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()1مةحوي ()1906 - 1836
بة نووري بادة كةشفي زولَمةتي تةقوا نةكةم ،ض بكةم؟
بـة شـةمعيَكي وةها ضاري شةويَكي وا نةكةم ،ض بكةم؟
لـة خـةزنةي دلَـمدا هةرضي هةية ،هةر داغي سةوداية
دةسا ئةم نةقدة دةردي عيشقي ثيَ سةودا نةكةم ،ض بكةم؟
لـةطةلَ دةسـيت مـةال ريَ نـاكةويَ زوننـاري زولفـي يار
وةكو(شيَخ)ئيختياري مةزهةبي(تةرسا)نةكةم ،ض بكةم؟
لـة رِيَي ئةو شؤخةدا خؤم كردة خاك و ثيَي نةنا ثـيَما
دةسا خاكي هةموو عالةم بةسةر خؤما نةكةم ،ض بكةم؟
دةمـيَكـة شـاري ثـرِ شؤري مةحةببةت مـات و خامؤشة
بة قانووني تةجةننون شؤرِشيَ ئينشا نةكةم ،ض بكةم؟
لة ضاوا ،نـم نةما بؤ طرية ،نؤبةي سوجدة بةردةرية
سيا سالَم نةبارة ،نويَذي ئيستيسقا نةكةم ،ض بكةم؟
لة سةر تؤم دومشنة دنيا ،قةزييةم (مانع اجلمعـ)ـة
كة تةركي تؤ نةكةم ،تةركي هةموو دنيا نةكةم،ض بكةم؟
بةجيَ ماوم لة ياران ،نابةجي ماوم ،ئةجةل! زوو بة
بة مردن لةم قسووري ذينة ئيستيعفا نةكةم ،ض بكةم؟
ئةوا لةيال بة رِؤذي حةشر ئةدا وادةي ليقا (مةحوي)!
هةتا قامي قيامةت ،ئاه و واوةيال نةكةم ،ض بكةم؟
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***
ئـةري دلَ بـيَ شـةرابي لـةعلي طـوألرِةنطت لـة طولَ ض بكا؟!
كة جيلوةي طولَ لـة طولَشةندا نةبـيَ ،بولبول لـة ضلَ ض بكا؟
كـــة هةلَطريسـا لة نوري بـادة شةمعـي حوسنــي جانانة
نةضيَتـة سةر تةريقــةي حةزرةتي ثةروانــة ،دلَ ،ض بكا؟!
بة ئاهم طةر رِةقيبانت بسووتيَن ئةي طولَي رِةعنا
مـةرِةجنة ،تـو خوا شوعلة لة ئاقاري ضقلَ ض بكا؟!
هـةتاماوة دةبـيَ ئةشكـي نـةدامةت داوةريَينَ ضــاو
عةرةق رِينت نةبيَ ،شةخسي لة كاري خؤ خةجةل ض بكا؟!
سةفةر جائيز نيية ،با بؤ حةرةم بيَ ،لةو بةروبوومة
فـةقةت مةجزووبي زجنـريي نةسييب ئاو و طلَ ض بكا؟!
فـةلةك هـةرطا كةسيَكي هةلَبـرِي ،وةقيت هـيالكـةتيـة
كة سةر بؤ طةيينة ثةت بيَ ،ثيَ لة كورسي و ئةسكةمل ض بكا؟!
لة عوششاق و رِةقيب ئةو شؤخة ضاوي لوتفي وةرطيَرِا
كة ئاسك ئادةمي يا سةط ببيينَ ،غةيري سلَ ض بكا؟!
ض حاجةت نةرطسي مةستت بكةم وةسفي بة مةمخوري
كة ضاويَ سورمة كيَشراوي خودايي بيَ ،لة كل ض بكا؟!
لة هةر جيَيةك هةلَيَ خورشيدي عيشقي طوألرِوخان (مةحوي)
ئـةطةر عـةقلَي بيبَ ،لـةو جـيَطة ئـاونطي عـةقلَ ض بكا؟!

3

()2ناري ()1944 - 1874
لة فيتنةي نازي غةمزةي ضاوي فةتتاني خوا ضي بكةم؟
لـة ئيَشي عـةقرةبي زولفي ثـةريَشاني خوا ضي بكةم؟
لة سةفحةي رِوومةمت يةك جيَ نةما بيَ زةمخي ثةيكاني
لة حةملةي فةوجي رِووسي تريي موذطاني خوا ضي بكةم؟
بة زولفي ،سوحبي رِووي ثؤشي كة قيبلةي ئةهلي ئيمانة
لـة جةمعي سوبح و شام و كـوفر و ئيماني خوا ضي بكةم؟
وةكـوو بارامـي طؤرِة ،تـوركي ضاوي بؤ نيشانةي دلَ
لـة خؤش ليَدان و ثرِثيَكاني ثةيكاني خوا ضي بكةم؟
لة شةودا ماهي رِووي دةركةوت و زوو هةلَهات و نةمزاني
لـة بيَ مـيهري رِوخي وةك مـاهي تاباني خوا ضي بكةم؟
ئـةطةر ضـي شيَوةيي شرييين جةزبي دلَ دةكـا هةردةم
لـة حةريف تالَي ليَوي شةككةر ئةفشاني خوا ضي بكةم؟
هةتاكوو هةلَنةكات بؤ رِةفعي زولَمةت شةو ضراي كولَمي
لـة رِةمزي خالَي شيـن و لةعلي خـةنداني خوا ضي بكةم؟
لةسةر سينةي بةئاهي من شكا ضيين سةري زولفي
لـة ثةرذيين شـكاوي باغي سيَواني خوا ضي بكةم؟
لـة دوكاني خـةيالَمدا نـةما جـنسي غةزةل ئةمرِؤ
لة بؤ فةرشي سةريري تةخيت ئةيواني خوا ضي بكةم؟
نةخؤشم بي لة باتي ليَوي ،من موشكيل نةجامت بيَ
لة بؤ ماضي وةكوو دةرماني لوقماني خوا ضي بكةم؟
لة شؤرِش داية مورغي دلَ ،بة ئومميَدي نةسيمي طولَ
لة بؤ عةتري غوباري ضاكي داماني خوا ضي بكةم؟
دةمـيَ بؤ من نةبـو سةيري كةناري طولَشةني وةسلَي
لة بيَ رِةمحي رِةقيب و جةوري دةرباني خوا ضي بكةم؟
ويـسالَي بـؤ رِةقيب و دةردي هـيجرانـي بة (نــاري) دا
لة رِةمسي بيَ وةفايي و عةهد و ثةمياني خوا ضي بكةم؟
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****
لـة داروحلوزنـي دووري ،ئيختـياري غةم نةكةم ضي بكةم؟
بةبيَ مةعشوقي شادي ،دةس لة مل ماتةم نةكةم ضي بكةم؟
رِةئـيسي تـاقمي بـةدبـةختـي سـةخيت كـيَشي ئـةييامم،
وةكوو وةحشي لة زومرةي ئةهلي عوشرةت رةم نةكةم ضي بكةم؟
كـة ئاهي سيـنة وةك جؤشـي سةماوةر بيَ لـة جونبوش دا
لة جيَطةي ضا لة دلَما خويَين ضةرطم دةم نةكةم ضي بكةم؟
نـةبوو بؤ مـن دةمـيَ غـونضةي سـرووري طولَشةني وةسلَت
لة خارستاني هيجرت خاري ميحنةت جةم نةكةم ضي بكةم؟
بــياباني فيــراقت واديـيةكــي طــةرم و بــيَ ئــاوة
قةناعةت طةر بة ئةشكي ئاتةشي طريةم نةكةم ضي بكةم؟
موشةووةش بوو بة مةشرووتةي ئةلةم ئةوقاتي ئيَرامن
بة ساالري خةيالَت فيكري دةفعي غةم نةكةم ضي بكةم؟
لـة شوعلي ئافتابي تةلعةتت يةك مـانطة مةحرومــم
لة ذيَر باري غةما ثشتم هيالىل ي خةم نةكةم ضي بكةم؟
دلَـم وةك ئـاش و دةردم ئـاشةوانة بــؤ مـزةي ميحنةت
سروشكي دةم دةمي ضاوم ،بةسةيلي ضةم نةكةم ضي بكةم؟
لـة بؤ مـيعراجـي وةسـلَت بـيَ بورِاقي ثـرِتةوي لوتفت
لة كولبةي ميحنةتي عةزمي حزوورت كةم نةكةم ضي بكةم؟
عـرووسي فـيكري (ناري) زيَـوةري تـةحـسيين مــةمحوودة
بةبيَ زيَوةر دةسا بووكي تةبيعةت زةم مةكةم نةكةم ضي بكةم؟
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()3نةديم
