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ئةستيرةيةك 
بةر لةوةى فيرى درةوشانةوة بيت 

وسلَى بيدةنطيةكانى 
بةتاريكى شةويكى نووتةك دةرئةكرد 

شةويش كةتةمةنى دةطةيشت بةويقار 
دارستان جطةرةيةكى 

بةسثيدة كث و مةنطةكةى ثيدةكرد… 
ئيدى حةشاماتيك جريوةو 

جيهانيك خوِرةو 
بةشى دوو طوَى طمةى دةخستةوة… 

خؤر لةنيوةندى مانط و زةوى 
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تةختةيةكى بؤ(باليا)ى ضركةكان ضيدةكرد 
لةنيوةندى طيا و شةونما 

ثانتاييةكى بؤ ماض بةخشى… 
رؤذباش ئةى نةسيمى سوبحدةم 

رؤذباش ئةى باويشكة تةمطرتووةكان 
بنواِرن…! دارتيلةكانى شار 

وةكو جاران كؤترةكيوى جورئةت ناكا 
 ى هةلَنيشىلي

بنواِرن…! لةسيمام 
وةكو جاران جورئةت ناكةم 

رةنطى بدةم بةنيطاكانم 
بذنةون… (سةدا)م 

وةكو جاران جورئةت ناكةم 
طؤرانيةكى رووتتان بؤ بلَيم… 

زوبانم بووة بةميوانيكى شةرمنى مالَى دةمم 
ضاوم بووة بةثةنجةرة بؤيةكراوةكان و 

هةناسةنيطايةكى تةِرنادات 
دةضمة بةردةم ئاوينةكةم و 

كةسيكىتر دةبينم… 
كةسيكى بيناسنامة و… بى والَت 
بى مةعشوق و… بى دَل… 

هةست رادةطرم .. 
طويم لةترثةى دَل و ضرثةى هةناسةم نية 

لةجةلالديكى تةواو ثةشيمان دةضم 
بةرمالَةكةم ئةرشيف كردووةو 

لةبةركردنى ئايةتةكانى سوورةتى(قاف)م 
لةضوار ضيوةيةك ناوةو نايدؤزمةوة 

بةئاوى خاتيراتى هةرزةييم رووم دةشووم و 
بةشى ماضيكى تةِر .. نةرم نابمةوة… 

لةخةونيكى ناوادة دةضى ئةمرِؤم 
 بؤ دةربازبوون بةرةو سبةينى

بير لةخةويكى قةترانى قولَتر دةكةمةوة 
رووناكى ذوورةكةم خامؤش دةكةم و 

ثيدةكةنى و.. ثيدةبيتةوة 
تةنها لة ورتةيةكى تيدةطةم 

كة دةلَى: رابة… دةبةنط… 
جاريكى دى دةكةومةوة موتاالَى 

رؤمانى(خؤكوشتنى بةردة جوانةكة)و 
دةطةمةوة فاتيحاى 

دوايين ثيرى تازيبارى ئيوارةكان و 
قاوةى ماضيك بؤ بةختى ليوةكانم دةطرمةوة… 

بؤنى سةرابيكى شين دةكةم 
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كة لة من روونترة وينةكةى 
لةجةنطةوة هاتووةو ماندووة 

دةمطاتى و دةمم ثيوة دةنى و 
نيو تنؤك درؤم لى دةخواتةوة .. 

بةهةر دوو مشت دةكيشى بةتةويلَما و 
بة خؤِر دةطرىىىى… 

بيرمة دوَى شةو 
قةسيدةيةك نةنووستبوو 

برِياريدا كةسيك بنووسيت لة من بضيت 
ضيرؤكيك بةدةم وِرينةوة 

ويناى زيندانيكى بى ديوارو بى دةرطاى دةكرد 
كت ومت لةحةوشةى دلَم دةضوو 

رؤمانيك روئيا نةفرينةكانى 
توِرداية ناو زةميلةى دةستى كضة ئةهريمةنيكةوةو 

بة خاشاكى كةللةسةرى منى دةضوواند… 
باليفةكةم .. 

ئاى باليفة دةستبرِاوةكةم 
بةستةزمانى… كة وادةزانى هةر وةكو شةوانى ثيشوو 

تةنها تؤ دةطرمة ئاميز 
نا… نامةى ثةتووم ثيطةيشتووةو 

ذوانيكى ليلَ و تةلَخترم هةية ئةمشةو.. 

ديسانةوة دةضمةوة سةر جةلالد و 
لة هاوكيشةى خيلَ و كوتةك 

حةزو جوانيم كةِرةتى درؤ دةكةم 
هيض راستيةك بة تةرازووى خؤم ناكيشم 

هةر خؤم و…خؤم ال سةنطينة 
من نازانم… من زةويم راطرتووةو لةسةر دةستمة 

يان زةوى منى بةكؤلَى ماندووى دةطيرَِى 
هيند دةزانم .. 

دايك و باوكم… مردوون و زيندوون 
ثةنجةو ضاوم… نووستوون و دةنووسن 

طويم لة(تى ظى)يةكةية و هيلَنجى 
سروودى ئازادى دةداتةوة 

بةحةيرانى خةبات ئينتةالى كردووةو 
بة دراماى ديموكراتى تاى ليهاتووة… 
هيشتا هةر كاَل نةبووةتةوة لةبةرضاوم 

ئةو قةنارةيةى 
من و ئةو ملمان دايى بؤ سةركةوتن 

تا هةنوكة .. ليوم بةستة بؤ دؤِرانةكانم دةلَيت… 
تابلؤى سةما شووشةييةكانم نووشتايةوة 

تا سووذدةيةك بؤ عاشق بوون و 
دوعايةك بؤ تةريق بوونةوة بخوينم 
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كؤثيةك لةسةداى طولَيكى ثةذمووردة 
لةضاوى ثةثولة دلَرِةنجاوةكاندا بة جيماو 

 شىبةهار خةجالَةتى ئةم واوةيالية بكي دةبى
دةبى ثايز رووِرةشى ئةم ئافاتة بطريتة ئةستؤ… 

وةرزةكان تابلؤى 
ئةم جةنطة بيذووةيان كيشا 

تا ساَل بدريت بةثالَةوانترين 
وةرزى ساَل 

تا ماَل بدريت بةجةلالدترين 
جةلالدى ماَل 

ئيوة… ئةى وةرزةكان 
ئةو ديرِةتان بؤ سرِييةوة 

كة ئيمة نووسيمان: 
(ئيوةمان خؤش دةويت) 

وينةكانتان لةضوار ضيوةى ضاومان دةنا 
بةالَم ئيستا هيندةى 

ئةو درنجانةى خةونةكانتان زِر دةكةن 
دوذمنتانين 

هيندةى ديكاتؤرة دؤِراوةكان 
دوذمنتانين 

هيندةى سوثا نةطريسةكانى جةهل 

دوذمنتانين… 
باش دةزانين…ئيوةش ئةى وةرزة شوومةكان 

ئيمةتان بةذيانةوة ناوَى 
ئيمة دلَمان لةئينجانةى طولَيكى ئاوى هةلَدةطرين 

ئيمة حةزمان لةبؤكسيكى تؤز لينيشتوو ئةرشيف دةكةين 
ئيمة.. ئيوةش وةكو رةشنووسى شيعرةكان 

لةبير دةكةين 
ئيوةو ئيمة لة ناوةِراستى يةئسا دةخوليينةوة 
ئيمةو ئيوة درؤ بؤ هةموو جيهان دةكةين .. 

لة جةنجالَى دارستانةوة .. 
بؤ شلَؤقى بازاِر 

لة بيدةنطى كانيةكةوة .. 
بؤ تةنيايى ذوورة ضؤلَةكان 

فةتواى ئارامى بةطويى دونيادا دةدةين 
ئارام ..ئارام وةكو ئةو سيبةرةى 

لة تةنيايى خاوةنةكةى سلَ دةكاتةوة 
ئارام .. ئارام وةكو ئةو سنةوبةرةى 

كة نازانى بؤ كى هاتووةتة سةما 
ئارام… ئارام… 
لة كةنارى روباريكةوة 

بؤ قوالَيى ئؤقيانووس لة يةك دةضين 
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دةميك ئارةزووى ثةِرطيرى و 
دةميك سةرمةستى مةلةيةكى سةرمةدين 

ئاى .. ئةو دةمانة .. ضةند كالَفامين 
وادةزانين لة دلَتةنطى ثةثولةيةكى 

ضاو بةفرميسكى دةم ثايز تيدةطةين 
كالَفامين .. كالَفام 

طةر وابزانين بؤ طولَة وةريوةكان 
هةالَلَةمان ثيية 

بؤ سنةوبةرةكانيش شنةيةكى نةرم .. 
دةبى بؤ دواجار 

لةطةَل هةورا ثياسةيةك بخوازين 
باسى ئةو مانطة بكةين 

كة لةشةويكى زستانا ضاوشاركى لةطةَل دةريا دةكا 
باسى طوناهى ئةستيرةيةكى رةجمكراو بكةين 

باسى طولَيكى بى ئاو و .. 
نةماميكى بى سيبةر بكةين 

باسيان بكةين… باس… 
ئاستةمة بتوانين لةخشثةى ئةو طةالَية حالَى بين 

كة بةر لةخةزان… بةنا بةدلَى سةماى هةلَوةرين دةكات 
لةو نةورةسةى كة مةعشوقةكةى ثرِ وةفايةو دةتؤرَى 

لةو ئاسكةى راوضى ديار نية و تيريك دةدا لة دلَى خؤى 

ئاستةمة .. ئيمة لة طيليتى خؤمان بطةين 
ئاستةمة ئيمة و ئةوان ببينةو بة دؤست 

ببينةوة بة هاوساية .. 
ببينةوة بةبرا .. 

برايةتى . .ريك تةريبة لةطةَل ناحةزى 
برايةتى .. ديوى دووةمى نيفاقة 

ديوى سييةمى فيلَة و 
ديوى ضوارةمى تةلَةكةبازيية .. 

ئاى برايةتى تؤ هةر لة هابيل و قابيلةوة 
ناشيرين بووى تا ئيستا 

ئيدى با شتيكى ديكة بين .. برا .. نا 
با بضينةوة ذير دةوارةكانى زاهيدى و 

تةهليلةى ئاشتى بؤ ئةلَقةى جودايى بلَيينةوة 
بؤ ئاوابوونى جوانيمان ئاوينةيةك 

بانطهيشتى دلَتةنطيمان بكةين 
باقامضيةكان فرِيدةين و 

تةوقةكان بشكينين .. 
طورزةكانمان لةطؤِرنيين 

بؤ زةمةنى زيندوبوونةوةى فيرعةونةكانى جةهالةت و 
ئيمثراتؤرةكانى بة بةندة كردنى فريشتة… 

با خودامان خؤش بويت… هةروةكو ضؤن 
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ئةو بةندة نةطريسةكانيشى خؤش دةوَى 
با لة سةماى دةرويشيك حالَى بين 

كة ثرضةكةى بةثةريشانيةوة شاباشى دةفةكان دةكات 
با تيرنةخؤين تا هةتاية .. لة ماضى ئةو كضةى 

هةميشة بةليويكى تةِرةوة 
فيرمان دةكات .. ببينةوة بةمرؤظ 

فيرمان دةكات بطةِريينةوة 
بؤ ضاخى بة ئاوريشم كردنةوةى دَل 

بؤ دةمى دةم بردنةوة بؤ دةم .. 
با برِؤينةوة بؤ طةلةرى 

ديمةنةكانى عةدةميةتى خؤمان 
با لةويندةرةوة 

ئيعترافنامةى بةرائةت بنووسينةوة 
بلَيين ئيمة بووين .. 

هةمووشتيكمان دؤِران 
ئيمة بووين .. 

درؤمان بةدةم خواوة كرد 
ئيمة بووين ئايةتةكانمان ثيضةوانة تةفسير كرد 

ئيمة بووين… 
ئاتةشطةى زةردةشتمان خامؤش كرد 

ئيمة بووين… 

لةخؤشمان بى ئاطا بووين .. 
با ببينةوة بةو ثنتة رةنطةى 
لةطؤشةى تابلؤيةكى ئةسيرا 

(سروودى ثيكةوةمردن) دةضرَِى 
با ئةو مشتة طوللةية ثةشيمان بكةينةوة 
كة سنطى هةموومانى كرد بةسةرةن .. 
ئةمجارةيان لة بازاِرى عيشقيكى تاهيرا 

دلَمان بة ماضى بفرؤشين 
ثرسةى راستيةكانمان لة دؤزةخ بطيرِين 

لة تةنيشت ثةثولةكانى سةلمانةوة .. 
لةتةنيشت ..فريشتةكانى شةنافية و حةيدةريية و عةرعةرةوة .. 

زةماوةندى درؤكانمان لةبةهةشت بشيوينين 
بة حةيرانى رووحى بةفرينى دايكانةوة .. 

سةماى تةريق بوونةوةيةكى زةرد بكةين… 
رؤذووى بى ئاطاييمان 

بة هةلَمى ئةو روبارة خوينانة نةرم بكةينةوة 
كة لةمةلؤتكةى ساوايةك و 

لة فةقاينةى كضيكى نةشميالنة و 
لة جامانةى ثيريكى كؤست كةوتووةوة 

نةخشةى نيشتمانيكى دزراويان دةكيشا… 
 خواية من ضى لة وةتةن بكةم با هةر ئاوابى
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 با هةر دلَطير و شيرين بى
 با هةر خاكى وةكو طةوهةر بى
 با هةر ئاوى وةكو كةوسةر بى

كة نةتوانم بةهاران ريطةى مالَى طوَل 
بة ثةثولة ئاشنا بكةم .. 

كة نةتوانم ئةدرةسى ئاشتى 
بدةمة كؤتريكى سثى .. 

كة نةتوانم بةثاضى حةزى كورثةى شةهيديك 
ئةم درةختى شةِرة لة ِرةطةوة دةربهينم 

ئةم تاعونى نيفاقة لة فةرهةنطى مرؤظةكان بسووتينم .. 
ئةى رةقيب ضى لة قةومى كورد بكةم كة هةر ماوة 

تؤ طرةو دةبةيتةوةو 
ئةوةتا وينةكةت سةرةو خوار هةر لة جيى خؤيدا هةلَواسراوة 

ئةو دانةرى تؤثى زةمانةش شاهيدة 
 خؤمان نةبى نىكة كةس نامانشكي

ئةم ئافاتة لة هةر ضوار ثةلى نيشتمانماندا نووسراوة .. 
هيوا… هيوا 

لة ناو دلَمان سةفةرى كردووة 
ئيستا لةناو لولةى ضةكةكانماندا تاساوة .. 

لة كام بازرطانى جةنطى بكرِينةوة 
ضؤن لةطةَل دةستة طولَيكدا 

بينيرين بؤ سةر طلَكؤى خةونة ثاكيزةكانمان… 
ئةو ثلَنطانةى هةردى والَتم 

ئيستا ديوجامةكان 
وةكو سويسكة راويان دةكةن 

زةمانيك بوو راياندةشةكاند ئاالَ بة دةستى خاراويان 
ئةميستا هةناوى يةكتر دةكةن بة خوين 

بة هةستى ناثاراويان 
سالَوى طةرمى دلَى ثرِ يةئسى ئيمةتان لى بيت 

سالَوى طريانى تاساوى كوِر و كضى 
ئةم نيشتمانةتان ليبيت 

سالَوى مامةثيرةى ضاو كزى ثةنا ديوارى مزطةوتةكانتان ليبيت 
سالَوى توِرةبوونى نيرطز و داربةِرووتان ليبيت… 

ئةوةتاين لةقةنديلى سةربةرزةوة 
نازانين سالَو بؤ كى بنيرينةوة 
ئةم شةهيدبوونةمان طيليتية 

طةرضى هةتا ئيستاش زيندووين 
دايكان شيوةنيك بثؤشن بةباالَمان 

دايكان بؤمان بكةن ِرؤ… ِرؤ 
ئايارى ٢٠٠٤ 
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دوايين جةنطى 
سةركردةيةكى دؤِراو                                                                                    

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ئارةزووى دؤِرانمة لةم جةنطةش 
لةوةتةى هةم ... سةركردةيةكى بةزيوم 

دةرطاى هةموو سةركةوتنةكان كلَؤم دةدةم  
نةبادا ئةم جةنطةم نةدؤِرينم 

هةموو جارَى سةر شؤِرانة لة شةِرطةكان هةلَدةهاتم                                         
هةر بؤية جةنطةكانم بوونة ناسنامةى دؤِرانى من   

سةرةتا سةربازيكى ساويلكة بووم  
خودةى سةرم ضؤلةكةكان لييان دةِرفاندم 

ثؤستالَةكانم ميروولةكان لييان دةشاردمةوة  
لة ميذة من ئاشناى سةنطةر و شةِرطةمة 

هةموو ضيا و هةلَديرةكان .. هةموو ِريطاو بيابانةكان  
من دةناسن ض قارةمانيكى بى هونةرو ض شةِرخوازيكى ترسنؤكم 

دوايين شةِرمة ...بشى ئةم جارة سةركةوم 
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ئيعالنى جةنطم كرد ئةم جارةش 
بؤقةكان دايان لة قاقاى ثيكةنين 

ضونكة دةزانن شةوان لة دةنطى وان زؤر دةترسم 
دوايين شةوبوو ... دوايين ثيكم بة خؤشى جةنطةوة فرِكرد 

دوايين ماض بوو ... سؤزانييةكةى الى ضةثمةوة 
 بة تينةوة لة ليوةكانمى وةرطرت 

دوايين يادطاريية ... يا دةبى  ببم بة سةر كردةيةكى قارةمان 
يا ببمةوة بة سةر بازة ترسنؤكةكةى جاران  

دوايين وتةم لة نيو هؤلَى كؤِرة مةخمةلَيةكةدا ثيشكةش كرد 
(ئاشكراية تةمةنيكة من و جةنط عاشقى يةكدين 

من عاشقى جةنطيكى بى ئافات و 
جةنط عاشقى منيكى هةميشة دؤِراو) 

دوايين خةوى نيو ثيخةوى دلَنيايى .. ضاوم ليك نا  
تةماشام كرد  

ئاسمان ِرةش بووة و زةوى ِرةش  
ووالَت يةك ثارضة طولَى ِرةش بوو بة جارَى 

لة ثيشوازى سةركردة جةنط خوازةكةيان  
دةست لةسةر سنط هةموو ذن و ثياوى ووالَتةكةم لة ضاوةِروانيدا بوون 

سةر بةرز, دَل ثرِ بزة, ضاو ِروو لة ئاسؤ دةِرؤيشتم 
لة هاوشانم دةستةيةك لة ثاسةوانة جةربةزةكانم ِرييان بؤ ضؤَل دةكردم 

ئيمثراتؤر لة سةر دةستى من ِروخا 

جيهان هةمووى , بة خوين و بة ِرؤح لةطةلَما بوون  
بؤ سةر كةوتنة كةم وينة كةم 

دام لة قاقاى ثيكةنين فةخر بكةم بة سةر كةوتنةوة  
وةخةبةر هاتمةوة و ِرابووم .. 
خؤم ثرِ ضةك كرد  ئةمجارةش 

وةكو جاران هةنطاوةكانم ثةشيمانيان لى نيشتبوو 
جةنطى من  

عيشقى سةداى شةقذنى بالَى هةورة 
عيشقى قولَنطيى ثؤلة مةلةكانى ثايزة 

عيشقى ئاوازى ثرسةدارترين ِرةشة(با) ية 
عيشقى ئاويزان بوونى فريشتةكانة 

زايةلَةى طومان ناخى كردووم بة خةرابستان 
ئةم جارةيان شةو دةكوذم ... هةتا رؤذ ئارام بطرم 

خؤر دةكوذم ... هةتا مانط شووم ثى بكات 
بؤ شكاندنى شووشةى شةرمى ئةم شةِرة .. زيخيكى زؤر ووردم 

بؤ ترازاندنى دوطمةى ئةم سينةية ... ثةنجةكانم هةلَفرِيون 
كؤتر نيم و نامةى ئاشتى بهينم  

ئاسمان نيم و شينيكى كاَل بنوينم  
لة ميذة من سةنطةرم طرتووة لة عيشق  
ئةمجارةيان يا دةبم بة شاى عيشقستان  

يان وا هةلَديم ئيدى كةسيك شوين ثييةكانم هةلَنةطريت 
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 نىواو لةو سةرى تةنياييمةوة دةزريكيشي زةنطى طومرِايى وةك هةلَؤيةكى سةر لى
كةشتى ئةم شيتييةم لة كةنارى مةرط نةبيت لةنطةر ناطريت 

بةر لةوةى دوايين فوو ... بكريت بة كةِرةناكةوة  
نيطام مةيى و خةيالَم ضووة حزورى  

ئةو ئينجانةيةى شةقايقى ماضيكى خالَى لة فيلَ طرتووة  
ئةو ئاسمانةى ئةستيرةى عيشقيكى خالَى لة دوودلَى تياية  

ئةو (شاِرَى)يةى ِريبوارى خؤشةويستيةكى خالَى لة درؤى تياية 
كةِرةنا ليدراو بانطيك بوو لةمةرطةوة 

مةرط ديارى تةريب بوونى شةِرة لةطةَل ئاشتى .. 
رةمزى سةر كةوتن لةتةويلَما كةوتة خوار 

رةنطم هةر زةرد دةضوةوة 
غةريزةكانم جاريك بة منالَيكى السار دةيانضواندم و 

جاريك بة سةر بازيكى سةرلى شيواو 
لةطةَل ئةوةى ثيشم دةلَين سةر كردة .. 

ثةثولة بؤ ماضى طوَل هات  
(با)ى سةبا توِرى  داو وونى كرد لة جوانى  

مانط بؤ ئاويزان بوونى دةريا هةلَهات 
شةثؤل شيتانة ليى تيك دان  

منيش طةرةكمة ئةم جارة كضى (شا) برِفينم 
هةزار و يةك شةوة ثيالن دةطيرِم  
هةزار و يةك شةوة ئاخ هةلَدةكيشم 

هةزار و يةك شةوة نامة دةنووسم 
قةديسى مةعبةدةكانى واهيمةش فةتواى لة خاض دانم دةدةن 

ِراهيبة داوين ثيسةكانى تةقةلالم لنطيان هةلَبرِيوة و طةرةكيانة فرِيوم دةن 
ئاى ضةند حةزيكى خورافيية هةلَوةداى بوومة  

ضةند شيتيةكى جوانة ئةم دةسبردنة بؤ (ئةو)ى حةرام لةمن 
منى زةنديق, منى ئةهريمةن, منى حةزيا 

لةفةرهةنطى هيض جةنطيكدا نةبووة 
ئاقارى (من) ليذبيتةوة بؤ نزيك ئاقارى (ئةو) 

(ئةو)ى زةنبةق,( ئةو)ى ثةريسا, (ئةو)ى جوان  
بةالَم هةر دةجةنطم هةتا ئةمجارةش دةدؤِريم و 

كاسكيتةكةم فرَِى دةدةم و دةستم لة تويى كةمةر بةندةكةم دةنيم و 
بةسةرى كاسةوة دةطةِريمةوة 

نا.. نا ئةمجارة ناطةِريمةوة هةتا خؤرى مةحاَل  
زةنطؤَل .. زةنطؤَل ئارةقةى يةئسم ثى نةضؤِرينى ناطةِريمةوة 

 هةتا ثةلى ئةميرة نةطرم ونةيهينمةوة ..ناطةِريمةوة  
دوايين برِيارة ... دوايين شيتية  

بووكى دةريا دةبةين بؤ حةزياى ئةشكةوت  
فريشتةى خؤشةويستى دةبةين بؤ ئةهريمةنى ضيا 

دوايين جةنطة ... ئيدى داواى ئاشتى دةكةم 
هاوِريم بيرتة؟ شةوةكانى من سةمفؤنياى ِرؤذةكانى (ئةو)ى تيابوو 

شةوةكانى من .. ِرؤذةكانى (ئةو) 
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دوايين رؤذة ... هةروةك ِرؤذانى دى ضاوى ثةشيمانيم شؤِرة 
لة نيو ئاثؤراى حةزة حاجيلةييةكانمدا  

طويم لة شةقذنى باَلى مةلة تةريكةكانى شةهوةت و ئارةزوومة 
لة خؤمدا طويم لة هةزاران ئاوازى خؤشةويستيةو  

لة خؤشةويستيما خؤم بةدى دةكةم بة كوذراوى 
جوَى لةم شةِرةم سةدان شةِرى ديكةم دؤِران بة خةيالَى بى هودةيى 
جوَى لةم عيشقةم هةزاران حةزى ديكةم بوون بة قوربانى طةمذةيى  

من كفرى عيشقم كرد  
بؤية خاضى غرور درا لة باالَم 

ئاسمان كفرى  فراوانى كرد  
بؤية حةشرى ئةستيرةكانى تيا هةستا  

(ئةو)يش كفرى جوانى كرد  
بؤية سةدان نيطا لة هةنطاوة شةثؤل ئاساكانيدا خنكان 

ئيمة دروست بووين ذيان بناسين؟  
يا ضاوةِروانى دوايين ذوانى مةرط بكةين 

من لة ووردة شةثؤلى (كانى)  حةزةكانى دايك و باوكمةوة هةلَقوآلم 
كةضى ئيستا ئؤقيانوسيكم لة خةم .. 

(ئةو) تةنها بة ثةنجة ياقوتيةكانى سالَوى لةمن دةكردو 
منيش بة هةموو جةستة و ِرؤح و هؤشمةوة بؤى بة ضؤكدا دةهاتم  

سبةى نامؤتر لةنامؤكانى ئةم شارة 
سةرى كاسى تةنيايى خؤى لةسةر ئةذنؤى ثةشيمانى دةنيت .. 

