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  حكومةتي هةريمي كوردستان
  ؤشنبيريي و الوانوةزارةتي ِر

  وكردنةوةآلؤذنامةنووسيي و ضاث و بيوةبةريتيي طشتيي ِربةِر
  وكردنةوةي سليمانيآلبةرِيوةبةريتيي ضاث و ب
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  ياد
  

  ييلةو ساوة رِةنطي بَيدةنط

  داي طرتووي،

  من بةسةر خةيالَةكانتا

  .مةوةَيكدةش

  ي شيعرم لةبةردةمآلبا

  ةنجةرةي تةمةندا،ث

  هةموو سثَيدةية قذي نةرمي،

  .دةكا وشةكاني شانة

  ىتؤ دةزان

   ،ة كة هةميشييةئةم تارما

  آطر دةدةستي ئَيوارةت توند

  ئةوة منم،

  يوولةسةر طؤناي بةفري تةز

  كاني بةختي تؤ،آلبؤ لةزةتي طة

  .شؤرِدةبمةوة

  

  

  

  

  نجةي بارانئةوة منم كة هةميشة ثة

  لةنَيو دةستي شيعرةكانما،

  آ،حي دةضَينؤطةرماي رِ

  ي،ي لة فَينكآ دةبحم ثرِؤرِ

  خوناوي ماض

  ،آلدَيَيوم خؤي جلةسةر لَي

  آوَينالي تؤية دةمي دلَييادي طةرم
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  نونبوو

  

  ،ض ساردوسرِة ئةم شيعرة

  نة باران

  ،ثةنجةكاني هيض درةختَي نة

  هةلَناطرَيت

  زَيكي تةزيوودا،يايباخةلَي ث لة

  .هةلَدةوةرَيت

  ضيرؤكةكاني مانطةشةو

  ئالَؤزي رِوئياكان لة

  خنكاوةكانةوة ضرا ديار بة

  ،تةواو دةبن

  داةالَي ئةم وةرزظكةرنة لة

  هةموو سَيوةكان هةر

  ،دةرِزن

  ةكاني باخةلَمانينارنجيآل طة

  لةنَيو لةنجةي سروةداآ سات

  

  

  

  

  ،نامَينةوة

  ضؤلةكة دلَشكاوةكان

  سالَةيان نةي ئةم وشكةهَيال

  هَيشتَيج

  !لة تؤراوثةثو

  طرياني خؤي مانط لة

  ئاوابوو

  ةكانيهةموو خواني هةر

  نونبوو
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  وةرزَيكي تةرِ

  

  وةرزَيكي تةرِ

  حت،ؤتةرِ تةرِ وةك شةونمي رِ

  لَي كردمآلشة

  ،انةوةتخةيالَي طةرِ لة

  ةكيبةياني

   وريتوطزنطي هاتاوي د ثرِة لة  ةك

  ...دَيم

  ونةوةم لةبةر باداو وشكبةل بةر

  ،دةكَيشمتؤييدا هةلَآ خؤم لة وةرزي ب

  كي تةرِوةرزَي

  ثةنجةرةي خةيالَ دةمبا

  اشي باران،ثيى ثَيش بةيان

  من دَيم

  وةكانيودَيم ئاورِشَيني طولَة سيسب

  سةرسنطت دةكةم

  

  

  

  

  ت،يةك نزيك بَييدَيم طؤران

  سؤزي خالَة سَيوة لة

  بؤت دةخوَينم

  طات دَينمئاسثايي ئا بة

  سمودةنو بؤت

  شيعرَيكي ئالَ

  طةورةيت وآل با بة رِث

  وةرزَيكي فَينكدا، لة

  من و تؤ

  ئاوَينةي دلَي يةكدا لة

  ،ثَيدةكةنين

  لةنَيو زةلكاوي شيعرَيكدا

  دةكةين مةلة

  دواجار ثَيش وةريني بالَةكانيت، من لة

  ،بةناو رِووباري خةيالَتا رِةت دةبم
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  َيرةيتؤش دةبي بة طولَة ئةست

  حي منؤرِ

  دا لَم دةكةي لة خؤتآلشة

  

Š@ói@•óÙ“Žïqûãbnüàbà@ðØbq@ðyLâØìbi@bmaì@@@

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةهةميش
  

  ةهةميشة خالَيي

  ثةنجةرةي ذوورةكةم

  ني با،  تَيرِاماةل

  لة ثياسةي ئَيواراني

  ثةثوولة ثاييزييةك

  

  مالَةكةم

   نزيكةةتةنيشت باوةل

  من لة سبةينَيي

   دةترسَيمووخةوالَ

  غوربةتي بمبا

  لةذَير بالَي ثةرِةسَيلكةيةكي

  خنكاودا

  َيلََيتهجَيم ب
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  آم بةتالَ دةب ضاوي باخضة

   بينينداةل

  جا من ضؤن بم

  ؟  غةريبةداةلةم وةرز

  

  هةميشة

  وموثرِة طةر

   بؤني سَيوةل

  ،يية لة مةستيدلَم خالَي

  

  هةميشة

  ونم دةكا طَيذةلَؤكةي خوَينبةر

  تَيرةيهةزار ئةس زريان ثَينج

  هةلَوةراندم

  

  

  

  

   دام تؤى بيرةلة هةميش
  

  وربةتغخةريكة 

  !كالَ كالَم دةكاتةوة

  ونةوةي خؤم،وبارةبوضيرؤكي دو لة

  ةكانييلةنَيو دةستة ئاوريشمي

  .تؤدا

  لةبةردةم طزنطي ضاوت

  خةونة نابيناكانم طولَ دةطرن،

  ،ئاونطي ماضةكانت

  ،دةمتةزَينن

  يةك،يخةريكة ببمة رِاوض

  كانيآل طة وبطرمثةلي با، 

  درةختي لةزةت

  ويان ببةخشم،وهةر هةم

  بة دلَي ئةو ثياوةي

   لة سؤزيآطو
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  آ،يةكاني دلَم ناطريثاسار

  تا، تا

  رت كةم ضؤنَيف

  لةنَيو وةرزي سةمادا

  دةستت ئالََيني دةستم لة

  اخئ

  ةوآدةزانم، كة نات

  ة،بيب

  نةسيمي عةشقي من

  ، من هةميشة لة بيري تؤموةلَي

  ،نداو لة ئاوَيتةبومنخةو دةبي

  ي،ي تؤآوا خةريكة لة ب

  ح لةشدا وندةكةمرِؤ

  م من،تةنيا بؤ تؤ دةطةرَِي

  سؤزي جةستةم دةبةخشم ثَيت

  ،تؤ خومارترين وةرزي من

  

  

  

  يي تؤآخةريكة لةتاو ب

  ي ضركةكانتيطنلة بَيدة

  ،آكي نووي وةرزَيوتةز

  دةم تؤزي بةفرا دةمدا بة

  هةميشة لة بيري تؤ دام من
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  نمةي باران
  

  ئةوة منم

  كة هةميشة ثةنجةي باران،

  لةنَيو دةستي شيعرةكانما

  آ،ح دةضَينؤطةرماي رِ

  ي،ينكت لة فَي دةبَيدلَم ثرِ

  ،زم لة خةيالَي سثيئامَي

  خوناوي ماض لةسةر لَيوم

  ،لََيتخؤ جَيدَي

  نةار نمةي ئةم بارلةذَي

  ! كةضيآ دةطرلَخةيالَم طو

  كانيآلشنةي سؤز لةسةر طة

  آ،بةختم ناكةو

  حم مةست مةستؤرِ

  آزار دةضَينبَي

  

  

  

  ي، ئةو هةمووي تؤآبةر بر سَيلةذَي

  آ،م دةضؤرِة لَيينيطةراني

  خةريكة ري تؤ واولة دو

  ،خؤم ون دةكةم

   داايىلةنَيو مذي تةني

  ،ئاوا دةبم

  ي تؤ لة سؤزي خؤميدةنطَيب

  و دةكا،وماند

  ةت دةستي ناوةتةيئةو بَيدةنطي

  آنمخكَيطةردنم ب

  رِقي ئةو، كةضي لة

  ت خؤشدةوَيممن زياتر تؤ
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  يىمنالَ
  

   تةمةنداىلةبةردةم ئاوَينة

  كم نةماوة بؤ وتنشتَي

  تةنيا

  طوزةري بةنَيو

  ،ة بةرتةسكةكاني منالَيمآلنكؤ

  َينةيوش  لةوآلةو

  شتهَيةنطي نَيرطزم تيا جَيرِ

  منالَيم ثَيكةني و

  نيطاي بةسةر بةرطي

  ط سةوزداةنكي رِدرةختَي

  ة،شؤرِكردةو

   ضرايةكي وبةخؤم

  كز كزي تةمةنةوة

  ر،دةمبات ميلي كاتذمَي

  يم بير نايةتةوةهضكةضي 

  

  

  

  آنةب دةنطي بابة تةنيا

  آنةب بؤني هةناسةي ئةو

  دةمباتةوة

  ي شةكةتي ذيان ووذَير تةزو

  ، بة ئَيستامآ دةبةخشكقةترةية

  ةنطي سثي ومنالَيم رِ

  ةنطيرِ يشم لةوطةرو

  آ،زيو دةضةكي رِيبةهَي

  خةتخةتيني ئةو كات نة

  ،ي شاد كردم دلَلَمد

  لةنجةي درةختي طةنجيم نة

  ،ي شكاندمي خةيالَيوَيتوتين

  و ئَيستاشم ييمنالَيم خالَ

  كي الر،دةفرَي

  كيان،وهةردو لة

  برِاآ نيو كاتذمَيرم ث
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  وريومن و تؤ و د
  

  خَيرايي دةستةكانمان بة

  و سةبةتةي دلَي با كردةوة لة

  رِينف

  طوناحترين بةيانيداآ لة ب

  حي يةكداؤرِ من و تؤ لة

  خةمبار خةمبار

  ي،يمةست

  ئاوَينةي دلَي يةكدا لة

  ،جَيدةهَيلَين

  خةيالَ دةكةين بة ثةيذةي تةمةن

  

  وري يةكود لة

  ضي بوو لةنَيوانمان هةر

  ،ضؤرِا وةك ئاو

  هةناسةمان لة بؤني هةناسةكاني

  

  

  

  ،خواوة نزيك

  ،رتنيلَيوةكانما تةزين ط

  ثةنجةكانمان

  ،وةرين مارةي برِين

  

  وري يةكود من و تؤ لة

  ،شنةي با ية لةيدلَمان خالَ

  تؤ دواجار

   بَيدةنطيدالةطةلَ

  دةست تَيكةلَ دةكةي

  خةيالَي منيش بة

  ،حتةوة سةما دةكةمؤطةرماي رِ

  خَيرايي تؤ بة

  ةري مردن وبكةوتية ذَير سَي

  مينش

  بةتالَ بةتالَ
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   ني دلَتةوةلةكاوديار ثةثو بة

   ة،مامةو

  خَيرايي تؤ شةوان بة

  لةنَيو خةونةكانما

  !ضاوةرِوانيم دةشؤيت

  تَيرم دةكةي

  سؤزي طةرمي هةناسةت لة

  دواجار

  وريوتؤ و د من و

   مروةتي داآب لة

  . باني دةمايبَيدةنط

  

  

  

  

  

  

  

  

  لةم رِؤوة
  

  وي شرِةوة،آل ثَيآجووت و خؤم بة

  كؤشي حةسرةتي ثيرةوة

  ؤذداذاوي رِر تةمي رِلةذَي

  رِذَينة،ةةنط دخةوني طةنمرِ

  ئامَيزم

  لةم وةرزةوة،

  طَيالسي زةردةخةنةي سةر طؤناي دار

  ،شةكةتيم دةبا

  كي شَيتدا،ي زريانَييةلة تورِ

  آ،م ناتةكؤذ لَيحةسرةتي رِ

  آنم هةلَدةطرووت بووقذي سثي هةتاو رِ

  ،لة سةبةتةي دةستةكانيا

  مَيمن ضاوةرِ

  ثةنجةي نةرمي مانط

  ي رِؤذيكفَين
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  ،م بطريتة خؤي دلَيكان

  كي سةوز سةوزتا تك تك عةشقَي

  دةر بكةم،

  ؤذة نةرمة،ي ئة رِبؤني عةتري باخةلَ

  ييم لة حةسرةتي ضاوةرِوانوي كردورِث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لةطةلَمان بة ئةمجارة
  

   ةلةطةلَم بة ئةمجار

  لةم وةرزةوة دةست ثَيدةكةم

  زيتؤ بووي بة ثاي كة

  ةك،هةميشة بؤشايي

  لةبةردةمم لةتةنيشتم

  ،دةكات رِا

  دةمَيكة من لةطةلَ

  ئةم ئَيوارة طرياوةدا

  شةو ؤذ بةرِ ؤذ،رِ بة شةو

  ةمةودةطؤرِ

  قةدةرَيكة ثَيكةنينم لةذَير

  ،.وةونكردو ةدايئةم تاريكي

  ضاوةرَِيم

  طةورةيت يةك دلَؤث لة

  ،ببةخشة بةم دلَة
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  ةكينياتؤي هةموو بةي

  طةلَمانيت لةادخةيالَ خةودا لة لة

  تؤ ضةندة جواني لة ئاوَينةي

  ي دايي باوكايةتيثاك

  ةرلةطةلَمان بة ئةمجا

  ي ئةم مالَة بشكَينينيبا بَيدةنط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آلةدواي سالَ
  

  آلةدواي سالَ

  شنةي دةنطي هةناسةكةت،

  ،ةريبستانغدةمباتةوة طؤرِستاني 

  آلةوَيندةر

  وتوتآلديار ثةنجةي وشكة بة

  يولَيوي تينو

   ،ةنتةوذيا

  ،َيذ دةكةمدةفري دلَم لَيو رِ

  ئامَيزي ساردوسرِت لة

  رِادةمَينم،

  ديار بة

  ة، ضرؤي تةمةنتةوآبة هاري ب
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  آلةدواي سالَ

  حتؤري رِونو ري لةودو

  انةوةتبةري طةرَِيمن س

  ،دَيلَمَيبةج

  دةفتةري بيرةوةري لة

  دا ئةمجارةيان ئةم سالَم

  بزةي نةرمي ضاوةكانتة

  ةنيا ناوتةبينم تيكة نا

  نمدركَيينا

  

  

  آلةدواي سالَ

  و تي دَيكدةيةَيتؤ هةموو سث

  يَيثَيم دةلَ

  ودانم بةسةرضوتاقةتي سةولَ لَي

   ئيتر كؤرثةلةكةم،بةسة

  خةونةكانم،

  

  

   دةكةيتتةرِتةرِ

  حي شيرينتؤي رِيبة طةرم

  يَيم دةلَخؤت ثَي

  ة،وان بؤم برِبة نيطاي طولَ

  بةةدلَطران م

  ون نةبوئةوةي مني برد، مرد

  هةنطاوةكاني شثرزةي ذيان و

  تةمةن بوو
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  بوونم دا لةذَير هةناسةي ذن

   

  وت دةبمةوة لة بادا،ورِ

  تا لة سَيبةري توورِةترين زرياندا

  ذنَيتيم هةراج كةم،

  !ي شةويتا ثاكيزةييم ببةخشم بة مةست

  آبا، دةمئالََين

  تووي سؤزآللة يةخةي سنةوبةرَيكي وشكهة

  شي ئةوداآلثة و  ثرشتا لةذَير

  ذراظي ذنانةم

  آ، موراديدا بسووتآلة ب

  

  من وام

  لةذَير شةوقي ثةنجةي ذنانةم دا،

  آ،رِمةوة بة هيض وةرزؤخؤم ناط

  باآ طةرِ طةر لَيم

  يةكؤفيخؤم نابةخشم بة خةيالَي هيض س

  

  

  من وام

  ض ئةو كات

  يم ودةنطَيوارةي بخزايتة نَيو ئَي

  ئامَيزي لةرزؤكي هةنسكةكانم،

  ، كردشذن بوونم فةرامؤ

  !طوناهم كرد

  

   كة تؤم ماض كردلَآ،بة

  لة بَيطةردي ذنَيتيم

  ... ثسالَآتا

  

  ي وةرزي تؤيبة تاريكد م سثارؤخ

  لةنَيو خةوني ئالَؤزت دا

  ي منيض نةزؤك بوو خوشةويست

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
SU SV 

  

  

  با

  رِووتي كردمةوة لة تؤدا

  دوا ضركةدا لة

  ... كردشخؤمم دؤرِاند، ذن بوونم فةرامؤ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لة ئاوَينةي دلَي ئةودا
  

  ةم ثرِ دةكةم لة تؤبهةط

  ،ي منمةستترين خةيالَ ئةي سةر

  ي نةكةميتا فَيربم لَيت دةست خالَ

  ،ثةنجةي نةسيمي بةيان لة

  ي شةوقي،يوناكور رِلةذَي

  ي ثةنجةرةي دلَتاوئةوديو

  نةوة،وكةم بؤ نؤذةنبو ستومالََيك در

  ،آدا سةرلةنوتا لةوَي

  ،ي شةو ببةخشم ثَيتيطةرم

***  

   تؤآمن بة ب

  ييةنطم لة نيطةرانرِ

  آ،وتاو دةضو سكىباخضةية

  مني ذن

  ة وتراوةكاني خوداشدا،لةنَيو دَيرِ



@ @
  

 

