزى ئـــةوة يــةكــةم بةهـــارى ثــِر ئـــةَلــآ كـــآ
؟! يـة نــي مـــن ثــايــزى تــةمــةنــى ــزانـــى طـــةآلِريََ دوايـن
تؤو رةنطى رةوةزى ِرةنـطاو ثــةثــولـةى يةكةم ثؤلـــة ئةوة ئةَآل كآ
؟! نــي ية مــن رؤحـى ثةثولةى مـةرطى تـةمـةنــى دوايـن زسـتانـى
تـؤو دَلـى نــاو ميــهـرةبـانـى فــريشتةيةكـى ئــةوة ئــةَلــآ كـــآ
َ؟! نـــيــة مـــن نــــاخـــى طـــونـــاهــى ثـــِر ئيـبـلـيـسَيـكى
سـثى تــؤو زســتانَيكــى تـاراى بــةفـرى كـــآ ئـــةَلـــآ ئـــةوة
؟! نـــى يـــة مــن ســـثى ئـازارى، قــذى ثــِر تـةمـةنـى ثـيــرى،
تــؤو ميـهرةبانـــى ثـِردةسـتــى خــوايــةكــى ئــةوة ئــةَلـآ كــآ
؟! يـــة نــى مــن تـاريـكى رَيــطاى شــةِرى ثـِر ئـةهـريـمـةنَيكـى
تؤ قـةزةحى و قةوس طؤمى بـن لوسى ماسييةكى ئــةوة ئــةلَـَى كــآ
؟! ية نى من كانياوى ليخنى قةوزةى ناو كردوى بؤطةن سةرةمَيكوتةى
تــؤو سـَيـبةرى بــاآلى ســةر دارسـثـيدارَيـكــى كــآ ئةَلــآ ئـةوة
؟! نــيـية مــن تـةمـةنـى ثـيـرى شــةكــةتــى دوايــن طؤضــانــى
تؤو زمزمةى بةهارانى كـانـياوى قـرذاَلـى ضــاوى ئـةَلـآ ئـةوة كــآ



١٣٤١٣٥

؟! ية نـى مـن ديـدةى هـةردوو طـريـانى ثـِر تــاسـاوى هــاوارَيـكى
تــؤو رونــاكــى و طــةش ئـاينـدةيــةكــى طــزنـطـى ئـةَلـآ كــآ
؟! نــى يــة مــن ذيــانــى بـةدبـةخـتــى و دوايـــن ضـــارةنــوس
تــؤو بــؤ  ئـازادى بــةخــتــى ذيــانــة خــؤش  لـةم ئــةَلــآ كــَى 
؟! يـة نـى مـن هةمـوو بـةشـى طــومــانــى نـيـهليـستـى قـــةدةرو
تـــــؤ قــــةتـــرانـــى رةشــــى تــــاَلـــى ئـــــةَلـــآ كــــآ
؟! نـــي يـــة مـــن طــــةردنـــى ســَيدارةى دوايــــن ثــةتـــى
تؤو ضــاوى لة هــةَلدآ كـة طــةشــةى خــؤرة ئــةو ئةَلــآ كــآ
؟! يــــة نــــي مــن ضـــــارةنـــوســــى بــــَى رةشــــى رؤذى
تـــؤ زيــنــدطـــانــى ســةفــاى ثــِر مــةيــلــى ئـــةَلــَى كـــَى
؟! يــة نــي مـــن لــــةنـــاكـــاوى مـــةرطــــى رةشـــى رؤذى
تــؤو بةختـى خـؤش هةَلـدراوى بازى دوايــن ئــةوة ئــةَلــآ كــآ
يـــة...؟! نـــى مــن نــاخــى فـةنـابــوونــى و شتـكســت دوايــن
تؤ دَلــى قــةنــديــلـى هــةَلـــؤى دوايـــن ئـــةوة ئــةَلــآ كـــآ
نــي يــة..؟ مـن رَيطــاى تـؤِرى ثِر تـةونـى دوايـــن ضـــؤلــةكـةى
تـــــؤو ذيــــــانـــــى راســـتى دوايـــن ئــــةوة ئــةَلــَى كـــَى
؟! نـية ثــِر طــومانــى مــن قــةدةرى ســـةرةتـــاى طـــومــان و
نــــيـــة مـــــن طـــــومـــــانـــــى ثـــــــــِر قــــــــةدةرى

 
 

بآلوكراوةتةوة ئايديا طؤظارى لة *



١٣٦١٣٧

جارانم عشقى

ــم ـــ ــاران ج عــشــقــى ــودةى ـــ ــال ـــ ئ "ئــــــــَيـــــســتـــــاش
ـــــم"* ــــــــاران ب مـنيـش ـــةورن، ــــ ه ـــــت ضــــــــاوان
ـــــةهـــــارم ب وةرزى ــــــاوةِرآ ض ئـــــَيـــــســـــتـــــاش
غــةمــبـــــارم ضــةنــدة تـــــيــانـــــاســى، كــــــــةتــــــــؤم،
بــووى يـــــارم ــؤ ــةت ك بــةخــتــةوةر بـــــووم ــد ــةن ض
ــووى ـــ ب ـــارم  شــــ ءرؤذى، شــــةء ــــــاورآ، ه ـــؤ ت
ئـةمـــرم دَلـنـيـام تــؤ بـةبـآ نـــــاذيـــــم
ئــةطـــــرم ــؤ ـــ ت دورى ــــةمء  خ بـــــةرطــةى ضـــؤن
شـــــةوانـــــم بــــــــؤتــة يـــــارى ــؤم ـــ ـــ ــةراب ب ـــ ـــ ش
طـيـانـم ــةى ــاس ـــ ــةن ه ــةى ــف ــري ت لــــــــةشـــــوَيــن
وابــــــــآ ــــوو دةب بــؤ عيشقـم ئـــايـنــدةى
بــآ دا ــي  ــم ــان ذي دةورى ضـــــــوار  ــان  ــوم ـــ ـــ ط

