
 





  ثيَشةكى
 حممدى مةال كريم
رِةنط بىَ لةناو شاعريانى ئةم سةردةمةى كورددا ئةوةى لةهةموان زياتر بة بابةتى 

 دةستى لةهةموان زياتر ثىَ ثيَوةندبىَء جىَ –ية  دلَدارى –سةرةكىء بنضينةيى شيعرةوة 
 .يةوة دياربىَ، مةدهؤش بىَ

هيَنانة بةرهةمى لةضل سالَ لةميَذةوة مةدهؤش بة بةرهةمى فرةى، بة بةردةواميى 
يةتى فؤرمء زمانى، بةوردة خولياى دلَى ؤى، بةناسكىء رِاستى هةستء، ميللتائةمرِ

دلَداران دةربرِينىء، بةنةبرِانى هةرطيزى رِيشةى ثةيوةندى لةطةلَ سةرضاوةكانى 
مةيدانةدا ئةوةى كةسيَك ياراى ئةوةى ببىَ خؤى لةم  ئيلهامء سرووشتى شيعر وتنى، بىَ

لةو بةثيَش دةسرتو سةر بةدةرةوةبووتر بزانىَ، توانيوية ناوى شايانء ثرِبةثيَستى 
بؤخؤى دابرِىَء تاجى رِةزامةندى سةرانسةرى دلَداران، ( شاعريى دلَدارى)

 .بةكورِوكضيانةوة، لةسةرى خؤى بنىَ
ضةردةيىَ  داوة كرابىَ هةولَى بةآلم بةداخةوةو لةطةلَ ئةوةشا كةمةدهؤش ضةندى ثىَ

كات لةثيَويستى نان ثةيداكردن دابرِىَء بةخويَندنةوةو خؤ رِؤشنبريتركردنةوة خةريك 
بىَ، هيَشتا شتىَ لةوانةى لةخؤيانداو بةهةلَكةوتيَكى باشء مايةيةكى بةثيَزيى بةرهةم 

تريش، لةمدا بوة بةكؤسثى رِيَى طةشةكردنى ثرت، وا  دائةنريَن بؤ ئةميشء بؤ كةسانى
تةو، لةباخى شيعرى مةدهؤشدا بوة بةدرِكء، ئةطةر ئةم شتة لةهةردوو كةثيَويس

رِوةكةيةوة بةبارة باشةكةدا ضون يةك بواية، مةدهؤش طةىلَ لةئيَستة طةشةكردووترو 
لةو  ثيَشرت ئيشارةمتان بؤ يةكىَ لةو خاسيةت يا. ثيَشكةوتووترو سةركةوتووتر ئةبوو

وتوون كةئةوةش نةبرِانى هةرطيزى رِيشةى رِيَكةوتة باشانةكرد كةبؤ مةدهؤش هةلَكة
مةبةستم لةمةيش، . شيعر وتنى ثيَوةنديةتى لةطةلَ سةرضاوةكانى ئيلهامء سرووشى

الم واية زؤرتان ثيَش ئةوةش كةباسى بكةم ئةزانن ضى ئةلَيَم، دانيشتنيةتى  وةك
زدارانى لةدووكانيَكى بةرطدروونداو ثيَشوازى كردنى رِؤذى ضةندين جاريةتى لةثؤىل نا



ية  ديتنى دةيان خواذنى جوانى.. شؤخى عةودالَى دواى رِازاوةترين كاآل بؤ جوانرتين باآلو
كةهةريةكة لةرِوويةكةوة سةرامةدو منوونةنء دلَى دلَداران بةدةوريانا ئةفرِىَء، طؤرانى 

ئائةمةو، ئةو باسء خواسء سةرطوزةشتة طيَرِانةوانةى .. دةنط خؤشان بؤيان ئةضرِىَ
جار خؤيان بةدواى ئةم ديدارانةدا بةزؤر بةكيَش ئةكةنء، هةموو رِؤذىَ ئةبن كةزؤر

بةهةويَنى طريسانى ضةند شيعرى جوانء بةتامء ثيَز، هةرخؤشيانن لةمةيدانى 
خويَندنةوةو رِؤشنبريىء خؤ رؤشنبريتر كردنء ئاطادارى لةمنوونةكانى ئةدةبء 

اوةى ئةكةن سةرض ةخةنةوةو واى ىلَدوور ئ –ترى  دةولَةمةندبوون بةتةجرةبةى كةسانى
سةرةكى بريى تيَكرِا هةر بةهرةى خواثيَداوى خؤىء بارى ذيانء هةلَكةوتى رِؤذانةى خؤى 

بةش ئةكةن كةجيهانى ئةدةب ثيَشكةشى  بىَء لةو هةموو سامانة دةولَةمةندةى بىَ
 .ئةدةب دؤستانى سةرانسةرى جيهانى ئةكا
ى بةرنامةوثرؤطراميَك رِؤذانة  ةردةوام و بة ثىَبؤية ، من الم واية ئةطةر مةدهؤش ب

مرت خةريكى كار بوايةو بةشيَكى ئةو يةك دوو ةتوانيبووياية يةك دوو سةعاتيَك ك
مةيدانى –م مةيدانةدا ةسةعات لةكار دابرِانةى بداية بة خويَندنةوة ، ئيَستا ئيَمةش ل

زار قةبانى كةمرت لة عةرةبى خاوةنى شيعرو ثةخشانى ناسكى نة –شيعرى دلَدارى 
ثيلكة لة ذوور ئةم ثلة  نةئةبووين و ، مةدهؤشى شاعريى رِةجنكيَشى ئيَمةش ضةند ثيَ

 ..بةرزةى ئيَستايةوة ئةبوو 
ئةميش لةسالَةكانى . لةشيعرى مةدهؤشدا قؤناغيَكى شيعرى كالسيكى مةشرةب هةية 

سةرةتاى شيعر وتنيا هةر ئةو رِيَضكةيةى طرتووة كة شاعريةكانى قؤناغى كالسيكيمان ، 
واتة قؤناغى بةسرانةوة بة عةرووزى عةرةبى و هونةرة شيعريةكانى عةرةبى و فارسى 

الَى الويَكى شاطرد خةياتى نيمضة خويَندةوارى وةك ئةمة بةش بةح. يةوة كردوويانة 
بةالَم ئةو هةر لةو سةردةمةشةوة . ئةوى ئةو رِؤذة ، كارىَ بوة زاتيَكى زؤرى ويستووة 

هةستى بة رِةوانى و باشرت بةدةستةوة هاتنى وةزنى ثةجنةى ميللى كردووة ، ئيرت زؤرى 
ى ثةجنةو هةندىَ وردة جؤرى شيعرى نةخاياندووة رِيَى خؤى دؤزيوةتةوة و رِيَبازى شيعر



نةبوبىَ نةطةرِاوةتةوة ناو جارِى ( بىَ تاقةتى)نويَى كردوة بة رِيَبازى يةكجارى خؤى و بؤ 
 .شيعرى كالسيكى 

لةبارةى بابةتيشةوة ، ضةند سالَيَكى دووايى ساالَنى ضل و سةرةتاى ساالَنى ثةجنا ، 
مةيدانى شيعرى ضينايةتى و نيشتيمان مةدهؤش، كةمرت لة هةلَسورِانى رِؤذانةى ، لة 

بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا تا ئازارى خؤى سةخت تر بووبىَ ثةل ..ثةروةريشدا ثةل ئةهاوىَ 
ئيرت لةوة ثاش ، وردة وردة، ئةطةرِيَتةوة سةر رِيَبازى .هاويشتنةكةشى توند تر بووة 

هةموانى هةذاند  سةرةكى شيعرو تا ئةم ساالَنى دوايى ية كة ليَشاوى نةتةوةيى هةستى
شيعرى مةدهؤش رِيَطاى خؤى بةرناداو بةلَكو ئةلَيَم ثاشانيش زؤر بة ئاستةم نةبىَ ليَى 

يةى كةلةو سالَة ثيَشينانةدا وةدةستى  ية كؤمةالَيةتى بةالَم ئةو هوشيارى. النادا 
نةريدا ى جؤرى رِىَ وشويَن و لة قالَبيَكى هو لةبريى ناضيَتةوةو تاونةتاو بةثىَ. هيَناوة 

سةرهةلَئةداو لةطةىلَ شيعرى هةموو قؤناغةكانى ذيانيا رِةنط ئةداتةوةو ، وةك خويَى 
واتة مةدهؤش لةم قؤناغةدا تةنها …ضيَشت تامى زؤربةى شيعرةكانى خؤش ئةكات 

شيَوة زةقةكةى شيعرى سياسى بةرداوة ، ئةطينا هةميشة ، بةهةر جؤرىَ بوبىَ ، دةنطى 
 .يةتى با هةر لة مةيدانى دلَداريشدا بيَ ، دةربرِيوة خؤى لةدذى ستةمى كؤمةالَ

لةطةلَ كةرةستةى شيعردا ، وةك لةطةلَ ثارضةى .مةدهؤش شاعرييَكى حازر بةدةستة 
قوماشدا ، مامةلَة ئةكات ،  ضؤن ئةو ثارضة قوماشة مردووة ئةكا بة جوانرتين سيثالَ و 

وا ئةو بةيةك طةيشتنة زؤرة هةموو ضةند قات ثرت جوانيى جوانانى ثىَ دةرئةبرِىَ ، هةر
رِؤذىَ دووبارة بووانة كة رِةنط بىَ الى زؤر كةس وةك شتيَكى عادةتى رِوو بدةن و 

بةسةربضن و ئةو بريانةى لةو كاتانةدا بةخةيالَدا ديَن ، لةشيَوةى ناسكرتين و ثرِ 
 .سوزترين شيعردا ئةهؤنيَتةوةو ثيَشكةشى خويَندةوارانى ئةكا 

–ةر لةم كةرةستانةوة بنةماى شتيَكى لةوةندةى لةوزةى شيعردا بيَت زؤر جاريش ه

دريَذ ترى دةسطري ئةبىَ و ، ناضار ئةبىَ بة ثارضة ثةخشانيَك يا لةشيَوةى ضريؤكدا داى 
كةواتة ضريؤك الى مةدهؤش بوو بة ضارةسةرى ئةو طريوطرفتانةى شيعر . ئةرِيَذيَتةوة 



، ضونكة ئةم زؤر حةزى لة شيعرى حيكايةت خوانى  دةسةالَتى بةسةر ضاركردنيانا ناشكىَ
 .تةجرةبة نةبىَ  دا بىَشنىية ، با لةم مةيدانة

مةدهؤش ئةوةندة بة زمانى خةلَك شيعر ئةلَىَ طةىلَ جار زاراوةى تايبةتى ناو شارى 
بة الى منةوة ئةمة لة رِاستيدا .سليَمانى ال ئةبىَ بةزمانى ئةدةبى يةكطرتووى كورد 

ى زةقة جاروبار بةهةندىَ شيعرى مةدهؤشةوة ديارى ئةدا ، وةك ئةو جاروبار يةك الوازى
بةيتى ال السةنط ئةكةن و شاندانةبةريَك يطريوطرفتة عةرووزى يانةش كة نةختىَ تا

 ثيَويست ئةبىَ بؤ ئةوةى شيعرةكة بة تةواوى رِاست بيَتةوة 
 

رة زؤرى ةزؤربةى ه من دلَنيام لةوة كة ثيَشكةش كردنى ديوانى شيعرى مةدهؤش كة
شيعرةكانى تياية ، لةم رِؤذانةدا بة خويَنةوارى كورد ، تاويَك ئةيانطيَرِيَتةوة بؤ رِؤذة 

يةكانى ساالَنى ضل و ثةجنا كة ئيَواران كؤمةلَى الوان بة كؤالَنةكانى سليَمانيدا يرِؤمانس
ية يطؤرانئةسورِانةوةو جامانةكانيان بةسةر شانياندا شؤرِ ئةكردةوةو بة كؤمةلَ 

خؤشةكانى كةلةثوورى سةردةمى زيَرِينى بابانيان ئةوت و ، كضانيش لةبةر ماالَن و 
لةدرزى دةرطاوة سةيريان ئةكردن و بةبزةى سةرليَو طةرمرتيان ئةكردن و بة دلَيش بؤيان 

وايش بزامن ئةو جؤرة رِؤمانسيةتة ، هةرضةند بةدميةن لة بارى ..ئةسةندنةوة 
 ةبى رِياليستيةوة دوورة ، بةالَم لةسةريَكى كةوة تينيَك ئةدا بة طيانئيَستاوثيَويستى ئةد

 .و ، طرِى خةبات بؤ ذيانيَكى ئازادو كامةران و بىَ سةرئيَشةى ناثيَويست ، خؤش ئةكا 
خؤشحالَ ئةمب ئةطةر بزامن بةو رِةجنةى لةطةلَ نوسينةوةو بابةت بةندى و زؤر ثيَ

خوا عومرى ئةوةندة  -ازيزو خؤشةويستدا ، داومةخةريك بوونى ئةم ديوانةى مةدهؤشى ئ
لةم ضةرخةدا كة خةلَك بةضراى رِؤن  –دريَذ بكا تا ئةمةندةى تريش شيعرمان بؤ ئةلَىَ 

طةرضةكةوة بة دواى تؤزىَ شادمانيدا ئةطةرِيَن ، بووم بة مايةى تروسكةى شادى و خؤشى 
نةوة ، ئةوانةى لةم ديوانةدا خستنة دلَى خةلَكى كورد ، بةثياوو ئافرةت ، كورِو كضيا

يان ىلَ  بريةوةرى زةمانى الوى خؤيان ئةخويَننةوة و ئةوانةش كة دةرزى بؤ ئةمرِؤى كورِيَنى
 .وةرئةطرن 



و ، ئةمةش ضةثكة طولَى هةمةرِةنطةى شيعرى ناسك و ئاطرى  ئيرت فةرموون ئةوة ئيَوة
، شاعريى دوا هيواو دلَ خؤشكةرى مةدهؤشى بةرطدروو ، شاعريى دلَ و خؤشةويستى 

 .ئاماجنى ذيانى كامةرانى بةرةى ئادةميزاد 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

حةزم ئةكرد زؤرترى كامت . يةوة هؤطرى جوانىء سروشت بوومهةر لةمنالَ
كرابىَ حةزم  تابؤم. سةرلةبةيانىء ئيَواران درةنط لةقةراغ شار بةسةربةرم

ئةوةى بةخؤم بزامن بةجؤريَك دلَم شاد ئةبوو  كردووة بةتةنيامب،ضونكة بىَ
ثةستىيةك داى  لةخؤمةوة دةستم ئةكرد بةسوورِدانء ضةقةنةليَدان، يا

جاريَكيان لةبن خةرمانيَكا كولَى طريامن هةستابوو بةدةنطى بةرز . ئةطرمت
ئةبينم زةالميَك لةبةردةمما بةسةر دةنطيَك سةرم هةلَربِى  لة كة. ئةطريام

رِؤلَة بؤ ئةطريت؟ بةآلم من قورِطم ئةوةندة : سورِمانةوة وةستاوة، ليَم ئةثرسىَ
 .ثرِبوو بوو لةطريان، نةم ئةتوانى وةآلمى بدةمةوة

 حممدى مةال كةريم
 3/5/1891-بةغدا

 سةبارةت بة خؤم و شيعرم



لةبارةى جوانيى ئافرةتةوة زؤرجوان ثةرست بووم، بةآلم زياتر حةزم 
ةردةخةنةيةك لةجيَى خؤيا بووبىَ، ز. لةجووآلنء رِووداوو بةسةرهات كردووة

جؤرى زةردةخةنةورِؤين و . زياتر بزواندوومى بادةمء ليَوةكةش جوان نةبووبىَ 
ضونكة هةر جوالَنةوةيةك تةعبرييَكى تيا بةدى . هةستان زياتر ئةجمولَيَنىَ 

بطرة كة سةيرى ضاويَك ئةكةم ، نةك لةبةر جوانييةكةيةتى ، بةلَكو . ئةكةم 
ضاوةرِوانىية . برية ئةكةمةوة كةلةو ضاوةدا هةستىَ ئةخاتة رِوو بري لةو تةع

بةكورتى ئةتوامن بلَيَم . يان شةرمة ، قينة يان شادىية ؟ ئالةم جؤرة شتانة 
هةميشة كةسيَكى جوانى ثةرستى ئةوتؤ بووم لةهةر جوانيَكدا شتيَكم بةطةن 

وة لةكةسيَكدا كردووة ، وةجوانى تةواوم يان هةموو جوانىيةكامن بةسةريةكة
نةديوةتةوةو منونةيةكم نةديوة هةموو ئةو ئاواتانةى تيابيَ كةلةبارةى 

 .يةوة لةدلَما بوون  جوانى
بةشى زؤرى . لةبةرئةوة شيعرةكامن بةدةطمةن باسى جوانىيان تياية 

باسى رِووداوو بةسةرهاتة ض هى خؤم ، ض لةو رِووداوانةى بةرضاوم كةوتوون و 
بؤ ئةم مةبةستةش زياتر دوو كةس زؤر ثةسةندى دلَم بوون . خستومنةتة رِوو 

كة تةنيا بؤ دلَ ودةروونى خؤيان شيعريان وتووة ، يةكةم عةىل كةمال باثري 
ة كة مةبةستى خؤدةرخستنيان زؤر ( بةختيار)ودووهةم فايةق زيَوةر ( كةماىل)

 .ئةوةى طةشةى بةم هةستةم دا ضةند شتيَك بوو . كةم بووة 
ؤستايةكى فارسى زانى ئةدةب دؤستى سنةييم هةبوو ناوى مام: يةكةم

لةمزطةوتى شيَخةوالَى . بوو كة هةالَتووى ئةوساى ئيَران بوو ( مةال مريزا)
وابزامن زؤر قوتابى . قوتاخبانةى هةبوو ( مزطةوتى دوو دةرطا)هةوليَرى 

ترى ئةو دةمةى وةك مامؤستا شاكري فةتاح وموحةمةد قةفتانى خاوةنى 



ى دةوروبةرى ( سةرشةقام)و( دةرطةزيَن)ةى كامةرانى و الوانى ضاثخان
 .ئةيناسن بةالَم كةسيان وةك من هؤطرى نةبوو  1831

يانةى لةسةرةتاى بريكردنةوةمدا هةبوون  ئةو ضاثكراوة كوردى: دووهةم
ديوانى )و( ديوانى ناىل)وةك ( كوردى و مةريوانى)بةتايبةتى ضاثكراوةكانى 

زؤر بةتاسةوة ئةمقؤستنةوة ، بةتايبةتى ئةو ضةند ( وانيادطارى ال)و( سامل
ثارضة شيعرةى طؤران كة بالَوكرانةوة تيايانداو هةستى خؤشويستنى طؤرانيان 

سةرضاوةى . خستة دلَمةوةو ثاشانيش ئةو هةستة هةر زيادى ئةكرد 
خويَندنةوةى من هةر بالَوكراوةى كوردى بوو ضونكة عةرةبيم نةئةزانى و 

و ئةوانة ، ( بوستان) و( طلستان)اران بة كتيَبى فارسيى وةك مامؤستاى ج
 .قوتابيان فيَر ئةكرد 

كةهةموو قسةكانى شيعر بوون لةطةلَ  (1)َخؤش بووى دايكم  خواىل: سيَهةم
تةنانةت ضةند . نةخويَندةواريةكةشيدا شتى واى ئةوت سةرجنى رِائةكيَشا 

رِيَى رِزطارى لةدادطاى ( وكةناسراو بو)جار بةهؤى دةم و دوامانى خؤيةوة 
من ئةمةوىَ رِؤذىَ لةرِؤذان . عورفى الى كاربةدةستانى ئةوسا بؤ خؤش كردم 

بؤم هةلَكةوىَ ئةم هونةرةى دايكم خبةمة ثيَش ضاو ، بؤ ئةم مةبةستة 
تائيَستا ضةند كةسى وةك شيَخ حمةمةدى خالَ و دوكتؤر كاوس قةفتان ثىَيان 

رِيَكةوت وابووة كةس . بكةم  بة ناميلكةيةك  وتووم قسة نةستةقةكانى دايكم
وكارةكانى دايكم زؤريان شاعري بوون وةك مامؤستا نةمجةدين مةالو مةال 

وكامةران موكرى ومريزا غةفوورى حاجى ( ئةخؤل)سةعدى و ئةمحةد دةرويَش 
باوكى دايكيشم مةال ئةمحةدى مةال ( .. شاهؤ)هؤمةرو مةال حةسةنى قازى 

                                                           
 .ىة  ةىة ا ةىةةمىةى  ةىة ا ةىة ى   ةىةيَتةىةة  ةىة  يَتةىةااى   ة يىةااى  متفا( 1



تةكةى نزيك هؤمةرمةندان مةال بووة ، بةناونيشانى عةىل كةلة مزطةو
 .طةىلَ شيعرى هةية ( زةليل)

من ))، بةالَم دايكم ئةيووت ( ئةفةندى)لةمنالَيما حةزم ئةكرد ببم بة 
كضة مةالى نانة رِةقم ، با كورِةكةشم نانى شانى خؤى خبوا ، نةبىَ بة 

بىَ بة خةياتى مؤدةى كةضى رِيَكةوت واى هيَنا كورِةكةى ب( (( . فةرمةسؤن)
 .ذنانةى ئافرةتانى سنط و بالَ رِووت 

بؤية هةر ئةوةندةى .كؤضى دوايى كرد (2)لةسكى دايكما بووم كة باوكم
ئاوزام و توانام ثةيدا كرد ناضاربووم بةرِؤذ كار بكةم وبةشةو لةمزطةوتى 

ان لةطةلَ فةقيَك( كاكة مةالى ثاوةيى)شيَخ ئةمني لةطةرِةكى دةرطةزيَن الى 
لةثاشا ضوومة . كاكة مةالش شارةزايىيةكى ئةدةبى باشى هةبووة . خبويَنم 

قوتاخبانةى زانستيى شةوان كة شةوانى سيَشةموان كؤرِيَكى هةفتانةى هةبوو 
ئةم كؤرِانةش زؤريان كار . بؤ خويَندنةوةى شيعرو وتارى سياسى وكؤمةالَيةتى 

 .تىَ ئةكردم 
تةقاندةوةو شيعرى ثىَ هةلَقوالَ كضيَكى  بةالَم ئةوةى ئةم كانى دةروونةمى

دراوسيَمان بوو كةمارةبرِى منالَى بوو دلَى بةشووةكةيةوة نةبوو سؤزيَكى لةدالَ 
بوو خووى دابوة طؤرانى فؤلكلؤرى ئةوةندةى لةبةر بوو من لةطةلَى 

منيش هةولَم ئةدا لةشيَوةى فؤلكلؤرى شيعرى طؤرانى دانيَم ، . دةرنةئةضووم 
ئةو كضة بةم شوة . هات بووم بة زةخريةى شيعرى فؤلكلؤرى بؤ ئةو  تاوام ىلَ

ئيَستا مالَيَكى ئاسايى و منالَى طةورةى لة شووى . نةبةدلَةيةوة دانةنيشت 
                                                           

سؤفى حمةمةد، كة بةحةمة ديالن مةشهوور بووة ، كورِى حاجى حمةمةد صالَحى كورِى مستةفاى كوورِى  ( 2
 يةن  ةمالَةى مةال ئةمحةدى ديالنةوةهيض ثةيوةندىيةكى بة بن. قوربانى ، لة هةمةوةندى سيَتةبةسةر 

 . 



لةم دوايى يةدا ثيَم ووت ئةطةر لة . دووهةمى هةيةو تيَكةلَيمان هةروا ماوة 
من تازة )) ى و ووتى كةمدا ناوى تؤيش بيَنم خؤ دلَطري نابى ؟ ثيَكةن( يانة)

بةالَم (( . ضى ئةنووسى  بنووسة . بةم ثريىية لةرِىَى لؤمةو تانةدا نةماوم 
ناوةكةى لةطةلَ هةرضى  -ئةطةر بوو–خؤم برِيارم دا لةضاثى دووهةمدا 

بؤنةكةى لةشيعرةكةدا ، هةبوو ، لةثةراويَزدا بنوومسةوة ، ضونكة تا درةنط 
ةتر ئةتوامن بنووسم ورِووداوةكانيش تر بىَ خؤم ثريانةترو بىَشةرمان
جارىَ با ئةمة بوةستىَ وديسانةوة بطةرِيَمةوة . شيَوةيةكى داستانى وةرئةطرن 

 : سةر مةبةستةكةم
ئةم شيعرة فؤلكلؤرىيانةى ئةم كضة هانيان دام هةلَبةستيَكم بةشيَوةيةكى 

 :، ئةمة سةرةتاكةى بوو ( ذين)ئةدةبى داناو بردم بو رِؤذنامةى 
 شقى تؤ بريندارم ، عيالجى دلَ ئةبىَ ضى بىَ ؟ بةعة
وة داينام و تيَى طةياندم خؤش بوو ثريةميَرد لةتةنيشت خؤية خواىلَ

يةكانى رِيَك نني ، بةالَم هانيشى دام كةلةسةر شيعر ووتن برِؤمو كةدواي
هةرضيم بةبريدا هات بينووسم و بؤى بنيَرم ، تائةويش ضاكى بكاو بؤمى 

( عاشقة رِووتة)هةموو جاريَكيش ثيَى ئةومت .وايشمان كرد . بالَوبكاتةوة 
لةسةردةمى الوميدا . لةو رِؤذةوة حةزم ئةكرد هاورِيَ يةكى بةهرةدارم ببىَ .

بةالَم لةوكاتةوة . ثريةميَردو عةىل كةمال و فايةق زيَوةر زياتر هاودةمم بوون 
 .ئةكةم كةثري بووم حةز لةهاودةمى بةهرةمةندى تازةى لةخؤم طةجنرت 

تا لة سليَمانى بووم ئةوانةى لةوىَ زياتر هاودةمم بوون كامةران موكرى و 
زياتر  كةهاتيشمة بةغدا دارى دةستم .كاكةى فةالح بوون  شةومن و. ع.ع

كاك حمةمةدى مةال كةريم بوو كة تا بيدويَنى بةهرةى ىلَ وةر ئةطرى و ، بة 



ية ئامادة ئةكةمةوة بؤ ثشتى ئةوة بةرهةمة شيعري يةكامن بةم شيَوة نوىَ
ضاث و بةهةلَة نةضووم ئةم برايةم هةلَبذاردووة بؤ ئةم ئةركةو داوام ىلَ 

طةىلَ جاريش سةرنج و تيَبينى . كردووة ضةند ديَرِيَكيش ثيَشةكى بؤ بنووسىَ 
دوكتؤر عيزةديني موستةفا يارمةتى باش بؤضوونى طةىلَ بابةتى ئةدةبى داوم 

دكتؤر عيزةديني هاورِيَى سةردةمى الويم و . ن كردؤتةوة و رِيَى لةبةرضاوما رِوو
 .تائيَستامةو هةميشة دؤستيَكى دلَسؤز بووة بؤم 

لةطةلَ دةست ثىَكردنى بالَوكردنةوةى شيعرةكامن هةستم بةوة كرد كة 
شاعري . و بةهرة بةتةنيا بةشى ناكا ية تةنيا بةهرة بؤ شاعري ثيَويست نى

لةم سةردةمةدا ضاثةمةنى . تيَكرِاييش هةية ثيَويستى بة زانيارييةكى 
بؤية بةهؤى مةتاالَوة تارِادةيةك . عةرةبى زؤرتر يارمةتى رِؤشنبريى ئةدا 

خؤم فيَرى عةرةبى كردووة تا ثارسةنطى شيعرةكامن لة واقيعى كوردى و 
حةزيشم . ثةيوةندى بة شيعرى فارسى و عةرةبى يةوة زياتر رِيَكخةم 

بؤ سةر ئةم زمانانة كردووة لةو شيعرانةى بيَطانةكة  لةشيعرى وةرطيَررِاو
وةرطيَرِاونةتة سةر عةرةبى و خويَندومنةتةوة ، زؤريامن بةدلَ بووة ، بةالَم 
هةرضةند شيعرى رِؤذاواييم لةرِووى هونةرىيةوة الثةسةندة ، زياتر زةوقم 

ورك و بةتايبةتى شيعرى ناميق كةماىل ت. لةطةلَ شيعرى رِؤذةالَتى ئةطوجنىَ 
رِاستةكةشى هةر شاعريىَ شيَوةى جياوازى خؤى هةيةو تيَكرِا . تاطوورى هيندى 

ئةتوامن بلَيَم زؤربةى ئةوانةى كة شيعريامن ديوةو خويَندوةتةوة ، 
هةريةكةيامن لةرِوويةك يان زياترةوة الثةسةندةو ، هةشيانة رِووى واى 

 .هةية بةدلَما ناضىَ 



اندان وشيعريان لةناو خةلَكى كوردستانا لةو شاعريانةى كة هيَشتا لةذي
باوو بالَوة ، زؤر ضيَذ لة شيعرى مامؤستايان هةذارو هيَمن وهةردى و ديالن و 

. ب و جةمال شارباذيَرِى وةرئةطرم و زةوقيان لةطةلَ زةوقم رِيَك ئةكةوىَ .ح .ع
ى بةم بؤنةيةوة حةزئةكةم بلَيَم من لة ذيانى شيعر وتنمدا ئةوةندة بةدةربةست
كؤن و نويَى شيَوةى شيعرةوة نةبووم و بايةخدار الى من ئةوةية سؤزو ضيَذ لة 

شيعردا هةبىَ و تائةوةى زؤرتر تيابىَ سةركةوتووترةو الم واية ئةمةش 
 ..لةبوونى بةهرةى شيعرو باش زانينى سنعاتةكة و رِاستى شاعريةكةوة دىَ 

وام ىلَ هاتووة  نةرةوةوبةدريَذاييى ئةم ساالَنةى خةريك بومنةوة بةه
تةنانةت بةو ضاوة سةيرى بةرطدروونةكةشم بكةم و ، بةكاريَكى هونةرى 

ضؤن زةوقم لةبةتامى و جوانى شيعريَك وةرطرتووةو ثيَى شادمان . بزامن 
. بووم ، ئاواش زةوقم لةجوانى دروونةكامن وةرطرتووةو ثيَى شادمان بووم 

دنا كة ضل سالَى وةستايى هةر لةبةر ئةوةشة لةماوةى ثةجنا سالَ ئيش كر
 .يةكة زياتر ثاشةكةوتيَكم نةبووة  يبووة لة نانةسك

ئةوةش . شتيَكى تريش هةية لةبارةى شيعرةكامنةوة ئةمةوىَ بيلَيَم 
بةالَم . ئةوةتة ئةوانةى وتوومن ، وةنةبىَ لةطةلَ بريوباوةرِى خؤم بةرابةر بن 

دواييش دلَم . رِؤييوم كةليَشاوى سؤزيَكى هونةرى هيَرشى هيَناوة، لةطةلَ
من بةسةر هةموو جوانيَكمدا (داخ لةدلَ)بؤ منونة ش يعرى . نةهاتووة بيطؤرِم

  ء ء تةرايةك نةبىَ سةثاندووة، بةآلم ئةوة لةطةلَ رِاستى ناطوجنىَ تاك
ثةميانء مرؤظايةتى دةستيَكى بةهيَزى لةخؤشةويستىء لةهةموو رِووداويَكدا 

 .هةية



جا ئةطةر . ئةو رِووداوانةية بة بةرضاوما رِابووردوون ثالَةوانى شيعرةكامن
 .خؤم لةرِووداوةكةش زياتر رِؤيشتبم، ئةوة بةهؤى خةيالَمةوة بووة

بؤية لةوانةية . ويستوومة شيعرةكةم بةثيَزتربىَ يان تامء بؤنى زياتربىَ
وردة بابةتى ناو ثارضة شيعرى هةمووى ثيَوةندى بةوكةسةوة نةبىَ 

رةت بةو وتراوة، يان دوو سىَ مةبةستى جيا جيام لةثارضة كةشيعرةكة سةبا
 .شيعريَكدا كؤكردبيَتةوة

خؤم . ئةجما بةهيوام بةضاوى لىَبووردنةوة سةيرى بةرهةمةكةم بكةن
ئةزامن ضةند كالَء كرضيى تياية، بةآلم بةهؤى خةياتىء ماندويَتى نان 

هةولَم داوة تةنيا . ثةيداكردنةوة نةمتوانيوة هةموو اليةنيَكى ببطرم
 ەداوەتە ئەوەی کەن شيعرةكامن كاريطةربن لةدلَء دةروونداو طويَم

 .رِووكةشيَكى رِازاوةيان هةبىَ يان نة
 مةدهؤش                                                                           

 
 
 
 
 
 



 
 وشةى ثيَويستو دوو سىَ
ء  هةبوو بؤ دةستةى دةرةبةطديوةخانى تايبةتى  ديوان يا جاران كة

ء  يان نةبوو ديوان دارايى دةسةآلتى بازرطانةكان، شاعريةكانيش، كة
 ديوةخان بؤخؤيان ثيَكةوةبنيَن، كؤمةلَةى شيعرةكانى خؤيانيان ناو

سةرمايةى ئةدةبيى ئةمانيش سامانيَكةو بةم  ، بةو برِوايةى كة( ديوان)ئةنا
بةآلم لةطةلَ ثيَشكةوتنى . وان بنسامانةوة مافى ئةوةيان هةية خاوةن دي

بوو ( يانة)يان ( نادى)شارستانييةتدا باوى ديوةخان نةما، لةباتيى ئةوة 
 . بةثيَشانطاى بريوباوةرِى تايبةتى بؤ هةرجؤرة هونةريَك

ضونكة بريى ( يانةى دآلن)لةبةرئةوة منيش ئةم بةرهةمةى خؤم ناونا 
مء ض هى هاورِازةكامن ض هى ضةندان جؤرة دلَم تيا كؤكردؤتةوة، ض هى خؤ

خاوةنى ئةو رِووداوانةى بة بةرضاوما تيَثةرِيون، بةتايبةتى دلَى كضانء، 
دلَى كورِانء، دلَى ثريانء، جىَى منالَةكانيشمء هاوثيشة بةرطدروةكانيشم 

 . تيا كردوةتةوة تا لةيانةى دآلنا رِازى دةروونى خؤيان دةربرِن
ية لةبةر  وى ثرية، دلَى ثرييَذنى تيا نىبةآلم دلَى ثريان تةنيا دلَى ثيا

 :دووشت
الم واية ذن تاثريتربىَ دةرياى دلَى فروانرتئةبىَ، بؤية نةمويَرا : يةكةم

 .خؤم خبةمة طيَذاوى ئةو دةريايةوة نةوةك سةرى تيا دةرنةكةم
ويستم دايكى منالَةكامن هاوبةشيم لةطةلَ بكاو هةندىَ شارةزاييم : دووةم

تؤ خؤت ئةزانى شيعرةكانى لةمةوبةرم هةمووى هةويَنى  بداتىَء ثيَم وت



.. خؤشةويستى خؤمء خؤتى تيايةو، كةبؤم شةرح كردووى ثيَى شادمان بووى
 ..ئةطةر بتويستاية زةوقى شاعرييت ئةكوشتم

ئيَستاش ئةلَيَم هةرشتة جوانى خؤى تيايةو، هةروا ثرييش جؤرة 
دان بةثريى خؤيدا بنىَء  جوانىيةكى خؤى تياية، بةآلم ئةو هةر ملى نةدا

هةرضةند . هةرِةشةى لىَكردم كةلةوبارةيةوة نةدويَم نةوةك ئةوبطريَتةوة
ويستم تيَى بطةيةمن كة وةنةبىَ هةرضيم وتبىَ هةمووى بةسةرهاتى خؤم بىَ، 

طةىلَ شتى .. بؤ منوونة دلَى كضامن وتووة لةطةلَ ئةوةشا كةديارة من كض نيم
نيم كةمةبةستيَك  باوةرِةدا ؤم لةطةلَ ئةوتريش هةية وتوومن، بةآلم خ

يةو  بةسةرهاتيَك هيَناويةتة بةردةمم وةكوو ئةوةى كةوةفا الى كضان نى
مرؤظايةتى تةنيا رِووكةشة يان ثارة هةموو شتيَكة، بةآلم دايكى منالَةكامن 

دواخبةين بؤ ضاثى ( ثرييَذن)هةر ملى نةداو بؤية ثيَكةوة برِيارمان دا كة دلَى 
كةبؤم هةروا ثرييش كةخوا خؤى ئةزانىَ كةى ئةبىَء، ( يانةى دآلن)مى دووة

ديارة ئةوةندة درةنط ئةبىَ كةمسان نةتوانني نكووىل لةثريى  هةركاتىَ بىَ
 .خؤمان بكةين



 
 ثيَشةكى

 
 خؤزطةم بةشيعرةكامن كة هاودةمى يارانن  

 لةو جىَية خؤم رِيَم نىية ئةوان لةسةر ليَوانن 
 ئةوامن ئاوا لة تويَى دالَيةمنيش يادى 

 رِازى دلَ و دةروونيان هؤنراوةى سةر زوبانن
 طةر رِيَى تيَكةلَى نةبىَ جوانى و شيعر ئاشنان 

 دلَ و زوبان و خامة نرخى يةكرت ئةزانن
 ئةمةندة ضوونة ناخى دلَم ، خؤشم نةزامن 
 يان ئةوان شيعرى منن يا شيعرةكةم ئةوانن 
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 ئةبىَ ضى بىَ ؟
 

 بة عةشقى تؤ بريندارم ، عيالجى دلَ ئةبىَ ضى بىَ  
 !ى دةردم ئةبىَ ضى بىَ كةتؤ رِةمحت نةبىَ بؤ من ، دةوا

 لةثىَ كةومت ئةمةند هامت ، بةرِؤذو شةو بةبةردةمتا 
 !ئةطةر ماضىَ نةبةخشى ثيَم ، كريَى رِيَطةم ئةبىَ ضى بىَ 



 لةبازارِى حةقيقةتدا طةىلَ ضاوو دلَم طيَرِا 
 !كةبؤ يارم بةرم ديارى ، لةرِؤح زياتر ئةبىَ ضى بىَ 

 رى بةهارم كردلةناو باخ و ضةمةندا سةيرى طولَزا
 !بةغةيرى رِووى طولَى يارم لةطولَ جوانرت ئةبىَ ضى بىَ 

 لةسةر جيَطةو لةبةزم و كةيف و مةستى تؤم لةبري ناضىَ 
 !بةسالَىَ جارى يادى من لةدلَتا بىَ ئةبىَ ضى بىَ 
 بةلَىَ بؤسةو كةنارى جارى جارامن لةبري ماوة 
 !ضى بىَ  كة ئيَستةش من لة تؤ دوورم بلَىَ ضارةم ئةبىَ

 دةروومن طرِ ئةسيَنىَ بؤ شةوانى بةزمى وةصلَى كؤن 
 !قوبوولَم كةى بة ميوانى شةوىَ الى خؤَت ، ئةبىَ ضى بىَ 

 ئةزامن سةد شوكور دايم لةسةيرانى لةطةلَ ياران 
 !طولَىَ زياتر لةطولَزارى خةالَتى من ئةبىَ ضى بىَ 
 كة يارى بىَ وةفا بى ، شةرتى دلَدارى نةزانى تؤ 
 !لةطريان و فوغان زياتر خوا ضارم ئةبىَ ضى بىَ 

 لةداخى بةختى ناشادم نةنووستم شةو خةيالَم كرد 
 ! لةضى عاجز بووة ئاخؤم خةتاكةى من ئةبىَ ضى بىَ 
 كة تؤ هات و دةرت كردم لة قاثى خؤت بةبىَ رِةمحى 

 !لةمةش زياتر لةدنيادا جةفاو دةردم ئةبىَ ضى بىَ 
 رِةفيقان شةو هةتا نيوةى لة دةورامنلةطةلَ دؤست و 

 !كة رِازى دلَ نةلَيَم الى كةس بلَىَ كارم ضى بىَ 
 لةطةلَ دؤستى قةدميى خؤت ئةزامن ئيَستة كةم لوطفى



 !لةبةر تةعنةى رِةفيقان طةر دلَم خؤش كةى ئةبىَ ضى بىَ 
 ( مةدهؤش) كة تؤ رِةمحت نةبىَ بؤ بىَ كةسيَكى وةك منى 

 ! (1)ا الى خودا جوابت ئةبىَ ضى بىَ لة رِؤذى ئاخريةتد
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دَلى )ثاشان لة كؤمةَلةى . دا ضاث كراوة ( ذين )ئةمة يةكةم هؤنراوةمة كةلة ( 1

 .يشدا باَلوكراوةتةوة ( كوِران



 (مةدهؤش خةيالَيَكى رِؤذانى الوى)        دووبارة ئاواتى
 خؤشى ذيامن ، ئاخ ، هةر جارىَ بوو

 بةرى طولًى دلَ ، نةوبةهارىَ بوو
 دةس لةسةر ملى طولَ رِوخسارىَ بوو

 شويَنى دلَبازى اللةزارىَ بوو 
 بةدكار ، ناديار ، فرسةت كارىَ بوو 

 

 و ضاوى  بة دلَ ئةمرِوانى لة برؤ
 زةردةخةنةى كانى شةكراوى لة

 و كولَمى هةتاوى  زولَفى سيَبةر
 باى باوةشيَنى ثةرضةمى خاوى 
 ثةروةردةى تاكى كردطارىَ بوو

 

 ثيَضى ثرضى خاو هاتبوة كةمةر
 ضني ضني لة قةديا طرتبوى لةنطةر

 كةمةندى دلَ و قوالثى جطةر 
 ثةخشان لةدةورى باالَى سنةوبةر 

 بوو ئةطرجيةى شؤخ و طولَ عوزارىَ
 

 دلَ لة طيَذاوى عةشقى ئةوا بوو 
 بازارِى سةودا لة برةوا بوو 

 رِؤذ بةرامبةر مانط لةطةلَ شةوا بوو



 نازامن رِاست بوو يا لة خةوا بوو 
 ضونكة هاتى من نالةبارىَ بوو

 

 شوشةى شةرامب بؤ بردة بةردةم 
 ميوةو كةبامب هيَناية بةرهةم 

 مةى و مةزةو عةشق تيَكةلَ بوو سةرجةم
 ورشةى ضنارو هارِةهارِى ضةم

 هةمووى ئامادةى وةصلَى يارىَ بوو
 

 تاوىَ دسبازى و طةزينى سيَو بوو
 ياماض كردن و مذينى ليَو بوو

 و جنيَو بوو جار تورِةيى و تؤر جار
 بوو  و ئةو سةر بزيَو  بىَ ئارام من 

 بوو بةرى دارىَ  ترشى و شريينى 
 

 يةخةم ترازان شةش دوطمة يان حةوت
 دوو طلَؤث دةركةوت  مةرِمةرِ لةتةختى

 با لة ضراى نةوت   وةك ثرِيشكى طرِ
 سةركةوت بؤ دةروون   كلَثةى دلَ بةتاو
 بوو شةرارىَ  ضؤن   سةيرى كتوثرِ

 

 برِايةوة  زوو كة شةو  داخةكةم 
 طةرِايةوة  يار  دةركةوت رِووناكى 



 كوذايةوة دلَ   رِووناكى  ضراى
 بةو هيوايةوة  ئيَستةيش هةر ويَلَم

 1838   (1) جارىَ بوو( مةدهؤش)خؤشى ذيانى 
 

                                                                                     
 

                                                           
دا باَلوكراوةتةوة ثاشانيش لة ( ذين)دا لة ِرؤذنامةى  1838ئةم ثارضة شيعرة لة ( 1

دا باَلوكراوةتةوة (طةالوَيذ)لةطؤظارى ( ئاواتَيكى ذيان)دا دووبارة بة ناونيشانى  1813
 .دا باَلوكراوةتةوة ( شريين)ثاشرتيش لةكؤمةَلةى . خةياَلَيكى ِرؤذانى الوى بوو . 



