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ديارى بؤ ...

ـ هةر كةس َى خوَ كرية خةتري بؤ ريَكا ئازادى يىَ
ـ هةمى خويندةظان و حةذيَكةريَن ثةيظا كوردى

3

ثيَشةكىَ
خويندةظانيَن هيَذا ....
حةز ذيكةر و دلسؤزيَن ثةيظا كوردى  ،و عاشقيَن هةلبةست و هؤزانا  .ئةظ
كؤما هةلبةستيَن دناظ دةستيَن هةوة دظىَ ديوانىَ دا ،بناظىَ (خةريبى) ضةندين
بابةت خبؤظة طرتينة (نيشتمانى ؛ دلينى؛ دلدارى ؛ ئاينى ؛ سرؤشتى) دميةن و
كةظاليَن وىَ  ،ذظةريَذا هزرا من يا ضةندين ساليَن دوور و دريَذن  ،هاتينة ئاظراندن
ذ كارتيَكرنا كاودان و سةقاييَن جودا جودا ئةويَن ذ خؤشى و نةخؤشييَن ذيان َى
ثةيدابووين  ،ئةويَن ب سةر طةل و وةالتىَ من دا هاتينة سةثاندن  ،كؤ هةر
بابةتةكى ل جهةكى و ل دةظةرةكىَ وةك بريهاتن تؤماركرينة و ئةظرؤكة رؤثةليَن
ظ َى ديوان َى هةمبيَزكرينة ،هةمى ب هةظرا كرينة ياداشت و بريهاتن.
خويندةظانىَ هيَذا و بةركةفتى ...
ئةظة ئيَكةمني ديوانا من يا هةلبةستانة كؤ ب هاريكاريا (ئيَكةتيا نظيسةريَن كورد
تايىَ دهوكىَ) رؤناهيا ضاثىَ دبينن تنىَ ذ هةلبةستيَن كالسيك و ئةويَن زؤربةيا وان
هونةرمةند و سرتانبيَذان ب دةنطىَ خؤ لؤراندين و كرينة سرؤد و سرتان ،لةورا
من دظيَت بيَذم ئةظ ديوانة تنىَ قةفتة طولةكن ذ باغىَ هةلبةستيَن من ديارى
هةوةييَن خؤشتظى دكةم  ،ب ئؤميَدم هوين ضاظيَن خؤة خبواندنا هةلبةستيَن و َى
رؤهن بكةن و ثةرتوكخانا كوردى ذى ثىَ بهيَتة دةولةمةندكرن .ل دوماهيىَ دبيَذمة
هةمى خويندةظانيَن هيَذا،ض كار دبىَ كيماسى نابن  ،لةورا داخوازا ليَبورينىَ ذ هةر
كيَماسيةكىَ دكةم دظى بةرهةمى دا.
ئةلند مزوورى
2010/5/4
دهوك
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ئاخ لو دلو
ئاخ ل َو دلو ذار و دلو
ضةوا كةال تة ب داريَذم
ثر كؤظان و قةهر و كولؤ
المل ما ض ذ تةرا بيَذم
دلؤ ضما زؤى ضرمسى
هيَشتا لتة نةطةش بووى بوهار
تةظنىَ ظين َى تة نةريَسى
لةو ئةظرؤ ماية بريندار
ما نةبةسة دلؤ تؤرى
ن َى حةليان جةرط و ميَالك
ئةظرؤ رؤنى ل تة ظةمرى
ل تة نةمان ض مؤم و ضراك
ضةند بريندارة دىل من
وةرة جان َى دةرمان بكة
تةظ طؤرى و ئاطر و ثةلة
مةيا ظينا خؤ ثيَداكة
دلؤ ضةند َى بريندارى
كانىَ طؤظةند كان َى سةيران
هةردةم بطازى و هةوارى
بووية ليس َى دةرد و كوالن

5

ىل ثري بوم دلؤ ذارؤ
بة َ
قةت تؤ ثري نابى ض جارا
ضما شةقل و هيَلني ئةز تؤ
دناظ دةست َى ظان نةيارا
دبينم د َى ب هيظى كةظى
د َى درينى سينطىَ هوَظا
ئؤ د َى رابى قةت ناكةظى
دةست دةية قةفتا درؤظا

سليَمانى 1988/2/3
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ئا سيكىَ
ئـاسـيكــ َى ئــة ظينـــــدارم
هةردة م تـؤ ل هــــــزرا منـى
ميَــــرطــا تـــؤ ىلَ د َى دانـم
تـؤ هــــةر نيَضـيــــرا منـى
ســةر خـاترا ضـاظيَـــن تـة
ئــــةز طــةريـــام وار ب وار
بــؤ نـيَضـــيــرا بـةذنـاتـة
مــن نــةهيَـــالن ض ئـاقـار
ئــة ظينــاتــة ئــاسيكــ َى
كـةظـى و ضــيــا و زنـــارة
ذ َى نــةرةظـة خــؤة هـيكـ َى
بـؤ تـة ضـةروان و وارة
مـن بـورانــدن ســال و دةم
دريَيـــا ئـةظينــا تــةدا
خـؤشى ل من بوون دةرد و خةم
ذدؤيـريـا ديتنـــا تــــةدا

7

ئاسـيك َى ئــــة ظينــدارم
وةرة ميَـــرطا ظيـنــا مـن
بيَـتــة دل مـــةست و ذارم
ىل مـن
عـةشـقا خـؤ بــدة د َ
تــؤيى ئـــوميَــد و هيظى
ضاظـ ذديتنــاتـة تيَـرنابن
وةرة نــــةمينـــة كيظــى
ئـةظينـدار ذيَــك دؤيرنابن

1999/11/16
دهوك

بووية سرتان بدةنطىَ هونةرمةند (دلشاد نيَروة يى)
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ئاظيظان
ئـــاظـيـظـان َى ئــةى هـةوار
تـة ذ وان ضــاظيَن ئــةظينـدار

دةمـــا كـــةفتى ريـَيـــا من
تيــــرةك دذوار بـــــةردا من

تــةكر ئـــارمـانـج و نيشـان

ئــاظــيـظــانــــىَ دلــىَ من

دريَـــدا هيَـــالم ثـــةريشـان

تــــةذ خــؤرا بــر ظـينـا من

ذ تــةظـ زةريي َـت ظـ َى طـؤنـدى
تـة سـؤز دا بـؤ ب ضــةلـةنطى
بــؤ ظينـــا تــة ئـةظـ دلــة
ظينــــا خـــؤ تيَـــدا دانــة

من تــؤ ظيــاى ئــاظـيـظــانىَ
من نــــةهيَـلـــة ل ذظــــانىَ

من كــر تـــةخـــتىَ ظيــــانىَ
ثــاديشـــاهى ســؤلتـــانـــىَ

9

دريَــدا خــؤة نــةظــةهيَـلـة

ئــــاظــيظـــانـــىَ دةال لـ َى

خـةلـكـ َى طؤنـدىَ مـة ب فيَلـة
زؤى خـؤة ب طـةهينـة مـالـــىَ
دترسـم تــة دســةردا ببـةن
شــؤخ و رةنـد َى شـــةثـالــىَ
دةسـتيَن مـة ذ هةظ دوو بكـةن
ل مــة ب ظـةمرينن شـةمـالــ َى

هونةر مةند (حةسةن شةريف ) ئامادةكرية بؤ سرتانىَ .
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ئاورى
يـــار ضــؤ كـــانى ي َى
جــان ضــؤ كـــانى يىَ
دةست دا ثـةرضــةمىَ
ظـــةدا ذئـــةنـى يـــىَ
ئــاورى لـمــن ظــــةدا
ب رةشــة ثــؤشى يىَ
هيَشتــا ل نـيـظـــا رىَ
ضــووم بــةراهـى يــىَ
جـــانىَ ذ ويَـظــة هات
جـــةرِى ل ســةر ملى
ضـــاظيَن رةش طـــرين
ذ دةرمــان و كـــلـــى
ئـــاورى لـمــن ظـــةدا
ب ديَـم َى ســؤر طـوىل
يـار عــةشقــا تــة يــة
كـــةفتى يـــة ظى دىل
بـــةذنـــا تـــة جــانىَ
تـــــا رةش ريــحـانة
تـــة جـــؤت َى كــةزيا
ل مـــال بـــةردانـــة
تـــة ب ضــاظـ و برها
ئــــاورى ظــــةدانــة
بـــزانـــة عــةشقا تة
بـــؤ من دةرمــانـــة
 2000/9/6دهوك
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ئة ظينا ثريوَز
ذبــةر هيـَزا ظيناتــة يـةزدان
د دلـ َى مــن دا رابـوو ظـؤلكـان
ظــةبـؤ لـمن دةرىَ هيظــى يـا
تـازة ب مـن طـرنــذى ذيـــان
هةر طا ظا قؤرئان من دخـوانـد
ضاظيَن خؤة من ل ذينىَ دهـةالنـد
خـــؤدا ظــينا تــة يا ثــريوَز
ىل من دئـاالنـد
تـةظن َى خـؤ ل د َ
دل بــؤ ظيناتـة ئـةيـوانـــة
ظـــينا تــة ذيَــرا ذيـانــة
ي َى ل بـةر كارىَ تة ية خــؤدا
هـةر يا تـة د طةل كر فةرمانـة
خـؤدا ل ذيَر ئــا الي َى تـةمــة
ضـاظيَن ل دلـؤظانيـا تـةمــة
ذتــة دخـوازم هـةردةم ئيمـانىَ
ب شـةظـ و رؤذ و هــةر دةمـــة
1997/12/9
دهوك /رؤذا بيبة لةرزىَ
بووية سرتان بدةنطىَ هونةرمةند (حةسةن مةحةمةد ئةمني)
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ئةظيندارم
تـــؤ شـرينى ل بـــةر ظى دىل
ئـــةز نــابينم جــوان خـةملى
تــؤى ئـــاوازا جـــةرط و دال
بـــؤضى هــةر مـةليـل و سـلى
ئــةزم كـل َى وان ضــا ظيَـن تـة
هـؤير خـؤناظا سـةر رويكيَن تـة
دلبـةرا من بــؤتــة مــة ئــةز
تاجنةط زيَرين سـةرسـةر َى تـة
دلبــةرا من رووى طــةشتــرى
ذ ئــةو َى ثــةال دنـاظ ئــاطرى
ئــــة ظـينـدارم من تـؤ ظيـاى
ذكوليـلـكـيَن بـاغـا جـوانرتى
هـنــدة سـالـة و هنـدة دةمــة
ذبــةرتـة يـة دل يـىَ ب خـةمة
ئـةز تــةنــاهـيَـلـم دلبــةرىَ
هـندى ل دنـىَ ســاخ و هـة مـة
1988/10/6
درؤذناما (ثاشطؤى عرياق ) ذمارة (  ) 96دا بةالظ بووية
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ئةظينا وةالت
ئةظ ضةند سالة ذ تة دوورم
خةريبم ذ ديتنا تة
ضاخ و دةم ضةند ب بوورن
ذ بريناكةم ئةظينا تة
ئاخ وةالت و بؤ تة مبرم
طةر تؤ نةبى ئةز بوضمة
دميةنيَن تة دثر خؤشكن
دةرناكةظن ذ هزرا من
طةلةك جوان و نازكن
ذين و ئةوظينا دىلَ من
ئاخ وةالت و بؤ تة مبرم
طةر تؤ نةبى ئةز بوضمة
وةالت من د هةمبيَزا تة دا
تامكرية هةناسا ذينىَ
ب هةروة د دةم دريَكا تة دا
جانىَ من خبوازى دطةل خؤينىَ
 2003دهوك
هونةرمةند (حةسةن حمةمةد ئةمني)ئامةدةكرية بؤ سرتانىَ
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ئةلندا ذينىَ
بـىَ ذيـن و ئـــةظني
بــؤ ميَرطـةكا شــني