من تازة ئةم جةنطةش دةدؤِرينم 
وةلى (ئةو) لة تةهليلةى غرورة كةم نةفةسةكةيدا 

زيكرى تابلؤى عيشقم لة ميحرابى خةمةكانيا دادةنيت 
لة ثايزى نازو طريشمةى (ئةو)دا 

دلَم كردة ثةرذينيك لةسؤز و باالَ طةردانى باالَيم كرد 
(ئةو) مؤميكى خامؤش بوو منى ثةروانة دامطيرساند 

(ئةو) كلوة بةفريكى نةباريو بوو 
منى ضيا ئاميزم بؤ طرتةوة  

سبةى هةر وةك ِرؤذانى دى بيخةم هةتاكو زةردة ثةِر 
بير لةجوانى ِرووخسارى خؤى دةكاتةوة 

دوايين سؤزيتى ..  
وشة بريندارةكان وةك ضيرؤكى دةم طوَى ئاطردان دةخوينيتةوة  

فوارةى ئةشكى خؤشةويستيم بةبارانى شيتى ناوزةد دةكات 
زةليليشم لةو قةفةسى موحيبةتة بة طةوجيتى لةقةلَةم دةدات 

من دةزانم ئةو دةمانةى  
(ئةو)ى مةريةم خيانةتى لة نيطاكانى خؤى دةكرد 

(مةسيح) يكى بىنةواى لةبار خوى دةبرد 
(ئةو) دةزانيت  

ضارؤكةى  كةشتى شيتيم هةلَداوةو  
ئةمشةو دورترين ئةستيرة روطةمة 

شةويكى ديكة نةورةسى حةزم دةتؤرَىو  
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بةسةر شةثؤلى هيض ماضيكدا  
خولى نةشئة هين لينادات 

من نةفةسى دوايين جةنطم زؤر دريذة 
ضاوم لة ئاسؤى سةركةوتن برِيوةو 

وةك ضةتةيةكى دةريا  
نةخشةى خةزينةكةم لة طيرفانى سةر دلَم هةلَطرتووة 

دوايين تةليسمى كردنةوةى دةرطاى ئةشكةوتى نزيك بونةوة دةخوينم  
تا كليلى خةزينةى ئةم خؤشةويستية دةربهينم  
دوايين نامةم بةهةزار و يةك وشة تةواو كرد 

دوايين بةختم .. شووشةيةكى داخراوةو خستمة دةرياوة 
دوايين نزامة .. يا سةركةوتن يا مردن 

دوايين حةزمة .. ئةم جةنطى عيشقة .. ئةم عيشقى جةنطة 
دوايين هةنطاومة .. ئةميرةم دى و نامةكةشم داية دةستى  

دوايين هةوالَة .. ضاوةِروانى سةركةوتنم هيض هةوالَيك نةطةِرايةوة 
دوايين عيشقة .. ثرِة لة بيهودةيى 

دوايين جةنطة .. خؤشم نازانم كة دؤِرام يا سةركةوتم  
 

                                                                                                                      
شوباتى ٢٠٠٢ 
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عيشقيك لة مالَى دلَمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عيشقيك لة مالَى دلَمة 
عيشقيك دلَم دةكات بة بةرد 

عيشقيك لةطةَل خؤيدا ثيرم دةكات 
عيشقيك ليم ناطةِريت بنووم 

 نىك هةموو شةوَى دةمرِفيعيشقي
دةمبا بةرةو دوورطةى روئيا 

روئياى خالَى بوونةوة لة حةز 
حةزى ذيان ضةند ضركةيةك 
ذيان لة مةملةكةتيكى هيضدا 

مةملةكةتيك لة والَتيكى هيضتردا 
والَتيك ثرِ ثرِ لة ذان 
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والَتيك ثرِ ثرِ لة خوينى رذاو 
والَتيك ثرِ ثرِ لة مندالَى بةجيماو 

دةزانم حيكمةتى مردنى دايكم 
قةدةرى طوينةطرتن بوو لةم وانة بيتامةى من 

من نازانم خؤشم بنوسمةوة 
كةضى شةوان طوَى رادةديرم بؤ دةنطى ثيى 

ئةسثى سروشة ونبوووكان 
سروشة بى ئةدرةسةكان 

ئةو سروشانةى خالَين لة فةنتازيا 
ئاوادةبم و غروبيشم سةرنجرِاكيش نيية 

هةلَديم و..  
 نة كوكوختيةك 
نة ثاسارييةك 

بؤ سثيدةى من ناخوينن 
سثيدةى من وةكى سثيدةى وان نيية 

جيهانى من وةكى جيهانى وان نيية 
ذيانيك لة مالَى دلَمة 

ذيانيك دلَم دةكات بة ئاو 
ذيانيك لة طةَل خؤيدا وانةى طريانم فير دةكات 

ذيانيك ليم ناطةِريت بمرم 
 نىك هةموو شةوَى دةمرِفيذياني

دةمبا بةرةو كيشوةرى بوون 
بوونى ثرِبوونةوة لةحةز 

حةزى مردن ضةند ضركةيةك 
مردن لة ئاسمانيكى ثرِ هيض 

ئاسمانيك لة طةردوونيكى ثرِ هيضتر 
ئاسمانيك ثرِثرِ ورشة 

ئاسمانيك ثرِثرِ لة ئةستيرةى كشاو 
ئاسمانيك ثرِثرِ لة بورجى بة جيماو 

ذيانى من وةكى ذيانى ئةو نيية 
ذيانى ئةو جوان و طةورةية 

هيندةى جوانى و طةورةيى سةرضاوةى بوون 
ذيانى من ناشيرين و بضوكة 

هيندةى ناشيرينى و بضوكى شةمشةمةيةكى سؤزانى 
ذيانى من دةمخنكينى و ضؤِريك سؤزم دةرخوارد نادات 

ذيانةكان هةمويان جوانن 
ذيانيك ئيمة تياى دةذين و نةفرةتى ليدةكةين 

ذيانيك لة ئيمةدا دةذى و ستايشى دةكةين 
ئةستيرةيةك لةطةَل كشانى خؤيدا بالَيكى نارد بؤ شيعريكم 

كةضى لة هةموو فرِينةكانيدا تةنها زةوى ليديارة 
فرِينيك نيوةى بؤ زةوى و نيوةى بؤ ئاسمان 

دواجار هةر دةبوو لةسةر بةردةكانى باوةنوور هةلَنيشيتةوة 



 

 ٣٣                                                                                                                ٣٤                                            
 

 
 

تا لةطةَل ثةثولةكانى ئةويندةر حةشر بكريت 
شيعريك خةمم دةنوسيتةوة 

خةميك لة مالَى دلَمة 
 نىك دلَم دةكات بة شةو .. و دةمنويخةمي

خةميك لةطةَل خؤيدا ثةستم دةكات 
خةميك لي ناطةِريت ثيبكةنم 

 نىك هةموو شةوَى دةمرِفيخةمي
دةمبا بةرةو ئؤقيانوسى عةدةم 

عةدةمى ثةرتبوونةوةى حةز 
حةزى نيوةطيانى ضةند ضركةيةك 

نيوةطيانى لة دةالقةى هةوريكى ثةريشان 
دةالقةى هةوريك لة هةوايةكى ثةريشانتر 

دةالقةى هةوريك ثرِثرِ بروسكة 
دةالقةى هةوريك ثرِثرِ لة بارانى رذاو 

دةالقةى هةوريك ثرِثرِ لة كرِيوةى بة جيماو 
ض عيشقيكة ئةم ذيانة ثرِخةمةى ال جوان كردوين وةك بةهةشت 

بةهةشتيك هةية و نايبينين 
 ك هةية و ناماندةنىبةهةشتي
 ك هةية و نايطةينىبةهةشتي

ئاى.. بةهةشت دةبى لة تؤدا شوينةكانى ئيمة ضؤَل نةبيت 
ض خةميكة ئةم ذيانة ثرِ عيشقةى ال ناشيرين كردووين وةك دؤزةخ 

دؤزةخيك هةية و دةيبينين 
 دؤزةخيك هةية و دةماندةنى
 ك هةية و دةيطةينىدؤزةخي

ئاى دؤزةخ دةبى لة تؤدا ئيمة بة زيادة نةهاتبين 
ض ذيانيكة ئةم عيشقة ثرِ خةمةى السادة كردوين وةك شوينى ئالى ئةعراف 

شوينيك هةية و دةيبينين و نايبينين 
 و ناماندةنى ك هةية و دةماندةنىنيشوي

 و نايطةينى ك هةية و دةيطةينىنيشوي
ئاى..  شوينةكةى ئالى ئةعراف  

دةبى لة تؤدا رامانطرن بؤ هةلَمذينى نةسيمة جوان و ناشيرينةكان 
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بمبةرةوة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

بمبةرةوة ذير هةورةكانى بةهار و 
ئاشنام بكة بة دوايين طريانى ئاسمان 

دةرةمبينةوة لة بوون و 
ريطةكانى عةدةمم ثى نيشان بدة 

ئةى تؤ كة لة ذيان و مردنما هةر تؤيت و 
منيش هةر تؤ 

بؤ نايةيتةوة جةنطةلَةكانى مرؤظ بوون و 
جاريكى دى نةخشةى بوون بكيشيتةوة 
تؤ دوايين ثةرى باريوى ئاسمانيت و 

منيش يةكةمين بةندةى ثرِ طوناه 
دةِرؤيت و بى ئاطا لة هةموو منةكانى ئيرة 

دةِرؤيت و بى خةم 
لة هةموو بةدمةستةكانى هةريمى عيشق و 

هةموو ئةهريمةنةكانى ضاخى شةِر 
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بانطهيشتى تةفرةدان دةكةيت 
دييتةوةو تيالوةتى ئايةتةكانى خاكى بوون لة بير دةكةيت 

لة نيوةندى من و تؤدا 
بةرزةخيك هةية لة درؤ 

دةريايةك هةية لة ثةرستن 
كيويك هةية لة كةللةسةر 

جةستةيةك هةية بةر خةنجةر دراو .. 
تؤ ئةى يةكةمين و دوايين شةقامى نووستوو 

من كة ريبواريكى نابةلَةد بم 
طرنط نية لة تؤوة تيثةِرم يان 

لة شةقامة سؤزانيةكانى ئةم والَتة 
شيتية مردن ليرة .. هةر وةكو ضؤن 

طةمذةيية ذيان .. 
دةِرؤيت و وون دةبين لة ضاوانتدا و 

بؤ طةلة شيتيكى وةك ئيمة دةطةِريى 
دةمريت و بى ئاطا لة هةناسةدان دةذييتةوة 

دةِرؤيت و تةريقى دةتهينيتةوة بةردةم 
يةكةمين حةرفةكانى من 

كة بؤ روطةكانى عيشقم ووتن 
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ئاسمان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وةرة ئةى ئاسمانة نابةلَةدةكةى من 
مةطةر وةرزى باران نية 

دةِرؤيت و ناتتةوَى ليرة داكةى 
من سالَةهاية ضاوةِروانى بارانيكم .. 

من لة نيوةندى خؤم و تؤدا 
رةنطة ئةمشةو قةسيدةيةك بنووسمةوة .. 

ئةى ئاسمانة نابةلَةدةكةى من 
ئةى ثرِ ستارةترين ئاسمان و 

ئةى بى ماناترين داتاى عيشق .. 
ئةميستا من رووتم .. رووت 

رووتم و ضاوةِروانى رووتبوونةوةى تؤم 
رووتم و ضاوةِروانى تؤم 
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دامالَييت لة ئةستيرة رةدوو كةوتووةكان .. 
ضةتريكم ناوَى 

ثيدةضى خولياى ثةتايةكم بيت 
كة لة عيشق بضيت .. 

من بيزار بووم لةم هةورة نةزؤكانة 
ئيدى لة دووى قوِرةليتةى 

ئةو ماضانة دةطةِريم 
كة بةشى ئةم تةمةنة ناشيرينة 

نةشئةيان ثيية بؤمان .. 
هيى ئاسمانة نابةلَةدةكةى من 

وةرةو وةكو من رووت بةرةوة لة دونيا 
رووت بةرةوة لة خؤت و درؤكانت .. 

روت بةرةوة لة فيلَ و مةكرةكانت 
رووت بةرةوة و 

دةميكى ديكة بؤ وون بوونى من بطةِرَى 
بزانة لة تةنيشت كام مةيفرؤشةوة 

خةوى بى تؤيى بردوومى بؤ كةنارةكانى مةستى 
بزانة كام دةريام مارة كردووةو 

دةمةوَى جوت بين تا نزيكى ئؤرطازمةكانى مةرط .. 
ئةى ئاسمانة نابةلَةدةكةى من 

شيت بة بؤ شيت بوونم 

بطرى بؤ طريانم 
ئةميستا من شيتيكم بى هؤش 

ئةميستا من شيوةنى دوورى تؤمةو 
لة ثةلكة زيرِينةى هيض بةهاريكدا 

رةنطةكانى تؤ نادؤزمةوة 
لة ثيدةشتى هيض طةرميانيكدا 

نابمةوة بة سةرابى حةزةكانى تؤ .. 
ئةى ئاسمانة نابةلَةدةكةى من 

شين دةكةيتةوة طواية لة ئاسمانى خةلَكى دةضى 
نا .. تؤ هةموو شيناييةكانى تابلؤى تةمةنمت دةرهيناوةو 

ئيدى من بؤ هيض شيناييةك ناطةِريم .. 
ئيفتيخار دةكةى بة درةوشانةوةكانت و 

وا دةزانى بةشى هةموو درؤكانت ورشةى ئةستيرةت هةية .. 
هةقة ثى بزانى 
كة ئةو مانطةى 

رووناكيةكت دةداتى بؤ ريطاكانت 
ئةوة نةفامى وشةكانى منة 

دةبنة طولَةئةستيرةو مانط فيرة تريفة دةكةن 
هةقة بطرى بؤ طريانةكانى من 

ضونكة من لةطةَل طريانةكانى تؤدا فيرة عيشق بووم .. 
ئةى ئاسمانة نزمةكةى من 
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بطةِريوة ئيستا دةمى قسةكانى من و تؤية 
بطةِريوة ئيستا دةمى رةدوو كةوتن نية 

بطةِريوة ئةى ئاسمانة بيشةرمةكةى من .. 
من ثايزان رووت دةبمةوة بؤ وةرينى طةالَكان و 

تؤ بؤ شيوةنةكانى من ئاوِريكيش نادةيتةوة .. 
ئةى ئاسمانة ذةنطرتووةكةى من 

دةِرؤيت و دراوى ئةم ماضانة 
لة هيض هاوكيشةيةكدا ثاساو نادةيتةوة 

ئيدى من ضؤن لةم تاقى كردنةوةيةتدا دةربضم .. 
ئةى ئاسمانة ليلَةكةى عيشقم 

ثيم بلَى: كةى رؤذى وةفا دةطةِريتةوة 
كةى وةرزى خةندة سةريكى ئةم هةريمة دةداتةوة .. 

كةى من و تؤ دةميكى دى دةضينةوة (كانى عاشقان) و 
ثاش رؤذباشيكى ديكة 

نامةيةكى ديكة دةطؤِرينةوة .. 
كةى وينةيةكى ديكة ثيكةوة دةطرين بؤ يادطار .. 

كةى شةِرة تؤثةلَيكى ديكة دةكةين .. 
كةى من وتؤ جاريكى ديكة 

ماضةكانمان لة زةرفدا دةنيرين بؤ يةكدى .. 
ئةى ئاسمانة تةمطرتووةكةى من 
خؤ من نازانم روو لة كوَى بكةم 

تا نويذةكانى عيشقم دابةستم 
من نازانم كام بةهارةية تؤى بؤ رؤيشتووى .. 

زةنطى بكةرةوة من ضاوةِروانى 
دوايين وشةى دةنطى تؤم .. 

ئةى ئاسمانة سةر هةلَطرتووةكةى من 
هيض شازادةيةك ئاشناى خوانى لةطةَل تؤ بوون نية 

 .. من نةبى
هيض زةمينيك تينووى بارانةكانى تؤ نية 

 .. بيابانى من نةبى
هيض ليويك وشكى ماضةكانى تؤ نية 

 .. وى نةبىلي
بطةِريوة .. 

طةر طةِرانةوةش طرانة 
من ديم و لة مابةينى ديرِةكانى ئةم قةسيدة مةستةمدا 

ثةنهانت دةكةم بؤ تا هةتاية .. 
بطةِريوة ئةى ئاسمانة دلَتةنطةكةم 
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تةمةنيك ثرِ لة خةتا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئةمةية ذيان 
ديين و دةِرؤين و نازانين بؤ 

دةذين و دةمرين و نازانين بؤ 
شةوان لةطةَل تةمى كؤالَنة سارد و تةزيوةكاندا 

ثياسة دةكةين تاوةكو بةختةوةرى بدؤزينةوة 
لة زاهيديدا هيندةى نةماوة كاَل بيتةوة دلَمان 

كةضى هةر بة زةنديقمان ناو دةبةن 
ئيمة سرودمان نةدةزانى 

باوكمان فيرى ضيرؤكى جةنطى دةكردين 
فيرى كردين ضؤن حةزمان لة شةِر بيت 

فيرى كردين ضؤن يةكدى بكوذين 
فيرى كردين ضؤن داستانى شةِرانطيزى بخولَقينين 

ئيمة سؤزمان نةدةزانى 
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دايكمان فيرى طريانى ووشكى دةكردين 
فيرى كردين ضؤن حةزمان لة ماض بيت 

فيرى كردين ضؤن يةكديمان خؤشمان بوويت 
فيرى كردين ضؤن حةزمان لة مردن بيت بؤ خاترى ذيانى ئةوانى ديكة 

لة بارينى بةفرة سثيةكانةوة فيرى ساردبوونةوة بووين 
لة بارينى بارانة جوانةكانةوة فيرى ثاك بوونةوة بووين 

لة وةرينى طةالَ زةرةدةكانةوة فيرى خةمينى بووين 
لة شكوفتنى وةنةوشةكانةوة فيرى عيشق بووين 

ئةمةية ذيان 
من بةديار فةشةلى خؤمةوة قاوة بؤ بةختى مةعشوقةكةم دةطرمةوة 

بة بةرامةى سةماكانم شةونمة نةشئة دةثرذينمة سةر 
تالَة هةوداى ثرضى ثةثولةكان 

لةطةَل هةناسةى هةنطيكدا دةضمة دييةنى هةالَلَةيةك 
باسى شيرينى عيشقى بؤ دةكةم 
لةطةَل دةزولةى تيشكى مؤميكدا 

زيارةتيكى مالَى حةزى ثةروانة دةكةم 
ضيرؤكى ضيذى سوتانى بؤ دةطيرِمةوة 

لةطةَل نةسيميكى دةريا سةفةرى تؤرانى نةورةسيك دةكةم 
لةسةر ثةِرةى شةثؤلة توند ِرةوةكان 

نؤظليتى ماضى مةعشوقةكةى بؤ دةخوينمةوة 
ئةمة بوو ذيان 

هةميشة دةمانةوَى زياتر فيربين 

فيربين ضؤن درؤ لةطةَل خؤمان بكةين 
ضؤن مالَى خؤمان وون بكةين 
 نىضؤن حةزمان لة ماض نةمي

ضؤن ذيان بناسين 
ئيوارةيةك ئاسمان برِياريدا 

ديارى بهينيت بؤ عاشقةكان 
كرِيوةى داكرد بةسةرياندا 

ئةوانيش وةك برينداريكى ويلَى هةتوان 
بةرةو ثيرى دةِرؤيشتن 

ئاخ ذيان 
من زؤر جار دةمةوَى وةكو شيتةكان 

بتوانم هةموو شتى بكةم لة ذير ئاسمانا 
بةالَم(بؤ هةر كوَى دةِرؤم ئاسمان هةر شينة) 

ضارةكة سةدةيةكة تةمةنيكى ثرِ لة خةتام بةسةر برد 
خةتاى ئةوةى كة بى خةتام 

زةمةنيكة من دةطريم 
دةطريم بؤ ئةو شتانةى كة ثيكةنينم ثيى دةهات .. 

بةهةموو تةمةنم هةر دةِرؤم 
دةِرؤم بؤ الى ئةو كةسةى كة نامةوَى بيبينم 

لةطةَل بادا ثياسةيةك ضوومة دارستان 
لةطةَل طولَدا زيارةتى ضوومة ئينجانة 

لةطةَل حةزدا سةفةرَى ضوومة ئاويزان 
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لةطةَل ماضدا ضركةيةك ضوومة نةشئة 
باو دارستان .. ئينجانةو طوَل 

حةزو ئاويزان .. ماض و نةشئة 
فيريان كردم  

كة هةميشة توِرةبم 
توِرة لةوةى بؤ طةورة بووم .. !! 

با لةمندالَيدا كؤالرةكةى جوانتر دةفرِاندم 
 دارستان لة مندالَيدا ثةناطة بوو بؤ ضاوشاركى

ئينجانة لة مندالَيدا هةموو رؤذَى طولَى بؤ دةطرتم 
حةز لة مندالَيدا بؤ زؤر شت بوو 

ئاويزان لة مندالَيدا لةطةَل هةموو كةس بوو 
ماض لة مندالَيدا شيرينترين تامى هةبوو 

نةشئة لة مندالَيدا فيرى كردم كة زؤر شتم خؤشبويت 
بةالَم ئيستا هةمويان بيهودةن .. 

ئاى خؤشةويستى ض زوو ناشيرين بوو 
وينةكةيم هةر لةبةر ضاوة 

رؤذى دة جار نةفرةتى ليدةكةم ئيستا 
شةويك بينيم دارسيويك هةنارى طرتبوو 

هةنجيريك .. قؤخ 
ئاسمانيك دارستان و زةمينيك ئةستيرة 

دةريايةك بلَيسة و ئاطريك شةثؤل 
منيك رةشةباو شاخيك روئيا 

تةرزةيةك قاسيدى ذووانيك بوو 
بارانيك شؤردينيوة 

ئيمةش لةطةَل هةر تنؤكيكى باراندا 
ماضيكمان شاباشى ذيان دةكرد .. 

نامانةويت بمرين 
رؤذيك مامانيك ديت و دةمانكوذى 

نةمانويست لةدايك بين 
فريشتةى رؤحكيش هات و فرييداينة ئةم ذيانةوة 

ئةمة بوو ذيان 
نةمانتوانى لة هيض بطةين 

تةفسيرى تةواوى يةك نيطامان لةبةر نية 
كةضى بؤ هةموو تةماشاكان ثيناسةيةك دادةنيين 

لة ثرؤذةى بةبةرد كردنى دلَمان هةرةسمان هينا 
خةريكى بةئاو كردنى حةزةكانمانين 

خؤ دةشيت بةرديك سؤزى تيا ثةنهان بيت 
ئاويكيش دلَرِةقى 
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ماضةكانى شازادة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

طويم لة ضرثةى حزورى رؤحتة 
طويم لة تريقانةوة بيدةنطةكانتة 

هةست بة ثةنجةكانت دةكةم لةسةر دلَم 
دةتبينم و ناتبينم .. 

بؤنى هةناسةكانت دَى و 
دةمباتةوة بؤ ئةو شةوةى 

تؤ خةريكى ضنينى ثؤزةوانة بووى بؤ من و 
منيش دةترسام لةو شةهيد بوونةى 
كة ئيدى تيايدا ناتوانم هةموو رؤذَى 

ثةنجةكانى دةستى راستت رامووسم .. 
بى ضثة فةرشى ليوةكانت رادةخست 

بؤ تةشريفى ماضة ئاطرينةكانى من 
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ئةو (بؤية)يةى سةر ثةنجةكانيشتم لة خةيالَة 
كة لة رةنطى ثانتايى ئةو زةمينة دةضى منى تيا شةهيد دةبم 

طمةى كوتريك ديت 
كة بةشى دوو طوَى دةكات 

طويى راستى من و 
طويى ضةثى تؤ 

لة يادمة طويى ضةثى من و طويى راستى تؤ 
ثيكرِا نووسابوون و 

باسى ئةو رؤذةيان دةكرد 
كة ئيدى ناتوانين طويمان 

لة تةنها يةك حةرفى يةكدى بيت 
ئةو حةرفانةى 

كة منى دةكرد بة ثالَةوانيكى ترسنؤك و 
تؤى دةكرد بةو بووكةى 

 نيةوة رةدوو كةوتبىلة ئاهةنطى بووكي
رةنطى ئةو بةستة طولَةم لة ضاومدا ثاراستووة 

كة من و تؤ لة ثشتيةوة 
خؤمان لة هةموو رةقيبان شاردةوة 

ض نةورؤزيكى بى طوَل بوو ئةو بةهارة 
دةميك دةبمة ئةو كوِرة وةرزيرةى 

كة بؤ كارةكةرى 

هاتبوومة ناو داالَن و دةهليزةكانى 
كؤشكى باوكة ثاشاكةوت و 
هةموو نيطا بى طوناهةكانم 

دةناردنة بةر دةرطاى ذوورةكةى تؤ 
لة كونى دةرطاكةتةوة ليم دةِروانيت و 

ياساولَةكانى جةهل 
ثةليان دةطرتم و بةرةو سيدارةكانى 

ثيكةنينى تؤيان دةبردم 
دةهاتى و بة ماضيك ياساولَةكانت مةست دةكرد و 

منيشت دةكردة قةزاوةتى ثينةكانى كراسةكةم .. 
شمشالَيكم دةذةنى لةسةر بةرديك 

دوور لة ئاوايى و 
هةموو مةلةكانى باخضة دةهاتنة سةماو 

تؤش ضوون شازادة دلَبةردةكانى 
ضاخى عةدةميةتى سؤز 

فووت دةكردة كةِرةناى عيشقةوةو 
بة ثةنجة ئاوريشمينةكانت 

ئيمزاى ثياوةتى منت دةكرد 
تاجةكةى ثاشات بؤ من دةهينا و 

خؤت دةكردة كةنيزةكانى ديوةخانى ثاشاو 
دوايين سةماى تيكئاالَنت لةطةَل دةكردم 
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دةبوومة شوين ثيى شةونمى سةر طةالَيةك و 
لةناو لةثتا دةتوامةوة 

قا .. قات ليدةدا بة رووتيم و 
ثةشيمانت دةكردمةوة لة ماضةكان 

بة ثشتى دةستى ضةثم ليوةكانم دةسرِييةوةو 
بة ثيشى دةستى راستم رووتى خؤمم دةشاردةوة 

دةطريام بةبى دةنطى  .. 
خؤمم وةك زيندانيةكى بى ئيختيار دةهاتة بةرضاو  و 

تةمةنناى ثةتى سيدارةكانم دةكرد 
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ثايز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثايزةو هيض طةالَيةك حةوسةلَةى وةرينى نية 
بارانيك سةرنادا .. 

رةشةبايةك هةلَناكات .. 
بة بيدةنطى دةِروانمة ئاسمان و 

هيض طةوالَة هةوريك بةدى ناكةم .. 
دةضمة بةردةم ئاوينةكةو 
خؤم دةدةمة بةر نيطا و 

شتيك نالَيم .. تا شتيكى ديكة فير بم 
لة شيتيك دةضم 

ثةشيمان بيت لة شيتى خؤى 
دةطةِريمةوة ناوداالَنةكان و 

ثياسةيةكى ناوةخت دةستثيدةكةم 
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لة جةنةِرالَيكى تةواو دؤِراو دةضم 
تفيك دةكةم و دوو جنيو 

لة ذيان بة ذيان .. 
دةِرؤمةوة ناو ذوورةكةم و 

ثةردةكان دائةدةمةوة 
نة خةويك .. نة خةيالَيكى جوان نايةنة الم 

ها لة ثرِ خةويك بردمى و 
سثيدة رادةبم .. شةقام ثرِ جولَةيةو 

من .. نا 
طويم لة بةيانى باشة 

بة زةردةخةنةوة .. 
ورتةيةكم ليوة دَى و خؤشم نازانم ضى دةلَيم .. 

