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 دطةل ضــــــــــركان

 
 ذ وةشانَين ئَيكةتيا نظيسةرَين كورد/دهؤك
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 دطةل ضــــــــــركان
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 
 

 
 ثيَشكيَش و ديارى

 
 ثَيشكَيش و هةم ديـــــــارى
 بو وى كوردَى خوادن سوز
 رَوذانَين سةخــــــت و تارى

 الوزوى كاتَى هندة ئـــــ
 ذ بو دَوزا طةىَل خــــــــوة
 خان و مال و منــدال ذى
 هةتا ضثكا خوينــــــــــاخو
 ِرذاندة سةر هةر ئـةوذى
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 دطةل ضــــــــــركان
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 دطةل ضــــــــــركان

 دىَيبو ماموستا ه
 

 سبحان ذبو يةزدانى
 وةالتَى مة رزطارة

 ل زاخو مة ثَى زانى
 هاتني هةولَير ئة ظ ضارة

 
 ذ بو خاترا كاك هَيدى                           

 هوزانظانَى كورد ثةروةرة                            
 رَى نة ما دوذمن ئَيدى                            
 ئةم بني خودان تاج و سة ر                            

 
 هيض نكارت دوذمنةك

 بَينت سة ر ئة ظَى خاكَى
 دَى مينت ل دل كولةك

 ت الكة الكَىضةند بك
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 دطةل ضــــــــــركان

 هةر ئَيستا ئةم هونراوة                          
 منيش لوَ تو نو سراوة                           
 بة بة هدينى و سورانى                            

 لةسةر زارى كوردانة                             
 ئة خوازم لَيم وةرطرى

 لة ذَير ئاالى كوردستان
 مةرطةى ناوسةنطةرىثَيش

 ديارة لة هونراو تان
 من ئةوها راستى ئةلَيم                              

 يةكبوون بومة يا فةرة                               
 دوو بارة قسةى ئةلَيم                              

 يا ضار سةرةكوردستان                                
 بونة دلةككورد هةموو 

 ب فةرمانا يةزدانى
 وان هةلبذارتن طولةك

 سةروك مسعود بارزنى
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 دطةل ضــــــــــركان

                                      
 رييا وىل ذَير ضاظدَي

 ظيستةظاىل رَيزطرتن                                 
 طةهاية بو كاك هَيدى                                 
 ثريوزة ىَل وةرطرتن                                 

 بةساخى ئةو ببينَى
 ل جةم مة بروومة تة

 كاف واو رَى دال دبينَى
 سني تاء ئةليف نوون هةستة

 لة ناو مَيشكت ضاندى ية                                   
 شَيخ مستةفا بارزانى                                     
 هزرت نةتةوةيى ية                                     

 يةك يةك ئَيمة دةزانى                                     
 

ل هةوليَرىَ  4/11/2002ل بريةوةريا وةرطرتنا خةالتىَ ريَزليَنانىَ ل 
 هاتة ظةهاندن و خاندن
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 ذتهوزان دبَي

 
 هوزانة كا ب سة نط بووم
 خودان هيزو ب ضة نط بوم

 ومن شوخ و شة نط بوثة يظَي
 جزيرى َىل سة ر زار                             

 كة تبووم دة ست فة قييان
 طة رم دكر سوفييان
 ب سة رو ب توزييان

 جاران ل كوضكا مريى                        
 ن  وان وة ك هة ظبوونبر طة يَي

 رةهوان و ضوون يةك رةفبوون
 طوىل باغى ئرية م بوون

 ب سة ردا هاتة ثريى                              
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 دطةل ضــــــــــركان

 ذن فة قيي تة يرانبَي
 تة يان ايان مة اليى ب

 خانييان انَىهوزانظ
 هة بوو دةريايةك ذيرى                     

 باندكرة جة طةرخوين
 خاكامة بى خوين َىكجةر

 بةرهةم بى ئاال رةنطني
 ذ دةست نةبةردةشريى                            
 بةخوهات هةلبةستا سةر

 ثذكاند زجنرياخو
 طرية ب مالكاخونةثَي

 تو نةليريى هيض رؤذكَى                      
 َىخواندن وةناكت بَى

 َىية لظاندنهةربَي
 َىواهاتى شةالندن

 يادويرى رؤذ بو رؤذَى                         
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 دطةل ضــــــــــركان

 ن تةن مالكَيثةيظوكَي
 تة ن دةرضووين ذدىَليَي
 سوتى كةزةباتة ىَل

 دكنة هظريى َىث                         
 ئةظان هزراوةنينة

 تةنها جل طوهورينة
 فةرفويرينة َىل سةركاش

 دكةن هةوارو قريى                            
 هندةك ل ناظ ماالخو

 خو زانان خيثةيظَي
 خومَى دكنة بةرهة

 طريىنابن ثَي طوىَل                        
 َىؤكردةستثيك و ناظة

 َىنة ناف جؤكَيدئاظ
 َىخن ثةرتؤكدةر دئَي

 طةلةك باش مةتولبريى                          
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 دطةل ضــــــــــركان

 من َى ل ناظ طوهَىباغض
 ل ناظ دفنامن َىكلميش

 الظامنئاظسبى ثَي
 مة دادةست رةوشةنبريى                      

 ل جةم نو خوازا روينت َىي
 هةردوو مالكا ظة خوينت

 هلينت َىضةند ذ َىكا د
 رىخَيخة مناكنت بَي                            

 دةست ولنط َىن بظان ما لكَي
 رو ثلنطبينة شَي َىث

 ل هوال بى زنطة زنط
 ذين بو خةمطريىض بَي                         

 ثشتى بدةهان ساالن
 االن نن دةر ذناظ ببي
 كاالن َىخن ناظ دةستبَي

 انطريىدابطةهني  جيه                          
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 دطةل ضــــــــــركان

 راستة هندةك بةرناسن
 ن وان ئةساسنثةيظَي

 خاسننةية كجارى ثَي
 بيخريى َىمينا ضياي                        

 ر دكنيَكئةوان قاثا 
 ردكنهَي َىمة ث َىسةر

 هيزدكن َىن دى بكة سَي
 برينا نة قةويرى                            
 هوزان ضةندا نوخوازبت

 ش و سةروابتب كَي ىَل
 ياتالبت َىد َىتاماو

 رىل ناظ ئاشى دهَي                      
 ضاظا كلة َىكنيشت

 ذ باغئ سؤرطولةقرَي
 سلة ذشعرا مةىَل

 رى؟دوَي َىتو ضاوا ذخود                      
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 َىلةكم ذئاظئةز ثَي

 َىم مةياظوةئاظَي َىد
 َىذبريبكن سالظ

 رىش بدن طَيَيثاش و ث                                  
 

 

                                                                                                               

 

 
 
 
 
 
 

 زاخو / ضارشةمب
2007/3/22
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 خوينم َىد

 
 ئة ز الوةكى قوتابى

 خوينم هةرضاوابى َىد
 ب ثةرتؤك و ماموستا
 باشرتة ذهةمى دوستا

 َىستانبد هةرة َىد
 َىداتو طةلةك بزان

 نةخويندن وهةذارى
 ضاواكنت كارى َىد

 دابهة فرا خبوينني
 حةيفا وةالت هلينني

      

                                                                                               زاخو
12/12/2002 
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 دطةل ضــــــــــركان

 رينةكنَي
 بةرةو هيلةكا

 دوماهى َىب
 سنوورةكى

 كةظن كةظن
 نيظ هندابى

 نثَيودل
 خوينا سوور

 رةشاندى ىَل
 نيادطارَي وئة

 ن مننباب و كا لَي
 دوماهى َىب

 هةر ضة ند ساالن
 ةو نينة كةغ

 باوة رى ية كا
 موكوم موكوم
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 دطةل ضــــــــــركان

 دثذكة َىذ
 مينا

 اردانةكاغ
 رةهوان

 

 َىل بة رسينط
 تر سنوكا

 راد وة ستا
 هةى شورةشا

 دوماهى و َىب
 بةر دةوامى

 د سرتىتوضةن
 تة َىئاطر

 ذنيظا دالن
 رادبة

 نهةمى قوال ضَي
 من َىوةالت
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 دطةل ضــــــــــركان

 ظة دطرة
 ئاخ و

 ئاخينكني كة ظن
 دكوذة

 نوى ذةن دبة
 جارةكا دى

 هومام سةعيد
 حةجى سةعيد

 ىربة ه َىنةب
 

 نراشَيكةظرو تة
 منَى وةالت

 سةمادكر
 كةو وشالويل و بلبالن

 خوة الل دكر
 نثشتة ظانَي

 بازيان بوون
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 دطةل ضــــــــــركان

 الل سةر تَي
 َىن ثيخا سةكخيالَي

 دطةريان و
 نا سة كاثَي

 ئاشكة راية
 دويظ ضوونةكا
 بةردةوام بوو
 هةى رةشاتى

 ئادوية كا
 َىذةهراوي
 بووناب طولَي

 من َىناف
 َىدرة ظياي

 ت كارافهَي
 

 ميذو وانى
 ن منشاثةرَي
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 دطةل ضــــــــــركان

 ليهفا نةكة
 ل ناظ جة نطان

 ستا نةكةاد
 رينهةى ال ندكا زَي

 هةذاندنا
 بةضكة شريان

 اناخود
 سةدو ضل شة هيدان

 هيذ تا ثرت
 مة لبة ندا
 دايطوريكا
 ناسناماتة
 ئاشكةراية
 سرودةكا

 بوصة ليانى
 ن لةشامويَي
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 دطةل ضــــــــــركان

 تةظ قذ دكر
 َىبيهنا ئازادي

 خورت دكر ىَل
 ل بن

 شا ثةرين
 ئيلون و طوالن و

 َىسة ر هلدان
 بزاظ دكر

 َىقة دةر ىَل
 دبن سها

 حكومةت و
 ثةرلة مانى

 كر سالظ ىَل
 

     ئة ظ هونراوة دياريية بوخودىَ ذيَرازى ثيشمةرطىَ ئيلون و طوالنىَ  2114\00\24
 )سعيد بوصلى( 
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 دبينم زئة

 