لة تؤماري نةهاتـي بةختـي ئةزةل ض بكةم؟
لـة ضوني رِؤح و نـةهـاتي ئةجـةل ض بكةم؟
بة غةيري تالَي نةمديوة دةواية هةبيَ بؤ دةرديَ
كـةمةي نـةبيَ لـة شيـريين عـةسةل ض بكةم؟
كـة دي رِةقـيب شـيعرم مـةحتي جـواني يـارة
وتي من غةزامل هةبيَ لة رِةواني غةزةل ض بكةم؟
بـة يارم وت كـة دلَ جيَتة فةرموي تـةماشا ئةم شيَتة
لة بةييت ثرِ لة ئةحزان و خاثور و بيَ عةمةل ض بكةم؟
تـةشريفت بيَنة كـةالمـت تةبشريي بؤ مـة هيَنابـيَ
دةسا زوبة ئةجةل ختوا لـةم ذينة بـيَ ئةمةل ض بكةم؟
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()4قانع ()1965 - 1898
نةكةم ضي بكةم؟
كة من بؤم دةس نةدا رِةندي دةسا تةقوا نةكةم ضي بكةم؟
ئـةسريي زولـفي تاتامن ،كـة واوةيـال نةكةم ضي بكةم؟
لـة كوجنـي سؤمعـةي زوهدم ،هـةزاران شـيَخ شـاطردمة
لة شيَخ بةدتر هةموو سةريف قةدي تةرسا نةكةم ضي بكةم؟
ئـةلَيَن مـةجـنوونيَ زوو شةيدا بة باآلي سةولَـي لةيال بوو
منـي شةيدا فيداي بـاآلت ،ئةطـةر لةيـال نةكةم ضي بكةم؟
نـة مـةحويم تـا كة مـةحووَ بـم ،نـة نـاليم تـا بـنلَيَنم
بـة شؤري شيعري شيـرينم ،فةلةك شةيدا نةكةم ضي بكةم؟
لـة ئةوسايف سةالحـةددين قـةلَةم مـاندوو بـووة ئـةمـجا
ئـةطـةر وةسفي خـةرافاتـي كـورِي كيسـرا نةكةم ضي بكةم؟
خـةيالَم وايـة بيـري دلَ ،لـة عوودي سيـنةمـا دةرخــــةم
لـة بـؤ ئـةم هـؤزة جـيَماوة ،دةنـطيَ بةرثا نةكةم ضي بكةم؟
لـة طـؤشةي بـاخي كـوردستان هـةزار قانع بـة بولبول بوو
لـة باتي باخةوان ئةمرِؤ ،كة خـؤم رِيسوا نةكةم ضي بكةم؟
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سؤزي عيشق
لـة سؤزي عيشقدا سـووتام كةسـيَ يـارم نةبـوو جاريَ
قورِي ئةم خاك و سةحراية بةسةرخؤدا نةكةم ضي بكةم؟
ياري دلَ رِوبا
دلَم زجنيـر ئةكةم ئةمما ،لة ياري دلَ رِوبا ضي بكةم؟
رِةطـم وشكة وةكوو ثووشة ،لة قووةي كارةبا ضي بكةم؟
كـة من ثيَم ثرِ لة خاري ميحنةتة هةتاكو بةر ئةذنؤم
قةدةم ئةنداز ئةكةم بؤ الت لةطةألكةوشي وةسا ضي بكةم؟
لــة رِؤذ بيَزارم و مـةحرةم بـة من هةر تاريكي شةو بوو
كـة سيَبةر هـةر رِةقيبم بيَ ،لة رِؤذي ئاشكرا ضي بكةم؟
سـواري رِةورِةوةي مـةرطـم ،ئـةضـم بـؤ بةزمطاهي طؤرِ
ئـوالخي عـاريةم نـاويَ ،لة مةيداني فـةنا ضي بكةم؟
دةمـيَ كوذراوي ئـةبرؤمت ،دةمـيَ خنكاوي ئةطرجيةت
نةبـيَ تاويَ خةميَكم بيَ ،لـة يـاري بيَ بةقا ضي بكةم؟
بـة ئـاوي تيَغي ئـةبرؤت ،شـؤريا جـةور و طوناحامن
لة رِيَوة جةننةتة جيَطةم ،لة ديواني جةزاي ضي بكةم؟
خـةيالَم بوو لـةسةر ئـةمري برام تةركي مةعاسي كةم
ئـةبينم خـؤي رِيا بــازة! لـة تـاعاتـي رِيا ضي بكةم؟
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()5مةال خدر  -دةشيت ()1957 - 1909
بة جؤشي د َل
بة جؤشي دلَ ئةطةر ئاور لة دنيا بةر نةدةم ضبكةم؟
بـة نوري تؤبـة رِووي رِةشـم رِونـاك نةكةم ضبكةم؟
دةبـا هةستم هـةتا ماوم مـةداني ضؤلَ و سةحرامب
لة دةروازةي موحةممةد طةردةني خؤم دانةخةم ضبكةم؟
لـة رِيَطةي مـةككةو تاييف وةكو سةط طةر نةلوريَنم
لة مةحشةر ضونكة بيَ نةقدم ئةطةر زاري نةكةم ضبكةم؟
مـةدينةي تـؤية جـيَطايي دةخالةت يـا رِةسولواله
لةكةم دةسيت دليَ من رِوو لة نةينةوا نةكةم ضبكةم؟
مـنافق هـةر منم رِةحـميَ بـفةرموو يا ئةبةلقاسم
لة سةر ثردي سرياتا تؤ نةجامت طةر نةدةي ضبكةم؟
رِةفيقامن مـةلَيَن نـاساغـة دةشيت سـا ض تـةدبيـريَ
كة تةدبرييش دةكةن تةدبريي عةفوم بؤ نةكةن ضبكةم؟
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()6ئاوات (كاملي ئيمامي) ()2002 - 1903
ض بكةم؟
بة يادي شةمعي رِوخساريَكي ،دلَ ئيحيا نةكةم ض بكةم؟
بة شةوقيَكي وةها ضاري شةوي يةلَدا نةكةم ض بكةم؟
وةكـوو مةجنووني مالَ كاول دةرودةشت بؤتة مةئواي من
لة حةيفي عاقلَان خؤم شيَيت رِووي لةيال نةكةم ض بكةم؟
لـة كـؤرِي عيشقبـازانا نـةماوة قـةدري رِؤح و سةر
وةكوو ثةروانة بؤ رِووي ئةو بة رِؤح سةودا نةكةم ض بكةم؟
دةلَيَن يار خاكي بةرثيَي سورمةية بـؤ ضـاومي ديَنم
بة كويَرِايي رِةقييب المةزةب ،ئةي وا نةكةم ض بكةم؟
بـةشةرتيَ بيَتة الم شـةرتة سـةرم دانيَم لـة ثيَناوي
ئةطةر بؤ طاوطةردوون،رِؤح و سةر ذيَرثا نةكةم ض بكةم؟
لـة دوري وي طـةدام و ديَتة الم وةك شـا دةبينم خـؤم
لة ضون و هاتين ،خؤم وةك طةدا ،وةك شا نةكةم ض بكةم؟
ئـةطةر بـا بؤني تؤ بيَينَ (ئيمامي) وا دةلَـيَ طيانة
كة من رِؤح و سةرم قورباني رِيَطةي با نةكةم ض بكةم؟
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عةزيزي ميسري د َل
دةلَيَن طيـراوة ئـةورِؤكـة عـةزيزي ميسـري دلَ ،ض بكةم؟
لة ثاش ئةو من لةطةلَ دلَ ،شيَت و ثيَيت وا بةكولَ ض بكةم؟
ئةوة جوان و جحيَلَ و ثاك و خاويَن ،بؤ ضي طرياوة؟
مين ثريي ثةشيمان و طونةهكار و خةجةلَ ض بكةم؟
نـةمـاوة بـاغ و رِاغ و رِةونـةقي سةحـرا ،خـودا مـةرطيَ
طولَووكات ضوو لةبةر ئةو ،من لة دةشيت ثرِ ضقلَ ض بكةم؟
لـة باغيَكدا كة طولَ رؤيي بة تاراجي خـةزان ،جامن
وةكوو بولبول نةسوورِيَم دار بة دار و ضلَ بة ضلَ ض بكةم؟
طـرانة دةردي دووري  ،بـةم لـةشة ضؤن هةلَطرم ياري
زةعيف و ثري و بيَ هيَز و قوةت ،بيَ شان و مل ض بكةم؟
(ئيمامي) هيَندي خةم خوارد ،عادةتي ثيَ طرتووة يارِةب!
