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 :بة ثَيشكةشة
 

تةنيايي  سةخترتين ساتةكانيئةو خامنةي لة ئؤسلؤوة 
ئازارةكاني تةمةمني كةم كردةوة و و  واندةوةةمي ِرنذي

ِرؤذة كث و بَي  .....هَيزي بزوَينةري روحم بوو، ئةو
 .ثِر لة ذاوةذاو كرد ةكامنييدةنطي
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 بة يارمةتي خويَنةر

 
ازة، ثانتايي روئيا لة كةسيَكةوة بؤ كةسيَكي ديكة جياو

تةسكة جطة لة دةوروبةرى بةر بيناييان ئةوةندة هةنديَك
خؤيان ناتوانن طةرِةكي ثشتةوة ببينن، نانووسم بؤ ئةوةى 

ذم و بة بناسريَم دةنووسم بؤ ئةوةى كةف و كولَي ناخم هةلَرِيَ
ياكاني تاكي خويَنةر بة تراذيد ،ةنجوانرتين ثةيظ و دمي

، بة زمانيَك كة تةنها ئيشق و سروشت كؤمةلَطا ئاشنا بكةم
و  ، ئيشق ناخ دةهةذييَنَوانيَت ئةو زمانة فيَرى مرؤ بكاتدةت

وشت ختوكةى هةموو سر كةسي ئاشقاوي دةسوتيَينَ،
ثيَي هةستةكانيان دةتوانن بةو ئاوةزيَك دةدات، مرؤظةكان بة

ةنن ياخود سيماكانيان مؤن و طرذ و طرياناوى كة ثيَبكختو
تةنانةت هةر  ، هةسيت شاعري هيَندة ناسك و تيذةبكةن

بوون و درك كردن بة ئيشق دةبيَتة رِةذوو لةدةسثيَكي ئاويَتة
 ي بةرةو فةنابوون دةبا، يان لةؤخو ضارةنووسي 

ثؤشني و ني سروشت تا بة رووتبوونةوة و خؤزةردةوةبوو
 .دركي ثيَدةكات ركردن دةطاتبة ئالَوواآل لة
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ئةم كتيَبةى بةر دةست ثانتاييةكي ثةى ثيرَبدووة كة 
، ئةوة ئازادة ختوبةكةى دةست نيشان بكاتخويَنةر بؤ خؤى 

م و بؤ خويَنةر بؤ خويَنةر جيَدةهيَلَم و ناكرىَ خؤم قؤرخ بكة
 ، ئةوةندة بةسة كة تةنها بلَيَني هةر دةق وهيض نةهيَلَينةوة

خؤى هةية مةغزاكاني لة  ةوين و ئيشقي تايبةت بةكؤثلةيةك ئ
 . ى قةلَةميَكة هيَشتا نةهاتؤتة طؤضؤرِاوطة

ئةوةى زيرَت جيَي قسةكردنة ئةم كتيَبةم بة هةمان ئةم 
ةوة، كة (كةرنةظالَي ماض)آلم بةناوي دةقة شيعرييانةوة بة

سالَي ليَردا بة زيدةكردني دةقي تازة هاويَر بوونةوةية ، 
 ،خانةى رؤشنبرييي كوردي)ةر داواي خودي لة س 9552

م كردن بؤمان ثيَشكةش( سةر بةوةزارةتي رؤشنبريي ئيَراق
بةر ئةم هؤيانة سانسؤريَكي قورسي ضاث بكةن، بةآلم لة

خراية سةر و هةر لةويَ وةك مرؤظة كوردثةروةرةكاني ساآلني 
 :لة سيَدارةدرا، هؤكارةكان 0220ثيَش  

حي تيَداية، واتا باسي سيَكس و طواية دةقطةليَكي ئةبا -0
 . جةستةى ئافرةت بة زةقي دةكات

 . ناوي ثيَشمةرطة هاتووة البدريَت لة هةنديَ شويَن -9
تةواوي البدريَت، ضونكة تةواوي قةسيدةى بةغدا بة -3

ووضووني دةسةآلتداراني ئةو قةسيدةية رِيسواكردن و ئابرِ
 . ئيَراق و شاري بةغدا نيشان دةدات
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يةكانيان ملكةض نةبووم و لة سةر يام لة داواكاربؤ هيض ك
بةر نةبووني وسي لةرةزامةندي خؤم و بة نوسراويَك بؤيامن نو

م بة ناوي كةبةةت و ئازادي رادةربرِين كتيَيدميوكراسي
 .كشاندةوة( كةرنةظالَي ماض)

كرانةوةى هزرين  ت لةوة زيرَت بدويَني بة ئوميَدىنامانةويَ 
 .يعرلة ثانتايي و دنياى ش

 
 
 

 سةردار جاف
07/6/9552   -   8/8/9508 

 
 
 
 
 
 

ة هةردوو ميَذووةكة نوسراوة، نيوةى كاتي كئةم ثيَشةكيية : تيَبيين
 .خؤي بؤضاثكردنةكة نوسيم، نيوةكةي ديكةيشي بؤ ئةم سةردةمة
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 دةرياي خةم و بيَدارمية 
 كةضي هةتاو 

 لة منا رووت كردةوة ي ؤخ
 لة راستة ريَي ذين ديَمةوة 

 سةر بة كوني رووباري بايةكا دةكةم 
 لة كؤتةلَداني غوربةتا ئؤقرة ناطرم 

 بة بةذن و باآلي شؤخيَكا 
 نايةمةوة ........ هةلَدةزنيَم 

 تا تيَر ئازاري ئةوين مب 
 كةف و كولَيَ هةلرَبِيَذم 

 ريَطاي تةمةمن ون بكةم 
 يت ئةو ئيشقةمشةرابي مةس

 نةنيَم بة قوولَي بينمةوة 
 بةر شةثؤلي هاآلوا خؤيان ناطرن ليَوةكامن لة

 شةوي تارم كون كون نةكةن  ناتوانن نا، قورتار بن و
 نازامن نا 
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 ي ئيرت ضؤن من بؤ مةنزلَ
 ..........ذين بيَمةوة 

 هؤ كيذة شؤخ و شةنطةكةم 
 لة دةرطاي ئافاتي ناخا مةمهةذيَنة 

 ، بة باوةشي حةز و ويست و ئيشقاوميا  مةنيَ رووم ليَ
 داضةميَوة 

 ثةرِةي دلَم 
 هيَندة بة سويَ و ثرِ برينة 

 لةو ديو ثةجنةرةى شليَريم 
 جةستة سوتاو 

 لة هؤطريشما خةملَيوة 
 دةي خودا فريادرِةسم بة

 طلَكؤي دلَم 
 نالَة نالَي نزاكاني 

 ة وطاشة بةردي بةرةو ئاوي ذين طؤرِيو
 ري دةسا ثة

 ذيَرِةخةري ثرِ بارامن بؤ راخستووى 
 .......بطةرِيَوة 
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          *********** 
 لةم تاريكستانةى تةمةن 

 كيَ دةسطر و طؤضاني ريَي ئةوينم بيَ 
 با هةموو دونيا رؤشن و 

 زيَرِضيَتةوة 
 فةرشي سووريش كاآل بة باآلي ريَطام بيَ 

 كة من عةودالَ و سؤراغ مب 
 ضما ذين نويَ 

 ضيَتةوة دة
 ئاااي خوداية 

 بشيَ بريي ئةو نازدارةم 
 طةرمي ريَطاي تةمةمن بيَ و 

 بةرةو ناو جيَطةم بيَتةوة 
 تةنهايي وا بؤم خةملَيوة 
 هيَندة ثرِكاري خنكامنة 

 ئاي لةو كاتةى كة ضرثة و سرتةى خؤيم بؤ هةلَدةرِيَذيَ 
 لة نيشتيماني حةسرةتا 

 طيانةآلييم ثيَ دةنيَذيَ 
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 واسات مةطةر د
 تةنها و تةنها دةست لة ملي مةرطم بينَ 

 بة بةر كيَلي طؤرِةكةما 
 راببووريَ 

 تؤرِي ئاهةنطي دوا دواي ذيامن  ضرا
 وةك بوخضةى طولَ 

 بة سةر جةستةى خؤآلوميا 
 هةلَوةريَينَ 

 منيش خوليام 
 نازامن ئةو روحة شيَتةم
 كةنطيَ تيَكةلَ و هؤطري 

 ئةو ئاهةنطةى مةرطم دةبيَ 
 اااي لةو موذدة جةرطربِة ئ

 لةطةلَ هةلَكردني بايا 
 بة بةر هةست و طويَم دةكةوىَ 

 ئاااي لةو خةراباتةى هةية و ثيَي دلَسازن 
 بة كةيفةوة دةمسوتيَينَ 
 شادباراني ئةو دةكةم و 
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 بةرةو رووي ئةو ئاكامةم ديَ 
 ئةم ئةوين و ئيشقةى هةمة 

 وشي تةزيونغرؤي خؤلَةميَ
 ي دةويَ هةر ئافةرينيَك

 ثةريم لة سؤنطةى سؤزةوة بؤ بطريَت و 
 ئؤقرةطري ئةو ئاهةنط و بةزمةمان بيَ 

 هةي شيَتةكةم 
 ؤت لة نامخا تؤوكردووة ؤرِشني و رِ

 بة باآلما هةلَدةطةرِيَي 
 وا دةزاني دووريم بيَ دةربةستيمة ليَت 

 ذاني برين ... ئازاري ذين 
 جةستةى دوا تةمةني مين 

 كردووة  بنكؤلَ و زيَوار
 هةر ضركةيةك 

 لة دةرطاي بريينَ دةدةى 
 بة ئةنديشةما دةطةرِيَي

 بةلَطةى حاشاهةلَنةطرت بؤ بهيَنم 
 هةتا باوةرِبووني توورِةت 
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 لة مةنطي دةريا و شةثؤل دةى 
 يا زةنطي مؤبايليَكم بؤ ليَ نةدةى 

 تووخوا ثةري 
 طةر لةطةلَ فةلةك و ظينؤس 

 شةرِي جواني بؤ من دةكةى 
 هةناوي ئيشقاوميا ئةسرينةكامن بسرِةوة  لة

 تؤ دةبيَ هةر بيَيتةوة الم 
 دلَنةوايي شيَتيم بكةى 

 هةتا دلَم 
 لة بةر ثيَتا ببيَتة كيَلَطةى ئةوين و 

 خوورِةى خويَين خؤي خةآلتكا 
 دة تؤ وةرةو رِيَم ليَ مةطرة 

 تينوي وايين ليوةكامن 
 ةردنيَ نةكةم بؤ ماضي ط

 اسة نةمب تيَر تيَر لة هةن
 لة حةوزي تاواني ئةوين 

 بؤ ئاميَزم ثرِ خةتاتكا 
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 Frickhofen _ Deutschland 
7/8/9508  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شيالقة
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 لة كام كوجني 
 مةينةتةوة هةآلتووي و 

 .....!!وقم بووي ولة سؤراغي ضي ن
 ؟..خةم بةرةو كام ئةثارتيماني سةوزي بردووي 

 بالَةكانت با بة زنةى 
 كامن تةرِتةرِ بن و ضاوة

 هيض قانط نةدريَ 
 لة كام زةنويَرئاواي نامؤ سةرهةلَطرتووي 

 دييةكانت ئيَستا ئاشناي سةوزي درةخت و سروشتة 
 كةضي ئازيز تؤ لة خةزان 

 خؤت دةرخست و درةنط هاتي 
 ذالَة سةر زاري تةنيوم 

 خورثةيةكي كةللةسةر و تيلمي ثالني ئةو دلَةى 
 ةوة لة سارايا رووتبووم

 ...تينوو ..تينوو ........... ئةوكي وشكم 
 لة خؤرئاوا هةلَهاتيت و 
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 لة دةمما تةرِ وةك نةباتي 
 ئةى شيالقة جوانةكةى من 

 زؤر دةميَكة ضاوةنوارِم 
 لة بةهاران جوان دةبيت و 

 ثاييزانيش بالَةكانت دةقرتيَين 
 ....... دةزاني سةهؤلَبةنداني ئةم طةرماية 

 ووميَكة ض ئاشوب و وةيش
 ، مت مت دةبي و لرفةت كثة لةطةلَ شةثؤلي دةريادا

 بة هةنسك و هةستةكامنا روحي جوانت دةضرثيَين 
 

 ئةلَمانيا
 09  /00  /9507  

 
 
 
 
 
 



 93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نيطا و تابلؤ
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 دلَم نايا 
 بؤ فلَضةى نيطاري دةستم 
  ؤناز و مةكري شيَتانةى ت

 دةسكةنةكةم 
 ا دةربيَنم و تريي برؤت لة كاآلن

 ثشتم لة تؤ 
 رووم لة خواروو و لة كابةكةم 

 دلَم نايا 
 لةرةى تةزووى بؤني طيانت 

 بؤ كراس سووريَكي نامؤ 
 بةرةو دوور دوور ثةلكيَش مب و 

 بة مةنزلَي بطؤرِمةوة 
 يَنةى ضاو دةك نابينا و كويَرايي بيَ طل

 طةر بة رووخساري دوور لة تؤ 
 بشؤرمةوة 
 شاذنةكةم 



 95 

 ة ديَم و بؤي
 .........هةر ئيَوارة 

 برذةنطةكان دةكةمة فلَضةى دةستم و 
 ثرضت بة تابلؤي رِةنطةكان 

 رووي تؤ كة لة مانط جوانرتة و 
 ؤريش جورئةتيَكي نيية بة رؤذ هةلَ بيَخ

 دةيكةم بة ويَناي بةرطةكان 
 ....لة نزيكي ئيَوارةيا 

 بةثرتاو ديَم و 
 بة دةم وةنةوزي رِةنطةوة 

 دةكةم  سةما
 لة سادةيي ونبوونتا 

 بووني حةزمانا لة سةر تةخيت ئاويَتة
 شؤرِشي روخساري تؤي طولَ 

 بةرثا دةكةم 
 .... دةمة دةمي ئةم ئيَوارة

 ..... من هةر ديَم و 
 ذم ضي رةنط هةية لة ضاوةكانتا دةينيَ
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 مةيلي ئةويين دلَم بة
 دةدةم  ويين سيَبةر و ماسكةراي رةشي ليَكلي زي
 كولَي  كةف و

 غةريزةى سةراثا جةستةت 
 دةخةمة نيَو ضاوةكانت 

 مؤناليزا داضةميَت و 
 دةدةم مةسيت و مةيلي شيَتانةمت تيَ بةر

 ..... هةر ئيَوارة 
 زؤر بة زوويي ديَمةوة الت 
 نيطاي كولَمت بؤ دةكيَشم 

 بة سةر رِووما ضؤرِاوطةى شةومني ليَ بيَ
 ئاويَنةى رِةنطي ضاوت بيَ

 ناسك ناسك 
 دةركةويت و ناخي ثرِ جؤشي هةوةسم مةست بكةى و 

 خوا ثةرستيم بري بةيتةوة 
 تةنها هزرم 

 سةرقالَ و طريؤدةى باآل و الي ناوت بيَ 
 ...... ئا لة كاتي زةردةثةرِا  
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 ..... ئةم ئيَوارة 
 ...ديَم و ديَم و دةست بةر نادةم 

 تا ليَوي تؤ بة ليَوي ثرِ حةزم سةوز نةكةم 
 ةناري ليَوت بة سةر ليَوما نةضؤرِيَنم تا ئاوي ه

 ثرِ ئةوين و سؤزت نةكةم 
 ....ئةم ئيَوارة 

 خؤرئاوابوون و تاريكي 
 ديقةت بدة 

 ثةرِةي فلَضةي نيطارةكةم 
 وةك ضاو و دةستم السارن 

 بةر لة ويَناي جوتيَ مةمكي سةر سينةكةت 
 تا دوو بةهيَ جوان دةركةون 

 سومخةى بةرت 
 دةدرِن ئةتةك و ستيان دا

 ئيدي بةسة 
  حةشاردانيان مةكة مةراقي سةر دلَم

 بؤ نازاني نيطاكامن تينووي ثرِ لةرز و ترمسن 
 تةماشاكة فلَضةى نيَوان ثةجنةكامن 
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 بة كام سةباي نيوة شةوا 
 و مةمكةكانت ثرِ رِةنط دةكةن  ويَنةى دةست 

 بة سةريانا ديَن و دةضن 
 ئةوة دةستةمؤكةى خؤتن 

 ل و درِن دوو سةطي عةجو
 

 ليمبؤرط 
98  /00  /9507  
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 هيَشتا خؤر
 لة ئاميَزى زةردةية

 بة هةلَةتةكاني ئاوابوون ئاشنانةبووة
 ئيَوارة تةمتومانيَكي بةهارى

 سةباى سثيَدةى ئؤغرى كؤتةلَ ثيَنةكردبوو
 هيَشتا تةمةن زؤرى مابوو

 ووئةم كؤضة ناوادةت لةكوىَ ب
 ئاخر دلَم بةرطةى ئةم هةموو ئازارة ناطرىَ

 ئازيزم بطةرِيَوة
          *          *            * 

 هيَشتا سثيَدة ثيَلَوى ضاوةكاني بةسةر جةستةى
 بوليَلَي خةمةكاني منا

 هةلَنةهيَنابوو
 هيَشتان خؤر

 جامجي تيشكي خؤى نةكردبووة رايةخ و
 بةسةر حةزرةتي حةزةكامني نةدابوو
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 خؤآلوييةكة هيَشتا طلَؤثة كزةكاني سةر شةقامة
 خؤى لة ثيَخةيف خةفةوةبوون

 نةئاآلندووة
 هيَشتامجةى

 هاموشؤ كةراني سةر رىَ و بانان
 لة جارِداني طرمؤلَة بوون وةرِس نةببوون

 نايةنةطؤ
 لة دةالقةى ترسيَكي ثةنهانةوة

 خؤيان لة بن قايغي ثشيت كيسةلَ جةرِاندووة
 نةوشةيي و رةنطينةكاني حةوشةى مالَةوةهيَشتا طولَة وة

 بانطيان نةكردووم تاوىَ بؤم ثيَكةنن
 هيَشتان حةسحةسةكاني شار

 لةذيَر ثالَتؤ كزرةكاني طةرمبوونةوة
 خؤيان دةر نةهاويشتووة

 هيَشتا دزان
 لة ثشت حةسحةسةكانةوة، لة ديوارى مالرَبِينا

 خؤيان بةرةوخوار، غلؤر نةكردؤتةوة
 هيَشتان طريان
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 ةرؤكي ئةو كؤرثةى بةرنةداوةب
 بؤ طؤى مةمكيَ دةنالَييَنَ

 : بة هاواريَكةوة دةلَيَ
 .......... رابة......  رابة....  رابة...  رابة

 بؤ فةرمانطة و كيَلَطة و بازار ِو كار برِؤن
 هيَشتا دةرطاى

 سةآلى شةبةقي خؤى بدا مزطةوت واآل نةبووة تا
 اوندةرطاى قوتاخبانة و ماآلن كلَؤمدر

 هةموو لة كثي و بيَدةنطي شةوا نغرؤن
 هيَشتان ئاو

 لة شينايي طؤمي مةنطيا خنكاوة
 ضاوةنوارِى دلَؤثة بارانة بةسةريا بطرى

 بؤرييةكان لة بةستةلَةكي تيذةباى دواى كرِيَوة بةفر
 خؤى بةرنةداوة

 بقولَثيَ و برِذيَتة نيَو دةفةى خواني سثيَدة
 ةم بؤ نةهيَلَينةبووية طرِيَك و ئةو بةستةلَةك

 هيَشتا تاريكي شةو
 لة خةوى غةفلَةتداية
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 تؤ بةرق دةطريية مؤمة رةنطينةكاني سةر دلَم
 هيَشتا ضراى تةمةن رووى لة كزى نةكردووة
 دةبيية فوويةك و هةلَدةوةريَين ثةرِةى طولَم

 ئازيزم بطةرِيَوة
 بطةرِيَوةو

 ساتي ئافاتي دلَة وئةمة مةرطة
 ......  حةذمةتةكان

 رةيان ليرَبِاوة و ورِيَنة دةكةنئؤق
 ئةمة طريانيَكي ئةزةليية

 ئولفةتي هةتاهةتاييم طرتووة و
 حةسرةتةكان دةبنة ثةروانة

 مةلة دةكةن.....  بؤ دوور دةفرِن
 دةخوليَنةوة بة دةورى عيشقيَكا

 زامت نةدةكرد بيدويَنم
 خوداية ض نهيَنييةكم الت سثارد

 هةتا بةمةرط بيدركيَنم
 ئافات...  ةذيان ئافات

 دة ئازيزم بطةرِيَوة



 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 هةتوان
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 لة شنةى با 
 ثرضي ئامسان 

 دةضنم و ( ثةري)ناوي 
 لة بةرؤكي خؤري دةم سثيَدةى دةدةم 

 نةبا طريان و حةسرةمت 
 بيذاكيَينَ روخساري ثرِ تريفة و نهيَين جواني

 لة سةماي طولَ 
 لة تيشكي ئةستريةى بةيان 

 غةوارةيةك  لة قاوةى دةم
 برِمن (  ثةري)روحي ئةوين، شةمالَي تةرِ، با بؤ كةزيَي 

 تا ئةو خةونةم 
 رِوالَةتي ناسكرت با بة هةناسة و بؤني طياني 

 لة رةنطي سةوزي بةهاري 
 لة بالَةخانةى سروشتا 

 ضيَ دةكةم ( ثةري)ثةيكةر بؤ 
 نةبا ضاوم 
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 مةيلي غةدر بكا و برتازيَ لة شواني 
 اوةكاني نيشتيمانا لة زنةى كاني

 دةكةم ( ثةري)ئاونطباران بة سةر سيماي 
 نةبا رووخساري مانط ئاساي 

 كالَبيَتةوة وةكو فريشتةى ثةنهاني 
 يةكةم (ثةري)بؤ 

 هةر لة طةآل بة طةآلي دارئةرخةواني 
 ئارايشيت بوكيَين بؤ تةدارةككةم 

 نةبا طةرديَ دروست بيَت و 
 ةمي سالَنامة يانزة قةلَ

 ريَطةى ثةشيماني بطريَ 
 

Limburg - Germany 

7  /1  /9508  
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 ثةري
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 اريك بيَينَ بة سةر رومحا بطرميَينَــهةوري رِةش و ت
 مبييَنَ ات و سيس بووم ذامن هةتا كةىــبؤ مخوداية 

 ا دلَ دةستييَنَـــوا ثةذارة و ناسؤري تؤ ضاو كويَر دةك
 ري دووريت مبسوتيَينَــيَ ئاطرِةبي هةناسةم دةرنةض

 ةوة خوليام بؤ تؤ تاو دةستيَينَـؤزم دةرِذيَتة ئةشكـس
 طوذمي رووباري ئةم خةمةم تةنها لوتفت دةيوةستييَنَ

