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شتيَك بؤ ثيَشةكى ...
بةناوى خودايي بةخشندة و ميهرةبان
شتيَكى رِوون و ئاشكراية كاتيَك مرؤظ هةست بة تةنيايي دةكات و
نغرؤى خةمةكانى دةبيَت و خةم دةخوات لةم كاتانة زؤر عةودالَى خةم
البةريَك دةبيَت .مرؤظى شاعرييش هةمان ئةم مرؤظة هةست ناسكةية
كة لةطةأل خةمةكانى رِؤذطار مامةلَة دةكات ,بؤية لةكاتةكانى تةنيايي
هةست بة نامؤيي كردن ناضار دةبيَت ثةنا بؤ قةلَةم ببات و رِوو بكاتة
باوةشى الثةرِةيةكى سثى و دةست بة نووسينةوةى خةمةكانى بكات و
وةك خؤى بة هةموو ذوورة ثةجنةرة داخراوةكاندا بكيَشيَت و بةرة و
كةنارى وون بوةكان برِوات و لة هةموو ئةو شويَنانة خةمةكانى وةك
تارماييةك لة شيعرةكانيدا بة جيَ بهيَلَيَت.
هةر ئةمةش وايكردووة كة شيعر بة دريَذايي ميَذوو ببيَتة خةزيَنةى
ثاراسنت و بة زيندو مانةوةى زمانى رِةسةنى كوردى .بؤيةش خؤم بة
خؤش حاأل دةزامن كة خزمةت بة زمانى دايك و رِةسةنى كوردى دةكةم
ئةطةر بة ضةند ووشةيةك يان ضةند ديَريَكيش بيَت.
عبداخلالق جبار محدأمني
ناسراو بة (كيَخوا هةنارةيي)
تيَبينى .:ئةم ثيَشةكيةم لة كتيَبى (شيعر و ثةخشان)ى بةشى دووةميش داناوة ,ثيَم
ضاكرت بوو كة لة بةشى سيَيةميشدا هةبيَت ,ضونكة هةر سىَ بةشةكة يةك بابةتن
ئةويش شيعر و ثةخشانة.
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بةشى سيَيةم..
شيعر و ثةخشان
4

وةرة موتريب

موتريب وةرة وا خةم دةرطاي دلَي طرتووم
زيندانة ئةم شةو بيَدارى ذيانى رِابردووم
دةى طوزةركة بؤ ئارامى خةيالَي ماندووم
شؤخيَ نية عةتريكا ئةم بيَدارية داى برِاندووم
ئةلَيَن ئاشق ئازادة شةرم رِيَطاى ل َي طرتووم
تةنيا ضاوةرِيَي مةرطم لةوةتةى ليَي ونبووم
موتريب بةزةيت بيَبة تةنياى و ذيانى ثةشيَوم
وامةزانة كة ئةجولَيَم زيندوومة ونةمردووم
لةوةتةى تؤراوة مةستانة دلَ وطيانى بردووم
ساموتريب خؤشةويستيم بكة ئاوازيَ بدة نةى
بابيبَ بة طةواهى ئيشقم لة رِؤذطارى رِابردووم.
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ئارةزوت بوو
ئارةزوتبوو ليَرة كؤتايي بةم بةهارة بيَنى
سروشت رِةش ثؤشكةى طولَةكان بوةريَنى
دلَ بكةى بةبوركان و مب سووتيَنى
لةدونيا بةندم كةى بةتةنياو نةمدويَنى
ضي بووة طولَم بؤثةميان دةشكيَنى
ئةت ووت لةخودام داواية هؤطرم بي
عةجةب ئيَستا ناتةوىَ مبدويَنى
وومت ئيشق درةختيَكة هةموودلَ َى نايرِويَين
ووتت خؤشةويستم بةئةندازة بوو
كةدونياش ناتوانيَ لةمنت دابربِيَنى.
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بريتة
ئةت ووت خونضةى طولَم
وومت خؤزطة طولَى شةهالبيَ
جوانى بةذن وباآل وكولَم
بؤن خؤش دةرمانى دلَي بيَنةوابيَ
هةزاران طولَ نابن بةتؤ طولَم
دلَ هةنطة ب َي طو َل ذيانى نابيَ
ئيَستا ئة َليَي جوامن كةى طولَم
كةواتة دةبيَ سينةت وا َال ب َي
شةونية خةو بةو باخةوة نةبينم
كةوتة خةندة دونيا ووتى بارابيَ.
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وةرة
وةرة با بة يةكةوة رِوو لة ئازادى بكةين
دةستم بطرة با سةماى سةربةخؤي بكةين
نيَر و م َى ثيَكةوة رِوو لة ئازادى بكةين
دةستى ناحةزان بربِين ئاالَي كوردستان هةلَكةين
لةسايةى دانيشني بانطى شةهيدان بكةين
بةفاتيحةى ئازادى طيانى ئةوان شاد بكةين
لةطةلَ طيانى باثريان نةفرةت لة داطريكةر بكةين
شرينى ئازادى دةنؤشني بانطى دؤستان دةكةين
طيانة تؤش هةل هةلةى سةربةستى ليَبدة
نيشتيمان دةرِازيَنينةوة وةكبةهةشتى ليَدةكةين.
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حةزم ليَية
دةموىَ خالَ خالَي سينةت ببينم
هةر لةبةريَ هةتا سةرووى باالَت
وةك نةقاشآ لةنيَودلَم بينةخشيَنم
ئاخر بة زولفتةوة بةندم لةدةورى باالَت
بووينة كؤيلةت خةيالَ و هةستةكامن
مةطةر مةرط بيَت و لة تؤيان بكات
عيشقي تؤ فةلسةفةيَكة بينايي ضاوامن
رِيَطاى ذان وخؤشةويستم نيشاندةدات
نامةوىَ ببمة ئةفالتون دوور لة تؤي جوان
سؤزى تؤ نةفرةتى خؤشةويستيم ليَبكات.
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هةمووكات هةر عاشق دةمب
كة طولَى جوان و دلَرِفيَن دةبينم
عاشق دةمب
كة هةوارطةى خيَلى كوردان دةبينم
عاشق دةمب
كة ثؤل ثؤل قوتابيانى زانكؤدةبينم
عاشق دةمب
هةركاتىَ ئاوةدانى وثيَشكةوتن دةبينم
عاشق دةمب
لةهةرشو َيينَ كورد بةثؤشاكى كوردى
دةبينم عاشق دةمب
كة طؤناى وةك ميَرطى شةهال دةبينم
عاشق دةمب
كةجوانى سروشتى كوردستان دةبينم
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عاشق دةمب
كةتاج ئةستيَرة لةسةرشانى كورد دةبينم
عاشق دةمب
تةنيا ئةو كاتانةى داطريكةر ديَنةوة خةيالَم
دةنا َليَم
بةالَم كات َى ئاالى كوردستان دةبينم
تيَهةلَئةضمةوة عاشق دةمب
ئةوةندةم خاك و طةلَ خؤشدةو َى
هةمووكات َى ثيَى
عاشق دةمب.
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دلَبةرم
دلَبةرم كة طؤنايى ئالَى تؤم ديت
سةرسامى ئةم هةموو جوانية بووم
وةك بولبول شةيداي ديدةنى
رِووخسارى خونضةى ئةو بةيانية بووم
منى سةر ليَشيَواو مةستى جوانى
زامدارى تريي ئة وضاوانة بووم
تا ئيَستا بةندى عيشم ثيَناثسيَ
طريؤدةى زولفي ئالؤز و بيَ شانة بووم
هيَشتاش بةزامدارى دةخوليَمةوة
خؤزطة لةدةورى طؤنات ثةروانة بووم.
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ئةها من
ئةها من ئيشقي ئازاديم لة دلَداية
ئارةزوى سةمايي سةربةخؤيي دةكةم
دة تؤش وةرة دةستم بطرة طيانة
نامةوىَ ثشت لة هةلَثةركيَي كوردى بكةم
دةى بةالنيَ ثؤشاكى مؤدةو مؤديَرن
دةمهةويَ هةست بةكورد بوونت بكةم
بؤ بةدةستوورى دووذمنان لةطةلَ يةكدانيشني
هةست بةخؤشةويستى كوردانةى تؤ نةكةم
طةرليَرة بةدواوة بةكوردى نةتبينم
دةب َي بؤ طلةيي لة دووذمنانى كوردبكةم
بؤ ئازادى كوردستان دةسيت تؤم دةوىَ
وةرة دةستم بطرة با هةست بةتةنيايي نةكةم.
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تؤ
تؤ لة بةختى خؤت رِازى ني
منيش بؤ باوةشي تؤدةطريم
دةردى دلَت الى من دةكةى
بة ضاوى تؤ لة دلَشكان بةريم
ين
طةرضي دؤزةخ دةمرتسيَ َ
بةالَم من لةدؤزةخيش بةريم
وةرة رِوو لة بةهةشت بكةين
نامةوىَ ضيرت دوور لة تؤ بذيم
لةو َى سنووريَك بؤ ئارةزوو نيية
دادوةريَك هةية كةريم و رةحيم.
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خوداية
خوداية ئيشقي ئةو دلبةرة شيَتة
هةر لة هةورى بةهار دةض َي
ين و بةرى رِؤذ دةطريَ
دةمطر َي َ
ب َي باران دةرِواوو بةسةردةض َي
دلَى شةيدام هيَندة بيَ ئؤقرةية
وةرزيَرة نالَةى بؤ ئامسان دةض َي
طةرضى تاو نا تاويَك ديَتةوة
ئةترسم بةهارى ذيان بةسةر بض َي.
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مةستانة
مةستانة ضاوةرِيَتم وةرة ئةم شةو
ئيحرامى بيَدارى و تةنيايم بشكيَنة
ئاشنايكة بة تريى ضاوت خةيالَى خاو
دة َليَن حةرامة تةوايف ئةو ليَوة شرينة
طةرضى دايثؤشيوة طؤنات زولفي خاو
نامةوىَ لةطة َل قازى بدويَم لة مةخيانة
يا بة َليَن َى بدةم بة مفيت بة هةالو هةالو
دةبا نةترس و بيَباكبني لةم دووانة
هيضيش لةخودا بزرنيية بة رِؤذ و شةو
تؤش ثةرى بةهةشتى من بة طيانة.
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مةردايةتيم
مةردايةتيم ئةبةد بةوانة وةرنةطرت لةكةس
بةندةيي وكؤيلةيم نةكرد بؤخةلَكى تةرةس
كؤشك و تةالرم نةويستووة لةثياوى ناكةس
ي سةطى كةس نةبوومة وةك حةرةس
رِؤذ َ
هةتا ثيَمكرابيَ ئازادخيواز بووميةو بةس
مةرِبوومية لةثيَستى طورط وةك زؤر كةس
طورطى ناوثيَستى مةرِنةبوومة لةطةلَ كةس
بةعيشقي تؤ ئيَستاش كوردايةتى نادةم بة كةس
سةروةمت خامةيةكى درِاو ثيَنوسيَكى شكاوة بةس
خةباتى من بيَ سنوورة سوثاسم ناوىَ لة كةس
كوردستان يان نةمان نامبة سةثانى باوكى كةس.
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ئازيزم
ئازيزم برِوابكة هةر لةخؤوة جوانى
ئيرتخةريكى رِازاندنةوة و ئاويَنة مةبة
هيَندة شريينة يادطارييةكانى ثيَكةوة بوون
تؤبيَت و خودا نيشتمانى دلَم بة
ئةطةر نابي بة ووالَتى د َل و ناتوانى
ي ليَم ئيرت تا ئةبةد لة طةلَم بة
دامةب ِر َ
وةك ثةرى بةهةشت دلَبةرم بة
يان دؤستيَكى طيان ودؤزةخم بة
دؤزةخى عيشق لة دونيا خؤشرتة
ي دؤزةخ طةرم مةبة.
خودا بة رِةمحة بلَ َ
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سةيركة
خودا ئةرز و ئامسانى ثيَداى
كة مانط و رِؤذ ئةستيَرةى تياية
سةرثيَضى لة فةرمانى ئةو دةكةى
ثيَم نا َليَي من تواناى ضيم هةية
بيانوو مةطرة ئةطةر رِاستدةكةى
سةلَيب لة ملكة طةر ئارةزووت هةية
سينةشت واآل كة طةر وادةكةى
نة من ئةهلى سةنعامن نة تؤ بةرازت هةية
ئةتةو َى بيبينى وةك ئةهلى مةن
كة موسلَمانى و برِوات بة خودا هةية.
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عةزيزم
عةزيزم برِوا بكة ئةمرِؤ كة تؤ رِؤيشتى
خةيالَم تةنيا لةالى نيطاى جوانى تؤ بوو
نةسيميش كة هات ئارام و لةسةرخؤ بوو
شةثؤلَي هةور لةشيَوةى خةندةى تؤ بوو
باران منةى دةكرد وةك مةيلى تؤ بوو
طولَزاريش هةر رِووخسارى تؤ بوو
هةرضي جوان وشريينة لةشيَوةى تؤ بوو
دلَبةرم تؤبيَ وئةم هةموو جوانيةت
خؤ نالَيَي ئةشكى ضاوةكامن بةبيَ هؤ بوو
ئةمرِؤ رِوح ثةروانةى سةر طؤناى تؤ بوو.