دةسورِيَ بيَ وضان ،طيَذة و لة دةردي ضةرخ و خول ض بكةم؟
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()7هيَمن 1986 -1921
بارطةي ياران
ديَت و رِادةبرِيَ وة كـوو سـةروي رِةوان من ضيبكةم؟
كـة بةقـوورباني نةكـةم رِؤحي رِةوان من ضيبكةم؟
قةدي ئةو شؤخة وةكوو دووخ وخةدة نطة ئةفسـوس
ثـشتةكةم كـؤمة وةكو مـالَي كـةوان من ضيبكةم؟
تـازة هـةنطاوي شلـم كـوانيَ دةبــيَ بـؤ شـةورِاو
جـوانة زؤر جـوانة بةلَيَ رِةوتـي كـةوان من ضيبكةم؟
زةبـري ئاوزةنـطي بـرِا و شل بـووة دةسـيت جلَةوم
ديَ دةنــا ثـرِمـةيـي بـؤر و بـدةوان من ضيبكةم؟
ذوانـي خـؤشي هـةرِةتـي الوةتـي ديَـتة خةونـم
كـاتـي ئاويلـكة لةطةلَ زيـندة خـةوان من ضيبكةم؟
شـةو هـةتـا رِؤذيَ لـةبةر ئيَـشي لةشم نالَةم ديَ
ديَـتة طويَم دة نـطي (طةلـؤ) و (نيوة شـةو)ان من ضيبكةم؟
بـا رطـةيـان تيَـكةوة ثـيَضاو بةرِيَ بوون يـاران
لـة دنـيَ وا بـة تةنـيَ ثـاشـي ئـةوان من ضيبكةم؟
ذيـاني مـن ئيَـستة وةكـوو خـؤري دةمـي زةردةثةرِ
ثيَـم نـةمـا تيـن و طـورِ و هيَـزو تـةوان من ضيبكةم؟
((سروة)) هات خونضة طولَـي باخي ئةدةب ثشكووتن
بـاخـةوانـي طـةرةكـة تـازة جـةوان من ضيبكةم؟
ئـاو نـةبوو ئةو دةمي ((هيَمن)) مـةلةواني كورد بوو
ئـاو شـوكـور زؤرة وةرن زوو مـةلةوان من ضيبكةم؟
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()8هةذار 1991 - 1921
ئةطةر ئاوها نةكةم ض بكةم؟
لة كةركوكم بةئاب ،ئارةق لةبةر طةرما نةكةم ض بكةم؟
كة بةرضايي بة ماسيت شل ،بة ثيالَيَك ضا نةكةم ض بكةم؟
هةموو رِؤذيَ سةعاتيَ دوان نةبيَ ،ئاوي ئوتيَل دةبرِن
ئةطةر تةرخي دةم و ضاو شنت و ئيستينجا نةكةم ض بكةم؟
لة حةوت و نيو دةبيَ بؤ كار بضم ،رِيَم ضارةطيَك دوورة
لة حةوت و ضارةطيَكرِا شاني بؤ ثيَدا نةكةم ض بكةم؟
لة(دارك رِووم)ي ثرِ هاآلو و بيَن ناخؤش و بيَ مةنفةز
ئةطةر ضةند تةبع و تةكبرييَكي بؤ (سؤنا)نةكةم ض بكةم؟
لة دوازدةي ديَمةوة برسيمة ماندووم قرِقرِةي زطمة
كة ورطي المةزةب تا مل ثرِي شؤربا نةكةم ض بكةم؟
بة ماستاويَكي شني و تام نةدار ،يان ئاوة بةفري زؤر
بة دوو هيَشوو تريَ ،يان طرِكة بؤريَ با نةكةم ض بكةم؟
ئيرت هةر بانطي تةنزيالتة يان شةربةت بة دوو فلسة
لة جيَطةي خةو جنيَودان ،داد و واوةيال نةكةم ض بكةم؟
سـةر ئيَوارة دووبارة كارة تا شةو كاتي حةوت و نيو
لة باتي سينةماو طةردش بةرةو خةو رِا نةكةم ض بكةم؟
شـمةك هـةلَطرتنة بـؤ بان و خـؤدانة بـةعـةرزيدا
هةتا خةو دوو قسةي قؤرِيش دةطةلَ شوكرا نةكةم ض بكةم؟
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تةخـميسي ((بارطةي ياران))
هةذار شيَعري مام هيَمن ي تةمخيس كردووة
ذارطةي ماران
بـةربةرِؤضكةش هـةية سةرمامة! شـةوان من ض بكةم؟
ئـةم منـداآلنة كـةبيَ كـراس و كـةوان من ض بكةم؟
دلَـي بـردووم كــضة تـيـوي كـةرةوان من ض بكةم؟
ديَت و رِادةبريَ وة كـو سـة روي رِةوان من ض بكةم؟
كـة بةقـور باني نة كـةم رِووحي رِةوان من ض بكةم؟
مـن نةشةرقيم و نةغةربيم و نةئةمريـكي ،نةرِووس
نةموسولَمانـي بةرِاستـم و نة جووم و نة مةجووس
ثيـر و زورهانـم و خورثةي ديَ دلَم بـؤ كضـي لووس
قةدي ئةو شؤخة وة كوو دووخ وخةدةنطة ئةفسـووس
ثـشتةكةم كـؤمة وةكو مـالَي كـةوان من ض بكةم؟
سةرة لةرزؤك و قـؤلَ و ضـؤكة شـل و زط ثةنةماو
الملم خـوارة ثـشوم سـوارة ثـرِوش و كـزة ضاوم
ضـوار ثـةمل شل بـوو لـةشيـشم بؤتة النـكة شكاو
تـازة هة نـطاوي شلم كـوانيَ دة بـيَ بـؤشـةو رِاو
جـوانة زؤرجـوانة بة لَيَ رِةوتـي كـةوان من ض بكةم؟
بـةزطي برسي خةوم نـاية هـةرضـةنـدة وةركةوم
ئـارةزوم هـةر ئـةوةيـة نـانـي طـةرم بيَتة خةوم
وةكـي رِةشكيَكي رِزيـو ثس ثسة طش قةلَـف و طةوم
زةبـري ئاوزةنـطي بـرِاو شل بـووة دةسـيت جلَةوم
ديَ دةنــا ثـرِمـةيـي بـؤر و بـدةوان من ض بكةم؟
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دم دمي ضـي؟ ئـة وة دويَينَ بـوو ئـةمن زؤر كةومن
دايـكة واي رِةحـمةتي! ئـةوسايةكـوتا بـووي تةومن
وشـك و رِةق بـومةوة تـازة دةطةرِيَـم بـؤ شةومن
ذوانـي خـؤشي هـةرِةتـي الوةتـي ديَـتة خةونـم
كـاتـي ئاويلـكة دةطةلَ زيـندة خـةوان من ض بكةم؟
خـةلَـكي ثـيَي وايـة لة خؤشيانة هـةراو طالَةم ديَ
نـا براكـةم لـة دةستـي زالَـمة كـانة زالَـةم ديَ
ورتـةيـي كؤنـة بـريـنـانـي دةم ئـاوالَـةم ديَ
شـةو هـة تـا رِؤذيَ لـة بةرئيَـشي لة شم نالَةم ديَ
ديَـتة طويَم دةنـطي طةلـؤ نيوة شـةوان من ض بكةم؟
لة ضـيـايـان ولة دةشـتـان و لة ال ديَ و شـاران
هيـض شتيَـك ئـيَستة نـةماوة وةكو جاري جـاران
دةوةرة سـةيـريَ بـة رِؤذي مـذو طـؤثـالَ بـاران
بـا رطـة يـان تيَـكةوة ثـيَضاو بة رِيَ بوون يـا ران
لـة دنـيَ وا بـة تةنـيَ ثـاشـي ئـةوان من ض بكةم؟
دة ضـمة الي هةركةسيَ بؤ كاريَ دةلَـيَ كويَر و كةرِة
يـة ك دةلَيَ الضؤ لةبةر ضـاو ئةوي تر ئـيَـذيَ هةرِة
ئةوي بـؤم ماوة تـةوة ضـاوي تةر ِو ثـيَستـي طةرِة
ذيـاني من ئيَـستة وةكـو خـؤري دةمـي زةردة ثةرِ
ثيَـم نـةمـا تيـن طـورِ وهيَـزو تـةوان من ض بكةم؟
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خـؤم وة كـو زةرِنـةقـوتة و زارِؤلَـةكـانيش رِوتن
حةوتي وام هـةن كة دة مي خواردنيَ وةك حةو حوتن
دويَـنـيَ ئـيَواري لـةسةربانيَ هـةلَـم خست توتن
((سروة)) هات خونضة طولَـي با خي ئة دةب ثشكووتن
بـا خــةوانـيطـةرةكــة تـازة جــةوان من ض بكةم؟
خـالَةباس يادي بـةخيَـر ئـةو دةمي داكـي مردبوو
هـةروةها وشـك و برينـط نـا ية قةبر نةي يشت بوو
ديَـية كةي ئـيَمة هةمووي ديَـم و تـةالن و طرد بوو
ئـاو نـة بوو ئةودةمي ((هيَمن)) مـة لةواني كورد بوو
ئـاو شـوكـر زؤرة وةرن زوو مـةلةوان من ض بكةم؟
***
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( )9هيَرش 2013 - 1951
تيَ هةلَكيَشي شيَعري ((بارطةي ياران)) ي هيَمن،
شارطةي ياران
دؤست و يـاران كة هةموو سةر بةهةوان من ضبكةم؟
نـة لة مان سيـلة نيـطايـةك ،نـة لة وان من ضبكةم؟
ئـةضمة جيَـذوان بة خة يالَ ،خويَنةرةوان من ضبكةم؟
((ديَت و رِادةبريَ وة كـو سـة روي رِةوان من ضبكةم؟
كـة بةقـور باني نة كـةم رِووحي رِةوان من ضبكةم؟))
بـة رِةوش ضـةشين فرشـتة ،بة بـةذن وةك ظيَنـووس
بة نةخش جةوهةري جوانيي ،دلَةكةم وة ك دةسنووس
شـؤخي شـؤخي دلَي بردم ،سةري ثيـري بة خسووس
(قةدي ئةو شؤخة وة كوو دووخ و خةدةنطة ئةفسـووس
ثـشتةكةم كـؤمة وة كو مـالَي كـةوان من ضبكةم؟)
يـادي ئةو دةورة بـةخيَربـيَ كـة لة سةر قةولي طراو
دامدةطرت سـةنطةري جيَـذواني بة ضـةك دةورة دراو
ض زوو بـؤي نـامةوة ثيـري رِةشـة داوي لـة ناكاو
(تـازة هةنـطاوي شلم كـوانيَ دةبـيَ بـؤ شـةورِاو