 قانيع
 بيستبووم قانيع هةية شاعرية
 هونةرمةنديَكى داناو ماهرية 

 هةر كةشكؤلَيَكم ئةكةوتة بةر ضاو
 وبةناويا طؤظاريَكم ئةدى نا

 بةشيعرى قانيع رِةنطني كرابوو
 لةالى هةموو كةس ثةسةندى تيا بوو
 طةىلَ شيعريشم الى خؤم نووسيبوو
 زؤرم ال جوان بوو خؤيشيم نةديبوو
 رِؤذيَكيان ثرسيم ئةم شةمامةية
 بؤنى وا خؤشة رِةنطى كامةية

 بةرِيَكةوت وابوو خؤى هات بةرِيَدا
 ئةوةتا مذدةمان بةرىَ : وتيان 
 سةريَكم كيَشاية دةرىَ منيش

 كةديم زةالميَك زةبةالح و بةرز
 ضلَكن ، خوارو خيَض وةك سيَوى بن عةرز

 طرِى تىَ بةرطةى بؤسؤى ىلَ ناية 
 زؤر ثةشيمامن ، خؤزطة نةمدياية 
 بؤضى درؤ بكةم ، قسةى رِاست خؤشة

 كةديم وةمزانى دةمار فرؤشة
 تيَر تيَر ثيَكةنيم بةم سينةماية



 !ري ئاوا ئاواية ؟ضؤن شاع: ومت 
 ئةم هؤنراوةية هى ئةم ثياوةية
 رِاستة كة خةزنةش لةكةالوةية

 هاورِيَ يةكى خؤم ليَم هاتة ثيَشىَ 
 وةختةبوو طويَضكةم لةبن دةركيَشىَ 

 هةى نةفام دةمى خؤت بطرة: وتى 
 رِةخنة لةسيماى زانايان مةطرة
 شاعري كةى لةمة ضاكرت ذياوة
 (1) نابينى ثاكى بة خةم فةوتاوة

                                                           

دا كةئةم شيعرةى تيا بالَو كرابوةوة ، قانيع (ذين)لةهةمان ذمارةى   1
 :خؤى ئةم وةالَمةى بالَوكردبوةوة 

 (ذين)رِؤذىَ كة ضوومة ضاثخانةكةى  
 لة خؤى و ذينى هةزار ئافةرين 
 ضوومة دائريةى مورةتتيبةكان 
 كةوتة بةرضاوم هةندىَ شيعرى جوان 
 تيَى وورد بوومةوة دةربارةى من بوو 
 بؤ ثيَكةنينى دؤست و دوذمن بوو 

 كاتىَ خويَندمةوة ومت تةواوة
 لةوة ثةشيَوةترة كةئةو دايناوة



                                                                                                                                           

 ثيَى بلَىَ ثياويَكى خاس بىَ ( ذين)سا 
 وةك زةمان نةبىَ ، طةوهةر شناس بىَ

 بؤض هيَشتا دةورى كةوا خبؤية
 نةوةلَالَ رِةغبةت بةشيعرى تؤية
 وةك ذن تواليَت شيَوةى كةمالَة
 تةفرة بؤ كضى دة دوانزة سالَة

 م واكؤنة ثؤشم( كؤنةثؤش)من 
 بةالَم بةمةيلى وةتةن دلَخؤشم

 ديوذةن لةناو ثيثا ئةذيا
 ئةسكةندةر ئةضووة الى ئةو بةجيا

 جوابى خؤى بداتةوة( ثريةميَرد)
 كاسة ، كاسة ئارد وابةالتةوة

 
 :ة ئةم بةيتةى نووسيبوو ثريةميَرد خؤيشى لة داويَنةو

 رِةخنة لةسيماى شاعريان مةطرة
 بؤضى ثريةميَرد لةو ثؤشتةترة



                                                                                                                                           

شوودا بووالَو ( دةنطووى طيَتيووى تووازة)ثوواش ماوةيووةك شوويعرةكةى موون لووة 
قانيع ديسان وةالَمى دايوةوةو وةالَمةكوةى ئوةويش هوةر لوة      . كرايةوة 

 :انيع ئةمةش وةالَمةكةى ق. دا بالَوكرايةوة ( دةنطى طيَتيى تازة)
 !يارى ناديدةم ! براى خؤشةويست 

 !شاعريى بةرزى زؤر ثةسةنديدةم 
 لةبرادةران منت ثرسيبوو

 لةناو طؤظارا شيعرت نووسيبوو
 منت نةديبوو كة ئايا ضؤمن

 ثيَت نةزانيبوو كة كةولَةكؤمن
 نووسيبووت هةرطيز بؤسؤى ىلَ ناية
 زؤر ثةشيمامن خؤزطة نةمدىياية 
 بةلَىَ رِاست ئةكةى هةميشة رِوومت 

 ضلَكن و ثلَكن وةك مةلكةموومت
 هةتا شاعريى كوردستانت مب
 ئةبىَ هةر شرِو شيتاالَنت مب

 بؤضى براطيان هةر فاسؤن ثياوة 
 قؤندةرةى تازة خاوةنى ناوة 
 كراس و كةوا خادميى هؤزة



                                                                                                                                           

 ميَزةرى زلة هؤى بةرزى كؤزة
 براى شريينم خؤتؤش شاعريى

 زانا تةواو ماهريى  زيرةك و
 مادامىَ كةخؤت طةوهةر فرؤشى

 بؤ كزيى شاعري بؤض تىَ ئةكؤشى
 شاعري دةهؤلَن لةدوور دةنط خؤشن

 لةنزيكةوة داريَكى بؤشن
 ية باوةجوو رِووتى هيض عةيبى نى

 ية كةثارة نةبوو دةستةالَت ضى
 ثارة بةجؤريَك ديَتة دةست ئينسان 

 شاعري ئةو ثارة ئةكات بةسندان
 شاعري بؤ ثارة هيض ناكا ثةلة

 ئارةزووى شاعري هةر بةرزى طةلة
 كام شاعريت دى دةس و ضاو ثاك بوو

 ليباسى بةرى فاسؤنى ضاك بوو ؟ 
 سةعدى فةيلةسووف تةواو دنيا بوو 

 مامؤستاى هةموو شاه و طةدا بوو
 بةثىَ خاوسى لةم مالَ بؤ ئةو مالَ 



                                                                                                                                             
 

                                                                                                                                           

 ئةسوورِايةوة سابةهةر ئةحوالَ 
 هيض كةسيَك نةيووت بؤض سةعدى رِووتة 

 بؤضى ناشرين وةك مةلكة مووتة 
 براى شريينم ئيرت بابةس بىَ 
 ياخوا نةتبينم  منيش هةرئةلَيَم

  



 دلَم بؤ خؤش نةبىَ
 دلَم بؤ خؤش نةبىَ يارم بةرامبةر من كةوةستاوة

 لةسايةى خواوة هيَشتا عةشقى جارانى لةال ماوة
 فى ببىَ ساتىَ لةالم دانيشىَ ئةو شؤخةتئةطةر لو

 هةتا ئةمرم منةتبارى ئةمب دايم لةمةوالوة
 وةرن سةيرى جوانى و دلَ رِفيَنى بةذن وباالَى كةن

 بةشةر بةم رِةنطة هةر نابىَ ، سةرم لةم جوانة سرِ ماوة 
 ئةطةر نازيش بكا توخوا دلَى مةشكيَنن ئةى ياران 

 بةسةر ضاوة  و بةسةر رِؤح  كةداواى ضى بكا دولبةر
 و كوشتةيى عةشقم نةوةك من هةر بة تةنيا بىَ قةرار

 هةزاران عاشقى بيَضارة هةر بةم رِةنطة فةوتاوة
 بةلةجنةو الرو هاتوضؤى جوانى شيَت و مةدهؤشم 

 (1)لةسةرتاثاى تةماشاكةن ض خةوشى تيا نةبينراوة 
 

                                                                                          1811 
 ميوان

 ئةرىَ ياران دلَم زؤر خؤشة ، يارم وةعدى ثىَ داوم
 كةجارىَ بىَ بة ميوامن ، لةسةر ئةو قةولة وةستاوم
 هةتا ئةكرىَ ، لةسةر من الزمة قةدرى بةرِؤح و سةر 

 يفى بىَ بؤ الم ، بةخيَر بىَ خواية ، سةر ضاومئةطةر تةشر

                                                           
 دا باَلوكراوةتةوة ( شريين)و لةكؤمةَلةى ( ذين)ئةم ثارضة شيعرة لة ِرؤذنامةى  ( 1



 بزانن مةيلى ضةند زؤرة كةدىَ بؤ الم بة ميوانى 
 ئةمةش بؤ من خةالَتيَكة ئةلَيَى تاجى لةسةر ناوم 
 لةشوشةى دلَ شةرابى ئالَى بؤ تيَكةم لةبةردةميا

 لةسةر سينى لةطةلَ طؤشت و كةبابى جةرطى برذاوم 
 ئيَستةش لة دلَمايةض شريين و بةتامة يادةكةى 

 كةطواية سالَى ثيَشوو هاتووةو كولَمى لةدةم ناوم
 نةسيم لةوباخةوة بيهيَنة بؤنيَكى طولَى يارم

 هوزارى مات و بيَدةنط بووم و نةشئةى تؤية جووالَوم
 و دةمىَ شيَتم  لةبةر دةردى مةراقى ئةو دةمىَ ذير

 ية ، بىَ شك لةبةر ئةم بةزمة ، خولَقاوم  دلَم خالَى نى
 عةشقا بةدةستى كافرىَ كوذران ێیطةىلَ ئيسالم لةرِ

 1811               ( 1)نووسراوم   شةهيديَكم لةرِيزى ئيَوة( مةدهؤش)منى 
 

 لةطريانام
 لةعةشقى خالَى ليَوانت بةقوربان من لة طريامن 

 وتانامبةشوعلةى كولَمى ئالَت هةروةكو زولَفت لةسو
 ئةزانى من بةدةورى كولَم و زولَف و طةردنى تؤدا

 وةكوو بولبوا ئةخويَنم ، تا لة باخى شيَوة جوانامن 
 بة طيان و مالَةوة قوربانى باالَت بىَ ئةلَىَى سةروة
 هةوالَم طةر ئةثرسى من لة باوى عةشقى جارامن

                                                           
 .دا باَلوكراوةتةوة ( شريين)و لةكؤمةَلةى ( ذين)ئةم ثارضة شيعرة لةِرؤذنامةى ( 1



 لةسايةى يادى ليَوى ثرش لة خةندةى تؤوة سةرخؤشم
 بة خؤشى ضاوى تؤوة ، بىَ خةمم ، دايم لة سةيرانام 
 لةخؤشى و شادى يو بةزما ئةطةر ضى من لة دلَتا نيم

 لة ئيَش و دةردو طريانا ، هةتا مردن لةطةلَتانام 
 ئةطةر داوا بكةم ماضىَ لةسةر طؤنات ، ئةتؤريَى ليَم
 دلَيش بىَ شةرمة ناوةستىَ ، لةبةينى بىَ قةرارانام

 اوة ، هةروةكو ثةروانة فرِكةم دىَ سرةومت النةم
 بةشةو بيَدارو ئيَشكضيم لةبةردةرطاى نيطارانام 

 بةضةشنىَ عةشقى تؤ تةئسريى تىَ كردووم كة نازامن
 ( 1)لةبةردةمتا لةدةورانام ( مةدهؤشى)بةشيَتى ياخؤ 
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 خالَدار
 سةيرى كة لةسةر كولَمى طولَم دانةيىَ خالَة 

 فيتنةى دلَ و ئيمانة ، خةراجى سةرو مالَة 
 رِيَشووى طولَى سةرثيَضى هةمووى ثيَضة لة دلَما 

                                                           
 .دا باَلوكراوةتةوة ( شريين)و لةكؤمةَلةى ( ذين)ئةم ثارضة شيعرة لةِرؤذنامةى ( 1



 خويَنى دلَى خةمبارة كةوا سوورة طوالَلَة 
 شؤخيَكى بةبىَ ويَنةية ئةمرِؤ لة جيهانا 

 حةيرانى جوانى ئةوة ضى ثريو منالَة 
 هةر كةس بلَىَ رِوخسارى وةكوو مانطة لة ضواردة 

 بىَ مروةتة طةر بيشيكوذن خويَنى حةالَلَة 
 وةختىَ  بة تةبةسسوم  كة ئةوةستىَ لة حةسارا 

 رى كةوتة ئةوىَ تؤبة بةتالَةصؤفى طوزة
 تا ماضى نةكةم رِوومةتى ئةو يارة جوانة

 طةر بةندو ئةطةر كوشتنة تةسكينى مةحالَة
 صةد خؤزطة بة ئةوساية كة نةمديبوو رِوخى ئةو 

 نةمبيستبوو سووتانى دلَ و شيوةن و نالَة
 بيَزارة هةتا ماوة لة دنيا دلَى عاشق 

 ( 1) ى خةيالَةى هةذار ثةست( مةدهؤش)دايم وةكو 
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يشدا باَلو ( دَلى كوِران )و لة كؤمةَلةى ( ذين)ئةم ثارضة شيعرة لة ِرؤذنامةى ( 1

 .كراوةتةوة 



 كويَرةوةرى
 باسيَكى خؤمان خبةينة بةر ضاو
 لةباسة خةلَكى ضاترة بؤ ثياو

 لةبةر خةياتى و شةوكارو تةقةلَ 
 زةردو الواز بووم وابووم بة ضةقةلَ 

 كارى بةثةلةو بةرة جةذنانى 
 بؤلَةو توورِةيى وةستاكارانى

 دةستم ئةمةندة دةرزى ثياضووة 
 بةقةد بيَذةنطىَ كونى تىَبووة 
 ئةوةندة سةرى تاوم قووت داوة

 تيَرم خواردوة ، دلَم طرياوة
 لةباتى كةيف و ضاخانةو طةرِان 

 دايم خةريكى كارم لة دووكان
 ياشةرِة شةقى شاطردو منالَ

 ياضةقةضةقى خاوةن جل و مالَ
 ثيس و ثؤخلَ و سةرو ضاو تةثيو
 طةرِو بؤطةن و ضلَكن وةك هةتيو 
 لةخوا بةزياد بىَ كةى ئةمة حالَة

 نيوة مردوو بووم بةم سىَ ضوار سالَة
 رِؤذ تا ئيَوارة ئةطةر خيَرا كةم 

 ثارةى ضاخانةى شةو ثةيا ناكةم 



 ئةوانةى ثيَشوو كة بىض خةبةر بوون
 ئةيان وت و ثيشةو بازنى ئالَتوون
 نةمدى كة ئيشىَ ئةكةم بؤ يةكىَ

 نةلَىَ سةقةتة ، هةى دةستى شكىَ
 مردم ئةمةندة تةقةلَ بذيَرم

 بؤية ئةمبينى وا كوت و كويَرم
 بىَ ثارةو بىَ ثوول هةميشة المت 
 موبارةك نةبىَ الى خؤم خةيامت

 ئةو سةيرة خؤشة الى دؤست و دوذمن 
 ناسراوة خةيات دزةو درؤزن

 ئةوةش كوشتوومى ئةلَيَن دةنط مةكة 
 ثارةى حةالَلَة خؤت دلَ تةنط مةكة 

 زةييم بةم حالَةدا يةياران بة 
 ئةلَيَم سةد خؤزطة هةالج بووماية 
 ئةم داخة لة دلَ زؤر تةئسري ئةكا 

 ثري ئةكا ( مةدهؤش )ئةم دلَة تةرِةى 
 طةر بةينيَكى تر وةها مبيَنم 

 ( 1)رِةنطة نةك شيعرم ، خؤشم نةميَنم 
 

                                                           
بة ثيتى –دا ( زةدةنطى طَيتى تا)و طؤظارى (ذين)ئةم ثارضة شيعرة لة ِرؤذنامةى ( 1

 .دا باَلو كراوةتةوة ( شريين) و لة كؤمةَلةى  -التينى
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 كؤضى ناكاو
 

 ئيشى ئةمةندة ضةوت و خوارةفةلةك 
 هةموو عالةم لةدةستى بىَ قةرارة

 لة باخيَكا طولَىَ ثشكووت و دةركةوت ،
 لة كوردا طةر يةكىَ دةركةوت و سةركةوت ،

 ئةبىَ طةردوون لةناوى باو نةميَنىَ
 ثةرِةى طةجنى و جوانى هةلَوةريَنىَ
 لةطةلَمانا بةنةوعىَ بؤتة دوذمن 

 بة كوشنت ئةفةوتيَني يا بةمردن يا
 !خودا ، تا كةى غةم و حةسرةت بنؤشني 

 !هةتاكةى بةرطى شني و رِةش بثؤشني 
 بىَ وةعدة كؤضى كرد لةناومان( رِئووف)

 ضراى جوانى نةما بؤ نوورى ضاومان
 ئةسةف بؤ رِةونةقى باالَى بلوورى
 دريَغ بؤ فكرى بةرزى بىَ قصوورى 

 كةوا ئيَستا ئةسريى خاك و خؤلَة
 و خؤيشان دةورى ضؤلَةلةيارو قةوم 

 ئةمةش تةئرخية وةك رِؤذيكىَ رِووناك



 1811    (1) ((طةالَ رِيَزان رةئوفى ناية ناو خاك )) 
 

 لةبةرضى
 

 بيستوومة كة يارم رِقى هةلَساوة لةبةرضى ؟
 تىَناطةم و سووضم ضىية ، تؤراوة لةبةر ضى ؟

 مةعلوومة لةالى من كة جوان عادةتى واية 
 ند كؤنةوة هةر ماوة لةبةر ضى ؟ئةم رِةمسة لة ضة

 هةر ناوى منى بىَ كةسى بةدبةختة لةناوا
 سةد شيَخ و مةال ميَزةرى داناوة ، لةبةر ضى ؟

 لةم لةوحى دلَةم نةخشة دة تيَفكرة بزانة 
 ئةم عةشقة بة رِةنطى ضىية نووسراوة لةبةر ضى ؟

 دولبةرى خؤمة , كةس حةددى نىيى ناوى بةرىَ 
 ؟ (1)خواردنى خويَناوة ، لةبةر ضى ى هةذار ( مةدهؤش)

 
                                                           

ئةم ثارضة شيعرةم بؤ الواندنةوةى الوى بةناكامى كؤض كردووِرةئووفى صاَلح ( 1
نيوة دَيِرى دوايى ثارضة شيعرةكة . ساَليدا كؤضى دوايى كرد  11قةفتان وتووة كةلة 

ساَلى . كة بة ساَلى كؤضى  1391اتة بة حةرفى ئةجبةدو بة ِرَينووسى كؤن ئةك
دا باَلوكراوةتةوة ( ذين)ئةم ثارضة شيعرة لة ِرؤذنامةى . مةرطى ئةو جوانة مةرطةية 

. 
دا ( دَلى كوِران)و لة كؤمةَلة شيعرى ( ذين)ئةم ثارضة شيعرة لة ِرؤذنامةى ( 1

 .باَلوكراوةتةوة 
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 يارى زؤردار
 

 من لة دوورى تؤية دايم شني و زارم كردووة
 ويَلَى كيَوامن لةسةر تؤ تةركى شارم كردووة

 بةو دلَةت قةستةم كة رِةمحى تيانىية دةرحةق بةمن 
 شةو لةسةر قةولت هةتا رِؤذ ئينتيظارم كردووة 
 طةرضى ناوى من بة دلَتا ناية ئيَستا رِؤحةكةم
 من دلَم خؤشة كة ئةمسالَ يادى ثارم كردووة 

 بؤنى زولَفت باى شةمالَ هيَناى شيفا بوو بؤ دلَم
 ارم كردووةديارة تؤ رِةمحت بة حالَى دةردةد

 ثيَم ئةلَيَن دةردت طرانة تازة دةرمانى نىية 



 طةر بة كوشنت خؤم نةجات دةم ديارة ضارم كردووة 
 بكا ناحةق نىية ( مةدهؤش )طةر كةسىَ لؤمةى دلَى 

 ( 1)خؤم لةثيَشا سةرزةنشتى بىَ قةرارم كردووة 
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يشدا باَلو ( دَلى كوِران)لةكؤمةَلةى ( ذين و)ئةم ثارضة شيعرة لةِرؤذنامةى ( 1

 .كراوةتةوة 



 شةراب

 لةززةتى دنياية ، ضاوى يارو فنجانى شةراب 
 رِوو بةرامبةر ضاوى جوان و دةم بة ليَوانى شةراب
 شةرتى عاشق واية لةم دوو رِىَ ية هةرطيز النةدا
 مالَ و سةر قوربانى يارو دلَ بة قوربانى شةراب

 كةى كاتىَ كةوابةزمى خؤم نادةم بةصةد كاووسى 
 ديَتة بةردةم ، ساقى بيدا نؤبة فنجانى شةراب
 رِؤذى عاشق بؤية هةرطيز ئاوابوونى بؤ نىية 

 ضونكة رِووناكة دلَى سوحبى بة شيَوانى شةراب
 تةركى رِيَى مةخيانةو و كؤيى نيطارم زةمحةتة

 ضونكة ثةروةردةم بة فةيظى عةشق و ئيحسانى شةراب
 كةس ، كامى دنيايان نةضةشتبىَ خةبةر دةرضوون طوىلَ 

 بةرى بوون ضونكة تا مردن لة ديوانى شةراب بىَ
 شاهى نةورؤز ، فةرشى ضيمةن با لة طويَى ضةم رِاخبا

 كؤمةلَى عاشق بةدةستة ئةبنة ميوانى شةراب
 دلَ بة شةوقى مةى ئةبيَتة شاهيدى ميصرى خةيالَ 
 سةد زولةخياى عاشقى فرزةندى كةنعانى شةراب

 اويَنى عومرى خؤشةويستيم ثارة بوو ئةودةمةى د
 ( 1) بلَيَن ياران بة عينوانى شةراب( مةدهؤش)مةرئيةى 

 
                                                           

   .دا باَلوكراوةتةوة ( شريين)و لة كؤمةَلةى ( ذين)ئةم ثارضة شيعرة لةِرؤذنامةى ( 1
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 الدیوان ئەدەب ثيَنج خشتةكى لةسةر غةزةىل ميصباح

 و كيَو رِةنطينة وةك خولدى بةرين نةوبةهارةو دةشت
 بة كامى دلَ لةسةر فةرشى ضةمةن بةزمىَ طرين با

 تا بة نةشئةى مةى لة دلَدا تؤوى ميحنةت البةرين
 صوحبدةم ، هةنطامى طولَ ، سةبزةى نةسيمى عةنبةرين

 ضةندة خؤشة بادة وةرطرتن لةيارى نازةنني
 

 سووارت سوو بة درِؤحةكةم وا ضاو ئةطيَرِم بؤ دي
 نة دةرخة عوزارت زوو بة زوو وتا رِةقيب شيَوةى و

 نكة شريينة لةالم ماض و كةنارت دوو بة دوووض
 ضةندة خؤشة عوشرةتى ثةنهان نيطارت رِوو بة رِوو

 ريب و ساقى لةاليةك خونضة دةم يةك مةه جةبنيتمو
 

 وةك كةباب  شةوقى كولَمى تؤ دائيم ئةبرذىَ  دلَ بة
 شةراب  ساقى ثةرداخىَ  ةم جاروبارىَ بيَنة بةرد

 و رِوباب ريب تؤش بة سةوداوة لة سةمتوورتليَدة مو
 طةه سةماعى ئورغون و طاهىَ سوراحيى لةعلى ناب 

 ةلعةتت ياران طولَ و غونضة ضننيتطةه لة باغى 
 

 م ال خؤشة دانيشم بةرامبةر رِووى نيطار مئةودة
 هاودةمى مةحبووبة مب دايم لة ضةمشةو اللةزار



 رِؤذى فريقةت زةوقى ئةم شيعرةم هةية بؤ يادطار
 خؤزطة ئةخوازم بة دوىَ شةو دوو بة دوو بووين ئةمن و يار 

 سةحةرمان عةيش و عوشرةت بوو و ميزاج و ثيَكةنني ات
 

 ريب هةموو يةك كةوتبووتموو شاهيدو ساقى و مةى 
 رِوو  طةردش ، جةننةتىَ هاتبووة  مةجليسىَ كةوتبووة 

 كولَم و ليَوم ماض ئةكرد ئةجنا بة شةوق و ئارةزوو 
 دةم بة دةم ساعيد لة طةردةن ، لةب لةسةر لةب ، رِوو بة رِوو

 و بةى طوشني  دةست لةسةر سينة خةريكى طولَ ضنني
 

 حةيفة تةشبيهى شةويَكى وا لةطةلَ ثةردةو زةفاف
 عوشرةتيَكى خوسرةوانةى ثرِ لة زةوق و ثرَ شةفاف

 ةواف تى صوورةتى مةحبووبةدا ئةمكرد يا لة كةعبة
 شةهدى صاف طةه لة جامى ليَوةكةى ئةمذى قةرِابةى 

 طةه لة فنجانى دةمى تةنطى رِةواقى ئةنطةبني
 

 رِؤذى دوورى و ميحنةت و رِةجنم ئةكرد  شكاتى  طةه
 لةسةر كولَمى بةشادى سةيرى دوو طةجنم ئةكرد يا

 ئةكرد رةجنمتو شة يالةطةلَ ضاوى بةغةمزةى نةرد
 طةه لةباغى سينةدا سةيرى دوو نارجنم ئةكرد
 طةه لة طولَزارى جةماليدا تةماشاى ياسةمني



 
 ئةو بتى باالَ بلوورة وا بة لةجنة هةلَدةسيَت

 تيثى ئةطرجيةى لة دةورى طةردنى ديَت و دةضيَت
 هةردةمةى نةزمىَ لةنةشئةى بةزمى شاهيد دةردةضيَت

 غةمزةى ضاوى شيَتطا لة بادة مةستى كردم ، طةه لة 
 ما نةدين  عةقلَم  طةه لة زولَفى وا لة خؤشيدا نة

 
 و نةزاكةت وا بة جارىَ دةردةخات   فتدولبةرم لو

 و بةرات  شةوى قةدر  اليقى مةدح و ئةناية وةك
 طا لة باغى قامةتى سيَوىَ ئةبةخشىَ بؤ خةالَت

 لة دوو لةب ساغريى تىَ كرد كة ها ئابى حةيات ةطا
 مائى مةعني  كة ها  شيشةيى رِاطرت طةه لة طةردةن 

 
 شةرحة بةيانى ناكرىَ تةوصيفةكةى  مونتةهاى 

 ببىَ ئةوسا ئةدةب تةقدير ئةكةى   ت( مةدهؤش)زةوقى 
 يادطارة ئةم كةالنى دولبةرى شريينةكةى 

 طةه بة رِووى خؤى كرد ئيشارة ، طةه بة رِةوضةى سينةكةى 
 (وها خالدين جنات عدن ، فادخل يهيزاه)
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 بىَ وةفايى



 
 رِؤذىَ وارِيَكةوت كة رِيَطةم كةوتة مالَى يارةكةم
 ديم كة وةستاوة بةتةنيا نةونةمامى طولَ بةدةم

 ةم فرسةتةمدةميَكة ضاوةرِيَى ئ: ثيَكةنيم ، ثيَم وت 
 ئيَستة تةنياى ، جارىَ وا دةس ثيَشكةرى ماضت ئةكةم

 تاويَكيش الت رِابويَرم ، جا بةرؤكت بةرئةدةم 
 

 ئةزانى طواية من ضيم ليَت ئةوىَ : ثيَكةنى ، فةرمووى 
 طةر هةليَكى وا بةسالَى جارىَ بؤمان هةلَكةوىَ
 تؤزىَ رِابويَرين بة خؤشى ئامسان ثيَى نانةوىَ

 ماض و دةس بازى لةطةلَ يار هةر ئةبىَ ثرسى نةوىَ 
 دةستى وا كردة ملم ليَوى نزيك ليَوم كةوىَ 
 

 كاتىَ زانيم ضؤن ئةويش سووتاوة ، وةك من بةو طرِة
 ثةردةيى شةرمى درِيوة ئةو دلَةى هيَندة ثرِة

 جؤششى عةشقم هوجوومى كردة سةر دلَ لةو طورِة
 مةمكة خرِةوا بة سنطى خؤمةوة نا سنط و ئةو 

 مةست و بىَ هؤش بووين لةبةينمانا نةما ضرثةو قرِة
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 جارىَ تا هيَزم هةبوو بةو شةوقةوة تيَر تيَر طوشيم 
 دوايى سةيرم كرد كة رِةنطى رِووى ثةرِيوة ، تىَ طةييم

 نارِةوا بوو هيَندة ئازارى بدةم ، زوو ثيَكةنيم
 كةديم بؤئةوةى دلَطري نةبىَ لةم ئةزيةتة ، كاتىَ

 ئةو لةمن زياتر طوشيومى ، سةيرة ئةو هيَزى برِيم
 

 ثاش ئةوةى رِامان بوارد بىينىَ بة يارى دوو بة دوو
 شيَوةيةكى بةزمى دلَدارى لة ناوا هات و ضوو

 ئاخى هةلَكيَشا ، لةثرِ فرميَسكى طةرمى كةوتة رِوو
 ثيَى وومت دلَدارى ذينى بىَ سةرةجنامن هةموو

 ليَك بربِيَني نةطةينة ئارةزووزؤر ئةترسم ئيَمة 

 
 ئيَستةش ئةيبينم كة ئةو عةهدةى لةبري بردؤتةوة

 ئةو طرِةى بؤ من لة دلَيا بوو هةمووى نيشتؤتةوة
 وةك نة باى ديبىَ و نةباران ، طشتى هةر بري ضؤتةوة

 خؤى لة من الداوة ، بؤ بيَطانة رِووى كردؤتةوة



   (1) وةتؤش بنالَيَنة بةدةردى خؤتة( مةدهؤش)كاكة 
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 ذيان سةيرة
 

 ثةريَشامن لةبةر حالَىَ كة ئةيبينم لة يارامن
 زةمانة فيكرى تيَكداون براو دؤست و رِةفيقامن
 كةسيَكى وانىية رِؤذىَ لةطةلَما بىَ بة دلَ ثاكى

 لةبةر ئةم داخة طريامنهةموو رِوو طرذو دلَ ثيسن ، 
 تةماع و مالَى دنيا بؤتة سةودايةك لة سةريانا

 لةبةر ئةم حالَةية دةرضوون لة مزطةوتا مةالكامن
 خةريكى ثارةية هةر كةس خةيالَيَكى لةسةرداية
 بةناحةق مةطرة من دايم خةريكى كارو فرمامن
 لة ثرييَكم ئةثرسى بؤضى واتةنياى لة ذوريَكا

 فةرشم نىية ، كىَ بىَ بة ميوامنوتى سفرةم نىيةو 
 ميسالة بؤ هةموو باسىَ ، بضووك و طةورة ئةيزانىَ 

                                                           
هةوَينى ئةم ثارضة . دا باَلو كراوةتةوة ( طةالوَيذ)ئةم ثارضة شيعرة لة طؤظارى ( 1

(( . دوَينَى يارم بووى ئَيستا نامناسى)) طؤرانيىيى فؤلكلؤرييةية كة ئةَلَى شيعرة ئةو 
 .يشدا باَلوكراوةتةوة (شريين)لة كؤمةَلةى 



 هزار خزمم ببىَ نابىَ بة ثوىلَ بيَتة طريفامن 
 و سةرسامة (مةدهؤش )يا   تةماشاى كىَ ئةكةم شيَواوة

 منيش ثارةم لةال ثووضة ، ئةسريى ضاوى جوانامن 
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 تؤ
 

 قوربان وةرة زوو دةس كة ملم ، مالَ و سةرم تؤى
 فةوتاوى دةسى تؤم و ، بةلَىَ ضارةسةرم تؤى

 بةينيَكة لةذيَر دةستى جةفاو تةعنةيى عةشقام 
 يةك دةفعة دلَم بيَنةوة جىَ ، خيَرو شةرِم تؤى 

 بيَنةرة ثيَشىَ رِوو دةرخة ، ثةضةت البةرة ، ليَو
 ماضيَك ئةفرِيَنم لة دةمت ، نةشئةدةرم تؤى



 من بولبول و تؤ غونضةيةكى سةرضلَى عةشقى
 ئيَشكضىية دلَ شةو كة ئوميَدى سةحةرم تؤى
 عةشقت كة هةموو ئان و سةعاتيَك لة دلَمدا
 كردووية بة غةوغاية كةضى بىَ خةبةرم تؤى

 كةوةكو شاية لةذيَر سيَبةرى عةشقا ( مةدهؤش)
 (1)غةم لةشكرو دلَ دومشنة مايةى زةفةرم تؤى 
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 بؤ طيانى ناىل
 

                                                           
 .دا باَلوكراوةتةوة ( دَلى كوِران)ولةكؤمةَلةى ( ذين)ئةم ثارضة شيعرة لة ِرؤذنامةى ( 1



 ضليَوى خونضةى هةلَئةرِيَذىَ هةر سةحةر خةروارى ما
 بؤية سةرطةردانة وةك من بولبوىل بيَدارى ماض
 عالةمىَ موشتاقى ماضى كولَمى ئالَى دولبةرن
 سةيرى ضةند زؤرة لةدنيادا بةدلَ كرِيارى ماض

 ليَوى ثرِ خةندةت لةالى عاشق لةنةى شريينرتة
 مشتةرى ئةمرِؤ لةهةنطوين زؤرترة بازارِى ماض
 ةمبطةر شةرابى ماضى ليَوى تؤ نةبىَ بؤ مةست ئ

 زةوق و عةشقى تؤى لةال نابىَ دلَى هوشيارى ماض
 طةر لةسةر ماضيَكى طةروت طةردمن دووثارة كةن
 ضونكة تيَغى دةستى عةشقى خؤشية بيمارى ماض
 با لة حةشرا  ليَم  بثرسن خيَرو شةرِ ضيت كردووة

 هيضى نازامن بةغةيرى نالَةوو هاوارى ماض 
 وةختة بؤ ماضيَكى ضاوى ثرِ لة سورمةى دولبةرم 
 شيَت و رِيسوا مب كةنةمدى نؤبةيَى ديدارى ماض

 ت نةكةوت ستا سةحةر دوىَ شةو لة باخت خونضةييَكم دة
 (1)ليَو لة شويَن ليَوت طةرِا تا تيَثةرِى شةوطارى ماض 

 
 
 

                                                           
دا باَلوكراوةتةوة ( وِراندَلى ك)و لةكؤمةَلةى ( ذين)ئةم ثارضة شيعرة لة ِرؤذنامةى ( 1
. 
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 نةونةمام

 
 نةماميَكم لة باخىَ دى ، لةالى من وابوو عةرعةر بوو

 كةضى تازة مةمانىَ بوو كةئاواتى دلَى تةرِ بوو 
 وةكو داريَكى ساوا تازة هةلَضووبىَ لةناو ئاوا

 بةجوانى دارةكةى طووباى كةنارى حةوزى كةوسةر بوو
 يَوى دانا بوولةنوخشةى باخى دلَدارانة جووتىَ س

 لةسةر طؤى ئالَى شةومن هةروةكوو دورِدانة طةوهةر بوو
 زوبان شريين و ليَوى ثيَكةنينى خؤش و خؤش رِوو بوو
 جوانىَ بوو لةطةلَ حؤرى و فريشتة يارو هةمسةر بوو

 لةبةينى زولَفةكانا رِوومةتى هةروةك ضرا وابوو
 لةناوجةرطةى شةوا شةوقى رِوناكى ضةشنى ئةختةر بوو

 ة كةيفى دلَ لةليَوانى ئةطةر ماضى بدامايةب
 لةسةر ئةو خيَرةدا بؤ كوشتنم ئازادى مةحشةر بوو 

 كةبينيم ضاوةكانى تيَطةيشتم ضةندة خويَن رِيَذة 
 لة موذطانى برتسن وا بة دلَما تريى تيَثةرِ بوو

 لةبةر ئةو لةيلةية مةجنوون وةكوو من شيَتى كيَوانة
 خةيالَى عةشقى دولبةر بووهةتا مردن ثةريَشان و 

 مةطةر يةزدان بزانىَ حالَى من ضةندة بريندارم
 لة دلَما عةشقى ئةو تيذتر لة مششيَرو لة خةجنةر بوو



 ئةطةر رِؤذىَ لة رِؤذان ليَم بثرسن ضؤنة ئةحوالَت
 (1)بةدةستى ئةو نةفةوتاية ، قةلةندةر بوو( مةدهؤش)ئةلَيَم 

                                                                                      
 ىلَ بووردن

 دلَ بة طةجنى ئارةزووى عةشقى هةية و يارى ئةوىَ
 بةزمى هاورِازى ذيان و سةيرى طولَزارى ئةوىَ 
 خؤ دلضى بيَضارة دايم وا بةشويَن دلَخوازةوة

 ماضى ليَوو باوةشى شريينى دلَدارى ئةوىَ
 ئةو شةوى وةصلَةى بةناوبانطة ، هيواى دلَدارىية 
 تؤ بة سوكى مةطرة ، خةرجى طيان و دينارى ئةوىَ

 شارةزايانى بةسةرهاتوو ئةزانن ضى ئةلَيَم 
 حةثس و ترسى سةرتةنوورو سووضى ديوارى ئةوىَ

 وامةزانن عاشقى تاسةر لةسةرخؤشى ئةبىَ 
 ىَجاربةجار بةدبةختى وةك من ثىَ لةقةو دارى ئةو
 من لةسةر ئةم بارةشا ئةيلَيَم ئةوةى عةشقى نةبىَ 

 (1) بةش بة حالَى خؤم كةريَكة بارو سةربارى ئةوىَ

                                                           
دا باَلوكراوةتةوة ( دَلى كوِران)و كؤمةلضةى ( ذين)ئةم ثارضة شيعرة لة ِرؤذنامةى ( 1
ناردمى بؤ ثراوة بؤ ماَلة . شاطردى بةرطدروو بووم الى وةستا حةمة سةعيد . 

تا هامتةوة بؤ . خةياَلى ئةم شيعرةى دامَى . كضَيكى جوانيان هةبوو. عةرةبَيك 
 .كان ئةم ثارضة شيعرةم دانا دوو
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 سكاالَ لةطةلَ سةيوان
 (ئةخؤل )ثيَنج خشتةكى لةسةر شيعرى ئةمحةد دةرويَش 

 ئةى طردى سةيوان ، شريين لة نيَوان
 ئةى شويَنى سؤزو نالَةى ثةشيَوان
 دايم ثيَت ئةلَيَم لةطةلَ قورِ ثيَوان

 ئةى طردى سةيوان ، سةيوانى سيَوان 
 ئةى طةجنى طةوهةر تا بةسةر ليَوان

 
 ضةند ثاشاو طةدا وا لة طةلَتاية

                                                                                                                                           
دا ( شريين)و لة كؤمةَلةى ( ِرؤذى نوَى )ئةم ثارضة شيعرة لة طؤظارى ( 1

 .باَلوكراوةتةوة 



 ضةند كؤرثةى ناسك وا لة باخةلَتاية
 كىَ لة طلَتايةباسى ناكرىَ 

 هةر خوا ئةزانىَ ضى لة دلَتاية
 ضةند طةلَى وةريو لةذيَر ضلَتاية 

 
 وةكوو ثريؤزة ئةو رِةنطة شينةت
 دةرئةخا شيَوةى جوان و شريينت

 خويَنة ئةو بةرطى ئالَ و رِةنطينةت
 بة تيَغى عةقلَى طةر بدرِن سينةت

 سةروثا لةعلة بن و بنضينةت
 

 ئةو درِكةى لةرِووى تؤ ديَتة دةرىَ 
 رِواوة لةناو ئينجانةى سةرىَ

 بةسووكى مةطرة ، سةرجنى بةرىَ
 هةر طةالَيةكى كة ليَت ئةوةرىَ
 ثارةى دلَيَكةو طؤشةى جطةرىَ

 بةرطت سةوزو سوور كردووتة بةرت
 نيشانى ئةوةى شةوق و طةوهةرت

 بةالَم ديارة مايةو هونةرت
 مةرتتؤ طولَزاريَكى خارة سة

 وشكة شؤرةكةت وة يا عةرعةرت



 
 ثرِة لة مارو ميَروو النةكةت

 دلَ مةحزوون ئةبىَ بة سةيرانةكةت
 سيس بووة طولَى طةش و جوانةكةت

 هةر دةنكى طولَى بيابانةكةت
 هةر ثةرِةى طولَى ئةرخةوانةكةت

 
 سةراثا لةذيَر غةما ئةسرية
 حالَت ئةزانىَ هةركةسىَ ذيرة

 دلَطرية ئةو ئرزةت ئةطةر تؤزىَ
 لة خويَنى طةشى ضةند جوان و ثرية
 لة ئيَسكى سةرى ضةند طةدا و مرية

 
 ذيَر خاكت هةمووى تؤوى جةفاية
 الشةى هةزاران شةهيدى تياية
 بارانى فرميَسك بةسةر ئةواية

 سةوزة وردة طيات بةالَ م ئةبواية 
 بة ثيَضةوانةى رِةنطى سوور بواية 

 
 

 هةرضى نةماميَك الى تؤ رِواوة 



 لةرِيشةى جةرط و لة ئةشكى ضاوة
 بؤية وا رِيَك و شريين هةستاوة 
 ضون لةسةر الشةو دالَن رِواوة 

 بة خويَن و فرميَسك ئاويان دراوة 
 

 لة ثيَشا جيَطةى خؤشى وةتةن بووى 
 شويَنى ئاسك و طؤرِو طةوزةن بووى 

 ئيَستا بىَ كةيف و كزو بىَ رِةنط بووى 
 ن بووى بالَم لةمةوبةر بةحةق طولَشة

 ميَرط و ميَرطوزار ، باغ و ضةمةن بووى
  

 تيثى نازداران ئةهاتة سةيرى 
 سؤزى ياران و ئاوازةى تةيرى
 كؤترو كةو سويَسكة لة دةورى
 لةسةر ضالَنت بولبول و قومرى

 دلَشاد ئةياخنويَند ، ئيَستةش كة ئةطرى
 

 ضةند ثاشاو طةورةو خاوةنى سةروةت 
 طةىلَ الوضاكى ئازاو بةسريةت

 زؤر نازةنينى جوان و بة زينةت 
 ضةند جووتة دلَخواز بىَ جةورو و مةينةت



 لةسةر سينةى تؤ ئةيانكرد عوشرةت
 

 ضةرخى زةمانة وةها ئةطةرِىَ 
 هةر طولَىَ ثشكووت زوو هةلَ ئةوةرىَ 
 لةهةر جىَ هةبوو تةخت و سةروةرىَ
 ئيَستاكة بوونة خاكى سةرةرِىَ 
 تؤزيان بة طيَذى باوة ئةطةرِىَ

 
 لةبةرضى بةشةر دلَت ثىَ خؤش كات
 لةذيَر ضةثؤكان سولَتان و طةدات 
 كةسىَ هةتا سةر نةيديوة صةفات
 ئةى طةردوون كةتؤ ئةمة بىَ وةفات

 بؤضى مبيَنم بكيَشم جةفات
 

 ئةسورِيَمةوة شيَت و سةرطةردان
 ئةنالَم لةطةلَ هةناسةى سةردان
 ضيامن بووة بةدةردو سندان 

 قى يةزدانقةسةمت ئةدةم بة حة
 وةرة تا زوو مبنيَرة سةيوان

 
 هةرضةند بة ناشاد كةوتووم دةربةدةر



 سةربارى هةمووى فرياقى دولبةر
 بووة بة داخ و سةوداو دةردى سةر

 خةيالَى رِوخسار لةتؤى سينةو سةر
 دلَ لةت لةت ئةكات بة مةوداى خةجنةر 
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 ضاو
 ضاوى بةتيلى دلَ نةفرِيَنىَ

 يارى نازدارى خؤى ثىَ نةبينىَ
 وةك ضرا طؤناى دانةطريسيَنىَ

 ثةرضةم لةدةورى با نةيشةكيَنىَ
 لةدلَدا تؤوى عةشق نةضيَنىَ

 نةميَنىَخواية ئةو ضاوة شةوقى 
 

 ضاوىَ هةميشة مةست و كةيل نةبىَ
 لةدلَداريدا ثرِ لة مةيل نةبىَ
 بةتةرجومانى دلَى لةيل نةبىَ

 لةسةرضاوةى عةشق كةيلى سةيل نةبىَ
 وةك كلَثةى ئاطر دلَ نةسووتيَنىَ
 خواية ئةو ضاوة شةوقى نةميَنىَ

 
 ضاويَكم ئةوىَ بىَ سورمة رِةش بىَ
 ش بىَ وةكوو ئةستيَرةش رِووناك و طة

 لةداوى نةردا وةكوو دوو شةش بىَ
 ثووىل كوذراوى وةكوو حةبةش بىَ 
 ناوبانط لة تورك و ئيَران نةسيَنىَ

 خواية ئةو ضاوة شةوقى نةميَنىَ



 
 ضاوىَ ثرِ مةكرو حيلةباز نةبىَ

 ثرِ لة ئةفسوون و عيشوةو ناز نةبىَ
 لةرِاوكةريدا ويَنةى باز نةبىَ

 نةبىَوةك سوارةى شوكاك تري ئةنداز 
 بة سيحرى رِؤح و دلَ نةفرِيَنىَ

 خواية ئةو ضاوة شةوقى نةميَنىَ
 

 ضاوىَ كةلةسةر طؤناى سوور نةبىَ
 لةذيَر هيالال وةك دةجيوور نةبىَ

 لةسةر خةزيَنةى دلَ طةجنوور نةبىَ
 ثرِ لة شةرابى ئةشكى سوور نةبىَ

 بةماضى تةمى دلَ نةرِةويَنىَ
 خواية ئةو ضاوة شةوقى نةميَنىَ

 
 ضاويَكم ئةوىَ دايم بةجؤش بىَ

 وةك كةوى بةهار ثرِ لة خرؤش بىَ
 دةرد بىَ بؤ ساغ و دةواى نةخؤش بىَ

 بىَ( مةدهؤش) دةرمانى زامى دلَى 
 طرِى دلَدارى هةلَنةطريسيَنىَ



 (1)خواية ئةو ضاوة شةوقى نةميَنىَ 
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 حةزم ىلَ كردووى
 ...حةزم ىلَ كردووى 

 لةناو جوانانا هةلَم بذاردووى 
 رِازو نيازى دلَم بؤ ناردووى

 سروةى بةيامن ىلَِ رِاسثاردووى
 خؤم ثىَ سثاردووى ، حةزم ىلَ كردووى 

 
 تؤش دلَم بةرىَ بة دلَيَكى ثاك 

 دلَدارى بىَ طةرد وةك رِؤذى رِووناك
 ئةذين بة خؤشى سةربةست و بىَ باك
 خؤمان ئةخةينة ثةناى خوداى تاك

 نةمشيلةى دلَ ضاك ، حةزم ىلَ كردووى 
 

 لةودةمةى كة تؤم ديوةو ناسيوة
 دلَةى هةذارت لةمن دزيوة 

 تريى جوانيت جةرطمى برِيوة 

                                                           
 .دا باَلوكراوةتةوة ( شريين)و لة كؤمةَلةى ( طةالوَيذ)ئةم ثارضة شيعرة لة طؤظارى (1



 خى ذينم ضنيوة مةينةتى با
 خؤشيم نةديوة ، حةزم ىلَ كردووى 

 
 لةهةرال شايى و سةيران كراوة
 من ضووم و ضاوم بؤ تؤ طيَرِاوة 

 لةرِووى جوانيتا رِةجنم كيَشاوة 
 وشةى دلَداريم بؤ تؤ داناوة 

 دلَ نةترساوة حةزم ىلَ كردووى 
 

 هةرضةند بزامن كة بيَزارى ليَم 
 مدلَت لةسةر من نىيةو ناتةويَ

 من ثىَ بة جةرطى خؤما هةر ئةنيَم
 بىَ ثةروا ئةلَيَم بةردةرطاتة جيَم

 بؤ كوىَ ئةضى ديَم ، حةزم ىلَ كردووى 
 

 ئينجا كةواتة تكات ىلَ ئةكةم
 بيانووم ثىَ مةطرة نةزؤرو نةكةم
 ضى لة دلَتاية ، بيلَىَ ، ديدةكةم
 دلَم مةشكيَنةو طلةت ىلَ نةكةم

 كردووىكزةى جةرطةكةم ، حةزم ىلَ 
 



 طيانى شريينم ضاكت ىلَ رِوون بيَت 
 طةر خوانةخواستة هيوام برِا ليَت
 ئةوةى كة دةردى دلَم ئةزانيَت

 ئةم داخةى منت طشت ثىَ ئةرِيَذيّت 
 (1)جوانيت ناية لَيَت ، حةزم ىلَ كردووى 
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 .كراوةتةوة دا باَلو( شريين)و ثاشانيش لة كؤمةَلةى ( طةالوَيذ)لة طؤظارى ( 1



 ليَت ئةثرسم                                     
 بؤ منت ناوىَ ؟

 خؤ من بةبىَ تؤ هةلَ ناكةم تاوىَ
 خؤشةويستى تؤم ىلَ بؤتة داوىَ
 طيانة دلَدارى شةرمى ثىَ ناوىَ

 يَم بلَىَ بؤضى تؤ منت ناوىَث
 

 من كة لة ثيَشا دلَ بةستةى تؤ بووم 
 بةخؤشةويستى تؤ دةسخةرِؤ بووم

 بووم  وةك مةىل هةذار زوو دةستةمؤ
 رِةجنةرِؤ بووم لة ثةشيمانى تؤ 

 بؤ منت ناوىَ ثيَم بلَىَ  ئيَستةش 
 

 ئةزانى جوانى ، طةشى ، شريينى 
 ناسكى ، نةرمى ، تةرِى ، رِةنطينى

 ةفيزى ضونكة خؤت وا ئةبينى ب
 لة زؤر زانيتا كةمم ئةدويَنى 
 ئاشكراى ناكةى بؤ منت ناوىَ 

 
 ياية خؤزطة لةثيَشا مبزان

 كةرِاست لةطةلَما نايةيتة كاية



 خؤشةويستى من بةدلَتا  ناية 
 تكات ىلَ ئةكةم تؤو ئةو خوداية
 ئةطةر ثيَم نةلَيَى بؤ منت ناوىَ 

 
 الوةلةسةر تؤ خؤشيم ناوة بة 

 دلَم دةرثةرِى ، جةرطم برِاوة
 سةر ىلَ شيَواوة  وةكو خؤم  هؤشم

 داماوة تؤية   لةسةر جوابيَكى
 لة دةمت دةرضىَ بؤ منت ناوىَ

 
 سويَند بة ديدارت ، هةتا مبيَنم 

 هةرطيز ناتوامن وازت ىلَ بيَنم
 ضؤن دلَم ويستى ناوت ئةهيَنم

 ئةسيَنم  هةتا وةالَمت لةدةم 
  (1)  ئةطةم بؤ منت ناوىَئينجا تىَ 

 
 

                                                           
لةكاتى خؤيدا ئةمحةد . دا باَلوكراوةتةوة ( طةالوَيذ)ئةم ثارضة شيعرة لة طؤظارى ( 1

ئَيستا لة ِرةخنةكةى ئةويش و لة . هةردى ِرةخنةى ىَل طرت و منيش وةاَلمم دايةوة 
ئةمة يةكةم شيعرمة كة شةماَل صايب كرددووية بة . وةاِلمةكةى خؤيشم ناِرازيم 

 .يشدا باَلوكراوةتةوة ( شريين)مةَلةى لة كؤ. طؤرانى 
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 هةموومان
 

 هةموومان تيَطةيشتووين بؤض هةذارين
 ئةزانني بؤضى ديل و لةش بةبارين

 ئةكةين ، لةم دةردة ئةدوينَيهةموو هاوار 
 كة ئيَمةى كوشتووةو ثيَى دةردةدارين

 
 كورِطةل لةبةر ضى: ئةثرسني و ئةلَيَني 

 ئةوةن داماوو سست و نالةبارين
 طةىل كورد نابىَ وا لة دوا بىَ ضونكة 
 طوناحى ئيَمةية طةر خويَندةوارين

 
 هةميشة مشت و مرِمانة لةطةلَ يةك

 ؤزطة بة ثارينكةضى هةر سالَ بة سالَ خ
 ئةمانة ، طشت طوناحى ئةو كةسانةن 
 ئةلَيَن مةردين وهةم خزمةت طوزارين

 



 

 هةموو بؤ كاتى فرمان طؤشة طريين
 لة كاتى خؤ نوانندا ديارين 

 لةكاتى يارمةتى دا دةستة ثارضةين 
 لة لؤمةو سةر زةنشتدا دانى مارين 

 
 

 لةيةكرتمان ئةوىَ رِةنج و هةولَ دان 
 كة خؤمشان بىَ فةرِو هةم ناديارين 
 لة سستيى ئيَمةية بيَطانة ئازان 
 بةكارن ضونكة ئيَمة بىَ دةمارين 

 
 برا ثيَويستة ، خؤمان تىَ بكؤشني 

 لةكةس ئيشمان نةوىَ طةر بةهرةداربني 
 بة مالَ و سةر لةطةلَ يةك بني ، هةولَ دةين 

 ض جوتيارين ، ض كاسب يا توجارين
 

 ئةبىَ وا هةلَ بسورِيَني طةل بزانن 
  (1) بضوك و طةورة بؤ خزمةت بةكارين

                                                           
دا ( شريين)و لة كؤمةَلةى ( طواَلَلةى مةمحود ئةمحةد)ئةم ثارضة شيعرة لة ( 1

 .باَلوكراوةتةوة 
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 ...خؤزطة
 خؤزطة لةفافى برين ثيَض ئةبووم

 
 لةدةورى ثووزى ثيَضاوثيَض ئةبووم

 ئةو سارِيَذ ئةبوو هةتا برينى
 ضش كة لة ثاشا جيَم ثىَ ليَذ ئةبوو

 خزمةتى ئةوو دلَى خؤم ئةكرد
 ئةو يادطارةم لةطةلَ خؤم ئةبرد
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 بام وابىَ
 
 

 ..من دلَ شكاو نيم 
 ..وةكوو طةىلَ كةس جطةر برِاو نيم 
 فيَرى سكاالَو فرميَسكى ضاو نيم



 من يارم بووةو بةجيَشى هيَشتووم 
 زؤر ماندووى كردووم ، بةالَم نةيكوشتووم

 
 

 ئةوةى من ويستم بىَ وةفا بوو رِؤى 
 ئيَستاكة مةستة لةبةر بةزمى خؤى
 من ذيانى خؤم بؤضى تالَ كةم بؤى

 من بةختياريم بؤ دلَم ئةوىَ
 ةكةوىَدلَ خؤش كةرةيةك هةر دةست ئ

 
 

 يارى بىَ ثةميان ئةوة ناهيَنىَ
 كة ثياو وةك منالَ بؤى بنالَيَنىَ

 شتيَكة نزمى بؤشان ئةهيَنىَ
 كةمن هةولَ بدةم بؤ كامةرانى
 لة دلَ دةريةكةم زؤر بة ئاسانى

 
 
 

 بةلَىَ دلَدارى ثةسةندو جوانة 
 ضاوةرِوانىيةو ثاكى و ثةميانة



 خواردنى طيانة : ثياوى ذير ئةلَىَ 
 م ذين بةشى ئةمةندة ناكابةالَ

 (1)كة بؤ كالَوى بابردوو رِاكا 
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وةختى خؤى سةعيد ناكام . دا باَلوكراوةتةوة ( هيوا)ئةم ثارضة شيعرة لة طؤظارى ( 1

ثاشان . لةسةرةتادا ثارضة شيعرةكة ثةيوةندى بة ثارةوة هةبوو . ِرةخنةيةكى ىَل طرت 
ضونكة خؤم وام ال جوانرت بوو . ثارةكةم ىَل الداو شيعرةكةم هةر بؤ يار هَيشتةوة 

لةكؤمةَلةى . يوةندىيةكى بة ِرةخنةكةى ناكامةوة نةبوو دةسكارى كردنةكة هيض ثة.
 .يشدا باَلوكراوةتةوة ( شريين)



 
 خؤزطة وابواية

 
 دةميَكة ضاوةرِيَم بؤ دلَ فرِيَنىَ

 
 ثةالمارى دلَم باو ليَم بسيَنىَ 

 دلَسؤزى دلَ بىَ نةيشكيَنىَبةالَم 
 كة طؤشةى ضاوى ثرِ نازى هةلَيَنىَ

 بة جارىَ دةردو ئازارم نةميَنىَ
 

 طولَى سةر كولَمى ئارامى ذيان بىَ
 بةيان بىَ تانةى طةالويَذى   بةضاو
 ئاشووبى جيهان بىَ  شؤخىَ بىَ ئةبىَ 

 طومان بىَ بىَ  جوانيى ئةو بةشانازى
 سةردانةويَنىَ لةرِووى   هةموو جوانىَ

 
 لةطةلَ كةس ئاشناييى كةى نةبووبىَ

 طرِيَكى تر بةالى دلَيا نةضووبىَ 
 رِةوشتى جوان وثاك و سادةخوو بىَ
 لةطةلَما يةك دلَ و يةك ئارةزوو بىَ