بيـابان بــؤ دل
ثشتى عةشـقا تـة
كـــــةو و بـلبـال
هيظـى ظـةذانــدن

لـىَ خاندن ئــاواز
بيَهنا طولـيَت نـــاز

ئــة لندا ذيـنــىَ
بــؤ ئةظينا تــة

لـ َى طةش بــؤ هةالت
بــؤ كـةهلة و كـةالت

تةظـ هيظييَن خــؤ
بتنـىَ يىَ تـةيــة

تـــؤ تـيَـدا دانــة
كةس نـة خـودانــة

دا بـطرنذيــتــن
ثةيظيَن ظينـا مـــة

بـــؤ مة ئةظ ذيان
تـةظ ببنة سـرتان

ل هةمى طؤظـةنـدا
بيَتــة ظـةطيَـران

ل شــاهى و ئـاهةنطا
يار ب هـزار رِةنـطا

1998/5/12
دلوبا ذورى
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بابوو
لؤ بابوو يا تة د دلدا هةى
ب تانج و سةرا ثاشان نادةى
دلينى و عةشقةك مةزنة
ب تن َى ذ جةطةرىَ را د دةى
تة ب ظةريَذا خؤها طةرم
د رةظاندن تةظ سةهم و شةرم
نانىَ كةدا سةخت و طران
ب تةظ رِةنطا تة دطؤت ىلَ دطةرم
لؤ لؤ بابوو لؤ لؤ بابوو
ىل تة كةهلا هيظيا بوو
د َ
ظيان دلؤظانيا تة
د نهيَنيان دا خؤيا بوو
خؤدان هةست و دلؤظانى
ذ بوومة سةردار و سةميانى
ذ تةرا باخضةينة خةملدار
تؤى ذيَرا شريهة و ثةرجانى
بابوو ناظىَ تة ثريؤزة
مة ثةياما تة هةر دؤزة
ل ذيَر شؤثا تة كاروانى نة
مة داية دايكىَ ئةظ سؤزة
 2008/2/دهوك
بووية سرتان بدةنطىَ هونةرمةند (حةسةن مةحةمةد ئةمني)
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باغضىَ مة
باغض َى مـة طـةلؤ رِةنـطـيـنـة
خـــةمال وىَ هـــةردةم يـا شـينة
ض جـا ذ َى بـارنـاكـــةت بــوهـار
و َى دةر بــؤ هـــةميا دظـةبينــة
وةرن ب هــة ظرا دنـاظـ دا رويــنن
بلبل ب دةنطةك خؤش ىلَ دخوينن
رؤذ لـىَ ئــاظـا نـابـيــت ض جــار
دا ذنـؤى بـزانـن خــودان ذيــنن
ل كـانــيـكــيَن و َى ئـاظـا ســارة
ذبـــةر دضـــن جــؤك و رويـبـار
طةلو هـةر كــةسـ َى ذىَ ظـةخـؤت
ل ذ ينـ َى د بيـت خـؤرتــة ســيارة
طازيـا مـــة بـــؤ هــةمــى دال
دا بـيَن بـيـَهينـكــةن سـوَرطوال
هيظى يــةك بـ َى دبيـــت هـزار
نــاهـيَــلــن ض دةرد و كــــوال
1997/7/13
دهوك
بووية سرتان بدةنطىَ هونةرمةند (حةسةن مةحةمةد ئةمني)
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بنب ئيَك
طةىلَ من دةستا بدةنــة ئيَـك
دا ل مـة بكـةنيت جـارةك ذيان
بؤ ل مة هـةندا نةراسـتة ريَك
دل هـــةر ظـــاالنة بــ َى ظيــان
جـيهـان هــةمى ئـيـرؤ شــادة
ضـما مـة هةرتيَن رؤندك خـؤين
ل دةرد َى مـة كــةس طـؤه نادة
لـةو باغـيَن طــــوال ضرمـسني
بـةسـة هنـدة دةرد و كـةسـةر
دهــاذون لـمة كــاروانىَ ذينىَ
هـؤ هيـظى نـا ثـالــدةنـة دةر
دل دطــرن بـــؤ ئــةظـيـنـىَ
خـودان ميَــذؤ و شـارستــانـني
ناب َى بكـةظـني بةر بىَ طــةدا
خـؤدان شــاسـوار و ريَـزانـني
بنب ئيَــك ذهـةظ نةبن جودا
ب ئـيَـك بـوون و بــرايـةتى
هةمى ئاستةنط دىَ ل مة ظةبن
دميـةنيَـت رِةنط هـةالمـةتى
نــامينن دىَ ضــن ذمـة رةظـن
18

دىَ خـةمـلـن بـاغـيَـت ظينــ َى
بلبل لـىَ خـؤينـن كـةو قـةبـن
رؤذا مة طةش هةليَـت ل ذينـ َى
هيـظى و ئـوميَد دىَ مبة كـةنن
1997/6/23
دهوك
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12
بةسة كوردؤ
كـورد و تا كةنطى تؤ دىَ هؤ مينى
خؤة دظىَ جيهانىَ قةت ناطـةهينى
خةلك َى و َى ماض دكةت بلند ئاسوويا
دة خـ َو هشـياركــة مـا تؤ نابينى
دىَ بةســة كـوردؤ تؤ ضاظـا ظةكة
بةس طازندا بكة ذ ضةرخا فةلةكة
نةكيَشـن ريَيـا ئةظـرؤ ل تارييا
بةس خؤينىَ بريَذن هةر ضث طةلةطة
دىَ بةسة كوردؤ هند برا كوذى
بىَ بها دضة ئةظ خؤينا درذى
كوردستانة وارىَ مة هةميا
خؤدا نةهيَلة كةسيَن ب َى مةذى
ذين بظى رِةنطى ما قةى نةبةسة
بيَذتة نةيار ئةظرؤ ض كةسة
ل خؤة وةندانةكةن هوين راستة رييا
د َى بةسة بةسة ئاخ كوردو بةسة
1995/1/14
دهوك
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13
بةندا عةشقىَ
بـوون ثيَت ئةظ دل و ضطـةر
دنــالن ذ ئـة ظينـاتــة
دةردةك طران ها تة سـةر
دةم َى تة طؤت خباتراتـة
تؤ ذيَرا وةرة د لبـةر
ئةو طةش دبن ب ديتناتـة
بلبـل ذبـاغىَ مـة درةظـن
طةر مـة سةما د طةل نةبيت
سؤرطول ذ ِرةنط َى خوَ دكةظن
مـة خوين ذيَـرا ئاظـ نةبيت
خـةم ذ دال دةرنـا كـةظن
طةر ئـةظني تيَـدا نةبيت
تــؤ دطةل من ئـة ظيندارى
لة و دطةرى ل شوين واريَن من
وةكـة شــيَتـا ب كـــارى
داللـ َى دطـــةل ظـيـنـا من
ب شـة ظــ و رؤذا هشـيارى
كـةتى بـةنـدا عـة شقا من
1997/1/14
دهوك
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14
ثةيظيَن من سالظن
جان َى ضاظيَن تة د شينن
د ثرِى عةشق و ئةظينن
ئاوريَـن وان هيظــى نة
ذ من رة ئارمانج و ذينن
سينطىَ تة زؤزان هوينة
ميَرطةكا ث ِر رِةنطينة
ب ريظينطى تؤ دةستيَن من
ىل بطيَرينة
جارةكىَ َ
داظيَن ثرضىَ سيالظن
رؤى طوليَت ثرِ خؤناظن
شةيدايىَ بةذنا تةمة
من ثةيظ بؤتة سالظن

1998/8/9
دهوك

22

15
برانؤ ض بكةين
برانؤ ئةم ض بكةين
ناظ ظان دةرد و خةمان
ب ض دىل دةرمان كةين
مة ض ذيان نةما
هةدار نةما دال
د خةمليَدا ضرمسني
كةتني ثيَليَن كوال
ليَظ مان بىَ بشكوَرين
دا هيظى سةر هلدةن
بنب ئيَك دةست و دل
ضاظان ل ذينىَ كلدةن
ىل ظةبن سؤر طول
دا َ
ظان كاودانيَن ئالؤز
ظةهيَال ذينا مة
نةهيَال ل مة ثريؤز
هيظيا دناظ دةستيَن مة
1997/5/29
دهوك
بووية سرؤد ب دةنكىَ هونةرمةند (بهاء ئيَكمالةيى)
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16
بسمام
جانىَ شـرين د َى بـن ئـاخ كةم
ئؤ شـوى ب الوىَ خـةلك َى نـاكةم
ثسـمام دطـةل من يىَ ب ذظانة
ذ ئـةظينـا خـؤ دؤيــر ناكةم
بـاب و بـرا كضـــةك نـازم
ض طـوستريا ئـــةز نـاخـازم
جوان كـةظؤكا بسـمامى مــــة
نة نيَضــــريا تـةيرىَ بـازم
مــن نــة ئيَخـن تاريـىَ بــرا
نة بـةردةن دل ض ئـا طــرا
ثسـمامــة رؤنيـا ضاظيَت مـن
بـؤ ذينا من هـةردةم ضـــــرا
بـاب و بـــرا لـةز َى نةكـةن
هةر دوو ضـاظا بـؤ مـن ظةكـةن
ســؤزدارا ثسـمامـ َى خــؤمــة
بـةختىَ وة مـة مـن ذىَ نـةكـةن
وةرة ثســمام بطـرة دةســتـا
ناخــازم ض زيَــر و نـةخـتــا
تـــؤ مـن ببة و ب ظةذيــنــة
هيَش نــةدامية ض بىَ بـةختــا
 1994/5/28دهوك
بووية سرتان ب دةنكىَ هونةرمةند (دلشاد نيَروةيى)
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17
بشكؤذا ئةظينا من
طةر باركةى بهيَلى ظى وارى
رؤذا طةش ملن دكةية تارى
دةالىلَ كا ئةظيندارى
هةر تؤ بووى ئاوازا دال
تة رؤى طوليَن ثرِى بيَهنن
بؤ ذينا من ئةو دكةنن
سينط َى تة ميَرط و ضيمةنن
كةزى بةالظن سةر مال
تؤيى سؤر طوال خةملى
دناظ طؤلستانا ظى دىل
ضاظان ثرِكة ذ رةشة كلى
جوانرتى ذ هةمى طوال
سؤزا ئةظين َى تؤ ب دةمن
طةشكة ضراك َى ذينا من
برةظينة خةما ذ دىلَ من
دا خؤش بيَت دةنطىَ بلبال
1998/8/7
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18
بلبلةكىَ سرتاندى ذ دل
ئةز بلبلةك دل برينم
لةو دخوينم ب شةظ و رؤذا
طةلؤ ذ دل و جان د خوينم
ل سةر هةمى طول و بشكؤذا
دخوينم بؤ ئةظينداران
ساخ دكةم دليَت بريندار
دةنط ظةدةمة هةمى واران
ىل شيار بن ثالة و جؤتيار
َ
بؤ سةربةستيىَ دخوينم
ئةظينا دناظ دىلَ ذاران
بؤ ئاشتي َى و ئازاديىَ
بطةهيت هةمى طؤند و شاران
خؤش د خوينم بؤ وةالتى
ب دةنطةكىَ خؤش و جوان
خوينا دل ددةم ب خةالتى
دا هةر بذينت كوردستان
 1988/8/19دهوك
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19
تة ئةم هشنت
ثيَشكيَشة بؤ طيانىَ هونةرمةند(عبدالواحد زاخويى)

