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یكپێشه
 میحرلا نمحرلا ەللا مسب

 ەومن والا َوحصب آ ەل عیلو  رسول ەللا والصالة والسالم عیل امحلدەلل

 َب ،ەوەي   دێ خو میخ   ای ی( عریص      َی)پرس    یعریج   شر ص      نیم   َکیَ َک   

)اکم    کێعری.. ص   ەوویمدَه ەوییَسشر ۆ ک یعریص   وامزاین َاهی صشع یکڵێَایخ

 یس شرۆ ک س  اشینەدەل ینیم َم شت ۆب  ەوَتب شتەد ڵَایخ َب َک عر،یص   یالأراکن( 

 ژاینۆر  یمَم    شت ڕپ     یشَکو  شەرەوێ    ک  ویَراه      ۆب     ەوَتب    شتە. دیتَمحەر

 :  ەڵێد داێیت  َ. کییرەدَق یکێکست ص 

 ( شڕە ەوێ)ک  ۆب

 ...ەواوَت ڵیسش کیَو  ستی ب 

 شەابو َتۆ گرت یغوابر

 ؟ َتَاتق و ێب نۆو م مرچ

 نڵێب  مێپ  ەد

 شَک ردنَو گ رزَب ی(یَاه ڕ ) ۆب
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 ... ەسشوَپَح ەیَوێص   مَب

 ؟ َتَفَخ وەژارَپ یامیس 

 نڵێب  مێپ  ەد

 شَگ ڵو د رزَب یلیهدَق ۆب

 ... ەراوۆ ت نَایب ەیهدَخەل

 ؟َتَکَو کزو ص عشجز

 ەرێج  وام  ەشوی  پ  مَئ َب  ووم. ک رس  شمَ( سیخای) َکییَعر یص     ەانزانو َب ٌج  شی ئ 

 ڕێ  ی دوی د .. ەلەبوو یخای مووانَُ ەل یتۆیَخ مشیف ەیَادی ئ نەخشو ەشریص  ۆ ُ

 : ەڵێد ۆیَ. بییَخ ایطشغوواتن 

 یخای میخای ،یكَ ۆیانم

 یت یَورداک زایف گَ ەل

 دایخیَ وب ت یَملشه َ ع ەل

 َب ۆیَ. ب  ووی  ز َب وۆ پشص  ک ینای"یيس  المی " ئ  س   یێ وَڵب  زاوت و ُ ەل ی  یَخ ای

 :ەڵێد اکنَییی سالم ی ئ  یکڵێاب

 :ەڵێد شیک َچشو ب اکیک

 ...رنَب ۆب یتَعَیب س یەد

  م )طشغوت(اهَ گضت ئَ َچوىک

  مروَئ یلەو

 .رنَمبَغێپ  ەیوەيگرێ صو

و  وکرایی د یانو َب َک تێ ب  یخای ییَاکر َواص َچ مووَُ مەل یتۆیَخ مشیف  

الس الم  مهیعل  ەوَراهَم بَغێپ  یوازَى گو اب سالمی ئ  یانو َب نای ەوۆڤَمر  مشیف
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 َک تێ  ب  یخای می  یَق  َیهَاڵپ  ووچ م  شَبي م  ووَُ مەل یتۆیَخ   م  شیف ..تێ  کرەد

 شینی  و گ  یتیَواَتَه یامیًت  ی ئ  س   یَو ُ نی  د َب یتیَک  وردا یک  وفر راینَس  

ی َن ەوَتَهایوۆڕی گ یکورد یکێت ڵَو ەد ەیادی و ئ لَگ ۆییخَربَس ََ اِذِ ِِ ٰئ : )ُآولَ 

َشَرُُتُْم َوَمش اَکهُوا ُمِْاَِدیَن(.. ُوا الِضاَلََلَ اِبلَُِْدىئ فََمش َرِِبَت ِِتّ  اْصََتَ

 م  شینەز ەل َیواهَئ ،یتۆیَخ   یوی  تَ ُ ەیوَه اس   یڕر َس یرَيێ ه  و یخای   

 ەوێ  پ  شنی  ک ێ وجود ُ  شوَم  شو و ب چیُ    شنیی  ا ی د وەوەک  رد نایچ  شو الدایحا   ی ئ 

 َب دایی يدار ی د یتبشزَشس یس   راینَس  َیاس  اڕ ئش رێ ژەل َه کەیَوَ. هەراوێڵُ َه

 واانینییَت یَک   وردا َیاس    اڕ ئش رێ   ژەل َب   وون، ه ەئشس   وود اکنی   یَح ۆر  ُ   شَب

 ەل َم شهَ.. ئەوی یَزۆ د شنیه امیض تی ه  نای یيت یَواَتَه یامیًت ی ئ  کێ رۆ ج سدای موفل 

 ..شیاه ی ابپ یکێت ەرامیئ یَیسش کران و ەل شیئشه قور یَیسش

 :  ەڵێد شیت یَکوردا راینَس ۆب

 م كَ ئَ و گٍر

 مشرو ڵ گَ كرم و ەل ڵ گَ ەل

 داایكَت بَ ضوێ م  ڵ گَ ەل

 -مش ەل یموو عشزا َُ ر سَ ەل

 برسشن و قَ و هلیو  تَ رابوێز یرچ َُ

 َ ی َُ یو ٍز داینڵزب

 ،نڕێ بگَ اب

 ێو ..ەل ٍرێل 

 شنیتواه  ر گَ

 یوخسشرڕ  ەل -وهَت ٍزێق -
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 ێو سكَ دٍ شیت  نایكورد داراین متَ شسَیس  

 نێب   وسشكَ ئَ

 خضم بَ ئَێ پ  شنیم ۆ خ ی س اَ جَ

 َب   ووهی خ ای وَئ ویَواەر ڕەییَت   وو وَئ نایم   ووَُ رَُ یخای اکینەعریص        

 رَُ ەوەانو ەل وەگرت  وو ۆخ  ەل اکنڕ گ   ڕیگ   ک  وەو نۆایخ   ەیوَه َیدروس   ا

 ۆیَ.. ب زۆی پ  َییض ی ر  یکێص   ۆڕص ڕیگ َو بوو ب یردُشاک خواک ،ێد نَایمج

 : ەڵێد ۆیخ َیکەویتَ ُ ەوَه َب

 بگرن..  قٍرۆ ئ

 ینایگر ەل

 موواتن َُ ڵیكو  بَ ڵید

 م گَ دٍ ێت ابش

 مو ژاین خَ واڵساك  ەل

 و مشهدوواتن یزاوۆ ت یگشیه 

 م گَ دٍ یت ابش

 یسكێ فرم   ەل

 یمشو سیت  قَ

 یاوی ت نێخو

 وواتنڕ و  چشو

 م گَ دٍ ێت ابش

 بگرن  قٍرۆ ئ

 زشامن م و ابش ئَ گَ ئَ ێت
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 ،زس اشێن فشینۆ ت موو َُ

 َ یدوا  ەل ڵیئشسامن سشمش یكێُشر بَ

 ،و ليگ كواتێن  ٍی ق موو َُ

 َ یدوا ەل ڵیئش نێخو ڵیاک یكڵێمٌش

 ،ژاێن روۆو ز  مڵزو موو َُ

 .َ یدوا ەل ڵیرمش بَ  ست بَ دٍ یكێر( )عومَ

 ەرەم   شوَج اکنە"یس   المی "ئ  ەاکرَواص   َو چ اکنَط   شغووت ەیوَئ ۆب    ٌج   شی ئ 

 رَگ َم   شهَئ نەڵ  ێد شنێی  پ  َک ەیوَب نەدَه وی   ت  ر فر  ەیه  دەوَئ َکەکراوڕ س  

 ەیم   د ک  وەو یخای.  نڕیکوص  و و ب   َوهَکەد س  تەد ەوَاێ   وَبک شنیت َاڵس  ەد

 : ەڵێد َکەرەمشوَج َب مشنَانن و ئ ەیوَاهَڕ گ

 ...ەوٌَێی ب  رَگ

  یس پ  یکێورَھ ٌَی ب ەد

  یکپ َب رۆ,ز یدێھ  یدێ,ھ  مینێھ َب

 ردوانَگ رَس ینیم ەز َبس ا رَھ رَسەل

 ...نَیکَدا ئ تَمحڕە ابراین

 یدێو ئوم  وقەو ز وقَصَب

 ەوَاهَڕ ..گ ەوَسشهی د

 ەوَهایژ ھشرَب کوە..وەوَسشهی د

 ...نَیکَئ رپشَب ەوَس اشهَھ یکێص  ۆڕص

 ه داینَمی ب ێبەد ى گەدر نای تێ . زوو ب ەیَرداید یخای یێ خ ای یَوا مێمن پ    

 اکروۆُ  روَيڵ و پ ش تَفیس    وامیات س   نَبک ۆب دواداچووینَب َاکراهەوردکورد و 
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 انیخ ەل َیص ۆڕص وَئ انە. دنَب ک یراید یرَسەچشر گشاکینێر َاس اشهڕر َس

 ..  تێب ەد رپشَب رَُ یَبوواهدیی خ ایو  یخای

 یکیَمشان َهَایُ کێیصشع مووَُ ییاتەرَس یعریص   کوەو یخای اکینەعریص     

 ڵیق وو یکیَم شان ەوَرف راواهَب یک ڵێَایخ َب َشهیص  َ، ُ ەوڕیربەد َسشاکراه ڵیقوو

 اکرَب ەیرجشدَس  َیووص  داۆیخ ڕەییتوو ەل َیَواش ُ ی.. جشرەگرتووۆخەل

 .. یَاتبگر دوورَب ێل ۆیمن    خ یرا َ   ب بووەد َک ەيشوێ ُ 

 ینَمَت ەل ت  رایز ،ەض   اووَی گێپ  یالو یکێیص  شع یخای َاکک ڵح  ش رَُ َب   

 م  ووَُ شێ.. پ   َیَُ یعریص     زم  ووینَئ ک  ردین رم  شنَخ یت  واان وێیَپ ۆی خ  

 وَرف  راواهَب َیشهیس  الم ی ئ  ییص   ي ۆر  ەوەرێج  وام  یکێي  داری د یخای شَم  شهَئ

 .اکتەد رَسەچشر مشنَکَتَئومم یرابوردوو َب َکَهَگۆب َعیواق  َاکرامشه

  كرێاكر
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 یاخیم

 ێــــــــــمىو صوهیا بساه هَ با

 وی، یازیم یادی هامۆیه

 یـــــــــــــــــــــــت زافی کىرصایە گه  لە

 یضادی ت وبە ملاهیە عە لە

 هگ و ئااڵی زائیىان ٍڕ  لە

 جادی مێژوی زىێً و وە  لە

 کان صتکرصە رهامە صە بە  لە

 ت و هادی صیمىکراصیە  لە

 وی زاهمصتا صٍ وار به  له

 ادیـــــــــــــــــم برا وىژی و صٍ  له

 تی هـــــــــــــــــــــــــــجیری وۆیالیــــزه  له

 ن فرۆش ی و چادی ته ٍو  له

 مــرمێضکی هیغتیماهــــف  لە

 ان و صادیـــــــــــــــــژان و گری  لە

 زۆم ت یازیغم لە هاهە تە

 (.یی )یادـــــــــــــــــــــــــرام بۆن وبه لە

72.6.7102 
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 كانموانه

 "عاعیرێکی گەروو وعکم

 (گىڵی بۆن زۆش ی )عەكیضەم

 "وەک گیرفان صاوە لەبەرۆک

 بەعىێً كىمێک ئاوی صارصا

 بۆ )صیازصە( صەصە 

 ...پێػ ئێضتە صەڕۆمەوە

 , لە بەراهبەر

 صەیض"ی ھەر ھەمىو زەمین

 " صێمە صەر چۆک

 ...تێراو تێر ئاو صەزۆمەوە

*** 

 

 رێکیزىێىکا

 روون یادی صٍ

  گڕگرتىوی

 ...بێ صەرو عىێىم

 !لەهێى پۆلضا صەر صام خەیران

 :ھەرصوو واهەی
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 ن(بىڕکاوی عیعر و ژاوی ما)

 ...زىێىم  بەتێرو تەصەٌ صٍ

 بەصار الصیکی پێىىصم

  بەوی عىعە

  "ھەمىو عاعیراوی کىفر

 ...عکێىم یەک بەصوای یەکا صٍ

*** 

  ..رهێغێيی تازە زاهکۆم صه

 ..,عەجىلم,بىێرمهامۆم 

 ,یەکەم صاڵم

 کەمە زاهای زۆم عەزام("صٍ)

 ,صووەم صاڵیػ

 ..صپێرم زۆم بە)صیض(" ڕا صٍ

 صێیەم كۆهاغ،

 هىرس ی("صەکەمە مامۆصتام)

 ,كۆهاغی چىار

 صەصەمە صەصت) عێش و الاصالم(

 , پرۆژەکەم

  صەصەمە)ؽضیم(و )علی(" و

 ماصتەرەکەعم،
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 بە )عىمەر(

 , بۆ صکتۆراظ

 ()پێغەمبەرصەبمە كىتابی

  

4.9.2014 
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ژیانینهمه  تی

 ( ٍو  انس ێكی الٍو زاری كَ ەل)

 زۆم گریاهم" صێ بــۆ ژیً وخاڵم

 بەعەو پاصەوان, بەڕۆژ خــەمــاڵم

 کەچی وەک مرۆڤ" هاتـــىاهــم بــژیم

 "ھەر کۆڵـەوار و گیرفــان بــەتــاڵــم

 گریم ص ئه به ئەگریم,ھەر ئەگریم ،تائه

 !ڕ بــەصــەری و ژیــاوی تاڵمبـۆ كــى 

   و واٍر  ته یىه ، مه ڕۆژ تا ئێىاٍر

 کــەچــی ھـێغتـا ھـەر ڕوت و ڕەجاڵم

 زۆ الی زۆی لەصەر بەخری هەوت ئەژیم

 ڕووی ئەوە ڕەظ بێت وای کــرص بــەماڵم

 لەتاو زائین و جـــاظ و کـىرص فـرۆظ

 ھەمىوی بەبا چىون، زـەون" و زـەیـاڵم

 !وا بەفیڕۆ چـــــىو  تـەمەوی گەهجیم

 لە ھەژاریا ..ئەگریـــم..ئــەهــاڵم
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 کىرصوصتاهیان لێ کــرصوومــــە صۆزەر

 بەعىێً پارویەک هاهضا" عــــەوصاڵم

 زىصا"ڕۆژێ بێ کەبەصەصتی زـــــۆم

 صز و جەرصەکان ھەمىوی ڕامــــــاڵم

 لەگەڵ ئەواهەظ صەربەرزم"چــىوهکە

 .ڵمصەر هەوی هاکەم بۆ بۆ پیـــاوی زا

2.2.7102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

 ياخى رستىكتاپهيه

 ڕێنلێمگه

 "لێم گەڕێً, لێم گەڕێً, ڕێ مەگرن لەھاوارم

 باھەمىو کەش بساوێ, کىرصم و بریىضارم

 

 لێم گەڕێً ئازارم, بضەن بەعىەی باصا

 با گریاوی بێ کەصیم,بضا بە گغت صهیاصا

 

 لێم گەڕێً زازاوم,ببێتە ھەور بەجارێ 

 ئاھی صڵی صىتاوم ,بەگەرصوها" ببارێ 

 

 لێم گەڕێً زىێىاوم,تێکەڵی هاو ڕوبار بێ

 باصەر زەمین ڕاژەوێ" و لەم زەمەصا بەژصار بێ

 

 لێم گەڕێً هاڵیىم ,بەرز بێ تا ئەتىاوێ

 ئەصتێرەو ماهگى زۆریػ,بە ئازارم بساوێ

 

 لێم گەڕێً غىباری ، پرصە لە ئاصمان ڕازەم

 فەرش ی صىری زىێىاویػ,لەژێر پێی گەال صازەم
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 "ریم,بۆ كرچەی صڵی زاکملێم گەڕێً با بگ

 !كىڕ پێىم"بىاڵم" بۆ هیغتیماوی صاکم

 

 لێم گەڕێً فرمێضکی صەرصەصەریم"بڕێژم

 !بازەهضەو پێکەهیىیػ ,لەژێر زاکما بىێژم

 

 لێم گەڕێً,لێم گەڕێً,بابگریم تا ئەتىاهم

 .بۆ ژان و گریان و بێ کەس ی کىرصوصتاهم

 

76.8.7102 
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 ناڵەیئومەت

 کىێی, لەکىێ ؟ەکەم "لەـعىمەر()

 !وا زىێنی ڕۆڵەکاهت ئەڕژێ

 ... وەرەو تۆڵەیان بضتێىە

 .و ھەصتە صەر پێ ڵگٍر عیر َه

  زالیض( زۆ تۆ عمغێری زىای)

  !صوژمنی طاغىتی ڕیضىای

  صەوەرەو خەكمان بضتێىە

 صەبۆ صیار هیت ؟،لەکىێی؟, صەکىای؟

 (ھەصتن )علی ،طلحە ،زوبێر

  ھەصتن و صەش بەهە عمغێر

 بتاصێنن طاغىتەکان

  .ن عێر ریان ٍو صه  هه َێرظ به

  عىصمان و ؽضیم( ئەی ئێىە)

 هابینن ئىمەت پەعێىە ؟

 ھەصتن و خەكمان کەهەوە

  .لەم ھەمىو جەرصە صزێىە

 (..عىمەری بً عبضولعسیس)

 صەھەصتەوە" لەکىێی ئەزیس
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  صڵی مىصىڵماهان زۆعکە

 .!ڕۆڵەکاهت زەمبارن زیس

 ئەی)ؽەاڵخەصیً( لەکىێی تۆ؟

 ەتەکەت هامۆن ..هامۆئىم

 !ھەصتەو صوژمً ڕاچەڵەکێىە

 .ھەصتەو بڕۆ ..بەرەو ئاصۆ

  ئىمەت ئێىەی لێ بڕاوە

 !! بۆیە ئاوا پەعۆکاوە

 (ھەمىومان چاوەڕێی )مھضیً

 .کەصەرماهکات لەم گێژاوە

02.7.7102 
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 گۆڕ

 لەهێى گۆڕم صبەی ..صوو صبەی.. وا

 مەهضو صىک و صەر عۆڕمزەجاڵەت

 !اصا عین و عەپۆڕمھیچ صاصم ه

 .وعتی كۆڕم لەتاو, گىهاَى ٍڕ

 کفنی تاواهم جەصتەی تەهیىم

 ھەراصاهم"لە:العەی گەهیىم

*** 

 صبەی ..صوو صبەی..وا لە ژێر زۆڵم

 صت و پێى كۆڵم ھەمىوی" ڕزیىە صٍ

 بێ صەهگى هازۆظ ,صەوروبەر چۆڵم

 .بێ کەش، بێ الهە ,تەهھاو کڵۆڵم

 کفنی تاواهم جەصتەی تەهیىم

 اهم"لە:العەی گەهیىمھەراص

*** 
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 صبەی صەصت بەصراو لە هێى جەرگەی زاک

 عان و عەوکەتم ئەبێ بە زۆراک

 "لەو عىێىە تەهگە تاریک ترصىاک

 . جەصتەم ئەگەوێ! ئەبمە کەالک

 کفنی تاواهم جەصتەی تەهیىم

 ھەراصاهم"لە:العەی گەهیىم

*** 

 

  صبەی کرم و مار العەکەم ئەزىا

 ھێز,بێ تەكىاگىهاھکار,بێ ڕوو ,بێ 

 !ڕووی ئەوەم هیە صاوا کەم لەزىا

 .ھەر ئەتلێمەوە, عەرمەزار ڕیضىا

 کفنی تاواهم جەصتەی تەهیىم

 .ھەراصاهم"لە:العەی گەهیىم

9.9.2014 
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 ! یبڕواكڵپه

 .. ویضتم زۆعه

  ,گەر ئەم جارە

 "صیمای مً, بەزەیاڵتا ھات

 !ویضتت ئاعتم بکەیتەوە

 , ئەم جار ویضتت

 ,عاهەی صڵم

 "رچی ڕۆخت عاهە بکاتپ

 !تا صڵم بەیتەوە تا َه

  ,گەر ئەمجارە

 "صاهت ها بەھەمىو زەتات

 .!ویضتت ڕۆخم ببەیتەوە

 ...ئەوجا وەٍر

 !وان بکۆڵە گۆڕصتاهه

 , ئەوێ هەبىو 

  ی تاریک و چۆڵە کام عىێىه

 "بپغکەهە

 چەمە ,چىزڕە,صەعتە ,صۆڵە

 !  ، وىهه هضٍڕ ،هه  وته عىه ئه

  , صهەکام جیگەی عىێنی مر 
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  بپغکىە

 ."م لەوێ وهە صته جه  چىوهىه

  ...هەڵێی عێتی زۆعەویضتم

 چىون عیزەت و هەفس ی یازیم

 کڵپەی بڕوا"ی صەزتی عازیم

  ...پغکۆ و گڕو تینی ھەصتم

 بۆ صاتێکیػ

  ڕێگە هاصا

 لە ژێر پۆصتاڵی )تاغىتا(

 ...ڕابىەصتم

3.9.7102 
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 زاڵمتلههرفنه

 "و تەهگالەزیىضاهێکی تاریک 

 صەصت بەکەلەپچە,لەژێر تفەهگا

 پێم کۆت و زهجیر ,لەزەبرو زەهگا

 .لەژێر پۆصتاڵی ڕەش ی صەبەهگا

 ڵێم:هەفرەت لەزاڵم پڕ بەصەم صٍ

 .بێ ڕۆژێ بێ, گغتیان ڕاماڵم صٍ

*** 

 

 لەهاو تەعسیب و ئێػ و ئازارا

 "لەژێر کێڤڵ و کارەباو ئارا

 لە تاو هاڵین و گریەو ھاوارا

 .ەتی صێضارالەبً بەزەی پ

 ڵێم:هەفرەت لەزاڵم پڕ بەصەم صٍ

 .بێ ڕۆژێ بێ, گغتیان ڕاماڵم صٍ

*** 
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 " لەبۆن و كرچەی ھەڵپڕوزاها

  لەژێر لێغاوی صەزتی زیىضاها

 لەتاو ئەعکەهجەو زەلیلی و ژاها

 "تەهاهەت لە صوا ھەهاصەی ماها

 ڵێم:هەفرەت لەزاڵم پڕ بەصەم صٍ

 .بێ ڕۆژێ بێ, گغتیان ڕاماڵم صٍ

*** 

 

 لەتاو پەصتان و زەزتی صەروها

 لەکىهە مەرگی , منی زەبىها

 لەزەمی تەمەن بەفیڕۆ چىها

 ھەتا صواچرکەظ ,کەوام لەبىوها

 ڵێم:هەفرەت لەزاڵم پڕ بەصەم صٍ

 .بێ ڕۆژێ بێ, گغتیان ڕاماڵم صٍ

1.8.2014 

 (صلێماوی)
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 هیدشه

 عەھیض ڕوهاکی صەر ئەرزە

 ...کــاهیــاوەکاوی وەتەهە

 ىضە گەورەو بەرزەعەھیض ھێ

 ..."وات زەرصەزەهە زىا،بۆی صٍ

 عەھیض باراهاوی وەرزە

 ...پەڵە"ی صەر زەوی و صەوەهە

 !عەھیض مامۆصتایە,صەرزە

 . ...تەهھا ئەو زیىضوی ڕەصەهە

 عەھیض گىاڵوە ,عەهبەرە

 ...!بۆن زۆعتر لەبۆوی عەتر

 زىێىەکەی میضکە,گەوھەرە

 ...زەوی تەهیىە وەک بەفر

 !ێغەمبەرەعەھیض ھاوڕێی پ

 . ...بۆ ئیضالم پەرژیىە,کەپر

 عەھیضە مەرصە,وەک چیایە

 ...بای عىوم صەوەصتێنێ عه ٍڕ

 عەھیض بااڵی لەھەورایە

 ...زىێنی ،ئازاصی صەڕوێنێ
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 عەھیض عمغێری ڕێگایە

 ...صێىەزمەکان تێً صەعکێنێ

 عەھیض مەشخەڵە,چرایە

 . ... تۆرێنێ تاریيی ڕێ صٍ

 عەھیض گسهگی بەیاهە

 ...غيی زۆری پێیەی تی مژصٍ

 ی باراهە عەھیض وەک همه

 ... گغت جێبه  چێته ڕۆحی صٍ

 عەھیض پاعایە ,صىڵتاهە

 . ...عەھیض عەوق و پرصی ڕێیە

17.7.2014 
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 نیمكۆیله

 ن ێكی خشٍو-مشڵ حَ-زاری  ەل)

 (!وٍ بووٍ ی اتعنی هَ ُشدٍ صَ

 رم رە صە کـــــە بــســـە و چە ی ئە لىولە

 !رم ی گــە ێ بە گـــــــىلــەق مێغکم بتە

 واڵتی زۆمـــــــــام،زمــــان کــىرصە لە

 رم صە ربە ش هــیــم واصە چىون جاش ی کە

 م َێىا َاصە تی عـــە یىــــە ص مــــە ؽــە بە

  رم هه  مــــااڵن وا هــــاٍر لـــە  تــــــــــاٍز

 ظ کرص هضە ڕە وە ڕووی کىرصوصتاهتان ئە

 رم م ..عە کە رم ئــە ىرصم،عەص هاڵیم ک كە

 .. زــۆتان ظ بــە یارە پیغکە صروصە كە

 رم عــە زۆمً کۆیلە هیم ..جاظ هـیم..بە

  صتـــاوە م کــىرصە كیىم َه َێىضە لــە

 رم مــــــــە بـــە وا جـــلی کىرصیػ هاکە

 وێ مىوی بە ر َه هجـــی كاڕوهم َه گــە

 رم یم ئافــــەالصێ هـــــــاڵ ص بـــە جە كـــە

 بـــڕوام  یىا ،ئــارامــــم، صڵ پــــڕ لــه كه

 .رم ش ، َاوی بۆ به ن َه چىون زىصایه

76.6.7102 
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 زاربریاهه

 بریا َەمىو عیعرەواهم ،

  ئەبىوهە كەیتاوی پاتەی

 ... مىاڵێيی صەوار وغین

  ئەبىوهە كۆبچەی هراس ی بریا َەمىوی،

 ...چاو واڵێيی َەژار وغین

 مىوی،بریا َە

 !ئەبىوهە پسگ

  ئەبىوهە تەزوی بەهەزىێً،

 !ئەبىوهە گضً

 ،..بۆ ڕاصاوی

 ...ئازارەواوی ، صەوۆی ژیً

*** 

 بریا َەمىو عیعرەواهم،

 ئەبىوهە پەیىەری گچىەی بىوهە عىعە،

 ... بۆ هیژاوی مەهر بازی صەوری ڕەظ ماڵ

 بریا َەمىوی،

  ئەبىوهە لێىی تەصریدە،

 ...بۆ پرچی ئاڵ
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 ،بریا َەمىوی

 ئەبىوهە بەرصی زەت زەتێن،

 ...بۆ زەهضەو كاكاو زەت و زاڵ

  بریا .. بریا .. َەزار بریا

 ئەبىوهە عەهراوی لیىی صەر زووباهیان ،

 ...بۆ صڕیىەوەی ئاصاری پڕ ژاوی تاڵ

*** 

 بریا َەمىو عیعرەواهم،

 ...ئەبىون بە پغيۆی ئاگرصان

  تا هاو لەپی صارصو صڕی 

 مىااڵوی بەظ مەیىەتی ،

 ...م ..گەرم صا ئەگرصانگەر 

 بریا َەمىوی،

  ئەبىون بە جامۆڵىەیەن ئاو

 تاوى لەهاو ،

 گەرووی وعيی َەڵ َاتىیان،

 ...تیىىێتی زۆیان، پێ ئەعيان

*** 
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 ...بریا .. بریا..َەزار بریا

 ..َەر َەمىو عیعرم بەجارێ 

 ..ئەبىوهە تاهە صیىارێ 

 صت، صٍ  مضایه ئه

 ... ینیمب تا ئه، ژارێ  َه  صتی زارۆهه صٍ

 هڕینی تۆپێ پضىیت به

   هضٍ عيی زه ئه

 .!زىارێ   تی صێته ڕوومه له
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 هقیدیعهڕێگه

  لەو ڕۆژەوەی بڕیارم صا

  لەهێى ؽەصەَا ڕێگاصا

 ڕێی )عەكیضە(بگرمە بەر،

  زرمەی وەڕەس ی هەلەپچەو

  كەفی زهجیر

 ...بىوهە َاوڕێم

  بەَەزاران تاهە و تەعەر

  تىاهج و تیر

  تۆڕی جاڵجاڵۆهەوبىوهە 

 - ویضتیان

 ... لەهێىاوی بسسێم

 ..لەو ڕۆژەوە

 !زلەی جەالص

 !عەقی پۆصتاڵ ڕەش ی ایلحاص

 !پەڕەی عڕی ؽەصان گەواص

 وەن جۆگەلە زێرابێيی پیضى چڵىً

 ... َاتىە صەر ڕێ 

 عەپۆلیان بەصت

  بىوهە بەربەصت
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  تاواروان و عەوق و مەبەصت

  تاوى یەن زىاو یەن صیً و َەصت

 ...ە جێهەگات

  لەو رۆژەوە بڕیارم صا

  چی بەربەصتی صوهیا َەیە

 ...لە ژێر تینی ئیراصەم صا بپلیغێىم

  چی طاغىت و

  چی صار صەصتی وىفری صىن و ڕیضىا َەیە

 ....بە َااڵوی عیعرەواهم بسىىێىم

  بڕیارم صا

  لەژێر صێبەرو بەیضادی

 (هامۆ ( و )یادی)

  ڕووەو مەهسڵگەی خەكیلی

 ..ڕێگە بگرم

  ەو ڕێیەصا یا صەرهەوتً بە صەصت صێىمل

 ..یازىص بە عەَیضی ئەمرم

10.11.2014 

 (صلێماوی)
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 دیموكرایس

  !ئای گێلە گیان چەن کەصاس ی

 ئیضالم،صیً ،كىرئان،زىاهاس ی

 ........ صێىیتە زىار

 بۆ یاصایەکی ئاژەڵی

 چەپ و ڕاس ی

 ....... صیمىکراس ی

 !ئای گێلە گیان چەن کەصاس ی

 واس ی؟چی بەصیىا ھەڵئە

 !..عەملاهیەت

 یا چەکىظ و صاس ی؟

 زۆت زاوەن صیيێکی ڕاس ی ؟

 بۆ ڕووت هایە بکەی باس ی ؟

  یا

 ھەرگێلی ؟کەڕی ؟کاس ی؟

 .. صەصت کەلەپچە

 بەپێ زىاس ی

 .!.بىیتە کۆیلەی صیمىکراس ی

27.04.2014 
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 نامۆبوون

 ڕێم لێ مەگرن ئەڕۆم ئەڕۆم

 لەم زـاکـەصا گـەلـێـک هامـۆم

  صـەرفـرازی  ئـــــەرۆم بــەرەو

 .ئەڕۆم ئەڕۆم بۆ الهکەی زۆم

  م ئیضالمه واتێً ئه  چىوهىه

  رهامه یاصاو به  بۆم بىو به

  باظ ئەم زاوی زۆر کەش ھەهە

 چاوی هەگریضیان لەصوامە

  زۆر کەش ھەهە

 مێغکیان ئەوەهضە بۆ گەهە

 .. وا ئەزاهً

 لەم زاکە پاکى ڕەصەهە

 ژینی ئازاصیم خەرامە

  چىوە بەاڵم صیارە بیریان

  ئەم ڕێگە پاکەم گرتىە

 .تامرصهیػ بەرصەوامە

 ،.... کەصێىە ڕێم

 بساهً کێم؟



 

 

36 

 ياخى رستىكتاپهيه

 پێیان ئەلێم

  هەوەی ؽەالخەصیىم و

 ..بۆم پەیامە زۆم صائەهێم

 .. صێىە صەرم

 ئەپرصً کێیە ڕابەرم؟

  بەڕوتاها ھاوار ئەکەم

 دمحم(صە پیغەمبەرم)

 صێىە صەرم

 پێتان ئەڵێم

 هەوەی ؽضیم و عىمەرم

  رەکەی خەمسەوەبەعمغی

 لە صژتاهضا لەصەهگەرم

 ڕۆڵەی عىصمان و معاویەو

 زالیض و ابى جەعفەرم

 بۆصیً ئەژیم بۆصیً ئەمرم

 گەرچی ئاواظ صەربەصەرم

 صىیىضەو لەم ڕێیە الهاصەم

 .گەر بغتەقێ مێغکی صەرم
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 قورئانوچەک

 ئەم ئیضالمە بەصوو مەچـــەک

 بەرصەوامە،كىرئان و چـــــەک

 ەمان کرص بەیـــەککە ئەم صوواه

 ن ر صێیه ر عارێ َه ئیضی َه

 ن ر وىێیه َه صتێ له ربه ر به َه

 ن ر ڕێیه َه ر صۆڵێ له َه له

 ھەر پاعایە ،زاهــــە زىێیەک

 ڕێمان  بێته

 وان ن ته یه به

 هیان یه ن به یه

 تۆزی ژێر پێمان،  کەیً به صٍ

 (صای )هللا اهبر صه به

 ر به زه  مین صێىیىه ر ٍز صه

 و کات ھێرظ صەکەیىە صــــەرئە

 ر، صه تاریً ویضتاوی َاژ به

 ھێىضەی صەزتە لەزەو ھەصتین

 ر ھەمىو یەک ئـەگریً و وات َه ئه

 بەیەک کڵپە ..یەک ڕاپـــــەڕیً

 یەک بەیکی ڕێکان صەبڕیً
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 تین صڵمان پۆاڵیً پڕ له