 يا خةم رِةويَنىَ  يار  ئةطينا زؤرة



 
 ويستم دةس لة طةردنيا بىَ ، وابىَ كةى
 َيا نرابىَ ويستى سةر لةبةر ثى  كةى

 ئةو ثادشا بىَ  طةداو  ئةطةر ضى من
 

 رِةوا بىَ  يةك  دوو دلَ لةسةر برِيارى 
 بيَنىَ ليَوى  ئةو  ليَوى منا   لةطةلَ
 فرمانى ثيَم بىَ  من ، ئةويش  نةوةك هةر
 جيَم بىَ  دةرمالَى ثاسةوان   لةباتى

 هةر ضاوةرِيَم بىَ  لةكاتى دوورى يا
 ليَم بىَ  هةر ضاوى  و تالَى يا  لةخؤشى

 دانةميَنىَ  نيازا و  رِاز  لةرِيَى
 

 !، ناتةواوى ( مةدهؤش)دوورى  بةرِاستى 
 ثةست و خاوى بةرزة ، خؤشت  خةيالَت 
 سووتاوى  وا بؤى  باسى ئةكةى ئةوةى 
 ماوى نايبينى ، بةخوا ، تاكو   بةخةو



  (1)بيَنىَ   ضةوتى زةمانة   ضةرخى  مةطةر
 
 
 
 

                                                                             1819 
 
 
 
 

 

                                                           

مةبةستم ئةوةية ئةطةر ضةرخ ِرَيك بَى ، حةيفة ئةم جوانة بؤ ( 1
و لةكؤمةَلة (ِرؤذى نوَى )ئةم ثارضةية لة طؤظارى . منى بَى تام بَى 

 .دا باَلوكراوةتةوة ( شريين)شيعرى 



 رِووكةشيى ذيان
 

 ض ناخؤشة مةرايى و دةردى رِووطريى لةناواية
 درؤى بىَ شوورةيى ناوة ، بةالَم زؤر شوورةيى تياية

 
 كةطةورةم باسى خؤى كرد دةست بالَوو ثياو جواميَرة

 بةى بة سنطتا ، بؤى ثةسةند كةى ضونكة وا فيَرةئةبىَ دةست 
 

 ئةطةر ثرييَكى ناشرين بلَىَ من جوان و مندالَم
 ئةبىَ ضل سالَى ىلَ دةركةى بلَيَى من شارةزاى حالَم

 
 لةثاش ديلى و جنيَوو تورِةيى وليَدان و داركارى

 كةدةركةوت هةر بذى وضةثلَةى ئةوىض بؤ لووتى زؤردارى
 

 يةكى دةس كةوت ئيرت هةرضى بوىَ ئةلوىَ ثىَ ئةوةى جىَ
 وتارى بةرزة ،  نووسينى بةهيَزو قوولَة ، جوان ئةدوىَ

 
 بلَيَم ضى هيَندة ناويَرم بلَيَم ئاوا نىيةو واية 

 (1)دةخؤزطةم وةك ئةوةش نالَيَم ، ئةميشيامن نةكرداية 
                                                           

كةسانةية لةضةرخى ثاشايى دا خؤيان كردبوو بةدةمِراستى كوردو مةبةستم لةو ( 1
 .مةوداى بةدرؤخستنةوةيامنان نةبوو 
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 ض نيشتمانيَكمان هةية
 نيشتمانيَكمان هةية سةيرى بكةى ويَرانةية

 طةرضى بؤ ضاوى بةدو دوذمن بة ويَنةى تانةية
 كاوىل دةستى بةدى ناوخؤو كنةى بيَطانةية

 ئيَستة زؤر ضاوى لةدةست و كؤششى شيَرانةية
 ضاوةرِيَى دةركةوتنى هةولَيَكى ئةم الوانةية

 هةركةس دوذمنى ئةم كوردة دلَثاكانةية خواية)) 
 ( 1)(( ذيَر كةوىَ ، كؤستى كةوىَ ، تا ماوة ساتىَ نةسرةوىَ 

 
 دوذمنى كوردان كةسيَكة هةولَ ئةدا بيَتة طزير

 سوودى خؤى تيَكةلَ بة قةوميةت ئةكا وةك ئاوو شري 
 زةرِرِةيةك قازانج و بةرزيى خؤى لة ضيدا بيَتة بري

 ؤشيَ ، هةر دلَى نةكرىَ زويرسةد بكوذريَت ضاو بث
 !با هةذار ضاوى دةرىَ ، مريم سةرؤكى يانةية 

 خواية هةركةس دوذمنى ئةم كوردة دلَثاكانةية )) 
 ((ذيَر كةوىَ ، كؤستى كةوىَ ، تا ماوة ساتىَ نةسرةوىَ 

 
 خويَندةواريَكة كة خاوةن ميَزو فةرِرِاش و جةرةس

 ليَدانة بةسبؤ هةذار جوابى جنيَوو توورِةيى و 
 سةد هةقت بؤ ون ئةكا طةر ضارةكيَكى بةيتة دةس

                                                           
 .ئةم بةيتةى سةر بةند هيى هةذارى موكريانىية ( 1



 يسَتة سةر باسى قسةش كورديَكة زؤر فريادرِةس
 

 قةوميةت الى ثةمشة ، تةنيا خزمةتى بؤ عانةية
 خواية هةركةس دوذمنى ئةم كوردة دلَثاكانةية))

 ((ذيَر كةوىَ ، كؤستى كةوىَ ، تا ماوة ساتىَ نةسرةوىَ 
 

 يَبةريَكى طرتوةو دانيشتوةكاك تيجار ساى س
 رِةجنى سالَيَكم بة مؤلَى و ثاكذى بؤ بردووة

 لووتى هةر خوارة ، ئةلَىَ نامةرد دزيت ىلَ كردووة 
 زؤرى وةك من كاسبى بؤ ئةو ئةكا ، خؤى تياضووة
 هةر ئةلَىَ مسكيَن بةشى ليَدان و بةندينخانةية 

 خواية هةر كةس دوذمنى ئةم كوردة دلَثاكانةية)) 
 ((ر كةوىَ ، كؤستى كةوىَ ، تا ماوة ساتىَ نةسرةوىَ ذيَ

 
 ئةو كةسانة دوذمنن تؤوى نيفاقيان خستة ناو
 رِيَطةيان تيَكدا لة كوردو ثيَى ميلةتيان ناية داو

 بوون بة طورزى دةستى بيَطانةو كةضى كوردن بةناو
 ئيَستة كةس باوةرِ بة كةس ناكا لة ترسى بةندو باو 

 يى ئةم ضةشنة ميكرؤبانةيةكورد زةبوون و كوشتة
 خواية هةركةس دوذمنى ئةم كوردة دلَثاكانةية )) 



 1811      (2)(( ذيَر كةوىَ ، كؤستى كةوىَ ، تا ماوة ساتىَ نةسرةوىَ 
 
 

                                                                             
 
 

                                                           
يانةى )ئةم ثارضة شيعرةم بؤ ئةوة وت كة يةكَيك بةزؤرى مريى دةستى بةسةر ( 2

و ِرؤذى نوَى دا ( هةتاو)و ( طةالوَيذ )لة . دا طرتبوو ( سةركةوتنى كوردان
 .باَلوكراوةتةوة 



 نامةى يةكةم بؤ يار
 ..ئةى يارى شريين ..ئةى يارى شريين 

 ..ئةى نةونةمامى دةم بة ثيَكةنني 
 

 وةها نةزانى تؤم لةبري ضووة 
 طرِى دلَدارى جاران كز بووة

 
 هيض بةندخيانةو ئيَش و ئازاريَك
 يادت لة دلَما دةرناكا جاريَك

 
 بةالَم لة دةورى شوومى وةهادا
 باخى دلَدارى هةرطيز بةرنادا

 
 ضةنكة كةس تةنيا بةختيار نابىَ

 تا دةورو ثشتى لة سزادا بىَ
 ئةو ئيستعمارةى ناوت بيستووة
 طوليَكى وةك تؤو يارتى طرتووة

 
 ضونكة ئةيةوىَ خيَراتى دنيا
 كؤبكاتةوةو بيخوات بةتةنيا

 



 هةرضيش قسةى كرد الى ئةو دوذمنة
 جيَى حةثسخانةو جةزاو كوشتنة

 
 ديارة ياريشت هةر بةش خوراوة
 بؤية ئيستعمار ليَرةى داناوة

 
 هةرضةند كة ئيَمة ناترسني ، فيَر بني

 بؤت ئةطيَرِمةوة ضؤن رِائةبويَرين
 

 بةيانيان خواردن نان و تاعينة
 ئةمة هةر باشة ضونكة شريينة

 
 بةالَم كةباب و نانى ئيَوارة

 لة خواردن ناضىَ وةك زةهرى مارة
 

 هةمووى رِخيؤلَةو كوليَرة كؤنة
 هةر كةسىَ نةخيوا نازانىَ ضؤنة

 
 جطةرة هيند بة ثةرؤشنيبؤ ضاو 

 ناضار جلةكةى بةرمان ئةفرؤشني
 



 خؤ كيسةو باخةلَ لة ثارة بةتالَ
 طشت لة ناو يةكدا كةوتووينةتة سوالَ

 
 بة ثالَ ثيَوة نان ئةضينة سةر ئاو 
 هةلَمان ئةسيَنن نيوةو ناتةواو 

 
 بةالَم شريين طيان هيض خةفةت مةخؤ
 تؤش لةسةر رِيَطاى بريى رِاست برِؤ

 
 انني رِيَمان رِاست و رِةوانةئةز

 زالَى و سةركةوتن هةر بؤ خؤمانة
 

 بؤية لة بةزمى خؤمان ناكةوين
 تا دواى نيوة شةو نةبىَ ناخةوين 

 
 بة ثيَكةنني و كةيف و طؤرانى 

 نةشيدى جوان و قسةى ئينسانى 
 

 بة خؤشى لةطةلَ ئةو برايانة 
 بريو باوةرِيان وةكو خؤمانة

 



 رِا ئةبويَرينضؤن دلَمان ويستى وا 
 ضونكة تيَكؤشان بةذير ئةبذيَرين

 
 ثيَويستة ئيَمة هيض نةنالَيَنني
 تا ئيستعمارى ثيس ئةرِوخيَنني

 
 كؤنة ثةرستى و ديلى نةهيَلَني 
 برسى و تينويَتى و زؤردار بشيَلني

 
 ئينجا ئةبينني سةيرة ، سةيرانة 
 ئةوسا دلَدارى و ذيان ئاسانة 

 
 ينة مل ئيَمةش بة خؤشى دةست ئةكة

 ( 1)بة ماضى طةرم و تيكةى ضةورو زل 
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لةكؤمةَلةى . خَيزامنم نووسيوة ( سةبرى)لةبةندخيانةى كةرخةوة لة بةغدا بؤ (  1
 .دا باَلو كراوةتةوة ( شريين)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سةرةتاى دلَدارى
 

 شؤخ و بىَ باكى بة نازو عيشوة دوو سىَ شةممووة
 خؤى نيشان داوم ئةلَىَى سةرويَكى تازة هةلَضووة 
 جوان و باالَ رِيَكى وا ، نةمديوة ، هةر نةمبيستووة 
 جةرطى سووتانووم بة جارىَ ، ئاطرم تىَ بةربووة
 عةشقى الى من يادطارة ، خؤيشى دلَمى بردووة

 
 سيَوى زةردةشت نالَىَ من ئالَم لةترسى رِوومةتى 
 مانطى ضواردة شةرمةزارى تيشكى رِؤذى رِوويةتى

 يَكى موويةتىثرِتةوى جوانى طرفتارى تةلَ



 زؤرى وةك من عاشقى ئةو شؤخة بوون بؤ نةطبةتى 
 ئةو كةسى ناوىِ و هةزارانيش حةزى لةو كردووة 

 
 كاتىَ طةردوون ئةوثةرِى شيَوة نيطارةى ثىَ طةيان
 خؤى بة شا زانى لةرِيزى جوانى يا بؤ رِووى جيهان 

 ويستى دلَبازى بكا ، ئازانة كةوتة دلَ فرِان
 كردو ثيَكاى و دلَى سةند بىَ ووضان رِووى لة هةر كةس

 هةر دلَى من مابوو ، ثريؤزى بىَ خؤى بؤ الى ضووة 
 

 من لة ثيَشا وام ئةزانى عاشقى خؤرِايىية 
 زؤر كةرِةت ئةموت بةخوا دلَدارى ئةسلَى هةر نىية 
 كاتىَ رِووى ئةو دلَ فرِيَنةم بينى بةو شريينىية

 ضىيةئاطرى دلَ تيَى طةيامن دةس بةجىَ تامى 
 ئيَستة هةر ئةتليَمةوة ، دةردم لة دةرمان دةرضووة 
 قورِ بةسةر ئةو عاشقةى دلَبةر دلَى لةو الرىية 
 خؤشى نازانىَ بة ضى دلَ خؤش ئةبىَ و ضى ضارية 

 ى هةذار بيَضارة دةردى كارىية ( مةدهؤش)ئيَستة 
 شني ئةكاو هاوار ئةكا ، سووتاوة ثيشةى زارىية 

 (1)و مالَ ويَران و سةرطةردان بووة بىَ كةم و زياد شيَت 

                                                           
لة طؤظارى . ى نةخؤشةوانى بةناوبانط وتووة ( سةبرى)ئةم ثارضة شيعرةم بؤ ( 1
 .اَلو كردؤتةوة دا ب( شريين)و لة كؤمةَلةى ( طةالوَيذ)
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 .…بؤية
 

 بؤية ضاويلكةم ديارى ئةويَ ليَت
 كة يادطارى لةسةر ضاوم بيَت

 جىَطري بىَ لةسةر رِووى ديدةكامن 
 برِوامنبةوضاوة لةرِووى طيَتى 
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 ئارايشتى تازة

 
 ئيَستا كة سروشت باوى نةماوة 
 هونةرى رِووكةش وا لةبةر ضاوة

 
 باالَى بةرز هةمووى ثاذنة عانةية
 ثةرضةم رِازةوةى نةخشةو شانةية

 
 ليَو نة قةيتانةو نة وةك ياقووتة
 باشى سةير بكةى رِةنطيَكى رِووتة 

 
 ليَو كة لة خؤيا فيَرة درؤية

 ى بؤية( بؤية)بة دةستةالَتةو هةر 
 

 ثىَ و ثووز بة بةرطى نايلؤنى رِةنط كالَ
 سةرنج ئةكيَشن بؤ دةرطاى خةيالَ

 
 ضةندم ال جوان بوو ئةو مةمكة قنجة 



 تومةس ئةو قنجة سومخةى ئةسفةجنة
 

 وةستا بووئةو مستة جوانة كة خرت 
 شةرمى بردبوو دةمسى كيَشا بوو

 
 نوقورضم ىلَ طرت هيض نةئةيةشا

 تومةز الستيك بوو من رِام ئةكيَشا 
 

 ئةجما كة ويستم خؤم دامةزريَنم
 لةباتى كضىَ كؤطاية ديَنم
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 بىَ ثارةيى



 
 ئةو كضةى ئيَستا ثيَى ئةلَيَن جوانة 

 يةكةم ثةسةندى دةستةى الوانة
 لةسووضيَكا بوو كةس نةى ئةناسى 

 جار جار دةرئةكةوت زؤر بةكةساسى 
 خؤى نةيئةزانى كة نرخى ضىية 

 وةى زانى بةشى لة ذينا نىية
 دامنا لة دلَما ئةمة يارم بىَ
 البةرى خةمى رِؤزطارم بىَ
 ةى ناسيوة ومت ئةم ثةرىية كةس ن

 زوو رِاوى ئةكةم تا كةس نةيديوة 
 بةالَم بةر لةوةى من بيخةمة داو

 كةوتة بةر ضاوو ناوى كةوتة ناو 
 ذمارةى عاشق لة حيساب دةرضوو

 دةورى هةذارى وةك من بةسةر ضوو
 ئيَستا ئةو كةسةى ديار نةبىَ منم 

 خؤم خؤم نابينم ئةوةندة ومن 
 لةشكرى ثارة دةورى ليَداوة 

  (1)ارى زؤر دةورى طرياوة بةدين
                                                           

دا باَلو ( شريين)و ثاشانيش لة كؤمةَلةى (ذين)ئةم ثارضة شيعرة لة ِرؤذنامةى (  1
 .كراوةتةوة 



 
                                                                       1851 

 
 دلَدارى ناكةم

 
 ..دلَدارى ناكةم 

 ..بةلَيَن بىَ ئيرت دلَدارى ناكةم 
 لة كوىَ تووشى بووم ئةبىَ ليَى رِاكةم
 تا كةى دةردى سةر بؤ خؤم ثةيا كةم

 
 تاكةى شةو تا رِؤذ هةر بنالَيَنم 

 بةدةم خةوةوة هةر ببزرِكيَنم
 دوعا بنووسم ، سيحر خبويَنم
 شةرمةزار ببم ، سةر دانةويَنم

 
 تا كةى بطةرِيَم بةشويَن تةتةرا 

 تا كةى بطرييَم لةكةلةبةرا
 ثرِو ثرييَذن بيكةن بة هةرا

 بةشةق وةكو دز مببةن بؤ سةرا
 

 ى مردم ئةوةندةم دةسةسرِ كرِ



 بؤن و قؤلَؤنيام لة كؤطا برِى 
 بةسىَ رِؤذ تاكىَ ثيَالَوم درِى
 ثارةشم نةماو حةياشم فرِى

 
 كتيَبى عةشقم هةموو رِوانى

 ضى فرِو فيَلَ بوو هةموويم زانى
 ضوومة كؤرِةوة ، مازيندةرانى

 تووشى هةرضى بووم زياترى زانى 
 هةرضيم كة ئةدى وةفاى ال با بوو

 ةرةس وابوودلَدارى لةالى وةك ض
 بةر لةمن يانزةى لة جلَةودا بوو 

 هةرضى كؤالَن بوو هةمووى كوتا بوو
 

 هةر من ذيامن ىلَ نةشيَواوة 
 كض و كورِ وةك من طشتى داماوة 

 دةردى نزم و بةرز هةمووى تيَكداوة 
 (1)كةس بة كةس نالَىَ خراث قةوماوة 

                                                           
سةير ئةوةية ئةويش . بوو ( ِرةفيق)بة ناوى شاطردَيكى شةملةوة دامناوة كة ناوى ( 1

ة ئةويش وةك ئةم هةر تاكَى قؤندةرةى ل! ِرةفيقَيكى بؤ خؤى دؤزيببوةوة هةر شةل 
ئةم ثارضة شيعرة لة ! بؤية بةهةردووكيان جووتَى قؤندةرةيان ئةكِرى . ثَى ئةكرد 
 .دا باَلوكراوةتةوة (ذين)ِرؤذنامةى 
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 السارى
 تووشى يةكىَ بووم دلَ فرِيَن و جوان
 لةطةلَ ئةوةشا طالَتةضى و زؤرزان

 كة ضاوى لةرِووى يةكىَ برِوانىَ
 يةكةو رِاست بيَخى دلَى ئةزانىَ
 داوى بؤ سةدى وةك من داناوة 

 لة ثيَى خؤى نةئاالَوة هيض داويَك
 هةر جارة سةيرم ئةكا بة الضاو
 من وائةزامن هةموو شت تةواو



 هةر لةو كاتةشا زةردةخةنةية
 تيَم ئةطةيةنيَت هةمووى طالَتةية

 كةضى من ديسان تىَ هةلَئةضمةوة
 نامةوىَ لةبري خؤمى بةرمةوة

 ئةلَيَم ئةم سةيرة هةر طالَتة نابىَ
 ( 1) تيا بىَرِؤذيَك هةر ئةبىَ بةزةييى 
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 ثةريَشانى                                                        

 وةرة ئةى ضاوةكةم ، ئةى طيانةكةم ، يار 
 وةرة ئةى خؤشةويستى جةرطى دلَدار

 لةطةلَما تاقة تؤزىَ دلَ نةرم بة
 كةمىَ رِوو خؤش و طةش بةو بىَ شةرم بة 

 
 دلَ و ضاوت ئةزامن دةستةمؤمن

 بة تةنيا هةر زمانت سركة بؤ من 
 

 ثةشيَواو ثةريَشامن بة جارىَ
 لة ضاوم خويَن ، لة دلَ ئاطر ئةبارىَ

                                                           
 .دا باَلوكراوةتةوة ( ِرؤذى نوَى )ئةم ثارضة شيعرة لة طؤظارى ( 1



 
 منت كوشت بؤ سالَوىَ بؤ بةلَيَنىَ

 هةتا كةى كةس نةزانىَ و وا مبيَنىَ
 

 رة مةميَنة بلَىَ مبرة ،  بلَىَ ليَ
 بلَىَ الضؤ ، بلَىَ ناوم مةهيَنة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ئةطةر دؤستم ، ئةطةر دوذمن بزامن
 ئةوةندةم تيَطةيةنة كامةيامن

 
 ئةطةر خؤشت ئةويَم و ئيمتيحانة

 ئيرت بةمسةو بةسةركةوتووم بزانة
 

 ئةزامن تؤش كة بىَ يارى و بة تةنياى 
 دلَت ويَلَة بةالَم خؤت ذيرو ورياى

 



 دةرى ناخةى طرىَ و ثيَضى خةيالَت 
 منت ضؤن ديوة تؤش هةر واية حالَت 

 
 بةسة رِةمحت هةبىَ دةرحةق دلَى خؤت
  (1)طوناهى خؤم و خؤت و دلَ بة ئةستؤت 

 
                                                                   1859 

 
 
 

 ئاواتيَك لة طوىَ رِووبارى دجيلة
 

    جوانة هةلَبذاردةكةم ضةند 
 ناسكةو رِوومةت ثرِ بة دةم 

 نةرم و شل و خرِو ثرِة
 دلَ فرِيَن و جةرط برِة

 

                                                           
دا باَلو كراوةتةوةو هةر لةو طؤظارةشدا ( شةفةق)ئةم ثارضة شيعرة لة طؤظارى ( 1

بابةتى لَيكؤَلينةوةيةكى دوكتؤر ئيحسان . حسةين عارف كردووية بة عةرةبى 
دا باَلو ( بةيان)فوئاديش بوو لة كؤِرَيكى ئةدةبيدا و لَيكؤَلينةوةكةى لة طؤظارى 

 .دا باَلو كراوةتةوة ( شريين)ثاشانيش لة كؤمةَلةى . كردةوة 



 ئاى ض خؤشة طةر يارم بىَ
 تا نيوة شةو لة ديارم بىَ

 بةو دةستانةى خؤى بؤم تيَكا 
 من ثيَك هةلَدةم بة دواى ثيَكا

 
 مةزةش ماضى سةر طؤناى بىَ

 بىَسةيرانطام بةذن و باالَى 
 ليَوم بسووم لو ليَوانى 
 هةلَمذم دةم و زمانى

 
 طازى مةضةكيم دةس كةوىَ

 جىَ دانةكامن دةركةوىَ
 سنطم بضةسثىَ لة سنطى

 هةلَى طوشم زؤر بة تونطى
 
 
 
 

 رِوومةت خبةم لة رِوومةتى
 لةو كولَمة نةرمةى هةيةتى
 نوقمى دةرياى دلَدارى بني 



 سةرخؤشى بةزم و يارى بني 
 

 بة قاقاى ثيَكةنينةوة 
 بة ختووكةى شريينةوة 

 تاو تاو بة مستم ثياكيَشم
 هةتا تورِة بىَ و ثياى كيَشم

 
 تيَر بة ضنط هةلَى طلَؤفم
 من كوذراوى ئاخ و ئؤفم 
 بيتؤريَنم و ئاشت بيَتةوة

 ( 1)سةر لةنوىَ تىَ هةلَضيَتةوة 
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م لةم ثارضة شيعرةدا هَيناوة ، ضونكة بة هةَلة ( دجيلة)بؤ شوَينة طومكَى ناوى ( 1

لة . خستيانة سةر كضَيك من مةبةستم ئةو نةبووة ، ئةطينا مةبةست سلَيمانى ية 
 .دا باَلوكراوةتةوة ( شريين)كؤمةَلة شيعرى 



 رِازى دلَ
 

 من باسى دلَى خؤم بؤ نةكردووى 
 ناوى دلَداريم لةال نةبردووى 
 ليَم نةثرسيوى دلَت لة كوىَية 
 كام دلَ برِاويَك بؤت ضاوةرِىَية 

 لةالى ئةم و ئةو نةخمستوويتة ناو 
 نةبووى بة تانةى بيَطانةو ناسياو

 نةمشتوانيوة بة يارت دانيَم
 بؤية نةمويستووة كةدانى ثيا نيَم 
 بةالَم سةرجنم هةمووى بؤ تؤية 
 ضيى تر وترا بيَ مةرجةو درؤية 

 بة قوربان ئيرت طةيشتة تينم
 تواناى تيا نةما دلَةى خةمطينم 

 سويَندم بةو ضاوةت كة ضراى دلَمة 
 ئاطر خؤش كةرى هةستى بة كولَمة

 نؤبةى وةستان و ضاوةرِيَم تةواو
 دوا ثارضةى بةردى ورةم بوو بة ئاو 

 بةجؤرىَ كارت كردؤتة سةرم
 هرطيز ناتوامن بىَ تؤ دةربةرم
 طةر شةيدايىية يا خؤشةويستى



 تؤ بؤ دلَى من يةكةم ثيَويستى 
 كةضى تؤش بىَ دةنط وةكوو نةزانىَ
 خةمى ضةند تياية دلَ بة ثةنهانى
 وا لة  داخى تؤ ئةسووتيَم وةك مؤم

 هةر دةرنةكةوت بؤم سووضى رِازيَكت 
 بة دةس من بواية دةورم ئةتةنيَت

 نةمئةهيَشت لةطةلَ كةس ثىَ بكةنيت 
 لةطةلَ لةاليةك ناوت ئةهيَنن 
 من ئةلَىَى ضةقؤ بة دلَما ديَنن 

 ئةمةش نيشانةى مةيليَكى خةستة 
 ديارة تؤ ذيرى ، ئةمةندة بةستة

 ضى بكةم لةطةلَ تؤ ئةمةندة جوانى 
 نازانى  ناوى بةزةيى هةرطيز

 خؤزطة دلَى تؤ وةك هى من بواية 
 ئاخؤ ئةوساكة ضيت بكرداية 

 ئةم شيعرة الى من ئةمةندة ديَنىَ 
  (1)وةك بؤمبا دلَتم بؤ هةلَتةكيَنىَ

 

                                                           
( رؤذى نوَى)و ثَيشرتيش لة طؤظارى ( ينشري)ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمةَلة شيعرى ( 1

ساَليمدا وتوومة ، يادى دَلدارىيةكى  39دا باَلو كراوةتةوة ، هةرضةند لةتةمةنى 
 .بيست ساَليمة 
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 ئةمانة لة فارسى يةوة وةرطيَرِراون
-1 -

 دوىَ شةو تا بةيان لةيار ئاالَوم
 ئةمشةو لةطةلَ خةم لة جىَ خزاوم
 داخةكةم ئةوةى تةمةن ئةنووسىَ
 ئةمرِؤى وةك دويَنىَ لةسةر داناوم

                                                                           1891 
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 شةرمت لىَناية    طولَى سوور : ومت 
 رطز لةبازارِاية بةر لةتؤ نيَ

 دةستوورى شاهان نازانىَ: وتى 
 بةردةست ثيَش ئةخرىَ ، ئينجا ثاشاية
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 : كورِ 
 مةطةر رِوومةتى جوانانت نةديوة ؟:   ئةى بابة 

 نةديوة ؟ضاوى بة كل و زولَفى ثةريَشانت 
 دوورى و شةوى تةنيايى دلَ و هةستى نةطرتووى ؟

 دةركةوتنى ناكاوى نيطارانت نةديوة ؟
              

 :باوك 
 مةطةر سفرةيى بىِنانت نةديوة ؟:  ئةى رِؤلَة 

 ئةركى ذن و طريانى مناالِنت نةديوة ؟ 
 نةخزاوية كونى ذوورىَ لة ترسى دةمى قةرزار ؟

 بىَ ثارةيى و هاتنى ميوانت نةديوة ؟ 
                                                                           1859 
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 تةنيا ماض دزين خيَر ئةداتةوة 
 دوو جار قازاجنة طةر بيداتةوة 

                                                                          1859 
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 كض سةد ليَو ئةبا بؤ جامة ئاوىَ 
  كةضى جارىَ ليَو نادا بة الوىَ 
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 ئةو كةسةى رِؤذيَك بة عةشق سووتابىَ 
 لة طرِى مةحشةر هيض ترسى نابىَ 
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 لة كاتى خؤيا منيش منالَ بووم 
 نةرم و ناسك و سةرطؤنا ئالَ بووم

 ئيَستةش كة جوانى دةرضوو لة دةستم
 هةر لةو عةشقةية منالَ ثةرستم 
                                                                         1859 
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 ئةوةى ثةرؤشى سةيرى رِوخسارة



 ( 1)لة دانيشتنى تةنيشت بيَزارة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .دا باَلوكراونةتةوة (دَلى كوِران )ئةمانة هةموو لة كؤمةَلةى ( 1



 طيثة
 ئةخمةلَةتيَنى  ئةلَيَى منالَم 

 ئةهيَنى   ناوى خواردن  ئةمةندة
 بؤ ئةكةم   طيثةت ئةلَيَى  ئيَستةش ثيَم 

 طيانةكةم ناوىَ  و ضيَشتى تؤم  نان 
 

 ناودار و نة كفتةى  بؤقلةموون  نة
 كةنار  يةك ضرثةى  هيضى ناطاتة

 وةك ثياو  ئةنيَى م  دا لةسةر كورسى   تؤ
 رِائةطرى بةناو  و ثةريَز دوورة خؤت 

 
 من دلَ سووتاوى ثيَكةنينيَكم 

 برينيَكم  بؤ  ببيَتة دةرمان
 رِووخؤش   تؤ ميوان رِيَك خة  لة ثؤليَك

 ةى بة جؤشبة بؤ دلَ شاطولَ   خؤشت
 

 و رِازيَكى ال بىَ   باس  هةريةكةى
 تيا بةرةلَالَ بىَ  و دةم و ضاو  دلَ

 تيا بىَ  جاروبار ماوةى سرثةشى 
 ئاوا بىَ    ئةبىَ  رِاست  ميواندارى
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 ثاكانة
 هةرضةند تؤ بىَ وةفا بى.. ضاوةكةم 

 زؤر جار بؤ دلَم مايةى جةفا بى
 

 سةرةرِاى ضاكةش تؤ هةر نةمناسى
 من بة جىَ بيَلَى وا بة كةساسى 

 
 هيَشتا من لةسةر مةيلى جارامن

 خؤم بة مل كةضى ثةميان ئةزامن
 

 با لة ميوانيت من بةشدار نةمب
 با منى بةدبةخت ون مب ديار نةمب 

 
 با بيَطانةكان بكةى بة هاودةم

 منيش بة تةنيا ببم بة هاورِيَى خةم
 

 تؤ لة بةر ضاوى من هةر ناكةوى 
 ضؤمن خؤش ويستووى الى من هةر ئةوى 

 
 با خزمةكانت جنيَوم ثىَ بةن

 لة بةر ضاوى تؤ سةد تانةم ىلَ بةن



 
 كة منيان دى زمان دةربيَنن با 

 بة ئارةزووى دلَ بيَن مبشكيَنن
 

 هيَشتا من هةرضى بؤنى تؤى ىلَ بىَ 
 سةرمى ئةدةمىَ ئةدةمى با ضةقؤى ثىَ بىَ

 
 با هةرضيم هةية بؤ تؤم دانا بىَ

 با لة رِيَى تؤدا ثوومل نةمابىَ
 

 با سةيرم بكةى بة طرذو مؤنى 
 لة رِيَيش ثيَم بطةى هةر نةلَيَى ضؤنى 

 
 هيَشتا من زياتر بؤت بة ثةرؤشم

 (1) بؤ خؤشى دلَى تؤ تىَ ئةكؤشم
 
 
 

                                                                       1859 
                                                           

 ندەرمەهون یگنەدەب یرانۆگ ەب ەكراو .دا باَلو كراوةتةوة ( شريين)لة كؤمةَلةى ( 1
 یمانێسل ۆیزانك یقایسۆم یپیت ەڵگ ەولود لەم ئازاد



 
 
 
 
 
 

 نامناسى
 

 ..من تؤم ثىَ طةيان 
 ..تؤم شارةزا كرد لةرِيَطةى ذيان 

 
 من تؤم رِزطار كرد لة دةس كةساسى 
 كردمى بةو كورِةى كة خؤت بناسى

 
 طيامن بةخت كرد تؤم هيَناية ناو

 خؤم نةكرد بة ذن تا تؤم كرد بة ثياو
 

 ئةزانى ضةندم بةرز كرديتةوة 
 وات ىلَ هات كةمن نةناسيتةوة 

 
 حةز ناكةى تاكو بةالشتا برِؤم



 ثيَت شةرمة بلَيَى خؤشةويستى تؤم 
 

 وةنةبىَ ئيَستةش بؤ تؤ سووتامب
 وةك خؤشةويستى جارانت مامب

 
 نةخيَر ثاش ئةوةى كة باش ناسيميت 

 بة ثيَضةوانةى ئارةزوو دمييت
 

 ئيرت ئةو نرخةت لةالى من شكا
 ضى ثةميانت بوو ئابرِووى تكا

 
 بةرِووى زةردةوة يةيتةوة بؤ الم

 بةو نيازةى كة من دؤستةكةى ئةوسام
 

 لَت ىلَ سةندمضةنكة بةئاسان د
 الت واية دايم لةسةر تؤ بةندم

 
 بة تةما نةبى بطةرِيَيتةوة

 دلَيسم داخست نةوةك بيَيتةوة
 

 من نةشيَتى تؤم ، نة شيَتى جوانيت



 بة هةلَةدا ضووم بة ضاكم زانيت
 

 تازة من لة كوىَ و دلَدارى لة كوىَ
 ( 1)دلَ تؤزىَ طؤشتة ، ثؤالَش بىَ ئةسوىَ 
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 ديارى
 

 طيانةكةم دياريت بؤ من ناردبوو
 بؤميباخيَكت هةلَبذاردبوو

 
 بةيانى جةذن ماضم كرد ، بةستم
 بةالَم بؤميباخ نةبوو مةبةستم

 
 من ويستم دةستى خؤت لة ململ بىَ

                                                           
 .دا باَلو كراوةتةوة ( دَلى كضان)ئةم ضارضة شيعرة لة كؤمةَلةى ( 1



 ( 1)نةك ثارضة ثةرِؤ بى ثةت ضنرابىَ 
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 ئيَستةش
 

 كة من تؤم دى منالَ بووى وةك ضرؤ بووى 
 لةبةر دةرطا خةريكى هةلَمةقؤ بووى 

 
 ئيَستةت تيا ديار بوونيشانةى جوانى 

                                                           
دا باَلو كراوةتةوة (شريين)و لة كؤمةَلة شيعرى ( نةورؤز)ئةم ضارضةية لة طؤظارى ( 1
 .بابةتةكةى ثةيوةندى بة خؤمةوة هةية . 



 كة هةلَويَست و سةرجنى هةرزةكار بوو
 

 منيش لةو كاتةدا تؤم دى بة رِيَكةوت
 لة دلَما خؤشةويستى رِووتى تىَ كةوت 

 
 ئيرت لةو ساوة قيبلةى ضاوى من بووى 

 لةبةر ضاوو دلَم بووى ، طةرضى ون بووى 
 

 شوكور ئيَستا بة جوانى ناوبراوى 
 ثريو الوى  لة بةر ضاوى و ثةسةندى

 
 بة باالَ بةرزو طةردةن بةرزو رِيَكى 

 بة ال ضاوىَ دلَى الوىَ ئةثيَكى
  

 لة جوانيدا ئةمةندةت ثىَ برِاوة 
 لةالى هيض كةس طومانى تيا نةماوة 

 
 ئةرىَ توخوا دلَيشت ضى ئةزانىَ

 ئةطةر هةستيَكى تياية دانى ثيا نىَ
 

 ئةوانةى بؤت ثةرؤشن لةشكريَكن 



 مةزانة هةر بة تةنيا ضةند كةسيَكن 
 

 لةبريت بىَ كةوا شويَنم ديارة 
 يةكةم تريت لةالى من يادطارة

 
 لة دلَتا قوذبنيَكم ثىَ رِةواية 

 دةميَكة تىَ ئةكؤشم بةو هيواية 
 

 هةموو كاتىَ بةشويَن تؤدا طةرِاوم
 دة تؤش خؤت دةرخة جارجار هةردوو ضاوم 

 
 ةسيَنم ئةطةر توانيم ، دلَيشت ىلَ ئ

 ئةطةر نةمتوانى تا هةم وا ئةميَنم 
 

 ئيرت زؤر بةختيارو شادمامن 
 ( 1) كة ئيَستا تؤ بة خواى شيعرم ئةزامن
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 .دا باَلو كراوةتةوة ( شريين)و لة كؤمةَلة شيعرى ( رؤذى نوَى)لة طؤظارى ( 1



 ثارة
 

 ئيَستا تةمةمن خؤى لة ضل داوة 
 لةبةر دةروازةى ثريى وةستاوة

 بةالَم ئةو كاتةى كة هةرزةكار بووم
 ثةرؤشى بةزمى دلَدارى و يار بووم

 
 ئاواتيَكم بوو زؤر ثاك و بىَ طةرد

 نةك وةك ئاواتى سةرسةرى و نامةرد 
 طةرِام بؤ يارىَ كة ورياو جوان بىَ
 هاودةمى رِيَطاى سةختى ذيان بىَ

 
 طةىلَ جوان هةبوو ئةو مةرجةى تيا بوو

 دابوو كةمن لة دلَما برِيارم
 بةالَم هيض كاميان بؤ من رِام نةبوو 
 هيض كاميان منيان بة مةرام نةبوو 

 
 بريم كردةوة هؤى جوانييش نىية 

 زؤر جوامن ديبوو بةم كلَؤلَىية 
 كةضى ئةوانةى كة ناشرينن

 خيَر لة باوةشى جوانان ئةبينن



 
 ومت ثيَويستة خاوةن هونةر مب 

 هؤنراوةم هةبىَ ، ثيَى بةهرةوةر مب 
 نووسينى وام بىَ دلَ ثيَى هةلَثةرِىَ

 خةلَكى بؤ ناوو شويَنم بطةرِىَ
 

 بةلَىَ ضؤن ويستم ناوبانطم دةركرد
 دةركةومت ، شويَنم بؤ بةرةوذوور برد 

 بةالَم هيض دلَىَ نةكةوتة داوم
 هةروا مامةوة هةروةكوو ماوم 

 
 بة كورتى طةىلَ دةورى وام بينى
 لة هيض دةوريَكيان خيَرم نةبينى

 رِؤذىَ لة ثرِا كةوتةوة بريم
 كة من بىَ ثارةو الت و فةقريم

 
 هيض هيَزيَك نىية بة ويَنةى ثارة

 بؤم رِابكيَشىَ دلَى ئةو يارة 
 ضةنكة دةستوورى ئةم قةرِنة واية 

 ثارة هونةرة ، جوانة ، ئازاية 
 



 ئيَستا كةوتوومة طيَذى ثارةوة
 دايم وام بة دووى مام دينارةوة 

 مب كة ثارةدار مب  هةرضةند ثرييش
 ( 1)ئةبىَ مسؤطةر خاوةنى يار مب 
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 تةنيايى

 ضؤن ئةبىَ يارم نةبىَ
 سةيرى رِوخسارم نةبىَ 

 ئةم هةموو جوانةش هةبيَ
 بةشي مين تيا نةبىَ
 !هةتا ماوم هةروا مب 

 
 بوَضى هةرضي مةينةتى 

 بوَمن بيَ, جيهان هةية 
 هةرضي من قينم ليَي بيَ
 !دةستى لةسةر طةردن بىَ 

 
 بوَضي لةناو ئةم هةموو

                                                           
 دا باَلو كراوةتةوة ( ذين)داو ، ثَيشرتيش لة ِرؤذنامةى ( شريين)لة كؤمةَلة شيعرى ( 1



 كولَم وليَوة جوانةدا
 جيَطة ماضيَكم نةبيَ

 !لة رِووي ئةم جيهانةدا 
 

 نة ئاورِي رِيَ وبانيَ
 طيانيَ نة زةردةخةنةو

 نة ثيَكةنني نة هاودةم
 نة هاوبةشي خوَشي وخةم

 ئةم شةوة رِةش وتالَة
 رِوَذ كةمةوة بةم حالَة

 
 

 هةر ئةبيَ يارم هةبيَ
 خوَم كيَم ئةويَ ئةوة بيَ
 هةر ئيَستة بةم قينةوة

 بةم دلَة خويَنينةوة
 ئةضم ناحةزم ئةخم

 ( 1)بة تاقانةكةم ئةطةم 
 
 

                                                           
 1دا بالوكراوةتةوة(روذي نوَي ) لة طوفاري ( 1
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 طلةيي
 
 برِوَ هةى دلَ رةقي زوَرزاني سةربةست

 برِؤ هةى شةرِكةري بيَ ترس ودةربةست
 لة كويَوة وةك بةالَ بؤ من ثةيابووي

 لة بةر ضي بوو منت تووش كرد كة وا بووي
 



 مةندة ضؤن ئةزاني ئةريَ تو خوا ئة
 ض مامؤستاية هيَندةى تيَ طةياني
 دلَت ضوَن رِيَ ئةدا بةم جةورة فيَري

 لة خؤت ضؤن رِائةثةرمووي ، وا ئةويَري
 

 ئةوانةي ثيَت ئةلَيَن سادةو هةذارة
 لة من ثرسن زمامن زؤر لة بارة

 ئةزامن ضةند بزيَويَ و ضةند نةهةنطي
 سنووري خؤت ئةزاني ضؤن ئةجةنطي

 
 ئةلَيَم سةد ئاخ ئةوةندةى دلَ فرِيَنى
 ئةوةندةش بيَ وةفايى و دلَ شكيَنى
 ئةوةندةى شارةزاى رِيَطةى ذيانى

 ئةوةندةش مةكرى دلَداري ئةزاني
 

 بةالَم من لةم مةبةستة ، شينى خؤمة
 كة باسي سةرزةنشيت كارى تؤمة

 هةزار دةردي سةرت هيَناوة بةردةم
 وبيَ خةمكة ضي سةيرم ئةكةي بيَ دةنط 

 
 بة رِاسيت تاكو تووشي تؤ نةبوو بووم



 وةكو سةيرم ئةكةي وا تيَك نةضوو بووم
 ئةوا دةرمان ودةردم داية دةست خؤت 

 ( 1)دة ثيَمان رِابويَرة ضؤن لوا بؤت 
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 جواني و ذيان

 
 خؤشةويستةكةم ئةوةندة جوانة 

 منوونةيةكى دةسيت يةزدانة
 سةرجني ثريو الو رِائةكيَشيَ

 كةس ني ية ئاخي بؤ هةلَنةكيَشيَ
 

 داخةكةم بةالَم دلَي ناسكة 
 يةك جار سلَ ئةكا، ئةلَيَي ئاسكة

 تؤريَينَ\هةر لة خؤيةوة خؤي ئة
 بيانووة لة كويَوة دييَنَئةم هةموو 

                                                           
لة 1دا ئةينوسي(ذي نوَيرؤ)لة طؤفارى ( داخ لة دَل)بؤ كضَيكم وتووة كة بة ئيمزاي ( 1

 1دا بالو كراوةتةوة(رؤذي نوي)وثيشرتيش لة طوفارى (شريين)كؤمةلةى 
 



 
 قورِ بة سةر كةسيَ كةوتؤتة داوي

 دايم جةهةنةم وا لة بةرضاوى
 ديارة ئةو كةسةش مين هةذارم

 وة هاي ليَ كردووم لة ذين بيَزارم
 

 هةزارجار ئةلَيَم ئيرت نايدويَنم
 ناضم بةالياو ناوى ناهيَنم

 كةضي هيض جاريَك بؤم ناضيَتة سةر
 ( 1) مة بةرنا ضارم زياتر شاني بة
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 1دا باَلو كراوةتةوة(دَلي كضان)لة كؤمةَلةي( 1
 



 
 

 جةذني ثرييم
 

 ..ئؤخةى كة ثريبووم 
 ضةند سالَ بوو لةبةر الوي ئةسري بووم

 
 من طةجني وثرييم وةكوو يةك واية 
 ئةو طورِي عةشقةم هةر لة دلَماية

 
 بسووتيَنمبة طةجني ئةبوو خوَم 

 ئيَستة وةك ثشكؤ الي خةلَك ئةنويَنم
 

 جوانيم ئاودرا بة ئاخ وبة داخ
 ثريى وهوَنراوةم ثيَ طةيان وةك باخ

 
 سةرو رِيشيشم وةكوو درِك ودالَ

 ( 1) بوون بة هاودةمي طولَي دلَي ئالَ
 
 

                                                           
 دا بالوكراوةتةوة(شريين)و كؤمةَلةى (ذين)لة ذؤذنامةي( 1
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 بوَ طياني سةعدي
 

 عةشقي طةليَ كةس وةك بولبول واية
 ما خؤالنيَكي لة ضوار ثةالية

 
 لةم ضلَ بؤئةوضلَ ئةسورِيَتةوة
 لةسةر هيض ضلَىَ ناميَنيَتةوة

 
 هيض وةفاى نىية بؤ تاقة طولَىَ
 بىَ سةرةجنامة عةشقى زؤر بلَىَ

 
 من وةك ثةروانةى ثةرِ و بالَ سووتاو 
 بىَ دةنط لة دةورى ضراى هةلَطريساو 

 
 لةوةش بةتني تر هةر ئةلَيَى مؤمم 



 هةتا ئةسوتيَم هةر لة جيَى خؤمم 
 

 بة درؤ نةبووم بة قوربانى كةس
 خؤم نةداوةتة دةس هةواو هةوةس

 
 تا ئيَستاش رِازى دلَم ثةنهانة 
 دؤستم نةبؤتة تانةى بيَطانة

 
 

 خؤزطة ئةم عةشقةى لة كةللةماية
 بة هؤنراوةيةك ثوختةم كرداية 

 
 ئةوسا بة رِاستى بايةخدار ئةبوو

 لةالى ئةهلى دلَ وةك رِؤذ ديار بوو 
 

 بةالَم داخةكةم كةشيعرةكامن 
  (1) زؤر ثةريَشامن وةكوو ذيامن

 
 

                                                           
لةثارضة هةوَينةكةى . دا باَلوكراوةتةوة ( دَلى كضان)ئةم ثارضةية لة كؤمةَلةى ( 1

 .شيعرَيكى بؤستانى سةعدى خؤيةوة وةرطرياوة 
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 من و يار
 

 يستةكةى دويَنيَمخؤشةو
 خؤشةويستى سبةينيَم

 
 ضاكيتم لةبةر ضاوة

 جيَم بة جيا بؤ داناوة
 

 كةمن حةزم لة تؤ كرد
 جوانيت بوو كةدلَمى برد

 
 بة رِةوشت و هةستى بةفام



 هةمووت يةك يةك نيشان دام
 

 منيش خؤم داية دةست تؤ
 بةم طرِةت بووم بة ثشكؤ

 
 نةبووى بة كؤسثى سةر رِيَم

 ئةدا ثيَمهيَزت زياتر 
 

 بة طريان ئةترتسامن
 بة ترسان نةتطريامن

 
 رِؤذانى ناو زيندامن
 ئازاييت ئةبزوامن

 
 نةثارِايتةوة لةكةس

 وةك كةساسيَكى بىَ دةس
 

 بةرامبةر وةرديانةكان
 هةروةكوو شيَر ئةتنةرِان

 
 كؤرت بة ذنان ئةبةست



 ئةتوت ئةطةين بة مةبةست
 

 نامةت هةميشة جوان بوو
 ثيَوة نان بووهةمووى ثالَ 

 
 رِابةرى فرمامن بووى 

 دةنطى هاورِيَكامن بووى 
 

 طيانة ئيَستةشوساية
 ضونكة باوةرِمان تياية

 
 شادمانني تا مردن 

 بة ثاكى و خةبات كردن
 

 جا ثيَويستة تيَكؤشان 
 بطؤرِين وةكوو ذيان

 
 

 لةباتى لةش و ثةملان
 ميَشك خبةينة فرمان

 



 دوذمن لةسةر شامنان بوو
 سةر طيامنان بووثةىل لة

 
 ئيَستةش كة دةركراوة

 هةزار داوى داناوة 
 

 ثيالنى ئةخاتة كار
 تا بيَتةوة بؤ سةر شار

 
 ثيَويستة زؤر ووردبني بني

 ضاوكراوةو بةتني بني
 

 ئاى ضةند خؤشة تيَكؤشان 
 تيَكةلَ بن لةطةلَ فرمان
 ثيَويستى بةرضاوت بىَ
 ( 1)وةكوو نان و ئاوت بىَ 

                                                           
بؤ .دا باَلو كراوةتةوة ( ِرؤذى نوَى)و ثَيشرتيش لة طؤظارى ( شريين)لة كؤمةلضةى ( 1

دا ( ِرؤذى نوَى)كامةران موكرى لة داوَينيةوة لة طؤظارى .سةبرى خَيزامنم وتووة 
نووسيبووى ئةبوو بؤ دايكتت بووتاية و ِرَيزى لةو هةموو مةينةتة طرتبوو كة دايكم 

شايانى ووتنة .كى سةختدا زيندان بة زيندان بة دوامةوة بوو بؤى كَيشام و لة سااَلنَي
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 بؤ جوانيَكى كلَؤلَ

 
 ئةى تاقة شؤخى بىَ كةس و النة

 بةر ضةثؤك كةوتووى دةستى زةمانة
 تةنيا ثةثولةى هيالكى با رِةش

 ووخؤشى ضاوطةشزةرد هةلَطةرِاوى رِ
 

 رِوومةت بة تؤزى مةينةت تةماوى
 دلَربيندارى ضاو فرميَسكاوى
 شيَوةى ذيانت وةكو ئاويَنة

 لة رِووتا ديارة بووة بة ويَنة
 

 نازانى ضى بكةى كةوا داماوى 
 هةرضةند كة ذيرى ، بةالَم ترساوى

 ئةضيتة سايةى طةالَى هةر دارىَ
 ئةبيية نيشانةى جؤرة ثالرىَ

 

                                                                                                                                           

بؤية طفتم بة كامةران . دايكم سامانَيكى زؤرى فؤلكلؤرو قسةى نةستةقى لةبةر بوو 
 .دا ئةطةر بؤم هةَلسووِرَى ئةياننوومسةوة 