كةك َى واحد تة ئةم هشنت
رؤندك ذ ضاظيَن مة رشنت
جةرط و دل تة ل مة برشنت
ئةظرؤ ب َى ئاطر و ئيَتوين
باب َى نةذبري تة ئةم هيَالن
ظاال بوون تةظ شاهى و ديالن
بىَ تة هةر خةمطينن سرتان
ئاواز بوون زيَمار و طرين
ناضني سةر ليَظا خابريى
مادةم كةكو تؤ ذ مة دويرى
ب شةظ و رؤذان مة تؤ ل بريى
تةظ دل مان بىَ هؤش و خةمطني
تةظ هةظال و هونةرخوازا
ذ يةزدانى دكةن داخوازا
طةردةنا تة دكةن ئازا
دا ثالدةى ل بةهشتا بةرين
2000/2/15
دهوك
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20
تةنويرظانىَ
تةنويرظامن تةنويرظامن
الوك و د طةل تة بذظامن
د َى تؤ وةرة من ب بينة
بزانة ل سةر سؤزا جارامن
ب ريظينطىَ وةرة جارةكىَ
هةر ب هةجةتا نانةكىَ
باوةربكة دىَ تةمة تة
طةر خبوازى رامؤسانةكىَ
ئاطرىَ تةنويرىَ ضةند هارة
وةكة عةشقا دل دذوارة
طةر عةشقا دال هؤ نةبا
عاشقان نةدكر ئةظ كارة
الوو دل عةشقىَ ساز دكةن
هةستيَن مرى هشيار دكةن
هزار ئاستةنط بكةظن دريَدا
ئةو ريَيا خؤ ظارى ناكةن

28

21
جةذن
بةرى بهةليَنت رؤذ
ملة ظةبنب جوان بشكؤذ
ذ دلةكىَ ث ِر عةشق و سؤز
يار جةذناتة د كةم ثريؤز
نةمينة مةست و داماى
تؤ ظينا د جةرط و دالى
بةسة ملن نةكة نازا
دةمة خؤشكةين ئاوازا
ئريؤ جةذن و شاهى ية
ل ذينا مة رؤذةك نووية
وةرة دطةل تةظ هةظاالن
خؤشكةين جةذن و سةر ساالن
يارىَ وةرة ئةز و توو
ثريؤز كةين جةذنا هةظ دوو
بيَذين تةظ دؤستني دلسؤز
جةذنا وة ذى بت ثريؤز
2009/9/20
دهوك
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22
ضةوا تة ديتم
دلبةرىَ ضةند خؤ ظةهيَلى
يان خؤزيا كؤير راهيَلى
تؤى ئةظيندار د طةل من
لةورا نةشيَى من ب هيَلى
دزامن ضةند ئةظيندارى
دظينىَ دا ناز و نازدارى
تؤ ضبكةى يان ض بيَذى
ذ بةر من ناهيَلى ظى وارى
وةرة دلبةر كارىَ خؤ بكة
خةمال بؤكا ل بةذنا خؤ بكة
ظةكة دةرطةهيَن هيظيا
بةس ب ظةمينة و خؤ طريؤكة
وةرة بؤ تة سؤز و ثةميان
بهةظرا شاد كةين ئةز تؤ دالن
دناظ باغ َى ئةظينىَ دا
تؤيىَ سؤركول ئةزم ثةروان
1991/11/3
دهوك
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23
خة ريبم
ظا ضـــةنــد ســالـة ذ تــة دورم
خــــةريبـــم ذ ديتنــــا تـــة
ضـــاخ و دةم ضــة نــد ببــــؤرن
ذبرينـــاكــــةم ئــةظينــاتــة
دهيَــــــــم دا تـــة ب بينـــم
دا ذ دل دةركــــةم كــةســــةرىَ
تـــم دطــــةل تـــة ب ئـةظينم
ذ دلــــ َى مــن نـــائــىَ دةرىَ
تـــؤى هــةنــاســـا ذينـــا من
ذيَرا ئــــةلنـدى وهـــةتــا ظــ
رؤنــــاهى بـــؤ شـة ظـــا مــن
وةرة لـمـــن بــكــــة سـالظــ
عـةشـقـا تــةيـــــة د دلـدا
ض جــــار ذ َى نـــاهيَتــــة دةر
دناظ تةظ هةلبةسـتيَن منـــدا
ئــــةوة نـــا ظـةرؤك و ســةر
وةك ظـــؤلـكانـا لـمن رابـــوو
هـــةدارا هنــدة ســـــاال
دةرطــةه ل هيـظى يـا ظـةبــوو
من دل بــؤ تـــةكـــر ئــــاال
31

تــة ظــ قــةيـدا د َى قةتينم
نـــابـم مـــةمىَ زينــدانــ َى
ســؤزا دل دىَ طــــةهـيـنــم
هـؤ نـــامب تــا نـةمـانىَ

1999/8/19
دهوك
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24
خةبات
طةشة هةر دةم ريَيا مة
ب راثةرين و خةباتة
مت بلندة دةنط َى مة
ذ بؤ ئاشتى و فةالتة
ب براتى و هاريكارى
د َى تةناكةين تةظ دال
ذيَرا كةينة ديارى
ئاواز و ثةيظ و طوال
دخوازين ثيَشكةفتن َى
ئوَميَدا مة هةر ذينة
فند و ضرا هةلكينىَ
دا تارى ل رىَ نةمينة
دةست و دال كةينة ئيَك
ل هةمى تةخ و جظاتا
دا رؤنيا ئةلندا مة
هةمبيَز كةت تةظ كةالتا
1998/8/26
دهوك
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25
خةتريا ئازادى يىَ
ئةى خةتريا ئــازادى يـــ َى
تـة طةش كر ديـرؤكا كوردان
تـة كـرة كـةهلةك خؤرسـتى
ثـريؤزة خاكا كـوردسـتان
شاسوارىَ ضةرخىَ بيست َى بووى
تـة بلند كـر ناظـىَ كـوردان
قةهرةمانىَ شـؤرةشـان بووى
ذ مـهابادىَ هـةتـا بـارزان
بارزانى

بارزانى

مريديت و َى ريَكاتــةينـــة
ئـةى ثيَشـةواي َى مة هةميان
شـؤرةشـطيَريَت ريَكا تةينـة
لةو مة خةباتة و سـةرهلدان
تووى فيَرطةها كـوردينى يـ َى
قوتابـخانـا تةظـ دليـَران
بـوويـة دةنط َى ئازادى يـ َى
تة دةنط ظةداية وةك شـيَران
بارزانى

بارزانى

34

ئـريؤ بتــة سـةرفـةرازيـن
تة كرين خـؤدان ثةرلةمـان
هةردةم ئاشـتى ي َى دخوازين
بووين شؤرةشظان و ثارتيزان
تة بلند هةذانـد ئاال زةر
تؤ بووى خودان سـؤز و ثةميان
لةو هةر دةم ئارماجنا تة بوو
يان كوردستان يان ذى نـةمان
بارزانى

بارزانى

2001/3/11
دهوك

بووية سرؤد بدةنطىَ هونةرمةند (بهاء ئيَكمالةى)
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26
خةريبى
لـىَ لـىَ دايىَ لـ َى لـىَ دايىَ لـىَ لـىَ داي َى
بوومــة ئيَخسـري ل غةريبى يا من خةو نايىَ
خـةم و ذانـا جانـ َى من خــوار دل كـرة وار
ب َى تـة دايىَ من ل ض جـهـا هـةدار نــاي َى
خـةريبـم ئـةز ب شـةظ و رؤذا دكةم برياتـة
كــؤ دؤيـركـةتـم ذ دلؤظـانـى و ئـةظيناتـة
دىَ دةرمان بيـت ئـةظـ دىلَ ملن بوويـة برِين
دةمـا دبينـم رؤنـاهى يا هـةر دوو ضـاظيَن تـة
ذدؤيـراتى يا من تة جةرط و دل ثرِى خـةمن
لةو ئاطــرىَ جةطــةرىَ هــةر لـ َى دذةنـن
ســؤزبيت دايىَ سـةرخاترا تة ئـةز ظةطةرم
دا ئـةو ليَظيَـن بشينى و طرى جـار دىَ بكةنن
1997/5 / 10
دهوك

بووية سرتان ب دةنطىَ هونةرمةند (حةسةن حمةمةد ئةمني)
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27
دارا ئؤميد و هيظيا
دارا ئؤميَد و هيظى يا
طةل و مة ئاظداية خبؤينىَ
خبةملينني بىَ وارىَ ضيا
ىل ظةكةين دةرطةهيَت ذينىَ
َ
دا ذيَرا ب بني رؤذ و ئاظ
دا سةر هةلدةت ب سةربةستى
طةىلَ من ذ وةرة سالظ
دةرمانكةن ب َى دىلَ شكةستى
طةش بكةن بىَ باغيَن دال
ىل بلندكةن ئاال ظينىَ
َ
بةس طران كةن بارىَ مال
دا هيظيا زؤى بطةهينىَ
ضاظا ظةكةن ل ذيان َى
خةوا طران ذىَ ب رةظينن
ضاك بنيَرن ل جيهانىَ
ثيَشظة هةرن هؤ نةمينن

بووية سروود ب دةنطىَ هونةرمةند (بهاء ئيَكمالةيى)
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1997/7/28
دهوك

28
دبستانا كوردا
تـؤ طارةى تـؤ مــــةتينـــــى
تـــــؤ سـة فني و هندرينــى
خــودان ديـرؤكـةك ديَرينــى
كـةس نةشـيَنت تـة بهـةذينــى
شــة نطـسـتىَ تة ذ بيــاليــة
ضؤنكـــة بارزانـــى دانـايـــة
مللـــةتــى سـؤز ب تـةرا دايــة
ئـــاال زةر بــؤتــة هـلـدايـــة
ب راثـةريـن و طـةلةك خـةبات
تـــة طـةش كـريـة دؤزا وةالت
تـــؤ مزطـينـى تـؤيـى خــةالت
ب تــــة شــادن هـــزار جظـات
نـــاخـــازى ض كـــؤلـــةدارى
تــوويـى درؤشــمـىَ رزطــــارى
بــؤ طـــةىلَ خـؤ تـؤ سـةردارى
ئــــاظــا دكـــةى ئــةظى وارى
ديرؤكــا تــة ثــرِ داسـتانــــة
خــودان شـيَر و قـــةهرةمـانــة
بــؤ تــةظ كــوردا دبسـتانــــة
شـــةنـطـسـتىَ مــان و ذيـانـة
38