 هةر وة كو ئة ز دبينم
 َىقة دةرامة وا رة شت

 بو تشتا دنظينم؟
 َىهلما ذ خو ينا طةش ت

  
 و هةردضة َىدهةرك
 نة خودامن ديار ىَل

 طة هاية مة ئةظ ثضة
 ب قة يسة رى و ديوامن

 
 كا خة زا طورى هوىَل

 كى دطرة و ظة دخوينة؟
 بةنكى ددةن بة رضوىَل

 يا دظيت ب ثضينة
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 
 برا ضة وتى زؤرن َىئ

 َىخوة دض َىل دويظ سة ر
 رة فيقا نة ئة و ثورن
 َىهة ر ذؤر دبيذت كض

                 
 ماال مة زن َىن ظذورَي

 طليشى نناحة وين
 طوت ل دويظ ببة زن؟ َىك

 شىزا ثَيدة ينن بو رَي
 

 قو ناغ مة بر ين؟ ىَلهو
 كاسيتةك نوى هاتة سةر

 كر بو فرينمة دةست ثَي
 رجيهانةك دى دابو سة
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 سة كسوكى بومة بسة ركة فت

 ن ستوواندطة ل رستكَي
 شكة فتمة تا زة ثَي طة ىَل

 مزطينى بو هة مووان
            

 شة كا ثر بة ال ظةئَي
 تة رو هشك دطة ل هة ف جوون

 ن بكوالظةم َىثسمام
 شظة ضوونتة ظ بة ر بويكى ثَي

 
 تة نها مة يا ماى ناظة

 شظة  ضوونشة ر ثَي َىدوذمن ب
 كة ك لة يالن و ئاظةرَي

 نت هة بوونمة كوردا دظَي
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 بضاظة خة لكَىَى طولك

 ن مة وة ردةكنبضاظَي
 هة تا كة نطى ئة ظ ناظة؟

 لومة نة كن َىذكة س
 
 َىثشتى مرن ناخرة
 رازينةن ئة ظرو ثَييَي

 َىب سة دان طورز دضن
 هوين ض قازينة؟ َىئة ر

 
 ر ناكتخبو مة تَي َىد

 ذهرى نينة َىب مارَى
 زيوان طة منى ضيناكت

 ن كويظينةدناظ هزرَي
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 ن هة ل كور بوون؟ئة ظ هايَي
 ثار روبة رى دوهى و ثَي

 ظة ضربوونن مة ثَيدة ظَي
 مة نة دينت جارو بار

 
 خوة ض كرة؟بومامة 

 َىلة و ليدانذبلى ضة ث
 ئة وذى واذ دة ست مة برة

 َىن روييدانبريا سالَي
 

 كة ظالة كى ب ترسة
 هوزانظانى َىل ميشك
 ب ثرسة دظييا ىَل
 ذة خودانىراستى بَي
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 ل ثة ى وى ثروطرامى
 بة لكى تشتة ك روى بدةت

 دابذين ب ئارامى
 دى بدةت َىشلقاظ ل ال ي

 
 وة هة مييان َىطزير

 َىكخة ل نة بن كوىَل ىَل
 بسك و كة زييان َىبة رد

 ريهكا بكة يفا خوة كة ركَى
 

 هة لبة ستا هوزانظانى
 دة رويشة كى طة روكة

 ناضت كوضكا سلتانى
 تة نها ذ بو ديرؤكة
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 شكة فتناظى ضة رخىثَي
 دة ال لن َىن ولكَيظتي

 بو مة ظة كوذة بةرخى
 ئةم ضة ندة كني ل مالن

 
 َىبانطة ك بو فة راشين

 فلينةن تَي َىذبن ثر
 َىهوين َىض خوةش باكة ك

 ن طة نينةهة مى بتلَي
 

 ن زاروكان؟ما فَي كانَى
 دخة ملينة َىث َىششا

 هندة تة يركان َىفرد
 ب خا ثينة َىكة سان ث
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 َىضند َىطورة ثانا ظ

 َىدخوازت مل مالن
 َىبة ند َىخبوينة ئة ظ

 َىنة دة نط دانداباظَي
 

 ثرا دةالل َىن ظبة رَي
 عارترنذمة هة ميان ب 

 اللزة ئاظا َىذبن ت
 ذارترن َىرؤذ بو رؤذ

 
 تة يسوك َىل ظى سة ردة م

 َىزيكة وابكة ظنَي
 ذة حة يرانووكبونة بَي

 َىب دة ف َىب خوارن
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 ن باب و كاالنساخلة تَي

 ئة ظرو هة مى بة رزة نة
 مال و منداالن َىنة ش

 ن من و تة نةبنا سَي
 

 بت َىخة لك َىبدة ست َىتشت
 الزمة برين ذيرة

 فرفرا لسة ر ئافرى بت
 ةموهرا و ويذى هة ر مس

 
 مللة تة ك طة ر هة ذار بت

 بة الظنب َىذ َىضة ند ضق د
 رابت داقة جنة ك ل نا ظ

 بة البن ىَل َىن دى ديَي
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 هة رة كوشا دوذمنى

 دةتازة تو روينة تَي
 بة ر هة م تة بووان ضنى

 دةدحة يفَي َىثاكا الو
 

 رينبو هة ظ دو يثشك و ما
 ددينة جانى؟ هوىَل

 مزارينرئة م هة مى شة
 ش سةرؤك بارزانىل ثَي

 
 

 زاخو
9/7/2002 
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 دطةل ضــــــــــركان

 

 ذن مندبَي
 

 دبيذن من
 هوشاعرو

 باخظة و ب ئازادى َىد
 ئة ظرو كةبى يامة دظيا

 ذمئة ز دبَي
 رر نة خَينة خَي

 دكتاتوريةت يابة الظة
 زمان برة و 

 شضاظةنة ل ثَي
 نة مة رج ئة وة

 م وحيال ل خوة بك
 ذم زة ال ل ئا ظةهة ر دبَي

 

 ذن مندبَي
 هوشاعرو
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 دطةل ضــــــــــركان

 َىو ض دبينت
 َىثة يظا خوش و راستي

 راستة راستة
 وةك دبَيذن

 ذمئة ز دبَي
 رر نة خَينة خَي 
 ننن مة سة ر شكَيراستيَي

 َىملمال نا با بكيني
 زؤر يا دويرة

 َىذكور دييني
 ذمئة طة ربَي

 ئة ز مب يان كى
 وة نابت ئة ظ

 ذ مة را َىو
 ة م دنل قة ل

 َىبا دذاتي
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 دطةل ضــــــــــركان

 سن؟ ناثرىَل
 نئة و تويلة كَي

 باب رة فيق و
 ن ئة فلة قى ياسيخروكَي
 ن ذمارتنتَي

 هة رئة وبونة
 نهنيَيباش تَي

 َىكورديني
 

 ذن مندبَي
 هو شاعرو
 نة ئا خظة

 ديوار ب طوهن
 ها نيزيكة
 ظنتة ب هنطَي
 واندبَيذ مة

 رر نة خَينة خَي
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 دطةل ضــــــــــركان

 ئةظ ضونينة
 ديرؤك

 خبوينة َىمة و َىنا ظ
 لة وا

 نكارم راوة ستم
 نة ذ خوة خالس و

 بن دة ستم
 

 ذن مندبَي
 هو شاعرو

 ئة طة رهات و
 ككار بةدةستة

 ذتن تةبَي
 تيا من دظَي

 بدةوةك من ضة
 خوة دمة كارى َىشكمَي َىد
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 دطةل ضــــــــــركان

 ر راستةئةطة
 ةمةخوة ئاماد َىب طيان
 كم هارى َىد

 ئة طة ر هاتو
 مةبةست ئةوبت

 اندنةغض
 ياسا ياسا َىبيذم َىد

 ذىرَي َىب و
 نة ضت سة رى

 سةد هزار
 ن و نكارنبَي

 ستينن برطةيةكاراوة
 ذهةلبةستا

 ظى ذارىَى ئةثينوس
 ذن مندبَي

 هوشاعرو
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 دطةل ضــــــــــركان

 تة ئة ظ ذيرة
 ذكور ئانيية
 دبيذم وان

 ذ يراذ بَي
 ئةوين

 دكة ظنة ناظ كارى
 رةق و هشكن

 مينا دارى
 رةش و سثى يا
 تةظل هةظ دكن

 خورينةجاران ل وان كة و
 بورينة رؤذا ديرتىَل

 ن وان ذىكارَي
 ئالوزينة

 ئة و فرينة..نتمن نة ظَي
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 دطةل ضــــــــــركان

 ذن مندبَي
 هو شاعرو

 دوستانى ياتة ضاوانة
 ذم واندبَي

 باوةربكن ئة زنكارم
 ذوةرابدم َىبة رسظ َىظ

 ئة طةر هاتو
 ثاد شاهةكبام

 كارى َىل جه
 باوةركن ىَل
 ذ نة بومةهَي

 ئة و ثادشاهة
 لة وا
 ا من ذىدوستينى ي

 تو نزانى
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 دطةل ضــــــــــركان

 دبيذن من
 هو شاعرو

 ئة طةر هاتو
 ذن تةئة م بَي

 َىكهة لبة ستة
 بو بومة خبوينة

 دبيذم وة
 باوةر بكن ئةزنكارم

 ذ وةرا خبوينم
 ظر

 هةلبة ستانة َىنة جه
 َىجه

 ومبلك و ثة ستانةت
 ئة ز ذى

 مينا كةوةكى بريندار
 ذضة نطاظة
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 دطةل ضــــــــــركان

 فردم و َىد
 ذمخوة هاظَي

 ل جة م توربا
 شورةشطريا َىكردسةر

 
 َىفاحتةك

 بريندار ذظى دىَل
 راخبوينم ذَي
 ذمثاش دبَي

 ديروكى و َىئةى باب
 نةتةوةى
 َىسةركرد

 شة هيدان َىكاروان
 تة َىل كات

 كوردينى بو
 مة َىل كات
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 طورطينى ية
 باجا زمانى

 راددين ذَي
 تة نها

 سةرؤك مة سعودة و
 راهاريكارة ذَي َىخود

 

 

 