 نىية كة هاودةمت بىَدلَسؤزىَ 
 لةم طيَذاوةدا يارى خةمت بىَ
 ئيَستة ئةتةوىَ حبةسيَيتةوة

 تؤزىَ ثشوو بةى ، بطةشيَيتةوة 
 

 ئةو ئاواتانةى ثةروةردةت كردوون
 لة طؤشةى دلَتا جيَطةت بؤ طرتوون 

 ببووذيَنةوة هةروةكو جاران
 بطةيتةوة ناو كاروانى ياران

 منيش يةكيَكم لةو هاورىَيانة
 ردوونى بةد قينى لىَيانةكة طة

 تا ئيَستا هةرضةند هةنطاوم ناوة 
 دةستى رِؤزطار هيَناومية دواوة 

 
 ئيَجطار زةبوون و بىَ هيَزو ثةستم 
 توخوا بىَ دةستت خبة ناو دةستم

 ئةم بةينة ببني بة هاورِىَى طيانى 
 هاندةرى يةك بني بؤ كامةرانى 

 
 هةتا ئاماجنى دلَ دةسطري ئةبىَ 



 ( 1)دلَمان الى يةك ذير ئةبىَ  هيض نةبىَ
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 ضاوةرِوانى
 

 دويَنىَ تا درةنط ضاوةرِيَم كردى
 زؤر ثةريَشان بووم كة رِانةبووردى 

 طةىلَ جوامن دى هاتن تيَثةرِين
 هةموو بؤ يارى خؤيلن ثىَكةنني

 

                                                           
بؤ كضَيكم نووسيووة . دا باَلوكراوةتةوة ( ِرؤذى نوَى )ئةم ثارضة شيعرة لة طؤظارى ( 1

ئةم كضة ثَيشرت تةاَلق درا . لة طؤظارى ناوبراودا ئةينووسى ( داخ لة دَل)كة بة ئيمزاى 
بوو وة شووى كردبوةوة و لة ساَلةشدا مَيردى دووهةمى مردبوو تا ئَيستاش كَلؤَلى 

 .بةرى نةداوة 



 تةنيا من نةبىَ بة ضاوةرِوانى
 دواييم بة رِؤذو بة رِيَبوار هانى
 نةزةردةخةنةو نة تيلةى ضاوىَ

 نةترثةى ثيَ يىَ ، نةرِووى ناسياوىَ 
 

 دلَى خةمطينم هةر نةكرايةوة 
 ضى خةفةت هةبوو بؤ من مايةوة 

 ئةلَيَى دوذمنت كةوتؤتة بةردةست 
 ياريى ثىَ ئةكةى بة دةستى مةبةست

 
 توضووى طةرم و بىَ عارىنةوا ها

 ( 1)نة خؤ ون كردن وا بة يةك جارى 
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 بة جوانى مةنازة
 
 كة من خؤشم ئةويستى تؤ نةزان بووى 

                                                           
دا ( شريين)و لة كؤمةَلةى ( ِرؤذى نوَى )ئةم ثارضة شيعرة لة طؤظارى ( 1

ئاوَينةى دةروونى كاك بةهجةت بابانة كة بة درَيذاييى ِرؤذى . باَلوكراوةتةوة
 .ونةضووبوو بؤ الى  –ئَيستة خَيزاننيةتى  –ضاوةِروانيى خؤشةويستةكةى كردبوو 



 وةكو بةرخؤلةيةكي بيَ زمان بووي
 

 ئةطةر من تؤم بة دةريادا بداية
 دلَتا وا بوو دلَدارى وةهايةلة 

 
 منيش هؤشم هةموو الداية الي تؤ

 وةكوو طولَ ثيَم طةياني زؤر لة سةرخؤ 
 

 هةتا ناسرايت وجوانيت كةوتة بازارِ
 وةكوو هةنط تيَت ورووذا سووكة كرِيار

 
 ئيرت كةوتيتة بيانوو بؤلَة كردن

 لة رِيزى دؤست فرِيَت دام بووم بة دوذمن
 

 ةيشت دةربةدةر كردلة ثاش من ضةندي ك
 طةليَكت تووشي خولياو دةردي سةر كرد

 
 بةالَم ئؤخةي شوكر ئةو جواني يةت رِؤي
 هةموو ئاماجني تؤي تيَكدا لة طةلَ خؤي

 
 ئةوةى ساماني تؤ بوو وا بةسةرضوو



 كة جيَطةى خؤي نةطرت،رِؤيشت ودةرضوو
 

 لة كاتيَكدا كة تؤ كةوتويتة كز بوون
 ثيَطةيشتوونهةزاران جوانى تازة 

 
 ئةبيَ تؤش داخي سةيرى خةلَك بضيَذي 

 ئةبيَ فرميَسكى تةنيايي برِيَذى
 

 ضةكى جوانيت كة خةلَكي ديل ئةكرد بؤت
  (1)لة كيست ضوو،بة تةنيا بطري بؤ خؤت 
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 .ا باَلو كراوةتةوة د(دَلى كضان)ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمةلةى (  1
 



 
 
 
 

 
 يار تؤراوة

 
 من ويارةكةم يةك دلَ وطيانني 

 لة خؤشي وخةمي يةكرت ئةزانني
 

 لة طةلَ ئةوةشا ماندووي زؤرانني
 خةريكى شةرِو بؤلَةو تؤرانني

 
 لة ثيَش ئةوةدا كة ئاشت بينةوة

 بؤ شةرِيَكى تر كؤ ئةبينةوة
 

 بةيين من وئةو ئةوةندة تيَكضوو
 ناوبذي كةريش ثةست وماندوو بوو

 
 كة تامي تيا بيَبةلَيَ ئةو عةشقةى 

 الي من بيَ طومان هةر ئةبيَ وابيَ



 
 دلَداريى طةرم وبةتني ئاواية
 لةمة بةوالوة ثيشةى ساواية

 
 ثلةى ئةندازةى دلَداري خةمة

 ( 1) ضةند خةفةت خبؤي هيَشتا هةر كةمة
                                                                             1891 

 
 من يارى

 
 دلَم بؤ خؤش نةبيَ ئةو دلَفرِيَنة

 كة رِوخساري بة ويَنةى بةفروخويَنة
 

 ئةوةي الوان بة رِيَز بؤي رِائةوةسنت
 بة بيَ شةرمى ضةقي رِيَي ليَ ئةبةسنت

 
 ئةوةي طويَي ثرِ لة دةنطى ئؤف وئاخة
 لة دةست ئةو رِيَ طرانةى دلَ بة داخة

  
 ئةوةى سةيرى ئةكةن رِوو طرذو مؤنة

                                                           
 دا باَلوكراوةتةوة(شريين)دا ولةكَومةَلةى (ِرؤذي نوَي)ئةم ثارضة شيعرة لة طؤفاري (  1



 لة كةس ناثرسيَ ئايا دةردي ضؤنة 
 

 كةضي هةر ئةو فريشتةى سةر زةمينة
 بةرامبةر من دةمي ثرِ ثيَكةنينة

 
 هةموو كاتيَ لة طةلَما رِووي طةزوَية

 بةلَيَن وضاوةرِواني و هات وضؤية
 

 بةلَيَ ئةوسا كة بينيم كارى خؤي كرد
 سوثاي جوانيي هةتا بنكةى دلَم برد

 
 ؤني بناسمئيرت خوليا بوو ليَم ض

 لة كويَوة تيَي طةييَنم وا كةساسم
 

 ئةبيَ ضؤن دةسةالَمت بيَ بة سةريا
 كة بةرطي خؤشةويستى كةم بةبةريا

 
 بةالَم ئيَستا ئةمةندة شادمامن

 ئةلَيَي خاوةن كليلي رِووى جيهامن
 

 ى خؤشةويستى"ئا"لة خؤشيي نؤبةرةى



 لة خؤشيي ئةو دلَةى ئةو شوَخة ويستى
 

 لة طةلَما هاوبةشي دةردي ذيانة 
 لةالي واية جيهان بيَ من زيانة

 
 ئةوا ئيَستاكة نوقمي شادمانيم

   ( 1)لة بةختم زؤر ئةترسم تا بةيانيم 
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 خؤت مةشارةوة
 ..يارى مين 
 ..زداري مين طولَيَكي نا

                                                           
 1دا باَلو كراوةتةوة(شريين)و لة كؤمةَلةى (شةفةق)ئةم ثارضة شيعرة لة طؤفاري(  1
 



 دةرماني ئازاري مين
 

 فةرموو ئةوة طيان ، ئةوة مالَ
 هةرضي بلَيَي ئةيكةم بة سالَ

 هةر خؤمت ليَ مةشارةوة
 دام مةنيَ بةو ئازةرةوة 

 
 بةرطةى هةموو دةرديَ ئةطرم
 كة ثيَم بلَيَي مبرة ، ئةمرم
 با رِوو طرذ بي، با موَن بي

 با دلَي خؤت ويستى ضؤن بي
 

 وتالَة ثيَم بلَيَضي ترش 
 شةرتة من هةر بلَيَم بةلَيَ
 هةر خؤمت ليَ مةشارةوة
 مةمطيَرة بةم ئازةرةوة

 
 ئةزاني كة ون ئةبي ليَم

 من ضةند بةدووتا ئةطةرِيَم
 ضةند ويَلَ وسةرطةردان ئةمب
 ضةند تووشي ماخؤالن ئةمب



 
 هةزار بيانوو ئةخةمة ناو

 كة تؤي ثيَ بيَنمةوة بةرضاو
 رةوةتكاية خؤت مةشا

 ( 1)دةركةوةو ئاشت مةبةرةوة 
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 ضاوو رِاو

 
 كورِيَكى ضاك و ورياية( مةدهؤش)لةالي باوكى ئةلَيَ 

 زماني خؤشة ، هةرزاجنانة، ئيشي جوانة، وةستاية
 

 بةرِاسيت زؤر قسةى خؤشة(مةدهؤش)ئةلَيَلةالي دايكي 
 خةمي دنياي نىية، زؤر دلَتةرِةو، دايم لة سةرخؤشة

 
 ض ضاوباشقالَ وشةيتانة( مةدهؤش)لةالي خوشكي ئةلَيَ

 ض قينم لىَيةتى ئيَسك طرانةى زؤلَي زؤرزانة
 

                                                           
 دا باَلو كراوةتةوة(دَلى كضان)لة كؤمةَلةى (  1
 



 خؤزطة ئةمناسي!لة كوىَية ( مةدهؤش)لةالي كاكي ئةلَيَ
 يةشيَ، نة برِايةوة باسيئةوةندةي ناو ئةبةن ،ميَشكم 

 
 

 فةقريةو خزمي خؤمانة ( مةدهؤش)لة الي ثووري ئةلَيَ
 كة ديت ئةحوالَي ثرسة نةك نةخؤش بيَ ئةو بةسةزمانة

 
 ئةلَيَن بؤ شةخصيَ سووتاوة( مةدهؤش)لة الي خةلَكيش ئةلَيَ 

 بة جارىَ حورمةت و هؤش و دلَو طريفانى داناوة 
 

 يَتى خؤت نةدةي ضاكة لةالي خؤشم ئةلَيَ شيَتى ،عةز
 لة جيَي خؤت دانيشة ،خؤت ليَ نة طؤرِيَ ، هؤشيَ ثةيدا كة

 
 لةالي خوا ضي بلَيَ ئاخؤ دلَي خؤي ضيي تري تياية 

 منيش خؤشم ئةوىَ بىَ دةنط ، ئةويش هةرضى بلَىَ ، واية 
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 نازانيَ
 



 حةز ئةكا سنط وبةرؤكي جوان بيَ
 بة طةردانةيةك برِازيَتةوة

 داخةكةم نرخي جواني نازانيَ
   (1)بة ئالَتوون طةوهةر ئةشاريَتةوة 
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 سةرمةشقيَك بؤ سامانى كورِم
 

 لةسةر بارةداركةوىَ 
 كة ئةيانهيَنا بؤ شار

 
 وتى بةو كةرةى ذيَرى
 تؤ بة بارهيَنان فيَرى

 
 ئةمةندةت بار هيَناوة
 هةموو ثشتت رِووشاوة

 
 من هةميشة لةسةر شاخ
 ئةخويَنم زؤر بة دةماخ

 

                                                           
 1دا باَلوكراوةتةوة(دَلي كضان)َلةى ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمة(  1



 بؤ كام جىَ خؤشة ئةرِؤم
 كام ئاوىَ سازة ئةخيؤم

 
 يا لةبةر ديوة خانام
 لةناو قةفةزى جوانام

 
 هةذارى ذيَر بار كةرةى

 بةم جؤرة هاتة طفتار 
 

 من ثيَم خؤشة ذيَر بار مب
 نةوةك ثياوى زؤر دار مب

 
 بيَطانة مببا بؤ رِاو
 براى خؤم خبةمة داو

 
 رِةنطة ثيَم بلَيَى كةرة
 ثيَى خؤشة كة باربةرة

 
 كة مرؤظ مافى نةبىَ

 كةر لة كوىَ رِزطار ئةبىَ
 



 من ئةذيم بة رِةجنى شان
 فرمان لةشم سووكة بؤ

 
 تؤ سةربةست لة دايك بوويت

 ( 1)بةالَم بة ديلى مردوويت 
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 ئاخ ثةجنةت
 

 بةوةم زانى كة دةرزى ضوو بة دةستا
 كة ضاومت دى لة جةرطم كسثة هةستا

 
 نينؤكى تؤ هاتئةوةندةى خويَن لةبن 

 ئةوةندةش خويَن لة ضاوى من نةوةستا
 

                                                           
 .دا باَلو كراوةتةوة ( شريين)لةكؤمةَلةى (  1



 لة داخى ئةزيةتى ئةو ثةجنة جوانةت
 ئةجةنطم من لةطةلَ دةرزى و مقةستا 

 
 دلَى من ناسكة وةك دةست و ثةجنةت
 دلَى تؤ زؤر رِةقة وةك دةستى وةستا 

 
 سةرت داخستبوو ثةجنةت ئةجووالَن
 دةمم بةست و لة ضاوم فوارة هةستا 

 
 هةتا من هةم لةبةر ضى خؤت جل ئةدوورى 

 هةموو فرمان و فةرمان وا لة دةستا
 

 بة خؤشى تؤ خةياتييم ال ثةسةندة
 ( 1) دةسم ىلَ بةر نةداوة تاكو ئيَستا 
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 شةوى بةرات
 

 ئةمشةو شةوى بةراتة 
 شةوى خؤشى و خةالَتة

                                                           
 .دا باَلوكراوةتةوة (دَلى كضان)ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمةَلةى ( 1



 
 وا مناالَن ئةطةرِيَن 

 دةس بة دةرطاوة ئةنيَن
 

 منيش هاتوومة دةرطات
 تا بةرم كةوىَ بةرات

 
 ئةمشةو شةوى بةراتة 
 شةوى خؤشى و خةالَتة

 
 بةراتى من جياية 

 نة فلس و نة خورماية 
 

 لة باتى فلس و عانة
 سةيريَكى ئةو ضاوانة

 
 ةنكة نوقولَلة باتى د

 زةردةخةنةى ليَوى طولَ
 

 تؤش دلَى من مةشكيَنة
 وةرة دةرىَ مبدويَنة



 
 بةو دةست و ثةجنة جوانة

 يةك نامةى بضكؤالنة
 

 بينووسة لة ثةناوة
 طةر رِىَ نةبوو بيهاوة

 
 بؤ ئةم دلَة بيَكةسة

 بةرات هةر ئةوةم بةسة
 

 وةك ياسني هةلَى ئةطرم
 ئةخيويَنمةوة تا ئةمرم

 
 خيَرة الى كردطاربةو 

 دوعام ئةكةويَتة كار 
 

 ئةوةندةى تر جوان ئةبى
 رِوو سوورى جيهان ئةبى

 
 ئةم شةو شةوى بةراتة 



 ( 1)شةوى خؤشى و خةالَتة 
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 لةطةلَ تؤمة
 

 كاروبار ماوم ، لةسةر تؤيةكضى جوان من ئةطةر بىَ 
 ئةطةر تيَهةلَدراوم ، دلَ شكيَنراوم ، لةبةر تؤية
 بةيانى تاكو ئيَوارة بة ضاوةرِوان لةبةر دةرطام

 خةون ضاوم لةسةر تؤية بةشةو تاكو بةيانى بىَ
 

 هةموو خزمان و دؤستامن لة من تؤراوو اللووتن
 لةالى بيَطانةو ياران كة بةدناوم لةسةر تؤية

 دةنط كؤالَن بة كؤالَن هةروةكوو دز خول ئةخؤم بىَدةمىَ 
 دةمىَ ياساولَى سةر رِيَطة وةستاوم لةسةر تؤية

 
 كة ياران ثيَم ئةلَيَن تؤ بؤض وةهات ىلَ هاتووة بةدبةخت

 لةشةرما هةروةكو بت ، بىَ وةالَم ماوم لةسةر تؤية
 بةبةردةرطاكةتا تيَثةرِ ئةمب سةيريَكى رِووم ناكةى 

 و درشتى ناوضة ناسراوم ، لةسةر تؤيةلةالى وورد

                                                           
 .دا بَىو كراوةتةوة ( دَلى كضان)ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمةَلةى ( 1



 
 دةبا جاريَك بلَيََى فةرموو ، وةيا جاريَك بلَيَى الضؤ 
 لةسةر وورتةى وةالَميَكا كة داماوم ، لةسةر تؤية

 بة ضاوى سووكةوة سةيرم مةكة ، نرخم لةسةر دانىَ
 (1) بة يارى تؤم ئةزانن خةلَكى ، من ناوم لةسةر تؤية

                                                                                    1893 

                                                           
دنى هةندَيكيان تا بياخنةمة ناو كة بةناو ِرةشنووسة كؤنةكامنا ئةطةِرام بؤ هةَلبذار( 1

 .ئةم ثارضةية يةكَى بوو لةوانةى دَلم طرتنى . ئةم كؤمةَلةوة 



 طلةييةك
 خؤشةويستةكةى تاقة دلَدارم
 رِووناكى دلَةى ثرِ لة ئازارم

 ئةزانى ئيَستةش لة جاران زياتر 
 دلَ بؤت ئةسووتىَ وةك ثشكؤى ئاطر

 كةضى داخةكةم طيانى شريينم
 لةو مةيلة طةرمةت ساردى ئةبينم

 هةوالَيَكت بةالما نايةهيض 
 هةروةك لةبريت نةمامب واية
 سةرةرِاى ديلى و داركارى و جنيَو

 كة بؤتة مووضةم لة ناشتاو لة شيَو
 هيَشتا يادى تؤ هةر لة دلَماية 
 دووريى تؤ زياتر ئاطرى تياية
 لة هةموو كاتىَ هةر ضاوةرِوامن
 كة هةوالَيَكى الى تؤ بزامن

 نةيةبةالَم تؤ وةكو بة دلَتا 
 بزانى جيَى من بةندخيانةية

 ناتةوىَ هةرطيز سةريَكم ىلَ بةى
 الى كةسةكانت بيانوويةك رِيَك خةى

 ئةزامن ئةطةر خؤت بتويستاية
 بيانوو زؤر هةبوو كة سةرت باية



 طواية نيشانةى دلَدارى ضيية 
 ضؤن بلَيَم ئةمة خؤشةويستية
 كوانىَ دلَسؤزى و بةلَيَنةكانت 

 رمى جارانتكوانىَ هات وضؤى طة
 ئةو ثةميانانةى جارانت كوانىَ
 ضؤن دلَ بتوانىَ تؤ بة دؤست دانىَ

 بيَطانة دلَى بؤ من سووتابىَ
 دلَى تؤ نابىَ بةزةييى تيا بىَ
 طيانةكةم بة خوا طلةييم زؤرة 
 داخى دوورى تؤ هةمووى ناسؤرة

 ئةجما ضؤن رِووت يةت كاتىَ كة بةربووم
 بؤ ضاوةرِوونى بيَيتة بةرو رِووم
 ضى بيانوويةكم بؤ يةنيتةوة
 كة ئةم طلةييةم بري بةريَتةوة 

 ضى بكةم سةد دةردت لةدةس بضيَذم 
 هيَشتا ناتوامن كة ثيَت برِيَذم
 بة خؤشةويستيت هيَندة ئةسريم
 ناويَرم بلَيَم هةر ليَت دلَطريم

 خؤت باش ئةزانى خؤم ناتؤريَنم



   1893                                                                 ( 1)ضونكة ناتوامن وازت لىَبيَنم 
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دا ( هاوكارى)و ثيَشرتيش لة رِؤذنامةى ( دلَى كضان) ئةم ثارضة شيعرةم لة كؤمةلَةى ( 1

 .بالَوكراوةتةوة 



 



 بىَ دلَى ناكةم
 ضى لةبةر كةم ؟ ضؤنى ون كةم ،                                   ركةم  ەدضؤنى 

كىَ لةم طوناهة                         بؤضى رِيَم دا بيَتة ذوورىَ 
 ئةبوورىَ

بؤض بة نيطايةك    ملم شكىَ بؤ ثيَكةنينم
 رِاضةنيم

تةميَى كةم وازى ىلَ    بيتةزيَنم  من دامنابوو
 بيَنم
 

 وةكوو هارو شيَتى ىلَ بكةم   ئةمةندة هات و ضؤى ثىَ بكةم
دةستةالَمت لةدةس    ة بةرةورِووكةضى كةهات

 دةرضوو
هةر لة ثيَى خؤم    ئةو داوةى كة بؤم نايةوة

 ئاالَيةوة
كةضى بة فووية    دلَم بة ثتةو ئةزانى

 رِووخانى
 

 بة ناخيَرم ليَى تورِة بووم  ئةو كاتةى هاتة بةرةو رِووم
بؤ  يتسووكىَ دةس   كةضى دةنكىَ شةرمى نةكرد

 دةسم برد



دلَ كةوتة لةرزةو    ثةجنةى طوشيم و ثيَكةنى 
 رِاضةنى

ورتةيةكم     ئيرت زمامن بةسرتا
 نةكرا ثىَ
 

ثةمل رِاكيَشا بةرةو    هةرئةوةندةم هاتة خةيالَ
 مالَ

لةم كةين و بةينة    نةوةكو يةكىَ برِوانىَ
 بزانىَ

 جطةرةشم بؤ داطريسان  ناضار بردمة ذوورى ميوان
ميوةو ضةرةسى بؤ    ويستم كة بيخالَفيَنم

   بيَنم

 

بة رِيَى كةم دةم بة    بة زمانى لووس و شريين 
 ثيَكةنني

مشوورى هيض بؤ من    مةرِؤ: دةستى طرمت ، وتى 
 مةخؤ

لة جيَى ميوةى ،    تؤ بؤ من هةموو شتيَكى
 لةجيَى ثيَكى

دةمى بؤ الى دةمم    هةرئةوةندةم بةخؤم زانى 
 هانى



 
 

 

 هةر طرمتى و ماضى كردم  بردمسةرم هيَناو ة ند هةرض
 بكةويَتة رِنينى باخ   ئيرت وةك منالَ بة دةماخ

لة ليَوو كولَم و    كةوتة ماض و طلَؤفتنم
 طةردمن

ماض هةزار بىَ بلَىَ    ثشووى نةدام بلَيَم مةكة
 يةكة 
 

كةومتة باوةش و    منيش بوومةوة بة منالَ
 طرِوطالَ

 لةو بةهةشتى   حةزم ئةكرد تاكو مامب
 كؤشةدا مب

هةر لةبري خؤم    دام بةدةم ئارةزومةوة
 ضووبومةوة

تةقةى دةرطا رِاى    بىَ ئةوةى بة خؤم بزامن
 ثةرِامن

 
بوو مبرم لة  ةوةخت   ترسيَكى وا هات بةسةرما

 شةرما 
 ئةم بيَطانةيةشم الية   وا طويَم لة تةقةى دةرطاية



لةبةر ضؤنى رِةنط كةم ، ضى   ،  ضؤنى ون كةم ضؤنى دةركةم
 كةم

كىَ لةم طوناهة    بؤضى رِيَم دا بيَتة ذوورىَ
 ئةبوورىَ

 
شاردمةوةو دةستم    تا بةهةزار ثيَض و ثةنا

 ثيَوة نا
 ئةم جارةش بىَ زيان دةرضووم  ئؤخةى كة رزطار بووم: ومت 

برِؤ بة : ئةلَيَم    ئةطةر دووبارة بيَتةوة
 رِيَتةوة

م من لة دلَى خؤ   باوةرِيش ناكةم بتوامن
 ئةزامن

 
تا ماوم بىَ دلَى    ئيرت بؤضى خؤم ئازا كةم

 ( 1)ناكةم 
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 دا بالَوكراوةتةوة ( دلَى كضان)ئةم ثارضة شيعرة لة ( 1



 





 ضى بكةم
 ئةم مةمكةم ناشاريَتةوة 

 زل بووة و ئةلةريَتةوة
 

 سومخةش ببةستم ديار ئةبىَ
 زياتر دلَى بؤ هار ئةبىَ

 
 بةرةو رِووم ليَو ئةبزويَنن
 بة طويَى يةكا ئةضرثيَنن

 
 خؤشم حةزئةكةم كة جوان بن

 جيَطةى سةرجنى الوان بن
 

 ئةطرىَ بةالَم شةرم دام
 هات و ضؤى رِيَم ثىَ ناكرىَ

 
 ئيَستا هةرِةتى جوانيمة
 منيش نؤبةى دلَدارمية

 
 حةزئةكةم ضاوىَ بطيَرِم 
 خؤشةويستىَ هةلَبذيَرم



 
 طولَم بىَ تا مردن تاقة

 جيَطاى لة تةختى دلَم بىَ
 

 ئاخ لةم شارة هيض نةديوة
 رِىَيان لة رِيَبوار تةنيوة 

 
 مةمك قوتىَ تيَئةثةرِىَ

 سةد كةس ضاوى تىَ ئةبرِىَ
 
 ئةدةن تيَر تيَر سةرجنى ىلَ 

 دواييش جنيَوى ثىَ ئةدةن
 

 ئةلَيَن ئةم رِوو هةلَمالَراوة
 دةنكىَ ئابرووى نةماوة

 
 لةتاوا رِاكا واى ىلَ دىَ

 نازانىَ سةر بة كويَدا كا
 

 ئةطةر خؤيان درؤ ناكةن
 تؤزىَ كةمرت تةماشا كةن



 
 هةتا ئةم خةلَكة ئاوا بىَ
 ( 1)ئةم يارة هةر ثةيا نابىَ 
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 لة بةندخيانةوة
 من زانىشةيتان حةيف كة تؤم بة دوذ

 بؤم دةركةوت كة تؤ زؤر ميهرةبانى
 

 ئيَستةش بةتةنيا دوور لة يارامن
 بىَ بةش لة كةيف و بةزمى جارامن

 
 بؤ رِابواردنىَ ثةرؤشة حالَم

 توخوا شةيتان طيان تؤ وةرة ثالَم
 

 وةرة با تؤزيَك خؤشى رِابويَرين
 ئيَمة دةميَكة بةيةكرت فيَرين

 
 هةر تؤ ثاسةوان ناتطيَرِيَتةوة 

 (  1) لة هةموو شويَنيَك جيَت ئةبيَتةوة

                                                           
 .دا بالَوكراوةتةوة ( دلَى كضان)يعرة لة كؤمةلَةى ئةم ثارضة ش( 1
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 يةك دلَ
 ومت با دلَمان بطؤرِينةوة

 بةرلةوةى لةيةك جيابينةوة
 

 با دلَمان لةالى يةك يادطار بىَ
 بىَلة هةست ورِازى يةك ئاطادار 

 
 وتى طةر المان وابىَ دوو دلَني
 نابىَ بة خؤمان بلَيَني عاقلَني 

 
 كة شتيَك يةك بىَ ناطؤرِيَتةوة

                                                                                                                                           
 .بة مةبةستى رِابواردن و ثيَكةنني دانراوة (  1



 ( 1)دوو لةش بة دلَىَ ئةسورِيَتةوة 
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 قينى تؤلَة
 بةقيننكضان ئةمةندة لة كورِ 

 كة دةستةالَتيان بة زياد ئةبينن
 

 ئةطةر بة تةنيا هةلَيان كرداية
 با لةبةر دلَى خؤيان نةبواية

 
 نةك بلَيَى هةرطيز كورِيان نةئةدوان

                                                           
 .دا بالَو كراوةتةوة ( دلَى كورِان)ئةم ثارضة شيعرة لة ( 1



 ( 1)بطرة ئيَسقان ورِةطيان ئةثروان 

 
                                                                          1893 

 
 مةم
 كة بة مةمك بةخيَو كرامبمن 

 ضؤن هةتا مردن مةم ثةرست نامب
 

 ئيَستةش بؤ مةمك ئةلَيَى منالَم
 هةر بؤ باوةشة خةوو خةيالَم

 
 هةرضةند ئةم مةمكة لةو مةمكة جياية

 ( 2)ضى بكةم تةمةمن لةطةلَ مةماية 

                                                                          1893 
 هةر سيَكمان

 
 من و دلَ و يار كة بةناو سيانني

 ئةطةر بةرِاستى سةرنج بةى جيا نني
 

                                                           
 .دا بالَو كراوةتةوة ( دلَى كورِان)ئةم ثارضة شيعرة لة ( 1
 .الَو كراوةتةوة دا ب 8دلَى كضان)ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمةلَةى ( 2



 ئةتؤم لةت ئةبىَ و جيا ئةكريَتةوة
 (  1)بةالَم ئةم سيانة ليَك نابيَتةوة
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 ناز
 

 دةسةالَتدارىبةوة ئةنازى 
 لة كةس و كارى هيَزى ضةكدارى

 
 من تريى ضاوت خويَنم ئةرِيَذىَ

 تةقةى كةسةكةت بابؤ خؤى بيَذىَ
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 ماضى نةوتاوى
 

                                                           
 .دا بالَو كراوةتةوة (دلَى كضان)ئةم ثارضة شيعرةى ( 1



 هاوسىَيةكمان بوو ، نازدار بوو
 زؤر جوان و بةلةجنةو الر بوو

 
 منيش تازة هةرزةكار بووم

 لة دلَداريا بةكار بووم
 

 بة ضاو دلَى خؤم تىَطةيان
 بةر كولَى دلَيم ثىَطةيان

 
 وام ىلَ كرد كة دلَم باتىَ
 بةالَم بةرلةوةى مبطاتىَ

 
 خزميَكى كةوتة هاتوضؤى
 لةمنى داطري كرد بؤ خؤى

 
 خزمايةتى بؤ خستة كار
 لة رِاستم دةستى داية دار

 
 نيش رِيَطةم طرتناضار بووم م

 يةخةى طرمت و يةخةم طرت
 



 شةرِيَكى طةرم بةرثا بوو
 عاشقيَكى كةش ثةيا بوو

 
 كورِى دةستداريَكى ناوشار

 ليَى سةندين ئةو طرتى بة يار
 

 ناضار بووين ئيَمة بىَ دةنط بووين
 ضونكة زؤردار بوو بؤى نةضووين

 
 ثاش بةينىَ ديم كة دامابوو
 بوورِؤذيَك بوو بؤ نةوت وةستا 

 
 نةوتيش بةطران دةس ئةكةوت

 خةلَكى شةقيان ئةخوارد بؤ نةوت
 

 من كابراى نةومت ئةناسى
 ئةويشم دى بة كةساسى

 
 ليَم ثرسى كوان دؤستةكانت

 بؤكاتى كارو فرمانت
 



 ضاوةرِيَى وةالضمم نةكرد
 نؤبةبرشيم كرد دةست و برد

 
 نةوتةكةم بؤ ثرِ كرد بة شان

 بؤم هيَنا تا سةرى كؤالَن
 
 

 ندوو بووم دامنا بؤ ثشووما
 جا دوامن بؤ ئارةزوو

 
 من هةتاكو ماوم : وتى 

 ضاكةى تؤ وا لةبةر ضاوم
 

 زانيم هةلةو هةلَكةوتووة
 بةئاسان دةستم كةوتووة

 
 ماضيَكى وام كرد ضؤن ماضىَ
 ئيَستةش تامةكةى الناضىَ

 
 ئةم ماضة بةلَيَن بىَ: وتى 

 خؤشةويستيت لةطةلَ خويَن بىَ



 
 ماضة تؤلَةيةئةم : ومت 

 بؤ ئةوةى تاوانى هةية
 

 ئةوةى كة خويَنىَ بطيَرىَ
 بؤ ئةوةى كة خؤى رِابويَرىَ

 
 ئةبىَ بةم جؤرة رسوا بىَ
 لة كؤالِنان ماض كرا بىَ

 
 

 تؤش وةك ئةوان خويَرِيت: وتى 
 كة بؤ هةليَكطيَرِيت

 
 بؤض ناوى ئيَمة ئةهيَنن

 (  1)كة خؤتان كض خةلَةتيَنن 
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دا بالَو ( رِاثةرِين)و لة رِؤذنامةى ( دلَى كورِان)ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمةلَةى ( 1

 .كراوةتةوة 



 





 ثاش تاقى كردنةوة
 ئةوا طةورة بووم شيَوةم طؤرِاوة

 رِوخسارم نةشئةى سةرجنى ضاوة
 رِوانينةكامن جؤريَكى جياية

 تياية هةستى قووالَيى دةروونى
 تؤزيَكى سنطم ئةطةر دةركةوىَ

 ئاخؤ ضةند طوللةى ئاخى بةركةوىَ
 هةر الوة داوىَ ، هةر ضاوة رِاوىَ
 ديَنيَتة سةر رِيَم ببمة ناسياوىَ

 لةهةموان زياتر ئةو طةمن رِةنطة 
 ئةو ثةريَشانةى شةيداى بىَ دةنطة 
 هةرضةند ئةو لةسةر رِيَما بوةستىَ

 ىَ تةىل هات و ضؤى ثةمل ئةبةست
 ضى بكةم ناشتوامن خؤمى ثيَشكةش كةم 

 خةم و شادميى لة طةالَ بةش كةم 
 دةترسم لةوةى كة بىَ ثةميان بىَ
 دةست لىَبةردانى لةال ئاسان بىَ
 ضؤن ئةبىَ يةكةم هةنطاوى ذينم 
 دةست شكيَن بكرىَ سةوداى ئةوينم
 سةد ئةوةندةى تر دلَم شةيدا بىَ

 هيَشتا نايةلَم بؤى بةرةلَالَ بىَ



 ئةبىَ دلَيش و ئةويش مبيَنن
 ئةبىَ هةردووكيان يةك بسووتيَنن

 ئةبىَ ماوةيةك ثاسةوامن بىَ
 سةرثةىل هيَزى رِيَطةو بامن بىَ
 نةيةلَم ضاوى شةو بضيَتة خةو
 بطرى و تل بدا بة دريَذى شةو 

 هةر ساتةى جؤريَك خؤم الى بنويَنم
 رِؤذيَك رِووى بةمىَ دة رِؤذ نةيدويَنم

 ضاوى ثرِ لة قينةوةجار جار بة 
 جار جار بة ليَوى ثيَكةنينةوة
 لة رِاستى منا طيَذو سةرسام بىَ
 هةميشة ضاوى يا دلَى الم بىَ 
 ليَشم برتسىَ و بؤشم برِوانىَ
 رِزطارى بوىَ بةالَم نةتوانىَ

 تا واى ىلَ ئةكةم باريك بيَتةوة
 بؤ ئةلَقةى ثةجنةم بضةميَتةوة
 ئةوسا كة زانيم تةواو قالَ بووة

 دلَيشم بةسةر دلَيا زالَ بووة
 ئةجما ئةخيةمة كؤشى نازةوة 

 دلَى ئةبةستم بة دلَخوازةوة
 هةموو ذيامنى بؤ ئةكةم بة باخ



 ( 1) ئاخ: لة طةلَما بذى هةرطيز نةلَىَ 
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 دواى دةرضوون
 

 ئةمسالَيش خويَندمن تةواوئةوا 
 تا تةواوم كرد مؤخم بوو بة ئاو
 شةوخنوونيم كرد هةتا بةيانى
 سؤماى ضاوم ضوو تا دواييم هانى

 
 وا شةهادةكةم لةبةر دةستاية
 الى كةس و كارم كارم باالَية
 كة كةسىَ نةبىَ بؤ ثريؤزبايى

                                                           
 دا بالَوكراوةتةوة (دلَى كضان)ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمةلَةى ( 1



 بدا بة طويَما وشةى ئةسثايى
 

 هةرطيز ماندووى من ناحةسيَتةوة
 دةرضوون دلَم ناكريَتةوة بة

 ئيَستا بىَ ئيشم نازامن ضى بكةم
 ئةمةوىَ تؤزىَ باى بالَى خؤم بةم

 
 بضم بؤ طةرِان ، بطةرِيَمةوة
 كةسىَ نةبينم هةروا بيَمةوة

 دةك ملم بشكىَ طةر بضمة دةرىَ 
 طةر هةنطاو بنيَم قاضم هةلَوةرىَ

 
 ئةم ئارايشتة خةستة نةخشاوةم

 راوةم ئةم جووتة برؤ خةتات ك
 ئةم كولَم و ليَوة سوورة خويَنينةم
 ئةم ال طةردنة بةرزة شريينةم

 
 دلَ تةرِى نةبىَ لة رِووم برِوانىَ

 نرخى ئةم جوانى و ئةركةم بؤ دانىَ
 با لة مالَةوة هةروا خةسار بىَ
 دووكةلَ و تؤزى مالَى ىلَ بار بىَ



 
 لة ثوولة ثوولةى خةرجيم الداوة

 هيَناوةئةم دةستة جلةم ىلَ ثيَك 
 بؤ كيَى لةبةر كةم ، ثيَم بلَىَ طيانة
 دةك ثريؤزت بىَ ئةم بةرطة جوانة

 
 كةواتة با هةر لة بوخضةدا بىَ
 لةوة باشرتة بىَ سوود ذاكا بىَ
 مب بة ميوانى كام مالَى ناسياو
 شتيَكى تيا بىَ بؤ زاخاوى ضاو

 
 

 هيض نةبىَ كةمىَ هيواى هةر تيا بىَ
 ا وابىَخؤمى ثىَ ذير كةم بلَيَم ب

 ئةوةش شك نابةم خاك بة دامامن
 بة ضى دلَ خؤش كةم خؤشم نازامن

 
 لةم هةموو شادى و بةزم و سةيرانة
 لةم هةموو كؤرِى و كيذو الوانة

 هةركةس ئةبينم دؤستى خؤى ثىَية
 خةريكى طالَتةو دةمة تةقىَية



 
 منيش وةكوو طيَذ ئةسوورِيَمةوة
 تةنيا ئةرِؤم و تةنيا ديَمةوة

 تةكةى خؤم وا رِا ئةبينملةبةخ)) 
 (1)(( بضمة سةر دةريا تكة نةبينم 

 
 شةو بة داخةوة سةر ئةنيَمةوة
 هةتا بةيانى هةر ئةتليَمةوة

 لة خةلَكى واية كة من لووت بةرزم
 ويَلَى ناوبانط و ناومالَ و عرزم

 
 بةالَم بةو خوداية هيَندة زةبوومن
 ( 2) بة وشكة شؤرباش طةىلَ مةمنوومن
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 .لة فؤلكلؤر وةرطرياوة ( 1
 .دا بالَوكراوةتةوة ( دلَى كضان)و كؤمةلَةى ( هاوكارى)ئةم ثارضة شيعرة لة رِؤذنامةى ( 2





 تةنيايى ناو تةالر
 

 بةلَىَ زؤر باش ئةزامن ثارةدارم
 ئةزامن خاوةنى كؤشك و تةالرم
 طنبراكامن هةموويان شيَرى جةن

 كةس و كارم بة سامن وةك نةهةنطن

 بةقةد كؤطاية ئالَتوومن لةالية
 لةسةر تاثام خشلَ ويَنةى طةالَية
 بةالَم من ضيم لة زيَرَو ثارة داوة
 كة تةنيا مب ذيامن ناتةواوة 

 هةموو سامانىَ شويَنى خؤى ديارة
 بةالَم ناخى دةروون هةر شويَنى يارة

 بىَكة دلَسؤزىَ نةبىَ فرمانى ثيَم 
 لةسةر رِيَى جاروبارىَ ضاوةرِيَم بىَ

 بةش مب لةالوىَ بؤ سالَوىَ كة بىَ
 لةسةر ليَوىَ بزةو ماضىَ بهاوىَ

 جيهانى وام لةبةر ضاو ضؤلَ و هؤلَة
 تةالرى بةندخيانةو ، زيَرِى خؤلَة

 شةوى تةنيا بةسةربردن طرانة
 تةمةن ثيَويستى طؤرِينى ذيانة

 



 انكة ياران ديَنة باسى يارى خؤي
 دلَم هةر شيَت ئةبىَ بؤ طفتوطؤيان
 بة رِاستى بؤ كةسىَ ئاواتة خوازم

 لة رِاستى دؤست و دوذمن ثيَى بنازم
 ض ناخؤشة هةموو شةو تا بةيانى

 ئةنووم بىَ هاودةم و بىَ ضاوةرِوانى

 ض خؤشة نيوة ئاشتى و نيوة تؤران
 لةطةلَ ناز من بلَيَم دةرد ، ئةو بلَىَ طيان

 كاتى خواردن ض خؤشة شت فرِانن
 ض خؤشة ميوة بؤ يةك هةلَبذاردن

 خةمى دلَخوازى طةرضى تيذو تالَة
 وةكوو مةى واية تالَى ثرِ خةيالَة

 ئةطةر ضى نويَنى تةنيا نةرم وشل بىَ
 بةساقةى سةر حةسريى دةست لةمل بىَ

 ئةبىَ دلَسؤزىَ هاورِازى دلَم بىَ
 ئةبىَ قؤلَيَك كةمةندى باخةلَم بىَ

 ةبىَ ليَوم بناسىَئةبىَ ليَوىَ ه
 بة ماضىَ ، ورتة ورتىَ ، دةنط و باسىَ

 ئةبىَ هةرضيم هةية بينيَمة الوة 
 ( 1) لة رِاستى خؤشةويستى نةضمة دواوة

                                                           
 .دا بالَوكراوةتةوة (دلَى كضان)ئةم ثارضة شيعرة لة ( 1
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 ..ئاوارة 

 ..هةر من مامةوة  
 ..هةر من كةس نةبوو بىَ بةالمةوة 

 هةر من كةس نةبوو شةو لة ديارم بىَ
 طويَى لة ئاوازةى دلَةى زارم بىَ

 
 جارىَ لة جاران نةمدى لة جوانىَ
 وةك خؤشةويستيَك لة من برِوانىَ
 طةىلَ نازدارم بؤ خؤم هةلَبذارد

 نامةى دلَداريم بؤ طةىلَ كةس نارد
 

 ووم كردة هةر كةس رِووى ىلَ وةرطيَرِامرِ
 شويَن هةر كةس كةومت ضةمؤلَةى لىَنام
 بوويشم بة خونفوس كةس منى نةويست

 م لة هيض كةس نةبيست( ئاى الظ يوو)وشةى 
 

 ئةوا تةمةمن رِووى كردة دوايى
 رِؤذيَكى شينم نةكرد بة شايى
 لة شيَكى نةرمم نةكردة باوةش



 كى طةشماضيَكم نةكرد لة كولَميَ
 

 ضةند جارم نويَنى دوو كةسى كرِى
 هةمووم بة كؤنى و تةنيايى درِى
 طةردوون ئةزانىَ ضةند هةولَم داوة
 ضةند لة رِيَى دلَما رِةجنم كيَشاوة 
 ئةى هاوار خةلَكى بة ضيم ئةزانىَ
 كةس بيَزى ناية خؤى بؤ من دانىَ

 تةمةنى جوانيم هةمووى بةسةر برد
 نةكردخزمةتى تافى الوى خؤم 

 
 دةستم نةكردة ملى نازدارىَ
 باالَم نةئاالَ لة باالَى يارىَ

 هةرضى سةيران و ئاهةنط بوو طةرِام 
 زةردةخةنةيةك رِووى نةكردة الم

 
 جوانيَك ثيالَةيك ضاى نةدامة دةست 

 ثىَيان نةومت ضؤنى فالَن كةس
 يادطاريَكى كةسم ال نىية
 يادم لة دلَى كةسيَكا نىية

 



 يةك ئاوامت ماوة ئيَستاش تةنيا 
 نازداريَك هةية دلَمى ثيَكاوة 
 هةر ئةو بزانىَ كة خؤشم ئةوىَ

 بةلَيَن بىَ تا هةم هيضم ليَى نةوىَ
 

 بةو تؤزة لونفةى بةختيار ئةمب
 ( 1)لةناو يارانا منيش ديار ئةمب
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 برِؤ الضؤ

 
 برِؤ الضؤ ، ئيرت من يارى تؤ نامب ، برِؤ الضؤ

 كة برِوام ثيَت نةما بؤضى و لة طةلَتا مب ، برِؤ الضؤ
 ئةوةى ثيَى شادمان بووم خؤشةويستى ثاك و رِاستى بوو
 كة ئاماجنم لة دةست ضوو ، بؤضى رِسوا مب ، برِؤ الضؤ 

 
 فريشتةى كامةرانيم بووى ، كةضى شةيتانى دلَ دةرضووى

 بة باريَكى ترا دووبارة شيَت نامب ، برؤ الضؤ
 بة تةنيا خؤت نةبىَ هةرضى كة بؤنى كؤنى تؤى ىلَ بىَ 

 لةالم هةر خؤشةويسنت تاوةكو مامب ، برِؤ الضؤ
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 و بةردةرطاو نزرطةى يادى جارانت هةموو كؤالَن 
 لةبريم دةرنةضوون سةريان بةم و تيا مب ، برِؤ الضؤ

 دةسم بةردا لة خؤت ضى بكةم دةسم لةم عةشقة بةرنابىَ
 ئةبىَ هةر عاشقيَكى تاك و تةنيا مب ، برِؤ الضؤ 

 
 سةطى دةرطات منى دى هاتة الم ، رِووى كردة تؤم ، فةرمووى

 ىَ وةفا نامب ، برِؤ الضؤنةخيَر وةك خاوةمن من ب
 بةهؤى ضوارى وةكوو تؤوة خةلَك عةشقى بة سووك زانى 

  (1)ئيرت خوا مبطرىَ طةر مةستى سةودا مب ، برِؤ الضؤ
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 هةر جوانة
 

 ئةو مةمكة تونطةى لة ضنط رِائةكا
 وةكو منالَ بؤى سةما ئةكا ثري

 
 لةرزةى لة ترسى دةستى نةزانة
 بة شارةوةيى يش دميةنى جوانة
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 مةم هيَندة جوانة تا خؤى منالَة 
 ( 1)كةوتة دةم منالَ سيحرى بةتالَة 
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  عةىل كةمال باثريثيَنج خشتةكى لةسةر غةزةىل
 

 دةمى الويم بةسةرخؤشى وضانىَ بوو ئةويش رِابوورد
 قةدى تريم فيداى ئةبرؤ كةمانىَ بوو ئةويش رِابوورد
 ئةبىَ ناوى نةلَيَم دؤستم فالَنىَ بوو ئةويش رِابوورد

 وةفاى ئةو يارة دةرحةق من زةمانىَ بوو ئةويش رِابوورد
 ئةويش رِابوورددلَم بةينىَ لةالى ئةو ثاسةوانىَ بوو 

 
 ض خؤش بوو ئةو دةمةى طةشتم ئةكرد دايم لة طولَزارا

 لة كاالَى بةذن و باالَى ئةو يةكةم كةس بووم لة كرِيارا
 ض بىَباك و قةلةندةر بووم لة سؤزو شيعرى ئاودارا

 هةميشة هةروةكوو بولبول بة دةورى رِووى طولَى يارا
 ابوورددلَم مةشغولَى فريادو فوغانىَ بوو ئةويش رِ

 
 هةتا بةينىَ بة مةيلى خؤم لة باخى شؤخى ئةمسةردا
 خةريكى طولَ ضنيننم بووم لة ليَوو كولَمى بىَ طةردا 
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 لةطةلَ بةختم لةمن تؤرا ، ئةويش دةستى لةمن بةردا
 دلَم بةينىَ لةضينى ثةرضةمى شيَواوى دلَبةردا 

 شةهى ضني و خةتاو هيندووستانىَ بئةويش رِابوورد
 

 

 
 

 

 شت رِوو لة طؤرِانة هةتا ئةم ضةرخة كةض باداهةموو 
 بة تةنيا عاشقى يةك رِةنطة ناطؤرِيَت و النادا

 ض رِؤذيَكى بةدو ثيسة كة تيَى كةوتووين لةرِيَى خوادا
 وةفاو مةيل و مةحةببةت عادةت بوو لة دنيادا

 نةماوة لةم زةمانا ، داستانىَ بوو ئةويش رِابوورد
 

 م ناكةن لة ثرسيارائةوانةى كؤنة هاورِازن شةر
 ليَى ئةثرسىَ مامة طيان ضؤنى لة طةلَ يارا( مةدهؤش)كة 

 سةريَكى بائةداو ئةيطوت لةطةلَ ئاهيَكى زامارا
 لة مةدحى ئةو خةتى سةوزةى دةمى شريينى دلَدارا

 ( 1)تووتىيى شةككةر فشانىَ بوو ئةويش رِابوورد( كةماىل)
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 رِاوةستة بؤم
 

 ئةوةى كةمن بؤى سووتاوم
 يةكة ئاوامتة تا ماوم

 
 كةضى ئةو دلَ فرِيَنراوة 
 كةسيَكى تر طريى داوة 

 
 وةك منالَ يارى ثىَ ئةكا
 ئةم بؤ ئةو ضاوةرِىَ ئةكا

 
 رِةنطة نوشتةى ىلَ كردبىَ

 بردبىَ بةم جؤرة دلَى
 

 تؤ سةيرى ضؤن وا بةئاسان



 بىَ شةرمانة خؤى ثىَ ناسان
 

 ضؤن هات قسةى ىلَ دةرهيَنام
 تا زانى بؤ ئةو بة تةمام

 
 كةضى تا ضاوم كردةوة 
 ئةو طرةوى خؤى بردةوة

 
 ئةى هاوار سووتام ثرِووكام

 كةى ئةمة ذينة منى تيام
 

 ئيَستا من بة خؤم ئةزامن
 ساويلكةو بةستةزمامن

 
 ضةند بة دةست و بردن خةلَكى

 ضةند بىَضاوو رِوون ، ضةند ووردن
 

 لة هيض شتىَ شةرم ناكةن
 هةر ئةيانةوىَ ثةيا كةن

 
 بة ئارايشت و بة دةرمان



 خؤيان جوان ئةكةن بؤ طةرِان
 

 كىَيان ويست بؤى رِائةوةسنت
 واى ثيشان ئةدةن سةربةسنت

 
 نامةوىَ من وةك ئةوان مب
 بةالَم ثيَويستة زؤرزان مب

 
 ئةطةر سةرى خؤم داناوة 
 نابىَ ئةم رِوو هةلَمالَراوة

 
 خؤشةويستم ىلَ داطري كا

 من بطريم و ئةو خؤى ذير كا
 
 