ثيرباَلة شاعير مةحمود *دَيرَيكى



١٣٦١٣٧

ثيرؤزى

بآ جوان زةردء بةرزء تر هَيندةى سةد بامانط
بــآ خرؤشان ئةستَيرةء تريفةء ثــِر بــائاسمان
بـآ ثِر لةذان بةهار قةشةنطء زستانى سثى با
ثِر تــريفةتـرى لةئاسمان لـةمـانط جـوانترء تؤ
تـرى سـثى لـةبــةفر سـةوزتـرء طوأل تـؤ لـة
بآ ثـِر نةغمةتر كــةء زةردء بــاز ضـاوى بــا
بـاعيـساثيَـغةمبـةرء مريةم ثِرلـةلـةنجةتـربـآ
بـاخـالقى قـةقـنةسءقـارونىئــةو طةنجةبـآ
طــةورتــــــرى لــــةعـــيســــا تــــــؤ
ثـيـرؤزتـرى شت لــةهةموو من بـــؤ تــــؤ



١٣٨١٣٩

ثــــايـز*

داهــات كــةثــايــز
وةك

ســتــمــكــارآ
هــاويــنء

طــــةآل ســةوزىء
دةهــاِرآ

دآ بـؤ كـــةثــامـَيـكم
غـةمــبــارى ئةتؤ
خــؤزطــة ســةد

دةخـــؤم
بـم هــاويـن مــنـيـش
بــَيــتء ثــايــزَيــك

راماَلـــى مــنـيـش

7/6/2009        

بآلوكراوةتةوة ثةرةموضى ئةدةبى هةواَل ثاشكؤى *لة



١٣٨١٣٩

ثةشيمانى

ئةزمِرة لةم كاتآ هةرضى
دادةنيشم

تؤ طةأل رؤذانى بيرى
ئةكةمةوة

ئةكرد بيرةم نؤش جاران دوو طةر
ئةخؤمةوة بةكَيس ئَيستا

وتى؛ ثَيم لةبيرتة
سةختة ضةند

تؤ طةأل عشقى
تؤ بآ سةختة عشقى ضةند

رؤذةية ئةو ئَيستاكة
تؤ بةبآ ثةشيمانم،

قسةية ئةو تر جارَيكى دَلنيابة
ناكةمةوة

تاقيكردوةء خؤم ضونكة
تؤ بةبآ هةَلناكةم هةرطيز

27/9/2009                                   



١٤٠١٤١

ضارةنوس شةِرى

بةبآ بتبينمةوة باوةِرناكةم
بكةى هاوار دةنطى،

ضارةنووسى شةِر لةطةأل
بكةى شومدا

لةذَير بتبينمةوة باوةِرناكةم
ا "باران"

بكةىء دوعا
فرمَيسك بؤ خةونَيك

ء برٍَِيذآ
خوايةك بؤ دوعا

بكةى.