لةسةر كورسيةك دادةنيشم و 
بير دةكةمةوة لة هيض 

بير دةكةمةوة لة هةموو هيضةكان و 
لة خؤم و خؤشى و خؤزطة .. نا 

شووشة بةتالَةكان بؤن دةكةم و 
ثةرداخةكان دةشكينم 
جطةرةيةك ثيدةكةم و 
كضيك دةلَيت: خنكام 
دةضمة ناو باخضةكةو 

تةماشاى طولَة خنكاوةكان دةكةم 
تةماشاى ضيمةنة خةوالَوةكة دةكةم 

من دةبم بة ضيمةنةكةو 
كةسيكى ديكة .. وةكو خؤم 

ثياسةم بةسةردا دةكات .. 
ثايزةو هيشتا ئةو باخضةية 

هةندَى طولَى ماوة بؤ وةرين 
طويم بة دةنطى زيكرى شةوان دةزرنطيتةوةو 

درةنط .. زؤر درةنط دةكةومة وتنةوةى تةراتيلةكان 
درةنط .. زؤر درةنطتر 

تةسبيحات دةست ثيدةكةم 
درةنط .. زؤر زؤر درةنط 

نويذةكانم ئةدا دةكةم 
قيبلةنماكةم وون كردووةو .. خؤريش 
ئاسمانم وون كردووةو  .. زةويش 

خؤمم وون كردوةو .. ياريش 
ثايزةو هيض سيمايةكى خةزان ديار نية 
حةوسةلَةى ثياسةى ئيوارانى بازاِرو 

شةوانى دةرةوةى شارو 
بةيانيانى باخى طشتيم نةماوة 

نة دةنطى كوكوختيةك سةرةنجم رادةكيشى و 
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نة جريوةى ثاسارييةك بيزارم دةكاو 
 نىك دةمهةذينة سةماى سنةوبةري

بيزارم و .. بيزارييم ليدةضؤِرَى 
نة طويم لة مزطةوتيكة بانطى ذيانةوة بدات و 

نة زةنطى كلَيسايةك لةم مةرطة 
 .. نىرامدةضلَةكي

دةمةوَى هةلَبيم قاضةكانم نايةن لة دووم 
دةمةوَى دانيشم كورسيةك نابينم 

دةِرؤم .. هيواش .. هيواش 
جادة ضؤَل و سيبةر بوو دةلَيم .. 
ئةِرؤيشتم خةياالَوى ئةمرِوانى 

لة ثرِ سةرم هةلَنةبرِى و 
هيضيشم نةبينى بةرامبةرم دةركةويت .. هيض شتيك 

طةيشتمة نزيك ضنارةكان و 
طةالَيةك بؤ دلَتةنطى من وةرى و 
شةمالَيك بؤ ماضى طةالَكة هات و 

خشثةيةك ووتى: (ثايز)ة 
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سةماى دةستمان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثةنجةم بارانى ليدةبارَى 
لةو دةمةوةى 

دةستةكانت لةناو دةستما بوون بةهةور 
ئةو ضركانةى ضؤلةكةى نيطاكانى تؤ 
لة كانيلةى ضاوةكانما مةلةى دةكرد 

ثؤلة ماضى تةِرم دةدى 
بةِرقةوة بؤم دةهاتن 

دة ليطةِرَى .. لةو رقانة و 
وةرةو هةرضى منم بيبة بؤ خؤت 

تةنها سى ثةنجةم بةرةوة 
تا شيعريكى شةرمن بضرِم 

شةرمن .. وةكو هةنسكة بيدةطةكانت 
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بيرت نةضى ئةمجارةيان 
دةستةسرِةكة فرِيبدة 

تا ثةنجة تاساوةكانم تير.. تير 
لةروبارى دةستةكانتا ئاوى شةرم بخؤنةوة 

ئاى دلَى من .. ضةند قينم لةو دةستةسرِةية 
كة نةيدةهيشت 

هةموو خانةكانى ثةنجةم 
ماضى هيلَةكانى ناو لةثت كةن 

دةوةرةوة من تا ئيستاش ضاوةِريتم 
شةويكى دى بييتةوة الم 

بةنةسيمى هةناسة عةنبةرييةكةت 
جاريكى دى بموةرينى لةم درةختى ئازارانة .. 

ماضيكى دى بنيرة بؤم لةزةرفيكا 
تا نامةيةكى ئالَترت بؤ بهؤنمةوة .. 

بمخؤرةوة لةثيكيكداو 
باسى شةوةكانى بى من بكة 

باسى ميزو كورسية خالَيةكان بكة و 
ثةرداخةكان بشكينةوة 

بة بةدمةستى مستيكى ديم ثيا بكيشة و 
لةخةوى بى تؤيى بيدارم كةرةوة .. 

كة رؤيشتيةوة ئةمجارةيان بيرت نةضيت 

ثةنجةكانت لةسةر ميزةكةم وون نةكةى 
من بى ثشوو 

ضاوةِروانى نامة ئاوييةكانت دةكةم 
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بةرةو شيت بوون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ثياسةيةك لةطةَل دواهةمين قومى جطةرةكةمدا 
طةيشتمة بؤنى 

هةناسة ساردو خةم لي نيشتووةكانى يار 
ثيالَوةكانم لة ثيى كردم و 

ثياسةيةك لةطةَل حةزةكانمدا 
طةيشتة بةردةم 

ثةيكةرى بةردينى دلَى يار 
ثينووسةكةم هةلَيطرتم و 

ثياسةيةك لةطةَل سرووشدا 
طةيشتة قةسيدةى شيت بوون لة داخى يار 

باليفةكةم سةرى خستة سةر سةرم و 
ثياسةيةك لةطةَل خةودا 

طةيشتة زةماوةندى بووكينى يار 
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سةفةريك بة من ضووة غوربةت و 
طةيشتة نزيك كةذاوةى شةوى هةنطوينى يار 

ئةى يار 
ئةى حةزرةتى بةرد 

برِيار بوو ئةم زستانة 
جانتايةك تؤ بكاتة شانى و 

بة دياريت بهينى بؤم 
برِيار بوو 

نامةيةك بتنووسيتةوةو 
زوبانى ماض و طولَينى خؤى لة تؤدا بثذَى بؤم 

برِيار بوو 
من و ذووان لة تؤيةكدا كؤببينةوةو 
من و ماض تؤى يةكترى بكةين و 

من و دةست تؤ بكةينة ناو دةستى يةك 
من و طؤرانى تؤى عيشق بضرِين 

من و ئةلَقة تؤ بطؤِرينةوة 
من و شةو تؤ ثيكةوة بخةوين 
من و ئاميز تؤ بة يةكدا بكةين 

برِيار بوو 
تؤو شيعر طوَى لة من بطرن 

تؤو دلَبةردى ببن بة ئاو 

تؤو ئاطر خامؤش ببن 
تؤو خؤشةويستى ئاشت ببنةوة 

تؤو عيشق ببن بة خوشك 
تؤو سيبةرى دار توو بينة ذوان 

تؤو ثةثولة من ئاسا ماضى يةكتر بكةن 
تؤو ثاسارى تةماشاى فرِينى من بكةن 
تؤو طؤرانى طوَى بؤ منى عيشق راديرن 

برِيار بوو .. برِيار 
طوَل دةستةيةك تؤى سوور بهينى لةطةَل خؤيدا 

شيعر باوةشيك منى تةِر 
ماض جانتايةكى ضكؤالنة بؤ ئةرشيف كردنى تؤ 

 نىك عيشق بؤ لة دايك بوونى من و تؤ داطيرسيمؤمي
حةيفى نة طوَل هات و 

نة شيعر هات و 
نةماض هات و .. نة مؤم 

ذووان هات و من خالَى بووم 
ميزيك و دوو كورسى و دوو ثةرداخ هاتن و 

من و تؤ نةهاتين 
ثايز بة خشثةى يةكةمين طةالَى زةردى 

ختووكةى رؤحى ديت 
هةر وةكو ضؤن نامةى ئةو بة يةكةمين من 
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خةريك بوو رؤحى دةرضيت 
بزة منى مةرطى طرتووةو 
سةما منى ئازار دةكات 

مةرط بؤنى من دةكات 
ئاى .. لة مةرطى عاشق 
ضةند طوناهة بةم ثيرية 

عيشق خةريكة ديطةيةنى بة من 
طويم لة ئينجيلى عيشق بووةو 

تةفسيرى دلَرِةقيم لةبةرة 
تةئويلى فرميسك دةقاو دةق دةزانم 

خاض درا لة من 
بؤية ئيستا خةريكة لة مل دةكريم 

دواهةمين جطةرة 
دايطيرساندم و 

طلَؤثى ذوورةكةم ماندووةو دةيةوَى بخةويت و 
تاقةتى نية ضاوى من بكوذينيتةوة 
دةرطاى ذوورةكةم سةرمايةتى و 

تاقةتى نية من دابخات 
خامةكةم لة ثةنجةرةى ضاوى منةوة 

 ناو ذوورةكةى يار دةبينى
ليوةى ديارة 

بة خةيالَى قولَى خةويك سةفةرى كردوة 
لةسةر ليفةكة الضووةو 

سنطى ليفة سثى دةكاتةوةو 
ثرضى وةك ثةتى سيدارة ئاالَوة 

لة ملى يار 
ثينووسةكةم فزولَية 

خةريكة دواهةمين ئةو دةخوينيتةوة 
كة نامة بؤ منى نووسيوة 

بةبى سالَو 
ناتبةخشم 

طةرضى درةنط منى نووسى نامة بؤ تؤ 
بير كردنةوة تاقةتى منى نةما بوو لة تؤ 

هةر بؤية سةفةر برِيارى منى دا 
ئيمزا 
شةو 

لة دةرطاى عةقلَم دةدا و 
بؤ تؤزقالَى خةو دةطةِرَى 
خةو لةمالَى عةقلَم نيةو 
بؤ سيبةرى يار دةطةِرَى 

ئةى حةزرةتى بةرد 
مةطةر ثاش تؤى ناوادةى سةفةر 
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خانةقاى عيشق دابخةم و 
خةلَوةتى ويساَل بكيشم .. 

بازنةيةك من بة دةورى خؤيدا بكيشى و 
دةفيك شةهيدم بكات لة زيكرى تؤدا 

ئةم خةلَوةتة طرانة قوربان 
ئةم ئيمتيحانة ناوادة بوو 

ثيدةضى (بةرةو شيت بوون)م ببات 
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ذيان هةناسةى ديتةوة بةر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بةم بةيانية خةوالَووة 
لةِريى ض خةميكدا وةستاويت 

دةست لةكام نةسيمى عةيار ثان دةكةيتةوة 
تا لةدزينى دلَة بى ترثةكاندا هاوبةشت كات 

ريطة بدة بةهةور 
 نىلَةيةك خةم بباريبؤ دَل تةنطيت .. رةهي

ريطة بدة بة بروسكة 
دلَى هةردووكمان بكات بة خةلَوز 

تؤ لة تؤرانى نةورةسةكان تيناطةيت 
من ض حةيرانيكت بؤ بضرِم .. !! 

تؤ هةر ديت و ضةثكى خةمى نويت ثيية بؤم 
نازانم لةكام ئةستيرة ئةدرةسى 
مالَة وونةكةى دلَمت بؤ بثرسم 
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لةتةنيايدا كالَبوومةتةوة 
ئيدى نةوارة كؤنةكانى عيشق لينادةمةوة و 

طوَى لةو تةهليلة موقدةسانة ناطرم 
كة تؤم تيادا وةك فريشتة دةبينى 

دةِرؤمةوة بؤ الى خؤم و 
لةكونجى هةراى ئيوارةكانمدا 

تابلؤيةك بؤ شيتبوون دةكيشم 
دةبمةوة بة قوتابية زرنطةكةى جوطرافيا و 

نةخشةيةكى دى بؤ ذيان دةكيشم 
لةطةَل بادا سةمايةك بؤ ئيبمراتؤرييةتى حةزةكانم دةكةم 

لةتةنيشت طياجاِرة خةم لينيشتووةكانةوة 
خةونى دؤزينةوةى خؤم دةبينم 

 :م لةمانطة بة ضرثةوة بةدةريا دةلَىطوي
نامةوَى ئيدى خؤم لةتؤدا ببينم 

كة سثيدة نيلؤفةرةكان رادةمووسى 
طويم لةئةستيرةية سكاالَ دةكات لةدةستى ورشة و 

دةيةوَى لةنيوةندى شةوطارى 
 كى نةشميالنة خةونى كشان ببينىثرضى كضي

شةِرانطيزانة خؤم فرِيدةدةمة 
طةمةكانى جةنطةوة و 

 كةس لةطةلَما ناجةنطى
ضونكة لةبؤتةى مرؤظ بوونم لةم زةمينة 

بةترسنؤكم دةضووينن 
لةناوةِراستى طومانةكانمدا ئيش بؤ 

سرِينةوةى حةقيقةت دةكةم 
دةبمة غروبيكى دلَتةنط و دةطوزةريم لةم شةقامةوة 

لةئاميزى دارتيلةكانى شاردا 
هةموو حةزةكانم خةو دةيانباتةوة و 

سثيدة دةبنةوة بة طةالَ و جاريكى دى 
دةكةونةوة سةماى هةلَوةرينيكى ناوادة 

طويم لة بةهةشتة باسى بى تامى هةناسةكانى خؤى دةكات 
 لةكان دةِرنىثرض بؤ هةناسة ساردى طي

دؤزةخيش وةكو من خؤى وون كردووة لةدةست تاوان 
ضيدى نايةوَى ضاوةكانى (حةبيبة) لة (نالى) ثةنهان بكات 

بيابان ثةيامى فةنابوونى ثيية و 
سةرابةكانى مةرطى طولَة طةرميانيةكان 

دةكات بة حةقيقةتيكى سوور و 
بةتابلؤيةكى بى ضوار ضيوة و 

بةنةسيميكى رةدوو كةوتوو .. 
مةرط تازيبارى شةثؤلى دةرياكانى خوينة 

مةرط خةريكة دةمرَى 
خةريكة بيرى دةضيتةوة 

وةكو جاران ماضةكانى بنيريت بؤ ليوى ذيان 
ذيان هةناسةى ديتةوة بةر 
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هةناسةيةكى نارنجى 
 هةناسةيةكى كورت …كورت خةريكة دةخنكى

خةريكة ثيمان بلَيت: 
من دةمرم و 

ئيوةش ئيدى دلَدارى لةطةَل مةرط بكةن 
خةريكة وةسيةت بكات و بلَيت: 

ضوار ديوار دةبيت يةك بانى هةبيت 
خةريكة ثيمان دةلَيت: 

شاخ و دةريا و بيابان تةالَق بدةن 
بةضاويا ديارة دةيةوَى 

ثيمان بلَيت: 
تابوتى ضةك سازبكةن 
ثرسةى ذيان و مةرط 

لةثرسةخانةى ثيكةنينيكى ناشيريندا بطيرِن 
حةز دةكات 

زؤر… زؤر حةزدةكات رةها بين 
لةتةنيشت رةهايى بادة خةوالَوةكانةوة 
سةمايةك بؤ مةستى نيشتمانى دزراو 

لةطةَل زِرةى شوشةكانماندا ئةدا بكةين 
دةممان ثيكةنينى تيا طةناوةو 

سةرمان لةكالَةكيكى تةثيو دةبةنطترة 
دلَمان شةِرى ليدةبارَى و 

ترسنؤكترين هيزين 
مالَمان لةسةر ميزى مةيخانةكان بةش دةكريت و 

دلَمان لةناو هؤلَى 
ئيمبراتؤرةكان لةسيدارة دةدريت 

فوو لةمؤمى هيوا دةكةين و 
ثةِرةمووضى ئةم سكيضة دةشكينين 

جوطرافيامان دةدةينةوة دةست 
ئةهريمةنةكانى خيلَى تاريكى 
روطةمان دةطؤِرين لةخؤرةوة 

بؤ ئةشكةوت 
دةضينةوة بةردةم دةهليزةكانى 

كؤشكى فيرعةونةكان و 
نيشتمانى دزراو دةبينين بة مؤمياكراوى 
ثيكةنينى ئةو درنجانةمان هةر لةخةيالَة 

كة دةستة .. دةستة كضةكانيان بردين 
بؤ ديوةخانى شازادةكانى بيابان و 

بؤ شةوة سوورةكانى 
ثى ثةتيةكانى مةملةكةتى غةدر 

ئا بةمةدا ديارة ذيان هةناسةى ديتةوة بةر 
 

 



 

 ٨١                                                                                                                ٨٢                                            
 

 
 

 
 
 

تةنيايى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مالَى طولَةكانى سؤزى تؤ 
وا لةتةنيشت 

هةلَوةرينى حةزةكانى منةوة 
ئينجانة خالَيةكانى ليوم 

ماضى وشة خةمينةكانى تيا دةِروينم .. 
لة مةعبةدة خامؤشةكةى هزردا 

راهيبةى شيعرة لة خاض دراوةكان 
ئةشك بؤ ثةذموردةيى 

رةنطى سرووش رؤ دةكات 
ثةثولةيةك لةطةَل سروةدا 

سةما دةكات و 
ضاو لة شةونمى سةر طةالَكانى دادةطرَى و 
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ماض بؤ طولَيك فرِيدةدا 
كورسيةك ضاوةِرويى دانيشتنيكة و 

ميزيك شيوةن بؤ 
جودا بوونةوةى ثةرداخةكان دةكات 

ثةنجةرةيةك(با) ثةردةكانى 
ال دةبات و 

 نىوةى سةر دةرديك ليكضي ك وا دةزانىكوِري
ضاويك لة نووسين و بيزارةو 

خامةيةك دةيةويت بنوَى 
ثةِرةيةك سنطى كردووةتةوة 

بؤ ماضةوشةى خامة خةوالَوةكةو 
(با) ختوكةى طؤى خةتةكانى دةدات 

ئةم زةمةنة بةر بةريية 
هةموو رةهةندةكانى شيواندوةو 

دةيةويت لة ذير كورسيةكان 
دانيشين و 

دةستةكانى خؤمان راموسين لة برى ليوى تةِرى مةعشوقةكان .. 
لةطةَل باليفيكدا 

ثياسةيةك بة نيو خةيالَدا 
دةطةمة كض 
لةطةَل كضدا 

ثياسةيةك بة نيو عيشقدا 
دةطةمة جودايى 
لةطةَل جوادييدا 

ثياسةيةك بة نيو عةبةسدا 
دةطةمة تةنيايى 

تةنيايى وينةيةكة رةش و سثى 
ضوارضيوةكةى شكاوةو خوار بووةتةوة 

تةنيايى من دةدات بة شةِردا 
لةطةَل خؤم 

تةنيايى من دةكوذيت بةدةستى خؤم 
تةنيايى دواجار دةمكاتةوة 

بة هاوِريى خؤم 
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تةنياييةكى ئةبةدى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دةباريم لة روخسارى ئاسمانيكى شةرمنةوة 
بةخشوعةوة نويذى هةموو حةزة تاعونيةكانم 
لةتةنيشت ثياسةى ثةثولةكانةوة ئةدا دةكةم 

بة ثةلكى ئيوارةيةكى خةم لينيشتوودا 
مةراقيك دةضمة دييةنى كاروانسةراى 

دواهةمين تيشكى سةر شووشةى ثةنجةرى ذوورةكةم و 
يةكةمين تةهليلةى ماضة خؤالَوييةكان .. 

لة ثيرترين شةوى مردنا دةطةيةنمة 
دةرطاى جوانترين ئةجةلى خؤم .. 

تةقةلالى مردنيكمة لة هةناسةدان بضيت 
هةلَوةداى فرميسكيكم 

كة هةرطيز ضاوةكانم ثيشوازى لينةكردوون .. 
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طويم لة قاغة قاغى ئةو قةلةرةشانةية 
كة لةسةر يةكةمين جةستةى من 

دوعاى دواهةمين هةناسةم دةخوينن .. 
دةستةكانم ثرِ ثرِ بوونة لة ثةشيمانى 

ئةو ضركانةى دةستيكم تيا رامووسيوةو 
دةستيكم تيا طوشيوةو 

دةستيكم تيا بينيوة وةك تةوقيك لة طةردنم دةئاالَ .. 
بؤنى دوكةلَى جطةرة نةخؤشةكانم 

هيرشى خةمةنطيزترين هةناسةى تاَل شاباشى 
دةرو دةالقة رووتةكان دةكةن .. 
لة ثةِراوى رةهايى بارانةكانةوة 

حةقيقةتى رةهايى ئةشك دةبينم .. 
واهيمةيةك كردوومى بة دوو بةشى تةريبةوة 
لة ئيوارةى هيض خؤرنشينيكدا يةك ناطرمةوة .. 

ماضيك كردوومى بة سةد بةشةوة 
لة دةست لةمالنيى هيض شؤخيكدا كؤنابمةوة .. 

شةِرى شيتى .. يةخةى 
هةموو جوانثةيظةكانم دةطرَى و 

لةزؤرانيكى نابةلَةددا 
تةقةلالى بردنةوةمة .. 

دةميك سةرةو خوار 

لةطةَل دوو وشةدا هةلَمدةواسى و 
دةميكى ديكةش ثةتى نةعرةتةم دةبيت و 

هةموو ثيتةكانيشم دةداتةوة دةست .. 
بانطيك دةمباتة نيو ميحرابى 

مزطةوتة بؤن مردووةكانةوةو 
سةمايةك فيرى ئيلحادم دةكات .. 

دةبمة مةسيحيكى شةرمن و 
لة دةرطاى هةموو خاضةكاندا 

ضاوةِريى هةلَواسينمة .. 
دةضمةوة كؤالَنى 

يةكةم ياريم لةطةَل كيذؤلَة ضاو سيحرياوييةكان و 
ثيكةنينم بة مندالَيم ديت 

كة ضةند طةمذانة دةمرِوانية 
خؤر ئاواكانى تةمةن و 

ضةند كالَفامانة دةستى نزام بؤ طةورةبوون هةلَدةبرِى .. 
الثةِرةيةكم نةماوة تياى بنووسم 

كةضى هيشتا نووسينيكم نةكردووة .. 
شتيك نةما شيعرى بؤ نةلَيم 

كةضى هيشتا شيعريكم نةوتووة .. 
ئةميستا دةمى رووتبوونةوةمة و 

ثةتيم لة هةموو عةقلَيك 
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ثةتيم لة كؤالرة تةقلَةبازةكان 
ثةتيم و بة هيض ثؤشتة نابمةوة 

ثةتيم و ئارةزووى رووتبوونةوةيةكى رووتترم .. 
ئيواريةك شؤخيكى عةيار 

بؤ تار كردنى ثةثووى خةمة ناوادةكانم 
كؤالرةيةكى بة تالَى ثرضة دريذةكةى بؤ دروست كردم و 

تا ئيستاش كضانة لة نيو كتيبةكانمدا لة هةواى خؤى وةستاوة .. 
بيرمة ئيوارةيةك لةطةَل يةكةمين زةنطى مؤبيلةكةم 
ضاوةِروانى دوايين برِيارى خانمة دلَبةردةكةمم دةكرد 

كةضى نة زةنطةكة ئةو بوو 
نة ئيدى زةنطى كردةوة ئةو بؤم .. 

سؤفيانة ئيستاش ضاوةِروانى ثةشيمانى ئةوم 
دةرويشانة زيكرى رؤذانى ثيكةوةبوونمان ئةدا دةكةم 

شيتانة ديرِةكانى دةلَيمةوة 
مناالَنة ضاوةِريم بطةِريتةوة بؤم 

كؤيالنة لة نيو قةفةسى يادةكانى ئةودا 
ئاويلكةى فةنا بوونمة.. 
دةم نة دةمى ماض بوو 

نة دةمى سةفةر 
دةم نة دةمى شةِر بوو 

نة دةمى عيشق 

دةم نة دةمى ماض بوو 
نة دةمى جنيو 

دةمى ئةو دةمةكانى دةمى الويمى كوشت 
دةمى ئةو دةمةكانى عاشق بوونى دزيم .. 

ئارةزووى وونبوونيكم لةهةوردا 
تا لة ئيوارة مةنطةكانى ثايزدا 

بؤى بباريمة سةر لمى رؤخى دةرياكانى مةنفا 
ئارةزووى مردنيكمة 

لة تةنيشت طؤِرستانى حةزةكانى ئةوةوة بنيذريم .. 
دةبمة ئةو و ئةويش نابيتةوة خؤى 

دةبمة ئاسمان و نابيتةوة خؤى 
دةبمة زةوى و نابيتةوة خؤى 
نازانم دةبيت خؤى لة خؤيدا 
بةرةو كوَى سةرى هةلَطرتبى 
كام دوكانى عةتارى بؤ بطةِريم 

كام سات.!! 
كام رؤذ .. !! بكةمة ذووانة ناوادةكانى بازاِر و 

لة زةردةخةنةيةكى شةرمنيدا 
قةرةبووى هةموو عومرى بة هةدةر ضووم بكةمةوة .. 

كام ئاسمانى بؤ بطةِريم 
 كة ئةو لةسةر زةميندا نةمابى
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كام كتيبى بؤ بطرمةوة 
كة ئةو تةليسمى ثيرؤزترين عيشقى شكاند 

شيتيةك بانطم دةكات بؤ سةماكردن .. 
سةما لةطةَل دوايين ثيكى شةوة بيشةرمةكان 

سةما لةطةَل طةمذةيى خؤم و 
سةما لةطةَل برِيارى  .. تةنياييةكى ئةبةدى 
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دةستيكت ببةخشة بةو خةنجةرة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لة وةرينى ئةو طوالَنة تيناطةم 
نازانم ض رةشةبايةكى داوين ثيس ميوانة اليان 

نيطا عيشقاوييةكانى مانط دةبينم 
لة درزى سوخمةى دةرياوة سةماى تريفةكانى دةضنيتةوة 

فرميسكى هةوريش دةخوينمةوة 
كة نةزيفى طوناهةكانى ئايةتى جودايية 

دةبيت كةسيك لة تةفسيرى ئةم يةقينة بطات ؟! 
كة ثى بة ثى نيطاكانى ثةثولةمان بردةوة حزورى ئينجانةو 

باخضة بة باخضة 
بؤ دلَخؤشترين طوَل طةِراين و 
سةرشيتترين دِركمان ناسى 

ئا .. ئةمةية فةلسةفةى نةزانينى ضوونة باخضة.. 
لة تةقةلالى ئةو ثةروانةيةش حالَى نابم 
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كة سةرةنجام خاكسارة لة دووى عيشقى مؤم .. 
لة دلَى ئةم خاكةدا 

واهيمةى زيندوو بوونةوة وينةيةكة ضوارضيوةدار 
ئةمةيان روئياى شيتيكى لة من شيتتر بوو .. 
من دةزانم هةر دةضمةوة ثةرستطا ضؤلَةكةو 

دوعاى جوان بوونةوةتان بؤ دةخوينم 
بةالَم كى لة نيطا مةيوةكةى خوداوةندة ثيرةكة تيدةطات .. 

منيش تيناطةم .. بةالَم دةزانم 
رؤذيك دادَى شةقام دةمباتةوة كوضة 

كوضةش بؤ مندالَىو 
مندالَيش بؤ نةبوونيكى ناشيرينتر لة بوون .. 

طةر ئةمرِؤ .. ليرة خوينم حةالَلَى رذان نةبيت 
رةنطة سثيدة تةوبة لة قةلَةمةكةم بكةم 

بةالَم وشة .. نا 
رةنطة ئيدى بة تخوبى هؤشيارييدا طوزةر نةكةم و 

نةفرةت لة ئاطايى بكةم 
بةالَم خةياَل .. نا 

طةر قةدةر مؤلَةتم بدات 
حةزم هةية لةو دارى كاتذميرة 

بةشى هةموو تةمةنم ضركة بوةرينم 
بةالَم ئةفسوس كة ثيكةنينى خؤر وةِرسم دةكات و 

كلوة حةزة تاريكةكانم دةتوينيتةوة .. 

من ثرِ خةتاترين خةتام بى خةتايى بوو 
نةمزانيبوو نزا بؤ نةوةرينى طوَل خةتاية 

نةمزانيبوو نزا بؤ بؤطةن نةبوونى باخضة خةتاية .. 
تؤش دةتوانى لةطةَل ئةو هةرمى بؤطةنانة 

بضيتة سةفةرى ثاك بوونةوة 
ثاك بوونةوة لة بةرائةت .. لة جوانى .. 

خؤ طةر لة بارينى بةفرى عيشقدا 
لة ذير ثيى قاضاخضيةكانى خةتا بووى بة قوِر 

بيرت نةضيت 
ببة بة طؤزةيةك بؤ(مةى)ة رذاوةكةى(خةيام)و 

ثرِ ثرِ بةو .. بير لة خالَى بوون مةكةرةوة 
ئةطةر لة سووتانى ميوةكانى شيعردا 

بووى بة دوكةلَى رةنطاو رةنط 
بيرت نةضيت 

تةِرى لة رةطيكدا بهيلَةوة 
تا رةزة سووتاوةكةى(ديالن) 

لةوَى دةم بةشى ثيكى شةراب 
هيشووة ضاو مةستةكانى بطةِرينةوة .. 