@@

@ 
SW SX 

  

  

  ، دةكةميبىهةست بة غةر

  ماآل شل نابةم

  ،ي دةستي تيا جَيبَيلََيتيئاسودة

  !يننة زما

  حؤكرمة كرمي رِ

  نَيئاطابَي

  ي خؤمي دلَونة تؤي تةزيوو كة بة ئارةزو

  دة نةرم نةرمتا سثَي

  ، ببةخشمآت ثلَمسؤزي د

  ونةوةدامونبةكم لة نؤذمن ذنَي

  ونم،و كةم بة بعتا خودا قان

  تؤش بة ميهرةبانيم

  نَيو درزي،ةل

  ي ذنَيتيميي تؤدا تارمانةي دلَئاوَي 

  ،لة مةزراي دلَتا جَيدَيلَم

  ي ئةودامن لة ئاوَينةي دلَ

  دةبمةوة نةنؤذ

  

  

  ني عةشقطورطةكاني بيابا

  

  ديسان تاوان

  بةرطي ثياوَيكي لة

  ،قَيزةوندا

  ،لَكردينوبريني ويذداني قو

  ةكانيبرسي طورطة

  تامةزرؤي

  ،خوَيني شيريني عةشقن

  

  ئةوان

  ويورِ ي سةريناسك

  جوانترين بةهاريان،

  ،زيز كردين

  نةطةرِانَي ل

  خوناوي دوعاي ثرِاو ثرِ لة

  



@ @
  

 

@@

@ 
SY TP 

  

  

  ي،يخؤشةويست

  ثةنجةرةي دلََيك

  ، كاتئاوثرِذَين

  

  !حةيف

  نالَةي دوعا

  حةسرةتةكاني ثرِ لة ضاوة

  يينة قوربانوبو

  ،روق ئةستوسةدان بةردي رِ

  

  تؤ بخةوة

  ولةكةيوكيذة خةيالَ ثةث

  ،هةرَيمي قةتلَ

  دةست ئَيمةي اكة لةرِ

  ورةدا،وترشاو لةم ذ

  دةست لة

  ،طورطةكاني بياباني عشق

  

  

  دوعاي بَيناز

  دةزانم تؤ

  قاخوداي عةش ئامَيز واي لة

  

  فريشتةكان

  قذةكانت دةشؤنةوة

  لَي خوَينينت،آلجةستةي شة

   ثةنجةيآج لة

  خةسَينراوةكاني  دةستة

  جةهل

   دةسرِنةوة

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
TQ TR 

  

  

  ةشتالَةكةة رِبؤ كورِ

  

  من

  ونةوةم لةبةر بارانداووتبورِ لة

  ،ةيترسم ني

  بةخشيني ملوانكةي ماض لة

  ة بؤ تؤ،يم نييالر

  ة،ة رِةشتالَةكئةي كورِ

  ةيكردنةو بؤ

  ضاوانتا ثةنجةرةي ذيان لة

  ح ناكةم من كة دلَم بسثَيرم، طونا

  ،بة دواين هةناسةي تؤ

  ةيترسم ني

  ي عةشقتا،مالَ طةر لة

  مسَيوةكانم بةجَيبَيلَ

  با طةر

  ةيارانة خؤي نةكا بة باخضةدا،ع

  

  

  من زوو

  رِيذ دةكةمدةرطاكان قفلَ

  ،تا تؤ نةدؤرِينم

  سةري ذيانةوة ئةوسا لةو

  َيوارةيةكي تةرِدا،ي ئيكؤتا لة

  ي تاريكيدالةنَيو توَيكلَ

  ،هةميشة دةتطرمةخؤ بؤ

  ي بةرزترينآلبا لة

  ،سمةوةوشيعرا دةتنو

  ت دلَىبةرةو قيبلةي مالَ

  ،ادةخةم رِآي نوَيذبةرمالَ

   خواوةىثةنجةرةي مالَ لة

  مَيبؤت دةطةرِ

  من

   بم لة سيحري نيطات،طةر بةتالَ

  و حي بةهارؤدةضمة نَيو رِ نة

  نة



@ @
  

 

@@

@ 
TS TT 

  

  

  آ دةمالوَينكيةآلدلَي هيض طة

  ةيترسم ني

  تؤ، طةر سةراثام بسثَيرم بة

  ت ببمةوةولةنَيو تؤدا رِو

  !ة تؤ هي منييباكم ني

  منيش هي تؤ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   نابَيتةوة لَيتكقةت ناتبةخشم، دلَم قةت ثا

  

  كهةموو سثَيدةية

  بؤني ئةو طولَة دامدةطرَيت

  آحي ئةو ثياوة دةضؤكة لة بؤني رِ

  ،رة لَيمووكة د

  لةرةي دةنطي ئةو ئَيواران بة

  دةكةم، ئامَيزم ثرِ

  لة لةزةتي جةستةي

  خةيالَم،

  بةري ماضة ترساوةكانيَيس لة

  ،نَيوانمان

  ي،يتاراي تةنكي تةمي بةيان

  دةم تةوذمي باوة بة

  ن ئةوداشوَي بة

  آ،دةطر لَمةه

  من



@ @
  

 

@@

@ 
TU TV 

  

  

  نيآلدةبم لة هةتاوي با ثرِ

   دةبمشةآللَ

  طايباراني ني قةترة بة

  ئةو

  وآ شَيتانة د

  بةسةر سَيبةري

  ،طةآلكاني تةمةنما دةتريقَيتةوة

  شَيتانة

  دةرطاكان قفلَ دةكا

  ثةردةكان الدةدا

  ،تا نيطاي نةطا ثَيم

  موئةو ثرِي كردو

  ي كردميدةفري دلَي خالَ

  خؤي لة

  كةضي

  هةلَمي ثةنجةكاني

  آطةرم، طةرم دامدةطر

  

  

  ةكانيهةنسكة تةرِ

  ،.ةكاتةوئةو هةناسةم فَينك دة

  وآ شَيتانة د

  آئاوَينةي دلَم دةشكَين

  آمةرطَيكي وشكم بؤ دين

  قةت ناتبةخشم،

   نابَيتةوة لَيتكدلَم قةت ثا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
TW TX 

  

  

  عةشقي تؤ

  لَيرة من،

  ديار تريفةي ضاوانت بة

  ي طةرمي هةناسةتيبؤ بؤني كان

   ،و بةيان دةطرم ةنطي دةمةرِ

  ملوانكةي ياد تؤ،

  ،ؤنَيتةوةةمهد

  آو شةوتؤ هةمو

  ة سةر تيشكي زَيرِينييدةنيشي

  ،خةونةكانم

  تةنيا بزةي نةرمي نيطاتة،

   دةم ضريكةي مانطةوة بة

  ، دةكا تالَقذةكانم تالَ

  لَيرة،

  وريتولة داخي د

  دةستم بةسةر لةنجةي،

  هيض

  

  

  

  آ،ئَيوارةيةكةوة طير ناب

  عةشقي تؤ

  ي سثيم لة خةيالَوثرِي كردو

  و من فرِين بةسةر بالَي تؤ

  آدةطرم لَهة

  تؤ بةسةر مندا تك تك،

   آي دةضَينيرِةنطي نيطةران

  من

  يني طرياني خؤمةحةزم لة ضرِ

  بَيزارم لةو ثياوةي بة قةت

   آ،تةمةن خؤشمدةو

   ،ةي مةكيوةرة ئامَيزم خالَ

  ،حتؤطةرماي رِ لة

  ضاوةرَِيتم

  مالَي دلَم بة سؤزي دةنطت

  ةبلةرزَيتةو



@ @
  

 

@@

@ 
TY UP 

  

  

  سؤزي باران

  

  ىخؤ لَيواورَِيذم دةكات لة

  وآ  دةستم دةطركهةموو بةيانية

  بةنَيو باخضة خوساوةكاندا

  م دةكاتنفَيري سةماكرد

  كاني ئةون بؤني ثَيشوَي بة

  بةري با بةجَيدَيلَمسَي

  رم خاتةوةو دو تا

  و وربةتغلة دةنطي 

  ونسَيي هةتا

  دةبم يذنةي ئةوي رِلَآلشة

  سؤزي باران

  و وي طةرمي عةشقي منةوتةز

  ذني خةيالَةوةثةر حم بةؤؤي رِكثش

  دةكات بزر

  بةيانان زوو

  

  

  ختي لةزةتاةدر رلةذَي

  سةوزم دةكاتةوة سةوز

  لة عةشقم ئاونطي ثرِ

  ي تةمةنياآلبةسةر طة

  نمةوةَيدةتريق

  سؤزي باران

  ي تؤيةبؤني سؤزي دلَ

  وانمخةي ضاوةَريبوا دةر

  دةكاتةوة

  ي دةستةكانييطةرم

  ومري عةشقيعي باران طولَ

  بردم

  امَيزيئ بؤني ذيان لة

  ي ئةودايفينك

  تي كردم،شَي

  سؤزي باران

  ةوةمي دلَيسؤزي دلَدار



@ @
  

 

@@

@ 
UQ UR 

  

  

  ةموو وةرزةكانماهو لةنَي

  م دةكاضرؤدةكا و تةرِ

  لةزاتي ؤثي ثرِ دلَةب

  ييتسخؤشةوي

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سةرطةردانم لة سثَيدةدا
  

  آدلَم نةرم نةرم دةنيش

  ،ؤذدابةسةر بسكي ئالَي رِ

  ي،حم سةرطةردان بؤ طووشينؤرِ

  دةستة سةوزةكاني باران،

  وةةبةسةر بةذني هةورَيكي تةرِ

  سةماي بايةكي وشك

  ،بايدة

  جاران، تر لةومن ماندو

   !ةبؤ دؤزينةو

  ي دةستةكاني ئةو،يرِوناك

  ضاوةرِواني بةسةر سَيبةر مانطةوة،

  ،ؤشنايي لة رِ بةتالَ بةتالَم دةكات

  َيم،بؤ اللةي دلََيك دةطةرِ

  .رماييلَيواو لَيو بَيت لة طة

   هةتاوىبؤ سَيبةر



@ @
  

 

@@

@ 
US UT 

  

  

  

  بؤ دوو دةستي ثرِ لة سؤز

  ،بؤ ماضي شيريني وةرزي

  وةك سَيبةرَيكي نةويستراو

  آ،ي دامدةثؤشيتاريك

  َيم بؤ مالََيك بؤني دةريايي لَيوة بَيت،دةطةرِ

  ،كتا هةموو سثَيدةية

  خؤر تؤ ببينيم، لة بةر

   بة بةشَيك لة ذينم بىب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  دَيمةوة الت

  

   هاتني سثَيدةدالةطةلَ

  حت،ؤخوناوي سةر طةآلي رِ

  ،ي دةسثَيرميبة خةيالَي بةيان

  كانمةدةست

  قةرَِيزي دةرطاي دلَتةوةئةلَ بة

  جَيدَيلَم

  

  دَيمةوة الت

  رَِيذت دةكةم لَيواو

  ،سؤزي ثةنجةكانم لة

  دلَت تَير دةكةم لة هةناسةي،

  با

  ةكاني عةشقا،وة تينوآلنكؤ لة

  ، دةبةخشمآخؤمت ث

  مةوةوم بتطَيرِوتوةرة ها



@ @
  

 

@@

@ 
UU UV 

  

  

  !آندةرئةوَي

  ئاوَيزاني خؤمت كةم

  ،آالت لةو دَيمةوة

  ووبارداحي رِؤلةنَيو رِ

  كضينيم جَيدَيلَم،

  يانةييبؤ دلَي ئةو ماس

  هَيشتا بةنيطاي كورَِيكي ثرِ لة خةيالَةوة،

  ،دةمطرنة خؤ

  

  

  مةوة التدَي

  طةرَِي باراني شثرزة،َيتؤ ل

  با

  من كالَ كالَ

  زي باآلتدايزي ثايئامَي لة

  ،دلَم لةطةلَ ئةودا بهؤنمةوة

  با ضاوم ببرِمة نيطاي

  

  

  لةنَيو ثارضةكاني ئاوَينةي دلَما،

  ،ح بيدؤزمةوةؤسيلةي رِ بة

  دَيمةوة الت

  سؤزي بؤ هةميشة لة

  شيعرا هةلَت دةطرم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
UW UX 

  

  

  دلَنيا بووم
  

  دلَنيا بووم

  دواي تةواوبووني ئةم بةفرة

  طةآلكاني ئةم ثاييزةم،

  ، شةوي زكرتا هةلَدةطريةل

  لةنَيو وةرزي

  ييلَيواولَيو لة بَيدةنط

  ،جةستةي سرِم دةالوَيني

  

  دلَنيا بووم

  و تؤ وتت لةوديوةك

  ،ديوارة طرياوةكانةوة

  لةنَيو كفني ئالَي شيعرَيكتا

  ،رِاكشاوم

  دةستم لةنَيو

  قذي نةرمي وشةكانتا

  

  

  ،طير كردووة

  ئَيوارة ضوو

  طات،طةرِان بةدواي رِةنطي ني

  وني كردم

  ةناتدؤزمةو

  

  دلَنيا بووم

  بوويتة سةرابي رِوئياكانم

  خةندةكاني ضاوةرِوانيت

  ،زوو هةلَفرِين

  ،ة دةرطاكانةوو بَيبةرطي لةوديوةب

  ، ضرثة دلَت دةدواندمةب

  هَيندةي نةبرد،

  ،ةسةماياكي ثاييزان

  ،شنةي تةمةني ون كرديت

  بووم خةيالَيشت، دلَنيا

  نادؤزمةوة نا



@ @
  

 

@@

@ 
UY VP 

  

  

  ديداري من و تؤدواين 
  

  شةوةي ئةو

  ،نيطاي مانطت لةطةلَ

  وةريني رَِيذنةي ماضَيكي ساردا

  ة،يةويطؤرِ

  ئةستَيرةيةكي شةرمن

  ،كرد  قذي نةرمتي شانة

  ةموو هباخضة هةر

  !طَيالسةكاني وةرين

  طزنطي نيطات تؤرا

  دوا دلَؤث فرمَيسكي ضاوت

  ،دواين ديداري من و تؤ بوو

  ،بيرتة بابةكةم لة

  الَت فرِيمةلي خةي

  ينةوةكةضي تؤ بةدةم فرِ

  ،بزةت دةختة دةستةكانم

  

  

  وانيضاوةرِ

  ىووي بيقةسيدةي كؤتا

  تؤ دةتزاني

  حتاؤ شةوة مةستةكاني رِمن لةطةلَ

  ،زكرم دةكرد

  ئَيستا سةختة لة ئامَيزي

  تةنيايدا،

  ،ئَيوارة بمناسَيتةوة

  يبيىةرغمة طريانَيكي ومن بو

  ،ئةم شارة

  ىضاوانم بؤ سوَي

  ،ت دةطةرَِينديدار

  كاني دلَتدةستم لةسةر ذَي

  بوو،

  ي بثرسي نةكة

  ئةم هةنطاوة شكاوانة

  شوَين ثَيكانما ضين بة



@ @
  

 

@@

@ 
VQ VR 

  

  

  ضرؤكاني وةرزي

  ان دةهؤنةوةدابرِ

  دةزاني تؤ

  منم ئةوة

  انةوةيبؤ طةرِ

  وزة وارةيةكي سةوز سةئَي

  خةريكة

  ،سوَيم بَيتةوة

  دا زؤر هةولَم

  ثةنجةيةكي خؤر وةرطرم،

  نيداطيرسا بؤ

  شةوة تاريكةكاني

  مالَي تةنيايت

   حةيفَيوةل

  فريا نةكةوتم

  بةهاري طةرم

  مةوةبطؤرِ لةطةلَتا

  

  

هـةموو خةنـدةكاني      ثيشكةش بةو باوكةي هةر    يةئةم هؤنراوة 

و   بـةفر لَ سـالَ لةطـة  ٤٤ةي ظئَيمة، وة ئةو مرؤ خؤي بةخشي بة  

 ةي كة ثـرِ   ظ، ئةو مرؤ    دةكردآ  رِ ي دا مانطي بة   يو برسَيت  سةرما

  .بوو  ئةو باوكةي كة جةوهةر،ييي و طةورةيبوو لة جوان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
VS VT 

  

  

  ن ئَيوارةيدواي

  

   ي،ةيةئةو ئَيوار

  لةذَير سَيبةري ثيرةداردا،

  ،ينوئاوَيزاني يةكتر بو

  ئاورِشَيني بةختي يةكترمان

  ،دةكرد

  من

  طزنطي ئاونطي حةزةكانم بة

  ضاوانت سثارد،

   ي ماضةكانتيلَيوةكانم بة شيرين

  ،تَير تير كرد

  

  وارةيئةو ئَي

   ،ةثةنجةكانم بةسةر سنطتةو

  ،سةمايان دةكرد

  وييئةودةم جريوة جر

  