20

مةستى و بآ هؤشى
من هيض لة مةسيت و بيَ هؤشي نازامن
ساتى مةست بوومن هةر ئةو كاتانةية
كة بةند و مةحكومى ثةميان وجيَذوامن
تا دلَبةر دةرنةكةوىَ فكرم الى خؤم نيية
مةسترتم كةدةستى خستة نيَو دةستةكامن
خةيالَم وا ئةرِوات هةرئةلَيَى دونيا نيية
وادةزامن لة بةهةشتا لة باوةشي ثةريامن
ئةى ئةوكاتةى ليَي دوورم دؤزةخ نيية
نووسنت و مةستيم بؤضيية بيَدارى شةوامن
لةخةيالَى بيَدارى بيَ هؤشي بوونى نيية
هةر بة هيواى ذوانة هيَشتا دلَ و طيامن.
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دةزامن
دةزامن هيَشتا خةوالَووى و
مةيلى باوةشي دايكت ماوة
بة زولفى ئالَؤزتةوة ديارة هيَشتا
زؤرشت هةن باس نةكراوة
مةلَيَ خةونة ضاوةكانت نةضوقاوة
هةرضي ياساية ثيَشيَل كراوة
ئةم جةنطةلَةى ئيَمة تيايدا دةذين
لة الى درِندة و زل هيَزان قؤرخكراوة
مافة ئامسانيةكان و دميوكراتيةت
ي خراوة بةس بةناو ماوة.
ثشتطو َ
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تاكةى
هةتاكةى هةروا شةرم َى دةكةى
بة فرميَسكى ضاوت ئاطرى دلَت
هةردة َليَي مانطة شةوة طؤناى ئالَت
ثيَم نا َليَي لةم تاريكية ضي دةكةى
خؤ هةرطيز تؤ نابي بة جيهانطري
دةستم داميَنت والَتى د َل ويَران نةكةى
لة شةرمان هيَندة ب َي بةزةيي مةبة
وةك داطريكةر زؤرداريم ليَبكةى
باوةشت واالبكةوة نةمشيلةى شةرمن
ئةطةر تؤ ئارةزووى ئؤخةى دةكةى.
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وا مةكة
طيانة وا مةكة تواناى ئةم هةموو
عيشوة و غةمزة ضاوانةى تؤم نيية
دووريت هيَندة هيالكى كردووم
هةتا ئامادةي ديدةنى تؤشم نيية
تؤش هةروا نازى جوانى دةكةى
وةك ب َليَي هةرطيز منت لةبري نيية
ئازيزم ليَمطة ِرىَ و فةرامؤشم بكة
لةم نا دادثةروةريية مةترسة هيض نيية
ث ِر بة دةم هاوار بكةو بة دونيا بلَيَ:
(ثريؤزم كةن) عاشقيَكى ثاكم كوشتية.
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هةلَةى ئةزيزم
كة من خةمى بيَ توانايي تؤمة
وا مةزانة نيَضريوامن رِاوى ضاو دةكةم
بة هةلَةدا ضووى ئةطةر وابزانى
لةثيَناو بةخشش و ثاداشت هةولَةدةم
ئةطةرضى دلَسؤزى هةر وا بووة
خؤشم طومان لة دلَسؤزان دةكةم
بلَيَي بيَ سوود بيَ هةولَو كؤششم
رِازيم مةكة كة نةمتوانى رِازيتبكةم
ي با بة ئاسوودةيي مبرم
ليَطةرِ َ
نامةوىَ جاريَكيرت دةست لة ملى خةمدا بكةم.
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ديارى

دياريةكانت هةمووى ئاطرو سوتيَنةرى دلَ بوون
شيوةنى دلَى زامداريَكى زؤر ثرِ زاموو كولَ بوون
كةهيَزى وشة وتةزوى طؤنات لةطةلَ نامة ئةهاتن
دةستيان لة ناو خويَنى دلَ دةنام و قاتل بوون
ضاوةكةت ئاطر لة سينةى عاشقي ميسكني دةكا
مةستة مةيلى ضةن كةبابيَكى دلَى خويَنني دةكا
كةوا تالييب ليَوين و ئةلقةى زولفمان نيشان دةدا
رِارِةوى ميسرين و ئةو رِومان لةمولَكى ضني دةكا
تاموعةييةن بيَ كةزؤرن دةس طريَيو دةس كوذي
فةرقي سةرثةجنةى خويَناوى حةنارِةنطني دةكا
بيَ قسةى خونضةى دةمت كاتى تةبةسوم رِوبةرِو
هةتكى شوعلةيبةرِو نزمى دائريةى ثةروين دةكا
كةوا تيذى موذطانت لةسينةمدادةضيَ بؤثريي دلَ
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هيَندة كةض ئايينة قةسدى خانةدانى دين دةكا
طولَ بةدةم بادى سةباوةثيَكةنى يةعنى وةرة
تؤلة وةسلَم بؤ بةرة ئةو بؤية بولبول شني دةكا
ليَت موعةييةن بيَكةنالَي طولَ بةدلَثةرذين دةكا.

27

بآ تؤيي مانايي ذيامن نية

كة تؤ لةنيَو باخان دةركةوى جوانى طولَ ضية
يا لةحزورى تؤي جوان ذين ضييةو شرين ضية
كيَ دة َليَ بةزيَرِ و ئةلَماس نرخي تؤ ديار دةكريَ
من تؤم هةبيَت دلَبةرم سةروةت وسامامن بؤضية
تؤكة شازادة و شاجوانى ئةم هةموو عالةمةى
نابيَت كةس الفى هةبيَت شاهو سولَتان ضيية
سةد كةرِةت طيامن بةفيداتيبَ طةرقبولَى دةكةى
طةر بةقوربانى باالَى تؤ نةبيَ من طيامن بؤضية
وا دةستةو يةخةم لةطةلَ مةرطا لةسايةى ضاوت
دلَ ئاماجنى تريي ضاوى تؤ نةبيَ من دلَم بؤضية
طةرضى هيَندةى شةومن بؤن خؤشن زولفةكانت
كولَميئالَت بةضاونةبينم شوعلةى مانطم بؤضية.

28

ي دةدةم
وومت دلَى ث َ
ى
طةر بيةو َ
دةمطوت تريفةى مانطةشةوة
لة هةركاتيَك كة دةركةو َى
ياخوا لة ناكةسان بة دوورب َي
خوداية طةردى ليَنةكةو َى
ئيَستا كةوا لة بةر ضاومانى
زؤر سةيرة تؤ شوعلةت دةوىَ
وومت دلَى ث َي دةدةم طةر بيةو َى
كةضى تؤ دلَ و طيانت دةو َى
فةلسةفةى سوكرات ئةوها بوو
نةيتوانى لةطةلَ كةمزان نةدوىَ.

29

عيشقي تؤداستانيَكة
سةرتاثا ئةفسانةية
وا باسي ئيشق و ئازادى دةكةن
وومت بةفيداي زولفي خاوت مب
كة ثةخش و ئالَؤزة لةسةر برؤت
يا بةر ِةقييب دووضاوى جوانتبم
نازامن نة بة سةرطةردى بةذن وباالَ
نة بة فيداى طةردةن و لةبانتبم
خؤشةويستى هةلَةية ئازيزةكةم
طةرضى دةمةوىَ لةثيَناوت رِوح بدةم
وةك دةلَيَن بآ ئازادى ئيشق درؤية
هةردةسووتيَم با بةشوعلةى من كة لةبيَدارى
شةوبارينى ئةشكى بةخورِ رِاهاتوومة من
ئةم شةو بؤنةطريم كة ميلي طريامن هةية
لةعيشق تيَناطةى نازانى ضؤن دةسووتيَم
30

هةروا تيَدةطةى كة مةيلى سووتامن هةية
نيطاجوانى طولَ تؤمةيلى سةمات هةية
عيشقي تؤداستانيَكة سةرتاثا ئةفسانةية
تؤ وةك هةور لةدوورةوة جارجار دةمدويَنى
من مةيلي باوةش و ماضي ليَوامن هةية
ماض خةيالَى بيَداري نةبي حةراميبَ خةو
عاشقي شةيدا كوائيشى بةخةو و شةو هةية.
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ساوةرة دلَبةرم
ي
با رِؤح دةرنةض َ
لةوةتةى لة باوةشي تؤ دوورم
هةر دة َليَم لة خؤشةويستم ضي
لة ك َى ئارام بيَتةوة دلَي ثةريَشامن
هيَندة سةرطةردانة بؤك َي بض َي
كوا ض طولَشةنيَكى خؤش هةية
هيَندةى سينةت لة طولَستان بض َي
ذيانى ب َي تؤم وةك دؤزةخيَكة
ساوةرة دلَبةرم با رِؤح دةرنةضيَ
كة تؤ نةطةيشتووى بة بةهةشت
ئيرت ئةم داماوة بؤ كو َى بضيَ.
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داطريكةران
داطريكةران بؤ رِيَطاى
ضةذنى نةورؤز دةطرن ليَمان
خيَرة ئيَوة ئاوا دين و دنياتان
تةنط كردووة ليَمان
ئيَوةى خوا نةناس و طاور دةزانن
ضوار ثارضةى د َل كةوتؤتة ذان
رِيَطرى لة ئازادى طةالن ناكريَ
كوا صةدام و شاهانشا كةتان
ئاالَى كورد بةئازادى دةشةكيَتةوة
زؤر نةماوة ئيَوةش لة دؤزةخ بضنةالى ئةوان.

33

نةورؤز

نةورؤز ئةى ثيَناسةى
كورد لة ئازايةتى
هاندةرى كورد لة كوردايةتى
تاكة ضةذنى نةتةوايةتى
هيَماى خؤرِاطرى و مةردايةتى
دووذمنان لة نةورؤز دةترسن
كة كورد هةلَطرى مةشخةلَيةتى
داطريكةران باش دةزانن
كورد كؤ َل نادةن لة كوردايةتى
هةموو رِؤذيَك دةكةن بة نةورؤز
تا دةطةن بة ئازادى و سةربةسيت.

34

ئةمرِؤ
رِؤذيَكى نةتةوةيية
كوردان ديسان وا نةورِؤزة
واتاى سةركةوتنيَكى ثريؤزة
ئةمرِؤ رِؤذيَكى نةتةوةيية
جةذنى طةلة و جةذنى هؤزة
هةمووان لة وواتاى تيَبطةن
سةربةخؤي و سةركةوتن ثريؤزة
ناب َي نةورؤز بةس بؤ هةلَثةركيَنةب َي
كة هيَشتا ذيَردةستة ئةم خاكة ثريؤزة
وةرن با لةطة َل كاوةى زةمانةبني
تا ئازاد دةكةين ئةم طةل و هؤزة.

35

ضاوى جوانت ضى ليَم دةوآ
طيانةضاوى جوانت ضي ليَم دةو َ
ي
دةمرتسيَينَ بة تيخى برؤ و تريي موذطانت
سيَرةى ليَمطرتووة بة رِؤذو شةو
لةبةرليَوى ئالَ وكوملى وةك طولَ جوانت
بيَهودة وا ئةذنؤي دلَ دةلةرزيَ
دةترسيَ لة داو داوةى زولف لةسةر شانت
كة دةرطاى باخي سينةت برتازىَ
دلَي ويَرانى من بةجاريَك بيبَ بة نيشتيمانت
دميؤطرافياي سروشتى بطؤرِيَ
مبكةى بةكؤيلةى خةندةو ضاوانى جوانت.

36

طويَ طرن
بريي ئازادى ب َي سوودة
طةر رِيَبوارى ئاشق نةبيَ
بيَ واتاية هزرى سةربةستى
هةرطةليَك زانا و دانا نةبيَ
برايان هةولَى داهيَنان بدةن
بائاميَرو ضةكى شؤرشتان هةبيَ
وةك ثزيشك و ئةندازياربن هةموو
ضاوى لةدةر َى خؤري تيَوةر َي
ئازادى يةكرِيَزى و زانستى دةوىَ.
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ياران
ياران من كة عاشقي شؤخيَكى
دةستكردى زاتى خودام
بؤعاشقي نورى جةمالَ و
ثاكى خوداى خؤم نةمب
ضي هةية كة دروست نةكراب َي
هةرضي لةسةر زةوية ناميَن َى
شيَتيية بؤ من ئةطةر بةتةن َي
داواى نةمرى و بةقاي ليَبكةم
ليَمطةريَن با سةربةست بذيم
دونيا هةمووى هةر بؤ ئيَوةب َي
ئيالهى من تةنيا ئازاديم دةو َى
يب باوةشي يارو ووالَتةكةم.
ئارام َ
38

من ئالَوودةى
جوانى تؤم
خةريكى زولفى خاومت
لةسةر كولَمت اليبدةم
تا لة طولَى طؤناي جوانت
بؤنى خونضةى بةهاربكةم
من ئالَوودةى جوانى تؤم
ضي لة سروشت و ذيان بكةم
سا بلَ َي بة زولفت البض َي
با سةيري ضاو و برؤ و
رِوخسارى شريينى جوانبكةم.
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بزانة ليَرة

بزانة ليَرة ثيَوةرى زانست هةية
ليَكدانةوةى بةرزى و نزمى هةية
طةرضى من لةسةر زةوى دةذيم
ديارة كة ئامسانيَكى ثان و ثؤ ِر هةية
شةوى رِةش و رِؤذى رِوون هةية
ئةستيَرةى زؤر و مانطى طةش هةية
ليَرانة رِووةك و طياندار ب َي ذمارةية
هةر ليَرة نةمان و طؤرِستان هةية
كةواتة بزانة دؤزةخ و بةهةشت هةية.
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دلَبةرم
دلَبةرم ضاوةكانت هيَندة غةمبار ديارن
ثيَم نا َليَي ضؤنة دلَت ئؤقرةيي طرتووة
كولَمى ئالَت وةك نةخشةى نيشتيمانة
ساالنيَكة لةئومةم طةردى لةسةركةوتووة
دةسا دةخيلى خالَى طةردنت مب وةرة
تالعى من رِاضلَةكيَنة وابزامن خةوتووة
بؤية ثةرضةمى ئالَؤزت ناشةكيَتةوة
ئةى بؤضيمة دلَبةرم ئةم هزر هيَزو بازووة
سةد نةفرةت لة ذيَردةستى بيَت
كوان َى كؤيلةيي لةكويَي دونيا ماوة.
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ضاوةرِوانى
ضاوةرِوانى شةويَكم ئةطةر ب َي
كة لة دةرياى ئارام ئارام ترب َي
لة ميلى كاتذميَرةكةم هيَواشرت ب َي
لة لةرةى هةناسةم بيَدةنطرت ب َي
ئامسان لة ئاوى كانى زةاللرت ب َي
لة ذووريَكى رِازاوة ث ِر طولَ و عةتر ب َي
با مدةتيَك بةيةكةوة بني دوو بة دوو
خؤناب َي دونيا بةس بؤ بيَربِواو كافر ب َي
خؤشةويستيت بةرِادةيةكة ئةى جانى من
خوانةكا وةك نةكريومونكةرمان بةسةر بيَ.
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طيانة وةرة
طيانة وةرة با سات َى بؤ يةك بذين
لة سايةى شةوى سيادا دابنيشني
ثةجنةكان تيَكة َل بة يةكرت بكةين
وةك قومرى بة نةغمةى نالَة مان
دةردى دوورى و دلَ بؤ يةك بكةين
بةلَـكو بة هةناســــــةى ساردمان
ثيَكةوة سكاال لة رِؤذطار بــــكةين
تؤ بؤ رِابردوو دةطريي بة ثيَكةنني
من بؤداهاتوودةرِيَذم ئةشكى خويَنني.