جـوانة زؤر جـوانة بةلَيَ رِةوتـي كـةوان من ضبكةم؟
تـؤ بـلَيَي بـيَـتةوة ئـةو رِؤذة ،شـةويَ دةربـكةوم
بـةكرة شـؤظاري دةغةلَ هةلَ بـكةويَ رِيَـي بكةوم
داخـةكةم! جةردةيي ثريي ثةكي خست رِةوت و رِةوم
(زةبـري ئاوزةنـطي بـرِاو شل بـووة دةسـيت جلَةوم
ديَ دةنــا ثـرِمـةيـي بـؤر و بـدةوان من ضبكةم؟)
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ض دةثـرسي طـولَةكةم ،كويَية مـةكان و كـةونـم؟
لـيَـك تـرازاوة كـر و رِايـةلَ و داوي تـةونـم
زار و بـيَزار و زةبـوون ،زةرد و كـز و بـيَ لـةونـم
(ذوانـي خـؤشي هـةرِةتـي الوةتـي ديَـتة خةونـم
كـاتـي ئاويلـكة دةطةلَ زيـندة خـةوان من ضبكةم؟)
عـومريَ ثـيَـموابوو مـنيش دةوري مةي و ثيالَةم ديَ
كـوانيَ دةمـزانـي كـة ئـةو رِؤذة رِةش و تالَةم ديَ
نـيـية رِازداريَ بـلَـيَم طـيانة لـة ضـي زالَةم د َي
(شـةو هـة تـا رِؤذيَ لـة بةر ئيَـشي لة شم نا لَةم ديَ
ديَـتة طويَم دةنـطي طةلـؤ و نيوةشـةوان من ضبكةم؟)
دة خـولـيَـمةوة ئـاوارة و بـيَضـارة لـة شـاران
دةسـناكةويَ يةكرِةنـط بيَ رة فيقيَ وة كوو جاران
بـؤ نةطريـم ئةمن ئةورِؤ وةكـوو هةوري بةهاران
(بـارطـةيـان تيَـكةوة ثـيَضاو بة رِيَ بوون يـاران
لـة دنـيَ وا بـة تةنـيَ ثـاشـي ئـةوان من ضبكةم؟)
ضـؤلَـة جـيَـذوان! بـطـرةو هــــةآليـة شـةرِة
لةش هلَؤلَـة ،دلَ كلَؤلَـة ،ضـاوةكةم سوور و تـةرِة
ئـةي ثـةري شـادي وةرة تـاويَ بـة المـا تيَثةرِة
(ذيـاني من ئيَـستة وةكـو خـؤري دةمـي زةردة ثةرِ
ثيَـم نـةمـا تيـن طـورِ و هيَـزو تـةوان من ضبكةم؟)
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مـالَيان ئـاوابـيَ ئـةوانةي بة وةفـا دةبـزووتـن
طـةردن ئـازادي لـةوانـةش ،كـة لة مـن اللوتـن
خـؤش بـةودةمة سـاقي بة سـةفا ثيَـكةوة جووتن
(سروة) هات خونضة طولَـي باخي ئةدةب ثشكووتن
بـاخـةوانـي طـةرةكـة تـازةجـةوان من ضبكةم؟)
كيَ بوو ؟بؤ ئةهلي ئةوين ,شيَعر و وشةي وةك دورِد بوو
دورِي دةريـاي ئـةدةب و ثـرية هةلَؤي هةلَطورد بوو
بـةرزة نـاوي لـة ذيان طةرضـي بةرِوالَـةت ورد بوو
(ئـاو نـةبوو ئةودةمي ((هيَمن)) مـةلةواني كورد بوو
ئـاو شـوكـر زؤرة وةرن زوو مـةلةوان من ضبكةم؟)
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( )10زريان سةرضناري ( - 1975؟ )
بؤ ئاسؤ
كة من ئيَستا لة تؤ دورم ،شني و طـريان نةكةم ض بكةم؟
لة تاوي تؤ قورِي سةربان بة بان سةر دا نةكةم ض بكةم؟
زريان سةرضناري
(رِازطةي ياران)
تيَهةلَكيَشي (بارطةي ياران )ي هيَمن
دةستـي قةدةر طيـري كردووم لـة هةندةران من ضبكةم؟
لـيَم حـةرامـة طـةرِانـةوة بـؤ كوردستان من ضبكةم؟
ضـاو بـةطريانـم لـة دووري كؤرِي يـاران من ضبكةم؟
) (ديَـت و رِادةبـريَ وةكـوو سـةروي رِةوان من ضبكةم؟
كـة بـةقـوربـاني نـةكةم رِووحـي رِةوان من ضبكةم؟)(
ئيَستا خؤشةويسيت بةرِاست ،هةرنـةماوة سةد ئةفسووس
هـةمووي بـؤتة خةلَةتان و بةدفةرِي و زمانـي لووس
زمان لـةنطة كـة وةسفي كـات بؤي دةنوسم بة ثيَنوس
(قةدي ئـةو شؤخـة وةكوو دووخ و خةدةنطة ئةفسـووس
ثـشـتةكةم كـؤمة وةكـوو مـالَي كـةوان من ضبكةم؟)
هةرضةند لـيَرة وةكو ديلم هةردوودةست و ثيَ بةسرتاو
هةر بـةو هيوايةم كة جـاريَ دي بـتان بـيـنم بةضاو
وةكـو مـردوي طـؤرِنـشينم ،دةذيـم تةنها من بة ناو
(تـازة هةنـطاوي شـلم كـوانيَ دةبـيَ بـؤ شـةورِاو
جـوانة زؤرجـوانة بـةلَيَ رِةوتـي كـةوان من ضبكةم؟)
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لـة دوريـتان ليَم حةرامة خواردنةوة و خواردن و خةوم
بـومة رِموزنان ،بـمبينن هـةرطـيز نـالَيَن كـة ئةوم
كـةس نـي ية هـانـاي بؤ بةرم ،دةستم بطريَ نةكةوم
(زةبـري ئاوزةنـطي بـرِا و شل بـووة دةسـيت جلَةوم
ديَ دةنــا ثـرِمـةيـي بـؤر و بـدةوان من ضبكةم؟)
ئـيرت ضؤن وةك خؤي بـميَينَ رِةنط و رِوو و شيَوة و لةومن
بـة شةو خةو بينينة و بة رِؤذ خةريـك تـةفسيـري خةومن
كوورِ و كـويَر و سـةر بيَ توكم ،وةك هـاوتةمةني كةومن
(ذوانـي خـؤشي هـةرِةتـي الوةتـي ديَـتـة خةونـم
كـاتـي ئاويلـكة دةطةلَ زيـنـدة خـةوان من ضبكةم؟)
زؤر دةمـيَـكة ثةريَشانـم  ،ئـاه و نـركة و نالَةم ديَ
بـةآلم مـن نـازانـم كةنطيَ مردن بـؤ ئـةم مالَةم ديَ
ئـيرت كـؤتـايي بـةم ذيـنـة نـا لـةبـار و تالَةم ديَ
(شـةو هـةتـا رِؤذيَ لـة بـةرئـيَـشي لةشم نالَةم ديَ
ديَـتة طويَـم دةنـطي طةلؤ و نـيوةشـةوان من ضبكةم؟)
بـومةتة جـيَي تـانة و تـةشةركـةسانيَكي بةدكاران
دةلَـيَن ئـةم كـابرا نةماوة كـورِةكةي جاري جاران
ضؤن من شيَت نةمب و بةسةرخؤدا نةدةم بةرد و داران
(بـارطـةيان تيَـكةوة ثـيَضا و بـةرِيَ بوون يـاران
لـة دنـيَ وابـة تةنـيَ ثـاشـي ئـةوان من ضبكةم؟)
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ثـيَشينان طـوتيان ئـةم ذينة بيَ وةفايـة و بـيَ فةرِة
وةكـو باراشـيَ دةتـهارِيَ هاواريش كةيت ،ئةوكةرِة
خـؤزطةم بـة سةردةمي الويـم نةكو جاريَك سةد كةرِة
(ذيـاني من ئيَـستة وةكـو خـؤري دةمـي زةردة ثةرِة
ثيَـم نـةما تني و طـورِ و هيَـز و تـةوان من ضبكةم؟)
لةوالتـرضـن ئةو كةسانةي كـةبيَ كـةلَك و نـابوتن
رِةحـمـةتـي خـوا لةوكةسانةش لةرِيَي ئةدةبدا سوتن
جـيَطةيان نـاو دلَ وطيـانـة زيَرِي هةذدة و يـاقـوتن
( سروة ) هـات خـونضة طولَـي باخي ئةدةب ثشكووتن
بـاخـةوانـي طـةرةكـة تـازة جـةوان من ضبكةم؟)
دةردي دوري دةردي دوري كوشـتـمـي ،دلَ ورد بوو
ضـارةنوس! بؤض وات لـيَكردم من طوناهي ضم كرد بوو؟
(هيَمن) يش هـؤي غةرييب بوو كة بة دةردي دلَ مرد بوو
(ئـاو نـةبوو ئةو دةمي (هيَمن) مـةلـةواني كـورد بوو
ئـاو شـوكـر زؤرة وةرن زوو مـةلـةوان من ضبكةم؟)
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()11رِاوضي
شيين زاناي خواناس ،مامؤستا مةال عةزيزي تورجاني
لةناو زؤنطي خةما ،داري سةدةي خةم شني نةكةم ض بكةم ؟
مذؤلَي ضاوي كز ،فيَري كلةي ئةسرين نةكةم ض بكةم ؟
فةلةك طؤرِي عةزيزيَكم دةكؤلَيَ كؤلَة كوتراوم
طولَي سةر طؤرِي سةركةوتن،بة شني ثةرذين نةكةم ض بكةم ؟
بة كؤضي تؤ عةزيزي طةل ،دلَي كؤمةلَ بريندارن
كة خويَن رِيَذي لة سةر زامي دلَي بةبرين نةكةم ض بكةم ؟
دةري ديَنم دةبيَ دةربيَ بةبيَ تؤ ديدة برِوانيَ
لة ضاوي ناخونةكدار و دزيَو و تؤنةبني ض بكةم ؟
فةلةك دةسيت شكيَ ،بؤضي شةمي هؤزي وةبةر بادام؟
لة داخي تؤ فةلةك  ،حاشا لة شؤقي ذين نةكةم ض بكةم ؟
بةآل،نالَة و ضلَ و ذاني لة بن سةرداية  ،ناضارم
كة خؤم توشي ضلَ و ذان و طرِ و نالَني نةكةم ض بكةم ؟
شةمي بة طياني تورجاني ،كوذاوي بادةوةي مةرطة
لة تورجاني بة بيَ طيان و لة طياني بيَ ئةوين ض بكةم ؟