١٤٠١٤١

خوا

خؤشدةوَي بؤية خوام
ناوة بونياد بؤمن تؤى

دَلنيابة
بمرىء ء بستَينآ لَى تؤم كاتآ

بؤمن نةبى
ئتير منيش
ئةوم ناوآ

تاران
11/5/2009



١٤٢١٤٣

خؤزطة

ئةكةم حةز زؤر
بؤ بنَيرم ثةيامَيكت  

       ئارةزوةكانى دَلمت
                                   بؤ بنوسم

هَيندة بةآلم
لةبَيدةنطيت ترساوم  

              هَيندة لةدوريت
                                   رةنجاوم

مةى دةبمةبةر ثةنا
      تا بَيدةنط بم

          نةكا قسةيةك بكةمء
                            دَلت طةرد بخوا 

قوبرس
2009                                                    



١٤٢١٤٣

دايكم دوعــاى
تؤ طريانةكانى

ئةخوا ناخم
سةرنجء ثِر ضاوةكانت

لةنيطا ثِر
ئةمجارةش فرمَيسكى

عاشقانةت
دةمطةِرَينَيتةوة

ثَي ئةدا هةزار ئيلهامةم
ئةَلَيين: ثَيم ثةيامةكانت

ئةكا، عشق سةير كضة ئةم
بؤية

دايكم،
راسثاردوة

مانطى رةمةزانة بةم
مةستم كةمن
تابةيانى شةو

بكا تؤ بؤ دوعا

بازيان
22/9/2009



١٤٤١٤٥

كاَلَي و مةزهةر
 

بِرياربوو
بنَيم كضَيكم بوو ناوى طةر

"كاَلَي"طيانء
"مةزهةر" كاكة بوو كوِريش طةر

دةزانم بةآلم
خةياَلةم ئةم

شةونمى نةسيمى وةكوتكةى
بةربةيانة

مانطةشةء تريفةى لةبةر
دةنآ كةدةم

بةلَيوى طوَلةوة
سةحةر تاكو

بةآلم
ء هةَلدَى خؤر تيشكى كاتآ

مانط بووة ئاوا
شةونم بؤتة سةراب



١٤٤١٤٥

ذاكاوة طوأل
ماَلئاوايكردوة مانط ديارة

لةطوألء
سةفةر ضؤتة

 
دةزانم بؤية

سةراب دةبنة خةونةكانم طشت
سةمةر بآ خؤزطةكانم

خوازيارم بؤية
بَينيتة دى  بؤ خؤزطةيةم  تؤ ئةو

بوو كضَيكت طةر
ضوو لةخؤشت

و طيان "كاَلَي بنَيى ناوى
طةر كوِريشت بوو
ضوو لةمن تؤزى
من لةبةر تةنها

و طيان بكة "ئارَيز" بانطى جارجار
"مةزهةر"  كاكة



١٤٦١٤٧

متمانة

ئَيستا ئةزانم
تةنها كةِرابردوو

بوو لةدَلدا منت عيشقى
بِريارتدا كاتآ بةآلم
دةركةى لةدَلت من

متمانةت ثَيم نةمَينآ
زانيم،

ئاوةآلية دَلت
وعيشقَيكى تر بؤ كةسَيك
بةالتةوة نيية طرنط ئيتر

بةسةردآ ضى من عيشقى
الت جَى دةمَينآ يان دةمرَى،



١٤٦١٤٧

دايكم منء

دانيشتن رووبةِروو تر جارَيكى
تؤ لةطةأل

نيية زياتر لةسةراب
تؤ منء عشقى طةِرانةوةى

نيية زياتر لةخةون
من ئةداتةوة؟ سةبورى دَلى ضى
شوَينى تؤم ناتوانآ هيض عشقآ

بطرَيتةوة بؤ
ئةزانم خؤم

ئةمرم داخةوة بةو يان
بؤ هةميشة يان

دايكم لةطةأل
خؤمدا ضؤَلةكةى لةماَلة

سوضَيك ئةطرمء
دةمَينمةوة بةتةنيايى



١٤٨١٤٩

(تؤَلة)

نيية هَيزَيك هيض
بروخَينآ من

نيية ترسَيك هيض
ثَيبَينآ هةرةسم
تؤ تؤَلةى تةنها

عشقء
تؤ خؤشةويستى

ذيانم
دَينآ كؤتايى



١٤٨١٤٩

ئاشتبوونةوة

ناتوانم بؤ هةميشة
نةتبينمةوة

ئةشزانم كة
داخةوة بةو هةر

ئةنَيمةوة سةر
ناشتوانم خؤ

بوَيىء خؤشم ئيتر
بنَيم   سةرت

بةسنطمةوة
بؤية كةخؤت دورى

وَينةكانت لةطةأل بِريارمداوة
ببمةوة ئاشت



١٥٠١٥١

بــــا

بـايـةكالىماَلــىئَيـوةوةدآ شــةوانهــةر
لةطـةَلـدايــة تـؤى هةناسةى  عةترى بـؤنى
خواداى لــةنــــاو روحـى ضـــونــكــة تــؤ
عاشـقـاندايـة ثــةنــاى لــةثشتء ئــةويش

6/6/2009  



١٥٠١٥١

 
يادطارى

لــةنــةغــمــةى تـــؤ تـــةنـــهــا
تَيـطــــةى كــةمـــان ئــازارةكــانـى
لــــةطــــرمــةى تـــؤ  تـــةنــهــا
بـةهاران تَيطـةى زامــى هــةورى ثـــِر
ثــِر كـــةمان  دةيـــةوَيـــت كــــآ 
بـآ.....؟؟ لـــةزام ثــِر هــةور ئــازارء
ثـــِر كـــةمــان دةتــــوانـــى، تـــؤ
بــآ بـــاران ثــِر هــةور  لــةئــاوازء