43

طيانة
طيانة بوومة نيَضريى ضاوةكانت
تيخى ئةبرؤت لة طةردةمن مةن َى
هةر دة َليَي باخى جةنةتة سينةكةت
كولَمةت خونضـــةطولَن وا دةطةن َى
خؤزطةم بةســايةى زولفى خاوت
لةدةست لةشكرى موذطامن مةن َى
بيَبةزةييـن تيَـناطةن لة موحةبةت
زامى د َل سةد ماضى بؤشيفا دةو َى
لةوخونضــةى كولَــمة جوانةكـــةت
ثيارةى شــــةرابيم لةدةست مةنىَ
نامةوىَ جطة لة شريينى ليَوةكةت.
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بؤضيةئةم جؤرة كوردة
هةر نةبيَ
كةسيَك كة كورِى ئةم كوردستانة ب َي
هيواى بة دوا رِؤذي ئةم نيشتمانة بيَ
حةيفة كةوا ناوى لةنيَو ناواندا نةبيَ
وةك بازى بةرزة ف ِر ثيَشمةرطة نةبيَ
وةك ئاذة َليَك لة دةستى بيَطانة بيَ
ئارةزووى ثلةو ثاية و هةر مةخيانة بيَ
بؤضيةئةم جؤرة كوردة هةر نةبيَ.
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رِؤلَة خةمى ووالَتةكةت بيَ
بيَباك بة لة سوورى الشة با ئاالَكةمان تةى بيَ
كة بيَ ئاالَيي مردنة طيانى مردوو بؤكةى بيَ
حةيفة عةرةب و عةجةم طةورةى ئةو قةومةبيَ
كورد خؤخؤر و لةسةر خاكي خؤي ئاوارةب َي
كةى ذيانة ئةم جؤرة ذيانة رِؤلَةشريمن برام
دةك بةقسمةت هةرضي مرؤظة نةبيَ و نةبيَ
ئامادةى نؤكةرى بؤبيَطانةى لة ثةناى دين
زةليلي وبيَحورمةتى كةى بؤ موسولَمانان دةبيَ.

46

وا تيَمةطة كؤيلةيي مب

دةستةو داميَنت دةمب كة نةمب با هةر نةمب
كؤيلةى ناكةم بة زولفت قةسةم جوانةكةم
من ئازادى خواز و عاشقي جوانيمة جوان
وةك ئاذةلَ لة تةويلةى ئاذةالَن هةلَناكةم
بؤ ذيانيَكى ذيَر ضةثؤكى ملكةض ناكةم
بة ئازادى نةبيَ سةيري طولَى طؤنا ناكةم
حةراميبَ ليَم سةردانى باخى سينةت ناكةم
بةندى شيَتى بيَ رِةحم وةفا ناكةم و ناكةم
بيَ كةس ودةر بذيم مةرط ئازادم دةكات
مةرطى ئازادانة بةذيانيَكى بيَ نرخ نادةم.
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ئةى داطريكةران
لةبةغدا و ئةنقةرة و دميةشق و تاران
بةسة طرتن و ئيعدام و لة سيَدارة دان
دةست هةلَطرن لة خاكى كورد و كوردستان
هةموو بستيَكى ئةم خاكة
نةخشةى هةية لة دلَمان
لة هةموو شويَنيَك نةخشاندوومانة بة خويَنمان
تا ئيَستا نةترساوين لة دةنطى تؤث و تةيارة
لةسارؤخ و كؤمةلَكوذى زيندةبةضالَ و كيمياباران
ئيَمةخودامان هةية لة بةرزايي بةرزي ئامسان
لةطةلَ هيَزى ثيَشمةرطةى
مةرد و ئازا و ثارتى زان
زؤريش نةماوة ئةو رِؤذةشيبَ بؤطةلَى كورد زمان
كةوا ثةتى تؤلَة و داد ثةروةرى خباتة ملتان
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مةحالَة بةهةدةر بضيَت خويَنى ثاكى بيَ تاوانان
ض لة ملي ئيَوةبيَ ئةى
داطريكةر ض لةملى خاينان.
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برِؤ بةهارى بيَ باران
برِؤ ئةى طولَي باوةشي طولَ فرؤش
برِؤ وةك ثيالَةى دةسيت مةينؤش
سةرطةرمى خؤشةويستى بيَ هؤش
من كة لة طةرمةى خةلَوةتى عيشقم
حرامة ميحرابي ضاوتكةم فةرامؤش
با بة تريي ضاوةكانت مبرم مةستانة
سةد جار دةست و ضاوى جوانت خؤش
كة تؤهيَندة بةنازى برِؤي باشرتة
ياخوا بةذن و باال َو خالَي طةردنت
رِؤذت ليَكردووم بة تاريكة شةو
برِؤ نالَة و طريان و بيَدارى شةوت خؤش.
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تؤ هيَشتا ثشكؤي
لة نيَو كور خانةى دلَى منى ب َي نةوا
هةر كاتىَ كةنةسيم بيَ دةطةشيَنةوة
هةرضةندة كة دوورفرِي طة رِايتةوة
وةرة جـوانىَ طـيان بةخيَربيتةوة
كةوا ذوان لة شويَين خؤيدا نةماوة
سرووشتيش بة جاريَ ليَرة طؤرِاوة
تةنيا دلَى منة تؤسقالَيَ نة طؤرِاوة.
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شريينةكةم
شريينةكةم كة خؤشم دةويَي
بؤنى كوردستانى جوامن ليَت دةوىَ
ضاوى تؤم لةجياتى فيشكدان دةوىَ
زولفي خاوت طولَة بةندة طيانةكةم
من ئةو كةزيةى سةرشانانتم دةوىَ
با لةسةنطةرى بةرطرييبَ لة طةلَما
بؤ ئازادى ووالَت هزري ئازادم دةو َى
دةترسم طةر زةليلي بري و خةيالَي تؤمب
دووذمنى ناحةز فرسةتى دةسكةوىَ.
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ئيرت تةواوو
ئيرت تةواوو يادطارييةكانت دةسووتيَنم
تائةبةد بةيةك وشةش جاريَكى تر
لةنـيَـو شيـعـرةكامن نـاوت ناهيَنم
باسي وةفاش ناكةم لة بةر جةفات
ئةشـكـيش بـؤدووريـــــت نـارِيَـذم
لوت بةرزى تـــؤ لة برينـاكةم قةت
نـــامــةوىَ لــةخةونيشا بددويَنم
تازة بةطومامن لةخؤت و ويذدانت
ئيرت ضؤن دةكريَ كة بـددويَـنم
جاريَكيرت لةنيَو دلَما برتِويَنم.
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هةتا توانيم
هةتا توانيم ضاوةرِيَت بووم ئازيزةكةم
بؤ لةطة َل يةكةم شةوى بةهار نة هاتى
هةتا جوانى تؤ لةطةلَ خونضة بةراوردكةم
باش دةزامن خونضة ناطات بة تؤ لة جوانى
زمانيش اللَ دةب َي كةوةسفى جوانيت دةكةم
تؤ ثةري بةهةشتى يا لة طةلَيان يةكسانى
لةبةهةشتا ماتشتهى النفس هةيةثةريةكةم
دنيا ناب َي بة بةهةشت دؤزةخة ضاوةرِوانى
ئةى خوداية بة بيَ يارمن لةدؤزةخ ضيبكةم
هةر نةهات ئةم دلَبةرةم وا دةبيَتة بةيـانى
كة نةهات ضي لةجوانى خونضة و بةهار بكةم.
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تؤش
تؤش هةر لة رِيزى زؤردارانى
بؤ منى سةر طةردان و رِةجنةرِؤ
وةك كؤرثةية دلَ شةو تا بةيانى
بؤ بـاوةشت دةطــرييَ رِؤ بة رِؤ
تؤش خةريكي نازي جوانى كةي
بيَبـاك و سةر طـةرم و سـةرةرِؤ
هةر نةتزانى مةرهةمى دلَي هةتوانى
ي نةتووت ميواني مةرِؤ
قةت جا ِر َ
وةك ب َليَى من لة زةويم تؤ لة ئامسانى
كة وا تؤ هاتي شاى ووالَتى دلَبةر مةرِؤ.

55

طةر باسي
بةزمى مةى و سةماى ساقي بكةم
دةبيَ هةردوورمب لة ميحرابي ضاوى تؤ
ب َي هؤش و مةينؤش رِووم ناية تةوافى بكةم
حةرامة بي َهؤشي جطة لةمةستى ضاوى تؤ
ضي لةثيالَةى مةخيانة و ساقي بةرةماو بكةم
با هةرشيَتبم بة عيشقي غةمزة و نازى تؤ
با خةلَك ثيَم بلَيَن مةجنونة دةلَيَم لةيلةكةم
خودا أرحم الراحيمن وا دةذيم لة دوورى تؤ
نةك تؤ لة بةهةشتيب من رِوو لة دؤزةخ بكةم.

56

جاريَك ناثرسي دةنط و باسم
لةرةى دلَ و هةستى هةناسةم
شةوانيَكة ضاوةرِيَم كة بيَتةوة ذوان
بؤ ئارامى دلَ هيَورى سةرى كاسم
زؤربيَ ئاطاى لة من لة بيَدارى شةوان
هةرجاريَك ناثرسي دةنط و باسم
ئةستيَرةي بةخيت و ناييَتةئامسان
بؤ سيَبوورى دلَى ثرِ وةس واسم
بوويي بة يادطارى مةستانة طيان
داطريت كردووة هزر و ئةحساسم
دةرنةضووى بةدةيان رِةشةبا و زريان.
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كوردم و كوردستانة
نيشتيمامن
ئازيزان لة كؤرِى شةهيدام برايامن
لةوةتةى هةم داطريكراوة نيشتمامن
نةوةى ئةنفال و زيندة بة ضالَكراوامن
كورِى جينؤسايدكراو لة سيَدارة دراوامن
ضوار لةتكراوة كوردستانى نيشتمامن
بيَ بةشكراوم لة هةموو مافـيَكى ذيامن
بةالَم بـة هةرضـى كةخـودا ثيَـيداوم
بة د َل بة طيان بة هةردوو ضــاوةكـامن
بـة قـةلَـةم بة هــةسـت بـة زمــامن
بة خويَنـى الشــــةم بة ئيَــسقامن
لة نيَــو طؤرِيـــش دواى نـــةمامن
ئة َليَم كوردم و كوردستانة نيشتمامن.
58

نالَيَن
نالَيَن كامة ضيمةن بةبيَ طولَ دةرِازيَتةوة
كةى ئامسان بة بيَ ئةستيَرة دةدرةوشيَتةوة
لةم دووري و دابرِانةى تؤ مةستانة طيان
دلَى سووتاوى من بة ضي وضؤن بكوذيَتةوة
يادطارييةكانت دلَربِن زامةكان دةكوليَننةوة
هةنديَ جار شرينن دووبارة دةم ذيَننةوة
ماشةآل ضةند جوان و شريينى شرين جان
ئاى كة ض دةرمانيَكى تارى ناخوريَتةوة
كةى رةمحى خودات ديَتة دلَ دةطةرِيتةوة
بة هاتنةوةى تؤضراى هيوام دةطةشيَتةوة.
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تؤحةرامت كرد
ماضي ليَو و ئارامى باوةشي طةرمت
دةرتهيَنا لة نيَودةستم دةستى نةرمت
كةضي هيَشتاش نيطةران و دوو دلَى
دلَنيابة جاريَكى تر نامب بة هاودةمت
نامةكامن بسووتيَنة ثيَنووست بشكيَنة
ئيرت ئالَؤزى ناكةم زولف و ثةرضةمت
طيانة مةستانة ئةستيَرةي ئامانى ئاكؤ
لة من حةراميبَ سةيري ضاوى نةرمت.
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دوو دلَى
دوو دلَى واز لة بةهانان ناهيَنى
نامةوىَ ضيرت بتبينم مب دوويَنى
هةموو كاتيَك دةم رِةجنيَنى
بيَدارم دةكةى هةموو شةوىَ
بؤخؤشي خؤت دةمطريَنى
بيَ ئةشكى ضاوم خةوت ليَناكةوى
سولَتانيَكى ضةند زالَمى
مانايي خؤشةويستى نازانى
وةك شاهانى خويَن رِيَذ و داطريكةر
سةرطةرمى هةرخةريكى ئازاردانى.

61

طيانةكةم

طيانةكةم جاران تؤ ئةهاتى نةسيم ئاسا
هةستم بةهةناسةت ئةكرد نةك ضرثةى ثيَت
بة يةكةوة دةطةيشتني بةشويَنى ذوان
ئةت ووت مانطة ئةدرةوشايةوة كولَمةكانت
ليَمان نزيك دةبوونةوة زةها و زوحل
نارِؤيشنت تاطةزنطى سيوةىل بةيان دةهات
ئةوسا رِيَطاى هاتين رِؤذمان دةدا
ئةم ووت با طةزنطى رِؤذلةطؤنات نةدات
خةندةى سةر ليَوو رووخسار دةشيَوا
ئةشكى دابرِان رِيَز دةبوو بة طورِ دةهات
كةضى دابرِاين لة يةك مةستانةكةم
عةجةب الفاوى ئةشكى خويَنني نةهات.

62

دةرفةت نةبوو
بؤ منيي بيَ نةوا تيَر سةيري باالَت بكةم
جاريَ زولفت الدةم وةسفي طؤنات بكةم
لة نيَوباخي سينةتا بؤنى سيَوبيَ بكةم
ليَم بووى بة ئاتشطا دةبيَ رِووت تيَ بكةم
هةتادلَ بسووتىَ هةست بة ئارامى دةكةم
ئةى رِؤذى رِووت رِووناى دووضاوةكةم
من شيَواووشةيداى جوانى تؤم طيانةكةم
وامةزانة طاورم ئينكارى رِاسيت دةكةم
جوانى نةقشي خوداية هةتوانى زامةكةم
بؤ عيالجي زامى دلَ دةمت بيَنة لةيلةكةم.
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دين و دنيات باش
طةرضي ئةم طولَة زؤر جوانة
من ضاوةرِيَي دلَت بووم طيانة
طولَ زؤرة الى طؤلَ فرؤش
دلَم بؤ دلَى تؤ سةرطةردانة
ضى لة طولَ كةم دوور لة تؤ
كة وا تؤ ليَم بووى بة بيَطانة
طولَ بيَ طيانةو من بيَ هؤش
غةمبارم دةليَي ئاخر زةمانة
طةر كاتى باشت بؤمن دةويَ
ماضيَكم ثيَبةخشة لةم ليَوانة.