من نامةوَى(جةلالد) بناسم 
كة خؤشم جةلالد بم 

بةالَم تؤ لة دووى(دواهةمين هةنار) ويلَىو 
بيرى خؤتى دةبةيتةوة 
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كة خؤت جةلالدىو 
دةستةكانت رةنطى هةموو طولَة هةنارةكانيان دزيوة .. 

برِوانة ئاوينة ضكؤلةكةى ثشت دادانةكاى 
مندالَى 

ببينة تؤ خةتايةكت نةكردوة تا جوان بيت .. 
تيناطةم لة هةناسةدان و 

نووستنى ئةو ئاسمانة دلَتةنطانة .. 
هةر بة ئاستةم ئاطام ليية 

لة دوايين فارطؤنى ئةم بوونة .. نةبووةوة 
وةنةوز بردوومى بةرةو هيض بوونةوة .. 

خيراكة 
دةستيكت ببةخشة بةو خةنجةرةى داماوة بؤ كوشتنى من 

تؤ نةبيت 
منى داماويش لة حةسرةتى نةهاتنى مردنا .. دةمرم 

تؤ لةويوةو من ليرةوة 
با هةموو ريطاكان بسرِينةوة 

تا ضيدى بالَندةكان نةطةِرينةوة بؤ جةنطى نةغمةو 
 .. نىثاسارييةكان.. جريوة طةروويان نةتاسي

ئةى باخضة بى طةالَكان و 
ئةى طولَة بى رةنطةكان 

لة ئيوارةدانى ئةم شةو و رؤذةدا 
كى دلَنةوايى نةسيمة سةرليشيواوةكان دةكات 

كى لة حيكمةتى بةدبوونى من تيدةطات 
كى دةرطاى عيشقة درؤزنةكانم لةسةر نغرؤ دةكات 

من لةويندةر .. لة تةنيشت رازى درؤكانى سولَتانةوة 
كؤشكى بةدمةستيةكانم خاثوور دةكةم 

ليرةش .. لة واهيمةى حةزة شووشةييةكانمدا 
خةونى سةرسةريترين طوَل دةبةمةوة بؤ باخضةو 

هةموو بةردة شةالتيةكان دةطرمة دلَم 
تا لة شةقبردنى هيض ماض و دةست طوشينيك نةترسم .. 

نامةوَى ئيدى وةكو فيرعةونة ترسنؤكةكان 
لة ذير ثةرضةمى سثيةوة 

خةونى خوين رشتن ببينم 
ثيدةضى بمةوَى طوَى بؤ طؤرانيةك راديرم 

كة هيشتا كةسيك ئيشتيهاى ضرِينى نةكردووة 
دةمةوَى يةك ثةرداخ ئاو بخؤمةوة 

تا دةليل بيت بؤ ئةوةى 
لة بةدمةستيشدا ئارةزووى رامووسانى دةريامة 

ئيمة لة داالَنةكانى خةوندا 
بؤ ثةنجةرةكانى فرِين طةِراين 

دةرطاكانى نيشتنةوةشمان لةسةر داخرا 
دةنطى تاريك دةهات 

لة نوزةى خةيالَيكى باَل شكاو دةضوو .. 
يةك .. يةك 
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خشتى ديوارةكانى واهيمة طةِراين و 
حةيرانى بةدحالَى بوونمان لة بوون .. بؤ ضرِين و 

هيض ئاسمانيك 
بةسةر تةرمى هؤشيارييماندا نةطريا .. 
هةموو دةنكةكانى تةسبيحى جوانيمان 

لة ضالَى مورينى كضؤلَةكاندا دؤِراندو 
بة تةنها ثياسةيةكيش بارتةقاى شيتيمان نةدرايةوة .. 

دةمى منالَى 
ذيان .. لة طةمة دةضوو لةطةَل مردنا 

دةمى هةرزةيى 
عيشق .. لةشةِر دةضوو لةطةَل مردنا 

دةمى طةورةيى 
شةِر .. شةِر بوو لةطةَل مردنا 

دةمى شةِر 
شةِر .. سؤزانيةك بوو 

بى ئيختيار دةضووينة جووت بوونى 
لةسةر سنطة خويناوييةكةى ثيكةكانى مةرطمان فرِ دةكرد .. 

ئةو دةم وةرزيك نةما 
بؤ شنةى طولَةكانى ثيكةنين 

رؤذيك نةما 
بؤ دؤزينةوةى رةهةندةكانى طةمذةيى 

شةويك نةما 

بؤ لةيةك دانى بادةكانى حةقيقةت 
نةما .. هيض نةما 

من مام و هيضم نةما 
بةهاريكى ترساو هات و طولَةكان تؤرابوون 

نةسيميكى بريندار هات و 
قةرسيلةكان خةوتبوون 

هيشتا هةر لة داالَنةكانى خةوندا بووين 
شةقذنى بالَى شةمشةمةكويرة ئاالَ بة دةستةكان لة بيستنيان خستين .. 

دةرطاكان مؤر كران و بوون بة ديوار 
ثةنجةرةكان هةر نةبوون .. 

ئيوارةيةك كة يةكةمين نمةى بارانى ثايز 
تابلؤى طريانى كيشا لة سيمامدا 

شةمالَيك طةالَ زةردة جوانةكانى ليبردم 
طةالَ زةردة جوانة ثرِ خشثةكان .. 

طةالَ زةردة جوانة ثرِ خشثة زؤرةكان .. 
من دةطريام بؤ تةنيايى خؤم و خودا 

من دةطةِرام بؤ دوايين خاض 
تا خؤمى ثيا هةلَواسم 

نةمزانيبوو مردنيش قةدةغةية .. وةكو ذيان 
نةمزانيبوو بة تةنيشت هيض قةالَيةكةوة 

 .. جةنطى ئاشتى هةلَناطيرسى
لة دوور .. طويم لة كةِرةناى 
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هةستانةوةى فيرعةونةكان بوو 
كة تارمايى هةرةمةكانيان ئاسمانيشى دةترساند 

طويم لة تةثلَى ذير كةوتن بوو 
ئاالَيةكم ديت .. وةكى هيض ئاالَيةك .. نا 

هيشتا ريى ضوونة دةرةوةمان 
لةو داالَنانةى خةون ليديار نةبوو 

فةتواى سرِينةوةى ئايةتة رةنطاو رةنطةكانمان دا .. 
هةموو كتيبةكانمان سووتاندو 

دوكةلَيكمان نةدى لة شيعر بضيت .. 
رةفى هةموو كتيبخانةكانمان شكاندو 

نةبوونة ضيرؤكيك .. 
هةموومان ثيكةوة مردين و 

نةبووينة رؤمانيك .. 
هةنطاوةكان هةميشة دةيانبردينةوة 

بؤ نائاطايى 
بؤ خةوتن لة دةريادا 

بؤ سةما كردن لة ئاطردا 
دةخنكاين و دةسووتاين و 

قاقامان ليدةدا بة هيض 
دةتريقاينةوة بة ئازارةكانى خؤمان .. 

هةموو شتيكمان دؤِراندو 
واماندةزانى سةركةوتين 

ئةوَى دةم لة رووتبوونةوةى كضة حةشةرييةكان حالَى نةدةبووين 
حيكمةتى بؤنى ميخةكمان نةدةزانى 

بة ليوى برينةكانمان طؤى طوللةكانى جةنطمان دةمذىو 
نةمريمان دةدا بة مردن و 

مردنيش بة ذيان .. 
ذيان لة مةزادخانةكانى جةنطدا هةزران بوو 

زِرةى كةوتنى قةوانيك و دوو رؤح 
يةك بةها بوون .. 

تةرمى ئةستيرة كوذراوةكانمان 
بة كؤلَى خةجالَةتيدا بردةوة بؤ ئاسمانة دلَتةنطةكان و 

كةوتينة خويندنةوةى 
فةلسةفةى تفى بةرةو ذوور 

لة ذوورة ضؤلَةكاندا هةلَدةكوِرمايين و 
ئةو ئاوازانة دةهاتةوة بةر طويمان 

كة عودى غةريزةكانى جةلالديمان دةيذةند .. 
ئيدى زانيمان جةنط هات و طولَةكانى برد و 

باخضةكانى بيوةذن كرد .. 
خيراكةو 

دةستيكت ببخشة بةو خةنجةرةى داماوة بؤ كوشتنى من 
تؤ نةبيت 

منى داماويش لة حةسةرتى نةهاتنى مردنا دةمرم .. 
من ئةم شيعرة تةواو ناكةم 
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خواستم ئةوةية 
تؤ نةيخوينيتةوةو وةكى جاران 
بكةويتة رنينى ثرض و واوةيال.. 

جا تيالوةتى ئةو درؤيانةش لة بير دةكةم 
كة لة ئينجيلى هةريمة دزراوةكاندا هاتووةو دةلَيت: 

ئةى رةقيب هةر ماوة قةومى .. 
ئةى رةقيب هةر ماوة .. 

ئةى رةقيب هةر .. 
ئةى رةقيب .. 

ئةى .. 
ئة .. 
ئ .. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٠٥                                                                                                                ١٠٦                                            
 

 
 

 
 
 

ثةيكةرة ماندووةكان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

لة تةنيشت رامكردنى ئيلهامة ضياييةكانةوة 
ماضى وةنةشةيى ئةرشيف دةكةن ثةيكةرةكان 

ثةيكةريك  و دوان و دةو هةزارةها ثةيكةر 
بة كؤرس سرودى دؤر جوانةكانى بوون 

بة طويى مرؤظدا دةضرِن 
طةمذةكان هةميشة ثةيكةريان ال ثةيكةرة 

نازانن كة خةونى ثةيكةر 
سةد ئةوةندةى خةونى مرؤظةكانة .. 

تؤ برِوانة ئةو ثةيكةرةى 
لةناو لةثيةوة 

كؤترى سثى بؤ ئاشتى هةلَدةفرِينيت و ثشوو نادات 
مرؤظ هةر ضةند جاريك 

دةتوانيت كؤترةكان هةلَبفرِينيت بؤ شةِر 
ئيدى تةمةن طةمةى مةرطى لةطةَل دةكات .. 
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ثةيكةر بةر لةوةى لة دايك بيت 
يةك دوعاى قبوَل كرا 

ئةويش نةفةس دريذى بوو 
ثةيكةر بةر لةوةى فيرى خويندنةوة بيت 

دةبيت بة فةيلةسوف و شاعير و شؤِرشطيرِ 
ثةيكةر بةر لةوةى يةك وشة فيربيت 

زؤر جار زوبانى بةطوَل دةثذَى 
ثةيكةر لةوةى بالغ بيت 

هةزارةها ذن عاشقى باالَى دةبن و 
دةيانطةيةنيت بة ئؤرطازم 

ثةيكةر بةر لةوةى ضاو لة هيض كضى دابطرَى 
هةموو ضكة جوانةكان وا دةزانن عاشقانى ئةوانة .. 

ثةيكةر بى ئةوةى لةطةَل هيض ذنيكدا بخةويت 
هةر رؤذى لة شةقاميكدا نةوةيةكى دةدؤزريتةوة .. 

 شىثةيكةر جطةرةش دةكي
دوكةَل ناكا بةسةر كةسدا 

ثةيكةر زؤر جوانة لة ثةيكةر دةضيت 
بيست ساَل بةر لة ئيستا بوو 

نامةيةكم نادر بؤ شؤخة ثةيكةريكى رووت و 
داوام ليكرد شةويك لةطةلَيدا بخةوم 

ووتبوى: هةر ئيستا 
بةر لةوةى ليرة برِؤم وةالَمى دةدةمةوة .. 

ضركة بة كاتذميرى جيهانى ثةيكةر 
سةدةيةك  ثاش نةمانى من دةكات 

ثاش دة ساَل لة نامةى دووهةمدا بؤ نووسى: 
هيندة دلَرِةق مةبة 

ضاوةِروانى نامةتم .. 
هاتة خةوم و ثيى وتم: من مالَم نية 
طةر لةم ثاركةش لةطةَل تؤدا ببينريم 
تا دةمشكينن .. بةردباران دةكريم .. 

ثةيكةر زؤر لة ئيمة عاشقترة 
دةتوانى بة نيطاكانى ثيمان بلَيت 

كة ضى دةلَيت .. 
ثةيكةر وانةى بةبةردبوون دةلَيتةوةو 

كةس طويى بؤ راناديرَى 
لة ئةلبومى ثةيكةريكى ريش سثيدا 

وينةى فرميسكة زؤلَةكانم ديت 
كة كضة زؤرزانةكان لةيةكةم ذواندا 

بؤ فريودان رؤى دةكةن 
وينةى درؤ شاخدارةكانم ديت 

كة كوِران بؤ كضانى دةكةن 
وينةى كورسية شكاوةكانم ديت 

وينةى طؤرانية نةوتراوةكانم ديت 
وينةى ئاوازة نةذةنراوةكانم ديت 
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وينةى ثينووسة ترسنؤكةكانم ديت 
وينةى مردووة زيندووةكانم ديت 

وينةكانى زؤر بوون زؤر 
وينةى خؤمم ديت مردبووم 

وينةى دايكم زيندوو بوو 
وينةى سةركردةم ديت طةدا بوو 

وينةى حيزبم ديت خائين بوو 
وينةى ئينجانةم ديت 
كة طولَةكانى تؤرا بوون 

وينةم ديت .. وينةى زؤر .. زؤر 
لة طيرفانى سةر دلَى ثةيكةريكى الودا 

وينةى شةقاميكى طةورةى تيا بوو تؤزى لى نيشتبوو 
لة ثشتى نووسرا بوو .. 
هةموو شةوَى دة ساَل 

بة ئوميدى طةيشتن بةو شةقامة خؤم دةكوذم 
لةناو زةميلةى دةستى ثةيكةرة كضيكى الديييدا 

رومانة لة جيى رومان بوو 
لة شانى دار ثةيكةريكدا 

تفةنط لة جيى توفاح بوو 
ثةيكةر سازيك زانى كة خةريكى 

نووسينى ضيرؤكى(ثةيكةرة ماندووةكان)م 
منى رةجم كرد لةسةر زةوى 

ئةوى كرد بة عاشق و 
منى كرد بة تاوانبار 

بؤ ئةو ثيكيك ماضى ناردو 
بؤ من (نيو قاث) فيشةكى تةقيو 

بؤ ئةو عاساكةى موسا و 
بؤ من خاضةكةى عيسا 
بؤ ئةو بوراقى بالَدار 

بؤ من سيوةكةى ئادةم 
بؤ ئةو موريد و دةرويش 

بؤ من فريشتةى طيان كيش 
من مردم و ئةو رؤحى دزيم 

منيش بوومة ثةيكةر و 
هيض ثةيكةريك نةبووة من 

ثةيكةر ضيرؤكى منى تةواو كرد و 
من ضيرؤكى هيض ثةيكةريكم بؤ نةنووسرا 
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دة ثايز 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دة ثايز .. بة ديار هةلَوةرينى خةزةلَةكانةوة 
دةمرِوانية زةرد بوونى شؤستةو شةقامةكان و 

وامدةزانى لةطةَل ئازارى طةالَكاندا 
سةماى عيشق دةست ثيدةكات 

دة زستان 
لة ناو باران و كرِيوةو رةهيلَةدا 

بة بى ضةتر و رةشثؤش ثياسةم دةكرد و 
لة هةور رادةمام و 

ثةنجةم دةداية بةر هاالَوى دةمم و 
وامدةزانى 

لةناو دلَؤثةو ثروشةى باران و كرِيوةدا 
طيانى عاشق بوون ديتة خوارَى .. 
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دة بةهار 
لةطةَل طرمةى طةوالَة هةورة كؤضةرييةكان و 

لةطةَل دةشتة  ثرِ لة طوالَلَة سوورةكان و 
لةطةَل ضةثكة نيرطز و 

لةطةَل جؤشيرةدا وينةى يادطاريم دةطرت و 
وامدةزانى 

سيماى عاشقيان ثييةو 
دةيبةخشن .. 

دة هاوين 
شةو تا بةيانى لة ضؤلَييةكانى دةرةوةى شار و 

لة تةنيشت سنةوبةرةكانى باخى طشتى و 
لة شةقامة ضؤلَةكانا و 

لةطةَل دةستة هاوِريى عيشقزةدةدا 
طؤرانيةكانى عيشقمان دةوتةوةو 

وامدةزانى 
هةناسةمان عيشقاوى دةكات .. 

دانى ثيا دةنيم 
 دة سالَةو من نةفامانة عاشقى تؤ بووم طولَى

 بةالَم تؤش دانى ثيا بنى
كة من (دة) ساَل 

وةكو كؤيلة ضاوم برِيبووة 

ثينووسةكةى نيو ثةنجةت و 
ضاوةِروانى يةك نامةو يةك وةالَمت بووم 

 دانى ثيا بنى
كة شيتيك هةبوو 

بة دريذايى دة ساَل وةكو ثةيكةرى ثةرستطاكان 
دةيرِوانية تؤو 

هةموو رؤذ و ساتيك سووذدةى بؤ دةبردى 
 دانى ثيا بنى

كة بة دريذايى دة ساَل 
نة لة طؤرانيةكانى عيشق طةيشتى و 

نة نيطاكانى عيشقت خويندةوةو 
نة هؤنراوةكانى عيشق ضووة رؤحتةوةو 

نة فرميسكةكانى عيشقت بة طريان بينى .. 
 دانى ثيا بنى

(دة) ساَل كوِريك 
تؤى خؤش ويست لة خؤى زياتر و لة تؤش زياتر .. 

(دة) ساَل كوِريك 
هةموو شةوَى فرميسكةوشةى دةباران .. 

(دة) ساَل شاعيريك 
شيعر بارانى كردنى .. 

(دة) سالَةو هةموو شةويك 
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لة ضاوى ئةستيرةوة ضاوى لى دادةطرتى و 
لة ثةنجةرةى مانطةوة 

باسى ثانتايى عيشقى خؤى بؤ دةكردى 
(دة) سالَةو هةموو رؤذيك 
فةرهاد دةستى دةطرت و 

دةيهيناية سةر ريى تؤى شيرين .. 
مةم هةنارى مةرطى 

لة دةستى تؤى خاتوو زينةوة بؤ دةهينا و 
كةضى ئيستا 

دةتتةويت بلَيى: 
(ئةى شيت من لةيلةكةى تؤ نيم) .. 

ئيستا و بةم زستانة 
دةتتةويت بة سةفةريكى ناوادة بارتةقاى 

سةماى ثةثولةكانى بةهار بدةيتةوة 
كة لةتةنيشت مندالَيتيدا 

بالَةكانيان وون بوو .. 
دةتتةويت جوانى ببةخشى بة قولَنطيى 

ثؤلة مةلة كؤضكردووةكانى ثايز 
كة ثيدةضيت بةهار نةطةِرينةوة ئةم هةريمة 

تؤى لينةبيت 
دةِرؤيت و 

تةختة رةشةكة جيديلَى و يةك خالَيش 
ناكيشى و تةباشيرةكة فرِيدةدةيت 

ثؤلةكة ضؤَل دةكةيت و 
 ت لةسةر كورسيةكةى تؤ دانيشىريكى ديكة ناويهيض كضي

نةبادا سةفةريكى ثةذموردة و ناشيرين 
 نىتؤ ئاسا لةدةستى عاشقةكانيان دةربي
كضان ئاطر لة كورسيةكةت بةر دةدةن و 

ناوى دةنين كورسية شوومةكة 
كوِرانيش ئيدى طالَتة بة كضان دةكةن و 

ثييان دةلَين: 
هةلثةرست و عيشقنةزان 

دةِرؤيت و 
زةردةخةنةكةت ئةرشيف دةكةيت لةمالَةوة 

بؤ زةمةنيكى ديكةى عاشق بوون 
بؤيةى سةر ثةنجةكانت دةطؤِرَى بة سووريكى ئاَل 

ئاَل .. وةكو خوينى رذاوى من و 
تةمسيلى كوشتنى من دةكةيت لةبةردةم ئاوينةكةت و 

قاقا .. ثيدةكةنى 
وةكو طؤزةيةكى رذاو 

ثاش خالَى بوونةوة لة ثيكةنين 
طريان دلَت دةطوشيت و 
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فرميسك ضاوةكانت ليلَ دةكات .. 
ئةو دةستة طولَةو 

ئةو زيرِانةى زاوا بؤى كرِيوى 
دةيكيشى بة ئاوينةكةدا و 

زِرةى ئاوينةكة ديت و دةشكيت 
ثياسةيةك بة نيو 

داالَنةكانى تةنياييمدا بكةو 
لة ثةنجةرةى بى هودةييةوة 

برِوانة لة باخضةى عيشقم 
ضؤن طولَة هةنارةكانى موحيبةت 

تيايدا نابنة هةنارى حةزو 
رةشةبا و خةزانى دلَبةرديت 

دةيخةنة ذير ثيى موسافيرةكانى ذيانيكى ثرِ وةهمةوة 
كضى وةرة 

خؤ دةزانم ثةشيمانى وا خةريكة 
دلَت دةكا بة روبارى ئةشك و هةنسك 

ئةم تةوقى سةفةرة 
بؤض وا دةست و ثيى بةستوى 

رازةكانى عيشقت 
بة طويى عاشقيكى بيطانة هةر نامؤ دةبن 

وةرةو ثةِراوى دلَم بخوينةوة 

ئةرشيفيكة بؤ فرميسكة وةريوةكانت 
وةرةو تةماشاى ئةلبومى نيطاكانم بكة 

هةمووى وينةى تؤيةو دةبنة سةراب و 
سؤماى ضاوةكانم ليلَ دةكةن 

خانمةكةم بيرتة ثرسيت: 
كوا مةنزلَى عيشقى دلَت .. ؟ 

 ئةدرةسةكةم دايتى
لة تةنيشت دلَبةدرى تؤوة بوو 

بيرتة طويم لة كةنارى نةدةطرت و 
دةموت هةر دةنطى تؤم ثى خؤشترة 

بيرتة تةماشاى ئةستيرة و مانطم نةدةكردو 
دةموت لة فرميسك و ضاوى دةضن 

بيرتة ترثةى بالَى ثةثولةم ال طةورة بوو 
لةو رؤذةوةى طويم لة ضرثةى رؤذ باشت بوو 

بيرتة بؤنى طولَم نةدةكرد 
دةموت ضارشيوةكةت بؤنى طوَل و ميسك و 

عةنبةرى ليوة ديت 
ئاى ض وةرزيكى شووم ئةم سةفةرة نا بة دلَةت 

كت و مت لة مةرطى عيشق دةضيت 
(دة) سالَةو هةموو سالَيك لة خاضم دةدةى 

سالَيك لة خاضى نيطاى نامؤت 



 

 ١١٩                                                                                                                ١٢٠                                            
 

 
 

سالَيك لة خاضى روخسارى ونت 
سالَيك لة خاضى سةرداخستنت 

سالَيك لة خاضى دوور كةوتنةوةت 
سالَيك لة خاضى ئوميد 

سالَيك لة خاضى بى هيوايى 
سالَيك لة خاضى تابلؤو شيعرةكان 
سالَيك لة خاضى نامةو ديارييةكان 

سالَيك لة خاضى زيز بوونت 
سالَيك لة خاضى كةذاوةى بووكينيت 

ئاى دلَى من 
من نةمزانيبوو كة بؤ ئةم عيشقةى تؤ 

دةبى ببم بة دة مةسيح 
جيهان هةموو ثيدةكةنن بةم عيشقةى من 

 لَى دووى تالَى تيشكةكانى خؤر دةبىك ضؤن ويتيكة وةك شي
بة دووى وةهمى كردنةوةى 

دةرطا كلَؤم دراوةكةى دلَى تؤوة 
بى ثشوو 

لة تاريكستانى تةنياييمدا 
بؤ كليلى سؤزةكانت دةطةِرام 

بةالَم هةموو رادةمينن 
كة بةرى درةختى عيشقى من دةبينن 

ضونكة لة هيض ناضيت 
لة طةمذةييم نةبيت .. 

تؤ لة باران دةضيت 
تةِرت كردم بة عيشق و تيرت نةكردم لة عةقلَ 

لة رةشةبا دةضيت 
هةرضى جوانيم بوو بردت و 

بة شيواوى جيت هيشتم 
لة بةفرى طةرميان دةضيت ثةنجةكانت تةزاندم و 

دوو تؤثةلَت نةدامى بؤ سةرطةمى 
بيكيشم بة سيمامدا 

لة تةرزةى بةهاران دةضيت 
سةرو شانت كوتامةوةو 

بةشى زةمةنى ماضيك نةمايتةوة الم 
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دةبمةوة خاك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لةو رؤذانةوة ديم كة تيايدا 
خاك من بووم 
منيش خاك .. 

كة تيايدا باوكم نامريت و 
دايكيشم زيندوو دةبيتةوة 

لةو رؤذانةوة ديم كة من نيم و 
خاك هةية.. 
كة دين نيةو 
خاك هةية.. 

كة بيابان نيةو 
خاك هةية.. 

كة خودا ناسين نية و 
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خاك هةية .. 
كة خاك هةيةو 
خاك هةية .. 

خاك لة ضاوى ئيمةوة 
دةيرِوانية سثيدةكانى دةم كةل و 

لة هزرى ئيمةوة دةيرِوانية 
حاشية شاخييةكةى كةنارى خؤى 

خاك هيشتا زوبانى نةثذابوو 
ئةو دةم ئيمةو دارستان و ضياى 

دةالواندةوة .. 
كاتيك لة طةرووى ئيوارةيةكدا 

دوو دلَؤث كلكمان دزى 
بؤ ورطى سولَتانةكان 

ئيدى كلك بوو بة تاج و 
ضووة سةرى زؤرمانةوة 

بووة ميداليا و 
بوو بة نؤبلَى نؤكةرةكانى 

فيرعةونة ثى ثةتيةكان و 
سولَتانة بةربةرييةكانى سةدةى تاريكى و 

تا ئةميستايش وةك 
شةوةى دزراو لةتاريكى لة مل دةكرَى .. 

من بيرم نية .. 
باوكيشم .. 

بةالَم داية طةورة .. لة زوبانى باثيرمةوة ديطيرِايةوة 
كة ثياوانى خيلَ لةشكرييان دةكرد بؤ سةر 

تةتةر و ترؤمبيلةكانى 
لةشكرى خاكدز .. لة ثيضى جامانةو 

لة بةينى ثشتوينةكانيان 
نوشتةى شيخى طةورةويان ثى بوو 

بؤية هةرمان و هةرمان .. 
مان و ردينى شؤِرشيان ضةرموو كرد 
مان و رووى شؤِرشيان ضةرموو بوو 

سةفةريان كرد و رووطةيان ضةرموو بوو 
نةهاتنةوةو ميذوويان ضةرموو بوو 

ئيستا حةيران و قةتار بة باالَى 
شؤِرةسوارةكانى ئةو دةمةى ناو دلَى خاك و 

ثةنا دار بةِرووةكانى(شاخى ثيرةساَل) دةلَينةوة .. 
دةمرين و بى ئاطا لة مردن 

وةكو بوونمان و بى ئاطا لة ذين 
دةضينة بةردةم دةهليزةكانى كؤشكى سولَتان و 

بة خؤشى سةرى .. سولَتانةوة 
ثيكة نارنجيةكانى دةم غروب فرِ دةكةين و 
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لةو سةرةوة خؤمان و 
ثيالَوة شرِةكانمان ديينةوة و 

شةهامةتى ميزةرةكانى ميذوومان دةدؤِرينين .. 
لولةى تفةنطةكانمان سةرةو خوار طرتووة و 

لة تةويلَى تووِرةى طةل دةِروانين .. 
دةخةوين و 

شاخ ديتة خةونمان و 
دوومان دةكةوَى و 

داواى ماندوو بوونى خؤى دةكاتةوة .. 
تاشةبةرد دةبينين و 

بؤ طؤبةرؤكى بضرِواى سةردةمى شؤِرشى دةطةِرَى .. 
ضةم و كانى دةبينين و 

تينوون.. تينوون 
بة خوينى كةللة سةرمان 

 نمان دانىكة بةلَي
دةميكى دى بيانكةينة سةيرانطاو 

لة ئيوارةى بةهارانا 
بة يادى ساالَنى زوو 

ثيكةوة سةر خةوَى بشكينين .. 
دةبى كارَى بكةين بؤ خاك 
خاك بة باالَمان بثؤشين 

يان خاك بكةينة رووطةمان 
ياخود بضينة نيو دلَييةوة .. 