لة سةر طؤرِي هةموو ذين دؤرِةكاني طةل دةلَيَ (رِاوضي)
كة هاواريَ لة سوود و بةرهةمي ياسني نةكةم ض بكةم ؟
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()12حاجي عبدلقادر قادري (هيوا)
ضاري بيَ ضاري
بة نوري خوا ئةطةر مالَي دلَم رِوناك نةكةم ،ضبكةم
بة طرشةي شةوضراي وةحدةت دةرومن ثاك نةكةم ،ضبكةم
بةهاري نامرادي طةر بة سةرماهات بة دوقؤلَي
ئةطةر بؤ خوا ،بة بريي خوا ،برينم ضاك نةكةم ،ضبكةم
ئةوةي بوومةو ،هةضي دةميبَ ،ئةطةر برِوا بةجاريَكي
بة سةبر و حةوسةلَةو هيوا ،شوكر بؤ تاك نةكةم ،ضبكةم
لة زؤربةي زؤري بيَداري زةمانة ،طةر نةنالَيَنم
براو دؤست و رةفيق و خزم و كةس خةمناك نةكةم ،ضبكةم
ئةطةر نةفسم بكا زؤري و بة ناحةق ليَم طرِو بطريَ
بةحةق ،طةرنةيكوذم ئاخر،نةفس طةر خاك نةكةم ،ضبكةم
لةدنياي ثرِ لة (هالَؤز)ي ذيان سورِما سةرس حاجي
بة (هيوا) طةر سكاآلية لةبةربيَباك نةكةم ،ضبكةم

()13مةال ئةمحةدي قازي ثيَنجويَين
خةزنةي جةواهيَر ثيَنج خشتةكي
رِيَ كة زةخرية خوازة من بة خةتاوة ضيبكةم
بةباريَ بةدرِةوشيت و كؤلَيَ رِياوة ضيبكةم
بة رِووي زةبون و زةردوو نامةي سياوة ضيبكةم
بؤ كةسيب تؤشة تازة عومرم نةماوة ضيبكةم
بة رِووت و قوتي كة كاتي ضونةدةربيَ ضيبكةم
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()14صابري 1944-1881
ضي بكةم؟
كة نووري تةلعةتي يارم لة تووري دلَ برِا ضي بكةم؟
تةنووري ميحنةتي دووري لة سينةم هةلَطرا ضي بكةم؟
ئةوا ضو بؤ سةفةر لةيال بةجيَ ماوم لة بن كةيال
دلَةي مةجنون بة واوةيال بة دويا هةلَخرا ضي بكةم؟
هةتاكو تاقتم مابو هةمو غةم نان و حةلَوابوو
كة خانةي سةبرةكةم سوتا كة ثةردةي دلَ درِا ضي بكةم؟
بة ئةمري حةق قةلَةم بؤ ئيَمة هةر دةردو غةمي نوسي
ئةطةر شيوةن نةكةم سةبر و قةرارم ليَ برِا ضي بكةم؟
قةلَةم رِؤذي ئةزةل بؤ ئيَمة هةر دةردو غةمي نوسي
هةمو رِؤذ طةر نةنالَيَنم لةناو خاك و قورِا ضي بكةم؟
ئةطةر ضي شني و نالَينم لة كن تؤ ثارةية ناكا
لةدونيادا بة بةدناوي كةمن زانطم زرِا ضي بكةم؟
لة باغي عومري خؤم و حوسين تؤ بيَ بةهرةمب تاكةي؟
لة بةر دةرطاهي تؤ هةر دابنيشم لةم قورِا ضي بكةم؟
بة بةرطي تازةوة هةركةس ئةبينم مةست و مةسرورة
هةميشة قانع و (صابر) لة تؤي بةرطي شرِا ضي بكةم؟
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خودا هاوارة
خودا هاوارة ئةم شةو دولبةرم ليَ دابرِا ضي بكةم؟
شةرارةي ئاطري دووري لة سينةم هةلَطرِا ضي بكةم؟
لةبةر دةرد و غةمي يارم نةخؤش و خانة بيَزارم
وةكو مةجنون دلَم بؤ ضؤلَ و سةحا هةلَخرا ضي بكةم؟
خودا رِؤذي ئةزةل طريان و قورِ ثيَواني ثيَ بةخشيم
بة ئةمري حةق وجودم هةلَنةكيَشم لةم قورِا ،ضي بكةم؟
قةلَةم رِؤذي ئةزةل بؤ ئيَمة هةر دةردو غةمي نوسي
هةموو رِؤذ طةر نةنالَم لة ناو خاك و قورِا ضي بكةم؟
قسةي بيَ فائيدة و بيَ جيَ زةرورةت ثيَم نةكا نايكةم
ئةطةر طرية و فوغان ناكةم لة ئارامم برا ضي بكةم؟
هةمو عالةم بةبةرطي جةذنةوة سةرمةست و خؤش حالَة
ئةطةر قانع نةمب (صابر)لة نيَو بةرطي شرِا ضي بكةم؟
نةطةيية دامةني حوسين هةناسةي (صابري)ياران
لة دونيادا بةبةد ناوي كةمن زةنطم زرِا ضي بكةم؟
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()15ئةخؤل 1988 - 1911
لةسةر غةزةليَكي مةحوي
كة واوةيال بة دووري لةيال لة دوجةيال نةكةم ض بكةم
بة ئةشكي ديدة ليَشاوي خةمم بةرثا نةكةم ض بكةم
لة مةخيانةي ذيانا مةي بةسةر مةيدا نةكةم ض بكةم
«بة نووري بادة كةشفي زولَمةتي تةقوا نةكةم ض بكةم
بة شةمعيَكي وةها ضارةي شةويَكي وا نةكةم ض بكةم»
لة تيشكي رِوومةتي جواني ئةلَيَي رِووناكيي الالية
لة تاسةي بؤني سةرسينةي ئةلَيَي ميسكي بوخاراية
لة بةرزي و شؤخي و شةنطي قةد و ئةو بةذن و بالَاية
«لة خةزنةي دلَي مةدا هةرضي هةية هةر داخي سةوداية
دةسا ئةم نةقدة دةردي عةشقي ثيَ سةودا نةكةم ض بكةم»
براطةل خؤ موسولَمامن طةليَ جارم نةكرد هاوار
لة باخي جوانيا تازةطولَيَكة بؤ مين دلَزار
لة دةسيت دوور مةكةن توخوا ،نةكةن زينهار هةزار زينهار
«لةطةلَ دةسيت مةال رِيَ ناكةويَ زنناري زولَفي يار
وةكوو شيَخ ئيختياري مةزهةبي تةرسا نةكةم ض بكةم»
رِةقيبم هةر وةكوو جادوو تةني سيحري لةسةر رِيَما
بةلَام بيَسوود بوو هةر ضةندة هةمووم شيَال لةذيَر ثيَما
لة خؤي ثارِامةوة ئينجا لةوانةي دةوري هةر كيَ ما
«لة رِيَي ئةو شؤخةدا خؤم كردة خاك و ثيَي نةنا ثيَما
دةسا خاكي هةموو عالةم بةسةر خؤما نةكةم ض بكةم»
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مين ئاوارة لةم شارة ذيامن ئيَشة يا نؤشة
سةراسيمةم ضة قةوماوة ئةبينم طشيت رِةشثؤشة
ئةوي ئةيبيين بيَدةنطة ئةلَيَي مةستوورة بيَهؤشة
«دةميَكة شاري ثرِ شؤري مةحةببةت مات و خامؤشة
بة قانوني تةجةننون شؤرِشيَ بةرثا نةكةم ض بكةم»
ئةلَيَي مندالَي ساواية دلَم :هاواري دولبةرية
كزة دووربينةكةي ضاوم لةباتي ئةم سةر ،ئةو سةرية
ئةوةندة فرميَسكي رِشت ديدةم تةرِاي ئاخر و ئؤخرية
«لة ضاوا من نةما بؤ طرية نؤبةيي سوجدة بةردةرية
سيا سالَم نةبارة ،نويَذي ئيستيسقا نةكةم ض بكةم»
جةمالَت زولَمةتة بؤ من دةلَيَ بؤ خةلقي وةك شةمعة
ذياني ثرِ لة ئاالمم طةهيَ ترسة و طةهيَ دةمعة
ئةوي من خؤم بة خؤمم كرد لةرِيَي تؤدا هةزار نةوعة
«لةسةر تؤم دوذمنة دنيا قةزييةم مانِ ُع ال َجمعة
كة تةركي تؤ نةكةم تةركي هةموو عالةم نةكةم ضي بكةم»
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()16عابد سرياجةديين نةقشبةندي
1995-1923
داخ
لة داخي ضوتة هةلَداني كةر و ضوارثيَ خودا ضي بكةم؟
لة تاوي واتو وييت زؤر بلَيَي بيَ جيَ ،خودا ضي بكةم؟
لة قيين مةست و ديَوانةي نةزاني بيَ حةيا وةختة
هةلَيَم ،ضارةن ضيية ياران برِؤم بؤ كويَ ،خودا ضي بكةم؟
خةتاي كيَ بطريَ ثياو ئيَستا كة نادان طةرمة بازارِي
دةغةلَ خؤي شاي كةسانة و ثةندي ثيَ ناويَ خودا ضي بكةم؟
غةم و غوسسةي زةمانة كةم نةبوو ،بؤ رِةنج و ئازارم
غةمي تر هاتة سةربارم قةدةر وابوو خودا ضي بكةم؟
لةخؤرِا خؤ دةكوتنة هةر مةبةسيتَ باكو تيَيناطةن
نةزان ضؤن تيَدةطا  ،كةي ضا دةبيَ وابيَ ،خودا ضي بكةم؟
ئةلَيَن ئيَستا طرووثيَ تر بةناوي دانيش و عيلمؤ
خةريكي طيَرة شيَويَنني لة شار و ديَ ،خودا ضي بكةم؟
خودا سا خؤت بطة فةرياي طةلي ضةوساوةيي بيَ كةس
عسالجي كار لة دةست (هيَذا)ي هةذار ناييَ خودا ضي بكةم؟

ئيَوة بلَيَن ضي بكةم!؟
ساراسيمةم ،ثةريَشامن ،ضي بكةم؟
دلَم شكا ،هةراسامن هةراسان ،ضي بكةم؟
ديَوي خةفةت رِيَي ثيَطرتووم رِيَ برِانة ،ضي بكةم؟
هاوار هاوار دلَدرانة ضي بكةم؟
ثةلةقاذي تةك ودةو نيوةرِؤ نيوةشةو
ثيَآلوي مةحكةم كالَةو ثيَتاوة لة ثيَ درِاوة
رِيَم ليَ برِا ضي بكةم؟
.