29
دوير نةكةظة
ئــة ظيـنـا مــن نـة دؤزةخـة
توريَن تـة خؤ ذىَ دويركرى
بدلـ َى رةبــةن ظــةدان داخـة
تـة ئاطـر تيَـدا هةلكـرى
هزار كـؤظان لـ َى بـوون تةخـة
ذ هيــظى بــ َى باركـــرى
ضـاظيَن تـة دوو طـةش ضرانة
ل تاريسـتـانـا ذينـا مـن
سـيَنط َى تـة باغض َى طـوالنة
ل ناظ طؤلستـانا ظينا مـن
ديَم َى تـة هةيظا ل ئةسـمانة
شــةوقا خؤ دا وةالتـىَ مـن
باغ َى مـن خبوينىَ خةمالندى
زيَرةظان بووم هةردةم تيَـــدا
كـةوو و بلـبال لـىَ خـانـدى
سـؤرطول كةفنت دسـةمايىَ دا
ضما تة خؤة ذىَ رة ظانـدى
ىل رؤناهى بووى سـثيَدا
تؤ َ

39

نيَضرظامن هةى تـورين َى
ل ميَرط و ضيمةنـيَن ذينا تة
د َى ظـةدةم داظيَت ئـةظينىَ
ل هةمـى ريَكيَت ئـةظينا تة
دىَ دةرمانكةم ئـةز بـ ِرينىَ
دةما نيَضري دكـةم بـةذنا تة

1996/9/19
دهوك

بووية سرتان ب دةنطىَ هونةرمةند (بهاء ئيَكمالةيى)

40

30
د َى طة هينة ئيَك
د َى ضم غــــةريـبى يـا
ذتـة دؤير كـةظم جانـ َى
نــة بـارينــة ل رويــا
رؤنـدكـا وةك بـارانــ َى
هــةر دىَ ل تــة زظـرم
ذتــة رةظـينـم خـةمـا
ذينـ َى ل تةكـةم خؤشـى
هــةمـى طــاظ و دةمـا
ئــــةظـة سـؤزا منــة
ليَـــظـة نـابـم جـان َى
هةر ئـارمانـجــا منــة
دطــةلتـة بكـةم ظيانىَ
دىَ ئاظـاكــةين ذيـنـ َى
دا ب كــةهني هيـظـى يا
ضـرايَيـت ئـةظــيـنـىَ
هةلكةين ل سةريَت رييا

41

بـاوةركـة جـــارةك دى
ئــةم دىَ كـةهينـة ئيَك
ئــــةظينــىَ و ظــيـانـ َى
دىَ كةين ئارمانج و ريَـك
دانــةبيــن دل برِيــن
هـةر وةك مـةم و زينـ َى
نةذين ب رؤندك و طرى
وةك فـةرهاد و شـرينىَ

2002/9/10
دهوك
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31
ذظانىَ عةشقىَ
ئــةو دةمـا مـن بـؤ عةشـقا تة
ئـة ظـ دلـة كريـة ئـةيـوان
مـن عةشـقـا تـة تيَـدا نظانـد
هيَـش تـؤ بـضويـك و نةزان
مـامـة ل بــةنـدا ئـةظينا تـة
مـن خـؤ هـيَـال ثـةريـشـان
دا بـؤ و َى بــةذن و بــاال تـة
بـبـم ســةمـيـان و خـودان
ناظ بـاغىَ طـوالن دا طــةرهـام
بــهـيَــن نـةكـر ض طـوالن
كــاروانـىَ ذيــنـ َى ظــةهيَـالم
هـةر ئةز مـابـووم لـىَ ذظان
جــةرط َى رةشــة شــةظا درانـد
تيَـدا بــؤ مـة هـؤزانـظـان
ذينا خؤ هــةمى مـن ظـةهـانـد
كـرة هـةلبـةسـت و هــؤزان

43

نـة مـةمو طـةهشـتـة زينــ َى
نـة جـزيـرى و ســةلوا جان
هــةمـى مـانـة لسـةر برِينـ َى
مــانــة بـ َى دل و ظـــيـان
وةرة دةسـتـيَـن خــؤ بـدة مـن
ب َى راوسـتــان و ظـةمـــان
دا ئــــةم ذى بــؤ ظ َى ئـةظينىَ
نةبـيـنـة ذار و قــــؤربــان

2001/3/8
دهوك

هونةر مةند ( حةسةن شةريف ) ئامادةكر ية بؤ سرتنىَ .

44

32
رؤناهى يا ضاظيَن تة
بلبل لسةر طـــوال دخـوينـن
لـةو وةك من شــةيدا دمينـن
دةالل رؤناهى يا ضـاظيَن تةنة
رؤذةكــا نووى ل من دهـةلينن
ئاطرىَ ليَـظـيَـن تة شــرين َى
دةرمـانــة بــؤ ظ َى بـ ِريـنـىَ
دىَ مب ضـ ِرا نـاظ دةسـتيَن تـة
ثىَ رؤهـن كـةى ريَـيـا ذينـ َى
من ليَكدان ضةند ثةيظ و هؤزان
ظةضـةمانـدن طولـيَـت جـوان
تة ظ ديـارى بـؤ بــةذنــا تـة
دا ذ تـة ب رةظن ئاخ و فـيغـان
رؤنـدكـا ظـةمالـة ذ وان رؤى يا
الدة لســةر مــــال كــةزى يـا
شـيَـرين و كـوكة و خــةمال تة
ســالظــ لتـة بن سثيَدة زؤى يا
1988/6/30
سيال ظــ
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33
زظريم ثةريشان
من سـالظــ كــر يــا ر
تـة ســالظـ نــــةدا
من ذ تـة ثرسى يـــا ر
تـة بـةرسـظ نــةدا
بؤ بظـى رِةنطـى ضووى
تـؤ ذ مـن تؤرة بـووى
مـن نـةهيَلــة يـــار
رةبـةن وةك مـةمـوى
زظــريم ثـةريشــان
دل مـةســت و طـرى
مـا ب ض رؤى هـؤ يـا ر
تــة خـؤ سـل كـرى
ضمـا يار ئــةظ ذيـن
تـة كـرة بـ ِريــن

ظينـا تــة د دلـــدا
ثيَلةك بؤ دطةل خوين
1997/3/13
دهوك
بووية سرتان ب دةنطىَ هونةرمةند (بهاء ئيَكمالةيى)
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34
زؤزان
زؤزان بسةقةم و سارن
زؤزانا سينط َى تة دايىَ ملن طةرمة
ىل دبارن
دلؤظانى و ظني َ
لةورا هةردةم بالطةهةكىَ خؤش و نةرمة
تة هيظى د دلدا هزارن
ذمةرا دخوازى ناكةى بنب قةر ل سةرمة
دطةل تة دايىَ دةم بؤهارن
تةظ بؤهاران ذ بؤهارا ديَم َى تة شةرمة
ذين بىَ تة سادة و بىَ رِةنطة
توويى ذيَرا كةظالةكىَ ثرِى رامان
عةشقاتة وةرزةكىَ شةنطة
ذىَ تىَ بيَهنا كوليلك و نيَرطز و طوالن
طةل شةظ و رؤذان تة جةنطة
دا تيَدا هةلدةى ئااليةك ثرِى ظيان
اليىَ ب َى ئاواز و دةنطة
نةلوَرينى ب ئةوىَ دةنطىَ ثرِ دلوظان
دايىَ دلوظانى و ئةظني
دوو كانيكن ذ كويراتيا جةرطىَ تة دزيَن
دخوازى ملة خؤش ببيت ذين
رؤنى و ئةلندا هيظيا ملة ب هةليَن
د دلدا ناكةى كةرب و كني
ضةند دريَذ شةظ خةوىَ ذ ضاظيَن تة برةظيَن
دبيية سرؤدةكا رِةنطني
ب ئيَك هةست و سؤز تةظ دل ظةدطيَرن و دبيَن  2009دهوك
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35
سازظانا دىل
سـازظـانـا دلـ َى خــةمطني
كـانـىَ دةنـطىَ ســازاتــة
ب ذةنــة ئاوازان ب ئـةظيـن
دل تـَيهنيـة ذ عـةشـقا تـة
الوو ذ وةرة ســازظـانــم
ســازا مــن دخـوازة ذيــن
عـةشــقـا دلــ َى الوانــم
من ئاوازن عةشــق و ظـيـن
ئـــاوازيَن تــة رِةنطـينن
دةاللـىَ هــونـةر مـةندىَ
ثـةيظني تـة ثـ ِر شـرينن
نازكــىَ شــؤخ و رةنـدى
نـــازة ئـاوازيـَن ضـيـا
د َى ذةنــم و هــةر ذةنــم
كــةم طــولوازا هيـظـيـا
د َى د طـةردةنـا وة دانـــم

48

وةرة شــاد كـة ظـى دلـى
بدةنطىَ نةرمـة سـازا خـؤ
بـؤ باغىَ دل تـؤ طــولـى
بدىَ خةمـل و رةوشـا خـؤ
الوو ئــةز ذى دلـــدارم
دةمــا دذةنـى ئــــاوازا
ب هـونـةرىَ خـؤ ناظدارم
هـةر د َى طـةهني داخـوازا

دهوك
1999/11/27

هونةر مةند (

) ئامادةكر ية بؤ سرتنىَ .
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36
سةبرا دال
زةريةك هةية ثرِ شـؤخ و جـوان
خـؤدان نـةخـتـة و بهـا و طـران
ل ميَــذدا مـة ىلَ كريـة نـيـشـان
ل ســةر بـةذنا وىَ دبني قــؤربان
طةلو وىَ نةخت خوينة و ثةميان
ل دنـ َى ئـةوة رةوشـا جـيـهــان
مــة ئــةو ظـيـا وىَ ئــةم ظـيـان
طــةر ئـــةو نـةبى نـابة ذيان
طــةلـــؤ ئــةوة ظـيـنـا دالن
بـؤ بـرسـيانـــة ئـاظ و نــان
بـؤ ســيَويـيـا باب و خـــؤدان
بــوويـة قـويبال هةمـى كوردان
ئـــةوة دايكـا تـةظ شـةهيدان
دل حــةبينا الوو عـةطـيــدان
ســةر بــلنـــدة مينــا ضـيـان
ســةبـرا دال تـــؤى كوردسـتان
1994/9/21
دهوك
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37
ســــرؤدا رةمةزانىَ
تؤ خبيَر هاتى رةمةزان
وةك هةر جار ملة بووى ميَظان
ضاظةرىَ هاتنا تة بووين
ب دلةكىَ ثرِ ئيمان
دةنط َى بانط و كبارا
بلند بؤ ل تةظ منارا
هشياركرن هةمى دل
ل سةر ريَيا ثيَغةمبةرا
هةيظا رةمحىَ و ظيانىَ
تة دا روَنيا ذيانىَ
بووينة ريظينط ل ريَيا تة
ل سةر ريَبازا قورئانىَ
خؤدا بووتة ب رؤذينة
رةيان بوومة مزطينة
مت ل فةرمانا تةينة
مةل بةهشتىَ ب حةوينة