  

  يةكان،يثاسار

  باخةلَيان ثرِ كردين

  ،ي بايمةست لة

  وارةئَي

  بزةي خستة ناو، دوا

  ة،دةفري دلَمانةو

  من

  شتهَيَيرِؤحم بة دلَتةوة ج

  تؤش

   كرد،مشتت ثرِ

  شةهوةتي عةشقي من لة

   سةرةم رِذايتنةرم نةر

  ،طةآلكاني وةرزي شَيتيم

  من

  لة عةشقي تؤدا

   ،ةدواين ئيوار لة

  !سةبةتةي لةزةتم ثرِ كرد



@ @
  

 

@@

@ 
VU VV 

  

  

  ي كرد لةيتؤش خةيالَت خالَ

  ،ونةوة منودووبارةب

  و عةشق لة دواين ئَيوارة، من و تؤ

  دةلةراينةوة بة دةنطي هةناسةكاني يةكتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آدوَين
  

  آدوَين

  ،امةوةرِلةوَيندةر طة

  دةستةكانم

  بةسةر ذَيي دلَي

  ئةم مةملةكةتي فرِينةوة

  ،هةلَواسراون

  

  لةوَيندةر

  خةوداية لة ي هيشتايجوان

  !ذن لةبةردةم ثشكؤي خةيالَدا

  ي ثةنجةكانييسةمايةكي ثةمة

  ،ون دةكا

  هةلَطرتني سةر ثؤشةكةي بؤ با

  ،دةطةرَِيتو ئة

  آ،قذي درةختي ذيان رِاموس  لةآتا تالَ
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  ندةرلةوَي

  آ،ذن من هةموو نة  نة

  آ، دةطرآسةولَي بةلةم

  ييباراني كامةران قةترة  نة

  ئاورِشَيني

  ةكةي دلَيوباخضة تينو

  ،دةكا

  

  لةوَيندةر

  ذن تراذيدياية

  هةموو كاتذمَيرَيك،

  ةوةيدةم تاريكي بة

  ، ماضةكانيآهةلَدةوةر

  كةيهةموو بةياني  ئةو

  آ،باخضةي زيز دةب  لةكضرؤية

   دَيتةوةبَيطةر بَيطةر

  

  

  

  آئاوَيزاني تةمةن دةب

  دةستة تةرِةكاني دةطرَيت،

  دةبَيتةوة وباردا شؤرِوي رِوآليبةنَيو قو
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  دةستنوَيذَيك بؤ عةشق
  

  ،ئةم سةوزايية بةرم نادا

  بؤني ئَيوارةيةكي داطيرساو

  ي،يداطيرسا لة خؤشةويست

  آ،ند دةطوشوثةنجةكانم ت

  رِؤحَيك لة دووري دوورةوة

  آسةراثام هةلَدةطر

  شَيتي نَيو تاريكةآلني

  ،لَيواولَيو لة تَيرِامانم دةكا

  بة باآلي هةر هةموو وةرزةكانمةوة

  آ،دةلك

  

   منةقةستم

  بةستةلَةكي ئةم رِووبارة بم با،

  ثاك ثاك بمشواتةوة

  لة شةهوةتي

  

  

  شةرمةكانيآ خةونة ب

  ،ئةم بةيانيية

  

  قةستمة

  يةكةم دةستنوَيذي عةشق هةلَطرم

  ةنَيو خانةقاي دلَي تؤدال

  ة،خؤم بةسةر سَيبةري باآلتدا شؤرِكةمةو

  

  طةرةكمة

  خؤ، بتطرمة

  ييهةر هةموو شكؤفةكاني خؤشةويست

  لة باخةلَتا بوةرينم،

   بؤ عةشق هةلَطرمآدةستنوَيذ

   تا بضؤرِينمرسة خؤم بة
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  ييخؤشةويست
  

  دةالقةي مالَي تؤوة، لة

  كاتذمَيري

   ة،ثَيكةنينم دةهؤنمةو

  دلَنيابة

  رَي تةرزةي خةم نةبا طةر

  يةكيهةموو بةيان

  الت طؤرانيةك دَيمةوة بة

  ىلةنَيو دَيرِ

  ،.شيعرةكانما دةتهؤنمةوة

  

  ونوطةر زيزب

  ،دةستم نةبا

  ؤذي ضةند جاررِ

  كانياوي بةختةوةريت لة

  ة،دةخؤمةو

  

  

  ئامَيزي شةوتا لة

  ةكاني تةمةنيخالَي شةوشو

  دةكةم ثرِ ثرِ

  !بؤني عةترو لة

  ويواوي خةوالَض

  بةيانيمان

  ،ندا مةست دةكةموئاوَيتةبو لة

  

  

  متؤوة دةست ثَيدةكة من لة

  طةر تةمةن خالَيم نةكا

  باخضةيةكت بؤ دروست دةكةم،

  دةستي خؤم، بة

  ،ئاورِشَيني رِؤحي دةكةم

  ونتاوئامَيزي طةورةب لة

  ،هةميشة دةمَينمةوة بؤ
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  َيطةر سةفةر لَيطةرِ

  و وةرزة هةر

  ة،دةتوَينمةو لةنَيو تؤداضيرؤكَيك 

  سةرتا دةبارم بة

  ونةت،وبؤم طةورةب

  تةرِ تةرِت دةكةم

  ،بةنمةي باراني حةسرةت

  

  

  دةزاني تؤ

  من لةنَيو تؤدا

  ن دةمطرَي ووشَيتبو

  ييذاوةذاوي كامةران

  ةدةمخواتةو

  بةر هيض، تؤ سَيآبؤية ب

  مطرَيتةوة ناشهةتاوي

  

  

  

  هةلَةبجة
  

  ،ةهةميشة خالَيي

  ورةكةمثةنجةرةي ذو

  ني با،  تَيرِاماةل

  لة ثياسةي ئَيواراني

  ،ثةثوولة ثاييزييةك

  

  مالَةكةم

  ة، نزيكةتةنيشت باوةل

  من لة سبةينَيي

  خةوالَو دةترسَيم،

  وربةتي بم با،غدةترسَيم 

  لةذَير بالَي ثةرِةسَيلكةيةكي

  خنكاودا

  جَيم بَيلََيت،
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  آم بةتالَ دةب ضاوي باخضة

  ، بينينداةل

  ن بوةرمئةوسا من ضؤ

  ؟  غةريبةداةلةم وةرز

  

  هةميشة

   طةرووم ثرِ ثرِة،

   بؤني سَيوةل

  ،يية لة مةستيدلَم خالَي

  

  هةميشة

  ونم دةكا طَيذةلَؤكةي مةرط

  لةنَيو دةستي وةرزي زريان

  تةكاندمي،

  هةزار ئةستَيرةي ثَينج

  هةلَوةراندم

* * *  

  

  

  ييضل ئَيوارةي بَيدةنط
  

  دواي ضل ئَيوارةي بَيدةنط،

  مهات

   بشكَينم ةيئةم خةلَوةتي تا

  َيكةت وتيهاورِ

  و ضل زستان و من ضل بةهار

  ضل وةرزي هةتاوم برِيوة

  لةذَير باآلي ئةم درةختة

  سةوزةدا،

  زةيكةم ثاي ئةمة ية

  وآ خةزان بيطر

  ضاواني بتؤرَيني

  لَيم

  آئةو دةلَ

  يةكةمين وةرزة ئةمة

  ضل ئَيوارةي بَيدةنط
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  ندا واطري بمشوات لة

  دلَم نَيرطزي بةهارمالَي 

  ،زيز بكا

  دواي ضل سالَ

  ينةوةي مرواري لةطةلَطؤرِ

  يةكدا،

  انةئةمة يةكةم دابرِ

  ،ثَيكةوةبوون لة

  آدةلَ ئةو

  ز تةرِيدواي هاتني ضل ثاي

  يةكةمين سالَة ئةمة

  وريوؤذ دضل رِ

  ،با بم

  هةموو بةختةوةريم هةر

  ةبشواتةو

  آَيكةت دةلَهاورِ

  كةينيامن هةموو بةي

  

  

  ي كازيوة رِادةخةمبةرط

  ،لة باخضةي مالَ

  بؤ ئةوةي

  و لةذَير خةو بم با

   خةيالَياي ثرِيتارما

  ة،تؤم بداتةو

  ممنيش دةلََي

  ضل مؤم داطيرسَينة

  بؤ ضلةي ئةم ضل ئَيوارةيةي

  ييي بردي و ضاوةروانيبَيدةنط

  ةكوذانديةو
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  بردني ضاوة مةستةكاني بابة خةو
  

  ةييئةو بةياني

  ةكانت،واضة ماندوخرمة خرمي ق

  نةسيمي بةهاريان بؤن دةكرد

  مةرط لةدواوة

  ،رِاي دةموسي

  ضاوةكانت كز كز

  ريان،وثةنضةكانت نو

  ،دةثرِذاند

  ة ضي بوويهةموو بَيدةنطي ئةو

  ،لَيت ئاآلبوو

  ةوةينةمنت دةناسي

  حمؤنة ثةنجةرةي رِ

  ،زاني سؤز بووَيئامَيزت طةآلرِ

  من و تؤ

  ح دا ر باراني طونالةذَي

  

  

  

  حةسرةتي بؤني هةناسةيةكي

  طةرم طةرم

  ةدةي بردينةو

،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،   

  تؤ شا باوكةكةم

  خةيالَ سثي سثي،

  سةماي سةفةرَيكي ئالَ

  ،دةستي طرتي

  بيرمة لة

  ئامَيزم دةكات دوا ئةو

  و سةرما بردوىلة كلوة بةفرَيك

  دةضوو

  ماض بارانم كردي،

  كةضي تؤ

  ، ثَيمآنةتبةخشي ماض

  خؤت وتت
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  من دةرِؤم ماآلوا

  ئةكةوتم ياد لة

  !ةيكنا نة

  ئاوازي ئةم دلَةم زيز نةكةي

  ،ري تؤ ناطرمومن بةرطةي دو

  

  تؤ وتت طةر،

   ديداري منت كردوىئارةزو

   ،ة وةروسبةينان زو

  ة، تةنيايم بطرى لة ئاوازي مالَآطو

  من لةم رِؤوة

  مردنَيكي سثي هةلَم دةطرَي

  بةري شكاوي،َيمن لةذَير س

  رزة وشكةوةئةم وة

  ون دةبم ئَيواران دَيمةوة

  تةنيايت سةردةبرم

  

  

  

  يىوانضاوةرِ
  

  !َيم وارةية ضاوةرِئةم ئَي

  نيشتيماني، لة خؤلَةمَيش

  دةستي ثرِ مرواري

  و بخاتة سةر شانم

  هةرضي طوناهي جةستةمة

  آبيتةكَين

  من كضي وآلتي خوَين،

  لةوةتةي هةم،

  دواي وردة طةرديلةي ئازاديدا، بة

  م طزنطي مانطلةبةردة

  ،ضاوةرَِيم

  وةختة

  ي،يهةناسةي سارد

  يشؤلَةي دلَيار رِئةو شةوة بَيوةذنة، لةذَي

  بم با بؤ خؤي،
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  كة ضةترَيكي لة تةمي ئالَ

  يةوةيبةسةر شانةكان

  ، كردؤتةوةشؤرِ

  من

  ةكانييجريوة جريوي ثاساري

  ئةم وآلتة نامناسنةوة

  دةم، خؤم داوة بة

  ي باوةيةتورِ

  ةوةقذةكانم ناناسم

   َيم دةطةرِ

  

  دةست بخةمة سةر خةلَوةتي شةو،

  كةمخؤم لةنَيو ثَيخةفَيكي ساردا، ثرِ

  ،ييلة هةوةسي تاريك

  ةكاني،يي دةستة ئاوريشميي هةستآلة ب

  ،باران

  

  

  

  ثةنجةي خؤزطة بةسةر

  ثرضي خورماي باخضةدا جَيدَيلَم،

  ةيار، وةك دار سَيوَيكيعوةك ذنَيكي 

  طيسن يشوة خؤم بةسةرع لة ثرِ

  ي سةرابَيكدايوانتريفةيةكةوة، لة ضاوةرِ

  ،َينمدةدؤرِ
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  جةستة

  

  و دلَم بؤ ثةنجةي طةرمي با

  ي باران ويهةناسةي فَينك

  آ،بزةي نةرمي هةتاو دةطةرِ

  !جةستةم

  و زي طةرمي بةفربؤ ئامَي

  سةماي،

  يزَيكي ئةوَيندةريثا

  سوَيي بؤتةوة،

  ،حم بؤ تؤ ثرِة لة لةزةتؤرِ

  ؤذ لَيم ئاآلوةي رِيتاريك

  بةختي سثي مانط

  ،نادؤزمةوة

  م بؤ طزنطي ضاويَيدةطةرِ

  باران،

  

  

  

  بؤ ماضي خنكيندراوةي

  ،كدار سَيوَي

  ي،يكاني تاريكبؤ ترثةي ثَي

  لة دواي خؤم

  سةرطةردان، سةرطةردان

  آ،م بؤ تؤ دةطةرِدلَ

  ييدةنطبؤ شيريني ئاو، بؤ بَي

  ةكي تاساويطؤراني

  خةريكة

  ةتةوةم بَيحم لة جةستؤرِ

  ثَيكانم زةوي لة بير كةن،

  ين وردة وردةفرِ

  لَماي بةسةر دواين شةثؤلي دخةيالَ

  ،الر كاتةوة

  وةختة طيان ببةخشم بة

  وتوآلكي وشكةومرَيعي آلطة

  لة نيطةرانيدا
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  ، هةميشة تؤةتؤ هةميش
  

   تؤةهةميش

  خاوةكانةوةوو ديوارة رِولةوديو

  دَييتةوة نَيو قووآليي

  ،ةمساكارترين ضرك

  لةنَيو شةوة

  مةستةكاني رِؤحتا،

  ،دةكةم بةدواي هةنطاوةكانتا رِا

  

  هةميشة تؤ

  بيري جوانترين تابلؤم رِادةطريت

   جوانترين ذن،ةدةمكةيت ب

  ،لةنَيو طريانَيكي سةرشَيتدا

  

  ةتؤ هةميش

  هةلَمدَينجيت لةنَيو

  

  

   ثةنجةكاندا،آشةثؤلة ب

  ي ئةم جيهانةي وَيرانةل

  ،ونم دةكةي

  

  تؤهةميشة 

  ،ةرِووي ماضةكانمةو بة

  ترسي ئةم رِقةي ذيان

  ،دةخنكَينيت

  

  ، هةميشة تؤةتؤ هةميش

  رِامدةهَيني

  لةنَيو تاريكترين

  ئَيوارةدا،

  ،رِامدةذَينيت
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  ، هةميشة تؤةتؤ هةميش

  بة ثةرِةي ئةم طوآلنةوة

   كؤتاييمآشةوَيكي ب

  جَيدةهَيلََيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تؤئةي ثياو
  

  ةي،ييدةنطكوا ئةو بَي

  باخةلَي شةوَيكي بةهاردا لة

  خةفيَيهةرضي خوناوي سةر ث

  كضان بوو،

  ،بةخشي بة ئَيوارةيةكي نارنجي

  ةحيان بة كورِؤرِ

  ،ةكعةيارةكاني طةرِ

  ييمن بةرلةوةي بَيدةنط

  خالَيم كاتةوة لة خؤيدا،

  ،تؤدا ضاوةكانم دةالواند لة

  يوتوآلحيكايةتي كيذَيكي وشكة

  ة،هؤندةوةئةوينم د

  ئةو شةوانةيكوا 

  تؤدا لة

  ئاسمانم بةخؤمةوة دةطوشي،

  ،ن زيز دةكردوبارانم لة تورِةبو
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  انةوةي منكوا دواين طةرِ

   تؤىبؤ مالَ

  !ي خوادواي طةرِانةوةم لة مالَ

  مالَي تؤ لةآ لةو

  ثةنجةكانم لةنيو نةرمي

  ،قذةكانتا بيرضوو

  طةرِام بياندؤزمةوة

  حيشمؤرَِي وةل

  ة ضؤلةكةي،يرسي بةسةر كو

  ، خوارةورةكةت كةوتوذ

  تؤ طوَيت نةطرت،

  ي دايخؤثةرست تؤ لة

  ئةي ثياو

  ئيمثراتؤريت

  ،نيوةكاني عةشقم دةوةرَيسي

  بؤ شكاندني ئاوَينةي دلَم

  بةرد دةطريتة مالَي تةنيايم

  من

  ناتبةخشم ئةي ثياو

  

  

  تةنيا جارَيك

  

  تةنيا جاريك

  و ي بايثةنجةت بسثَيرة بة نةرم

  هةناسةشت،

  ،سؤزي من بة

   ضؤنآ دةبآزانة ضؤن شلوب

  !دلَ رِووبار

  نة من و

  نة تةمةني كؤترةكان

  ةت ناطرن، نايبةرطةي ئةم دلَرِةقي

  !لةطةلَ تؤمة، تؤ

  !ثياوة ثرِ بةرائةتةكةي ئةوَيندةرَيي مالَي بةفر

  

