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 ئوسامة مةمحود هةسنى
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 سَى خوةزى ذ دارا خوةزيا 

 
 
 

 خوةزيكا ئةز شاعري نةبام  

 بال يارَى 
 ئةز خاضا ل سةر سينطا تةبام و

 جووت مةمكَين تة
 دوو فريشتة بان 

 بؤ من هةر دةم د سجودة بان..
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 خوزيكا ئةز هوزانظان نةبام 
 بال، ل ئةمسانَى تاريستانَى 

 طةشة ستَيربام  
 باوةر بكة

 منَى عةرشَى خودَى جبهـ هشتا 
 ئو ..... دثاخال تة دة ئاكنجيبام..  
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 خوزيكا ئةز نة هةلبةستظان بام   

 رستانا ثرضا تة بال ل دا
 باهووز و با بام 

 ل كةبارا سثَيدةهيا
 ذ زوزانَى فةرةشينَى 

 سةرة ذَير بام 
 )خسوفا( وان كةزى و بسكا 

 ذ سةر هةردوو هةيظة رووييا 
 راماليبان

 رؤذى و ثارَيزا ظى دىل 
 ب دؤشاظا شانة لَيظَين  تة 

 شكاندبان..  
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 كَيشا ظي دىل
  

 
 

 ئةرَى .. دلؤ
 كةنطى دَى لدويظ تةمب؟!!ما هةتا 

 جار دبى رَيظينطةكى ب لةز و 
 لنب سَيبةرا دارا عةشقَى 

 خوة  ظة دخةىل و
 خو ظة دزةىل 

 ضةند بةذنا دارَى دهةذينم 
 نة مةويذةكة و نةمشمشةك !!!

 دا بطظَيشم و ...... تهنيياتة ثَيظةكةم 
 ساَل و مةهـ دبةر تةرة دبوورن 

 هةما نة ل خةم و خةياال تةنة 
 ئو ..... ثةلةك ذ طوهَى تة شلناكةن 

 جار دبى دةروَيش و فالظةكةر 
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 جار دبى قةرةض 
 دةستَى خؤ لبةر  دةرؤكَى ئَيزةدَى عةشقَى 

 درَيذ دكى .... بَى فهَيت و شةرم 
 جار دبى ية كوترةكَى سثى 

 ل سةر را سةرى ماال يارا خؤ دفرى 
 ضةند دترسم !

 ب دةربَين قوسكَين نة حةز و سيتاال بكةظى 
 يان لطةل رةفَين كيظييا ب رةظى 
 توشى )ئةنفلةوةنزا باَلندا( ببى 

 جار دبى زارويةكَى شري شةوتى 
 ب خوينَى دطرى 

 هةر دطرى 
 جار دبى، ثةالتينكةك ضةنط برى 

 دناظ باغاندة ... ثَى خواس و ريس 
 هةمما دلظى 

 ب دةوسا مسَين
 رَيظيا دهةلتة ثَلى كةفتار و 
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 ئةرَى دلؤ مال ض دطةرى....؟!!!!
 رةش رحيانا بَيهنا خؤ فرووت 

 طول سوسن بوون كةلةم و سرتى 
 جار دبى بليال كوظانا 

 مةلويل دخوينى 
 من دحةلينى 

 هةستة ....... دلؤ 
 ب دوو سةنتا      SMSئةظني بوو  

 لناظ موبايلَى هةر كةسةكى 
 ئةهد و وةفا بوون فلكلؤر 
 بوون ذ كةلةثوورَى بةرَى 

 بؤ )حممد امني( َى هةسنى 
 بوون كَيل و هةد   

 بةس بوونة شانَى وى بتنَى 
 .... دَلؤ بةسة .

 تةظذ سيسكر 
 بربركَين ثشتا من ضةمان 
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 ما تا كةنطى دَى قانرتَى بارَى تة مب 
 ل ذَير  ئةمرو فةرمانَى تة مب 

 طةلةكة، بزانة، نيمضة ذن ترانا بتة بكن 
 باوةركة........ دلؤ 

 طةر م بزانا ئةظني هؤية 
 بَى روميةتى و كوَيلةتى ية 

 دَى رؤذى سةد جار 
 كوفرييا ثَيكةم 

 دَى تةذ سينطَى خو هاظَيذم و 
 لنب ثَى خوةكةم 

 .. ل تة فةعيََل نةكةم بَى دلؤ .... سؤز ئو...
 تة ئازا نةكةم   سؤز بَى دلؤ ....... ل
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 ئةمحةد بةرةكات عةتو
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 وية ب دراظ وثشتى ئةظني بـ
 

 ثشتى ئةظني بوية ب دراظ
 باغضَي ظييَن مايا بــــَي ئـــاظ

 ئةم ماينة سست و دل خاظ
 دؤست و هةظال ل مة ناكةن سالظ

 سالظ ذى بــوية ب دراظ
::::: 

 رابة دلؤ ئةم خؤا كار كــةن
 دال باركـةن ئةمَي ذ وارَي

 دل كةتيَن ل خؤا حةرام كـةن
 دةريا ئةظييَن بوية ضــراظ

 ثشتى ئةظني بـــوية ب دراظ
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 ئةز ئَيدى ضاظَين خؤا ظةناكـــةم
 قةستا باغَين طوال ناكـــــــةم

 تو جار سَيظا بازار  ناكــــــــــةم
 بال دطرتينب ئةظ  هةردؤ ضــــاظ

 ثشتى ئةظني بوية ب دراظ
:::: 
 ض دةمةكا  دةراوينـةئةظ 

 بةلنطازا هةظال نينــة
 طةس طوهـ  نادة  ظان نالينـــة
 ضمة ئةم ماينة بَي دةنط و ناظ

 ضمة مة نينة مــال و دراظ
 هةر تشت بويــة ب دراظ
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 طرية من تَي     
 

 طرية من تَي ذبريية وةالت 
 ئةز ضووم و سةبرا من نةهات

 ئَيك يارا من و ئَيك شنطال
 ل سةر ملَي من بوينة دوو بار 

 شةظ بؤرى خةوا من نةهات
::::: 

 ض وار نة ذ وارَي من خوشرتن
 ض يار نة ذ يارا من جوانرتن

 عةشقا  هةردوا كةتيا  دل دا
 هةر ئَيك ذ ئاليةكى ظـــــا
 هةردؤ  ذ هةظ دؤ مةزنرتن
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 هةن دبَيذن من تو ذ كور هاتى 
 د نالينَى ذ دةردَي كى وةالتى 

 وارَي من شنطــــــاال ناظَي
 دؤستا من تَييدا ثــــر دةالال

 وةك وَي نينة ل هةظ هاتى
:::: 

 وارؤ بَيي تة  ئةز ئيختيمم 
 هوزانا بتة ظة دهــــينم

 ذيان ب تةرا ضةند شريينة
 توو نةبى ناظَي مة نــــينة
 ذبةر تة سرتانا  دلؤرينـم

 
َى ب دةنطَي مجيل ناسؤ بوية  0202ئةظ  هوزانة ل ساال    تَيبينى:
 سرتان. 
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 حةجي قةيراني
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 بووكا دوو خَيلى
  

 
 سةر سةرَى تة هةتا
 ئريؤ دوو خَيلى نة 

 خَيليةك رةشة و يا دى 
 زةر و رةنطينة 

 ذ كةظن دة تو دةست طرتى 
 بوكا بَى كزوةت و نةختى 

 لَي نزامن تو يا كَى يى 
 تو كَى دخوازى

 و كَى تو خوةستى  
 دؤرا تة تةظ خوازطينى نة 

 مةغول و تةتةر و عةرةب 
 عةجةم و ترك و رؤمى نة 

 هةردةم ل دوو تة ئةو طزن 
 ذ كةلةثورَى تة رة دزن 
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 مرؤظ كوذ و نةتةو سزن 
 ب رَيذيم سيستةمَين دذوار 

 وةك رةظدةيَين هؤظني و هار 
 ئةون فاشيست ئةون زؤردار 

 دخوازن تة خباثينن 
 ب فةرمانا .. ب دةرمانا 

 ب كؤظانا .. ب تؤفانا 
 ب رةشى هةر تة ب خةملينن 

 ئةو نزانن  تو بوهارى
 و رةش نة خةمال بوهاراييا 

 ئةو نزانن تو خةزال 
 و بةِرى نة جيهَى خةزاالييا 

 تو دةالىل
 و زؤرى نة ذ بؤ دةالالييا  

 شنطاال من  دةالال من
 محني هةو تَى ذ بةرازَيت شاش 
 بةرطري ثيري بوون ئاسَينة كاش  
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 ذ مسَيت وان دميةن ئَيدى نا مينن حاش 
 ظَيجا بةسة رابة بةسة 

 ذ ئريؤ و ثاش 
 ب ئازادى بانكة و بَيذة 
 تو خةمل زةرى ذ مَيذة 
 رابة خَيليا رةش ثاظَيذة 

 دا بَيذمة تة 
 خَيلى زةرَى 
 خوة ِراطرَى 

 رةوش طةوهةرَى 
 سؤزا تة كةس نا طوهةرَى 
 ئةو بةِرَى بو ل تة تارى بو 

 زؤردارى ل سةر تة بارى بوو 
 ئريؤ نة ئةو دةم و ضاغن
 نة ئةو برين ئةو  داغن 

 كريار ئريو ب دةستَيت تة ييا 
 بريار ب زمانَى تة ييا 
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 بَيذة كى زاظايَى تة ييا 
 هةى ثةرطاال تارى شةظة 

 مةرتاال دةرةؤ و طةفا  
 مريطةها خودان شةرةفا

 تو هةردةم شةنط و راطةهى 
 خةمل بوهارا نو طةهى 
 ذ بةر رودان و فةرمانا 

 تو نا رةظى تو نا لظى تو نا كةظى 
 ب ثَيالنَيت هؤظ و هارا 
 ل تة شةهيان و بوهارا 
 تو نا بةهى تو نا بةهى 

 
 9/8/1122شنطال 
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 كوشتمديسا ضاظَيت تة ئةز 

 
 
 

 نة ثؤرا تا بةال بويى
 نة وان بسكَيت وةكى خةجنةر

 نة برهَين تة يَيت كةظانى
 و نة وَى ئنيا تة يا كةظةر

 ئةز كوشتم نا
 مال خةرابَى شةظَى

 ذ رويَين تة رؤذ دزى
 ستَيركا سبَى ذ سةر ضةنا تة طوهزى
 دين كرم ئةز وَى طةردنا تا نَيرطزى

 مالك وَيرانة دىَل من
 َيمني تة بةزيزوو بةرو د

 لَي نة دَيمَين تة و نة وَى ضةنا
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 دةقةكا شني تة ىَل دايى
 نة طةردةنا تة ب مؤرى

 و نة وان رؤكَيت خوناظ دايى
 ئةز كوشتم نا

 طةلةك طةريام ل ناظ سَيظا
 من دوو سَيظَيت وةك هةظ نة دين

 ذ سَيظَيت سينطَى تة و ثَيظة
 ضةند شةكر و ضةند شريانى من تام كرن

 نة بو ذ تاما وان هةردوو لَيظاخوةشرت 
 ىَل نة لَيظَيت تة و نة وَى بةذنا تا ضيايى

 نة سينطَى تة و نة هةردؤ سَيظَيت طةهايى
 ئةز كوشتم نا

 ئةز زامن تو نةوق زراظ و نَيظ كةمةرى
 ئةز زامن تو ثؤز ضالكى و بَيهن عنبةرى

 خةمال تة بوهارا رةنطينة
 تو سومان الل و طةوهةرى

 دةظ كةن و زمان شةكرىدنان زَيرى 
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 دةالال من تو بتنَى ناظ دلبةرى
 ىَل نة ناظَيتة ..