 ئەو کات تۆڵە صەکەیىـــەوە

 تۆڵەی زىێىاوی و فەڵەصتین

 هراومانظ  ی زاوی به تۆڵه

 زڵىم وغین ی وىرصی مه تۆڵه

 تۆڵەی عیغان و ئەفغان و

 تۆڵەی صىریایەکی خەزیً

 تۆڵەی عام و تۆڵەی بۆرماو

 مین وصاواوی ٍز تۆڵەی چه

 تۆڵەی زىێنی مىصىڵماهان

 لەھەر عىێيێک بً وھەرچین

 .............. بێ صوا کەوتً

 ... لەم پێىاوە یا صەرکەوتً

 .یازىص بەعەھیضی صەمریً

9.2.2014 
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دا
ا
 لەیادیئاڵ

  بیضت صەصەیە ژیىم ھـــــــەمــــىوی

 ...ئــــــــــــێـــــــــػ و صەرصە

 بیضت صــــەصەیە هیغتیــــمـــــاهـــم

 ...صیلی کـــەصاوی هامـەرصە

 بیضت صەصەیە ئەم صو زوخاکە هاپاکە

 ...بىوهە کىرص فرۆظ و جەرصە

  ـەمئیضی یاصی ئااڵی چی کــــــــــــــ

  کەهیىەی ڕەهگی ئااڵکــەم

 صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــەوز و زەرصە

16.12.2013 
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 ڕێگه

 ڕێگەم صەزتە,پر صڕکـــىصاڵ

 !ئەعکەهجەو ئـــــازار, ژیىـی تــاڵ

  چىون بۆ یەکتا پەرەصـــتی زىا

 .ھەمیغە عــــەوصاڵـم, عــــەوصاڵ

  ڕێگەم ھەورازو وغێـــىە

  !ەعباو صزو صێــــــىەپڕ لەص

 بەاڵم چىون لەپێىاو صیىە

 !ن عاهازی ئەکەم پێـىە چه

 !بەڵی عاهازی عـــــــاهـــــازی 

  بــۆ رێیـــەکــــی صــەر فرازی 

  گیان چیە؟صەص جار ئەیبەزغم

 .بەش زىصا لەزـــۆم کــــەم ڕازی 

  !و ڕۆحی زۆم ئەفرۆعــم صته جه

  بەزىای زۆم، کەبۆی پەرۆعم

  اریػ زیىضوو ببمـــەوەصەص ج

 .ھەر بۆ زىصا تێ ئەکـــــۆعم
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 مكههركردسه

((  (( سگی كردین ص ێخ هورساٍو بۆسشیت دٍ

 ,صەرکرصەکەم ئیضپاتی کرص

  ...كارەماهە ورە بەرزە

 لەپێىاوی ئەم كىرئاهە

 !هەک زیىضاهیػ

 !هەک كەهارەوە گیان کێغاهیػ

  بگرە زۆر لەواهەظ زیاتر

  ...بۆ ئەو فەرزە

  صەرکرصەکەم بەرصەوامە

 بۆ پێػ چىووی ئەم ئیضالمە

  ...بەماهگ و صاڵ ,بەچىار وەرزە

  ئەو هەوەی ؽەالخەصیىە

  بۆصوژمىاوی ئەم صیىە

  بىرکاهە

 ........ ها

 بىمەلەرزە

  صەرکرصەکەم زۆ ڕاگرە ,پێ صاگرە ,پۆاڵیىە

 کەپیتێکی ئەم كىرئاهەی

  لەڕۆحی زۆی 
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 !زۆر زۆر زیاتر ال عیریىە

 ..بًصڵىیا

  بەڵێ بەڵێ صڵىیا بً کەزێری زىایە زیىضاهە

 ھەزار جار زۆزگەم بەو عىێىەی،

 .چىون لەپێىاوی كىرئاهە
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 نزا                      
 ..زىایە ھاوار

 ..منی بێ چار

  صەر کەی لەم ھەمىو گێـــــژاوە

  لەم صەرصەمە...پڕ لەزەمـــە

  لەم ھەمىو زۆهک و زەلکـــــاوە

 ...... ۆت ئەبینیز

 ت ملاهیه بۆوی گاڵوی عه

   چىار الٍو له

 !، تی چۆن صاٍو وری ئىمه صٍ

  مجاٍر ش ئه گیان به  زىصایه

  بضی تۆی بێچاٍر منی عه

 خمی زۆت، ٍر به

  كىتار بىه

  هگى غىباٍر مىو ٍژ م َه له

   ڕزگارم هه

 ی م زىا صازتاهه بۆوی ئه له

  میيیان لێ بێزاٍر ر ٍز صه

 .. م کە .....كىتارم کەڕزگار 
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  هەکا ڕۆژێ صەری بەرزم

  بکەم هـــــــــــــــــــــــەوی 

  بۆ بەهێى زىاکـــاوی زەوی 

 !جا ئەو کاتــــــــە

 !!جا ئەو کاتە کارەصاتە

  زۆ کىعتىم پێ باعترە

 کەپێم بڵێن عەبضی ئەوی 

 ... ڕزگارم کـــە

  ھەرچەن هاپاک و

 كىام م ته هه

  می تـــــــــۆصاخ ھەرچەن لەڕووی ٍڕ

 زەلیل و ڕوو ڕەعى ڕیـــضىام

  ھەر ھیچ هـــــــــــــــــــــەبێ

  لەهێى گۆڕی تەهگ وتـــــــــــارا

 .غەیری تۆ کەش هابێتە زىام

13.12.2013 
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 کریسمس

 ھەهضێ گێژ و وێژی هەفـــــــــام

 گەمژەی بە)تەصکەرە( ئیضالم

ــــــــضە گێــــلـــــــــە   ھێىــ

 فام وج .. هه وج..گه گه

 ئاعىبی هریضمضضا  له

 !زىصاکەی بـابـــا هىئێلـــە

 .. چەهضە صەیرە

 ....صەلێی گـەڕێ 

 .. ئاھەهگ گێڕێ 

 ...باھەڵپـــــەڕێ 

  هه زۆت ماهــضوو مه

 .بۆ کەڕێ 

 کەالی وایــــــــــــە

 رصتی ھەر زاچ په

 گىمڕایــــــــــــــــــە

  بەصوای چـــــارەی

  ماهاکێغەی کىرص

 ئەگــــــــــــــــــەڕێ 
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 یان الی وابێ

 کەگاورێيی بێ ئابڕوو

  بۆ جارێکیػ

 !!لەتەوالیەتا صاهابێ ئااڵی کىرصی

26.12.2013 
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 تەنھاقورئان                     
  لەهیغتیمـــان پێمــان وایـە

  كىرئان، چی یــاصایە  بێجگه

  پىچ و کفۆڵ و گـــــــىمڕایــــە

 .... عىعی و لـــیبـــراڵ

  صیمىکراس ی هەگریضیى تاڵ

  صیکۆالریسمــی کـرچ و کـاڵ

  ھەمىویمان لەال ڕیضىایـــە

 مەهھەجیــان صیـاری کــراوە

  زۆر کەصیـان پێ زەڵەتاوە

  کــــە صوژمىـــایــەتی زىایە

 .صەکـــــــــــــــــەوایــــــــــــە

 ــــــەمـــــــــــــــــــاصام وایــ

  لەڕویاها ئـــــــەوەصتیـــً و

  صژی مرۆڤ پــــەرەصتین و

  صژایەتیغیـــــــــان ڕەوایـــە

  زۆر چەپەڵ و هالـــەبــــــارن 

  ھەمىو مىتىربەی یەک صارن 

  کىفریان ڕووهەوە ئاعکــرایە

  ئیمەظ کەپەیماهمان صاوە
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  زاکمان صەر کەیً لەم گێـــژاوە

 ! یەگەرچیػ صەزتە ئەم ڕێگا

  ھەمىویان ئەزەیىە ژێـــری 

  ئەم ئــــــــــــــااڵیـــــــــــــــە

  کە ئااڵی پاک و صەربەرزی

 . ال الە الا هللا یـــــــــــــــــە

23.2.2014 
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 شەرم

 عەرم ئەکەم عەرم عەرم

 کەعىێً کەوتەی پێغەمبەرم

 لەکاتێکضا لەجێی كىرئان

 ! صیکۆالر(بۆتە ڕابەرم)

  م هه رم ئه عه

 رم رم .. عه عه

 ڕو واش َا صووپێی هه هضٍ چه

 وىظ و صاش َا بیری چه هضٍ چه

 لەهاو پێگەی کىرصی زىاهاش

 رم روٍ و صه زىای صازته  بىوهه

 عەرم ئەکەم عەرم عەرم

 زارم كىڕ بەصەرم رمه عه

 تیا جاڵه ڕی زه و په له

 زىصا چۆن صىجضەت بۆ بەرم

 رم عه  رمه عه

 ىە زىاکە یاصاکان بب

 ئیضی منی بەهضەی ڕیضىا

  چۆن پێت بڵێم بەزەبەرم
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 زىصا ھاوار چارەصەرم

  زىصایە زۆت فریام کەوە

 لەم کۆصپاهە صورم زەوە

 بەرگی )تەوخیض(بکە بەرم

9.3.2014 
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  منشەهیدم
 مــً عـەھــیـضم بــەزـىێـىـی زـۆم

 بۆ صوایً جـار صەصت هىێژ ئەعۆم

 

 بـێیــت ئـاواتەکــەمصەک بــەزــێــر 

 زۆر صەمــێـــکــە چـــاوەڕێــی تـۆم

 

 یفى عاصم هه ، به هضٍ ئار چه

 هسڵگای زۆم و مه ٍر ڕۆم به ئه

 

 بــەڵـــێــــىــە کــەعـەھـیض هـامـرێ 

 زۆم ئه-ڕزقی زىصا   لێٍر

 

 خــەیــفــێ زووتــر پێی هەگــەعتم

 بـــۆ ئــەوەیــــە عـیــً و ڕۆ ڕۆم

 

 ىێـىـی زـۆم ئیضپاتم کرصبــەزــ

 م پێغــڕەوی ئــاصــۆم رصٍ کــەَه
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 زــۆعــتریــً الهکــەو جێم ھەیە

 مگین هــەبً، هـەگریـەن بــۆم زه

 

 بــێزار بــىوم لـــەو ھەمــىو ژاهە

 هــامۆم  ھــەصتم ئــــەکر لێٍر

 

 ئــامــاصە بــىوم بــۆم ئـــــیضالمــە

 ۆمصت ئه  بێته  ته یىه چــی مه

 

   ٍو ص جاریػ زیىضوو ببمه ؽه

 ھــەر بـــەرەو عــەھیـضی ئــەڕۆم

22.3.2014 
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 مبجهڵههه

  مً مەصیىەی مىهەوەرم

  ت صیمامی پۆعیىە عیٍز

 صای ئااڵی پێغەمبەرم صه

  گڵيۆی صڵما چەكیىە له

  عەمامەو جبەو مێزەرم

  کىچەو کۆاڵهمی تەهیىە

 ی عمغێری عىمەرم زغپه

 ..ا تۆكیىەلەڕووم-وىفر

  مً کاهیەکی پاراوم

 هجار وعىم عتێيی یه صٍ له

 رگ صىتاوم صایىێيی جه

 کەھێرۆعیمایە زىعکم

 جەصتەیەکی کىن کراوم

 ..ی ژیان بێ پغکم بٍس له

  زىاهاس ێ چاو بەگریان و

 ماهضو هامۆم  یه ڕیضٍ گه

 صیىاوی مەال عىصمان و

 تاوێرە بەرصی بااڵمبۆم
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 لەچکەکەی عاصیلە زان و

 ئەعلاهە پەلىو پۆمکاوی 

  مىارەی مسگەوتەکان و

 ئەصتۆم  رمه الواوی زىێً گه

 زاوە ن تەفضیری كىرئان و

 .فرمیضک و زىێىە ڕەهگ و بۆم

  مً صایکێکی بەئازارو 

 مىارەی )بەیتى الحرام(م

  العەیەکی کۆڵەوارو 

 زاوەن ؽەصەھا ئیمامم

 پارێسگایەکی ھەژارو 

 .یەکەم پایتەزتی ئیضالمم

 

1.5.2014 
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یخه  هندشیر

 (( ٍ بۆ عێش هىصراو ))

 ....پێ بکەهە

  كىرباوی بسەی لێىت بم

 پێ بکەهە

 بەعمغێری زەرصەزەهە

 عەرش ی تاغىتان ڕاژەهە

**** **** **** 

 ...پێ بکەهە

 كىرباوی کەلەپچەکەت بم

 پێ بکەهە

 بەو صیما پاک و ڕەصەهە

 گۆڕی مەرگیان بۆ ھەڵکەهە

**** **** **** 
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 ... پێ بکەهە

 ىرباوی جەصتەی بیمارتك

 بەتەوژمی زەرصەزەهە

 پێ بکەهە

 هینی پڕ زارت پێىه به

  هه بۆگه  ڵه هگه م جه صژ به

 تۆڕی ترصیان بۆ بتەهە

 ...پێ بکەهە

 كىرباوی ڕۆحی عیریيت

 , پێ کەهە

 بەپێکەهیيت

 صەرفرازکە صیً و ژیيت

  پێ بکەهە

 بەو ھەمىو ئیػ و ئازارە

 تاوەکى پەتی صێضارە

 .ەزەهە بیيتبۆصوا جار ئ

21.5.2014 
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  سۆزات 

  هضان صاڵە چە

 ومی کىرص کە كە

  ڕاوی -عىێً بە

  صۆزاوی صا -صوو 

 ...وصاڵە عە

  م صوو لە عفرۆعە ئە

 ... ئاڵە

 رم و هۆڵی تی هە صوو ئافرە

 رزی رصن به گه

 ڕیى، رپه صىگ صٍ

 ... چاویان واڵه

 ڕۆکیغضا هێىە چی لە کە

 و یە زۆش ی ئایضزیان َه هە

  یان لێ صێی و تىکیانبۆ ه

 ...تاڵە

  لی کىرصیػ گە

 یغتن بۆ گە

  وو صوو كٌى هاصکە به

 ... ئاڵە
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  وی یه رزٍ ک َه وە

 ... مىاڵە

 صان پاظ ؽه له

 ی صرێژ ڕێگه

 وراز و لێژ َه

  و رصٍ و به بگٍر

 ... كاڵه مه صٍ

  ت و زاڵه م گۆو زه یی به گه

  ی و پێی گە کە

 رصر صووکیان ک ڵ َه گە زیىای لە

  ی ڕواوی میراتی زیىاکە

  پێىج

 !...مىاڵە

 ڕ وگىلى پێىج مىاڵی ئایضزاوی گە

 ... ڕ و الڵه کە

 زالكە م صوو صایکە بێ ئە ئە

  ت و میان صایکە عىعیە کە یە

 تە صوومیان صیمىکراصیە

 (یا )لیبراڵە

9.6.7102 
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 ترفههد

 تە رفە کىرصیىە تىزىا صە

 و بٍى ی َه وە ئە

   ته ی َه ٍو ئه

 ...تە کە... غیرە ...چە  ىىصهپێ

 ڕ گە هه بسە

 ڕ ئاعتی و عە بە

 .تە م میلە بۆ ڕزگاری ئە

 تە رفە کىرصیىە تىزىا صە

  ته زتی َیمه ، وە ٍو صتىه َه

 تە و زە ت و ئە م زە صیە ئە بە

   ته ت له ی وىرص وا له تا هه َه

 ی کىرصە و وە ئە

  صژی کىرصە

 . ته عله و هه ئاعىب و فیتىه

 تە رفە ىە تىزىا صەکىرصی

  ته یىه م مه واو بێت ئه با ته

 ؟ ته و په ت و ئه م په ی ئه تاهه

 تە کگرن ...فرصە تىزىا یە
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 ... رکرصە و صە ئە

 ... صژی کىرصە

 .تە گە!! وهللا بێ كیمە صە
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كوفر  ڕاماڵین 

  س انی ڵَ ُود بۆ فَ وای یَ اکیت ُێریش انٍڕ  ەل)

  س(ی )حام ٍو ی بزووتيَ  ێ وێيَب   كی رگریَ و بَ

 ٍ(ی )حامس( هورساو  ٍو بۆ بزوتيَ

 رە عاهت و بیکە  کە و چە بیگرە ئە

 ک عێر ببمە كىرباهت ت بە وە ڵمە َه

 (ی )تکبیر ڕە هە ڵغادێ ،بە ڵضە ،َە َه

 .کىفر ڕاماڵە .......گغت صوژمىاهت

**** **** **** 

  وە زىێىە کە الق بە و چە بیگرە ئە

 وە ص عىێىە ڕاووێ لە ؽەصوژمىان 

 هگێ یضادی )تىخیض(بجە ژێر بە لە

 .وە ف و ئابڕو بێىە رە ی عە تۆڵە

**** **** **** 

 ببڕە  م ڕێیه و ئە رە و ڕاپە بیگرە

 َیضی بکڕە ت،عه پىتۆزە م تە بە

 ت بێىە صی تىزىا ئاواتی ئىمە

 .فرمیضکی چاوی صایکاهمان بضڕە
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 مىو کۆصپە بغکێىە و َە و ئە بیگرە

  صروێىه  راپا وىفر بىه هص

 وێ تۆمار کە صان صاصتان لە ؽه بە

 ت ڕوبارێک زىێىە الفە باجی زە

**** **** **** 

 مىو ڕاصە ر َه و صوژمىان َه بیگرە

 ر ڕێی الصە صە یە، لە ڵ َه زە چی عە

 بێ الچۆ ئە رص بە تا کىفر كە مە

 . ...چۆکیان پێ صە هه یه کە بە یە

22.6.2014 
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 نابووتڕێوی

 یرنێت یت كوردی ڕابگَ وڵَ اکتێكدا بڕایر وابوو دٍ ەل))

  ی پضگیی انهَ و الیَ كێَ بوون ەل اکن یَ كَ جوەل

 ..این كرد تَ وڵَ و دٍ ایهدین ئَ ڕاگَ

 (( هورساٍو  ٍو یَ و بۆهَ بَ  ن دێٍڕ م چَ ئَ  بۆیَ

 ڕ کی هابىوتی گە ڕێىییە

 ڕ ڵ عێرێکا کرصیە عە گە لە

 بیکىژێ صا کە وڵی زۆر َە

 ...یتىاوی ش هە بە

 !!یف ص خە اڵم ؽه بە

  کە کە عێرە

 ... زاوی ر گێلیتی و هە بە لە

 ..پیىج الوە لە

 ...ی زیىضاوی ڵه وتە هێى ته کە

 ... ڵە صراوصێکاوی ئاژە

 ..وە صتە بە مە ڕ بە ڕیىی گە

  هض الوە لە چه

 .. ٍو صته ی به کە ڕە عێرە هە

 ...فۆز عکاو صواتر ڕێىی كە

 ..ر وا عێر صیتە صە زاوی کە
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 ...وتە كىزە كىز و ماصتاو کە

 ..ر هۆکە بىو بە

  ...چىوهکە زاوی

ات لە عێر صە  کە   ...زیىضاوی َر

 صتێىێى ر ئە قی زۆی َە ڕاصت َە

  تۆپێيێى ر ئە ڕێىی هۆکە

 ... هض و كىرباوی یکاتە پە ئە

  لە كیڕاوی پە بۆیە بە

 :َلی صارصتان رێ َۆ ئە ئە

  ێ عێر ئازاص بکرێت وب ئە

  صىىری زۆی پێ بضرێت و

 ..وە لە زیىضان رە بێتە صە

  یه م عێٍى به

  یه مٍژ و گه ئه

  صتی صایه صٍ

 .. یه صه له م بێ عاریى صٍ ئه

  و کە کىرصە رصە بە عێرە هە

 . .. یە کە زاڵە ڕیىیػ جىلە

30.6.2014 
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 ڕیندایڕاپهسه

یت  موو سواکیَ و َُ ر ئَ رامبَ )میشمنشرم( دی بَی بۆرمش حض یشهَ ین ٍو اکتێَ دیَ)

 ( م هوی یَ ن دێٍڕ م چَ ئَ ی موسوملشانین بۆرمش و كوص او بٍڕ

 "ی ئىمەت صا لەزەو ھەصتە ئه

 َۆ عێری هىصتىوی بەغیرەت

 ھەصتە, بۆ تۆڵەی ڕۆژ ئاوا

 .ھیمەت بضە بەر زۆت ھیمەت

**** **** **** 

 ھەصتەو بەھێز و عەزم و تین

  فریلاو فەڵەصتینڕووەو ئە

 پێغڕەوی بکە كىرباهت

 .ئاوەصاوی کەوە زەمین

**** **** **** 

 ھەصتە تۆ كىرئاهت" پێیە

 ھەرچی بەربەصت و جێى ڕێیە

 ...بیبڕە و بڕۆ بەرەو ئاصۆ

 ئیضالم ھەمىو چاوەڕێیە

**** **** **** 
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  ھەصتە بەكىربان پێػ کەوە

  ھەصتەو هەفرەت کە لەو زەوە

 کەھەصتەو کىفر كەالچۆ" 

 .تۆڵەی زىعکاهت بکەوە

**** **** **** 

 ھەصتەو بیبڕە ئەم ڕێگایە

 ھەصتەو چی فیکرەو یاصایە

 و وی ترهه ری عۆڕیان هه صه

 ."بڵێ خىکم بەش بۆ زىایە

**** **** **** 

  ھەصتە! تىزىا"پێغڕەوی کە

 صەری طاغىتان" هەوی کە

 بەیضار و ئااڵو هاوباهگیان

 بێىە زىار,تەزتی زەوی" کە

* ******** *** 

 ھەصتەو بەگرمەو بەهاڵە

 ھەمىو کافران ڕاماڵە

 "ھەصتەو بۆیان بضەملێىە

 .کەکێ بەرهامەی بەتاڵە
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 ھەصتەو مەشخەڵ"صاگرصێىە

  ھەصتەوە و, خىکمی زىا بێىە

 ئەگەر چی باجی زیالفەت

 ."ریایەکی گەورە زىێىە ٍز

 

7.5.2014 
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 تۆڵه

((  (( هورساٍو س ایین ڵَ ی حامی فَ ٍو بۆ بزووتيَ

 ڕ ک عێری هە كىرباهت بم وە

 ڕ رە..بڕۆ هێى عە َێرظ بە

 ی )تکبیر( ە کاهت ڕە هە بە

 ڕ کىفر ڕاووێ،کاصیاهکە،کە

 هىاڕی تۆیە ت چاٍو ئىمە

 ڕ گە مىو تىاهات بسە ر َه َه

 تیان بۆ بە فیضات بم ملە َە

 ڕ ک ڕێىی گە صا ڕاویاوێ،وە

  هاتە تۆ زىصا پغت و پە

 ڕ ی بێفە عە وان پاعاو كە ئە

 َێزی وىفر  الچۆهه كه

 ڕ ن مه ٍو  گىێیان هه له  ڵله ئه

  ت به ڵمه ص َه صتی كه ٍو ڕاهه

 ڕ رعۆڕن،گە کىفر ڕصىان،صە

 لە بضتیىە م گە ی ئە تۆلە

 !ڕ ڕی َاتىە،صە صوژمً صە

 وی کە مىویان هە ری َە صە

 ڕ بێ جیاوازی وعک و تە بە
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 ..وە بڕۆ و ئازاصی بێىە

 ا)بدر وبر(مىوصوهی بۆ َه

28.6.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

71 

 ياخى رستىكتاپهيه

 خواربازیسه

 کەمً بەهضەو صەربازی زىام

 ڕازی هابم...خەرامە الم

 کە بەرهامەیەکی صەصتکرص

 ببێتە پەیڕە و یاصام

*** *** *** 

 کەمً بۆ زىصا بجەهگم

 "بە كىرئان بێ یا تفەهگم

 ڕووما هاوێرێ  ھیچ کەش له

 .بڵێ مىیػ زاوەن ڕەهگم

*** *** *** 

 روەرصەم كىرئان بێکە مً پە

 چەکی عەكیضەم لەعان بێ

  ھێزێک هیە ڕێم پێ بگرێ 

 .با ئەو ھێزەظ گغت جیھان بێ

*** *** *** 
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 ن بێ مً بیرو بڕوام یه  هه

 ن بێ وی صژم چه رزٍ با صه

 ن گڕی بڕوام زامۆظ هاهه

 ن بێ ته رش ی جیهاهیان له عه

*** *** *** 

 

 هام بێ کە مً زىا پغتىپه

 وام بێپێغەمبەریػ پێغە

 تێيۆعان  له  ترصم هیه

 تێيۆعاهێً بۆ ئیضالم بێ

*** *** *** 

 کە فیرصەوش چاوەڕێی مً بێ

 با ھەرچی ھێزە صوژمً بێ

 گیاوی زۆم بە زىا ئەفرۆعم

 .عەھیضی "یاصەر کەوتً بێ

                                                                             22.7.2014  

( عً عهگىوهضی  )                                                                             
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 المههبۆر

ڵێم،  ڵكوو مشمۆس اشاین پ ێ دٍ  ال( بَ مشمۆس اشایین ئشیین انڵێم )مَ  رگیس بَ َُ))

 .. ڕێٍز رز و بَ این زۆر بَ ڵگشدا پهل انو كۆمَ ەل  ٍو

س ی طشغواتن  اکین ژێر دٍ هنش بۆ چڵاكو خۆرٍ تَ  ٍوٍ ی خوار  ن دێٍڕ م چَ ئَ  ٍو

 ((  هوس یومَ

 ... ھۆ مەال گیان

 !عەمامەکەی صەرت صاوێ

 زىار ،  بیهێىه

  هه عت صاهه رگ و جبه به

 ..چىوهکە ھەمىو کەش ئەزاوێ

 ی ڕۆژگار، ٍڕ لتىر و په هه  له

 کەمێزەرێ 

 بۆ صەر کەرێ 

 ..یا خەیىاوێ

 ...هەبىە و هابێ و هاڕەصەهە

*** *** *** 

 ...ھۆ مەال گیان

 ..باظ بساهە ..ئەم پەیامە

 ..،هەعەمامە  یه پله ته  هەجبەیە,هه

 ..باظ بساهە ..ئەم پەیامە
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 .."عەكیضەیە"خىکمە"یاصایە"بەرهامە

  ری  تۆ به  هه

 ری  ر صه ی صه َه

   پىزت و پان و ڕوون و جىاهه  كیضٍ م عه له

   رامه ! وهللا ی خه رمه عه

 عار بێ-بێ عار 

  بیمار -ن بۆگه

  بار  ته بىیته

  ری  ر صه صه به

 !  م ئیضالمه ئه

*** *** *** 

 ... ھۆ مەال گیان

 بە زىێىضوی صوو صێڕ كىرئان

 کاتێ بۆ ڕیا" ئەی زىێنی و

  ھەهضێکی پێ ئەزەفێنی و

  زۆت بەزىا هاش ئەعىپھێنی و

 ..لەمالعەوە بە مەجبىری

  كەیتان بۆ )طاغىت(ئەصوری

 غەرعێنی وچیص ی بىێ ئەی
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 الی ئەوان پیاو و ڕوو صىوری؟

 .!!صە وهللا لە ئیضال م صوری

*** *** *** 

 ... ھۆ مەالگیان

 ...!عەمامە پیط

 ...بۆ )فاصم(ێکی وەک ئیبلیط

  عىێنی و  وتىیته ڵ هه گه  ڵه گه

 بۆی ئەخەپێنی و  وەک صەگ"له

 ...بۆ صوس ێ کیط

 لیرەو ئاڵتىن 

  یاصای زىای بۆ ئەگىهجێنی

 !ەبىن ڕصىا و ز 

 لعىن، ص، مه مىرته

  ڕێی  صڕن له

 .. كێنی چه رصتان ئه زىا په

  وهللا ی  صٍ

  (ی مه یله مىصه)

 .وات و عىێنی

22.7.2014 
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 هزغه

 زە( ی بیمار ,کىفر تەزێً غه)

 زە(ی زامار,زەڵتاوی زىێً غه)

 ...گەرچی لەژێر

 ..ئاصماوی ئاگرصا ئەژیً

 ...بەاڵم وەک عێر

 :ڕۆڵەکاهت پێمان صەڵێن

 ئێمەی ؽەفی صوژمً عکێن

 ,چۆک صاهاصەیً

 ..ھەر صەربەرزیً

*** 

 ...زە( ی بیمار غه)

 ...عاری ئازار

 ...بەڵێن بێ بە پەروەرصگار

 ..گەر بمێىین

 ...تۆڵەی ئێىەی ماهضوی بێ چار

 ...ئێىەی هازصار

 ...وەک و عێرێکی بریىضار

 . ..لەو صڕهضاهە بضێىین
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 زە(ی ژێر تاهک و صەبابە غه) 

 كاهەو وێراهەعاری تا

 ...صڵىیابە

 .. ئازاری تۆ

  ھاواری تۆ

 گریان و هاڵەو زاری تۆ

 .ئێػ و زامی ھەمىو ماهە

*** 

  زە( ی مەزڵىم غه)

 صڵىیابە...ئەم عەزابە

 ئەم ھەمىو ئازار و زامە

 ...صایکاوی جەرگ صىتاوت

 ...جەصتەو العەی کىن کراوت

 ...زاهى تەپۆلکەی ڕوزاوت

  مژصەیەکی بەرصەوامە

  پەیامەئەم 

  ئەگاتە جێ و

 .صەربەرزیػ ھەر بۆ ئیضالمە

20.7.2014 
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خنجیالنهخه
ا

 یاڵ

قو  كی صَ یَ ابهَ ٍر عَ  پشڵی بَ  كَ دڕاو  صو ڕویت پشتَ ی مٌشڵێكی ٍڕ دیتین وێيَ بَ))

 ((م هوی ن دێٍڕ م چَ ئَ ی ، كَ بۆ دابنی كردین ب ێوی خێزاهَ ان دٍ  ٍو صٍڕ

 !صەلێی گەڕێً! ئەوی مىاڵ

 ئێضتە ھەزارەھا زەیاڵ

  لەهاو مێغکی گچکەو صاصەی

 ,صێت و صەڕوا

 !وێڵەو عەوصاڵ

 بەم صەرمایە,بەم گەرمایە

  ...زەیاڵی الی

 تەهھا صووصەص و پەهجاییە

 ...کەبیبا بۆ صایکی تەهھای

 ...یازەیاڵی صەباو صێنێ

 بە ڕەهجی عان

 صوس ێ پاروی بێ تامی هان

 پەیضا بکاو

 ...برصێنی زۆی پێ بغکێنێ

  یازەیاڵی بە پێی پەتی

  بەھەزار صەرص و مەیىەتی

 ...جىتێ پاپىچە کە بیکڕێ 
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 بۆ زۆی ها!بۆ زىعکی گچکەی

  بیباتەوەو

 ...چاوی فرمێضکاوی بضڕێ 

 یازەیاڵی بەم بێ بەرگی و ھەژاریە

  "بەم تەمەهە مىاڵیە

 بەم ژیىە كىرش و تاڵیە

 "الی چىوهە كىتابساهەیە

 . "یاالی گەڕان و یاریە

 

01.08.2014 

  (سلێامین)
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 التوعوزا

 ...ئای ئەم صاماوە چەن گێژە

 بەبەرصەوام لەمسگەوتەو

 صمێڵی پاک پاک ئەتاعێى

 ...ڕیغیص ی بضتێک صرێژە

 کەچی لەمالظ

 ..ھەزار عەجەب

 ..الت و عىزای ئەبى لەھەب

 ئەپەرصتێى

 ئەڵێ تەهھا

 ...و خەق بێژە ئه

 جیاوازی الت و عىزاکان

 ..بە م عێىەیە

 ... كەڕن  بەپێی

 ..بەش ئەوەیە

 الت و عىزاکاوی پێغى

 بەرصو صار بىون

 ...کەچی ئیضتاکە بەعەرن 

 :کاکی چاو بەکلیػ صەڵێ
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 ...ھەمىوبەیعەتی بۆ بەرن 

  م )طاغىت(اهه مىو ئه چىون َه

 وەلی ئەمرو و

 .عىێىگرەوەی پێغەمبەرن 
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اری ر 
 بی 

  جنَ س مت گَ بَ اکن ان مَ كۆیهل  تَ ڵبَ َُ  ٍو جنشین هیضتامیهَ ی گَ زاری زۆربَ ەل))

 ((اکن كۆیهل

 بەعەو و بەڕۆژ ,مً تێ ئەکۆعم

 عەرابی تاڵی ژیان ئەهۆعم

 "کەچی ھێغتا ھەر ڕوت و ڕەجاڵم

 م ڕەظ پۆعم رصٍ ھەژارو بەصبەزت,َه

 !هەگبەتی صهیام بەصەرصا ڕما

 صایمە ھیالک و پەصت و هەزۆعم

 !جەصتەی بیمارم ھەر ئێػ و زامە

 زەم "گێژو صەرزۆعمبەعەرابی 

 کڵۆڵ,مات,بێ صەهگ,مەلٌى و صاماو

 !بێزارم ,پەصتم,ڕكمە لەزۆعم

 بیضت و چىار صەعات مً ڕاکە ڕاکی

 جلێکی جىاهمە کەکەی بیپۆعم؟

 یازىص لەھەوڵی پەیضا کرصوی

 پارویەک هاهە"ئەكڵیەت و ھۆعم

 مً زۆم ئەزاهم کەلەصایک بىوم

 تەهھا )زەفەت("بىو کرصیاهە گۆعم
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 م ئار هێغان ماهىو ..پیغهبێ ھیىاو 

 ھەمیغەو ھەرصەم کس و زامۆعم

 !چاو بەفرمێضک و صڵ پڕ لە خەصرەت

 عەرتە ژینی زۆم بە مەرگ" بفرۆعم

 مەرگ!بەش چ مەرگێ؟مەرگی عەھیضی

 ئەو ئاواتەی مً کە بۆی بەجۆعم

 زىصایە "تىزىا"بەفریام کەوە

 .چىهکە ئەزاهم ,ھەرتۆی پەرۆعم

20.7.2014 

 عً گىهضی عه
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رپهكتاسووتووییه  سنی

 تىزىا بابە لێیان گەڕێ 

 ...صەزگیرم کەن

 لێیان گەڕێ 

 بيیمیچی تەهگی"زیىضان له

 و تێ ھەڵضان  ق و زله عه به

  پای صابڕان له

 ...پیرم کەن

 لێیان گەڕێ 

 رصان ر گه وى عێتێيی صه ٍو

 تی ژیان ٍز جیاتی له له

 ...ئەعلی کۆت و زهجیرم کەن

  ..لێیان گەڕێ 

  ڕێ  لێیان گه  زىا بابهتى 

  س ی فه هه  هگه هاو ته باله

  صیضا بێ هه

 ن صیرم هه س ی ئه بێ هه به

 لێیان گەڕێ 

 ن بیرم هه بازسم و صۆصت له
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 ڕێ  تىزىا لێیان گه  بابه