 

 

 

 

 
 زاخو

16/7/2007 
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 دطةل ضــــــــــركان

 

 كابينة
 

 

 كاتة ض طة مار هة ية
 ذو من و تة ب نيظةية

 مة ية َىل بةر َىتة فشي
 ضاوابنت كابينة

 
 دةرةسةر بَي َىطاظ َىظ

 بومن و تة بةرخوةرة
 ارى ب دةفتةرةيرذ مَي

 ةضاوابنت كابين
 

 داخوازا مة بةرويكة
 نت شريكةبظَي َىي

 نويكة َىتو وةرة عةقد
 ةضاوابنت كابين



  

 
42 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 
 بيذين ظى طةىلض  َىد

 ل دويظ مة بينة دة ىل
 خوارنكاوان بى ثلى

 ضاوابنت كابينة
 

 كابة رسظا يةز دانى
 دةما بستينت جانى
 تو هندة ثالةوانى
 ضاوا بنت كابينة

 
 تةبةرسظ هةية ؟ َىئةر

 هةية َىئةظ مال يئ هة و و
 نةكةدا من و تة ية

 ةضاوا بنت كابين
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 َىبرا تشتةكى سةير
 َىباوةركة نةض تةير

 َىطوتة خمة يةر َىك
 ةضاوابنت كابين

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      و                      زاخ
26/7/2010 
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 دطةل ضــــــــــركان

 بةرسظا ناما هةذى
             

 ذ دةستَى ميم و سينان            
 ائا تةذىئاراستةى ت            
 ميم و را ثَيظة وةستيان            

 تةواوكةرا ناظَى من                                       
 وفيان ءتَينت ذ تا                                       
 ب دةهان نةيارَين من                                       
 يَين وة هندى تةظيان                                       

 نتَيهنيَين ئاخفتنا           
 لدورَين تة زَور هةنة           
 ظةدطو هَيزن طوتنان           
 نةةويَين ضةرخَى خودو ِر           

 تةو دناظبةرا من                                       
 دارةخودَى ثَى ئاطةه                                      
 يةك برطة ل سةر ناظَى تة                                 

 نةهاتى ية ضو جارا                                      



  

 
45 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 ئةطةر ئةز داهنَيرم          
 تو بومن ثَيذظة ترى          
 ذ رةمحا يةزدان تَيرم          
 بَى هَيظريشكا ضَيكرى          

 ةقاتى مة نانةك خوار                                      
 ذبةرى ظان كنووشكا                                      

 كوال ظوكَى مة خوة هرة                                      
 اذكَور بةرئةو كةتن بة                                      

 ئةز ب خو يَى بَى ضةنطم         
 ذناظ رةظَين قولنطا          

 ال لو تةيةك بَى دةنطم          
 كوشتم كَيلبَين ثلنطا          

 توربا ددنة كَوالن                                      
 بساخى من ظةشَيرن                                      
 ذوان ثيالن كئةظة ية                                      

 بةىَل بَى تة ظرو بَيرن                                      
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 دطةل ضــــــــــركان

 باوةركة هندى بَيذَى          
 دىَل من تة دحة بينت          
 طوه نةدة ئةوَى رَيذَى          
 ضاوا بَينت هةلينت          

 كةضةلَين خوة يَين دوزَى                                   
 نادم ب حةفكستويرا                                      

 ضَيروكا عةمَى طوزَى                                      
 يال دةستَين فةقريا                                      

 ينسةردةمَى تَيدةدذ        
 هندى بَيذى نازكة         
 توكَى هوظة بلظني         
 لدةستَى وى طازكة         

 ضثضثوكَين ئاظَينة                  
 كوتةك مة ددن هةشارَى                   
 دذى ضاظيًَن روذَينة                   

 ارَى           هوىَل دخوينن و و ت                  
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 دطةل ضــــــــــركان

 داخوة ىَل بكن خودان          
 ذبةر كو بَى ذَيدةرن         
 كَيرك ل قركا مةدان          
 ذلةو هو تةراوبةِرن         

 ضَيروكا ئةلف لةيال                          
 ب سةرمن دسة ثينن                          
 بو خوة دبَيذم وةيال                          

 ئاسنا د حة لينن                         
 ىَل يامن ثَى خوةش ئةوبوو         

 ى هاتَى وانتو ب وورد          
 زيوان جارةك دى زةربوو         
                             اال وان      تة بة تالكر ف          

 رةوشة نبريَين بَى ضةنطن                
 خوة بوانظة نة وةستينة                  

 سَى بةهر زَيرَين ثَيلةكن          
 مرينة فاحتا ل سةر                      
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 دطةل ضــــــــــركان

 طول طوىل
 

 

 طول طوىل زةر طول طوىل
 سور و سثى وكة سك خة ملى

 ظينا تة كةت ناظا دىل
 َين بلبلىزدةطةل ئاوا
 

 بلبلَى دناظ حةودَيدا
 بةردةوام دكة يفيدا
 مينا هةيظا دضاردَيدا

 ئاوازةك خوةش دلَيدا
 

 من دظَيت بَيم بةربةندَى
 بكةظم طةرةكا طوظةندَى

 ندَىجوان وشرين و ِر
 دَىدةما دبينم بلن

 

 11/11/2002     شةمبى   
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 بو دةركارَى

 
 هامت ب سةر بلندى
 بو دةركارا عةطيدان

 هةمى مَير خواس و جندى
 خويَين سةدان شةهيدان

 
 ض بَيذم َىنزامن د

 من وةرطرن مريدةك
 ب ض رةنطى دارَيذم

 ن ضةند ثةيظةكَيئةطةر ب
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 
 

 ماال خو ردبينم ظ
 ض جهةكى ثريوزة

 لسةر ئةظَى خاكا خوة
 شرين ترين وار كَوزة

 
 شورةش و سةرهلدانان

 ذظان دران دةست ثَى كر
 بةرهةمَى خوينا كوردان

 ئاال رةنطني ذَى ضَيكر
 

 2010/5/27     ثيَنض شةمب
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 ضاوا دطرَى زمانى

 

 دبَيذى ب سةربَورم 
 دهزرادا بسثورم

 وةليَى ضيايَى تورم 
 زمانى ؟ دطرَىضاوا                          

 
 ئَى راستة تو بةرثرسى 
 بَوتة نة هةمى كورسى 

 ما ذ خودَى ناترسى
 ضاوا دطرىَ  زمانى ؟                       

 
 كارَى داوةرا  ةئةظ

 مةنةدة بةر خةجنةرا 
 بوةشينَى ضةندثةِرا 

 ضاوا دطرَى زمانى ؟                         
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 مة خوة ئاظَيت ماالتة
 خوارناتةبَى خبوين 

 داتَيك نةض ت هزراتة
 ضاوا دطرَى زمانى ؟                          

 
 هةما تو شَيرة مَيرَى
 مةنة ئَيخة ناظ تَيرَى
 نيشامة بدَى كَيرَى
 ضاوا دطرَى زمانى ؟                       

 
 ئةطةر دئَى وةك برا 
 ئةز دَى ظةدم ضادرا 
 ظةكوذم سةد كا ظرا 

 ضاوا دطرَى زمانى ؟                      
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 هندةك دبَين فهَيتة 
 خزمةتةك هوىَل بَيتة
 داماض بكني ملَى تة 

 ضاوا دطرَى زمانى ؟                         
 

 دادوةرَى ؟ وماتئةرَى 
 يان ذى يَى ضةرخةَى بةرَى ؟

 بظَيت دَى هةرَى  تةيَى 
 ضاوا دطرَى زمانى ؟                             

 
 ةينني ئاظلميشى ددا

 ثَيت تة نةضن ناظ ثيشى 
 لَيبورينة ل ثَيشى 
 ضاوا دطرَى زمانى ؟                    
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 هوزان ظانَى طةىَل خوة 
 من ناكَى طزيرَى خوة 
 با ظَيذى ناظ ماال خوة 

 جاوا دطرَى زمانى ؟                         
 

 ض بَيذى سةر سةرَى خوة 
 بكة قةرَى خوة ذبري
 ل نةكة خَيرا خوة بةتا

 جاوا دطرَى زمانى ؟                        
 

 ض لناظ بةرا مة نينة 
 ضةند ثارةكَين مرينة 

 ل بريا خوة نة ئينة 
 جاوا دطرَى زمانى ؟                       
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 نة ض ملك و ئةمالكن 
 ئةم لطةل هةظدو ثاكن 

 ظَى عيناتَى دا راكن 
 دطرَى زمانى ؟ جاوا                     

 
 ئةم لبةر سيها تةنة 

 كت و جوت و رستةنة 
 نَين تةنة اشاطردَى و

 جاوا دطرَى زمانى ؟                       
 

 

 

 

 زاخو
27/7/2007 
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 دطةل ضــــــــــركان

 

 ئةز و سروشت
 

 ثَينض شةمبَى ذ نيسانَى 
 ئةم دا ضينة طةريانَى 

 دروست ذ نيظا هةيظَى                   
 ا ذ خوةرة بكني كةيفَى د                  

 
 لناظ باغ و طولزارا 

 دةركةظني ضار و بارا 
 بو ديتنا سروشتى                   
 شا بهارا طةهشتى وةر                  

 
 من نَيرى بو خةمال وَى 
 يةك جار كةمت ظينا وَى 

 هالندم  بةرةو تيرب                   
 ةمالندم دطةل خوة ئةز خ                   
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 طوت ضما كةو بَيزارة 

 بةهار ب خةمل و دارة 
 براستى تشتةك هةية                     
 رةخنة ل بةرَى وةية                    

 
 هةر سال ددم تة خةملَى  

 هةر وةكو ذمن سلَى 
 ل ناظ  باغَى طول طوىل                     
  بو من ظةكة وى دىل                      

 
 هةمى رةنطَين خةمال خوة 

 ب ئةظني و سوزا خوة 
 ددم تة ب تة مامى                      
 دةرنة ضة ذ شةقامى                      
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 يةك هةية وةك من دةالل ؟

 ذ بو وان ضاظَين زةالل 
 ب هزاران قورتفني                      
 زارو مانة بَى نظني                     