64

طيانة

طيانى بةرزى خؤشةويستيت
وا عيشقي ئيَمةى بةرةو ليَذي برد
دوورى طزنطى طؤناي جوانت
ذيانى منيان تالَ و خامؤش كرد
ثيَم نا َليَي بةم هةموو جوانيةت
ضي تؤي فيَري بيَ دةنطى كرد
دة َليَي لة طةردوون دابرِاوى طيانة
يان كانياوى هيوات وشكى كرد
لةرةى دلَت لةدلَم نادا و نا لةرىَ
طرفتارى زولفت بؤجادوت كرد
برتسم لةتريي موذطانةكانت.
65

داواى خامةم
طيانة وا خامة داوام ليَدةكات
بة وةسفى جوانيت بريِزيَنمةوة
منيش بؤ ئةوةى نةهيَنم ناوت
هةر رِؤذةو هةجنةتيَك دةبينمةوة
وا دنيا بةرة و بةهار دةرِوات
باخ بة طولَى جوان دةطةشيَتةوة
ئةترسم دلَ هةمان داواى خامةبكات
ئةم جارة ض هةجنةت َي بهيَنمةوة.

66

ووتت
ووتت نامةكانت دةسووتيَنم
كؤتايي بةم عيشقة ديَنم
بةرطةى ئازارى دوورى ناطرم
نةمامى هيوات دةبرِم
ضراى بةختت دةشكيَنم
يادطارييةكانت دةسرِمةوة
ويَنةكانت ئةدرِيَنم
يب ناوت ناهيَنم
حةرام َ
كةضي هيَشتا نامةكانت هةرماون
هةرطيز ون نةبوى لةبةرضاوم
هاودةمى كاتى بيَداريم.
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خةيالَى سيمات
طيانة هيَشتا وا لة بةر ضاومة
خةندةى سةر ليَوى جوانت
طؤناي وةك طو َل نةرموو
داوداوى زولفي ثةريَشانت
باالَى وةك نةمام بةرزوو
دؤخى دوو ئةبرؤ و موذطانت
دة َليَي نيَرطزى شةهالية
خاىل طؤناو طةردنى جوانت
سةد هيَندةى بادة مةستم دةكةن
يادطارييةكانى شةوانى ذوانت.

68

خوداية

خوداية ئةمة رِاستة يا خةونة بينم
جيَطاى داخ ئةسثي كةويَت
كةوتوتة ذيَر بار
زينى زيَرِين لةثشتى كةر دةبينم
مةردى بةهيمةت
بوونة بة طةدا
نا كةسان لة ضوار دةورى شا دةبينم
بيَ سوود بوو
ذياني رِابردووم
ئةترسم كةمن مبرم ئازادى نةبينم.

69

لةوةتةى

لةوةتةى دوورى ليَم
زارم تالَة
دةمم ووشك
بؤ شريينى ليَو دةطةرِيَم
ئةى داد وةرى
دادثةروةر
مةطةرخؤت بثرسي ليَم
ئةودلَبةرة
ئةوةندة بيَباكة
نايـةويَت تيـَبطات ليَم
وا دةزانيَت
طةدامة
بةدواى نانيَ دا دةطةرِيَم.
70

من كة بووم
من كة بووم ئازادانة بووم
وة لةوةتةى
هةم شيَتانة
هةميشة بؤ ئازادى دةطةرِيَم
طريانيش
ِر َي ثيَدراو نية
دةب َي بة ب َي دةنطى بطريم
لةمةش خراثرت
دةترسم كة
هةر بة ذيَر دةستى مبرم.
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من
من ئالوودةي شريني ليَوم
تاجى زيَرين و
ذةمى شاهانة
لةم رِؤذطارةدا بةمن ضي
عاشقي ضاوى
جوانى تؤم
لة بةهةشتى ب َي تؤ ب َليَم ضي
طةر ثةرى هاتن
لة مةحشةرا
بة ويستى خودا ب َليَم ضى
يا لةيةك دابرِيَن
لة بةهةشتا
ئاخؤدةبيَ من ب َليَم ضي.
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تؤ لة كويَي
تؤلةكويَى ترثةى دلَم بؤ نةهاتى
لة نيَوكةليَنى مانطةشةوا تيشكى
خؤرت بؤم شيبكةوة
لةثةرضةموو قذى خاوت
ضةند شيعريَك بهؤمنةوة
وةك ئةسرين لة ضاوةكانت
بيَمةخوار بةسةكولَمى ناسكتةوة
ئةم شةو وةرة با طرثةى دلَت
لةرةى هةناسةم كارابكةنةوة
تا بة ووشةى ناوت دوا ديَري ناسكي
شيعرةكامن بهؤمنةوة
بيانكةم بة ئاوازيَكى جوان
يادطاريةكانت بريبيَنمةوة
73

خةمى تةنيايت لةبري بةرمةوة
فرميَسكى ضاوةكانت بؤبسرِمةوة.
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دةزامن
دةزامن خةوت ناية و خةوم ناية
بة خةيالَ تؤ
لة الى مين
جيَت ناه َيلَم تةنيا تاو َى
سؤزى د َل و
بيَدةنطى تؤ
باسي وةفاناكةم دلَم ناية
بزةى ليَوةكانت
ئاوازيَكى ئارامة
ئةفسانة نى بةس هةستت ناية
ووشةكانت رِؤمانيَكن
ئةيان خويَنمةوة
75

سا كةرةمكة شةربةتىَ يا ضاي َي
وا زوو مةرِؤ
خؤخةوت نايي
كة بيَدارى بؤ سةبرت ليَرة ناييَ.
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وامزانى
وامزانى هةرطيزنام طرييَنى
خؤشت دةويَم
وةك كؤرثة
هةميشة بة خةندةم ديَنى
لةجياتى بيَشكة
لة سةر سينةت
لة باوةشي طةرمت دةم خةويَنى
بة زولفي خاوت
دام ئةثؤشي
نةك مانطةشةو رِام بضلَةكيَنى
كةضي بووى
بة يادطارى
هزروخةيالَي من دةفرِيَنى
لةبيَداريدا رِام دةضلَةكيَين.
77

نزاى ئازاديم
ك َي بوو وا ثةشيمانى كرديةوة
دةميَكة ضاوةرِوانى ئةو نامة بووم
طيانة بؤ وةآلمى نامةكانى تؤ,
خةريكى ثيَنووس و خامة بووم
دةزانى هيممةتى تؤ نةبواية
دابرِاوى ئةم هةستانة بووم
وةك زيندانة بؤ من دوورى تؤ
نزايي ئازادى بؤ خؤم بؤ نةكةم.
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وا بةرةو بةهار دةضني
زؤرنةماوة كةنيَرطز ثيَ بطات
طولَشةن برِازيَتةوة ضني بة ضني
خونضة طولَ لة باخان دةركةون
شةومن وةردةئالَيَ لة ثةرذين
قاسثةى كةو بلويَرى شوان
ثؤل ثؤىل قاز و قورينطان
رِةتدةبن بةسةر هؤبة و رِةمشاران
خيَل هةر دةكيَشن بؤ هةواران
تيَكةلَ دةبن دؤست و ياران
غةمزةى ضاوخرينطةى خرخاالَن
دلَي عاشقان دةبةن بة باالَن
جوانى ئةم دميةنانةى الد َي
زؤرخؤشرتة لةشاران.
79

سالَو
سالَو لة هيَزى ثيَشمةرطةى كوردستان
هةلَطرى ئاالى نيشتيمان
ضقلَى نيَو ضاوى دووذمنان
هيواى ئازادى طةلي كوردمان
ئةى تؤقيَنةرى داطريكةران
ثلَنطى ئازا لةدةشت وكيَوان
سونبلي بةرطرى و بةرخودان
مةرد ترين مةردى رِؤذي مةيدان
هيَماى ئازايةتى وخؤرِاطري كورد لة جيهان
دووذمن دةزانى كورد ثيَشمةرطةى هةية
ثيَشمةرطةش بريي ئازادى و تؤلةى هةية
دةبيَ دةركةون لة خاكى كورد لة كوردستان
80

مة َليَن هيَزمان هةية وا ئةذنؤتان دةلةرز َى
كوردستانيان ليَبووة بة طؤرِستان
درومشى ثيَشمةرطةية كوردستان يان نةمان
سالَو لة هيَزى (ثيَشمةرطةى كوردستان).
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ئيلهامى ئيشقي تؤ
خالَي طةردنت طةرضي سياية
طؤناى ئا َل و
زولفى خاوت
بؤ من جوانرتين ديارى خوداية
ئيَوارةية و
ضاوةرِيَم..
كةضي هةسيت هةناسةت ناية
لةبيَ مةيلي
جوانى تؤية
طيانة مانط لةئامسان تؤراية
ئةم جاريش
سا وةرةوة
لة دووريت دلَم سةبري نةماية.
82

وةسيةت
كة هاتية سةر طؤرِةكةم
با هةستى ثيَت نةهيَت
هةتا بؤنى زولفت بكةم
ئةشك لة ضاوت نةبارآ
تا كةميَك ئؤخةى بكةم
بيَبزاظة دةست و ئةذنؤم
مةرِؤ تا تيَر سةيرت بكةم
وا مةزانة لة بريت دةكةم
ئةطةر بضمة بةهةشتيش
طيانة هةر داواى تؤ دةكةم.
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لة بيَدارى
لةبيَدارى شةويَكى ساردوو سةرما
بةدةم خةياآل
لةسةر تةختةكةم
ث َيلَوةكامن جووتكرد ويستم بنووم
ئةنديَشةكامن
رِايان ضلَةكاندم و هةستام
ضوومة بةردةم ثةجنةرةى ذوورةكةم
سةيري ئامسامن كرد
مانط لةذيَر هةور ابوو
طةرِامةوة بؤسةر تةختةكةم
ئارةزووى قسةكردمن
لةطةلَ تؤيا دةكرد
84

تؤ رِازى نةبووى ور ِيَطات نةدا
منيش خامة و ثيَنووسم هيَناو نووسيم
توخودا دلَرِةق مةبة لةطةلَما
تؤ هيوا و نةواى
خؤشةويستةكةم
عةزيزم مةستانة تؤ واى لة نيَو دلَما.
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دةردى دلَ
دةردى دلَ بؤكيَ بكةم كة تؤدوورى ليَم
نالَيَي لةكام باخى ضؤن و بةكىَ داديَم
خؤدةزانى من لةكيَم دلَبةرم تؤ وةرة
كةدلَم ئاتشطاية منى زاهيد ضاوةرِيَم
ضاوت وةك زةهرا وسيوةيل دةركةون
دةميَكة والةحمرابي ضاوت ضاوةرِيَم
زولفت طو َل شةنى شةومنى بةهارة
ثةريَشانة بةدةورى رِووت كةمن ديَم
خؤنةسيميَك نةهات بيبَ بةهاورِيَم
رِيَطانيشاندةرمبيَت ولةطةليابيَم
تالَةنيَوباخى سينةتاكةميَك بسرةويَم
تيَربنؤشم شةربةتى ليَوى خونضةت
بؤنى طؤنات ئارامم كاتةوة ونةشيَم
طؤرِلةئةهلى مةن بطؤرِىَ ناطؤرِيَم.
86

دةترسم
دةترسم كوخيَك يان تةالريَك خؤزطةكانى
ئيَمة ويَران بكات
ئةو كاتةى مؤمى ئوميَدى ئيَمة دةكوذيَنيتةوة
لةو كاتةى ناديدة دةطرى وثشتم تيَبكةى
لةو كاتانةى كةتؤ
تةنانةت طويَيةكانت دةطرى تا هةستى
وورد بوون وشكانى غرورى نةبيستى
لةكاتيَكدا كة خودا دةناسي
بةندةى خودا بؤنامبينى وثشت طويَم دةخةى
دةم ويَت بزامن
كةى دةستةكانت بةرةو ئامسان بةرز ئةكةيت
داواى خؤشبةختى بؤخؤت دةكةى
ئةى مةردى خوداى ناكريَ جارىَ
دوعاى خيَر بؤ منى دلَ سووتاو بكةى؟.
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كة تؤ بزر و نا ديارى ليَم
خؤزطة ئةمتوانى
وةك شةهيَن
بالَ بطرم و بة ئامسان دا بيَم
نةبووة بة نةريت
داواى بالَ بكةم
طةرضي ساناية خودا بيدا ثيَم
ئيَستا بة كوردى
دةبيَ بزانى
ضةند دووربي ليَم تؤ من لة ويَم
هةناسةى ساردوو
فرميَسكى ضاوت
بؤضركةيةكيش وننينةليَم.
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ئازيزم
ئازيزم خةمى دووريت زؤر
لة شةوطارى رِةش خامؤشرتة
لة هةستى هةناسةى تةنيايم
ناسكرتة
خةميَك
لة ئةشكى ضاوةكانى خؤم
هيَواشرتو بيَ دةنطرتة
ذيانى ثرِكردووم لةتةنياي
هةمووكات َى نالَةى د َل
شيَتانة نةغمةى دووريت
دةض ِر َى
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شةوان لةدووريت تةنيام
خةريكى شيوةن و طريامن
دةسا وةرة دلَبةرم ناترسي
خةمةكامن ضرثةى دلَم رِابطرىَ.
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بانط كردنت
ئازيزم بيَنة بةر ضاوت كاتيَك كة بولبول
لة دةورى طؤناى طولَ شيوةن دةكةن
باش دةزانآ طولَ درِكى زؤرى هةن
دةيانهةوآ زامدار بالَ برِاويان بكةن
ترسى باخةوان وادى تةماح كاران
هةرطيز ناتوانن رِيَطرى طولّى ليَبكةن
هةر جارآ طوأل ئةشةكيَتةوة ناز دةكةن
بولبول وادةزانآ كة بانطى ئةو دةكةن
تؤ نة ناز دةكةى نة دةشةكيَيتةوة قوربان
ثيَم نالَيَى بة ضى بانطى دلَى من دةكةى.
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ثيَم ووتن
كة وومت رِؤحى رِؤحم
برِوا بفةرموون
رِؤحم بةبىَ تؤ سات َى لة الشةم نية
دةتؤش شتىَ بلَآ خؤ طوناه و كوفر نية
ياخو مةستوو ب َى ئاطاى
ئاطات لة دلَى من نية
كة من تؤم خؤشدةوىَ وا مةزانة
ئاطام لة دين نية
ضى بكةم كة دلَى مةجنومن
ثةروانةيةكى شيَتة لةسةر طؤنات.

92

برِوا ناكةن
.