  رِؤحي شكاوي من و

  ثةنجةرةي رِامان

  ،بةرطةي فرِيني ئةم مةالنة ناطرن
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  دلَي تؤراويش،

  زةكانتلة وةسوةسةي حة

  ،جامي شةرابي ثرِ ناكات

  

  تةنيا جارَيك

  وةتم ثرِكة لة سَيبةري تيشكي خؤر،خةلَ

  با تةنيايي

  ئياكانما رِاكاولةنَيو بةرطي رِ

  ،تَيربم لة بؤني تةمةنت

  با بتبةخشم

  ،ي ئاو، بة ئامَيزي هةتاويبة نةرم

  !خةيالَيشم بة نيطات

  

  تةنيا جارَيك

  ة،بةسةر هَيشووي يادةكانمابنيشةو

  تؤ،

  

  

  

  سةرابي بيابان و

  منيش،

  ...ضاوَيكي ماندوو

  با لةنَيو جامي سثَيدةدا،

  ئاونطي خولياكانت

  لةنَيو لةشما بتوَيتةوة
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  ثياوَيك هات و دلَي بردم
  

  ،آسيلةي ضاوي كؤتر بة

  هةرضي هةم بوو

  ،خةيالَ كوشتي

  شوَين عارفَيك دا م بةووَيلَ بو

  بةر لةوةي ئةو بم با،

  ،َيي بةخشيخؤم ث

  موبو لة بةهاري تةمةندا

  ، دلَي بردموثياوَيك هاتو

  هةر ضيم هةبوو بردي بؤ خؤي،

  سةراثاي نةسيمي

  داطير كردم،

  بةتالَ بةتالَي كردمةوة،

  ولةنَيو دلَما عةشقي ضاندو

  شاري ثةلكةزَيرِينة، لة

  ،ييو مةست بةفر

  

  

  لة هةناسةمدا

  حؤبؤني رِ

  ينيطادا، نيطاي مةستي ضاوةكان لة

  هةلَيانطرتم،

  ،مني لَيواو لَيو كرد لة خؤي

  ثياوَيك هات و

  حةيراني بةذني خؤي كردم،

  وةرزي سةرما بردةلَةي دلَمي

  لةذَير طةرمي هةناسةيدا،

  ،هةلَوةراندم

  ثياوَيك هات و

  ييو مةست ضاندي بؤني سَيو

  لَطةي،بةسةر كَي

   ئَيش و غةمطينمدلَي ثرِ

  مةستي كرم دلَي بردم

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
YW YX 

  

  

  لة شووشةثياوَيك 

  

  قةدةرَيكة دةستةكانم

  طةرِاندان، شَيتانة بؤت لة

  ة،ناتدؤزمةو

  هةرَيمي ثةثوولةوة لة

  ييخؤلَةمَيشي خؤشةويست

  ئةم دلَةي تؤ

  ئامَيزي ساردوسرِي ئةم وةرزةم

  ناطرَيتة خؤ

****  

  

  فَينةكةمدلَ رِ ئازيزة

  مويزَيكةوة هاتويثا لة

  مؤسيقاي دلَت  لةآطو

  بطرم

  

  

  

  !باوانةكةم

   تؤآك كاتذمَير بةبية

  ،بووم

  خةزان شةق شةقي كرد

  ،ماضةكانم

  ةباكةي سةرشاني عبا

  ،هةلَطرتم

  كردم تةرِ باران تةرِ

  خؤيدا لة

  ثَيالوةكانم دواجار لة

  نوبو بزر

  تؤ طةرِان لة بؤ

   ي مانطا،وت دةبمةوة لةذَير نسَيووت رِورِ

  قةيناكا نا

  شةشةي ئةلَماس ثياوَيكي لة تؤ

  ةةمةودةم هةنسكي خ بة

  



@ @
  

 

@@

@ 
YY QPP 

  

  

  ةدةكةي لة خةند خةيالَ ثرِ

  دةم باوة ثيربوون دةدةي بة

  طةردتَي لةسةر شووشةي دلَي ب،وةرة

  سةوةوجار بمنو دواين بؤ

  وموئةم خةونانة نةيانبرد تا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  يزيثا
  

  ويز هاتويثا

  طةآلي عومري عةشقي منيش،

  كؤآلني ساردوسرِي ئةم شارةدا لة

  زةوةيدةم كزةي ثاي بة

  ،دةوةرَيهةلَ

  وةيز هاتويثا

  هةلَي كرد، با

  من و كرد لة مشتي ثرِ

  وارةداسَيبةري كالَترين ئَي لة

   ،ةرِووتي كردمةو

  تووت رِوورِ

  بيرما، تؤم لة نة

  ،وةكاني عةشقوخرمة خرمي قاضةماند نة

  يتتاقة نة

  ،كةبؤنكردني خونضةي



@ @
  

 

@@

@ 
QPQ QPR 

  

  

  ووز هاتيثاي

  دةم باوة، بة

  ي كردمي خالََيىي دةلَدةفرِ

  ،ي ئةوي خةيالَوزوةت لة

  زيدةنطي ثاي

  زةردي وةران،

  ،نَيو لةثي دةستةكانما بة

   نيطايدةربيجةي

  ، هةناسةي ونكردمىتةم بة

  ووز هاتييثا

  يوتوآلباري وشكةو رِو نَيو بة

  عةشقا،

  يةتي كؤترة بالَشكاوةكانياحيك

  ئةوينمي لةسةر سينطي بةردا،

  ةدةهؤندةو

  تري كردم لة خؤيدا تةنيا هاتوو

  

  

  

  

  ،وةري بةسةر نسَيي دلَما

   ئةمجارةيانويز هاتويثا

  خةندة وشك

  تاسة، مانط ثرِ

  منيش شةيداي

  ي ئةو هاورِازة،ترثةي دلَ

   ئةودا هةلَوةرينىكؤش لة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QPS QPT 

  

  

  تؤ ونمآ ب
  

  هيض ئَيوارةيةك

  ، تؤآناكةم بةب ثرِ

  وي،ودةضمةوة ئةودي

  خاوةكانوديوارة رِو

  طةنلة رِ ةي ثرِ ثرِيطةرضي تاريك

  ي،يتابلؤيةكي خالَ بَيدةنطيش لة

  ة،دةستةكانم نادؤزمةو

  يئةوكات باران شةرمي خةيالَ

  شكاندم،

  ي بووميخةم دؤزينةوةي بةيان لة

  ةيتا بةرةو مؤزةخانةي كورسي

  شكاوةكان رِاكةم،

  دلَنيام هيض خةوني

   تؤآرِام ناطرَيت ب

  

  

  

   بؤ سةماآهيض باية دةستم ناطر

  ي تؤ دلَآة بئامَيزم ضؤلَ ضؤلَ

  ناكةم قذي هةتاو شانة

   دةستي تؤآب

  َيتم ئةمجارةشضاوةرِ

  لةيوسينةي طةرمي ثةثو

  ةريبمغحةزي 

  بطرَيتة خؤ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QPU QPV 

  

  

  

  ز دةبم هةميشةوبؤت سة
  

  ئةوة منم،

  كة هةميشة ثةنجةي باران

  لةنَيو دةستي شيعرة كانما،

دَيلَيت،َيطةرماي رِؤحي ج  

  ي،ي لة فَينكآ دةبدلَم ثرِ

  ،ة خةيالَي سثيئامَيزم ل

  خوناوي ماض لةسةر لَيوم

  ،سةوزي دةضَيت

   ،ةر نمةي ئةم بارانلةذَي

  خةريكة وا

  ، من و خةيالَةيةكدا بشكَيينةو بةسةر

  و سؤزي دلَم هةر بؤ نمةي با

  ، ترَِيي باران ضاو دةطَيتةرِ

  ةخةريك كاني وادةنطي ثَي

  

  

  

  

  آرطدة ن خؤيدا هةلَمشوَي بة

  ةنطي،بؤني رِ

  ةي ئَيوارةدالةدوا ضرك

  مةست مةستي كردم،

  ي،ي دلَيهةستي باران طةرم

   ،وم لة خةندةي سثيو كرد ثرِثرِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QPW QPX 

  

  

  ةكي طرياويبةياني
  

   هةناسةي بارانَيكي وةريودا،لةطةلَ

  ئامَيزي خةومان

  ،ون بووَي ل

   ثةتآبايةكي ث

   عوزنيداآب رِؤذي لة

  ون كردين

  ومن طريانَيكي شةرمني ماندو

  تؤش،

  خةنةيةكي سةرسثيزةردة

  خةمبار

  وينوهةر يةكَيك ب

  ئاسؤمان لة ئامَيز

  دا، ةكي طرياويني بةيا

  لةبةردةم جوانترين طزنطا،

  ،ان برِييثةنجةي شايةتي

  

  

  

  ئَيمة

  ةيسةماي دةم ئةم بةياني لة

  ينوبَيزار نةبو

   وينةوتا ب

  ئالَؤزترين

  ي،يهةتاوي بةيان

   دةستي بةسةركهيض ئَيوارةية

  َيشت،دلَمدا جَينةه

   ة نةي طرتينةيهيض طؤراني

  خؤ

  

  

   

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QPY QQP 

  

  

   تؤ لة دلَمايدةوامبةر
  

  !ضؤرِاوي باران وم بةوواتةزي

  ئيدي،

  ة رِؤح، وةبةر خولياكانم نايةتةو

  ن ثةنجةي تؤ لةسةر جةستةيشوَي

  ،ناسرَِيتةوة

  ي،يطةر خؤم بسثَيرم بة تاريك

  ئاسةواري لةشي لةرزؤكي تؤ

  آ، ناهَيلَآخةيالَم ج

  ةناسةتي هيطةرم

  آ،لة لةشم ناتةك

  ايةومن دلَنيام طةر ئةم ترازةنة نةبو

  ئَيستا،

  ،م بة ماضي بةفرةوة دةكردوبَيزو

  واية،وي تؤ نةبيطةر خؤثةرس

  ؤذمدلَي رِ

  

  لةنَيو شةوَيكي مةستا دةهؤندةوة،

  !ئةوسا

  بةسةر تةلَةكاني دلَمةوة

  دةستة ترساوةكانت

  وةكانتموثةنجة وشكةآلت

  ،شت نةدةهَيآج

  مورم زيز نةدةبوعي شيآلاب لة

   ،ةو دلَم دةضؤراندةورِةيم بؤ تؤ لةنَيووت

  بةسةر خةيالَةكانتا

  ،دةكرد خؤم ون

  ي خؤميتسي خؤشةويطةرم

  ،دةبةخشي ثَيت

  ،آي تؤ لَيطةرِيطةر خؤثةرست

  ، حةزم لَيتةم بة دلَثرِ

  ن كؤترةكان،وجووتبو لة

  ،ةوةيخؤم و تؤم دةدؤزي

  ةت،يوو خؤويستيةم بةو هَىوةل

  ،دةوَيي من بةردةوام خؤشم



@ @
  

 

@@

@ 
QQQ QQR 

  

  

  بةسةر بةذني ثَينج وةنةوشةي نيشتيماندا

  

  ض بَيدةنطة كازيوةي شار،

   ،ةثةتي قةنارة بة رَِيو

  بؤ وةريني بؤني هةناسةي كؤترةكان،

  ،ضةند ثةشَيوة

  لةرةي مةرط لة وآلتي سَيدارةدا،

  بةسةر تةمةني بةهاردا

  ،.ة بؤتةوشؤرِ

  يشتيماندا، نىبةسةر بةذني ثَينج وةنةوةشة

  هةتاو وةرين لة طزنطي

   ة،وتؤتةوةضاوةكاندا ك

  

  ثةنجةي مةرط

  ثَينض كؤترةي، رِؤحي سثي ئةو

  بةسةر ثةتي قةنارةدا،

  ة،الر كردةو

  

  

  دواين رِؤذي هةفتةدا لة

  ،هةر ثَينج ياني كالَ كردةوة

  ئةوان نامرن، هةناسةيان

  نسكي نيشتيمان،ة هلةطةلَ

  لةبةردةم تيشكي ئاسؤدا

  آ، دةبتَيكةلَ

  

  

  ي زوو،يبةيان

  لة دواين رِؤذي هةفتة دا

  ميلي كاتذمَيرَيكي تاساو

  !دةكا خؤي ثرِ

  خةمي ئةو كؤترانة ئَيستا

  لة ئاسماني ثرِ لة تاسةي،

   نيشتيماندا وةك ئةستَيرة

  ،طزنط دةدا

  



@ @
  

 

@@

@ 
QQS QQT 

  

  

  من نازانم

    ،ةزامي وةريني ئَيو

  ي نيطاي نيشتمانيبَيدةنط

  ة،يلةطةلَ تاسةي ئةم بةياني

  ؤن؟ض

  ،باآلي شيعرَيكمدا بهؤنمةوة لة

  نلة ئاست طةورةييتا وشة

  ،نادؤزمةوة

  ئَيوة نامرن

  خؤرةتاوآ لة وآلتي ب

  ) ييئَيراني سَيدارةي ئيسالم(لة وآلتي 

  دةنطي فةرزاد،

  بؤني شيرن،

  هَيزي عةلي،

  حي فةرهاد،ؤرِ

  باآلي ميهدي،

  لةذَير ثةتي سَيدارةدا

  

  

  آترس هةرطيز نايانناس

  ،سَيدارةش لَييان دةترسا! نووردبورِؤلَةي ك

  ئةوان دايان لة شةقةي بالَ

  ،ضراخانيان بؤ نيشتيمان داطيرساند

  دلَماندا تان لةيطةورةي

  ،َيتةوةونات

  ئَيوة نامرن،

  و تاسةي ئازاديتان ستةه

  ،ناسرَِيتةوة

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QQU QQV 

  

  

   بؤ تةنياي شيعرمكئَيوارةية

  

  هةميشة تؤ

  ي من ثرِ ثرِ دةكةييتةنيا

  وآ ي ثضرثة لة

  ،دةرِذَيي بةسةر خةيالَمدا

  ،خةمي شيعرم دةوةرَيني

  ئَيواران لة

  رةكانمعي شييتةنيا بؤ

  ،داستان دةبية

  

  هةميشة تؤ

  ئاوَيزاني وةرزةكانمي

  حدا،ؤئاوَينةي مالَي رِ لة

  ة،دةتدؤزمةو

  نيطاي نةرمت

  آهةميشة دةستم دةطر بؤ

  

  

  تك تك دةنطي

  ،نيي دووريت دةشكَيخةيالَ

  هةميشة تؤ

  ةريبيمداغرِووي  ةرطا بةد

   ة،دةكةيتةو

  ي ثةنجةرةي رِوانينوديوولة

  زماني رِؤح، بة

  ،طوَيضكةمدا دةضرثَيني بة

  وريتود من لة

  ي خالَيميخالَ

  باراني باخي عشق، لة

  ،خوناوي كازيوةي سالَ لة

  اندامطةرِ لة

  ي ئةميدواجار نهَين تا بؤ

  ة،نةي خؤم بدؤزمةووبو ذن

  بةلََينم دا

  ي رِوانيندادةالقة لة



@ @
  

 

@@

@ 
QQW QQX 

  

  

  م،َينيطاي ذن بؤت بطةرِ بة

  زي تؤوري ئامَيود من لة

  بةري قةسيدةي ذنَيس لة

  ،بةش كرامَيب

  دةزاني تؤ

  لةدوا بؤني هةناسةتم

   ة،من هةميش

  دةكةم ثرِ ي خؤم ثرِيتةنيا

  قاقاي تؤ لة

  ة،هةميش بؤ

  من هةست دةكةم

  زي تؤلةدوا باران ئامَي

  ،بؤني طلَ  لةآ دةبثرِ ثرِ

  ،ارةي شيعرم هةلَدةطريئَيو

  من هةميشة

  

  

  

  

  حتؤوانم هةتاوي رِضاوةرِ

  ذَيني،برِ

  بةسةر سةماي باخضةي ضؤلَما

  دواجار لة تا

  ثاك ببمةوة لة

  ةضلَكي نسَيي ئةم وةرز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QQY QRP 

  

  

  ئةو ضركانة لة بير ناكةم
  

   لة بير ناكةم ئةو ضركانة

   درزي دةرطاكاني خةيالَدا، كة تؤ لةنَيو

  ،طيت دؤرِاندنسَيي مان

  منيش خؤم

  لةسةر بةرطي درةختَيكي

  ،ةوةيسيوعةيار دةنو

  آئةو ئَيوارة جَيم ناهَيلَ

  كة،

  ين ووة ترساوةكاندا رِةت بوآلنبة كؤ

  ةوة خؤمانيدزي بة

  ر باخةلَي يةكدالةذَي

  دةضؤراندةوة

  لة بير ناكةم

  تؤ بةسةر طزنطي هةتاوَيكي

  سةرمابردوودا،

  

  