  
 ةظل هةظة تنة بَيذة 

 طوتنا تة ب طةفة 
 ديارة ذ روذانة                       

 كاظلَى بابَى ذيانة                      
  

 روندك ذَيرة دبارن 
 بَى سنور و ئاقارن 

 شةرَى زمان نازكة                       
 ياتة قةسرو بن زكة                       
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 َيلة ئة ظَى يةكَى به

 هزرةك ب شَيل و بَيلة 
 ضةمكَى باغَى ئةظينَى                       

 ذ بال خوة ظة نائينَى                       
 

 كةظنة خانكَى كوردَى 
 نة دة ب شام و هندَى 

 بازارةكا دذوارة                       
 ل ناظ دةستَين تة سارة                       

 
 تو بني دلةك ئةطةر ئةز و 

 دَى ظةبن هةمى خةلةك 
 ب ئازاد و سةربةستى                       

 ما فدَى كةظت ناظ دةستى                       
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 نريوذةكا ضار طوشة 

 بوشة  طةىَلذ بو ظى 
 شرت دَى ثةيداكني وب رة                      
 ئةطةر ئةم خودان خاكني                       

 
 دَى بينَى سورطوالن  تو

 كةو ل ناظ شاخ و مالن 
 ذ دل دَى ضن سةمايَى                          
  وةك خودَى ذ نوى دايَى                          

 

 

 

 

 زاخو
15/4/2010 
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 دطةل ضــــــــــركان

 

 لةشكةرَى ثةيظان
 

 ذ بارَى ثةيظان برَى
 يةك راستى دظَىبو رَي

 ئاظا خابويرى برَى
 رَيبازةك ضاكى دظَى

 
 ثةيظوكَين راست شرينن
 رةنج و تةحلى ثَى دظَى
 ضمانَى ئةم دو ضوينن

 يةك طرتنةك باش دظَى
 

 بو مة هةميان ثَيويستة
 ثَينووسةكى سرت دظَى
 برطة و ثةيظ بني رستة

 ا ديظ ضوون دظَىددطةل
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 بَى الظ الظ و اليةنى
 كوشتنا هزاران دظَى
 ئةطةر هات و ياطةنى
 دةراظةك ثاقذ دظَى

 
 زى هوىَل يةسةر فةرا

 ثَيذانةك خةملني دظَى
 كاروان ل نيظا رَى ية
 رَيبةرَى ريان دظَى

 
 دةرطةهَى بَى كليلوك
 دروندَى ب كَيلبة دظَى
 فاء و تاء و عة ينة لوك

 خوينا لةشَى تة دظَى
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 مبَيذت خوينا ثةيظان
 خودانةك رة هوان دظَى
 مَيرَى ب كوضك و ديوان
 حة مكويةك ذَيرة دظَى

 
 كةوا براكةو طريَى 

 تور و داظَين خو دظَى
 ظة خويساية ل درا

 َيضري دظَىذ بةر كو ن
 

 فنضانا قةهوا عةطيدان
 ثالة وانةك باش دظَى

 مَين رستة و ثةيظانذ كَو
 هةلبذارةك باش دظَى
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 يَى بشَيت بارى هلينت
 من و تةذى ئةو دظَى
 بهورى برطا خبوينت
 دةشتةك فراوان دظَى

 
 جورةيان ىَل برةشينت

 ئةو بت ياتة دظَى دَى
 بةرخوة رةك ضاك هلينت

 نةذدةيان هةشار دظَى
 

 نة زيوان و دار ئالني
 رةشةكا خورَيل دظَى

 ذ برينا دنالني
 لقمان و حةكيم دظَى
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 بارةكى ثر طرانة
 سةر ثالةيةك باش دظَى

 برينا ب ئَيش و ذانة
 دةرمانةك كوردى دظَى

 
 ذ بو فةرهاد و شرينَى
 ئامريَى تيذ تيذ دظَى
 ئةظينا مةم و زينَى

 ثيسرتين بةكرَوك دظَى
 

 بو صمينا ضيايان
 هوستايةك ضاالك دظَى
 ضبكَى دةستَى ثةيانان

 طةران دظَى ةثَى خوةش
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 هةذارةكى وةكى من
 ئةندازيارةك باش دظَى

 دا بكولت ناظَى من
 هةر يةك ذمة دةيك دظَى

 
 اديَى كة ضةل سةر دكو مي
 يا باشة هةر ئةو دظَى

 مة و ظردا ئةو ضةندا ذ
 رَيبازةكا دى دظَى

 
 ميم و سني وتائان ذى
 فائة ليفا كورت دظَى

 نذى ظانا نظيسينا
 رَينوسةكا باش دظَى
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 بو سةرَى دو ثيتان ذى
 دارشتنةك باش دظَى
 بى دورا برطةيان ذى
 ووشة و رستاخوة دظَى

 
 ذ بو ثالة و جوتياراو
 دورينا مة عالن دظَى
 لسةر ملَين هةذاراو

 ا سار دظَىيَى نانةك
 

 دَى خوةكن مري و بة طلةر
 ذ وان را فةرمان دظَى

 شكاندن سةد هزار جةر
 ئاظةكا زةالل دظَى
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 
 

 شكةرَى ثةيظان درَيدةةل
 براينو تو مار دظَى

 بو ليلَى بو طاى ذى لَيدة
 هةر ئة وة يا وى دظَى

 

 

 

 

 

 
 
 
 زاخو

 ئيَك شةمب
20/5/2010 
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 ددم ثةيظان

 
 

  ئةلندمتها
 بسةر بلند            

 مينا هةيظان                   
 ددم ثةيظان                           

 شةظَين تارى
 ل بن بارى            

 داظ كشاندن                    
 ليك ئاالندن                            

 بكةيف خوشى
 دطةل مةشى            

 هاتة ثَيش من                    
 بِرى رَيذ من                            
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 دطةل ضــــــــــركان

 ئةظ جهَى تة
 هةى ماالتة            

 دةست بكاربة                    
 نةبَى زاربة                            

 قرش و قةوال
 تةير و تةوال            

 ددولينن                    
 يننرمة بف                            

 تري بو دال
 بارَى كوال            

 ننيب ل هةظ                    
 بو مة بينن                            

 هيض طوه مةدَى
 رَيذى نةدَى            

 بَين و بضن                    
 هةر ئةو بضن                            
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 دطةل ضــــــــــركان

 خمابن ذَى
 بو لَيظ طذَى            

 وى ئةو كةسة                    
 مة ذَى بةسة                            

 كورَى روذَى
 مينا نَوذَى           

 دَى تة سوذَى                    
 بكة لوذَى                            

 جاران بدةظ
 ئةو نةكن رةظ           

 سيستةمَى مة                    
 سةر دىَل مةل                             

 خبوة نةخشةية
 ذ بو وةية          

 هاذَى هةبَى                    
 دَى هةوجةبَى                             
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 دطةل ضــــــــــركان

 نةكة يارى
 لنب بارى          

 رَيك يا تارى                    
 كى ل هارى ؟                            

 ةبومة بَيذ
 ئةظ قرَيذة          

 نة نظَيذة                     
 خردكَى ذ مَيذة                             

 ذ روذ هةالتى
 ضى ية هاتى ؟          

 خَير و خوةشى                    
 يان رو رةشى                             

 هلداى سةر
 ذنهو فردا          

 دةست ثَى كةرة                    
 يا ضَيكةرة                             
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 دطةل ضــــــــــركان

 ضتَى ذ ذَير
 تو وَى ثتَى          

 وةكو حيزى                    
 بكَى ديزى                             

 تبطةر ناظ نة
 دَى هةر وةبت          

 رَى درَيذة                    
 ئةظة ذ مَيذة                             

 فَيربو نةمة
 خامةاتاز          

 ذمة دزينة                    
 دنظينة                             

 ل كور سستة
 ئةو راهشتة          

 ب ثضينة                    
 ذمة بستينة                             
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 دطةل ضــــــــــركان

 ئةلندا خوةش
 بكة طوال طةش          

 ذينا ذ دىل                    
 نة دة سلى                             

 ضَيدبت نةهَيل
 دَى تةكت كَيل          

 بها ويشى                    
 ددت ريشى                             

 ريشى بدةرد
 هات و جبةرد          

 ب ثشت طريى                    
 راكت هويرى                           

 هوىَل د خواز
 ذبو ية ملاز          

 هات و هاتن                    
 وَى ل باتن                             
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 دطةل ضــــــــــركان

 ظة كولة رى
 داسةر شةرى          

 دةركةت مشةخت                    
 ئةوَى بَى بةخت                             

 هندى ظييا
 وةك وى شييا          

 ل سةر رذد بو                    
 دةر تا كرة                             

 طيان الدان
 خوة ثَى بادان          

 ئةو دوذمن بوون                    
 نةيَين من بوون                             

 ميضةكو ثيض 
 بني طول ضيضةك          

 بَيهن تونة ية                    
 هةر يامة ية                             

 زاخو
 ثيَنض شةمب

10/6/2010 
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 دطةل ضــــــــــركان

                                                      
 كرىنامةيا ظة
 

 داخوازةك بو مة هاتو
 ذ ناظ شارَى ئاكرَى

 كنجركةك ذ وَيظة هاتو
 هةروةكو دامة كرَى

 
 لَيظ و المتور ىَل شوربوون

 ئاالشىبةرنا سبو ب 
 هونةرمةندةك مَى هةبوو

 دةينابو سةر قوما شى
 

 َيز بو هةموو شاندامة ر
 عةينةك ذ كور هاتبَى

 ئازاديا مة الدا
 ىَل ثَيشوانا ظة رابى
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 وةسا بَى سةرو ضاظ بوو
 هةر ذ نيظرو مة زانى

 طازيكرن بناظ بوو
 وةىَل داد كرن خانى

 
 تراشىوةليمة يا 

 ذَيرة ضو نائَى طوتن
 ضةند ئةم ماين ل ثاشىهةر

 طوهنَيال دو دو ضوتن
 

 كدو لَيكدان دو ماكتة
 توذيك وةرة دانيشة

 هَيذ يامة طوتى ثضةك
 شاندا زاخو هاويشة

 



  