ك َى برِوا دةكا با هةر ب َليَم تةنيام
خةلَكى سةيرى رِوالَةت دةكةن
كةسيان تيَناطةن لة زمانى نيطام
من باجى غرورى ثيَطةدة دةم
سةردةميش هةر وا ئالَؤز دةبآ
كةى دةطةشيَتةوة ضراى هيوام
كةضى نا ئوميَد نة بومة رِؤذآ
ضاوةرِيَتم تا ئةذيم و لة ذيندام.
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 .ضوارينةكان
’’’’’’’’’’
رِووت وةرمةطيَرِة طةر ئازارى دلَت هةية
طؤشةطريي و طريان كاريَكى داماوا نةية
باش دةزامن هةتوانى زامى دلَت طيانة
سةرخةوى باوةش وئةم سةبةجنانةية.
*************

مةطرى طيانةكةم ك ةئةشك لة تؤ ناييَ
ئةشكى بيَ دةنط كةس بةهاناى ناييَ
دة َليَن طريان هيَماى دووري وخةفةتة
تا نةطةيت بةباوى هيواشاديت بؤ نايي.
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كةئةودلَةى من لةنيَو طولَشةن سةماى دةكرد
هةميشةمةيلى ميحرابي ضاوى كالَى تؤى دةكرد
ئةتووت ئاوريشمة لةنيَودةستمةئةوزولفي سيات
كةجوانى طؤنات ئينكارى لةشوعلةى مانط دةكرد
*****************************

دلَ سووتاوان وةرن كةم َي بةيةكةوة بطرين
يا لةداخى ياري ب َي برِوا ئةم شةو بنالَني
يا لةطة َل شالول بضينةسةيري طولَشةن
بولبول ئاسالةبةرب َي نازيي طوالَن بطرين
***********************
وةرة طيانة طةربةهارت خؤشدةويَ
وابةهارة طةر طو َل وطولَزارت دةوىَ
من دةزامن شةكةتى دوورى بةهاريي
بةالَم ئاخؤتؤضؤن بةهاريَكت دةوىَ.
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ضاوةرِيَي لوتفي تؤمةرِوو لةمةخيانةناكةم
مريدي ضاوانى كالَى تؤم رِوولةتةكية ناكةم
طةرثيَم بفةرمووى ماضيَ لةطؤنات طيانة
سفرةنيم تاهةم شةرابي ليَوت لةيادناكةم
************************
طةزنطى فريادخوازيم ليَدابؤت دلَبةرة
بةب َي دةستى خؤم بوو ئةم سةفةرة
تؤش بيَدةنط بووى لةئاست نامةكامن
وومت ديارةكةوةرزى ثايزةوخةزةل وةرة
********************
خؤمن كفرم نةكرد كةبةزمانى عيشق دوام
عيشقيَك كة ثاكرتبووة لةثةرةى طولَ خام
طوناهم بؤكةس نييةبؤضي ئازارى دلَي دام

وا لةمينةتى دلَ ئةتويَمةوةئةى جوانى نةفام.
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وةرة بؤئامسانى ضاوامن جارىَ دلَ رِةوشنبكة
مانطى ذيَرهةورة دووريت جارىَ سةر َى دةركة
برِذيَنة عةترى طؤنات باليَوى وشكم تةرِبكة
كافري بيَمروةتة جارىَ زةكاتى جوانى دةربكة
****************************
طيانةكةهامت بؤسةردانت سةرى خؤم هيَنا
تؤهةربةسةرم رِازى نةبووى دلَيشت دةرهيَنا
خؤتكردبةشريينى تيَكةلَ بووى لةطةلَ خويَنا
ئيَستا تؤ بةشيَكى لةجةرطم واز لةدلَم بيَنا

**********************
لة زانايان نةزانى بكرِى دةستت ناكةويَ
الى نةزانان زانست زؤرة طةردةت هةويَ
طةرضى زانا و نةزان خةلَكى يةك والَتن
بةالَم ميللةتى نةزان تائةبةد سةرناكةوىَ.
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تؤكةهاتى كولَمت لةذيَرثةرضةمدا هيَنا
وامزانى تؤي ثةرى ساتى بةهةشتت هيَنا
بةالَم رِؤيشتنت دؤزةخيَكة د َل سووتيَنة
سادةخيل وةرة لةم دؤزةخة دةرم بيَنا
*********************
خةوفى دلَ لةوزيندانةبوو كةدورى تؤي ثيَدةلَيَن
وةلةو رِؤذانةبوو كةبشكيَندريَن ثةميان وبةلَيَن
ئيَستا زيندان و بيَ بةلَيَين ضيمان ث َي دةلَيَن
كةتؤرِيَزت لةثةميان نةنا بؤم نةضوةسةربةلَيَن
****************************

تةواوى ذيامن بةهةدةردا لةثيَناوى تؤ
ئةطةرضى زؤربوون طيانة جوانرتلةتؤ
ضاوكا َل وباالبةرزوونةرم وسينةثةمؤ
بةالَم لةرِةوشت بةرزييان ناطةن بةتؤ.
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خةندةو كولَمى ئالَت سةنايي باخي ثيَدةكةن
هيَزى ضاوكولَمى ئالَت وةسفي خؤي ليَدةكةن
وةك شةرابيي كؤن وتازة ئيَوة مةستم دةكةن
بووين بةثياوى ئةهلى مةن بةرةودؤزةخم دةبةن
****************************

تؤكة هةروةك تارمايي لةئةفسانة دةضي
هيَشتاكة نةمديوى زؤربة جوانان دةضي
طةرضى لةمن دوورى د َل بؤالى طؤنادةضي
ساببة النةى دلَم تاكةى بةال ِر َى دادةضي
***************************

وومت بةم زولفةخاوة لةسةر رووخسار الضؤ
بادةم ئيَشك ضييب ئةمشةو لةجياتى تؤ
ئةودةمةى تائيَستالةذيَرزولفا نامؤية نامؤ
يالةطةردمن ئالَ َى وطيامن بةرة لةطة َل خؤ.
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دلَي ثرِ خةيالَم لة خةيالَيشدا هةر خةم فرؤشة
طةرضى بؤ ماضى ليَوت مةستة ئةو بيَ هؤشة
نةمزانى تؤ بازرطانى بةناز و ماضي ضاودةكةى
من ثيَكاوى ضاوى تؤم ضيبكةم كةبةختم رِةشة
****************************
كوا نامؤيةئةو نامؤية كةنامؤيان فريو دةدات
بةداوى زولفي خاوى رِاوى نامؤيان دةكات
منم نامؤي زولفي خاو خؤي لةضاوم دةدات
لةاليةكى ترمةحكومم ئةولةسيَدارةم دةدات

********************

زؤركةس دةلَيَن ساكارين ساكارى بووني نيية
واديارةتةنياساكارم طومان لةساكارى خؤم نيية
من ثاكى خؤم لةبةرضاوةو ضاوى ناثاكيم نيية
د َل بةجؤريَ مفتةاليةتواناى دزينى دالَمن نيية.
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بزةى ليَو وسيلةى ضاوى لةداوى سةياد توندترة
زولفى خاوو باالى بةرزى زؤر لةدؤزةخ بةطرِترة
لةئةشكةجنة دايةدلَ بةتيخى ئةبرؤى ئةم دلَبةرة
نةم زانى ئةم بيَرةمحة جةالدو كافروبيَ باوةرة
***********************
كليث رِةوشت ومةجليسي الوك وحةيرانى طؤرِي
شةوانةى مةخيانة شريازةى شةعرييان طؤرِي
ضاكةت وثاتؤر سيماى جوانيي كورديان طؤرِي
ذن وثياوى كةم هةستى بةرزى طةليان طؤرِى
***********************
طةر ئيختيارم هةبا هةرتؤبووى ئيختيارى من
ئةى دلَبةرى بيَئاطا لةمةينةت وئازارى من
تؤش دةلَيَي من نامؤم بيَئاطاى ئازارى تؤم
نالَي بةزولفت جارِى بةخشي لةضاوانى من.
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كةبةداوى زولفي تؤبةند نةمب وجودم بؤناسيوة
بةشةربةتى لَيَوى تؤ مبرم هةنطم نةناسيوة
لةناودؤلَ و شيوان تامى طولَ دةكةم بةهةنطني
تائيَستاش طوليَك ئازارى هةنطى ثيَ نةطةيوة
***************************
ئةى بةهاريي دلَي من نةمزانى بؤهاتى و بؤ رِؤيي
تةيري دلَ كةوتةفيغان تؤش هيَواش ولةسةرخؤي
ك َي دةلَىَ جاريَكيرت تؤديَيتةوة بؤدنياى دلَى من
كةطولَ ووشكبو خونضةوةرى ديي خويَنى د َل خبؤي
***************************

وةك شاى وةرزى بةهارة طولَ دةوةريَين
طولَ تةمةنا دةكا لة رِةطةوة دةري نةهيَنى
منى بيَضارةو ويَرانة مالَ لة خةمى خؤمم
مةمنومن كةتؤ بةزيندويي دلَم ليَ نةستيَين.
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طةرضى مانط ساردو بيَهيَزة كةدةردةكةو َى
نادرةوشيَتةوة طةرتيسكى رِؤذى بةرنةكةوىَ
من شةيداي مانطم ئةطةرذيَرهةوريش كةو َى
ضيية طوناهم كةياريَكى جوان وشةرمنم بوىَ
********************
دةموت وةك زاهيد سةيري جوانان حةرام دةكةم
هةرجوانىَ بيَتةبةرضاوان هةردوضاوامن دادةخةم
كةياربووة بةضاويلكةى ضاوةكامن هةردةيبينم
مةطةربضمةالى تةبيبان هةردووضاوامن دةربيَنم
*******************
وومت تؤبة بيَ ئيرتمةى نةخؤم و رِةش نةثؤشم
رِةشي و خةم بة خةندةيةكى جوانان بفرؤشم
كةضي جوان غةمبارن ماض بة خةندة دةفرؤشن
مين شةيداي خةندة بؤ ثيالَةى ماض نةنؤشم.
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من كةوا مدةتيَكة سووتاوى دؤزةخى عيشقي تؤم
دةبيَ بؤ لة دؤزةخ برتسم ويا خةمانى ل َي خبؤم
طةرخودا لوتف بكات دؤزةخ دةبينم لةهزرى خؤم
جةنةت وثةرى بؤمن رِةواية كوذراوى تيخى برؤم
*********************

كة بةدوات دادةطةرِيَم مةترسة سكاآلم نية
ميوانى شةونييمة ئةجمارة بؤمالَ ئاوايية
لةهاتنم بيَ ئاطابووى دةرِؤم ئاطات ليَم نية
ثيَم نالَيَي طولَم بيَئاطايى تؤ واتايي ضية
******************
كة بولبول سةيري سةماى طولَدةكا لة نيَو طولَشةن
ئةشكى ئامسان ديَتةخوارىَ بة رِوخسارى ضيمةن
خةندةش لةمن زيزدةبيَ طيانةثةنادةبةم بؤشيوةن
وةرة هةناسةلةم دوورية دلَ و طيان والَتى ئيَوةن .
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ضاوةكانت طيانة ماناى ذينيان لةبريبردووم
طريانى دووريت ئاوى ضاويان وشك كردووم
سةبر و ئارامم بؤضية ضاوةرِيَي مةرطةكةم
ليَوانى سوورت خويَنى دلَي وشك كردووم
******************

جيهان لةطؤنات دةبينم جيهانى دلَم
ناضمة كليَسا ئةم ميحرابة جيَناه َيلَم
ئةطةرضي ميحرابي ضاوت ثةرستطا نية
بةالَم نيطاى تؤ طيانة دةرناض َي لةدلَم
***************
دةورانى طةردون ساقي ئةجةل
لةياد بةرةوةى هؤنراوةو غةزةل
بووى بةساقي جامى ئةجةل طيَرِ
جاريَ نةتثرسي لةجاهوو جةمال.
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كةمن ثاشاي والَتى طولَستامن لةدةرياي غةم
طلةيي ضي لة ئازار و مةينةتى عيشق بكةم
كة سةر هةلَنابرِم دةترسيَم ئامسان بسووتىَ
ساوةرة كةهةرتؤي ثةرى بةهةشتى دلَةكةم
*****************************

خوداية دوورى يارئازاريَكى ثرِزامة لةناودلَى بيمار ضيبكةم
كة ئةو رِؤيشت دلَ رِةق وبيَ مروةتة لةبيَ ياريا ضيبكةم
لةوديو سنوورى خةيال وعيشقةوة كةليَنى دلَى كردمةوة
تيَكةلَ بوولةطةلَ خويَنماكةرِؤيشت ئيالهى ئةمن ضيبكةم
****************************

طيانة هةر رِؤذيَ دلَت كةوتة خةيالَ كة بطؤرِيَ
دةب َي بزانى دلَى من بة هةزاران طؤرِان ناطؤرِيَ
ض طؤرِانيَكة ثةميانى خؤشةويستى من بطؤرِيَ
خؤشم دةويَ جوانة طيان ضهةية كة دلَم بطؤرِيَ.
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لة سروشتدا كةكيَويَك بةفرى دةباريَتةسةر
لة هةرضوار اليةوة ئاوى لة ذيَر ديَتة دةر
بةالَم ئةو كيَوةى بوركانى ليَدةدات طيانة
طرِي ئاطر و دومانى ذةهر لةناخي ديَتة دةر
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

كة وةك ئيخسريدةستة و ئةذنؤوة ضؤكمدا
لة يادتة ضيتووت طيانةكةم تؤبيَيت وخودا
دةساوةرة با كةم َى سةمابكةين لةنيَوخةمان
بلَيَ بةو زولفةت با لة سةرطؤنات خؤي الدا
××××××××××××××××××××××××××××
كوا جيَي خةفةت بوو طةر طة دابام لةشارى ئيَوة
بؤطوناهبووطةر باخةوانبام لةنيَوباخي سيَوميَوة
ئةى طوناهنيية دوورم لة و طةردن وخالَ و ليَوة
دةلَيَي بةهاربةسةرضووةو طةرماهات ئاخةليَوة .
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ضؤن بسرةوم كةئةم شةودةنطى تؤبةم هةوارة رِاناطة
بيَسوودة ئيرتئةم بةهارة تازةبةفريايي دلَي من رِاناطة
وةك بلَيَي طؤرِاوة ياردةنا دةمووت بةفريايي تؤبةرِاناطة
كة ثرِ زوخام بووة زامم ئةم شؤخة بةفريايي دلَ رِاناطة
××××××××××××××××××××××