 ي ثةري بؤ من بيَينَــي خووا مةيلـفريشتةى ثةنهان
 ي دلَم هةر دةميَينَـــاخم خبوا خةمــتا دووري تؤ ن

 
 

 فرانكفورت / ئةلَمانيا 
   99 /3  /9508  
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 موذدة

  
 
 
 
 
 
 



 15 

 
 

 تؤ خةرةندي كام شكؤفةي 
 لة ض دةروازةي باخضةيةك 

 حةيرانةكةي سةرزاراني 
 رووحي ثةريت 

 بة تةوراتي مةسيحايي ثرِ بؤن بووة 
 باغان لة كام شةنطةطولَي

 لة ترؤثكي و 
 ئةو سةركز و بيَ دةرةتان 

 بؤت لة كار بوو 
 وة جواني بة سيمات بةخشيو

 كام خواي ئاكار 
 ، سةرطةردانة لة بازارِي بيَ تةريقةت

 كةضي بؤ خؤي 
 ثاكي بة ناخت بةخشيووة 
 كام سنةوبةري باآل دوند 

 نويَبوونةوةى فرِيَداوة و لة خةمزةدةى رِؤذطارداية 
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 باآلي بة باآلت تةنيووة 
 ضرؤت لة كام باغي ئريةم ضلَةحؤري دابةستووة و 

 رِيَوة بة دةم 
 ةني وةكو مين ثيَ برِيووة دلَي ض

 ئةم سادةيي و بةرائةتةت 
 ة خؤرسكيي

 يا بؤ زةمةنيَ خةملَيووة 
 

 ئةلَمانيا 
92  /05  /9508  
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 ذن
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 زستانةوة وةرزي وودي لةو
 بةفرثؤشة رِنووي آلبا

 طةرم ضرثةي هةناسةيةك
 ئةرخةوانيم طولَزاري بة
 دةسثيَريَ كة

 لؤكة يَلةيقرد دةبيَتة
 بةفرةوة كلوة ديوي لةو

 تؤثةلَي شةرِة رِضيوةكاني ثةجنة
 لةثم نيَو بة

 رِادةبووريَ
 تةزيوا كزةباي ديو لةو

 شلَةقيوة و كؤنة رِضةشكيَنيَكي
 جةستةي سةراثا شلةذان

  و ثؤشيوة وا
 تةنيوة ليَ مين روحي

 ئةوةية ئا
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 ثةجنةم نيَو مةمةري مششالَ
 و ئةوين لة ثرِ ناسكيَ

 ذنة شتاهيَ
 ئةوين بؤ خؤي

 نةطؤرِيوة
 

7/05/9508  
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 كةرنةظاَلى ماض
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 ماضىَ دنةى 
 داربداآلي ئاونطى طة

 ليَوانى سوورو سةماى هارمؤنى جارِبدا
كيَنى خؤى وماضىَ هةنسكى طريانى يةكةم شةوى ب

 بسرِيَتةوةء 
 لةبةردةم ثيَى ذنيَتيا 

 دؤشدابدا 
  ماض غةريزةى

 حةزى شيَتى خبواتةوةء 
 نارى دةريايةك ماض لة كة

 بؤ ماضىَ تر
 بكةويَتة هةلةك سةما 

 ئةودةمانة 
 هةوةسبازى بؤ ماضبارانيرت دةردا 

 
 (ماضى سثى)
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 ليَوى تةرِت هانى وشكة ليَوم دةدا 
 منةى باران 

 ضيَذى ماضيَكى طرِطرتوو شريين دةكا 
 لة رِةطةوة 

 دةدا حةزء حةسرةتى ئةزةليم قولَث 
 

 (ماضى هةنارى)
 يةكان يجنشةو طلَؤثة نار

 دةبنةوة سوور
 بؤنى ليَوى تؤى ليَبىَ  تا

 ئاوا نةبىَ 
 ئاميَزم طةرم داناية 

 روح دةردةضىَء 
 رِؤذى روومن ىلَ هةلَناية 

 ندالَ بووين م بةبريت دىَ كة
 مان دةكرد ةمالَة باجيَن

 ؤثى كزو تاريك شةو لةذيَر ثةردةى طلَ
 بووينئاآل تيَك 
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 ماضبارانى يةكمان دةكرد 
 ئةو دةمانةيش 

 هةر بةهةست بوويت 
 ثيَت دةطومت 

 هةناسةت بؤنى بارووتء طرِى ماضى ليَهةلَدةقولَيَ 
 ئةميَستاكة 

 ؟ ة ماضى ئةو دةمانةت بةخةيالَ دىَسوك
 هةروةكو من 

 ؟ماض بةردةرطاى شةوتان دةطرىَ 
 

 (ماضى ثةلكةزيَرينة)
 انى ماضمى شينةك تؤ قومريية بالَ

 ء  ئاويَزانى روحم بويت
 نةى دةورت بووم يثةلكةزيَرِ

 دةكشيَمةوة  ماض دةكةم ء
 ...ئةجمارةيان 

 بةبارتةقاى باآلى ليَوت 
 هةردوو ليَوان تةرِتةرِ دةكةم 
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 ةوة تابؤ دواسات دةتويَم
 

 (ماضى سوور)
 شةوانى سوورى  تةمتومان 
 بؤنى ضةشةى طرِكانىَ دىَ 

 نكا لةناو كةذاوةى تة
 ، بةدةم هةنسكى ذانةوة مانط بةئازار

 ثةردةى كثى نيوة شةو هةلَدةدرِىَ 
 دةمسالَى ئاوريَشمني  بةسةر

 ئاويَتةية ... فرميَسكء خويَن 
 روح بةسةر طةآلى سثيَدة 

 شؤرِ بؤتةوة 
 جةستةيةكى ساردو سرِة

 ذانى نؤبةرةيةكى ثرِ ذيَوان بةرة
 لة لةشى رووت رووتى ذنا 

 ناو سووراوة ئؤقرةى ضةقى 
 دذوانى نيَو ئاويَنةية 
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 (ماضى شني)
 سروشت شةكةتء ماندووة 

 برِست برِاو 
 كلو كلو بةفر كرِيَوةى خؤى دةكا 

 لةسةرمانة 
 طؤرةوى خورى رِةنطاورِةنط ... ملثيَض، كآلو 

 ثؤشتةى ثؤشتةكراو
 طاليسكةكة بةسةر سةهؤلَبةندان دةرِوا 

 بوونةوة كانت لةتةزينا شينليَوة
 بوونةوة وةكامن لةتةزينا شينليَ

 باتيَكةلَ بن 
 دواى كةميَ تر 

 ديقةتيَكى يةكدى بدةين 
 نرت لةشني دوو طلَؤثى شي

 لةسةر ليَوان ضةقيونء 
 ناضنةوة 

 
 كةركووك
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01/9/9552 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نةبا 
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 لة داميَين جواني تؤيا 
 طولَ كرِنوش دةبا و

 ذت بؤ دةكا درةختيش نويَ
 دوورميانا هةنسكي  لة

 شةو بؤت دةطري 
 سثيَدة ئريةيي دةبا 

 ين وئااااي لةو رووبارة سةر شيَتةى ليَكي كردو
 ئااي لةو ذانة

 فايةي بريمان دةكا ثرِ وة
 نةباية ئةو طةورةييةى تؤ 

 لة بةر دةرطاي حةز هةلَزنا 
 كضيَ لة كام وآلتةوة ئولفةتي فرِينت طرت و 

 بوية ذنة شؤخي سةر دلَ 
 ةريةكةي دةربةند كيذة بةرب

 وةرةوة بؤ ذوامنان دة
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 بؤ هةواري سةوز و ضيمةن 
 هةواري سةودا سةري تؤ 

 هةواريَك ماسي سةماي تيَ بكةن 
 رووبار ئاوازي بذةنيَ 

 ا دلَم جواني تؤ ويَناك
 بؤ ذوانيَ ليَوانليَو لة بؤني سونبل 

 بؤ سةري تؤ 
 

 فرانكفؤرت 
09  /1  /9506 
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 دةطرىشار 
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 ئةم كاظارة 
 بة هةناسةى طولَة بةيبوونةكانةوة

 رِايي بووة 
 تؤبة لةجنةى 

 ضلَة ثؤثة و لقي درةخت
 طرتووة  ثيَوة فرضكي

 ي سؤما بة قةد و باآلى سةروودانيطا
 ئاآلوة تيَك

 ئةم دةظةرة 
 ئاشقي زماني خؤرة و 

 سةرة تاتكيَي ميهر دةكا
 لة كةناري

 كشاوة و شنةباكاني سثيَدة را
 روحة هةميشةييةكاني 

  ئةم خاكةيالة تةك بؤني 
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 ووة ثةخشب
 طويَم ليَية وا 

 هاواريَك لةم شارةوة دىَ 
 ئاطام ليَية 

 هةناسةى خةوى سوور خونضة
 بةرةو دةشت و بنارىَ دىَ 

 بةهارى شار 
 جاريَكيرت ورِكي طرتووة 

  وةنةوشةييت
 رابردوو سثاردووة  بة كفنة سووري

 رِة لة طريان ثة شارئةم 
  ي سةر برِاولة ثةثولة ثرِ

 خةلَتاني خويَن بووة شاريَ 
 ، بة كيَردي ثيسقةلَةمي شار

 ن وسوتيَنرا
 .......شار

 طرِيَكي طرتووة و لة هةناومانا بؤتة 
 رةذوو 
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 رابردوومان  هةر دةيانويستبوو  زؤر دةميَك
 كةن ئاوةذوو

 بةربوونة  و ضةقؤ ذةنطاويانةيانبة
 ذوو ويَزةى ميَ

 هةر ئةم شارة  ديسانةوة
 رةش شؤرِ دةكاتةوة  لة كؤطاكان جلكي

 سةف سةف بؤ كراسة رِةشةكان 
 هةر خةلَكة و بؤر دةكاتةوة 

 رابووا رابوو شار لة هيَكرِ
 تر طولَ دةضينَ  شار جاريَ

 رادةذةنيَ خؤي سروشت 
 دةثؤشيَ  ي بؤسروشت جلكة رةشةكان

 ة وريطبةهاري طولَ رةشيان
 ي قةآلى دةدا لة بةرؤك

 ئةجمارة هةلَناثةرِيَ و طوأل دةوةريَشار 
 يَينَ بيَشكةي بيَناز دةبزو

 طويَم لة هةناسةى طولَة نوستووةكاني 
 شار طرتووة 
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 ووة لة خةومنا طؤرانيم بؤ خةون وت
 طيَذةلَوكةيي  لة خةوني

 تةمتومانيَ ميوامن بوو
 هةترةشم ضوو هةر زوو رابووم 

 هيَندةم ثيَكرا 
 لَةكةم تةرِ بكةم و دةمسا

 ئاسؤ  رووةو رمةطبضاويش 
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 ئؤغر
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 .....هؤ ثةرييةكةم 
 لة منالَداني ئيشقما 

 تةنها لةويَ ويَنةى تؤية 
 تؤيش طاسين ئوميَدمت تيَكشكاند و 

 لة دةسرازةى خةونةكامن 
 باولَيَك خةمي نارجنيت جيَهيَشتووة 

 تيَرةى ذينم لة تةك ثياسةكاني ئةس
 هؤطر بوويت و دانابرِيَي 

 ضةن سةفةركةى 
 دوور دوور برِؤي 

 طةلَ تاشةبةردي شيَلطريانةتا بردووة دلَمت لة
 ......هؤ ثةرييةكةم 
 ئةوة هةر تؤي 

 طةلَ زةردةى تيشكي خؤرا لة
 هةموو دةميَ لة دةرطاي ثةجنةرةم دةدةي 
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 ئاشناي ضاوة ثرِ لة فرميَسكةكامن بة 
 ا و تةنها منم خوليام ثيَتةوة طرتووة ئةوة تةنه

 هيَشتان لة هةناسةى منا 
 لة هةلَكشاني هةورازي دلَما خؤو مةآلس داوة و 

 طرِي سؤزت ثةخش دةكةى 
 ضما ضاوي بةزةيي تؤ

 رؤشنايي خويَنمي ديتووة 
 هؤ ثةرييةكةم 

 ورِ ورِ بووم و 
 دلَم لة جؤالنةى سةفةري ئؤسلؤ و سويد و تةكساس 

 واني سليَماني لة نيَو ج
 شةقام بة شةقامي شارت

 ئاخر خؤ من هيَشتان نةضووم 
 هةر لة كةالوةى تةمةني رابردووما قوتار دةمب 

 ئةو خةيالَة بلَق نني و سةر ئاو نابن 
 ئةوة لةتةك جةستةي منداية و طةنيووة 

 ..... هؤ ثةرييةكةم 
 تؤ خرِؤكة سوورةى خويَنمي 
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 ايي لة من بكةى باوةرِ ناكةم بة سانايي مالَئاو
 دةست لة ملي طاف و ريَ و يي و ميما بينَ و بريم بكة 

 ئةو يادانة شيوةنيَكن لة هةنسكما رؤنيشتووة 
 لة سةر بالَي 

 ضرثةكاني باي ئةستيَرة 
 كآلفةيةك شةومن بة دياري بهيَنة 

 حةسرةتةكان ناطةنة طلَؤلَةى ليَذي 
 ئؤغرت كرد 

 ةطا طرياني خةست دةلَةمةية و وا ثيَ د
 لة دلَ و هزر ضيَ بووة 

 ..........هؤ ثةرييةكةم 
 خوا ئافامت بؤ دةنيَريَ 

 ئاهورامزدا خةرابات 
 فريشتة تاريكستان و 

 ئاونطيش شةستةبارانيي 
 طوناه باوةشم ثيا دةكا 

 ثةمت لةمل دةنيَ سزا
 روحم ئيدي رؤيشتووة 
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 هةش بة سةرم 
 تالَة مووةكاني قذم 

 ي ذنيَكي تر ئيرت هةرطيز نابنة نيطا
 هةلَدةوةريَن 

 وةك شيَرثةجنة ليَ دةبنةوة 
 ئةو ثةتةى تؤيش 

 قةنارةية و ملمي بة سةر رؤنيشتووة 
 

 ئةلَمانيا 
97  /1  /9508  
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 آلساباتي تا
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 مةرطيَ بة باآلي تةمةمنا هةلَكشاوة 
 ثيَي لة تةلَةى قوآليي 

 ثةيظيَكي شيعري سةرشيَتيما 
 طري كردووة و 

 رِا لة ئةذنؤي 
 ئيدي بةرةو 

 دوا هةناسةى نووكي ثةجنةي شؤرِ بووةوة 
 كفينَ بة باآلي شارما هةلَزناوة 

 بة قولَثي ثرِ ئةشكي ضاوم 
 نوقمي حةزيَكي سويَر بووة و 

 بةندي رِيَطاي دا رلة كةمة
 بةرةو خوار خوار داضووةوة 

 شار دوا نيطاي خؤي هةلَ دةدا 
 ي هةستةكامنا هةناسة سوار لة تةويَلَ

 هةركة خؤري سواغدراوي 
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 لة كةفمالَي ئةثارمتاني 
 ديَوةزمةيةكي رِانةهاتووا سواند 

 زمان بووة بةستةلَةكي ئؤغر كردوو 
 نة قةتارةكةى مةرداني بؤ دةوتريَ 

 نة بةستةكةى حوسني عةلي 
 نة ذان و ئازاري ميسري و حةمةى موكري 

 ثةى ثيَ دةبا 
 بنة شةوةزةنطيَكي الي كةنار ئيجة نيطاكامن دة

 رِيَطاي بةخت و كؤظامني 
 وةك يةك ضواند 
 بيست و ضوارجار 
 مانط هةلَهات و 

 روخساري خؤي ليَم شاردةوة 
 لة نيَو قةيف دووكةلَي ضرِ 
 ضزووي ئاطري خةمرِةويَن 

 تالَة رِيشالَي ثةجنةكان دةبنة رِةذوو 
 ترثةى هةردوو قامكي راستم 

 جطةرة كةوتن بةر سوتووى 
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 هاتي و لة دةرطاي خةيالَداني ثاييزما 
 طةلَ هةلَوةريين وةرزي تةمةمنا لة

 تؤرِيَ طةآلي زةرد زةردي رومحت لة كؤلَنا  
 .... لة بيمارستاني شارا طريسايتةوة 

 بةرةو ترؤثكي رِيَذنةى خةم سةردةكةوتن 
 كات نيوةشةويَكي دةمة و ئيَوارةية 

 ةس لة سةر بالَي ئةسثي ئةتلَ
 خولياي دؤسيت ئةستيَرةم بوو 

 شةو لة كثي خؤي نةكةوت و 
 بة طريَذنةى رومحا رؤضوو 

 ذاوة ذاوي دوا سةفةري طؤرِغةريبيم 
 دؤراندؤرمي دؤرِاند بوو 

 خةون لة تةك  طةآل وةريوي شار
 ئاويَزاني دوا غوربةتي خؤي جارِ دةدا 

 بيَ ئاطا بووم 
 رةم بوو نةمدةزاني مةيلي ئاميَزي تةزيوى شليَ

 شاذنةكةم 
 راتضةنيم و 
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 حةسرةت و ئاه و نالَةمت 
 بة سازي ديدةن رِامالَي 

 طريان و ئةشكي بةردةوام 
 ، بة سيآَلوي تيلةى نيطات
 ثاييزنشيين جةستةمن 

 دوعاكاني دايكم 
 لة طريَكويَرةى فةقيانةكةيا 

 وةك عانةكاني منالَي 
 خةلَوةتنشيين كؤلَي بوون 

 . ....زولف و طةردن 
 ت منايشي باآلي  ؛ليما؛

 ساتي بزة و ثيَكةنينت  
 هةموو شةوىَ 

 بة بةر فيغاني مةينةمتا 
 رِادةبووريَ 

 دةسيت خةمت لة تةوقي ملم ترازان 
 ثةجنةكانت بوونة هةتوان 
 تيشكي دلَمت ثةي ثيرَبد و 
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 بة قةد و قةمةتي ليَوتا، 
 رؤشنايي شيلةى ذيين بؤ هةلَكرا 

 نطم ليَ ئاوابوو كةضي خؤر و تيشكي ما
 ئةم بيَشةية و ئةم وآلتة 
 لة بيَ تؤيي هةر هةلَكشا 

 بةرةو تاريكي و ضؤلَي ضوون 
 

Deutschland - Limburg  

90/0/9508  
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 جةاللي مةلةك شا
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  هةوريَكةوة، بروسكةي لة
 ديَ بارانت شني ضةمخاخةي

 شيعرت وشةي دةنك دةنك
 دةدا كةوختو رؤذانيَ ثرِ، هةناسةي

 ئةنديَشةوة ثرياسكةي لة
 ئيَوارانيَك هةوليَرة لة
  درةختةوة، ثيَكي دةم بة

 دةكا بةر لة ثايزي رِيَزانيآلةط
 غوربةت سرِينةوةي باخضةكاني وديو لةو نها هةر تؤ
 دةدةي خةم جطةرةي لة مذ

 مانطةشةوةوة بةدةم طولَةبةرِؤذةي ئةميَستاكة
 رطةلةتنيَ دووكةلَي قةف قةف

 دةدةي خاوما خةيالَداني هةناسةي بة
 هاروهاجةكامن برية

 دييةكانتا ييآلقو و رِةقتالَةيي لة
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 شيعرتا طولَي ثةرِة سثيَدةي سةر بة شةومن ضةثكة
 دةبارييَنَ

 بووية ئةمشةو
 دا ثيَكةنينمت دةرطاي لة خؤش، خؤش خةوني
 جاران هةروةك هيَشتا كةضي

 دةبوو السارييم ؤنيهارم تيَكةلَ دةنطت ئاسثايي بة
 سةنطةرةكةت تةواو و لرية تاران، رؤذي ثيَكرِا ديسان
 نامريَينَ بؤ شةوم ئيدي

 
 ئةلَمانيا

2/5/9507  
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 بةرةو باوان
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 ميلي ضركةذميَرةكة 
 لة مندالَداني ذنيَكي نةزؤكداية 

 .....هةنطاوةكان
 خيَرا بةرةو باشوور ملي ريَطا دةنيَ 

 ةشخةلَي ئاطرداني ئةم بيَشةية م
 ......ثاسارييةكان 

 لة ليتاوي قورِي شينا هةلَدةكيَشريَن 
 .....كوكوختييةكان

 سةما لة طؤراني دويَينَ دادةبةسنت 
 خةوني سةوز دةطيَرِنةوة 

 طياَلسة بةرطرتووةكاني زةمةنيَ 
 بوون و لة خةرةندي ئاوةزةوة هاويَر

 شةمةندةفةري رِيَي تاسة 
 مةني ليَرةواري سةختةنيَكا داياندةنيَلة دا

 ميلي ضركة ذميَرةكة 
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 سوار هةناسة
 بة هةورازة سةختةكةدا هةلَنازنيَ

 ئةوكي ثرِ حةسرةتي ثاسارييةكانة 
 بة كثي و شةرم و لةرزؤك 

 لة جراخداني موستيلةيةك دةسةكينَ
 هيَشتان كةس طويَيان بؤ راناديَريَ

 ئةم ذواني تةمةنةيش 
 داية لَئاوابووني خؤيلة دواساتي ما
 ......ثاسارييةكان 

 هيَشتا لة سؤراغي ثوشن 
 قةآلي سةخت دادةنيَن و 

 شةرِ لة خؤ دوور دةخةنةوة 
 كة ضركة ذميَرةكة بةرةو فةنابوون ملي بان ميلي طرتووة 

 باوان كوانوويةكي كويَرةوةبووي سةختة 
 لة دةنطي كوكوختييةوة 

 سيحر ئاويَزاني ميلؤدي نويَ بووة 
 خةوني سةوز 

 لة جؤزةردانيَكي زةردباوا 
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 نغرؤي ريتميَكي نامؤية 
 بؤ كةس لة طياَلسةكان دةثرسيَتةوة 

 طةنيويان تيَدا ئاآلوة 
 هةجنريةكان بار دةكريَنة شةمةندةفةر 

 ندي هةلَضنراون ةقوتوب
 رؤح وا دةبيَتة فريشتة و 

 آلت دادةضةميَ كةمةى ئاآلي وبة سةر 
 بؤ هةتايي 

 ني دةئالَيَينَ رالة دةو
 

Montabaur 
5/9/9507  
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 كيَ لة من دةضيَ 
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 كيَ لة من دةضيَ 
 بابضيَ تامي تةنيايي بنؤشيَ 

 لة كةناري دةريا لة خؤي بطةرِيَ 
 ، لة ئةودالَ و سؤراغا بيَ بؤ دؤزينةوةى ثسولةى

 كيَ لة من دةضيَ 
 ؤشي با كةميَ ثلوسكة ئاوي دةريا بضيَتة ك

 لة ليَواري هةر شاريَكا خؤي شةتةك دا 
 حرام و بيت سةوزي و  طولَ

 طةرِيدةي حةذمةتي باغ بيَ 
 دةضيَ  كيَ لة من

 با ذةميَك ناني نيَو ماشيَن و 
 فرِؤكة و قايةغ بضيَذيَ 

 ، خةراباتيَكي ساغي بيَ بؤني تةث و تؤزي شاران
 كيَ لة من دةضيَ 

 بيَ با هؤطري زباني  نةتةوة و رةنط 
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 بيَ  ون بكا و سةرطةرداني جةستةى سرِ خؤي
 لة فريشتة ياخي بيبَ و بؤ سؤزاني طويَ قوآلغ بيَ 