  زاوی زۆ ئه

  ر زىایه هاو پغتی مً َه په

 ن ر وىێم به بۆ َه

  ر الیه َه له

  رزو ئازاصو ڕۆخێيی به

 صڵێيی عاص

  ڵمایه گه له

  ت و زوی عیٍز ته له  پٍڕ

  عیالوی صیً له  پٍڕ

  كىایه پڕ ته

  ڕێ  لێیان گه  تىزىا بابه

 ماصام صڵم

  پڕ ئیماهە

 "ماصام عەكیضەی بەکىڵم

  ڕێگەم هاصا

 چۆک صابضەم بۆم بتاهە

  لەھەر سجنی ئیىفیراصییم

  لەھەر عىێىم

  وا ئەزاهم بەھەعتێکە
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 ێىمیسى  هیایضا ئه ته ھەر ئایەتێً له

  بۆ مً بەھارە گەعتێکە

  الی زىای زۆم له  ر هسایه َه

 یضرهێىم ئه

  عتێىه صٍ  اڵهه بۆمً ته

  ڕێ  لێیان گه

  ر زیىضاهه زۆ ژیاهم َه

  صتراٍو صت و پێم به زارو صٍ

   ص الٍو ؽه  له

  وری صاٍو صٍ -طاغىت-بت و 

  ر ئیتر بۆ َه

  صتی ربه صه به

  صىتىی   بمه هه

 صتی ٍر هتا په رێبازی یه

 

24.8.2014 
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 هوڕانهگه

  ٍو َاتیىه  مجاٍر ر ئه گه

 وعک و برینی ژێر ھەتاو بیاباوی

 ئەکەیىە صارصاوی کاهیاو

 ...عەوە زەهگی عەوی تاریػ

 ...صێىەزمەی ڕەش ی هێى عاریػ

 .صەکەیىە مۆمی صاگیرصاو

*** 

  ٍو َاتیىه  مجاٍر ر ئه گه

 "ئەبیىە زەهجەرێکی"ئاڵ

 ...ەیە ئەصڕیًچی پەڕۆی ڕەظ ھ

 "ئەبیىە بەزەی صەصماڵ

 چاوی گەش ی

 چی مىاڵی بێ بەظ ھەیە

 ...ھەمىو ئەصڕیً

 "ئەبیىە هان.. ئەبیىە باڵ

 ...بەصەر ماڵی ھەمىو ھەژاراها ئەفڕیً

 ئەفڕیً... ئەفڕیً

 ...فرمێضک و ئازاریان ئەکڕیً



 

 
87 

 ياخى رستىكتاپهيه

  ......گەر بێیىەوە

  صەبیىە ھەورێکی صپی

 بەھێمنی ,ھێضی ھێضی,زۆر بەکپی

 "لەصەر ھەر بضتە زەمینی صەر گەرصوها

 ...باراوی ڕەخمەت صا ئەکەیً

  بەعەوق و زەوق و ئىمێضی

 صیضاهەوە ..گەڕاهەوە

 صیضاهەوە..وەکى بەھار ژیاهەوە

 ...عۆڕعێکی ھەصتاهەوە بەرپا ئەکەیً

*** 

 ..... گەر بێیىەوە

 ئەبیىە پغکۆی ئاگری گەش ی

  ...تەهىر 

 ئەبیىە پرصی صەر کەش ی

 ...هێىان صىىر پەڕیىەوەی 

  "ئەبیىە زەهضەی تروصکە

 ...ئەبیىە مەشخەڵێکی صىر 

 کۆڵ هاصەیً ,ئەفڕیً بەرەو صوور

 تی تاوى گغت مرۆڤایه
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 یً به یً ..ئه به ئه

 " و لىوتىه ٍر به

  

29.8.2014 
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 تینووم                          
  ...گەر بەتەهھاظ

 ,ئەم بارەم بـــەصـــەر صرابێت

 ــــەڵی صەگرمـھ

 ...گەرچی ڕێگاظ

 ,پڕوا پڕ بــەمین تـەهرا بێت

 ھەمىوی صەبڕم

 ...ر زەریاظ گه ئه

 ,ھەمىوی عەزتە بەهض کرابێت

 .بەصەر بەصتەڵەکا صەفڕم

 ... ئەمً تیىىوم

  "تیىىی زەوهێکی زۆر مەزن 

 ... بۆ ئەم زەوهەظ

 "گەرچی جەصتەم

 (وەکى )فىرات

 "زىێنی بەکىڵ لێ بچۆڕێ

 "کات وابەصتەم گەرصوی گغت

  ھەزارەھا

 "پەتی صێضارە بگۆڕێ
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 "كاچ و صەصتم

 لە ژێر بەزەی کێڤڵضا،

 "بۆ چۆڕێک پغىو بىۆڕێ

 ... کۆڵ هاصەم لە ھەڵمەت برصن

 ... بەرەو لىتکە.. بۆ صەرکەوتً

 ...تەهاهە لەپاش ی مرصن

  صێمەوە ... صەگەڕێمەوە

  , صیضاهەوە

 "لەبەھەعتی تەپى تۆزا

 ... ئەتلێمەوە

 . هکەم بەصی صێىمتا زەو 

 هاکەوم... هاخەصێمەوە

 . تا زەوهکەم بەصی صیىم

 .هاکەوم ...هاخەوێمەوە

31.8.2114
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 ((هللاعلیهوسلمریمن)صلمبهپێغه)

 ..مً صەرکرصەیەکم ھەیە

 مەزن و مەرص

 کەصارو بەرص

 ...یەک یەک صەبىە صەربازی 

 رص صرەزت و چیا و بان و َه

 بەکۆ ..بەفەرص

 . ...بۆ پێغىازی  ڕیس صەبەصتن

*** 

 .. هم ھەیە یه رهرصٍ مً صه

 - پەهجەکاوی

 !صەبىە کاوی

 )عنی )کەوصەر چه

 لەگۆعت و ئێضکی هىراوی

 "پێضتی گەوھەر

 ئاو صێتە صەر

 بەؽەصەھا گەرووی بەعەر

 ...تێر ئاو صەکات

 گەر ویضتی بێ
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 لە جەرگەی چلەی ھاویىا

 لەگەرمایەکی بەتیىا

 , بەهسایەک

 لە ڕەخماوی

  ویبیابا

  هاوچەکاوی

 . ...و الفاو صەکات  پڕ لەلێزمه

*** 

 .. مً مامۆصتایەکم ھەیە

 کە گەهج و پیر

 هەزان و زىێىضەوار و ژیر

 لەبەرصەمیا چۆک صا صەصەن

 ...وا یان فێر صٍ هه یه  هه یه

 هازۆش ی و تەهگاهەعضا له

 ڕۆڵەی فەكیر -بەؽەصەھا

 ..بە هیى کیلۆ ..لەئارصی جۆ و

 پەرصادێ عیر

 . ...وا صڵخۆظ و تێر صٍ عاص و

*** 
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 .. بەڵێ ئەمیرێکم ھەیە

 ... صەصتی هەرمی

 بگاتە ھەر بیمارێکا

 ...بریىەکەی صاڕێژ صەکات

  لەگەڵ ھەر بەرصو و صارێکا

 ...گەر بیەوێ ڕاوێژ صەکات

  زىصا لەبەر مەزوی ئەو

  یاصای ئەبەصی ڕۆژ و عەو

  عىێيێى تێً صٍ

 ...بۆ صرێژ صەکات  ڕؤژی له

  ڤی صوهیایەھەرچی مرۆ 

  زۆر بەڕوووی الیان وایە

 کەوا پێغەمبەری زىایە و

  ئەوەظ ئیىکارەو گىمڕایە

  نها نها و ته ته

  ڕووی ڕاصتی زۆی له

 . ...وات گێژ صٍ

 

15.8.2014 
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ناگه  ێمڕل 

 لێ هاگەڕێم ،جارێکی تر

  کە پۆصتاڵی

 ڕەظ و تاڵی

 "کىفر"و طاغىت"و صاگیر کەر

 لەهێى هیغتیماوی مىا

 رو بەربێ صە

 ...ھاتىچۆ کەن

 !کام عىێىەی كەعەهگ و جىاهە

 ! بەصڵی واهە

 ...ھەهاصەی پیس ی تیا ڕۆکەن

  لێ هاگەڕێم

  جارێيی تر

 کە )عىصەی(و )كىؽەی(یەکان

 لەصەر مێزە صەصتکرصەکان

 بۆ تەفرو تىهای کىرصەکان

 ...صیضاهەوە گفتىگۆ کەن

  ڕێم لێ هاگه

  جارێيی تر

 ئەكڵە چەوتە کڵۆڵەکان
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 چەپەڵە زۆڵەکان  وۆیله

 ...تف لەصیً و گەلی زۆ کەن

 لێ هاگەڕێم

 لە گىێ کراوەکان  گىاٍر

 جەهضرمە بێ ڕوو و چاوەکان

 ژیىگەی پاکی هیغتیماهم

 ...پڕ لەپیضیى پاعەڕۆکەن

 ریم لێ هاگه

 جەصتەی کىرصی بریىضارم

 کىرصی مەزڵىم و زامضارم

 ... صیضاهەوە پەلى پۆ کەن

 لێ هاگەڕێم جارێکی تر

 زىجیالهەکەم ھەرێمە

 زاکە بەپیتى جىاهەکەم

 ...لەگۆماوی زىێً وغرۆکەن

 ئەواهەی کە صژی کىرصن

 ..بالەجیاتی

 صژایەتی..و

  ھێرظ برصن
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  هەفرەتى تفیان

 . ...لە زۆ کەن

17.08.2014 
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 مافیا

 ھەر ئەو کاتەی،

  "بەڕوو ڕەش ی

 بەصەر عۆڕی

  ئااڵی گەش ی

 كازی دمحم(تان گۆڕی)

 .. ئەو کات ھەصتام

 ..مات و صەرصام

 ..!ئااڵم  له ٍو كێزم َاته

 . لەکىرصایەتی و لەگۆڕی

*** 

  ھەر ئەو کاتەی بەبێ صەهگی

  لەژێر ڕەهگی

 ...صپی صەوز و صىرو زەرصا

 "زاکتان کرصە گۆماوێک زىێً

  ھەر ئەو کاتەی

 َان ڕۆڵەی کىرصتات زاٍر َه

 "بێ صەرو عىێً

 ...بەھەصەر صا
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  ھەر ئەو کاتەی

 "زار کىرصی زاوێً یان َه صٍ

 "ئەیان هااڵهض

 ...لەژێر ئۆف و ئێغى صەرصا

 ھەر ئەو کاتەی

  صان مافیا ؽه

 "کەکەش هازێنێ زۆڵی کىێً

 ...لەعار و صێى عار و ھەرصا

 ...لەگیاوی میلەتتان وەرصا

  ئەو کاتەی زیىضاهەکاهتان

 ... بە ئازاصی زىازان تەوی

  ھەر ئەو کاتەی

  کە خىکمەتی کىرصایەتی

 ... گەویڕوزاو 

 ھەر ئەو کاتەی

  ھەمىو صوهیا

 ... بەگێلێتی گەلەکەمان پێ ئەکەوی

  ئەو کات ھەصتام

  مات و صەرصام

 .ئااڵم  له  ٍو كێزم َاته
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 " هیغتیماهم

 بڕوا بکە گەلێک و گەورەو مەزوی الم

 زغص ی پڕ ڕازی زىصام به

  علی ئازاصی و ئااڵم مً عه

 ش چ ئااڵ به

 ئااڵیەک ها صازتەو صەصتکرص

 بەزىێنی براوىژی کىرص

 ...هەزػ و عۆر و عەهگ کرابێ

  :ئااڵیەک کە

  بە ئارەكەی کرێکارو 

  زىێنی تێزاوی جىتیارو 

  فرمێضکی چاوی ھەژارو 

  برینی کىرصی زامارا

 ...ڕەهگ کرابێ

 

19.8.2014 
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 كنفیكون

  مً ئه

  رمه یامێً ڕێبه په

  رمه صتگرو ڕێىیغاهضٍ صٍ

 " ی خضاهه ته  به

 ...ىو گەرصوون ئەتەوێھەر ھەم

 (بە صوو وعەی )کً ..فیکىن 

  عەرش ی ھەمىو 

 ...جً و بغر" ڕا ئەژەوێ"

 !کام فەیلەصىفەی زۆر بەرزە

  صەصتەو صاهە لە بەرصەمیاو

 "زەلیل,زەبىون

  وێ زه فامی زۆی ئه هه به

 .لعىن!؟ وی چی مه ی تۆ زاٍو ئه

*** 

  ..ڵێىم ھەیە شخه بەڵێ مه

 ..گڕو کڵپەو بڵێضەیە

 .. صکەیەبرو 

 ..عریسەیە
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 ..صەصەیە  زیاتر لە چىارصٍ

 .. لەم صەرصەمی عەولەمەیە

 , بەرامبەری 

 ...رصوون" ڕاوەصتاوە مىو گه َه

 ..چی زاهاو صاهاو گەمژەیە

 ..لەبەرصەمی ئەم پەیامە بەزغىضەیە

 ...یەک بەیەک چۆکیان صاصاوە

 کامەیە..؟  یامی ئێٍى په

*** 

 !  زهه بەڵێ کە ھێىضە مه

  ری صرۆزههچی فاڵگ

 ھەرچی عاعیرو زاهایە

 چی مىفەصیری صاهایە

 چی عالم و پێغەوایە ,زڕی کەوە

 ھەرچی پەڕاوی صوهیایە,پڕی کەوە

 ...هاتىاهً وەصفی كىرئان کەن

 تەهاهەت ھەرچی مىلحیضی صىک و بێ ئەكڵى ڕیضىایە

 ... لەهازەوە

 ...صىجضەی مەزوی بۆ ئەبەن
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  چی؟  ی ئێٍى ئه

 .ن؟ بیری بۆگه

*** 

 " ڵێ هىرێکی وام ھەیەبە

 تەخەصاکەی ,تاڕۆژی كیامەت ماوە

 لەڕۆژ ھەاڵت ..تا ڕۆژ ئاوا

 لەئاصماها..لەزەمیىا

  لە ماهگى زۆری گەعاوە

  کێ زۆی بە زاها هاو هاوە

 ...پێص ێ  بێته

 باوەزوی زۆی و گغت گەرصوون

  لەگەٌ هیى صێڕی كىرئاهضا

 ...بەراورص کات و بکێص ێ

 بەملیاران ملیاران صاڵ

 ..ضەملێنێبی

 "وێڵ بێ,عەوصاڵ

 ..صێڕێکی ھاو عێىە بێنێ

 

28.8.2014 
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 یكوفرخشپه

  بەصیە ئیتر،،،

 !گىێم لە زغپەی )کىفر(، هەبێ

  ڕیضىاو صەر عۆڕن

 ئەواهەی ،

 ...الیان وایە

  صیً: مابەینی عەبض و زىایە

  مىصەیلەمە(ی گۆڕ بەگۆڕن)

  ئەواهەی وا

 ...الیان وایە

 كىرئاهەکەم

 !اکە هایەبەکەڵکی ئێضت

 کەلەپىچ و ئەكڵ كۆڕن

 ئەواهەی وا

 ...الیان وایە

 ئیضالم :بەش صیىاک و ڕیػ و

 هىێژ وتەرکی صى ڕیبایە

 لۆری هاو وۆڕن ڕ و گه گه

  ی وا واهه ئه

  ...الیان وایه
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  و  ڵگه ریتی وۆمه ئیمان: هه

 !  گیری ڕوی صوهیایه گۆعه

  ئیضالم وەک تیغکی ھەتاوە

 صەچێتە ھەمىو جێگایە

  یىە,عەكیضەیە,خىکمەص

 بەرهامە ڕێژە ,صاصگایە

  بسەو زۆعیى پێکەهیىە

  گریەو عیىە

 مەلھەمی زامە,عفایە

 ژیىە,مەرگە ,زەوە,بەرگە

 تاکە ڕوهاکی چرایە

  صەر زەری بىهەوەراهە

 صەصتىری زىایە,یاصایە

 پاعایە... فەرمان ڕەوایە

 ماڵی بایە کاهیاوە,عه

  تەهھایە ... تاکە ڕێگایە

  گاری مرۆڤەوڕز ی  هماي

 .صاڕێژەرەوەی صوهیایە
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منهاتوومه

   مً َاتىومه

 .. صتی ی صٍ چیلىه

 .. صتی چی عاعیری وڕ و مه

   ٍر صیً صٍ له

 بضىتێىم

 و ماهضووم عپرزٍ  هضٍ رچه َه

 .. بێ اڵم ئه به

 ..بێ ر َیچ هه َه

 گڕی پێىىس ی زىێىم به

 رووی زبری  گه

 مىو عاعیراوی وىفری  َه

 ..گىێ  له  ئاڵله

 ژێر پۆصتاڵی عیعرما  له

 .بسىىێىم

* * * 

  مً َاتىومه

 صێڕی  صێڕ به

 ..وان رگ تێٍڕ ٍو  عاعیٍر
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  و وىفر و الرو گێڕێ  وعه

 ..وان گغت پێٍڕ

 ن و بىروان ٍو

 ..هێىم ڵته َه  ٍو هازه له

 (م)خضان عنی مامۆصتاهه چه

 (وان مىو )طاغىته ی َه هجه په

  هیان یه ن به یه

 ..یضاها بغىێىم ههاو م  له

* * * 

  مً َاتىومه

 زماوی مً

  عمغێرێىه

  و صوژمً  ڕوٍو

  ی عێرێىه و صاهۆلىه ڵبه هه

 مرصن بێ بان و بی ترش له

 ..گڕێت و ئه رمه ن و )صلر( گه ٍو

  عیعرێيی  ر صێٍڕ ملی َه

 زێً صىىر به

  عىێىێت و ئه
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  صاو كان ئه

  صىتێيێت و ئه

 ..بڕێت ری ئه صه  ٍو پغته  له

  ظ م پێىاٍو له

 !ش صێنێ صٍ وتً به ر هه یاصه

 مرێت مری صٍ هه یازىص به

  واوی و وات یادی و وعه ئه

 فڕێت ڕوا، ئه و ئاصامان صٍ ڕوٍو
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تاننه ر
 خوارد؟تی 

 ... ئیتر  صیه به

 زىارص تێرتان هه

  و ڕۆژو عه به

  و م و ئه بۆ ئه

  علی و له پاته

  َلی بى جه ئه

  وان مه رصٍ صه

 ...ن هه بۆیار ئه

 یىان ن و خه ٍو

 تان چه بۆ پاراصتنی په

 ن؟ هه جار ئه زان و ٍو  تف له

*** 

 زىارص؟ تێرتان هه

 ی مل ورص ئێٍى

 وىرص  ویه َه ی به ی صازته ئێٍى

 ...ڕن  ش و بێفه ٍر ته  َێىضٍ

 !پرص  ته بىهه

 واوی ڕۆژگار وهه تافیرعه
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 گی َار ن صه ٍو

  ی صته ر جه صه به

 وىرصی بریىضارالی  گه

 ...ن ٍڕ تێ بپه

 زىارص ؟ تێرتان هه

  ی پۆصتاڵی ٍو لێضاهه له

  تفت و تاڵی

 ر ؟ ورو به واوی صٍ هضرمه جه

 صیل بىون تی وله وۆیالیه له

 لیل بىون ٍز له

  چاڵی رق بىوها له غه له

  تی هجاڵی جاعایه پڕ جه

 بىون ؟ ریضىا هه

 ر ؟ به زه  ٍو َاتىه َیچ وات هه

 .ر؟ ریتان بۆ هۆهه ههۆ ه  له

1.8.2014 

 ( صلێماوی)
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 وڕێنه

 ... "ن هه  تىاهً وڕێىه تا ئه

  تی تی وىرصایه خىهمه به

  تی ماوی جاعایه هه به

 ن هه ن ...وڕێىه هه وڕێىه

 وى مىاڵ ٍو

 یاڵ ی زه عریسه  ن له بضٍ

 "گرو گاڵ به

 : ڕزگار بىون به

 .تی زهجیری وۆیالیه له

*** 

 ..."تىاهً ن تا ئه هه  وڕێىه

  زۆوٍ ربه ری ئاصماهێيی صه صێبه به

  ری صىڵتاهێيی بێ صرۆٍو هجه زه به

 ...ن هه  وڕێىه

 تىاهً ن تا ئه هه وڕێىه

  ی زاهێيی پڕ عيۆوٍ ن پارچه یه به

 ...ن هه  وڕێىه
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 وی ، بضتێً صىىری ٍز به

 ." ڕۆٍو  هجه لی وىرصی ٍڕ گه

*** 

 

 ..."تىاهً ن تا ئه هه وڕێىه

  ی ئازاصی اڵىضٍب  چىوهىه

  فڕ هابێ  باڵه  ص لێٍر كه

  !تی فی وۆیالیه كه  چىوهىه

 هابێ -پچڕ .. پچر - لێٍر

 وان وهىه _گرصی_ فیرعه  چىوهىه

  هضڕ هابێ رگیز هه َه  لێٍر

 رگیز، َه  ن ! چىهىه هه وڕێىه

 "الص جاظ و وىرص فرۆظ و جه

 .صا كڕ هابێ م وێراهه له

 

12.9.2014 
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 نژیجهبروسكه

 نها ژوی مً ته ی جه بروصىه

  صێىه بۆ هه

 ش ش بێ هه بێ هه

  ش فه تا صوا هه

 س ی بێ هه  به

 (زیىضاوی )طاغىتاها له

 ...تیط مابێ كه

  عً و ئه  چاو به

 هساو صت به صٍ

 !ی هێبڵ ژێر پێی پڕ تلۆكه

  كىا و صڵ پڕ ته

  وا عه  ی هیٍى هڕێٍى له

  زىا ر به رامبه هڕهىظ به له

 ...زا بێ رمی ته وێڵی گه ته
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 هئـۆقـر

 بگرن   ئۆكٍر

 تا تۆفاوی وىفر و ئیلحاص

  ...ماڵێ رگتان ڕاهه و چااڵوی مه ڕوٍو

 بگرن   ئۆكٍر

 (وان تا زریاوی )طاغىته

 وان( تا الفاوی) هابىوته

  تا گێژاوی 

 وان بىوته كىه ٍژ  الصٍ جه

  بیر و بڕوای پۆاڵیيتان

 ...ماڵێ صاهه

 بگرن   ئۆكٍر

 گریاوی له

  مىوتان وىڵی َه صڵی به

 م گه باظ تێ صٍ

  مى ژاوی صيااڵو زه  له

 هیگای تۆزاوی و ماهضووتان

 م گه باظ تی صٍ

 فرمێضيی  له
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  تیط ماوی  كه

 زىێً تیزاوی 

 چاو و ڕووتان

 م گه باظ تێ صٍ

  بگرن   ئۆكٍر

 عساهم م و باظ ئه گه تێ ئه

 مىو تۆفاوی زصتاوێ ، َه

   صوایه  َارێيی ئاصمان صاماڵی له به

  و لىگ وىتاوێ،  مىو كیٍژ َه

  صوایه مىاڵێيی واڵی زىێً ئاڵی له

  مىو زوڵم و زۆرو ژاوێ، َه

 . صوایه رماڵی له به  صت به ر(ێيی صٍ عىمه)

 بگرن   ئۆكٍر

  ئۆكٍر  چىوهىه

  هامۆیه  م صیىه ر ئه صه له

   م تینی پغيۆیه ژێر ئه  له

   م گڵيۆیه ئه

  زێر و بێری 

 .  ی( ڕاصتگۆیههجا صحاب په)
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  بگرن   ئۆكٍر

 بی تىۆن تىۆوی ئاو  به  یه ڕوبار َه

 صروصت بىوبێت؟

  رص و زغت و ملاو بێ به به  یه زاهى َه

 صروصت بىوبێت؟

  یه واو َه تی ته الفه زه

 ر و ئێضيی عياو صه له بێ زىێً و هه  به

 صروصت بىوبێت؟

  بگرن   ئۆكٍر

 ! تان صٍر روزضاری پڕ خه  له

  بیىم تینێ صٍو  بروصىه

 تان هه چاوی ماهضوو عه  له

  بیيیم مینێ صٍ خىهمی ٍز

  تان ماوی بێ تاكه هیگای زه  ورصٍ  له

 . بیىم صینێ( صٍ الخه ؽه)

20.9.2014 
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 جیاوازینیه

 ن هابیىم، َیچ جیاوازییه

  ینی مابه  له

 ! گاز و صزی جرجى مغً

 !صاوی مارو صووپغً پێٍى

 !ًصپێى ڕع تی ئه صاصیه خه

  رگیز ها ها َه

  ن هابیىم َیچ جیاوازییه

 ر هجه كۆ و زه ینی چه مابه له

 (ر عه و ته جىێى صان و) تاهه

  وری چلىً و تاریيی َه

 !ر زوكمی ژیری صیبه  وعىه

  رگیز ها ها َه

  ..هً مىویان برای یه ر َه َه

ه َه  مىویان َر

 .. هً ن چه ی چرووی یه گىله

 ... ڕزاون   مىویان فیىٍر َه

 ... فاون  ڵه زه

 ...گێژاوی  له

 .. تا َاله جه

 .و بنی زىياون  ٍر صه به
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مامۆستا

 (( ویست د.عبدوالواحید هورساٍو بۆ ابىگخوازی خۆصَ))

 ی مامۆصتام، تۆ ئه  صاڵو له

  ..پىی زبری )مىلحیض(عىێن هه

 ..زێً وىفر ته

ه گه  هردی ئیضالم ، ری به َو

 !ویضتی الم و زۆعه ورٍ ن گه چه

 ..مامۆصتامی  ئه

 !ر صه  مه یص ی به یمان بێ و ئه په

  ..زىام صىێً بێ به

 ت كیامه  له

 :ر ٍو مىو بىوهه َه  ڵێم به ئه

  تۆ چرای ڕوهاهم بىوی  هه

  ی پاهم بىوی ڵی ڕێگه شخه مه

  تۆ باراهاوی زاهم بىوی

 تۆمامۆصتام بىوی،

  واهم بىوی

  وێنی مً بىوی م ٍڕ م زه ر صٍ َه

 وی وون بىویربازێيی ماهض صه

  رصن و صتىری گه تی ئه په
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 هفنی زىێً صىری مرصن و

 .صىژوی چاوی صوژمً بىوی

  ئێمە َەمىو كەرزاری تۆیً

 ! بە كىرباهت

  !وعەواهت

 .. یەن یەن هىریان لێ صەبارێ 

  هێى چاواهت

  بەوىڵ فرمێضيی هێى صڵیان

 بۆ هەصاس ی عەكیضەو گەٌ،

 وەن صەریا،

 ..لێ صێتە زىارێ 

  ی زاوی ئێمەئەی مامۆصتا

 ئێمە گغت،

  عەرمەزاری تۆیً

  پەڕەی صەروون پاوی ئێمە

 یەن بە یەهمان،

  كەرزاری تۆیً

  بەرصەوام َەرصەم لەگەڵتین

 زىیىيارێيی الصاری تۆیً،

  تیماری ڕۆحی زامضارمان
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  تەزووی ئەكڵی بریىضارمان

 َەر لە گەڵتین،

 ی صڵەی بێ چارمانىايصىه

 َەر لەگەڵتین،

  فر تەزێً وصەمـــــادی وى 

  وەجادی ئیلحاص عىێن و

 .پسیغيی وىرصی َەژارمان

21.3.2015 



 

 

121 

 ياخى رستىكتاپهيه

  كامەرات 
 ((بۆ برای صشعیم اکك بیالل گَرمیشین هورساوە ))

 رمیـاوی بــیاللـم ،بــرای گــــه  هـــاهه

  ریغـاوی ن پــــــه زاهم بۆ صیً چـــه ئه

 م زۆری صینی م زه رصٍ و َه  میغه َه

  گریاوی هساو چـــاو به صت به ر صٍ َه

  م هه رصوو چـاٍو م .َه هاصه ڕۆخم ،َه

  عیماوی ر بـــێ په به  تۆ ظ ڕێ بگٍر

 رصووهمان تێيۆعین بۆ زىا َه  ٍر ٍو

  كـــىرباهــــی  وصا بیىـه پێىـــاو ئـــه لــه

 ژینێ)طاغىت(خىهمی وا ت له فٍر هه

  لــــماوی، عه  هجار بێته یه  زىای ئێمه

  خمان ٍڕ  ر صوو به یً َه مان بضٍی با په

  ق و زیىضاوی صا عـــــه َیچ صاصمان هه

  ی بۆ صــیـــً پـێىیضته ٍو هگین به بجه

 . راوی هـــامه  یً بــه گه مىو صٍ تا َه

 برات-اییخ -
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احود  شین 

((  (( قشم هورساٍو هنش بۆ مَ تَ

  پێغەمبەرم وا ئەبیىم

 ئاصمان پرصەی بەصەر )اخىصا(پۆعیىە

  العەی عێىێنراوی مامت

  لە هێى زىێيیضا گەوزیىە

 ئاگام لێیە زهجیر بەهضی صەری صیىگت

 لەهێى وىڵمتضا چەكیىە

  (لەمالعەوە عمغێری ژەَراوی )كمئە

 العان و ڕووتی بڕیىە،

  پێغەمبەرم وا ئەبیىم تەمی فرمێضيی بەوىڵت

 عیىی )اخىص( ی تەهیىە

 هێى چاواهت بەتیری تیژی جەالصێ

  زارا تەزیىەلەتاو ئا

  صاهە زڕێت بەبەرصی عىتبەی صڕهضە

 عەق عەق بىوەو َەڵىەریىە

 هەلە صەری مىبارەهت لەچەهضەَا ال پێىراوەو

 گەلێً زىێنی لێ رۆیىە

  ئاگام لێیە ڕۆحی )عمار( لەصەر ڕاهت
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  بەرەو ئاصمان َەڵفڕیىە

 (ئەژهۆی هەرمت لەهێى چاڵی)ابىعامری فاصلا

 زامارەو زىێنی تێزیىە

  ىجیالهەهەعت لەژێر كەپاڵی كىرەیغاصىپا ز

 لێً ترازاوەو بەزیىە

  پێغەمبەرم وا ئەبیىم )مىؽعەب(لەمالظ َەرصوو صەصتی

 كرتێنراوەو بەصىگ و مل ئااڵی زىصای َەڵبڕیىە

 خەفتا ڕۆڵەی جەهگاوەرت لەهێى لمی بیاباهضا

  ڕۆخیان بە زىصا بەزغیىە

  گریاوی بەوىڵی هازت بۆ بێ هەس ی عەَیضەوان

 .ەی لە ئێمەظ بڕیىەزەهض

7.12.2014 

 (صلێماوی)
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یشیعرپرسه
 (( ُید كردین  خدر كۆسشری صشعی هورساٍو ))بۆ ایدی صَ

 کەش پێم هاڵێت ؟

 بااڵی عیعر ,

 بۆ کپ و زەرص و ڕەظ پۆعە...

 كژ ئاڵضکاو و , پێ پەتی ,

  صرژ و زبر,

  عین صەگێڕێ , پرصەیەتی

 مات و زەمگین ..

  صەر ڕوومەتی

 راوە لە بسەو زەهین..تۆ 

 زامۆعە ... ڕەهگ بسڕکاو

*** 

 صەصەی تىزىا صەپێم بڵێن !

 بۆ )کێىە ڕەظ (

 بیضت و یەک صاڵی تەواوە...

  غىباری گرتۆتە باوەظ

 مرچ و مۆن و بێ تاكەتە ؟

  صە پێم بڵێن

  بۆ )ڕاهیە(ی بەرز و گەرصن کەظ
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 بەم عێىەیە خەپەصاوە ...

 ؟ صیمای پەژارەو زەفەتە

 بڵێنصە پێم 

  بۆ كەهضیلی بەرز و صڵ گەظ

 لەزەهضەی بەیان تۆراوە ...

 عاجس و کسو عەکەتە؟ .

*** 

 صە صەی تىزىا!

  صە پێم بڵێن

 ئاصماوی عار بۆ گۆڕاوە ؟

  بۆ صارەکاوی صەرعەكام

 گەاڵیان پێىە هەماوە ؟

  بۆ مىارەی مسگەوتەکان

  صەهگی بەصامی )تکبیریان( لێ بڕاوە

  صەصەی تىزىا

  گەهج و پییروبۆ مىاڵ و 

  کىڕ و کاڵ و

  مامۆصتاو زاهاو خەماڵ و

 م ئاڵ رچه ری په هیژاوی په

 ڕوزضاریان ماهضو عێىاوە ؟.
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*** 

 گەلێک لێیان پاڕامەوە

  کەش وەاڵمی هەصامەوە

  صەر صام صەر صام

  زىالمەوە

  تا بەرصەم مسگەوتی گەورە

  ڕۆعتم و هەوەصتامەوە

 لەوێ پرصیم :

  مىارەی مسگەوتی گەورە

 وەرە زىارێ...

  تۆ پێم بڵێ

  بۆ ئەم تەم و ھەڵم و ھەورە

 عاری تەهیىە بەجارێ ...؟

  بۆ)كىلە( کپى بێ صەهگەو

 لە چاوی ھەر بەرص و صارێ ...

 فرمێضکی زىێىین صەبارێ ؟...,

  ھاتە زىارێ و صەصتی ھێىا بەصەرم صاو

 لە پا ڵ زۆیضا صامی هیغان

  چاوی پڕ بىو بىو لە گریان

 صەصتی برصوو 
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 بە گڕی )هیگاری زىصان(

 یەکەم مۆمی )بىڕکاوی عیعر(یضا گیرصان

  گىوتی ڕۆڵە لەم ڕۆژەصا:

  چاو عۆڕەکان

  جەالصە گۆڕ بە گۆڕەکان

 عیری غەصریان ھەڵبڕی ...

  وەک صەگی صڕ

 بەر ببىوهە زامەی عیعر و ,ھەهجڕ ھەهجڕ

  ھەهاوی عیعریان صڕی...