 برِوام هةية كة ئةم ضاوةم
 ئةم كولَمة سوور هةلَطةرِاوةم

 
 ئةم دةم و ليَوة شريينةم
 ئةم برؤ تيذو بة قينةم

 



 ئةم سةرسنطة سثى و سافةم
 ئةم قذة خاوة تةنافةم

 
 هةريةكة جيَى ضةكىَ بطرىَ 

 شةرِى دلَدارى ثىَ بكرىَ
 

 طةر هةموويان خبةمة كار
 ئاذاوةيةك نةخةمة شار

 
 ئةى ئةم مةمكة كة وةك ثةيكةر 

 تاجى جوانى كردؤتة سةر
 

 ئةطةر بيَتو خؤى بنويَنىَ
 دلَ بةهيَز ئةبةزيَنىَ

 
 قورِ بةسةر ئةوةى يةتة رِيَم

 ئةبىَ خؤى بزانىَ من كيَم
 
 

 اوضةوامن يارم بىَهةر ن
 جا ضاوتان لة كوشتارم بىَ



 
 ئةوةى بازارِم ئةبةستىَ

 با بىَ بةرةو رِووم بوةستىَ
 

 ئةطةر شةوقى رِؤذ دةركةوىَ 
( 1)ئيرت كىَ قوتيلةى ئةوىَ 
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 نةوايىدلَ 
 لةسةر من خةجنةريَكت ىلَ درابوو
 كة هامت هؤش و خويَنت ىلَ برِابوو
 كةضى دايكت دةرى كردم بة توندى

 بةالَم دلَطري نةبووم ، جةرطى برِابوو
 
 

 بووى لةسةر من  بلَيَم ضى تووشى شةرِ بوو
 زرِا الى دؤست و دوذمن منيش ناوم 

 مةطةر ئازارى تؤ ئازارى من بات
 ى هيض نيم تاكو مردنئةطني دةربةست

 
 

 ئةوا ديسانةوة هاتووم بة قوربان
 ئةطةر طيانت ئةوىَ ئةوا دوو سةد كةرِةت طيان

 ئةطةر خويَنت ئةوىَ ها دوا تنؤكم
 بةلَيَن بىَ من لة رِيَتا بضمة سةيوان

 
 

 هةتا رِؤذ دةست بة دوعا بؤم مبيَنىَ
 كة دةستت بيَت و تؤلَةى خؤت بسيَنىَ 



 بىَ ئةيثةرستممنيش هةرضى كةست 
 لةسةر سةرمة ثالرو بةردو جويَنى

 
 
 

 طةىلَ كةس ثيَم ئةلَيَن ناوت زرِاوة
 لةطةلَ ناوى فالَن ناوت براوة

 ئةطةر عةشقيَك عةشق بىَ و بىَ طزى بىَ
 ض باكى سةرزةنشت و بةندو باوة 

 
 لةثيَشا من بةناوبانط بووم بة جوانيم

 لةطةلَ تؤم دى ئيرت زانيم كة وا نيم
 جوانيم جوانرتيَكى بوو بة هاودةمكة 

 ئيرت بةشدارى جوانى و كامةرانيم
 

 بة ئاوامت كة خوا تؤم ىلَ نةسيَنىَ
 فريشتةى خؤشى نويَنت هةلَتةكيَنىَ

 كة ضاك بوويت من لة جىَى مةرِ سةربرِن بؤت
 (  1)لةشم دابةش بكةن هةر دلَ مبيَنىَ 
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وةداواى ىلَ كردم بيكةم . خؤى و خؤشةويستةكةى بؤ باس كردم ، كة ئيَستة خيَزانيةتى 
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 ثةشيمانى

 تةقم كرد ، دةى   برد و  شةقم
 بة خيَرى خؤشةويستيم كرد
 لة ذينى خؤم نةكرد ئؤخةى 
 بة خيَرى خؤشةويستيم كرد

 
 نة رِؤذ رِيَم كةوتة مزطةوت و 

 نة شةو رِابواردنى نادى
 بةر دةرطةى   هةموويم بردة

 بة خيَرى خؤشةويستيم كرد

 
 سةرم طيَذ و خةيالَم ثةست

 دةمم بةسراوو دلَ طرياو 
 خةيالَيش هةر ئةلَىَ سادةى 
 بة خيَرى خؤشةويستيم كرد

 
 ئةرىَ ضيم كرد بة خؤم ياران

                                                                                                                                           

طةىلَ لةو هاورِيَيانةم كة رِازى خؤيانيان بؤ .منيش ئةم شيعرةم ىلَ ثيَك هيَنا . بة شيعر 
 .طةر بة ثاكم زانيبىَ كارى تيَكردووم  وة بؤم بووة بة كةرةسةى شيعر ئة.طيَرِاومةتةوة 



 ذيانى وا لة كوىَ ذينة
 بة ئاخ و دةردةوة تاكةى 

 ( 1)بة خيَرى خؤشةويستيم كرد
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 هؤى شيعرةكامن

 من خؤم ثةروةردةى كؤرِى يارامن
 هاوبةشى دةستةى دةردةدارامن

 
 ضلَكاوى زؤرم ثيا هةلَثذاوة

 لة دةرطاى ضاك و خراثم داوة
 

 ضوومةتة كؤرِى مةى خوارانةوة
 بؤ شةو مانةوةزؤر بة ثةرؤش بووم 

 
 لةوةتى بريمة كة ضؤن ذياوم

 هةتا ئةم كاتةش بىَ يار نةماوم
 

 ضاوم بةرامبةر ضاوى جوان بووة 
 بة تيشكى جوانان رِيَم دةركردووة
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 ليَوم تينويَتى شكاندوم بة ليَو
 ماضى بؤ سةندووم بة تؤلَةى جنيَو

 
 لة ذيَر سومخةوة دةستم كيَشاوة

 دوطمةى بةرؤكم بؤ ترازاوة
 

 دةستم بة قذى خاوا هيَناوة 
 تاو تاو لةسةرى ثةجنةم ئاالَوة

 
 خؤشىيةكى تر كة هةستى طويَمة

 بة هةر ضوار دةورا هةر ئاطاى ليَمة
 

 هيض كاتىَ ضرثةى لة كيس نةداوم
 رِووى بؤ الى مةبةست ثىَ وةرطيَرِاوم

 
 قلَثةى شوشةى مةى ، قاقاى ثيَكةنني

 ضرثةى ناسك و ئارةزووى شريين
 

 ةى هةموو بؤ طرتوومةوةئةمان
 طرةوى لة ضاو بؤ بردوومةوة

 



 ئةوةى كة تريى لة جةرطم داوة 
 نةمهيَشتووة دةرضىَ ، دلَم ثيَكاوة

 
 لةطةلَ ئةوةشا جارجار شكاوم

 هةم خؤم كرِيار بووم ، هةم فرؤشراوم
 

 ثةميان شكيَنيم لة ياران ديوة
 جارجار دلَى ثيس دألمى جنيوة

 
 هةلَداوة هةرضةند كة مةينةت سةرى

 ثةنام بؤ ميَزو ثةرداخ هيَناوة

 
 لة كاتى دوورى يارى رِوو بلوور 

 هاورِيَى شووشة بووم لة سثى و لة سوور
 

 طؤرانى و نالَةى سةرخؤشى دةم خاو
 دلَى ذير كردووم هاودةردى طرياو

 
 ئةوةندةى دةردى دةورامن ديوة

 ئةوةندةش خؤشيم بؤ خؤم دزيوة 
 



 طةردوون ضةند دةردى بةسةرما داوة 
 هةرطيز بيَزاريم ثيشان نةداوة

 
 ئةم ذيانةى خؤم بة ذين زانيوة

 شريينيم لة ناو تالَى مذيوة
 

 دلَىَ بةم جؤرة ئاوى درا بىَ
 ( 1)هةرضى بنؤشىَ ضؤن رِةنطني نابىَ 
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 طيانة خؤت شيعرى
 شيعرى ضيت ئةوىَ كة تؤ خؤت شيعرى

 ئاويَنةى دلَ و سةرضاوةى فكرى
 

 سةيريَكى باالَت سةد شيعر ئةهيَنىَ
 شيعر وةكو رِؤذ خؤى تيا ئةنويَنىَ

 
 شيعرم من لة تؤم ئةوىَ تان و ثؤى

 ثيَى بضنم فةرشى رِةنطينى شيعرم
 

 ضى نةخش هةية ئةخيةمة بةر ثيَت
 هةر لةبةر ئةوةى دلَت ثيَى خؤش بيَت

 
 سةرضاوةى زةوقم لةو ضاوةتاية
 تؤ نةبى هةرطيز ديَرِم بؤ ناية

 
 ئةوةى بةرامبةر رِووى تؤ بوةستىَ

 ئةبىَ الفاوى شيعرى نةوةستىَ
 

 زؤر بةختيارم كة بةرةو رِووى خؤت
 هةستى دةروومن دةرئةبرِم بؤت



 
 ئةم هؤنراوانةى لةبةر دةستاية

 رِازى نهيَنى بة تينى تياية
 

 هيوام وةهاية نرخيان بزانى
 تيَيان برِوانى بة ضاوى دلَت 

 
 ئاواتة خوازم شيعريَكى جوان بيَت

 جوانيَكى وةك تؤى ثىَ شادمان بيَت
 

 خؤزطة لة دلَى تؤشم ئةزانى
 (   1)بةشى شيعريَكم ىلَ ثيَك ئةهانى 
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 جوانى خؤثةرست
 

 ..ضى بكةم لة جوانى 
 ..ضى بكةم لة جوانى بىَ ميهرةبانى 

 
 ضى بكةم لة جوانىَ كة درؤزن بىَ
 لة هةموو جؤريَك درؤى لة كن بىَ

 
 بكيَشىَبؤية دؤست بطرىالَ نازى 

 خؤى دلَى نةداو هةر دلَ رِاكيَشىَ
 

 بةلَيَن لة بريى خؤى بةريَتةوة
 بىيةوىَ هةر ئةو ئاشت بكريَتةوة 

 
 عاشق بة دةستة بؤى سةرطةردان بىَ
 طويَى لة ئاوازةى نالَةو طريان بىَ



 
 وةكوو ثةروانة دةورى درابىَ

 رِؤذ دةرنةكةوىَ هةر خؤى ضرا بىَ
 

 انىَتةنها ئةو كاتة بة خؤش بز
 كة يةكىَ شيَت كا ئةطةر بتوانىَ

 
 بةالَم داخةكةم من لة وانة نيم
 خبةلَةتيَم و بة خةيالَ بذيم

 
 لةم جؤرة جوانةم ضةند بيَتة بةر ضاو

 هيضى ناتوانىَ من خباتة داو 
 

 هةرطيز بةو كةسة دلَم خؤش نابىَ
 بة ثاكانةو سويَند بؤم رِاطريابىَ

 
 ئةبىَ بة دلَيَك لة خؤى برِوانىَ

 ثةميان و بةلَيَن بة خويَن بزانىَ
 

 ثريؤز بىَ لةالى وشةى دلَدارى



 (  1) بؤ ئارةزوى خؤى نةيكا بة يارى
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 ضلَىَ كاهوو
 ضلَىَ كاهووى داية دةستم
 سةرى رِازيَكى ثىَ بةستم

 
 ضلَىَ لة دةس طولَىَتاقة 

 ضةند خؤشة بؤ داخ لة دلَىَ
 

 بة هةولَ و رِةجنيَكى تةواو
 تا شتيَكى وا يةتة ناو
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 كة بة دميةن سةر زارى بىَ
 كةضى ناوى دلَدارى بىَ

 
 ئيَستةش لةو بريةدا ماوم

 كة ضؤن ضاوى برِىية ضاوم
 

 ثةجنةم بة ثةجنةى نةطةيى
 دلَ لة دلَ ضاو لة ضاو طةيى

 
 ضاو ترووكانيَكبةوةندةى 

 بوو بة ضريؤكى ذيانيَك
 

 ئاى دلَدارى ضةند ئاسانى
 تا رِىَ و شويَنى خؤت ئةزانى 

 
 كة جيَت طرت كلَثة ئةسيَنىَ

 ضؤنت بوىَ ئةسووتيَنىَ
 

 تةمةنيَك ئةبرِيَنيتةوة
 ( 1)هةروةك خؤت ئةميَنيتةوة 
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 خؤشةويستى بةتني
 با خؤشةويستى لةسةر ثةميان بىَ

 لةسةر برِيارو بةلَيَنى جوان بىَ
 طةليَك ثريؤز بىَ و نرخى طران بىَ
 كة ساردو سرِ بىَ و خاو رِاطريا بىَ
 سةد سالَ مبيَنى تامى تيا نابىَ

 
 طةر خؤشةويستى هةموو طريان بىَ

 شةرِو تؤران بىَهةموو هةرِةشةو 
 طلةيى و بؤلَةو ثيا هةلَشاخان بىَ
 هيَشتا لة دوورى و ساردى ضاترة

 ضونكة بلَيَسة طرِى زياترة
 

 ضونكة زؤر كورتة تةمةنى جوانى
 ئةبىَ ئةو كاتةى بة هةل بزانى

 خوا داينةناوة بؤ ضاوةرِوانى
 با خؤشةويستى وةك خؤى مبيَنىَ
 كة دلَ بىَ هيَز بوو ضى ئةيبزويَنىَ

 
 هةرطيز ئةو يارة بة يار نازامن

 بلَىَ ناتوامن  بلَيَم مببينةو



 بةو هةستةشةوة لة خؤم ئةرِوامن
 ئةوةى بةرةورِووى عةشقى بوةستىَ
 ئةبىَ هيض شتيَك رِيَى ىلَ نةبةستىَ

 
 ئةوةى كة شؤخيَك دلَى بسيَنىَ

 كةى دةسةالتى الى خؤى ئةميَنىَ
 هيَزى دلَدارى ئةيباو ئةيهيَنىَ

 بتوانىَ خؤى بؤ رِابطرىَئةطةر 
 مةكة طةر بةبالَ بفرِىَ برواى ثىَ

 
 مةرجى دلَدارى ضاوثيَكةوتنة

 هةوالَ ثرسني و رِاسثاردنة
 يةك بة دواى يةكا نامة بردنة
 كة وتى بة خوا ثيَم نةكراوة
 دةستم ناثةرذىَ ئةوة طؤرِاوة

  
 دايم نةمدويَنىَ ، بؤم ثىَ نةكةنىَ

 ىَبة ديدارى ئةو دلَ رِانةضةن
 نةية بةالماو ناوم نةيةنىَ
 بةوة بنازىَ كة لة دلَماية

 لةوىَيش دةريةكةم كة جيَى وةفاية



 

 بؤية ثيَت ئةلَيَم من ئةتثةرستم
 كة بيَيت و دةستت خبةيتة دةستم
 تيَكةلَ بى لةطةلَ رِازو مةبةستم

 ئةطني تؤ خوا نيت كة نويَذت بؤ بكةم

 (1)تا هةم ضاوةرِيَى بةهةشتى تؤ بكةم
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 جارىَ با وابىَ
 

 َيةكم دى لة يارانى كؤن هاورِى
 دةستى طوشيم و من ضؤن و تؤ ضؤن

 
 طةىلَ داخى خوارد كة رِيَك ناكةوىَ

 جاريَك مببينىَ ، رِؤذيَك ، يان شةوىَ
 

 رامنمن ئيَستةش هاورِىَى جا: وتى 
 خؤم بة دؤستةكةى ثيَشوو ئةزامن

 
                                                           

دا بالَوكراوةتةوة ، ئةم ثارضة شيعرةم ( دلَى كضان)ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمةلَةى ( 1
تيا  لةسةر داواى ئازادى كورِم داناوة كة ليَى ويستم شيعريَك دانيَم باسى ماض و مؤضى

 .نةبىَ 



 من كة هةذارم! برادةر : ثيَم وت 
 فرمانكةريَكى بضووكى شارم

 
 نامةوىَ ببمة ئةركى سةر شانت
 شةويَك داتربِم لة هاورِيَكانت

 
 هيَشتا وتةكةم لة ناو دةما بوو

 سةيرى رِوويم كرد كة حةثةسا بوو
 

 تومةز دوور بة دوور يةكيَكى ضاكرت
 دةركةوتوو يةعنى باالَترثؤشتةو 

 
 
 

 بةرةو رِووى ئةو هات كةمن وةستا بووم
 ئيرت من بىَ جىَ لةبةردةميا بووم

 
 ثلةى بوونى من هاتة خوار نيوة

 منى ديوة كة دةرضوو   لةو كورِة
 

 هةر ثيَى نةومت خوات لةطةلَ ، رِؤى



 لةطةلَ هاورِيَكةى هاوثلةى الى خؤى
 

 ئةو كةسةى كة ئةو بة زىل زانى
 نة ئةرِوانى ن بة منالَى تيَم م
 

 بةالَم من ضى بكةم لةطةلَ هةذارى
 كة منى دواخست لة خويَندةوارى

 
 ئةوانةى بوويان خؤيان ثىَطةيان

 بؤ خويَندن بةغاو ئةوروثاش طةرِان
 

 هيض دلَطري نةبووم من بةو رِووداوة
 ضونكة لةم ضةرخة ئةو جؤرة باوة

 
 بةالَم هةر ئةبىَ ضاو رِوون بيَتةوة
 ميَشو خالَ لةيةك جوىَ بكريَتةوة

 
 ئةبىَ دةستى ضاك هةر لة كارا بىَ

 تا ئةو رِؤذةى دىَ دنيا طؤرِابىَ
 

 َى ثارةو زؤر بطريَتةوة زانني جى



 ( 1) هةر شتىَ وةك خؤى جيَطةى بيَتةوة
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دا بالَو ( دلَى كورِان)و لة كؤمةلَةى ( رِاثةرِين )ئةم ثارضة شيعرة لة رِؤذنامةى ( 1

 كراوةتةوة 



 ية ؟ ضار ضى
 

 داية طيان من سةيرى شيَوةى خؤم ئةكةم لة جوان ئةضم 
 تؤش دلَم خؤش كة ، بةيانى جةذنة بؤ ماالَن ئةضم

 
 خؤ لةطةلَ ئاويَنةكةم دايم بةرةو رِووى يةكرتين

 ئةمطريَتة باوةشى ئةو حةز ئةكا من النةضم
 

 هةرضى توشم دىَ لة رِيَطا تيَرو ثرِ سةيرم ئةكا
 وةختة هةر قوومت بدةن كاتىَ بةرةو رِوويان ئةضم

 
 لةم هةموو الوانةدا تةنها يةكيَكم خؤش ئةوىَ 
 بيَتو بانطم كا بة الضاو من بةسةرضاوان ئةضم

 
 داخةكةم هةروةك نةزانىَ ثيَى ئةطةم خؤى طيَل ئةكا 

 ضةند بة اليا ديَم بة لةجنةو الر و خؤبادان ئةضم
 

 رزى سنطى ثيشان ئةدةمرِوومةتى بؤ سوور ئةكةم د
 ثيَكةنينى بؤ ئةكةم ، دايم بة شيَوةى جوان ئةضم

 
 ضونكة ناسياوين بة خيَزان هات و ضووى يةكمان هةية 



 طةر سةريشى ىلَ بدةم الى واية بؤ سةردان ئةضم
 
 

 خؤ لة رِووشم ناية باسى خؤشةويستى ال بكةم
 رِةنطة ئةو شةرمن بىَ يا لووت بةرزة من هةرزان ئةضم

 
 با ئةويش خؤشى نةويَم من هةر لةسةر ئاوات ئةذيم

 نةك دلَى داطري كرابىَ بؤية بؤ فةوتان ئةضم
 

 شيوةنيَكى مةرطى ثيَشكةوتووم بكةم بةم جوانىية
 ( 1)توشى كلَثةى ئاطرى دلَ بووم بةرةو سووتان ئةضم 
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 هؤشت الى خؤت بىَ
 

 دلَم ىلَ ثيس مةكة طيانة ئةطةر بيَطانة ئةدويَنم
 بة خؤشيى تؤية سةربةستم كةوا سةربةستى ئةنويَنم

 
 هةزار كةس بيَنة خوازبينيم ، بة سينى ثارة هةلَرِيَذن 

 هةموويان دةرئةكةم بة خواو قسةى سةد باوك ئةشكيَنم 
 

 كون كا بة نووكى تريى دلَدارىئةوةى ويستى دلَم 
 لة سايةى طوللة بةندى عيشقى تؤوة دةستى دةشكيَنم

 
 لةسةر تؤ سةد تف و دارو جنيَوم ثىَ بدةن هيَشتا
 بة دلَما ناية بيَزار مب ، لةالى تؤش ناوى ناهيَنم

 
 لة داخى دوو زمان و زؤر بلَىَ دلَ بؤتة بةحرى خويَن

 رِةقيبى تيا ئةخنكيَنمئةطةر بؤم رِيَك كةوىَ مةرج بىَ 



 
 ئةوةى سةيرة كة دايك و باوكيشم دلَخوازى يةكرت بوون
 كةضى ليَم بوون بة سؤفى و رِيَطة نادةن دةم جبولَيَنم

 
 هةموو كةس حةز ئةكةن سةربةست بذين هةر من نةبىَ تةنيا
 بة ثيَى خؤم ديَم كة سةربةستيت بة مىَ و ديلى بةدةست بيَنم

 
 ؤم ئةوةندةم بيانوو ثىَ مةطرةئةطةر من خؤشةويستى ت

 ئةوةندةم دلَ بسووتيَنى بة جارىَ خؤم ئةسووتيَنم
 

 كة سةيرى رِووم ئةكةم طيانة ئةبىَ زةردةخةنةى تيا بىَ
 ئةطينا من بؤضى خؤم جوان ئةكةم بؤ تؤ كة نةنويَنم

 
 ئةبىَ رِيَطةى دلَى جوانان نةطريىَ ، مافى خؤيانة

 شىَ ضاوى دةرديَنمبة ناحةزمان بلَىَ طةر ضاو نةثؤ
 

 لة كاتى ماضى ليَوا ضاوةكةم هؤشت لة الى خؤت بىَ
 ( 1)كةمن ئاطام لة خؤم نابىَ نةوةك ليَوت بقرتيَنم 
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 ئةلَىَضاوت ثيَم 



 
 طيانةكةم ئايا ئةبيَت من ثيَت بلَيَم خؤشم ئةويَيت

 بؤية ديَم بؤ مالَى كابرا ، ضةنكة زؤر جار تؤ لة ويَيت
 

 بةسة! طةر لةبةر دلَتا طرانة ثيَم بلَىَ الضؤ 
 من ئيرت نايةم بةالتا ، دةستى تؤ باالَ دةسة

 
 نةْ  نةوةك بؤ ناز بلَيَى من نامةويَى ، الضؤ ، برِؤ 

 بؤ دواندن من لةطةلَ ضاوت ئةكةومة طفتوطؤ 
 

 هيض شتيَك وةك ضاو بة رِاستى تةرجومانى دلَ نىية
 دةم درؤى الية كة جيَطةى باوةرِى عاقلَ نىية 

 
 جا لة ثاداشا وةكو دؤست ضاوةكانت ماض ئةكةم
 ( 1) دةم وةكو دوذمن بة طازو هةلَمذين ئازار ئةدةم
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 بىَ وةفا
 

 هةتا خؤشةويست وةفاى لةال بىَ 
 طةر خؤت لة رِيَ يا نةكوذى ، نابىَ

 
 طةر بينيت بةرةو بىَ وةفايى ضوو 

 ضارى ئةوةية زوو بةرةلَالَ بىَ
 

 طةر خؤشةويستى زةهر بىَ ئةخورىَ
 بةو مةرجةى دلَى تيا نةطؤرِابىَ

 
 ئةوةى بؤ دؤستى بىَ ثةميان بطرى

 بة منالَ داينىَ طةرضى منالَ بىَ
 

 ئةو خؤشةويستة خبةرة ثشت طوىَ 
 ( 1)تؤ بة تةنيا بى و ئةو لة بةزما بىَ 
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 رِةوشت
 
 زؤر ئازاو دليَر  ضةك بة دةستيَكى

 لةو كورِانة بوو ثيَى ئةلَيَن جواميَر
 

 رِةوشت و جوانى و ئازايى تيابوو
 لة هةر سيَكيانا دةستى باالَ بوو

 
 تاقة كضيَكى بة دالَ ضوو بوو

 ئةو كضةش وةك مةل ليَى ياخى بوو بوو
 

 خؤى نيشان ئةداو دلَى ئةبزوان
 بؤى ثىَ ئةكةنى ، بةالَم نةي ئةدوان

 
 هةروةكوو منالَ يارى ثىَ ئةكرد
 تا ئةهات زياتر كارى تىَ ئةكرد



 
 ضةند لةالى خولَكى ئازاو بةرِيَز بوو
 ئةوةندة الى ئةم كزو بىَ هيَز بوو

 
 كورِةش نةيتوانى هةروا مبيَنىَ
 ويستى كؤتايى بةم جةورة بيَنىَ

 
 سةوداى دلَدارى لةسةرى دابوو
 هؤشى رِةوشتى بةرزى نةما بوو

 
 رمانيَك لةسةر رِىَ و شويَنةهةموو ف

 تةنيا هةر عةشقة جلَةو ثضرِيَنة
 

 برِيارى وا دا بضىَ بيكوذىَ
 يا ئةبىَ ئةمرِؤ ليَوى هةلَمذىَ

 
 كضة كة زانى كةيلى ئةوينة

 ثيَى خؤى نابينىَ و ضاوى ثرِ قينة
 

 نةترسا بالَم بةزةيى ثيا هات
 ئةجمارة ويستى رِاستى بؤ دةرخات



 
 وتى ئةزامن كة تؤ ثيَشمةرطةى 

 ضةك بة دةستيَكى رِؤلَةى ناو جةرطةى 
 

 منيش وةكو تؤ جوانيم ضةكدارة
 شويَنى ثةيكامن لة ضاوتا ديارة

 
 بةالَم دؤست كوشنت ثيشةى كضانة
 كضى ليَهاتوو شةرِيشى جوانة

 
 ثياو ئةبىَ بؤ دؤست سةر دانةويَنىَ 
 طوللةى بؤ دوذمن وةر بضةرخيَنىَ

 
 زةبرى ضةك كضان داطري كا نةك بة

 ضنط وةك درِندة لة نيَضري طري كا
 

 من لة ثيَش تؤوة دلَم سووتاوة 
 بةالَم رِةوشتى خؤم تيَك نةداوة

 
 كورِةى وا ىلَ كرد تةريق بيَتةوة
 خةريك بوو هةروا بطةرِيَتةوة 



 
 ئةجما ثةىل طرت بة ثةرؤشةوة
 بة ثيَكةنني و بة رِووى خؤشةوة 

 
 نزيك خستةوةليَوى لة ليَوى 

 سيَوى بةلَيَنى خستة مستةوة 
 

 بة دلَى شكاو نةطةرِايةوة 
 ( 1)ماضيَكى واى كرد دةنطى دايةوة 
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 خةيالَت خاوة         
 ئةزامن حةزم ىلَ ئةكةى

 شةوو رِؤذ ضاوةرِىَ ئةكةى 
 

 زوو زوو دياريم بؤ ئةنيَرى
 نزيكم ىلَ رِائةسثيَرى

 

 ئةوا بة دةنطتةوة هاتووم
 نةترساوم ، هةلَنةهاتووم

 

 ضةنكة لة خؤم ثشت ئةستوورم
 لة دةست برِينى تؤ دوورم

 

 ضةند جاريش بة دةم بتطةمىَ
 شةق بةريت ماضت نادةمىَ

 

 منيش بؤ تؤ ثيَئةكةمن
 بيَشكةى دلَت رِائةذةمن

 

 ىلَ وةرئةطرمدياريَكانت 
 بةالَم دةست بيَنى من ئةفرِم

 

 ماضى منت دةست ناكةوىَ
 من ئةوة نيم تؤ ئةتةوىَ

 



 تؤ فيَرى خةلَةتاندنى
 بة خةلَك بلَيَى طيانى منى  
 

 رِيَطة لة جوانان ببةستى
 لةسةر رِيَيانا بوةستى

 

 بة دةسةسرِو طولَ و بؤن
 دلَيان بكةى بة ميَو و رِؤن

 

 ند كةسئاخؤ ئيَستا لةثاش ضة
 تؤ منت كةوتؤتة بةر دةس

 

 بة تةماى ماضى من نةبى
 لةو خةيالَةدا ون نةبى

 

 هةروةك بة جوانى بينراوى
 بة درؤزنيش ناسراوى

 

 طةىلَ كةس خؤى ثىَ ناطريىَ
 دلَى ئةثيَكى بة تريىَ

 

 منيشت تؤزىَ ثيَكاوة
 رِةطى دلَمت رِاكيَشاوة

 

 هةرضةند كة خؤم دلَم ثرِة



 برِةجوانيَكةشم جةرط 
 

 سةدى وةك تؤ مل ئةشكيَنم
 شايةمتانى ثىَ ئةهيَنم

 

 ئةلَقةى خؤمت لة دةست ئةكةم 
 ( 1)لة ثالَةوان بازيت ئةخةم 
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 بة خيَر بيَتةوة

                                                           
 .دا بالَو كراوةتةوة ( دلَى كضان)ئةم ثارضة شيعرة لة ( 1



 
 ..بة خيَر بيَتةوة 

 بووك بؤ باوةخوون بطةرِيَتةوة 
 

 بووكى نازدارى شؤخى نيشتمان
 كلَثةى لة دلَى رِؤذئاوا هةستان

 
 بة ختى ئةم كوردة هةر ئةبىَ وا بىَ
 هةموو شادىيةك شينى لة دوا بىَ

 
 رِةنط و رِوخسارى مةشخةلَى جوانى

 بريو هؤشيَكى بةرزى يةزدانى
 

 هةروا بة ئاسان ون بىَ لةبةر ضاو
 ةفةتة دلَ نةبىَ بة ئاوضؤن بةم خ

 
 ضةند بة نازدارى رِازيَنرايةوة

 شادى كةوتة رِىَ ، خةم طةرِايةوة
 

 طةردوون هةزار جار كويَراييت دايَى 
 بؤضى بة زاييت بة كةسا نايَى



 
 وا جةرط برِ بىَ ( رِووناك)تا كؤستى 

 ئةبىَ شيوةنى زياتر بة طورِ بىَ
 

 تؤمان نارد ناومان بةرزبيَتةوة
 فرةتامنان بيَتة ثيَشةوةجيَى ئا

 
 كةضى دةستى مةرط لة ناوى بردى

 ( 1)بؤ بةدبةختى كورد جيَطةى ضؤلَ كردى 
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يى سليَمانى كضان لة خوشكة رِووناك زوهدى مامؤستاى ئينطليزى بوو لة ئامادة( 1

كة . دا لة ئةجنامى عةمةلياتيَكدا لة لةندةن كؤضى دواييى كرد  31/3/1891
تةرمةكةيان هيَنايةوة ، ثيَشوازى يةكى طةورةى ىلَ كرا ، ضونكة رِووناك خان ناوبانطيَكى 

زؤرى رِؤشنبريى و سياسى هةبوو ، لة دة كةس زياتر لة طؤظارو رِؤذنامةكانا لةسةريان 
من يةكةم كةس بووم لةسةرقةبران ئةم هؤنراوةيةم بة . ى و شيعريان ثيا هةلَدا نووس

و لة ذمارةى سبةينىَيدا ( رِاثةرِين)ثةلة نووسى و هةر لةوىَ دام بة سةرنووسى رِؤذنامةى 
 .بالَوى كردةوة ، بةالَم رِؤذنامةكة لة بازارِدا كؤكرايةوة ( 1/1/1891)

وةية رِووناك خان خيَزانى كورِىَ بوو لة رِيزى ديثلؤماتة ئة( ناو بةرزبونةوة)مةبةستم اة 
عرياقيةكانا لة ئةوروثا كارى ئةكردو بة هؤى ئةوةوة ضاوةرِوانى ئةكرا ببىَ بة 

 .منوونةيةكى طةشى ئافرةتى كورد لة ناة كؤرِو كؤمةلَةكانى ئةوروثادا 



 
 
 
 
 
 
 



 لة تؤلَة خؤشرت
 باوك كوذراويَك كاتيَك ثىَ طةيشت

 طةيشتلة باوة كوشتةى خؤى تةواو 
 

 لة دلَى خؤيا ثةياميَكى بةست
 كة خويَنى باوكى دةرنةكا لة دةست

 
 هةرضةند خاوةنى ياريَكى جوان بوو

 بةالَم بؤ تؤلَة دلَ ثةريَشان بوو
 

 بؤى كةوتة ثاريَز رِؤذىَ لة ناكاو
 جةرطى بثيَكىَ و خؤى ون كا لة ضاو

 
 طةرضى سالَيَكى قاتى و بىَ نان بوو

 ئاسان بوو بةالَم دةمانضةو كوشنت
 

 كابرا هةستى كرد زوو بةم كردارة
 كة دار هةلَربِى سةطى دز ديارة

 
 هةستاو خؤى طةيان بة باوك كوذراو

 وا ثارِايةوة دلَى كرد بة ئاو



 
 وتى ئةو كاتةى كة باوكتم كوشت

 هةر تؤم هةتيو كرد كة ئةو خويَنةم رِشت
 

 تاوانيَكم كرد هةتاكو ماوم
 وةكو تاريكى يةتة بةرضاوم

 
 ئيَستا مبكوذى هةشت هةتيو ئةكةى 

 هةشت رِؤلَةى ناسك خيَر نةديو ئةكةى
 

 الوى رِةوشت بةرز ثيشةى بةخشينة
 ىلَ بووردن لةالى درومشى ذينة

 
 منى رِيش سثى و دلَ ثرِ لة ئازار

 ضةوساوةى دةستى ضةرخى نالةبار
 

 ئةطةر بشكوذريَم ضى بة تؤ ئةبرِىَ
 تؤش هةروةكوو من ناوت ئةزرِىَ

 
 ى بؤضى نايكةيت بة خيَرى جوانيتئة

 ئازادم بكةى بؤ رِيَى ئينسانيت



 
 خؤم ومنالَم هةتاكو مابني

 بؤ كامةرانيت دةس بة دوعا بني
 

 بة جؤريَكى وا ليَى ثارِايةوة
 دلَى بةرد بواية بؤى ئةتوايةوة

 
 

 واى كرد كة ضاوى بؤى ثرِ بوو لة ئاو
 ئةميش لة طةلَيا ئةطريا بة تاو

 
 بىَ ئاوا ليَت بووردموتى بةلَيَن 

 الويَكم لةسةر رِةوشتى كوردم
 

 ثياوة هةر هةستاو نووسا بة دةسيا
 ئةوجارة لةبةر دلَ شادى طريا

 
 ئيَوارة خؤى و ذن و منالَى

 ضوون بؤ سوثاس و بؤ ثيَ خؤشحالَى
 

 ئةوةى سةير بوو كضى ئةم ثياوة 



 هةر ئةو جوانة بوو كة بؤى سووتاوة
 

 كرتى كةوتكاتيَك كة ضاويان بة ية
 بة جووت سةرسام بوون لة كارى رِيَكةوت

 
 دلَخؤشى لةسةر خؤشى دابارى

 ثياوةتى عةشقى هيَنا بة ديارى
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 خامة
 تفةنط رِووى كردة ناو خةلَك و تةقةى كرد

 من نقةى كردكىَ بوو لة عاستى : ى تو
 

 لةل: نابىَ بلَىَ  هةتا من هةم كةسىَ 
 رِاستى ناو طةل منم ئاغا منم دةم 

 
 و مبتةكيَنن هةموو هةسنت لةبةرم 

 كرِنووش بةرن ، سةر دانةويَنن هةموو
 

 ئةطةر كورِ بىَ و ئةطةر كض بىَ و ئةطةر ذن
 ئارةزووى من بؤ  ئةبىَ ئامادة بىَ 

 
 تة بةردةمبيَ  ئةبىَ بؤم ويستم  ئةوةى 

 هةم: بلَىَ   نابىَ  كةسىَ  كة دةركةومت
 

 لة ثرِ ثارة زرنطةى هات و دةركةوت
 بةسةر دةنطى تفةنطدا دةنطى سةركةوت

 
 هةى كةر ئةمةندة خؤثةرستى: وتى 

 لة هيض ناطةى ، بة لووت بةرزى ئةوةستى



 
 مةطةر نازانى هةر من دةستةالَمت
 لةسةر ثةجنةى منة ئةمرى والَمت

 
 لة تؤش باالَترو هةم خاوةنى تؤش 
 لةبةردةمما ئةوةستىَ طةر بلَيَم هؤش

 
 دةرضىَ لة دةستم فكرى هةبىَ  كةسىَ 

 ىلَ ئةبةستم  رِيَى  بة زةبرى خؤم هةموو
 

 تؤ ئةى فرِيَنم وةك   بة ضوار خويَنرِيَذى
 ئةيشكيَنم بة زللةو شةق لة شارا 

 
 ئةوةى ثياوى منة كورسى نشينة

 ة ، هاوريَى ثيَكةنينةتةالرى بةرز
 

 طةليَكم نيشتيمان ثةروةر كرِيوة
 بة طويَرةى ئارةزووى خؤم ليَم خورِيوة

 
 ئةوةى من ناثةرستىَ دةربةدةر بىَ
 هةتا ماوة خةريكى دةردى سةر بىَ



 
 قةلَةم طويَى طرت لةمانةو كةوتة نووسني
 لة داخى دلَ ثةرِةى رِةنط كرد بة ئةسرين

 
 ثارة و تفةنط بىَدةم رِاستى طةل : وتى 

 و بة ثةنط بىَ ئةبىَ ذيَر دةست و نؤكةر بىَ
 

 ذيَر ثىَ نراوة  لة كاتيَكا عيلم
 و ثارة ثياوة فةرمانرِةواية  تفةنط

 
 ئةوةى زاناية دةم بةسراوة بىَ دةنط

 لة كوجنى خؤى خزاوة مات و دلَ تةنط
 

 هةلَدراوة  ى ئةزانىَ طةر بلَىَ تىَ
 تيَك شكاوةبة دارو شةق سةرو ثيَى 

 
 بةالَم رِؤذىَ قةلَةم هةر ديَتة سةر كار
 تفةنط و ثارة بؤ طةل ديَنة ذيَر بار

 
 هةموو كةس بىَ ترس ئةخوات و ئةنوىَ
 بة سةربةستى يةت و ئةرِوات و ئةدوىَ



 
 بة نووكى خامة نةخشةى وا ئةكيَشىَ

 ( 1) هةموو نرخى بة قةد خؤى بيَتة ثيَشىَ 
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 خؤشةويستى دوانزة سالَيم
 

 وةرة ئةى خؤشةويستى دوانزة سالَيم
 وةرة ئةى هاودةمى ئيَستة و منالَيم

 
 لة كاتيَكا كة من خؤشم ئةويستى
 وشةى جوانى منالَيم ىلَ ئةبيستى

 
 يةكةم ئاواتى من ديدارى تؤ بوو

 سةراثا هات و ضؤ بووذيانى من 
 

 لةطةلَ تؤم دى يةكةو رِاست تيَت طةيامن
 كة نرخى خؤشةويستى رِاست بزامن

                                                           
و كؤمةلَةى ( رايةتىب)و رِؤذنامةى ( ثةروةردةو زانست)ئةم ثارضة شيعرة لة طؤظارى ( 1
 .دا بالَو كراوةتةوة ( دلَى كورِان)



 
 دلَى ناسك طران ثةروةردة ئةكرىَ
 دلَى ئازاى ئةوىَ تا بةرطة بطرىَ

 
 هةزار ئؤخةى كة ئاوات طةيية جيَى خؤى

 بة يةك شاد بووين ئةمةش منم و ئةمةش تؤى
 

 ضاوةلة باتى ضاوةرِوانى ضاو لة 
 بةالَم دلَدارى هيَشتا زؤرى ماوة

 
 ئةوةى دميان خةويَك بوو هةرزةكارى

 بة ثريى ديَتة ياد بؤ يادطارى
 

 ئةبىَ ئةم هةستة ثريؤزة مبيَنىَ
 بة خيَو بكرىَ كة زياتر طرِ بسيَنىَ

 
 ئةبىَ رِةنطيَكى تازةى بؤ برِيَذين

 ( 1)ئةبىَ خؤمان بنيَذين ، ئةو نةنيَذين 

                                                           
ئةمة لةو ثارضة شيعرانةمة كة لة بةنديبخانةدا دامناون ، ئةمةيامن لةسةر خواستى ( 1

كاك هوشيار قةفتان داناوة ، رِازى دةروونى كاك هوشيار خؤيةتى بة نيوة ضلَى مايةوة تا 
 .دا بالَوكراوةتةوة ( كورِان دلَى)دا تةواوم كرد ، لة كؤمةلَةى  1891لة 
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 سكاالَ
 

 ئةزانى تؤ ضةند دلَت شكاندووم
 هياَلنةى شاديت ضؤن ىلَ شيَواندووم 

 
 ضةند جار ثيَت وتووم ديَم ونةهاتووى

 بةلَيَنت داوةو ليَشم هةلَاتووى
 



 هيَشتا ثيَم ئةلَيَى تؤ ضةقاوة سوويت
 من بة تؤ نالَيَم درؤزن دةرضوويت

 
 هةرضةند بزانيت كة ليَت تؤراوم

 بؤ دلَ نةواييم ديَيتة بةرضاوم
 

 خؤشةويستيةكةى تؤ هةر بة دةمة
 ؟(( دةم ضى ىلَ كةمة )) ثيَشينان ئةلَيَن 

 
 جوانيت تيذترة لة زمانى من 
 ثيَكةنينت دىَ بة طريانى من

 
 بؤية بىَباكى و ساردى لة عاستم

 ئةشزانى تا ضةند لة طةلَتا رِاستم
 

 هةرطيز ناتوامن وازت ىلَ بيَنم
 خؤم ثىَ ناطريىَ بةينىَ نةتدويَنم

 
 وةرة تا ماوى وازم ىلَ بيَنة

 هةرطيز بةالما مةيةو مةمدويَنة
 



 با يةكةم كةس مب لة رِيزى دلَدار 
 بةلَيَنى جيايى وةرطرم لة يار

 
 ى كة تؤش بىَ دةردى سةرىبؤئةوة

 بة ئارةزووى خؤت كات بةسةر بةرى
 

 منيش خواى ئةكرد ضاوم دةرئةهات
 يةك دلَ ئةذيام ضيم بةسةر ئةهات

 
 رِزطارم ئةبوو لة ضاوةرِوانى

 ( 1)يادى دوورى تؤم بة ذين ئةزانى 
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 داخ لة دلَ
 ئةو خؤشةويستةى كة ئةيثةرستى
 ثةميانى طةرمى لةطةلَ ئةبةستى

                                                           
دلَى )داو ، لة ثاشانيش لة كؤمةلَةى ( رِاثةرِين) ئةم ثارضة شيعرة لة هةفتة نامةى ( 1

 .دا بالَو كراوةتةوة ( كورِان



 تا دوا هةناسةت لةسةرى ئةوةستى
 ئةوةت لة بري بىَ رشؤذىَ لة رِؤذان 
 بةجيَت ئةهيَلَىَ و ئةختاتة طريان

 
 هةر خؤى بؤ تؤ داناوةئةوةى كة 

 حةز لة كةس ناكا هةتاكو ماوة
 هةموو شتيَكى ناوةتة الوة

 طةر هاتوو لة تؤ باشرتى دةس كةوت
 بيانووى ضارةنووس ئةكا بة رِيَكةوت

 
 نةخةلَةتابى كة برِوات وا بىَ

 يةكىَ هةتا سةر بؤ تؤ سووتا بىَ
 بةلَىَ ئةطوجنىَ ماوةيةك وابىَ

 ضةند سالَىَك بةالَم بة رِيَكةوت لة ثاش
 لةثرِ ئةطؤرِيَ لةبةر خةيالَيَك

 
 يةكىَ لةوانة كة خؤم تووشى بووم
 بة خؤشةويستى لة خشتةى بردووم

 وةم زانى هةتا ناخى دلَى ضووم
 كةضى لةطةلَ رِووى ىلَ وةرضةرخامن 

 هةر نةيهيَشت كة هؤى دلَى بزامن



 
 ثشت بة بةلَيَن و ثةميان مةبةسنت

 دةربةسنت ضةنكة طةليَكيان زؤر بىَ
 هةتا سةر لةسةر يةكىَ ناوةسنت

 طةر تاك تاك بؤ دؤست مبيَنيَتةوة
 ئةويش هةر رِيَكةوت ئةيهيَلَيَتةوة

 
 لةيةكةجمارا كة كةوتيتة داو

 جيابوونةوةكةى خبةرة بةر ضاو
 خؤت ئامادة كة بؤ كؤستى ناكاو

 بؤئةوةى ئةطةر رِووى ىلَ وةرطيَرشاى
 دةردت ئاسان بىَ نةكةويتة ئاى

 
 ئةوةى وةك شةكر بؤت ئةتويَتةوة
 بةسةرتا ئةطرى و ئةبووريَتةوة

 بة دةركردنيش ليَت نابيَتةوة
 كة الى دا وا خؤى دوور ئةخاتةوة

 ( 1) بؤ مةيتةكةشت ال ناكاتةوة

 

 

                                                           
 .دا بالَوكراوةتةوة (دلَى كورِان)ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمةلَةى ( 1
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 ثةميان
 

 تر مؤدةى لةبةر رِووتى لةال جوانة ئةزامن خةلَكى
 ئةوةى من شيَت ئةكا بةرط و سةرو دةمسالَى كوردانة

 
 بتى من بةذن و باالَى شؤخ و شةنطيَكة سروشتى بىَ

 بيَطانة  بةذنيَكى هةلَيَنابىَ نةوةك كة ضاوم ثىَ 
 

 مؤدةدا وةستاى والَتيَكم  ئةطةر ضى خؤم لة بةرطى
 كضيَكى شؤخى جافانةكةضى شةوقم لةطةلَ شيَوةى 

 
 لة نةخششى ثانى بةرزى تا طريَى سومخةو طولَى ثيَضةى

 منونةى دةستى ثيَشينى هونةرمةندانى خؤمانة
 

 لةثاش قةيتان و ثووشني و طولَنكةو سركةيى ثرسن
 ض هؤنراوةم لةطةلَ هؤنينةوةى ئةو ثرضة هاوشانة 



 
 ضنينى نةخشى رِةنطينى ثةراويَزى كةواى سورمةى 

 شةرحى كةنارى رِووى ثةرِةى نووسينى جارانة ئةلَيَى
 

 لةطةلَ ريشووى طولَنكةى ضةفتة رِووى كردة خةنةى ثاذنة
 ضةن دةست و دامانة دلَم  كراسى جةلسة ئةيزانىَ 

 
 شةرمى هةمووى نازة   بة ضاوى شةرِ فرؤشى سويَند ئةخؤم

 تريى ثةنهانة  سثيَرى  كة سةرثؤشى كةتانيشى
 

 كرد و فةقيانةى بة مليا كرد كة داويَنى بة الدا 
 وةكوو كةيبانوو طورجانة خةريكى كارو فرمانة 

 
 بةالَم دويَنىَ كراسى تةنك و سومخةى رِووتى ثؤشيبوو

 طولَيَكم لةم طوالَنة ها لة سةيران خؤى نواند يةعنى
 

 قوبوولَى وتاسكة بابى باش ئةزانىَ ، دةستى رِةنطينة
 لة شلكيَنةو كةالنةشدا ثةسندى خزم و خؤيشانة 

 
 بة دوو جار ضاك و ضؤنى طةرم و دوو ثاروو منى تووش كرد

 هةتا ئةمرم لةبةر دةرطانةكةى نةفسم ثةريَشانة



 
 ئةطةر بيَتوو بةلَيَنيش بات بلَىَ تؤ خؤشةويستم بة 

 ( 1)كوردانة  كيذى   رِةوشتى  ئيرت من دلَنيام ثةميان
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 بةشى خؤم
 

 ليَم رِوونة بة رِووزةردى ئةبىَ بيَمة ناوةوة 
 هةر سةرزةنشتى من بىَ بةدةم ثريو الوةوة

 
 جارجارىَ بة دلَدارى كة خؤم ئةخستة ناو

 خةلَكى بة دلَ تةرِى دائةنام دوور بووم لة بةندو باو
 

                                                           
هةويَنى دانانةكةششى . زؤرتر مةبةستم لةم ثارضة شيعرةدا جل و بةرطى كوردىية ( 1

ئةم ثارضة . شؤخيَكى بةطزادة جافةكانا كة لة تةمةنى الوميا لة هةلَةجبة ديبووم 
بةالَم لة رِيَبازدا . دا بالَوكراوةتةوة ( دلَى كورِان)و لة كؤمةلَةى ( رِيَباز)شيعرة لة طؤظارى 

 :م بةم جؤرة ىلَ كردبوو بةيتى دوايي
 بةالَم ئاخ وةك بة رِوو كوردة ، دةروونى هةر لة كورد ناضىَ 

 ة ، ئةوةى ئةو نةيبىَ ثةميانة (ثةميان)ئةطةر ضى ناوى 



 ئيَستا كة كوورةى ئةم دلَة جؤشى سةندووة 
 ثيَويستة ئيرت ليَى برِذىَ كاسة ثرِ بووة

 
 ئةو شوورةيىيةى توشى ئةمب ئاشكراية ليَم 
 بؤية شيوةن ئةكةم ئيَستاكة دانى ثيا ئةنيَم 

 
 ئةم خةلَكة هةموو ثىَ بكةنن سةيرى من بكةن 
 كىَ ناحةزة رِيَى دةستى هةبىَ ضةثلَة ىلَ بدةن

 
 ئةم شؤخة كة نازدارى كةس و كارى خؤيةتى 

 رِؤذيَك دىَ ئةويش لة طةلَم باوكة رِؤيةتى 
 

 بةشدارة خةتاى ئةو بوو دلَى ىلَ سةندم بة زوو 
 ئةيزانى كة هةر دةرئةكةوىَ دةستى خستة رِوو

 
 

 توخوا لة ئيَستةوة ببوورن لة رِوورِةشيم
 بىَ دةستةالَتيى خؤمة خةتاى دلَمة سةركةشيم