 كيَ لة من دةضيَ 
 لة جةندرمة و بوودةلَةى شار هةلَهاتيبَ 
 ئارةقةى ماندوو بووني رِيَ تيَر بؤني كا 

 نة نؤكةر و نة ضاوضنؤكيَكي دةسيت قورمساغ بيَ 
 كيَ لة من دةضيَ 

 ناني ثرِ منةت و بندةسيت و زةليلي توورِ دا  ثاروة
 بة كردةني ديَوةزمة رِيسوا بكا 

 دذي طةندةلَ ثاريَز نةبيَ 
 يا لة كةنار و قةراغ بيَ 

 
 فرانكفؤرت 

96  /3  /9506  
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 ؤ ـؤ تـب
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 لة سةفةري رةنطةكانا 
 ضاوةنوارِم 

 فلَضة دةسيت نيكاركيَشيَ 
 ةزةكامن با لة دةرطاي ح

 ثةيامي خواي ئيشق بيَ و 
 خؤي تةيار دا 

 لة مةلؤتكةى كولَمي ئاآل 
 لة دةسرازةى ضاوي خومار 

 لة باآل الوالوى ليَويَ 
 بة قامةتي طةردن بةرزي تةدارةكيَ 

 ئاآلند بيَ 
 لة كارواني طةرِانةوة 
 دةبيَتة دةنطي ناوازة 

 ضةثكيَ حةزي سةرشيَيت دلَ 
 طرتووي بوخضةيةك ماضي طرِ 
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 شتلَي ليَويَ 
 باوةشيَ هةناري سؤمام 

 لة كؤلَ دةنيَ 
 عةرشي لة هاواريي ثرِ كرد 

 ئةوة قةدةري ئةوينة 
 بؤ ئاميَزي سينةى نةرمي 

 ناآلند بيَ 
 

 ئةلَمانيا 
02  /5  /9507  
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 جةذنانةي زويربوون
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 جةذنى قوربان دةمبة قوربان، 
 نةبىَطةر مةيل و راز بؤ من                                        

 بؤنى كاوآلشىَ بانط دةطا، 
 ىَــدوذمن نةب ىلَ  ئةم دلَةم                                       

 ، ضؤلَةوانى رووى ليَم ناوة
 ى زريكةمةنــــــنغرؤى بؤ                                      

 ىَ، ةررؤح و تةمةن با هةلَو
 ئةطةر شةيداى تؤى ذن نةبىَ                                    

 ، جةذنة ثريؤزةى ضى بكةم
 م بكةىـــكة تؤ خةمباران                                      

 رابة، ئةمة شثرِيَوي سة
 ىَــــبيَ ثةروايى لة من نةب                                 

  دةكةى،نووري طيَذميي هةلَ
 اباتةوةــسةرم رِيَ دةرن                                         

 ن نةطري، كة تؤ ريَزي ئةوي
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 ريَ دلَت دوذمن نةبيَــناك                                       
  نيطاي ضاوان تيَر تيَر دةضيَ،

 تةرؤح ئاويَتةي تؤزي ثيَ                                         
 ، ئةدرةسى جاران ون دةكةم

 ىَـــنةب ذن ئيدي دلَم بؤ                                       
 ئيشق ئةو كات سةر دةرديَنىَ، 

 دةخاجوانى خؤى دةر كة ضاو                                   
 رثةية، بؤنى طومامن ض

 ىَــــةبدةلَيَ بؤ تؤ جةذن ن                                  
 ، تريى ضاوت مةرط ديَنىَ
 اـــــئازاد دةك ئافامت ىلَ                                   

 
  دةنىَ، مششيَر لة طةردمن

 ىَـــتابريم الى بةذن نةب                                     
 ، جافىَ شرييين لة برية
 اـدةك تةمةن نةىكة دةسكة                                 

 ىَ، طولَة هيَرؤ بابذاك
 ىَــئيشقيش كاري بة من نةب                              
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 9500شةوي جةذني قورباني 

 كةركووك
 
 
 
 
 
 
 
 

 سةفةري تؤ  
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 هةوارى تريفةى ئولفةت 
 رِستةى مرواري طؤراني طوارةت بضرِة 

 لة داميَين هةورةوة تؤ داباريَ بة سةر جةستةما 
 ثةروينة كةماجنةذةنةكةي ئةوين ئةى 

 بة سةر شةثؤلي ذيَيةكان 
 غلؤربةوة 

 رؤح بة قولَثي قاقاي ثيَكةنني بسثيَرة  
 باتيَر ماضباراني بكا و 
 كلوة بةفر ئاساي بةهار 

 تك تك برِذيَ بة نيَو ضةمي ثرِ لة لرفةم 
 شيَتم تةرِكةوة حةزي سةر

 كةنطيَ دلَت 
 سثيَيت خؤي لوولدايةوة 

 ي ثرِ نووري هةلَكردشةويَك
 ..........ئةو دةمانة 
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 سةوزاييةكاني نيَو ناخم 
 قرضةى سووتان دايدةطريَت و 

 لة بةر رِضيين زستانيَ 
 بة تةالني هةالجةوة 

 كث دةبيَت و دةبرِيَتةوة 
 دةسا ئةى ويَناي رووخساري نيَو ئاويَنة 

 بة طةآلي زةردي خةزانت 
 شةرابي تةنياييم قانطدة 

 ضووني مةى نؤشيت طظةي هةلَ
 رووة و ئامسان بلَندكةوة 
 ئةى هةناسة ونبووةكةى 
 نيَو وشةى غةريبستامن 

 دةمي ياقووت 
 ضاوي ماسي 

 بؤني ضرا 
 رةنطي خودا 

 ئاويَتةى سةر تالَة ذيَي كةماجنةكةت كة 
 ميلؤدي نويَ بلَيَرةوة 
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 رِستة ناتةواوةكانت 
 نابن بة سؤراغي دةنطيَ 

 را مةقاميَك نامؤ لة شا
 .......لة سةنرتِالَي ئؤسلؤوة 

 مامؤستاي مةقاماتي من 
 عةلي مةردان 

 لة كنة و سؤراغي قةالي ئةكريشؤسة 
 تا قةتاري ئةلآَلوةيسي

 بةخانةى ئؤثرا طةيةنيَ 
 لةو اليشةوة

 مانط رووناهي 
 لة بناري شيين طؤيذةوة رِنيووة 

 و ئاويَزاني خةرمةني ئاي ئايةكةية
 دةلَيَ بةستةى رِةشؤلَي بؤ 

 حوسيَن عةلي وا رووخساري 
 بة ئةكريسيلظا تةرِ دةكا 

 لة رؤخي رووبارةكةوة 
 ( ....باآل طةرداني ضاوت مب) طؤرانييةكةي
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 بة دةم رِيَوة بؤ ئاو دةضرِيَ 
 يةتا يئادةى تؤيش لةو سةفةرة شةراب

 ضؤرِيَ ئاوي ئةكري سيلظا بنؤشيَنة 
 بؤني خونضةى 

 دوا تةمةمني هةلَطرتووة 
 يش وةكو من طويَضكةكانت ثرِثرِ بكة تؤ

 لة ئاوي شيين ئةو ضةمة و 
 ليَوانليَو رِةنطم هةلَطرة 

 .......ئةى خةرامان ئةوة ضي بوو 
 رووباريَك ئاوم بؤ رِشيت 

 تا قوولةثيَي رؤيشتنت تةرِ بكات و 
 زوو بيَيتةوة 

 كةضي مالَت ليَ ونبووة و نايةيتةوة 
 ئةو دةمانةى 

 م دةكرد كةمن سةفةري رِيَ
 دايكم ئاوي بة دووم دةرِشت 
 زوو زوو بؤ الي دةهامتةوة 

 لة ئاميَزي ميهرةباني دةنامةوة 
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 ئةم سةفةرةت بؤ ئةوةنة بيَ كؤتاية 
 ...مةطةر نازاني ئةزيزم 

 ذاني جةستةم نابرِيَتةوة 
 ضاو لة رِيَطات 

 لة جيَي شةومن 
 باراني فرميَسكي سويَرم 

 بة خوورِ دةرِذيَ و 
 فةر و ئؤغرتاية لة سة
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 قةرةج 
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 حةزم خةمة 
 لة هةواري خيَوةتي قةرةجيَكمنا 

 ئةشكي سؤمام 
 بؤتة رِامان 

 بة باآل و قةدي قةرةجة ناي ذةنةكةى 
 جيَما الي بانهؤفةوة بة

 كةضي دلَم 
 لة كةناري ئةم رووبارة 

 سةوز بووة و 
 زامي دويَنيَي كرد بة هيَما 

 
 رانكفورت ف

  96  /7  /9506  
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 مةِرةجنَي
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 خةمي غوربةت 
 ضةثكي خؤري ئامساني سةوزي رِامالَي 

 دةرطاي ئةستيَرةى كلَؤمدا 
 شيوةني هةوري رِاطرت و

 نوقمبووني دةرياي ئافاتي واآل كرد 
 لة ذووري ضؤلَي تةنهايي 

 نةهةنط ئاسا بةر بووة ويَزةى ئاوةزم 
 اوي دؤراندؤرم ذاوة ذ

 تةنهايية دةخمواتةوة 
 لة ثاكذي هةسيت ثرِ ئاطايي تؤيا 

 ، شةثؤلي خؤي طوذم دةدا و لرفةى ضةميَ
 يَذيَ داباريَتة تا ببيَتة ئاونطرِ

 سةر دوا طةآلي دارستانيَكي سةر سةوزم 
 خوورِةى ضةميَ 

 ئاويَزاني جؤطةى خويَنمة 
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 لة تةك بةردا 
 شةثؤل هةناسةى خؤي دةكوذيَ 

 لة ضاوي تؤ 
 كةماجنةذةن 

 سروودي كآلفةى بةني ثرِ حةسرةمت 
 دةذةنيَت و لوول لوول دةكا 

 بة نيَو تةوني ثةجنةكانتا راكشاوة و 
 دةستةمؤية و تيَدةكؤشيَ 

 سارا ذةنطي خؤي ليَم تةني 
 النةي هةناسةى هيَمنيم 
 بووة ماكي ناخي تازةم 

 قورتاري دةمي طيَذةنطم 
 ك و حالَطرتوويةكي ترؤث

 ثةسيت كؤتةلَرِيَذي ذةنطم
 ئةستووني قامةتي نويَية 

 ثيَي بةخشيوم 
 توورِةييم طةليَك كؤن بووة و 

 ثةريَشان و خةيالرَبدووى النةيةكم 
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 تةنها بة تؤ بارطاويم و 
 هةرضةند بطريم 

 ناطا بة ساتي ثاكذيت 
 جارِي دةدا شةرابي شةواني نةنطيم 

 هؤ سةلواكةم 
 زةرياي ضاوامن دةمي ليَو و كةناري 

 ئةوك هيشكي ثرِ تينويَتني 
 ، تةنايفَ زؤر بة نةرم و نياني خؤتوةك 

 شؤرِ بةرةوة 
 بة سةر ثانتايي و بةريين غوربةتيما 

 هيَندةيش سؤمام 
 لة تيَرِوانيين رِيَي تؤيا 
 قولَثي هةنسكي طريانة 

 بزة دةبةخشيَتة ضركةى كاتذميَر و 
 كؤظانستامن تةرِ دةكا 

 لؤدي ذيامني تؤ دوا مي
 دوا برِ و طلَرِيَذي بة سةر مةينةتيما 
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Deutschlan- limburg 
5/0/9508  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (mein) ماين
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 خؤت سةرشيَيت 
 يا لة ئيَمة ياخي و هةلَضووي 
 ؟ !خواوةندي جواني ئةم شارةي 
 يا فريشتةي ئةم بةهةشتةي 

 ؟ !بؤ سروشيت بوذانةوة هةلَقوآلوي 
 دي نامؤ يا بؤ نامورا

 كة هيسن طريانةكاني بة تؤ سثارد 
 بووية خةم و 

 جاويداني طؤتةت نووسي 
 هةر لة دوور رِا 

 خولياي روحي ثرِ ئةنديَشة و 
 شيتالَ شيتالَي بريي بووين 

 طةلَ لرفة بة كارواني زيَي طةورةيا لة
 بؤت دةناردين 
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 كة تؤم بيين 
 روحي كةمةربةندي سةوزت ذيانةوة 

 كام ذاني ثاك 
 كام سةوزايي ثرِ ئاونطة 

 باملطاتن يانيش ئؤست ثارك يا طرووني دؤراندؤرت 
 ساويلكة بووين 

 نةمانزاني ئاشناي هةناسةي سووكت بني 
 بةفري باآلت بضنينةوة 

 كالَفاميَ بووين 
 لة ئؤغري ئةم دونياية 

 ضةتوون و سةر شيَت و نةديو 
 ضرثةي شةومني سثيَدةت 

 بادةي مةسيت ثيَ دةنؤشني 
 لرفةى شةثؤل 

 طرِي ناخي كث نةكردين 
 لة بؤني ضرِي كةسكتا 

 بيَهؤشي ئاميَزي جوانني 
 نازانني نا 
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 ضؤن دةرِؤين و هةنطاو دةنيَني 
 ليَم ببوورة طةر زوير مب 

 ئةم ئيَوارة 
 كردووة يلت بةالي بردني روحي غةوارة طريمة

 نةي بة باآلي نةينةوايا دةذةنيت و 
 ، يكة سةداي سروودي رِةش

 لة هةطبةي خؤ 
 بؤ بردووة 

 ئةم ئيَوارة 
 تؤ لة ساباتةكةى خؤتا 

 طةآل زةردي فالَدةطانيت بؤ دةرِنيت و 
 دارةكانيش ثرضي خؤيان 

 بؤ جواني سبةي طةشتياران شانة دةكا 
 ئةوا منيش 

 لة بةردةمي ثؤليسيَكا هةلَكوورِماوم 
 ماوم واق وورِ 

 بيَ سةواد و بيَ زوبامن 
 ان دةتاسيَم بة مةرطي رؤم



 059 

 ثةجنةكانت بة قةد قامة و 
 سثي جةستةت بلكيَنة 

 دا ئيدي ذوان بة كةناري روحي ئةو
 ناناسيَنم 

 ئازارداني مةرطي طةجنيَ هيَوركةوة 
 با بة ئارامي و شةيدايي 

 لة ئاميَزي هاويد فريد هؤما بنويَ 
 

 فرانكفورت 
35  /6  /9506  
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 ثايز بردةَلة
 
 
 
 
 



 051 

 
 
 
 

 ردووة ــــبي ئةو جوانييةت غةزوي عالةمي كبيَ بةآل
 رتووة ـــة جةرطم طــــــشاتاولَي بؤ هيَناوم تريي ل

 ري ـار بووي شيَتانة غةمزةم تيَبطـكةي طولَيَكي وا الس
 اييزي و طةآلي زةردت وةراندووة ــــتؤ دولبةرةكةي ث

 ي طولَي ثةيظم لة ناوةخيتَ شؤخ و شةنطيت دنياي تةن
 اي باآلت طؤمي مةنطي مت بوومني هةذاندووةــــسيم

 اوت ئاتةشطاية دةرِذيَتة نيَو هةناومةوة ـــسيحري ض
 ي بردووةـــــــجلثؤشي طةردةكي تؤية سرووتي دلَم

 ؤش ــنيوة شةويَ زةنطي ذوانت بؤ ليَدام و نةهامتة ج
 رتووةــــرِم طــــشةرابيَكي سثي رؤمحي بؤ مذؤلَ ط

 ا دةتويَمةوة ـت هةست و نةستم قؤرخ دةكضاوي طةورة
 ة ئةوين طرتووة ــــسةهؤلَبةنداني هاوينتم سريةم ل

 اورِةش ناطرمـوةرة ئاويَزاني من بة، ئيدي بةرطةي ض
 ردووةـئةطةر شيَتيش بيَ ثاييزي بؤ خؤي ب( سةردار)
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 شةمباران
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 نازةوة بة
 طرِى و عيشوة بةباوةشىَ
 شانازةوة

 حةيا بىَ سيحرو ثرِ ضاوى بة
 عةبا و ثةضة و مانتؤ ذيَر لة
 ضاو تيلةى بة
 لةجنة و الر هةنطاوى بة

 شةيدا منى دةرِوانيتة
 قةفةسى نيَو ديلى منى

 ثةجنة و دةست
 ئةوةية ئا

 هةوةس و عيشق
 وشكاييما كيَلَطةى سةر بة

 تةقيوى ثةنطخواردووى حةزى
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 دلرَبينة منى جةستةى
 دةناسيَنى سينطتا طؤى سةر بة ثةجنةم
 طةشت روو كلباوى و جوان ضاوى ئةوةيش

 دلرَبِة غةريزةى تريةى
 ...طولَم  بةلَىَ
 كرا ئةتك ليَرةش حةيا
 رِةثسك ذنيَكى حةزى نوقمى باالَو
 ئةز الى بةالَم
 رووت رووت لةشت
 بةرة لة ضيت

 طرِة هةمووى
 

 ككةركوو
  02\7\9553 
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 لة دايكبوون
 
 
 
 
 
 



 052 

 
 
 

 ضاو لة ئاسؤ 
 بري الي سبةى 

 دلَ بؤ دويَنيَي خةم دةسوتيَ 
 دة ثيَم بلَيَ بؤ كام رةهةندت دةرِواني 

 دلَم بةرطةي تةمةن ناطريَ 
 ضاوت لة بن ثةضةى خةنةيي هةلَبيَنة 

 با ضاوةكامنان جووت بكةين 
 بؤ ذوواني سي و شةشةمني 

 بة سادةيي راببوورة 
 ي بطريَ مةهيَلَة سؤراغيم جامي سرِبوون

             *        *       * 
 بة سةر عةرشي 

 ، جةلالدميا
 نيَ ةهةنطاوي فةنتازي م

 بة سةر رؤحي 
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 عةودالَيما 
 تةمةني خؤي هةلَوةريَينَ 
 ضاو نوقمي جامي زيرةيي 

 ئةهرميةنة 
 لة كةناري تةنكي سؤز و هةستةوة 

 جلثؤشي مةيل و خوليا 
 طةآل بةرطين ضيمةنة 

            *           *          * 
 لة بن ضةكمةى ذيانيَكا

 خؤي لة بةهار مةآلسداوة  جواني تةمةن
 لة خونضةى باغ 

 ، ذاكاوة ثةرِي طولَدةمي بةياني روون، سيس
 لة كولَمةوة 

 سي و شةش جاران كرِنووش بؤ ميحرابي برؤت 
 رؤحم بؤ ناخي خؤي دةبا 

 لة ضةثكي ئةو تالَة قذةي الجانةوة 
 شةش ريزي زيوينيية سي و 

 بؤ بةر نويَذي عيبادةتي ئةوين دةمبا 
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 ثرِ لة جواني و ثرِ لة ثاكي 
 كة جورئةتي دؤرِاويشم 
 قامك بؤ تالَيَكي نةبا 

 دة ثيَم بلَيَ 
 طولَم ض بكا 

           *         *        * 
 لة سةر هةموو 

 طةآلداري ئةم نيشتيمانة 
 بؤت دةنوسم ليَت ثريؤز بيَ 

 طويَي هةموو بة 
 ئاشقيَكي ئةم ريَية و تؤ 

 دةضرثيَنم                     
 سالَي داديَت 

 ثرِ لة ئةوين و نةورؤز بيَ 
 

  95  /6  /9505  
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 ثةرخيان
 

 ثيَشكةشة بة خاتوو ثةري عةزيزي شاعريي دوور وآلت 
 
 
 
 



 003 

 
 
 

 دةنطيَ لة دوور دووري نيشتيمان 
 بيَ و بة ئةوينيي هاويَر دة
 بة طرِةوة بالَدةطريَ 

 بة جوانييةوة دةخرؤشيَ و
 بة شةلَتةيةك ئاونطباران 

 رِيَطا دةبرِيَ 
 لة هةطبةى شاآلوي وشة

 ،بوخضةيةك بؤن
 ،كؤلَيَ خةيالَ
 ،باوةشيَ ضاو

 قرتالَةيةك قذي كالَ و 
 ،ثةجنة و سيماو مةضةكي ساف و لووسو  دةست

 سةبةتةيةك سينطي ثرِ بؤني هةلَةجبة،
 اريَ خةمي ئةبةدييةت،ب

 قوميَ هةناسةي سثاردن،
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 ريَطاي ضؤلَةواني ئةوينم ثيَدةطريَ 
 

99  /6  /9505 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مردني حةز 
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 بة ترسةوة 
 لة سؤراغي مةملةكةتي ذن ون دةبيَ و 

 بةرةذاني ئةوين دةطريَ 
 خةمؤكي لة دؤراندؤري هةلَدةتووتيَ 

 جورئةت هاناي بؤ ناهيَينَ 
 ةي دووري دابدرِيَ تا يةخ

 ....بة ذانةوة 
 ثةجنة بؤ بةندي ئيشق ئةبا 

 لة بةر دةرطاي جواني رِوويا 
 هةتا ئةبةد حةزي دةمريَ 

 بووني رووباري ثرضي طري
 لة بري دةكا 

 لة سةرابي تةمةنيدا 
 قؤلَبةندي دلَي ليَ دةثسيَ 

 ......بة ئةوكي ثرِ هةنسكةوة 



 006 

 و كة دةخزيَتة نيَو غوباري دابرِان 
 لة خؤ تةكان ضاوةكاني بؤ هةلَنابرِيَ 

 دةست و ثةجنةي 
 بة تاآلوي دةفرِيَ بةرةو خوداي دةبا 

 سيماي دلَؤثة ثرِ نزاي ليَ هةلَدةبرِيَ 
 ......كيَ طويَ دةطريَ 

 كيَ دةبيسيَ 
 

 فرانكفؤرت 
93  /5  /9506  
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 ؟.....!لة كوَيي 
 

 حةمة سةعيد زةنطةنةثيَشكةشة بة براو هاورِيَم 
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 لة كويَي ئيشقي 
 جووتبووني هةنطاوةكامن دةفتةري خةم بكةمةوة

 لة تةالني كام سةفةرا 
 ئؤغربووني ماضةكامنان
 بة سةر بالَي بالَندةيةك

 بؤ شةقامة كؤنةكةي شار بنيَرمةوة
 لة بةالغي هاوسةفةري شارامندا

 سؤراغمكة و
 الَي غوربةتيما ليَرةيش لة ثالَ ئةمبوآلنس و ميديك

 بريت دةكةم 
 خوو بة وتةكانت دةطرم 

 لة مانشيَيت تةمتوماني دوورمياندا
 يةخةي كراسةكةت كةوة 

 بة ملثيَضيَكةوة ئةوكي خؤم بؤ رابردوو شةتةك دةدةم
 لة ثيَثليكانةكةي عةسرة ضاي شارا 
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 حةز بؤ طرِ و تيين طةرماي ثةجنةكانت سةما دةكا
 ريباتة شلةكةي ملت 