سلَيمانى
15-11-2005



١٥٢١٥٣

و شاعير مةرطى شيعر

راتسثارد بوو بةئاسمانةوة شةوان ئةو ئةستَيرةى
ئةستَيرةى
تؤبآ منء

تر ئاسمانَيكى بؤ كرد كؤضى
تؤى عشقى ضونكة

لةدَلدا نةمابوو

خانوةى تؤ بةنيازبووى ئةو
هةميشةيى ماَلى بيكةيتة

من و تؤ
تر بةكةسَيكى فرؤشراوة

بةَلَينةكةت ضونكة
بوو نةطةياند  بةجآ

دابوو ثَي بةَلَينت تؤ بةهارةى ئةو
بيكةتة وةزرى ذيانى

هةردوكمان
سةهؤَلبةندان وةرزى بؤتة

بوو رةق هَيندة دَلت ضونكة
تؤدا وةكو دَلِرةقَيكى لةطةأل بةهار

بوو نةطونجا



١٥٢١٥٣

بووى رؤمانةى تؤ بةنياز ئةو
عشقى سةرطوزشتةى

خؤمانى
بطَيِريتةوة تَيدا

نةنوسرا هةر
تؤى ثةنجةكانى قةَلةم ضونكة

جَيهَيآلبوو
بوو سةرطةردان عشقةكةشت

نوسرا تؤ بؤ سةردةمانى شيعرانةى ئةو
سوتان هةمووى شاعيرةكةى

خةونةكانيت ضونكة
بوو شَيواند

لةطةأل شيعرء درؤت هةزار
كردبوو شاعيردا

ذيانى جآ ذوانى باخضانةى جَي، ئةو
منء تؤ

بوو
ثةذموردةية هةمووى ئَيستا

هةناسةء لةطةأل سنةوبةرء درؤت ضونكة
ئايندةء ءباران و باو

كردبوو بةهاردا



١٥٤١٥٥

ثَيدابوو بةَلَينت عاشقةى ئةو
بذى ئةو بؤ تةنها تةنهاء بآء عاشقى

بؤ يةكجارى بةجَيتبَيَلَيت بةَلَينيدا
ئاسمانى دَلى لة ضونكة ئةستَيرةت

تؤران
ذيانيت شَيوان ء مةنزَلطاء ماَل
كـردة تـةمةنيت بـــةهــارى

زسـتان
طشت سوتان شيعرء رؤمانةكانى

بزانى باش دةبآ ئيتر
شيعرةكانى سوتانى مردنء مةرطء

تؤدان. لةئةستؤى
ئةستؤى لة

تــؤدان
ئةستؤى لة

تــؤدان



١٥٤١٥٥

لةضارةنووس ترس

مةترسة قةت من مةستى لةبةد
دَلم ئةكةم قسةى كات ضونكة ئةو
مةثرسة قةت من كَيشانى لةتلياك
ئازاد ئةكةم هزرم كات ضونكة ئةو