2000/11/23
دهوك
بووية سرؤد ب دةنطىَ هونةرمةند (حسن حممد امني)
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38
ســـال ظــ
ضـما نـةهاتن يـار ســالظيَـن تـة
كةمت بةر ثيَليَت هزرا عةشـقا تـة
شـةظ و رؤذ دضـن دكةم بـرييا تـة
تا كةنطـى مبينم يار ل ذظانا تـة
لبــةندا تـة مام من دةم بـوراندن
وان شــةظيَت دريَذ ضاظ نة دنظاندن
ضيــرؤكيَن ئةظيندارا من دخانـدن
كاروانيَت سـتيَرا هةمى دطةهاندن
ب َى تـــة من نينـة ئـةظني و ذيـان
ذطولسـتانـا مـن باردكةن ثــةروان
ظـاال دمينـة ذ دةنطــ َى بلبـــالن
ئةطةر نةطةهن سـالظيَن تة جـان
ضةند فرةه و ثان بيت ئةظ جيهانـة
هةر بؤ مـن كؤيرة رةشـة زيندانــة
ميَرطا ظيـنــا مـن يــابىَ ذيـانــة
بـىَ ســـالظيَن تـة دل ثةريشـانــة
بؤمـة ذظـانـدارىَ ســةريَت ريـيــا
دطةل طةش ئةلندا سـثيَدة زوييا
تا دةرويَشـةك بينيت مزطينـى يـا
دلــ َى ذار ثرِكـــةتـن ذهيَــظـيـيـا
1996/11/21دهوك
بووية سرتان ب دةنكىَ هونةرمةند (ماجد حمةمةد دوسكى)
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39
سؤر طول
كــــةو و شــاليل و بـلبــل
بـؤ تــــة دخـوينن سـؤرطـول
ئـاطـر َى ئــة ظينـىَمـا هـةل
رونــاهـــى دا جــــان و دل
سـؤرطـوال روى ثـ ِر خـونــا ظـ
دبــم ثـةروانــة ل هـندا ظــ
دىَ لبــــةذنا تــة كةم سـالظـ
راموسـم نـاف هـةر دوو ضـا ظـ
هشــيار كـــةن دلــيَن تـوالز
دىَ ليَــدةن تــةمـبور و سـاز
ذىَ دةرضـــن هـــزار ئـــاواز
ديـــارى بــــؤ طـوال نـــاز
وةرة هــةى سـؤرطــوال طـةش
خـودانـا بـــةذنــا كـةلـةش
تـة ذ مـن بـرن سـةودا و هـةش
ضبكـةم بةختـ َى دطـةل تة رةش

1993/5/18
ئالوكا
بووية سرتان ب دةنكىَ هونةرمةند (سةعد سةليم
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40
سوَزا ئةظينىَ
شـرينىَ كا سـؤزا تــة دايــة مـن
تؤرينـىَ هةر دةم تؤ يا ل هزرا مـن
كيظةضووى كةنطى د َى ظةطةرى ملن
دىلَ خـؤ ظاال نـةكــة ذظينـا مـن
شرينىَ ذ ضـاظا بارين هسرت خؤين
تـؤرينىَ كا ئةو دلـ َى ثـرِ ئـةظني
بدةمن وان هـةر دوو ليَظيت شـرين
دا ظةخؤم ذىَ جاما شـةرابا ذيــن
شـيَرينىَتة بـؤ هيَال ئةظ ذيـان
تؤريَنىَتةظ ب بيت ئاخ و فيغان
ل باغىَ دل نةمان ج طول و ثةروان
ظينا مة ما بىَ هةلبةست و هؤزان
شـرين َى ئــةز ناهيَلم سـؤزاخـؤ
تؤريَنـىَ د َى ملـن ظةكـة دىلَ خـؤ
د مةزيَخم ذتةرا طةنـجا ظيناخـؤ
داب طةهني تةظ ئارماجنيَن ذينا خؤ

1996/12/29
دهوك
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41
سؤزا عةشقىَ
الوىَ منـؤ ل بةنـدا تـةمـة
ئةز ذظانـىَ هاتنـا تـةمـة
ضمـا هنـدة تـؤ طريوبـووى
ب شةظ و رؤذ سةر هزرا تةمة
بـؤ تـة هيَالم سـال و دةما
خسـتم دةريا هـزر و خـةما
ظينا مـة ئةظ رِةنطة نةبـوو
سـؤزا عةشقا مة هند ظةما
الوو تة دطوَت من سـؤزدارم
بـؤ عةشـقا تـة وةفـادارم
ب َى تـة كةسـ َى نا ئةظينـم
بتنىَ د طةل تة ئةظيندارم
الو و ضـما هنـدة ظـةمـاى
عةشقا تة يا ل دلدا ئارياى
زويكا وةرة خــؤة نـةطــرة
لسةر وىَ سؤزا تة دطةل من داى

2010/3 /دهوك
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42
سيثةليَن عةشقىَ
ثرضـا تة جانىَ تاظكـة و سـيـالظن
سـةر بـةذنا نـازك شورن تيَنـة خوار
ديَمىَ تة يـىَ طةش هةيظ و هةتاظن
شــةوقـا خـؤة دايــة دلـ َى بريندار
دوو لـيَـظيَـن تة خـؤش كانى و ئاظن
مـةيا ظينـ َى مـن ضب ضب ذىَ ظةخـار
زؤزانـا سـينطـ َى تـة ذ مــن را راظـن
نيَـضري دكــةم ئــةز سـثيَدة و ئيَظـار
ىل مـن بــؤ تــة ب ئـةظينة
جـان َى د َ
لةو سـيثةليَن عةشـق َى ذ َى تيَنة خوار
ببـة بـلبـلـةك مت لـ َى بـخـويـنــة
ذتـةرا بـاغـضةكـة يـىَ ثرِ طول و دار
ضـؤنكـة دلدارم لـةو جطـةر بـخوينة
وةك سـيامةندم هـةردةم بـ َى هـةوار
وةرة هــيـظى يا تـؤ لـ َى ظـةذينــة
ىل تـؤ زؤى بكـــة بــؤهـار
باهـيزا َ
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دل بىَ تـة جـان َى بـــؤيــة بيـابان
مـايـــة ثـةريشان بىَ كةس و هـةذار
دىَ تـــؤ وةرة خــؤ ليَبكـــة خـودان
دا بـــةس بنــاليت ب ئـاخ و هـةوار
ذخــؤ را تـؤ بكــة ميَـرط و طولستان
نىَ ســةر خـاترا تـة بوويـة ئةظيندار
ئــؤ ذيَرا ببــة جوان ثةيظ و هـؤزان
دا ىلَ ظــةذينت ئـــةظينا تـــة يــار
دهوك
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43
شرينا من ببة بؤهارا دىلَ من
شـرينــا من هـــةتا كةنـطـى
ئـــةم دىَ مينني بظى ِرةنــطى
نىَ دلـ َى مــة ذخـةما ثــةنطى
كــانـىَ ســؤزا تــة دايـة مـن
ذيــان لــمـن بـوويـة ئــةنني
دلــىَ من ثـــرِ ئـاخ و نـالـني
طـةلؤ لـمن تـال بؤوية ئةظ ذين
ىل مـن
كــــةت دةريــا ظـين َى د َ
ذيـانـا مـن بـــةس بشـيَـلــة
ظـان برينـا بـــةس بـكيَــلــة
ئــةظى وارى تــؤ نــةهيَـــلـة
سـؤتن جةرط و ميَـالكيَت مـن
دلــ َى من تــؤ بـــةس بســؤذة
نىَ طــولـة و هيَشتــا بشكـؤذة
جـارةك وةرة لـمن بطــرنـذة
ىل مـن
ذخــةمــا تـــذى بــؤ د َ
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برينيَت مـن دهــودةنــة ظـــة
يـىَ زةر دبـن دةرد بـنــة ظـــة
نة ساخ و نـة ضـيَـت بنــة ظــة
وةرة دةرمان كـــة شـرينا مــن
كةنطى زظـرى ســةر سـؤزا خـؤ
كةنطى دى نـةرم كةى دلـىَ خـؤ
د َى ظــةمرينى ئــاطـرىَ خـــؤ
دا نــةسـؤذيت بــؤهـــارا مـن
بـؤ خـاتـــرا ظ،يـنـــا وةالتـى
بــزظرة بــؤ مـن ب خـةالتـى
ب بــة ديـــارى لـظى كـاتـى
طـةشـكـة بـؤهــارا دىلَ مـن
شـرينـا من زوى ب زظرةظــــة
ذينـا مـن طــؤرى و ئــاطـرة
زؤيكــا وةرة خــؤ نــةطــــرة
دا رؤن بـبــيـــت ذيــانـا مـن
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شـرينا مــن شـنى مــن زانــى
تــؤ دلبــةرةك بـ َى ئةزمانــى
يا بتنـ َى يـ َى و بـىَ خـودانــى
لــةو هـاتى كــةال ظينـا مـن
مـن زانـى تـؤ هـةلقــةبـازى
دلبــةرةك هــــويا تــوالزى
ئـــةظرؤ هـاتى مـن دخوازى
بيـيـة ئــةظينـدار دطـةل مـن
طــرنذينـــا وان ليَـظيَـت تـة
بارانــرى شــةكر ذرويـى تـة
برسـقني بـةلـةك ضـاظيَن تـة
خــةملى دارا ئــةظينـــا مـن
هـاتى بــو من بـويــة ضــرا
ل نــةورؤزىَ هـةلكـةين ئاطرا
شـةوقىَ دةيـنـة هــةمـى درا
دا بشكــؤريت وةالتـــ َى مــن
1988/12/11
دهوك
درؤذناما (( هاوكارى )) دا ذمارة (  )1056دا بةالظ بوو ية ل 1989 / 3 / 6
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44
طؤظةند
جـانـا من هــاتـة طـؤظـةنـد َى
لةوةنــدى كــيَشــا سةر زةندىَ
ثرِ جــوانة ذرةنــطـىَ حـــورى
شرينـة وةك شــةكــرا قةندىَ
دةمـا ئـــة و مــال د هـةذينيـت
دةظـــ و ليَظـــان دطـرنـذينيت
ئـةوة رةوشــة تــةظـ زةرى يـا
طـةرا طـؤظةنـدىَ دشـارينيت
كةزى و بسكيَن سـؤر ذخـةنايـ َى
لســـةر مــال كـةفنت سـةمايىَ
بــايىَ عـةشـقىَ دهــةذانـدن
تيــرةك من ذضـاظان بـةردايىَ
وىَ ب ئـةظـيـنـا خـاليَن رويـيـا
ئــاورى ظـةدان ب ضاـظ و بريـا
ئـةز كيَشـا مـة دطـؤظـةندىَ دا
زةنــطـال ظــيـنا دل هذيــا