 ئەو )کۆصاریەی (

 صىتىی   ببٍى

 ٌ و زاوی و گهی صیً  ڕێگه

 ریان بڕی...  . صه  ٍو پغته له

*** 

  ئەو کۆصاریەی ھەتا مابىو لە ژیاها

 زۆی و عیعری ,

 زۆی و ھیزری ,زۆی و فیکری 

 لە بەرامبەری طاغىتاها

  ھەگیز ...ھەرگیز
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 چۆک و ملیان صاهەصاوە ...

  صەصت بەصەصت هىێژ

  ڕوو بە كیبلە

  بە جلى بەرگی زاکی یان

 ەٌ و زاکیانبۆ صیً و زىا و گ

 پێغمەرگە بىون بە چیاوە ...

  بە بارووتی فیغەکضاوی

 صەیىىس ی بە بێ صرەوتً

 )یەک بەیضار و یەک پەرەصتن“

 یەک صەرکرصەو یەک گەیاهضن

  بە یەک ھێرظ

  یەک لەصوای یەکە صەرکەوتً

 لە صەص صهیاظ یەکجار مرصن(.

                                                                   24.12.2014  

 "وۆصاری   له  زىاصتراٍو “
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 ڕێگایپێشیر 

 ي يه بەرصەوامین، لەو ڕێگه

 وەن و پغيۆ.. لەصەر مەچەن

 ,لەبەرصەم مان ڕاوەصتاوە

  ئەو ڕێگەیەی ..)گڵ( لەتاوی 

  بەرگەی زۆر لێزمەو الفاوی 

 لەهاو بەری 

  و یەن لەصوای یەوی گرتىوٍ

 ... گیز چۆوی صاهەصاوە َه

 ڕێگەیەی هە ئاصەمی تیا عەهەت بىو ئەو 

 ,هەهىح َاواری لێ َەصتاو بێ تاكەت بىو 

 هە )ابراَیم( لەگڕ هرا

  هە )اصماعیل( بۆ صەر بڕیً

 ,لەم پێىاوەصا پاڵ زرا

 هە)ویضف(ی ئێضً عیریً زرا هاو بیر

 !چەن صاڵ بەوۆیلەی ژیا

 جەصتەی زەهەریا عەق عەق بىو 

 ,یەخیای مەزهیػ صەر بڕا

 )ایىب( میدىەتی صهیای چغتئەو ڕیگەیەی 
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 صاوص( وەوى لێزمە باران)

 فرمیضيی زىێيینی بۆڕعت

 َێىضە گریا،

 ،مىصا( زۆی زضتە هێى صەریا)

  ئەو ڕێگەیەی، هە )عیضا(ی

  َەر بەوۆرپەی َێىا زمان

  هە )دمحم(ی صەرهرصەی

  زضتە ئێػ و ئازارو ژان،

 ئێضتە ئێمە: گرتىماهەو وا بەڕێىەیً

  ح بە گیانبەصڵ..بەوىڵ.. بەڕۆ 

 بە جەصتەو هەفط و پەلى پۆ

 وا بە پێىەیً

 بە رەو ئاصۆ

 بەرصەوامین عەپٌۆ ئەصەیً وەن تروصىە

 كەص وۆڵ هاصەیً َەتا ئەگەیىە مەهسڵگە

 ..َەتاوى صەگەیىە لىتىە

28.12.2014 
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ئیلحاد  بڵقی

 !!َۆ مىرتەصاوى بێ ئەصەب

 !!(ڕۆڵەکاوی) مىصەیلمە(و) ئەبىو لەھەب

 ێىەي غەزەبئێىەی تەرەش..ئ

  هیىەی صکتان پاعەڕۆیەو

 ئەكڵیػ,وەک زۆتان تڕۆیەو

 ...صبەیػ بە زەلیلی صەمرن 

 ...ئێىەی گاڵو

 ئێىەی ئەڵلە لە گىێ کراو

 ئێىەی بە هاو مرۆڤ لەكەب

 !چۆن ڕووتان صێ

 صەهگەر بەرامبەر زىا بگرن...؟

**** 

 .. ئێىەي مەلەعىون

 كەترەیەکی زۆر گاڵوي 

  لە کىوی میز صەرھێنراوی 

 ..كێزەون بىون

 کە گەورە بىون

 ...لە جیاتی بىوهتان بە بەعەر
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 ..بىون بە ئاژەڵ

 ...ئاژەڵێکی بێ صەرو بەر

 ..صایمە بە کەڵ

 بۆ تێرکرصوی هەفضتان

 وەکى ئەوان

 ...ڕیى بێ ئەكڵیتان گرتە بەر

**** 

 صە پێم بڵێن؟

 ئێىەی هاپان

 ئێىەی مێغً پڕ لەزاعان

 چیتان پێیە بەرامبەر زىا...؟

 .. مىفلیط ئێىەی

 ..ئێىەی کۆیلەو عەبضی ئیبلیط

 ...ئێىەی ڕصىا

 ...یاصاو بەرهامەی ژیيتان کىا

**** 

 صەپێم بڵێن ؟

 گەر ڕاصت صەکەن

 كەترە عیرێکی بەصەرچىوم
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 بۆ صرووصت کەن...؟

 گەر ڕاصت صەکەن

 ..یەک تاڵە مىوم

 بۆ صرووصت کەن

 گەر ڕاصت صەکەن

 .. بەش یەک مێرووم

 بۆ صرووصت کەن

 ...صەکەن پاک صاوێنن گەر ڕاصت

 ئەوە مەیضان بیضەملێنن

  گەر صەتىاهً

 ...ئایەتێکى كىرئان بێنن

**** 

 .. هەزێر بەزىا

  ئێىي ڕیضىا

 !كىفڵیکى ؽەص َەزار تەوی

 .. لەئەكڵى صىکتان صراوە

  ڕۆح و ئەهضێغەو ععىرتان

  کۆت کراوە

  لەصەر صەرتان

 :لێی هىوصراوە



 

 
133 

 ياخى رستىكتاپهيه

 ئەم ھەمىو گەمژە صاماوە

 !ڵلە لەگىێی ئێمەنتىوتی و ئە

 .ئێمەی مرۆڤی ڕۆژئاوە

4.8.2014 

 (صلێماوى)
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مه  ڵشخهتین 

 تەما عا هەن

  لە صەالكەی چىار صیىاری 

 تەهگى تاری 

 كەراغ عارا

 بروصىەی مەشخەڵی صیارە

  وا زەریىە

  بەرەو ئاصۆ بەڕێىەیە

 وەن و پغيۆ

  وەن و ئاگری هاو گڵيۆ

 پرعىگ صارە ،

  .بە پێىەیە

  ە هەنتەماع

  ئەم وڵپەی مەشخەڵی ڕێیه

  تینی َەزارەَا چرای

  ڕوووی پێیە

  بە بێ وچان صەڕوا

  صەفڕێ 

  ڕووەو مەهسڵگەی خەكیلی
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 ئاوازی صەرهەوتً ئەچڕێ 

 ڕێگە ئەبڕێ 

  كەفی زهجیری تاریيی

  عیتاٌ عیتاڵ ئەوا و ئەصڕێ 

  تەماعا وان

  َاوا كەفی ئەم زهجیرە

  تً تً وەن ئاو

  ڕزی و تيا

  ەالكەی هەفرەتیَاوا ص

  چی صی عيا

  َاوا زەریا تاریىەوان

  بۆ رۆعىای ئەم مەشخەڵە

 .. َاتىە تيا

10.12.2015 
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 بۆپاریس

ەللا  ری انزدارمشن)ص  مبَ پێغَ  یس بَو ٍڕ كی فَ یَ یت ڕۆژانمَ اکیت سواکیَ))

 (( علیَ وسمل( هورساٍو

   ڵتاهه ي پىچه ڵگه رچى به َه

 ڕوو  زضتاهه

 !َاتً تمان هه كه ٍر  ر صٍ َه

 ,رچى واي باهراوتان جىو  َه

  بىو  ي هه فايضٍ

 ,زيى التً روون به ر صٍ َه

 يضان مه  ٍو پيػ , ئه  بێىه صٍ

  ن چه همان به چه

 ي فيىر هضێغه ئه  فيىر به

 ن چه ر مه رامبه همان به چه مه

 ڕاوي عيعر په  عيعر به

 .ر ژيان رامبه ژياهمان به

   چيتان پێيه

  ت كيمه  ٍو ت, ئه عیٍز  ٍو ئه

 ؟، وىێيه  له  ي وىا هى ئێٍى ئه

  زاڵین  ئێٍى

  ورصو صرعت

  وعت ياو ٍڕ رف و خه عه  له

 زاڵین زاڵى,صيما تاڵً
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  ٌ بىون مه بى ئه

  هاڵً ئاصت راصتی وا ئه  له

  ,ڕن  واصى هه

 بىون بىون ٍز ٍز

 .... ٍو صووٍر له

  گى وى صه ٍو

 و هسىون عه  به

  ,ڕن  ٍو ئه  اصٍماهگى چى   به

  ! ڕێ بً چاٍو

 ي ي زىصا گه َاوا مىژصٍ

  ي صبه  ر هه َه

 .. ٍو ڕۆژ بێته

 ...وكى عيۆي  عه

  ..لى پۆي  ت و تین و په كٍى

 م ئااڵيه ئه

 خراصا عت و صۆڵ و صه صٍ  له

 (ي زاوى )ڕۆماصا رگه جه  له

 .. ٍو عىێته صاو ئه پٌۆ ئه عه

 

 

   عً گىوهضی عه                                                                                           

                                                                                      17.1.2015       
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 همژد

((  (( ڕۆژی ئشزاد كردین ص ێخدا هورساٍو ەل

   مێٍژ زۆر له

  وههم ڕابى  رووی وعيی ئه گه

 و  ڕاٍو ڵگه وعً ..وعً ..َه

  تیىىوی چۆڕێً ئاوی ڕووهه

 مبار عه هه ت .. زه

  ئه غيار .. ئه غيار

  رصاهه .. جاٍو ڕواهه  صه ر گه

 . تامه زرۆي له صايً بىوهه

  زؤر له میٍز

 ته ب و تۆز و ته م و غىبار

 صاٍو  گه رصوى به رزي چيايان صٍ ورٍ

 ي صه زتی زۆر صار گێٍژ لىلىه

  وهه قى َه تاويان  وق و ٍڕ عه

ه ي
َ
  به ٍر و جه ره

 .عيص ی كه فه زي تارييى ڕاپێچاٍو

   زؤر له مێٍژ

 (رصٍ ي پيس ی زبڵضاوی )صيمىهراس ی  په

  چه پ و ڕاس ی
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رتىوٍ
َ
يان ه

َ
 .. ڕووي راس ی ماهى

 هرۆوى ععىر و ويژصان

 له بىه ٍو ي

 زێرابى ياصاي صٍ صىرصا

 .. به صه ٍر و ژێري هىصتىوٍ

 صٍ بێصٍ مژ 

 ی واهیاو وا كىڵپه ئه

 وت رهه صٍ

  ی صڵی ترپه

  رم و گىڕی ڕابىوهێيی گه

  واو عه

 وت رهه صٍ

 ..صوهضی چیا

 ..ی ماهگ چرپه

 .وت رهه تاو صٍ ی تینی َه هرپه

 یادی                                                                                       

                                                                                        17.1.2014                  
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عەقیدە  ئاگردات 

 ... لەمێژەوە

ەمىو ،  بۆوی چڵياوی َەَر

 .. ئەم بەرهامە صەصىرصاهە

 ،.. صاهە ..صاهە

 : هە ئیضیعای

 َەوەش بازی و صیمىهراس ی و ،

 ... ژەهگی چەوىظ و صاش ئەهەن

  وەن و تىلەی،

  زهجیر لەگەرصوی برس ی

 ... لە لیىجاوی زبڵضاهیاهضا پاش ئەهەن

 ، ...هەلە صەری َەمىو بىوهەوەر واش ئەهەن

* * * 

 ...لەمێژەوە

 .. ئەم صەر زەمیىە زىجیلە

 .. مرۆڤایەتی تیا صیلە

 ... لەمیژەوە

 ... لە ڕۆژگارێيی هاصۆری صرێژەوە

  ! هەوص و یەن ملیار صاڵە



 

 
141 

 ياخى رستىكتاپهيه

 زەوی ، تۆپی

 ،.. َەمىوی بىوە بە تەویلە

  : تەویلەیەن

  صىو( بىو بە جۆ و)

  ریبا( بە واو)

 ،..بێ ڕەوعتیػ( بە كەمی ئاو)

 تەویلەیەوی صاڕووزاو ،

 .. پڕ لە پاعەرۆ و پغلەٌ و صەلىە صەهێر

  هىكمی كىراو ،

 ... یەهجار بۆ گەن

 .. لیىان لێى لە پای ئاژەڵی زاوەن ئەكڵی عەَەوات تیر

  ەواوی : صاڕماویعیغ

  بەَای عەرەف و هامىش و

 . ...یاصاو ڕیضاواهیػ تەلبەن

* * * 

 ... لەمیژەوە

 صەرجەمی مرۆڤایەتی،

 لە زێرابی خەزی ئاژەڵیاهەی هەفط و ،

 لیتاوی فرە زىایەتی ،

 ...تێىڕا زیىضە بە چاڵ ئەهرێً
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 بێ ئاگا،مىعتاص،تەوەزەٌ

  صاتەپیى ،ڕزیى ،بێ ئەمەٌ

  تێر و تەصەٌ

  مێ گەٌ وەوى

 ڕوەو هاو جەرگەی تاریيی،

 ... جاَیلی و صڕوى صاڵ ئەبرێً

 ..ئەبرێً.. ئەبرێً

  بە واهیلەی ؽەصان گىرگی بێ بەزەی

  بەَەزاران عێىەی پیس ی صڕهضەی

 ... یەن یەن عڕو عیتاڵ ئەهرێً

* * * 

 .. بەاڵم یەكیىە .. ؽەص یەكین

  ئەو رۆژە صێ

 .. ئاصەمیزاصی صەر زەمین

  .. لە ژێر چەهگی

  هەمتیارە هەالن زۆرەوان

 .. لە ژێر هەڵبەو زەبرو زەهگی

 الت و عىزا(و)

  َەمىو زىا صازتە زۆرەوان

 .. لەژێر هەفاوی هەالوەی فرە رەهگی
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 بەرهامە جۆراو جۆرەوان ،

 ... صەر صەَیىین

  یەهڕا ئەزەیىە ڕاپەریً

 تێىرا ئەزەیىە ڕاچەهین

  تا مەشخەڵی یەن زىا هاس ی

  و عىراولە صەر پەرلەمان 

  پەرصتگاو تەهیەو وڵێضاو

  هەلەصەری وۆمۆهیضتی و صیمىرهراس ی

 -عەكیضە-بە ئاگرصاوی 

 ...وەن َەتاو صا صەگرصیىین

                                                                             12.2.2015   

 َەڵەبجەی عەَیض                                                                          
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زیندوو  ویژدات 

((  (( ص ێو هورساٍو بۆ عبدوەللا پَ

 گەر )پەعێى(یػ،

  بەصەصماڵی پەیڤەواوی،

  لیً و هەفاو و هەالوەی

 جەالصاوی ،

 ...پان ..پان.. ئەعىوعت

 ..گەر بۆ جارێً

  لەصێڕێىیا

  ئاَى چەوصاوەی میلەتی،

  بەظ مەیىەتی

  بەجۆعىبۆ صیضتەمێيی 

 ..بۆوی چەن صەفتە صۆالرێً

 ...ئەصا بە وىعت

  گەر هسەی هار و ویژصاوی

  لە هرۆوی زامەی صەصتی

 ..بۆ وعىە پێىەهیيێيی فەرمان ڕەوا

  .. بە ها ڕەوا

 ...ورص .. ورص .. ئەگىعت

 ....... ئەو صاهەینێ
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  ئەبىوە چیای هەبەرصی

  صەر ماوغێتی

  صەوز و زەرصی

 پەڕاوەوان ،

 .. زوڕهاو صەَۆڵیبە َەراو 

  عاَەوغای ئەصەبی وىرصی و

  عێذی ڕیػ چەرمىوی هیغتیمان

  َەیىەلی ڕێسو عەرەفیان

  لە صەر صەرگەی

 كەاڵو َەیىاوی صەراصا

 . .. بۆ صەوۆڵی

 

1.3.2015 
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 سنوور

 .. لە بیاباوی َەر صوورگەیە

  صەصای بەصامی مىارەم

 هەوتە بەر گىێ،

 صەصت بەجێ،

 ...ڕۆم  ڕووەو ڕووی صٍ

 .. لە هەهاری َەر ڕوبار و مەهسڵگەیە

  كەترەی عەوهمی صەصت هىێژ و

 صیمبىلی عەكیضەم بینی ،

 .تیایضا صەهىوم وەن ماڵی زۆم

 .. لەَەر وىێیەن

ەری عەمامەی ،  هىری گەَو

 ... هاو ئازً پان بەصی بىەم

 ..لەَەر جێیەن

  زغپەی پڕ زیىری تەزبیذ و

 ... ئاوەهگی ڕوومەتی صیىان بەصی بىەم

 ..لەَەر عارێ ، لەَەر صێیەن

  وڵپەی بەتینی خیجاب و

  هسەی هاو جەرگەی میدراب و
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 گڕی صىجضەی ،

 ...صەر صیمای زان، بەصی بىەم

  َێضی .. َێضی لە بەرصەمیا

 .. گەرصهم صاصەهەوێىم

  بە زەبرو هرپەی باوەڕم

  صەَۆڵ بەهضاوی صەر صىىر 

 .. تێً صەعىێىم

 .. ێىمپاصا پۆرت و ڕەگەز هامە صەصىوت

  چىون صەزاهم،

  بضت بە بضتی ئەم زاواهە

 ئەبىە پێسەفی گەرمی هیغتیماهم،

3.3.2015 
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مارسهه  شنی

 !  ڵ تۆمه گه له

 هگ بێ عار .. بێ صه

 !!بێ صەهگ .. بێ صەهگ

 .. صە واش بىوم .. واش

  هەفرەت .. هەفرەت

 ..لە َەعتی مارش

 لە ژن وىعتن .. ئابڕوو برصن

 .. فغەی پێ زىاش

  لە ئیضعای یەهضان گەرای

  صیمىهراس ی و

 .. چەوىظ و صاش

  هەفرەت .. هەفرەت

  .. َەزار هەفرەت

  لە صیضتەمێيی ئاژەڵی

 .. پىچی ئیفالش

  لە ڕێسراوی عەرەف مژ

  لە مێبازاوی ئافرەت وىژ 

 ..لە چەپ .. لە راش

 2015ص ی مشری  َُ
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مبۆبراكه  

 ...َۆ براهەم

 ىر گەرچی ئەمڕۆ ، لەو صیى صى

  عیغە صارصو صڕەواوی زیىضاهەوە

 هس.. هس ماتی

  هامۆ صیاری 

 ،..هامىرصای

  گەرچی َێغتە

  لەكەفەزی تاریىضتاوی صوژمىا ،

 ،..صوور لە عاصی

 بەاڵم.. برام

  صڵىیابە، تۆ َەمیغە

  َێمای مەشخەڵێيی صاصی

 .تۆ َەمیغە صڵ ئازاصی

*** 

 .. َۆ براهەم

  گەرچی ئەمڕۆ ،

 -ا كەتیط ماون فرمێضىەوان لەچاواهت

  گەرچی پێضتی
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 صەر عان و پێت ،

 لەژێر كامچی زائیىاها

 -صا ڕزاون 

 گەرچی ،صەصتی صەصت بەهسات

 بە كەفی ژەهگاوی زهجیر

 -وۆت هراوون

 بەاڵم.. برام

 صڵىیابە ،تۆ َەمیغە،

 وەوى صوهضی

 چیا ،

  مەرصو صەر بڵىضی

 زێروەواهیػ ،

 .-صەر عۆڕ و ڕیضىاو صۆڕاون 

*** 

  برام گەرچی

  ە تاریيی و تەهیایضال

 لەكیمەی تینی باوەڕی،

 َەڵضەهگاهضوی زىایضا

  ماهضو ، بیمار

  چێژی ئازار



 

 
151 

 ياخى رستىكتاپهيه

  بۆ فیرصەوس ی پەروەرصگار

 ئە غیار .. ئەغیار

  صەزۆیتەوە

  گەرچی ئەمڕۆ 

  صڵی لەزەت ئەتۆرێيیى

  خەزی هەفط ئەعۆیتەوە

 بەاڵم.. برام

  ..صبەی صاصێ ، وەن بروصىە

  یت وبارگەو بىەت َەڵ صەگر 

  ..بەرەو لىتىە

  ڕووەو یەهەم عىێنی بىوهت صەڕۆیتەوە

  صبەی صاصێ لە هەوصەرا

 را مبه هیغتی پێغه ته  له

 .یەهەم چۆڕی وامەراوی صەزۆیتەوە

9.3.2014 
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 چرایڕێباز

   ویست ،مشمۆس اش ُشوڕێ هورساٍو بۆ ابىگخوازی خۆصَ))

 ((بیپشرێزێ  ورٍ خوای گَ

 .. صەربازی وون

  زی باهگەوازچرای ڕێبا

  چۆڕە ئاوی كىڕگی وعيی

 !ئێمەی تیىىو 

 مەرص ، صەر فراز ،

 ..بىڕواوی صەزتی بەر صوژمً

 بەیضار َەڵگری وارواهم،

 ! ئەی چاواهم

 چۆن ئەتىاهم ؟

 لە پەڕەیەوی صڕاوا

  هێىی بڕوات َەڵضەهگێىم

  چۆن ئەتىاهم

  ڕازی تەكىات بضرهێىم

  چۆن ئەتىاهم

  بێ وچاهیت

 روون جىاهیت صٍ

  هیى چاواوی پڕ لە عەوىات
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  .. بنرزێىم

  زىهچەی پغيىتىی هاو بادی

 .. یادی صڵم

 .. ئاوەهگی ڕوومەتی گىڵم

  تینی ئاگرصاوی گڵيۆ

  صاڵو لە تۆ

 .. صاڵو ..صاڵو

 .. َەزار صاڵو

 !لە بێ صاریت

 .َەرصەم َەڵۆ

 لە كىتابی زۆت

  یەوە-یادی-

10.3.2014 
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 ییس هشانز

 ن هەبێگىێم لەورتەی کەصتا

 بێ صەهگ بێ صەهگ

 گىێم لەپرتەی کەصتان هەبێ

 بێ صەهگ بێ صەهگ

 گەٌ فرۆعاوی بەرچاو تەهگ

 بێ صەهگ بێ صەهگ

 زائیىاوی جەرصەی صەبەهگ

 ...وان رپىوته په

 ...وان هابىوته

 وش بً بێ صەهگ،

 صا م ڕۆٍژ له

 لەم عارەصا

 صا م صۆزٍ له

 و نها پرصه ته

 گریە و عیىە

  بەش الی َەهضێ

 ش ٍر و ته لۆتی

  هیىه یف و پێىه ڕۆژی هه
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  ش بێ بان هاهه

 ..عً فرمێضيى ژان بێ به  له

  ٍو وی وۆڵه یه له هه  به

  ٍو ت و پاهتۆڵه چاهه به

 ڕی واری بێ عاری، و په له

 صىاری   عۆڕٍ

 . ..عً پێص ی ماعێنی جام ٍڕ

 

 2015ی صێی  عاهٍس
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  كانهدۆڕاوهشاعیر

 : عیعر ئەمڕۆ 

 ! ضارەبریى

 لەتاو صەروون هەزۆش ی وىرص

 : عیعر ئەمڕۆ 

 !عەرمەزارە

 لەتاو مێغً بێ َۆش ی وىرص

 :عیعر ئەمڕۆ 

 !بێ كەرارە

 لەتاو وىفر ڕووپۆش ی وىرص

 : عیعر ئەمڕۆ 

 !زەفەت بارە

 لەتاو صڵی زامۆعــــی وىرص،

*** 

 ئێضتاهە مً،

  گىێم لەهىوزەی

 .. َۆهراوەیە

 ئێضتاهە مً،

  گىێم لەهسەی
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 ..عری تىاوەیەجەرگی عی

 ئیضتاهە مً،

  گىێم لە زسەی

 صاعياوی ،ئێضىەواوی ،

 ، ..عیعری بەزىێً ڕازاوەیە

 ،.....َاتىوهە بەر كاپی زىصا

  عەوىا ئەهەن

  لەو زاماهەی

  مەبەصتی َەصتی عیعریان

 . .....ئاوا تێً صا

*** 

 چۆن صڵتان صێ ؟

 صڵی پاعای َەمىو گەرصوون

 بڕەهجێنن؟

 چۆن صڵتان صێ؟

 عیعر ، پەهجەی

 بۆلەزەتی پیس ی صەروون 

 تێً بغىێنن؟

 چۆن صڵتان صێ ؟

  وەن بروصىە
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 لەگىێی هپی ڕاصتی ژیان

 بگرمێنن؟

 چۆن صڵتان صێ؟

 چۆن صلتان َات؟

 صڵی ژیان بتۆرینن؟

 ن زێراهه صٍ

  ئێضتاظ زوٍو

 .زەجاڵەت مەهضی بىىێنن

 . بىوٍ صێر هه

 لەبەرصەمی

 مىواها زىای َه

  صەری عۆڕتان

 ..صاهەوێنن

 

16.3.2015 
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 ڕووسیا

ی  ئشمشجنیشن تێكداین صیاٍز ی وص اشهَ ێب ٍڕ  كوردیَ  انڵَ و كَ بۆ ئَ))

 (( مشهَ كَ ڵگَ كۆمَ

 !ڕوو صیاوان

 ئەتاهەوێ ،

 كۆچ لەصوهضی چیاوان بەن؟

  بەرو بىومی صەوزە گیاوان

 َەڵىەرێنن..؟

 عیرازەی گەلی مەزڵىممان

  وەن ڕەوعتی

 بێ ڕەوعتی .. بێ ئابڕووتان

 َەڵتەهێنن..؟

  زەیاڵ ئەهەن

 بەَااڵوی وعيی صەمتان ،

  عىعلە بەهضی

 ..تیرەی باوەڕمان زامۆظ هەن

  تیغيی َەتاو

 !بتۆرێنن

  زەیاڵ ئەهەن

  وەن مىاڵ گڕ و گاڵ ئەهەن
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 بەزۆڕا زۆ عەوصاڵ ئەهەن ،

  بە بەَای هاو مەلهاواوی

  تەلئەبیب ( و)

  هێڵگەی ئایضزی ئیىگلیز و

 ! ياڕەگەز بازاوی ئەمری

 .. ئێمە گۆظ هەن

 !فەصاصمان بۆ صاگیر صێنن

  عەرم بىەن ،

 !بەصیە ئیتر ،ڕووصیاوان

 لە هاو ئازنی َەهگىیىا

  -ژەَراو-خەوزی 

 .. بەصی ئەهەم

 لە عەربەتاوی عیریىا

 - زوزاو -یەن زەریا لەهێم و

 .. بەصی ئەهەم

 !بەصیە ئیتر

  تف ڕوەو ئاصمان َەڵ مەصەن

  عەق لە چیاوان َەڵ مەصەن

  با ڕووتان بەتف صىاغ هەصرێ 

 ! با الكتان گەز بە گەز هەعيێ
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  بەصیە ئیرت ،

 .. چان بساهً با لەگۆڕێ

  یەن بەیەوی پەیامەوان

 فیىری )فەصاص و ئیلحاص(ی

  هیغتیماهیان

 ..لێ بچۆڕێ

  بەاڵم َەرگیز

  باوەڕ و تین و ئیراصەو

  زۆعەویضتی گەٌ و زاهمان

  پتەوتر ئەبێ ،

 ..هاگۆڕێ

 

22.3.2015 
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 دیجیتاڵ

 : ئەرێ زەڵىە

 َەتا ئێضتە ،

 زىێىاوتان صیىە لە زاما؟

  زىێتان صیىە

 لە كىاڵی جەرگەی زاما؟

 ئەی )صیمىهراس ی(تان صیىە

 لە َەگبەی صڵی ئیضالما؟،

 ! ئەرێ زەڵىە

 صەپێم بڵێن،

 كەص صار زىرما َەهار ئەگرێ؟

 بەَەعت َەرگیز

 بەروبىومی ئازار ئەگرێ؟

 ئەرێ زەڵىە ،

 ان كەص )صیيۆالر( ئەگرێ؟،كىرئ

 صە پێم بڵێن،

 ئەرێ زەڵىە ،

 كەص بەرزۆلە گىرگ ئەزىا؟

 كەص ماس ی ڕووەو صەعت ئەڕوا ؟
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 !ئەرێ زەڵىە

 كەص بىوهەوەر ئەبی بەزىا ؟،

 ئەرێ زەڵىە ،

 تێبڕواهً

 یتان و بەصینی وىرص چۆن عه

 ..لەصژی یەن لە صەهگەرصان

 چۆن مىصا و فیر عەووی مل ورص

 .. بەهضەی زىصان

 چۆن بەَەعتى گڕی صۆزەر

 بەبىووی پرص

 .. لە یەن بڕان

ەری زىصاو   ئاوەَاظ گەَو

 یاصای صەصىرص

 ..لە یەن جىوصان

  ئەرێ زەڵىە،

 َۆظ  ٍو بێىه

  ن تێ بگه صٍ

 ن ڕامان بىه

 ر زۆظ ی صه ئێٍى

 :وىفرو ئیمان
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  خاڵه صضا مه صڵی هه له

 .... ئەم ئایىە

  مێيی صیجیتاڵه صیضته

  هان نها و ته ته

  وی تیا زاڵه یه ژماٍر

  .. ئەویػ یەهە

 ..بەش یەهەو یەن

  یەن عەكیضە ..یەن ڕێگایە

 یەن چەن.. یەن صیً.. یەن پاعایە

  یەن كىرئاهە.. یەن ئااڵیە

 .یەن پەیماهە .. یەن زىصایە
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 كانهدابڕاو

  صىپای صۆڕاوی صابڕان

  َەر لەمێژە صابڕاون 

 ئەكڵ عڕان

 زی،لەپرعىگی ڕەوعت بەر 

  صاڕزاون 

 لە عەبەقی ڕووی ئازاصی

 لە بااڵی مرۆڤ و تەرزی ،

  صا صڕوان

 لە پاهێتی زامەی صەروون 

 لە بەَای َەصت و ععىر و

 گرصبىوهەوەو وۆڕو صەرزی،

 !...صاچۆڕاون 

  صىپای تاریيی صابڕان

  َەر لە كڕان

 !تەهگە تاو ،صاماو،صەرعێىاو

 لەصوهەڵی ڕەظ و گڕان

 بێ صابڕان

  لە ئازنی
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 ر گری ڕۆژ ئاوایبەف

 !صارصو صڕان

 ماڵ بەكىڕان

 !صىپای صۆڕاو

 !تیرەواهتان گغت چروهە

 ..َەر وەوى هەلەی چروهتان

 !صیمیىارو بیرەواهتان

 !َەمىوی صىهە

 ..َەر وەوى ڕەفتاری صىهتان

 ! َاتى َىرو وڕیىەتان گغت بچىهە

 ..َەر وەوى ئەكڵی بچىهتان

 .هەلە پىوتان

 بماهەوێ 

 اوتان،بیىای بە پىظ َەڵچنر 

  بە تەواوی

 (عەن بەراهەهەی )ئیبراَیم

 ..لە بىاغەوە َەڵ ئەصڕیً

  هىزەی گڕی هپ هراوتان

  بەَااڵوی 

  خىعترەواوی مەصیىە
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 ..َەمىوی ئەصڕیً

  هەفس ی بەوۆیلە براوتان

 بە زەواتی )بەیتىملاٌ(ی مسگەوتەوان

 ..یەن یەن ئەهڕیً

  صەصتە مۆیاوی صەصتە مۆ

 ئەڵلەواوی یاری صێرن

 ەمالوی ڕەهجە ڕۆ پەت ل

  وۆیالهێيی صابڕاون 

  صاڕزاون 

 ،زەڵەفاون 

 ..صا صڕاون 

  بڵم و هەفاوی

 !!.ڕێی ئاصۆ

 

29.3.2015 
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 لحۆگه

  !گێلە صووپێی لە صیً بەری 

 لەپاظ ئەوەی هە گۆظ هرا

 بەئایً و پەیام بەری 

 صەوروو بەری،

  تەهگە تاو بىو 

  بەصەرەو بً

  َەواو گژەی زۆ صەرزضتن

 ،صای لەصەری 

  لە صێبەرا

  لەَەیىاها

 لەصەر چەقی ڕێگاواها

 ..تاوى تەرا

  لەمسگەوت و صیىەزاها

  تا بىاصرێ 

 ..وەن عێت ئەڕۆی

  یەن بەیەوی ئەو جێیاهەی

 .. پڕ ئەهرص لە پاعەڕۆی زۆی 

 واهیەواوی لە بەرص ئەهرص
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  تفی لە زۆر 

  عەڕە كۆچی

 لەگەڵ بەرزای و َەرص ئەهرص

  ئەَاتە زىار

  بە صپی و بۆر 

  ەوج و بیمارگ

  بەهەم بە زۆر

  صەر گەرصان َار

 ..تا لە پڕا

 ..پەرصەی چەوتی لەصەر صڕا

  -گەلحۆی صەبەهگ -بەهازهاوی 

  لە ئاپۆرای جەماوەرا

 ..هاوی زڕا

20.4.2015 
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 م دووٍیش  بَ
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 خایكمن

 هیغتیماهم صەروون پاهە..

 وەوى بەفر 

 وەوى ڕوومەتی بەصەش هىێژ

 اوهگی ڕووی چەتر،وەوى ئ

 تاوی لێژ عه

 خەوعەی مسگەوت!

 ویضا  ٍز  له

 .. نها و تاهه ته

 هیغتیماهم 

 َەر گەزێيی بەرماڵێىە 

 َەر بضتێيی مىارەیە 

 َەر الهێيی صۆفیەوی ئاوارەیە

 پەرەصتگای َەمىو ماڵێىە،

 زامەیەوی كغت و ڕووهە ...

 بێ پەڵەی ڕەظ 

 صڵ فراوان و ئابىتاب 
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 زەهضەی بىوهە...

 ەم صان،َەم بابَ

 َێمً ، ڕووگەظ 

 )مامە زەمە(ی زەم ڕەوێنی 

 بە ئەزمىوهە...! ،

 بۆیە َەرگیز !!