 
72 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 
 ئَيكَى دَى ب سةرى ئينم

 تال بدن طوهَين خوة
 ياذ وةظة ئةز ضو نينم
 دَى هلينم ثيلَى خوة

 
 ن مننثةيزك و ناظ يَي

 ماكى هةية ل ثَيشى
 تةظ خزمةت كارَين منن

 دَى مب دورينا ثيشى
 

 وظَى و حةز بكمد هندى م
 خوة ثيظم برا دَى وةك

 دَى زامن كاوَى ضكم
 نةمينن ل ظان درا

 



  

 
79 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 
 خةفكا ل ناظ دةستَى من
 مانة هةر بو ظةدانَى
 هوىَل ية رةوشتَى من

 ثةيظا تو ضاوانَى
 

 ل ئةلبووما وى هنداية
 هةما دانن سةربانى

 ثةيكةرَى وى دناظداية
 بدنَى ثارضةك نانى

 
 ما مة طوتة خةفكاوى ؟

 تال ىَل بفرينت
 ذةهرا وى ببت ئَيشا

 بسةر يةك دا بقرينت
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 يا مة خبوة هةر بةرسظة
 ذبَى رةواجى تَى طوتن

 براكَى مة نة لظة
 ضو ذَيرة نا ئَى طوتن

 
 ئةظ نامةيا ظةكرى

 ذ بو كةسَى ب سةر مسة
 ئةطةر نزانت كارى
 قةرَى وى ما ية ملة

 
 دظى ذَيرة ئةداكن

 ضاخَى هةلبةست خواندنة
 ذ ياثيَينضَى دوما هيكني

 ك بَى زظراندنضونة
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 
 

 ببت دةست كارى َىتشت
 ناظ وَى بَيت سةروبنة
 كةكَى من رابى بكارى

 كةت دةريايةك بَى بنة
  

 

 

 

 

 

 

 ئةينىَ
22/10/2010 
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 دطةل ضــــــــــركان

 

 دطةل ضركان
 

 ئةى طةىَل وةزانني دظَى
 خبوينة بناظَى خودايى

 وى سوز ثةميانةك دظَى
 نةوة كو هزرةك بادايى

 

 ب دارتاشى و خال و برطان
 رانى ل سةر رَيبةب وَي

 هةتا مايى دطةل ضركان
 ل ناظ وةرزَى خواندنَى بة

 

 هاتة كراو ب شانازى
 ضةرطَى بةهدينا ال ناظ

 دةالل و شةنطا ثَى رازى
 مزطينا زانكويَى ئينا



  

 
23 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 راضاندن ذَير بةش و ثشكان
 طالظَيذ هاتة هنداظَى

 فَير خواز رابني بدةست ضةبكان
 هة موو ثَيكظة ئةظَى طاظَى

 

 ذك زانى نة تةو ضةندةمة
 هاتة وةرطرت ب شرناهى

 نة ما خةون و ثوش و ثةردة
 هاتة طرتن ئةو ظاالهى

 

 خبوينا سورطوال بارى
 خوناظةك رشتة سةر خاكَى
 نةضة بةرةو كوجنا تارى

 ئةطةر هات و بدةست ثاكى
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 هلينة يا دظَى جةرخى
 مينا هةيظا د ضاردَى دا

 نة دة دوذمن طوشتَى بة رخا
 هات دظَى رَيداقريانة 

 

 ل سةر نةخشَى ئةظى وارى
 ثيالنا كة و خورَى هاتو
 ثشتطرييا تة د وى كارى
 بزاظةك هاتة الت التو

 

 وةالت بى ية خَيرا جارى
 ل ناظ تليَين قرَيذيدا

 كى ية رابت ب دلدارى
 ثَيدا نئةطةر رَيزك نةض
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 هلو رابة دىَل ذ كةستى

 بكةظة دبة حرا ئةظينَى دا
 طةستى دزامن ذ كورَى

 مينا روونَى دمقةلكَيدا
 

 ئةرَى ض دظَى ذمن ديسان ؟
 دمَيشكيدا ثةهلةوانى

 ئاظَيتني بةر تةظن و ريسان
 كرينة توظَى ثالدانَى

 

 هةموو رةخنا ل من بطرة
 ب دل تةنطى نةضةكارى
 ب ماهوىل نكرة نكرة

 تةسوت جةرطَى بريندارى
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 
 

 هةتا كةنطى دبَى خواستةك
 نىمةدةرمانَى ذتةرا ئا

 هةموو ثَيكظة بنب دةستةك
 تودَى ئاال كوردى دانى

 

 

 
 
 زاخو

12 /2/2011 
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 دطةل ضــــــــــركان

 هةى جان
 هةى جان

 دارةكا بَى ئومَيدان
 ئومَيد دزان
 تو خاثاندى
 دةبَيذةمن
 ذكيذ اليى

 تو رةظاندى
 بةرةو سيتاظكا
 من شَولة ذَى

 تو قراندى
 

 هةى جان
 دة بةسة دَى

 كوربرينَين
 مللةتةكَى
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 دطةل ضــــــــــركان

 خودان ديرَوك
 ى يَى منوةك

 ئاوارةبى
 ب طالطاالن

 هةر ضوجاران
 هاويش ناكةى

 

 هةى جان
 دةبةسة دَى
 من ذى دظيا
 خوشيا دنَى

 ملن نة هات ىَل
 نالة نالني

 بريندارَين
 تةرا و بةرا

 ظان ضةندةكَين
 بَى دةيك و باب



  

 
29 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 هاوةرك ذى
 ل دويظ نةهات

 هةى جان
 دةبةسة دَى

 فةرمانا
 بسةرتة جةماندى

 ياطرانة
 خةر دةال

 من رةشاندى ل
 ذ بوقر يانة
 هزرمةندو

 خوةش دانةرَى
 تةظان ثيتَين
 ئةرمة نييان

 ميسرَوب
 ماشدوسيَى



  

 
90 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 بناظ ودةنط
 ذ خةماندا
 بَى زمانة
 هةى جان

 دة بةسة دَى
 ثَينوس

 وَى ض بنظَيسة ؟
 حربَى ل ناظ

 ضكايةو
 فرمَيسكَين
 خاضا دورَى

 ئةثو ظيان و
 ميكائيلَى

 نالثا نتيان و
 هو فها نيسى

 انيان وتو م



  

 
91 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 ئافيديكى
 ئيسها طيان و

 ب سةردةمان
                                

 هةى جان
 دةبةسة دَى

 هةى نةفرةتا ل
 دويف نةفرةتَى

 خوة بدة ثال
 تاخاكا

 ل بنَى دةريا
 ذبَى فهَيتيا خوة

 د تةقينَى
 كوليلكَين

 سَورَين نيسانَى
 نة سَورترن
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 دطةل ضــــــــــركان

 ذ ئاظا دجلة و فرات و
 ذخوينا سورا

 سةردةظَى
 برينا كةفتى ية

 سةر دىَل من
 هةى جان

 دةبةسة دَى
 ثةالتينكَين

 كورت كورت تةمةن
 ذسةر

 بةلطَين طوالن
 دِرةظينَى
 ل دويظ

 فيتا ثَيرِتانكا
 د شةقينى

 ذهرة د ذةهرَيدا



  

 
93 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 مةياية
 ل ناظ فنجانَى

 خوةياية
 طوتنا بَينت

 رةواية
 

 هةى جان
 دةبةسة دَى

 فالكَين
 فنجانَين ظِران

 سحرةكةو
 َيدةتَينثرسة

 ذ نالينَين
 بَى دةليالن

 كةزةبا
 ذ خوةرا دكَين



  

 
94 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 طةل طةالن طرانة
 قريانةذى
 هةرياذيتَى

 ئادوييان
 ل هةظ ئيناية

 بازنَى
 يةكبوون و براتى                                                            

 
                 هةر وةكو                                                     

 تشتةك ِروى نةداى
 بووغبو يا 

 رشتى فراتى

 

 
 ثيَنض شةمب

7/4/2011 
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 ظةكولينا بضاظةكَى

 

 ضركةك ذدل دارشتة خوار
 ملن كرة قَيرى و هةوار
 ئةرَى ضاوا تَينت هةدار

 مافَى تة خار هةب هةبرَيزدار 
 

 ب يةك ضاظى ظة كولةربوون
 و بةربوونذبةيظَين تة خ
 ال ذَيدةربوونهاء و نون ود

 دةفتةربوون رو خةبةر سة لةكة
 

 ت كضان بَى رةوشنتدطَو
 راوةسنت ثَينض دةقيقا دَى

 وةكو مارى هةمى طةسنت
 ما زَيدةتر هةية ذ كةسنت ؟
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 دةما كو ئةو مان راوةستاى

 ك هات و بطرى و بزداىكةضة
 طورى بةرداى وةكو ثةزا

 ذ نوى ِرويدانَى دةنطَى خوةداى
 

 ا بَيذةمنمن طَوت خَيرة ك
 تو بطرى ظة هاتى ضةم من

 ثضةك مافَى وَى كةت بةرمن
 ئةظة حاىَل خويندكارَين من

 
 طَوت دبَيذت دَيم طورمَوىَل
 رةنطة خودَى داى من هوىَل
 ما شةرة دَى ظةكت تَوىَل
 ضونينة دَى تة مب ثَوىَل
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 رويدانةك هندة طةشةنة

 مامَوستايَى كر قةرقةشة
 خودانا طوتنَين رةشة

 يا دل نة خوشةو تا ئةهَيذ
 

 ؟بوول دكةتقةئةرَى ياسا 
 قوتابييان ئةو دةربكةت
 براوةستانَى سزابكةت

 ها بكةتوب يةك وانَى ئة
 

 يا وَى طوتى بن ضاظكرن
 ئاخ رادان سةر هنداكرن

 سني دةرباز كرنبَى نظَي
 دةنطَى مةذى سزاكرن

 



  

 
92 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 
 بةرسظَين ظان قوتابيان
 ل ثَيشيا سَى ئةفةنديان