ئةو دةمةى كة خاك دايكى مرد 
من و ئيوة بووين بة برا و 

كؤرثةى خاسى .. 
بووين بة نةسيمى بةيانيانى ثرِ لة طوَل و 

بووين بة كسثةى 
دلَى ثرِ ذان و كةساسى.. 

بووين و.. نةبووين بة هيض .. 
نةبووين بة خؤمان و خاك 
نةبووين بة خاك و خؤمان 

نابين بة خاكى خؤمان 
نابين بة خاوةنى خاكى خؤمان 

خاك نابى بة ئيمة 
نابى بة خاوةنى ئيمة .. 
دةبى بطةِريمةوة بؤ خاك 

دةبى بطةِريمةوة بؤ دةريا و 
لةوَى لةطةَل شازادةكانى دةريا 

تيالوةتى شةثؤلى بكةين 
كة بيابانيةكان بخنكينى و 

بةربةرييةكان بكاتةوة بة كؤضةرييةكانى سةدةى 
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بى عةقلَى قةومةكةيان 
دةمةوَى ببمةوة بة خاك.. 
دةمةوَى بة خاك ببمةوة.. 
دةمةوَى خاكى بم.. خاكى 
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باران 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دةثةِريمةوة لةروبارى طومان و 
شةالَلَى درؤكانى خؤم دةبم 

شةالَلَى درؤ راستيةكان دةبم 
بةبالَى خةياَل دةفرِم بؤ ئةو زةمينةى 

كة بةشى دةمى ماضى ئاَل دةطرَى باخضةكانى 
دةفرِم بؤ ئةو ئاسمانةى 

كة بةشى دوو نيطا ئةستيرةى تيا ماوة ثةنجةرةكانى 
لةطةَل بادا ثياسةيةكى شةقامةكانى طوَل دةكةم 
لةطةَل طولَدا قةسيدةيةك بؤ كض دةنووسمةوة 

لةطةَل كضدا نةفرةت لةئةوينى راستى دةكةين 
دةِرؤمة ثشت ئاوينةكانى مانطةوة 

تا حةقيقةت لة وةهم جيا بكةمةوة 
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دةِرؤمة دييةنى ثةِرندة بىبالَةكان 
تا لةئازارى نةفرِين حالَى بم 

ض شيتيةكى جوانة من لةدرةختيكى ثايزى دةضم و 
درةختيكى بةهارى ناسنامةكةى منى هةلَطرتووة 

عيشقيك دلَى كردم بة شووشة 
عيشقيك فرِيى دامة دؤزةخةوة 

دةمرم و ثرسةكةم دوا ئةخريت بؤ زمةنى زيندوو بوونةوةم 
دةذيم و ثرسة بؤ هةناسةكانم دةطيرِم 

بة ثرضى ئيوارةيةكى ئةرخةوانيدا 
هةموو ماضةكانم دةسثيرمة خؤرئاوايةكى خةمين 

لةطةَل سيبةرى كؤضكردووى درةختيكدا 
دوايين ثيكى طةمذةييم فرِ دةكةم 

تا دةمطةيةنيتة حزوورى ئةستيرة بى ئةدرةسةكانى ئاسمان 
تا دةمبةنةوة بؤ عةدةميةتى خؤم و 

لةويوة طالَتة بةم بوونة… نةبووةم دةكةم 
لةطةَل كةوتنة خوارةوةى طةالَيةكى تؤراودا 

دةكةومة خشثةى ئاويلكة 
ض سةراسيمةيةكة دةذيم و مردووم 

مردوويةك دةبينى… دةخوات …دةخواتةوة 
ثةنجةكانم شةِرى ترازاندنى دوطمةيان بيرضووةتةوة 

ليوةكانم رةنطى ماضيان هةلَوةريوة 
ئاسمان دةبينم دةيةوَى بةسةر سةرمةوة بنيشيتةوة 

هةور لةهةناسةى منةوة هةوين دةكريت و 
لةضاوى منةوة سةماى بارين دةكات 
كضيك طؤرانى بؤ شيتبوونم دةلَيت و 

دةرويشيك بةشمشيرةكةى دةيةوَى روطةى عيشقم بطؤِرَى 
شيتيكيش ثةناهةندةيم رةت دةكاتةوة لةمةملةكةتى خؤيان 

باوكم وشةكانم ئةسير دةكات 
دايكم دةيانطرينيت 

براكةم ئةزيةتيان دةكات 
خوشكةكةم ماضيان دةكات 

دةثةِرمةوة لةشةقامى ترس و 
كضة قذ تاتارييةكة هةر ثيم دةلَيت: "ترسنؤك" 
دةرطاى هةموو حةزةكانم دةخةمة سةرثشت و 

ماضيك بؤ نةشئةيةك نابيتة ميوانم 
ثةنجةرةكانم دةشكينم و بايةك سةريكم لينادات 

دةمةوَى بطريم 
هةستم سةرزةنشتم دةكات 

دةمةوَى ثيبكةنم 
نةستم سةرزةنشتم دةكات 

دةمةوَى بباريم 
بيابانيك نية ليى دابكةم 

دةمةوَى ببمة هةلَم… ئاسمانيك نية طةوالَةى تيا ببةستم 
 لَىديخؤر رةدوو دةكةوَى شوورةيى بؤ من جي
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مانط دلَدارى دةكات 
نامةكانى طيرفانى لةرةشنوسى شيعرةكانى من دةضيت 

ثةيكةريكم بى دَل و طيان 
لةدةروازةى شارى خاثورى تةنيايى 

كةضى ثؤستى 
شؤخة ثةيكةرةكانى 

ضةقى شارى طوَل و باخضةم ثيدةطات .. 
هةر دةمةوَى بذيمةوة 

سيبةرةكةم 
دةبينم لةتابوتا راكشاوة 
هةنطاو هةلَدينم رابكةم 

خةم بةئةسثيكى كةحيل دووم دةكةوَى .. 
زؤرانبازى لةطةَل ئاو و ئاطر و با دةكةم 

تا تةِربم و بسوتيم و بفرِم بةرةو شوينيكى دوور 
طةمة لةطةَل الثةِرة سنط سثيةكاندا دةكةم 

ثيتيك نايات .. 
وشةيةك نايات .. 

ديرَِى .. شيعرَى نايات ثةيامى سةوزبوونةوةم بهينيت 
تا بةهاريكى ديكةى عيشق زةرد كةمةوة .. 

لةناو رةنطا مةلة دةكةم 
سكيضيك خؤى دةكات بة من 

ثؤرتريتيك دةضيتةوة سةر رةنطى ئةو 

لة تابلؤيةكدا كؤدةبينةوة و ضوار ضيوةكةمان باَل دةطريت و 
دةِروا… دةِروا بؤ دوور 

رووت دةبينةوة و دةكةوينة دةشت 
دةضينة بةردةم  كؤشكى باران 

ئاويتةى (خاك و خؤَل) دةبين 
دةبينةوة بة ضةند ثنتيك لة رةنطى رزيوى زةوى 

دةبينةوة زارؤكة ضاو طةشةى خاك و 
جاريكى دى .. 
دةميكى دى .. 

بؤ عيشقيكى بةربةريتر لةسةحراى بووندا هةلَئةتوتين 
دةضينةوة كةنيسة بؤ تةوبة لة عيشق 

خاضيكى دى بؤ تةرمى عيشق هةلَئةطرين و 
ئينجيليكى دى بؤ بةخشينى طوناهةكانمان دةخوينين 

دةضينةوة 
دةم كانية سؤزانيةكان 

دوعاى ثاك بوونةوةيان تيالوةت دةكةين 
دةضينةوة 

لوتكةى حةز و 
فةتواى رةجمى دلَمان دةدةين 

دةضينةوة الى سيبةرى درةختيكى تةنياى دلَتةنط 
بؤ زاهيدى مشتيك فرميسكى درؤ رؤدةكةين 

دةبينةوة بةهةلَم و 
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ئاسمانيكى دى ليلَ دةكةين 
لةطةَل نةسيميكى سوورا خؤمان دةطةيةنينة بيابان و 

تا ليوى دِرك تةِر دةكةين 
هةر دةباريين .. 

تا دلَى لم فيرة سؤز دةكةين 
تا عيشقيكى دى سةوز دةكةين 

هةر دةباريين .. 
تا خةميكى دى دةوةرينين 
تا خؤريكى دى ئاوادةكةين 
تا مانطيكى دى هةلَدينين 

هةر دةباريين .. 
تا درةخيكى دى روت دةكةينةوة 

تا ثايزيكى دى دةهينين 
تا ماضيكى دى سوور دةكةين 

تا جاريكى دى لةخاض دةدةرين 
هةر دةباريين .. هةر دةباريين 
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وةرزى فيراق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تةماشاكة دلَيك هةية وةك دلَى تؤ 
تةنها لةطةَل وةنةوشةو ثاتؤنيادا سةما دةكات 

تةماشاكة ئايةتيك دةخوينيت 
تؤ حةرام دةكات لة هةموو دونيا 

تؤ ئيوارةيةك باسى من و مةرط و ماضت لة ديرِيكدا جيكردةوة 
تؤ سثيدةيةك كة لة خةو رابووى  

سى ثةنجةم و ثينووسةكةم بة تالَى ثرضةكةتةوة جيمابوون 
من تائيستاش تؤ و شيعر و عيشق هةموو تةمةنتان داطير كردووم 

من روئياى هةموو قةسيدةكانم لةوةهمى خؤشةويستى تؤوة بؤ دةهات 
من ئيستاش هةر ضيرؤكيك دةخوينمةوة  

تيايدا تؤ دةبيتة شيرين و منيش بيستونت بؤ دةبرِم 
من و تؤ دوو مةخلوقى تاوانبارى خوداين 



 

 ١٣٩                                                                                                                ١٤٠                                            
 

 
 

من و تؤ ليوان ليوى درؤين 
من و تؤ تةمةنمان بيهودة طوزةشت 

 نةى تؤى دةدامىكيدا هةزاران ويهةور لةطةَل هةر تنؤكة باراني
باران لةطةَل هةر نمةيةكيدا رؤمانيكى نويى مةرطى خؤمى بؤ دةنووسيمةوة 
دةريا لةطةَل هةر شةثؤليكيدا ثةخشانى نةورةسيكى دلَرِةنجاوى وةكو خؤمى بؤ 

دةخويندمةوة 
بيرمة و هةموو رؤذيك  

ئةو وانةيةم ديتةوة بير لة(كيميا) كة تؤ رةوانت كردم 
ئيستاش من وانةى (كيميا)م خؤش دةوَى 

باشتر بيرمة لة ماتماتيك هةرتةماشاى تؤم دةكرد و 
نةمتوانى تةنها يةك نمرةش بة دةست بهينم 

وةلى ئةوةندة فيربووم كة تؤ لة من دةركةن دةمينمةوة هيض 
وانةكان هةموويان تؤبوون بؤ من 

تؤ هةموو وانةكان بووى بؤ من 
ض خويندكاريكى نابةلَةدى عيشق بووم 

وامدةزانى سرووشيك دةطا بة تؤ و باسى عيشقى منت بؤ دةكات 
لةوانةية من شيتيك بووبم .. يان شيتيك بم 

بةالَم هةرطيز تؤ لةثةرى كةمتر نةبووى .. كةمتر نيت 
زؤرم هةبوو لةدلَما ثيت بلَيم و .. ثيم نةووتى 

زؤرم ثى ووتى و طويت لى نةبوو 
من هةرطيز ثيم نةوتووى دةتوانم عاشق بم .. عاشق نةبووم 

ثيم نةوتووى تؤ ثةرييةكى جةالدى و 
دةتوانى كؤرثةى خؤشةويستى سةربرِى .. بةالَم كردت 

بمبةخشة كة نةمتوانى وةكو شيعريك بتخوينمةوة 
بمبةخشة كة نةمتوانى هةموو ماضةكانت لة زةرفيكدا بؤ بنيرمةوة 

من ناتبةخشم كة عةسريك دةستت كردة ملى درةختيكى خةزانزةدة و 
ثيكةوة تا لوتكةى ئارةزوو خؤتان لةطةالَ رووتكردةوة 

خؤ من تا ئةميستاش كيشوةريكى سةوز ثؤشم لة حةز و 
هةموو شةويكيش داوا دةكةم لة قةدةر 

ئةو ثايزةى تؤى تيا ديلى ئةلقةكراى .. رسوا بيت 
نةفرةت لةهةموو بةهارةكان دةكةم 

كة نةيانتوانى تةنها طولَيك لةدةمى ثايز دةربهيننةوة 
ئاى طولَى .. خوا ضةند ميهرةبانة 

خؤ طةرنا من وتؤ هةموو ثايزةكانمان بة ماض سةوز دةكرد 
تؤ طولَت دةوةراند و من ثةيكةرى تؤم ثى دروست دةكرد 

ئاسمانت لى دةشارمةوة بة نيطاكانت و ثيدةكةنيت بة طةمذةييم 
ئاى من ض نةفاميكى زؤرزان بووم و 

تؤش ض زؤرزانيكى نةفام 
من نةفام بووم .. تةماشام نةدةكردى  

ئةو دةمانةى ضارشيوةكةت ليدةكةوت و تؤ هةلَتدةطرتةوة 
من نةفام بووم .. ئةو ضركانةى  

ئةو ماضانةم لي وةردةطرتى كةتةنها ويستى تؤبوون ..  
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من نةفام بووم .. هةموو شةوَى  
دةيان نامةم بؤ دةنووسيت و يةك دانةيم بؤ نةدةناردى 

وةلى زؤرزان بووم… كة تاهةتاية برِيارم داوة  
هةر تؤم خؤش بوَى و كةسى دى نا 

زؤرزان بووم… ئةو دةمانةى  
تؤ لة جيذوانيش نةبووى  

من بةشوين ثييةكانت سةبووريم دةهات 
زؤرزان بووم… نةمزانى بةِراستى باسى خؤشةويستيت بؤ بكةم 

تؤش زؤرزان بووى …  
ئةو دةمانةى ئارةزووى رامووسانت دةكردم  

باسى(رؤميو و جؤليت)ت بؤ دةكردم 
تؤ زؤرزان بووى…  

ئةو شةوانةى منت دةدى لةخةوندا  
سثيدة باسى خةوى ناخؤشت بؤ دةطيرِامةوة 

تؤ زؤرزان بووى…  
كة نةتهيشت شيعرى ديكةت بؤ بلَيم  

دةتزانى رؤذيك ديت لة قةسيدةيةكدا دةتشارمةوة 
وةلى تؤ نةفام بووى…  

كة دةتتةوَى كوِرى خواثيداويش بزاَى بتكات بة شيعر 
تؤ نةفام بووى…  

واتزانى هةموو كوِرَى ثةِرةى ليويت بؤ دةكاتةوةو  

بة ئارةزووى خؤت حةزةكانتى تيا بنةخشينى 
تؤ نةفام بووى…  

ضؤن منت نةكوشت بةر لةوةى برِؤى…  
 ى تؤ دةبىكى نويتيئةى نازانى هةموو قسيدةيةكم ثؤرتري

من و تؤ هةردوو نةفام بووين 
من و تؤ هةردوو زؤرزان بووين 

ئاى… ض نةفاميكى نةفام و ض زؤرزانيكى هيض نةزان بووين 
ئيستاش ثيم دةلَين دؤِراو… 

راستة هةموو شتيكم دؤِران و عيشق نا 
شيعرةكانم دؤِران بة خانميكى دلَبةردى عيشقنةزان 

طولَةكانم دؤِران بة وةرزيكى ضاو زةردى وةكو خةزان 
وةرزيك هةناسةكانى لةعةدةمةوة و 

نةسيمةكانى لة دؤزةخةوة و 
رةنطةكانى لة بةهةشتةوة هاتبوون 

دؤِرانم… نيطاكانم لة سيماى ثةرييةكى سةرابيدا دؤِران 
طريانةكانم لةثرسةى مرووديةكى زيندوودا دؤِران 

ضاوةِروانيةكانم لة ريطاى موسافيريكدا دؤِران  
كة هةنووكة نةهات و..هةرنايات 

هةموو شتيكم دؤِران عيشق نا…  
ضونكة هيشتا عاشقيكى راستى نيم 

ئاخر بؤ كةس نةيزانى دؤِرانيش بردنةوةيةكى جوانة 
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ئةطةر هةر ثايز وةرزى فيراقة  
 لَىدةهيبؤ لة بةهارى عيشقا طةالَ لقى وةفا جي
بؤضى طولى ليو لة ثةثولةى ماض وون دةبى و 
 لَىدةهيوةنةوشةى حةزيش باخضةى هيوا جي
تةماشاكة ئةم سةفةرة ثةياميكة و مةرطى ثيية 

مةرطى بؤ من… 
مرطى بؤ طوَل… 

بؤ شيعر و حةز و ئارةزووش وا لةِريية 
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دوايين سةفةر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

من ئيدى خالَى دةبمةوة لةوةفاو 
بةيداخى نةفرةتيترين درؤى شاخدار  

لةضياى يةئسمدا دةضةقينم 
هةلَديم و هةموو دلَةكان تاريك دةكةم 

ثةثووة خوين طةرمةكان بانطهيشت دةكةم  
بؤ كؤنفرانسى عاشقة دؤِراوةكان 

هةلَديم…  
هةلَديم و ئيدى بةتخوبى باخضةى طولَةكانى عيشقدا طوزةر ناكةم 

نةبادا تةورى ضاوى رةقيبان 
درةختى ضركة كريستالَيةكانمان ببرِنةوة و 
دارةمةيتى لى دروست بكةن بؤ عيشق 
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زاهيدى نيزة بةدةستةكانيش 
لةخوينى قةراغ شؤستةكاندا دةدرةوشيتةوة 

كة دوَى شةو  
ضةندين كةللة سةريان بةهةناسةيةك لةالشةكان جوَى كردةوة 

جوَى لةعيبادةتانةش 
رؤذووى رقيان بةئاوى فرميسكى ئةو طوالَنة دةشكينن 

كة شةوانة كضينيان لةسةر طياجاِرةكان ئةتةك دةكةن 
تينويتى خةجالَةتى ضةقؤكانيان 

بةتةهارةتى خوينى نيو مولولةكانى جةستةى عاشق دةشكينن 
بؤ ثرسيارة ثيرةكانى ئةم خةيالَة طؤِرغةريبانةم 

كام وةالَمة هةرزةية… فاتيحاى كلَؤمدانى دةرطاى ضةنةبازيم دةخوينيت 
ئةم ثايزةش كاروان خؤى دةداتة دةم شةثؤلةكانى سةفةرةوةو 

لةزةرفيكى داخراودا ثةيامى ئةو طوالَنة دةبات بةرةو غوربةت 
كة بةدريذايى ئاويزان بوونى بةهار ثةثولةيةك ماضى نةكردن 

لةنةواريكى خالَيشدا 
بةشى تيشووى تةمةنى نامؤيى خؤى 

تف و جنيوى كضؤلَة عيشقنةزانةكان ئةرشيف دةكات 
لةسكيضيكى ضكؤلَةشدا 

شيوةى سةدان جةلالدى عيشقكوذ هاوسةنط دةكات 
بة ثؤستالَى سةربازيكى هةلَهاتوو لةجةنط 
لةطةَل سةماى يةكةمين طةالَ بةئاسمانا 

سؤز دةكوذيت و بةئاِراستةى (با)دا دةِروات 
نةفرةت لة بةختى بة خؤلَةميش بووى خؤى دةكات 

لةسةر دواهةمين كانى سةرسنوورى نيشتمان 
تف لةوينة شيواوةكةى خؤى دةكات لة ناو ئاوة ليلَةكةداو 

كؤلَة ثشتةكةى شةتةك دةدات 
ضةند تنؤكيك فرميسكى ياقوتى رؤدةكات  

بؤ ثةذموردةيى طولَة بة جيماوةكان و 
بؤ كاروانى مةرطى… الوانى نيشتمانيكى لة قوِرطيراو 

عةسرَى دةيرِوانية طةمةى ثةنجةكانى (با) 
لةسةر سنطى سنةوبةرةكانى باخى طشتى 

شةوَى لة ضاوةِروانى هةلَهاتنى هةسارةى شيعريكدا 
تا سثيدة لة كالَورؤذنةى ذووركةيةوة 

دةيرِوانية ئاسمانى ثرِ سؤزى خوا 
لةطةَل روئياى دواهةمين قةسيدةدا 

دواهةمين برِيارى لة الفيتةيةكى سثيدا ئيعالن كردو 
نووسى: (دواهةمين سةفةر) 

بةدريذايى باالَى روباريك حةزةكانى خؤى هؤنيةوةو 
لةشوشةيةكى داخراودا توِرى داية سةر لمى بيابانيكى بيناونيشان 

لة ياداشتنامةيةكدا بؤ سةرؤك نووسيبووى 
ئةوة كيية طةرةكيةتى … ضوون ثاسارى راومان بكات… 

وا دانى بؤ رؤكردووين 
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ئيمة داوةكان بةكلك دةتةقينين و 
ديوجامةش بؤ سةركردةكان دةنيينةوة 

ئةوة كيية فرميسكى تيمساحيمان بؤ دةِريذَى 
كة بةقةد مووى لةشى خؤى قينى ليمانة 

ئيمة بةر لةسةفةر  
ئيمزايةكى ساختةمان بؤ كردووة و هةر دةدؤِرَى 

ثةيامى سةرؤكيش  
ريك تةريب بوو بةخةتاكانى رةهةندى تاوان و 

بةمةكرى ئةو ريوييةى  
كلكى لةسةر شارة ميروولةيةك دريذ دةكات 

كة نيضيرى طيرنابيت 
سةرؤك دةبيت بةموفتى و 

فةتواى تةحريمى ياداشتةكانى دةردةكات و 
خوينى حةالَلَى رذان دةكات 

ئةويش بيترس لةو ديو دِركةزيكانى سنوورةوة 
ضاو لةثياوانى سةرؤك باز دةكاتةوة 
دواتر لةيةكةمين والَتى غوربةت 

لةالثةِرةيةكى فاكسدا 
تةالَقنامةيةك دةنيريتةوة بؤ ذوورة تاريك و ضؤلَةكةى و 

دةلَيت:  
ئيدى من نابمة زيندانى نيو ضوار الديوارة رزيوةكةت 

نةفرةت لةو خةونة عاتفيانةى 
كة لةتؤدا زيندة بةضالَم كردن 

نةفرةت لةو نامانةى 
كة شةوان لة تؤدا دةمنووسينةوة 

نةفرةت لة منيش كة بةدريذايى ئةو ساالَنة 
وةك تةواوى كةرةستة بيطيانةكانى ديكة تياتدا ذيام 

نةفرةت لةو كضةش 
كة هةموو شةويك خةيالَة شيواوةكةى 

دةبووة ميوانيكى كاتيم تياتدا 
 بةرةوة و برِوخى لى

نةبادا كةسيكى ديكةش وةك من سياضارة بكةيت 
من ئيستا لةم غوربةتةدا 

تينووى كانياوى سؤزى ذنيكى سؤزانيم و 
ثةرؤشى تةفسيريكى خؤمم 
ئةو خؤمةى كة زؤر لةميذة 

خولياى ئاشنابوونيم و نايدؤزمةوة 
دةيان جار لةنيشتمانى غةدرو درؤ 

ئيعالنى دؤِران و وونبوونى خؤمم كرد 
كةس نةيبردمةوة و كةس نةيدؤزيمةوة 

لةرؤذنامةيةكدا لةوانةية 
دةيان سكيض كيشرابيت بؤ ناسينةوةم 
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كةس نةيخويندمةوةو كةس نةيبردمةوة 
من ئيدى ياخى دةبم لةئاميزى دايكم و 

لةسؤزى بى سؤزى باوكم 
هةر دةِرؤم و ماض دةبارينم بةسةر بةرد و زنارى 

ئةو كيوانة و ئاوو هةواى ئةم غوربةتة و 
هةر ليم وةردةطرن 

ئيدى طوَى بؤ نةوارى خالَى راناديرم و 
الثةِرةى سثى ناخوينمةوة .. 