2001/7/24
دهوك
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45
طؤند َى مة
كـةكـؤ دابضيـن طـؤند َى مـة
طــؤندىَ مــة لنـاظـ ظـان ضيا
ىل مـــة
جــهـ َى بـــاب و كــا َ
ئــــةوة وارىَ هـيــظــى يـــا
طـؤنــدىَ مــة لبـةر نـزارى
ل دورا رةز و زةظـــيــنــــــة
خـــؤرت و الوو ضــوون ئـاقارى
هـةمى ب سـةما و شـاهـى نـة
زةنطلــيَــن كـار و بـةرخـــا
مــةجنـةلـوكيَـن بيَــرى يــا
دةنـط ظــةدا لــهةمى رةخـا
نـاظ نـــةهـال و طــةىل يــا
كــةكـؤ وةرة ب بــيــنـــــة
بيَـهنةكىَ لـىَ رويـنــة خــوار
خــــةمال وىَ ثرِ ئــةظـينـــة
دار ســيَـظ و خــؤخ و هنـــار
دهوك
بووية سرتان ب دةنطىَ هونةرمةند (حسن حممد امني)
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46
كـة ال ظينـ َى
تؤرينـ َى تـــــة نـيـنـة دل
من بةسة دطةل تة ئةظني
طول و طولشةن بؤ ئةظ دل
تـة سـؤت هيَالية بىَ ذيـن
ذىَ دؤيـر ئيَخـسـنت بلـبـل
مـان بــى ئـاواز و هيَلـني
دىَ هةرة تووى بـ َى ثةميان
مــن نـةظيَت ئـةظيناتــة
دل تـة كريـة ثـةريشــان
بؤ ئيَخسري ناظ دةستيَن تة
تــةهيَـاليـة بــىَ ذيـان
ظاال بـوويـة ذ عةشـقا تـة
كـةال ظيـنـا ضـةنـد سـاال
تـة هـةرفانـد ويَـرانكـر
دل دابـــةر ئـــاخ و نـاال
ىل ظـةنةكر
دةرطةهةك َ
كــرم ِرةنــط ثري و كاال
تةظ زةريا دةسـت ذ من ظةكر
63

ئيَدى دل ناكـةم بـةنـدة
دةالل بــةر ظـيـنـا تــةدا

ناخازم ذيـن ئةظــ رةنطة
خـةم و ذان كاركةن دطةلدا
هـةرة ثةردا ظينةك نووى
تـازة مـن ل ذينـىَ هـةلدا

1997/12/25
دهوك
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47
طةىلَ من
طةىلَ من ض جار ناهةذيـيَى
ضةنـدى ضييا ل ثشتا تة بن
بـزانــة ئيَـدى نابذيـيَى
ضاك سـوار سةركرديَن تة بن
هةر دىَ مينى و خ َو راطـرى
ثةسـنيَن مةزن د َى بووتة بن
رؤذ ب رؤذىَ ب هيَـزتــرى
نةحـةز ذ بةرتة دىَ كؤرة بن
خودان ئاال و خاك و وارين
نابى بكةظني بـةر ب طـةدا
خودان ميَرضاك و ريَزانني
د َى بني ئيَك ذ هةظ نابني جودا
ئةظ سـؤزة هةر سؤزا مةية
مللـةتى دةسـت ذ َى بـةرنـةدا
ئاشـتى و ظيان كار َى مةية
بوويـة ثةيـرةو د ريَـكا مـةدا
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كوردستانا شـؤخ و شـرين
ناظ َى تـة هةردةم دىَ هةبيت
تة زؤر ريَنت رؤندك و خوين
شـادى ئةظرؤ بةهرا تة بيت
ياسا و دةستؤر و ثةرلةمان
ماظ َى مـةيـة مـة ذى هةبيت
لةورا ئةظرؤ بوومة كـوردان
هـا دةولةت بوون يا د قةبيت

2009/7/21
دهوك

هونةرمةند ( حةسةن حمةمةد ئةمني) ئامادةكر ية بؤ سرتانىَ .
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48
كورؤ الوو
كـــورؤ الوو د َى تـــو وةرة
قـةسـتا وارىَ خــؤة بكــة
فــرِةكــىَ ذ ئــاظـا زةالل
ذ كـانيكا طؤندىَ خؤ فرِكة
الوو بؤ هــنـدة نـــةزانى
نازظـرى ذغـةريبــى يــىَ
مـة ضـاظ مانـة ل ذظانـاتة
ياراتـة مـايـة ل هيظى يىَ
دايكا تـة يـا رةبـةن و ذار
ضاظيَت سؤر كرين ذطرى ي َى
ضـما تـة ئـةظ وةالت و وار
هؤسـا هيَـالن نازظـرى يىَ
غةريـبـى نـــة جـه و وارة
مـرؤظ هــةردةم ىلَ دامايـة
تيَـدا هـةر ئيَخسيـر و ذارة
ذ هيـظى يان ظة قةتيـا يـة

بووية سرتان بدةنطىَ هونةرمةند (بةهاء ئيَكمالةيى)
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2001/7/28
دهوك

49
طرى بؤ ذيىَ بورى
طريم طريم طريم طريم طريم خويـن هات خوار
ذ هةر دوو ضاظان مينا تاظكة و سيثةل و رويبار
بـوَ وى ذيـىَ ضـووى ملن بوورى بـىَ كار و كريار
خؤدا ظةكـة ملن دةرطةها بووتـة دكـةم هـةوار
ئـةى خـؤدا ذ دلؤظانيا خـؤة مـن ب َى بار نـةكة
هـاتـم مـن دةر َى تـة لـيَدا ،دةرى ملـن ظـةكة
من طرت ريَيا ثيَغةمبةر تةوب َى ذ من قةبوويل كة
جـانـىَ شـرين ذ ئاطـرىَ دؤزةخـ َى ئـازاد بـكة
بوومـة خودان هةسـت و باوةر و ثـرِ هـزر و بري
ئةظينا تــة د دلـ َى مـن دا بـوَ ضـرا و خـةتري
قورئان و رؤذى و نظيَذ ب هةظرا بؤ من بوون راظ و نيَضري
لةو بوومـة الوةك ذيَهاتى وةك ثادشـاه و مـري

1998/2/7
ئيَتيت
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50
كوردستان
ئـةظـيـنا تــة ثـر طرانـة
قـةلــةن َى تـة خــوينــا دل
نــة ب تــنىَ ظـيـنـا دالنــة
بؤ تــةظ ضـاظانـة ئـةو كــل
ئــةرىَ دلــو ....ئــةرىَ دلــو
هــةر ئــةو بـؤ تــة ذيــانــة
ئــةرىَ دلــو .....ئــةرىَ دلــو
دةرمـانــ َى تــةظ دةرد و كــول
نيشــان و تـانـجـا سـةرايـــة
خـويـا كــرن ضـةنــد دليَـــر
ضــةنــد بيَــذن زيَـدة بهـايـة
نـاطـةهنـىَ مـةرجان و زيَـــر
ئــةرىَ دلــو .....ئــةرىَ دلــو
وىَ سـيـنط كانـيـا ئـاظـايـــة
ئــةرىَ دلــو .....ئــةرىَ دلــو
ذىَ ظـةدخــؤن ثلنـــط و شـيَـر
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ئــــةو دةالل و نــازة هــةردةم
تةظــ طولشـةنـة و طولسـتـان
خـةمـال و َى نـة تةظ باغ و جــةم
بـــؤهـــــارا هــــةمـى دالن
ئــةرىَ دلــو .....ئــةرىَ دلــو
شــةنـط و شـوخـة كوردستانة
ئــةرىَ دلــو .....ئــةرىَ دلــو
ئةو خــوشتظيـا مــة كـوردانـة

دهوك
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51
كوردستامن
تـا كـةنطـى د َى مـن هـؤ هـيَـلن
كــانيـا هيـظى يــا لـمن شــيَـلن
ضـما طـةش خــةمال بـةذنـا مـن
دامــاى و بـىَ نــــاز و طـــولـن
كوردستامن
ئـةظـة ضـةند سال ضــون و دبؤرن
رويكيَـت مـن ذخـوينـا وة ســـؤرن
نىَ حـةيفــة ل وة هــةتـا ئــريؤ
بــريـنـيَــت وة هيَشـتـا دكــؤرن
كوردستامن
ئـــةز بـــووم وارطـــةه َى ذيان َى
يىَ شــارســتـانـ َى و ظيـــانــــىَ
ديــرؤكا مـن ضـاك بــخــويـنـن
دا هــ َى ببــن بـــةر خــودانـــىَ
كوردستامن
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بـــارىَ وة هـــةر ل مــلـــىَ مـن
بـىَ هـيظـى نـــةكــةن دلــ َى مـن
وار و هـيَـلـيـنـا هـــة وةيــــــة
شـةنـطـة زؤزانــا سـنطـ َى مـن
كوردستامن
كـــاردؤخ و ميتــان و ميــد يـــا
هـــةذانــدن ئـــاال من ل ضـيــا
بلنـد كـر نـاظــ و دةنــطــ َى مـن
بــووم خـؤشـتـظـيا دلـىَ هـةمـيـا
كوردستامن
بــةســـة دىلَ من ضــاركـةر بيت
سـةر بةذنا من جةنط و شـةربيت
مـن ذى داخــــوازة رزطـــــارى
ئــاال مـن بـــةرز و بـلـنــد بيت
1998/8/20
دهوك
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52
الدةن بةرثةرا
دىَ راكــةن البـدةن بـةرثـةريَـن كـةظـن
ييَـت رةوشــا ذيــان َى ل مــةكرى تـةظـن
دا رؤذيَــن شـينى و تازى بكــةين جــةذن
شـاد كــةين هـةمى دال دا ليَظ بىَ بكةنن
دىَ بينــة شــةمال و رؤنـــاهى و ضـــرا
ل ريَـكيَـن خـؤ نـاهـيَـليـن ض تـارى و درا
دةست بىَ كةين ذينةكـا نووى طــةىل برا
ب ئيَكبـوون و بـرايـةتـى ل هــةمـى در ا
دا برةظن نـةمـينـن ض دةرد و كــةســةر
ل تـةظ دالن ظــةبنب ل ذيـنىَ هــزار دةر
ل باغيَن وان طةش بنب طوليَن سـؤر و زةر
دا بلبل لـ َى خبوينن ئاوازيَـن دل ظــةكـةر

1998/12/20
دهوك
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لؤ شظانوو
لؤ شـظانـوو دل كــؤظانــوو
كوردســتـانـا مـة شـرينـة
ئــازادة وارىَ جــارانـــوو
ثةزكى ببـة لـ َى بـضـةرينـة
وارىَ هـنـدة ســاال سـؤتـى
بؤهارا شـني لـ َى ميَـهظانـة
ئــةو ثـةز َى نـةحةزا دوتـى
خودان خبؤ ئةظـرؤ شـظانـة
لـؤ شـظانـوو وةكــة جــارا
طازكة بيَريظانيَت طؤندى
بـةزكىَ خـؤة بةردة شـينوارا
دا ب دؤشـن بـســةر بلنـدى
ذخـةوىَ ظةكة تؤ ضاظيَن خــؤ
خــةمال وارىَ خـؤة ب بينـة
خؤشـكة دةنطـىَ بلورا خــؤ
ب ئاوازان دالن ظـةذيـنــة
1999/8/21
دهوك
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54
مةشخةليَن شورةشا
طــةلـىَ مــن و ذ وةرة بيَــــذم
نــةبـن دؤسـتىَ بــةط و مــةالن
دطـةل ئــاغـا ئــةو خـوين ميَذن
دمـيَــذن ئـــةو خــوينـا طـةالن
بــةس نـــةزانينـىَ داريَـــــذن
دا بـطـةهـن ئـارمـانـج و ثــالن
هـــةر دةم ظـةطيَـرن و بيَــــذن
كوردسـتـانــــة ظيــــنــا دالن
ئاشـتـى ل وةالتـى بــةالظ كــةن
دا نــةمـينـة مـــللــةت هــةذار
بزانــيـنـ َى وةالتـى رؤنـــكــةن
دا بــةس بــمينن ســتــةمكــار
وةكــــا نــةورؤز رؤذا دةركــــةن
تىَ ب ســؤذن دؤذمـن و نـــةيــار
باغـ َى ظـينـىَ جـوان خـةمل كـةن
دا تـ َى بـضـةرن تــةظ ئـة ظيندار
لـىَ هــوون طــؤه بدةن شيــرةتـا
دا ئــازادبـن تــةظ قـةلـةنـدةر
دا بـــةس بذين ل بــةر مـنـةتـا
هـــةم هـةذار و هــةم دةربــةدةر
75