مةبة طومان بةد من طةِرانى لةسةفةرء
زياتر يادت كات ئةو ضونكة دَلنيابة

ئةكةم

رامةمَينة من، لةطومانةكانى
ثيسة دَلم وابزانى

عشقة سيحرى ئةوة بةَلكو
لَيكةم طومانت هةميشة كة



١٥٦١٥٧

وابزانى مةطةِرآ، من ونبوونى لة
نايمةوة

ثايزم بةهارء وةك من
سةوزء زةردم

دَيمةوة هةر تؤ، دَلى بةختةوةرى بؤ
مةبة زيز من، لةزيزبوونى

ناتدوَينم وابزانى

دَلنيابة
من

بةهارى تؤ ثةثوولةء
من

يادطارى تؤ ذيانء

بترسى لَيم دةبآ كات ئةو
نةثرسم....! لَيت

طومان نةكةم
نةكةم يادت

نةنووسم بؤ شيعرت



١٥٦١٥٧

ئةوكات دةبآ لَيم بترسى:
نةكةم دَلم قسةى
نةكةم ئازاد هزرم

نةتبينمةوة
نةيمةوة

بترسى: لَيم دةبآ كات ئةو
دةرئةكةم لةدأل عشقت

ء بةيةكجارى
بةناضارى

مةريوان
16/5/2009

بآلوكراوةتةوة هةواأل رؤذنامةى لة *



١٥٨١٥٩

زوَلةيخا و يوسف

بووم يوسف من نة
زوَلةيخا تؤش نة

ئاسمان خوايةكء نةتؤش نةمن
زستان نةتؤش ثايزء نةمن

بووين هيض خاوةنى
ئةنجامَيك بةبآ

رامهَيناى ضةندة
ضةند رامم كردى

طرياندمى ضةند

تاوانبارى تاوانبارم، تؤش من
زادةى عشقَيك بووين

بةناضارى هةر هَينا، شكستمان

سوتانم عشقى تؤ كةللةرةقى
فةوتانم من، ذيانى بِرواى بآ



١٥٨١٥٩

دَلشادم نةمن بةختةوةر، نةتؤ
ئةذيم يادةوة بةو هةر

واى لةيادم. هةر

ضاوةِروان منيش و، ضاوةِرى تؤ
بةيان دةم خؤرى تيشكى دَلنيام

تر بؤ ساتَيكى تر و جارَيكى
هةرطيز هةرطيزاء

المان ناطاتة



١٦٠١٦١

ثايز لةوةرزى خيانةت

ساَل وةرزَيكى
كردى ضاوةرَيم

هات ثايز تا
بةَلكو وتم

بارانى ئةم نةسيمة
تورةبوونةكانت و هةَلة

بشواتةوة

وةرزى بةَلكو لةم وتم
بارينة باران
بةر خؤبداتة

خواو قةدةرى
خؤى دى ضى

نةخواتةوة

شةيتان بةآلم
لةناختاية

لة نرجسيةت
روحتاية

وةفايي بَى
لةذيانتاية

ئةم دةرةقةتى خواش
ناية تؤ ناشيرنيانةى



١٦٠١٦١

دا بةَلَينت
ثايزةم ئةم

وةرزى سَى دةكةيتة بؤ
ساَل

بةآلم هةر سةرةتاى ئةم ثايزة
خةونةكانت هةموو

مةحاَل كردة

دةبَى ئارام كاتَى ثايز
زيوينى زةردى طةآلى
باخيةوة بيطرَيتة خاك

رةشةبا نةك
داتة لووليان

ناخيةوة طؤرستانى
كرد خيانةتت لةثايز تؤ

وةرزى ذيان طواية
تؤية

لةثايزة رقم بؤية
ئةكةى تيا خيانةتى كةتؤ

لةتؤية هيضم ضاوةرَى



١٦٢١٦٣

رابردوو؟

دةستطيرانةكةت لةقؤَلى قؤأل
بكةرةوة

ضاوةِرَيتم لةمَيذة زؤر
بةمن دا بةَلَينت خؤ تؤ

خؤَلى  من هةر ثَيتدةوتم؛  
بةرثَيتم

دةستطيرانةكةت لةدَلى دَل
بكةرةوة

بردوة منت دَلى لةمَيذة
بةمن دا بةَلَينت خؤ تؤ

بيركردوة كةسم هةموو ثَيتدةوتم؛

بكةرةوة ئةلبومةكةت بِرؤ
هةَلدةرةوة الثةِرةكان يةك يةك

بكة وَينةكان سةيرى
مَيذووت هةية؟ بزانة ضةند



١٦٢١٦٣

دةطَيِرنةوة! بؤ ضيرؤكت ضةند
بكةرةوة دؤآلبةكةت تاكى بِرؤ

بزانة
تياية...! منى رةنطى رةنطاء نامةى ضةند

ئةوالتر بكةرةوة تاكةكةى
بزانة

ميكاذى زَيرء ضةندة
تياية...! منى سةفةرةكانى ديارى

لةقؤَآل قؤأل ئةتوانى، ضؤن
بكةى، يةكآ

خؤشويستوة؟؟ ترت يةكى
لةدَلى دَلى ئةتوانى ضؤن

يةكآ بكةى
خواردووة؟ سوَيندت بؤ ئةء هةزار



١٦٤١٦٥

سةفةر

دةطريم رؤذانة ئةو بؤ ئَيستاش
ئةكةم سةفةر ئيتر وتت،

نةمدةزانى،
ذانةء ثِر ضةند جَيمبهَيَآل،
بم ضاوةِروان تاسةر دةبآ

بطةم تؤ بة بآ، جارَيكى تر كةى ئاخؤ

نةمدةزانى،
بآ كةى دةبآ

ء راستى ثاكىء قةدرى
بآ دةنطى تؤ

تةسبَيحَيك ناو قةزوانى وةكو
يةك يةك

زنجيرَيك بيكةمة بهؤنمةوةء
بدةم خؤمى لةملى يادطارى وةك هةتاية، بؤ

نةمدةزانى
سةفةرت بةو

نابآ من لةطريانى طوَيت هةرطيز
ذان ثِر دةرد و عيشقى ضةند ساَلى

سارد رةشةباى بةر



١٦٤١٦٥

 دةكةوآء 
نابآ سةوز لَيى هيضى ئيتر هةتاية، هةتا بؤ

نةمدةزانى،
ناتوانآ تةلةفؤن زةنطى

راطةينآء دَلتم ثآ ترثةى
ثؤش سثى بةفرى ناو وَينةى

ناتوانآ
تةزيوتم رومةتى طةرمى

نيشانبداء
غوربةت ساردء وآلتى لة لةدوورةوة نامةكانت

بمهةذَينآء
بمتةزَينى



١٦٦١٦٧

ضيرؤكةكان كؤتايى

كةم يادت لة ئةبةد تابؤ
ئةدرَينم وَينةكانت

ئةسِرمةوة يادطاريةكان
ئةسوتَينم نامةكان

نةبووى عاشق تابزانى
عشق بخؤى دةبآ سزاى
نوسيوى بؤم شيعرآ ضى
ثةشيمانم بةريم، بآ لَيى

ية؟ ضى ناسك دَلى نازانى تؤ
ضةندة جوانة شاعير هةستى 

عاشقة؟ كآ نازانى، تؤ
سةرطةردانة ذيانت ضونكة

التةوة بة نيية طرنط
جوانةء هةست كام

عشق
دابِرانة بةرةء



١٦٦١٦٧

بةرَيكردوة كاتت تؤ
عاشقة نةتزانيوة كآ

تةنها بةَلينةكانت
دابِرانة ء درؤ

ئةزانم من
وَيَلى

بةدواى
خؤتدا خؤشى

رؤذانة بردنى بةسةر نيية، عشق ئةوة
تؤ وةك هةزارانى

عشقةوة بةناوى دَينء
دةكةنء عشق

دةيكةنة ثردَيكء
ثةِرينةوة بؤ

بةختةوةربى ئيتر بِرؤ
تازة لةسايةى ذيانى با

ذيانت هةموو
سةيرانء ذوانء جآ

بآ سةفةر ثِر طةِرانء
(هةولَير)

قةآليةك لةم شارةدا
شارةدا لةم كضَيك

عشقء مَيذووى
وآلت



١٦٨١٦٩

دةطَيِرنةوة
وةك قةآل

ئةوين
مَيذوو وةكو كض

ئةبةد دةمَينةوة بؤ
بؤية شارةم ئةم

خؤشدةوآ
نغرؤ تَيدا "باران"