بةثينووسى بى مةرةكةب نانووسم و 
بةكضى بى دَل عاشق نابم 

بةكةشتيةكى بى ضارؤكة… سةفةر دةكةم 
سةفةر… دواهةمين سةفةر 

بةبةلةميكى بى سةوَل دةرياكان تةى ئةكةم 
ضاو دةبرِمة ئاسؤى شينى تيكةالَوبووى دةريا و ئاسمان" 

دواهةمين نيطا لةضاوانيدا خنكا 
دواهةمين حةز بووة ثةثولةى دةم(با) 

يةكةمين رؤحى ثيدةضى دواهةمين فرِينى بيت 
ئيدى ووشترشةثؤليك لةدوورةوة 

ئاميزى بؤ دةكاتةوة و 
سةدايةك لةفةلةكةوة ديت و دةلَيت: 
وةرةو لةوديو شةقامةكانى ئةبةدييةتةوة 

لةتريفةى مانط دةستنويذيك بطرة بؤ ئاويزان بوونى دةريا 
دةريا رامووسة و ثيكةوة 

لةكةذاوةى مةرطيكى ئةرخةوانيدا 
ماضبارانى ئةو زةمةنانة بكةن 
كة دةقيان بةخةمةوة طرتووة 

لةطةَل شةثؤلة نةشئة هينةكانيدا 
تا دوايين هةناسة 

هاو لةحزةى تامةزرؤيى ليوةكانى دةريابة و 
هةر لةدوور ِرا لةسةر سنطيةوة 

ثةيامى فةنابوون بةنةورةسيكدا بنيرة بؤ كةنارةكان 
بةفريشتةى رؤحيشدا هةوالَيك بنيرة بؤ خامة ضاو خوينينةكان 

تا حةيرانيك بةشادى تؤوة بضرِن 
ئيدى تيشووةكةى كؤلَت 

دةرخواردى ئةو بيضووة ماسيانة بدة 
كة لةسةفةرى راوضيةكاندا دايكيان كةوتة تؤِرةوة 

دةريا ئاشنا بكة بةسؤز و 
هةر ثارضةيةك لةجةستةت 

لةشةثؤليكيدا ببةخشة بةقرشيكى ثير 
كة حةوسةلَةى راوى نةماوة 

سةفةر دةِرواو تؤى جيهيشت 
بيخةم بنوو لةدلى دةرياو 
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ونبة لةضاو نةورةسة عاشقةكانى ئةم مةملةكةتة .. 
كاروان رؤيشت و دةرياش بةئارامى نووست 

لةنيشتمانيش 
هاوِرييةك فرميسك رؤدةكات و 
ثينووسيك ضيرؤك دةنووسيتةوة 

ضيرؤكيك لةسةرةتادا تةواو دةبيت و 
ثةيمانيك تيايدا دةلَيت: 

ثايزيكى ديكة منيش سةفةريك دةبمة ميوانت 
منيش كاتذميرى دَل دةخةمة ذير بةرداشى قةدةرةوة و 

بة كضة لةخؤباييةكانيش دةلَيم: 
لةيةكةمين وةرزى عيشقدا 

هةموو حةزةكانتان بدؤِرينن بة شيتيةك 
كة لةتخوبى جوانيدا سةماكانى 

بةقةالَ ئةدا بكاتةوة 
منيش ئيوةو نيشتمان خؤش 
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ديرِيك بؤ تةريق بوونةوةى 
ثةنجةكان 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ويستم كليلةكان بشارمةوة 
تا الوكى ماضةكان مةستترببن 

بةالَم لةنزيكترين هةنطاوى ثةنجةكانمدا 
بؤنى تةريق بوونةيان طةيشتى و 

ضرثةيةك لةهةناسةكانى دةريا 
قفلَيكى دا لةدةنوكى ثةنجةكانم 

لةتةنيشتى راموسانى (با)وة 
طةردةلوليك ضرؤى حةزةكانى هةلَوةران 

لةتةنيشتى شةِرى ليو و زمانةوة 
تةزوويةك بوومة لةرزةى خستة جةستةمانةوة 

دةمردين و هةموو جيهان نووستبوون 
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دةذياين و هةموو جيهان مردبوون 
كليليك دةرطاى مندالَى كردةوة و 

كليليك دةرطاى لةئارةزوو داخست و 
كليليك دةرطاى بؤ ماض واالَ كرد 

كليليك بانطى تيكئاالَنى دةكردين و 
كليليك مةحكومى كردين بةلةزةت 
كليليك دةرطاى جودايى كردةوة و 

دةرطايةك باوةشى بؤ جيهان كردةوة و… ئيمة نا 
دةرطايةك دةستى جيهانى طرت بؤ الى ئيمة و 

دةستى ئيمةش بؤ الى خةم 
دةرطايةك خؤى ثيوةدا لةشةِرى نيطا توِرةكانى ئيمةدا 

دةرطايةك خؤى ثاككردةوة لةنهينيةكانى ئيمة 
ئيمةش خؤمان لةطوناهى ليوةكانمان خالَى كردةوة 
خؤمان داية دةست لةئاميزطرتنة سارد وسرِةكانةوة 
ئةو لةئاميزطرتنانةى خودامان تيا خؤش دةويست 

دةرطامان تيا خؤش دةويست 
كليلمان تيا خؤش دةويست 

ثةنجةرةمان تيا خؤش دةويست 
ئينجانةمان تيا خؤش دةويست و 

خؤمان طوَل بووين 
شانؤمان تيا خؤش دةويست و 

خؤمان سيناريؤ بووين 
فريشتةمان تيا خؤش دةويست 
كة ديارى ئاسمانى بؤ هينابووين 

ئاسمانمان خؤش دةويست 
كة ئةستيرةى رامووسانى بؤ دةرخستين 

بيرمةو زؤر منداَل بووم 
تؤ مندالَى منت 

بةطةمذةيى طةورةكان دةبينى 
منيش دةطريام و 

دةمطوت: مندالَم…منداَل… مندالَيكى السار 
دةِرذامة نيو ثةنجةكانتةوةو 

دةتثرذاندم بةسةر ثرض و طةردن و سينةتا 
دةبووين بةدوو ثةيكةرى ثيكةوة خولَقاو 

سةراثا دبووم بةتؤو… سةراثا لة من دةئاالَى 
دةبووين بة دوو تنؤك شةونمى ويلَ بةسةر سةر و 

سينةى يةكدا و 
دةطةِراينةوة بؤ عةدةميةتى جيهان و 

دةبوومة ئادةم و 
دةبوويتة حةوا 

هابيلى ثةنجةكانم… قابيلى سينةتى دةترساند و 
ئةهريمةنى بؤنةكانم… لةباخى ثرضةكةت 
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هةزاران هيشوة نةشئةى ثيدةدةزيم 
بةهةشتيك الى تؤ هةبوو لةنزيك دؤزةخى من 

هةزاران ثةراسووى خؤتت دةرهينابوو 
تا زارؤكى عيشقيكى بيذوو بهينينة بوون 

بةماضة شووشةييةكانت طةورةت دةكرد و 
بة بيركردنةوة شيتانةكانم دةمخستة ئاويلكة 

تؤ دةطرياى بؤ ثةذموردةيى طولَةكانى غروب و 
منيش كالَفامانة دةستم دةبرد بؤ طولَة حةرامةكانى تؤ 

تؤ بةماضةكانت ريطاى باخضةكانى عيشقت ثيشان دةدام 
منيش بةهةناسةكانم بؤ تةرمى حةزةكانى خؤم دةطةِرام 

من دةمطووت: باخى سيوانة مينبةرى عيشق و 
تؤ دةتطووت: شيلةى ليوانة سةكؤى ئيمة 
ئةدرةسةكانم وون كردبوو  و هةر دةطةِرام 

ضاوةكانت وةك ئاماذةنمايةك دةيبردمةوة بةردةم ليوت 
دةطةيشتم بةهةموو تؤو دةطةيشتى بة هةموو من 

تؤو من دوو بةندةى طومرِاى خوداين 
من و تؤ دوو مةخلوقى ثرِ… ثرِ طوناهين 

دةبيت لةطةشتى تةهارةتا 
باسى سروتةكانى ماض بطيرِينةوة بؤ نةوةكان 

دةبيت جيهان فيرى طوناه بكةين 
دةبيت ريطايةك بؤ بةزةنديق كردنى مرؤظ ثةيدا بكةين 

تا لةبرى باران هةر ماض ببارَى… 
تا لةبرى طوللة ماض بنين بةيةكةوة 

تا لةبرى ذةهر ماض دةرخواردى يةكدى بدةن 
تا بؤ هةموو جيهان ئاشكراى كةين 

شؤِرشيك وا بةِريوةية 
لةيةكةم نيطاى تؤوة دةست ثيدةكات و 

لةدوايين هةناسةى جووت بوونمان كؤتايى ديت 
ئاالَكةى طولَيكةو 

دروشمةكةى دوو دلَة 
بةرنامةكةى…والَتيكى ثرِ لةعيشقى تاهةتايى و 

مةملةكةتيكى ويرانكراوة بةماضى عاشقةكان 
كليلةكان دابةش دةكةين 

بؤ داخستنى دةرطا لةهةموو جيهان 
بؤ وون بوون لةهةموو جيهان 

بؤ طةيشتن بةدلَى هةموو جيهان 
بؤ طةمة كردن بةعةقلَى فةريكى هةموو جيهان 

ليناطةِريين…تاتيغى رقى ِرةقيبان 
ملى خؤمان و عيشقة ئاوييةكةمان 

لةمةزادخانةى جوانيدا بةهةناسةيةك دةقرتينن 
 رة عيشق نةبىين…تا جةالديش فيناطةِريلي

تا ضياكانيش نةكةينة(عيشقستان) … ليناطةِريين 
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تا تفةنط ثةشيمان نةكةينةوة لةجةنط 
تا دِرك نةرم نةكةينةوة…ليناطةِريين 

تا هةموو ثةنجةكان تةريق نةكةينةوة لةياخى بوون… ليناطةِريين 
تا هةموو ليوةكان فيرى ماض نةكةين… ليناطةِريين 

تا خاضيك لةدارى طوَل بؤ جةلالد دروست نةكةين… ليناطةِريين 
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(زيندان)ى بوون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عيشق ض ئافاتيكة 
كاتى خةزانى دارةكانى ئاوةزوو وةفا ديت 

مةرط تا نزيكترين ئاقارى دَل ديت 
ضركةى هاتنى ئةو(با)يةى 

 نىزان بوون هةلَدةوةريكة طةالَكانى موحيبةت و ئاوي
ئيدى دَل ئولفةت دةطرَى بة طؤرانية زةردةكانةوةو 

هاوطينطلَ لةطةَل شؤستة ساردةكانى شةوان 
دةضى بؤ ضنينةوةى وةنةوشةى يادة سةوزةكان 

ئارام… ئارام سيناريؤى يةئس هينانى 
راظة دةكات بؤ سيبةرة نةخؤشةكةى خؤم 

سيبةرةكةشم جارَى بةضاوى بةزةييةوة تيم ئةِروانى و 
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جاريكيش بةضاوى بيهؤشيكى هيض نةزان 
لةذير سةهةندى سنةوبةرى الِريى شةقامةكان 

جاريك ماضم ئةكا و جاريك تفم لى دةكا 
بةالَم من هةر خؤشم ئةوَى و خؤشم ئةوَى 

ضونكة لةثياسةى شةوانى ذير تريفةى مانط و 
بةردةم بيالجيكتؤرى باِرةكان و 

بيابانةكانى رؤذ تةنها هةر ئةو شك ئةبةم ثياسةم لةطةَل بكات .. 
لةيةكةم سةرنجمةوة بؤ خالَيكى وونى ئاسمان 

ئةستيرةى ئةم عيشقة بةهةدةر ضووةم بةدى كرد 
بةالَم نةمدةزانى سةيالوى قةدةر ئاسمانيش ئاوةذوو دةكات 

جوانييةكان تاوانى سةماى سروشتن 
حةزى منيش ثةثولةى ئةنديشة و خةيالَة 

كة وابوو عيشق و خؤشةويستى فةراهةمى تاوانةكانى زةمةنن 
من هةرطيز رةنطى ئةو ماضةم لينابيتةوة 

كة بةيانيةك كضة سؤزانيةكةى كؤسمؤس بة ثؤستا بؤى ناردم 
ماضيك تامى كضينى و تةهارةتى تيا نةمابوو 

ماضيك دةنطى حةزو نةشئةى ليبرِابوو 
 زان بوونةم لةسةر دةرناضىمن هةرطيز خولياى ئةو ئاوي

كة نيوةِرؤيةك هات و ثيكةوة رووت بووينةوة و لةسةفةرى ئؤرطازم و نةشئة 
لةنيوةى رَى بة مةئيوسى لةترسانا ثاشا و ثاش طةِراينةوة 

من هةرطيز ئةو ئازارةم بير ناضيتةوة 

كة ئيوارةيةك خانمة (ثةريسا)كةم بةفرميسكى ضاوةكانى و 
بة تةِروةندى ذيانة ثرِ كةسةرةكةى خستية جةستةم 

من هةرطيز لةزيندانى ماناى بون تيناطةم 
كةشةويك سرووش بةنامةيةكى ثؤست نةكراودا لةمابةينى 

ضةند ديرِيكدا تةقةتى كردبوو بؤم 
كاتى خوينمةوة نووسرابوو 

(ئةم ثةيكةرانة ض رازيكيان لةدالَية 
وا بةبى هيوا لةسايةى ئةم ضيخانة لةضاوةِروانيدان 

ئةى بالَندةكان 
نهينى كام تاوانة ئةدركينن 

ثاش طةِرانةوةيان لةم سةفةرة 
ض حيكمةتيكى تياية بةهارةكان رةنطيان نارنجى ضؤوة 
هةورةكان هةوالَى تاوانةكانمان بةبارانا بؤ دةنيرن 

قةدةريش جةنازةى بةخت و ضارةنووسمان ثى دةسثيرَى 
ئيدى لةكةالوةكان و 

لةثةنا ديوارى كوختة نذيارةكانى ئةم مةملةكةتة شنيارة 
زةماوةندى بة بةفر بوونى عيشق دةطيرِننةوة لةبرى 

ضيرؤكى سادةى دانيشتوانى شارةكةم 
ثرِة لةستةمى كابووس ئاساى 
داستانة سةيرةكانى عيشق و 
بةسةرهاتى ثالَةوانانى ضيا و 



 

 ١٦٧                                                                                                                ١٦٨                                            
 

 
 

طؤرانى مةرطى طولَة زةنبةقيةكانى جوانى و سرووشت 
هةموو زةمةنى شاديم 

رامووسانيكى عاشقانة بوو .. برِايةوة 
خةونة سادةكانى منيش شةفافترن لةقينى دلَى ثةثولةكان .. 

بةشى سةدان تةسبيح ئةستيرةى كشاوم ذمارد 
كةضى تةمةنى درؤو زؤردار هةر دريذتر دةبيتةوة 

بةشى سى دونيا مردنم بينى 
كةضى نةمردن كؤتايى ديت و نةحةشر ديت 

درةختةكان مةمكيان لةشنةبا فينكةكانى بةهار دةشارنةوة 
بةالَم لةبةردةم رةشةبا شةهوانييةكانى زستان بةِرووتى رادةوةستن 

بةخشش و ديارى بؤ زؤردارةكانة و 
خؤزطةو حةزيكى نةبرِاوةى بيئوميديش لةئاوزيلَى 

دلَى كاسؤكان ثةنطى خواردؤتةوة 
نةديتة دى نةفةرامؤش دةكريت 

ثةيكةرةكان هاتنة طؤ 
باسى ضاوةِروانى نانيان دةكرد 

بالَندةكان طةِرانةوة 
سةربرِينى عيشقيان دركاند 

حيكمةتى نارنجى بوونى بةهارةكان 
لةداخ و حةسرةتى ئةو طوالَنة بوو تفيان لةسةوزى دةكرد 

قةدةرى هةورة ويلَكةش 

هةوالَى نامؤ بوونى ئيمةى ثيبوو 
بةخاكى خؤمان و بةذيان) 

شةرابى ئازاريكم فرِ كردووة 
خؤم لى وون بووة وةك ئةفيون كراو 

مةستى عيشقيكى زةمهةريرى داويية لةسةرم 
بؤية لةهةموو طؤشةيةك بةهةلَكورماوى دةبينريم 

تةمةنم هةمووى بةم مةستيةوة دةبةمة سةر 
تا كةسى نةبى ثيم بلَى هؤشيارة 

دوا ثةِرةى سرووش نامةيةك ليى نووسرابوو 
(دواى نووسينةوةى ئةم شيعرة وةرةوة 

غةريبيت دةكةم وةرةوة 
كات نةما بؤ ضاوةِروانى ئةى عاشقة ثةرؤشةكةم) 
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طويم لةشةقةى بالَى خةمة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

طويم لةشةقةى بالَى خةمة ثؤل ..ثؤل دةفرِن 
ئةو دةمانةى قؤزاخةى ئازارةكانمان 

دةكةين بة ثةثولةى ماضى فرِيو 
طويم لةفوارةى لةزةتة 

ئةو ضركانةى ثةنجة تينوةكانى من 
ئاوى حةزى ثةنجةى ئاوريشمينى تؤ دةخؤنةوة 

طويم لة طؤرانى ذيانة 
ئةو ساتانةى ليومان بةشى هةموو جيهان 

ماضبارانى يةكدى دةكةن 
وةرةو جاريكى دى باوةشيكم ثيادا بكةو بمةرةوة 

من لةنةفرينكراوةكانى ثاكيم 
لةفرِيدراوةكانى زادةى عيشقم 
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هةموو ماضةكانم بيذوون 
سروديكم لةبةر نية جاويدانى حةزةكانم بطيرِمةوة 

ئيوارةيةكى سةرسةريم .. 
بةيانيةكى تةنيام .. 

نيوةِرؤيةكى بى حةوسةلَةم .. 
بؤ رنينةوةى بةرى ماضةكانم دةِروانمة ئاوينةكةم 

بؤ ئةرشيف كردنى خونضةى ماضةكانى تؤ 
بير لةسؤزى خودا دةكةمةوة .. 

خةلَوةتيكى ناوادة دةكيشم 
بازنةيةكى الرو خوارم بةدةوروبةرى خؤمدا كيشراوم 

دةفيكى شةهيدم لةزيكرى تؤدا دةذيمةوة 
هةموو وةرزيك لةضاوةِروانى باراندام 

ضونكة لةبؤنى ماضةكانى تؤ دةضيت 
هةموو ضركةيةك بير لةهةنسكى ثةثولةيةكى طرياو دةكةمةوة 

كة لةدةنطى هةناسة قولَةكانى تؤ دةضن .. 
ئاى دلَى من 

خؤ بةبى ثرس دلَت بردم 
خؤ بةبى ترس عيشقت برِى ثرِ بة باالَم 

بةبى منيش 
ماضة ئاوييةكانت دةبارينى 

تةماشاى ئةو ثةيكةرانة بكة 
كة ساالَنيكة باوةشيان كردووة بةيةكدا 

لةحةزى ئيوارة نارنجيةكانى ئيمة دةضيت 
ثةنجةم ختوكةى دةدايت و تؤ خؤت ثينةدةطيرا 
زمانت ختوكةى رؤحى دةدام و خؤم رادةطرت 

وونت كردم لةبيشةى ثرضة شيواوةكةتدا و 
بةشى شةويك نةشئةت نةدامى بةديارى 

شةالَلَى بؤنى باخضةى سينةت كردم و 
بةشى ثينج ثةنجة سيوت نةدامى بؤ يارى 

بةشيلةى ليوةكانت ئاطرى ناخمت طرِدايةوة 
بةنيطا نةرمةكانت داستانى ضركة سوورةكانت بؤ طيرِامةوة 

ئةو ثةنجة ياقوتيانةى ضارؤكةى كةشتى حةزيان كردةوة 
ئةو هةنطاوة شيتانةى طةياندتى بةمن 

سيناريؤى مةرطمان جوانتر دةكةن 
بةدةستى جةالدةكانى خيلَ .. 

طويت لةنيطام بوو بانطى دةكردى و 
خومارانة خؤت طةياندة ضلَى ئارةزووم 

وةكو الوالو لةيةك ئاالَين 
تؤ منت دةطوشى و منيش ماضبارانم دةكردى 

زؤرت كرد بطةيتة دلَم و 
دةرطاكةم كليل درابوو 

جةستةمان وةك دوو جةمسةرى باكور و باشور 
هةر نزيكتر دةبوونةوة لةيةك و 

هةر بةرامةى لةزةتمان لةيةك دةخواردةوة 
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بيرمة و هيشتا لةبةرضاومة 
ضاوةكانت وةك سةرخؤشيكى ثةشيمان 

خاو… خاو هةلَدةبرِين و 
دةتوت: دواين ماضة و دةِرؤمةوة 

دةستةكانت هيدى.. هيدى شل دةبوونةوة لةطةردنم و 
جاريكى دى توند باوةشت ثيا كردمةوة 

دةتوت: دةمةوَى لةسةر سنطت بمرم .. 
نةدةمردى و… 
نةدةذيايتةوةش 

لةسةر سنطم خةويكى شيت 
خةريك بوو بتات بؤ مردن 

ترثةى دلَى ترسنؤكم 
رايضةناندى و 

ئةمجاريان بةِراستى رؤيشتيةوة 
شوينى ضرِنوكى هةردوو دةستت 

بةسةر سنطمةوة مانةوة و 
تاكو ئيستاش دةسووتيتةوة 
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قةسيدةيةك لة رةنطى ضاوت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

من ضى بكةم كة هيشتا هةر عاشقى تؤم 
كة هيشتا وةك مندالَيم وِركم بة تؤوة طرتووةو 

هيض دايكيك ناتوانى تؤم بؤ بخاتة نيو دةستةكانمةوة .. 
تؤ كة دلَبةردترين كضى ئةو سةر زةمينة بيت 
من دةتوانم ضيدى بكةم .. تا تؤ بطةيةنمة 

بةر دةرطاى مالَى عيشقة ضياييةكةم 
تؤ لة دةنطى درؤكانى منةوة 

فيرى ئةلف و بيى عيشق دةبوويت و 
منيش لة رةنطى ضاوةكانى تؤوة 

تةليسمى عيشقيك طرتوومى 
كة ئيدى خؤشم بؤ نادؤزريتةوة .. 
دةمزانى و شيعرةكانم شاهيدن 

كة تؤ دةمكوذيت و 
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رؤحم بةسةر جةستة بى خاوةنةكةمةوة جيدةهيلَى .. 
نةتزانى و شيعرةكانم شاهيدن 

كة من بة مردنيش 
رةنطى ئةم عيشقةى تؤم لينابيتةوة .. 

دةِرؤيت و هةميشة نزيكتر دةبيتةوة 
وا دةزانى هةنطاوةكانيشت وةكو دلَت 

ئارةزووى دوورى منيانة .. 
نا .. ئةى خانمة بى ميهرةكة 

كة بة دووى شوين ثييةكانت دةطةِريم 
لة كؤالَنيك لةو ديو مالَى خةمةكانمةوة دةتبينمةوة .. 

كة كةشكؤلَى سةفةرة بى هةناسةكةت دةكةمةوة 
تةمى دةيان قةسيدةى سةربرِاوى من 

بةسةر دةستة ماكياجةكةت و 
لة نيو دةستةسرِةكةتةدا دةبينمةوة .. 

شيعرم طولَى باخى عاشقان بوو 
بؤم دةضنيت و 

لة بةرؤكى هةموو ضركة فيالَوييةكانتم دةدا.. 
هةناسةم واز كردبوو 

بؤ بةرامةى شكؤفةى عيشقت 
نة بارانيكت هاتة حزورى بيابانى دلَم و 

نة نةسيميكت ثشكؤى حةزى طةش كردمةوة .. 
تووِرةم لة خؤم و ثينووسة هةتيوةكةم 

لةو دةمةوة كة كةس نية 
من شيعريكى تةِر و ئالَى بؤ بنووسم .. 

تووِرةم لة هةموو رةنطةكان 
كة هيض لةوان نةيانتوانى 

من و تؤ بكةن بة تابلؤيةكى شيتانة و 
ئاويتة بين تا هةتاية .. 

دةِرؤمةوة بؤ حزورى ثؤرتريتى يةكةمين ماض 
تا سكيضى داواى ماضيكى نوَى بكيشم .. 

لة ئاميزى سؤزانيترين واهيمةدا 
خةونى طةورة بوونى حةزةكانم دةكةمة راست .. 

ئةى خانمة دلَبةردةكة .. 
تؤ دةتةوَى برِؤى .. هةر برِؤيت و 

ضيدى من نةبينيتةوة 
كةضى بؤ هةر شاريك دةضيت 

لةو ديوى ضياكانةوة 
ضراى ذوورة ضؤلَةكةى من 

خةوزِرت دةكات هةموو شةو 
طةر بيزارى و ثةشيمانى كة نةتكوشتم 

ئةمجارةيان تؤ وةرةوة و .. 
بة ماضيكى قولَى ثرِ حةز بمخنكينة .. بمخنيكة 

 .. كى تازة ببىرى كوشتنيتا دونيا في
فيريان بكة مردنيك هةية و 
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لة ذيان جوانترة .. 
فيريان بكة 

دةشى كةسيك بة تةنها ماضيكت بمرَى .. 
ئاى ضةند تينووى ئةو مردنةم .. 

دةميك دةمويست لة شيعريكدا جيت كةمةوة 
هةموو شيعرةكانم لة تؤدا ون دةبوون .. 

دةمويست ديرِيك بلَيم 
ثرِ بة باالَى حةزيكت بيت .. 

كةضى ثيتيكت ثرِ بة باالَى تةمةن بوو 
رةنطم لة هةموو ثيتى دونيا دةدزى 

تا تابلؤى جوانترين شيعرت بؤ بكيشم 
نةغمةم لة خةمطينترين كةنارى قةرز دةكرد 
تا ثرِ سؤزترين ئاوازت بؤ بكةم بة شيعر .. 

ئةميستا هيض رةنطيك رةنطى نةماوة وةكو جاران 
هةر بؤية بؤ سيماى ئةم شيعرة ناوادةيةم 

خؤم داوةتة بةر 
شةستةى نيطا سيحراويةكانى 

ناو وينة زؤر زؤر نامؤكةت و 
ئةلبومةكةم خةلَتانى خةميكى قةترانى كردووة 
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كراوةترين دةرطا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دةرطايةكم هةية كراوة بؤ(با) 
تةنها باى سةبا نا هةموو بايةك 

كراوة بؤ تيشك 
تةنها تيشكى خؤر نا 

هةموو تيشكيك 
كراوة بؤ ماض 

تةنها ماضى كض نا ماضى هةموو شتةكان 
دةرطاى ذوورةكةى من نةرمة 

لة دةرطاى ذوورةكةى باوكم ناضيت 
لة دةرطاى ذوورةكةى(ثةريسا)يش ناضيت 

دةرطاى ذوورةكةم لة خيلَى ئاوريشمةو كاتى خؤى 
لة طةِرةكى مندالَيم 
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نةنكم زؤرى خؤش دةويست 
تةنانةت كة خةويشى دةبينى 

دةرطاكةى منى دابوو بة خؤيدا بؤ نووستن 
دايكم دةيطوت: 

ئةمة ديارى باثيرت بوو بؤ باوكت 
كة منى خواست 

كةضى ئيستا باوكم طالَتة بةدةرطاى ذوورةكةم دةكات 
ضونكة ثير بووةو داناخريت 

دةرطاكةم نابينا بووة 
دؤست و دوذمن ليكناكاتةوة 

هةر كاميان بين 
دةلَيت : .. بةخير بين 

زؤر جاران باوكم دةلَيت: 
تؤ شيتى ضؤن دةبى دةرطا ئةوةندة ميهرةبان بيت 

براكةشم هةر وا دةلَيت 
خوشكة طةورةكةشم 

ئةوان نازانن ئةو دةرطاية 
لة دةرطاى دلَم دةضيت 

بؤية زؤر زؤرم خؤش دةويت 
دةرطاكةم نة دادةخريت و 

نةدةكريتةوة 

 ت و دةضىوةى ديك ليكةضى هةموو كةسي
بيرم ضوو ذوورةكةم دةرطاى نية .. 
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رةجمكراوترين كضى سةرزةمين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لةنيوان دوو ووشةدا 
من و تؤ مةحكومين بةنةفرةتى ئةوان 

لةنيوان دوو هةناسةدا 
جيى رقى هةموو جيهان دةكةينةوة 

تؤ رةجمكراوترين كضى سةر ئةم زةمينةى 
منيش كوذراوترين كوِرى ئاسمان 

تؤ لة مندا هةموو طوناهةكان كؤ دةكةيتةوة و 
منيش لةتؤدا هةموو تةوبةكانم دةكةم 

باوةِر دينم بة ئاينى عيشق و 
شايةتمانى مردن لةسةر دةستى تؤ دينم… 

تؤ خانةقايةكى ثرِ لةدةرطاى داخراويت 
ريطة نادةيت 
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مةزلَومترين بةندةش لةتؤدا 
تةوبةكان بطةيةنيتة ئاسمان… 
من و تؤ نزاكانمان لةتةنيشت 

زنارةكانى ضياى ماضةوة فرِيدا 
خؤمان خالَى كردةوة لةبوونى سةر ئةم زةمينة خويناويية 

لةدةرطايةكةوة 
ضووينة نيو بةهةشتى ثيكةوة مةست بوون و 

بةكليلى نيطاكانمان دةرطاى ضاوى هةموو دونيامان داخست 
بةحةيرانيك مةست بووين 

كةس طويى لةئاوازةكانى نةبوو 
كةس نازانى ض تاريك و 

ض عوديك و 
ض دةفيك و 
ض شمشالَيك 

لةزيكرى ئيمةدا 
ئاوازةكانيان  

ثةريشان كردبووةوة بة سةر شانى ئيوارةيةكى نارنجيدا 
كةس طويى لةضرثةى هةناسةكانمان نةبوو 

كة لةجوتبوونى ثةنجةكانمان 
قةفةسيكمان بؤ ديلكردنى 

عةقلَة بةسةرضووةكان ضيكرد 

كةضى هةموو جيهان ئيمةيان لةتةفسيرى 
ئايةتةكانى تاواندا جى كردةوةو 
بةختورةكانى دلَى ثياويكى رةش 

ئيجتيهادى طالَوبوونى ئيمةيان كرد 
فةتواى سوتانى نيطاكانمان و 
برِينى ثرضى هةناسةكانمان و 

لةقوِرطرتنى كؤشكى عيشقة خاكسارييةكةمان و 
لةسيدارةدانى نامة رووتةكانمانيان دا 

تؤ لةنيوانى من و دونيا 
عةقيدةيةكى دوو ديو دةبينى .. 