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خاوةني هةست رِؤذي هةزار جار ئةمريَ ،ئةمريَ
ئةي هاوار ئيَوة بلَيَن ضي بكةم؟
ئيَوة بلَيَن ضي بكةم؟
()17صايف هرياني 1942-1873
دلَي بولبول لة دةوري باغي طولَ ياري نةكا ض بكا؟
لة تاوي غونضة هةردةم ،شيوةن و زاري نةكا ض بكا؟
زةماني لةززةتي رِؤيي و دةوري زيللةتي واهات
ئيرت ياران لةمةوال رِوو لة دلَداري نةكا ض بكا؟
لة ئاهي طةرمةوة وا ليو بة بارو خيشكة ئيستيَكة
لة عةيين ضاوةكاني ،خويَن و ئاو جاري نةكا ض بكا؟
شةوي هيجران خةيالَي يار دةكا ،ئةصآل خةوي ناية
بةيادي رِؤذي وةسلَي  ،حةز لة بيَداري نةكا ض بكا؟
بة كوفري زولفي ،رِيَي ئيسالمي بةستوة ،بؤية دلَي ئيَسيتَ
وةكو سةنعاني دايم مةيلي زنناري نةكا ض بكا؟
دلَم عةييب نيية ،طةر رِوي زةمني تةرِكا بةخويَين ئةشك
بة ئاهي دودناكيش ،ئامسان تاري نةكا ض بكا؟
لةاليَي فريقةتي يار و لة سويَي ميحنةتي ئةغيار
لة هةردووال دلَي مسكني ،رِةجاكاري نةكا ض بكا؟
هةواي ياري لةسةر دةرناضيَ ئةسآل لةوجةفاي دوري
دلَي بيَضارةكةم هةردةم وةفاداري نةكا ض بكا؟
ئةطةر ضي بيَوةفا يارم ضافايدا ،ئةو دلَي مسكني
وةكو صايف لة بةدبةخيت فيداكاري نةكا ض بكا؟
***
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كة رِؤذي وةصلَي ئاوابوو بة ضاو طريان نةكةم ضبكةم؟
شةوي هيجراني وا داهات كة دلَ بريان نةكةم ضبكةم؟
بة كينةي من دووبارة ضةرخي كةض وا كةض مةداري كرد
مين بيَ تالعيش بةو نةوعة طةر دةوران نةكةم ضبكةم؟
بةبيَ يارم حةيات تةلَخ و ئةجةل شيؤينة ئيَستاكة
لة جةذنا طةر روحي شرييين خؤم قوربان نةكةم ضبكةم؟
وةكو دةوري فةلةك دايم يار نةمب ياران
فةرامؤشي بةكيَ ديَ دلَ كة سةر طةردان نةكةم ضبكةم؟
ئةطةر دةرمان نةكا بيَماربيَ دلَ بيَ وةفا يارم
لة دةردي بيَ دةوا طةر ضاوةرِيَي لوقمان نةكةم ضبكةم؟
وةكو يوسف لة زينداني غةما حةثسي عةزيزيَكم
لة بؤ تةسكيين جاريَ رِوو لةالي كةنعان نةكةم ضبكةم؟
تةبيب نةيت و دةواي دةردت نةدا ضارةم نية (صايف)
بة مردن طةر عيالجي دةردي بيَ دةرمان نةكةم ضبكةم؟
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()18عةوني
لة دوري تؤ دلَي زارم ئةطةر زاري نةكــــــــا ض بكا؟
لة ضاوان خويَن وةكو دجيلةو فورات جاري نةكا ض بكا؟
وەکو بولبول بە شین و ناڵە گوڵشەن گەر نەشێوێنێ
لە دەستی باغەوان شەکوا لە بەدکاری نەکا چ بکا
لە شامی پەرچەمت گەر شەمعی ڕوخسارت بگیرسێنی
وەکو پەروانە دڵ گەر مەشقی دڵداری نەکا چ بکا
لە گۆشەی بێ کەسیدا بێ ئومێدو بێ ئەمەل ماوە
لە ژین بێزارە داوای مەرگی یەکجاری نەکا چ بکا
ئەوەی کوشتەی نیگاهت بێ بەدەرمان ناکرێ چاری
لەالی تۆ گەر بەیانی دەردویازاری نەکا چ بکا
کەسێ گەر بەستەیی زولفی کەمەندی یاری شیرین بێ
وەکو فەرهاد لە بێستون کۆهکەن کاری نەکا چ بکا
گوتی عەونی ئەگەر بێ باخەوانی باخی سینەم بێ
بە نارنج و تورنج و سێو و بێ ،یاری نەکا چ بکا
؟؟؟

()19مستةفا ثاشا ياملكي
ثيَم دةلَيَن مةندوب و نازامن بلَيم ضي و ضي بكةم؟
توخوا ســـا ثيَم ببيَذن وةقيت مةجليس ضي بكةم؟
؟؟؟
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()20مريزا غةفوور
لةطةلَ وةزعي زةمانةو بةخيت بةد دةعــــوا نةكةم ض بكةم؟
بةنةقدي رِؤحي شريين كولبةييَ ثةيدا نةكةم نةكةم ض بكةم؟
؟؟؟
()21ئةمحةدي نالبةند
ئاخ ذ عشقي مة دةوام نـــا ض بكةم؟
ئةي هةرو قةول و كةالم نا ض بكةم؟
؟؟؟
()22حةمدي ساحيبقران
دةبيَ ئةهلي بةسةر فةرقي طلَي بةر ثيَت لة كل ضيبكا؟
لة رِوتا غةيري زةم بولبول دةبيَ تةعريفي طولَ ضيبكا؟
كة ئةو سةروة بة نوري مةي لة طولَشةن كةلَمي داطريسا
كة طولَ رِةنطي لة رِوو نةبرِيَ نةسووتيَ بؤي ضقلَ ضيبكا؟
ئةطةر ئةو شؤخة يةكدةم دةم بة خةندة رِوو لة طةلَشةنكا
لة شةرما غونضة طةر عةودةت نةكاتة بةتين ضلَ ضيبكا؟
وةرة زاهيد ببينة مةشعةلي حوسين جةمالي يار
بةغةيري مةزهةبي ئاتةش ثةرسيت فةرموو دلَ ضيبكا؟
لة بازاري موحيببةت مشتةري لةو ماهة حةيرانن
رِةواجي حةزرةتي يووسف كة كةمرت بيَ لة قول ضيبكا؟
لة بةرطي عارية مةجنون كة عاري بوو بةلةيالي وت
دةبيَ ئازادة سةروي طولَشةني عةشقت لة جل ضيبكا؟
هةموو عالةم كة سةر طةرمي قةدةح بازي مةين (حةمدي)
لة هاذةي سةيلي فرميَسك و لةطرياني بة كولَ ضيبكا؟
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()23ناصح حةيدةري
دةسيت كرد ديسان بة باران هةوري غةم
ساخوا ناسيح دةلَيَ من ضي بكةم؟
؟؟؟

()24خاديم 1971 - 1895
لة رِيَطةي عةشقيا دلَ شؤرِشيَ بةرثا نةكا ض بكا؟
لة دوريتا هةموو شةو ئاه و واوةيال نةكا ض بكا؟
رِةمي ضاوي غةزاالن حةلقةي زجنرية بؤ ثيَي دلَ
ئةطةر ديَوانة رِوو هةردةم لة رِووي سةحرا نةكا ض بكا؟
ستُ)ي دي
لة نةشئةي مةي بوو عاشيق شاهدي عةهدي (أَلَ ْ
وجودي ئاو و خاكي خؤي ئةطةر سةهبا نةكا ض بكا؟
لة فةيزي سوحبةتي ثريي موغان بوو كيمياي دةست كةوت
لة يومين مةي ئةطةر خؤي يةكةو تةنها نةكا ض بكا؟
لة مةوجي مةي لة ساغريدا جامالي دولبةري ديوة
ئةطةر سةر دانةنيَ هةم سرِرِي خؤي ئيفشا نةكا ض بكا؟
لة سةحرايي جنوون دلَ مةشقي وةحشةتيية هةموو كاتيَ
لة جوستوجوَ سؤراغي خةميةيي لةيال نةكا ض بكا؟
لة بؤ قةتلَي مين مسكني بة تةحريكي برؤي دولبةر
ئيشارةت طةر بة مةوجي ضاوةكةي شةهال نةكا ض بكا؟
دلَي موفليس خةريداري جةمالي يوسفة ئيمرِؤ
34

لة بازارِي حمةببةت عيشق ئةطةر سةودا نةكا ض بكا؟
لة جامي وةحدةتا مةمخووري رةحراحي ئةزةل بيَ دلَ
بة مةوجي جيلوة طةر دةجيووريان بةيزا نةكا ض بكا؟
هجومي بؤ دلَي (خاديم)كة هيَنا جيلوةيي عيشقي
لة بازارِي حمةببةت خؤ ئةطةر رِيسوا نةكا ض بكا؟
؟؟؟

بة يادي تؤ لة دلَدا طةر كيفاحي ئةم نةكةم ض بكةم؟
بة فيكري دوري تؤ دةردي جودايي كةم نةكةم ض بكةم؟
لة ضارةي دةردي دلَ ئيمرِؤ تةبييب حازيقن عاجز
بة زامي تر ئةطةر زامي جطةر مةرهةم نةكةم ض بكةم؟
تةعةللوف رِيَي ويسالَي حةزرةتي مةعشوقي ليَ طرمت
كةوا بؤ تةركي خويش و باب و خالَ و عةم نةكةم ض بكةم؟
ئةطةر بؤ كةعبةيي وةسلَي رِوخي رِيَطةم نةدا دولبةر
لة باراني سوروشكم ديدة وةك زةمزةم نةكةم ض بكةم؟
خةلةل بؤ عةيشي تةنهايي ئةدا هةمدةم بة جوز دولبةر
لة خةلَوةتدا خةيالَي عةكسي ئةم هةمدةم نةكةم ض بكةم؟
بناغةي خانةي عةيشم لة هيجرانا رِوو لة ويَرانة
بةسةنطي سةبر ئةطةر بنضينةي مةحكةم نةكةم ض بكةم؟
موجةرةد بوونة رِيَطةي وةسلَي ئةو شؤخة لة دونيادا
كة تةركي سوزةني وةك عيساي مةريةم نةكةم ض بكةم؟
بة رِةمشاري دوو زولفي زامي دلَ زةهراوي ية (خاديم)
بة ترياقي لةبي دولبةر عيالجي سةم نةكةم ض بكةم؟
؟؟؟
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ثيَنج خشتةكي لةسةر شيعري مةحوي
لة بازارِي مةحةببةت شؤرِشيَ بةرثا نةكةم ض بكةم؟
لة دةرسي عةشقةوة طةر دةفتةريَ ئينشا نةكةم ض بكةم؟
وةكو مةجنون بة جاريَ خؤم ئةكةر رِيسوا نةكةم ض بكةم
بة نووري بادة كةشفي زولَمةتي تةقوا نةكةم ،ض بكةم؟
بـة شـةمعيَكي وةها ضاري شةويَكي وا نةكةم ،ض بكةم؟
.