 نة زةند و دةست و تليَين تة ..
 نة كاب و ثَى و ثاهنيَين تة ...

 نة ثؤزَى تة ..
 و نة وَى نةوق  و نَيظا زراظ ..

 نة خةمال تة ...
 و نة سومانا طرتى خوناظ ...

 و نة بَيهنا ذ تة دفوريَى
 مسك و طوالظهةردةم وةكى 

 ئةز كوشتمة نا ......... نا
 مال خةرابَى

 تيَن ضاظَيت تة ئةز كوشتم
 هةر دةم و طاظ  ذ نَيرينا وان ئةز دل مشتم

 نةما زامن ئةو ض رةنطن
 طةهـ ئاطرن طةهـ ثةرنطن
 طةهـ رم و تري و تظةنطن
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 طةهـ زةالل و ثر قةشةنطن
 مال خةرابَى

 تةنَى ئةز دينَى ضاظَيت تة مة
 ئةز مريَى ضاظَيت تة مةتةنَى 

 تةنَى ئةز كوشتيَى
 ئةوان هةردوو ضاظَيت تة مة

 
 

 
 1121/ 3/ 21    سيبا
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 رؤذةك هات
 
 

 ت نة مابوو ثَيشبةرى تة راوةستم 
 و دةستا ذ تة بتنَى رة بَلند بكةم 

 رؤذةك هات 
 تنة مابوو جلكا منَيذَى دةينم 

 هةما ذ تة رة منَيذ بكةم 
 تة ببينم ثةرستطةهةكة ثريؤز 

 ل شونا خةالت و ثةرييا 
 خةمال تة ئةز طرَيك بكةم  

 و سا ضاظَيت من تو ديت بويى
 دىَل من وسا تو ناس كربويى 

 من د طؤت تو ضاظَيت خوة 
 

 تنَى ب ديتنا من كَل دكى 
 بسك و طولييا 

 تنَى ب ظان دةست و تلييا 
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 تو با ددى و بةالظ دكى 
 لؤما من دخوة ست 

 ئةز ب مبة كل بةر و ضاظَيت تة ب رذم
 ب مبة طةزؤ ل سةر لَيظَين تة 

 ب طةر نذينةكة تة رة ب بوهذم 
 هةردةم ئةز سةر خوةش و طَيذبووم 

 دا ل دو تة ب شةظ و رؤذ 
 ئةز هار ببم و بتةنطذم 

 ىَل ئةو رؤذ ضوو 
 دةرةنط هات و زوو دةرباز بوو 

 
 دل كةتنَى رها بوو  دىَل من ذ باندورا وَى

 دةركةت عةشق و ئةظينا 
 ئةز ثَى د ثةرسيم دةرةو بوو

 ذ بلى من تة نة يارةكى بتنَى هةبوو 
 و نة دلةكى بتنَى ل سينطا تة دة بوو 

 كةضَى تة طةلةك 
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 يارى و ترانة مبن كرن 
 طةلةك شةظ و رؤذ تة مبن 

 و طةلةك دوةكة من دةرباز كرن 
 ذ نو ئةز زامن تو هةر شةظ 
 خةونا ب خؤرتةكيظة دبينى 

 هةر رؤذ ل بةر دةرى 
 ل ضؤظانا خورتةكى دمينى 

 ىَل نة ثؤمشامن ضما بوييمة بةنى 
 رؤذةكَى ل بةر ثى و ثيالظَيت تة 

 ضما ثةرسيمة ب وان هالمةتَيت سةر سينطا تة 
 ئةز ثؤمشامن 

 ضاوا من نةزانى هةتا نوها
 نة ئةز بتنَى كةرم 

 دةركةت طةلةك هةظالَيت تة هةنة 
 ئةو ذى وةكة من كةرن 
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 عيسا بةركات
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 زارؤكا طؤشيَت قةساخبانا
 
 

 الدن و بن روستةم زارؤكَين تة ئاخا ل سةر ئريؤ

 كييَن دةالظَين دوذمنا وةرازَين.. …هلتاظَيذن خو

خبوين و  مةفتولةكا …دكن راست تة ل جاددَين
 ثةرضخي بةراتةكا

 رؤذا تة هةالتنا ل هزرا دمينن كةتيظا ديوارَين لنب
  تةنطاظ

 وي دايكا بةرَي شريَي ذ زاروكةكي دةظَي دةستَين
 ظةكري

 دقوتَيط بوهشيَت دةرطةهَي ئريؤ

 هؤريةكَي، خوستنا خةلكا برومةت مَيهظانةكي
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 دةنطا.. بَي شةظةكا …دجظييَن خودا تليةكا د

 ظَيشارتن هاتيا كوالظةكيدا رةخا لبةر قةلونةكا

 كَيشان نة ئَينا ئريؤ داين سؤز موهركَين

 كرينة.. تة و تةنطاظيا خةم هةمبَيزي خوا

 بَي دةظَي ئَيخستيا ثاش خو زمانَي ديوانَي بَيذَي ثةيظ
 دنان..

 سار شةظَين ستَيرَين مينا

  هَيسرت دذةنن.. ل ضاظاندة هَيسرت

 كوزَي.. دةرَي ثارَيزظانَي بويا طور

 ديكا و قريَينا زةنطال و دةنطَي مَيشن بارينا

 .. ئريؤ دونيايَي داينا خو ثشتا

 دي بشكوشكَين و ضةند و دلشاد ئةظني

 اللشَي و ل دةرةضكا تابور بوينا
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 دطَيرن.. مرنَي و سةما طوظةند

 خبوينا و دةظ فاشست ئريؤ

 ب ثةيظ ثةيظ خةليل، و طَينج عةدولَي سرتانا

 دارظةكرنب 

 ئَيخسنت ل بةندا دةروَيش هةدبانَي

 زارؤكا طؤشيَت قةساخبانا

 دا بةرخودانيَي ئَيخسريكرنا د ثايتةخيَت

 ..دطَيري مرنَي ئاهةنطا

 ل جاددا و ضاركوذ  سةقةتوكَي ياريا بكةظرَي ئريؤ

 كرن خيسك ئَينا نا طورةثانا

 و ظَيشارتؤك و قؤقؤك كةظرك هةفت

 عزَير( دا..ل )طر  زانن حةنةك بَي
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 نايَي.. من ضاظَين خةوا نة بتيَن غةريبؤ،. … غةريبؤ

 ذ دةست خو الظنجَي ثريا و سةد زين بَي مةمَي هةزار
 دايي

 خو دا.. ل كةزةبا خوييَن دكةلينن

 ئةظي سينطَي جهَيال و لةشكةرةكي عزرائيل جؤظانا
 طونديا..

 بن بزاري وَي ثةلكَين كري( تي ئَين تي) بنةفشةكا
 هؤظا ثَيالظَين

 كرن.. تونة تَيتا

 ئةو بو طوندي ئةظي زاظاتيا طؤظةندا

 رةش ثايزةكا
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 سةربرا طونةهَي خودَي خةمل.. خودَي.. بَي بوهارةكا
 مةزنا

 قوربانَي ية.. جةذنا نة ئريؤ

 ئةون ذ تة مرنَي ديلةكَين

 ظاال.. الندكَين قورتالكرنا

 …سةرذَيكرنَي ثرَين خةراكرنا

 شينا ساخدا ل دلَين

 .. ذييَن ية تربا و كؤالنا دارةبةست ضَيكرنا ئريؤ

 بو يا رؤذا و ل ظَي ئريؤ

 زؤرداري رومةت مَيهظانةكَي

 ثاريَين بونا ثةثوكا ليسَين

 ذنا.. طوشيَت و ظةطرتيَين حةفتار دةظَي

 كييَن بارانا ب كرن كويرك هاتينا ضرايَين

 كرن.. شةظني ئةم جينارا ديوارَين لبةر ئريؤ

 خبوين خوة يَي دةسيَت زالةكي

 سنور بَي هةدنا دخوازَي مة ذ ضاندي مة دا دهناظَين

 كور دةريايَين كور، زنارَين وةردكا مة
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 بوميا، زكاكا ناظ هارةكي ئةز ئريؤ

 ضوميا ل خةوظا دةريا دةظَي برضيةكَي

 و ئَيخسري ثشت بَي هار طورَين ل ثازَين لبةر

 .دا تينم. دةست

 ديتبو دذوار هوة خوة سبةهَي ظَي

 ئَيظارَي هَيرشَين

 مرنَي.. تةرَيشَين دار تَيهنا سةر دكرنا تاظ

 دةرباس دخوة را بذةهر تريةكا خبوين، كةظانةكي
 دكر..

 زارؤكا ل بةدةنا مرنَي ئيسكَين ل ئاظاهيَيدا رؤذا
 تَيخست،

 كؤتةك ئةزمانَي زبَينيَين

 و بدةسيَت ضاالكي دكرنا ذنان كوشتنا

 .دطةهاندن. مةزن قةهرمانَي

 ثةريشانَي ئةي تا زارؤكَين لَي

 دةربازى را عزرائيل د مةذيَي وَي

 بن، بوهشيَت
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 ثَيضان.. ئَينا ثَيغةمبةرا بكفيَن

 خوةدَي ب ثةرتوكَين ئريؤ خوةيا ية

 خوينَيدا دناظ ذنا و شريَي سَيدارة دبن مرؤظ

 هةالنني.. و دةست حةيف دبيا

 دا تةحل دنَيرينةكا طاظا

 هزر و هةزار هزر دوةشني

 ماييَن ذ دبارن رامان طاظا

 هَيز بَي دلَين كةال

 ئاطر ذ ثيتَين ظةظارتنا

 ثينةكري شيالنةكا رؤناهيا

 و ئةزمانَي قاد

 دبن مةزن يةك دذي تة
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 ذ وى هنطي دة  مرنا تة بؤ 
 

 دارةبةست و شينا تة بو
 كةال خوينَى دهةركى و دهات

 بى مةفةر بو.. بَى ضارة بو
**** 

 ديسا خودَى ذ كوربَين تة مر
 ديسا روة و جانَى من تة بر

 ذ دميةنَين تةرة فةلةك 
 مريمح ل ظر بوية كةظر

**** 
 ذ نوزامن ئةز بوميا ثارسةك م خوةدى
 مينا كةوا ل داظَين تة دا ماميا كةدى 

 ئايةكم ل سةر ثةرةكَى تة 
 هةى ئاظَيستا جارةكا دى 
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 شالغيا تة ل دالدة نة ئةظينا 
 ثَيظةلةرز و تةقاندن و مرنا دينة 