زؤرجاران من سكاالَ لة الى تؤ لةخؤم دةكةم
نةفرةت لة بيَ هيَزى و الوازى خؤم دةكةم
جارجاريش هةرِةشة لةعةرةب و رِؤم دةكةم
لة غروريةو الوازيم خؤم تةسليم بة تؤ دةكةم
××××××××××××××××××××××××××
سةناى زولفت ناكةم كةلةبةر باهاتؤتة سةما
كةبا نةييَ ديدةنى زولفى تؤ بؤ من ئةستةمة
وةك طةدا سةيرم دةكةى لة بةر ضاوى عالةما
من شةيداى جوانى تؤم كواحمتاجى عانةما.
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باش دةمزانى كة سةربةسينةت ناكةم
نابؤنى خونضة لة زولفى خاوت ناكةم
كةضي تةيري دلَ شيَتانة كةوتة سةما
ئةى ووت لة دوورى طؤناي هة َل ناكةم
××××××××××××××××××××××
واباوةشت بوة بة باخي خةيالَ وطؤنات خونضةية
طةر سةير باخو خونضةنةكةم تؤبةبيَ لةوتؤبةية
كيَ هةية عةتري طولَ بةالنيَ ب َل َي تةكيةم هةية
دةك مرياتى بيَ ئةم رِيش و قـذة بيَ فايدةية
×××××××××××××××××××××××
ئةطةر كوردى و موسلَمانى خاوةن برِوا و ئيمانى
بؤ زةكاتى جوانيت بةدلَى داماوم بة رِةوا نازانى
طةرضى مانطةشةو لة تؤ جوانرتة طيانة لةجوانى
تؤي ثةرى باخي بةهةشيت دلَ تابةكةى نازانى.
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ووالَتةكةم مايةى خؤشي و هيواي ذيامن
بةهةشتةكةى سةررِووى زةوى دلَم طيامن
بةفيداى تؤبيَ سةر و مالَ و هةمووذيامن
رِوحى شريين الرولةجنةى يارى جوامن

×××××××××××××××××××××
هةتا هةتاوى ئاسؤي كوردستان طةرم نةبيَ
كةلـلةى دووذمن كورد بة طولـلة نةرم نةبيَ
هةمووشتيَك حةرامة يان دة با حةرام بيبَ
حةيفة بؤطةلَى كورد هةتا هةية ذيَردةستةبيَ
××××××××××××××××××××××
تؤ كوشتةى دةشتى قةسابي كةواغةرقي خويَناوى
يا لة بيَكةسي دةرياي خةيا َل طيَذى داوى داماوى
دةمسوتيَنى ئةتويَمةوة نة تيشكي ئاطر نة خؤرةتاوى
ضيية طوناهي من تؤ هةميشة لة هزر و لة بةر ضاوى+-.
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ناويرم سةر هةلَيَنم لة بةر تريي ضاوت ليَم لة سةنطةرة
تؤبيَت و جوانيت جوان َي طيان جار جارة بؤالى من وةرة
د َل ثرِ لة زامة و بي َهيوام ئيخسري و بةندةى جوانيَكم
لة دووريت زامةكامن زومخةكةن بؤعيالجى دةردم وةرة
××××××××××××××××××××××××××××××××

جان و دلَ لة ميحرابي ضاوى يار لة خةلَوةتن
بيَ ئاطان لة دؤزةخ هيالك و ماندوو شةكةتن
بةر نةفرةتى عيشق كةوتوون ثرِلة خةفةتن
سةناى ضاوى ياردةكةن بيَ ئاطا و مةملةكةتن
×××××××××××××××××××××××××××
مين داماوى دوورة يار ليَرِا هاتووم لة طةلَ ئازار
هةرضةندة زامةكامن زامبكةن نزيكرتدةمب لةيارم
من لة بةر تريي ضاوت كةوم يابةرتيخي ئةبرؤت
ثيَم دةلَيَن شةهيدى دةستى يارة لة مةحشةر.
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ئةزيزم نة ثريي موغامن نة مةستى مةخيانان
نة شايةكى زؤردارم نة طةداى كوضةو كؤآلنان
من نةمبووة بريي داطريكارى لة ثيَناو ذيان
منى داماو لة دوورى تؤ هيوام ضيبيت بةذيان
×××××××××××××××××××××××××
خودا غةرقي خةمتان بكات دووذمنانى كورد
ي بة تاآلن برد
هةرضى كورد هةيبوو بة جار َ
كورد شةرِى ئازادى قودسي بؤ ئيسالمةتى كرد
كةضي كيمياباران وزيندة بة ضالَى كوردتان كرد
×××××××××××××××××××××××××
خوداية دلَبةرم بيَ مةيلةو تةيري دلَ هةلَفرِي
كةوتومة داوى ضاوى جوان وا جةرطم دةبرِى
كةضي بيَ ئاطاية ليَم نازدةكاو خؤي ليَم دةطريَ
ئةوبكوذيَكى شارةزاية رِةطى دلَم هةلَدةبرِيَ .
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ئةى مانط تؤ هةميشة خةريكى هاتن و رِؤيشتنى
بةم هةمو جوانية سةرطةردانو ب َي يار و مةوتنى
ووتى هةربؤية مانطي جارىَ طةشةدةم كة دةتويَمةوة
دلَبةرم نايةلَى جاريَك شاد مب بةرووخسار و دةيدةنى
×××××××××××××××××××××××××××××××

ضاوم كزبوو لة بيَخةوى دةى فرياى ضرا كةوة
بؤخيَري خؤت دلَى داماو نا هةشم وريا كةوة
ئةتووت جوانان فريشتةن سا وةرة دةركةوة
لة ب َي شةوقي رِؤذي رِووتة رِؤذي رِوومن شةوة

×××××××××××××××××××××

هةرطيز رِوو لة دةرطاى بةخيالن ناكةم
داواى ماضيَكيش لةبيَ رةمحان ناكةم
بةندةيي بؤ غةيري شاهي ئامسان ناكةم
طةر كةعبةم نةبيَ تةوايف سةنةم ناكةم.
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طةر يةك دونيا عةيبى هةبيَ ضي هةية هى تؤ نةب َي
هةرضى لة دونيا هي تؤ نةبيَ بة حرامى من بيبَ
شاهيي سةرعةرشي بالضاوى بةزةيت لةمن بيَ
بفةرموو ئةو دلَبةرة ثةرى دونيا و بةهةشتى من بيَ
×××××××××××××××××××××××××××××××
كة بة باخى بةهاردا طوزةر بووم ,ديم طولَ ضةمابوو
بولبول لةنيَو طولَزار بةنةنغمةوة سةرطةرمى سةمابوو
بيَ ئاطا لةملكةضى طو َل سةريَك و سةد سةودا بوو
ئةوةى غةمطني بوو بؤجوانى طولَ دلَي داماوى من بوو
××××××××××××××××××××××××××××××××
ئةى حاكمى عةرشي د َل بة زيندان حوكمم مةكة
ضاوة ِريَي لوتفي طؤنامت توخودا مةهرومم مةكة
ضاو نوورى خوداية بة ضاوانت تؤمةت بارم مةكة
كة باخةوانى باخي سينةمت لةسينة مانعم مةكة .
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كةسةيري ضاوى كالَو ليَوى ئالَي تؤم دةكرد
بريم لة شريينى ودووا رِؤذيَـكى رِوون دةكرد
وةرضةخـا بريي من ذةهرى مـار بوو شـرين
لة ناكاو ماضي طؤناو ذوانى شةوانت حةرامكرد
×××××××××××××××××××××××××
ساالَنيَك بوو دلَ بة زولفت ثةرذين كرابوو
شةومنى رِووخسارت دةورةيان ليَدابوو
هؤشيار نةبوو لة دونيا و ذين و ذيان بيَ ئاطابوو
ئيَستا كة نامدويَنى خةونيَكى بيَ بنةمابوو
×××××××××××××××××××
كة من طريؤدةى ضاوت بووم زولفت نةبوو
ئاطام لةباخى سينةوشرينى ليَوت نةبوو
هةتا مانط نةكةوتة ذيَر هةوريش دلَ بةرم
ئةم هةموو جوانية لةبةر ضاو زاهري نةبوو.
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ئيالهى خؤ رِؤذيَ لة دلَي من دةرنةضوو
باآل طولَى ليَو شةكةر هةتا دلَ لةدوو ئةوضوو
موعجيزةية ذيان لة خةونيَكى بيَ خةو ضوو
تا ووشيار بوومةوة بةهارى من بةسةر ضوو
×××××××××××××××××××××××××××
دةم لةمةى نادةم مةطةر ليَوت جامى مةى بيَ
كوا هيَندةى ماض شريينة نةفرةت لةمةى بيَ
من لة بؤمةى نامب بة طرفتارى هيض عةييبَ
وةرة دلَبةرم با بةزمى عاشقان هةر طةرميبَ
×××××××××××××××××××××××××××
طيانة من كة بةليَوارى باخاندا طوزةر دةكةم
بة دواى طولَى طؤناي تؤدا دةطةرِيَم طولَةكةم
ماوةيةكة ليَم ونى بؤية ئةوبةر ئةمبةر دةكةم
بيَتو نةتبينم بةرطى سةفةر لةبةر دةكةم.
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كاروانضي كاروانى خةمم لة رِيَطاى بيَ سنوور
قؤناغيَك شك نابينم لةو ر ِيَطايةى ئاوا دوور
بؤ دواوة بطةريَمةوة دةبيَ لة رِيَطا مبيَنمةوة
ئةترسم مبرم طيانة من لة تؤ و تؤ لة من دوور
×××××××××××××××××××××××××××

رِؤذيَكى وةك ئةمرِؤبووة كة هاتية سةر رِيَطام
كة ضةثكيَ طولَة رةزى بؤخنؤشت بؤهيَنام
سالَو لةو رِؤذة كة ووتت ئةمة طولَة من هيَمام
تؤبلَيَي جاريَكى تر ئةو بيَتةوة سةر رِيَطام
××××××××××××××××××××
لة ئازادى كورد سةلةيف و سوننة راِفزى
عةرةب و تورك و عةجةم رِيَطرن بة كوردى
جا ئةطةر كورد نيَتة مةيدان درشت و وردى
دةبيَ هةتا هةتا وةك كؤيلةبذى بة نامةردى.
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طيانة لة تؤدوورم شوكر تةنيانيم كةخةم دةخؤم
لة تالَي دوورى تؤية خويَنى جةرطى خؤم دةخؤم
سوودى ضية زانست بةندى زولفي خاوى تؤم
ثيَشكةوتن نية هةنطاويَك لةتاريكى خو َل دةخؤم
×××××××××××××××××××××××××××××
ئةى شاجوانى طولَ بةدةم وةفادارى د َل بةخةم
نةبوو دةرمانى دةردى تؤ ضارةى خؤم ضؤنبكةم
وا شيَواوةو سةرطةردانة دلَ لؤمةى خؤم دةكةم
دةمو َى بؤ دةرطاى لوتفي خودا هاناي خؤم ببةم

×××××××××××××××××××××××
كام دةريا طةورةية لة دنيا هيَندةى دلَ ثرِنية
وة هيض بوركانيَك هيَندةى جوانيت بةطورِ نية
كةضى زامى موذطانى تؤ كثو ئارامى كردية
هيَندة مةستة بة ضاوى يار باكى بةئازار نية
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طيانة دةميَكة داماوم هزرم بؤم كؤ نابيَتةوة
ئاسؤي دلَ تةم طرتويةتى و رِوون نابيَتةوة
دةلَيَن رِيَطاى رِؤيشتنت طرتؤتة بةر دةرِؤي
رِيَطات رِوون و بةهةشتيبَ ثةشيمان ئةبيتةوة
×××××××××××××××××××××××××××

هةر هةمووان دةيانةويَت واذوويان بؤ بكةم
هةرضي بلَيَن بلَيَم بة َلىَ و ئيرتدةنط نةكةم
كوردايةتى هةر بةالنيَم نؤكةرى بؤ ئةو بكةم
منيش ثةميامن داوة نؤكةرى بؤكةس نةكةم
×××××××××××××××××××××××××××

تريي موذطانت ئامادةن وتيغي برؤت

شةرِدةكا

زامى كؤمن هاتوو نة سؤ ئةشكى ضاوم تؤفان دةكا
ئةسريي زولفي تؤية دلَ ضاوة ِريَي ئيحسان دةكا
سا وةرة دلَبةرةيةك خةندة زامةكامن دةرمان دةكا .
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نامةو َي تا دوا رِؤذى ذين بةيةكةوة بني
ثري و رِةزيل لة بةرضاوى يةك ناشرينبني
ويستم دوو ئاشق بني لة يةكرت دوور بني
تا وةك مةم و زين تةنيا سات َى ثيَكةوةبذين
×××××××××××××××××××××××××××××
سةبرى ضاوةرِوانيم نةما خوداية يارنةهات
مةرهةمى ئيَشي دوورى و دةردى دلَ نةهات
وا من لة تاريكى و بيَدارى شةوى مةينةتا
ضاوةرِوامن رِؤشنايي ضاوةكامن هةر نةهات
×××××××××××××××××××××××××××

وومت بةهارة ئةم شةو طيانى شريينم بؤئيَرةدىَ
كةضي ليَرة شيوةنة نالةى مةحوى ومةوالنة دىَ
لةبةختى رِةشم هةرزستانة سةرما وسةهؤلَةدىَ
ئةى عازفى زةمان تؤبلَيَي تةبييب ئةو زامانة بيَ
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طريان وخةندةم بارانى هةورى عيشقيَكن طيانة
ضةمخاخة لةرِوخسارى تؤ وةردةطرن لةيةك كاتا
طةر تؤ لة فيزيا بزانى سووتان بة ضى يةكسانة
بةالَم كيميا دوو جةمسةرة زامة و هةم هةتوانة
××××××××××××××××××××××××××××××
تؤ زامى دلَت كوالندمةوة و بةجيَت هيَشتم
وا بيَدارم لة ب َي تؤييا ئةى ثةرى بةهةشتم
ضيبكةم من كة تؤى هةتوانى دلَ وهةستم
هةر ئاوا دةمكوذى يان تيَناطةى لة مةبةستم
×××××××××××××××××××××××××××××
كامة كيشوةر هيَندةى ضاوت شري و تريى هةية
كام ئيمثراتؤر هيَندةى طؤنات لةشكرى هةية
دةلَيَي ضينة سينةت ئةنواعى ميوةيي هةية
طةر ثيَمبلَيَي تؤ لةكيَي مةيلى ئةو والَتةم هةية.
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دةلَيَن بةهار بيَ دةشت و كيَوو دةدرةوشيَتةوة
نيَرطز و هةآللَة و بةيبون دووبارة دةذييَنةوة
طولَة رِةز خونضة دةطرن و باخ دةرِازيَنةوة
تؤبلَيَي شةومنى طؤنات بة خونضة بيَتةوة
×××××××××××××××××××××××××
وومت لة سنورى عيشق دةرنةضم ضاكة
كةوا دلَم لة دةورى باالَى خؤر و خاكة
كةضى هةموو رِةجنى بة بادام بةضاريَ
ئةو دلَبةرة شؤخ و دلَرِةق و بيَ باكة
×××××××××××××××××××××××
سةبرى دووريم لةكىَ بوو كةمن دلَم ثرِخةفاية
تؤبيَ خودا وةرة كاتى طلةيي و ساتى وةفاية
دةرمان كة دةردى دلَ هةتا طيامن لةبةر داية
دةبيَ ضيبكةم طةرنةمب بةموريدى ئةم خانةقاية
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كةى هةتاو هيَندةى رِؤذى رِووت بةتاوة
خةتاى رِؤذ نية كة دةنالَم ئارامم ليَربِاوة
بةشوعلةى ضاوى تؤ هةمووطيامن سووتاوة
بهيَلة ماضى فراقكةم دونيا بؤكةس نةماوة