لـ َى ئــةم ذى مـينـا دةولــةتــا
ثــةيظـا مة بطـةهيَت هـةمـى دةر
دا بــلنـــد بة نــاظـىَ كـــوردا
ل هـةر ضـوار كةنـارا سـةرانسـةر
ىلَ شـيَـخ َى ســةعيد و بــارزانـى
ئـةو بـوون مةشـخةليَن شـؤرةشـا
دطــةل وانـة مـوحـةمـةد قـازى
ل ريَـكـيَـن خـةبـاتــىَ دمـةشـا
مـللــةت ب وان د كــة شـانــازى
وان ضـةمـانـد سـةر َى رؤى رةشـا
ثيَشـمـةرطـة ل ضيا دطــة طـازى
خــةمـال كـوردسـتان ب َى طـةشـة
ســةدام و شــا ه و ئــةتـاتؤرك
طـةردةن ل قــةنــارا ئــاالنـدن
هـةر دةظ بـخوين بوون مينا طـورط
وةكـا هـؤظــا بسـةردا د هـا تـن
خــويـن ذدالن كــرنــة ســورِك
ذةهــر و خــةردةل تةظ بارانـدن
قـــةت نــامرة مـللــةتىَ كـورد
قــةيـد و كةلةمضة وان شـكاندن
1994/5/3
دهوك
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55
مزطني

مـزطيــن ل طــةىلَ مـن
ل ذيَـــــر و ل ذؤر
نــةمـا ضوو نـةيــــار
رؤخــيــا دكتـاتــؤر
دايـكـا شـــةهيـــدى
يا دل تـــذى خـويــن
رةش كـراس هـاظيَــت
لبـةر كر ئيَـــكىَ سـؤر

ذســةر ســةرىَ دؤذمـن
تـانـج ل ئةردى خسـنت
كــةلــهيَـت سـتـةمـ َى
تــةظــدا هــةرفــنت
بـــؤ تـة طـةلـىَ مــن
مـزطــينى و فـــةالت
هـــةمى دل ئــيـــرؤ
ب هــةظرا طـةهشــنت

77

مــزطينـى يــا مـةزن
بــ َو تــة ئـةى وةالت
بــوَ دةشــت و ضيـــا
بــوَ تـةظ كـةظر و الت
ئــةنـفــال و ســؤتن
ئـــةو ســتـةمـا رةش
هةمـى ضــوون نـةمان
ئـــــازادى خـــةالت

2003/12/11
دهوك
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56
مزطينى
جيهـانـ َى طــرت بـؤ تاريـ َى
ىلَ هات بـوونة طرتن تةظ دةر
زالـبــؤ ضـةرخـ َى بـَيـداديـ َى
ذيـان كربـوو داخ و كـةسـةر
ذ بـىَ هـيـظـيـا دل دنـالــيـن
مـا بـوونـة بـىَ زاخ و زةظـةر
تـم رؤندك و خـويـن دباريـن
بن ئاخ د كرن ب ساخى جةطةر
ثـيـس دةمـةك َى نـة رةوا بـوو
تيَـدا ئاالبوون جـةنط و شـةر
ل ذيـنـىَ رؤذ يـا ئـاظـا بـوو
كيظى بوون ذىَ سثيَدة و سةحةر
ضاظـيَن وان ل هيظييا ما بوون
هاتبـوون هةالويسـتى قةدةر
خـؤزى ل بيـابـانـا ذاربــوون
وةك بالنديَن بىَ ضةنط و ثـةر
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مزطينى يةك هات ذ ئةسـمانا
ذ بـؤ تةظ جيهانىَ سـةرانســةر
دذى تــوَنــدرةو و نــةزانــا
((حممد)) هـنـارت ثيَغةمـبـةر
ثـي َـغـةمبةر بـؤ تةظ جيهان َى
ذ بــ َو مـرؤظـان هـةر و هـةر
بــؤ دادوةريــىَ و ظـيـانـــ َى
ئيسـالم كـر ريَـبـاز و ريَـبـةر
خـؤداى ذيَـرا هنـارت قؤرئان
دا بؤ هةميان ب بيت سـةروةر
ئاال ثاك و ثـريؤز هةلــدان
ناظـ َى يـةزدانـى دانـا سـةر
هــةمـى هـةذار و ثةريـشـان
ذ تـةم و تـاريـىَ كيَشـانة دةر
د دلدا ضاندن ثةيظيَت قـؤرئان
ذيان ىلَ كر دةسـت ثيَك و سةر
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57
من نةهيَلن
ئةم ظةطةران مة خاتر خواست
طازى و ناليـنـة كا تؤنـد هـات
هــةر هــةوار و طــازى دكـر
طةلؤ ض كاودانـة ل مـن هــات
وةرن وةرن  .....مـن نــةهيَلـن
ذخـونة هوين دبىَ جةرط و دلن
ما خؤشـتظيـىَ وةنـة بـووم ئـةز
دظىَ رةش ضـاليَدا مـن دهـيَلـن
من نةزانى ..........من نةزانى
دىَ زى ضـم طــؤرىَ ب ميَظـانى
خـؤدا دل ضـاك مـن كـارنـةكر
هـةذارم تـؤ ل مـن خــودانــى
خــؤدا ئـةظروَ ثيَشــةمـانـم
دةسـت ظــاال و ب َى بـةرةظـامن
ل بـةنـدا دلــوظانـيـا تـةمـة
طؤنـةه كـارةك بىَ شـيـانـم
1997
دهوك
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58
نازكا من
نازكــا مـــن دلـبــةر َى
دبينـم ئـةظرؤكـة دكةنى
ظينـىَ ذ دل بينــة دةرىَ
بـةس بهيَلـة ب نـةثةنـى
مـن هيكـة ظينا بـــةرىَ
دظىَ ئارماجنةك نوى ظةنىَ
ئةظـيـنـا د جــةرط و دال
ذوان رةش ضاظيَت ثرِكلـن
تة روى ذ ِرةنطىَ سـؤركوال
مــن لـَيـظ لسـةر بلبـلـن
وةرة ب دةينـــة ئيَــك مال
هيَش دليَن مة ئيَــك دلـن
ضـمـا وارىَ ئــةظـيـنـــ َى
ئيـرؤ مـا بــ َى ئـةظينــدار
دا بكةين ثادشاهــا ذينــىَ
بـؤ تةظـ دليَـن بــرينـدار
هيظـى يا هـةردىَ طةهينـ َى
ئةز و تـؤ وتةظ دؤسـت و يار
1997/3/10
دهوك
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59
نة تؤ بتنىَ سؤر طوىل
دةاللــ َى من طــول ضــانــدن
دبـــاغىَ ئــةظينـــا مةدا
هـةمـى تــة ضــرمســانـدن
بـــوون سـرتى دريَيـا مـةدا
تـة هيظـى تـــةظـ رةظـاندن
ض نـةمـا د دةسـتـَيـن مــةدا
دل ســؤت هاتـة حــةالنــدن
د ئـاطـر َى عـةشـقـا تـةدا
ثشـتى تـؤ هنـــدة ظــةمـاى
ئــةز مـامــة دبـةنـدىَ دا
وةك سـيامــةنــدى هيَـــالم
د داظــا ئـــة ظــيــنـى دا
عةشـقـا مـة هندة دةنـط داى
ثةريشـان بـووين ئـةم تيَـدا
ريظينك بووين مة ئيَك سؤزداى
تــة هيَـــاليم دنيظـــا ر َيدا
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مـن نــةظـَيـن رونـدك و طرى
ســاخ نـاكـةن ئــةو ض دةردا
مـن تــؤ ذ دلـى دةركــــــرى
بةســة تـةنــاكـــةم ددلـدا
ض ئــةظــينــة تــة كــــرى
هـةرة مـن دةسـت ذ تة بةردا
نــة تـؤ ب تنىَ ســؤرطـولـى
نــاظ بــاغـىَ ئـــة ظينـىَ دا

دهوك
1997/3/2
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60
نة طرى تؤرينىَ
نــةطــرى تــــؤرينـ َى
دة بــــةس بـنـالــــة
ذوان رؤيكـَيـت سـؤرطـول
رؤندكــا ظــةمــالـــة
بــىَ شـةنط نــةهيَـلـة
بـــةذنـا دةال لـــــة
دلـــــى ذ ئـــةظينـ َى
نـةهيَـلــة ظـالــــــة
بــةســة تـــؤريــن َى
هــةر شـينى و طــــرى
ئــــةو دلــىَنـــازك
ذ خــةمـا ثــرِ كـــرى
جــامـا ظينـــــىَ مــن
ذيـَـــــــرا تيَـكــرى
دا ظـينـــــا تـــيَـدا
بــــــذى و نــةمـــرى
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نــةطـرى تـــؤرينـــ َى
تـووى بــؤيكـا ضـيــا
تــؤ جــان كـةظـؤكـا
مـَيـرط و كـانى يـــــا
دةســتـىَ خـؤة ب دة مـن
تــؤ مـزطـينـى يـــــا
ظـى دلــــىَ ل بـةنــدا
هـيـظـى و خـؤزى يـــا
بــةس تـــؤ ب بـيَـذة
مــن خــــةم هــزارن
دا ذ جـاظـيَن بــةلـةك
روَنـــدك نـــةبـــارن
بـــــؤ ئـــاوريَـن وان
هنــــــــدة د دذوارن
مــــن ثـىَ نةئيَـخـــة
ئــــةز ئــةظـينـدارم

1996/12/15
دهوك
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نةبةردةن رىَ
نةبةردةن ريَيا ثيَغةمبةر
هةى خودانيَن ناظىَ ثريؤز
بؤ ذينىَ هةر دبن سةروةر
ضةندى ل هةوة ب بيت ئالؤز
مة هةية ضرا هةردةم طةش
ناظةمرى ل ض كاودانا
بةر رؤناهيا وىَ بكةن مةش
قةت نا كةظن تاريستانا
طةر ئيمانىَ ذ دل خبوازن
ب َى خوار بىَ ضةث و سستى
د َى ل بةهشت َى تةنا رازن
ب سةرفةرازى و سةربةستى
ث ِر ثريؤزة ريَيا خودا
طةر بهةظرا ئةم بضينىَ
ذ هةظ دوو ئةم نابني جودا
هيظييا هةر د َى طةهينىَ
1997
دهوك
بووية سرؤد ب دةنطىَ هونةرمةند (حسن حممد امني)
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62
نةكة  ..نةكة
نةكة نةكة زامل نةكة
دىلَ من تؤ دوو كةر نةكة
برِيندارة ذ ئةظيناتة
د عةشقا خؤ دا تؤ ذار نةكة
ذار نةكة و نةئيَخة خةما
ىل نةكة شينى ض دةما
َ
بؤضى ية ئةظ رِةنطة ئةظني
طةر خؤشى د ذينىَ دا نةما
ناكةم بظى رِةنطى ئةظين َى
يا رةش بكةت خةمال ذينىَ
طةر طول نةبى نةبة سرتى
دا بةس ذ دل بريَذم خوينىَ
طةر بظىَ ضةندىَ رازى نةبى
هةرة بال من تؤ نةبى
عةشقا تة دىَ ذ دل هاظيَذم
بةال تة ذى د سةرىَ تة بى
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63
نةورؤز
نـةورؤز هـات نـةورؤز
خــةتيــرا هـةلكـةن
ئــاطـرىَ ئــازادى يىَ
لسـةر ضيـا طةشـكةن
بيـــرؤزة ئــةظــ دؤز
ثــر ثـةميان و ســؤز