 هةما ثةيظا دبالتينم وةكى دينا 
 مةم دمرم بةرامبةر ئاورَين زينا 

********* 
 من ذ دةست تة طرت ثَيكَى تاىل ذ هةوشانَى

 وةكا هةر طاظ ذ بةر تة ئةز كةمتا ذانَى
 بوما ثشتا داينة قادَى ذ بؤ طانَى

 نة تو بتنَى هةمو خةلك ضريوكَى زانَى
 ضاكَين كةر تام نة كرين طؤشتَى خةزيرذ 

 وان نةينوكَين تينا طةسنت ب ديتنا زير 
 حةاللن ماضكرنَين من ذى 

 وةكا دةستَى شَيخَى وةزير 
 وةك مججمة م ذ دوذةها خوة ثاظَيذة

 بةسا، بةسا ئةظ جةنطا ظينَى ذ مَيذة
 ض ذ من نايَى من دةست دانني 

 خةرتيم ذ زانست و وَيذة
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 ر.. ئةز ذ كةستممن تو ناسك
 نة منيك بون.. بتة ثةرستم

 كرم موو. و زراظ هونام 
 ل دوويَى تةشيا خوة رستم

 ل ثرستطةهَين سةر سينطَى تة وتارخوينم 
 شروظة دكم خةلكَى براستيَى دطةهينم 
 ناسكرنا تة.. فةرترة ذ ناسكرنا خودَى

 بوهشتيما دَيما ل ظاالهيَى ببينم 
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 ئةز بومية فاحشئةز تَى دطةهم لدوو تة 
 بوميا لةعنةت ب كةهنيا سثى و ئاخا اللش 

 كش مةليك و مةهت كرميا 
 سَيوى لبةر دةستا و روورةش 

********** 
 ذ وَى هنطيدة بريهاتن ذى ئةورَين رةشن 

 ثيت و ثةيظ دبنا باران تةظ ذ رامانا دوةشن
 هزر وبريا ذ با من قةدةم طوهاسنت

 ل حزرةتا تة بَى ياسا و سنور د مةشن 
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 خدر شاقوىل
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 ئةز نة شةهرةيارم 

 
 

 ب ديتنا تة ئةز ذ رزدَين
 ثةسنَى رة  بازارم

 دل بَى سؤز وخاثينؤك
 و شَيرين زارم

 ب ديتنا تة ض شؤخا  كو بظَي
 ئةز دل ذَيرة دةريَى  باذارم

 يان ض هةسثا ل مةيدانا عشقَي دة
 شةهَى سوارمئةز 

 ثةيظا )من تو دظَى( هما
 و سا بَى رامان و رمةت دبَيذم
 و نة من هةستة و نة وذدانة
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 ئةز دل ذ كةظر و دارم
 ظَى دكِرم و وَى دفرؤشم

 ئةز مَيبازَى شةظ بوَير و ريبوارم..
 يا ذ تةظة ئةز هةر شةظ ذ دةستَى

 ذنةكَى ثةرداخا ويسكى دنوشم
 و هةر شةظ ذ جانيا يةكَي رة

 ئةز ثةسةندارم
 دمب ئةورةك ذ هةلبةستَين 

 خوش و شَيرين ثةيظ ب ثةيظ
 ب سةر بةذنَي دة دبارم
 دبَيذم بَى تةشة و زَيدة
 ضى ية ذينا تو نة تَيدة
 و هةتا سبةدار دكةظَى

 
 خودَى زانَى بةر ب كويدة
 ما خونة ئةز طونةهكارم؟
 تا شاشَى طةر بظى ضاظَى
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 تو من دبينى خامنا من
 هـ دمل  باوةركةئةز نة دة

 نة شةشةهرةيارم
 تةنَى يةك دل ل ناظ سَينطَى
 من دة هةبوو تة ئةو ذى بر

 ل سةر تة هيظةل هارم
 ظَيجا بةسة دل ِرةقي ية،

 تة ئةز كوشتم خةمَين تة ئةز هالظَيتم 
 كوال ئةظينا تة ئةز خارم

 كةنطَى تة وَى باوةرَى
 مبن هةبَى ئةز حةز ذ تةدكم

 خوة برل ثَى تة من هَيتكَى 
 ل ناظ ضاظَين خةلكَي دة 

 ئةز شةرمةزارم
 طةر تة باوةرى هةية 
 ئةظني هةبَى باوةركة 

 ئةز ئةظيندارم
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 تةيرَى بَى هَيلني

 
 

 ئةز تةيرةكَى بَى هَيلينم
 ضةنط شكةستى و ثِر خةمطينم

 بَى هةظال و دل برينم
 ض هةية ل هَيظيا من ما بَى؟

 و ئةز ل هَيظيا ض مبينم!
 تةيرَى بَى هَيلينمو هةر ئةز 
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 نة من مالة و نة من وارة
 ب تنَى دل بَى دؤست و يارة
 كةس ب من رة نةى دلدارة
 وةك سَيويا ل بةر ديواران 

 رؤذ و شةظان د بؤرينم
 و هةر ئةز تةيرَى بَى هَيلينم

**** 
 ساغييا من تام تَى نينة 

 دةربةدرم وةكة دينا
 نةمانا من ذ من رة ذينة 

 خوشيَى نينةبةهرا من ل 
 ل سةر ض خوزيان مبينم؟

 و هةر ئةز تةيرَى بَى هَيلينم
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 هةيظ و رؤذَيت من ل ئاظانة
 دةست و ثيَيت من ل داظانة
 هَيسرتَيت من ل سةر ضاظانة
 هةر دةم دىَل من ب كؤظانة
 مرنَى ب سةد رةنطَى دبينم
 هةر ئةز تةيرَى بَى هَيلينم

**** 
 دنيا ل بةر ضاظَيت من رةوشة

 ضةند تةحل و نة خوشةذيان 
 ئاطرةكى دذوار و طةشــة

 سةد برين ل دل دةظ بةشة
 ب هزار دةربى دل برينم 
 هةر ئةز تةيرَى بَى هَيلينم
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 نة بةس ئةز دل بريندارم
 ذ خةمَيت دنيايَى ئةزَى بارم

 بَى هَيز و هونةر و ذارم
 ل ناظ ئاطر دة ئةز دارم

 ذ هناظا كوور دنالينم
 هَيلينمهةر ئةز تةيرَى بَى 

**** 
 ذ سةرى هةتا ب ثيا ذامن

 ل هةموو ئةردا ئةز مَيهظامن
 وةك تريا ثةقى ذ كةظامن

 دَى ل كوى كةظم ئةز نزامن
 ل عةمرَى مايى ئةزى ض بينم

 هةر ئةز تةيرَى بَى هَيلينم
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 رؤذ دضن تةظ ب يةك رةنطى
 سال دبؤرن ب تةحلى و تةنطى

 ئاخني ذ دل تَين بَى دةنطى
 بوو دةرةنطى ل ديتنا خوشيَى

 بةر ب ثرييَى دلةزينم
 هةر ئةز تةيرَى بَى هَيلينم

**** 
 زارؤكى ضوو ئةز نة كةمتة بةر

 طَينجاتى هات ب كول و كةسةر
 شاخَيت ظينَى ل دل دان دةر

 ِرَيكا ذينَى من ذى دا سةر 
 من طؤت ئةذى خودان ذينم
 هةر ئةز تةيرَى بَى هَيلينم
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 ئةظ دنيايا هند بةر فرةهـ

 ضيا و بةحر و كةلةهـ تَيد
 ل من بوو زيندانةك بَى دةركةهـ

 ئةز تَيدة كةوم بووية ِرةكةهـ
 ب قرِي و ئاخ و نالينم 

 هةر ئةز تةيرَى بَى هَيلينم 
**** 

 ذ بةر ضنة ئةظ قري و نالني؟
 دارا هَيظييا شاخ و شني

 هشكبوو ضةق هاتنة بِرين
 هَيسرت ذ ضاظان بوونة خوين

 مينم!هةتا كةنطَى دَى وة 
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 دنيا ب من رة بكةرب و كينة
 هَيظَيت دىَل من مرينة 

 رَى تةظ ل بةر من د طرتينة
 ِرةظ ذ بةر ذانا من نينة
 ئةز نكارم خوة بلظينم

 هةر ئةز تةيرَى بَى هَيلينم
**** 

 وةك ثَيظةلةرزَين ئاطرى
 وةك ثَيلَين دةريا ئازرى

 ب سةر من دة تَى كةال طرى
 هةو ذ من تَى بةرانبةرى

 ئَيدى ئةزَى دةست داينم
 هةر ئةز تةيرَى بَى هَيلينم
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 خةلكَى دبينم كةن ل دَيظة
 طةش وةك هووشيَى ب دارَيظة

 دبَيذم ئةذى ذ ئَيرؤ و ثَيظة 
 دَى ذينا خوة مب ب رَيظة

 ىَل رييا خوشيَى ئةز نابينم
 هةر ئةز تةيرَى بَى هَيلينم
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 طارؤ دخيل
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 غةدرَى دةمَى سةر
 

 ئاقلدار و نظيس ديرؤك زانايَى كا
 دذوار و سةخت منة برينا ذانا بنظيسة

  سةر ل و ئَيزيدى مةمحودَى جةطةرا ب
 كار خــــةبات ئةيازَى خويـــــــنا

 بَيذ كورماجنى خوةى بزمانَى
 مة طورا دةظَى ل زارؤكَى ئةز
 قةفقازم و جؤرجيا ل ئَيزديَى ئةز

  ئةملاسم و زَير ذ ثةيكةرَى
  رازم نا ئةز خةما و كول ذ

 برامة و مرؤظ بَى ئةز
  ئَيريظامن ئاكنجيَى ئةز

 دةردامن و كَيل بن ل ساغَى
 

  زمامن و مال و ثشت بَى
 مة ئةرمةنييا كريكارَى
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 شارم وَيران و تةورَيز ذ
 سارم زؤزانَى سةر ل بةرفا

 هةوارم و قري و طازى بَى
 مة تركا و فرس كوشتيَى

 دةربةدةرم ئةوروثا ل
 دكةرم خوة نانَى ثاريَى ثى ل

  بكرم تةظ دنَى كةماىَل
 بيانيامة غوالمَى هةر

 دنامل ئةز كانيَى سةرَى ل
 المل و كةر قاميشلو ل

 عطامل ب شَيخَى قةهوةضيَى
 

 نةبامة ئةز بةرَى خوةزى
 مة بةحزانَى و باشيك ذ
  مة شَيخانَى و باعةدر ذ

 مة ئاىَل سةر ل رؤذا ثةجنَى
 ضرامة ئةز رة اللشَى ذ
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 شَيرينة منى وارَى شنطال
 نة طرى و هَيسرت ب مت ضاظ

 مزطينة ذَيرة ئازادى
 رزيامة دة رذَيمَى بن ل

 منة طوندَى شَيخدر سيبا
 منة خوينا و جان و روح

 كوشتمة ئةز تريؤرستان
 مة شةهيدا كاروانَى ناظ ل
 هةزارم ضةند ئةز مةليؤنا ذ

 خوارم ئةز فةرمانا سَى و هةفتى
 زنارم و ضا نلكةظم
 مة شَيرا و ثلنط مَيرطا
  خةرابَى دنيا خوة ب هةكة