  و ويتوةك رِةت دةبيهةموو بةياني

  م،ضاوت دةخستة سةر هةورةكاني دلَ

   ،ةنةووبو وم بؤ سةوزوتآلثةنجةي وشكة

   مروةتةكانتا،آبة دةست لةنَيو

  ،هةناسةي دةرِني

  من بير لةو مةلة دةكةمةوة،

  ،يمكة ثَيي فرِ

  وموي كردوةشقا ماندوعي لة خةيالَ

  ةكي،يواني باراندا خستيمية كانيولة ذ

  ،ثيرةوة

  لة بؤني ئةو،

  ة، تةنيايي خؤم و خوداودةم بة

  ،وَيتي دةمباوماند

  بةسةر درةختي رِؤحمةوة

  َيي ماضَيكم كة لَيو بنَيتة سةر،ضاوةرِ

  ،تةمةني نيطةرانيم

  



@ @
  

 

@@

@ 
QRQ QRR 

  

  

  زيزم لة و ثياوةي نيطاي ثرِ بوو

  لة هةوةس و

  ...ييي لة ميهرةبانيدلَيشي خالَ

  من ئةوم لة شةوَيكي مةستا

  ،انددؤرِ

   ونبوون،نىةكاووثةنجةكانم لةنَيو دةستة تةزي

  ، ئةو ضركانة ضؤن لة بير كةمآدة تؤ بلَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  زؤر ئةستةمة

  

  زؤر ئةستةمة

  وةشي طةآلكاني تةمةنتا، با لة

  خوناوي حةزَيكم جَيبَيلَم

  ،طلَينةم بسثَيرم بة نيطات

  سةختة

  جَيم بَيتةوة ئةمجارة

  ،مالَي ئةو كؤترة دلَرِةقةدا لة

   من

   ماض وآخؤم و باوةش بة

   ،ة لةزةتي عةشقةوةكانتايج

  كؤآلنة ضؤلَةكةي مالَتان لة

  !خؤم بير ضوو

  ة،كةضي تؤ نامدؤزيتةو

  من ئَيستا

  عةشقي تؤ ثرِم لة



@ @
  

 

@@

@ 
QRS QRT 

  

  

  ة،يزَيكي تورِيخالَيم لة خةزاني ثا

  تؤ هاتي

  سيلةي ضاوت بة

  رَِيذ كرد،دةرطاي دلَمت قفلَ

  ثةيذةي تةمةنتا سةركةوم بة تا

  من خؤم و 

  عةشقَيكي طةنمرِةنط

  بةذني شيعرَيكي شةرمن دا، بة

  نمة باراني ضاوت لةذَير

   ة،ثةنجةكانمان ثاككردنةو

  شةوانة لةطةلَ عةشقا

  يادي تؤ بة

  دَيينة ناو ئاو،

  بارولةسةر رِؤحي رِو

  دةبين لةيةك، دةكةين، ثرِ يةكتر تَير

  ريتوباخةلَمان تَير دةكةين لة بؤني هةناسةي دو

  

  

  

  لةم ئَيوارة هةناريةدا

  

  مهاتوو

  ي وآلتَيكيوطةرو بة ثرِ

  دلَ برَيندار،

  هاوار بكةم و ثَيت بلََيـم

   تريفةم آضةثك

  لةنَيو كازيوةي خةونَيكدا،

  لةطةلَ ماضَيكي طةرم دا

  ،بؤ بنَيرة

  تا بؤني ئةم ضراخانة

  لةم غةريبيةدا بضَينم

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QRU QRV 

  

  

  يار

  

  رِةت بين با لَيرةوة

  ،ئةي يار

  ةموويان هرَِيطاكان هةر

  ،ي دةضنةوةينكا بةرةو سةر

  كاتذمَير ض خَيرا لَيدةدا،

  ة،زةمةن خؤي كردو

  شةوة، بووكي يةك بة

  نمانوضركةكاني ثَيكةوة بو

  ،لةت دةكات

  ئةستَيرةكانمان دةكوذَيت

  ،باراني سالَمان دةكاطولَ

  ئةي يار

  ئَيرة ئةم شوَينةية

  كة ئَيمة

  

  

  

  ين،ولةدايك بو تَييدا

  ،ئاشنابووين ئةي يار

  ي دلَت،لَيرة ثةنجةم لةسةر ذَي

  جَيهَيشت

  فَيري ذةنيني ثيانؤ بووم،

  ،باران بوو بة هاوسَيم

  !دةزاني ئةي يار تؤ

  هَيشووي ماض

  مَيوةوة بةم دار

  ،ييطة

  دةستت بَينة

  لةذَير ضةترةكةمدا با

   ة،بتشارمةو

  كانآلنسَيي طة تا

  ة،نةتناسنةو

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QRW QRX 

  

  

  ئةي يار

  ةيارةكةي منعدلَدارة 

  رةوة هاتينلَي من و تؤ

  هةر لَيرةوةش رِةت دةبيت،

  بةرةو مةنفا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رِؤحم كالَ دةبيتةوة 
  

  دلَم بةسةر ثشتي وةرزَيكي تةرِةوة،

  ة،نةووبو بؤ سةوز

  ةيطةرةكي

  ، كات  ثرِةكسؤزي ئَيوارةي دةستي ثرِ

  ،و وشك دةبمةوةآ باوةشي رِووباردا هةر د من لة

  ا،ر بارانددلَم بؤ خةندةيةك لةذَي

   ثةتيآث بة

  ،ةيارانة خؤي رِووت دةكاتةوةع

  !وةةكالَ كالَ دةبم

  ،نداةي تةمو نيشتوَيئاوَينةي تةم ل لة

  !مَيدةطةرِ

  ي ماضَيكي با،يفَينكا

  آ،اموسلَيوةكانم رِ

  ي دلَؤثةكاني باران،يطةرم

  ،تةوةَيم بتوَينبةستةلَةكي دلَ



@ @
  

 

@@

@ 
QRY QSP 

  

  

  دا،مالَي ساردوسرِ لة

  !ني ئةوطةرمةكا و يادة ي دةمبايتةنيا

  .بةسةرمدا دةتوَينةوة

  ت،ئَيستا ضركةيةكم دةوَي

  تؤ بطرمة خؤ،

  سةرتا، تا وةك بَيطةردي ثةثوولة ببارم بة

  حم كالَ بيتةوةؤرِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نةوةووشكبو

  

  رِؤحم لةسةر،

  يزَيكي ثةنجة نةرم،يدرةختي ثا

  ،َيتبؤ خوناوي دواين ماض دةطةرِ

  لَم، شةو جَيدَيىسَيبةر

  ،ؤذة ساردةكاني رِتا بطةمة تالَ

  خؤم بةسةر ثشتي هةورَيكي تةرِةوة،

  ةشؤرِ دةكةمةو

  ي بايةكي ماندوو،ظة طظط

  ؤذةهةرضي لةزةتي ناو رِ

  !دةي وةرَيني بةسةر سةحةرَيكي

  ،داووخةوالَ

   ،ةي دةبمةويمن خالَ

  ؤذلة بزة نةرمةكاني رِ

  ،ةكاني سثَيدةيلة خةونة ئةرخةواني

  



@ @
  

 

@@

@ 
QSQ QSR 

  

  

  !ةلةم سةرةو

   دةبينيم،ة كي سةوزةوَيكراس سةحةر بة

  خؤي بةسةر دةستة

  ،ييدةكا لة فَينك ؤذدا ثرِنةرمةكاني رِ

  من ترسي ون بوون بوو لة شةودا

  ،َىوةل

  ؤذداي رِيناكوور رِلةذَي

  دةم سةحةرةوة، بة

  ،ةوشك وشك كرامةو

  ؤذبةري رَِيلة س

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خالَي كؤتايي

  

  لَيرة لةم مةزراي خةيالَة دا

  ي با دارِؤحم بةسةر هةناسة

  ،هةر هةموو ثةردةكان ال دةدا

  ييدةستي سةمايةكي نارنج

  ةدةم هةلَكردني ضرايةكي كزةو بة

  لةذَير سَيبةري مانطدا،

  آ،بَيدةنطيم دةشكَين

  لةذَير ثةرضةمي درةختَيكي نةزؤكدا

  با،

   دةكات لة من وخؤي ثرِ

  ،يادة طةرمةكاني تؤ

   ...ة دةبَيتةوبالَي نيطةرانيم شؤرِ

    من 

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QSS QST 

  

  

  !َيم بؤ عةشقي هيض ثياوَيكناطةرِ

  رم لَي نيشتووة،وتيشكي هةورَيكي مةخرو

  .لَي ناطةرَي بالَي نيطاكان بشكَينم

  خؤم لةسةر دةستةكاني،

   م ةنةوة رِابخوبويخالَ

  لةي خةيالَي ئةو،ولةسةر بالَي ثةثو

  ،بشكَينم ئاوَينةي لةزةتةكانم

  من

  بؤ خالَي كؤتايي

  مخةريكة زريان خوازبَيني بكة

   ،ةتم كاتةووتا رِو

  لة سَيبةر ئةو لةزةتانةي

  ي ئامَيزماير طةرم بةسة

  بؤ هةميشة جَيت هَيشتن

  

  

  

  

  

   و بةسآهةر تؤم خؤشدةو

  

  ،يية لة مةستيدلَم خالَي

  !كةضي

  آ،بةريا هةلَم دةطرر سَيبا لةذَي

  ، طةرمترآد باران تا

  دةكات، سةرما ثرِ مشتي بة

  ،ييلة فَينك

  ي حةسرةتمة هةتاو بالَووخةلَوةتي لَيم نيشت

  ،لََيتدَيَيج

  ،ممن بة شوَين ثةنجةي ئَيوارةدا دةطةرَِي

  ؤذدادةالقةي رِ ي لةيدةستي تاريك

  ،دةشكَينم

  من

  ، نا نيشَيتة سةرمديكةكي سَيبةر هيض درةختَي

  كاني بةخت ئةو،آلم بؤ طةَيدةطةرِ

  



@ @
  

 

@@

@ 
QSU QSV 

  

  

  ة،تا دووبارة خؤميان لةسةر بنووسمةو

  ماضةكاني ئةولَيدةطةرَِيم لة زةتي 

  ،سةرما ين بةو بضؤر ئاكوة

  ،َيم لَيلَيدةطةرِ

    و بةسآهةر تؤم خؤشبو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نامؤبوون

  

  لةم هةرَيمة

  لة سرِينةوةي، جطة

   شةرمنةكاني ذياننيطا ثرِ

  المدا تَيثةرَِي، ة بةي نيآرِةنط

   و آثةيذةي تةمةنما سةركةو بة

  ة،تالَ تالَ قذةكانم كؤكاتةو

  ة،ونو شةآللَي نامؤبهةرضي هةية

  من

  لةنَيو طَيرِانةوةي ضيرؤكةكاني تةنيايي

  !ن دةمرموبوى بؤ تةنيا

  بَيتةوة وةختة سوَيم

  ،بؤ دةستَيكي ثرِ لة هةلَمي هةتاو

  دةطةرَِيم

  وسَيتةوةوخامةيةك بمن

  



@ @
  

 

@@

@ 
QSW QSX 

  

  

  طةرَِيمةد

  ،بؤ دلَؤثة نةرمةكاني باران

  ،و ثيردا لةنَيو ئَيوارةيةكي مات

  دةطةرَِيم

  هةناسةيخؤم بة 

   ئةو فَينك دةكةوةمة 

   بةيانيكضَيني

  بة قةدةرَيك دةسثَيرم لةو قةدةرانةي،

  ،منيان لة غةريبيدا ونكرد

  دلَميان

  ، سرِكردةبة نيطاي خةيالَةكانةو

  نوهةرَيمي نامؤبو لَيرة لة 

  من خؤم نيم،

  ثياسةيةكي مةستانةي

  ،آن نةبوذنبو

  آنة سروة دلَم دةالوَين

  

  

  

  نةرمنة لةرةي بايةكي 

  آ،لَيمان دةنيش

   لةوديوو ثةنجةرةكانةوة

   نامؤييآدةستةكام دةطوش

  ض طوناهين ئَيمة

  ونداولة نامؤب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QSY QTP 

  

  

  من

  

  من

  نةوةم لةبةر بارانوتبوورِو لة

  ،ةيترسم ني

  ية،يم نيبةخشيني ملوانكةي ماض الر لة

  !بؤ تؤ

  كة،ة رِةشتالَةئةي كورِ

  يت،كردنةوةي ثةنجةرةي ذيان لة ضاوان بؤ

  ح ناكةم، طونا

  دلَم بسثَيرم بة كة

  ،دواين هةناسةي تؤ

  ةيترسم ني

  ،ي عةشقتا مةمكةكانم لة بير كةممالَ طةر لة

  !با طةر

  ةيارانة خؤي نةكا بة باخضةدا،ع

  من زوو دةرطاكان قفلَرَِيذ دةكةم،

  

  

  ،تا تؤ نةدؤرِينم

  ئةوسا لةوسةري ذيانةوة

  ي ئَيوارةيةكي تةرِ تةردايكؤتا لة

  دا،يي تاريكيو توَيكلَلةنَي

  ،خؤ هةميشة دةتطرمة بؤ

  ة،ي بةرزترين شيعرا دةتنووسمةوآلبا لة

  ت دلَىبةرةو قيبلةي مال

  ،ادةخةم رِىي نوَيذبةرمالَ

   خواوةىثةنجةرةي مالَ لة

  ،َيمبؤت دةطةرِ

  من

  خةمزةي ضاوةكاني ئةو  بم لةطةر بةتالَ

  و نة دةضمة نَيو رِؤحي بةهار

  آ، دةمالوَينك دلَي هيض طةآليةةن

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QTQ QTR 

  

  

  ةيترسم ني

  ئةو طةر سةراثام بسثَيرم بة

  ة،ت ببمةووئةودا رِو لةنَيو

  ة ئةو هي منة و منيش هي ئةويباكم ني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماضَيك بؤ ئةمشةو

  

  دةرطاكان بخة سةر ثشت،

  كاني عةشقةبؤني سَيو تا

  آ،رِةت ب

   دةالثةردةكان 

  ةوَي،مدة

  رةوةن ئَيوايثةنجةرةي غةريبتر لة

  م،بدوَي

  !ماضَيك ببةخشم

  بة طةورةييت

  ، بة ثاكيزةييتآئامَيز

  وَيةدةم

  ،شتَيك هةموو بؤم بيت بة

  شةرمي كضَينيم بشكَينيت

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QTS QTT 

  

  

  ،ترسي تةنيايم هةلَطريت

  ئةمشةو ماضَيك بؤ

  دايطؤراني تةرِم كا لة

  ،خةندةي با لة

  آماض

  بالَي تارمايي شةوم بةرَي

  كا لة تابلؤي ثرِم 

  و سثي رِةش

  بالَي ئالَترين كازيوةم

  آ،بطر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لةم رِؤوة من
  

  لةم رِؤوة من،

  ي نيطاتي نةرمىسَيبةر

  ،دةمباتةوة

  حةريري سثي دةستةكانت،

  ةوليةم دةشواتةووئةم مةل

  ئيتر من،

  و ي تؤينة لة تةنها

  ي جادة،ينة لة تاريك

  آ،ترسم دةب

  ر تيشكي اللةي دلَتمن لةذَي

  آ،م دةمطروئالَ بو

  ةرمي رِوئياكانت،نيطاي ن

  حي طةرمت،ؤمشتي خةندةي رِ

  دةستي تةنهايم زيز دةكةن

  ،تيم دةشكَينينوَيوي ماندبالَ



@ @
  

 

@@

@ 
QTU QTV 

  

  

  ،لةم رِؤوة من

  وي خةمةوهةرضي وردة ثش

  دةم دةم بةيدة

  ي باوة،نسَي

  حم دا تةنيا هةر تؤؤلة رِ

  ئاوَينةي دلَيشمدا لة

   ضاوانيىمشتي حةسرةت

  بةرة وشك وشكمئةم دلَ

  ةدةكاتةو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كريسمسدا ضاوةرِوانتم لة

  

  زستاني من سةرما بردةي

  ،ي تؤيةروودة

  تاآللةبةردةم هةتاوي با

  وةنةوخؤم بة وشكبو

  ،دةسثَيرم

  وربةت غريت جطة لةومن لة دو

  آ، ناتكَيضيترم ل

  ئةم كريسمسة

  ةريبغدةستي  دوو

  ي طوناح دار بالَلةذَي

  ي عةشقمضرؤكاني مالَ

  ،نندةوةرَي

  ةنطداثي رِزستاني س لة

  تمَي ضاوةرِدلَ بة ثرِ

  



@ @
  

 

@@

@ 
QTW QTX 

  

  

  لةبةردةم ثةنجةرةي فيراقدا،

  خؤم سثي سثي دةضم

  ،وانينم ماترِ

  رِةنطم تار

   ثةتيآث بة

  نيوبوطدةنني بَيشوَي بة

  !مدةنطتا دَي

  خاوةكانداوونة رِآلكؤ لة

  دةكةم خؤم ون

  وي ئةرخةواني ئَيوارةدا،ورِ دةرطا بة

  تةوةدةكرَي

  ي دا لَيآزةنط

  ييشةمَيو كةسك و خؤلَؤر و م رو سونطيةرِ

  لَماثةنجةرةي خةيا لة

  ،انمةوةان طةرِيوانيضاوةرِ

  ةئةمجار

  