 
 ضةند ئةكةم رِىَ نىية لةم طيَذة بضمة دةر هةر

 خؤم داوة بة دةم دلَمةوة سا هةرضى بيَتة بةر 



 
 بةم جؤرة سةيرى دوور ئةكةم رِووناكى تيا نىية 

     (1) ئةو خؤشةويستىية وابىَ ئيرت ضؤن بةالَ نىية
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 .دا بالَوكراوةتةوة ( دلَى كورِان)ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمةلَةى ( 1



 

 

 

 

 

 (عةىل كةمال باثري)بة يادى كةماىل 
 

 هةموو طيامن بة قوربانى سةعاتيَكى ذيانت بىَ
 شةوو رِؤذم بة كاتيَكى بةرامبةر ضاوى جوانت بىَ

 
 دةرطام لةسةر داخستلةدلَما ثةيكةرى تؤم دى ئيرت 

 لة ضاوتا خويَنى دلَمم دى ومت دةك نؤشى طيانت بىَ
 

 لةش و الرى ئةوةى خةلَك ثيَى ئةلَيَن بةرزو سثى و سافة
 سةرى خؤى دا لة بةرد طةر شان بة شانى سنط و شانت بىَ

 
 ذيانى كامةرانى كاتىَ دةستم كةوت كة تؤم دةس كةوت 

 طرانت بىَ طولَى ئاواتى من ثيَشكةش بة ثةميانى
 

 هةموو ئاواتنى من ئةو كاتةية تؤزىَ لةرِىَ الدةى 
 سةرو مالَم ئةدةم بةو جيَطةيةى شويَنى وضانت بىَ 

 



 هةموو ئةم شيعرة بةرزانةم لة شووشى بةرزى باالَتة 
 سةرى سةر عةرزى من دياريى سةرى تا عامسانت بىَ

 
 لة شاران ماض ئةهاون الدة تؤش بةردىَ بهاويَذة 

 و نادةى ، خةالَمت با ثالرى ثةجنةكانت بىَكة ليَ
 

 دلَم زانى لةشم هيَزى نةما ئةو عةشقة داطري كا
 منى جيَهيَشت و الى تؤى طرت ، دةبا هةر ثاسةوانت بىَ 

 
 بة ثريى تازة مةشغوولَى طرِوطالَى منالَيَكم 

 ( 1)قوربانت بىَ ( مةدهؤش)، ئةلَيَم ( مامة)ئةطةر ثيَشم بلَىَ 
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دا ( دلَى كورِان)و لة كؤمةلَةى (رِاثةرِين)ئةم ثارضة شيعرة لة رِؤذنامةى ( 1

 .بة يادى عةىل كةمال باثريةوة وتوومة . بالَوكراوةتةوة 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قني
 

 هةتا خوا حةز ئةكا من خؤثةرستم
 هةتا هةم ويَلَى ئاوات و مةبةستم

 
 شيعر نالَيَم بلَيَن ثيَم زؤرة بويَذة
 خةيالَى بةرزة ، ناوبانطى دريَذة

 
 هةزاران ئافةرين ثوليَك ئةهيَنىَ

 ئةطةر لةو شؤخة مةيلم بؤ نةسيَنىَ
 

 لة خؤم بةوالوة هيضم ىلَ مةثرسن



 ئيرت ضيم ثىَ ئةلَيَن ، بيلَيَن ، مةترسن
 

 ملم بشكىَ كةمن مردم فرِيَم دةن 
 بزانن كام جنيَويش سووكة ثيَم دةن 

 
 لةوةم ال باشرتة تا هةم كةنار مب

 كة مردم طواية ناودارو ديار مب
 

 تانةى فالَمنض دةربةستى تاسةو 
 وتةى خةلَكى بزامن يا نةزامن

 
 بةشى زؤرى لةالى من ضاوو رِاوة 
 بة ثيَى ئةو رِؤذة بةرزو داخزاوة 

 
 ئةطني بؤضى ئةوةى من بؤى ئةخويَنم

 ئةوةندةم رِيَطة نادا ناوى بهيَنم
 

 هونةر هةر بؤ ئةوة هؤنراوة هؤية
 كة ئةو خؤشى نةويَم هةلَدان درؤية 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (قةرةج ئاوا)خةبات 
 ، بىَ(( قةرةج ئاوا))طةر مةلَبةندى دؤست 

 دةى خواية مالَى قةرةج ئاوا بىَ
 

 ئةوةى كة ناوى نا قةرةج ئاوا
 ثةجنةى قةرةجى بضىَ بة ضاوا

 
 ضونكة ئةو خاكةى شويَنى سةيران بوو 

 جيَطةى ذوانى دؤست و ياران بوو
 

 ئيَستةش ئةو ناوضةو ئةو كانى و ئاوة
 ريؤزى عةشقى تيا ماوةهيَشتا ث

 
 من خؤم ثةروةردةى ئةو دةورو بةرةم

 بلَيَم ضى ئيَستا ويَلَى ئةو سةرةم
 

 هةر لةطةلَ زستان ئةبوو بة بةهار 
 بؤ سةيران ئةضووين بؤ كةنارى شار 

 
 هةر سةيرانطاية ناوى خؤى هةبوو

 سةوزايى و كانى و ئاوى خؤى هةبوو



 
 هةر جيَطاى يادى ثرييَكى تياية

 ة ميَرديان لة ناوا شاية كة ثري
 

 خةريكة خانوو هةمووى قووت ئةدات
 ((خةبات))و  ((شؤرِش))و (( ئازادى))وةكوو 

 
 هةر شويَنةوارىَ لةم جيَطايانة
 شايانى رِيَزى ناو نيشتيمانة 

 
 خؤزطة يةك بة يةك ديارى كراية 
 ( 1)لة ميَذووى شارا شويَنى هةبواية 
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دلَى )هةروا لة كؤمةلَةى . دا بالَوكراوةتةوة ( سليَمانى)ئةم ثارضة شيعرة لة طؤظارى ( 1

 .يشدا ( كورِان



 
 
 
 





 مارى ضاو جوان
 

 نيشان ضىيةكى خةلَكى سةرشةقام
 (1)(( سام))نةتةوةى ماوة بة ناوبانطى 

 
 ئيَوارةيةكيان لة رِيَى طةرِانا 

 ماريَكى توش هات لة رِيَطةو بانا
 

 هيَناية سةر ثىَدةم ودةست ضةكى 
 كة زوو بيثيَكىَ و نةهيَلَىَ دةرضىَ

 
 كاتىَ ضاوى مار ئةجووالَيةوة 
 وةكو ئةستيَرة ئةدرةوشايةوة

 
 زؤر لةالى جوان بوو كة تيَى ئةرِوانى 

 مارى دوذمنى بة دؤست ئةزانى 
 

 هةرضةند ئةم دةستى لة كةمينا بوو
 ضاوى مار دلَى ئةمى ثيَكا بوو

 
                                                           

 .سام ئاغا( 1



 ال جوان بووئةوةندة ضاوى مارى 
 وةك ماران طةستة دلَ ثةريَشان بوو

 
 

 تيَر تيَر سةيرى كرد تا مارةكة رِؤى 
 دةستى بؤ خستة ذيَر ضةناطةى خؤى

 
 هةركةسىَ تةقة لة جوان كا : وتى 

 بؤ ئازيزى خؤى ناو جةرطى ذان كا 
 

 ئيَستاكة خويَنى صةد جوان ئةرِيَذن
 ( 1)لةاليان واية خويَى ضيَشت ئةضيَذن 
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وةختى خؤى سام ئاغاى باثريى . ثارضة شيعرة رِووداويَكى رِاستةقينةية ناوةرِؤكى ئةم ( 1

. عومةرى سام ئاغا لة قةالَدزىَ لة شويَنيَكدا توشى ماريَ دىَ لةبةر جوانى ضاوى نايكوذىَ 
دا بالَوكراوةتةوة ( رِاثةرِين)و لة رِؤذنامةى (  دلَى كورِان)ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمةلَةى 

. 



 
 
 
 
 

 1899بةزمى نةورؤزى 
 كضيَكى جوانى قسة زل 

 هةم رِووخؤش و هةم نةرم وشل
 حةزى ئةكرد كة جاروبار

 كورِ باتة بةر توانج و ثالر 
 

 رِؤذىَ كورِيَكى قسة زان
 جووالَنلة سةيران ئةم كضةى 

 بىَ ضاوو رِوون: كضة وتى 
 ن نووستووناوا مةزانة كض

 
 كورِان هةموويان دةس برِن

 خؤثةرسنت طواية كورِن
 بؤ دةس برِين طةىلَ وريان
 لة خؤ هةلَكيَشانا ئازان

 



 هةر كضىَ تؤزىَ برِوانىَ
 ئةيانةوىَ كة خؤى دانىَ

 
 ئةيانةوىَ خةلَك رِسوا كةن
 وةك بةرزةكى بانان رِاكةن

 
 ئةجمارة كورِةى قسة زان
 طريَى بىَ دةنطى ترازان

 ئةوةندة ئةزانى : وتى 
 ئةى بؤض لة خؤتان نارِوانى ؟

 
 كضان هةموو درؤزنن

 نا دوذمننالةطةلَ كورِ
 بؤية خؤيان جوان ئةنويَنن

 كة ملى دوو الو بشكيَنن
 

 دلَى زؤريان بة الوة بىَ
 لةشكريَكيان بة دواوة بىَ

 ةنحةز لة ئازارى الو ئةك
 حةز لة فرميَسكى ضاو ئةكةن

 



 حةز ئةكةن دةسةالَتدار بن
 هةميشة سةركةوتوو ديار بن

 
 كيَيان ويست ئةخيةلَةتيَنن
 ئيشيان ثيَى نةما نايدويَنن

 
 بربِيَتةوة: كضة وتى 

 ثياو هيض تةريق نابيَتةوة 
 سةد جنيَو ئةطرنة خؤيان 
 تا هةىلَ هةلَكةوىَ بؤيان

 
 نازدارىَ سةرطةردان ئةكةن
 خيَزانىَ مالَ ويَران ئةكةن

 ياساولَى رِيَطةو بانن
 دزى كؤالَن و ماالَنن

 
 ئةوةى كة بةوان ئةكرىَ

 هيض كةسىَ بةرطةى ناطرىَ
 ئةوةى الى ئةوان ئاسانة 

 كض ناوى بةرىَ تاوانة
 



 تؤ كضى باشى : كورِ وتى 
 بؤضى خؤت ئةكةى بة ناشى

 
 كضان هةويَنى ئاذاوةن

 بةسرتاوةنالى خؤيان واية 
 

 هةرضى شةرِىَ بيَتة كاية 
 دةستيَكى ذنانى تياية

 خويَنى ضةند نةوجوانيان رِشت
 لةسةر ئةوان يةكرتيان كوشت

 
 ثياويان لة بةهةشت دةرثةرِان
 بوون بة ئاشووبى دوو جيهان

 
 كضة ضاوى ثرِ بوو لة قني 

 كةوتة وتارى ناشرين
 تؤ زؤر ضةنةبازى : وتى 

 نازامن بة ضى ئةنازى ؟
 

 هةلَسم بةيةك تاكة ثياَلَو
 ناودةمت ثرِكةم لة سويَراو



 هةرواى وت و هةلَمةتى برد
 دةستى لة بةرؤكى طري كرد

 
 كورِة بة بىَ دةنط نةوةستا

 طةيشتة تينى و بؤى هةستا
 كةوتنة ليَدانى يةكرتى
 دةنطى جنيَويان هةلَربِى

 
 كضة بة طازو بة نوقورض 

 كورِة بة دةسكةنةى قذو ثرض
 كاتةدا بة رِيَكةوت هةر لةو

 رِوومةتيان بةر يةكرتى كةوت
 

 برووسكةيةك لة دلَى دان 
 لة شةرِ وةستان ىهةردوكيان

 خؤشةويستى كارى خؤى كرد
 جووتة دلَى لة خشتة برد

 
 دةستيان لة ملى يةك ئاالَن 
 شةرِ بوو بة طالَتةى مناالَن
 لة جيَى وشةى دةردو سندان



 بوو بة طيانةكةم ، بة قوربان
 

 ينى و دميةنى بةهار شري
 يان نةدا بة خةسار(( نةورؤز))
 

 سةوزة طياى كرد بة مافوريان
 دةنطى مةل سازو سةمتووريان

 
 زؤران بوو بة تالنةوة
 بوو بة نازو ثارِانةوة

 
 ثاش طةىلَ ماض و هةلَطوشني

 : ئةمةيان وت بة ثيَكةنني 
 ئةطةر بة خؤمان بزانني ))

1899      ((لى دلَماننييهةموومان د
 

                                                                                                                                    
 
 



 ياديَكى تالَ
 ذيانى ثارى ئةم كاتةم هةمووى سةيران و شايى بوو

 طولَى بةختم لة زستانا لةسةر ضلَ نةخشى خوايى بوو
 

 جوانةم بةرَىَ كرد بؤ سةفةر بؤ طةشتى خؤش بةختى كة ئةو 
 دلَم ثيَى شادمان بوو ، ضاوةريَى ديدارى دوايى بوو

 
 بةالَم كاتى بةهارو طولَ كة طةرمةى جةذنى خةلَكى بوو 
 طولَى من هةلَوةرى ، خونضةى خةزانى كارى خوايى بوو

 
 لةباتيى و ديدةنى و ديارى بة شيوةن كؤتةلَم بؤ هات

 يَسك لةطةلَ شينا لة جيَطةى بةزم و شايى بووتكةى فرم
 

 بة دةطمةن طةر لة باخيَكا طولَيَكى جوانى تيا هةلَكةوت
 بة ضاوى ثيسى ناحةز هةلَوةريوى رِؤذى دوايى بوو

 
 ئةوةندةى طيانى ثاك بوو يةك دلَ و يةك اليى هةولَى دا 

 ئةوةندةش دةستى طةردوون هةر خةريكى كةتنى جيايى بوو 
 

 ئةم ماوةيةى ذينم هةتا ماوم بة خةم برِوائةبىَ 



 (1) ئةطةر ضى بيَجطة لةو ضةند رِؤذة رِؤذم هةر رِةشايى بوو
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دلَى )ثارضةى تردا بةبؤنةى كؤضى دوايى رِوناك زوهدى يةوة وتوومةو لة لةطةلَ دوو ( 1

 .دا بالَوكراوةتةوة (كورِان





 ئينجانة
 لَةم كة برد ئةم ئينجانة طو

 داوام كردو ثيَشكةشت كرد
 

 بوو بة شاطولَى باخةكةم
 ضةند جوان بوو بةالَم داخةكةم

 
 هيضشتا سالَىَ تيَنةثةرشى 

 طولَى جوانى تؤ هةلَوةرى
 

 ئيضستةش ئةو طولَة هةر ماوة
 ثةروزةردةى فرميَسكى ضاوة

 
 من هةميشة ئةيثةرستم 

 وةك بت بةرةو رِووى ئةوةستم
 

 خيَكم هةيةلةو طولَة با
 طيان و دلَى من ئةوةية

 
 ئةمةش دةسكىَ لةو طوالضنة
 ثيَشكةش بىَ بةم طؤرشستانة



 
 بؤم هيَناوى كة بزانى

 خؤشةويستةكةى جارانى
 

 سويَند بةم طولَة هةتا ماوم
 شيَوةت ون نابىَ لة ضاوم

 
 تؤ لة يادم هةر ئةميَنى

 تا من بؤ الى خؤت ئةهيَنى
 

 ئةم خؤشةويستى ية نةمرة
 ئةم دنيا ضاترة لةهى

 
 جا ئةوسا خؤم لةباتى طولَ 

 ( 1)خؤشةويستى ديَنم بؤ طلَ 
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بةبؤنةى كؤضى دوايى رِووناك زوهدى  جوانةمةرطةوة وتوومة لةسةر خواستى ( 1

و ثيَشرتيش لة ( دلَى كورِان)لة . ئةجنومى خوشكى و تيَكةالَويم لةطةلَ مالَيشيانا هةبوو 
 .دا بالَوكراوةتةوة ( رِاثةرِين)ى رِؤذنامة



 
 
 
 
 
 
 

 تكا
 ..بةينيَك دلَ تةنط بوو 

 رِةنط و رِوو زةردو ضاوى طولَ رِةنط  بوو
 

 رِةش ثؤش و بىَ دةنط مات وخةمبار بوو 
 بؤ مةرطى ئازيز ، دلَ بريندار بوو

 
 ليَو وشك و بةبار ، ضاو ثرِ لة ئاو بوو

 ثةرضةم ئالَؤزاو ، دانةهيَنراو بوو
 

 لة جيَى ثيَكةنني طريان دابةش بوو 
 بةرةو رِووى ئةوةى كة فيَرى بةش بوو

 
 منيش فرميَسكم بؤ رِشت بة هةزار



 سكى رِذاية رووبارلةطةلَ فرميَ
 

 ئيَستا كة سالَيَك زياد تيَثةرِ بووة
 هيَشتا هةر بةرطى رِةشى ثؤشيوة

 
 لة شيَوةيةكى جوانرتا ديارة
 كاريطةرترة ضونكة غةمبارة

 
 تا ضاو بة قني بىَ زياتر بة تينة
 سثى رِةشثؤش بىَ زياتر شريينة

 
 رِةنطة تا ئيَستا داخى كةم بووبىَ

 دةروون ضوبىَهةستى ئاواتى بؤ 
 

 ضونكة ئةبينم كةميَك دلَخؤشة 
 رِةنط و رَِووى طةشة تةنيا رِةشثؤشة

 
 بةورِةنطةش كاتىَ كة خؤى ئةنويَنىَ

 بازارِى هةموو رِةنطىَ ئةشكيَنىَ
 

 خوا نةكا بلَيَم هةروا رِةشثؤش بىَ



 بؤ ئةوةى زياتر دلَ بؤى ثةرؤش بىَ
 

 بةالَم ثيَى بلَيَن تو شةوى بةرات
 رِةمةزان و قوربان و خةالَتتو 

 
 بام بؤ ئةم جةذنة تةعزىَ بشكيَنىَ 
  (1)ضونكة رِةنطى رِةش نةطبةتى ديَنىَ 
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 حةمة طيان
 بيستم دويَنىَ لة مالَىَ بووى
 ميوانى فةقري حالَىَ بووى 

 
 وت خزمى خؤتامنوتبو

 من خؤم بة ميوان نازامن

                                                           
ئةم ثارضة شيعرةم بؤ كضيَكى مامؤستاى دانيشتووى سابونكةران نووسيوة كة براكةى ( 1

دا ( رِاثةرِين)و لة رِؤذنامةى ( دلَى كورِان)لة . مردبوو ، ثاش سالَىَ لة مردنةكةى 
 .بالَوكراوةتةوة 



 
 ئةبىَ سةيرم وةكو خؤ كةن

 ضيَشتى ضنط سووتةكةم بؤ كةن
 

 ئةمةندةم برنج خواردووة
 وا لةبةر ضاوم كةوتووة

 
 دؤكولَيوو ترخيَنةى كؤن

 يا دؤكةشكيَكى سةر بة رِؤن
 

 ناوبةناو حةزيان لىض ئةكةم
 كةضى ليَى نانيَن ، داخةكةم

 
 ئاخر دؤستى كؤنى طيانى 

 كةتؤ ئةمةندة ئةزانى
 

 منيش دؤستة ديَرينةكةم
 لة بابةتى ضةنط سووتةكةم

 
 ضى ئةبىَ يادم كةيتةوة

 ئاوريَكم ىلَ بةيتةوة



 
 بريت بىَ رِؤذىَ لة رِؤذان 

 ( 1)(( حةمة طيان))بة منت ئةوت 
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 .دا بالَوكراوةتةوة ( دلَى كورِان) رى و هةروا لة كؤمةلَة شيع( سليَمانى)لة طؤظارى ( 1



 يارو ئاوات
 ..طةليَك دلَشادم 

 طةرضى بةشيَوة كزو بةربادم
 

 هةتا مبيَنم تافى الومية
 هةرضى مةراقى ثريى بىَ نيمة

 
 طةر جارجار دلَم لة رِىَ اليدامب

 بؤ تةرِو برِيَك هةلَفريوامب
 

 ية يا ماض و مووضىَ دةمةتةقىَ
 يا شةرِة شةقىَ يا قاضو قووضىَ

 
 ئةمانة هةمووى هةلَثةى الوى بوون 
 لةطةلَ ئةوانةى شان ئارداوى بوون

 
 بةالَم ئةو شتةى يادى لةالمة 
 هةتا هةتاية لةالم بة تامة

 
 كاتيَكى دوورى و ضاوةرِوانيمة 

 هةناسةيةكى ثةريَشانيمة



 
 كة خؤى نةماوةلةطةلَ ئةو كةسةى 

 جيَى لة ذيامنا ديارى كراوة
 

 ئاشتى ئةو تامةى هةرطيز نةداوة 
 كة ئةو بة رِووى طرذ بؤ من وةستاوة 

 
 بىَ ثارِانةوةش بؤم ثيَكةنيبىَ 
 وةك ئةوة واية بةهةشتم ديبىَ

 
 ئيَستةش بة يادى ئةو كاتة ئةذيم

 رِوويةكى مؤنى ثىَ رِةوا ئةديم
 

 يةئاشتى وةك خةوى تةمةلَى وا
 وردة شةرِ زياتر جووالَنى تياية

 
 ئاخ بؤ دؤستيَكى طيانى بة طيانى
 وات طريةوة كات لة هيض نةزانى 

 
 زؤر بة ئاسانى ليَت بيَتة ثيَشىَ
 ثةلت ببةستىَ و دلَت نةيةشىَ



 
 ئيَستةش كة ئاسؤى دلَ فراوانة
 زياتر لة جاران هؤطرى جوانة

 
 بة ثيَكةنينيَك رِؤذيَك مةست ئةبىَ

 بة نيو نيطايةك دةردى خةةست ئةبىَ 
 
 
 

 بة رِةوتى نةرمى رِيَكى رِيَبوارىَ
 سةد ئافةرينى لة دةم ئةبارىَ

 
 دميةنيَكى جوان بيَتة بةرضاوى

 ئةطةرِيَتةوة تةمةنى الوى
 

 دلَ بة هةر جؤريَك ثةروةردة بكريَت
 ( 1)وةك منالَ شويَنى ئةو رِىَية ئةطريَت 
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 .دا بالَوكراوةتةوة (دلَى كورِان)ئةم ثارضة شيعرة لة كؤمةلَةى ( 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برِوا
 ..درؤزنى 

 ..هةر فيَرى درؤ كردنى 
 

 ئةمة ضةند رِؤذة بة تةمام
 كة خؤت بة تةنيا بيَيتة الم

 
 دةست و دلَ و دةمت بةستووم
 ثةكى طشت فرمانت خستووم



 
 منت بة تةنيا داناوة

 ثيَوة ناوةسةد دؤستم ثالَ 
 

 جارجار لة درزى دةرطاوة
 سةرم بؤ كؤاَلَن كيَشاوة

 
 نةوةك تؤ بيَيت كةسم ال بيَت

 رِيَى قسةمان ىلَ طريا بيَت
 

 نازامن بة ضيم ئةزانى
 كة بؤ الى من لةش طرانى

 
 واى ثيشان ئةدةى ئةترسى
 ثةالمارت بةم وةك برسى 

 
 

 داتطرم بة ماض و قةثالَ
 بتطووشم وةك شةوةو منالَ

 
 جلةكانت بذاكيَنم



 قذت لة دةست بئالَيَنم
 

 نةخيَر نةماضى تؤم ئةوىَ
 نةدةستت بةر دةستم كةوىَ

 
 وةرة دوو هةنطاو ليَم دوور بة

 نزيك دةرطاى خوارووى ذوور بة
 

 من ئةوةندةم لة دالَية
 بة تةمةنيَك دوايى ناية

 
 ئةمةوىَ هةمووى هةلَرِيَذم 

 هةرضيم ثيَويستة ثيَت بيَذم
 

 تؤ بيت بة ميوامنبةالَم 
 لةو خؤشىية ضؤن ئةتوامن

 
 لة رِاستى تؤ دةست ببزيَوم
 كة طيان ئةطاتة سةر ليَوم

 
 



 هيَزى زمان و هوناوم
 ئةبىَ هةمووى بةم بة ضاوم

 
 كة ميواندارى تؤى ثىَ بكةم
 ئةترسى طواية ضيت ىلَ بكةم

 
 هةتا من يةمةوة سةر خؤم
 كةلةسةر باسةكةم برِؤم

 
 ئةبىَ كات ئةمةندة درةنط

 كةكةس لةالى كةس بةند نةبىَ
 

 ناضار ئةبىَ هةستى برِؤى 
 ( 1)بضى فرميَسكى ضاو بشؤى 
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دا بالَوكراوةتةوة (دلَى كورِان)و لة كؤمةلَةى ( سليَمانى)ئةم ثارضة شيعرة لة طؤظارى ( 1
. 



 
 
 
 

 ئيَرةو ئةوىَ
 

 ضوومة سةر طؤرِى خؤشةويستةكةم
 دوو تك فرميَسكى تازةى ثيَشكةش كةم

 
 ئةوةندة طريام تا بوورامةوة
 تا بةرةبةيان هةلَنةسامةوة

 
 وةكوو زيندة خةو ضاوم لةشار بوو

 زيندةوةر نوستوو ، مردوو بيَدار بوو
 

 هةرضيم لةوىَ دى هةموو بة دلَ خؤش
 لةطةلَ يةك ئةدوان شادو سثى ثؤش

 
 كاتيَك منيان دى زوو تيَم ورووكان

 وةك ديَويان ديبىَ هةموويان ترسان
 



 ان لةبةر ضى هاتوويتة ناومانوتي
 هةر ئةبىَ برِؤى ون بى لة ضاومان

 
 منيش ئادةميزادم: ثيَم وتن 

 زؤرتان ئةناسم ، ثيَتان دلَشادم
 

 ئةو خؤشةويستةم كة لة جيَى طيانة
 لةثيَش خؤمةوة التان ميوانة

 
 

 خؤشم دواى بةينيَك جيَم الى ئيَوةية
 هةر لة ئيَستاوة دلَم ثيَوةية

 
 ئةطةر ئةمشةو التان مبضى ئةبىَ 

 وةكوو داماويَك لة ثةناتان مب
 

 لة ضارةى مردوو بيَزارين: وتيان 
 لة كردةوةيان زؤر شةرمةزارين

 
 بةمة تيَر ناخؤن يةك تيَك ئةشكيَنن

 الى ئيَمةش كؤرِيَك دائةمةزريَنن



 
 ئةطةرضى خؤمان ديلى ذيَر ضالَني
 لةطةلَ ئةمةشا زؤر ثيَ خؤشحالَني

 
 لَ خواى خؤيا ئةدوىَهةركةسة لةطة

 هيض ترسى نىية ئاسوودة ئةنوىَ
 

 بة دلَيَكى ثاك لة يةك ئةرِوانني
 دزى و ثياو كوذى و درؤ نازانني

 
 لة تؤش ئةترسني كة كفن دز بى 
 طةرضى بة دميةن ذيرو سةركز بىَ

 
 

 ئيَمة بؤ ئيَوة دلَمان سووتاوة
 سةرتان لة ئيَمةو خؤشتان تيَك داوة

 
 قةالَضؤ ئةكةنهةر خؤتان خؤتان 

 ئيرت بؤ ئيَمة شيوةن بؤ ئةكةن
 

 ئةو دوذمنانةى هةموو خويَنةخويَن



 يةنة الى ئيَمة وةكو دؤست ئةدويَن 
 

 خؤزطة ذيَر زةوى سةرزةوى بواية
 ئيَوة وةك ئيَمة خؤتان بدياية 

 
 يةكجار شةويَكى شادم بردة سةر 
 دلَ ئاسوودةيى بةهةشتة يةكسةر 

 
 لةطةلَ بةيانا قريِو هوورِى شار 
 ( 1)لةو دلَ ثاكانةى كردم بة ناضار 
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 سؤز
 

 هةتاكو ئيَستا هةرضيم داناوة
 لة هى خؤم و خةلَك هةمووى رِووداوة 

 
 هةموو ديَرِيَكى بةسةر هاتيَكة 

                                                           
 .دا بالَوكراوةتةوة (دلَى كورِان)و كؤمةلَةى ( رِاثةرِين)ئةم ثارضة شيعرة لة رِؤذنامةى ( 1



 كراوى شويَن و كاتيَكة ديارى
 

 ترووسكةيةكم لةهةر كوىَ ديوة
 بة سؤزى دلَى خؤمم زانيوة

 
 ئةو دلَةى كاتى الوى كلَثةى كرد

 هةتا ثري تر بووم زياتر نركةى كرد
 

 ئيَستةش ئةو طرِةى وةك مةشخةلَ واية
 خؤم ئةمرم ، هيَشتا ئةو دوايى ناية 

 
 ئيَستا من بةهؤى ئةو دلَسؤزةوة 

 ةى زؤر ثريؤزةوة ئةو فريشتةي
 

 وام لة ئةوثةرِىئامسانى خةيالَ
 مانط لة بةردةمما بؤتة طؤى منالَ

 
 بة جؤريَكى وا ضؤتة دلَمةوة

 من هةرضى بلَيَم هونةرى ئةوة
 
 



 تا ئةو نيطاى بىَ بةرةو ذوور ئةضم
 بة دوىل هونةرا هةتا دوور ئةضم 

 
 تكام ئةوةية خوا ليَم نةستيَنىَ

 ( 1)ةر مبيَنىَ تا ئةمنيَتة ضالَ ئةو ه
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بةيتى سيَهةمى . لة طفتوطؤيةكدا لةطةلَ نويَنةرى ئيَزطةى بةغدا خويَندمةوة ( 1

ئيشارةتة بؤ ئةو رِازى دلَدارىيانةى هاورِيَكامن كة خؤيان باسيان بؤ كردووم يان 
 .دا بالَو كراوةتةوة ( دلَى كورِان)لة كؤمةلَةى . بيستوومة يا خؤم ديومة 



 
 
 



 بةرطدروو
 

 بيستم لةمن تؤراوى ! طيانةكةم 
 بؤ خةياتيَكى باشرت طةرِاوى

 
 طواية من سةيرى هةلَةى جل ناكةم

 طويَت بؤ شل ناكةمبؤ كةم و كوورِيى 
 

 بةالَم من وا نيم هةميشة سادةم
 بؤ ئيشةكانت هةميشة ئامادةم

 
 ئاخر تؤيش تؤزيَك لة خوا برتسة
 لة ئاويَنةكةو لة دؤست بثرسة

 
 بزانة كة ضؤن رِيَكم وةستاندووى 

 ئيرت من ضى بكةم كة خؤت بة بيانووى 
 

 بةالَم من ئيشم هةرضةندة جوان بىَ
 جوانيت هاوشان بىَناتوانىَ لةطةلَ 

 
 ضونكة جوانى تؤ ئةمةندة ديَنىَ



 كة دةست كردى من نزم بنويَنىَ
 

 برِؤ بطةرِىَ كام وةستا ضاكة 
 كىَ ئيشى ثوختةو دةست كردى ثاكة 

 
 برِؤ وةكو بت رِابوةستة بؤى 

 بةرطت بؤ بكا بة ئارةزووى خؤى 
 

 بزامن هةية وةك من جوانت كا
 بؤ ضاوليَكةران دةشت نيشانت كا

 
 من نةبىَ كةوا دلَ بةستةى جوانيم
 دةربةستى ثارةو مالَى دنيا نيم

 
 كىَ هةية نازى جوانيت بكيَشىَ ؟
 بة دلَ ئيَشانى تؤ دلَى بيَشىَ ؟

 
 ية ؟  بزانىَ باالَت كام رِةنطى ىلَ

 كام ثةرِة مؤدةى دلَى تؤى ثيَ ية ؟
 

 كىَ بىَ ئةو سنطةت وا رِيَك دةربيَنىَ ؟ 



 وةك خؤى بنويَنىَ ؟ شيَوةى طؤى سةرسنط
 

 باريكى كةمةر تةواو ديارى كا
 رِةشاقةت ثاريَزطارى كا  داويَن

 
 هةر شويَنىَ جوان بوو نةيشاريَتةوة 

 هونةر شويَن سةرنج بدؤزيَتةوة
 

 هةرضةند جوانيةكةت دةستكردى خواية ، 
 هونةرى دةستى منيشى تياية

 
 ئةطةر كةس نةبوو تؤ دلَنيا كا

 بةرا كا لة من جوانرتت جل بة
 

 فةرموو ، ئةوساكة بةخيَر بيَيتةوة
 زؤر ضاوةرِوامن بطةرِيَيتةوة 

 
 ضونكة ئةو كاتةم بة بةرز ئةزامن 
 ( 1)كة تؤ دلَ خؤش كةم ئةطةر بتوامن 

 

                                                           
 .دا بالَو كراوةتةوة ( دلَى كورِان)شيعرة لة كؤمةلَةى  ئةم ثارضة( 1
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 رِازو طلةيى
 

 ..دةميَكة ديار نيت 
 من وام ئةزانى ئيَستا لة شار نيت

 
 ئةوا بؤم دةركةوت دؤستى سةردةمى
 كة بؤ ديدارى دؤست كةمتةرخةمى

 
 باشة ضؤن توانيت ئاوا خؤت ون كةى 

 ئةم ماوة دوورة تةركى الى من كةي
 

 ضى بكةم ناتوامن من بيَم بؤالى تؤ 



 لة ترسى دةمى بيَطانةى بةد طؤ
  

 ة الى تؤ جيَم ئةبووئةطني هةميش
 ضاوم ليَت ئةبوو ، ضاوت ليَم ئةبوو

 
 بة بىَ نان و ئاو ئيدارةم ئةكرد
 هةتا ئةيانوت فالَن لة وىَ مرد

 
 بلَيَم ضى كة تؤ دلَت خالَىية 

 طرِيَكى ئاوا لة دلَتا نىية
 

 لةوة ئةترسام ليَم دلَطري بووبى
 شتىَ رِووى دابىَ ثيَى زوير بووبى

 
 

 من لة تؤ ئةوىَتةنيا يةك شتم 
 طةر هةلَةيةكى وام لىض دةركةوىَ

 
 كة لةطةلَ زةوقى تؤدا نةطوجنىَ



  (1)زوو بيدةرة رِووم ، بةالَم مةرِةجنىَ 
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 رِاز

                                                           
م بؤ كضيَكى ( بةرطدروو)و  8رِاز)و( رِازو نياز)ئةم ثارضة شيعرةو ثارضة شيعرى ( 1

دلَى )و لة كؤمةلَةى ( رِاثةرِين)لة رِؤذنامةى . مامؤستاى بة وةفاو ئةدةب دؤست وتوة 
 .دا بالَو كراوةتةوة ( كورِان



 خؤشم ئةويَيت بةقةد جوانيت
 خؤت ئةيزانيت زياتر لةوةى

 
 بةالَم زؤر ثةستم لةوانة

 دؤست طيَذ ئةكةن بةم وشانة
 

 ضةنكة ئةوةندة وتراوة
 دلَ ثاكى ثىَ خةلَةتاوة

 
 ئيَستا جيَطةى برِوا نىية
 لةالى من تامى تيا نىية

 
 بةالَم وا لةبةر دلَى تؤ 

 ثيَت ئةلَيَمةوة رِاستةوخؤ
 

 خؤشم ئةويَى بةقةد ضاوم
 هةلَطريساومبةقةد دلَى 

 
 ئيرت بؤضى برِوا ناكةى

 مةرايى وثاكانة تا كةى ؟
 



 ئةوةى رِاستى بىَ ئةوةية
 وةكو خؤت ضاوت ليَوةية

 
 

 بؤ من نابيَت تؤم خؤش بويَ
 لةسةرم طران ئةكةوىَ

 
 ئاواتيَكى بىَ ئاماجنة
 هةر نةوتنم قازاجنة

 
 بام ناوى دؤستايةتى بىَ
 ( 1)نهيَنىيةكى تايبةتى بىَ 
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 ئةطةر
 

 ئةطةر جاروبار خؤم ئةتؤريَنم
 درؤية بلَيَم وازت ىلَ ديَنم

 

                                                           
 .دا بالَوكراوةتةوة ( دلَى كورِان)و لة ( رِاثةرِين)يعرة لة رِؤذنامةى ئةم ثارضة ش( 1



 حةز ئةكةم بة ماض ئاشتم كةيتةوة 
 ( 2) ثةميان ثةروةريم ىلَ بةريتةوة
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 .دا بالَوكراوةتةوة ( دلَى كضان)ئةم ثارضةية لة كؤمةلَةى ( 2





 نووشتةى بةجىَ
 

 سوثاس بؤ مةالى خؤشةويست
 كة بؤم لوا ئةمةى ئةمويست

 
 ئةو نووشتةيةى كة نووسيت بؤم

 طةيامنى بة ئاواتى خؤم
 

 ضووم بؤ الى ئةو كضة جوانة
 كة دلَم بؤى ثةريَشانة

 
 ئةجمارة دلَى نةشكامن

 ئةو دةستى خستة سةر شامن
 

 دلَ حةز كا رِووى خؤش بووهةتا 
 لة من زياتر بة ثةرؤش بوو

 
 بؤية منيش هيض نةترسام

 نووشتةكةت ثالَى ثيَوة نام
 

 ليَوم بؤ خزمةت ليَوى برد



 ماضيَكى طةرم و طورِم كرد
 

 ئةم دياريةشم بؤت هيَناوة
 جاخيَك تووتنى بةناوة

 
 هةرضةند دياريةكةشم تالَة 

 بةالَم هةر مايةى خةيالَة
 

 تكام واية ليَم قةبوولَ كةى 
 ديسانةوة يارمةتيم بةى

 
 نووشتةيةك باوكى نةرم كا
 نةك داواى كةم و دةرم كا

 
 كة ئةمةم ثىَ وت مامؤستا
 بةرزةثىَ لةبةرم هةستا

 
 رِيَزى طرمت بة دلَى خؤم

 كةوتة نووسينى نووشتة بؤم
 

 ئةمة خبةرة ئاو : وتى 



 تيا خبووسيَتةوة تةواو
 

 بة جيائاوةكةى بطرة 
 بيكة بة دةمى باوكيا

 
 زوو كضةكةى ئةبةخشىَ ثيَت

 بيانوو ناهيَنيَتة رِيَت
 
 

 منيش نووشتةكةم دانا بؤى 
 ثيَكةنيم و رِووم كردة خؤى

 
 مامؤستا دةى فةرموو: ومت 

 ئاوةكةى خبؤرةوة زوو
 

 ضونكة ئةو كضة هى خؤتة
 بةلَيَنةكةى لة ئةستؤتة 

 
 بام نووشتةى خؤت كار بكا ليَت

 ثيَم بلَيَى موبارةكت بيَت
 



 ئةجما سةيرى مامؤستام كرد
 ( 1)كة ضؤن رِةنطيَكى هيَنا و برد 
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 بةخيَر بيَيتةوة
 !بةخيَر بيَيتةوة 

 ضاوةرِوانت بووم بطةرِيَيتةوة
 

 نيايى خؤمت ثيَشكةش كةمدةردى تة
 خةمى دوورميت لةطةلَدا بةش كةم

 
 كاتىَ كوردستان بة تؤ ئاوا بوو

 بةوة دلَشاد بووم باالَى تؤى تيا بوو

                                                           
 .دا بالَوكراوةتةوة ( تووتن)و طؤظارى ( دلَى كورِان)ئةم ثارضة شيعرة لة ( 1



 
 منيش بة تةنيا و بة ماتة مينى 
 بةغام وةك شةوى تاريك ئةبينى

 
 دلَم رِووناكى دةنكىَ تيا نةبوو
 يادى تؤ نةبىَ كةسم ال نةبوو

 
 بؤ من دلَسؤزى ئةجما ئةطةر تؤيش

 تؤزيَك بة سؤزى   بؤ ثةذارةييم
 

 بؤ ديدةنيم  زياتر لة جاران بىَ 
 و رِةفتة نيم خؤت ئةزانى من ثري

 
 هةر ضؤنيَك ئةبىَ بريى منت بىَ 
 دةستم يا خويَنم بة طةردنت بىَ

 
 رِازو نياز

 
 كاتىَ كة شارى خؤمم بة جيَ هيَشت

 طةىلَ ئازارو دةردو سزام ضيَشت
 



 بوو دلَى بة من سووتا بووضى دؤست 
 هةر كةس بة قةد خؤى بؤ من طريا بوو

 
 بةالَم من ئةوةى بؤى ثةريَشان بووم 
 زياتر ثةرؤشى لة دؤست برِان بووم

 
 تالَى و نةخؤشى و ديلى و رِسوايى
 هيض كامى ناطات بة دةردى جيايى

 
 هيَشتا كةمةكىَ دلَم هةر شاد بوو
 ضونكة هةميشة ئةوم هةر ياد بوو

 
 ئةويش بة طةرم هةوالَى ثرسيم
 زياتر لةوانةى باش ئةيانناسيم

 
 هةرهات و ضوويةك كة رِيَكةوتاية

 ئةبوو ضاويَكم ثيَى بكةوتاية
 

 رِوويةكى خؤشى واى نيشان ئةدام 
 كة تيَم طةيةنىَ وةكوو جاران وام

 



 
 ئيَستا ئةو مةيلةى وا سارد بؤتةوة 

 هةر ئةلضيَى منى لةبري ضؤتةوة 
  

 ةواتة ضؤن دلَم شاد بىَئةجما ك
 كة تةنيا هةر من ئةوم لة ياد بىَ

 
 ضاك واية بضم سةريَكى ىلَ بةم

 تيَر تيَر طلةييى بة طةرمى ىلَ بكةم
 

 طلةيى وتانةى تيذو ثرِ لة تام
 شريينى و تالَى ئةوسام و ئيَستام

 
 ثيَى بلَيَم وازوو لة بري ضوومةوة

 هةر بةوةى بستىَ دوور كةوتوومةوة 
 

 وةمزانى تةنيا هةر طلَ مةيل برِة
 دووريى دؤست زياتر خؤشكةرى طرِة

 
 نةمزانى ثيشةى جوانان هةر واية

 كىَ لةبةر ضاو بىَ لةبةر دالَية



 
 واى ىلَ بكةم ضاوى ثرش كةم لة طريان

 دلَ نةواييم كات وةك جارى جاران
 
 

 سةر لة نوىَ مةيلى تازة بيَتةوة
 زياتر لة رِووما رشووى بكريَتةوة 

 
 بةلَيَنم باتىَ كة لةمةو الوة 

 ( 1)وةكوو ئةم دوايية نةخماتة الوة 
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 جووووامن

                                                           
 .ةتةوة دا بالَو كراو( هاوكارى)ئةم ثارضة شيعرة لة رِؤذنامةى ( 1



ىَ ، خؤم ئةزامن كةسيش نةلَ                                      …جوامن …جوامن
.. 

 ثارضة بة ثارضةم هةر جوانة                               جوانيم نة يةكىَ نة دوانة
 لةسةرم هةتا ثياَلَوم                            دةمم ، لوومت ، برؤم ، ضاوم

 شيَوةى رِاكيضشانى جياية                               هةريةكةى تاميَكى تياية
 بة كةلَكى ئةم ضةرخة ناية                             بةالَم ئةم جوانى ية بةالَية

ئةبىَ وةك                          ئةو جوانةى تؤزىَ سةربةست بىَ
 كاسةى بةردةست بىَ

 لة دلَمةوة جوان ثةرستم                           طةرضى خؤشم خاوةن هةستم
 طالَتةضى ، ميَشكى بضووك بىَ                             ىَجوان نابىَ وةها سووك ب

 لة طؤشت و ثيَستىَ زياتر نيم                           ئةطةر جوانى نةبىَ من ضيم
 كة طةل رِيَزى جوانى بطريَت                                 ئةزامن رِؤذيكى وا ديَت

من جوانى يةكةم لة كيس                              هةتا ئةو رِؤذة جوانة ديَت
 ئةضيَت 

 بة دلَى خؤيان ئةطوجنيَن                       خؤزطةم بة وانةى دواى من ديَن
 بؤ كات بةسةر بردن زؤرن                            ئةم خةلَكة ئاوةنتة خؤرن

 فسى خؤى الثةسةندةهةر نة                              ئةوةى كورِة دةولَةمةندة
 بة ثارة نرخى بؤ دانىَ                             جوان بة كاالَيةك ئةزانىَ
 كةلَةكى زؤرى لة الية                              ئةوةى كة خاوةن كؤطاية

 وةك تةىل داو خؤى مات داوة                                لةطةلَ كضان فيَرة رِاوة
 دةست برِةو ثةكى ناكةوىَ                               ثارةشى ئةوىَدلَيش و 



 تةنيا زمانى بةكارة                           ئةوةى كةم دةست و هةذارة
 طيانى بةخت ئةكا لة رِيَتا                             سةر دائةنىَ لةبةر ثيَتا 

 ضةكى دةستى طةنج درؤية                        كىَ ئةلَىَ ئةويش رِاست طؤية
 يةكىَ منوونةى هةزارة                              كيَى ترت بؤ بكةم ذمارة
 كة دلَم هيض لىَى نةترسيَت                             تةنيا ئاويَنةكةم نةبيَت

 هةميشة ضاوم ليَوةية                           دؤستيَكى رِاست و بىَ وةية
 لة باوةشيام و بىَ دةنطة                          ة دلَى ثاك و يةك رِةنطةك

 لة رِاستم ليَالَوى داية                        ئةويش هةر بة طةردى باية
 ئةبىَ يةكيَك هةر ثةيا بىَ                              كةواتة جارىَ با وابىَ

 بة نةشارةزا رِؤيشتووم                                تيَم طةيةنىَ بة هةلَة ضووم
 فرؤشنت و كرِيارى نية                                    خؤشةويستى بازارِى نية
 هةستيَكى ثاكى ثريؤزة                                    ئةفسانةيةكى ثرِ سؤزة
 ضونكة هةستيَكى ثةنهانة                                 بؤية ثيَى ئةلَيَم ئةفسانة
 نامةرد ثيَى ئةلَىَ ئارةزوو                                  زؤر بةرزة الى تيَطةيشتوو

 بؤ خؤشةويستى ديَتة بةر                             هةرضى كة ثيَى ئةلَيَن هونةر
ها كة جوانيةكةت لة كيس                                  ثيَم بلَىَ برِؤ هةى نوستوو

 ضوو 
 جوانية دلَدارى تافى                                      ذيان ثرش كامةرانية
 زةردةخةنةى قينى تياية                                  فرميَسكى شريينى تياية
 وةكوو جوانيةكةى تؤ واية                                هةر بةزمة تاميَكى تياية

 ضةند خؤشة رِاونانى ياران                             بؤ سةر سةوزة طياى بةهاران



 بة ووردة ثشووى رِيَطاوة                                   بة تريقانةوةو قاقاوة
 بةرى بؤ بن سابات ثةنا                                  لة ثرِ بارانت ىلَ داكات
 تا دوايى رِازةكةت ديَنى                                    لةوىَ خؤت خبالَفيَنى

 لةبةر تيشكى مانطى زيوين                            ئةى شةوى سةربانى هاوين 
ئةجما طةرمات بىَ و تينوو                           لةطةلَ دةست بازى ماندوو بى

 بى
 بةفراوى سارد خبؤيتةوة                                    ؤكى بؤ بكةيتةوةبةر

 بتبةن بؤ عامسانى خةيالَ                              مانطة شةوو شنةى شةمالَ
 طزنط خةبةرت كاتةوة                             دةست لة مل خةو بتباتةوة

 كة بؤتة سةربةستةى بويَذ                                 ئةى شةوى ثايزى دريَذ
 بؤ دوورة دؤست و بؤ ميوان                                 بؤ بةلَيَنى نيوة شةوان

 هيَشتا هةر رِؤذ نابيَتةوة                               هةموو شتيَك ئةبريَتةوة
 بطا بة تىَ خزاننىية                                خؤ شةوانى ضلةى زستان
 هيض كاميَكيان نابن بة شوو                           نةتبيستووة نة ئاطر نة دوو
 يةكىَ منوونةى هةزارة                               ئيرت ضيت بؤ بكةم ذمارة

 ئةمبة خوماريَكى تينوو                              ئةجما منى مةستى ون بوو
 ثرِ بة دةم ناودةمى ئةطرم                              ما ئةبرِمدوا وشةى لة دو

 ( 1)تؤ ضى ئةلَيَى ها ئةمةتام                        ئةلَيَم بىَ دةنط بة وا سووتام
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 .ىا باَلة اراة تىةة  (ىَل  اضان)ة لىة اؤةىةَلىة  ( هاةاا  )ةىةم ثا يىة يَعر  لىة  ةؤذىاةىة  ( 1



 طولَ بة هار
 
 

 طولَ بةهار طةر مبدةن لة دارلةسةر 
 بة ضةثلَة ليَدان دةرم كةن لة شار 

 
 هةتا ضةند ماضيَك نةكةم لة ليَوى

 دةستىَ نةطيَرِم لة باخى سيَوى
 

 ئةو دةستة نةرمةى نةطرمة ناو دةس
 وةهاى نةطووشم كة خؤى بلَىَ بةس

 
 ئةو قذة خاوةى نةئالَؤزيَنم
 دةستىَ بة شان و مليا نةهيَنم

 
 ة سةر كولَمى ياقووتىدةم نةخةم

 نةطيَرِم هةتا سةر سنطى رِووتى
 

 دةس لة كةمةريا نةكةم بة كةمةند
 ليَدانى دلَمان نةكةم بة يةك دةنط

 



 شةرمى نةشكيَنم ليَم سووربيَتةوة
 دوو مستة كؤلَةم ثيا كيَشيَتةوة

 
 
 

 ثيَم نةلَىَ هةتيو تؤ زؤر بىَ حةياى
 بة ضاكم زانيت ، نةمزانى ئاواى

 
 هةرطيز ئةم دلَةم ئاو ناخواتةوة 
 ( 1)كةس ئةم ئاواتةم بري ناباتةوة 
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 ىا باَلةاراة تىةة  ( ىَل  اضان)ة لىة اؤةىةَلىة  ( هاةاا  )ةىةم ثا يىة يَعر  لىة  ةؤذىاةىة  ( 1



 
 
 
 