 س و جلي ئالَ و واآلي بةرت بؤ كرا
 بؤ ريشة هةميشة رةشةكةي ئولفةتت 

 جةستةم تةزووي ئةوين دةطريَ 
 نازامن ئةم خةراباتة ضي بوو لة طةردمن ئاآل

 بؤ ديدةني مةسيت ضاوت 
 دةبوا سةفةر بكةين بةرةو غوربةتيَكي نزيك لة خؤر 

 دةبوا ريَطة بربِين بةرةو مةنزلَي بؤر 
 ئاسؤي رووني ليَ ون نةبا  دةبوا ضراخاني تةمةن

 دةبوا لة ناو ماشيَنماندا سةرطةرمي ئيشقي يةكدي بني 
 تا لة دوادواي سةفةرماندا ثيَكةنني بةرؤكمان بطريَ 

 ئةم سةفةرة سةختةم ضي بوو
 تؤي لة نزاي ثارانةوةي ئةم نامؤبوونةي من نةخست 

 تؤ لة حةسرةتي ماضي طؤنام تيذ نةكرد 
 و تةنياييما بة دوور نةطرت تؤي لة ئاميَزي متبوون

 تؤ بؤ بيَشة و شانشيين شةهادةتي دذ بوون نةبرد
 هةر بة باآلي كةنةفتيما خؤت لكان و شؤرِ بوويتةوة
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 .....خةتام كرد و 
 ثةجنة توتةي ئاشقي كيذانتم بةردا 

 ئولفةمت ثيَوة طرتي بؤ ذين 
 ......خةتام كرد و 

 بة سانايي ئةسرينم لة ضاوانت نا 
 طومت بؤ كويَ دةرِؤي ثيَت نة

 ......خةتام كرد و 
 لة جوانيمان بؤ شار و مةي حالَي نةبووين

 هةر نةهاتي بؤ ذوواني تراويلكةي ئةم تةمةنة 
 هؤطري غوباري ذانة سةري شار بووي 

 دانةبرِاي ليَي نةبوويتةوة
 مةي لة سؤراغي دويَنيَمان لة سةماية 

 بةو شةرابة شيَتة بلَيَ 
 ةدارةي دةسيت ثةلةم ثيَ نةطريَ باهيَور بيَ دار

 بةو مةزة مزرؤكة بلَيَ 
 با خؤيم ليَ شريين نةكا

 حةزة بةو مةيل و حةزة بزؤزةي عةقلَم بلَيَ  
 با ئارام و لة سةرخؤ بيَ 
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 بةو هةلَةت و ريَ و بان و يادطارة بلَيَ 
 با لة دةفتةري ياداشتا مةحوو بكريَني مباننيَذن

 بة ثلوسة بارانيَ بلَيَ 
 ةبا ئيرت تةرِمان نةكا د

 نة من زرنط برييَ بووم 
 نة تؤ بة رؤذاني منالَي ضوويتةوة 

 
 فرانكفؤرت

 05  /5  /9506  
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 بةغدا
 
 
 
 
 
 



 093 

 
 
 

 لة بالكؤني ذوورةكةوة
 دةرِوامنة هةنطاوةكاني ميَذوو

 بةقةد و باآلى جةعفةروملةنسورا هةلَدةزنيَم
 ييةوة هةلَهاتووم ولة سةرابيَكي تراويلكة

 بووميةزةكاني تةمتومانيَك خةفةبة سوتووى حة
 كراسي ميت ئةورِؤم بة باالَ برِا

 تك تك بة شةقامةكاني كتيَبا رؤضوومية
 جطة لة كفنيَكي سثي

 ئاسؤكامن بةبوليَلَي هاويَرة
 خؤر لةم وآلتة

 لة ئاوةوة هةلَدىَ
 لةشينايي ئامسانةوة
ضؤرِاوى ( الفجرلع حتى مط) دلَؤثة هةنارييةكان

 ليَدةضؤرِىَ
 شيعر ديَو جامةى حةلالجي كردؤتة كوانوو
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 تويَكلَي هيَلكةى ترووكاندووة و
 طؤراني و سةماكاني لة رؤذاني

 شةتةك بووني منا منايشدا
 ضاوةكاني لة ختوبي ضاوةكامن نةترووكان

 تابوومة كؤيلة و
 بة دةنطيَكي طرِكنةوة

 لةزةت دةمريَ بةالى ماضةوة
 مششيَر دةمةتيغي

 ذيلةمؤيةكي ثةذموردةية
 لة سةماى مةرطةوة

 بة سثيَدةى من ئاشناية
 خونضة خويَناوييةكاني ئاسؤ

 لة ثشكؤ نارجنييةكاني زةمةنةوة
 ايي بووة ورِ كمراوطةى برِيووة و بةقولَثي ئةو

 باشرتين و ضاكرتين حةوانطةى ثةتاية
 ئةبوجةعفةر

 قةرةقوش ئاسا
 ةلةبن ثالَتؤ شرِةكةى رؤذطارةو
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 نةرِاندى
 بؤية ئاطر لة جةستةى ثيَلَوى

 خةوطرية و
 كةلَبةى لة ئازادى ناوة و

 ئةو ئاوةزةى هةمبوو درِاندى
 قةرةج

 شةو لة ثايطةكاني ئةبونةواس
 بؤ هارمؤنيةتي سؤزاني دةبرا

 شنة هاوينةكاني كةبةريية
 كةنارى شارى لة ئاميَز دةنا
 لةش و الرة بة هةوةسةكان

 نةكانبؤ باوةشي قولة ثيَثا
 ...... ثيَدةكةنني و

 بؤ ئةثارمتانة ئالَوواآلكاني
 باوك كوشتةم دةبران

 ئيَوة لة خةمةكاني خؤتان ناطةن
 ضما كةنطيَ دةبنة خةمةواني من

 ئيَوة لة ثياوة جوانةكانتان نارِوانن
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 بشيَ لة بةر خاترى خةوس
 راميَنن لة ضاواني من

 ئيَوة لة ئاوة شريينةكةى دجيلة
 تيَناطةن و

 ذ وةرناطرنضيَ
 ئةو ئاوةى بةقةرز بؤم ناردن و

 نامدةنةوة
 بلَيَي بةر ئةو كةتنانةى ئامؤزاكامن كةوتيبَ

 لة مالَة بيَ دةرطاكانةوة
 حةياكانيان هةلَرِيَذن و بؤ ثارووى طورطيَ

 مبدؤزنةوة
 ئيَوة طلَؤثي شةقامةكانتان لة طؤرِدةنيَن

 كوجا لة بةر مؤم و ضراى منا هةلَدةتورتيَن
 ةرةى بةر بالكؤنةكةوة دةرِوامن ولة ثةجن

 ئيَوة لة تاريكستانةوة قةرةولَم ليَدةطرن
 ئيَوة لة سةر ميَزى قومار

 نيشتيمان و خوا دةدؤرِيَنن
 هيَشتا لة نامؤيي نغرؤ نةبوون
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 خوام ليَدةطرن بةر دةرطاى نيشتيمان و
 نهؤ ئةو حةسرةتةم دةتؤريَنن
 ضاوم برِيوةتة ثةجنةرةكة و

 ةتةكان دةرِوامنلة زةمةنة هةلَ
 شار مةمجةرى خؤيم بؤ رادةخا

 ضاوةكامن ناتروكيَن
 ... هزرة ثوضةكة

 .. دةفرِيَ...  دةفرِيَ....  دةفرِيَ و
 ...  بةرز...  بةرز

 تا دةطاتة مانةند
 دةستم لة سووضيَكي عةباى كيَوةكة طري بوو

 بة جاريَ مةردوومة فرِيووةكان سوتان و
 ئةو خةيالَةى ثيَي فرِي بووم

 فريشتةكان ريَطةياندام
 بة سةر سووضيَكي بالَيَكيان بيَمةخوارىَ

 خةرابات..... خةراباتة
 ئةم طولَداني شارة خةراباتة

 ئةبوجةعفةر ثيَي بة سةر رؤذطارةكاني
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 دواى خؤيدا نابوو
 ي رابردوو و طةرِانةوةىدوا هيَلَ

 زةمةن ئاخذني دواتر
 هيَرِة عةقلَيَكي دانابوو

 باآلى درةخيت ماض كردووة كوا طولَ ئةستووني
 هةنسكي لة نيَو هةنسكي كضة نووريَكي شاردا

 تيَكةأل كردووة
 نوورةكاني بةغا

 لة باوةشي ثرية هةرزةكاني ثايتةخيت دلَما دةنوون
 ئةوانةى شةواني دةجيوور

 دوور لة ئاميَزى ئاويَتة بوون
 خةم بؤ غةريزةكاني دواى مةرطي ذيانةوة

 دةرِيَذن
واني زامةكان و بة ئؤخذني عيشقةوة ئةوان بوونة هةت

 دةئالَيَن و
 عةودالَي كؤسيت حةزن

 هيَشتان بؤ ئةوجي ئةوين فرةذاني ديكةيان هةس
 بؤ هةوةسبازى دةبيَذن
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 كوا طةمةكاني دواى ماضباراني نيوةشةو
 ئةو ماضانةى طةرمةى حةزى ليَو

 دةمذن و لة ئؤغرن بؤ خةو
 خةويَك لة جةستةمانا ئاآلوة

 نت ميللةتي كورد خةو زةرةرتانةلة خةو هةس)
 (0()هةموو تأرخيي عالةم شاهيدى فةزأل و هونةرتانة

 ضيان و كلنتؤنةكاني وآلتي من عةودالَي مؤنيكاى
 لة هةلَةتةكاني دلَةوة هةلَديَن و

 لة ثانتاييةكاني بيَ بةزييدا دةنيشنةوة
 لةطةرماييةكاني ضواربةندى قةآل ئاآلون و

 بة سةرثردى سرياتي مةرطا
 لة ئاذووتين ئاوةذوودان

 نغرؤى طؤمي خويَنن
 كوخي كةيفسازى تةدارةكة لة هةطبةى

 شينةوة
 خؤر لة ئاوةوة هةلَدىَ و

 ئاويش حةسرةتةكامن لووش دةدا
 زنة ثرِ ئاوى زةنويَرستاني
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 وآلتي من
 بةداميَين كراسة شرِ و ضلَكناوييةكةى

 سارا سةرابييةكة
 لة زةتى ماضباراني لة دةستدةدا

 ةكاني سثيَدةئاونط
 بة سةر كولَمي دايكمةوة

 شةرابي جواني خواى دةردةخست
 كةضي دايكم ليَرة

 ضووة باوةشي سؤزانييةك و
 ثؤشاكةكةى ثؤشي

 رؤذيَ نةمدى
 رؤذىَ نةيطووت

 ثةجنةى ثةشيماني خؤم طةست
 دايكم جلةرةشةكانيان ثيَفرِيَدا

 لة بةر دةركي ئةبوغريَب
 بةدةم جةلالدةكانةوة ثيَدةكةني

 شت ثةجنةى شةيتانيهة
 ي وتةرمةكاني هةلرَبِ
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 بة سةر والَتي بةفردا
 ئؤغر.... ئؤغر

 لة تةك قةف قةف دووكةلَي جطةرةى باوكما
 دةشت و دةرى خةناوى تةني

 ..... دايكم هةر نةهاتةوة
 سؤراغي رؤحيَكي ئةفسانةيي هةبوو

 لة بن ثيَيةكاني رةسافيدا
 شيعرةكاني جةميل سدقي زةهاوى دةخويَندةوة

 نةدةطةيشت را  (نالي) دايكم دةسيت بة
 ضامةكةى شارةزوورى ليَوةرطرىَ

 سثيَدةيةك وهةمو
 دةضووة سةر دجيلة

 بة يادى دجيلةى زةنويَرستان
 دةدا ديقةتي

 كلؤ مةرطي ئةرخةواني..  ئاونطةكان
 ليَ دةبارى

 طويَم لة دايكمة وةك من دةلَيَ
 ئيَوة لة خةمةكاني خؤتان ناطةن
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 نة خةمةواني منضما كةنطيَ دةب
 ئيَوة لة كضة جوانةكانتان نارِوانن

 بشيَ لة بةر خاترى دويَينَ
 راميَنن لة ضاواني من

 ئاى كة دويَنيَم
 بة سةر جامانةيةكي ئاوةذووى ميَذوو

 بوويةوةغلؤر
 شاني مةهاباد و بةغدا وبة سةر دةفة

 شنؤ و ثاريسا
 ئةسثةشيَ ئاسا

 بؤ باواني جاويداني ضوويةوة
 اوسيَكي كةبةرييةكان وبوومة ثيَخ

 لة سةر قاخيةكاني قاهرية
 بة سةر ئاوى نيلةوة

 لة سامبا جوانرت سةما دةكةم
 سةماى رؤذهةآلتي

 من لة بةغداوة هاتووم و
 ناوى طةرِةكةكاني نازامن
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 لة ثايتةختيَكةوة هاتووم
 كوضة و شةقام و هؤلَةكاني شار

 لة من ناطةن و ليَيان ناطةم
 كي قورئانةوةئةبوجةعفةر لة سوورةتيَ

 مين هاويَر كرد
 بة سةر كةذاوةى تةرمةكانا

 بؤ نيشتيماني بردمةوة
 كةضي دايكم بة ئاطاية

 لة يانةكةى ناو نيال فيَرة سةماية
 ئيَمةيش ئيَستا

 هةوةسةكامنان لة تةكيا دةس لةمل و
 فيَرة جادووى رؤذطاريَكي ثرِ بةآلية

 هةر لة بةغداوة
 تةمبة شةوة سوورةكاني دايكم ئاويَ

 ......  بة سةر بالَي فريشتةكةى
 لة مرييديانا

 دةخؤمةوة و بيَورتةم
 جةلالدةكاني دوييَنَ
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 وة ضاوةكامن ليَ سوور دةكةن(القصرالنهاية)  لة
 بة نووكي دارحةيزةرانةكةى طزار

 هةرِةشةكان لة دايك دةبنةوة
 ئةو هةرِةشانةى هةترةشي نةبردم

 ان ئاآلنئةو هةرِةشانةى بةغداى لة سيآَلوى تاو
 ئةو هةرِةشانةى

 جوانييةكاني ثايتةخت دةشؤنةوة
 ئةو هةرِةشانةى

 طريانةكامن بةهزردا ديَننةوة
 ثايتةخيت من

 ؟.... !! كةنطيَ جوانبووى
 تاوةكو طوآللَة سوورةكانت بؤ بكةمة ديارى

 كةنطيَ دةبيية ثايتةختم و 
 باخضةكانت ثرِكةم لةسيَباز و هؤ شوان و

 طةمة و يارى
 ةر دةالقةى ئيَسكةكامنتؤ لة س

 تةالرةكان نهؤمرت دةكةى
 تؤ بةشاتاولَي جةندرمةوة
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 بؤ حةزةكاني خؤمت دةبةى
 ئيَوة لة خةمةكاني خؤتان ناطةن
 ضما كةنطيَ دةبنة خةمةواني من

 ئيَوة لة ثياوة جوانةكانتان نارِوانن
 ئةدى ثيَم نالَيَن

 كةي دةرِواننة ضاواني من
 

 بةغداد
1/8/9558  
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 .ئةمحةد موختار بةطي جافبةيتيَكة لة شيعريَكي ( 0)
 
 
 
 
 
 
 
 

 سةراب
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 ثةنهاني تؤ سةرمةست و نا حالَي بوومنة 
 هؤ ئةى ئافةريدةى روحم 

 ذنة شؤخة ذان ذةنةكةي 
 جةستةى ذةنطم 

 هةي ناوازةى تيَرِامامن 
 عةياميَكة لة كويَ ويَلَي 

 بةو ديدي بيَ سرتة و جوولَةت 
 كانت هاروهاجن غةمزة

 بة مردووييش 
 بيلبيلةى ضاوم دةكيَلَيَ 

 ثرضي ئةفسوني ذاكاويت 
 ثةجنةكامني 

 لة ئاميَزي تةرِ و توشا 
 ئةلَقةبةندي نيطرؤي كرد 
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 تؤ دةزاني 
 بيَ ئاطاي يا 

 طةردني شاكاري جوانيت 
 ردةم سةرجنراكيَش طؤناي هة

 ئةبرؤت تةوق و وةك ميحرابيَ 
 دا دابةستووة دلَم نويَذي ئيشقي تيَ
 بة ليَواني هةناريتا 

 هةلَدةزنيَ ليَوي وشكم 
 لة مزري و خليسكي ماضا 

 بؤ سةر مةمكت هةلَدةخزيَ 
 ئاوي ئةشكم 

 دؤراندؤري مردني منت نةدا بوو 
 بووى ضؤن لة مةرطم بة ئاطا

 بةر لة دوايني هةناسةى طةش 
 لة ضركة و ضرثةى ويَنةيةك 

 تازيةباري خؤت بؤ طرمت 
 ا باآل ثؤشي رةش سةراث
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 فرانكفؤرت 
95  /7  /9506  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثشتكردن
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  خؤم ديوي لةو
  دةبينم سيَبةر رؤشنايي

 دةدا نيشان تاريكستان رووناهييةك
  هةلَدةكةم بؤ خةزاني ضراي من

  دةكا تريَيم شةرابيي رؤحي لة فوو ئةو
  ذنةوة مةملةكةتي ديو لةو

 ....... رِيَوةيةرِةشةبايةك بة
  بطرة تلؤقةكانتةوة كاذي بة دةست

  سةراب هةلَةتي سةماي بة ئاشقبوومن
  دلَمداية سؤراغي لة

  سةماية كيشيَتبوونيَ ض ئةمة ئاخؤ
  و هةلَدةزنيَت باآلتا تارمايي بة

  ئاوةزا خةيالَداني لة يةكبني ثةركةمي دةبيَتة
  لةطةلَماية و رؤدةنيشيَ
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  كضيَ ئةريَ
  فيَربووي طةالويَذةوة ستيَرةىئة هةآلتين لة تؤ
  و بيت هؤطر طةرما خيَوى رِةوينةوةى سؤراغي بة

  بسثيَري شنةبا نةشئةى
  شيعرا نوسينةوةى طولَداني لة يا

  دادةمالَي خؤ ذنيَيت
  مبالويَنة خؤتا غوربةتي عةرشي ئاويَزاني لة
  ردانيمةسةرط رؤحي ضةثكيَ سوكنايي بؤ

  ريبنيَ بؤ ضاوانتم لة تريفةيةك
  دارئةرخةواني ثؤثي و لق شكاوةى ئةى

  رةش رةش سةيوانيَكي بن
  ئاشقبوونا خةرةندي لة

  دةستم بينَ رؤح طةوهةري
  دةخؤين خؤمان فةنابوونا ريَي لة هةردوو ئةوةتا يا
 تةدارةكي ضراتؤرِي فريشتةيةك بالَي سةر لة يا

  مةيلبوومنان
  دةكةين طةرم

  ئةميَستاكة
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  دةبني ئاشنا وومناننامؤب ديوي كام بة
  مروةتي بيَ تاريكايي تةآلي تةك لة
  تينويَيت ئاميَزي لة يا

  دةكةين شةرم
 ......... نةزانني ئاااااي

  حةز بؤ سويَبوونةوة لة ضؤن
  كردين طةوجيان كالَفانة

 ....  طةوجي لة من
  دةزامن مرؤيي بريي ئاقلرَتين و دانا بة خؤ
  بوونا ئاويَزان ئامبازي ترسي لة تؤ

  دةطري ليَ ئيشقم ريَي سةرة
  تر تاكيَكي هةر وةك شيَتم

  ئةمحةدةكان كوفر ترسي و حةذمةت لة
  بووم ضوو هةترةش

 ..... ئاطايي نة خةون نة
  و سثيية تارمايي باآلت

  دةضن و ديَن دييةكامنا سؤماي بةر بة
  دةبي عةودالَ شيَتبوومنا سؤراغي لة دةمانة ئةو
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  دةطري تيَر تيَر ساردةوةبووم تةرمي ثالَ لة ضؤلةكةكة
  دا كلَؤمدراوةكانت دةرطا لة ضةندم خوداية
  راوةشان بالَ هةردوو ضةندم

  هةلَدةلةرزين ثةجنةكامن
  دةزان ضاو لة ئاويان دةرياي نزاكامن

 ...... نةطومت ثيَت
  دةدةميَ بةهةشتت جواني
 .... دونيا جواني ذني حؤرية
 ونبوو مانةندي لة دةنطيَ

  بكةم تؤ ثووضي لة ضي ئيَ
  نةزان كالَفام و طةمذة بريت كراوة، كا ثرِ ئاوةزت

 
  ليمبؤرط

3  /1  /9507 
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 طةِرانةوة بؤ الي يةك 
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 لة طولَداني بوغزةكامنا 
 تؤثة لؤكةى تؤية تيايدا ضرؤ دةكةن 
 لة نيَو سةفةر و غوربةتي ياداشتةكان 

 اوةكامنا لة فرِطةخانةي ض
 بالَةكانت دةكريَنةوة 

 بووةكامنالة كةناري ثةجنة شةقار
 طةرم دايدةثؤشن  هةناسةى تؤن طةرم

 وة رةنط قاوةتالَ نيشتووةكامنا لة سةرانسةري ليَ
 دةنطي ليَوي هةنطويين تؤن 

 بة سةريانا خرِ بؤتةوة 
 لة سةر سينطة ضيمةنييةكةم 
 جوتيَ بةى ناسك رؤنيشتوون 

 يي و ثرِ رِكا ةبةزبيَ ضةقي دلَيلة 
 دلَي ثةمشةكيين تؤن تواونةتةوة 
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 يَنةي ضاوة مؤرِ بووةكان لة طل
 ئةشكي ثةشيماني دويَنيَي تؤي طرتووة 

 لة قؤلَبةندي تيَكئاآلني بالَةكامنا 
 لة ئاويَزاني ئاميَزتا خؤ دةبينم 

 لةرةى جووتيَ مةمكي سرتن 
 لة نيَو لةثم هةر بة سانا نيشتؤتةوة 

 
 Deutschland – Limburg  

3/00/9507  
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 ذوان 
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 ليَ هةناسةى 
 يةكةم نيطا و تاسةى دووري 

 من سةرمةسيت جواني تؤ بووم 
 بؤ نةدةكرا 
 ؟....!!ليَم ببووري 

 سةفةري سةرماي وشةمة 
 ق هةآلتوونلة ريَطادا رة

 خؤ قسةي من هةرطيز رةق نني
 ثرِ لة سيحر و غةمزةي جادوون

  هؤ كيذةكة
 دةمبة تؤزي طةردي ريَطات 

 لة نيَو يةكا 
 بتويَينةوة 

 هةموو دةمة دةمي نؤبةت 
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 بة باآلتا هةلَدةزنيَم 
 ذوان هةر ديَينةوة بةرةو جيَ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضةند بروسكة شيعرَي
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 دز
 نوقلَي دوكانت بؤ نةبرا 
 مالَي كةست ثيَ نةدزرا 