  

  

  وارةيةكي كريسمسدائَي لة

  َيتينهةر هةموومان ضاوةرِ

  لةذَير تريفةي طؤناتا

  ةسالَى  ئةم سةرىدواين ضركة

  ،نين تؤدا بدوَيلَلةطة

   حةيفَيوةل

  ئةم كريسمسة

  باروت و،سَيو و ترةعبؤني تؤ و  ة لةييخالَ

  

   ان وةك دارستاني وشكلَمما

   سؤزتان لة نةرمةي قاقاي ثرِلَمد

  زيز

  وتؤ خةمبار لةوديو

  ي،ون دةستي طرتووةهابورِ

  وانينةوةدةم رِ بة

  يَيدةلَ

  



@ @
  

 

@@

@ 
QTY QUP 

  

  

  حةيف ئةم كريسمسة

  بيركة نةدةتوانم ي لةيوانضاوةرِ

  ماضتان بكةم

  نم بؤتان بَيكةيدياري نة

  من داخةكةم

  ندةمبين نة

  م دةطاسؤما دةنطي ثَي نة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ومواهاتلةطةلَتا رِ

  

  آهةموو شةو

  ذوورةكةم

  و تؤ دةكةم لة ثرِ

  ديار ثةنجةرةي تةمةنتةوة بة

   خةوداىضاوةكانم لةذَير سَيبةر

  ،دَيلَمَيج

   ت رِاهاتوم،يةةقيمن بةو دلَ رِ

  باخي طولَ بدةم لة

  بةهاري تةمةنت،

  ماضي ببةخشم

  ،يتشةوةكاني مةست بة

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QUQ QUR 

  

  

  من

  ي تؤداخؤم لة ئاوَينةي دلَ

  ،دةبينم

  ،ي دلَتا رِؤحم شكؤفة دةكالة مالَ

  زاني بةهار دةبمئاوَي

  مولةطةلَتا رِاهاتو

  يتشَيتانة خؤشم بوَي

  ةيارترينعتؤ ئةي 

  دلَداريي من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تضي دةضَي لة

  

  تَيضضي دة لة

  درةختي ضوار فةسلَي سالَ، لة

  خةوني سةوز ماضةكانت

  ،با بؤ خؤيدة

   طوناهتاآبةسةر باآلي ب

  خةيالَآ مشت

  ئاوَينةي ءوزني خؤي دا لة

  ورتووي سنيوئةود

  ،دةشكَينَيت

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QUS QUT 

  

  

  ضي دةضيت لة

  ييي شةرمترين طؤرانوطةرو لة

  لةم بةهارةي

  وانةوذ هةميشة ضرؤي لة

  لة ثيري ناترسَيي نا، تؤ

  ةوةضاوي تةرِ بة شكؤفة

  ،واننلَيت دةرِ

  

  دةضيت ضي لة

  قةت تؤ لةم هةرَيمة  بةآك

  ة،ناسؤري خةمي بينيو

  ضي دةضيت لة

  ثاكيزةترين ئَيوارة لة

  ،جوانترين سؤز دةضيت لة

  ئةي شاكولَي شاي جواناني

  

  

  

  

  ،كؤشكي ذيان

  ة ضاو طرياوةييلةم بةياني

  هةميشة هةتاو دةضَينَيت

  بؤم زةمينة

  و ساردوسرِ

  ةبةستةلَةك

  تةندة دةهَينَيضئامَيزي 

  ييكامةران

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QUU QUV 

  

  

  طوَي بطرة لَيم

  

  رِؤحي من و

  ،ي شةو ضةند لَيك نزيكنيدةنطَيب

  طرياني من و،

  هةنسكي ما نطةشةوي نيشتيمان

  ،ضةند تةنيان

  من

  لةيةكي عاشقداولة ئاوَينةي دلَي ثةثو

   دةكةم، هةست بة توانةوة

  اين،وني دووهةست بة ونبو

  ماض

  لةسةر لَيوي وشكترين

  ،نمةي باران

  من

  

  

  

  

  كي نامؤمسؤزَي

  بؤ خوناوي سةر ثةرِةي لةزةت

  تةوة نامطرَيكةيناكيووهيض رِ

  وري تؤولة د

  

  

  تةزووي ناو تورِةي با

  ،كهةموو ئَيوارةية

  بةنَيو مندا طوزةر دةكةن،

  سنةوة،وتا بمنو

  لةسةر بةرطي درةختي

  ي يانيطةنجَيت

  من

  مةنةوةي خؤم دةكوبة دووبارةبو حةز

  ،لةنَيو دةفتةري يادةكاني تؤدا

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QUW QUX 

  

  

  ناوتةتؤ كة منت خس

  ي، جوانيت شكاندميدةنطَيب

  راندةحي منت وؤرِ

  سي بايت،نتؤ لة ج

  منيش لة توخمي

  هةتاو

  بمةةت دبةسةر تؤدا رِ

  تؤش نامبيني نا

   لَيم ة بطرآطو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طةر من تؤ بام

  

  طةر من تؤبام هةموو شةوَي

  ئاسماني شيعرم ثرِ دةكردي

  و تريفة لة

  م،دةستي طةرمي وشةكان

  توند دةطوشيت

  ميوانت، مانطم دةكردة

  وانم لةنَيو بارانَيكيوذ

  ،نةرم نةرما ساز دةكرد بؤت

  

  طةر من تؤ بام

  مالَةكةتم

  دةكردة يةكةم خانةقا،

  م دةمثةرستي،ويةكةم كةس بو

  دةوري تاوا سَيبةري تؤم بة

  ،هةلَدة طرت



@ @
  

 

@@

@ 
QUY QVP 

  

  

  طةر من تؤ بام

  ان زوويبةياني

  خوناوي سةر طةآلي حةزتم

  ؤن دةكرد،تَير ب

  لةسةر لَيوت

  !ماضَيكي طةرمي دلَداريم

  جَيدةهَيشت

  بؤت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كاتذمَير نؤ

  

  كاتذمَير نؤ

  ، بووطكاتي فرِينم درةن

  شثرزةيي بالَي شيعري

  هةلَوةراندم

  بَي مروةتي

  تك تك رِذا بةسةر،

  شنة باي ثةنجةكانما

  

  من ئيتر

  رةكةمدا خؤم نيموذو لة

  يةري عيشقي تؤورِؤحي ثرِ غرو

  تم دةكاتةوةورِو

   بؤنيكوارةيةهةموو ئَي

  هةناسةي ئةو ثياوة

  مةستم دةكا



@ @
  

 

@@

@ 
QVQ QVR 

  

  

  شوَين هةستي ثَيكانيا دةرِؤم، بة

  ي دةكةم لةطةلَيضاو خالَ

  ةككاني طةرِةكورِة عةيار

  تةنها لةنَيوياندا بة

  ادةموسمتؤ رِ

  من ئيتر

  حي تؤ هةلَدةمذمؤبؤني رِ

  تؤ كة شَيتت كردم

   اوةوة،ديار بالَةكاني هةت بة

  خؤم شةآللَ دةكةم

  ي ثةنجةكانتيلة نةرم

  بؤني خؤشةويستيت

  دةضَينم بةسةر

  لَطةي دلَماكَي

  كاتذمَير نؤ

  َيم بةضاوةرِ

  

  

  

  سةماي باران

  

  كة تؤ هاتي

  م وبة تةنيايي د لَما رِؤضو

  يى شةرمآبةب

  تيشكي هةتاوي ئةم حةزةت،

  ،هةلَوةراندم

  يزيكزةي باي زةردي ثا

  كاني خةيالَيةطؤي مةمكي الثةرِ

  زي ماضَيكي سثيدا،لة ئامَي

  نيكابة ضلَكي دةستة

  شةمزاندم

  من ئيتر، كؤرثةي دلَم

  اني باراندا،ودوا ذو لة

  ي ئاطر،يو سارد ي بةردي نةرمبة دلَ

  آتي دةشكَينتينوَي

  



@ @
  

 

@@

@ 
QVS QVT 

  

  

  سةماي باران دةست بةسةر

  سنطمةوة جَيدَيلَي

  من

  آو نابونيطام هةرطيز ماند

  ي،آلبةري باَيةنطي سرِ لة

  ي بارانيت طةرم ةن بة قوض

  وةكاني مانطوهَيندةي دةستة ونب

  ...تيخؤشم دة وَي

  !يني تؤضرؤكي خةونةكاني من دواي فرِ

  

  ي كةم لة هةنسكيي خالَدلَنيا بة دلَم ناية دلَ

  وةرزةكانت

  

  

  

  

  

  

  

  رِةتبوون بةنَيو وةرزَيكدا

  

  م،ورِةت بو بةهارَيكدا بة

  لة ثةنجةي وةريووي ثرِ بوو

  طزنَير

  زةنطي تةمةن لَيي دا،

  ندة بووهةرضي بالَ

  ،فرِي

  كةضي من مذم لة تةنيا

  ،ثَيكَيك نةدا

  شةوانة نةكةوتم فرياي ئةو

   بوو لة شةهوةتيمشتيان ثرِ

  ،ماض

  بةرةو رَِيطةيةكي لَيذ

  هةرَيمَيكي ترساودا لة

  ييلة طؤران ترساو

  



@ @
  

 

@@

@ 
QVU QVV 

  

  

  هةموو طريانَيك  هةرلةطةلَ

  ،مورِاهاتو

   سنطيكةمَيبةيانيم خوناوي خ

  ئاورِشيني كرد،

  ئيوام

  ئؤخريدا جار لةك طةلَي

  وني كرد،

  ،لةنَيو دةستة ضلَكنةكاني ئةهريمةندا

  َيم وةرزَيكضاوةرِ

  ،بداتآ بؤني خةندةيةكم ث

  بارانَيك بؤني تؤ

   هةرضي بَيرةدا،َىوةل

  ةت بوورِ

   بوو بةتالَلَابةت

  ،لة تؤ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QVW QVX 

  

  

  ديدار

  

  ، جَيدَيلَينهةرَيمي باران

  لةطةلَ تا

   ثرتةقالَآس

  باخضة لة

  ةكاندايشيَيخؤلَةم

  ثةنضةكان بدؤزينةوة،

  ،ورِةي هةور جَيدَيلَينوت

  ينةوةي ماض،طؤرِ بؤ

  لةطةلَ ئامَيزي

  وريتانوضةند سالَ د

  !وان نة سيانينود يةك نة نة

  لة حةسرةت ضاومان ثرِة

  ماض لَيومان لة

  

  

  

  

   ة،نةووطةرمبو دلَمان لة

  يداريد بؤ

   ثرتةقالَآس

  بؤني ئَيوة بؤ

   دةفرؤشينةمليؤني ضرك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QVY QWP 

  

  

  آدلَم بؤ ئةو دةطةرِ

  

  و ي بايدلَم بؤ ثةنجةي طةرم

  ي باران ويهةناسةي فَينك

  آ،بزةي نةرمي هةتاو دةطةرِ

  !جةستةم

   وزي طةرمي بةفربؤ ئامَي

  سةماي

  كي ئةوَيندةريزَييثا

  سوَيي بؤتةوة،

  ة لةزةتحم بؤ تؤ ثرِة لؤرِ

  ؤذ لَيم ئاآلوةي رِيتاريك

  بةختي سثي مانط

  ،نادؤزمةوة

  م بؤ طزنطي ضاويَيدةطةرِ

  ئةو

  

  

  

  ندراويبؤ ماضي خنكَي

  كيدار سَيوَي

  ييبؤ ترثةي ثَيكاني تاريك

  ،لةدواي خؤم

  سةرطةردان

  م بؤ تؤ دةطةرَِيدلَ

  ييبؤ شيني ئاو، بؤ بَيدةنط

  ةكي تاساويطؤراني

  من خةريكة

  تةوةةم بَيحم لة جةستؤرِ

  آ دلَم بؤ ئةو دةطةرِ

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QWQ QWR 

  

  

  ةدواين تاس

  

  وةختة

  بؤ كورِة دلَرِةقةكةي

  وآلتي بةفر،

  ونةوةداورِؤحم لة طةرمب

  آبثشكو

  وآ عةشقم رِةنطي طةنم بطر

  سَيبةري هةنطاوةكانم

  تؤخ تؤخ،

  بةردةم  وةةبضن

  خاوةيوهَيالنة رِو ئةو 

  ثةيذةي تةمةنم

  تيا هةلَنا

  كةيكورِة طةنمرِةنطة

  ،شاري هةنط

  

  

  

  ة،ةويدزي بة

   وآ لة خةوم دَيآهةموو شةو

  آلَيوةكانم رِادةموس

  ،آماضةكانم دةتةزَين

   ثةنجةكاني بةسةر سنطمةوة

  آدَيلَجَي

  وةختة

   ترثةي دلَي،ةبؤ طوَيطرتن ل

  بشكَينم ثةنجةرةي نيطايي

  ،هةر مةموو طةرِةكةكاني شار

  تا

  ةنطعةشقي طةنمرِ

  لة ئامَيزي

  لَرِةقةدائةم كورِة د

  ،بضَينم

  ازي نةدركاوي دةستةكانمتا رِ

  دلَي ئةودا بدوَينم لة



@ @
  

 

@@

@ 
QWS QWT 

  

  

  دواي رِؤشتنت

  

  هيض مالََيك لة

  ،َيلةذَير رَِيذنةي هيض خةيالَ

  ضركةيةك بؤ

   نَيو ئَيوارةيةك ناكةومة

  ، تؤىدةنط ثرِ ثرِ بَيت لة كة

  رِؤشتي تؤ كة

  ،لةدواي تةرزةي مةرطَيكي سثي

  شتنثَيآلوةكانت جَيهَي

  بوو ثرِ ثرِ ملوانكةيةك كة

  ثَيكةنيني تةمةنت لة

  كرتة ملم

   تؤييمآتائَيواراني ب

  آنةمسوتَين

  لةطةلَ يادةكانتا

  

  

  

  ونمانوي خةيالَ، ثَيكةوةبورِو بة

  ،وري غةريبيم الدةموثةردةي ذ

  من ضاوةرَيم

  ، ماضةكانتآؤذضرثة هةموو رِ بة

  ئامَيزي طةرمتا دلَم لة

  ،بالوَينين

  تؤ رِؤشتي كة

  ،ثةنجةرةي رِوانينت شكاندم

  انةوةت ئومَيدي طةرِآب

   وةراندي،بالَي خةيالَم

  زانيةتؤ د

   بةدي ناكةم ةت ثَيناسةيةكيريوئةم دو بؤ

  ،نازانم نَيوي بنَيم ضي

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QWU QWV 

  

  

  تؤ دةزاني

  يوتؤ رِؤشتو ؤذةوة كةرِ لةو

   بزة بةسةرة،ناي هةتاو

  وةرزي ذينما

  ئةوةي هةية تةنيا خةمة

  يىو ساردةنَيشي لودةمطو كة

  دةستةكانيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بم دةمويست ئةو

  

  دةمويست لة بةيانَيكي

  ،تةرِدا و نةرم

  ببمة ئاوونطي سةر سنطت

  خؤم برِذَينمة

  ،خةونَيكي ئالَي رِؤحي تؤ

  تا

   ،ةئةرخةوانترين ئَيوار

  بدؤزمةوة

  ي دا،يةكاني خؤشةويستي سثي نَيو كؤآلنة بة

  هةلَم طرَيت

  بايةك، نةرمة

  ندا،وضاوةكاني طةورةبو لةئةوسا 

  بمطرَيت  ةذن رِةنطي ئةو

  ذنةي ئةو

  



@ @
  

 

@@

@ 
QWW QWX 

  

  

  ي،يمالَةكةي ثرِة لة نهَين

  ،ييخؤشةويست

  طةردني لَيوةكاني بة

  ،ةوشيعرَيكةوة جَيهَيشتو

  سَيبةري

   ،ةثةلَة هةوران ئةو

  طومانَيك جَيدةهَيلَن

  وي ثةنجةرةكانيورِ بة

  عيشق

  ي،يثَيش وةرزي بَيدةنط

  ةونةوة بةرورِووتبو

  نةوةوثاكبو

  طةرد دا،لةذَير بارانَيكي بَي

  ة،دةيشواتةو

  بم دةمويست ئةو

  

  

  

  

  ياد

  

  ضاوةرِواني طةرِانةوةي

  ي،يطةآلكاني بةختةوةر

  تةمةني تؤ

  زةوةيدةم رِةنطي ثاي بة

  ،مووشكي كردو

  دابرِان لَيت

  ي ثةنجةكانتييهةلَمي طةرم

  ،موكردو لَي ون

   قةدةرَيكة

  ري لةزةتي،وبؤني مردن نو

  ،موهةلَطرتو

  ضاوةرِوانتم، ضاوةرِوانتم

  وةكو جاران

  دةنطت بةسةر مالَي دلَما

  



@ @
  

 

@@

@ 
QWY QXP 

  

  