 دوا ئاوات
 داخم ئةوة بوو درةنط ناسيميت
 تةمةن رِؤيبوو كاتىَ كة دمييت

 
 بة ئاوئةوسا كة الو بووم مؤخم بوو 

 كةسيَكى وةك تؤم نةكةوتة بةرضاو
 

 كة جوانى و ثاكى و دلَسؤزى تيا بىَ
 لة هةرضى وثةرضى ئةم ضةرخة جيا بىَ

 
 طةليَك جوان هةبوون كة ناسك ديار بوون

 بووكى سةر شانؤى الوانى شار بوون
 

 ئةوانة طةرضى رِووناكى ضاو بوون
 بةالَم الى دلَم ثةسةند نةكراو بوون

 
 ئيَستةش هةرضةند تؤ بؤ من دلَسؤز بى 



 ىلَ بووردوويةكى ثاكى ثريؤز بى 
 

 من يارى تؤ مب هةرطيز ليَم ناية
 ئةم تةرِو ووشكة الم نارِةواية

 
 با لة دلَيشتا بلَيَى هةذارة
 بؤ فةرمانى من ملى لة بارة

 
 دلَى نةشكيَنم ماضيَكى بةمىَ

 تؤزىَ دلَخؤش بىَ بة تاقة دةمىَ
 
 م بؤتة كةالوة كةمن ناودةم

 نيوةى ضةثةرى دامن رِووخاوة
 

 ضؤن دلَم بيَنىَ بيبةم بؤ ليَوت
 بة ضى بيطةزم سةر طؤثكةى سيَوت

 
 ضؤن دلَم بيَنىَ بةم ليفكة زبرة 

 رِوو بسووم لة رِووت ، بة خوا الم كفرة
 

 ئةم موو بةفرينةو دلَؤثةى ضاوة



 بىَ بة هاوسةرى ئةو طةزؤى خاوة
 

 حةفتةى جارىَئةوةندةم بةسة كة 
 سةريَكم ىلَ يةى وةكو رِيَبوارىَ

 
 لةو ضاوة جوانةت تيَر تيَر برِوامن

 تؤزىَ لة هةستى دلَت بزامن
 

 ديارة مةرطيشم ثيَش تؤ ئةكةوىَ
 بةالَم بؤم مةطرى طةر منت ئةوىَ 

 
 

 ضونكة لة شني و طريان بيَزارم
 ئةطةر ويستت بيَيت بؤ سةر مةزارم

 
 و خؤت نازدارلةطةلَ ضةند جوانيَك وةك

 بة ثيَكةنني و نازو لةجنةو الر
 

 بيكةن بة ضةثلَةو ضؤثى و طؤرانى 
 دةنط بداتةوة لة سليَمانى 

 



 لةباتى بةزمى خةمت و تةلَقينم
 ( 1)ئةوةندةم بةسة طيانى شريينم 
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 .ىا باَلةاراة تىةة  ( ةؤينبري  ىو ت)لىة طؤظا    1



 بؤ قذت برِى ؟
 

 داخم ئةوةية ئةو قذة خاوة
 كة النةى دلَ بوو ئيَستا برِاوة

 
 ئيرت من ئةبىَ دلَ ثةريَشان مب

 لةطةلَ ئةوانا هةر سةرطةردان مب
 

 ثةرضةم هةنطوينى ثاالَوتةى بىَ طةرد
 ئةبريسكانةوة وةك ئالَتوونى زةرد

 
 ثةروةردةى ثةجنةو تةختة شانة بوون

 ان و ملة جوانة بوونهاورِيَى ئةو ش
 

 رِؤذ باوةشيَنى طؤناو طةردن بوون
 شةو ثاسةوانى طةوهةرى سنط بوون

 
 ئيَستا تاو بة تاو ثةرش و بالَون
 وةك من بىَ النةو سةر ليَشيَواون

 
 ئةو قذة خاوةى كة وةكوو الوالو



 و تاوتاو ئاالَبوة باالَى ضني ضني
 
 
 
 
 

 بة شنةى شةمالَ ئةلةرانةوة
 زةبوونيان ئةبوورانةوةدلَى 

 
 ئيَستاكة بؤتة كاكؤلَى منالَ

 شان و مل بة تالَ كارى قوت   وةكوو
 
 كىَ دلَى هانى  دةك دةستى شكىَ

 قرتانى  ئةو قذة جوانة خاوةى
 

 طةر ئةو مقةستةى لة دلَ بناية
 ( 1) رِةنطة ئةوةندةى ئازار نةبواية
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 ..الضؤ .. برِؤ 
 

 !برِؤ ، الضؤ ، درؤزن ، بىَ وةفا ، هةى كةشخةضى زؤرزان 
 !برِؤ ، الضؤ ، بةسالَ تؤراوى ، بىَ ئارامى ، بىَ ويذدان 

 
 برِؤ ، الضؤ ، لةثيَشا ضةند لةسةر خؤ بووى ، ض هيَمن بووى 

 دلَ ساف بووى ، ض بىَ ئازارو شةرمن بووى ض رِووخؤش بووى ، ض
 

 كةضى ئيَستا وةكو ئاطر بة خؤرِايى بة طذما يةى 
 ئةطةر هاتيشى بؤ شةرِ يةى، ئةطةر نةشهاتى هةر نايةى

 



 لة دةرطاوة كة دةركةوتى ئةمةندةت قني لة ضاواية
 ئةلَيَم ئيَستا شتيَك هةر رِوو ئةدا دةى هيض نةبىَ خواية

 
 خووى خؤتة يا هةر بؤ مةبةستيَك واى  ئةرىَ توخوا ئةمة

 لةالت خؤشة كة ئازارم بدةى سةربةستى ، بىَ ثةرواى
 

 نة دةسباوى و نةزؤرامن ئةوىَ بة خوا ، نة دلَدارى
 وةرة وةك جارى جاران هات و ضؤكةت بىَ بة سةرزارى

 
 لةوةش دةرضوو بلَيَم جيابوونةوةى ئةم بةينة ئاسانة

 وم بة تؤ ، تؤ بووى بة من طيانة ئةوةندة بووين بة يةك من بو
 
 

 كة جوانى و ستادةييتم دى ومت حؤرى بةهةشت كىَية
 ئةطةر دؤستايةتيش وابىَ جةهةننةم خؤشرتين جىَية

 
 شةرِو تؤرانى سةركةوتن رِةوشتى خؤثةرستانة 

 بةقوربان و بة ساقةو طيانةكةم عةشقى مناالَنة 
 

 طريابىَ خؤشةويستى رِاست ئةبىَ زؤر سادة! بةقوربان 
 ئةبىَ ثرِ بىَ لة ىلَ بووردن ، نةوةك وةك دوذمنى وا بىَ



 
 بةالَم نةْ  من هةلَةم هةر دةم يةشانة هةرضىيةك ئةيلَيَم 
 كةمن بىَ دةستةالَمت ضى بكا ، ثيَويستة من نةدويَم 
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 هةركةسةو دلَى خؤى
 

 دةزانىَ ضونكة ئيَستا بؤتة خان 
 رِازاوةتةوة وةك بووكى باخان



 
 لة رشاستى ئيَمة خؤى ىلَ طؤرِاوة
 لووتى ىلَ كردووين بةالى ئةو الوة

 
 كاتىَ من ئةمويست وةكوو تؤى ئاو بوو

 ثةرِةى طولَى رِووى نةذاكيَنرابوو
 

 مةمكى جىَى نيوةى ناو دةسىَ نةبوو 
 دةمى جىَى دةنكى ضةرةسىَ نةبوو 

 
 ئيَستا بام الى خؤى شاى ناو ذنان بىَ
 دةستةى رِؤتينى دةولَةمةندان بىَ

 
 من تةرِو تازةو ناسكؤلَةم ئةوىَ
 تا ئةم دلَةم بىَ ثةكم ناكةوىَ

 
 من جوان ثةرستى ، ئةو خؤثةرستى 

 ( 1) هةركةسة خؤى و دلَ و ثيَويستى

                                                                              1811 
 سةباو

                                                           
 .ىا باَلة اراة تىةة  ( ىَل  اضان)ة لىة اؤةىةَلىة  ( هاةاا  )ةىةم ثا يىة يَعر  لىة  ةؤذىاةىة  ( 1



 
 بةمسة( سةباو)لةباتى سةروةت و مالَى هةموو دنيا 

 كةمسة( سةباو)لة باتى دؤست و ئاشناو طشت كةس و كارم 
 دةبا خةلَكى بلَيَن ، ضاويان دةرىَ ، هةركةس بة رِيَطةى خؤى

 ئاواتى بةردةمسة ( سةباو)هةمووشت بؤ ئةوان ، تةنها 
 

 دةبا ناحةز بلَىَ خانووم هةية و ثارةم لة بانقاية 
 كؤمثيالةيةو خةمسة( سةباو)قةسرة ، ( سةباو)بةالَم بؤ من 

 بة ثاثؤرِو تةيارة ناطةمة لووتكةى خةيالَى خؤم
 سارووخة ، بىَ طوومرط و بىَ رِةمسة ( سةباو)بةالَم يادى 

 
 بة شويَن طؤشت و مريشكا ناطةرِيَم ، تيَرم لة خؤشى ئةو

 طةمسة ( سةباو)رِؤستة ، ( سةباو)قووتى دلَو طيانة ، ( سةباو)
 بة رِؤذ من ثاسةوامن نةك كةسىَ ئازارى طيامن بات

 تا رِؤذ لةبةردةمماية ، حةسحةمسة( سةباو)بةشةو شيَوةى 
 

 من شيَتم خواى جوانىية ، طةر نةيثةرستم ديارة( سةباو) 
 دلَطريترين رِةمسة( سةباو)باالَترين شيعرة ، ( سةباو)
 ثشتىوانى بوو ، منيش هةروا ( خةدجية)طةر ( موحةممد)

 (  1)خيَزانى ئةقدةمسة( سةباو)ئةطةر خوا يار بىَ تا ماوم 

                                                           
 .بؤ ةىةبر  خَتزامنم ةتوة  ( 1
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 ..طة خؤز

 
 خؤزطة هةر كةسىَ شةقلَى بشكاية

 نيشانةيةكى ىلَ دةركةوتاية
 

 ئةوسا كةس سنطى دةرنةئةثةرِان
 تا لةبةر و ثشت ئةمني نةبواية 

 
                                                                              1815 



 ثريى
 هةتاكو طةنج بووم ، هيَزيكم تيا بوو

 وةكو ناترم وابووخيَزامن 
 كة سةرمام ئةبوو ثشتى ئةشيَالم
 كة دةرئةكةومت شةو دا ئةثؤشرام

 
 ئيَستا كة بوومة ثةك كةوتةو داماو 

 خراومة الوة وةك دةورى قوثاو
 نةوةكوو جاران مشوورم ئةخؤن

 نة جلم ئةطؤرِن ، نة ثشتم ئةشؤن
 

 بةلةشى ضلَكن يةمةوة مالَىَ 
 نالَىَحةمام طةرم ئةكةن كةس بةمن 

 بةالَم بة رِووكةش دؤستى بةريَزم
 كة ميوامنان بىَ طةورةى سةرميَزم

 
 كضان ئةمدويَنن ، ئةو ثيَ ئةكةنىَ
 وةك جاران دلَى هيض رِاناضةنىَ

 
 ئاخ ثريى توخوا ضونكة بىَ خيَرى

                                                                               1819         بة دؤستى خؤيشت ئةبىَ نةويَرى



 
 



 نةخؤشخانة خةيالَى ضؤمان لة 
 ئيَستا من لة خةستة خانةم
 هاودةمى ئةم نةخؤشانةم

 
 خزمةكان سةريان ىلَ داوم
 شتى خؤشيان بؤ هيَناوم

 
 سيَوو بسكويت و ثاقالوة
 لة ذوور سةرم هةلَضنراوة

 
 بةالَم كة دايكم هات بؤ الم
 مريشكى باغةى بؤ هيَنام

 
 بةيادى ئةو مريشكةى خؤم
 كة بةيانيان هيَلكةى ئةخؤم

 
 وتى هيَلكةمان زؤر بووة
 مريشكةكةش كرِ كةوتووة

 
 خؤزطة زوو برِؤميايةوة 
 مريشكةكةم بنايةوة



 
 

 جوان جوان دان و ئاوم باية
 بيست جوجةلَةى هةلَهيَناية

 
 لَئةبةسنتكوالنةم بؤ هة

 سنت الةثشيلة ئةمثار
 

 تاك تاك ليَمان سةرئةبرِى
 طؤشت و هيَلكةمان نةئةكرِى

 
 ئارةزووى خؤم بةسةر ئةبرد
 هةم قازاجنيشم تيا ئةكرد

 
 نةجامتان ئةبوو لةبازارِ
 ( 1)لة داخى درؤى دووكاندار 
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 .ىا باَلةاراة تىةة   (ةَتراق)لىةثايبىةىد  او ى  .  اضم ةتوة  ( يؤةان)بؤ ( 1



 
 
 
 
 
 
 

- كةذاو-بووكةشووشة
 

 بووكة شووشةكةم جوانة
 بىَدةنط و بةستة زمانة

 
 رِوومةت ئالَو ضاو شينة
 شيَوةى طةليَك شريينة

 
 ثةجنةكانى خرثنة
 هةمووى بة دلَى منة

 
 قذى ئالَتوونى و خاوة
 قرديَلةى بؤ كراوة

 



 برؤى ئةلَيَى كةوانة
 خةتات كراوة ، جوانة

 
 ثياَلَوةكانى سوورة
 لة ضلَكنى بة دوورة

 
 قؤلَ و مةضةكى رِيَكة
 ئامادةى فرمانيَكة

 
 كراسم بؤ برِيوة

 تا ئةذنؤى داثؤشيوة
 

 ليَوى تةنك و سوورة
 طةردنى وةك بلوورة

 
 نايبةم بؤ قوتاخبانة
 هةر بؤ مالَةوة جوانة

 
 دايئةنيَم بةرامبةرم
 دةرسم ئةكةمة بةرم

 



 دواى نووسني و كؤششم
 جا ئةيطرمة باوةشم

 
 كاتىَ بؤ وانةو خويَندن

 ( 1) كاتىَ بؤ يارى كردن
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 .ىا باَلة اراة تىةة  ( ةَتراق)لىة ثايبىةىد  او ى  .   اضمم ىاىاة  ( اىةذاة)بؤ ( 1



 جؤ بة تريى
 شارةكةم جوانةئيَستا ئةبينم 

 شةقامةكانى طشت ئاوةدانة
 بةالَم ئةو هاورِىَ خؤشةويستانةم
 ئةو هاورِازانةى رِؤذى تةنطانةم

 

 كةبةجيَم هيَشنت هةموويان الو بوون
 هةموويان وةكوو طولَى نةخشاو بوون

 ئيَستاكة تاك و تةرايان ديارن
 لة كؤمةلَ دوورن هةموو كةنارن

 

 كةوتوويةكىَ سةرسثى ، يةكىَ دان 
 يةكىَ وةك دارى ثريى داكةوتوو

 خؤشم وةك ئةوان هةروا ضوومة سالض
 منالَ بووين كة بووين بة باوكى منالَ

 

 ئيَستا هةنديَكيان فيزيان زل بووة
 يارانى زوويان لةبري كردووة

 طواية الى خؤيان خانى خانانن 
 كؤنة دؤستى ثري بة هيض نازانن

 

 هةرضةند من سةرو رشيشم طؤرِاوة



 الَم ئةو هةستةم لة جيَى خؤى ماوةبة
 لة جاران زياتر دلَم بة تينة

 زياتر دلَبةستةى شيَوةى شريينة 
 

 من كة ثةرؤشى دلَبةستةى جوانيم
 لةطةلَ كؤمةلَى دةولَةمةندان نيم
 ئةوانة خؤيان ثةروةردةى ضينن
 ضني ثةرست تةنيا سامان ئةبينن

 

 لىَيان ناطرم ئاوا ذياون
 بريى كؤن ماونهيَشتا هةر لةسةر 

 بةالَم رِيَزى من بؤ هاورِيَى ضاكة
 بؤ كيذو الوى جوانى دلَثاكة

 

 كاتىَ كة هةموو كؤئةبنةوة ليَم
 ليَم دلَطري نابن هةرضى كة ئةيلَيَم 
 بةرووى خؤشةوة ئةتريقيَنةوة 
 ثيَم ئةليَن شيعرم بؤ خبويَنةوة 

 

 بة ئارةزووى دلَ تىَيان ئةرِوامن
 جوامن خؤيان ئةثرسن توخوا من

 كة ثيَيان ئةلَيَم هةمووتان جوانن



 ئارامى دلَن ، رِووناكى طيانن 
 

 

 ئةوان ضةند دلَيان ئةطةشيَتةوة
 من دة ئةوةندة دلَم ئةكريَتةوة 
 ئةزامن ثريم ، سلَم ىلَ ناكةن

 دامنانيَن لة دةستم رِاكةن  بة الو
 

 لةطةلَ ئةوةشا هيَشتا دلَ شادم 
 كة ثرييم الويم ديَنيَتة يادم

 حةز ئةكةم دةورم هةمووى جوانان بىَ
 طويَم لة تريقةو تةقةى كضان بىَ

 

 بةالَم بة وردى كة سرنج ئةدةم
 ئةوسا تيَئةطةم لة خؤم كة هةلَةم
 ئةو ثيَكةنني و رِوانينةى جاران 
 كة كاتى الويم ئةمدى لة ياران 

 
 هةر ثيَكةنينىَ مةعناى خؤى جيا بوو
 هةر زةردةخةنةى رِازيَكى تيا بوو
 خةريكم لةسةر خةيالَى ثريى
 تازة ئاردى جؤ ئةكةم بة تريى 



 خؤ ئةوةش نابىَ ثياو دلَ مبريَنىَ
             1977         (1)ئةبىَ لةطةلَ جوان جوانى بنويَنىَ 
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 وةبةيانى ئةيبينمة
 

 دةمم بشكىَ من ئةو الوةم بؤضى تؤران
 ملم بشكىَ ئةو خؤشةويستةم بؤ رِةجنان

 ئةمويست وةكوو كضانى تر 
 فيَرى نازو مةكر نةمب

 
 طةر دوامنى
 بة وشةى ورد

 ئةطةر داواى ماضيَكى كرد
 منيش بة نةرمى بيدويَنم

 طرِى ليَوى دامركيَنم
                                                           

ثايان اىة . بىة ام ةىةة حىةلىة تىةةاةم ىىةارىبوة . ةىةم ثا يىة يَعر م لىة اؤ ةيتك   اةاى  ةلَتماىَدا خويتند ة  ( 1
 .ىا تىةةاةم ارىة لىة هاةاا يدا باَلةارايىةة   1811هامتىة بىةغدا لىةةاَل  



 
 ئةترسم ئيَستة تؤرابىَ
 جاريَكى تر نةيةتةوة

 ئةو وشة خؤشةى ثيَى ومت
 جاريَكى تر نةيلَيَتةوة 

 
 ..ضؤن بنووم 

 ضؤن رؤذ كةمةوة ؟
 الى كىَ رِازم بدركيَنم ؟
 كة دلَيَكم شكاندووة 

 ئيَستا ئةويش نةنووستووة 
 بري لة تؤلَة ئةكاتةوة 
 يان ديَت دلَنيايم ئةكا ؟ 

 يان بري لة خؤى ئةكاتةوة ؟
 

 ووةقورِى بةسةر بة خوا دلَيم وا برد
 ئيَستاكة هةر ئةتليَتةوة
 ..كة دةروونى زامار بووة 

 
 ثيَش ئةوةى كة من بةيانى 

 بطةمة جىَ



 ئةو لةسةر رِىَ ديَت و ئةضىَ 
 بؤ دووبارةى ضاوةرِوانى
 نازانىَ بلَىَ يان نةلَىَ 

 
 طةر نةيويَرا ليَو ببزيَوىَ

 من خؤم ئةضم بةرةو ثريى 
 رِةوشتى كضان تيَك نادةم
 لة باتى ئةوةى توورِة مب 
 ئةلَيَم ديارة ليَم دلَطريى 
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 جوانى و هؤنراوة
 

 كة ئةو نازدارة يةتة الم
 ليَى دائةنيشىَ بة ئارام
 سالَويَكى بةشةرم ئةكا
 تةماشايةكى طةرم ئةكا

 



 لة رِووم ئةرِوانىَ كاتىَ كة
 تا بنى دلَم ئةزانىَ

 ئةزانىَ رِةنطم تيَك ضووة 
 كارى لة دلَم كردووة 

 
 ئةجما خؤى ئةخالَ فيَنىَ
 مةجةللةو مؤديَل ئةهيَنىَ
 ثةرِة ثةرِة ثيا ئةرِوانىَ
 لة مؤديَليش هيض نازانىَ

 
 ئةزانىَ كة خؤشم ئةوىَ
 ئةيةوىَ الى من دةركةوىَ

 هةبىَبةبىَ ئةوةى رِازى 
 كةضى ئةبىَ نيازى هةبىَ

 
 باسى مؤديَلى بيانووة 
 بؤ شيعرى دلَطري هاتووة 
 دلَى لةسةر كةف و كولَة
 شيعرى منى زؤر بة دلَة

 
 رِوويشى ناية بيدركيَنىَ



 ئةيةوىَ من ببزويَنىَ
 خؤى مؤديَلى شيعرةكامنة 

 بزويَنى دلَ و زمامنة 
 

 كة لة جوانىيةكةى ئةرِوامن
 ئةزامن خؤم بة خواى شيعر

 ئةويش هؤنراوة ثةرستة 
 منيش بة دانةو بة دةستة 

 
 شيعرى واى بؤ ئةخويَنمةوة 
 ئةوةى ئةيلَيَم نايلَيَمةوة 
 هةستى دةروومن سةر ئةكا
 وةكوو ضاث شيعر دةرئةكا 

 
 ئةو تؤزة كاتةى ذيامن
 ( 1)بة خؤشرتين كات ئةزامن 
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 جةذنى دوور لة دؤست
 
 جةذمن بردة سةر .. جةذمن بردة سةر 

 بة صةد طريان و ئيَش و دةردة سةر
 

 بةيانى جةذن هةر لة خةو هةستام
 لةسةر جيَطةكةم تيَر بة كولَ طريام

 
 ةوريى ثالَوة بةقةد ئةو دةنكى د

 دانةى فرميَسكم لةضاو رِذاوة 
 

 خؤزطة ئةتثرسى لة كةس و كارم
 من لة دوورى تؤ ضةند بىَ قةرارم

 
 رِاستة هاوبةشى جةذن و طةرِان بووم
 ويَلَى هات و ضؤى دؤست و ياران بووم

 
 هةركةس بؤ جةذن دةمسى طوشيوة 
 رِووى ئةو خةفةتةى لة رِووما ديوة

 
 تؤ خةمبار بى  من ضؤن دلَخؤش مب كة



 دوور لة ديدارى يارو ديار بى 
 
 
 

 زياتر لة هةمووى بؤية زةبوومن 
 بؤم دةرناخرىَ رِازى دةروومن 

 
 ئةوةندة ئةلَيَم جارىَ با وابىَ
 ذيان هةر ئةبىَ طؤرِانى تيا بىَ

 
 ئيَستا من شيَوةى تؤم لةبةر ضاوة 
 بة طريان ضاوت خويَنى تىَ زاوة

 
 دانةهيَنراوةئةو قذة جوانةت 

 ئةو رِةنطة ئالَةت زةرد هةلَطةرِاوة 
 

 ليَويَكى وشكى بىَ زةردةخةنة 
 مات ليَى دانيشتووى دةست لة ذيَر ضةنة 

 
 طيانة من ئةلَيَى لةسةر ئاطرم
 خؤشم نازامن ضؤن طرِ ناطرم



 
 نرخى تةواوى تؤم نةئةزانى

 تازة بؤت ئةطريم بة ثةشيمانى 
 

 ايى لةيةكرت برِاين بىَ مالَ ئاو
 بة نيوة تؤراو ، بة دلَ شكاوى

 
 

 خؤزطة ئةمتوانى هاوريَى ئيَستات مب
 بؤ دلَ نةواييت هةميشة الت مب

 
 نةك بؤ دلَى خؤم ، لةبةر دلَى خؤت
 كة تؤلَةى ئةوسام بكةمةوة بؤت

 
 تؤ بلَيَى رِؤذىَ يةك نةطرينةوة 

 ( 1)رِووى شادمانى ببينينةوة 
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 .ىا باَلةاراة تىةة  ( بري  ىو ت) ةىةم ثا يىة يَعر  لىة  ةؤذىاةىة  ( 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عةشق و ثريى
 :ثيَشكةشة بؤ                                                                                     

 شريين رِةواندزى                                                                                       
 

 ى هيَناوة( زؤر باش)لة زانكؤى تةكنةلؤجى دوا ثلةى 
 لة وانةى خؤشةويستى دا ئةلَيَى ساواية داماوة 

 
 بة خؤى زانيوة ضةند دلَ خةريكى ثالًةثةستؤية

 تةماشاى خؤى ئةكا وةك ديل بة ضاوان دةورى طرياوة 
 

 دلَى خؤشة كة دةرطاى خؤشةويستى لةسةر ثشتة 



 بةالَم نازانىَ كام دةرطا بةهةشتةو كامةيان داوة 
 

 بلَيَن با بيَتة الى ثرييَكى وةك من دةرسى وا دادةم
 كة خؤى جوان هةلَبذيَرىَ نةك بلَيَن جوان هةلَبذيَراوة 

 
 ئةطةر ويستم بلَيَم ضاوم كزة با من نزيكرت مب

 ئةلَىَ هةى مامة ثرية ضيت لة من داوة بة شةرميَك ثيَم 
 

 لة ترسى تريو تواجنى خؤى و خةلَكى طةرضى ليَى دوورم
 بةالَم دلَ هةر ئةلَىَ بؤ ثيَشةوة عاشق نةترساوة 

 
 لةسةر تةختى دلَم كؤشكىَ دروست كا شؤخى ئةندازيار
 زةوى ئيَستا طرانة ، شويَنى خانووى طةورة كةم ماوة 

 
 ى جوان بؤ سةفةر هةنطاوى برِ ناكابة رِاستى ثري بة ثيَ

 دلَم هةر رِام ئةكيَشىَ تا ملم ئةشكىَ بة رِيَطاوة 
 

 ئةبىَ ثري دوور بة دوور هةر سةيرى باالَو بةذنى جوانان كا 
 لةبةر تيشكى طرِا دارى وشك خؤى بطرىَ سووتاوة 

 
 ئةوةى ئاواتى الويم بوو بة ثريى هاتة بةردةستم



 ستم بةختى هيَناوة ض خؤشة طةر ببيستم خؤشةوي
 

 بلَيَى رِؤذىَ ئةويش ثري بيَت و ئةو جوانيةى لةدةس برِوا 
 كة سةيرى خؤى بكا شيوةن بكا لةو طةجنة ضى ماوة 

 
 ئةبىَ ئةوسا بلَىَ ثريىَ هةبوو خؤشى ئةويستم زوو

 ( 1)هةزار رِةمحةت لة طؤرِى ئةو دلَةى بىَ كةس بة جىَ ماوة 
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ثايان تىةةاةم ارى . لىةةىة  تاىا ىةة بىةيت بوة . ىا  اباَلةاراة تىةة  ( هاةاا  )ةىةم ثا يىة يَعر  لىة  ةؤذىاةىة  ( 1
. 



 دلَ و دراوسىَ
 

 هةورة بانةوة  ديوارى  لةبن                     طويَسوانةو لةسةر بانةوة   لةسةر 
بة زةردةخةنة ، بة ماض ، بة       بة ضاو ، بة برؤ ، بة ثةجنة ، بة ليَو 

 و جنيَ
 

كةى ئارةزووت بوو تؤزىَ             ئةبىَ هةر خؤت بنويَنة   هةرضؤنيَك
 مبدويَنة

 سةر لة ئيَوارة تا كاتى نووسنت                بة يانى و جيَطة هةلَطرتن كاتى 
 

 تاوىَ   رِووم  بةرةو  بدة  وضانيَك                       يا بة الضاوىَ   سالَوىَ  يا بة
 ئةيةوىَ دلَ   كة بةيةك بطةين وةك              كمان بؤ هةلَدةكةوىَهةتا هةليَ

 

 بنيَرم  نامةى دلَدارى و رِابةر                 ناويَرم  لة ترسى دةمى ناحةز
 بىَ  ئيَوارامنان  و بةيانى   ثيشةى         جارىَ با ئةمة قووتى طيامنان بىَ

 

 كرد بة خويَنى خامة   رِةنطني  ثةرِةم                بؤت كرد بة نامة  وا رِازى دلَم
 ( 1)ثةناية   ئةم جىَ  بهاويَذة  بؤم            لة دالَية   بنووسة ضيت  بؤم تؤش 
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 .ىا باَلةم ارىؤتىةة  لىة  ةؤذىاةىة  هاةاا   . ةىةم ثا يىة يَعر م بىة زةاى  ةاةاى  او ةةىةة  ةتوة  ( 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سةرضؤثى كيَش
 كضة سةر ضؤثى كيَشةكة 
 ضاو بطيَرِة لة دةورى خؤت
 بزانة ضةند ضاوى تينوو

 لةم سةيرانة طرِ ئةخوا بؤت
 

 بةزةييت بةم خةلَكةدا بيَت
 تؤزىَ دةست بةردة ، ماندوو بوويت 



 بام بة طويَتا بضرثيَنم
 كة خؤت يةكةم جوان دةركةوتوويت

 
 بةقةد لةرةى ئةو سةر كولَمةت

 ى داوة ئةم دلَةى منيش ىلَ
 لةبةر سةيرى ئةو باالَيةت
 ضاوى من هيض نةترووكاوة

 
 ى خؤت  تؤ بةم جوانيةوة لة جىَ

 طةر هةر بةتةنيا بوةستى
 رِووى ضاوت تىَ ئةكةن هةموو

 طةر دانيشى ، ئةطةر هةستى 
 

 خؤ ئةو هةلَثةرِينة جوانةت 
 هةر بةهرةيةكى خوايية 
 شؤرِشيَكى سةر دةروونة 
 طةرضى الى تؤ ئاسايية

 
 وا دلَم هاويشتة ذيَر ثيَت

 توخوا بة قايم ثيَى ثيا نىَ
 هةتاكو تامى ئازارى



 خؤشةويستى باش بزانى 
 

 ئةطةر بويَرم ثيَت بلَيَم 
 ئةو سنطة ، ئةو لةش و الرة 
 لةطةلَ ئةو هةلَثةرينةتا

 ضى كردووة بةم هةذارة 
 

 يا خؤمت ىلَ زوير ئةكةى 
 بة ئارةزووى دلَ نامدويَنى

 ى كة شيَتم كةى يان بؤ ئةوة
 ديسان زياتر خؤت ئةنويَنى 

 
 هةى لةو هةلَثةرِينة طةرمة 

 ئةم هةموو تينةى ضؤن تيا بوو
 كةوا سةرجنى هةموانى 
 بؤ الى خؤى رِاكيَشا بوو

 
 خؤى جوان و هةلَثةرِينى جوان

 نيو نيطاى ثيَكةنينى جوان  
 

 ئاطرىَ بوو بةهةر الدا 



 رِووى وةرئةطيَرِا ، ئةيسووتان
 

 نة ئاوو نةنامن زانى 
 نة دةشت نة سةيرامن زانى

 
 لةو هةلَثةرِينة طةورةية 
 (1)تةنيا من لةوم ئةرِوانى 
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ىاة لىة يىةا ت ( باةَمىة)اضَتك  . اىة ةاَلمان لىة بىةغدا بوة ةاَلىة او ى اان بىةها ان بىة اؤةىةلت ةىةيوةين بؤ ةىةيران ( 1

ةىةم يَعر م بىة ياى  ةىةة ة  ةتوة  ةىةم ثا يىة يَعر  لىة . لىةة ةىةيراىاىىةىا زؤ  جوان ةىة يؤث  ةىةاَتشا 
 .  ة تىةة  ىا باَلة ارا( هاةاا  ) ةؤذىاةىة  



 
 

 نامةى دوورى
 

 لة كويَى ئةى خؤشةويستى دوورة شارم
 دؤستةكةى ثيَرارو ثارملة كويَى ئةى 

 
 لة كويَى بؤ سةيرو سةيرانى بةهاران
 لة كويَى بؤ هةلَثةرِينى جارى جاران

 
 لة كويَى بؤ بةزمى سةيرانى فةحامة
 لة كويَى بؤ ئةو برجنة ثرِ لة تامة

 
 قبوولَى سوورو بريانى و بةهارات

 كة توندو تيذى طةردوون تامى نابات
 

 دؤرة لة كويَى بؤ طةشتةكةى طوىَ ئاوى
 لة كويَى بؤ كؤرِى هةلَثةرِكىَ بة نؤرة

 
 لة كويَى بؤ هات ة ضووى سةردانى تاوىَ 
 لة كويَى بؤ ووردة تواجنى ناو بة ناوىَ



 
 يةكةم ئاواتى من تؤ بووى لة ذينا
 لة بريم بووى لة شني و ثيَكةنينا

 
 هةلَةم كرد رِازى دلَمم الت نةدركان

 نئةوةى ئةمويست بة طويَى تؤدا نةضرثا
 

 دلَى من لةو دلَةى تؤ دلَنيا بوو
 بةالَم هيَشتا بةشى ترسيَكى تيابوو

 
 لة كوىَ ئةمزانى رِؤذيَكى وةها بىَ
 كة باالَى تؤم لة ناكاو ىلَ برِابىَ

 
 نةزامن دةنط و رِةنطيشت لة كوىَية
 لة جىَى من هاودلَ و هاورِازت كىَية 

 
 بة دووريت وا خةميَكت خستة ناومان

 بةبىَ فرميَسكى ضاومانذةمىَ ناخؤين 
 

 ئةوا ئيَستا لة دوورى ئيَوة ياران
 هةمووى تيَكضوو نةما سةيرانى جاران



 
 لة كوىَ بيَنم بة دةستة طةجنى دلَ ثاك
 لة خزم و دؤست و كيذو الوى بىَ باك

 
 بة دةستة رِيزى هةلَثةرِكىَ ببةسنت
 بةسةربةرزى دةمى ناحةز ببةسنت

 
 

 شىَهةمووكاتىَ كة يادت ديَتة ثيَ
 خةيالَم نةخشى شيَوةى تؤ ئةكيَشىَ

 
 
 

 هةمووئةو يادة جوانانةت ئةبينم
 هةميسان ديَتة سوىَ زامى ئةوينم

 
 هيوادارم كة تؤ هيض خةم نةضيَذى 
 ( 1)لةطةلَ خؤشى بذيت فرميَسك نةرِيَذى 
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بؤ خَتزاىَتك  ىةة اىةةتوة ة م ىاىاة  اىة ةناَلىةاامنان هؤطريان بوةن ة ثَتمان ةتبوةن لىة  ةيتطىة  ةَتسطىةة  ( 1
 .لىةةىة  خواةةىة ىىةةزاى  او ةم ىاةناة  . لىة ةَتسطىة  بىةغاة  خويتندةىةة  . جا ةبا  هىةةاَلةان ةىةثرةني 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دلَ طؤرِين
 

 دلَ ئةتوانىَ هةموو دةردىَ بضيَذىَ
 لةسةر دؤست خويَن برِذىَ و خويَن برِيَذىَ 

 
 بة مةرجىَ خؤشةويستى دلَ نةطؤرِىَ
 هيواو رِةجنى بة خؤرِاية نةدؤرِىَ

 
 ئةطةر ضى خؤشةويستم شةرِفرؤش بىَ



 لة رِاستم واى ثيشان دا بىَ ثةرؤش بىَ
 
 ئةو ليَم نةثرسىَ كة من خؤم ون بكةم

 لةطةلَما صةد درؤ بكاو ليَم نةترسىَ
 

 بةمةرجىَ هةر لةسةر ئةو مةرجة مابىَ 
 دلَى الى من بىَ با رِووى وةرطةرِابىَ 

 
 بةلَيَن بىَ بةو بةلَيَنةى تاكو ماوم 
 بةلَيَنى خؤم ئةثاريَزم بة ضاوم

 
 بةلَىَ تؤران و مةكرو نازى دةست كرد

 و ، دةس و بردلةبةينا ديَت وئةرِوا زو
 
 

 لة رِيَىدا ضى بلَيَى كؤسثى طرانة 
 بة ثووشيَكى ئةزامن لةو شتانة

 
 لة تواناما هةية بىَ دةنط بوةستم 
 ئةوةى ئةو ويستى بيكا رِيَى نةبةستم

 



 ئةوةى من لةوم ئةوىَ هةر دلَ نةطؤرِىَ
 لةجةرطةى ئةو بةلَيَنةى خويَن نةضؤرِىَ 

 
 نة بةالَم ئايا ئةشىَ ئةو دلَ فرِيَ

 برتسم ليَى ، بلَيَم ئةو بىَ بةلَيَنة 
 

 نةخيَر ئةو رِوو فريشتةى خؤشةويستةم 
 كة بؤتة هاودلَى دوارِؤذو ئيَستةم

 
 دلَى نةشكاندووم رِؤذىَ لة رِؤذان 

 ذووانى دوا نةخستووم ضركةيةك دوان 
 

 بةشةرماوى لة رِووى شريينى جوانى 
 ببورة بؤتة ويردى سةرزمانى 

 
 برتسم خوا نةخواستة بىَ وةفا بىَ 
 دةروونى رِةش لةالى جوانيَكى وا بىَ 

 
 ئةزامن ناحةزى دلَ ثيسى ناثاك 
 لة تيَكدانا بىَ ثيالنن بةبىَ باك

 



 
 

 طةىلَ كةس كويَر ئةبن دوور يار ببينن 
 خةريكة بةردو تواجنى ثرِ لة قينن 

 
 هةموو دةردىَ بة دةرمان ضارى ئةكرىَ 

 ةموو ئازارىَ ئةطرىَدلَى بةرطةى ه
 

 بةمةرجىَ من لة يارم دلَنيا مب
 بة داريانا ئةدةم ثيَويستة وامب 

 
 بةالَم طةر يار بةلَيَنى ال نةميَنىَ

 ( 1)لة شيَر ثةجنة خراثرت مةرط ئةهيَنىَ 
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ر  او ى  ىا خويتندةىةة  لىة يىةاَتة  ىوةةىة اى  او ى لىة ةىةةىة ةىةة ثا يىة يَعر يىة اىة لىة ةَهر جاى  يَع( 1

ىا باَلةاراة تىةة    بىة ام لَتر ىا اىةةَتك ( ىوةةىة   او ى)لىة طؤظا   .. ىا لىة ةلَتماى   ةيتك  خست  1818ةا ت  
م جَاةاز  هىةيىة   ةىةة   لىة طؤظا  اىةىا باَلةاراة تىةة  ةىةة بوة ثَتشكىةي  لَذىىة  ةَهر جامن ارىبوة   بىة ا

 .ةىةة   خويتندةىةة  ةىةةىةبوة 



 
 

 بة خيَر بيَتةوة
 

 خؤشةويستةكةم ئةطةرِيَتةوة 
 هةر لة ئيَستاوة بةخيَر بيَتةوة
 هةر لةو رِؤذةوة ئةو رِؤيشتووة

 خةو لةم دوو ضاوةى من نةكةوتووة
 

 خواية تؤ بيكةى دنيا خؤشيان بىَ 
 نة خؤلَ ببارىَ و نة باو باران بىَ 
 لةضةمى سريوان ئاو هةلَ نةسابىَ

  تيَك نةدابىَالفاو رِيَطةكةى ىلَ
 

 ئؤتؤمبيل لة رِىَ ليَكى نةدابىَ
 ثرد نةرِووخابىَ ، رِىَ نةطريابىَ

 ثةنضةريان نةبىَ دوا كةوىَ لة رِىَ
 برسى و تينووى بىَ تا ئةطاتة جىَ

 
 ثياوى ضةنةباز نةبىَ بة هاورِيَى 

 نةك سةرى بيَشىَ و دلَى ثةست بىَ ثيَى 



 لة كةس و كارى دلَطري نةبووبىَ
 ةم بةينةى ىلَ تيَك نةضووبىَ ثشووى ئ

 
 بلَىَى بة حالَى دةردم نةزانىَ 
 بة بىَ ثةميان وبةلَيَنم دانىَ 
 كؤلَىَ طلةيى لةطةلَ خؤى بيَنىَ
 بة درؤو بة ناز خؤى بتؤريَنىَ

 
 خؤشم ئةزامن فيَرة ناز نىية
 وةكو طةىلَ كض قومار باز نىية
 نازامن كاتىَ ئةضمة ثيَشوازى 
 بة كام ديارى جوان بكيَشم نازى 

 
 طولَ بة ثيَشكةشى شةرمةزار ئةبىَ

 رِووى ئةو دةركةوىَ كةى طولَ ديار ئةبىَ
 طةر بلَيَم فةرموو ئةوة ضاوامن 

 بىَ ضاو مب بة ضى لة رِووى برِوامن
 

 تةنيا هةر دلَمة ئةويش هى ئةوة 
 ضؤن من شتى خؤى بة خؤى بةمةوة 

 ةوة ئةوا ضاو لة رِيَم بطةرِيَت



…بةخيَر بيَتةوة .. بةخيَر بيَتةوة 
 (1 ) 
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ى ةطرياىىةاىة  ةازاى  او ةم لىة ةاَل  باةا  بوة لىة ى  بىةىدخيان لىةةىة  ىاةا  ةازاى ةىةم يَعر م بؤ ىاىاة لىة (  1

 .ةَتسةطىة  او ى   ةاىيتو  بىةغداة  بؤم خويتند ة  



 من نيم تؤى
 ئةطةر شيعرةكةم دلَطرية

 ثةسةندى الى جوان و ثرية
 يةیئازاييى منى تيا ن

 نابىَ ثيَم بلَيَن وانىية
 هةيت و بةسهةر تؤم لة دالَ 

 ئاطادار نيم لة خؤم ، لةكةس
 

 ئةطةر هةندىَ ناسيويامن
 بة نووسني يا بة زمامن
 منيان بة شاعري داناوة
 واديارة ليَيان طؤرِاوة

 
 نازانن جوانيت باريوة
 دةروومن هةمووى مذيوة
 لة دلَمةوة هةلَقوالَوة 
 بؤ شيعر بؤتة سةرضاوة

 
 يان تؤ هؤنراوةت هيَناوة

 تناوةلة دلَى منا دا
 طةيشتؤتة سةر زمامن



 كةواتة تؤى شيعرةكامن
 

 لة ضاومةوة بؤ دلَم ضووى
 لة زمامنةوة دةركةوتووى 

 
 دريَذى تةمةمن واية

 لةم ثيَض و خولةى تؤداية
 ضاوو دلَ و زمامن تؤى 

 بةم ال دا يةى ، بةوال ئةرِؤى
 

 ئةلَيَى كارةبات هيَناوة 
 بةدةروومنا رِاتكيَشاوة

 بزامنبىَ ئةوةى بة خؤم 
 طةيوةتة ثةجنةو زمامن

 
 هةركاميان كة جبوولَيَنم
 يادى تؤ دائةطريسيَنم

 
 يةكسةر لة دلَم ئةثرسن
 شيعر ئةلَيَن و ئةنووسن

 جوانى تؤ دةنط ئةداتةوة 



 ثةرِة رِووناك ئةكاتةوة 
 

 خةلَكيش ئةلَيَن شيعرى تؤية 
 1979             (1)   ئاى سةيرى كةن ئةم درؤية 
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 .ىا باَلةاراة تىةة  ( هاةاا  )لىة  ةؤذىاةىة  



 خةوو ذيان
 
 

 خةويَكى زؤر ناخؤشم دى 
 سةيرى ئاويَنةكةم ئةكرد

 زؤر ناشرين بووم
 زؤر طريام

 
 خؤشةويستةكةم هات بؤ الم
 وةك جاران طرمتية باوةش
 زياتر بة خؤيةوة طوشيم

 ثيَم وت كة من ناشرين بووم 
 كةضى تؤ هةر خؤشت ئةويَم

 من دلَم ثرِة
 وا ئةطريم

 
 يةكةم جار كة دمييت : وتى 

 دلَم لةناو جوانيةكةتا 
 جوانيت لة ناو دلَما ون بوو
 باسى جوانى وناشرينى 

 بة جيَى خؤى طةيى و بةسةر ضوو



 
 

 ئةطةر جوان بيت يا ناشرين
 طةر لة بةرضاو بيت يا نةبيت

 ى من هةر هةيت و هةر ئةبيتال
 

 تؤ نازانى كةمن ضؤمن
 بةالَم من ئةزامن

 تؤ ضيت
 

 من لة خؤشى ئةم وشانة 
 هةر ئةوة نةبوو بالَ بطرم

 بةالَم نةمويست
 باوةش ضؤلَ كةم

 وةكو ثةلةوةرِ هةلَفرِم 
 

 بؤية لة ثرِ كة رِاثةرِيم
 ئةمويست 

 لة خؤشى ئةم خةوة 
 لة نووسنت خةبةر نةمبةوة 

 



 بؤية كة ضاوم هةلَطلَؤفت
 ذيان كةوتة سةرزةنشتم
 وتى لةبةر تاقة خةوىَ 

 ليَم بيَزار بووى 
 بةجيَت هيَشتم

 
 هةستة تةمةلَى خةو طران
 نووسنت ووضانة لة ذيان

 نابىَ خةو دوات خبا لة رِىَ 
 برِؤ ضاو هةلَخة 

 طوىَ بطرة 
 بؤ ياريَكى رِاست بطةرِىَ 
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 بةزةيى و نياز
 

 ئةو كورِةى هاوسيَمان ، ! داية  -
 دوو سىَ رِؤذة ،      

 لةبةردةرطا رِائةوةستىَ      
 كة من لة مالَ يةمة دةرىَ ،     
 ..ئةو زوو سةرى خؤى دائةخا      

 
 !كضم - 

 ئةو الوة هةذارة   
 ئةيةوىَ باوكت ببينىَ   
 رِووى ناية بيَتة ذوورةوة    

 : دايكى ئةيووت    



 ئةلَيَن باوكت دةسى ئةرِوا - 
 فرمانيَكى بؤ ثةيا كا    

 
 ! داية - 

 تؤش بة باوكم بلَىَ  
 ئةم دراوسىَ هةذارةمان 

 خباتة كار  
 .ئةمةندة هات و ضؤ نةكا  

 
 





 دلَى كضيَكى سادة
 

 ئةو هةتيوانةى ئةكةونة شويَنم 
 نامةوىَ ناوى هيض كاميان بيَنم

 
 دايم ثؤليَكم وا بة شويَنةوة 
 بة زةردةخةنةو بة بةلَيَنةوة 

 
 بة درؤى خؤيان ئةبنة قوربامن
 بؤئةوةى تؤزىَ تيَيان برِوامن

 
 ئةبينن جوامن ، بةالَم هةذارم
 وةزانن دةسكى طولَى بازارِم 

 
 هةتيوىَ نةبوو دايكى بنيَرىَ
 خوازبيَنى كةرم ىلَ رِاسثيَرىَ

 
 لة دلَى خؤما ئةلَيَم داخيان كةم

 سةريان ىلَ تيَك دةم تووشى ئاخيان كةم
 

 بياندةم بةشةرِ لةناو خؤيانا 



 رِسوايان بكةم لة كؤالَنانا 



 
 لةوةش ئةترسم كة بة ضاوو رِاو
 دةماودةم ناوم بكةويَتة ناو 

 
 من رِيَى دلَم بربِم وةيا نةتوا

 بةرطةى بةلَيَن و درؤى الو بطرم 
 

 لة باتى ئةوةى خةلَك خبةمة داو 
 دامن بؤ دانيَن خؤم بكريَم بة رِاو 

 
 وا ضاكة دلَى كةس نةرِةجنيَنم 

 بؤ خؤم بىَ دةنط مب كةسيان نةدويَنم
 

 رِيَى دلَى جوانان قةت نةطرياوة
 شويَن كضان كةوتن الى كورِان باوة  

 
 الَم ئةى ئةوةى خؤم خؤشم ئةوىَ بة

 ضؤن درؤو رِاستى دلَيم دةس كةوىَ 
 

 ئةمةيان طريَى دلَى زةبوومنة 
 سةرى طولَؤلَةى هيواى دةروومنة
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 توانج
 بووى ( دةرطةزيَن)كة من تؤم ناسى لة 

 هةروةكوو من بةضكة مسكيَن بووىتؤش 
 باوكت بة ثارةى سوو دةولَةمةند بوو
 لة خانووى نزمى كؤنى قورِ دةرضوو

 

 ئيَستا كة ضوويتة خانووى دوو نهؤم
 كليل بائةدةى لة جياتى كلَؤم

 ( شؤرِش)ئةوةتى ضويتة طةرِةكى 
 ( ضش)هاتوومة جيَى ( خؤزطة)من لة جيَى 

 

 ضؤن  ئةطةر ثيَت بلَيَم من ضؤن و تؤ
 (ثاردؤن)بة اللووتةوة ثيَم ئةلَيَى 

 ى ناو بىَ (شؤرِش)بةالَم طةرِةكيَك 
 هيض باوةرِ ناكةم جيَطةى ناثياو بىَ 

 

 من وام دانا بوو ئةطةر يارت مب 
 هةتا بؤت بكرىَ هةر لة ديارت مب



 بؤ بةختةوةرى شةوت تيَكؤشم
 هةر كة دةركةوتى خيَرا داتثؤشم 

 

 
 

 

 ئيَستا بيستوومة شةو هةر بة تةنياى 
 تا بةرةبةيان ئيَشكضيى دةرطاى
 تا هاوسةرةكةت ئةطةرِيَتةوة 
 كةلةسةر ميَزى قومار ديَتةوة 

 سةرخؤش و بىَ تام ليَى ثالَ ئةكةوىَ
 بة ثيَالَوةوة يةكسةر ئةخةوىَ

 

 من هةرضةند ئازارم كرؤشت : طيان 
 خؤمم نةفرؤشت بةوةى خؤى فرؤشت

 يَستةش هةر دلَم شادة بؤية تا ئ
 كة خؤشةويستى ثاكم لة يادة

 

 بةالَم تؤ دلَت شةقى بردوة 
 خؤ بةوة نابىَ كة شووت كردووة 

 طةر تؤ لووت بةرزى ، من سةرم بةرزة 
 ئيَمة هةردوكمان ثيَمان لة عةرزة 



 ئةو رِؤذةى سةرمان شؤرِ ئةبيَتةوة 
 (1)ناوى بةرز بؤ كىَ ئةميَنيَتةوة 

                                                                             1891 
 

 بةهارو سةيران
 

 رِةفيقان مذدة بىَ ئيَستا بةهارة 
 لة دةشتا ضيمةن و سةوزى ديارة

 
 طوالَلَةو نيَرطسى طةش تيَكةالَوة 
 بة نةسرين و وةنةوشة اللة زارة

 
 لةسةر ضلَ دةنطى قومرى دىَ ئةخويَنىَ

 خويَندنى تةيرو هوزارةنقامى 
 

 بة باى وةختى بةيانى طولَ شنةى دىَ
 كة لةرزانة ضلَ و ثؤثى ضنارة

 
 ئةوا بولبول خةريكة بووك ئةهيَنىَ

                                                           
تايبىةت  ى َىة   بىة ام بىةةىة  زؤ  اىةة  لىة خؤ ةىة اةم لىةم يَعر ىا اىةةَتك  ( 1