 هیغتیماهم, ڕێگە هاصا 

 گڵی پاوی 

 لەژێر لیتاو زاعاوی 

 چەپەاڵها بە َەواصا 

 ڕێگە ئەگرێ 

 لەَەر عتێ

 بۆوی زبڵضاوی لێ بێ 

 هێمى زىێنی الوی پێ بێ، 

 َەر بە هەفرەت صای ئەچۆڕێ 

 باران ،بەتف 

 ڕووی َەر زائینێ ئەعۆرێ 
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 هە بيیەوێ 

 بەَەر جۆرێ

 لە َەر عىێنێ..

 بۆگەن.. بۆگەن

 عیرازەی ڕەوعتی وەتەن

 وەن فێرگەی زۆی،

 وتێنێ ..   بفه

1.4.2015 
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گڕیگاسن

  یماهم صا په

 ق منی صڵٍڕ

 وصوا مه له  هه

 ق گىێ له  ( فه ڕینی )عه بۆ ٍو

  ڵبگرێى اڵظ َه صتم ته صٍ  هه

  ق، كاچم عه  هه

  وێ  ڕیً هاهه ٍو  چی له هه

 !ق خمه واوی ئه

  گڕی  تا به

 گاصنی تێژی جاخێڵم

 ..كار كار ..عه عه

  ی زڕی هێڵگه

  م، هه ق هه عه

 .ق عه
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 دابڕان

  ئار صابڕان .. ئار صابڕان

ه فه  بریا له   هگی ژیىا َر

   تایه بۆ َه

 ! بڕان صا صٍ

  نعتا م ٍڕ رصٍ ی َه ٍڕ بریا په

  راوی  په  له

  ویىا وهمی ئه و عه عیله

  جێژواها  له

  رتىوی َاوڕێیاها په  له

 .صڕان گغت .. ئه

*** 

  ئار صابڕان

 َیچ بریيێً

  بىوت ی زامی صاڕێژ هه َێىضٍ

  ن جیای یه زامی كىڵی له

 ؟  زىێىه پڕ له

  زووت ی ته َێىضٍ-َیچ ئازارێً 
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  زووی صارصی ماڵئاوای ته

 ؟  زێىه صڵ ته

  ار صابرانئ

 رچىون ڵی گیاوی گیان صٍ َاٍو

   برای عیری تاڵی پرصه

  بىون زێرووی تیىىوی صڵی ٍز

  صای ژان و  له

  ی زىرپه  صڵه

 هتر بىون یه له

   پرصه ت مه كه

  عيی ڕۆح و صێاڵوی ئه  له

 .. تىۆن .. تىۆن

 .! فرمێضيی ڕوون 

*** 

  ئار صابڕان

  بای صارصو صڕی تۆ هٍس

   مرصههری  مه عیری هه

  ی ژیان ملی چێژی صازته

  كرتینێ ئه
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  و گڕی تۆ ڵپه ڵ و َه صوهه

  زێيی صۆزٍ

   رو بىه وی بێ صه ر ٍز صه

  صای كاكاو و صه  هضٍ ی زه صرته

  صیمای ژاواو

 . صىوتێنێ ئه

 

19.6.2015 

( عً عه ) 
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 كانسیاسیيه                                       
  یغتیماهمواوی ه هيصیاصی

  لێم ببىورن 

  صڵگراهم

  هازاهم هه

  هاتىاهم هه

  ن بضرهێىم نهێيیه

  عتێً بێىم

  پۆزتان كه  له-وهتر كێٍز-

 -وهتر كێٍز-

 كاكاو ڕوزضاری بۆزتان  له

 .پێی بچىێىم،

  زۆر پاهتٍر

 وان ژاٍر ر پیغاوی َه صه

   زۆر پاهتٍر

  جێماوی  هاهىئاوی به

 وان واٍر رۆٍز صيی صٍ

  تٍرزۆر پاه

 كٌى و ، رصه ته

 پرژاهگى میزو لیتاوی 
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  وان صووپێ بێ عاٍر  وۆیله

   زۆر پاهتٍر

 م و لیً و چڵماوی  ڵغه به

 وان زاٍر غه صٍ  فته هه هه

   زۆر پاهتٍر

  ڵی ی گه رصٍ په

  عاوی  ڵٍى َه

 وان بیماٍر  عفرۆعه له

 ..پاوی پاهتر زۆرپاهتٍر

 عى ڕووی ٍڕ له

  لچی عۆڕو

  می صٍ

 .وان صاٍر تمه صیاصه

  م هه و ئه گٍر

  ڵ مارو  گه ڵ هرم و له گه له

 هتریاصا ڵ مێغى به گه له

 -عم مىو عازای له ر َه صه له

  برصان و و كه ویله رچی زێرابى ته َه

   یه زبڵضاوی صوهیا َه
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   وێ.. ..له ڕێً ، لێٍر با بگه

 ر تىاهیان گه

  ڕوزضاری  له -وهتر كێٍز-

 وێ  صىه تیا صٍصاراوی وىرصیان  تمه صیاصه

  بێن  وصاهه ئه

 زغم به ی زۆمیان پێئه صته جه

 

24.6.2015 
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 كـــــــــۆچ

 ڕۆن؟ صٍ 

 بڕۆن...

  رتان زێر فه صه

  ئازیساهم

  رتان زێر فه صه

  ئازیساوی هیغتیماهم

 ڵبێن َه -بڕۆن

! هه ن ئاوڕ بضٍ هه هه   ٍو

  ن.. هه ن ..هه هه هه

  ن ت بگریه كه

  ڵبێن بڕۆن َه

 وور بڕۆن..صوورص

 بۆو صیى صىىور .

  بڕۆن..بڕۆن

 بڕۆن بفڕن 

 ی ئازاصی زمازه و چه ٍر به

 ژیان بىڕن  -ژان بفرۆعً 

   م وێراهه ن له بڕۆن بار هه
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   زۆ لێراهه

  بێت هه  وۆیله

 تیایضا هاژی!

 بڕۆن بفڕن بۆ ئازاصی .

 

  بڕۆن ..بڕۆن

  ڵبگرن  ر َه صه

 صر و كضىور! واڵتی كه له

 ڕێبگرن ملی صژواری 

 صوور بڕۆن..صوور..

  ن هه هه -ن هه هه

   ٍو ت بێىه كه

 بۆ واڵتی زىێً و وىرس ی !

 رگ  و بـرس ی ! بۆ واڵتی  مه

  ن هه هه-ن هه هه

   ٍو ت بێىه كه

  بۆ واڵتی زۆفرۆظ و

 الص و ماصتاو چی! جاظ و جه
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  بڕۆن .بڕۆن

   هفایه بۆ مه

  زاوێ ش هه هه

  _بیاباوێ یه بۆ صوورگه

   یایهر  بۆ ٍز

  زاوێ ش هه هه

  بێ زۆ َیچ هه

 ژیان تیایضا

 -وێراهتٍر  رێمه م َه له

 ! رێمی صرۆ و پاٍر َه له

 ! زاٍر رمه عه  رێمه م َه له

 . -لێً گراهتٍر هردی گه

  واهم ڕۆڵه 

 بڕۆن..بڕۆن

  رتان زێر فه صه

  ئازیساهم

  ئازیساوی هیغتیماهم

   ٍر فه م صه له

   ٍر رصی صه تى صٍ یىه پڕ مه

  ر َاتى گه ئه
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 ریاصا زىيان رووی ٍز گه له

  قی ڕێگاصا صىتان چه له

 هاواو ، یا له

 بای ڕوصاوێيی ترصىاوا هٍس  له

  ڵژاوا هتان َه مه گىڵی ته

   وا ئێٍى ئه

 ڵبژارص رگی پیرۆزتان َه مه

 رفرازی .. رگێيی پڕی صه مه

 زر و عاهازی .. رگێيی فه مه

  رگیز َه  چىوهىه

  ژیاوی له

  ر پۆصتاڵیژێ

  تی وۆیالیه

 بىون ڕازی هه

  ڕازی .. ڕازی ..  .

 

 

                                                                             5.7.2015            

 عً( )گىوهضی عه                                                                            
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رهروكوردپه

   ئا لێراهه

   م وێراهه له

 ڵی هگه جه له

  زڵی پڕ زىێً و زام و عه

   عبا ورگ تێڕاهه م صٍ ئه

 ،  بێ زێراهه  م چاو عۆڕٍ ئه

  ف بێ له وی مه ی زاٍو ٍو ئه

 و  ته ی چه ٍو ئه

  رف یێ ٌ فرۆعى بێ عه گه

 ی صتیاوی صۆزاوی ٍو ئه

  یاوی تا به

 !! ف بێ پێ ،پێسه

 ص ڕۆژگار بێ هی جاش ی ؽ ٍو ئه

  صيی ئیضتیعمار بێ ی گه ٍو ئه

 ف بێ ، له ری عه ی هۆ هه ٍو ئه

  ی ڵبه م و لێى هه ی صٍ ٍو ئه

  واها تاو َاڕینی ئیضلاوی رۆڵه له

 !! ف بێ زىێً و هه
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  پێػ ی له ٍو ئه

 م لىوصان و، ماصتاو چیاهضا صٍ

 ف بێ ٍر ته

   زاهه  ن صیٍى زاٍو  ئێضته

   عۆڕظ گێٍڕ

   ٍر عۆرظ هه

   صىاٍر  عۆڕٍ

  ص صاصتاهه واوی ؽه پاڵه

   ٍر و ڕێبه  هگ و كضٍو پێغه

   زاٍر رمه ڕویا عه ٌ له گه

   ویضته زاوى واڵت زۆعه

ه ن گه ٍو  -  ٍر َو

  ن ویضته ته ٍو

 ،- ٍر روٍ وىرص په
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فهشه
 

 ن صه ی وا خه مێغه  فه عه

 ن ته ی ٍو هــــه عـبا صێـــٍس صٍ

   واهه ـاو صىههصــىهــی هـــ

 ن صه تـــاڵ و هـــاپــه  چێــٍر

 صوورێ  ی وا ئــــــــه وڕێـىــه

 ن فه ڕ،هــه صه ،هه عیعٍر  هه

 ی صوای ئـێىاران ٍز بــۆ مـــه

 ن صه !هـاٍڕ  ور و تــرعه چه

  بــــاهه صٍ باووی بـێ ئـــــه

 ن بــه وعتیـػ ٍڕ بێ ٍڕ  له

 م وا ئاكڵی هــه  رتــه عــه

 . ن پــه ما بــــــێ ٍو عاله له
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نوورترسانله

  ..وێ  یه وێ صٍ

  و چڵ عيۆفه

 وهم و گىڵ  عه

 وىڵ  هیضيی به فرمێضً و َه

 ی صڵ رو صيۆڵه عازىێيبه

 !ن جیا بً یه له

   رێ بىوٍ ئه

 هتری ژیابً ؟، بێ یه به

  وێ  یه وێ صٍ

 و ئۆهسجین صیيڵضاهۆچىه

 هگىیً و َه عاهه

ه مه   ضاری بریًم و ڕوز َر

 -ر وصه رووی مىصىڵمان و هه گه

 "-تىبیر" بێ "هللا اهبر"

 بێ صلر به -طاغىت -ی  له هه

  هىێژ و  رصٍ واهیاوی بێ به
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  ی لێژ و بێ زىڕٍ  به  تاڤگه

 بێ چێژ صتی به ٍر هتا په یه

 ن جیا بً! یه له

   رێ بىوٍ ئه

 هتری ژیابً ؟ بێ یه به

  بێ ر صز هه گه

 پرس ێ ؟ صٍصت بڕیً  صٍ وێ له

  ڕواڵ پیط و ر ئیبلیط و عه گه

  بێ ر هس هه صه

 ترس ێ ؟ صاصی زىا صٍ  وێ له

  ر زىێً مژ و ڕاعتی وىژو گه

  بێ ڕوهاوی عاجس هه  له

  ظ و بیمی ی ٍڕ هیله وێ كه

 هگاوا ی چێغته صپێضٍ  له

 گرس ێ؟ ر زۆر صاصٍ راهبه به

  رگیز راز َه به

  تی زۆظ هاوێ  بااڵی غیٍر
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 م رصٍ ڵ َه كه چه

 َاوێ  م صٍ زۆی بۆ وىهج و چه

  و  یه الٍو علی هه پى عه په

  گ زبڵضان و و صه  پغیله

   زیٍڕ  رصٍ ٍز

  و یه الن و پاعماٍو علی بۆوی الهه عه

  زىان و به  زێروو زىێنی بىوٍ

 --ڵ متیاریػ چڵپاو پاعه هه

 ،  مه مغه عه

  و یه بڕاٍو علی تاریيی هه عه

  هضێ صووپێػ َه

  ژینن علی عه

 -- .ڵ ری ئاٍژ پێٍى  ژێيێً به
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كانكۆتایدێنفرمێسكه

  وان وۆتای صێً فرمێضىه

  ر صوای صێً وان َه ئازاٍر

  وان صوای تارمای صێً تیغىه

 . وتنی زىای صێً رهه صا، صه

* * * 

   وارواهمان ماهضو صژواٍر

   َا ئازاٍر صٍ تىش ی ؽه

 " وتً "بریاٍر رهه اڵم صه به

 .  " صیاٍر هسڵگه ،مه  ات ٍو ئه

* * * 

   رووهمان هاڵیىه ی صٍ وڵپه

  زاڵیىه  هضٍ زه  لێىمان له

  ی ،زىێً ئاڵیىه اڵم صبه به

 . كاكاو وىفر ڕاماڵیىه

* * * 
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   زت و هاصۆرٍ ڕێگامان صه

   ژاوی ژیىمان جۆراو جۆرٍ

 ( وۆرٍ  مه م عه رچىون )عه وا صٍ

  ر زۆرٍ ی به ی صپێضٍ مژصٍ

* * * 

 ! ن صازه زاهم صڵتان چه ئه

   عازه  پىه بىڕواوی ژێر هه

   زمازه ن چه نها یه ته  صیه به

 . یضازه م به كینی ئه بۆ ته

* * * 

 ! رگمان زامه بیىم جه ئه

   وامه رصٍ عيی ڕۆخمان به ئه

   وامه م عه ی هاوێ ئه گریه

  ی ئیضالمه صایه  ی له صبه

* * * 

 وان صاگیرصێنن گغت مۆمه

  با بگرمێنن،  عریسه

 هێنن ڵته وان" َه طاغىته"

 ن،خىهمی زىا بێنن زێراهه
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ركتاپههارییهبه سنی

 ..  ڵه هگه م جه له

  زبڵضان و

   یه م چازه پلى پىعى صڕوىصاڵی ئه

  هىاڕی  چاٍو

 ! یه زمازه ن چه ی یه بروصىه

   ڵی تۆزو زۆڵه هگه م جه له

   هگ زىارصووی تۆڵه بای په عه ٍڕ

  و  صتاٍو ر ڕاٍو ٍز هو ه صته صٍ

  هىاڕی  چاٍو

 ،!  یه یضازه م به ی ئه زمازه چه

  صڵىیا بً

  وت رهه صٍ  زمازه ی چه ر كرچه َه

  الصێ هاصرێ  ی َیچ جه ڕێگه

  وت صٍر-با  عه ی ٍڕ ر گڤه َه

  ون و َیچ طاغىت و َیچ فیرعه

  مروصێً َیچ هه

 هاگرێ ،  م بڵێضه ی ئه رگه به
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 - واهیػ ورٍ َه

 گرمێنن یان صێى صٍ هرهه

 ..ن بۆصوای ڕاماڵین ئاماصٍ

 ..ن بۆ صوای صاماڵین ئاماصٍ

 ی تاو گرتىو  ر هێڵگه صه تابه

 ..ن ی صۆزی ڕوهیان صاهه لێزمه

  و وامه رصٍ زۆریػ تیغيی به

 -واهیػ تۆوٍ

 ر صێنن ر صٍ صه  ریىه وا زه

 - واهیػ تۆوٍ

 .. ن صاهه زۆ ئه  ریىه وا زه

  هىاڕن  چاٍو

  َاری  ۆڕش ی بهم ع هه یه

 .. ن رپاهه به -صتی  ٍر هتا په یه-

 

23.8.2015 
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و ژ ر
ومی 

 -ری _طاغىت_ ما بێ تا صێبه

 تا مرۆڤی صووپێی هابىت

 -جێی زىا بێ   له

 بىت  كىه تا یاصای پیس ی ٍژ

 -وا بێ  رمان ٍڕ صوهیا فه  له

 رصی زىصا تا پیاواوی مه

  .  لیالهه ٍز

 -چۆهیان بۆ ژیان صاصا بێ

  و گیزرگیزا َه

  وی  رگی ٍز به

  تاریيی و زىێً و ژان و  له

 عيی گریان و زۆرصاری و ئه

  عین و َاوار و كىڕ پێىان

 كىتار هابێ .

 مێژو وتی!
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رڕۆژهڕۆژهه

  بێ صیىان ئه

 وىێی صمی بێ ..؟

  ن جار صمی چه

 وهمی تی عه ر ڕوومه صه له

 هىێژ  رصٍ به-ر  صه

 ڵخسی بێ ..؟ َه

  بێ ئازۆ ئه

 "ووی خیجابز  ته

  ی ن جار چێٍر چه

  عۆ وى ٍڕ ٍو

  تىهض ..تىهض.. تىن تىن 

 گرێ صابێ ؟

 بێ ئازۆ ئه

 "تینی هیلاب

  لغاوی   ن جار بىوبێته چه

 -ف چێڕاوی  هه-

  ی پیضى گاڵوی و الٍو هه

   وى جاعىلىه ٍو

  صوای زۆیا به
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 ڕای هیغابێ؟،

  بێ ئازۆ ئه

 ؟  وام مىاٍر

 وام بڵىضگۆ؟

 ش كىرئاوی صٍ

 ن عيۆ صایيی زاٍو  مهوا

   وام بڕیاٍر

   وام میدرابه

   رماڵه وام به

  خاجی و  زبیخی مامه وام ته

  ..  صای پاوی زوواڵڵه وام صه

  پڵیا فس ی چه م هه رصٍ به له

 .. صتا بێ وا ٍو

 ڵ، وى ئاٍژ ٍو  تا ئێضته َه

  رمی وی بێ عه ن چىارپێیه ٍو

 ڵ، هه برس ی و به

 ،... ژیا بێ هه

 (!؟  ر ڕۆٍژ ڕۆژ َه)

 ظ پێی هازۆظ بێت مه مغه با عه

 صتان زێز ر و ٍڕ رزٍ رگ و به مه
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  ن تاڵىوهه به

 مڕۆ  واهیػ ئه الصٍ با جه

  َۆظ و گۆعیان لێی زامۆظ و

  یفاها خه  زۆعیان له عى هه هاوی ٍڕ َه

 .."(!..صیا پۆظ بێت

                                                                   26.7.2015       

 .وۆصاری   له  زىاصتراٍو "
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بیابان

 .....  بیاباهه

   ڕۆیه كرچی هیٍى  كرچه

 رما تاو ،تینی گه وی له ٍز

   راصاهه َه

  صىهىای صڵ

 ..  مۆیه پى تۆزی ژیله ته

   بیاباهه

 وان بێزار و ماهضوون صته جه

  و  رویان وعىه وان گه ڕۆخه

 ون،واهیػ وعً بى  واهیاٍو

   ی گٍڕ گٍڕ

 صا رمای بیاباهه م گه له

  ژیان پٍڕ

  و صڕهضٍ  له

 .. وێ  پێڵىی َیچ چاوێً هازه

 ری  ر صێبه َه

  پالصتیيی ژێر الیلۆن و

 الن بۆن و ئاوی چڵياوی تاریيی هه
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  اڵوی وۆن  ی ئاٍژ رماٍو به

 .. وێ  هه صت صٍ صٍ

 جار جارێىیػ

 ی تراویلىه

  ی تێنی صاویلىه ڵه زۆ زه

 میىیاژ ڕوزضار

  وێ  و له  لێٍر

 .وێ  هه ر صٍ صٍ

   بیاباهه

 رماصا كرچی گه  م كرچه له

  واهیػ چڵياٍو  چااڵٍو

  رن  هاوی هۆهه ش بۆ َه به

  واهیػ رماٍو گه  ٍر صێبه

  رن  صه ژ به ی َه ش بۆ وۆیله به

  و  ٍو ڕۆیه كرچی هیٍى  كرچه

   ٍو صووٍر له

  ٍو ی ئایضزاوی صىىوٍر زغه وصیى هه له

  ماری  ا صٍو 

  واهیاوێيی

 هگ زىارصوو  صان ڕۆژگاری په ؽه
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  هص ێ و و بیابان صٍ  ڕوٍو

 .. ر صێنێ ر صٍ صه

  تۆقێ ڵ صٍ َه  ریىه وا زه

 .. گرمێنێ تی و صٍ یه فیغله

 -چۆڕێ وا صٍ

 - هۆڕێ وا صٍ

  و تۆزو گڕاوی   تا كرچه

  هاو بیابان

  مینی ر ٍز عتی صه َه به به

  زصان پاوی یه

  و  ٍو تهبيیات هێ

 ، .. بگۆڕێ

 

 

                                                                        30.8.2015 

   -َیض ی عه بجه ڵه َه-                                                                      
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دڵ ژات 

 -عا گىڵی مً 

  وێ  ته ر صٍ گه

 -عم عه-وى صیىتاتۆری  ٍو

  رمی وینی گه زتی ئه پایته

 -وىڵی مً  به

 ی ، نها بۆزۆت صاگیر هه ته به

  وێ  ته ر صٍ گه

  ی صڵێ مً راپا وىرٍ صه

   خماهه بێٍڕ

  ویضتیت عابضيی زۆعه به

 ی ، نها وۆت و زهجیر هه ته به

 ت هاتىاوی .. كه

   ئازر گیاهه

 تۆ هازاوی .. .

   ئازر گیاهه

   بساهه  صٍ

   صڵم پٍڕ

 وان ! تیٍى صرینی َه ئه هل
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  ری گرینی له  ٍر له  له

 وان ! صیٍى زۆش ی هه  وۆرپه

  كرچی برینی  كرچه له

 وان ! رگ ڕزیٍى جه  صایىه

 

   ئازر گیاهه

   بساهه صٍ

   گٍڕ-صڵم 

  ی پۆلی بێ ئۆكٍر صڵم عه

  ی چٍڕ وىرٍ

 - صڵم پٍڕ

 ..  ریایه صڵم ئامێزی صٍ

 ..  هضاوی بڕوایه صڵم به

  ی ژان ورچ َه

  عً و رچی ئه َه

  ی زیىضان و رچی هسووله َه

  رچی ئابڕووی تىێنراو و َه

  چً و صيااڵی بێ هازی له

 فی بڵلى هه
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   رصاهه ر گه تێيی صه ئىمه 

 ..  .  مىوی تیایه َه

   بڕوا بىه

  ق هیم مً صڵٍڕ

   بڕوا بىه

  ق هیم ێيی وعيی صٍرعێت صه

  تێبگه صٍ  ئازر گیاهه

   بساهه صٍ

  یی واٍز رته په

  وازی  بێ هه

  ت و ژاوی بێ هازی ئىمه

 .. صتی ٍر هتا په صىتىی ڕێی یه

  ن م هاصٍ ڕێگه

  صتی ربه صه به

  م صڵم بىه

  ویً و صۆز و واهگای ئه به

 ویضتی ..  . زۆعه

  یمان په  بۆیه

  زىێً  یمان به په

 زصان پاهێتی یه  یمان به په



 

 
215 

 ياخى رستىكتاپهيه

  بادی پڕ صاصی زىای  له

 -ش تۆ  هب  ٍر ٍو

  َای ٍڕ  به

  ویيت ئه  به

  و ق هه صڵم عه

 ...  زهجیری هه

  ویيت ئه  به

 بای صۆزی ڕاصتگۆت هٍس به

 صریيت ئه  چاوی پڕ له به

 نها زۆت ش ته به

  چۆهت بىێ 

  و ، صڵم ببه  یه و عێٍى به

 ...  صاگیری هه

3.9.2015 







 

 



 

 

216 

 ياخى رستىكتاپهيه

ستمركتاپهیهكوردێیك

 (( )) بۆ رسوود هورساٍو 

 صتم ٍر هتا په ىرصێيی یـهو

 صتم به مه  ری زىایه صاصگه

  صتم ت و گڕی َه َیمه به

 صـتم . ٍو صژی هـــىفر ڕا صٍ

* * * 

 

 ڕێگاصا  مـــــاهضوو هابــم له

  ژێــــر ترۆپيی َیىاصا  لــه

 رێی زىاصا  وۆعم له تێضٍ

 الصا.  تــا صوژمـــً صێىم به

* * * 

 

 ن پۆاڵ ٍو   زته صهم  ئیـراصٍ

 وۆاڵ  هتایم له هـی یه چـــه

 تىهضو تۆاڵ  بڕوام عازـــــه

 هازما چۆاڵ. ترصى بیــم لـه
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 هـجـاڵم ریای جـه پۆلی صٍ عه

 مـــاڵـــم ی زاڵـــــم ،ڕاصٍ ٍر به

 وصاڵم عاصو عـــــــه  م ڕێیه له

 ی بێ زىێنی ئاڵم. با فیغله

* * * 

 

 ی صىوری ئاگرم بڵێضه

 رمر بڕوام پێضاگ صــه لــه

 وصاواهم چاصرم بۆ چــه

 و زۆڕاگرم گم تـــىهضٍ ٍڕ

* * * 

 

 م هه ڵضٍ كضا َه به ڵ عـــه گـــه لــه

  م هه ڵ صٍ هگه یاس ی جه تــف لــــه

 م هه ڵ صٍ په چه -طاغىت-ی  ڕیغه

 م. هه ڵضٍ یـــضازــی زىایی َه بــه

 

9.9.2015 
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نايانناسن

 وان، زێروٍ

 زىێىاو تێر بىون.. له

 زىێً تێر هابً! له  ماهه ئه

 وان، چىار پێیه

 وعت فێر بىون.. ٍڕ

 وعت فێر هابً! ٍڕ  ماهه ئه

  هایان هاصً !

 زۆم هایان هاصً! مً صىێىض صٍ

  گۆڕن  وی گۆڕ به زیىضویه

  ملۆز عۆڕن

 ویژصان یاصً  له  ماهه ئه

 هایان هاصً !

 صیمىهراصً..  مان َێىضٍ ئه

  -ت رووی میله گه

  بسماری  به

 كىعڕصا وی عه وىرصیه

 واصً،. ڵضٍ َه
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 هایان هاصً !

 زۆم هایان هاصً ! مً صىێىض صٍ

 ڕێىی گىلً ؟

 هاف بازن؟ یمىووی ته یامه

 ن؟ وىێٍر  وىڵه

 كۆ هاصً؟ الصی چه یا جه

 هایان هاصً!

 وت.. ن ٍز هه چۆن ژیاهمان لێ صٍ

 ڕێژن  ن زىێً صٍ ریایه چۆن صٍ

 وت.. چااڵوی هه  تٍر بۆ صوو كه

 هایان هاصً!

  هێژن  واهمان صٍ چۆن ڕۆڵه

  زیىضووی به

  بۆ صوو س ێ

 وت ، هه وی پاعه چه

 هایان هاصً !

  لً ی گه لبژارصٍ مان َه ئه

 صیمىهراصً !

  هایان هاصً

 واهً .. پاصه
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 ن هه ر ڕێ صٍ َه

  ر وىێ بۆوی ئێضيێ بێ َه له

  ن هه وێ صٍ گ ڕوو له وى صه ٍو

 بازرگاهً ...

  وعتی بازاڕی بێ ٍڕ  له

  ن هه ف ئاڵى وێڵ پێ صٍ ٍر عه

 بێىیژصاهً..

 ن سخۆعیه پێىاوی صٍ له

  َا صایً زاٍر رگی َه جه

 ن ، هه تىێ تىێ صٍ

 هایان هاصً!

  وی صرۆیان تاو بۆگه له

  بارێ  ئاصمان زۆڵی لێ صٍ

 ٍو زۆرٍ  له

  زىارێ   و گڕ صێته بڵێضه

 واهمان وعىیان هرص واهیاٍو

 وان فریغته

 ارێ .ج  ڵفڕیً به مىو َه َه

 هایان هاصً!

  كىڵپی گریان
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 -بینن ی كاكا صٍ كه عه  به

 ر صىتان بۆ هڕوز و جگه

 -بینن ی المپا صٍ بٍس  به

  رمایی بیابان ی گه گٍڕ

 بینن. ئاوهگی گیا صٍ  به

 هایان هاصً!

 ف واصً ! ٍر َای عه به  هض له چه

  هایان هاصً

  رصوی بۆگه

  تیان زىێنی میله ڵتان له عه

 صًصا -ورن ته

  الصن جه

  ڵىاصً هاف َه ته

  ظ ٍو ژێٍر  له

 پۆزی بۆ كه

  وان صىرصٍ صٍ  زىصا صازته

 گ پاصً . ن صه ٍو

 

10.9.2015 
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د زات  هیك 

  زاوێ وێ صٍ

 - اڵڵه م صٍ وس ی ئه مى له صٍ

 ؟؟  ڵی وام صۆزاهیضا كىپاٍو هاو گه له

  زاوێ وێ صٍ

 -  عتاڵه بری وام ٍڕ ژێر ٍز له

 ؟؟  تاٍو هگه ته

  زاوێ وێ صٍ

 -  تاڵه  ٍڕ ٍز  م لچ عۆڕٍ ئه

 راتی مێغيی پىوچی كه فه

 ؟؟ وی وێ عياٍو وىته به

  زاوێ وێ صٍ

 -  هض صاڵه م چه ئه

  وروپی ئێضيی ئه  ن پارچه چه

 .؟؟  ی عڕیا جێماٍو هێڵگه له

 .. زاهم مً ئه

  زاهم مً صٍ

 --  ڕۆیه هجه ٍڕ  م گىێ كىوته ئه

  لىعيى  لىعىه
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  صاوی  و جىوته پ گرتً كه

 --  ر بۆ جۆیه َه

  زاهم مً صٍ

 --  م تڕۆیه ئه

  ئاكڵ هابێ

  صرێ  ق هه ر عه به  صواٍو تا له

   صواٍو تا له

   كیٍز هه  به

  رمی پیری  چه

 ..هرێ  ق هه ق عه عه

 

30.6.2015 
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هاوڕێم

 َاوڕێم.. َاوڕێم..

 ڵی ڕێم شخه مه

 پێڵىوی چاواهم..

  ت، مً كه

 هاصوێم یت ورٍ گه له

 ت هاصوێم! ها كه

 چىهىه هاتىاهم..  .

* * * 

 َاوڕێم، ژیان

  بێ ژینی تۆ

  الم گۆڕصتاهه..

  َاورێم، ژیان

  تینی تۆ بێ ئامێزی به

   گریاهه.. -  ژاهه

  َاوڕێم، ژیان

 عبینی تۆ بێ ڕوزضاری گه

   زیىضاهه.. -  رگه مه

  َاوڕێم ،ژیان
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 صرینی تۆ ویً و ئه بێ ئه

   اهه..م گی ڵ هاهه َه

   -تىزىا بساهه

 َاوڕێ بساهه !.

 َاوڕێم .. َاوڕێم..

! هگىصته ئه   واهم تىهض بگٍر

  م رصٍ با َه

  هضا بین .. ڵ یه گه له

  ترصم،ڕۆژاوێ بێ زۆر ئه

 ن یه  له

  جیا بین ..

  ترصم زۆر ئه

 لێً صابڕان فێرمان بيات

 زرۆی  تامه

  رگی زىصا بین! مه

  رگیز!! ها .. ها .. َه

  رگیز یز َهرگ َه

 ن هابین  . یه له

* * * 
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 َاورێم .. َاورێم..

 ڵضا بیت، گه ر عيۆی تۆم له گه

 ڕێگاصا له

 .م پێم هاوێرێ.. وژمی زه ته

 ژیان چۆهم پێ صا هاصا

 ی ئاگری بێ ئیراصٍ

  هامضىتێنێ

 عىم پێ هاصپێرێ.. چاوم ئه

 ز بای پڕ كینی هاخه عه ٍڕ

 الصا  هاتىاوێ بمسا به

 -ابڕێ رۆخم ه َیىا له

 وۆڵم لێ هاصا  متماهه

 ڕێگاصا بێ له تا تۆم َه

  َاورێم !!

 ڕێگاصا. بی له تا تۆ َه

* * * 

 تىزىا َاورێم

 ..تىزىا َاوڕێم

 صوور هابم لێت
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 ..لێم  به صوور مه

  ئازر َاوڕێم

 صا مگیىه م صراما غه له

 وێ بڵێم؟  ڕازی صڵم به

 _ بێ تۆ هه  به

 بۆ وێ بضوێم؟

  ی ڕێمزص  َێىا به  وێ بێته

 _ بێ تۆ هه  به

  تىزىا َاوڕێم

  صوور هابم لێت

 لێم  به صوور مه

 .!تىزىا َاوڕێم
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هپاكیر 
 (( اکمن هورساٍو ٍززی ئَ  موو خوصكَ )) بۆ َُ

 ..  ڵبٍڕ ر َه صه

  ی تۆ پاهیٍز

  وهمی صپێضٍ وى عه ٍو

  ی هجیىه تۆ گه

  ی ئازیٍس  ٍو م هه صایيی ئه

 ،  زاهین فڕێضٍ ی هه مۆتىه

 .. ڵبٍڕ ر َه صه

  ! تۆ الواز وی

  ژوی  عێٍر

 !تۆ ئامراز وی

  وی ریایه پۆلی صٍ تۆ عه

  رو بنی گڕ گرتىی بێ صه

 ی ، صتێٍر تۆ ئه

  وێنی رصتاری زام ٍڕ په

  -وێنی تۆ َه

 زوی، صتی مه ٍر هتا په ڕابىوهێيی یه
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 .. ڵبٍڕ ر َه صه

  ! بضوێ   صته َه

 و وغیىگه  له

  اهاو رصتگا تاریىه په

  صابگرس ێ  زمازه ن چه ٍو

 ر پێ صه  صته َه

 -  هه رصٍ صپه بێ َیىای ئه

 عنی زۆت رز ، چه ت به ئیراصٍ

 ی وارواوی ڕێ  ركافڵه ن صه ٍو

 -  هه رصٍ روٍ واو كىرئاوی په جیلێيی ته

 ی عۆڕعێيی هىێ ، بۆ واوڵه

 

 .. ڵبٍڕ ر َه صه

  راز زۆر  زۆر به

  لێت تۆكیىن 

 لۆر  هرس ی گ زو په زۆر ئاٍر

 تاون  هگه بیيیيت ته به

  زۆر صڵی وۆر 

 رزیىن  ڵ له ت َه و پۆعاهه به
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 .. ڵبٍڕ ر َه صه

 ت هه خیجابه

 ف ٍر یضادی عه به  به  بىه

 .. ت صاڕێژێ  ی عیٍز با كیمه

 ف له تاوی صه وى ئافٍر ٍو

  و گڕو تیيت با بڵێضه

 ..ٌ َاوێژێ  په

ه با گه  ری صاپۆعراوت َو

 تیر ببێ به

 .. ً صابێژێ هاوی صوژم َه

 ..  ڵبٍڕ ر َه صه

  هگینی وى چیا صه تۆ ٍو

 - ی واٍو تۆ عه

  وینی ی صۆز و ئه هسڵگه مه

 -ی تۆ ڕازاٍو

  هگىینی وهمی َه و عه عیله

 - ی هضٍ ری صىپای زه ڕزگار هه

 - ی زغىضٍ وی به یه فریغته

 . وامی ژینی رصٍ َێمای به

26.9.2015 
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رت  سهستنههه

 تاهەی !-بەصە 

 ەهاوی هىێنی گەرمالەَ

 ئەعيی زەلیلی بڕێژیً..