××××××××××××××××××××××××××
داطريكةران ئيَوة خاوةنى ووالَتى من نني
ب َي سوودة بةندخيانةو سيَدارةو سةربرِين
طةرخودا دةستمبدا لة شؤرش و رِاثةرِين
خةندة وثيَكةنني وليَدةكةم بةطريان وشني

×××××××××××××××××××××××××

وومت بة بولبول من زاهيد وئةهلى نويَذم
مةسترت لة تؤ غةزةل خوان وئازار ضيَذم
تؤبةهاران ئازادى بؤ طؤناى طولَ بضرِي
من مةطةر طيامن لةسةر رِيَطاى يار بنيَذم.
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ئازيز ئةم شةو ثةجنةرةى دلَم هةر كراوةبوو
خؤ ذوورى هزرم بىَ تؤ وةك كةالوة بوو
تؤش هةرباسي خؤشةويستيت دةكةى بؤم
كةضى خؤشةويستى تؤهةرئةم سآلوة بوو
××××××××××××××××××××
بآ تؤ لة شارى خةم دةذيم لة بةهارم ضي
هيَندة ساردة هةناسةم زؤر لة بةفر دةضي
مةيلي رِؤذي رِووت دةكةم بـــا دةركةوىَ
بةبآ تؤ لةرِؤذى خؤشةويستى ب َليَم ضى
××××××××××××××××××××××××××
ئةطةرضى طريانى ئةم شةو دووبارة بوو
بيَ هيوايم وةك ضاوةرِوانى سيَدارة بوو
طيانةئةشكى ضاوانت بؤمن سةدقنارة بوو
خؤزطة لةم ساتةدا ضاويَكت لةمن دةبوو.
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وامةزانة كة نازامن ئيَمة لة يةك جياوازين
من و تؤ نة هاوسةنطةرين نة يةك رِيَبازين
تؤ كة تةنيا بازرطانى خواست ئارةزووى
وادةزانى ئيَمةى بيَنةوا بيَ هؤش و تةنياين

×××××××××××××××××××××××××××
طيانةكةم شةو رِؤذ تيَثةرِين تؤ نةهاتى
ضيبكةم مانط و رِؤذ هاتن هةر نةهاتى
خةمبارو بيَدار مدةتيَكة ليَرة ضاوةرِيَم
نازامن بؤ هـيَندة سـةرطةرمو و بـيَ باكى
××××××××××××××××××××××××

ببورة هةرطيز هةلَةم نةكرد بة هةلَةت بردم
هةلَةيةكى وا وا دةزامن هةربةزيندوى مردم
طةر هةلَة نةبوومب ثةشيمان نيم لةر ِابردوو
دةبيَ تاهةم هةربطرييم بؤ عومرى بابردووم.
125

طيانة دلَ رِةقيت سنوورى سةبرى تيَثةرِاند
ئازيز هيَندة طريام هةتا ئامسانيشم طرياند
هةناسةم بووة زريان دار و بةردى هةذاند
كةضي ئازيزم تؤ دلَى ســـووتاومت برذاند

×××××××××××××××××××××××××××
دةزامن رِؤذىَ دةمكوذيَ دوورى حةبيبة
ياران ليَم طةريَن كةى من كارم بة تةبيبة
كة دلَبةرم دلَى بردووم ئازيزان مانع مةبن
ثيَي بلَيَن ئةطةر طيامنى دةويَت دةبا بيبا

××××××××××××××××××××××××

توخوا بةشةراب مةستمكة كوا شةرِامب دةوىَ
خؤت سـةرقـالَ مةكة شةربةتـيـي سيَوم دةوىَ
مدةتيَكةلةم دوورةوة بريي باوةشي تؤدةكةم
من تةنيا ماضيَــــكى دووليَـــــوى ئالَـــم دةوىَ.
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كةي تةيري شـةو دوذمنى رِؤذة عاشقي شـةوانـة
وا لة دةستم ضو زةمانى وةسل و مرؤظ كةمـزانـة
لةززةتى خؤشي هيَندةية تا موسيبةت ديَتةثيَش
كةسةردةمى ذوان بةسةرضو ذيان دةبيَتة بةهانـة
××××××××××××××××××××××××××××××
خوداية لـة بـةهشتـا كوردستانيَـك هةبيَت
ئةم ثةرية شؤخةى من لةم بةهـةشتة بيَت
دلَ ثرِ لة زامة داميَنم بـةخويَنى بةت نةبيَت
وةرة طيانة بةالَم جامت لةدةست دانةبيَت
×××××××××××××××××××××××××××××
ئازيزم سةيرة كة تؤ ليَرةى وناوم ديَنى
زؤرجاريش ناوى خؤشةويستى ديَنى
من كة سةرقالَى يادطاريةكانتم ليَرانة
برِوا ناكةم تازة بةهاربيَ شادى بينى.
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تؤ لةرةى دلَ و هةناسةت شيوةن دةكةن
ضاوى جوانت ئارةزووى باوةش دةكةن
ب َي هيوا ديارى هيَواى دلَ و طيانةكةم
عاشق ومةعشوق بؤدةبيَ شةرمىَ بكةن
××××××××××××××××××××××××
كوانىَ دلَى وةك ئةلَماس ثاك و بيَطةرد
لةدةست زةمانة نةيديبآ دةردو ثةند
زؤرى بؤر وجوانى لةسايةى دةرمان
كامة كؤضةر دةطات بةكيَوى سةهةند

××××××××××××××××××××××

بة شةوم ووت بؤ وا تاريك و ساردى
بؤمن هةرجيَطاى خةم والنةى دةردى
ووتى بةبيَي مانط منيش هاودةردى تؤم
رِةشم ثؤشيوة لةدوورى رِةنطى زةردى.
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بة َلىَ رِاستة نامةكةى من بةتالَ بوو
ئةوةى سةرقالَى كردووى خةيالَ بوو
باش بزانة من بؤعانة داناضةميَمةوة
ئةوةى تؤى ئةويَت لةهزرى مندا نةبوو

×××××××××××××××××××××××××
خودايةثيَناضىَ ئةم دلَبةرةرةحم بةحاىل من بكة
دةبا مةلةكل مةوت ب َي طيامن لة خةم رزطـاربكة
هيوام بةضييبَ لةذيان يار نايةوىَ مةرحبايَ بكة
ضيبكةم كـة مةسـتانة زامـى دلَـى مـن نـةكـة
×××××××××××××××××××××××××××××××
ضي لة يادةوةرى وةك دؤزةخ بكةم
كةوا هةميشة بريي بةهةشت دةكةم
خودايـــة رِزطارم كةى لةم دؤزةخة
بةلَـكو بطةم بة باوةشي ثةريةكةم.
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دةمزانى عةشق خؤكوذية دةرديَكة دةرمانى نيية
وامزانى عيشقى تؤئةم هةموئيَش و ئازارةى نية
كةضى زامى عيشقى تؤئازاريَكة هاوشيَوةى نية
يارةكةم سةيرمدةكةىباكتبةطريةوزارى من نية
××××××××××××××××××××××××××××××
ئةهلى مةن رِيَي دؤزةخم نيشان دةدةن
بة ماضى ليَوو شرينى سيَو مةستم دةكةن
غوملان بةخايام بةخيام خؤم نيشانةدةن
دةزامن كةوا بةهةشت هةية بؤكيَم دةبةن
×××××××××××××××××××××××××
من وومت وا بةهارة يار طولَ و نيَرطز ديَينَ
نةريتى عةشق واية رِيَطا بة عةتر برِشيَينَ
نةمزانى ئةو ديَ دلَي بيَنةوام دةشكيَينَ
وةرزم دةكاتة ثايز تةرِو وشك دةسووتيَينَ.
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كاتيَك تؤ ديار نةبي طيانة لة بةهارم ضي
كوا دميةنى بةهار هيَندة جوانة لة تؤ بضي
سا وةرة طيانة تاكةى لةبةر ئةم بانة مب
لة دووريت نالَةى دلَ بؤ ئامسان دةضي
×××××××××××××××××××××××
وامةزانة كة ديار نةبي لة يادم دةضي
طيانة خؤ هيض كةس خؤي لة ياد ناضي
خؤشةويستيت تيَكة َل بةخويَنم بووة
تارِؤح نةدةم تؤ لة هزرى من دةرناضي
×××××××××××××××××××××××
كة تؤم ناسي دلَم ثرِئوميَد بوو ئيَستا وا نيم
ئةوةى لة دونيادا نةمـدةزانى ئيَستا زانيم
تريفةى مانطـى رِووت ضــــيَذى ذيان بوو
ئيَستا لة دووريــــت مةئمور ضاوةرِوانيم .
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ضاوةرِيَ بووم تا هاتنى ئةستيَرةى بةربةيان
تةنياو بيَدار هةر ووشكبووم لة سةرمان
وةرة طيانة بامبرم لة شةرمان و لةطةرمان
هةناسةم لةسةر رِووت ببةستىَ خةرمان
×××××××××××××××××××××××××
ضيت نةهيَناوة بؤ مسكينان بةهارى جوان
سوسن و بةيبون وضيمةن خةندةى طوالَن
دةلَيَن وا بةهارة بيَ ئاطا و سةرمةستان
بولبوليش بةهةزار ئاواز كةوتؤتة طريان
××××××××××××××××××××××
وةرةطيانة هةتا زووةو بةهارنةهاتووة
بولبول لةنيَو طولَشةن شويَنى نةطرتووة
لة نيَوطولَزار طولَى طؤناتى ونكردووة
ئةطةرضى طولَى وةك طؤنامت نةديتووة.
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تؤ لة رِؤذ جوانرتى با تاريكيت بةدوا دان َى
مانطيش ناطا بة تؤ رِوو لة كزى مةكةجاريَ
وومت هاوشيَوةى مانط ورِؤذ مةبة دلَبةرم
كةضى تؤهةر رِؤيشتى و بزربووى بةجاريَ
×××××××××××××××××××××××××
وةك بةهارى بيَ بارانة د َل لة دووريت
هةوارطة و ذوانيَكى ويَرانة لة دووريت
زاهيدى دابرِاو ثةشؤكاو وسةرطةردان
مريدو جمورى طؤرِستانة لة دووريت
××××××××××××××××××××××××
ئةطةرضي بيَزار وخةوالًووم لة دووريت
هيواى ديدةنت ناية َليَت بنووم دةلَ َي ديَت
يب ديَت
ئةم شةوضاوةرِيَبووم وومت بةيانيش َ
مةجنون ئاساضاوم برِيبووة ضرثةى ثيَت.
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بةهؤي تؤ غةرقي نيَو دةرياي عيشق بووم
كةضي لة ئامسانة طيانى شةكةت وماندووم
ئازيزم ئةم هةموو جوانةى كة لة ويَبوون
ثةريةكى وةك تؤلةو َى نةبووبؤدلَى ونبووم

××××××××××××××××××××××××××
ئازيزم ئةزامن زاست دووجؤرة لة ذيان
زانستيَك بؤهةمووانة طةر بةوانة بيخويَنن
دووةم ئيلهامة ناضيَتة ميَشكى هةمووان
بؤية ئةهلى رِؤح زياتر دةبينن بةضاوان

×××××××××××××××××××××××××

ئازيزم ئةم شةو هاتى ضةثكىَ طولَى ئالَت هيَنا
ئةتووت بوكى هيَندة بةنازضاوت هةلَدةهيَنا
وا سةرسام بووم بةهاتنت ناوى خودام هيَنا
تؤكةدةستت طرتبووم ئةتوت شةمالَ منى هيَنا.
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مةستان ووتى دةلَيَن ئةفسانةية مةستانة
زؤربةى شيعرةكانت ئيـلهــامة و كاروانة
وومت ئريةيي ناحةزانة برِوامةكة طيانة
هةستى من نالَةية دةربرِينى ئازارو ذانة

×××××××××××××××××××××××××
طولَبزر بوولةباخان بلبل كةوتةنالَة لةداخان
كةيار ديارنةما دلَ رِووناك ناكا ضراخان
دةسا ئةمشةو وةرة نةمشيلةى ضاوجوان
هةم طولَ وهةم يارم بةئارامى دلَ وطيان

××××××××××××××××××××××××××

نامةوىَ هيَندة بذيم ببم بة ئيخسريي تةمةن
كة مردم بلَيَن رِزطارى بوو شيوةمن بؤ نةكةن
وةرة با لةذوانى ئةم شةو لة باوةشي تؤ مبرم
هةتا هةميشة بؤم بطرييَي و لة يادم نةكةن.
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تاكةى تؤ دوور و من دوور بؤ يةك ثةشيَوين
وةرةبا ئةم شةو شوان ئاسا شةو بة كيَوبني
وةك طولَ وثةروانة بةم بةهارة ليَو بة ليَويني
هةر دووك تامةزرِؤي ماضيني با دز وخيَويني
×××××××××××××××××××××××××××××××
ساالَنيَكة خةريكم لة فيَرطةى حالَ و مةحا َل
تؤش الى اليةم بؤدةلَيَي بةرِؤمانسيةت وقالَ
شةيداى رِةوشتم نةك سةرخؤشي ليَوى ئا َل
ئةوةى داواى دةكةى مندا َل داواى ناكةلةمندالَ
××××××××××××××××××××××××××××××
لةوةتةى هةم طةشتيَكم بؤ ئامسامن نةكرد
ضاوةرِيَي هاتنى تؤم تامم لةذيان نةكرد
ئةفالتون لةدونيا ضاوةرِيَي كةسي نةكرد
طةرضي بةتةنيا ذيا دونيا لةيادى نةكرد.
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ياران ديسا تةرزة داى لة بةهارى ذيامن
هةلَي وةراند بةروبومى تةمةن و هيواكامن
وا لةيةك زويَرن خامة وثيَنوس وضاوةكامن
لة تاوى زامى د َل نةب َي كث بووة دلَ وطيامن
××××××××××××××××××××××××××××
لة بريتة ضؤت ئةشكى ضاوةكانتم ئةسرِيةوة
خةمى دووريو غوربةمت بةخةندة ئةطؤرِييةوة
خؤزطةم بةم رِؤذانة كة رِؤيشتى نةم ديتيةوة
ئيَستا وا من دةطرييم بؤنايَي ضاوامن بسرِيتةوة
××××××××××××××××××××××××××××
كة تؤ جوانرتين جوانى لة بةرضاوم
دةزامن جوانى نابينا نيم ونةشيَواوم
درؤ دةكةى ئةطةر بلَيَي نة طؤرِاوم
شيَتة مةيلى ماض دةكا دلَي سووتاوم.
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سةيرة وا بةم ئيَوارة رِؤذ لة ذيَر هةورة
ئةطةرضي لة زؤر شويَن سامالَة و بةهارة
خؤئامسانى دلَى منى بيَطةردوو ساهية
كةضي مانطى رِووت مدةتيَكة نا ديارة
××××××××××××××××××××××××××××××