 رابَى بوركان و ثَيظةلةرز
  نابَى وندا من ناظَى هةر
 ثؤالمة ذ مةرتاىَل ئةز
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 تة ثشتى
 

 
 رةنط و تام بَى و بيهن بَى تَى بهار

 ثةرةنط طةشبوون داخا سةر ل دئَيشن برين
 دةنط بَى مت الىل و كةر شةظَين ظان ل

 دذوارى ب دكوذن من خةم و كؤظان
 

  دارَى ساخَى سةر ل سَيظا منة دىَل
 ذةهرَى و ئاطر ب تريا تةية عةشقا

 هارَى دَيلة ئةى بةسة قةتاند دل تة
 سارى دل و نالةنال ب بؤرى عةمر
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 مارا وةكة دمرم كوى ل ئةز وارم بَى
 وارا ذظان باركر يارَى ئةز يارم بَى

 ديوارا ذ دكم وَى ثرسا دينا وةكة
 ثارى كرنا دل ئةظ خةما كرن مريات

 

  ببينم مرنَى بةرى نايَى طةلؤ
 دخوينم رة خةمان ذ ثاديشاهم

 نةمينم ئةز وَى ثشتى مبرم بال
 هةذارى و بةلةنطازى ئةظ ئَيدى بةسة

 

 بازا و تةير وةك دمب دا خةو ل جارنا
 ئةظرازا و بةحر ثشت ل دطةرم ىَل
 داخوازة و ديلةك مت ئةوة تةنَى ب
 ئَيظارى خَيليا بن ل ميهظان ببمة ىَل

  دةرى نينة طرتيخان بوو من ل ذيان
 كةرى و ِرةف ب دل هاتنة كؤظان و كول

 !وةرى كةنطى تَى هاوار دكم زميار و قرِي ب
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 دلدارى ب همبَيزكى من خوة سينطَى بةر ل دا
  تاظا و برووسك وةكة جارةك خوزى

  دةراظا و ضا ثشت ذ بهاتا تو
  ضاظا هةرؤ و كةزةبَى ل باريبا دا

 تارى ذينا ئةظ طةشكربا رؤذَى وةكة
 

 كةس بَى من ل دةركةظة دَيم رة رؤذ ب
 ئةز شيارم ظيَكةظ شةظ ب رة ستَيركا ب
 بةس مة ئَيدى بِرةظة غوربةتَى تؤِرا ذ
 بارى ظى سةر كةسةرَين و ئاهـ هلطرتنا ذ

 دوورن من ذ ئؤقيانؤسى ضاظَين دو
 دبؤرن هَيسرتا و نةخةر ب رؤذيم و شةظ
 كوورن ثِر برين هةزار دة دل ل لوما

 طونةهكارى بووية من ب خوشى و كيف ض
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 ظةطةريا غوربةتَى ذ نوو مرم ئةز طةر
 طريا و كانى؟ طةلؤ طؤ كر من ثرسا
 مرية تة دوستَى نةبَين كن خودَى ب هوون
 نكارى تة دووربوونا باركر بَيذن
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 سفيان ئةلدلكاني
 

  



 
64 

 

 كةوَى ضيايَى شنطاىَل 
 
 

 هةى كةوَى ضيايَى شنطاىَل
 ضمة ئةظرو دةنطَى تة نايَى

 دؤذمنا هَيلينا تة ئاطر بةردايَى
 تَى مينى بَى جةوار لظَى دنيايَى

 دَى ِرابة هةى كةوَى ضيايَى شنطاىَل
         ****** 

 ئةظرو دنيا تةظدة ل تة نَيضريظانة 
 نةمانا تة داخواز و هيظيا وانة 

 ضارة و درةفةتَى نة دوانة
 تو ربادى ِرابة خبوينة

 وندا نةكة غريةتا  شريينة
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 ب قةب قةبة داظة ب قةتينة 
 تةظ طةىل و زنارة ب هةذينة

 دؤذمنا ذ ضيايَى مة ب ترسينة
 قةرتةال ذ سةردارا ئازاديَى ب فرينة

 و ذ خو بتنَى رة ئاظاكة هَيلينة
***** 

 ئَيدى بةسة  تور و زيندان 
 مة دظَى ئازادى و ذيان 
 دَى ِرابة عةشق و ظيان

 بَيذا يان شنطال كوردستان
 يان ذى بال مرن و نةمان 
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 ئةز خوةزكا خوة بكى خبوازم
 
 

 ئةظرو دةظةرا شنطال ئبتنَى
 ذ هةموو دةظةرا ئا شةوتيية
 ئاطرى بةلةنطازيَى ثى كةتيية

 ئةز نزامن خوةزكا  خوة
 خوةش مَيرى بكى عةطيد قةهرةمان و

 ذى ئةظرو خبوازم طةلو  ئةز بَيذم
 خوزكا من ب وى بَى

 ئةوَيت بَيذى من ضذى ئةز بَي نكارم
 يان ئةز بَيذم خوةزكا من ب وى بى

 ئةوَيت بيذَى نة شوليَى منة
 و ئةز  خوة ثَيناكم نزا ئةز خوةزكا خوة
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 بكي عةطيد و قةهرةمان و خوش مَيرى
 ذ  ئةظرو  خبوازم

 بَيذم خوةزكا من ب وى بيى طةلو ئةز
 ئةوَى كةتةفن و تةشيا بَى غريةتيَى ل هونَى

 يان ئةز بَيذم خوةزكا من ب وى بَى
 ئةوَى ل ماىَل ل با ذنا خوة  ئَى ثالدايَى

 خوة ثةسنى و ثةسنا ذ خوة ظةدى
 يان ئةز بَيذم خوةزكا من ب وى بى

ئةوى دهزر و خيالَين خو دا باذار و كومثانى خيانةتَى 
 ظا دكَىئا

 و ضاظَى ىَل ئاطر ب براكَى وى ذي بكةظى
 ئةز نزامن خوةزكا خوة
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بكى عةطيد و قةهرةمان و خوةش مَيرَين ئة ظرو 

 خبوازم
طةلو ئةز بَيذم خوةزكة من ب مةسئؤل و موختار و 

 مةزن و شارةزائَيد ئةظرو بى
 ئةوَى بتنَى دةظ و كؤركَين خوا ناسدكَى

 ى وى ل بريَى نايَىو قةد بةلةنطازةط ذ مللةت
 زاروكَين شةهيد ب رةنطَى بةرازا دبينى

 يان ئةز بَيذم خوزكا من،
 ب نظيسكار و رةوشةنبريى و مسةقفَين ئةظرو بى

 ئةوَى بتنى ضاظ ل سةرَى مةهَى كا كةنطَى بى
 شوغلو كارَى وان

 نظيساندنا ضريوكَين عةشقَى بى
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 نةكَىقةد جارةكى بة حسا وةالت و مللةتَى خوة 

 هةفتى و دوو فةرمانة وند بكني
 طر عزير و سيبا نة ل بريا واننب
 بيست و سَى كةسَين كوشتى
 ل باذارَى موسلى ذ بريبكني
 طانيا ئوال زَيرين خبوو دينني
 ئةز نزامن خوةزكا  خوة بكى

 عةطيد و قة هرةمان
 و خوةش مَيرى ئةظرو بى
 طةلو ئةز بَيذم خوةزكا من

 ب ماموستاى ئةظروبى
 ةوَى ثةروةردة فَيركرنئ
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 و طةلةك و طةلةك ذ وى دظَى

 ذبةر ئاشقى كةضاينا ل قوتاخبانى
 ئةو نزانى ض ذ وارى ثةروةرد و فَيركرنَى

 ئةز نزامن خوةزكا خوا بكى
 عةطيد و قةهرةمان و خوةش مَيرَى ئةظرو بى

 طةلو ئةز بَيذم خوةزكا من
 ب هوزانظانَين ئةظرو بى

 ئةشقَىئةوَين دوو ثةيظَيت 
 يةك ئةظينا ئب دةرةوا َليكتينَى

 ئةوى ذ ثةيظَيت خةلكى
 ل با كةضَين سَيزدا و ضاردة ساىل

 خوة دثةسنى و ثةسنة ذ خوة ظةدى
 ل شوونا شريةتَين
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 ذ كةضَين خشيم و نةزان رة ئَي دبَيذى

 كضك  ئاطر ب جانَى خوة تَيخى
 ذ كور بى ئةشقا خورتَين ظى دةمى

 ة بكىئةز نزامن خوةزكا خو
 عةطيد و قةهرةمان و خوش مَيرى ذ ئةظرو بى خوازم

 طةلو ئةز بَيذم خوةزكا من
 ب هونةرمةندَين ئةظرو بى
 ئةوَي كة ب ناظَى شنطاىل

 تشتةكى ذ ديرءك و مَيذوو و فلكلور نزانى
 ئةوَى وةك ثارسكا

 هةرو هةرو هةما وةك هةروية
 ل دةرى هةنكا
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 ئب هيظى و ديلةكا
 ية ل داوةتَيت خةلكى دةئارماجنا وى 

 ل فةرقى بدة و ئةو ذى ئب توونة
 ئةز نزامن بَيذم خوزكا من بكى

 عةطيد و قةهرامان
 و خوش مَيرى ذ ئةظرو بى

 ئَي ب خودَى ئةز نابَيذم خوة زكا من ب ئَيكى ذظان بى
 ئةزَى بَيذم و بانكم و بَيذم

خوازكا من ب عةطيد  و قةهرةمان و خوش مَيرَين 
 بةرَى بى
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ئةوَى سينطَى وان بوو ضيا ل هةمربَيى دوذمنَى زمان و 

 ئوىل
 دةست دا نة تانني يةكجارى

 كاهنية غريةتا وانى ئَيد هةركى
 وةكة دجلة و فوراتى

 لومة ئةظرو ئةزَى بَيذم
 خوةزكا من ب شةهيدَين
 كورد و كوردستانَى بى

 
 

12/1/1119 
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 عيدو خةلةف مراد
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 شنطال بووكا وةالتَى من 
 
 
 
 
 

 ئريؤ شةنط و شوخا 
 وةالتَى من 

 ية  طز  و طةشة 
 ضيا سةرَى  خوة  ِرا كرية 

 و بَيذَى  دةم دةمة 
 خةمال ناظَى وةالتَى من 

 ل سةرَى ضيايَى  شنطاال  من 
 كةسك و سؤر و زةرة 
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 شنطاال من 
 دةالال  من 

 ئةى دةستَى  الندكا 
 من 

 ل بةر كول و غةم 
 و غةريبيا 

 ئَيتيم و سَيوى و بَى واريَى دة 
 هَيذاندى و 

 ب لوراندنا ئاخني و قوتينا و
 بَيهنا ذةعر و كيميا بارانا 

 رؤذ  كرية شةظ و
 خةو ذ شةظَى 

 ِرةظاندى
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 ئارى مة ... ئةز 

 شاد و نيشان 
 توك و خةالت 

 ثريوز ... ثريوز 
 كوردم ... ئةز 

 زار  و زمان 
 خاك و وةالت 
 بذى ... بذى 

 شنطاىل مة.. ئةز 
 ذ  كال و باب 
 ناظ و ناسنام 

 رةسةن ... رةسةن 
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 بةىَل 
 ئةطةر دةنط  ذ دَل  بَى 