 ما ضةوتييانكاكلَين كو
 يَين ستيَى بدةظ طَوتيان

 
 بال ئةوذى دابانة ثَيش

 هوىَل نةدهات ئةظ رةنطة كَيش
 مَيشا مةذى نة دبى طامَيش
 ديارنةدبى ئةظ ثيسة ئَيش

 
 سةربلند و بذوين دةركةفت

 هَوىَل راستى بةرةو سةركةفت ؟
 ياوان شيا ئةو ضةند بةركةفت

 شةهدة زورى بةرةو رةخ كةفت
 



  

 
99 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 
 رَوك لذنا وةبتسة هةب هةب

 وَيذدانةك ذى ل جةم نةبت
 ظةكولينا بضاظةطَى هةبت
 وريس دَى ل قركا مةبت

 
 ضونة تشتان دكن تشتةك

 هةموو تشتان دكن كوشتةك
 ئةطةر مةذى هةبا ثشتةك
 دابَيذن ئافةرين ِرشتةك

 
 

 

 زاخو
2/6/2011 
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 دطةل ضــــــــــركان

 

 بارزانى يا طوتى
 

 )) هةر كةس دَى طةهت مافا
 ((ئةز و فةقري دَى مينن 
 تو وَى دبينَى بضاظا
 وَى ِرستَى نةنظينن

 
 ئةطةر ئاظةك بوش رابى

 ضو سكرا ئةو ناهَيلت
 بكوتةك ئاال مة رابى
 نةكو رةمل بنخَيظت

 
 بوتة ئةى كوردَى دلسوز

 ثةيظَى ظةدطوهَيزم
 هةر تو وَى يَى خودان سوز

 ذ هةبوناتة بةرَيزم
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 طةر ثةحني هات لَيدانَى
 خودَى نةكت دَى كةظَى

 دانةكة نة ظيانَىثةي
 ب ئَيك رَيزى دَى لظَى

 
 تو ضةند ببَى خانةدان
 كةرامةت ياسةركَيشة
 ثةز ذى جاران تَيتةدان
 ىَل مَيشةك يا دل ئَيشة

 
 ظان هةمو خال و بةندان

 يةك يةك تو باش خبوينة
 دَى تة ئاظَين ناظ ضةنطان

 نةبَيذة يَين كةهينة
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 د كةظَى خةفكا ئويينا

 حةسَى ؟ تا كةنطَى دَى ثَى
 وةرزَى مرَوظ شةلينا
 بابةتَى ئةظَى دةرسَى

 
 دفرَوشن ب ئةرزانى
 كةسَى ئاطةه ذَى نينة
 هوىَل طوتبى بارزانى ؟

 ابنب دزَين جنين
 
 
 
 

 ئةينىَ
14/10/2011 
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 دطةل ضــــــــــركان

 باوةرى
 

 سةكو سةو سةيَى من
 هندة دخوَى نانَى من

 توضدكى ل بةر دةرَى من
 طرى قةالند ثةزَى من

 
 ىمن دابوتة باوةر

 هَيذتا ل كاتَى جةورى
 بَيذم تة وَى هةرى يا

 ثةز نةبنت كةركةرى
 

 هندة ل ظارا دروينَى
 ما ب ضاظا نابينَى

 دةنطةكَى ب تةوينَى
 بة لكو ذظارا ب تةرقينَى
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 دطةل ضــــــــــركان

 
 

 لويرة لويرا طورى ية
 ىَل ل ظارا كةدى ية

 ذ مةرا بى خوة دى ية
 طوشتَى ثةز ل دةظى ية

 
 
 

 ئةينىَ 
21/10/2011                                                
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 دطةل ضــــــــــركان
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 دطةل ضــــــــــركان

 دهؤك - ذ وةشانَين ئَيكةتيا نظيسةرَين كورد

     www.duhokwriters.com 

 
( نظَيذةك مةستانة ل دؤر طونبةدا جزيرى/ ظةكؤلني، د. فازل عومةر  0

2114  
 2114( خةونَين تازى/ هةلبةست، روخوشَى زيظار  2
، ياسرَى حةسةنى  ( وةغةرةك د نهَينيَين دةقى دا/ رةخنة و ظةكؤلني3

2114 
 2114( بياظَى خواندنَى/ ظةكؤلني، جةالل مستةفا  4
 2114( لبةر دةرازينكا تَيكستان/ خواندنَين وَيذةيى، سةالم بااليى  2
 2114( خواندنطةها برسيكرنَى/ ضريؤك، صديق حامد  6
 2114( هزر و دينت/ هزر و رةوشةنبرييا طشتى، د. عارف حيتو  7
 2114بؤ دةقى/ ظةكؤلني، صبيح حممد حسن   ( ضةند رَييةك8
  طاهر( بةرثةرةكَى وندا ذ ذيانناما سةليمَى ئةمسةرَى/ ضريؤك، انور حممد9

2114 
 2112( ضةند خواندنةك شَيوةكارى/ ظةكؤلني، ستار على  01
 2112( ذانَين سيناهيَى/ رؤمان، حتسني ناظشكى  00
 2112(  الثانية الطبعة( قصص من بالد النرجس، حسن سليظانى)02
 2112( طؤتارَين رةخنةيى/ كؤمةلة وتار، هؤشةنط شَيخ حممد  03
 2112( طةريانةك د ناظ باغَى ئةدةبَى كوردى دا، رةشيد فندى  04
 2112( سؤتنطةه/ رؤمان، بلند حممد  02
 2112( سياثؤشَى زَيمارى/ ضريؤك، د. فازل عمر  06
 2112ر  ( شانؤيا هةظضةرخ و ضةند دينت/ سيار مت07
 2112( ظيان د دةمةكَى ذاندار دا/ رؤمان، حمسن عبدالرمحن  08
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( تةكنيكا ظةطَيرانَى د كورتةضريؤكَين )فازل عومةرى( دا/ ظةكؤلني، 09
 2112نةفيسا ئيسماعيل  

 2112( مَيرى و كةظؤك/ ضريؤكَين زارؤكان، د. عبدى حاجى  21
اللة)ضاثا دووَى(  ( هةذدة ضيظانؤكَين طورطا/ ضريؤك، ب: حممد عبد20

2112 
 2112( روستةمَى زاىَل/ د. عارف حيتو)ضاثا دووَى(  22
 2112( شهينا ضيايَى سثى/ ضريؤك، نزار حممد سعيد  23
 2112( جةمسةرَى سيَى/ كورتة ضريؤك، خالد صاحل  24
 2112( ئةى رؤذ نةضة ئاظا/ ثةخشان، سةالم بااليى  22
 2112بةروارى   طهطؤتار، ناجى ( ذ رةوشةنبرييا كوردى/ ظةكؤلني  26
 2112( زارؤكَين جيهانا ئاشتى و ئاشؤثَى/ ظةكؤلني، هزرظان عبداهلل  27
 2112( دهؤك د سةربؤِران دا/ بريةوةرى، صديق حامد  28
 2112( جاك درَيدا و هةلوةشاندن/ ظةكؤلني، د. فازل عمر  29
 2112( داويا شةِرظانةكى/ رؤمان، عصمت حممد بدل  31
 2112ثَيلَين رةخنةيى/ رةخنة، نعمت اهلل حامد نهَيلى  ( 30
( دةما هَيشتا طيانةوةر دشيان باخظن/ ضيظانؤكَين مللى، و: حجى جعفر  32

2112 
( بةر ب دةقَى خؤماىل/ دةق و شرؤظةكرن، ئيرباهيم ئةمحةد مسؤ، 33

2112 
 2112( مَيمَيتيكس، ذ هزركرنَى تاكو ئايديؤلؤجيايَى/ د. فازل عمر، 34
 2112( كةلتؤر.. ناسيؤناليزم و عةرةبكرن/ ظةكؤلني، عةبدال نورى، 32
( ثةيظَين بَى ثةردة/ ظةكؤلينَين رةخنا ئةدةبى، عبداخلالق سولتان، 36

2112 
 2112( نظسنت د ضاظَين نَيرطزَى دا/ هةلبةست، بةشري مزويرى، 37



  

 
109 

 

 دطةل ضــــــــــركان

 2112( ذ فةلسةفا بةرخودانَى/ هةلبةست، رةمةزان عيسا، 38
 2112وَى دذى هةميا/ كورتةضريؤك، صبيح حممد حسن، ( ئة39
 2112( نذيارطةرى/ د. فازل عمر، 41
 2112( بيست سال و ئَيظارةك/ رؤمان، صربى سلَيظانةى، 40
( نظَيسني د ناظبةرا نظيسةرَين خوداوةند و لَيطةِريان ل ئازاديَى/ 42

 2112ظةكؤلني، هؤشةنط شَيخ حممد، 
 2112فلكلؤرى/ مجيل حممد شَيالزى، ( ذ ضريؤكَين مللى يَين 43
 2112( جواهر املبدعني/ مناقشات ادبية، امساعيل بادى، 44
 2112( دميةنَين ثةضنى/ ضريؤك، كيظى عارف، 42
 2112( تري ذ كظانا دوةشيَين و بةر تَينة من/ هةلبةست، سةملان كؤظلى، 46
 2112( كةظالةكَى رويس/ هةلبةست، شوكرى شةهباز، 47
 2112ت و عشقةكا كةظنار/ هةلبةست، دةيكا داليايَى، ( دةولة48
 2112( شةظَين بَى خةو/ هةلبةست، بةيار باظى، 49
 2112( ئازراندنا بةندةمانَى/ هزرظان، 21
 2112( ضاخَى رؤذ دثةيظيت/ هةلبةست، شةمال ئاكرةيى، 20
 2112( دوو ضةمكَين هاظيبوون ياخيبوون/ ئةمني عبدالقادر، 22
 2112االن، صبحى مراد، ( راستى و ت23
 2112( دةفتةرا بَى طونةهيَى/ هةلبةست، عبدالرمحن بامةرنى، 24
 2112( زمان و زمانظانى/ عبدالوهاب خالد، 22
 2112دةشتانى،  طيب( ئةظني، خةم و مرن/ هةلبةست، 26
 2112( زيندانا بضويك/ هةلبةست، عزيز خةجمظني، 27
 2112سليم،  مصطفىةست، ( عشق د بةهشتةكا يوتوبيايى دا/ هةلب28
 2116، مصطفى( ئةزَى د هةمبَيزا هةناسَين تة دا/ ضريؤك، امساعيل 29