 تواني ديواري بانكيَ ببةزيَين نةت
 تؤ تةندةري كؤنتةراتت نةبردةوة 

 دزي زانا 
 بة من نالَيَي 

 دةرطاي دلَمت ضؤن كردةوة
 

 ثةلة                                     
  هيَند بة تاسة و حةسرةتت بووم

 مة التكة بيَ
  وش بؤ ثاكي و جواني ئيشقت بةرم ا كرِنت

 لة ئاميَزي خؤمت بطرم 
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 طةر رِيَم نةدةى 
 شةيدامة لة طةرِانةوةم 

 الشة سارد و هةناسةبرِ مب و مبرم 
 

 ئؤسلؤ                           
 زؤر بة ثةلة 

 شةبا ةوةك رِ
 بووم بة ميط ميط طةيشمة الت 

 لوتفي سؤزم ليَت نةبيين 
 كةىئاميَزي ساردم طةرم

 مبريَ حةز و ويست و ئاوات 
 

 بووندلَنيا
 دزي مةكة بةسة ئيرت 

 بة ئاشكرا دلَم بةرة 
 بيَ سةكؤي ئيشق ضةن بلَند

 هيَندة مةيلم سةوداسةرة 
 دلَنيابة 
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 هيض جوان و ئةويَينَ دي 
 راي ناموسيَ 
 ضونكة دلَم 

 بة هةلَكؤلَني 
 تةنها ناوي تؤي لة سةرة 

 
 دلرَبدن

 ليَطةرِيَ با ئاراميم بيَ 
 تواناي ورياييم نةماوة 

 ريَ دلَم بةرطةى دزين ناط
 لة ئيَستاوة 

 هةر ئي تؤية و بؤت جيَماوة 
 

 شوهرة
 بزةى ليَوىَ
 دةمتاسيَنىَ

 خةتى سثى ئةم قةلَةمة
 كتيَب بىَ دةيان فةرهةنط و
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 نامناسيَنىَ
 

 هيَزى ذان
 ذانى ثرسة

 ضةند بةسوىَ بىَ
 ناطاتة ذانى برينىَ ثرِ

 لةخوىَ بىَ
 

 بازطة
 ئاوى روونى زنةيةبووى

 ئيَستة ليَخن
 جوانى دانراى بؤ ريَز و

 نهؤ جل و رةفتار ضلَكن
 

 عاشقبوونةوة
 بة سةر ماسكةراى ضاوانت

 كلى رةش و قةلَةميَكم
 ديَم و دةضم
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 نآلبازطة و ياساو لة نيَو
 قورتار دةمب

 بؤ سةر سينة و مةميَكى تر
 تىَ هةلَدةضم

 وشةوكةشوبو
 شةى دةستى تؤ نيموبووكةشو

 وةكو منالَ
 ذيرت بكةم

 ىونودةبىَ لة ئاميَزما ب
 تا ئةو رؤذةى
 ثريت دةكةم

 
 حةز

 ؤشىثةربؤنازانى من ضةند 
 ليَوى تؤم

 هيَندةى حةزى منالَيَكة
 لة كارتؤنيَكى جريى و تؤم
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 سنيونو
 بؤم بنوسة

 هةرضى عيشق و ئةوين هةية
 بةرامبةرم

 ئةوسا منيش بؤت دةنوسم
 ئةو ئيحساسةى لة ناخةوة

 سةوداسةرم
 

 ئاشتبوونةوة
 خؤ تؤ كابةى

 ون نيت رووت تىَ نةكةمزووير بو
 دةمبة بةفر لة جيَى هةتوان

 وةك لكةدارى ثايزان
 مةيلت هةبيَ  جيَذوان بؤ

 رووت رووت ئةكةم
 

 خورثة
 تؤ ثيَتواية
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 لة ضنار و زراظـبةذنى 
 بؤنى بسكت لة تؤثةى طولَ

 وةرطرتووة
 بؤ نازانى

 ضنار بؤ تؤ لة كرِنووشة و
 طولَ بؤنى خؤى لة بسكي تؤوة

 بردووة
 

 امةرؤذن
 كوا غةزةتة لةم والَتة

 بىَ سانسؤر ء
 ناو ليربِالَة

 يا ريتمى ئاوازةكةية
 ياخود تاكيَكى

 كؤرِالَة
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 خةزانَيكي سةوز 
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 لة تريفةى ضاوةكانتا 
 سيَبةري مانط هةلَدةوةريَ و 

 خةزان بيناييم دادةطريَ 
 لة تالَ تالَي ثرضةكانتا 

 ة و خؤر لة ئاوابوون ياخيي
 .....بةرؤكي ثةجنة تةزيو و السارةكامن دةمريَينَ

 لة قوبادي مةركانةى رووت 
 شةرابي تريَي طةنيووة بة رِةنطي خؤي دةمشواتةوة

 لة قامةتي باآلي ثرِتا 
 هةنطوين لة كوورةى هةستةكان ثةنط دةخؤن و 

 بؤ ذاني ئيشق دةمباتةوة 
 لة سثيَيت تيشكي نيطات 

 شةوة نيَي تريفةى مانطةار لة طولَةوةضئةوا هةن
 سؤماكامن تةرِتةرِ دةكا 
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 ئاسؤي سوور بؤتة كراسي تةمةمن و 
 و  ـزيَرِيين ثرضت رؤذي رووناه

 بة تاريكيش قامكةكامن طةرم نابنةوة 
 ، ئةوة حةزرةتي جوانيية

 ليَو و ئةوك و هةست و رؤح و ضاو ثرِ دةكا 
 هةناسة شةرمطرتووة 

 تة طؤ نةبا خةرمةني رووي مةهت زوو بيَ
 ذاري طةردي خؤي برِيَذيَ و 

 وشيَ ئةستيَرةى جواني رووخسارتي ثيَ برِ
 ئامسان لؤكة دةباريَينَ 

 طؤزةى ثرِ شةرابي كةنوو  ة سةر دةفةى ميوةكانيب
 غلؤر غلؤر دةبنةوة و 

 دلَ يةك ليَدانيَكي هةية و
 تامي رِةزيَكي شرييين ثيَ دةبةخشيَ 

 تنؤك تنؤك 
 هةنار بةرضنةى باآل 

 بزةيةكي ثرِ ذانة سويَ بة تةويَلَي هةنسك ئاآلو 
 لة طاشة بةردي بةر دةرطاي شارا كرِنووشي بؤ دةبا 
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 دلَؤث دلَؤث
 طياَلسة سوور 

 رؤحة رةنط جطةرييةكة ئاوثرذيَن دةكا و 
 لة قةتارةى كاروانسةرا 

 ضمكي لةضكي جوانيت دةبا 
 تؤ ضؤرِاوطةى شةرابي رِةشي زةنويَري 

 طوآلويي يا ئاو هةناري
 دةرِذيَية سةر ليَوامنةوة 

 ي وي طولَوةريوطةآل بة سةر تةمةني ئيشقما، طةآل
 دةبيية مشكي 

 يا هةوري رِةنطاو رِةنطي بة سةر شامنةوة 
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 داماَلني 
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 لة ثايزي تةمةمندا 
 خةزان دؤراندؤرمي تةني 

 طولَ لة سةر ثةرِي غوربةتا، 
 ني تري شيالقةم بؤ دةنوسيَت و مانشييَت ونبوو

 ئةطرجيةكاني خةم سةوز هةلَطةرِاون 
 تةوة نةلة ضاواني دايكمةوة بة مريات بؤم ماو

 تؤ دةرِؤيت و 
 نازاني لة دواي خؤت ض ويَرانة و ئافاتيَ 

 ي لة نامخا جيَدةهيَلَ
 ئيَمة دةستمان لة بةرؤكي ذين بةرداوة 

 وا ئةو ليَمان نابيَتةوة 
 و تؤ دةرِؤيت 

 دةبةى  تطةلَ خؤيةكاني دويَنيَش لةطؤراني
 لة سةر ريتمة نويَيةكانيش رايي نابني 
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 هةر بة دذواني سةردةما باو و ماوين 
 ؤيت و تؤ دةرِ

 نة سابآلغ و نة هةلَةجبة بة كؤلَي مةينةتا دةدةى 
 ثةجنةى شايةمتاني شةوان هةر بؤ خواوةن بلَند دةكةى 

 دةى و روحم لة تةنايف جوانيت لوول دة
 بة غةزةلي داديَي كؤستا، بريي ثرِ لة نيطاي ضاوين 

 تؤ دةرِؤيت و 
 نازاني ض بارطراني هةلَوةريينَ بن كؤلَمةكا 

 ئةوا نةرطسيةتي خويَنم هةلَمدةدرِيَ 
 ، ؤي كوليان لة كةولَما طري كردووةضةق

 هةر بؤيان بن كؤلَ ناكريَ نا 
 تؤ دةرِؤيت و 

 سةرةرِاي سةربرِينيشم 
 بؤ ليَوت دةنوسم شيعر 

 ئاواز بؤ كولَم و طةردنت دادةنيَم و 
 هةر طؤراني بؤ ضاوةكانت دةضرِم 

 كةضي ليَوم بؤ ضركةيةك طؤناي مةمكت ناطريَ نا 
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 Limburg- Deutschland 
00/9/9508  
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 فرميَسكيش تيَكةلَي ماين ضاوةكان ميواني ريؤن، 
 ولَثي طريامن ئةم سثيَدة هةنسك و ق

 ويَران و  و ئةنديَشةيبري ئاويَزاني
 ثةروةريم بوون ئاوةزي زار

 ئةم طزنطة 
 سةر جامانة ميَذووةكةم  بة مذدةي هةآلتين خؤريَ
 بوونثةخش و رؤشن ئاويَتة

 دةميَك بوو خةو ضاواني هةراسان دةكرد 
 لة نيَو فةرشي كةسكي سروشتا راكشاو 

 رد سةباحي مؤميَكي برؤنزي هةلَدةك
 هيَشتان ئيمامي عةلي 

 ئةم رؤذطارة نةكردبوورازي ركي بةد
 لة خةونيشيا كيانؤشي نةناسي بوو 
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 ئةو دةمسالَةكةى بةردةمي هةلَتةكاند و 
 ثارضة زيَرِةكةي بؤ دانا 

 ثيَشةنط بني و بؤ رِةقيب بني .. دةري ئيَمةيةةئةمة ق
 

 فرانكفؤرت 
02  /8  /9506  

 
 
 
 
 
 
 
 

 بةفري ِرةش
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 دةميَكة روح 
 ورِكي ضووني وآلتي شةختةى طرتووة 

 ةكةى سةر بةفر يكريستالَي ي وذينؤ ئاو
 جاريَ مت و 

 جاريَ  توورِة و        
 بووة جاريَكي تر رِيَطر

 ناو بة ناويش 
 كة دنةى رومحي بة ضيمةن و طولَزاري خؤي ئاو دةدا 

 زؤر بة ثةلة و بة ثرِتاو بوون ...... مةيلةكامن 
 درةنط نةكا و دوا ثةيامي بة هةوري تةنك بدا  تا

 هةور ثةرييةكي طةمن رِةنط بوو 
 لة ناخةوة هةر لة خؤم دةضوو 

 هةر مؤمئاسا توانةوة سةري هةلَدا 
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 ترثةى ثيَيةكامن طورج بوون 
 بةنداني ساآلن لة شةختة

 لة رِضيين قامكةوة 
 ...... بةرةو باكوور 

 ةضوو، نيطا دبةرة و سةهؤلَبةنداني ذن
 ويَستطةى ذووان 

 بوومناني بة خوا سثارد ماضي ئاويَزان
 .......ثةرى و ضةثكة طولَةكاني 

 .....مين دةس بةتالَي مانوو 
 بؤمنان بؤ ريَبواراني سةر ريَطاكة نارد 

 ......ئاااي لةو سةفةرة تالَةى من 
 اني روحة كناوي تيَكش

 طةرِانةوة بؤ رابردوو و 
 ؤ من هيَنا طةلَ خؤيا بثةشيماني لة

 ئااااي لةو سةفةرى غوربةتةى 
 بؤ دوا سات و هةتا هةتا 

 ئةم تةمةنةي لة مةلؤتكةى طريان ئاآلن 
 كةضي بة سةر خؤي نةهيَنا 
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 طةرِانةوة 
 هةموو هةنسكي طريان بوو 

 لة هةر كويَيةك بنة و بارطةى رةوى دلَم كاتيَ ليَكنا 
 .....بةفر ناخي رِةش رِةش كردم 

 ؟ ........ خؤي رِةش بوو  نةمزاني بةفر
 بةفر بووة ئةو روح كيَشةم 

 ..... ئيرت هةرطيز خؤشم ناويَ
 من و بةفر دوو هاورِيَي الساري يةك بووين 

 هيَشتان منالَ مناأل بووم و 
 ... فيَري شةرِة تؤثةلَيَ بووم 

 ستايش رِةقييب سةر سةرختة ويست و ئيَلةو رؤذةوة خؤمش
 هاكة بةرةو مةرطي بردم 

 ةرذين و ديواربةندي ث
 سةنرتالَي كوبنهاطن 

 سةراثا ويَنةى ثةري بوون 
 ترثةى هةنطاوةكاني ثيَم 

 طؤراني كةمةندي دةضرِي 
 .... بةيين من و تؤ من و تؤ نةبوو " 
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 " باسي جيايي طفتؤطؤ نةبوو 
 نازامن ئيَستا بؤ وا ضوون 

 ئيَستا هاوذينةكةى تةمةن 
 هاورِيَي دوا ساتي ذينم بيَ 

 لةمالنيَي ثةريية جيَ طةرمي و نة دةس نة
 نة بزة طؤرِينةوةية 

 ثةتيَكي ثرض 
 دةبةيةكي ئاوي بةتالَ 

 ضارؤطةيةكي نايلؤن 
 قاثي زةردباو 

 دياري و طولَ و وةنةوشةية 
 طريانيَكة بؤ تامردن 

 كة هات بيَ برِانةوةية 
 

Deutschland- limburg  
5/3/9508  
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  ثَينج خشتةكي
 سةر شيعرَيكي مةحوي لة
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 اي ئةوينم بةركةوت ــــو ئاشق رِيَطــوةك
 م شةكةت بةو هةورازة سةرنةكةوت ــرؤح

 كرد و هةر شةو نةكةوت  ة تاريكي ريَمــل
 ةوت ــوةكو رؤذ ئةو مةهة لةو دوورة دةرك

 ةوت ـــي ئيَمة سةركـلةميَوة ئةشك و ئاه
 اريَ ــــاآل بةرز و سةرجنكيَش بوو ضنــب

 اريَ ـــهةست و سؤزم بؤي بزوا و كةوتة ك
 واريَـــــة ئاستمدا ثةضةي خزاية خــل
 اريَ ـــــة ئةو ليَو و ددانةم دي بة جــك

 بةر ضاوم، هةموو لةعل و طوهةر كةوتلة
 ن دلَدةرم و ـاخي بوو مـــــكة دولبةرم ي

 اندوو بوو هةر كةسةرم و ـعةودالَم شةو م
 ةرم و ــلة دوومت دلَ بة طامب ـــذيَوان ن
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 ةرم و ـــم، شةويَ دا طةيية ســوةنةوزيَك
 ة سةركةوت ــي هةستة هةتاوت وا لــوت

 ا بة ثةرؤمشن ــار و دلَ سةراثـــرووخس
 ة مالَ و دةر لة قوذبن ــطةرِان زؤر شويَن ل

 وردان تا دوذمن ـي كــبست بة بسيت خاك
 م من ي بكةـــيَ يارِةب خةبةر ثرســة كـــل

 كة هةر كةس بؤ خةبةر ضوو، بيَ خةبةركةوت 
 رتوو ـــم هؤطرطــــا سةرطةردانـــئةميَست

 ردوو ـــــــاسودةي سةودا كــــذياني بيَ ئ
 رتوو ــــــاوم سةر هةلَطــغةوارة و تيَكشك

 رتوو ــــــــدلَم وةك شيَري بيَشةي شوعلةط
 ؤزم دةربةدةركةوت ــة ســــلة سينةي ثرِ ل

 ات ـــات و نةهــم بؤ تةبعي هــــوماتكز
 ؤي هةآلت ـــارم ضي بوو نةطةيية ئاســــي

 ات ــــــــمةوجي داوة عالةميَ، ئاشقان ه
 ات ــــبة تري ئةمرِؤ درِي دا هةرضي ثيَش ه

 ةس بةر نةزةركةوت ــــخودا ثيَداوة هةر ك
 ةمآلنةوة دلَ ـــةر كيَش نيية بةالي خــــس
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 لَؤم درانةوة دلَ ــيةئس و كة ــــــــداي ل
 انةوة دلَ ـةم هةر خةم بة دةم سوتــــبة خ

 ريانةوة دلَ ــــــــدةم طخؤ ضوو بةسةرلة
 ة ئةم مندالَة دةركةوت ــــطةرِةك ثرِ بوو ك

 وا بةجةفابة ـــي خــة قاثـــــدايم تؤ ل
 ابة ـادي و سرور ديَ بيَ خةتـــــــهةتا ش

 اربة ـاوة وا بة كــــــــثةضة و مانتؤ نةم
 اواوة ئيمشةو بيَ نيقابة ـة رِؤذئـــــــــل

 ةوت ـالةمي بيَ مةفةركــمةهي من ماهي ع
 ا ـــــي كيَشـــم طولَـــشريينةكةم شيوةن

 ا ـــارت ذةهر بوو جةورم كيَشــــزولَفي م
 ا ـــم ئيَشـــلوتفي نةرمت ئؤقرةي دا رؤح

 ا ــــــالَة كيَشــــبة خؤرِايي ئةوةندةم ن
 كةوت ة سينةمدا، ثسا، ما، بيَ ئةسةرـــل

 ا ـــــي كيَشــئيالهي ئةو ثيَشوةخت طيان
 ا ــعاجز بيَ يا رووخؤش بيَ نةخشةي كيَش

 ا ـــــي ئيَشـــئاتةشطرم زام وبة دوو ديو
 ا ــــــؤخة ئةمرِؤ تيغي كيَشـبرؤي ئةو ش

 ةوت ــنةجاتي دا بة رةمحةت هةرضي بةرك



 075 

 ةو رةوةندة ــــــي ئـــلَشاني دـــعةزاب
 وةندة ــاوي روباري ئةلَــــم ئــــئةظين

 ةهةندة ـــة، بؤ دولبةري ضةن س(سةردار)
 ئةوةندة ( ـويــمةحــ)بة ثري ئةو رؤذةوة 

 بة سةرضوو بوو، وةكو شةومن لة سةركةوت 
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 ئةوا ئةمرِؤ 
 بوو بة سالَيَ و 

 لةم ئيَوارة 
 ، هةر لة سيَبةرى خؤت دةكا ثياويَك ثرية

 طةآلي زةردة و سةماي روحي دةباريَينَ و 
 دةوةريَتة بةر ثيَي خاكت  

 تيَرِاماني كةمةى طؤضانيَكي نويَية 
 ضةتري سةرة و ضةشين مؤميش بة سةر باآلت 

 .......دةتويَتةوة
 ئةم ئيَوارة 

 ، هةآلتوو لة خةراباتي زةمةني ذن رِيش ضةرموويةك
 بيَهؤش مابوو .... ئاطا بوو بيَ 

 لة دونياي ذن ناحالَي بوو 
 ، بوذانةوةى لَي دلَي مردووزةنطي هيَ
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 .......بؤ ديَتةوة 
 ئةوا ئةمرِؤ 

 بوو بة سالَيَ و 
 هةر خانةخويَي ديوةخاني هزري مين 

 لة نيَو نيطا 
 كارمامزي سارا ملاوييةكةى ئيشقي 

 بؤ هةتايي
 لةرةى دةنط و هةنطاوي تؤ 

 ......رِيَتةوةناس
 شةويَك نيية 

 بة خةيالَي يادةوةري سالَيَكمانا 
 طوزةر نةكةم 

 فرميَسكي خةم نةهؤمنةوة 
 لة سةر ثةرِةى تالَ تالَي ثرضي خاوتا 

 هيَالنةى ئةوين تةرِ نةكةم 
 ض لة دلَ و عةقلَ بكةم 

 .......طي ئيشقت نةبرِيَتةوةرة
 ئةوا ئةمرِؤ 
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 بوو بة سالَيَ و 
 ئاشنايية  ئةو هةويَين

 لة دوورةوة ديقةت دةدا 
 تؤيش ليَم ياخي 

 بة سةر شابالَي هةستما طوزةر ناكةى 
 ئةوةيش كانياوي ئةشكمة 

 بؤ رؤذطاري رابردوومان 
 كرِنووش دةبا 

 .......با ضاوةكان دةس لةملي يةكنيَنةوة
 ئةميَستاكة 

 خولياكامن ثاسةواني سيماي تؤن و 
 وا لة طةردني بةرزتا 

 كةن مةلة دة
 بؤ سةر سينة و مةمة تورتةى بن سةريينَ 

 ، خةيالَي نامرادي نني ئةوة خةوني سةوزي منة
 ......با ثيَكةوة بتويَنةوة 

 ئةوا ئةمرِؤ 
 بوو بة سالَيَ و 
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 هيَلَي تةرييب من و تؤ 
 ناكريَ فارطؤنيَكي خالَي 

بة سةرمانا تيَثةرِيَت و رومحان بة مةى بشواتةوة 
............... 