 بَلند  دبَى 
 و ئةطةر  مةذيك  ذ الوان بَى 

 نوو دبَى 
 و ئةطةر  ناظ كوردستان بَى 

 شنطال هةر  دَى ب ناظ 
 بووك  بَى 
 كاوة باب 

 و طارة  هَيز 
 و نةورؤز مشخةل و خةمال ثريوز 
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 ئارى مة  .. ئةز 
 ل من ظةدان 

 دةنط .. دةنط ظةدان 
 قَيرى  و هةوار 

 ساَل و زةمان 
 فةرمان .. فةرمان 

 نةمان  و نةمان 
 و هةر  ئةز  مام 

 كوردى  مة  .. ئةز 
 خوين دبَيذَى 

 زار و زمان 
 ىل  ظةدطةرينَى 
 وةالتَى  .. من 

 ئَيدى  ئةزم 
 كوردم  ... ئةز 

 ئَيدى  بةسة 
 ئةز  بَيذمة  تة 
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 تؤ  بَيذية من 
 كا  تؤ كانَى 
 وةالتَى  من 

 
 دايكا من 

 كوردستان 
 دةمة  فةلةكَى 
 تةشيا  ئاخينَى 
 ذ مةرة  بادا 

 برين كوالن وذدان بةردا سةرة 
 و بةخت  رةشيا فةلةكَى 

 كوظان  ل مة  باركرن 
 هنطَى 

 ضيايَى شنطاال  تة 
 تريؤذكَين ل سةر ئاال  تة 

 ب سةر بَلندى 
 د  هذمارتن 
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 دايكا  من 
 و ئاطرَى  ب  طرى 

 هاتية هلكرن 
 ظةنامرَى 

 شنطال بووكا  وةالتَى من 
 ئريؤ  دةنطَى وَى  يى 

 بَلندة 
 و سوند  دخوة 

 ب خوينَى 
 ب دةنطَى  ئةى  رةقيب 

 و ثايتةختا  ذينَى 
 و ئاطرَى  ب طرى  

 هاتية طةشكرن 
 ظةنامرَى 

 و كةس نكارَى  ظةمرينَى 
 شنطاىل  مة ... ئةز 

 كى  نزانَى 
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 ذ شنط 
 كةيف و خوشيا 

 كوردستانَى 
 و ئال 

 ذ ئاال  رةنطني 
 كةسك و سؤر و زةر 

 و ئةز مام رةسةن 
 ناظ  و ناسنام 

 شنطاىَل مة .. ئةز 
 و هةر  ئةزم  .. ئةز 

 
 نا ... نا 

 نة ماية   ... و نامينَى 
 سةر ضماندن .. و رةظاندن 

 ثَينطاظ  ... ثَينطاظ 
 وةالت ... مللةت 

 حةيفا كةظن  و نوو 
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 هلتينَى 
 ئةز قوربان 
 ئةى  وةالت 

 ئةز  ب طؤرى  ... ئةى كوردستان 
 دةنطَى تة 

 نة  بتنَى  دةنطة 
 بةىَل  رَيبازة 

 دةنطَى تة 
 خوين  و مَيذوو و هيظى ية ...

 ئاال  تة 
 نة بتنَى  ئاال ية 
 بةىَل ئايندة ية 

 ئاال  تة 
 خوين و مَيذوو و هيظى ية .... 

 وةالتَى  من 
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 نةورؤز و كوردستان 
 
 

 ئةى دايكا مةزن .... ئةى سةرؤكَى هَيذا 
 ثريوز بَى .. سةر ساَل 

 ثريوز بَى  نةورؤز 
 ثريوز بَى ئازادى .... ثريوز بَى ئاشتى 

 ثريوز بَى نةورؤز 
 ئةى خاكا زَيرين ... ئةى مللةت 

 ثريوز بَى  ئةظ  ناظ  
 ثريوز بَى  ئةظ   رؤذ 

 و ئةظ  سةر  ساَل 
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 ل شنطاىَل  ..دنَيِرم  و دلةرزينم 

 سالظ  و سةد  سالظ 
 ل ضيايَى  تة ... خةمل و خةمال

 ذ  ديكول و بَيهنا ئاطرَى  تة 
 سالظ  و سةد سالظ 

 ل هةر  مالةكة  .. خةمل ذ خةمال تة 
 ذ ئاال  تة .. ذ ئاطرَى  تة 

 و هلهالندنا 
 دةنطَى  تة .. كوردستان 

 خوةش تَى ذ ظان مالَين  تة 
 ثةلطَى  ئةظ  ديكوال رةنط رةش 

 د فِرَى 
 د  ماىَل  نةخوةشيَى  و زومل و زوورداريَى 

 شنطال ..ذ ثةرتووكا  تة 
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 من خوةست ل )هةنار( مب 
 ب خةلكَى  وان رة  شاببم ... و دَل  خوةش ببم 

 و جةذنا نةورؤزَى 
 ل ضاظَين  سةرؤك  ثريوز بكةم 

 من خوةست  ل ظَى  رؤذَى 
 ل  ظَى  جةذنَى ... ل ظَى  نةورؤزَى 

 ذ خةلكَى ) هةنار(َى  مب 
 دا  ب طةشرتين نةورؤز 

 شاببم 
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 من خوةست ل هةلبجة  مب 
 و ثريوزترين نةورؤز 

 ببينم 
 و ب بَيهنا  ئاطرَى جةذنَى  

 ديكوال كيميا بارانَى 
 وندا  بكةم 

 و ب  خةمال تة كوردستان 
 ناظَين زوحاك و عةىل كيمياوى 

 ذ مَيذووَى 
 مبامل  و ضةن بكةم 
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 و سالظ  و سةد سالظ
 ( طولَين 0555لـ)

 بووينة  قوربانيا ... تة رؤذَى 
 تة  وةالتى 

 سالظ  بكةم  
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 من خوةست  ل )رانية( مب 

 دةنط  ل رؤذَى 
 بكةم 

 دةنط ل جةذنَى 
 بكةم 

 ل طةنج و كةضيَين ... كوردستانَى  بكةم 
 ئةرَى ؟ زانن 

 ض بووية  ل ئامةد ... و قاميشلوكَى 
 دزانن  ل ظَى  رؤذَى 

 قةلعةدز  و ئةردينة و قةرةداغ
 ب سةر  واندا

 بةردا بوو  طِريَى  
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 ل ئامةدَى ..
 ئةرد  خةملى .. و ناظ   طةش بوو 

 و ئةمسان ب ئاطرَى  تة 
 نةورؤزَى 

 رةنط ... رةنط 
 بوو 

 بَيهنا  ماف ... بَيهنا  نةتةويى 
 بَيهنا   وةالت 

 ذَى  خوةش تَى
 ىَل ضبكةم 

 ل دورمان  دوور 
 هةر  ئةون جةندرمَين 

 دظَين تة  بكةن زيندانة 
 تة  وندا   بكةن 
 ل  قاميشلوكَى 

 د طةِرم  و دطةِرينم ... خةمال  تة نةورؤزَى 
 تَيدا  دبَيذم 
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 ئةرَى  ئةظ  ض 

 طَيِرك  و مَيروو بوون 
 ل  مة  ظةحةويان 
 ما نة  ئةو  بوون 

 ظة  سةرَى   ضةند  ساال  
 تو  د  كوشنت  بَى  سووض 

 ما نة  ئةو  بوون 
 عةفلةقضيَين  رذَيم  خودان 

 دظَين  تة  وندا   بكةن 
 ىَل  هةر  تو  مايى  

 وةالتَى  من ...
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 وةالتَى من:

 ئريؤ قاميشلوكَى 
 قوربانيَين  ئازاديَى 

 شاندن .. طةهاندن 
 ب كاروانَى ئةنفال وح ةلبضة و طر عزَير 

 طةهاندن 
 و ئةو ذى بان  دكةن 

 وةالت ...
 ب سؤز  

 ئةمَى خاكا  تة  ب خؤينَى 
 ئازاد  كةن 
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 و رؤذا  جةذنا  تة 
 ب دةنطَى  شةهيدا  ثريوز كةن 

 وةالت ...
 نةورؤزا  تة  

 ب دةنطَى شةهيدا  ثريوز  كةن 
 كوردستان .... 
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 مةجدل حيالي
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 دبَيذم 
 

 بةرى كة ئةز بَيذم حةز ذ تة دكةم
 ب خةيالَيت خوة، ل بلندايا خوة نةبينة 

 كةنطَي ستَيرا تة ل ئةمسانَي  ئةظينَى ظة ذياية 
 كةنطَى بريهاتنةك ذ ئةظينا تة

 بووية رؤندك و ذ ضاظَى تة رذياية  
 ذ نو دزامن ئةو رةنطَى تة يَي زةر نة نيشانة 

 ذ نو دزامن دةنطَى تة ذى نة ذبةر بايَى ظؤلكاناية 
 كةسى ذ ئةظينا تة سورا طوال ل سةر دىَل تة نة نذياية 

 كةسى ذ ئةظينا تة نة طؤتيية ضيايَى بلند
 ل سةر زةظيَيت كوردا هاتيية و هةذياية  

 دا ئةز بَيذمة تة حةز ذ تة دكةم 
 من نة تو دظَيى و نة حةز ذ تة دكةم 
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 من تو ناظَيي ضةندى بَيذى ل من ببؤرة 
 ل طةل هؤزانا تة ئاوازم 

 تو نة خةجى نة شا سةنةمى نة شَيرينى 
 تو نة ستى و خةنس و زينى 

 دا ذ بؤ دل تة ب خوازم 
 بال بَى دةرد بةم بَي كؤظان بةم دل بياز بةم 

 ئةز بَى ئَيش بةم جان بَي ذان بةم مت ب رازم 
 تو نة شَيى ل هةمربى من  بَيذى 

 زم ئةظيندارةكة سةركةفتى و سةرفرا
 لؤما ئةظينا تة ذ بؤ دىَل خؤ نا خوازم 
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 راستة ئةز وَى دةمَى شاش بووم 

 دةمَى ذ دووريا دةنطَى تة
 من د طؤت تو باش دل بةرى  

 من نةزانى ذ بنداظا تو رةنط زةرى
 يان ذ بةر تاظا رؤذَى رةنط  ئةمسةرى 

 ذ نَيزيكا ظة من تو دى تة طةلةك
 مةدحَى خؤ دا و خؤ باش كرى  

 طؤتنَى تة تةظ نة راسنت
 ئةم نة ئةو نةزان و مةبةسنت  

 ض تة طؤ ب كةظيية سةرى 
 دَى هةرة كةس رؤندكَيت تة

 نو ب دةستَى خؤ نا ماىَل  
  ثشتى ضرايَى تة ل ديوانا ئةظينَيى ظة مرى
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 شةمالكا هةل
 
 
 

 شةمالكا من ديسا هةلبو 
 روناهيَى ل بةر من ظة دا 
 خوين ل جانَى من طةرييا 

 لَيدانكَيت دل ذ نو ل خوة دا 
 ب هةظرة ئةم دضوون تؤ بَى 

 مة بريارا دؤماهيَى دا 
 ئةم بوون هةظثشك ب ئةظينَى 
 دا دل ذ هةظ دى نة بنة جودا 
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 سةيران خوةشة ل رةخ دةرياية 
 سةحبكة كانى و روبارا 