  تاهەی -بەصە 

 لەوىهجی پەرەصتگای عەرما

  عيۆفەی تەكىا

 بىێژیً..

 تاهەی ! -بەصە 

 كىرئاهەوان ،

 لەصەر تاكە صەصىرصەوان

 پەیتا..پەیتا

 زامۆظ ببن

  تاهەی -بەصە 

 صەر عاهەوان،

 لەكایص ی ورەی بڕوا ..

 بێ پەروا..

 فەرمۆظ ببن.
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  پێَەصتىە صەر 

  واصەر لەهىێ 

  تین و تاو و بەرزۆصاهە

  َەصتىە صەر پێ

  واصەر لەهىێ 

 واتی وڵپەی تێيۆعاهە

 ئاعىرایە،ئەوە میژوو... 

 چی صی

 -ئیضفەهجی-پاصاوی 

 صەبا بەش بێ..

  صاصی زىای

  لەم صوهیایە

  بەبێ هىكتەی )كەرەوڵ(ی

 زىاپەرەصتی

 هایەتە صی !،

 كەت هاچەصپێ..

 لەوىێً؟ َەصتن!

 ب(ەواوی ئێضتاهە)مىؽعە

 لەوىێً؟ َەصتن!
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  َەڵگراوی ئەم بەیضازە

 بەرزو پاهە

 َەصتىە صەر پێ

 بۆ هابینن..

 ئىمەت زىێنی لێ ئەچۆڕێ ؟

 چاوی َیىای لە ئێىەیە

 َەصتىە صەر پێ بەرەو ڕابىون

  ئیضالم بۆ ئێىە صەهۆڕێ

 .هەؽرەتی زىاظ بەڕێىەیە

18.11.2015 

 -صلێماوی-
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هدڵمپڕ
  مرص زىا هاپه

 یىاصم تا هه

 ر ئاگر صىوتىوی به  باببمه

  رصم زىا هاپه

 یىاصم تا هه

 وافر  م وات به صوهیا لۆمه

 راصاهم َه

  ن هه وعم مه مه

 پڕ -صڵپڕم

 رصتص ی صارصوو صڕ په له

 راهم هیگه

 وت وىهجی عێضاری مسگه  له

 وت! ی ٍڕ هىزٍ له

 رصتی عڕ فری زىاپه صٍ له

 ر عاهۆ ی وعيی صه صىجضٍ له

 صۆپا و گڕصاوی بێ گڕ له

 راصاهم .. َه

 راهم.. هیگه

 پڕ.-صڵپڕم 
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 ن ! هه وعم مه مه

 واصم .. بێ خه

  ن هه وعم مه مه

  لیلی هسای ٍز له

 واصم

 بێ پێىاصم-عێتم-وێڵم

  ن هه وعم مه مه

 یاصم-یاصم

 هتا هاصم وصاڵێيی یه عه

 رصوون مىو گه َه

  رصووها گه له

  رچىو  صیً صٍ هضیم و له ٍز  به

 ن باصم هبى

  ، كیىمه یه

  ر ئێضلان تاصه

 ر زۆم ڕاصم َه

 رصم.. زىا هاپه

 رصم.. زىا هاپه

 یىاصم. هه -تا

27.12.2015 
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یپووچه ڵبیر

  بێ عەرمیىە

 گەراواوی بێغەی فیرعەون 

  بێ عەرمیىە

  تاریً پەرەصتەواوی هەون 

  لەپێػ ئەوەی

 تەنها بەزەون 

 بیری فغەڵتان ئەصاهەن

  لەپیػ ئەوەی

 ەزەون تەنها ب

 چرای ژیً و گڕی صیىمان

 لەیەن جیا هەن

 زۆ ڕابێنن

  ئاوڕێً لەصوا بەهەوە

  بیر هەهەوە

  بەش تۆصلاڵێ بیر هەهەوە

  بەو ئایضیا بۆگەهەوە

 بیری چەپەڵتان بىىێنن،

 وەرن وەرن 
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  صیمىهرصیەت و صەغەڵی

  وابیىەو هێمی گەهضەڵی

  صیاصەتضارو بەصڕەوعتی

 صىڵتەو صز ورصو صرعتی

  واری چەكەڵیبەرپرصى 

 ڕۆعً بیرو بیری بەتاڵ

 وەتەن پەرەصت و چەپەڵی

  پاعاو گەماڵ

 مىچەو وۆیلە

 َەرێم و مافیای زرهە تاڵ

 هیغتیمان و صەرصی كاتی

 تاوی گەٌ و مەرگە صاتی

  صوور زەهەوە

  لەیەن جیا هەن

  ئەوجا وەرن 

  بەو ئایضیا بۆگەهەوە

  لەصەر صفرەی ئاژەڵیتان

 .بیری پىچەڵتان ئەصاهەن

23.1.2016 

 (صلێماوی)
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لێكگه  

 بەزىا بساوێ -طاغـــىتێک-گەلێک 

 ڕەوا و هـــــــاڕەوا صـەری بۆ صاوێ

 صەگی صەرگای بێ بۆ تیکە هاوێ

 ,صیً و عەرەف و ویژصاهـــی صاوێ

 ژاوی ئەو گەلە کەی مـــــــایەی زەمە؟

 .وەک کەر صىاری بً,ھێغتا ھەر کەمە

* * * 

 

 عـــاظ بێ مــهلێً چـاو عۆڕی پــىڵی  گه

 صاظ بێ-بێ چان ،هــــۆیــلـه ش به بۆ هاهه

 الظ بێ ی بـــه ریىـــی ورگ و كضه زـــه

 ر َىظ و َاظ بێ َـه-رصی و جىامێری  مه

 ژاوی ئەو گەلە کەی مـــــــایەی زەمە؟

 .وەک کەر صىاری بً,ھێغتا ھەر کەمە

* * * 
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 بێ  ماڵه وش ی پێی بىه لێً هه گه

 بێ  صان صاڵه ؽـهری ژێر باری  هه

 بێ  و گاڵه و و هاڵه ی گازهضٍ پـیغه

 بێ  واڵه ٍڕ لـیم و هه صىن و صــه

 ژاوی ئەو گەلە کەی مـــــــایەی زەمە؟

 .وەک کەر صىاری بً,ھێغتا ھەر کەمە

* * * 

 

  الن بێ هه  ٌ بێ، الهه لێً مێ گه گــه

  ن بێ تان بێ گمه وجێتیا ، صٍ گــه لـــه

 و بێ بان بێ مٍژ بێ گه بت عىێن هه

  ش فیً و فان بێ عۆڕعى َیىای به

 ژاوی ئەو گەلە کەی مـــــــایەی زەمە؟

 .وەک کەر صىاری بً,ھێغتا ھەر کەمە

* * * 
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 : پێچی گاڵۆن بێ-هـىفر-لـێً الی  گـه

 رزۆن بێ ، ڕیضـــىاو لــه  صژی بێگاهـــه

 وێ وا :ترصىۆن بێ مافی زــۆی هـــه

 رچۆن بێ صه ش له م صٍ ی عاله بۆفیىه

 ژاوی ئەو گەلە کەی مـــــــایەی زەمە؟

 .وەک کەر صىاری بً,ھێغتا ھەر کەمە

* * * 

 

 را بێ رپىوت تـاوى ته لێً بـۆ پــه گه

 رابێ صتی صوژمً گه كاش ی صٍ مه

 را بێ صـــــه ر له ی َه بیری وۆیله

  رابێ ڕوَه ی زۆزۆری و عه پیغه

 ەمە؟ژاوی ئەو گەلە کەی مـــــــایەی ز

 .وەک کەر صىاری بً,ھێغتا ھەر کەمە

 

10.1.2016 
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وكوردوستانسلێمانهبابه

  یان م جاٍر ئه

   ٍو صیضاهه

 (یمان ی) صىله هه ٍر یام به په

 (للیص پاظ چۆن صاصاوی )به له

  ٍو عت و زىالهه گه  وته هه

 مىو صوهیاصا وری َه صٍ به

 ، ٍو صاهه بێ خه-وام  رصٍ به

 چاو وون بىو له

 هضان ماهگ صوای چه

 واو ڕاوی تێرو ته گه له

 ی صڵغياو صوای باڵىضٍ به

 ..واڵێً َات َه

   چیاٍو له

 هاواو، واڵێيی زۆر له َه

 واڵێ ؟ چ َه

  !ئاو  مىاوی هرص به رگی َه جه
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 واڵێ ؟ چ َه

 (صىلێماهه  صوێنێ )بابه

   ر لێراهه َه

  ڵی وىرصوصتاهه هگه م جه له

 لحاصور ئی ی به ی مىتعه َێىضٍ

 الص و عباو جه طاغىت و صٍ

 ... ی گىێ صمراوی صیٍى وۆیله

  صاٍو په خه-تا  یٍى خه  له

  هه م صیمه به

 ... ی ئازار هۆعیٍى هضٍ ٍو ئه

  ڕاٍو ڵگه رص َه رص ٍز هگی ٍز ٍڕ

 ... زیٍى وا ته

  ی واڵه م َه ئه

 . صاٍو ی زۆی هه هه َله ئه  به

  زاری  رمه عيی عه ئه  َێىضٍ

  ... صڕیٍى  گێله  له بۆم گه

 -تا بۆ صواجار
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  واوی رزی باڵه پێػ ته له

 رزی ڕۆحی به

 رش ی هرصگاری  و عه ڕوٍو

 بێ هازی  به

 ... ڵفڕیٍى َه

4.3.2016 
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كاش  خوێن 
 (( رسێ هورساٍو بۆ مشمۆس اش عبدەللا ی قَ، ُیدبووین سشڵیشدی صَ  ))ەل

 .. مامۆصتا گیان

  بۆصۆی   صت به َه

 ..هساواوی

 ..م هه یت باظ باظ صٍ بێ ئۆكٍر

 بىوری هامۆی ڕۆخت بۆ صه

 ..م هه چیاوان ورصو زاظ صٍ

 واها الصٍ باهلی جه له

 ..م هه مً صاوی زىێنی واظ صٍ

 .. مامۆصتا گیان

  رمت رۆحی هسو هه صت به َه

  مرێ  م صٍ هه صٍ

 زڵىمی زۆتضا وىای مه عه له

 ..صرێ  صار صٍ ص جار له رۆژی ؽه

 بێ هازی  مىوواتێ به َه

 ..بڕێ  صان صٍ ی بێ هه بۆ زێمه

 رمت عه هێىچاواوی پڕ له
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 رمت رماو گه ی َێغتا گه صته جه

 ..ئامێزی بگرێ   ش هیه  هه

 گری مامۆصتا گیان؟ بۆچی ئه

 ..زرۆی ؟ وات تامه بۆ مافی ٍڕ

 ..ئاصۆی؟ بۆ صسای زىا ڕوو له

   صڵىیابه

 -بۆ عىێيت  صڵمان بىڕواهه

 - تىۆوی زىێيت تىۆن به

 ی كیىماها زاهه مۆزٍ له

 .. بۆ واتی زۆی   ڵگرتٍى َه
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دڵنیاموهڕێیتهگهده

   عێذی ئێمه

   ٍو ر صێیته مً صڵىیام َه

 - ی صبه -مڕۆ  ئه

  ی گه صىهىای صڵمان صٍ  به

   ٍو ڕێیته گه صڵىیام صٍ

   ٍو ر صێیته َه

 - ی صبه -مرۆ  ئه

  ی به واهمان صٍ زامه  ی به په

  ..  ٍو صێیته

 ..  ٍو زێر بێیته به

   عێذی ئێمه

 ر عێذی ڕابه

  ی وااڵهه  همه گه  و گىڵه ئه

 َیىاو ئاواتت پێیان بىو 

  ر به  َاتىوهه

  ی یان هه تا تۆ صروێىه َه

  ی ڵۆ وااڵهه َه  و بێچٍى ئه

 جێیان بىو   چاوی َیىات له
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  ر به  َاتىوهه

 : ی یان هه و عىێىه و ئه تا ڕوٍو

  ی مڕۆ و صبه ئه

  ت صێنی زووی عیٍز ته ر هه َه

 صاصی زىای

 صپێنی چه یا صٍ و عىێىه له

   عێذی ئێمه

  ی تۆ لێمان صووری  ته ٍو له

  هیغتیماهمان

 (وى )یعلىب ٍو

 بىوری  عيی بێ صه تاو ئه له

  ی چاواوی وىێر بىوٍ صیضٍ

  هیغتیماهمان

   ژان و هاڵین فێر بىوٍ  به

  و ٍو ٍر ٍو صٍ

 یت غىضٍز ڕوزضاری به  به

  بً هه  ٍو ٍر ت صه فه رش ی زه عه

 و ٍو ٍر ٍو صٍ

 یت صماڵی پاهیٍز صٍ به

  چاوی هیغتیمان ڕۆعً هه
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   عێذی ئێمه

 عێذی ئیضالم

  ر پێمه به صاَاتى وا له

 صڵىیام  ٍو ڕێیته گه صٍ

  ی مان باعتر هه تا ئایىضٍ

 وی صام صووهضی بڕواو چه به

  ی وان ورصو زاعتر هه بته

 صڵىیام  ٍو هرێت گه صٍ

 عێذی ئیضالم

  ڵ تۆصا گه له

 صت هێى صٍ صت له صٍ

  صت به ن مه بۆ یه

 هجام تاوى ئه

 .وام یً به گه صٍ

 

 

23.3.2016 
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قهخه
ا

بڕوایاڵ تیسكردت 

   مه م صٍ واوی ئه هابىوته

   كىوته ڕهه ٍز

  واوی صێٍس  مىوته كىه ٍژ

 ( مه یله مىصه)

 وێ  تاهه ئه

 بێ َۆعتانی بۆش ی  له هه به

 ن؟ هیط هه زۆر له

 وێ  تاهه ئه

 زۆعتان فس ی هه وتی هه چه به

 ن؟ زۆتان كىرباوی ئیبلیط هه

 یاڵی زه  به

 جۆش ی ئاڵى واڵی پڕ له

 ! اڵڵێ ی ٌز زلی صٍ تیىه

  ش ی ئیضالم گىڵێ گه

 ن؟ صیط هه

  مىوی رصوون َه گه

  عى تالێ وى هادی ٍڕ ٍو

 ن؟ زۆتان پیط هه



 

 

241 

 ياخى رستىكتاپهيه

 وێ  تاهه ئه

 ڕٍ ی باو  وڵپه

  وان و راغی صڵه كه  له

 رصتگاواها بىمیچی په

 ن؟ تیط هه هض و كه وۆت و پێٍى

 ر صٍ  ته یه هه -زیاتر  ٍو له

 ظ پۆظ بىرێ  یاڵتان ٍڕ زه  به

 ر به  ته یه هه -ری بڕوا به

 زامۆظ بىرێ 

  ینێ تا صبه

  بڕێ  تان هه صتی زیاهه صٍ

  زڕێ هاوتان هه

 صڕێ  رمیتان هه ی بێ عه رصٍ په

  ینێ بهتا ص

 هڕێ ؟ زىاواهتان هه ژیان له

  وێ  تاهه ئه

  وێ  ی زه هضٍ پڕو پاگه  به

   صرۆیه  هه

  ئیضیعای  هه
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   ڕۆیه  هجه َىاهیاوی ٍڕ عه

 ن؟ گریط هه ن هازتان هه صووهیا ٍو

 ن ؟ تیط هه ی بڕوامان كه وڵپه

  ر صٍ  ته یه هه

  رووبىمی به

 ر به  ته یه هه  م ڕابىوهه ئه

 وا واهتان بێزار هه وهه تا صڵی فیرعه

  ماڵێ هیان ڕاهه یه ن به یه

  مین ر ٍز تا صه

 وا كىتار هه  ڵیاهه ژیاوی ئاٍژ له

  وان رش ی طاغىته رظ و ته عه

  ماڵێ صاهه

 وا.؟ رصوون تیمار هه ی گه برینی بێ چاٍر

 ن هه یاڵ ئه صڵىیا بً زه

  یاڵێيی پڕوپىچی زه

  ن هه تاڵ ئه به

  یاڵێيی بێ صىىری زه

 .ن هه ظ صاڵ ئه مىالێيی عه

   زۆر هسیىه

  وان صتىرصٍ ن یاصا صٍ ن یه یه
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  ئاویلىه له

 ینێ و صاهه ئه

  چاڵ بنرێ  له

  مىو بمرێ  َه

   زۆر هسیىه

  وی  عتی ٍز هه

  ی ژێر صایه له

  صتی ٍر هتا په یضادی یه به

  صتی ربه صه به

 . ر بگرێ  هگه له

 

19.4.2016 
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هقیدیعهتیمارخانه

   واروان وا وۆتای هایه

 زت و تىهضی ورازی صه َه  له

  صوای هایه

  صىاری بڵىضی  عۆڕٍ  له

   بێ وۆتایه

   وامه رصٍ به

 تا چێژی ئاماهج و صوهضی،

  وێ  بماهه

 بێ گرێ  به

  م وارواهه ئه

  پڕ جىاهیه -  تىوالهیه

 ..جێ  بگاته

 مىو  بێ َه ئه

  وان زۆعه زارو هه غه صارو صٍ رصٍ صٍ

   م وارواهه له

 ری بىرێً به

   كیضٍ ی عه تیمار زاهه  له

 ری بىرێً ر گه عته ن هه ن یه یه

  ینێ و صاهه ئه
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 مرن  یازىص صٍ

  ڵ وارواهماهضا گه یازىص له

 .بڕن  هگاو ڕێ صٍ تا صوا َه َه
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 م یش سێیَ بَ
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1

 ــەق ئــەهەنئەرێ ئێژن مــىصەتـێــىە، وەن ژن چــەكـە چـ

 ئارەزووی لىعىەو صــەڕیــً و ورتــەی الر و لـەق ئـەهەن

 

 بە كەپ و َــەڵضان و جـــىوتـە!بــەرصەوامـً چەعنی هەر

 ڕیس ی ملــتــان بــۆ عـــىاهــی ڕۆژ ئــاوای ڕەق ئــەهــەن

 

 بۆ تەویلە و هاڵ و هــىرتــان و َـــەهـــێ هـاو مـغـتێ جۆ

 و ژیــً و خــەیــا و خــەق ئــەهــەنتف لەصیً و زان و ئـا

 

 بىوهە جاش ی صەم َەراش ی ئەَلی هـىفـری چەوت و زۆڵ

 ن هه ق ئه ق، عه ڕێی عه یىت و زىێڕی چاٍو یا و صٍ بێ خه

 

 گىێ كىت و لچ عۆر و صم لىوش،زار صرێـژ و هـلــً بـــڕاو

 صتاوی واهضا َەرصوو چـــاو ئــەبـڵــەق ئـەهــەن ژێر په  وا له

 

 بیضتىومە گىایە چی )جىوە( بـــەم جـــاعـاهــە فـێر بــىوە

 بەصار و تیغ و هەكیزە ،صەر پغتان عـەق عـەق ئـەهــەن
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 عەرمە ئەی ئەَلی صەر صەری، تاهەی ئەژیً بەهەری؟

 بـۆ ئــەمریان چۆن لەصەر صم، گىێی صرێژتان لەق ئەهەن

 

 ڕاصــتــیە یازیا :هە پێىیضت هــیــە.. واز بــێــىــە لـــەم

 ن ؟. هه ق ئه خمه زیاتر زۆ ئه  كیٍز بێ هه -وى هازاوی
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 مً هە جار جارێ ئەبیىم صێیت و وەڕە وەڕ ئەهەی

 لەخەیىەت ئەَلی تـەریــلـەت پاظ و پیغت تەڕ ئەهەی

 

 پەهضی پێغیىاهە ڕیـــىی لــەهــىهـــی زــــۆی وەر گـەڕێ 

 ەبـىش و گـەڕ ئەهەیَەر بەچەعنی زاڵە ڕێىی زۆ و عـ

 

 چغە ! واز بێىە خــەپـە خــەپ!بــەصــە صەهـگت زۆظ هیە

 بەم كضە الر و لــەكـاهە ،زیــاتر زـــۆ بـــێ فـــەڕ ئەهەی

 

 گـیـان ئەكڵت َێىضە بڕ ئەوا  فه هاَــەكــت هــاگــرم عه

 والەگەڵ پەیامی زىایی گیزە گیزتەو، عەڕ ئەهەی

 

 ، َەی هط هضت لێ ئەهەنزــۆم ئەزاهم زەڵيی هێىە 

 ئــەم خـــەپــە و وەڕیـــً و كــىزە بــۆ تۆزێ لەوەڕ ئەهەی

 

 صىێىضە گەر پێغەمبەری زىاظ. لەتێ ئێضىـــت پـێ بضا

 بۆی ئەبیتە پاس ی هەعبە و زۆت بەچەعنی مەڕ ئەهەی.
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  واوی ، ڕیص ی چی ؟ صیــىاهـــی چی ی وۆیله وۆیله  تۆ هه

 زاوی ، عین و فیً و فـــاهــی چی هه-خـىهمی زىا   تـۆ به

 

  با بۆ زۆرصار ئه  زار جـــار صـــىجـــضٍ ص َـــه ڕۆخت ڕۆژی ؽــه

 و هــسـىوهــیـى ایــان.. ایـاهــی چی زیــىـــرو فــیـــىرو عـــه

 

  م طاغىتـاوی ترصىۆن رصٍ بــه  ر چـۆوی لـــه صــه صت لــه صٍ

 صـتی تاوی چی ٍر و زىا په كـیضٍ هــتــای و عــــه باس ی یــه

 

  !ی هــــه ر بڵىضی صینی ئیـضالم ڕا صٍ صوهــضی صـه  زــۆ لــه

 وان و كارصــی ژێــر پــۆعـاوی چی ،!. ڕۆحی وێىـه  صیه به

 

  بً رق ئه چـــاڵی جاَیلیضا غه  وا مـــىصـــىڵـــمــاهـــان لــه

 چی ر پیغــاو و عـــۆرصوی زاعاوی خـىهــمـی ئـاوی صه

 

  وی  ر ٍز زــــىای صـــه  بـــه  بىوهه  صر و مـــرۆڤه وا كه  ئێضته

 ڕاهـــی چــــی رص و ڕاهــه و زار و گۆڕ و به  زص و هىعته عه
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 عیان هابینی؟ ی ڕۆحی ٍڕ ر صووگىێچىـه ی َه ڵله یادی"ئه"

 .زۆڕا !باس ی صینی پاوی چی؟.  مــاهضوو بـىون له  صیـــه بـه
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  پێــم صەڵـێن ئـەَــلی صەڵێن َاتىوهە جۆظ

 هــۆڵـــەوار و عــــەرمــــەزار و لەظ فرۆظ

 

  صرزی گــۆزەی گـــەرم و گــىڕیـــــان عاجسە

 بۆ صــەَـۆڵی صفت و صۆڵ ماتً پەرۆظ

 

  بـۆیە صایـــم بــێ خـــەیـــاو بــێ خىرمەتً

 بــەص ڕەوعـتــی صەرزەمیيیان وا لە وۆظ

 

 رارو چـــارن چـــەعــىـی صێڵە با ــهبــێ كـ

 بێ َۆظ -بــۆ گــەمـــاڵی زرهـە تاڵ، َارن 

 

  عیرە زۆرەن صا لــــەڕەوزەی هــا هەصان

 وا بــەبــیــرو عــیــری عەیتان صێىە گۆظ

 

  بۆ َەمیغە كۆهەرەی پێی بــەچــىە جىون

 چەوت و خٌۆ و گێل و ڕەظ بین و هە زۆظ



 

 

252 

 ياخى رستىكتاپهيه

 

  ەڕێـــگـــەی ئـــــاژەاڵنزـۆ صیــارە وان لــــ

 یادی بەهضە بەصیە َێىضە باعە تـــــۆظ.
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  یً رپــا بىه ڕیــً بــه ص جــاری تر وا ڕاپـه ها ؽـه  ئـێـضــته

 یً یال بىه ؽالن (عــین و واٍو بــێ تــا ڕۆژی) فه ر صٍ َــه

 

  ێوعان بب ڵی زه تێىه  بـــێ ڕابــىوهــی ئـێـمـــه چــۆن صٍ

 یً عــا خاعا بىه  ڕۆی و گــا لــه هــجــه ر هــرا، گــا ٍڕ گه

 

 ریً ڕاپــــه  ریــً لـــه ڕیــً و ڕاپــه مان صی ڕاپــه هــضٍ چــه

 یً و بــیــری ژیــىــمــان چــا بىه میىه تـىزــىا با ٍز  یبه عه

 

 هتای(صا ڵی )یه شخـــه ی مه صــایــــه ڕینێ وا : لـــه ڕاپه

 یً رعـی طاغـــىتــان و ملهىڕان ڕصىا بىه رعى تــــه عــه

 

 ر عه ی به صاڕعته  بىوٍ ص صىصی هابێ و هه ڕ كه عه  بێجگه

 یً یاصای زىا بىه .. ڕوو له  زیله ٌ صٍ هـــىڕ گه  تــه فرصـه

 

 راش ی جاَیالن م َه صاش ی صٍ  ی بـىویىه تــاهــه  رمه عه

 یً ی بێجا بىه فه لضه فه صتی و ٍر ٌ په باس ی گه  صیه به
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 ر صه چاٍر  ر ئیضالمه ، َه  مىو هـــاصۆرو زامــــه بۆم َـــه

 یً م صاوا بىه صٍ جـــارێ پــڕ بـــه مىو تێىـڕا بـــه بـــاَـــــه

 

 ؟  هتای( چیه زاوی باجی )یه )یادی( ئــــازــــۆ زــــۆ ئـه 

ــه ڕێ.! با َــه لێی گه  .یً وغا بىه عاَه مىومان ڕوو له َر
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 الیــبــە پـێـىــىصـــی كـــىڕاوی َـەصتە وا تۆ صەش بـەچەن

 ؽەص َەزار پێىىش و صەفــتــەر بێ بــەكــىربــاوی وىتەن

 

 مً مىاڵ بىوم تــاهــى ئــێــضتە الفــــــی زاوضت لـێ صەصەن

 هـــىا چـیــان هـــرص بێجگە زوڵم و جەور و تااڵوی عمەن

 

 صەبــێ َێـسی بــەرامــبـەر صاڕمـێىــــێ هەی صەگەن!؟َـێز 

 یەن بە یەن-پێىىش بە پێىىش-بابەهەی مً ، چەن بەچەن

 

 كـەت مـەتــرصــە بــۆ ڕژاهــی جــۆگــەلــەی زىێنی عەَیض

 زىێً ئەبێ بڕژێ عەزیسم گەر تــــــۆ ئــــازاصیت گەرەن

 

 ـغتـە ئاصمان !!َاواری مــیــلـــەت وا گـــەی -بــۆ بــژیــً

 وىا عیزەت؟ وىا تینی بڕوا؟وىا َێزی عان و مـــەچەن؟

 

 َـەصــتــە بــەصتــە تــاهــى ئـێـضتــە بەم صرۆ بڕوا صەهـەن

 ڕاپەڕن وىڕگەٌ صەزیلە، وهللا زـــىامـان وا لــەتــــــــەن
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 بــەش بــەمـــەرجــێ ئـێــىە صاوای ڕێبازی زــىایی بىەن

 ەوهە عــىێــىـی ڕۆژ ئــاوای بەص همەنهەن وەوى صەگ ه

 

 صەصتێ بــەیــضازــی زــىصایی ، صەصتێىیػ چەن َەڵگرێ 

 صەن فیضای زىاویضتی هــــىرص بم،صەن بەكىرباوی فیغەن

 

 یادی .. هاترس ی لەباجی بــاهــگــەعـــــەی ڕابـىووی وا؟

 هـا بــەكــىربــان وێ ئەوێرێ تێيی صا هـەزغـەی فـەلەن .
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 صيااڵم َـــەش لــەبـــەر كـــاپی هــەبـــی صا

 هــەبــی گــیـــان و هــەبــی ڕۆخــــم بە فیضا

 

 صيااڵی چی ؟ ئــەوەهـــــــضە.. َەر مەپرصە

 لـــەهــــازــــــــم صا وەهـى بـىروان صەری صا

 

 لەتاو خـــاڵـــی بـــەخـــــاڵی صیـــنی وىرصم

 عـــەق بــــىو صەمــــی صائەوا زامم َەمىو 

 

 گـــــەلێً زۆرن ئـــەواهـــەی وا صەوىژرێً

 بەوىێراهە لـــەژێـــر هـــاوی عـــەَــــیــضا !

 

 هەَیچ وىفری بەواحی صـیــــىــــــــۆالری 

 ئەوەظ ماوە ،.. لـــەژێـــر هەعتەرگەری صا

 

 مەخاڵە وا هەجاتیــــــــان بــێ لـــــەصەصـــتی

 ی پـــاوی صیـــىــــی صـــــەروەری صاعەكیضە
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 لەالیێ ژەهگ و كــــــــەرصیلی كــــەرارگە!

 هــــە َـــیـــاللــی بـــەصـــەر صیــىا تەمی صا

 

 لــەالیـــێ پـــەرچـــــەمی صىری بیجامەظ

 ئەوەی زــىا پــێــی صەڵــــێ بیگرە، بەریضا !

 

 ؽۆفی صەواز بێىە لــەبــــاس ی عــیرهــــــی

 لـەتـــــەن عـێـــش و مـەعــایــش و مــىریضا

 

 هە طاغىت بىو،ئەبێ صەرمان هـەوی هەیً

 لـە بـــــــەرهـــامەی صەبەهگی مــەصزەلی صا

 

 گەلێىیػ بىوهـە عىێً هەوتەی ئـــەم و ئەو

 لەماصیەت و لــەَــیــچ و پــىچ گــــــەریضا

 

 ـــاڵصەبینی تۆ تەوافی َـەهــضێ گـێــــل خــ

 بەصەوری فەلضەفەی هــىفری پـــــەتـــی صا

 

 ئەویػ َات و بەهاو )كىرئـاوی ( َـــەصتا

 لەتەن َەهضێ مىاڵی صــــــــەر صـەریــــضا
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ــازــی( ئـــێـىە  مەپرصً كەت لە خاڵێ )یــ

 ائەوا صەمرێ لەصازـــــــی مــاتــەمــیـــــض
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 تان ئەبـێ ڕەصفیىر فیىر و چەهیػ چەه

 زاتـی ئــــەخـمەص -لەبەرهامەی ڕەصىال 

 

 لەتەن لىتىەی چیاصا چــــۆن صەوێـــرن؟

 بجەهگً الت و لىت و جێص ی مــىرتەص

 

 لە كىرئاها بە فـىوی صەم هــــاو هـــراون 

 چەوی صوهیا،فــڕۆهەی میيی بــێ خــەص

 

 هە عەڕ بێ، جەهگی باوەڕ بــــێ بساهً

 ــــۆی صوژمــىـــی بەصصەصىتێنێ پەلــىپـ

 

 بـــەوىرتی -َەمىو تاوێ -ئەوەی هاوێ 

 صیىم مەكضەص! -:ئەبێ خىهمی زەوی وا 

 

 

 لـــە هــڕهىعا َــەتــاهــــەی ڕابمێىین ؟

 ڕەبی مەصصەص -صەهەی َەصتین؟ صەتىزىا
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 ئــەوا ئــۆكــرە بـەجارێ گغتی ڕۆیی ..

 هەهەی بێ صەصتی طاغىتان بىەیً صەص

 

 بـــێ )اخض( هاژی هە یادی)اخض(َــەر 

 صەزیلە.. كەت هەهەی تەروی بۆ ئەبەص!.
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 لــە گـــۆچـــی ، صەرصی صووری ئێمە بۆچی ؟

 بـــەهــەفــرەت بی ! بــەهــــادی ئەرزا ڕۆچی

 

 ئـــەوا ڕۆیـــی .. بـــەصـــەر عــــادی صرێژا

 صەیـــىتــــی هێڵگە عڕ، تێر بىوی بە وۆچی ؟

 

 بـــەرازی ژێـــر بـــەرازی ژێــــر بەرازان

 هـــە بـــەص ئـــەزـــالقی تۆ ! پیىەوپەڕۆ چی ؟

 

 بەخاڵ گـــەر صــــەگ بـــەالتــا تێ پەڕێ جا

 گــاڵوی زــــۆی صەبـــێ صەرهــا لە تۆ چی ؟

 

 بە یەهجاری فڕی .. ؽەص ڕۆح بە جارێ !!

 ی ؟؟چـلـۆن مــاوم؟؟ هـــەهـــازاهم!!صە َۆ چ
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 گـــەلــێـً صەزتە جــىصایی لـێـً جـــىصایـی

 گەلۆ چی ؟ –صەبــێ صەرمــاهـی چی بێ زۆ 

 

 صەرووهـــم صەرصەصار و بـــــــێ كـــــەرارە

 ڕەبی یادی لە تــــــاواهــــا لــــە زــۆچــی .
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 ڕكــم بــەی گەر لەهــێڵگەت َاجىوت ئەهەم !