  ،نيبضؤرَِي

  ئاورِشَيني هةناسةم كةي

   و ئامَيزم ثرِكةي لة سؤز

  تةنيايشم

  لة باراني ثرِ لة بؤني

  ،يادةكانت

  وةرة بم بة يادي ثار،

  لةذَير تيشكي هةناسةتا،

  ،.ةثةنجةكانم بالوَين

  بة نمةي ماضةكانت

  ، فَينك فَينكم كةرةوة

  سؤزت لةنَيو دةستةكانما،

  ةبوةرَين

  ةكةميوةرة بم بة شا ثةري

  بَي تؤيي،

  !ةباب

  

  

  

   ترثةي دلَي طةرمتآب

  م غوربةتوشةآللَي كردو

  طندابرِان لة تؤ لة نيطاي ما

  آضةند لَيك دةض

  بيريت دةكةم، كز كز دةبم

  ،ر تيشكي يادةوةريتلةذَي

  ثَيشكةش بة جوانترين باوك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QXQ QXR 

  

  

  خةيالَي عةشق

  

  خةيالَي ئةو

  لةنَيو دةستة ساردةكاني،

  ؤذدارِ

  آ،خةريكة دةمسوتَين وا

  دةنطي ثَيكاني بة ئةسثايي

  ،بةسةر ديواري دلَما طوزةر دةكا

  من بؤ دؤزينةوة يةك قةترة،

  ي،لة بةذني خةيالَ

  بةخشميهةرضيم هةية دة

  بؤ طةرِانةوةي سَيبةري ئةو

  وانيمدا،رِبةسةر درةختي ضاوة

  ،ي مانط دةطرميناك وورِ

  ي خؤمبؤ طةرماي جةستةي بؤ نَيو دلَ

  ، تريفة دةوةرَينمآضةثك

  

  

  

  !تؤ دةزاني

  يذ دةكا، ئَيشي جةستةم سارِآتةنيا شت

  ،ي عةشقي تؤيةخةيالَ

  ،بؤي دةطةرَِيم

  ، طةآلكاني تةمةنتا دةضَينمرهةناسةم بةسة

  ،لةنَيو هةتاودا بزةي طةرمت بؤن دةكةم

  بةري ئَيوارةدا،َيسلة 

  ةكانيا،يئاوريشمي ثةنجةكانم لةنَيو دةستة

  ،جَيدَيلَم

  !تؤ دةزاني

  لةزةتي دواين ماضت بوو،

  ماض

  ،كردمية عاشقترين ذن

  من

  ةكيهةموو بةياني

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QXS QXT 

  

  

    لةنَيو دةستة تةرِةكاني خةلَوةتيدا ةخونض

  ،مةر دةكةد

  تؤ

  ...ي من ةةنطةكثياوة طةنمرِ

  من بةردةوام بيرت دةكةم

   عةشقي منيىتؤ خةيالَ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ناكةم حةز
  

  ةكيهةموو بةياني

  هةرَيمي باراندا لة

  ،تي جةستةم دةباشَي

  ةوراوةكانةتبةس ثةنجةرة لةوديوو

  ي ئاورِي دةضني بةيسارد

  ،ةريبيمداغ

  ييبَيدةنط

  بةسةر درةختي تةنيايمدا

  ة، دةبَيتةوشؤرِ

  يةميي ئةم سةوزاضلَ بة ضلَ

  ،دةكات داطير

  دةبمةوة لة باران وشك

  يالَ،ةبوونم لةطةلَ ختواناي تَيكةلَ نة

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QXU QXV 

  

  

  نازي ذنَيتيم دةبا

  م بة ئاسمانةوةهةتاوي دلَ نة

  آ،ماض دةطر

  امان نادؤزمةوةتَيرِ

  لةم هةرَيمة

  لَي دلَم ما

  ساوةوهَيالنةيةكي خو

  ،ئارةقةي درؤكاني ئةو بة

  ناكةم نا حةز

  ببمة لةرةي هيض ئاوازَيك،

  زيايي شةرمي ثآلطة

  ةكؤمكاتةو

  

  

  

  

  

  

  

  كضةند ثارضة شيعرَي

  

  كة سيلةي ضاوم جَيدَيلَم

  لةسةر طؤناي،

  ئَيوارةيةكي نارنجي

  ،آشةو ثَيم نالَ

  ،ماضةكانت نةدؤرِيني

  دةستي باوة ثةنجةم بة كة

  عاشق دةبَيت،

  آسروة دةلَ

  ضةند طوناهة

  كضي بةفر مانطي

  ،زيز كرد

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QXW QXX 

  

  

  طةرةكمة

  بضمة ديداري

  مانطةشةو،

  هاتمةوة كة

  تريفةي مانطي عشق بة

   ،ةدةتشؤمةو

  طوناهي ئةم لة

  يةوةيدز ماضانةي بة

  ،لَيت وةرطرتم

  

  كازيوة هات

  هةتاو تؤرا،

  ضاواني لة

  وشةوش وردة

  طزنطم دي ثَيدةكةني،

  

  

  

  

  ،لةسةر كؤناي دار هةنار دا

  نةكةي زيز بي باوانةكةم

  ي باران،لةبةر دلَ

  ووتم

  يار وةرة ئةم الوة

  !اضثةي ب با

  ماضكردني طؤناي طولَ  لةآتَير ب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QXY QYP 

  

  

  ضركةكاني ئاوابوون

  

  م ئَيوارةيةي ئة

  ي دةي لةراندةوةيضاوةرِوان

  ةوةيطؤرِي دواين ضركةم لةطةلَتا

  هةتاوا لةبةر هاتم زستان بوو بةفر كة

  خؤي خستبوو

  زت ميوان بوويكةضي تؤ ثاي

  زيثاي

  يادمة لة

  ي ئَيوارةباشمان كرديئارام بة

  تاقةيةكي طةرمم لةطةلَتؤ

  وبارةوةوة ديطؤرِي

  ،ح  بوومةوة لة طونا ثاك

  شم بابة وتت با

  

  

  

  

  !دلَم تةزي

  وتم ضاوةكانت ثَييان

   ضاوةرِيتةآدةر سةفةر لة

  بةرةو فرِين

  ئةمجارةيان نة ماضي كوَيستان

  ، طياني نيشتيمان  نة بابةآوةردةطر

   ثَيوةبووبىتَيرِامانت رِةنطي غةري

  اندي،وَيوةكاني نةدةدوثَيكةنين ل

  يزَيكي ماتايثا ضركةكاني ئاوابوون لة

  ،رةكاتيان بردوسةماي ذو

  و ثةنجةرةكةتةوة،ولةودي

  ،انديوئةسثايي دةي دو فرِين بة

  يادتة لة

   ثَيشىقةدةر

  خؤت وتت تؤ

  ثاسثؤرتي ئةم وَيزطةي ذيانةم

  نوَيكردةوة سةفةر ناكةم،



@ @
  

 

@@

@ 
QYQ QYR 

  

  ضةند دلَشاد بووم مامؤستاكةم

  وشةي جوان ة ثرِاو ثرِةي لةئةم دلَ كة

  ،دةبَيت تةنيام ناكا لَيرة

   جارانَىبةآلم ضي بكةم طةل

  قَيزم لة برِياري خوداش دةبَيتةوة

  ني ئةم دةستانةي ؤن دةتواض

  دَيت، بؤني شةويان لَيوة

  بيانباتةوة

  تؤ

  تؤ ثاكيزةترين دلَ و جوانترين دةق

  آهةلَت دةطر

  ةتريف بووي لة بووي ثرِ تؤ

   ةممامؤستاك

  ،بةآلم ضي بكةم

  وةرزي فرِين داي برِاندي كة

  سةمفؤنيايك لةدواي سةفةر ثارضةية

  و ئازاديت كردة يادطار  ودوسر

  

  

  

  ةكي بةتالَيضاوةرِواني

  

  دةكات كات طوزةر

  ديار من بة

  ي ويوانترثةكاني ضاوةرِ

  ديار تؤش بة

   فرِيني

  ةحةوؤدةستةكاني رِ

  ،ةت دةبيت رِ ر تاريكيدالةذَي

   ي دةرياوةندةم ضني ةمانط ب

  ،آثَيدةكةن

  منيش

  ؤثة ماضةكاني تؤوة بة دلَخةيالَ

  آدةمخوسَين

  زةمبيلةي لةزةتي منالَيم

   ميهرةكاني تؤ وة، ثرِ دةستة بة

  



@ @
  

 

@@

@ 
QYS QYT 

  

  

  دار ثرتةقالَةكةوة بة

  ،رِةنطي طرت

   بابة بيرتة لة

  دةموت

  و منيش لة ي خوداتؤ كورِ

  ،ي ئةوخَيلَ

  ،بةردةوام خؤشم دةوَييت

  حمدارِؤ لة

  مالََيكم بؤ ضاكردويت

  ي،يو لة طةرم لة سؤز

  وانيبةردوام ضاوةرِ

  ، وةآلميمآدواين نامةي ب

  دةنطي نةرمت نة نة

  بؤني هةناسةت

  ييو لة طةرمواولَيماضي لَي نة

  ،نادؤزمةوة

  

  

  

  ،دةرطاي دلَم نادا سؤزت لة

  ريودو حةيف كة

  ي بةردةوام خؤشمدةوَيَىوةل

  بيرتة بابة لة

  كةيهةموو بةياني

  ي ساوا، منالَكوة

  ،ات دةموسيمتوند توند رِ

  اتشي هَيضكة

  وي،وو تةز كة تامقةدةرَي

  ،ةو ونبواموسينتم لَيرِ

   دةستةكانتا،ىر سَيبةرلةذَي

  آنةوة نامدوَينوسةوزبو

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
QYU QYV 

  

  

  ي عيشقيضاوةرِوان

  

  وانتمضاوةرِ

  ثَيش خوَيندنةوةي،

  نامةي بةفر

  ،الم بَييتةوة

  ستاني غةريبيةلةم طؤرِ

  ،و رِةهام كةيزو

  بةرةو مالَي هةلَم بطرة

  ،عيشق

  ة،وةر

  كةوتني ثَيش 

  سَيبةري خوداكان

  بةسةر درةختي

  تةمةنما،

  ة،بةوشؤرِ

  ئةوان

  

  كرد ئةوانةي تؤيان زيز

  رِؤحي تةنيام لة

  وةرة

  بةسةر باآلي تةنيايمدا

  ماضةكاني عيشق

  ة،برِذَين

  دةستم بطرة

  دةالقةي مالَي من لة

  شيعرةوة

  سمةوةووةفتة دةنرِؤذةكاني ه

  ضاوةرِوانم

  لةدرزي دةرطاي شةوة( 

  )وةكانةوة بؤت دةرِوانموونب

  هةتاوداآ لة غةريبترين كيشوةري ب

  ،بؤت دةطةرَِيم

  

  وانتمضاوةرِ

  ة،ييةو خةونَيكي ثةمة بة



@ @
  

 

@@

@ 
QYW QYX 

  

   بةسةر رِوخساريآماض

  ،طةآلي تةمةنما جَيبَيلَين

  وريتود من لة

   ،ةبةتالَ بةتالَم ل

  ، خةندةكانثرِ رِةنطي ئَيوارة

  تؤوة فَير بووم لة

  وان لةطةلَ ضرثةي باراندا،وذ

  م سازدة

  مالَي تةنيايم

  ،خؤش بوَيت

  من لةطةلَ تؤ ئةي عيشق

  نةرم نةرم

  آ،امدةموسيزيي ماض رِيثا

   ،ةباراني حةز دةمشواتةو

  لةم طوناهةي

  ري تؤ و من داودو لة كة

  درةوشايةوة

  

  

  

  ترس

  

  حت بةسةر طيانما دةباريؤخؤزطة رِ

  ؤذترازاني دةستةكاني رِ ئةوكات لة

  ،ترسم نةبوو

  سا، وةئ

  بؤني هةناسةي طةرمي بةفر،

  ،ةريب نةدةكردغطياني خؤيدا  مني لة

  من

  ترسم لة سرِينةوةي،

   مي ثةنجةي بايةهةلَ

  مانطة،ى بةرترسم لة ونكردني سَي

  ةكانينةوةي دةستة تةرِوترسم لة وشكبو

  !ةئةو

  ،ةوةكي تةرِلةثشت هةورَي

  وانيةوة خؤم،لة ت

  ،زدايبةسةر زةردةي ثاي



@ @
  

 

@@

@ 
QYY RPP 

  

  

  سي لةرترس ت

  ي قذةكانمةلَ تاوةريني تالَ

  ،لةنَيو ثَيخةفي ئةم وةرزة بةستةلَةكةدا

  وة،و نيشتترسم لَي

   منيشآ وكة باران زيز ب

  ومريع آلتي طةشلةسةر ث

  ،بيركةم قذةكانم لة

  كات نايانشؤم بة حةزة شَيتةكاني باران، ئةو

  لة هةراجكردني سؤز

  ك، كةؤذَيبؤ رِ

  ماناي طةرمايي خؤي نةزاني،

  ،ادةكةمرِ

   ودةبم ةريبترغمن لة شيعر 

   وازترةآمن ب ئةويش لة

  ي ترسالةنَيو رِةشمالَ

  ت لَيآسةوزايي ياد ون دةب

  

  

  

  بارهتؤ طونا

  

  تؤ هاتي كة

  بةرةو خةونَيك،

  شةوَيكي نَيو بارانَيكي لة

  سةربرِاو

  ،جانتاكةي شانت ونكردم

  

  اتيي هوبو تؤ

  ،يتة ئةويندارموهاتي و بو

  ةآلي تةمةنم بووطهةرضي 

  ،وةراندتة سةر سنطي ئاو

  مام من تةنيا

  لة هَيالنةي ساردوسرِي،

  دلَي تؤدا

  ،بؤني طريان كاسي كردم

  



@ @
  

 

@@

@ 
RPQ RPR 

  

  بارهتؤ طونا

  جانتاكةي شانت

  ،ونكردم

  ثرِاو ثرِ بوو لة بؤني خؤش

  تريفةي مانط لة

  ي،يي دلَدارلة نامةي تةرِ

  ،كشانةية لة

  هي

  قَيكي ثاك،شعة

  ،ييسوراوَيكي ثةمة لة

  

  

   شانتىجانتاكة

  ونكردم،

  دةنطي شيعرت هةلَوةراندم

  ى تةمةنىرِاز

  دركاندم،

  باره طونا!تؤ

  

  

   تؤآتةنيام ب

  

  ي تةمةني خؤريدرَيذا بة

  مية خؤ،وي طرتويضاوةرِوان

  نة دةمرم نة بريني

  آدلَم سارَِيذ دةب

  هةموو شةوَي دةرطاكان

  تثش دةخةمة سةر

  م نةكادةلََي

  كسيلةي خةندةية

  وردا،وخؤي بكا بة ذ

  آشووثةنجةي طرياوم بط

   تؤيمآدةنطي ب

  ،بشكَينَيت

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
RPS RPT 

  

  

  كهةموو ئَيوارةية

    خةم،ىثةرِةسَيلكة

  ميوانمة

  خةمَيك لةنَيو ئارةقةي،

  شةرما دةمبا

  مية خؤوي طرتويوانضاوةرِ

  خؤم خةمي تةنيا

   تؤي تؤ،آب

  دةمكا بة

  ،خؤلَةمَيشي دةم با

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تةمةن

  

  تةمةن،

  ةريبيةداغنةكةي لةنَيو ئةم 

  زيزم كةي

  يةكاني ملميري مروارونو

  ،ي ون دةكةنينيطاي تاريك

  دلَم ثرِة

  خةمي ذنة بَيمرادةكاني لة

   ة،ئةم نيشتيمان

  آ دةتكَىسةراثا حةسرةتم ل

  ديار و بةوضاوم ماند

  ةيوةكاني تةمةنةوبالَة فرِ

  ثيري ئومَيدم دةكوذَي

  لَة ضؤلَةكانا مدةرطاي

  ثشتن لةسةر

  



@ @
  

 

@@

@ 
RPU RPV 

  

  

  و بؤ بةخشينةوةي سَيو

  لةم مذةدا ونم نةكةي

  يةوةي مةرطا بمطؤرِطةلَلة

  بة ماضَيكي سارد

  وةئةم كرَِي

  ماآلواي هةلَي دةطرَيت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نوور ثياوَيك لة

  

  بيرتة لة

  هةميشة دةتوت،

  ني شةمامةكانيووب عشقم ثرِ لة

  باخةلَت

  ،مئَيستا من دةلََي ئةو

  لةثي دةستم

  ةثرِ

  وي ئةو ماضانةي،وتةز لة

  ئَيوارةيةكي نارنجيدا لة

  ،ةوة ثَيت بةخشيميدزي بة

  ئامَيزم

  مةستي بؤني ئةو طَيالسانةية،

  داري، كة بة

  حةزة ورديلةكانةوة

  



@ @
  

 

@@

@ 
RPW RPX 

  

  

  ،تَيريان دةكردم لة تؤ

  ملوانكةي ملم

  يينن دةستي نهَية لة شوَيثرِ

  ئةو ثياوةي

  ،رونو  هةية لةىدلََيك

  ةبيرتةل

  كاني وةرزي منآلطة

  نوبو انة طةورةتبةو ش

  كة بةسةر سنطي تؤدا،

  ،نوبو رِةت

  ريو لة نولةثي دةستم ثرِ

  ريونو

  حي ئةو ثياوةؤرِ

  ،كة دةرطاي دلَي كردمةوة

  من، خؤم، عشقم، هةناسةم

  