 دةنطَى بلبلَى حةياىل ئريؤ 
 خوشتَى ذ  طولزارا  

 ض ئاخا ئةم ىَل دانشنت 
 ل شونا مة وةك شينوارا 
 ئةمَى نةخشني ذ نوراكةن 

 شَيرين ئاال ئةظيندارا 
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 تو كةضةكة وةفادارى 
 دىَل من ذ تة سل نابَى 

 ببة كوترا نَيضريا من 
 دا تةيرَى من ل ثَى تة رابَى 

 كةر ئةو ثةرَى سينطا تة بوةشينَى 
 دا تة و دل شا بَى بال ل سةي

 ثيَيت خو بكة تؤرا وى 
 دا ئةو هةرؤ سثَيدَى ذ خةو رابَى 
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 ذ بو من خوةشييا دالية 
 ضاظ تة ل هةمبةرى خو ناسكةن 

 طةل سالظَى ئةم ذي دةستا
 ذ بؤنا هةظدو راكةن  

 ض ل هةمبَيز و ض ب هةملرَيس 
 ئةم هةردؤ دال ب هةظ ثاك كةن 

 دا وار ب ئةظينيةكة ثريؤز 
 ل جهَى ئاستةنطا ئاظاكةن 
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 خالد الشيخ
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 غوربةت

 
 غوربةت زندانةكا

 تارى و سارة
 و ئةزَى ب تنَى حاىَل من نة تة حالة

 ذ كةزبا دىَل خوة باندكم
 هاوارا

 هاوار مَى دضة ئامسانة
 و ظةدطةريَى لة ديوارا

 نةمَى دوستا..نةمَى هةظاال
 نةيارا

 ئةزَى دةمةكى سةعةتَى
 رمسا داك و براكَيت خوة

 درينم..
 ضاظَى خوة ل دورا خوة مب وتينم
 غريَى خوة ل بنَى ظَى زندانَيدا
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 نابينم
 ئةزَى كؤمةك هَيسرتَى طةِرم

 ب سةر رمسا واندا بارينم
 ئةرَى ب خودى ئةزَى

 ظى دىَل نازك ب كول و خةمَيت
 دوركةتنا ذ وان حلينم

 برييا داكا خوة كريائريؤ ضةندى مَى 
 ل عيد و عةرةفاتا مَى دةستَى وَى ماضكريا

 برييا شَيظ خوشكَيت دوست و هةظاال كريا
 سةيرانَيت كةظِرى كةلؤ بنَى سها دارا

 و سةرَى كانيا
 ئةرَى ب خودَى من برييا شنطاال خوة كريا

 لؤ..لؤ غوربةت زندانةكا تاريا سارة
 دوركةتنا وةالت هةموو كول وحةسابا

 ئةظ باذارَى ئةزَى تَيدا ضةندَى بَيذى
 خوشرت نابا...شريين نابا

 بةس لبةر ضاظَى مَى باذارةكى خرابا
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 زمانَى من طرَيدايية.. ضاظَى من تارية
 دَل ب تشتةكى شانابا

 منيكا دىَل من
 ئةز ل وةالتَى خوة ظةطةرم دايَى

 ل شاخ و نوالَيت ضايَى شنطاىَل
 بطةرم...

 بةرَى ظةطةريموةك دةم و دةورانَيت 
 ظةخوم قومةك ئاظى شريين

 ذ كانيا ثريا خايَى
 زارةتى ببم ل ثةرةستطةها شةرةفةدين

 وبابَى مرازا..ثريَى ئةورايَى
 ئةرَى دايَى ب خودَى ئريؤ

 ئاطرَى دىَل مَى طةشا
 سةبر و تةباتييا مَى نايَى

 ىَل..ىَل..دايَى
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 كةوَى ربات
 

 كةوَى ربات دَى رابا
 ذ طؤرا تارى

 كةوَى ربات رابا سرتانا خبوينة
 بال دةنطَى تة خوةش نينة

 قةنج زانبة ضيايَى شنطاىَل بَى تة
 يَى ئَيتيمة...يَى بَى ذيانة
 زانبة بَى تة يَى خةمطينة

 خدر فةقري بابَى تةحسني
 خودانَى دةنطَى زَيرين

 دةمَى تة ذ مةرا سرتان دطؤتن
 ل كؤضك و جظاتة

 رؤذَيت عيد و عةرةفاتة
 حةوشَيت زيارةتال 

 ذدةظَى تة دبارى بةيبوون و نَيرطز و نسرين
 خدر فةقري بابَى عةىل
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 دَى رابا سرتانا غةزاىَل
 ذمةرا ديسا خبوين

 دَى رابا ذ ئاىَل مةزارطةها شةرفةدين
 هةى دةنط بَيذَى فاخر

 قوتاخبانا سرتانبَيذَيت شنطاىَل
 تة باركر ذ ظَى دنيايَى

 ساال بةرى ظَى ساىَل
 خودانَى دل ثاقذ و بَروينهةى 

 كةوَى ملك وماميس وجةداىَل
 هةى ئاشقَى بةذن و باال غةزاىَل

 هةى طوال رةنطني..
 لسةرَى كانيا دةعدؤش وخايَى وحةياىَل

 تؤز وعجاج ل دةريَى تة رابوو..
 ئةمني جرباييل لسةر طانَى تة دا هربوو

 تة قةدةم طوهاسنت ب نالة نال
 دةنط زَيرين..

 وباقَيت طوالهةزار رةحم 
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 لسةر سينطَى طؤرا تة دةالل

 هةتا رؤذةك ل عمرَى مة هةية
 ئةم تة ذبري ناكةن

 طؤرا تة ذ مةرا بووية نيشان و مال
 بووية حةج و قوبلةت

 بووية باغ و دارا سرتانظانا وهةظاال
 دةنط زَيرين..

 دةنطَى تةيرك وبارانَى
 دةنطَى كانيكا و دةشتة وذيانَى

 ن و خةيالديتنا تة بووية خةو
 دةنط زَيرين...

 ئةى كةوَى نةمر و ثريؤز
 كةوَى طةىل و ضةمَيت ضيايَى شنطال
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 راستة تة باركر ذ ظَى دنيايَى
 وتو بووى ميظانَى قاسم وكضَى

 وبرؤ و قةثال
 بةس هةر دَى مينى ل دىَل مة دا

 دةم ب دةم
 و سال ب سال

 ئةرَى ملن..ملن سرتانبَيذَى دةالل
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 دهؤك -ئَيكةتيا نظيسةرَين كوردذ وةشانَين 

      www.duhokwriters.com 

 
( نظَيذةك مةستانة ل دؤر طونبةدا جزيرى/ ظةكؤلني، د. فازل عومةر ــ 1

2004  
 2004( خةونَين تازى/ هةلبةست، روخوشَى زيظار ــ 2
( وةغةرةك د نهَينيَين دةقى دا/ رةخنة و ظةكؤلني، ياسرَى حةسةنى ــ 3

2004 
 2004بياظَى خواندنَى/ ظةكؤلني، جةالل مستةفا ــ ( 4
 2004( لبةر دةرازينكا تَيكستان/ خواندنَين وَيذةيى، سةالم بااليى ــ 5
 2004( خواندنطةها برسيكرنَى/ ضريؤك، صديق حامد ــ 6
 2004( هزر و دينت/ هزر و رةوشةنبرييا طشتى، د. عارف حيتو ــ 7
 2004، صبيح حممد حسن ــ ( ضةند رَييةك بؤ دةقى/ ظةكؤلني8
( بةرثةرةكَى وندا ذ ذيانناما سةليمَى ئةمسةرَى/ ضريؤك، انور 9

 2004ـ  طاهرحممد
 2005( ضةند خواندنةك شَيوةكارى/ ظةكؤلني، ستار على ــ 10
 2005( ذانَين سيناهيَى/ رؤمان، حتسني ناظشكى ــ 11
 2005ــ ( الطبعة الثانية( قصص من بالد النرجس، حسن سليظانى)12
 2005( طؤتارَين رةخنةيى/ كؤمةلة وتار، هؤشةنط شَيخ حممد ــ 13
 2005( طةريانةك د ناظ باغَى ئةدةبَى كوردى دا، رةشيد فندى ــ 14
 2005( سؤتنطةه/ رؤمان، بلند حممد ــ 15
 2005( سياثؤشَى زَيمارى/ ضريؤك، د. فازل عمر ــ 16
 2005متر ــ ( شانؤيا هةظضةرخ و ضةند دينت/ سيار 17
 2005( ظيان د دةمةكَى ذاندار دا/ رؤمان، حمسن عبدالرمحن ــ 18
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( تةكنيكا ظةطَيرانَى د كورتةضريؤكَين )فازل عومةرى( دا/ ظةكؤلني، 19
 2005نةفيسا ئيسماعيل ــ 

 2005( مَيرى و كةظؤك/ ضريؤكَين زارؤكان، د. عبدى حاجى ــ 20
: حممد عبداللة)ضاثا دووَى( ــ ( هةذدة ضيظانؤكَين طورطا/ ضريؤك، ب21

2005 
 2005( روستةمَى زاىَل/ د. عارف حيتو)ضاثا دووَى( ــ 22
 2005( شهينا ضيايَى سثى/ ضريؤك، نزار حممد سعيد ــ 23
 2005( جةمسةرَى سيَى/ كورتة ضريؤك، خالد صاحل ــ 24
 2005( ئةى رؤذ نةضة ئاظا/ ثةخشان، سةالم بااليى ــ 25
 2005بةروارى ـ  طه( ذ رةوشةنبرييا كوردى/ ظةكؤلني ـ طؤتار، ناجى 26
 2005( زارؤكَين جيهانا ئاشتى و ئاشؤثَى/ ظةكؤلني، هزرظان عبداهلل ـ 27
 2005( دهؤك د سةربؤِران دا/ بريةوةرى، صديق حامد ـ 28
 2005( جاك درَيدا و هةلوةشاندن/ ظةكؤلني، د. فازل عمر ـ 29
 2005ِرظانةكى/ رؤمان، عصمت حممد بدل ـ ةــ( داويا ش30
 2005( ثَيلَين رةخنةيى/ رةخنة، نعمت اهلل حامد نهَيلى ـ 31
( دةما هَيشتا طيانةوةر دشيان باخظن/ ضيظانؤكَين مللى، و: حجى 32

 2005جعفر ـ 
( بةر ب دةقَى خؤماىل/ دةق و شرؤظةكرن، ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ، 33

2005 
 2005كرنَى تاكو ئايديؤلؤجيايَى/ د. فازل عمر، ( مَيمَيتيكس، ذ هزر34
( كةلتؤر.. ناســيؤناليزم و عةرةبكـرن/ ظةكؤلني، عةبدال نورى، 35