 و َـاوفیىرت ) تىوت( ئەهەم بـەجارێ زۆت

 

 َێىضە بـــێ ئـــەكــــــڵـــی لــــەالت وایە هەوا..

 باس ی زوڵفی زــاو و مەمـيی جىوت ئەهەم ؟

 

 كەت مەڵێىە: بۆ ئـــەبێ ؟ بــــۆ وا هــەبــــێ ؟

 چۆن بەصەصتی زــۆم عیعر هابىوت ئەهـــەم ؟

 

 صادی ئىمەت جـــەرگ و صڵمـــــی پـــارەهرص

 لەمەوال وەصـفــی بااڵی ڕووت ئـــەهەم ؟صێم 

 

 

 بێ مىەت بً .. چی صەلین ، چیـــم پــێ صەلێن

 چۆن بەگىێچىەی ئەَلی الت و لىوت ئەهەم

 

 ئــەم زەمــیــىـــە وەرزی تـــۆو و چــــــاهضهە

 بۆ كیامەت تۆو ئـــەچێــىم ،هــــــىوت ئـەهەم
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ـــاڵی ئــەوان  ! تۆ هەبرس ی بـــۆزـــەت و زـ

 مً عيۆی ئافرەت لەهاو یــــاكــــىوت ئەهەم

 

 یــــازــــیا َـــەر والــەصــەر پەیماوی زۆی 

 تــاَــەتـــایە لــەعــىــەتەی طاغىوت ئەهەم.
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 زۆزگە ئەمساوی هەهەی ئاكڵ ئەبێ

 وىرص,ئەمێنێ تاَەتا غافڵ ئەبێ

 

 ؽەصَەزارخەیف بۆجەواوی كەومی مً

 ئەكڵی زیاتر وىڵ ئەبێتاتەمەن وا. 

 

 یەن هەزاوێ وىرص بەجارێ لۆتیيە

 هابراهەم صڕن لەصەوری گىڵ ئەبێ

 

 تۆمەجىوس ی؟گىێضرێژی هێرەهەر

 گڕپەرصتی وىالەصیً صاغل ئەبى

 ها تەمێ هابً ئەبێ گىێ كەٌ هرێً

 گىێت بڕی صەگ,ئەوجا صرت و صڵ ئەبێ

 

 صىاري ميله ت بىو به هه يفى زؤي وىفر

 هه و تيٌى ابى َه ر زه رييى جيله

 

 بیری كەومی وىفرە عیرهە,بێ بەَا

 بەم وتاهە زۆر هەفام صەم بڵ ئەبێ
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 مً ئەزاهم ئەی وەتەن لێم تێ ئەگەی

 زۆعەویضتی,صڵ ئاوێىەی صڵ ئەبێ

 

 كەت هەترس ی,خەق بىىصە ئەی كەڵەم

 چارەهىوس ی یادی بەزىا گڵ ئەبێ.
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 وائــەو هە مىلحیض هاوە زۆ مل خیز ئــە

 صەم ئـەهـــــاتـــــۆ وا ئەزاوی میز ئـــەوا

 

 بـــێ ئەوەی زۆی زاوەوی بەرهامە بــــێ

 صێ بــــە میغيی پڕگىواوی فیـــس ئــەوا

 

 زۆی ئــــەڵێ: مــەیمىوهە بابم!بـــێ جىێى

 صەگ لە چێرە و چەڵتە چەڵتی كیـــس ئەوا

 یەن بڵێ پێم ئــەو هــە ئــــامـاهجی چیە ؟

 ۆ وەو بەراز زــۆی گیز ئەواوا لەصوور 

 

 تۆ هە بەڵگەی عەكڵ و عیلمت تێ چەكان

 وەن گىلەی وێڵ پغت ئەهــاتۆ ویس ئـەوا

 

 زىا ئەفەرمىێ تۆ لە ئاژەڵ هــەمــتـری 

 گەر مرۆڤ بێ لەم وتە تەرهیز ئــەهــا

 

 لێی بڕاوە زۆر پـەرۆعە چەن بـــەجۆظ

 بۆیە عێىاٍو هه صاوای فیـــس ئــــەوا
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 ــە صــىتـاوە بەعیغلی خەیتە بۆر ئــەو هـ

 بۆ صەمێ چــەهـىـىش ی صهـیــا زیــس ئـەوا

 

 بـــا جـىــێى بـەن ئێضتە یادی زۆر بەوىڵ 

 چـــاوەڕێـــی چـــەن، ڕۆعتنی پایس ئەوا

 

 جا لە تـــۆڵــــەی ئــەتيی پیرۆزی مەصا

 یەن بەیەهیان بۆ جــەَــەهــــم ڕیس ئەوا.
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 ــم هــــــاڵــە هـــاڵێتــی وەوى هەیصەرووهــ

 لە صازاها ئەلێی َـەڵــــضەم هـــەمــێ مـەی

 

 لـەصازـی هـۆچــی چــادی خىهمی ئـیضالم

 )زىصاهەی بێ زىصا هەی بێ زـىصا هەی(

 

 كەصەم بێت ڕاصتی فەرمىو گــیـــان بەفیضا

 بضت..بــبــیــً صەی-بەصوویاها ئەڕۆن بضت

 

 ـــىوهــــــــــا بـــاڵوەعرن َێىضە بەصەر بــ

 صرووص بــۆ ئــەو هــەصەی هاچێتە بۆؽەی

 

 تـــەمـــاعای ئەَلی صەوری پەرلەمان هەن

 وەوى صەروێػ چلۆن هەوتىوهە خەی خەی

 

 لــــەجــێــی بــــت ئێضتە یاصاوان صەپەرصً

 صەواوەی بــــــێ صەواوەی بــــێ صەواوەی!
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 ئەهاس ێ مــرۆڤ زـــۆی هــا زـــىصا باش ی

 صەبا بەش بــێ كــضــەی پــاتاڵ و عىبهەی

 

 

 عـــەزیـسم تــۆ بــەهــەؼ صیـىــت هـەماڵە

 ؽەصان صــاڵــە صیـــارە تــیــً و هـــڵپەی

 

 هـــەهــــامــڵ بىو تەواوی صیً صەبۆچـی؟

 بە عىێنی گاور و جــــىصا وەوى ؽـەی؟

 

 پـــرۆتۆهـــۆلـــی مـــە زـىا صای صەڕێژێ 

 مرۆڤ َەی!-ـەَیچ جۆرێ عەریً هابێبـ

 

 َــەمــىوهــەش زـۆ ئـەزاوێ یـــاصــا صاوێ

 گىوئەصتێرە لــەهــىێــی و ماهگى تریفەی؟

 

 ئــەڵـێـً تـۆزێ تەهازوٌ هەن ،لەكىرئان!؟!

 صــەیــی صــەی!! –چ هـــافر صاهە ئێراهە 
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 بــەهــــىرتــی گــەٌ زـــىصایە ، تاهەڕایـە

 ی(یا،: َــا بـــً هــڵـێغــەیلە )صیمىهراس 

 

 لـــە بــــــۆ هــىرصــی عىـــاو بـىجە ئازر

 ئەی-مـــەزاصە ئــایــىــی ئـیـضالم ،ئــەرێ 

 

 چ بـــێ جــــىابــی هــەهیر و مىهىەر ئازۆ

 لەگۆڕا چی بىو ڕێـبـازت هــە ؽىبدەی؟

 

 

 صەزـیـل یــــازـــی لـــە ئــافــاتـی زەماهە !

 خـەق بـىـىصـە َـــەر َەتا َەی بـىـىوصـە
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 م یش چواٍر بَ
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(1وانەی)  

 مىاڵەوان

  ئەی یادی یە ژیً تاڵەوان

 صبەی ئێىە هە گەورە بىون،

  لە الووا

 لە خەیراها

 لەمسگەوت و صیىەزاها،

  لە چیرۆوا

  لە َۆهراوەی

 عاعیرێيی ترصىۆوا،

 ڕەهگە زۆرتان بەر گىێ هەوێ 

  ئازایەتیباس ی ئێمەو 

  باس ی ئێمەو وىرصایەتی

  بەاڵم هەهەن بڕوا بىەن

 .َەمىوی صرۆن صرۆی پەتی

 

 -پەعێى-
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یمهو
ا
(1وانەی)ڵ

  گیاوی ئێمە

 ..ئەوا ئیضتە پێ گەیغتین

 ..تێ گەیغتین

  واصیان هرصیً،

 لە وۆڕ بەهضو صیمیىارا

  لە زاهيۆصا

 لە هەزغەواوی ئاصارا

 لە باهگەعەی پڕ صرۆصا

  صیًتاصیان هر 

 : بە هەژاوەی فػ و َىڕی

 .. ئەوان و وەتەن پەروەری 

  ..ئەوان و مێژوی صەر وەری 

ەری   ، .. عۆڕش ی وان و گەَو

 !بەاڵم ئێمە بی بڕوا بىویً

 چىون زاهیمان

 بڵم و هەفە ،

 پر عەوىا بىویً
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 چىون زاهیمان 

 صەهگی زۆش ی صوورە صەفە ،

 بۆیە َەرصەم

 .. پغتمان لێ بىو  

 چىهىە تێغىی،

 ..واوی تۆمان پێ بىو واهە

 

 یادی
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(2وانەی)  

 

 مىاڵەوان

 ..ئێمە تىش ی صەص وىێرە ڕێین

  چرای بیرمان گەلێً هسە

 ..َەهگاوی هــىێــراهـــە ئـەهێین

 -پەعێى-

(2وانەی)

  گیاوی ئێمە

 .. ڕەعەبای گغت ئەو ڕێگاهە

 ئەو چراهەعیان زامۆظ هرص

 .. تۆزێ َیىامــــــان پێیــاهـــە

 -ادیی-
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(3وانەی)

  مىاڵەوان

 ئێىەن زەلياو صەعڵەكێنن

  ئێىەن ئەو بىومە لەرزاهەی

 صبەی واوی صەتەكێنن

  ئیىەن صبەی

 صىىوری صەصتىرص صەعىێنن

  كەفی زهجیری لێً پچڕاو

 بەیەهترەوەصەلىێنن

  ئێىەن صبەی

  لە كامیغلی

  لە صیار بەهری عێش صەعیضا

  لە صلێماوی بریىضارا

  ازی(صالەمەَاباصی )ك

  صەگەن پێ بەیەن فەلضەفە 

 :گغت تێ صەگەن

  ئەوەی وىرصبێ،هەوەی هىێ بێ

  صەبێ تیغىوی

 . ڕیی یەهێتی وىرصی پێ بێ

 -عێى په-
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(3وانەی)

 گیاوی ئێمە

 .. زۆر چاڵی واهیمان صەرصا

 ..صەصتمان لە زۆر زەلياو وەرصا

 گەلێً كەفمان پێىەوە بەصت،

 ..زۆر پاصپۆرتمان گڕ تێ بەرصا

 َەر پارچەی وىرصوصتاهالە 

 و  هرماعاها بجه ڵه َه له

 كامیغلۆ و  هل

 واها  خچه ص و هه ئامه  له

 .. تا صەر ئەهجام

  بە فەلضەفە تێ گەیغتین

  تا بێ گاهە پەرصت مابێ

 .. هاگەیىە وام

  تابێگاهە پەرصت مابێ

  َەرگیز تێغىوی ڕێی یەهێتی

 . وىرصمان هابێ

 -یادی-
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شێویپه(4وانەی)

  ەوانمىاڵ

  لەواهەواوی صویيێمضا

  گىوتم:ئێمە لەوەتەی َەیً

  صرۆ لەگەڵ زۆمان ئەهەیً

  لە ژیىماهضا

 لەهرصەوەو هىصیىماهضا

  بێ فەلضەفەیً

  ئەمەم گىت و صهیا ڕما

  َەوری تاهە

 بەرەو ئاصۆی بیرم جما

  مىالەوان

 تىزىا هەی بپرصً لێیان

  بپرصً لەواهەی چاویان

  تینی هاگاتە بەر پێیان

 :مەترصً، بپرصً، بڵێن

  لەصەفەری صورگەی زىێىا

 بۆ مىااڵن چیتان َێىا ؟

  پێمان بڵێن چیتان َێىا

 پێمان بلین چیتان َیىا؟
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(4وانەی)

  گیاوی ئێمە

 بەڵێ ڕاصتە،

 .. لەوەتەی صاری صوژمىین

 .. صرۆ زهین

 صا ،الەگەڵ زى 

 لەگەڵ زاوا ،

  لەگەڵ فەلضەفەهەی تۆصا

 لەگەٌ گەلی صەروون پاوا ،

 ڵ زۆصا  گه له

 .. بێ بەرهامەو صەرەو بىین

  گیاوی ئێمە

  زۆرمان پرس ی

  لەزۆر گەڕیضەی

 ورگ عۆڕی ،

 .. زاوەن وىرس ی

  زۆر مان پرس ی

 چیتان لەم صەفەرە صەش هەوت ؟

 ..پێمان بڵین چیتان صەصت هەوت؟
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  بە بێ عەرمی

 : وتیان هەوا

  زىێنی گەرمی

 ئێىەو و

  جەرگی هەرمی ,بۆصۆی 

  و صایً و گەٌ

 . ..عیرینی هەوت

 -یادی-
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(5وانەی)

  مىاڵەوان

 ئەی بێ الهە ژیً تاڵەوان

  زۆر لەمیژە

  صایىەواوی ئەم والتە

 مەمىەواهیان

  عیری صەربەصتی تیا كاتە

 زۆر لەمێژە

  هێىەواوی ئەم واڵتە

  پێغەمبەرێىیان تیا كاتە

  مىاڵەوان

  لە ئاگرصاوی چاوتاها

  مً چاوەڕیی زەر صەعتێىم

  بێ، جی بەو بتاهە لەق وا

  مً چاوەڕێی

  چەزمازەی ئاوێضتایەهم

  بێ،جەرگی تاریيی

 . عەق وا

 -پەعێى-
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(5وانەی)

  گیاوی ئێمە

  لەوەتەی ئێمە لە ژیىین

  زەو ئەبیىین

  زۆر صەمێىە

  تامەزۆری صاصی عىمەر و

 عمغێری ؽەالخەصیىین،

  گیاوی ئێمە

  وێڵ و عەوصاڵین ئێضتاهەظ،

 ائیضتاهەظ و 

  لەژێر زامی هیغتیماها

 هاڵین  صٍ  هضاٍز بێ ئه  به

  بەاڵم پەیمان َەزار پەیمان

  صبەی صابێ

  وەن َەیبەتی پێغەمبەر و

 وڵپەی كىرئان ،

  ببیىە زاوەن صەوڵەت و

 (تەزت و تاراجی )طاغىتان

 .. ڕابماڵین

 -یادی-



 

 
285 

 ياخى رستىكتاپهيه

(6وانەی)

 مىاڵەوان

  صەهگەری چیاوان گەڕام

 كــەوانگىێم لێ بىو وۆمــەڵێً 

 لەهاو صەهگەرێيی چۆڵضا

 .لەپێغمەرگەی عەَیض صەصوان

 -پەعێى-

 (6وانەی)

 گیاوی ئێمە

 هەن تەنها،

  صەهگەری چیا

 زان و صار و بەرص و گیا

  یەزەو بەرۆن

 ...بۆ ڕۆحی عەَیض صا ئەصڕن 

  بەاڵم ئیضتە

 عەَیض هراوە بەوااڵو ،

 تێىەی چەوریان،

 ...پیاصا ئەصڕن 

 -یادی-
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(7وانەی)

 !ەوانمىاڵ

 صەصگیراهم،

  وۆترێيی صیار بەهرە

 خەزی لە چیاو كاصپەی هەو و

 !ڕەهگی بەفرە

 بۆ گىاصتىەوەی ،

 زهجیرەی چیام..كەف كەف بڕی 

 ڕۆژمێرم .. پەڕ پەڕ صڕی 

 پەصاپۆرتم ،

 ئاوات و زەرصەزەهە بىو 

 ولضان و هیضێً زەهە بىو 

 ..هە لە صەرگەی صىىرم صا

 ...لە باتی ماچ

 همماچی گەرمی ،صەصگیرا

  تفی زەرصی، پۆصتاڵ ڕەش ێ

 !َات صىادی صا هاو چەواهم

 -پەعێى-
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(7وانەی)

 ! گیاوی ئێمە

 !صەن بمریً بۆت

 صەن صەص هەفرەت،

 لەو صىىرە صەصىرصاهە

 لە تەوق و وۆت

  َەزار هەفرەت

 لە پاصەواوی صەر صىىور

 لە جيضیەو َەوێی زەرصصى صىر 

  َەزار هەفرەت

 لە پاصاپۆرت،

 !صەن بمریً بۆت

 صىتاهت،لە 

 باظ تێ ئەگەیً

  لەفرمێضيی كەتیط ماوی 

 هێى چاواهت ،

 باظ تێ ئەگەیً

 .. لە تف لە عەق

 !صەن بمریً بۆت

  هەفرەت لەَەمىو ئەواهەی
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  گەلەهەمیان

 .. عەق..عەق هرص،عەق

 -یادی-
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(8وانەی)

 !مىاڵەوان

 ئەی برصیە ژیً تاڵەوان،

 لەصەر صىگە،

 هەوتاویەهەی ،بابە گۆڕ گۆڕ 

 هسیً..تاڤگەی

 ...صەرەو ژووری،زێڕینی گڕ

  گڵيۆیەوی بچيۆلەم صی

 :لێی هىصرا بىو 

 مىاڵێيی چاو گەش ی وىرص))

 !((لە برصا مرص

 -پەعێى-
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(8وانەی)

 !گیاوی ئێمە

 .. ئێضتا لەبەر

 ..َاژەی كەتارەی صرێژی تایەی تەهىەر

 !تایەی تەهىەرە هەوتەوان

 ..ئیضتا لە بەر

  صوهەاڵوی زێڕی ڕەش ی

 ! وارگە صەبەهگە چەوتەوان

 .. ئێضتا لە بەر

  جاهتای ڕەش ی

 !ورگ عۆڕە پەن هەوتەوان

 پێڵىەواهمان ،

 ..بەش فرمیضيی گریان ئەگرێ 

 :زىجیلەمان

 هەن بەش جارێ 

 .لە ڕۆژێيا صەص جار ئەمرێ 

 -یادی-
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(9وانەی)

 !مىاڵەوان

 ..ئەوەی صەهىە گەهمێيی چاهض

 .گىڵە گەهمی صروێىە هرص

 ..زىێنی چاهضئەوەی صڵۆپێً 

 ..تابلۆیەوی بۆ زۆی هەزغاهض

 ئەوەی تەنها َاوارێيی لەصەم صەچىو 

 .گىێی لەصەصای صەهگی زۆی بىو 

 هەچی، ئێمە،

 واصە صەر و چاو ئەچێىین،

 .باراوی زىێً بەصەریاها ئەبارێىین

  َیغتا وەرزی صروێىەعمان صیار هیە

 !تا گىڵە گەهمێيی هێڵگەی ئەو زىێىەعمان صیار هیە

*** 

 !اڵەوانمى

 با ئەو جۆگەیە بگۆریً،

 .هە زىێىاوماوی پیا صەڕوات

 با ئەو زەمیىەظ بگۆریً،

 هە چاو و واصەی صەر صەزىات
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 .ئیىجا، هێڵگەی ڕوهاهیتان پیغان ئەصەم

 .ئەهجا وەرزی صرویىەتان بۆ رصت صەهەم

 -پەعێى-
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(9وانەی)

 ! گیاوی ئێمە

 َەڵەی زۆماهە ،

 هازاهین،

 !هێڵگەی زڕصا لەهاوەهضی

 ..صەهىە گەهمەوان ئەچێىین

  َەڵەی زۆماهە،

 هاتىاهین،

 !لە لێىاری تابلۆی عڕصا

 ..تً تً زىێىمان ئەهەزغێىین

 َەڵەی زۆماهە ،

 هاصاهین،

 !لە بڵىگۆی صارص و صڕصا

 ، ..پڕ بەگەروو ئەكیڕیىین

  گیاوی ئێمە

  َەر واتێ هە

 تابلۆ و هێڵگە و بڵىگۆمان

 یەن .. یەن گۆڕی،

 .. زەزێىەبە 

 ئەو صاهەینێ ،
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 بەَەرەوەز ،گغت

 صەش ئەهەیً بە صروێىە

 -یادی-
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 (11وانەی)                                          
 !مىاڵەوان

  لەصەر لۆریە هەوتەوان

  لەصیىاری 

  ئاوصەسخاهەی مسگەوتەوان

  صە ملیۆن جار

  هىوصیمان بژی چەوصاوە

 ار،هىوصیمان بژی هرێي

  بەاڵم َەمىو هىصیىەوان

  تەهیا جارێ 

  هەیان تىاوی ببىە پارو 

 . تێرهەن زگی هریيارێ 

 -پەعێى-
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(11وانەی)

 ! گیاوی ئێمە

  ئێضتاهەظ وا

  لەهاوەهضی فەیضبىووا

  لەصەر عاعەی تیڤیەوان و

  ماڵپەڕی گەورە و بچىوا

  لەبڵىضگۆی ڕاصیۆواها

 لەپاڵتۆوا،

 لە پەرتىووا،

 ! چەعنی ئێىە

 .. وەن ڕوو زەرصێ

 :زۆر بەتىهضی َاوار ئەهەیً

 !چی صی مافی میلەت مەزۆن 

 !هـــــىرص فرۆعان بارهەن،بڕۆن

 بەش ،گغت ،صەصاوان هاتىاهً

 . ..بەرصێ بسەهە صەر بەرصێ

 -یادی-
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(11وانەی)

 ! مناڵەكان

  ئەی بێ الهە ژیً تاڵەوان

  عەو لە زەوما ڕێبىارێً بىوم

  ىومبۆ بارەگای )یۆتان(صەچ

 هە صەروازەهە كىوتی صام

  ڕەعم بینی_ ئااڵی َەبىو 

 صپیم بینی_ ئااڵی َەبىو 

 َەرچیم بینی_ ئااڵی َەبىو،

 :كیژاهضیان

  ئەی بێ واڵت بۆ صەرەوە

  ئەی بێ واڵت بۆ صەرەوە

 :مىیػ گىتم

 مەكیژێنن

  هە چىومەوە

  ئەم چیرۆهە

 بۆ مىااڵن

 صەگێڕمەوە

 -پەعێى-
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(11وانەی)

 ! گیاوی ئێمە

 َەر گەڕیضەیً -ە زەوهیغضال

  َەر گەڕیضەیً-لە ڕاصتیغضا 

  صتەم صیضەیً

 تا مەكاش ی صەورو بەر بین

  ورصە بەرصی بىڕوان بگریً

  تا واصەلێط و هۆهەر بین

 بۆیان بژیً .. بۆیان بمریً ،

 هەن لەصەرگەی وۆعيی صپی

  هەن لە صیىاری بەرلیىا

 بگرە ! لەهاو كامیغلۆصا

  لە ئامەصی زىێً عیریىا

  ڕووتى كىتێيی بێ وااڵیً

  ئیفلیجێيی وىرتە بااڵیً

  َەر لە چااڵیً

 گەڕیضەیەوی صەر عێتین ،

 َەر بێ ئااڵیً

 -یادی-
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(وكۆتای12وانەی)

 !مىاڵەوان

  هەواهەوان صەزىیيىەوە

 - ئەگەر ڕۆژ بىو 

 لەوىهجێيا هپ َەلتىوتێن،

 ئەگەر عەو بىو 

 .با چراوان هس بضىتێن

 چان صەزاهم،

 تان بتان بینن،گەورە واه

  صازتان صەهەن

 واهەواهم صەصىتێنن

  صێً صووبارە

  جەصتەی خەالج

 صەصەهەوە لەصێضارە

 -پەعیى-
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(12وانەی)

 !گیاوی ئێمە

 هە واهەواهت ئەزىێىین

 ! بە ئاعىرا

 تاریيی و ترش ئەڕەوێىین

 ئەچیىە صەر

  بەرزتریً ڕووی مىارە

  ئەچیىە صەر

  یەن بەیەوی وۆعەهەواوی

  رەهاو ئەم عا

 ..ئەچیىە بەرزتریً هێى

 بان پەرلەمان ،

 ..مەزهتریً بىرجی صزێى

 !وام مەهسڵگەی

 َەمىو زەڵيی لێمان صیارە،

  لە ئاپۆڕای جەماوەرا

 ... هەلەی زائیىان واش ئەهەیً

  لەزتىرەو ئاهى صاتی واری گەرا
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  یەن بەیەوی

 - گڕی واهەواوی تۆیان

 ، ... بۆ باش ئەهەیً

 -یادی-
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 م یش پێٌجَ بَ
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 سەرفرازیبۆئێمەیە
 )بۆ رسود هورساوە( 

 صا ئێمە صەر بەرز و صڵ عاصیً

 رصتی و صاصیً هتا په صىتىوی یه

 ر صامً! وان وا پێمان صه عازه

 زۆ ڕاگر و َاصیً.  هضٍ چه  هه

*** *** *** 

 ن صڵخۆعین زاهً چه صٍ  زۆزگه

 نرۆعی په  ن به چه  بۆم ڕێباٍز

 یً ص الهاصٍ به و تا ئه  بڕیاٍر

 وۆعین.  ن له كىرئان و چه صت به صٍ

*** *** *** 

 یً واٍو یضادی عه ن به ژێر یه  له

 یً وصاٍو ری چینی چه ر زه صا صه

 ن پیرۆزتان بێت صۆڕان صٍ  ئێٍى

 یً . وتى براٍو رهه صه  ر ئێمه َه

*** *** *** 
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 و پۆاڵیىین رزٍ رصهمان به گه

 ی ئایىین ی ڕێگهفیضاوار 

 شخاڵی ئیضالم چی ئایيێً؟ مه

 و بڕاواو صیً كایمین.  ورٍ به

 

*** *** *** 

 وێىین تىێغى َه  بۆم عۆڕعه

 صوێىین رگ ئه مه  ٍو هضٍ زه به

  ورٍ زىای گه م به صه و كه بڕیاٍر

 صپێىین. چه  ر صٍ صاصی زىای َه

 

*** *** *** 

 زىای زۆمان ڕازیً  م وا له رصٍ َه

 ر فرازیً ر صه َه  اڕێیهم ع له

  َیضیه وتً یا عه رهه یا صه

 زر و عاهازیً. ی فه ر صوون مایه َه

 

 

 

16.4.2016 
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ۆڵە ڕ
ویشژ

ا
 كڵ

 ش بێ بابه  وۆڵه  هضٍ م په ئه

 هضی صارصو صۆڵی وىرصی .. په

   م ڕۆژگاٍر له

   ر هاڵوی عڕۆڵه ن َه هه

 ی پێمان  ڕواڵ و پاته ن عه هه

 ان رپێم تیغێت و صٍ  بگٍر

 ت با برصی .. ٍڕ رزار هه ص َه ؽه

 ش بێ لیلی بابه تىزىا ٍز

 تىزىا ئیضی 

 م  م گىێچىه با هه

 ش بێ  ڕی هاهه صه  ٍڕ صه له

 زاهً ؟؟ زۆ صٍ

 ڵضتاها هگه یاصای جه له

 ،   صێً هیه هه

 ر عۆڕ و زىێڕی  س ی صه بۆهه

 ش بێ . فریاص ٍڕ

 صوێم  صٍ  صێڕ بۆ ئێٍى  صێڕ به

 ؟؟ن لیم  گه تێ صٍ

 ن لێم ؟؟ گه تێ صٍ
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 ڕووهتر بڵێم ؟؟

 رگیز یتان َه زاهً ، عه زۆ صٍ

   لیلاهه  رمه هه  م هرمه ئه

 ری هاوا پێڕی زۆی به له

 زاهً ، زۆ صٍ

 رصی و جىامێری  صهتۆری مه

   پێیاهه له  م بیجامه ئه

 ری هاوا ر گه عته رگیز هه َه

   صاهه م هاهه س ێ له َیچ هه

 وا صی ها ت به زووی عیٍز ته

 ری هاوا . ژینی هه صت به َه

 زاهً زۆ صٍ

 زىا ترصىۆوی زۆظ هاوێ 

   هگه صىوى بێ صه  هضٍ ٍو ئه

 رێ بگری  به رچی گیان له َه

 َاوێ  ق و تفیان بۆ صٍ عه

   هگه به وت وصٍ چه  هضٍ ٍو ئه

 صتی  ٍر هتا په عۆڕش ی یه

 باروت و زىێً ،

 !  م هرماهه به
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 رگیز.. رگیز .. َه َه

 َاوێ .ٌ ها په

 زاهً  زۆ صٍ

 هضن بات و صه بێ زه ماف به

 ت هاصرێ  كه

 بێ  عۆڕظ به

 ت ، گڕی عیٍز

 زىێً و مرصن 

 جات  بۆڕێی هه

 !  خاڵه مه

 رپا هاهرێ . به

 ی  تاهه  صه به

 لیلی  ٍز ینێ به تا هه َه

 ن  هه ف و وىڵ ئه هسای پڕ هه

 ی  تاهه  صه به

 ینێ تا هه َه

 ش ی ترصى بیمتان  چاڵی ٍڕ

 ن  هه كىڵ ئه  ٍر به  به  ٍر هب

 ی  تاهه  صه به

 هگێ  تا هه َه
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   وافراهه  الصٍ م جه زوڵم و زۆری ئه

 ن ؟. هه كبىڵ ئه

 ر پێ  صه  صته َه

   رت فڕێضٍ ی صه هه پله ته

 صابگرس ێ   ن بڵێضه ٍو

 وای زۆت بضوێ  بۆ مافی ٍڕ

 .  یپىری عۆڕظ لێضٍ صا عه

 ر پێ  صه  صته َه

   یه ڵهعڕۆ   م هاڵٍو ئه

  هافی صێضاٍر تی ته ، په  یته بۆ هاهه

 ی ؟ صار صٍ واوی پێ له تاملی طاغىته

 عىری  ر له به  یته ، بۆهاهه  م هاڵٍو ئه

 پێص ی پغيۆ

 ی؟  م واران ئار صٍ رش ی صته عه

 ڵ شخه گڕی مه  یته بۆ هاهه  م هاڵٍو ئه

 ی ؟. وی تار صٍ رصوی عه گه له

   یه عڕۆڵه  م هاڵٍو ئه

   ڵ هه عیته  الج زاهه َه له

 مىو  ری َه هفنی به  بیىه

 وی  واوی ٍز زىصا صازته
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 هگ  كایص ی تفه  به  بیىه

 ربازاوی  مىو طاغىتان و صه ی َه له هه

 وی  هه  بىه

 یضادی جیهاص به  به  بیىه

 ف! له واوی صه هبیٍر ته  به

 ف ٍر می بڕوا و عه رچه په  به

 ن زىاهاس ی  بۆ عۆڕش ی یه

 وی. ،پێغٍڕ  بىه وی  پێػ ٍڕ

21.6.2016 
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 ناهێن    عەلمانیەتخۆیسژ

 ت َاوارم هرص، ٍڕ ن هه مً چه

 بێزاری   به

 هاچاری  به

 م صاباری،  هیضيی تۆڵه َه

 ت زۆش ی هاَێنێ  ملاهیه :عه

 ڕ و واٌو واری،  عه  بێجگه

 ت  ٍڕ ن هه مً چه

 م صاعۆری  م بێ عیلماهه ئه

 ت ،  ٍڕ ن هه مً چه

 ...   وتم بابه

   َیچیان پێ هیه  ماهه ئه

 ڕ و صیىتاتۆری . عه  بێجگه

 ن جار َاوارم هرص: ڵێ چه به

 ن صاش ی صوای صامه  ماهه ئه

 ن جار وتم : چه

 ن مان زبڵضاوی زامه ئه

 ن جار وتم : چه

ه ر گه مان تۆزی صه ئه  ری  َو
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 ن  جىان و وامه  یامه م په ئه

 ن جار وتم : چه

 َاوارم هرص

 ری.. هه  ها ! جاعهر  مان هه ئه

 ن . م ئیضالمه صوژمىاوی ئه

 ن جار وتم : چه

 ڵێ  غه ت یاوی صٍ ملاهیه عه

 وىعتار و زىێً..

 ڵی په وتی و چه ر هسی و چه صه

 ق و جىێً.. عه

 رام گۆش ی...  خه

 الصێتی  جه

 ئیلحاصێتی

 زۆ فرۆش ی ...

 ڵی هضٍ ڕی ئاصتی گه و په ئه

 ڵضتان  هگه جه

 . ڵی اٍژژیان و ژینی ئ

 ن جار وتم : چه

 َاوارم هرص

 َاواری پڕ ئازارم هرص
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 م باش هرص .. م باصه ت ئه ٍڕ ن هه چه

 ون ...... فریاهه  ڵىه رێ زه ئه

 بۆوی پیس ی 

   صىرصاهه صٍ  رهامه م به ئه

 ووی واش هرص .. هه

 م باش هرص م باصه ت ئه ٍڕ ن هه چه

 ون  فریاهه

 وان  وته چه  رهامه بۆوی به

 هرص ..صوهیای یاش 

 ن جار وتم : چه

 ت یاوی تاریيی  ملاهیه عه

 وعتی  بێ ٍڕ

 َیچ و پىچی و

 ی بێ َىوصٍ

 وی  رگی ٍز ن جار وتم: به چه

 ش ی ئیضالم  بێ زۆری گه  به

 رگیز هاگا  َه

 یی . ترۆپيی ئاصىصٍ  به

 

 صرصا .. یاصی جیهاصی به وۆچی له ٧٣٤١زاوی /  مه / ٍڕ٧١
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دەكەنم  لەگریاندات  

   هیٍى هاومی ته هئازار َ

 !  یٍر صه  هضٍ چه

 هم هه گریاهضا پێ صٍ له

   م ئیضالمه ئه

   لێنی ئاربیجیٍى صه  له

 هم!!. گه  و گىڵه  بۆ بیجامه

 عێن ..؟ صاهاٍو  تىزىا ئێٍى

 .. عێٍى ن په َا ئیضالم چه ئه

 ن ڕصىا بً ، صٍ

 زىێً  هاوتان پڕ بێ له ن َه صٍ

   ٍو َاتىوهه

 ..  رپێٍى و صٍمۆر   رصٍ به  به

 م زىابً،  رصٍ تی به جاڵه زه

 صتی یاصً  ٍر هتا په یه  له

 رمیػ  بێ عه به

 هێىی ئیضالما  زۆتان به

 واصً ، ڵ صٍ َه

 عێن  صاهاٍو

 صىن و ترصىۆهً ،  هضٍ چه
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 وێً  َه  بىه بۆ عۆڕش ی وافراهیػ صٍ

 ر چۆهً . صه م بۆیان له رصٍ َه

 زىا  به  رمه عه

 ن  یمان ههو ئ  كیضٍ باس ی عه

 زۆعتان زاڵی ..