 2116( رؤمان ل دةظةرا بةهدينان/ ظةكؤلني، رةمةزان حةجى، 61
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( رايا طشتى، تَيطةه و ثَيناسني و طوهؤرين و ثيظانا زانستى/ ظةكؤلني، 60
 2116مسلم باتَيلى، 

 2116زان، و: تةنطةزارَى مارينى، ( هةلبةستَين رةنطني/ هؤ62
( تةظنكةرا كورد، هونةرمةندا بةرزة/ ظةكؤلني، و: مةسعود خالد طوىل، 63

2116 
(/ 2111-0932( ضاثةمةنييت رةوشةنبريَيت دةظةرا بةهدينان )64

 2116وصفى حسن ردَينى،  بيبلوطرافيا،
 2116( شةظا فريشتة رةظني/ ضريؤك، امساعيل سليمان هاجانى، 62
 2116( طولولكا ئالؤزياى/ خالد صاحل، 66
 2116( نظَيذةكا بارانَى/ هؤزان، هةظال فندى، 67
 2116( رؤذ/ هؤزان، هشيار رَيكانى، 68
 2116( عشق ل ذَير ثرا ضينودَى/ بلند حممد، 69
 2116( وةرزَى ئةظينَى/ نؤظلَيت، يونس امحد، 71
 2116( ئةفسانةيا سرتانَين بندةستيَى/ جنيب بااليى، 70
 2116( خةونةكا ئةمريكى، ضريؤكَين عزيز نسني/ و: خريى بوزانى، 72
 2116( هزرينةك د زمانَى كوردى دا/ رشيد فندى، 73
 2116( خانى مامؤستايَى سَييةمني/ مةم شةرةف، 74
 2116بةروارى،  طه( ذ ئاوازَين جوانيَى/ هؤزانَين، ناجى 72
ايبةت ب كوردانظة/ ( ثَيداضوونةك لسةر هندةك بةلطةنامةيَين ت76

 2116ظةكؤلني، د. صالح هرورى، 
 2116( مةشا بؤكان/ هؤزان، هيظى بةروارى، 77
 2116( ئةو زةالمَى دطةل خؤ لَيك جودا/ شانؤ، سيار تةمةر، 78
 2116( ثةلَين عشقَى/ هؤزان، درباس مستةفا، 79
 2116( شةظَين سار/ رؤمان، حةسةن ئيرباهيم، 81
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 2116هؤزان، خالد حسني،  ( هؤزان بؤ دةالىَل/80
 2116( بالؤلكا شةكرَى/ ضريؤك، حسن سلَيظانى، 82
 2116( حةيرانؤك نامةيَين ئةظينداران/ ئةديب عبداهلل، 83
 2116( مرن د قشلةيا ثادشاهى دا/ ضريؤك، حمسن عبدالرمحن، 84
 2116( ضيظانؤكا طايَى سؤر/ فلكلور، مجيل حممد شَيالزى، 82
 2116ليسكة/ هةلبةست، لقمان ئاسهى، ( سةلوا هَيش بةال86

 2116( بليجان/ رؤمان، ثةرويز جيهانى، 87
 2116بامةرنى،  مصطفى( لةعليخانا طؤظةيى/ ضريؤك، 88
 2116( ظةطةِر/ رؤمان، شاهني بةكر سورةكلى، 89
 2116( قةدةرا من/ هؤزان، سةملان شَيخ مةمى، 91
 2116( بَيهنشك/ فولكلؤر، حممد حسن بناظى، 90
 2116( ئارمانج/ هؤزان، سةبرية هةكارى، 92
 2116( باكورَى دل/ هؤزان، دلشا يوسف، 93
 2116( خةونةك بنةفشى/ ضريؤك، عصمت حممد بدل، 94
 2116( نهَينيَين خامةى/ هؤزان، سةبرى نهَيلى، 92
( هةناسةك د ثةرستطةها شعرَى دا/ خواندنَين وَيذةيى، سةالم بااليى، 96

2116 
 2116رزان/ هؤزان، حةيدةر مةتينى، ( شؤرشَين با97
( عةشقا مة ضرايةكَى زةرادةشتى ية/ كورتةضريؤك، ئسماعيل مستةفا، 98

2116 
 2116( تةنهستان/ هةلبةست، كةمال سلَيظانةى، 99
 2116( رؤستةمَى زال/ فولكلؤر، جةميلَى حاجى، 011
 2116( مقاالت نقدية/ جمموعة الكتاب، 010
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كى دةشتينةبوويى/ هؤزان، امساعيل تاها شاهني، ( بةرطؤتييَين كؤضةرة012
2116 
 2116( دةظ ض نابهيسن!/ كورتةضريؤك، تَيلى ساحل موسا، 013
 2116( شةظةكا بَى نظَيذ/ هؤزان، اليق جةمال كورَيمةى، 014
( ثارادوكسيزم و تَيطةهَى وَى د هؤزانا نوخيوازا كوردى دا ل دةظةرا 012

 2116وور، بةهدينان/ ظةكؤلني، عسمةت خاب
( دؤسييا بارزانى د سندؤقا ثياليى يا ستالينى دا/ ظةكؤلني، وةزيرَى 016

 2116عةشؤ، 
 2117هةلةبضة/ هةلبةست، سةيدايَى كةلةش،  (017
 2117ضاظَين سيتاظكَى/ رؤمان، تةحسني ناظشكى،  (018

 2117باكورَى هةلبةستَى/ هةلبةست، ئارذةن ئارى،  (019

 2117ماعيل، طةِريانةكا بَى هؤدة/ ضريؤك، نةفيسا ئيس (001

 2117سورة برينا شةظا من/ هةلبةست، سةلوا طوىل،  (000

 2117عةشق د خلوةطةها مرنَى دا/ هةلبةست، ئاشتى طةرماظى،  (002

 2117سرودَين رؤذهةالتى/ ضريؤك، جةالل مستةفا،  (003

 2117ئاريانا سينورَين دوور/ هةلبةست، مةسعود خةلةف،  (004
 2117ى، ئاوازَين خامةيى/ لَيكؤلني، نعمت اهلل حامد نهَيل (002
 2117بةيتا سيسةبانَى/ هزرظان،  (006
 2117طةر تو ماباى/ هؤزان، سةملان شَيخ مةمى،  (007
 2117لةشَى شةظَى/ هةلبةست، سةالم بااَليى،  (008
 2117دالةهى يَين كةسةكَى ب تنَى/ ضريؤك، د. عارف حيتو،  (009
 2118ضةند هزرَين رةوشةنبريى/ طؤتار، ناجى تاها بةروارى،  (021
 2118، د. فازل عمر، هةلكولينا زمانى/ ظةكؤلني (020
 2118خةونةكا كيظى/ هةلبةست، دةيكا داليايَى،  (022
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ذ بؤ رَينظيسةكا ضَيرت/ ظةكؤلينا زمانةظانى، امساعيل تاها شاهني،  (023
2118 

 2118ثةترؤمةكرنا طونةهان/ ضريؤك، حمسن عبدالرمحن،  (024
 2118رؤذانَين شَيتةكى/ تَيكستَين ئةدةبى، اديب عبداهلل،  (022
 2118ةلَيت/ هةلبةست، صديق خالد هرؤرى، رؤذ ئاظا دبيت دا به (026
باذَيرَى دينا و ضةند ضريؤكَين دن/ كاريكاتؤرة ضريؤك، تَيلى صاحل،  (027

2118 
 2118ئةظني و سرتان/ هؤزان، فيصل مصطفى،  (028
 2118طؤظةندا ذينَى/ هؤزان، د. خريى نعمو شَيخانى،  (029
 2118كةثةزَى خةونان/ هةلبةست، خةمطينَى رةمؤ،  (031
 2118ديا جوان،  بةندةر/ هةلبةست، (030
 2118سثيهستان/ كورتة ضريؤك، خالد صاحل،  (032
 2118حَيجبوون/ ئةمحةد ياسني، تَيكستَين ئةدةبى،  (033
تَيكست د ناظبةرا طؤتارا رةخنةيى و رَيبازَين ئةدةبى دا، ئةمني  (034

 2118عبدالقادر، 
 2118ثاييزةكا شني/ هةلبةست، تريفة دؤسكى،  (032
 2118وشةنط شَيخ حمةمةد، ئةم بؤضى كتَيبان ضَيدكةين؟/ طؤتار، ه (036
 2118شةظَين ثراط/ حسن ابراهيم، رؤمان،  (037
ضريؤكَين وةرطَيراى ذ كوردى بؤ ئنطليزيى/ ضريؤك: لوقمان ئاسهى،  (038

2118 
 2118دةه خةون/ كؤمةكا هةلبةستظانان، هةلبةست،  (039
 2118راثرسني و راوةرطرتن/ مسلم باتَيلى، ظةكؤلني،  (041
 2118تَيكستَين ئةدةبى/ خالد حسَين،  (040
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ثرا ئارتا يان بهايَى طران/ ئةنوةر حمةمةد تاهر، سَى شانؤطةريَين  (042
 2118وةرطَيراى، 

 2118ترسا بَى ددان/ حةليم يوسف، رؤمان،  (043
 2118بريهاتنَين سةرخوةش/ سريوان قضؤ، هةلبةست،  (044
 2118ثاييزا ثةيظان/ صةبرى سلَيظانى، لَيكؤلني،  (042
 2118تةضريؤك، مةيدانا كووضكان/ ئيسماعيل سلَيمان هاجانى، كور (046
ضةند ستَيرَين طةش د ئةمسانَى هةلبةستا نوو يا كوردى دة/ خةليل  (047

 2118دهؤكى، ظةكؤلني، 
 2118ديوانَين بؤتانى/ سةبرى بؤتانى، هةلبةست،  (048
/ حةجى 0903زمان و ئةدةب و مَيذووا كورد د )رؤذى كورد( دا  (049