نابآ
نابآ تَيدا ئاوا مانط

هةَلناكاتء تَيدا زريان
تَيدا "باز"يش

ناحةجمآ
لَيرةوة كةدآ، بةهار

دةستثَيدةكات
فِريانة باَلة ثةثولة

ئةوين كةدآ،
لَيرةوة دةثشكوآ

راستطؤيانة
هَيندة شارَيك ض

"ئةوين"ء ثِر
بارانة ثِر

كة جارَيك هةموو
روودةكةمة

شارة ئةم



١٦٨١٦٩

تةنطة دَلم
نيطةرانةء قةآل ضونكة

"باران"
جَيهيشتوة

تةنياء ئةوين
سةرطةردانة

بةآلم
دَلنيام

دادآ رؤذَي
دةبآ شارة ثِر ئةم

ئةوين لةبارانء
باوةشى هةموومان

دةكةينةوة بؤ
تامةزرؤيانة

نابةم شك هيض
شارةدا لةم
بمشواتةوة

لةخوا تةنها داوا بؤية
دةكةم

بطةِرَيتةوة "باران"
بولبول ضونكة

بةهارة ضاوةِروانى
منيش دَلى
ضاوةِروانى

بارانة



١٧٠١٧١

      
يةكةم ديدار
ثِر نازةكان رازة نيطا سيحراويةكان و بؤ

نيطا يةكةم
شَيتانةية ضةندة

عاشقانةية ئةوةندةش
يةكةم ديدار

سادةية و ساكار ضةندة
ئةوةندةش خةونى ئايندةية

بِروانة لَيم
لة ضاومداية نيطاى ثيرؤزة ضى

ناخماية حةسرةتى ضاوةِروانية لة ضى
دةستةكانت

بةمن بدة
ئيلهامى شيعرةكانمة ضى

تؤداية دةستى تةزووى لةطةرمى
ثيانؤيةكةم

تاساوى بةطةروى ثِر
تؤ ذيانى مَيذووى

هاوار ئةكةم
دةريايةكم

بةتوِرةيى ثِر
شاخ قةراغ شةثؤلةكانى

هاوار ئةكةم



١٧٠١٧١

تَيكة روتم
من بة دةستةكانت بدة

تؤ لةم ئازارانة تةنها
تَيطةى

ئةكةى سارَيذ زامانة ئةم
ضاوةرَيتم مَيذة لة زؤر

يةكةم لة
تاساوةوة زةنطى شةوة

يةكةم لة
طريانةوة ذانى

هةنطاوى يةكةم لة
جَيماوةوة

بةمن بدة دةستةكانت
ضاوةرَيتم مَيذة لة زؤر

                                         
                        نةورؤزى 
2010



١٧٢١٧٣

ئايندة؟ بةَلَينةكانى

كة بةَلَينانةى بةو (ثَيشكةشة
كردون) ناكامى سةفةر ء كؤض

دابوو بةئايندة بةَلَينت تؤ
ئاوَينة كةوةك
ناخم بخزَييتة

ذانى ضةند ء طريان طةروى ثِر
ساَلةم

ذيركةيتةوة

سةرزةمينى مانط، وةكو
بريندارم زامء دَلى

ميهرةبانيت ئةوينى بةمةرهةمى
كةيتةوة ضاك

دابوو بةئايندة بةَلينت تؤ
ناخى بنَيتة دةم دةريا، وةك كة

شاخء
هيالكء روحى تينويةتى

شكستخواردوم
تَير ئاو بكةى



١٧٢١٧٣

شةونمء تنؤكى مذدةى ، وةكو
بةربةيان ئاونطى

ضاوم طةآلى ثَيَلووى سةر برذَيتة
شكاوم دَلى ناخى تاريكى

بكةى. هةميشة رام بؤ



١٧٤١٧٥

دةهَيَلم جَييت

جَيتهَيشتم بةتينوويةتى كاتآ
قومآ ضاوةِروانى

بووم ئاو
لةضاوةِروانيدا منت كاتآ

جَيهَيآل
سةرثةناء بآ تةنياء

بووم سةرطةردان
بؤية منيش

بِريارمدا
جَيتبهَلَيم

تينوويةتى تامى تا
بكةىء

ضاوةِروانى ئازارى
بكَيشى

خوازيارم بةآلم
نةبآء سةرطةردان

هةتا بؤ
دورى تامى
بضَيذآ من



١٧٤١٧٥

قوربانى

ضارةنوسة ئةم
كةى شومة

لةكؤَلمان
ئةبَيتةوة...؟

مةينةتية و عةزاب ئةم
كةى دَى

رؤذَى
ببِرَيتةوة...؟
ضاوةِروانم

رؤذَى دابَى
و تؤبكةم لةملى دةست

تؤ عشقى خؤشةويستى و
ناخؤشيةكانم هةموو

بةرَيتةوة...؟ بير
دةشزانم خؤ
دةزانى خؤ

ئةم سةختة ضةندة
مةينةتية



١٧٦١٧٧

بةآلم تاكة رَيطا
قوربانية

خؤشةويستية و عشق
تا جارَيكى تر

رَيطان كوَيرة طشت
بكرَيتةوة...! ئاوةدان



١٧٦١٧٧

بمبةخشة...؟

جار يةكةم بؤ
تؤدا عشقى لةبةرامبةر

دةنَيم بةوةدا دان
تاوانبارم

طوناهبارم

خوا لةسزاى هةرطيز بةآلم
لةبةخشينى

نةترساوم
نةترساوم

با ناوم طةر
كةكافرم

لةبةهةشت دةرمكا يان
سةرسةختانة

وةستاوم



١٧٨١٧٩

ضاوةِروانم هةميشة بؤ بةآلم
لَيم ببوورى تؤ

ئةو كات
دَلنيام

ئةمبةخشآ خواش
ئةمرم هةتا بؤية
ئةذيم بةوئاهةوة

بم بةخشى تؤ
ضاوةِروانم  

        ضاوةِروانم



١٧٨١٧٩

باران   

دةرياوة ئةدةمة دَلم
ئاوى تَيكةَل تا

بآ دوكان
ثرسيارن خةَلكى طةر

بؤضى
لةجياتى ئةمِرؤ

ئاو
دةتكَى؟ خوَيناو

بَآل؛ ثَييان
ئةوة خوَيناوى دَلى

ئةوة
من لةدورى

بووةء لةت لةت
دةتكَى لَى خوَيناوى

قةرةداغ
12/6/2009



١٨٠١٨١

ثةشيمانى

داوم ئازار دَلت هَيندة
نابورم لَيت ئةمجارةيان
داوم ثَى بةَلَينت هَيندة
ثةشيمانم لةبةخشينت