منيك مولَكى خودام و دةطةِريمةوة بؤ خودا و 
مولَكى تؤ و دةبى بطةِريمةوة بؤ تؤ 

منيش لةنيوانى تؤ و خؤمدا 
تةرمى حةقيقةتى خؤم دةبينم 

حةقيقةتيك كة لةواهيمةى ماضةكانمان دةضيت و 
لةماضى واهيمةكانمان دةضيت 

لةنيوان ئةوان و ئةواندا 
مةرطى عةقلَى هةموويان دةبينم 

ئاى لةسادةيى ضاوة ثرِ طومانةكان و 
لةسةر ليشيواوى ئةو مرؤظانةى 

بةشى طوييةك حةرفى موستةقيمان نةوتووة 
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بةشى شةويك خؤيان خؤش نةويستووة .. 
خوايان خؤش نةويستووة 

بةشى ثيكةنينيك دلَيان ثاك نةكردووةتةوة… 
لةمةملةكةتى جةلالدةكان 
مةرط جوانترين هونةرة 

ديوةخانى بيشةرةفةكان مةزادخانةى مرؤظة 
لةكؤشكى زةبةالحترين ثةيكةر 

وينةى روتترين كضى دونيا هةلَدةواسرَى 
لةتةكيةى ثياوةكانى تةريقةت 

ثؤرتريتى شؤخترين كضة كافرؤشى تياية 
كةضى لةديوارى ئةم دلَة بى دلَةى مندا 

كة تارمايى وينةكةى تؤ دةردةكةوَى 
كؤتكراوةكانى خيلَ 

 .. دةبىكةِرةناى رؤذى حةشريان طوَى لي
طيرفانةكانيان ثرِ كردووة لةداِرشتنى نامةكانى دلَدارى 

كةضى تةكفيرى ثاكترين عيشقى ئيمة دةكةن 
دلَيان ثرِة لةزةنديقى 

كةضى بةناوى موفتيةكانةوة قسة دةكةن 
تؤ لةمنداى… منيش لةتؤدا 

ئةوان لةِرقدان و… رقيش لةوانداية 
من هةموو ماضةكانم لةوشةيةكدا جى دةكةمةوةو 

خامةكةم تاوانبارة 
ئةوان هةموو ناحةزيان لةجوانى من و تؤدا دةتةقيتةوة 

من و تؤ دوو بةندةى نابةلَةدى خوداين 
بةهةلَة هاتووين بؤ ئةم بوونة نةبووة 

من و تؤ دوو ثةثولةى سةرليشواوى بةهارى عيشقين و 
رةشةباى ذان ليرة فرِيى داين .. 

تؤ كضيكى ثرِ ثرِ لةسؤزى و 
من كوِريكى ليوان ليو لةدرؤ 

من ديوانةترين عاشقى ئةم سةدةيةم و 
تؤش ثةروانةترين مةعشوقى ئةم هةوارةى 

من و تؤ داستانيكى تازةمان ثيية 
رةنطة بةشى هةموو طوَى ئاطردانةكانى ئةم شارة بكات… 

من و تؤ لةهةموو سةرى ساتيكدا 
تورةكةى ماضةكانمان دينين و 

دةكةوينة بةشينةوةى 
 تا جيهان بةبؤنى عيشقمان بخنكى

تا بمرن و لةدونياى بى عيشقدا نةمينن… 
تا زيندوو ببنةوةو لةعيشقدا جاريكى دى زوبانيان بثذَى 

دةمرين و بى ئاطا لةخةونة كريستالَيةكانمان 
سوذدة بؤ تةريق بوونةوةى ليوةكانمان دةبةين 

وسلَى عاشق بوونمان بة قامضى 
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موبارةكترين رقى جةلالدة عيشق كوذةكان دةردةكةن 
دةمرين و بةرى ئةم رةجمة ناطرين 
دةِرؤين و كؤلَيك ماضى نةكراومان 

شاباشى ئةم هةرةسة دةكةين 
دةبين بةئاسمان و 

بةسةر سةرى هةموو بةندةكانى 
والَتى عيشقةوة شين…شين دةكةينةوة… 

دةبين بة هةلَم و 
لةبى بارانترين خاكى بى دلَةكاندا ماضةكانمان دةبارينين… 

دةِرؤينةوة حزورى يةكةمين 
ئيوارةى قةسيةدةكانى دةستبازى و 

دوايين جطةرةى ئةم بةختة بى بةختة دةدةين بةبادا… 
دةطةينةوة بةردةم دةهليزةكانى روانين و 
يةكةمين نيطا بةقةالَ ئةدا دةكةينةوة… 

دةبينةوة بةو دوو كؤترة شينةى 
بةشى هةموو ماضةكانمان طمة طميان بوو 

بةشى هةموو هةناسةكانمان 
لةنيوةِرؤيةكى حوزةيراندا 

ضؤِرانة سةر سنط و ليوى يةكدا… 
دةبينةوة بةو ثةلَة هةورةى 

نةسيميك كردى بةدوو لةتةوة 

بةشى ماضيكى بارى و 
بةشى فرميسكيكى مايةوة بؤ ئيستا… 

ثةلى هةرضى فرميسكة دةيطرين بؤ بةخةندةبوون 
ليوى هةرضى توِرةبوونة دةيمذين 

تا لةبى ئاطايى خةونة زِرةكانى ثياوانى 
هةريمى طيليتى 

خةجالَةتى بؤ قوتابخانةى فةلسةفةى ئةم ذينة بضنينةوة… 
 نة بؤ ماضىكى دى بيدةمي

 نة بؤ حةرفىكى دى بيدةمي
دةميكى دى ديت بؤ مرؤظ بوون 

دةميكى دى ديت بؤ مردنيكى قةرسيلى 
دةمةكان كورتن… كورت 
دةمةكان بةدن… بةد… 

دةردى تؤ 
لةدةردى طةمذةيى من دةضيت 

دةردى من 
لةدةردى ناهؤشيارى تؤ .. 

تؤ لةمندا هةموو شتيكى 
هةروةكو ضؤن لةنةزانيندا هةموو شتيكى 

من لةتؤدا هيض شتيك نيم 
هةر وةكو ضؤن لةزانيندا هيض شتيك نيم 



 

 ١٩٣                                                                                                                ١٩٤                                            
 

 
 

بةر لةمردنت 
من دةكوذيت و بةتةنافى ماضيكدا هةلَمدةواسى 

بةر لةذيانةوةم 
تؤ دةذينمةوةو لةتةنافى ماضيكدا هةلَتدةخةم 
لةليوى منةوة نةشئةى خةمةكان دةتطرَى و 

لةليوى تؤوة خةمى نةشئةكان دةمطرَى 
ئةم جارةيان تةريقةت لة (حاخام)يكةوة وةردةطرم 

تا ببمة رةطةزثةرستيكى نةتةوةى عاشقان 
تا لةسةهؤلَبةندانى ئةم رةقيبانةدا 

دؤزةخيك بم بؤ سرِينةوةى وشةى جةلالد 
بؤ بةرةو عةدةم ناردنةوةى خةونى جةلالد 

بؤ بةعاشق كردنى دلَى جةلالد 
بؤ بة ئاو كردنى وشةكانى جةلالد .. 

لةمينبةرى ئةم تاعونةوة 
فةتواى دوايين هيلَنجى طةمذةكان دةدةم 
دوايين ماضم لةخاضيكى شةرمةزار دةدةم و 

ئيدى تةوبة دةكةم لةئيمان… 
تةوبة لةئيماندارة درؤزنةكان دةكةم 

لةئايينى بى ئايينةكان 
لةثةيكةرى ثةيكةرسازةكان 
ثاضيكيش بؤ تؤ دةهينم و 

هةردووكمان بشكينة 
منيش دةضمة نيو مةنجةنيقى ئةم وِرينةيةوة 

كة من و تؤ دةكات بة دووان و 
داهؤلَترين ثياو لةم قةرسيلى عيشقة 
دةيانةوَى راوى فرِينةكانمان بكةن 

وةلى دةبمة ئةم ضؤلةكةيةى دوايين دةنووكى 
ثاش تيربوون 

دةدا لةكةللة سةريان و 
بةخوايان دةسثيرم… 

لةنزيكترين ويستطةى فرِيوداندا 
لةطوزةريكى ثرِ جمةدا 

ثيدةكةنم بة بةربةرييةتى ئةو رؤبؤتانة و… 
بة قاقا قولَةكانى ئةو درنجانة… 

بة قفلَى وشة 
دةمى طةنيويان دادةخةم 

بة ثةيذةى ئيوارةيةكى ثيردا 
ئةم سكاالَية سةردةخةم 

بؤ الى خوداى هةردوو جيهان 
خوداى هةموو مرؤظةكان 
خوداى ثاككردنةوةى ئيمة 

خوداى ذيانى ئيمة .. خوداى مردنى ئيمة .. 
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لة ليوارى يةكةمين طؤِرى بيابانة سؤزانيةكان 
بةدوايين رؤندكى سويرم  

بؤ ثةذموردةبوونى طولَةكانى تةهارةت 
دلَى طةرمترين(لم) دةخنكينم 

دةيخنكينم تا دةخنكيم 
كة هةناسةمان هيندة تؤزاوى و ثيس بيت 

هةر دةبى بخنكيين و… بخنكيين 
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ماضةكانى ئاو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ئيستا باران نوستووة 
 وةك من ناتوانى

ماضةكانى ئاو لة مةستى ضاوى 
 .. طولَة هةنارةكانةوة ببينى

ضؤن لة سةماى طياجاِرةكان تيبطةم 
كة حيكمةتى لة ئاميز طرتنى ئاونطةكانيم ال ثةنهان بيت .. 

ثةثولةيةك بة ثرتةى بالَةكانى 
باوةشينى شكؤفتنى طولَة هةنارى عيشقيكى دةكرد 

شكؤفة بوو بة نورو 
شةوةزةنطى ئاويزان بوونى هةالَلَةى بؤ روون بووةوة 

كاتى سةفةرى دةستةكانم هاتووة 
بؤ باخةكانى هةنار 
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كاتى ئةوةش هاتووة نيطاكانم 
تا دوا رةنطيان 

لة سيماى جوانيكدا كاَل بكةنةوة 
كاتى مةلةى ليوةكانيشم نزيك بووةتةوة 

لة دةرياى ماضة قولَةكان .. 
ئةمشةو شيعر 

ئةسثيكة سةركيش 
طولَيكة سوور 

باخضةيةكة سةوز 
ئاسمانيكة شين .. 

لة خةلَوةتى زيكرى ناوادةى عيشقدا 
مورديكم شيت و هةلَوةدا 
ميوانيكم نابوود و ناوةخت 

لة بيشةى عيشقطةرييدا 
ثرتةقالَيكم ئافتابزةدة 

مةطةر ريبوارة ويلَ و برسيةكان 
ئيشتيهاى خواردنم بكةن ..!! 

ساالَنى زوو 
لة شاباشاى جةستة بةفرينةكاندا 

ضةترم هةلَدةدا 
ئةميستا لمى كةنارى دةرياكانيش دةطةِريم 

بؤ شوين(ثى)ى تازة 
ئيدى ثةنجة شيتةكانم 

تابلؤيةكى ذيرانة ناكيشن 
نةبادا خةونى كةنارييةكانيش 

وةك حةزة تةِرةكانى من زةردضيتةوة 
كى لة زمانى ترس دةزانيت 

با وةالَمى ثرسيارةكانى بى دةنطى بداتةوة .. 
(ئاو) بة ماضةكانى 

ثةيكةرى ئيمةى ئةفراند 
كةضى كةس نازانيت مالَى ماضةكانى ئاو لة كويية 

لة نيوان(ئاو)و (بى دةنطى)دا 
طولَيك هةية رةنطى لة ماض دةضيت 

هةر كةسى مةيتةرى ئةسثةكانى هةور بناسيت 
بؤنيكى ئةو طولَةى بؤ ديت بة ديارى 

ئيدى كاتى ئةوةش هات 
لة دواى فرِينى رةنطى ماضةكانى ئاوةوة 

نيطاكان بمةيين 
بؤ بينينى ئةو ديمةنانةى هةرطيز دروست نابن 
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مةِرؤ … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

بؤ هةر كوَى برِؤى 
هةنطاو دةتهينيتةوة بؤ الى من 

روو لةهةر اليةك بكةيت 
دةطةِرييتةوة 

تةنيشت دلَى من 
ئةى دلَى من 

دلَى من مالَيكة رووخاو 
كاروانسةرايةكة ضؤَل 
كؤشكيكة ردين سثى 

دةشتيكة بيخاوةن 
جةنطةلَيكة ضرِ .. 

بؤية هةموو كةس لةمندا وون دةبيت و 
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هةموو كةسيكيش تاثؤى منى لةالية 
دةِرؤى…؟ 

بيرت نةضيت كة ديتةوة سالَو مةكة 
ضونكة دةزانم هةرضةندة دوورتربى ليم 

زياتر لةمن نزيك دةبيتةوة 
برِؤ با خؤر زوير نةبيت 

برِؤ با مانط شةرم نةكات لةهةلَهاتن 
برِؤ با طولَيش رووى هةبيت سةما بكات .. 

ئةميستا من لةنيوانى خؤم و خؤتا 
كيويك لةووشة ساز ئةكةم 

لةنيوانى عيشق و ماضا وينةيةك بؤ وةفا دةكةم 
ضيرؤكيك بؤ ثايزةكةمان دةطيرِمةوة 

تا مةست ببى بةبؤنى دوكةلَى حةزمان 
رؤمانيك بؤ شيعرةكانمان دةخوينمةوة 
تا شيتتر بيت سرووشة ياخيةكانيان .. 

قةسيدةيةك بؤ مالَئاواييةكان دةنووسمةوة 
تا وةك ئيمة ئيواران ويلَى دةستى نةستى خؤى بيت و برِوا .. 

ئةى دلَى من 
خؤ دلَى من كةسى نية خاوةنى بيت 

كةسى نية تيرى ئازارى لينةطريت 
من دةزانم هةموو شةوَى تؤ طوَل دةضنى 

تا سثيدة بةدياريان بهينى بؤم 
من دةزانم تؤش وةكو من 

بةستةى عيشق دلَى كردووى بةويرانة… 
ئاوازةكانى ئازارت لةبةر كردووة و 

دةيلَيتةوة خةمناكانة .. 
بيرت نةضى تؤ نازانى 

دلَى شيتم مةستى ماضى نساريكة 
شةيداى ثياسةى بيمةنزلَى شةوطاريكة 

خولياى خةوى نيو ثيخةوى دةشتى سةوزة 
تؤ نازانى 

منى دؤِراو شيعر بؤ دؤِرانم دةلَيم 
منى زةنديق بةئاطرى عيشقيكى بيرِةنط سوتاوم 

منى ثةثولة تةنها هةالَلَةى وشة ئةمذم 
دةوةرةوة 

ئيدى ئةوة ئيوارةيةو 
من ئاوازَى بؤ دووركةوتنةوةمان دةضرِم 

ئيواريةو ئيدى دةبى بكةوينة شةِر لةطةَل شةو 
شةو ئيمة بكوذيت و 

 رؤذ رزطارمان بكات دةمى
دةمى رؤذيش لةثيكيكى ثرِ لةيةئسا فرِمان بكات 

وةرة ئةى دلَة شووشةكة 
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برِوانة لةحةزة بةردينةكانى دلَم 
نةكةى دةستى ناسكى خؤت 

بؤ ئاطرى بيئامانى حةزم بينى .. 
نةكةى ثةِرةى طولَى ماضت 

بة هةناسةى خةزان ئاسام بوةرينى .. 
 لَىم ناهيتؤ برِوانة لةو ثايزةى جي

دةزانى ضيرؤكيكم ثيية رةنط زةرد… 
دةزانى ديمةنى ناحةزى من 

 نىك دةِرفيوةختة كضي
بةرةو دلَيك نةرم وةك بةرد 
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مردنيكى لةسةر خؤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

باخضةيةك بةر لةوةى بفريت باسى نيشتنةوةى دةكرد 
بالَندةيةك بةر لةوةى بكةويتة داوةوة  

باسى حةسرةتى قةفةسى دةكرد 
سثيدةيةك طويم لةئةستيرةيةك بوو 

طلةيى لةخؤر دةكرد و 
باسى ئةو دةمانةى دةكرد 

خؤر شةهوانيانة لةو ديوى زةمينةوة 
بةتيشكةكانى طةمةى بةسنطة فةريكةكانى كردووة .. 

بة سيبةرى ثةيذةى فيرعةونيك 
بؤ خةيالَى سةد هةرةم سةركةوتم 

لةويندةر لةتابوتيكى ئالَتونيدا 
خؤمم بينى بة مؤمياكراوى 
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لةو عةدةميةتى سؤزة كتيبى ميذووى خؤمم خويندةوة 
وينةى هةموو كضة ثاكيزةكانى سةردةمى منى تيا بوو 

باسى تةهارةتى فيرعةونيبك 
كة هةرةمةكانى ئاوةذوو دةكرد بؤ خؤشنوودى 

كضؤلَةيةكى عيشوةدارى عيشقنةزان 
باسى طريانى نةورةسيكى تيابوو كة دواجار 

مةعشوقةكةى وابةستةى فيرعةونيكى بةسؤزى 
تةنياى كةنارةكانى بيهودةيى دةبيت .. 

ضاوم برِيوةتة ئاسؤو 
لةئاسمانيك دةطةِريم 

بةشى نيطاكانم بكات تا خؤرئاوا 
لةشةويك دةطةِريم 

بةشى سةرنجم بكات ئةستيرةكانى 
ضةترى ضاوةِروانيم لةثةِرةى طولَة و 
بؤنى مةرطيكى ناوادة كاسى كردووم 

بير لةخؤكوشتن ناكةمةوة 
دةزانم دلَم بووة بةشووشةيةكى درزبردوو 
رؤذيك ديت تا دوايين تنؤكى حةزةكانى 

دةضؤِريتة سةر لمى بيابان 
بيرمة ئةو دةمةى من راوم نةدةزانى 

تؤ كةوتيتة قةفةسى دلَمةوة 

داواى ئازادى دةكةيت..؟ 
برِؤ ئازاد بة لةقةفةسى نيطاكانم 

بةالَم قةفةسى دلَم خؤت دةرطاوانييت 
نيزةى ووشة بةردينةكانت 

هيشتا وا لةثةِرةى دلَما برين قوَل دةكةنةوة 
من ئاسمان بووم بؤ مانطى عيشقى تؤ 

كةضى شوين كاروانى ئةستيرة كشاوةكان كةوتى 
ضاوة سيحراوييةكانت 

ورشةى ئالَتونيترين ئةستيرةيان تيابوو 
من نازانم زةمةنى خامؤشى بووة ميوانت 

يان تةوقى زيرِين خامؤشى كردى 
برِوام نةبوو ناميهرةبان بيت 

ضونكة وانةى زةردةخةنة لةنيطاكانتةوة فيردةبووم 
هاوهةناسةت بووم ئةو دةمانةى 

تؤ واتدةزانى بةشى سنطيك هةوا نةماوة 
هاوساتت بووم ئةو دةمانةى 

تؤ واتدةزانى زةمةن طةيشتووة بة كؤتايى 
تؤ دةتتوت كةسيكم ناوَى عاشق بيت 

كةسيكم ئةويت وةك تؤ نةبيت 
هةموو كةسيكت ويست و منت نةويست 

بيرتة رؤذانى سةرةتاى ئاشنايةتى 
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من سوذدةى نيطام روو لةقيبلةى ضاوانت بوو 
ئاى لةم جودايية تالَة 

لةمةرطى لةسةر خؤ دةضيت 
هةرضيم خؤش ويستووة ثيشتر ئيستا قينم لييةتى 

بتتةوَى يا…نا…برِؤ خوات لةطةَل 
عيشقةكةمان باالَطةردانى جوانيت بيت و 

منيش باالَطةردانى عيشقةكةمان 
تؤ تةفسيريكت نةبوو بؤ سةفةر 

هةر دةزانى كةشكؤلَةكةت هةلَطرى 
نازانيت ض سةرةتايةكة و 

لةكويية كؤتايى 
تؤ باخضةيةك بووى لةطوالَلَة سوورة و 

ئاسمانيك بووى ثرِ ئةستيرة 
بةشى هةموو عاشقةكان طولَى دياريت ثيبوو 

بةشى هةموو جيهان ئةستيرةت لةئاميزبوو بؤ كشان 
هةمووان لةتؤوة ضرؤى عيشقيان دةكرد و 

هةمووان لةئاميزى تؤوة مةرطيان بؤ دةهات 
منيش حةزم زؤر بوو 

زؤر … هيندةى ذمارةى نيطاكانم بؤ تؤ 
بةالَم دوايين حةزم ئةوةية 

بزانم دوايين بةهانةت بؤ كوشتنم ضية .. 

لةسةر خؤ دةمرم لةدةردى ئةم فيراقة 
هةر وةكو ضؤن لةسةرخؤ دةذيام 

لةضاوةِروانى ثشكووتنى طولَى عيشقم 
دةمكوذيت و نازانم بؤ 

دةمرم و نازانم بؤ 
تؤ سايةى ئاسوودةيى عيشق بووى بؤ من 

ضؤن دةبيت لةم سةحراى ذينةدا 
بى مةئوا ويلَى دواى سةرابةكانى روخسارتم بكةى 

ضؤن دةبيت كؤشكى خةونةكانم 
شيتطيرانة بةسةرمدا خاثور بكةى 

ئاخر… بؤ نازانى بةم ثايزى سةفةرةت 
باخضةى حةزم طولَى نيطاكانى دةوةرَى 

ض مسافيريكى خةم بةخشى 
دلَم دةيةويت ثيت بلَيت: 

(ئيدى نة سؤزت ماوةو 
نة عيشقت زانى) 

جيهانيك شيعرم بؤ نووسيت 
تؤش نةتوانى دلَيكى ئاسمانى بيت و 

ئةم ئةستيرة دؤِراوة جيبكةيتةوة لةطؤشةيةكتدا 
نةتوانى لةباخضةكانى ويستمدا 

وةكو هةنطيك 
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بةماض هةالَلَةى عومريك شيعر و…حةزم لى وةربطرى 
ئيستا دةرياى ئارةزووم ثرِ بووة لةشةثؤلى مةرط 

ثيدةضى رؤذيك 
حةزى فةنابوون لةكةنارم لةنطةر بطريت 

ض كارةساتيكة هةناسةم بى و بضى و 
ضاوةكانم بةرببنةوة .. 

ثةنجةكانم هةلَوةرن .. 
ثاِرانةوةيةكم نةماوة لةتؤ 

كة جاران داوام دةكرد وةدةرم نيى لةئازار 
تةنها دةلَيم: بريا دةبووى بةباران 

ئةوكات دةتبينى جةستةم ضؤن تامةزرؤتة 
هةموو رؤذيك ئينجيلى عيشقت دةخوينمةوة و 

هيض ئايةتيكت نةناردووة لةسةر بيوةفايى 
تةنانةت ثةيكةرةكةشت بةميهرةوة تةماشام دةكات 

ئةطةر فةرزى ذيانة بيوةفايى 
 !..م بلَىئةمجارةيش ئينجيلةكةت بنووسةوة و ثي

بؤ ئةوةى هيض خاضيك ليم زووير نةبيت 
جيهانم قةرزارى وشة كرد 

كة هةموويانم لةثةراويزى تؤدا جى كردةوة بةشيعر 
شيعريشم رووزةردى الى شاعيران بوو 

كة بؤ ميهرةبانيكى دلَبةردم نووسى 

ئارةزووى ذيانيكم دةكرد 
كة لةِرةنطى ضاوت بضيت 

بؤ ئةوةى جيهان رةنطالَة ببينم 
تةمةنناى مردنيك دةكةم 

كة لةِرةنطى ثرضةكةت بضيت 
بؤ ئةوةى كة باران بارى بةسةر سةرتةوة بم 
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دةمةوَى ثةست بم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دةمةوَى ثةست بم بؤئةوةى عيشقم بيرضيتةوة 
دةمةوَى بطريم تا كورثةى طرياوى عيشق ذيربيتةوة 

ض شيتيةكة هاوِرَى 
وادةزانى شيعر برينى خؤشةويستى ساريذ دةكا 

تؤ بيرى خؤتت بردووةتةوة 
كة حةبيبةكةت ثيى ووتى من تةنها شيعرم خؤش ناوَى 

دةى من ضى بكةم كة لةشيعر زياتر هيض شك نابةم ثيشكةشى كةم 
تؤ درةختيك بووى زةرد 

شيعرى سةوزت بؤ ئةو دةطرت 
دةريايةك بووى مةنط 

شةثؤلى مةرطت دةدا بؤ كةنارى .. 
هاوِرَى ئةو ئيدى طوَى بؤ ئاوازةكانى تؤ شل ناكات 

ئيدى نايةوَى بةوينةى تؤ ئةلبوومةكةى خةلَتانى طريان بكات 
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نايةوَى من و تؤ 
موناجاتى ئةم خةلَوةتة بطةيةنينة كؤتايى 

 نىويدةشي وان لىئةلَقةى ئةم زيكرةمان بةرلة شي
تةهليلةى سرووتى ماض و دانيشتن بؤ روانين لةغروب 

 نىلةطةروماندا دةتاسي
تؤ دةمريت و منيش لةضاوةِروانى مةرطدا 

حةيرانيك بؤ دؤِرانى خؤمان دةضرِم 
من دةمرم و تؤش بة دؤِرانى هةردووكمان ثيدةكةنى 

نة تؤ… نة من نامرين و 
هةموو عيشقنةزانةكان ثيمان ثيدةكةنن 

نة من… نة تؤ ناذيينةوةو 
درؤى سةركةوتن بةطويى خةلَكا دةلَيينةوة 

هاوِرَى… ليطةِرَى با هةموو دونيا 
رةنطى تةريق بوونةوةمان بطرَى 

ليطةِرَى با وينةكةى يار ببينن لةضاوماندا ضؤن تةالَييتر دةبيت رؤذ بة رؤذ 
كاميرايةك بينة… سيناريؤكة وا طةيشت بةكؤتايى 

مةثرسة كى لةو ديو كاميراوة ثيمان دةلَى: (ئةكشن) 
برِوانة لةئاوينةكةت بزانة ضةند جار ليت طؤِرا  

بؤنت لةودا لةبرى خؤت 
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وانةى يةكةمى عيشق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

راستة .. !! 
هةرضى دةلَين و وتيان وابوو 

بيرم نةماوة كى لةوان بوو 
هيندةم بيرة 

وتيان:"شيعر شاعير شيت دةكات و 
عيشق عاشق عيبرةت دةكات" 

لة نيطاى ثةثولةيةكةوة 
سةماى ئةو نيلؤفةرانةم ديت 
كة مةراميان بوو بة رةنطةكانيان 

لةطةَل وردة شةثؤلى ئاوة هيمنةكةدا 
تابلؤيةكى شيتانة دروست بكةن 

ئةمشةو ثيدةضى فشاريك لة نةستمةوة 
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ئيعتيرافاتى تاوانكارانةم ثى بخاتة سةر ثةِرة 
دانى ثيا دةنيم وينةكان لة ضاوى مندا دةشيوين 

ئيوة ئاسمانى ثرِ ستارةو و مانطيك دةبينن لةشةودا 
من تةنها تاوانةكان و مةعشوقيكى تيا دةبينم 

من ضةند سةد شةويكة لة ئاسماندا 
ريطايةكم بةدى كردووةو 

ثيايدا دةِرؤم 
ريطايةك بة كاروانسةراى فةشةلدا دةطوزةرَى و 

بة تةنيشت دلَبةردى 
مةعشوقة نةزانةكاندا دريذ دةبيتةوة .. 