بـيـــرؤزة نــــةورؤز
ديــــرؤكــا مــةيــة

نـةورؤز هـات نـةورؤز
درةفـشـا هـةلـــدةن
ســةر ســاال مــةيـة
دةسـت ذ َى نـةبـةردةن
ب طـؤظـةنـد و ديالن
جةذنـة و سـةرهلدان

ب ئــاواز و سـتـران
ثيـرؤزكـةن نـةؤرؤز

نــةورؤز هات نةورؤز
رزطــارى و فـــةالت
كـــاوةى سـةرهـلدا
نـــةورؤزة بؤ خةالت
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ئـــةو رؤذيَـن تــارى
ل تــةظ طــةلـ َى ئارى

ب هـيَــزا هـــةذارى
كـــرنــــة رؤنـاهى

نــةورؤز هات نــةورؤز
بـزاظــة و خـةبـاتـة
جـةذنــا كـــوردانــة
ِرنـــدة بــــىَ وةالت
دةنـــــطىَ بـلبـالن
نـــةورؤز هـاتى ية

خـــؤشـــة نـاظــ طوالن
بـــخـــــويـنــــا دالن

1998/3
ئيَتيتىَ
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64
نةورؤز 2
نةورؤزة سةرهلدانة
قيز و خؤرتان ديالنة
نةورؤز رؤذةكا طةشة
ديرؤكا مة كوردانة
زوو وةرة يارا شرين
ظا هات بؤهارا رِةنطني
نةورؤز سةرساال مةية
جةذن و شاهى ية و ئةظني
هةر دىَ تؤ مينى نةورؤز
جةذنا ظى طةىلَ دلسؤز
مت طةشة خةتريا تة
هيَمايىَ دؤزا ثريؤز
خؤرت و طةنج و دليَران
ىل وةكى شيَران
وى كا َ
وةالت ب خوين َى ئاظ دا
دةنط و ئاال هةلديَران
بووية سروود ب دةنطىَ هونةرمةند (علي جان )
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65
هةتا كةنطى
هةتا كةنطى بلؤرينم
ذ بؤ ئةظينا تة دلبةر
خةم و دةردان ب جةمينم
ذينىَ بكةم داخ و كةسةر
كاروانىَ عةشق َى ظةهيَالم
هيَذ ل ثةى ئةظينا تةمة
ئةظ ضةند سالة ل بةندا تة مام
ذ هيظييان بىَ مذدةمة
ثوَر بؤ ذ رِةنطىَ بةفرا ضييا
نةما طةش ئةو ديَم َى شرين
كةنطى دىَ طةهم هيظييا
دل بكةمة شؤظا ئةظني
دلبةر حةيفة هؤ مبينم
هةر ذار و ئيَخسريىَ دةمان
تن َى ل دل عةشقا تة د ضينم
ئةزم ذ بووتة هةر سةميان
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66
هةظال
كةهلا باوةريىَ و ظيان َى
هةلطرىَ تةظ نهيَنيان
تؤ نةخش و هيمايىَ مانىَ
شادة هةر دةم دطةل تة ذيان
سؤزا تةية وةفادارى
هةدار و ئاراما دالن
ذيان د طةل تة رِةنطينة
طةشة مينا وةرزىَ طوالن
ناظىَ تة ضةندىَ ثريؤزة
ذ بوومة نيطار و كةظال
ذين ب َى تة ظاال و ئالوَزة
تؤ تيَدا نةبى ئةى هةظال
2010/4/18
دهوك
بووية سرتان ب دةنطىَ هونةرمةند (سامي جالل )
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67
هؤث ضياوو
هـــؤث ضيــــاوو ضــيـــاوو
وارطــةهىَ مــة كـــورداوو
بــؤهــارا تــة رِةنـطـى نة
ثـرِى طــول و طــيــــاوو
هـــؤث ضـيــاكــىَ مـةتينـا
رةوشــا وار َى بــةهـديـنـــا
خــةمـال تـة ضــةند جـوانـة
ذبـيَـهـنـا طـول و نةسـرينا
هــؤث ضيــاكــىَ هـنـدريـن
مة دل دطةل تةية ب ئـةظيـن
خــةمال تــة هـةردةم طةشة
تـووى رةوشــا وارىَ شـــريـن
هـؤث هــؤ ضــيـايــىَ زؤزك
مة ل تة كيَشان طةلةك ريَك
هيَـلينا مــة خــؤرتــا بــووى
ئيـرؤ ئـةم تـةظ بووينة ئيَـك
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هـــــوث ضيـاكـ َى بيَـخـَيـر َى
مـــة ســـةيران برنــة ويَرىَ
شــظـانـا ثـةز لـــىَ ضـةرانـد
بيَـــريظـان ضـوونــة بـَيـرىَ

2000/2/7
دهوك

بووية سرتان ب دةنطىَ هونةرمةند (حسن حممد امني)
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68
وةرة ئيَك باخيَظني
تة ئيَـخسـري كــرم يــار
بـةر ظــان دةرد و خـةما
كــرمــة رةبـــةن و ذار
دل هـَيــال بـىَ ســـةمـا
تــة هيَــالم و تـؤ ضـووى
تــة خـؤ لــمن هنـداكر
ئــة ظينـدارا من بــووى
ئــةظــ دلــة تــة ذاركر
يــار ئـةظــيـن و ذيــان
تـــة ذدلــ َى مـن بــرن
كــرنـة ئــاخ و فيـغـان
تــةظـ هيـظـى لـىَ مـرن
تـؤ طول بووى ئـةز بلبـل
دنـاظ بـاغـىَ ئـةظيـنـ َى
دؤيركـةفتـى مـايــة سـل
ب تنـىَ مــامــة ل ذينـ َى
96

كــا ئــةو ظينــا كــةظن
يـا وةك ئــةظيـنـــدارا
وةرة ئـَيــك بـاخــظيـن
مـيـنـا دؤســت و يــارا
ب بيـت ئـَيـك جـان و دل
نــة هـَيـلــيـن ض دةردا
ب بـيـن بشـكؤذ و طــول
دبـاغـىَ ئـةظــيـنـىَ دا

دهوك
1997/5/5

97

69
وةرة يارىَ
يارىَ سالظان ب هنيَرة
سؤزا خؤ ملن نة وةرطيَرة
توَ ذى وةك من ئةظيندارى
بةس دىل ب خةمان بهيَرة
هات بؤهار خةمال خؤ ظةهاند
ل باغيَن مة طوالن خؤ هةذاند
ئيَدى بةسة شينى و تازى
كةو وبلبالن ذمة را خواند
طولستانا ذينا من بووى
طوال ميَرطا ظينا من بووى
ذ هةمى طوالن تؤ داخوازى
رةوشا باغىَ دىلَ من بووى
يار َى ذ بةر تة جطةر خبوينم
لةو هؤزانا بتة ظةدهينم
ئةز تو وةك هةظ ئةظيندارين
ذ بووتة دل مةست و ب ئةظينم
1998/6/27
هاظينطةها سيالظى
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70
وةرن برا
خــؤ بكـةن ضـرا
تـارى و ئـالــؤز

وةرن بـــــــرا
بـؤ تةظ ريَكيَـن

د َى بني فيَـرطـةه
ثـاك و ثـيــرؤز

دىَ بني دةرطـةه
بــؤ ريَـبــازا
دةستان بدةن ئيَك
ل ئيَـك ر َى بـدةن

دالن بكـةن ئيَـك
ثـةميـان و سـؤز

ب دةنــطـةكــى
ب طةهينـن ئيَك

ب رِةنـطـةكـــى
تةظ خيَـل و هـؤز

هـةمـى دةمـان
ثاشـظة ليَـدةن

بطـةن ســةمـا
تةظ با و باهـؤز

نـة ظـارى بـن
دا ب مـيـنـينت

د ثرِ هيظـى بـن
طةشـرت ئـةظ دؤز

1998/10/1
دهوك
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ئةلند مزويرى
ـ ناظىَ درؤست (بشار علي حممد) ة بناسناظىَ (ئةلند مزوورى) دهيَتة نياسني.
ـ ذدايك بوويىَ ساال  1969دهوك .
ـ ذ ساال  1987دةست بنظيسينا بةرهةميَن ئةدةبى كرية بتايبةت هةلبةست ،دهةمان
سال دا بةرهةميَن خؤة درؤذناماندا بةالظكرينة وةك (هاوكارى ـ ثاشطوى عرياق).
ـ ل ساال  1997دةست ب نظيَسينا ئةدةبىَ زارؤكان كرية  ،ديوانةك بناظىَ ( باغضىَ
زارؤكان ) ئامادةية .
ـ زؤربةيا هةلبةستيَن وى بووينة سرؤد و سرتان بوَ مةزن و زارؤكان.
ـ ضةندين طؤتار و بابةتيَن جودا جودا ييَن (ئةدةبى ـ هوَنةرى ـ ضظاكى ـ كةلتوَرى ـ
ئةدةبىَ زارؤكان) درؤثةليَن طؤظار و رؤذنامةييَن دةظةرىَ دا و سايتيَن ئةلكرتونى دا
بةالظكرينة .
ـ ثشكدارى د ضةندين كؤنطرة و ظيستةظاليَن ئةدةبى و ييَن زارؤكاندا كرية.
ـ ئةندامىَ نظيسةريَن كوردة تايىَ دهوكىَ.
ـ ئةندامىَ تيثا موَزيكا زاروَكان يا دهوكىَ ية و ئيَكة ذ دامةزرينةريَن و َى .
ـ ضةند باوةرنامةييَن ريَزطرتنىَ وةرطرتينة د بياظ َى نظيسينى دا .
ـ فةرمانبةرة ل ريَظةبةريا طشتى يا رةوشةنبريى وهونةرى ل دهوكىَ.
بةرهةميَن نظيَسةرى-:
ـ (ميَرطا ئاوازان) ديوانا زارؤكانة،ل ريَظةبةريا ضاث و بةالظكرنىَ ية و ئامادةية بؤ
ضاثىَ)
ـ بةرهةميَن بةرهةظكرى :
 1ـ ديوانا(زةنطل) هةلبةست بؤ مةزنان.
 2ـ ديوانا(وةرزةكىَ ثري) هةلبةست بؤ مةزنان.
 3ـ ديوانا (باغضىَ كوليلكا) هةلبةست بؤ زارؤكان.
 3ـ ديوانا (وةرز َى ثةالتينكا) هةلبةست بؤ زارؤكان.
 4ـ ديوانا (ئاوازيَن كةظؤكان) هةلبةست بؤ زارؤكان.
 5ـ ديوانا (باغضىَ كوليلكان) هةلبةست بؤ زارؤكان.
 6ـ ثةرتووكا(ثةروةردةكرنا زارؤكى بريَكا موزيكىَ و ياريا) ثةرتووكةكا ثةروةردةيى ية.
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