طةرامةوة ئةمجارة طةر
كرد باوةِرم بةدرؤكانت

دوو تف بكة
ضاوانم ناو

وةنةوشةييم خةونى هَيندة
بوى ضنى بؤ

هَيندة خؤزطةى طةورةم
بووى رنى بؤ

داماية رَيطات طةر
راستى بكةمة بؤت



١٨٠١٨١

دةتزانى ئةوكات
و دةتثةرستم ضؤن

دةمثةرستى
ئَيستا بةآلم

ئةمةية دواقسةم
لةناسينت

لةعشق
لةداهاتوت

و رابردووت و خؤزطة لةخةون
لةبةخشينت

ثةشيمانم

                                                    
  ئةستةمبوَل- توركيا
3/11/2009



١٨٢١٨٣

نةبوراى لَيم

بِريارمداوة
وَينة نة و شيعر نة

نةنَيرم ثةيامت بؤ هيض
بؤت قسةى دَلم هةية، ضةند

شةقامةكان
رادةسثَيرم

و ناوَى منت ئةزانم
بى دةستبةردارم ناشتوانى

بةوةدا
دةنَيرم بؤ نامةيةكت هةركات

دوومانط ثاش
وةآلمَيكم
دةنَيرى بؤ

ثَيدانا دانم جار هةزار
بووم كةهةَلة

نابورى لَيم كةضى
دةزانم ئَيستا

بةسةرضوو لَيبوردن كاتى
لةخؤشةويستيم

بووم ثةلة بة



١٨٢١٨٣

رةشةبا...* ئةى

حةوت كةذء مابينمان حةوت "كةوتة
كؤ"**

نووسيم لةضارةى قةدةر
لةتؤ دووركةوتم

لةدةورتا بووم، ثةثوولةيةك
سووتام

دةريايةك بووم لةدةورتا
ئةدا شةثؤلم

ئةوت شيعرم بووم، ثايزَيك
بةباآلتا

كةضى رةشةبايةك هاتء
هةمووى

شَيواند
بةسةريةكدا

تاران
11/5/2009

*لةئاسؤ بآلوكرايةوة 
**دَيرة شيعرَيكى فؤلكؤرة



١٨٤١٨٥

ساَلَيك لةتةمةن
 

قةدةر دةستى داية منى عشق
نيم ثةشيمان

لةطريانء فرمَيسكى
تةمةن ساَلَيك

دَينآ بةدةستى كآ داهاتووة، طرنط
جوانى عيشقء

طةورةيى ثاكىء بة باوةشكردن
زةمةن

من ئايندةى ميلى دَلنيابة
دةسوِرآ خؤشطوزةران

ضونكة
بةرامبةر كرد تاوانت تؤ

وةفاى طريان، ، ء عشق ساَلَيك
لة سةمةن  ثِر

14/7/2009



١٨٤١٨٥

شكست

دَلةى لةم بكةم "ضى
شَيتم

تووشى تؤى كردم"
خؤشةويستى لةعشقء

بةريكردم بآ
بوو ساَلةهايةك

ضاوةِروانت
بووم   

سةرئةنجام كةضى
ثوض ماية
دةرضووم

وةهات عشقَيكى
ضاندم لةدَلدا

ئةنجام مايةء بآ
كردم ثةنات بَى



١٨٦١٨٧

عشق كؤتايى

عيشق كةدآ
بونةوةى نوآ وةك

واية تةمةن
ضاوةِروانى وةك

ذنَيكة
لةدايكبوونى بؤ

كؤرثةيةكى
جاويدانى

فرمَيسكى وةك
عاشقَيك ضاوى
ساَل ضةند ثاش

ضاوةِروانى ضاوى
كة كؤتايش دآ

ديلى ناو وةك باَلندةيةكى
لةشةقةى قةفةس

ئةداء باأل
ناطةِرَيتةوة



١٨٦١٨٧

من ضاوةِرَيى تؤم

دووساَلة ئةمساَل
تؤم ضاوةِرَى من
ناضَى بيرم قةت
تؤم طةَل رؤذانى

تةنيام ئَيستاكة
هةرخؤم و هةرخؤم

نةبوو بِريار قةت
دوور بؤ بكةى كؤض

بنَيرى بؤ نامةم
خواحافيز بَلَى
ئَيستا دةزانم

تؤ و من نَيوان
و دذوارة سةخت
بذى بؤخؤت تؤ

ئةزمونة ذيان
تؤ يادةوةرى

خؤتة وَينةكةى
مؤبايلةكةم لةناو
هةميشة ميوانة



١٨٨١٨٩

ثايزى كضَيكى
لة رةنط ثايزييةى بةو كضة (ثَيشكةشة
دةضوو) حةوا

فريشتة ـــةى ئ ، ــى ــاض ن لــــةذن ــؤ ت
ــــةوا ح ـــرى ـــح ـــي ـــةس ل دورى
ـــى ـــاض ن ــــةت ــــان ــــي ــــةخ ـــــؤ ل ت
ـــوا خ ـــى ـــزي ـــي ـــاك ـــةث ـــــــِرى ل ث