تؤ تورِةبووى نةسيم لةبةرضي رِيَطا ناطر َ
ي
سؤزى غوربةت طيانيدا طرتووم وةك ئاطريَ
ضيبكةم تؤهةميشة رِارِاى برِيارت ثيَنادريَ
طةرضي هاوسنوورنني شةرِي تؤم ثيَناكريَ
××××××××××××××××××××××××××××

كة هاتى لةسةرداواى رةمحانييان نةبوو
كة رِؤيشتى خؤشةيتانيش مانعت نةبوو
لةو هاتن وضوونة مةقسودى ضيت هةبوو
تةنيا بةسووتانى دلَم خةيالَت ئاسوودةبوو.
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بؤ كالرا خان
وا دةزانى كة كيشوةرى ئاسياية دلَي من
يان ذينطةيَكى ثرِ هيواية سروشتى من
نازانى ثاش ماوةى جةرسوم و بايلؤجية
سةد جار زيندة بة ضالَ كراوة طةىل من

××××××××××××××××××××××××××××
خمابنة كة مرؤظ هيَندة درِندةب َي
تةنيا خةمى طريفان وجةستةى بيَ
بيَ ئاطا لة ئاوةدانى و كؤمةالَيةتى
وةك مةنطؤس دوور لة مرؤظايةتى.
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تةنيا نيم ئةو شةوانةى مانط ديَتة ئامسان
لة طةلَ ئةدويَت بةب َي دةنطى تا درةنطان
هاودةمى بيَدارمية بةخةندة وبةبيَ طريان
خؤزطة ئةتؤش جار جار ئةهاتى شةوان
××××××××××××××××××××××××××
وومت بيَ سودة تؤ سةماى مانطةشةو نازانى
تةنيا ئاطريَكى هؤكارى دووبارة سووتانى
بة ئةشكي ضاوةكانت دلَت كردمة بريانى
شيَواوى مةستانةم كوشتمى ضاوى جوانى
×××××××××××××××××××××××××××××

وامزانى كة رِؤيشتم ئةتوامن لةبريتكةم
هيَندة دلَشكاوم دةكريَ فةرامؤشتكةم
كةضي دوورى تؤ ئاطريَكة دةمسووت َيينَ
هةتا نةمكوذيَت ناتوامن خامؤشيي كةم.
140

كة هاتى شةو لة خةو ناضوو خةونى ضي
تؤ كة ثةري بةهةشت بووى بةهارى ضي
كوا دنيا هيَندة شرينة شةوى هةنطينى ضي
هةستام لةويَنةبوى وومت دنيا بةسةردةضي
××××××××××××××××××××××××××××××××

هيَشتا دلَي شكاوم رِيَم ثيَنادة لة يادت كةم
ئةشكى ضاوةكامن نايةلَن فةرامؤشت كةم
ئةطةرضي بيَ هودا دةنا َليَنم لــــة دووريت
هيَشتادة َليَم رِؤذ َي ديَي ضاوةرِيَدةكةم
×××××××××××××××××××××××××××××

ئةم ضار وةرزةية دووبارة دةبنةوة
تةواو دةبن وةتيادا هةلَدةضنةوة
بلَ َي شيتَ بؤ ئةم ئةوينةم بلَيَ
رِؤح ئةدةم ئةطةر ئاشقت نةمبةوة.
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دةلَيَي دةرِؤم مالَئاوايت ليَدةكةم
خؤ بةبيَي تؤمالَم ويَرانة طيانةكةم
تكاية مةرِؤ وجيَم مةهيَلَة تكا دةكةم
خودا مبكوذيَ بيَ تؤ من ضي بكةم
×××××××××××××××××××××
لة رِابردوو هيَندةم كيَشتووة مةينةت وئازار
ذيامن هةر وةرزيَك بوو زستانيَكى بيَ بةهار
بؤية دةموىَ لةدواى مردن سةدان سالَ بذيم
دوور لة ذيَر دةسيت و بيـــَرةمحى نازى يار
×××××××××××××××××××××××
هيَندة دلَ رِةق مةبة با ياوةرى شةوانت بـم
ئارامى دلَ ودةرون و دةرمانى زامةكانت بـم
عةترى خونضةطولَ خةندةى سةرليَوانت مب
هاوسؤزوكؤسكةوتة دةبا دةست لةمالنت مب.
142

وا مةزانة عيشقي من بؤ تؤ بةس خةيالَة
ئةى نةت ووت خواستنى من ما َل وحالَة
كة ئيَستا داواى شريينى و بةلَيَن دةكةم
وةالَمى تؤ هةميشة ووشةيةكى تا َل تالَة
××××××××××××××××××××××××××
عيشق و تةنيايي نالَةى دلَ و جودايي
بيَ نةوايي جةفايي زؤري مالَئـــــاوايي
تيَكةلَبوونى هةست بة بةهرةي خودايي
ساالرى هزرى منن بريمةندى ودانايي
××××××××××××××××××××××××××
بةر لةوةى مبرم بؤم بطريَي طريامن دةوىَ
سؤز و هةناسةى دلَ ئةشكى ضاوانتم دةوىَ
من لة دوورى تؤهةميشة بيَدار وبيَ حالَم
لوتف و ميهرةبانى نزاى تؤي جوامن دةوىَ.
143

لةم بةهارة ئاسؤ نةبوو بؤ ئاسودةيم
يا لةبةر رِةشةباى عيشق ثيَرِانةطةييم
سةيري جوانى ئاسؤ و ســروشت بكة
ياخوا دنيا ب َي طةزنطى طؤنات نةبينم
××××××××××××××××××××××××
ضاوت هةلَبيَنة دنيا بارِؤشنايم بطةرِيَتةوة
بةلَكو نيطاى جوانى تؤم بؤبرِازيَنيَتةوة
لةدلَت دةركة ئةوخالَة رِةشة كةى خالَة
وةرة سات َى بةماضى ليَوت ئاشنام كةرةوة
×××××××××××××××××××××××××
دةتو َى دةرطاى نيَوامنان داخبةى وامةكة
تؤئةتةويَت رِيَطا لةمانطيش بطرى وامةكة
ئةتو َى بةهاريشم ليَبكةى بة طـــة َالرِيَزان
خيَرةئاوا طؤرِاوى مالَى دلَ ويَـــران مةكة.
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بؤ ثةميان نةشكيَنم وهةلَى وةشيَنمةوة
كوا ثةميان هةر وا بة دوور دةكةويةوة
ئةترسم تا زةنطى ثةميان ليَ ئةدات
هيَندة بةدوور كةومت تؤنام ناسييةوة
××××××××××××××××××××××
لةسةرةتاى نامةكانت دةتنووسي بريتدةكةم
ئةتنووسي ب َي تؤ بريي خؤكوشنت دةكـــــةم
ئيَستا بةس لة ثةرِاويَزى نامةكةت ناوم ديَنى
ين ثيَنوسةكةم
كةضى لةدوورى خامة دةسوتيَ َ
××××××××××××××××××××××××××××

نازامن ضؤن جوانى دنيا سةر طةرمى كردم
وةك مانط بة دةركةوت دونياى لةبريبردم
دةت ووت غوملانةنيطاى خةيام و جوانى
هيَندة بيَبار بووم مةيلى دنياى ثيَكردم.
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بيَدارم وةرة با َال نةمام ئةى شاهى طوالَن
تةنيامو ئةشكى ضاوم رِيَطا بةغةزةل نادةن
بةبيَي سةنفؤنيا خةندةيي ليَوى ئالَى تؤ
خؤزطة دنياخةندةت دةهيَنالةجياتى طريان
××××××××××××××××××××××××××××××

كةرِؤيشتم هةست بة تةنيايي دةكـــةى
ب َي سوودة كةدلَى شكاوت ثينة بــكـةى
ي بة دةنطيَكى بلَند هاوار دةكةى
يد َ
رِؤذ َ
دة َليَي وةرة بةلَكوزامى دلَم تيمار بكةى
××××××××××××××××××××××××
ضريؤكى دنيا رِؤمانيَكى رِوما َل نةكراوة
ميَذووى عيشقيَكى نةبيسرتاو نةنووسراوة
ك َي ناوى دنياى نةبيستيية بؤنةناسراوة
ئةو دنيايةى لةبةرجوانى ناوى ليَنراوة.
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ماوةيةكة هيَندة ب َي لوتفي نام دويَنى
تةتةريش نامةكانــت ثيَم نا طـــــةيَنى
ثيَم نا َليَي تؤ رِةش بينى يا ثةشيمانى
طو َل و ثةروانةش بة رِةش دةبينـــى
××××××××××××××××××××××
ثةرذينى طوالَن درِك و ئةسرتى تةواوة
ثةرذينى طؤناى تؤ وةك ئاوريشم خاوة
شةرِوانان بةئةمت زامدارن وئةنا َليَنن
كةضى دلَى من بةتريي ضاوت ثيَكاوة
××××××××××××××××××××
ض نازيَكى ث ِر ئازارة نازى ضاوانى تؤ
هةردة َليَي هةنطينة شرينى ليَوانى تؤ
وةرة سةرينم ئةى شةو ئةى بيَرةحم
بكوذى دلَ و طيامنن كوملى ئالَي تؤ.
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سةيرة ئيَستا ضركةى دلَم دلَت ناهةذيَينَ
كةضــي بيَدةنطى دلَت وادلَم دةردةهيَينَ
خؤتنامةت رِاطرتووةيان كةس نيةبيهيَينَ
كةمردم ئةوكةسة خةالَتكة مذدةت بؤديَينَ
××××××××××××××××××××××××××
ئةتوىَ تيَكةلَ بن ئةشكى من و خةندةى تؤ
ئاهوو نالَةى من وئاوازى جوانى وناسكى تؤ
ضؤن يةك دةطرنةوة طريانى من وخةندةى تؤ
عةزف ناكريَ ئةم ئاوازة مةطةر لةباوةشي تؤ
××××××××××××××××××××××××
ئيالهى مةرطى خؤم ديت بؤضلةم نةهات
كوا طؤ ِر َي من بؤ سةر طؤرِستانيش نةهات
وا ويَرانةبي مالَى د َل بؤ سةيرانيش نةهات
شيَتة ئةودلَبةرة فرميَسكى لةضاوان نةهات.
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خؤ من لة بةندى عيشق دةم ناالن كةهاتى
ثيَم وتى لة دلَم شويَن َى نيةبؤخؤشةويستى
خؤت كرد بة باوةشم هةر ئةتووت مةستى
ئيَستا بؤنام دويَنى حةيفة ئاوا بيَ هةستى
×××××××××××××××××××××××
لة رِوانطةى رِةوشت جوانى عشقت بووم
لةدلَى ثاكى خؤشةويستى وهؤطرت بووم
تا ئيَستاش لةنيَو دلَما تؤهةر ئةوطولَةى
كةتؤمةستى نةمةستانةى ب َي هيواى بووم
××××××××××××××××××××××××
هيالكى عيشقم وطولَيش لةبةهار زيزبووة
ثيَشرتجارجار ئةم ديت ئيَستاهةر بزربووة
طةردةريش كةو َى سةرشيَتة هةروا بووة
بةالَم ضيبكةم تريي ضاوى رِامى دلَ بووة.
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هيَشتا دلَم نةشكاوة ليَت طةرضي كؤنة شكاوة
هزرت زامدارى كردم طيامن هةر لة الت ماوة
تةيرى دلَ ئازارمةدة كة لةداوى زولفت ئاالوة
سةرشيَتى تاكةى بيَي تؤ دونيا لة من طؤرِاوة
×××××××××××××××××××××××××××
كيَشةى دلَ لة طةلَ ئةم دلَبةرة كؤتايي نية
وةك بلَيَي ئةوثةرى بةهةشتة دلَ دؤزةخية
لةدوورةوة بةئاطرى ئةشقى ئةو ئةتويَمةوة
ئةو دةلَيَت من تواناى خؤشةويستى تؤم نيية
××××××××××××××××××××××××××××
تــــاكــةى دلَى سووتاوم فةرامؤش دةكةى
بيَ رِةمحانة ئريةيي بةنيطاى من دةبةى
ويَرانة جةستةم بيَطيانة دلَ لة دوريت
ثيَم نالَيَى كةى دلَى بةندم ئازاد دةكةى.
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وةرة سةربان َى طيانة جوانى مانط برِازيَنةوة
تا ئةوانةى بؤديدةنى جوانى دةضن بطةرِيَنةوة
كامة طولَ هيَندةى تؤجوانة لةناوباخ وضيمةنان
كة وا شاعريان و زانايان بةهؤنراوة دةى هؤننةوة
********************************

لةبةر سةماى طولَ ونازى ضاويي جوان
دلَم سةداي نالةيي دةضيَت بؤئامسان
كواك َي هةية هيَندةي تؤجوانيبَ جوان
يا ثةرى بةهةشتى كةنةمديوة بةضاوان
******************************

من لةنامخةوة دةزامن تؤطولَيَكى هةلَ وةريوى
ضيبكةم كةدلَ وادةزانى خونضةى نةثشكووى
لةطةلَ دلَما كةومتةهةرا لةدوورى ضراى طؤنات
دةلَيَم ضيبكةم بيَ ضرالةتاريكى تارييةشةوى
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شيَواوم لةبةرنةهرةتةوتريي ضاوت
من دةترسم لة داوى زولفي خاوت
لةخةندةى ليَوو رِوخسارى شيَواوت
لة طةزةنطى طؤناي شياوى هةتاوت
****************************

كةطؤرِي منيان هةلَكةند طيانةتؤ نايةى
كةوا لةطؤرِيشم داويَن دةزامن هةرنايةى
طواية تؤدلَت دةكةيتة طؤرِستانى من
ثةميانى وامةدةكةكةس برِواي ثيَنايي
*******************
جيهان لةطؤنات دةبينم جيهانى دلَم
نامجة كةنيسة ئةم ميحرابة جيَناه َيلَم
طةرضي ميحرابي ضاوت ثةرستطانيية
بةالَم نيطاى تؤطيانة دةرناض َي لةدلَم
152

153