()25ئةمحةدي خاني 1707-1650
مرييَ مةجلس
مرييَ مةجلس نةكةنت موتربيَ طؤيا ض بكةت
غونضة خةندان نةبنت بولبليَ شةيدا ض بكةت
نةينكا حوسينَ بوتان الزمة ساحب نةزةرةك
كةسيَ بينا كو نةبت دلبةريَ زيبا ض بكةت
بيَ كةرةم ناضتة تيثا عةدوان مةرديَ شةجيع
تيغيَ ئاهيختة بيَ دةسيتَ توانا ض بكةت
تاليبَ علم و كةماليَ نةبنت قابليَ فةيز
حكمةت و تةربيةتا عامليَ دانا ض بكةت
تةبعيَ خاني سةدةفا طةوهةريَ عرفانة وةليَ
مةتنخوانةك كو نةبت ساحيبَ مةعنا ض بكةت
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()26زيَوةر
لة هيجرا
لة هيجرا رِوو لة ساقي و شيشةيي صةبا نةكةم ض بكةم؟
وجوودم طةر بةفةرشي مةيكةدة و مينا نةكةم ض بكةم؟
لة ناو تؤفاني ئةفكارا نةهةنطي (ال الة) هةسيتَ
تةشةبوس طةر بة كةشيت نووحي (إال اهلل) نةكةم ض بكةم؟
مةتاعي حوسين ئةو مةحبوبة نةقدي داغ و سةوداية
لة بازارِي مةحيببةتدا بة رِؤح سةودا نةكةم ض بكةم؟
ئةوا مةحرومي خؤي كردم دلَي بردم دةري كردم
بة سؤزي دلَ هةموو دةم رِوو لة قاثي خوا نةكةم ض بكةم؟
لة هةرال زةبيت ناكةم موددةعي تا تؤ رِةئيسم بي
بة قانووني مرووةت طةر رِةجا ئيجرا نةكةم ض بكةم؟
بة رِوتبةي وةصلَي ئةو ناطةم ئةطةر عومرم هةموو دانيَم
لة دةست ئةو زالَمة لةم كارة ئيستغنا نةكةم ض بكةم؟
ئةلَيَن ئةوراقي زولَمي تؤ تةواو نابيَ بة تةحريرات
وةكو (زيَوةر) بة تةقرير طةر ئةداي مةعنا نةكةم ض بكةم؟
كةتؤ رِؤيي
كةتؤ رِؤيي بةجوز ناآلندن و طريان زووبان ضبكا؟
كة ئاهوو رِةم بكا صةيياد بةجوز نالَة و فوغان ضبكا؟
لة سايةي عةسكةري موذطان و تورِرِةي زولفي شةورِةنطي
نيطارم ثادشاي حوسنة ،لة حالَي عاشقان ضبكا؟
ئةال ئةي عاشقي بيَ دلَ نيطارت ميهرجؤ نابيَ
لة قاثيدا عةبةس كةوتوي فةقرية دةرطةوان ضبكا؟
بةوةعزي و ثةندي دانا مةردي نادان بةهرةوةر نابيَ
كة بةخت و تالعي رِةش بيَ طةرِاني ئامسان ضبكا؟
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لة هةرال ئيتتيفاقيَ بوو ،ئةطةر كيَوة عةدوو هيضة
كة ثةششة ئيتيفاقي بوو ئةبيَ فيلي دةمان ضبكا؟
بة حوكمي حةق رِةزا نابيَ ئةبةد مةترِود و مةحكومي
ئةال ئةي نةفسي دوون شةيتان ئةبيَ غةيري زيان ضبكا؟
كة بةد خولقي تةبيعةت بيَ بة ميصقةل زةمحةتة الضيَ
لة دةست بوجةهل و ئةمسالي رِةسولي ئينس و جن ضبكا؟
لة دوري تؤ رِةفيقان و هموو دنيام لةال مةوحوة
كة فةسلَي طولَ نةما ،بولبول لة باغ و باغةبان ضبكا؟
لة جيلوةي طولَ لة نةشئةي مةي لة عةكسي تةلعةتي ساقي
كةدلَ ذةنطي غةمي تيابيَ ئةبيَ (زيَوةر) لةوان ضبكا؟

()27جاهيد
وجودي نا وجودي من لة خزمةت دةركرا ضيبكةم؟
شةهادةي شيَيت و مةسيت بةناحةق ثيَم درا ضيبكةم؟
بةرةآل بوني دةشت و دةر لة بؤ من دانرا ضيبكةم؟
خودا هاوارة ئةم شةو دولبةرم ليَ دابرِا ضي بكةم؟
شةرارةي ئاطري دووري لة سينةم هةلَطرِا ضي بكةم؟

ئةمةندة ناتةوان و سةر بةئيَش و دلَ خةفةت بارم
تةبيب ثيَي ناكريَ وةآل عيالجي نالَةيي زارم
كز و مات و غةاليب و بيَكةس و بيَ هةمدةم و ضارم
لةبةر دةرد و غةمي يارم نةخؤش و خانة بيَزارم
وةكو مةجنون دلَم بؤ ضؤلَ و سةحا هةلَخرا ضي بكةم؟
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لة سةد سةوداسةر و شةيدا حيسابي عاشقي ثرسيم
لة سةد فةرهاد و مةجنونيش وةرم طرت دةرس و هةم تةعليم
نةبوم رِزطار مةطةر وابو نةسيب و بةخت و هةم تةقسيم
خودا رِؤذي ئةزةل طريان و قورِ ثيَواني ثيَ بةخشيم
بة ئةمري حةق وجودم هةلَنةكيَشم لةم قورِا ،ضي بكةم؟

ذيامن ضو بةسةر ضيبكةم نية ضارةم بة مةئيوسي
فةلةك سةت نةوعة خؤي طؤرِي وةكو ئةشكالي تاووسي
لةناو بةحري غةما غةرقم بة مةحكومي بة مةحبوسي
قةلَةم رِؤذي ئةزةل بؤ ئيَمة هةر دةردو غةمي نوسي
هةموو رِؤذ طةر نةنالَيَنم شةواني بيَ ضرا ضي بكةم؟

لةسةر ئةم حالَةتةي خشم ذياني خؤم بةكةس نادةم
رةقيب باسةركةويَ بؤمن كةوا خوا نةخيا و من ناخيةم
نةفس سةد ئارةزووكاتن عةقلَ نةيبات و من نايبةم
قسةي بيَ فائيدة و بيَجيَ زةرورةت ثيَم نةكا نايكةم
ئةطةر طرية و فوغان ناكةم لة ئارامم برا ضي بكةم؟

بةهارة دةشت و دةر رازاوة بولبول وا لة ئيقبالَة
مةحالَة ثاية بوسي طوأل بكةم بةم وةزع و ئةحوالَة
نةتيجةي عاشقي هةر روت و ثةرثوت و عةدةم حالَة
هةمو عالةم بةبةرطي جةذنةوة سةرمةست و خؤشحالَة
ئةطةر قانع نةمب (صابر)لة نيَو بةرطي شرِا ضي بكةم؟
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قةناعةت كةنزة بؤ (جاهيد) هةذاري هةر بةسةر ضاوان
ضة دةخل ثيَية بؤ عالةم ئةطةر شايي بيَ يا سةيران
نةبو جاري هةوالَي من بثرسيَ يارةكةي جارام
نةطةيية دامةني حوسين هةناسةي (صابري)ياران
لة دونيادا بة بةدناوي كةمن زةنطم زرِا ضي بكةم؟
()28فةنـايي
كة من ذينم بة فيـرِؤ ضوو ئيرت رِؤرِؤ نةكةم ض بكةم؟
بةياني حالَـي شيَواوم ئةطةر بؤ تؤ نةكةم ض بكةم؟
لـة طةجني تا بةثريي هةر خةريكي ئارةزوي نةفسم
ئةطةر داواي دةواي نةفسم لةخزمةت تؤ نةكةم ض بكةم؟
( )29رِاجي
لة خؤشي ضاوةكةت دلَ كاري ناقؤآل نةكا ض بكا؟
بة ناوي نارةوةن باآلت بة دةم سةودا نةكا ض بكا؟
لة ثيَ ئاهةنطي كوردانا لة مةيداني هونةرمةندي
بة نوكي نيَزةوة دلَ هةمسةري ئاآل نةكا ض بكا؟
سةحةر ثةردةي كةالدا توشي هةر كؤمةلَ ئةبيَ هةرال
لة رِازي رِؤذةوة سؤزي دآلن ثةيدا نةكا ض بكا؟
سةري سةودازةدةم سةرتةختةيي جامي خةراباتة
كة داميَين بةمةسيت مالَةيي سةهبا نةكا ض بكا؟
بة بةزمي بادةوة ساقي كةواي ثرياني طولَطون كرد
كة طؤيندة ضريكةي رِوو لة عةرشي خوا نةكا ض بكا؟
لة تاريكي خةياآلتا نةفةوتاوم ،دلَي سافم
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بة نوري عيشقةوة ئةم ضاوة طةر بينا نةكا ض بكا؟
لة عالةمدا هوميَدي دلَ نةما بيَضارة وا ماوة
لة ناو ثةردةي تةوةككول خؤي ئةطةر تةنها نةكا ض بكا؟
بة شرييين ستاندي ليَوي طولَرِوويان دلَي ئيَمة
كة تاآلوي هةموو جيَطاي بة جةرطيدا نةكا ض بكا؟
دلَي ثرِ حةسرةتي (رِاجي) لة كوجني سينة ناطوجنيَ
لة رِيَي سةركةوتين كوردي كة واوةيال نةكا ض بكا؟
***
خوداية من لة دةردي بيَ دةماغي خؤم و طةل ضيبكةم؟
لة طةلَ رِؤبينتةني ميحنةت بة مششيَريَكي كةل ضيبكةم؟
كة من ئاوارةيي مولَك و وةتةن مب دةست و ثيَ خةستة
لة ساحيَب ئةقريبا و ئةسث و رِةفيقي ثيَوثةل ضيبكةم؟
وةرة ئةي نازةنيين من بة ماضي ليَوةكةي ئالَت
بةبيَ تؤ غةيري داغ و دةرد دةسيت خؤم لة مل ضيبكةم؟
لة زجنريي فرياقت بةستةوو مات و مةلوول ماوم
لة زؤرداري جةمالَ و حيددةتي الوي فةحل ضيبكةم؟
ض ئاشومب بةرِسوايي سةرم هيَناوةتة سةر خاك
كة من خاكم لة اللةو سةبزةواتي ميَرط و مةل ضيبكةم؟
بة بيَ من ئةي نيطاري شؤخي سةربةسيت بة عيشوةو ناز
نةبوو جاريَ بفةرمووي بيَ فةقةس لةم تةيري دلَ ضيبكةم؟
زةمانةت دوذمنة (رِاجي) ض تةدبريت نيية ئةسلَةن
نيية رِيَطةي منيش وةك تؤ لةسةر ئةم داوة سلَ ضيبكةم؟
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( )30فـاني ()1973 - 1910
نةشتةري دوري
نةشتةري دووري لة جةرطي ثرِ جةخارم دايةوة
شةمعي روخساري لة ديدةي بيَ خةوم شارايةوة
طةجني من رِؤشتوو رِةجني فرقةمت بؤ مايةوة
ضي بكةم ئةي هيَزي دلَ بيَ ضاوي كالَت ضي بكةم؟
ي تةماشاي بةذن و لةعلي ليَوي ئالَت ضي بكةم؟
ب َ
.