ــى ــاض ن دور لـــةســـةفـــةرى تـــؤ
ــةوة طــةِران عيشقء لةتوَيشوى ــِرى ث  
ــى ــاض ن ــــة ــــؤَل ت تـــؤلـــة قـــيـــنء
ذيانةوة وةرزى (ثةروانة)ء لةناسكى ثِرى

ناضى تــؤســن تــــوِرةء لةشةثؤلى ــؤ  ت
شاخةوة بةسنطى واى كــةنــار وةكــو
ئةضى غةدرلَيكراو ضاوى طريانى لةئازارى تؤ
باخةوة طوَلى بةلقء واي شةونم وةكــو

مندا لــةمــَيــذووى واى ــا وةف وةك تــؤ
مندا ــى ــةروح ل ــاســةى هــةن وةك  ــؤ  ت



١٨٨١٨٩

يادةوةرييةكانى منء تؤ    

نةبووم خوازيار
بتبينمةوة

نةبووم خوازيار
بةالتةوة دانيشمةوة رووبةِروو

نةبووم خوازيار
بِروانآ لةنيطات نيطام

تا
ضاوةِروانى ببَيتة بؤم رابردوو

ئَيستاش
ئةكةمةوة لةتؤ كةبير
بيرةوةرى يادء هةزار

توآ توآ
ئةكةنةوة لةدَلم زام
* *   *  

لةضاوانتا خةونم هةزاران
هةَلطرتبوو

ثرذانة عشقة ئةم بؤتوَيشوى
تؤ وةك منيش
خوازيار نةبووم

بذيم دوريت بةيادى



١٩٠١٩١

بتؤرآ تةمةنم ئةوةى ثَيش
بةرلةوةى

ببيت لةدايك تؤ رؤذآ هةموو
دةبَيت خوَيندنةوةم روانيننت

لةالى دةنوم
رائةضَلةكَيم لةناكاودا

دةَلَيت؛ ثَيم و دةكات بانطم دايكم كاتَيك
خؤم رؤَلةكةى ئةرآ

دَلدار تؤى
خؤشتدةوَى بةوةى ناطةى

مةكة سةرمةستانة بيرى
وَينةكانى

مةكة سةير حةسرةتةوة بة
و بكة ئاطادار دَلت
بكة شانة روومةتى

تاوةكو بةشكم
ئاسماندا هةورة سثيةكاندا لة ناو لة

بكةن بينا خؤشةويستى لة ثِر هَيالنةيةك

13/5/2009  

نووسراوة وآلت بازطرء بةهاوبةشى شيعرة ئةم *



١٩٠١٩١

يادةكانت

ئَيستاش
يادةكانت

بؤنى قذى
خاوت

هةناسة وةك
هةَلدةمذم
سةختة ض

دورى لةتؤ
عشقى سةختة ض

تؤ بآ



١٩٢١٩٣

بيرةوةرى شارى

ثَيشكةشة تاساو عشقى بةشارى

بوو لةمشارة رقم جاران
تاران بةقةد ئَيستا

لةالم جوانة
بوو رقم لة خةسوو جاران

دايكم بةقةد ئَيستا
ميهرةبانة

عشقى بة بِروام جاران
نةبوو تؤ

شارةكةشت ئَيستا
ئةثةرستم

هةرطيز جاران
شارةدا لةم

نةدةكردة روم
مةيخانة

ئَيستا كةضى
سةرمةستم هةميشة
طةِراى ضةندة جاران

بةشوَينمدا



١٩٢١٩٣

نةدايتةوة لَى ئاوريشم
تؤم ضةندة عةوداَلى ئَيستا

نادةيتةوة لَى ئاوريشم
من بؤ ئَيستا
و تؤ جارانى

تؤش جارانى
منة ئَيستاى

هةولَير
14/3/2010



١٩٤١٩٥

شكان دَل

تةنها لةبةر ئةوةى
خؤشمدةوَى
نابورم لَيت

كةسى تر خؤ لةدةيان
بوراوم

زياتر لةتؤ كة
رةنجاوم لَييان

كةس هيض بةآلم
تؤ وةكو

نةشكاندوم دَلى
تؤ كةس وةكو هيض
نةستاندوم لَى دَلى
مةسجَيكت بةآلم

درؤيةكت
نهَينيةكت
هةمووى

شَيواندم لَى
لوبنان بةيروت-
23/5/2010



١٩٤١٩٥

منم ئةوة

كةم بيرت لة دةتوانم نة
نة جارَيكى تر

خؤشمبوَى
يادطارييةكان

جارجارَيك
و دةمطرَينَى
رابردووشت
دةمتاسَينَى

بةآلم
دَلنيابة

كارةساتَى هيض
تؤم خةياَلى
ناستَينَى لَي
ئةو ضونكة

دَلمدابوو لة ئاواتةى
بؤخؤم ئَيستا هةر كة

بمَينم من تا
دةستَينَى ثةرة

                                               
سوريا ديمةشق-



١٩٦