 ؤ دةزاني ت
 ذةهري بيَ مةيلي و رووطرذيت 

 دةبنة جةلالدي ذينم و 
 شةكرة هةنطويين سةر دلَمن 

 ثيَ ريَ ناطريَ 
 ........برِواتةوة 

 ئةوا ئةمرِؤ 
 بوو بة سالَيَ 

 بطةرِيَوة با ئاميَزم بيَ تؤ نةبيَ 
 بيَ تؤ دةمب بة كاوآلش و تاريكستان 

 نةكةى زيكري دلَم تيَكدةى 
 ......ةدةيتةوة ئاوي روحم ن

 وا ضوار وةرزة 
 ، بة خةزانيَ تؤ بووى بة بةفر و طولَ و ثووش
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 باوةشتم بؤ واآل بكة 
 ئةم كؤضة ناوةختة ضي بوو 

 مةرط بة طيامن ئاشنا بيَ 
 .....ن شاد كةيتةوة خواية ثيَكما
 ئةوا ئةمرِؤ 

 بوو بة سالَيَ 
 ؤث برِي هةناسةمكا ثةتي ئيشقت لة طةردمن دلَ

 ةم كزكز بيبَ ضراي ديي
 هةر دةرِوامن 

 بؤ هةنطاوي لةجنةى ثةجنةت 
 كرِنووش دةبةم

 .....لة بيَ تؤيي سةري مةرطم دةنيَمةوة 
 ..بطةرِيَوة 

 بؤ خةلَوةتي بووذانةوةم 
 دةنا هةستم 

 بة ئاطري فةنابووني ئةويين تؤ 
 ......دةطريَت و دةتويَمةوة طرِ 

 ئةوا ئةمرِؤ 
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 بوو بة سالَيَ 
 ر تيَم ئاآلوة هةواي هةوا

 سةريَ بة كوجني خاكا كةم 
 لة سةرضنار 

 ديقةتيَكي باي ضاوت بةم 
 خودا بكا 

 ......ثيَ بطريَ و نةيةمةوة مردنيَ يةخةم 
 هيَشتان دلَت 

 لة دةرطةى ئاوةزم دةدا 
 ة و، شوراي خويَنيَكي تةنيولة هةناوما وا ضةقيوة

 ئةو دلَةى تؤ 
 زيَرِ و طةوهةر و ئةلَماسة 

 دة سةر شيَت و ورِ بوومة هيَن
 ......خموات و ناخيؤمةوة مةي دة

 
 ئةلَمانيا 
9508  
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 اوــض
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 ئينجانةى خومارى كلة
 لة تةك هةناسةى ضلَيَوك
 طرِى لة جةستةيىَ بةرداو
 هةناويَكى دى داخورثاند

 ضاوةكانت رةش رةش
 ونآللة قولَثى طريانى منا هةلَقو

 ماسكةرادا ثةرِينةوةوبة بةردةبازى 
 دلَيان لة بؤتةى ضاو

 ئاالَند
            *          *         * 

 ضاوةكانت ليَم دةرِوانن
 دةرزى ئاذنى ئيشقمن

 كةضى زؤريَك ئا بةوضاوة دةلَيَن ضاوحيز
 طةر لة سواريدا بطليَم و دةستم بشكىَ
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 ئازيزيَكم لةدةست بضىَ الة كؤستيَك
 هةشى دنيام بة سةردا بىَ

 يان لة رووداوى ناموسا ئابرِووم بتكىَ
 ئةو دةمانة هةر ئةوانة

 ئا بةو ضاوة دةلَيَن ضاوثيس
   *          *        * 

 نةك دةستيَكم
 سةراثا جةستةى رةذووييم....  خوداى دةكرد

 ى طرِكانىَوتوودةبوو بةسو
 نةك ئازيزىَ

 ......... ئازيزامن جطة لة تؤ
 ثيَكرِا لة هةناوى ذينا

 ةكةوتنة رِى بؤ نةمانىَد
 نةك ناموسم

 رؤذى سةدجار ...... جا خواى دةكرد
 ئةتك دةكرا ...... ناموس ليَرة هةرِاج دةكرا

 ئةطةر ساتىَ
 شيَوةتئيَلَةى ئةو ضاوة بىَ 
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 بة رةنطالَى و سيحراوى خؤى
 لة ئاميَزى نيطام دةنوست

 ئةو دةمانة با روحى من سةفةرى ئةبةديكا
 انةك ضاوى تؤ ئؤغربك

 بة تيشكى ئيشقى بىَ سةواد
 ضاوت لة ضاوامن بربِىَ

 ئيشورايى لةديدةتا سةيوانيَكى طلَكؤى ضاوة
 نة ضاوثيسى......  نة ضاوحيزى

 ضاو ثر ِبارانى ئةوين و شةكةت و ماندووى نيوةشةو
 ........ منة ضاوطولَي نيَرطسى

 
 
 
 
 
 

 (.نةوة)طؤظارى  9552 تشريين دووةمى( 92) ذمارةى* 
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 نؤذةن
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 مةخمةميَنة
 دةست لةملى خةيالَ نانيَم
 ئةنديَشةكان دةخمؤنةوة
 موضاغى تةمةنى ثرييم

 لة تاو دووريت
 بؤ منارةى باالَى عيشقت دةشؤمةوة

 قةلَةم ثرضى خؤى ثىَ دةرِنىَ 
 طريَ بدا تؤى ثيَ تاكو دوورى من و

 لة ويَرانةى ئةم تةمةنةم
 لة سةر جؤطةى ريَكردنا

 حالَة شةم دةست لة عيشقى من وةربدامة
 ثةثوولة نامؤيى بطرىَ

 ويَنة و ئاوازى يار ئافات
 لة باوةشى عيشقيَ بطرىَ

 ذوورى ضؤلَ و تةنياييمان 
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 ئاونطباران
 حةزيايةكة بؤ خورثةى من 

 دلَى ياران
 طرِى جةستةم حةساريَكة

 بسكى شاراو رووى مانط و بؤ
 بؤ نيَو درزى

 راوعةبا و مانتؤ و قذى ثا
 لة دةرياى خةمى بىَ شةرما

 ثةل دةكومت
 بة سةر كويَرى سةردة بادا

 نابينايةكى ئةنطومت
 لة دةرطاى ميحرابى مذؤلَ

 ورِك طرتوو
 بىَ دلَ رةبةن ضثةى خؤمى

 سةرهةلَطرتوو
 كاروانى ريَم

 تويَشةبةرةى ذاوةرِؤية
 سةركز دةضم
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 ؤيةذار و ذةنطم دةسخةرِ
 قةدةر عةشقى من و تؤ بوو

 ةتواينةو
 قةقنةس ئاسا بؤ طةجنيَتى

 طةرِاينةوة
 خوا كضىَتوو

 ؟..!ميوانت بىَ كةنطآ طةردةط و تةدارةك
 شةميَ لوتفى دةمدةمانيَى

 شةوانت بىَ
 

 هةوليَر
95/0/9550 
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 دمدم
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 ئةثارمتانىَ نوقمى هةور
 هيَماى رؤحى

 بيَ ئاطايي ثةرش و بآلو 
 شةو رةنطينة

 ةكانى دلَوةك شةوة سوور
 لة ناوجيَطةى طةرمى ذنا

 كةرت كةرتكراو
 هةتوانى سةر ميَزة هةنارييةكان

 بةذنن بة قةد
 بةذنى زراظ

 بةذنن بة بارتةقاى ذنى شةوانى سوور
 شةوىَ ضةشنى

 شةوةكانى لويَنسكى
 خورثةى دلَى من هةذين و

 بة كةساسى داماو و دوور
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 ئاخؤ كةى بىَ
 حةرفىَ لة بان ميلي هةآلتنةوة بيَ

 لة بةر ثيَى رؤمانسييما 
 بىَ بةند كؤت و

 لة دةفتةرى شيعر و ئيلهام
 طران طران رؤذين دابىَ

 بة سةر ئؤغركردني روح
 هةنسك بدا

 بؤنى نةطريس،
 قةلَةمى تيذ بة بةر قاثى شةتةك دراو

 بؤنى طؤرانى كةسك بدا
 كة ديَمةوة

 حى ثيَشمةرطانةى ثرِ غةمور
 لة ضنط نوستووى بىَ ئاطايى

 ك دوورئاطاية
 لة ذانى قةمتاغطرتووى

 برين و كيَم
 دوور لة ئاوازى ئاوايى
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 هةوليَر -هوتيَلي دمدم

5-6/00/9555  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ِرةهَيَلة 
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 ئةم بيَشة 
 سةري طةرمي هةتا ئيَوارة برِ ناكا

 ئةم سثيَدة 
 شنةي ثاكي 

 ناطاتة غوباري وآلتي رةشةبا 
 ئةم تاوسانة 

  زؤريَك نابا طرياني خؤي
 بة سةر رووي زةوي دةرِذيَينَ 

 ئةم سروشتة 
 هةميشة طولَ و خويَن و بةفر و زريان 

 دةنةخشيَينَ 
 ئةم وةرزي طةآلرِيَزانة 

 ليَرة جواني نابرِيَتةوة خؤشي تةمة و 
 بة باآلي من 

 دةذيَتةوة
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 لةو هةوار و بيَ مةسكةنيية 
 لة هةر بستيَكي شاريَكا 

 وةدلَؤثة ئارةقي رةجنم جيَهيَشتو
 زيَدم ونة و لةم بيَشةيةم

 كونة ثةثووي توولة ريَطا و 
 سةر شةقاميَكي جةنطةلَم 
 حةسرةت و حةز بؤ منالَي 

 بة شانيَلي تةمةمندا رؤنيشتووة
 كام دلَؤثي ئارةقةي هيشكةوة بوومة 

 لةم مةنزلَة دةينيَذم و 
 دةرطاي سبةيش نابةلَةدم 

 غوربةت و ئولفةتي دويَينَ 
 تةمةنيَ  لةرةي رِايةلَةي

 هةر بة باآلم هةلَزنيوة 
 بؤني درةخيت ذيانيش 

 ويَستطةكاني سةخنت، ذانن 
 نة طةييوون 
 يا طةنيووة 
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 مةرط
 

 ثيَشكةشة بة مةرطي خؤم 
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 ئةطةر هاتي 
 م بدة بة ئاسثايي لة دةرطاكةى دلَ

 ....ضونكة منيش 
 ناخي كةسم ، هةرطيز دانةخورثاندووة 

 اي ماسي ببة فيَري سةم
 شةثؤل لة نيَو ضاوامنةوة لرفة دةكا 
 ضونكة رؤحم بؤني دةرياي هةلَطرتووة
********** 

 
 ئةطةر هاتي 

 ضؤرِيَ فرميَسك 
 لة كانياوي كيَلي طلَكؤي دايكم بيَنة 

 تينويَيت شةوم بشكيَنة 
 ضونكة خةوم وا سالَيَكة بيَداريية و وشكبوونة 

 طؤزةيةك سؤزي باوكيشم 
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 مني ثيَ تةرِتةرِكة ليَوةكا
 ضونكة خةمم خةرمانيَكي ثرِ باآلية 

 كةس ليَي ناطا 
 هةر هةردووكمان 

 ضاومان ثرِثرِ ئةشكي روونة 
********* 

 
 ئةطةر هاتي 

 لة سةر ذيَكاني مؤسيقا 
 هةنطاو بينَ 

 با خةيالَم نوقمي بةستةو طؤراني بيَ 
 ضاوةنوارِي روخسةتي بيَداديم مةكة 

 ذيان  با ذان و ئازاري
 لةملي شةواني بيَ  هةر دةس

*********** 
 

 ئةطةر هاتي 
 بة ئاونطي سثيَداني دولبةرةكةم 
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 ثاراوم كة 
 ضونكة هةر ئةو ثاكشؤري زةمخم دةر دةكا 

 لة سةر هةر طرديَكي وآلت 
 لة نيَو هةر ضةميَكي ئةويَ 
 نغرؤي جواني سروشتم كة 

 نةبا لة ثرِ خؤشةويسيت خاك و خؤلَم 
 طؤرِيشا دةرم كا لة نيَو 

********** 
 

 ئةطةر هاتي 
 بةر لة هاتن، 

 طةلَ خؤدا بؤ مةهيَنة ئةو تةلَقينةم لة
 نةبا ثاساري و كةناريي 

 ضةمة جوانةكاني ئةويَ ليَم ياخي بيَ 
 ، بةر لة هاتن

 كفنة سثييةكة توورِ بدة 
 لة ثةرِة طولَي طزنطا 

 ئاآلي ئةويَم بؤ بدوورة 
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 ة بيَتة دةنط و نةبا خواكةى ئةو وآلت
 نزاي رةقيبان ساقي بيَ 

********** 
 ئةطةر هاتي 

 سةرضوو ثيَيان بلَيَ، طريان و شيوةن بة
 دةنط هةلَمةبرِن 

 نةبا رةشؤلَ و مةردان و كاويَسةكةم 
 نةعرةتةي سؤز و ئاوازيان نةلَيَنةوة 

 شثؤش مةبن ة، رِثيَيان بلَيَ
 بةر لة جاويداني هاتن 

 ووة ش بةسةراثا دلَم رِ
 كةن وةز و بريم لة وةآلمي طؤرِ هةلَةنةبا ئا

 رِيَي سروودي زماني خود بةربدةن و 
 تةريقةتيَ بلَيَنةوة 

********** 
 

 ئةطةر هاتي 
 با طؤرِةكةم نهيَين بيَ 
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 نة لة ثارك و نة لة طرد و مةزارطةدا 
 نةعشم نةضيَتة ذيَر خاكيَ 

 نةبا بة رِارِةوى دوذمن 
 رِيَذ بيَ من ئةسرينزيزائةو دلَخؤش و ئة

 كةن جةستةم سوومتاكي وآلت
 لة مةزاري شيَمحيَديين شارةكةما 

 كةن آلوةى سوتوومثةرش و ب
 با ئةو خاكة بةر ذيلةمؤي رؤحم كةويَ و 

 بريين طيامن ساريَذ بيَ 
 

 ئةلَمانيا
2/7/9507  
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 .ان بة ناخم ضرثانديترتين نةخؤشيئةو رؤذةي هةوالَي سةخ* 
 
 
 
 
 
 
 
 

 روخساري مريانة
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 ئةو دميةن و روخسارةية 
 لة ترؤثكي ئيَستاتيكاي ئةوينداية 

 داضؤرِاني خورثةيةكة و هةر دةمطاتيَ 
 بزةى ليَوت تةزووي جةستةم دةكاتة تاظطةي رؤحيَك و 

 بووة ضةشين خويَن و دةتكيَ 
 نيطاي ضاوت ئافاتيَكن ضوونة نيَو ناخ 

 يَ كؤضم بةرةو نةمان دةفرِ
 ثةرضةمي سةر تريي برؤي ضةثت نةبا 

 هةناسة زوو جيَي دةهيَشتم 
 دةبوومة سوتووي هةلَثةرِكيَ 

 بيَ دةنطيت نة بؤمبايةكة 
 نة طرِكان و شلَةقانة 

 زة زةمينلةرزيين بةهيَ
 لة دوا ثلةى ريَختةرداية 
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 دوا هةناسة و كؤستكةوتين 
 رؤحكيَشانة  

 
 دؤرنبؤط 

1/05/9506 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طزنطنامة
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 تةمةن رِؤنيشتووة و خؤي دةنوسيَتةوة 
 لة قةد ثالَي خةزاني ئةم بةهارةما

 و  ضاوةكامن رؤشنايي تاريكستاني ئامسان دةبيينَ
 غلؤر دةبيَتةوة

 وان ضةن سةخت و طرانة ذ
 لة هةردة و كوورِةنةكاني نيشتيماني دويَنيَما 

 خؤي ئاآلندووة 
 بوونتا ديَيت و رهاويَ شبةلَةكيةتؤيش لة تةدارةكي رِ

 طوارةي ذيان دةكةيتةوة و
 قاندووة ثرضت بة بارتةقاي زناري كةمةرما خولَ

 لةم وةرزةدا 
 دووري باآلت فيَرة ضرِيين ميلؤدي طةجني كردم 

 ضؤثيم ةطةيشتة ضمكيَكي دةمسالَةكةى سةردةستت ن
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 لةم وةرزةدا 
 هةلَضووي ناخي شيَتيَكي هةرزةطؤييم و 

 ت لة سؤراغي ئيشقي رؤح
 بؤ طةردانةى طةردنت تالَة ريشالَي ياقووتيم 

 بؤ سةماي شةويَكي سووري خوماراوي مةست مةست بوومية 
 بؤ سةر ميَزي ئةوينداري شةرابي هةناريي ئيشقم 

 بؤ تةالري باآلي بةرزت 
 لة سةر سينطت ئؤقرة طرتووم 

 رؤحيَ تةواو تةواو كؤثيم 
 خؤ ض نابيَ قاقاكاني ثيَكةنينت 

 دي سؤما بست بة بست طؤش بكةم لة بةر دي
 خؤ ض نابيَ ليَوي وشكت

 بة مةزةى ليَوةكامنةوة تةرِتةرِ و سيما و روخسارت 
 كةم بة تاراي سثي رووثؤش

 ئةى هةناسةى بةر ئةوكيَكي بريندارم
 جةذنت ثريؤز

 شادي منيش
 لة تةك هةلَثةرِكيَ و ثةجنةمؤري سبةينيَما دةبيَتة 
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 جةذني نةورؤز 
 

 دؤرنبؤرط /ئةلَمانيا 
93  /2  /9507 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شةكرة لَيو
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 لة داميَين جواني تؤدا 
 طولَ كرِنوش دةبا و 

 درةختيش نويَذت بؤ دةكا 
 لة هةنسكي دوورميانا 

 شةو بؤت دةطري 
 سثيَدة ئريةيي دةبا 

 ئاي لةو رووبارة سةر شيَتةي ليَكي كردووين 
 ئاي لةو ذانة 

 ثرِ وةفايةي بريمان دةكا
 ئةوة طةورةيي خامنةكةية

 لة بةر دةرطاي حةز هةلَزنا
 ينت طرت و كضيَ لة كام وآلتةوة ئولفةتي فرِ

 بووية ذنة شؤخةكةي دلَم 
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 وان هؤ كيذة روو سوورةكةى دةربةندي ذ
 دةوةرةوة بؤ هةواري سةوز و ضيمةن 

 سةري تؤ هةواري سةودا
 هةواريَك ماسييةكان سةماي تيَدا دةكةن 

 دةذةنيَ  رووبار ئاوازي
 دلَم جواني 
 بؤ ذووانيَ 

 ، بؤ سةري تؤ ليَوانليَو لة بؤني سونبول
 

 ئةلَمانيا  -ليمبؤرط  
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 ذانةبري
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 و دةبرِم رىَ و دةخؤم ثةنط تؤوة، ذانى و بةحةسرةت
 دةميَنمةوة

 عيشقةتا ئةم ئافاتى لة
 تؤقيومتهةلَ ىةسين سةر دةستةمةرؤى،

 من انطرتووةكانىذ ثةجنة
 نابيَتةوة نارنج نةرمة ضارؤطةى لة

 دىَ ئريةييم
 راكشاوت بةهةيبةتى
 سؤماما تةالرى سةر بة سةرمةديية تاشةيةكى

 دىَ ىلَ نالَةى
 و دانةضؤرِى ةتيجواني ئةم
 خةرابامت نةبوويتة هةر

 باخةلَ ديَية جندؤك، دةبيية منى بىَ لة
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 دةمانة ئةو
 (دىئازا) ى ( عةباس)جةستةى  لة

 دةكةى مةرطةسامت نغرؤى
 ؟..!وةبينم  خؤم شةرمةوة كونى كام لة جار دوا

 شةرمبارامنة ريَذنةى راكشانة حزوورى ئةم
 نادرىَ تؤرِ بؤم

 بطةزم توند تاليؤةكان
 بةخورِم هةناسةى طرِى

 ضاوامنا ثيَلَوى سةر بة
 كةنارةكان دةزووى تالَة ثانتايى بة

 دادةكا وا ئةوطردةية بانى كةسرةى
 هةست جةستة ئةو وةنةوةشةيى، طؤشةيةكى ديتىَ لة

 بزويَنة
 دادةخا ضاوانى تيشكى
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 :ثةراويَز
 كةركووك ئازادى طةرةكى لة بوو شيَتيَك عةباس -

 .بالَوكراوةتةوة 35/6/9559لة(( 3795))ذمارة  برايةتى لةرِؤذنامةى* 
 
 
 
. 
 
 
 
 

 ذوواني شةو 
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 شةويَكي روون 
 زيغ و ضةوى بن كاني بوو ضةشين بةرد و

 شةويَكي كث 
 وةكو تقوسي ئاييين 

 ويستم لة سةر 
 ، برِوامنة ضاواني تؤ ى مانطة شةوىَبالَي ثةرِة

 ئةو ضاوانةى 
 ة وبة سيحراوى لة بةر سؤما ريَي برِيو

 ويستم لة تيشكي ئةستيَرةى ذةنطاويا
 ضةثكيَ ماض بنيَرمةوة 

 رِيَوة لة سةر كةنارى ليَويا ببينم بةفر و ك
 بة سوورمة شينةكاني روو 

 مةهوةشيت نارد رؤحم تؤرا 
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 ، خةنةبةندانت سازدا خةنةت بؤ دةستت طرتةوة
 ئاورت لة حةوشةى شةو بةردا 

 لة وشكة سالَي ئةوينا 
 بوومة باران بوومة تؤفان 

 بؤ الى ئيَوة دلَم طؤرِا 
 ئةرىَ كيذىَ 

 بارانيَ بووم بة قةد شةستة 
 بة قةد سيآَلو 

 قةد طوذمي طرِى الفاوى بةر هةتاو بة 
 بة قةد طرياني نيوة شةو 

 بة قةد ثاراوى كيَلَطة
 بة قةد هةزار و يةك دةنكةى طةردانةى مل 

 بة قةد شةوبا 
 دوييَنَ دةمبة سوتوو لة ثاأل

 بؤ طةرِانةوةى الى سةلوا 
 

 كةركووك
96/5/9552  
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 سوتووى ثِرثؤَلة  
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 طاوييةكانى ئاسن، ئامسانة ذةن
 ثروشةى دووكةلَن 

 جةستةى حةزن 
 طرمؤلَةى ثةجنة هةلَوةريوةكانى 

 ئيَوةن  دةستى مةعبةدخانةى
 ئةوان ذيان بةزةمةنيانةوة بةرِيَوةية 

 و  بةتةمةنةوة هةلَدةطرين ئيَمة زةمةن
 بةمةلؤتكةيش طريدةخؤين 

 ئةوان كةندرِى خانوو 
 رةى بان يةك هةلَدةدرِنلة ئةستيَ

 مةنى ضاوةنوارِى سةر هةلَدةطرن ةز ةب
 ... ؤندةرِ...ؤن دةرِ

 ... حةشاماتة... ئاثوراية... جةجنالَيية 
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 جيَطاى منةكانى ئيَرةية 
 قلَيشىَ ئةوة غةدرى سينطى خؤمة هةلَدة

 ضيدى زةوى مةيلى نةورِةسى ناميَنىَ 
 لةقةدةرى بيؤلَةتدا هةناسةبرِ 

 نىَ يَدوميحرابى عومرى هيجرى نام
 با ئازارم قةدةريَكى ديكة بيَشىَ نة

 كةنطىَ  شةوبؤ، لة تةك رةوة خةمةكامن رؤنيشتووة 
 .....جيَيان هيَشتم 

 بةتةنيايى عاساى دةستى يبناييان 
 ىلَ رِفاندم                                          

 ، ياخيطةر باخ جىَ ذووانى يارانة
 دةفريَكى سووتووة  شنةى بزةى بةدةم

 سةحراية لةسةر دةستى لةثةكامن لةم 
 ، دة ثةجنةكان يةك يةك دةذميَرم ئةوة ثيَنج و

 ، ئةوةش سةدو ضةند سةدانيَك ت و ضلَبيس
 ، ئةمةيش هةزارو دة هةزار

 ئةوة سةد هةزار ثةجنةى لةشى مرؤظن و 
 ليَم دةتةكيَن 
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 دامركا  يَش كةكةف و كولَ
 (انتةمةنةك انةوةىتى نزاو ثارِدةس)خةلَوةختانةى 