 2118جةعفةر، ظةكؤلني، 
 2118، هةلبةست، الظذا كةظنةوارةكَى خةمبار/ طولنار عةىل (021
 2118سنورَين ظةكرى/ ئيسماعيل بادى، ضاظثَيكةفنت،  (020
 2118ثةسنَين ئامةدخانَى/ حةنيف يوسف، هةلبةست،  (022
 2118توافا يارَى/ عةمةرَى لةعلَى، هةلبةست،  (023
 2118تيؤرا وَيذةيى/ و: د. عارف حيتو، ظةكؤلني،  (024
سالؤخةت د حةيرانؤكان دا/ جةميل حمةمةد شَيالزى، ظةكؤلني،  (022

2118 
 2118شانؤ.../ سيار تةمةر، ظةكؤلني،  (026
 2118من نةظَيت ذ لةشَى تة ببارم/ بةيار زاويتةى، هؤزان،  (027
سَيهرةبةندى يا بةردةوام)زمانَى ضامةيى(/ فازل عةمةر، ظةكؤلني،  (028

2118 
 2118ساكو/ نوزاد مزورى، كورتةضريؤك،  (029
 2119فةرهةنطا كالسيكَين كورد/ مةسعود خالد طوىل، ظةكؤلني،  (061
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 2119و ثياوةى بة المةوة ِرت بوو/ بةهر موفتى، ئة (060
 2119ضةند بابةت و لَيكؤلينَين زمانى/ عبدالوهاب خالد، ظةكؤلني،  (062
 2119سيمياء اخلطاب الشعرى، د. حممد صابر عبيد  (063
 2119ضيكى،  –رؤذانَين ئةدةبياتا كوردى  (064
 2119ل بةرسفكا مة بةفر بارى/ حمسن قوضان، هؤزان،  (062
 2119ازاد دارتاش، خويندنَين رةخنةيى، دةنط و هةلنطفنت/ ئ (066
 2119الشواف... الليلة االخرية/ و: سامى احلاج، ضريؤك،  (067
 2119كيمياطةر/ و: د. لةزطينَى ئاظدرةهمانى، رؤمان،  (068
ئةو ثياوانةى لة ناو ِرةنطى تابلؤكامن سةما دةكةن/ نالة  (069

 2119عةبدولِرةمحان، ضريؤكان، 
ناتَى كوردؤ/ توسنَى رةشيد، ساليا زانا و نظيسةرَى كورد قا 011 (071

 2119كؤمةلةكا ظةكؤلينان، 
 2119هةلوةسةيَين زينَى/ د. عارف حيتؤ، شعر،  (070
 2119باخورة/ حمسن عبدالرمحن، رؤمان،  (072

 2119ثَيال رةش/ هشيار رَيكانى، ذ بريةوةريَين ثَيشمةرطةيةكى،  (073
 2119كمَيدَى طةور/ صديق حامد، رؤمان،  (074
 2101ساحل يوسف سؤفى، ظةكؤلني دةمَى نيضة ب خؤ دبَيذيت/ و:  (072
 2101بابَى منؤ/ حممد سليم سيارى،  كورتة ضريؤك،  (076
 2101مقهى العميان/ انور حممد طاهر، قصص كوردية مرتمجة،  (077
  2101ئةو خامنا هةنَى/ حةسةن سلَيظانةى، هوزان،  (078
  2101سةوداسةرى/ خالد سندورى، هوزان،  (079
 2101ن هةناسةيَين شعرَى/ عبدالرمحن بامةرنَى، هوزا (081
  2101ئةظ ذى دئاخفن/ دةمهات دَيركىن هةلبةست،  (080
  2101فرين د ثةجنةريَ دا/ هزرظان، هةلبةست،  (082
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  2101ستافكَين ئةظرو و دوهى/ شةمال ئاكرةيى، هةلبةست،  (083
  2101ئةز و تو ب ديتنةكا دى/ ناجى تاها بةروارى، هةلبةست،  (084
  2101نة هةظال نة..! / ئةمحةدَى شوشَى، هةلبةست،  (082
  2101د طولةك بؤ يارا من/ سةملان شَيخ مةمى، هةلبةست، ضةن (086
  2101دارا ضل ئاواز/ ئةديب ضةلكى، هةلبةست،  (087
  2101ثةيالةكا دن تارى/ بيلطة سوومةر، هةلبةست،  (088
وةغةرةك ل ناظ ثَيربةسَتَين زمانَى كوردى)كرماجنى( / فاضل عمر،  (089

  2101زمانظانى، 
 2101، سةيَى هَيذا/ و: ئةمحةدَى زةرؤ، ضريؤك (091
 2101مةيدان/ حكيم عبداهلل، ضريؤك،  (090
دراسات نقدية عن االدب الكوردي/ مقاالت لنخبة من النقاد، دراسة،  (092

2101 
 2101لَيكؤلينَين وَيذةيى/ كؤمةكا نظيسةرَين كورد، ظةكؤلني،  (093
 2101خةونَين هالويستى/ هةلبةست، سةلوا طوىل/  (094
 2101اليَى دى يَى ثرَى/ رؤمان، حتسني ناظشكى،  (092
 2101َيدةرا رويس/ هةلبةست، حبرى رشيد، ب (096
ز/ 2112 – 0961كورتة ضريؤكا كوردى ل دةظةرا بةهدينان  (097

 2101ظةكؤلني، خالد صاحل، 
 2101دم الصنوبر/ شعر، ترمجة: بدل رفو،  (098
 2101شهينا شةظبهوركَين دل/ هةلبةست، كونَى رةش،  (099
 2101رَيبازَين ئةدةبياتَى/ ظةكؤلني، هيظى بةروارى،  (211
 2101تَيكستَين ئةدةبى، خالد حسني، ئاسَى/  (210
(/ ظةكؤلني، د. صالح حممد 0921 – 0911مالباتا بةدرخانيان) (212

 2101سليم حممود هرؤرى، 
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 2101ذ دةسثَيكَى هةتا دةسثَيكَى/ ظةكؤلني، سةبرى سلَيظانةى،  (213
 2101لبةر تَيهنا بةرسظَين وة/ كؤمةلة ديدار، لقمان ئاسهى،  (214
ضريؤك، ئسماعيل سلَيمان هاجانى،  ثشيكَين ستةمبؤىَل ذى لةغةرن/ (212

2101 
 2101دياردا مرنا زمانان/ ظةكؤلني، فةرهاد حاجى،  (216
 2101خةريبى/ هةلبةست، ئةلند مزورى،  (217
 2101هةثارةيَين بارانَى/ هةلبةست، د. عارف حيتؤ،  (218
 2101خةونَين شويم/ هةلبةست، دةيكا داليايَى،  (219
 2101لى، دةراظةك ذ رةخنَى/ ظةكؤلني، نعمت اهلل حامد نهَي (201
 2101ضريؤكَين جادوطةرى بؤ زارؤكان/ ضريؤك، و: حجى جعفر،  (200
 2101سَى شانؤطةرى/ شانؤ، ذارؤ دهؤكى،  (202
 2101جةستةيَين فرؤك، ضريؤك، حمسن عبدالرمحن،  (203
داهَينان د ئةدةب و طؤتارا روشةنبريى دا/ طؤتار، ناجى طه بةروارى،  (204

2101 
 2101ئةظني و ئةنفال/ رؤمان، حةسةن ئيرباهيم،  (202
 2101دةمَى ثظدانك دثةقن/ كن ضريؤك، صاحل غازى،  (206
 2101ظينما/ هةلبةست، سعاد سلَيظانى،  (207
 2101/ حتقيق، سيار متر، ما بعد العرض (208
 2101دةشتا دوبانَى/هةلبةست، عبدالعزيز هاجانى،  (209
ضةند بةرثةرةك ذ رؤذنامةظانيا كوردى/ رؤذنامةطةرى، موسةدةق  (221

 2100توظى، 
 2100قدية، خالدة خليل، مقاربات ن تفكيك النص/ (220
 2100كورتةرؤمان، كةمال سلَيظانةى، /نةييا بةندةمانَى (222

 2100كورتةضريؤك، صبيح حممد حسن،  /نَيزيكى دوماهيا (223
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بادينان/ ئيديةمَين كوردى،  دةظةرا ذ كوردان و ثةذنَين طؤتن ضةند (224
 2100نزار حممد سعيد، 

عابد، خةونَيك لة دةرةوةى بازنة/ شانؤطةرى، هةلكةفت ادريس  (222
2100 

 2100و: ساحل يؤسظ سويف،  -مري/ ظةكؤلني، ن: نيكؤلؤ ماكيافيللى  (226

 2100سيتافكا مرؤظةكَى هاظى/ كورتة ضريؤك، سيثان عةبدولال،  (227

 .1122 عةبدوال، هزرظان رؤمان،/ روندكان ( شؤثَين228
 .1122 احلاج، سامى: وةرطةر. حممد بلند رواية كردية ،/ ( احملرقة229
 .1122. ئةمحةد يونس/ ئةظييَن دةردَى دى، سثَيدةكا وةسؤ، ىَل ( ىَل231
 .1122 فندى، عةبدولكةريم/ بةهدينا ( قال230
 .1122. كَيستةيي هةلبةست، رزطار/ كؤمةتايى ( سرتانَين232
 .1122 لةعلَى، ئةمةرَى/ هةلبةست وةالت، و ( ئةظني233
 .1122 هةلبةست، عارف حيتو ،بايةكَى كانوونى/  طظة( 234
فةرهةنط، مسعو خالد طوىل،  / فةرهةنطا هيزار)ناظَين كوردان( (232

1122 
 1122دراسة وحتقيق: امساعيل بادي،  /دراسة /الشيخ يونس الكردي (236
 1121، ، بةرهةظكرن: حتسني دوسكىهةلبةست /ديوانا سةردائى  (237
 1121هةلبةست، هوشنط ئوسَى،  /شوثا غةزاىَل  (238
 1121هةلبةست،  فتح اهلل حسينى، /رى دوورشةرظانةكى سو  (239
 1121، انىظحسن سليقصص،  /من دفرت االنتفاضة  (241
 1121كومةكا هةلبةستظانان،  /دةك ذ هةلبةستَين شنطاىَلفقة  (240
 1121هةلبةست، مصتةفا حسَين،  /دطةل ضركان  (242
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