2005 
( ثةيظَين بَى ثةردة/ ظةكؤلينَين رةخنا ئةدةبى، عبداخلالق سولتان، 36

2005 
 2005( نظسنت د ضاظَين نَيرطزَى دا/ هةلبةست، بةشري مزويرى، 37
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 2005بةرخودانَى/ هةلبةست، رةمةزان عيسا،  ( ذ فةلسةفا38
 2005( ئةوَى دذى هةميا/ كورتةضريؤك، صبيح حممد حسن، 39
 2005( نذيارطةرى/ د. فازل عمر، 40
 2005( بيست سال و ئَيظارةك/ رؤمان، صربى سلَيظانةى، 41
( نظَيسني د ناظبةرا نظيسةرَين خوداوةند و لَيطةِريان ل ئازاديَى/ 42

 2005ؤشةنط شَيخ حممد، ظةكؤلني، ه
 2005( ذ ضريؤكَين مللى يَين فلكلؤرى/ مجيل حممد شَيالزى، 43
 2005( جواهر املبدعني/ مناقشات ادبية، امساعيل بادى، 44
 2005( دميةنَين ثةضنى/ ضريؤك، كيظى عارف، 45
( تري ذ كظانا دوةشيَين و بةر تَينة من/ هةلبةست، سةملان كؤظلى، 46

2005 
 2005كةظالةكَى رويس/ هةلبةست، شوكرى شةهباز، ( 47
 2005( دةولةت و عشقةكا كةظنار/ هةلبةست، دةيكا داليايَى، 48
 2005( شةظَين بَى خةو/ هةلبةست، بةيار باظى، 49
 2005( ئازراندنا بةندةمانَى/ هزرظان، 50
 2005( ضاخَى رؤذ دثةيظيت/ هةلبةست، شةمال ئاكرةيى، 51
 2005اظيبوون ياخيبوون/ ئةمني عبدالقادر، ( دوو ضةمكَين ه52
 2005( راستى و تاالن، صبحى مراد، 53
 2005( دةفتةرا بَى طونةهيَى/ هةلبةست، عبدالرمحن بامةرنى، 54
 2005( زمان و زمانظانى/ عبدالوهاب خالد، 55
 2005دةشتانى،  طيب( ئةظني، خةم و مرن/ هةلبةست، 56
 2005عزيز خةجمظني، ( زيندانا بضويك/ هةلبةست، 57
 2005سليم،  مصطفى( عشق د بةهشتةكا يوتوبيايى دا/ هةلبةست، 58
، مصطفى( ئةزَى د هةمبَيزا هةناسَين تة دا/ ضريؤك، امساعيل 59

2006 
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 2006( رؤمان ل دةظةرا بةهدينان/ ظةكؤلني، رةمةزان حةجى، 60
ى/ ظةكؤلني، ( رايا طشتى، تَيطةه و ثَيناسني و طوهؤرين و ثيظانا زانست61

 2006مسلم باتَيلى، 
 2006( هةلبةســتَين رةنطـني/ هؤزان، و: تةنطةزارَى مارينى، 62
( تةظنكةرا كــورد، هونةرمةندا بةرزة/ ظةكؤليــن، و: مةسعود خالد 63

 2006طوىل، 
(/ 2000-1935) ضاثةمةنييــَت رةوشــةنبريَيت دةظــةرا بةهدينــان (64

 2006ردَينى،  وصفى حسن بيــبلوطرافيا،
 2006( شةظا فريشتة رةظني/ ضريؤك، امساعيل سليمان هاجانى، 65
 2006( طولولكا ئالؤزياى/ خالد صاحل، 66
 2006( نظَيذةكا بارانَى/ هؤزان، هةظال فندى، 67
 2006( رؤذ/ هؤزان، هشيار رَيكانى، 68
 2006( عشق ل ذَير ثرا ضينودَى/ بلند حممد، 69
 2006نؤظلَيت، يونس امحد، ( وةرزَى ئةظينَى/ 70
 2006( ئةفسانةيا سرتانَين بندةستيَى/ جنيب بااليى، 71
 2006خةونةكا ئةمريكى، ضريؤكَين عزيز نسني/ و: خريى بوزانى،  (72
 2006( هزرينةك د زمانَى كوردى دا/ رشيد فندى، 73
 2006( خانى مامؤستايَى سَييةمني/ مةم شةرةف، 74
 2006بةروارى،  طههؤزانَين، ناجى ( ذ ئاوازَين جوانيَى/ 75
( ثَيداضوونةك لسةر هندةك بةلطةنامةيَين تايبةت ب كوردانظة/ 76

 2006ظةكؤلني، د. صالح هرورى، 
 2006( مةشا بؤكان/ هؤزان، هيظى بةروارى، 77
 2006( ئةو زةالمَى دطةل خؤ لَيك جودا/ شانؤ، سيار تةمةر، 78
 2006فا، ( ثةلَين عشقَى/ هؤزان، درباس مستة79
 2006( شةظَين سار/ رؤمان، حةسةن ئيرباهيم، 80
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 2006( هؤزان بؤ دةالىَل/ هؤزان، خالد حسني، 81
 2006( بالؤلكا شةكرَى/ ضريؤك، حسن سلَيظانى، 82
 2006( حةيرانؤك نامةيَين ئةظينداران/ ئةديب عبداهلل، 83
 2006( مرن د قشلةيا ثادشاهى دا/ ضريؤك، حمسن عبدالرمحن، 84
 2006( ضيظانؤكا طايَى سؤر/ فلكلور، مجيل حممد شَيالزى، 85
 2006( سةلوا هَيش بةالليسكة/ هةلبةست، لقمان ئاسهى، 86

 2006( بليجان/ رؤمان، ثةرويز جيهانى، 87
 2006بامةرنى،  مصطفى( لةعليخانا طؤظةيى/ ضريؤك، 88
 2006، ( ظةطةِر/ رؤمان، شاهني بةكر سورةكلى89
 2006، هؤزان، سةملان شَيخ مةمى( قةدةرا من/ 90
 2006، ( بَيهنشك/ فولكلؤر، حممد حسن بناظى91
 2006( ئارمانج/ هؤزان، سةبرية هةكارى، 92
 2006( باكورَى دل/ هؤزان، دلشا يوسف، 93
 2006( خةونةك بنةفشى/ ضريؤك، عصمت حممد بدل، 94
 2006( نهَينيَين خامةى/ هؤزان، سةبرى نهَيلى، 95
د ثةرستطةها شعرَى دا/ خواندنَين وَيذةيى، سةالم بااليى،  ( هةناسةك96

2006 
 2006( شؤرشَين بارزان/ هؤزان، حةيدةر مةتينى، 97
( عةشقا مة ضرايةكَى زةرادةشتى ية/ كورتةضريؤك، ئسماعيل 98

 2006مستةفا، 
 2006( تةنهستان/ هةلبةست، كةمال سلَيظانةى، 99

 2006حاجى،  ( رؤستةمَى زال/ فولكلؤر، جةميلَى100
 2006( مقاالت نقدية/ جمموعة الكتاب، 101
( بةرطؤتييَين كؤضةرةكى دةشتينةبوويى/ هؤزان، امساعيل تاها 102

 2006شاهني، 
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 2006( دةظ ض نابهيسن!/ كورتةضريؤك، تَيلى ساحل موسا، 103
 2006( شةظةكا بَى نظَيذ/ هؤزان، اليق جةمال كورَيمةى، 104
تَيطةهَى وَى د هؤزانا نوخيوازا كوردى دا ل دةظةرا ( ثارادوكسيزم و 105

 2006بةهدينان/ ظةكؤلني، عسمةت خابوور، 
( دؤسييا بارزانى د سندؤقا ثياليى يا ستالينى دا/ ظةكؤلني، وةزيرَى 106

 2006عةشؤ، 
 2007هةلةبضة/ هةلبةست، سةيدايَى كةلةش،  (107
 2007ضاظَين سيتاظكَى/ رؤمان، تةحسني ناظشكى،  (108

 2007هةلبةستَى/ هةلبةست، ئارذةن ئارى،  باكورَى (109

 2007طةِريانةكا بَى هؤدة/ ضريؤك، نةفيسا ئيسماعيل،  (110

 2007سورة برينا شةظا من/ هةلبةست، سةلوا طوىل،  (111

 2007عةشق د خلوةطةها مرنَى دا/ هةلبةست، ئاشتى طةرماظى،  (112

 2007سرودَين رؤذهةالتى/ ضريؤك، جةالل مستةفا،  (113

 2007/ هةلبةست، مةسعود خةلةف، ئاريانا سينورَين دوور (114
 2007ئاوازَين خامةيى/ لَيكؤلني، نعمت اهلل حامد نهَيلى،  (115
 2007بةيتا سيسةبانَى/ هزرظان،  (116
 2007طةر تو ماباى/ هؤزان، سةملان شَيخ مةمى،  (117
 2007لةشَى شةظَى/ هةلبةست، سةالم بااَليى،  (118
 2007دالةهى يَين كةسةكَى ب تنَى/ ضريؤك، د. عارف حيتو،  (119
 2008ةند هزرَين رةوشةنبريى/ طؤتار، ناجى تاها بةروارى، ض (120
 2008هةلكولينا زمانى/ ظةكؤلني، د. فازل عمر،  (121
 2008خةونةكا كيظى/ هةلبةست، دةيكا داليايَى،  (122
ذ بؤ رَينظيسةكا ضَيرت/ ظةكؤلينا زمانةظانى، امساعيل تاها شاهني،  (123

2008 
 2008ثةترؤمةكرنا طونةهان/ ضريؤك، حمسن عبدالرمحن،  (124



 
117 

 

 2008رؤذانَين شَيتةكى/ تَيكستَين ئةدةبى، اديب عبداهلل،  (125
 2008رؤذ ئاظا دبيت دا بهةلَيت/ هةلبةست، صديق خالد هرؤرى،  (126
باذَيرَى دينا و ضةند ضريؤكَين دن/ كاريكاتؤرة ضريؤك، تَيلى صاحل،  (127

2008 
 2008ئةظني و سرتان/ هؤزان، فيصل مصطفى،  (128
 2008و شَيخانى، طؤظةندا ذينَى/ هؤزان، د. خريى نعم (129
 2008كةثةزَى خةونان/ هةلبةست، خةمطينَى رةمؤ،  (130
 2008بةندةر/ هةلبةست، ديا جوان،  (131
 2008سثيهستان/ كورتة ضريؤك، خالد صاحل،  (132
 2008حَيجبوون/ ئةمحةد ياسني، تَيكستَين ئةدةبى،  (133
تَيكست د ناظبةرا طؤتارا رةخنةيى و رَيبازَين ئةدةبى دا، ئةمني  (134

 2008عبدالقادر، 
 2008ثاييزةكا شني/ هةلبةست، تريفة دؤسكى،  (135
ئةم بؤضى كتَيبان ضَيدكةين؟/ طؤتار، هوشةنط شَيخ حمةمةد،  (136

2008 
 2008شةظَين ثراط/ حسن ابراهيم، رؤمان،  (137
ضريؤكَين وةرطَيراى ذ كوردى بؤ ئنطليزيى/ ضريؤك: لوقمان ئاسهى،  (138

2008 
 2008دةه خةون/ كؤمةكا هةلبةستظانان، هةلبةست،  (139
 2008 و راوةرطرتن/ مسلم باتَيلى، ظةكؤلني، راثرسني (140
 2008تَيكستَين ئةدةبى/ خالد حسَين،  (141
ثرا ئارتا يان بهايَى طران/ ئةنوةر حمةمةد تاهر، سَى شانؤطةريَين  (142