 ... بةلَىَ  قوربان!! ...ئا
 دةست برِينم بكةمة سةركاسةى  و تةمةنى نامؤ

 زار تةرةكني
 بيَوارةكان  ئيدى با هةلَضوونة

 ...لة تؤف و كرِيَوة و خةونة نارجنييةكان مةحفبنةوة 
 شةبةنطى سرِبووى سثيَدة، 

 ى سةرابيما بتويَنةوة لة خةيالَ
 *          *        * 

 ،ةى سةرشانكافرؤشى طؤز
 لة سةماى طيانى ريَبوارى مؤناليزاى جةستةيةكما 

 سةر رؤحى مةولةويا ضؤارِوطةى بىَ بة
 لةوةتةى هةم مةرام و دةمار شيَتطرين 

 ،ئارام نيشتووى كام ضاوطةى بىَ ثىَ نازامن
 خويَنم دزرا 

 طريان لة زيندانةكانا ئةتك كرا 
  ئةوكى بودا و قةشةكامن
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 تةرِبوووة لةقةفةسى هةرِاجةكانة
 .....خويَى بةرائةت 
 بوونةوة تةمةلوقى ثاك

 و  طوىَ لةئاستيدا شةرمن
 نةضوو  كةس بةطذ ئامساني ئاسنما

 طويَم لةشةققةى ضةثلَة و حيلكةى ثيَكةنينة 
 ناوة ناوةيش رووناكايى  ،سيَبةر و تارمايى

 لةسةر ميَزى ثيَكهةلَدانا، خودان كويَرى و نابينينة 
 نيان ئاليَرةدا ملةكا

 بةسةر ميَزى خويَن وثيَكى مةستى و لة ئاميَزى 
 ريَكردن و ضةقبةستنى  ر و لةجنةىسؤزانى و لة ال

 ى الر دةبنةوة بةرذةوةند
 رِا  لةويَش ئا

 بةسةر تةختة رةشى ثؤل و 
 لةدةمطؤى مةمك و 

 لة سوجدةى ركاتةكانى نويَذو لةريَكانى ئةظينان و 
 سةفةرى هةالَتنا الر دةبنةوة 

 ...وان زةمةنى خؤى فرؤشت سري
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 لة بازارِى هةرِاجةكان هاوارىَ دىَ   
 ضيدى قةت شني نابيَتةوة 

 ساتيَ سوور و دةمانيَ رةش  
 ئةميَستاكة ليَم ياخيية

 شةمالَة نةسرةوتييةكان نايطرنةوة 
 نايةتة جؤش  هةر وةك جاران

   *    *        * 
 ة شيَت نيشتوو.... ..ةم والَتي سةيرى ئةم حةز

 كة منالََ بووم 
 دام بة قةد قاذة سيَويَكي ثيَ طةييوا حةزيان سواغ

 لة طةجنيا سيَوةكامن بة ضنط دةطرت 
 ئةميَستاكة

 لةو رؤذةوةى شارى خةردةلَ بؤني سيَوى هةلَطرتووة  
 نةفرةت بؤ منالَي و طةجنيم ثيَي طرتووة 

 كات لة طةرماى نيوةرِؤية 
 روالَةتي شارم خامؤش 

 ، عةبابةيليَ ن، ثري حمةمةدكاني ئاشقا
 ثيالن ضرؤية  لة خونضة،
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 زةمةنيَكة شار مردووة 
 ئاشقان هةموو نةورؤزىَ لة طوالَنا 

 جيَذوان بوون لة 
 كام كاوالَش و بن طويَسةبانةى تةثيووة 

 قةواني ليَوارى مةرط دةذةنيَت و 
 هةناسةى دايكيَكي

 بة بةر خؤى برِيووة 
 كؤتةلَ دةطرن 

 دايكة حةوا 
 ، سؤزى طريان دةرِوا و دةرِوا ديَتةوة شار

 تةرمي  بؤنكردووى دةضرثيَينَ بة ناخي يةكة يةكةى
 ......سيَوى طوزةر 

 رزيووة  آلئةو تةرمانةى لة نيَو دووكة
 عيسايش لة سوور طرِى جةستةى هةورامانا هةلَهاتووة 

 ؟...... نازامن بؤ
 وةكو جاران بؤني هةلَةجبةكةم ناكةم 

 م حةزيان دزي
 لة بةر مةرقةدةكةى سولَتانا توورِ درا 
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 رةشان ضةكمة لة بن ثيَي
 ، قورِ سواغ درا لة ساراى نوطرة سةملان

 ثيَ دةشيت شارةزوور ثيَي طرت و لة
 لة ثانتايي ئةنفاال 

 كؤت بوو 
 لة لةزةتي تةمةننايا 
 دا كؤتةلَي ئاتةشي جؤش

 ئةمة شةوضراى حةزةكامنن 
 تؤرِى ضران 

 كضي ئاو و كورِى نيَرطزةجارِى  ، تؤمةتيوةليَ
 بة طةردنا هةلَواسرا 

 ئةمة شةرابي تةنيايي حةزةكامنة 
 موشلة مةرطة

 كةشتيطةليَ لةنطةر دةطرىَ 
 موبتةالى ئةم عيشقة بوومة 

 .... هؤو ..... هؤ و 
 ؟ ىَ، وةكي دةفرىَ بة ئامساني شينا دةفرِكةنطيَ

 هةلَوةداى حةزة شيَتةكاني تةمةن بووم 
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 بة هةفتة و مانط  ساتيَ، هةموو رؤذىَ هةموو
 ورِكم دةطرت 

 دايكة فرِؤكةم بؤ بكرِة 
 لة كاغةز و دار سريَش 

 كلك دريَذ
 ةوقي ترس و ساريَذهاذةى ت
 ، كورِم ها ئةم كؤالرةية و بطرة دةيطوو

 حةزةكامن مرازيَكي ثةمشةكي بوون 
 هاويَر نةبوون 

 كة هةترةشضوون دةنطيَطرِة  دواتر زانيم
 و طرِانة ئة

 لكة خرخاشةى ثةريَزى دةكرتاندو 
 بة رةشتالَى قذةكامن الفاوى داضلَةكامن رةوانةوة 

 و  طاى زستانى وةيشوومةى لةسةر تابلؤني
كيَشيَكى دوو ريَيانى ناو قةبر فلَضةى كضة نيطار

 نةخشانةوة 
 بؤ سةوزايي بةهارى ضاو 

 !!!ناسك  نيطاركيَشى ثةجنة
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 ، ئةم خامنة بةهارة
 ىَ لة فريدةوسى نيَرطزييةوة بةدةم كةنط

  رةحيان و زةعفةرانةوة نةؤب
 بؤ ئةبةدييةتى ثيَنج هةزار جةستةى 

 ، دةمبا بوو لة بةرائةت نقوم
 !!!نيطاركيَشى ناسك 

 ئةم ئؤخذنة ورديلةى ئاويَنةكانت، 
 ض دةمانيَك فيَرى 
 شابالَةكانت  هؤرة و سياضةمانةىسيحرى سروشت و 

 تيَردةمب لةسةمبا ى لةزةتطرتوووةك ئيسكة رزيويَك
 دويَنى خؤر لةتةك الشةكانى 
 ثشت ثيكاب دةم و دووى بوو 

 نان آلتةرمى بةر دةرطا و كؤ
 شا رِىَ و طوىَ ضةم و الثاالَن 

 سةر ضيمةنان 
 زمان ئاشناى هةظثةيظينان 

 سةدان سالَة لةم دةردةم و 
 لةسةفةرم و ميلى كاتذميَرةكةيش 
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 ...ذمةضىَ ليَم ياخى بووة و بةد
 وجيما دةطةوزيَم ولةنيَو تةث و تؤزى طة

 عةسرانى سةرة 
 ...ناوةوةمة ،ريَى كانى

 هةموو دةميَك لة بامؤكةوة رووة و زةمةقى ديَم 
 دةنيشمةوة  لةسوريَن هةلَدةكةم و لة شنروىَ

 مةيلةكامن نويَوة دةبىَ 
 ...ئارام...ئارام 

 خؤى بةسةر بالَة شةتةكانى مراوييةك دةدا 
 ...سرِبووةكانى حةسرةتى ثةشيمانىةرة ثةجنة س

 ....ؤندةرِ ...ؤندةرِ
 ذووان تةوقى تةليسميَكى ئاوريشمى بوو 

 ...كةما، هةلَدةزنيَبةطيانى جةستة ئةجننكراوة
 ئالةم دةمة، فةرشي ضيا مةكرى راخست 

 خويَن نةك سنوورى دةستكردان
 سروشتييةكانيشى بةزان 

 نةخست ى را(طؤران)ضيا ئامسانى شينى 
 مةطةر ذةنطى منى ليَدةضؤرِىَ ئيَرة
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 ، لةباغى شار بدزم نةهاتووم تةرِايى ئاوى ثايز
 دىَ هةلَبمذنةكانتان سيانيطولَ

 ذةنطتان ذارو قةمتاغةى خؤزطةتانة تريفةى كةذ
 هةلَوةريَينَ

 هةلاَل... هةلَالية ...هةلَالية 
 تةمةنة  نغرؤى طةرِةالوذيَى ئاوايى

 مزطةوت و كتيَب  و كؤطا و  ،دوكانةكان
 دةركى خانوو و تةالر

 ئةثارمتانان 
 طشت طوزةرةكانى ناوشار 

 ثيَشربِكيَى دووكةلَى سثني بؤ ناخ و ذوور 
 سيَلكةكانى رؤحم ثةرِة

 مةدينةن  لة سةر كاروانى قورِةشيين
 بةئاسثايى لةشةققةى بالَى خيَراوة

 خاو و سست بةسةر الشةى ئاو ساويا بةترثةى
 شؤرِبوونةوة

 رِؤ، درويَنةى خةرةندى تةمةن ةم زةيثاي
 خةم كرِين و ئاسؤى دابارينى سةمةن 
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هةنتةنامةى ئةدةب و هونةرى  ى06/3/9550رؤذى ( 908)لةذمارة  *
 .ثاشكؤى برايةتى بالَوبؤتةوة

 
 
 
 
  
 
 
 

 وةرزى زمان 
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 لة ئاتةشطاى ئةم كؤضةوة 
 زانا هةلَزنيوة و بة ورديلةيي خة زمان بة

 وةراندووة   خؤي                                             
 وةرزى رضني 

 هةوارى بالؤرةى تيَكنا 
 ئاوداماني زايةلَةى عيشقيَكي ئةبةدى 

 جةرِاندووة                                              
 سياللَةى شار 

 لة شةقلَي سةلوا ئاآلوة و 
 نةوة هةناسةى دأل بة طرِكاني طريا

 شةو دىَ و لة باخةلَي متبووني ئؤغذنيما 
 حةز لة تارمايي ون دةكا 

 بة ليَرةوارى تةالنا هةلَدةزنيَ و 
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 ...هيَور ... ، هيَور ثةريسارا
 بؤ شةوى طةردةكي ويَلَة 

 سيماى بةركؤذةى مةهوةشيَ 
 سيميَكةوة  لة سرتةى بيَ

 سووك بة هةناسةم ئاشنا و رووح 
 ا ثرِ لة جولَة تةواريَكة ثرِ لة سةم

 تةزووى لةشم دةخورثيَينَ و 
 سثيَدان ذنة و لة ئاميَزما ونبووة 

 كاوى ذان و توانةوةى هةناومة 
 خةمرِةويَنة 

 هةر ئةو سيَلَة 
 ئةم ئافاتة 

 ثةريزادةى وةهمة و خؤى بة وةهميَكيرت سثاردووة 
 شةو طوردىَ بوو

 ضةثكيَ فرميَسكي خةناويم بؤ رشت 
 ......  ئةرى َ.... ئةرىَ 

 ئةو هوماية هةتواني ذان و ناسؤرم بؤ ناردووة
 بة طةروو  هاتة زوبان ثرِ
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 ئةميَستاكة 
 ثيَكةنينمان ثةردةى كةذاوةى متبووني درِاندووة 

 
 كةركووك

90/5 /955 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دواندن 
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 مبدويَنة
 بةئافاتى غةدرةوة

 لةدةرطاى غةفلَةمت مةدةو
 بةنيَو جةستةما 

 ةملةكةتى هةنطوينالةسؤراغى م
 مةم ذويَنة 

 وىَكضىَ بد
 حةزةكامن ختوكةى لةزةتيَكن

 لةكةنارى ضاوةكانتا
 مةم خةويَنة

 ...نازامن بؤ 
 ديدى ضاوى شةرِانطيَزيت

 شاتاولَى بؤم هيَناوة
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 ى سةركيَشةرطةثيَشمة دةلَيَى
 ثةالمارى مؤلَطةو ثيَطةى

 دوذمنى السارى داوة
 سةماى برؤ و برذانطةكان

 ةكن ولةجنةي
 بووى دلَماربةديوارى شةقا

 هةلَدةزنيَن
 لةضاوى خوماران دوورم 

 كةضى بةدواى يةكا دةزيَن
 دةنطى عيشقت خةفة مةكة

 بة طةروو هاوار بكة  ثرِ
 نةرمة جولَةى                

 الرت لةش و
 دةبنة خورثةو 

 لةرِؤحيَكى كةنةفتى دا
 مةيلةكانيان بةضرثةيةك

 دةدركيَنن
 بؤ لةش رةشيم 
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 تةسيلم دةبن
 دةذنيَنن

 
 هةوليَر

95/0/9553  
 
 
 
 
 
 
 
 

 زةنوَير
 

 (بةرايىبةهرةى )
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 زايةلَةى عيشقى حةزىَ
 بةسةر ضؤك دةكةوىَ و

 ناز لةبةر ثيَدا رام دةكا
 لةسةفةرى بىَ برِانةوةى ئةم تةمةنة 

 ئاتةش لةجةستة بةردةدا
 كردنةوةى قسةكان بكةمضى لةخةرةند و دووبارة

 وربةى خؤيم دةبابةرةو موت
 كضىَ زةنويَر

 قةراغ جؤطة ئاويَكى ئاسيا و 
 بووة النكةى كؤرثةيةكى ثرِ لة خورثةى شار

 لةطيَذاويَكى قيَزةونا هةلَدةهات و 
 لةباوةشى خوداى ئةوين ئؤخةى كردو 

 ئؤمةرا بووة ماريَكى بةكار خلةطةردةنى شيَ
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 خةو لةضاوة كالَةكانى غوربةت دةخاو
 ذةنيَكاجنةلةسةر وةتةرى كةم
 سةماى طرِوطالَيَتى

 ثرِ دةستى شةوقى دةستى شةوةيةو... شةوانى ضرا
 لةباوةشى ضةثكىَ ئايةت و سورةتى قورئانا

 لةبن سةرى زةيستانا
 لةئاتةشطاى بةر باخانا 

 ، ضراتؤرِى مالَيَتىتويَشووى كاروانىَ
 :ئةو دةمانة كةسىَ نةبوو بيَذىَ

 بيَرة سةرينم تيَر بكة شينم )
 (ةتبينممردنة نةوةك ن دنيا

 يةذن مرن زؤر نزيكة
 وةىلَ دويَنىَ كابة كةض بوو و مرن ئؤغرى كرد

 ئيَمة ئؤغرمان كرد
 ئيزرايل ئؤخةى

 ...لةكؤشى طوناهةوة
 هاويَرى سةر ديَرِى مةرط بووم

 ئيدى دةمويست لةو مؤتةكة هةلَبيَم
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 بةبارتةقاى كتيَبة مةزنةكان درؤم دةكرد
 انى باوكم درؤم ختوكة دةدابةقامكة نةرم و ناسكةك

 وى ضاوة نةطريسةكامن هةلرَبِىكةثيَلَ
 لةيةكةم هةناسة دامةثرِمةى طريان و

 نةيويست بؤ ئيَرة بيَم 
 هةزى دةكرد سةرابىَ مب 

 مةوةك ديَوةز
 كانى خؤى غةريزة

 بةسةر جةستةى رووتيما بباريَنىَ و
 نةيةم هةرطيز

 
 كةركووك

05/9/9556  
 
 
 

 9557/ 1/ 3لة ( 156)ى هةريَمى كورستان ذمارة لةطؤظار* 
 .بالَوكراوةتةوة
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 ضريكةى من و ِرابردوو 
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 قةدةر لةهةورى ضلَكنا
 ض قورِاوىَ دةليَزميَنىَ

 رؤح نادؤزىَ و 
 ثيَكةنني ياخى و بزة عاسى

 سةماى ثيَك و فريشتةى نةستى رووتيمان
 دةويز و خةرابات... دةويز

 سى ئةو سةما و نةستةينئيَمة ضلَيَ
 لةسيحرييةكة طيانة ثرِ

 بةئاستةم لة نهيَنى يةقني دةطا 
 كويَرِا وةهم بنةو بارطةى بةبادا

 ؤكة لةزمامنان حالَى ببىَتؤ بلَيَى جالَجالَ
 كويَرة ثةى بةجيَطةمان بردبىَشةمشةمة

 مانآلو بىَ النةكانى بنارى قة ولة فرِيووثةثو
 ثرِضى شةرِ بهؤننةوة  

 لةشة زبرةكان  تةمى
 لَقاوة وخ بؤ طوالَوى ئةرخةوانى

 ، مت نةبنةوةةوة دوورةكانتارِيَرِ
 زيَن و قلَيشى دةرطا و بن ديوارةكان نةرِ
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 وشةكان يةك يةك بةمرؤكان نةطةنةوة
 ...لةثانتايى عةقلَةوة

 نةعش هةلَطرى رازو نةهيَنيم نةبىَ
 ئاوايى هزر هةلَدةنيشىَ  زمان لةويَلَ

 نيزمى فةزا نييةقةلَةم نوورا
 ؟...!تاودةينة ضى 

 ، هيَشتا لةطةلَ خؤمان درؤ دةكةين
 عروزيَكني مياكراوىؤم

 دةنيَذريَني نازانني ضؤن
 تاو لةئاوزنطى ئةسثى ضؤلَى ناكوتني

 نةبا ئاوة سةرابييةكان ثيَبكةنن
 مان لةتاريكى دى زؤر ثةجنةى بريسكانةوة

 يشمان ماوة زؤر
 وديو موستيلةى، لةنةئةوالنكة سيحراويية و

 دووةكانةوة نيشان دةدرىَجا
 ئؤغرى غةريبستانني، غةريبستان

 يةدؤراندؤرمان سارايةكى ملاوي
 كفنى سثى سثى وةكى بةفر .. تةرم 
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 دةدوورىَ  بةباالَماندا
 لةوالشةوة الشةيةكى ساردةوة بوو

 لةبةرطى رةشى قةترانى هةلَكشاوة
 ترس ئاودامانى باالَى طرتووين

 ن بةحةيرانةوة دةلةجنيَننكفنة سثييةكا
 رؤ دايكان رؤ

 ؤكان لةسةر ثشتى هيَدى تابل ..هيَدى 
 ئةسث ئؤقرة دةطرن

 مانةند ث بةرةو ئامسان دةفرىَ بؤ كنئةس
 ؤ رةشةكان بةناخى زةويدا رؤدةضنتابل

 ..واديقةتى دةدةينىَ و زراومان خةريكة دةترةكىَ 
 جةستة غةرقى ئارةق بووة

 لةحةواوة
 نط و خؤرةوة لةدراوسيَى ما

 طيَذةلووك بايةطوذمى بةستةلَةك و
 يَوةو كلؤ كلؤ دةبنة كرِ

 شان و ملمان دةتةنىَ  سةر تةثؤلك و
 وةى تةكيَنن
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 جار طولَة ئةرخةوانةكان روواليَرةوة بؤ يةكةمني 
 نرا لةطشت وةسيةتنامةكانا

 كؤمان بن ئةم دارةية طل
 دةبا رةشتالَة و كراس ضلَكن و ثىَ ثانةكان

 انا هةلَكيَشريَنلةتاو
 ...لةم بيَشةية    

 طولَةنةمرةكان بؤ ئيَمة دووا          
 

 سليَمانى
97/6/9553  
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 زةنوَير
 

 (0بةهرةى ) 
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 ..ئةوة شيعرة
 يةيَذنةبارانى بةخورِو سيحراوير

 بةنيَو هةناسة تازةكان دادةلةنطىَ
 ثياسةى نيَو كيَلَطة بةراوييةكانى دةكا

 ونطيَكى بةيانيانى سةر طةالَ تةزيوةكانةئا
 لةسةر كولَمة سوورةكانى كؤرثةيىَ

 نيشيَت وهةلَدة
 ثةجنة زبرةكانى تةرِدةكا

 لةمالَئاوايى تةمةنا
 طولَ بؤ زةمةن سةر دةردةكا

 مةثيَيةكان لةرزؤكةالي 
 هيَشتان طاطؤلَكىَ نازانىَ

 هةلَدةزنىَ با بؤ ترؤثكى
 ةكحةذمةتةكانى بؤسرتةي... سةبا

 بةرةو شنةى دةبزويَنىَ... لةكةنارى طروطالَيا
 سةماى سةمباى لةدلَداية

 بزةو قريوةى ناوةختى 
 بؤنى مسك و دار عوديَكى لةتةكداية
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 شيعرو مؤزيك... هةراى .. هةرا 
 شةن و كةوى زنة و كاريَز

 دةرياى شؤرىَ لومشان دةدا
 مت و سرِو بىَ هؤش كةوتوو

 شدا(ديَنيس)لةطظةى باى 
 ى ضاو ثرِن لةتؤتريسك

 ثرِن لة سومتاكى جةستةو 
 بؤنى طرِوخاكى دووكةلَ

 و بةنةعشى رؤح دةداجوانا
 ئيستة زيلةى زايةلَةى تؤ 

 تارا ثؤشى والَتى بةفر و رةذووة
 طؤاسةكان ثرِن لةثةيظ و ديَنةهةن

 زةنويَر طولَى
 ضاوةكان لة حزوورى بذويَنى تؤدا طةمةيانة

 ةنةوة ثةبوومنان دةبسيحرى كؤر بةرةو
 مانط لةئامسانى شةو تؤراو 

 كاخؤرى رةشيش هةلَبزرِ
 بؤطةناو  دنيايةك بؤنى
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 زةمةنيَكة شوومى ئؤقرطرتوو
 ثيَكظة هةردوو

 بؤ يةك دةطرنةوة  لةسةرابا ئاميَز
 ة خنجيالنةكةى باوامنان منالَ هؤ

 ؤؤذة فرؤشةكانى ئةمرِبةرِوةك منالَة طولَة
 ةكينيضةثكىَ شةكةرات و سي باوةشىَ نؤك و

 شييةوةخكاستةرو مةجنةلَىَ ثاقلةم دةبة
 ثةى بة هةستة ناسكةكامن  هيَشتا... زةمةن 

 نةبردبوو
 من بةزبرى هاويَربوومة

 ، تةمةن عةودالَ و لةديَوجامةى باوكايةتى
 ون ببوو 

 ئةو يؤتؤثيا
 دةستى سؤزى لةنيَو غوربةت ئاخنى بوو

 آلئيدى منالَىَ بةرة
 آلدةستةكانى شةقيش وا

 آلةبانيش بةباميهر
 كضىَ زةنويَر 
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 نةضيَشتووة( هةتةهةت)هيَشتان تامى 
 كخة و بظة و دارة دارةى داية و بابةت 