هةموو شةويك كة ئةو ريطايةم لى وون دةبيت 
دوكةلَى جطةرة رينموييم دةكات .. 
بؤ ئةوةى هةميشة ليم ديار بيت 

جطةرةكانم يةك لة دواى يةك ثيدةكةم 
هةموو رؤذَى لة دادطاى هةستمدا 
سكاالَيةكى نويى سةراب دةبينم و 

بة حوكمى تا هةتايى لة تةنيايى خؤمدا مةحكوم دةكريم 
بةر لةوةى بةرامةى يةكةمين طوَل بطاتة سييةكانم 

ئةو كاغةزانةم دةجوى 
كة خوشكة طةورةكةم 

وينةى طولَى تيا دةكيشا بؤم .. 

ئةو دةمانة طوَل زؤر جوان بوو 
ئاخر خؤ ئيوةش دةزانن 

طولَة كيشراوةكان طةر من نةمذاكانداية 
ثايزة كؤضيان نةبوو 

الو الوةكان دةيانويست 
بة تالَة بةنةكاندا هةلَزنين بؤ بةرزترين 

من ضرؤكانيم دةقرتاند 
دةمطوت بؤ باالَى ئةوان 
لة باالَى من بةرزتر بيت 

خةمى باالَ بةرزةكان 
باالَى خةمى منيان بةرز كرد 
ئاى لةبةرزى باالَى خةم و 

لة عةدةميةتى هؤش لة الى من 
بيابانيك وانةى خؤشةويستى ئاوى فير كردم و 

دةريايةك حيكمةتى شةثؤلى 
وةك ئةلَقة كردة طويم .. 

ئةلَقة لة طوييةكان 
وةك من لة حيكمةتى ذيان تيدةطةن 

تةفسيريكم نية بؤ خؤم و 
هةموو شةوَى 

دةيان موحازةرةى عيشق دةلَيمةوة بؤ خؤم و 
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لة من ضووةكان و 
دةلَيم: 

وانةى يةكةم: "عيشق لة ئاسمانةوة دَى بؤ مرؤظةكان و 
لةطةَل خؤيدا دةمانبات بؤ ئاسمان" 
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رةنطةكان تاالَن دةكةم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وةكو رؤذانى رابردوو 
لةطةَل خؤمدا 

بير لةدوينى درؤزنةكان دةكةمةوة 
بير لةبي ِرةنطى بةهارة سةرسةرييةكان دةكةمةوة 

لةئاسمان راماوم و 
نةفرةت لة رةشةبا دةكةم 
كة نايات و رامانمالَيت .. 

تف لةنةسيمةكانى بةربةيان دةكةم 
كة وةك جاران 

بيشةرمانة ماضيكى وشكمان دةكةن و 
وون دةبن 

شةق لةثيكة طومرِاكان هةلَدةدةم و 
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مةستى لةضاوى خؤمدا دةبينمةوة 
دةِرؤمةوة نزيك باخضةى ساوايان و 

بؤ مندالَى دةطريم 
بؤ ئةو زةمةنةى وةكو مةرط ئاويزانى بووم 

نةعرةتةى قين بةسةر زةميندا دةبارينم 
دةكةومة هةنسكيكى قوَل 

دةترسم لةمردن 
دةترسم لةذيان 

ترس لةنائاطايى بوون خةريكة دةمباتةوة 
بةرةو نةبوون 

بؤنى شيتى دةكةم لةهةموو جةستةم 
شيتبوون لةبازنةى كةللةمدا تابلؤيةكى بيكةسة 

نةفرةت لةثةنجةكانم دةكةم 
تا هةنووكة نازانن دوطمةيةك بترازينن 

نةفرةت لةليوةكانم دةكةم 
شيتانة ماض شاباشى دلَتةنطيم دةكةن 

دةِروانم لةخؤرئاوا و 
خةياَل دةمباتةوة حزورى 

بى دةسةالَتى خؤم 
دةطةمةوة 

يةكةمين ئاوازى تارة رةدوو كةوتووةكةى حةزم 

ئةلبوومى يةكةمين كفرم 
لة دوايين تةوبةى ئيوارةيةكدا دةسووتينم 

تةوبة دةكةم لةذيان 
بةلَين بة مةرطيكى نارنجى دةدةم 

ردينم دةكةمة تالَة دةزووى كؤالرةى ثاكبوونةوة 
دةبم بةزاهيديكى خالَى لةحةز 

بؤ تةهارةتى رؤحم 
سوورةتيك لةواهيمةى بوون خةتم دةكةم 

خةلَوةتى طةمذةبوون دةكيشم 
تا بى ئاطا لةكشانى ئةستيرةكان شةوم رؤذ بكةمةوة 

تا بى موباالت بم لةهةالَتنى ئةو خؤرةى 
تةنها ثةيامى ئةدا كردنى سرووتةكانة .. 
لةخؤمدا تةهليلةى ئةو يةقينة دةلَيمةوة 

كة من هيشتا نةهاتوومةتة بوونةوة 
بازنةيةكى بضووك دةكيشم و 

هةزاران دةف شةهيد دةكةم 
دةِرؤم و بى ئاطا لةطةورةيى بوون 

تةسبيحاتى ئةم ثاكبوونةوةية 
بة دةنكة شاخةكانى ئةم هةريمة لةقوِرطيراوة دةكةم 

فةتواى شةِريكى بى دةنط 
لةبلَندطؤى مزطةوتةكانةوة بؤ هةموو جيهان دةدةم 
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بةماتماتيكى عيشق خؤم دابةش دةكةم 
تا دةكةمة ئاالَيةك و 

دوو هةريم و 
ضوار كورثةى تاساوى يةك نيشتمان 

دةبمةوة بةو زارؤكة السارةى 
هةموو سثيدةيةك 

 بةشى هةموو دونيا دةطريى
هةموو شةويك 

 .. دةكةنىبةشى هةموو مرؤظةكان ثي
دلَم دةكةمة ئةو ضوار ضيوةيةوة 

كة وينةى ئةسثيكى بريندارى تياية 
ضاوم دةكةمة خؤرى ئةو ئاالَيةى 

كة هيماى نةتةوةيةكى 
مةحكومة لة مرؤظ بوون 

هةموو رةنطةكان بؤ خؤم تاالَن دةكةم 
ئاوةزى رةش و سثى دةبةشمةوة 

لةدةمى كانيةكى ماضكراودا 
ئةو هةناسانة دةمالَم 

بةشى دوو دةية شةِريان هةلَطرتووة 
ئةو خاضانة لةخؤم دةدةم 

كة ثةيامى درؤيان ثيية بؤمان 

جاريكى ديكةش دةلَيم: 
 خواية من ضى لةوةتةن بكةم با هةر ئاوابى)

 با هةر دلَطير و شيرين بى
 با هةر خاكى وةكو طةوهةر بى
 با هةر ئاوى وةكو كةوسةر بي

كة نةتوانم بةهاران ريطاى مالَى طوَل 
بةثةثولة ئاشنا بكةم 

كة نةتوانم ئةدرةسى ئاشتى 
بدةمة كوتريكى سثى 

كة نةتوانم بةثاضى حةزى كورثةى شةهيديك 
ئةم درةختى شةِرة لةِرةطةوة دةربهينم 

ئةم تاعونى نيفاقة لةفةرهةنطى مرؤظةكان بسووتينم) 
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وةرة ثيكةوة ئاوابين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دةِرؤيت و نالَيى مالَئاوا 
دةِرؤيت و 

ضةثكى طوَل ناهينى بؤ سةر طؤِرى طومناوى عيشقمان 
ناهيلَى كةسى فرميسكة خنكينراوةكانم 

 بةتالَةكانى ثرضةكةتةوة ببينى
ناهيلَى دوايين 

شيعرى بريندارت بؤ بخوينمةوة 
بى هيوا 

جيمدةهيلَى لةذير داروثةردووى 
كؤشكى خاثورى خؤشةويستيدا 

بى هيوا 
نيطاكانم دةدةيتة شابالَةكانى نةورةسيكى تؤراو .. 
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بهيلَة 
بؤ دواجار تابلؤى ماضة فيالَويةكانت ثيشاندةمةوة 

بهيلَة 
جاريكى ديكةش خؤم وونكةم لةدةرياى ثرضى داثؤشراوتا 

ئةميستا من 
سةرطةردانيكم دلَشكاو 

ئاوينةيةكم تؤز لى نيشتوو 
عاشقيكم …عيشقنةزان 

ريسواى طيذاوى شةثؤلةكانى قةدةرم .. 
شيتيكم مالَويران 

كؤالرةى دةستى مندالَيكى السارم .. 
ثةيكةريكم 

هةميشة ئةشك بؤ بةبةردبوونى دلَم رؤدةكةم .. 
درةختيكم 

ثايزبى يا بةهار من هةر طةالَ ريزانمة .. 
طولَيكم ثةذموردة 

رؤذباشةكانى تؤ نةبيت 
بةئاوى هةموو ئؤقيانووسةكان سةوز نابمةوة .. 

مؤميكم بى طرِ 
لةحةسرةتى جوداييدا دةتويمةوة .. 

دةبهيلَة وون بم لةتؤدا 

وون بم لةتؤدا و ذيان بدؤزمةوة 
تؤم هةبى من هيض وةرزيكم ناوَى 

سالَذميرم لةخؤشةويستى تؤوة دةست ثيدةكات و 
لة جودايى تؤ كؤتايى ديت 

هةفتةى من بى هةينى و بى شةممةية 
(يةك عيشق و دوو نامة و سى ماض و 

ضوار زيزبوون و ثينج مةرط)ة 
رؤذى من بيست و ضوار ئازارة 
دةققةى من شةست فرميسكة 

ضركةى من هةزار خةمة 
دةبهيلَة بة خونضةى حةزةكانم 
ناخت بكةمةوة بة طولَستان 

بهيلَة جاريكى دى شانؤيى دؤِرانى خؤمت 
لةسةر تةختةى نامةيةكى دلَتةنطدا بؤ نمايشكةم 

بهيلَة ناسنامةى عيشقت نيشان بدةم 
بؤ مةحكومم دةكةى بة(خةم) 

وةرةو 
ئةم تةوقى مةرطة بشكينة لةدةست و ثيم 

ئةم تراويلكةى ماضة بكة بةدةريايةك تيايدا مةلة بكةين 
خةزان بهينة بؤ ئةم باخضةى (ذان)ةم 

بمبينة 
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ضؤن لةكونجى ذوورة ضؤلَةكةمدا خؤم لى وونبووة .. 
بؤ ناهيلَى 

وةكو جاران خؤم و ثينووس و ثةِرة بدؤزمةوة 
تا قةسيدةيةكى ديكةش بؤ جاويدانى عيشق بنووسم 

بهيلَة 
ضاوةكانم رؤمانيكى نويت بؤ بنووسن بة نيطا 

نامةيةكى خالَى لةوشةم بؤ بنيرة 
باجيهان ثرِ بكةم لة وشةى نةوتراو 

ريبدة مانطيكى دى هةلَبيت 
تا سةدان خةرمانةى لةسةما بؤ بدةم بةدةوريدا 

ريبدة 
جاريكى دى خامة كؤلَةكةم 

قةسيدةيةك بؤ سروشت بنووسيت 
ريبدة هةناسةيةكى دى هةلَمذم 

كة هةموو جيهان بؤنى هةناسةى تؤى ليدَى 
شةويك وةرةو 

لةبةر بارانى ئةم عيشقة ضياييةم 
خؤت تةِر بكة بة رةهيلَةى نامة ئاوييةكانم 

رؤذيك وةرةو 
مؤلَةتى خؤر بدة ثشوو بدات لةم مةملةكةتة 

بؤ كوَى دةضى 

تؤ نازانى لةويندةر منى لى مردووم 
نازانى تؤى ثةرى 

ثيويستت بةدلَيكى ئاسمانيية بؤ فرِينةكانت 
وةرةو تاراكةت فرِيدة 

با حةيرانيك بؤ ياخى بوون بضرِين 
ياخى بوونى ثةنجة لةباخى سينة 

ياخى بوونى ماض لةثيدةشتى ليوان 
ياخى بوونى نيطا لةدةرياى ضاو 

ياخى بوونيكى … ياخى 
وةرةو 

تا عيشق سةفةرى نةكردووة 
ثيكةوة لةئاسؤى وةفاوة هةلَبيين 

ثيكةوة لةناوةِراستى ثةيماندا ضةق ببةستين 
ثيكةوة لة ئيوارةى عيشقدا ئاوابين 
دةوةرة …وةرة باثيكةوة ئاوابين 
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تةوبة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

تةوبة دةكةم لة عيشق .. لة خؤشةويستى 
تةوبة دةكةم لة ثياسةى ئيوارانى 

ناو طةالَ زةردة وةريوةكان 
لة ئةفيون بة جوانتى شؤخيك 
لة روانينى سيماى سيحراوى 
دةضمة بةردةم ثةنجةرةيةك و 

دوو قوم لة جطةرةكةم دةدةم .. 
لة ثارضة ئاوينةيةكى شكاوةوة 

دةِروانمة بةشيكى ناشيرينى خؤم 
تةوبة دةكةم لة عيبادةت .. 
قيبلةنماكةم دةشارمةوة .. 

روو دةكةم لة ئاسمان و نويذ دةكةم 
ئيدى بة ثرضى هيض كضيك يارى ناكةم 

ساتةكانى دةستطوشين و ماض بيرى خؤم دةبةمةوة 
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ئيدى تامةزرؤى تيكئاالَنى جةستة نابم 
دةضمة ذير بارانيكى ثايزى و 

خؤم ثاك دةكةمةوة لة طوناهةكانى عيشق 
تةوبة دةكةم لة عيشقى درؤ 

سوذدةى ئيستيغفار دةبةم 
رؤحم ياخى دةكةم لة جةستةم و 
دةبمة ضاوى كةنارييةكانى ديل 

ديلى قةفةسة ذةنطرتووةكانى ذيان .. 
ديلى هةناسة ضلَكنةكانى ئيرة .. 

ئارةزووى فرِين دةكةم 
فرِين بةرةو عةدةم 

عةدةمى بةر لة هاتن 
دةمةوَى بطةِريمةوة بؤ ثيش لةدايك بوون 

تا لةويوة نةفرةت لة ذيان بكةم 
لة نةبوونيكى هةرمانةوة 

طالَتة بة ذيانيكى ئاوها قةشمةر بكةم 
تةوبة دةكةم لة طةمذةيى .. 

لة طةورةيى .. 
لة ثياو بوون .. 

دةبمة بةردى سةر شةقاميك 
كة بةدةم شةقى ريبوارةكانةوة هةلةكة سةمايةتى 

دةبمة طولَيكى بى بؤنى ناو ئينجانة كؤنةكان و 
ضاوةِرَى ناكةم كةسى بؤنم بكات 
ضاوةِرَى ناكةم كةسى ئاوم بدات 

ضاوةِرَى دةكةم خوا ليم خؤش بيت 
كة لة عيبادةتيشدا كضم خؤش دةويست 

ضاوةِرَى دةكةم كض ليم خؤش بيت 
كة لة خؤشةويستيشدا قينم لييان بوو 

ضاوةِرَى دةكةم دايكم ليم خؤش بيت 
كة نةطريام بؤ مردنى 

ضاوةِرَى دةكةم باوكم ليم خؤش بيت 
كة ثيناكةنم بة بوونى ئةو 

ضاوةِريم .. ضاوةِريى ليخؤش بوونمة 
تةوبة دةكةم لةمزطةوت و كلَيسا .. 

تةوبة دةكةم لة هةموو كتيبةكان 
تةوبة دةكةم لة مرؤظ بوون 

دةضمة سةر ثشتى نةسيميك و 
هةموو جييةك دةطةِريم 

دةطةِريم بؤ ئةوةى كة نازانم ضية 
رؤحم تيكةلَى خوِرةى كانيةك دةكةم 

كة ئةو هاتووةتة رؤحمةوة .. 
ضاو دةدةمة وردة زيخةكانى ذيرى 



 

 ٢٤١                                                                                                                ٢٤٢                                            
 

 
 

كة ضيدى نامةوَى شتى ديكةى ثى ببينم 
ئاى كة تا ئيستا ناهؤشيارم 

خؤ نازانم من و خؤم لةيةك ئاشت بكةمةوة 
نازانم ضؤن لةطةَل خؤم بدويم و 

نازانم ضؤن من بناسم 
تةوبة دةكةم .. تةوبة 
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خوليا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

خولياى يةك جار بينينةوةم 
يةك سالَوى ديكة .. 

خوليام .. خولياى طةمةيةكى ديكةم 
خةويكى ديكة .. 

تامةزرؤم رؤذيكى دى لةذير بارانا بتبينمةوة 
ثرِم لة حةزى بيستنى تريقانةوةيةكى ديكةت 

خةمم ليدةِرذَى و فرميسك 
حةزم ليدةبارَى و ماض 

ثةِرةمووضيكم هةلَطرتووةو 
تابلؤى ئةو ماضانة دةكيشم 
كة لة هةوادا بؤت دةناردم 
كاميرايةكم بة دةستةوةيةو 
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وينةى هةموو ئةو ديمةنانة دةطرم 
كة رؤذيك ناويان لة ليوى تؤوة دةرهاتووة .. 

ئةو دةمانةى تؤم هةبووى 
نة خةون .. نة خةيالَى بة تؤ طةيشتنم نةبوو 

دةترسام خؤرى عيشقمان ئاوا بيت 
من نةمزانيبوو كةذاوةى بووكينى تؤ  

لة ميذة كةوتووةتة رَى و 
تاراكةت بووة بة دةسةسرِى سةر ضؤثى 
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لةطةَل تؤدا ئةى با 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لةطةَل تؤدا ئةى با 
دةمةوَى بةناو ئةلبومى طريانةكانى باراندا بطةِريم 

ضونكة طةوالَةيةك خةمم لى وون بووة .. 
لةطةَل تؤدا ئةى مانط 

دةمةوَى حيكايةتى ريى ئةستيرة كشاوةكان بخوينمةوة 
ضونكة ئةستيرةيةكى الى بةيانيانم لى وون بووة .. 

خةميك ئاويلكةى لة نةشئة دةضوو .. 
ئةستيرةيةك ورشةى لة ثزيسكى دؤزةخ دةضوو .. 

لةطةَل تؤدا ئةى شيعر 
ديمء لة دةرطاى دلَة بةربةرييةكان دةدةم 

ضونكة بة مندالَى دةرطاى هةموو مةرقةدةكانم كوتاو 
نةبووم بة عيرفانيكى هةلَوةداى سيماى خودا .. 
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لةطةَل ئيوةدا ئةى روئيا فاشيلةكان 
 ك بنؤشم كة خةيام بؤنيشى نةكردبىكيدةمةوَى ثي

ضونكة من طةر بةدمةست نةبم 
رةنطة ئةم تةقوايةم بؤ تةواو نةكريت .. 

كتيبك دةطرمة دةستمةوةو 
هيض ديرِيك .. ووشةيةك .. ثيتيكى تيا نية .. 
كتيبيك من نووسيومةتةوةو دةينووسمةوةو 

 .. كى دؤِراو نةبىهيضى تيا نية .. هةر نةخشةى عيشقي
ضوار دةورم دةرطايةو هيضيان ناكرينةوة 

هيضيان دانةخراون .. هيضيان كلَؤم نادرين 
هيضيان دةرطا نين .. 

ذوورةكةم هةمووى ثةنجةرةيةو كةسى ليوة نابينم 
نامةوَى كةسى ليوة ببينم .. 

ثةنجةكانم وةكو جاران نازانن ثينووس بطرن و 
ثةِرة سنط رووتةكان رةشكةنةوة .. 

وةكو جاران بؤنى ثايز ناياتة هةناسةمةوة .. 
وةكو ئيستا مةست نابم .. 

ديواريك نةما خةيالَى ذوانيكى لينةكةم .. 
بةرديك نةما هةوةسى رامووسانيكى لينةكةم .. 

شةويك نةما  
باسى ثرضة ثةريشانةكةى ئةو شؤخة بةدخوةى بؤ نةكةم .. 

لةطةَل تؤدا ئةى كض 
ئةى سةرشيت بة بؤنى ئةهريمةن .. 
ئةى شكاو وةكو ضلَى الوالويكى تازة .. 

ئةى بيفةِر وةكو زةرفى نامةيةكى بة تاَل .. 
دةمةوَى دانيشين حةيرانى طةمذةيى تؤو 

فةشلى خؤم بؤ ئيوارةيةكى خةمناك بضرِين .. 
لةطةَل تؤدا ئةى كوِر 

ئةى سةرشيت بة عيشقى كضيكى نةفام .. 
ئةى زبر وةكو دةستةكانى باوكيكى دلَرِةق .. 

ئةى بيفةِر وةكو ديرِى ئةو نامةيةى كة نايزانى بينووسى 
دةمةوَى لةطةَل تؤدا دانيشين ئيوارةيةك تا نيوةشةو 

يةك .. يةك ثيكةكانمان بة خؤشى خةمةوة لة يةك بدةين  
من بةيانيةك دةبمة كوِرة طةدايةك و 

دةست لة ئاسمان ثان دةكةمةوة 
تا ملى ئةسثةكانت بةرةو الى من وةرطةِرين .. 

ئيوارةيةك خةيالَم دةكةمة ثياويكى تةواو و 
بة شةهوةتى ثينووسةكةم 

سكى هةموو ثةِرة حةشةرييةكان ثرِ دةكةم  
لة قةسيدةى مةكرباز و 

لة فيلَى تازةى ناو جانتا كؤنةكةم و 
لة ديرِى دزراوى ناو ليظيكسةكةى مالَةوة .. 
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ئةو ئاطاى لة من و تؤو هةمووشمانة .. 
ئاطاى لة بيئاطاكانيشة .. 

لة دارو بةرد و ئاو و ئاطر و ديرِى ناو هةموو شيعرةكانيشة .. 
ئةو دةثرستم و تؤ دةشكينم .. 

ئةوم خؤش دةوَى و نةفرةت لة تؤ دةكةم .. 
تؤ كة رؤذيك ماكياذةكةت كالَبووةوة  

خؤتم ليدةشاريتةوة نةبا جوانى ليوت دةركةوَى .. 
ئةو وةكو من نةفرةت لة ماكياذةكةت دةكات .. 

شةوى يةك نامة دةنووسم بؤ ئةو 
دة بؤ تؤ .. 

شةوى هةزار جار ئةو ديتة خةيالَم 
دة جار تؤ .. 

ئةو خوداى منةو 
تؤ بةندةى دلَيكى شيت و شيواوى .. 

لةطةَل تؤدا ئةى خؤم 
دةمةوَى وانةيةكى نوَى بخوينم 

ضونكة لة ميذة هةموو ثةِراوةكانم وون كردوة .. 
لةطةَل تؤدا ئةى تؤ .. 

دةمةوَى تةهليلةى عيشقيكى بيذوو بلَيينةوة 
تا ئةم ميحرابى بيهؤشية ثرِ نةبووة 

لة ماضى بيذوو  .. تيكئاالَنى بيذوو .. سةماى بيذوو 

شاعيرى بيذوو .. كضى بيذوو .. 
من مةمكى دةريا دةبينم .. فةريكةو 
تةنها بةشى ذةمى مةرطى تياية .. 

ليوى شةثؤل هةر تةِرةو  
قةتماغةى خوينى كوِرة سياضارةكان دةدا لة ليوى .. 
تؤ سور دةثؤشى لةذير ئاالَى دؤِراوى نيشتمان و 

من دةطريم لةذير سيبةرى ناوى شةهيد .. 
من كوِريكى شيت و نةدارى ئةم هةريمةم .. 

رؤذ نية نةطريم بؤ شةهيدةكان و 
رؤذ نية خؤشم بة شةهيدى نةبينم .. 

من و شةهيد هةردوكمان شةهيدين .. 
من دةمى جةنط باالَم هيندةى باالَى  

ضةكةكةى شانى شةهيد بوو .. 
"شةهيد باالَى بة قةد باالَى كوردستان ".. 

خوينم هيندةى دلَؤثيك خوينى شةهيد بوو .. 
شةهيد بة قةد ئاوى هةموو روبارةكان .. 

شةهيد لةِريى خاكا خؤى بةخت كرد .. 
من لةنيو الثةِرةى شيعريكدا شةهيد دةبم 

كة ناوى تؤى تيا نةبيت  .. ئةى تؤ 
ئةى ئةوةى طويت لة هةموو حةرفيكمة و هيض نابيستى .. 

ئةى ئةوةى من دةبينى و نابيناييت .. 
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ئةى وونبوو .. وةكو شيعريكى دزراوى من .. 
وةكو دايكى منالَيكى من .. 

وةكو ماضيكى ثرِ لة تاسةى بةر لةسةفةر .. 
وةكو يادطارى شةويكى ناو ئؤتيلى والَتيكى وون .. 

وةرةو طةشتيك بكة بةرةو ئاسمان 
منيش ببة بؤ الى ئةستيرةكان 

با ثيكةوة  
طوَى لة ضيرؤكى درؤى لةيل و مةجنون بطرين و 

ثةلى هةردوكيان بطرين بؤ الى يةك .. 
 .. رة بة ناحةق بكشىنةدةين ضيدى ئةستيبا ري
با نةهيلَين .. ضراى هيض مالَيك بكوذيتةوة .. 

دة وةرة .. بؤ هيندة خولياى زيز بوونيت لة خؤِرا .. 
من تةئويلى ئنجيلت بؤ ناكةم ..  
بؤ ثةنجةت ئاخنيوةتة طوييةكانت .. 

بؤ بيزارى لة وانةى رةهاى بيمانايى ذيان 
بؤ باوةِر دةهينى بة درؤى ئاوينةى ناو ذوورةكةت و 

وا دةزانى ذيان خةويك و هيضى دى .. 
وا دةزانى عيشق ماضيكةو هيضى دى .. 
وا دةزانى خةم مةرطيكةو هيضى دى .. 

تؤ شةو نية خؤت ثارضة ثارضة نةكةيت بؤ من 
من رؤذ نية نةطريم بؤ نةفامى تؤ 

تؤ رؤذ نية نامة نةنيرى بؤ من  
من شةو نية ثينةكةنم بة تؤ 

تؤ شيتترين كضى شارى عاشقانى ة 
من طةمذةترين كوِرى ناو هؤلَيكى ثرِ جولَة .. 

شايةدمان بهينة بة درؤى عيشق و 
بةر لة نووستن بيخوينة هةموو شةوَى 

رةنطة بةيانيةك كة هةستاى خودات ليخؤش بيت  
ئةى تؤ .. ئةى تؤ .. ئةى تؤ 
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