 ن و تێيۆعان هه باس ی ورٍ

 ت، زۆعتان بێ غیٍر

 هاخاڵێ ..

 ن ر گێل هه ورو به زۆتان و صٍ

 ش بۆ زىا بێ .... بڵێن خىهم به

 زىا  به  رمه عه

 باس ی ڕێبازی پڕ ژاوی 

 ن  ران هه مبه می پێغه رجه صه

 كىا  زۆعتان بێ بان و بێ ته

 ....ی ڕاصت التان صابێ  ڕێگه له

 زىا .. به  رمه عه

   رمیىه بێ عه

 ڵ صڵی وافراها  گه له

 ن ڵ هه ئاوا َه

 هابێ صىن و عاجس هرێً 
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 ن  ڵ هه په زۆعتان و واهیػ چه

 رهس هرێً  هابێ ڕصىا و صه

 ن  ڵ هه یضادی جاَیلی َه به

 تا لیلیه ڕی ٍز و په ئه  له

 ی زىا  رهامه به

 ن !. ڵ هه ڵ یاصای وان تێىه گه له

 زىا  به  مهر  عه

 تی  تی و په َه

 هگاوی  همێيی ٍژ گه  و گىڵه  بیجامه  به

   ڕیضٍ ن گه ٍو

 ژێر هاوی   له

 تی  ئیضالمه

 .  كیضٍ عه  ن له صازظ بىه

   رمیىه بێ عه

 راوی هىێً، صیً تێً صٍ  ئێٍى

 !!  صاڕزیىه

 ون  جىس ی و ڕۆم هه عىێنی مه

 عىێً   ز عىێً به ز گه وىن گه  وىن به

 بً پێتان  وى فێر ئهتا َه

 ون  بۆ وىفر پێػ ٍڕ  ئێٍى
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 لێتان .  رییه ئیضالمان به

 

 

10.7.2016 
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 ەرسهەچارئیسالمتاكه

 بێ چاو و ڕوون ؟  بۆ چی َێىضٍ

 ن؟ بۆ تێىاگه

 واز هاَێنن 

 بىون  ی ٍز ئێٍى

 !... ٍر مه یر و صه یاصای صه  له

 ن؟  بۆ پێ هاگه

 زمىون  َا ئه ئه

 ...  ٍر صه چاٍر  م تاههئیضال 

 رصووها  زۆران بازی گه  له

 .  ٍر َێزی واریگه  تاهه

 

 چی زۆعیتان 

 چی ترعیتان 

 ی .... چی وڕێىه

 راز هۆعیتان  صوای عیری به

 صاصتان هاصا 

 ون، َیچ َێزێيی هه

 هاتىاوێ 

 ئیضالم   بێجگه
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 ون  زت و تاراجی فیرعه ن ته ٍو

 الصا .  ت بێنێ به جاَیلیه

 

 ؟  تی ئێٍى عارصتاهیه وىا

 رپىوت .. ی په ئێٍى

 صاری ؟  رمایه الوی صه هه

 ی بارووت ؟ یا بۆن و بڵێضه

 زاری ؟...  رمه عه

 یازىص هێمی صیمىهراس ی ؟

 ص ڕوو ! بتی ؽه

 وىا ڕێبازی پڕ عاهازی ؟

 زێرابی )صىو( ؟

 واوی هێر بازی ؟ یا یاهه

 بۆ عاهازی ؟  یه چیتان َه

 زۆری ؟  هه گه

 ؟؟ترصىۆوی

 فی چۆڵ .. ٍر تاڵی عه ئاعبه

 صاص زۆری ؟؟ فه

 مۆوی ؟؟ زۆش ی زه صان هه ؽه

 ی زۆڵ..  بۆ وۆرپه  هگه یا صایه
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 زالقی؟؟ ص ئه به

 وىعت و بڕیً ...

 َای؟  بێ به

 واهگای ئایضز؟

 هاصین ... صان و بابی زۆ هه

 اڵی ؟. ٍر به

 یضان  مه  ٍو ئه

 ڕاوێژ   بێته  وێ ئازایه

 ی زۆی  رهامه به

 وا ... پێىاش ئه

 با بساوێ 

 (W.Cی ) رهامه ئیضالم به

 وی  تا خىهمی ٍز

 وا ... باش ئه

 ی صاڕێژ ، ی مایه ٍو نها ئه ته

 بۆ بریىمان 

 و پاوی و هىێژ  كیضٍ ڕێگای عه

 وضیً و بۆ گریىمان  بۆ َه

 ڕێگای گىڵ ڕێژ.
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 یمان بێ .. صا په

 ی جیلی هىێی كىرئاوی  ئێمه

 ێ ..هتای ڕێمان ب صىتىوی یه

  صووباٍر

   ٍو ڕێیىه گه صٍ

 -ڕێمان   ڕوون و ڕۆعىه -وا 

   ٍو ر صێیىه َه

 پاظ صرز و صاڕوزاوی   له

 واهیان  رعه عه

 وی طاغىتان  ی بۆ گه له هه

 -ژێر پێمان   یىه زه ن صٍ ن یه یه

  هضٍ ی به ئێمه

 ی عۆڕعمان  و بڵێضه وڵپه

 !!  هضٍ ٍز هاهرێ مه  زهضٍ مه

 واز هاَێىین 

 هللا   ىض بهصىێ

 .  هضە زه  ٍو یىه زه ژیان صٍ

 

25.7.2016 
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 نامرین

ر  رامبه به  له  ی ئێراوی هىصراٍو وی مىتعهرا ))َاووات صژی صه

 (( زىاویضتاهه  هجه گه  و پۆله صاوی ئه  صێضاٍر له

 

 ن زــۆڕاگریً چـــه  ئــێضتــه  َــا،صیــاٍر

 ــًهــامـــریـــً و هـــامــریـً و هــامــری

 

 بێ و تـیـــىــی )تىخــــیض(مان َه وڵپه  ئێمه

 اڵعتان ئاگریً )هللا( بۆ په  صـىێـىـض بــــــه

 

 ی عۆڕظ زمازه َــاوێ چه  زۆر هـسیــىه

 مـىوتــــان صاگریً زت و تاراجـی َــه ته

 

 ر صــه  )تاهلل( وا، بــۆتــان هاچێـتـه  هـا بــه

 یىـضا هـاصریــًی ئـاگر  تـــــۆڵـه  لـــه -َـــا

 

 َـا ( ئاٍو َـلی)مىتعـه ئـــه  وایـــه ی ٍڕ هـه

 صتان هاگریً گىێ بۆههر چىو  صــه وا بـه
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 مىو  یـً تێـىڕا َـــه وارێ وابىـه  رتـه عـه

 ن؟ بۆ مـامریً؟! هه ر بــڵـێن: بۆ واصٍ َــه

 

 صا زــىێـــىـــــی ئـــێمـه  تٍر ی كه تۆڵه جا له

 ری زـىێىــتان خــازریًخ كاری به بۆ عه

 

 بێ ن گــیاوی ڕق تىهضتر صٍ تـا فـغـار هــه

 (و)یاصریً( یه ن )صىمه همان ٍو یه  ن به یه

 

 بـێ صیـً( َه الخه )ؽه  تـاهـــى عێـذی مـه

 ت هـاگریــً ڕوو، كـه واله  هضٍ عیــری زــه

 

 زاهـــم صازــی عێـری عـا، زطـاب مـً صٍ

 ڵ تا ئازریــً ٍو ــــــهر صڵتـان ئـ صـه وا لـه

 

 بێ ؟ ی صٍ هـــه  صادی تــــۆڵه  یادی ڕۆڵه

 ڕێی زــــىای )كاصر(یً. ،چاٍو زۆر هسیىه

 

14.8.2016 
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 ئەمكەچەڵە

 بەش ی یەن..

 

   ڵه چه م هه ئه

 تروواوی 

 ،  ڵه په وی زۆر چه یه َێلىه

   ڵه م جىوجه ئه

 و  ولێٍر یگێڕی َه ڕۆژێ مه

 ڕۆژێ مىفتی 

   ڵه هه وی به صۆزاهیه

 زۆر بێئاگا 

 زۆی هاگا له

 و  گایه ئاو هێص ی وام باٍر

 ،؟  ڵه صڕی وام بازه صته صٍ

   ڵه چه م هه ئه

 و واهه ر تیڤیه بىولبىولی صه

  ڵه گه صان ئاوازی له ؽه

   ڵه چه م هه ئه

   ر ڕوزضاٍر َه
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 ر ڕوزضارێيی بێعاری  َه

 ، زاٍر رمه عه

 مێص ی   ورصٍ

 . ڵه زه ر عه صه

 ڵی چه م هه هئ

   فاٍو ڵه زه

  تاٍو هگه ته

   ڵه صووهه  كه هلىم بىوی چه

   ڵه چه م هه ئه

   له یىه ر َه َه

 ، ڵه ر ڕووته لێيی صه یىه َه

 ی  ڵه ر ڕووته لێيی صه یىه َه

 . ڵه هاو پىچه
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ئەمسەرلووسە

 بەش ی صوو ..

 

 ئەم صەر لىصە

 كەلەڕەعێکی عەبىصە 

 زۆر بڵێیە

 الە گەوجی

 ئۆكیاهىصە

 زوڕها ژەوی 

 عەملاهیەتی بێ صەرپێیە

 زسمەت کاری 

 ئایضیای ئەمریکاو ڕوصە

 ئەم صەرلىصە 

 لە صیىاریۆصا پێغڕەوە

 مەزەی صەصتی 

 ئەمىو ئەوە 

 تابڵێی چەواعەکارە

 زاری مىصە!

 ڕۆژی عەوە 
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 َەرزەگۆیە ،َەرزە بیرە ،

 َەرزەکارە ،

 ئەهضازیاری 

 پەڕۆو پیىەی 

 ىصەعەملاهیەتی بێ هام

 چەن بێ عارە؟!

 بۆصەرپۆش ی ڕەش ی کىفر ،

 گیرە و تەصریدە و صەمبىصە.
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ئەمسەرسافە

 بەش ی س ێ ..

 

  ر صافه م صه ئه

   یمىهێيی ها ئیيضافه مه

 ! َیضٍ مىجته

 كای وافراها زاهه  له

  لێضێيی مىریضٍ  واصه

  هافه ر ته ی صه ڵه ته  گىرهه

 ، وی بۆچىون و صیضٍ زاٍو

   رصٍ صان صٍ ڕاڵی صه هه ٍژ

   ئێضً تاڵه

 گۆعت و زىێً و ئێضيی 

   رصٍ ٍز

 .  زافه ر الف و گه ی َه كضه

*** 

   ر صافه م صه ئه

 ری ،  هه

   رزی هێىی كافه به

   یه زاران صامه صاش ی َه
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 ش ی  رچىوی به صٍ

   یه هضازیاری بیجامه ئه

   وی زۆر بڵێیه تىتییه

   ن مافه زاٍو

   ی پێیه ٍر ی، كۆهه ٍر كۆهه

 بۆ بریً و هێمی وىفر 

   فافه ب و عروب و له خه

   هازی وافراوی پێیه

 واهیان  هاڵه میضیا و هه  له

 و   ڵته ریيی چه زه

 .  وتافه
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ئەمسەرڕووتە

 بەش ی چىار 

 

   ر ڕووته م صه ئه

 گۆعىراوی 

   ڕپىوته وی په یه رهامه به

 خضابی  به

 وعت و ئاصابی  و ٍڕ  جىڵه

   صىفه  یله فه

   صىفێيی هابىته یله فه

  یه هضاٍز رێيی بێ ئه هه

 !  زالیه غه

   یه هضێيی هاواٍز بیرمه

 كڵێيی عێىاو و  ن ئه زاٍو

   یه واٍز رته مێغىێيی په

  هاس ی ماڵی وان)تىوت(ٌ هه

*** 

   ر ڕووته م صه ئه

 ش ی،  وته عىێً هه
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 وىزۆی  ر ٍو َه

 !!  الت و لىته

 ..  زاهه ههوی  زایه عاٍر

 صینی زۆی.. له

   ص گىماهه به

 ری  صه ژ به َه -ری  گىمڕاهه

   بىوته كىه ٍژ

   ورٍ ر گه م صه ئه

   رییه رصه صه

   ورٍ می چه صٍ

   ریه به  ئاینی مه  له

   وتاوی كىته هه  رمیله به

 تی  َیىایه

 زمان لىس ی و 

   رییه هه ی و واٍر ورٍ چه

   یایه بێ خه

 . م طاغىتهٍ رص مل عۆڕی به

 )گىهضی عەعً( 
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 ئاینبۆدڵودیموكرایسبۆگڵ

 صوژمنی زىا 

 ی  چیاوان گیر هه  كۆچت له

 صازاها   له

 عێت بی ...

 ی  زۆت وۆت و زهجیر هه

 عت و عازاها  صٍ وێڵ بی به

 ی  بیر هه هاو و عىهاصت له

 صرۆزن پۆظ، 

 م بڵ!! پیری صٍ

 -و   صیً بۆ صڵه

 صیمىهراس ی

 تۆظ، 

 ر گڵ،بۆ ژێ

 رم  هاوتان به  كێزم هایه

 رم  ڵىاصاوی بێ عه زۆ َه

 بێ؟؟  ن صاڵ ئه چه

 ی صیمىهراس ی و  ژێر صایه  له

 تا  تی بێ كیمه ملاهیه عه
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 زۆن  ئه –زۆن  ئه

 رم  ور و هه چه

 صزن  ڕۆن_ئه ئه

 رم  رم و گه هه

 رم رماوی بێ عه ی بێ عه َه

 یری  َا صه ئه

 هروی   هرهه

 ن هه ئاعه  وۆهه  م پیٍر ئه

  هیىه ی پێىه مایه  هضٍ چه

 ن  هه  م َىظ و َاعه یری ئه صه

 ...  رمیىه بێ عه

 زۆعً !!  هضٍ چه

 وێ  تاهه ئه

 لی زىصا ویضتی صیً صار گه

 ن ؟ هه  واعه چه

 ماعتان  ٍڕ مێزگرص و پالت فۆڕم و ته به

 واصی صاپۆعً ؟ صزی و گه

 ن ؟. هه  باعه وای بابرصوو َه

   صٍ وی صهوا صىن و الٍر

 صىن و الر و پل و پىعً 
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   بێ َىصٍ به  یان صاڵه صٍ

 لىعً ! ڵ ئه وت َه هه  چااڵٍو

 ن! صه هً ! هاٍڕ صه ن هاٍڕ چه

   یان صاڵه صٍ

   ماڵه تی بىه ملاهیه عه

 ن  به ت صٍ ی میله تیىه  تیىه

 ن  په زىا زیاتر بتاهيات به

 زضتان   ی هه و تۆوٍ ت له فٍر هه

 ی ترعیتان چی زۆعیتان چ

 ی ژیان و  ئیضالم بۆ لىتىه

 صیمىهراصیػ

 صتان!!! ڵه هگه بۆ هرۆوی جه

 

 ن  هه رم مه عه

 رمً  زۆتان بێ عه  هضٍ رچه َه

   رگایه به  ی له وام جىێٍى

 پێمان بڵێن 

 رمً  ن مىفلیط و مىو هه رچه َه

 ڕن، .. تێر بٍى

 عیری ئیضالم !
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   رگایه ر صٍ به تا له ٍو ئه

 ڕن .. ر بضه ههٍ ن و هێر  ٍو

 ئێضتا   چىهىه

 زت و وىرس ی و  ته

 صیمىهراس ی و 

 تان  رهامه به

 . رگایه مه ٍر عاوی صه  له

 

                                                                           22.9.2016 

 )ویالیەتی عەعً(
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 پەیایمدایكەچیا

 صوێ صپێضە 

 الەگەڵ ئاوهگی گەاڵص

 بە َەهیضکەوە صەگریام 

 بۆ زۆم بۆ گەٌ بۆ هیغتیمان 

 بۆ برینی كىڵی ئیضالم 

 لەهاکاوا ـ 

 صایکە چیا 

 بەصەبایا 

 بروصکەیەکی بەتینی 

 گەیاهضە الم 

 عریساهضیی .... َاواری کرص

 صاوەعیىە 

 الوی مەرصو زىاویضتی کىرص

 هىزە هىزو عەکىا بکەن...

 وەرن لە ئامێزی مىضا 

 ت َەرصوو بەجىو 

 بۆ ماڵینی عەرش ی طاغىت 

 عۆڕش ی یەکتاپەرەصتی 

 بەرپا بکەن .... .
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؟ گەشتنەخۆشبەخنی  كوات  

 ؟ چی تر ماٍو

 ی پڕو پىوچی رهامه به له

 زتی  ص به پڕ به

 ی ٍو پاظ ئه  له

 زتی  ر صه صه به

 وىن و صىچی ژیاها  له

 صووی  ڕۆعتن به

 زتی  صان یه ؽه

 رصاها  رگه صه

 زتی؟، ظ بهزۆ   عتىه وىاوێ گه

 زێر ! هه

 روون لێل بً  تا صٍ َه

 ن لەم صارصتاهە فام هاهه

 بێ  روا ئه َه

 صووی بیری  له

 پىاو وێڵ بً 

 ن ، ڕام هاهه  ته كیله م خه ئه

 تا وا بً  َه

 فاما   بیرو بڕوا، له له
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 صوا بً  وام له رصٍ بێ به ئه

 ینی وىفر و ئیضالما به له

 رصوووی بێ َیىا بً ، َه له

 صتی ٍر هتا په ی یه ن صوگمهچىو 

 می صیضته له

 هتایضا صیجیتاڵی یه

 -صتی ربه ی صه ڕی لىتىه و په له

 پڕۆگرامی زىایضا له

 م  ی صیضته ڵه بچىهتریً َه

 رهاگرێ  ٍو

 هەتاو صێنێ

 پۆلی ئاگرێ  وى عه ٍو

 زتی طاغىت ری ته رامبه به

 ت صاهاگرێ، رصوی كه گه

   اڵم ئێٍى به

 وی  ٍز  هرصهتان زضت ن گه هه

 ش بازی وان  ٍو بۆ َه  بگٍر

   هه ئاماصٍ

 ڕۆح  به

 پێغىازیضا بً  له 
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 چیػ  هه

 لێتان ڕازی هابً ،،،؟؟

   ڵێ وایه به

   هتاهه ٍر گه

 ش ی ئیضالم و  گىاڵوی گه

 هگ و بۆصۆی صیمىهراس ی ٍژ

 هتاها  له رر و فه ڕووی چه له

 ن  ئارایػ هه

   هتاهه ٍر گه

 اهەهت ته ی له و وڕێىه به

 ر صاصی عىمه

 ر عاهۆی  صه له

 واس ی  بێ خه

 ماهێيی وىفریىضا  رله په

 ن؟، همایػ هه

 هً؟  پێػ هاهه

 صیى یمىوی زۆ هه وى مه ٍو

 ی زۆتان  كڵی صاویلىه ئه  به

 یالی زه  به

 ی ڕێی ئاصۆتان تراویلىه
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 رماها  عه  له

 متان هابێ  صٍ

 كیى  ی ته ڵه كڵیص ی ته  به

 ن ،وی صرۆتا چه  هه بۆ چه

 ئەزاهً -ها 

 ڕێتان گۆڕی 

 بۆ ؽەصەَا ڕێچىەی گەڕی 

 گۆڕ بەگۆڕی

 بڕۆن َەمىو ڕۆژەواهتان 

 بەصەر عۆڕی

 صەری صاڵ و ئاظ بەتاڵ و 

 زەهگی ولێضەو 

 هەورۆز بێ

 بڕۆن ئاتەعگەی مەجىصیى 

 صاس ی گەڕ و گىلی ڕوصیى

 تەپلەی صڕاوی یەَىص و 

 زاچی عياوی بەرازی 

 پەرلەماهێيی طاغىتان

 ز بێلێ پیرۆ 

8.11.2016 
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 فمنیكفربالطاغوت

 مً صەزاهم 

 تىلەو تاهجی و بێچىە چەكەڵ 

 ماهەر و صەڵ 

 َەمىو ڕۆژێ 

 لە پغتەوە بۆهم صەهەن 

 فاڵن و فاڵن صەصوێنن 

 یا لەتەهما 

 صێً و چان و چۆهم ؟ صەهەن 

 الیان وایە 

 صە مترصێنن .!!!!!

 لەگەڵ كىزەی لەرزۆهیاها 

 صەپرصً لە كژ و ڕیغم ...

 لە جل و بەرگی هەتافیم 

 لە پەصتەهم 

 لە َاوڕێ و َاووار و ئیغم ...

 َەروا لەتەن 

 لىرەی گڕی 

 بێتامی ترصىۆهیاها 
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 صەپرصً لە هاوهیغاهم ،

 لە پێىىش و عیعر و ڕەهگم

 لە همەن و فیىر و چەهم 

 لەوەی هە چی بىوم و 

 چیغم ...

 بەاڵم ئایا ؟

 بیيیىتاهە 

 چىگی چەكەڵ 

 زپ وا كەت گەرصوی چیا 

 بیضتىتاهە 

 –كىزە و َەوضيی 

 تىلەو صەڵ 

 هەڕەی صلێری عێر هپ وا ؟

 لەگەڵ ئەوەظ 

 لەو ڕۆژەوەی زۆم هاصیىە 

 َاوار ئەهەم 

 صڵی ڕەعیان 

 ئەوەهضەی تر بێزار ئەهەم 

 لەو ڕۆژەوەی 

 لەوىهجی گۆعەی َەهاوما 
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 ئیضالم عازامی تەهیىە 

 مً َەر صەڵێم ..

 مەشخەڵی یەهتا پەرەصتیم 

 صەر بىجی لە

 )فمً یىفر بالطاغىت ( و 

 )ویؤمً باهلل( یضا 

 صاوىتیىە .

 بێ مىەت بً،

 چیػ صەهەن پێم ..! .
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 ئارامبەبراكەم

 ئارام بە براهەم 

 ئاوێىەم ،چراهەم

 ئەصریً بەش بڕێژە 

 َەڵىاهەم 

 صەتىزىا .. 

 ئەم ئێػ و بریىە 

 ئەم ئاَــ و گریىە 

 ڕۆژێ صێ 

 َەر صەڕوا ..

* * * 

 وێ زاوەن عيۆیە؟

 َەر عایەوی تۆیە !

 ئەزیسم 

 صە بۆیە 

 وەن )یىصف(

 پغىو بە ..

 ئەم ڕێگە َەروایە 

 پڕ وۆصپ و بەاڵیە 
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 هەڕوزێی 

 وەن صاری بەڕوو بە ..

* * * 

 ئێضتەظ بێچىە عێری 

 صەربەرزی ،صلێری 

 َەڵۆهەم 

 لەڕابىون 

 لىتىەی گىڵ بژێری 

 صەَەصتە ..

 )تىبیر(ی هىێ بچڕە

 صۆ بفڕەبەرەو ئا

 تەهیا وی 

 تۆ زىا َەمىو هەصتە ..

* * * 

 ئێغً گری عەو بە 

 بێبان بە ،بتەو بە

 َەهاصەم  -لەبىوها

 پڕ تین و برەو بە

 گەڕیضە .. –میىاوی 

 ئێضتا هەپغيىتىی 



 

 
345 

 ياخى رستىكتاپهيه

 بۆم ڕێگەیە صىتىی 

 ڕێبازی زىصای 

 ڕێبازی عەكیضە ..

* * * 

 پێی هاوێ بىازن 

 زۆ َەر فغە بازن 

 هەچی تر 

 ەرازن،تىزماتی ب

 صەَەر تۆی 

 جىامێری ئەم هێىەی ..

 بۆم فەزری لەبىوها 

 بەصوارە زەبىوها 

 گیـیا هم

 تۆ َەرصەم بەپێىەی ..

* * * 

 زىا خەق َەر صەڕێژێ 

 تاریيی صەهێژێ 

 هە فەرزە 

 هازصارمان صەبێژێ 

 فیضای گیان و صیضی .. 
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 بۆچی وەڕەش بىوهە؟

 ئەم عاڕێیە رووهە 

 یا تامی صەرهەوتً 

 یەی عەَیضی ..یا َەص

3.2.2017 

 -َـەولێر  -
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 تەنیاتی  بنمیچ 

 َێىـضە ئەصریىم بۆ رعتی

 وعــً هـــــابێتەوە چاوم

 لە بىمـیچی تــەهــیــایــضا

 بـەتـــەنها مً بەجێماوم

*** 

 ئێضتا زىهچەی یاصەواهت

 بـەئەعيی صیضەم صەصێرم

 ڕازەهــــاهم بەفریغتەی

 زىصایضا، بــۆت ئەهێرم

*** 

 مەگەر لەم ئاگری صیىە

 هسات بۆ بىەمە تىێغىو 

 گەلێً تامەزرۆیی واتم

 بـگــەڕێـتەوە بۆ پێغىو 

*** 
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 ئـاَـ .. لەو گۆمی صابڕاهە

 َەرصووهمان هەوتیىە بنی

 ئێـضـتــاظ بەچرپەوە صەلێم

 ئازیس.. ئـــازیستری منی

*** 

 

 َـەمـــــىو عتـێ ڕەظ ئەبیىم

 صڵم چــی صی بــەرگە هاگرێ 

 اهــاهت لەزــەیــاڵـــمـــانهیگ

 ڕۆخم صەرچىو،العە هامرێ 

*** 

 َـێــضی َــــێضی ئەتىێمەوە

 یەوێ بــەَــەهــیضــىم ڕاگا

 لەهازەوە تـــاو صەصـێــىــــم

 بۆ هەش لەم صۆزەم تێىاگا؟

*** 

 زۆر تـۆهــی زــەهضەم گـــىتــەوە

 چی بىەم ؟زارم كەت گۆظ هابێ!

 ۆڕمَەرچەن صـیـمـــای زۆم ئەگ

 كىڵپی گریان زـــامــــــۆظ هابێ
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*** 

 ئـاَەواهمان با تێىەڵ بێ

 ڕۆحی عیریىم هەوا بىو 

 گــلەی هاهەم لەصووری 

 كــەصەری ئیالهی وابىو.

*** 

 

 

4.2.2017 

 َەولێر                                                                                           
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 ممنئازاد

 التان وایە 

 َێغتا بیرم 

 وااڵ هیە ؟

 زامەی عیرم 

 بێ بەَایە 

 بااڵ هیە 

 صڵی عیرن هاَاوێژێ ؟

 باوااڵی هەم:

 مً باوەڕم 

 بە بتساهەی پەرلەمان و 

 پەڕۆ عڕەی ئااڵ هیە 

 بابێژێ  –زەڵيی چی ئیژێ 

 ئەم باوەڕەم

 عایضتەی صيااڵ هیە ..

 وااڵ هیە ..

 َەالج هرێ  -بە ئارەزوو

 ئااڵو وااڵ هیە بەرگی 

 لە)عىواز( ا وەوى زۆر هەش

 هەلێی پەصت بىو ،
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 َەڕاج هرێ 

 گۆظ هراوێيی ئەم زاصەم 

 مً ئیيتیمام 

 بە عیروی هەتەوایەتی و گەوجایەتی 

 َەرگیز هاصەم ،

 تا ئەو ڕاصەی 

 گۆعم بەڕۆحی ئیضالمی 

 هە باوەڕم

 بە واڵت و صىىر َەیە 

 هە باوەڕم

 بە صیضتەم و صەصتىر َەیە 

 صاصگاواوی هەفامی .. هە

 

 مً ئازاصم 

 هەش هاتىاوێ زامەم وۆڵ وا

 مرۆڤایەتیم وەال وێ 

 بیر و فیىرم وۆهترۆڵ وا 

 صەرصەصاری عیلەی صاصم 

 مێغىم لەو پەڕی جىاهیا 

 -تەكەبىلی ئەوە هاوات



 

 

352 

 ياخى رستىكتاپهيه

 هەوا تىێژێ 

 صووپێی صەبەهگ 

 لەژێر خەزی عەیتاهیا 

 بەرهامەی ژیىم صاڕێژێ ..

 مً ئازاصم 

 یغم باوەڕ 

 بە َەیبەتی ئىمەتێيی عيۆ صارە 

 ئااڵی تەوخیض و جیهاصی لە پێغا بێ 

 عرن و زىرافیات وەالوێ...

 عاباڵی صاصی زىاویضتی 

 لەگەرص و گەرصیلەی بىوها 

 بەصەر گەرصووها هێغا بێ 

 ڕووەو ئاصۆ

 ڕوون بڕواوێ ... .

11.3.2017 

 عەعً                                                                                       
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بەریملێتان

 وەن پەری یــەهتـــاپەرەصتی وۆچەریم

 مــً لە یاصــــا و بت پەرصتیتان بەریم

 صەن تــەبەڕابێ لــــەكەومی مىعریيان

 ئەک فیضای ڕێگەی زىصا و پێغەمبەریم

  یەن زىصا پەرس ی ئەبێ َەر صەرهـەوێ 

 یە صەرزـــەریمزـــــىا تەمەن با تاَەتا

  تـــاوى مىعریً بـــــً بساهً جـاَیــالن

 صوژمىم مً صوژمنی وەخـــص ی گەریـــم

 مً ئەبێ چی بىەم لە چی صا چی هەهەم

 چی ئەبێ هابێ بەمــً چی ،زىا هەریم

 جا هـــــەوا بىو بۆ بترصم خەق هەڵێم !؟

 بۆ كەهارەی مەرگی طاغىت مىعتەریم

  یری صینی مەهـــــافرە َەرهــــەش بەغە

 َەڵبژێرێ ئەو بەهـــــــەؼ،ها عەبلەریم

  مـــً لە )ئیبراَیم(ی بــــــابم فێر ئەبم

ەریم  زــــــۆم بەتەنها ئىمەتێيی گـەَو
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 گەر زىصا پەرس ێ بە )تىخیض( بـێ بژی 

 پێی ئەهێمە بــــان گلێىەم ، مــەیتەریم

 لــــەم وتاهەم كەت گىماوی بەص هەبـەن

 صەیىت و صـەرصەریـمها صژی وۆیلە و 

  گـــەر وتەو هرصار و یەن بێ یــــــازیا

 .تۆ براوەی َەر صوو صوهیای ئــافەریم

 

 

2017.5.12 

 ەمچەماڵچـ
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اندازلەپێشوازیڕەمە

  بەصەم زەهضەی ماتیتەوە

  میىاوی ماڵی صاڵی مً

 َاتیتەوە ؟؟

  ئازیسی صەر بەرماڵی مً

 بەزێر َاتی صەر صووچاوم

  وەصتاوم لەپێغىازیتضا

  لىوتکەی بڵىضی پەرصتػ

  تەزبیخی گڕوگاڵی مً

 .. تەعریفتان صەر َەهاصەم بێ

 .. ئەمە کۆتای تاصەم بێ

  صیضە جىاهتر

 . لەفریغتەی زەیاڵی مً

  چەهضە جىاهە

  چرپە چرپی کڕهىظ بەران

  لە ڕکاتەکاوی وەترا

  هساکاوی زەڵىەت گەران

 لەعەواوی فەڕی كەصرا

  .. چەهضە جىاهتر
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  تی پڕ چێژی ڕۆژوەوانَەص

  لەترپەی صڵی بەرباهگا

  ڕۆحی پاکی بەهضایەتی

  لەگەڵ صەرکەوتنی ماهگا

 لەچکی صپی

 صایە خاجی

  کپی پارعێى

  صینی پڕ لە هاهەصاجی

 كىرعاهەکەی صەش باپیرە

 مىااڵوی صەم بەڕۆژو 

 تێکەڵ لەگەڵ َارو َاجی ـ

 ... صیىاکی زار

  صەصتی بەزیغین

 ... فرمێضکی گۆهای تۆبەکار

 .. زىعکی صاپۆعراوی صەهگین

  ... ئای چەن جىاهً

  ویرصی یاران

  ئەعکی باران

 لەتەک عەوهىێژی بێضارا

  گەرووی وعک



 

 
357 

 ياخى رستىكتاپهيه

  لەتامەزرۆی 

  لىێچێک بەفراوی صازگارا

  کۆڕی یاراوی كىرئان زىێً

  لەعەوگارا

 زغپەی صەصىىێژ

  کضپەی صووعا

  پٌۆ پٌۆ َاتنی فریغتە

 .. لەپایتەزتی کرصگارا

  گی صڵغاصماه

  تىبی زىصا

 بەڵێن بضە ـ

  ئەم جارە کە گەڕایتەوە

  لەگەڵ صاصا

 .. لەگەڵ عەیپىری جیهاصا

 چۆن لە)بەصر(ا

  لەهێى ڕم و عیر و زىێىا

  بڵێضەی عیزەتت َێىا

 ئەم جارەعیان

 .. بروصکەیەکی صی بێنی

  وەک عاَیضاوی زىایضتی
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  چاوەڕواهین

 .. تاریکضتاوی جاَیلیەت بضىوتێنی

 ی ترجارێک

 چاوەڕواهین

  مژصەی گالوی طاغىت و

  عۆڕش ی یەکتا پەرەصتی

 .بکەیتەوە بە مسگێنی
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 م ئشُی خَ

 ر مشڵپَ

www.ahyxam.ml 

 یس بووك فَ

www.Fb.com/ahyxam 

 ر تویاَ

twitter.com/AhyXam 

 ئیًس اشگرام

www.instagram.com/ahyxam 

 سشوهدالكود

soundcloud.com/ahyxam 

 گرام تێهل

https://t.me/ahyxam 

 اییخ

https://www.facebook.com/yakhykurdistany/ 
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