 بيستووةنة
 شيعر هةنطوينى دوايني و 

 زةمةنيَكى بةرِةالَية
 ذاوةى منةوة دىَلةخةرمةنى ذاوة

 واالَية وابةذنى ئالَ و
 

 كةركووك
                                                                 90  /9  /

9555 
 
 
 
 
 
 
 

 .بآلوكراوةتةوة 07/1/9556رؤذى ( 9006)لةرؤذنامةى خةبات ذمارة * 
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 دوو دميةن 
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(0) 
 شةقام ضولةكةى تينوو

 ...دةفرِيَنىَ                          
 ...طوزةر سيَبةرى بىَ كةسى 

 ...نىَ دةتاريَ                       
 خؤر سيَبةرى داخراوى 

  بةسةر الشةى ساردةوةبوو
 دةكاتةوة                           

 نيَكى بؤن ساردةو مجةى داالَن، ثلؤتؤ
 كفنيش خيَوة

 كاظارى خويَنينا  ضةقةى لةرزين لةنيَو
 خونضةى سوورى دةكاتةوة                   

 
(9) 

 ثيَنج تةمةنى طةرمى بنارى طؤيذة 
 رزطارى  لة

 شةققةى باالَيان دةقرتيَنن
 ....طؤ نركةى تفةنط ديَتةوة
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 ون دةبىَ و  خيَو
 داالَن و خؤر 

 ...لةفيضقةى خويَن  
 نشاهى دةستيَننشاهةرؤح لةشارى           
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 91/8/9550لة ( 91)ذمارة ( ئةدةب و هونةر)لة برايةتى * 
 .بآلوكراوةتةوة

 
 
 
 
 
 
 
 

 دوولةت 
 
 
 
 
 
 
 



 959 

 
 

 دةستى ضةثلَة بؤ ثاشتيَالنةى 
 ى لةيةك جودا(عةقلَ)دوو

 ئةتك دةكةين                                
 لةبةرؤكى 

 دووثياسةى سةريةك شؤستةو يةك ريىَ 
 دةدةين                                                   

 كام تريؤزو عةترو طوالَو بؤطةن نيية 
 رطبؤيةك مؤديلى جل و بة

 رةنط  وةىلَ دوو
 ؤثىَ بؤ ستيطمايى دلَ    

 ضاوى سيماى دووجةستة يةك      
 و دةبةنط  دةمبا بةرةو ضؤلَى

 ثياَلَوىَ تةنط بؤ ثيَى راستم 
 يةكىَ فلَتيش بؤ ثيَى ضةثم 

 بشىَ مبرم 
 دالَيم ولةتاو هاوار و عة
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 ، ناكةوم لةطالَتةو طةثم ةنوام تيَبةط
 منيش كراس 

 فنى كاميان بربِم بؤبةر الشةو ك
 ؤذنةى دوو جؤرارِلةكآلو

 شني دةطيَرِم 
 لةنيَوان دووسىَ كيَليما

 يَذم برِ ئةسرينى كؤكتيل
 و دوو خؤرين كةضى شينى دوو زةردةثةرِ

 ى دار ثايزو آلبؤطة
 بؤ بةهارىَ 

 بؤ خةرةند و هةورازيَك عيشق و سةودايى 
 ليَزمةو شةست ببارىَ بة كة

 ضةندة جوانة  ز خةزانيَكىيئاى كة ثاي
 طةالَى زةردى هةلَوةريوة   

 كاذى تةنك فرِىَ دةدا و        
 سؤثاى دارى          

 بؤ بةرطى زستان كرِيوة             
 لرفةى  سةرما رضيَنى بةفرى ريَبةندان
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 جوانى دةكا دميةنى دةشت 
 بةالَم هيَشتان 

 رىَ دةرنابةم 
 ثيَيةكامن وا لة تةوقى 

 شةن و كةوى دان  خةرمانى        
 كةهةر وابىَ 

 بؤضى بؤ خورمايىَ دووناو 
 بةسةر دةشتى عةرعةرستان 

 نةمبة خوناو 
 دةنا نامةوىَ كةرت كةرت مب 

 جةستةيةك دوولةت مب   لةناو
 

 ثريمام
99/2/9559 
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 30/00/9559لة (( 3819)) لة رؤذنامةى برايةتى ذمارة * 
 .بالَوكراوةتةوة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 بارتةقا
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 ثةرِى جوانى دةمبة زةردة
 هةر جوانيية

 ئةوينى طرِطرتوو ليَزمةى
 ئةويَنى ثرِ لةسةودايى 

 سةودايى        ... هؤ 
 خواردووغةريزةكانى ثةنط

 ضاوامنانى  تؤ هةر لةنيَو
 ثرِاو ثرِ حةسرةت و خؤزطةى  

 جةستةم ثيَكيَكة 
 لةمةى  ثرِ

 مةيةكى مةست 
 ثرِ لة عيشقى جاويدانى 

 شقىَ ثاكى ىلَ بتكىَ عي
 كانى  ثاكرت لةئاوةكانى
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 روون  كانييةك
 وةى بةيان روونرت لةكازيَ

 نويَذ رت لةدةست بةيانىَ ثاك
 نويَذيةكةم دةس 

 بويَر تر 
 لةنويَذى ميحراب 

 ميحرابىَ بةقوبة جوانى ئالَ و واالَ
 ...رووةو كابة 

 كابةيةك مةزارى سووجدةو ثةرسنت بىَ 
 خشى ثةرستنىَ ناشىَ نة
 سى بىَ  وةهم و درؤى هةلَوا

 لةئةوينم بدةرةوة ئةوجا ئاءرِ 
 قابىَض ئافاتيَكة خولَ

 ئةطةر بشىَ
 بوونةوةبىَ ئافاتى رةش

 وةهم و ثاكى لة ئافاتا مبشواتةوة 
 و نةطريسيم ىلَ بتكىَ طةندةلَى

 ئيدى نازامن 
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 شاران يىكام سةرا سوىَ و سةرةرِ
 بطرمةبةر

 بنيَمنؤرمبؤرط وةال 
 قة تاوىَ نةطريسبة دةال ليَخن ومن 

 طرتووبةسةرة تاتكىَ ذةنط
 من نةتوامن ببمة هةتوان 
 بؤ زةمخى ذانيَكى سوىَ بوو 

 م ةثةى بةبرينان نةببؤ هةتاية
 ون دةبى و  لةئاميَزما تؤ

 بةسةر تالَة دةزووى ضاوما
 لةسؤراغى سةفةرى ئةوينداريت ئؤغر بكةم 

 ض جوواناويَكة ئا ئةمة
 د درؤ بكةم من لةتةك خو

 درؤ بةقةد شتة ثريؤزةكان 
 ئاالَون  كة بةطةردنا

 بةدرؤيش  هةر
 ثةرِةسيَلكةى قورِ هةلَطرتوو بالَى لةبان

 ون  نةبووم و
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 ليَخنيمة  ضؤرِاءطةيةك
 خوارىَ نا ديَنةكة بةسةر دةفةى شا

 قةدى لةمةر
 ضاكانيش ئؤغر كردووثياو

 ياخى لة طلَ
 لَلةرؤحى بةرزةفرِ و طو

 خالَيَكى ئاوابوون  دوور وةك
 بةراتيشم ليَ دةبارىَ 

 بةدةرمب ئاخؤ كةى بىَ شار
 دراوى توورِ
   ثةردة مب  ثشت

 
 ثريمام

91/7/9559 
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 ار ـش
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 ةنطةكانى شار رِبةئاوة رةنطاو
 ثةجنةكانت تةرِ دةكةى 

 كرِنووش بؤ ساتةكانى مندالَى و 
 وضة و شةقامى شار راكةرِاكى سةر ديوارى باخضة و ك

 بؤ ئةمبةرو ئةو بةر دةبةى 
 جىَ هةنطاوت 

 بةسةر شؤستةى شةقامةكان راكشاون 
 ....راست دةبنةوة 

 شويَن ثىَ هةلَطر بةدى دةكا
 ، بةطةردنةوة شك دةبا تةث و تؤزى  هةرزةييت

 ش مةراقى كيذة دراوسيَ
 ، كؤلَىَ بارن بةيادى تؤ

 لة طةردن دةئالَىَ و  خةم
 بطريم بؤ كالَىَ لةكويَرِا
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 زةمةنتة  بةفربارينى
 داديَنىَ  جةستةى مردوو طةرم

 منيش سيَبةرى داريَكم و 
 ئاكارةكامن ون دةبىَ 

 ، تةنىَ فرميَسك لةكام كون و قوذبنى شار
 بةئاهورامز بسثيَرم 

 ئةو كيذةى دىَ بؤ تةنها جارىَ تالَة قذى
 لةثةجنةكامن ئاالَ بوو 
 بؤ كام ثةرستطا بنيَرم 

 ...بيَرةوة دة
 يش بيَت بؤ حزوور شارى نامؤ

 منى ون و غوربةتى دوور 
 عرى شارا يلةئاوايى ش

 نغرؤ و سةركيَش 
 هةلَطرتووى بؤنى تريسكةى ئاطرم  ؤم سةرهةر دةرِ
 ؤم و زةنويَر دةطرمة كؤلَ و هةر دةرِ

 نايةمةوة بؤ سةر سنوور 
 ئةو ختوبةى وةك مؤتةكة 
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 لةزةمةنيَكا جودا بوو
 رىَ دةسى نةكةوت شوشة عةت

 خومى مةركانةى شكاومى تيا حةشاردةم 
 ؤم بةرةو ختوبى دوور دةرِ

 وةكو ناىل الى شارةزوور 
 بؤ حةبيبة                      

 منيش بؤ طرخانةكةى خؤ 
 دةطرميةوة ... تىَ هةلَدةضم 

 تيَناطةم سروةى كام كوضة 
 لةتةك زمان ئولفةتى ئةبةدى طرتووة 

 نة نةغمةى كام خةو
 ئةميَستاكة 

 لةتةك جةستةم 
  مةلة دةكاو لومل دةدا

 بؤ خةرابستانى تةمةمنى بردووة 
 انةوةى تةنيشت ئاى كةمن ضةند مةراقى طةرِ

 ئاطردان و بةفرم 
 ، ضونكة جوانة ويىَخؤشم دة
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 بؤ رؤحى تؤ ذةميَكى تر بذيَمةوة
 تؤ هةر تؤيت و 

 هةلَطرتوو و ر منيش شيَتيَكى سة
 يَشيَواو نامؤيةكى سةر ل

 تؤيت و   تؤ هةر
 داى ا لةناو خؤتى لة ئيَست

 يَنةو بيلبيةى خةلَوةمتاى، لةطللة
 ضاوى مناى 

 ييم دىَئرية
 بةبؤنى خؤرةوة وا لة ناو شار بةجيَماوة 

 
 هةوليَر

91  /1  /9550 
 
 
 
 
 



 965 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حةمجان 
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 لةبن مانتؤ و 
 ثةضةى بةزؤر 

 حةزت دةكرد 
 ةجنةم بطوشىَ نامةى دةستت ث

 منيش نةويَرو هةترةش ضوو 
 كةضى لةثرِ سينةى دادرِاوت دةرخست 

 وة ئؤخةيةك بوو شقلَى مةمكت لةدرزة
 وةختة بوو تاسةم هةلَلو شىَ 

 
 كةركووك 

97/1/9556  
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 باوةشَينى تةنيايى
 
 
 
 
 



 968 

 
 
 
 

 دةرِوا و تؤ نامبينى  سةفةر
 طولَى ميحرابى يةخةم 

 .... بؤ ناذيَنى
 طريانى خؤر 

 ثةجنةى بةسةر شةرمى شةرم و وةغركرن دةنا 
 بزةى ماهى دراوسيَمان 

 خى خةونى ئةرخةوانى هةر خةون ةراي
 جةستةما دةنا بةخؤشةى

 شةقار بووةم  ئةم لةشة ئا
 سةروبن  حةسانةوةى نيَو كةندةالَنى بىَ

 عةنقاى ئرية ئاتةشى بوو 
 منيش نغرؤى ثيسى كرمن 

 شةوطار ...   شةو...   شةو 
 بيَزارى و نهيَنى كار 
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 يَى شةو و دؤستانى نيم هاورِ
 نشيين خانةخوىَ نايةمةوة بؤ شار

 بىَ دةظةرم  كزؤلَةى
 شارى جوانان  بة ئاقارى

 ناخوليَمةوة 
 طرمؤلَستانى ثةجنةكان 

 بارانى خؤرى ليَناتكىَ 
 سويَندم خواردووة 

 بةكةس نةدةم  ئةو بارانة
 ةدةم ن( ندم)تا سةر مسى 
 ئةو رؤذانةى 
 ثياوى مةزن 

 تيَنىَ نيمان دةسوخواى جوا
 ببورة كةسة ميَينةكة 

 ورن وديسانةوة ليَم  بب
 نازامن نيَرة ياخود مىَ

 شيَوا ةجنالَمان ليَسةرى ج
 (شيَويَنىَخوا سةريان ىلَ ب)
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 ئةهرميةن بووم  طيَلة ثياوى
 بةخت راز و نيازيَكة 

 بة خيَرايى 
 ران بةردى قوبةى مرازدا

 بة مةرقةدى شيَخ دةنوسىَ 
 رنوببو يَمشيان لئةجمارة

 طيَلىَ نةبووم 
 ظينوس بؤ من دةغةلَىَ بوو 

 لةالنةى ئيزرائيال 
 حةزةكامن ثيَكةوةبوو 

 نيشتمانى خؤشةويستيم 
 هةموو سثيَدةيةك تاريك 

 ئيوارانيش ئاوةذووة
 زووة  هيَشتا ثيَكةنني لةزةينى طوالَ
 ئةم ئاوة نايةتةوة رىَ 

 ماين كانياوى خويَن ناطرىَ 
 دريَذا  يَىش لةتولةرِةرِوا و تؤيكاروان د

 نادةى  ئاورِ...  لة غوربةتا 
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 سةرت لةسةفةرى طيَذة 
 

تايبةت بة ( 9555)لوىل ى ئةي( 05)ذمارة ( نوسةرى نوىَ)لةطؤظارى * 
 .وكراوةتةوة شيعر بالَ

 
 
 
 
 
 
 
 

 يادطارى 
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 هةناسةى دووكةلَى شارىَ 
 ةنيَو ثرسةى كؤتةلَيَكا ب

 دؤش داماوة 
 عيشقى قةلَةمىَ 

 بؤ شيعرىَ 
 كةنةفتيَكى بىَ سؤراغ و 

 مالَويَرانيَكى رووخاوة 
 طريانى شار 
 باخةلَ سرِا  بةدةمسالَى

 ئةو خةلَكانةيش  هةنطاوى
 لةيةكةم سثيَدةى بةيان 

 كرا  ابةدؤزةخى طرِ
 رابردوو  ئاى كة رؤذطارى

 ذينى شارمان 
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 جوان بوو ضةندة 
 ئةميَستاكة 

 خونضة طولَيَكى ذاكاوة 
 سثى  كةزيَى

 كضة جوانةكانى دويَنىَ
 و  ةهؤنريَتد بةئوميَدى كزة ضرا

 مةر قةديَكا لةبةر طلَكؤى
 رةنط طؤرِاوة                                      
 

 كةركووك 
95/8/9553  
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 منالَ بووم و 
 تيَكةوت   هةستةكامن درزو كةلَيَنيان

 كوشت  بة بةر نةشتةرى ضاوثيسى ديَوةزمةكامن
 منالَ بووم و 

 ئولفةمت بة خؤشةويستى كضان ياخى 
 ديوانى مةرطى لةطريفانى بىَ ئاطايى ئاخنى 

 حةسرةت و كةسةربارى خؤم بؤ مريةم رشت 
 منالَ بووم و 

 عاتيفةكامن لةتةك دةسفرؤشىَ  
 فيكىَ لةثالَ  ترا

 لة كن سندوقيَكى بؤ ياخى ثياَلَو 
 لة دؤراندؤرى عارةبانةى شار 

 طرمؤلَة بوو
 لةتىَ نان طوزةرانى ذينى بينى 
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 عانةيةكيش بؤ طريفانة قولَةكانى
 بةر باخةلَ دةطةرِا 

 يادطارةكامن سةربرِان 
 كوليتة ليتاو و قورِاوييةكانى ثاش ئةنفال 

 ئاشقم بوون 
 ى سةر سينةت نةكةاللةدةفتةرة خنجي

 بضوك دةبؤوة
 مةالَس دةبوون 

 ئةو دةمانة 
 كةس خؤشى نةدةويستم 

 طةمذةيةكى ناو ئةو دةريا مةنط و بةخؤرة بووم 
 بؤ ساتيَكيش

 نةدةضووم  بةريَى ئاقالَنةى خةون،
 ئةميَستاكة 
 رؤذانة شةم 

 دةكا شةرِة ماض بارانى طةردمن
 ذىَ لةبةر ثيَم دةرِ ئارةقةى كولَمةكانى

 شةمانة  ئةو
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 هةطبةى درؤى دةدوورى ء بؤ كاسة ليَسى
 ويَأل دةبوو

 ....ئةو دةمانة
 ضما عيشق نةبوو 

 طريانى ئةوين باران لةق بوو
 طفتةكانى بةسوىَ و ثرِذان 

 هةرزةيى و كوريَذطةييم بةبةر سؤماى
 بةندانى بوو خةنة

 ؟...بشىَ طريان بةكولبةى ثيَكةنني ئاشنابىَ 
 رؤذةو  ئةمة نةفةسى عةبةسيةتى

 تاوةرو شانزةليزيةو ئؤبساالو و ئؤسلَؤ 
 طرةوى بزةو خةندةن 

 هةتوانى برين لةوةرهةم وةردةدا 
 نيَك دىَ لَؤبةطذ هةنطاوةكانى بةر لةسا

 ...ئةو شةمانة 
 لةكويَن 

 كانيان دةكردبؤنى  ريش و ثرضة تيَكضرذاوة
 كان بةرووى رؤذة تاريكة



 978 

 بةطةمةوة شاتاولَيان بؤ دةبرد 
  

 مانى سليَ
05/9/9559  

 
 
 
 
 
 
 
 

 ذوانى ئةوين و شارَى لةخوَين
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 ترازا بةندى سومخةى ئالَي طولَنارى بةئاهي من
 لة سةيرى باخ و بةى كردين كةضي دةسيت لة سةر دانا 

 (نارى و تاهري بةط)
 شةو لةنيَو  ريَذنة بارانى

 شةستةدام 
 دةئالَيَنم خؤ لة ثيَخةفى ضةمخاخةى هةور

 هيَشتا
 كازيوة خؤى نيشان نةداوة

 ديَوةزمةى تاريكى
 شابالَى بةسةر ئةوكما راخستووةو
 ضادرى وشكستانى ساراى هةلَداوة

 سةرابةكانى دؤراندؤرم
 ...نغرؤى ئاوازى جادة ضؤلَيَكى سثيَدة بوون

 مةطةر هةرخؤم بزامن 
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 لةنيَو تةونى 
 ض جالَجالَؤكةيةك دةنالَيَنم 

 شةو 
  طؤرانى تريَى بؤ دةطومت

 بؤ ليَدةكردمةوة  هةجنريى زل زلي
 هةرميَي لةباخضةى ذوان بؤ دةرِنيم 

 بةندى سينةى 
 عيشقةوة دةترازاندبةهةناسةى 

 دلَة شيَتة  كةضى ئةو
 دةرياكانى  رؤخىوةك قةرةجىَ لة

 لةنطةر ناطرىَ و  نيشتمان
 هةلَمدةبرِىَ  بةرةو سارايةكى غةريبستان
 بةسةر البالَى فريدةوسيَكةوة 

 رةم ليرَبِاوةئؤق
 هةنطاوةكان رووةو تونيَليَكى تاريكى 

 كةللةى سةرم هةلَدةطرىَ
 ئةمة تراذيدياى تةمةنى سةر هةلَطرتووى سةر شينايى 

 كاريَزةكانى والَمتة  طوىَ ضةمى
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 ئةمة ملقرتاندنى ئةو طةجنانةية
 نؤتةكانى مةرط دةذةنن و 

 سةمايان لةسةر ساباتيَكى خةراباتة
 ذيان بذميَرن  انن ضركةكانىئةو ساباتانة ناز

 نازانن لةطوىَ ضةمى رووبارةكان راكشيَن
 ئؤخةى بةدلَة قرضاوةكان بةن 

 ئةوةندة رايى بوون، تةنها بيَذن 
 ئةم لةرةية 

 عيشق و مةرط 
 بةزاندخويَن و تةمةنيان 

 
 كةركووك

8/8/9557  
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 :سةردار جاف
 ةد دةشيت ةزا قادر ئةمحسةردار رِ: ناوى تةواو *
طةرِةكي زيَويةى شاري لة ( 99/09/0257) رؤذي *

 .كةركووك، لة دايك بووة
 .نديكاي رؤذنامةنووساني كوردستانةئةندامي كاراي سة *
 . يي نووسةراني كوردةئةندامي يةكيَت *
 .ييَت نوسةران و ئةديباني ئيَراقةةندامي يةكئ *
 رةبييةكاني ئيَراق و وآلتانيلة رؤذنامة و طؤذارة كوردي و عا *

 . عارةبي بابةتةكاني بآلوكردؤتةوة
و سةرثةشتياري سةر وسةران و سةرنووئةندامي دةستةى نو* 

 .طشيت و جيَطري بةريَوةبةري راديؤو بةريَوةبةري تةلةفزيؤن بووة
 :لةم طؤظار و رِؤذنامة و دةزطايانة كاري كردووة* 
تةلةفزيؤني كوردستان ، هةلَةجبةديؤي دةنطي كوردستان لة را)

طؤظاري ، رِؤذنامةى ثالَة، لة هةلَةجبة، طؤظاري دةنطي ثيَشمةرطة



 981 

رؤذي  ، طؤظاريوكركوة، تةلةفزيؤني زاطرؤس لة كرِؤذي زانكؤ
 . (كةركووك

و ئةمة هةشتةمني كتييَب حةوت كتييَب بةضاث طةياندووة* 
 .نووسةرة

 .هةشت كتييَب تري ئامادةي ضاثة * 
 
 
 
 

 ....يَزي بيَ ثايامنان بؤسوثاس و رِ
 

كاك فةهد شواني كة ئةركي ديزايين ئازيز  براي بةرِيَز و
ئةركي تؤي خؤي و لة تةكما بة بةرط و ناوةوةى طرتة ئةس

 .هةلَةضنيشةوة ماندوو بوو
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www.dengekan.com 

www.dengekan.com