  

  

  

  ي باوة،يدةم شَيت ور تؤ وشك بةود لة

  ،يندةفرِ

  و غةريبم مالَي ضؤلَ بؤ

  ،روونكي لة تؤ ثياوَي

  لةدواي دؤزينةوةي خؤم

  ي تةمةنداينةي يادةوةرئاوَي لة

  دلَم خستة طؤزةي دةستي ئةو ثياوةي،

  ةريبم غو   ساردى بؤ مالَآدةض رولةنو

  

  

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
RPY RQP 

  

  

  زة ئةنفاليثاي

  

  قةدةرَيكة لةذَير نمةي

  ي،يضاوةرِوان

  ئاوَينةي رِوانينمان

  ة،شكاو

  يي هودةآ بآكؤلَ بة

  ةوزةوة، حةسرةتي رِةنط سآباوةش

  رِوةو بياباني شةقار شةقار

  ،دةكةين شوَين ثَيكانتان رِا بة

  حي ئةوانؤرِ

  لةو هةرَيمة دا فرِيي،

   مالَي خواىبةرَيبؤ ذَير س

  ئةوان، ئةنفال رِؤحي وةراندن

   مروةتي داآئَيمةيش، لة ب

   كردضاوي باخضةمان ثرِ

  

  

  

  وبؤني سَيوي رِزيو لة

  ييدةنطَيدةنطي ب بيابان لة

   كردن، شةآللَوآلتما

  ة طةرِانةوآمشت لة

  مانةي خةيالَرثةنجة

  ة،كرانةو

  ئةوان ئةنفال بردني

  مةشئَي

  انةوةحةسرةتي طةرِ

   تةمةندا،ىبةرَير سلةذَي

  بةرةو ثيري

  ،طرتينى هةلَ

  ئَيمة بؤ بيني دوا دلَؤثي ذيان،

  لة نيطاي ئةواندا

  ،َييندةطةرِ

  ئَيمة

  



@ @
  

 

@@

@ 
RQQ RQR 

  

  

  دلَمان ثرِة لة طةرِانةوة

  ،ييوانضاوةرِضاومان لة 

  هةناسةمان لة لةزةتي،

  ئامَيزي، باوك، برا، كؤرثةلة، ئةويندار

  دةم دةنطي باوة دةدةين بة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بَيزارم

  

  ،ي بارانيةقدلَرِ ضةند بَيزارم لة

  ثرَيسكةي دلَم ناكرَيتةوة

  !آنيطةرانيم لَي دةتك

  آ،ةتي خودا دةضيتورِةييم، لة غةيباني

  

  ةرمي ئاو،ضةند بَيزارم لة بَيش

  لة طظة طظي با،

  ، سؤزي تؤآلة ب

  ،ةبةم هةموو خةمةو

  آ نامذةنآهيض ئاواز

  سَيبةري تؤش لة حةسرةتم نابَيتةوة

  كةضي سارديت

  ،آو دةضوبةفرَيكي سةرمابرد كلوة لة

  بالَي شؤرِ

  



@ @
  

 

@@

@ 
RQS RQT 

  

  

  شؤرِ

  كردؤتةوة بة سةرما

  آ،خةريكة دةمثيشَين وا

  

  ضةند طوناهة نيطاي ئةوين

  ا،وَيزطةي بةردد لة

  ة تةمةن،وشةق شةق بو

  ،ضاوي باخضةشم مات

  م دةوَي؟ضيت لَي

  !تؤ

  ...!شَيتترين هةناسةي با

  

  لَيطةرَِي  ةد

  ،آةت بحم رِؤبا كةشتي رِ

  با زريان بم دا لة يةخةي خؤي

  ي ببمةوة لة مانيبا خالَ

  

  

  

  بؤ تؤ داية

  

  لةنَيو ثياسةي

  زستانَيكي ساردوسرِدا،

  ،دةطةرِام دواي ثَيآلوةكانتا بة

  ييتاريك

  هةر هةموو دةرطاكان كردةوة

  ية،ائَيشي د بؤ

  طولَينةي رِؤحي من

  ية ضؤلَةكاندايبةسةر كورس

  ة،ةويبردي خةو

  

  طوشتم لةنَيو دةستةكانتا

  ،كي سارد برديترست دلََي

  دةم ثةردةكاني تةمةن بة

  ئةم زستانة سرِةوة

  ةدةلةرانةو



@ @
  

 

@@

@ 
RQU RQV 

  

  

  

   لةم شارةداآكةس

  طوَي بؤ طرياني ئةمشةوة

  ،اطرَيترِان

  ئاورَِي

  خةمي من و لة

  ةشي تؤ ناداتةوئَي

  

  

  تؤ طياني من

  واي لةنَيو بينةقاقاي

  رِؤحي مندا،

  م نا رَِيطة نادةمنا هَيلَ

  ميهرةبانيت

  ،زريان بيبا

  

  

  

  

  

  ماسي سثي دلَي ثاكت

  ،ي دةريا زيزي كايآلوقو

  نادةم، َيطةرِ

  يزي سرِيثا

  طةآلي خؤزطةت هةلَوةريني،

   سؤزيت،زي ثرِحي من و ئامَيؤرِ

  داية، هؤ

  ك دا هيض وةرزَييىلةنَيو سارد

  نيَيزدةستةكاني بتة

  

  

  

  

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
RQW RQX 

  

  

  بؤ ثياوَيكي لة خاض دراو

  

  ثةنجةرةكةم كراوة

  ،ذوورةكةم ساردوسرِ

  تؤش

  وةك ئاو رِوون و مات،

  خؤ، منت طرتؤتة

  ،ناكةيت حم تَيراوؤبةآلم رِ

  نسَيي هةتاو

  آوةك تيشكي سؤزت شلو

   نيشتووة،هةناسةي بة سةرما

  آ،خةريكة وون بوون دةمخنكَين

  نَيو دلَما،ةل

  ،الم حتي طرتووةؤبؤني رِآ هةموو شت

  ييدةنطي تاريك

  كردووم، ئاوازي عةشقي كث

  

  

  

  دواتة،  ةسيلةي ضاوَيكم ل

  ، لَيذ نةكةيتآ رِ تا ئةمجارة

  سوَيي منيش، دلَي بَيوازي تؤ و دةرووني ثرِ لة

  بؤ ضاوةكانت

  ،ةيسةري ناوةتة جامي م

  

  

  ،ةئةويني من بؤ نيطاي ثرِ لة شةرمي ئَيوار

  ةكاني خؤييوةسوةسة برسي

   رِةحمةكاني تؤ،آهةوةسة ب

  ،هةلَدةطرَي

  ةكي توورِة و زيزدايبةياني لة

  ي تؤدا،يلة جامي بَيدةنط

  ،ونةوةي جةستةموَيم بؤ ثاكبدةطةرِ

  

  

  



@ @
  

 

@@

@ 
RQY RRP 

  

  

  من

   هةر ضاوَيكم لة رَِيية،

  ،آادةبردلَما رِ وةرزَي لة  ةن

   دةكاتةكاني رِؤحم تةرِية نمةي باراني كةزين

  عةشقي مني ذن،

  بؤ

  خاض دراو ثياوَيكي لة

   سوَييةضةند ثرِ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بةرةو رِةهابوون

   

  دةنطَيك بردمي

  تاريكيدا، هةناسةكان لة

   كردمىثير

  

  كام وةرزدا ئَيستا نازانم لة

  ،تكةي شةوولو دةطةمة

  ديار ي بةيوانضاوةرِ

  هةنطاوةكانمةوة

  تاريكيدا لة وووَينةي ثياوَيكي ماند

  ،دةطرَيت

  

  دةزانم،

  لَيرةوة بةرةو رِةهابوون

  دةكةم، طوزةر

  اكان فريام ناكةون،عدو
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  ةنةوماض لةطةلَما بطؤرِ

  ططريانَيكي بَيدةن

  ،َيتجَيم ناهَيلَ

  ،جةستةم رِووبار بَيزار بوو لة

  

  من

  ستنم لةطةلَوتاقةتي نو

  ،بةسةرضوو ةكاندايماسي

   بردمي،دةنطَيك

  تةنيا خؤم

  آو خةيالَوبةتالَي كردم لة هةم

  لةنَيو تةرمي بَيدةنطيدا

  ة،بوومةو وتورِ

  

  نازانم

  ةكام ثةنجةرةي شارةو لة

  ىونةوةودةست بؤ دووبارةب

  ذيان درَيذ كةم

  

  

  دةم تةزووي خةيالَةوة بة

  

  لَيرة

  جامي خةيالَدا، لة

   شةآللَيآهةموو شت

  ةونوب وَيران

  وةلةوديوو دةرطاكانة

   رِةنطي ئالَآمشت

  ماو،َيدةنكة مرواري ج ملوانكةية لة

  وي خةيالَةوةودةم تةز بة

  ،هةلَواسراون

   بَيدةنطي تةنيوو ية،

  ،رِامان

  ،زَيدي من لة

  خةيالَ باآل بةرز بةرز

   دةكا،َيىسةرماندا نس بة
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  !وةلَي

  مانا ة لةيذيان خالَي

  لةم وآلتة نةزؤكة

  ،آز شةرمي لَي دةتكيثاي

   ابينةوة ئَيمةن سةوز

  لةبةردةم،

  هيض خةونَيكي تردا

  دةبين بةردةوام ثرِ

  ،مةنفا لة

  دةبين لة بؤني ثرِ

  ئَيوارة كوذراوةكاني،

  ،يةكاني وآلتيكيذة رِةنط ثةمة

   قةيرةكانةكيذ

   ،ةي ثةردةكانةوولةوديو

  حيانؤزةتي رِ بةردةوام، لة

  شةرمةوة بة

  ،دةطَيرَِي ضاو

  

  

  وةكانوضةسالَ ذنة بة

   ،ةواني وةختضاوةرِ

  

  ان بكاتةوةيثاكي

  .وي ذيانةتةز لة

  ةلَيرة با هةلَكردني بيرضؤتةو

  عةشق

   ،ةةوة شةوانيدزي بة

  بةسةر طةآلكاني تةمةندا

  ،دةكا خؤي تَير

  ييخؤشةويست

  ويةكي فَينكووةك تةز

  هيض درةختي سيلةي ضاوي

  ،تَي نابرَِي

  لَيرة لةزةت

  ة،مانا ثاك بؤتةو لة

  بةخؤي و
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   آلوي شرِةوة ثَيآوتوج

  َيطةي وَيرانة دةطرَيرِ

   يةمن بؤ دؤزينةو

  ))لةرةي دةنطي باو((

  شوَين ثَيكاني تؤ

  دةطةرَِيم

  تا

   فَينك فَينكت كةمةوة

  و مانا لة

  بؤن تَير تَيرت كةم لة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  بايةكي بةتالَ

  

  بايةكي بةتالَ

  تؤراوما بةسةر وةرزي ثرِ

  رِةت بوو،

  بَيدةنط و هةست

  آي درةخت شةقةي بالَةن

  بانطي كردم،

   طريانيةن

  ،سَيوَيكي وةريو

  

  وةرِز بووم

  ، وةريوةداةلةنَيو ئةم باخ

  آمردن تةمةنم رِادةذَين

  ي دةمبا بؤ خؤييبَيدةنط

  بةسةر، وربةت دةستغ

  آ، جَيدَيلَةقذةكانمةو
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  وةرِز بووم

  سةرانةيللةلةم كة

   بةتالَي ضاويانةب

  ،برِيوةتة تاريكيم

  لةم وشانةي

  ئاسودةييضركةية 

  ،ناطرنة خؤ

  

  بايةكي بةتالَ

   بةتالَبوونةوةيةل

  هةناسةكانيا

  دايكبوونَيك ثةيامي لة

  آدةضَين

  من لةنَيو قةف قةفةي

  وربةتي دةمباتغخةمَيكدا 

  ،بايةك دةلةرَيتةوة بةسةرما

  

  

  

  ئَيوارةي جةذن

  

   ئاسماني دلَم سامالَ سامالَ

   سؤزمثةنجةي ثرِ

  ئةوداةكاني يلةنَيو دةستة ئاوريشمي

  نك دةدوَينينسروة بايةكي فَي

  نة بةر تةسكةكاني شاردا،آللة كؤ من و ئةو

  هةنطاوةكان جَيدَيلَين 

  ،ةريبماندا دةلةرَيتةوةغ بةسةر كزةي شةمالَ

  ن،وضةند جوانة ثَيكةوةبو

  !نيوثَيكةوة بو

  و باران، من و ئةو، ماسي، هةورو ئاو 

  ،زي شةودالة ئامَي

  ،اني كانيداوةسةر ذوبةر مانط بضةند ئالَة سَي

  ، بة لةشماآي دةضينكتنؤك تنؤك فَي
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  ،لةزةت دةنيشَيتة سةر جةستةم

  ، خةيالَحي سثي بارانَيكي ضاو ثرِؤرِ

  ،سينةمدا جَيدَيلََيت دةستي طةرمي بةسةر 

  ة جةذني رِنيني سَيو بوو،يئةم بةياني

  منيش لةسةر سنطي طةرمي ئةم دلَبةرة

  حي،ؤ بؤني شكؤفةي رِ دةكةم لة ثرِةكانم ثرِيسي

  ئةو

  كي سةوز دةسثَيرم خؤم بة قةدةرَي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ئةم بَيدةنطيية

  

  ةئةم بَيدةنطيي

  ،تةواو بردمي

   ساردوسرِةكانةشةقام

  ،ماندوويان كردم لة تاريكيدا

  ئَيواران طريان دةمبا

  ذَير فةرِزةكاني خوا بؤ

  ،دةمطَيرَيتةوة

  من ونم،

  .زدايثةي ثَيكاني ثايشلةنَيو خ

  ي دةمخواتةوةيمةست

  طظةي بايةكي شَيدار

   سوكناييداةنهَينييةكانم ل

  ،هةلَدةطرَيت
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  وةسوةسةي

  ةكان،و رِزيوآسَيبةري هةرم

  ،توند دةطوشَيت دلَم توند

  تةواو بردمي ئةم دارستانة

  آة دةمخنكَيني، ئةم بَيدةنطيةخةوالَوو

  من تةنيا لةنَيو بةتالَبوونةوةي

  دةفرَيكي شكاودا

   كراومورد ورد

  تةواو بردمي،

  ،خةلَوةتي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ئةنفال

  

  ةدايلةم ئَيوارة هةناري

  ،موهاتو

  وي وآلتَيكيوطةر ثرِ بة

  دلَ بريندار هاوار بكةم و

  ،م بلََيتثَي

   كازيوةي تريفةم لةطةلَآضةثك

  خةونَيكدا بؤ بنَيرن

  بؤ من و ذنة ئةنفالةكاني،

  ةيي بة كاكييئةم دةشتي كاك

  ،آةلَوةرتا ضاوةرِوانيمان ه

  آضيتر دلَمان كون كون نةب

  با ضيتر ضاوي ثةنجةرةي خةيالَمان

  آبةرةو طةرميان تار نةب
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  سالَة،َيو س ئَيــــمة بيست

  وةذنةكان،َيهةر هةموو كؤترة ب

  و ي سثَيدةيدةخةينة جامي مةست شةو

  ةوةي رِوانينداجلةبةردةم ثةن

  ،قذي تةمةن شانة دةكةين

   طةرِانةوةيو نمةي باراني الية الية

  هةموو هةناسةكان، هةر

  ،نيندةوةرَي

  تآل وةرزةكاني وآئَيمة ذنة ب

   ،ةمارةبرِاو ب

  ةباي رِةش وعةش و ثةضةي رِ

  ،ةوةرزي رِةشةو

  دوو ئةذنؤي ئاسنين بة

  ، دوو ضاوي ثرِ لة حةسرةت بة

  وانين،ضاوةرِ

  وبارةود

  هةتاو بماندؤزَيتةوة

  

  

  ،مانتةوة لةطةلَبةهار ئاشت بَي

  وانيضاوةرِ

  انةوةيطةرِ

  جةستةي خةزانة وةرزَيكي

  ئَيوةين،

  تا طةآلكاني تةمةنتان

  دواي وةرينيش

  ة،كةينةو كؤ

  وةرنةوة دة

  تريدةنطي طريان ض با

  وارةدا، ئَيىرِؤحمان لةذَير سَيبةر

  ة،نةباتةو

  وةرنةوة دة

  با ضيتر

  وي ئةنفال،وتةز

  دلَمان شةقار شةقار نةكا

  با باهؤزةي ئةنفال
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  ةين،بير ك لة

  بَي مروةتي بةسةر ثشتي

  ة،كةينةو وباردا شؤرِورِ

  نةوةةرو دة

  با بانطي سةآلتي ئةنفالم رِؤ،

  تةآلفةرهةنطي ئةم و لة

   خؤرةدا بسرِينةوةآب
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