.
.
( )31مةال غةفوري دةباغي
(حافزي مةهابادي)()1990 - 1925
...
بةرقي بزةي نيطارم طرمتي لة رِيَوة ضبكةم؟
وةك كةكرة تالَةزارم بارم لة ليَوة ضبكةم؟
الي دلَبةري عةيارم جوامب جنيَوة ضبكةم؟
دةردم طرانة يارم حالَم ثةشيَوة ضبكةم؟
...
(32موحسني قةرةداخي ) ديَنشني () - 1976
ئةمن طةربؤ جواني تؤ نةثيَوم قورِ بلَيَ ضبكةم؟
لة نيَو مالَم هةتا دةمرم نةبينم دورِ بلَيَ ضبكةم؟
ئةطةر ئيرت لة بيَ تؤيي بةرِؤذو شةو سةداي شينم
نةطاتة طويَي ئةوينداري كضان و كورِ ئةبيَ بلَيَ ضبكةم؟
***
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چاوی سیاهت لەڕوی من گەر نەبینێ چارە؟چیبکەم
زاری شیرینـت کە زیـزەو نـام دوێـنێ چارە؟چیبکەم
خۆ عەبدنیم گەر گلەییش بۆئەزیزێك هەڵنەڕێـــــژم
تا ئەتـوانی ئەم شـکێنی و ئەم گـرێـنی چارە؟چیبکەم

(33سەید محەممەد تاهیر هاشمی) ( ) -
ئەسیری دامی عیشقم خەستەیی دەردی دڵم چ بکەم
لە تۆ دایم پڕە قەلبم لە خۆم گەر غافڵم چ بکەم
نە شێخ و زاهد و سۆفیم ،نە قازی و واعیز و موفتیم
نە دێوانەم ،نە فەرزانەم ،نە زانا و عاقڵم چ بکەم
لە دەرکی پێچ و ئەشکەنجەی سەری زوڵفت پەرێشانم
ئەترسم حەل نەبێ جارێ ،خودایا موشکڵم چ بکەم
لە سایەی خاری هیجرت دامەنم پڕ گوڵ لە ئەسرینە
ئەگەر گاهێ دەناڵێم لێم مەڕەنجێن بوڵبوڵم چ بکەم
بڵێم چی دەهری دوون گەر چاوی ئینعامی بە ئەنعامە
نییە خۆ غەیری فرمێسک و هەناسە حاسڵم چ بکەم
باڵ با مامە سۆفی ئاگرم تێ بەر نەدا وەعزی
سرشتەی عیشقی خووبانە ئەمن ئاب و گڵم چ بکەم
ئومێدی دیدەنی یارم هەیە تاهیر لەمەو پاشیش
خەریکی نەزم و تەرتیبی خەیاڵی باتڵم چ بکەم
2
نیساری ڕێی کەسێ سەد گەوهەری یەکتا نەکەم چ بکەم
بە شەمسێ مانگی دڵ پڕ شوعلە و ئەحال نەکەم چ بکەم
لە قاپی پیری مەیخانە دەمێ هانا نەکەم چ بکەم
بە نووری بادە کەشفی زوڵمەتی تەقوا نەکەم چ بکەم
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بە شەمعێکی وەها چاری شەوێکی وا نەکەم چ بکەم
سەحیفەی خاترم تۆماری ئاالم و سووەیدایە
بە بااڵم کیسوەتی غەم وەک خەاڵتێکی سەراپایە
هەزاران گەنجی خانەی ڕەنجی هیجری دڵبەرم الیە
لە خەزنەی دڵمەدا هەر چی هەیە ،هەر داغی سەودایە
دەسا ئەم نەقدە دەردی عیشقی پێ سەودا نەکەم چ بکەم
بە مەستی شوهرە نابی تا نەگەیتە مەستەبەی خەممار
مەدەد بگرە لە عیشوەی چاوەکانی حەزرەتی دڵدار
خیالفی عیشقە عوجب و خۆپەرستی و کیبر و عەیب و عار
لەگەڵ دەستی مەال ڕێ ناکەوێ زونناری زوڵفی یار
وەکوو شێخ ئیختیاری مەزهەبی تەرسا نەکەم چ بکەم
دەریغا سەیلی غەم نەیهێشت لە هەستیم نوون و ئاسارێ
تەبیبی دەردی دڵ نەیبیست دەمێ ناڵینی بیمارێ
لە پرشەی خوێنی من خۆی ال ئەدا ڕەندی جەفاکارێ
لەڕێی ئەو شۆخەدا خۆم کرد بە خاک پێی پیا نەنام جارێ
دەسا خاکی هەموو عالەم بەسەر خۆما نەکەم چ بکەم
زەمانێکە کە ئاشوفتەی نیگاهت مەست و مەدهۆشە
عەزیزم ڕۆزگارێکە کە خۆشم ال فەرامۆشە
داڵ بێ سوودە دانیشتن لە ئەم سووچ و لە ئەو گۆشە
دەمێکە شاری پڕ شۆری موحەببەت مات و خامۆشە
بە قانوونی تەجەننون شۆڕشێ ئینشا نەکەم چ بکەم
دڵم پڕ مەینەتە شادیم غەمی دووری لەپێی سەریە
ویساڵم وەسوەسەی هیجرە خەیاڵم عیشقی تۆ بەریە
فیدای سایەی هومایێکم کە عالەم شێتی سێبەریە
لە چاوا نم نەما بۆ گریە ،نۆبەی سەجدە بەر دەریە
سیاساڵم نەبارە ،نوێژی ئیستسقا نەکەم چ بکەم
ڕەفێقی هەمدەمم ئاهە شەرابی عیشرەتم دەمعە
غواڵمی سووتن و تاوانەوەم پەروانە و شەمعە
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لە تەعنەی ناکەسان بیستن عوقوولم قاصرالس ََمعە
لەسەر تۆم دوشمنە دنیا ،قەزییەم مانع الج ََمعە
کە تەرکی تۆ نەکەم ،تەرکی هەموو دنیا نەکەم چ بکەم
ئەیا ئەشکی جەفای جانان بە کوڵ جارێ لەسەر ڕوو بە
ئەیا بەختی ڕەشم وەک زوڵفەکەی پڕ پێچ و واروو بە
دڵی زارم! لە کونجی سینەدا بێ دەنگ و نوستوو بە
بەجێماوم لە یاران ،نابەجێ ماوم ،ئەجەل ،زوو بە
بە مردن لەم قوسووری ژینە ئیستعفا نەکەم چ بکەم
لە مەکتووبی دڵمدا غەیری دەرد و غەم نییە مەتوی
لە تەگبیری ژیانمدا جەماڵی دڵبەرە مەنوی
بە مەیلت فانییە تاهیر مەکەن یاران خەیاڵی وی
ئەوا لەیال بە ڕۆژی حەشر ئەدا وادەی لیقا مەحوی
هەتا قامی قیامەت ئاه و واوەیال نەکەم چ بکەم
هةروةها لة ئةدةبي بيَطانةشدا لةو جؤرة هؤنراوةية دةبينريَت بؤ منونة
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بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم؟
زلف سنبل چه کشم عارض سوسن چه کنم؟
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