 . طؤ ةاةيشدا ةىةةىةث ت



 طولَيش ثشكووتوو زاوا شةرمةزارة
 

 جريوة كؤو تةرازوو و حةوتةوانة
 ضراخانة لةبةرزى وا ديارة 

 
 لةسةيوان ئةرخةوان سوور بوو بة جارىَ

 ةوة ئةو رِىَ طوزارةبة شايى وشين
 
 

 لة كاريَزى شةريف و دةورو ثشتى 
 بة كؤمةلَ ثؤىل الوو طولَ عوزارة

 
 لةطةلَ ضايى وةرةو شريينى تيَكة 
 شوكور ئةمرِؤ دةسى ساقى بة كارة 

 
 بة دةس لةمالن و كةيفى نازةنينان 
 نةشةى ليَو و شةقةى ماضى كةنارة

 
 بة شةوق و زةوقةوة سةيران وشادى

 ذينىَ وةها نةرِوا خةسارةئةطةر 
 



 زةماوةند و قريوةو هةلَثةرِينة
 دةهؤلَ و دووزةلةو زورِنا لةبارة 

 
 بة طؤرانيى منالَ و نةوجةوانان 

 قةتارى خؤش و بةستةى هةى بةالرة
 

 مةلَيَن دنياية ، كوردستان بةهةشتة 
 منوونةى نةخشى ثاكى كردطارة

 
 بةلَىَ ذينيَكى بةرزو ثرِ سروورة

 ئيَمةى داوة يةزدان ئةم ديارةبة 
 

 ئةثرسى سالَى بةرزى جةذنى نةورؤز 
 لةطةلَ ضل نؤسةدة ، ئةوسا هةزارة

 
 

 ( مةدهؤش)لةالى ياران بةهار خؤشة كة 
 (1)بة تةنيا عاشقى سةر كولَمى يارة 

 

                                                           
( يريين)ة اؤةىةَلىة  ( طىة اةيتذ)باة  يىةاَتكىة لىة ةىةيراىىةااى  بىةها   ثري ةَترى   ةىةم ثا يىة يَعر  لىة طؤظا   ( 1

 .ىا باَلةاراة تىةة  
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 طولَ باران
 

 سةيرى ضةن شريينة طولَشةن ، ضةن بةشةوق و جوانة طولَ
 كيَوو سةحرا ثاكى رِةنطينة كةوا ثةخشانة طولَ

 



 سةربةسةر دنيا وةها رِازاوةية ضةشنى بةهةشت
 رِوو لةهةر شويَنيَك ئةكةى تؤ ، سةر هةتا دامانة طولَ

 
 وا نةسيم ديسان خةريكة ليَوى خونضة شةق بكا 
 حةيفة بولبول دورة لةم بةزمة كةوا خةندانة طولَ

 
 نيَرطس و ميناو بنةوشةو شةست ثةرِة وا زةردو سوور 

 يا كةذاوةى نةوبةهار و خيَوةتى شاهانة طولَ
 

 ضاوةكةم بيهيَنة ثيَشىَ ساقى فنجانى شةراب
 وةختى تؤبة كةى ئةميَنى هةمدةمى مةستانة طولَ

 
 يةكسةر هةر طولَةدةورى هةر سةرضاوةيةك ئةرِوانى 

 ضني بة ضني هةستاوة جيَطةى كةيفى دلَدارانة طولَ
 

 شايى ئيَستا خؤشة وا تارا بةسةر شارا ئةدا
 خؤ ضةمةن ئةمرِؤ ئةلَيَى بووكة وةها نةخشانة طولَ

 
 شةوقى طولَ وةك رِووى جوانان ثةخشى رِووناكى ئةكا 

 تاريكى الضوو بةجارىَ وةك ضرا رِةخشانة طولَ 
 



 رِةنطى ئالَى كولَم و ليَوى يارو ثةرداخى شةراب 
 ضةندة دلَطرين لةطةلَ ئةم سيانةدا يةكسانة طولَ 

 
 خاكى شريينى والَمت سةد شوكور ثرِ خونضةية
 الوةكانى طشتى دلَخؤشن لةطةلَ يارانة طولَ

 
 بؤنى طولَزارة دةماخى نةوجةوانان خؤش ئةكات

 شارانة طولَنةشئةية بؤ زةوقى عالةم عوشرةتى 
 

 ئامسان ضةشنى زةمني ئةمرِؤ خرؤشى سةندووة 
 ( 1)طةر تةماشا كةيت ئةوا شاباش ئةكا بارانة طولَ 

 

 1811نةورؤزى                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ة تىةة  ىا باَلةارا( يريين)ة لىة اؤةىةَلىة  ( طىة اةيتذ)ةىةم ثا يىة يَعر  لىة ( 1



 
 1819نةورؤزى سالَى 

 
 ضووئةمرِؤ كة جيهان مةينةتى سةرماى لة دالَ 

 سةيرى بكة ضؤن نةقشى بةهارى بةسةرا ضوو
 

 ئةم خةلَكة كة ثيشا بوو لةبةر ئاطرو دووكةلَ
 بووذايةوة ثاكى بة سةفا ، رِوو بةسةفا ضوو

 
 ئةم دةشت وضياية كة بة تةم وةك دلَى من بوو
 بةو شاهيدى نةورؤزة بوخارى لةسةرا ضوو

 
 ثؤشى بة هةوةس ئةتلَةس و خامةك وةكو دولبةر 

 ؤرى بةهةشتى لة مةراقا بة فيدا ضوو سةد ح
 

 هةر دارو درةختيَكى قةدميى وةكو خالَة 
 يةك دةفعة هةموو طيانى بةهارى بةبةرا ضوو 

 
 وا كاوةيى نةورؤز لة ضةمةن بةيرةقى هةلَكرد
 بؤ كوشتنى مارى سةرى زستان بة غةزا ضوو

 



 بالَندة خرؤشاوة بة ضةند نةغمة ئةخويَنىَ
 رِؤحى بة فيدا ضوو  هةر بلبلى ناشادة كة
 

 كاريَزى شةريف وا بووة مةلَبةندى فريشتة 
 شريينى بةهارو رِوخى خووبان بةيةكا ضوو

 
 ضةند خامن و خاتوونى بة نازو بة نةزاكةت

 كةوتوونةتة ئةو دةشتة ، هةزار تؤبة بة با ضوو 
 

 يارم بة دووسةد لةجنةوة رِووى كردة دةرى شار 
 بةم جةذنة لةبةر رِةمسى زيارةت بة وةفا ضوو 

 
 ( مةدهؤش)لوطفيَكى تةبيعى بوو نةسيم كردى بة 

 ( 1)بؤضى لةبى من زولَفى لةسةر رِوومةتى الضوو 
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  لىةم ( خاَلىة)ثري ةَترى ةيىة  . ىا باَلةاراة تىةة  ( يريين)ةاؤةىةَلىة  ( ذين)ةىةم ثا يىة يَعر  لىة  ةؤذىاةىة  ( 1

ةىةىهؤش ةىةةا بىةها  هات : ثا يىة يَعر ىا بىة خؤ  ةىةةنا ل تدابو ة    بؤيىة لىة ىاةيتن  يَعر اىةة  ىوةةَبوة  
 . اىةت فرة تد  ( ةىةى)  توةش 



 
 
 
 
 
 



 1851نةورؤزى سالَى 
 

 !والوةكان ئةى كيذةكان 
 !ئةى ثرية دلَ شكاوةكان 
 !بةهار وا شانى رِاتةكان 
 زستانى داية بةر تةكان

 
 بةفرو ضلوورةى دةرثةرِان

 وردة طياى سةوزى ناردة بان
 دةورى شار خؤش بوو بؤ طةرِان
 ئاسان بوو وةعدو ثيَ طةيان

 
 نرا ضايى لةسةربان ىلَ

 خؤش كرا سةرحةسار جيَى ىلَ
 هةلَدرابانطى دلَدارى 

 ثةجنةو برؤ كةوتنة هةرا
 

 ملت شكىَ ئةى سالَى كؤن
 طشت كةس لة دةستت رِةجنةرِؤن
 هةموو ثةشيَوى دةستى تؤن
 كزو رِوو طرذو ثةست و مؤن 

 



 ثارةت لة دةست هةذار برِى 
 ئةمةندةت خةلَووز ثىَ كرِى

 طؤزةت لة نيسك و نؤك برِى
 هيَناية سةر قات و قرِى

 
 ست سوودت لة كاسب بردة بة

 دوا فلسى كيسةى ضوو لة دةست
 قةرزار هةموو نابووت و ثةست
 سووخؤر هةموو بةفيزو مةست 

 
 دان و عورفيت خستة ناو  ىلَ

 ثةتى قةنارةت هةلَخراو
 جادةت ضؤلَ كرد لة كيذو الو
 ئاسايشت ون كرد لة ضاو 

 
 لةثاش هةموو سةيرانطاية 
 نوطرةو زيندانى بةغداية 
 الوضاكى زؤر لة ويَداية

 يان لةبةرداية  كة طويَنى
 

 ئةم بةزمة لة جيَى ئاهةنطة 



 دةنطى زةجنريو ثيَوةندة 
 قامضى و كةلةثضةو طؤبةندة 
 بؤ ئةو ديلةى كة دلَ تةنطة 

 
 با سالَى تازة بيَتةوة 

 بةفرو سةهؤلَ بتويَتةوة 
 طولَى ئالَ بطةشيَتةوة
 دلَى بويَذ بكريَتةوة 

 
 سةوزة طيا طؤى ضةم داطرىَ

 نرىَ  سةماوةر ىلَقؤريةو 
 ثؤل ثؤل كض و كورِ دةست طرىَ

 درىَ  دةهؤلَ ة زورِنا ىلَ
 

 سةيريَكى رِووى جيهان بكةين
 ئةوسا بةضاكى تىَ ئةطةن
 رِوونة ئاسؤى طيَتى و وةتةن
 ئاالَى ئازادى هةلَ ئةكةن 

 
 برِوانة دنيا سةربةسةر 
 طولَى سوورى هاتؤتة بةر 



 ى دةربةدةر( شان كايشك)وا 
 ى طرتةبةر ( فةرمؤزة)ى رِيَطة

 
 سةيرى كة ضينى ئيشكةران
 اليةنطرى ئاشتى جيهان

 ضؤن تىَ ئةكؤشن بىَ وضان
 بؤ سةربةخؤيى نيشتمان

 
 ذاثؤن و بؤرماو هيندى ضني 
 بالَقان و رِؤذاواى بةتني 

 ناوضةى خؤمان و رِووى زةمني
 بوونة بلَيَسةى ئاطرين

 
 ثةميانى شوومى شةرِكةران

 دوذمنانبؤمباى ئةتؤمى 
 ثيَض و ثةناى خويَنخوارةكان 
 رِاناطرىَ هةولَى ميللةتان 

 
 ئيستعمار خؤى و نؤكةرى
 خةسووى و زورِنا ليَدةرى 
 رِاويان ئةنيَني شاربةدةرى



 لة ئيَستةوة قورِبةسةرى
 

 ئينجا باباسى يار بكةين
 سةيرى طولَ و طولَزار بكةين
 مةحتى تةرِرِيى بةهار بكةين

 بكةينمردوو ئاطادار  دلَ
 

 با يار لة مالَى بيَتة دةر
 بكاتة بةر ( شالَكوودةرى)

 بطريَتة بةر ( كانى با)رِيَى 
 واالضوو دةستوورى نةزةر 

 
 

 دةى ساقى ئينجا نؤبةتة 
 نؤبةى ثيالَةو ثةجنةتة 
 بةزمىَ بطيَرِة فرسةتة 
  (1)بةيانى ذيَر طلَ جيَطةتة 

                                                           
لىةم ثا يىة يَعر ىا يويتن ثَت  ثا يىة يَعريتك  ةىة ا ةَرباهَمم هىةَلطرتوة  اىة ( 1

   هىةة اةاىىة ةىةطىة  ةاب ت   ةىة ا ةَرباهَم لىةة ثا يىة( باخىةاؤن)طؤ ة اىة  لىة 

لىةةىة  ةومساى  ( ىىةة ؤزىاةىة)  ارىةة  بىة يىةااى يَعر يدا اىة بؤ قوتابَ 
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ة ( ىىةة ؤز) يىة يَعر  لىة طؤظا   ةىةااتىةة ة بىةطذ  ىةذةنىةااىَا ةىةي ت   ةىةم ثا
 .ىا باَلةاراة تىةة  (ةريينم)اؤةىةَلىة  



 1851نةورؤزى سالَى 
 

 ئاطرى نةورؤز بة دارة ضيلكة با نةكريَتةوة 
 با لةناو جةرطةى دلَى طةجنا طرِى بةرز بيَتةوة 

 
 جةذنى ساالمَنان بة ثرشنطى هيوا كلَثةى ئةسةند

 سالَمان ترووسكةى متوة طةر نةكوذيَتةوةجةذنى ئةم
 

 الوى كوردستان لة بةزماية بةهؤى نةورؤزةوة
 شادى يةك ثيشان ئةدةن طةر ون نةبىَ و نةكشيَتةوة

 
 جاروبارىَ هيَزى شادميان تةكانى خؤى ئةدا 

 ئاخرى ئةم كؤتة ئةشكىَ و شويض،ى خؤى ئةطريَتةوة 
 

 ون نةكةين بيَتو برِوامان بة خؤمان بىَ و ئيرت رِىَ
 ( 1)رِيَطةمان هيَجطار نزيكة بةرلةوةى شةو بيَتةوة 
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 .ىا باَلة اراة تىةة  ( يريين)ة اؤةىةَلىة  ( ذين)ةىةم ثا يىة يَعر  لىة  ةؤذىاةىة  ( 1



 
 
 

 بة بؤنةى نةورؤزةوة
 

 ئةوا ئةمسالَيش بةهار هاتةوة 
 سالَيَك تةمةمنان ىلَ طل باتةوة

 
 نوان دةشت و كيَو ديسان رِوخسارى

 طولَ ويَنةى دولبةر كةوتة دلَ فرِان
 

 بةفرو سةرضاوةو فرميَسكى ياران 
 هةمووى هاذةى كرد بؤ ناو رِوباران

 
 لةم زةرد و سوورةى كةلةبةرضاوة 

 تةنيا وةنةوشة بؤ من رِواوة 
 

 هةرضى نةورؤزىَ كة تيَثةرِيوة 
 هةر نةورؤزيَكم بة جؤرىَ ديوة 

 
 ئةبىَبزانني بووكى ئةمسالَ ضؤن 



 هةروةكوو ساالَن طرذو مؤن ئةبىَ
 

 تؤ بلَيَى سالَيَك لة تةمةمنا بىَ
 ( 1)ترسى بىَجةذنى نةورؤز نةما بىَ 
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 نةورؤز بة يادى كؤنةوة
 

 ئةوا بةهارةو ، ديسان نةورؤزة 
 ا طةليَك ثريؤزة ئةو جةذنةى كةو
 

 هةموو نةورؤزيَك طؤرِينيَك ديَنىَ 
 بزانني ئةمسالَ ضؤن خؤى ئةنويَنىَ 

 
 بة هيوام ئةمسالَ نةورؤز شريين بىَ
 ىلَ بووردن لة جيَى درومشى قني بىَ 

 
 طولَى ئاوامتان بطةشيَتةوة 

 ئةو دةردةى دميان نةطةرِيَتةوة 
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 ئةو دةشت و دةرةى كة زستان ضؤلَ بوو 
 جيَطةى شيوةنى ثياوى كلَؤلَ بوو 

 
 ئيَستا جيَى بةزمى سةيرانكةرانة 
 جىَ بةرناكةوىَ ، فرِان فرِانة 

 
 هةر زةردو سوورو ئاالَة واالَية

 هةر ثؤلة طؤرِىَ بةزمى خؤى تياية 
 

 دةهؤلَ و زورِناى ضؤثى كةوتة كار
 رِةش بةلَةك كض و كورِى كرد بة يار 

 
 نيَرطس ثيَش هةموان خؤى طةيانة شار 
 دةستاو دةست برا بة ديارى  بةهار 

 
 طولَة باخ ضووة باوةشى طولدان
 بة رِةنط و بؤية بؤ ذوورى ميوان

 
 طولَ بؤ الى ضيمةن ضوو بة ميوانى
 ضيمةن شةومنى ساردى بؤ هانى

 



 دةشت و كيَو بةرطى سةوزى كردة بةر 
 ر تةرِ ثري بؤ نةورؤز خةنةى طرتة سة

 
 مةخيانة دةرطاى خراية سةرثشت
 قةلَةمربِ خويَنى تةثةدؤرى رِشت

 
 طةورة كض كةواى الدا لةسةر شان
 لةبةرطى تةنكا مةمك خؤى نوان

 
 زستان ثلَثلَةى طويَسوانةى البرد
 كضة الديَ يى طيَلطيَلةى خؤى كرد

 
 خوا بيانووى طةيان بؤ ذنى شارى
 بضن بؤ سةر شةخس لةبةر بادارى 

 
 

 صؤفى مةيلى سةوزة طيا ئةكامام 
 ئةلَىَ سةوزة طياش زيكرى خوا ئةكا 

 
 ضةند سةيرة كةوا لةش داهيَزراوة 
 لةو طيا سةوزةدا ليَى رِاكشاوة 



 
 ياران ثيَم نالَيَن بؤضى وا مؤنن
 ئيَوة الى خؤتان هاودةمى كؤنن 

 
 وةرم بام كؤرِى شادى طةرم كةين

 خؤمان بنويَنني ، تاكةى شةرم كةين
 

 ثيَمان نةلَيَن برِؤن بةوالوة بام 
 ئيَوة كؤن بوون وباوتان نةماوة 

 
 وضانىَ بطرين لة طردى سةر رِىَ

 سةيران كةر لةبةر ضاومان تيَثةرِىَ
 

 جار جار تةماشاى دميةنى جوان كةين
 ناوبةناو سةيرى نةونةمامان كةين

 
 لةالى هةر طولَىَ تؤزىَ بوةستني
 لةالى هةر ئاويَك كؤرِىَ ببةستني

 
 

 خؤشةويستةكةم بة دةماخةوة 



 ئةطةرِىَ بةالى كانى و باخةوة 
 

 ليَى دلَطري نامب طةر نةمشدويَنىَ
 ئةبىَ ليَى طةرِيَم كة خؤى بنويَنىَ

 
 ئةطةر دؤست نةبوو ماضيَكمان باتىَ
 ( 1)ثيالَةى مةى هةيةو دةممان ئةطاتىَ 
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 بةهارو سةيران

 
 ئةطةر خؤشى ببىَ بؤ دلَ لة نةورؤزو بةهاراية

 كة دةنطى بولبول و قومرى لة ناو سةروو ضناراية 
 

 نزارى طرتووة سؤزى كةوو سويَسكةو كناضةى ثؤرِ
 نيشانةو جؤشى دلَدارى لة دةشت و اللةزاراية 

 
 هةزار ئؤخةى كة ئةمسالَ جةذنى نةورؤز جةذنى دوو جةذنة 

 دلَى ئاسوودة سةربةستةو وتةى ئاشتى لة كاراية 
 

 كة جاران ضيمةن و سةوزى هةمووى ثيَشيَلى ثؤستالَ بوو
 ئةوا ئيَستا لة ذيَر ثيَى ثاذنة عانةى عيشوةداراية 

 
 تةق و تؤقةى كة شةو ئةتبيست هةتاكوو رِؤذ  لة باتى ئةو

 تةواو ئاوازى مؤسيقا لة كؤالَن و لة شاراية
 

 لة جيَطةى دةنطى تؤث و دؤشكة دةنطى ناسكى مةل دىَ
 كة بةشداران لة سةربةستى كة بىَ ترسى لة كاراية

 



 والَت وا جوان و دلَطرية كة داخة بؤ دلَى ناحةز 
 ذى قني و قاراية دةبا مبرىَ ئةوةى سوودى لة رِؤ

 
 

 بةهةرجؤريَك ئةبىَ لةم كاتةدا هةر شادى ثيَويستة 
 هةمووشت كاتى خؤى هةر دىَ مرؤظ زؤرى لةباراية 

 
 ض شةوقيَكة لةسةريانا بةجارىَ شار خرؤشاوة 

 دةهؤلَ و بةزمى هةلَثةرِكىَ لةهةر كووضةو كةناراية 
 

 يةكىَ شووشةى مةزةى ثىَية و لة كاريَزى شةريف ئةدوىَ
 يةكىَ دؤستى لة طةلَيايةو لة كؤرِى سةرضناراية 

 
 نيطارى جوانى ناز ثةروةر خةريكى ترية بارانن
 ثةريَشان الوى رِوو ناسك لةبةر دةستى ثالراية

 
 ئةوةى رِازى دةروونى زؤرة بىَ دةنطةو كةنار ئةطرىَ 

 ئةوةى ويَلَى دلَ و دلَخوازة هاوارى لة زاراية 
 

 بةرطى جوان و ئالَ و واالَ كةنوةرن ياران تةماشاى 
 لةبةر الوانى رِووخؤش وكضانى لةجنةداراية 



 
 طولَ و نةسرين و رِيَحانة بة تالَى زولَفةوة بةندة
 لة دةستى نةوجوانان و لةبةينى ثيَضى الراية 

 
 لةبةر بؤنى بؤنى طولَ و شوبؤو وةنةوشة طيَذو مةدهؤشم

 راية بة خؤشى هةروةها برِوا هةتا طةردوون لة كا



 
 جةذن ثريؤزى خةلَكى بىَ ئةطةر ئةم دةنطة بيطاتىَ 

  (1)بةهارم ثىَ رِةوا بينىَ لة ديداريَكى ياراية 
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 1812ةىةم ثا يىة يَعر م بىة ياى  ةىةة طؤ اى َىة  ةىةباة  حمىة  هىةةزاغا ىاىا اىة ى ىط خؤيَتك بوة لىةةاَل  ( 1

 : ىا ةىةم يَعر   ةىةةت اىة  ام ةايىة هَ  قاةاىَ  ياةري  ةَتراىىة 
 بها  أةد اىة از طلشن هم  باىط هزا  أيد 

 ز ةرغزا  أيد بىةهر ةاةت خرةي  ةرغ زا  ا
 يشدا ىيساىىةة  ى ةكا يم  811هىة ةا لىة ةاَل  . يشدا ى ةكا  َىةام ارى  1895لىةةاَل   

 .  ةا تىةة  لىة ةَسطىة  بىةغداة  خويتندةىةة  11ارىة  ة بىةبؤىىة  
 



 
 
 

 سةيرانيَك لة ئةمحةد ئاوا
 

 (1) سوجدة بةرةبةحةيا برية حوزوورو بة ئةدةب 
 ية بةقوربان ، ئةمة مةخيانة نىية (ئةمحةد ئاوا)

 ئةمة رِؤذيَكة سروشت رِيَخةرى سةيرانى بةهارة
 مالَى سةرضاوةية ، مافوورى ضةمةن ، خيَوةتى دارة

 ئةمة هاوينة هةوارى دلَى هةورامانة 
 وةك هةموو سالَىَ لة نةورؤزةوة ضاوةرِوانة 

 تى جوانى تياية مالَى ئاوا بىَ هةموو دةولَة
 خؤى يةكةم بووكى سروشتة كة هةزار بووكى لةالية 

 ئةم درةختانة كة بةرزبوونةوة اليان واية 
 رِؤذى رِةق نابىَ هةبىَرِؤذى نيانيان الية 
 هةر لقةى ميوةيةكى ال هةية بؤ ميوانى 

 حةز ئةكا دةستى بةنىَ بضنة قةالَندؤشكانى 
 ةرِكىَ دىَهةر لة سةرضاوةوة ئةم ئاوة بة هةلَث

 خؤى ئةدا لةو ثةل و ثؤزانة كة شلَثةى ىلَ دىَ
                                                           

 :ةىةم بىةيةىة ىاةاَتشىة ه  ةاةؤةةا  ياةري ةامل  ةاحَتبقرةاىىة اىة ةىةَل ت ( 1
 جد  بىة   بىةحىةيا بَتر  حوةزة ة بىةةىةى ب ةو

 ةىةىز ى ىةلبىة   طَاىىة ةىةةىة ةىةخياىىة ى َىة 



 سازو ئاوازى نةى و دةنطى دةهؤلَ طوىَ كةرِ ئةكةن
 شةرِة ئاوو شةرِة ضاو دلَ تةرِ ئةكةن لةش تةرِ ئةكةن

 مةلةكان بؤية ئةنالَن كة لة دوور ئةرِوانن 
 حةز ئةكةن هاوبةشى ئةم بةزمة بكةن ناتوانن
 ئاخؤ كةى بىَ كة مرؤظ و مةل و طياندارانى 
 بةيةكابيَن و نةترسيَن لة درِندةى طيانى 

 بة حةيا بيَرة حوزوورو بة ئةدةب سوجدة بةرة 
 ية قوربان ، ئةمة مةخيانة نىية(ئةمحةد ئاوا)

 ئةمة ئةو كاتةية وا دوور لة هةموو مةينةتى ذينن 
 لةم شويَنة بة جارىَ هةموو هةر جوانى ئةبينن
 ضى جوانىية ، ضة مؤدةية ، ضى بؤنة لة وىَية 
 هةرضيت ئةوىَ سةيرى كة مةثرسة ئةوة كىَية 
 ض شةثؤىل قّى ثةخشانة بة لةجنةى رِيَوة 

 يا جم وجوولَى لةرةى رِوومةت و لةرزةى سيَوة 
 سنطى رِووت ، قؤلَى سثى ، طةردنى بةرزى بىَطةرد

 لة زةرد  طة بةرةو رِووت يةت و ئةرِوا لة سثى و سوورو
 ثؤل بة ثؤل دةستة كضى دلَ بة ثةرؤشى خؤشن
 دةستة دةستة كورِى الو شةرِ بة كضان ئةفرؤشن
 هةر زةردةخةنةى نةرمة بةرةنطارى جنيَوة 
 هةر ضاوى بةشةرمة كة تةريقى دةم وليَوة 
 سةيران كةرو رِيَبوارى لة ناخى دلَ ئةزانن 



 ثةجنةو دةم و ليَوو ضاوو برؤ طشتى زوبانن
 بازارِى كةم و زؤرى تةقةو توانج و ثالرة 
 رِوانينى كضى توورِة لةطةلَ الوى كةنارة 

 هةرضى كة من ئةيلَيَم ئةمة طشتى بة حيسابن 
 وا تىَ مةطة هةر كةس كة ئةبينى بةرةالَ بن

 بة حةيا بيَرة حووزورو بة ئةدةب سوجدة بةرة 
 ية بةقوربان ئةمة مةخيانة نىية(ئةمحةدئاوا)

 يةكى جوانى لةسةرخؤى بةسنوورة سةربةستى
 بةم مةستىية ئةم خةلَكة لةبةدمةستى بةدوورة 

 كؤرِى ضةقةنةو بستة بة كؤمةلَ بة جياية 
 دانيشتنى بىَ دةنط و لةسةرخؤ لةوةالية
 هةر كيذة مةبةستيَكى طرانى لة دالَية 
 هةر الوة هةواى طولَ بةدةنيَكى لةسةراية

 وةزيرة ئةم باوكى توجارة ، ئةوةيان كاكى
 لةم ناوضةية يةك بابةتى ضى جوانة ض ثرية 
 كام الوة كة لووت بةرزة سةرى شؤرِة بة نازىَ 
 ناضارة لةطةلَ ئةم دلَ و دةستوورة بسازىَ

 بةحةيا بيَرة حووزورو ، بةئةدةب سوجدة بةرة 
 ( 2)ية بةقوربان ، ئةمة مةخيانة نىية (ئةمحةد ئاوا)

 

                                                           
 .ىا باَلةاراة تىةة  ( ةاةؤ  زاىكؤي )ةىةم ثا يىة يَعر  لىة طؤظا   ( 2
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 (1)لة بريم ماوة رِووي هةرزةكارم
 ذيانى بةرزي ناو كوردةواريم

 سةرم ثرِ شؤرِى نةو بةهارىَ بوو
 دلَيشم كةيلى طولَ رِوخسارىَ بوو
 هةميشة مةستى طةجنىو جوانى
 دلَداريم ئةكرد بة شادماني 

 لة شايىو بةزم وسةيرو هةلَثةرِين
 لة طولَ ضنينىَ يا خود دلَ كرِين
 شةوامن لةطةلَ ياراني هاودةرد

 بة خؤشي رِابوارد وةك رِؤذي بيَ طةرد
 لةطةلَ كؤمةلَىَ تازة موودا بووم 

 اةناو بتانى اللة رِوودا بووم
 دةورم شةوضراى زستان و ئاطر

 سةتوورو وسازى سةماوردةنطى 
 دةمى طؤرانى و ئاواز و بةستة 

                                                           
يىةاىةجما  بابىةت  ةىةم يَعر م لىة ةىةةمىةى  تىةها بَسةوة   بىة ىاة  يريةا  يىةةت ةيىةش هاة ةيتو  طَترةايىةة ة  1

يىةاىةجما  ةىةم  1ةت  هَ  ةىة ى ةي ةوَلةان ةىةةموةى   هىة يىةىد  ةن ارىةةةىة بىة يريةا  او ى  بىة ة فا
بىة ىاةَلكىةيىةك ( هوتيىةىط)  حىةةىة بوت  يريةتاىة يَعر  يىة لىةطىةلت ثا يىة يَعريتك  فايق بَتكىةس ةثا يىةيىةاي تر

 .   ثاياىَش ثَتنج جا   تر باَلةاراة تىةة  1باَلةاراة تىةة 



 ياخود ضريؤكى خؤش و سةردةستة 
 كة ئةم باسةيان هيَناية ثيَشىَ
 بةشريينى دلَ ليَى بوو بة ميَشىَ
 كة ديم دلَطريو جوان و لةبارة 
 ثةسةندى بريى الوى ديارة
 وا هؤنيمةوة كردم بة رِستة 

 لة جيَى يادطار ئةم سةرطوزةشتة 
 كورد الوى وةهاى تيا هةلَكةوتووة 
 ثةمياندارى واى لىَدةركةوتووة 

 
 وةكوو بيستوومة ئاغايةك لة شار 

 بازرطانيَك بوو ناسراوو ديار 
 كورِيَكى هةبوو ذيرو توانا

 فةرةيدوون ناو بوو بة هيَزو دانا 
 جوان و ثيَطةيو، دلَتةرِو رِووخؤش
 وردو لةسةرخؤ ، زيرةك و بةهؤش 

 كورِة شةو خانة بيَزار  بةالَم ئةم
 هةردةم لة باوكى ون ئةبوو شةوطار

 لةسةر شةو لة مالَ دةرضوونى ضةند جار 
 ليَى توورِة ئةبوو باوكى بة ناضار 

 



 شةويَكيان ثيَى وت رِؤلَةى بة كامم
 طوىَ لة من بطرة ضؤنة مةرامم

 ئةوا من ثري بووم بة تةنيا تؤم هةى 
 بؤضى ئةمةندةم خةفةت ثىَ ئةدةى 

 بةشةو لةمةوال بيكة بة ثيشة 
 لة ديوةخانا لةالم دانيشة 
 با تؤ بناسن خزم و يارامن 

 نةتةوةى منى و تؤوى دامامن 
 كة مردم هةرضيم ىلَ جىَ مبيَنىَ

 بة تؤى بسثيَرن كةس ليَت نةسيَنىَ
 طةر لةم كردةيةى خؤت واز نةهيَنى 
 برِؤ ، تؤم ناوىَ الى من نةميَنى 

 باوكى ئةمانةى فةرموو فةرةيدون 
 سةرى خؤى داخست سةرسام و دلَ خوون 

 ضونكة بة دةردى دلَى دووضار بوو 
 ئةم ثةندةى باوكى ال زةهرى مار بوو 

 
 طريان

 ئةم وتارانةى طشتى لة بريضوو
 لةالنةى باوكى شيَرانة دةرضوو

 بةرطى شةوثؤشى رِةشى كردةبةر 



 بة طورجى رِيَطةى هيواى طرتةبةر 
 تريو كةوانى توند كرد لة شانى 
 ضوو بؤ هةوارى جارى جارانى

 نةيزانى ئةمشةو نةطبةتى ديارة 
 تووشى ثاشا بوو لةطةلَ دة سوارة
 تيَى خورِى زةالم مةرِؤ ض كارةى 

 بةم شةوة ويَلَى ئةم قةراغ شارةى 
 وازبيَنة ، مةثرسة من كيَم : وتى 

 بة تؤ ناطرييَم ، دةست مةيةنة رِيَم 
 شا فةرمووى برِؤن دةست بطريى كةن 
 ديارة سةرضلَة ، زوو زجنريى كةن
 فةرةيدوون ضةكى لة شانى داطرت
 ذيَى تريى  لة طويَى كةوانا رِاطرت 

 ضووة كةمينى نيشان لة ويَدا 
 طةيينة سةرى ، طريا لة جيَدا 

 شا فةرمووى بيبةن بؤ بةندخيانة 
 سبةى بيكوذن كوشندةى دوانة 

 
 سثلَة

 فةرةيدوون طريا وتى ئةى ساالر 
 لىَبووردنت بىَ بؤ منى هةذار 



 بزانة زةدةى دةستى نيطارم
 بةم شةوة ويَلَى كؤالَن وشارم

 ئةمشةو تا سبةى لة يارم مةكة 
 بىَ مالَ ئاوايى دلَدارم مةكة 

 من خؤم شةست و شةش برادةرم هةن 
 ئةمةندة يارى طيان ثةروةرم هةن

 الت كاميانت ئةوىَ بارمتة بن
 هةتا بةيانى ديَمةوة بؤ الت
 زؤر ثارِايةوة لة شاو سوارنى 

 طةيشتة طةردوون نالَةو طريانى 
 شا زؤر بةزةييى ثيَدا هاتةوة 
 وتى ناتكوذم بةم ئاواتةوة 
 كام برادةرت بةباش ئةزانى 
 تؤى بدةمة دةست هةتا بةيانى

 فةرةيدوون ضوو بؤ الى هةر هاورِىَية
 كىَية دةرى كرد وةكوو نةزانىَ

 لة دةرطاى شةست و شةش ئاوةلَيدا 
 كةسيان بة كةلَكى نةهات لة ويَدا 
 هةناسةيةكى هةلَكيَشا ناضار 
 وتى بة ثاشا لةطةلَ شني و زار 
 ئةم برايانةى منت كة بينى 



 هةموو يارم بوون لة دةورى سينى 
 نةمزانى هةموو دؤستى سةر نانن 

 رِؤذى تةنطانة دوذمنى طيانن
 بةلَيَنم وابىَ لةطةلَ دلَى خؤم 

 طةر مام لةمةوال تةفرةى كةس نةخؤم 
 هةموو دؤستيَكم باش هةلَسةنطيَنم 

 ئةوساية سةرى بؤ دانةويَنم 
 توخوا ثاشا طيان دؤستيَكم ماوة 
 با بضينة الى ئةويش ناسياوة 
 جار جارىَ لةرِيَ يةكرتمان ديوة 
 بة ضؤنى و ضاكى يةكمان ناسيوة 

 باشةو ناوى نةذادةكورِيَكى 
 بؤدةست طرؤيى ئةوم لة يادة 

 فةرةيدوون لةطةلَ ثاشا نيوةشةو 
 نةذاديان لة جىَ رِاثةرِاند لة خةو 

 فةرةيدوون طريا وتى برادةر 
 هاتومة دةرطات مةمكة دةربةدةر
 هةتا بةيانى من بطرة الى خؤت

 ضؤمن ضار ئةكةى خؤت و خوداى خؤت
 كةواى وت نةذاد زؤر بة نةرمةوة 

 بة شاى وت لة ذيَر ثةردةى شةرمةوة 



 طةر لةسةر ثارة ئةم كورِة بةندة
 من زياتر ئةدةم خويَن بايى ضةندة 

 ئةطةر لةسةر ذن طرياوة التان 
 من خيَزانى خؤم ئةنيَمة ثاتان

 ئةم دوو شتةية كةلة دةست من بيَت 
 وةيا سةريشم دائةنيَم لة رِيَت 

 ثاشا سةرسام بوو لةم طوفتارانة 
 ئةو كةسةى كردارى جوانةبذى 

 وتى ضونكة تؤ ئةوةندة مةردى 
 هةمووم ثيَطةيى و ئازادم كردى
 بةالَم تا سبةى با ئةمةت ال بىَ 
 الى تؤ مبيَنىَ نةك بةرةلاَلَ بىَ
 سبةى كة ناردم بؤمى بنيَرة 

 هةركةسيَكم نارد بةوى بسثيَرة 
 شا فةرةيدوونى سثارد بةوو رِؤى 
 لةطةلَ سوارانى بؤ ثةيكارى خؤى 

 نةذاد دةست بة جىَ جيَطةى بؤ رِاخست 
 الى خؤى نواندى و دةرطاى ىلَ داخست
 خؤشى ضووة ناو جيَطاوة لىَى خةوت 
 فةرةيدوون وةستا تا خةوى ىلَ كةوت 

 



 
 

 ضؤن ثيَى نةطا
 

 كاتىَ نةذاد نووست فةرةيدوون هةستا 
 تا دةرطاى مالَى نةذاد نةوةستا 

 ووكى بىَ دةنط دةرطاى كردةوة بة س
 لة النة دةرضوو بةدةم دةردةوة 

 لةطةلَ لةوسةرى كؤالَنا دةركةوت 
 هةم ديسانةوة شا ضاوى ثىَ كةوت 
 وتى سةيرى كةن ئةم نةوجةوانة 
 بة ضى سةودايةك وا هةراسانة 
 ئيَوة بوةسنت تةنهاو نهيَنى 

 من دوابةدواى ئةو ئةكةومة شويَنى 
 ئةمشةو كوىَ ئةضىَتاكو بزامن 

 رِازى ئةم كورِة با لةكيس نةضىَ
 فةرةيدوون ئةرِؤى ثاشا لة دواوة 

 دى لةبةردةمى مالَىَ وةستاوة
 كةمةندى هاويشت لة خانوو سةركةوت 
 ثاشاش كةمةندى هاويشت و دووى كةوت 
 فةرةيدوون يةكسةر رِووى كردة ذووريَك



 ضوو بؤ ذوور سةرى باالَ بلووريَك
 نازدارىَ دةركةوت لة تؤى ثؤثةمشني 
 ثةرى رِوخسارىَ ، سةرثةجنة رِةنطني

 لةبةرطى جوانى ئاوريشما بوو
 رِووى بة ويَنةى مانط لةناو تةما بوو 
 سةركولَمى ئةتطوت ثارضة ئةلَماسة 
 نوخشةى سةر ليَوى دانة طيَالسة 
 نةرم و ناسك و شؤخيَكى تةواو 
 فريشتةيةكى لة بةهةشت هيَنراو

 شا ئةمةى دى ضونكة هوشيار بوو ثا
 بوو ( سةردار)ئةم كضةى ناسى كضى 

 ناوةى بة جوانى شاز بوو ( شريين)ئةو 
 هةزاران دلَى ئاواتة خواز بوو 

 فةرةيدوونى دى لة جيَى خؤى هةستا 
 بةرانبةر بة يار وةك ضنار وةستا 
 وتى ئةى جوان هيَزو هةناوم 
 بؤض درةنط هاتى رِووناكى ضاوم

 طةرمم دلَى برذامن هةناسةى
 شةو رِابوورد بؤ مانط هةر ضاوةرِوامن

 دانيشة لةالم سةرضاوم هاتى 
 مةينةتت ثىَ دام وا درةنط هاتى 



 فةرةيدوون طريا ، وتى ئةى نازدار 
 بةسم ثىَ بدة خةفةت و ئازار 

 ئةطةر ئةم دةردةى بة خةو ئةبينى
 زوو لةناو ئةضوو فةرةيدوون ذينى 
 بةتةنيا ئةمشةو لةالى تؤ ماوم 

 سبةى ئةبينى لةدار دراوم 
 كامى دلَداريم بردة طلَةوة 
 ناسؤرى دووريم وا بة دلَةوة 

 هةستة ئاهةنطىَ بيَنة ثيَشةوة 
 با وا بزانني جيهان ئةم شةوة 
 لة ماضى ليَوت بىَ نيازم كة 
 لة كامى دلَدار سةرفرازم كة 
 و لةيةك بئالَيَني وةك تولَى الوال

 ضونكة لةيةكرت ئةبني لة ناكاو 
 ئةم تينويَتىيةى دلَم بشكيَنة 

 بةر لةثاشا خؤت طيامن دةربيَنة 
 كة واى وت شريين ئاهيَكى كيَشا 
 دووكةلَى لةبن جطةر دةركيَشا 

 
 ثةندو سةرزةنشت

 وتى ئةى يارم تؤ ذيرى الى خؤت 



 ضؤن ئةم طونامة ئةطريتة ئةستؤت 
 ضةند سالَة ئيَمة بة داويَن ثاكى 
 بة ثاريَزراوى ماوين بة ضاكى 
 دلَيَكى رِوونى وةكو ئاويَنة 

 ثاكى لة ناويا بووة بة ويَنة 
 طةر ئيَستة كامى يةكرت وةرطرين 

 كة مردين الى خوا ضؤن سةر هةلَربِين ؟ 
 ئةم ئاويَنةية بؤض ثةلَةدار بىَ

 رِووى رِةشى ئيَمةى تيَدا ديار بىَ 
 ئةزانى ئيَمة ئةضينة طؤرِىَ 

 بؤضى بؤ شةوىَ هةمووى بدؤرِىَ ؟ 
 منيش لة دواى تؤ ذيامن تةنطة 
 تةلَى ذيامن بة تؤوة بةنطة 

 بةيانى ئةطةر تؤيان لةناو برد 
 خؤم نةجات ئةدةم منيش دةست و برد 
 طةر ئةم ثةندةى من طومانى تياية 

 تاقيم كةرةوة بزانة واية 
 سيَدارة ضاويَك بطيَرِة نزيك 

 سواريَكى رِةش ثؤش لةوىَ ديارة
 بيناسة ئةوة دلَدارى خؤتة 

 دؤستيَكى ثةميان طوزارى خؤتة 



 منيش ببينم كة ضؤن شيَرانة 
 ئةضيَتة ثيَشىَ نةلَيَن ترسانة

 ئةمةندة هيَزو سةربةستيت تيا بىَ  
 هةموو كةس بلَيَن طةنج ئةبىَ وابىَ
 ئةم زةردةخةنةى ليَوت ون نةكةى 

 ةر دوذمن من شةرمن نةكةى بةرامب
 خؤت باش ئةزانى ناحةزمان زؤرة 
 طةر ثيَمان خؤش بن زؤر الم ناسؤرة 
 لةطةلَ باالَى تؤم دى بة دارةوة 

 جةرطم بة خةجنةر ديَنمة خوارةوة 
 ئةوسا دوو الشةى ثاكى ثرَ خةبات
 يةك ئةطرن ئةلَيَن ئةمةتا ئاوات
 باوةرِيش ناكةم بؤ لةناوضوونت 

 بى تؤ بة بيَضوونت ثشت ئةستوور
 ضةنكة ضاكةت كرد لةم جيهانةدا 
 هةر ديَتةوة رِيَت لة تةنطانةدا 

 نةتبيستوة ضاكة بكةى لةطةلَ ئاو 
 نةجاتت ئةدا لة دةم قولَفى داو 
 منيش ليَالَو نيم ئةو ئاوة ثاكةم 
 بةتةماى بةشى خزمةت و ضاكةم

 ثاشا ئةم جووتةى وا هاتة بةرضاو 



 تواناى نةما بوةستىَ تةواو 
 لةم ثةميانانة دلَى ئةلةرزىَ

 سةرى ثةجنةى خؤى بة ددان ئةطةزىَ 
 بىَ خشثة ثاشا زوو طةرِايةوة 

 ئةو شةوة نةنووست بةو سةودايةوة 
 دةمةو بةيانى كة شةو بوو ئازاد 
 فةرةيدوون هةستا بة دلَى ناشاد 
 : بة طريانةوة رِووى كردة شريين 

 رم يارى نازةننيبةخوات ئةسثيَ
 تازة رِووى يةكرت نابينينةوة 

 مةطةر لةبةهةشت يةك بطرينةوة 
 ئينجا بة طورجى كةوتةوة رِيَطة

 طةيية شويَنى خؤى ، ضووة ناو جيَطة 
 ضةنكة ماندوو بوو زوو خةوى ىلَ كةوت 
 هيض كةس نازانىَ ضؤن ئةبىَ رِيَكةوت 

 كاتىَ شةو رِابوورد تاريكى الضوو
 ى بةسةر شارا ضوو بةرطى رِووناك

 زةردة هةتاوى بةيانى دةركةوت 
 جلَةو كيَشى رِؤذ بزووت و سةركةوت 

 دةستى دلَدارى لة مل دةرهيَنا 
 ثةردةى جيايى بةرةو دوا هيَنا 



 تيثى ثةلةوةر كةوتة خرؤشان 
 طيان لةبةر سةرثاك ضوونة تيَكؤشان
 بةالَم فةرةيدوون لة شريين خةوا 
 كةيلة لة سةوداى ناكامى شةوا 

 
 تالَ و شريين

 لة ثرِدا يةكىَ توند داى لة دةرطا 
 نةذاد دةست بة جىَ هةستا لة جيَطا 
 بة رِوويةكى خؤش بىَ ماتةمينى 

 بة ذنةكةى خؤى وت زؤر بة شريينى 
 ثاشا ناردووية بة دووى فةرةيدوون
 من ئةضم لة جيَى با نةبىَ دلَ خوون 

 يَزانى من بووى هةتا ئيَستا تؤ خ
 جووتى ذيان و هاوشانى من بووى 
 بة دلَيَكى خؤش ، بةبىَ دةردى سةر 
 لةمةوالش هةروا ذيان بةرة سةر 
 فةرةيدوون بؤ تؤ ئةطةر من كوذرام 
 ئةو لةباتى من دانىَ لة جيَطام 

 ئةو دلَةى دابووت بة من ، بيدة بةو 
 خؤشى ئةبينى لة كردارى ئةو 

 وى بؤ ئةو بىَ هةرضيَش من هةمة هةمو



 با طيانى منيش بؤ ئةو ثيَشرِةو بىَ 
 ئةم رِىَيةو شويَنةى بؤ ذنةى دانا 
 بة طورجى هةستا ضوو بؤ الى ثاشا 
 شا فةرمووى برِؤن جارِدةن بة شارا 

 ئيَستا جوانيَك ئةكرىَ بة دارا
 هةركةس ئةيةوىَ بيَت و بيبينىَ 
 كة ثاشا تؤلَةى كوشنت ئةسيَنىَ 
 بةالَم خيَزانى نةذادى وريا 

 ضووة ذوور سةرى فةرةيدوون ، طريا 
 دلَؤثى فرميَسك لة ضاوى بةر بوو 

 كةوتة سةر رِووى ئةو ، ثيَى بةخةبةر بوو
 سةرى هةلَربِى ثرسى ئةى خوشكم 

 لةبةر ضى ئةطريت ، لة كوىَية كاكم 
 من بؤ ئيَوة بووم بة دةردى سةرى 
 ئةى ثةروةردطار لة ناوم بةرى 

 كة ثاشا بة شويَنيا ناردى : وتى 
 خؤى ضوو لة باتى و بة منى سثاردى 
 فةرةيدوون هةستا خؤى طةياندة شا 

 بة طريانةوة ونى بة ثاشا 
 كوشندةى ثياوى ئةمشةوت منم 

 خويَنى ئةم جوانةش مةخة طةردمن 



 نةذاديش وتى برِواى ثىَ مةكة 
 من دوو سوارم كوشت ، تؤ رِووى تىَ مةكة

 دشا فةرمووى كة واية ئينجا ثا
 خويَنى هةردووكيان بؤ من رِةواية 

 فةرمووى هةردووكيان بةن لة سيَدارة 
 بؤ تةمىَ خواردن كىَ ئاطادارة 

 لة ناكاو سوارىَ لة دوور ثةيدا بوو
 سةرتاثا لة ذيّر بةرطى رِةشا بوو 
 هاتة ثيَشةوة ، لة نزيك وةستا 

 ثاشا ئةمةى دى لة جيَى خؤى وةستا 
 ةردار ئةو رِةش سوارة وتى بةس

 بزانة كىَية لة رِيز ديارة 
 سةردار ضوو ثةضةى لةسةر رِووى البرد

 ناسىيةوانىَ كة تةماشاى كرد
 خةجنةرى لةسةر دلَى دانا بوو 
 بؤ كوشتنى خؤى لةوىَ وةستا بوو

 ئةى ثاشا ضى ون بىَ لة تؤ : وتى 
 جطةرى منةو كارةكةرى تؤ 
 ئةجا ثاشا وتى بة سةردار 

 تكاى من بطرة ئةى مةردى هوشيار 
 وامن ئةمانةم بةم كضةت بةخشى 



 كة تؤش كضةكةت بةمان ببةخشى 
 سةرداريش وتى فةرمانى خؤتة 
 كض كارةكةرى خيَزانى خؤتة 

 ئينجا شيوةنيان طؤرِى بة شايى  
 دةهؤلَ و زورِناو زةمزةمةى شايى 

 بوو بة هةلَثةرِكىَ و ضؤثى كيَشانىَ 
 لةيةك وون بوون و بؤ يار طةرِانىَ 
 باوكى فةرةيدوون كة بةمةى زانى 
 كةوتة باربوويى هةرضةندى توانى 

 خةالَتيَكى زؤر درا بة نةذاد
 لة زيوو ، لة ئالَتوون كرا سةر ئازاد 
 ئةم هةموو بةزمة بة ضةثلَة ليَدان 
 رِووى كردة مالَى مامةى بازرطان 
 شريينى و شةكراو هاتة كايةوة  

 ثةردةى زاوايى رِازيَنرايةوة 
 كضى سةرداريان دا بة فةرةيدوون 
 ئةم دوو دلَخوازة بةيةكرت شادبوون 
 نوخشة بىَ لة طشت دلَدارو دلَخواز 
 تا لة مةينةت و خةم بن سةرفراز
 ئةم ضريؤكةمشان وا برِايةوة 
 سةريةشانةكةى بؤ من مايةوة 
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