 2008وةرطَيراى، 
 2008ترسا بَى ددان/ حةليم يوسف، رؤمان،  (143
 2008بريهاتنَين سةرخوةش/ سريوان قضؤ، هةلبةست،  (144
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 2008صةبرى سلَيظانى، لَيكؤلني،  ثاييزا ثةيظان/ (145
مةيدانا كووضكان/ ئيسماعيل سلَيمان هاجانى، كورتةضريؤك،  (146

2008 
ضةند ستَيرَين طةش د ئةمسانَى هةلبةستا نوو يا كوردى دة/  (147

 2008خةليل دهؤكى، ظةكؤلني، 
 2008ديوانَين بؤتانى/ سةبرى بؤتانى، هةلبةست،  (148
/ حةجى 1913كورد( دا زمان و ئةدةب و مَيذووا كورد د )رؤذى  (149

 2008جةعفةر، ظةكؤلني، 
 2008الظذا كةظنةوارةكَى خةمبار/ طولنار عةىل، هةلبةست،  (150
 2008سنورَين ظةكرى/ ئيسماعيل بادى، ضاظثَيكةفنت،  (151
 2008ثةسنَين ئامةدخانَى/ حةنيف يوسف، هةلبةست،  (152
 2008توافا يارَى/ عةمةرَى لةعلَى، هةلبةست،  (153
 2008رف حيتو، ظةكؤلني، تيؤرا وَيذةيى/ و: د. عا (154
سالؤخةت د حةيرانؤكان دا/ جةميل حمةمةد شَيالزى، ظةكؤلني،  (155

2008 
 2008شانؤ.../ سيار تةمةر، ظةكؤلني،  (156
 2008من نةظَيت ذ لةشَى تة ببارم/ بةيار زاويتةى، هؤزان،  (157
سَيهرةبةندى يا بةردةوام)زمانَى ضامةيى(/ فازل عةمةر، ظةكؤلني،  (158

2008 
 2008مزورى، كورتةضريؤك، ساكو/ نوزاد  (159
 2009فةرهةنطا كالسيكَين كورد/ مةسعود خالد طوىل، ظةكؤلني،  (160
 2009ئةو ثياوةى بة المةوة ِرت بوو/ بةهر موفتى،  (161
ضةند بابةت و لَيكؤلينَين زمانى/ عبدالوهاب خالد، ظةكؤلني،  (162

2009 
 2009سيمياء اخلطاب الشعرى، د. حممد صابر عبيد  (163
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 2009ضيكى،  –ردى رؤذانَين ئةدةبياتا كو (164
 2009ل بةرسفكا مة بةفر بارى/ حمسن قوضان، هؤزان،  (165
 2009دةنط و هةلنطفنت/ ئازاد دارتاش، خويندنَين رةخنةيى،  (166
 2009الشواف... الليلة االخرية/ و: سامى احلاج، ضريؤك،  (167
 2009كيمياطةر/ و: د. لةزطينَى ئاظدرةهمانى، رؤمان،  (168
امن سةما دةكةن/ نالة ئةو ثياوانةى لة ناو ِرةنطى تابلؤك (169

 2009عةبدولِرةمحان، ضريؤكان، 
ساليا زانا و نظيسةرَى كورد قاناتَى كوردؤ/ توسنَى رةشيد،  100 (170

 2009كؤمةلةكا ظةكؤلينان، 
 2009هةلوةسةيَين زينَى/ د. عارف حيتؤ، شعر،  (171
 2009باخورة/ حمسن عبدالرمحن، رؤمان،  (172

 2009شمةرطةيةكى، ثَيال رةش/ هشيار رَيكانى، ذ بريةوةريَين ثَي (173
 2009كمَيدَى طةور/ صديق حامد، رؤمان،  (174
 2010دةمَى نيضة ب خؤ دبَيذيت/ و: ساحل يوسف سؤفى، ظةكؤلني  (175
 2010بابَى منؤ/ حممد سليم سيارى،  كورتة ضريؤك،  (176
 2010مقهى العميان/ انور حممد طاهر، قصص كوردية مرتمجة،  (177
  2010ئةو خامنا هةنَى/ حةسةن سلَيظانةى، هوزان،  (178
  2010سةوداسةرى/ خالد سندورى، هوزان،  (179
 2010هةناسةيَين شعرَى/ عبدالرمحن بامةرنَى، هوزان  (180
  2010ئةظ ذى دئاخفن/ دةمهات دَيركىن هةلبةست،  (181
  2010فرين د ثةجنةريَ دا/ هزرظان، هةلبةست،  (182
  2010ى، هةلبةست، ستافكَين ئةظرو و دوهى/ شةمال ئاكرةي (183
  2010ئةز و تو ب ديتنةكا دى/ ناجى تاها بةروارى، هةلبةست،  (184
  2010نة هةظال نة..! / ئةمحةدَى شوشَى، هةلبةست،  (185
  2010ضةند طولةك بؤ يارا من/ سةملان شَيخ مةمى، هةلبةست،  (186
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  2010دارا ضل ئاواز/ ئةديب ضةلكى، هةلبةست،  (187
  2010ثةيالةكا دن تارى/ بيلطة سوومةر، هةلبةست،  (188
وةغةرةك ل ناظ ثَيربةسَتَين زمانَى كوردى)كرماجنى( / فاضل عمر،  (189

  2010زمانظانى، 
 2010سةيَى هَيذا/ و: ئةمحةدَى زةرؤ، ضريؤك،  (190
 2010مةيدان/ حكيم عبداهلل، ضريؤك،  (191
دراسة، دراسات نقدية عن االدب الكوردي/ مقاالت لنخبة من النقاد،  (192

2010 
 2010لَيكؤلينَين وَيذةيى/ كؤمةكا نظيسةرَين كورد، ظةكؤلني،  (193
 2010خةونَين هالويستى/ هةلبةست، سةلوا طوىل/  (194
 2010اليَى دى يَى ثرَى/ رؤمان، حتسني ناظشكى،  (195
 2010بَيدةرا رويس/ هةلبةست، حبرى رشيد،  (196
ز/ 2005 – 1960كورتة ضريؤكا كوردى ل دةظةرا بةهدينان  (197

 2010، خالد صاحل، ظةكؤلني
 2010دم الصنوبر/ شعر، ترمجة: بدل رفو،  (198
 2010شهينا شةظبهوركَين دل/ هةلبةست، كونَى رةش،  (199
 2010رَيبازَين ئةدةبياتَى/ ظةكؤلني، هيظى بةروارى،  (200
 2010ئاسَى/ تَيكستَين ئةدةبى، خالد حسني،  (201
(/ ظةكؤلني، د. صالح حممد 1950 – 1900مالباتا بةدرخانيان) (202

 2010مود هرؤرى، سليم حم
 2010ذ دةسثَيكَى هةتا دةسثَيكَى/ ظةكؤلني، سةبرى سلَيظانةى،  (203
 2010لبةر تَيهنا بةرسظَين وة/ كؤمةلة ديدار، لقمان ئاسهى،  (204
ثشيكَين ستةمبؤىَل ذى لةغةرن/ ضريؤك، ئسماعيل سلَيمان هاجانى،  (205

2010 
 2010دياردا مرنا زمانان/ ظةكؤلني، فةرهاد حاجى،  (206
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 2010ةست، ئةلند مزورى، خةريبى/ هةلب (207
 2010هةثارةيَين بارانَى/ هةلبةست، د. عارف حيتؤ،  (208
 2010خةونَين شويم/ هةلبةست، دةيكا داليايَى،  (209
 2010دةراظةك ذ رةخنَى/ ظةكؤلني، نعمت اهلل حامد نهَيلى،  (210
 2010ضريؤكَين جادوطةرى بؤ زارؤكان/ ضريؤك، و: حجى جعفر،  (211
 2010 سَى شانؤطةرى/ شانؤ، ذارؤ دهؤكى، (212
 2010جةستةيَين فرؤك، ضريؤك، حمسن عبدالرمحن،  (213
داهَينان د ئةدةب و طؤتارا روشةنبريى دا/ طؤتار، ناجى طه بةروارى،  (214

2010 
 2010ئةظني و ئةنفال/ رؤمان، حةسةن ئيرباهيم،  (215
 2010دةمَى ثظدانك دثةقن/ كن ضريؤك، صاحل غازى،  (216
 2010ظينما/ هةلبةست، سعاد سلَيظانى،  (217
 2010/ حتقيق، سيار متر، ضما بعد العر (218
 2010دةشتا دوبانَى/هةلبةست، عبدالعزيز هاجانى،  (219
ضةند بةرثةرةك ذ رؤذنامةظانيا كوردى/ رؤذنامةطةرى، موسةدةق  (220

 2011توظى، 
 2011مقاربات نقدية، خالدة خليل،  تفكيك النص/ (221
 2011كورتةرؤمان، كةمال سلَيظانةى، /نةييا بةندةمانَى (222

 2011ضريؤك، صبيح حممد حسن، كورتة /نَيزيكى دوماهيا (223
بادينان/ ئيديةمَين كوردى،  دةظةرا ذ كوردان و ثةذنَين طؤتن ضةند (224

 2011نزار حممد سعيد، 

خةونَيك لة دةرةوةى بازنة/ شانؤطةرى، هةلكةفت ادريس عابد،  (225
2011 

 2011و: ساحل يؤسظ سويف،  -مري/ ظةكؤلني، ن: نيكؤلؤ ماكيافيللى  (226

 2011كورتة ضريؤك، سيثان عةبدولال، سيتافكا مرؤظةكَى هاظى/  (227
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 .2011 عةبدوال، هزرظان رؤمان،/ روندكان ( شؤثَين222
 .2011 احلاج، سامى: وةرطةر. حممد بلند رواية كردية ،/ ( احملرقة222
 .2011. ئةمحةد يونس/ ئةظييَن دةردَى دى، سثَيدةكا وةسؤ، ىَل ( ىَل235
 .2011 فندى، عةبدولكةريم/ بةهدينا ( قال232
 .2011. كَيستةيي هةلبةست، رزطار/ كؤمةتايى ( سرتانَين232
 .2011 لةعلَى، ئةمةرَى/ هةلبةست وةالت، و ( ئةظني233
 2012 هةلبةست، عارف حيتو ،بايةكَى كانوونى/  طظة( 232
فةرهةنط، مسعو خالد طوىل،  / فةرهةنطا هيزار)ناظَين كوردان( (230

2012 
دراسة وحتقيق: امساعيل بادي،  /دراسة /الشيخ يونس الكردي (236

2012 
 2012، ، بةرهةظكرن: حتسني دوسكىهةلبةست /ديوانا سةردائى  (232
 2012هةلبةست، هوشنط ئوسَى،  /شوثا غةزاىَل  (232
 2012هةلبةست،  فتح اهلل حسينى، /شةرظانةكى سورى دوور  (232
 2012، حسن سليظانىقصص،  /من دفرت االنتفاضة  (225
 2012كومةكا هةلبةستظانان،  /دةك ذ هةلبةستَين شنطاىَلفقة  (222
2012هةلبةست، مصتةفا حسَين،  /دطةل ضركان  (222   

 


